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  : هيأة التحرير
  / دكتوراه في طرائؽ تدريس المغة العربية أ.د. ضياء عبداهلل احمد التميمي / جامعة بغداد/ العراؽ .1
 دكتوراه في عمـ النفس التربوي/ إقميـ كردستافجامعة صالح الديف /العراؽ/  .د. أفراح ياسيف محمد الدباغ/أ .2
 دكتوراه في التربية البدنية وعمـو الرياضة/ مازف جاسـ الحسني /جامعة واسط  / العراؽ أ.د .3
 دكتوراه في طرائؽ تدريس التاريخ/ أ.د.موفؽ عبدالعزيز الحسناوي/ الجامعة التقنية الجنوبية / العراؽ .4
 أصوؿ التربيةؽ/ دكتوراه مي األسدي/ جامعة البصرة / العراأ. د. سعيد جاسـ ع .5
 دكتوراه في الجغرافية الطبيعية/  عبد العظيـ أحمد عبد العظيـ / جامعة دمنيور/  مصرأ.د.  .6
 دكتوراه في الجغرافية البشرية/  أ.د. كماؿ عبداهلل حسف / جامعة األنبار / العراؽ .7
  دكتوراه في المغة اإلنكميزية/  أ.د. عمر محمد عمي محمد / جامعة حمواف/ مصر .8
 دكتوراه في الجغرافية السياسية/  جامعة حمواف / مصر  د. أمينة عبداهلل سالـ /.أ .9
  دكتوراه في التاريخ األسالمي/   أ.د. سعاد ىادي حسف الطائي / جامعة بغداد / العراؽ .11
 دكتوراه في طرائؽ تدريس التاريخ/  .د. سممى مجيد حميد / جامعة ديالى / العراؽأ .11
   / دكتوراه في المغة العربية العراؽأ.ـ.د. عدناف كاظـ الشيباني / جامعة المثنى /  .12
 دكتوراه في العمـو السياسية/ /إقميـ كردستافجامعة رانية السميمانية/العراؽ/ ا.ـ.د. حسف حسيف صديؽ .13
 دكتوراه في مناىج وطرائؽ التدريس العامة/  ليبيا/ طرابمس/جامعة  نجاة عمي الينشيري  أ.ـ.د. .14
 دكتوراه في التربية الفنية/ عذراء إسماعيؿ زيداف / جامعة تكريت/ العراؽ  أ.ـ.د .15
 دكتوراه في العمـو السياسية/  أ.ـ.د. فتحي طو مشعؿ الجبوري/جامعة الموصؿ/ العراؽ .16
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 داخؿ مف واالكاديمييف الباحثيف جميع والبحوث لمدراسات التنمية مركز مجمة تدعو
 إلثراء عممية قيمة ذات ببحوث لمكتابة االختصاصات مختمؼ في وخارجو العراؽ

 . الوجلة بالبحىث الزصيٌة

 في والدراسات البحوث تستقبؿ محكمة، فصيمة مجمة إشراقات تنموية مجمة
 والتاريخ، االنكميزية، والمغة دابيا،او  العربية المغة) كافةاالنسانية  االختصاصات

 ،والعموـ السياسية والنفسية، التربوية والعموـ ،واالرشاد ، ،واالجتماع والجغرافيا،
 المقدمة البحوث وتخضع. (وسواىا والمغة الكردية،  ،وعمـو القراف ،فةواالعالـ، والفمس

 في الخبراء االساتذة مف كبير وجمع التحرير ىيأة مف العممي لمتقويـ لممجمة
وتمتـز المجمة بالِحفاظ عمى  وخارجو العراؽ داخؿ مف كافة العممية االختصاصات

حقوؽ الممكية الفكرية لممؤلفيف وتطبيقيا أخالقيات البحث العممي وبنود لجنة اخالقيات 
 .الٌشز

 

 

 او مستاًل او مقتبسًا يكوف البحث منشورًا في مجمة داخؿ العراؽ وخارجو  اف ال
كة المعمومات الدولية شباطروحة او رسالة جامعية او منقوال مف  مف كتاب او
 ، عمى اف يقدـ الباحث تعيدًا خطيًا بذلؾ يرفؽ مع البحث .)االنترنت(

 عتبارات فٌية تتعلق بهىية الوجلةيخضع تزتيب البحىث في الوجلة ال. 

  اقصاىا شير مف تاريخ تسميـ البحثاشعار الباحث بقبوؿ بحثو خالؿ مدة. 
 عرضو عمى ىيأة التحرير اال   يجوز لمباحث اف يطمب عدـ نشر بحثو بعد ال

 .شرألسباب تقتنع بيا ىيئة التحرير ويتـ ذلؾ قبؿ اشعاره بقبوؿ بحثو لمن
 اليو  ةجراء تعديالت المحكميف عمى بحثو وفؽ التقارير المرسمأيمتـز الباحث ب

 سة عشر يومًا.م( خ15تتجاوز ) وموافاة المجمة بنسخة معدلة في مدة ال
  اصحابها سىاء ًشزت اى لن تٌشز .التعاد البحىث الى 

 . التلتزم الوجلة بٌشز البحىث التي تخل بشزط هي هذٍ الشزوط 

  . عمى الباحث اف يرفؽ مع بحثو نبذة مختصرة عف سيرتو العممية 

 مالحظات عامة

 

 س ياسة النرش يف اجملةل



 

 
 

 
 
 
 
 

يسرُّ مجلة إشراقات تىمىية أن ُتعِلَه للباحثيه الكرام أوها تىُشُر الُبُحىَث في 

 االختصاصات اإلوساوية على وفق الشروط اآلتية:

اٌ ٚزسى انجحش ثبألصبنخ ٔانغذح ٔانمًٛخ انؼهًٛخ ٔانًؼشفٛخ انكجٛشح  -1

 ٔساليخ انهغخ ٔدلخ انزٕصٛك. 

ال ٚكٌٕ انجحش عضءًا يٍ ثحش سبثك يُشٕس أ يٍ سسبنخ عبيؼّٛ ٔاٌ  -2

ٚمذو انجبحش الشاسًا خطًٛب ثؼذو َشش انجحش أ ػشضّ نهُشش فٙ يغهخ 

 اخشٖ. 

اٌ رشفك ثبنجحش  سٛشح ػهًٛخ ٔعٛضح رزضًٍ االسى انضالصٙ نهجبحش   -3

 ٔيشرجزّ انؼهًٛخ ٔعبيؼزّ ٔكهٛزّ أ ٔصاسح . 

 صفحخ األٔنٗ يٍ انجحش ػهٗ:  أٌ رحزٕ٘ ان  -4

 أـ ػُٕاٌ انجحش ثبنهغخ انؼشثٛخ . 

 ة ـ اسى انجبحش ثبنهغخ انؼشثٛخ . ٔدسعزّ أنؼهًٛخ ٔشٓبدرّ.  

 د ـ ثشٚذ انجبحش اإلنكزشَٔٙ. 

س ـ يهخصبٌ أحذًْب ثبنهغِخ انؼشثٛخ ٔانضبَٙ ثبنهغِخ اإلَكهٛضٚخ ٚكٌٕ فٙ ثذاٚخ  

 ش ٔيكبٌ ػًهّ. ( ٚضى اسى انجبح12انجحش ثحغى خظ )

مجيع اآلراء الىاردة يف  اجمللت  تعرب عن آراء  كاتبيها وليس 

 بالضرورة  أن تعكس وجهت  نظر اجمللت 

 ضوابط النرش يف اجملةل 

 



ٌَ يطجًٕػب ػهٗ انحبسٕة ثُظبو)  -5 أ  office  Word)  2007أٌ ٚكٕ

( ػهٗ شكم يهف ٔاحذ فمظ )أ٘ ال CD( ػهٗ لشص نٛضس٘ يذيظ )2212

َّد ْٛأح انزحشٚش ثضالس َسخ  ُٚغضَّأ انجحش ثأكضش يٍ يهف ػهٗ انمشص( ُٔرض

ُِٔعذد، فٙ يكبَِٓ ٍَ انجحِش، ػهٗ ٔسلٛخ ٔرٕضغ انشسٕو أٔ األشكبل، ئٌ  ب ي

ٍَ انُبحِٛخ انفَُّخ نهطجبػخ.  ٌَ صبنحًخ ِي  أٌ ركٕ

( خًس ٔػششٍٚ صفحخ يٍ 25أٌ ال ٚضَٚذ ػذد صفحبد انجحش ػهٗ )  -6

 انحغى 

 (A4  ..) 

( خًسٌٕ 52222أٌ ٚهزضو انجبحش ثذفِغ ُأُعٕس انُشش انًحذَّدح ٔانجبنغخ ) -7

 شاق . ( دٔالس يٍ خبسط انؼ122انف دُٚبس ػشالٙ  ٔ)

ٍَ األخطبِء انهغٕٚخ ٔانُحٕٚخ ٔاإليالئَّخ.   -8 ٌَ انجحُش خبنًٛب ِي  أٌ ٚكٕ

 أٌ ٚهزضو انجبحش ثبنخطٕط ٔأحغبِيٓب ػهٗ انُحٕ اٜرٙ:   -9

 ( . 14( ٔحغى انخظ )Arabic Simplifiedأـ انهغخ انؼشثٛخ: َٕع انخظ )

ٍٔٚ ( ػُب Times New Romanة ـ انهغخ اإلَكهٛضٚخ: َٕع انخظ )  

(. أيب فمشاد انجحش األخشٖ؛ فجحغى 12(.  ٔانًهخصبد )16انجحش )

(14 . ) 

ٌَ ْٕايش انجحِش ثبنُظبو انزهمبئٙ )رؼهٛمبد خزبيٛخ( فٙ َٓبٚخ  -12 أٌ ركٕ

 . 12انجحش. ثحغى 

( سى ٔانًسبفخ ثٍٛ االسطش 2.53ركٌٕ يسبفخ انحٕاشٙ انغبَجٛخ )  -11

(1 . ) 

ـ ٚجهَّغ انجبحش ثمشاِس صالحَّخ انُشش أٔ ػذيٓب فٙ يذٍَّح ال رزغبٔص شٓش 12

ِّ ئنٗ ْٛأِح انزحشٚش.يٍ   ربسٚخ ٔصٕن



ِّ ٔفك انزمبسٚش 13 ـ ٚهزضُو انجبحش ثاعشاِء رؼذٚالد انًحّكًٍٛ ػهٗ ثحض

ِّ ٔيٕافبِح انًغهخ ثُسخٍخ ُيؼذَّنٍخ فٙ يذٍَّح ال رزغبُٔص ) ( ػششٌٔ  22انًشسهخ ئنٛ

 ًٕيب. ٚ

ٚحك نهجبحش انًطبنجخ ثًزطهجبد انجحش كبفخ ثؼذ يشٔس سُخ ربسٚخ  ال -14

 انُشش. 

 الرؼبد انجحٕس انٗ اصحبثٓب سٕاء لجهذ او نى رمجم.  -15

ديظ يصبدس انجحش ْٕٔايشّ فٙ ػُٕاٌ ٔاحذ ٚكٌٕ فٙ َٓبٚخ انجحش،  -16

 ٔل يشح. ذس ػُذيب ٚشد أليغ كزبثخ يؼهٕيبد انًص

 ٚخضغ انجحش نهزمٕٚى انسش٘ يٍ صالصخ خجشاء نجٛبٌ صالحٛزّ نهُشش.  -17

ٚحصم انجبحش ػهٗ يسزم ٔاحذ نجحضّ، ٔارا سغت فٙ ششاء َسخخ  -18

( 32( انفًب  دُٚبس يٍ داخم انمطش ٔ )22انًغهخ ٚكٌٕ سؼش انًغهذ انٕاحذ )

 .  نؼشاقدٔالس يٍ خبسط ا

ِِ انششٔط . ال رهزضُو انًغهخ ثُشش انجحٕس انزٙ ُر  -19  خمُّ ثششٍط يٍ ْز

 

 

 

 

 رئيس التحرير                                                             

 
 
 
 



  



 Author Guidelinesدليل املؤلف 
أدناه الشروط والمتطمبات الواجب مراعاتيا مف قبؿ الباحث لمنشػر فػي 

 المجمة: 
 يجب أف يكوف عنواف البحث موجزًا قدر اإلمكاف ومعبر عف البحث. . 1
. اسػػماء البػػاحثيف: تكتػػب اسػػماء البػػاحثيف وعنػػاويف عمميػػـ بصػػورة واضػػحة 2

 مع البريد االلكتروني لمباحث األوؿ. 
. يجػػػػب أف يتضػػػػمف المسػػػػتخمح مػػػػوجزًا واضػػػػحًا عػػػػف البحػػػػث مكػػػػوف مػػػػف 3

كممػػػة ويتبػػػع المسػػػتخمح اسػػػماء وعنػػػاويف البػػػاحثيف ويكتػػػب  251-311
 بقطعة واحدة مستمرة بدوف فقرات. 

. المقدمػػػػة: وتتضػػػػمف مراجعػػػػة المعمومػػػػات وثيقػػػػة الصػػػػمة بموضػػػػوع البحػػػػث 4
 منطقي. الموجودة، وتنتيي المقدمة بأىداؼ الدراسة وأساسيا ال

. المواد وطرائؽ العمؿ: تػذكر طرائػؽ العمػؿ بشػكؿ مفصػؿ إف كانػت جديػدة 5
أمػػػػػا إذا كانػػػػػت منشػػػػػورة فتػػػػػذكر بشػػػػػكؿ مختصػػػػػر مػػػػػع اإلشػػػػػارة لممصػػػػػدر 

 System (S.I.UNITS)وتسػػػػتعمؿ وحػػػػػدات النظػػػػػاـ العػػػػػالمي 
International of Units 

. النتػػائج والمناقشػػة: تعػػر  بشػػكؿ مػػوجز وىػػادؼ وبنظػػاـ متػػوالي وتعػػر  6
النتػػػػائج بأفضػػػػؿ صػػػػورة معبػػػػرة وتوضػػػػع الجػػػػداوؿ واألشػػػػكاؿ فػػػػي أماكنيػػػػا 

 المخصصة بعد اإلشارة إلييا في النتائج. 



. يسػػتعمؿ نظػػاـ األرقػػاـ العربيػػة وىكػػػذا فػػي البحػػوث المرسػػمة لمنشػػر وتمثػػػؿ 7
 عف النتائج وتفسيراتيا. مناقشة النتائج تعبيرًا موجزاً 

. المسػػػتخمح اإلنكميػػػزي يجػػػب أف يكػػػوف وافيػػػًا ومعبػػػرًا عػػػف البحػػػث بصػػػورة 8
 دقيقة وليس بالضرورة أف يكوف ترجمة حرفية لممستخمح العربي. 

  



م 
ّ
 Reviewer Guidelinesدليل املقي

أدنػػاه الشػػػروط والمتطمبػػػات الواجػػب مراعاتيػػػا مػػػف قبػػؿ المقػػػيـ لمبحػػػوث  
 المرسمة لمنشر في المجمة: 

. مػػؿء اسػػتمارة التقػػويـ المرسػػمة رفقػػة البحػػث المطمػػوب تقييمػػو بشػػكؿ دقيػػؽ 1
 وعدـ ترؾ أي فقرة بدوف إجابة. 

. عمػػػى المقػػػّيـ  التأكػػػد مػػػف تطػػػابؽ وتوافػػػؽ عنػػػواف البحػػػث بػػػالمغتيف العربيػػػة 2
 نكميزية وفي حالة عدـ تطابقيما اقتراح العنواف البديؿ. واإل

. أف يبّيف المقّيـ ىؿ أف الجداوؿ واألشكاؿ التخطيطية الموجودة فػي البحػث 3
 وافية ومعبرة. 

 . أف يبّيف المقيـ ىؿ أف الباحث أتبع األسموب اإلحصائي الصحيح. 4
 نطقية. . أف يوضح المقّيـ ىؿ أف مناقشة النتائج كانت وافية وم5
تحديػػػػػد مػػػػد  اسػػػػػتخداـ الباحػػػػث لممراجػػػػػع العمميػػػػة الرصػػػػػينة . عمػػػػى المقػػػػّيـ 6

 وحداثتيا. 
 . أف يؤشر المقّيـ بشكؿ واضح عمى واحد مف ثالث اختيارات وىي: 7

 البحث صالح لمنشر.  -
 البحث صالح لمنشر بعد إجراء التعديالت.   -
 البحث غير صالح لمنشر.  -

. يجػػب أف يوضػػح المقػػّيـ بورقػػة منفصػػمة مػػا ىػػي التعػػديالت األساسػػية التػػي 8
 يقترحيا لغر  قبوؿ البحث. 



. لممقّيـ حؽ طمب إعػادة البحػث إليػو بعػد إجػراء التعػديالت المطموبػة لمتأكػد 9
 مف التزاـ الباحث بيا. 

. عمػػى المقػػّيـ تسػػجيؿ اسػػمو ودرجتػػو العمميػػة وعنوانػػو وتػػاريخ إجػػراء التقيػػيـ 11
 مع التوقيع عمى استمارة التقييـ المرسمة رفقة البحث المرسؿ لو لمتقييـ. 

 املصادر
وبعػػػػػػػ  اسػػػػػػػتعماؿ ( SI. يسػػػػػػػتخدـ النظػػػػػػػاـ القياسػػػػػػػي الػػػػػػػدولي لموحػػػػػػػدات )1

تكتػػب بشػػكؿ  لميػػًا عمػػى أفمختصػػرات المصػػطمحات العمميػػة المعتمػػدة عا
 كاممة أوؿ في النح. 

. تػػػرقـ الجػػػداوؿ واألشػػػكاؿ عمػػػى التػػػوالي حسػػػب ورودىػػػا فػػػي البحػػػث وتػػػزود 2
بعنػػػػاويف دالػػػػة عمػػػػى مضػػػػموف الجػػػػدوؿ أو الشػػػػكؿ ويشػػػػار إلػػػػى كػػػػؿ منيػػػػا 

 بالتسمسؿ نفسو في متف البحث. 
. تكتػػػب االسػػػماء العمميػػػة )الالتينيػػػة( لمنباتػػػات والحيوانػػػات وغيرىػػػا بحػػػروؼ 3

لتمييزىػػػػػا  عػػػػػػف بػػػػػاقي الػػػػػػنح وتسػػػػػمى اسػػػػػػماء المػػػػػواد الكيمياويػػػػػػة مائمػػػػػة 
 المبيدات، األدوية،...الخ( باسمائيا العممية وليست التجارية. )

 . يشار إلى المصادر في نياية البحث كما يمي: 4
ذا  المقب أو االسـ الثالث لممؤلؼ والسنة إذا كاف البحػث بأسػـ باحػث واحػد، وا 

ذا كػػػػانوا ثالثػػػػة فػػػػأكثر فيػػػػذكر اسػػػػـ األوؿ كػػػػاف مػػػػؤلفيف فيػػػػذكراف والسػػػػنة  وا 
 وآخروف والسنة. 

 ( وكما باألمثمة المذكورة:APA. ترتب المصادر حسب الصيغة العممية )5



 أ. بحث في مجمة.
اسـ الباحث أو الباحثوف، )السنة(، عنواف البحث، اسػـ المجمػة، المجمػد،      

 العدد وصفحتي البدء واالنتياء لمبحث.
 كتب. -ب
ـ المؤلػػػػؼ أو المؤلفػػػػوف، )السػػػػنة(، عنػػػػواف الكتػػػػاب، دار النشػػػػر وعػػػػدد اسػػػػ   

 الصفحات.
 الرسائؿ واالطاريح الجامعية. -ج

اسػػػػػػـ الباحػػػػػػث، )السػػػػػػنة(، عنػػػػػػواف الرسػػػػػػالة أو األطروحػػػػػػة، العنػػػػػػواف )الكميػػػػػػة 
 والجامعة(، وعدد الصفحات. 

 بحث في وقائع مؤتمر أو ندوة عممية. -د
اسػػػـ الباحػػػث أو البػػػاحثوف، )السػػػنة(، عنػػػواف البحػػػث، اسػػػـ المػػػؤتمر أو النػػػدوة 

 العممية، مكاف االنعقاد، صفحتي البدء واالنتياء لمبحث. 
 

 ترسل البحوث إلى مجمة إشراقات تنموية / مؤسسة العراقة لمثقافة والتنمية
 العراق بغداد عمى البريد االلكتروني

@yahoo.comal.tanmeia2016 
 
 
 

mailto:al.tanmeia2016@yahoo.com
mailto:al.tanmeia2016@yahoo.com


 
 
 

 
 

 (امللكية الفكريةتعهد )
أنػػػػي الباحػػػػث )..........................................( صػػػػاحب البحػػػػث 

..............( .....الموسػػػػػػػػـو )...........................................
ينشػر فػي مجمػة اخػر  داخػؿ وخػارج اتعيد بأف البحث قد انجػز مػف قبمػي ولػـ 

العػػراؽ وارغػػب بنشػػره فػػي )مجمػػة اشػػراقات تنمويػػة( فػػي مؤسسػػة العراقػػة لمثقافػػة 
 والتنمية.

 
 
 

 التوقيع:
 التاريخ: 

  



 
 

 
 نقل حقىق الطبع والتىزيع(تعهد )

أنػػػػي الباحػػػػث )..........................................( صػػػػاحب البحػػػػث 
..............( .....)...........................................الموسػػػػػػػػـو 

فػػػي  لطبػػع والتوزيػػع والنشػػػر إلػػى )مجمػػة اشػػراقات تنمويػػة(بنقػػؿ حقػػوؽ ااتعيػػد 
 مؤسسة العراقة لمثقافة والتنمية.

 
 
 

 التوقيع:
 التاريخ: 

 
 

 

 

 

 



 ددـلمة العـك                                     
 كطفان شونهادي بقمم أ.د.

 رئيس التحرير
يغهخ يٍ  ( 22)ثجبنغ االفزخبس ٔانسؼبدح ٔاالػزضاص، ٚسشَب أٌ َضغ ثٍٛ اٚذٚكى انؼذد 

 ،ٔنمذ كبٌ الخ نهضمبفخ ٔانزًُٛخػٍ يإسسخ انؼش )ئششالبد رًُٕٚخ( انزٙ رصذس

يٍ انغبيؼبد انؼبنًٛخ ٔانؼشثٛخ انًسبًْبد انؼهًٛخ نهجبحضٍٛ داخم انؼشاق ٔخبسعخ 

ٛخ ٔيشاكض انجحٕس ٔيذٚشٚبد انزشثٛخ فٙ ٔصاسح انزشثٛخ انؼشالٛخ ٔانكفبءاد ٔانؼشال

فٙ االػذاد انسبثمخ األصش انكجٛش ٔانحبفض انًؼُٕ٘ انؼهًٛخ فٙ يإسسبد انذٔنخ انًخزهفخ 

فٙ أٌ َكٌٕ أشذَّ حشصًب ػهٗ ئصذاس ػذدَب ْزا نغشض َشش انجحٕس انؼهًٛخ انمًٛخ، 

ًٛخ ٔانًُٓغٛخ ٔانًزخصصخ إلصشاء فسحخ انجحش فٙ ٔفسح انًغبل أيبو األلالو انؼه

 انًخزهفخ. ٔاالعزًبػٛخ ٔانزشثٕٚخ ٔانُفسٛخ انًغبالد انذساسبد االَسبَٛخ

ٔئيضبًء نهُٓظ انؼهًٙ انز٘ اػزًذَبِ فٙ األػذاد انسبثمخ يٍ يغهخ )ئششالبد رًُٕٚخ(، 

 ٔانششٚؼخ ٔانهغخ انؼشثٛخ  َٔفسٛخ اَزظى ْزا انؼذد ثحٕصًب فٙ يغبالد رشثٕٚخ ٔرؼهًٛٛخ

ٔيؼشفٛخ يزُٕػخ، نٛضٛف يب سجمّ يٍ أػذاد ثحٕصًب ٔدساسبد رُبٔنٓب ثبحضٌٕ أعالء 

 نزًهئ انفضبءاد انجحضٛخ فٙ يغبالد انًؼشفخ انًخزهفخ.

فجحٕس ٔدساسبد ْزا انؼذد عبءد يزُٕػخ ثزُٕع رخصصبد انًخزهفخ ٔاْزًبيبد 

 رطجٛمٓب ألسس ٔيُٓغٛخ ػهًٛخ سهًٛخ.ثبحضٛٓب، ٔيزًٛضح ثشصبَزٓب انؼهًٛخ، ٔ



ٔاسزؼبَذ انًغهخ فٙ سجٛم رفؼٛم األثحبس انزٙ رصهٓب ٔرحكًٛٓب ثُخجخ كشًٚخ يٍ 

األسبرزح انًخزصٍٛ يٍ انغبيؼبد انؼشالٛخ ٔانؼشثٛخ ٔانًإسسبد انزؼهًٛٛخ انؼبنًٛخ، 

بس، ثزأكٛذ َمبط انزٍٚ أثذٔا رؼبَٔب ػهًًٛب كجٛشًا، كبٌ نّ انفضم فٙ االسرمبء ثُٕػٛخ األثح

 انزًٛض ٔانمٕح فٛٓب، ٔرؼذٚم يب ٚسزٕعت انزؼذَٚم فٛٓب.

كًب ال ٚفٕرُب أٌ َكشس ُْب أٌ ْزا انغٓذ نى ٚكٍ نٛشٖ انُٕس نٕال حشص أػضبء ْٛئخ 

 انزحشٚش ٔػًهٓى انذؤٔة ػهٗ ئَغبصِ ٔٔضؼّ ثٍٛ أٚبد٘ انذاسسٍٛ ٔانجبحضٍٛ .

خبنصًب نٕعّٓ انكشٚى ٔأٌ ٚٛسش نُب  ٔخزبيًب َسأل اهلل رؼبنٗ أٌ ٚكٌٕ ػًهُب ْزا

 االسزًشاس ثٓب، فٕٓ انًٕفك ْٕٔ انًؼٍٛ .
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يف حتقيق وتعزيز العمل  ... اساليبها واسهاماتهاالرتبية االسالمية 
 التطىعي عند الشباب يف اجملتمع العراقي 

 

 ا.م.د. برزان ميسر الحــــامد               أ.د عبد الرحمن ابراهيم حمد الغنطوسي
 بية لمعموم االنسانيةكمية التر  -وصلمجامعة ال    كمية التربية            –الجامعة العراقية     
 : ممخصال

الحمد هلل وحده ، والصبلة عمى نبينا محمد وآلو الطيبيف  وصحبو أجمعيف   وبعد : بادئ ذي بدء  
في تحقيؽ وتعزيز العمؿ  ... اساليبيا واسياماتياالتربية اإلسبلمية  "اخترت عنوانًا لمبحث وسميتو: 

منيج  ليـ  أف يكوفعند اآلباء كاف مف البلـز ىنا مف  ،"التطوعي عند الشباب في المجتمع العراقي
كالتعميـ األسرة التي يحسف أف تعمؿ فييا التعميمية قاصرًا عمى النواحي وال يكوف   ،لؤلبناءشامؿ  تعميمي

 وعمييـ منيـ، وفي ىذا يكمف الخطر تولد مشاكؿ تربوية فترة المراىقة، وقمة المراقبة ألف والطب وكفى ، 
ال بد مف المنيج الذي يحقؽ الغاية منو ويتضمف السبلمة فيو ، والتوفيؽ مف اهلل فإذا في آف واحد ، 

ْنَساَف ِمْف َعَمؽٍ َخمَ اْسـِ َربَّْؾ الَِّذي َخَمَؽ اْقَرْأ بِ )قاؿ تعالى : سبحانو . الَِّذي َعمَّـَ ِباْلَقَمـِ   ْقَرْأ َوَربَُّؾ اأْلَْكَرـُ ا َؽ اإْلِ
ْنَساَف َماَعمَّـَ  ـْ َيْعَمـْ  اإْلِ والمدار في ذلؾ كمو عمى الحصانة التربوية والمتانة الدينية والقوة األخبلقية  (َل

مواقؼ في السيرة مف خبلؿ  ،والعمؿ التطوعي التربية بحث  لبياف وجية النظر في ال.وقد أوردت ىذا 
ـْ ِفي َرُسوِؿ ا} َلَقْد َكاَف لَ  اقتباسًا مف قولو تعالى :و  ،اآلؿ واألصحاب النبوية قاـ بيا  لمَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة { ُك

تكوف مف سمات النيج  الناجعةوسائؿ التربية كما ىو معموـ أف و ،قدوة سموكية. وبيت النبوة  النبي و
 يخمص و  ،ب لمنفعة الفرد واألسرة والمجتمعوأىداؼ جميعيا  تص مواقؼ وسماتلما لو مف ، النبوي 

مف عطاء متنوع ة اليادف مف يبحث عف التربيةتوفير الحياة الكريمة لتحقيؽ و البحث في شكمو األخير  ل
ظيؼ َمف ، وتو اإلبداعية بالقدر الذي تسمح بو قدراتيـ ومستوياتيـ  في التربية والتعميـ  واالستفادة منو

 وكشؼ البحث ،لمفرد والمجتمعالرعاية الكاممة  في  ،في اإلسيامات الخيرية  يقوـ عمى ىذا العمؿ الكبير
 ساليبوتجاوز األ  ساليبال بد مف تغير األو  ،وحث العمماء والدعاة والمفكريف عمى ذلؾ عف  دور

بالمنيج، ولئف كاف  ساليب، واختمطت فييا الوسائؿ بالغايات، واألاآلباء التقميدية السابقة التي اعتاد عمييا
ـ تجعؿ ىذه المقولة أكثر السابقوف يقولونإف أوالدكـ خمقوا لعصر غير عصركـ، فسرعة التغير اليو 

 التمسؾ باليدي النبوي لما يممؾ مف ثوابت أساسية في طريؽ التربية عمينالذا وجب انطباقا ومصداقية، 
لمتحدث المبحث األوؿ   جاءمباحث  ثبلثة  إلىاقتضت طبيعة البحث أف يقسـ  مف ىناوالعمؿ التطوعي 

فقد  المبحث الثاني:يخ العمؿ التطوعي أما دور وسائؿ اإلعبلـ في ترسو أساليب التربية عف مقصد 
 الثالثالمبحث العمماء والمفكريف في ترسيخ العمؿ التطوعي في نفوس الشباب:وجاء  دوركشؼ عف  
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روافد وأساليب التربية عند آؿ البيت عمييـ السبلـ  نماذج مف بينا فيو و أساليب التربية النبوية يتكمـ عف ل
 البدء والختاـ لبحث بخاتمة كشفنا فييا أىـ النتائج والتوصيات والحمد هلل فيثـ اتبعنا ا ،الصحابة الكراـو 

 

Abstract: 

Praise be to God alone، and prayers on our Prophet Muhammad، his good 

family and all his companions، and after: First of all، start with your title for 

research and its name: “Islamic education… its methods have been involved in 

achieving voluntary work activity among young people in Iraqi society.” From 

here، are they an educational curriculum? Comprehensive for children or not? 

Its purpose includes safety in it، and success is from God، glory be to Him. The 

Almighty said: (Read in the name of your Lord who created the creation of 

man.) You had a good example in the Messenger of God} and the Prophet and 

the House of Prophecy are successful، which are characteristics of the Prophet، 

because of his attitudes and activities in all parts of the world.، And / or similar، 

and / or similar، closely، and urges that، He urged them to search for them: 

diving methods and methods of security C، while it previously said spending 

your children to the era of non-nervous، it will be presented today to have a 

good time at all. Find all three of the researchers for research in an article about 

the educational sciences in the Kingdom of Saudi Arabia. Peace be upon you 

and God's mercy and blessings be upon you، peace be upon you and God's 

mercy and blessings be upon you 

 
 المبحث األول

 العمل التطوعيترسيخ دور وسائل اإلعالم في ة و أساليب التربي
الجمعيات المنظمات الخيرية و إف نمو المجتمعات وتطورىا يعتمد إلى حد كبير عمى دور  

تطوعي مف أفراد المجتمع حيث يعمؿ أبناء المجتمع عمى األىمية التي تقوـ عمى العمؿ ال
مساعدة الدولة في نشر بعض األفكار أو الممارسات التي تساعد عمى النيوض بالمجتمع 

نشر الحفاظ عمى األمف والدفاع عف تربة الوطف و ىو العمؿ التطوعي ككؿ وأحد أىداؼ 
ـ األـ واليتيـ وذو االحتياجات عمؿ نشاطات ومسابقات وفعاليات في تكريو  عمـ والفضيمة ال

إف دور منظمات المجتمع المدني كبير لذا كاف لزاما أف  ،الخاصة وكذلؾ مساعدة النازحيف 
الحاجة مف ىنا ظيرت  ،يتحقؽ مشروع العمؿ التطوعي مف أجؿ بسمة وفرحة طفؿ عراقي 
أساسي تسعى إلى ىدؼ الى اساليب حديثة في التربية تتفؽ مع دور اإلعبلـ اليادؼ ل

كتاب اهلل وعمـو القرآف الكريـ وتشجيع الجماىير عمى محاسف األخبلؽ مف وىونشر 
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الكريـ وذلؾ في سبيؿ العمؿ بو حيث يمثؿ القرآف   القرآفعمى أف تقـو بدراسة  اختبلفيا
 -الذي أنزلو اهلل تعالى عمى نبّيو، صمى اهلل عميو وسمـ الثوابت األخبلقية وىو –الكريـ 

اس منذ أكثر مف أربعة عشر قرنًا، ىو نفس القرآف الكريـ الذي ييدي اإلنساف فيدى بو الن
في عصر الفضائيات، فالقرآف الكريـ، ىو كتاب اهلل تعالى، الذي أنزلو ليداية البشرية، عبر 

فيو منيج لمشريعة اإلسبلمية وأساس لئلنساف المسمـ في  المختمفة المراحؿ التاريخية 
ـ مف أىـ وأنفع وسائؿ اإلصبلح وبناء األخبلؽ، عبلوة عمى ما ال شؾ أف اإلعبلو حياتو.

وسموكيـ ، ويجب أف تكوف  اتجاىاتيـيقـو بو مف إيصاؿ المعمومات إلى الناس والتأثير في 
والبعد اإلنساني وتطوير  وسائؿ اإلعبلـ في الببلد اإلسبلمية في خدمة الديف والمجتمع

ومف ذلؾ سعة الباؿ، تحث عمى العمؿ التطوعي أساليب وخطط التربية لغرس القيـ التي 
 ( .ٙ/ٔ. )فكرة لتربية االسرة: وعدـ االستعجاؿ

عف طريؽ التمسؾ بفضائؿ الديف الحنيؼ والتصدي لمغزو الفكري الذي يعادي    
اإلسبلـ والمسمميف.لذلؾ فبلبد أف تقوـ وسائؿ اإلعبلـ عمى اختبلفيا بدور فعاؿ في ىذا 

سـ بالعديد مف الخصائص التي تمكنيا مف القياـ بيذا الدور بكفاءة اإلطار خاصة وأنيا تت
خبلؿ برامجيا وموادىا مف وذلؾ  ،التطوعي بكؿ صوره عمؿ الكبيرة حيث تستطيع أف تدعـ 

يتـ أف يفي قطاع التنمية االجتماعية، و  وخاصة (، ٚ٘، ٕٗٓٓ)شروخ ، المختمفة 
عاية االجتماعية، ورعاية الطفولة، والشباب بالجوانب األخبلقية، وبالرقي االجتماعي، والر 

والمرأة، والتكافؿ، والعمؿ التطوعي والخيري، والتعميـ العالي، والتعميـ العاـ، والتخطيط 
العمراني واإلسكاف، وتنمية السياحة والرياضة والبيئة.ولقد ظيرت آثار طيبة في المجتمع 

لسميـ الذي أشرؼ عمى تنفيذه أبناء بفضؿ اهلل ثـ بالجيود المشكورة والتخطيط ا العراقي
نشاء الجامعات، وظيرت الخدمات االجتماعية الوطف  ، فُقطعت أشواط في توسيع التعميـ وا 

لكؿ قطاعات الشعب مع ما تمر بو الدولة مف تضييؽ عالمي ومحاربة عمنية لمشروعيا 
اعي إبراز أىمية دور العمؿ االجتمإف  ، الحضاري اإلسبلمي الذي قامت مف أجمو

أىمية صناعة العمؿ  وتكمف  ، الجودة وصناعة العمؿ الخيرييساعد عمى التطوعي .
تبسيط اإلجراءات وتقميص التكاليؼ كمطمب حيوي الستمرارية الجمعيات  في  الخيري

الخيرية في ظؿ التحديات الراىنة الحاجة إلى التحالفات االستراتيجية و االندماجات بيف 
 ، ز و اإلبداع في الخدمات المقدمة لممتبرعيف ىو ما يصنع الفرؽالجمعيات الخيرية. التمي
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إف أىمية استمرار العمؿ و عدـ التأثر بسرعة الدوراف الوظيفي في العمؿ التطوعي. كذلؾ 
ضماف و تطبيقات الجودة تضمف التطوير و التحسيف المستمر لعمميات الجمعيات الخيرية.

 مشاركتيا  عزيز ثقة المتبرعيف بالجمعيات الخيريأماشفافية العمميات التشغيمية و المالية لت
في قطاع األمف والدفاع، فبيَّف المواجيات واألىداؼ، ووضع المبادئ األساسية لمشرطة 
والبرامج الرئيسية في مجاؿ منع الجريمة واكتشاؼ ما يقع منيا،  وتأىيؿ رجاؿ الشرطة عمى 

الحديثة ألداء ميمتيـ عمى أكمؿ  مستوى الضباط وضباط الصؼ، وتزويدىـ بكؿ الوسائؿ
تحقؽ األمف والسبلمة لمواطنييا والفضؿ ما شيدت يبحث عف وجو.إف الشعب بكؿ فصائمو 

بو األعداء.إف مف أىـ األسباب المادية التي يجب عمينا أف نيتـ بيا في عممنا الدءوب 
نشاء المراكز ال عداد المتخصصيف، وا  تي تيتـ باألبحاث لتمكيف ديف اهلل االىتماـ بالتفرغ وا 

. إف التخطيط السميـ واإلدارة الناجحة في العمؿ  مف األسباب  ، التخطيط واإلدارة والعمـو
جسر »األكيدة في التمكيف لديف اهلل تعالى، ولقد عرؼ بعض الباحثيف التخطيط بأنو 

ىو االستعداد في الحاضر لما  عمؿ التطوعي إف التخطيط في مفيـو ال«الحاضر والمستقبؿ
يواجو اإلنساف في عممو أو حياتو في المستقبؿ، وعمى ىذا فإف اإلداري المسمـ يكوف قد 

والشباب  البد عرؼ التخطيط ألف اهلل تبارؾ وتعالى قد وجو إلى ذلؾ في آيات كثيرة.
)فضيؿ : وآؿ بيت النبوة  قدوه إنسانية  تعتبر الرسؿ التي  التربية اإلسبلمية يضعوف مقياس

 واأف يتمثم ـ محاوليفضع ىذه القدوة المباركة نصب عينيشباب  و العمى و  ،( ٕٗٔ
 صاحب اإلعبلمي التي تجعؿ تعاليميا الطيبة في جميع المستويات فما ىي الصفات 

لممربي الناجح صفات كمما ازداد منيا زاد نجاحو في  وليكوف مربيًا ناجحًا  شخصية قيادية 
بي أبًا أو أمًا أو أخًا أو أختًا أو عمًا أو جدًا أو تربية ولده بعد توفيؽ اهلل، وقد يكوف المر 

يسيـ  مى عاتؽ واحد، بؿ كؿ مف حولو خااًل، أو غير ذلؾ، وىذا ال يعني أف التربية تقع ع
ف لـ يقصد كذلؾ مف يقصد الخير في  العمؿ التطوعي يقع عمى عاتقو  كثيرة .في تربيتو وا 
مربي في عممية التربية. فبلبد أف يكوف لديو قدر ُعدَُّة الألنو  الِعمـ مف الصفات مف أىميا 

، وال يطمب مف المربي سوى القدر ي، إضافة إلى فقو الواقع المعاصرمف العمـ الشرع
ف جؿ األخطاء الواجب عمى كؿ مكمؼ أف يتعممو.ولو نظر المتأمؿ في أحواؿ الناس لوجد أ

َظمُّوف عمييا إلى أف يقّيض اهلل ليـ إنما ورثوىا عف آبائيـ وأمياتيـ، ويَ  التي تقع في التربية 
الصالحيف أو يموتوف عمى جيميـ.والمربي عميو، كالعمماء والدعاة مف يعمميـ الخير ويربييـ 
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، كمف يكره يحوؿ بيف أبنائو وبيف الحؽ بجيمو؛ وقد يعاديو لمخالفتو إياه ةعيالجاىؿ بالشر 
)سمسمة التربية  و غير ذلؾترؾ المعاصي أو األمر بالمعروؼ أو طمب العمـ أ لولده 

(ٗ/ٔ). 
 أف يتعمـ أساليب التربية اإلسبلمية ويدرس عالـ الطفولة ويحتاج اإلعبلمي الناجح

، ألف لكؿ مرحمة قدرات واستعدادات نفسية وجسدية، وعمى حسب تمؾ والمراىقة والشباب 
ولذا نجد  ( ،ٕ٘: ٜٜٙٔ)ناصر ،القيـ وحماية الفطرة السميمة وسائؿ زرع يختار القدرات 

اختبلؼ الوسائؿ التربوية بيف األطفاؿ إذا اختمفت أعمارىـ، بؿ إف االتفاؽ في العمر ال 
في األمة جزء  التربية النبوية يعني تطابؽ الوسائؿ التربوية؛ إذ يختمؼ باختبلؼ الطبائع.

مف حياتيا وسموكيا، فأمة ببل تربية ليس ليا ذكر، وأمة ببل سموؾ أمة ميزومة ذليمة 
وسمـ عمى ىذا الجانب، فربى جيبًل خمد ذكره  وآلو  نعة! ولذا حرص النبي صمى اهلل عميوخا

ذا نظرت إلى المعمـ والمربي عميو الصبلة والسبلـ وجدت  التاريخ، وسطر عظمتو الدىر، وا 
أنو ما كاف يأمرىـ بأمر إال كاف أوؿ الممتثميف لو، وما نياىـ عف شيء إال كاف أوؿ 

بيف لو، فكاف قدوة مثمى في األخبلؽ والقيـ، فتعمقت بو قموب أصحابو، المنتييف والمجتن
وأحبتو، وعممت بكؿ ما أرشد إليو، وحث عميو، وىذه ىي التربية بالقدوة التي ىي مف 

ف تعدوا  .( ٔٗ) حمبي :  ميمات األسرة المسممة لقد مف اهلل عمى اإلنساف بنعـ كثيرة " وا 
ذه النعـ نعمة العقؿ ... فكاف لزاما عمى المسمميف أف نعمة اهلل ال تحصوىا " ومف أجؿ ى

ف مف أىـ المراحؿ التي يمر  يسخروا ىذا في خدمة عباد اهلل ... خاصة في بناء اإلنساف وا 
عف مرحمة والشباب " وسوؼ أتكمـ  بيا اإلنساف " مرحمة التأسيس " أي مرحمة " الطفولة

يف عدـ فيـ األبناء في ىذه السنمور لشعورىـ بعند جميع أولياء األالمراىقة والبموغ الشباب و 
وما يحدث مف تغييرات  كري والمغوي والنفسي واالجتماعي الجانب الجسمي والف إف   ،

مر األولي  بعض األمور الميمة التي تنفع احؿ والبد مف الوقوؼ عندمصاحبة لتمؾ المر 
ة وطريؽ البقاء عمى ألنيـ عصب الحيا وخاصة في محاولة التفاىـ مع الشباب  مربيالو 

درب الخير في وقت أىمميـ الكثير منا فتعثر األبناء واآلباء فكاف ىناؾ حاجز عظيـ بيف 
الجيميف .. فدعونا نعرؼ الكيفية الصحيحة في التعامؿ معيـ وكسبيـ ... فاهلل أسأؿ أف 
 يبارؾ بيذا الجيد وبجعمو سببا في نجاح الجميع لموصوؿ لقموب الشباب والمساىمة في

ز بالجنة مف عبلج مشاكميـ ومساعدتيـ عمى السير في الجادة الصحيحة والنجاة والفو 
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فالمجتمع غالبا ما يواجو الشباب  إعطائو الفرص لمتعبير عف نفسو ،الثوابت األساسية 
عبل باإلىماؿ الشديد وغالبا ما يقؼ أولياء األمور والمدرسيف مواقؼ تخيب اآلماؿ قوال وف

لذاتو مف خبلؿ استغبلؿ طاقاتو أو منحو المسؤولية ، وىذا مخالؼ  قيؽ بعدـ اىتماميـ بتح
: عف َأُبي َمْسُعوٍد اْلَبْدِريّْ قاؿ:ُكْنُت مف احتراـ الطاقات ، و  اآلؿ واألصحاب لما كاف عمي

ـْ َأَبا َمْسُعوٍد' َفَمـْ  ْوَت ِمَف  َأْضِرُب ُغبلًما ِلي ِبالسَّْوِط َفَسِمْعُت َصْوًتا ِمْف َخْمِفي:' اْعَم َأْفَيـِ الصَّ
ـْ  َأَبا اْلَغَضِب، َفَممَّا َدَنا ِمنّْي ِإَذا ُىَو َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َفِإَذا ُىَو َيُقوُؿ:' اْعَم

ـْ َأَبا َمْسُعوٍد ' َفَأْلَقْيُت السَّْوَط ِمْف َيِدي ي السَّْوُط ِمْف وفي رواية: َفَسَقَط ِمْف َيدِ  -َمْسُعوٍد اْعَم
' َفُقْمُت ال َأْضِرُب  -َىْيَبِتوِ  ـْ َأَبا َمْسُعوٍد َأفَّ المََّو َأْقَدُر َعَمْيَؾ ِمْنَؾ َعَمى َىَذا اْلُغبلـِ َفَقاَؿ:' اْعَم

ـْ َتْفَعْؿ وفي رواية:َفُقْمُت َيا َرُسوَؿ المَِّو ُىَو ُحرّّ ِلَوْجِو المَِّو َفَقاَؿ:' َأمَ  -َمْمُموًكا َبْعَدُه َأَبًدا ا َلْو َل
ومف األساليب في تربية (، ٖٗٗٔ)مسمـ ، االيماف : ".َلَمَفَحْتَؾ النَّاُر َأْو َلَمسَّْتَؾ النَّاُر 

شدة االنفعاؿ لفرح أو حزف في فورة الغضب أو  الشباب ىو  عدـ التحدث أو النصح ليـ 
دوء مف الغضب قد نخطئ في تصويب اليدؼ وقتيا ، فمنعطي النفس ميمة الي ألنؾ … 

و النقد أو السخرية عند الحوار عدـ االستيزاء أنكف عمى بصيرة و أو سكوف االنفعاؿ حتى 
خبلؿ الحوار ، ونكوف أيضا خير  وار والكممات اإليجابية عمى حسف الح ةواظبوالم

منصتيف ... مع المواظبة عمى المصارحة حتى ال يضطر لمكذب نتيجة الخوؼ مف ذكر 
لو أسباب منيا الخوؼ مف  وعة .. فالكذب ما يترتب عمييا مف عقوبات متنالحقيقة نتيجة ل

أو لعدـ القدرة عمى  -أو نتيجة إلرضاء الكبار ، وعدـ ذكر الحقيقة المؤلمة ليـ  -العقاب 
وىذا األسموب  . سعة الخياؿ الخصب في ذىف الشباب وقد يكوف الكذب بسبب -التعبير

النبوية الرائعة التي تطفح بالمعاني الكبار وتزخر بأسماىا مف البياف مما يتفؽ مع األساليب 
إف القنوات (، ٓ٘ٔ/٘)الوقت واىميتو في حياة المسمـ :  في موجاتيا المفظية القصيرة.

الفضائية أثرت ولـ تزؿ تؤثر عمى حياة الكثيريف صغارا وكبارا وفي مختمؼ المجاالت . 
تئذاف وىي تخاطب جميع أفراد األسرة عمى فالقنوات الفضائية دخمت البيوت قاطبة ببل اس

مدار الساعة بمغات وطرؽ وأساليب مختمفة يختمط فييا الجد بالمرح بالعنؼ باإلثارة بغيرىا   
ولو دخمنا إلى أي مدرسة مف المدارس وفي أي بمد مف البمداف لوجدنا اف نسبة كبيرة مف 

تتعمؽ أما ببرنامج ترفييي أو فيمـ  األحاديث الجانبية لمطمبة وفي مختمؼ المراحؿ الدراسية 
ومف ىذا  ،بثت عمى واحدة مف القنوات الفضائية ، أو حوؿ احد مواقع شبكة االنترنيت 
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المجاؿ وىذا المنطمؽ ، نسعى لمبحث عف التأثير الحالي لمقنوات الفضائية عمى مفاىيـ 
يره لتعزيز ىذا وثقافة حقوؽ الطفؿ وكيؼ يمكف االستفادة مف ىذا اإلعبلـ الفضائي وتسخ

ومف  وسائؿ ( ، ٙ: ٕٓٔٓ)ميدي،وسائؿ االعبلـ ،الثقافة ونشرىا في المجتمعات العربية.
رؼ التمفزيوف مف الناحية اإلعبلـ التي تساعد  في  التنشئة االجتماعية التمفزيوف ويع

معناه "الرؤية   Visionمعناه " عف بعد " و Tele، كممة مركبة مف مقطعيف المغوية
 (.ٚاالعبلـ : )وسائؿ"

تعريؼ التمفزيوف اصطبلحًا : يعرؼ التمفزيوف باالصطبلح عمى انو مؤسسة اجتماعية  
مكونة مف مجموعة المصالح اإلدارية والتقنية التي تضمف بث الحصص والبرامج اإلعبلمية 

 (،ٖٓ٘ٔة )زىرة التفاسير : المصورة بواسطة الكيرباء وبطريقة استعماؿ التقنيات الحديث
ف التمفزيوف يمعب دورا ىاما في التنشئة االجتماعية والنمو االجتماعي لمفرد حيث إ

والجماعات ، وتندرج الوظيفة التربوية لمتمفزيوف تحت المفيـو الشامؿ لمتنشئة االجتماعية ، 
والتمفزيوف شانو شاف الوسائط اإلعبلمية األخرى ، يمعب دورا ىاما في مساعدة رياض 

افيا ، كما انو يقـو بعرض معمومات وبرامج متخصصة األطفاؿ عمى تحقيؽ أىد
لؤلطفاؿ.ومف خصائصو  : يجمع بيف الرؤية والحركة والصوت والموف والجاذبية .يكبر 
األشياء الصغيرة ويصغر الكبيرة ويحرؾ الثابتة ويثبت المتحركة .وسيمة اقتصادية بالنسبة 

جيا.أكثر المؤسسات اإلعبلمية لمجميور وكذلؾ بالنسبة لمستخدميو والمساحة التي يحتا
  (ٖٓ٘ٔ)زىرة التفاسير:شمولية مف حيث الوظائؼ .أكثر  تأثيرا فيو .سيؿ االستعماؿ 

ومف أىـ خصائص التمفزيوف قربو مف األسرة  ، مما يزيد مف فعاليتو وأثره في نفوس 
المتمقيف ، لدرجة اختبلط األمور عند بعض المشاىديف ، وخاصة صغار السف ، وعدـ 

درتيـ عمى التمييز بيف الواقع والخياؿ ، ويتميز التمفزيوف بقدرتو عمى تقديـ دقائؽ األمور ق
بوضوح ... ولذلؾ فإف التمفزيوف يعتبر النافذة التي يطؿ منيا المشاىد عمى العالـ كمو ، 
وبسبب مشابيتو لمواقع يعتبر وسيمة ميمة في اإلقناع والوصوؿ إلى األفراد ... ويقدر 

ذي يصرفو اإلنساف في الغرب عمى مشاىدة التمفزيوف بحوالي عشر سنوات إذا ما الوقت ال
، وال يستبعد أف يفوت تعرض الشعوب النامية عاش ذلؾ اإلنساف حتى الخامسة والستيف 

. وتكمف  أىمية التمفزيوف :     في القرف العشريف في ميداف (ٖٕٓ)خورشيد :ىذا التقدير 
ي يتفوؽ بيا عمى وسائؿ االتصاؿ األخرى ، حيث يجمع بيف االتصاؿ ، وذلؾ لممزايا الت
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الصوت والصورة خاصة بعدما أصبحت ممونة ، وأستطاع أف يحقؽ انتشارا واسعا في كؿ 
أنحاء العالـ ، ومما زاد اإلقباؿ عميو أنو وسيمة لمقطات المقربة تصمح أكثر لمكشؼ عف 

قابؿ فيو وسيمة معقدة تستخدـ لغة الشخصية ومبلمحيا أكثر منيا لنقؿ األحداث .  وبالم
ثارة األفكار عند الناس . ولذلؾ فاف  الكممات والصور المرئية والصوت لتوليد االنطباعات وا 
قطاعا معتبرا مف المثقفيف الغربييف يعتبر اف التمفزيوف يقدـ منفعة تميي عف القمؽ في حياة 

اعات العائمية ، ويشكؿ أداة الوحدة والعزلة ، وعف سأـ الحياة الزوجية وتخفؼ مف النز 
لمديمقراطية والحوار. إف نمو التمفزيوف اليائؿ لـ يقتصر عمى اتساع رقعة انتشاره والزيادة 
المطردة لعدد أجيزة استقباؿ إرسالو ، وكاف بفضؿ تتابع االختراعات التكنولوجية التي 

لتطوير وتحسيف  ساىمت في تطويره ، مف أقمار صناعية وكاببلت وكمبيوتر وفديو ، وذلؾ
الصورة والصوت إف التمفزيوف كوسيمة اتصاؿ جماىيرية لـ تعد مجرد أداة لنقؿ األخبار 
المصورة ، مسجمة أو مباشرة ،  بؿ أصبحت تتميز بقدرة خارقة عمى اإلقناع والتأثير 
والسيطرة ، واف التمفزيوف وسيمة ميمة لتغير المجتمع .وظائؼ التمفزيوف .    أما عف 

فيي : إخباري ، تسويقي ، ترفييي ، خدمات اجتماعية ، سياسية ، مذىبية ، ثقافية  وظائفو
، تربوية وتعميمية . التمفزيوف لو دوره في تنشئة المجتمع .     ويمكف إبراز بعض ادوار 
التمفزيوف في تنشئة المجتمع مف خبلؿ مؤسسات التنشئة االجتماعية وىي )األسرة ، 

الحضانة ، رياض األطفاؿ ،... (إف الوظيفة التربوية لمتمفزيوف  المدرسة ، المسجد ، دار
تندرج تحت المفيوـ الشامؿ لمتنشئة اجتماعية ، إذ إننا نسجؿ احتواء برامج التمفزيوف عمى 
مواد تخضع لقواعد العمؿ التربوي ) مف حيث خضوعيا لمناىج وأىداؼ ومبادئ وأساليب 

عمى مواد اخرى كثيرة ال تخضع لذلؾ ، ولكنيا  ، كما تحتوي (ٙ:  ٕٓٔٓ) حمس،التربية (
تؤثر بشكؿ غير مباشر في قناعات وسموؾ األفراد ، ويحقؽ بذلؾ اىداؼ تنشئة لممجتمع . 
وتبدو وظيفة التمفزيوف التربوية فيما يمي : التأثير في القناعات والتصورات والعقائد .التأثير 

تمفزيوف يعرض برامج يومية تجذب الصغار في المغة التأثير في السموؾ و االتجاىات . فال
وتشد انتباىيـ وتعمؿ عمى تنمية معارفيـ وفي اتجاىاتيـ وميوليـ والسيطرة عمى مشاعرىـ 
وأفكارىـ . كما إف برامج األطفاؿ خاصة تتميز بقدرتيا الفائقة في التأثير عمى تشكيؿ سموؾ 

دة لمسموؾ ، قد تدعـ أشكاؿ األطفاؿ وتعديؿ نظرتيـ إلى الحياة، و يتعمموف نماذج جدي
السموؾ السائد أو تغيرىا نحو السموؾ المقبوؿ والمتوافؽ مع معايير المجتمع ،. إذف مف 
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الثابت أف التمفزيوف يؤثر عمى األسرة نفسيا ، بؿ أف دور األسرة آخذا في االنحسار في 
طفاؿ ظروؼ العمؿ العصرية ، حيث خرجت األميات أيضا إلى ساحة العمؿ ، وأصبح األ

وعندما توجد يستوعبوف القيـ مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ ، وفي مقدمتيا التمفزيوف .     
ظاىرة في المجتمع سيئة كالطائفية والتطرؼ والغمو واإلرىاب  يمكف إيقافيا أو معالجتيا  
والحد منيا ، فاف المصمحة العامة تقتضي تضافر الجيود في مؤسسات الدولة والمجتمع 

اـ بواجباتيـ إزاء ىذه الظاىرة وفؽ الخطط واالستراتيجيات المرسومة الستيعاب المدني لمقي
طبيعة وحجـ المشكمة بكؿ معطياتيا والتعاوف المباشر مع الوسائؿ اإلعبلمية المحمية 
إلمدادىـ بالمعمومات الضرورية لتعميؽ المعرفة لدى عواـ الناس ولتكوف عونًا لئلعبلمييف 

ـ المتواصمة في اتجاىات وقضايا محددة لتحقيؽ أىداؼ مشتركة في أداء مياميـ وبرامجي
تتجسد في الوقاية مف أي ظاىرة مف الظواىر السيئة .بحيث يبقى النشاط اإلعبلمي  عمى 
الدـو معرضا لمدراسة والتقييـ مف اجؿ تأكيد مراجعة أساليبو في األداء وقوة تأثيره وتعديؿ 

ف والمشاىديف والقراء والقائميف عمى المؤسسات جوانب القصور واستطبلع آراء المستمعي
 الخدمية المختمفة لبلستفادة منيا في تعزيز الجيد والنشاط اإلعبلمي بكاممو

 المبحث الثاني  
 العمماء والمفكرين في ترسيخ العمل التطوعي في نفوس الشباب  دور 

ليادفة في عبلج األخطاء كاف البد لؤلسرة  أف تعتني بإيجاد الوسائؿ  واألساليب  التربوية ا
وتبحث  كبديؿ عف تمؾ الغثاثة والسفاىة التي  ،عند الطفؿ الصغير والشاب اليافع   

، الغير ىادفة تعرض في الميؿ والنيار عمى شاشات التمفاز وغيرىا مف وسائؿ اإلعبلـ 
نالؾ وكذلؾ البد مف تحذير األبناء مف الوسائؿ اإلعبلمية اليدامة المفسدة .وبحمد اهلل ى

العديد مف األساليب النبوية  اليادفة والتي ترشد إلى المسار الصحيح و تدعو إلى الخير 
فالعمؿ  ،، وتحذر مف الشر  وتدعوا إلى محاربتو   أفراد وجماعات  وتحرص عميو

بانتمائو  الفرد مف خبللو  لبنة مف لبنات بناء كبيرة ىو األمة اإلسبلمية ، فيشعر التطوعي 
عدادىـ إعدادا إسبلميا يجعميـ قادريف عمى حمؿ  ، ليذه األمة التربية الرشيدة ألبنائنا وا 

ياؾ أبناءنا والتفتنا  األمانة والنيوض باألمة وبناء المجتمع الفاضؿ المنشود.فإف تركت وا 
لمتسمية فقد خمفنا أبناء ىـ األيتاـ حقا رغـ وجود أبوييـ، والسعي لآلخرة ال يحـر المرء مف 

الطيبة إنما يمد البصر إلى أفاؽ أعمى فبل يكوف المتاع في األرض ىو اليدؼ لذات الدنيا 
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، ويستشعر مسئوليتو تجاه المسمميف ( ٙٔ/ٔ)الوقت واىميتو في حياةة المسمـ : )والغاية 
كسابو لممعارؼ المتنوعة والثقافية في كؿ مكاف باإلضافة إلى تنمية قدراتو األدبية  ، وا 

جيؿ الشباب والفتيات وجيؿ الناشئة، يحتاج أف نقدـ ليـ  إف وية  .المبثوثة في السيرة النب
برامج جادة تقدـ ليـ المادة المتميزة المحافظة، وتجيب عمى تساؤالتيـ، وتتحدث عف 
ىموميـ، وتقدـ ليـ الثقافة الشرعية بالمغة المعاصرة التي يفيمونيا،وبأسموب عممي إعبلمي 

الجة االنفصاؿ الشديد بيف الصحيح والسقيـ في إف اليدؼ  مف البحث  ىو مع ،معاصر 
في  األسموبىذه القضايا جعمتنا أف نبحث عف مفيـو .( ٚٔ)المسدي  االسموبية :  الحياة

كتب المغة واالصطبلح فقد اختمفت وتعددت المعاني المغوية في المعاجـ العربية بشأف 
لوجو والمذىب، وىو الفف، مصطمح )األسموب( ، منيا أنو سطر النخيؿ والطريؽ الممتد وا

)ابف منظور ، لساف العرب(، إذ يقاؿ : أخذ فبلف في أساليب مف القوؿ أي أفانيف منو.
واختمؼ العمماء العرب المتقدموف في تعريؼ مصطمح األسموب ومنيـ ابف قتيبة 

ىػ( إذ وصؼ األسموب بأنو طريقة العرب في النظـ و " الشاعر المجيد مف سمؾ ٕٙٚ)ت
ليب وعدؿ بيف ىذه األقساـ فمـ يجعؿ واحدًا منيا أغمب عمى الشعر ولـ يطؿ ىذه األسا

ىػ( أف ٖٛٛوقاؿ الخطابي ) ت . ( ٙٚ-٘ٚ/ٔ)شاكر، الشعر والشعراء : فيمؿ السامعيف" 
،  (ٕٗ)الخطابي ، ثبلث رسائؿ :  األسموب " ىو الطرؽ والمذاىب وأودية الكبلـ المختمفة"

موب اذ تتجو بو نحو التوسع فيضـ الكبلـ ألنو جنسا لفف وىي إشارة إضافية لمفيـو األس
. وىذا المفيوـ التركيبي المحدد والواضح والدقيؽ لبلسموب (٘ٔ) اسموبية النظـ :  القوؿ

أنما يدخؿ في المفيـو االصطبلحي ال المغوي لبلسموب وىكذا يبدو لمباحث أف ابف خمدوف 
سموبي مف جية اشارتو إلى أف لكؿ فف مف قد حرص عمى ابراز الصمة بيف الفف األدبي واأل

، وبيف األسموب ( ٔٚ٘) اسموبية النظـ :  الكبلـ أساليب تختص بو وال تصمح لغيره
 والتراكيب المغوية مف جية اخرى، وىو أدؽ واوضح مانجده لدى النقاد العرب المتقدميف

ـ  في عممو وكما أنو ال يتصور أف ينجح صاحب اإلعبل (ٕٓ)شكري ، المغ واالبداع : 
بدوف جد واجتياد فكذلؾ ال يمكف لفرد أف يربي ذاتو بدوف تحقيؽ أساليب التربية الذاتية ، 

 وىذه سنة اهلل في الكوف : بذؿ األساليب لتحقيؽ المسببات . قاؿ الشاعر 
 ترجو النجاة ولـ تسمؾ مسالكيا      أف السفينة ال تمشي عمى اليبس
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وأفكاره إلى األفضؿ يعني سيره وفؽ السنف الكونية التي أف يغير الفرد سموكو وتصرفاتو 
: } قد خمت مف قبمكـ سنف فسيروا في  تعالىفي الكوف . قاؿ  وتعالى سبحانووضعيا اهلل 

األثر الواضح لمتنازع .( ٖٚٔ) آؿ عمراف :  كيؼ كأف عاقبة المكذبيف { فانظروااألرض 
، والفشؿ ىو العجز ، بحيث كاف النزاع  أنو بسبب ذلؾ التنازع يكوف الفشؿ أيىو الفشؿ ؟ 

يجب أف تتضافر فيو القوى ، ويكوف  الجماعي؟ ألف العمؿ  جماعيكاف العجز عف عمؿ 
كؿ جزء مف الجماعة متعاونا مع الجزء اآلخر ، فتتحد القوى ، وتتبلقى نحو ىدؼ معيف 

اؿ تعالى : وراء الفشؿ ذىاب القوة ، ويطمع فييـ الطامعوف ، ولذا ق ويكوف يجمعيا.
وتذىب ريحكـ أى قوتكـ ، ويفسر الزمخشرى الريح بالدولة ، ويقوؿ رضى اهلل تعالى عنو : 
)والريح الدولة شبيت فى نفوذ أمرىا وتمشيو بالريح وىبوبيا( ، فيقاؿ : ىبت رياح بنى فبلف 

بالصبا إذا دالت لو الدولة ونفذ أمره ، ومنو قولو : ) صمى اهلل عميو وسمـ ( قاؿ : " نصرت 
وقد ختـ اهلل سبحانو وتعالى اآلية بقولو تعالى : )واصبروا إف اهلل مع بالدبور وأىمكت عاد 

الصابريف ، وفى ىذا النص الكريـ يدعو اهلل تعالى إلى الصبر " ألنو قوة الجياد ، وقوة 
الطاعة ، ويربى العزيمة ، ويمنع االختبلؼ ، إذ إف االختبلؼ ينشا عف الجزعوالصبر 

العزيمة ، والطمع يتنافى  فياإلرادات وخور  فيالجزع والطمع  ؟ إذ الجزع ضعؼ  عبلج
مع ضبط النفس ، وضبط النفس ال يكوف إال مع الصابريف ، واهلل تعالى مع الصابريف.وقد 

وحقيقتيـ أنيـ مف أىؿ الخير ويتحمموف  رفع اهلل تعالى الصابريف إلى أعمى المراتب عند اهلل
 .خريف مف أجؿ سعادة اآل

 لمبحث الثالث ا
 أساليب نبوية في آليات  العمل التطوعي

وىذا األسموب   ،الشاب  المبدع ىو الذي يتحرى الوقت لمصدع بالحقيقة والعمؿ بيا 
ي الفعاؿ في عممية اإلقناع يجد لو سندا في ىدي النبي صمى اهلل عميو وسمـ كما جاء ف

ففي  ،نزوؿ القرآف الكريـ معناه وعمقو في أسباب  هجدوكذؿ ن ،خطبو عمى سبيؿ المثاؿ 
الوقت المناسب كاف القرآف يتنزؿ منجما فيتصؿ باألحداث التي تشكؿ المحظة الرىينة فيقرر 

والرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ وىو  ،الحقائؽ ويعالج المشكبلت ويجيب عف التساؤالت 
قود بصحة التعميـ وجودة كاف خمقو القرآف . نيوض األمة ورقييا مع  ،األسوة الحسنة 

التربية، والمناىج األرضية وطرائؽ البشر ميما أوتيت مف قوة واجتمع لدييا مف خبرة فإنيا 
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تقؼ عاجزة عف تحقيؽ الكماالت، وعف التناغـ مع الفطرة السوية، والسبب ىو أف ىذه 
عور المناىج ال تخمو مف ىوًى بشرٍي جيوؿ، أو نظرٍة ضيقٍة محدودٍة مع ضعٍؼ في الش
 أسموبالداخمي الصادؽ ػ فمما تخمى كثيرا مف اآلباء عف اسموب المعب مع األبناء وىو 

نبوي عرفو الصحابة وآؿ بيت النبوة وصوره كثيرة منيا يضع الحسف والحسيف عمييـ السبلـ 
فقدت االبتسامة مف وجوه عمى منكبيو عميو الصبلة والسبلـ ويقوؿ نعـ الراكب والمركوب 

نشأ بعض الشباب  معقدا واآلخر منطويا عمى و  ىذه الوسيمة اآلباءسبب ترؾ ، ب األطفاؿ 
 نفسو وكاف أكثر عرضة لبلنحراؼ والضياع ...كما نرى حاؿ الكثيريف في الوقت الحالي 

ومف النماذج التربوية  لذا ساىمت المنظمات المدنية في العمؿ التطوعي لعودة األمؿ 
ث  " أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ كاف يؤتى لو الرائعة لؤلبناء كما ورد في الحدي

بالصبياف فيدعو ليـ ، فأتي لو بصبي فباؿ عمى ثوبو فدعى بماء فأتبعو إياه ولـ يغسمو 
".... وعف أبي ليمى : " كنت عند النبي صمى اهلل عميو وسمـ وكاف عمى صدره الحسف 

ني ال تفزعوه حتى يقضي بولو ثـ عميو السبلـ فرأيت بولو أساريع فقمت لو فقاؿ: دعوا اب
دعا بماء ... وفي رواية قاؿ :" ال تستعجموه ". ىكذا تكوف التربية النموذجية الصحية 

ر والتأمؿ في األساليب النبوية عند لؤلبناء ..ولذا فإف مف الميـ ػ والميـ جدًا ػ إدامة النظ
: أواًل أف اهلل بعث نبيو التربية والتعميـ وذلؾ ألمور القياـ بالعمؿ التطوعي وخاصة في

يّْيَف  -صمى اهلل عميو وسمـ-محمدًا  معممًا ومزكيًا، ومبشرًا ونذيرًا }ُىَو الَِّذي َبَعَث ِفي اأُلمّْ
ـُ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة{ ـْ َوُيَعمُّْمُي ـْ آَياِتِو َوُيَزكّْيِي ـْ َيْتُمو َعَمْيِي ْنُي ؛ وأف النبي  (ٕ) الجمعة :  َرُسواًل مّْ

إف اهلل لـ يبعثني معنّْتًا وال متعنتًا، ولكف بعثني معممًا »قاؿ:  -مى اهلل عميو وسمـص-
أف يعمّْـ الناس، ولذا كانت حياتو  -صمى اهلل عميو وسمـ-؛ فالحكمة ِمْف َبْعث النبي « ميسراً 

كميا تربية وتعميـ، مما يجعميا غنية جدًا باألساليب التربوية  -صمى اهلل عميو وسمـ-
أوتي الكماؿ البشري، وُعصـ مف الخطأ  -صمى اهلل عميو وسمـ-عميمية.ثانيًا: أف النبي والت

فأي عاقؿ حريص عمى مرضاة ربو يخيَّر بيف االقتداء »الذي يقدح في تبميغو لمدعوة 
، الذي يكفؿ لو السير عمى صراط اهلل المستقيـ، وبيف االقتداء بمف ال ُيؤَمف  بالمعصـو

صمى اهلل عميو -، لقد أعطي النبي « قامتو عمى الحؽ ونجاتو..عثاره، وال تضمف است
}َوَعمََّمَؾ َما  -صمى اهلل عميو وسمـ-ػ مع أميتو ػ عممًا ال يدانيو فيو أحد مف البشر  -وسمـ

ـُ َوَكاَف َفْضُؿ المَِّو َعَمْيَؾ َعِظيًما{  ـْ َتُكف َتْعَم صمى اهلل -. ثالثًا: ألف النبي (ٖٔٔ) النساء : َل
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مّر بمختمؼ الظروؼ واألحواؿ التي يمكف أف يمر بيا معمـ أو مربٍّ في أي  -يو وسمـعم
زماٍف ومكاف؛ فما مف حالة يمر بيا المربي أو المعمـ إال ويجدىا نفسيا أو مثميا أو شبييا 

صمى اهلل عميو -. لقد عاش النبي -صمى اهلل عميو وسمـ-أو قريبًا منيا في حياة النبي 
لغنى، واألمف والخوؼ، والقوة والضعؼ، والنصر واليزيمة، عاش اليتـ الفقر وا -وسمـ

والعزوبة والزوجية واألبوة.. فكاف يتعامؿ مع كؿ مرحمة وكؿ حالة بما يناسبيا.لقد ساس 
العرب، ودعاىـ وعمَّميـ وأحسف تربيتيـ؛ مع قسوة  -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ-النبي 

 ـ وتنافر أمزجتيـ، لقد كاف حاؿ العرب كما وصفيـقموبيـ وخشونة أخبلقيـ، وجفاء طباعي
كنا قومًا أىؿ جاىمية، نعبد األصناـ، ونأكؿ »ػ بقولو:  جعفر بف أبي طالب ػ عميو السبلـ 

الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع األرحاـ، ونسيء الجوار، ويأكؿ القويُّ منا الضعيؼ..ومف 
ة الثقة االجتماعية عندما يقضي الطفؿ األساليب النبوية لتنمية ثقة الطفؿ بنفسو تنمي

: )سويد حاجيات المنزؿ، ويجالس الكبار ويجتمع مع الصغار فتنمو ثقتو االجتماعية بنفسو
.ومف خصائص اليدي النبوي في التربية الحث عمى العمؿ الجماعي وعدـ االعتماد (ٕٔ٘

ارسة العممية أبرز في الياباف التعميـ الميني مقدـ عمى النظري ، والمم ،عمى اآلخريف 
واجبات الياباني منذ طفولتو ، عندما يقـو بتنظيؼ صفو ومدرستو ،: قاؿ صمى اهلل عميو 
وسمـ : ) الديف المعاممة ( ، فحري بالمعمـ والمربي  أف يكوف قدوة لطبلبو بحسف التعامؿ  

تو ، االعتماد عمى اآلخريف مرض خطير جدًا، يجعؿ الطفؿ ال يثؽ بنفسو ، ويشؾ في قدرا
ويجعمو مترددًا خائفًا تمزمو الجرأة والشجاعة . ويقوؿ خميفة إبراىيـ : ) تبيف مف نتائج 

عند  الدراسات الميدانية أف وجود المربية يقمؿ مف الفرص المتاحة لبلعتماد عمى النفس
فبل تربية دوف قدوة وأسوة، وال ( ٜٕٓ/ٛ) البياف :  االعتماد عمى اآلخريفاألطفاؿ ، وينمي 

كف أف نتأمؿ خيًرا مف مرٍب يخالؼ حاُلو مقاَلو، وليذا كاف إبراىيـ عميو السبلـ يشمؿ يم
بَلِة {  ـَ الصَّ ـَ { (، } َربّْ اْجَعْمِني ُمِقي نفسو في كؿ دعاء ؛ } َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأْف َنْعُبَد اأْلَْصَنا

ْوـَ َيُقوـُ اْلِحَساُب { (، فيذا ىو المربي الناجح أو قؿ (، } َربََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْمُمْؤِمِنيَف يَ 
المربي الداعية.وىذا ىو المربي الذي ال يركف إلى شيود األسباب وال يجزع مف غيابيا، بؿ 
دأبو االستعانة باهلل تعالى والتوكؿ عميو وااللتجاء إليو واالفتقار بيف يديو إلى االتصاؿ بحبمو 

بَلَة { المتيف ال يثنيو } ِإنّْ  يَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع { عف } َربََّنا ِلُيِقيُموا الصَّ ي َأْسَكْنُت ِمْف ُذرّْ
ـْ  ـْ َواْرُزْقُي ألف تكبلنو واستعانتو باهلل تعالى فيو يدعوه } َفاْجَعْؿ َأْفِئَدًة ِمَف النَّاِس َتْيِوي ِإَلْيِي
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ـْ َيْشُكُروَف { وي نشغؿ بتسبيحو وحمده عمى الدواـ } اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َوَىَب ِمَف الثََّمَراِت َلَعمَُّي
ْسَحاَؽ ِإفَّ َربّْي َلَسِميُع الدَُّعاِء {فعمى المعمـ أف يسأؿ طبلبو عف  ِلي َعَمى اْلِكَبِر ِإْسَماِعيَؿ َواِ 
معاني الكممات وما تضمنتو اآليات مف عبر وعظات لينمي عند طبلبو ممكة التدبر في 

هلل عز وجؿ .الحمـ واألناة :مف األساليب التي يجب أف تكوف مف خصاؿ اآلباء كتاب ا
"قاؿ رسوؿ  -أخرج مسمـ عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ: -والمربيف في تربية األبناء 

الحمـ واألناة ".  إف فيؾ خصمتيف يحبيما اهلل: -اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ألشج عبد القيس:
ة التي تبيف أىمية الحمـ واألناة في بناء أخبلؽ األبناء . )قاؿ عبد اهلل القصة الطيبوفي ىذه 
كنت عند المأموف يوما ، فنادى بالخادـ: يا غبلـ ! فمـ يجبو أحد؛ ثـ نادى  -بف طاىر:

ثانيا و صاح :يا غبلـ . فدخؿ غبلما تركيا وىو يقوؿ: أما ينبغي لمغبلـ أف يأكؿ ويشرب؟ 
يا غبلـ يا غبلـ. إلى كـ يا غبلـ؟ فنكس المأموف رأسو كمما خرجنا مف عندؾ تصيح 

إف ٓطويبل ، فما شككت في أف يأمرنني بضرب عنقو ، ثـ نظر إلي فقاؿ: يا عبد اهلل 
الرجؿ إذا حسف أخبلقو ساءت أخبلؽ خدمو ، و إنا ال نستطيع أف نسئ أخبلقنا لنحسف 

ذا األسموب في خطبو تقريبا أخبلؽ خدمنا (  وقد استخدـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ى
لما يجب أف تنفعؿ بو النفوس مف المعاني وتجسيدا لممعاني واألفكار في شكؿ محسوس 

وقد جاء ىذا األسموب في خطبة الرسوؿ صمى اهلل عميو  ،حتى يزداد المتمقي أنسا بيا 
وىو يستمد ىذا األسموب مف منيج الخطاب في  ،وسمـ في أوؿ جمعة صبلىا في المدينة 

فمف سنة اهلل تعالى في القرآف أف يستخدـ ضرب األمثاؿ لبياف الحؽ  ،القرآف العظيـ 
الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وقد استخدـ  ( ، ٕٛ) التربية االسبلمية : وتقريبو إلى األذىاف

رير الحقائؽ بشكؿ ال يقبؿ في خطبة أوؿ جمعة في المدينة المنورة لتقالحوار أسموب 
النقاش والجداؿ ولبناء المجتمع اإلسبلمي الفاضؿ المتكافؿ المتراحـ عمى أساس مف األخوة 

ومف أدبو عميو الصبلة والسبلـ في  .( ٕٕٛ) حاتـ ، االعبلـ : اإليمانية والقيـ اإلسبلمية
ف مف أعظـ ميماتو  دعوة الناس وتربيتيـ.ومنيـ  تربية الشباب فإنو أمر ليس بالسيؿ، وا 

عميو الصبلة والسبلـ في الحياة أنو كاف مربيًا، فكانت تربيتو صمى اهلل عميو وسمـ أكثر مف 
كبلمو، وكاف عممو مع الصحابة أكثر مف قولو صمى اهلل عميو وسمـ، فكاف يربي بحركاتو 
وسماتو وصفاتو عميو الصبلة والسبلـ أكثر مف خطبو ومحاضراتو. ولذلؾ فكبلمو في 

لمناسبات قميؿ، لكنو كاف صمى اهلل عميو وسمـ يأخذ مف الموقؼ درسًا ونتيجة، فجعؿ ليمو ا
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ونياره وقفًا عمى التربية. صحيح أنو يوجد في الساحة اليـو دعاة، ولكننا نفتقر إلى مربيف، 
إلى مف يأخذوف بالشاب إلى طريؽ اهلل المستقيـ، إلى مف ييدونو ويربونو في سموكو، وفي 

وسماتو وصفاتو، ولذلؾ تمحظ حماسًا عند بعض الناس، ولكنو يفتقر إلى األدب،  أخبلقو،
لى التوجيو والتربية. ليذا كاف لزامًا عمينا أف نعود إلى أصوؿ التربية التي أتى بيا صمى  وا 
اهلل عميو وسمـ، فنستعرض كيؼ ربى أصحابو، وكيؼ دليـ عمى الطريؽ المستقيـ.وكيؼ 

 ربية في حياتيـ اخذوا عنو جوانب مف الت
تفرؽ المسمميف في الوقت سبب مظمـو ، بؿ النصرة  وإف اإليماف إغاثة مميوؼ ، 

تفشت إلينا في أزماننا مسميات ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف،.قاؿ اهلل: } ِإنََّما انو  الحاضر
يقره  [ نتعاوف مع كؿ مسمـ في حدود استطاعتنا، وفيمآٔاْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوة { ]الحجرات:

شرعنا، وىذه المسميات أورثت تعصبات وعداوات ال حصر ليا، إمارات شتت المسمميف 
وفرقت جمعيـ، وكؿ يدعي أف عممو الجماعي دعا إليو اإلسبلـ، حقًا العمؿ الجماعي دعا 

والعمؿ الجماعي ليس محصورًا في فئة وقد  ولكف لمخير والتعايش والمحبة إليو اإلسبلـ، 
ة األندلس ومطالعو وبشائره السيئة ىذه الفرقة التي حدثت في ببلد كاف سبب ذىاب دول

المسمميف اآلف، جماعات متعددة، الكؿ يتناحر، والكؿ يغتاب اآلخر، والكؿ بعيد عف كتاب 
إلى االلتماـ  -معشر اإلخوة-اهلل وعف سنة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ! فدعوة 

، والسير عمى ما سار عميو أصحاب نبينا، وأتباع واالنطواء تحت كتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل
نبينا؛ إذ ىـ خير القروف، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ ) خير الناس قرني، ثـ الذيف يمونيـ، ثـ 
الذيف يمونيـ، ثـ يفشو الكذب ( كما قاؿ الرسوؿ عميو أفضؿ صبلة وأتـ تسميـ.مضت عيود 

عمى األخوات، مضت ىذه العيود بما البدع والخرافات، والضحؾ عمى الشباب، والضحؾ 
فييا، أياـ كاف الجيؿ فييا يغطي عمى األفئدة، واآلف سنة رسوؿ اهلل عميو الصبلة والسبلـ 
ظاىرة لمجميع،  الكؿ إخواننا في اهلل، نحبيـ بقدر ما فييـ مف صبلح، وال نحمد فييـ 

المََّو ُيِحبُّ الَِّذيَف ُيَقاِتُموَف ِفي خصاليـ السيئة، كذلؾ جعمنا ربنا أمة وسطًا.قاؿ سبحانو: } ِإفَّ 
ـْ ُبنَياٌف َمْرُصوٌص { ]الصؼ: البد مف ( ٔٙ/٘) العدوي : التفسير :  [َٗسِبيِمِو َصفِّا َكَأنَُّي

في قولو سبحانو: ) يحب ( إثبات صفة المحبة هلل سبحانو  إثبات صفة المحبة هلل تعالى
ىذا التأويؿ بمقبوؿ، فصفة المحبة هلل ثابتة في  وتعالى، وقد نفاىا قـو وأوليا آخروف، وليس

جممة مواطف، قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ: ) إذا أحب اهلل عبدًا نادى جبريؿ: ياجبريؿ! 
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إني أحب فبلنًا فأحبو، فيحبو جبريؿ، ثـ ينادي في أىؿ السماء ...(.الشاىد: ) إذا أحب اهلل 
 بنصوص الكتاب ونصوص السنة، وكذلؾ عبدًا نادى جبريؿ (، فصفة المحبة ثابتة هلل

ـْ ُبنَياٌف َمْرُصوٌص {  صفة البغض.} ِإفَّ المََّو ُيِحبُّ الَِّذيَف ُيَقاِتُموَف ِفي َسِبيِمِو َصفِّا َكَأنَُّي
[.أي: في تشابكيـ واجتماعيـ وتآلفيـ، كما في الحديث ) المؤمف لممؤمف ٗ]الصؼ:

و الصبلة والسبلـ: ) المؤمف لممؤمف ( تعميـ كالبنياف يشد بعضو بعضًا ( وفي قولو عمي
ـْ ُبنَياٌف َمْرُصوٌص { .  لؤلخوة، قاؿ سبحانو: } َكَأنَُّي

وىذا يحتاج إلى دعاة يمتازوف بالحكمة واإلخبلص والمثابرة والجد واالجتياد والثبات 
لى إتقاف فّف التكامؿ  واالستقامة والقدوة الحسنة،كما نحتاج إلى العمؿ الجماعي،وا 

العمؿ،فكؿّّ يعمؿ بما يستطيع،وال ُيناقض بعضنا بعضا،فإّف ذلؾ يذىب بالجيود ىدرا،''وال ب
مف ميمات العمؿ التطوعي ( ٜٚٔ) فرع ونفي القراف : .''تنازعوا فتفشموا وتذىب ريحكـ

:محاربة المفسديف ومحاصرتيـ؛ذلؾ أّف العمؿ عمى إصبلح المجتمع مع وجود المفسديف 
رض وال ُيصمحوف لف يكوف ُمجديا وكافيا.فبل بّد إذف مف محاولة الذيف ُيفسدوف في األ

القضاء عمييا فبل أقؿ -ولو لبعض الوقت-القضاء عمى جيوب اإلفساد أيضا،فإذا لـ نستطع
رباكيا،كي ال تستطيع العمؿ بأريحية كاممة بسبب  مف التشويش عمييا ومحاولة إشغاليا وا 

ر،فينكمش تأثيرىا كمما كانت جيودنا أوسع في وجود َمف يجمب ليا القمؽ وعدـ اإلستقرا
محاصرتيا وفضح أمرىا؛ذلؾ)أّف بذور الشر تنبت في أكناؼ المجتمع أوؿ األمر مخالفات 
محدودة محصورة الشأف،ولكنيا مع اإلىماؿ واالستيانة ال تزاؿ تنمو وتغمظ حتى تفسد ما 

قاؿ صموات اهلل وسبلمو عميو حوليا،كالنبات الشيطاني عندما يترؾ فيكثر فيمتيـ ما حولو.و 
ومف المواقؼ النبيمة التي تجعؿ الشباب يسمكوف العمؿ  )الجماعة رحمة، والفرقة عذاب (،

ػ  عمييما السبلـ عف ابف عباس رضي اهلل عنو: أّف الحسف والحسيف ػ التطوعي ما روي 
: لو ميو السبلـ عَمِرضا فعادىما النبيُّ صمى اهلل عميو وسمـ في ّأناس معو، فقالوا لعمّي 

نذرت عمى ولدؾ، فنذر عمّي وفاطمُة وجاريتيما ػ يقاؿ ليا: ِفضة ػ إف برئا مما بيما أف 
فطحنت ػ  ،يصوموا ثبلثة أياـ، فُشفيا، فاستقرض عمّي مف ييودي ثبلث أُصوع مف الشعير

، ػ صاعًا، واختبزت خمسة أقراص عمى عددىـ، فوضعوىا بيف أيدييـ ليفطروا عمييا السبلـ 
فوقؼ عمييـ سائؿ، فقاؿ: السبلـ عميكـ أىؿ بيت محمد، مسكيف مف مساكيف المسمميف، 
أطعموني، أطعمكـ اهلُل مف موائد الجنة، فآثروه، وباتوا لـ يذوقوا إال الماء، وأصبحوا صيامًا، 
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فمما أمسوا وضعوا الطعاـ بيف أيدييـ، فوقؼ عمييـ يتيـ، فأثروه، ثـ وقؼ عمييـ في الثالثة 
ر، ففعموا مثؿ ذلؾ، فمما أصبحوا أخذ بيد الحسف والحسيف، وأقبموا إلى النبي صمى اهلل أسي

عميو وسمـ، فمما أبصرىـ وىـ يرتعشوف، كالفراخ مف شدة الجوع، قاؿ عميو السبلـ:" ما أشد 
ما يسوؤني مما أرى بكـ " ، وقاـ فانطمؽ معيـ، فرأى فاطمة في محرابيا قد التصؽ ظيرىا 

رت عيناىا، فساءه ذلؾ، فنزؿ جبريؿ عميو السبلـ وقاؿ: يا محمد ىّناؾ اهلل في ببطنيا، وغا
بيتؾ، فأقرأه السورة. ىكذا ذكر القصة الزمخشري وجميور المفسريف، وأنكر ذلؾ الترمذي 
الحكيـ في نوادره، وجـز بعدـ صحتيا لمخالفتيا ألصوؿ الشريعة، وعدـ جريو عمى ما 

" اْبَدأ بَمف َتُعوُؿ " و " كفى بالمرء إثمًا أف َيضّيع َمف يقوت "  تقتضيو مف إنفاؽ العفو، وكذا
يَثاِر ِباْلَماِؿ  يثَاُر ِبالنَّْفِس َفْوَؽ اإْلِ ... { اإْلِ ـْ وىو مف ، وغير ذلؾ. } َوُيْؤِثُروف َعَمى َأنُفِسِي

ْف َعاَد إَلى النَّْفِس َوِمْف اأْلَْمثَاِؿ السَّاِئَرِة : العمؿ التطوعي َواْلُجوُد ِبالنَّْفِس َأْقَصى َغاَيِة ، َواِ 
 اْلُجوِد َوِمْف ِعَباَراِتَ.َأْفَضُؿ اْلُجوُد ِبالنَّْفِس اْلُجوُد َعَمى ِحَماَيِة َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيوِ 

ِحيِح } َأفَّ َأَبا َطْمَحَة َترََّس َعَمى النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعمَ َوَسمَّـَ  ْيِو َوَسمَّـَ َيْوـَ ُأُحٍد ، َوَكاَف ؛ َفِفي الصَّ
ْؼ َيا َرُسوَؿ النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيَتَطمَُّع َفَيَرى اْلَقْوـَ ، َفَيُقوُؿ َلُو َأُبو َطْمَحَة : اَل ُتْشرِ 

 .َعَمْيِو َوَسمَّـَ َفُشمَّْت{ َصمَّى المَّوُ  ، اَل ُيِصيُبوَنؾ ، َنْحِري ُدوَف َنْحِرؾ .َوَوَقى ِبَيِدِه َرُسوَؿ المَّوِ المَّوِ 
ـُ اْلَغْيِر َعَمى النَّْفِس ِفي ُحُظوِظَيا الدُّْنَيِويَِّة َرْغَبًة ِفي اْلُحُظوِظ الدّْيِنيَِّة ،  يثَاُر ُىَو َتْقِدي اإْلِ

ْبِر َعمَ  ى اْلَمَشقَِّة.وىذا يعني بالضرورة َوَذِلَؾ َيْنَشُأ َعْف ُقوَِّة النَّْفِس ، َوَوِكيِد اْلَمَحبَِّة ، َوالصَّ
 وليا أجياؿ تتقي اهلل؛ وتنشئةالعمؿ عمى محوريف:المحور األوؿ:البناء الصالح في المجتمع،

عممية  القيـ والروح -إذف-،فييسبيميا،ليا قضية تحيا مف أجميا أو تكافح في  غاية،وىدفو 
كر،وىي دعوة مستمرة إلى يـو اإلنسانية ،والقياـ بواجب األمر بالمعروؼ والّنيي عف المن

ثـّ ال بّد '' القيامة ال يجوز التياوف فييا أو تركيا ،يقوؿ تعالى:''قؿ ىذه سبيمي أدعو إلى اهلل
مف التركيز عمى ما قد ُيصيب القموب مف أمراض وطرؽ عبلجيا،وبياف أّف الدنيا ال تساوي 

عمؿ َحثُّ الّناس عمى ال عند اهلل جناح بعوضة،وأّف حب الدنيا أساس كؿ مفسدة،لذا يجب
ألف عامؿ ٓٓٓالتدرج في التربية شيئا فشيئا والبد مف  التطوعي مف أجؿ سعادة اآلخريف

الزمف ونضوج مواىب األبناء أمر ميـ في نجاح التربية وال بد في التربية مف تقديـ العاـ : 
مثؿ الصدؽ أي "الذاتي  أي " الشامؿ : مثؿ الوالء واالحتراـ والصداقة " عمى الخاص:

أو ٓٓوالشجاعة واألمانة" فبل يمكف أف نربي أبناء صادقيف فقط لكف ال يممكوف والء ألحد 
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عندىـ األمانة لكف ال يممكوف الصداقة ، ٓٓشجعانا لكنيـ وقحيف غير محترميف لآلخريف 
ف إذ البد أف تربط األمور الذاتية بالعامة حتى ينشأ جيؿ سميـ مف العقد واألنانية متمسؾ بدي

كذلؾ نقـ األىـ عمى الميـ ألنو مف ضروريات التدرج ٓٓٓاهلل وشرعو مفيد لذويو ومجتمعو 
:"ربوا أبناءكـ لسبع وأدبوىـ لسبع قوؿ عمي بف أبي طالب عميو السبلـ ي النامي .

مف األفكار لممساعدة  ىذا منيج متكامؿ .وصاحبوىـ لسبع ثـ ارموا الحبؿ عمى الغارب "
التوجيو وكذلؾ يستمر  ،يف الحرجة ذ الصغر قبؿ أف نمج إلى السنفي تربية األبناء من

األبواف الثواب مف اهلل  وليثؽ لؤلبناء فبل بد مف الصبر وعدـ الممؿ معيـ الكتساب األجر و 
"  -و وسمـ :أف كؿ شئ مع التدريب والتشجيع والمثابرة ممكف ، يقوؿ الرسوؿ صمى اهلل عمي

نا أولى بذلؾ  تحوؿ مف الشراسة إلى األلفة ... فأبناء مة ف كانت البييفإحسنوا أخبلقكـ ، 
عند حد بؿ ىو مف الميد إلى فالتدرج ال يقؼ ٓٓمستمرة التربية أف تكوف البد 
قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: "  فالتربية ىي الحياة وتستمر مادامت الحياةٓٓالمحد

يعطي عمى العنؼ وما ال يعطي عمى إف اهلل رفيؽ يحب الرفؽ ، ويعطي عمى الرفؽ ما ال 
ما سواه " ومف القصص أيضا لمتعامؿ مع الخدـ والتي بيا عظة وعبرة مف تعامؿ السمؼ 
الصالح :) روي أف غبلما لزيف العابديف كاف يصب لو الماء بإبريؽ مصنوع مف خزؼ، 

ور: يا فوقع اإلبريؽ عمى رجؿ زيف العابديف فانكسر وجرحت رجمو ، فقاؿ الغبلـ عمى الف
سيدي يقوؿ اهلل تعالى: "والكاظميف الغيظ " فقاؿ زيف العابديف: لقد كظمت غيظي ، ويقوؿ: 
"والعافيف عف الناس "فقاؿ: لقد عفوت عنؾ ، ويقوؿ:"واهلل يحب المحسنيف ". فقاؿ زيف 

ي اهلل عنيما عميٍّ عمى عمَر رضاإلماـ إف مف تأمؿ ثناء "، العابديف: أنت حر لوجو اهلل( 
واصفًا لعمر بف الخطاب رضي اهلل عنو كما في )نيج  عميو السبلـعمي اإلماـ ؿ يقو 

ـَ اأَلوَد، وداوى الَعَمَد، َخمَّؼ الفتنة، وأقاـ  -يعني عمر  -هلل ببلء فبلف »الببلغة(:  لقد َقوَّ
السنة، ذىب َنِقيَّ الثوب، قميؿ العيب، أصاب خيرىا وسبؽ شرىا، أدى إلى اهلل طاعتو، 

 «حقو، رحؿ وتركيـ في طرؽ متشعبة ال ييتدي فييا الضاؿ، وال يستيقف الميتديواتقاه ب
فيذه شيادة مف أمير المؤمنيف عميٍّ رضي اهلل عنو بأف عمر رضي اهلل عنو ذىب نقيَّ ".

، والجموس في ِحمؽ الذكر؛ ومف األساليب عند آؿ البيت الرفقة الصالح ، الثوِب قميَؿ العيِب 
ذكرؾ إذا غفمت، ويدعوؾ إذا ضعفت، ويأمرؾ إذا خالفت، فيو خيٌر ألف الرفيؽ الصالح ي

كمو، فيو بمثابة مف يحاوؿ باستمرار أف يرفعؾ، فيو باستمرار يسحبؾ إلى أعمى، فبل 
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اإلماـ تجمس مع شخص قميؿ الديف أو فاسؽ؛ ألنو باستمرار يسحبؾ إلى أسفؿ، وليذا يقوؿ 
يا عمي رضي اهلل عنو: ياىفكـ مف فاسٍؽ أردى مطيعًا حيف فبل تصحب أخ الفسؽ وا  ؾ وا 

 .آخاه
:إذا ما صحبت القـو فاصحب خيارىـ وال تصحب األردى فتردى مع عميو السبلـ ويقوؿ

واهلل لقد حرمت األمة مف ىذا الخمؽ فما يخطئ الخادـ المسكيف خطأ حتى نزلنا عميو الردي
ف تكوف ذات ىدؼ أعمى أالبد .ف وربما حـر مف جزء مف أجرهبالضرب والشتـ والسب والمع

في حياة الفرد نفسو وفي حياة الناس جميعا "كما أسمفنا سابقا في العاـ والخاص" وكما أنيا 
فإنيا في المحظة األولى وقبؿ كؿ شئ لمرضاة اهلل ٓٓٓلخير الناس جميعا وخير اإلنساف 

نوا عبادا لي "ما كاف لبشر أف يؤتيو اهلل الكتاب والحكـ والنبوة ثـ يقوؿ لمناس كو ٓٓتعالى
أيف القدوة ".مف دوف اهلل ولكف كونوا ربانييف بما كنتـ تعمموف الكتاب وبما كنتـ تدرسوف 

نستطيع أف نفسر مدى نجاح ىذه العممية التربوية مف خبلؿ السموؾ الظاىري لؤلفراد 
والذينشاىده يبتعد كؿ البعد عف التربية التي عرفناىا سابقا وىي"إيصاؿ الشيء إلى ٓٓٓ
فأيف الكماؿ الخمقي؟ وأيف الكماؿ الروحي؟.ال نريد الدخوؿ عميقا ٓٓٓلو شيئا فشيئا" كما

في محتوى التربية الحديثة المعاصرة المستوحاة مف العالـ الغربي ألنو بحث يطوؿ شرحو 
ألف التربية الحديثة ٓٓٓلماذا؟ ٓٓٓولكف نأخذ الخبلصة منو أال وىي فقداف القدوة !!

أولياء األمور "إال مف رحـ اهلل" الذيف غابت القيـ اإليمانية والقدوة  أفرزت لنا الكثير مف
) ولدي قرة عيني أحبؾ  الحسنة عف نفوسيـ فما عاد االىتماـ باألبناء االىتماـ السميـ .

أف مرحمة الطفولة مرحمة ميمة جدا في توجيو األبناء وتعديميـ (  ٕٕفاحفظ اهلل يحفظؾ : 
ذا أبناءىـ بمبادئ اآلداب ليأنسوا بيا وينشئوا ويأخذوا منيا ليسيؿ ، فعمى األب واألـ أف يأخ

عمييـ قبوليا عند الكبر كنشأتيـ عمييا عند الصغر ألنيـ سيكونوف متطبعيف بيا ، فالذي ال 
إبراز مشاعر الحب بجميع إف ينشأ عمييا في الصغر يكوف تقبمو ليا في الكبر عسيرا ، 

ىذه المرحمة وما  وىـ في .مف التربية سامة والقبمة واليدية الوسائؿ والكممة والنظرة واالبت
يحدث فييا مف تغييرات مع معرفة نسبيا بحيث ال تخرج عف نطاؽ المحدود كالوزف والطوؿ 
مثبل والحيض عند البنات نبلحظ ونتابع مدى غزارتو وفترات الحيض وبعدىا ...الخ مف 

.توضيح تغيرات المرحمة لمشاب لطبيعي خرج عف نطاؽ المعقوؿ واالتغييرات . بحيث ال ت
المتفاوتو في وقت واحد  تكوف عممية التوضيح لسف لبلعماربما يتناسب مع سنو " فبل 
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كؿ عمى حسب إدراكو وفيمو وسنو ونضوج مواىبو ... مع شرح عممية البموغ ولكف  
الغيف في غرفة " وىذا ميـ فبل نجمس الفتى والفتاة الب حدهوعبلماتيا لمفتى والفتاة كؿ عمى 

معا ونشرح ليما عممية البموغ معا في آف واحد " .التدرج في تعميـ الميارة الحركية والحرص 
"عمموا أبناءكـ السباحة -عمى رفع مستوى المياقة البدنية عندىـ لقوؿ عمر رضي اهلل عنو :

الشاب  أي إعداد -والرماية وركوب الخيؿ " . وأما التدرج في تعميـ الميارات الحركية :
لمواقؼ الرجولة ووظائفيا وميماتيا .. وكذلؾ إعداد الفتاة لئلقتداء بالصالحات مف النساء 
وتكييؼ مياراتيا ليذا اإلعداد وكؿ ذلؾ تقتضيو السنة الحياتية واإلنسانية بأمر اهلل الذي لو 

عدـ وضعيـ في مجموعات غير متكافئة مف حيث الحجـ والقوة ومستوى و الخمؽ واألمر ..
التسمية والنـو والعمؿ  -التوجيو في كيفية ممارسة العادات اليومية مثؿ :والبد مف لميارة .ا

)البياف :  فعيـ إلى ما ىو أكبر مف طاقاتيـالحرص عمى عدـ دو والدراسة ...الخ.
ال ينتظروف ثناء الناس : ولذا تراىـ ال يعاتبوف مف أساء إلييـ ، واليحقدوف .( ٙ/ٕٛٔ)

] ِإنََّما تعالى:اهلل  ال يرجوف مف الخمؽ جزاًء وال شكورًا ؛ حاليـ كما قاؿعمى مف منعيـ ، و 
ـْ َجَزاًء َواَل ُشُكورًا [ ـْ ِلَوْجِو المَِّو اَل ُنِريُد ِمنُك وقد وقع االختيار عمى  ، ( ٜ) االنساف :  ُنْطِعُمُك

ذه بعض الصور مف خصالو في اآلداب والعبادات لتكوف نبراسا لكؿ المحبيف ومف ى
المختارات ما قد وقع و جرى بيف الحسيف بف عمي بف أبي طالب وبيف أخيو محمد بف 
الحنيفة رضي اهلل عنيما كبلـ فانصرفا متغاضبيف فمما وصؿ محمد إلى منزلو أخذ رقعة 
وكتب فييا بسـ اهلل الرحمف الرحيـ مف محمد بف عمي بف أبي طالب إلى أخيو الحسيف بف 

عد فإف لؾ شرفا ال أبمغو وفضبل ال أدركو فإذا قرأت رقعتي ىذه عمي ابف أبي طالب أما ب
ياؾ أف أكوف سابقؾ إلى الفضؿ الذي أنت أولى  فالبس رداءؾ ونعميؾ وسر إليَّ فترضيني وا 
بو مني والسبلـ فمما قرأ الحسيف رضي اهلل عنو الرقعة لبس رداءه ونعميو ثـ جاء إلى أخيو 

َفَمْف َعَفا َوَأْصَمَح َفَأْجُرُه َعَمى   (،ٕٛٗ/ٔاألوراؽ :  )طيب المذاؽ مف ثمرات محمد فترضاه
[ فالشريعة اإلسبلمية جمعت بيف العدؿ والعفو، فمف حقؾ أف تعاقب مف ٓٗالمَّو ]الشورى:

ظممؾ، وذلؾ حتى ال تحمؿ النفس عمى خبلؼ ما جبمت عميو مف حب االنتقاـ، وذلؾ ربما 
، فأجاز اهلل لممرء أف يأخذ حقو ممف اعتدى عميو، أدى بيا إلى النفور مف األوامر الشريعة

ولو أف ييجره ثبلث لياؿ، وىي كافية لمقموب المؤمنة أف تمحو أثر الخطأ والظمـ، أو 
الغضب واالنتقاـ الذي يقع في النفس، وليذا قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ: }ال يحؿ لممسمـ أف 
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ا، وخيرىما الذي يبدأ بالسبلـ { ييجر أخاه فوؽ ثبلث، يمتقياف فُيعرض ىذا وُيعرض ىذ
) صنائع المعروؼ :  قولو: )وخيرىما( أي: خير المتخاصميف الذي يبدأ صاحبو بالسبلـ

. قاؿ األوزاعي : ما خطوة أحب إلى اهلل عز وجؿ مف خطوة مف إصبلح ذات ( ٕٛ/ٔ)
لو بعد  البيف ومف أصمح بيف اثنيف كتب اهلل لو براءة مف النار ... إجابة الدعوة مستحبة

الموضع لقولو صمى اهلل عميو وسمـ: )لو أىي إلي ذراع لقبمت ولو دعيت إلى كراع الغميـ 
ألجبت(.وكراع موضع بيف مكة والمدينة وبينيما أمياؿ وىو كراع الغميـ الذي أفطر فيو 

لو عمـ اهلل شيئا مف مضاف. عف الحسيف بف عمي مرفوعا ]النبي صمى اهلل عميو وسمـ في ر 
وذلؾ ألف التوسؿ األوؿ إلى اهلل ( ٕٔٚ/ٔ) بحر العموـ :  دنى مف أؼ لحرمو [العقوؽ أ

ببر الوالديف، وبر الوالديف نعـ العمؿ الصالح: َوَقَضى َربَُّؾ َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِف 
ىو  -ىو توحيدهو -[ فجعؿ اهلل تبارؾ وتعالى أعظـ حؽ بعد حقو تعالى ِٖٕإْحَسانًا ]اإلسراء:

فكذلؾ أعظـ ذنب بعد الشرؾ باهلل ىو عقوؽ الوالديف، وعندما سئؿ رسوؿ اهلل  ،حؽ الوالديف
: }أيُّ الذنب أعظـ؟ قاؿ: الشرؾ باهلل، قاؿ: ثـ ماذا؟ قاؿ: عقوؽ  َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ

ف أىدر فيو أعظـ حؽ أىدر بعد حؽ اهلل . ذلؾ عقوؽ الوالديف { فيذا أعظـ حؽ يراعى، وا 
الوالديف وقد جاء في ذلؾ أثر أف رجبل كاف عاقا لوالدتو يقاؿ لو عمقمة فقيؿ لو عند الموت 

) تخجيؿ فيؼ حرؼ  قؿ ال إلو إال اهلل فمـ يقدر عمى ذلؾ حتى جاءت أمو فرضيت عنو
ت فتوسؿ إلى اهلل ببر الوالديف، وتضرع إلى اهلل: } الميـ إف كن( ٕٙٓ/ٔالتورا واالنجيؿ : 

 فعمت ذلؾ ابتغاء وجيؾ وخالصًا لوجيؾ الكريـ فافرج عنا ما نحف فيو، ففرجت قميبًل {
ويقاؿ في بعض الكتب المنزلة سر ميبل عد مريضا وسر ميميف شيع جنازة، سر ثبلثة أمياؿ 
أجب دعوة، سر أربعة أمياؿ زر أخا في اهلل تعالى.ومف المتكبريف مف يجب دعوة االغنياء 

و خبلؼ السنة.وكاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يجيب دعوة العبد دوف الفقراء وى
وكاف اإلماـ  كثيرًا ما يتناوؿ ( ، ٕٔ/ٕ) موسوعة الرد عمى الصوفي : ودعوة المسكيف

آداب العمـ وطالب العمـ وكانت  لو ،  توجييات ووصايا مسددًة موفقة َتْطَرُب ليا األسماع، 
وجييات ومعالـ وآداب يتربى عمييا طبلب العمـ، لتيذب أدركت أىمية ما يرمي إليو مف ت

أخبلقيـ، وتنفي زغؿ العمـ عف طباعيـ. وحبذا أف لو ُجِمَعْت ىذه التوجييات والمعالـ 
المتناثرة مف ثنايا المؤلفات والمصنفات ويخصص ليا بحث منفرد ، النتظمت منيا قطعة 

اف الحسيف بف عمي بف أبي طالب أدبية بميغة، وموعظة روحانية رقيقة أما في صبلتو ك
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ف لؾ اآلخرة واألولى »يدعو في وتره :  الميـ إنؾ ترى وال ترى ، وأنت في المنظر األعمى وا 
ف إليؾ الرجع نا نعوذ بؾ أف نذؿ ونخزى ، وا  ، وكاف أيوب السختياني يصمي بيـ «ى ، وا 

ائقو ، وكريـ ما التطوع في رمضاف ، وكاف مف دعائو : الميـ أسألؾ اإليماف وحقائقو ووث
امتننت بو مف األخبلؽ واألعماؿ التي نالوا بيا منؾ حسف الثواب ، الميـ اجعمني ممف 
يتقيؾ ، ويخافؾ ويستحيي منؾ ويرجوؾ ، الميـ استرنا بالعافية وىذا لب دعاء الحسيف عميو 

ف اإلماـ الحسيف عميو السبلـ كبير وانو   يمتمؾ سبلمة الباطف وسعة المخزو  ،السبلـ  
وميما نكتب عف سيرتو العطرة فبل نؤدي حقو فيو  موسوعة فكرية تستميـ منو الدروس 
والعبر  وىنا في ىذا البحث المتواضع  أردت أف أتكمـ عف اإلماـ عميو السبلـ  مف جية 
كمية في جزء مختصر.فالمقصد األعظـ والكبير  مف ىذا البحث ىو ذكره أواًل ابتغاء حبو 

وألف أجؿَّ ما ـ ، ليكوف الناظر مف قبؿ عمى بصيرة بمساؽ الكبلـ ومودتو  عميو السبل
ُتصرؼ فيو األوقات، وُتقطع بو األعمار، حب ومدارسة عمـو أأمة بيت رسوؿ اهلل األخيار 

.وذكر خصائص وسجايا  وفضائؿ آؿ  بيت رسوؿ اهلل صمى اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ،
خصاليـ  ىي البشارة لممؤمنيف   وىي أبيى وأبير ، عميو وآلو وسمـ  ىي الفوز بحبيـ  ،  و 

وأوفى وأوفر ، وأزىى وأزىر ، وأجؿ وأفخر ، مف أصحاب أي مناقب حميدة ، وخصاؿ 
كريمة ، وعقوؿ راجحة .ألف الباري عز وجؿ جعؿ لمناقبيـ خصائص ومزايا لـ تتوافر 

أيدييـ الذي ال  لمبعض اآلخر .و كرامات األولياء حؽ ، وىو ظيور األمر الخارؽ عمى
ف لـ يعمموا بو  صنع ليـ فيو ، ولـ يكف بطريؽ التحدي ، بؿ يجريو اهلل عمى أيدييـ ، وا 

، وجريج الراىب  (ٖٕ/ٔ) جزاف ، الحسيف :  كقصة أصحاب الكيؼ ، وأصحاب الصخرة
، وكميا معجزات ألنبيائيـ ، وليذا كانت في ىذه األمة أكثر وأعظـ لعظـ معجزات نبييا ، 

فواجب عمينا وعمى طمبة العمـ  ،تو عمى اهلل عز وجؿ ، كما وقع لؤلولياء الصالحيف وكرام
أف ال نقع  في شيء مف التقصير في ذكر الحسف و الحسيف وآؿ البيت ، ألننا لو تكممنا 
في مناقب الحسيف صرنا دعاة لمحؽ و في ىذا الكبلـ بياف في مدحو وعمو منزلتو وىو مف 

نادرة  ، و نحف أولى وأحؽ بو ألنو مف سادات الطالبيف وشجعانيـ الشخصيات اإلسبلمية ال
َـّ َىَدى{ اف تراث االماـ الفكري يتميز  في القوؿ والعمؿ.َقاَؿ تعالى :}َأْعَطى ُكؿَّ َشْيٍء َخْمَقُو ُث
بالشمولية عمى ثبلثة مستويات مستوى الفرد ، مستوى األمة ، مستوى العالـ ومف فكره آثار 

التوحيد لدى الفرد و بناء الشخصية التربوية  لمفرد الثاني واإلدراؾ  لمفرد  في غرس عقيدة
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واألسرة والمجتمع. أدب الحسيف عميو السبلـ ىو  مناجاة اهلل عف شريح القاضي قاؿ:دخمت 
وصميت العشاء ثـ انصرفت ، فإذا أنا برجؿ -صمى اهلل عميو وسمـ -إلى مسجد النبي

وسيدي وموالي لمقامع الحديد خمقت أعضائي أـ لشرب  مصفر الوجو ، يقوؿ باكيا:إليي
الحميـ خمقت أمعائي ، سيدي وموالي لو طالبتني بذنوبي طالبتؾ بعفوؾ، ولو حبستني مع 
الخاطئيف ألخبرتيـ بجودؾ وكرمؾ، سيدي إف الحسنات لتسرؾ ، والسيئات ال تضرؾ،فيبني 

فنظرت فإذا ىو الحسيف بف ما يسرؾ ،واعؼ عني ما ال يضرؾ ، يا أرحـ الراحميف ...
منيا  توحيد سيدنا -عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنيما..وىنا لنا مع ىذه المناجاة وقفات:

الحسيف وأدبو مع اهلل، فمـ يتوسؿ إلى اهلل بقرابتو مف الرسوؿ أو بأمو الزىراء أو بأعمالو 
سف ظف سيدنا رضي اهلل عنو،إنما يتوسؿ إلى اهلل بعفوه وكرمو وأسمائو وصفاتو .و ح

الحسيف رضي اهلل عنو باهلل فتأممو معي وىو يناجي اهلل بقولو:"لو حبستني مع الخاطئيف 
ألخبرتيـ بجودؾ وكرمؾ " ..تأمؿ حبو العظيـ هلل سبحانو وتعالى..كاف عميو السبلـ يمتمؾ  
 خشوعا وخوفا مف اهلل فقد وصفو شريح القاضي بأنو مصفر الوجو باؾ..والمتأمؿ قوؿ سيدنا
الحسيف:"لو طالبتني بذنوبي".. ثـ تأمؿ توقيت الدعاء والتضرع فقد اختار سيدنا الحسيف 
ـْ المَّْيَؿ إالَّ َقِميبًل  وقت الميؿ بعد العشاء حيث الظبلـ وحيث ال يعرفو أحد ،قاؿ تعالى : } ُق

ْو ِزْد َعَمْيِو { : ُىَو إَذا َذَىَب ثُُمُث المَّْيِؿ ِنْصَفُو َأْو ُاْنُقْص ِمْنُو َقِميبًل { ُىَو إَذا َبِقَي ثُُمُث المَّْيِؿ } َأ
ـَ اْلَحِديُث َواْلُقْرآُف َفِإنَُّيَما َيْنُظَراِف ِمْف ِمْشَكاٍة َواِحَدٍة ، َحتَّ  ُؿ ، َوِبَيَذا التَّْرِتيِب اْنَتَظ ى إَذا َبِقَي اأْلَوَّ

ِحيِح : } َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  ُسُدُس المَّْيِؿ َكاَف َمَحبلِّ ِلمنَّْوـِ ، َفِفي اْلَحِديِث  الصَّ
ـُ ِنْصَؼ  َحثَّ َعَمى ُسَنِف َداُود ِفي َصْوِمِو َوِقَياِمِو ، َفَقاَؿ َعَمْيِو السَّبَلـُ : إفَّ َداُود َكاَف َيَنا

َـّ َيْطُمُع اْلفَ المَّْيؿِ  ـُ ُسُدَسُو ، ُث ْجُر َفَتُعوُد اْلَحاَلُة اأْلُوَلى َىَكَذا َأَبًدا ، َذِلَؾ ، َوَيُقوـُ ثُُمَثُو ، َوَيَنا
، َوَتْدِبيُر اْلَعِميّْ اْلَحِكيـِ  والتربية ( ٗ٘ٗ/ٚ)ابف العربي، احكاـ القراف :  َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِميـِ 

الروحية والقمبية  ديدف الصالحيف ودأب األوابيف التخفي تحت جنح الظبلـ مبالغة في 
خفاء حتى ال يتسرب إلى أعماليـ شيء مف الرياء أو يكوف في عبادتيـ حظ لمنفس أو اإل

لنظر الخمؽ بؿ اإلخبلص التاـ ،وكأني أرى سيدي الحسيف ممتثبل لقولو تعالى :"وما أمروا 
إال ليعبدوا اهلل مخمصيف لو الديف حنفاء"...ما أجمؿ صفات سيدنا الحسيف وما أحوجنا لمثؿ 

ربوية في زماف طغت فيو الماديات عمينا،فسبلـ عميؾ يا سيدي ورزقنا اهلل ىذه األخبلؽ الت
خباتا كإخباتؾ يا ريحانة رسوؿ اهلل وكأف نصب عينييؾ الحديث  إخبلصا كإخبلصؾ وا 
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الجامع الشامؿ ألىؿ التقوى عف  َرُسوُؿ الّمو ) صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ( : "َمْف َنفَِّس َعْف 
ُكَرب الدُّْنَيا ، َنفََّس الّمُو َعْنُو ُكْرَبًة ِمْف ُكَرب َيْوـ اَلِقَياَمة .َوَمْف َيسََّر َعَمى  ُمْؤِمٍف ُكْرَبًة ِمفْ 

ُمْعِسٍر ، َيسََّر الّمُو َعًمْيو ِفي الدُّْنَيا واآلخرة .َوَمْف َسَتَر ُمْسِمًما ، َسَتَرُه اَلّمُو ِفي الدُّْنَيا واآلخرة 
َما َكاَف الَعْبُد ِفي َعْوِف أِخيو .َوَمْف َسَمَؾ َطِريًقا َيمَتمُس فيِو ِعمًما ، ًسيََّؿ  .َوالّمُو ِفي َعْوِف الًعْبدِ 

الّمُو َلُو ِبِو َطِريًقا ِإَلى الَجنَِّة .َوَما اْجَتَمَع َقْوـَ ِفي َبْيت ِمْف ُبُيوِت الّمِو ، َيْتُمَوَف كَتاَب الّمو ، 
ـْ ، ِإالَّ نَ  ـُ الَمبلئَكُة ، َوَذَكَرىـُ َوَيتَداَرُسوَنُو َبْيَنُي ـُ الرَّْحَمُة َوَحفَّْتُي ـُ السَّكيَنُة ، َوَغًشَيتُي َزَلْت َعَمْيُي

ـْ ُيْسِرْع ِبِو َنَسُبُو . وخبلصة القوؿ أف  ثقافتو الفكرية  الَّمُو ِفيَمْف ِعْنَدُه .َوَمْف َبطاَّ ِبِو َعَمُمُو ،َ  َل
تز بتاريخو األبناء واآلباء  واألجداد،لقد كاف ابف والتربوية  تمتاز بغزارة المعمومات، ويع

البتوؿ  فقييًا غاص في معرفة حقائؽ النفوس البشرية، ولو منيجًا تربويًا لعبلج األمراض 
النفسية، والرقي بيا نحو الكماؿ اإلنساني.لمف تحرى آثاره كميا لقد اتصؼ عميو السبلـ 

واإلخبلص، والدعوة عمى بصيرة ،  بصفات الدعاة الربانييف المخمصيف ؛ مف الصدؽ،
والصبر، والرحمة، والعفو، والعزيمة، والتواضع، واإلرادة القوية التي تشمؿ قوة العزيمة ، 

ومف لمحات  اإلماـ  واليمة العالية، والنظاـ والدقة، والزىد، والورع، واالستقامة.والشجاعة ..
بي  في جمسائو؟ فقاؿ: كاف الحسيف عميو السبلـ وىو يقوؿ  }: سألت أبي عف سير الن

النبي  دائـ البشر، سيؿ الخمؽ، ليف الجانب، ليس بفظ وال غميظ وال صخاب، وال عياب وال 
مشاح، يتغافؿ عّما ال يشتيي وال يؤيس راجيو، وال يخيب فيو، قد ترؾ نفسو مف ثبلث: 

 يعيبو وال يطمب المراء، واإلكثار، وما ال يعنيو، وترؾ الناس مف ثبلث: كاف ال يذـ أحدًا وال
ذا تكمـ أطرؽ جمساؤه كأفَّ عمى رؤوسيـ الطير، فإذا  عورتو، وال يتكمـ إال فيما رجا ثوابو، وا 
سكت تكمموا، ال يتنازعوف عنده الحديث، مف تكمـ عنده أنصتوا لو حتى يفرغ حديثيـ عنده 

يما [ الحسف بف عمي ] رضي اهلل عن (،ٖٓٔ) لمحات مف محاسف االسبلـ :  حديث أوليـ
قاؿ قاؿ الحسيف ] بف عمي [ سألت ابي عف سيرة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في 
جمسائو فقاؿ كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ دائـ البشر سيؿ الخمؽ ليف الجانب ليس 

وفي الزىد والتقمؿ مف الدنيا : كاف النبي صمى اهلل عميو وسمـ أزىد الناس في الدنيا  ،بفظ 
فاختار أف يكوف  ،خيره اهلل تعالى بيف أف يكوف ممكًا نبيًا أو عبدًا نبيًا  ،في اآلخرة وأرغبيـ 
وخيره بيف أف يعيش في الدنيا ما شاء أف يعيش وبيف ما عند اهلل فاختار ما عند  ،عبدًا نبيًا 

 ىذه اإلشارات  في التربية يكتب بحثا فييا لكثرة معانييا.وخبلصة( . ٖٔٔ) الشمائؿ :  اهلل
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القوؿ في ىذا البحث المبارؾ نقوؿ ، الميـ احشرنا في زمرة سيدنا الحسيف وآبائو وأحباب 
 .. الميـ آميف وأصحابو  آبائو

 لخاتمة والنتائج ا
أف نمخص أىـ النتائج ، : ظير لنا مف  نستطيع البحث بعد ىذه الجولة في رحاب 

دور المنظمات الخيرية  ف نمو المجتمعات وتطورىا يعتمد إلى حد كبير عمىادراسة ال
والجمعيات األىمية التي تقـو عمى العمؿ التطوعي مف أفراد المجتمع حيث يعمؿ أبناء 
المجتمع عمى مساعدة الدولة في نشر بعض األفكار أو الممارسات التي تساعد عمى 
النيوض بالمجتمع ككؿ وأحد أىداؼ العمؿ التطوعي ىو الحفاظ عمى األمف والدفاع عف 

وطف ونشر العمـ والفضيمة  وعمؿ نشاطات ومسابقات وفعاليات في تكريـ األـ واليتيـ تربة ال
إف دور منظمات المجتمع المدني  ،وذو االحتياجات الخاصة وكذلؾ مساعدة النازحيف 

إف  طوعي مف أجؿ بسمة وفرحة طفؿ *كبير لذا كاف لزاما أف يتحقؽ مشروع العمؿ الت
 ،عي التطوعي .يساعد عمى الجودة وصناعة العمؿ الخيري إبراز أىمية دور العمؿ االجتما

وتكمف  أىمية صناعة العمؿ الخيري في  تبسيط اإلجراءات وتقميص التكاليؼ كمطمب 
حيوي الستمرارية الجمعيات الخيرية في ظؿ التحديات الراىنة  الحاجة إلى التحالفات 

ز و اإلبداع في الخدمات المقدمة االستراتيجية و االندماجات بيف الجمعيات الخيرية. التمي
حياة وآثار ومناقب آؿ البيت والصحابة *اثبت البحث أف  لممتبرعيف ىو ما يصنع الفرؽ

واإليثار والعمؿ التطوعي تمتع بشجاعة القمب والجسد والجود والكـر والحمـ والصبر الكراـ ت
البارزيف في الرواية  مف العمماء وامدرسة الشريعة  واألدب والمغة والسيرة  لقد كان فيـ

األولى في بيت  ـممكة لغوية تأثر في المتمقي  *  إف  نشأتي ـوالدراية وعمـو المغة  ولي
،  ـ في حب الخير ومساعدة اآلخريف النبوة عامبل أساسيا ورافدا ميما  لبناء شخصيتي

ات التربوية  الطبلب والسائميف التوجيي واالنبوي   ولُيعمّْم ـوسمتي ـوخمقي ـبعممي واليظير 
ُتعدُّ شخصية اإلماـ الحسيف عميو السبلـ  إحدى الشخصيات الميمة والفريدة والفاعمة عمى و 

المستوى البشري، وليا مف األىمية ما يدعو إلى االعتناء بكافة الجوانب المتعمقة بيا عمى 
ية، الدواـ.مف جانب الدراسات الشرعية المتعمقة بشخصيتو أو تسخيرىا لمدراسات التربو 

لتصبح و ٓوالعممية والنفسية والمغوية .لُيعدُّ تطويرا مستمرا في جميع جوانب المعرفة اإلنسانية
ضرورة شرعية في واقعنا المعاصر حتى تتحقؽ األىداؼ التربوية لقد كاف اإلماـ صاحب  
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فالعمؿ التطوعي  لبنة مف لبنات بناء كبيرة ىو األمة اإلسبلمية ، فيشعر مسند في ذلؾ 
مف خبللو  بانتمائو ليذه األمة ، ويستشعر مسئوليتو تجاه المسمميف في كؿ مكاف  الفرد

كسابو لممعارؼ المتنوعة المبثوثة في السيرة  باإلضافة إلى تنمية قدراتو األدبية والثقافية ، وا 
النبوية  .إف  جيؿ الشباب والفتيات وجيؿ الناشئة، يحتاج أف نقدـ ليـ برامج جادة تقدـ ليـ 

ة المتميزة المحافظة، وتجيب عمى تساؤالتيـ، وتتحدث عف ىموميـ، وتقدـ ليـ الثقافة الماد
إف اليدؼ  مف  ،الشرعية بالمغة المعاصرة التي يفيمونيا،وبأسموب عممي إعبلمي معاصر 

إلسياـ في بناء األسرة وحؿ جميع المشاكؿ واحث الشباب لمعمؿ التطوعي البحث  ىو 
االستمرار الدائـ في الدعـ المادي والمعنوي لمجمعيات  ،د والمجتمع المعاصرة والمتعمقة بالفر 

الخيرية  رجاء ثواب اهلل تعالى ومرضاتو . والتشجيع المعنوي والمادي لمطبلب والمعمميف 
واالىتماـ بالتركيز عمى االستمرار المادي ليمإف أي تربية ال تتوجو نحو ىدؼ معيف ىي ،

إلف المجتمع اإلسبلمي ر ىدى ومآليا تخبٌط في أودية الدنيا،تربية فاشمة ألنيا ىياـ عمى غي
مجتمع محكـو بشرع اهلل سبحانو وتعالى؛ وىذا يعني أف تركيب ىذا المجتمع يعتمد عمى 
ف ىذا التركيب يفرض أنواعًا مف التعامبلت  ثبلثة أقطاب : مشرّْع ومبمّْغ ومنفّْذ منقاد. وا 

شريعية مف جية، والقيادة والرعية مف جية، وأفراد والسموكيات ما بيف الرعية والسمطة الت
وفي نياية المطاؼ وليذا كاف ىدؼ التربية واضًحا جمًيا. المجتمع المسمـ مف جية أخرى

وصي الباحث أف تدرس جوانب العمؿ التطوعي مف غير النظرة التي نظر منيا الباحث ي
وآخرا والصبلة والسبلـ عمى سيدنا  مف غير الدرس والجية  التي نظرنا فييا والحمُد هلل أوالً و 

 محمد وعمى آلِو مف بيت النبوة الطاىريف وأصحابِو أجمعيف. والحمد هلل رب العالميف 
 

 قائمة المصادر والمراجع 
 القرآف الكريـ

 بيروت، لبناف.،* اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ: عمي بف محمد اآلمدي، دار الكتب العممية 
 سبلمي مف خبلؿ سورة الحجرات  المؤلؼ : وسيـ فتح اهللأخبلؽ وآداب المجتمع اإل *
المؤلؼ : الحسيف ابف المنصور اليمني مصدر الكتاب :  -* آداب العمماء والمتعمميف  

 مطبعة  الوراؽ.
 أساليب التربية والدعوة والتوجيو مف خبلؿ سورة إبراىيـ :  المؤلؼ : د. وسيـ فتح اهلل *
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 يـ : حسيف عمي خميؼ الجبوري* آيات التقوى في القرآف الكر 
  ـ .  ٜٜٙٔىػ ػ ٜٖٛٔ، بيروت، ٖ*األعبلـ: خير الديف الزركمي، ط 

الناشر : دار الفكر   - ،تحقيؽ : سمير جابرالمؤلؼ : أبي الفرج األصفياني -* األغاني 
 .ٕ،طبيروت -

تاب : * األماكف أو ما اتفؽ لفظو وافترؽ مسماه مف االمكنة المؤلؼ : الحازمي مصدر الك
 .ٔط

* البداية والنياية المؤلؼ : لبلماـ الحافظ ابي الفداء اسماعيؿ بف كثيرالدمشقي المتوفى  
دار إحياء التراث العربي  -. حققو ودقؽ اصولو وعمؽ حواشيو عمي شيري ى ٗٚٚسنة 

مصدر الكتاب : موقع  -ـ  ٜٛٛٔ.  ى ٛٓٗٔطبعة جديدة محققة الطبعة االولى 
 يعسوب.

 مصدر الكتاب : مطبعة الوراؽ. -المؤلؼ : ابف العديـ  -في تاريخ حمب  * بغية الطمب
 ـ. ٜٜٛٔ -ىػ  - ٜٔٗٔالطبعة: االولى  -* تاريخ دمشؽ المؤلؼ : ابف عساكر 

*التحرير والتنوير ػ الطبعة التونسيةالمؤلؼ : الشيخ محمد الطاىر بف عاشور دار النشر : 
 ـ. ٜٜٚٔ -تونس  -دار سحنوف لمنشر والتوزيع 

*  تفسير القرآف العظيـ المؤلؼ : أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي 
ىػ [ المحقؽ :  سامي بف محمد سبلمة الناشر : دار طيبة لمنشر  ٗٚٚ- ٓٓٚ]

 ـ. ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔوالتوزيع      الطبعة : الثانية 
السيوطي الناشر : دار الفكر  * الدر المنثور المؤلؼ : عبد الرحمف بف الكماؿ جبلؿ الديف

 .ٖٜٜٔبيروت ،  -
* روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني المؤلؼ : محمود األلوسي أبو 

 الفضؿ.
 كممات اإلماـ الحسيف )عميو السبلـ ( مصدر الكتاب : ببل ت* 

 الوقت وأىميتو في حياة المسمـ : المؤلؼ : عمي بف نايؼ الشحود
في كؿ فف مستظرؼ: المؤلؼ : شياب الديف محمد بف أحمد أبي الفتح  * المستطرؼ

 .ٔبيروت الطبعة الثانية ،  -األبشييي ، الناشر : دار الكتب العممية 
 فكرة لتربية األسرة :   المؤلؼ : عبد المطيؼ بف ىاجس الغامدي ٓٓٔ
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يع ، * صبلح الديف شروخ ، عمـ االجتماع التربوي ، دار العمـو لمنشر والتوز 
 ( .ٕٗٓٓ)عنابة،

*ميدي ، ناصر عمي ، دور وسائؿ االعبلـ في تشكيؿ الوعي االجتماعي ،دراسة ميدانية 
 –عمى عينة مف طبلب كمية االداب ، كمية االداب والعمـو االنسانية ، جامعة االزىر 

 ـ. ٕٓٔٓغزة ، 
بغزة ، .مجمة جامعة االزىر ٚ*دور وسائؿ االعبلـ في تشكيؿ الوعي االجتماعي ، ص

 . ٕ، العدد  ٕٔ، مجمد  ٕٓٔٓسمسمة العمـو االنسانية ، 
*كامؿ خورشيد مراد ، االتصاؿ الجماىيري واالعبلـ ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع 

 . ٖٕٓ( ، صٕٔٔٓوالطباعة ، )عماف ، 
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 يف مؤسسات التعليم العايل وأهميتها اجلىدة الشاملة
 عقيل عباس ريكان دم.أ.

 الجامعة المستنصرية/ كمية التربية األساسية
 م.د أحمد عمي الشنجارأ.

 ساسيةاألالجامعة المستنصرية / كمية التربية 
 عامر ضاحي سممانم. 

 الجامعة المستنصرية/ كمية التربية األساسية
 ممخص: ال

حيث تألف ، ييدف البحث الحالي التعرف عمى أىمية ادارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي
  .تألف من مشكمة واىمية واىداف وحدود ومصطمحات :المبحث االول: البحث الحالي  من خمسة مباحث

  .تألف من مفيوم الجودة في التعميم ومبرات تطبيقيا ومزاياىا وفوائدىا وعوائق تطبيقيا :الثاني اما المبحث
تألف من تجارب بعض الدول المتقدمة في تطبيق إدارة الجودة الشاممة في التعميم  :اما المبحث الثالث

اما المبحث ، التعميم تالف من معايير ونماذج تطبيق الجودة الشاممة في :اما المبحث الرابع العالي.
حيث اتبع الباحث في منيجية دراستو المنيج  .الخامس تألف من االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 .الوصفي
Abstract 

The current research aims to identify the importance of total quality 

management in higher education institutions, as the current research consisted of 

five sections,  The first topic: It consisted of a problem, importance, goals, limits 

and terminology, As for the second topic, it consisted of the concept of quality 

in education, its implementation reasons, advantages, benefits and obstacles to 

its application. As for the third topic: It consisted of the experiences of some 

developed countries in applying total quality management in higher education. 

As for the fourth topic, it consists of criteria and models for applying total 

quality in education.The fifth topic consisted of conclusions, recommendations 

and proposals. 

Where the researcher followed in his study methodology the descriptive 

approach. 
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 : مقدمةال
إن تحديات ثورة المعمومات التكنولوجية التي يواجييا العالم المعاصر، احتل نظام الجودة 
الشاممة مكانة الصدارة في تفكير االقتصاديين و التربويين لتحسين نوعية التعميم بكافة 
مستوياتو، و في جميع أبعاده و عناصره، و أصبحت الجودة الشاممة إحدى القضايا  التي 

 بيا القيادة اإلدارية في أي مؤسسة لرفع مستوى أدائيا. تيتم
و لما كان نجاح اإلدارة يرتبط بالكفاءة اإلنتاجية، لذا ظيرت إدارة الجودة الشاممة إستراتيجية 
متكاممة لتطوير المؤسسات اإلنتاجية و الخدمية و منيا مؤسسات التعميم العالي، ألنيا أدارة 

صحيحة و بأسموب نموذجي يتجنب تبديد الموارد أو سوء تركز عمى أداء العمل بطريقة 
 استغالليا.

إن مفيوم إدارة الجودة الشاممة لم يعد يقتصر تطبيقو عمى المؤسسات و المنضمات التي 
تيدف إلى الربح فقط، بل امتد عمى المؤسسات التعميمية بغية الحصول عمى نوعية أفضل 

جودة عالية من الطالب قادرين عمى إحداث من التعميم، و كذا الحصول عمى نوعية ذات 
التطور  و التحسين المجتمعي، فمؤسسات التعميم العالي تعتبر دعامة المجتمع و مخرجاتيا 
تعتبر مدخالت لكل المؤسسات الصناعية و اإلنتاجية و حتى الخدمية، باعتبارىا توفر 

وادر و قدرات تستطيع مقومات اإلبداع و االبتكار و تطور الميارات البشرية  و تنمي ك
 التعامل مع مخرجات ىذا العصر و التكيف مع نتائجو.

فجودة التعميم تتحقق من خالل وجود سياسة واضحة و محددة لمجودة الشاممة، و كفاءة 
 التنظيم اإلداري و توفير نظم تدريب عالية المستوى لمييئة التعميمية و اإلدارية.

أىمية و دور الجودة الشاممة في تمكين و توفير سنحاول من خالل ىذه المداخمة توضيح 
اإلبداع في التعميم العالي، والذي يعتبر مطمب أساسي في المنظمات الحديثة لمتأقمم مع كل 

  المستجدات.
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 المبحث االول
   :مشكمة البحث

يعاني من غمبة الكم عمي الكيف ومن عجز فادح عن مواجية   العراق لم يزل التعميم في  
أخص خصائصو ثورة المعمومات التي غيرت أساليب اإلنتاج  -متطمبات عصر جديد

وأنماطو، ونظرا ألن عالمنا المعاصر يموج بألوان وأنواع عديدة ومعقدة من التحديات لتحسين 
ديدة لتطوير التعميم تيدف إلي إدخال لك كان لزاما عمينا وضع فمسفة جلذنوعية التعميم ، 

عادة النظر في النظام التعميمي برمتو وتكييفو ليتوافق مع عصر  مفيوم الجودة الشاممة وا 
المعمومات وذلك لعدة أسباب لعل من أىميا )التحديات العممية والتكنولوجية  واإلقتصادية 

ف الموارد المتاحة وتحقيق التعميم ، والحاجة إلي توظي عمىوالطمب اإلجتماعي المتزايد 
التنمية المستدامة والتغير في نمط الحياة  ( ومن ىنا بات اليدف األكبر لمنظم التعميمية ليس 

  0تقديم تعميم لكل مواطن بل التأكد عمي أن التعميم يجب أن يقدم بجودة عالية 
 لذلك يمكن صياغة مشكمة البحث بالسؤال االتي :

 ي مؤسسات التعميم العالي ؟ ما اىمية الجودة الشاممة ف
 :أىمية البحث

 -تظير أىمية ىذا البحث فيما يمي:
 تحسين وتطوير الييكل التعميمي الجامعي؛ ليتالءم مع مفيوم إدارة الجودة الشاممة.-1
يبرز البحث أىمية مدخل إدارة الجودة الشاممة كأسموب في تحسين النظام التعميمي  -2

 الجامعي وتطويره.
ا البحث صانعي القرارات بالجامعات العراقية عمي كيفية تطبيق إدارة الجودة يفيد ىذ -3

 الشاممة أثناء ممارسة أعماليم اإلدارية والفنية لخدمة الطالب والمجتمع.
يسيم في تقوية العالقة بين الجامعة والمجتمع المحمي من خالل زيادة التعاون لخدمة  -4

 ىذا المجتمع.
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تحسين المدخالت التعميمية واستغالليا بشكل يتناسب مع حجم يسيم ىذا البحث في  -5
 األىداف والمخرجات المطموبة من الجامعات.

 تطوير وتحسين البرامج التعميمية؛ كي تواكب التغييرات والتطورات العالمية الحديثة. -6
 التعرف عمي حاجات المجتمع المتجددة وتمبيتيا في ضوء التغيرات الحديثة. -7
براز أىميتيا تسميط -8  الضوء عمى واقع جودة مخرجات التعميم العالي وا 

 هدف الدراسة : 
تيدف الدراسة الى بحث مفيوم ادارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي من خالل 

 االجابة عن االسئمة االتية ؟
 واىميتيا والفوائد المرجوة منيا والمزايا والعوائق التعرف الى مفيوم ادارة الجودة الشاممة -1
التعرف الى تجارب بعض الدول في مجال تطبيق نظام الجودة الشاممة في التعميم  -2

 العالي
 التعرف عمى معايير ونماذج تطبيق الجودة الشاممة في التعميم . -3

 :حدود البحث 
 .مؤسسات التعميم العالي ادارة الجودة الشاممة في بأىميةيتحدد البحث الحالي 

 :المصطمحات 
ىي أسموب متكامل يطبق في جميع فروع المنظمة التعميمية  إدارة الجودة الشاممة :

ومستوياتيا ليوفر لألفراد وفرق العمل الفرصة إلرضاء الطالب والمستفيدين من التعمم  ، 
وىي فعالية ُتحّقق أفضل خدمات تعميمية بحثية بأكفأ األساليب ثبت نجاحيا لتخطيط 

دارتيا   (.73: 2002)النجار، األنشطة التعميمية وا 
 ويعرف الباحث اجرائيًا 

مجموعة من الخصائص والمواصفات المحددة والمرغوب بيا لتحسين االداء التعميمي والتي 
 والطالب  غب المؤسسة التعميمية رضى المؤسسةتر 
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سسة تعميمية ليا رسالة واىداف وخطط : يعرفو مجيد والزيادات بأنو : مؤ التعميم العالي 
استراتيجية واليات تنفيذية , تمنح لمطمبة شيادات عميا ) بكموريوس وماجستير ودكتوراه ( 

 ( 35, 2008وتضم طمبة وتدريسيين وموظفين ) مجيد والزيادات , 
 ويعرف الباحث اجرائيًا 

اىمية ( تمنح الطالب شيادة مرحمة عميا من التعميم في الجامعات ) كميات حكومية , وكميات 
 جامعية تؤىمو لمعمل في مجال تخصصو بعد الحصول عمييا 

 المبحث الثاني
 في التعميم Qualityمفهوم الجودة 

إن مصطمح الجودة ىو باألساس مصطمح اقتصادي ظير بناء عمي التنافس الصناعي      
إلنتاج وكسب ثقة السوق والتكنولوجي بين الدول الصناعية المتقدمة بيدف مراقبة جودة ا

والمشتري، وبالتالي تتركز الجودة عمي التفوق واالمتياز لنوعية المنتج في أي مجال، وتعرف 
( بأنيا " مقابمة وتجاوز توقعات المستفيد "    TQMالجودة ضمن مفيوم إدارة الجودة الشاممة ) 

(7 :Barton, Joan, 1991 وبالتالي يقوم المستفيد بتحديد ماىية الجودة المطموبة ، )
والتي تمبي رغباتو وتحقق رضاه ، وىنا يكمن التحدي والصعوبة في إرضاء جميع المستفيدين 
 والذين تختمف أىواؤىم ورغباتيم وليم شخصيات مختمفة وينتمون لطبقات اجتماعية مختمفة 

تعمق بكافة السمات والخواص التي تتعمق بالمجال أما مفيوم الجودة في التعميم فإنو ي   
التعميمي والتي تظير مدي التفوق واإلنجاز لمنتائج المراد تحقيقيا، " وىي ترجمة احتياجات 
توقعات الطالب إلي خصائص محددة تكون أساسًا لتعميم الخدمة التعميمية وتقديميا لمطالب 

وبالتالي تسعي الجودة الشاممة إلي إعداد  ( " 6-4: 1995بما يوافق تطمعاتيم " ) الرشيد: 
الطالب بسمات معينة تجعميم قادرين عمي معايشة غزارة المعمومات وعمميات التغيير 
المستمرة، والتقدم التكنولوجي اليائل، ال حصر دورىم فقط في نقل لممعرفة واإلصغاء، لذلك 

كل ما ىو جديد ومتسارع  فإن ىذه المرحمة تتطمب " إنسانا ذا مواصفات معينة الستيعاب
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(، وىذا يتطمب تحوياًل كبيرًا في دور المعمم  4: 2001والتعامل معو بفعالية "  ) أبو مموح: 
والمشرف األكاديمي بأي مؤسسة تعميمية، فيو مدرب وموجو وعميو توفير مناخ تعميمي 

ي، وىذا التوجو يسمح بحرية التعبير والمناقشة ومساعدة الطالب عمي التعمم الذاتي والتعاون
يتناسب مع أسموب وفمسفة التعمم عن البعد التي تنتيجيا الجامعات المفتوحة والتي تعتمد 
عمي الطالب في عممية التعمم مع توفير كل اإلمكانات الالزمة لحدوث التعمم بمساعدة 

 المشرف األكاديمي.
حدثت في االقتصاد  ( بعد األزمة التيTQMولقد ظير مفيوم إدارة الجودة الشاممة )      

الياباني بعد الحرب العالمية الثانية مما اضطر زعماء الصناعة اليابانية إلي إحداث الجودة 
( األمريكي الذي يسمي بأبي الجودة، والذي قام بتعميم Deemingبمساعدة ديمنج ) 

لية، المنتجين اليابانيين عمي كيفية تحويل السمع الرخيصة والرديئة إلي سمع ذات جودة عا
حيث تم بالفعل تسجيل أفضمية لمسمع اليابانية عمي المنتجات األمريكية، وعندما سئل 
)ديمنج( عن سبب نجاح إدارة الجودة الشاممة في اليابان بدرجة أكبر من الواليات المتحدة 

 قال: "الفرق في عممية التنفيذ أي تجسيد إدارة الجودة الشاممة وتطبيقاتيا".
دارة الجودة الشاممة تحتاج إلي توفير قياديين مؤىمين قادرين عمي فيم إن عممية تطبيق إ  

معاني الجودة الشاممة وتطبيقاتيا ودورىا في تحسين المنتج والمخرجات التعميمية بعيدا عن 
الخوف والتردد لدي تمك القيادات، وىذا يتطمب تشجيع تمك القيادات عمي إبداء آرائيا بحرية 

بأنيا "مجموعة  واالبتكار ويعني مفيوم إدارة الجودة الشاممة بأنو نحو التغيير والتحسين 
المعايير والخصائص التي ينبغي أن تتوفر في جميع عناصر العممية التعميمية, سواء منيا 
ما يتعمق بالمدخالت أو العمميات أو المخرجات والتي تمبي احتياجات المجتمع ومتطمباتو 

ق تمك المعايير من خالل االستخدام الفعال لجميع ورغبات المتعممين وحاجاتيم وتحقي
  ( 12: 2000) عشيبة, العناصر المادية والبشرية.
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,( عمى خصائص التعمم في تعريفيما لجودة Jomtien & Dakarويركز كال من ) 
التعميم حيث أشارا الى إنيا تمثل "إدخال خصائص التعمم المرغوبة من خالل عممية معالجة 

( ومناىج Pedagogiesدريسيين األكفاء المممين بعمم أصول التدريس )مستندة عمى الت
 (.    EFA,2005:29تعميمية متكاممة ومناسبة في ظل نظام حوكمة عادل ومنصف )

( فإن الجودة في التعميم ىي عممية استيفاء النظام 5: 2007, ومن وجية نظر) الخميسي
التعميمي لممعايير والمستويات المتفق عمييا لكفاءة النظام التعميمي وفاعميتو بمختمف عناصره 
)المدخالت, العمميات, المخرجات, البيئة( بما يحقق أعمى مستوى من القيمة والكفاءة 

 قعات طالبي الخدمة التعميمية) الطمبة , المجتمع(. والفاعمية لكل من أىداف النظام وتو 
( بأنيا  Hixon,j,1992:6أما منظومة إدارة الجودة الشاممة في التعميم فقد عبر عنيا) 

"عممية إستراتيجية إدارية تستند عمى مجموعة من القيم تستمد طاقتيا من المعمومات وبما 
يمكنيا من توظيف إمكانات العاممين واستثمار قدراتيم الفكرية استثمارا إبداعيا يضمن تحقيق 

 التحسين المستمر لمعممية التعميمية. 
( فإن إدارة الجودة الشاممة في التعميم 92: 2008, ات, والزيادمجيدومن وجية نظر )     

ىي "جممة الجيود المبذولة من قبل العاممين في مجال التعميم لرفع وتحسين المنتج التعميمي 
 بما يتناسب مع رغبات المستفيدين ومع قدراتيم وسماتيم المختمفة".

 
 (:51-51: 5991مبررات لتطبيق إدارة الجودة الشاممة في النظام التعميمي )الرشيد:  -
 ارتباط الجودة باإلنتاجية. -1
 ارتباط نظام الجودة بالشمولية في كافة المجاالت. -2
 عالمية نظام الجودة باعتباره سمة من سمات العصر الحديث. -3
نجاح تطبيق نظام الجودة الشاممة في العديد من المؤسسات التعميمية سواء أكان في  -4

 في معظم دول العالم.القطاع الحكومي أم القطاع الخاص 
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 ارتباط نظام الجودة الشاممة مع التقويم الشامل لمتعميم بالمؤسسات التعميمية. -5
توصيات المؤتمرات العربية ووزراء التربية والتعميم العرب بتطبيق ىذا األسموب مع  -6

 إنشاء وحدة تأكيد الجودة في التعميم في تمك الدول وخاصة دول الخميج العربي.
متطمبات لتطبيق إدارة الجودة الشاممة في التعميم الجامعي بصورة خاصة عممية أما ال

 فتشمل:
 رسم سياسة الجودة الشاممة في الجامعة من حيث: -1
دارتيا ،تحديد كيفية مراقبة ومراجعة النظام  - تحديد المسئول عن إقامة الجودة الشاممة وا 

اءات المحددة لكل ميمة ، تحديد كيفية من قبل اإلدارة ، تحديد الميمات المطموبة واإلجر 
 مراقبة تمك اإلجراءات ، تحديد كيفية تصحيح اإلخفاق في تنفيذ اإلجراءات.

 اإلجراءات: وتشمل الميمات التالية: -2
التسجيل ، تقديم المشورة ، تخطيط المنيج ، عمميات التقويم ، مواد التعميم ، اختيار  -

 .وتعيين العاممين ، تطوير العاممين
 تعميمات العمل: يجب أن تكون تعميمات العمل واضحة و مفيومة وقابمة لمتطبيق. -3
 المراجعة: وىي الوسيمة التي يمكن لممؤسسة أن تتأكد من تنفيذ اإلجراءات. -4
 اإلجراء التصحيحي: ىو تصحيح ما تم إغفالو أو ما تم عممو بطريقة غير صحيحة.  -5
ر لتطبيق إدارة الجودة الشاممة مثل نظام االيزو الخطوات اإلجرائية: وضع معايي -6

ISO9002  في الميدان التربوي، والذي يعني: مدي التطابق لممواصفات القياسية، وىي
إحدى المؤسسات العالمية التي تيدف إلي وضع أنماط ومقاييس عالمية لمعمل عمي تحسين 

( ؛ ليتوافق 9000ظام )األيزوكفاءة العممية اإلنتاجية وتخفيض التكاليف، ولقد تم تطوير ن
( تسعة عشر بندا  19(، وقد تضمن )9002مع الميدان التربوي، فظير ما يسمي )أيزو 

تمثل مجموعة متكاممة من المتطمبات الواجب توافرىا في نظام الجودة المطبق في 
 المؤسسات التعميمية لموصول إلي خدمة تعميمية عالية وىي:
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م الجودة ، مراجعة العقود ، ضبط الوثائق والبيانات ، مسئولية اإلدارة العميا، نظا
الشراء،التحقق من الخدمات والمعمومات المقدمة من الطالب أو ولي أمره ، تمييز وتتبع 
العممية التعميمية لمطالب ، ضبط ومراقبة العممية التعميمية ، التفتيش واالختيار ، ضبط 

االت عدم المطابقة ، اإلجراءات التصحيحية وتقويم الطالب ، حالة التفتيش واالختبار ، ح
والوقاية ، التناول والتخزين والحفظ والنقل ، ضبط السجالت ، المراجعة الداخمية لمجودة ، 

 ( 430-427: 2001التدريب ، الخدمة ، األساليب اإلحصائية. )جوىر:
 
  عمى التعميم العالي  الجودة الشاممة ادارة مزايا تطبيق -

ان تطبيق ادارة الجودة الشاممة عمى التعميم العالي لو العديد من المزايا التي تعود عمى كافة 
 االطراف  العممية التعميمية والجيات المعنية بيا ومن تمك المزايا 

 تطوير النظام االداري في الجامعة نتيجة وضوح االدوار وتحديد المسؤوليات -1
 يمية المقدمة لمطمبة التي تنعكس عمى جوانب شخصياتيم االرتقاء بمستوى الخدمات التعم-2
 زيادة الكفاءة التعميمية ورفع مستوى االداء لجميع االكاديميين واالداريين -3
 الوفاء بمتطمبات الطمبة والمجتمع والبحث العممي والوصول الى رضاىم -4
 توفير جو من التفاىم والتعاون والعالقات االنسانية السميمة بين العاممين -5
تمكين ادارة الجامعة من حل المشكالت بالطرق العممية الصحيحة والتعامل معيا من -6

 خالل االجراءات التصحيحية والوقائية لمنع حدوثيا مستقباًل 
من خالل ابراز االلتزام بنظام  رفع مستوى الوعي لدى المستفيدين من خدمات الجامعة-7

 الجودة 
 الترابط والتكامل بين جميع االكاديميين واالداريين في الجامعة والعمل بروح الفريق الواحد -8
 تطبيق نظام ادارة الجودة الشاممة يمنح الجامعة احترامًا وتقديرًا وصورة ذىنية ايجابية -9

 ( 4-3, 2012) خميفة وفيصل ,                                                     
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نظرا ألىمية الجودة الشاممة في أي مؤسسة بحيث تعد أساسا ألي عمل متقن 
وخاصة في مجال التعميم، رأى كثير من الدول المتقدمة تطبيق الجودة الشاممة ونظميا 
لتضمن خدمة تعميمية غير متذبذبة وانضباطا إداريا داخميا يوفر مناخا لمتوسع والتميز في 

 يق الجودة الشاممة ونظميا عمى النحو اآلتي: الوقت نفسو ويمكننا تمخيص تطب
رضائيم.•  الوفاء لمتطمبات الطالب وأولياء األمور وا 
مشاركة جميع العاممين في إدارة المؤسسة التعميمية لكون كل فرد عمى عمم ودراية واضحة •

 بدوره ومسؤولياتو
اد أو ترك تمك المساعدة عمى إيجاد نظام موثق لضمان األداء في حالة تغيب أحد األفر •

 الخدمة.
 ترسيخ صورة المؤسسة التعميمية لدى الجميع بالتزاميا بنظام الجودة في خدماتيا.•
 المساعدة عمى وجود نظام شامل ومدروس لممؤسسة التعميمية.•
 المساعدة عمى تخفيض اإلىدار التربوي.•
 فوائد ادارة الجودة الشاممة -

 -كن أن تحقق الفوائد التالية:أن إدارة الجودة الشاممة في التعميم يم
ضبط وتطوير النظام اإلداري في أي مؤسسة تعميمية نتيجة لوضوح األدوار وتحديد -1

 المسئوليات بدقة.
االرتقاء بمستوي الطالب في جميع الجوانب: الجسمية والعقمية واالجتماعية والنفسية  -2

 والروحية.
والعاممين بالمؤسسات التعميمية ورفع مستوي زيادة كفايات اإلداريين و المعممين  -3

 أدائيم.
 زيادة الثقة والتعاون بين المؤسسات التعميمية والمجتمع,  -4
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توفير جو من التفاىم والتعاون والعالقات اإلنسانية السميمة بين جميع العاممين   -5
 بالمؤسسة التعميمية ميما كمن حجميا ونوعيا.

 و المؤسسة من قبل الطالب والمجتمع المحمي.زيادة الوعي واالنتماء نح  -6
الترابط والتكامل بين جميع اإلداريين والعاممين بالمؤسسة التعميمية لمعمل بروح  -7

 الفريق.
تطبيق نظام الجودة الشاممة يمنح المؤسسة المزيد من االحترام والتقدير المحمي  -8

 واالعتراف العالمي.
 تحديد مجاالت التنمية المجتمعية بشكل عممي تطبيقي بعيدا عن الكالم النظري.  -9

http://www.higheredu.gov.ly/quality_control/quality_control_3.htm 
 
 عوائق تطبيق الجودة الشاممة في التعميم الجامعي العالي:-
يمي إال أن تطبيقيا يصادف رغم السمات والمميزات إلدارة الجودة الشاممة في المجال التعم   

 العديد من المعيقات والصعوبات أىميا:
المركزية في اتخاذ القرار التربوي ألن إدارة الجودة الشاممة بحاجة إلي نظام المركزي  -1

يسمح بالمزيد من الحريات واالبتكار في العمل بعيدًا عن الروتين والتعقيدات اإلدارية التي 
 تضعف العمل واألداء.

 تماد نظام معمومات في المجال التربوي يعتمد عمي األساليب التقميدية.اع -2
ضعف الكوادر المدربة والمؤىمة في مجال إدارة الجودة الشاممة في المجال التربوي  -3

 والقادرة عمي تحمل المسئولية واالبتكار.
 يحتاج تطبيق إدارة الجودة الشاممة إلي ميزانية كافية غير عادية. -4
عدم تقبل اإلداريين والعاممين أساليب التطوير والتحسين، ألنيا تتطمب منيم ميارات   -5

 وكفايات ال يستطيعون تحمميا كما تسبب ليم مع ضعفًا مع سمطتيم اإلدارية.
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 اإلرث الثقافي واالجتماعي الذي يرفض تقبل ما ىو جديد ومتطور.  -6
 يين أصحاب القرار في الميدان التربوي.ضعف األنماط القيادية لدي المديرين واإلدار   -7
ضعف العالقة بين المؤسسات التعميمية والمجتمع المحمي، وضعف عمميات   -8

 (22, 2002) مصطفى واالنصاري ,     المشاركة في اتخاذ القرارات.
 

  لثالمبحث الثا
 تجارب بعض الدول المتقدمة في تطبيق إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي.

قامت العديد من الدول المتقدمة والنامية بتطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسساتيا      
التعميمية المدرسية والتعميم العالي، وسنقتصر )في ىذه الدراسة( عمي تجارب دولتين من 
الدول المتقدمة المتين تعتبران من أكثر الدول نموا وتطورا في كافة المجاالت ثم دولة من 

 لنامية في مجال التعميم العالي حاولت المحاق بالركب والتطوير:الدول ا
 إدارة الجودة الشاممة في أمريكا  -5
واجيت مؤسسات التعميم العالي في الواليات المتحدة األمريكية العديد من التحديات منذ    

ييم وبخاصة منذ تخفيض الميزانية الخاصة بيا، ومن ثم كان البد من إعادة التق 1999عام 
والمراجعة لممناىج والطمب وذلك لممساىمة في برنامج التطوير االقتصادي حيث ظيرت 
بعض المشاكل بالموازنة بوالية )كاليفورنيا(، وحيث إن التقييم ونظمو المتعددة قد أسست 
لتقيس تأثير المؤسسات فيما يتعمق بتعميم الطالب من خالل التركيز عمى الجامعات وتعميم 

لك تزويد الطالب بالميارات متطمبات العمل دائمة التغير وكذ عي لمقابمةالطالب الجام
والمعرفة، " كما أن نجاح الشركات في استعمال إدارة الجودة الشاممة قد شجع العديد من 
مؤسسات التعميم العالي في الواليات المتحدة األمريكية عمى تبنييا؛ وذلك لمواجية أزمة 

ا ما أظيرتو التقارير الخاصة بييئات التعميم مثل المعيد خالل نصف العقد األخير، وىذ
الوطني لمتعميم، حيث أدركوا أنيا غير مناسبة ومن ىنا كان البد من التدخل الممح في 
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التعميم، واالستفادة من القطاعات المتعددة في االقتصاد لوقف االنحدار في جودة خريجي 
جودة الشاممة في التعميم العالي بالكمية التقنية الجامعات، ولقد كان التطبيق األول إلدارة ال

)فوكس فالي( حيث أصبح أكثر كفاءة في مجاالت الخرجين، ورضا أرباب األعمال وتحسين 
البيئة التعميمية، كما أن العديد من المؤسسات بدأت في تطبيق إدارة الجودة الشاممة، كما 

وتا(، وكمية مجتمع )ديالوير( حدث في جامعة و)سكونسن ماديسون(، وجامعة )شمال داك
( جامعة في أمريكا  160أن ىناك )1996عام  وجامعة والية )اوريجون(، كما اخبر بوخالتر
% ( منيا قد أسس تركيبا تنظيميا لمجودة "   50تضمنت مبادئ تحسين الجودة، وحوالي )

 ( . 302: 2001)خميل والزىيري: 
ليبيا التنظيمية يمكن زيادة رضا الزبون ) وباستخدام مبادئ الجودة وعناصرىا وأسا    

 Total Qualityالطالب( واختصار التكاليف، كما يستخدم أنموذج ىندسة الجودة الشاممة ) 
Engineering  في أمريكا عناصر إدارة الجودة الشاممة في توجيو منتجاتيا، وتقدم جائزة )

ة الجودة الشاممة، وتركز إدارة ( أنموذجا ومعيارا لنجاح إدار  Malcolm Baldrigeمالكوم )
 الجودة الشاممة إلنجاز النتائج عمي: ) الزبون، عممية التخطيط، اإلدارة العممية، التحسين (. 

 إدارة الجودة الشاممة في اليابان: -2
في البداية صادفت حركة الجودة الشاممة في اليابان صعوبات عديدة، إلي أن زاد التأكيد    

ائية اليابانية من خالل االىتمام باإلدارة العميا، فأصبحت إدارة الجودة عمي األدوات اإلحص
الشاممة ممموسة ويشعر الناس بأنفسيم وجيدىم في العمل، وتؤكد مبادئ )ديمنج( األربعة 

( عمي  Kaoru Ishikawa(، أو الفكر لكارو يوشيكاوا )  Juranعشر أو ثالثية جوران ) 
( 330_ 320: 2001)خميل والزىيري:  ة الشاممة في التعميموجود أربعة أعمدة إلدارة الجود

 وىي:
تركيز المنظمة وبشكل رئيس عمي عمالئيا في إدارة الجودة الشاممة، حيث إن  -

الطالب يجب أن يعيشوا في عالم العمل كفريق متعاون، حيث يوجد فريق المعمم والطالب، 
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نمو الطالب وتحسينو، وأن المعمم والطالب زبون لممعمم، وأن الخدمات التربوية تيتم ب
والمدرسة ىما الموردان لمتعمم الفعال في بيئة الطالب، والمدرسة ىي المسئولة عن تقديم 

 الرفاىية طويمة األمد لمطالب، وذلك بتعميميم كيف يتعممون.
 يجب أن يكرس كل فرد في المنظمة شخصيتو لمتحسين المستمر وبشكل جماعي. -
بنت إدارة الجودة الشاممة ومبادئيا واستعماالتيا تستثمر مصادر إن المدارس التي ت -

أساسية في اكتشاف الطرق الجديدة التي تساعد عمي إدراك إمكانات كل شخص، حيث 
 يتحمل النظام والعمميات والتحسينات الجزء األكبر في الجودة. 

إن نجاح إدارة الجودة الشاممة ىي مسئولية اإلدارة العميا التي تقوم بالتحسين المستمر  -
لممعممين؛ ألجل تقديم إنجاز اكبر من الطالب، حيث يخمق القادة التربويون بيئات مدرسية 
ذات جودة شاممة في تعمم الطالب والمعممين والمديرين وجميع العاممين وبمشاركة عناصر 

مي بصورة فعالة؛ ألجل أن يساىموا بتحديد دورىم وحاجاتيم التنموية المطموبة؛ المجتمع المح
 وكي ال يكون التعميم الجامعي منفصاًل عن خدمة بيئتو.  

 إدارة الجودة الشاممة في ماليزيا: – 3
خضع قطاع التعميم الماليزي لمنمو األساسي نتيجة لمجيود التي جعمت وزارة التعميم      

إلي التعميم كصناعة واستثمار، حيث زاد تسجيل الطالب في مؤسسات التعميم  تتوسع وتنظر
( طالبًا، ثم زاد 17569م ىو ) 1996% (، حيث كان عدد الطالب عام 9العالي بنسبة ) 

( طالبًا بعد االنفتاح عمي التعميم العالي بشكل كبير، وقد بمغ  28344م إلي ) 1997عام 
( إحدى عشرة جامعة  11تي تطبق إدارة الجودة الشاممة ) عدد مؤسسات التعميم العالي ال

% ( من الميزانية لمتعميم ابتداء 30(  وست جامعات خاصة، وزاد تخصيص ) 6عامة و ) 
( خمسين ألف طالب يدرسون خارج  50م، كما تنفق الحكومة عمي ) 1997من العام 

مميون دوالر لنقابة التعميم  ( مائة 100ماليزيا، لذا خصصت الحكومة الماليزية أكثر من ) 
 الوطنية لدعم دراسة الطالب في مؤسسات التعميم العالي.
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وقد توصمت دراسة أمريكية أوروبية ماليزية إلي وجود عوامل نجاح إلدارة الجودة الشاممة    
 في التعميم الماليزي تمثمت في:

(، الوقاية  Continuous Improvement( (، التحسين المستمر) Leadershipالقيادة 
(Prevention  ( مقاييس الموارد ،)Measurement of Resources  رضا الزبون ،)

(، إدارة الناس       Internal and External Customer Satisfactionالداخمي والخارج )
(People Management  ( العمل في فريق ،)Teamwork  .) 

دت العديد من المؤتمرات التي ىدفت إلي كيفية تنمية أما عمي المستوي العربي فعق    
المجتمعات العربية في ضوء االتجاىات الحديثة في إدارة الجودة الشاممة ومميزاتيا ودورىا 
في تحسين التعميم بشكل نظري بناء عمي النجاح في العديد من الدول الحديثة وبعض الدول 

ت لتطبيق إدارة الجودة الشاممة في مجال النامية، فوضعت المؤتمرات العديد من التوصيا
التعميم العربي المدرسي والجامعي، لكن بدأت بعض المحاوالت لتطبيق إدارة الجودة الشاممة 
في بعض المدارس العربية، ففي السعودية والكويت بدأت بعض المدارس تأخذ بيذا المفيوم، 

الجودة لتطوير التطور  كما أخضعت ىاتان الدولتان عددا من برامجيما لمعايير ضبط
التعميمي وبالتالي تطور المجتمع فييما، كما قامتا بتنفيذ الدراسات العممية لتقويم ذلك 

م بتعزيز ضمان الجودة في 2001التطبيق، كما ساىم برنامج األمم المتحدة لمتنمية عام 
ظم التخطيط المؤسسي في الجامعات العربية بيدف حث الجامعات العربية عمي تطبيق ن

 ضمان الجودة.
وبما أن تنمية المجتمع العراقي في كافة النواحي االقتصادية واالجتماعية تتوقف عمي    

دور المدارس والجامعات في عممية التنمية؛ باعتبار أن جودة التعميم بما تعنيو من جودة 
عميم الطالب تنعكس عمي نمو كافة المؤسسات االقتصادية، فنحن بحاجة إلحداث ثورة في الت

وتبني أي منيج جديد يسعى لتطوير التعميم العراقي بعد تعديمو بما يناسب حاجاتنا وثقافتنا 
 العربية المسممة.
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وحريا أن تقوم جامعاتنا بيذا الدور اليام لتنمية المجتمع العراقي الذي ىو في أمس الحاجة   
التي يمر بيا الشعب لمتطوير والتحسين لما يعانيو من ضعف وعجز؛ نتيجة لمظروف القاىرة 

العراقي وذلك بعد إحداث نقمة نوعية في مجال التعميم وتبني إدارة الجودة الشاممة التي تبت 
نجاحيا الكثير في الدول المتقدمة، ولنحذو حذو )اليابان وكوريا الجنوبية( والعديد من الدول 

ل كبير حيث وصمت إلي األوروبية التي تبنت مفيوم الجودة الشاممة فتتطور فييا التعميم بشك
 مستوي متقدم في كافة مؤسساتيا االقتصادية والتعميمية .

 

 رابعالمبحث ال
 نماذج تطبيق الجودة الشاممة في التعميممعايير و  

 معايير الجودة الشاممة في التعميم
يعمل النظام التعميمي كأي نظام إنتاج آخر وفق إستراتيجية معينة تراعي الظروف 

االجتماعية المحيطة بالنظام، و البناء الثقافي السائد داخل النظام، و المناخ االقتصادية و 
التنظيمي و التقدم التقني و المصادر المادية و البشرية التي يوفرىا النظام، و حاجات و 
رغبات ممولي النظام. لذا فإنو ييتم أن تكون مخرجاتو متفقة و المواصفات العالمية لضبط 

 الل السعي الدائم إلى استخدام معايير الجودة و ضبطيا.جودة اإلنتاج من خ
حدد فميب كروزبي أحد مستشاري الجودة عمى المستوى العاممي  اواًل : معايير كروزبي: 

أربعة معايير لضمان الجودة الشاممة لمتعميم تم تأسيسيا وفقا لمبادئ إدارة الجودة الشاممة و 
  :ىي
 ل وضع تعريف محدد و شامل و منسق لمجودة.التكيف مع متطمبات الجودة من خال -
وصف نظام تحقيق الجودة عمى أنو الوقاية من األخطاء بمنع حدوثيا من خالل  -

 وضع معايير لألداء الجيد.
 منع حدوث األخطاء من خالل ضمان األداء الصحيح من المرة األولى. -
 عة الكيفية و الكمية.تقويم الجودة من خالل قياس دقيق بناء عمى المعايير الموضو  -
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: طور مالكوم بمدرج نظاما لضبط الجودة في التعميم، و تم إقراره  ثانيًا: معايير بمدرج 
كمعيار قوي معترف بو لضبط الجودة و التميز في األداء بالمؤسسات التعميمية بالتعميم 

لمنظام  العام، و ذلك حتى تتمكن المدارس من مواجية المنافسة في ظل الموارد المحدودة
( 11التعميمي و مطالب المستفيدين منو. و يعتمد نظام بمدرج لضبط جودة التعميم عمى )

( معيارا ثانويا لجودة 28قيمة أساسية توفر إطارا متكامال لمتطوير التعميمي و يتضمن )
 ( مجموعات ىي :7التعميم، و تندمج في )

نظام القيادة و التنظيم، و مسؤولية  نقطة(: و تمثل اإلدارة العميا و 90األولى : القيادة )
 المجتمع و المواطنة.

نقطة(: و تشمل : إدارة المعمومات و البيانات و المقارنة  75الثانية: المعمومات و التحميل )
 بين المعمومات، و تحميل و استخدام مستويات التحصيل المدرسي.

(: و تشمل: التطوير نقطة 75الثالثة: التخطيط اإلجرائي و التخطيط االستراتيجي )
 الستراتيجي و تنفيذ االستراتيجيات.

نقطة( و تشمل: تقويم و تخطيط القوى العاممة،  150الرابعة: إدارة و تطوير القوى البشرية )
 و نظام تشغيل الييئة التدريسية ، و نظام تطوير الييئة ، و الرضا الميني لمييئة التدريسية.

قطة(: و تشمل: تصميم النظام التربوي، و الخدمات ن 50الخامسة: اإلدارة التربوية )
التعميمية، و دعميا و توصيميا، و تصميم البحوث التربوية، وتطوير إدارة تسجيل و التحاق 

 الطمبة، و النظر إلى اإلدارة التربوية كعمل اقتصادي.
ناخ نقطة(: و تشمل: نتائج الطمبة، و الم 230السادسة: أداء المدارس و نتائج الطمبة )

المدرسي و تحسين المناخ المدرسي و النتائج، و ألبحاث في مجال التدريس، و النظر إلى 
 أداء المدارس كعمل اقتصادي.
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السابعة: رضا الطمبة و ممولي النظام التربوي: وتشمل: حاجات الطمبة الحالية و المستقبمية، 
رضا الطمبة و ممولي النظام و العالقة بين ممولي النظام التعميمي و اإلدارة التربوية،  و 

 التعميمي الحالي و المتوقع و مقارنتو مع باقي المدارس أو النظم التعميمية األخرى.
 (12-11, ص 2008الصرايرة والعساف ,   )                                

قدمت حركة التقويم الذاتي الشامل لمتعميم بعض المعايير  ثالثًا :معايير التقويم الشامل: 
التي و تضمن شمولو، و طور أنصارىا خمسة و أربعين معيارا مقسمة عمى عشرة مجاالت 
يعتقدون أنيا تغطي تقويم مختمف جوانب كفاءة األداء في المؤسسة التعميمية، و ىذه 

 المعايير تتمثل في ما يمي: 
 المجال األول: األهداف 
مدى صالحية األىداف ألن تكون مرشدا فعاال لتوجيو حاضر المؤسسة التعميمية و  .1

 مستقبميا.
 مدى تناغم األىداف الفرعية مع األىداف العامة و مساىمتيا في انجازىا. .2
مدى توفر القدرات التخطيطية الكافية كما، و المالئمة نوعا لصياغة الخطط الالزمة  .3

 النجاز األىداف.
 دى انسجام سياسات و إجراءات القبول في المؤسسة التعميميةم .4
 مدى قدرة أىداف المؤسسة التعميمية عمى إبراز ىويتيا المميزة ليا عمى غيرىا. .5
 

 المجال الثاني : تعمم الطالب 
 مدى تقويم الطالب لنظام اإلرشاد و اإلشراف الذي توفره ليم المؤسسة التعميمية. .1
 الطالب من المؤسسة التعميمية. مدى مستوى تسرب .2
 مدى توفر برامج و مصادر لمتعميم الفردي أو التعويض لمطالب .3
 مدى فعالية إدارة شؤون الطالب. .4
 مدى توفر شواىد عمى وجود تقدم مقبول نحو تحقيق أىداف التعميم. .5
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 المجال الثالث: الهيئة التعميمية 
 الية لتقويم أداء الييئة التعميميةمدى مالئمة اإلجراءات و السياسات الح .1
 مدى تحقيق البرامج الراىنة المتعمقة بتحسين التدريس و تطوير الييئة التعميمية ألىدافيا .2
 مدى تقبل السياسات و اإلجراءات الحالية المتعمقة بشؤون الييئة التعميمية .3
 مدى مالئمة مرتبات الييئة العممية لممنافسة .4
 المجال الرابع: البرامج التعميمية: 
 مدى توفر سياسات و إجراءات مناسبة لبناء البرامج الجديدة لدى المؤسسة التعميمية .1
 مدى مساعدة سياسات و إجراءات الفحص في تقويم البرامج القائمة لدى المؤسسة  .2
 الفكري لدى الطالب.مدى مساعدة محتويات برامج اإلعداد العام عمى اإلثارة و التحفيز  .3
 مدى كفاءة و انسجام البرامج التعميمية مع أىداف المؤسسة التعميمية. .4
 المجال الخامس: الدعم المؤسسي: 
 مدى مالئمة المبنى التعميمي لحجم الطالب و طبيعة البرامج التعميمية .1
 مدى توفر خطط طويمة المدى لتطوير المباني و األجيزة التعميمية. .2
مساىمة المرتباات و المخصصاات المقدماة العااممين فاي مجاال الخادمات المسااندة  مدى .3

 في جذب العناصر الجيدة ليذا المجال.
 مدى توفر اإلجراءات المالئمة لتقويم أداء العاممين في مجال الخدمات المساندة. .4
 المجال السادس: القيادة اإلدارية: 
 سات التعميمية بالتخطيطمدى اىتمام القيادة اإلدارية في المؤس .1
 مدى تكوين عالقات عمل فعالة بين المدير و اإلداريين في المؤسسات التعميمية .2
 مدى ضمان السياسات و اإلجراءات اإلدارية لفعالية إدارة المؤسسات التعميمية .3
 مدى توفر اإلجراءات و السياسات المناسبة لتقويم .4

   (10- 9,ص2009)  محمود واخرون                                       
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  المبحث الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

   :االستنتاجات
ضااارورة اجاااراء التحساااينات فاااي منااااىج التعمااايم العاااالي بطريقاااة منظماااة مااان خاااالل تحميااال -1

 المعمومات باستمرار 
ايجاد نظام شامل لضبط الجودة في الجامعات العراقية والذي يمكنيا من تصحيح المنااىج -2

 الدراسية ومراجعتيا وتطويرىا 
النمااااو السااااريع فااااي مجااااال المعرفااااة فااااي الاااادول االخاااارى ممااااا ادى الااااى ظيااااور الكثياااار ماااان -3

عماى مسااتوى االكتشاافات واالختراعاات التااي احادثت تغيارا واضااحا فاي عممياات الااتعمم والتعمايم 
التعماايم العااالي لاادييا , ممااا يتطمااب ماان التعماايم فااي العااراق مواصاامة ىااذا التسااارع الااذي حاادث 

 لمعالم . 
 :التوصيات

عمى مؤسسات التعمايم العاالي تبناي فمسافة ادارة الجاودة الشااممة , وذلاك مان اجال النياوض -1
 بمستوى ادائيا 

تفعيااال ىيئاااات ضااامان الجاااودة واالعتمااااد االكااااديمي القائماااة فاااي البمااادان العربياااة الناجحاااة -2
وتشجيع انشاء ىذه الييئات في الجامعات العراقياة التاي لام يسابق لياا انشااؤىا وعمال اتفاقياات 
مشتركة بين الييئات المماثمة اقميميًا ودوليًا لضمان الجاودة واالعتمااد واالخاذ بابعض التجاارب 

 ناجحة وتعميميا عمى الجامعات العراقية بدون سواء ال
 : المقترحات

اجااراء المزيااد ماان الدراسااات حااول موضااوع ادارة الجااودة الشاااممة وامكانيااة تطبيقيااا فااي كاال -1
 مؤسسات الجامعات العراقية 
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اجااراء دراسااة تياادف الااى التعاارف عمااى عالقااة ادارة الجااودة الشاااممة فااي التعماايم العااالي فااي -2
 ية االخرى. سسات الحكومية العراقمع رفع مستوى العمل في المؤ العراق 

 
 والمراجع المصادر

(، الجاااودة الشاااااممة فاااي الااااتعمم الصااافي، مركااااز القطاااان لمبحااااث 2000أباااو مماااوح، محمااااد ) .1
 والتطوير، غزة، 

," معااايير جااودة المدرسااة الفعالااة فااي ضااوء منحااى الاانظم: رؤيااة 2007الخميسااي, سااالمة,  .2
السااعودية لمعمااوم التربويااة والنفسااية ، القاااء الساانوي الرابااع عشاار "ا لجااودة منيجيااة, الجمعيااة 

 في التعميم العام", القصيم، المممكة العربية السعودية.
(، الجودة الشاممة في التعميم، المعمم ، مجماة تربوياة ثقافياة جامعياة 1995الرشيد، محمد، ) .3

 ، جامعة الممك سعود .
, ادارة الجاااودة الشااااممة فاااي مؤسساااات  2008ف ليماااى , الصااارايرة , خالاااد احماااد , والعساااا .4

 التعميم العالي بين النظرية والتطبيق ,االردن. 
( : إدارة الجامعات بالجودة الشاممة ، الطبعة الثانية، القاىرة: ايتراك 2002النجار ، فريد ) .5

 لمنشر والتوزيع
االتصااااااال  (، أساااااااليب تقنيااااااات اإلدارة التربويااااااة فااااااي ضااااااوء ثااااااورة2001جااااااوىر صااااااالح ) .6

 لممعمومات، المؤتمر السنوي التاسع، دار الفكر العربي، القاىرة. 
, امكانياااة تطبياااق ادارة الجاااودة الشااااممة فاااي 2012خميفاااة , يعقاااوب , وفيصااال باااو طيباااة ,  .7

التعمااايم العااااالي الجزائاااري , كميااااة العمااااوم االقتصاااادية والتجاريااااة , وعماااوم التيسااااير , جامعااااة 
 . الدكتور موالي الطاىر سعيدة

بااراىيم عباااس الزىيااري، اإلدارة التعميميااة فااي الااوطن العربااي 2001خمياال أحمااد الساايد ) .8 (، وا 
 .245– 339في عصر المعمومات، المؤتمر السنوي التاسع، دار الفكر العربي، القاىرة، 
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 43(، الجودة الشاممة واإلصالح التربوي، مجمة المعمم, 1997الرشيد، محمد ) .9
www.almualem.net/jawda.html http//: 

مكانيات تطبيقيا في التعميم  2000عشيبة, فتحي درويش,  .10 ، "الجودة الشاممة وا 
دراسة تحميمية" في: تطوير نظم إعداد المعمم العربي وتدريبو مع  –الجامعي المصري 

 مايو.  27-26مطمع األلفية الثالثة، المؤتمر السنوي لكمية التربية، جامعة حموان، 
, الجودة في التعميم العالي دراسات  2008والزيادات محمد عواد ,  مجيد سوسن شاكر011 

 , دار صفاء , عمان .1تطبيقية , ط
," الجودة واالعتماد األكاديمي 2008مجيد, سوسن شاكر, والزيادات, محمد عواد,  0 12

لمؤسسات التعميم العام والجامعي ، الطبعة األولى, دار صفاء لمنشر والتوزيع, عمان، 
 المممكة األردنية الياشمية. 

,معايير و نظم الجودة الشاممة في المؤسسات  2009محمود أحمد محمود، و آخرون، .13
 التعميمية، ورقة عمل مقدمة إلى مشروع الطرق العممية إلى التعميم العالي، جامعة سيوط. 

: برنامج إدارة الجودة الشاممة وتطبيقاتيا  ,2002, مصطفي أحمد  ،االنصاري, محمد 014
 في المجال التربوي ، قطر ، المركز العربي لمتدريب التربوي لدول الخميج .

 ودة الشاممة فى التعميم العالىنشرة حول تطبيق الج 0 15
 http://www.higheredu.gov.ly/quality_control/quality_control_3.htm   

   16-EFA, 2005, "Understanding education quality", Global 

Monitoring Report ,  USA 

17-Hixon,j.and K,lovelace,1992,"total quality management challenge 

to leadership, Academy of Management Review, Vol 50, No (3   .) 

 18-Barton, Joan A.and .Marson, D.brian (1991) Service Quality: 

An introduction Province of British Columbia Publications. p.7 

http://www.higheredu.gov.ly/quality_control/quality_control_3.htm
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 مسائل يف خرب الواحد
 من كتاب ) غاٌة الوصول اىل شرح لة االصول (

 هـ629لشٍخ اإلسالم اتً حيٍى زكرٌا االنصـاري  ت

 ) حتقـٍـــق (
 أ.م.د. سمـراء عيسـى مهـاوي

 كمية التربية األساسية/ الجامعة المستنصرية 
 لممخصا

إف المكتبػػا االمػػ،مزاخ زابػػرة بكعػػ ز العمػػـ  المعر ػػاخ  ػػح اػػتو منػػلكت المزػػلة   لكػػف الك زػػر مع ػػل 
مػػلزاؿ مبػػزس بػػزاخف المبط طػػلت  ػػح المكتبػػلتخ  كتػػلب  لىلزػػا ال ألػػ ؿ إلػػو اػػرح لػػب ا ألػػ ؿ   لاػػز  

 الذي عمف بألدد تمقزؽ نػز  معػه   ػ  اػرح لمبتألػرس الممػمو   –اهلل رممه  –االم،ـ زكرزل ا عأللري 
بػ ل لب ا أل ؿ  خ الذي ابتألر  زه كتلب نمع الن امع لإلملـ تلج الدزف المبكحخ    امػد تمػؾ الكتػبخ 
التح لـ زعؿ مل علله ك زر مف الكتب مف تفمص   دراماخ تكاػؼ نػف كعػ زس  دقلخقػهخ  تمػتبرج مػل امتػ اس 

 فلت.مف مززات  أل
 لمتبرت اهلل تعللو  زػهخ  بػلدرت إلػو تمقزػؽ نػز  مػف  ػذا الاػرحخ  ابتػرت معػه ممػلخؿ  ػح ببػر 
ال امدخ لمل ل ذس ا ببلر مف أ مزاخ مف مزث ند ل دلزً، لممكـ ا  ندـ انتبلر ػلخ  كبػت،ؼ العممػل   ز ػل 

 مف مزث القب ؿ ا  الرد.

 قمت  ػح أ عػل  نممػح  ػح المبمػث ا  ؿخ ببزػلف  ألػؼ لمعمػ  البطزػا التػح انتمػدت نمز ػل  ػح  
التمقزؽ مف مزث ندد الألفملتخ  عػ ع البػطخ  مكػلف  نػ د تمػؾ المبط طػلتخ  نعمػت لكػؿ عمػبا رمػز 
بػلص ب ػل أاػزر إلز ػل بػه أ عػػل  التمقزػؽخ  ابتػرت  امػدة مػف تمػؾ العمػػ   نعمت ػل عمػبا ا ألػؿخ  ػـ قمػػت 

 مقلبما تمؾ العم  بعمبا ا ألؿ.ب
 ـ أ ضمت  ح مطمب آبر مع نح  ح التمقزؽ مف مزث مقلبما العم خ  ذكر مل كلف أ لو ذكرس 
مػػػف الكممػػلت  ػػح المػػتف مػػف إمػػدغ العمػػ  د ف ىزر ػػلخ  تبػػرزا ا ملدزػػثخ  ترنمػػا ا نػػ،ـ الػػذزف  ردت 
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رنػػلع ا قػػ   اؿ  التعػػلرزؼ إلػػو مظلع ػػلخ  اػػرح بعػػض أمػػملؤ ـ نعػػد عقػػؿ آراخ ػػـخ  ذكػػر مألػػلدر الترنمػػاخ  ا 
العبػػػلرات  المألػػػطمملت ا ألػػػ لزا التػػػح تمتػػػلج إلػػػو ت ضػػػزصخ  مرانػػػلة ن،مػػػلت التعألػػػزص    التعقػػػزط خ 

  ىزر ل مف ا م ر التح زمتلج إلز ل العمؿ لت ضزص مل أب ـ مف نبلرات  ألفلظ  ح المبط ط.
ت التمقزػػػؽ ببزػػػلف أ ػػػـ المألػػػلدر أمػػػل المبمػػػث ال ػػػلعح  قػػػط أدرنػػػت  زػػػه الػػػعص الممقػػػؽخ  ػػػـ بتمػػػ

  المرانع التح انتمدت ل  ح أ عل  تمقزقح لممبط ط.  
Abstract 

    The Islamic Library, abundant in abundance of knowledge and 

knowledge, in various fields of life?  But many of them include lessons, 

treasures of manuscripts in libraries, and the book (The Way to Getting to 

Explain to Me the Fundamentals of Islam, Zakaria Al-Ansari, may God have 

mercy on him - Rally. We are about to burn a part of it, and it is prescribed for 

his victor, the negation father (the core of the foundations), which he is to 

see.  Imam Taj al-Din al-Siky, is one of those books, which did not say what 

many books have received from intrusion and study, stands for his treasures and 

his religion, and ... the contents and features he contained included God 

Almighty has included in it, and initiated a transformation of part of the 

commentary 18  And I chose issues from him alone, not for this news, as it is 

important in terms of an end to rule, or lack of consideration and difference in 

development.  Here is the net of any Imam Ali in the first topic, showing his 

description of annulment the step that was adopted naked in the transformation, 

as the number of pages, the type of line, and the location of those manuscripts. I 

narrated for any symbol Hummer raised by it during the investigation, and one 

meter of that value  And ج Al-Asmal, turn your mouth into the spatula of the 

spoon۔ then clarified in another systematic demand in the infrastructure in terms 

of interviewing the thing, and mentioning what was first we hate from words in 

the place from one of the Sikhs and not others, and the issuance of hadiths, and 

the translation of Islam, who received Namaz  They hold a third of their 

opinions, let us hoard translation sources, return utensils and definitions, to their 

organizers, and explain some of the  Bars and Alohrarh terms that need 

clarifying, and taking into account the sacred signs and despair, and other things 

that work needed to clarify what matters of cars and only in the lines.  The 

second topic is active, in which the storytelling or even is inserted, then the 

technique is stamped with a statement of the most important sources and 

references that it adopted in a greeting to the manuscript.                                                                                                 
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 المقدمــة
بحمد من هو أولى بالحمد والطول والمجد، الحمد هلل عمى ما انعم وله الشـكر  ئابتد

 ما الهم. عمى 
اشهد ان ال الـه اال اهلل وحـدال ال شـريو، واشـهد ان محمـداه عبـدال ورسـوله صـمى اهلل 

 وسمم عميه وعمى اله الطيبين االطهار وعمى اصحابه المنتجبين االبرار .

   … وبعـد 
 لف ارؼ العمـ كبزػر  درنػا العممػل  مر  نػاخ  زػزداد الاػرؼ  تعمػ  المرتبػا كممػل كػلف 

 ب اهلل تعللو  معا رم له ألمو اهلل نمزه  آله  ممـ .العمـ متألً، بكتل

 قد مفؿ نممل  الممممزف  ح العأل ر المبتمفػا بعمػـ  الاػرزعا اكمػ،مزا نلمػا  بعمػـ 
األ ؿ الفقه بلألا لمل له مف د ر كبزر  ح تزمزر المػبزؿ امػلـ معر ػا اكمكػلـ الاػرنزا لكػؿ 
مل زنري بزف العلس مف ن،قلت  مل زألدر نع ـ مف تألػر لت اذ بد عػه ك تعػرؼ المألػلدر 

لـ  ك تتبػزف اكمػس التػح مػلر ا نمز ػل  ػح تفمػزر العألػ ص  ق انػدسخ التح أبذت مع ػل اكمكػ
متػػػػو الفػػػػ ا  ػػػػح األػػػػ ؿ الفقػػػػه المؤلفػػػػلت الك زػػػػرة  كتبػػػػ ا  زػػػػه المتػػػػ ف  المبتألػػػػرات  الاػػػػر ح 
 الم ااػػػحخ  لمػػػلط ا بمفػػػردات  ػػػذا العمػػػـ املطػػػا تلمػػػاخ  ألػػػ ًك الػػػو المػػػؽخ  طمبػػػًل لمألػػػ ابخ 

 لممتعبطا مف ادلت ل اكنمللزا الارنزا . ا بلتًل ل،مكلـ  ح المملخؿ الفرنزا ا

 ػػ  اػرح  زػه مبتألػرس ٕٜٙ مف  ذس الار ح ارح لاز  اكمػ،ـ زكرزػل اكعألػلري لت
  ػ .ٔٚٚلكتلب نمع الن امع لتلج الدزف المبكح ت

 لمػػتبرت اهلل تعػػللو  زػػهخ  بػػلدرت الػػو تمقزػػؽ نػػز  مػػف  ػػذا الاػػرح الممػػمو ل ىلزػػا 
 ال أل ؿ الو ارح لب اكأل ؿ   .

 ابترت معه مملخؿ  ح ببر ال امدخ لمل ل ذس اكببلر مف ا مزا مف مزث ند ل دلػزً، 
 لممكـ ا  ندـ انتبلر لخ  كبت،ؼ العممل   ز ل مف مزث القب ؿ ا  الرد .
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 مػػػف ال انػػػب نمزعػػػل معر ػػػا طػػػرؽ  ػػػذس اكببػػػلرخ لتمززػػػز الببػػػر الػػػذي زمكػػػف اف زكػػػ ف 
اكمتمػػلؿ  ػػ، زمكػػف القطػػع بألػػمته  بعػػل  المكػػـ األػػً، لمكػػـ مػػل خ  الببػػر الػػذي زتطػػرؽ الزػػه 

 نمزه .

 قػػد اقتضػػت طبزعػػا البمػػث اف ارتبػػه نمػػو مقدمػػا  مبم ػػزف  مػػ نرض مػػف بػػ،ؿ  ػػذس 
   المقدما  بأل رة م نزة بطتح  ح البمث .

  ألؼ العم  البطزا  مع نح  ح التمقزؽ . المبحث االول :

  ألؼ العم  البطزا لمكتلب . المطمب االول :

 : مع نح  ح التمقزؽ . الثانيالمطمب 

 العػص الممقػؽ.المبحث الثاني: 

  ـ ذكرت ا ـ مأللدر  مرانع التمقزؽ. 

واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين ، َربََّنا ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربََّنا َوال 
ْمَنا َمـا ال َطاَقـَة َلَنـا ِبـِه َواْعـُ  َتْحِمْل َعَمْيَنا ِإْصراه َكَما َحَمْمَتُه َعَمى الَّ  ِذيَن ِمْن َقْبِمَنا َربََّنا َوال ُتَحمِّ

 َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َأْنَت َمْوالَنا َفاْنُصْرَنا َعَمى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن.
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 وص  النسخ الخطية ومنهجي في التحقيقي  المبحث األول:
 ويشتمل عمى مطمبين :  

 المطمــــــب األول: وص  النسخ الخطية  
 . هناو نسختان خطيتان :1   

 –العمػػػػبا لأ    ػػػػح عمػػػػبا دار المبط طػػػػلت العراقزػػػػا لدار ألػػػػداـ لممبط طػػػػلت  األولــــى:
خ  لكع ػػػػل علقألػػػػا  ػػػػح م اضػػػػزع أبػػػػرغخ كلممػػػػا  ػػػػح م ضػػػػ ع ٖٓٗٗمػػػػلبقل خ رقم ػػػػل 
مػطراخ ببػط  ٘ٔمػـخ  ممػطرت ل  ٖٔ x٘.ٚٔألفماخ بمقزلس  ٕٕ٘العم خ ق ام ل

 اضص مف ػـ   أاػبه ببػط العمػ خ  بػد ف تعمزقػلتخ  قػد عػلؿ العمػبا بمػؿ  ػح بعػض 
 ألفملت ل.

العمبا لب    ح أزضل عمبا دار المبط طلت العراقزا لدار ألداـ لممبط طػلت  الثانية :
مػػػػػػـخ  ٘.ٗٔ  x ٕٔألػػػػػػفماخ بمقزػػػػػػلس  ٕٛٗخ ق ام ػػػػػػل ٕٙٗ٘مػػػػػػلبقل خ رقم ػػػػػػل  –

مػػػطراخ ببػػػط نمزػػػؿ  اضػػػص  ألػػػيزر   ػػػ  نػػػلمع بػػػزف بػػػط العمػػػ   ٚٔ ممػػػطرت ل 
 الرقعػػػػاخ تممػػػػؿ  ػػػػح ألػػػػفملت ل تعمزقػػػػلت كتبػػػػت باػػػػكؿ ملخػػػػؿ  ػػػػح  ػػػػلمش الألػػػػفما 

خ  ػػرغ مع ػػل المؤلػػؼ …   ن اعب ػػلخ أ لػػه للالممػػد هلل الػػذي أظ ػػر بػػداخع مألػػع نلته 
ـ خ   ػػح عمػػبا نزػػدةخ متقعػػاخ  اضػػما  ماػػك لاخ كتبػػت مػػعا ٜٙٗٔ- ػػػٕٜٓمػػعا 

 ـ . ٛ٘ٛٔ–ػ  ٕ٘ٚٔ

 قد نعمت العمبا لأ   ح عمػبا ا ألػؿ  ع ػل أ ضػص مػف العمػبا لب   أقػؿ مػقطًلخ 
 لعػػدـ معر ػػا تقػػدـ إمػػدا مل نمػػو ا بػػرغ لكػػ ف أمػػدا مل بللزػػا مػػف التػػ رز خ  ك، مػػل 

 بللزا مف إمـ العلم خ  لنت دت  ح ترنزص ا  لو نمو ال لعزا لألمبلب المذك رة .
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 نػػػا   ػػػح عمػػػبا مكتبػػػا نلمعػػػا بيػػػدادخ قلمػػػت بطبع ػػػل اػػػركا . العمػػػبا لج  عمػػػبا مطبٕ
ـخ   ػػػح ٜٔٗٔ – ػػػػ ٖٓٙٔ مكتبػػػا  مطبعػػػا مألػػػطفو البػػػلبح الممبػػػح  ا كدس بمألػػػر 

 الطبعا ا بزرة . 

 قد طبػع ب لماػ ل ل لػب اكألػ ؿ     ػ  ممبػص نمػع الن امػع كبػف المػبكح  ب مػفؿ 
مػطرًا  ٖ٘ألػفما  ممػطرت ل  ٚٙٔالألملخؼ م ااح الع،ما الاز  مممد الن  ريخ ق ام ل 

    كمما . ٕٓ-ٙٔخ ندد الكمملت  ح المطر ال امد زترا ح بزف ل

مػػػػػل  اكز ػػػػر الاػػػػرزؼ  رخػػػػػزس  قػػػػد طبػػػػع الكتػػػػػلب بلاػػػػراؼ اممػػػػد مػػػػػعد نمػػػػح مػػػػف نم
 .  التألمزص

 
 المطمــــــب الثاني:  منهجي في التحقيق

 زتمبص مع نح  ح التمقزؽ بللعقلط اآلتزا :     

 قمت بعم  الكتلب ا ك مف انؿ مقلبما العم  .  -ٔ
اارت الو عم  الكتلب بللرم ز ل أ    ل ب   العمبا المطب نا رمزت ل ل بػللرمز ل ج    -ٕ

خ  انتمػػدت العمبػػػا ل أ    ػػح التمقزػػؽ  ػػـ قلبمت ػػل بللعمػػبتزف ل ب    ل ج    التزمػػت 
البػػ،ؼ بزع ػػلخ الألػػمزص  ػػح كتلبػػا المػػتفخ  ااػػرت  ػػح ال ػػلمش الػػو م اضػػع الػػعقص   

  امتععت  ح ضبط عص المتف بكتلب ل لب اكأل ؿ   المطب ع لممؤلؼ عفمه . 
 مل كلف أ لو ذكرس مػف الكمملت  ح المتف مف امدغ العم  اارت الزه  ح ال لمش .  -ٖ
خ  اتممػػػت مع ػػػل التػػػح لػػػـ زػػػذكر  ز ػػػل   ضػػػعت اكزػػػلت القرآعزػػػا بػػػزف الق مػػػزف المز ػػػرزف  -ٗ

م ضع الال د  اارت الو م اضع ل بذكر امـ الم رة  رقـ اآلزػاخ  امػتعممت الق مػزف 
المزد نػػػػا ل ل ل،ملدزػػػػث العب زػػػػا خ  الق مػػػػزف ال ،لػػػػزف لممػػػػتف ل   خ  مػػػػل زضػػػػلؼ الػػػػو 

 العص بللق مزف المعق  زف ]  [ . 
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 المدزث المعتمدة . برنت اكملدزث التح  ردت امتا لدًا مف كتب  -٘
ترنمت اكن،ـ الذزف  ردت امملؤ ـ نعػد عقػؿ آراخ ػـ  ذكػرت مألػلدر الترنمػاخ  ارنعػت  -ٙ

اكقػػ اؿ  التعػػلرزؼ الػػو مظلع ػػل مػػف المرانػػع  الكتػػب المبتمفػػا  قػػد ااػػرت  ػػح ال ػػلمش 
 الو الكتب التح لـ ان ر نمز ل . 

الاػرح  امػتععت بكتػب ارمت بعض العبلرات  المألطمملت اكألػ لزاخ التػح تمتػلج الػو  -ٚ
 المعلنـ المي زا  اكأل لزا . 

   ػػلعح ا رد بعػػدس نبػػلرة ل ألػػمو اهلل نمزػػه  الػػه  مػػمـ   بيػػض نعػػد  ر د امػػـ الرمػػ ؿ ل -ٛ
 العظر نمل    م ن د  ح العص  ا ردت نبلرة ل رضح اهلل نعه   لمألملبا الكراـ . 

الكتب الفق زا  ا ألػ لزاخ  ذكرت  ح ال لمش مل رأزته ضر رزًل مف التعمزقلت المتمماخ مف -ٜ
 لت ضزص بعض المملخؿ .

 أّلػمت القػػ ؿ  ػػح بعػػض الممػػلخؿ المػػذك رة  ػػح المبطػػ طخ  ربمػػل بّزعػػت  ػػح م اضػػع مع ػػل   -ٓٔ
 مل أراس  ػ  الأل ابخ بلكمتعلعا بكتب أأل ؿ الفقه االم،مح  مأللدر ل.

 قمت بعمؿ   لرس لآلزلت  ا ملدزث  ا ن،ـ ال اردة  ح العص .  -ٔٔ
 ملت التعألزص ل   ل  خ  التعقزط  الفلرزة لمفألؿ بزف العبلرات  الفقرات .رانزت ن، -ٕٔ
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 النــــص المحقـــــق المبحث الثاني:
  ٕل: اكألػػص اف ببػػػر ال امػػػد   ٔلل مم لػػػا  

  . كمل  ح إببلر رنؿ بم ت  لدس المارؼ نمو الم ت مع قرزعه   ٖلبقرزعه زفزػػػػد العمػػػـ 
 . ٙلتع زً، نمو القرزعا  ٘لالعدالا   ٗلالبكل   امضلر الكفف  الععش . ك زاترط  ح ال امد

 . ٜل ح ارح المبتألر  ٛل نمزه اكك رخ  ابتلرس أللمب اكألؿ ٚل قزؿ: ك زفزد العمـ مطمقًل 

 زنب العمؿ به كمل مز تح .  ٔٔل  كعه مزعخذ ٓٔل قزؿ: زفزدس بارط العدالا 

َ ك َتْقػػُؼ َمػل لَػْزَس لَػػَؾ بِػِه ِنْمػػـٌ تعػللو:   ٕٔل اعمػل زنػب العمػػؿ بمػل زفزػد العمػػـخ لق لػه
ِإْف خ  ٖٔل

فَّ الظَّفَّ ك ُزْيِعح ِمَف اْلَمؽِّ َاْزخلً  َزتَِّبُع َف ِإكَّ الظَّفَّ َ اِ 
مػو خع و نف اتبلع ىزر العمـ  ذـ ن  ٗٔل 

 . ٘ٔل اتبلع الظف

خ لمل  بػت  ٛٔل زمل المطم ب  زه العمـ مف األ ؿ الدزفخ ك مداعزا اهلل تعللو  ٚٔلذاؾ   ٙٔلقمعل 
 . ٕٓلالعمؿ بللظف  ح الفر ع   ٜٔلمف  ن ب

 َنَعمه قلخمػه  امطػا بزػف  ٕٗلممتفزضلً  ٖٕلاف كلف   ٕٕل] أي [   ٕٔل قزؿ: زفزد نممًل عظرزًل 

  اآلملدخ المفزد لمظف .  ٕٚللمعمـ الضر ري  ٕٙلالمفزد   ٕ٘لالمت اتر 

    ٕٛل ل  زنػب العمػػؿ بػه   أي زببػر ال امػد ل  ػح الفتػ غ  الا ػلدة 

 خ                  ٕٖلبارطػه   ٖٔل زا ػد بػػه الال ػػػد   ٖٓلزفتػح بػه المفػتػح  ٜٕلأي بمػػل 

 ػػح  ٖٙل الدعز زػػا  ٖ٘ل  ػػح بػػلقح اكمػػ ر الدزعزػػا   ٖٗلخل انملنػػًل    ٖٖل   ػػػح مععػػػػو الفتػػ غ المكػػـ
 . ٖٚلاكألص  خ  اف نلرضه قزلس
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كلكببػػلر بػػدب ؿ  قػػت الألػػ،ةخ ا بتػػعنس المػػل   ك ببػػلر طبزػػب ا  ىزػػرسخ بمضػػرة اػػح  ا  
خكعػػػه اعمػػػل زفزػػػد الظػػػفخ  قػػػد ع ػػػح نػػػف اتبلنػػػه كمػػػل  ٖٛلعفعػػػه.  قزػػػؿ: زمتعػػػع العمػػػؿ بػػػه مطمقػػػًل 

 . ٜٖلمر

خ  ٕٗلخ كع ػػػل تػػػدرأ بللاػػػب ا ٔٗل.  قزػػػؿ: زمتعػػػع العمػػػؿ بػػػه  ػػػح المػػػد د ٓٗللً قمعػػػل: تقػػػدـ ن ابػػػه آعفػػػ 
 . ٖٗل امتملؿ الكذب  ح اآلملد اب ا 

 ازضًل .  ٘ٗلنمػو اعػه م نػ د  ػح الا ػلدة   ٗٗلقمعػل: ك عممػـ اعػه اب ػه 

 لػػػـ زكػػػف   ٛٗلا  نلرضػػػه قزػػػلس  ٚٗل. ا  بللفػػػه را زػػػه  ٙٗل قزػػػؿ: زمتعػػػع  زمػػػل تعػػػـ بػػػه البمػػػ غ 
 خ  قزؿ ىزر ذلؾ. ٓ٘ل قز ل  ٜٗلرا زه

 مػمـخ كػلف   ٕ٘لخ كعه ألػمو اهلل نمزػه  الػه ٔ٘ل اذا قمعل بلعه زنب العمؿ بهخ  زنب ل ممعًل   
بببػػر ـ لػػـ زكػػف   ٖ٘لزبعػػث اآلمػػلد الػػو القبلخػػؿ  العػػ مح لتبمزػػو اكمكػػلـخ  مػػ ك اعػػه زنػػب العمػػؿ

 لبع  ـ  لخدة. 

خ   ػػػ  اف لػػػ  لػػػـ زنػػػب العمػػػؿ بػػػهخ لتعطمػػػت  قػػػلخع اكمكػػػلـ   ٘٘لازضػػػل   ٗ٘ل ل  قزػػػؿ نقػػػً،  
 . ٙ٘لالمر زا بلآلملدخ  ك مبزؿ الو الق ؿ بذلؾخ  ترنزص اك ؿ مف ززلدتح 

بػه كػ ف قػلؿ:   ٚ٘ل ل مم لا : المبتلر اف تكذزب اكألؿ الفرع    زمل ر اس نعػهخ ل   ػ  نػلـز 
 .   ٛ٘لر زت  ذا نعهخ  قلؿ: مل ر زته لهخ ل ك زمقط مر زه  نف القب ؿ 

 . ٜ٘ل قزؿ: زمقطه كف امد مل كلذب  زمتمؿ اف زك ف    الفرع  ، ز بت مر زه 

قمعػػػل: زمتمػػػؿ عمػػػزلف اكألػػػػؿ بعػػػد ر ازتػػػه لمفػػػػرعخ  ػػػ، زكػػػ ف  امػػػد مع مػػػػل بتكػػػذزب اآلبػػػر لػػػػه 
خ كف كػً، مع مػل زظػف اعػػه ألػػلدؽخ  ٔٙل معػل  ػح اػ لدة لػـ تػرد  خ ل كع مل ل  انت ٓٙلمنر ملً 

اعمػل زمػقط العدالػا   ٗٙلبتقػدزر  ٖٙل ػح ذلػؾ  ٕٙل الكػذب نمػو العبػح ألمػػو اهلل نمزػػه  الػػه  ممػػـ
 اذا كلف نمدًاخ
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 اذا لـ زمقط مر ي الفرع بتكذزب اكألؿ لهخ  باػكه  ػح اعػه ر اس لػه ا  ظعػه اعػه مػل ر اس لػه  
 . ٚٙلكمل ألرح به اكألؿ   ٙٙلخ  نمزه اكك ر ٘ٙلأ لو 

 . ٛٙل قزؿ: زمقط به قزلمًل نمو عظزرس  ح ا لدة الفرع نمو ا لدة اكألؿ 

 .   ٜٙلقمعل: بلب الا لدة اضزؽ إذ زعتبر  زه المرزا  الذك رة  ىزر مل  

خ مػل ل  نػـز اكألؿ بعفػح الر ازػاخ ا  ظعػه    ٓٚل دبػؿ بقزػد   ػ  نػلـز

 .   ٕٚل زهخ  برج به مل ل  اؾ الفرع  ح الر ازاخ ا  ظع ل  زمقط مر زه   ٔٚلا  اؾ 

  زه .   ٖٚلاك اف ظع ل الفرع مع ظف اكألؿ عفز ل ا  اكه

ـَ اف أل ر النـز  الظف  الاؾ مف اكألؿ  الفرع تمػع  بمل تقرر ُنم
  اف المػر ي  ٗٚل

 زمػل ر اس نمػو ىزػرس مػف   ٛٚل خ ل  ززلدة العدؿ   ٚٚلمع ل د ف البقزا   ٙٚل ح اربع   ٘ٚلزمقط  
 خ  ٔٛلبلف نمـ تعددس   ٓٛلل مقب لػا اف لػـ زعمػـ اتملد المنمس     ٜٚلالعػد ؿ 

ذكر ػػل  ػػح منمػػس  مػػكت نع ػػل  ػػح   ٖٛلاف زكػػ ف العبػػح ألػػمو اهلل نمزػػه  الػػه  مػػمـ  ٕٛللنػػ از
 خ أي  اف خ كف اليللػب  ػح م ػؿ ذلػؾ التعػدد ل  اك  ٘ٛل. ا  لـ زعمـ تعددس  ك اتملدس ٗٛلابر 

خ أي معػػع قب ل ػػل ل اف كػلف ىزػػرس خ أي ىزػػر مػػف زاد لك  ٚٛلل للمبتػػلر المعػع   ٙٛلنمػـ  اتمػػلدس
خ كلعػػػت الػػػد انح  ٜٓلنػػػلدة  ٜٛلنػػػف م م ػػػل  ٛٛلزيفػػػؿ  بضػػػـ الفػػػل  ااػػػ ر مػػػف  تم ػػػلخ ل مػػػ م ـ 

 . ٕٜل   اك قبمت  ٜٔلتت  رنمو  عقم ل 

مطمقػػل   ػػ  مػػل ااػػت ر   ٜٗل قزػػؿ: تقبػؿ .  ٖٜل قزػؿ: ك زقبػػؿ مطمقػػل لنػػ از بطػ  مػػف زاد  ز ػػل   
 .    ٜٙلخ  عقؿ نف نم  ر الفق ل   الممد زػف لن از ىفما مف لـ ززد نع ل  ٜ٘لنف الال عح

 .  ٜٛلخ  اك قبمت  ٜٚل قزؿ: اف كلف ىزر مف زاد ك زيفؿ م م ـ نف م م ل نلدة لـ تقبؿ   

 .   ٜٜل قزؿ: بلل قؼ قب ل ل  ندمه
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ممػف ذكر ػل ل ا   ٔٓٔلنع ل  زمل اذا نمـ اتملد المنمػسخ ل اضػبط    ٓٓٔلل  لف كلف الملكت  
أي ببػػر الززػػلدة   ٖٓٔلل تعلرضػػل    ٕٓٔلألػػرح بعفز ػػل نمػػو  نػػه ُزقبػػؿ  كػػ ف قػػلؿ: مػػل مػػمعت ل

 .   ٗٓٔل ببر ندم ل 

بػػلف ممػػػَض  العفػػػح  قػػلؿ لػػػػـ زقم ػػػػل العبػػػح  ٙٓٔلنمػػػو  نػػػػه ك زقبػػػؿ   ٘ٓٔلببػػػ،ؼ مػػػػل اذا عفل ػػػػل
 .  ٚٓٔل ممـ  لعه ك ا ر لذلؾ ألمو اهلل نمزه  اله 

ل  امػد نػف   ٜٓٔل  ل ابػرغ ا  اعفػراد   ب ػل  ٛٓٔلل  اكألص اعه ل  ر ا ل   الرا ي ل مػرة  تػرؾ
 .   ٓٔٔل امد    زمل ر زلس ل قبمت   

خ  كف مػع را ز ػل ززػلدة   ٕٔٔللن از الم    ح التػرؾ  ػح اك لػو   ٔٔٔل اف ُنمـ اتملد المنمس 
 .   ٖٔٔلنمـ  ح ال لعزا 

 .   ٘ٔٔللن از البط   ز ل  ح اك لو  لمبللفا ر زقا  ح ال لعزا   ٗٔٔل قزؿ: ك تقبؿ 

  قزؿ: بلل قؼ  ح اك لو  قزلمه زلتح  ح ال لعزا . 

ل     اكألػػػػػص ل اعػػػػػه اف ىزػػػػػرت   ززػػػػػلدة العػػػػػدؿ ل انػػػػػراب البػػػػػلقح تعلرضػػػػػل  خ أي الببػػػػػراف 
رمػػػ ؿ اهلل ألػػػمو اهلل  خ كمػػػل لػػػ  ر ي  ػػػح ببػػػر  ػػػرض ٛٔٔ  لٚٔٔلمزعخػػػذ ٙٔٔلكبػػػت،ؼ المععػػػو 

 عألؼ أللع .   ٕٓٔلل زكلة الفطر أللنًل مف تمر ل   ٜٔٔلنمزه  اله  ممـ

. ل     اكألػػص ل اف مػػذؼ  ٖٕٔلاكنػػراب   ٕٕٔللػػ  لػػـ تيزػػر  ٕٔٔل قزػػؿ: تقبػػؿ الززػػلدة كمػػل    
اك اف زتعمؽ به البلقح  خ  ػ، زنػ ز مذ ػه اتفلقػًلخ ك ب،لػه بػللمععو   ٕٗٔلبعض الببر نلخز
. ببػػػ،ؼ مػػػل ك زتعمػػػؽ بػػػه البػػػلقحخ  زنػػػ ز  ٕٙٔلا  ممػػػت عوً  ٕ٘ٔلزكػػػ ف ىلزػػػاً المقألػػػ دخ كػػػ ف 

  ٜٕٔلاف زكػػ ف لمضػػـ  لخػػدة تفػػ ت   ٕٛٔل.  قزػػؿ: كخ كمتمػػلؿ  ٕٚٔلمذ ػػه كعػػه كببػػر ممػػتقؿ

 ػػػح البمػػػر ل  ػػػ  الط ػػػ ر مػػػلؤس المػػػؿ   ٖٓٔلبػػػللتفرزؽخ م للػػػه ق لػػػه ألػػػمو اهلل نمزػػػه  الػػػه  مػػػمـ
   ٖٔٔلمزتته ل 
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 ك تعمؽ له بمل قبمه .    ٕٖٔلإذ ق له المؿ مزتته 

 امد   ٖ٘ٔلأي امعد الببر الو العبح ألمو اهلل نمزه  اله  ممـ  ٖٗٔل ارمم ا    ٖٖٔلل  ل  امعد 
  ارممه البلق ف ب ف لـ زذكر ا الألملبح.   ٖٙٔل

  ٓٗٔلخ أي ر ػػع الببػػر الػػو العبػػح ألػػمو اهلل نمزػػه  الػػه  مػػمـ ٜٖٔل   ٖٛٔل  قفػػ ا   ٖٚٔلل ا  ر ػػع 
الألػػػملبح ا  مػػػف د عػػػهخ ل  كللززػػػلدة   أي  لكمػػػعلد ا  الر ػػػع    قفػػػه البػػػلق ف نمػػػو  ٔٗٔل امػػػد

  زمل مر مف التفألزؿ  الب،ؼ  ىزر مل.    ٕٗٔلكللززلدة 

ك تتػ  ر ك زمكػف منزخػه  عػل   ٖٗٔل معمـ  اف التفألزؿ بػزف مػل تتػ  ر الػد انح نمػو عقمػه  مػل 
 . ٗٗٔل

و اهلل نمػػه  الػػه  تعػػدد منمػػس المػػملع مػػف الاػػز   عػػلخ كتعػػدد منمػػس المػػملع مػػف العبػػح ألػػم
ممػػػؿ نمزػػػػه اف  مر زػػػه نمػػػو امػػػد ممممزػػػهخ  ٚٗٔل.  ػػػـ ل  اذا ممػػػؿ ألػػػملبح  ٙٗٔل  ٘ٗٔل مػػػمـ
اعػػػه اعمػػػل مممػػػه نمزػػػه   ٜٗٔلخ كػػػللقر  زمممػػػه نمػػػو الط ػػػر ا  المػػػزض  كف الظػػػل ر ٛٗٔل تعل زػػػل
 .  ٓ٘ٔللقرزعا 

 قلؿ:  زػه عظػرخ أي كمتمػلؿ اف زكػ ف مممػه لم ا قػا   ٔ٘ٔل ت قؼ الاز  اب  اممؽ الازرازي 
 .  ٕ٘ٔلرازه ك لقرزعا.  برج بللألملبح ىزرس 

  ل  اك ٗ٘ٔلخ  الفرؽ نمو اكألصخ اف ظ ػ ر القرزعػا لمألػملبح اقػرب  ٖ٘ٔل قزؿ م مه التلبعح 
خ   ػػػ  اكألػػػص كمػػػل مػػػر  ٙ٘ٔل ػػػح مممػػػه نمػػػو مععززػػػه    ٘٘ٔلأي اف لػػػـ زتعل زػػػل ل  كللماػػػترؾ 

الألػػػملبح اكنمػػػو القػػػ ؿ بمعػػػع ممػػػؿ   ٚ٘ٔلنمػػػو ممممزػػػهخ  ك زبػػػتص بممػػػؿ  زممػػػؿ المػػػر ي
 . ٛ٘ٔلالماترؾ نمو مععززه 

ل  ػنف مممػه  خ أي ممػؿ الألػملبح مر زػهخ  زمػػل لػ  تعػل و الممِمػ،ِف ل نمػو ىزػر ظػػل رس  خ  
خ ل ممػػؿ نمػػو ظػػل رس  ػػح  ٔٙٔل  ٓٙٔلد ف المقزقػػح  ٜ٘ٔلكػػ ف ممػػؿ المفػػظ نمػػو مععػػلس المنػػلزي
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: كزػػػؼ   ٙٙٔل الاػػل عح  ٘ٙٔلقػػلؿ   ٗٙٔل.   زػػه   ػػػح ام للػػه ٖٙٔلانتبػػلرًا بللظػػل ر  ٕٙٔلاكألػػص  
 . ٚٙٔلاترؾ المدزث بق ؿ مف ل  نلألرته لمننته 

 .   ٛٙٔل قزؿ: زممؿ نمو مممه مطمقًلخ كعه لـ زفعمه اك لدلزؿ 

 . ٜٙٔلقمعل:  ح ظعه  لزس ليزرس اتبلنه  زه 

اهلل نمزػػػه  مػػػمـ مػػػف قرزعػػػا  مواعػػػه قألػػػد العبػػػح ألػػػ  ٔٚٔلاف  عمػػػه لظعػػػه  ٓٚٔل قزػػػؿ: زممػػػؿ نمزػػػه
 . ٕٚٔلال د ل

ك زقمػػػد منت ػػػدًاخ  ػػػلف ذكػػػر دلػػػزً، ُنمػػػَؿ  قمعػػػل: ظعػػػه ذلػػػؾ لػػػزس ليزػػػرس اتبلنػػػه  زػػػه  كف المنت ػػػد
 .   ٖٚٔلبه

مممُه نمو مقزقته  منلزس بعل  نمػو الػرانص مػف امػتعملؿ المفػظ   ٗٚٔلامل اذا لـ زتعل زلخ  ظل ر
     ٘ٚٔل ز مل
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 الهوامش 
                                                           

نعه.   ح اكألط،ح  ح  القضزا التح زبر ف    ق لعل م له نف كذا مؤاًك  تملؤًك  مم لا أي امتببرسٔل 
 .  ٓٔٗ/ٔخ  ٕنمز ل.  زعظر : لمعنـ ال مزط  دار امزل  التراث العربحخ الطبعا 

   لمببر ندة تعرزفلت  ح الميا  اكألط،ح اقتألر مع ل نمو مل ز تح :ٕل

 ل أ    ح الميا :    

برُس خ  ببػػرس بكػػذا  أَببػػرس عبػػ سخ  امػػتببرس : الببػػر  امػػد اكببػػلرخ  الببػػر مػػل أتػػلؾ مػػف عبػػ  نمػػف َتْمػػَتب   ٔ
 م له نف الببر  طمب أف زببرس . 

اف انػػ،ـ الميػػا  اكألػػط،ح قػػلل ا: الببػػر نر ػػًل  ليػػا مػػل زعقػػؿ نػػف اليزػػر خ  زاد  زػػه ا ػػؿ  العربزػػا    ٕ
  امتمؿ الألدؽ  الكذب لذاته .

خ للمػلف       العػػربلخ دار بزػر ت لمطبلنػػا  زعظػر: ابػف معظػػ رخ ابػ  الفضػػؿ نمػلؿ الػػدزف مممػد بػف مكػػـر
   الزبزػػػػديخ مممػػػد مرتضػػػػو خ ل تػػػػلج ٕٕٚ/ٗـخ  ألػػػػؿ البػػػل  المعنمػػػػا خٜ٘٘ٔ- ػػػػػٖ٘ٚٔ العاػػػرخ 

ـخ  ألػػػػؿ البػػػػل  مػػػػف بػػػػلب الػػػػرا خ ٜٙٙٔ– ػػػػػ ٖٙٛٔبعيػػػػلزي  –العػػػػر سل دار لزبزػػػػل لمعاػػػػر  الت ززػػػػع 
ٖ/ٔٙٙ . 

 امل  ح اكألط،ح :   

بلعػه كػ،ـ زفزػد بعفمػه اضػل ا امػر مػف اكمػ ر الػو امػر نر ه اب  الممزف البألػري  ػح كتلبػه المعتمػد   ٔ
 مف اكم ر عفزًل ا   بلتًل .

 قلؿ اليزالح اعه الق ؿ الذي زتطػرؽ الزػه التألػدزؽ ا  التكػذزبخ ا   ػ  القػ ؿ الػذي زدبمػه الألػدؽ ا    ٕ
 الكذب .

ح األػ ؿ  ػػخل المعتمػد  ػٖٙٗزعظر: اب  الممػزف البألػريخ مممػد بػف نمػح بػف الطزػبخ المعتزلػح ت      
   اليزالػحخ ابػ  ملمػد مممػد بػف ٗٗ٘/ٕـخ ٜ٘ٙٔ– ػػ ٖ٘ٛٔالفقه ل تمقزػؽ مممػد ممزػد اهللخ دماػؽ 

 . ٕٖٔ/ٔبيداد خ  – ػ خ ل الممتألفو مف نمـ اكأل ؿ ل خ مكتبا الم عو ٘ٓ٘مممد بف مممد ت
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بػػر العػػدؿ * امػػل ببػػر اآلمػػلد كمػػل نػػل   ػػح الممػػع  ػػ  مػػل اعمػػط نػػف مػػد التػػ اترخ  قػػلؿ القرا ػػح:  ػػ  ب     
ال امػػد ا  العػػد ؿ المفزػػد لمظػػفخ   ػػح مػػمـ ال ألػػ ؿ قػػلؿ  ػػ  مػػل لػػزس بمتػػ اتر  ك ماػػ  ر مػػ ا  ر اس 
 امػػد ا  اك ػػر   ػػ  زفزػػد ظعػػًل ك نممػػًل كمتمػػلؿ كػػذب الػػرا يخ اك اف القرا ػػح قػػلؿ: اف اكببػػلر  ، ػػا 

 فت به القراخف متو ا لد العمـ .اقملـ ت اتر  آملد  ك ت اتر  ك آملد     ببر ال امد المعفرد اذا امت

 ػػػخ ل الممػػع  ػػح األػػ ؿ الفقػػه لخ ٙٚٗزعظػػر : الاػػزرازيخ ابػػ  امػػمؽ ابػػرا زـ بػػف نمػػح بػػف  ز مػػؼ ت
   القرا ػحخ  ٓٗـخ صٜٚ٘ٔ– ػػ ٖٚٚٔخ ٖمطبعا مألطفو البلبح الممبح  ا كدس بمألرخ الطبعا 

ألػػػػ ؿ  ػػػػح ابتألػػػػلر  ػػػػػ خ ل اػػػػرح تعقػػػػزص الفٗٛٙاػػػػ لب الػػػػدزف ابػػػػ  العبػػػػلس اممػػػػد بػػػػف ادرزػػػػس ت 
الممألػػ ؿ  ػػح اكألػػ ؿ ل خ تمقزػػؽ طػػه نبػػد الػػرؤ ؼ مػػعد خ دار الفكػػر لمطبلنػػا  العاػػر  الت ززػػع خ 

   نبد اهلل خ نمر خ ل ممـ ال أل ؿ لعمـ اكأل ؿ لخ مؤمما المطب نػلت المدز ػا  ٖٚ٘– ٖٙ٘ص
 . ٕٚ٘ـ خ صٜٜ٘ٔ– ػ ٜٖٚٔخ  ٕخ مطبعا مع د د ف ب مك  خ اكمكعدرزا خ الطبعا 

  ػػػ  المبتػػػلر نعػػػد المػػػبكح  امػػػلـ المػػػرمزف  ػػػح البر ػػػلف  اآلمػػػدي  ػػػح اكمكػػػلـ  البدباػػػح  ػػػح اػػػرمه   ٖل
  ىزر ـ .

 ػػ خ ل البر ػلف  ػح األػ ؿ ٛٚٗزعظر : املـ المرمزفخ اب  المعللح نبد الممؾ بف نبػد اهلل النػ زعح ت
– ػػػػ ٓٓٗٔخ  ٕعػػػا الفقػػػه ل تمقزػػػؽ الػػػدكت ر نبػػػد العظػػػزـ الػػػدزبخ ت ززػػػع دار اكعألػػػلر بللقػػػل رة خ الطب

 . ٖٛٔ/ٕ    ل ارح البدباح ل خ  ٓ٘/ٕ    اآلمدي خ ل اكمكلـ ل خ  ٜٜ٘/ٔـخ ٜٓٛٔ

    ح ل نػ  ال امدة .ٗل
  نػػرؼ نممػػػل  اكألػػ ؿ العدالػػػا بلع ػػل انتعػػػلب الكبػػػلخر  بعػػض الألػػػيلخر  اكألػػرار نمز ػػػلخ  المبلمػػػلت ٘ل

اع ل نبلرة نف امتقلما المزرة  الدزف  ملألػم ل القلدما  ح المر  ةخ  قلؿ اليزالح  ح مععو  ذس اك مزا 
زرنع الو  زخا رامبا  ح العفسخ تممؿ نمو م،زما التق غ  المر  ة نمزعًلخ متو تمألؿ  قػا العفػ س 

 بألدقه .
 العدالا المطم با  ح ألفا المببر  ح العدالػا الرانعػا الػو امػتقلما دزعػه  مػ،ما مذ بػه  مػ،مته مػف    

 س ممل اتفؽ نمو اعه مبطؿ لمعدالا مف ا علؿ الن ارح  القم ب المع ح نع ل . الفمؽ  مل زنري منرا
 ػػػػػػ   ل ٖٙٗ  البطزػػػػػب البيػػػػػداديخ ابػػػػػ  بكػػػػػر اممػػػػػد بػػػػػف نمػػػػػح ت ٙٔٙ/ٕزعظػػػػػر : ل المعتمػػػػػد ل خ      

 . ٖٔٙ    ل ارح تعقزص الفأل ؿ ل خ ص ٛٓٔ/ٕ   اآلمدي خ ل اكمكلـ ل خ  ٚ٘ٔ/ٔالممتألفو ل خ 
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بببػر ال امػد ىزػر العػدؿ اذا امتفػت بػه القػراخف  زػدؿ نمزػه اف القرزعػا تفزػد الظػف منػردة    اف  ق ع العمػـٙل
نف الببر  ، زبعد اف تقترف بللببر المفزد لمظف قرزعا مفزدة لمظف قلخما مقلـ اقتراف ببر آبر به  ػـ 

 ح اف القػراخف قػد  ك ززاؿ التزازد  ح الظف بززلدة اقتراف القراخف الو اف زمألؿ العمـ خ  قلؿ ابف قداما
تػ رث العمػـ  اف لػـ زكػف  زػه اببػلر قػ، زبعػػد اف تعضػـ القػراخف الػو اكببػلر  زقػـ  بعػض القػراخف مقػػلـ 
بعػػض العػػدد مػػف المببػػرزف . امػػل النم ػػ ر  قػػد ااػػترط ا  ػػح الػػرا ي اػػر طًل ا م ػػل التكمزػػؼ  اكمػػ،ـ 

  العدالا  الضبط .
 ػػػػ خ ل ر ضػػػا ٕٓٙا خ م  ػػػؽ الػػػدزف نبػػػد اهلل بػػػف اممػػػد ت   ابػػػف قدامػػػ ٙٔٙ/ٕزعظػػػر: المعتمػػػد ل خ      

   اآلمػدي خ ل اكمكػلـ ل خ  ٜٗ ػػ خ صٖٛٚٔالقػل رة خ  –العلظر  نعا المعلظر لخ المطبعػا المػمفزا 
   امزػػػر بلداػػػلسخ مممػػػد امػػػزفخ ل تزمػػػزر التمرزػػػر لخ مطبعػػػا مألػػػطفو البػػػلبح الممبػػػح  ٚ٘ – ٙ٘/ٕ

خ زكػح   الػدزف خ ل األػ ؿ الفقػه اكمػ،مح لخ دار عػل ع     اعبلف ٙٚ/ٖ ػ خ ٖٔ٘ٔ اك دس بمألرخ 
 . ٓٚ – ٖٙلمطبلنا  العارخ ص

   بػػػه قللػػػت الظل رزػػػاخ   ػػػ  قػػػ ؿ اكك ػػػر  مػػػع ـ اليزالػػػح  ػػػح الممتألػػػفو اك اف ألػػػلمب كتػػػلب تزمػػػزر ٚل
 ػح  التمرزر ذكر اف المبتلر نعد اليزالح اعه زفزد العمـ مع القرزعا  به قػلؿ اممػد بػف معبػؿ رممػه اهلل

 ر ازا .
   ٙٚ/ٖ    ل تزمػػزر التمرزػػػر لخ ٓ٘/ٕ    اآلمػػديخ ل اكمكػػلـ لخ  ٘ٗٔ/ٔزعظػػر: ل الممتألػػفو لخ      

 ابف قداما خ م  ؽ الدزف نبد اهلل بف اممػد خ ل ر ضػا العػلظر  نعػا المعػلظر لخ تمقزػؽ الػدكت ر نبػد 
   البضػػػري بػػػؾ خ ل  ٖٖٙ/ٔالكػػػرزـ بػػػف نمػػػح بػػػف مممػػػد العممػػػا خ دار العلألػػػما لمطبلنػػػا  العاػػػر خ 

 . ٕ٘ٔاأل ؿ الفقه ل  ص
  ػ أللمب نمع الن امع .ٔٚٚ     تلج الدزف نبد ال  لب المبكح ت  ح ٛل
   لـ ان ر نمزه .ٜل
  قلؿ بعػض الممػد زف اف كػلف المببػر نػدًك/ نػلز اف زفزػد العمػـ مػع التنػرد نػف القػراخف لكػف ك زطػرد ٓٔل

بػػؿخ اعػػه زفزػػد العمػػـ مػػع التنػػرد  زطػػرد  ػػح كػػؿ ببػػر  ػػح كػػؿ ببػػر نػػدؿخ   ػػح ر ازػػا نػػف اممػػد بػػف مع
 ندؿ.

   البعػػلعحخ نبػػد الػػرممف  ٙٚ/ٖ   ل تزمػػزر التمرزػر لخ  ٓ٘ – ٜٗ/ٕزعظػر : ل اكمكػػلـ ل ل،مػػدي خ      
 ػخ لملازا البعلعحل نمو ارح الن،ؿ امس الدزف مممد بف اممد المممح نمو ٜٛٔٔبف نلد اهلل ت
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بعػػا دار امزػػل  الكتػػب كألػػملب ل نزمػػو البػػلبح الممبػػح  اػػركلؤس خ مػػتف نمػػع الن امػػع لممػػبكح خ مط
ٕ/ٖٔٓ. 

    ح ل ب   ح .ٔٔل
    ح ل أ   كق له .ٕٔل
 . ٖٙ  م رة اكمرا  نز  مف اآلزا ٖٔل
 . ٕٛ  م رة العنـ نز  مف اآلزا ٗٔل
   نبلرة ل ع ح نف اتبلع ىزر العمـ  ذـ نمو اتبلع الظف   ملقطا  ح ل ب  .٘ٔل
 مب الارح ابح زكرزل اكعأللري .  أي ق ؿ أللٙٔل
    ح ل ب   ذلؾ .ٚٔل
    ح ل ب   تع .ٛٔل
    ح ل نػ   ن د .ٜٔل
بللاب لت كللعبلدات    اف امكلـ الارعخ التح  ح  ر ع  زمل زمتمؿ العم   التبدزؿ ع نلف: مل ك زعدرئٕٓل

 ىزر ػػلخ  ػػلف ببػػر ال امػػد منػػا  ز ػػل ك زنػػلب العمػػؿ مػػف ىزػػر ااػػتراط نػػدد  ك لفػػظخ بػػؿ بل ألػػلؼ 
 تاترط  ح المببرخ كف المعتبر  زه رنملف الألدؽ ك امتملؿ نلعب الكذب . 

الكربػح  مل زعدرئ بللاب لت  قد ر ي نف ابح ز مؼ  النأللص اف ببر ال امػد  زػه منػا ببػ،ؼ      
 . 
 مف ذلؾ مل اات ر مف نمؿ نمح كـر اهلل  ن هخ بببر ال امد  ق له كعت اذا ممعت مػف رمػ ؿ اهلل      
  مدز ًل عفععح اهلل بمل ال  معهخ  اذا مد عح ىزرس ممفته  لذا ممؼ ألدقته.  كذلؾ نمؿ ا ؿ قبل  ل

 ػذا المػزلؽ .  بػللؼ النبػلخح  ػح  ح التم ؿ مف القبما بببر ال امدخ  ىزر ل مف اكببلر ال اردة  ػح 
 ذلؾ  قلؿ: ك زقبؿ  ح الارنزلت اقؿ مف ا عزف. 

   المربمح خ ابح  ٕٜ– ٜٓ/ٕ مل بعد ل     اآلمدي خ ل اكمكلـ ل خ  ٖٛ٘/ٕزعظر: ل المعتمد لخ      
 ػػ خ ل األػ ؿ المربمػػح ل خ تمقزػؽ ابػ  ال  ػل اك يػػلعح خ ٜٓٗبكػر مممػد بػف اممػد بػػف ابػح مػ ؿ ت 

 . ٖٖٖ/ٔ ػ خٕٖٚٔع دار الكتلب العربح خ مطلب
   قلؿ به اب  اممؽ اكمفراززعح  ابف   رؾ .ٕٔل

 . ٖٓٔ/ٕزعظر : ل ملازا البعلعح ل خ      
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 العمـ العظري:    الذي زن ز اف زعرض  زه الاؾخ  تبتمؼ  زػه اكمػ اؿ  زعممػه بعػض العػلس د ف      
 ؿ العظر  ك مف ترؾ العظر قألدًا . أي    العمػـ بعضخ  ك زعممه العمل   الألبزلف  مف لزس مف ا

 الم ق ؼ مف مزث مأل له نمو  ن د العظر  اكمتدكؿ . 
   الاػ كلعحخ مممػد بػف نمػح بػف ٜٗ   ابف قدامػاخ لر ضػا العظػرلخ صٕٖٔ/ٔزعظر: لالممتألفولخ     

- ػػػػٕٔٗٔمممػػػد خ ل اراػػػلد الفمػػػ ؿ الػػػو تمقزػػػؽ المػػػؽ مػػػف نمػػػـ اكألػػػ ؿ لخ دار الفكػػػر خ بزػػػر ت خ 
 . ٖٗـ خ صٕٜٜٔ

    ردت  ح ل ب  .ٕٕل
   أي ببر اآلملد .ٖٕل
   الممتفزض  الما  ر بمععو  امد .ٕٗل
     ببر اق اـ بمي ا  ح الك رة الو مزث مألؿ العمـ بق ل ـخ  قزؿ:  ػ  مػل زببػر بػه القػـ  الػذزف زبمػو ٕ٘ل

لؿ  اف الت اطػؤ مػع ـ متعػذر ندد ـ مدًا زعمـ نعد مال دت ـ بممتقر العلدة اف اتفلؽ الكذب مػع ـ ممػ
 مل اببر ا نعه ك زن ز دب ؿ المبس  الاب ا  ح م مه  اف امبلب الق ر  اليمبا  اكم ر الدانزا الو 

 الكذب معتفزا نع ـ .
 . ٖٕٖ/ ٔؽ ٕ    ل الممأل ؿ لخ ج ٓ٘زعظر: ل الكفلزا  ح نمـ الر ازا لخ ص     

    ح ل ب   المفزد .ٕٙل
لػـ زقػػع نػف عظػػر  امػتدكؿخ  اف مألػؿ بكمػػب آبػر كللمػػدركلت البمػسخ أي مػػل   العمػـ الضػر ري مػػل ٕٚل

نمـ بضر رة العقؿخ كلنتملع الضػدزف ا  بللتنربػا  اطػراد العػلدةخ ككػ ف العػلر ممرقػا  ىزر ػل .  قػلؿ 
 اليزالح: الضر ري نبلرة نمل زمألؿ بد ف تاكزؿ ال امطا  ح الذ ف .

 .ٕٗ    ل ارالد الفم ؿ لخص ٜٗر ضا العلظر ل خ ص    ل  ٖٖٔ/ٔزعظر : ل الممتألفو ل خ      
  اف قب ؿ ببر ال امد  ح الفت غ  الا لدة  انب كللر ازاخ بنلمع تمألزؿ المألمما  المظع عا ا  د ع ٕٛل

المفمػػدةخ  اف كػػً، مػػف الر ازػػا  الاػػ لدة ببػػرخ ىزػػر اف الر ازػػا  ػػح ببػػر نػػلـ قألػػد بػػه تعرزػػؼ دلزػػؿ 
قألػػػد بػػػه ترتزػػػب  ألػػػؿ القضػػػل  نمزػػػه خ  الفتػػػ غ  ػػػح المكػػػـ  اػػػرنحخ امػػػل الاػػػ لدة   ػػػح ببػػػر بػػػلص

 الارنح ال ارد  ح مم لا انت لدزا لـ زرد ب ل عص .
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   نبػػػد ٕٖ٘/ٕ   ل اػػػرح البدباػػػحل  معػػػه ع لزػػػا المػػػ ؿخ ٖٛ٘زعظػػػر: ل اػػػرح تعقػػػزص الفألػػػ ؿلخ ص    
– ػػ ٖٙٛٔخ ٛالمطزؼخ نبد ال  لبخ ل المبتألر  ح نمـ رنلؿ اك ر لخ دار الكتب المدز اخ الطبعا

 . ٚٗـخ صٜٙٙٔ
    ح ل نػ  مل زفتو .ٜٕل
   أي  ن ب اكنتملد نمو ق ؿ المفتح  اف كلف ق له ك زفزد نعد الممتفتزف اك الظف .ٖٓل

 . ٖٛ٘زعظر: ل ارح تعقزص اكأل ؿ ل ص     
  أي العمؿ با لدة الال د  ل  كلف  امدًا  زمل زقضو  زه بللال د  الزمزف ا  الال د  قط كرؤزا  ،ؿ ٖٔل

 . ٖٔٔ/ٕا ر رمضلف .  زعظر : ل ملازا البعلعح ل خ 
  أي بللاػػػر ط ال انػػػب ت  ر ػػػل  ػػػح كػػػؿ مع مػػػل أي المفتػػػح  الاػػػل د  للاػػػ لدة مػػػ ً، تبػػػتص باػػػر ط ك ٕٖل

العػػػدد  الػػػذك رة  المرزػػػا  البألػػػر  نػػػدـ القرابػػػا  العػػػدا ة بػػػزف الاػػػػل د  تاػػػترط  ػػػح بػػػلب الر ازػػػا مع ػػػل
 الماػػ  د نمزػػه  ك تنػػ ز  ز ػػل الععععػػا  ك تقبػػؿ الاػػ لدة نمػػو الاػػ لدة مػػف  را  منػػلب  ك عػػه ىزػػر 

 ألدزؽ م،طؼ .
امػػػل اػػػ لدة العمػػػل   الألػػػبزلف  ػػػح بعػػػض المػػػلكت نمػػػو بػػػ،ؼ اكألػػػؿ لمضػػػر رة  ممػػػؿ الضػػػر رة       

 ممت عو .
   معر ا اكمكلـ التح  قع اكنملع امل المفتح  ، بد اف زك ف نللمًل بكتلب اهلل تعللو  معا عبزه ل    

نمز ل  اكملطا بللمملخؿ الب، زا  اف تك ف اليلزا مف  تػ اس مألػ ؿ الظػف كمػد ادعػو بػلف مػل زألػؿ 
الػػو معر ػػا نمػػـ  الميػػا  الزػػه  ػػ  مكػػـ اهلل تعػػللو  تكػػ ف الفتػػ غ  ػػح ممػػ لا لػػـ زػػرد ب ػػل عػػص بلكضػػل ا

  العم  ىزر ل .
   زكح الدزف اعبلف خ ل األ ؿ الفقه اكم،مح  ٚٗزعظر : ل المبتألر  ح نمـ رنلؿ اك ر ل خ ص     

 مل بعد ل    الزلمح خ مألطفو ابرا زـ  ل األػ ؿ الفقػه اكمػ،مح  ػح عمػزنه الندزػد ل خ  ٖٙل خ ص
 .ٕٚٔ– ٔٚٔـخ صٜٜٜٔخ ٘بيداد خالطبعا  –اركا البعمل  لمطبلنا الممد دة 

  المكػػػـ امػػػػل اف زكػػػ ف مكمػػػػًل نمػػػػو معػػػزف  زتعمػػػػؽ بػػػػه مبلألػػػما ا  لػػػػزس بمكػػػػـ معػػػزف  ك زتعمػػػػؽ بػػػػه ٖٖل
مبلألػػما امػػل اك ؿ  زقبػػؿ بػػه ببػػر ال امػػد كاػػ لدة القلبمػػا  ػػح الػػ كدة خ  امػػل ال ػػلعح  عمػػ  رؤزػػا  ػػ،ؿ 

ـ زقبػؿ الػبعض اآلبػر اك ببػر ا عػزف  اعمػل  قػع ا ر رمضلف  ا اؿ  قبؿ بعض ـ  زه ببر ال امػد  لػ
 الب،ؼ  زه كف له اب ًل بلكم ر الدزعزا  له اب ًل بمل زتعمؽ بللبأل ملت  كعه قد زمكـ به الملكـ .
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 . ٕٚ٘/ٕزعظر : ل المعتمد ل خ       
م ر الدعز زا   قلؿ اكمع ي: اف اكنملع  قع نمو  ن ب العمؿ بببر ال امدخ  ح الفت غ  الا لدة  اكٖٗل

. 
 ػػػ خ ل ع لزػا المػػ ؿ ل  معػه اػػرح البدباػػح خ دار ٕٚٚزعظػر : اكمػػع يخ نمػلؿ الػػدزف نبػد الػػرمزـ ت     

 . ٖٔٔ/ٕلبعلف خ –الكتب العممزا خ بزر ت 
   كلكببلر بدب ؿ  قت الأل،ة ا  بتعنس المل  ا  ك ف الالة مزتاخ  ىزر ل ٖ٘ل

 . ٖٔٔ/ٕملازا البعلعح ل خ    ل  ٕٚ٘/ٕزعظر : ل المعتمد ل خ      
  كلكنتمػػػلد نمػػػو قػػػ ؿ العػػػدؿ  ػػػح اكمػػػفلر  ارتكػػػلب اكبطػػػلر اذا اببػػػر اع ػػػل م م عػػػاخ  كػػػذلؾ اببػػػلر ٖٙل

 الطبزب بمضرة اح  ا  عفعهخ ا  مقح اكد زا  معللنا المرضو  ىزر ل .
 . ٖٛ٘    ل ارح تعقزص اكأل ؿ ل خ ص ٕٚ٘ – ٔٚ٘/ٕزعظر : ل المعتمد ل خ      

لقزلس:    امتبراج م ؿ مكـ المذك ر بنلمع بزع ملخ  نر ه التممػملعح: بلعػه المػلؽ ألػ رة من  لػا   اٖٚل
المكـ بأل رة معم ما المكـ كمر نلمع بزع مل زقتضح ذلؾ المكـ.  قد ابتمؼ اكألػ لز ف  ػح تقػدزـ 

كنت ػػػلد ببػػػر ال امػػػد نمػػػو القزػػػلس بلنتبػػػلر  قػػػه الػػػر اي مػػػف ندمػػػه  قػػػلل ا: اف نػػػرؼ الػػػرا ي بللفقػػػه  ا
كللبمفػػل  الرااػػدزف رضػػح اهلل نػػع ـخ  مػػدز  ـ منػػا اف  ا ػػؽ القزػػلس ا بللفػػهخ   ػػ  مػػذ ب النم ػػ رخ 
ب، ػػًل لمللػػػؾ  قػػػد مكػػػح نعػػه ق لػػػه: اف ببػػػر ال امػػػد إذ بللػػػػؼ القزػػلس ك زقبػػػؿخ  رد نمػػػو  ػػػذا القػػػ ؿ 

معػػػهخ امػػػل ألػػػلمب كاػػػؼ اكمػػػرار نػػػف األػػػ ؿ البػػػزد ي بق لػػػه: اف  ػػػذا القػػػ ؿ بلطػػػؿ  ك زػػػدرغ  ب تػػػه 
الال عح  نم  ر اخما المدزث  قػد ذكػر ا: اف ببػر ال امػد رانػص مػ ا  كػلف الػرا ي نللمػًل  قز ػًل ا  لػـ 
زكػػف بعػػد اف كػػلف نػػدًك ضػػلبطًلخ  قػػد  ألػػؿ ابػػ  الممػػزف البألػػري القػػ ؿ  ػػح ذلػػؾ بػػللعظر الػػو نمػػا 

قػدزـ ببػػر القزػلس اف كلعػت معأل ألػا بػعص قطعػػح اـ بػعص ظعػح اـ ممػتعبطاخ  رانػػص القػ ؿخ  ػ  ت
ال امدخ كف الببر زقزف بلألمهخ  اعمل الاب ا  ح طرزؽ  أل لهخ  القزلس ماك ؾ بلألمه   ألفه  ػ، 

 زعلرض الببر .
   الببػػلريخ ل كاػػؼ اكمػػرار ٕٖٛ/ٔ مػػل بعػػد ل   لاألػػ ؿ المربمػػحلخ  ٖ٘ٙ/ٕزعظػػر: لالمعتمػػدلخ      

خ      ٖٚٚػػ ٕٛٙ/ٕـخ ٜٗٚٔ- ػػٜٖٗٔنف األ ؿ  بر اكم،ـ البزد يل دار الكتلب العربحخ بزر تخ 
 ػػخ ل اػرح عػ ر اكعػ ار نمػو المعػلرلخ دار ٖٓٔٔ المز  يخ مل ظ از  اممد بف ابح معزد المعفح ت

   التمممػػلعحخ اب نبػػد ٕٕ– ٕٔ/ٕـخ ٜٙٛٔ - ػػػٙٓٗٔخ  ٔلبعػػلفخ الطبعػػا –الكتػػب العممزػػاخ بزػػر ت 
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دار الكتػػػػلب العربػػػػح بمألػػػػرخ اهلل مممػػػػد بػػػػف اممػػػػد المػػػػللكحخ لمفتػػػػلح ال ألػػػػ ؿ  ػػػػح نمػػػػـ اكألػػػػ ؿلخ 
 . ٘ٙ    اعبلفخ لاأل ؿ الفقه اكم،مح لخ صٛ٘ٔـخ صٕٜٙٔ– ػ ٕٖٛٔخ ٔالطبعا

       ق ؿ الظل رزا  بعض المعتزلا . ٖٛل
 . ٖٖٔ/ٕ    ل ملازا البعلعح ل خٓٓٙ- ٜٜ٘/ٔزعظر : ل البر لف ل خ     
 .   ٚ   رد ذكرس  ص ٜٖل
 .   ٚ   رد ذكرس  ص  ٓٗل
الكربح خ  قلؿ اب  الممزف البألري خ كعقبؿ ببر ال امد  ح المد د نمو  نػه العق بػا  اعمػل   قلؿ به ٔٗل

 عقبمه  ح المد د نمو  نه اكمتملف خ اك نمو ق ؿ مف نلز العق با مع الظف.
   ل ملاػػػػػػزا البعػػػػػػلعح لخ  ٜٖٕ    آؿ زتزمػػػػػػا خ ل الممػػػػػػ دة ل خ ص ٔٚ٘/ٔزعظػػػػػػر : ل المعتمػػػػػػد ل خ      
ٕ/ٖٖٔ . 

  ل ادرؤا المػػد د بللاػػب لت ل  ق لػػه ل ادرؤا المػػد د نػػف الممػػممزف مػػل امػػتطعتـ  ػػلف  نػػدتـ ق لػػه ل  لٕٗل
 لممممـ مبرنًل  بم ا مبزمه  لف اكملـ اف زبطو  ح العف  بزر له مف اف زبطو  ح العق با ل .

ممػػد نبػػد  ػػػخ لمػػعف البز قػػح الكبػػرغ لخ تمقزػػؽ مٛ٘ٗزعظػػر: البز قػػحخ اممػػد بػػف الممػػزف بػػف نمػػح ت     
ـخ بػلب مػل نػػل   ػح در  المػد د بللاػػب لتخ ٜٜٗٔ ػػػ/ٗٔٗٔالقػلدرخ مكتبػا دار البػػلزخ مكػا المكرمػاخ 

ٛ/ٖٓ –ٕٖٛ. 
    نه الق ؿ اف  ح اتأللؿ ببر ال امد بمف زك ف ق له منا م نبا لمعمـ اب ا  مػل زعػدرئ بللاػب لت ٖٗل

 ك زن ز ا بلته بمل  زه اب ا . 
 . ٖٖٗ/ٔخ  زعظر : ل األ ؿ المربمح ل    
  كف امتملؿ ببر العدؿ الكذب ضعزؼخ  لمل  بت مف ك ف ببر اآلملد منا نمو اكط،ؽ بللػدكخؿ ٗٗل

 القطعزا .
 . ٖٖٔ/ٕزعظر : ل ملازا البعلعح ل خ       

  أي نمو اف الكذب م ن د  ح الا لدة كف المكـ ز بت ب ل  قد اتفقت الال عزا  المعلبما  اب  ز مؼ ٘ٗل
 ك ر العلس نمو قب ؿ ببر ال امد  زمل ز نب مدًا  . الرازي  ا

 . ٛٙٔ/ٕزعظر : اكمدي خ ل اكمكلـ  ل خ      
    به قللت المعفزاخ  قزؿ اك ر المعفزاخ  نزاس الن زعح  ح البر لف الو ابح معزفا . ٙٗل
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 قلل ا اف مل تعـ بػه البمػ غ زك ػر المػؤاؿ نعػه  تقضػح العػلدة بعقمػه تػ اتر لتػ  ر الػد انح نمػو عقمػه  ػ،     
زعمؿ بلكملد  زهخ  المقأل د بعم ـ البمػ غ  ػ  اكمػر الػذي زتكػرر  ق نػه امػلـ العػلس  زمتػلج الك زػر 

  ل المر ي نف الرمػ ؿ ل مع ـ الو معر ا مكماخ  بعل ًا نمو  ذا الارط لـ زعمؿ المعفزا بللمدزث
اعه كلف زن ر ببمـ اهلل الرممف الرمزـ نعػد قػرا ة الفلتمػا بللألػ،ة الن رزػا ل كف القػرا ة  ػح الألػ،ة 
 مف اكم ر الما  رة التح زطمع نمز ل العدد الك زر  لذا لـ تات ر كلف ذلؾ دلزً، نمو ندـ ألمت ل .

   ل ٕٔٔ/ٖ    ل تزمػػػػػػزر التمرزػػػػػػر ل  ٖٕٛص     ل الممػػػػػػ دة ل خ ٘ٙٙ/ٔزعظػػػػػػر : ل البر ػػػػػػلف ل خ 
 .  ٘ٙ- ٗٙ   زكح الدزف اعبلف خ ل األ ؿ الفقه اكم،مح ل خ ص ٖ٘ٔ/ ٕملازا البعلعح ل خ 

    ح ل أ   ر ازا .ٚٗل
 مبللفا الرا يخ    اف زعمؿ ا  زفتح بب،ؼ مل ر اسخ  لف بللؼ ر ازته  للعبرة بعممه ا   ت اس ك بمػل     

زبللؼ اك نف دلزؿ قطعح علم خ ا  نمـ ب ن د نما تمعع العمؿ بهخ   ػ  الظػل ر مػف ر اسخ كعه لـ 
مللػه  قػد بطػؿ اكمتنػلج بػػهخ ا  اعػه بػللؼ لقمػا المبػلكة  الت ػػل ف بللمػدزثخ ا  بيفمػه ا  عمػزلفخ  قػػد 

 مقطت ر ازته كععداـ ندالته.
رأة عكمت بيزر اذف  لز ل  عكلم ل  بلطػؿ ل ذا لـ زعمم ا بمدزث نلخاا رضح اهلل نع ل ل ازمل ام          

 ل كع ل ز نت بعت ابز ل     ىلخب  ح الالـ بد ف اذعه .
   الزلمػح ل خ ل ٖ٘ٔ/ٕ  لملازا البعلعحلخ  ٖٕٕزعظر : ل ارح معلر اكع ار  ح األ ؿ الفقه ل خص     

 ٗٙل خ ص   زكح الدزف اعبلف خ ل األ ؿ الفقه اكم،مح  ٖٙاأل ؿ   الفقه اكم،مح ل  ص
. 

 .ٜ   رد ذكرس ص ٛٗل
    ح ل أ   ر ازا .ٜٗل
  أي اف نرؼ بللر ازا  العدالا  الضبط  المفظخ  لكعه قمزػؿ الفقػهخ كػ بح  رزػرة  اعػس بػف مللػؾ  بػ،ؿ ٓ٘ل

 ىزر ـخ ممف اات ر بللألما  لـ زكػف مػف ا ػؿ اكنت ػلدخ  مػل  ا ػؽ القزػلس  ػح ر ازتػه نمػؿ بػه  مػل 
 اكما بللقب ؿ زعمؿ بهخ  اك  للقزلس الألمزص ارنًل مقدـ نمو ر ازته.بللؼ القزلس  لف تمقته 

 نمػػػو  ػػػذا تػػػرؾ ابػػػف نبػػػلس العمػػػؿ بر ازػػػا ابػػػح  رزػػػرة ل مػػػف ممػػػؿ نعػػػلزة  مزت ضػػػ  ل قػػػلؿ : ازمزمعػػػل       
 خ   د ف ر ازػا ابػح  رزػرة لال ض   مف ممؿ نزداف زلبماخ  قد نمػؿ المػمؼ بػرد ابػف نبػلس ل
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ضػػح اهلل نع ػل ل اف  لػػد الزعػل اػػر ال ، ػا ل خ بق لػه تعػػللو  ػح مػػ رة  ػلطر نػػز   كػذلؾ ردت نلخاػا ر 
 َ ك َتِزُر َ اِزَرٌة ِ ْزَر ُأْبَرغ   ٛٔاآلزا 

 ػػػػخ ل اػػػرح التمػػػ زص نمػػػو الت ضػػػزص لخ مكتبػػػا ٕٜٚزعظػػػر : التفتلزاعحخمػػػعد الػػػدزف ممػػػع د بػػػف نمػػػر ت    
   مل ظ الدزف العمفح خ اب  البركػلت نبػد  ٛ/ٕبمزداف اكز رخ  – مطبعا مممد نمح ألبزص  ا كدس 

 ػخ ل كاؼ اكمرار ارح  المألعؼ نمو المعلر ل خ دار الكتب العممزا خ بزر ت ٓٔٚاهلل بف اممد ت
   ابػػػف ممػػػؾ خ الاػػػز  نػػػز الػػػدزف نبػػػد  ٕٙ/ٕـ ل خ ٜٙٛٔ - ػػػػٙٓٗٔلبعػػػلف خ الطبعػػػا اك لػػػو خ  –

 ػػ  ٖٙٔٔ ح األػ ؿ الفقػهلخ المطبعػا الع ملعزػاخ   ػخ ل ارح معلر اكع ار٘ٛٛالرممف بف ابح بكر ت
 . ٜٕٓـخ صٜٗٛٔ –

    ػػ  قػػ ؿ نم ػػ ر اكمػػا مػػف الألػػملبا  لتػػلبعزف  الفق ػػل   المتكممػػزف .  ق لػػه  زنػػب مػػمعًل أي بػػدلزؿ ٔ٘ل
    نمؿ الألملبا  اكنملع .الممعخ   عؿ الرم ؿ ل

ـْ َ لِمػٌؽ  ٙزا  امتدل ا مف الكتلب بم ؿ ق له تعللو  ح م رة المنرات اك     َزل َأزَُّ ل الَِّذزَف آَمُع ا ِإْف َنػلَ ُك
ـْ َعلِدِمزفَ     بع ػه اآلمػلد الػو خ امل  عمه لِبَعَبٍ  َ َتَبزَُّع ا َأْف ُتأِلزُب ا َقْ مًل ِبَنَ لَلٍا َ ُتأْلِبُم ا َنَمو َمل َ َعْمُت

القبلخػػؿ لتبمزػػو اكمكػػلـ  مػػ ك  نػػ ب العمػػؿ ببزػػر ـ لػػـ زكػػف لبعػػ  ـ  لخػػدة خ نمػػؿ الألػػملبا مػػف البمفػػل  
  لقػػ ؿ الميزػػرة  مممػػد  ػػح مزػػراث النػػدةخ  رنػػ ع نمػػر  ىزػػر ـ بلببػػلر اآلمػػلد كرنػػ ع ابػػح بكػػر ل

ىزػر ذلػؾ مػف ال قػلخعخ امػل   ابذ النززا مف من س  نر. الو   لق ؿ نبد الرممف اف العبح لل
اكنملع  قد اععقد نمو قب ؿ قػ ؿ المفتػح  زمػل زببػر بػه نػف ظعػه  مػل زببػر بػه نػف المػملع الػذي ك 

 زاؾ  زه أ لو .
   ل اػػػػرح ٔٛ/ٖ   ل تزمػػػػزر التمرزػػػػرلخ  ٖٕٛ   لالممػػػػ دة لخ صٖ٘زعظػػػػر: لر ضػػػػا العػػػػلظرلخ ص     

    ل مأل ؿ الم م ؿ مف نمـ اكأل ؿ ل  ٜٗ    ل ارالد الفم ؿ ل خ صٖٚ٘تعقزص الفأل ؿ لخ ص
 . ٙ٘خ ص

    ح ل أ     ل نػ   ألمو اهلل نمزه  ممـ .ٕ٘ل
    ح ل ب   العمؿ به بببر ـ .ٖ٘ل
    ح ل ب   نػ  ل قزؿ  نق،  .ٗ٘ل

    ق ؿ القدرزا  مف تلبع ـ مف ا ؿ الظل رخ  ذ ب ا الو اف العمؿ بببر اآلملد ز نبه العقؿ ل ، ا      
 أم ر: 
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اف اكمػػ ر القطعزػػا  ػػح الاػػرع قمزمػػا  اكىمػػب  زػػه الظعزػػلت  مػػ  نمػػؽ العمػػؿ نمػػو القطػػع لتعطػػؿ   ٔ
اىمػػب اكمكػػلـ لعػػدرة اكدلػػا القطعزػػا مػػف كتػػلب ا  مػػعا متػػ اترة ا  انمػػلع .  قػػد انػػلب المبػػللف ف 
نمػػو ذلػػؾ بلعػػه ك زمػػـز مػػف نػػدـ العمػػؿ بػػه تعطزػػؿ اكمكػػلـ كمكػػلف الرنػػ ع الػػو البػػرا ة اكألػػمزا 

 اكمتألملب .  
   مبع ث الو العلس كل ا  ك تمكف مال  ا نمزع ـ  ك اب،غ نمزع ـ بللت اتر .   اف الرم ؿ لٕ

  زكمؼ بتبمزو مف امكعه تبمزيه مف امته د ف مف لـ زمكعه  مف العػلس  ػح النزاخػر  ن ابه اعه ل
 مف لـ زبميه الارع  ، زكمؼ به  مزس تكمزؼ النمزع  انبل .

  . الػػرا ي ممكػػف  مػػ  لػػـ ععمػػؿ بببػػر ال امػػد لكعػػل تركعػػل امػػر اهلل تعػػللو  امػػر رمػػ له ل    اف ألػػدؽٖ
 ن ابػػه اف كػػذب الػػرا ي ممكػػف  ربمػػل زكػػ ف نممعػػل ببػػ،ؼ ال انػػب خ  ل نػػب نمزعػػل ازضػػل العمػػؿ 
بببػػر الكػػل ر  الفلمػػؽ كف ألػػدقه ممكػػف بلكضػػل ا الػػو اف بػػرا ة الذمػػا معم مػػا بللعقػػؿ  ػػ، تر ػػع 

لألمزص ق ؿ النم  ر اعه ك زمتمزؿ التعبد بببػر ال امػد نقػً،  ك زنػب التعبػد بػه نقػً، بلل  ـ . ا
  اف التعبد به  اقع ممعًل . 
    ل مألػ ؿ المػ م ؿ  ٔٛ/ٖ    ل تزمػزر التمرزػر ل خ  ٛٗٔ– ٙٗٔ/ٔزعظر : ل الممتألػفول خ 

   ٙٓٔ    ل مػػػػذكرة األػػػػ ؿ الفقػػػػا نمػػػػو ر ضػػػػا العػػػػلظر ل خ ص ٙ٘مػػػػف نمػػػػـ اكألػػػػ ؿ ل خ ص
 .  ٜٖٕ البضري بؾ خ ل األ ؿ الفقه ل خ ص

   لفظا ازضًل ملقطا  مف ل ب   .٘٘ل
  أي ترنزص العمؿ بببر اكملد بق له:  اذا قمعل بلعه زنب العمؿ به  زنب ممعًل.    مف ززلدة الاػلرح ٙ٘ل

 زكرزل اكعأللري .
    ح ل ب   ل     نلـز به  .ٚ٘ل
مػرازي  اآلمػدي  ىزر مػل.   ػح قػ ؿ نػزي لمبػلنح ملألػمه اف الاػز    ابتلرس الممعلعح  المبكح ب، ًل لٛ٘ل

اذا قػلؿ  ػػذا المػدزث مػػف نممػا مر زػػلتح اك اف  ،عػًل  ػػذا لػـ زػػر س نعػح نزمػػًل قبمػت ر ازػػا الػػرا ي  اف 
 كلف الاز  نلزمًل بعدم لخ  اف قلؿ  ذا المدزث لـ زكف مف مر زلتح األً، ردت ر ازا الرا ي .

   لمػػػػذكرة نمػػػػو ر ضػػػػا العػػػػلظرلخ ٚٓٔ/ٖ   ل تزمػػػػزر التمرزػػػػرلخ ٖٚٔ/ٕلبعػػػػلعحلخ زعظػػػػر: لملاػػػػزا ا     
 . ٖٖٔص
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 زمػػل زدنزػػه  ك بػػد مػػف كػػذب امػػد مل   ػػ       ػػ  ارنػػص اكقػػ اؿ. كف كػػؿ  امػػد مع مػػل مكػػذب ل،بػػرٜ٘ل
م نػػب لمقػػدح  ػػح المػػدزث.  اعكػػلر الاػػز  ر ازػػا الفػػرع نعػػه ك زبمػػ  امػػل اف زكػػ ف اعكػػلرس اعكػػلر نػػـز 
 تكػػذزب لمفػػرع ا  اعكػػلر عمػػزلف  ت قػػؼخ  ػػلف كػػلف اك ؿ  ػػ، بػػ،ؼ  ػػح امتعػػلع العمػػؿ بػػللببر اك اف 

تمفػػ ا  ػػح قبػػ ؿ الببػػر  العمػػؿ بػػه  ػػذ ب الاػػل عح زػػر ي مػػف طرزػػؽ ابػػر خ امػػل اف كػػلف ال ػػلعح  قػػد اب
 مللؾ  اممد بف معبؿ  ح األص الر ازتزف نعه  اك ر المتكممزف  مممد مف المعفزا الو  ن ب العمؿ 
به ب، ًل كك ر المعفزا  مع ـ اب  معزفا  الكربح  نملنا مف األملب ابػح معزفػا  كممػد بػف معبػؿ 

  ح الر ازا اكبرغ .
   ٓ٘ٙ/ٔ    ل البر ػلف ل خ  ٘ٗ    ل الممع  ػح األػ ؿ الفقػه ل خ ص ٕٔٙ/ٕلمعتمد ل خ زعظر : ل ا     

    ل ر ضػػػا العػػػلظر ل خ  ٚٙٔ/ٔ مػػػل بعػػػد ل     ل الممتألػػػفو ل خ  ٖ/ٕ  ل األػػػ ؿ المربمػػػح ل خ 
    ل  ٕٙ/ٕ    ل اػػػػػرح التمػػػػ زص نمػػػػو الت ضػػػػػزص ل خ  ٔ٘ٔ/ٕ    اآلمػػػػدي خ ل اكمكػػػػلـل خ  ٕٙص

 . ٙٔنمـ اكأل ؿ ل خ صمفتلح ال أل ؿ  ح 
    ح ل ب   مرن مًل .ٓٙل

أي اف ذلؾ التكذزب ك ز نب نرح  امد مع مل نمػو التعزػزف كف كػً، مع مػل نػدؿ  قػد  قػع الاػؾ  ػح     
كذبه  اكألؿ العدالا  ، تترؾ بللاؾ  تظ ر  لخدة ذلؾ  ح قب ؿ ر ازا كؿ  امد مع مل  ح ىزػر ذلػؾ 

 الببر .
    ل اػػػرح معػػػلر  ٜٖٙ    ل اػػػرح تعقػػػزص الفألػػػ ؿ ل خص ٔ٘ٔ/ٕاكمكػػػلـ لخ  زعظػػػر : اكمػػػدي خ ل     

 .ٕٖٕ   البضري بؾ خ ل األ ؿ الفقه ل خ ص ٖٕٕاكع ار  ح األ ؿ الفقه ل خ ص
  أي اف نػػدـ رد اػػ لدت مل دلزػػؿ نمػػو نػػدـ مػػق ط المػػر ي كف ذلػػؾ أي نػػدـ رد الاػػ لدة زت قػػؼ نمػػو ٔٙل

 اعتفل  النرح نف كؿ مع مل . 
 .  ٖٛٔ/ٕزعظر : ل ملازا البعلعح ل      

   نبلرة ألمو اهلل نمزه  ممـ ملقطا مف ل أ     ل ب   .ٕٙل
   أي  ح الر ازا .ٖٙل
   أي تقدزر كذب الفرع د ف تقدزر اف زك ف الكلذب    اكألؿ .ٗٙل

 .  ٖٛٔ/ٕزعظر : ل ملازا البعلعح ل      
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 لك لو اعه ك زمقط اف اؾ اكألؿ ا  ظف بعػدـ    أي اف ندـ مق ط المر ي رىـ تكذزب اكألؿ لهخ٘ٙل
 ر ازته لمفرع . 

   امتن ا بلف الفػرع نػدؿ نػلـز لػـ زكػذب  زقبػؿ مدز ػه مػل امكػف  زمكػف اف زكػ ف ألػلدقًل  اف لػـ زػذكر ٙٙل
المر ي نعه كعه زن ز اف زعمو اعه ر اس  بزلف ذلؾ  زمل ر اس ربزعا بف ابح نبد الػرممف نػف مػ زؿ 

  اعه قضو بللزمف مع الال د  ـ قزؿ لم زؿ اف ابزه نف ابح  رزرة نف العبح ل بف ابح ألللص نف
ربزعا زر ي نعؾ  ذا المدزث  مـ زذكرسخ  نعؿ زر ي  زق ؿ مد عح ربزعػا نعػح   ػ   قػا خ  لػـ زعكػر 

 نمزه امد مف التلبعزف ذلؾ .  قد نمؿ به الال عح  لـ زعمؿ به اب  معزفا . 
 . ٕٖٕ  البضري بؾخ ل األ ؿ الفقه ل صٖ/ٕخ لاأل ؿ المربمحل ٕٔٙ/ٕزعظر: ل المعتمد ل     

  ػ   ح نمع الن امع .ٔٚٚ  كمل ألرح به المبكح لٚٙل
زعظر: الن،ؿ المممحخ اػمس الػدزف مممػد ل اػرح نمػع الن امػع لخ طبػع بمطبعػا دار امزػل  الكتػبخ      
ٕ/ٔٗٓ. 

لدة بقػػ ل ـ اف الفػػر ع  اف كػػلع ا نػػد ًك اذا    بػػه قػػلؿ األػػملب ابػػح معزفػػاخ  امتنػػ ا بللاػػ لدة نمػػو الاػػ ٛٙل
 ا د ا لـ زمض القلضح قضل س با لدت ـ متو زرانع اكأل ؿ  تبطؿ ا لدة الفرع بلعكلر اكألؿ . 

 .  ٛٓٔ/ٖ   ل تزمزر التمرزر ل  ٔ٘ٙ/ٔزعظر : ل البر لف ل     
زػػا  ػػ، تنػػ ز الاػػ لدة   أي اف القزػػلس نمػػو الاػػ لدة ك زألػػص كف بػػلب الاػػ لدة اضػػزؽ مػػف بػػلب الر اٜٙل

نمػػو الاػػ لدة  ػػلف قػػلؿ ااػػ د نمػػو  ػػ،ف ك زكػػ ف ألػػمزمًل مػػل لػػـ زقػػؿ ااػػ دعح نمػػو اػػ لدته  امرعػػح 
بػػلكدا   لػػ  قػػلؿ انمػػـ بػػدؿ ق لػػه ااػػ د ك زألػػصخ  الػػذي زؤكػػد مػػق ط انتبػػلر الر ازػػا بللاػػ لدة اعػػه ك 

 ازػا ال قػا مػف ىزػر مرانعػا زن ز انتمػلد اػ لدة الفػر ع مػع امكػلف مرانعػا اكألػ ؿ  زنػ ز انتمػلد ر 
لازبه  ز ل  كذلؾ اذا  قعت الر ازا نلرة معفعا الو الرا ي ا  الو  الدس ا   لػدس  ػ، تػرد  اف الاػ لدة 

 مرد دة  ح م مه.
 .  ٕٙ   ل ر ضا العلظرل خ ص ٗ/ٕ   لاأل ؿ المربمحلخ ٕ٘ٙ/ٔزعظر: لالبر لفلخ      

زػػ تح بمععػػو الزقػػزف  بمععػػو الاػػؾخ امػػل الزقػػزف  قػػ ؿ    الظػػف معػػر ؼ  قػػد ز ضػػع م ضػػع العمػػـخ  ليػػاً ٓٚل
ـْ ُم،قُػػ   ٙٗالقلخػػؿ ظععػػت ظعػػل أي ازقعػػت كمػػل  ػػح ق لػػه تعػػللو  ػػح مػػ رة البقػػرة ازػػا  لَّػػِذزَف َزُظعُّػػ َف َأعَّ ُػػ

ـْ ِإَلْزِه َراِنُع فَ  ـْ َ َأعَُّ   خ أي ز قع ف .  َربِِّ 
 امل  ح اكألط،ح    ترنزص  ق ع امرزف امد مل زن ز  ق نه اك ر مف اكمر اكبر .             
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    ترنزص كمد مل  ح اكم ر التح زيمب  ز ل امػد الظعػزف نمػو اكبػر كظػف اكعمػلف  ػح اليػزـ ذي     
 ر مطر . ال  ا  البلرد ال بزف اعه مزنح  معه المطر  اف نلز نقً، اف زعقاع اليزـ مف ىز

 ػػػخ لمعنػـ مقػػلززس الميػػا ل تمقزػؽ نبػػد المػػ،ـ ٜٖ٘زعظػر: ابػػ  الممػػزفخ اممػد بػػف  ػػلرس بػف زكرزػػل ت    
   النػػ  ريخ امػػملنزؿ بػػف ٖٚٔ/ٖ ػػػخٖٛٙٔخ ٔمممػػد  ػػلر فخ دار امزػػل  الكتػػب العربزػػا خ الطبعػػا 

 ٕٓٙٔ/ٙ ممػػلدخ ل الألػػملحلخ تمقزػػؽ اممػػد نبػػد اليفػػ ر نطػػلرخ مطػػلبع دار الكتػػلب العربػػح بمألػػرخ
 . ٕٗـخ صٕٜٜٔخ ٔخدار العمـ لمطبلنا  العار  الت ززعخ دماؽ خالطبعا 

  الاػػؾ بػػ،ؼ الزقػػزفخ  قزػػؿ:  ػػ  المػػزـ   المألػػ ؽخ  قػػد نػػرؼ بلعػػه امػػت ا   قػػ ع كػػؿ  امػػد مػػف امػػرزف ٔٚل
زمتمؿ كؿ  امد مع مل بد ف مرنص إذ ك مززا كمد مل نمو اكبرخ  اف كلف امد مل بب،ؼ اكبػر 

  زه ل ن د التمل ي .   ك مكـ
   نرار الممزعحخ مممد نأللـخ ٜٗ٘ٔ/ٗ   ل الألملح لخ ٕٙٗ/ٖزعظر: لمعنـ مقلززس الميا لخ       

خ ٔل ب نػػػا ال ألػػػ ؿ باػػػرح الممػػػع  ػػػح نمػػػـ اكألػػػ ؿل دار العمػػػـ لمطبلنػػػا  العاػػػرخ دماػػػؽخ الطبعػػػا 
 .  ٕٗـ خ صٕٜٜٔ

   أي مع نـز اكألؿ بعفز ل . ٕٚل
 ه .   ح لنػ  ا اؾ  زٖٚل
   ػح لب  تمػمع .  الألػػ ر التمػع  ػػح نػـز اكألػػؿ ا  ظعػه ا  اػكه مػػع نػـز الفػػرع  نػـز اكألػػؿ ا  ٗٚل

 ظعه ا  اكه مع ظف الفرع  نـز اكألؿ ا  ظعه ا  اكه مع اؾ الفرع .
    ح لب  زمقط كمل  ح اربع .٘ٚل
مػلكت  الرابعػا   اف أل ر مق ط المر ي  ح اف اؾ الفرع  نػـز اكألػؿ ا  ظػف ا  اػؾ   ػذس  ػ،ث ٙٚل

  ح نـز اكألؿ مع ظف الفرع .
  امل الأل ر التح ك زمقط  ز ل المر ي   ح نـز اكألؿ ا  ظعه ا  اكه مع نػـز الفػرع   كػذلؾ ظػف ٚٚل

 اكألؿ ا  اكه مع ظف الفرع . 
بػ    م لل ل ببر مممـ  ىزرس لنعمت لعل اكرض ممندًا  نعمت تربت ل ط  رًا ل  ززػلدة تربت ػل اعفػرد ب ػل اٛٚل

 مللؾ معد بف طلرؽ  ر ازا ملخر الر اة لنعمت لعل اكرض ممندًا  ط  رال.
 . ٖ٘ٔ    ل مذكرة األ ؿ الفقه نمو ر ضا العلظر لخصٓٗٔ/ٕزعظر: لملازا البعلعح لخ  
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  مػ ا  كلعػت الززػلدة مػػف مزػث المفػظ ا  مػػف مزػث المععػو كعػػه لػ  اعفػرد بمػػدزث لقبػؿ  كػذلؾ اذا اعفػػرد ٜٚل
 دؿ ك زت ـ بمل امكف .بززلدة كف الع

 .  ٖٙ    ل ر ضا العلظر ل خ ص ٛٙٔ/ٔزعظر : ل الممتألفو ل خ     
    ح لنػ  ل اف لـ زعمـ اتملد المنمس بلف نمـ تعددس  . ٓٛل
  قػػلؿ ابػػف الملنػػب  ػػلذا ن ػػؿ أي المنمػػس ك عػػه  امػػدًا ا  متعػػددًا  ػػ  لو بػػللقب ؿ ممػػل اتمػػد كمتمػػلؿ ٔٛل

 التعدد . 
 ػػخ ل معت ػو ٙٗٙزعظر : ابف الملنبخ ن ملف بف نمر بف ابح بكر ز عس اب  نمر نمػلؿ الػدزف ت     

 ػػخ  ملاػػزا الممقػؽ المػػزد الاػرزؼ النرنػػلعح ٜٔٚال ألػ ؿ لخ  معػه ملاػػزا مػعد الػػدزف التفتػلزاعح ت
 ػ لمبتألر المعت و اكأل لح كبف الملنب ٙ٘ٚ ػ نمو ارح القلضح نضد المما  الدزف تٙٔٛت
ع ملاػػزا الممقػػؽ الاػػز  ممػػف ال ػػر ي نمػػو ملاػػزا المػػزد النرنػػلعح خ مرانعػػا  تألػػمزص اػػعبلف مػػ

 .  ٕٚ/ٕـ خ ٖٜٚٔ- ػٖٜٖٔمممد امملنزؿ خمكتبا الكمزلت اكز رزاخ 
    ح لب  بن از . ٕٛل
   نبلرة ألمو اهلل نمزه  ممـ ملقطا مف ل أ     ل ب    . ٖٛل
  قػد  عػؿ الززػلدة  ػح امػد ززػلدة كمتمػلؿ اف زكػ ف العبػح ل  قػلؿ اكمػدي ك ععػرؼ ب، ػًل  ػح قبػ ؿ الٗٛل

 المنممزف د ف اكبر .  قزؿ اف نمـ تعدد المنمس  زقبؿ بلكتفلؽ . 
 .  ٕٚ/ٕ    ل معت و ال أل ؿ لخ  ٗ٘ٔ/ٕزعظر : اكمدي خ ل اكمكلـ ل خ      

منمػػػس  امػػػد ا  منممػػػزف   قػػػلؿ ابػػػ  الممػػػزف البألػػػري: اذا لػػػـ زعمػػػـ  ػػػؿ امػػػعد المببػػػراف الببػػػرزف الػػػو ٘ٛل
 كلعت الززلدة تيزر انراب المززد نمزه  لعه زقتضح الت قؼ  الرن ع الو الترنزصخ  الألػمزص اف زقػلؿ 
زنب ممؿ الببرزف نمو اع مػل نرزػل  ػح منممػزف.  قػلؿ اكمػدي: امػل اف ن ػؿ المػلؿ  ػح اف الر ازػا 

ذا اتمػد المنمػسخ عظػرًا الػو امتمػلؿ نف منمس  امد ا  منللس مبتمفا  قب ؿ الززلدة  زه ا لػو  زمػل ا
 ابت،ؼ منمس الر ازا . 

 .  ٛ٘ٔ/ٕ    اكمدي خ ل اكمكلـ ل خ  ٗٔٙ/ٕزعظر : ل المعتمد ل خ     
   أي اتملد المنمس . ٙٛل
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  زمعع مف قب ؿ الززلدة كف مف لـ زر  ل اعمل لـ زر  ػل كع ػل لػـ تكػف  زكػ ف الػرا ي ل ػل قػد مػمع ل مػف ٚٛل
 ظف اعه مػمع ل معػه خ  ػ، زبفػو اف تطػرؽ اليمػط  المػ   الػو ال امػد  زمػل عقمػه مػف   ىزر العبح ل

 الززلدة زك ف ا لو مف تطرؽ ذلؾ الو العدد المفر ض  زنب رد ل . 
 .  ٘٘ٔ/ٕخ   اكمدي خ ل اكمكلـ ل خ  ٓٔٙ/ٕزعظر : ل المعتمد ل خ      

   أي ال قلت ممف مضر ا ذلؾ المنمس . ٛٛل
 ة  ح المر ي  .    ح الززلدٜٛل
  أي كلع ا مف الك رة بمزث ك زتأل ر ىفما م م ـ نف م ؿ تمؾ الززلدة م ا  كلع ا نػدد التػ اتر اـ   ك ٜٓل

 .  كف امتملؿ تطرؽ اليمط الزه ا لو مف امتملؿ تطرقه الز ـ . 
 .  ٔٗٔ/ٕخ   ل ملازا البعلعح ل  ٜٓٔ/ٖزعظر : ل تزمزر التمرزر ل     
زيفؿ نف م م ل لكف تت  ر د انح مف ممع ل نمو عقم ل  ػلف تػ  ر الػد انح زػدؿ نمػو   أي كلف م م ـ ٜٔل

 المرص نمز ل . 
 .  ٔٗٔ/ٕزعظر : ل ملازا البعلعح خ ل     
       المبتلر نعد النم  ر مف الفق ل   الممد زف  المتكممزف . ٕٜل

 . ٜٓٔ/ٖزعظر : ل تزمزر التمرزر ل خ      
  قػػػلؿ بػػػه اممػػػد بػػػف معبػػػؿ  ػػػح امػػػدغ الػػػر ازتزف نعػػػه  قػػػلؿ بعػػػض الممػػػد زف اف ىمطػػػه ظػػػل ر لعفػػػح ٖٜل

 المالركزف له  ح المملع  المنمس خ   ـ مت ن  ف لمل ت نه الزه . 
   البضػػػري بػػػؾخ لاألػػػ ؿ الفقػػػهلخ ٜٓٔ/ٖ   ل تزمػػػزر التمرزػػػرلخ ٘٘ٔ/ٕزعظػػػر: اكمػػػديخ لاكمكػػػلـل      

 . ٖٖٕص
    ح لب  زقبؿ .ٜٗل
  مممد بف ادرزػس بػف العبػلس بػف ن مػلف بػف الاػل ع بػف المػلخبخ  اػل ع بػف المػلخب  ػ  الػذي زعمػب ٜ٘ل

لم نرة   ح المعا التح ملت  ز ل اب  معزفا رممػه اهلل خ  ممػؿ الػو مكػا  ٓ٘ٔالزه الال عح  لد معا 
متفقػهخ  ػ ذف     ابف معتزف  عا  ب ل  مفظ القراف     ابف مبع معزف  ػـ مػممه ابػ س الػو مفتػح مكػا ل

لم نرة  اقلـ ب ػل  ػلنتمع نمزػه نمملؤ ػل  ٜ٘ٔله بلك تل      ابف بمما نار معا  ـ قدـ بيداد معا 
لم نػرة   قػلـ ب ػل اػ رزف ا  اقػؿ  ممػل قتػؿ اكمػلـ م مػو ٜٛٔ ابذ ا معه العمـ  ـ نلد الػو بيػداد مػعا 
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 ًٕٗٓا لمعمػـ متػو تػ  ح مػعا الكلظـ لع  برج الو مألر  كتػب ب ػل مذ بػه الندزػد  مػـ زػزؿ ب ػل علاػر 
 لم نرة  د ف ب ل .  مف ا ـ تأللعزفه كتلب اكـ  ح الفقه  الرمللا  ح األ ؿ الفقه . 

 ػػػػ خل طبقػػػلت الفق ػػل  لخ دار القمػػػـخ بزػػػر تخ ٙٚٗزعظػػر : الاػػػزرازيخ ابػػػ  امػػمؽ ابػػػرا زـ بػػػف نمػػح ت     
ٔ/ٔٛٚ. 

و مززػػد لػػزس بػػدنًل  العلقػػؿ قػػلطع بللعقػػؿ  ػػ،   امػػتدؿ الاػػل عح بػػلف اعفػػراد بعػػض العػػلقمزف بػػلكط،ع نمػػٜٙل
زعػػلرض قطعػػا ذ ػػ ؿ ىزػػرس  اذا ظ ػػرت ندالػػا الػػرا ي  لػػـ زعػػلرض عقمػػه عقػػؿ زعلرضػػه  ػػ، زمػػ غ ات ػػلـ 
م بت  ح عقمه لعدـ ىزرسخ  قلل ا: اف كلف العػل  ف ممػف ك زيفمػ ف نػف م ػؿ  ػذس الززػلدة  ممػمـ ظ ػ ر 

 عملف  ح اعه ممع  لـ زممع بعزد . ىمطه  اك  ل ظ ر ندـ اليمط كف م   اك
   ابػػػف مػػػـز خ ابػػػ  مممػػػد نمػػػح خ ل  اكمكػػػلـ  ػػػح األػػػ ؿ اكمكػػػلـ لخ      ٕٙٙ/ٔزعظػػػر : ل البر ػػػلف ل خ     

   البضػري بػؾ خ ل األػ ؿ الفقػػه  ٜٓٔ/ٖ   ل تزمػزر التمرزػرلخ  ٕٛٓ/ٔمطبعػا العلألػما بللقػل رةخ 
 . ٖٖٕلخ ص

 األملبه . كف مف لـ زر  الززػلدة قػد اعت ػ ا الػو نػدد ك زتألػ ر     ح لب  زقبؿ .  به قلؿ اب  معزفاٜٚل
  ح العلدة ىفما م م ـ نف مملع تمؾ الززلدة    م ل . 

 . ٕٔٔ-ٛٓٔ/ٖ   ل تزمزر التمرزرل خ٘٘ٔ/ٕ  اكمديخ ل اكمكلـ ل خ ٕٙٙ/ٔزعظر : ل البر لف لخ     
د نـز بللر ازاخ  ندـ عقػؿ اليزػر ل ػل  ،متمػلؿ    به قلؿ النم  رخ  دلزؿ قب ل ل اف الرا ي ندؿ  قا  قٜٛل

اف زك ف مػف لػـ زعقػؿ الززػلدة قػد دبػؿ ا عػل  المنمػس  مػمع بعػض المػدزث  بتقػدزر اف زكػ ف ملضػرًا 
مف ا ؿ المنمس الو ابرس  ،متمػلؿ اف زكػ ف قػد طػرأ مػل زاػيمه نػف مػملع الززػلدة    م ػل مػف مػ   

مػػز ل بعػػدمل مػػمع ل مػػع تطػػرؽ  ػػذس اكمتمػػلكت  نػػـز ا  الػػـ ا  ااػػتيلؿ بمػػدزث مػػع ىزػػرسخ ا  اعػػه ع
 العدؿ بللر ازا ك زك ف ندـ عقؿ ىزرس لمززلدة قلدمًل  ح ر ازته . 

   ل تزمػػزر التمرزػػر لخ  ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٕ  اكمػػديخ ل اكمكػػلـ لخ ٙٔٙ– ٜٓٙ/ٕزعظػػر: ل المعتمػػد لخ      
ٖ/ٜٔٓ . 

تقبػػؿ الززػػلدة لنػػ از ىفمػػا ىزػػر مػػف زاد ا  نػػدـ    أي اف نمػػـ اتمػػلد المنمػػس  فزػػه اربعػػا اقػػ اؿ امػػل افٜٜل
قب ل ػػل لنػػ از بطػػ  مػػف زاد ا  ك تقبػػؿ اف كػػلف ىزػػر مػػف زاد ك زيفػػؿ  اك قبمػػت  ال قػػؼ نػػف قب ل ػػل 

  ندمه . 
 .  ٔٗٔ/ٕزعظر : ل ملازا البعلعح لخ      
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    ح لب  ل  اف كلف الملكت نع ل  .ٓٓٔل
الاح  ليًا مفظه بللنـز  ضبط الببر مملنه كمل زمؽ   الضبط:    ق ة المفظ  قما الم    ضبط ٔٓٔل

مػػملنه بػػلف زألػػرؼ  متػػه الزػػه  زقبػػؿ بكمزتػػه نمزػػه لػػخ، زاػػذ معػػهخ  زعػػرؼ كػػ ف الػػرا ي ضػػلبطل بػػلف 
تعتبػػر ر ازتػػه بر ازػػا ال قػػلت المعػػر  زف بللضػػبط  اكتقػػلفخ  ػػلف  نػػدت ر ازتػػه م ا قػػهخ  لػػ  مػػف مزػػث 

 د ك زر المبللفا ل ـ نرؼ بلبت،ؿ ضبطه  لـ زمتا بمدز ه. المععو لر ازلت ـ زك ف ضلبطلخ  اف  ن
   اكمزر خ مممد بف امملنزؿ  ٗٗ/ٖ    ل تزمزر التمرزر لخ  ٖٛٗ/ٕزعظر : ل ارح البدباح ل خ      

 .  ٜٔٔ/ٕخ ل ت ضزص اك كلر لمعلعح تعقزص اكعظلر ل خ 
    لـ زمععه ملعع مف مملن ل . ٕٓٔل

 .  ٕٗٔ/ٕ    ل ملازا البعلعح لخ  ٖٔٙ/ٕزعظر : ل المعتمد لخ     
  التعػػػلرض  ػػػ  اف زكػػػ ف م نػػػب امػػػد مل معل زػػػًل لم نػػػب اكبػػػر. أي تػػػدا ع المنتػػػزف  ك زكػػػ ف  ػػػح ٖٓٔل

 المنا الارنزا  ح ال اقع  اك لمـز التعلقض.  ك زن ز  ح القطعح  زن ز  ح الظعح.  
ل ألػػ ؿ باػػرح الممػػع  ػػح نمػػـ اكألػػ ؿ لخ    ل ب نػػا ا ٙٓٙزعظػػر:ل الكفلزػػا  ػػح نمػػـ الر ازػػا لخ ص     

 . ٜٕٗص
  ز ا قػػه قػػ ؿ امػػلـ المػػرمزف :   مػػل اذا ألػػرم ا بعفػػح مػػل عقمػػه نعػػد امكػػلف اط،ن ػػـ نمػػو عقمػػه خ   ػػذا ٗٓٔل

 . ٘ٙٙ/ٔزعلرض ق ؿ الم بت  ز  زه .       زعظر : ل البر لف ل خ 
    ح لب  عفز ل .٘ٓٔل
    ح لأ  ك زقبمه .ٙٓٔل
  أي ك ا ر لذلؾ العفح  ح امقلط الززلدة .  قد  ألؿ اب  الممف البألػري القػ ؿ  زػه  قػلؿ :  اف قػلؿ ٚٓٔل

الرا ي انمـ اعه لـ تكف  ذس الززلدة  اععح مل ممعت ل  لـ زقطععح قلطع نػف مػملن ل  لعػه زكػ ف عػلقً، 
لدة  لعػه زمتمػؿ اف زكػ ف لمعفح كمػل عقػؿ اكبػر الززػلدة  تتعػلرض الر ازتػلفخ  اف قػلؿ لػـ تكػف  ػذس الززػ

م ضػػع انت ػػلد خ  زمتمػػؿ اف زقػػلؿ ر ازػػا الم بػػت ا لػػو كعػػه زمتمػػؿ اف زكػػ ف العػػل ح اعمػػل عفػػو الززػػلدة 
بممػػب ظعػػه  زمتمػػؿ اف زقػػلؿ  زرنػػع الػػو ر ازػػا العػػل ح اذا كػػلف اضػػبط .      زعظػػر : ل المعتمػػد لخ  

ٕ/ٖٙٔ . 
    ح ل أ     ل ب    ترك ل .ٛٓٔل
    ح لب   ز ل .ٜٓٔل
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    ح لب  ل مرة  ترك ل ابرغ ا  اعفرد  ز ل  امد نف  امد  زمل ر زلس قبمت   .ٓٔٔل
أي ل  ر ا ل الرا ي مرة  ترؾ ابرغ ا  اعفرد  امد نف  امد  لـ زعمـ اتملد المنمس ا  امعد الببػرزف      

 الو منممزف قبمت الززلدة . 
 . ٕٗٔ/ٕزعظر : ل ملازا البعلعح لخ      

 عس .    ح ل أ  النٔٔٔل
  أي اف الززػػلدة لػػ  ر ا ػػل الػػرا ي مػػرة  تػػرؾ ابػػرغ  نمػػـ اتمػػلد المنمػػس قبمػػت لنػػ از المػػ   مػػف قبػػؿ ٕٔٔل

الػػرا ي كف الميفػػ ؿ نعػػه بللمػػ   اك ػػر مػػف الممػػم ع بللمػػ  خ  قػػلؿ البطزػػب البيػػدادي: كمػػل لػػ  ر غ 
 رة زاخدًا  تلرة علقألًل . مدز ًل م بتًل لمكـ  مدز ل علمبل له  نب قب ل مل  كذلؾ مكـ ببرس اذا ر اس تل

 .  ٕٗٔ/ٕ    ل ملازا البعلعح ل خ  ٕٓٙزعظر : ل الكفلزا  ح نمـ الر ازا ل خ ص    
     قًل لمقلندة المعر  ا ل مف مفظ منا نمو مف لـ زمفظ   . ٖٔٔل

ة قػػػلؿ البطزػػػب البيػػػدادي: زنػػػ ز اف زمػػػمع مػػػف الػػػرا ي اك عػػػلف  ال ، ػػػا خ  زعمػػػو ا عػػػلف مع مػػػل الززػػػلد     
 زمفظ ل ال امد  زر ز ل .  اف قلؿ ال قا العدؿ ممعت  مفظت مػل لػـ زمػمعه البػلق ف   ػـ زق لػ ف مػل 
مػػمععل  ك مفظعػػل  مػػزس ذلػػؾ تكػػذزبًل لػػه خ  اعمػػل  ػػ  اببػػلر نػػف نػػدـ نمم ػػـ بمػػل نممػػه  ذلػػؾ ك زمعػػع 

 نممه به . 
 .   ٓٓٙزعظر : ل الكفلزا  ح نمـ الر ازا ل خ ص     

 نػ  ك زقبؿ .     ح لب     لٗٔٔل
  قلؿ بعض الال عزا تقبؿ الززلدة مف ال قا اذا كلعت مف ن ا ىزر الرا ي  لمل اف كلف    الذي ر غ ٘ٔٔل

 العلقص  ـ ر غ الززلدة بعد    لع ل ك تقبؿ . 
 .  ٜٚ٘زعظر : ل الكفلزا  ح نمـ الر ازا ل خ ص    
اكتػػح  قػػػد ر اس بللعألػػػب  اكبػػػر اذا ر اس   كف امػػد مل اذا ر اس ألػػػلنًل كمػػػل  ػػح مػػػدزث زكػػػلة الفطػػػر ٙٔٔل

عألؼ أللع  قد ر اس بللنر .  العألب  النر متعلرضلف  اذا كلف كذلؾ  نب المألزر الػو التػرنزص 
. 
 .   ٖٗٔ/ٕ    ل ملازا البعلعح ل خ  ٖٔٙ/ٕزعظر : ل المعتمد ل خ      

    ح لب  ح . ٚٔٔل
 كح  ىزر ـ .    به قلؿ النم  ر  اكملـ الرازي  البزضل ي  المبٛٔٔل
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 ػػػػ خ   لػػػدس تػػػلج الػػػدزف ٙ٘ٚ   المػػػبكحخ نمػػػح بػػػف نبػػػد الكػػػل ح تٖٔٙ-ٕٔٙ/ٕزعظػػػر: لالمعتمػػػدلخ      
ـخ ٜٜ٘ٔ- ػػػػػػٙٔٗٔبزػػػػػر تخ  – ػػػػػػ خ ل اكب ػػػػػلج  ػػػػػح اػػػػػرح المع ػػػػػلجلخ دار الكتػػػػػب العممزػػػػػا ٔٚٚت
 .  ٖٙٚ/ٕ   ل ارح البدباح ل  معه ع لزا الم ؿ خ ٖٚٗ/ٕ

  نمزه  ممـ .    ح ل أ     ل نػ   ألمو اهللٜٔٔل
  زكػلة الفطػر ألػلنًل مػف تمػر ا  ألػلنًل مػف اػعزر نمػو   نف ابف نمر قلؿ: ل  رض رم ؿ اهلل لٕٓٔل

 كؿ نبد ا  مر أليزر ا  كبزر   .
 ػخ لألمزص مممـلخ تمقزؽ مممد ٕٔٙ= زعظر: العزملب ريخ اب  الممزف مممـ بف المنلج القازري ت    

 ػػػؤاد نبػػػد البػػػلقحخ دار امزػػػل  التػػػراث العربػػػحخ بزػػػر تخ بػػػلب زكػػػلة الفطػػػر نمػػػو الممػػػممزف مػػػف التمػػػر 
 . ٚٚٙ/ٕ الاعزرخ 

    ح لنػ  كمل اذا لـ زتيزر . ٕٔٔل
    ح لب  زيزر .ٕٕٔل
  ػ  . ٓٓٗب  نبد اهلل البألري ل مممد بف اممد الطلخح المللكح ت   به قلؿ أٖٕل

   ٖٚٚ/ٕخ   ل ارح البدباػح ل  معػه ع لزػا المػ ؿ  ٖٚٗزعظر : ل اكب لج  ح ارح المع لج ل ص     
 .  ٖٗٔ/ٕ  ل ملازا البعلعح ل 

   اف مذؼ بعض الببر نلخز نعد اكك ر اف لـ زتعمؽ به البلقح . ٕٗٔل
 .  ٗٗٔ/ٕ    ل ملازا البعلعح ل  ٘ٚ/ٖ    ل تزمزر التمرزر ل خ  ٛٙٔ/ٔممتألفو لخ زعظر : ل ال     

   ل مف ابتلع طعلمًل  ، زبعه متو زمت  زه ل  لعه ك زن ز مذ ه لف ات المقأل د .   كق له لٕ٘ٔل
 .  ٘ٚ/ٖ    ل تزمزر التمرزرخ ل  ٜ٘ٔ/ٕزعظر : اكمدي خ ل اكمكلـ ل     
زع ا الذ ب بللذ ب  ك ال رؽ بػلل رؽ اك  زعػًل بػ زف خ مػ ، بم ػؿ خ مػ ا  بمػ ا  ل   ل ك تب  كق له لٕٙٔل

 م  مذؼ الممت عو كبتؿ المععو المراد مزعخذ لدكلته نمو ندـ ن از بزع الذ ب بم مه  ال رؽ بم مػه 
ت عل  ا  مطمقل مع اف ندـ الن از مقزد بعدـ الممل ما  زعًل.  قطع الببػر نػف اليلزػا ا  الاػرط ا  اكمػ

 الملؿ ىزر نلخز لمل  زه مف تيزر المكـ  تبدزؿ الارع . 
 . ٘ٚ/ٖخ    ل تزمزر التمرزر ل  ٓٙٔ/ٕخ  اكمدي خ ل اكمكلـ لخ  ٛ٘ٙ/ٔزعظر : ل البر لف ل خ     
  قػػػػلؿ اكمػػػػدي خ ك ععػػػػرؼ ب، ػػػػًل  ػػػػح نػػػػ از عقػػػػؿ الػػػػبعض  تػػػػرؾ الػػػػبعض  ػػػػلف ذلػػػػؾ بمعزلػػػػا اببػػػػلر         ٕٚٔل

ممع اببلرًا متعددة  مه ر ازػا الػبعض د ف الػبعض  اف كػلف اك لػو عقػؿ الببػر بتملمػه   متعددة خ  مف
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  ل عضر اهلل امرأ ممع مقللتح   نل ػل  لدا ػل كمػل مػمع لخ ُرب ملمػؿ  قػه الػو مػف  ػ  ا قػه لق له ل
 معه ل . 

    ل  ٛ٘لخ ص    ل اراػلد الفمػ ؿٜ٘ٔ/ٕ   اكمػديخ ل اكمكػلـ لخ  ٛ٘ٙ/ٔزعظر : ل البر ػلف ل خ      
 .  ٘ٚ/ٖتزمزر التمرزر لخ 

    ح لنػ   قزؿ كمتملؿ .ٕٛٔل
    ح لب  تف ؽ.ٜٕٔل
    ح  ل أ     لنػ  ألمو اهلل نمزه  ممـ . ٖٓٔل
  نػف مػل  البمػر أعت ضػ  معػه  قػلؿ ل  ػ  الط ػ ر مػلؤس اكػؿ   نف ابح  رزرة قػلؿ مػخؿ رمػ ؿ اهلل لٖٔٔل

 مزتته ل . 
 ػػػ خ ل النػػلمع الألػػمزص مػػعف الترمػػذي لخ تمقزػػؽ اممػػد مممػػد ٜٕٚت زعظػػر ل الترمػػذي خ ابػػ  نزمػػو     

   الػػدار قطعػػح خ نمػػح بػػف نمػػر ابػػ   ٔٓٔ/ٔاػػلكر  ابػػر ف خ دار امزػػل  التػػراث العربػػح خبزػػر ت خ 
 ػ خ ل معف الدار قطعح ل خ تمقزؽ المزد نبػد اهلل  لاػـ زمػلعح المػدعح خ دار ٖ٘ٛالممف البيدادي ت
 .ٖٚ/ٔـ خبلب  ح مل  البمرخ ٜٙٙٔ – ػ ٖٙٛٔالمعر ا بزر ت خ 

   نبلرة  إذ ق له اكؿ مزتته خ ملقطا مف لب  . ٕٖٔل
  اكمػػعلد ليػػا مطمػػؽ اكببػػلر خ  األػػط،مًل  ػػ  الطرزػػؽ الم ألػػما الػػو المػػتف خ  الطرزػػؽ  ػػـ الرنػػلؿ ٖٖٔل

  الر اة . 
  قزؿ اكمعلد    ر ع المدزث الو قلخمهخ  قزؿ    اكببلر نف طرزؽ المتف .     
 .  ٙٔزعظر : ل المبتألر  ح نمـ رنلؿ اك ر ل خ ص    
   ارمم ا نمع ارمؿ أي ر ي المدزث مرمً، . ٖٗٔل

 المرمؿ األط،مًل مل اعقطع امعلدس ك ف زر ي نمف لـ زممع معه خ  زمقط بللمعد  امدًا بزعػه  بزعػه ل     
 أي بزف الرا ي  المر ي نعه    ح ا عل  المعد .

   .   قلؿ رم ؿ اهلل لبق له : ل    ق ؿ العدؿ الذي لـ زمؽ العبح ل  قد  مرس اكمدي     
  خ أي اف زمقط الألملبح مف المعد . امل نعد نممل  المدزث     ق ؿ التلبعح قلؿ رم ؿ اهلل ل     
  ل  معت ػػو ال ألػػ ؿ لخ ٛٚٔ/ٕ   اكمػػدي خ ل اكمكػػلـ  ٘ٛزعظػػر : ل الكفلزػػا  ػػح نمػػـ الر ازػػا ل خص    

 . ٕٕٕ  ل ب نا ال أل ؿ بارح الممع  ح نمـ اكأل ؿ ل خ ص   ٔٚ/ٕ
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   نبلرة  ألمو اهلل نمزه  ممـ ملقطا مف ل أ     ل نػ   .ٖ٘ٔل
   لفظا  امد ملقطا مف ل أ   .ٖٙٔل
   ا   عمه .  المر  ع مل اببر  زه الألملبح نف ق ؿ الرم ؿ لٖٚٔل

 . ٛ٘زعظر : ل الكفلزا  ح نمـ الر ازا ل خ ص     
  ؼ مل امعدس الو الألملبح  لـ زتنل زس .أي  قؼ  ح امعلدس نمو الألملبح ا  التلبعح .   الم قٖٛٔل

 . ٛ٘زعظر : ل الكفلزا  ح نمـ الر ازا ل خ ص     
   نبلرة لا  ر ع   قف ا   لـ تقع ضمف المتف  ح لب  .ٜٖٔل
   نبلرة  ألمو اهلل نمزه  ممـ ملقطا مف ل أ   .ٓٗٔل
  لػػـ زػػذكر ا الألػػملبح ل ا  ر ػػع   قفػػ ا   أي ر ػػع الببػػر الػػو العبػػح ل   نبػػلرةخ  ارمػػمه البػػلق ف بػػلفٔٗٔل

  امد . ملقطا مف لنػ  . 
 الر ع كللززلدة مف مزث القب ؿ ا  الرد  زقػلؿ: اف نمػـ تعػدد منمػس المػملع مػف الاػز     أي  لكمعلدٕٗٔل

قبؿ اكمعلد ا  الر ع لن از اف زفعؿ الاز  ذلؾ مرة د ف ابرغ  مكمه  ػح ذلػؾ القبػ ؿ نمػو الػرانصخ 
مػػس  كػػذا اف لػػـ زعمػػـ تعػػدد المنمػػس  ك اتمػػلدس كف اليللػػب  ػػح م ػػؿ ذلػػؾ التعػػددخ  اف نمػػـ اتمػػلد المن

 فزػػه اربعػػا اقػػ اؿ  ػػح القبػػ ؿ  الػػرد  ال قػػؼ  القػػ ؿ الرابػػع اف كػػلف م ػػؿ المرمػػمزف ا  الػػ اقفزف ك زيفػػؿ 
نلدة نف ذكر اكمعلد  الر ػع لػـ زقبػؿ  اك قبػؿ خ  ػلف كػلع ا اضػبط ا  ألػرم ا بعفػح اكمػعلد ا  الر ػع 

لقػػ كفخ  قػػد امػػت عو نمػػو  نػػه زقبػػؿ كػػ ف قػػلل ا مػػل = مػػمععل الاػػز  امػػعد المػػدزث ا  ر عػػه تعػػلرض ا
ألػػلمب تزمػػزر التمرزػػرمف ذلػػؾ اكمفػػظ  اكك ػػر  قػػلؿ: ببػػ،ؼ تقػػدزـ اكمفػػظ  اكك ػػر مػػ ا  كػػلف  ػػ  

 المرمؿ ا  الممعدخ ال اقؼ ا  الرا ع.
    ل مألػػػ ؿ المػػػ م ف ل خ  ٗٗٔ/ٕ    ل ملاػػػزا البعػػػلعح لخ  ٜٓٔ/ٖزعظػػػر : ل تزمػػػزر التمرزػػػر ل خ     

 .  ٓٙص
 ا مف لنػ  .  لفظا خ مل خ ملقطٖٗٔل
  اف القطع بكػذب مػل عقػؿ امػلدًا ممػل تتػ  ر الػد انح نمػو عقمػه تػ اترًا ك  نػه لػذكرس  عػل كف مػل تتػ  ر ٗٗٔل

الد انح نمو عقمه كبد مػف تػ  ر نػدد التػ اتر  زػه إذ ك بػد اف زاػلرؾ المعفػرد بػللببر بمػؽ ك زػر  زمػل 
علد  اكرملؿ  الر ػع  ال قػؼ  مبألػ ص زدنزه مببًل لمعمـ كمال دة بطزب مقط نف المعبر. امل اكم
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  ا  مػف الاػز  نػدد التػ اتر بللر اة ك بعلما العلس  قد زك ف ندد مػف مػمع المػدزث مػف الرمػ ؿ ل
 ا  زك ف  املدا ك زبمو مد  الت اتر .  ، زألمص اف زك ف ت  ر الد انح قزدًا لر ازا المدزث . 

 رؼ   .. ل بتأل ٔٗٔ/ٕزعظر : ل ملازا البعلعح لخ      
   نبلرة  ألمو اهلل نمزه  ممـ ملقطا مف ل أ     ل نػ   .٘ٗٔل
   .   اعمل اكمعلد  اكرملؿ  الر ع  ال قؼ زت تو مف الاز  د ف العبح لٙٗٔل

 . ٗٗٔ/ٕزعظر : ل ملازا البعلعح لخ     
ا.   ػح    ح ل أ   الألملبح.  الألملبح  ح الميا اكنتملع مطمقػل مػلنا  ػلك ر   ػح العػرؼ الم،زمػٚٗٔل

  مؤمعًل به  ملت نمو اكم،ـخ  قزؿ:    مف  بتت ألمبته لمعبح اكألط،ح:    مف لقح العبحل
   .  ل
 .  ٕٔ    ل المبتألر  ح نمـ رنلؿ اك ر لخص ٛ٘زعظر : ل الكفلزا  ح نمـ الر ازا ل خص    
مػػف  نػػه  زمممػػه الألػػملبح نمػػو امػػد ممتم،تػػه كػػ ف زكػػ ف منمػػً، ا     قػػد زػػرد الببػػر ممػػتمً، كك ػػرٛٗٔل

ماكً، ا  بفزًل  بزف المراد معه.  المنمؿ :    لفظ عقمه الالرع مف مععلس المي ي الو مععػو ندزػد ا  
ْعَمػلَف ُبِمػَؽ  ٜٔزك ف مف ىرابا  ح المفظ . كمفظا  م ع  ح ق له تعللو  ح م رة المعلرج ازػا  ِإفَّ اْ ِ

 ال مع ااد المرص  ام أ النزع  ا ماه.  الماكؿ : لفظ زدؿ نمػو اك ػر مػف مععػو  امػد  ك  ُم نلً  َ 
ز ند مل زدؿ نمو تمدزد  امد مف  ذس المعلعح كللماترؾ المفظح  المعع ي كمل  ح لفظا القر   مػع ـ 

بعض ا ػرادس ك مف قلؿ    الط ر  مع ـ مف قلؿ    المزض.  البفح : امتتر مععلس المراد بللعمػبا لػ
 لألزيته بؿ لعلرض كبفل  ام ؿ الملرؽ العبلش ا  الطرار لمكـ الملرؽ ال ارد  ح الارع .

  ممؿ الألملبح  انب القب ؿ نعد النم  ر لم نب    انمـ به .           
   الزلمػػحخ لاألػػ ؿ الفقػػه ٕٕ٘   البضػػري بػػؾخ لاألػػ ؿ الفقػػهلخ ص ٔٚ/ٖزعظػػر: لتزمػػزر التمرزػػرلخ      

   اكاػقرخ مممػد مػمزملف نبػد اهلل خ لزبػدة التفمػزر مػف  ػتص  ٕٛٓمح  ػح عمػزنه الندزػدلخ صاكم،
 . ٘ٙٚـ خ صٜٛٛٔ- ػٛٓٗٔخ  ٕالقدزرلخ الطبعا 

    ح ل ب  الظه . ٜٗٔل
  كف الظػػل ر مػػف مػػلؿ الماػػرع اعػػه ك زػػ رد  ػػح التاػػرزع لفظػػًل ماػػتركًل اك  بزعػػه بقرزعػػا مػػلؿ ا  مقػػلؿ ٓ٘ٔل

   انمـ مف ىزرس بذلؾ . لممدزث المر ي المال د لملؿ العبح ل الألملبح الرا ي 
 .   ٕٕ٘   البضري بؾ خ ل األ ؿ الفقه ل خص ٔٚ/ٖ= زعظر : ل تزمزر التمرزر ل خ     
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     الاز  اب  امملؽ ابرا زـ بػف نمػح بػف ز مػؼ بػف نبػد اهلل الاػزرازيخ اكمػلـخ الفقزػهخ اكألػ لحخ ٔ٘ٔل
 مدار العممل  اكن،ـ  ح زملعهخ  اك ر اكخما ااتيلًك بػللعمـ  لػد مػعا  المي يخ اكدزبخ از  اكم،ـ

لم نرة خ قرأ الفقه نمو ابح نبد اهلل البزضل ي  دبؿ بيداد  قرأ نمو ابح الطزب الطبري خ  مػل  ٖٜٖ
برح زنت د متو أللر المقدـ نمو اقراعه  از  العألر ب، معلزعخ  ر غ نعه المبكح  ح طبقلتػه اعػه 

لمل ذ بت الو براملف لـ اند قلضزًل  ك مفتزًل  ك بطزبًل اك     مف ت،مذتح  األملبح. ت  و قلؿ ل 
لم نرة  د ف ببلر البرز ببيدادخ  قد ترؾ لعل ندة مألػعفلت مع ػل ل الممػع  ػح اكألػ ؿ      ٙٚٗمعا 

 ل التبألرة     ل ال أل ؿ الو نمـ اكأل ؿ     ل طبقلت الفق ل    ىزر ل .
 .  ٚٔٔ/٘    ل العنـ  الزا رة ل خ ٖٕٙ/ٔ: ل طبقلت الفق ل  لخ زعظر      

  أي اف ىزر الألملبح اذا ممؿ  المر ي نمو امػد ممممزػه ك زؤبػذ بق لػه اك اف زقػع اكنمػلع نمػو ٕ٘ٔل
 اف ق له    المراد  لف لـ زقع اكنملع  ، زؤبذ بق له متو زرد دلزؿ نمو اف المراد امد مل بعزعه  

 .   ٔٙ    ل مأل ؿ الم م ؿ مف نمـ اكأل ؿ ل خ ص ٜ٘ل ارالد الفم ؿ ل خ صزعظر :      
    ح ل ب  أي التلبع .ٖ٘ٔل

   مػػػلت نمػػػو اكمػػػ،ـ خ  قزػػػؿ  ػػػ  مػػػف ألػػػمب  التػػػلبعح  ػػػ  مػػػف لقػػػح ألػػػملبزل مؤمعػػػل بػػػللعبح ل     
 الألملبح . 

 .  ٖٛك ر ل خ ص    ل المبتألر  ح نمـ رنلؿ ا ٛ٘زعظر : ل الكفلزا  ح نمـ الر ازا ل خص     
   أي لمال دته لأللمب الارزعا  اط،نه نمو مل لـ زطمع نمزه التلبعح . ٗ٘ٔل

 .   ٘ٗٔ/ٕزعظر : ل ملازا البعلعح ل خ     
   الماترؾ: مل  ضع كك ر مف مععو بل ضلع متعددة ا  لقدر ماترؾ  زه ب ضع  امد .  زقمـ الو ٘٘ٔل

 الماترؾ المفظح  المعع ي . 
المفظح: مل اتمػد لفظػه  تعػدد  ضػعه  مععػلسخ م ػؿ نػزف ماػترؾ بػزف العػزف البلألػرة  نػزف  الماترؾ      

المػػل   ىزر ػػل. امػػل الماػػترؾ المععػػ ي :   ػػ  لفػػظ  ضػػع ب ضػػع  امػػد لقػػدر ماػػترؾ بػػزف نػػدة اعػػ اع ا  
 األعلؼ ا  ا راد خ م ؿ لفظا لقتؿ   تامؿ القتؿ العمد  ابه العمد  البط   القتؿ بمؽ  ىزر ل . 

 .  ٓٓٗ – ٜٖٗ   الزلمح لاأل ؿ الفقه  ح عمزنه الندزد لخ ص ٜ٘زعظر: ل تعقزص الفأل ؿلخ ص     
    به قلؿ الال عح  القلضح نبد النبلر  الب،ق،عح  ابف الملنب  عقمه القرا ح نف مللؾ . ٙ٘ٔل

 .  ٖٗٔ/ٔزعظر : ل ارح البدباح ل  معه ع لزا الم ؿ خ      
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    ح ل أ   مممؿ . ٚ٘ٔل
    به قلؿ النبلخح  الكربح  اب  الممزف البألري  اكملـ الرازي  عقمه القرا ح نف ابح معزفا . ٛ٘ٔل

 .  ٖٗٔ/ٔزعظر : ل ارح البدباح ل  معه ع لزا الم ؿ خ      
   المنػلز لفػػظ امػػتعمؿ  ػػح ىزػػر مػل  ضػػع لػػه لألػػما بزعػػه  بػػزف المععػو المقزقػػح مػػع قرزعػػا ملععػػه مػػف ٜ٘ٔل

 ارادة الم ض ع له  . 
   المقزقا لفظ امتعمؿ  زمل  ضع له  ح اكألط،ح الذي به التبلطب خ م لله امػتعملؿ لفػظ  ل امػد ٓٙٔل

    ح المز اف المفترس مقزقًا   ح اكعملف الانلع منلزًا 
 . ٕٓٗزعظر : الزلمح خ ل األ ؿ الفقه اكم،مح  ح عمزنه الندزد ل خ ص    
مرزـ الو الكرا ا ا  تبألزص العلـ  لـ زػ ت بمػل زفزػد   ا  زألر ه نف ال ن ب الو العدب ا  نف التٔٙٔل

ألر ه نف الظل ر.  مف ترؾ الظل ر مل ر اس ابف نبػلس مر  نػًل ل مػف بػدؿ دزعػه  ػلقتم س ل  امػعد ابػ  
معزفا نف ابف نبلس ل ك تقتؿ العمػل  اذ ػف ارتػددف نػف اكمػ،ـ لكػف زمبمػف  زػدن ف الػو اكمػ،ـ 

  زنبرف نمزه ل 
 ح  مللؾ  اممد زعمؿ بللعلـ المر ي  ك  رؽ بزف ذكرغ  اع و  ح امتمقلؽ القتؿ بللردة .قلؿ الال ع     
   مػػـز تبألػػزص العػػلـ ب ػػذا امػػل المعفزػػا  قػػلل ا زنػػب مممػػه نمػػو مػػملع المبألػػص مػػف الرمػػ ؿ ل     

 الببر .
لبضػري    ا ٔٙ    ل مأل ؿ الم م ؿ مف نمـ اكألػ ؿ ل خ ص ٕٚ/ٖزعظر : ل تزمزر التمرزر ل خ     

 . ٕٕٙبؾ خ ل األ ؿ الفقه ل خ ص
  ذ ب اك ر الفق ل  الو اعه زنب الممؿ  مو ظل ر الببر د ف ت  زؿ الرا ي كف مذ ب الرا ي لػزس ٕٙٔل

   منا  مـ زنز العد ؿ نعه الو مل لزس بمنا . به قلؿ الال عح  الكربح .بمنا  ق ؿ العبح ل
 .  ٕٚ/ٖ    ل تزمزر التمرزر ل خ  ٘ٙٔ/ٕل اكمكلـ ل خ    اآلمدي خ  ٔٚٙ/ٕزعظر : ل المعتمد ل خ      

    ح ل ب   بللظا . ٖٙٔل
  أي اف الال عح لـ زقؿ ذلؾ  ح ممػؿ الألػملبح مر زػه نمػو بػ،ؼ ظػل رس ببأل ألػه بػؿ  ػح قػ ؿ ٗٙٔل

 الألملبح المبللؼ لظل ر المدزث م ا  كلف المبللؼ    الرا ي اـ ىزرس  . 
 .  ٘ٗٔ/ٕزعظر : ل ملازا البعلعح ل خ      

     ح ل ب   قلله  . ٘ٙٔل
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 .   ٚٔ   رد ذكرس ص ٙٙٔل
 ٘ٙٔ/ٕ  لـ اقؼ نمو  ذا الق ؿ  ح كتلبزه اكـ  الرمللا اك اف اآلمدي قد ذكرس  ح كتلبه اكمكػلـ خ ٚٙٔل

 .  ٖ٘٘/ٕ البدباح  ح ارمه خ 
لمقػػتض ز نػػب ذلػػؾ   قػػلؿ المللكزػػا  بعػػض المعفزػػا اف الػػرا ي ك زبفػػو نمزػػه تمػػرزـ تػػرؾ الظػػل ر اك ٛٙٔل

  م ك تزقعه مف ذلؾ المقتضو ا  اىمبزا ظعه لمل تركه . 
   البضػػػػػػري بػػػػػػؾخ             ٙٗٔ/ٕ    ل ملاػػػػػػزا البعػػػػػػلعح ل خ  ٘ٙٔ/ٕزعظػػػػػػر : اكمػػػػػػدي خ ل اكمكػػػػػػلـ ل خ      

 . ٕٕ٘ل األ ؿ الفقه ل خ ص
لألملبح لزس  انب اكتبػلع   كعه ك ملعع مف اف زك ف ندؿ نف ظل ر المفظ انت لدًا معه  انت لد اٜٙٔل

 خ  مل ظ ر منا  ح عظرس ك زك ف منا نمو ىزرس .
 . ٕٕٙزعظر : البضري بؾ خ ل األ ؿ الفقه ل خ ص     

   أي زممؿ نمو ممؿ الألملبح . ٓٚٔل
  اعػػه اراد ذلػػؾ   قألػػد ذلػػؾ بقػػراخف خ  ػػ ف قػػلؿ اببرعػػح العبػػح ل  أي كػػلف زقػػ ؿ نممػػت اف العبػػح لٔٚٔل

    لزس مف بلب العمؿ بممؿ الرا ي .  ، ك،ـ  ح قب له   
 .   ٙٗٔ/ٕزعظر : ل ملازا البعلعح ل      

    به قلؿ القلضح نبد النبلر  البلق،عح  اب  الممزف البألري . ٕٚٔل
   ل اراػػػػػػلد الفمػػػػػػػ ؿ لخ   ٜ٘ٙ/ٕ    اكمػػػػػػػديخ ل اكمكػػػػػػلـ ل ٔٚٙ – ٓٚٙ/ٕزعظػػػػػػر : ل المعتمػػػػػػد لخ      

 .  ٕٚ/ٖ    ل تزمزر التمرزر لخ  ٜ٘ص
  أي اف ممؿ الألملبح مر زه نمو ىزر ظػل رة لػدلزؿ ظ ػر لػه مػف عػص ا  قزػلس ا  ىزر مػل  نػب ٖٚٔل

 العظر  ح ذلؾ الدلزؿ خ  لف اقتضو مل ذ ب الزه نمؿ بمممه  اك  نب العمؿ بللظل ر . 
 .   ٕٚ/ٖ    ل تزمزر التمرزر لخ  ٓٚٙ/ٕزعظر : ل المعتمد لخ      

    ح ل ب    ظه .  ٗٚٔل
    ح ل أ    زه .  ٘ٚٔل
 
 
 



 الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 

 
 

96 

                                                                                                                                                                                     

 مصادر و مراجع التحقيق

 القراف الكرزـ  –ا ًك 

 المأللدر  المرانع  – لعزًل 

اكب لج  ح ارح المع لج خ لممبكح نمح بف نبد الكل ح   لػدس تػلج الػدزف نبػد ال  ػلب بػف نمػح خ  .ٔ
 ـ .ٜٜ٘ٔ – ػ ٙٔٗٔلبعلف خ  –دار الكتب العممزا بزر ت 

اكمكػػػلـ  ػػػح األػػػ ؿ اكمكػػػلـ خ كبػػػح الممػػػف بػػػف نمػػػح بػػػف مممػػػد بػػػف مػػػللـ مػػػزؼ الػػػدزف اكمػػػدي  .ٕ
ـ ٜٗٔٔ– ػػ ٕٖٖٔ ػ خ دار الكتب البدز زا خ مطبعا المعلرؼ بالرع القنللا   بمألر خ ٖٔٙت
. 

 اكمكلـ  ح األ ؿ اكمكلـ خ كبف مـز اب  مممد نمح خ مطبعا العلألما خ بللقل رة . .ٖ
 ػ خ تمقزؽ اب  ال  ل اك يلعح ٜٓٗد بف اممد بف ابح م ؿ المربمح تاأل ؿ المربمح خ لممم .ٗ

  ػ .ٕٖٚٔخ مطلبع دار الكتلب العربح خ 
اراػػػػلد الفمػػػػ ؿ الػػػػو تمقزػػػػؽ المػػػػؽ مػػػػف نمػػػػـ اكألػػػػ ؿ خ لمممػػػػد بػػػػف نمػػػػح بػػػػف مممػػػػد الاػػػػ كلعح  .٘

ـ ٕٜٜٔ- ػػٕٔٗٔ ػ خ تمقزؽ مممد معزد البدري خ دار الفكر بزػر ت الطبعػا اك لػو خ ٕٓ٘ٔت
. 

األػػ ؿ الفقػػه اكمػػ،مح  ػػح عمػػزنه الندزػػد خ لمألػػطفو ابػػرا زـ الزلمػػح خ اػػركا البعمػػل  لمطبلنػػا  .ٙ
 ـ .ٜٜٜٔالممد دة خ بيداد الطبعا البلمما خ 

 األ ؿ الفقه اكم،مح خ لزكح الدزف اعبلف خ دار عل ع لمطبلنا  العار .  .ٚ
- ػػػػٜٖٛٔ ٙالطبعػػػااألػػػ ؿ الفقػػػه خ لمممػػػد البضػػػري بػػػؾ خ المكتبػػػا التنلرزػػػا الكبػػػرغ خ مألػػػر خ  .ٛ

 ـ .ٜٜٙٔ
 ػػ خ ٛٚٗالبر لف  ح األ ؿ الفقه خ كملـ المرمزف اب  المعللح نبد الممػؾ بػف نبػد اهلل النػ زعح ت .ٜ

  ػ .ٓٓٗٔتمقزؽ د . نبد العظزـ الدزب خ دار اكعأللر بللقل رة خ الطبعا ال لعزا خ 
ر العمػػـ لمطبلنػػا ب نػػا ال ألػػ ؿ باػػرح الممػػع  ػػح نمػػـ اكألػػ ؿ خ لمممػػد نألػػلـ نػػـر الممػػزعح خ دا .ٓٔ

 ـ . ٕٜٜٔ العار خ دماؽ خ الطبعا اك لو خ 
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ـ ٜٙٙٔ – ػػ ٖٙٛٔبعيػلزي  –تلج العر س خ لمممد مرتضو الزبزػدي خ دار لزبزػل لمعاػر  الت ززػع  .ٔٔ
. 

 ػػػػخ المطبعػػػا ٕٓٙر ضػػػا العػػػلظر  نعػػػا المعػػػلظر خكبػػػف قدامػػػا م  ػػػؽ الػػػدزف نبػػػد اهلل بػػػف اممػػػد ت .ٕٔ
ظر  نعػا المعػلظر ل خ كبػف قدامػا خ م  ػؽ الػدزف نبػد اهلل ـ .  ر ضػا العػلٖٛٚٔالممفزا خ مألر 

 ػػػػ خ تمقزػػػؽ الػػػدكت ر نبػػػد الكػػػرزـ بػػػف نمػػػح بػػػف مممػػػد العممػػػا خ دار العلألػػػما ٕٓٙبػػػف اممػػػد ت
 لمطبلنا  العار.

 ت ضزص اك كلر لمعلعح تعقزص اكعظلر خ لمممد بف امملنزؿ اكمزر . .ٖٔ
خ مطبعػػػا مألػػػطفو البػػػلبح الممبػػػح  ا كدس تزمػػػزر التمرزػػػر خ لمممػػػد امػػػزف المعػػػر ؼ بػػػلنزر بلاػػػل  .ٗٔ

  ػ .ٖٔ٘ٔبمألر 
ملاػػزا البعػػلعح نمػػو اػػرج النػػ،ؿ خ اػػمس الػػدزف مممػػد بػػف اممػػد المممػػح نمػػو مػػتف نمػػع الن امػػع  .٘ٔ

 لممبكح خ دار امزل  الكتب لأللمب ل نزمو البلبح  اركلؤس . 
 ػػػح مألػػػ ؿ المػػػ م ؿ مػػػف نمػػػـ اكألػػػ ؿ خ لمممػػػد ألػػػدزؽ ممػػػف بػػػلف  ػػػلدر خ مطبعػػػا الن اخػػػب  .ٙٔ

  ػ .ٜٕٙٔالقمطعطزعزا 
مػػػمـ ال ألػػػ ؿ لعمػػػـ اكألػػػ ؿ خ لعمػػػر نبػػػد اهلل مؤممػػػا المطب نػػػلت المدز ػػػا مطبعػػػا مع ػػػد ب مػػػك   .ٚٔ

 ـ . ٜٜ٘ٔ – ػ ٜٖٚٔالطبعا ال لعزا خ  –بلكمكعدرزا 
 ػػػ خ تمقزػػؽ نبػػد ال  ػػلب نبػػد المطزػػؼ خ دار ٜٕٚمػػعف الترمػػذي كبػػح نزمػػو مممػػد بػػف نزمػػو ت .ٛٔ

 الفكر لمطبلنا  العار .
 –ح البدباػػح  معػػه ع لزػػا المػػ ؿ خ لمممػػد بػػف الممػػف البدباػػح خ دار الكتػػب العممزػػا بزػػر ت اػػر  .ٜٔ

 لبعلف .
اػرح نمػػع الن امػػع خ لمنػ،ؿ اػػمس الػػدزف بػػف مممػد بػػف اممػػد المممػح خ طبػػع بمطبعػػا دار امزػػل   .ٕٓ

 الكتب .
مػد ارح تعقزص الفأل ؿ  ح ابتأللر الممأل ؿ  ح اكأل ؿ خ لمقرا ح اػ لب الػدزف ابػ  العبػلس ام .ٕٔ

  ػ خ تمقزؽ طه نبد الرؤ ؼ معد خ دار الفكر لمطبلنا  العار  الت ززع .ٗٛٙبف ادرزس ت 
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ارح ع ر اكعػ ار نمػو المعػلر  معػه كاػؼ اكمػرار اػرح المألػعؼ نمػو المعػلر خ لماػز  اممػد بػف  .ٕٕ
لبعػلف خ الطبعػا  – ػ خ دار الكتب العممزػا بزػر ت ٖٓٔٔابح معزد بف نبد اهلل المعفح المز  ي ت

 ـ .ٜٙٛٔ – ػ ٙٓٗٔاك لوخ  
 ػػ ٖٙٔٔارح معلر اكع ار  ح األ ؿ الفقهخ كبف ممؾ نز الدزف نبد المطزؼخ المطبعا الع ملعزػا  .ٖٕ

 ـ . ٜٗٛٔ –
الألػػملحخ كمػػملنزؿ بػػف ممػػلد النػػ  ري تمقزػػؽ اممػػد نبػػد اليفػػ ر نطػػلرخ مطػػلبع الكتػػلب العربػػح  .ٕٗ

 بمألر 
لبعلف  – ػ خ دار الفكر خ بزر ت ٕٔٙف المنلج العزملب ري تألمزص مممـخ كبح الممزف مممـ ب .ٕ٘

. 
كاػػػؼ اكمػػػرار اػػػرح المألػػػعؼ نمػػػو المعػػػلر  معػػػه اػػػرح عػػػ ر اكعػػػ ار نمػػػو المعػػػلر خ لمعمػػػفح ابػػػ   .ٕٙ

 – ػ ٙٓٗٔخ ٔلبعلف خ الطبعا – ػ خ دار الكتب العممزا بزر ت ٓٔٚالبركلت نبد اهلل بف اممد ت
 ـ . ٜٙٛٔ

كاػػؼ اكمػػرار نػػف األػػ ؿ  بػػر اكمػػ،ـ خ البػػزد ي لعػػ،  الػػدزف الببػػلري خ دار الكتػػلب العربػػح خ  .ٕٚ
 ـ .ٜٗٚٔ – ػ ٜٖٗٔبزر ت خ 

 ػػ خ تقػدزـ ٖٙٗالكفلزا  ح نمػـ الر ازػا خ كبػح بكػر اممػد بػف نمػح بػف  لبػت البطزػب البيػدادي ت .ٕٛ
 دزف خ الطبعا اك لو .مممد المل ظ التزنلعح خ دار الكتب المدز ا خ الرع النم  رزا بعلب

لب اكأل ؿ ب لمش ىلزا ال أل ؿ الو ارح لب اكأل ؿ خ كبح زمزو زكرزػل بػف مممػد بػف اممػد  .ٜٕ
مطبعػػػػػا مألػػػػػطفو البػػػػػلبح الممبػػػػػح  ا كدس بمألػػػػػر خ المطبعػػػػػا اكبزػػػػػرة  – ػػػػػػ ٕٜٙاكعألػػػػػلري ت 

 ـ . ٜٔٗٔ – ػ ٖٓٙٔ
خ دار بزػر ت لم .ٖٓ – ػػ ٖ٘ٚٔطبلنػا  العاػر لملف العربخ كبف معظػ ر نمػلؿ الػدزف مممػد بػف مكػـر

 ـ .ٜ٘٘ٔ
 ػخ مطبعا مألطفو البلبح ٙٚٗالممع  ح األ ؿ الفقهخ كبح امملؽ ابرا زـ بف نمح بف ز مؼ ت .ٖٔ

  ػٙٓٗٔخ  ٕـ . طبعا نللـ الكتبخ الطبعا ٜٚ٘ٔ– ػ ٖٚٚٔخ  ٖالممبح  ا كدس بمألرخ الطبعا
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 ػػ تمقزػؽ ٓٙٙازي تالممأل ؿ  ح نمـ األ ؿ الفقهخ لفبػر الػدزف مممػد بػف نمػر بػف الممػزف الػر  .ٕٖ
- ػػٓٓٗٔطه نلبر  زلض خ مطب نلت نلمعا اكملـ مممد بف مػع د اكمػ،مزا الطبعػا اك لػو 

ٜٔٛٓ . 
– ػ ٖٓٗٔمبتلر الألملح خ لمممد بف ابح بكر بف نبد القلدر الرازي خ دار الرمللا خ الك زت خ  .ٖٖ

 ـ .ٖٜٛٔ
لكتػب المدز ػا باػلرع النم  رزػا المبتألر  ح نمـ رنلؿ اك ر خ لعبد المطزؼ نبد ال  ػلب خ دار ا .ٖٗ

 ـ .ٜٙٙٔ– ػ ٖٙٛٔبعلبدزف خ الطبعا ال لمعا خ 
 لبعلف . –مذكرة األ ؿ الفقه نمو ر ضا العلظرخ لمممد اكمزف الاقعقزطح خ دار القمـ خ بزر ت  .ٖ٘
 ػػػ خ مكتبػػا ٘ٓ٘الممتألػػفو مػػف نمػػـ اكألػػ ؿ خ كبػػح ملمػػد مممػػد بػػف مممػػد بػػف مممػػد اليزالػػح ت .ٖٙ

 ا ندزدة بلك  مت . الم عو بيداد خ طبع
الممػػ دة خ كؿ تزمزػػا خ تمقزػػؽ مممػػد ممػػح الػػدزف بػػف نمػػح نبػػد الممزػػد خ مطبعػػا المػػدعح بللقػػل رة  .ٖٚ

 ـ .ٜٗٙٔ– ػ ٖٗٛٔ
 ػػ خ ٖٙٗالمعتمد  ح األ ؿ الفقه خ كبح الممزف مممد بف نمح بف الطزب البألري المتعزلح ت  .ٖٛ

 ـ .ٜ٘ٙٔ – ت ٖ٘ٛٔتمقزؽ مممد ممزد اله خ دماؽ 
 ػ خ تمقزؽ نبد الم،ـ مممد ٜٖ٘ززس الميا خ كبح الممزف اممد بف  لرس بف زكرزل تمعنـ مقل .ٜٖ

  ػ .ٖٛٙٔ لر ف خ دار امزل  الكتب العربزا خ الطبعا اك لو 
مفتلح ال أل ؿ  ح نمـ اكأل ؿ خ كبح نبد اهلل مممد بػف اممػد المػللكح التممػملعحخ دار الكتػلب   .ٓٗ

 ـ .ٕٜٙٔ – ػ ٕٖٛٔالعربح بمألر خ الطبعا اك لو 
معت ػػػو ال ألػػػ ؿ خ كبػػػف الملنػػػب ن مػػػلف بػػػف نمػػػر بػػػف ابػػػح بكػػػر زػػػ عس ابػػػ  نمػػػر نمػػػلؿ الػػػدزف  .ٔٗ

 – ػػػػ ٖٜٖٔ ػػػػ خ مرانعػػػا  تألػػػمزص اػػػعبلف مممػػػد امػػػملنزؿ خ مكتبػػػا الكمزػػػلت اكز رزػػػا ٙٗٙت
 ـ .ٖٜٚٔ

 ػػػ ٗٛٚالعنػػـ  الزا ػػرة  ػػح ممػػ ؾ مألػػر  القػػل رة خ لنمػػلؿ الػػدزف ابػػح المملمػػف ز مػػؼ بػػف تيػػري ت .ٕٗ
 اك قلؼ  اكرالد . مطبعا

 ػػ خ دار الكتػب العممزػا خ ٕٚٚع لزا الم ؿ  معه ارح خ البدباح لنملؿ الدزف نبد الرمزـ اكمػع ي  .ٖٗ
 لبعلف . –بزر ت 
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 كتاب الكايف أمنوذجا   -العدة يف الروايات اإلسالمية  
 مها عامر االسدي د.م.أ.

 كمية التربية األساسية/ الجامعة المستنصرية

 ممخص:ال
 ( بّينا فيه ما يأتي:أنموذجا  كتاب الكافي  -العدة في الروايات اإلسالمية في بحثنا الموسوـ )

بياف مفهوـ العدة، وبياف الفرؽ بيف العدؿ والمساواة؛ إذ تناولُت العدة في المغة، وفي االصطالح، 
 فضاًل عف بياف احكاـ العدة واتفاؽ العمماء في ذلؾ.

واتفاقهـ  ثـ ذكرنا أدلة العدة في القرآف الكريـ والروايات اإلسالمية، فضاًل عف بياف اختالؼ العمماء
 في سكف المعتدة وخروجه ونفقته.

ذكرنا انواع العدة المتمثمة بعدة المطمقة، وعدة االرممة، وعدة الحامؿ، وعدة األمة، وعدة وأخيرًا 
 اآليسة، مستشهدًا بأقواؿ العمماء وما استدلوا به مف أدلة الواردة في القرآف الكريـ والروايات اإلسالمية 

نتي بخات  .التي تمّخض عنها البحثمة أجممُت فيها أهَـّ النتائج ثـ ختمُت مدوَّ
Abstract: 

   In our research season (Tools in Islamic novels - Al Kafi book as a 

model) It shows the following: 

   Statement of the concept of kit, and the difference between justice and 

equality; I dealt with kit in the language, and in the term, as well as the 

statement of the provisions of kit and the agreement of scientists in this. 

   Then we mentioned the evidence of the tools in the Koran and Islamic novels, 

as well as a statement of the difference of scholars and their agreement in the 

accommodation of the aggressor and his exit and expense. 

   Finally, we mentioned the types of tools, which are represented by several 

divorced women, several widows, several pregnant women, several umma, and 

several Aysa, citing scholars' statements and evidence from the Quran and 

Islamic novels. 

   Then sealed search a conclusion outlined the most important outcomes of the 

research. 
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 المقدمة 

القػويـ ا والصػالة الحمد هلل حمػد العػارفيف ا الهػادل الػط الطريػؽ المسػتقيـ ا المشػرع لمػنهج     
والسػػػالـ عمػػػط اشػػػرؼ الخمػػػؽ اجمعػػػيف ا نبػػػي الهػػػد  الصػػػادؽ االمػػػيف ا وعمػػػط آلػػػه االطهػػػار 

 المياميف ا اما بعد ...

ْمَنػػا َوَلقَػػدْ يقػػوؿ اهلل تعػػالط :        فجػػاء هػػذا التكػػريـ لبيػػاف اهميػػة اآلدمػػي عنػػد  ٔ﴾ آَدـَ  َبنِػػي َكرَّ
بػػػاقي المخموقػػػات ا ومػػػف مظػػػاهر هػػػذا التكػػػريـ اهلل عزوجػػػؿ ا وانػػػه بهػػػذا التكػػػريـ قػػػد ميػػػز  عػػػف 

مشػػروعية الػػزواج فمقػػد فػػرض اهلل عزوجػػؿ الػػزواج عمػػط بنػػي البشػػر لمػػا فيػػه مػػف خيػػر ورحمػػة 
وسػػكف فػػالزواج لػػه شػػروط واركػػاف لػػي يقػػاـ عمػػط ارض ممؤهػػا السػػكف والمػػودة ا ولكػػف اقتضػػت 

مػا يػؤدل الػط حػدوث الطبيعة البشرية اف تكوف هناؾ خالفػات مسػتمرة تحػدث بػيف االزواج ا م
فراؽ مف طالؽ او فسخ وقد يحدث هذا الفراؽ دوف تدخؿ لالنسػاف كمػوت الػزوج او الزوجػة ا 
ولكػػف مػػا الػػذل يترتػػا عمػػط هػػذا الفػػراؽ م وهػػذا مػػا سػػأقـو ببحثػػه اف شػػاء اهلل مػػف خػػالؿ هػػذا 

 البحث المتواضع ا راجيًا مف المولط اف يوفقني ويرزقني السداد والرشاد في كتابته . 

وؿ مطالػا ا تناولػت فػي المطمػا األ ةثالثػ فػيوؿ المبحػث األ: وقد قسػمت بحثػي مبحثػيف    
تعريؼ العدة لغة واصطالحًا ا والمطما الثاني حكـ العدة ا والمطما الثالػث احكػاـ العػدة مػف 

لػا ايضػًا ا وتناولػت مطا ةثالث فياما المبحث الثاني فقد قسمته سكف وخروج ونفقة المعتدة ا 
ا والمطمػا الثػاني العػدة فػي السػنة النبويػة والمطمػػا وؿ العػدة فػي القػرآف الكػريـطمػا األفػي الم

 الثالث انواع العدة واحكامها . 
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 مفهوم العدة: المبحث االول

 : تعريف العدة لغة واصطالحا  : ولالمطمب األ 

  أوال : العدة لغة

 . ٕالعدة بكسر العيف مف الفعؿ عّد وهو احصاء الشيء 
  اعتدت بالشيء( ال ادخمته في الحساا والعد ومنها : عػدة المػرأة قيػؿ ايػاـ اقرائهػا ومنها(

 ٖمأخوذ مف العدِّ والحساا .
 . ٗوقيؿ تربصها المدة الواجا عميها والجمع عدد مثؿ سدرة وسدر 
 . ٘وعدة المرأة : اياـ احدادها عمط زوجها وحزنها عميه 
 6او االشهر غالبًا . وسميت بذلؾ الشتمالها عمط العدد مف االقراء 

 ثانيا : العدة اصطالحا  

 . ٚهي تربص يمـز المرأة عند زواؿ النكاح او شبهته 
 . ٛهي مدة ُيمتنع فيها الزواج بسبا طالؽ او موت الزوج او فساد النكاح 
 . ٜاسـ لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها ا او لمتعبد او لتفجعها عمط زوجها 
  ٓٔشرعًا .التربص المحدود 
  هػػػي مػػػدة محػػػددة شػػػرعًا لمػػػف انفصػػػمت عػػػف زوجهػػػا بطػػػالؽ او نحػػػو  او مػػػات عنهػػػا وهػػػي

 ٔٔمختمفة باختالؼ الحاالت ا والجمع العدد .
  هػي اجػػؿ حػدد  الشػػارع لممػرأة التػػي حصػػمت الفرقػة بينهػػا وبػيف زوجهػػا بسػبا مػػف االسػػباا

 ٕٔالتي تمتنع عف التزوج فيه بغير زوجها األوؿ .
 ة مػػف كػػؿ الوجػػو  بمجػػرد وقػػوع الفرقػػة ا بػػؿ تتػػربص المػػرأة وال تتػػزوج هػػي اجػػؿ عػػف الزوجيػػ

 ٖٔغير  حتط تنتهي تمؾ المدة التي قدرها الشارع .
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 المطمب الثاني: حكم العدة

ا ألف العدة مف الموانع المؤقتة لمنكػاح . ٗٔاتفؽ العمماء عمط أف النكاح ال يجوز في العدة    
 ٘ٔف مف الموانع  .وألف مف أركاف النكاح الزوجيف الخاليي

بفػراؽ زوجهػا  وتمـز العدة كؿ امرأة حرة أو أمة أو مبعضة بالغػة أو صػغيرة يوطػأ مثمهػا إمػا   
بعػػػد خموتػػػه بهػػػا وقدرتػػػه عمػػػط وطئهػػػا ألف هػػػذا يجػػػرل مجػػػر  الػػػدخوؿ ولػػػو مػػػع مػػػا يمنعػػػه مػػػف 

 ٙٔ أو بموت الزوج  .، الوطء

 المطمب الثالث: العدة في القرآن الكريم والسنة النبوية

 اوال : العدة في القرآن الكريم : 

 ٚٔقوؿ اهلل تعالط :  َواْلُمَطمََّقاُت َيَتَربَّْصَف ِبَأنُفِسِهفَّ َثاَلَثَة ُقُروٍء ﴾ . .1

وهنا تذكر اآلية بعض أحكاـ الّطالؽ وما يتعمّػؽ بػه حيػث ذكػرت أحكػاـ لػه فػي هػذ  اآليػة.    
صػػف فػػي أنفسػػهف ثالثػػة قػػروء(. )قػػروء( فػػي البدايػػة ذكػػرت اآليػػة عػػّدة الطّػػالؽ )والمّطمقػػات يتربّ 

جمػػع )قُػػرء( ُتطمػػؽ عمػػط الحػػيض وعمػػط النقػػاء منػػه، وُيمكػػف اإلسػػتفادة مػػف كػػال هػػذيف المعنيػػيف 
فػػػي « الّراغػػػا»مفهومػػػًا كمّيػػػًا يجمػػػع بينهمػػػا، وهػػػو اإلنتقػػػاؿ مػػػف حالػػػة إلػػػط حالػػػة ُاخػػػر  ويػػػر  

ؿ مػف حالػة الحػيض إلػط الّطهػر، في الحقيقة هػي كممػة ُيػراد منهػا اإلنتقػا« القرء»المفردات أّف 
وبمػػػا أّف كػػػال هػػػذيف العنػػػوانيف مػػػأخوذاف فػػػي معنػػػط الكممػػػة، فُتسػػػتعمؿ أحيانػػػًا بمعنػػػط الحػػػيض 
وُاخػػػر  بمعنػػػط الّطهػػػر، وُيسػػػتفاد مػػػف بعػػػض الّروايػػػات وكثيػػػر مػػػف كتػػػا الّمغػػػة أّف القُػػػرء تعنػػػي 

دـ الحػيض فػي رحمهػا  الجمع بيف الحالتيف، وبما أّف حالػة الّطهػر يجتمػع فػي المػرأة مػع وجػود
فتطمؽ هػذ  المفػردة عمػط الّطهػر وعمػط كػّؿ حػاؿ فقػد ورد الّتصػريا فػي الروايػات أّف المقصػود 

 ٛٔبالقروء الثالثة في اآلية أف تطهر المرأة ثالث مّرات مف دـ الحيض.
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وبما أّف الّطالؽ ُيشترط فيػه أف تكػوف المػرأة فػي حالػة الّطهػر الّػذل لػـ يجامعهػا زوجهػا فيػه    
ُيحسػػا ذلػػؾ الّطهػػر مػػّرة واحػػدة، وبعػػد أف تػػر  المػػرأة دـ الحػػيض مػػّرة وتطهػػر منػػه حينئػػذ تػػتـ ف

عّدتها بمجّرد أف ينتهي الّطهر الثالث وتشرع ولو لمحظة في العادة، فيجوز لها حينئػذ الػّزواج، 
ومضافًا إلط الروايات في هذا المجاؿ ُيمكف استنباط هذ  الحقيقة مف نفػس اآليػة مػورد البحػث 

 ألّف : 

أواًل : )ُقرء( تستبطف جمعاف : قروء وأقراء، وما كػاف جمعػه قػروء فهػو ُطهػر، ومػا كػاف جمعػه 
 أقراء فهو بمعنط الحيض .

ثانيًا : الُقرء في الّمغة بمعنط الجمع، كما تقّدـ وهي أنسػا لحالػة الّطهػر، ألّف الػدـ يتجّمػع فػي 
 ٜٔدة الشهرّية .هذ  الحالة في الّرحـ بينما يخرج ويتفّرؽ عند العا

اإلسالـ قػّرر أف تكػوف المػرأة بنفسػها هػي المرجػع فػي معرفػة بدايػة العػّدة ونهايتهػا حيػث إّف    
المػرأة نفسػها أعمػـ بػذلؾ مػف اآلخػريف، وفػي الّروايػة عػف اإلمػاـ الّصػادؽ )عميػه السػالـ( قػػاؿ : 

 ٕٓ« .قد فّوض اهلل إلط النساء ثالثة أشياء : الحيض والّطهر والحمؿ»

ـْ َفِعػػدَُّتُهفَّ َثاَلثَػػُة َأْشػػُهٍر  .2 ـْ ِإْف اْرَتْبػػُت ئِػػي َيِئْسػػَف ِمػػْف اْلَمِحػػيِض ِمػػْف ِنَسػػاِئُك وقولػػه تعػػالط :  َوالالَّ
ـْ َيِحْضَف َوُأْواَلُت اأْلَْحَماِؿ َأَجُمُهفَّ َأْف َيَضْعَف َحْمَمهُػفَّ َوَمػْف َيتَّػِؽ المَّػَه َيْجَعػْؿ لَػهُ  ِئي َل ِمػْف  َوالالَّ

 ِٕٔ  ُيْسًرا﴾ .َأْمرِ 

مػػف بػػيف األحكػػاـ المسػػتفادة مػػف اآليػػات السػػابقة لػػزـو إحصػػاء العػػّدة بعػػد الطػػالؽ، ولّمػػا كانػػت 
( مف سورة البقرة قد بّينت حكـ العّدة لمنساء الالتي يريف العادة الشهرية وذلؾ بػأف ٕٕٛاآلية )

عػػّدتها. فقػػد ذكػػرت تعػػد ثػػالث دورات شػػهرية متتاليػػة وبمشػػاهدة الثالثػػة تكػػوف المػػرأة قػػد أنهػػت 
اآليػػات محػػّؿ البحػػث حكػػـ النسػػوة المػػواتي ال حػػيض لػػديهـ ألسػػباا معّينػػة، أو الحوامػػؿ لتكمػػؿ 

 بحث العّدة.
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يقوؿ تعالط في بداية األمر:   والالئي يئسف مف المحيض مػف نسػائكـ إف ارتبػتـ فعػدتهّف     
أشػػػهر، وكػػػذلؾ النسػػػوة  ثالثػػػة أشػػػهر﴾ فػػػ ذا شػػػككتـ فػػػي وجػػػود الحمػػػؿ فمػػػّدة العػػػّدة حينئػػػذ ثالثػػػة

ـّ يشػير  الالئي لـ يريف الحيض ولـ تحدث لهّف العادة الشػهرية بعػد   والالئػي لػـ يحضػف﴾. ثػ
تعالط إلط ثالث مجموعة حيث يضيؼ قائال:   وُاوالت األحماؿ أجمهػّف حتّػط يضػعف حممهػّف 

شػػهر، ﴾. وبهػػذا اّتضػػا حكػػـ المجػػاميع الثالثػػة، مجموعتػػاف يجػػا أف يحصػػيف عػػدتهّف ثالثػػة أ
تنتهػػػي عػػػدتهّف بوضػػػع الحمػػػؿ، سػػػواء كػػػاف بعػػػد  -أل النسػػػاء الحوامػػػؿ  -والمجموعػػػة الثالثػػػة 

 ساعة مف الطالؽ، أو بعد ثماني أشهر مثال.

 وقد ذكرت ثالث إحتماالت في معنط عبارة )إف ارتبتـ(:    

الشّؾ في وجود "الحمػؿ" بمعنػط أّنػه هنػاؾ إحتمػاؿ حمػؿ بعػد سػّف اليػأس )خمسػوف سػنة  - ٔ 
لمنساء العاديات، وسّتوف سنة لمنساء القرشيات( فمف أجؿ هػذا اإلحتمػاؿ الضػعيؼ الػذل نػادرًا 

 ما يقع، يجا أف تحتاط النساء فتحصي عّدتها ثالثة أشهر.

 النساء الالئي ال يعمـ بأّنهّف وصمف إلط مرحمة اليأس أـ ال. - ٕ 

 المراد هو الشّؾ في حكـ هذ  المسألة، فحكمها كما ورد في هذ  اآلية. - ٖ 

ويبدو أّف األنسا واألقػرا هػو الّتفسػير األّوؿ فػ ّف التعبيػر بػػ   والالئػي يئسػف... ﴾ يػوحي    
أّف هؤالء النساء قػد بمغػف سػّف اليػأس. ويشػار إلػط أّف حكػـ النسػاء الالئػي غابػت عػنهّف العػادة 

أو غيػػر  هػػو نفػػس حكػػـ اليائسػػات، أل يعػػّددف ثالثػػة أشػػهر )يمكػػف أف يسػػتفاد  الشػػهرية لمػػرض
هػػػذا الحكػػػـ عػػػف طريػػػؽ قاعػػػدة األولويػػػة أو مشػػػموال بمفػػػظ اآليػػػة(. جممػػػة )والالئػػػي لػػػـ يحضػػػف( 
يمكػػف أف تكػػوف إشػػارة إلػػط النسػػاء الالئػػي بمغػػف سػػّف البمػػوغ، دوف أف يشػػاهدف العػػادة الشػػهرية. 

ف عّدتهّف ثالثة أشػهر. واحتممػوا أف تكػوف اآليػة نػاظرة لجميػع وفي هذ  الصورة يجا أف يحسب
النساء الالئي لـ يشاهدف العادة الشهرية، سواًء بمغف سّف اليػأس أـ ال. غيػر أّف المشػهور بػيف 

 ٕٕفقهائنا أف ال عّدة لمنساء الالئي يطمقف قبؿ بموغهّف سّف البموغ.
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ـْ َوَيَذُروَف َأْزَواًجا َيَتَربَّْصَف ِبَأنُفِسػِهفَّ َأْرَبَعػَة َأْشػُهٍر َوَعْشػًرا وقوله تعالط :  َوالَِّذيَف ُيَتَوفَّْوَف ِمْنكُ  .3
ـْ ِفيَمػػا َفَعْمػػَف ِفػػي َأنُفِسػػِهفَّ بِػػاْلَمْعُروِؼ َوالمَّػػُه ِبَمػػا َتْعَممُػػ وَف فَػػِ َذا َبَمْغػػَف َأَجَمهُػػفَّ فَػػاَل ُجَنػػاَح َعمَػػْيُك

 َٖٕخِبيٌر﴾.
مميف فػػ ّف عمػػط األرامػػؿ فػػي هػػذ  الفتػػرة أف يحػػافظف عمػػط وحسػػا مػػا وصػػمنا مػػف أئّمػػة المسػػ   

مظػػاهر الحػػزف، أل لػػيس لهػػفَّ أف يتػػزيفَّ مطمقػػًا، بػػؿ ينبغػػي التجػػّرد مػػف كػػّؿ زينػػة، والشػػّؾ أّف 
 ٕٗفمسفة المحافظة عمط هذ  العّدة توجا ذلؾ أيضًا. 

 ثانيا : العدة في االحاديث النبوية
دة المطمقػػة ثالثػػة قػػروء او ثالثػػة أشػػهر اف لػػـ عػػف ابػػي عبػػد اهلل )عميػػه السػػالـ( قػػاؿ : "عػػ .ٔ

 .ٕ٘تكف تحيض"
قػػػاؿ : " الحبمػػػط المتػػػوفط عنهػػػا زوجهػػػا عػػػدتها آخػػػر  ،عػػػف أبػػػي عبػػػداهلل ) عميػػػه السػػػالـ ( .ٕ

 .ٕٙاالجميف" 
قاؿ : " قضط أمير المػؤمنيف ) عميػه السػالـ ( فػي امػرأة  ،عف أبي جعفر ) عميه السالـ ( .ٖ

فقضػػط  ،فتزوجػػت ،فولػػدت قبػػؿ أف تنقضػػي أربعػػة أشػػهر وعشػػر ،تػػوفي زوجهػػا وهػػي حبمػػط
ـّ ال يخطبهػػػػا حتػػػػط ينقضػػػػي آخػػػػر االجمػػػػيف ،أف يخمػػػػي عنهػػػػا فػػػػ ف شػػػػاء أوليػػػػاء المػػػػرأة  ،ثػػػػ

ف شاؤا أمسكوها ،أنكحوها  . ٕٚف ف أمسكوها ردوا عميه ماله " ،وا 
م قػاؿ عف أبي عبد اهلل )عميه السالـ( : " في المتػوفط عنهػا زوجهػا اتحػج ونشػهد الحقػوؽ  .ٗ

 .ٕٛ: نعـ "
بػػد تحتػػػه حػػرة كػػػـ عػػف ابػػي جعفػػػر )عميػػه السػػػالـ( قػػاؿ: " سػػػألته عػػف حػػػر تحتػػه امػػػة او ع .٘

م فقػػاؿ : السػػنة فػػي النسػػاء فػػي الطػػالؽ فػػاف كانػػت حػػرة فطالقهػػا ثػػالث طالقهػػا وكػػـ عػػدتها
 .ٜٕوعدتها ثالثة قروء واف كاف حر تحته امة فطالقها تطميقتاف وعدتها قرءاف "
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 حكام العدةالمطمب الرابع: ا
 وال  : سكن المعتدة :أ

ذهػػا جمهػػور الفقهػػاء إلػػط أف مكػػاف العػػدة مػػف طػػالؽ أو فسػػخ أو مػػوت هػػو بيػػت الزوجيػػة    
التي كانت تسكنه قبؿ مفارقة زوجها، وقبؿ موته، أو عندما بمغها خبر موته، وتستتر فيػه عػف 

فطمقهػا أو مػات، كػاف عميهػا . ف ذا كانت في زيارة أهمها، ٖٓسائر الورثة ممف ليس بمحـر لها 
ف كانػػت فػػي غيػػر ، فالسػػكنط فػػي بيػػت  أف تعػػود إلػػط منزلهػػا الػػذل كانػػت تسػػكف فيػػه لالعتػػداد وا 
الزوجيػػة وجبػػت بطريػػؽ التعبػػد، فػػال تسػػقط وال تتغيػػر إال باألعػػذار، واسػػتدلوا عمػػط ذلػػؾ بقولػػػه 

 ٖٔ.ف بفاحشة مبينة﴾خرجف إال أف يأتيتعالط:   واتقوا اهلل ربكـ ال تخرجوهف مف بيوتهف وال ي
سألته عف المطمقة ايف تعتد م قاؿ : في بيتهػا ال تخػرج واف " عف سماعة بف مهراف قاؿ :    

ارادت زيارة خرجت بعد نصؼ الميؿ وال تخرج نهارًا وليس لهػا اف تحػج حتػط تنقضػي عػدتها ا 
 ٕٖ."وسألته عف المتوفط عنها زوجها أكذلؾ هي م قاؿ : نعـ وتحج اف شاءت

وال تخػػرج  ،االماميػػة : يجػػا عمػػط المعتػػدة فػػي الطػػالؽ الرجعػػي مالزمػػة منػػزؿ زوجهػػا وعنػػد   
منػػػه إاّل باذنػػػه، وال يجػػػوز لػػػه إخراجهػػػا مػػػف منزلػػػه إاّل أف تؤذيػػػه أو تػػػأتي فػػػي منزلػػػه مػػػا يوجػػػا 

الحػػػّد ويرّدهػػػا إليػػػه. وال يجػػػوز لهػػػا المبيػػػت إاّل فػػػي منزلػػػه. ويجػػػوز لهػػػا  فيخرجهػػػا القامػػػة ،الحػػػدّ 
 ٖٖاستخداـ الزينة في أثناء العّدة .

يػػا أياهػػا النبػػيا إذا طّمقػػتـُ النِّسػػاِء َفطِمقُػػوُهفَّ ِلعػػدَّتِهفَّ وأحُصػػوا الِعػػدََّة واتقُػػوا اهلَل   قػػاؿ تعػػالط :    
 ٖٗ. ﴾َيخُرجَف إاّل أف يأتيَف بفاِحشٍة ُمبّينٍة وتمَؾ ُحدوُد اهلِل رّبُكـ ال ُتخرُجوُهفَّ مف ُبيوتهفَّ وال 

فمهػا الحػؽ فػي زيػارة النػاس  ،اما عدة المتوفط عنهػا زوجهػا مػا دامػت المػرأة ممتزمػة بالحػداد   
أتحػػّج  ،رول عػف اإلمػػاـ جعفػر الصػادؽ )عميػػه السػالـ( فػي المتػػوفط عنهػا زوجهػا ،وأداء الحػج

 ٖ٘«.نعـ  : » وتشهد الحقوؽ م قاؿ
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 ثانيا  : خروج المعتدة : 

ذهػا الفقهػاء إلػط أنػه يجػػا عمػط المعتػدة مػف طػالؽ أو فسػػخ أو مػوت مالزمػة السػكف فػػي    
العػػػدة، فػػػال تخػػػرج منػػػه إال لحاجػػػة أو عػػػذر، فػػػ ف خرجػػػت أثمػػػت ولمػػػزوج فػػػي حػػػاؿ الطػػػالؽ أو 

مسكف النكػاح مػا  الفسخ منعها، ولورثته كذلؾ مف بعد ، وال يجوز لمزوج أو ورثته إخراجها مف
ال أثمػػوا بػػذلؾ إلضػػافة البيػػوت إلػػيهف فػػي قولػػه تعػػالط:  ال تخرجػػوهف مػػف  دامػػت فػػي العػػدة، وا 
بيوتهف{ وقوله تعػالط:  ال تخرجػوهف{ يقتضػي أف يكػوف حقػا عمػط األزواج، وقولػه تعػالط:  وال 

الحػؽ يخرجف{ يقتضي أنػه حػؽ عمػط الزوجػات هلل تعػالط وألزواجهػف، فالعػدة حػؽ اهلل تعػالط، و 
الػػػذل هلل تعػػػالط ال يسػػػقط بالتراضػػػي، لعػػػدـ قابميتػػػه للسػػػقاط، وهػػػذا هػػػو األصػػػؿ، إال ل عػػػذار 

   ٖٙوقضاء الحاجات .

عف محمد بف عمي بف جعفر قاؿ : سأؿ المػأموف الرضػا )عميػه السػالـ( عػف قػوؿ اهلل عػز    
يعنػػػػػي وجػػػػػؿ : )ال تخرجػػػػػوهف مػػػػػف بيػػػػػوتهف وال يخػػػػػرجف اال اف يػػػػػأتيف بفاحشػػػػػة مبينػػػػػة( قػػػػػاؿ : 

بالفاحشة المبينة أف تؤذل أهؿ زوجها ا فػ ذا فعمػت فػ ف شػاء أف يخرجهػا مػف قبػؿ أف تنقضػي 
 ٖٚعدتها فعؿ( .

والتخػػرج  ،وعنػػد االماميػػة : يجػػا عمػػط المعتػػدة فػػي الطػػالؽ الرجعػػي مالزمػػة منػػزؿ زوجهػػا   
ا يوجػػػا وال يجػػػوز لػػػه إخراجهػػػا مػػػف منزلػػػه إاّل أف تؤذيػػػه أو تػػػأتي فػػػي منزلػػػه مػػػ ،منػػػه إاّل باذنػػػه

فيخرجهػػػا القامػػػة الحػػػّد ويرّدهػػػا إليػػػه. وال يجػػػوز لهػػػا المبيػػػت إاّل فػػػي منزلػػػه. ويجػػػوز لهػػػا  ،الحػػػدّ 
 ٖٛاستخداـ الزينة في أثناء العّدة .

 ثالثا  : نفقة المعتدة : 
 لنفقة المعتدة قسماف :    
 وؿ : وهو وجوا النفقة لممعتدات ويتمثؿ في : اما القسـ األ   

 طالؽ رجعي :نفقة المعتدة مف  .1
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ال خػػالؼ بػػيف الفقهػػػاء فػػي وجػػػوا النفقػػة عمػػػط الػػزوج النهػػػا فػػي مقػػػاـ الزوجيػػة والف ممػػػؾ     
   ٜٖالنكاح قائـ فكاف الحاؿ بعد الطالؽ كحاؿ قبمه .

نمػا ذلػؾ المطمقػة ثالثػًا لػيس لهػا نفقػة عمػط زوجهػا ا" عػف ابػي جعفػر )عميػه السػالـ( قػاؿ :    
 ٓٗ." لمتي لزوجها عميها رجعة

 المطمقة البائف : نفقة  .2
اتفؽ الفقهاء عمط وجػوا النفقػة لممطمقػة البػائف اذا كانػت حػاماًل واختمفػوا فػي وجػوا النفقػة    

 لها اذا كانت غير حامؿ عمط مذهبيف : 
 ٔٗاواًل : تجا لها النفقة مطمقًا سواء كانت حامؿ اـ غير حامؿ .

 ٕٗماًل .ثانيًا : ال تجا النفقة لمبائف عمط الزوج اال اذا كانت حا
امػػا القسػػـ الثػػاني وهػػو عػػدـ وجػػوا النفقػػة عمػػط الػػزوج لممعتػػدات ويشػػمؿ المعتػػدة مػػف وفػػاة    

 ٖٗسواء كانت حاماًل اـ ال وذلؾ النه بالوفاة ينتهي ممكه فتنتهي قدرته عمط النفقة.
حيػث قػالوا : إّف  ،اما عند االمامية : لـ يمحػؽ عنػدهـ فسػخ العقػد الصػحيا بػالطالؽ البػائف   
 ٗٗتدة مف فسخ العقد ال نفقة لها حائاًل كانت أو حاماًل .المع

 انواع العدة: المبحث الثاني

 عدة المطمقةالمطمب االول : 

ذهػػا جمهػػور الفقهػػاء إلػػط أف عػػدة المػػرأة الحػػرة ذات األقػػراء وهػػي مػػف لهػػا حػػيض وطهػػر     
ف تباعػػد حيضػػها وطػػاؿ طهرهػػا ٘ٗصػػحيحاف ثالثػػة قػػروء  ، لقولػػه تعػػالط: ٙٗ، فتعتػػد بػػاألقراء وا 

ا وذلػؾ فػي المػدخوؿ بهػا فػي النكػاح الصػحيا ٚٗ ﴾والمطمقات يتربصػف بأنفسػهف ثالثػة قػروء 
 أو الفاسد عند جمهور الفقهاء .
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وعند االماميػة : عػدة طػالؽ الزوجػة الحػرة غيػر الحامػؿ فػي التػي تحػيض ثالثػة أطهػار إذا    
فػػػػ ذا رأت دـ الحيضػػػػة الثالثػػػػة فقػػػػد خرجػػػػت مػػػػف العػػػػدة وأمػػػػا غيػػػػر  ،كانػػػػت مسػػػػتقيمة الحػػػػيض

 ٛٗالمستقيمة كمف تحيض في كؿ أربعة أشهر مثال مرة فعدتها ثالثة أشهر . 

  عدة االرممةالمطمب الثاني : 

عػػػدة الوفػػػاة التػػػي وجبػػػت أصػػػال بنفسػػػها، وسػػػبا وجوبهػػػا الوفػػػاة بعػػػد زواج صػػػحيا سػػػواء "    
عػػد ، وسػػواء أكانػػت ممػػف تحػػيض أـ ال، بشػػرط أال تكػػوف حػػامال أكانػػت الوفػػاة قبػػؿ الػػدخوؿ أـ ب

والػذيف يتوفػوف مػنكـ ويػذروف أزواجػا   لعمػـو قولػه تعػالط:  ٜٗ"أيػاـ ومدتها أربعة أشهر وعشػر
ال يحػػػؿ " ا وقػػػوؿ الرسػػػوؿ صػػػمط اهلل عميػػػه وسػػػمـ: ٓ٘﴾يتربصػػػف بأنفسػػػهف أربعػػػة أشػػػهر وعشػػػرا

ميت فػوؽ ثػالث ليػاؿ، إال عمػط زوج أربعػة أشػهر المرأة تؤمف باهلل واليـو اآلخر أف تحد عمط 
 ٔ٘. " وعشرا

وقدرت عدة الوفاة بهذ  المدة؛ ألف الولد يكوف في بطف أمػه أربعػيف يومػا نطفػة، ثػـ أربعػيف    
يوما عمقة، ثـ أربعيف يوما مضػغة، ثػـ يػنفخ فيػه الػروح فػي العشػر، فػأمرت بتػربص هػذ  المػدة 

 ٕ٘ليستبيف الحمؿ إف كاف بها حمؿ. 

وصػػػرح المالكيػػػة خالفػػػا لجمهػػػور الفقهػػػاء بػػػأف العػػػدة مػػػف الوفػػػاة واجبػػػة مػػػف النكػػػاح الفاسػػػد    
المختمػػؼ فيػػه دوف النكػػاح المتفػػؽ عمػػط فسػػاد  كخامسػػة فػػال عػػدة إال إف كػػاف الػػزوج البػػال  قػػد 

 ٖ٘دخؿ بها وهي مطيقة فتعتد كالمطمقة.

 ،بعػػة أشػػهر وعشػػرة أيػػاـعنػػد االماميػػة : عػػدة المتػػوفط عنهػػا زوجهػػا إف كانػػت حػػرة حػػائال أر    
مسػػممة كانػػػت أـ غيرهػػا مػػػدخوال بهػػا أـ غيػػػر  ،يائسػػة كانػػػت أـ غيرهػػا ،صػػغيرة كانػػت أـ كبيػػػرة

وال فرؽ في الزوج بػيف الكبيػر والصػغير والحػر والعبػد  ،دائمة كانت أـ متمتعا بها ،مدخوؿ بها
 ٗ٘وثالثيف يوما .والعاقؿ وغير  واألحوط استحبابا أف تكوف الشهور عددية فتكوف المدة مائة 
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 عدة المرأة الحامل المطمب الثالث :

ذهػػا الفقهػػاء إلػػط أف الحامػػؿ تنقضػػي عػػدتها بوضػػع الحمػػؿ، سػػواء أكانػػت عػػف طػػالؽ أـ    
ا وألف القصػد مػف ٘٘ ﴾وأوالت األحمػاؿ أجمهػف أف يضػعف حممهػف  وطء شبهة لقولػه تعػالط: 

 ٙ٘العدة براءة الرحـ، وهي تحصؿ بوضع الحمؿ. 

واختمؼ الفقهاء في عدة المتوفط عنها زوجها إذا كانت حامال: فػذها جمهػور الفقهػاء إلػط    
أف عدتها تنقضي بوضع الحمؿ، قمت المدة أو كثرت، حتط ولو وضعت بعػد سػاعة مػف وفػاة 

 ٚ٘زوجها، ف ف العدة تنقضي وتحؿ ل زواج. 

أف يضػػعف حممهػػف{ فقػػد  واسػػتدلوا عمػػط قػػولهـ بعمػػـو قولػػه تعػػالط:  وأوالت األحمػػاؿ أجمهػػف   
 ٛ٘جاءت عامة في المطمقات ومف في حكمهف والمتوفط عنها زوجها وكانت حامال. 

والػػػذيف يتوفػػػوف مػػػنكـ ويػػػذروف أزواجػػػا يتربصػػػف   واآليػػػة مخصصػػػة لعمػػػـو قولػػػه تعػػػالط:    
. كمػا اسػتدلوا بمػا رول عػف عمػر وعبػد اهلل بػف مسػعود وزيػد ٜ٘ ﴾بأنفسهف أربعػة أشػهر وعشػرا

بد اهلل بف عمر وأبػي هريػرة رضػي اهلل عػنهـ أنهػـ قػالوا فػي المتػوفط عنهػا زوجهػا: بف ثابت وع
 ٓٙإذا ولدت وزوجها عمط سرير  جاز لها أف تتزوج.

واستدلوا كذلؾ بما رول عف المسور بف مخرمة أف سبيعة األسممية نفسػت بعػد وفػاة زوجهػا    
ا وقيػؿ: ٔٙتنكا فأذف لها فنكحػت بمياؿ، فجاءت إلط النبي صمط اهلل عميه وسمـ فاستأذنته أف 

إنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعيف ليمة، قاؿ الزهرل: وال أر  بأسا أف تتزوج وهي في دمهػا 
 ٕٙغير أنه ال يقربها زوجها حتط تطهر. 

ف لػػـ يمػػض عميهػػا أربعػػة     ووجػػه الداللػػة أف الحامػػؿ المتػػوفط عنهػػا زوجهػػا تنقضػػي عػػدتها وا 
اة بساعة، ثـ تحؿ ل زواج، وألف المقصود مػف العػدة مػف ذوات أشهر وعشر، بؿ ولو بعد الوف
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األقػػراء العمػػـ ببػػراءة الػػرحـ، ووضػػع الحمػػؿ فػػي الداللػػة عمػػط البػػراءة فػػوؽ مضػػي المػػدة، فكػػاف 
 ٖٙ.انقضاء العدة به أولط مف االنقضاء بالمدة

رضػػي اهلل عػػنهـ. . . وابػػف أبػػي  -فػػي إحػػد  الػػروايتيف عنػػه  -وذهػػا عمػػي وابػػف عبػػاس    
ليمػػػط وسػػػحنوف إلػػػط أف الحامػػػؿ المتػػػوفط عنهػػػا زوجهػػػا تعتػػػد بأبعػػػد األجمػػػيف: وضػػػع الحمػػػؿ أو 

 ٗٙمضي أربعة أشهر وعشر، أيهما كاف أخيرا تنقضي به العدة. 

نكـ ويػػذروف أزواجػػا يتربصػػف بأنفسػػهف والػػذيف يتوفػػوف مػػ  واسػػتدلوا عمػػط هػػذا بقولػػه تعػػالط:    
ا فاآليػػة الكريمػػة فيهػػا عمػػـو وخصػػوص مػػف وجػػه؛ ألنهػػا عامػػة تشػػمؿ ٘ٙ ﴾أربعػػة أشػػهر وعشػػرا

وقولػػه  ﴾أربعػػة أشػػهر وعشػػرا المتػوفط عنهػػا زوجهػػا حػػامال كانػػت أو حػػائال وخاصػػة فػػي المػػدة 
، ألنهػا ا فيها عمـو وخصوص أيضاٙٙ ﴾وأوالت األحماؿ أجمهف أف يضعف حممهف  تعالط: 

تشمؿ المتوفط عنها وغيرها وخاصة في وضع الحمؿ، والجمع بيف اآليتػيف والعمػؿ بهمػا أولػط 
مػػػف التػػػرجيا باتفػػػاؽ أهػػػؿ األصػػػوؿ؛ ألنهػػػا إذا اعتػػػدت بأقصػػػط األجمػػػيف فقػػػد عممػػػت بمقتضػػػط 
ف اعتػػدت بوضػػع الحمػػؿ فقػػد تركػػت العمػػؿ ب،يػػة عػػدة الوفػػاة، ف عمػػاؿ النصػػيف معػػا  اآليتػػيف، وا 

 ٚٙؿ أحدهما.خير مف إهما

ف كاف حممها ب راقة ماء زوجها في فرجهػا  -عند االمامية : عدة طالؽ الزوجة الحامؿ      وا 
إلط وضع الحمؿ وال فرؽ بػيف الحػرة واألمػة . امػا المتػوفط عنهػا زوجهػا إف  -مف دوف دخوؿ 

 ٛٙكانت حرة حامال فعدتها أبعد األجميف مف المدة المذكورة ووضع الحمؿ .

 مةعدة األ : المطمب الرابع

تنتهي عدة األمة إف كانت حامال بوضع الحمؿ كالحرة. فػ ف لػـ تكػف حػامال، وكانػت العػدة    
 مف وفاة فهي عمط النصؼ مف عدة الحرة، فتكوف شهريف وخمسة أياـ.
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ف ف كانت العدة مف طالؽ وكانت األمة ممف يحضف كانت عػدتها قػرأيف، وهمػا حيضػتاف،    
المعروؼ في تفسير القرء، لقوؿ النبي صمط اهلل عميػه وسػمـ: طػالؽ أو طهراف، عمط الخالؼ 

 ٜٙاألمة اثنتاف وعدتها حيضتاف.

وهذا ألف الرؽ منصؼ، والحيضة ال تتجزأ، فأكممت فصػارت قػرأيف. . وقػد أشػار عمػر بػف    
ف  الخطاا رضػي اهلل عنػه إلػط ذلػؾ بقولػه: لػو اسػتطعت أف أجعمهػا حيضػة ونصػفا لفعمػت. وا 

يحضػػػف لصػػغر، أو إيػػاس، وكػػػذا التػػي بمغػػػت بالسػػف ولػػـ تحػػػض، فعػػدتها عنػػػد  كانػػت ممػػف ال
الحنفيػػة، وفػػي القػػوؿ األظهػػر لمشػػافعي، وروايػػة عػػف أحمػػد: شػػهر ونصػػؼ، عمػػط النصػػؼ مػػف 
عػػػدة الحػػػرة، ولػػػـ يكمػػػؿ الشػػػهر الثػػػاني؛ ألف األشػػػهر متجزئػػػة، فػػػأمكف تنصػػػيفها. وقيػػػؿ: تكػػػوف 

ثانيػػة عػػف أحمػػد عميهػػا المػػذها، وهػػو مػػرول  عػػدتها شػػهريف، وهػػذا قػػوؿ ثػػاف لمشػػافعي، وروايػػة
سػػحاؽ؛ ألف األشػػهر بػػدؿ مػػف القػػروء، وعػػدة التػػي تحػػيض قػػرءاف، فعػػدة  عػػف عطػػاء والزهػػرل وا 
التػػي ال تحػػػيض شػػػهراف. وتكػػػوف عػػػدتها ثالثػػػة أشػػهر، كػػػالحرة، وألف العػػػدة لمعمػػػـ ببػػػراءة الػػػرحـ 

مشػافعي، وروايػة ثالثػة عػف وذلؾ معنط ال تختمؼ فيه األمة عف الحرة، وهذا أيضا قػوؿ ثالػث ل
 ٓٚأحمد وهو مرول عف الحسف ومجاهد وعمر بف عبد العزيز والنخعي .

وعنػد االماميػة : عػدة طػالؽ الزوجػة األمػة غيػػر الحامػؿ فػي التػي تحػيض وكانػت مسػػتقيمة    
واألحػػوط انتظػار انتهػػاء  ،فػ ذا رأت دـ الحيضػػة الثانيػة فقػػد خرجػت مػػف العػدة ،الحػيض طهػػراف
ف كانت غير مستقيمة الحيض فعػدتها خمسػة وأربعػوف يومػا . وعػدة األمػة  ،رةالحيضة األخي وا 

سػػواء أكػػاف  ،الحائػػؿ ذات الولػػد مػػف الوفػػاة كعػػدة الحػػرة عمػػط األقػػو  أربعػػة أشػػهر وعشػػرة أيػػاـ
وكذلؾ غير ذات الولد مػف وفػاة  ،االعتداد مف وفاة سيدها أـ مف وفاة زوجها إذا كانت مزوجة

 ،سيدها إذا كانت موطوءة له . وأما عػدتها مػف وفػاة زوجهػا فالظػاهر أنهػا شػهراف وخمسػة أيػاـ
 ٔٚإما إذا كانت حامال فعدتها أبعد األجميف مف عدة الحائؿ ومف وضع الحمؿ . 
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  عدة اآليسة :المطمب الخامس

ديدا يعسػػػر ضػػػبطه نحػػػاوؿ حصػػػر  فػػػي اختمػػػؼ الفقهػػػاء فػػػي تحديػػػد سػػػف اإليػػػاس اختالفػػػا شػػػ   
 :  ٕٚاألقواؿ التالية 

القوؿ األوؿ: ال يحد اإلياس بمدة ا بؿ إياسها أف تبم  مف السف ما ال يحيض مثمها فيػه، فػ ذا 
بمغتػػػها وانقطػػػع دمهػػػا ا حكػػػـ ب ياسػػػها، فمػػػا رأتػػػه بعػػػد االنقطػػػاع حػػػيض ا فيبطػػػؿ بػػػه االعتػػػداد 

شػهر وتزوجػت ا ثػـ رأت الػدـ، وهػو قػوؿ بعػض باألشهرا ويفسػد نكاحهػا إف كانػت اعتػدت باأل
الحنفيػػة، واسػػتدؿ لػػه السرخسػػي بقولػػه: )ألنػػه معنػػط فػػي باطنهػػا ال يوقػػؼ عمػػط حقيقتػػه، فػػال بػػد 
ذا بمغػػت مػػف السػػف مػػا ال يحػػيض فيػػه مثمهػػا وهػػي ال تػػر   مػػف اعتبػػار السػػبا الظػػاهر فيػػه ا وا 

 ٖٚالدـ فالظاهر أنها آيسة( .

 ، وقد اختمؼ في تحديد هذ  السف عمط اآلراء التالية:القوؿ الثاني: تحديد  بسف معينة

الػػرأل األوؿ:  يحػػد بخمػػس وخمسػػيف سػػنة، وهػػو روايػػة الحسػػف عػػف أبػػي حنيفػػة ا قيػػؿ فيػػه إف 
ف عميػػه أكثػػر المشػػايخ ا فمػػا رأتػػه مػػف الػػدـ بعػػدها فمػػيس بحػػيض فػػي ظػػاهر  عميػػه االعتمػػاد ا وا 

االعتػداد باألشػهر ا إف جاءهػا قبػؿ  المذهاا إال إذا كاف دما خالصا فحيض ا حتػط يبطػؿ بػه
تمػػاـ األشػػهر ال بعػػدها ا حتػػط ال تفسػػد األنكحػػة ا قػػالوا: وهػػو المختػػار لمفتػػو  ا وعميػػه فالنكػػاح 

 إف وقع بعد انقضاء األشهر ثـ رأت الدـ جائز.

الػػػػرأل الثػػػػاني: يحػػػػد بخمسػػػػيف سػػػػنة ا وهػػػػو قػػػػوؿ لمحنفيػػػػة وروايػػػػة عػػػػف أحمػػػػد، وقػػػػوؿ لمشػػػػافعية  
 ذلؾ بقوؿ عائشة رضي اهلل عنها: لف تر  المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسيف.واستدلوا عمط 

الرأل الثالث: أف اإلياس له حداف: أعمط وأدنط. فأقمه خمسوف سنة، وهػو قػوؿ المالكيػة وقػوؿ 
 لمحنابمة، وقد اختمفوا في أعال  كما يمي:
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تبمػ  خمسػيف فػدمها مذها المالكية: أنمف بمغت سػبعيف فػدمها غيػر حػيض قطعػا، ومػف لػـ    
فيهمػا. ومػا بػيف ذلػؾ يرجػع فيػه لمنسػاء    -أل ذوات الخبػرة  -حيض قطعا. وال يسأؿ النسػاء 

 ٗٚ ألنه مشكوؾ فيه.

مػػذها الحنابمػػة: أعػػال  عنػػد أحمػػد عمػػط هػػذ  الروايػػة سػػتوف سػػنة ا تيػػأس بعػػدها يقينػػا، ومػػا    
والصػػالة، وتقضػػي الصػػـو بػػيف الخمسػػيف والسػػتيف مػػف الػػدـ مشػػكوؾ فيػػه ا ال تتػػرؾ لػػه الصػػـو 

المفػػػروض احتياطػػػا، قػػػاؿ ابػػػف قدامػػػة :)الصػػػحيا إف شػػػاء اهلل أنػػػه متػػػط بمغػػػت المػػػرأة خمسػػػيف 
فانقطع حيضها عف عادتها عدة مرات لغير سبا فقػد صػارت آيسػة   ألف وجػود الحػيض فػي 

 ٘ٚحؽ هذ  نادر ا بدليؿ قمة وجود ( .

وقػػد اختمػػؼ أصػػحاا هػػذا القػػوؿ عمػػط القػػوؿ الثالػػث: أف سػػف اليػػأس يختمػػؼ بػػاختالؼ البيئػػة، 
 اآلراء التالية:

الرأل األوؿ: سف اليأس بالنسبة إلط كؿ امرأة بيأس نساء عشيرتها مف األبويف   لتقاربهف فػي 
الطبػػع. فػػ ذا بمغػػت السػػف الػػذل ينقطػػع فيػػه حيضػػهف فقػػد بمغػػت سػػف اليػػأس ا وهػػو أحػػد قػػولي 

 الشافعي .

وبعػض ا فهػو لمعربيػات سػتوف عامػا ا ولمعجميػات الػرأل الثػاني: التفريػؽ بػيف بعػض األجنػاس 
خمسػػوف، وهػػو روايػػة عػػف أحمػػد، وعمػػؿ ذلػػؾ بػػأف العربيػػة أقػػو  طبيعػػة، وهػػو روايػػة كػػذلؾ عنػػد 
الحنفية، قاؿ السرخسي:)وفصؿ في رواية بيف الروميات والخراسانيات، ففي الروميػات التقػدير 

 ٙٚلتقدير بستيف سنة( .بخمسيف سنة، ألف الهـر يسرع إليهف ا وفي الخراسانيات ا

ئِػػي   : وعػػدة اليائسػػة مػػف الحػػيض والصػػغيرة التػػي لػػـ تبمػػ  ا ثالثػػة اشػػهر ا قػػاؿ تعػػالط    َوالالَّ
ـْ َيِحْضػفَ  ئِػي لَػ ـْ َفِعػدَُّتُهفَّ َثاَلثَػُة َأْشػُهٍر َوالالَّ ـْ ِإِف اْرَتْبػُت ا وهػذ  ٚٚ ﴾َيِئْسَف ِمَف اْلَمِحيِض ِمػْف ِنَسػاِئُك

َيَتَربَّْصػَف ِبَأْنُفِسػِهفَّ َثاَلثَػَة   لالية التػي فػي سػورة البقػرة حيػث قػاؿ سػبحانه : االية جاءت مبينة 
ا عػػف ابػػي كعػػا اف ناسػػًا مػػف اهػػؿ المدينػػة لمػػا نزلػػت هػػذ  االيػػة التػػي فػػي البقػػرة فػػي ٛٚ ﴾قُػػُروءٍ 
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 عدة النساء قالوا : لقد بقي مف عدة النساء عدد لـ تذكر في القرآف الصغار والكبار الالتي قد
ئِػػي   انقطػػع عػػنهف الحػػيض وذوات الحمػػؿ ا فػػأنزؿ اهلل تعػػالط فػػي سػػورة النسػػاء الطػػالؽ  َوالالَّ

 ٜٚ. ﴾َيِئْسَف ِمَف اْلَمِحيضِ 

وعنػػػد االماميػػػة : وقػػػاؿ: المرتضػػػط رضػػػي اهلل عنػػػه: عميهمػػػا العػػػدة مثػػػؿ عػػػدة مػػػف لػػػـ تبمػػػ     
 ٓٛالمحيض، وااليسة مف المحيض ومثمها تحيض عدتها ثالثة أشهر.

 الخاتمة : 

لقد تـ بعوف اهلل وفضمه اتمػاـ هػذا البحػث المتواضػع والػذل اسػتخمص منػه بعػض النتػائج      
 التالية : 

سػػالـ والفقهػػاء بموضػػوع العػػدة واحكامهػػا وحرصػػهـ عمػػط تطبيقهػػا عمػػط ارض اهتمػػاـ اإل .1
 الواقع . 

شػػػرعت العػػػدة لحكػػػـ كثيػػػرة منهػػػا معرفػػػة بػػػراءة الػػػرحـ حتػػػط ال تخػػػتمط االنسػػػاا بعضػػػها  .2
 ببعض . 

وجوا العدة عمط كؿ معتدة فعميها التربص واالنتظار ثالثة قروء اف كانػت معتػدة مػف  .3
 طالؽ واربعة اشهر وعشرا اف كانت معتدة مف وفاة . 

 ف طريؽ المراجعة . تهيئة فرصة لمزوجيف في الطالؽ العادة الحياة الزوجية ع .4
 وجوا نفقة وسكنط المعتدة عمط زوجها في حاؿ الطالؽ الرجعي . .5
جػػواز الخػػروج لممعتػػدة لمضػػرورة والمصػػمحة كػػالخروج لمعمػػؿ او العػػالج او الخػػوؼ مػػف  .6

 هدـ او غرؽ وذلؾ لما فيه مصمحة لها وحفظًا لعرضها . 

الجهػد المتواضػع ويجعمػه خالصػًا وفي الختاـ اسأؿ اهلل سبحانه وتعالط اف يتقبؿ منػي هػذا     
لوجهه الكريـ واف يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضػا  انػه سػميع مجيػا واخػر دعوانػا اف الحمػد هلل 

 را العالميف . 
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 الهوامش
                                                           

 .ٓٚاإلسراء:  (ٔ)
لسػاف العػرا ا محمػد بػف مكػـر بػف عمػط، أبػو الفضػؿ، جمػاؿ الػديف ابػف منظػور األنصػارل  اإلفريقػػط  (ٕ)

 . ٕٔٛ/ٖهػ ا  ٗٔٗٔا  ٖبيروت ا ط –هػ( ا دار صادر ٔٔٚ)ت
 -هػػػػ( ا المكتبػػػة العمميػػػة ٓٚٚالمصػػػباح المنيػػػر ا أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي الفيػػػومي ثػػػـ الحمػػػول )ت (ٖ)

 . ٗٗ/ٕبيروت ا 
هػػ( ا تحقيػؽ: محمػود خػاطر ا ٙٙٙمختار الصػحاح ا محمػد بػف أبػي بكػر بػف عبػدالقادر الػرازل ا )ت( ٗ)

 . ٙٔٗا صٜٜ٘ٔ - ٘ٔٗٔبيروت ا  –مكتبة لبناف ناشروف 
 . ٕٔٛ/ٖلساف العرا ا  (٘)
 . ٖٙالتوبة:  (ٙ)
هػػػ( ا تحقيػػؽ : محمػػد محيػػي ٜٕٛٔالمبػػاا ا عبػػد الغنػػي بػػف طالػػا بػػف حمػػادة بػػف إبػػراهيـ الغنيمػػي )ت (ٚ)

 . ٓٛ/ٖالديف عبد الحميد ا المكتبة العممية، بيروت ا 
مواهػػا الجميػػؿ لشػػرح مختصػػر خميػػؿ ا شػػمس الػػديف أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف  (ٛ)

ـ ا ٖٕٓٓ -هػػػػػػ ٖٕٗٔالكتػػػػػا ا  هػػػػػػ(ا تحقيػػػػػؽ : زكريػػػػػا عميػػػػػرات ا دار عػػػػػالـٜٗ٘الطرابمسػػػػػي )ت
ٗ/ٔٗٓ . 

هػػػ( ا دار الكتػػا ٜٚٚالمحتػػاج ا شػػمس الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد الخطيػػا الشػػربيني الشػػافعي )ت ( مغنػػيٜ)
 . ٖٗٛ/ٗـ ا ٜٜٗٔ -هػ ٘ٔٗٔا ٔالعمميةا بيروت ا ط

هػػػ( ا ٔ٘ٓٔكشػػاؼ القنػػاعا منصػػور بػػف يػػونس بػػف صػػالح الػػديف ابػػف حسػػف بػػف إدريػػس البهػػوتط )ت( ٓٔ)
 . ٔٔٗ/٘دار الكتا العممية ا بيروت ا 

لجػػامع لممصػػطمحات الفقهيػػة ا عبػػد اهلل عيسػػة ابػػراهيـ الغػػديرل ا دار المحجػػة البيضػػاء ا ( القػػاموس أٔ)
 .  ٕٖٙـ ا صٜٜٛٔا  ٔبيروت ا ط

ـ ا ٜٚٚٔا  ٕسػػػػػالـ ا محمػػػػػد مصػػػػػطفط شػػػػػمبي ا دار النهضػػػػػة العربيػػػػػة ا طاحكػػػػػاـ االسػػػػػرة فػػػػػي اإل( ٕٔ)
 . ٕٚٙص
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ا  ٕالمصػػػرية ا القػػػاهرة ا ط هػػػػ( ا دار الكتػػػاٖ٘ٚٔاالحػػػواؿ الشخصػػػية ا عبػػػد الوهػػػاا خػػػالؼ )ت( ٖٔ)
 . ٖ٘ٗـا صٖٜٛٔ -هػٖٚ٘ٔ

بداية المجتهد ا أبػو الوليػد محمػد بػف أحمػد بػف محمػد بػف أحمػد بػف رشػد القرطبػي الشػهير بػابف رشػد ( ٗٔ)
. البحػر الرائػؽ ا زيػف  ٚٗ/ٕـ ا  ٕٗٓٓ -هػػ ٕ٘ٗٔالقػاهرة ا  –هػ( ا دار الحػديث ٜ٘٘الحفيد )ت

هػػػ( ا دار الكتػػاا اإلسػػالمي ا ٜٓٚؼ بػػابف نجػػيـ المصػػرل )تالػػديف بػػف إبػػراهيـ بػػف محمػػد، المعػػرو 
. شرح منتهط االرادات ا منصور بف يػونس بػف صػالح الػديف ابػف حسػف بػف إدريػس  ٜٖٔ/ٗا  ٕط

. مغني المحتاج  ٖ٘/ٖـا ٖٜٜٔ -هػ ٗٔٗٔا  ٔهػ( ا عالـ الكتا ا طٔ٘ٓٔالبهوتط الحنبمط )ت
 . والصراط القويـ اٜٕٖالطوسي ا دار الفكر ا ص، الوسيمة إلط نيؿ الفضيمة اابف حمزة ٖٗٛ/ٖا 

ا  ٔبيػػػروت ا ط -الشػػػهيد السػػػيد محمػػػد صػػػادؽ الصػػػدر ا دار االضػػػواء لمطباعػػػة والنشػػػر والتوزيػػػع 
 .ٖٕٕا ص  ٜٜٛٔ

الػػػروض المربػػػع ا منصػػػور بػػػف يػػػونس بػػػف صػػػالح الػػػديف ابػػػف حسػػػف بػػػف إدريػػػس البهػػػوتط الحنبمػػػط ( ٘ٔ)
 . ٚٙٚ/ٔهػ( ا مؤسسة الرسالة ا ٔ٘ٓٔ)ت

هػػػ( ا دار ٚٛ٘بػػدائع الصػػنائع ا عػػالء الػػديف، أبػػو بكػػر بػػف مسػػعود بػػف أحمػػد الكاسػػاني الحنفػػي )ت( ٙٔ)
 . ٜٓٓ/ٕ. الروض المربع ا  ٜٔٔ/ٖـ ا ٜٙٛٔ -هػ ٙٓٗٔا  ٕالكتا العممية ا ط

 . ٕٕٛ :( البقرةٚٔ)
هػػ(، تحقيػؽ: هاشػـ الرسػولي ٕٔٔٔ، )تعبد عمي بف جمعة العروسي الحويزل تفسير نور الثقميف ا( ٛٔ)

 .ٖٕٔو  ٖٕٓ/ٔهػ  ا ٕٔٗٔ، ٗالمحالتي، مؤسسة إسماعيمياف، قـ، ط
ـ ٕٕٓٓهػ ػ ٖٕٗٔ، ٕتفسير االمثؿ ا ناصر مكاـر الشيرازل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط (ٜٔ)

 . ٚٗٔ/ٔا 
قيػػػؽ وتعميػػػؽ: لجنػػػة مػػػف هػػػػ(، تحٛٗ٘مجمػػػع البيػػػاف ا أبػػػو عمػػػي الفضػػػؿ بػػػف الحسػػػف الطبرسػػػي، )ت ( ٕٓ)

ـا ٜٜ٘ٔ -هػػػ٘ٔٗٔ، ٔالعممػاء والمحققػيف األخصػائييف، مؤسسػة األعممػي لممطبوعػات، بيػروت، ط
ٔ/ٖٕٙ . 

 . ٗ :الطالؽ (ٕٔ)
 . ٖٗٙ/ٛتفسير االمثؿ ا ( إٕ)
 . ٖٕٗ :البقرة (ٖٕ)



 الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 
 

119 

                                                                                                                                                                                     

هػػػػ(، مؤسسػػػة اسػػػماعيمياف، )تصػػػوير عمػػػط ٕٓٗٔتفسػػػير الميػػػزاف ا محمػػػد حسػػػيف الطباطبػػػائي، )ت( ٕٗ)
 . ٕٖٔ/ٕـ(ا ٜٗٚٔالطبعة البيروتية الثالثة، 

 . ٕا رقـ  ٛ٘/ٙالكافي ا باا عدة المطمقة وايف تعتد ا ( ٕ٘)
اء التػراث ا وسائؿ الشيعة ا محمد بف الحسػف الحػر العػاممي ا مؤسسػة اؿ البيػت عمػيهـ السػالـ الحيػ( ٕٙ)

 . ٕٔٗ/ٗقـا 
 . ٗٔٔ/٘الكافي ا ( ٕٚ)
 .  ٘ٚ/ٙ( الكافي ا ٕٛ)
 . ٙٓٔ/ٙالكافي ا ( ٜٕ)
روضػػػػة الطػػػػالبيف ا أبػػػػو زكريػػػػا محيػػػػي الػػػػديف يحيػػػػط بػػػػف شػػػػرؼ النػػػػوول  ،ٕ٘ٓ/ٖبػػػػدائع الصػػػػنائع ا ( ٖٓ)

ـا ٜٜٔٔهػػػػ / ٕٔٗٔا  ٖهػػػ( ا تحقيػػؽ: زهيػػػر الشػػاويش ا المكتػػا اإلسػػػالمي، بيػػروت ا طٙٚٙ)ت
، نيػػػؿ األوطػػػار ا محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل ٓٚٔ، المغنػػػي البػػػف قدامػػػةا صٓٔٗ/ٛ

ا  ٔديف الصػػبابطي ا دار الحػػديث، مصػػر ا طهػػػ( ا تحقيػػؽ: عصػػاـ الػػٕٓ٘ٔالشػػوكاني اليمنػػي )ت
، الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف ا أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر ٓٓٔ/ٚـا ٖٜٜٔ -هػػػ ٖٔٗٔ

هػػ( ا المحقػؽ: هشػاـ سػمير البخػارل ا  ٔٚٙبف فرح األنصارل الخزرجػي شػمس الػديف القرطبػي )ت
 . ٚٚٔ/ٖـا  ٖٕٓٓ - هػ ٖٕٗٔدار عالـ الكتا، الرياض، السعوديةا 

 .ٔ :الطالؽ (ٖٔ)
( الفروع مف الكافي ا ثقة االسالـ الكميني ا ضبطه وصححه خرج احاديثػه وعمػؽ عميػه: محمػد جعفػر ٕٖ)

ا بػاا عػدة المطمقػة وايػف تعتػد ا  ٕٜٜٔا  ٔبيػروت ا ط -شمس الديف ا دار التعارؼ لممطبوعػات 
 .  ٖا رقـ ٛ٘/ٙ

هػػ(، تحقيػؽ: عمػي أكبػر ٜٕٖف إسحاؽ الكمينػي، )تالكافي في الفقه ا أبو جعفر محمد بف يعقوا ب (ٖٖ)
 .ٕٖٔهػ ا صٖٛٛٔ، ٖالغفارل، دار الكتا اإلسالمية، طهراف، ط

 . ٔالطالؽ:  (ٖٗ)
 . ٙٔٔ/ٙهػ ا ٙٔٗٔ، ٔالرسوؿ الغفار، مؤسسة النشر اإلسالمي، قـ، ط الكافي ا عبد (ٖ٘)
محمد بف عمي بف محمػد بػف عبػد  ، فتا القدير إ٘ٓ/ٖ، البدائعا ٗ٘ٔ/ٛٔالجامع ألحكاـ القرآفا  (ٖٙ)

، جػػواهر ٖٖٗ/ٗهػػػ ا  ٗٔٗٔا  ٔهػػػ( ا دار ابػػف كثيػػر، بيػػروت ا طٕٓ٘ٔاهلل الشػػوكاني اليمنػػي )ت
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، الفواكػػه الػػدواني ا احمػػد بػػف غػػانـ )أو غنػػيـ( بػػف سػػالـ ابػػف مهنػػا، شػػهاا ٖٜٖ-ٜٖٔ/ٔاإلكميػػؿا 
، مغنػػي ٜٛ/ٕـا ٜٜ٘ٔ - هػػػ٘ٔٗٔهػػػ( ا دار الفكػػر ا ٕٙٔٔالػػديف النفػػراول األزهػػرل المػػالكي )ت

، نيػػؿ األوطػػار لمشػػوكانيا ٙٚٔ، ٓٚٔ/ٜ، المغنػػيا ٘ٔٗ/ٛ، روضػػة الطػػالبيفا ٕٓٗ/ٖالمحتػػاجا 
ٚ/ٔٓٓ. 

الفروع مف الكافي ا كتاا الطالؽ ا باا في تأويؿ قوله تعالط ال تخرجوهف مػف بيػوتهف وال يخػرجف  (ٖٚ)
 .ٕا رقـ ٖٙ/ٖا 

عبد اهلل بف أحمد بف محمد بػف قدامػة الجمػاعيمي المقدسػي  الكافي في الفقه ا أبو محمد موفؽ الديف (ٖٛ)
 ٗٔٗٔ، ٔهػػ( ا دار الكتػا العمميػة ا طٕٓٙثـ الدمشقي الحنبمي، الشهير بػابف قدامػة المقدسػي )ت

هػػػػػػػا ٖٔٗٔسػػػػػػالمية ا قػػػػػػـ ا ة ا الشػػػػػػيخ المفيػػػػػػد ا دار الكتػػػػػػا اإل. المقنعػػػػػػٕٖٔـا ص ٜٜٗٔ -هػػػػػػػ 
هػػػ(، ٓٙٗالحسػف المعػػروؼ بالشػيخ الطوسػي، )ت . تهػذيا االحكػاـا أبػو جعفػػر محمػد بػف ٖ٘٘ص

هػػػ ا  ٖ٘ٙٔ، ٗتحقيػػؽ وتعميػػؽ: السػػيد حسػػف الموسػػول الخرسػػاف، دار الكتػػا اإلسػػالمية، طهػػراف، ط
. المبسوط ا أبو جعفر محمد بف الحسف المعػروؼ بالشػيخ الطوسػي ا المكتبػة المرتضػوية ا ٖٙٔ/ٛ
ٗ/ٕٔٚ 

. المجمػوع ا أبػو زكريػا  ٜ٘/ٕالمجتهػد ونهايػة المقتصػدا . بدايػة  ٗٗ/ٔ. الهدايةا  ٖ٘ٓ/ٖالبدائعا  (ٜٖ)
 ٕٕٗ/ٛ. روضػة الطػالبيف ا  ٘/ٚٔهػػ( ا دار الفكػرا ٙٚٙمحيي الديف يحيط بف شػرؼ النػوول )ت

 . ٕٛٛ. احكاـ الزواج ا عمر سميماف االشقر ا دار النفائس ا ص
 . ٗا رقـ  ٚٙ/ٖالفروع مف الكافي ا كتاا الطالؽ ا باا اف المطمقة ثالثًا ال سكنط لها وال نفقة ا  (ٓٗ)
 . ٖٜ/ٖ. المباا ا  ٖ٘ٓ/ٖالبدائع ا  (ٔٗ)
هػ( ا دار ٕٔٗٔالشرح الصغيرا أبو العباس أحمد بف محمد الخموتي، الشهير بالصاول المالكي )ت (ٕٗ)

 . ٘/ٚٔالمجموع ا  ،ٙٛٙ/ٔالمعارؼا 
. الهدايػػػة ا عبػػػد الػػػرحيـ بػػػف الحسػػػف بػػػف عمػػػي اإلسػػػنول  ٖٛٓ-ٖٚٓ/ٖ. البػػػدائع ا  ٖٜ/ٖالمبػػػاا ا ( ٖٗ)

هػػ( ا المحقػؽ: مجػدل محمػد سػرور باسػموـ ا دار الكتػا ٕٚٚالشافعّي، أبو محمد، جمػاؿ الػديف )ت
. بمغػػػة السػػػالؾ ا أحمػػػد الصػػػاول ا تحقيػػػؽ ضػػػبطه وصػػػححه: محمػػػد عبػػػد  ٘ٗ/ٔا ٜٕٓٓالعممػػػي، 

 .  ٛٙ/ٜ. روضة الطالبيف ا  ٙٙٗ/ٔـا ٜٜ٘ٔ -هػ ٘ٔٗٔيف ا دار الكتا العممية ا السالـ شاه
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مّحمػػػػد جػػػواد مغنيػػػػة ا مؤسسػػػػة  . الفقػػػػه عمػػػػط المػػػذاها الخمسػػػػة ا ٕٖ/ٖٔالوسػػػيمة الػػػػط الفضػػػيمة ا  (ٗٗ)
 . ٖٙٛا ص ٔالصادؽ لمطباعة والنشرا طهراف ا ط

 ٜٙٗ/  ٕالدسػػػػوقي  ٖٓٙ - ٜٜ٘/  ٕ، ابػػػػف عابػػػػديف ٖٚٓ/  ٗ، فػػػػتا القػػػػدير ٖٜٔ/  ٖالبػػػػدائع  (٘ٗ)
 ٛروضة الطػالبيف  ٖٙٛ - ٖٗٛ/  ٖ، مغني المحتاج ٜٔ/  ٕ، الفواكه ٖ٘ٛ/  ٔجواهر اإلكميؿ 

 .ٚٔٗ/  ٘، كشاؼ القناع ٜٔ/  ٜ، المغني البف قدامة مع الشرح ٖٛٙ/ 
 . ٜٙٗ/  ٕ، الدسوقي ٜٔ/  ٕ، الفواكه ٜٖٙ/  ٛروضة الطالبيف  (ٙٗ)
 . ٕٕٛ :البقرة (ٚٗ)
 . ٕٖٛ/ٕالوسيمة الط نيؿ الفضيمة ا  (ٛٗ)
 .ٖٓ/  ٙالمبسوط  (ٜٗ)
 .  ٖٕٗ :البقرة (ٓ٘)
صحيا البخارل ا محمد بف إسماعيؿ بف إبراهيـ بف المغيرة البخارل، أبو عبد اهلل ا المحقؽ: محمػد  (ٔ٘)

 . ٕٔٛٔا رقـ  ٜٜ/ٕهػ ا ٕٕٗٔا  ٔزهير بف ناصر الناصر ا دار طوؽ النجاة ا ط
، ٘ٚٗ/  ٕ، الدسػػػوقي ٖٓٙ/  ٕ، ابػػػف عابػػػديف ٖٔٔ/  ٗفػػػتا القػػػدير  ٜ٘ٔ - ٕٜٔ/  ٖالبػػػدائع  (ٕ٘)

، ٜٖٙ، ٜٖ٘/  ٖ، مغنػػػي المحتػػػػاج ٜٜٖ، ٜٖٛ/  ٛ، روضػػػة الطػػػالبيف ٖٜ/  ٕالفواكػػػه الػػػدواني 
 .٘ٔٗ/  ٘كشاؼ القناع  ٚٓٔ، ٙٓٔ/  ٜالمغني البف قدامة مع الشرح 

 .ٖٜ/  ٕالفواكه الدواني  (ٖ٘)
 . ٖٖ/ٖالصالحيف ا سماحة السيد عمي الحسيني السيستاني ا دار المؤرخ العربيا  منهاج (ٗ٘)
 .ٗ :الطالؽ (٘٘)
/  ٛ، روضػػػة الطػػػالبيف ٖٛٛ/  ٖ، مغنػػػي المحتػػػاج ٗٚٗ/  ٕ، الدسػػػوقي ٜٙٔ، ٕٜٔ/  ٖالبػػػدائع  (ٙ٘)

 .ٓٔٔ/  ٜ، المغني البف قدامة مع الشرح الكبير ٖٖٚ
/  ٕ، الفواكػػػه الػػػدواني ٖٗٙ/  ٔ، جػػػواهر اإلكميػػػؿ ٗٚٗ/  ٕ، حاشػػػية الدسػػػوقي ٜٙٔ/  ٖالبػػػدائع  (ٚ٘)

، حاشػػية الجمػػؿا سػػميماف بػػف عمػػر بػػف منصػػور العجيمػػي األزهػػرل، ٖٛٛ/  ٖ، مغنػػي المحتػػاج ٕٜ
/  ٜ، المغنػي البػف قدامػة مػع الشػرح الكبيػر ٗ٘ٗ/  ٗهػ( ا دار الفكرا ٕٗٓٔالمعروؼ بالجمؿ )ت

 .ٗٚٔ/  ٖر القرطبي ، تفسيٓٔٔ
 .ٜٚٔ، ٜٙٔ/  ٖالبدائع  (ٛ٘)
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 .ٖٕٗ: البقرة (ٜ٘)
 .ٗٚٔ/  ٖالقرطبي  تفسير ٜٙٔ/  ٖالبدائع  (ٓٙ)
هػ( ا المحقؽ: محمد فػؤاد ٕٔٙمسمـ بف الحجاج أبو الحسف القشيرل النيسابورل )ت صحيا مسمـ ا (ٔٙ)

 . ٖٗٙ/ٗبيروت ا  –عبد الباقي ا دار إحياء التراث العربي 
هػػػػ( ا مكتبػػػة مصػػػطفط ٕٛٔٔالسػػػالـ ا محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ األميػػػر الكحالنػػػي الصػػػنعاني )ت سػػػبؿ( ٕٙ)

ا  ٘ٛ/  ٚ، ونيػػؿ األوطػػار لمشػػوكاني ٜٚٔ، ٜٙٔ/  ٖـا ٜٓٙٔهػػػ/ ٜٖٚٔا  ٗالبػػابي الحمبػػي ا ط
 .ٜٚٔ/  ٖالبدائع 

 .ٜٚٔ/  ٖالبدائع  (ٖٙ)
/  ٚا نيػؿ األوطػػار  ٜٙٔ/  ٖ، سػػبؿ السػالـ ٓٔٔ - ٜٓٔ/  ٓٔصػحيا مسػمـ  ٜٚٔ/  ٖالبػدائع  (ٗٙ)

 .٘ٚٔ - ٗٚٔ/  ٖتفسير القرطبي  ،٘ٛ
 .ٖٕٗ: البقرة  (٘ٙ)
 .ٗ :الطالؽ (ٙٙ)
نيؿ األوطػارا محمػد  ٜٙٔ/  ٖ، سبؿ السالـ ٓٔٔ/  ٓٔ، صحيا مسمـ ٘ٚٔ/  ٖتفسير القرطبي  (ٚٙ)

هػػ( ا تحقيػؽ: عصػاـ الػديف الصػبابطي ا ٕٓ٘ٔبف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشوكاني اليمني )ت
 .ٜٚٔ - ٜٙٔ/  ٖوالبدائعا  ،٘ٛ/  ٚـا ٖٜٜٔ -هػ ٖٔٗٔا  ٔدار الحديث، مصر ا ط

 . ٖٖٖ/ٖالوسيمة الط نيؿ الفضيمة ا  (ٛٙ)
سػػػػنف الترمػػػػذل ا محمػػػػد بػػػػف عيسػػػػط بػػػػف َسػػػػْورة بػػػػف موسػػػػط بػػػػف الضػػػػحاؾ، الترمػػػػذل، أبػػػػو عيسػػػػط  (ٜٙ)

 ٜٚٗ/ٕـ ا  ٜٜٛٔبيروت ا  –هػ( ا المحقؽ: بشار عواد معروؼ ا دار الغرا اإلسالمي ٜٕٚ)ت
 . ٕٛٔٔا رقـ 

عبػػػد  ، واألشػػػبا  والنظػػػائر لمسػػػيوطي اٚٙٗ - ٔ٘ٗ/  ٚ، والمغنػػػي ٕٗٚ - ٕٕٚ/  ٖفػػػتا القػػػدير  (ٓٚ)
 -هػػ ٔٔٗٔا  ٔهػػ( ا دار الكتػا العمميػة ا طٜٔٔالرحمف بف أبػي بكػر، جػالؿ الػديف السػيوطي )ت

 . ٖٔٚ، ٜٖٔ/  ٛوروضة الطالبيف  ،ٜٗٔـ ا ص ٜٜٓٔ
 . ٖٖٚ/ٖحيف ا منهاج الصال (ٔٚ)
هػػ( ا ٗٛٛالمبدعا إبراهيـ بف محمد بف عبد اهلل بػف محمػد ابػف مفمػا، أبػو إسػحاؽ، برهػاف الػديف )ت (ٕٚ)

، الكػػافي فػػي فقػػه ابػػف حنبػػؿ : ٕٛٙ/ٔـا  ٜٜٚٔ -هػػػ  ٛٔٗٔا  ٔدار الكتػػا العمميػػة، بيػػروت ا ط
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وسػػؼ بػػف أبػػػي ، التػػاج واإلكميػػؿ ا محمػػد بػػف يٕٚ/ٙ، المبسػػوط: ٕٕٓ/ٔ، كشػػاؼ القنػػاع: ٖٙٓ/ٖ
هػ( ا دار الكتا العممية ا ٜٚٛالقاسـ بف يوسؼ العبدرل الغرناطي، أبو عبد اهلل المواؽ المالكي )ت

 . ٗٓٗ/ٖ، مواها الجميؿ: ٖٚٙ/ٔـ : ٜٜٗٔ-هػٙٔٗٔا  ٔط
 . ٕٚ/ٙالمبسوط:  (ٖٚ)
 . ٜٔ/  ٕالفواكه الدوانيا  (ٗٚ)
 .ٚٛ/ٛالمغني:  (٘ٚ)
 . ٕٚ/ٙالمبسوط:  (ٙٚ)
 . ٗالطالؽ :  (ٚٚ)
 . ٕٕٛالبقرة :  (ٛٚ)
روح المعاني فػي تفسػير القػرآف العظػيـ والسػبع المثػاني ا شػهاا الػديف محمػود بػف عبػد اهلل الحسػيني  (ٜٚ)

ا  ٔبيػػروت ا ط –هػػػ( ا المحقػػؽ: عمػػي عبػػد البػػارل عطيػػة ا دار الكتػػا العمميػػة ٕٓٚٔاأللوسػػي )ت
، ٕٓٔ/  ٜة مػػػػع الشػػػػرح ، والمغنػػػػي البػػػػف قدامػػػػٜٔ/  ٕالفواكػػػػه الػػػػدواني  . ٕٖٖ/ٗٔهػػػػػ ا  ٘ٔٗٔ

 . ٖٚٗ/  ٕ، الدسوقي ٖٓٚ/  ٛروضة الطالبيف 
 . ٕٖٙ/ٖالوسيمة الط نيؿ الفضيمة ا  (ٓٛ)
 

 المصادر والمراجع

 القرآف الكريـبعد    

ا  ٕدار النهضػػػة العربيػػػة ا طاحكػػػاـ االسػػػرة فػػػي االسػػػالـ ا محمػػػد مصػػػطفط شػػػمبي ا  .1
 .ـٜٚٚٔ

 النفائس .احكاـ الزواج ا عمر سميماف االشقر ا دار  .2
هػػػػػ( ا دار الكتػػػػا المصػػػػرية ا ٖ٘ٚٔاالحػػػػواؿ الشخصػػػػية ا عبػػػػد الوهػػػػاا خػػػػالؼ )ت .3

 ـ.ٖٜٛٔ -هػٖٚ٘ٔا  ٕالقاهرة ا ط
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األشػػػػبا  والنظػػػػائر لمسػػػػيوطي ا عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر، جػػػػالؿ الػػػػديف السػػػػيوطي  .4
 ـ .ٜٜٓٔ -هػ ٔٔٗٔا ٔهػ( ا دار الكتا العممية ا طٜٔٔ)ت

بػػػراهيـ بػػػف محمػػػد، المعػػػروؼ بػػػابف نجػػػيـ المصػػػرل البحػػػر الرائػػػؽ ا زيػػػف الػػػديف بػػػف إ .5
 .  ٕهػ( ا دار الكتاا اإلسالمي ا طٜٓٚ)ت

بدايػػػة المجتهػػػد ا أبػػػو الوليػػػد محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف رشػػػد القرطبػػػي  .6
 -هػػػػػػػ ٕ٘ٗٔالقػػػػػػاهرة ا  –حػػػػػػديث هػػػػػػػ( ا دار الٜ٘٘الشػػػػػػهير بػػػػػػابف رشػػػػػػد الحفيػػػػػػد )ت

 .ـٕٗٓٓ
كػػػػر بػػػػف مسػػػػعود بػػػػف أحمػػػػد الكاسػػػػاني الحنفػػػػي بػػػػدائع الصػػػػنائع ا عػػػػالء الػػػػديف، أبػػػػو ب .7

 ـ .ٜٙٛٔ -هػ ٙٓٗٔا  ٕهػ( ا دار الكتا العممية ا طٚٛ٘)ت
بمغة السالؾ ا أحمد الصاول ا تحقيؽ ضبطه وصػححه: محمػد عبػد السػالـ شػاهيف ا  .8

 ـ .ٜٜ٘ٔ -هػ ٘ٔٗٔدار الكتا العممية ا 
الغرنػاطي، أبػو التاج واإلكميؿ ا محمد بف يوسػؼ بػف أبػي القاسػـ بػف يوسػؼ العبػدرل  .9

ـ ٜٜٗٔ-هػػٙٔٗٔا  ٔهػ( ا دار الكتا العمميػة ا طٜٚٛعبد اهلل المواؽ المالكي )ت
. 

، ٕتفسػػػير االمثػػػؿ ا ناصػػػر مكػػػاـر الشػػػيرازل، دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي، بيػػػروت، ط .11
 ـ .ٕٕٓٓهػ ػ ٖٕٗٔ

هػػػػػ(، مؤسسػػػػة اسػػػػماعيمياف، ٕٓٗٔتفسػػػػير الميػػػػزاف ا محمػػػػد حسػػػػيف الطباطبػػػػائي، )ت .11
 ـ( .ٜٗٚٔالطبعة البيروتية الثالثة، )تصوير عمط 

هػػ(، تحقيػؽ: ٕٔٔٔتفسير نور الثقميف ا عبد عمػي بػف جمعػة العروسػي الحػويزل، )ت .12
 هػ .ٕٔٗٔ، ٗهاشـ الرسولي المحالتي، مؤسسة إسماعيمياف، قـ، ط
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تهػػػػذيا االحكػػػػاـا أبػػػػو جعفػػػػر محمػػػػد بػػػػف الحسػػػػف المعػػػػروؼ بالشػػػػيخ الطوسػػػػي، )ت  .13
حسػػػف الموسػػػول الخرسػػػاف، دار الكتػػػا اإلسػػػالمية، هػػػػ(، تحقيػػػؽ وتعميػػػؽ: السػػػيد ٓٙٗ

 هػ .  ٖ٘ٙٔ، ٗطهراف، ط
الجامع ألحكاـ القرآف ا أبو عبد اهلل محمد بػف أحمػد بػف أبػي بكػر بػف فػرح األنصػارل  .14

هػػ( ا المحقػؽ: هشػاـ سػمير البخػارل ا دار  ٔٚٙالخزرجي شمس الػديف القرطبػي )ت
 .ـ  ٖٕٓٓهػ/  ٖٕٗٔعالـ الكتا، الرياض، السعوديةا 

حاشية الجمػؿ ا  سػميماف بػف عمػر بػف منصػور العجيمػي األزهػرل، المعػروؼ بالجمػؿ  .15
 هػ( ا دار الفكر .ٕٗٓٔ)ت

 .ؽ محمد عميش ا دار الفكر ا بيروتحاشية الدسوقي ا محمد عرفه الدسوقي ا تحقي .16
الروض المربع ا منصػور بػف يػونس بػف صػالح الػديف ابػف حسػف بػف إدريػس البهػوتط  .17

 هػ( ا مؤسسة الرسالة .ٔ٘ٓٔ)ت الحنبمط
هػػػػ( ا ٙٚٙروضػػػة الطػػػالبيف ا أبػػػو زكريػػػا محيػػػي الػػػديف يحيػػػط بػػػف شػػػرؼ النػػػوول )ت .18

 .ٜٜٔٔهػ / ٕٔٗٔا  ٖتحقيؽ: زهير الشاويش ا المكتا اإلسالمي، بيروت ا ط
روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني ا شهاا الػديف محمػود بػف عبػد  .19

هػ( ا المحقػؽ: عمػي عبػد البػارل عطيػة ا دار الكتػا ٕٓٚٔوسي )تاهلل الحسيني األل
 هػ . ٘ٔٗٔا  ٔبيروت ا ط –العممية 

هػػ( ا مكتبػة ٕٛٔٔسبؿ السالـ ا محمد بف إسماعيؿ األميػر الكحالنػي الصػنعاني )ت .21
 ـ .ٜٓٙٔهػ/ ٜٖٚٔا  ٗمصطفط البابي الحمبي ا ط

اؾ، الترمػػذل، أبػػو سػػنف الترمػػذل ا محمػػد بػػف عيسػػط بػػف َسػػْورة بػػف موسػػط بػػف الضػػح .21
بيػروت  –هػ( ا المحقؽ: بشار عواد معروؼ ا دار الغػرا اإلسػالمي ٜٕٚعيسط )ت

 ـ . ٜٜٛٔا 
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الشػػػرح الصػػػغيرا أبػػػو العبػػػاس أحمػػػد بػػػف محمػػػد الخمػػػوتي، الشػػػهير بالصػػػاول المػػػالكي  .22
 هػ( ا دار المعارؼ . ٕٔٗٔ)ت

ريػػس شػػرح منتهػػط االرادات ا منصػػور بػػف يػػونس بػػف صػػالح الػػديف ابػػف حسػػف بػػف إد .23
 ـ.ٖٜٜٔ -هػ ٗٔٗٔا  ٔهػ( ا عالـ الكتا ا طٔ٘ٓٔالبهوتط الحنبمط )ت

صحيا البخارل ا محمد بف إسماعيؿ بف إبػراهيـ بػف المغيػرة البخػارل، أبػو عبػد اهلل ا  .24
 هػ .ٕٕٗٔا  ٔا دار طوؽ النجاة ا طلمحقؽ: محمد زهير بف ناصر الناصرا

هػػػػ( ا ٕٔٙنيسػػػابورل )تصػػػحيا مسػػػمـ ا  مسػػػمـ بػػػف الحجػػػاج أبػػػو الحسػػػف القشػػػيرل ال .25
 بيروت . –المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي ا دار إحياء التراث العربي 

هػػػ( ا ٕٓ٘ٔفػػتا القػػديرا محمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل الشػػوكاني اليمنػػي )ت .26
 .هػٗٔٗٔا  ٔدار ابف كثير، بيروت ا ط

وعمػػػؽ  سػػػالـ الكمينػػػي ا ضػػػبطه وصػػححه خػػػرج احاديثػػػهالفػػروع مػػػف الكػػػافي ا  ثقػػة اإل .27
ا  ٔبيػػػػػروت ا ط -عميػػػػػه: محمػػػػػد جعفػػػػػر شػػػػػمس الػػػػػديف ا دار التعػػػػػارؼ لممطبوعػػػػػات 

ٜٜٕٔ . 
الفقه عمط المذاها الخمسة ا مّحمد جػواد مغنيػة ا مؤسسػة الصػادؽ لمطباعػة والنشػر  .28

 . ٔا طهراف ا ط
الفواكػه الػدوانيا احمػد بػف غػانـ )أو غنػيـ( بػف سػالـ ابػف مهنػا، شػهاا الػديف النفػػراول  .29

 ـ .ٜٜ٘ٔ -هػ ٘ٔٗٔهػ( ا دار الفكر ا ٕٙٔٔالكي )تاألزهرل الم
القػػػػػاموس الجػػػػػامع لممصػػػػػطمحات الفقهيػػػػػة ا عبػػػػػد اهلل عيسػػػػػة ابػػػػػراهيـ الغػػػػػديرل ا دار  .31

 ـ .ٜٜٛٔا  ٔالمحجة البيضاء ا بيروت ا ط
 هػ .ٙٔٗٔ، ٔالكافي ا عبدا لرسوؿ الغفار، مؤسسة النشر اإلسالمي، قـ، ط .31
هػػػػ(، ٜٕٖيعقػػػوا بػػف إسػػػحاؽ الكمينػػػي، )ت الكػػافي فػػػي الفقػػػه ا أبػػػو جعفػػر محمػػػد بػػػف .32

 هػ.ٖٛٛٔ، ٖتحقيؽ: عمي أكبر الغفارل، دار الكتا اإلسالمية، طهراف، ط
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الكػػافي فػػي فقػػه ابػػف حنبػػؿ ا أبػػو محمػػد موفػػؽ الػػديف عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف  .33
قدامػػػػة الجمػػػػاعيمي المقدسػػػػي ثػػػػـ الدمشػػػػقي الحنبمػػػػي، الشػػػػهير بػػػػابف قدامػػػػة المقدسػػػػي 

 ـ . ٜٜٗٔ -هػ  ٗٔٗٔ، ٔر الكتا العممية ا طهػ( ا دإٓٙ)ت
كشػػاؼ القنػػاعا منصػػور بػػف يػػونس بػػف صػػالح الػػديف ابػػف حسػػف بػػف إدريػػس البهػػوتط  .34

 هػ( ا دار الكتا العممية ا بيروت.ٔ٘ٓٔ)ت
هػ( ا تحقيػؽ : ٜٕٛٔالمباا ا عبد الغني بف طالا بف حمادة بف إبراهيـ الغنيمي )ت .35

 المكتبة العممية، بيروت .محمد محيي الديف عبد الحميد ا 
لسػػػاف العػػػرا ا محمػػػد بػػػف مكػػػـر بػػػف عمػػػط، أبػػػو الفضػػػؿ، جمػػػاؿ الػػػديف ابػػػف منظػػػور  .36

 هػ . ٗٔٗٔا  ٖبيروت ا ط –هػ( ا دار صادر ٔٔٚاألنصارل  اإلفريقط )ت
المبدع ا إبراهيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفما، أبو إسحاؽ، برهػاف الػديف  .37

 ـ . ٜٜٚٔ -هػ  ٛٔٗٔا  ٔعممية، بيروت ا طهػ( ا دار الكتا الٗٛٛ)ت
المبسػػػػػوط ا أبػػػػػو جعفػػػػػر محمػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػف المعػػػػػروؼ بالشػػػػػيخ الطوسػػػػػي ا المكتبػػػػػة  .38

 المرتضوية .
هػػ(، تحقيػؽ وتعميػؽ: ٛٗ٘مجمع البياف ا أبو عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسػي، )ت  .39

 لجنػػػة مػػػف العممػػػاء والمحققػػػيف األخصػػػائييف، مؤسسػػػة األعممػػػي لممطبوعػػػات، بيػػػروت،
 ـ .ٜٜ٘ٔ -هػ٘ٔٗٔ، ٔط

 هػ( ا دار الفكر .ٙٚٙالمجموع ا أبو زكريا محيي الديف يحيط بف شرؼ النوول )ت .41
هػػػ( ا تحقيػػؽ: ٙٙٙمختػػار الصػػحاح ا محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػدالقادر الػػرازل ا )ت .41

 .ٜٜ٘ٔ – ٘ٔٗٔبيروت ا  –محمود خاطر ا مكتبة لبناف ناشروف 
هػ( ا المكتبػة ٓٚٚالفيومي ثـ الحمول )ت المصباح المنير ا أحمد بف محمد بف عمي .42

 بيروت . -العممية 
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مغنػػػػػػي المحتػػػػػػاج ا شػػػػػػمس الػػػػػػديف محمػػػػػػد بػػػػػػف أحمػػػػػػد الخطيػػػػػػا الشػػػػػػربيني الشػػػػػػافعي  .43
 ـ .ٜٜٗٔ -هػ ٘ٔٗٔا  ٔهػ( ا دار الكتا العممية ا بيروت ا طٜٚٚ)ت

، نيػؿ األوطػار ا محمػد بػف عمػي بػف محمػد بػف عبػد اهلل ٓٚٔالمغني البف قدامةا ص .44
هػػػػ( ا تحقيػػؽ: عصػػاـ الػػػديف الصػػبابطي ا دار الحػػػديث، ٕٓ٘ٔالشػػوكاني اليمنػػي )ت

 ـ .ٖٜٜٔ -هػ ٖٔٗٔا  ٔمصر ا ط
 هػ .ٖٔٗٔالمقنعة ا الشيخ المفيد ا دار الكتا االسالمية ا قـ ا  .45
 د عمي الحسيني السيستاني ا دار المؤرخ العربي .منهاج الصالحيف ا سماحة السي .46
مواها الجميؿ لشرح مختصػر خميػؿ ا شػمس الػديف أبػو عبػد اهلل محمػد بػف محمػد بػف  .47

هػػػ( ا المحقػػؽ : زكريػػا عميػػرات ا دار عػػالـ الكتػػا ا ٜٗ٘عبػػد الػػرحمف الطرابمسػػي )ت
 ـ .ٖٕٓٓ -هػ ٖٕٗٔ

هػػ( ٕٓ٘ٔكاني اليمنػي )تنيؿ األوطار ا محمد بف عمي بػف محمػد بػف عبػد اهلل الشػو  .48
 -هػػػػػػ ٖٔٗٔا  ٔا تحقيػػػػػؽ: عصػػػػػاـ الػػػػػديف الصػػػػػبابطي ا دار الحػػػػػديث، مصػػػػػر ا ط

 ـ .ٖٜٜٔ
الهداية ا عبد الرحيـ بف الحسف بف عمي اإلسػنول الشػافعّي، أبػو محمػد، جمػاؿ الػديف  .49

 . ٜٕٓٓهػ( ا المحقؽ: مجدل محمد سرور باسمـو ا دار الكتا العممي، ٕٚٚ)ت
هيد السيد محمػد صػادؽ الصػدر ا دار االضػواء لمطباعػة والنشػر الصراط القويـ ا الش .51

 . ٜٜٛٔا  ٔبيروت ا ط -والتوزيع 
وسػػائؿ الشػػيعة ا محمػػد بػػف الحسػػف الحػػر العػػاممي ا مؤسسػػة اؿ البيػػت عمػػيهـ السػػالـ  .51

 الحياء التراث ا قـ .
 الوسيمة إلط نيؿ الفضيمة اابف حمزة الطوسي ا دار الفكر . .52

 



 الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 

 
 

921 

 )رضي اهلل عنه( طالب أبي بن علي اإلمام سياسة
 مع اخلوارج

 ُرفيدة صباح عبد الوىاب دم.
 الممخص
وتعطيل  ،إن مفيوم السياسة الشرعية ىي تدبير االمور والقيام بإصالحيا لخيري الدنيا واالخرة        

، دتين بإحتمال أدناىماأعظم المفس ودفع ،وتحصيل أعظم  المصمحتين بتفويت أدناىما ،المفاسد وتقميميا
وبحق االمة في الرقابة والشورى والعدل والمساواة  ،عن طريق أصول الشرع الحنيف وقواعده ومقاصده

 ،وردىا بحسن المناضرة ،وبمعالجة الظواىر السمبية ومقاالت أىل األىواء والغالة والشبيات ،والحريات
 ن  التصرف عمى الرعية منوط بالمصمحة .أل ،والحمم والصبر والترفق، ووضوح الحجة وقوة الدليل

سياسة  ،من ىذه المعاني كانت سياسة  اإلمام عمي بن إبي طالب )رضي اهلل عنو( مع الخوارج      
عالء كممة اهلل ،وحقن الدماء ،بتحيكم كتاب اهلل وسنة نبيو )صمى اهلل عميو وسمم( ،رشيدة ودفع الضرر  ،وا 

 بقدر االمكان وتحقيق المصمحة . 

 
Abstruct 

The concept of legitimate policy is to manage and reform things for the good of 

the world and the hereafter, to disrupt and reduce spoilers, and to collect the 

greatest interests by missing out below, and to pay the greatest spoilers with 

probability below, through the principles of the true Sharia and its rules and 

purposes, and the right of the nation to control, consultation, justice, justice, 

equality and freedoms, and to address negative phenomena and issues People of 

whims, pride, and suspicions, and return them in good manners, dream, patience 

and kindness, clarity of the argument and the strength of evidence, because the 

disposition of the parish is dependent on the interest. 

      Among these meanings were the policy of Imam Ali bin Abi Talib (may 

God be pleased with him) with the Kharijites, a rational policy, governed by the 

Book of God and the Sunnah of his Prophet (may God bless him and grant him 

peace), bloodshed, raising the word of God, paying harm as much as possible 

and achieving the interest.  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

وأشيد أن محمدا عبده  ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،الحمدهلل رب العالمين  
وعمى التابعين ليم  ،ورسولو، صمى اهلل عميو وسمم وعمى آلو األطيار وصحابتو األبرار

                                                      بإحسان إلى يوم الدين.                         
 وبعد:      

م بإصالحيا لخيري الدنيا إن مفيوم السياسة الشرعية ىي تدبير االمور والقيا        
ودفع أعظم  ،وتحصيل أعظم  المصمحتين بتفويت أدناىما ،، وتعطيل المفاسد وتقميمياواالخرة

وبحق  ،ن طريق أصول الشرع الحنيف وقواعده ومقاصدهع ،المفسدتين بإحتمال أدناىما
وبمعالجة الظواىر السمبية ومقاالت  ،االمة في الرقابة والشورى والعدل والمساواة والحريات

والحمم والصبر والترفق، ووضوح  ،وردىا بحسن المناضرة ،أىل األىواء والغالة والشبيات
 وط بالمصمحة .ألن  التصرف عمى الرعية من ،الحجة وقوة الدليل

من ىذه المعاني كانت سياسة  اإلمام عمي بن إبي طالب )رضي اهلل عنو( مع       
، ى اهلل عميو وسمم(، وحقن الدماءبتحيكم كتاب اهلل وسنة نبيو )صم ،سياسة رشيدة ،الخوارج

عالء كممة اهلل  ودفع الضرر بقدر االمكان وتحقيق المصمحة .  ،وا 
وفيميا والوقوف  ،ذا  لممساىمة في توضيح ىذه المعاني الشرعيةلذا إخترت بحثي ى        

وكان منيجي في ىذا البحث  يعتمد عمى المصادر والمراجع  المختمفة   ،والتأسي بيا ،عمييا
الذي يقوم عمى ثالثة فصول مع مباحث  ،التي تبرز المعاني  والمفردات في الموضوع 

 ومطالب .
وسياستو  ،مام عمي بن أبي طالب) رضي اهلل عنو(فالفصل األول يختص بسيرة اإل   

صطالحا.  الشرعية  مع مفيوم ىذه السياسة لغة وا 
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صطال      حا  وصفاتيم  واألحاديث في والفصل الثاني في الخوارج و التعريف بيم لغة وا 
 .                ذميم

 ،ي محاوراتو ليمسياسة اإلمام عمي ) رضي اهلل عنو ( مع الخوارج  ف ،وفي الفصل الثالث 
 ثم قتالم وأسباب فشميم.

 فقد اشتممت عمى أىم ما توصمت اليو من نتائج .                           ،أما الخاتمة
و قد بذلت  ما في وسعي في دراسة مفردات البحث .... أسألو سبحانو.... السداد في القول 

 والفكر والقمم إنو ولي ذلك والقادر عميو  ،والعمل
 ل األولالفص

 سيرة اإلمام عمي ) رضي اهلل عنو ( ومفيوم السياسة الشرعية
 المبحث األول

 (رضي اهلل عنو)نبذةعن سيرة اإلمام عمي بن أبي طالب 
 المطمب األول: من ميالده إلى استشياده

ىو عمي بن أبي طالب بن عبد المطمب بن عبد مناف الياشمي القرشي، أبو      
، وابن عم (1)ومن العشرة المبشرين بالجنة رابع الخمفاء الراشدينالحسن، أمير المؤمنين، 

 .( 2)وصيره عميو وسمم( )صمى اهللالنبي محمد
رضي اهلل )، وكان عمي بن أبي طالب (ٖ)ُأّمو الصحابية الجميمة فاطمة بنت أسد الياشمية    
صمى اهلل عميو )بعد أم المؤمنين خديجة بنت خويمد  أول الناس إسالمًا من الشباب  ( عنو

)صمى اهلل عميو ، وتربى في حجر النبي محمد(ٗ)ولد في مكة قبل البعثة بعشر سنين وسمم( 
بأبي تراب وكان يفرح إذا نودي  )صمى اهلل عميو وسمم( ولم يفارقو، وكناه النبي محمد وسمم( 

تراب  مضطجعًا في المسجد وقد أصابو  )صمى اهلل عميو وسمم( بيا وذلك عندما رآه النبي 
وكان المواء  (٘)يمسحو عنو ويقول: ) قم أبا تراب( )صمى اهلل عميو وسمم( فجعل رسول اهلل 
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بيده في أكثر المعارك، وكان لو مواقف كثيرة  وعالقات وثيقة، ومحبة أكيدة، وألفة عظيمة 
 ( رضي اهلل عنيم)أبو بكر وعمر وعثمان -مع الصحابة وخاصة الخمفاء الراشدين الثالثة 

ولي  (ٚ)، وىو من خير رجال الحكم والسياسة(ٙ)ذين كانوا يستشيرونو في كل األموروال
 .(ٛ)سنة خمس وثالثون ىجرية ( رضي اهلل عنو)الخالفة بعد استشياد عثمان بن عفان 

وأقام في الكوفة حتى استشيد عمى في الحادي والعشرين من شير رمضان عام أربعين     
 . (ٜ)لميجرة

رضي اهلل )أىم األعمال التي قام بيا االمام عمي بن أبي طالبالمطمب الثاني: 
  ( عنو
اىتمامو باألمر بالمعروف والنيي عن المنكر   ( رضي اهلل عنو)من أىم أعمال عمي    

 ويتضح ذلك بنقاط كثيرة منيا : 
رضي ): كانت حياة أمير المؤمنين عمي بن أبي طالب دعوتو لمتوحيد ومحاربتو لمشرك -ٔ

عامرة بالدعوة إلى توحيد اهلل تعالى وتعريف الناس بمعاني اإليمان, والتقوى,  ( نواهلل ع
واالعتماد والتوكل عمى اهلل والخوف منو وحده سبحانو وتعالى، والتعريف باهلل من خالل 
أسمائو الحسنى وصفاتو العمى, ومحاربتو لمشرك بجميع أشكالو وأنواعو, ومن خالل توجييو 

 لمناس عمى دعوه التوحيد ومحاربو الشرك أمور منيا : وتعميمو وتربيتو 
:   ( رضي اهلل عنو)التأكيد عمى أن الرجاء من اهلل وحده والخوف من الذنب لذا قال  -أ

 .  فيذا من أحسن الكالم وابمغو وأتمو .. (ٓٔ)))ال يرجون عبد إاّل ربو , وال يخافن إاّل ذنبو ((
 ( رضي اهلل عنو): قال عمي أثار الجاىمية عمى محو (رضي اهلل عنو)ب_ حرص عمي 
في جنازة , فقال : )أيكم ينطمق إلى المدينة فال  )صمى اهلل عميو وسمم( :))كان رسول اهلل

: أنا  ( رضي اهلل عنو)يدع وثنًا إال كسره , وال قبرًا إال سواه , وال صورة إاّل لطخيا, فقال عمي  
مق (( , فانطمق , ثم رجع فقال: يا رسول اهلل , لم ادع انطمق يا رسول اهلل فقال : أال )) فانط

)صمى اهلل بيا وثنًا إاّل كسرتو , وال قبرا إال سويتو , وال صورة إال لطختيا , ثم قال رسول اهلل 
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)صمى اهلل : )) من عاد لصنعو شيء من ىذا فقد كفر بما انزل عمى محمد  عميو وسمم( 
 .(ٔٔ)(( عميو وسمم(

: عن عبد اهلل بن  لمن غموا فيو وادعوا فيو األلوىيو  ( رضي اهلل عنو)إحراق عمي ج _ 
شريك عن أبيو قال : قيل لعمي : )أن ىنا قومًا عمى باب المسجد يدعون أنك رّبيم , فدعاىم 
وقال ليم : ويمكم ما تقولون ؟ قالوا : أنت ربنا وخالقنا ورازقنا , فقال ويمكم إنما أنا عبد مثمكم 

ن عصيتو خشيت أن يعذبني , اتقوا اهلل وارجعوا , .. إن أطعت ا هلل أثابني إن شاء اهلل , وا 
فأبوا فمما كان الغد غدوا عميو , فجاء قنبر فقال : واهلل قد رجعوا يقولون ذلك الكالم , فقال : 
أدخميم , فقالوا كذلك . فمما كان اليوم الثالث, قال: لئن قمتم ذلك ألقتمنكم بأخبث قتمة , فأبوا 

 . (ٕٔ)إال ذلك , فخذ ليم أخدودًا بين المسجد والقصر .. فقذف بيم فييا فاحترقوا(

 المطمب الثالث: سياستو وقواعد حكمو

يقوم عمى القواعد   ( رضي اهلل عنو)كان نظام حكم اإلمام عمي بن أبي طالب         
 اآلتية:

)صمى اهلل عميو لو كتاب اهلل وسنة رسو   ( رضي اهلل عنو)كانت المرجعية العميا لو  -ٔ
واالقتداء بالشيخين أبي بكر وعمر )رضي اهلل عنيما( في ىدييما واستدل   وسمم( 

 .(ٖٔ)))اقتدوا بالمذين من بعدي أبي بكر وعمر(( )صمى اهلل عميو وسمم( بقول الرسول
 حق األمة في الرقابة عمى الحكام. -ٕ
 الشورى. -ٖ
 العدل والمساواة. -ٗ
أمين وكفالة الحريات العامة لمناس كافة ضمن حدود الحريات: ويقتضي ىذا المبدأ بت -٘

 .(ٗٔ)الشريعة اإلسالمية وبما ال يتناقض معيا
 



 الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 

 
 

934 

 المبحث الثاني
 مفيوم السياسة الشرعية

 المطمب األول: تعريف السياسة في المغة : 
كممة السياسة لغة ىي : مصدر ساس . يقال : ساس الرعية إذا أمر ونيى فييا ,       

فإذا كانت قائمو عمى أساس ما شرعو اهلل تعالى  (٘ٔ)ن التدبير وجودة الرأيوتطمق عمى حس
 لعباده فيي السياسة الشرعية. 

 . (ٙٔ)وقيل السياسة في المغة : ))القيام عمى الشيء بما يصمحو ((   
 المطمب الثاني: تعريف السياسة في االصطالح:

بإصالحيا يقال : ساس األمر السياسة اصطالحا فيي )) تدبير األمور والقيام       
. أي تتولى (ٚٔ)سياسية, اي قام بو , وفي الحديث : )) كانت بنو إسرائيل تسوسيم األنبياء ((

. وقد عرفت بأنيا : إصالح أمر الرعية وتدبير (ٛٔ)أمورىم كما تفعل األمراء والوالة بالرعية((
المنجي في العاجل واألجل، , وقيل : ىي استصالح الخمق بإرشادىم إلى الطريق (ٜٔ)أمورىم

. وتعرف السياسة أيضا بأنيا : عمم حكم الدول والمبادئ التي تشكل (ٕٓ)وتدبير أمورىم ((
. أما عمم السياسة عند (ٕٔ)الحكومات وتديرىا في عالقاتيا بالمواطنين، وبالدول األخرى

ية وأحواليا , عمماء المسممين فيي: )) عمم يعرف منو أحوال السياسات واالجتماعات المدن
مثل أحوال السالطين والمموك واألمراء , وأىل االحتساب والقضاة والعمماء وزعماء األموال 

. أما تعريف السياسة بالمفيوم المعاصر (ٕٕ)ووكالء بيت المال , وما يجري مجرى ىؤالء((
فيي: )) اسم لألحكام والتصرفات التي تدبر بيا شؤون األمة في حكومتيا وتشريعيا 

ضاتيا, وفي جميع سمطاتيا التنفيذية واإلدارية, وفي عالقاتيا الخارجية التي تربطيا بغيرىا وق
. وبذلك يكون عمم السياسة اليوم ىو جزء مما كان يطمق عميو عند عممائنا (ٖٕ)من األمم ((

القدامى كما جاء عند الفارابي العمم المدني المشتمل عمى عدة عموم منيا األخالق والسياسة 
(ٕٗ). 
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يتبين من ذلك أن السياسة الشرعية: ىي التصرف في شؤون األمة العامة عمى وجو     
صالح الخمق بإرشادىم إلى الطريق المنجي في الدنيا واآلخرة  وقد ذىب  (ٕ٘)المصمحة ليا وا 

األحناف والمالكية والحنابمة إلى أن السياسة ال تقف عند حدود النصوص الشرعية بل تتوجو 
بينما ذىب الشافعي إلى أن السياسة يجب أن تكون في حدود الشريعة ال  (ٕٙ)إلى روحيا

ومعموم أن السياسة يشترط فييا أن ال تخالف ما  (ٕٚ)تتعداىا, فال سياسة إال وفق الشرع 
جاءت بيا الشريعة اإلسالمية, ولكن ال يشترط توافر النصوص, إذ أن السياسة الشرعية تقوم 

مفاسد, فمتى تحقق ذلك صارت شرعية, سواء وجد نص أم لم عمى جمب المصالح ودفع ال
رحمو اهلل: ) إّن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح  -. قال اإلمام ابن تيمية(ٕٛ)يوجد

نيا ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصل أعظم  وتكميميا، وتعطيل المفاسد وتقميميا وا 
 .(ٜٕ)احتمال أدناىما(المصمحتين بتفويت أدناىما، وتدفع أعظم المفسدتين ب

رحمو اهلل :)ومن قال: ال سياسة  -وما السياسة الشرعية إال ىذه المقاصد قال ابن القيم     
إال ما نطق بو الشرع فغمط، وتغميط لمصحابة، فان اهلل سبحانو أرسل رسمو، وانزل كتبو، 

فثم شرع  ،كان ليقوم الناس بالقسط، وىو العدل.. فإذا ظيرت إمارتو وأسفر وجيو بأي طريق
 (ٖٓ)اهلل ودَّينو ..(

:)كانت  -رحمو اهلل-وفي حاجة الناس إلى السياسة الشرعية، قال اإلمام ابن تيمية     
حاجة الناس إلى السياسة الدافعة لظمم بعضيم عن بعض،او الجالبة لمنفعة بعضيم 

 . (ٖٔ)بعضًا(
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 الفصل الثاني
 الخوارج

 المبحث األول
 وصفاتيم التعريف بالخوارج
 المطمب األول: االخوارج لغة وا  صطالحا :

جمع الخارجة، أي طائفة خارجة، وىي التي تخرج عمى البيضة وتشق عصا   الخوارج لغًة:
 .(ٕٖ)المسممين

 . (ٖٖ)والخارجي: ))كل ما فاق جنسو ونظائره((
اإلمام أو  والخوارج: ))قوم من أىل األىواء ليم مقالة عمى حدة، وسموا خوارج لخروجيم عمى

 . (ٖٗ) عن الناس أو عن الدين أو عن الحق((
 عرف العمماء الخوارج بعدة تعريفات منيا: الخوارج اصطالحًا :

ما بينو أبو الحسن األشعري: أن اسم الخوارج يقع عمى تمك الطائفة الذين خرجوا عمى     
وجيم عمى عمي وبّين أن خر  ( رضي اهلل عنو)رابع الخمفاء الراشدين عمي بن أبي طالب

 .(ٖ٘)ىو العمة في تسميتيم بيذا االسم  ( رضي اهلل عنو)
قال ابن حزم )رحمو اهلل(: )ومن وافق الخوارج في إنكار التحكيم، وتكفير أصحاب     

الكبائر والقول بالخروج عمى أئمة الجور، وأن أصحاب الكبائر مخمدون في النار، وأن 
 .(ٖٙ)ي وان خالفيم فيما ذكرنا فميس خارجيا((اإلمامة جائزة في غير قريش فيو خارج

وقال ابن حجر العسقالني )رحمو اهلل(: )أما الخوارج فيم جمع خارجة، أي طائفة، وىم    
 .(ٖٚ)قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجيم عمى الدِّين وخروجيم عمى خيار المسممين(

التحكيم   ( ضي اهلل عنور )وقال في تعريف آخر: )والخوارج: الذين أنكروا عمى عمي      
وذريتو وقاتموىم، فإن أطمقوا تكفيرىم فيم ( رضي اهلل عنو)وتبرؤوا منو ومن عثمان 

 .(ٖٛ)الغالة(
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قال اإلمام الذىبي )رحمو اهلل(: )كان أبو أيوب السختياني )رحمو اهلل( يسمي أصحاب      
 .(ٜٖ)مى السيف((األىواء خوارج، ويقول: إن الخوارج اختمفوا في االسم واجتمعوا ع

يقول الدكتور ناصر العقل : )الخوارج ىم الذين يكفرون بالمعاصي، ويخرجون عمى أئمة    
 .(ٓٗ)الجور(
يتبين من ذلك أن اسم الخوارج يطمق عمى كل من خرج عمى اإلمام الحق الذي اتفقت       

أو كان بعدىم الجماعة عميو سواء كان الخروج في أيام الصحابة عمى الخمفاء الراشدين، 
عمى التابعين ليم بإحسان وعمى األئمة في كل زمان ومكان، أو الذين خرجوا في تفكيرىم 

 عن مبادئ الدِّين الحق وفيم خيار المسممين.
 المطمب الثاني : صفات الخوارج

لقد اجتمعت في الخوارج متناقضات كثيرة واستحكمت عمى عقوليم شبيات ظاىرة       
ف عنيم من تشددىم عمى أنفسيم في العبادة، وشجاعتيم في الذود عن البطالن، مع ما عر 

 مبادئيم واستماتتيم ألجميا.
قال ابن كثير )رحمو اهلل( عنيم: )ىذا ضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم،     

فسبحان من نوع خمقو كما أراد وسبق في قدره العظيم، وما أحسن ما قال بعض السمف في 
الَِّذيَن َضلَّ  *ُقْل َىْل ُنَنبُِّئُكْم ِباأْلَْخَسِريَن َأْعَمااًل المذكورون في قولو تعالى: )) الخوارج: إّنيم

ُأوَلِئَك الَِّذيَن َكَفُروا ِبَآَياِت  *َسْعُيُيْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُىْم َيْحَسُبوَن َأنَُّيْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا 
 .(ٕٗ)((ٔٗ)((َأْعَماُلُيْم َفاَل ُنِقيُم َلُيْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًنا َربِِّيْم َوِلَقاِئِو َفَحِبَطتْ 

 ومما اشتير عنيم من صفات وأخالق:
منيا:  (ٖٗ)عرف عنيم مخالفات عقائدية كثيرة لمذىب السمف في الجانب العقدي: -

صمى اهلل عميو )أنيم يقولون بخمق القرآن، ويكفرون من زكاىم القرآن والرسول
وغيره من الصحابة ( رضي اهلل عنو)من الصحابة فيم يعمنون التبرؤ من عمي (وسمم

وأنيم يحرفون أسماء اهلل تعالى وصفاتو، وينفون رؤية اهلل  (ٗٗ) ( رضوان اهلل عنيم)
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تعالى في اآلخرة، وكثير من عممائيم ال يؤمنون بعذاب القبر وال يثبتون حصول 
فاعة ليم وبيذا ينفون الشفاعة عن أنفسيم الشفاعة إال المتقين، أما العصاة فال ش

. وأنيم ال يأخذون من السنة (٘ٗ)ويشيدون عمى أنفسيم بالحرمان من شفاعة الشافعين
إال ما جاء عن طريق زعمائيم فحسب، ومن ثم لم يقبموا الكثير من األحاديث بل 

 .(ٙٗ)رّدوىا

 أما صفاتيم األخرى فيي:

الخوارج أىل طاعة وعبادة، فقد كانوا حريصين كل  الغمو في الدِّين: مما ال شك فيو أن -ٔ
الحرص عمى التمسك بالدين وتطبيق أحكامو، واالبتعاد عن جميع ما نيى عنو 
اإلسالم، وكذلك التحرز التام عن الوقوع في أي معصية أو خطيئة تخالف اإلسالم، 

اهلل صمى )، وال أدل عمى ذلك من قول الرسول (ٚٗ)حتى أصبح ذلك سمة بارزة فييم
: "ويقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتيم شيء، وال صالتكم إلى ( عميو وسمم

. لكنيم تجاوزوا حد االعتدال (ٛٗ)صالتيم بشيء،وال صيامكم إلى صياميم بشيء..."
إلى درجة الغمو والتشدد، فمن مالمح الخوارج الغالبة تشددىم في العبادة، ومبالغتيم 

لتشدد إلى مخالفة قواعد اإلسالم بما تمميو عمييم عقوليم، . حيث قادىم ىذا ا(ٜٗ)فييا
كالقول بتكفير صاحب الكبيرة، ومنيم من بالغ في ذلك حتى حكم عمى كل من ارتكب 

. وكان من نتيجة (ٓ٘)ذنبًا من الذنوب ولو كان صغيرًا بأنو كافر مشرك مخمد في النار
امية أن كفروا كل من لم يَر ىذا التشدد الذي خرج بيم عن حدود الدين وأىدافو الس

، (ٔ٘)برأييم من المسممين ورموىم بالكفر أو النفاق حتى إنيم استباحوا دماء مخالفييم
، وال شك أن (ٕ٘)ومنيم من استباح قتل النساء واألطفال من مخالفيو كاألزارقة مثالً 

إلسالمي الخوارج بما اتصفوا بو من الجيل والتشدد والجفاء قد شوىوا محاسن الدِّين ا
تشوييًا غريبًا، فإن ىذا اإلغراق في الغمو والتأويل أخرجيم عن روح اإلسالم وجمالو 

 ،(صمى اهلل عميو وسمم)واعتدالو، وىم في عقيدتيم قد سمكوا طريقًا ما قال بو رسول اهلل 
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وال دعا إليو القرآن الكريم ولكن الصالح الذي كانوا يتزينون بو في الظاىر، كان ظاىر 
يل بادي الزخرفة، وقد طمعوا في الجنة وأرادوا السعي ليا عن طريق التأويل التأو 

صمى ). ولذلك حذر النبي (ٖ٘)والتشدد والغمو في الدّين غموًا أخرجيم عن الحد الصحيح
من الغمو والتشدد في الدِّين؛ ألنو مخالفة لالعتدال وسماحة اإلسالم، ( اهلل عميو وسمم

أنو ( صمى اهلل عميو وسمم)يالك والخسران فقد صح عنووأخبر أن المتنطع مستحق لم
 .(٘٘)قاليا ثالثًا" (ٗ٘)قال: "ىمك المتنطعون

فبيذا يتبين شذوذ الخوارج، وكذلك من سار عمى  منيجيم المبني عمى التعسف والتشدد      
و صمى اهلل عمي)المخالف لسماحة اإلسالم ويسره، إن اإلسالم دين اليسر والسماحة، فقد قال 

. وقال الدكتور سفر (ٙ٘): "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غمبو، فسددوا وقاربوا"(وسمم
الحوالي في وصف بعض سموكيم: )فالجالفة طبعيم، وضيق األفق سمتيم، ما خيروا بين 
أمرين إال اختاروا أعسرىما، وما رأوا طريقين إال سمكوا أشقيما، وما صادفوا احتمالين إال 

ا ألبعدىما... فيم يقيمون الدنيا ويقعدوىا، ويثورون ويحجمون من أجل إثبات قضية؛ انحازو 
قد ال تكون ذات شأن، لكن يرون إن عدم إثباتيا كفر وضالل، فإذا ما تحقق ليم ذلك 

حين فعمنا ذلك، فيثورون  -بل كافرين–نكصوا ونكسوا عمى رؤوسيم وقالوا: )قد كنا مخطئين 
من أجل إبطال ما أثبتوه والتراجع عما قرروه، ويرون ضد ذلك ويشتطون أشد من األول 

 .(ٚ٘)كفرًا(

سوء الظن: ىذه صفة أخرى لمخوارج تجمت في حكم ذي الخويصرة الجيول عمى رسول  -ٕ
بعدم اإلخالص، حيث قال: "واهلل أن ىذه لقسمة ما ُعِدل ( صمى اهلل عميو وسمم)اليدى

صمى اهلل )الخويصرة الجيول لما رأى رسول اهلل ، فذو(ٛ٘)فييا، وما ُأريد فييا وجو اهلل"
قد أعطى األغنياء ولم يعط الفقراء، لم يحمل ىذا التصرف عمى المحمل ( عميو وسمم

الحسن، وأساء الظن لمرضو النفسي، وحاول أن يستر ىذه العمة بستار العدل، وبذلك 
يراقب نفسو، ضحك منو إبميس، واحتال عميو، فأوقعو في مصائده، فينبغي لممرء أن 
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وأن يدقق في دوافع سموكو ومقاصده وأن يحذر ىواه وأن يكون منتبيًا لحيل إبميس، 
ألنو كثيرًا ما يزين العمل السيء بغالف حسن براق ويبرر السموك القبيح باسم مبادئ 
الحق، ومما يعين المرء عمى وقاية نفسو والنجاة بيا من حيل الشيطان ومصايده العمم، 

لو كان عنده أثارة من عمم، أو ذرة من فيم لما سقط في ىذا  فذو الخويصرة
 .(ٜ٘)المنزلق

الشدة عمى المسممين: عرف الخوارج بالغمظة والجفوة، فقد كانوا شديدي القسوة والعنف  -ٖ
عمى المسممين، وقد بمغت شدتيم حدًا فظيعًا، فاستحموا دماء المسممين وأمواليم 

ء اإلسالم من أىل األوثان وغيرىم فقد تركوىم فمم وأعراضيم فروعوىم وقتموىم، أما أعدا
يؤذوىم. كانت معاممة الخوارج لممسممين مصحوبة بالقسوة والشدة والعنف، وأما معاممة 

نما (ٓٙ)الكافرين فمين وموادعة ولطف ، فقد وصف الشارع الشريعة بأنيا سيمة سمحة، وا 
لى الرأفة بالمؤمنين، فعك ، قال (ٔٙ)س ذلك الخوارجندب إلى الشدة عمى الكفار، وا 

. وقال (ٕٙ)((ُمَحمٌَّد َرُسوُل المَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّاُء َعَمى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْيَنُيمْ تعالى: ))
ُيْم َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو َفَسْوَف َيْأِتي المَُّو ِبَقْوٍم ُيِحبُّ تعالى: ))

 َوُيِحبُّوَنُو َأِذلٍَّة َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َعَمى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِىُدوَن ِفي َسِبيِل المَِّو َواَل َيَخاُفونَ 
. فالخوارج عكسوا اآليات، فأرىبوا المسممين وروعوىم، وبذلك اشتيروا (ٖٙ)((َلْوَمَة اَلِئمٍ 

تقاتل عمى  -كما يقول ابن عبد ربو –الخوارج  . فقد كانت(ٗٙ)بتعطشيم لقتال المسممين
اشد قتال، وسقط في بعض أياميم رمح  (٘ٙ)السوط يؤخذ منيا، وعمى العمق الخسيس

لرجل من مراد من الخوارج، فقاتموا عميو حتى كثر الجراح والقتل، وذلك مع 
ب .  واتصف الخوارج أيضًا بتميزىم بالفصاحة والبالغة وحرصيم عمى طم(ٙٙ)المغرب

العمم، وشغفيم بالجدل والمناظرة واتصافيم بالشجاعة والغواء والكرم واتصافيم بالوفاء 
 .(ٚٙ)وغمبة الفوضى واالضطراب عمى سموكيم
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 المبحث الثاني

 األحاديث في ذميم

في ذم الخوارج المارقة، منيا ما ( صمى اهلل عميو وسمم)وردت أحاديث كثيرة عن النبي     
قال: ))بينما  ( رضي اهلل عنو)صحيحو من حديث أبي سعيد الخدري  رواه اإلمام مسمم في
وىو يقسم قسمًا، إذ أتاه ذو الخويصرة وىو رجل ( صمى اهلل عميو وسمم)نحن عند رسول اهلل

من تميم، فقال: يا رسول اهلل اعدل، فقال: ويمك ومن يعدل إذا لم أعدل، فقد خبت وخسرت 
: يا رسول إئذن لي فيو فأضرب عنقو، فقال:  ( عنو رضي اهلل)إن لم أكن أعدل. فقال عمر

دعو فإن لو أصحابًا يحقر أحدكم صالتو مع صالتيم وصيامو مع صياميم، يقرؤون القرآن 
، ينظر إلى نصمو فال (ٜٙ)يمرقون من الدين كما يمرق السيم من الرمية (ٛٙ)ال يجاوز تراقييم

فيو شيء، ثم ينظر إلى نضيو وىو ، فما يوجد (ٓٚ)يوجد فيو شيء، ثم ينظر إلى رصافو
، وآيتيم رجل أسود إحدى عضديو مثل (ٔٚ)قدحو فال يوجد فيو شيء، وقد سبق الفرث والدم

ويخرجون عمى حين فرقة من الناس. قال أبو  (ٖٚ)تدردر (ٕٚ)ثدي المرأة، أو مثل البضعة
 عميو صمى اهلل)فاشيد أني سمعت ىذا الحديث من رسول اهلل  ( رضي اهلل عنو)سعيد 
قاتميم وأنا معو، فأمر بذلك الرجل   ( رضي اهلل عنو)وأشيد أن عمي بن أبي طالب  ،(وسمم

.   (ٗٚ)الذي نعتو((( صمى اهلل عميو وسمم)فالتمس فأتى بو حتى نظر إليو عمى نعت النبي
أنيم ليس ليم من ( صمى اهلل عميو وسمم)ومن صفاتيم الذميمة التي ذميم بيا رسول اهلل 

ن إال مجرد النطق بو، وأنيم أصحاب عقول رديئة وضعيفة، وأنيم عندما يقرؤون اإليما
 -القرآن الكريم يظنون لشدة ما بمغوا إليو من سوء الفيم أنو ليم وىو عمييم. فقد روى البخاري

صمى اهلل )أنو قال: إذا حدثتكم عن رسول اهلل  ( رضي اهلل عنو)من حديث عميّ  –رحمو اهلل 
ذا حدثتكم فيما حدي( عميو وسمم ثًا فواهلل ألن أخر من السماء أحب لي من أن أكذب عميو، وا 

ني سمعت رسول اهلل  يقول: ( صمى اهلل عميو وسمم)بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وا 
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، يقولون من خير (ٚٚ)، سفياء األحالم(ٙٚ)، حداث األسنان(٘ٚ))سيخرج قوم في آخر الزمان
يم حناجرىم، يمرقون من الدِّين كما يمرق السيم من الرمية، ، ال يجاوز إيمان(ٛٚ)قول البرية

 . (ٜٚ)إينما لقيتموىم فاقتموىم فإن في قتميم أجرًا لمن قتميم يوم القيامة(

وىذه األحاديث التي وردت في ذم الخوارج تبين أنيم يظيرون في الغالب في وقت الفتن 
 ويتكرر ظيورىم إلى يوم القيامة وال ُيمّكنون.

صمى اهلل عميو )عبد اهلل بن عمرو )رضي اهلل عنيما( قال: سمعت رسول اهلل عن    
 يقول: (وسمم

) سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق، يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقييم، كمما خرج منيم 
كمما خرج منيم  -حتى عّدىا زيادة عمى عشر مرات-قرن قطع، كمما خرج منيم قرن قطع 

 .(ٓٛ)الدجال في بقيتيم(قرن قطع حتى يخرج 
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 الفصل الثالث
 سياسة اإلمام عمي ) رضي اهلل عنو ( مع الخوارج

 المبحث األول
 محاورة الخوارج

 المطمب األول: محاورة عبد اهلل بن عباس )رضي اهلل عنو(  لمخوارج
ب وطم( رضوان اهلل عنيم)لما كانت وقعة صفين بين عمي ومعاوية بن أبي سفيان      

عالء كممة اهلل، قبل عمّي  وجنده ( رضي اهلل عنو)معاوية تحكيم كتاب اهلل، وحقن الدماء، وا 
 ، لما فيو خير الدنيا واآلخرة.(ٔٛ)ىذا التحكيم

رضوان اهلل )قال ابن الجوزي: )... وذلك أنو لما طالت الحرب بين معاوية وعمي       
عمّي إلى ما فييا، فقال الناس: )قد رفع أصحاب معاوية المصاحف، ودعوا أصحاب  ،(عنيم

رضينا(. وأخر القضاء إلى رمضان، فقال عروة بن أذينة تحكمون في أمر اهلل الرجال، ال 
حكم إال هلل، ورجع عمّي من صفين فدخل الكوفة ولم تدخل معو الخوارج فأتوا حروراء، فنزل 

 .  (ٕٛ)بيا منيم اثنا عشر ألفًا(
قبل صدور ( رضي اهلل عنو)د خرجوا من جند اإلمام عميواضح أن ىؤالء الخوارج ق    

نتائج التحكيم، ورأوا أن التحكيم خطأ، ألنو يتضمن شك كل المحاربين أييما المحق، وال 
يصح ىذا الشك، وبذلك أعمنوا ) أن ال حكم إال هلل(. وأصبح ذلك شعارًا ليم، وطمبوا من 

بالكفر، لقبولو التحكيم، ويرجع عما أبرم أن يقر عمى نفسو بالخطأ بل  ( رضي اهلل عنو)عمي
ذلك، وقال في قوليم )ال حكم إال هلل(: )كممة حق  ( رضي اهلل عنو)من اتفاق، فرفض عمّي 

 .(ٖٛ)يراد بيا باطل(
بمن ( رضي اهلل عنو)وأصحابو, وسار عمي (رضي اهلل عنو)وقد اقمق ىذا التفرق عمي      

بأمر الخوارج ( رضي اهلل عنو)ة, واشتغل بقي من جيشو عمى طاعتو حتى دخل الكوف
خصوصًا بعد ما بمغو تنظيم بجماعتيم من تعيين أمير لمصالة، وآخر لمقتال وان البيعة هلل 
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عز وجل، واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر, مما يعني انفصاليم فعميًا عن جماعة 
زالة حريصا عمى إرجاعيم إلى جما( رضي اهلل عنو)المسممين , وكان عمي عة المسممين وا 

شبياتيم وبيان خطأىم كظاىرة سياسية ودينية متميزة أحدثت أثرًا فكريًا وعقائديًا واضحًا , 
رضي اهلل ), وىذا ابن عباس(ٗٛ)إلييم لمناظرتيم( رضي اهلل عنو)فأرسل عبد اهلل بن عباس 

يمن, يروي لنا الحادثة ويقول: فخرجت إلييم ولبست أحسن ما يكون من حمل ال( عنو
وترجمت, ودخمت عمييم في دار نصف  النيار وكان ابن عباس رجاًل جمياًل بييرًا, فقالوا : 

 مرحبا بك يا ابن عباس , ما ىذه الحمة؟
  ( صمى اهلل عميو وسمم))ما تعيبون عمي؟ لقد رأيت عمى رسول اهلل ( رضي اهلل عنو)قال     

َم ِزيَنَة المَِّو الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن ُقْل َمْن َحرَّ أحسن ما يكون من الحمل, ونزلت: ))
ْزقِ  صمى اهلل عميو ). قالوا فما جاء بك؟ قال: قد أتيتكم من عند صحابة النبي (٘ٛ)((الرِّ
وصيره ( صمى اهلل عميو وسمم)من المياجرين واألنصار, من عند ابن عم النبي ( وسمم

م بتأويمو منكم وليس فيكم منيم أحد, ألبمغكم ما يقولون, وابمغيم وعمييم نزل القرآن, فيم اعم
صمى اهلل )ما تقولون, فانتحى لي نفر منيم, قمت: ىاتوا ما نقمتم عمى أصحاب رسول اهلل

وابن عمو, قالوا: ثالث قمت: ماىن؟ قالوا: أما إحداىن: فإنو حكم الرجال في ( عميو وسمم
أن الرجال والحكم ؟ قمت : ىذه واحدة , فما الثانية ؟ قالوا : أمر اهلل, إن الحكم إال هلل, ما ش

وأّما الثانية فإنو قاتل ولم يسب ولم يغنم, فإن كانوا كفارا لقد حلَّ سبييم, ولئن كانوا مؤمنين 
ما حل سبييم وال قتميم, قمت: ىذه اثنتان. فما الثالثة ؟ قالوا : محا نفسو من أمير المؤمنين 

إن لم يكن أمير المؤمنين فيو أمير الكافرين قمت: ىل عندكم شيء غير ف ( رضي اهلل عنو)
ىذا ؟ قالوا : حسبنا ىذا , قمت ليم: أرأيتكم أن قرأت عميكم من كتاب اهلل جل ثناؤه وُسنَّة 

ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم. قمت: أما قولكم: حكم الرجال ( صمى اهلل عميو وسمم)نبيو 
أقرأ عميكم من كتاب اهلل أن قد صير اهلل حكمو إلى الرجال في ثمن ربع  في أمر اهلل , فإني

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن درىم, فأمر اهلل تبارك وتعالى أن يحكموا فيو أرأيت قول اهلل تبارك وتعالى: ))
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ًدا فَ  ْيَد َوَأْنُتْم ُحُرٌم َوَمْن َقَتَمُو ِمْنُكْم ُمَتَعمِّ َجَزاٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم َيْحُكُم َآَمُنوا اَل َتْقُتُموا الصَّ
. وكان من حكم الرجال، أنشدكم باهلل أحكم الرجال في صالح ذات (ٙٛ)((ِبِو َذَوا َعْدٍل ِمْنُكمْ 

البين, وحقن دمائيم أفضل أو في أرنب؟ قالوا: بمى, بل ىذا أفضل؟ قمت: وفي المرأة 
ْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبيْ  وزوجيا, )) , (ٚٛ)(( ِنِيَما َفاْبَعُثوا َحَكًما ِمْن َأْىِمِو َوَحَكًما ِمْن َأْىِمَياَواِ 

فنشدتكم باهلل حكم الرجال في صالح ذات بينيم وحقن دمائيم أفضل من حكميم في بضع 
امرأة، خرجت من ىذه؟ قالوا: نعم. قمت: وأما قولكم قاتل ولم يسب, ولم يغنم, أفتسبون أّمكم 

ا ما تستحمون من غيرىا وىي أّمكم؟ فان قمتم: إّنا نستحل منيا فقد عائشة, تستحمون مني
النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِسِيْم َوَأْزَواُجُو كفرتم، وأن قمتم: ليست بأّمنا فقد كفرتم ))

وأما  . فأنتم بين ضاللتين فأتوا منيا بمخرج, أفخرجت من ىذه؟ قالوا: نعم,(ٛٛ)((ُأمََّياُتُيمْ 
صمى اهلل عميو )قولكم: محا نفسو من أمير المؤمنين، فانا آتيكم بما ترضون، أن نبّي اهلل 

:)اكتب يا عمّي ىذا ما )رضي اهلل عنو( يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعمي( وسمم
صالح عميو محمد رسول اهلل (, قال المشركين: لو نعمم انك رسول اهلل ما قاتمناك, فقال 

امح يا عمّي, الميم أنك تعمم أني رسول اهلل ,امح يا عمّي ( :صمى اهلل عميو وسمم)هلل رسول ا
خير ( صمى اهلل عميو وسمم)واكتب ىذا ما صالح عميو محمد بن عبد اهلل, واهلل لرسول اهلل 

ولم يكن محوه نفسو, ذلك محاه من النبوة ( صمى اهلل عميو وسمم)من عمي, وقد محا نفسو
؟ قالوا: نعم, فرجع منيم ألفان وخرج سائرىم, فقاتموا عمى ضاللتيم, قتميم أخرجت من ىذه 

  -( ويمكن أن نستخرج من ىذه المناظرة بعض العبر والحكم:(ٜٛ)المياجرين واألنصار
)رضي حسن االختيار لمن يقوم بالمناظرة مع الخصم: فقد اختار أمير المؤمنين عمي -ٔ

وىو حبر األمة, وترجمان القرآن,  ضي اهلل عنو( )ر ابن عمو عبد اهلل بن عباساهلل عنو( 
ألن القوم كانوا يعرفون القرآن الكريم, ويعتمدون في االستدالل عمى معتقدىم بالقرآن، لذا 
كان أولى الناس بمناظرتيم ىو أدرى الناس بالقرآن وبتأويمو, ويمكن القول بان ابن 

رة, لما يتحمى بو من ىو صاحب االختصاص في ىذه المناظ)رضي اهلل عنو( عباس
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إخالص النية هلل, واجتناب اليوى, والتحمي بالحمم والصبر والتريث والترفق بالخصم, وحسن 
 .(ٜٓ)االستماع لكالم الخصوم, وتجنب المماراة, ووضوح الحجة وقوة الدليل

)رضي اهلل التقديم لممناظر بما يجزم نتيجتيا لصالح الحق، فإن عبد اهلل بن عباس  -ٕ
)عميو الصالة والسالم( في بداية األمر وقبل المناظرة آتيتكم من أصحاب النبي , قالعنو(

 .(ٜٔ)وصيره نزل عمييم القرآن، وىم أعمم بتأويمو منكم, وليس فيكم أحد منيم
إظيار احترام رأي الخصم أثناء المناظرة، ليكون أدعى لسماع كل ما عنده, وأن  -ٖ

 .(ٕٜ)يحممو عمى احترام رأيو وىذا ما ظير
قد وفق اهلل عز وجل اآلالف من ىؤالء الخوارج فرجعوا لمحق ولجماعة المسممين إذ و  -ٗ

بمغ عدد من شيد معركة النيروان منيم أقل من أربعة آالف فقط، وذلك عندما عرفوا الحق 
من عمم وقوة )رضي اهلل عنو( ثم بفضل ما أوتيو ابن عباس ,وزالت عنيم الشبية بفضل اهلل

وا بو, بتفسير اآليات التي تناوليا التفسير وحجة وبيان, إذ وضح ل يم بطالن ما احتج 
 .(ٖٜ)الصحيح, وبالُسنَّة النبوية المشرفة والتي توضح معاني القرآن الكريم

: ىذا نص صريح من ابن (ٜٗ)وليس فيكم منيم أحد)رضي اهلل عنو( قول ابن عباس -٘
)عميو أصحاب الرسولفي كون الخوارج ال يوجد فييم أحد من )رضي اهلل عنو( عباس 

ولم يعترض عميو أحد من الخوارج والرواية صحيحة وثابتة, كما أنو ال الصالة والسالم( 
 .(ٜ٘)يوجد أحد من عمماء المسممين فييم

تحديد المرجعية: في قول ابن عباس أرأيتكم أن قرأت عميكم من كتاب اهلل جل ثناؤه  -ٙ
 أترجعون؟ قالوا: نعم. ما يرد قولكم)عميو الصالة والسالم( وُسّنة نبيو

ففي كالم ابن عباس ىذا درس ميم في تحديد المرجعية لممتناظرين حتى يمكن     
 .(ٜٙ)إلى نتيجة صحيحة من خالل المناظرةالوصول 
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ُىنَّ ُأميات المؤمنين بنص  )عميو الصالة والسالم( التأكيد عمى أن زوجات النبي  -ٚ
عتقد غير ذلك فقد كفر، قال تعالى: اآلية، ومنين عائشة )رضي اهلل عنيا(، ومن ي

َياُتُيمْ ))  .(ٜٚ)((النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِسِيْم َوَأْزَواُجُو ُأمَّ
 لمخوارج)رضي اهلل عنو( المطمب الثاني: محاورة اإلمام عمي بن أبي طالب 

 الخروج لممناظرة:
لمناظرة بقية الخوارج فحادثيم قائاًل )أنشدكم اهلل، خرج بنفسو )رضي اهلل عنو( إن عميا     

ىل عممتم أن أحدًا كان أكره لمحكومة منِّي؟ قالوا: الميم ال. قال, قال أفعممتم أنكم 
أكرىتموني عمييا حتى قبمتيا؟ قالوا: الميم نعم. قال فعالم خالفتموني ونابذتموني؟ قالوا: إنا 

و, فتب أنت إلى اهلل منو, واستغفره نعد إليك , فقال عمي أتينا ذنبًا عظيمًا فتبنا إلى اهلل من
: استغفر اهلل من كل ذنب, فرجعوا معو وكان عددىم حوالي ستة )رضي اهلل عنو( 

 .(ٜٛ)آالف
 مزاعم الخوارج

أنو رجع عن التحكيم )رضي اهلل عنو( إن الخوارج فيموا من عمي بن أبي طالب        
صاروا ينشرون ىذا الزعم بين الناس, فجاء األشعث و  -حسب زعميم –وتاب من خطيئتو 
وقال لو: أن )رضي اهلل عنو( إلى اإلمام عمي -من أمراء الخوارج  -بن قيس الكندي 

م الجمعة, يو )رضي اهلل عنو( الناس يتحدثون أنك رجعت ليم عن الكفر, فخطب عمي 
, وفي رواية: (ٜٜ)فارقوه فيو وبعد أن حمد اهلل وأثنى عميو ذكرىم مباينتيم الناس وأمرىم الذي

جاء رجل فقال: ال حكم إاّل هلل, ثم قام آخر فقال: ال حكم إاّل اهلل, ثم قاموا نواحي المسجد 
يحكمون اهلل , فأشار عمييم  بيده, اجمسوا, نعم ال حكم إاّل هلل , كممة حق يراد بيا باطل, 

المنبر, فقام رجل منيم واضعًا  , وأخذ يسكتيم باإلشارة وىو عمى(ٓٓٔ)حكم اهلل انتظر فيكم
, فرد (ٔٓٔ)((َلِئْن َأْشَرْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُمَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرينَ إصبعيو في أذنيو ويقول: ))
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َفاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد المَِّو َحقٌّ َواَل َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن اَل بقولو تعالى: )))رضي اهلل عنو( عمي
 .(ٕٓٔ)((ونَ ُيوِقنُ 

 إعالن سياستو الرشيدة:
عن سياستو الراشدة العادلة تجاه ىذه الجماعة )رضي اهلل عنو( لقد أعمن عمي      

 -المتطرفة, فقال ليم إن لكم عندنا ثالثًا:
 ال نمنعكم صالة في ىذا المسجد. -ٔ
 ال نمنعكم نصيبكم من ىذا الفيء, ما كانت أيديكم مع أيدينا. -ٕ
 .(ٖٓٔ)م حتى تقاتموناال نقاتمك -ٖ

)رضي بيذه الحقوق ما داموا لم يقاتموا الخميفة عميّ  )رضي اهلل عنو( لقد سمم ليم عمي    
أو يخرجوا عمى جماعة المسممين, مع احتفاظيم بتصوراتيم الخاصة في إطار   اهلل عنو( 

نما سمم ليم بحق االختالف واال حتفاظ العقيدة اإلسالمية، ولم يخرجيم عن اإلسالم, وا 
 .(ٗٓٔ)بتصوراتيم الخاصة وبحق االختالف دون أن يؤدي إلى فرقة وحمل السالح

ظيار الحق ليم ولغيرىم )رضي اهلل عنو( وكان عمّي      حريصًا عمى إيضاح الحجة وا 
اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة ممن قد ينخدع بآرائيم ومظيرىم, مصداقًا لقولو تعالى: ))

َفَذكِّْر ِإْن َنَفَعِت . وقولو تعالى: ))(٘ٓٔ)((ِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُيْم ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسنُ َواْلَموْ 
 .(ٙٓٔ)((الذِّْكَرى

 إمارة الخوارج:  
لم يقر آراءىم وعقيدتيم وىو يمضي في  )رضي اهلل عنو(لما أيقن الخوارج ان عميًا     

َوَأْوُفوا ِبَعْيِد الدماء، والوفاء بالعيود لقولو تعالى: )) سياستو الشرعية في قبول التحكيم وحقن
 .(ٚٓٔ)((المَِّو ِإَذا َعاَىْدُتْم َواَل َتْنُقُضوا اأْلَْيَماَن َبْعَد َتْوِكيِدَىا َوَقْد َجَعْمُتُم المََّو َعَمْيُكْم َكِفياًل 

وتعيين  عنو( )رضي اهلللذلك قرر الخوارج من جديد االنفصال عن أمير المؤمنين عمي    
أمير عمييم, فاجتمعوا في منزل عبد اهلل بن وىب الراسبي, فخطبيم خطبة بميغة وزىدىم في 
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الدنيا ورغبيم في اآلخرة والجنة, وحثيم عمى األمر بالمعروف والنيي عن المنكر وعرضوا 
من الموت  االمارة عميو فقبميا, وقال: أما واهلل ال أقبميا رغبة في الدنيا , وال أدعيا فرارا

(ٔٓٛ). 
 إجتماع الخوارج لمقتال:  

إجتمع الخوارج في بيت زيد بن معن الطائي السنسبي، فخطبيم وحثيم عمى األمر  
َيا بالمعروف والنيي عن المنكر وتال عمييم آيات من القرآن الكريم منيا قولو تعالى : ))

ْم َبْيَن النَّاِس ِباْلَحقِّ َواَل َتتَِّبِع اْلَيَوى َفُيِضمََّك َعْن َداُووُد ِإنَّا َجَعْمَناَك َخِميَفًة ِفي اأْلَْرِض َفاْحكُ 
َسِبيِل المَِّو ِإنَّ الَِّذيَن َيِضمُّوَن َعْن َسِبيِل المَِّو َلُيْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا َيْوَم 

(( واآلية َفُأوَلِئَك ُىُم اْلَكاِفُرونَ  َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل المَّوُ  , وقولو تعالى:))(ٜٓٔ)((اْلِحَسابِ 
، ثم قال: )فاشيد (ٓٔٔ)((َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل المَُّو َفُأوَلِئَك ُىُم الظَّاِلُمونَ  التي بعدىا:))

عمى أىل دعوتنا من أىل قبمتنا, انيم قد اتبعوا اليوى, ونبذوا حكم الكتاب, وجاروا في القول 
ادىم حق عمى المؤمنين, فبكى رجل منيم يقال لو: عبد اهلل بن شجرة واألعمال, وأن جي

السممي, ثم حرض أولئك عمى الخروج عمى الناس، وقال في كالمو: اضربوا وجوىيم 
وجباىيم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم, فإن أنتم ظفرتم أطيعوا اهلل كما أردتم وأثابكم 

ن  فشمتم فأي شيء أفضل من المصير إلى رضوان اهلل ثواب المطيعين لو العاممين بأمره, وا 
 .(ٔٔٔ)وجنتو(

 قول ابن كثير_ رحمو اهلل _ في الخوارج:    
قال ابن كثير في الخوارج: )وما أحسن ما قال بعض السمف في الخوارج: إنيم       

لَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُيْم ِفي ا *ُقْل َىْل ُنَنبُِّئُكْم ِباأْلَْخَسِريَن َأْعَمااًل  المذكورون في قولو تعالى:))
ُأوَلِئَك الَِّذيَن َكَفُروا ِبَآَياِت َربِِّيْم َوِلَقاِئِو  *اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُىْم َيْحَسُبوَن َأنَُّيْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا 

  (ٖٔٔ)((ٕٔٔ)((َفَحِبَطْت َأْعَماُلُيْم َفاَل ُنِقيُم َلُيْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًنا
 رف عمى الرعية منوط بالمصمحة: التص
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من ىذا يتبين لممتتبع ألحوال الخوارج ومقاماتيم وحروبيم يتأكد أنيم مخدوعون بآرائيم      
الغالية وعقائدىم الضالة حتى صار عندىم حقيقة من الحقائق أن من ينكرىا يكون غاٍو في 

المسممين وأعمميم أنو أفضل )رضي اهلل عنو( نظرىم، فقد كانوا باألمس يرون في عمي
وأفقييم في الدِّين، واليوم يباينونو ىذه المباينة ويرون أنو ضل في التحكيم، ولم يعد يستحق 

 أن يكون خميفة وان كل من تابعو بعيد عن طريق الرشاد.
في كل ىذا، يؤكد عمى أن التصرف عمى الرعية منوط )رضي اهلل عنو( إال أن عمياً     

)ما من عبد يسترعيو اهلل رعية فمم يحطيا بنصحو (: عميو وسممصمى اهلل)بالمصمحة لقولو 
 .(ٗٔٔ)لم يجد رائحة الجنة(

وقولو أيضًا: )ما من واٍل يمي رعية من المسممين فيموت وىو غاش ليم إال حرم اهلل     
 . (٘ٔٔ)عميو الجنة(

وتصرفو معيم من باب المسؤولية في صالح ما قام بو وما ىو تحت نظره، وىو     
 الحافظ المؤتمن في إقامة العدل فييم والقيام بمصالحيم في الدِّين والدنيا. 

أنو قال: )أال كمكم راٍع ( صمى اهلل عميو وسمم)عن النبي)رضي اهلل عنو( عن ابن عمر   
 .(ٙٔٔ)وكمكم مسؤول عن رعيتو، فاألمير عمى الناس راٍع وىو مسؤول عن رعيتو...(

ياد في ذلك والرفق بيم، ألنو أعطي السمطة لمصمحة فيو يسعى إلى نصحيم واالجت   
العباد وصيانة دمائيم وأعراضيم وأمواليم، والرعية ىم من كانوا تحت من واله الشرع 
رعايتيم والوالية عمييم، والصبر عمييم، وىو يؤكد عمى أن الضرر يزال ألنو ظمم وحرام، 

زالتو، ولكنو ال يزال بمثم نما وعمى المسمم رفع المنكر وا  و وال بإحداث ضرر أكبر منو، وا 
مع الخوارج )رضي اهلل عنو( تجوز إزالتو بضرر دون الضرر المزال، وقد حاول اإلمام عمي

مع مراعاة أعظميما ضررًا بارتكاب  (ٚٔٔ)أن يدفع الضرر بقدر اإلمكان، وبالضرر األخف
 أخفيما.
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 المبحث الثاني
 سباب فشميمقتال اإلمام عمي )رضي اهلل عنو( لمخوارج وأ

 لمخوارج .)رضي اهلل عنو( المطمب األول: قتال اإلمام عمي 
 االستمرار في السياسة الراشدة:

في سياستو الراشدة العادلة تجاه ىذه الجماعة )رضي اهلل عنو( استمر اإلمام عمي      
المتطرفة واستنفذ كل الطرق لمحاورتيم فحاورىم بالحسنى أواًل وحرص عمى إيضاح الحجة 

ظيار الحق ليم ولغيرىم ممن ينخدع بآرائيم ومظيرىم, وكف الناس عن قتاليمو  ، (ٛٔٔ)ا 
عمييم بأن ال )رضي اهلل عنو( ولكنيم عندما خالفوا الشروط التي أخذىا أمير المؤمنين عميّ 

, فصاروا ييددون الناس بالقتل، وقتموا (ٜٔٔ)يسفكوا دمًا, وال يروعوا آمنًا, وال يقطعوا سبيالً 
ومع ىذا لم يبادر )رضي اهلل عنو( من الناس، ومنيم قتميم لعبد اهلل بن خباب  الكثير
إلى قتاليم بل أرسل إلييم أن ُيَسِمموا القتمة إلقامة الحد عمييم, فأجابوه )رضي اهلل عنو( عمي

 . (ٕٓٔ)بعناد واستكبار: كمنا قتمة
 السير لمقتال:

. (ٕٔٔ)ىـ (ٖٛفي شير محرم من عام )سار اإلمام عمي)رضي اهلل عنو( بجيشو إلييم      
وعسكر عمى الضفة الغربية لنير النيروان, والخوارج عمى الضفة الشرقية بحذاء مدينة 

أثناء مسيرتيم يحرض جيشو عمى قتال الخوارج، )رضي اهلل عنو( وكان عمي (ٕٕٔ)النيروان
يخرج قوم من يقول: ( صمى اهلل عميو وسمم)فقال: )يا أييا الناس إني سمعت رسول اهلل

أمتي يقرؤون القرآن, ليس قرآتكم إلى قراءتيم شيء, وال صالتكم إلى صالتيم بشيء وال 
صيامكم إلى صياميم بشيء, يقرؤون القرآن ويحسبون انو ليم وىو عمييم, ال يجاوز 
صالتيم تراقييم, يمرقون من اإلسالم كما يمرق السيم من الرمية وآية ذلك أن فييم رجاًل 

 (ٖٕٔ)ليس لو ذراع, عمى رأس عضده مثل حممة الثدي عميو شعيرات بيض(لو, عضد و 
 . (ٕٗٔ)أيضًا )أمرت بقتال المارقين , وىؤالء المارقون()رضي اهلل عنو( وقال
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 القتال عند النيروان:  
في مقابمة الخوارج يفصل بينيما نير النيروان, )رضي اهلل عنو( عسكر جيش عمي      

, ولم تزل رسمو تختمف إلييم حتى (ٕ٘ٔ))اخرجوا إلينا القتمة( فأبوا وىو يدعوىم ثالثة أيام
يقول بعضيم لبعض: تييأ لمقاء الرّب, الرواح الرواح إلى  (ٕٙٔ)قتموا رسمو واجتازوا النير

. وكانت معركة حاسمة وقصيرة أسفرت عن عدد كبير من القتمى في صفوف (ٕٚٔ)الجنة
إال عددًا يسيرًا ال يتجاوز العشرة فروا  (ٕٛٔ)ا جميعاً الخوارج بل تذكر الروايات أنيم أصيبو 

ال تتجاوز )رضي اهلل عنو( , مع أن الخسائر في جيش عمي(ٜٕٔ)بعد اليزيمة الساحقة
 .(ٖٓٔ)الشيداء اثني عشر أو ثالثة عشر

 معاممة أسرى الخوارج:   
مة المسممين، الخوارج قبل الحرب وبعدىا معام)رضي اهلل عنو( لقد عامل اإلمام عميّ     

فما أن انتيت المعركة حتى أصدر أمره في جنده، بأن ال يتبع مدبرًا او يدفق عمى جريح, 
أحد فقياء التابعين وممن شيد  –أو يمثل بقتيل, يقول شقيق بن سممة المعروف بأبي وائل 

 .(ٖٔٔ))لم يسب عمي يوم الجمل وال يوم النيروان(  -حروبو )رضي اهلل عنو( مع عمي 
ولم يكفرىم فسئل عنيم، أكفارىم ؟ قال: من الكفر فروا, فقيل: منافقون ؟ قال:      

المنافقون ال يذكرون اهلل إال قمياًل, قيل فمن ىم ؟ قال: )قوم بغوا عمينا فقاتمناىم( وفي رواية 
وىكذا صرح بأنيم مؤمنون ليسوا كفارًا  (ٕٖٔ))قوم أصابتيم فتنة فعموا فييا وصموا(

ن  ,(ٖٖٔ)والمنافقين ونصح األمة في التعامل معيم بقولو: )إن خالفوا إمامًا عاداًل فقاتموىم, وا 
 . (ٖٗٔ)خالفوا إمامًا جائرًا، فال تقاتموىم فإن ليم مقااًل(

الرشيدة، ومنيجو في الحكم مع )رضي اهلل عنو( من ىذا يتضح أن سياسة عمي      
 ام شرعية ميمة في معاممة الخوارج.الخوارج قبل القتال وبعده، وما يترتب عمييا من أحك
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 المطمب الثاني: أسباب فشل الخوارج 
فشمت الخوارج في تحقيق اليدف الذي كانت تسعى إليو وسيفشمون في كل زمان     

. قاليا أكثر (ٖ٘ٔ): )كمما خرج منيم قرن قطع((صمى اهلل عميو وسمم)ومكان, مصداقًا لقولو 
 من عشر مرات .

 -فشميم كاآلتي: ويمكن إجمال أسباب
, بل إنيم يرون أنفسيم (صمى اهلل عميو وسمم)عدم إتباعيم المنيج الصحيح لمنبي  -ٔ

 فوق ذلك, يقول
لو قال بخالف ( صمى اهلل عميو وسمم)ابن تيمية )رحمو اهلل(: )فأنيم يرون ان الرسول  

نما يدفعون من نفوسيم الحجة, أما برد النقل, وأما بتأويل المنقول  مقالتيم, لما اتبعوه .. وا 
ال فيم ليسوا متبعين وال مؤمنين بحقيقة الُسنَّة  فيطعنون تارة في اإلسناد, وتارة في المتن, وا 

 . (ٖٙٔ)بل وال بحقيقة القران ( صمى اهلل عميو وسمم)التي جاء بيا الرسول 
قمة عددىم عمى الرغم من غزارة إعالميم, وفظاعة فعميم ومبالغتيم في إظيار   -ٕ

 صوتيم.
 نيم يكفرون المسممين وعمماءىم .كو  -ٖ
كره الناس ألفعاليم مما جعل الناس يسعون إلى التخمص من ىذه الشرذمة، ألنيا  -ٗ

 . (ٖٚٔ)تسمب وتنيب وتحول دون دوام أعماليم
نفاذ صبر الناس عمييم، نتيجة لألعمال التخريبية التي يحدثونيا من قتل النساء  -٘

حراق القرى وق  .(ٖٛٔ)طع طرق التجارةواألطفال وقتل مخالفييم وا 
إعراضيم عن العمم والعمماء وجيميم الفظيع وحبيم لمترؤس والصدارة, وأخذىم العمم  -ٙ

ن كان من الجيال وسفييي العقول, وما عداه شك ال  حصرًا ممن يوافقيم عمى أفكارىم وا 
أشتاتًا يرقى إلى اليقين, وزيغ ال يبمغ اإليمان, فعمم غيرىم ال يعد عممًا صحيحًا, مما جعميم 

 .(ٜٖٔ)وفرقًا تحارب عمماء المسممين وعامتيم , بل ويحاربون بعضيم بعضاً 
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 اليوامش
 .ٜٔ/ٖ ،مٜٗٚٔبيروت،  ،دار صادر ،ىـ(: الطبقات الكبرى ٖٕٓمحمد )ت ،ينظر ابن سعد (ٔ)
ىـ(: سير أعالم النبالء، تحقيق: شعيب ٛٗٚينظر: الذىبي، محمد بن أحمد بن عثمان )ت (ٕ)

. فقد تزوج من ٖٗٔو  ٛٔ/ٕلبنان،  –سد، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت االرناؤوط وحسين األ
فاطمة بنت الرسول محمد )صمى اهلل عميو وسمم(، وولدت لو الحسن والحسين وزينب الكبرى وأم 

 .ٕٖٖ/ٚكمثوم. ينظر ابن كثير: البداية والنياية، مصدر سابق، 
حقيق وصي اهلل بن محمد ىـ(: فضائل الصحابة،تٕٔٗينظر اإلمام احمد، ابن حنبل )ت (ٖ)

 .٘ٛٙ/ٕىـ، ٕٓٗٔ،مركز البحث العممي بجامعة أم القرى، ٔعباس،ط
 ،ىـ(: فتح الباري شرح صحيح البخاريٕ٘ٛينظر ابن حجر العسقالني، احمد بن عمي )ت  (ٗ)

 . ٗٚٔ/ٚىـ ٓٔٗٔبال دولة ،المطبعة السمفية
دار  ،ٔد عبد الباقي، ط ىـ(:الصحيح، تحقيق محمد فؤإٔٙبن الحجاج  النيسابوري )ت  ،مسمم (٘)

 (.ٜٕٓٗحديث ) ٖٗٚٔمصر،  ،إحياء الكتب العربية
بالخالفة وعّيْن قاضيًا   ( رضي اهلل عنومن ىذه المواقف مبايعتو ألبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ) (ٙ)

رضي اهلل وزّوج عمي) ،( رضي اهلل عنوفي زمن أبو بكر ثم في زمن عمر ثم في زمن عثمان )
وترشيح عمر عميًا لمخالفة قبل  ( رضي اهلل عنو)وم لعمر بن الخطابابنتو أم كمث ( عنو

وكان الخمفاء الراشدون يثنون عمى  ،استشياده، ورثاء عمي لمخمفاء الراشدين الثالثة عند وفاتيم
  ( رضي اهلل عنو)وليم اقوال كثيرة في ذلك ومنيا: قول عمر بن الخطاب   ( رضي اهلل عنو)عمي

ينظر  ،لوال عمي ليمك عمر،( رضي اهلل عنو)مد مثل عمي بن ابي طالب)) عجزت النساء ان ت
 ،، دار الكتب العمميةٔط،تحقيق حبيب الرحمن االعظمي ،ىـ(: السننٕٕٚسعيد بن منصور )ت 

 .ٕٔٛ/٘مصدر سابق  ،.  ينظر ابن كثير : البداية والنيايةٖٕٛٓرقم  ٜٙ/ٕىـ ٗٔ, ٘بيروت 
 ،لصحابة في الفتنة من روايات اإلمام الطبري والمحدثينينظر محمد أ محزون: تحقيق مواقف ا (ٚ)

 .ٖٗٗم صٕٚٓٓ-ىـ ٕٛٗٔمصر  ،،دار السالمٕط
 ،دار الكتب العممية ،ىـ(: تاريخ األمم والمموكٖٓٔينظر الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير) ت (ٛ)

 . ٕٚ/ٙىـ ٚٓٗٔبيروت 
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دار  ،ق المعممي اليمانيتحقي ،الكبيرىـ (:التاريخ ٕٙ٘محمد بن إسماعيل )ت ،ينظر البخاري (ٜ)
 سنده صحيح.   ٜٜ/ٔبال تاريخ  ،بيروت ،الكتب العممية

(،تحقيق محب الدين ابي سعيد العمري:تاريخ ٔٚ٘ابن عساكر،عمي بن الحسن الشافعي ت ) (ٓٔ)
 .  ٓٔ٘/ٕٗم  ٜٜٙٔه _ٚٔٗٔمدينة دمشق، الطبعة األولى دارالفكر،بيروت، لبنان  

تحقيق أحمدشاكر، المطبعة الميمنية، مصر  ،لمسندىـ (: إٔٗاإلمام احمد  بن حنبل)ت  (ٔٔ)
 إسناده حسن . ٛٙ/ٕه  ٖٖٔٔ

(ٕٔ) . 
 

  ( رضي اهلل عنو،  سنده حسن. وقد ندم عمّي )ٕٓٚ/ٕٔينظر ابن حجر العسقالني:  فتح الباري،  (ٖٔ)
بأنو ال ينبغي العقوبة في الدنيا بعذاب  ( رضي اهلل عنوعمى ذلك، ورجع إلى قول ابن عباس )

: )) ال تعذّبوا بعذاب اهلل(( فبمغ ذلك عميًا فقال: صدق ابن  )صمى اهلل عميو وسمم( اهلل، لقولو 
 وقال حديث حسن. ٓٔ/ٖعباس. الترمذي: السنن، 

. األلباني، محمد ٓٔٙ-ٜٓٙ/٘الترمذي: السنن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بال تاريخ،  (ٗٔ)
ىـ، ٜٓٗٔعربية لدول الخميج، ، مكتب التربية الٔناصر الدين: صحيح سنن الترمذي، ط

ٖ/ٕٓٓ. 
. ينظر حمد محمد الصمد: نظام الحكم في عيد ٕٚ/ٙينظر الطبري: تاريخ األمم والمموك،  (٘ٔ)

 . ٛ٘ٔ، ٚ٘ٔم، صٜٜٗٔىـ/ ٗٔٗٔ، المؤسسة الجماعية، بيروت، ٔالخمفاء الراشدين، ط
صرية , صيدا , ىـ( : مختار الصحاح , المكتبة الع ٙٙٙينظر الرازي , محمد بن أبي بكر) ت  (ٙٔ)

 .  ٕٖٔم ص  ٜٜٙٔىـ / ٔٚٗٔبيروت 
ىـ ( : لسان العرب , دار صادر , بيروت لبنان  ٔٔٚينظر ابن منظور , محمد بن مكرم )ت  (ٚٔ)

  ٚٓٔ/  ٙم باب سوس  ٜٜٗٔىـ /  ٗٔٗٔ
متفق عميو : البخاري : الصحيح , مصدر ,سابق , كتاب األنبياء  باب ما ذكر  عن بني  (ٛٔ)

,  ٔٚٗٔ/ٔ( . مسمم : الصحيح , مصدر سابق , كتاب اإلمارة ٗٓٙٔ) , ح ٖٗٙ/  ٗاسرائيل 
 ( .  ٕٗٛٔح )

ىـ ( : النياية في غريب  ٙٓٙينظر ابن األثير , أبو السعادات مبارك بن محمد الجزري )ت  (ٜٔ)
 ٕٔٗ/ ٕىـ  ٖٔٔٔالحديث واألثر , المطبعة العثمانية , مصر 



 الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 

 
 

956 

 .ٙٚ/٘ىـ، ٔٔٗٔ، القصيم، السعودية، ، دار البخارئينظر: أحمد فريد: البحر الرائق، ط (ٕٓ)
ىـ ( : رد المحتار عمى الدر المختار , المطبعة  ٕٕ٘ٔينظر ابن عابدين , محمد أمين )ت (ٕٔ)

   ٘ٔ/ ٗالميمنية, مصر بال تاريخ 
 .ٔٔ, بال دولو وال تاريخ , ص  ٕينظر مارسيل بريمو: عمم السياسة،  ترجمة برجاوي, ط  (ٕٕ)
 ٜ/ٔبجد العموم , مصدر سابق ينظر : صديق بن حسن القنوجي : أ (ٖٕ)
ينظر عبد الرحمن تاج : السياسة الشرعية والفقو اإلسالمي , مجمع البحوث اإلسالمية , القاىرة  (ٕٗ)

, ومن النص نأخذ التفريق بين السياسة الداخمية والسياسة الخارجية . )) وربما  ٛ/ٔم  ٜٜ٘ٔ
سية كممو أجنبية وليست عربية , اختمط مفيوم السياسة بمفيوم الدبموماسية  .. ولكن الدبموما

ويقتصر معناىا عمى تحسين  العالقة بين دولو ودولو معالجو المشكالت التي تنشا بينيما (( 
ينظر احمد حمد : الجانب السياسي في حياة النبي ) صمى اهلل عميو وسمم ( , دار القمم , الكويت 

    ٛم ص  ٕٜٛٔىـ  /  ٕٓٗٔ, 
ىـ ( : إحصاء العموم , تحقيق عثمان امين  ٜٖٖمد بن محمد ) ت ينظر الفارابي , أبو نصر مح (ٕ٘)

  ٕٛٔ_  ٕٚٔ, مكتبة االنجمو المصرية , القاىرة , بال تاريخ ص  
ينظر سيف عبد الفتاح : في النظرية السياسية من منظور إسالمي , منيجية التجديد السياسي  (ٕٙ)

المي , القاىرة , سمسمة الرسائل وخبرة الواقع العربي المعاصر , المعيد العالمي لمفكر اإلس
  ٕٓم , ص  ٜٜٛٔ/ ٜٔٗٔ,  ٕ٘الجامعية : 

 . ينظر ابن فرحون برىان الدين بن عمي ٘ٔ/ ٗينظر ابن عابدين , الدرالمختار, (ٕٚ)
 .ٓ٘ٔ/ٕىـ  ٖ٘٘ٔىـ ( : تبصرة الحكام , مطبعو مصطفى محمد , القاىرة   ٜٜٚ) ت  

ىـ(: الطرق الحكمية في السياسة ٔ٘ٚقي )تينظر ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر الدمش (ٕٛ)
 .  ٖٔص ٜٔٙٔالقاىرة  ،المؤسسة العربية ،الشرعية

ىـ (: المستصفى في أصول الفقو دار الكتب ٘ٓ٘ينظر الغزالي أبو حامد محمد بن محمد )ت  (ٜٕ)
ىـ ٜٓٚأبو إسحاق إبراىيم بن موسى )ت  ،. ينظر الشاطبي ٕٙٛ/ٔم  ٖٜٛٔبيروت  ،العممية

 . ٕ٘/ٕم ٜٜٗٔبيروت  ،دار المعرفة ،في أصول الشريعة(: الموافقات 
 ٛٗ/ٕٓ ،مجموع الفتاوى (ٖٓ)
 . ٕٔص ،الطرق الحكمية (ٖٔ)



 الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 

 
 

951 

م، ٜٛٛٔبيروت  ،دار الكتب العممية ،تحقيق وتعميق د.عبد الرحمن عميرة ،التفسير الكبير (ٕٖ)
ٙ/ٔٗ. 

نس، ىـ( عبد اهلل بن مسمم: غريب الحديث،  دار العرب اإلسالمي، تو ٕٙٚينظر ابن قتيبة )ت (ٖٖ)
 .ٓٙ/ٔم، ٕٓٔٓ

 .ٕٓ٘/ٕابن منظور: لسان العرب،  (ٖٗ)
 .ٖٓ/ٕلبنان، بال تاريخ، -الزبيدي: تاج العروس من جواىر القاموس،دار مكتبة الحياة، بيروت (ٖ٘)
م، ٜٜٓٔىـ/ ٔٔٗٔلبنان،  -مقاالت اإلسالميين واختالف المصمين، المكتب العصرية، صيدا (ٖٙ)

ٔ/ٕٓٚ. 
 .ٖٔٔ/ٕ ،الفصل في الممل واألىواء والنحل (ٖٚ)
 .ٖٕٛ/ٕفتح الباري:  (ٖٛ)
 .ٜ٘ٗىدي الساري في مقدمة فتح الباري، المكتبة السمفية، القاىرة، بال تاريخ، ص (ٜٖ)
 .ٕٔ/ٙ  ،سير أعالم النبالء (ٓٗ)
 .ٕٛىـ، ص ٙٔٗٔ ،الرياض ،، دار الوطنٔط ،الخوارج (ٔٗ)
 .٘ٓٔ-ٖٓٔاآليات سورة الكيف:  (ٕٗ)
 ٕٖٔ/ٚالبداية والنياية:  (ٖٗ)
. ينظر: رشدي محمد عميان وغيره، أصول الدين مذىب السمف: ىو مذىب الصحابة والتابعون (ٗٗ)

 .ٖٔم، صٕٕٓٓاإلسالمي، مطبعة الميناء، بغداد، 
 .ٚٗينظر: صالح العفاني: الخوارج، ص (٘ٗ)
 .ٜٗ-ٚٗينظر: صالح العفاني: الخوارج، ص (ٙٗ)
 .ٛٗينظر: المرجع نفسو، ص (ٚٗ)
 .ٜٛٙ، ص(ينظر: عمي الصالبي: عمي بن أبي طالب) (ٛٗ)
 .ٛٗٚ/ٕ(، ٙ٘ٔالتحريض عمى قتل الخوارج، حديث ) مسمم: الصحيح، كتاب الزكاة، باب (ٜٗ)
 .ٔٙينظر: أحمد عوض: الخوارج، ص (ٓ٘)
. وينظر: ناصر السعوي: الخوارج، ٜٔٔ/ٗينظر: ابن حزم: الفصل في الممل واألىواء والنحل،  (ٔ٘)

 .ٖٛٔص
 .ٖٛٔينظر: ناصر السعوي: ص (ٕ٘)
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ج وىم أتباع أبي . األزارقة: ىم فرقة من فرق الخوار ٜ٘ينظر: ابن الجوزي: تمبيس ابميس، ص (ٖ٘)
.  وينظر: ناصر ٛٔٔراشد نافع بن األزرق الحنفي. ينظر: الشيرستاني: الممل والنحل، ص

 .ٗٛٔالسعوي: الخوارج، ص
 .ٗٛٔناصر السعوي: المرجع نفسو، صينظر:  (ٗ٘)
المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد وىم المتشددون في أمورىم الدينية المتنطعون:  (٘٘)

جاء في الحديث النبوي الشريف: "ال تتشددوا فيشدد اهلل عمييم". وكل األمور والدنيوية، وليذا 
أجعميا بالتيسير إال ما فرض اهلل عميك. ينظر: العثيمين، محمد بن صالح: شرح رياض 

 .ٕٔٗو ٘ٔٗو ٖٔٗم، صٕٕٓٓ، المكتبة اإلسالمية، السعودية،  ٔالصالحين، ط
 (.ٕٓٚٙ، حديث )ٕ٘٘ٓ/ٗمسمم: الصحيح، كتاب العمم،  (ٙ٘)
( أحب الدين صمى اهلل عميو وسممالبخاري: الصحيح، كتاب اإليمان، باب الدين يسر وقول النبي) (ٚ٘)

 (.ٜٖ، حديث )ٛٔإلى اهلل الحنيفية السمحة، ص
ىـ، ٚٔٗٔ، مكتبة الطيب، القاىرة، مصر، ٔسفر الحوالي: ظاىرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، ط (ٛ٘)

ٔ/ٕٜٛ-ٕٜٓ. 
(، ٖٖٜٙابة المرتدين، باب من ترك قتال الخوارج لمتآلف، حديث )البخاري: الصحيح، كتاب استت (ٜ٘)

 .ٕٚ٘ٔص 
م، ٜٜٙٔ، بال دولة، ٔينظر: محمد عبد الحكيم: ظاىرة الغمو في الدين في العصر الحديث، ط (ٓٙ)

 .ٚٓٔ-ٙٓٔص
 .ٔٔٔص ،ينظر: محمد عبد الحكيم: ظاىرة الغمو في الدين في العصر الحديث (ٔٙ)
 .ٖٔٓ/ٕٔلباري، ينظر: ابن حجر العسقالني: فتح ا (ٕٙ)
 .ٜٕسورة الفتح: آية  (ٖٙ)
 .ٗ٘سورة المائدة: آية  (ٗٙ)
 .ٖٙينظر: احمد عوض: الخوارج، ص (٘ٙ)
الِعمق الخسيس بكسر العين: الجراب أو السيف أو الترس، أو ما تتبمغ بو الماشية من الشجر.  (ٙٙ)

 .ٗٙينظر: أحمد عوض، ص
 .ٙٛٔ/ٔ العقد الفريد،. وينظر: ابن عبد ربو: ٖٔٗٔ/ٖينظر: المبرد: الكامل،  (ٚٙ)
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(. وينظر: عمي الصالبي: عمي بن ٛٙو  ٚٙو  ٖٙو ٙ٘ينظر: أحمد عوض: الخوارج، ص) (ٛٙ)
 .٘٘أبي طالب، ص

تراقييم: جمع ترقوة، وىي العظم بين ثغرة النحر والعنق، وىما ترقوتان من الجانبين. ينظر: ابن  (ٜٙ)
 .ٖٖٔ/ٔاألثير: النياية في غريب الحديث، 

وينفذ فيو سيمك، وقيل: كل دابة مرمية. ينظر: ابن األثير: الرمية: الصيد الذي ترميو فتقصده  (ٓٚ)
 .ٖٗٔ،ٖٖٔ/ٔالنياية في غريب الحديث، 

رصافو: يقال رصف السيم إذا شده بالرصاف، وىو عقب يموى عمى مدخل النحل فيو. ينظر:  (ٔٚ)
 .ٖٗٔو  ٖٖٔ/ٔابن األثير: النياية في غريب الحديث، 

شيء من الفرث والدم. ينظر: ابن األثير: النياية في  يعني مزمرًا سريعًا في الرمية لم يمعق بو (ٕٚ)
 .ٖٖٔ/ٔغريب الحديث، 

 .ٖٗٔ -ٖٖٔ/ٔالبضعة: القطعة من المحم. ينظر: ابن األثير: النياية في غريب الحديث،  (ٖٚ)
 .ٕٔٔ/ٕتدردر: أي: ترجرج تجيء وتذىب. ينظر: ابن األثير: النياية في غريب الحديث،  (ٗٚ)
 .ٗٗٚ-ٖٗٚ، ٓٗٚ/ٕمسمم: الصحيح،  (٘ٚ)
قال الحافظ ابن حجر العسقالني: المراد بآخر الزمان زمان خالفة النبوة، فإن في حديث سفينة  (ٙٚ)

المخرج في السنن وصحيح ابن حبان: ))خالفة النبوة ثالثون سنة، ثم يؤتي اهلل الممك من 
. وكانت ٙٗٙٗيشاء...، أبو داود: السنن، دار احياء التراث العربي، بيروت، بال تاريخ، حديث 

  ( رضي اهلل عنوة الخورج وقتميم في موقعة النيروان في أواخر خالفة عمي بن أبي طالب)قص
 . ٕٚٛ/ٕٔسنة ثمان وثالثين لميجرة. ينظر: فتح الباري، 

 .ٖٓ٘/ٕٔأي: صغار السن. ينظر: ابن حجر العسقالني: فتح الباري،  (ٚٚ)
 .ٜٔٙ/ٙأي ضعفاء العقول. ينظر: ابن حجر العسقالني: فتح الباري،  (ٛٚ)
 من القرآن الكريم كما في حديث أبي سعيد المتقدم: )يقرؤون القرآن(. أي (ٜٚ)
(، ٖٜٓٙالبخاري: الصحيح، كتاب استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج والممحدين، حديث ) (ٓٛ)

 .ٕٚ٘ٔص
 إسناده صحيح . ٛٛ/ٔٔأحمد بن حنبل: المسند، تحقيق: أحمد شاكر،  (ٔٛ)
 .ٕ٘،ٖٛ/ٖالطبري: تاريخ األمم والمموك،  (ٕٛ)
 .ٜٙىـ، صٖٚٗٔالمطبعة المنيرية، القاىرة،  ،إبميستمبيس  (ٖٛ)
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. ابن العماد ٛٚٔ-٘ٚٔ/ٔ. الشيرستاني: الممل والنحل، ٖ٘/ٙالطبري: تاريخ األمم والمموك،  (ٗٛ)
 . ٙٗ/ٔالحنبمي: شذرات الذىب في أخبار من ذىب، المكتبة التجارية، بيروت، بال تاريخ، 

 . ٖ٘صالح العفاني: الخوارج , ص  , ينظر: ٕٔٔ/ ٔينظر ابن الجوزي: تمبيس إبميس ,  (٘ٛ)
 . ٕٖسورة األعراف: آية  (ٙٛ)
 .ٜ٘رة  المائدة: آية و س (ٚٛ)
 ٖ٘سورة النساء: آية  (ٛٛ)
 .ٙسورة األحزاب: آية  (ٜٛ)
ىـ( خصائص أمير المؤمنين عمي بن أبي طالب تيذيب أبو  ٖٖٓالنسائي : احمد بن عمي )ت  (ٜٓ)

، ابن الجوزي, ٕٓٓم، ص ٜ٘ٛٔلبنان  –إسحاق الجويني األثري, دار الكتب العممية, بيروت 
 .ٕٔٔ/ٔتمبيس إبميس,

 .ٖٚ٘ – ٖ٘٘ص )رضي اهلل عنو( عمي الصالبي: عمي بن أبي طالب (ٜٔ)
 .ٜٚٔص ،)رضي اهلل عنو(النسائي: خصائص عمي بن أبي طالب  (ٕٜ)
، دار الوطن، الرياض، ٔسميمان بن قاسم العيد: منيج عمي بن أبي طالب في الدعوة إلى اهلل، ط (ٖٜ)

 .ٜٖٖم، صٕٕٓٓ
 .ٖٚٓبد الحميد عمي : خالفة عمي، ص ينظر ع (ٜٗ)
 .ٕٓٓالنسائي : خصائص عمي، ص  (ٜ٘)
 ٕٛٛ/ٖينظر: عمي الصالبي : عمي بن أبي طالب،  (ٜٙ)
 ٖٚ٘ينظر: عمي الصالبي : عمي بن أبي طالب،  ص  (ٜٚ)
 .ٙسورة األحزاب، آية  (ٜٛ)
)رضي اهلل . ينظر: عمي الصالبي: عمي بن أبي طالبٖٚينظر: صالح العفاني: الخوارج، ص (ٜٜ)

 .ٕٛٙص عنو( 
 .ٕٖٔ -ٕٖٔ/٘ٔابن أبي شيبة : المصنف ,  (ٓٓٔ)
 ٘ٗ,  ٕينظر: الطبري : تاريخ األمم والمموك،  ص (ٔٓٔ)
 .٘ٙسورة الزمر:  آية  (ٕٓٔ)
 .ٓٙسورة الروم: آية   (ٖٓٔ)
 .ٛٛٙ, ٘ينظر: الطبري: التاريخ، ص (ٗٓٔ)
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، دار التوزيع والنشر ٔينظر: حامد عبد الماجد : الوظيفة العقيدية لمدولة اإلسالمية , ط (٘ٓٔ)
 .ٚٗم، صٖٜٜٔال دولة, اإلسالمية , ب

 .ٕ٘ٔسورة النحل، آية  (ٙٓٔ)
 .ٜسورة األعمى، آية  (ٚٓٔ)
 . ٜٔسورة النحل: آية  (ٛٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٚينظر: ابن كثير : البداية والنياية,  (ٜٓٔ)
 .ٕٙسورة ص:  (ٓٔٔ)
 .٘ٗ-ٗٗسورة المائدة: (ٔٔٔ)
 .ٕٖٔ/ٚ ،ينظر: ابن كثير: البداية والنياية (ٕٔٔ)
 .٘ٓٔ-ٖٓٔسورة الكيف:  (ٖٔٔ)
 . ٕٖٔ/ٚالبداية والنياية ,  (ٗٔٔ)
 .ٜٕٔ/ٖٔلصحيح، البخاري: ا (٘ٔٔ)
 .ٜٕٔ/ٖٔالمصدر نفسو،  (ٙٔٔ)
 .ٕٕٔ/ٕٔمسمم: الصحيح،  (ٚٔٔ)
، والمدخل لدراسة الشريعة، ٜٗ-ٛٛعبد الكريم زيدان: الوجيز في شرح القواعد الفقيية، ص (ٛٔٔ)

 .ٓ٘ص
ينظر: محمد الخضري بك : محاضرات تاريخ األمم اإلسالمية والدولة األموية, المكتبة التجارية  (ٜٔٔ)

 .ٔٚ/ٕم  ٜٜٙٔالكبرى , مصر 
 .ٜٔينظر: صالح العفاني : الخوارج, ص (ٕٓٔ)
 بسند صحيح . ٜٖٓ,  ٖٛٓ/ ٘ٔينظر: ابن أبي شيبة : المصنف ,  (ٕٔٔ)
 .ٖٙ/ٕم ٜٜٚٔالبالذري: أنساب األشراف المطبعة الكاثوليكية , بيروت،  (ٕٕٔ)
 . ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٔالخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ,  (ٖٕٔ)
 . ٜٗٚو  ٛٗٚ/ٕمسمم: الصحيح , مصدر سابق،  (ٕٗٔ)
. وقال ٖٕٖم، ص ٜٓٛٔسنة, تحقيق األلباني, المكتب االسالمي, بيروت ابن ابي عاصم: ال (ٕ٘ٔ)

 األلباني حديث السنة صحيح، إسناده ضعيف ولمحديث شواىد.
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ىـ( : السنن الكبرى , دار الفكر , بيروت, لبنان , بال ٛ٘ٗينظر: البييقي , احمد بن الحسين )ت  (ٕٙٔ)
 ٜٚٔ/ٛتاريخ 

 .ٕٖٚ- ٕٖ٘/٘ٔ ،ابن أبي شيبة: المصنف (ٕٚٔ)
 . ٕٔالعفاني : الخوارج , ص  صالح (ٕٛٔ)
 .ٖٖٛينظر: المبرد: الكامل , ص  (ٜٕٔ)
 .ٜٚٔينظر: ابن خياط، خميفة العصفري: التاريخ، ص (ٖٓٔ)
 .ٖٔٔ/ ٘ابن أبي شيبة : المصنف،  (ٖٔٔ)
 بسند صحيح . ٕٛٔ/ ٛ ،البييقي : السنن الكبرى (ٕٖٔ)
 بسند صحيح. ٕٖٖ/ ٘ٔابن أبي شيبة: المصنف ,  (ٖٖٔ)
اعتبر أكثر العمماء الخوارج بغاة واجمعوا عمى جواز  .ٖٕٗ/٘ينظر: ابن تيمية: منياج السنة،  (ٖٗٔ)

ىـ( : المغني في فقو اإلمام احمد بن حنبل, ٕٓٙقتاليم ينظر ابن قدامة عبد اهلل المقدسي )ت 
 .ٖٔٓ/ٕٔالقاىرة, بال تاريخ.

 .ٕٖٓ/٘ٔابن أبي شيبة : المصنف ,  (ٖ٘ٔ)
 ٙٚ٘ٙ, حديث  ٜٜٔ/ ٕ ،احمد: المسند (ٖٙٔ)
 ٖٚ/ٜٔمجموع الفتاوى،  (ٖٚٔ)
 . ٖ٘الح العفاني : الخوارج، ص ينظر: ص (ٖٛٔ)
 ٖٗٗ-ٖٖٗص  ،ينظر: ثابت الراوي : العراق في العصر األموي (ٜٖٔ)
 .ٗ٘ينظر: صالح العفاني : الخوارج, ص  (ٓٗٔ)
 

 مصادر ومراجع البحث
 القران الكريم -
ىـ(،النياية في غريب  ٙٓٙابن األثير:أبوالسعادات المبارك بن محمد الجوزي )ت  -ٔ

 ر الزاوي النشر دار الفكر , بيروت , لبنان , بال تاريخ .الحديث واألثر, تحقيق طاى
 م.  ٕٙٓٓ, دار التكوين , دمشق  ٕاحمد معيطة، اإلسالم الخوارجي , ط-ٕ
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األذرعي: محمد بن عمي بن محمد، شرح العقيدة الطحاوية, خرج أحاديث محمد ناصر -ٖ
 ىـ.ٜٖٔٔالدين االلباني المكتب اإلسالمي , بيروت 

ىـ(، مقاالت اإلسالميين واختالف ٕٓٙو الحسن عمي بن إسماعيل, )تاألشعري: أب-ٗ
المصمين , تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية , صيدا, بيروت , لبنان 

 م.ٜٜٓٔىـ / ٔٔٗٔ
ىـ(، الصحيح الجامع المسند من ٕٙ٘البخاري : أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل )ت -٘

د )صمى اهلل عميو وسمم(دار إحياء الكتب العربية , مصر, بال أقوال وأفعال الرسول محم
 تاريخ.

إحياء  –الفرق بين الفرق, تحقيق : لجنة  ،ىـٜٕٗالبغدادي : عبد القاىر بن طاىر ت -ٙ
 م .ٕٜٛٔالتراث في دار اآلفاق الجديدة, بيروت, لبنان , 

ار إحياء التراث السنن , د ،ىـ(ٜٕٚالترمذي : أبو عبد اهلل : محمد بن عيسى )ت -ٚ
 العربي , بيروت , بال تاريخ.

اإليمان األوسط , تحقيق: أبو يحيى  ،ىـ(ٕٛٚابن تيمية : احمد بن عبد الحميم )ت-ٛ
 ىـ .ٕٕٗٔ, دار طيبة , الرياض , السعودية ٔمحمود أبو سن, ط

تمبيس إبميس , دار الكتب  ،ىـ(ٜٚ٘ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي )ت -ٜ
 م.ٜٚٛٔ,  ٕعممية , بيروت , لبنان , طال

الفصل في الممل واألىواء والنحل, دار  ،ابن حزم , أبو محمد عمي بن احمد الظاىري-ٓٔ
 مٖٜٛٔالمعرفة, بيروت , لبنان, 

 حسن البنا، رسائل اإلمام الشييد حسن البنا, المكتبة التوفيقية,القاىرة, مصر، د.ت-ٔٔ
ة الفرق والجماعات والمذاىب اإلسالمية , دار الرشاد موسوع  ،الحفني : عبد المنعم-ٕٔ
 م .ٖٜٜٔىـ / ٖٔٗٔ ٔ,ط
 تاريخ بغداد , دار الكتب العممية , بيروت، لبنان , د.ت.  ،الخطيب البغدادي-ٖٔ
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, دار الكتب العممية , بيروت ٔالمقدمة، ط ،ىـ(ٛٓٛابن خمدون عبد الرحمن )ت -ٗٔ
 م.ٕٜٜٔ

تحفة المموك , دار البشائر اإلسالمية , بيروت  ،ىـ(ٙٙٙالرازي : أبو بكر )ت -٘ٔ
 ىـ.ٚٔٗٔ

ابن أبي الربيع : شياب الدين احمد، سموك المالك في تدبير الممالك , تحقيق : د. -ٙٔ
 م.ٖٜٛٔحامد عبد اهلل ربيع , دار الشعب 

تاج العروس من جواىر القاموس , دار مكتبة الحياة ,  ،الزبيدي : محمد مرتضى-ٚٔ
 , بال تاريخ . بيروت لبنان

 م.ٕٓٔٓ، دار الفكر , دمشق, ٘الزحيمي: وىبة، فتاوى معاصرة , ط -ٛٔ
, دار العمم لمماليين ,  ٓٔاألعالم , ط ،م(ٜٙٚٔىـ/ ٜٖٙٔالزركمي : محمد خير )ت -ٜٔ

 م .ٕٜٜٔبيروت 
مؤسسة الجريسي ,  ٘الوالء المشؤوم لمييود والنصارى , ط ،سيد سعيد عبد الغني -ٕٓ

 ىـ .ٕٕٗٔلسعودية الرياض , ا
 م.ٖٜٜٔ, دار الشروق ٗٔفي ضالل القران ط ،سيد قطب -ٕٔ
, دار الكتب  ٔالخوارج , تاريخيم , فرقيم , عقائدىم , ط ،أبو الشباب : أحمد عوض -ٕٕ

 م.ٕ٘ٓٓالعممية , بيروت , لبنان 
ان , الممل والنحل, دار الفكر, بيروت , لبن ،(ٛٗ٘الشيرستاني : محمد عبد الكريم )ت -ٖٕ

 بال تاريخ.
, ٔمصنف ابن أبي شيبة , ط ،ىـ(ٖٕ٘ابن أبي شيبة : عبد اهلل بن أبي بكر )ت, -ٕٗ

 ىـ .ٜٓٗٔمكتبة الرشد , الرياض 
, ٕسيرة أمير المؤمنين عمي بن ابي طالب )رضي اهلل عنو ( , ط ،الصالبي : عمي -ٕ٘

 م. ٕٙٓٓدار المعرفة , بيروت, لبنان 
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تاريخ األمم والمموك , تحقيق محمد أبو الفضل  ،ىـ(ٖٓٔ)ت الطبري : محمد بن جرير -ٕٙ
 م.ٜٔٚٔ, دار المعارف , القاىرة 

المصنف , تحقيق حبيب االعظمي ,  ،ىـ(ٕٔٔعبد  الرزاق : بن ىمام الصنعاني )ت -ٕٚ
 ىـ.ٜٖٓٔ, دار القمم , بيروت  ٔط

 م. ٕٔٓٓيروت , , مؤسسة الرسالة , بٔالمدخل لدراسة الشريعة، ط ،عبد الكريم زيدان-ٕٛ
  ،ىـ (ٕ٘ٛالعسقالني : أحمد بن عمي )ت -ٜٕ
 فتح الباري شرح صحيح البخاري , المكتبة السمفية , القاىرة , بال تاريخ. -ٔ
 ىدي الساري مقدمة فتح الباري , المكتبة السمفية , القاىرة , بال تاريخ . -ٕ

, دار النجاة , الرياض , ٔالخوارج بين األمس واليوم , ط ،العفاني : صالح بن سالم-ٖٓ
 مٕٚٓٓ -ىـ ٕٛٗٔالسعودية 
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 مفهوم احملكم التجاري
 الشمريم.د.أحمد نعمة عطية 

 الممخص
:" ـ، فقد عرفو جانب مف الفقو بأنواقترح فقو القانوف الوضعي المقارف تعريفات عديدة لنظاـ التحكي

يسموف محكميف ليفصموا فيو دوف المحكمة المختصة  االتفاؽ عمى طرح النزاع عمى أشخاص معينيف
ويسمى  ،وقد يكوف االتفاؽ عمى التحكيـ في نزاع معيف بعد نشأتو ،والفصؿ في موضوعو ،أصاًل بتحقيقو

وقبؿ قياـ النزاع عمى عرض المنازعات التي قد تنشأ  ،وقد يتفؽ ذوو الشأف مقدماً  ،عندئذ مشارطة التحكيـ
ويسمى االتفاؽ عندئذ شرط التحكيـ  ،خاصة بتنفيذ عقد معيف عمى المحكميف ،بينيـ في المستقبؿ

نما ىـ نظاـ يمر محضًا، وال قضاًء محضاً  ".ويذىب  جانب آخر مف الفقو بأف التحكيـ " ليس اتفاقاً  ، وا 
وفي وسطو  ،يمبس كؿ منيما لباسًا خاصًا ويتخذ طابعًا مختمفًا ىو في أولو اتفاؽ ،في مراحؿ متعددة

وينبغي مراعاة اختالؼ ىذه الصور عف تعييف القانوف الواجب التطبيؽ "وتعرفو  ،وفي آخره حكـ ،جراءإ
المحكمة الدستورية المصرية بأنو : )عرض نزاع معيف بيف طرفيف عمى محكـ مف االغيار يعيف 

بقرار  باختيارىما أو بتفويض منيما أو عمى ضوء شروط يحددانيا ليفصؿ ىذا المحكـ في ذلؾ النزاع
قاطع لدابر الخصومة في جوانبيا التي احاليا الطرفاف  إليو بعد أف يدلي كؿ منيما بوجية نظرة تفصيميًا 

 مف خالؿ ضمانات التقاضي الرئيسية (.
 

Abstract 

        The jurisprudence of comparative positive law proposed several definitions 

of the system of arbitration. It defined a part of the jurisprudence as: "The 

agreement to bring the dispute to certain persons called arbitrators to separate it 

from the court originally competent to investigate it and to adjudicate its subject. 

The arbitration agreement is then called, and the parties may agree in advance, 

and before the dispute arises, to present disputes that may arise between them in 

the future, in particular the implementation of a particular contract to the 

arbitrators. The agreement is then called the arbitration clause. "Another 

argument goes that arbitration" Not just judiciary, but systemic And in the 

middle of which there is a procedure, at the end of which is a provision. The 

difference of these images should be taken into account in determining the 
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applicable law. "The Egyptian Constitutional Court defines it as: An arbitrator 

appointed by the arbitrator, appointed or appointed by them or in the light of the 

conditions they specify to separate this arbitrator in that dispute by a conclusive 

decision to dispel the dispute in the aspects referred to him by the parties after 

each of them gives a detailed view through the main litigation guarantees.           
 

 المقدمة

وقد اعتمى المحكـ مركزًا  ،المحكـ ىو المحور األساسي الذي يدير خصومة التحكيـ     
بعد ما تـ منحو ثقة الخصـو حيث أولوه الفصؿ في  ،يتيح لو الفصؿ في النزاعقانونيًا 

وقد يتـ تعيينو مف قبؿ المحكمة المختصة في الحاالت التي نص  ،خصومة قائمة بينيـ
ذا كاف عمؿ المحكـ ينصب  القانوف لمقياـ بميمة النظر في النزاع الموكوؿ لممحكـ  عمييا وا 

 -كما يرى البعض –ب الذي دعا إلى الحاجة إلى محكـ فإف السب ،عمى فض نزاع معيف
إلى سؤاؿ طرؼ  فيبادر أحدىما ،أمر مف األمور يكمف في نشوء جداؿ أو نقاش حاد في

فإذا وافؽ الطرؼ الثاني  ،ثالث محايد رأيو فيمف يكوف عمى صواب مف الطرفيف المتنازعيف
فإف  ،صراحة أو ضمنًا عمى اجابة الطرؼ الثالث يمكف قبوليا إلنياء النقاش أو الجدؿ

فالمنازعات بيف الناس حتمية وال  ،االقتراح المقدـ مف أحد الطرفيف يعتبر اقتراحًا بالتحكيـ
كار يمكف تجنبيا وىي تشكؿ مصدر عطاء جيد لممجتمع لما يتمخض عنو مف ظيور أف

واالختالفات يشير إلى المعيار وكيفية حؿ ىذه المنازعات  ،جديدة لصالح المجموع 
والذي يتبادر لمذىف مما  ،والفكرة السابقة ببساطتيا تعبر عف الحاجة لوجود المحكـ الحضاري

مف قبؿ أطراؼ النزاع .ألف االختيار  عميويقع  اً طبيعي اً سمؼ أف المحكـ عادة يكوف شخص
جوىره حؽ قرره القانوف لألفراد يخوؿ ليـ االتفاؽ عمى إحالة ما ينشأ بينيـ مف  التحكيـ في 

و الحقيقة أف  نزاع بخصوص تنفيذ عقد معيف أو عمى إحالة أي نزاع نشأ بينيـ بالفعؿ
وقد يتعدد اشخاص  –وىو األمر المعتاد  –المحكـ يمكف أف يكوف شخصًا طبيعيًا واحدًا 

أما مف  " ىيئة التحكيـ " . فقد سمح القانوف بالنص لتعدد المحكـ عمييـالتحكيـ والذيف يطمؽ 
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س فيمكف أف يكوف المحكـ "رجؿ أو "امرأة" ومف حيث التخصص ال يشترط أف نحيث الج
 بالقانوف  جاىالً   المحكـ  يكوف  وقد ،يكوف المحكـ متخصص وال صاحب خبرة

 ،وقد يكوف المحكـ جاىاًل لغة الخصـو ،قانونية عميوولو كانت المسألة المعروضة        
ويجوز أيضًا أف يكوف المحكـ عمى غير ديانة الخصـو أو أحدىـ وىذا كمو بشرط عدـ 

ويمكف أيضًا أف يكوف المحكـ مختمؼ بالجنسية عف الخصـو أي  ،مخالفة النظاـ العاـ
مف اشخاص  وقد يكوف المحكـ شخصاً ،الرأي الراجع في الفقو إليو حسب ما ذىب  ،أجنبياً 

 .وقد يكوف المحكـ مف أصاحب الميف الحرة مف غير موظفي الدولة القانوف العاـ

يتطمب  ،أف الضرورة التي دعت إلى وجود المحكـ ىي الحاجة إلى فض نزاع واقعو     
لذا كاف  ،وىذا العمؿ الذي يقوـ بو المحكـ يسمى تحكيماً  ،نصب محكـ لمنظر في ذلؾ النزاع

 ،قبؿ الولوج إلى مفيـو المحكـ مف حيث التعريؼ بو والشروط الواجب توفرىا فيو عمينالزامًا 
 فما المقصود بالتحكيـ ؟    ،بياف مفيـو التحكيـ والذي يعد العمؿ المنسوب إلى المحكـ

فقد عرفو جانب مف الفقو  ،فقو القانوف الوضعي المقارف تعريفات عديدة لنظاـ التحكيـ اقترح
عمى طرح النزاع عمى أشخاص معينيف يسموف محكميف ليفصموا فيو دوف  االتفاؽبأنو :" 

عمى التحكيـ  االتفاؽوقد يكوف  ،والفصؿ في موضوعو ،المحكمة المختصة أصاًل بتحقيقو
وقبؿ  ،وقد يتفؽ ذوو الشأف مقدماً  ،مشارطة التحكيـ عندئذويسمى  ،في نزاع معيف بعد نشأتو

خاصة بتنفيذ عقد معيف  ،ي قد تنشأ بينيـ في المستقبؿقياـ النزاع عمى عرض المنازعات الت
ويذىب  جانب آخر مف الفقو بأف .شرط التحكيـ " عندئذ االتفاؽويسمى  ،عمى المحكميف

نما ىـ نظاـ يمر في مراحؿ متعددة ،وال قضاًء محضاً  ،التحكيـ " ليس اتفاقًا محضاً  يمبس  ،وا 
وفي آخره  ،وفي وسطو إجراء ،كؿ منيما لباسًا خاصًا ويتخذ طابعًا مختمفًا ىو في أولو اتفاؽ

وينبغي مراعاة اختالؼ ىذه الصور عف تعييف القانوف الواجب التطبيؽ "وتعرفو  ،حكـ
المحكمة الدستورية المصرية بأنو : )عرض نزاع معيف بيف طرفيف عمى محكـ مف االغيار 
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ارىما أو بتفويض منيما أو عمى ضوء شروط يحددانيا ليفصؿ ىذا المحكـ في يعيف باختي
بعد أف يدلي  إليو ذلؾ النزاع بقرار قاطع لدابر الخصومة في جوانبيا التي احاليا الطرفاف 

 .كؿ منيما بوجية نظرة تفصيميًا مف خالؿ ضمانات التقاضي الرئيسية (

قد يزاحـ نظاـ القضاء في  ،مفصؿ في المنازعاتوقد اعتقد البعض أف التحكيـ كنظاـ ل      
بأف نظاـ  االعتقادبؿ وصؿ األمر في ىذا الرأي إلى  ،ميمتو في الفصؿ في الخصومات

وأنو نظاـ  ،سياـ النقد مثؿ أف نظاـ القضاء يشوبو التعقيد إليو بح عقيمًا ووجيوا صالقضاء أ
وقد  ،باىظةأنو يتطمب مبالغ جراءات وأنو مرىؽ لممتداعييف مف حيث بطيء مف حيث اإل

ولو أننا قد تعجمنا في   -الدعوة إلحالؿ نظاـ التحكيـ محؿ نظاـ القضاء كاف ذلؾ النقد 
عرض ىذه المسألة لكوننا سوؼ نناقش ىذه المشكمة بشكؿ مفصؿ في موضع آخر مف ىذا 

نجيب عمى ىذا الراي  وباختصار –إال أف أىمية ىذا الموضوع تفرض بيانو ىنا  ،البحث
والقاعدة تنص  ،بالقوؿ : أف نظاـ التحكيـ ما ىو إال طريؽ استثنائي لمفصؿ في المنازعات

أف االستغناء عف القضاء  ،ومف جية اخرى ،أف االستثناء ال يجوز التوسع فيو  ىذا مف جية
حكـ يمكف أف فالم ،العادي ال يمكف لكوف العالقة بيف التحكيـ والقضاء عالقة تعاوف ورقابة

كما أف لمقضاء دور رقابي  ،القياـ بيا في عممو ال يممؾيستعيف بالقضاء في األمور التي 
 .يشرؼ عمى عمؿ المحكـ ويراقبو

وبعد أف تكممنا بشكؿ وجيز عف الدافع لنشوء التحكيـ والذي يتمثؿ في الحاجة لفض      
فالبد  ،بط بيف التحكيـ والقضاء  الخصومات وبينا بإيجاز تعريؼ التحكيـ ورأي الفقو والترا

محور التحكيـ وأداة الفصؿ في  باعتبارهمف التركيز عمى الموضوع األساس وىو " المحكـ" 
 ) المبحث األوؿ ( ومف ثـ بياف ومركزه القانوني فيجدر بنا بياف مفيوـ المحكـ ،المنازعات

  ) المبحث الثاني (. طبيعة عمؿ المحكـ في ضوء نظريات التحكيـ
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 المبحث األول

 تعريف المحكم وتحديد مركزه القانوني

 عميومف عوائد  ما تدرهف ميمة المحكـ ليست وظيفة عامة أوعمؿ عاـ أو فرعًا ألييما رغـ إ
وال ينوب عف أحدًا  باستقالليةجية بؿ ىو فرد عادى يعمؿ  أيألنو ال يعمؿ بتوجيو مف 

دور المحكـ البد مف الوقوؼ عمى  وألىمية.(1)وىومحؿ ثقة لحسـ نزاع نشب بيف طرفيف
 تعريفو )المطمب األوؿ( وبياف مركزه القانوني )المطمب الثاني(وعمى النحو اآلتي :

 المطمب األول

 تعريف المحكم

وىي تتشابو مع بعضيا البعض وتكاد تتفؽ عمى  ،وردت تعريفات عديدة حوؿ المحكـ     
أف المحكـ ىو في كؿ األحواؿ يجب أف يتمتع بالثقة والحكمة في مجاؿ المنازعة التي يفصؿ 

 ويجب أف يكوف موضوعيًا مجردًا مف الميؿ ألحد األطراؼ عمى حساب الطرؼ اآلخر ،فييا

لفرع األوؿ( وكذلؾ تعريؼ ، وسوؼ نبحث ىذه التعريفات مف حيث المغة واالصطالح )ا(2)
ـ ىذا المطمب بدراسة الشروط الواجب توافرىا في الفقو والقضاء لممحكـ )الفرع الثاني( ثـ نخت

 المحكـ ) الفرع الثالث(.

 الفرع األول

 تعريف المحكم من حيث المغة واالصطالح

 أواًل : تعريف المحكم من حيث المغة :

 نورد منيا التعاريؼ اآلتية : وردت تعاريؼ عديدة في لغة العرب لممحكـ
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 التعريف األول :

المحكـ بالفتح الَحكـ والفاصؿ : و" تَحكـ" في األمر حكـ فيو وفصؿ برأي نفسو مف غير أف 
 و" َحكـ حكمو" واله وجعمو َحكمًا . ،وتصرؼ فيو وفؽ مشيئتو ،يبرز وجيًا لمحكـ

 التعريف الثاني :

يقاؿ : َحكـ  ،الُحكـ فيو إليو مالو "تحكيمًا" إذا جعؿ  الَحكـ " بفتحتيف الحاكـ و" َحكمو " في
الخصماف إلى  احتكـفالنًا عما يريد، و" َحكـ " فالنًا في الشيء واألمر جعمو حكمًا .....و" 

يف الناس وجمعُو ....و " الحاكـ" مف ُنصب لمحكـ ب إليو الحاكـ " رفعا خصومتيما 
 .(3)"حكاـ"

 التعريف الثالث :

 ،إليو المحكـ لغة : يقاؿ حكـ فالنًا في الشيء واألمر : جعمو حكمًا وفوض الحكـ         
لى  ،ويقاؿ حاكمو إلى اهلل تعالى ،ويقاؿ تحكـ في األمر : احتكـ ،ويقاؿ تحاكما احتكاماً  وا 

لى الحاكـ : خاصمو ودعاه إلى حكمو  ،الكتاب والمحكـ :بفتح الكاؼ ىو الشيخ المجرب  ،وا 
ورجؿ َحكيـ عدؿ حكيـ وأحكـ األمر أتقنو وأحكمتو  ،المنسوب إلى الحكمة والحكمة العدؿ

التجارب عمى المثؿ وىو مف ذلؾ ويقاؿ لمرجؿ إذا كاف حكيمًا قد أحكمتو التجارب والحكيـ 
 .(4) المتقف لألمور

 ثانيًا: تعريف المحكم من حيث االصطالح :

 يمكف استعراض التعاريؼ االصطالحية  التي وردت بشاف المحكـ عمى الوجو اآلتي :

 ،بالفضؿ في النزاع المعروض عمى التحكيـ إليو المحكـ يعني : الشخص الذي يعيد -1
ما ذىب البعض المحكـ قاضي بكؿ معنى الكممة ويخضع حتمًا لكؿ ما ينص  وعمى نحو
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وقواعد فالمحكـ كالقاضي يباشر ميمتو بحرية تامة ولحكمة  مبادئالقانوف مف  عميو
 .(5)خصائص األحكاـ 

 ،اولوه عناية الفصؿ في خصومة قائمة بينيـ ،المحكـ ىو شخص يتمتع بثقة الخصوـ-2
 ،وقد يتـ تعيينو مف جانب المحكمة إذا كاف التشريع يجيز ذلؾ لمقياـ بذات الميمة المتقدمة

(  tiers arbiter( ومصطمح ) premiere arbitreمح )يفرؽ بيف مصط ،وفي فرنسا
واالصطالح الثاني يعبر بو عف المحكـ المرجح الذي يعيف  ،(troisiemeومصطمح )

لترجيح رأي عمى آخر عند اختالؼ رأي المحكميف فيما بينيما أو عندما ال يكوف عددىـ 
أما االصطالح األخير فيو يختمؼ عف الثاني ألنو يقصد بو ذلؾ المحكـ الذي يتدخؿ  ،وتراً 
نما إلجراء تحكيـ جديد أماـ الييئة الجديدة المشكمة منو ومف  –ال لترجيح رأي عمى آخر – وا 

 .(6) المحكميف األصمييف

ـ في وال يولى القضاء عمى وجو الدوا ،يختاره الخصـو االفرادالمحكـ ىو فرد مف  -3
وال إلى سموكية دائمة فيو  ،وال يخضع إلى أي التزاـ عاـ أو خاص ،الخصومات التحكيمية

وىو أيضأ مف يصدر الحكـ لطرفي النزاع ويكوف  ،ليس لو حقيقة نظاـ وبالتاليليس حاكمًا 
 .(7) حكمو ممزمًا لممحتكميف

المحكـ ىو الشخص الذي يعتبر كالقاضي أثناء مباشرتو لميمتو فيو يقود العممية -4
 .(8)التحكيمية بحرية وحياد وحكمة لو نفس خصائص األحكاـ القضائية 

المحكـ ىو المحور األساسي الذي تدور حولو خصومة التحكيـ وبقدر دقة المحكـ -5
وفي الواقع العممي فإف إداء  ،لصادروميارتو تكوف سالمة إجراءات التحكيـ وصحة الحكـ ا

 .(9)المحكـ لميمتو يتوقؼ عمى ما يحممو مف مؤىالت وخبرات
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 الفرع الثاني

 تعريف المحكم في الفقو والقضاء

 أواًل : تعرف الفقو لممحكم :

أولوه عناية  ،يرى الدكتور أحمد أبو الوفا أف المحكـ شخص يتمتع بثقة الخصـو      
وقد يتـ تعيينو مف جانب المحكمة إذا كاف التشريع يجيز  ،الفصؿ في خصومة قائمة بينيـ

 –عمى الرغـ مف اف التشريع المصري ال يجيز ذلؾ  -ذلؾ لمقياـ بذات الميمة المتقدمة  
ولما كاف حكـ المحكـ بمثابة قضاء عمى الخصـو فمـ يترؾ المشرع ليـ حرية كاممة في 

نما قيدىا ببعض القيود رعاية ليـ ،هاختيار   ،وقد يكوف التحكيـ بالقضاء وقد يكوف بالصمح ،وا 
وال تثبت الصفة  ،وفي الحالة األخيرة يعفى المحكـ المفوض بالصمح مف التقيد بقواعد القانوف

 .( 11) األخيرة لممحكـ إال إذا كاف اتفاؽ الخصـو قاطعًا في داللتو عمى تقريرىا

وأغمب التعارؼ الواردة تركز عمى التحكيـ دوف المحكـ أي يتـ االشارة إلى العمؿ      
 ،المؤدي إلى انياء النزاع وليس إلى العامؿ "المحكـ" الذي بدونو ال يمكف فض النزاع

فيعرؼ التحكيـ مف خالؿ عمؿ المحكـ ومف ذلؾ قوؿ  ،والبعض يخمط بيف المحكـ وعممو
واألفراد ىـ الذيف يقوموف بإدارة  ،ىو وسيمة خاصة لحسـ المنازعاتأحد الكتاب : )التحكيـ 

العممية التحكيمية ......( والمقصود مف عبارة " األفراد ىـ الذيف يقوموف بإدارة العممية 
بيف سمطة المحكـ يخمط والبعض  ،فيو مف يدير العممية التحكيمية ،التحكيمية " ىو المحكـ

 ،لمحكـ أو المحكميف يكوف ليـ سمطة الفصؿ في النزاعحيث يرى بأف ا ،وسمطة القاضي
مستقؿ عف جياز التحكيـ  القضاء، وسبؽ منا القوؿ أف جياز كما ىو الحاؿ بالنسبة لمقضاة
لما تدخؿ القضاء العادي لتفعيؿ  ،العبارة مف معنى ما تحمموإذ لو كاف المحكـ قاضيًا بكؿ 

 .(11) المحكميف ومنح القوة التنفيذية ألحكاـ ،اتفاؽ التحكيـ
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 ثانيًا تعريف القضاء لممحكم :

ذىبت محكمة النقض المصري في إحدى قراراتيا إلى أف : " المحكـ ىو الشخص       
بفض النزاع بيف  –بمقتضى االتفاؽ عمى التحكيـ أو في اتفاؽ مستقؿ  – إليو الذي يعيد 

دود وفي اصدار عبصوت ماالشتراؾ في المداولة طرفيف أو أكثر ويكوف لو نظر النزاع و 
" وفي قرار آخر لممحكمة نفسيا أشارت إلى " أف المحكـ ليس طرفًا في  عميوالحكـ والتوقيع 

تيـ إلى منحو سمطة ديت إراجخصومة التحكيـ إنما ىو شخص يتمتع بثقة الخصـو وات
ألف جوىر التحكيـ ىو )عرض نزاع  ،(12)الفصؿ فيما شجر بينيما بحكـ شأنو شأف القضاء

معيف بيف طرفيف عمى محكـ مف األغيار يعيف باختيارىما المحكـ في ذلؾ النزاع بقرار يكوف 
وقاطعًا لدابر الخصومة في جوانبيا التي احاليا  ،مجردًا مف التحامؿ ،المماألةنائيًا عف شبية 

مف خالؿ ضمانات التقاضي  بعد أف يدلي كؿ منيما بوجية نظره تفصيالً  ،إليو الطرفاف 
 .(13)الرئيسة ....(

وقد ذىب مجمس الدولة الفرنسي إلى تعريؼ المحكـ مف خالؿ السمطة الممنوحة لو مف      
قبؿ أطراؼ النزاع فقد جاء في إحدى قرارات المجمس تعريؼ لمتحكيـ أشار فيو إلى سمطة 

طرؼ ثالث والتسميـ بصفة المحكـ  )التحكيـ يتمثؿ في سمطة القرار التي يعترؼ بيا ل
 .(14)قضائية لقرار المحكـ (

 الفرع الثالث

 الشروط الواجب توافرىا في المحكم

فإف كثيرًا مف تشريعات التحكيـ  ،مسألة ممارسة القضاء الخاص ألي شخص ال تترؾحتى 
منيا ما تتضمنو تمؾ التشريعات  ،ومؤسساتو الدولية تشترط فيمف يعيف محكمًا عدة شروط
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ولذلؾ يوجد نوعاف مف الشروط الواجب  ،ومنيا ما تترؾ حرية إدراجو إلى إرادة األطراؼ 
 :(15) توفرىا في المحكـ

 أواًل: الشروط القانونية :

 : االتفاقيةثانيًا: الشروط 

 وسوؼ نتناوؿ ىذه الشروط بشيء مف التفصيؿ عمى النحو اآلتي : 

 أواًل : الشروط القانونية :

 ،تمؾ الشروط تمثؿ الحد األدنى والضروري مف الشروط الواجب توافرىا في المحكـ     
وتمؾ  ،فيي متعمقة بالنظاـ العاـ ،لذلؾ لـ تترؾ حرية إدراجيا مف عدمو إلرادة األطراؼ

 . (16)الشروط ىي األىمية المدنية والحياد واالستقالؿ

 األىمية المدنية :-1

 والقػانوف  الشرع بو يعتد إحداث أثر إلى واتجاىيا الموصي إرادة بوجود التراضي يوجد      
ذا  عدميا مف األىمية وجود إمكانية لمعرفة صحتو مدى عف البحث مف فالبد التراضي وجد وا 
 يعتػد إرادة منػو ال تصػدر اإلرادة فمعػدـو ،القػانوف لػدى المقصػودة بػاإلرادة  رضػاال ويتحقػؽ  

 الػوعي فقػد ومػف جنػوف أو السػف فػي لصػغر التمييػز فقػد فػيمف الحػاؿ ىػي كمػا القػانوف   بيػا
ذا بػالتنويـ اإليحػاء تػأثير تحػت إرادتػو ومػف انعػدمت  مػرض أو لسػكر  وجػدت المغناطيسػي وا 
 لػـ التػي بػاإلرادة عبػرة فػال قانوني أثر إحداث إلى اتجيت إذا القانوف إال بيا يحفؿ فال اإلرادة
 مجانيػة بخدمػة القيػاـ وقبػوؿ المجػامالت أعمػاؿ فػي كمػا األثػر ىػذا مثػؿ إحػداث إلػى تتجػو

 بإرادة ال عبرة كذلؾ االلتزاـ نية عمى تنطوي أف دوف ااُلسرة أعضاء بيف تقـو التي واالتفاقات
 .(17)المشيئة محض عمى التزامو يعمؽ مف وبإرادة اليازؿ
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 : األىمية  معنى
نقػػؿ شػػراحو تعريػػؼ األىميػػة عػػرض القػػانوف المػػدني لتفصػػيؿ بعػػض أحكػػاـ األىميػػة وقػػد       

عف الشريعة اإلسالمية فقالوا : ويعرؼ عمماء اصوؿ الفقػو اإلسػالمي بأنيػا صػالحية اإلنسػاف 
لوجوب الحقوؽ المشروعة لو أو عميو  واىمية الوجوب بيذا التعريػؼ ىػي فػي الواقػع الشػخص 

أو اعتباريػػًا إنمػػا  ذاتػو منظػػورًا إليػػو مػػف الناحيػة القانونيػػة  فالشػػخص سػػواًء كػاف شخصػػًا طبيعيػػاً 
ينظػػػر إليػػػو القػػػانوف مػػػف ناحيػػػة انػػػو صػػػالح الف تكػػػوف لػػػو حقػػػوؽ وعميػػػو واجبػػػات فكػػػؿ إنسػػػاف 

بػػؿ وقبػػؿ  ،شػخص قػػانوني تتػػوافر فيػو أىميػػة الوجػػوب وتثبػػت لػو ىػػذه  األىميػػة مػػف وقػت مػػيالده
ذلؾ مف بعض الوجوه عندما يكوف جنينًا في بطف امو إلى وقت موتو بؿ وبعد ذلػؾ إلػى حػيف 

. ىػػػذا (18)تصػػػفية تركتػػػو وسػػػداد ديونػػػو فيػػػـ يطمقػػػوف عمػػػى أىميػػػة الوجػػػوب الشخصػػػية القانونيػػػة
 . بة لمنوع األوؿ مف أنواع األىميةبالنس
 .(19) أىمية األداء : وىي صالحية اإلنساف لمباشرة التصرفات القانونية النوع الثاني :أما 
حيث يشترط فيو توفر األىمية المدنية  ،وتعد األىمية شرط ضروري فيمف يعيف حكماً      
( مف أقدـ األحكاـ التي قررت وجوب prunierويعتبر الحكـ الصادر في قضية ) ،الكاممة

فإذا كانت التصرفات القانونية العادية مف بيع وشراء وغيرىا  ،توافر ىذا الشرط في المحكـ
ة قضائية تستمـز تمتع مف فما باؿ التحكيـ عمى أساس أنو يقـو بوظيفة أو ميم ،تشترط ذلؾ

( الفقرة األولى مف قانوف 16وذلؾ عيف ما قررتو المادة ) ،يمارسيا بأىمية كاممة لمقياـ بيا
ال يجوز أف يكوف المحكـ  حيث ورد بيا أنو " 1994( لسنة 27التحكيـ المصري رقـ )

أو  ،في جناية عميوأو محرومًا مف حقوقو المدنية بسبب الحكـ  ،عميوأو محجورًا  ،قاصراً 
 .(21)اعتباره "  إليو جنحة مخمة بالشرؼ أو بسبب شير إفالسو ما لـ يرد 

ويطمؽ عمى شرط األىمية " شرط الثقة القانونية " فالقانوف يضع ثقتو في إدراؾ وتمييز       
والقانوف ال يضع ثقتو إال في الشخص الكامؿ اإلدراؾ والتميز وشرط الثقة  ،القائـ بالعمؿ

مف الشروط  ،السالفة الذكر 16/1في المادة  اعمييونية بأشكالو المتعددة التي ورد النص القان
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ال يجوز اإلخالؿ بو ولو بطريؽ االتفاؽ ومف ثـ يعد ىذا  وبالتاليالمتعمقة بالنظاـ العاـ 
 53الشرط مطروحًا مف تمقاء نفسو عمى المحكمة التي تنظر دعوى بطالف حكـ التحكيـ ) ـ

مف قانوف التحكيـ المصري ( إذ أوجب القانوف عمى ىذه المحكمة أو تمؾ أف تثير مف تمقاء 
ىذه الشروط تعد بمثابة قيود مفروضة عمى  وليذا فإف ،نفسيا كؿ ما يتعمؽ بالنظاـ العاـ

 . (21)حرية األطراؼ في اختيار المحكـ بواسطة القانوف الواجب التطبيؽ عمى التحكيـ
 شرط الحيدة أو الحياد: -2

 ،عدـ انحياز المحكـ ضد طرؼ أو إلى جانب طرؼ -أو الحياد –المقصود بالحيدة        
شخصية أو صمة مودة أو عداوة فعدـ الحيدة حالة نفسية تتعمؽ أساسًا بالعاطفة ) مصمحة 

يرجح معيا عدـ استطاعة المحكـ بغير تحيز وقد عرفت محكمة استئناؼ  ،بأحد الخصـو (
القاىرة عدـ الحيدة بأنو : " ميؿ نفسي أو ذىني لممحكـ لصالح أو ضد أحد أطراؼ النزاع 

 ،استطاعتو الحكـ بغير ميؿ أو ىوى ألحد )أطراؼ النزاع( أو ضده بحيث يرجح معو عدـ
بيد أنو يجب أف تكوف العداوة أو المودة شخصية ومف القوة بحيث يستنتج منيا قياـ خطر 

بأنو :" ال يكفي ،عدـ الحيدة عند اصداره الحكـ " كما قضت أيضًا محكمة استئناؼ القاىرة
ير موضوعي لدى طالب الرد ال يستند إلى إلثبات ىذا الخطر مجرد أحساس شخصي غ

 وقائع محددة وحقيقية يراىا الشخص المعتاد صالحة عقاًل لتبرير الشؾ في حيدة المحكـ " .
ذا كانت عدـ الحيدة شعورًا عاطفيًا ليس لو مظير خارجي       مع ذلؾ ظروفًا فإف ىناؾ  ،وا 

وف المحكـ زوجًا أو قريبًا أو صيرًا كأف يك ،إذا توافرت يغمب معيا أال يكوف المحكـ محايداً 
أو كاف ىناؾ  ،أو كاف قد سبؽ لممحكـ أف أبدى رأيو في النزاع ،ألحد األطراؼ أو صديقًا لو

أو كاف لممحكـ مصمحة مادية في النزاع كما لو  ،نزاع سابؽ أو حاؿ بينو وبيف أحد األطراؼ
المحكـ الذي  ،غير محايد أيضاً كما يعتبر  ،أو كفياًل لو ،كاف المحكـ دائف ألحد الطرفيف

وقد تعتبر  ،اشتير بعدائو لمثقافة القومية أو لمتراث القانوني أو لمعقيدة الدينية ألحد الطرفيف
وحدة جنسية المحكـ مع أحد الطرفيف دوف الطرؼ اآلخر مؤشرًا عمى عدـ حيدتو وليذا فإنو 
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ـ الواحد أو المرجح مف إذا اختمفت جنسية الطرفيف فمف األفضؿ أف تكوف جنسية المحك
( مف الئحة محكمة غرفة 5صراحة المادة التاسعة فقرة ) عميو ما تنصوىذا  ،جنسية أخرى

التحكيـ الدولية بباريس عمى أنو يالحظ أنو ليس في نصوص القانوف المصري ما يمنع 
فضاًل عف أف مجرد  ،المحكمة وىي تعيف محكمًا أف تعينو مف نفس جنسية أحد الطرفيف

إليو  وىذا ما انتيى  ،عدـ حيادهالمحكـ مف جنسية أحد الطرفيف ال يعني بالضرورة  كوف
القضاء الفرنسي إذ اعتبر تعييف محكـ فرنسي في نزاع بيف فرنسي ومؤسسة مكسيكية تعيينًا 

 .(22)صحيحًا 

 شرط االستقالل:-3
عدـ ارتباط يكمف مفيـو االستقالؿ في عدـ وجود صمة لممحكـ بموضوع النزاع أو       

وأالتكف لو مصمحة مباشرة أو غير مباشرة في القضية  ،المحكـ بأحد األطراؼ أو ممثمييـ
بؿ ىو شرط في  ،ويعتبر استقالؿ المحكـ أحد الصفات األساسية لممحكميف ،التي ينظرىا

فال يكف طرفًا في النزاع  ،المحكـ الذي يجب أف يكوف مستقاًل عف األطراؼ وأف يظؿ كذلؾ
ويجب أف يستمر ىذا االستقالؿ حتى  ،مصمحة فيو أو صمة أو تبعية ألحد األطراؼ أو  لو

صدور الحكـ ومما يجب مراعاتو أيضًا ضرورة استقالؿ المحكـ عف الغير سواء الجيات 
القضائية أو الحكومية في الدولة أو المؤسسات التي تتولى ميمة الرقابة واإلشراؼ عمى سير 

ومف مظاىر استقالؿ المحكـ : عدـ وجود روابط أو عالقات مينية أو  ،إجراءات التحكيـ
وعمى ذلؾ فال يعتبر المحكـ مستقاًل في  ،تربط المحكـ باألطراؼ حالةاجتماعية سابقة أو 

 الحاالت اآلتية :

أو إذا كاف  ،إذا كاف يتقاضى أتعابًا اثناء سير إجراءات التحكيـ مف أحد األطراؼ - أ
 . تعميماتوختاره ويتمقى ممثاًل لمطرؼ الذي ا
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إذا كاف دائنًا أو ضامنًا أو كفياًل أو وكياًل ألحد األطراؼ في النزاع المعروض  - ب
إذ أنو أو إذا كاف مساىمًا أو شريكًا في شركة تضـ أحد أطراؼ النزاع  ،أمامو

 سيتحوؿ إلى خصـ وحكـ في نفس الوقت .
كانت تربطو بأحد  أو إذا ،إذا كاف لو مصمحة مادية أو أدبية في النزاع - ت

 .(23) األطراؼ رابطة نسب أو مصاىرة حتى الدرجة الرابعة

قواعد  عميوفقد نصت  ،وقد اقرت المعاىدات الدولية شرط استقالؿ المحكـ       
وذلؾ طبقًا لنص الفقرة الرابعة مف المادة السادسة مف تمؾ  ،ونستراؿ( بصفة غير مباشرةإال)

االعتبارات  –وىي بصدد اختيار المحكـ  –القواعد والتي تقرر أف " تراعى سمطة التعييف 
التي مف شأنيا ضماف اختيار محكـ مستقؿ ومحايد " .ولـ تتضمف قواعد القانوف النموذجي 

ف أ ،نصًا يقرر ىذا االلتزاـ 1985لسنة  استخالص ىذا االلتزاـ مف نص المادة مكف  وا 
والتي تنص عمى أنو " عمى الشخص حيف يفاتح بقصد  ،الثانية عشرة مف تمؾ القواعد

احتماؿ تعيينو محكمًا أف يصرح بكؿ الظروؼ التي مف شأنيا أف تثير شكوكًا ليا ما يبررىا 
أف يفضي بال  ،تحكيـمنذ تعيينو وطوؿ إجراءات ال ،وعمى المحكـ ،حوؿ حياده واستقاللو

إال إذا كاف قد سبؽ لو أف  ،ابطاء إلى طرفي النزاع بوجود أي ظروؼ مف ىذا القبيؿ
 .(24)أحاطيما عممًا بيا "

 ثانيًا: الشروط االتفاقية :

 ،ترؾ المشرع لألفراد حرية وضع أي شروط أخرى غير الشروط القانونية السابؽ ذكرىا     
فمف الممكف أف يكوف  عميوو  –فمـ يشترط أف يكوف المحكـ ذا جنسية معينة أو رجؿ فقط 

إال أف ىناؾ عمى الرغـ مف أف أساس التحكيـ الثقة أحجاـ عف  –المحكـ أجنبي أو امرأة 
ومف  حيث يتحفظ البعض عمى كونيا محكمًا وحيداً  –المجوء إلى المرأة لكونيا محكمة 
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كذلؾ ليس ىناؾ شرط خاص  ،زاولة التحكيـ ضمف الييئة التحكيميةالممكف السماح ليا بم
 .(25) حيث يترؾ ذلؾ لمخصـو ،بالمؤىؿ

 ا خصوـ إلى الشروط اآلتية :عمييويمكف رد الشروط التي مف الممكف أف يتفؽ 

تمتع المحكـ بديانة  –إجادة لغة معينة  –جنس المحكـ  –خبرة المحكـ  –جنسية المحكـ 
 معينة .

 المحكم :جنسية  -1
وطنيًا عمى اعتبار أف تذىب بعض النظـ القانونية إلى اشتراط أف يكوف المحكـ 

التحكيـ نوع مف القضاء ينبغي أال يتواله األجانب كما ىو الحاؿ في قوانيف كولومبيا 
ـ، ويذىب جانب مف 1985مارس  27وقانوف التحكيـ السعودي الصادر في  ،واالكوادور

 ،بي مف أف يكوف محكمًا يمثؿ عاتقًا أماـ تطور التحكيـ الدوليالفقو إلى أف منع األجن
ال يفرؽ بيف الوطني واألجنبي في تولي ميمة التحكيـ  ،واالتجاه الغالب في القانوف المقارف

ذا  ،نظرًا ألف اختيار المحكـ يعتمد عمى اعتبارات شخصية متروؾ أمر تقديرىا لمخصـو وا 
حاسمًا في اختيار المحكـ إال أنيا تعبر في حاالت عديدة  كانت الجنسية كقاعدة ليست معياراً 

وفي الواقع فإف التجارب العممية لقضايا التحكيـ المشيورة في بعض  ،عف مدى حياد المحكـ
الدوؿ العربية البترولية تسجؿ حقيقة ىامة وىي أنو مف المستحيؿ تقريبًا أف تتجنب خطر أف 

ى تأثيرًا في النفس مف عقدة الوالء التي تربط فميس أقو  ،يعمؿ المحكميف لمصالح دوليـ
 ،وحياد المحكـ السياسي يعد مف المشكالت الضارية التي يعاني منيا التحكيـ ،بوطنواإلنساف 

ذا كاف الترجيح بيف اختيار محكـ وطني أو أجنبي أمر يتوقؼ عمى أسس موضوعية يأتي  وا 
إلى إلمامو بالنظاـ القانوني الذي يحكـ النزاع إال  باإلضافةفي مقدمتيا نزاىة المحكـ وحياده 

أف احساس المحكـ بالعدالة يختمؼ باختالؼ ثقافتو القانونية والخمفيات التي ترسبت بداخمو 
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وعمى الخصـو مراعاة أنو ال  ،مع مراعاة أف المحكـ ال يمكف أف ينفصؿ عف البيئة الثقافية لو
 .(26) لممحكـ إال إذا انكرنا الطبيعة البشرية ذاتيايمكف تجاىؿ الجذور العرقية والسياسية 

 خبرة المحكم : -2

لـ يشترط المشرع أف يكوف المحكـ حاماًل ليسانس الحقوؽ أو لو خبرة معينة في       
قانونية بؿ أنو يجوز أف يكوف المحكـ  عميوموضوع النزاع ولو كانت المسألة المطروحة 

وبالطبع يتعيف أف تكوف مترجمة إليو  وراؽ المقدمة جاىاًل لغة الخصـو فيحكـ مف واقع اال
في  ظؿ ىذا الفرض ويجوز أف يكوف المحكـ جاىاًل القراءة والكتابة يشرط أال يكوف وحده في 
ىينة التحكيـ ألف القانوف ال يتطمب إال اف يوقع عمى الحكـ اغمبية المحكميف. بؿ مف الجائز 

ءة والكتابة بشرط اف يعينوا شخصأ آخر القراعمى تعييف محكـ واحد يجيؿ  اتفاؽ الخصوـ
ذا كاف األمر متروؾ لتقدير  لمجرد كتابة الحكـ واألوراؽ الالزمة لمباشرة العممية التحكيمية وا 

برة في مجاؿ خمف ذوي ال محكماً اف يختار الطرفاف  فضؿكيـ، إال أنو مف األحطرفي الت
 عةسر إلى  ، ويؤديالخبراءلى إو يغني عف المجوء حالقانونية عمى ن الخبرة  مف ذوي والنزاع أ

رة بشأنو فيو أمر بومنعدـ الخ كـ القانوفبح المحكـ جاىالً  يكوف وأما أف  ،الفصؿ في النزاع
يكوف  وىناؾ  رأى اجتيادي في الفقو  يرى  أنو يشترط في الـ حكـ أف مقبوؿ عممياً  رغي

القائـ بيا اف يكوف قادرًا   لمحكـ  تستمـز فيعمى األقؿ  مممأ بالقراءة والكتابة ألف وظيفة ا
كتابة الحكـ وتوقيعو وذكر اسبابو واالطالع  عمى االطالع عمى مستندات الخصـو وعمى

ذا لـ يكف عمى القوانيف وغير ذلؾ مف  األمور التي تستدعي الماـ المحكـ بالقراءة والكتابة. وا 
 عميودوف حاجة لمنص  واجب التحقؽ القانوف قد نص عمى ىذا الشرط فذلؾ ألنو شرط بدييي

الشخصية في المحكـ ويمكف  ونحف ال نؤيد ىذا االتجاه  ألف جوىر العممية التحكيمية الثقة
ذا  ىذا الشرط  توافر لممحكـ أف يقـو بميمتو بالرغـ مف عدـ  تعد شرطاً كانت الخبرة الوا 

المحكـ الممـ  راختيافي  فإف المشكمة تكمف   الخصـو ال في المحدود التي يقرىاإ جوىرياً 
واالعراؼ المؤثرة  عمى الفصؿ  في النزاع إذ أف معرفة المحكـ بيذه القواعد   بكافة القواعد
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الحكـ في حاجة إلى االستعانة  في غاية األىمية إلمكاف استيعاب الموضوع وحتى ال يكوف
شرطأ مفترضًا  بخبير لينير لو طريؽ حسـ النزاع ويعتبر بعض الفقو اف شرط الخبرة يعد 

ال فكيؼ يطالب ال  عميوعدـ نص المشرع  بالرغـ مف تتوافر لو  إذا لـ بتسبيب حكمو حكـ موا 
يعتمد عمى  يعد لـ وفي الواقع أف اختيار المحكـ  -ة الكفاء -ويرتبط بالخبرة رة القانونيةبالخ

مًا ثقة الخصـو في شخص المحكـ بؿ اصبح يقتضي توافر كفاءة موضوعية وتخصصًا وعم
ي جانب مف الفقو يشترط ضرورة أف يكوف المحكـ مف ذو   وىنابقواعد وأصوؿ مينة التحكيـ 
يكوف متخصصًا في المنازعة التي يفصؿ فييا أو تكوف لو خبرة الخيرة في النزاع المعروض 

.وفي الواقع (27)فييا حتى تغنيو عف االستعانة بالخبراء وىو ما يحقؽ مصمحة مؤكدة لألطراؼ
أف عدـ تطرؽ المشرع ليذه المسألة بعدـ اشتراطو أف حمؿ المحكـ مؤىاًل معينًا أو شيادة 
معينة ال يعني أنو أجاز تحكيـ الجاىؿ غير الممـ بالكتابة والقراءة ولكنو ترؾ تحديد ىذه 

يرونو األكفأ واألقدر عمى حؿ وحسـ تمؾ  إلىالمسألة في ضوء كؿ نزاع عمى حدة 
 .(28)عةالمناز 
 جنس المحكم : -3

ترؾ المشرع لألفراد حرية وضع أي شروط أخري غير الموضوعية السابؽ ذكرىا فمـ         
فمف الممكف أف يكوف المحكـ  عميوو يشترط أف يكوف المحكـ ذات جنسية معينة أو رجؿ فقط 

 إلىالرغـ مف أف أساس التحكيـ الثقة أحجاـ عف المجوء  عمىأجنبي أو امرأة إال أف ىناؾ 
كونيا محكمًا وحيدًا ومف الممكف السماح ليا  عمىالمرأة لكونيا محكمة حيث يتحفظ البعض 
ولكف نجد أف بعض القوانيف التي تربط بيف  .(29)بمزاولة التحكيـ ضمف الييئة التحكيمية

ويجمع الرأي في مصر عمى جواز  ،التحكيـ التحكيـ والقضاء حرمت عمى المرأة تولي ميمة
تحكيـ المرأة ألنيا أصبحت في النظـ الحديثة تتمتع بالحقوؽ المدنية والحقوؽ السياسية مثؿ 

باإلضافة إلى أف فمسفة التحكيـ ذاتيا تقوـ عمى ثقة الخصـو في شخصية  ،الرجؿ تماماً 
ـ متى حازت عمى ثقة الخصـو  وقد ال يوجد ما يمنع قانونًا المرأة مف التحكيولذلؾ  ،المحكـ
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أوضح المشرع المصري أف اختيار الرجؿ أو المرأة لمتحكيـ إنما ىو أمر متروؾ لتقدير 
( مف قانوف التحكيـ والتي  16في المادة ) عميوالخصـو الشخصي وذلؾ وفقًا لما ورد النص 

طرفا التحكيـ تنص عمى " ال يشترط أف يكوف المحكـ مف جنس .... معينة إال إذا اتفؽ 
 .(31)عمى غير ذلؾ "

 إجادة المحكم لغة معينة :-4
فاألصؿ أف يمـ المحكـ بأكثر  ،تالـز بيف جنسية المحكـ والمغة التي يتحدث بيا ال يوجد     

ويتعيف أف تكوف لغة المحكـ مف العوامؿ  ،والميـ أف يكوف عالمًا بمغة الخصـو ،مف لغة
الجوىرية في اختياره وال يجوز أف يتساىؿ الخصـو في تطمب إلماـ المحكـ بالمغة المستخدمة 
في النزاع وتمكنو منيا وذلؾ لما تتكمفو الترجمة مف مصروفات ضخمة فضاًل عف عدـ دقة 

افة إلى صعوبة فيـ وقائع باإلض ،الترجمة وما تثيره مف صعوبات في العديد مف الحاالت
 النزاع ومعطياتو 

 ،ويبدو لنا أف اشتراط عمـ المحكـ بالمغة لو ميزة صدور الحكـ بمغة األطراؼ العربية       
وىذا يوفر عبء ترجمة الحكـ إلى العربية وىو شرط جوىري إلمكاف تنفيذ الحكـ في مصر 

في ترجمة المستندات وشيادة  وعدـ توافر المغة لدى المحكـ مف شأنو خمؽ صعوبة عممية
وسوؼ توجد صعوبة في عمؿ ترجمة صادقة وأمينة لما يحدث أماـ المحكـ  ،الشيود

 .(31) باإلضافة إلى مصاريؼ الترجمة وضياع الوقت عمى الخصـو
 تمتع المحكم بديانة معينة: -5

يجوز لممحكـ أف يكوف عمى غير ديانة الخصـو ولو كاف موضوع النزاع يمس الديف        
ويالحظ أف بعض النظـ القانونية تعتبر  ،بشرط أال يتصؿ النزاع بالنظاـ العاـ ،عف قرب

( مف 3الديانة مف الشروط الجوىرية التي يتعيف أف تتوافر في المحكـ ومثاؿ ذلؾ المادة )
/ـ  7/2121ية لنظاـ التحكيـ السعودي الصادرة بقرار مجمس الوزراء رقـ الالئحة التنفيذ

وىي تنص عمى أنو :"يكوف المحكـ مف الوطنييف أو األجانب المسمميف مف أصحاب الميف 
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الحرة أو غيرىـ ويجوز أف يكوف مف بيف موظفي الدولة بعد موافقة الجية التي يتبعيا 
يـ عمى دراية بالقواعد الشرعية واألنظمة التجارية الموظؼ وعند تعدد المحكميف يكوف رئيس

ومف مبررات عدـ اشتراط تمتع المحكـ بالديانة  ،السارية في المممكة " والتقاليدوالعرؼ 
أف التحكيـ في العصر الحديث قد تطور تطورًا ىائاًل وأصبح وسيمة لمفصؿ في  ،اإلسالمية

فإف الحكمة  وبالتاليالتكنولوجي  والمتخصص المنازعات التجارية الدولية ذات الطابع الفني و 
 ،مف منع األجانب مف تولي القضاء  في عالقاتيـ مع المسمميف قد فقدت كثيرًا مف أىميتيا

كما أف اشتراط الديانة اإلسالمية في المحكـ مف شأنو أف يدفع الشركات األجنبية إلى 
األحجاـ عف التعامؿ مع الشركات التابعة لدوؿ إسالمية ويترتب عمى ذلؾ تأخر المسمميف 

 .(32)مةالدوؿ المتقد إليو عف مالحقة ركب التطور الذي وصمت 
 المطمب الثاني

 حكمتحديد المركز القانوني لمم
المحكـ ىو شخص طبيعي يتـ اختباره مف قبؿ أطراؼ النزاع أو مف أية جية أخري       

لحاؽ الحقوؽ بينيما،  فالمحكـ يقـو  عميوو لكي يقوؿ بالفصؿ في النزاع بيف المتخاصميف، وا 
فض النزاع، وأف ىذا الدور قد يشتبو مع بعض االشخاص في االنظمة  بدور ميـ في 

مما يستوجب وضع الحد الفاصؿ بينيـ ومف ىذا المنطمؽ سوؼ يتـ بحث القانونية األخرى 
 ىذا الموضوع في الفروع اآلتية:

 الفرع األول
 القاضيوعمل المحكم عمل  بين  تمييزال

أف نعطي معني  عمينابيف المحكـ والقاضي يتوجب   والتشابولبياف أوجو االختالؼ       
وفي الفراغ  : "وقضي ربؾ إال تعبدوا إال إياه"تعالىالقضاء فالقضاء لغة: الحكـ وااللزاـ لقولو 

وفي اصطالح الفقياء )) ىو فصؿ المخصومات وقطع  : "فإذا قضيت الصالة"تعالىقولو 
 وجو مخصوص(( . عمىالمنازعات 
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قامة شابو عمؿ المحكـ مع عمؿ القاضي في إنيما ييت عميوو   قوماف بحسـ النزاع وا 
العدؿ، ومع ذلؾ ىناؾ جممة مف الفروقات تتمثؿ في أف أغمب القوانيف تمنع أف يمارس 

 عمىالقاضي أية وظيفة أو مكاسب عند تعيينو كقاضي ومنيا العمؿ كمحكـ مالـ يحصؿ 
 .(33)المرافعات العراقي )مجمس القضاء(إذف مف جية معينة وىي في قانوف 

 –المحكـ ىو ذاتو عمؿ القاضي  يعتبر عمؿالذي  –ليذا االتجاه  لبعض مؤيداً ويذىب ا     
إلى إف حكـ المحكـ ذو طابع قضائي، إذ يعتبر التحكيـ قضاء أصياًل لمتجارة الدولية ويستند 

أف  إلىأف التحكيـ التجاري قضاء أصيال لمتجارة الدولية ويستند في ذلؾ  إلىفي ذلؾ 
الصعيد العالمي ليس عمال ذا طبيعة إرادية خالصة إذ إنو كثيرا ما  عمىالتحكيـ التجاري 

انتقاء الطبيعة التعاقدية  عمىأطراؼ التجارة الدولية كما يدؿ  عمى يفرض التحكيـ جبراً 
لمتحكيـ التجاري الدولي باستقالؿ شرط التحكيـ عف العقد الذي نشئت عنو المنازعات، 

كيـ الدائمة لقواعد خاصة لإلجراءات تتضمنيا لموائح اتباع ىيئات التح إلىوكذلؾ ليستند 
المنظمة لمعمؿ بيا، وكذلؾ العتبار قرارات التحكيـ مصدرا مستقال لمنازعات التجارة الدولية 

ويسير في ىذا االتجاه البعض األخر ويري  لما تتمتع بو قرارات التحكيـ مف حجية قوة تنفيذ
 أف ثمة ثالثة عناصر يجب أف تتوافر

في العمؿ القضائي وىي االدعاء والمنازعة والعضو القائـ بالعمؿ وىو الشخص الذي       
ذا طبقنا المعايير الثالثة  التحكيـ لوجدنا أنيا تتوافر  عمىيممؾ قانونا صالحية حسـ النزاع، وا 

التحكيـ ال  عمىفي حيف يري البعض أف التحكيـ قضاء، فاألشخاص عندما يتفقوف  جميعاً 
نما يتنازلوف عف الحؽ في االلتجاء  يتنازلوف عف  القضاء . إلىالدعوي وا 

إقرار الطبيعة القضائية لممحكـ، ويؤيد البعض ىذا  إلىفي حيف ذىبت محكمة النقض      
التحكيـ في مجاؿ المعامالت الدولية دوف غيرىا مف  عمىأف ىذا يقتصر فقط  ىاالتجاه وير 

 .(34)صور التحكيـ المختمفة
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تحقيؽ العدالة في المنازعة المعروضة  إلىوفي كؿ مف المحكـ والقاضي يسعي  
 : التاليالنحو  عمىأمامو وىناؾ العديد مف أوجو التشابو بينيما وسنتناوليا 

 االختصاص باالختصاص:  -1
التي تتعمؽ باختصاصو فالمحكـ  كل من المحكم والقاضي يختص بالفصل في الدفوع 

والتصدي لكافة االعتراضات المثارة حوؿ  ،دوف غيره يختص بفحص نطاؽ اختصاصو
 ،وقؼ االجراءات إلىعف اتفاؽ التحكيـ دوف حاجة  الناشئاختصاصو بما في ذلؾ 

طالة أمد  فالمقصود بمبدأ االختصاص باالختصاص ىو عدـ إعاقة سير عممية التحكيـ، وا 
تأصيؿ ىذا المبدأ وتأكيده فييئة التحكيـ  إلىاالتجاىات الحديثة في التحكيـ تتجو النزاع، و 

ىي التي تممؾ سمطة الفصؿ في الدفوع المتعمقة بعدـ اختصاصيا بما فييا الدفوع المتعمقة 
مف قانوف  22ولقد أقر المشرع المصري ىذا المبدأ بموجب المادة  ،ببطالف العقد األصمي

 التحكيـ. 
 تزام بسرية المداولة:االل -2

يتشابو نظاـ المداولة في القضاء والتحكيـ بأف كال مف القاضي والمحكـ يمتـز بالسرية  
وتأخذ العديد مف النظـ بيذا المبدأ فيجب أف تحدث مناقشات بيف المحكميف  ،في المداولة

ىذا االلتزاـ صراحة  عمىالرغـ مف أف المشرع المصري لـ ينص  عمىو  ،قبؿ صياغة الحكـ
الطابع  عمىفي قانوف التحكيـ إال أنو مستمد مف القواعد العامة التي تقضي بالمحافظة 

 السري لخصومة التحكيـ .

 

 : واالستقالليةالحيدة  -3
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ىي أال يوجد ما يربط ما بيف المحكـ أو القاضي باألشخاص المتنازعة  االستقاللية 
بأي مظير مف المظاىر الخارجية، أما الجيدة فيي تفترض أال يوجد ما بيف القاضي 

 أحد الطرفيف . إلىوالمحكـ مف األسباب الظاىرة أو الباطنة ما يجعمو يميؿ 

بالموضوعية والحيدة  القضاء أو التحكيـ إليو ويجب أف يتمتع كؿ مف يعيد 
اإلحاطة بموضوع المنازعة واإللماـ باألحكاـ القانونية  عمىوذلؾ يعتمد أساسًا  واالستقاللية

ومحؿ ذلؾ ال يمكف تبيف تحققو مف عدمو إال  إشكالياتالمتعمقة بيا وما تحتويو المنازعة مف 
قانوف الطرؽ المحكـ، وقد رسـ ال عمىالقاضي أو  عمىبعد الحكـ في النزاع المعروض 

الكفيمة بمعرفة مدي موضوعية المحكـ واتفاقو مع أحكاـ القانوف ويتمثؿ ذلؾ في طريؽ 
 الطعف في األحكاـ .

 احترام حقوق الدفاع األساسية:  -4

فيو يشترؾ مع القاضي في ضرورة احتراـ حقوؽ  قضائياً  بما أف المحكـ يمارس عمالً  
الدفاع األساسية لمخصـو بيدؼ كفالة الضمانات والحقوؽ األساسية ليـ، وىو أمر يتعمؽ 
بالنظاـ العاـ، ومف ىذه الحقوؽ والضمانات تمؾ المتعمقة بكفالة حؽ الدفاع لكؿ مف الطرفيف 

تاحة فرصة متكافئة لك عمىومعاممتيما  ؿ منيما في عرض دعواه وطمباتو قدـ المساواة وا 
 . (35)وتقديـ مستنداتو واحتراـ مبدأ المواجية

فض  إلىىذا فإف القضاء يقترب كثيرا مف التحكيـ ألف كمييما يؤدي  عمى وتأسيساً       
ظيار حكـ العدالة فييا إال أنو في الوقت نفسو يبتعد القضاء عف التحكيـ في  الخصومات وا 

ا إف القاضي يستمد واليتو وسمطانو مف قانوف الدولة التي ُعيف فييا بعض الجوانب والتي مني
في حيف يكوف المحكـ مستمدا سمطانو مف عقد التحكيـ وبما أف األصؿ ىو القضاء والتحكيـ 

الفصؿ في النزاع المعروض أمامو فقط دوف  عمىىو فرع منو، لذا فإف والية المحكـ تقتصر 
ف كانت  بينما تكوف والية  عميوليا صمة بالنزاع المعروض غيره مف النزاعات حتي وا 
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  ،القاضي عامة ولو الحؽ في النظر والفصؿ في أي نوع مف النزاعات التي تقع بيف األفراد
ويمكف القوؿ أف أىـ ما يميز التحكيـ عف القضاء ىو أف القضاء ال يتطمب اتفاؽ المتنازعيف 

وىذا بعكس التحكيـ حيث أف لكؿ مف المتنازعيف الحؽ في أف يرفع  إليو حتي يرفع النزاع 
ىذه الفروؽ في أف القاضي  إلىويضاؼ  رضا خصمو . إلىالقضاء دوف الحاجة  إلىدعواه 

يختمؼ عف المحكـ حيث أف المحكـ يتـ تعيينو مف قبؿ أطراؼ النزاع أو منف قبؿ المحكمة 
( مف قانوف المرافعات 256ا المادة )عميي المختصة في بعض الحاالت المعينة التي نصت

المحكميف أو  عمىأنو ) إذا وقع النزاع ولـ يكف الخصـو قد اتفقوا  عمىالعراقي والتي تنص 
ـ عف العمؿ أو اعتزالو أو عزؿ عنو أو قاـ عمييامتنع واحد أو أكثر مف المحكميف المتفؽ 

الخصوـ فألي منيـ مراجعة مانع مف مباشرتو ولـ يكف ىناؾ اتفاؽ في ىذا الشأف بيف 
المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعييف المحكـ أو المحكميف بعد تبميغ باقي 

 الخصـو وسماع أقواليـ(. في حيف أف القاضي يتـ تعيينو مف 

قبؿ الدولة وىو يمثؿ سيادة الدولة وسمطة مف سمطاتيا وىي السمطة القضائية التي ال سمطاف 
 . غير القانوف اعميي

التداخؿ  عمىوخالصة لما تقدـ يبدو أف أساس العالقة بيف القاضي والمحكـ تقوـ  
الصحيح بيف األصؿ االتفاقي لمتحكيـ والغاية المتحققة منو ىو حسـ النزاع خارج اختصاص 
القضاء الرسمي لمدولة مف ثـ فأف ىذه العالقة ىي التي تبرر جعؿ القاضي في خدمة 

 .(36)القرارات التحكيمية عمىالمحكمة ومنحو سمطة اإلشراؼ والرقابة 

 

 

 الفرع الثاني
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 عمل المحكم وعمل القائم بالصمحالتمييز بين 

الصمح في المغة ىو قطع النزاع، وفي الشرع فيو العقد الذي يرفع بو النزاع        
ألنو يرفع النزاع ويقطع الخصومة وكما قاؿ الباري عز  إليو وىو عقد مندوب  ،بالتراضي

ف طائفتاف مف المؤمنيف اقتتموا فاصمحوا بينيا"  .وكذلؾ فقد  وجؿ في محكـ كتابو العزيز :"وا 
أنو "عقد يرفع بو  عمى( مف القانوف المدني 698عرفو المشرع العراقي في نص المادة )

( 549المشرع المصري في نص المادة ) النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي" في حيف عرفو
بقولو "عقد يحسـ بو الطرفاف نزعا قائما أو يتوقياف بو نزاعا محتمال وذلؾ بأف ينزؿ كؿ 

فإف عقد الصمح يعتبر سيد العقود أو  عميوو وجو التقابؿ عف جزء مف ادعائو"  عمىمنيما 
الحكـ ميما كاف اعتبار أف  عمىسيد األحكاـ وبذلؾ يكوف الصمح ىو أفضؿ مف الحكـ 

اثرًا لمكراىية والبغضاء تجاه المحكوـ لو بصورة  عميوعاداًل فإف يترؾ في نفس المحكوـ 
دائمة. بينما نجد أف الصمح عكس القضاء فيو يرفع النزاع بالرضاء وبدوف أي جبر أو 

فإف الصمح يقترب مف التحكيـ  عميوو  ،كراىية أو حقد بيف الطرفيف مف جراء إقامة الدعوي
بيف  التشابوفض النزاع بدوف إصدار حكـ قضائي ومما يزيد  إلىف كمييما ييدؼ أل

النظاميف ىو تداخميما بالنطاؽ مف حيث الموضوع إذ ال يجوز التحكيـ إال في المسائؿ التي 
مف حيث التقسيمات الفرعية  التشابووكذلؾ ففي النظاميف نوعا مف  ،يجوز فييا الصمح

قضائي وغير قضائي، فالصمح القضائي يتـ بيف الخصـو في دعوي  إلىفالصمح يقسـ 
أما الصمح    ،المحكمة المختصة عميومرفوعة أماـ القضاء فإف تـ ذلؾ الصمح صادقت 

غير القضائي فيو ذلؾ الصمح الذي يتـ بيف الخصـو خارج المحكمة المختصة. ونفس ىذا 
يـ بالقضاء والتحكيـ بالصمح وبالرغـ مف التحكيـ بقسميو التحك عمىالتقسيـ يمكف أف ينطبؽ 

كؿ ىذا التشابو بيف النظاميف إال أنو البد مف وجود بعض الفروقات الجوىرية بيف الصمح 
والتحكيـ والتي منيا ىي أنو يعد مف مقومات وأركاف عقد الصمح ىو نزوؿ كؿ مف 

 يتولىتحكيـ في حيف بموجب عقد ال ،وجو التقابؿ عف جزء مف ادعائو  عمىالمتصالحيف 
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المحكـ ميمة القاضي ويصدر حكمًا يفصؿ في النزاع إف كاف التحكيـ قضائيًا وليس 
. وكذلؾ يختمؼ الصمح عف التحكيـ في أف عقد الصمح غير قابؿ لمتنفيذ في حد  ََ صمحيًا

أما اتفاؽ التحكيـ  ،ذاتو إال أف يتـ في صورة عقد رسمي أو أف يتـ أماـ المحكمة المختصة
ىذه االختالفات،  إلىالتنفيذ بمجرد تصديقو مف المحكمة المختصة وباإلضافة فإنو يقبؿ 

توجد اختالفات مف ناحية طرؽ الطعف، فعقد الصمح يعطف بو بعيوب اإلرادة فقط، أما اتفاؽ 
التحكيـ فيطعف بو بعيوب االرادة باعتباره عقدًا ويطعف بقراره التحكيمي بكؿ طرؽ الطعف 

فعات المدنية باعتباره حكـ قضائيًا، باستثناء طريؽ االعتراض. كذلؾ المقررة في قانوف المرا
 فإنو يمكف 

 عمىالقرار التحكيمي في بعض القوانيف يممؾ قوة تنفيذية تسمح بتنفيذه جبرا القوؿ بأنو   
إذا امتنع عف تنفيذه اختيارًا، أما عقد الصمح فال يجوز تنفيذه جبرًا إال إذا تـ  عميوالمحكـو 
عقد الصمح ال يتـ  بأفوختاما ليذه الفروؽ يمكف أف نوضح  ،مف قبؿ المحكمة عميوتصديقو 

إال بيف أطراؼ الخصومة أو مف يمثميـ قانونًا، أما في عقد التحكيـ فإف أطراؼ الخصومة 
 . (37)أشخاص أخريف وىـ المحكميف إلىاحالة النزاع  عمىيتفقوف 

 الفرع الثالث

 الخبيرتمييز عمل المحكم عن عمل 

القاضي عندما يستدعي موضوع الدعوي المنظورة  إليياالخبرة ىي استشارة فنية يمجأ   
أمامو ذلؾ لكونيا تتعمؽ بأمور فنية أو عممية غير قانونية ال يمكف لمقاضي أف يكوف عقيدتو 

فالخبرة إجراء تحقيقي يرـو مف ورائيا القاضي الحصوؿ عمى  عميوو لكي يبت في الدعوي 
ولقد نصت محكمة النقض المصرية في احدي  ،ضرورية تساعده في حسـ الدعوىمعمومات 
))إف ندب الخبير يعد مف المسائؿ التي يستمـز الفصؿ فييا استيعاب النقاط  عمىقراراتيا 
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يا ما عدا إلىالوصوؿ  عميوالفنية التي ال تشمميا معارؼ القاضي والوقائع المادية التي يشؽ 
 المسائؿ القانونية((.

فالخبير طرؼ ثالث يتدخؿ في مناسبة الخصومة ليوضح لألطراؼ أو القاضي  عميوو  
 وأو المحكـ عناصر فنية معينة في سبيؿ إزالة الغموض مف خالؿ تقريره، ىناؾ أوجو لمتشاب

 وذلؾ لمترجيح بيف األراء،بيف المحكـ والخبير حيث إف كال منيما يكوف عددىـ عند تعددىـ
عند االختالؼ وكالىما يخضعاف لحاالت رد القاضي، ويالحظ أف أطراؼ النزاع يمجأوف في 

 .     (38)كؿ مف التحكيـ والخبرة ألشخاص أخريف

يا عندما تتطمب إلىتعتبر الخبرة مف ضمف األمور االستشارية التي قد يمجأ القاضي و         
مور غير قانونية كأف تكوف فنية أو الدعوي المعروضة أمامو منو ذلؾ، لكونيا تتعمؽ بأ

عممية أو مينية ال تدخؿ ضمف اختصاص القاضي إنما تدخؿ ضمف اختصاص الخبير، 
فالخبير ىو كؿ شخص لو معرفة أو دراية بعمـ معيف أو فف مف الفنوف يستطيع مف خالليا 

 إلىوالذي يقدمو الخبير مف خدمات  ،إبداء الرأي إذا ما طمب منو ذلؾ مف قبؿ القضاء
فمو كامؿ الحرية في األخذ بيا أو عدـ  ،القضاء تكوف ضمف حدود السمطة التقديرية لمقاضي

( مف قانوف اإلثبات العراقي رقـ 141األخذ بيا، وىذا ما قضت بو الفقرة الثانية مف المادة )
إذا ما قضت  اعمييو ، حيث نصت "إف رأي الخبير ال يقيد المحكمة، 1971( لسنة 117)

أو  المحكمة بخالؼ رأيو إف تضمف حكميا األسباب التي أوجبت عدـ األخذ برأي الخبير كالً 
 .(39)بعضًا"

 

ف ىناؾ بعض االجراءات المتبعة في كؿ مف نظاـ الخبرة ونظاـ التحكيـ والتي   ىذا وا 
بيـ لميمة معينة. بينيما والتي منيا ىو أف يكوف عدد الخبراء وترًا عند انتخا التشابوتزيد مف 

 عمىوذلؾ لغرض توفير إمكانية الترجيح بيف اآلراء عند االختالؼ وىذا اإلجراء نفسو يطبؽ 
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 إلىىذا أف الخبراء والمحكميف يخضعوف في حاالت طمب ردىـ  إلىالمحكميف. باإلضافة 
مف قانوف  91في المادة  اعميياالجراءات المتبعة نفسيا في رد القضاة المنصوص 

ومع ىذا فأف أىـ ما يميز نظاـ التحكيـ عف الخبرة أنو ال يشترط في المحكـ أف  ،المرافعات 
تكوف لديو معرفة أو دراية بعمـ أو فف معيف بؿ قد يكوف غير متخصص وال خبرة لو بذلؾ 

حسـ فيو كالقاضي أي أنو ي ،عميوألف ميمتو تنحصر في الفصؿ في النزاع المعروض 
الخصوـ  عمىالنزاع القائـ بيف األطراؼ المتخاصمة عف طريؽ إصدار حكـ قضائي يفرضو 

فرضا، بينما نري أف المياـ التي يقوـ بيا الخبير ىي فقط إبداء الرأي غير الممـز ال لمطرفيف 
 وال لممحكمة المختصة.

اتفاؽ التحكيـ بموجب  التحكيـميمة  يتولىأف المحكـ عندما  إليو ومما تجدر اإلشارة  
قانوف المرافعات  اعمييوالمواعيد القانونية التي نص  باإلجراءاتالتقييد  عميوفأف مف الواجب 

وجو الخصوص تمؾ القواعد القانونية المنصوص  عمىالمدنية إذا كاف مفوضا بالقضاء و 
ية أو النقيض منف ىذا نجد أف الخبير عندما يقدـ خدماتو الفن عمىفي باب التحكيـ، و  اعميي

القاضي الذي طمب  إلىالقضاء مف خالؿ إعداد التقارير التي يقدميا  إلىالعممية أو المينية 
خبرتو في ىذا المجاؿ أو ذاؾ فأنو يتبع في ىذا العمؿ القواعد القانونية الواردة في قانوف 
اإلثبات، وكذلؾ فإف األطراؼ المتخاصموف يستطيعوف إعفاء المحكـ مف االجراءات 

في قانوف المرافعات ما عدا تمؾ االجراءات الخاصة بالتحكيـ وىذا ما ال  اعميي المنصوص
ىذه الفروؽ أف الخبير بموجب قانوف الخبراء أماـ  إلىويضاؼ  ،يمكف بالنسبة لمخبير

المادة العاشرة مف ىذا القانوف، والتي  عميوميف التي نصت يلاأف يؤدي  عميوالقضاء يجب 
ميف قبؿ مباشرتو ميمتو إذا كاف مف غير الخبراء يلاتقضي :" لممحكمة تحميؼ الخبير 

 اليميفيغني عف  اليميفالمسجميف في جدوؿ الخبراء المبحوث عنو في قانوف الخبراء: وىذا 
 .1979ة ( لسن117( مف قانوف االثبات رقـ )134في المادة ) عميوالمنصوص 
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 عمىبسبب أف اختياره يكوف قد تـ  اليميففي حيف نجد أف المحكـ ال يؤدي مثؿ ىذا  
نظاـ التحكيـ  إلىأساس ثقة الخصوـ بو. وىذا والبد مف التنويو اخيرا بأنو ال يمكف المجوء 

اتفاؽ طرفي الخصومة. في حيف نالحظ أف الخبرة ىي اجراء تحقيقي أو  عمىإال بناًء 
القاضي إذا تطمب موضوع الدعوي ذلؾ حتي بدوف موافقة  إلييااستشاري فني يمكف أف يمجأ 

 .(41)الخصـو

 الفرع الرابع

 تمييز عمل المحكم عن عمل الوكيل

يمتـز بمقتضاه  بأنو: "عقدعقد الوكالة المصري مف القانوف المدني  669تعرؼ المادة      
. ومف ىنا يوجد تشابو بيف المركز القانوني (41)الوكيؿ بأف يقوـ بعمؿ قانوني لحساب موكمو"

لممحكـ والوكيؿ: إذ أف كمييما يؤدي تصرفا قانونيا عمؿ لو طابع ذىني فضال عف أف ىذه 
ـ عند اختياره ومف ىنا يوجد العالقة تتميز بمراعاة االعتبار الشخصي في الوكيؿ والمحك

التقارب بينيما.  وفي الواقع أف ىذا التكييؼ لو جذور تاريخيو، إذ أف مف وظائؼ التحكيـ 
األساسية في فرنسا في عصر ما قبؿ الثورة كانت حماية الفرنسييف ضد عدالة قضاتيـ 

فتو األساسية لمتحكيـ أف يحقؽ وظي يتأتىالظالمة مما يقتضي أال يكوف التحكيـ قضاء. وال 
ىذه إال إذا كاف المحكـ وكيال عاديا نصبو أطراؼ التحكيـ عنيما في حسـ النزاع بينيما 

عزلو كما يعزؿ الوكالء وكاف عممو مف ثـ عمال خاصا وىذا التكييؼ يعد  بالتاليوكاف ليما 
صاره في مف المبادئ الفمسفية لنظرية الطبيعة التعاقدية لخصومة التحكيـ. وىذا االتجاه لو أن

 l' arbiter est unالفقو الفرنسي الذي يردد عبارة أف المحكـ مجرد وكيؿ عف األطراؼ 
simple mandataire de paries  :وقد تعرض ىذا التكييؼ النتقادات شديدة مف حيث 

 أواًل: فكرة االستقالل:
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 عمىنحو ينفي فكرة الوكالة فالوكالة تقـو  عمىيستقؿ المحكـ في عممو عف الخصـو      
وأوامره وتقـو بينيما عالقة  ماتويعملتالتزاـ الوكيؿ بعمؿ قانوني لحساب موكمو والخضوع 

تبعية ال يتمتع فييا الوكيؿ بأي استقالؿ. في حيف أف المحكـ بمجرد قبولو ميمة التحكيـ 
 عف األطراؼ.  مستقالً  ميامويصبح مثؿ القاضي يباشر 

 ثانيًا: فكرة مراعاة مصمحة الموكل:
دائما  إليياباعتبار أف الوكيؿ يقوـ بعمؿ قانوني لحساب الموكؿ فإف قبمتو التي يتوجو       

. ولذلؾ فإف الوكيؿ ال يممؾ إليوالصادرة  التعميماتىي مراعاة مصمحة الموكؿ في إطار 
أف المحكـ يباشر عممو  موكمو أو العمؿ ضد إرادتو ومصمحتو، في حيف تعميماتمخالفة 

مراعيا في ذلؾ مبدأ المساواة بيف الطرفيف مبتغيا تحقيؽ العدالة ومف ثـ فإف الحكـ الصادر 
 منو قد يكوف في غير صالح مف اختاره بؿ قد يضر بو. 

ويجب أف يكوف مف المعمـو لكؿ مف يطرؽ أبواب التحكيـ أف تعييف المحكـ مف قبؿ        
نما ىو كفاض يمتـز  أحد األطراؼ ال يعني أنو يمثؿ مصالح مف اختاره أو يدافع عنو دائما وا 

ألحد األطراؼ يعني إخاللو بواجبات  وانحيازهالحياد ويعمؿ بوظيفة قضائية وعدـ حياده 
 .(42)سية ويبرر طمب رده أو بطالف الحكـ الصادر منووظيفتو األسا

  :مشتركاً  : المحكم ليس وكيالً ثالثاً 
ال يصمح فكرة الوكالة في تبرير المركز القانوني لممحكـ حتي باعتباره وكيال مشتركا        

عف الطرفيف كما ذىب جانب مف الفقو ومرجع ذلؾ أف مصالح الطرفيف متعارضة ومف ثـ ال 
يمكف لممحكـ أف يراعي مصالح الطرفيف في نفس الوقت فيناؾ شخص يحكـ لو وشخص 

في  لمطرفيفأف المحكـ ال يعبر عف المصالح المشتركة  إلىة باإلضاف عميوأخر يحكـ 
نما ىو يحسـ نزاعاً   يحكـ ممـز ليما.  تصرؼ قانوني وا 

  :تجاوز سمطة الوكيل م: سمطة المحكرابعاً 
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مف السمطات أكثر مما يممؾ األصيؿ في  مؾوفقًا ألحكاـ عقد الوكالة، فإف الوكيؿ ال يم    
ا مف الخصـو إال أنو يتمتع بسمطة ليا طابع قضائي ال أتعابً  يتمقىحيف أف المحكـ رغـ أنو 

يتمتع بيا الموكؿ ويممؾ إصدار حكـ يمكف تنفيذه جبرا ضد مف اختاره في األصؿ، ومرجع 
غرار األحكاـ  عمىذلؾ أف القانوف يزود المحكـ بسمطة تسمح بتنفيذ حكـ التحكيـ قسرا 

 القضائية. 

 .؟ !ـ وكيؿ لمف اختارهفيؿ يمكف القوؿ مع ذلؾ أف المحك

أف المحكـ ال يمكنو حبس المستندات التي قدمت لو أثناء نظر خصومة  إلىباإلضافة     
التحكيـ، في حيف أف حؽ حبس المستندات يعد مف االمتيازات التي ترتبط بعقد الوكالة وفي 

ي ذات الوقت. الواقع أف الطبيعة القانونية لميمة المحكـ تمنعو مف أف يكوف وكيال ومحكمًا ف
إذ أف عالقة الوكالة وما تقضيو مف وجود رابطة تبعية بيف الطرفيف تحوؿ دوف قبوؿ الوكيؿ 

 كمحكـ عند وقوع النزاع، حتي ولو توافرت فيو ضمانات الحيدة والنزاىة. 

ذاوقد أكد القضاء الفرنسي أف المحكميف قضاه وليسوا      فوض األطراؼ مركز  وكالء وا 
ر المحكميف وتنظيـ عممية التحكيـ. فإف مركز التحكيـ كشخص معنوي وفقا تحكيـ في اختيا

 عمىلما يري جانب مف الفقو يعد وكيال وتكوف مسئوليتو وفقا لمقواعد العامة لموكالة وذلؾ 
ذا تقاضي ىذا الشخص المعنوي أجرًا  عمىاعتبار أنو يتدخؿ في التحكيـ بناء  ىذه الصفة وا 

.(43)تحكيـ فإف مسئوليتو تكوف وفقا لقواعد مسئولية الوكيؿ بأجرعف قيامو بتنظيـ عممية ال
  

 المبحث الثاني

 طبيعة عمل المحكم في ضوء نظريات التحكيم
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وعدواًل عف األصؿ، ألف األصؿ ىو أف القضاء  استثنائياً  يعد اتفاؽ التحكيـ قضاءً       
العادي يعد المرجع الوحيد لفض الخصومات جميعيا التي تحدث بيف األفراد. أما االستثناء 
فجواز التحكيـ في بعض المسائؿ التي حددىا القانوف ىذا مف ناحية أما الناحية األخرى أف 

مقانوف المدني مف حيث األركاف االتفاؽ الذي يخضع ل عمىنظاـ التحكيـ يقـو في أولو 
قضائيًا يخضع لقانوف المرافعات مف حيث اإلجراءات. كؿ  والشروط، أما أخره فيكوف حكماً 

اختالؼ رجاؿ الفقو القانوني حوؿ مسألة أساسية شغمت حيزًا ال  إلىىذه المعطيات أدت 
حيث أف جانبًا  عمؿ المحكـ بأس بو في كتابات الفقو القانوني إال وىي مسألة تحديد طبيعة 

بينما رجح الجانب األخر الطبيعة القضائية  ،لعمؿ المحكـ مف الفقو رجح الطبيعة التعاقدية
 ،(44)لممحكـالقوؿ بالطبيعة الخاصة أو المختمطة أو المركبة  إلىلو بينما ذىب فريؽ ثالث 

ففي ىذا المبحث سوؼ نتناوؿ  عميو،ذىب فريؽ رابع بالقوؿ بفكرة استقاللية عمؿ المحكـ و 
 مطالب وعمى النحو اآلتي: أربعتحديد ىذه الطبيعة في 

 المطمب األول
 ميمة المحكم ذات طبيعة تعاقدية

 الفرع األول
 مضمون النظرية التعاقدية 

أف ميمة المحكـ ميمة تعاقدية، والمرجع في ذلؾ ىو  إلىيذىب جانب مف الفقو         
ارتباط طبيعة عمؿ المحكـ بالطبيعة القانونية لمتحكيـ، وبذلؾ فإف أصحاب ىذا الرأي ىـ 
أصحاب الرأي المنادي بالطبيعة التعاقدية لنظاـ التحكيـ عمومًا، حيث إف اتفاؽ التحكيـ ىو 

المحكـ، وىو ما أكدتو محكمة النقض  المؤثر في كافة جوانب التحكيـ بما فييا ميمة
والذي قررت فيو أف قرارات  1973يوليو عاـ  27الفرنسية في حكميا الصادر بتاريخ 

أساس مشارطة التحكيـ وتكوف وحدة واحدة مع ىذه المشارطة  عمىالتحكيـ الصادرة 
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  حيث ،نفس المنواؿ عمىوسارت محكمة باريس الكمية  وتشاركيا في صفتيا التعاقدية.
 مارس   28حكميا الصادر بتاريخ   ذكرت في

الذي يعتبر قاضيًا قد جاء نتيجة عمؿ مشترؾ اتحدت  –أف اختيار المحكـ 1984 
بناء  الرغـ مف أف تعيينو قد تـ ابتداءً  عمىفيو إرادة الخصـو في الدعوي التحكيمية وذلؾ 

 .(45)مبادرة مف جانب طرؼ واحد ىعم

وقد ترسخت الفكرة التعاقدية لميمة المحكـ في ذىف كؿ مف الفقو والقضاء حيث سمـ         
كؿ مف ىذيف القطبيف بأف اتفاؽ التحكيـ ذو طبيعة إجرائية عامة بمعني أنو مف قبيؿ 

القاضي ويعطي  عمىأساس أف عقد التحكيـ يمنع مف عرض النزاع  عمىاالجراءات، وذلؾ 
بوجود اتفاؽ التحكيـ. وىذا الرأي منتقد ذلؾ ألف عقد التحكيـ ىو مف  حؽ الدفع عميوالمدعي 

العقود التي ليا طبيعة خاصة وليست طبيعة اجرائية، كوف ىذا االتفاؽ يبـر قبؿ قياـ 
فإف ىذا العقد يخضع لألحكاـ  وبالتاليفإنو ال يعتبر عنصرًا مف عناصرىا،  عميوو الخصومة 

اص وال يخضع لألحكاـ التي ينظميا القانوف لألعماؿ التي يخضع ليا عقود القانوف الخ
االرادة  ىصعيد الفقو ىو أف التحكيـ يستند إل عمى إيطاليااالجرائية، أما الرأي الراجح في 

التصرفية لمخصـو وىو بيذا الرأي يأخذ بالطبيعة التعاقدية لمتحكيـ ويستبعد الطبيعة 
 .(46)القضائية

 التعاقدية عمى كؿ مف الفقو والتشريع في مصر :وقد انعكس صدى الفكرة        

 

 أواًل: في الفقو المصري :

ى األخذ بيذه النظرية حيث ير  إلى ،أما المحاؿ في مصر فقد ذىب جانب مف الفقو 
 ىأصحاب ىذا الرأي بأف األحكاـ التي يصدرىا المحكموف ليس ليا أدني قوة ممزمة بؿ عم
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الخضوع  عمىالعكس أف ىذه األحكاـ تستمد قوتيا الممزمة مف ارادة الخصـو واالتفاؽ 
لقضاء المحكميف، وما أمر التنفيذ الذي تصدره المحكمة المختصة نوع مف السمطة التي 

 .(47)مرتبة أحكاـ القضاء العادي إلىترتفع بقرار المحكميف 
 :ثانيًا: في التشريع المصري

المصري فقد كاف يرفض الطبيعة القضائية لمتحكيـ وتجمي ذلؾ أما موقؼ المشرع  
، وكذلؾ فقد 1968لسنة  13بوضوح في المذكرة اإليضاحية لقانوف المرافعات المصري رقـ 

مف القانوف المذكور الطعف بأحكاـ المحكميف عف طريؽ االستئناؼ بينما  511منعت المادة 
مف وقؼ التنفيذ حكـ  اعمييوما يترتب  منو رفع دعوي بطالف أصمية 513أجازت المادة 

 .(48)المحكميف
والذي الغي المواد الخاصة  1994لسنة  27أما في قانوف التحكيـ المصري رقـ  

وحؿ محميا فقد ابقي المشرع  1968لسنة  13بالتحكيـ في قانوف المرافعات المصري رقـ 
أنو :"ال  عمىمف قانوف التحكيـ  52نفس االتجاه السابؽ حيث نصت المادة  عمىالمصري 

تقبؿ أحكاـ التحكيـ التي تصدر طبقًا ألحكاـ ىذا القانوف الطعف فييا بأي طريقة مف طرؽ 
 .(49)في قانوف المرافعات المدنية والتجارية" اعمييالطعف المنصوص 

عقد التحكيـ إلى قواعد القانوف المدني أو ولكف السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا ىؿ يخضع     
 ىو مجرد عقد إجرائي خاص ؟.

أف اتفاؽ التحكيـ الذي  (51)يرى جانب مف الفقو المصري )كالدكتور محمود ىاشـ(      
يربط األطراؼ بالمحكـ، يعد عقدًا مف عقود القانوف الخاص ويخضع لمقواعد العامة لنظرية 

 إليو ا في القانوف المدني . وبذلؾ يكوف ىذا الرأي قد خالؼ ما ذىب عمييالعقود المنصوص 
إلى أف االتفاؽ عمى التحكيـ كعقد ليس مف عقود القانوف الخاص  إيطالياجانب مف الفقو في 

نما ىو عقد ذو طابع إجرائي عاـ وذلؾ عمى أساس أف عقد التحكيـ يؤثر تأثيًرا مباشًرا في  وا 
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أنو يمنع قضاء الدولة مف نظر المنازعة التي اتفؽ عمى  وجود خصومة التحكيـ بدليؿ
 التحكيـ بشأنيا ويمنح المحكـ سمطة قضائية.

 الفرع الثاني
 اسانيد النظرية التعاقدية

لـ يكتِؼ أنصار الفكرة التعاقدية بالترويج لفكرتيـ بؿ صاغوىا بمادة القانوف وىي العقد 
 ميمة مثؿ أوجو الدفاع عف الفكرة التعاقدية لطبيعةولتبرير ىذه الفكرة فقد أوجدوا عدة أسانيد ت

 المحكـ ومف ىذه األسانيد :
التحكيـ ىو مف عقود القانوف الخاص وتنطبؽ  عمىإف الفقو ال ينكر كوف االتفاؽ  -1

شؾ في صحة القوؿ بأف العالقة ال يمكف  القواعد العامة في القانوف المدني و عميو
ذلؾ أف قوانيف التحكيـ  ،عالقة تعاقدية خاصةالتي تربط المحكـ بالخصـو إنما ىي 

الوضعية قد عالجت ىذا العقد ووضعت الكثير مف األحكاـ الخاصة بالمسائؿ 
التفصيمية التي تثيرىا في الواقع العممي. وبالطبع فإف ىذه األحكاـ ىي التي يجب أف 

 .(51)تطبؽ
الطابع االرادي  إلىاستنادًا  ،تبني جانب كبير مف الفقو الفرنسي نظرية الطبيعة العقدية -2

أساس إرادة األطراؼ فتكوف لو  عمىالتحكيـ ويروف أف التحكيـ طالما يقوـ  إلىلمجوء 
التحكيـ يتخموف عف بعض الضمانات  عمىالطبيعة العقدية، وأف األطراؼ باتفاقيـ 

 . (52)القانونية واالجرائية التي يحققيا لمنظاـ القضائي

لو وجود بدوف الجوىر التعاقدي، وقد أخذت بيا محكمة النقض أف التحكيـ لف يكوف  -3
ما لمقضاء  ىتقرير أف ىيئات التحكيـ تفتقر إل إلىالفرنسية في أحكاـ قديمة ليا فذىبت 

مف طابع العمومية والديمومة وتنتفي بذلؾ الطبيعة القضائية لمتحكيـ، ثـ قررت في 
مناسبة الحقة أف لحكـ التحكيـ الصفة االتفاقية، وجاء في حكـ أخر ليا أف أحكاـ 
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المحكميف التي تتخذ أساسيا مف مشارطة التحكيـ تكوف معيا، كاًل واحدا وتشاركيا في 
 .(53)ةطبيعتيا االتفاقي

رادة طرفي النزاع ىي حجر الزاوية في  إلىإف سمطة المحكـ راجعة  -4 اتفاؽ األطراؼ وا 
تكوف السمطة التشريعية لممحكـ مف قبؿ األطراؼ  عميوف -العممية التحكيمية ككؿ

إرادة ذوي الشأف ويؤكد أنصار تمؾ  إلىالمتنازعة ليست قضائية، ألف مصدرىا راجع 
أف المحكـ شخصا عاديا وليس قاضيا مف قضاة  عمىالنظرية وجية نظرىـ بأنو بناء 

يعتبر الركف الخاص بالطبيعة القضائية والمتمثؿ في إصدار الحكـ مف  عميوفالدولة 
 .(54)عضو مف أعضاء الييئة القضائية قد تخمؼ

 الفرع الثالث
 لمنظرية التعاقدية لميمة المحكماالنتقادات الموجو 

يمكف اجماؿ االنتقادات الموجة لنظرية العقد التي تجعؿ العالقة التي تربط المحكـ بالخصـو 
 عمى النحو اآلتي : ،عالقة عقدية

طبيعة العمؿ الصادر  إلىىذه النظرية تعتمد أساسًا عمى ركف العضو دوف النظر  إف -1
عف األطراؼ الذيف اختاروه لمكشؼ عف وىو قياسو كقاضي خاص باستقالؿ  -منو

 .(55)العوار والخطأ في المنازعة وتطبيؽ إرادة القانوف عمى المنازعة موضوع التحكيـ
 

إف ىذه النظرية تركز عمى الجانب اإلرادي في خصومة التحكيـ رغـ أف ىذه اإلرادة ال  -2
 تكفي في ذاتيا لبناء صرح ىذا النظاـ المتميز.

 استئنافوتعجز ىذه النظرية  عف تبرير تمتع الحكـ الصادر بالحجية فضال عف إمكانية  -3
 في ظؿ األنظمة التي تجيز ذلؾ.
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يضاؼ إلى ذلؾ تعذر تكييؼ نوع العالقة العقدية التي تربط المحكـ باألطراؼ، فقد  -4
أنيا مف قبيؿ الوكالة، وقد  عمىمناحي شتي فكيفيا البعض  إلىذىب الفقو في ىذا الصدد 

نحو ينفي فكرة  عمىالقي ىذا المعيار انتقاد غالبية الفقو الستقالؿ المحكـ عف الخصـو 
المحكـ ألنو ليس  عمىالمحامي إال أنو ال ينطبؽ  عمىالوكالة، ليذا التكييؼ قد ينطبؽ 
وكمو والخضوع التزاـ الوكيؿ بعمؿ قانوني لحساب م عمىوكيال عف الخصوـ، فالوكالة تقـو 

ال يتمتع الوكيؿ فييا بأي استقالؿ وال يممؾ  فعميةوأوامره وتقوـ بينيما عالقة تبعية  لتعميماتو
أتعابًا مف األطراؼ إال أنو ال  يتمقىأكثر مما يممكو األصيؿ في حيف أف المحكـ رغـ أنو 

 .(56)يمثميـ

تبرير السمطات القضائية التي يتمتع بيا المحكـ، وقد ذىب عدـ استطاعة ىذه النظرية  -5
إنكار الطبيعة القضائية لحكـ  إلىأف أنصار النظرية العقدية كانوا ييدفوف  إلىرأي في الفقو 

ىذه الرقابة  وباستبعادأحكاـ التحكيـ باعتبارىا أحكاما أجنبية،  عمىالتحكيـ الستبعاد الرقابة 
ىناؾ مبرر لمتمسؾ بيذه النظرية وقد انتقدت ىذه النظرية مف أحكاـ التحكيـ لـ يعد  عمى

طبيعة الميمة  إلىالمعيار العضوي دوف النظر  عمىعدة وجوده أىميا مبالغتيا في االعتماد 
 .(57)المصدر اإلرادي التفاؽ األطراؼ عمىذاتيا المخولة لممحكـ، والتعويؿ 

االطار االتفاقي  عمىأف  ىذه االنتقادات جميعًا ىو التركيز  إليو ومما تجدر االشارة      
التحكيـ، فيذا اإلطار االتفاقي  عمىالذي تنشأ في إطاره ميمة المحكـ في مرحمة االتفاؽ 

األقؿ ظاىريا بيف ميمة المحكـ وغيرىا مف المياـ ذات الطابع العقدي  عمىيوجد تقاربا، 
الخمط بيف ميمة المحكـ وغيرىا مف المياـ،  إلىارب كالوكالة والمقاولة، وقد دفع ىذا التق

ميمتو كثيرا مف الشؾ  عمىتحديد نطاؽ سمطاتو وأسبغ  عمىوكاف ليذا أثره السمبي 
تفادي التصدي لميمة المحكـ بالدراسة والتأصيؿ إال فيما  إلىوالغموض ولعؿ ىذا ما دفع 

اؽ مسئوليتو تجاه األطراؼ صعوبة تحديد التزامات المحكـ ونط عمىندر وقد انعكس ىذا 
خاصة وأف غالبية التزامات المحكـ تجد مصدرىا خارج العقد، وفي الحاالت القميمة التي 
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أثيرت فييا مسئولية المحكـ تفادت األحكاـ القضائية تقرير مسئوليتو تجنبا لمتصدي لتكييؼ 
قد في ذاتو التحكيـ كعقد فالع إلىنحو ما ذىب البعض أنو يصعب النظر  عمىالعالقة. و 

ذا كنا ال ننفي وجود اتفاؽ بيف األطراؼ  حسـ النزاع بالتحكيـ فيجب  عمىمحؿ النزاع، وا 
عدـ الخمط بيف ىذا االتفاؽ وبيف التحكيـ ككؿ، وحتي ولو أمكف وصؼ اتفاؽ التحكيـ 

حكـ التحكيـ الصادر، فإذا كاف التحكيـ ال  إلىبالطبيعة العقدية فال يمكف مد ىذه الصفة 
إال باتفاؽ بيف األطراؼ فإف ىذا ال يعني أف التحكيـ مجرد عقد أو نظاـ تعاقدي، فما يكوف 

الطابع الرضائي لمجوء  عمىتبني فكرة الطبيعة العقدية ىو التركيز  إلىدفع الفقو والقضاء 
التحكيـ، غير أنو إذا كاف األساس التعاقدي يمثؿ نقطة االنطالؽ إال أف ىذا االتفاؽ ىو  إلى
ماؿ التحكيـ ومنبت الصمة بإجراءات التحكيـ والقوؿ بغير ذلؾ يشكؿ في القوة إع يوإل

ويالحظ أف مسايرة ىذا التكييؼ يرتب حتمًا  القضائية لحكـ المحكـ باعتباره عنوانا لمحقيقة
 إنكار الطبيعة 

القضائية لحكـ المحكـ ويفقده الحجية وقوة الشيء المحكـو فيو، وينحصر في وصؼ     
ميمة الموفؽ التي ال تتجاوز اقتراح لحؿ يرضي جميع األطراؼ وال يعبر عف ميمة المحكـ 

في  مخاصميوبحكـ ممـز يستقؿ بإصداره مف خالؿ إجراءات  الذي يحسـ النزاع نيائياً 
، وفحص المستندات واألدلة المقدمة جوىرىا تميد لو الطريؽ ل  تحقيؽ ادعاءات الخصـو

كما أف غياب فكرة الخصومة ىو أمر ينفيو الواقع العممي فتعارض المصالح الذي يعكسو إليي
أف ىذا الجانب االتفاقي  إلىوجود النزاع يحتـ ظيور اعتبارات الخصومة ومف ثـ تخمص 

االجراءات وىو ما  عمىاغ الصفة القضائية الذي تبدأ بو عممية التحكيـ ال يحوؿ دوف إسب
زاء ىذه االنتقادات سعي الفقو  تبني نظرية  إلىأكدتو أحكاـ قانوف التحكيـ المصري الجديد. وا 

 .(58)القضائية الطبيعة
 المطمب الثاني

 النظرية القضائية لطبيعة ميمة المحكم
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 الفرع األول 
 مضمون النظرية القضائية

اعتبار أنو يحؿ محؿ القاضي  عمىأف المحكـ بمنزلة القاضي وعممو عمؿ قضائي       
اتفقوا  ىالمحكـ قضاء إجباري ممـز لألطراؼ مت إلىفتكوف لو وظيفتو وصفتو، وأف المجوء 

نما لو طبيعة قضائية أيضا ليا الغمبة عميو  عمى، والمحكـ ال يعمؿ بإرادة األطراؼ وحدىا وا 
طبيعة عممو، ومف ثـ فدور المحكـ ىو دور قاضي الدولة ويتمثؿ ىذا الدور في تطبيؽ إرادة 

شخص معيف وواقعة معينة، إذف فجوىر الطبيعة القضائية أف المحكـ يؤدي  عمىالقانوف 
وظيفة القضاء بيف األطراؼ بحكـ يحسـ النزاع يحوز حجية األمر المقتضي بو وىذه الحجية 

لمطعف فيو، والمحكـ بيذا يؤدي  مف المشرع الذي يجعؿ حكـ المحكـ قابالً استمدىا المحكـ 
 .(59)ممـز لألطراؼ شأنو شأف القاضي قانونياً  عمالً 
المحكـ يقوـ بوظيفة القضاء بيف الخصوـ بحكـ حاسـ لمنزاع  وعمى أساس ذلؾ فإف      

حقيقة أي  كاماً يجوز حجية األمر المقضي، فالمحكـ قاض ويعد ما يصدره مف قرارات أح
قضائية وىذا الحكـ يقؼ مف الخصوـ موقؼ أحكاـ القضاء، حيث إف فكرة العقد  أحكاماً 

أنو توجد ثالثة  إلىتعجز عف تفسير كؿ ىذه السمطات الممنوحة لممحكـ وىناؾ مف يذىب 
عناصر يجب أف تتوافر في العمؿ القضائي االدعاء والمنازعة والعضو القائـ بالعمؿ وتتوافر 

  ماداـ جوىر القضاء ىذه العناصر جميعيا في التحكيـ وبذلؾ فإف العمؿ المحكـ يعد قضائياً 
  حكـالم في  عمى عمؿ ضأخر  ي  اتجاهوقد  ظير    . (61)إرادة القانوف  تطبيؽ ىو 
 عمؿ   ويشبو  قضائية  صفة
المحكـ لعمؿ القاضي، والذي قاؿ بيذا االتجاه األستاذ: )كارنيموتي( حيث جعؿ مف      

وسادت ىذه النظرية في الفقو والقضاء المقارف في فرنسا  ،التحكيـ نوع مف أنواع القضاء
يطاليا ف مركز النقؿ في عمؿ المحكـ ىنا ليس كما يقوؿ أنصار االتجاه  وا  ومصر والكويت وا 

العقدي يكمف في اتفاؽ التحكيـ بؿ ىو في الُحكـ الذي ينطؽ بو المحكـ، ألف الوظيفة التي 
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قامة العدؿ وصوال لحسـ النزاع وىو ما يشبو  حد  إلىيقـو بيا المحكـ ىي تطبيؽ القانوف وا 
أساس تمؾ  إلىفي القضاء العادي ولقد أشار أنصار ىذه الطبيعة كبير دور القاضي 

أف  إلىوىـ التقميديوف حيث ذىبوا  األولرأييف:  إلىالوظيفة التي يمارسيا المحكـ فانقسموا 
ف  يباشر ىذه الوظيفة  المحكـأساس ىذه السمطة ىي تحويؿ الدولة لممحكـ في إقامة العدؿ وا 

فيري أف عمؿ المحكـ ما ىو إال بطانة لنظاـ القضاء في  الرأي الثانيبصورة مؤقتة، أما 
الدولة فيعدوف عمؿ المحكـ نوعًا مف أنواع القضاء أي يقروف بوجود قضاء أف قضاء لمدولة 

الطبيعة القضائية جواز تدخؿ الدولة ألف القضاء منوط أصاًل  عمىوقضاء التحكيـ، ويترتب 
مف خارج النظاـ القضائي  ألشخاصحيث يسمح  بالسمطة القضائية ويأتي التحكيـ استثناءً 

التحكيـ  عمىالبد مف وجود نظاـ مراقبة مف قبؿ الدولة  عميولمدولة القياـ بوظيفة القاضي و 
 .(61)بقواعد آمرة تضمف سالمة االجراءات وسالمة الُحكـ وغيرىا

 الفرع الثاني
 اسانيد النظرية القضائية

 اسانيد لدعـ فكرتيـ ومف ىذه االسانيد: استند انصار النظرية القضائية إلى عدة
أف عمؿ المحكـ ما ىو إال شكؿ مف أشكاؿ ممارسة العدالة التي تمارسيا الدولة فإذا  -1

التحكيـ فإف ميمة المحكـ تنحصر في ممارسة وظيفة  إلىرخصت لألطراؼ بالمجوء 
 فعمؿ المحكـ عمؿ قضائي وحكمو حكـ قضائي. وبالتاليقانونية عامة 

المنازعة،  االدعاءعناصر ثالثة يجب أف تتوفر في العمؿ القضائي وىي أف  -2
ذا نظرنا إلى ىذه العناصر مجتمعة  والشخص الذي يخو لو القانوف حسـ النزاع، وا 

 لوجدناىا تتوافر في عمؿ المحكـ.

أف حكـ المحكـ يعتبر عماًل قضائيًا بالمعني الدقيؽ مف حيث الموضوع والشكؿ، فمف  -3
فيو يصدر وفقا لإلجراءات التي تصدر بيا األحكاـ القضائية، ومف حيث  حيث الشكؿ
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الموضوع فالمحكـ غالبًا ما يطبؽ قواعد القانوف الموضوعي ويمتـز باحتراـ حقوؽ 
 المتخاصميف في الدفاع وتقديـ الطمبات والبت فييا.

لمعيار العمؿ  اً قرار، ووفقً  ،، تقريرادعاءأف حكـ المحكـ يتكوف مف عناصر ثالثة  -4
 القضائي يعتبر حكـ المحكـ في ىذه الصورة عماًل قضائيًا. 

أف ذيوع التحكيـ وانتشاره وظيور العديد مف المنظمات والييئات والمراكز الدائمة التي  -5
 . (62)تنظـ التحكيـ يؤكد الطبيعة القضائية لعمؿ المحكـ

أنو يسير موازيا لمقضاء الدولة وأف يؤكد البعض األخر ىذه الطبيعة القضائية لمتحكيـ ب -6
ذا وجد اختالؼ فمرده  عوامؿ خارجية ليست  إلىوظيفة المحكـ تتطابؽ مع ميمة القاض وا 

أف عممية التحكيـ كما تعرفيا قواعد  إلىكما ذىب البعض  ،مف صميـ ميمة المحكـ ذاتيا
القوانيف الوطنية، ىي عممية قضائية يقـو بيا شخص لو صفة القاضي، واختياره مف قبؿ 

سيرىا، والتقاضي عف ىذا اإلطار  وآلياتعممية التحكيـ ذاتيا  عمىاألطراؼ ال يؤثر 
بحقوؽ الدفاع   مف إخالؿ عميوالقضائي يحوؿ دوف االعتراؼ بالحكـ أو تنفيذه لما ينطوي 

كما يؤكد البعض أف المحكميف يعتبروف ممثميف الدولة أو لقضائيا وأنيـ يؤدوف ميمة مماثمة 
 .( 63)لوظيفة القضاة ويتحمموف المسئوليات ذاتيا

نما  -7 عدـ تدخؿ القاضي في مضموف حكـ المحكـ عند إصداره أمرا بتنفيذ ىذا الحكـ، وا 
التأكد مف وجود اتفاؽ التحكيـ في نزاع يجوز التحكيـ فيو وأنو يقـو بإجراء شكمي اليدؼ منو 

 .(64)ال يخالؼ النظاـ العاـ في دولة القاضي

أف محكمة النقض الفرنسية ىجرت نظرية الطبيعة التعاقدية إال أنيا لـ تسمـ بالطبيعة  -8
نما تحولت نظرتيا لميمة المحكـ مف أنو قاض مستعار، ثـ  التسميـ القضائية مرة واحدة وا 

بأنو قاض استثنائي وىو ما عبرت عنو بقوليا إف التحكيـ قضاء استثنائي يممؾ فيو المحكـ 
أف سممت  إلى ،الخصـو عميوسمطة ذاتية مستقمة لمفصؿ في المنازعات التي يطرحيا 
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بالطبيعة القضائية لميمتو حيث قررت أف حكـ المحكـ ىو عمؿ قاض سماه الخصـو وقد 
أف المفيوـ الحقيقي لعممية  إلىيما تاله مف أحكاـ فانتيت في حكـ الحؽ تأكد ىذا القضاء ف

وقد جاءت أحكاـ قانوف  ،منح المحكـ سمطة قضائية إلىالتحكيـ ىو اتجاه إرادة األطراؼ 
ىذه الطبيعة  عمىمؤكدة في مضمونيا  1981المرافعات الفرنسي الجديد في عاـ 

 (.65)القضائية

 الفرع الثالث

 القضائية لعمل المحكمنقد الفكرة 

وىـ خاطئ ىو أف  ىإف المقارنة بيف قضاة التحكيـ الدولي وقضاة الدولة إنما يقـو عم -1
وظيفة المحكـ مماثمة لوظيفة القاضي في حيف أف ىناؾ اختالفات أساسية بينيما. 

بأي  االدعاءأما المحكـ الذي يستمد سمطاتو أساسا مف اتفاؽ األطراؼ فال يستطيع 
حاؿ بأف مثؿ ىذا االتفاؽ يمنحو سمطة وضع معايير وقواعد يمكف أف يكوف ليا أية 

 .(66)عميوقيمة قانونية فيما يجاوز النزاع المعروض 
 

يرى أنصار تمؾ النظرية أف التحكيـ ما ىو إال نوع مف أنواع القضاء بجوار قضاء  -2
لتحكيـ قضاء مف نوع ولكف ا –حؿ النزاع وتطبيؽ روح القانوف  إلىالدولة بيدؼ 

ألف قضاء الدولة العاـ متمثاًل في المحاكـ ال تقوـ بو سوي الدولة والتي بيا  –خاص 
مف سمطة تستطيع أف تفوض وتخوؿ نوع مف األشخاص المحكـ القياـ بيذه الميمة 

 وفؽ ضوابط معينة. 
فيـ يؤيدوف  وبالتاليالعمؿ الذي يقـو بو المحكـ،  إلىيستند أصحاب تمؾ النظرية  -3

بأف العمؿ القائـ بو المحكـ ىو فقط عماًل قضائيًا أما أساس ذلؾ العمؿ وىو اتفاؽ 
 قضائيًا.  التحكيـ فيو ليس بعمالً 
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التفرقة بيف اتفاؽ التحكيـ والتحكيـ ذاتو، حيث  إلىإف أنصار تمؾ النظرية قد عمدوا  -4
القضاء الخاص والذي  ذلؾ إلىالبد مف الخطوة األولي وىي االتفاؽ الخاص بالمجوء 

تحؿ إجراءاتو محؿ إجراءات القضاء طبقًا لرغبة األفراد والتحكيـ ىو الفصؿ في 
النزاع بحكـ نيائي ممـز يحوز حجية األمر المقضي ولو كاف ذلؾ قبؿ صدور األمر 
بتنفيذه وبمجرد صدور ىذا الحكـ مف قبؿ المحكـ أو الييئة التحكيمية تستنفذ مصدره 

 .(67)الحكـ إال وفقًا لطرؽ محددة ومعينة وال يجوز مساس
ما يصدره المحكموف  عمىإطالؽ مصطمح )الحكـ(  إلىسعت الكثير مف القوانيف  -5

عند حسميـ لمنزاع تشبييا لمحكـ القضائي إال أف مثؿ ىذا األمر منتقد، ألف مصطمح 
 النيج الذي تتبعو التشريعات العربية في قوانيف التحكيـ. عمىالحكـ مقصور 

إف ُحكـ المحكـ يحوز حجية الشيء المقضي بو وينفذ تنفيذا جبريُا يعد صدور األمر  -6
ف ىذا متأتي مف تشبيو المحكـ بالقاضي، إال أف ىذه الحجة مردودة ألف  بالتنفيذ وا 

 المحكـ ليست لديو سمطات عامة وال يقـو بخدمة عامة وحكمو ال ينفذ تمقائيا.
 

ي ونظاـ التحكيـ ىو نظاـ قائـ بحد ذاتو أف عمؿ المحكـ مستقؿ عف عمؿ القاض -7
وقواعده  وأساليبو، لو سماتو األخرىومستقؿ عف أنظمة التقاضي وفصؿ النزاعات 

، وميما حاوؿ أنصار الطبيعة القضائية مف إضفاء بعض الجوانب اعمييالتي يسير 
 في البالد وغيرىا مف المحاوالت.  العمياجعؿ إصدار حكـ المحكميف باسـ السمطة 

لصاقيا بعمؿ المحكـ ىو  عمىيمكف القوؿ بأف الذي ساعد  -8 انتشار ىذه الطبيعة وا 
انتشار مراكز التحكيـ التي ظيرت كبناء قضائي تحكيمي لحؿ منازعات التجارة 

 .(68)الدولية بعيدًا عف النظاـ القضائي العادي
 المطمب الثالث

 النظرية المختمطة لعمل المحكم
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 الفرع األول
 المختمطةمضمون النظرية 

ظيرت نظرية الطبيعة المختمطة لعمؿ المحكـ نتيجة االعتراؼ بالخصائص المميزة  
لمتحكيـ، وتفرؽ ىذه النظرية بيف العالقة التعاقدية والعالقة القانونية اإلجرائية القضائية 

التوفيؽ بيف النظريتيف السابقتيف العقدية والقضائية وقيؿ أنيا جاءت  إلىالبحتة، وىي تسعي 
أف التحكيـ في أساسو  إلىتالقي االنتقادات الموجية لمنظرية التعاقدية، كما ينظر البعض ل

تحريؾ نظاـ تتفاعؿ  إلىأنو في انطالقو نحو تحقيؽ ىدفو يؤدي  عمىوجوىره تصرؼ إرادي 
فيو عناصر ذات طبيعة مغايرة تدخؿ في عداد العمؿ القضائي. فالظاىرة المستمدة مف 
أصمو وىي إرادة األطراؼ ترجح طابعة التعاقدي بينما ىو القضائي مف حيث أنو يمـز 
األطراؼ بقوة تختمؼ عف مجرد قوة العقد. إذف فيذه النظرية تجعؿ المحكـ يحتؿ موقعا 

يف الطبيعة التعاقدية والطبيعة القضائية فيتراخى االعتراؼ بالطبيعة القضائية لحكـ ب وسطاً 
المحكـ لما بعد صدور األمر بتنفيذه وذلؾ كنتيجة لمربط بيف حجية حكـ التحكيـ وقوتو 
التنفيذية ومف ثـ يتمتع الحكـ بطبيعة مزدوجة تبدأ تعاقدية وتنتيي قضائية عندما يصدر 

الوجوه  إلىـ. وعمى ذلؾ فعمؿ المحكـ وفقًا ليذه النظرية عقدية بالنظر األمر بتنفيذ الحك
كوف  إلىالتي تنشؽ مف أصؿ التحكيـ وىو العمؿ اإلرادي لألطراؼ، وىو قضائي بالنظر 

 . (69)يمـز األطراؼ بقوة تختمؼ عف مجرد القوة الممزمة لمعقد إليو الحكـ الذي ينتيي 
وجود نظامًا مختمطًا يبدأ باتفاؽ ثـ يصير إجراء ثـ ينتيي وىذه النظرية تقوـ عمى أساس     

ونجد مف خالؿ ىذا األمر بأف عمؿ المحكـ ليس اتفاقًا محضًا  ،بقضاء وىو قرار التحكيـ
 ،وال قضاًء بؿ إف عمؿ المحكـ في حسـ النزاع يمر بعدة مراحؿ يمبس كؿ منيا لباسا خاصا

ف مثؿ ىذا التحميؿ ىو الذي يصب في مصمحة التجارة الدولية التي مف متطمباتيا إطالؽ  وا 
وطبقا ليذه  ،قضاء في النياية إلىالتحكيـ في مراحمة األولي ثـ تحويمو  عمىحرية االتفاؽ 

سمطة  عمىالنظرية يالحظ بأف قرارات المحكـ التي يصدرىا ال يمكف تنفيذىا ما لـ تحوز 
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ار لدييا وبيذا األمر تحظى عمى سمة األمر بالتنفيذ مف قبؿ قضاء الدولة المراد تنفيذ القر 
 .(71)الحكـ القضائي

 الفرع الثاني
 النظرية المختمطة لعمل المحكممبررات األخذ ب

أف التحكيـ ليس اتفاقا محضا وال قضاه محضا، بؿ ىو نظاـ يمر في مراحؿ متدرجة  -1
 ومتعددة يمبس في كؿ منيا لباسا خاصا يتخذ طابعا مختمفا فيو في أولو اتفاؽ وفي

 وسطو إجراء وفي أخره حكـ.
أف التحكيـ يبدوا وكأنو نوع مف الحموؿ التي تقيـ التوازف بيف متناقضيف ىما احتراـ  -2

 سمطاف اإلرادة ومقتضيات الخضوع ألحكاـ التنظيـ القانوني لممجتمع.
 
 

أف األخذ بالطبيعة المختمطة لعمؿ المحكـ مف ناحية يمثؿ فكرة العقد باعتبارىا تجسيدا  -3
لمبدأ سمطاف اإلرادة، ومف ناحية ثانية يمثؿ فكرة القضاء عف طريؽ حكـ القانوف 

طبيعة عمؿ المحكـ صفة مختمطة، أي أف عمؿ المحكـ يخضع  عمىوالعدالة ليضفيا 
 .(71)والقضاء لمتأثيرات المختمطة لفكرة العقد

 الفرع الثالث
 نقد النظرية المختمطة

الرغـ مما جاء بو ىذا االتجاه مف حؿ وسط وتوفيقي شكمو طبيعة عمؿ المحكـ إال أنو  عمىو 
 لـ يسمـ مف النقد وكما يأتي: 
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إف في ىذا االتجاه ىناؾ خالؼ أخر مع الخالؼ األصمي لطبيعة عمؿ المحكـ يكمف  -1
الحد الزمني الفاصؿ الذي ينحسر بو الطابع االتفاقي  عمىفي عدـ اتفاؽ أنصار النظرية 

 لعمؿ المحكـ ليبرز الجانب القضائي لو.

 عمىيا ال تقـو الطبيعة المختمطة لعمؿ المحكـ )مف عقد وقضاء( ىي منتقدة بحد ذات -2
أساس متيف، ألف أنصار النظرية لـ يتصدوا لممشكمة نفسيا فيو بمثابة العجز واليروب ومف 
مواجية الحقيقة بأبعادىا المتعددة فالواجب مواجية مثؿ ىذه الحقائؽ المركبة ومحاولة تحميميا 

 عناصرىا المميزة وتحديد دور كؿ عنصر فييا. ىلردىا إل

ية خمطت ما بيف حجة حكـ المحكـ والقوة التنفيذية لو فحجية الحكـ كذلؾ إف ىذه النظر  -3
تثبت لو لمجرد صدوره مف قبمو أما القوة التنفيذية فال يحوزىا ما لـ يصدر أمر بالتنفيذ مف 

 .(72)قضاء الدولة العادي

 المطمب الرابع

 التحكيم استقالليةنظرية 

 الفرع األول 

 التحكيم استقالليةمضمون نظرية 

ار ىذه النظرية بأف التحكيـ عبارة عف  قالب قانوني بو شقيف أساسيف اتفاؽ صيقر أن 
إلماـ وخبرة ودراية  عمىالتحكيـ وقضاء ىيئة التحكيـ األوؿ بإرادة األطراؼ والثاني بناء 

ذابة كالىما في بعض لصنع  المحكـ بالخصومة والنزاع وىناؾ مف ينادي بعدـ التداخؿ وا 
نما ال  ذلؾ:  عمىبد مف تحميميما تحميال كامال ودقيقًا  وبناء كياف واحد وا 
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اتفاؽ التحكيـ ىو مف جنس العقد ولكف بو الخصائص الذاتية المميزة لو عف غيره مف  - أ
تسوية األثار الناشئة عف عالقة قائمة بالفعؿ  إلىالعقود حيث ييدؼ اتفاؽ التحكيـ 

وموضوع اتفاؽ التحكيـ ىو إقامة كياف عضوي ممثال في المحكـ الفرد أو ىيئة 
 التحكيـ لمفصؿ في النزاع وىو غرض قضائي في ذاتو. 

 
حكـ المحكـ ىو مف جنس عمؿ القضاء ولكف في صورة خاصة تميزه عف قضاء  - ب

 ال في الحسـ النيائي لمنزاع. الدولة في صورتو المألوفة متمث

فإف كؿ مف اتفاؽ التحكيـ وقضاء التحكيـ صديقاف ال يفترقاف في كافة مراحؿ  وعميو        
اتفاؽ التحكيـ بتماـ تعييف المحكـ والمخوؿ لو  يتحقؽالتحكيـ مف بدايتيا حتي نيايتيا حيث 

سمطة المحكـ وحده الذي  إلىيخرج النزاع عف سمطة القضاء  وعميوسمطة الفصؿ في النزاع 
المحكـ أال يتجاوز حدود  عمىيبدأ في حسـ ذلؾ النزاع طبقًا لمقتضيات الوظيفة القضائية و 

اتفاؽ التحكيـ حيث أف المحكـ تطبيؽ اتفاؽ التحكيـ في المنازعات الداخمة فقط في واليتو 
اتفاؽ التحكيـ في القواعد االجرائية والموضوعية الواجبة اإلعماؿ في صدد  ويطبؽ أيضاً 
أنصار تمؾ النظرية عف وجية نظرىـ في أف التحكيـ وسيمة مستقمة لفض  النزاع. ويدفع

القضاء ويدفع  إلىالمنازعات متسمحيف بأف القانوف في بعض األحياف قد يستبعد المجوء 
اإلجباري كما أف ىيئة التحكيـ نفسيا قد يتـ تعيينيا عف التحكيـ  إلىاألطراؼ المتنازعة 

طريؽ القضاء العاـ بالدولة أو عف طريؽ مراكز التحكيـ الدائمة كما أف أطراؼ تمؾ النظرية 
يدافعوف عف وجية نظرىـ باختالؼ البنياف في قضاء الدولة عف التحكيـ فاألوؿ طريؽ عاـ 

لعامة والمجردة ما يمكنو مف الفصؿ في أي دعوي لحماية الحقوؽ واألفراد وبو مف القواعد ا
لمفصؿ فييا وىدؼ القضاء ىو حماية القانوف فيعطي مساحة ألطراؼ النزاع  عميوتعرض 
الجانب األخر فإف ىدؼ التحكيـ  عمىأو لييئة التحكيـ المكمفة بالفصؿ في النزاع و  مسبقاً 

النزاع مثؿ  عمىقانوف وضعي  ىو حماية األفراد والجماعات حيث ال يمتـز المحكـ بتطبيؽ
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التحكيـ بالصمح حيث يتـ فض أي منازعة مف خاللو بمنيج إجرائي معيف كما ىو الحاؿ في 
أف قواعد القضاء ىي قواعد قانونية جامدة أساسيا  عمىىذه المدرسة  وتؤكدالتحكيـ الحر. 

حؿ  إلىدؼ أما قواعد التحكيـ فيي قواعد خاصة غير مجردة تي العمياالتشريع والسمطة 
وفي حالة ما إذا تـ إخضاع التحكيـ  النزاع بصورة تتضمف استمرار المعامالت مستقبالً 

لمقواعد القضائية المجردة فإف ذلؾ يعد انتياكًا لخصوصية العممية التحكيمية والتي تتميز بأف 
يرفضوف  النظريىذه  أنصار أف ونجد (73)سميمة قواعدىا غير مجردة ووظيفتيا اقتصادية 

ولكف رفض أنصار ىذه النظرية الطابع التعاقدي لمتحكيـ ال يعني اندماجو  ،الطابع التعاقدي
في القضاء ألف القضاء سمطة عامة مف سمطات الدولة يباشرىا القاضي بيدؼ تحقيؽ سيادة 

تحقيؽ  إلىالمصالح المتنازعة في العالقات االجتماعية بينما ييدؼ التحكيـ  عمىالقانوف 
عية واقتصادية والمتمثمة في التعايش السممي بيف أطراؼ النزاع في المستقبؿ وظيفة اجتما

فضال عف تحقيؽ العدؿ. كما ال يعد التحكيـ نظاما مختمطا تحكمو القواعد المنظمة لمعقود 
دماجيما  والقواعد المنظمة لمقضاء في أف واحد ألنو مف الصعب توحيد نظاميف مختمفيف وا 

نتائج متعارضة أو شاذة  إلىأف تطبيؽ النظاـ المختمط يؤدي عف  في نظاـ واحد، فضالً 
فالتحكيـ نظاـ لو ذاتيتو واستقاللو بما يميزه عف األنظمة األخرى إذ يعد طريؽ خصوصي 
ف كاف ال يحقؽ الضمانات التي يوفرىا  جرائيا لمفصؿ في نزاع معيف وا  مفصؿ عضويا وا 

الكيفية التي يتـ  إلىىا القضاء وذلؾ بالنظر القانوف في القضاء إال أنو يكتسب مرونة ال يوفر 
تفيـ  عمىبيا تشكيؿ ىيئة التحكيـ المكونة مف عناصر فنية وقانونية تكوف أكثر قدرة 

مما يفرز عف حؿ النزاع أكثر استجابة لخصوصية النزاع كما يصدر  عميياالمسائؿ المتنازع 
المشرع ووجوب التزاـ  عميوالمحكـ حكمو غير مقيد بإجراءات المرافعات ما عدا ما نص 

المحكـ بو. كما يجيز القانوف تفويض المحكـ بالفصؿ في موضوع النزاع دوف التقيد بقواعد 
القانوف الموضوعي، فالمحكـ بالصمح يحكـ بما يراه أكثر عدالة أو مالئمة لحؿ النزاع. وليذا 

ميز عف القضاء في بنائو يقاؿ أف المحكـ يري العدالة بينما القاضي يري التشريع والتحكيـ يت
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الداخمي ليس اآلف األوؿ طريؽ اتفاقي والثاني طريؽ قانوني ألف التحكيـ االجباري ال يقـو 
التحكيـ أفراد عادييف في حيف أف القضاة في الدولة  يتولىاالتفاؽ وليس لكوف مف  عمى

لتحكيـ يتولوف القضاء ألف التحكيـ قد يباشر مف قبؿ موظفيف بحكـ وظائفيـ كما في ا
مرافعات كويتي تشكؿ ىيئة التحكيـ  177االجباري بؿ أنو في التحكيـ االختياري وفقا لممادة 

برئاسة قاض أو مستشار تعينو الجمعية العمومية لممحكمة لمفصؿ في المنازعات التي يتفؽ 
ومف ثـ فإف المسألة ليست قضاء عاـ وقضاء خاص. ولكف  اعمييعرضيا  عمىاألفراد 

حدة  عمىإذ يتشكؿ في كؿ حالة  اتخاصة لمفصؿ في المنازع ةالتحكيـ أدا يتعمؽ بكوف
حسب المقتضيات الخاصة بالنزاع بينما يعد القضاء طريؽ عاـ لحماية الحقوؽ والمراكز 

 تعاقدياً  ألي قضية فالتحكيـ ليس نظاماً  القانونية تحكمو قواعد عامة مجردة موضوعو سمفاً 
ذلؾ نوعا مف القضاء إنما ىو نظاـ مستقؿ مختمؼ في وظيفتو وال يعد ك مختمطاً  وال نظاماً 

وطبيعتو وفي غايتو وبنائو الداخمي عف القضاء، ومف ثـ ال ينبغي تطبيؽ قواعد القضاء 
سبيؿ القياس وبشروط القياس وىذا يقتضي التحقؽ مف عدـ  عمىمسائؿ التحكيـ إال  عمى

ـ، كما يتطمب التحقؽ مف توافر العمة مف وجود قاعدة خاصة تحكـ المسائؿ المثارة في التحكي
التحكيـ  عمىلقواعد القضاء  األلىالقاعدة القضائية المطبقة في حالة التحكيـ إذ أف التطبيؽ 

يمكف أف يمسخ نظاـ التحكيـ ويشوه ويخرجو عف طبيعتو األصمية ويفوت الغاية مف 
األطراؼ لحسـ المنازعات  إليياألف التحكيـ ىو الصيغة أو الطريقة التي يمجأ .(74)ورائو

 . (75)الناتجة عف العقد خارج المحكمة
 الفرع الثاني

 التحكيم استقالليةاسانيد نظرية 
 باآلتي: إليوويبرر أنصار ىذه النظرية ما ذىبوا 

أف الطبيعة الحقيقة لمتحكيـ تنحصر في أنو نظاـ أصيؿ متحرر مف العناصر التعاقدية -1
 السرعة الضرورية في نظر القضايا والتأمينات التي يدعييا األطراؼ.أو القضائية، مما يكفؿ 
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 عمىأف القضاء سمطة مف سمطات الدولة يباشرىا القاضي بيدؼ تحقيؽ سيادة القانوف -2
ألف  ،النزاع  ىالمصالح المتنازعة، بعكس التحكيـ الذي قد ال يطبؽ القانوف الموضوعي عم

 تطبيقو.  عمىؼ أو القانوف الذي يتفؽ األطراؼ المحكـ قد يطبؽ قواعد العدؿ واألنصا

اتفاؽ التحكيـ ال يعتبر عقدا مدنيا ألف العقد المدني ال يرتب بذاتو أثارا إجرائية كما أف -3
اتفاؽ التحكيـ ال يدخؿ في مجاؿ اإلجراءات طالما أف التحكيـ خارج عف اختصاص قضاء 

 الدولة.

قانوف المرافعات تنظيـ القضاء  يتولىخمي حيث التحكيـ يختمؼ عف القضاء في بنائو الدا-4
جرائياً  عضوياً  ، أما التحكيـ فينظمو قانوف خاص بو كما أف عدالة التحكيـ تختمؼ عف وا 

 عدالة القضاء ألف عدالة التحكيـ عدالة طبيعية سبقت في ظيورىا قضاء الدولة.

التحكيـ لو ميزات خاصة بو مثؿ ال وطنية لمتحكيـ، وسمطاف اإلرادة األطراؼ غير المقيدة -5
الموضوعية واالجرائية، تمؾ الذاتية الخاصة تكسب التحكيـ طابعا يعمو  اختيار القواعدفي 

 .(76)بالضرورة فوؽ الدوؿ والتي عند فصميا في النزاع تطبؽ استثناء القانوف التجاري الدولي

لتحكيـ لو طبيعة خاصة وذاتية مستقمة التي تختمؼ عف العقود كما تفترؽ عف أحكاـ ا-6
 .(77)القضاء

 .( 78)عدـ امكانية تطبيؽ قواعد القضاء إال عمى سبيؿ القياس وبشروطو -7

ومف ثـ فالتحكيـ غير القضاء التحكيـ طريؽ استثنائي ال يجوز ولوجو إال في          
بيف األطراؼ، ويشترط أال تكوف متعمقة بالنظاـ العاـ وأف يفصؿ  عمياالمنازعات المتفؽ 

المحكـ بمقتضي اإلجراءات االتفاقية والقانونية المقررة، ويخضع كؿ ىذا لرقابة القضاء 
شرافو بما لو مف والية عامة بغير حاجة  أي تحفظ خالؿ اتباع ىذا الطريؽ االستثنائي  إلىوا 

 . (79)سواء مف ناحية المحكـ أو مف ناحية الخصـو
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 الفرع الثالث

 نقد نظرية استقالل التحكيم

إراديًا أو  قضاءً لـ ينكر أنصار ىذه النظرية الطبيعة المركبة لنظاـ التحكيـ بوصفو        
عماًل قضائيًا يستمد أساسو مف اتفاؽ األطراؼ، ومف ثـ يجمع بيف الطابع اإلرادي والقضائي 

غير أنيـ يروف أف النظرية العقدية تعجز عف تفسير تطور التحكيـ لذاتيتو  ،جانبيوبيف 
ضاء المستقمة واندماجو في القضاء وذلؾ الختالؼ التحكيـ في بنائو ونظامو القانوني عف الق

أنيا لـ تأت بجديد ولـ تتضمف تأصياًل قانونيًا أو  إلىوترجع أسباب انتقاد ىذه النظرية 
تفسيرًا لمسمطات الواسعة التي يتمتع بيا المحكـ. كما أف الرأي القائؿ بعدـ جواز إعماؿ 

وجود فراغ تشريعي دفع بالفقو  إلىقد استند  ،خصومة التحكيـ عمىالقواعد العامة لمقضاء 
االسترشاد بقواعد المرافعات أما بعد صدور قانوف التحكيـ المصري الجديد رقـ  ىوالقضاء إل

والذي أتي بتنظيـ إجرائي مخاصمي ال يختمؼ في جوىره عف التنظيـ  1994لسنة  27
القضائي ومف ثـ فإف الطابع القضائي لتنظيـ إجراءات خصومة التحكيـ أصبح أصياًل وليس 

الوضع ىو السائد في غالبية التشريعات الحديثة ومنيا القانوف الفرنسي  مأخوذا بالقياس وىذا
 .(81)واإليطاليوالسعودي والكويتي والسويسري 

 تقييم نظريات تحديد طبيعة عمل المحكم

أنو ال يمكف األخذ بيذه النظريات  ،يظير لنا مف خالؿ عرض النظريات السالفة الذكر
لذا البد مف اخضاع ىذه النظريات إلى تقييـ الستخالص  ،كما ال يمكف ىدرىا ككؿ ،جميعيا

 ظير مف خالؿ النقاط اآلتية :يالراجح منيا والذي 

العممية التحكيمية الصفة  ىعمى الرغـ مف أننا نميؿ إلى جانب مف الفقو الذي يضفي عم -1
 عمىكونو قضاء اتفاقي خاص حيث يتفؽ أطراؼ الخصومة  عمىالقضائية إال أننا نؤكد 



 الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 

 
 

216 

حقيـ األساسي والطبيعي في المجوء إلى قاضييـ األصمي قضاء الدولة ويمجئوف  عمىلنزوؿ ا
حكـ ىذا المحكـ أو تمؾ الييئة  مسبقاً  ارتضوابإرادتيـ المحضة إلى التحكيـ ومف ثـ فيـ قد 

 .(81)التي اختاروىا ألنفسيـ

النزاع بيف أطراؼ أف المحكـ يتمتع بوضع قانوني متميز يممؾ بمقتضاه سمطة حسـ  -2
اختاروه كقاض ليـ في إطار نظاـ قضائي الطبيعة، مع مالحظة أف تقرير الطبيعة القضائية 

فالتحكيـ ليس ىو  ،لمتحكيـ ال تعني اندماجو في القضاة أو فقده لذاتيتو الخاصة في مواجيتو
نما ىو جزء مف النظاـ القضائي يسير موازيا لقضاء الدولة ومعاونا لو في حسـ  القضاء وا 

المنازعات طالبًا مساعدتو فيما يعجز عنو خاضعا لرقابتو وفقا لنظاـ محدود ومغاير في 
 .(82)طبيعتو وأثاره عف وسائؿ التسوية األخرى

طبيعة اتفاؽ التحكيـ بأنو خميط مف عناصر ذات طابع تعاقدي وعناصر  يمكف ويصؼ  -3
تعاقدية ومرة الصفة القضائية ولكي ذات طابع قضائي مما يضفي عمي التحكيـ مرة الصفة ال

نستطيع تحديد  ىذه الطبيعة بالضبط يجب أف نحدد مدي التداخؿ فيما بينيا داخؿ ىذا 
النظاـ، حتي تتمكف بعد ذلؾ مف تحديد معالميا الخارجية ومف ثـ المعرفة لمف تكوف الغمبة 

ذا حممنا ىذا النظاـ إلي عناصره  األساس ية نالحظ بوضوح أف في ابراز طبيعة التحكيـ وا 
دور اإلرادة فيو ضئيؿ ومقتصر فقط عمي رسـ نقطة البداية ثـ ينتيي بعد ذلؾ ىذا الدور 
ليترؾ ىذا النظاـ إلي ارادة المشرع حيث يتناولو بشكؿ مسيب لكؿ جزء مف أجزاء ىذا النظاـ 

ه النصوص في قواعد قانونية محددة. وال يكوف دور اإلرادة فيما بعد إال تطبيقا حرفيا ليذ
 ومف ثـ تتضح الطبيعة القضائية إلي حد النياية بصدور القرار التحكيمي.

غير أف ىذه الطبيعة تكوف طبيعة قضائية ولكف مف نوع خاص، وأنو يجب النظر  
الخصـو وىو  إليو إلي ىذه الطبيعة نظرة فاحصة ويكوف ىذا مف خالؿ اليدؼ الذي يرمي 
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السعي لتحقيؽ العدالة عمي أسس تختمؼ عف األسس التقميدية لتحقيؽ العدالة أماـ القضاء 
 .  (83)العادي، وبيذا تبدو بوضوح الطبيعة القضائية الخاصة لمتحكيـ

 الخاتمة

النظريات التي خاضت في طبيعة عمؿ مف خالؿ صفحات البحث  نجد أف مضموف       
لوضعي نجد أف رواد ىذه النظريات رغـ احتداـ الخالؼ بينيـ إال أنيـ المحكـ في القانوف ا

متفقوف عمي تعريؼ موحد لمتحكيـ وأف اختمفت الصيغ والعبارات فيقولوف بأف التحكيـ:  جميعاً 
)اتفاؽ عمي طرح النزاع عمي شخص معيف أو أشخاص معينيف ليفصموا فيو" دوف المحكمة 

قضاء ولفظ أخر بأنو نوع مف القضاء الخاص تخرج بو المختصة بو وفي لفظ بغير طريؽ ال
القضايا والمنازعات مف اختصاص السمطة القضائية في الدولة ويعيد بيا إلي محكـ أو أكثر 

لمقواعد العدالة، وفي لفظ أخر: ىو  لمقانوف أو طبقاً  يختارىـ أطراؼ النزاع لمحكـ بينيـ طبقاً 
اء الدولة والتزاميـ يطرح النزاع عمي محكـ أو نزوؿ أطراؼ النزاع عف االلتجاء إلي القض

(. وبيذا التعريؼ أقر بأف التحكيـ طريؽ والقضاء طريؽ أخر. أكثر لحسـ النزاع يحكـ ممزماً 
خر أف التحكيـ نظاـ مستقؿ بذاتو لو مميزاتو وأحكامو والقضاء نظاـ أخر لو آ ىأو بمعن

أنيـ بعد ذلؾ يعودوف لمخوض مف جديد مميزاتو وأحكامو مع وجود عالقة خاصة بينيما. إال 
، ويمكف في محاولة منيـ لإلجابة عمي تساؤؿ سبؽ أف أجابوا عميو في تعريفيـ لمتحكيـ

القوؿ: أف حقيقة ىذا الخالؼ انطمقت مف منطمؽ فمسفي نشأ عنو بعض القصور والعجز في 
لتحكيـ عف السير نظاـ التحكيـ في جوانب معينة في فترة مف الفترات أدي ذلؾ إلي إعاقة ا

في طريقو الصحيح، وىذا ىو ما قررتو لجنة األمـ المتحدة لمقانوف التجاري الدولي في 
مذكرتيا اإليضاحية التابعة لقانوف األونسيتراؿ حيث جاء في البند الخامس القوؿ: "كشفت 

بينيا دراسة استقصائية عالمية بشأف قوانيف التحكيـ الوطنية عف وجود اختالفات شاسعة فيما 
نما أيضا مف حيث التطور والدقة، وقد  ليس فقط فيما يتعمؽ باألحكاـ والحموؿ المنفردة وا 
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تكوف بعض القوانيف قديمة العيد إذ أنيا ترقي أحيانا إلي القرف التاسع عشر وغالبا ما تساوي 
 بيف عممية التحكـ والدعاوي القضائية".ومع ذلؾ يجب أال نذكر الدور الفعاؿ لتمؾ اآلراء
واالتجاىات الفقيية القانونية التي كاف ليا أثر في تكويف وتقنيف نظاـ التحكيـ إال أننا يجب 
أال نغير مف طبيعة التحكيـ بيدؼ الزج بو في أحضاف أنظمة قانونية يتشابو معيا في أمور 

والواقع أف ما يشيده العالـ اليـو مف توسع في العالقات  ويختمؼ عنيا في أمور أخري.
ادية واالجتماعية والزيادة المذىمة في حجـ التبادؿ االقتصادي والتجاري بيف الدوؿ. االقتص

وما يتطمبو ذلؾ مف ثقة وسرعة في التعامؿ والبت في المنازعات الناجمة عف ىذا التعامؿ، 
وبسبب قصور القضاء الوطني عف تمبيو مثؿ ىذه المتطمبات فإف ذلؾ كمو فرض عمي 

لمتحكيـ بطبيعتو الذاتية الخاصة المستقمة والتي تميزه عف غيره  المجتمع الدولي أف يعترؼ
بذاتو، ومف أجؿ ذلؾ أبرمتو االتفاقيات الدولية واالقميمية بشأف التحكيـ  قائماً  وتجعمو نظاماً 

ووضعت قوانيف وطنية وأنظمة إقميمية ودولية  لمتحكيـ ونظمتو باعتباره نظاـ مستقؿ بذاتو 
انيف قانوف األونيستراؿ الذي وضعتو لجنة األمـ المتحدة لقانوف يأتي في مقدمة ىذه القو 

ـ والذي تراعي أحكامو كؿ دولة عضو في منظمة األمـ المتحدة 1985التجاري الدولي عاـ 
أثناء صياغتيا لمواد قانوف التحكيـ الخاص بيا امتثاال لما جاء في المذكرة اإليضاحية ليذا 

مي أف :"تعطي جميع الدوؿ االعتبار الواجب لمقانوف " والذي نص ع1القانوف في البند "
النموذجي لمتحكيـ التجاري الدولي في ضوء االستحساف بأف يكوف قانوف إجراءات التحكيـ 

 تحكيـ التجاري الدولي. وعمي سبيؿموحدا، وفي ضوء االحتياجات المحددة لممارسات ال
قانوف التحكيـ الخاص بكؿ منيما المثاؿ فقد اقتبس المشرعاف اليمني والمصري أغمب مواد 

مف نصوص قانوف االونسيتراؿ. وخالصة القوؿ: أف الواقع الدولي والوطني قد أثبت لمتحكيـ 
بذاتو، وأصبح  قائماً  ا مستقالً ولممحكـ خصوصا طبيعة عمؿ خاصة جعمتو نظامً  عموماً 

ه عنيما وال ريب أف التحكيـ أداة متميزة لحؿ المنازعات، فيو اتفاؽ وفيو قضاء وفيو ما يميز 
تقدـ  األخر. وممالكؿ مف القضاء والتحكيـ نطاقو المستقؿ الذي قد يتفؽ أو يختمؼ مع نظاـ 
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ال يسعني إال أف أرجح الطبيعة الخاصة المستقمة لعمؿ المحكـ وأقؼ إلي جوار المناديف بأف 
مي قواعد طبيعة عمؿ المحكـ أمر ليس في حاجة إلي اختالؼ في الرأي أو اجتياد مؤسس ع

نما الحاجة ممحة بدوف شؾ لتقنيف مينة التحكيـ مف حيث الشروط الواجب  قانونية سميمة، وا 
توافرىا في المحكـ وواجباتو، حقوقو، مسئوليتو، ضماناتو، امتيازاتو، خاصة أف التحكيـ 
سيصير عمي وجو التأكيد لغة المستقبؿ، وأنو أصبح كما ذكرا سابقا نظاـ عالمي" ال يجد 

ت لمنظمات افي قوانيف الدوؿ فحسب بؿ في غيرىا مف قوانيف دولية ومعاىدات وقرار  همأوا
 دولية وفي أنظمة لوائح ىيئات التحكيـ الدائمة المنتشرة في مختمؼ دوؿ العالـ.
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Title= ـ تأريخ زيارة الموقع اإللكتروني : 21/3/2115التأريخ  ،الكاتب إبراىيـ العزب
ويعد حكـ محكمة استئناؼ القاىرة السالؼ الذكر بمثابة ارساء  قاعدة قانونية  ،ـ29/8/2115

ختيارالمسئوليف كمحكميف في نزاعات العقود المبرمة في مجاؿ تعامالت جديدة   مفادىا : أف ا
 . )البيزنس( ال يسرى عمييـ قانوف تعارض المصالح في الدولة

 –جامعة القاىرة  –كمية الحقوؽ  –رسالة ماجستير  –طبيعة ميمة المحكـ  -طارؽ فيمي الغناـ -3
 – 1ط  -المحكـ في التحكيـ التجاري الدولي  –. حميد محمد عمى الميبي 12ص  -ـ2118
 .13ص  -د.د.ف -ـ2112

رسالة  –لي المركز القانوني لممحكـ في التحكيـ التجاري الدو  –د. زكريا محمد صالح السراجي  -4
 .123ـ ص 2111 –جامعة عيف شمس  –كمية الحقوؽ  –دكتوراه 

االسكندرية  –ـ منشأة المعارؼ 2111 -5ط–التحكيـ االختياري واالجباري  –د.أحمد ابو الوفا  -5
 -ـ1993 –النشأة االتفاقية لمسمطات القضائية لممحكميف  –د. محمد نور شحاتة   153ص   –

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/inner.aspx?NewsContentID=612928&Title
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/inner.aspx?NewsContentID=612928&Title
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مشار   ،لمحكـ في قانوف األلواح اإلثني عشر يعني القاضيحيث يقرر أف اصطالح ا ،5ص 
دار  –دور المحكـ في خصومة التحكيـ  –إليو في مؤلؼ د. ىدى محمد مجدي عبد الرحمف 

 .26ص -ـ1997 –القاىرة  –النيضة العربية 
رسالة  –المركز القانوني لممحكـ في التحكيـ التجاري الدولي  –د. زكريا محمد صالح السراجي  -6

 .125-124ص   –المصدر السابؽ –كتوراه د
 –دار النيضة العربية  –البياف الفني لحكـ التحكيـ  –ينظر :د. أحمد رشاد محمود سالـ  -7

 .14ص –ـ 2111
 .12ص  -المصدر السابؽ -طارؽ فيمي الغناـ -8
جراءاتو -د. أحمد أبو الوفا -9  –االسكندرية  -2117 –دار المطبوعات الجامعية  -عقد التحكيـ وا 

 .161ص
وقانوف  1994لسنة  27مف القوانيف التي وضعت تعريؼ خاص لممحكـ : القانوف المصري رقـ  -11

والقانوف  1992لسنة  22والقانوف اليمني رقـ  5/1981/ 14المرافعات الفرنسي الصادر في 
ومف القوانيف التي اغفمت النص عمى تعريؼ المحكـ قانوف  ،ـ2111لسنة  3الفمسطيني رقـ 

والذي يبدو لنا أف الراجح عدـ النص عمى  ،1969لسنة  83المرافعات المدنية العراقي النافذ رقـ 
تعريؼ المحكـ في التشريعات الوضعية ألف ميمة المشرع ليست وضع تعريؼ لممحكـ بؿ أف 

المحكـ  –د. مصطفى ناطؽ الناصري  عنى :ينظر في ىذا الم ،ذلؾ مف اختصاص الفقو
ص  –ـ 2113 –العراؽ  –جامعة الموصؿ –كمية القانوف  –دراسة مقارنة  –التجاري الدولي 

27-28.  
التحكيـ كوسيمة لتسوية المنازعات في العقود  –ينظر في ىذا المعنى : محمد شعباف إماـ سيد  -11

 . 43-42ص –ـ 2114 –دار المناىج لمنشر والتوزيع  -1ط –الدولية 
 –المصدر السابؽ  –دراسة مقارنة  –المحكـ التجاري الدولي  –د. مصطفى ناطؽ الناصري  -12

 .28ص
قضائية  15لسنة  13في القضية رقـ  1994ديسمبر  17حكـ المحكمة الدستورية العميا  -13

 – دار الشروؽ –موسوعة التحكيـ التجاري الدولي  –د .خالد محمد القاضي   أورده   ،دستورية
 .86ص –ـ 2112 -1ط
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 .86ص  –المصدر السابؽ  –موسوعة التحكيـ التجاري الدولي  –د .خالد محمد القاضي  -14
دار  -ـ2118 -1ط –النظاـ القانوني لمسئولية المحكـ  –د. ناصر عثماف محمد عثماف  -15

 .42ص  –القاىرة  –النيضة العربية 
ص  –المصدر السابؽ  –المحكـ  النظاـ القانوني لمسئولية –د. ناصر عثماف محمد عثماف  -16

42-43. 
الوجيز  ،محمد طو البشير ،عبد الباقي البكري ،ينظر في الفقو العراقي : د. عبد المجيد الحكيـ -17

وزارة التعميـ  –مصادر االلتزاـ  –الجزء األوؿ  –في نظرية االلتزاـ في القانوف المدني العراقي 
 .32-31ص  -ـ1981 –العراؽ  –العالي والبحث العممي 

-1996 -د.د.ف –الممكية ونظرية العقد في الفقو اإلسالمي  –ينظر : د.سعيد أبو الفتوح  -18
 .125ص -ـ1997

الوجيز في نظرية االلتزاـ في  ،محمد طو البشير ،عبد الباقي البكري ،د. عبد المجيد الحكيـ -19
 .64ص  –المصدر السابؽ  –القانوف المدني العراقي 

ص  –المصدر السابؽ  –النظاـ القانوني لمسئولية المحكـ  –د. ناصر عثماف محمد عثماف  -21
43-44. 

دار أبو  -1ط –المركز القانوني لممحكـ في خصومة التحكيـ  –ينظر : د. أبو العال النمر  -21
 .25ص  –ـ 2116 -اليـر –القاىرة  -المجد لمطباعة

-112ص -ـ 2115 –موسوعة المحكـ في التحكيـ  –ينظر : د. عمى إسماعيؿ دياب غازي  -22
113. 

-112ص  –المصدر السابؽ  –المحكـ في التحكيـ التجاري الدولي  –حميد محمد عمى الميبي -23
.   وقد عبرت محكمة النقض الفرنسية عف ىذا المبدأ " االستقالؿ" أجؿ تعبير في حكميا 113

الذي جاء فيو أنو ال غنى عف االستقالؿ المعنوي والروحي  1972/أبريؿ /  13الصادر في 
مارسة أي سمطة قضائية أيًا كاف مصدرىا وأف ىذا االستقالؿ ىو أحد الصفات األساسية لم

سنة  3عدد  –مجمة التحكيـ  –خمفيات التحكيـ  –لممحكميف .ينظر: د .أكثـ أميف الخولي 
 –المصدر السابؽ  –، مشاؿ  إليو في مؤلؼ د. حميد محمد عمى الميبي 15ص   –ـ 2111
 .113ص 
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 .53ص –المصدر السابؽ  –النظاـ القانوني لمسئولية المحكـ  –حمد عثماف د. ناصر عثماف م -24
 .17ص  –المصدر السابؽ  –البياف الفني لحكـ التحكيـ  –د. أحمد رشاد محمود سالـ  -25
 –المحكموف  –ينظر المؤلؼ المشترؾ : د.أبو العال عمى النمر مع د. أحمد قسمت الجداوي  -26

 .33-32-31ص  –كز التحكيـ في جامعة عيف شمس مر  –دراسة تحميمية إلعداد المحكـ 
 –المحكموف  –ينظر المؤلؼ المشترؾ : د. أبو العال عمى النمر مع د. أحمد قسمت الجداوي  -27

 .37-36-35ص  –المصدر السابؽ 
دار النيضة  –دراسة مقارنة  –المركز القانوني لممحكـ  –ينظر : د. سحر عبد الستار إماـ  -28

 74ص  -2116 –القاىرة  –العربية 
 .17ص –المصدر السابؽ  –البياف الفني لحكـ التحكيـ  –د. أحمد رشاد محمود سالـ  -29
 –المصدرالسابؽ  –المركز القانوني لممحكـ في خصومة التحكيـ  –ينظر : د. أبو العال النمر  -31

 .44-43ص
-44ص–المصدر السابؽ  –المركز القانوني لممحكـ في خصومة التحكيـ  –د. أبو العال النمر  -31

45. 
 –المصدر السابؽ  –المركز القانوني لممحكـ في خصومة التحكيـ  –د. أبو العال النمر  -32

 .47-46ص
لسنة  46مف قانوف السمطة القضائية المصري المرقـ  63( مرافعات عراقي والمادة 255المادة ) -33

 2111لسنة  15الفقرتيف )أ، ب( مف قانوف استقالؿ القضاء األردني المرقـ  17والمادة  1972
 –دراسة مقارنة  –المحكـ التجاري الدولي  –مشار  إليو في مؤلؼ د. مصطفى ناطؽ الناصري 

 .33ص  -المصدر السابؽ –العراؽ  –جامعة الموصؿ  –كمية القانوف 
 . 16ص  –المصدر السابؽ  -رسالة ماجستير  –طبيعة ميمة المحكـ  -طارؽ فيمي الغناـ -34
 .  19ص  –المصدر السابؽ  -رسالة ماجستير  –ة المحكـ طبيعة ميم -طارؽ فيمي الغناـ -35
جراءاتو  –ينظر : اسعد فاضؿ منديؿ  -36 المصدر السابؽ  –دراسة مقارنة  –أحكاـ عقد التحكيـ وا 

 .43-42ص
جراءاتو  –اسعد فاضؿ منديؿ ينظر : ا.ـ. -37 منشورات زيف  –دراسة مقارنة  –أحكاـ عقد التحكيـ وا 

 .46-43ص -ـ 2111 -1ط –الديوانية  –العراؽ  – دار نيبور –الحقوقية 
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 –المصدر السابؽ –دراسة مقارنة  –المحكـ التجاري الدولي  –مصطفى ناطؽ الناصري  -38
 .35ص

جراءاتو  –اسعد فاضؿ منديؿ  -39  -المصدر السابؽ –دراسة مقارنة  –أحكاـ عقد التحكيـ وا 
 .49-46ص

جراءاتو  –اسعد فاضؿ منديؿ  -41 -46المصدر السابؽ ص –دراسة مقارنة  –أحكاـ عقد التحكيـ وا 
49. 

( مف القانوف المدني العراقي والتي تنص  "الوكالة بأنو عقد يقيـ بو 927قارف مع نص المادة ) -41
"  الشخص غيره مقاـ نفسو في تصرؼ جائز معمـو

ص  –المصدر السابؽ  –المركز القانوني لممحكـ في خصومة التحكيـ  –د. أبو العال النمر  -42
85-87 

ص  –المصدر السابؽ  –المركز القانوني لممحكـ في خصومة التحكيـ  –أبو العال النمر  د. -43
88-91. 

 3وقد تدخمت محكمة النقض المصرية في بياف طبيعة التحكيـ حيث جاء في قرار ليا بػتأريخ  -44
أف اتفاؽ التحكيـ قضاء استثنائيًا  1228، ص 33مجمة المحاماة عدد  1952كانوف الثاني 

 83وقد جاء في األسباب الموجبة لمقانوف المرافعات المدنية العراقية، رقـ  ،عف األصؿوعدواًل 
ذا كاف التحكيـ يستمد فيو المحكـ واليتو مف إرادة الخصوـ عمى خالؼ  111ص  1969لسنة  وا 

والية القضاء التي تفرض عمييـ فإنو يعتبر قضاًء استثناًء وخروجًا عف األصؿ العاـ  ينظر في 
جراءاتو  –اسعد فاضؿ منديؿ  عنى  :ىذا الم المصدر  –دراسة مقارنة  –أحكاـ عقد التحكيـ وا 

 .51السابؽ ص
 –المصدر السابؽ  –النظاـ القانوني لمسئولية المحكـ  –د. ناصر عثماف محمد عثماف  -45

 .13-12ص
جراءاتو  –اسعد فاضؿ منديؿ  -46 -51المصدر السابؽ ص –دراسة مقارنة  –أحكاـ عقد التحكيـ وا 

52. 
جراءاتو  –اسعد فاضؿ منديؿ  -47 -53المصدر السابؽ ص –دراسة مقارنة  –أحكاـ عقد التحكيـ وا 

54. 
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جراءاتو  –اسعد فاضؿ منديؿ  -48  .54المصدر السابؽ ص –دراسة مقارنة  –أحكاـ عقد التحكيـ وا 
جراءاتو  –اسعد فاضؿ منديؿ  -49  .54المصدر السابؽ ص –دراسة مقارنة  –أحكاـ عقد التحكيـ وا 
.مشار إليو في 89،ص1991حمود ىاشـ: النظرية العامة لمتحكيـ دار الفكر العربي القاىرة د. م -51

 –المصدر السابؽ  –المركز القانوني لممحكـ في خصومة التحكيـ  –د. أبو العال النمر  مؤلؼ.
 .84-83ص

 –المصدر السابؽ  –المركز القانوني لممحكـ في خصومة التحكيـ  –د. أبو العال النمر  -51
 .85-84ص

الناشر   -دور المحكـ في خصومة التحكيـ وحدود سمطاتو -ىدى محمد مجدي عبد الرحمف د. -52
 . 31ص -ـ1997-القاىرة  -دار النيضة العربية

المصدر  -دور المحكـ في خصومة التحكيـ وحدود سمطاتو  -د. ىدى محمد مجدي عبد الرحمف -53
 .31ص  –السابؽ 

 .19ص –المصدر السابؽ  –ني لحكـ التحكيـ البياف الف –د. أحمد رشاد محمود سالـ  -54
 .19ص –المصدر السابؽ  –البياف الفني لحكـ التحكيـ  –د. أحمد رشاد محمود سالـ  -55
المصدر -دور المحكـ في خصومة التحكيـ وحدود سمطاتو -د. ىدى محمد مجدي عبد الرحمف -56

 .31ص –السابؽ 
المصدر -التحكيـ وحدود سمطاتودور المحكـ في خصومة  -د. ىدى محمد مجدي عبد الرحمف -57

 .33ص –السابؽ 
المصدر -دور المحكـ في خصومة التحكيـ وحدود سمطاتو -د. ىدي محمد مجدي عبد الرحمف -58

 .34ص –السابؽ 
-71ص  –المصدر السابؽ  –المحكـ في التحكيـ التجاري الدولي  –حميد محمد عمى الميبي  -59

71. 
 –المصدر السابؽ  –ني لمسئولية المحكـ النظاـ القانو  –د. ناصر عثماف محمد عثماف  -61

 .15-14ص
 –المصدر السابؽ –دراسة مقارنة  –المحكـ التجاري الدولي  –د. مصطفى ناطؽ الناصري  -61

 .57-56ص
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-71ص  –المصدر السابؽ  –المحكـ في التحكيـ التجاري الدولي  –حميد محمد عمى الميبي  -62
72. 

المصدر -خصومة التحكيـ وحدود سمطاتو دور المحكـ في -د. ىدي محمد مجدي عبد الرحمف -63
 .43ص –السابؽ 

 .16ص –المصدر السابؽ  –النظاـ القانوني لمسئولية المحكـ  –د. ناصر عثماف محمد عثماف  -64
المصدر -دور المحكـ في خصومة التحكيـ وحدود سمطاتو -د. ىدي محمد مجدي عبد الرحمف -65

 .44-43ص –السابؽ 
المصدر  -ر المحكـ في خصومة التحكيـ وحدود سمطاتو دو  -د. ىدى محمد مجدي عبد الرحمف -66

 (.3ىامش رقـ ) 44ص –السابؽ 
 .21ص –المصدر السابؽ  –البياف الفني لحكـ التحكيـ  –د. أحمد رشاد محمود سالـ  -67
 –المصدر السابؽ –دراسة مقارنة  –المحكـ التجاري الدولي  –د. مصطفى ناطؽ الناصري  -68

 . 59-58ص
-72ص  –المصدر السابؽ  –المحكـ في التحكيـ التجاري الدولي  –ي حميد محمد عمى الميب -69

73 . 
 –المصدر السابؽ –دراسة مقارنة  –المحكـ التجاري الدولي  –د. مصطفى ناطؽ الناصري  -71

 .61ص
 -73ص –المصدر السابؽ  –المحكـ في التحكيـ التجاري الدولي  –حميد محمد عمى الميبي  -71

74. 
 –المصدر السابؽ –دراسة مقارنة  –لمحكـ التجاري الدولي ا –د. مصطفى ناطؽ الناصري  -72

 .61-61ص
 . 24-23ص –المصدر السابؽ  –البياف الفني لحكـ التحكيـ  –د. أحمد رشاد محمود سالـ  -73
 .34-33-32ص  -المصدر السابؽ –المركز القانوني لممحكـ  –د. سحر عبد الستار إماـ  -74
 –العراؽ  –دار الحكمة لمطباعة والنشر  –ولي التحكيـ التجاري الد –د. فوزي محمد سامي  -75

 .19ص -ـ1992 -بغداد
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 -74ص –المصدر السابؽ  –المحكـ في التحكيـ التجاري الدولي  –حميد محمد عمى الميبي  -76
75 . 

المصدر  -دور المحكـ في خصومة التحكيـ وحدود سمطاتو  -د. ىدى محمد مجدي عبد الرحمف -77
 .38ص –السابؽ 

المصدر  -دور المحكـ في خصومة التحكيـ وحدود سمطاتو  -عبد الرحمفد. ىدى محمد مجدي  -78
 .39ص –السابؽ 
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 دراسة عن الطالق يف املنظور االسالمي وأثره يف اجملتمع

 م.د. رغد جمال مناف

 جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العممي العربي

 الممخص

عممًا أّنو يعد حل قيد النكاح يعني  ، اذن فيو لقيد وحل الوثاقأّنو رفع امن المعروف عن الطالق 
منو واال لما سمحت بو الشريعة االسالمية وان عدتو  لكنو في بعض الحاالت حل البد حالاًل مبغضاً 

التنويو الى أن الطالق يكون حال عندما تتفاقم المشاكل الزوجية ويصعب حميا وال بد من  أبغض الحالل، 
مشاكل وأزمات تؤدي إلى إحداث  التي كسوء التقدير والبعد عن الواقع وكثرة التقريع والموم والغيرة المرضّية

ومنيا أنعدام الثقة وغيابيا وسوء التواصل بين  صبح استحالة العيش بينيما وتحت سقف واحدبين زوجين ي
الزوجين واختالف األولويات والمشاكل المالية والعالقة  الحميمة وسوء المعاممة والروتين مما يبعد أحد 

الطرفان )الرجل ؤدي إلى أن يمجا مما ي ،الطرفين عن اآلخر ويحدث فجوة وشرخًا في العالقة الزوجية
 والمرأة( إلى الطالق كحل نيائي لمتخمص من المشاكل. 

تعتبر مشكمة الطالق من أىم المشاكل واآلفات المجتمعية التي تسب العديد من اآلثار السمبية عمى 
كلٍّ من الفرد واألسرة والمجتمع ككّل والسبب في ذلك يعود إلى قدرتيا عمى خمق جو من العزلة والعنف 

وىذا ما العنف في األسرة مما ينعكس بشكل كبير عمى العديد من فئات المجتمع  فضال عن و  والشقاق
 . فصمناه في بحثنا عن الطالق في الشريعة االسالمية وما يتركو من اثارا سمبية عمى الفرد والمجتمع

Abstract 

         Divor ce is known to raise the restriction and the resolution of the document, 

so it means the solution to the marriage, knowing that it is a permissible term, but in 

some cases a solution is necessary, and not allowed by Islamic law and that the most 

hated Halal, it should be noted that divorce is a solution when exacerbated Marital 

problems and difficult to solve as the lack of appreciation and distance from reality 

and the abundance of curses and blame and jealousy disease that lead to the 

problems and crises between a couple becomes impossible to live between them 
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under one roof, including lack of confidence and absence and poor communication 

between spouses and different priorities and financial problems and intimacy and 

abuse and Routine, which is one of the parties and the other gap occurs and a crack 

in the marital relationship, which leads to Lilja parties (men and women) to divorce 

as a final solution to get rid of the problems. 

The problem of divorce is one of the most important social problems and 

pests that have many negative effects on the individual, the family and society as a 

whole. This is due to their ability to create an atmosphere of isolation, violence and 

discord, as well as violence in the family. We separated him in our search for 

divorce in Islamic law and its negative effects on the individual and society. 

 الطالق لغة:-1

  مشتق من الِفعل َطَمَق بمعنى َخمَّى أو تنازل ، فُيقال َطَمْقُت الدَّابة: إذا سرحت حيث شاءت،
واج( بين  ويشير الى رفع القيد وحل الوثاق أّما في الّشرع فالطَّالق ىو فكُّ قيد النٍّكاح)عقد الزَّ

وجة. وج والزَّ  الزَّ

 (ٔ)أّنو يعد حالاًل مبغضًا.: حل قيد النكاح عممًا الطالق اصطالحا-

العديد من التي ليا في الحياة االنسانية من االمور الطَّالق في الّشريعة اإلسالمّية يعد 
وجّية وىدٍم لأُلسرة  األحكام والّتبعات  ، وكما معروف أنلما يترّتب عميو من فكٍّ لمرَّابطة الزَّ

فبصالحيا يصمح المجتمع مجتمع الّصالح ، ة األولى لبناء الحاضنة األبناء والمَِّبنىي اأُلسرة 
حالة ُكلٍّ وفق المنظور االسالمي عمى الطَّالق ويتم وبيدميا يتيدم المجتمع االسالمي ، ليذا 

وجّين  وجة سيئة الُخمق والطٍّباع فيو مباٌح، أّما إن كان الطَّالق دون ، من الزَّ فإذا كانت الزَّ
وجين مّستحيمًة وفييا الكثير من سبٍب فيو مكروٌه وفي حال كانت العالقة  وجّية بين الزَّ الزَّ

لقد اىتم الدين االسالمي بكل االمور التي تيم حياة الفرد ، الشٍّقاق والِخالف فيو مّستحبٌ 
وتوفر لو العيش بكرامة وسعادة ومنيا حالة الطالق واضعة العديد من االحكام منيا " َيا َأيَُّيا 
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النٍَّساَء َفَطمٍُّقوُىنَّ ِلِعدَِّتِينَّ َوَأْحُصوا اْلِعدََّة َواتَُّقوا المََّو َربَُّكْم اَل ُتْخِرُجوُىنَّ ِمْن  النَِّبيُّ ِإَذا َطمَّْقُتمُ 
ْد َظَمَم المَِّو َفقَ  ُبُيوِتِينَّ َواَل َيْخُرْجَن ِإالَّ َأْن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبيٍَّنٍة َوِتْمَك ُحُدوُد المَِّو َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدودَ 

في أية اخرى " َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو  ووقول،  (ٕ)َنْفَسُو اَل َتْدِري َلَعلَّ المََّو ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك َأْمًرا "
و قولو )عميو الصالة ، ى(ٗ)"  ِتْمَك ُحُدوُد المَِّو"  أخرى وفي أية قرانية (ٖ)،َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن "

واسَتحَممُتم نَّكم أَخذتموىنَّ بأمانِة اهلل، داع: " فاتَُّقوا اهلل في النٍّساء فإوالسالم ( في خطبة الو 
ىنَّ بكممِة اهلل".  أخرجو  (٘)ُفروجو إنَّ اهلل قال:" َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ِإَذا َطمَّْقُتُم النٍَّساَء َفَطمٍُّقوُىنَّ "

 مسمم.

 : عة االسالميةحسب ما حددتو الشري مطَّالقاالحكام الموجبة ل -2

وضعت الشريعة االسالمية شروطا لحالة الطالق وذلك لمحفاظ عمى االسرة حتى التفكك 
وجة ال تحافظ عمى دينيا وصالتيا  وتوثر عمى المجتمع ، ومن ىذه الشروط أّما إن كانت الزَّ
وج عمى ترك وطء زوجتو ومضت أربعة  وج عن تقويميا أو في حالة إذا حمف الزَّ وعجز الزَّ

شيٍر ورفض أْن يطأىا وُيكّفر عن يمينو فالطَّالق ىنا واجٌب ويكون الطَّالق محّرمًا في حال أ
وجة حائضًا أو نفاسًا وفي حال وطأىا ثم طمقيا قبل أن يتبين حمميا.  كانت الزَّ

لمطالق أحكاٌم شرعيَّة وآداٌب ال ُبدَّ من ُمراعاتيا ومعرفتيا ، ومتى غفل الناس عنيا فَقُدوا ما 
َمن عزم عمى  تشريع الطالق من الحكمة والرحمة بالزوجين واألسرة والمجتمع قاطبة في

الطالق وأراد فراق زوجتو فميعمْم أنَّ ىناك أحكاًما شرعيَّة وحدوًدا مرعيَّة ال ُبدَّ من معرفتيا ، 
ل أنَّ لمطالق صفة شرعيَّة ُمعَتبرة وما عداىا فيو طالٌق بدعي يأثُم صاحبو  (ٙ).فاألمر األوَّ

 بصورتو السُّنّية.الطالق  أْن يقع يجب -

وج الغاضب الذي ال ُيدرك ما يقول أّما إْن كان مدركًا فيقع طالقو- ،  ال يقع الطَّالق من الزَّ
وج قد زال عقمو بتناول ُمسكٍر ما ، أّما إْن كان ال فقد اختمف العمماء في وقوع الطَّالق فمنيم زَّ
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ُمسكر بإرادتو وىو األرجح ومنيم من قال ال يقع لزوال العقل من قال أنو يقع ألّنو تناول ال
وج عمى إيقاع يمين الطَّالق.  والطَّالق ال يقع إذا ُأكِره الزَّ

 ج المميز المختار العاقل أو من وكيمو.و يقع الطَّالق من الزّ -

والتي يقع بيا  يقع الطَّالق بالّتمفظ بألفاظ الطَّالق الّصريحة كقولو: أنِت طالق أنِت ُمَطمَّقة-
الطَّالق حتى لو لم ينوه، كما يقع باستخدام ألفاظ الِكناية لمّطالق كقولو: أنِت حّرة الحقي 

 (ٚ)بأىمك ويقع بيا الطَّالق في حالة وجود النٍّية.

 الطالق:التي يتم فييا حاالت ال-3

 محرما إذا وقع في الحيض أوفي طير مسيا فيو.يكون الطالق -

وىا إذا كان لغير سبب مع استقامة الحال وىذا القسم ىو الذي تقدم مكر يكون الطالق - 
  الخالف فيو ىل األصل فيو الحرمة أم الكراىة.

  واجبا إذا رأى ذلك الحكمان من أىمو وأىميا. الطالق يكون-

 يحدث الطالق لعدم كفاءة النسب.- مندوبا وذلك إن لم تكن عفيفة.الطالق يكون - 

إذا كان ال يريدىا وال تطيب نفسو أن يتحمل مؤونتيا من غير مباحا الطالق يكون  -
النووي ألن الطالق في نظره ال المورخ  نفى ىذا القسم  في حينحصول غرض االستمتاع، 
  يكون مباحا مستوى الطرفين.

: " الكريم ول الرسولمستندين الى ق طالق المكروه ال يحتسب النو لم يكن يريد الطالق -
 (ٛ).النيات"إنما األعمال ب
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الطالق حلٌّ شرعي يمجُأ إليو الزوجان عند استحالة العيش سويًّا في بعض الحاالت يكون 
ل خطوٍة في عالج المشاكل الزوجيَّة ، فاهلل ما يجب االنتباه ولكنَّ  إليو أنَّ الطالق ليس أوَّ

َل المَّ  "تعالى يقوُل:  ُو َبْعَضُيْم َعَمى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن الرٍَّجاُل َقوَّاُموَن َعَمى النٍَّساِء ِبَما َفضَّ
ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ َفِعظُ  اِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْمَغْيِب ِبَما َحِفَظ المَُّو َوالالَّ وُىنَّ َأْمَواِلِيْم َفالصَّ

اَل َتْبُغوا َعَمْيِينَّ َسِبياًل ِإنَّ المََّو َكاَن َعِميًّا َواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُىنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم فَ 
ْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِيَما َفاْبَعُثوا َحَكًما ِمْن َأْىِمِو َوَحَكًما ِمْن َأْىِمَيا ِإْن ُيِريَدا ِإْصاَل  ًحا َكِبيًرا * َواِ 

فياتان اآليتان ُتِشيران إلى قوامة الرجل وأنَّو ،  (ٜ) "يًرا ُيَوفٍِّق المَُّو َبْيَنُيَما ِإنَّ المََّو َكاَن َعِميًما َخبِ 
مرأة حفظ وكفل لمالبدنيَّة والنفسيَّة والماليَّة،  الن اهلل تعالى ميَّزىم بالقدرةحاكم البيت وقائده 

اآلية: وقوَّام فعَّال لممبالغة ىذه في تفسير  الفقياءقال فنفسيا ومراعاة منزليا وصون حرماتو، 
يام عمى الشيء فيو وحفظو باالجتياد، فِقيام الرجال عمى النساء إمساكيا في بيِتيا من الق

 (ٓٔ)ومنعيا من البروز، وأنَّ عمييا طاعَتو وقبوَل أمِره ما لم تكن معصية".

وفي حياة كلٍّ الخاصة  لمبيوت أسراُرىا ولمعالقات الزوجية سماتيامن المعروف لنا        
يوًما تطيُب العشرة بين الزوجين فيصبحان وكأنيما أسعُد زوجين ف،  وىموم زوجين أفراح 

ينعمان بعيشة ىنيَّة وحياة زوجيَّة ىانئة ىادئة، ويوًما يحدُث في البيت ما يعكُر صفَوه ويكدُر 
ىناَءه فتتباعد القموب وتستوحش النفوس ويضيق البيت عمى سعِتو بساِكنيو وبين ىذين 

وًبا من المودَّة والُبغض وخميًطا من الحب والكراىية فيا ترى ىل اليومين أياٌم وأياٌم تكوُن ش
ولكن  ؟ والسيما في وقتنا الحاضر ىناك بيٌت يخمو من المشاكل والمنغٍّصات بين الزوجين

 ؟ لكوىل وقَع شيء من ذ وّالو وسمَّم( صمَّى اهلل عميو)دعونا نعرُض ذلك عمى بيت محمد 
أال " عائشة قائمًة:  زوجتو؟ تحدثنا ( ى اهلل عميو وسمَّمصمَّ وما الذي صنَعو أفضُل الخمق )

) وعنٍّي؟ قالت: لمَّا كانت ليمتي التي كان النبيُّ  ) صمى اهلل عميو وسمم(أحدثُكم عن النبيٍّ 
فييا عندي انقمَب فوَضع رداَءه وخمع نعميو فوضعيما عند رجميو  صمى اهلل عميو وسمم( 

اضطجع، فمم يمبْث إال ريثما ظنَّ أْن قد رقدت فأخذ رداَءه وبَسط طرَف إزاِره عمى فراشو ف
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رويًدا، فجعمت ِدرعي في رأسي  (أغمقو )رويًدا وانتعل رويًدا وفتح الباب فخرج ثم أجافو 
واختمرت وتقنَّعت إزاري ثم انطمقت عمى إثره حتى جاء البقيَع فقام فأطاَل القيام ثم رَفع يديو 

فُت، فأسرع فأسرعت، فيرول فيرولت، فأحضر فأحضرت ثالث مرَّات ثم انحَرف فانحر 
" ما لك يا أسرعت أشدَّ من اليرولة فسبقُتو فدخمت فميس إال أِن اضطجعت فدَخل فقال: )

قالت: قمت: ال  تفع من أثر اليرولة وأنت نائمة؟( ما لك ونفسك مر )أي عائش؟ حشيا رابية
قالت: قمت: يا رسول اهلل بأبي أنت  ، "لتخبريني أو ليخبرني المطيف الخبير" شيء، قال: 
قمت: نعم، فميدني في َصدري ليدًة  "فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟" قال:  ،وأمي فأخبرتو

قالت: ميما يكتُم الناس يعممو اهلل   ننت أْن يحيَف اهلل عميك ورسولو؟" ،أظ"أوجعتني، ثم قال: 
 ن ليا السبب الذي َدعاه إلى ما صَنع بكلٍّ بيذا بل بيَّ  لم يكتِف، )صمَّى اهلل عميو والو وسمم(و 

، فناداني فأخفاه منك ئال :" إنَّ جبريل أتاني حيَن رأيتقاأريحية وسعة صدر وفي آِخر الميل 
فأجبُتو فأخفيتو منكولم يكن يدُخل عميك وقد وضعِت ثيابك وظننت أْن قد رقدت فكرىت أْن 

 ( ٔٔ)".مرَك أْن تأتي أىل البقيع فتستغفر ليمأوقظك وخشيت أْن تستوحشي، فقال: إنَّ ربَّك يأ

ىناك بعض االجراءات لمنع حدوثيا وابداء محاوالت لمصمح  قبل الوصول الى حالة الطالق 
في اختيار حكمين  المتمثلالخارجي وعدم ىدم االسرة ، فالبد من التدخل  بين الزوجين

كل س سبب النٍّزاع والشقاق وبذل صالحين قريبين من الزوجين ييمُّيما اإلصالح بينيما وتممُّ 
 لالصالح بينيما واعادة الحياة الى وضعيا الطبيعي ،  ودالجي

ْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِيَما َفاْبَعُثوا َحَكًما ِمْن َأْىِمِو  ": وتعالى في محكم كتابو يقوُل سبحانوكما  َواِ 
والصُّمح ،  (ٕٔ)" ِق المَُّو َبْيَنُيَما ِإنَّ المََّو َكاَن َعِميًما َخِبيًراَوَحَكًما ِمْن َأْىِمَيا ِإْن ُيِريَدا ِإْصاَلًحا ُيَوفٍّ 

بين الزوجين ُمرغَّب فيو شرًعا فألحدىما أْن يقدم مااًل أو يتناَزل عن بعض ُحقوِقو في سبيل 
ِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن َبْعِمَيا ُنُشو  "وفي أية أخرى المحافظة عمى رباط الزوجيَّة،  ًزا َأْو ِإْعَراًضا َواِ 
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ْمُح َخْيٌر  ْن ُتْصِمُحوا  ولو أية تذكر " ، (ٖٔ)"َفاَل ُجَناَح َعَمْيِيَما َأْن ُيْصِمَحا َبْيَنُيَما ُصْمًحا َوالصُّ َواِ 
 .(ٗٔ)"َوَتتَُّقوا َفِإنَّ المََّو َكاَن َغُفوًرا َرِحيًما 

 الطالق من وجية نظر السنة والجماعة:-ٗ

الطالق من وجية نظر اىل السنة والجماعة وماىي احكاميم بالنسبة ليذه البد من الحديث عن  
أنَّو طمَّق امرأتو وىي " اهلل بن عمر  عن عبد (سمَّم الو و صمَّى اهلل عميو و الحالة ، عن النبي )

فسأل عمر بن الخطاب رسوَل اهلل  عن  (سمَّم الو و صمَّى اهلل عميو و )حائٌض عمى عيد رسول اهلل 
ُمْرُه فمُيراجعيا ثم ليمسكيا حتى تطير "لو   (سمَّم الو و اهلل عميو و  : )صمَّواترسول اهلل ذلك فقال 
ْن شاء طمَّق قبْل أن يمسَّ فتمك العدة التي أَمر اهلل  ثم تطير ثم تحيض ثم إْن شاء أمسك بعُد وا 

السُّنَّة أْن  قال: طالق (رضي اهلل عنو )وعن عبداهلل بن مسعود ،  (٘ٔ)"أْن ُتطمَّق ليا النساء
ْن  (ٙٔ).ُيطمٍّقيا طاىًرا في غير جماعٍ  وفي قولو )صمَّى اهلل عميو وّالو وسمَّم(: " إن شاء أمسك وا 

 (ٚٔ)شاء طمَّق" 

أْن ُيطمٍّق الزوج زوجَتو في حال طيٍر لم ُيجاِمْعيا  مما يبدو أن الطالق عند السنة في حالة
ا إذا كان الطالق عمى يكون اففيو، أو تكون حاماًل وتبيَّن حمُميا  لطالق بطمقٍة واحدة فقط، أمَّ

 عوٍض فمباٌح مطمًقا.

 ، وىذا ما يؤكده  أنَّو ال إثم في الطالق بغير سبٍب لكن ُيكره مما يدلنا من الحديث النبوي الشريف
وىو أن يطمق الرجل ،  (ٛٔ")أبغُض الحالل إلى اهلل الطالق" لحديث المشيور في سنن أبي داودا

أو غيرىا من الكممات التي ليا نفس  طمقتك  أو  أنت طالق:  كممة لمرة واحدةقولو زوجتو ب
أن الرجل إذا طمق زوجتو في نفس المكان والوقت ثالث مرات  ابن تيميةذكر  ، في حين الداللة

فال يقع الطالق إال مرة واحدة ،  أو قال ليا أنت طالق ثالثا أو أنِت طالق أنِت طالق أنِت طالق
يحق لمرجل الذي طمق زوجتو طالقا بائنا بينونة صغرى أن يسترجعيا متى أراد دون مير كما و 
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،  كما أكد اىل السنة أكممت العدة وىي ثالث أشير كاممة أو عقد أو شيود إن لم تكن قد 
ال يحق لمرجل أن يسترجع زوجتو التي طمقيا طالقا بائنا بينونة صغرى إذا تجاوزت والجماعة 

ىو أن ، و ير، فبذلك يتحول من طالق البينونة صغرى إلى طالق البينونة الكبرىمدة الثالث أش
يطمق الرجل العاقل الصحيح زوجتو ثالث طمقات بأوقات متفاوتة، أو أن يطمقيا طمقة واحدة 

 (ٜٔ)وانتيت عدة الزوجة، الثالثة أشير.

 :طالق عند الجعفريةاحكام ال-5

من الحقننوق الزوجيننة لكنال الجنسننين وىننو مننذىب منن المالحننظ لمعيننان أن المننذىب الجعفنري ضنن
وجننود شنناىدي  الفقننو االمنناميشننترط عننادل يشننمل الجميننع بقوانينننو ومنيننا حالننة الطننالق، فقنند أ

عنندل الجننراء صننيغة الطننالق فننأن لننم يتننوفر شنناىدي عنندل فننال اثننر لننذلك الطننالق ابنندا وتبقننى 
أن حكمنة ذلننك ىنو تقميننل الطنالق وىننو  اتبناع ىننذا المنذىب ويننرى  ، ليناعالقنة األسنرة عمننى حا

كمنا يشنترط منذىب الشنيعة  ، الذين يرون بطالن ىذا األمنر  أىل السنة والجماعةعمى عكس 
اإلمامينننة ان تكنننون الزوجنننة طننناىرة منننن الحنننيض فننناذا كاننننت فننني حالنننة حنننيض فنننال اثنننر لكممنننة 

وىذا عائق ثناني يعطني الوقنت الكنافي لمنزوج فني التفكينر  ية قائمةالق وتبقى العالقة األسر الط
والمصننالحة حتننى طيننر المننراة  كننذلك يشننترط الفقننو االمننامي ان يكننون الننزوج بكامننل وعيننو فننال 

، لكنني يننتم الطننالق بننين الطننرفين  يكننون فنني حالننة غيبوبننة أو ىننذيان أو حالننة جنننون أو سننكر
 (ٕٓ)بالشكل الذي اراده القران الكريم.

ا يمحننظ ان حالننة التننروي عننند الطننالق بننين الننزوجين فنني مننذىب االماميننة ىننو لكنني يتسنننى ممنن
لمطننرفين اعنناده االمننور الننى طبيعتيننا واسننتمرار الحينناة الزوجيننة النننو فنني حالننة غضننب يخسننر 
االنسنننان زوجتنننو التننني يحبينننا وبالتنننالي تنننتحطم اسنننرة بكاممينننا بسنننبب نوبنننة غضنننب تنتيننني بعننند 

لوئنننام بنننين النننزوجين، لكنننن أن اسنننتمرت الخالفنننات واسنننتحالت سننناعات وبعننندىا يعنننود الحنننب وا
 العيشة بينيما فالطالق افضل ليما.
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 :عمى المجتمعواثاره السمبية  الطالق  -6

يوثر الطالق سمبا عمى افراد المجتمع ويولد حاالت نفسية سيئة السيما نحن نعيش في  
تنمية  -أركيا الطالق : مجتمع لو تقاليده واعرافو الخاصة، ومن ىذه االمور التي يت

يعاني المجتمع بعد حدوث مشكمة الطالق من نشوب المشاجرات  الكراىية والبغضاء
والمشحانات وزيادة عدم االستقرار مما ينّمي الشعور بالحقد والكراىية والبغضاء بين الطرفين 

رب خاصة إذا خرج األمر عن حدود األدب اإلسالمي المذكور لو مما يؤدي إلى تدخل أقا
 كال الطرفين وبالتالي زيادة الخصومة واالقتتال والمشاحنات بداًل من تخفيف حدتيا. 

 :التأثير النفسي في األفراد-ب

يؤثر الطالق بشكٍل خاص في نفسية كٍل من الزوج والزوجة كما يؤثر في نفسية األقارب 
يادة اليم الذي قد بشكٍل عام، وال بد من اإلشارة إلى أّن الرجل يعاني من العبء المالي وز 

و أواًل وبالمجتمع ثانيًا، حيث إّنو من الممكن بيؤدي بو إلى القيام ببعض التصرفات الضارة 
أال يؤدي أعمالو بالطريقة الصحيحة كما قد يمجأ أحيانًا إلى الطرق غير الصحيحة وغير 

ار ال تقف عند عممًا أّن ىذه اآلث والسرقة لتخفيف الضغط الواقع عميوالشرعية مثل االحتيال 
ن كانت غير  حد الرجل إّنما تتجاوزه إلى المرأة أيضًا مما يجعميا تفّكر بأي طريقة لمعيش وا 

 صحيحة ومنحرفة وبالتالي يتأثر المجتمع كمو في ىذه التغييرات السمبية. 

 :تزعزع األمن -ت

فضال رائم، يؤدي الطالق إلى زيادة االنحراف وتزعزع األمن مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الج
وبالتالي تفكك المجتمعات  عن انتشار األمراض النفسية مما يؤدي إلى زعزعة امن المجتمع

 وانييارىا. 
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 :تشّرد األوالد-ث

يتشتت األوالد نتيجة طالق والدييم مما يؤدي إلى عدم االىتمام بيم وبالتالي تشردىم كما 
 فضال عن زيد مستوى االنحرافالجرائم ويفتكثر  تزيد احتمالية حدوث مشاكل في المجتمع

إصابة األطفال باألمراض النفسية التي تؤثر في تنشئتيم  و تدني التحصيل العممي
  (ٕٔ)السميمة.

 :التأثير السمبي في شخصية الرجل-ج

تتعمق بمستوى المعيشة وضمان لعائمتو مستوى فكار الأتنتاب الرجل العديد من اليموم و  
والتي قد تجره في كثيٍر من األحيان إلى تصرفات  فكير بيامعيشي جيد مما يجعمو دائم الت

تضر بمصمحة المجتمع مثل اتجاىاه نحو السموكيات غير السميمة مثل السموك نحو الجريمة 
جعميا تفكر بأية تو  ترواد فكر المرأةواآلالم  وىي ايضا نفس اليموم ، كالسرقة واالحتيال

في ذلك الطرق منحرفة وغير السوية مما يؤثر طريقة لتأمين العيش بأي وسيمٍة كانت بما 
 سمبًا في المجتمع.

 :عدم انتماء األفراد لألسر-ح

فال يشعرون مما يمحظ ان االطفال الذين ينفصمون عن والدييم تتكون ليم حالة  معينة 
بانتئمائيم إلى األسرة أو إلى المجتمع مما يؤدي إلى حدوث خمل واضح في تركيبة المجتمع 

ألجل االغتصاب واالعتداء عمى اآلخرين زيادة نسبة حدوث جرائم القتل والسرقة و وبالتالي 
كّل ىذه اآلثار الناتجة عن الطالق يجب عمى كل فرد عاقل في المجتمع أن يعي أّن الطالق 
إذا خرج عن المفيوم والغرض الذي أباحو اهلل سبحانو وتعالى لو الذي اعتبره أبغض الحالل 

و سيوصل المجتمع إلى العديد من المشاكل الكبيرة جدًا، وألّن اهلل سبحانو إليو جّل وعال فإنّ 
أباح الطالق عند  ةوتعالى يريد لمناس الحياة السعيدة والمستمرة والمستقرة لألسر اإلسالمي



 الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 

 
 
 

232 

فاظ عمى البيت وجود طريق مسدود بين الزوجين وبعد استنفاذ كل الطرق إليجاد الحمول لمح
 (ٕٕ)واألسرة واألطفال.

وليس بالضرورة تنطبق عمى الكل لكن اغمبية  طالق نتائَج عديدة منياويترك لنا ال-ٚ
 : االفراد يعانون من تاثيرات الطالق عمى حياتيم

 تفّكك األسرة وانييارىا بمجرد انفصال الطرفين فيضيع األبناء بين األم واألب.-أ

 الفشل الدراسي بالنسبة لألبناء.-ب

 لعالقات االجتماعية والميل لمعزلة والوحدة.االنعزال عن الناس وا-ت

 وتشّتتيم سموكيًا باإلضافة إلى العدوانية.أمراض األطفال النفسية -ث

 نتقد الناس تصرفاتيا وسموكياتيا حتى وأننظرة المجتمع المجحفة والظالمة بحّق المرأة في-ج
 كانت عادية.

مرافقتيم ألصحاب السوء  ومن ثم ىمنمو خالل فترة السوية والسيئة لألبناء السموكيات غير -ح
وأنذية االخرين من قتل وسرقة واعتداء عمى الغير  الذين قد يجرونيم نحو المخدرات والخمر

وذلك الحساس الفرد بأنو يختمف عن أقرانو مما يدفعو الى أرتكاب العديد من الجرائم التي 
 (ٖٕ).تيدد أمن وأستقرار المجتمع

 

 

 



 الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 

 
 
 

242 

 اليوامش

ىن(، المخصص ٛ٘ٗأبن سيده ، أبو الحسن اسماعيل المرسي،)ت  اصيل ينظر:لممزيد من التف-ٔ
الزبيدي، محمد بن احمد بن عبد الرزاق الحسيني ؛ ٕ٘٘، صٔ( ، جت-المكتب التجاري، بيروت، )د

، ٔ، جٜٙٙٔه(، تاج العروس في جواىر القاموس، تح: عمي الياللي، الكويت، ٕ٘ٓٔالقيسي،)ت 
 .ٖٓٔ٘ص

 . ٔية سورة الطالق ، أ-ٕ

 . ٜٕٕسورة البقرة، أية -ٖ

 . ٚٛٔسورة البقرة، أية -ٗ

 . ٔسورة الطالق ، أية -٘

، ٕٓٓٓم(، -السباعي ، مصطفى،  السنة ومكانتيا في التشريع، دار الوراق ،المكتب االسالمي ،)د-ٙ
 .ٕ٘، صٔج

، موسسة ٔية، طزيدان، عبد الكريم ، المفصل في احكام المرأة والبيت المسمم في الشريعة االسالم-ٚ
 . ٖٖ٘، صٚ،جٖٜٜٔم(، -الرسالة، )د

الفتح الكبير في ضم لممزيد من التفاصيل ينظر: السيوطي ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،   -ٛ
، ٔ، ج مٖٕٓٓبيروت،   ،دار الفكر ، ٔ، تح: يوسف النبياني ، طالزيادة إلى الجامع الصغير

المكتب ، ٕط ،الم التنزيل، تح: شعيب األرناؤوط وأخرون ؛ البغوي، الحسين بن مسعود  ، معٕٖ٘ص
 . ٕٛٔ، صٔ، جٖٜٛٔ ، دمشق ، اإلسالمي 

 . ٖ٘-ٖٗسورة النساء، أية -ٜ

لممزيد من التفاصيل ينظر: الطبري ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي، )ت  -ٓٔ
 ٕٓٓٓم( ، -، مؤسسة الرسالة، )دٔ،  طىن(، جامع البيان في تأويل القرآن، تح: أحمد محمد شاكرٖٓٔ
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ىن(، تفسير القرآن ٗٚٚ؛ أبو الفداء ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )ت ٜٕٓ، صٛ، ج
 . ٓٔٙ، صٔ،ج ٜٜٜٔم( ، -، دار طيبة لمنشر والتوزيع، )دٕالعظيم، تح: سامي بن محمد سالمة ، ط

الفاريابي (، صحيح مسمم، تح: نظر بن محمد هٕٔٙمسمم ، أبن الحجاج القشيري النيسابوري، )ت-ٔٔ
 .  ٕٗٓٚ٘ٔ، صٔ،ج ٕٙٓٓم( ، -ابو قتيبة، دار طيبة، )د

 . ٖ٘سورة النساء ، أية -ٕٔ

 . ٕٛٔسورة النساء ، أية -ٖٔ

 . ٜٕٔسورة النساء ، أية -ٗٔ

البخاري ، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر، تح:  -٘ٔ
؛ أبن ماجة، محمد ٗٙٓٚ٘ٔ، صٔ، ج ٜٚٛٔ،  دار ابن كثير , ،بيروت ، ٖصطفى ديب البغا، طم

ت(، -بن يزيد أبو عبداهلل القزويني، سنن ابن ماجة، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر ، بيروت، )د
 . ٘ٙٓٚ٘ٔ، صٔج

، موسسة ٔشمبي، طاحمد بن شعيب ، سنن النسائي الكبرى، تح: حسن عبد المنعم  النسائي،-ٙٔ
 . ٓٔٚ٘ٔ، صٔ، جٕٔٓٓم( ، -الرسالة، )د

ه(، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، تح: مؤسسة ال ٕٖٓٔحسين الطبرسي، )ت النوري، -ٚٔ
 . ٕٙ-ٔٙ، صٔجت( ، -البيت)عمييم السالم( الحياء التراث ،مؤسسة النشر االسالمي، قم، )د

االزدي، سنن أبي داود، مراجعة وتعميق وضبط : محمد  ابو داؤود، سميمان بن االشعث السجستاني -ٛٔ
 .ٖٖٕص ،ٕت( ، ج-م( ،)د-دار احياء السنة النبوية،)د ، محي الدين عبد الحميد

أبن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبمي، -ٜٔ
 .ٖٕ٘، صٛ، جٜٛٙٔم( ،-ه( ، المغني البن قدامة ، )دٕٓٙ)ت

مسائل ه( ، شرائع االسالم في ٙٚٙ،)ت جعفر بن الحسن اليذلي القاسم  نجم الدين ابي،  الحمي -ٕٓ
؛ ٜٙ-ٚٙ، صٖج ت(، -، منشورات ذوي القربى، )دٔشرح: عبد الزىراء الحسيني ، طالحالل والحرام، 
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تح: م، ه( ، جواىر الكالم في شرح شرائع االسالٕٙٙٔ،)ت، محمد حسن بن محمد باقر  الجواىري
، ٖ٘ٔ-ٖٗٔت( ، ص-)د، مطبعة خورشيد ، دار الكتب االسالمية ، طيران، ٔعباس القوجاني ، ط

 .ٖٖٕوص

 . ٕٙالسباعي ، السنة ومكانتيا، ص-ٕٔ

 . ٚٚ-ٔٚص  ،ٜٜٛٔم(، -، )دٕ، ط االشبال ، أحمد محمد شاكر، نظام الطالق في االسالمأبو -ٕٕ

 . ٖٜ-ٜٛأبو االشبال ، المصدر السابق، ص-ٖٕ

 قائمة المصادر  والمراجع

 القران الكريم.-

حمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر، تح: م ،البخاري-ٔ
 . ٜٚٛٔبيروت ، ن كثير , بإ،  دار ٖمصطفى ديب البغا، ط

ه( ، جواىر الكالم في شرح شرائع ٕٙٙٔالجواىري ، محمد حسن بن محمد باقر ،)ت -ٕ
 ت(. -، مطبعة خورشيد ، دار الكتب االسالمية ، طيران، )دٔ، تح: عباس القوجاني ، طاالسالم

ه( ، شرائع االسالم في ٙٚٙالحمي، نجم الدين ابي القاسم  جعفر بن الحسن اليذلي،)ت  -ٖ
 ت(. -، منشورات ذوي القربى، )دٔمسائل الحالل والحرام، شرح: عبد الزىراء الحسيني ، ط

يمان بن االشعث السجستاني االزدي، سنن أبي داود، مراجعة وتعميق وضبط : ابو داؤود، سم -ٗ
 ت(. -م( ،)د-محمد محي الدين عبد الحميد ، دار احياء السنة النبوية،)د

ه(، تاج العروس في ٕ٘ٓٔالزبيدي، محمد بن احمد بن عبد الرزاق الحسيني القيسي،)ت  -٘
 .ٜٙٙٔجواىر القاموس، تح: عمي الياللي، الكويت، 
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-ىن(،المخصص المكتب التجاري، بيروت،)دٛ٘ٗأبن سيده،أبو الحسن اسماعيل المرسي،)ت -ٙ
 . ت(

السيوطي ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع  -ٚ
 . ٖٕٓٓ، دار الفكر ،  بيروت، ٔالصغير، تح: يوسف النبياني ، ط

ىن(، جامع البيان في ٖٓٔبن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي، )ت الطبري ، محمد بن جرير  -ٛ
 . ٕٓٓٓم( ، -، مؤسسة الرسالة، )دٔتأويل القرآن، تح: أحمد محمد شاكر،  ط

ىن(، تفسير القرآن ٗٚٚأبو الفداء ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )ت  -ٜ
 . ٜٜٜٔم( ، -والتوزيع، )د ، دار طيبة لمنشرٕالعظيم، تح: سامي بن محمد سالمة ، ط

أبن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبمي، -ٓٔ
  .ٜٛٙٔم( ،-ه( ، المغني البن قدامة ، )دٕٓٙ)ت

أبن ماجة، محمد بن يزيد أبو عبداهلل القزويني، سنن ابن ماجة، تح: محمد فؤاد عبد  -ٔٔ
 ت(. -بيروت، )دالباقي، دار الفكر ، 

ه(، صحيح مسمم، تح: نظر بن ٕٔٙمسمم ، أبن الحجاج القشيري النيسابوري، )ت -ٕٔ
 .  ٕٙٓٓم( ، -محمد الفاريابي ابو قتيبة، دار طيبة، )د

، ٔاحمد بن شعيب ، سنن النسائي الكبرى، تح: حسن عبد المنعم شمبي، ط النسائي، -ٖٔ
 . ٕٔٓٓم( ، -موسسة الرسالة، )د

ه(، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، تح: ٕٖٓٔ، حسين الطبرسي، )ت النوري-ٗٔ
 ت(.-مؤسسة ال البيت)عمييم السالم( الحياء التراث ،مؤسسة النشر االسالمي، قم، )د
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 قائمة المراجع
، المكتب ٕالبغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل، تح: شعيب األرناؤوط وأخرون ، ط-ٔ

  .ٖٜٛٔاإلسالمي ، دمشق ، 
زيدان، عبد الكريم ، المفصل في احكام المرأة والبيت المسمم في الشريعة االسالمية، -ٕ
 . ٖٜٜٔم(، -، موسسة الرسالة، )دٔط

-السباعي ، مصطفى،  السنة ومكانتيا في التشريع، دار الوراق ،المكتب االسالمي ،)د-ٖ
 . ٕٓٓٓم(، 

 ،ٜٜٛٔم(، -، )دٕاالسالم، ط أبو االشبال ، أحمد محمد شاكر، نظام الطالق في-ٗ
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 االستلزام احلواري يف مناذج من اخلطاب الشعري
ا (

ً
 ) شعر مشتاق عباس معن امنوذج

 
 د. ىديل حسن عباسم.

 / قسم المغة العربيةكمية اإلمام الكاظم ) ع( لمعموم اإلسالمية الجامعة 
 لممخصا

يعّد الشعر نكعنا ميمنا مف أنكاع الفنكف األدبية منذ الِقدـ ؛ إذ يمّثؿ العنصر األكؿ مف عناصر           
فاظو كما ىذه الفنكف كمف بعدِه جاء النثر بفنكنو المتعددة . اعتمدت الباحثة ىذا النكع في الدراسة لقّكة أل

ختمج نفسو مف مشاعر كأحاسيس عمى كفؽ المكقؼ كالسياؽ يعّبر بيا الشاعر عّما ي يحممو مف تعابير 
 الذم يطرأ عميو . 

ؿ بشخص الدكتكر ) مشتاؽ عباس معف ( ؛ لككنو عمدْت الباحثة دراسة الشعر الحديث المتمثّ           
الذم   كقد اختارْت الباحثة مكضكع االستمزاـ الحكارم ،المشّجع األّكؿ لدراسة ىذا النمط مف الدراسات
تحدث خالؿ الحكار كالطريقة ( التي  ،كالعالقة ،كالكيؼ ،يتكّكف عف طريؽ خرؽ أحد المسّممات ) الكـ

 .سكاء أكاف ىذا الحكار بيف طرفيف أـ أطراؼو متعددة 
Abstract 

     Poetry has been an important type of literary art since ancient times, as it 

represents the first element of these arts and then came prose with multiple arts. 

The researcher adopted this type in the study because of the strength of his 

words and the expressions he carries to express the poet's own feelings and 

feelings according to the situation and context  .                                                           

The researcher deliberated the study of modern poetry represented by the person 

of Dr. (Mushtaq Abbas Maan); being the first promoter to study this type of 

studies, the researcher has chosen the subject of dialogue necessitated by the 

breach of one of the axioms (quantity, quality, relationship, and method) that 

occur during the dialogue This dialogue was between two parties or multiple 

parties .                      
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 المبحث األول : مياد عن التداولية مفيوميا نشأتيا وأنواعيا : 
 مفيوم التداولية : 

ا لغكينا محضن  التداكلية ليستْ        بكصؼ كتفسير البنى المغكية كيتكقؼ ا يكتفي عممن  ،اعممن
كلكنيا عمـ جديد لمتكاصؿ يدرس الظكاىر المغكية في مجاؿ  ،حدكدىا كأشكالياعند 

 (ٔ)االستعماؿ . 
كلفظ  (ٕ)تعد التداكلية )) مف مجاالت البحث المغكم المعاصر الميمة (( .           

( الذم يرجع إلى   pragmaticsالتداكلية يعد المقابؿ األشير لممصطمح اإلنكميزم ) 
 (ٖ)الفيمسكؼ ) تشارلز مكريس ( . 

 ذكر منيا : فت التداكلية تعريفات عديدة يُ كقد ُعرّ      
سة المغة في االستعماؿ أك في التكاصؿ ؛ ألنيا تشير إلى أف المعنى  ليس . )) ىي درأ

فصناعة   ،كال المتمقي كحده ،كال يرتبط بالمتكمـ  كحده ،ا متصال في الكممات كحدىاشيئن 
 ،كاجتماعي ،المعنى تتمثؿ في تداكؿ المغة بيف المتكمـ كالمتمقي في سياؽ محدد ) مادم

   (ٗ)معنى الكامف في كالـ ما (( .  إلى الكصكالن  ،كلغكم
 (٘)ا في تراكيب المغة (( .. )) ىي دراسة جكانب السياؽ  التي تستقر شكمين ٕ
. ) ىي العمـ الذم ُيعنى بالشركط الالزمة لكي تككف األقكاؿ المغكية مقبكلة كناجحة  ٖ

 . (ٙ)كمالئمة في المكقؼ التكاصمي الذم يتحدث فيو المتكمـ (( 
كقد  (ٚ)كؿ ما تقدـ يتضح أف التداكلية ُتعنى بػ ) عمـ االستعماؿ المغكم ( .  بعد        

ُعبر عف التداكلية بػ ) سمة ميمالت المسانيات ( كذلؾ ال يعني التقميؿ مف شأنيا  بؿ عمى 
فكؿ ظاىرة عجزت المسانيات عف  ،العكس مف ذلؾ ؛ كذلؾ ألنيا تمثؿ نظرة عامة لمغة 

، كبذلؾ فيي تقـك بإزالة الغمكض عف عناصر التكاصؿ بحث التداكلي لمحميا  ُعّدت مجاالن 
 (ٛ)المغكم . 
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كىذا يعني أف غالب  ،كىناؾ رأم يذىب إلى أف البالغة تداكلية في صميميا        
 (ٜ)مصطمحات البالغة  يمكف دراستيا عمى كفؽ منيج التداكلية  . 

 نشأة التداولية : 
ـ عمـ اإلشارة إلى عندما قسّ  ٖٜٛٔاكلية مع )  مكريس ( عاـ كانت بداية ظيكر التد      

النحك كعمـ الداللة كالتداكلية ؛ كذلؾ ألنو عرؼ النحك بالعالقة الشكمية لمعالمات  كالداللة 
 ٕٜٙٔكالتداكلية عالقة العالمات بمفسرييا . ثـ جاء أكستف  ،عالقة العالمات باألشياء

ثـ بعدىا  ،ٜٙٚٔك  ٜٜٙٔطكرىا سيرؿ في عامي ككضح أحداث الكالـ في عدة أصناؼ 
 (ٓٔ).  ٜ٘ٚٔجاء غرايس ليبمكر  مبدأ التعاكف في التحاكر عاـ 

بعد ىذا العرض يتضح أف المبادرات األكلى لمتداكلية كانت فمسفية كليست لسانية ؛         
 مثؿ أكستف  المبادرات األصمية في حقؿ التداكلية لـ تأِت مف لسانييف بؿ مف فالسفة إذ إفّ 

 كغرايس . 
تأثير كبير في مسار الدرس فالفالسفة إذف ىـ الذيف اكتشفكا الحقؿ التداكلي ككاف ليـ       
 .(ٔٔ)المغكم

تشارلز كىك : تيار ) كبذلؾ يتضح أف ىناؾ تياراف رئيساف في تأسيس التداكلية أال          
 . (ٕٔ)تف كسيرؿ كغرايس(مدرسة أكسفكرد(  المتمثؿ بػ )أكستيار ) ( كمكريس

 مجاالت البحث التداولي : 
اتفؽ معظـ العمماء كالدارسيف عمى مجمكعة مف المجاالت التداكلية  كىي عمى       

 : التكالي
 المؤشرات .  .ٔ
 االفتراض المسبؽ .  .ٕ
 االستمزاـ الحكارم أك التخاطبي  .  .ٖ
 (ٖٔ)أك أحداث الكالـ .  ،األفعاؿ الكالمية .ٗ
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 المؤشرات :  أوال :  
كىي المتكمـ كالمتمقي كزمف  ،حيؿ إلى مككنات السياؽ االتصاليكىي تعبيرات تُ         

المنطكؽ كمكانو ... إلخ . كىذا يعني أف ىذه التعبيرات  غير مستقمة عف السياؽ المتبدؿ 
ياؽ ا عمى السا تامن كليا مجاالت أخرل  ؛ كذلؾ ألنو في كؿ مكاف ىناؾ كممات تعتمد اعتمادن 

 (ٗٔ)الذم تستعمؿ فيو .
  ثانيا : االفتراض المسبق :  

و ا ؛ إذ عندما يكجّ كىك المعمكمات المشتركة بيف المتكمـ كالمتمقي المعركفة سابقن        
فالمفترض أف  ،ا . مثاؿ : أغمؽ النافذةـ حديثو إلى المتمقي يفترض أنو معمـك لو سمفن المتكمّ 

 (٘ٔ)النافذة مفتكحة كىكذا  . 
 ثالثا : االستمزام الحواري  : 

يرجع البحث في ىذا المجاؿ  إلى الفيمسكؼ ) غرايس ( ؛ إذ كانت نقطة البدء لديو        
أف الناس في حكاراتيـ قد يقكلكف ما يقصدكف كقد يقصدكف أكثر مما يقكلكف كقد يقصدكف 

  (ٙٔ)يقكلكف  . عكس ما 
ج التركيب عف معناه الحرفي التقريرم إلى معنى كيقصد بػ ) االستمزاـ الحكارم ( خرك        

يي كالنداء نفي إطار خركج األمر كال كىك ما بحثو السكاكي ،آخر يستمزمو  كيفرضو المقاـ
  (ٚٔ)كاالستفياـ  عف مقتضى الظاىر  . 

 كاالستمزاـ الحكارم يقـك عمى أربعة مبادئ كىي :       
 مبدأ الكم :  .1

 ما يتطمبو السؤاؿ مف أف تزيد عميو أك تنقص منو . يعني أف يككف الجكاب بمقدار 
 مبدأ الكيف أو النوع :  .2

أم أف يككف الجكاب  ،كالتقؿ ما ليس عندؾ دليؿ عميو ،ال تقؿ ما تعتقد أنو غير صحيح
 ا . صحيحن 
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 مبدأ المناسبة أو الوثاقة :  .3
 بالسؤاؿ .  أم أف يككف الجكاب ذا صمة ،أف تككف المساىمة في الحديث مناسبة لممقاـ

 مبدأ الطريقة أو الييئة :  .4
لية مف الغمكض كالتالعب كخا ،كمنتظمة ،أف تككف المساىمة في الحديث مكجزة

   (ٛٔ).باأللفاظ
كىذه  ،عند ذلؾ ينشأ ) االستمزاـ الحكارم (مخالفة أحد ىذه المبادئ األربعة كعند        

ا مع قكاعد السمكؾ ( الذم يتعارض غالبن المخالفة يمكف تسميتيا  بػ ) التأدب في الكالـ 
 (ٜٔ)المتضمنة في مبدأ التعاكف . 

 ا : األفعال الكالمية : رابعً 
و عمى األفعاؿ الكالمية مف الفالسفة ) جكف أكستف ( ؛ إذ درسيا أكؿ مف نبّ       

كانت  باستفاضة كىذه األفعاؿ صميـ التداكلية المغكية ؛ ألف التداكلية في نشأتيا األكلى
  (ٕٓ)مرادفة لألفعاؿ الكالمية . 

 كيشتمؿ الفعؿ الكالمي عمى ثالثة أفعاؿ :     
 الفعل المفظي :  .1
طمؽ عميو حدث القكؿ) ) كيتألؼ مف أصكات لغكية تنتظـ في تركيب نحكم صحيح كيُ   

 (ٕٔ)كلو مرجع يحيؿ إليو (( .  ،ينتج عنو معنى محدد كىك المعنى األصمي
 : الفعل اإلنجازي .ٕ

 (ٕٕ)) كىك ما يؤديو الفعؿ المفظي مف معنى إضافي يكمف خمؼ المعنى األصمي (( . )
 الفعل التأثيري :  .3

مثاؿ عمى ذلؾ : )  (ٖٕ)كيقصد بو األثر الذم ينتج عف الفعؿ اإلنجازم لدل السامع . 
 ،أما الحدث اإلنجازم فيك األمر برمييا ،ارميا ( فإف فعؿ القكؿ ىك التمفظ بذلؾ المفظ

 (ٕٗ)عؿ التأثيرم ىك اإلقناع برمييا . كالف
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 ـ ) أكستف (األفعاؿ الكالمية عمى أساس قكتيا اإلنجازية عمى خمسة أقساـ : كقد قسّ     
 ا يصدر مف قاضو أك حكـ  . أفعاؿ األحكاـ : ىي التي تمثؿ حكمن  .ٔ
 نحك : الطرد أك التعييف .  ،أفعاؿ القرارات : كتمثؿ اتخاذ قرار .ٕ
 كالضماف . ،نحك : الكعد ،ثؿ تعيد المتكمـ بفعؿ معيفأفعاؿ العيد : كتم .ٖ
 نحك االعتذار أك الشكر .  ،أفعاؿ السمكؾ : كتككف رد فعؿ لحدث ما .ٗ
 ،نحك : االعتراض ،أفعاؿ اإليضاح : كتستعمؿ إليضاح كجية نظر أك بياف رأم .٘

 (ٕ٘)المكافقة .  ،اإلنكار ،التشكيؾ
 
عمى األعمال الشعرية لمدكتور  م الحواري ستمزااال تطبيقات : المبحث الثاني 
 :   مشتاق عباس معن ()

عمى كفؽ ما تكضح مف صفحات سابقة سيتـ التطبيؽ عمى المجاؿ الثالث مف         
ا لثباتو مقارنة بالمجاالت مجاالت البحث التداكلي أال كىك ) االستمزاـ الحكارم ( ؛ كذلؾ نظرن 

 األخرل  . 
 الفرات ( :  لى المذبكح بحدّ جاء في قصيدة ) إ    

  الموتِ  كفّ  صافحتُ 
 ..... عّل دماك 

  تورق في الثرى  .... لتكونكَ 
 توقظ في الفضا عرقا 
 لينبض في فؤاد الريح 

 (26)صاعقة ... تكونك 
 :األكؿ ،ف حمكلة داللية متضمنة لمعنييفيمحظ في ىذه األبيات أف الشاعر أراد أف يككّ      

ك) اإليراؽ في الثرل( كما إلى ذلؾ مف ألفاظ تمثؿ  ،كؼ المكت (حرفي كىك )مصافحة 
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أما المعنى المستمـز الذم خرجت إليو ىذه الحمكلة  ىك ) المكت مف أجؿ  ،معاف و صريحة
الكطف كالدفاع عنو بشتى الكسائؿ ( ؛ كقد تبيف ىذا المعنى المستمـز بكساطة لحظ القكة 

كر قبؿ قميؿ بػػ ) مصافحة كؼ المكت ( ك ) اإليراؽ في اإلنجازية لألبيات المتمثمة كما ذ ُ 
 الثرل ( . 
ا معنى ) أنو أحب المكت ألجؿ كعبارة ) صافحت كؼ المكت ( تستمـز حكارين         

كىي خرؽ لمسممة الكيؼ أك النكع  ؛ ألف العبارة ليس فييا ما  ،الكطف ( بدليؿ المصافحة
 يمكف البرىنة عميو . 

( ؛ إذ حذفت حرؼ الالـ مف )  المعنى المستمـز في قكلو ) عّؿ دماؾككذلؾ يمحظ      
 ( لغرض اإليجاز كىك خرؽ لمسممة الكـ . لعؿ

أما قكلو ) لينبض في فؤاد الريح صاعقة تككنؾ ( فقد انتقؿ فيو مف معناه الحرفي        
مف أجؿ  المكت لمسممة الكيؼ ؛ فقد عبر بذلؾ  أفّ  إلى المعنى المستمـز بكساطة خرقو

 الكطف كالدفاع عنو يعني البقاء حيان خالدان في التاريخ . 
 كما جاء في قصيدة ) في فجر و ما ... ستمكت الكالدة ( :         

 وال تبح  اخفض نداكَ 
 والجم رؤاك ..

 قد ..  ،فإن في الصبح الرؤى
 اخفض نداك وال تبح .. 

 (27)اخفض نداك ... 
معنى صريح متمثؿ في أفعاؿ األمر الكاردة كعالقتيا بما  ،اقتضت األبيات معنييف       
و ال يريد لمصبح أنّ  ف فيو المرِسؿ كمعاف و ضمنية تمثمت بالمحتكل القضكم الذم بيّ  ،بعدىا

كذلؾ بكساطة القكة اإلنجازية الحرفية التي تمثمت  ،أف يأتي لخكؼ و في نفسو مف شيءو ما
؛ إذ عّبر تكرار العبارة نفسيا عف تأكيده لمغرض مرات قكلو : ) اخفض نداؾ ( ثالث بتكرار 

 الذم يريده كىك عدـ رغبتو في بزكغ الفجر . 
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قد .. ( ؛ إذ خرؽ  ،ككذلؾ تمثؿ المعنى المستمـز في قكلو : ) فإف في الصبح الرؤل     
 ذم الالشاعر ىنا مسممة الكـ لغاية في نفسو أال كىي التأكيد عمى عدـ بزكغ ذلؾ الفجر ال

إذ إّف ذكره لمحرؼ ) قد ( كالسككت بعده يفتح األفؽ بعيدنا  ،ُيعمـ   ماذا سيحصؿ فيو ؟
تأمالت نحك لممتمقي كي يتخيؿ ما كاف الشاعر يريد إيصالو مف شعكر كما يخالج نفسو مف 

  ذلؾ الفجر . 
 كأيضان ما جاء في قصيدة ) في فجر و ما .. ستمكت الكالدة ( :     

 ألٌق .. 
 رؤيا .. ىي ال

 وما في ىذه ألق .. ؟ !  ،ألٌق ىي الرؤيا
 ألٌق .. ىي الرؤيا ؟ !

 فاسرع  .. فما في ىذه ألق .. 
 واغرس دماه في دمك 

 وأطفئ رؤاه بقدمك 
 واسرع .. فما  في ىذه .. ألق ! 

 ،المعنى الحرفي الصريح في ىذه األبيات متمثؿ في مجمكع معاني ىذه المفردات إفّ       
معنى الضمني فيتمثؿ بالقكة اإلنجازية المتككنة مف تكرار قكلو ) ألؽه ىي الرؤيا (، أما أما ال

؛ إذ يرل الشاعر أف الدنيا تبدك  الشعرم  المعنى المستمـز فيظير مف خالؿ متابعة الخطاب
نما  زاىية كمضيئة كمشرقة لكف ىذا ىك يتضح  ،عمى العكس الظاىر فميس األمر كذلؾ كا 

و يجب عميو ) كما في ىذه ألؽ (. ككذلؾ بّيف الشاعر في حكاره لممخاطب أنّ ذلؾ بقكلو : 
؛ إذ ال يمكف ألحد أف يتنّبأ ما تخبئ لو األقدار فعميو خمص مف عدّكه قبؿ أف يسبقو بذلؾ الت

ا .    الحذر دائمن
 :ما جاء في قصيدة ) تحكالت الدليؿ ( ) أريقط (     
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 ينحني كي يستدير وطريقي 
 األرض أبذرت الخطى فوق ترابيا .. فحرثت 

  (28)وطريقي يستدير 
مقتضيات القكؿ تضمنت  فّ إت كانت ذات حمكلة و داللية ؛ إذ يمحظ ىنا أف األبيا        

ينحني كي يستدير ( طريقي فعند قكلو : ) ،معاف و ضمنية أراد أف يبرزىا الشاعر إلى المتمقي
ا كالمتحرؾ فجعؿ بذلؾ الثابت متحركن  ،فسوفالطريؽ ثابت كلكف الذم يستدير ىك الشخص ن

االستمزاـ أال كىي مسممة)  ا استمـز معنىن حكاريان خرؽ بو مسممة مف مسمماتممّ  ،اثابتن 
فخطاه قد رسميا  ،أخرل( . كىك بتمؾ العبارة أراد أنو سيغير كجيتو إلى كجيةو الكيؼ

  لنفسو .  الذم  كضعو جديدة كالطريؽ الجديد ككضعيا كي يسير عمى كفؽ الرؤية ال
 الت الدليؿ ( ) أريقط (: كجاء في قصيدة ) تحكّ        

 (29)الصبح يموييا الغروب  أو كساقِ 
ىنا في ىذا البيت يمحظ أيضا أّف مقتضيات القكؿ قد تضمنت معاف و عرفية كأخرل        

غركب كال بد مف محمو ال حكارية مستمزمة ؛ فالمعاني العرفية تمثمت بأف الصبح قد غدا كحؿّ 
كذلؾ بجعمو لمصبح  ،أما المعنى المستمـز  فقد تضمف خرؽ الشاعر لمسممة الكيؼ ،ذلؾ

و يمشي فكأن ،ساقان . كقد ذكر ذلؾ ليبيف أف الصبح رائح غادو ال محالة ليحؿ محمو الغركب
 ؛ إذ ال بّد مف غركب الشمس كحمكؿ الصبح كالعكس مف ذلؾ . بكساطة تمؾ الساؽ كىكذا 

 جاء في قصيدة ) خازكؽ ( :         
 كشمسين عمت جفنييما الحمرة 

 الشروق  تبزغ األولى عمى كفّ                                   
 لتنام الثانية 

   (30)فوق أىداب الغروب                                   
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ىنا في قكؿ الشاعر تتضح مقتضيات القكؿ كالحمكلة الداللية ليذه األبيات مف خالؿ        
أما المعنى  ،فالمعنى الحرفي ىك تشبيو طريقو بشمسيف ،معناىا الحرفي كالمعنى المستمـز

المستمـز فيك كاضح في قكلو ) تبزغ األكلى عمى كؼ الشركؽ ( كذلؾ داللة عمى طمكع 
كلو ) لتناـ الثانية فكؽ أىداب الغركب ( كذلؾ داللة عمى أفكؿ كق ،الشمس كقت شركقيا

الشمس خمؼ الغركب كذلؾ بقرينة األىداب المالزمة لمعينيف . كقد خرؽ الشاعر بذلؾ 
 مسممة الكيؼ مف مسممات االستمزاـ . 

 جاء في قصيدة ) شيادتي بعد غيبة الحالج ( :       
 ليغادر صحو الموت 
   (31)إلى صحو الموت ؟                          

ثابتة ال ىك ككف الشاعر باؽ و عمى حالة و يمحظ  ىنا أف المعنى القضكم العرفي        
؛ إذ عّبر ىنا تعبيرنا دقيقنا عف مف صحك المكت إلى صحك المكت ؟  فكيؼ يغادر ،تتغير

مكت ( إّنما يدّؿ كذلؾ بّيف سكء حالو في ىذه األكقات ؼ ) صحك ال ،كعدـ تغّيرهثبات حالو 
كىنا يستمـز الشاعر معنىن آخر بكساطة خرقو لمسممة عمى بداية األلـ كما كاف يمّر بو . 

 المالءمة أك الطريقة التي كظؼ الشاعر بيا ألفاظو . 
كالقكة اإلنجازية متمثمة بقكلو : ) صحك المكت ( كقد قصد بذلؾ أنو باؽ و عمى حالو       

 ف و إلى مكاف . ميما غادر كانتقؿ مف مكا
 ككذلؾ قكؿ الشاعر بعد ذلؾ البيت :         

 ياكأس ... أتعبو السكر 
 ورسول .. أتعبو اهلل 

 تذرف كّل صباح /مساء  
    (32)ألف شريعة .                             
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المعنى األكؿ ىك المعنى الحرفي الصريح الذم  ،يتضح مف قراءة األبيات معنييف      
كىذا ال يمكف صدكره  ،في قكلو : ) كرسكُؿ أتعبو اهلل (  لقارئيا أكؿ كىمة كأّنيا كفريتبيف 

 مف مرسؿو مسمـ إلى متمؽ و مسمـ .
كالمعنى المستمـز الحكارم الذم خرج إليو الشاعر كىك أف ذلؾ الرسكؿ الذم قصده          

يتضح مما جاء بعد ذلؾ  كذلؾ ،الشاعر قد القى ما القى مف معاندة كجحكد مف قبؿ الكفار
ىنا  ،يحمك لو مّما أتعب ذلؾ الرسكؿ البيت في قكلو : ) ألؼ شريعة (، فكؿ ه ماض و لما

 عّبر عف الكضع الراىف الذم كاف كما زاؿ قائمنا مف فرقة كِشقاؽ . 
أداة النداء بقكلو : ) كرسكؿ ( مما خرؽ قد أكجز كاختصر بحذفو  وككذلؾ يمحظ أنّ        
 لكـ لدل المرِسؿ . مسممة ا
 ما جاء في قصيدة ) ألني البحر ال أستقر عمى جبيف الرمؿ (:      

 وطرتُ  فوق نجمة ألسكن الغيمات 
 ... عّل أيادييا التي صافحيا اإللو 
 (33)تحضنني                                     

ستمزامي الذم أراده تضمنت ىذه األبيات حمكلة داللية تمثمت بالمعنى الحكارم اال      
كقد  ،الشاعر كىك انتقالو مف مكاف إلى آخر لعؿ ذلؾ المكاف يككف أفضؿ مف الذم كاف فيو

يو مف الشر بحفظ أك التي صافحيا اإللو تحضنني ( أم تعبر بذلؾ عف قكلو ) عّؿ أيادييا 
 اهلل كرعايتو . 

جاز في ) عّؿ ( مما خرؽ كقد استمزمت معاف و حكارية كقكة إنجازية تمثمت باإلي        
 كنسبة األيادم إلى الغيـك مما خرؽ مسممة أخرل كىي مسممة الكيؼ .  ،مسممة الكـ

 ما جاء في قصيدة ) انكسار ( :       
 تداعبني المرايا 

 ترسم العينان وجيا غير وجيي 



 الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 

 
 

 

 
522 

 تبعث األصوات حولي 
 تشاطرني مكاني 

 (34)م . ترتمي في غرفتي التعبى التي لم تسترح قط بنو 
مف خالؿ لحظ ىذه األبيات يتضح أف الشاعر أراد بيا أف يبيف معنىن قضكيان أال         

ّف الناظر إكصؿ إلى غرفتو التي يسكنيا ؛ إذ كىك التعبير عف تعبو الذم استفحؿ بو حتى 
ليا يراىا ككأنيا تعبى كما ىك الشاعر كذلؾ بحكـ المجاكرة .كقد تبيف ذلؾ مف خالؿ لحظ 

اإلنجازية المتمثمة في قكلو : ) تداعبني المرايا ( ك ) غرفتي التعبى ( فكميا تعبر عف  القكة
 يا الشاعر إليصاؿ مراده إلى المتمقي .صيغ أسمكبية  كظفّ 

 كجاء بعدىا بأبيات قكلو :      
 يدوس السطح أشالئي 

 يظل يدوس          
 يدوس                     

 (35)يدوس                            
يدكس ( ؛ إذ ىنا المعنى الحرفي متمثؿ في القكة اإلنجازية المتضمنة تكرار لفظة )        

أما المعنى الحكارم المستمـز فمتضمف في خرقو  ،انكساره المتكرر يؤكد الشاعر بذلؾ 
 ل إلى تككيد كجعو كانكساره . لمسممة الكـ ؛ فتكرار لفظة ) يدكس ( أدّ 

 ة ) مكابدات أنا ( : ما جاء في قصيد
 كان يقسو عمي 

 يأكل صحبي 
 وينقر فوق رؤوس األحبة  ... 

 أتبقى عجافا زىوري !؟ 
 وتيبس أشذاؤىا كل حين !؟ 
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أما القكة  ،إف المحتكل القضكم ليذه األبيات متضمف في ضـ معاني مككناتيا      
اـ اليمزة ( ىذا ما يخص اإلنجازية فتتمثؿ بقكؿ الشاعر ) يأكؿ صحبي ( ك ) أداة االستفي

كقد قصد  ،بقاء أزىاره ذابمةحكارم المستمـز ىك إنكار الشاعر أما المعنى ال ،المعنى الصريح
 ،. فالمعنى المستمـز ىك اإلنكاربذلؾ أّنو باؽ و عمى حالو لـ يتغير شيء مما كاف عميو 

 ر . إنكار بقاؤه عمى ىذه الحاؿ عمى الرغـ مف محاكالتو العديدة لمتغيي
كقد عبر الشاعر بقكلو : ) يأكؿ صحبي (عف تأنيب ذلؾ األب ليـ كتكبيخو إلييـ      

 ليتكجيكا الكجية الصحيحة كالسير نحك الطريؽ المستقيـ . 
 ما جاء في قصيدة ) عندما يستفيؽ المساء ( :      

 حتى المرايا السابقات 
 أخاف من صفحاتيا                        

 لئال تحتويني عينيا !  ،فأكسرني                       
 وأظل ما بين الترقب 

 والترقب                          
 والترقب ....                                 

 (36).. أي غدٍ  سوف يأتيني إذن ؟ !                             
مف خالؿ معاف و صريحة كأخرل  ىنا في ىذه األبيات التي تحمؿ حمكلة داللية        

فالمعنى الصريح متضمف في قكتيا اإلنجازية المتمثؿ بتكراره لمػ ) الترقب ( كذكره  ،ضمنية
أما المعاني الضمنية فتتمثؿ بالمحتكل القضكم الذم بيف فيو  ،ألداة االستفياـ ) أّم (

ؾ يظؿ مترقبا مف المستقبؿ الشاعر أّنو يخاؼ مف ذكرياتو التي تطارده إلى كقتو الحالي ؛ لذل
فإف كاف حاضره ىكذا فكيؼ  ،كذلؾ بكساطة االستفياـ الذم خرج إلى االستيزاء كالسخرية

 سيككف مستقبمو ؟ 
 ما جاء في قصيدة ) ثالث كصايا .. لرفات رفيؽ تفحـ ( :       
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 فالنجوم التي ػػ 
 تعشق الميل :                    

  (37)ال يرتضييا النيار .                                    
 

ر الشاعر عف معاف و ضمنية متمثمة بالمعاني الصريحة في قكتيا اإلنجازية ىنا عبّ      
كذلؾ في قكلو : ) تعشؽ الميؿ كيرتضييا النيار ( ؛ إذ نسب العشؽ لمنجـك كنسب الرضا 

لممتمقي كىك أّف  ينو د أف يبالذم قصده المرِسؿ كأرالمنيار . كىذا يؤدم إلى المعنى المستمـز 
 كما قاؿ الشاعر :  ،مف أراد البقاء في العتمة فمف يرتقي أبدان 

 وَمن يتييب صعود الجبال                          يعش أبد الدىر بين الحفر 
 ما جاء في قصيدة ) كجع اآلف (:               

 لعّل اآلتي أصفى  
 وجع) اآلن(  ألدغدغ                         

 بمحن اآلتي 
 وأربت فوق .. اآلتي                        

 (38)لعمي ..                                          
كينشد إلى  ،ر الشاعر عف كاقعو كحاضره المرير المممكء بالكجع كاآلىاتىنا عبّ         

 م المستمـز  مف قراءة األبيات . المستقبؿ أف يككف مغايران لحاضره كىذا ىك المعنى الحكار 
كىذه األبيات تستمـز حكاريان معاف و أخرل ىي اإليجاز في قكلو ) لعمي ( فقد اقتضى         

قادـ ؛ إذ إّف ترؾ العبارة يتكقعيا الشاعر في مستقبمو ال ىذا اإليجاز التعبير عف أشياء عديدة
تغيير في المستقبؿ قد يككف التغيير مفتكحة تجعؿ المتمقي يتكّقع ما سيؤكؿ إليو حالو مف 

 .  نحك األفضؿ أك العكس 
 ما جاء في قصيدة ) سيأتي الغريب غدان ( :           
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 أّواه .. 
 كم سينزف ذاك الغريب           

 (39)أحالمو                                          
) كـ ( كقد ة في أداة االستفياـ ا تمثؿ بالقكة اإلنجازيتضمف ىذا البيت معنىن صريحن       

 أّف ىذا الشخص سيظؿ ينزؼ كينزؼ . دؿ محتكاىا القضكم 
فالمرِسؿ يتكجع مف  ،ر كالتكجعأما المعنى الضمني فيتمثؿ بخركج االستفياـ إلى التحسّ      

كقد أّكد عبارتو بمفظة ) أّكاه ( لتأكيد  نزيؼ ىذا الغريب كضياع أحالمو التي كاف ينشدىا 
 . و كحسرتو عمى ىذا الغريب حزن

 ما جاء في قصيدة ) إلى البحر اليادئ . . بحيرة خالد ( :        
 اهلل .. ياىذا السكون المستديم  !

 كيف استطمت 
 (40)ونمت في حجر الرمال ؟                    

 ىنا في ىذه األبيات يظير المعنى الحكارم المستمـز مف خالؿ خركج صيغة النداء      
 كاالستفياـ إلى التعجب كىنا خرؽ لمسممة الكيؼ . 

الؿ ) يا ( لمنداء ك)اليمزة ( لالستفياـ فمف خالحرفيف مثمت القكة اإلنجازية ىنا بكقد ت        
الذم تضّمف تأكيده  كالمعنى القضكم لمعبارة ينشأ المعنى الحكارم المستمـز  ذيف الحرفيف ىا

 .لحالة الكاحدة كعدـ التغيير عمى الرغـ مف محاكالتو مسألة دكاـ الرككد كالثبات عمى ا
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 الخاتمة ونتائج البحث : 
 تكضيح أىـ ما ُلكحظ في مسار البحث :  مكفيُ 

كالتعبير عنيا بسّمة الميمالت زادىا تأكيدنا عمى  ،ىي عمـ استعماؿ المغة ،التداكلية .ٔ
أـ اجتماعية .. إلخ  ،سفية أـ لغكيةككنيا مرتبطة بالعديد مف المجاالت سكاء أكانت فم

 . 
أـ  ،أـ لنكعو ،يمثؿ خرقنا لمحكار سكاء أكاف خرقنا لمقدار الكالـ ،االستمزاـ الحكارم .ٕ

 لمطريقة أك الكيفية التي ُيقاؿ بيا الحكار . 
ىي أّنو ميما حاكؿ تغيير ماضيو ما زاؿ يالحقو  ،حاكؿ الشاعر إيصاؿ فكرة محددة .ٖ

 المتعددة كالمستمرة .  اكالتو عمى الرغـ مف مح
سكاء أكاف متمثالن في  ،استعمؿ الشاعر عدة اختراقات ألنكاع االستمزاـ الحكارم .ٗ

 أك المالءمة .  ،أك الكيؼ ،اختراقو لمسممة الكـ
 ،الخرؽ الظاىر في الخطاب الشعرم لمشاعر تمّثؿ أساسنا بخرقو لمسممة ) الكيؼ ( .٘

 ،ارات مجازية مثؿ : ) مصافحة كّؼ المكت (التي تحصؿ مف خالؿ استعماؿ عب
 كىذا ىك الغالب في الخطاب الشعرم . 

كي يضيؼ عنصر اإلثارة  ،اعتمد الشاعر في شعره ترؾ التكقعات مفتكحة لممتمقي .ٙ
ىذا العنصر الذم غالبنا ما يقكم الخطابات سكاء أكانت خطابات  ،كالتشكيؽ لمقارئ

 أـ نثرية .  ،شعرية
تأثرنا بالطبيعة ؛ إذ غالبنا ما كاف يذكر أشكاالن مختمفة كذكره لمشمس كاف الشاعر م .ٚ

 كالبحر كالرمؿ في رسمو لصكره الشعرية المختمفة . 
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 اليوامش : 
                                                 

 .  ٙٔينظر : التداكلية عند العمماء العرب :  1ٔ
 . ٔاألفعاؿ اإلنجازية في العربية المعاصرة :  ٕ
 .  ٜٙكينظر : لسانيات الخطاب  :   ،ٔينظر : المصدر السابؽ :  ٖ
 .  ٖالمصدر السابؽ :  ٗ
 . ٖالمصدر السابؽ :  ٘
 .  ٔاألفعاؿ اإلنجازية في العربية المعاصرة :  ٙ
 .  ٕ٘ينظر : التداكلية عند العرب :  ٚ
 . ٜٛكينظر : شظايا لسانية :  ،ٕٚينظر : المصدر السابؽ :  ٛ
 .  ٙٚكينظر : لسانيات الخطاب :  ،ٜٛػػ  ٜٚ: بالغة الخطاب كعمـ النص :  ينظر ٜ

 .  ٜٛينظر : شظايا لسانية :  ٓٔ
 .  ٜٓػػ  ٔٛينظر : المصدر السابؽ :  ٔٔ
 . ٙاألفعاؿ اإلنجازية :   ٕٔ
 .  ٜ٘كينظر : شظايا لسانية : ،ٛينظر : األفعاؿ اإلنجازية  :  ٖٔ
 . ٛينظر : األفعاؿ اإلنجازية :  ٗٔ
 .  ٖٔكينظر : التداكلية عند العمماء العرب  :  ،ٜينظر : المصدر السابؽ :  ٘ٔ
 .  ٜينظر : األفعاؿ اإلنجازية  :  ٙٔ
كينظر : التداكليات عمـ  ،ٜ٘ٔكينظر : نظرية الفعؿ الكالمي :  ،ٗ٘ٔػػ  ٖ٘ٔينظر : مفتاح العمكـ :  ٚٔ

 .  ٜٕٙاستعماؿ المغة : 
كينظر  ،ٜكينظر : األفعاؿ اإلنجازية :  ،ٖ٘بحث المغكم المعاصر : ينظر : آفاؽ جديدة في ال ٛٔ

 . ٜٛ:شظايا لسانية : 
 .  ٜينظر : األفعاؿ اإلنجازية :  ٜٔ
ػػ  ٖٕٕكينظر : لسانيات الخطاب األسمكبية كالتمفظ كالتداكلية  :  ،ٓٔينظر : المصدر السابؽ :  ٕٓ

ٕٕٗ  . 
 . ٚٗ آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر : ٕٔ
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 .  ٚٗالمصدر السابؽ :  ٕٕ
 .  ٜ٘ينظر : شظايا لسانية :  ٖٕ
 .  ٜ٘ينظر : المصدر السابؽ : ٕٗ
 . ٛٗينظر : آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر :  ٕ٘
   ٖٓػػ  ٜٕاألعماؿ الشعرية :  ٕٙ
 . ٕٗاألعماؿ الشعرية :  ٕٚ
 . ٘ٙاألعماؿ الشعرية :  ٕٛ
 . ٜٙالمصر السابؽ :  ٜٕ
 .  ٙٚػػ  ٘ٚبؽ :المصر السا ٖٓ
 .  ٘ٛالمصدر السابؽ :  ٖٔ
 . ٙٛاألعماؿ الشعرية : ٕٖ
 .  ٜٙاألعماؿ الشعرية :  ٖٖ
 . ٔٔٔاألعماؿ الشعرية :  ٖٗ
 . ٗٔٔػػ  ٖٔٔاألعماؿ الشعرية :  ٖ٘
 .  ٜٚٔاألعماؿ الشعرية : ٖٙ
 . ٜٖٕاألعماؿ الشعرية : ٖٚ
 . ٕٔ٘ػ  ٕٓ٘المصدر السابؽ :  ٖٛ
 .  ٕٚٚاألعماؿ الشعرية :  ٜٖ
 .  ٜٕٔالمصدر السابؽ :  ٓٗ
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 المصادر : 
العراؽ ػػ بغداد : دار  ،األعماؿ الشعرية الكرقية غير الكاممة / د. مشتاؽ عباس معف .ٔ

 ـ  .  ٕٓٔٓ ،الفراىيدم
األفعاؿ اإلنجازية في العربية المعاصرة دراسة داللية كمعجـ سياقي / د. عمي محمكد  .ٕ

 ـ .  ٕٓٔٓق ػػ  ٖٔٗٔ ،اآلداب القاىرة : مكتبة ،حجي الصراؼ
القاىرة : مكتبة  ،آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر / د. محمكد أحمد نحمة .ٖ

 ـ .  ٕٔٔٓق ػػ  ٕٖٗٔ ،اآلداب
 ـ .  ٜٜٓٔ ،الككيت : مطابع السياسة ،بالغة الخطاب كعمـ النص  / د. صالح فضؿ .ٗ
إربد ػ األردف : عالـ الكتب  ،اعيمي عمكمالتداكليات عمـ استعماؿ المغة / حافظ اسم .٘

 ـ .  ٕٔٔٓ ،الحديث
 ـ .  ٕ٘ٓٓ ،بيركت : دار الطميعة ،التداكلية عند العمماء العرب /د. مسعكد صحراكم .ٙ
 ـ.  ٕٛٓٓ ،: دار اليقظة الفكرية،سكريا ،شظايا لسانية / د. مجيد الماشطة .ٚ
سكرية ػػ الالذقية :  ،التداكلية ( / صابر حباشةلسانيات الخطاب  ) األسمكبية كالتمفظ ك  .ٛ

 ـ . ٕٓٔٓ ،دار الحكار
بيركت : دار الكتب  ،لسانيات الخطاب مباحث في التأسيس كاإلجراء / د. نعماف بكقرة .ٜ

 ـ . ٕٕٔٓ ،العممية
 ،ق ( ٕٙٙمفتاح العمـك / أبك يعقكب يكسؼ بف محمد بف عمي السكاكي ) ت  .ٓٔ

 ـ .  ٖٜٚٔق ػػ  ٖٙ٘ٔ ،البابي الحمبيالقاىرة : مطبعة 
نظرية الفعؿ الكالمي بيف عمـ المغة كالمباحث المغكية في التراث العربي  كاإلسالمي  .ٔٔ

 ـ .   ٕٚٓٓ ،لبناف : ناشركف كالشركة المصرية العالمية لمنشر ،/ ىشاـ عبد اهلل خميفة



 الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 

 
 

 

 

462 

 آية حرمة األموال واألنفس يف القرآن الكريم
 دراسة حتليلية

 م.د. قيس عبد اهلل أحمد
 دكتوراه فمسفة أصول الدين ــ تخصص تفسير

 ألساسيةالجامعة المستنصرية ــ كمية التربية ا
 الممخص

بصفة خاصة، فبل بيع وال شراء  التراضي ىو أساس العقود بصفة عامة، وأساس المبادالت المالية
 التاارة ما لـ يتحقؽ الرضا.   إاارة وال شرةة وال ييرىا مف عقودوال

و المستيلؾ، فيةوف ربحو  تجػيط بيف المنػدور الوسػافعة، و البائع يقوـ بػلية تاارية نػالبيع عمو        
، ، وما أباحو مف مباحاتمحرمات ما نيى اهلل عنو مف و .عوضا عف أتعابو، و ليس أةبل للماؿ بالباطؿ

واؿوعدـ المشقة علييـ . فاهلل  ،الرحمة بالناس إنما ىو مف باب رحمتو وؼ بعباده ومف مظاىر ؤ ر  عزَّ
 قدرتيـ واستطاعتيـ . فيأنو لـ يةلفيـ إال بما ىو  ورأفتو 

قياـ النظاـ االقتصادي على األساس الربوي ياعؿ العبلقة بيف أصحاب األمواؿ و بيف العامليف و         
 الصناعة عبلقة مقامرة و مشاةسة مستمرة. في التاارة و

 اآليةعف  فقياءوالمفسريف ، حاوؿ الةشؼ عف بعض اآلراء التي ذةرىا بعض الىذا البحثو    
باحة التعامؿ  ؿ الماؿ بالباطؿ ومنع االعتداءػأة و اؿ و النفسػحرمة الم تحدثت عف التيالةريمة  وا 
 .   بالتراضي

Abstract 
 Consent is the basis of contracts in general, and the basis of financial 

transactions in particular, there is no sale, purchase, lease, company or other 

trade contracts unless satisfaction is achieved. 

       Selling is a useful business process, and the seller acts as an 

intermediary between the producer and the consumer. And what is forbidden by 

God from taboos, and permissible permissible, but is out of compassion for 

people, and not hardship them. God Almighty Raouf Baabad and manifestations 



 الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 

 
 

 

 

462 

of mercy and mercy that he did not cost them only what is in their ability and 

ability. 

        The establishment of the economic system on a riba-based basis 

makes the relationship between the owners of money and between workers in 

trade and industry a relationship of gambling and quarrels persistent. 

         This research, tried to reveal some of the views mentioned by some 

interpreters and jurists about the verse that talked about the inviolability of 

money and self and eat money falsehood and prevent abuse and permissible deal 

consensual. 

 الُمقدِّمـة
لمرسليف أبي القاسـ محمد الحمد هلل رب العالميف، والصبلة والسبلـ على سّيد ا

 ، وعلى آلو الطيبيف الطاىريف، وأصحابو المنتابيف وبعػد :المصطفى
 بصفة خاصة، التراضي ىو أساس العقود بصفة عامة، وأساس المبادالت المالية          

 التاارة ما لـ يتحقؽ الرضا.  فبل بيع وال شراء وال إاارة وال شرةة وال ييرىا مف عقود
و المستيلؾ،  تجػيط بيف المنػدور الوسػافعة، و البائع يقـو بػلية تاارية نػالبيع عمو        

ما نيى اهلل عنو مف  و .فيةوف ربحو عوضا عف أتعابو، و ليس أةبل للماؿ بالباطؿ
وعدـ المشقة علييـ .  ،الرحمة بالناس إنما ىو مف باب ،ا أباحو مف مباحاتوم ،محرمات

واؿفاهلل  قدرتيـ  فيأنو لـ يةلفيـ إال بما ىو  رحمتو ورأفتو وؼ بعباده ومف مظاىر ؤ ر  عزَّ
 واستطاعتيـ .

قياـ النظاـ االقتصادي على األساس الربوي ياعؿ العبلقة بيف أصحاب األمواؿ و         
 لعامليف في التاارة و الصناعة عبلقة مقامرة و مشاةسة مستمرة.بيف او 

 فقياءوالمفسريف ، حاوؿ الةشؼ عف بعض اآلراء التي ذةرىا بعض الىذا البحثو          
باحة ػأة و اؿ و النفسػحرمة الم تحدثت عف التي اآليةعف  ؿ الماؿ بالباطؿ ومنع االعتداء وا 

 ي اهلل تعالى لبلوغ الصواب، ويانبني الزلؿ، وال ادعيآمبًل أف يوفقن ،التعامؿ بالتراضي
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َوَما َتْوِفيِقي ِإَّلا ِبالماِو َعَمْيِو  "استمدُّ العوف والسداد الةماؿ، فالةماؿ اهلل وحده، ومنو تعالى 
َلْيِو أُِنيبُ    (ٔ)" َتَوكاْمُت َواِ 
 مشكمة الدراسة:

 ت التالية:لتايب عف التساؤال في اآلية المبارةة ااءت الدراسة 
أي بالسبب الباطؿ فيعـّ ةّؿ ما لـ يبحو الشارع  ؟عف أةؿ األمواؿ بالباطؿ النيي _  ما ىو

 .مف الغصب و السرقة و الخيانة و العقود الفاسدة
الف ذلؾ  ؟الغش والخداعوالابر، أو راه، ػدة عف اإلةػبعيالتي ياب أف تةوف التاارة ماىي _ 

 .يفقد شرط التراضي
 .وحرمتو قتؿ األنفسعف  يالني  _

 أىمية الدراسة:
وتةمف أىمية البحث في تناولو موضوعًا ُيعدُّ المحتوى التشريعي في القرآف الةريـ أو        

األصوؿ القانونية فيو ألف التفاسير الفقيية التي منيا موضوع البحث وضعت في إفراد آيات 
و القرآف أو أحةاـ القرآف األحةاـ بمصنفات تفسيرية، عرفت باسـ تفسير آيات األحةاـ أو فق

 ونحو ذلؾ.
ولما ليا مف دور ىاـ في تنظيـ  لبيع والماؿاالتاارة و عقود ومف تلؾ األحةاـ ما يخص     

عبلقة المتعامليف في تحديد وااباتيـ وضماف حقوقيـ، ةما أفَّ ليا دورًا في منع وقوع 
 المنازعات بيف أفراد الماتمع. 

ي اميع األعماؿ المالية، وال سيما األعماؿ المصرفية؛ ألنيا تحدد والعقود بند أساسي ف" 
 .(ٕ)"  االشتراطات، ومسؤوليات ةؿ طرؼ مف أطراؼ العملية

 أىداف الدراسة:
 .التاارة المباحة والتاارة المحرمة_ تحديد معنى 
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 .اآليةفي  فسريف والفقياء_ بياف آراء الم
 .ريعاألحةاـ الشرعية والحةمة مف التش_ معرفة 

 الدراسات السابقة:
والتفاسير الفقيية والتي تـ  ةةتب التفاسير العام يلآلية المبارةة فوادت دراسات 
لـ تتناوؿ الموضوع ةما  دراساتىذه ال إفّ يير  ،الخاصة بالبحث ذةر ايلبيا في المصادر

  .  فصلت فيو
 منياج البحث:

 .التفسيرالمنيج التحليلي في   
  خطة البحث: 

 مباحث وخاتمة البحث والنتائج والمصادر . ثبلثةتقسيـ البحث  الى مقدمة و قمت ب 
 تحليؿ الةلمات والمعنى اإلامالي .المبحث األوؿ: 
 اإلعراب . هالمناسبة وواوه القراءات وواو المبحث الثاني: 
 شد إليو اآلية والحةمة مفلطائؼ التفسير واألحةاـ الشرعية واىـ ماتر المبحث الثالث: 

 
 حرمة األموال واألنفس في القرآن الكريم آية

 دراسة تحميمية
   قاؿ اهلل تبارؾ وتعالى:

ِمْنُكْم َوََّل  َياَأيَُّيا الاِذيَن آَمُنوا ََّل َتْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإَّلا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراض  "  
 .  (ٖ)"   َو َكاَن ِبُكْم َرِحيًماَتْقُتُموا َأْنُفَسُكْم ِإنا الما 
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 المبحث األول
 تحميل الكممات والمعنى اإلجمالي

 1. تحميل الكممات
                                                           :   (ٗ)" َأْمَواَلُكمْ 

 قولو تعالى:      ٱ "  
 و في الحديث مع أمواؿػوالا شياء.: معروؼ ما َمَلْةَتو مف اميع األَ في اللغة الماؿُ       
الماؿ في اأَلصؿ ما ُيملؾ مف الذىب و الفضة ثـ ، و (٘)" ِإضاعة الماؿ " عف       نيى 

ُأطِلؽ على ةؿ ما ُيْقَتَنى و يمَلؾ مف اأَلعياف، و َأةثر ما ُيطلؽ الماؿ عند العرب على اإِلبؿ 
على اختبلؼ ُمَسمَّياِتو في الحديث و ُيفَرؽ و قد تةّرر ذةر الماؿ  ،أَلنيا ةانت َأةثر َأمواليـ

وراٌؿ ماٌؿ: ذو ماٍؿ، و قيؿ: ةثيُر الماؿ ةَأنو قد َاعؿ نفَسو مااًل، و حقيقتو ذو  ،فييا بالَقرائف
َأي ذات ماؿ. يقاؿ: ماَؿ َيماُؿ و َيموُؿ فيو ماٌؿ و َميِّؿ، على َفْعؿ و  و امرَأة َميِّلة، ماؿٍ 
           .            (ٙ) َفْيِعؿ

                                             "                                                                   : (ٚ)"ِباْلَباِطلِ 
 قولو تعالى:

و  و ُبْطبلنًا: ذىب َضياعاً  الً ُطو و بُ  بلُء َيْبُطؿ ُبطْ  : َبَطؿ الشيالباطؿ في اللغة مف     
و الَباِطؿ:   و ذىب َدُمو ُبْطبًل َأي َىَدرًا. و َأْبَطَؿ: َىَزؿ، و االسـ الَبطؿ.  ،يو َباِطؿُخْسرًا، ف

َو ما ُيْبِدُئ   (ٜ)" ُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَما ُيْبِدُئ اْلَباِطُل َوَما ُيِعيدُ  " قولو تعالى:و  ،(ٛ)نقيض الحؽ
د ذو الباطؿ َأو صاحب الباطؿ، و ىو اْلباِطُؿ َو ما ُيِعيُد قاؿ: الَباِطؿ ىنا ِإبليس َأرا

 . (ٓٔ)ِإبليس
، وىي:  الظلـ، (ٔٔ)وااءت ةلمة الباطؿ في القرآف الةريـ على سبعة أواو  

واإلحباط، والشرؾ، والةذب، وصفة الدااؿ، والشيطاف، والذي ال أصؿ لو، والمراد في ىذه 
 . (ٕٔ)اآلية: الظلـ
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 اَلُكْم َبْيَنُكمْ ََّل َتْأُكُموا َأْموَ "  ىمف معنى الباطؿ في قولو تعال  يبدو ليو الذي 
 مشروع.العمؿ يير الصحيح و البيع يير الةالعقد الفاسد و  ،غير حؽّ بأى     (ٖٔ)"ِباْلَباِطلِ 

    : (ٗٔ)"ِتَجاَرةً " قولو تعالى:
ؿ، ىو اْفَتعَ و  ةذلؾ اتََّارَ ، و شرىَتَاَر َيْتُاُر َتْارًا و ِتَااَرًة باع و  تاارة في اللغة:ال   

اٌر و َتْاٌر مثؿ صاحب و َصْحٍب و  و ، راٌؿ تاِاٌر، و الامع ِتااٌر، بالةسر و التخفيؼ، و ُتاَّ
التَّْاُر: اسـٌ للامع، و َأرَض َمْتَاَرٌة: ُيتََّاُر ِإلييا و يتار فييا و يقاؿ: َرِبَح فبلٌف في ِتااَرِتِو 

التصّرؼ في والتاارة في االصطبلح: "    (٘ٔ) ِإذا َأْفَضَؿ، و َأْرَبَح ِإذا صادؼ ُسوقًا ذاَت ِرْبحٍ 
ىي انتقاؿ  أو" .(ٚٔ)،  أو" عبارة عف شراء شيء ليبيع بالربح "(ٙٔ)" رأس الماؿ طلبا للربح

الذي يراه و  .(ٛٔ)"ء مملوؾ مف شخص إلى آخر بعوض مقدر على اية التراضي شي
سواء ةانت بيعا أو أّف التاارة عبارة عف ةّؿ معاملة يراد منيا الربح، مما ذةر  الباحث:

 اًء.شر 
 :(ٜٔ) "َتَراض  " لى: قولو تعا
 ومعنى َرِضَي َيْرَضى ِرضًا و ُرضًا و ِرْضَوانًا و ُرْضَوانًا،التراضي في اللغة:         

، و َرِضَيُو لذلؾ  و الّضاِمُف. و َرِضيُت الشيأالرَِّضيُّ الُمطيُع  َء و اْرَتَضْيُتو، فيو َمْرِضيٌّ
. و اْرَتَضاه: رآه َلُو َأْىبًل اأَلْمر، فيو َمرْ  و ِرَضا العبد عف الّلو: أف ال يةره  .(ٕٓ)ُضوٌّ و َمْرِضيٌّ

ما ياري بو قضاؤه، و ِرَضا الّلو عف العبد ىو أف يراه مؤتمرا ألمره، و منتييا عف نييو، قاؿ 
   :الىػالّلو تع

، (ٕٕ) "َقْد َرِضَي الماُو َعِن اْلُمْؤِمِنينَ لَ   "وقاؿ تعالى: ،(ٕٔ) "َرِضَي الماُو َعْنُيْم َوَرُضوا َعْنوُ "
: أظير ةّؿ واحد منيـ الّرضا  ومعناه، (ٖٕ) "ِإَذا َتَراَضْوا َبْيَنُيْم ِباْلَمْعُروفِ "وقولو تعالى:

الليـ إني َأعوُذ بِرَضاَؾ مف َسَخِطَؾ و "  و في حديث الدعاء: ،(ٕٗ)بصاحبو و َرِضَيو
وُذ بؾ منؾ ال ُأْحصي ثَناًء عليؾ َأنت ةما َأْثَنْيَت على بُمعافاِتَؾ مف ُعقوَبِتَؾ، و َأع

                                              . (ٕ٘)"نفسؾ
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 :                                                                                              (ٕٙ)"َأْنُفَسُكْم " قولو تعالى:
 منيا: ليا معاف ة:النَّْفس في اللغ 

                                 الروح الذي بو حياة الاسد، و ةؿ إنساف نفس حتى آدـ عليو السبلـ، الذةر و    . ٔ
 األنثى سواء.

 .(ٕٚ). و راؿ لو نفس، أي: خلؽ و ابلدة و سخاءعيف الشيء وذاتو  . ٕ
 .بخرواو و ِإنما سمي الدـ َنْفسًا أَلف النَّْفس تخرج.   الدـ ٖ
 . (ٕٛ).   الاسد أو اإلنساف وقد استعملت فيو ةلمة النفس في تعداد البشرٗ

َجتْ "، ومنو قولو تعالى:(ٜٕ)وةلمة النفس تامع على نفوس وأنفس        َذا النُُّفوُس ُزوِّ  " َواِ 
   .             (ٖٔ) " الماُو َيَتَوفاى اأْلَْنُفَس ِحيَن َمْوِتَيا"وقولو تعالى:   ،(ٖٓ)

    أما معناىا عند أىل ا لتخّصص:
وقدمػاء الفبلسػػفة يتعاملوف مع ، (ٕٖ)فالقدماء مف علماء النفس عّرفوا علـ النفس " بعلـ الروح"

ةلمتي الروح والنفس تعامؿ المترادفتيف، فيستعملونيا بالمػعنى الػذي عّرفوه " بالاوىر الشفاؼ 
مباحث الروح والنفس يوردوف الةلمتيف  الةريـ  في القرآف ومفسرو. (ٖٖ)السايف في الاسـ"

ويعني بو اإلنساف  - و قد أنشأ اهلل سبحانو ىذا النوعبمعنى واحد، يقوؿ صاحب الميزاف: " 
ىر مارد ىي وْ بدنية، و اَ  ىريف، مادة مف اوْ  مف ازءيف و مؤلفاً  مرةباً  ََ  ُأْنِشئحينما  -

 .(ٖٗ)" النفس و الروح
غيرىـ في معنى النفس، يقوؿ صاحب اامع السعادات وىو أّما علماء األخبلؽ فيـ ة       

يتحدث عف النفس وأسمائيا: "إنيا اوىر ملةوتي يستخدـ البدف في حاااتو، وىو حقيقة 
اإلنساف وذاتو، واألعضاء والقوى آالتو التي يتوقؼ فعليا عليو، ولو أسماء مختلفة بحسب 

عليو، وعقبًل إلدراةو المعقوالت، وقلبًا اختبلؼ االعتبارات، فيسمى روحًا لتوقؼ حياة البدف 
 .(ٖ٘)لتقلبو في الخواطر"
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: فاّف الروح ال ياوز لو الموت أو القتؿ أو حالتفسير باألرواال يصّح  الذي يظير ليو 
 الشيادة أو ييرىا مّما في سائر اآليات الةريمة.

                         :                                        (ٖٙ)" َرِحيًما " قولو تعالى:
قَُّة و التََّعطُُّؼ، و المْرَحَمُة مثلو، و قد الرحيـ في اللغة مف:            رحـ: الرَّْحمة: الرِّ

ـَ القوـُ: َرِحـَ بعضيـ بعضًا. و الرَّْحَمُة: المغفرة.  ْمُت عليو. و َتراَح  قاؿ اهللو َرِحْمُتُو و َتَرحَّ
 تعالى:

بْ " َأي َأوصى بعُضيـ بعضًا ِبَرْحَمة الضعيؼ و  ،(ٖٚ) "ِر َوَتَواَصْوا ِباْلَمْرَحَمةِ َوَتَواَصْوا ِبالصا
  التََّعطُّؼ عليو.

 ، و(ٖٛ)َفِعيٌؿ بمعنى فاعٍؿ ةما قالوا َسِميٌع بمعنى ساِمع و قديٌر بمعنى قادر وَرِحيـٌ          
                          .للزـوالصيغة تدّؿ على الثبوت و اّتصاؼ الذات بالوصؼ على سبيؿ ا ىذه إفّ 
 اإلجماليالمعنى . ٕ
َياَأيَُّيا الاِذيَن آَمُنوا ََّل َتْأُكُموا "  تخاطب المؤمنيف بقوليا: مف سورة النساء إّف اآلية     

 اآلية عامة في إصبلحيا ال أحةاـ أفّ ذىب بعض المفسريف و   (ٜٖ) "  َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطلِ 
ىـ المنصتوف حينئذ لخطاب  أنيـتختص بالمؤمنيف و لةف ارى الخطاب ليـ باعتبار 

أّف أي تصرؼ في أمواؿ الغير  اآلية ومعنى  ،(ٓٗ)الوحي و المنقادوف ألوامر الّلو و نواىيو
ممنوع و محـر مف واية نظر اإلسبلـ، فقد  بدوف حؽ أو بدوف أي مبرر منطقي و معقوؿ

و الباطؿ ةما  الذي لو مفيـو واسع و ةبير مور تحت عنواف الباطؿأدرج اإلسبلـ ةؿ ىذه األ
               .(ٔٗ)نعلـ يقابؿ الحّؽ و ىو شامؿ لةؿ ما ليس بحّؽ و ةّؿ ما ال ىدؼ لو و ال أساس

 تآيات أخرى مف القرآف الةريـ أّةديتفؽ الباحث مع المفسريف الذيف ذىبوا إلى: و         
فعند ما يشنع على الييود و   ية بالعبارة المذةورة في اآلية الحاضرة،بعبارات شبي ىذا المعنى

َوََّل ٱ"وقولو تعالى (ٕٗ) " َوَأْكِمِيْم َأْمَواَل النااِس ِباْلَباِطلِ   "بقولو تعالى  يذةر أعماليـ القبيحة
  اج واىية يير منطقيةةمقدمة للنيي عف أةؿ أمواليـ بح (ٖٗ)" َتْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطلِ 
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وعلى ىذا األساس يندرج تحت ىذا العنواف الةلي ةؿ لوف مف ألواف العدواف، و الغش، و 
اميع المعامبلت الّربوية، و المعامبلت المايولة الخصوصيات تماما، و تعاطي البضائع 

ما شاةؿ التي ال فائدة فييا بحةـ العقبلء، و التاارة بأدوات الليو و الفساد و المعصية و 
                                                           .  (ٗٗ)ةلمة الباطؿ بالقمار و الّربا و ما شابو ذلؾ مفسريفبعض ال فسرو  ذلؾ
 إّنما ىو في الحقيقة مف باب ذةر المصاديؽ الواضحة لمفيوـ يرى الباحث:و           

ّلنا ال نحتاج إلى التذةير بأّف التعبير باألةؿ و لع و ليس مف باب الحصر و القصر ،الباطؿ
 .                  ةناية عف ةؿ تصرؼ، سواء تـّ بصورة األةؿ المتعارؼ أو اللبس، أو السةنى أو يير ذلؾ

استثناء منقطع لعدـ دخولو  (٘ٗ)"ِإَّلا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراض  ِمْنُكْم  " :وقوؿ تعالى        
 (ٚٗ) "َعْن َتَراض  ِمْنُكْم " و ،(ٙٗ)تاارة عف تراض يير منيي عنوال ةوف والمعنى تقدـ، فيما

أى يرضى ةؿ واحد  صادرة عف تراض مف المتعاقديف بما تعاقدا عليو أيصفة لتاارة، 
و ظاىر اآلية يقتضي اعتبار التراضي حاؿ صدور العقد منيما و اف ةونو عف  ،منةما بذلؾ

و ال ينافي ذلؾ ةوف اللزـو  على أمر آخر لملؾ مف يير توقؼتراض ةاؼ في حصوؿ ا
  . (ٛٗ)يتوقؼ على تفرؽ المالس

يالبا لتأةيد عمومية الحةـ العاـ، و ىو  االستثناء المنقطع يأتي إفّ يرى الباحث: و           
أمر صادؽ في المقاـ، ىذا مضافا إلى أنو يةشؼ عف ىذه الحقيقة، و ىي أف تحريـ 

إمةانةـ أف تحققوا أىدافةـ  عليةـ أبواب الرزؽ و الحياة، بؿ في يغلؽاطلة ال التصرفات الب
 .عف طريؽ التاارة المشروعة و الةسب المباح

ف قتؿ اإلنساف لنفسو ع يدؿ على النيي  (ٜٗ)"َوََّل َتْقُتُموا َأْنُفَسُكْم "وقولو تعالى:            
وةثير منيـ مف ذىب إلى  ،، وىو مذىب بعض المفسريف(ٓ٘)النيي عف االنتحارىو و 

ةالطبري وابف أبي حاتـ في تفسيره  ،(ٔ٘)وانتـ أىؿ ملة واحدة "ـ بعضًا ةال يقتؿ بعض القوؿ:"
يزؿ بةـ رحيما و  أي لـ"  (ٖ٘) "   ِإنا الماَو َكاَن ِبُكْم َرِحيًما"و ،(ٕ٘)و السمرقندي و الطوسي 

 .(ٗ٘)"ةاف مف رحمتو أف حـر عليةـ قتؿ األنفس و إفساد األمواؿ
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 المبحث الثاني
 اإلعراب هالمناسبة ووجوه القراءات ووجو 

                                                                                                                                             ة     . مناسبة اآليٖ  
ةيفية معاملة اليتامى  مف اآليات التي سبقت ىذه اآلية فيما سلؼ بيَّف اهلل عزَّ واؿ        

يتاء أمواليـ إلييـ عند الرشد وعدـ دفع األمواؿ إلى السفياء، ثـ بيف واوب دفع الميور  وا 
واوب إعطاء شىء مف أمواؿ اليتامى  واو مف الواوه، ثـ ذةربللنساء وأنةر علييـ أخذىا 

قاعدة عامة للتعامؿ فى  في ىذه اآلية إلى أقاربيـ إذا حضروا القسمة، ذةر اهلل تعالى
والسبب واضح وىو أف الماؿ قريف ، امع الماؿ المحبوب ليا فياألمواؿ تطييرا لؤلنفس 

أواب اهلل تعالى تداولو الارائـ، لذا  إلى يارّ  الّروح، واالعتداء عليو يورث العداوة، بؿ قد
 .(٘٘)بطريؽ التراضي ال بطريؽ الظلـ واالعتداء

  وجوه القراءات. ٗ
 (ٚ٘)ابف ةثيرفقرأىا   ،(ٙ٘)"ِإَّلا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة " :تعالى  في قراءة قولو اءاختلؼ القرّ         
   (ٓٙ)ا ِإال َأْف َتُةوَف ِتَااَرةٌ ُّ:  (ٜ٘)وأبو عمرو وابف عامر (ٛ٘)ونافع 
بمعنى: إال أف تواد تاارة، أو: تقع تاارة، عف تراض منةـ، فيحؿ لةـ أةليا  ،(ٔٙ) رفًعا

، اىاىنتامًة   (ٕٙ) "ِإَّلا َأْن َتُكونَ "  حينئذ بذلؾ المعنى. ومذىب مف قرأ ذلؾ على ىذا الواو:
وبيذه القراءة قرأ أةثر أىؿ الحااز وأىؿ  ،ال حااة بيا إلى َخبر، على ماوصفت

  .(ٖٙ)البصرة
نصًبا، بمعنى:  ،(ٗٙ) "ِإَّلا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة " وقرأ ذلؾ آخروف، وىـ عامة قرأة الةوفييف:

إال أف تةوَف األمواؿ التي تأةلونيا بينةـ، تاارًة عف تراض منةـ، فيحؿ لةـ ىنالؾ أةليا. 
منصوبة على  ( التاارة) و ،(٘ٙ) " ِإَّلا َأْن َتُكونَ " مضمرة في قولو: ( األمواؿ)  فتةوف
 . (ٙٙ)الخبر
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 .(ٚٙ)وقراءة النصب أعاب إلى الطبري مف قراءة الرفع، لقوة النصب
 .(ٛٙ)"َوََّل َتْقُتُموا َأْنُفَسُكْم   " قولو تعالى: -ٕ

 بالتخفيؼ مف ) َقَتؿ(. (ٜٙ)"َوََّل َتْقُتُموا   " قرأىا الاميور 
التشػديد مف ) َقتِّؿ( المضػعؼ، ب (ٓٚ)ا  والتَُقتِّلوا ُّ عليو السبلـوقرأ علي بف أبي طػالب 

 .(ٔٚ)والتضعيؼ للتةثير
       واوه اإلعراب. ٘

: االستثناء منقطع ليس مف انس األوؿ. (ٕٚ) "ِإَّلا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة "قولو تعالى: " 
وقيؿ: ىو متصؿ؛ والتقدير: ال تأةلوىا بسبب إال أف تةوف تاارة؛ وىذا ضعيؼ؛ ألنو قاؿ 

 ارة ليست مف انس الباطؿ.بالباطؿ، والتا
وفي الةبلـ حذؼ مضاؼ؛ أي: إال في حاؿ ةونيا تاارة، أو في وقت ةونيا تاارة، 
وتاارة بالرفع على أف ةاف تامة، وبالنصب على أنيا الناقصة؛ التقدير: إال أف تةوف 

 .(ٖٚ)" المعاملة أو التاارة تاارة. وقيؿ: تقديره: إال أف تةوف األمواؿ تاارة
 
 ثالثالمبحث ال

 .والحكمة من التشريع الشرعية واىم ماترشد إليو اآلية لطائف التفسير واألحكام
 وااللتفاتات الببليية لطائؼ التفسير. ٙ

إشارة ،(ٗٚ)"ََّل َتْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل    "  قولو تعالى: لطيفة األولى:ال              
 ( أموالةـ) ف اهلل سبحانو لعباده، يأةلوف منيا، وفى ةلمة إلى أف الماؿ مائدة ممدودة م

فى ىذا  ،الظرؼ المةانّى الاامع ليـ اميعا ،(بينةـ) المضافة إلى المؤمنيف اميعا، وةلمة 
ىذا  ما ياعؿ الوحدة ةؿ ما يشير إلى وحدة الملةية للماؿ، ووحدة االاتماع فى المةاف وفى 

 .(٘ٚ) ، أمرا وااباأو المسلميفالمؤمنيف الشعورية بالتةافؿ بيف 
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يدؿ على النيي عف قتؿ ،  (ٙٚ) "َوََّل َتْقُتُموا َأْنُفَسُكْم "     قولو تعالى: :لثانيةلطيفة اال
أي حقيقة بأف يباشر اإلنساف قتؿ نفسو، أو ماازًا بأف يقتؿ ، ييره وعف قتؿ نفسو بالباطؿ

  . (ٚٚ) بعضةـ بعضًا، فإف األنفس واحدة
 :رعيةاألحةاـ الش. ٚ

 قد اشتملت ىذه اآلية الةريمة على األحةاـ الشرعية اآلتية: 
عف أةؿ األمواؿ بالباطؿ أي بالسبب الباطؿ فيعـّ ةّؿ ما لـ يبحو الشارع  النييأواًل:         

مف الغصب و السرقة و الخيانة و العقود الفاسدة، سواء اشتملت على الربا أو ال بؿ يةوف 
ةبيع ما ال يملؾ، وةمف اشترى شيئا  ،مذةور في الةتب الفقيّية فسادىا بسبب آخر ةما ىو

فيةوف أةؿ ثمنو أةؿ ماؿ بالباطؿ.  ،والبيض ةالاوزمف المأةوؿ فواده فاسدا ال ينتفع بو، 
وةذلؾ ثمف ةؿ ما ال قيمة لو وال ينتفع بو ةالقردة والخنازير والميتة والخمر، وىذا يدّؿ على 

و يدخؿ في الباطؿ  ذ ثمنو أنو منيي عف أةؿ ثمنو، وعليو رده.أّف مف باع بيعا فاسدا وأخ
و يير  وأخذ الماؿ باليميف الةاذبة واحد الحؽ أيضا ما لـ يةف بعقد ةالقمار و أار الزانية

 .(ٛٚ)ذلؾ
      إباحة ما ةاف بسبب التاارة، و االستثناء ىنا منقطع و المراد بالتاارة التمّلؾ بعقد ثانيًا: 

،                                             ة محضة، و خص التاارة ألّنيا األيلب في طرؽ الةسبمعاوضة ماليّ 
على إباحة اميع أنواع التاارات ما حصؿ التراضي بيف المتعاقديف،  اآليةوقد دّؿ ظاىر 

صلى اهلل عليو وآلو إال أنو قد خص منيا أشياء بنّص الةتاب، وأشياء بسنة الرسوؿ 
الةتاب ال ياوز االتاار فييا،  ر المحرمات فيػة ولحـ الخنزير وسائػفالخمر والميت ،وسلـ

صلى  وألّف رسوؿ اهلل  ألّف إطبلؽ لفظ التحريـ يقتضي أّف سائر واوه االنتفاع محّرمة
َقاَتَل " ففي الحديث:  اعؿ النيي عف الشحـو نييا عف أةؿ ثمنيا،  اهلل عليو وآلو وسلـ

وؿ ػونيى رس. (ٜٚ)"ِإنا الماَو َلماا َحراَم ُشُحوَمَيا َجَمُموُه، ُثما َباُعوُه، َفَأَكُموا َثَمَنوُ  الماُو الَيُيودَ 
، وبيع الحصاة وبيع (ٓٛ) المنابذة، والمبلمسة عػعف بي صلى اهلل عليو وآلو وسلـاهلل 
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، وبيع ما ليس عند (ٖٛ)بيع ما لـ يقبض و ،(ٕٛ)ؽػبيع العبد اآلب و ،(ٔٛ)الغرر
    والمعقودة على يرر. ةؿ ذلؾ ونحوه ، ونحوىا مف البيوعات المايولة(ٗٛ)نسافاإل

 .(٘ٛ)"َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراض  ِمْنُكْم "  مخصوص مف ظاىر قولو تعالى:
البيع و  : المراد تراضي المتعاقديف حاؿ العقد فإذا حصؿ تـّ الحنفية و المالةيةقاؿ ثالثًا:    

، فبل خيار قبؿ ال  .(ٙٛ) تفرؽ عندىمالـز
، (ٚٛ) : المراد التفّرؽ عف تراض فليما الخيار قبؿ التفرؽة والحنابلةو قاؿ الشافعي 

 البّيعان بالخيار ما لم"   و وآلو وسلـصلى اهلل علي لقولو ،(ٛٛ)اإلمامية  مذىبو ىو 
 .(ٜٛ)"يفترقا 

فعقد البيع  أفَّ الرااح ىو ماذىب إليو الشافعي ومف وافقو مف الفقياء ويرى الباحث:
في  االيلـز المتبايعيف بنفس العقد، بؿ يثبت ليما، ولةؿ واحد منيما خيار الفسخ مادام

صلى )للنبي  خيار المالس المالس، إلى أف يتفرقا أو يتراضيا بالتبايع في المالس، وحديث
مر ال يعارض آية األ وىويقتضي إثبات الخيار ليما في تلؾ الحالة.   اهلل عليو وآلو وسلـ(

بالوفاء بالعقود؛ ألف المراد بالعقود ىي الةاملة البلزمة التي ال خيار فييا، وال يعارض أيضًا 
 . (ٜٔ)ألف ىذا الخيار مشروع للتأةد مف تماـ التراضي ،(ٜٓ) "ِتَجاَرًة َعْن َتَراض  ِمْنُكْم " آية 

صورة  ظاىر اآلية ةوف التاارة صادرة عف تراض حاؿ العقد، و ىو منتؼ فيرابعًا: 
 للفقياء رأياف في تصرؼ الفضولي: ، والفضوليالعقد 
 :  (ٖٜ) والمشيػور عنػد اإلمامية (ٕٜ)ة ػة والمالةيػللحنفي  :اػأوليم         

الفضولي تقع منعقدة صحيحة، لةنيا موقوفة على إاازة صاحب الشأف:  تصرفات
ف رده  .بطؿ وىو مف صدر التصرؼ ألالو، إف أاازه نفذ، وا 

 :(ٜ٘)واماعة مف االمامية  (ٜٗ) ة والظاىريةػللشافعية والحنابل :الرأي الثاني        
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تصرؼ الفضولي باطؿ، ال يصح ولو أاازه صاحب الشأف؛ ألف اإلاازة تؤثر في عقد  
، ولقبح التصرؼ في مواود، وىذا العقد ال واود لو منذ نشأتو، فبل تصيره اإلاازة مواوداً 

 ماؿ الغير عقبًل.
وذلؾ والمشيور عند اإلمامية ىو الرااح،  لحنفية والمالةيةاأفَّ مذىب  :ويرى الباحث

في الحاؿ ةاشفة عف حصوؿ الرضا حاؿ العقد و انو بيع  صاحب الشأفمف اإلاازة  ألف
 و الرضا: ىو طيب  صدر مف أىلو في محلو، فيقع صحيحا.

َماُل اْمِرئ  ُمْسِمم  ِإَّلا ِبِطيِب  " ََّل َيِحلُّ :  صلى اهلل عليو وآلو وسلـقولو   ةما يدّؿ عليو النفس
  إطبلقو يشمؿ ما إذا ةاف الرضا مقارنا مع العقد، أو بعده ةما في بيع و (ٜٙ)َنْفس  ِمْنُو"
 ةما ورد في حديث يقّرر على الباطؿ، ال  ( )صلى اهلل عليو وآلو وسلـالنبّي و   الفضولي.

 ا ىو ملؾفيةوف المراد ال بيع إاّل فيم ، (ٜٚ)يالبارقعروة 
 .(ٜٛ)اإلذفأو ةالملؾ، بسبب الرضا أو  
        الكريمة ةما ترشد إليو اآلي. ٛ
ؿ الماؿ بالباطؿ ومنع االعتداء ػأة و اؿ و النفسػحرمة الم اآلية تحدثت عف           

باحة التعامؿ بالتراضي راه، و الابر، أو الغش و ػدة عف اإلةػأف تةوف ىذه التاارة بعيو  ،وا 
 .(ٜٜ)الف ذلؾ يفقد شرط التراضي الخداع،

 حكمة التشريع. ٜ
بصفة اإليماف، لتحريؾ  وتعالى سبحانواهلل  ناداىـ الةريمةاآلية حةمة التشريع في  

يرائيـ باالستاابة لما أمروا بو أو نيوا عنو.  حرارة العقيدة في قلوبيـ وا 
ـْ إشارة إلى أف ىذه األمواؿ ىي نعمة مف اهلل لنا، وأف على األمة اميعيا أف  وفي قولو َأْمواَلُة

 تصوف ىذه األمواؿ عف التصرفات الباطلة التي ال تبيحيا شريعة اهلل.
ـْ إشارة إلى أف تبادؿ األمواؿ بيف األفراد والاماعات ياب أف يةوف على  وفي قولو َبْيَنُة

 أساس مف الحؽ والعدؿ وال يةوف بالباطؿ أو بالظلـ.
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سائر أسباب الملؾ لةونيا أيلب وقوعا وألف أسباب  بالذةر مف بيفالتاارة  وخصت   
 الرزؽ أةثرىا متعلؽ بيا.

والتراضي ىو أساس العقود بصفة عامة، وأساس المبادالت المالية بصفة خاصة، فبل  
 بيع وال شراء وال إاارة وال شرةة وال ييرىا مف عقود التاارة ما لـ يتحقؽ الرضا.

األمواؿ بالباطؿ على النيى عف قتؿ األنفس  النيى عف أةؿ وتعالىقدـ  سبحانو و 
أةؿ  فيمف الشديد إلى األشد وألف وقوعيـ  يالني فيلئِلشعار بالتدريج  ،أخطر الثانيمع أف 

  .القتؿ فياألمواؿ بالباطؿ ةاف أةثر منيـ وأسيؿ علييـ مف وقوعيـ 
 (ٓٓٔ) "   ِبُكْم َرِحيًما ِإنا الماَو َكانَ "  اآلية الةريمة بقولو : وتعالىوقد ختـ  سبحانو 

إنما ىو مف باب الرحمة  ،وما أباحو مف مباحات ،لبياف أف ما نيى اهلل عنو مف محرمات
واؿوعدـ المشقة علييـ . فاهلل  ،بالناس أنو لـ  رحمتو ورأفتو وؼ بعباده ومف مظاىر ؤ ر  عزَّ

 يةلفيـ إال بما ىو فى قدرتيـ واستطاعتيـ .
اميع  فتشمؿ ،ىـّ قاعدة مف القواعد النظامّية العقبلئّيةفاآلية الشريفة تقّرر أ 

المعامبلت المحّرمة، سواء ةانت الحرمة في أحد العوضيف أو في ةلييما، ةالخمر و 
الخنزير و المغصوب، أـ أحد المتعامليف ةبيع المانوف و السفيو، أـ في نفس النقؿ و 

و اآلية المبارةة  ةبيع ما ال منفعة فيو. أو ،االنتقاؿ، ةالربا و القمار، و البيوع الغررية
وىذه اآلية الةريمة أصؿ عظيـ  اامعة لاميع أبواب المعامبلت المذةورة في الفقو اإلسبلمي

 فيىذا المعنى  صلى اهلل عليو وآلو وسلـ  النبي . ولقد أةد (ٔٓٔ)حرمة األمواؿ واألنفس في
 في ،عليةـ حراـ ةحرمة يومةـ ىذا حاة الوداع حيث قاؿ : " إف دماءةـ وأموالةـ فيخطبتو 

 . (ٕٓٔ)فى بلدةـ ىذا " ،شيرةـ ىذا
 الخاِتمـة

بتوفيؽ مف اهلل سبحانو  ،حرمة األمواؿ واألنفس آيةبعد أف استةملت البحث عف   
 وتعالى الذي َمفَّ عليَّ بنعمتو، أخلص إلى أبرز ما استنتاو الباحث:
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بيع يير الةالعقد الفاسد و  ،غير حؽّ واؿ بفي اآلية المبارةة بمعنى أةؿ األم الَباِطؿ .ٔ
 مشروع.العمؿ يير الو  صحيح ال

عبارة عف ةّؿ معاملة يراد منيا الربح، سواء ةانت بيعا أو في اآلية الةريمة  التاارة  .ٕ
 اًء.شر 

، وىو النيي عف االنتحارىو عف قتؿ اإلنساف لنفسو و  على النيي دّلت المبارةة اآلية .ٖ
وانتـ ـ بعضًا ةال يقتؿ بعض ير منيـ مف ذىب إلى القوؿوةث ،مذىب بعض المفسريف

 .أىؿ ملة واحدة
                                                 

 
 يوامش:ال
 .ٛٛىود:   (ٔ) 
 ،ٔطمةتبة وىبة،  باعة،ػميع المصري، دار التضامف للطػعبد السل، المصرؼ اإلسبلمي علميًا وعملياً   (ٕ)

 .ٖٚ :ـٜٛٛٔ - ىػٛٓٗٔ
 .ٜٕ  آيةسورة النساء:    (ٖ)
 .ٜٕسورة النساء:  مف آية      (ٗ)
،                           النيػػػػػي عػػػػػف َةثْػػػػػَرِة المسػػػػػائؿ مػػػػػف ييػػػػػر حااػػػػػٍة...َبػػػػػاُب االقضػػػػػية،  ةتػػػػػاب ، ٓٛٙ: مسػػػػػلـ صػػػػػحيح    (٘)

ِإفَّ اللَّػػَو  ": صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلـقَػػاَؿ : قَػػاَؿ َرُسػػوُؿ اهلِل  ،َعػػْف َأبِػػي ُىَرْيػػَرةَ  (،٘ٔٚٔ) رقػػـ حػػديث
ـْ َثبَلثًػػا ـْ َثبَلثًػػا ،َيْرَضػػى َلُةػػ ـْ : َأْف َتْعُبػػُدوهُ  ،َوَيْةػػَرُه َلُةػػ َوَأْف َتْعَتِصػػُموا  ،َواَل ُتْشػػِرُةوا بِػػِو َشػػْيًئا ،َفَيْرَضػػى َلُةػػ

ـْ : ِقيَؿ َوَقاؿَ  ،َحْبِؿ اهلِل َاِميًعا َواَل َتَفرَُّقوابِ  َضاَعِة اْلَماؿِ  ،َوَةْثَرَة السَُّؤاؿِ  ،َوَيْةَرُه َلُة   ."َواِ 
 مادة) موؿ(. ،٘ٚٗ /٘  :مامع البحريفو  ، مادة) موؿ(.ٖٕٕ/ٖٔينظر : لساف العرب:      (ٙ)
 .ٜٕسورة النساء:  مف آية       (ٚ)
 ، مادة) بطؿ(.ٖٔٗ /ٚ  :العيف:  ينظر     (ٛ)
 .ٜٗ آية سورة سبأ:     (ٜ)
 مادة )  بطؿ (. ،ٕٕٖ /٘  :مامع البحريف، مادة ) بطؿ (، و ٕٖٗ/ٔ: ينظر: لساف العرب    (ٓٔ)
 ، ةتاب الباء )  باب الباطؿ (.ٖٙٔ -ٖ٘ٔ: واوه القرآفينظر:      (ٔٔ)
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 المصدر نفسو. ينظر:    (ٕٔ)
 .ٜٕآية سورة النساء: مف     (ٖٔ)
 .ٜٕسورة النساء:  مف آية     (ٗٔ)
 ، مادة ) تار(.ٜٔ/ٕ: ينظر: لساف العرب    (٘ٔ)
 مادة ) تاارة (. ،ٓٛ : المفردات في يريب القرآف    (ٙٔ)
 ، باب ) التاء(. ٜٔالتعريفات:     (ٚٔ)
 مادة ) تار (. ،ٖٖٕ /ٖ :مامع البحريف    (ٛٔ)
 .ٜٕسورة النساء:  مف آية     (ٜٔ)
 ، مادة ) رضي (.ٖٕ٘/ ٘: ينظر: لساف العرب    (ٕٓ)
 .ٜٔٔسورة المائدة: مف آية      (ٕٔ)
 .ٛٔ سورة الفتح: مف آية     (ٕٕ)
 .ٕٖٕ سورة البقرة: مف آية     (ٖٕ)
 مادة ) رضى (. ،ٖٕٓ : المفردات في يريب القرآفينظر:       (ٕٗ)
 (.               ٙٛٗ)رقـ حديث، ُةوِع والسُُّاودِ ماُيقاُؿ في الرُّ َباُب الصبلة،  ةتاب، ٗٛٔ: مسلـ صحيح     (ٕ٘)
 .ٜٕسورة النساء:   مف آية      (ٕٙ)
 مادة ) نفس (. ،ٕٔٚ -ٕٓٚ/ ٚ  :العيف ينظر:     (ٕٚ)
 ، مادة ) نفس (.ٖٖٕ/ٗٔ: ينظر: لساف العرب     (ٕٛ)
 مادة ) نفس (. ،ٕٓٚ/ ٚ  :العيف ينظر:     (ٜٕ)
 .ٚسورة التةوير: آية     (ٖٓ)
 .ٕٗ مف آيةسورة الزمر:     (ٖٔ)
 .اوما بعدى ٗـ: ٜٗٙٔ، ) د.ط (، بغداد،الرحيـ فعلـ النفس، للدةتور أحمد حس    (ٕٖ)
 . ٖٗٔـ: ٜٓٛٔ، بيروت، ٕ، دار العلـ، طفبلطوف، ترامة حنا خبازااميورية     (ٖٖ)
 .ٖٔٔ/ ٕ: الميزاف     (ٖٗ)
تعليؽ السيد محمػد ةبلنتػر، تقػديـ الشػيخ  ىػ (،ٜٕٓٔاامع السعادات، لمحمد ميدي النراقي ) ت:     (ٖ٘)

 .ٔٙ/ ٔـ: ٜٚٙٔ، مطبعة اآلداب، الناؼ، ٕطمحمد رضا المظفر، 
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 .ٜٕسورة النساء: مف آية     (ٖٙ)
 .ٚٔ  مف آية البلد:سورة     (ٖٚ)
 ، مادة ) رحـ (.ٖٚٔ/ ٘: ينظر:  لساف العرب   (ٖٛ)
 .ٜٕسورة النساء: مف آية     (ٜٖ)
 .ٜٚ/ ٕوآالء الرحمف:  .ٖٖ/ ٕ: لعرفاف في فقو القرآفةنز ا ينظر:   (ٓٗ)
 .ٕٓٓ/ ٖ: األمثؿ ، وٕ٘ٔ/ ٖ: لطنطاوي  سير الوسيطػالتفينظر:    (ٔٗ)
 .ٔٙٔسورة النساء: مف آية     (ٕٗ)
 . ٛٛٔسورة البقرة:  مف آية     (ٖٗ)
: تأبػػو إسػػحاؽ ) حمػػد بػػف محمػػد بػػف إبػػراىيـ الثعلبػػي،، ألالةشػػؼ والبيػػاف عػػف تفسػػير القػػرآفينظػػر:    (ٗٗ)

دار إحيػػاء  ،مرااعػػة وتػػدقيؽ: األسػػتاذ نظيػػر السػػاعدي، : اإلمػػاـ أبػػي محمػػد بػػف عاشػػورػتحػػ، ىػػػ(ٕٚٗ
الةشػػػاؼ عػػػف حقػػػائؽ  ، وٕٜٕ/ ٖ: ـٕٕٓٓ -، ىػػػػ ٕٕٗٔ ،ٔ، طلبنػػػاف –التػػػراث العربػػػي، بيػػػروت 

وحقػػائؽ  مػػدارؾ التنزيػػؿ تفسػػير النسػػفي ) ، وٚ٘/ ٓٔومفػػاتيح الغيػػب:  ، ٕٓ٘/ ٔ: يػػوامض التنزيػػؿ
: يوسػػػؼ علػػػي ، تحػػػػ( ىػػػػٓٔٚ: ت البرةػػػات عبػػػد اهلل بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػود النسػػػفي ) يبػػػأل ( ؿػالتأويػػػ
 -ىػػػػ ٜٔٗٔ، ٔ، طالطيػػػب، بيػػػروت دار الةلػػػـ ،رااعػػػو وقػػػدـ لػػػو: محيػػػي الػػػديف ديػػػب مسػػػتو، و بػػػديوي
 .ٖٔ٘/ ٔ: ـٜٜٛٔ

 .ٜٕسورة النساء:   مف آية     (٘ٗ)
 .ٚ٘/ ٓٔ، ومفاتيح الغيب: ٕٓ٘/ ٔ: التنزيؿالةشاؼ عف حقائؽ يوامض ينظر:    (ٙٗ)
 .ٜٕسورة النساء:   مف آية     (ٚٗ)
لاػواد سػعيد اػواد  مسػالؾ األفيػاـ إلػى آيػات األحةػاـ،، و ٜ٘ /ٖ  لعلوـ القػرآف:مامع البياف  ينظر:   (ٛٗ)

 .ٕٖ /ٖ  ػ :ى ٚٓٗٔ، طيراف، ٕ، ط مةتبة المرتضوي الناشر:ىػ (، ٘ٙٓٔالةاظمي ) ت: 
 .ٜٕالنساء:  مف آية   سورة   (ٜٗ)
  .ٕٕٓ/ ٖ: األمثؿ. و ٖٙ/ ٘: ( تفسير المنار تفسير القرآف الحةيـ ) ينظر:   (ٓ٘)
، وتفسػػير ٕٜٛ/ٖ، و ينظػػر: وتفسػػير ابػػف أبػػي حػػاتـ: ٜٕٕ/ ٛ: القػػرآف آي اػػامع البيػػاف فػػي تأويػػؿ   (ٔ٘)

 .ٜٚٔ/ ٖ، وتفسير التبياف : ٜٕٚ/ ٔبحر العلـو : 
 .االمصادر نفسي ينظر:   (ٕ٘)



 الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 

 
 

 

 

424 

                                                                                                                                                         
 .ٜٕسورة النساء:  مف آية     (ٖ٘)
 .ٚ٘ٔ/ ٘: الاامع ألحةاـ القرآف ،  وينظر:ٜ٘ /ٖ  لعلـو القرآف:مامع البياف    (ٗ٘)
 .ٖٓ/ ٘ :المنير التفسير، و ٙٔ/ ٘: تفسير المرايي، و ٙ٘/ ٓٔينظر: مفاتيح الغيب:    (٘٘)
 .ٜٕ  آيةسورة النساء:  مف    (ٙ٘)
 .بمةة أحد القراء السبعة. توفي سنة عشريف ومائة  ،د عبد اهلل بف ةثيرأبو سعي ابف ةثير المقرئ   (ٚ٘)

الخير، محمد بف محمد  يب، ألياية النياية في طبقات القراء، و ٖٛٔ/ ٘سير أعبلـ النببلء:  :ينظر
 ،ج. براستراسر: : عني بنشره ألوؿ مرة، طمةتبة ابف تيمية ،ىػ(ٖٖٛ: ت) بف يوسؼ ابف الازري

 .ٖٗٗ/ ٔ: ىػٖٔ٘ٔ
 ،ليث بنى مولى ،المدني ،الرحمف عبد أبو قيؿ و رويـ أبو ،القارئ نعيـ أبى بف الرحمف عبد بف نافع  (ٛ٘)

، و ٖٛٙ/ ٘ىػػ (. ينظػر: وفيػات األعيػاف: ٜٙٔ)  سػنة بالمدينػة تػوفي ،أحد القراء السػبعة المشػيوريف
 .ٓٙٔ/ ٖ: ياية النياية في طبقات القراء

) الَيْحُصبي، أبو ِعْمَراف، أحد القراء السبعة، توفي بدمشؽ سنة ي القاريعبد اهلل بف عامر الدمشق  (ٜ٘)
 .ٕٜٕ/ ٘سير أعبلـ النببلء:  ، و ٕٖٔ/ ٚينظر : الطبقات الةبرى:   (ىػٛٔٔ

 .ٜٕ  آيةسورة النساء:  مف    (ٓٙ)
عثمػاف  عمػرو يبػ، ألالتيسػير فػي القػراءات السػبع. و ٖٕٔ: البػف مااىػد السبعة في القػراءات ينظر:   (ٔٙ)

الناشػر دار الةتػاب ، اوتػو تريػزؿ ػ:تحػ(،  ىػػٗٗٗ ،) تبف سعيد بف عثماف بف سعيد بف عمرو الػداني
 .ٜ٘: ـٜٗٛٔ - ىػٗٓٗٔ بيروت،، ٕ، طالعربي

 .ٜٕ  آيةسورة النساء:  مف    (ٕٙ)
 ٖٖٛ:  ت ابف الاػزري) ،ؼػالخير محمد بف محمد بف يوس يب،ألرػالنشر في القراءات العش :ينظر   (ٖٙ)

المةػرر فػي ، و ٜٕٗ/ ٕ: المطبعة التاارية الةبرى، ( ىػ ٖٓٛٔ ت: ) : علي محمد الضباعػحت، ىػ(
 .ٙ٘/ ٕ. ومعاـ القراءات: ٜٛ: ما تواتر مف القراءات السبع وتحرر

 .ٜٕ  آيةسورة النساء:  مف    (ٗٙ)
 .ٜٕ  آيةسورة النساء:  مف    (٘ٙ)
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عنػواف و ال ،ٕٓٔ/ ٔللنحاس:  إعراب القرآف ، وٕٕٓ/ ٛ :القرآف آي اامع البياف في تأويؿ :ينظر   (ٙٙ)

: ت ) يالسػر قسػططػاىر إسػماعيؿ بػف خلػؼ بػف سػعيد المقػرئ األنصػاري  يبػأل ،في القراءات السبع
عػالـ  ،اامعػة البصػرة( -)ةليػة اآلداب  الػدةتور خليػؿ العطيػة( -: )الدةتور زىير زاىد ػح، ت( ىػ٘٘ٗ

/ ٔ، وزاد المسير: ٛ٘/ ٖ، و مامع البياف لعلـو القرآف : ٗٛ : ىػ٘ٓٗٔ، ) د. ط (، الةتب، بيروت
المةػرر فػي مػا تػواتر ، و ٜٕٗ/ ٕ: النشر في القراءات العشػرو  ، ٚ٘/ ٓٔ،  ومفاتيح الغيب: ٜٖ٘

 .ٙ٘/ ٕ. ومعاـ القراءات: ٜٛ: مف القراءات السبع وتحرر
 .ٕٕٓ/ ٛ: القرآف آي اامع البياف في تأويؿينظر:     (ٚٙ)
 .ٜٕ  آيةرة النساء:  مف سو    (ٛٙ)
 .ٜٕ  آيةسورة النساء:  مف    (ٜٙ)
 .ٜٕ  آيةسورة النساء:  مف    (ٓٚ)
و  ،ٙ٘ٔ/ ٘: الاػػػامع ألحةػػػاـ القػػػرآف و، ٕٓ٘/ ٔ: عػػػف حقػػػائؽ يػػػوامض التنزيػػػؿ ينظػػػر: الةشػػػاؼ   (ٔٚ)

تحػػػاؼٗٙٙ/ ٖ: الػػػدر المصػػػوف فػػػي علػػػـو الةتػػػاب المةنػػػوفو  ،ٕٔٙ/ ٖ: طالبحػػػر المحػػػي فضػػػبلء  ، وا 
 .ٙ٘/ ٕومعاـ القراءات:  ،ٕٓٗة: شر في القراءات األربع عشر الب

 .ٜٕ  آيةسورة النساء:  مف    (ٕٚ)
 .ٖٔٓ/ ٔ: التبياف في إعراب القرآف   (ٖٚ)
 .ٜٕ  آيةسورة النساء:  مف    (ٗٚ)
 .ٓٚٚ/ ٖ: التفسير القرآني للقرآف ينظر:   (٘ٚ)
 .ٜٕ  آيةسورة النساء:  مف    (ٙٚ)
 .ٕٓٙ/ ٘: نظـ الدرر في تناسب اآليات والسور، و ٚ٘/ ٓٔ لغيب:مفاتيح ا  ينظر:   (ٚٚ)
 ت األحةػاـاو تفسػير آيػ ،ٖٔ/ ٕ: ةنػز العرفػاف فػي فقػو القػرآف، و ٙ٘/ ٓٔ مفاتيح الغيػب:  ينظر:   (ٛٚ)

 .ٕٔٚللسايس: 
وصػحيح   (، ٖٕٕٙ ) ، رقػـبيػع الميتػة واألصػناـ، باب البيوع، ةتاب ٜٖٛصحيح البخاري:  ينظر:  (ٜٚ)

        (.                 ٔٛ٘ٔ)  ، رقـباب تحريـ بيع الخمر، والميتة، والخنزير، واألصناـ، المساقاة، ةتاب ٗٔٙ:  مسلـ
وصػحيح مسػلـ :  ،( ٕٙٗٔ ) ، رقػـبيػع المنابػذة، بػاب البيػوع، ةتػاب ٖ٘ٛصػحيح البخػاري:  ينظػر:  (ٓٛ)

        (.                 ٔٔ٘ٔ)  ، رقـإبطاؿ بيع المبلمسة والمنابذةباب ، البيوع ، ةتابٗٛ٘
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 ٖٔ٘ٔ)  ، رقػـفيػو يػرر الػذيبػاب بطػبلف بيػع الحصػاة والبيػع ، البيػوع ، ةتابٗٛ٘صحيح مسلـ :   (ٔٛ)

                .)        
 ) رقػػـ ،األنعػػاـ بطػػوف فػػي مػػا شػػراء عػػف النيػي بػػاب التاػػارات، ةتػػاب ،ٖٔ٘سػػنف ابػػف مااػػة: ينظػر:   (ٕٛ)

، ةتػػػاب البيػػػوع، بػػػاب النيػػػي عػػػف بيػػػع الغػػػرر، رقػػػـ ) ٖ٘٘/ ٘ي: لبييقػػػل ىالسػػػنف الةبػػػر و  ( . ٜٕٙٔ
سنادهو  الحديث: ضعيؼ (. ٛٗٛٓٔ ف ةانت في ىػذا  " :يقاؿ البييق ادا، ضعيؼ ا  وىذه المناىي، وا 

الحػديث بإسػػناد ييػر قػػوي، فيػػي داخلػة فػػي بيػػع الغػرر الػػذي نيػى عنػػو الحػػديث الثابػت عػػف رسػػوؿ اهلل 
اليدايػػة فػػي  ينظػػر:  ."وضػػعفو مػػف ايػػة محمػػد بػػف إبػػراىيـ فإنػػو مايػػوؿ ،صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلـ
 ،الفػػػيض أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف الصػػػدِّيؽ يبػػػ، أل( بدايػػػة الماتيػػػد البػػػف رشػػػد تخػػػريج أحاديػػػث البدايػػػة )

، دار عػػالـ الةتػػب، بيػػروت ،محمػػد سػػليـ إبػػراىيـ سػػمارة :ٚ /الاػػزء ، تحػػػ:(ػ ىػػ ٖٓٛٔ: ت ) الحسػػني
، رقػـ ) البػاب الثالػث: فػي البيػوع المنيػي عنيػا، ةتاب البيػوع، ٕ٘ٗ /ٚ: ـ ٜٚٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔ، ٔط

:  ت محمػػػد ناصػػػر الػػػديف األلبػػػاني )ل ،السػػػبيؿتخػػػريج أحاديػػػث منػػػار   إرواء الغليػػػؿ فػػػيو  .( ٖٙٚٔ
، ةتػػػػػاب البيػػػػػع، ٕٖٔ/ ٘: ـٜ٘ٛٔ -ىػػػػػػ  ٘ٓٗٔ ،ٕط، بيػػػػػروت –المةتػػػػػب اإلسػػػػػبلمي  ،(ػ ىػػػػػٕٓٗٔ

رقػػػـ )  ،نيػػػى عػػػف شػػػراء العبػػػد وىػػػو آبػػػؽ"  اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػلـ صػػػلى النبػػػيحػػػديث أبػػػى سػػػعيد: " أف 
ٕٜٖٔ .) 

 ) ، رقػػـلػػيس عنػػدؾ بيػػع مػػابيػػع الطعػػاـ قبػػؿ اف يقػػبض و ، بػػاب البيػػوع، ةتػػاب ٖٗٛصػػحيح البخػػاري:   (ٖٛ)
 ٕ٘٘ٔ ) رقػـ ،القػبض قبػؿ المبيػع بيع بطبلف باب  البيوع، ةتاب، ٛٛ٘و صحيح مسلـ:  ،( ٖٕ٘ٔ

). 
 ،باب النيي عف بيع ما ليس عندؾ وعف ربػح مػا لػـ يضػمف ،التاارات ةتاب، ٖٓ٘ :سنف ابف مااة  (ٗٛ)

، ٕٖٔ/ ٘: السبيؿإرواء الغليؿ في تخريج أحاديث منار  ينظر: صحيح، . الحديث:( ٕٚٛٔ )   رقـ
رقػػـ )  ،لحةػػيـ بػػف حػػزاـ: " ال تبػػع مػػا لػػيس عنػػدؾ "  (صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلـ)قولػػو ةتػػاب البيػػع، 

ٕٜٕٔ .) 
 .ٜٕ  مف آيةسورة النساء:    (٘ٛ)
، دار الةتػػب العلميػػة ،( ىػػػٜٚٔ: ت مالػػؾ بػػف أنػػس بػػف مالػػؾ األصػػبحي المػػدني )ل ،ينظػػر: المدونػػة  (ٙٛ)

، وأحةػػػػاـ القػػػػرآف البػػػػف ٕٖٔ/ ٖ، و أحةػػػػاـ القػػػػرآف للاصػػػػاص: ٕٕٕ/ٖ: ـٜٜٗٔ -ىػػػػػ ٘ٔٗٔ، ٔط
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بةػػر بػػف مسػػعود بػػف أحمػػد  ييف أبػػعػػبلء الػػدل ،فػػي ترتيػػب الشػػرائع ،  وبػػدائع الصػػنائعٖٕ٘/ ٔالعربػػي: 
 .ٕٛٛ/ ٘: ـٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ، ٕ، طدار الةتب العلمية، (ػ ىٚٛ٘: ت )      الةاساني الحنفي

سػػماعيؿ بػػف يحيػػى بػػف إسػػماعيؿ، أبػػو إل، ( مطبػػوع ملحقػػا بػػاألـ للشػػافعي ) ينظػػر: مختصػػر المزنػػي   (ٚٛ)
المغنػػػي و  ، ٕٚٔ/ ٛ: ـٜٜٓٔ - ىػػػػٓٔٗٔ، بيػػػروت ،دار المعرفػػػة، ( ىػػػػٕٗٙ: ت إبػػػراىيـ المزنػػػي )

 الفػرج يبػ، ألالشػرح الةبيػر علػى مػتف المقنػعو ،  ٗٛٔ/ ٜ :شرح الميػذب والماموع ،ٚ/ٗ: البف قدامة
دار الةتػػػاب العربػػػي للنشػػػر  ،( ىػػػػٕٛٙ: ت ) الحنبلػػػي، يأحمػػػد المقدسػػػعبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد بػػػف 

 .ٔٙ/ ٗت (: ، ) د.ط.أشرؼ على طباعتو: محمد رشيد رضا صاحب المنار ،والتوزيع
، و السػػػػرائر الحػػػػاوي ٛٚ/ ٕالمبسػػػػوط للطوسػػػػي: ، و ٜٚٔ/ ٖ: التبيػػػػاف فػػػػي تفسػػػػير القػػػػرآفينظػػػػر:    (ٛٛ)

ىػػ (، تحػػ: لانػة ٜٛ٘لتحرير الفتاوي، ألبي اعفر محمد بف منصور بف أحمد بف ادريس الحلػي) ت: 
ىػػ: ٓٔٗٔ، ٕف، طإيػرا ،قػـ ،التحقيؽ فػي مؤسسػة النشػر االسػبلمي، مطبعػة مؤسسػة النشػر االسػبلمي

ٕ /ٕٖٗ . 
 وصػحيح  ،(ٕٔٔٔ) رقػـ مالـ يتفرقػا، بالخيار البيعاف باب  البيوع، ةتاب  ،ٖٓٛ: البخاري صحيح   (ٜٛ)

 ( .ٖٔ٘ٔ) رقـ للُمتباِيَعْيف، المالس خيار ثبوت باب  البيوع، ةتاب :  مسلـ
 .ٜٕ  مف آيةسورة النساء:    (ٜٓ)
 .ٖٙٓٔ/ ٗ: الِفْقُو اإلسبلميُّ وأدلَُّتوُ ، و ٕٖ/ ٖ: ألحةاـمسالؾ األفياـ إلى آيات ا ينظر:   (ٜٔ)
الوليػػد محمػػد  يبػػ، ألبدايػػة الماتيػػد و نيايػػة المقتصػدو  ا،ومػػا بعػدى ٛٗٔ/ ٘: الصػػنائع  بػػدائعينظػر:   (ٕٜ)

مطبعة مصػطفى البػابي الحلبػي وأوالده،  ،( ىػٜ٘٘: ت بف أحمد بف محمد الشيير بابف رشد الحفيد )
القاسػػـ، محمػػد بػػف أحمػػد بػػف  يبػػأل، القػػوانيف الفقييػػة، و ٕٚٔ/ ٕ :ـٜ٘ٚٔ - ىػػػٜٖ٘ٔ، ٗ، طمصػػر
/ ٚ: العنايػػة شػػرح اليدايػػة و ،ٖٙٔ  :،) د.ط.ت ((ىػػػٔٗٚ: تابػػف اػػزي الةلبػػي الغرنػػاطي ) ،محمػػد
 ىػػٔٙٛ: ت حمد بف عبد الواحد السيواسي المعػروؼ بػابف اليمػاـ )اؿ الديف مملة ،فتح القدير و ،ٔ٘
محمد بػف أحمػد بػف عرفػة ، لحاشية الدسوقي على الشرح الةبيرو   ،ٔ٘/ ٚ: د.ط.ت(، )دار الفةر ، (

رد المحتػػار علػػى الػػدر . و ٕٔ /ٖ  :) د.ط.ت (، دار الفةػػر ،(ػ ىػػٖٕٓٔ: ت )       الدسػػوقي المػػالةي
 محمػد أمػيف بػف عمػر بػف عبػد العزيػز عابػديف الدمشػقي الحنفػي )ل ،المختار فػي شػرح تنػوير األبصػار

 .اوما بعدى ٙٓٔ/ ٘: ـٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔ، ٕ، طبيروت -دار الفةر ،( ىػٕٕ٘ٔ: ت
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ىػ (، تحػ: مؤسسة ٖٔٗينظر: المقنعة، لمحمد بف النعماف العةبري البغدادي المعروؼ بالمفيد) ت:    (ٖٜ)

، والنيايػة، ٙٓٙىػػ: ٓٔٗٔالنشر اإلسبلمي التابعة لاماعة المدرسػيف فػي الحػوزة العلميػة، قػـ، إيػراف، 
لبنػػػػاف،  -ىػػػػػ (، دار الةتػػػػاب العربػػػػي، بيػػػػروتٓٙٗمحمػػػػد بػػػػف الحسػػػػف الطوسػػػػي ) ت:  ألبػػػػي اعفػػػػر

ىػػػ (، تحػػػ: الشػػيخ محمػػد ٓٛ٘، و الوسػػيلة، لمحمػػد بػػف علػػي المعػػروؼ بػػابف حمػػزة ) ٖ٘ٛىػػػ: ٜٖٓٔ
 . ٜٕٗىػ:ٛٓٗٔالحسوف، مطبعة الخياـ، قـ، 

: ت) ألندلسػػػي الظػػػاىريمحمػػػد علػػػي بػػػف أحمػػػد بػػػف سػػػعيد بػػػف حػػػـز ا يبػػػ، ألباآلثػػػار المحلػػػىينظػػػر:    (ٜٗ)
ومػػػػا  ٕٔٙ/ ٜ: المامػػػػوع شػػػػرح الميػػػػذب. و ٖٔ٘/ ٚ: ، )د. ط. ت(بيػػػػروت  - دار الفةػػػػر، ىػػػػػ(ٙ٘ٗ
، )القاعػدة السػتوف بعػد المائػة، المسػألة ٖ٘ٗ - ٕ٘ٗ: راب البف في الفقو اإلسبلمي القواعدو  ا،بعدى

 يالشػػر بينػػحمػػد الخطيػػب محمػػد بػػف أ، لإلػػى معرفػػة معػػاني ألفػػاظ المنيػػاج المحتػػاج مغنػػيو  ،العشػػروف(
 القناع ةشاؼو   ،ٖٓ٘/ ٕ :ـٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔ، ٔ، طدار الةتب العلمية ،( ىػٜٚٚ: ت الشافعي )

دار الةتب  ،(ػ ىٔ٘ٓٔ: ت ) الحنبليمنصور بف يونس بف صبلح الديف البيوتى ل ،عف متف اإلقناع
مصػطفى ل ،ة المنتيػىمطالػب أولػي النيػى فػي شػرح يايػو  ا،وما بعػدى ٚ٘ٔ/ ٖ: ، )د. ط. ت(العلمية

، ٕط ،المةتػػب اإلسػػبلمي ،( ىػػػٖٕٗٔ: ت بػػف سػػعد بػػف عبػػده السػػيوطي شػػيرة، الرحيبػػانى الحنبلػػي )
  .ٜٔ/ٖ: ـٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔ

ىػػػػػ (، تحػػػػػ: السػػػػيد علػػػػي ٓٙٗينظػػػػر : الخػػػػبلؼ، ألبػػػػي اعفػػػػر محمػػػػد بػػػػف الحسػػػػف الطوسػػػػي) ت:    (ٜ٘)
ناػػؼ، نشػػر مؤسسػػة النشػػر اإلسػػبلمي،  الخراسػػاني، والسػػيد اػػواد الشيرسػػتاني، والشػػيخ محمػػد ميػػدي

 . ٕٗٚ/ ٕ، والسرائر الحاوي: ٛٙٔ/ ٖىػ: ٜٔٗٔ، قـ، إيراف، ٔط
 (ػىٖ٘ٛ: ت) يالدار قطنالحسف علي بف عمر بف أحمد البغدادي  يبأل ،يالدار قطنسنف    (ٜٙ)

شػر: مؤسسػة النا ،: شعيب االرنؤوط، حسف عبد المنعـ شلبي، عبد اللطيؼ حرز اهلل، أحمد برىػوـتحػ     
  (. ٕ٘ٛٛرقػػػػـ )، ةتػػػػاب البيػػػػوع، ٕٗٗ/ ٖ: ـ ٕٗٓٓ -ىػػػػػ  ٕٗٗٔ، ٔ، طلبنػػػػاف –الرسػػػػالة، بيػػػػروت 

َبػػاُب َمػػْف َيَصػػَب َلْوًحػػا َفَأْدَخلَػػُو ِفػػي َسػػِفيَنٍة َأْو َبَنػػى ، ةتػػاب الغصػػب، ٙٙٔ/ ٙ: لبييقػػيل السػػنف الةبػػرىو 
اء الغليػػػؿ فػػػي تخػػػريج أحاديػػػث منػػػار إرو  ينظػػػر:والحػػػديث: صػػػحيح،  (. ٘ٗ٘ٔٔ، رقػػػـ ) َعَلْيػػػِو ِاػػػَداًرا

 (. ٜ٘ٗٔ، ةتاب الحار، رقـ ) ٜٕٚ /٘: السبيؿ
، َأفَّ النَّبِػػيَّ    (ٜٚ) " َأْعَطػػاُه ِديَنػػاًرا ِلَيْشػػَتِرَي لَػػُو َشػػاًة ُأْضػػِحيًَّة،  صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلـ َعػػْف ُعػػْرَوَة اْلَبػػاِرِقيِّ

ِبَشػػاٍة َوِديَنػػاٍر، فَػػَدَعا  صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلـ بِػػِديَناٍر، َوَأتَػػى النَّبِػػيَّ َفاْشػػَتَرى بِػػِو َشػػاَتْيِف، َفَبػػاَع ِإْحػػَداُىَما 
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 صػػػحيح.   َرِبَح ِفيػػػِو "لَػػػِباْلَبَرَةػػػِة ِفػػػي َبْيِعػػػِو، َفَةػػػاَف لَػػػِو اْشػػػَتَرى التُّػػػَراَب  صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػلـالنَّبِػػػيُّ 
ـْ النَّبِػيُّ َباب ُسَؤاِؿ اْلُمْشِرةِ ، ةتاب المناقب، ٖٙٙالبخاري:  آَيػًة  صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػلـ  يَف َأْف ُيػِرَيُي

ـْ اْنِشَقاَؽ اْلَقَمرِ   (. ٕٖٗٙ، رقـ ) َفَأَراُى
 .ٖٗٔٓ/ ٗ: الِفْقُو اإلسبلميُّ وأدلَُّتوُ و  ،ٖٗ/ ٖ: مسالؾ األفياـ إلى آيات األحةاـينظر:    (ٜٛ)
 .ٗٙ-ٖٙ/ ٕ: مف ىدى القرآف، و ٜٕ/ ٘ينظر: التفسير المنير:     (ٜٜ)
 .ٜٕ  آيةسورة النساء: مف   (ٓٓٔ)
 ومابعدىا.ٕ٘ٔ/ ٖ :لطنطاوي  التفسير الوسيط، و ٘ٓٔ/ ٛمواىب الرحمف :  ينظر:   (ٔٓٔ)
) رب مبلغ أوعى مػف  صلى اهلل عليو وآلو وسلـباب قوؿ النبي  ، ةتاب العلـ،ٖٓصحيح البخاري:   (ٕٓٔ)

 (. ٚٙ، رقـ )سامع(
 

 والمراجع  المصـــــــــادر
 القرآف الةريـ

إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربع عشرة، شياب الديف أحمد بف محمد ابف عبد  .ٔ
ىػ (، تحػ:علي محمد الصباغ، نشره عبد الحميد احمد ٚٔٔٔالغني الدمياطي، ) ت: 

 حنفي، )د.ت(.
ة ىػ(، مرااعٖٗ٘أحةاـ القرآف، ألبي بةر محمد بف عبد اهلل المعروؼ بابف العربي)ت: .ٕ

 -ىػٕٗٗٔ، ٖلبناف، ط -وتعليؽ محمد عبد القادر عطا، دار الةتب العلمية، بيروت
 ـ.ٖٕٓٓ

ىػ( تحػ: محمد ٖٓٚأحةاـ القرآف،ألحمد بف علي أبو بةر الرازي الاصاص الحنفي)ت:  .ٖ
عضو لانة مرااعة المصاحؼ باألزىر الشريؼ، الناشر: دار  -صادؽ القمحاوي 

 ىػ. ٘ٓٗٔتاريخ الطبع:  بيروت، –إحياء التراث العربي 
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إرواء الغليؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لمحمد ناصر الديف األلباني )ت :  .ٗ
 ٘ٓٗٔ، ٕبيروت، ط –ىػ(، إشراؼ: زىير الشاويش، الناشر: المةتب اإلسبلمي ٕٓٗٔ

 ـ.ٜ٘ٛٔ -ىػ 
اس أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يونس الم .٘ رادي إعراب القرآف، ألبي اعفر النَّحَّ

ىػ(،  وضع حواشيو وعلؽ عليو: عبد المنعـ خليؿ إبراىيـ، الناشر: ٖٖٛالنحوي )ت: 
 ىػ.ٕٔٗٔ، ٔمنشورات محمد علي بيضوف، دار الةتب العلمية، بيروت ط

ىػ( ٕٖ٘ٔآالء الرحمف في تفسير القرآف، للشيخ محمد اواد الببليي النافي)ت:  .ٙ
، ٔاإلسبلمية في مؤسسة البعثة، ط الناشر: مؤسسة البعثة التحػ: قسـ الدراسات 

 ىػ.ٕٓٗٔقـ،
لناصر مةاـر شيرازي، الناشر: مدرسة اإلماـ علي   األمثؿ في تفسير ةتاب اهلل المنزؿ، .ٚ

 ىػ. ٕٔٗٔ، قـ، ٔ، ط بف أبي طالب عليو السبلـ 
البحر المحيط في التفسير، ألبي حياف محمد بف يوسؼ بف علي بف يوسؼ بف حياف  .ٛ

 –ىػ(، تحػ: صدقي محمد اميؿ، الناشر: دار الفةر ٘ٗٚألندلسي )ت: أثير الديف ا
 ىػ. ٕٓٗٔبيروت )د.ط(، 

بداية الماتيد و نياية المقتصد، ألبي الوليد محمد بف أحمد بف محمد الشيير بابف رشد  .ٜ
، ٗىػ(، الناشر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، طٜ٘٘الحفيد )ت: 

 ـ.ٜ٘ٚٔ -ىػ ٜٖ٘ٔ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعبلء الديف أبي بةر بف مسعود بف أحمد الةاساني  .ٓٔ

 الحنفي
 ـ.ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ، ٕىػ(، الناشر: دار الةتب العلمية، طٚٛ٘) ت:      
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ىػ(، تحػ :  ٓٙٗالتبياف في تفسير القرآف، لشيخ الطائفة محمد بف الحسف الطوسي) ت: .ٔٔ
 ىػ.ٖٔٗٔ  ،،  قـٔلعاملي، الناشر: ذوي القربى، طوتصحيح أحمد حبيب قصير ا

ىػ(، الناشر: مرةز  ٕٙٗٔالتحقيؽ في ةلمات القرآف الةريـ، لحسف المصطفوي )ت:  .ٕٔ
 ىػ. ٔٓٗٔالةتاب للترامة والنشر، )د. ط(، طيراف،

ىػ(، تحػ: نصر الديف تونسي، ٙٔٛالتعريفات، لعلي بف محمد بف علي الارااني )ت:  .ٖٔ
 ـ.ٕٚٓٓاىرة، ، القٔط 

تفسير القرآف الحةيـ )تفسير المنار( لمحمد رشيد بف علي رضا بف محمد   شمس الديف  .ٗٔ
 ـ.ٜٜٓٔىػ( الناشر: الييئة المصرية العامة للةتاب، ٖٗ٘ٔالقلموني الحسيني )ت: 

تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ، ألبي محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس  .٘ٔ
ىػ( تحػ: أسعد محمد الطيب، الناشر: مةتبة ٕٖٚرازي ابف أبي حاتـ )ت: التميمي، ال

 ىػ. ٜٔٗٔ - ٖالمملةة العربية السعودية ط -نزار مصطفى الباز 
ىػ(، الناشر:  دار الفةر ٜٖٓٔالتفسير القرآني للقرآف، لعبد الةريـ يونس الخطيب )ت: .ٙٔ

 )د.ط.ت(. ،العربي القاىرة
ىػ(، الناشر: شرةة مةتبة ٖٔٚٔبف مصطفى المرايي )ت:  تفسير المرايي، ألحمد .ٚٔ

 ـ. ٜٙٗٔ -ىػ  ٖ٘ٙٔ، ٔومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر، ط
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج، للدةتور وىبة بف مصطفى الزحيلي )ت:  .ٛٔ

 ىػ. ٛٔٗٔ ،ٕط ،دمشؽ –ىػ(،  الناشر:  دار الفةر المعاصر ٖٙٗٔ
تفسير النسفي ) مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويػؿ ( ألبي البرةات عبد اهلل بف أحمد بف  .ٜٔ

ىػ(، تحػ: يوسؼ علي بديوي، ورااعو وقدـ لو: محيي الديف ٓٔٚمحمود النسفي )ت: 
 ـ.       ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ، ٔديب مستو، دار الةلـ الطيب، بيروت، ط
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ىػ(، الناشر: دار نيضة ٖٔٗٔسيد طنطاوي )ت:  التفسير الوسيط للقرآف الةريـ، لمحمد .ٕٓ
 .ٜٜٚٔ، ٔالقاىرة، ط –مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفاالة 

ىػ(،الناشر: دار نيضة ٖٔٗٔالتفسير الوسيط للقرآف الةريـ، لمحمد سيد طنطاوي ) ت:  .ٕٔ
 .         ٜٜٚٔ، ٔالقاىرة، ط –مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفاالة 

ىػ(  ٖٖٚألبي الليث نصر بػف محمد بػف إبراىيـ السمرقندي)ت:  ،ر بحر العلـوتفسي .ٕٕ
 بيروت،)د.ت(.  –الفقيو الحنفي، تحػ: د. محمود مطراي، دار النشر : دار الفةر 

تفسير آيات األحةاـ،  لمحمد علي السايس، األستاذ باألزىر الشريؼ، تحػ: نااي  .ٖٕ
 ـ.ٕٕٓٓلطباعة والنشر، سويداف، الناشر: المةتبة العصرية ل

التيسير في القراءات السبع، ألبي عمرو الداني عثماف بف سعيد بف عثماف )ت:  .ٕٗ
 -ىػٗٓٗٔ، ٕبيروت، ط –ىػ(،تحػ: اوتوتريزؿ، الناشر: دار الةتاب العربي ٗٗٗ

 ـ.ٜٗٛٔ
اامع البياف في تأويؿ القرآف، ألبي اعفر محمد بف ارير بف يزيد بف ةثير الطبري  .ٕ٘

ىػ  ٕٓٗٔ، ٔالناشر: مؤسسة الرسالة، ط،ىػ( تحػ: أحمد محمد شاةرٖٓٔملي، )ت اآل
 ـ. ٕٓٓٓ -

ىػ(،  تعليؽ السيد  محمد ٜٕٓٔاامع السعادات، لمحمد ميدي النراقي )ت:  .ٕٙ
ـ.)ت ٜٚٙٔ، مطبعة اآلداب، الناؼ، ٕةبلنتر،تقديـ الشيخ محمد رضا المظفر، ط

 ت(. بيروت، )د. –ىػ(الناشر: دار الفةرٜٔٔ
الاامع ألحةاـ القرآف، ألبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بةر بف فرح الخزراي  .ٕٚ

براىيـ أطفيش، الناشر: دار الةتب ٔٚٙالقرطبي )ت:  ىػ(، تحػ: أحمد البردوني وا 
 ـ.ٜٗٙٔ -ىػٖٗٛٔ، ٕالقاىرة، ط –المصرية 

 ـ.ٜٓٛٔ، بيروت، ٕاميورية إفبلطوف، ترامة حنا خباز، دار العلـ، ط .ٕٛ
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حاشية الدسوقي على الشرح الةبير، لمحمد بف أحمد بف عرفة الدسوقي المالةي )ت:  .ٜٕ
 ىػ(، دار الفةر، )د.ط.ت(.ٖٕٓٔ

ىػ(، تحػ: السيد علي ٓٙٗالخبلؼ، ألبي اعفر محمد بف الحسف الطوسي)ت:  .ٖٓ
الخراساني، والسيد اواد الشيرستاني، والشيخ محمد ميدي ناؼ، نشر مؤسسة النشر 

 ىػ.ٜٔٗٔ، قـ، إيراف، ٔسبلمي، طاإل
الدر المصوف في علـو الةتاب المةنوف، ألبي العباس شياب الديف أحمد بف يوسؼ بف  .ٖٔ

ىػ(، تحػ: الدةتور أحمد محمد الخراط، ٙ٘ٚعبد الدائـ المعروؼ بالسميف الحلبي )ت 
 دار القلـ، دمشؽ )د. ت(.

لمحمد أميف بف عمر بف عبد  ،ألبصاررد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير ا .ٕٖ
 -ىػ ٕٔٗٔ، ٕبيروت، ط -ىػ(، دار الفةرٕٕ٘ٔالعزيز عابديف الدمشقي الحنفي )ت: 

 ـ.ٕٜٜٔ
زاد المسير في علـ التفسير، لاماؿ الديف أبو الفرج عبد الرحمف بف علي بف محمد  .ٖٖ

،  ٔربي، طىػ( تحػ: عبد الرزاؽ الميدي، الناشر: دار الةتاب العٜٚ٘الاوزي )ت 
 ىػ. ٕٕٗٔ -بيروت 

السبعة في القراءات، ألبي بةر أحمد بف موسى بف العباس بف مااىد البغدادي سنة  .ٖٗ
ىػ/ سنة الوفاة، تحػ:  شوقي ضيؼ، الناشر دار المعارؼ، )د. ط(، مصر، ٕ٘ٗالوالدة 
 ىػ.ٓٓٗٔ

ت: السرائر الحاوي، ألبي اعفر محمد بف منصور بف أحمد بف إدريس الحلي) .ٖ٘
ىػ(، تحػ: لانة التحقيؽ في مؤسسة النشر اإلسبلمي، مطبعة مؤسسة النشر ٜٛ٘

 ىػ.ٓٔٗٔ، ٕإيراف، ط ،قـ ،اإلسبلمي
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ىػ(، ضبط نصيا: ٕ٘ٚسنف ابف مااة، ألبي عبد اهلل  محمد بف يزيد القز ويني )ت .ٖٙ
 ـ.ٕٛٓٓ، بيروت، ٖأحمد شمس الديف، دار الةتب العلمية، ط 

ألبي الحسف علي بف عمر بف أحمد البغدادي الدار قطني )ت:  سنف الدار قطني، .ٖٚ
ىػ(   تحػ: شعيب االرنؤوط، حسف عبد المنعـ شلبي، عبد اللطيؼ حرز اهلل، أحمد ٖ٘ٛ
 ـ. ٕٗٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، ٔلبناف، ط –الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت  ،برىـو

الخراساني البييقي )ت:  ألبي بةر أحمد بف الحسيف بف علي ،السنف الةبرى للبييقي .ٖٛ
، ٖلبناف ط –ىػ( تحػ: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الةتب العلمية، بيروت ٛ٘ٗ

 ـ. ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ
لشمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي )ت  ،سير أعبلـ النببلء .ٜٖ

وط، الناشر : ىػ(، تحػ: ماموعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤ ٛٗٚ
 ـ.ٜ٘ٛٔ -ىػ٘ٓٗٔ ،ٖط ،مؤسسة الرسالة

الشرح الةبير على متف المقنع، ألبي الفرج عبد الرحمف بف محمد بف أحمد المقدسي  .ٓٗ
ىػ(، دار الةتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرؼ على طباعتو: محمد ٕٛٙالحنبلي،)ت: 

 رشيد رضا صاحب المنار، )د.ط.ت(.
ىػ(، تحػ: ٕٙ٘ي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخاري الاعفي )ت:صحيح البخاري، ألب .ٔٗ

 ـ.ٕ٘ٔٓ -ىػٖٙٗٔ، بيروت،ٛمحمود محمد محمود، دار الةتب العلمية، ط 
ىػ(، دار ٕٔٙألبي الحسف مسلـ بف الحااج القشيري النيسابوري )ت: ،صحيح مسلـ .ٕٗ

 ىػ.ٕٔٔٓ، بيروت، ٙالةتب العلمية، ط 
ي عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالوالء، البصري، ألب ،الطبقات الةبرى .ٖٗ

ىػ(، تحػ: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار ٖٕٓالبغدادي المعروؼ بابف سعد )ت: 
 ـ.ٜٜٓٔ -ىػ  ٓٔٗٔ، ٔبيروت، ط –الةتب العلمية 
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 ـ.ٜٗٙٔعلـ النفس، للدةتور أحمد حسف الرحيـ، )د.ط(، بغداد، .ٗٗ
ىػ(، ٙٛٚاية، لمحمد بف محمد بف محمود، الرومي البابرتي )ت: العناية شرح اليد .٘ٗ

 الناشر: دار الفةر،)د.ط.ت(.
العنواف في القراءات السبع، ألبي طاىر إسماعيؿ بف خلؼ بف سعيد المقرئ األنصاري  .ٙٗ

الدةتور خليؿ العطية ( )  -ىػ (، تحػ: ) الدةتور زىير زاىد ٘٘ٗالسر قسطي ) ت: 
 ىػ.٘ٓٗٔعة البصرة (، الناشر: عالـ الةتب، بيروت، ) د. ط (  اام -ةلية اآلداب 

ىػ(، الناشر: منشورات ٘ٚٔالعيف، ألبي عبد الرحمف الخليؿ بف أحمد الفراىيدي )ت:  .ٚٗ
 ىػ.ٓٔٗٔ، قـ، ٕاليارة، ط

ياية النياية في طبقات القراء، ألبي الخير، محمد بف محمد بف يوسؼ ابف الازري  .ٛٗ
شر: مةتبة ابف تيمية، ط: عني بنشره ألوؿ مرة: ج. براستراسر، ىػ(، الناٖٖٛ)ت: 
 ىػ.ٖٔ٘ٔ

فتح القدير، لةماؿ الديف محمد بف عبد الواحد السيواسي المعروؼ بابف اليماـ  .ٜٗ
 ىػ(،  دار الفةر، )د.ط.ت(.ٔٙٛ)ت:

، أستاذ ورئيس قسـ الِفْقُو اإلسبلميُّ وأدلَُّتُو، لؤلستاذ الدةتور َوْىَبة بف مصطفى الزَُّحْيِليّ  .ٓ٘
 –سوريَّة  -ةّليَّة الشَّريعة، الناشر: دار الفةر  -الفقو اإلسبلمّي وأصولو باامعة دمشؽ 

 ،)د.ت(.ٗدمشؽ، ط
القواعد في الفقو اإلسبلمي، ألبي الفرج عبد الرحمف بف أحمد بف راب الحنبلي)ت:  .ٔ٘

، ٔزىرية، طىػ(، تحػ : طو عبد الرؤوؼ سعد، الناشر: مةتبة الةليات األٜ٘ٚ
 ـ.ٜٔٚٔىػ/ٜٖٖٔٔٔ

ابف ازي الةلبي الغرناطي  ،القوانيف الفقيية، ألبي القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد .ٕ٘
 ىػ(،) د.ط.ت(. ٔٗٚ)ت: 
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ةشاؼ القناع عف متف اإلقناع، لمنصور بف يونس بف صبلح الديف البيوتى الحنبلي  .ٖ٘
 ىػ(، دار الةتب العلمية، )د. ط. ت(.ٔ٘ٓٔ)ت: 

الةشاؼ عف حقائؽ يوامض التنزيؿ  ألبي القاسـ محمود بف عمرو بف أحمد،  .ٗ٘
 ىػ. ٚٓٗٔ، بيروت، ٖدار الةتاب العربي، طالناشر:ىػ(،ٖٛ٘الزمخشري اار اهلل )ت: 

الةشؼ والبياف عف تفسير القرآف، ألحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعلبي، أبو إسحاؽ)ت:  .٘٘
عاشور، مرااعة وتدقيؽ: األستاذ نظير الساعدي،  ىػ(، تحػ: اإلماـ أبي محمد بفٕٚٗ

 ـ.ٕٕٓٓ -، ىػ ٕٕٗٔ، ٔلبناف، ط –دار إحياء التراث العربي، بيروت 
ىػ( تحػ: ٕٙٛةنز العرفاف في فقو القرآف، لاماؿ الديف المقداد بف عبد اهلل السػيوري)ت: .ٙ٘

مية، دار اليدى محمد القاضي،  الناشر: المامع العالمي للتقريب بيف المذاىب اإلسػبل
 ىػ .ٜٔٗٔ، ٔللتوزيع والنشر، ط

ىػ (، دار إحياء التراث ٔٔٚلساف العرب، البف منظور محمد بف مةـر بف علي )ت: .ٚ٘
 لبناف،)د. ت(. -، بيروتٖالعربي، ط

ىػ (، تصحيح: السيد محمد ٓٙٗالمبسوط، ألبي اعفر محمد بف الحسف الطوسي)ت:  .ٛ٘
 )د. ط(، )د. ت(.تقي الةشفي، المةتبة الرضوية 

 ،ىػ (٘ٛٓٔمامع البحريف، لفخر الديف محّمد علي بف أحمد بف علي  الطريحي )ت:  .ٜ٘
 ىػ.  ٙٔٗٔ، ٖطيراف، ط -تحػ: السيد أحمد الحسيني، مةتبة المر تضوي

ىػ (، تحػ:  ٛٗ٘مامع البياف لعلـو القرآف، ألبي علي الفضؿ بف الحسف الطبرسي، )ت: .ٓٙ
 ىػ.ٖٔٗٔ،  ٖالببليي،  منشورات ناصر خسرو، طيراف،  ط مع مقدمة محمد اواد

ىػ(، ٙٚٙالماموع شرح الميذب، ألبي زةريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النووي)ت:  .ٔٙ
 الناشر: دار الفةر)د. ت(.)طبعة ةاملة معيا تةملة السبةي والمطيعي(.
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ي الظاىري )ت: المحلى باآلثار، ألبي محمد علي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلس .ٕٙ
 بيروت، )د. ط. ت(.  -ىػ(، دار الفةر ٙ٘ٗ

مختصر المزني ) مطبوع ملحقا باألـ للشافعي (، إلسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ،  .ٖٙ
 ـ.ٜٜٓٔ -ىػ ٓٔٗٔبيروت،  ،ىػ(، دار المعرفةٕٗٙأبو إبراىيـ المزني )ت: 

(، دار الةتب العلمية، ىػٜٚٔالمدونة، لمالؾ بف أنس بف مالؾ األصبحي المدني )ت:  .ٗٙ
 ـٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔ، ٔط
ىػ(،  الناشر: ٘ٙٓٔمسالؾ األفياـ إلى آيات األحةاـ، لاواد سعيد اواد الةاظمي )ت:  .٘ٙ

 .ٕٖ/ ٖ ىػ :  ٚٓٗٔ، طيراف، ٕ، ط مةتبة المرتضوي
المصرؼ اإلسبلمي علميًا وعمليًا، لعبد السػميع المصري، دار التضامف للطػباعة،  .ٙٙ

 ـ.ٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔ، ٔبة، طمةتبة وى
مطالب أولي النيى في شرح ياية المنتيى، لمصطفى بف سعد بف عبده السيوطي  .ٚٙ

 -ىػ ٘ٔٗٔ، ٕط ،ىػ(، المةتب اإلسبلميٖٕٗٔشيرة، الرحيبانى الحنبلي )ت: 
 ـ.ٜٜٗٔ

معاـ القراءات، للدةتور عبد اللطيؼ الخطيب، دار سعد الديف للطباعة والنشر،  .ٛٙ
 ـ.ٜٕٓٓ -ىػٖٓٗٔ ،ٕدمشؽ، ط

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، لمحمد بف أحمد الخطيب الشر بيني  .ٜٙ
 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔ، ٔىػ(، دار الةتب العلمية، طٜٚٚالشافعي )ت: 

المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني، ألبي محمد موفؽ الديف عبد اهلل بف  .ٓٚ
الاماعيلي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبلي، الشيير بابف قدامة  أحمد بف محمد بف قدامة

 ىػ.٘ٓٗٔ، ٔبيروت، ط –ىػ(، الناشر: دار الفةر ٕٓٙالمقدسي )ت: 
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التفسير الةبير، ألبي عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف  ،مفاتيح الغيب .ٔٚ
الناشر: دار إحياء ،ىػ(ٙٓٙالتيمي الرازي الملقب بفخر الديف الرازي خطيب الري )ت: 

 ىػ.ٕٓٗٔ -بيروت  -ٖط،التراث العربي
المفردات في يريب القرآف، ألبي القاسـ الحسيف بف محمد المعروؼ بالرايب  .ٕٚ

 األصفياني 
 ـ.ٕٔٓٓ -ىػٕٕٗٔ، بيروت، ٖىػ(، تحػ: محمد خليؿ عياتي، دار المعرفة، طٕٓ٘)ت:    
ىػ(، تحػ: ٖٔٗادي المعروؼ بالمفيد) ت: المقنعة، لمحمد بف النعماف العةبري البغد .ٖٚ

مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لاماعة المدرسيف في الحوزة العلمية، قـ، إيراف، 
 ىػ.ٓٔٗٔ

المةرر في ما تواتر مف القراءات السبع وتحرر ويليو / مواز في ياءات اإلضافة  .ٗٚ
الديف النشَّار  سراج ،بالسور، ألبي حفص عمر بف قاسـ بف محمد بف علي األنصاري

ىػ(، تحػ: أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفياف، ٖٜٛالشافعي المصري )ت: 
 ـ. ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔ، بيروت، ٔالناشر: دار الةتب العلمية، ط

، ٔ، طيراف، ط المدرسي، الناشر: دار محبي الحسيف  ، للسيد محمد تقي مف ىدى القرآف .٘ٚ
 ىػ.  ٜٔٗٔ

العشر، ألبي الخير ابف الازري، محمد بف محمد بف يوسؼ )ت :  النشر في القراءات .ٙٚ
ىػ(، الناشر : المطبعة التاارية الةبرى  ٖٓٛٔىػ(، تحػ:علي محمد الضباع )ت:  ٖٖٛ

 ]تصوير دار الةتاب العلمية[.
نظـ الدرر في تناسب اآليات والسور، إلبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف علي بف  .ٚٚ

 ىػ (، دار الةتاب اإلسبلمي، القاىرة، )د. ت(.٘ٛٛت: أبي بةر البقاعي )
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ىػ (، دار الةتاب العربي، ٓٙٗالنياية، ألبي اعفر محمد بف الحسف الطوسي )ت:  .ٛٚ
 ىػ.ٜٖٓٔلبناف،  -بيروت

اليداية في تخريج أحاديث البداية ) بداية الماتيد البف رشد (، ألبي الفيض أحمد بف  .ٜٚ
: محمد سليـ إبراىيـ ٚىػ(، تحػ: الازء/  ٖٓٛٔ)ت:  الحسني ،محمد بف الصدِّيؽ

 ـ. ٜٚٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔ، ٔسمارة، دار عالـ الةتب، بيروت، ط
ىػ(، ٖٔٗواوه القرآف، ألبي عبد الرحمف إسماعيؿ بف أحمد الحيرى النيسابوري )ت:  .ٓٛ

 ىػ.ٕٖٗٔ،ٕتحػ : الدةتور ناؼ عرشي، مامع البحوث اإلسبلمية، قـ، ط
ىػ(، تحػ: الشيخ محمد الحسوف، ٓٛ٘حمد بف علي المعروؼ بابف حمزة )الوسيلة، لم .ٔٛ

 ىػ.ٛٓٗٔمطبعة الخياـ، قـ، 
وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف، ألبي العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ  .ٕٛ

صادر،  الناشر: دار ،ىػ(، تحػ: إحساف عباسٔٛٙابف خلةاف البر مةي األربلي )ت: 
 ـ.ٜٓٓٔبيروت،) د. ط (، 
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 عقائدية دراسة العينية الكونية اآليات
 م.د ايناس عبد حسن

  االساسية التربية كمية/  المستنصرية الجامعة
 الممخص

 خبلليػا مػف كيستشػعر يخشػ  كالمسػاف يخضػ  القمػب يجعػؿ  كحدانيتػو عمى الدالة ا ايات في التفكر إف  
 عقميػة ادلػة البينػات االيات فيذه.  حكمتو كعظيـ كجبللتو قدرة االنساف يكتشؼ لكي ىذا ككؿ  ا، عظمة
 الحػؽ ىػك ا بػنف ذلػؾ) تعػالى قػاؿ محػدث يكػكف اف يجػب حادث كلكؿ ىذا ليا، مصكر خالؽ كجكد عمى
 التػػي الككنيػػة الظػػكاىر كىػػذه( , َّ:لقمػػاف(  ) الكبيػػر العمػػي ىػػك ا كاف الباطػػؿ دكنػػو مػػف يػػدعكف مػػا كأف

 ىػػذا فػػي المبثكثػػة النػػكاميس بقمػػـ كاالتيػػاف الربانيػػة كالسػػنف الحقػػا ؽ بيػػاف قبيػػؿ مػػف الكػػريـ القػػراف الييػػا اشػػار
 كػؿ فػي المختزنػة المعػاني مػف جديػد معنػى عصػر كػؿ اىػؿ منيػا يفيػـ معجػزة صػياةة صيغت كقد  الككف
 السػػماكات خمػػؽ فػػي يتفكػػركف) المكضػػكع ىػػذا الىيمػػة البحػػث الػػى دفعنػػي مػػا كىػػذا,  االيػػات تمػػؾ مػػف ايػػة

 ( .ُُٗ:عمراف اؿ()كاالرض
Abstract 

The reflection on the signs of God, which indicates the oneness makes the heart 

subject and the tongue and the sense of the greatness of God, and all this to 

discover the ability and majesty and great wisdom. These verses evidenced 

mental evidence of the existence of the creator of the photographer, and for each 

incident must be updated Almighty said (that God is the truth and what they 

claim without false and that God is the Most High) (Lukman: 30), and these 

cosmic phenomena referred to The Koran, such as the statement of facts and the 

Sunnah of the Lord and come to the tops of the law transmitted in this universe 

has been formulated a miracle understood by the people of each age a new 

meaning of the meaning stored in each of these verses, and this is what led me to 

search for the importance of this topic (think about creating the heavens and the 

earth (The Imran: 191) . 
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 المقدمة
الحمد  رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسػميف أبػي القاسػـ محمػد     

 كعمى أىؿ بيتو الطيبيف الطاىريف .
 أما بعد:      
اف التفكػػر فػػي  يػػات ا العظيمػػة ،كمػػا يحػػدث المبػػدع جػػؿ ذكػػره فػػي ىػػذا الكػػكف مػػف  يػػات     

كالبػػرؽ كالخسػػكؼ ككسػػكؼ كزالزؿ كبػػراكيف كةيػػره فػػي الميػػؿ كالنيػػار كالريػػاح كالسػػفف كاالمطػػار 
مػػف اايػػات العظيمػػة الدالػػة عمػػى كحدانيتػػو كانػػو ىػػك المبػػدع ليػػا كال احػػد سػػكاه كػػؿ ذلػػؾ عبػػرة 

كالتفكػػر  كىػػذ التفكػػر يػػدؿ عمػػى اف لمكػػكف خػػالؽ مسػػتحؽ لمعبػػادة كالطاعػػة،, كعظػػة لمػػف يػػتعظ 
كفى ًفػػي  قػػاؿ سػػبحانو كتعػػالىاذ  فػػي اايػػات الدالػػة عمػػى رحمػػة ا مػػف االمػػكر الميمػػة، يىتىفىكَّػػري )كى

ٍمؽ السَّػمىاكىات  ٍمػؽ  , (ُُٗ)اؿ عمػراف: كىاأٍلىٍرض(خى ػاًنعيمىا خػالؽ  اٍلخى مىػى قيػٍدرىة صى ًليىٍسػتىًدلوكا بًػًو عى
تو كتنزيو لو عف العبث. اًؿ قيٍدرى فيي دليؿ عمى كىمى

ُ   
ف ىػػػذا التفكػػػر فػػػي    ا الدالػػػة عمػػػى كحدانيتػػػو  يجعػػػؿ القمػػػب يخضػػػ  كالمسػػػاف يخشػػػ    يػػػاتكا 

كيستشػػػعر مػػػف خبلليػػػا عظمػػػة ا،  ككػػػؿ ىػػػذا لكػػػي يكتشػػػؼ االنسػػػاف قػػػدرة كجبللتػػػو كعظػػػيـ 
  ِحكمتو .

 يتضمف : اقتضت طبيعة المكضكع أف يقسـ بحثي عمى اربعة مباحثىذا ك 
لغػػة  اايػػاتؿ : اكالن : تعريػػؼ المطمػػب االك ,  المبحػػث االكؿ : تحديػػد المصػػطمحات كاالىميػػة

, ثالثان : تعريؼ العينيػة لغػة كاصػطبلحان , ثانيان : تعريؼ الككنية لغة كاصطبلحان , كاصطبلحان 
ثانيان : أىميػة اايػات الككنيػة ,  المطمب الثاني : أكالن : أىمية اايات الككنية في تثبيت العقيدة

 . مف جانب تفكر االنساف فييا
المطمػػب االكؿ : اايػػات العينيػػة , مػػف حيػػث التكػػرار ,  الككنيػػة اايػػاتانػػكاع  المبحػػث الثػػاني :

المطمػػػػب الثػػػػاني : اايػػػػات االرضػػػػية , اايػػػػات , كالكقػػػػت كاايػػػػات النفسػػػػية كاايػػػػات االفاقيػػػػة 
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المطمػب الثالػث :  يػات ا فػي , كالنيار ,  يات ا في المطر  السماكية ,  يات ا في الميؿ
 . في البرؽ كالسحاب السفف كالرياح

المطمب االكؿ : داللػة  يػات ا العينيػة فػي السػماء ,  المبحث الثالث : اايات الككنية العينية
  يػاتالمطمػب الثالػث : داللػة , االفػاؽ كاالنفػس  يػاتالمطمب الثاني : داللة , كاالرض كالنيار

 . الرياح كالسفف كاالمطار المطمب الراب  : داللة  يات, البرؽ , السحاب , الرعد , الصكاعؽ
 . مف نياية كنياية بحثي ىذا نتا ج دكنتيا عمى شكؿ نقاط ءىذا كالبد لكؿ شي    

 المبحث االول
 تحديد المصطمحات واالهمية

 المطمب االول : تحديد المصطمحات : 
 اواًل : االيات لغة واصطالحا : 

ك يػػاء جمػػ  جمعػػا نػػادر كاايػػة العبلمػػة   اايػػة لغػػة: العبلمػػة كزنيػػا فعمػػة ,كالجمػػ   يػػات كام ،
كاايػػػػة العبػػػػرة كالعبػػػػرة سػػػػميت  يػػػػة كمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػالى : )لقػػػػد كػػػػاف فػػػػي يكسػػػػؼ كاخكتػػػػو  يػػػػات 

 ّ( , ام امكر كعبر مختمفة .ٕلمسا ميف()يكسؼ:
( ام عبلمػػػات كاضػػػحات ْٗكاايػػػات :العبلمػػػات كالعجا ػػػب كقكلػػػو ) يػػػات بينػػػات( )عنكبػػػكت:

( فػػػػي االفػػػػاؽ مثػػػػؿ الكسػػػػكؼ ّٓاالفػػػػاؽ كفػػػػي انفسيـ()فصػػػػمت:كقكلػػػػو : )سػػػػنرييـ  ياتنػػػػا فػػػػي 
كالػػزالزؿ كمػػا يعػػرض فػػي السػػماء مػػف اايػػات فيػػذا مػػف عظػػيـ داللػػة عمػػى التكحيػػد , كاايػػة مػػف 
القػػر ف :قيػػؿ كػػؿ كػػبلـ متصػػؿ الػػى انقطاعػػو كقيػػؿ مػػا يحسػػف السػػككت عميػػو كقيػػؿ ىػػي جماعػػة 

 ْحركؼ .
 عبلماتو ك اايات نكعاف ااية اصطبلحا: العبلمة كالمراد بآيات ا 

  يات شرعية: كىي ما جاءت بو الرسؿ كمنيا ىذا القراف العظيـ ُ
 ايات ككنية: كىي الدالة عمى كماؿ ا تبارؾ كتعالى في العمـ كالخمؽِ
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ككؿ ما يتعمؽ بربكبيتو كىي ما يعجػز البشػر عػف مثمػو فالبشػر كميػـ عػاجزكف عمػى اف يخمقػكا 
 ٓارضا اك سماء اك نجكما اك شمسا اك قمرا. 

 ثانيًا : الكونية لغة واصطالحا : 
 الكون لغة :

الحدث , كقد كاف ككنا ككينكنة كالكا نة الحادثػة كالتكػكيف كالتحريػؾ ، تقػكؿ العػرب لمػف تشػن ه 
كػػػاف كال تكػػػكف ، ال كػػػاف ال خمػػػؽ،كال تكػػػكف ال تحػػػرؾ ام مػػػات, كالكا نػػػة : االمػػػر الحادثػػػة  ال

 ٔ. كككف الشيء أحدثو كا مككف االشياء يخرجيا مف العدـ الى الكجكد
 والكون:

حصكؿ الصكرة في المادة بعد اف لـ تكف فييا كىك عند اىؿ التحقيؽ عبارة عف كجػكد العػالـ  
 ٕ. كاف كاف مرادنا الكجكد المطمؽ العاـ عند اىؿ النظرمف حيث ىك انو حؽ 
 والكون اصطالحا :

يطمؽ مسمى الككف في مفيـك الديف كعرؼ الناس اليـك عمى ىػذا الفضػاء الكاسػ  كمػا بػو مػف 
اجػػراـ ، كالسػػماكات كاالرض كمػػا فػػييف كمػػا بػػيف ذلػػؾ مػػف متحػػرؾ كسػػاكف ممػػا عممػػو االنسػػاف 

 ٖكجيمو .
 

 ة واصطالحا وتعريف االيات الكونية العينية :ثالثًا : العينية لغ
 العينية لغة

العػػيف كاليػػاء كالنػػكف اصػػؿ كاحػػد يػػدؿ عمػػى عضػػك بػػو يبصػػر كينظػػر ثػػـ يشػػتؽ منػػو االصػػؿ، 
كرايػػت الشػػيء  كالعػػيف النػػاظرة لكػػؿ ذم بصػػر، كالعػػيف تجمػػ  عمػػى أعػػيف، كعيػػكف، كأعيػػاف ،

 ٗعينا ام معاينة، كيقكلكف لقيتو عيف عنو ام عيانا .
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كالعػيف كالمعاينػة النظػر كقػد  كالعيف : حاسة البصر كالر ية تككف لؤلنساف كةيره مف الحيكانػا 
عاينػػػو معاينػػػة كعيانػػػا، كر ه عيانػػػا لػػػـ يشػػػؾ فػػػي ر يتػػػو ايػػػاه ،كرأيػػػت فبلنػػػا عيانػػػا ام مكاجيػػػة 

 َُكتعينت الشيء ابصرتو .
 العيني اصطالحا    

، فالسػمكات مشػاىدة بككاكبيػا كشمسػيا  كىي ما يدرؾ بالبصر كالسػمكات كاالرض كمػا بينيمػا
كقمرىا كحركتيا كدكرانيا في طمكعيا كةركبيا ،كاالرض مشاىدة بما فييػا مػف جباليػا كبحارىػا 
كانيارىػػػا كمعادنيػػػا كنباتيػػػا كحيكاناتيػػػا كمػػػا بػػػيف السػػػماء كاالرض ىػػػك الجػػػك المػػػدرؾ بغيكميػػػا 

 ُُ.  كامطارىا كثمكجيا كرعكدىا كصكاعقيا كعكاصؼ رياحيا
 

 : اآليات الكونية العينية :نيًا ثا
 ُِىي اايات الككنية المشيكدة في العالـ  لكؿ انساف .   

كىذه االيات ىي السماكات كاالرضػكف كمػا فييمػا كبينيمػا مػف الشػمس كالقمػر كالنجػـك كالريػاح 
 ُّكالسحاب كالبحار كاالنيار  كالعيكف كالجباؿ كاالشجار .

لمنػػاس فػػي ىػػذا العػػالـ كقكلػػو تعػػالى : )ىػػك الػػذم يػػريكـ كىػػي المظػػاىر العظيمػػة  التػػي تبػػدك   
(, كقكلػػػو تعػػػالى )اف فػػػي خمػػػؽ السػػػمكات كاالرض كاخػػػتبلؼ ُِالبػػػرؽ خكفػػػا كطمعػػػا ( )الرعػػػد:

 ُْ( .ُِالميؿ كالنيار اليات الكلكا االلباب ( )اؿ عمراف:
 

 المطمب الثاني : اهمية التفكر في اآليات الكونية والعينية
 الكونية في تثبيت العقيدة :أهمية اآليات اوالً 

 لآليات الككنية أىمية كبيرة في تثبيت العقيدة نذكر بعض نقاط منيا :
 استخدام القران السؤال -1

كطريقػػة لؤلقنػػاع كالكصػػكؿ الػػى الحػػؽ الػػذم ىػػك التكحيػػد كنبػػذ الباطػػؿ كىػػك الشػػرؾ فقػػاؿ تعػػالى 
السػماكات كاالرض كسػخر منكرا عمػى الكفػار شػركيـ بػا فػي عبادتػو )كلػ ف سػ متيـ مػف خمػؽ 
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(, كقػػاؿ تعػػالى )كلػػ ف سػػنلتيـ مػػف نػػزؿ ُٔالشػػمس كالقمػػر ليقػػكلف ا فػػننى ي فككف()عنكبػػكت:
 ُٓ( .ّٔمف السماء ماء فنحيا بو األرض بعد مكتيا ليقكلف ا قؿ الحمد ()العنكبكت :

 اسخداـ القراف اايات الككنية ككسيمة لتصديؽ االنبياء-ِ
مسػػػػعكد قػػػػاؿ أنشػػػػؽ القمػػػػر عمػػػػى عيػػػػد رسػػػػكؿ ا)صػػػػمى ا عميػػػػو كالػػػػو )عػػػػف عبػػػػد ا بػػػػف 

كسمـ(بشقيف قاؿ رسكؿ ا )صمى ا عميو كالو(اشػيدكا كعػف انػس اف اىػؿ مكػة سػنلكا رسػكؿ 
 ُٔا )ص( أف يرييـ أية فنراىـ انشقاؽ القمر.

 االيات الككنية تبيف تفرد ا بخمقيا كحكمتو كتصرفو فييا-ّ
كنيػة تجبػر االنسػاف عمػى االعتػراؼ بالخػالؽ حيػث تتجمػى مػف خػبلؿ ىػذه اايػات اايػات الكفا 

قػػػدرة ا تعػػػالى فػػػي خمػػػؽ الكػػػكف كخمػػػؽ االنسػػػاف كاالنسػػػاف لػػػك تنمػػػؿ نفسػػػو فقػػػط لشػػػعر بمػػػدل 
 ُٕضعفو كعجزه فيك ةير قادر عمى فيـ ديناميكية جسده كبالتالي يذعف  كيدرؾ عظمتو.

 
 من جانب تفكر االنسان فيهاثانيًا : أهمية اآليات الكونية 

 اف لتفكر االنساف في اايات الككنية أىمية كبيرة نمخصيا ،ببعض نقاط
 التفكر في الككف ىك سبيؿ لمعرفة المكلى تبارؾ كتعالى ،-ُ

كقػػد كرد فػػي سػػكرة الشػػكرل مػػا ي كػػد ذالػػؾ مػػف خمػػؽ السػػماكات كمػػا فييمػػا قػػاؿ تعػػالى )فػػاطر 
ـ ازكاجػا مػف االنعػاـ يػذركـ فيػو لػيس كمثمػو شػيء كىػك السماكات كاالرض جعؿ لكـ مف انفسك

(حيػػث بينػػت اايػػة الكريمػػة بػػنف المػػكلى مبػػدع السػػماكات كاالرض ُُالسػػمي  البصير()الشػػكرل
 ُٖكخالقيما.

 كالتفكر في اايات الككنية -ِ
 طريػؽ التعػرؼ عمػى الطبيعػة االنسػانية كأطكارىػا كخصا صػيا كمػا خمػؽ االنسػاف مػف حكمػة،

فػػي الكثيػػر مػػف  ياتػػو خصػػا ص االنسػػاف كصػػفاتو النفسػػية كأنمػػاط سػػمككو قػػاؿ  فػػالقراف يفصػػؿ
تعػػالى )أكلػػـ يتفكػػركا فػػي أنفسػػيـ مػػا خمػػؽ ا السػػماكات كاالرض كمػػا بينيمػػا أال بػػالحؽ كأجػػؿ 
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(, )فمينظػر االنسػاف مػـ خمػؽ خمػؽ ٖمسمى كأف كثيػر مػف النػاس بمقػاء ربيػـ لكػافركف()الرـك :
, كاايػػػات فػػػي مجمميػػػا تتحػػػدث عػػػف خمػػػؽ االنسػػػاف كانمػػػاط  (ٔ-ٓمػػػف مػػػاء دافػػػؽ ()الطػػػارؽ:

 ُٗسمككو كخصا صو كتدعكه الى التدبر في ذلؾ .
 كالتفكر في اايات الككنية يقكد الى التثبيت-ّ

 َِالتثبت مف صدؽ االفكار كالمبادئ كالمعتقدات..
  التفكر في اايات الككنية ي دل الى تقكية محبة العبد لربو   ْ

 تحصؿ مف التفكر في النعـ الف النفس مجبكلة عمى محبة مػف احسػف الييػا اف محبة العبد 
  ُِفاذا تنمؿ االنساف نعـ ا الكثيرة عميو اكصمو ذلؾ الى محبتو كالرضا عنو .

  التفكر في اايات الككنية يقكد الى  زيادة االيماف .ٓ
.ال مف كسػا ؿ زيػادة االيمػافاف التفكر في  يات ا كخمقو في الككف كفي االفاؽ كفي االنفس 

نػػػو بيػػػذا التفكػػػر يترسػػػا فػػػي قمبػػػو معػػػاني قػػػدرة ا كقكتػػػو كعظمتػػػو كتػػػدبيره كقيمكمتػػػو كحياتػػػو 
 ِِكرحمتو .

  التفكر في اايات الككنية يفيد تكثير العمـ .ٔ
يفيػػد تكثيػػر العمػػـ كاسػػتجبلب مػػا لػػيس حاصػػبل عنػػد القمػػب فػػالتفكر يحصػػمو فػػالتفكر بػػذرة العمػػـ 

 ِّارحتو كمذاكرتو تمقيحو .كسقيو مط
  التفكر في اايات الككنية يكشؼ الفرؽ بيف الكىـ كالخياؿ .ٕ

المان  ألكثر النفكس مف انتياز الفرص بعػد امكانيػا كبػيف سػبب المػان  حقيقػة فيشػغؿ بػو دكف 
 ِْاالكؿ .

  التفكر في اايات الككنية سبيؿ المرئ لمعمؿ .ٖ
حقػػػا ؽ االشػػػياء بػػػؿ اف حيػػػاة المػػػرء كسػػػعادتو تبػػػ  ؿ  فػػػالتفكر سػػػبيؿ المػػػرئ الػػػى العمػػػؿ كادراؾ

 ِٓافكاره لذلؾ فنف اشغاؿ الفكر فيما ينف  كيقرب الى ا مف اىـ المطالب الدينية .
 كخبلصة ما تقدـ
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ايػػػات الككنيػػػة فنىميػػػة التفكػػػر با، اف احػػػدل سػػػبؿ معرفػػػة االنسػػػاف لربػػػو تفكػػػره بآيػػػات ربػػػو     
 الحد ةيره يستطي  اف ينشن مثميا فيك المتفػرد بخمقيػا، تكمف في معرفة مبدع ىذه اايات كانو

كىك منشن السماكات كاالرض كالقمر كالشمس كالبحر الدالة عمى رحمتو فكؿ تمؾ  يػات بينػات 
عمػى كجػػكده سػػبحانو , كىػػذا التفكػػر بػػاب أيضػا لمعرفػػة الطبيعػػة االنسػػانية كمعرفػػة اسػػرارىا مػػف 

و الػػنفس كمػػا تكػػره  كالتفكػػر فػػي  يػػات الػػنفس خػػبلؿ اكتشػػاؼ  االنسػػاف مػػف تفكػػره مػػا ترةػػب بػػ
البشػػػرية يػػػ دم الػػػى معرفػػػة طبيعتيػػػا كمعرفػػػة اف ىنالػػػؾ كراء ىػػػذا التكػػػكيف العجيػػػب الػػػو مبػػػدع 
رحمػػف رحػػيـ, كفػػي التفكػػر باايػػات الككنيػػة  تثبيػػت  لممعتقػػدات كالمبػػادئ كاالفكػػار مػػف خػػبلؿ 

يسػػػتطي  اف يػػػدرأ بيػػػا شػػػبيات تكصػػػؿ االنسػػػاف عػػػف طريػػػؽ التفكػػػر الػػػى البػػػراىيف العقميػػػة التػػػي 
الكػػافريف, كاذا رأل ا سػػبحاف كتعػػالى فػػي عبػػده مبػػدل التفكػػر فػػي  ياتػػو لكػػي يتثبػػت اكثػػر فػػي 
ديف يحبو حبػا مضػاعفا فػالتفكر فػي اايػات الدالػة عمػى عظمػة ا  كسػيمة لزيػادة محبػة الػرب 

درة ا كعظمتػو كقيمكتػو كالعبد حينا يتفكر في اايات الككنيػة يترسػا فػي قمبػو معػاني قػ  لعبده
كرحمتو فالتفكر كسيمة لزيادة االيماف, كمف الثمرات الميمػة لمتفكػر فػي اايػات الككنيػة بالنسػبة 
لئلنسػػاف, ىػػي زيػػادة عممػػو كلعػػؿ التفكػػر فػػي اايػػات تميػػـ الشػػخص لدراسػػتيا كفػػي ىػػذا الدراسػػة 

عػف االكىػاـ التػي تخػدر عقػؿ العمـ الكثير كالمعرفػة , ففػي التفكػر بيػاف لمحقػا ؽ كابعػاد العقػكؿ 
االنسػػػاف، كالثمػػػرة ألخػػػرل فػػػي التفكػػػر يكػػػكف سػػػبيؿ لعمػػػؿ المػػػرء كادراؾ حقيقػػػة االشػػػياء فسػػػعادة 
المػػرئ تبعػػا ال فكػػاره فػػالتفكر النػػاف  مػػف االعمػػاؿ المقربػػة الػػى ا سػػبحانو, كالجانػػب االىػػـ مػػف 

ىيف العقميػة فػالتفكر طريقػة التفكر تثبيت المرء في دينػو كتكضػيا احقيػة دينػو ككجػكد ربػو بػالبرا
لمكصػػكؿ الػػى الحػػؽ سػػبحانو كنبػػذ الشػػرؾ مػػف خػػبلؿ التفكػػر فػػي اايػػات , كجػػاءت ىػػذه اايػػات 
الككنية  كمعجزات ال ثبات صدؽ االنبياء لمناس كىذا ما نجػده فػي حادثػة انشػقاؽ القمػر التػي 

ة تػدؿ عمػى صػفات جاءت اية بينة عمى نبكة النبي محمد صمى ا عميو كالػو, كاايػات الككنيػ
ا فيػػػك كاجػػػدىا كتبػػػيف حكمتػػػو كتصػػػرفو ممػػػا تجبػػػر االنسػػػاف عمػػػى االعتػػػراؼ بػػػاف ليػػػا خػػػالؽ 
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كاالنسػػاف لػػك تنمػػؿ فقػػط نفسػػو لشػػعر بمقػػدار ضػػعفو امػػاـ ا كيػػدرؾ عظمتػػو, فاايػػات الككنيػػة 
 دالة عمى ا سبحانو كالتفكر فييا طريؽ معرفتو سبحانو .

 

 المبحث الثاني
 اآليات الكونيةانواع 

 المطمببب االول: االيببات العينيببةت اآليببات مببن حيببث التكببرار والوسببت تااليببات االنفسببيةت
 االيات االفاسية

  اآليات العينية تنقسم الى نوعين وال:ا
ًمػٍف  يىاتًػًو  :النوع االول اف تككف مف االعياف كالشمس كالقمر كالنجػـك كالجبػاؿ فيػذه اعيػاف )كى
()فصمت: المٍَّيؿي كىالنَّيىاري   ( .ّٕكىالشٍَّمسي كىاٍلقىمىري

اف تككف مف االعراض التػي تقػـك بغيرىػا كتسػمى الظػكاىر الككنيػة كالكسػكؼ : النكع الثاني   
نىػاميكيـ ًبالمٍَّيػًؿ كىالنَّيىػاًر كىاٍبًتغىػا يكيـ ْمػف فىٍضػًمًو  ًمػٍف  يىاتًػًو مى ، )كى  ۚ  كالخسكؼ كالزالزؿ كالشيب كالنـك

ًلؾى  ًفي ًإفَّ  : ذىَٰ ()الرـك يىاتو ْلقىٍكـو يىٍسمىعيكفى  ِٔ( .ِّاى
     اايات مف حيث التكرار كالكقت فتنقسـ الى نكعيف: ثانيا

  النكع االكؿ / يات متكررة كتتنكع في اكقاتيا كمنيا
مىػػػؽى المٍَّيػػػؿى كىالنَّيىػػػارى  .ُ  يػػات يكميػػػة مثػػػؿ طمػػكع الشػػػمس كالقمػػػر كالميػػؿ كالنيػػػار , )كىىيػػػكى الَّػػًذم خى

 (  ٍّّمسى كىالقىمىرى كيؿٌّ ًفي فىمىؾو يىٍسبىحيكفى ﴾ )األنبياء:كىالشَّ 
ىيػػكى (ايػػات مكسػػمية اك فصػػمية كتغيػػر االجػػكاء كالفصػػكؿ االربعػػة كاالمطػػار فػػي الغالػػب , . ِ

اًء ًرٍزقنا  يينىْزؿي لىكيـ ْمفى السَّمى ـٍ  يىاًتًو كى ا ۚ  الًَّذم ييًريكي مى  )ُّ)ةافر:( ييًنيبي  مىف ًإالَّ  يىتىذىكَّري  كى
ايػػػػات لػػػػيس ليػػػػا كقػػػػت منػػػػتظـ يعرفيػػػػا النػػػػاس دكف اسػػػػتدالؿ اك نظػػػػر كالكسػػػػكؼ كالخسػػػػكؼ ّ

( )القيامة:  سىؼى اٍلقىمىري  (ٖكالزالزؿ ، كىخى
، يات ةير متكررة ،كىي التي ال تككف اال فػي اخػر الزمػاف كطمػكع الشػمس مػف  النوع الثاني

 ِٕمغربيا كما يحدث لمسماء كاالرض عند قياـ الساعة .
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تىًسيري اٍلًجبىاؿي سىٍيرنا )الطكر:ٗ)يىٍكـى تىميكري السَّمىاءي مىٍكرنا )   (َُ( كى
 ثالثا:اآليات االفاسية

المػػػػراد بآيػػػػات االفػػػػاؽ اايػػػػات الفمكيػػػػة كالكككبيػػػػة ك يػػػػات الميػػػػؿ كالنيػػػػار ك يػػػػات االضػػػػكاء      
 ِٖكاالظبلؿ كالظممات ك يات عمـ العناصر االربعة ك يات المكاليد الثبلثة .

ـٍ  يىاًتنىا ًفي اٍافىاًؽ()فصمت  )ّٓ)سىنيًريًي
 رابعا: اآليات االنفسية 

 ِٗىي عبارة االنساف بجسمو كحكاسو كةريب خمقتو .   
مثػػػػؿ خمػػػػؽ اجيػػػػزة جسػػػػـ االنسػػػػاف كالنظػػػػاـ المتحيػػػػر الػػػػذم يػػػػتحكـ بػػػػالما كحركػػػػات القمػػػػب    

فػي ظممػات الػرحـ ثػـ اسػرار المنتظمة كالشراييف كالعظاـ كالخبليا كانعقػاد النطفػة كنمػك الجنػيف 
ػػػػؽو ( َّالػػػػركح العصػػػػبية . ـٍ أىنَّػػػػوي اٍلحى تَّػػػػىَٰ يىتىبىػػػػيَّفى لىييػػػػ ـٍ حى ًفػػػػي أىنفيًسػػػػًي ـٍ  يىاًتنىػػػػا ًفػػػػي اٍافىػػػػاًؽ كى ػػػػنيًريًي سى

 )ّٓفصمت()ۚ  
 

االيببات فببي  ايببات الميببل والنهببارت االيببات السببماويةت المطمببب الثبباني: اآليببات االر ببيةت
 اآليات االر ية المطر

كؿ  ياتو في االرض سكاء كانت اايات فيمػا يحػدث فييػا مػف الحػكادث أك كانػت فػي نفػس    
طبيعػػة االرض فػػنف فييػػا  يػػات عظيمػػة مػػف حيػػث التركيػػب فتجػػد الحجػػر الكاحػػد يشػػتمؿ عػػدة 
معػػادف كتػػرل الجبػػاؿ كتجػػد فييػػا االرض المينػػة كالرخػػكة كاالرض الصػػمبة كفييػػا  يػػات مػػف جيػػة 

ا مف زالزؿ كالبػراكيف كةيرىػا, ك يػات مػف جيػة طبيعػة الجػك حػر، بػرد الحكادث التي تحدث فيي
، كالبحػػار كاالشػػجار كالثمػػار كالنبػػات ُّ،ريػػاح عاصػػفة ،كريػػاح بػػاردة كريػػاح داف ػػة كةيػػر ذلػػؾ 

 ِّكةيره .
ٍيػػري  نىًخيػػؿه ًصػػٍنكىافه كىةى ٍرعه كى نَّػػاته ْمػػٍف أىٍعنىػػابو كىزى ػػاًكرىاته كىجى ًفػػي األىٍرًض ًقطىػػ ه موتىجى ًصػػٍنكىافو ييٍسػػقىى )كى

يىاتو ْلقىٍكـو يىٍعًقميكفى ( )الرعد: مىى بىٍعضو ًفي األيكيًؿ ًإفَّ ًفي ذىًلؾى اى يىا عى نيفىْضؿي بىٍعضى  (  ًْبمىاء كىاًحدو كى
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 سادسا آيات سماوية
السػػماكات فػػي ارتفاعيػػػا كاتسػػاعيا كاحكاميػػا كارتفاعيػػػا كمػػا جعػػؿ ا فييػػػا مػػف شػػمس كالقمػػػر 

 ّّا بنظاـ عجيب .كالنجـك كجرياني
ػ قىدَّرىهي مىنىاًزؿى ًلتىٍعمىميكٍا عىدىدى الْسًنيفى كىاٍلًحسىػابى مى عىؿى الشٍَّمسى ًضيىاء كىاٍلقىمىرى نيكران كى مىػؽى )ىيكى الًَّذم جى ا خى

( )يكنس: ْؽ ييفىْصؿي اايىاًت ًلقىٍكـو يىٍعمىميكفى  ( ٓالٌموي ذىًلؾى ًإالَّ ًباٍلحى
 

 هارسابعا: آيات الميل والن
اايػػات فييمػػا تعاقبيمػػا بػػالمجيب كالػػذىاب كاختبلفيمػػا فػػي الطػػكؿ كالقصػػر كالزيػػادة كالنقصػػاف 
كالنػػكر كالظممػػة كانتظػػاـ احػػكاؿ العبػػاد فػػي معاشػػيـ بالراحػػة فػػي الميػػؿ كالسػػعي فػػي الكسػػب فػػي 

 ّْالنيار .
ًؼ المٍَّيػًؿ كىالنَّيىػ  ٍمًؽ السَّػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخػًتبلى يىػاتو أْليكًلػي اأٍلىٍلبىػاًب(  ) ؿ عمػراف )ًإفَّ ًفي خى اًر اى
:َُٗ) 
 

 

 ثامنا : آياته في المطر
 ّٓفينزؿ المطر مف السماء ليحيي االرض مف بعد ينس الخمؽ .

بىػػػثَّ ًفييىػػػا ًمػػػٍف كيػػػْؿ دىابَّػػػةو  ٍكًتيىػػػا كى ػػػاءو فىنىٍحيىػػػا بًػػػًو األىٍرضى بىٍعػػػدى مى اًء ًمػػػٍف مى ػػػا أىٍنػػػزىؿى اي ًمػػػفى السَّػػػمى مى  )كى
)البقرة: يىاتو ًلقىٍكـو يىٍعًقميكفى اًء كىاألىٍرًض اى ًر بىٍيفى السَّمى اًب اٍلميسىخَّ تىٍصًريًؼ الْريىاًح كىالسَّحى  (ُْٔكى
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 السحاب البرقت الرياحت المطمب الثالث: ايات اهلل في السفنت
 تاسعا: آياته في السفن

كمػػػف  ياتػػػو الدالػػػة عمػػػى قدرتػػػو البػػػاىرة كسػػػمطانو تسػػػخيره البحػػػر تجػػػرم فيػػػو الفمػػػؾ بػػػنمره كىػػػي 
الجكارم كالجباؿ في البر  اف يشن ا يسكف الريا التي تسير بالسفف لك شاء لسكنيا حتػى ال 

تػذىب بػؿ كاقفػة ،لػك شػاء ألرسػؿ الػريا قكيػة عاتيػة  تتحرؾ السفف بؿ تبقى راكػدة ال تجػيء كال
ـً ﴾ ّٔالسفف كاحالتيا  عف سػيرىا المسػتقيـ فنخذت  ػكىاًر ًفػي اٍلبىٍحػًر كىػاأٍلىٍعبلى ًمػٍف  ىيىاتًػًو اٍلجى , ﴿ كى

 (ِّ) سكرة الشكرل:
  عاشرا /آيات اهلل في الرياح

يرسؿ الرياح مبشرات باألمطػار كيرسػميا ليمػنحكـ مػف رحمتػو الغضػب كالنمػاء لػزرعكـ كتجػرم 
ابنا ّٕكةيره مف اايات  الفمؾ عند ىبكبيا في البحر بنذنو ػؿى الْريىػاحى فىتيًثيػري سىػحى , )كىاي الَّػًذم أىٍرسى

ٍكًتيىا(  )فاطر:  (  ٗفىسيٍقنىاهي ًإلىى بىمىدو مىْيتو فىنىٍحيىٍينىا ًبًو األىٍرضى بىٍعدى مى
  الحادم عشر / يات ا في البرؽ 

اعؽ التػػي تكػػكف مػػ  البػػرؽ اخبػػر ا تعػػالى انػػو  ىػػك الػػذم يػػرل الخمػػؽ البػػرؽ خكفػػا مػػف الصػػك 
يينىػْزؿي ّٖكطمعا في الغيث الذم يزيؿ الجػدب كالقحػط  طىمىعػان كى ٍكفػان كى ـي اٍلبىػٍرؽى خى ًمػٍف  يىاتًػًو ييػًرٍيكي , )كى

/ ( )الرـك ياتو ْلقىكـو يىٍعًقميكفى ٍكًتيىا افَّ في ذىًلؾى اى اءن فىييٍحي ًبًو األىٍرضى بىٍعدى مى اًء مى  ( ًِْمفى السَّمى
  شر / يات ا في السحابثاني ع

خمؽ شػي ا فشػي ا السػحب الكثيفػة كيسػكقيا بقدرتػو كىػي محممػة بممػاء الكثيػر فييػا الحيػاة كالنفػ  
ػػػْخًر بىػػػٍيفى السَّػػػمىاء كىاألىٍرًض ايىػػػاتو ْلقىػػػٍكـو ّٗلمػػػزرع كالضػػػرع   اًب اٍلميسى تىٍصػػػًريًؼ الْريىػػػاًح كىالسَّػػػحى , )كى

 (ُْٔيىٍعًقميكف(سكرة البقرة ااية)
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 المبحث الثالث
 اآليات الكونية العينية

 المطمب االول: ايات اهلل العينية في السماءت واالرضت والميل والنهار  
يىػػػاتو أْليكًلػػػي اأٍلىٍلبىػػػاب(  )اؿ  ًؼ المٍَّيػػػًؿ كىالنَّيىػػػاًر اى ٍمػػػًؽ السَّػػػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخػػػًتبلى االيػػػة)ًإفَّ ًفػػػي خى

  ((َُٗعمراف:
  العقائديةالداللة 
  وجود اهلل

االية في السماكات سمكيا كارتفاعيا مف ةيػر عمػد كالعبلقػة كمػا تػرل فييػا مػف شػمس كقمػر  
كالنجـك كاالية في االرض مدىا كبسطيا كسعتيا كما تػرل فييػا مػف االشػجار كالجبػاؿ كالبحػار 

يخمػػؼ احػػدىما كالجػػكاىر كالنباتػػات ك )اخػػتبلؼ الميػػؿ كالنيػػار( تعاقبيمػػا فػػي الػػذىاب كالمجػػيء 
االخػػر  كاختبلفيمػػا فػػي النػػكر كالظممػػة كالزيػػادة كالنقصػػاف أليػػات يعمػػـ منيػػا اف ليػػذه االشػػياء 

 َْخالقا كصانعا ىذه االيات دليؿ في اثبات كجكد ا .
 الوحدانية

ىذه اية قرانية تشرح لنػا بعػض االيػات الككنيػة الدالػة عمػى كحػدة ا تعػالى كرحمتػو الكاسػعة.  
كفػػي ىػػذه االيػػات خمػػؽ السػػمكات كاالرض ايػػات بينػػات كثيػػرة االنػػكاع تػػدىش المتػػامميف بعػػض 

,فكيػػؼ حػػاؿ مػػا اكتشػػؼ العممػػاء مػػف عجا بيػػا  الػػداؿ عمػػى مػػا لػػـ يعرفػػكه اعظػػـ ممػػا  ظكاىرىػػا
 ُْذا النظاـ اية عمى الرحمة االليية كما انيا اية عمى الكحدانية .عرفكه منيا في

 الصفات
لك دققت النظر في انكاع الجمادات مف صخكر مختمفػة االنػكاع كالجػكاىر المتعػددة الخػكاص  

كااللػػكاف لشػػاىدت مػػف النظػػاـ فييػػا انػػكاع مػػف المنػػاف  فػػي اختبلفيمػػا كتنكعيػػا مػػا تعمػػـ بيػػا عمػػـ 
ابػداع الػو حكػيـ ,رحػيـ ,ال شػريؾ لػو فػي الخمػؽ كالتػدبير كاخػتبلؼ الميػؿ  اليقيف انيػا ترجػ  الػى

 ِْكالنيار ,كالفصكؿ ,ايات بينات عمى كحدة مبدع ىذا النظاـ كرحمتو بعباده .
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   المطمب الثاني: ايات االفاق واالنفس
تَّىَٰ يىتىبىيَّفى   ـٍ حى ًفي أىنفيًسًي ـٍ  يىاًتنىا ًفي اٍافىاًؽ كى ػؽو  االية )سىنيًريًي ـٍ أىنَّػوي اٍلحى لىػـٍ  ۚ  لىيي ْبػؾى  يىٍكػؼً  أىكى  أىنَّػوي  ًبرى

مىىَٰ   (ّٓ:فصمت()شىًييده  شىٍيءو  كيؿْ  عى
  الدالئل عمى العقائدية

 ايات االفاق: وجود اهلل:
تشػػػػمؿ خمػػػػؽ الشػػػػمس كالقمػػػػر كالنجػػػػـك كالنظػػػػاـ الػػػػدقيؽ الػػػػذم يحكميػػػػا كخمػػػػؽ انػػػػكاع االحيػػػػاء  

ا مػػػف عجا ػػب كاسػػػرار ال تعػػد كال تحصػػػى  كمػػا فػػػي عػػػالـ كالنباتػػات كالجبػػػاؿ كالبحػػار كمػػػا فييػػ
  االحياء مف عجا ب ال تنتيي  اف كؿ ىذه االيات دليؿ عمى التكحيد ككجكد الخالؽ

امػػػػا االيػػػػات النفسػػػػية : مثػػػػؿ خمػػػػؽ اجيزةجسػػػػـ االنسػػػػاف كالنظػػػػاـ المحيػػػػر الػػػػذم يػػػػتحكـ بػػػػالما 
النطفػة كنمػك الجنػيف فػي ظممػات  كحركات القمب المنتظمػة كالشػراييف كالعظػاـ كالخبليػا كانعقػاد

 ّْالرحـ ثـ اسرار الركح العجيبة .. اف كؿ ذلؾ ىي كتاب مفتكح لمعرفة االلو الخالؽ .
 التوحيد 

 ْْسنرييـ اياتنا ليتبيف اف القراف الذم يخبرىـ بيا حؽ فيتبيف اف ربؾ كاحد ال شريؾ لو. 
 : الصفات

ار السػػمكات كاالرض مػػف شػػمس كقمػػر سػػنطم  النػػاس عمػػى دال ػػؿ كحػػدانيتنا كقػػدرتنا فػػي اقطػػ
, ممػػا ْٓكنجػػـك كليػػؿ كنيػػار كريػػاح كامطػػار كزرع كثمػػار كرعػػد كبػػرؽ كصػػكاعؽ كجبػػاؿ كبحػػار

 ْٔسيكشؼ عنو االياـ مف عجا ب تدبير ا كلخبل ؽ كالطاؼ صنعو .
 ْٕكاثبات كجكد قدرتو كعظمتو ، فيي مف بدي  نكاميس ككنو الماثمة لمعياف في كؿ زماف. 
كىػػي اعتبػػار االنسػػاف بجسػػمو كحكاسػػو كةريػػب خمقتػػو كمراحػػؿ تككينػػو فػػي الػػبطف  كاالنفػػس : 

كعجا ب خمؽ االجنة في االناث كةير ذلؾ مف االيات الدالػة عمػى كمػاؿ القػدرة االليػي كتمػاـ 
 ْٖالحكمة كعجا ب مصنكعات ا فيك الحؽ .
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 الصواعق: الرعدت المطمب الثالث ايات البرق تالسحابت
ابى الثْقىاؿ( )الرعد:االية:)ىيكى  يينًشبي السَّحى طىمىعنا كى ٍكفنا كى ـي اٍلبىٍرؽى خى  (ُِالًَّذم ييًريكي

 وجود اهلل 
)ىك الذم يريكـ البرؽ خكفػا كطمعػا (ام انػو سػبحانو يسػخر البػرؽ فيخػاؼ منػو بعػض عبػاده  

ة كالمسافر كيطمػ  فيػو مػف لػيس لػو فيػو نفػ  )كينشػب السػحاب الثقػاؿ (ام يكجػد السػحب منشػن
جديػػدة ممتم ػػة مػػاء فتكػػكف ثقيمػػة قريبػػة مػػف االرض .)كيسػػبا الرعػػد بحمػػده(ام اف فػػي صػػكت 

كمػػا يػػدؿ صػػكت المسػػبا كتحميػػده  الرعػػد لداللػػة عمػػى خضػػكعو كتنزييػػو عػػف الشػػريؾ كالعجػػز،
عمػػى انقيػػاده لقػػدرة ذلػػؾ الحكػػيـ الخبير)كيرسػػؿ الصػػكاعؽ فيصػػيب بيػػا مػػف يشاء(أصػػابتو بيػػا 

 ْٗعبلمات داالت عمى كجكد ا كقدرتو .فييمكو ،فكؿ ىذه ايات ك 
 الوحدانية 

)ىػػك الػػػذم يػػريكـ البػػػرؽ خكفػػا كطمعػػػا(ام يخػػاؼ مػػػف الصػػكاعؽ كاليػػػدـ كانػػكاع الضػػػرر عمػػػى 
بعض الثمار كنحكىػا كيطمػ  فػي خيػره كنعمتػو )كينشػب السػحاب الثقػاؿ (بػالمطر الغزيػر الػذم 

ربػػو مسػبا )كيرسػؿ الصػػكاعؽ(كىي بػو نفػ  العبػاد كالػػببلد )كيسػبا الرعػد بحمػػده (فيػك خاضػ  ل
النػػار التػػي تخػػرج مػػف السػػحاب )فيصػػيب بيػػا مػػف يشػػاء (مػػف عبػػاده فػػاذا كػػاف ىػػك كحػػده الػػذم 
يسػػكؽ لمعبػػاد االمطػػار كالسػػحب التػػي فييػػا مػػادة ارزاقيػػـ كىػػك الػػذم يػػدبر االمػػر كتخضػػ  لػػو 

حؽ اف يعبػد المخمكقات العظاـ التي يخاؼ منيا كتػزعج العبػاد كىػك شػديد القػكة فيػك الػذم يسػت
 َٓشريؾ لو . كحده ال
 الصفات

قبمو جام  لمعمـ كالقدرة ىك الطؼ مف ذلؾ كمو معمـ بجميػؿ  اخبر ا تعالى بنمر ىك ادلة ما 
القدرة كدقيؽ الحكمػة النػو مظيػر كاحػد ترجػى منػو النعمػة كتخشػى منػو النقمػة فقػاؿ )ىػك الػذم 

سػػحاب الثقػػاؿ كيسػػبا الرعػػد بحمػػده يػػريكـ البػػرؽ خكفػػا مػػف قدرتػػو كطمعػػا فػػي رحمتػػو )كينشػػب ال
 ُٓ(ينزىو عف صفات النقص،) بحمده(ام بكصؼ صفات الكماؿ .
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  االمطار    السفنت المطمب الرابع :آيات :الرياحت
ًؼ المٍَّيًؿ كىالنَّيىاًر كىاٍلفيٍمًؾ الًَّتي تىٍجػًرم ًفػي اٍلبىٍحػرً  ٍمًؽ السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى ػا  ااية)ًإفَّ ًفي خى ًبمى
بىػثَّ ًفييىػا ًمػ ٍكًتيىػا كى اًء ًمػف مَّػاءو فىنىٍحيىػا بًػًو اأٍلىٍرضى بىٍعػدى مى ا أىنزىؿى المَّوي ًمػفى السَّػمى مى ف كيػْؿ يىنفى ي النَّاسى كى

يىاتو ْلقىٍكـو يىٍعًقميك  اًء كىاأٍلىٍرًض اى ًر بىٍيفى السَّمى اًب اٍلميسىخَّ تىٍصًريًؼ الْريىاًح كىالسَّحى ( )دىابَّةو كى    (ُْٔفى
  وجود اهلل

)كالفمػؾ التػي تجػػرم فػي البحػر( ،يعنػػي السػفف ،)بمػا ينفػػ  النػاس( ،مػف رككبيػػا كالحمػؿ عمييػػا  
في التجارات كالمكاسب كانكاع المطالب،)كما انزؿ ا مف السػماء مػف مػاء( ، يعنػي المطػر ، 

قمبيػػا قبػكال كدبػػكرا )فنحيػا بػو االرض بعػػد مكتيػا( ، ام بعػد يبكسػػيا ، )كتصػريؼ الريػاح (،ام ي
كشػػػماال كجنكبػػػا لمرحمػػػة كالعػػػذاب ,فيػػػذه  يػػػات كدالالت كعبلمػػػات يعمػػػـ الخمػػػؽ بيػػػا .اف ليػػػذه 

 ِٓاالشياء صانعا .
 التوحيد

)كالفمؾ التي تجرم في البحر( يعني السفف التػي تسػير فػي البحػر بمػا ينفػ  النػاس )كمػا انػزؿ  
 ,ماء) فنحيػػػا االرض بعػػػد مكتيػػػا(السػػػ ا مػػػف السػػػماء مػػػف مػػػاء( ىػػػك المطػػػر الػػػذم ينػػػزؿ مػػػف

  اخضرت بعد يبسيا
)كتصػػريؼ الريػػاح (ام ىبػػكب الريػػاح مػػرة جنكبػػا كشػػماال .. ىػػذه اايػػات تجمػػ  التكحيػػد كلقػػد  

 ّٓبيف فييا دال ؿ الكحدانية .
  الصفات

الفمػػؾ ايػػو مػػف  يػػات ا الدالػػة عمػػى كمػػاؿ قدرتػػو ككمػػاؿ رحمتػػو كتسػػخيره كمػػا انػػزؿ ا المػػراد  
 الػذم انزلػو مػف السػماء كفيػو  يػات عظيمػة ككنػو ينػزؿ رذاذا .كىػذه ايػة مػف  يػات ا بػالمطر

الدالة عمى رحمتو ال نو لك كاف ينزؿ حبا ال ىمؾ العالـ  ) فنحيا بو االرض( ىك الذم يحمػي 
النباتات كفي احياء النباتات  يات دالة عمى الرحمة ك يات دالة عمى الحكمة ك يات دالة عمػى 
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)كتصريؼ الرياح( تنكيعيا في اتجاىيا كمنافعيا  كفي تصريؼ الريػاح  يػات مػف قػدرة  , القدرة
 ْٓا كرحمتو كعزتو كحكمتو .

 
 الخاتمة 

 بعد تكفيؽ ا تعالى تـ ىذا البحث في االيات الككنية دراسة عقا دية  ،
 كىنا أيكرد أىـ النتا ج التي تكصمت إلييا في البحث 
كااليػػات  المغػػكم العبلمػػة، كالكػػكف الحػػدث، كالعػػيف عظػػك يبصػػر بػػو ، ت االيػػة بمعنيػػاجػػاء-ُ

االيات الككنية المشيكدة في العالـ لكؿ انساف مف السػماكات كاالرض  الككنية اصطبلحا:
 كالشمس كالقمر كىي مف المظاىر التي تدؿ عمى عظمة ا.

كػػػػالقمر كااليػػػػات  كتمثمػػػػت االيػػػػات الككنيػػػػة بصػػػػكر عديػػػػدة كانػػػػكاع فمنيػػػػا االيػػػػات العينيػػػػة- ِ
المتكررة كالكسكؼ كالغير متكػررة التػي تحػدث مػرة كاحػدة كااليػات المختصػة بيػـك القيامػة 

كااليػات  كااليات المختصػة بػا االفػاؽ كػالنجـك كمػا اخػتص بالطبيعػة االنسػانية  كالشػراييف
 االرضػػية كػػالزالزؿ كااليػػات السػػماكية كالشػػمس  كايػػات الميػػؿ كالنيػػار كتعاقبيمػػا كايػػات ا

فػي المطػر فينػزؿ مػف السػماء كتحيػا بػو االرض كتسػخير البحػر كالريػاح لكػي تجػرم الفمػؾ 
كايات ا في االمطار فيي مبشرات بػا االمطػار كاياتػو فػي البػرؽ الػذم يريػو لمنػاس خكفػا 

 .ليـ كطمعا كاياتو في السحاب المحممة بالماء لنف  الزرع كالضرع
االنسػػاف الػػى معرفػػة ا،كطريػػؽ لمتعػػرؼ عمػػى الػػنفس  اف التفكػػر فػػي االيػػات الككنيػػة يقػػكد-ّ

البشرية كيقكد الى التثبت كىك الذم يزيد مف محبة الرب لمعبد كيزيد مف ايماف العبػد بربػو 
  كىك السبيؿ لمعمـ كالعمؿ كىك الباعث لمتفريؽ بيف الكىـ كالخياؿ

نيػػة ككيػػؼ انيػػا كسػػيمة كتبرزاىميػة  التفكػػر فػػي تثبيػػت العقيػػدة مػػف خػػبلؿ معرفػػة االيػػات الكك -ْ
لمكصػػكؿ الػػى الحػػؽ كنبػػذ الشػػرؾ كمعرفػػة كيػػؼ جا ػػت االيػػات الككنيػػة كمعجػػزات لتصػػديؽ 
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دعػػكة االنبيػػاء كخيػػر حادثػػة عمػػى ذالػػؾ حادثػػة انشػػقاؽ القمػػر  كمعرفػػة اف االيػػات الككنيػػة 
  تبيف تفرد ا بصنعيا كابداعيا

ا ككحدانيتػو كاظيػرت صػفاتو  دلت االيات الككنية عمى داللت عقا ديػة فػدلت عمػى كجػكد-ٓ
سبحانو فيذه االيات العينيػة الظػاىرة فػي السػماء كاالرض كالميػؿ كالنيػار دلػت عمػى ابػداع 

صػػػػػػانعيا كحكمتػػػػػػو كايػػػػػػات   االفػػػػػػاؽ كاالنفػػػػػػس تػػػػػػدؿ عمػػػػػػى تبػػػػػػدير ا كلطػػػػػػا ؼ صػػػػػػنعو        
يػػػاح كايػػات البػػػرؽ كالسػػحاب كالرعػػػد كالصػػكاعؽ تػػػدؿ عمػػػى قدرتػػو كعممػػػو كلطفػػو كايػػػات الر 

   كالسفف كاالمطار تدؿ عمى كماؿ تسخيره
كأرجػػك مػػف العمػػْي القػػدير أف أكػػكفى قػػد كفقػػتي فػػي عممػػي ىػػذا ، ك خػػري دعكانػػا أف الحمػػدي ً رْب 

 .العالميف
 

 المصادر والمراجع
االجزاء الككنية بيف العقؿ كالنقػؿ , عبػد العزيػز بػف خمػؼ العبػدا , دار البيػاف , دمشػؽ ,  .ُ

 ـ، ُٗٔٗ –ق ُّٖٗ,  ُطسكريا , 
ط  بيػركت ،لبنػاف، االمثؿ في تفسير كتاب ا المنزؿ ،ناصػر مكػاـر الشػيرازم ،االعممػي، .ِ

 ـ،َُِّ-ُّْْ، ُ
اايػػػات الككنيػػػة دراسػػػة عقديػػػة ،عبػػػد المجيػػػد بػػػف محمػػػد الػػػكعبلف، رسػػػالة ماجسػػػتير قسػػػـ  .ّ

 .العقيدة كالمذاىب ،كمية اصكؿ الديف ،الرياض السعكدية
 اشػػػراؼ نبيػػػؿ بػػػكراس، فػػػي سػػػكرة الشػػػكرل دراسػػػة تحميميػػػة ،خديجػػػة كينػػػة، اايػػػات الككنيػػػة .ْ

 .شعبة العمـك االسبلمية ، كمية العمـك االنسانية، جامعة الشييد حمو خضر،
ايسر تفاسير لكبلـ العمي الكبيػر ،جػابر بػف مكسػى بػف عبػدالقادر الجرا ػرم ،مكتبػة العمػـك  .ٓ

 ـََِّق_ُِْْ,  ٓكالحكمة ،المدينة المنكرة ،السعكدية ،ط 
 ، (ّّٕبحر العمـك ابك الميث نصر بف محمد احمد بف ابراىيـ السمرقندم )ت .ٔ
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احمػػػػد حبيػػػػب ،قيصػػػػػر  ق(تحقيػػػػػؽ:َْٔالشػػػػيا الطكسػػػػي،)ت البيػػػػاف فػػػػي تفسػػػػير القػػػػػراف، .ٕ
 .،ََُِ،ُُّْ،ُدار االميرة،بيركت،لبناف،ط العاممي،

الحسػػػيني، أبػػػك تػػػاج العػػػركس مػػػف جػػػكاىر القػػػامكس , محٌمػػػد بػػػف محٌمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرٌزاؽ  .ٖ
بيػػػدم )ت:  ىػػػػ , تحقيػػػؽ: عبػػػد المػػػنعـ خميػػػؿ ابػػػراىيـ َُِٓالفػػػيض، الممقٌػػػب بمرتضػػػى، الزَّ
 ـ,ُِْٖـ ,  ََِٕ, ُ,كريـ محمد محمكد , بيركت , لبناف , ط

ق( ، دار التكنسػية تػكنس )د. ُّّٗالتحرير كالتنكير ، محمد الطػاىر بػف عاشػكر ، )ت  .ٗ
 ،  ُْٖٗط. ت( ، 

جػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ الػػػػػػػػػػػػػػػديف المحمػػػػػػػػػػػػػػػي كجػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ الػػػػػػػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػػػػػػػيكطي تفسػػػػػػػػػػػػػػػير الجبللػػػػػػػػػػػػػػػيف،  .َُ
 ،ُق(،دار الحديث،القاىرة،مصر،طُُٗق(،)تْٖٔ،)ت

  .قَُّّٖاء الكتب ،القاىرة ، مصر ،دار احي تفسير الحديث ،دركزة محمد عزت، .ُُ
بػف زيػد بػام، رسػالة  تفسير الظكاىر الككنية في القػراف الكػريـ بػيف القػدامى كالمحػدثيف، .ُِ

 .قسـ العمـك االنسانية ،شعبة العمـك االسبلمية، الجزا ر، ماجستير، جامعة تممساف،
 (قُُِْ)ت–تفسير الفاتحة كالبقرة ،محمد بف صالا بف محمد العثيميف  .ُّ
ق(تحقيػػػؽ :محمػػػد حسػػػيف شػػػمس ْٕٕابػػػف كثيػػػر الدمشػػػقي ،)ت تفسػػػير القػػػراف العظػػػيـ، .ُْ

 .ق،ُُْٗ،ُالديف،بيركت،لبناف،ط
م سسػػة  ىػػػ(،ُُِْ)ت العثيمػػيف، تفسػػير القػػراف الكػػريـ سػػكرة فصػػمت محمػػد بػػف صػػالا .ُٓ

 ق،ُّْٕ،ُالشيا محمد بف صالا العثيميف،القصيـ،السعكدية،ط
ق( ،مكتبػػػػػة المصػػػػػطفى  ُُّٕتفسػػػػػير المراةػػػػػي ،احمػػػػػد بػػػػػف مصػػػػػطفى المراةػػػػػي)ت  .ُٔ

 ، ُْٔٗق _ ُّٓٔ، ُ،مصر ،ط 
التفكػػػر (تفسػػػير المنػػػار ،محمػػػد رشػػػيد بػػػف عمػػػي رضػػػا بػػػف محمػػػد شػػػمس الػػػديف الحسػػػيني .ُٕ

جامعػة النجػاح  عبد الكىػاب محمػكد بػف أبػراىيـ صنايشػة، راف الكريـ،كتنميتو في ضكء الق
 .ـ،ََِٗكمية الدراسات ،اصكؿ الديف،نابمس،فمسطيف، الكطنية،
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التفسػير المنيػػر فػي العقيػػدة كالشػريعة كالمػػنيج، كىبػة بػػف مصػطفى الزحيمػػي، دار الفكػػر  .ُٖ
 ق، ُُْٖ ِسكريا، ط المعاصر ، دمشؽ،

مصػػػػػطفى الزحيمػػػػػي ، دار الفكػػػػػر ، دمشػػػػػؽ ،سػػػػػكريا التفسػػػػػير الكسػػػػػيط لمزحيمػػػػػي ،ىبػػػػػة  .ُٗ
 َُٗ,صُق )د.ط.(,جُِِْ،ُ،ط

التفسير الكسيط لمقراف الكػريـ ,محمػد سػيد الطنطػاكم ، دار النيضػة ، القػاىرة مصػر ،  .َِ
 ، ُٖٗٗ، ُط
ق(دار ُُِْتفسػػػػػػػػػػػػػير سػػػػػػػػػػػػػكرة الحجػػػػػػػػػػػػػرات محمػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػالا العثيمػػػػػػػػػػػػػيف ،)ت .ُِ

 ،ََِْ-ُِْٓ،ُالثريا،الرياض،السعكدية،ط
الػػرحمف فػػػي تفسػػير كػػػبلـ المنػػاف ،عبػػػد الػػرحمف بػػػف ناصػػر بػػػف عبػػػد ا  تيسػػير الكػػػريـ .ِِ

-ق،َُِْ،ُم سسػػة الرسػػالة،ط عبػػد الػػرحمف بػػف معػػبل، ق(،تحقيػػؽ:ُّٕٔالسػػعدم،)ت
 .ـ،َََِ

تيسػػير المطيػػؼ المنػػاف فػػي خبلصػػة تفسػػير القػػراف ،ابػػك عبػػد ا عبػػد الػػرحمف بػػف حمػػد  .ِّ
 .ق،ُِِْ،ُ،السعكدية ،ط  ق(الناشر كزارة الش كف االسبلمية كاالكقاؼُّٕٔ)ت

الجام  ألحكاـ القراف،  ابك عبدا القرطبي ، تحقيؽ احمػد البردكنػي ،كابػراىيـ اطػيفش  .ِْ
 ـُْٔٗ-ُّْٖ، ق ِ، دار الكتب المصرية ، القاىرة ، مصر، ط 

 جممة خاتمة في اايات الككنية  كاالنسانية، دراسة اسمكبية ،نكر ىاني محمد سػمحاف، .ِٓ
   ُِّْ,ُ, دار ابف الجكزية ,المممكة العربية السعكدية ,ط  كؼاشراؼ يحيى عبد الر 

زىػػػػرة التفاسػػػػير، محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف مصػػػػطفى بػػػػف أحمػػػػد المعػػػػركؼ بػػػػنبي زىػػػػرة )ت  .ِٔ
 ق(، دار الفكر  العربي،)د.ط.ت(،    ُّْٗ

الس اؿ في القراف ,أحمد بػف عبػد الفتػاح ظميمػي  ,الجامعػة االسػبلمية ،بالمدينػة المنػكرة  .ِٕ
 ،ََُِ-ُُِْ،ُُُلثالثة كالثبلثكف ،العدد ،ط:  السنة ا
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ق(دار احيػػػاء التػػػراث ،بيػػػػركت ُِٔصػػػحيا مسػػػمـ ،مسػػػمـ بػػػف حجػػػاج النيسػػػابكرم،)ت .ِٖ
 لبناف ،

ق(، ِٖٔعجا ػػػب المخمكقػػػات كةرا ػػػب المكجػػػكدات , زكريػػػا بػػػف محمػػػد القزكينػػػي ،)ت .ِٗ
 )د.ط.ت(،

ركت لبنػػاف بيػػ دار القػػراف الكػػريـ، محمػػد عمػػي الصػػابكني، قػػبس مػػف نػػكر القػػراف الكػػريـ، .َّ
 ـ،َََِق،َُِْ،ٓ،ط

 ،(قِْٕالكشؼ كالبياف في تفسير القراف ،احمد بف محمد بف ابراىيـ الثعمبي )ت  .ُّ
لسػػػاف العػػػػرب ، محمػػػد بػػػػف مكػػػـر بػػػػف عمػػػى، أبػػػػك الفضػػػؿ، جمػػػػاؿ الػػػديف ابػػػػف منظػػػػكر  .ِّ

 ـ.ََِٖ, ٔط لبناف، بيركت، ىػ(،دار الصادر،ُُٕاألنصارم الركيفعى اإلفريقى )ت: 
الم لػػؼ :الر اسػػة العامػػة الدارات البحػػكث العمميػػة كاالفتػػاء  سػػبلمية،مجمػػة البحػػكث اال .ّّ

ق،العػػػػدد ُِّْمػػػػف ربيػػػػ  االكلػػػػى الػػػػى جمػػػػادم الثػػػػاني ، السػػػػعكدية، كالػػػػدعكة كاالرشػػػػاد,
 .السادس كالستكف

ق (،تصػػػػػػػػػػػحيا: نضػػػػػػػػػػػاؿ َُٖٓمجمػػػػػػػػػػػ  البحػػػػػػػػػػػريف ،فخػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػديف الطريحػػػػػػػػػػػي ،)ت .ّْ
 ـََِٗ-قَُّْ،ُعمي،االعممي،بيركت،لبناف،ط

ق( ,تحقيػؽ: عبدالسػبلـ محمػد ّٓٗالمغػة , احمػد فػارس القزكينػي , )ت  مجم  مقايس .ّٓ
 .  ـ , ُٕٗٗ-ق ُّٗٗىاركف , دار الفكر , دمشؽ , سكريا ,)د.ط.ت(, 

ابػػػػػك محمػػػػػد عبػػػػػد الحػػػػػؽ بػػػػػف ةالػػػػػب  المحػػػػػرر الػػػػػكجيز فػػػػػي تفسػػػػػير كتػػػػػاب ا العزيػػػػػز، .ّٔ
محمػػػػد، دار عبػػػػد السػػػػبلـ عبػػػػد الشػػػػافي  ق( ، تحقيػػػػؽ:ِْٓاالندلسػػػػي، المحػػػػاربي ، )ت 
 ، ُِِْ،ُط  الكتب العممية، بيركت، لبناف،

ق(، ُُّٔمراحؿ لبيد لكشؼ معنى القراف المجيد، محمد بػف عمػر نػككم الجػاكم، )ت .ّٕ
 .ُُْٕ، ُالعممية، بيركت، لبناف، طدار الكتب  تحقيؽ: محمد اميف الصناكم،

 ،َُٓت-معالـ التنزيؿ في تفسير القراف ,ابك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم  .ّٖ
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مفػػاتيا الغيػػب، أبػػك عبػػد ا محمػػد بػػف عمػػر بػػف الحسػػف بػػف الحسػػيف التيمػػي الػػرازم،  .ّٗ
 لبنػػاف، بيػػركت، ىػػػ( ، دار احيػػاء التػػراث العربػػي،َٔٔالممقػػب بفخػػر الػػديف الػػرازم ، )ت: 

  ّط 
محمػػد ابػػي بكػػر بػػف أيػػكب بػػف سػػعد  مفػػاتيا دار السػػعادة كمنشػػكر كاليػػة العمػػـ كاالرادة، .َْ

 .بيركت ،لبناف، (،دار الكتب العممية،ُٕٓالجكزية،)ت شمس الديف ابف القيـ
الميزاف في تفسػير القػراف الكػريـ ،محمػد حسػيف الطبطبػا ي ,االعممػي ،بيػركت ،لبنػاف ،  .ُْ

 ,ُٕٗٗق_ ُُْٕ، ُط
أبػػػػػػراىيـ بػػػػػػف عمػػػػػػر بػػػػػػف حسػػػػػػف الربػػػػػػاط  كالسػػػػػػكر،  اايػػػػػػاتنظػػػػػػـ الػػػػػػدرر فػػػػػػي تناسػػػػػػب  .ِْ

 .مصر، القاىرة، ق(دار الكتب االسبلمية،ْٖٖالبقاعي،)ت
ابػػػػػػػك بكػػػػػػػر مكػػػػػػػي بػػػػػػػف ابػػػػػػػي طالػػػػػػػب القرطبػػػػػػػي  اليدايػػػػػػػة الػػػػػػػى البمػػػػػػػكغ الػػػػػػػى النيايػػػػػػػة، .ّْ

جامعػػػػػػػػة  كميػػػػػػػػة الشػػػػػػػػريعة، ق(،الناشػػػػػػػػر: مجمكعػػػػػػػػة بحػػػػػػػػكث الكتػػػػػػػػاب كالسػػػػػػػػنة،ّْٕ،)ت
 .ََِٖ-ُِْٗ،ُالشارقة،ط

 
 الهوامش 

 

                                                 
ىػػ( كجػبلؿ الػديف عبػد الػرحمف ْٖٔ. ينظر تفسير الجبلليف  ، جبلؿ الديف محمد بف أحمد المحمػي )ت: ُ

 .ْٗ،صُ،جُمصر ،ط ق(، دار الحديث ، القاىرة،ُُٗبف أبي بكر السيكطي )ت: 
ق(، دار ُّْٗ)ت  . ينظر زىرة التفاسػير، محمػد بػف أحمػد بػف مصػطفى بػف أحمػد المعػركؼ بػنبي زىػرةِ

 ُْٖٓ،صّالفكر  العربي،)د.ط.ت(،ج
. ينظػػػر لسػػػاف العػػػرب ، محمػػػد بػػػف مكػػػـر بػػػف عمػػػى، أبػػػك الفضػػػؿ، جمػػػاؿ الػػػديف ابػػػف منظػػػكر األنصػػػارم ّ

 .َِٕ-َِٔ؛صُ،جََِٖ،ٔىػ(،دار الصادر،بيركت،لبناف،طُُٕالركيفعى اإلفريقى )ت: 
نضاؿ عمي، االعممػي، بيػركت، لبنػاف، ق (،تصحيا: َُٖٓ. مجم  البحريف ،فخر الديف الطريحي ،)تْ

 .ٕٔ-ٕٓـ،صََِٗ-قَُّْ،ُط
ىػػ(،م سسة الشػيا محمػد ُُِْ. ينظر تفسػير القػراف الكػريـ سػكرة فصػمت محمػد بػف صػالا العثيمػيف،)تٓ

 (ُّّ-ِّّ،صٔق،جُّْٕ،ُبف صالا العثيميف،القصيـ،السعكدية،ط
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الػػػديف ابػػػف منظػػػكر األنصػػػارم . ينظػػػر لسػػػاف العػػػرب , محمػػػد بػػػف مكػػػـر بػػػف عمػػػى، أبػػػك الفضػػػؿ، جمػػػاؿ ٔ

-ّّٔ, صُّىػػػػػػ(, دار الصػػػػػادر , بيػػػػػركت لبنػػػػػاف ,) د.ط.,ت( ، جُُٕالركيفعػػػػػى اإلفريقػػػػػى )ت: 
ّْٔ. 

. تػػاج العػػركس مػػف جػػكاىر القػػامكس , محٌمػػد بػػف محٌمػػد بػػف عبػػد الػػرٌزاؽ الحسػػيني، أبػػك الفػػيض، الممقٌػػب ٕ
اىيـ ,كػريـ محمػد محمػكد , بيػركت , ىػ , تحقيؽ: عبد المنعـ خميػؿ ابػر َُِٓبمرتضى، الزَّبيدم )ت: 

 .ّْ, صّٓـ, جُِْٖـ ,  ََِٕ, ُلبناف , ط
,  ُ. االجزاء الككنية بيف العقؿ كالنقؿ , عبد العزيز بف خمؼ العبدا , دار البيػاف , دمشػؽ , سػكريا , طٖ

 .ٕٕـ،ص ُٗٔٗ –ق ُّٖٗ
سػػػبلـ محمػػػد ىػػػاركف , دار ق( ,تحقيػػػؽ: عبدالّٓٗ. مجمػػػ  مقػػػايس المغػػػة , احمػػػد فػػػارس القزكينػػػي , )ت ٗ

 .  ََِ  -ُٗٗ,صْـ , ج ُٕٗٗ-ق ُّٗٗالفكر , دمشؽ , سكريا ,)د.ط.ت(, 
 .َِّ-َُّ, ص ُّ. لساف العرب ،ج َُ
 ُّق(، )د.ط.ت(، صِٖٔ. عجا ب المخمكقات كةرا ػب المكجػكدات , زكريػا بػف محمػد القزكينػي ،)تُُ

. 
, ُُْٕ، ُالعممػػي ، بيػػركت . لبنػػػاف ، ط . الميػػزاف فػػي تفسػػير القػػر ف ، محمػػد حسػػيف الطبطبػػا ي ، اُِ

 .ُّٕ، صُٕ، جُٕٗٗ
. الجػػام  ألحكػػاـ القػػراف،  ابػػك عبػػدا القرطبػػي ، تحقيػػؽ احمػػد البردكنػػي ،كابػػراىيـ اطػػيفش ، دار الكتػػب ُّ

 .ِِٗ، ص ُٓـ، جُْٔٗ-ُّْٖ، ق ِالمصرية ، القاىرة ، مصر، ط 
ق( ، دار التكنسػػية تػػكنس )د. ط. ت( ، ُّّٗ. التحريػػر كالتنػػكير ، محمػػد الطػػاىر بػػف عاشػػكر ، )ت ُْ

 .َُِ، ص ِْ، ج، ُْٖٗ
. السػػ اؿ فػػي القػػراف ,أحمػػد بػػف عبػػد الفتػػاح ظميمػػي  ,الجامعػػة االسػػبلمية ،بالمدينػػة المنػػكرة ،ط:  السػػنة ُٓ

 ُِٗ،صُ،جََُِ-ُُِْ،ُُُالثالثة كالثبلثكف ،العدد 
، ْالتػػػػػراث ،بيػػػػػركت لبنػػػػػاف ،جق(دار احيػػػػػاء ُِٔ. صػػػػػحيا مسػػػػػمـ ،مسػػػػػمـ بػػػػػف حجػػػػػاج النيسػػػػػابكرم،)تُٔ

 ُِٖٓص
اشػراؼ يحيػى  . جممة خاتمة في اايات الككنية  كاالنسػانية، دراسػة اسػمكبية ،نػكر ىػاني محمػد سػمحاف،ُٕ

 .   ُٓ،ص ََِٗكمية الدراسات العميا  عبد الر كؼ, جامعة النجاح الكطنية,
جامعة الشييد حمو  اشراؼ نبيؿ بكراس، . اايات الككنية في سكرة الشكرل دراسة تحميمية ،خديجة كينة،ُٖ

 .ُٔشعبة العمـك االسبلمية ،ص  كمية العمـك االنسانية، خضر،
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جامعػػػة النجػػػاح  عبػػػد الكىػػػاب محمػػػكد بػػػف أبػػػراىيـ صنايشػػػة، . التفكػػػر كتنميتػػػو فػػػي ضػػػكء القػػػراف الكػػػريـ،ُٗ

 .ِٕـ،صََِٗكمية الدراسات ،اصكؿ الديف،نابمس،فمسطيف، الكطنية،
 . المصدر نفسوَِ
، ََِٗ-َُّْ،ُالمممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية ،ط مكتبػػػػة زاد لمنشػػػػر، . التفكػػػػر ،محمػػػػد صػػػػالا المنجػػػػد،ُِ

 .ْٓص
 . المصدر نفسو.ِِ
محمػد ابػي بكػر بػف أيػكب بػف سػعد شػمس الػديف ابػف  . مفاتيا دار السعادة كمنشػكر كاليػة العمػـ كاالرادة،ِّ

 .ُّٖ،صُ،لبناف،جبيركت  (،دار الكتب العممية،ُٕٓالقيـ الجكزية،)ت
الم لػػػؼ :الر اسػػػة العامػػػة الدارات البحػػػكث العمميػػػة كاالفتػػػاء كالػػػدعكة  . ينظػػػر مجمػػػة البحػػػكث االسػػػبلمية،ِْ

 .ُّٕق،العدد السادس كالستكف،صُِّْمف ربي  االكلى الى جمادم الثاني ، السعكدية، كاالرشاد,
 . المصدر نفسو.ِٓ
يػػػد بػػػف محمػػػد الػػػكعبلف، رسػػػالة ماجسػػػتير قسػػػـ العقيػػػدة . ينظػػػر اايػػػات الككنيػػػة دراسػػػة عقديػػػة ،عبػػػد المجِٔ

 .ِٕكالمذاىب ،كمية اصكؿ الديف ،الرياض السعكدية ص
 . ِٕص . اايات الككنية دراسة عقدية ، ِٕ
. مفاتيا الغيب، أبك عبد ا محمد بف عمر بف الحسف بػف الحسػيف التيمػي الػرازم، الممقػب بفخػر الػديف ِٖ

 ّٕٓ، صِٕق، جَُِْ، ّلبناف، ط  بيركت، اء التراث العربي،ىػ( ، دار احئَٔالرازم ، )ت: 
المحػػاربي ،  ابػػك محمػػد عبػػد الحػػؽ بػػف ةالػػب االندلسػػي، . المحػػرر الػػكجيز فػػي تفسػػير كتػػاب ا العزيػػز،ِٗ

ط  عبػػػػد السػػػػبلـ عبػػػػد الشػػػػافي محمػػػػد، دار الكتػػػػب العمميػػػػة، بيػػػػركت، لبنػػػػاف، ق( ، تحقيػػػػؽ:ِْٓ)ت 
 ِّ،ص ٓ،ج ُِِْ،ُ

-ُّْْ، ُط  بيػركت ،لبنػاف، تفسير كتاب ا المنزؿ ،ناصر مكاـر الشيرازم ،االعممي،. االمثؿ في َّ
 ُّٗ،ص.ِّـ، ج َُِّ

ق(دار الثريػا، الريػاض، السػعكدية، ُُِْ. ينظر تفسير سػكرة الحجػرات محمػد بػف صػالا العثيمػيف ،)تُّ
 ُِٔ،صُ،جََِْ-ُِْٓ،ُط

ق(،دار الحػديث، ُُٗق(،)تْٖٔسػيكطي ،)تجبلؿ الػديف المحمػي كجػبلؿ الػديف ال . تفسير الجبلليف،ِّ
 .ّٗٔ،صُ،جُالقاىرة، مصر،ط

ق( ُّٕٔ. تيسػػير المطيػػؼ المنػػاف فػػي خبلصػػة تفسػػير القػػراف ،ابػػك عبػػد ا عبػػد الػػرحمف بػػف حمػػد )تّّ
 .ّٖٔ،صُق،جُِِْ،ُالناشر كزارة الش كف االسبلمية كاالكقاؼ  ،السعكدية ،ط
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ق(،تحقيػػؽ: محمػػد ُُّٔمػػد بػػف عمػػر نػػككم الجػػاكم،)ت. مراحػػؿ لبيػػد لكشػػؼ معنػػى القػػراف المجيػػد، محّْ

 .ْٓ،صُ،جُُْٕ،ُدار الكتب العممية،بيركت،لبناف،ط اميف الصناكم،
ق(،الناشػر: مجمكعػة ّْٕابػك بكػر مكػي بػف ابػي طالػب القرطبػي ،)ت . اليداية الى البمكغ الػى النيايػة،ّٓ

 .ّٗٓٔ،صَُ،جََِٖ-ُِْٗ،ُجامعة الشارقة،ط كمية الشريعة، بحكث الكتاب كالسنة،
ق(تحقيػػػؽ :محمػػػد حسػػػيف شػػػمس الػػػديف، ْٕٕابػػػف كثيػػػر الدمشػػػقي ،)ت . ينظػػػر تفسػػػير القػػػراف العظػػػيـ،ّٔ

 .ُُٗ،صٕق،جُُْٗ،ُبيركت،لبناف،ط
 .ٔٗ،صُ،جُٖٗٗ،فبراير،ُالقاىرة ،مصر ،ط دار النيظة، . التفسير الكسيط، الطنطاكم،ّٕ
دار  احمػػػػد حبيػػػػب ،قيصػػػػر العػػػػاممي، ق(تحقيػػػػؽ:َْٔالشػػػػيا الطكسػػػػي،)ت . البيػػػػاف فػػػػي تفسػػػػير القػػػػراف،ّٖ

 .َِٖ،صٔ،جََُِ،ُُّْ،ُاالميرة، بيركت، لبناف،ط
,  ٓبيػػػػركت لبنػػػػاف ، ط دار القػػػػراف الكػػػػريـ، محمػػػػد عمػػػػي الصػػػػابكني، . قػػػػبس مػػػػف نػػػػكر القػػػػراف الكػػػػريـ،ّٗ

 .ِْٓ،صّـ، جَََِق، َُِْ
، تحقيػؽ :عثمػاف َُٓت-. ينظر معالـ التنزيؿ في تفسير القراف ,ابك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم َْ

 ُٖٕ,-ُٕٕـ، صُٕٗٗ-قُُْٕ، ْجمعة كاخركف ،دار طيبة،ط  
(، اليي ػة ُّْٓ. ينظر: تفسير المنار ،محمد رشيد بف عمػي رضػا بػف محمػد شػمس الػديف الحسػيني )تُْ

 .ْٖٕ-ْٕٕ,صِج -َُٗٗالمصرية العامة لمكتاب ،سنة النشر 
 . المصدر نفسوِْ
ق ُّْْ، ُمكػػػػاـر الشػػػػيرازم ،االعممػػػػي ،بيػػػػركت، لبنػػػػاف ،ط  . االمثػػػػؿ فػػػػي كتػػػػاب ا المنػػػػزؿ ,ناصػػػػرّْ

 ُّٗ،ص  ِّج  ، ـ َُِّ،
 ُُْٕ، ُ. الميػػزاف فػػي تفسػػير القػػراف الكػػريـ ،محمػػد حسػػيف الطبطبػػا ي ,االعممػػي ،بيػػركت ،لبنػػاف ، طْْ

 َْٓ, صُٕج , ,ُٕٗٗق_
 ُٖٗٗ، ُمصػػر ، ط. التفسػػير الكسػػيط لمقػػراف الكػػريـ ,محمػػد سػػيد الطنطػػاكم ، دار النيضػػة ، القػػاىرة ْٓ

 .ّٔٔ،ص ٖ،ج
. ايسػػر تفاسػػير لكػػبلـ العمػػي الكبيػػر ،جػػابر بػػف مكسػػى بػػف عبػػدالقادر الجرا ػػرم ،مكتبػػة العمػػـك كالحكمػػة ْٔ

 ُٗٓ,صّـ, جََِّق_ُِْْ,  ٓ،المدينة المنكرة ،السعكدية ،ط 
، ْق ،جَُّّٖ. ينظػػػػر تفسػػػػير الحػػػػديث ،دركزة محمػػػػد عػػػػزت،دار احيػػػػاء الكتػػػػب ،القػػػػاىرة ، مصػػػػر ،ْٕ

   ّْْص
 ّ،ج   قُِِْ،ُ. التفسير الكسيط لمزحيمي ،ىبة مصػطفى الزحيمػي ، دار الفكػر ، دمشػؽ ،سػكريا ،طْٖ

 ُِِّ،ص
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 ُق( ،مكتبػة المصػطفى ،مصػر ،ط  ُُّٕ. ينظر تفسػير المراةػي ،احمػد بػف مصػطفى المراةػي)ت  ْٗ

 .ِٖ_ ُٖ،ص ُ، ج  ُْٔٗق _ ُّٓٔ،
نػػاف ،عبػػد الػػرحمف بػػف ناصػػر بػػف عبػػد ا السػػعدم، . ينظػػر: تيسػػير الكػػريـ الػػرحمف فػػي تفسػػير كػػبلـ المَٓ

-ق،َُِْ،ُم سسػػػػػػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػػػػػػالة،ط عبػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػػػػػػبل، ق(، تحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ:ُّٕٔ)ت
 .ُْْ،صُـ،جَََِ

ق(دار ْٖٖأبػػػراىيـ بػػف عمػػػر بػػف حسػػػف الربػػاط البقػػػاعي،)ت . نظػػـ الػػدرر فػػػي تناسػػب االيػػػات كالسػػكر،ُٓ
 .ِْٗ-ِّٗ،صَُالكتب االسبلمية،القاىرة،مصر،ج

تحقيؽ: ابي  ق(، ِْٕلكشؼ كالبياف في تفسير القراف ،احمد بف محمد بف ابراىيـ الثعمبي )ت . ينظر آِ
 .ّّ-ِّ،صِج ,ـََِِ-قُِِْ، ُلبناف ،ط محد بف عاشكر ،دار احياء التراث، بيركت،

(، ّّٕ. ينظر.بحػػػػػػػػر العمػػػػػػػػـك ابػػػػػػػػك الميػػػػػػػػث نصػػػػػػػػر بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد احمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف ابػػػػػػػػراىيـ السػػػػػػػػمرقندم )تّٓ
 َُٗ,صُ)د.ط.ت(,ج

دار ابػف الجكزيػة ,المممكػة  ق( ُُِْ)ت–. تفسير الفاتحة كالبقرة ،محمد بف صالا بف محمد العثيمػيف ْٓ
 . ُِٔالى ُِِص, ِ,جُِّْ,ُالعربية السعكدية ,ط
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 العالقات الربيطانية األمريكية أثناء احلرب األهلية
 (1681-1681 ) 

 م. زامل صالح جاسم
 الجامعة المستنصرية /كمية التربية االساسية

 الممخص

-1681االمريكية أثناء الحرب االهمية االمريكية  -يتناوؿ هذا البحث الذي عنوانه العالقات البريطانية
 ، ثػػالث مباحػػث ىطبيبعػػة هػػذع العالقػػات وتػػاثير قيػػاـ هػػذع الحػػرب وتطوراتاػػا عمياػػا  ق ػػـ البحػػث الػػ1681

البريطانيػة  -العالقػات  االمريكيػةالمبحث االوؿ تناوؿ ا باب الحرب ال يا ية واالقتصادية واالجتماعيػة ،و 
 ورغبة الرئيس ابرهاـ لنكولف في اقامة عالقات جيدة مع الدوؿ االوربية ومناا بريطانيا  ،قبؿ الحرب

المبحػػث الثػػاني ،فنػػد تنػػاوؿ تحاصػػيؿ الحػػرب وحادثػػة احتجػػاز ال ػػحينة البريطانيػػة  ترنػػت ،والتي كػػاف  اامػػ
اوروبػػا ومػػارافؽ مػػف تػػوتر فػػي العالقػػات بػػيف البمػػديف كػػادت اف عمياػػا مبعوثػػا الكونحدراليػػة فػػي الجنػػوب الػػى 

تؤدي الى قياـ حرب بيناما،اال اف حكمػة الػرئيس لنكػولف حالػت دوف ذلؾ أمػا المبحػث الثالػث واال يػر فنػد 
 ،عمى العالقات بيف البمديف1681بيف تاثير اعالف الرئيس قانوف إلغاء نظاـ العبودية عاـ 

Abstract 

This research, whose title is British-American Relations during the 

American Civil War, 1861-1865, deals with the nature of these relations and the 

impact of the emergence of this war and its developments on it. Lincoln has 

established good relations with European countries, including Britain. 

As for the second topic, it dealt with the details of the war and the incident 

of the detention of the British ship (Trent), which the Confederate envoys in the 

south to Europe and the accompanying tension in relations between the two 

countries almost led to the establishment of a war between them, but the wisdom 

of President Lincoln prevented this. The third and final topic explains the impact 

of the president's announcement of the abolition of the slave system in 1862, on 

relations between the two countries 
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 المقدمة

كانػػت الحػػرب االهميػػة اةمريكيػػة حػػدثًا مامػػا و طيػػرًا وفاصػػاًل لػػه تػػدثيرع عمػػى ال يا ػػة الدا ميػػة 
وال ارجيػػػػػػة لمواليػػػػػػػات المتحػػػػػػدة االمريكيػػػػػػػة عمومػػػػػػًا،وتكمف  طورتػػػػػػػه برغبػػػػػػة الػػػػػػػدوؿ االوربيػػػػػػػة 

،مف ية كبريطانيا وفرن ا لمتد ؿ تبعػًا لمصػالحاا االقتصػادية،التي كانػت مػع الجنػوباال تعمار 
 الؿ حاجتاما الى النطف االمريكي باعتبارهما الم تورد الرئي ي له واعتمادهما عميه بصػورة 
رئي ػػية فػػي صػػناعة الن ية،و اصػػة بريطانيػػا التػػي باالصػػافة الػػى المصػػال  االقتصػػادية التػػي 

ب،كانت  لاا دوافع ا رى لمتد ؿ لصػال  الجنػوب،وهي  ػعياا الػى أصػعاؼ تربطاا مع الجنو 
تتحػػػيف الحػػػرص لالنتنػػػاـ  الواليػػػات المتحدة،وعػػػدـ تحولاػػػا الػػػى قػػػوة كبيػػػرة فػػػي المنطنة،وأ ػػػذت

، ظػػػػػؿ موقحاػػػػا غيػػػػر واصػػػػ  ،بدنتظػػػػار تطػػػػػورات  1681مناا،وعنػػػػدما أنػػػػدلعت الحػػػػرب عػػػػاـ 
حيػػادع مػػف الحػػرب  الحرب،وانن ػـ الموقػػؼ البريطػػاني الػػى ق ػػميف،الموقؼ الر ػمي الػػذي أعمػػف
 الحكومػػة االمريكيػػة،لكػػف اعترافػػه لمجنػػوب بحنػػوؽ النتػػاؿ ،امػػا موقػػؼ الػػراي البريطاني،فنػػد أيػػد 

فػػي رغبتاػػا إلغػػاء نظػػاـ الػػرؽ وتحريػػر العبيػػد  ق ػػـ البحػػث الػػى ثػػالث مباحػػث باالصػػافة الػػى 
والتطػورات ال يا ػية  المندمة وال اتمة وقائمة المصادر،المبحث اةوؿ تنػاوؿ أ ػباب الحػرب ،

تحاصػػػػيؿ  واالقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة التػػػػي ادت قيػػػػاـ الحرب،،أمػػػػا المبحػػػػث الثاني،فنػػػػد تنػػػػاوؿ
مػف قبػؿ قػوات البحريػة االمريكيػة،واثرع عمػى  احتجاز ال حينة البريطانية  ترنت  الحرب،وحادثة

وموقػػؼ 1681العالقػػات بػػيف الػػدولتيف،وا يرًا تنػػاوؿ المبحػػث الثالػػث إعػػالف تحريػػر العبيػػد عػػاـ 
 بريطانيا منه 
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 عمى العالقات مع بريطانيا  اوأثرهاية الحرب األهمية األمريكية بد :أواًل  

تجمعت مظاهر اال ػتالؼ بػيف الواليػات اللػمالية مػف ناحيػة وواليػات الجنػوب مػف ناحيػة 
أ ػػرى ل لتػػؤدي فػػي الناايػػة إلػػى إلػػعاؿ الحػػرب اةهميػػة اةمريكيػػة ل وأوؿ هػػذع اال تالفػػات أف 

إل تالؼ الظروؼ الطبيعية اهتمت بالصناعة والتجػارة ل بينمػا اهتمػت واليات اللماؿ ل ونظرًا 
    1 واحي الزراعية و اصة زراعة النطفالواليات الجنوبية بالن

ل فبعػػػػد تدجيػػػػؿ موصػػػػوع الػػػػرؽ ب ػػػػبب تاديػػػػد  1861بػػػػدأت اال تالفػػػػات منػػػػذ أيػػػػاـ الجماوريػػػػة 
 1868د ػتور الحػدرالي عػاـ الواليات الجنوبية ل بال روج مف االتحاد ل وعدـ التصػديؽ عمػى ال

 1681ل لعػؿ الػزمف يصػعحاا ل لكناػا ازدادت بعػد عػاـ  1616ل فتـ تدجيؿ الملكمة الػى عػاـ 
نلػػاء واليػػات  ب ػػبب إثػػراء أرض لويزيانػػا مػػف فرن ػػا ل والتو ػػع الكبيػػر فػػي الغػػرب اةمريكػػي وا 

   1 جديدة في هذع المناطؽ ل بعصاا ينر الرؽ والبعض يمنع الرؽ 

ل والتػي اقترحتاػا الل صػية  1618والثانيػة عػاـ  1618قيتي ميزوري اةولى عاـ وبحصؿ اتحا
ل تدجػػؿ موصػػوع الػػرؽ مػػرة  Henry Clay  1الوطنيػػة صػػاحب الحمػػوؿ الو ػػطية هنػػري كمػػي 

ل والذي كػاف برنامجػه الرئي ػي هػو 1618أ رى ل لكف بعد تد يس الحزب الجماوري في عاـ 
ة اةمريكيػػة ناائيػػًا ل وأدى نجػػاح الحػػزب ابراهػػاـ لنكػػولف إلغػػاء نظػػاـ الػػرؽ فػػي الواليػػات المتحػػد

Abrham Lenclin  4  ل وهػػو مػػف مؤيػػدي وداعمػػي  1688ل فػػي الحػػوز فػػي انت ابػػات عػػاـ
إلغػػػاء نظػػػاـ الػػػرؽ ل وحمايػػػة الصػػػناعات الوطنيػػػة ل وفػػػي ظػػػؿ موقػػػؼ واليػػػات الجنػػػوب منػػػه إذا 

   1 ة حياتاـ انت ب ل فدف انت ابه يعني أمرًا واحدًا ل هو انااء طرين

بمثابػة تمايػد إلنلػناؽ  1688إف فوز لنكولف في االنت ابات الرئا ية اةمريكية فػي عػاـ 
 Hous dividedأف البيػػت منن ػػـ صػػد نح ػػه ب ل وهػػو صػػاحب العبػػارة الملػػاورة الجنػػو 

against  it self   8   
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بعػػض مػػدف الجنػػوب ا ػػتنبمت نبػػد فػػوز لنكػػولف ل بػػنحس الحػػرح والحما ػػة الػػذي ا ػػتنبؿ بػػه 
النبػػد فػػي اللػػماؿ ل لػػيس ترحيبػػًا بمنكػػولف ل لكػػف فكػػرة انلػػاء اتحػػاد جنػػوني م ػػتنؿ باتػػت ولػػيكة 

   8 ال روج الى حيز التنحيذ ل وأصبحت فكرة االنحصاؿ أقوى في والية كارولينا الجنوبية 

رولينا الجنوبيػة فػي طمػب االنحصػاؿ دوف ا تلػارة بػاقي الواليػات الجنوبيػة تندمت والية كا
ل والتػي  ػرعاف مػػا أ ػذت حػػذو واليػة كارولينػا الجنوبيػػة ل فدعمنػت واليػػات المي ي ػبي وفموريػػدا 
والبامػػػػا وجورجيػػػػا ولويزيانػػػػا وتك ػػػػاس عػػػػف دعماػػػػا لالنحصػػػػاؿ ل لػػػػذلؾ اجتمػػػػع ممثمػػػػوا الواليػػػػات 

 Confederateل لوصػػع د ػػتور لمواليػػات المتعاهػػدة االمريكيػػة  المنحصػػمة فػػي واليػػة البامػػا
state of America  ل وانت بػػت الدولػػة الجديػػدة رئي ػػًا لاػػا ل هػػو  1681لػػباط عػػاـ  8فػػي

  ل بعػػدها 1646-1648ل بطػػؿ حػػرب المك ػػيؾ   Jefferson Dives  6جيحر ػػوف ديحػػز 
ينيػػا ل كارولينػػا اللػػمالية ل مبالػػرة انصػػمت اربػػع واليػػات ا ػػرى مػػف واليػػات الجنػػوب وهػػي فرج

ل بعػػد هػػذا االعػػالف حػػاوؿ الكػػونغرس ثنػػي هػػذع الواليػػات الجنوبيػػة عػػف  1 وتن ػػي ل واركن ػػاس 
   18 موقحاا ل لكف كؿ الجاود ذهبت هباء 

 يا ػػػته  1681آذار  طابػػػه اةوؿ بعػػػد ت ػػػممه الرئا ػػػة فػػػي الرابػػػع مػػػفبػػػيف لنكػػػولف فػػػي  
وبطػػالف دعػػوة آيػػة واليػػة باالن ػػحاب منػػه ل وب ت ػػاذ الواصػػحة مصػػرحًا بوجػػوب دواـ االتحػػاد ل 

جميػػػع التػػػدابير الحعالػػػة الننػػػاذ الد ػػػتور والنػػػوانيف الحدراليػػػة مػػػف أي اعتػػػداء تحػػػاوؿ بػػػه بعػػػض 
   11 الواليات 

أدرؾ الػػرئيس لنكػػولف منػػذ البدايػػة اةهميػػة العالميػػة االمريكيػػة ل وأف همػػه اننػػاذ االتحػػاد ل  
بػا تتطمػع الػى الواليػات المتحػدة و مى مصير االتحاد ل وأف اور وأف مصير الديمنراطية يتوقؼ ع

   11 عمى اناا المحؾ واال تيار لمديمنراطية 

كانػػت لكػػؿ الجػػانبيف ميػػزات حا ػػمة ل فاللػػماؿ أغنػػى مػػف الجنػػوب ل مػػف حيػػث ال ػػكاف  
والمػػػوارد الصػػػناعية ل والثػػػروة ل إذ امتػػػاز اللػػػماؿ بتندمػػػه الصػػػناعي الاائػػػؿ ل عكػػػس الجنػػػوب 
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الزراعػػي ل الػػذي يعتمػػد عمػػى الصػػناعات االجنبيػػة ل واللػػيء الوحيػػد الػػذي امتػػاز بػػه الجنػػوب 
ل وأنه يناتؿ دفاعػًا عػف اراصػيه ل باالصػافة الػى امتالكػه  ػالح النطػف الروح الع كرية الكبيرة 

ل باعتبػػػارع مػػػوردًا هامػػػًا لمنطػػػف فػػػي العػػػالـ ل وأف بريطانيػػػا فػػػي حاجػػػة الػػػى هػػػذا النطػػػف لتظػػػؿ 
   11 مصانعاا عاممة ل وأف اعتند أف بريطانيا  وؽ تتد ؿ لصال  الجنوب 

وحػػدة أكثػػر مػػف العمػػؿ عمػػى النػػاء وعنػػدما بػػدأت الحػػرب  ػػعى لنكػػولف لممحافظػػة عمػػى ال
نظػػاـ العبوديػػة مػػف  ػػالؿ عػػزؿ الجنػػوب عػػف ميػػداف ال يا ػػة ال ارجيػػة ل بحيػػث ال يكػػوف لػػه 
 محاء ي ػتطيع االعتمػاد عمػى تدييػدهـ ال يا ػي أو الحربػي ل فنػرر قطػع المواصػالت الرئي ػية 

التػػالي لػػؿ تحركاناػػا لمواليػػات الجنوبيػػة ل ليتعػػذر عمياػػا تمنػػي الػػدعـ والم ػػاعدات الغذائيػػة ل وب
الع ػػكرية ل فصػػاًل عػػف الحصػػار البحػػري لكافػػة المػػوانيء الجنوبيػػة ل الناػػاء حركػػة التجػػارة بػػيف 

   14 الجنوب والعالـ ال ارجي ل فال تتمكف مف تصدير قطناا ال تيراد اة محة مف ال ارج 

االوربيػة  في المنابؿ قاـ جيحر وف ديحر رئػيس الحكومػة االئتالفيػة ب ػعي ال ػتمالة الػدوؿ
   11 نحو قصية الجنوب ل وأنه يدمؿ أف تد ؿ بريطانيا الحرب الى جانبه 

عػػػػف فػػػػرض الحصػػػػار  1681ني ػػػػاف عػػػػاـ  أعمنػػػػت الحكومػػػػة االتحاديػػػػة فػػػػي التا ػػػػع مػػػػف
البحػػري عمػػى مػػوانيء الواليػػات الجنوبيػػة االنحصػػالية و ػػواحماما ل وحػػذرت الػػدوؿ االوربيػػة مػػف 

الحيػاد فػي الحػرب  1681 ت بريطانيػا فػي اةوؿ مػف آيػارأعمنػ التد ؿ فػي لػؤوف الػبالد لػذلؾ
   18 اةهمية االمريكية ل لكناا اعترفت بحنوؽ النتاؿ لمجنوب 

ل  Monro Doctrine 18مثمػػت الحػػرب اةهميػػة االمريكيػػة ا تبػػارًا عمميػػًا لمبػػدأ مػػونرو 
تبػػر هػػذا والػػذي نػػص بعػػدـ التػػد ؿ مػػف قبػػؿ الػػدوؿ االوربيػػة فػػي لػػؤوف النػػارة االمريكيػػة ل واع

   16 التد ؿ عماًل عدائيًا موجاًا صدها ل أي أنه أقر مبدأ  امريكا لالمريكييف  
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تػػوترت العالقػػات بػػيف بريطانيػػا والواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة ل وحػػدثت أزمػػة دبموما ػػية ل 
ب بب الحصػار الػذي فرصػه االتحػاد عمػى المػوانيء الجنوبيػة ممػا أدى الػى ننػص فػي كميػات 

مػػػػػف الحكومػػػػػة االتحاديػػػػػة فػػػػػي  لػػػػػى بريطانيػػػػػا ل ممػػػػػا جعماػػػػػا ت ػػػػػتاء اكثػػػػػرالنطػػػػػف المصػػػػػدر ا
   11 والنطف

ت ببت هذع الحرب لمحياة االقتصادية واالجتماعية لمدوؿ الصناعية ل وب اصػة لبريطانيػا 
العظمػػػى وفرن ػػػا فػػػي نتػػػائة  ػػػريعة و طيػػػرة ل فالحصػػػار الػػػذي فرصػػػه اللػػػماؿ عمػػػى المػػػوان  
الجنوبية منع المنتجيف االمريكييف الجنوب مف تصدير النطف ال اـ صوت اوروبا ل لذلؾ فػاف 

وربيػػة قػػد حرمػػت مػػف مصػػادر تمويناػػا الرئي ػػي بػػالمواد ال ػػاـ ل ولػػـ يكػػف صػػناعة النطنيػػات اال
فػػي و ػػع المجاػػودات التػػي بػػذلؾ لكػػي تحػػد فػػي مصػػر والانػػد مػػا يعػػالة هػػذع اةزمػػة ل أال أف 
تكػػوف مؤقتػػة ل فػػننص النطػػف أجبػػر المصػػانع عمػػى تحديػػد انتاجاػػا وت ػػبب بالتػػالي فػػي حػػدوث 

   18 البطالة 

ريطانيػػة فػػي مدينػػة النكلػػاير ل والتػػي كػػاف انتاجاػػا يعػػادؿ تركػػزت صػػناعة المن ػػوجات الب
انتػػاج كػػؿ مصػػانع المن ػػوجات فػػي النػػارة االوربيػػة وأف بريطانيػػا ت ػػتورد مػػف الواليػػات الجنوبيػػة 

% مف المواد االولية الالزمة لاا ل لذلؾ فاف مصػانع النكلػاير قػد حرمػت مػف النطػف 81نحو 
   11 الحرب اةهمية في الواليات المتحدة  ال اـ أو دفعت فيه أربعة اصعاؼ ثمنه قبؿ

طمػػػب عػػػدد مػػػف ال يا ػػػييف البريطػػػانييف الحكومػػػة البريطانيػػػة النيػػػاـ بعمػػػؿ لمواجاػػػة هػػػذا 
الحصار لكػف رئػيس الػوزراء البريطػاني بالمر ػتوف حػذر مػف تمػؾ المطالػب ل وقػاؿ اناػا  ػوؼ 

الػى الممكػة ل أكػد فياػا أف  تدفع الى الحرب مع الحكومة االتحادية االمريكيػة ل وأر ػؿ ر ػالة 
أي اجراء  تندـ عميه بريطانيا بمثابة ا ػتحزازًا لمواليػات المتحػدة ل وأف بريطانيػا لػـ تكػف بحاجػة 

   11 ما ة لنطف الجنوب ل لدرجة تجعماا ت تار هذع ال طوة
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اف انن ػػاـ الموقػػؼ البريطػػاني مػػف الحػػرب ارتػػبط بتطػػورات الحػػرب ل فبعػػد هزيمػػة اللػػماؿ 
ل اعتندت الواليات المتحػدة االمريكيػة ل أف هزيمػة  1681تموز  11وؿ رند  في في معركة  ب

قػػوات الجنػػوب ل ال يتحنػػؽ اال بتلػػديد الحصػػار البحػػري عمػػى مػػوان  الجنػػوب ل لمنػػع بريطانيػػا 
بتنػػػػديـ م ػػػػاعدات الػػػػى النػػػػوات الجنوبيػػػػة ل والصػػػػغط عمياػػػػا الجبارهػػػػا عمػػػػى عػػػػدـ االعتػػػػراؼ 

   11 با تنالؿ الواليات الجنوبية 

عمػػى الػػرغـ مػػف اعتػػراؼ بريطانيػػا بػػالجنوب كمحػػاربيف ل والتػػي اعتنػػد الػػبعض اناػػا  طػػوة 
اولى باتجاع االعتراؼ با تنالؿ الواليات الجنوبية وعدـ هذع ال طوة فريؽ كبير فػي بريطانيػا ل 

ل  14 واناػػـ يػػدمموف قيػػاـ دولػػة جديػػدة فػػي امريكػػا اللػػمالية تنظػػر الػػى بريطانيػػا كدولػػة صػػدينة 
بػػذؿ اللػػماؿ جاػػدًا كبيػػرًا فػػي الصػػغط عمػػى بريطانيػػا بعػػدـ االعتػػراؼ بػػالجنوب ل بحصػػؿ لػػذلؾ 

دبموما ػػػية ال ػػػحير آدامػػػز ل والواليػػػات المتحػػػدة مدينػػػة لحصػػػؿ وجاػػػد هػػػذا الدبموما ػػػي وح ػػػف 
ا تيػػار  ػػيوارد لػػه ل عمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ تحمػػس الػػرئيس لنكػػولف وال الكػػونغرس لاػػذا اال تيػػار 

 11   

يننػػػع الكثيػػػر مػػػف ال يا ػػػييف البريطػػػانييف بعػػػدـ االعتػػػراؼ بػػػالجنوب ل  ا ػػػتطاع آدامػػػز أف
والػػذي اعتبػػر احػػد أهػػـ االنتصػػارات التػػي حننتاػػا الواليػػات المتحػػدة فػػي الحػػرب اةهميػػة فػػي أي 
وقػػػت مصػػػى فػػػي  ػػػاحة المعركػػػة ل وقػػػاد  م ػػػمة مػػػف االنتصػػػاراتل والتػػػي افلػػػمت االعتػػػراؼ 

   18 با تنالؿ الجنوب 

اؼ بػػػالجنوب مػػػف قبػػػؿ بريطانيػػػا ل بحصػػػؿ االنتصػػػارات التػػػي حنناػػػا تدجمػػػت قصػػػية االعتػػػر 
فػػػي واليػػػة الم ي ػػػبي بالجانػػػب الغربػػػيل ومعركػػػة  Vicksburgاللػػػماؿ فػػػي معركػػػة فيك ػػػيورغ 

في والية بن محانيا بالجانب الغربي ل وصعت حدًا آلماؿ الجنػوب فػي  Gettysburgغت بورغ 
   18 نيؿ اعتراؼ بريطانيا باـ 
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ات المتحادة ( وأثرها عمى العالقاات باين الوالياTerntحادثة السفينة ترنت )ثانيًا: 
 االمريكية وبريطانيا.

كانت العالقات االمريكية البريطانية  الؿ النرف التا ع علر باالصافة الى الربع اال ير مػف 
النػػرف الثػػامف علػػر بعػػد نيػػؿ اال ػػتنالؿ مػػف بريطانيػػا العظمػػى الػػوطف االـ  ػػالؿ حػػرب دامػػت 

ل واالعتراؼ البريطاني با تنالؿ الواليات المتحدة االمريكية بعػد  1861-1881ثماف  نوات 
ل إال أف ال الفػػػػات بػػػػيف الػػػػدولتيف ا ػػػػتمرت ل ب ػػػػبب أواًل  1861عػػػػاـ الثانيػػػػة اريس معاهػػػػدة بػػػػ

المناف ة االقتصادية بيناما في قارة امريكا الالتينية ل وثانيًا الحرب في النػارة االوربيػة وموقػؼ 
الواليػػات المتحػػدة مػػف هػػذع الحػػروب ل كػػالحرب الحرن ػػية البريطانيػػة ل بعػػد الثػػورة الحرن ػػية عػػاـ 

ل باالصػافة  16 ل وحروب نابميوف بونابرت  1811ل عندما اندلعت الحرب بيناما عاـ  1861
ل بػػيف بريطانيػا والواليػات المتحػدة ل والتػػي انتاػت بعػد التوقيػع عمػػى  11  1611الػى حػرب عػاـ 
   Gent  18معاهدة غنت 

عمى الرغـ مف عند هذع المعاهػدة ل اال أف المناف ػة ل ظمػت م ػتمرة و اصػة فػي البحػار 
بػػػيف اال ػػػطوليف البريطػػػاني واالمريكػػػي ل والتػػػي لػػػادت العديػػػد مػػػف الحػػػوادث ل ومناػػػا حادثػػػة 

تلػػػريف االوؿ مػػػف عػػػاـ  11ال ػػػحينة ترنػػػت ل والتػػػي أدت الػػػى حصػػػوؿ أزمػػػة بػػػيف الػػػدولتيف فػػػي 
ربيػػػة تابعػػػة لمحكومػػػة االتحاديػػػة االمريكيػػػة بنيػػػادة تلػػػارلز ولكػػػز عنػػػدما قامػػػت  ػػػحينة ح 1681

Charles Wilkes  11  ل باينػاؼ  ػحينة بريطانيػة تػدعى  ترنػت  ل واعتنمػت بػالنوة اثنػيف مػف
   11 الدبموما ييف التابعيف لكونحدرالية الجنوب 

 Johnل وجػػوف  ػػميدؿ  James Masson  11الدبموما ػػييف همػػا جػػيمس ماي ػػوف 
Slidell  14  ل الم ػػافريف عمػػى البػػا رة البريطانيػػة ل وقابػػؿ الػػرأي العػػاـ االمريكػػي فػػي اللػػماؿ

ذلػػؾ العمػػؿ با تح ػػػاف عظػػيـ ل وهنػػد وزيػػػر الحربيػػة االمريكيػػة الصػػػابط البحػػريل الػػذي قػػػبض 
   11 عمياما ولكر الكونغرس االمريكي ذلؾ الصابط 
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اني ل وثػارت عاصػحة مػف لكف في الجانب الثاني مف االطم ي ل هاج الػرأي العػاـ البريطػ
 Johnال ػػ ط واالحتجػػاج عمػػى االعتػػداء مػػف جانػػب الواليػػات المتحػػدة وأر ػػؿ جػػوف رو ػػؿ 

Russell  18  ل وزير ال ارجيػة البريطػاني الػى ممثمػه فػي والػنطف لػورد ليػونزLord Lyons 
ل فػػي أف يطمػػب مػػف  ػػمطات اللػػماؿ ت ػػميـ ماي ػػوف و ػػميدؿ فػػي الحػػاؿ ل وبػػدأ الحػػديث عػػف 
الحرب يتناقؿ ويدور في االو اط اللعبية والر مية في بريطانيا   إذ عد هػذا الحعػؿ االمريكػي 
اهانػػػة لمعمػػػـ البريطػػػاني ولجاللػػػة ممكػػػة بريطانيػػػا ل فات ػػػذ رئػػػيس الػػػوزراء البريطػػػاني بالمر ػػػتوف 

ة لمنظر واالنتباع ل بمطالبة الواليات المتحدة ل بدف تندـ اعتذارًا ر ميًا لػبالدع ل وفػي  طوة ممحت
الوقػت نح ػػه قػػاـ باصػػدار تعميمػػات لمنحيػػر العػاـ واال ػػتعداد تح ػػبًا لموقػػوع الحػػرب مػػع الواليػػات 
المتحػػػدة ل وقػػػد أكػػػد بلػػػكؿ  ػػػاص عمػػػى صػػػباط الجػػػيش والبحريػػػة بوجػػػوب التايػػػؤ واال ػػػتعداد 

فػػي الجنػػوب االمريكػػي ل ومثممػػا ا ػػتنبمت االنبػػاء بال ػػرور فػػي اللػػماؿ ا ػػتنبمت  لمحػػرب  امػػا
كذلؾ في الجنوب ل لكف ب ػبب أف الحػادث  ػيدفع الحكومػة البريطانيػة لمػد وؿ فػي حػرب مػع 
اللماؿ ل والذي  يماد لالعتػراؼ بػدولتاـ ل وأف الػرئيس ديحػس ل تمنػى اف تػؤثر الحادثػة عمػى 

عتػػػراؼ بػػػالجنوب ل ورأى أف بريطانيػػػا م ػػػتاءة جػػػدًا مػػػف الحكومػػػة بريطانيػػػا ل وتصػػػطر الػػػى اال
االمريكيػػػة ل ال ػػػتيالئاا عمػػػى  ػػػحينة بريطانيػػػة رافعػػػة عمػػػـ بريطانيػػػا ل و ػػػتعدع اال يػػػرة انتااكػػػًا 

امػا موقػؼ الػرئيس االمريكػػي لنكػولف مػف هػذا التصػػعيد ل فنػد ادرؾ فػي الحػاؿ حنينػػة  ،لحنوقاػا
الموقػػػػؼ االمريكػػػػي ولػػػػـ يلػػػػجع منػػػػذ البدايػػػػة مظػػػػاهر  الملػػػػكمة ل فد ػػػػذ يرتػػػػاب فػػػػي ملػػػػروعية

االحتحػػاؿ وال ػػرور ل وطمػػب مػػف وزارة ال ارجيػػة االمريكيػػة اف تاػػدأ الموقػػؼ مػػع البريطػػانييف ل 
ومػف جانػب ا ػر حػاوؿ لنكػػولف عػدـ االنصػياع الػى التاديػد البريطػػاني والػدعوة الػى حػؿ و ػػط 

   18 يرصي كال الطرفيف 

االمريكػػػي  ػػػيوارد ل بيػػػاف اال ػػػباب التػػػي دفعػػػت الػػػى  طمػػػب لنكػػػولف مػػػف وزيػػػر ال ارجيػػػة
النػبض عمػػى الدبموما ػػييف ل وطمػب منػػه ايصػػًا كتابػة مػػذكرة ينتػػرح فياػا عمػػى بريطانيػػا التحكػػيـ 

ل لػػػذلؾ عنػػػد لنكػػػولف اجتماعػػػًا رئا ػػػيًا لمنظػػػر فػػػي  16 واقتػػػرح ايصػػػًا اطػػػالؽ  ػػػراحاـ بلػػػروط 
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ل وتػػػـ فػػػي هػػػذا  1681كػػػانوف الثػػػاني  الملػػػكمة والػػػرد عمػػػى االنػػػذار البريطػػػاني فػػػي االوؿ مػػػف
االجتمػػاع عػػدـ التطػػرؼ الػػى االقتراحػػات ال ػػابنة كػػالتحكيـ او اطػػالؽ ال ػػراح ل ةنػػه ادرؾ أف 
النػػانوف الػػدولي فػػي غيػػر صػػال  الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة وبالتػػالي وبعػػد مػػداوالت طويمػػة تػػـ 

ل لذلؾ أ ػذ رد  11 مي لبريطانيا التوصؿ الى قرار اطالؽ  راح الدبموما ييف ل واالعتذار الر 
فعؿ الرأي العاـ االمريكي في اللماؿ يميػؿ الػى الاػدوء بعػد االحػداث العاصػحة وردود االفعػاؿ 
مػػف البريطػػانييف والرعايػػا البريطػػانييف فػػي كنػػدا وامريكػػا الو ػػطى وجػػزر الانػػد الغربيػػة ونظػػرائاـ 

   48 يطانيا بنوة المنيميف في الواليات المتحدة ل والذيف توقعوا أف ترد بر 

ل نبػػد ت ػػميـ  1681كػػانوف الثػػاني عػػاـ  ت وزارة ال ارجيػػة البريطانيػػة فػػي الثػػامف مػػفت ػػمم
الدبموما ػػػػييف ل وولػػػػد هػػػػذا العمػػػػؿ االرتيػػػػاح مػػػػف الجػػػػانبيف ل المػػػػذاف نجحػػػػا فػػػػي احتػػػػواء أزمػػػػة 

   41 دبموما ية كادت أف تؤدي الى حرب جديدة بيف الدولتيف 

حة انعػداـ الثنػة بػيف الػدولتيف ل والتػي بػرزت عنػد بدايػة أظارت قصية ترنت بصػورة واصػ
ل ب ػػػػػبب عػػػػػدـ معرفػػػػػة الحكومػػػػػة االمريكيػػػػػة نوايػػػػػا  1681الحػػػػػرب االهميػػػػػة فػػػػػي ني ػػػػػاف عػػػػػاـ 

   41 البريطانييف ل العتنادها أف اال يرة  وؼ تنؼ الى جانب الجنوبييف
 

 بين الواليات المتحدة وبريطانيا اثر اعالن تحرير العبيد عمى العالقات  ثالثًا:

العبيػد امػرًا ي ػيرًا ل فانػه تطمػب عمػاًل بعػدة  طػوات أولاػا ل عنػدما حصػؿ  تحريػر لـ يكػف
ل أعمنػػوا اناػػـ ال يرفصػػوف نظػػاـ  1681الحػػزب الجماػػوري ومرلػػحه لنكػػولف عمػػى الحكػػـ عػػاـ 

ل  41 تحػاد االمريكػي الرؽ في الواليات الجنوبية التي اعمنت انحصػالاا ل بلػرط عودتاػا الػى اال
أدى هػػذا الموقػػؼ الػػى انن ػػاـ  يا ػػي لحػػزب الجماػػوري الحػػاكـ ل والػػذي  لػػي منػػه اف يػػؤثر 
عمػػػػى م ػػػػتنبؿ عمػػػػؿ الحكومػػػػة ل اال أف  يا ػػػػة لنكػػػػولف التدريجيػػػػة والمحافظػػػػة لتحريػػػػر العبيػػػػد 

   44 اصبحت جزءًا مف الحرب ل وذلؾ لك ب الواليات التي تبي  الرؽ والتي تؤيد الحكومة 
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بعد اعالف الحرب ل حاولت بعض الل صػيات الصػغط عمػى الػرئيس لنكػولف ل إلصػدار 
قػػرار تحريػػر العبيػػد فػػي الواليػػات المنحصػػمة ل وقػػد ازدادت هػػذع المطالبػػات فػػي االوؿ مػػف آذار 

ل وذلؾ عمى موقؼ الجنوب الع كري الػذي أظاػر قوتػه مػف  ػالؿ المعػارؾ التػي  1618عاـ 
مثػؿ اعػالف تحريػر العبيػد صػغطًا عمػى هػذع الواليػات ل والػذي جرت في الجباة الغربية حيػث ي

ل عمػػػى الػػػرغـ مػػػف ايمػػػاف لنكػػػولف الل صػػػي  41  ػػػوؼ يحػػػدث فػػػي دا ػػػؿ واليػػػات الكنحودراليػػػة 
   48 بمعارصة نظاـ الرؽ ل اال أنه يجعؿ مف تحرير الرؽ عرصًا لمحرب 

عمػى مراحػؿ مػع  وتمثمت  يا ة الرئيس لنكولف تجاع تحرير العبيد في أف يكػوف تحريػرهـ
 1681آذار عػاـ  8دفع التعويصات ل وقد أوص  الرئيس ذلؾ في ر الته الى الكونغرس فػي 

ل يننػػؿ العبيػػػد الػػػذيف يحػػػرروف أثنػػاء ا ػػػرهـ فػػػي الحػػػرب الػػى مع ػػػكرات ذات منػػػاخ مالئػػػـ لاػػػـ 
 منترحًا قبوؿ هؤالء ال ود في بعض الدوؿ االوربية كبريطانيا وفرن ا وال ويد والدنمارؾ صػمف

   48 دوؿ امريكا الجنوبية 

كػػػاف الػػػرئيس لنكػػػولف يػػػؤمف بػػػالتحرير التػػػدريجي لمعبيػػػد ل ولػػػيس الكامػػػؿ ل لػػػذلؾ أكػػػد فػػػي 
ر الته الى الكونغرس بصرورة اصدار قػرار ملػترؾ مػع الكػونغرس مػف مجم ػه العػالف الغػاء 
الػػػرؽ فػػػي مناطعػػػة كولومبيػػػا ل جػػػاد ذلػػػؾ بعػػػد الصػػػغوطات الكبيػػػرة التػػػي تعػػػرض لاػػػا الػػػرئيس 
الصدار هذا النرار بعد االنتصارات الجنوبية في الحرب ل لغرض ت ميط عمميػة صػغط لحمػؿ 
الواليػػات الجنوبيػػة عمػػى اال ت ػػالـ والعػػودة الػػى االتحػػاد الف وجاػػة نظػػر اللػػمالييف ل تتصػػمف 

وفي الر الة اكد لنكولف قػائاًل    اف ، في أف تحرير العبيد يؤدي الى اعالف ثورة في الجنوب 
عظـ في المعركة ل هو انناذ االتحاد ل وليس الغاء العبودية ل ولػو اننػي ا ػتطعت اف هدفي اال

احػافظ عمػػى االتحػاد بػػدوف تحريػػر أي عبػد لحعمػػت ل ولػو ا ػػتطعت اننػػاذع بتحريػر جميػػع العبيػػد 
اصػبحت مصػال  االتحػاد ال تنػـو اال عمػى  1681ل لكنه في منتصػؼ عػاـ  46 لحعمت ايصًا  
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ل وذلؾ الف تحريرهـ يوحػد كممػة اللػماؿ ويك ػب عطػؼ العػالـ كمػه ل  ا اس تحرير كؿ العبيد
   41 وينصي عمى ا ر أمؿ لمجنوبييف ل لالعتراؼ بدولتاـ 

ل بػدأ لنكػولف تحركػه ل بعػدما قػاـ بمحاولػة جديػدة القنػاع  1681وفي منتصؼ تموز عاـ 
نابػػػؿ تنػػػديـ لاػػػـ ممثمػػػي الواليػػػات الحدوديػػػة المؤيػػػد لالتحػػػاد اللغػػػاء العبوديػػػة بلػػػكؿ تػػػدريجي م

تعويصػػات مػػف قبػػؿ الحكومػػة االتحاديػػة اال أناػػـ رفصػػوا ذلػػؾ ل ب ػػبب المصػػاعب التػػي  ػػوؼ 
تنؼ في تحصيؿ االمواؿ مف الحكومػة منابػؿ تحريػر مميػونيف مػف العبيػد هنػاؾ ل ح ػب قػولاـ 
ل لػػذلؾ فنػػد ا ػػتنحذت الحرصػػة اة يػػرة اللغػػاء العبوديػػة بلػػكؿ تػػدريجي عمػػى ا ػػاس تعويصػػات 

بػػػػػػػػ  1688ة عػػػػػػػاـ الكي العبيػػػػػػػد الػػػػػػػذيف قػػػػػػػدرت اعػػػػػػػدادهـ فػػػػػػػي الواليػػػػػػػات الحدوديػػػػػػػتػػػػػػػدفع لمػػػػػػػ
أدرؾ الػرئيس لنكػػولف حاجتػه لم تمػؼ التكتيكػػات ال يا ػية والع ػػكرية   عبػدًا ،و 111 118 1 

فػػي  ػػػبيؿ ك ػػػب الحػػرب ل والححػػػاظ عمػػػى وحػػدة الػػػبالد ل والغػػػاء الػػرؽ ل و طػػػط  ػػػدًا لملػػػروع 
ل 1681أيمػوؿ  11حكومتػه ل اصػدر اعالنػًا اوليػًا فػي  اعالف الغاء الػرؽ ل وبعػد مناقلػات مػع

ل  ػوؼ يصػب  العبيػد فػي الواليػات الجنوبيػة  1681أوص  فيه انه في كانوف الثاني مف عػاـ 
   18 المنحصمة احرارًا ناائيًا 

لػػـ يكػػف اعػػالف تحريػػر العبيػػد تلػػريعًا اقػػرع الكػػونغرس بػػؿ اعالنػػًا رئا ػػيًا اصػػدرع لنكػػولف ل 
ت الطوارئ التي تمنحاا له ظروؼ الحرب ل واف الد تور االمريكػي لػـ يمػن  م تحيدًا مف حاال

   11 الرئيس صالحية الغاء العبيد في الواليات االمريكية 

تػػـ التصػػديؽ عمػػى اعػػالف تحريػػر العبيػػد مػػف قبػػؿ الكػػونغرس فػػي االوؿ مػػف كػػانوف الثػػاني 
   11  1681عاـ 

فػي التػدثير عمػى ال يا ػة االوربيػة  اف اعالف تحرير العبيد مثػؿ أحػد أهػـ أهػداؼ اللػماؿ
تجػػاع اللػػماؿ ل إذ اعمػػف لنكػػولف انػػه  طػػوة فاعمػػة جػػدًا لمنػػع التػػد ؿ االوربػػي ال ػػارجي ل وانػػه 

قوبؿ هذا االعػالف بػردود فعػؿ ،و  وؼ يكوف فاعاًل تجاع االعتراؼ االوربي بالتحالؼ الجنوبي 
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ح مػػػف جانػػػب الػػػرأي العػػػاـ ل لكػػػف م تمحػػػة فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة ل إذ ولػػػد هػػػذا االعػػػالف االرتيػػػا
المتطػػػرفيف مػػػف الجماػػػورييف عػػػدـ رصػػػاهـ بمثػػػؿ هػػػذا الحػػػؿ الجزئػػػي ل أمػػػا الػػػديمنراطيوف فػػػي 
اللماؿ ل فاناـ اتامػوا لنكػولف بال يانػة ل ةنػه  ػدعاـ فػي هػذع الحػرب ل ةنػه بػدأها فػي حػرب 

   11 مف اجؿ االتحاد ل لكنه حوؿ هذع الحرب الى حرب صد الرؽ 

البريطػػػػاني مػػػػف اعػػػػالف لنكػػػػولف بتحريػػػػر العبيػػػػد ل فنػػػػد انن ػػػػـ ل فالحكومػػػػة  امػػػػا الموقػػػػؼ
البريطانيػػة ات ػػـ موقحاػػا بال ػػ رية واال ػػتازاء اذ ار ػػؿ وزيػػر ال ارجيػػة البريطػػاني جػػوف رو ػػؿ 
الى الوزير المحوض البريطاني في والنطف ل ر الة عبر فياا عف امتعاصه مف هػذا االعػالف 

قػػػت وفػػػي الم ػػػتنبؿ البعيػػػد ل وعمػػػؿ انتنػػػامي مػػػف الحكومػػػة ل ولػػػكؾ فػػػي تحنينػػػه فػػػي هػػػذا الو 
جػاء الػرد االمريكػي مػف قبػؿ و  ،الكونحدرالية في الجنوب ل ودليؿ عمى عجز الحكومة االمريكيػة

وزيػػػػر ال ارجيػػػػة  ػػػػيوارد ل الػػػػذي قػػػػاؿ اف الحكومػػػػة االمريكيػػػػة م ػػػػتعدة لمتوصػػػػؿ االتحػػػػاؽ مػػػػع 
المحػػرريف ل او الػػذيف  ػػوؼ يحػػرروف ل بريطانيػػا العظمػػى مػػف اجػػؿ م ػػاعدتاا فػػي ننػػؿ العبيػػد 

والذيف لدياـ الرغبة في الاجرة مف هذع البالد الى الم تعمرات البريطانية في الانػد الغربيػة او 
ل لذلؾ امػر  ػيوارد وزيػرع المحػوض فػي لنػدف تجنػب مناقلػة الحكومػة البريطانيػة  14 اال توائية 

النػػزاع بػػيف الواليػػات واالتحػػاد فػػي اي مبػػادئ ا القيػػة معارصػػة قػػد تحػػرض الكػػذب فػػي جػػوهر 
الحػػدرالي ل واكػػد  ػػيوارد ووزرائػػه المحوصػػيف عمػػى الطبيعػػة ال يا ػػية لمحركػػة االنحصػػالية ومػػدى 

   11 صررها المحتمؿ عمى االنظمة االوربية 

اف بالمر ػػتوف قػػػد فكػػر بجديػػػة العػػالف لنكػػػولف بتحريػػػر العبيػػد ل وقػػػد دعػػـ الو ػػػاطة بػػػيف 
الكبيرة لمجنوب في المعارؾ ل كمػا اف مجمػس الػوزراء قػد نظػر  الطرفيف ل و اصة بعد ال  ارة

في هذع الو اطة ل فند كتب رو ؿ  لدينا صػعوبة كبيػرة فػي الو ػاطة بػيف االطػراؼ ل كمػا اف 
   18 مجمس الوزراء  وؼ ينظر في هذع الو اطة بعد التراجع الكبير لنوات الجنوب  
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امػػػػػا موقػػػػػؼ الػػػػػرأي العػػػػػاـ البريطػػػػػاني مػػػػػػف تحريػػػػػر العبيػػػػػد ل وبػػػػػالرغـ مػػػػػف أف الطبنػػػػػػات 
االر ػػػتنراطية البريطانيػػػة ظمػػػت تميػػػؿ الػػػى الجنػػػوب ل فاناػػػا ال تجػػػرأ عمػػػى اال ػػػتاانة بطبنػػػات 
اللػػعب ل واعتنػػدت بػػدف لنكػػولف يكػػاف  فػػي  ػػبيؿ نلػػر الحريػػة بػػيف البلػػر ل واف صػػدى اعػػالف 

   18 قى تدييدًا وترحيبًا كبيرًا لدى الرأي العاـ البريطاني تحرير العبيد كاف وا عًا وال

بار ػػاؿ ر ػػالة تدييػػد الػػى  Manchesterوقػػد عبػػر عػػف ذلػػؾ مػػا قػػاـ بػػه عمػػاؿ مانل ػػتر 
الرئيس لنكولف ل تصمنت تدييدهـ لمحكومة االتحادية في حرباا صد االنحصػالييف فػي الجنػوب 

   16 ناا تادؼ الى الغاء العبودية ل وأف الحرب التي ي وصاا جيش االتحاد عادلة ال

وعبػروا فػػي الر ػػالة عػػف ابتاػػاجاـ وملػػاركتاـ هػػذع المنا ػػبة الناػػـ يتنا ػػموف معاػػـ المغػػة 
ؾ لػيء واحػد فػي الماصػي والدـ ل وباركوا اطالؽ الحرية مػف  ػالؿ قػولاـ       لنػد كػاف هنػا

يف الػػذيف ال يمتحتػػوف حنػػا معكػػـ وثنتنػػا فػػي بمػػدكـ ومػػا نعانيػػه هػػو صػػعود ال يا ػػيطقمػػؿ مػػف تعا
ل وتصػػمنت الر ػػالة  11 بالرعايػػة لنصػػية العبوديػػة ل وانمػػا يحػػاولوف تو ػػيعاا وتعميػػؽ جػػذورها 

ايصًا لكرهـ لمػرئيس لنكػولف عمػى نصػاله الكبيػر لتحريػر العبيػد اذ قػالوا     كػؿ الرجػاؿ  منػوا 
ولاا ل وبذلؾ جعمػتـ احرارًا ومت اووف ل وانكـ التريتـ حرية العبيد في العاصمة والنطف وما ح

   88 مركز قيادتكـ اقوى  

ومػػػف  ػػػالؿ هػػػذع الكممػػػات وغيرهػػػا مػػػف ر ػػػائؿ الػػػدعـ أظاػػػر فلػػػؿ الجنػػػوب فػػػي ا ػػػتثمار 
م اوؼ الدوؿ االوربية مػف انػدالع حػرب عرقيػة بػيف العبيػد و ػادتاـ عمػى أثػر صػدور اعػالف 
تحريػػػر العبيػػػد ل والتػػػي جعمػػػت الن بػػػة ال يا ػػػية والػػػرأي العػػػاـ البريطػػػاني وبنيػػػة الػػػدوؿ االوربيػػػة 

   81 ؼ باذا االعالف اال رى لدعمه واالعترا
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 الخاتمة

 مف  الؿ بحثنا توصمنا الى اال تنتاجات االتية 

االمريكيػػػػة بػػػػالتوتر وال ػػػػالؼ ،لعػػػػدة ا ػػػػباب اوالهػػػػا أف -امتػػػػازت العالقػػػػات البريطانيػػػػة -1
،لكػػف بعػػد حػػرب اال ػػتنالؿ واعػػالف  كانػػت تابعػػة لبريطانيػػا  االمريكيػػةالواليػػات المتحػػدة 

،بعػػػػد  وصػػػػاا حربػػػػًا طويمػػػػة معاػػػػا انتاػػػػت بتوقيػػػػع 1888ا ػػػػتنالؿ الم ػػػػتعمرات  عػػػػاـ 
   1861معاهدة باريس عاـ 

لعػدـ ح ػـ بعػض  ظمت العالقات بيف بريطانيا والواليات المتحدة متوترة بعػد اال ػتنالؿ -1
تحظػػػت بنػػػوات بػػػبعض المنػػػاطؽ فػػػي اللػػػماؿ الغربػػػي وكنػػػدا الف بريطانيػػػا أح النصػػػايا،

 ،ودعماـ لمانود الحمر في حروباـ مع النوات االتحادية
هػػػذع ال الفػػػات باالصػػػافة الػػػى تػػػاثير الحػػػرب فػػػي اوروبػػػا  بػػػيف بريطانبػػػا وفرن ػػػا عمػػػى  -1

الدولتيف ،و اصػة بعػد اعػالف نػابميوف بونػابرت لمحصػار النػاري عمػى    العالقات بيف 
 والػػػػػػرد البريطػػػػػػاني عميػػػػػػه ،كػػػػػػاف لػػػػػػه االثػػػػػػر ال ػػػػػػي  عمػػػػػػى تجػػػػػػارة الواليػػػػػػات بريطانيػػػػػػا،

المتحدة،وتعرصت التجارة االمريكية لم طر مف الطرفيف،وباال ص مف بريطانيػا ،التػي 
 احتجزت ال حف وأعتنمت البحارة االمريكاف مناا

، وتعرصػت 1611عمػى بريطانيػا عػاـ  ادت هذع التطورات الى اعالف الواليات الحػرب -4
انتاػت هػذع الحػرب بتوقيػع اتحاقيػة  ػالـ و  ،الػى   ػائر كبيػرة لمطػرفيف التجارة االمريكية
 تح ـ بعض النصايا بيناما  ،لـ 1614ا رى بيناما عاـ 

ب ػػػػبب المناف ػػػػة االقتصػػػػادية بػػػػيف الدولتيف،ورغبػػػػة بريطانيػػػػا بالحيمولػػػػة دوف أف تصػػػػب   -1
،أ ػػػػػذت تتحػػػػػيف الحرص،لػػػػػدعـ اي توجػػػػػه كبػػػػػرى فػػػػػي المنطنػػػػػة  الواليػػػػػات المتحػػػػػدة قػػػػػوة

    انحصالي
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أعترفػػت لكناػػا  ،بػػالرغـ اناػػا أعمنػػت الحيػػاد، 1681عنػػدما أعمنػػت الحػػرب االهميػػة عػػاـ  -8
  بنانوف المحاربيف لمجنوببريطانيا 

وكػادت  اثرت حادثة احتجاز ال حينة  ترنت  عمى العالقػات الدبموما ػية بػيف الطػرفيف، -8
  ثالثة بيناماأف تندلع حرًب 

  كاف النتصار قوات االتحاد اثر في تغيير الموقؼ البريطاني مف الحرب -6
،وتاييػد الػراي العػاـ 1681اف اعالف الرئيس االمريكي لنكولف قانوف تحرير العبيد عػاـ  -1

 ي له،اثر في تح ف العالقات بيناماالبريطان

 المصادر والمراجع

 اواًل: المصادر العربية

االف نيحنز هنري  يؿ كومػاجر ل مػوجز تػاريل الواليػات المتحػدة ل ترجمػة   محمػد بػدر   1
  1118الديف  ميؿ ل الدار الدولية لمنلر والتوزيع ل الناهرة ل 

ل ترجمػة  1114-1611القات الدوليػة فػي النػرف التا ػع علػر بير رنوفاف ل تاريل الع  1
   1168دار المعارؼ ل مصر ل   جالؿ يحيى ل 

ف صػػػبحي ل معػػػالـ التػػػاريل االمريكػػػي واالوربػػػي الحػػػديث ل دار الناصػػػة العربيػػػة ل ح ػػػ  1
  1186بيروت ل 

 ح ػػيف لػػريؼ ل الواليػػات المتحػػدة مػػف اال ػػتنالؿ والعزلػػة حتػػى الحػػرب العالميػػة الثانيػػة  4
   1881العامة لمكتاب ل الناهرة ل  ل الايئة المصرية 1861-1141

عػػػوني عبػػػد الػػػرحمف ال ػػػبعاوي ل التػػػاريل االمريكػػػي الحػػػديث والمعاصػػػر ل دار الحكػػػر ل   1
   1818عماف ل 
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   1114ت المتحدة ل بيروت ل فرانكميف آلر ل موجز تاريل الواليا  8

لمطبعػة االمريكيػة ل بيػروت ل ي ل افرحات زيػادة وابػراهيـ فػري  ل تػاريل اللػعب االمريكػ  8
1148  

ل دار  1688محمػػد محمػػود النيػػرب ل المػػد ؿ فػػي تػػاريل الواليػػات المتحػػدة حتػػى عػػاـ   6
  1118الثنافة الجديدة ل مصر ل 

   1814محمود ال حيؼ ل ابراهاـ لنكولف ل مؤ  ة هنداوي لمتعميـ والثنافة ل مصر ل   1

تحػػػدة ل ترجمػػػة   لجنػػػة مػػػف االدبػػػاء ل مك ػػػيـ أ  ارميرو ػػػتر ل رؤ ػػػاء الواليػػػات الم  18
دي ل درا ػػات فػػي ريػػصػالح احمػػد ه  1184ي لمطباعػػة والنلػػر ل بيػػروت ل الكتػاب المبنػػان

  1818التاريل االمريكي ل مكتبة ب تاف المعرفة ل مصر ل 

الجامعيػة ل  ناهدة ابراهيـ د وقي ل درا ات في التاريل االمريكي ل دار المعرفػة  11
  مصر ل  د ت 

  الرسائل واالطاريح:

ابػػػػػراهيـ محمػػػػػد  ػػػػػمماف ل الحػػػػػزب الجماػػػػػوري ودورع ال يا ػػػػػي فػػػػػي الواليػػػػػات المتحػػػػػدة  -1
  ل ر ػػػػالة ماج ػػػػتير غيػػػػر منلػػػػورة ل كميػػػػة التربيػػػػة لمعمػػػػـو 1688-1614االمريكيػػػػة  

 1811االن انية ل جامعة ديالى ل 

  ل 1681-1681احمػػد هالػػـ نػػاجي طػػراد ل العبوديػػة فػػي الحػػرب االهميػػة االمريكيػػة   -1
    1818ر الة ماج تير غير منلورة ل كمية التربية ل جامعة وا ط ل 
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حيػػدر لػػاكر  مػػيس ل ابراهػػاـ لنكػػولف ودورع ال يا ػػي فػػي الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة  -1
ل اطروحة دكتوراع غيػر منلػورة ل كميػة التربيػة ل الجامعػة الم تنصػرية  1681-1681

   1811ل 

  ،ر1614-1611البريطانيػػػة  -لحػػػرب االمريكيػػػة ا1611لطحػػػي جميػػػؿ محمػػػد،حرب  -4
  1881 الة ماج تير غير منلورة،كمية الدرا ات التاري ية،جامعة البصرة،

 البحوث: 

ل  1681-1681ح ػػف عطيػػة عبػػد اق ل موقػػؼ فرن ػػا مػػف الحػػرب االهميػػة االمريكيػػة  -1
     1818ل لباط  1ل العدد  1مجمة اورؾ لمبحوث االن انية ل المجمد 

نعمػػػػة اليا ػػػػري وعمػػػػي  ػػػػوير مطػػػػرود ل الدبموما ػػػػية االمريكيػػػػة وموقػػػػؼ الػػػػدوؿ فػػػػاهـ 
 1811ل  8ل مجمة الرؾ ل العدد  1681-1681االوربية مف اعالف تحرير العبيد 

 :المصادر االنكميزيةثانيًا: 

1-James Peter, Iatin America From Dependence To Revolution, New 

York, 1976                    

2-Kinley J. Brauer , The Slavery problem in the Diplomacy of the 

American Civil war , Carlifomia , 1977  .  

Mountague Bernard , Neutrality of Great Britain During the American 

Civil war , London , 1870 3- 4-R. J. Blackett , Dividid Hearts : Britain 

, and the American civil war , Louisiana,2000 . 

5-Thomas L. Harris , The Trent Affair , The Bowen-merrill Company 

, Kansas City , 1896   
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  البحوث االنكليزية:

1-Kinley J. Brauer , British mediation and the American Civil war , 

The Journal Souther History , Vol.38 , No. 1 (Feb , 1972)  . 
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2-The EncyclopediaBritannica,Vol.10  . 
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4-The Encyclopedia Americana. Vol. 25  .                                                                                 

5-The Columbia Electronic Encyclopedia, Sixth 

Edition.                                           

 االلكترونية:المواقع 

1865/confederacy-https://history.state.gov/milestones/1861 

 الهوامش
                                                           

ل  1818دي ل درا ػػات فػػي التػػػاريل االمريكػػي ل مكتبػػة ب ػػتاف المعرفػػة ل مصػػػر ل ريػػصػػالح احمػػد ه(1)  
   184ص

(2)John Formbx , The American Civil way , New York , 1910 , p.6 . 
   فػػيSlashes    محػػاـ ورجػػؿ  يا ػػي ولػػد فػػي مناطعػػة    اللػػز  1611-1888هنػػري كػػالي    (1)

، اهػػػتـ بال يا ػػػة  1818، وهػػػو ابػػػف النػػػس   جػػػوف كػػػالي   درس المحامػػػاة عػػػاـ  هػػػانوفر مناطعػػػة
 1681، انت ػػب لحاكميػػة الواليػػة عػػاـ 1811وانصػػـ الػػى تجمػػع الد ػػتورييف فػػي واليػػة كنتػػاكي عػػاـ 

، ثػػػػػػـ لعصػػػػػػوية مجمػػػػػػس النػػػػػػواب لممػػػػػػدة مػػػػػػا بػػػػػػيف عػػػػػػامي  1688عػػػػػػاـ  ولعصػػػػػػوية مجمػػػػػػس اللػػػػػػيوخ
  بذؿ جاودًا كبيرة لحؿ قصية العبيد التي نلطت بلكؿ كبيػر  ػالؿ مػدة عصػويته 1611و1611 

 في مجمس الليوخ ، واقترح الحؿ الو ط الذي ا ذ يعرؼ الحنا بػ  ت وية مزوري   ينظر   
-   The American Peoples Encyclopedia,Vol.4, P.614  
   

https://history.state.gov/milestones/1861-1865/confederacy
https://history.state.gov/milestones/1861-1865/confederacy
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الرئيس ال ادس علر لمواليات المتحدة االمريكية،ولد في الثاني مف لباط عاـ  : لنكولف ابراهاـ  (4)
،انصـ في بداية حياته ال يا ي الى حزب في والية كنتاكي،هاجر مع عائمته الى والية الينوي1681

مف  1614،أصب  عاـ 1648-1614،انت ب عصوا في مجمس الليوخ لالعواـ 1614الويغ عاـ 
 لممزيد أنظر      1681،اغتيؿ عاـ 1688مؤ  ي الحزب الجماوري،وفاز باالنت ابات الرئا ية عاـ 

Birtannica, Chicago,2009                       Encyclopedia                                                                     ج 

عة مك يـ أ  ارميرو تر ل رؤ اء الواليات المتحدة ل ترجمة   لجنة مف االدباء ل الكتاب المبناني لمطبا (1)
   11ـ ل ص1184والنلر ل بيروت ل 

(6) Quoted in James ford Rhodes , Lectures on the American Civil war , New 
York , 1913 , p.50 . 

ل مجمػػػة اورؾ  1681-1681ح ػػػف عطيػػػة عبػػػد اق ل موقػػػؼ فرن ػػػا مػػػف الحػػػرب االهميػػػة االمريكيػػػة  (8)
   84ل ص 1818لباط ل  1ل العدد  1لمبحوث االن انية ل المجمد 

    رئيس االتحاد الكونحدرالي  الؿ فترة الحرب اةهمية اةميركية  1661-1686جيحر وف ديحيز   (6)
ل 1641  وانت ب عصوًا في مجمس النواب 1616ت رج ديحيز مف الكمية الع كرية وي ت بوينت 

بعض الواليات     بعد إعالف1646-1641في الحرب اةميركية المك يكية  1648ولارؾ عاـ 
ل انت ب ديحيز مطمع العاـ التالي رئي ًا التحاد الواليات 1688الجنوبية االنحصاؿ في كانوف اةوؿ 

ل  جف 1681  وا ت المه في ني اف 1688-1688الجنوبية  وبعد هزيمة قوات قائدع روبرت لي 
 ديحيز ل نتيف واتاـ بال يانة العظمى إال انه لـ يحاكـ  ينظر 

    Encyclopedia Britannica , 2009.      
ل  1818عوني عبد الرحمف ال بعاوي ل التػاريل االمريكػي الحػديث والمعاصػر ل دار الحكػر ل عمػاف ل  (1)

   114ص
   181ـ ل ص1114فرانكميف آلر ل موجز تاريل الواليات المتحدة ل بيروت ل  (18)
ـ ل 1148ل المطبعػػة االمريكيػػة ل بيػػروت ل فرحػػات زيػػادة وابػػراهيـ فػػري  ل تػػاريل اللػػعب االمريكػػي   (11)

   118ص
-1614ابراهيـ محمػد  ػمماف ل الحػزب الجماػوري ودورع ال يا ػي فػي الواليػات المتحػدة االمريكيػة   (11)

ل  1811  ل ر ػػالة ماج ػػتير غيػػر منلػػورة ل كميػػة التربيػػة لمعمػػـو االن ػػانية ل جامعػػة ديػػالى ل 1688
   144ص

كوماجر ل موجز تاريل الواليات المتحدة ل ترجمػة   محمػد بػدر الػديف  ميػؿ ل االف نيحنز هنري  يؿ  (11)
   111ل ص 1118الدار الدولية لمنلر والتوزيع ل الناهرة ل 
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   141ابراهيـ محمد  ميماف ل المصدر ال ابؽ ل ص (14)
   118ي ل المصدر ال ابؽ ل صحفرحاف زيادة وابراهيـ فري (11)

(16) Mountague Bernard , Neutrality of Great Britain During the American Civil 
war , London , 1870 , P.B2 . 

 الواليػػػات المتحػػػدة مبػػػدأ مػػػونرو  وهػػػو المبػػػدأ الػػػذي تػػػـ التعبيػػػر عنػػػه فػػػي ر ػػػالة رئػػػيس مبػػػدأ مػػػونرو   (18)
باػدؼ  ل1611الى الكونغرس االمريكي في الثاني مف كانوف االوؿ  ػنة   مونرو جيمس  ةاالمريكي

نتيجػػػة لحصػػػوؿ  أصػػػماف ا ػػػتنالؿ االمػػػريكييف مػػػف أي غػػػزو او ا ػػػتعمار اوربػػػي، وطػػػرح هػػػذا المبػػػد
اال باني في النارة االوربية، و لية وصوؿ هذع الحػروب -صراعات وحروب مثؿ الصراع البرتغالي

ربيػة الى االمريكيتيف ولمححاظ عمياما مف تمػؾ الحػروب، فػدعا هػذا المبػدأ الػى عػدـ تػد ؿ الػدوؿ االو 
 أ، وباػذا تػـ تبنػي هػذا المبػدمنابؿ عدـ تد ؿ اال يرة في لؤوف الدوؿ الغربيػة في لؤوف االمريكيتيف

 لممزيد ينظر  مف الكونغرس االمريكي وعد مناجا ا ا يا في ال يا ة االمريكية ولمدة طويمة 
James Peter, Iatin America From Dependence To Revolution, New York, 1973, 

p.235.                                                                                     
الجامعيػػة ل مصػػر ل  د ت  ل  ناهػػدة ابػػراهيـ د ػػوقي ل درا ػػات فػػي التػػاريل االمريكػػي ل دار المعرفػػة (16)

  181ص
   186ر ل المصدر ال ابؽ ل صلفرانكميف أ (11)
ل ترجمة   جالؿ يحيى  1114-1611العالقات الدولية في النرف التا ع علر بير رنوفاف ل تاريل  (18)

   188ل ص 1168ل دار المعارؼ ل مصر ل 
   181ناهدة ابراهيـ د وقي ل المصدر ال ابؽ ل ص (11)
   181وير ل المصدر ال ابؽ ل ص عمي  (11)
   118-141حيدر طالب ل المصدر ال ابؽ ل ص (11)
   14ل ص ل المصدر ال ابؽ محمد محمود ال روجي  (14)
 1141-1861ح يف لريؼ ل الواليات المتحدة مف اال تنالؿ والعزلة حتى الحرب العالمية الثانية  (11)

   181-184ـ ل ص1881ل الايئة المصرية العامة لمكتاب ل الناهرة ل 
(26) https://history.state.gov/milestones/1861-1865/confederacy .  

 1186ف صبحي ل معالـ التاريل االمريكي واالوربػي الحػديث ل دار الناصػة العربيػة ل بيػروت ل ح  (18)
   111ل ص

  أغ ػطس آب  11   إمبراطػور فرن ػا ولػد فػي 1611 -1881نػابميوف بونػابرت  نابميوف بونابرت  (16)
فػػي أجاك ػػيو بجزيػػرة كور ػػيكا، د ػػؿ الكميػػة الع ػػكرية وت ػػرج برتبػػة مػػالـز فػػي  ػػالح  1881عػػاـ 

https://history.state.gov/milestones/1861-1865/confederacy
https://history.state.gov/milestones/1861-1865/confederacy
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، الػػتار فػػي تحريػػر مدينػػة طولػػوف التػػي كانػػت محتمػػة مػػف قبػػؿ بريطانيػػا، قػػاد 1861المدفعيػػة عػػاـ 
وانتصػػػر فياػػػا عمػػػى النم ػػػاوييف، ثػػػـ قػػػاد حممػػػة عمػػػى مصػػػر عػػػاـ  1818ايطاليػػػا عػػػاـ  عمػػػىحممػػػة 
 1684عػاـ أوؿ وأصػب  قنصػاًل  اإلدارة ب عمػى حكومػةالننبػد إذ قػاـإلى فرن ا ها د، عاد بع1816
 اجتػاح رو ػػياوأ يػرا المتحالحػة صػدع ،  يػةوربالجيػوش اال بعػد أف  ػحؽ العديػد مػػف ثػـ امبراطػوراً ومػف 
عػػاـ الحا ػػمة واترلػػو معركػػة فػػي رهػػا بعػػد مالحنتػػه مػػف قبػػؿ الجيػػوش اةوربيػػة ثوهػػـز عمػػى ا 1614
 ػانت هيالنػة كور ػيكا وبعػد عودتػه إلػى فرن ػا نحػي مػرة ا ػرى إلػى جزيػرة إلى جزيرة  ي، ونح1611

   111في أفرينيا وبني فياا حتى وفاته  لمتحاصيؿ ينظر  ميالد  أ  المنرحي، المصدر ال ابؽ، ص
(29) Thomas L. Harris , The Trent Affair , The Bowen-merrill Company , 

Kansas City , 1896 , p.11 . 
وتعػػد  ، هػػي مدينػػة كبيػػرةو بمجيكػػا   فػػي ، مدينػػة واقعػػة فػػي المنطنػػة الحممنكيػػة  جنػػت نػػت   غمعاهػػدة  (18)

،  Lysو Scheldt ناريمدينة كم توطنة في ممتنى نلدت ال   Flandersلرؽ  في أكبر محافظة
 التحاصػػيؿلممزيػػد مػػف   وأصػػبحت فػػي العصػػور الو ػػطى واحػػدة مػػف أكبػػر وأغنػػى مػػدف لػػماؿ أوروبػػا

 ،ر ػػػالة 1614-1611البريطانيػػػة  - الحػػػرب االمريكيػػػة1611لطحػػػي جميػػػؿ محمػػػد،حرب  أنظػػػر  
  181-181،ص ص1881ماج تير غير منلورة،كمية الدرا ات التاري ية،جامعة البصرة،

عمؿ في البحرية البريطانية ، رقػى فػي  1616وفي عاـ ،  1816ني اف  1ولد في  تلارلز ولكز   (11)
  ، يراجع 1688لباط  6لى رتبة عميد بحري، ، توفي في والنطف في إ 1681عاـ 

. The Columbia Electronic Encyclopedia, Sixth Edition   
ل دار الثنافػة الجديػدة ل  1688محمد محمود النيرب ل المد ؿ في تاريل الواليات المتحدة حتى عػاـ  (11)

   148ل ص 1118مصر ل 
احد اعصاء لجنة تلػريع النػوانيف فػي الكػونغرس، ولػد فػي جػورج  يا ي امريكي ،و   فجيمس ماي و  (11)

، ومػارس 1616بوالية ماريالند، درس في جامعة بن محانيا وت ػرج مناػا عػاـ  Georgetownتاوف 
بوالية فرجينيا  أصب  عصو في مجمس والية فرجينيا التلػريعي  Winchesterالنانوف في ونل تر 
عصػو فػي لجنػة االصػالح الد ػتوري لواليػة  1611 ، وفي عػاـ 1611و 1618لممدة بيف عامي   

، ثػػـ مثػػؿ واليتػػه فرجينيػػا فػػي 1618فرجينيػػا أيصػػًا، ومػػف ثػػـ انت ػػب عصػػو فػػي مجمػػس النػػواب عػػاـ 
 ، ومػػػف ثػػػـ رئػػػيس لجنػػػة العالقػػػات ال ارجيػػػة   1681و 1648مجمػػػس اللػػػيوخ لممػػػدة بػػػيف عػػػامي   

، فػػػوض مػػػع جػػػوف  ػػػميديؿ ممػػػثاًل لمواليػػػات المتحالحػػػة فػػػي وعمػػػى أثػػػر انحصػػػاؿ واليتػػػه مػػػف االتحػػػاد
 بريطانيا  لممزيد ينظر   

- The American Peoples Encyclopedia. Vol. 13, P 052.  
 



 الثاني والـعـشـــرونـدد شـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العـا
 

 
 

346 

                                                                                                                                                                                     

    يا ػػي أمريكػػي ولػػد فػػي واليػػة نيويػػورؾ، درس  1681 – 1811جػػوف  ػػميديؿ   جػػوف  ػػميدؿ    (14)
، و ػػػدـ محاميػػًا فػػػي 1611واليػػػة لويزيانػػا عػػاـ ، وقػػد انتنػػػؿ إلػػى 1618المحامػػاة وت ػػرج مناػػػا عػػاـ 

 1641 ، ومف ثـ عصوًا في الكونغرس لممدة بيف عػامي  1611و 1611الوالية لممدة بيف عامي  
، اال أف الحكومػة المك ػيكية لػـ ت ػتنبمه 1641  ثـ أصب   حيرًا لبالدع لػدى المك ػيؾ عػاـ 1641و

وًا في مجمس الليوخ، إال انه  رعاف مػا أصب  عص 1611ب بب ال الفات مع حكومته  وفي عاـ 
، وقػػػد فػػػوض مػػػع جػػػيمس ما ػػػوف 1681تػػػرؾ عصػػػويته عنػػػدما انحصػػػمت واليتػػػه عػػػف االتحػػػاد عػػػاـ 

مبعػػوثيف إلػػى فرن ػػا وبريطانيػػا، اال اف كػػال المبعػػوثيف النػػي النػػبض عميامػػا فػػي مينػػاء تلػػار ل ػػتوف، 
، ثػػـ اطمػػؽ  ػػراحاما وذهػػب كػػؿ ونلػػد عػػف النػػاء النػػبض عميامػػا مػػا  ػػمي بنصػػية ال ػػحينة   ترنػػت  

 مناما إلى حيث فوض   ينظر 
- The Encyclopedia Americana. Vol. 25, P 97.  
(35) Mountagu Bernard , op.cit , p.194 . 

   11ل ص 1881الى منتصؼ النرف العلريف ل اال كندرية لمكتاب ل مصر ل 
مػػػايس  16فػػػي لنػػػدف ، وتػػػوفي فػػػي 1811آب  16 ولػػػد المػػػورد جػػػوف رو ػػػؿ فػػػي   جػػػوف رو ػػػؿ   (18) 

فػػػي بريطانيػػػا، واصػػػب  رئػػػيس وزراء  Surrey Pembrokeفػػػي مدينػػػة  ػػػوري بيمبػػػروؾ  1686
  ، وكاف ليبراليا ار تنراطيا معروفا بصورة رئي ة بكحاحه 1611-1648بريطانيا لممدة بيف عامي  

 عػػرؼ منػػذ اف كػػاف لػػابا بمنػػب 1611االصػػالح فػػي عػػاـ مػػف اجػػؿ المصػػادقة عمػػى الئحػػة قػػوانيف 
                    نظراالمورد جوف رو ؿ، واصب  وزيرا لم ارجية في حكومة بالمر توف  لممزيد 

             TheEncyclopediaBritannica,Vol.10,P.252 
       

 1681-1681حيدر لاكر  ميس ل ابراهاـ لنكولف ودورع ال يا ي في الواليات المتحػدة االمريكيػة  (18)
   111ل ص 1811ل اطروحة دكتوراع غير منلورة ل كمية التربية ل الجامعة الم تنصرية ل 

   111المصدر نح ه ل ص (16)
ل  1818عوني عبد الرحمف ال بعاوي ل التاريل االمريكي الحديث والمعاصر ل دار الحكر ل عماف ل  (11)

   111ص
(40) Norman B. ferris , Desperate Diplomacy , Knoxville , 1976 , p.29 . 

   161عمي  وير ل المصدر ال ابؽ ل ص (41)
   161المصدر نح ه ل ص (41)
   148يجي ل المصدر ال ابؽ ل صفرحات زيادة وابراهيـ فر  (41)
   116ابراهيـ محمد  ميماف ل المصدر ال ابؽ ل ص (44)
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   111حيدر طالب ل المصدر ال ابؽ ل ص (41)
   111-116ابراهيـ محمد  ميماف ل المصد ال ابؽ ل ص (48)
   111حيدر طالب ل المصدر ال ابؽ ل ص (48)
   146محمد النيرب ل المصدر ال ابؽ ل ص (46)
  181نناًل عف ل فرانكمف الر ل المصدر ال ابؽ ل ص (41)

(50) John Formbx , Op.Cit , p.146 . 
فاهـ نعمة اليا ري وعمي  ػوير مطػرود ل الدبموما ػية االمريكيػة وموقػؼ الػدوؿ االوربيػة مػف اعػالف  (11)

   61ل ص 1811ل  8ل مجمة الرؾ ل العدد  1681-1681تحرير العبيد 
   111ال ابؽ ل ص حيدر طالب ل المصدر (11)
   168حيدر لاكر  ميس ل المصدر ال ابؽ ل ص (11)
   61فاهـ نعمة وعمي  وير ل المصدر ال ابؽ ل ص (14)

(55)   Kinley J. Brauer , The Slavery problem in the Diplomacy of the American 
Civil war , Carlifomia , 1977 , p.462 .  

(56) Kinley J. Brauer , British mediation and the American Civil war , The 
Journal Souther History , Vol.38 , No. 1 (Feb , 1972) , pp.19-61 . 

   114حيدر لاكر  ميس ل المصدر ال ابؽ ل ص (18)
   118ل ص 1814محمود ال حيؼ ل ابراهاـ لنكولف ل مؤ  ة هنداوي لمتعميـ والثنافة ل مصر ل  (16)
  ل 1681-1681اًل عػػف   احمػػػد هالػػـ نػػػاجي طػػراد ل العبوديػػػة فػػي الحػػػرب االهميػػة االمريكيػػػة  ننػػ (11)

   146ل ص 1818ر الة ماج تير غير منلورة ل كمية التربية ل جامعة وا ط ل 
(60) Quoted in , R. J. Blackett , Dividid Hearts : Britain , and the American civil 

war , Louisiana , 2000 , p.75 . 
   181فاهـ نعمة اليا ري ل وعمى  وير ل المصدر ال ابؽ ل ص (81)
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 حكم اخلطأ يف الصالة يف الفقه اإلسالمي
 م. حيدر سامي عبد

 كمية التربية االساسية/  الجامعة المستنصرية
 تخمص:الم
يتناول ىذا البحث حكم الخطأ في الصالة؛ لبيان األخطاء المبطمة لمصالة وغير المبطمة ليا عند     

الفقياء. وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمو عمى خمسة مباحث وخاتمة. فالمبحث التمييدي: تناولت فيو: 
الثاني: تعريف الصالة تعريف الخطأ والصالة، وذلك في مطمبين: األول: تعريف الخطأ لغًة واصطالحًا، و 

لغًة واصطالحًا. والمبحث األول: تناولت فيو: حكم الخطأ في النية، وذلك في ثالثة مطالب: األول: حكم 
الخطأ فيما ال يشترط لو التعيين، والثاني: حكم الخطأ فيما يشترط فيو التعيين، والثالث: حكم الخطأ في 

ت فيو: حكم الخطأ في دخول الوقت، وذلك في مطمبين: االعتقاد دون التعيين. والمبحث الثاني: تناول
األول: حكم من صمى قبل الوقت كل الصالة خطًأ، والثاني: حكم من صمى قبل الوقت بعض الصالة 
خطًأ. والمبحث الثالث: تناولت فيو: حكم الخطأ في القبمة، وذلك في مطمبين: األول: حكم استقبال القبمة 

صمى ثم تيقن الخطأ في القبمة. والمبحث الرابع: تناولت فيو: حكم الخطأ  في الصالة، والثاني: حكم من
في بيان في القراءة، وذلك في مطمبين: األول: ما يجب من القراءة في الصالة، والثاني: أقوال الفقياء 

 . والمبحث الخامس: تناولت فيو حكم الكالم في الصالة خطًأ، وذلك في مطمبين:مواطن الخطأ في القراءة
األول: حكم الكالم في الصالة، والثاني: أقوال الفقياء في الكالم الذي يبطل الصالة. ثم الخاتمة التي 

 تضمنت أىم نتاج البحث.

Abstract 

This paper deals with: Judgment the error in the prayer in Islamic 

jurisprudence.The Preliminary section deals with: Definition of the error and the 

prayer The first: Definition of the error. The second: Definition of the prayer . 

The first section deals with: Judgment the error in the intention. The first: 

Judgment the error not required the specification. The second: Judgment the 

error required the specificatio The third: Judgment the error in the belief not in 

the specification. The second section deals with: Judgment the error in entry the 
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time. The first: Judgment who prays before time all the prayer. The second: 

Judgment who prays before time some the prayer. 

The third section deals with: Judgment the error in the kiss 

The first: Judgment Recepion the kiss in the prayer. 

The second: Judgment Whoever prayed then realized the error in the qiblah. 

The fourth section deals with: Judgment the error in the reading. 

The first: Judgment of the reading in the prayer. 

The second: The error in the reading. 

While fifth section deals with: Judgment on speaking in the prayer is wrong. 

The first: Judgment on speaking in the prayer. 

The second: Speech that invalidates the prayer. 

 المقدمة
 .وسممالحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى سيدنا محمد، وعمى آلو وصحبو     
 أما بعـد:    
اإلنسان غير معصوم من الوقوع في الخطأ، فيسيو أو ينسى أو يمتبس عميو األمر، إن     
 الصالة.حكم الخطأ في  غيرىا، وقد تناولت في ىذا البحثو  العباداتىذا يقع في و 

البحث في معرفة األخطاء المبطمة لمصالة وغير المبطمة ليا عند ىذا وتظير أىمية     
 الفقياء. لذا جاء البحث بعنوان: )حكم الخطأ في الصالة في الفقو اإلسالمي(.

 وخاتمة. باحثم وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمو عمى خمسة    

مبحث التمييدي: تناولت فيو: تعريف الخطأ والصالة، وذلك في مطمبين: األول: فال    
 تعريف الخطأ لغًة واصطالحًا، والثاني: تعريف الصالة لغًة واصطالحًا.
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والمبحث األول: تناولت فيو: حكم الخطأ في النية، وذلك في ثالثة مطالب: األول: حكم     
ترط لو التعيين، والثاني: حكم الخطأ فيما يشترط فيو التعيين، والثالث: حكم الخطأ فيما ال يش

 الخطأ في االعتقاد دون التعيين.

والمبحث الثاني: تناولت فيو: حكم الخطأ في دخول الوقت، وذلك في مطمبين: األول:     
، والثاني: حكم من صمى قبل الوقت بعض خطأً  حكم من صمى قبل الوقت كل الصالة

 .خطأً  الصالة

والمبحث الثالث: تناولت فيو: حكم الخطأ في القبمة، وذلك في مطمبين: األول: حكم     
 استقبال القبمة في الصالة، والثاني: حكم من صمى ثم تيقن الخطأ في القبمة.

والمبحث الرابع: تناولت فيو: حكم الخطأ في القراءة، وذلك في مطمبين: األول: ما يجب     
 .في بيان مواطن الخطأ في القراءةءة في الصالة، والثاني: أقوال الفقياء من القرا

والمبحث الخامس: تناولت فيو حكم الكالم في الصالة خطًأ، وذلك في مطمبين: األول:     
 حكم الكالم في الصالة، والثاني: أقوال الفقياء في الكالم الذي يبطل الصالة.

 ج البحث.ثم الخاتمة التي تضمنت أىم نتا    
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 المبحث التمييدي

 تعريف الخطأ والصالة

 .لغًة واصطالحاً  المطمب األول: تعريف الخطأ

 أواًل: تعريف الخطأ لغًة: 

، تقول (ٔ)(َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطأً ىو نقيض الصواب، وقد يمد، وقرئ بيما قولو تعالى: )    
أخطيت: وبعضيم يقولو. والخطء: الذنب، منو: أخطأت، وتخطأت، بمعنى واحد، وال يصح: 

، أي إثمًا، ويقال: خطئ يخطأ خطًأ وخطأة عمى (ٕ)(ِإنَّ َقْتَمُيْم َكاَن ِخْطئًا َكِبيراً قال تعالى: )
وزن فعمة، واالسم: الخطيئة، عمى وزن فعيمة. ويصح تشديد الياء؛ ألن كل ياء ساكنة قبميا 

ان لممد ال لإللحاق، وال ىما من نفس الكممة، كسرة، أو واو ساكنة قبميا ضمة وىما زائدت
فإنك تقمب اليمزة بعد الواو واوًا، وبعد الياء ياًء، وتدغم فتقول في مقروء: مقرو، وفى خبئ: 

 . (ٖ)خبى، بتشديد الواو والياء. وقوليم: ما أخطأه، إنما ىو تعجب من خطئ، ال من أخطأ

 ثانيًا: تعريف الخطأ اصطالحًا: 

لصورة المضادة لمحق بحيث ال يزول بسرعة، وقيل: ىو العدول عن الجية، ىو ثبوت ا    
 وصوره:

: أن تريد غير ما يحسن إرادتو فتفعمو، وىذا ىو الخطأ التام المأخوذ بو اإلنسان، يقال أوالً 
 فيو: خطأ يخطأ خطأ وخطاء بالمد.

و أخطأ يخطئ خطأ : أن تريد ما يحسن فعمو ولكن يقع عنو بخالف ما تريده، فيقال فيثانياً 
 فيو مخطئ، وىذا قد أصاب في اإلرادة وأخطأ في الفعل. 
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: أن تريد ما ال يحسن فعمو ويتفق منو خالفو، فيذا مخطئ في اإلرادة مصيب في ثالثاً 
الفعل، وىو مذموم بقصده غير محمود عمى فعمو، وجممة األمر أن من أراد شيئًا واتفق 

ن وقع م  . (ٗ)نو كما أراده يقال: أصابمنو غيره يقال فيو: أخطأ وا 

 المطمب الثاني: تعريف الصالة لغًة واصطالحًا.

 أواًل: تعريف الصالة لغًة:

ىي الدعاء، والجمع: صموات ، وىو َأصل معانييا، ومنو قولو تعالى: )وَصلِّ     
 (.ٙ)، بمعنى: ادع ليم(٘)َعَمْيِيم(

 ثانيًا: تعريف الصالة اصطالحًا:

  .(ٚ)عال مخصوصة، وأقوال معمومة، بشرائط محصورة في أوقات مقدرةىي عبارة عن أف    

 المبحث األول

 حكم الخطأ في النية 

 المطمب األول: حكم الخطأ فيما ال يشترط لو التعيين.

، ومن أمثمة ذلك (ٛ)الخطأ فيما ال يشترط لو التعرض جممًة وتفصياًل ال يضر إذا عينو    
 عند الفقياء ما يأتي:

تعيين مكان الصالة وزمانيا وعدد الركعات، فمو عين عدد ركعات الظير ثالثًا أو أواًل: 
خمسًا صح؛ ألن التعيين ليس بشرط، فالخطأ فيو ال يضر وتمغو نية التعيين، وىو قول 

 .(ٜ)المالكية
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وقال الحنابمة: ال يشترط ذكر عدد الركعات، لكن إن نوى الظير ثالثًا أو خمسًا، لم     
 .(ٓٔ)وتصح لتالعب

وقال االمامية: ال يجب في النية التعرض لالستقبال، وال عدد الركعات، وال التمام وال     
ن تخير  . (ٔٔ)القصر وا 

ثانيًا: إذا عين اإلمام من يصمي بو فبان غيره ال يضر، وقال الحنابمة في الرواية المقابمة 
االمامية والمالكية: ال . وقال (ٕٔ)لألصح تضر، والرواية األخرى وىي األصح: ال تضر

 .(ٖٔ)يجب عمى اإلمام أن ينوي اإلمامة

ثالثًا: إذا نوى األداء فبان أن الوقت قد خرج أو القضاء، فبان أنو باق فصالتو صحيحة، 
، وقال الحنابمة يصح قضاء بنية أداء وعكسو إذا بان خالف ظنو، وال (ٗٔ)وىو قول المالكية
 . (ٙٔ)يمزمو اإلعادة؛ ألنو لم ينوي القضاء، وقال االمامية (٘ٔ)يصح مع العمم

 المطمب الثاني: حكم الخطأ فيما يشترط فيو التعيين. 

 .(ٚٔ)قال الحنفية: الخطأ فما يشترط فيو التعيين يضر في الصالة    

وقال الشافعية: الخطأ فيما يشترط فيو التعيين مبطل لمصالة، وفيما يجب التعرض لو     
 . (ٛٔ)تفصياًل يضر إذا عينو جممًة وال يشترط تعيينو

 ومن أمثمة ذلك عند الفقياء:

أواًل: إذا أخطأ من نية صالة الظير إلى صالة العصر فإنو يضر، وىو قول االمامية 
 . (ٜٔ)ألنيا ليست التي أمر بيا الشارع والشافعية والحنابمة؛

قال االمامية: ال يجوز نقل النية بعد الشروع في الصالة إلى غيرىا إال في المواضع     
ن التمفظ بيا (ٕٓ)التي شرعيا الشارع ، ولم يتشرطوا التمفظ بالنية؛ ألنيا من أفعال القمب، وا 
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عبثًا بل ادخال في الدين ما ليس منو، فال يبعد أن يكون االتيان بو عمى وجو العبادة تشريعًا 
 .(ٕٔ)محرماً 

والعبرة عند المالكية بالنية دون المفظ، فمو نوى الظير وتمفظ بالعصر مثاًل ال يضر،     
وىذا إن فعمو سيوًا، وأما إن فعمو متعمدًا فيو متالعب، واألحوط اإلعادة أي فيما إذا فعل 

 . (ٕٕ)ذلك سيوًا، إذ يحتمل تعمق النية بما سبق إليو لسانو

 . (ٖٕ)داء بزيد فأخطأ لم تصح صالتو، وىو قول الحنابمةثانيًا: إذا نوى االقت

ثالثًا: الخطأ في تعيين الميت في صالة الجنازة بأن نوى الصالة عمى زيد فبان غيره، أو نوى 
الصالة عمى الميت ذكر فتبين أنو أنثى، أو عكسو، فإنو يضر وال تصح الصالة، وىو قول 

في الصورتين، والحنابمة في الصورة األولى، فقالوا: ، ووافقيما المالكية (ٕٗ)الحنفية والشافعية
إن نوى الصالة عمى معين من موتى يريد بو زيدًا فبان غيره ال تصح عند أبي المعالي، 
وقالوا بالصحة في الصورة الثانية، فمو نوى الصالة عمى ىذا الرجل فبان امرأة أو عكسو، 

إلجزاء؛ لقوة التعيين عمى الصفة في باب بأن نوى ىذه امرأة فبانت رجاًل، قالوا فالقياس ا
 .(ٕ٘)األيمان وغيرىا

رابعًا: لو نوى قضاء ظير يوم األثنين وكان عميو ظير يوم الثالثاء لم يجزئو عند الحنفية 
، وال يضر عند المالكية؛ ألنو ال ينوي األيام اتفاقًا، وقالوا: إن المشيور عدم (ٕٙ)والشافعية

 .(ٕٚ)ا ذكر اليوم الذي ىو فيووجوب نية القضاء واألداء وكذ

وقال الحنابمة: لو كان الظيران فائتتين فنوى ظيرًا منيما ولم يعينيا لم تجزه الظير التي     
، وقالوا: لو (ٕٛ)صالىا عن إحداىما، حتى يعين السابقة ألجل اعتبار الترتيب بين الفوائت

زئو إجماعًا، فموال اشتراط كانت عميو صموات فصمى أربعًا ينوي بيا مما عميو، فإنو ال يج
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ن ظن أن عميو ظيرًا فائتة فقضاىا في وقت ظير اليوم، ثم تبين أنو (ٜٕ)التعيين ألجزأه . وا 
 ال قضاء عميو فيل يجزئو عن ظير اليوم، ففيو وجيين: 

نما أخطأ في نية الوقت فمم يؤثر، كما إذا اعتقد      أحدىما: يجزئو؛ ألن الصالة معينة، وا 
 خرج فبان أنو لم يخرج، أو كما لو نوى ظير أمس وعميو ظير يوم قبمو. أن الوقت قد 

والثاني: ال يجزئو؛ ألنو لم ينو عين الصالة، فأشبو ما لو نوى قضاء عصر لم يجزه عن     
 .(ٖٓ)الظير

ويتفق االمامية مع الحنابمة في وجوب الترتيب بين الفوائت، إذ قالوا: لو نوى العصر     
ن لو أنو لم يصّل الظير، عدل إلييا وأتى بعدىا بالعصر وال يجوز العكس؛ وفي األثناء تبي
 . (ٖٔ)لوجوب الترتيب

 المطمب الثالث: حكم الخطأ في االعتقاد دون التعيين.

 ومن أمثمة ذلك عند الفقياء:    

 أواًل: لو أدى الظير في وقتيا معتقدًا أنو يوم االثنين فكان الثالثاء صح عند الشافعية.

ثانيًا: لو غمط في األذان فظن أنو يؤذن لمظير وكانت العصر، صح عند الشافعية أيضًا؛ 
 .(ٕٖ)ألن المقصود اإلعالم ممن ىو أىمو

 .(ٖٖ)ثالثًا: إن اعتقد أن زيدًا ىو اإلمام فأخطأ، فصالتو صحيحة عند الحنابمة
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 المبحث الثاني

 حكم الخطأ في دخول الوقت

 الوقت كل الصالة خطًأ.المطمب األول: حكم من صمى قبل 

: عمى أنو من صمى قبل الوقت كل الصالة لم تجز صالتو، سواء (ٖٗ)أتفق الفقياء    
ألن الوقت كما ىو سبب ، و ألنو أدى ما لم يؤمر بو فال يكون مجزياً فعمو عمدًا أو خطًأ؛ 

اَلَة َكاَنْت َعَمى لوجوب الصالة فيو شرط لصحتيا، لقولو تعالى: ) اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا ِإنَّ الصَّ
، أي فرضًا مؤقتًا حتى ال يجوز أداء الفرض قبل وقتو؛ وألن الصالة فرضت (ٖ٘)(َمْوُقوتاً 

اَلَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق المَّْيِل َوُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن ألوقاتيا قال اهلل تعالى:  )َأِقِم الصَّ
ْد ِبِو َناِفَمًة َلَك َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما  (*اْلَفْجِر َكاَن َمْشُيودًا) َوِمَن المَّْيِل َفَتَيجَّ

 .(ٖٙ)َمْحُمودًا(

قال المالكية: لو شك في دخول وقت الصالة فأتى بيا، فبان أنو فعميا قبل الوقت لم     
 .(ٖٚ)يجزه ، ولو تبين أنيا وقعت فيو لتردد النية وعدم تيقن براءة الذمة

واشترط الشافعية معرفة دخول الوقت يقينًا بأن شاىد الشمس غاربة، أو ظنًا بأن اجتيد     
ن وقعت في الوقت  .(ٖٛ)لغيم أو نحوه، فمن صمى بدون ذلك لم تصح صالتو وا 

وقال الحنابمة: إذا غمب عمى ظنو دخول وقت الصالة تصح صالتو، وال يشترط لو أن     
يتيقن دخولو في ظاىر المذىب، فإن صمى مع غمبة الظن بدخول الوقت، ثم تبين أنو صمى 

 .(ٜٖ)قبل الوقت أعاد
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 المطمب الثاني: حكم من صمى قبل الوقت بعض الصالة خطًأ.

 المسألة إلى قولين: اختمف الفقياء في حكم ىذه    

ليو ذىب: الحنفية والمالكية والشافعية      األول: ال تجز، سواء فعمو عمدًا أو خطًأ، وا 
 .(ٓٗ) والحنابمة وبعض االمامية

 واستدلوا باألدلة السابقة.      

والثاني: تجز إن ظن أن وقت الصالة قد دخل، ثم عمم بدخولو وىو في الصالة، وىو     
واستدلوا عمى ما روي عن إسماعيل بن رياح عن أبي  ،(ٔٗ)االمامية الظاىر من مذىب

، قال: )إذا صميت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل السالم(  )عميو عبد اهلل
 .(ٕٗ))الوقت وأنت في الصالة فقد أجزأت عنك

 المبحث الثالث

 حكم الخطأ في القبمة

 الصالة.المطمب األول: حكم استقبال القبمة في 

ال خالف بين الفقياء عمى أن من شروط صحة الصالة استقبال القبمة، لقولو تعالى:     
  (.ٖٗ)()َفَولِّ َوْجَيَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَىُكْم َشْطَرهُ 

ويستثنى من ذلك أحوال ال يشترط فييا االستقبال، نحو: صالة الخوف، والمصموب،     
والعاجز، والمريض الذي ال قدرة لو عمى التحول ليا وال يجد من يحولو، والغريق، ونفل 

 . (ٗٗ)السفر المباح وغيرىا
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 المطمب الثاني: حكم من صمى ثم تيقن الخطأ في القبمة.

 م ىذه المسألة وكما يأتي: اختمف الفقياء في حك    

قال االمامية: اذا كان عالمًا بدليل القبمة غير أنو اشتبو عميو األمر لم يجز أن يقمد غيره     
في الرجوع إلى إحدى الجيات؛ ألنو ال دليل عميو بل يصمى إلى أربع جيات مع االختيار، 
ومع الضرورة يصمى إلى أي جية شاء، و إن قمد غيره في حال الضرورة جازت صالتو؛ 

ذا صمى إلى بعض ألن الجية التي  لى غيرىا، وا  قمده فييا ىو مخير في الصالة إلييا وا 
ن انقضى الوقت فال  الجيات ثم تبين أنو صمى إلى غير القبمة، والوقت باق أعاد الصالة، وا 

 .(٘ٗ)إعادة عميو إال أن يكون استدبر القبمة فإنو يعيدىا عمى الصحيح من المذىب

اه القبمة وعدم المخبر بيا، ولم يعد الصالة إن وقال الحنفية: يتحرى المصمي الشتب    
أخطأ؛ ألن التكميف بحسب الوسع، وال وسع في إصابة الجية حقيقة، فصارت جية التحري 

، (ٙٗ)(َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُو المَّوِ ىنا كجية الكعبة لمغائب عنيا، وقد قيل في قولو تعالى: )
االشتباه، ولو عمم خطأه في الصالة، أو تحول رأيو بعد  أي قبمة اهلل نزلت في الصالة حال

الشروع فييا بالتحري استدار في األول إلى جية الصواب وفي الثاني إلى جية تحول رأيو 
 .(ٚٗ)إلييا

وقال المالكية: لو صمى إلى جية اجتياده ثم تبين خطؤه، فإن كان تحريو مع ظيور     
ن كان مع عدم ظيورىا فال العالمات أعاد في الوقت إن استدبر، وك ذا لو شرق أو غرب، وا 

 .(ٛٗ)إعادة

 وقال الشافعية: إن صمى ثم تيقن الخطأ ففيو قوالن:     

: يمزمو أن يعيد؛ ألنو تعين لو يقين الخطأ فيما يأمن مثمو في القضاء فمم يعتد بما األول    
 مضى، كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص بخالفو.
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ن : ال يمزموالثاني     و ألنو جية تجوز الصالة إلييا باالجتياد فأشبو إذا لم يتيقن الخطأ. وا 
صمى إلى جية ثم رأى القبمة في يمينيا أو شماليا لم يعد؛ ألن الخطأ في اليمين والشمال ال 

 .(ٜٗ)يعمم قطعا فال ينتقض باالجتياد

بمة لم يكن عميو وقال الحنابمة: إذا صمى باالجتياد إلى جية، ثم عمم أنو قد أخطأ الق    
. وقالوا: إذا صمى البصير في حضر فأخطأ، أو صمى األعمى بال دليل بأن لم (ٓ٘)إعادة

يستخبر من يخبره ولم يممس المحراب ونحوه مما يمكن أن يعرف بو القبمة أعادا ولو أصابا، 
أو اجتيد البصير؛ ألن الحضر ليس بمحل اجتياد لقدرة من فيو عمى االستدالل بالمحاريب 
نما وجبت اإلعادة عمييما لتفريطيما بعدم  ونحوىا، ولوجود من يخبره عن يقين غالبًا، وا 

 .(ٔ٘)االستخبار أو االستدالل بالمحاريب

 المبحث الرابع

 حكم الخطأ في القراءة

 المطمب األول: ما يجب من القراءة في الصالة.

الفاتحة ركن من أركان  ذىب االمامية والمالكية والشافعية والحنابمة: إلى أن قراءة    
الصالة، فتجب قراءتيا في كل ركعة من كل صالة، فرضًا أو نفاًل، جيرية كانت أو 

، لما روي عن عبادة بن الصامت: أن رسول اهلل )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( قال: (ٕ٘)سرية
 .(ٖ٘))ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب(

 وذىب الحنفية إلى أن ركن القراءة في الصالة يتحقق بقراءة آية من القرآن لقولو تعالى:    
أما قراءة الفاتحة فيي من واجبات الصالة وليست ، (ٗ٘)()َفاْقَرُءوا َما َتَيسََّر ِمَن اْلُقْرآنِ 

ميا ستة بركن، ويقصدون باآلية ىنا الطائفة من القرآن مترجمة أي اعتبر ليا مبدأ ومقطع وأق



 الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 

 
 

360 

وىذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف  ،(٘٘)(َلْم َيِمدْ أحرف ولو تقديرًا، كقولو تعالى: )
 .(ٙ٘)ومحمد: أدنى ما يجزئ من القراءة في الصالة ثالث آيات قصار أو آية طويمة

 في بيان مواطن الخطأ في القراءة.أقوال الفقياء المطمب الثاني: 

 اختمف الفقياء في بيان موطن الخطأ في الصالة وكما يأتي:    

ال يجوز لممصمي اإلخالل بشيء من الحمد والسورة ولو بحرف، فمو أخّل قال االمامية:     
ولو خالف شيء في الترتيب من اآليات أومن ، عمدًا بطمت صالتو، وكذا اإلعراب والتشديد
ن كان ناس ن ذكرالسور عمدًا أعاد الصالة، وا  ، يًا استأنف القراءة مالم يركع، فيمضي وا 

اإِلعراب واجب، فمو أخّل بو عمدًا بطمت صالتو، ولو لم يحسنو وجب التعّمم بقدر اإِلمكان، و 
 .(ٚ٘)ولو ضاق الوقت صمى عمى ما يحسنو، واألقرب وجوب إئتمامو بالعارف

 .(ٛ٘)خطئو عمى ينبو يستحب لممأموم أنأما إذا أخطأ اإلمام في القراءة     

 واستدلوا عمى ما يأتي:    

عن محمد بن مسمم، قال: سئل أبو عبد اهلل )عميو السالم(، عن الرجل يؤم القوم  .ٔ
 .(ٜ٘)فيغمط؟، قال: )يفتح عميو من خمفو(

وعن سماعة عن أبي عبد اهلل )عميو السالم(، قال: سألتو عن اإلمام  .ٕ
 .(ٓٙ))عميو بعض من خمفو يفتح)القرآن فال يدري ما يقول؟، قال:  في أخطأ إذا

وقال الحنفية: خطأ القارئ إما في اإلعراب، أو في الحروف، أو في الكممات، أو في     
 اآليات. 

ففي اإلعراب: فإن لم يغير المعنى ال تفسد الصالة؛ ألن تغييره خطًأ ال يستطاع     
ن غير المعنى تغييرًا فاحشًا مما اعتقاده كفر، مثل البارئ المصور  االحتراز عنو فيعذر، وا 
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، برفع اسم الجاللة ونصب العمماء (ٔٙ)(ِإنََّما َيْخشى اهلُل ِمْن ِعَباِدِه الُعَمَماءُ بفتح الواو و)
فسدت في قول المتقدمين، واختمف المتأخرون: فقال جماعة منيم: ال تفسد. وما قالو 

من القرآن، فيكون متكممًا المتقدمون أحوط؛ ألنو لو تعمد يكون كفرًا، وما يكون كفرًا ال يكون 
بكالم الناس الكفار غمطًا وىو مفسد، كما لو تكمم بكالم الناس ساىيًا مما ليس بكفر فكيف 
وىو كفر، وقول المتأخرين أوسع؛ ألن الناس ال يميزون بين وجوه اإلعراب، ويتصل بيذا 

اب، فمذا قال تخفيف المشدد، وعامة المشايخ عمى أن ترك المد والتشديد كالخطأ في اإلعر 
 ، واألصح ال تفسد.(ٖٙ)(ِإيَّاَك َنْعُبدُ و) (ٕٙ)(َربِّ اْلَعاَلِمْينَ كثير بالفساد في تخفيف )

وفي الحروف: إما بوضع حرف مكان آخر أو تقديمو، أو تأخيره، أو زيادتو، أو نقصو،     
عنى وكان فإذا وضع حرفًا مكان غيره فإما أن يكون خطًأ أو عجزًا، فاألول إن لم يغير الم

ن لم يغير وليس مثمو في القرآن نحو  مثمو موجودًا في القرآن نحو )إن المسممون( ال تفسد، وا 
ن  )قيامين بالقسط( و)التيابين( و)الحي القيام( لم تفسد عندىما، وعند أبي يوسف تفسد. وا 
غير المعنى فسدت عندىما وعند أبي يوسف إن لم يكن مثمو في القرآن. فمو قرأ أصحاب 

لشعير بشين معجمة فسدت، فالعبرة في عدم الفساد عندىما بعدم تغير المعنى، وعند أبي ا
. وأما التقديم والتأخير فإن غير، نحو قوسرة في (ٗٙ)يوسف العبرة بوجود المثل في القرآن

ن لم يغير ال تفسد عند محمد خالفا ألبي يوسف. وأما الزيادة ومنيا فك  قسورة فسدت، وا 
يغير نحو )وانيا عن المنكر( باأللف )وراددوه إليك( ال تفسد عند عامة المدغم، فإن لم 

ن غير نحو )زرابيب( مكان )زرابي( )والقرآن الحكيم  المشايخ، وعن أبي يوسف روايتان. وا 
ن سعيكم لشتى( بزيادة الواو في الموضعين تفسد. وكذا النقصان إن  نك لمن المرسمين( )وا  وا 

ن غير فسد نحو )النيار إذا تجمى ما خمق لم يغير ال تفسد نحو )جاءىم ( مكان )جاءتيم( وا 
 الذكر واألنثى( بال واو. 

وفي الكممات: أما الكممة مكان الكممة فإن تقاربا معنى، ومثمو في القرآن كالحكيم مكان     
ن لم يوجد المثل كالفاجر مكان األثيم فكذلك عندىما، وعن أبي  العميم، لم تفسد اتفاقًا، وا 
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ن كان في القرآن  يوسف روايتان، فمو لم يتقاربا وال مثل لو فسدت اتفاقًا إذا لم يكن ذكرًا، وا 
 فعامة المشايخ عمى أنيا تفسد. ،(٘ٙ))ِإنَّا ُكنَّا َفاِعِميَن(وىو مما اعتقاده كفر كغافمين في 

ن غي ر فسدت نحو وأما التقديم والتأخير فإن لم يغير لم تفسد نحو )فأنبتنا فييا عنبًا وحبًا(، وا 
وأما الزيادة فإن لم تغير  اليسر مكان العسر وعكسو، ويمكن ادراجو في الكممة مكان الكممة.

وىي في القرآن نحو )وبالوالدين إحسانًا وبرًا(، أو)إنَّ اهلل كان غفورًا رحيمًا عميمًا( ال تفسد في 
ن غيرت فسدت الصالة؛ ألنو لو تعمده كفر، فإذا أخطأ فيو أف  سد.قوليم، وا 

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا وفي اآليات: فمو بنى بعض آية عمى أخرى إن لم يغير نحو )    
اِلَحاِت  ، ال (ٛٙ)(َكاَنْت َلُيْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزاًل مكان) (ٚٙ))َفَمُو َجَزاًء اْلُحْسَنى( (ٙٙ)(الصَّ

ن غير فإن وقف وقفًا تامًا بينيما فكذلك لو  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا كان قرأ)تفسد، وا 
اِلَحاِت  ن وصل تفسد عند عامة (ٓٚ)(ُأوَلِئَك ُىْم َشرُّ اْلَبِريَّةِ ووقف ثم قال ) (ٜٙ)(الصَّ ، وا 

المشايخ وىو الصحيح، وحينئذ ىذا مقيد لما ذكر في بعض المواضع من أنو إذا شيد بالجنة 
 .(ٔٚ)لمن شيد اهلل لو بالنار أو بالقمب تفسد

وقال المالكية: تبطل صالة المقتدي بالحن مطمقًا، أي في الفاتحة أو غيرىا، سواء غير     
( أم ال، وجد غيره أم ال، إن لم تستو حالتيما َأْنَعْمتَ ( وضم تاء )ِإيَّاكَ المعنى ككسر كاف )

أو إن كان لحنو في الفاتحة دون غيرىا؟ قوالن. ومحل الخالف فيمن عجز عن تعمم 
لضيق الوقت أو لعدم من يعممو مع قبول التعميم، أو ائتم بو من ليس مثمو لعدم الصواب 

وجود غيره. وأما من تعمد المحن فصالتو وصالة من اقتدى بو باطمة بال نزاع؛ ألنو أتى 
بكممة أجنبية في صالتو، ومن فعمو ساىيًا ال تبطل صالتو وال صالة من اقتدى بو قطعًا 

ن فعل ذلك عجزًا بأن ال يقبل بمنزلة من سيا عن كممة ف أكثر في الفاتحة أو غيرىا. وا 
التعميم فصالتو وصالة من اقتدى بو صحيحة أيضا قطعًا؛ ألنو بمنزلة األلكنة، وسواء وجد 
ن كان عجزه لضيق الوقت أو لعدم من يعممو مع قبولو التعميم، فإن كان  من ائتم بو أو ال. وا 

ة من ائتم بو باطمة سواء أكان مثل اإلمام في المحن مع وجود من يأتم بو، فإن صالتو وصال
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ن لم  ن لم يجد من يأتم بو فصالتو وصالة من اقتدى بو صحيحة إن كان مثمو، وا  أم ال، وا 
يكن مثمو بأن كان ينطق بالصواب في كل قراءتو، أو صوابو أكثر من صواب إمامو فإنو 

مميز بين الضاد والظاء ما لم  محل خالف. وذىب بعضيم: إلى بطالل صالة المقتدي بغير
تستو حالتيما، وأما صالتو ىو فصحيحة، إال أن يترك ذلك عمدًا مع القدرة عميو، وظاىره 
جريان ىذا الخالف فيمن لم يميز بين الضاد والظاء في الفاتحة وغيرىا. وذىب بعضيم 

والسين كمن  اآلخر: إلى صحة االقتداء بمن لم يميز بينيما، وحكم من لم يميز بين الصاد
 .(ٕٚ)لم يميز بين الضاد والظاء، وكذا بين الزاي والسين

وقال الشافعية: يصح االقتداء بالحن بما ال يغير المعنى كضم الياء في }هلل{ فإن غير     
معنى في الفاتحة كأنعمت بضم أو كسر ولم يحسن الالحن الفاتحة فكأمي ال يصح اقتداء 

ال صحت كاقتدائو بمثمو، فإن القارئ بو أمكنو التعمم أو ال،  وال صالتو إن أمكنو التعمم وا 
أحسن الالحن الفاتحة وتعمد المحن أو سبق لسانو إليو ولم يعد القراءة عمى الصواب في 
الثانية لم تصح صالتو مطمقًا وال االقتداء بو عند العمم بحالو، أو في غير الفاتحة كجر الالم 

، صحت صالتو وصالة المقتدي بو (ٖٚ)(َن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسوُلوُ َأنَّ المََّو َبِريٌء مِ في قولو )
 .(ٗٚ)حال كونو عاجزًا عن التعمم، أو جاىاًل بالتحريم، أو ناسيًا كونو في الصالة

وقال الحنابمة: ال تصح إمامة األمي وىو من ال يحسن الفاتحة أو يدغم منيا حرفًا ال     
نى كفتح ىمزة اىدنا؛ ألنو يصير بمعنى طمب اليدية ال يدغم، أو يمحن فييا لحنًا يحيل المع

اليداية، وضم تاء أنعمت وكسرىا وكسر كاف إياك، فإن لم يحل المعنى كفتح دال نعبد 
ن أتى بالمحن المحيل لممعنى مع القدرة عمى إصالحو لم تصح  ونون نستعين فميس أميا وا 

ن صالتو؛ ألنو أخرجو عن كونو قرآنا فيو كسائر الكالم،  وحكمو حكم غيره من الكالم، وا 
عجز عن إصالح المحن المحيل لممعنى قرأه في فرض القراءة لحديث: )فإذا أمرتكم بشيء 

 .(ٙٚ)، وما زاد عن الفاتحة تبطل الصالة بعمده(٘ٚ)فأتوا منو ما استطعتم(
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 المبحث الخامس

 حكم الكالم في الصالة خطأً 

 المطمب األول: حكم الكالم في الصالة.

 . (77)اتفق الفقياء عمى أن الصالة تبطل بالكالم    

 واستدلوا بما يأتي:    

لما روى زيد بن أرقم، قال: كنا نتكمم في الصالة يكمم الرجل صاحبو وىو إلى جنبو  .ٔ
 .(ٛٚ)( فأمرنا بالسكوت، ونيينا عن الكالمَوُقوُموا ِلمَِّو َقاِنِتينَ في الصالة حتى نزلت)

سممي، قال: بينا أنا أصمي مع رسول اهلل )صمى اهلل عميو وعن معاوية بن الحكم ال .ٕ
وآلو وسمم(، إذ عطس رجل من القوم، فقمت: يرحمك اهلل فرماني القوم بأبصارىم، 
فقمت: واثكل أمياه، ما شأنكم؟ تنظرون إلي، فجعموا يضربون بأيدييم عمى أفخاذىم، 

اهلل عميو وآلو وسمم(،  فمما رأيتيم يصمتونني لكني سكت، فمما صمى رسول اهلل )صمى
فبأبي ىو وأمي، ما رأيت معمما قبمو وال بعده أحسن تعميما منو، فواهلل، ما كيرني وال 
ضربني وال شتمني، قال: )إن ىذه الصالة ال يصمح فييا شيء من كالم الناس، إنما 

 .(ٜٚ)ىو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن(

 الذي يبطل الصالة.المطمب الثاني: أقوال الفقياء في الكالم 

 اختمف الفقياء في الكالم الذي يبطل الصالة:    

فذىب الحنفية والشافعية والحنابمة: إلى أن الكالم المبطل لمصالة ما انتظم منو حرفان     
فصاعدًا؛ ألن الحرفين يكونان كممة كأب وأخ، وكذلك األفعال والحروف، وال تنتظم كممة في 

 . (ٓٛ)أقل من حرفين
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قال الشافعية: ال تبطالن الصالة بكالم الناسي، والجاىل بالتحريم إن قرب عيده     
باإلسالم أو نشأ بعيدًا عن العمماء، ومن سبق لسانو، إن كان الكالم يسيرًا عرفًا، فيعذر بو، 
واستدلوا لمناسي بما روي عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو، قال: ))صمى بنا النبي )صمى اهلل 

و وسمم( الظير أو العصر فسمم، فقال لو ذو اليدين: الصالة يا رسول اهلل أنقصت؟ عميو وآل
فقال النبي )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( ألصحابو: )أحق ما يقول؟( قالوا: نعم، فصمى 

، ووجو الداللة: أنو تكمم معتقدًا أنو ليس في (ٔٛ)ركعتين أخريين، ثم سجد سجدتين((
النسخ ثم بنى ىو وىم عمييا، وال يعذر في كثير الكالم؛ ألنو الصالة، وىم تكمموا مجوزين 

يقطع نظم الصالة وىيئتيا، والقميل يحتمل لقمتو وألن السبق والنسيان في كثير نادر، ومرجع 
القميل والكثير إلى العرف عمى األصح، وأما المكره عمى الكالم فإنو تبطل صالتو عمى 

األظير ال تبطل كالناسي، وأما إن كان كالمو كثيرًا  األظير ولو كان كالمو يسيرًا، ومقابل
 . (ٕٛ)فتبطل بو جزماً 

وقال الحنابمة: تبطل الصالة بكالم الساىي والمكره، وبالكالم لمصمحة الصالة، والكالم     
لتحذير نحو ضرير، وال تبطل بكالم النائم إذا كان النوم يسيرًا، فإذا نام المصمي قائمًا أو 

فال تبطل صالتو، وكذا إذا سبق الكالم عمى لسانو حال القراءة فال تبطل جالسًا، فتكمم 
ن ظن (ٖٛ)صالتو؛ ألنو مغموب عميو فأشبو ما لو غمط في القراءة فأتى بكممة من غيره . وا 

أن صالتو تمت، فيتكمم، فيذا إن كان سالمًا لم تبطل الصالة، رواية واحدة؛ ألن النبي 
حابو فعموه، وبنوا عمى صالتيم؛ وألن جنسو مشروع في )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( وأص

ن لم يكن سالمًا، فالمنصوص عن أحمد، في رواية  الصالة، فأشبو الزيادة فييا من جنسيا، وا 
جماعة من أصحابو، أنو إذا تكمم بشيء مما تكمل بو الصالة، أو شيء من شأن الصالة، 

ن تكمم بشيء من مثل كالم النبي )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( ذا الي دين، لم تفسد صالتو وا 
 . (ٗٛ)غير أمر الصالة كقولو: يا غالم اسقني ماء، فصالتو باطمة
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ولم يفرق الحنفية ببطالن الصالة بالكالم بين أن يكون المصمي ناسيًا أو نائمًا أو     
لسالم جاىاًل، أو مخطئًا أو مكرىًا، فتبطل الصالة بكالم ىؤالء جميعًا، واستثنوا من ذلك ا

ساىيًا لمتحميل قبل إتماميا عمى ظن إكماليا فال يفسد، وأما إن كان عمدًا فإنو مفسد، وكذا 
ن لم يقل: عميكم، ولو كان ساىيًا،  نصوا عمى بطالن الصالة بالسالم عمى إنسان لمتحية، وا 

 . (٘ٛ)وبرد السالم بمسانو أيضاً 

رف أو صوت ساذج، سواء صدر وذىب المالكية: إلى أن الكالم المبطل لمصالة ىو ح    
من المصمي باالختيار أم باإلكراه، وسواء وجب عميو ىذا الصوت كإنقاذ أعمى أو لم يجب، 
واستثنوا من ذلك الكالم إلصالح الصالة فال تبطل بو إال إذا كان كثيرا، وكذا استثنوا الكالم 

 . (ٙٛ)حالة السيو إذا كان كثيرا فإنو تبطل بو الصالة أيضا

وذىب االمامية: إلى انو من تكمم في الصالة عامدًا بطمت صالتو، سواء كان كالمو     
ن كان ناسيًا لم تبطل صالتو، وكان عميو سجدتا  متعمقًا بمصمحة الصالة أو غير متعمق، وا 

 .(ٚٛ)السيو، وكذلك إن سمم في الركعتين األوليتين حكمو حكم الكالم سواء

 واستدلوا بما يأتي:

الرجل يسيو في الركعتين و  السالم(، فيعميو ) زرارة عن أبي جعفر ما روي عن .ٔ
 .(ٛٛ()يتكمم، فقال: )يتم ما بقي من صالتو تكمم أو لم يتكمم و ال شيء عميو

صمى ركعتين الم(، في رجل عميو الس) محمد بن مسمم عن أبي جعفر وما روي عن .ٕ
أنو لم يصل غير  من المكتوبة فسمم وىو يرى أنو قد أتم الصالة وتكمم ثم ذكر

 .(ٜٛ()ركعتين، فقال: )يتم ما بقي من صالتو وال شيء عميو
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 الخاتمة

 وفي الختام توصمت إلى النتائج اآلتية:    

معنى الخطأ: ىو ثبوت الصورة المضادة لمحق بحيث ال يزول بسرعة، وقيل: ىو  .ٔ
 العدول عن الجية.

وتفصياًل ال يضر إذا عينو. الخطأ فيما ال يشترط لو التعرض في الصالة جممًة  .ٕ
ذا اشترط فيو التعيين يضر.  وا 

ذىب أكثر الفقياء إلى أنو من صمى قبل الوقت كل الصالة أو بعضيا لم تجز  .ٖ
 صالتو، سواء فعمو عمدًا أو خطًأ.

قال االمامية: اذا كان عالمًا بدليل القبمة غير أنو اشتبو عميو األمر لم يجز أن  .ٗ
 حدى الجيات.يقمد غيره في الرجوع إلى إ

قال الحنفية: يتحرى المصمي الشتباه القبمة وعدم المخبر بيا، ولم يعد الصالة إن  .٘
 أخطأ.

قال المالكية: لو صمى إلى جية اجتياده ثم تبين خطؤه، فإن كان تحريو مع  .ٙ
ن كان مع  ظيور العالمات أعاد في الوقت إن استدبر، وكذا لو شرق أو غرب، وا 

 عدم ظيورىا فال إعادة.
قال الحنابمة، والشافعية في قول: إذا صمى باالجتياد إلى جية، ثم عمم أنو قد  .ٚ

 أخطأ القبمة لم يكن عميو إعادة.
ال يجوز لممصمي اإلخالل بشيء من الحمد والسورة واآليات قال االمامية:   .ٛ

 واإلعراب والتشديد ولو بحرف، فمو أخّل عمدًا بطمت صالتو.
صالة: إما في اإلعراب، أو في الحروف، أو في قال الحنفية: خطأ القارئ في ال .ٜ

 الكممات، أو اآليات. 
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قال المالكية: تبطل صالة المقتدي بالحن مطمقًا. وقال الشافعية: يصح  .ٓٔ
 االقتداء بالحن بما ال يغير المعنى.

قال الحنابمة: ال تصح إمامة األمي وىو من ال يحسن الفاتحة أو يدغم منيا  .ٔٔ
 ييا لحنًا يحيل المعنى.حرفًا ال يدغم، أو يمحن ف

ذىب الحنفية والشافعية والحنابمة: إلى أن الكالم المبطل لمصالة ما انتظم منو  .ٕٔ
 حرفان فصاعدًا. 

ذىب المالكية: إلى أن الكالم المبطل لمصالة ىو حرف أو صوت ساذج،  .ٖٔ
سواء صدر من المصمي باالختيار أم باإلكراه، وسواء وجب عميو ىذا الصوت 

 لم يجب. كإنقاذ أعمى أو
ذىب االمامية: إلى انو من تكمم في الصالة عامدًا بطمت صالتو، سواء كان  .ٗٔ

ن كان ناسيًا لم تبطل صالتو،  كالمو متعمقًا بمصمحة الصالة أو غير متعمق، وا 
 وكان عميو سجدتا السيو.

 اليوامش
                                                           

 .ٕٜسورة النساء، آية/ (ٔ)
 .ٖٔسورة اإلسراء، آية/ (ٕ)
 ،الفارابي الجوىري حماد بن إسماعيل نصر أبو ينظر: الصحاح تاج المغة وصحاح العربية، (ٖ)

 -  ىـٚٓٗٔ، ٗ، ط/بيروت ،لمماليين العمم دار ، دار النشر:عطار الغفور عبد أحمد: تحقيق، (ىـٖٜٖ)ت
 ، مادة )خطأ(.ٚٗ/ٔ ،مٜٚٛٔ

 معجم في المصطمحات والفروق المغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي الكميات ينظر: (ٗ)
، ىـ(، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، دار النشر مؤسسة الرسالة، بيروتٜٗٓٔالحنفي، )

 .  ٕ٘ٗ – ٕٗٗص
 .ٖٓٔسورة التوبة، آية/ (٘)
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، مادة )صال(، وتاج العروس من جواىر ٕٕٓٗ/ٙينظر: الصحاح تاج المغة وصحاح العربية،  (ٙ)

 ، تحقيق: مجموعة(ىـٕ٘ٓٔ)حسيني الزَّبيدي، تال الرزاق عبد بن محمد بن الفيض محمد ، أبوالقاموس
 ، مادة )صمو(.ٖٚٗ/ٖٛ، اليداية المحققين، دار النشر: دار من

ىـ(، دار النشر: ٙٔٛعمي بن محمد بن عمي الزين الشريف الجرجاني الحنفي، ت) ،ينظر: التعريفات (ٚ)
 . ٖٗٔ، صمٖٜٛٔ -ىـ ٖٓٗٔ، ٔلبنان، ط/ –دار الكتب العممية، بيروت 

 الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد في قواعد وفروع فقو الشافعية، األشباه والنظائر ينظر: (ٛ)
 ،ٙٔ – ٘ٔص  ،مٜٜٓٔ - ىـٔٔٗٔ ،ٔ، ط/العممية الكتب دار ، دار النشر:(ىـٜٔٔ، ت)السيوطي

زين الدين بن إبراىيم بن محمد، المعروف بابن نجيم  عمى مذىب أبي حنيفة النعمان، األشباه والنظائرو 
 .ٜٕص مٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔ، ٔ، ط/لبنانىـ(، دار النشر: دار الكتب العممية، بيروت، ٜٓٚالمصري، )

ىـ(، ٖٕٓٔمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ت) عمى الشرح الكبير، الدسوقيحاشية  ينظر: (ٜ)
أبو العباس أحمد بن محمد  ،الصغير الشرح عمى الصاوي حاشيةو ، ٖٕ٘/ٔ ،دار النشر: دار الفكر

 .ٖ٘ٓ/ٔ ،ىـ(، دار النشر: دار المعارفٕٔٗٔالخموتي المالكي، الشيير بالصاوي، ت)
منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس  عن متن اإلقناع، كشاف القناع ينظر: (ٓٔ)

 .ٖٗٔ/ٔ ،الكتب العمميةىـ(، دار النشر: دار ٔ٘ٓٔالبيوتي الحنبمي، ت)
بن المطير األسدي،   أبو منصور الحسن بن يوسف ،في معرفة الحالل والحرام قواعد األحكام ينظر: (ٔٔ)

ىـ(، تحقيق مؤسسة النشر االسالمي، دار النشر: مؤسسة النشر ٕٙٚالمعروف بالعالمة الحمي، ت)
 .ٕٔٚ – ٕٓٚ/ٔ، ىـٖٔٗٔ، ٔاالسالمي، قم، ط/

 .ٜٖٔ/ٔ عن متن اإلقناع، كشاف القناع ينظر: (ٕٔ)
جمال الدين يوسف بن مطير، المعروف  ،ماميةالشرعية عمى مذىب اال تحرير األحكام ينظر: (ٖٔ)

، ٔىـ(، تحقيق: ابراىيم البياردي، دار النشر: مؤسسة اإلمام الصادق )ع(، ط/ٕٙٚبالعالمة الحمي، ت)
ىـ(، ٔٓٔٔمحمد بن عبد اهلل الخرشي المالكي، ت)أبو عبد اهلل  ،شرح مختصر خميل، ٖٕٛ/ٔ، ىـٕٕٗٔ

 .ٖٖٛ/ٔ ،حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرو  ،ٕٛٙ/ٔ ،دار النشر: دار الفكر لمطباعة، بيروت
 .ٖ٘ٓ/ٔ ،الصغير الشرح عمى الصاوي حاشية ينظر: (ٗٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ عن متن اإلقناع، كشاف القناع ينظر: (٘ٔ)
 .ٖٕٙ/ٔ، ماميةمذىب اال الشرعية عمى ينظر: تحرير األحكام (ٙٔ)
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 .ٜٕص عمى مذىب أبي حنيفة النعمان، األشباه والنظائر ينظر: (ٚٔ)
 .ٙٔ – ٘ٔص  في قواعد وفروع فقو الشافعية، األشباه والنظائر ينظر: (ٛٔ)
عن متن  كشاف القناع، ٙٔ - ٘ٔص  في قواعد وفروع فقو الشافعية، األشباه والنظائر ينظر: (ٜٔ)

ىـ(، ٕٕٙٔمحمد جواد الحسيني العاممي، ت) في شرح قواعد العالمة، مفتاح الكرامة، و ٖٗٔ/ٔ اإلقناع،
 .ٜٔٙ/ٙ، ىـٖٕٗٔ، ٔتحقيق: محمد باقر الخالصي، دار النشر: مؤسسة النشر االسالمي، قم، ط/

أبو منصور الحسن بن يوسف  بن المطير األسدي،   في معرفة األحكام، نياية األحكام ينظر: (ٕٓ)
، اسماعيمياندار النشر: مؤسسة  ،السيد ميدي الرجائيىـ(، تحقيق ٕٙٚبالعالمة الحمي، ت)المعروف 

 .٘ٗ/ٔ، ىـٓٔٗٔ، ٕقم، ط/
ىـ(، ٜٓٓٔمحمد بن عمي الموسوي العاممي، ت) في شرح شرائع االسالم، مدارك األحكام ينظر: (ٕٔ)

 ٖٖٔ/ٖ، ىـٓٔٗٔ، ٔتحقيق: مؤسسة آل البيت عمييم السالم إلحياء التراث، مشيد، ط/
 ٕٙٙ/ٔ، شرح مختصر خميل ينظر: (ٕٕ)
 ٜٖٔ/ٔ عن متن اإلقناع، كشاف القناع ينظر: (ٖٕ)
عمى  األشباه والنظائرو  ،ٙٔ – ٘ٔص  في قواعد وفروع فقو الشافعية، األشباه والنظائر ينظر: (ٕٗ)

 .ٜٕص مذىب أبي حنيفة النعمان،
 .ٛٛٔ/ٕعن متن اإلقناع، كشاف القناع  ينظر: (ٕ٘)
عمى مذىب أبي  األشباه والنظائرو  ،ٙٔص  األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقو الشافعية، ينظر: (ٕٙ)

 .ٜٕص حنيفة النعمان،
أبو عبد اهلل شمس الدين محمد بن محمد بن عبد  في شرح مختصر خميل، مواىب الجميل ينظر: (ٕٚ)

، ٖدار النشر: دار الفكر، ط/ىـ(، ٜٗ٘الرحمن الطرابمسي المغربي المالكي، المعروف بالحطاب، ت)
 .ٚٔ٘ – ٙٔ٘/ٔ ،مٕٜٜٔ -ىـ ٕٔٗٔ

 ٖ٘ٔ/ٔ عن متن اإلقناع، كشاف القناع ينظر: (ٕٛ)
 ٖٗٔ/ ٔ عن متن اإلقناع، كشاف القناع ينظر: (ٜٕ)
أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي  ،المغني ينظر: (ٖٓ)

 ،مٜٛٙٔ -ىـ ٖٛٛٔىـ(، دار النشر: مكتبة القاىرة، ٕٓٙقدامة المقدسي، ت)الحنبمي، الشيير بابن 
ٔ/ٖٖٚ. 
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 لحسن بن يوسف  بن المطير األسدي،أبو منصور ا في أحكام الشريعة، مختمف الشيعة ينظر: (ٖٔ)

ىـ(، تحقيق مؤسسة النشر االسالمي، دار النشر: مؤسسة النشر ٕٙٚالمعروف بالعالمة الحمي، ت)
 .ٛ/ٖ، ىـٖٔٗٔ، ٕاالسالمي، قم، ط/

ىـ(، ٙٚٙأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي، ت) ،شرح الميذب المجموع ينظر: (ٕٖ)
 .ٚٔص  قواعد وفروع فقو الشافعية في األشباه والنظائرو  ،ٖٖٙ/ٔ ،دار النشر: دار الفكر

 .ٜٖٔ/ٔعن متن اإلقناع،  كشاف القناع ينظر: (ٖٖ)
ىـ(، دار ٖٛٗ، ت)الحنفي محمد بن أحمد بن أبي سيل شمس األئمة السرخسي ،المبسوط ينظر: (ٖٗ)

في شرح شرائع  مدارك األحكام ،ٕٚٛ/ٔ، المغني، ٗ٘ٔ – ٔٗٔ/ٔ، النشر: دار المعرفة، بيروت
حاشية و  ،ٕٚٔ/ٔ ،شرح مختصر خميل، ٜٕٗ/ٔ عن متن اإلقناع، كشاف القناع، ٓٓٔ/ٖاالسالم، 

سميمان بن عمر بن منصور العجيمي األزىري الشافعي، المعروف بالجمل،  عمى شرح المنيج، الجمل
 .ٚٓٗ/ٔ ،ىـ(، دار النشر: دار الفكرٕٗٓٔت)

 . ٖٓٔ/، آيةسورة النساء (ٖ٘)
 .، وما بعدىاٛٚ، آية/اإلسراءسورة  (ٖٙ)
 .ٕٚٔ/ٔ ،شرح مختصر خميلينظر:  (ٖٚ)
 .ٚٓٗ/ٔ عمى شرح المنيج، حاشية الجمل ينظر: (ٖٛ)
 .ٕٛ٘ - ٕٚ٘، ٜٕٗ/ٔ عن متن اإلقناع، كشاف القناع، و  ٖٓ٘/ٔ ،المغني ينظر: (ٜٖ)
أبو بكر عالء الدين بن مسعود  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ٗ٘ٔ، ٔٗٔ/ٔ، المبسوط ينظر: (ٓٗ)

 ،مٜٙٛٔ -ىـ ٙٓٗٔ، ٕىـ(، دار النشر: دار الكتب العممية، ط/ٚٛ٘بن أحمد الكاساني الحنفي، ت)
عن متن  كشاف القناع، ٛٗ – ٚٗ/ٕمختمف الشيعة في أحكام الشريعة،  ،ٕٚٛ/ٔ ،المغني، ٜٖٗ/ٔ

 .ٚٓٗ/ٔ المنيج، عمى شرح حاشية الجمل، و ٕٚٔ/ٔ ،شرح مختصر خميل ،ٜٕٗ/ٔ اإلقناع،
 .ٓٓٔ/ٖفي شرح شرائع االسالم،  مدارك األحكام ينظر: (ٔٗ)
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة, محمد بن الحسن بن عمي بن الحسين الحر العاممي,  (ٕٗ)

تحقيق: مؤسسة آل البيت عمييم السالم إلحياء التراث، مطبعة مير، قم، دار النشر:  ىـ(,ٗٓٔٔت)
أن ، كتاب الصالة، أبواب المواقيت، باب: ٕٙٓ/ٗ، ىـٗٔٗٔ، ٕمؤسسة آل البيت عمييم السالم، قم، ط/
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، رقم دخل الوقت وىو في الصالة أجزأت ًا دخول الوقت ولم يكن قد دخل ثممن صمى ظان
 .(ٕٖٜٗالحديث)

 .ٗٗٔ/، آيةسورة البقرة (ٖٗ)
زين الدين بن إبراىيم بن محمد الحنفي،  ،شرح كنز الدقائق البحر الرائق، ٖٖٔ/ٔ ،المغنيينظر:  (ٗٗ)

مغني ، ٜٜٕ/ٔ ،ٕىـ(، دار النشر: دار الكتاب اإلسالمي، ط/ٜٓٚالمعروف بابن نجيم المصري، )
محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، شمس الدين  ،إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج المحتاج

في  مدارك األحكام ،ٖٖٔ/ٔ، مٜٜٗٔ -ىـ ٘ٔٗٔ، ٔىـ(، دار النشر: دار الكتب العممية، ط/ٜٚٚت)
 .ٖٜٕ – ٕٜٕ/ٔ، الصغير الشرح عمى الصاوي حاشيةو ، ٛٔٔ/ٖشرح شرائع االسالم، 

ىـ(، ٓٙٗأبو جعفر محمد بن الحسن بن عمي الطوسي، ت) المبسوط في فقو االمامية، ينظر: (٘ٗ)
 .ٓٛ/ٔ، ىـٖٚٛٔالمطبعة الحيدرية، طيران، دار النشر: المكتبة المرتضوية إلحياء آثار الجعفرية، 

 .٘ٔٔ/، آيةسورة البقرة (ٙٗ)
 المولى أو منال أو بمال الشيير عمي بن فرامرز بن محمد ،درر الحكام شرح غرر األحكام ينظر: (ٚٗ)

 .ٔٙ/ٔ ،العربية الكتب إحياء دار، دار النشر: (ىـ٘ٛٛ)الحنفي، ت خسرو
 .ٕٚ٘/ٔ ،شرح مختصر خميل ينظر: (ٛٗ)
 .ٕٕ٘ – ٕٕٕ/ٖ ،شرح الميذب المجموع ينظر: (ٜٗ)
 .ٕٖ٘/ٔ ،المغني ينظر: (ٓ٘)
 ٖٔٔ/ٔ عن متن اإلقناع، كشاف القناع ينظر: (ٔ٘)
ىـ(، دار النشر: مؤسسة النشر ٖ٘ٛالحسن الطوسي، )أبو جعفر محمد بن  الخالف في الفقو،ينظر:  (ٕ٘)

كشاف ، ٖٖ٘/ٔ ،إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج مغني المحتاج، ٕٖٚ/ٔ، ىـٚٓٗٔاإلسالمي، قم، 
 .ٖٕٙ – ٖٕٔ/ٔحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير، و  ،ٖٙٛ، ٖٖٙ/ٔالقناع عن متن اإلقناع، 

ىـ(، تحقيق: محمد زىير ٕٙ٘إسماعيل البخاري الجعفي، ت)أبو عبداهلل محمد بن  صحيح البخاري، (ٖ٘)
، كتاب األذان، باب: وجوب ٔ٘ٔ/ٔ، ىـٕٕٗٔ، ٔبن ناصر الناصر، دار النشر: دار طوق النجاة، ط/

أبو الحسن مسمم بن  (، وصحيح مسمم،ٙٚ٘والمأموم في الصموات كميا ...، رقم الحديث ) القراءة لإلمام
ىـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار النشر: دار إحياء التراث ٕٔٙت) الحجاج القشيري النيسابوري،
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...، رقم الحديث  وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، كتاب الصالة، باب:ٜٕ٘/ٔ، العربي، بيروت
(ٖٜٗ.) 
 .ٕٓسورة المزمل، آية/  (ٗ٘)
 .ٖسورة اإلخالص، آية/  (٘٘)
كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواعي الحنفي، المعروف بابن اليمام،  ،ينظر: شرح فتح القدير (ٙ٘)

  .ٕٖٖ – ٖٖٔ/ٔ، ىـ(، دار النشر: دار الفكرٔٙٛت)
 .ٕ٘ٗ، ٕٕٗ/ٔ،ماميةالشرعية عمى مذىب اال تحرير األحكام ينظر: (ٚ٘)
 النشر مؤسسة دار النشر:، ىـ(ٖٕٔٔمناىج األحكام، الميرزا أبو القاسم القمي، ت) ينظر: (ٛ٘)

 .ٜٚٗىـ، صٕٓٗٔ،ٔاإلسالمي، قم، ط/
 ، باب:كتاب الصالة، أبواب صالة الجماعة ،ٖ٘ٓ/ٛ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة, (ٜ٘)

 (.ٖٚٚٓٔ، رقم الحديث )استحباب تخصيص الصف األول بأىل الفضل، ويسددون اإِلمام إذا غمط
 :باب كتاب الصالة، أبواب القراءة في الصالة، ,ٓٔٔ/ٙ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة (ٓٙ)

، رقم الحديث واستحباب تنبيو المأموم اإِلمام إذا غمط استحباب قراءة التوحيد لمن غمط في سورة
(ٚٗٚٙ.) 
 .ٕٛ/، آيةسورة فاطر (ٔٙ)
 .ٕ، آية/فاتحةالسورة   (ٕٙ)
 .٘، آية/فاتحةالسورة   (ٖٙ)
 .ٖٕٖ – ٕٕٖ/ٔ ،شرح فتح القدير ينظر: (ٗٙ)
 .ٗٓٔ/األنبياء، آيةسورة  (٘ٙ)
 .ٕٚٚالبقرة، آية/سورة  (ٙٙ)
 .ٛٛالكيف، آية/ سورة (ٚٙ)
 .ٚٓٔالكيف، آية/سورة  (ٛٙ)
 .ٚ، آية/ البينة سورة (ٜٙ)
 .ٙالبينة، آية/سورة  (ٓٚ)
 .ٕٖ٘ – ٖٕٖ/ٔ ،شرح فتح القدير ينظر: (ٔٚ)
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 .ٕٙ – ٕ٘/ٕ ،شرح مختصر خميل ينظر: (ٕٚ)
 .ٖ/، آيةسورة التوبة (ٖٚ)
 ٕٚ٘/ٔ عمى شرح المنيج، حاشية الجمل ينظر: (ٗٚ)
االقتداء بسنن رسول اهلل صمى اهلل  ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب:ٜٗ/ٜصحيح البخاري،  (٘ٚ)

، فرض الحج مرة بالعمر ، باب:حج، كتاب الٜ٘ٚ/ٕ(، وصحيح مسمم، ٕٛٛٚ، رقم الحديث )عميو وسمم
 ، والمفظ لو.(ٖٖٚٔرقم الحديث )

 .ٔٛٗ – ٓٛٗ/ٔ عن متن اإلقناع، كشاف القناع ينظر: (ٙٚ)
إلى معرفة  مغني المحتاج، ٖ٘/ٕ ،المغني ،ٓٚٔ/ٔ ،المبسوط، ٕٓٗ/ٔالخالف في الفقو،  ينظر: (ٚٚ)

 في مطالب أولي النيى، ٜٕٛ/ٔ ،حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير، ٔٔٗ/ٔ ،معاني ألفاظ المنياج
ىـ(، دار ٖٕٗٔمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباني الدمشقي الحنبمي، ت) ،المنتيى غاية شرح

، محمد حاشية ابن عابدينو  ،ٖٛ٘ – ٕٓ٘/ٔ ،مٜٜٗٔ -ىـ ٘ٔٗٔ، ٕالنشر: المكتب اإلسالمي، ط/
بيروت،  ،ىـ(، دار النشر: دار الفكرٕٕ٘ٔأمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ت)

 .٘ٔٙ – ٖٔٙ/ٔ ،مٕٜٜٔ -ىـ ٕٔٗٔ، ٕط/
، تحريم الكالم في الصالة، ونسخ ما كان من إباحتو ، باب: الصالة ، كتابٖٖٛ/ٔ صحيح مسمم، (ٛٚ)

 ، من سورة البقرة.ٖٕٛ، واآلية/(ٜٖ٘رقم الحديث )
، إباحتوتحريم الكالم في الصالة، ونسخ ما كان من  ، باب: الصالة ، كتابٖٔٛ/ٔصحيح مسمم،  (ٜٚ)

 (.ٖٚ٘رقم الحديث )
 في ، مطالب أولي النيىٕٔٗ - ٔٔٗ/ٔ ،إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج مغني المحتاجينظر:  (ٓٛ)

  .ٖٔٙ/ٔ ،حاشية ابن عابدينو  ،ٖٛ٘ – ٕٓ٘/ٔ ،المنتيى غاية شرح
إذا سمم في ركعتين، أو في ثالث، فسجد سجدتين،  ، كتاب الجمعة، باب:ٛٙ/ٕ صحيح البخاري، (ٔٛ)

 (.ٕٕٚٔ، رقم الحديث )مثل سجود الصالة أو أطول
  .ٖٔٗ – ٕٔٗ/ٔ ،إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج مغني المحتاجينظر:  (ٕٛ)
 .ٖٛ٘ - ٕٓ٘/ٔ ،المنتيى غاية شرح في مطالب أولي النيى ينظر: (ٖٛ)
 .ٖٙ/ٕالمغني،  ينظر: (ٗٛ)
 ٘ٔٙ - ٗٔٙ/ٔ ،حاشية ابن عابدين ينظر: (٘ٛ)
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   ٜٕٛ/ٔ ،عمى الشرح الكبير حاشية الدسوقيينظر:  (ٙٛ)
 .ٕٓٗ/ٔينظر: الخالف في الفقو،  (ٚٛ)
، كتاب الصالة، أبواب الخمل الواقع في الصالة، ٕٓٓ/ٛ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة, (ٛٛ)

    (.ٛٔٗٓٔباب: عدم بطالن صالة من نسي ركعة او أكثر...، رقم الحديث )
كتاب الصالة، أبواب الخمل الواقع في  ،ٕٔٓ – ٕٓٓ/ٛوسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة,  (ٜٛ)

  (.ٕٕٗٓٔ..، رقم الحديث )الصالة، باب: عدم بطالن صالة من نسي ركعة او أكثر.
 

 والمراجع المصادر
زين الدين بن إبراىيم بن محمد،  عمى مذىب أبي حنيفة النعمان، األشباه والنظائر .ٔ

ىـ(، دار النشر: دار الكتب العممية، بيروت، ٜٓٚالمعروف بابن نجيم المصري، )
 .مٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔ، ٔلبنان، ط/

 الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن في قواعد وفروع فقو الشافعية، عبد األشباه والنظائر .ٕ
 م.ٜٜٓٔ - ىـٔٔٗٔ ،ٔالعممية، ط/ الكتب دار ، دار النشر:(ىـٜٔٔالسيوطي، ت)

زين الدين بن إبراىيم بن محمد الحنفي، المعروف بابن  شرح كنز الدقائق، البحر الرائق .ٖ
 .ٕب اإلسالمي، ط/ىـ(، دار النشر: دار الكتآٜٚنجيم المصري، )

أبو بكر عالء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .ٗ
 .مٜٙٛٔ -ىـ ٙٓٗٔ، ٕىـ(، دار النشر: دار الكتب العممية، ط/ٚٛ٘الحنفي، ت)

الحسيني  الرزاق عبد بن محمد بن الفيض محمد ، أبوتاج العروس من جواىر القاموس .٘
 .اليداية المحققين، دار النشر: دار من ، تحقيق: مجموعة(ىـٕ٘ٓٔ)الزَّبيدي، ت

جمال الدين يوسف بن مطير،  ،ماميةالشرعية عمى مذىب اال تحرير األحكام .ٙ
ىـ(، تحقيق: ابراىيم البياردي، دار النشر: مؤسسة ٕٙٚالمعروف بالعالمة الحمي، ت)

 .ىـٕٕٗٔ، ٔاإلمام الصادق )ع(، ط/
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ىـ(، دار ٙٔٛي الزين الشريف الجرجاني الحنفي، ت)عمي بن محمد بن عم ،التعريفات .ٚ
 .مٖٜٛٔ -ىـ ٖٓٗٔ، ٔلبنان، ط/ –النشر: دار الكتب العممية، بيروت 

، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، حاشية ابن عابدين .ٛ
 .مٕٜٜٔ -ىـ ٕٔٗٔ، ٕبيروت، ط/ ،ىـ(، دار النشر: دار الفكرٕٕ٘ٔت)

سميمان بن عمر بن منصور العجيمي األزىري  عمى شرح المنيج، حاشية الجمل .ٜ
 .ىـ(، دار النشر: دار الفكرٕٗٓٔالشافعي، المعروف بالجمل، ت)

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،  عمى الشرح الكبير، الدسوقيحاشية  .ٓٔ
 .ىـ(، دار النشر: دار الفكرٖٕٓٔت)

اس أحمد بن محمد الخموتي المالكي، أبو العب الصغير، الشرح عمى الصاوي حاشية .ٔٔ
 .ىـ(، دار النشر: دار المعارفٕٔٗٔالشيير بالصاوي، ت)

ىـ(، دار النشر: ٖ٘ٛأبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ) الخالف في الفقو، .ٕٔ
 .ىـٚٓٗٔمؤسسة النشر اإلسالمي، قم، 

 أو منال أو بمال الشيير عمي بن فرامرز بن ، محمددرر الحكام شرح غرر األحكام .ٖٔ
 العربية. الكتب إحياء ، دار النشر: دار(ىـ٘ٛٛ)خسرو الحنفي، ت المولى

كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواعي الحنفي، المعروف بابن  ،شرح فتح القدير .ٗٔ
 .ىـ(، دار النشر: دار الفكرٔٙٛاليمام، ت)

ىـ(، ٔٓٔٔأبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الخرشي المالكي، ت) ،شرح مختصر خميل .٘ٔ
 .دار النشر: دار الفكر لمطباعة، بيروت

 الفارابي، الجوىري حماد بن إسماعيل نصر أبو الصحاح تاج المغة وصحاح العربية، .ٙٔ
بيروت،  لمماليين، العمم دار عطار، دار النشر: الغفور عبد أحمد: ، تحقيق(ىـٖٜٖ)ت
 م.ٜٚٛٔ - ـ ىٚٓٗٔ، ٗط/
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ىـ(، ٕٙ٘أبو عبداهلل محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، ت) صحيح البخاري، .ٚٔ
 .ىـٕٕٗٔ، ٔتحقيق: محمد زىير بن ناصر الناصر، دار النشر: دار طوق النجاة، ط/

ىـ(، تحقيق: ٕٔٙأبو الحسن مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت) صحيح مسمم، .ٛٔ
 .محمد فؤاد عبد الباقي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت

أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطير  ،في معرفة الحالل والحرام قواعد األحكام .ٜٔ
ىـ(، تحقيق مؤسسة النشر االسالمي، ٕٙٚاألسدي،  المعروف بالعالمة الحمي، ت)

 .ىـٖٔٗٔ، ٔدار النشر: مؤسسة النشر االسالمي، قم، ط/
منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن  عن متن اإلقناع، كشاف القناع .ٕٓ

 .دار النشر: دار الكتب العممية ىـ(،ٔ٘ٓٔإدريس البيوتي الحنبمي، ت)
الكميات معجم في المصطمحات والفروق المغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني  .ٕٔ

ىـ(، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، دار النشر ٜٗٓٔالكفوي الحنفي، )
 .مؤسسة الرسالة، بيروت

ىـ(، ٓٙٗسي، ت)أبو جعفر محمد بن الحسن بن عمي الطو  المبسوط في فقو االمامية، .ٕٕ
المطبعة الحيدرية، طيران، دار النشر: المكتبة المرتضوية إلحياء آثار الجعفرية، 

 .ىـٖٚٛٔ
ىـ(، ٖٛٗ، ت)الحنفي محمد بن أحمد بن أبي سيل شمس األئمة السرخسي ،المبسوط .ٖٕ

 .دار النشر: دار المعرفة، بيروت
وي الشافعي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النو  ،شرح الميذب المجموع .ٕٗ

 .ىـ(، دار النشر: دار الفكرٙٚٙت)
أبو منصور الحسن بن يوسف  بن المطير  مختمف الشيعة في أحكام الشريعة، .ٕ٘

ىـ(، تحقيق مؤسسة النشر االسالمي، دار ٕٙٚاألسدي، المعروف بالعالمة الحمي، ت)
 .ىـٖٔٗٔ، ٕالنشر: مؤسسة النشر االسالمي، قم، ط/
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محمد بن عمي الموسوي العاممي،  االسالم، مدارك األحكام في شرح شرائع .ٕٙ
، ٔىـ(، تحقيق: مؤسسة آل البيت عمييم السالم إلحياء التراث، مشيد، ط/ٜٓٓٔت)

 .ىـٓٔٗٔ
مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي  المنتيى، غاية شرح في مطالب أولي النيى .ٕٚ

، ٕىـ(، دار النشر: المكتب اإلسالمي، ط/ٖٕٗٔالدمشقي الحنبمي، ت) الرحيباني
 .مٜٜٗٔ -ىـ ٘ٔٗٔ

شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب  ،إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج مغني المحتاج .ٕٛ
 -ىـ ٘ٔٗٔ، ٔىـ(، دار النشر: دار الكتب العممية، ط/ٜٚٚالشربيني الشافعي، ت)

 .مٜٜٗٔ
ين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي أبو محمد موفق الد ،المغني .ٜٕ

ىـ(، دار النشر: مكتبة القاىرة، ٕٓٙالحنبمي، الشيير بابن قدامة المقدسي، ت)
 .مٜٛٙٔ -ىـ ٖٛٛٔ

ىـ(، ٕٕٙٔمحمد جواد الحسيني العاممي، ت) في شرح قواعد العالمة، مفتاح الكرامة .ٖٓ
، ٔة النشر االسالمي، قم، ط/تحقيق: محمد باقر الخالصي، دار النشر: مؤسس

 .ىـٖٕٗٔ
 النشر مؤسسة ىـ(، دار النشر:ٖٕٔٔمناىج األحكام، الميرزا أبو القاسم القمي، ت) .ٖٔ

 ىـ.ٕٓٗٔ،ٔاإلسالمي، قم، ط/
أبو عبد اهلل شمس الدين محمد بن محمد بن  في شرح مختصر خميل، مواىب الجميل .ٕٖ

ىـ(، دار ٜٗ٘حطاب، ت)عبد الرحمن الطرابمسي المغربي المالكي، المعروف بال
 .مٕٜٜٔ -ىـ ٕٔٗٔ، ٖالنشر: دار الفكر، ط/
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أبو منصور الحسن بن يوسف  بن المطير األسدي،   نياية األحكام في معرفة األحكام، .ٖٖ
، دار النشر: السيد ميدي الرجائيىـ(، تحقيق ٕٙٚالمعروف بالعالمة الحمي، ت)

 ىـ.ٓٔٗٔ، ٕ، قم، ط/اسماعيميانمؤسسة 
إلى تحصيل مسائل الشريعة, محمد بن الحسن بن عمي بن الحسين وسائل الشيعة  .ٖٗ

تحقيق: مؤسسة آل البيت عمييم السالم إلحياء التراث،  ىـ(,ٗٓٔٔالحر العاممي, ت)
  ىـ.ٗٔٗٔ، ٕمطبعة مير، قم، دار النشر: مؤسسة آل البيت عمييم السالم، قم، ط/
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  الوحي يف القرآن والسنة 
 د. عمي خنجر مزيدم.

 كمية التربية االساسية/  الجامعة المستنصرية
 الممخص

 االتصال حمقة يمثل فالوحي عمومًا، الديني الفكر ومعرفة دراسة في األساس حجر الوحي ظاىرة تعتبر  
 ورد،الطبيعة وراء وما الطبيعة عالمي بين عميو المعاصرون  يصطمح كما أو والشيادة الغيب عالمي بين
 التي تاإللياما ومنيا األنبياء وحي غير في أخر لمعاناً  عدة مواضع في الكريم القران في( الوحي) لفظ

 اإلشارة، مع والخطاب ِإلييم، توجو التي اإلليية الخطابات أي المالئكة، ووحي األنبياء، لغير توحى
 الوحي نزول إن ؛الغرائز وخمق التكوين، عالم في اإلليية القوانين وتقدير الغامضة، الشيطانية واإللقاءات

 خارج شيء ادراكيا ألن ،تحقيقيا يمكن  ال التي الغيبية األمور من( السالم عمييم) األنبياء عمى اإلليي
 توصمت التي النتائج أىم وىذه ؛المأثور عمى يدل واألثر فقط الوحي آثار تدرك بل ،والعقل الحس عن
 وصل ،باهلل إال توفيقي وما ،كتبت بما ينفعني وأن زلمي عن يعفو أن تعالى اهلل وأسال ىذا بحثي في إلييا
 .العالمين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر.وسمم وصحبو آلة وعمى  محمد سيدنا عمى الميم

Abstract 

The phenomenon of revelation is considered the cornerstone in the study and 

knowledge of religious thought in general، as the revelation represents the link 

between the worlds of the unseen and martyrdom or as contemporaries term it 

between the worlds of nature and metaphysics. 

The word (revelation) is mentioned in the Holy Qur'an in several other meanings 

in the non-revelation of the prophets، including the inspirations that inspire non-

prophets، the revelation of the angels، ie the divine speeches directed at them، 

the discourse with reference، the mysterious satanic speeches، and the 

appreciation of the divine laws in the world of formation.، Creating instincts. 

 The descent of divine revelation to the prophets (peace be upon them) of the 

metaphysical things that can not be achieved، because the realization of 

something beyond the sense and reason، but aware of the effects of revelation 

only and the impact shows the adage. 

    These are the most important results I have reached in this research and I ask 

Allaah to forgive Zulli and benefit me from what I have written، and my 

conciliation is only in Allaah. 
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 المقدمة
أحمدددده  ،كدددل موجدددودوشدددممت رحمتدددو  ،و الوجدددودعدددم بحكمتددد ،الحمدددد هلل الواحدددد المعبدددود

سدددبحانو وأشدددكره وىدددو بكدددل لسدددان محمدددود وأشددديد أن ال إلدددو إال اهلل وحدددده ال شدددريك لدددو الغفدددور 
وأشديد أن نبيندا  ،وتوعدد مدن عصداه بالندار ذات الو دود ،وعد من أطاعو بالعزة والخمدود ،الودود

صددمى  ،المدورود والحدو  ،والمدواء المعقددود ،صدداحب المقدام المحمدود ،محمددًا عبدد اهلل ورسدولو
 اهلل عميو وآلو وسمم . 

 وبعد .... 
بندددت األديدددان السدددماوية كميدددا معارفيدددا اإللييدددة وحقائقيدددا الدينيدددة عمدددى ضدددوء مدددا جددداء بدددو      

د أىدددل األديدددان إال ومدددا التفددداوت الحاصدددل فدددي ىدددذا البنددداء عنددد ،الدددوحي اإلليدددي وأبانتدددو النبدددوات
المعمددوم الثابددت ان يددد و  ،اني مددن أجددل سددالمتوتفدداوتيم فددي درجددة حفددظ ذلددك البندداء والتفددبسددبب 

 ؛ البغي والتحريف  د طالت الكثير من حقدائق الدوحي المبدين وأ دوال األنبيداء )عمدييم السدالم( 
 خد وأ ،وىدم )عمدييم السدالم( بدراء مندو ،من خالل االفتراء عمييم بنسبة الكذب المخترع الدييم

يدي وسديبقى محافظدًا عمدى نفسدو بقي فيدو الدوحي اإللفقد  ،الدين الخاتم الذي ارتضاه اهلل لعباده
ُُِظونَ  ومن عمييا :ن يرث اهلل األر  الى أ نَّاا َلاُو َلَحاا إنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذّْْكَر َواِ 

ومدن أجدل  ،ٔ
جعمدددت الدددوحي عنواندددا لبحثدددي  ،والتعدددرف عمدددى ماىيتدددو وطر دددو الو دددوف عمدددى مفيدددوم الدددوحي 

   ،وجعمتو في مقدمة ومبحثين وخاتمة ،والسنة ()الوحي ُي القرآن الموسوم 
 أما المقدمة وفييا سبب اختيار الموضوع وخطة البحث . 

 . تعريف الوحي وصور التكميم االلييفيو : و  ،وأما المبحث األول
 . صفة جبريل وكيفية نزولووفيو :  ،والمبحث الثاني

 .  فييا : أىم النتائج ،والخاتمة
 لممصادر.وجعمت لو فيرسة 
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وفي ختاِم ىذه المقدمِة اليسيرة ُيسعدني أْن ُأ دَِّم ىذا الجيد بين أيدي أساتذتي الفضالِء، 
وصمى اهلل  فقمما يخم  مصنف من اليفوات، أو ينجو باحث من العثرات. ،والباحثين األجالء

 تعالى عمى محمد وآل محمد .
 

 ولالمبحث ال 

 الوحي وصور التكمم االليي تعريف

 ولالمطمب ال 

 الوحي لغة واصطالحا   تعريف

 . لغةالوحي تعريف وال : أ

لدددى غيدددرك نقمتددو إ وكدددل مدددا ،ليددام والكدددالم الخفددييددراد بدددو اإلشددارة والكتابدددة والرسدددالة واإل
 .(ٕ)بي كتووحي وحيًا واوحى أيضًا أ ،وحيتُ وَحْيُت اليو الكالم وأ

مر وحي وذلدك متضمن السرعة  يل : ألاشارة السريعة و :" أصل الوحي اإل  ال الراغب
ركيدب و باإلشددارة لتعدوي  و ددد يكدون بصدوت مجددرد عدن التيكدون بدالكالم عمدى سددبيل الرمدز وا

 .  (ٖ) "ببع  الجوارح وبالكتابة

"الواو والحاء والحرف المعتل : أصدل يددل عمدى القداء عمدم فدي اخفداء  ال ابن فارس : 
 .  "لى غيركإ و غيرهأ

يدرك حتدى عممدو فيدو وحدي لدى غوكدل مدا لقيتدو إ ،شارة والدوحي: الكتابدة والرسدالة: اإلفالوحي  
 . (ٗ)صل الذي ذكرناه فرجع إلى ىذا األ ،وكل ما في باب الوحي ،كيف كان
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أو بالصدوت  ،: اإلشارة السريعة وىذه اإلشارة تكون : أما بالكالم تعريفياً فاصل الوحي 
وال يخدرج  ،(٘)ليدام ويكدون بالكتابدة واإل ،بدبع  الجدوارح و باإلشدارةأ ،بدالكالم الخفديمجردًا أو 

 معناه المغوي عن المعنى االصطالحي . 

 ثانيا : تعريف الوحي اصطالحا  .

سددواء  ،تعريددف الشدديء حقيقددة ركشددي الددوحي فددي االصددطالح الشددرعي: " بأنددوعددرف الز 
 . (ٙ)"  و باإلشارةبالكالم أو باإلليام أ

ومددن عبدداده كددل مددا اراد اطالعددو عميددو  ،ن يعمددم اهلل تعددالى مددن اصددطفاهإ" : وعرفددو الزر دداني  
 .(ٚ)" ولكن بطريقة سريو خفية غير معتادة لمبشر؛ من الوان اليداية والعمم 

 ،معندى فدي نفدس الرسدول بخفداء وسدرعةو الاهلل أكدالم : يضًا أويأتي الوحي اصطالحا 
 . (ٛ) وىو الرسول ليوىو اهلل والجية الموحى إ من الموحى

 

 المطمب الثاني

 ليي )صور الوحي(صور التكميم ال 

صددادر و ددد زخددرت الم ،نددواع الددوحي االليددي وطر ددون القددرآن الكددريم والحددديث النبددوي أبدي
ثالثدة منيدا  ،ربعدة طدرقحيدث أن الدوحي اإلليدي لمرسدل واألنبيداء لدو أ ،سالمية في بيان ذلكاإل

ارأ َأْن ُيَكمَّْماُو المَّاُو َوماا  :تتضح في  ولو تعالى  ،(ٜ)متفق عمييا بين العمماء اجمااًل  ََ كااَن ِلَب
َُُيوِحَي ِبِإْذِنِو   .(10) َما َيَاُء ِإنَُّو َعِميّّ َحِكيم  ِإالَّ َوْحيا  َأْو ِمْن َوراِء ِحجابأ َأْو ُيْرِسَل َرُسوال  

  .صدره الزبوروحى في ( الذي أ( كداود ))االوحياء :لقاء في القمب )االليام(اإل:  ولال 
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اارأ َأْن ُيَكمَّْمااُو المَّااُو ِإالَّ َوْحيااا  َومااا   فددي  ولددو تعددالى:  ،(ٔٔ) فقددد روى عددن مجاىددد ََ    ،كاااَن ِلَب
 (ٖٔ).  الزبور ،(ٕٔ)( اوحى في صدره فزبر : ىو داوود ) ال

مواج ن اهلل كدان يخاطددب نبيددو بددأ: تعنددي إَأْو ِمااْن َوراِء ِحجااابأ  الصدوتية :مددواج : األ الثاااني
ن نبيددو كددان يسددمع الخطدداب دون مشدداىدة مصدددره بالضددبط صددوتية خاصددة عمددى االخددرين أو إ

( كددالم اهلل مباشددرة وطبقددًا فقددد سددمع موسددى) ،كددالكالم الددذي يطددرق السددمع مددن وراء السددتار
 .(ٗٔ) لبع  الروايات

ولددم اسددمعو مددن جيددة  ،لقددد سددمعت كددالم ربددي بجميددع جددوارحي  ( : )يقددول موسددى 
( مددن كددل الجيددات وبكافددة جوارحددو أي ال ىددذا الكددالم سددمعو موسددى ) ،واحدددة مددن جيدداتي

ر العدددوار  الجسدددمانية والمسدددان ن اهلل لدددم يكدددن جسدددمًا ولددديس لدددو سدددائوال شدددك أ ،األذندددين فقدددط
مع خددددوا  عبدددداده بدددداألمواج لددددى سددددئتو إ؛ لكنددددو يددددتمكن مددددن ايصددددال مشدددديمددددواج الصددددوتية واأل

 .  (٘ٔ) . لتي يوجييا ..الصوتية ا

َُُيوِحَي ِبِإْذِنِو  : ،(ٙٔ)الثالث: نزول الممك الموكل بالوحي  َما َيَاُء ِإنَُّو َأْو ُيْرِسَل َرُسوال  
نَُّو  تعالى:  ال  ( ( واتيانو بالقران لمنبي)كممك الوحي جبريل ) ، َعِميّّ َحِكيم   َواِ 

وُح اْلَِميُن )192َلَتْنِزيُل َربّْ اْلعاَلِميَن ) ( َعمى َقْمِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِريَن 193( َنَزَل ِبِو الرُّ


(ٔٚ). 
وىي نوع مدن وبينيا يقول : " –الرابع : الرؤيا الصاد ة التي تقول بيا الشيرازي وعدىا مستقاًل 

، قظدةحالدة اليوال تتفداوت فدي  ،عن طريدق الرؤيدا()لى النبي أنواع الوحي التي كانت تصل إ
ُِاي ََُممَّا َبَمَغ َمَعاُو  ويقول تعالى: ،نواع الثالثة السابقة "ي األأ السَّاْعَي قااَل َياا ُبَنايَّ ِإنّْاي َأر  

َُْعاْل  َُااْنُظْر َمااَذا تَار  قااَل َياا َأَباِت ا َماا تُاْؤَمُر َساَتِجُدِني ِإْن َااَء المَّاُو ِماَن اْلَمناِم َأنّْاي َأْذَبُحاَك 
ااااِبِريَن  بدددراىيم ندددت مثدددل الرؤيدددا العاديدددة لمدددا أ ددددم إالرؤيدددا لدددو كا ن ىدددذهأوال يخفدددى  ،(ٛٔ) الصَّ

(عمى ذبح ابنو ا ) ًلييًا  طعياً وىذا يكشف عن كونيا وحيًا إ ،بدا (ٜٔ) . 
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( فيمدا سدالم )حدق نبدي اإلفس ىذا المعنى يصدق فدي ن نإ "يضًا : وذكر الشيرازي أ
وأدائيددم  ،الحددرام يتعمددق بالبشددارة التددي بشددر بيددا فددي )الحمددم( مددن دخددول المسددممين الددى المسددجد 

َّْ  مان :أمناسك الحج بكل  ْؤياا ِبااْلَح ََ المَّاُو َرُساوَلُو الرُّ َلتَاْدُخُمنَّ اْلَمْساِجَد اْلَحاراَم ِإْن َلَقْد َصاَد
ََُجَعاَل ِماَاَء المَُّو آِمِنيَن  ََُعِماَم َماا َلاْم َتْعَمُماوا  ُُوَن  اِريَن ال َتخاا ْن ُدوِن ُمَحمِّْقايَن ُرُؤَساُكْم َوُمَقصّْ
َُْتحا  َقِريبا   أي نوعدا مدن  ،ىيداً البوضوح عمى كدون ىدذا الحمدم حممدًا إ يدلالتبصير  .(ٕٓ)  ذِلَك 

 .(ٕٔ) " نواع الوحيأ

  ،وحيددا()ول مددن فدروع النددوع األ ،(ٕٕ)فدي حددين تعددد الرؤيدا الصدداد ة عنددد بعد  العممدداء 
وبعبدارة أخدرى  ،من فروع النوع الثاني : )أو مدن وراء حجداب( ،(ٖٕ)في حين عدىا الطبطبائي 

ليدو كما ذىب إ ،نواع طرق الوحي الثالثة وليس نوعًا مستقالً أن الرؤيا الصاد ة تعد نوعًا من أ
  ، منيا :(ٕٗ)  الشيرازي في تفسيره

ِإلااى ُأمّْ َوَأْوَحْينااا   نبيدداء كدداألمر بالنسددبة ألم موسددى :التددي تددوحى لغيددر األليامددات اإل .ٔ
 .(ٕٙ()ٕ٘) ُموسى َأْن َأْرِضِعيوِ 

غدزوة بددر جداء ذلدك فدي  صدة  ،لدييمأي الخطابات اإلليية التي توجو إ ،وحي المالئكة .ٕ
 .(ٕٛ()ٕٚ)  َمَعُكمْ ِإْذ ُيوِحي َربَُّك ِإَلى اْلَمالِئَكِة َأنّْي   ىد( :ٕالكبرى )

ََُخاَرَج َعماى َقْوِماِو  : جاء ذلك في  صة حديث زكريا مدع  ومدو ،شارةالخطاب مع اإل .ٖ
يِّا َِ ََُأْوحى ِإَلْيِيْم َأْن َسبُّْحوا ُبْكَرة  َوَع ِمَن اْلِمْحراِب 

  (ٕٜ()ٖٓ). 
ِلُكالّْ َنِباي  َوَكاذِلَك َجَعْمناا   الشديطانية الغامضدة : مدا وردة فدي  ولدو تعدالى : اإلليامات .ٗ

ْناااِس َواْلِجااانّْ ُياااوِحي َبْعُضاااُيْم ِإلاااى َبْعاااضأ ُزْخاااُرَف اْلَقاااْوِل ُ اااُرورا   اااياِطيَن الِْ ََ  َعاااُدوِّا 
(ٖٔ()ٖٕ). 

َوَأْوَحى ُِي ُكالّْ َساَماءأ :  اآليةوما ورد في  ،ليية في العالم التكوينيتحديد القوانين اإل .٘
 .(ٖٗ()ٖٖ) َأْمَرَىا
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َوَأْوحااى َربُّاااَك ِإَلاااى النَّْحاااِل َأِن اتَِّخاااِذ  ِماااَن  : فدددي  ولددو تعدددالىخمددف الغرائدددز: مددا ورد  .ٙ
َُونَ  َََّجِر َوِممَّا َيْعِر  .(ٖ٘) اْلِجباِل ُبُيوتا  َوِمَن ال

أندددواع الدددوحي  سدددالمية التدددي بيندددتإلدددى الروايدددات اإل ،(ٖٙ)  هشدددار الشددديرازي فدددي تفسدددير وأ
 ذكر منيا مما يأتي :أ

  سام لموحي : ( إنو ذكر تفاسير وأبي طالب)عمي بن أما ورد عن أمير المؤمنين  -

ِإنَّا َأْوَحْينا ِإَلْيَك َكماا َأْوَحْيناا ِإلاى   الشريفة : اآلية: ))وحي النبوة والرسالة(( الوارد في  ولال 
 .(ٖٚ)   ُنوحأ َوالنَِّبيّْيَن ِمْن َبْعِدهِ 

َوَأْوحااى َربُّااَك ِإَلااى النَّْحااِل َأِن اتَِّخااِذ  ِمااَن     : اآليددةالددوارد فددي  (ليددامي: )الددوحي اإل الثاااني
َُونَ  َََّجِر َوِممَّا َيْعِر  .(ٖٛ)  اْلِجباِل ُبُيوتا  َوِمَن ال

ََُخَرَج َعمى َقْوِمِو ِماَن    :)الوحي باإلشارة( ىذا ما  الو اهلل سبحانو وتعالى عن زكريدا:الثالث
ََُأْوحى ِإَلْيِيْم َأْن  يِّااْلِمْحراِب  َِ َسبُّْحوا ُبْكَرة  َوَع

     (ٖٜ) . 

 .  (ٓٗ) َوَأْوَحى ُِي ُكلّْ َسَماءأ َأْمَرَىا: ) الوحي التقديري (  ال تعالى:  الرابع

 .(ٔٗ)( وتقرأ عن الحواريين  اآلخريالوحي  : ) الخامس
  ْذ َأْوَحْيُت ِإَلى اْلَحواِريّْيَن َأْن آِمُنوا ِبي َوِبَرُسوِلي  .(ٕٗ) َواِ 

                                                                 : )الددددددددوحي الكدددددددداذب( بالشددددددددكل الددددددددذي يخبددددددددر اهلل تعددددددددالى بددددددددو عددددددددن الشددددددددياطين:السااااااااادس
 ْنِس َواْلِجنّْ ُيوِحي َبْعُضُيْم ِإلى َبْعضأ ُزْخاُرَف اْلَقاْوِل ََياِطيَن الِْ َوَكذِلَك َجَعْمنا ِلُكلّْ َنِبي  َعُدوِّا 

 .(ٖٗ)  ُ ُرورا  

ااة  َيْيااُدوَن  : نبيدداءاري( يقددول اهلل تعددالى عددن فريددق األخبدد: )الددوحي اإل السااابع َوَجَعْمناااُىْم َأِئمَّ
ُِْعَل اْلَخْيراِت   .(٘ٗ()ٗٗ)  ِبَأْمِرنا َوَأْوَحْينا ِإَلْيِيْم 
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 المبحث الثاني

 صفة جبريل وكيفية نزولوُ 

 ولالمطمب ال 

 الكريم(صفات جبريل )بالقران 

 صفة جبريل )عميو السالم( : 

ن كدان اعجميداً  نوُ ( أاتفق في أسم جبريل )  ن فد  ،موافق من جية العربية لمعنداُه وان
  معروفددًا بمكددة وال بددأر  العددرب سددماالوىددي مددن الدددين ولددم يكددن ىددذا  ،الجبددر ىددو اصددالح مددا

(ٗٙ)  . 

وذكره  ،وغيره( في كتابو في خمسة وثالثين موضعًا بالصريح وذكر اهلل تعالى جبريل )
َُِإنَُّو : في ثالثة مواضع : في سورة البقرة في موضعين  سموبا ُقْل َمْن كاَن َعُدوِّا ِلِجْبِريَل 

ر  ِلْمُمْؤِمِنيَن  َْ َمْن  و: ،(ٚٗ) َنزََّلُو َعمى َقْمِبَك ِبِإْذِن المَِّو ُمَصدّْقا  ِلما َبْيَن َيَدْيِو َوُىد   َوُب
َُِإنَّ المََّو عَ  ُِِرينَ كاَن َعُدوِّا ِلمَِّو َوَمالِئَكِتِو َوُرُسِمِو َوِجْبِريَل َوِميكاَل  في  والثالثة ،(ٛٗ) ُدوّّ ِلْمكا

َُِإنَّ المََّو ُىَو َمْوالُه َوِجْبِريُل َوصاِلُح اْلُمْؤِمِنيَن َواْلَمالِئَكُة  : سورة التحريم ْن َتظاَىرا َعَمْيِو  َواِ 
َبْعَد ذِلَك َظِيير

ِبُروِح َوَأيَّْدناُه   منيا  ولو تعالى: ،ثمانية مواضعفي وذكر بمفظ الروح  ،(ٜٗ)
اْلُقُدسِ 

 (٘ٓ)،  ُِقْل َنزََّلُو ُروُح اْلُقُدس (٘ٔ) :و . وُح اْلَِميُن َعمى َقْمِبَك ِلَتُكوَن َنَزَل ِبِو الرُّ
في موضع واحد يسمع صفات جميمة  (ووصف اهلل تعالى جبريل ) ،(ٕ٘)   ِمَن اْلُمْنِذِرينَ 

وذلك في  ولو  ،مانةالمالئكة واألوالمكانة وطاعة وىي : الرسالة والكرم والقوة والقرية 
( ُمطاعأ َثمَّ َأِمينأ 20ِذ  ُقوَّةأ ِعْنَد ِذ  اْلَعْرِش َمِكينأ ) (19َكِريمأ ) ِإنَُّو َلَقْوُل َرُسولأ  تعالى:

  

(ٖ٘()٘ٗ). 
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 المطمب الثاني

 نبياء )عمييم السالم(يي عمى ال لكيفية نزول الوحي ال 

لغيبيدة التدي ال يمكدن مور اى االنبياء )عمييم السالم( من األليي عمإن نزول الوحي اإل
ثددر يدددل بددل تدددرك آثددار الددوحي فقددط واأل ،خددارج عددن الحددس والعقددل ن ادراكيددا شدديءأل ،تحقيقيددا
( عمددى نحددٍو ليددي عمددى نبينددا محمددد)كيفيددة نددزول الددوحي اإل وبينددت الروايددات  ،مددأثورعمددى ال

ن الحدديث عددن ندزول الددوحي عمدى النبددي أي إ ،(٘٘)واٍف يرسدم فدي الددذىن تصدويرًا عددن الدوحي 
( البددد مددن استخالصددو )حاديددثاألالشدديرازي فددي تفسدديره  و ددد بددين ،سددالميةمددن الروايددات اإل 

 التي دلت عمى ذلك : منيا ما يأتي : 

فددي حددين  ،بددالوحي عميددو ( كانددت طبيعيددة عنددد نددزول جبريددلكددرم )النبددي األن حالددة إ
 واستشدديد ،بددل ربمددا يغشددى عميددو ،رتبدداط مباشددراً ( يحددس بضدديق شددديد عندددما يكددون اإلكددان )

( حينمددا سددألوه : ))الغشددية التددي كانددت مددام الصددادق )الشدديرازي عمددى ذلددك بمددا ورد عددن اإل
ذا ذلدك إ ،يكن بيندو وبدين اهلل أحددّ  ذا نزل عميو الوحي ؟  ال : ذلك لم( إتصيب رسول اهلل )

 .(ٚ٘()ٙ٘)تجمى اهلل لو(( 

 غدددار فدددي كدددان والدددو وسدددّمم( عميدددو اهلل )صدددّمى اهلل رسدددول عمدددى األّول الدددوحي ندددزول إنّ 
 جبريدل فجدأة عميدو فددخل مّرة فيو معتكفاً  والو وسّمم( عميو اهلل )صّمى الّرسول كان حيث حراء،
 كبيدر حدد   إلدى مخيفداً  شديئاً  ذلدك يكدن ولدم  بدل، مدن يدره ولدم يعرفدو ال رجل بييئة الّسالم( )عميو

  ددال فقددد بيددا، عاممددو التددي الطريقددة ىددو والددو وسددّمم( عميددو اهلل )صددّمى الرسددول أخدداف مددا إنّ  إالّ 
 ،(ا دددرأ) عميدددو دخولدددو عندددد مباشدددرةً  والّسدددالم( الّصدددالة )عميدددو اهلل لرسدددول الّسدددالم( )عميدددو جبريدددل
 الرجدددل ىدددذا مندددو يريدددد مددداذا يعدددرف وال الكتابدددة وال القدددراءة يعدددرف ال أمّيددداً  الّرسدددول كدددان حيدددث

 عميددو اهلل )صددّمى الّرسددول مددن بدداال تراب الّسددالم( )عميددو جبريددل فقددام ،(بقددارئ أنددا مددا: )فأجابددو
 فأجدداب ،(ا ددرأ: )لددو القددول وأعدداد تركددو ثددمّ  والتعددب، الجيددد بددو بمدد  حتددى بشددّدة واحتضددانو وسددّمم(
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 الّسدالم( )عميدو جبريدل فاحتضنو ،(بقارئ أنا ما: )أخرى مّرةً  والّسالم( الّصالة )عميو اهلل رسول
: لددو فقددال ثالثددة مددّرةً  عميددو األمددر وأعدداد تركددو ثددمّ  الرسددول مددن التعددب بمدد  حتددى بشددّدة ثانيددة مددّرةً 

 أخيددرة مددّرةً  الّسددالم( )عميددو جبريددل فاحتضددنو ،(بقددارئ أنددا مددا: )مجددّدداً  الّرسددول فأجدداب ،(ا ددرأ)
 مدن نزلدت آيدات أّول عميدو و درأ تركدو ثدمّ  وسدّمم، عميدو اهلل صدّمى الّرسدول تعدب حتى كبيرة بشّدة

نَسدانَ  َخَمقَ *َخَمقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْ َرأْ : )وجلّ  عزّ  اهلل  ول وىي الكريم القرآن  اْ دَرأْ *َعمَدقٍ  ِمدنْ  اإْلِ
نَسانَ  َعمَّمَ *ِباْلَقَممِ  َعمَّمَ  الَِّذي*اأْلَْكَرم َوَربُّكَ   (ٜ٘).(ٛ٘) (َيْعَممْ  َلمْ  َما اإْلِ

والدددو  عميدددو اهلل )صدددّمى الّرسدددول أمدددام مدددن واختفدددى الّسدددالم( )عميدددو جبريدددل بعددددىا ذىدددب       
 وجدد بيتدو إلدى وصدل ولّمدا معدو، حصدل الدذي مدا يددري ال مدذعوراً  خائفاً  بيتو إلى فعاد وسّمم(،
 لددددن تعددددالى اهلل بددددأنّ  وأخبرتددددو فطمأنتددددو معدددو، حصددددل بمددددا فأخبرىددددا عنيددددا( اهلل )رضددددي خديجدددة
 النصدرانية، الدياندة عمدى كدان الدذي نوفدل بدن ور ة: لو ُيقال ليا عمٍ  ابن إلى أخذتو ثمّ  يضيعو،

 عميدددو جبريدددل كدددان ذلدددك أنّ  ور دددة لدددو  دددال معدددو جدددرى بمدددا الّسدددالم( )عميدددو الّرسدددول أخبدددره فمّمدددا
 اختمدف أيامداً  ذلدك بعد الوحي وانقطع وجّل، عزّ  هلل رسول محّمد يا أّنك عمى يدل مّما الّسالم،
 ُمعمنداً  أخدرى مدّرة الدوحي جداء ثدمّ  يومدًا، أربعدين إلدى ثالثدة مدن غالباً  أّنيا إالّ  عددىا في العمماء

 ذلددك ووصدف ،(ٓٙ) فعدالً  والدو وسدّمم( عميدو اهلل )صددّمى اهلل رسدول ىدو محّمدداً  أنّ  المدرة ىدذه فدي
 مددن صددوتاً  سددمعتُ  أْمشددي، أَنددا َبْيَنمددا: ) ددائالً  الحددديث فددي والّسددالم( الّصددالة )عميددو اهلل رسددول

 بددينَ  كرسددي   عمددى  اعدددٌ  ِبِحددراَء، جدداَءني الددذي الَممَددكُ  فدد َذا السددماِء، ِ َبددلَ  بصددِري فرفْعددتُ  السددماِء،
مدوِني: فقْمدتُ  أىِمدي فِجْئدتُ  األرِ ، إلى َىَوْيتُ  حتى منُو، فَجِئْثتُ  واألرِ ، السماءِ  مدوِني، زمِّ  زمِّ

 (ٔٙ). (َفاْىُجْر :  ولوِ  إلى َفَأْنِذْر، ُ مْ *الُمدَّثِّرُ  َأيَُّيا َيا): تعالى اهللُ  فَأْنَزلَ  موِني،َفَزمَّ 

ييا أىم النتائج :الخاتمة   ومنيا : ،ُو

 بالصددوت وأ ،تعريفيدداً  بددالكالم مدداأ:  تكددون االشددارة وىددذه السددريعة شددارةاإل:  الددوحي صددلأ .ٔ
 . ليامواإل بالكتابة ويكون ،الجوارح ببع  باإلشارة او ،الخفي بالكالم وأ مجرداً 
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 يمثدل فدالوحي عمومدًا، الدديني الفكدر ومعرفة دراسة في األساس حجر الوحي ظاىرة تعتبر .ٕ
 بدددين عميدددو المعاصدددرون  يصدددطمح كمدددا أو والشددديادة الغيدددب عدددالمي بدددين االتصدددال حمقدددة

 الطبيعة . وراء وما الطبيعة عالمي
 األنبيدداء وحددي غيددر فددي أخددر لمعاندداً  عدددة مواضددع فددي الكددريم القددران فددي( الددوحي) لفددظ ورد .ٖ

 التددي اإللييددة الخطابددات أي المالئكددة، ووحددي األنبيدداء، لغيددر تددوحى التددي اإلليامددات ومنيددا
 القددددوانين وتقدددددير الغامضدددة، الشدددديطانية واإللقددداءات اإلشددددارة، مددددع والخطددداب ِإلددددييم، توجدددو

 الغرائز. وخمق التكوين، عالم في اإلليية
 يمكددن ال التددي الغيبيددة مدوراأل مددن( السددالم عمددييم) نبيداءاأل عمددى ليددياإل الددوحي ندزول نإ .ٗ

 ثدرواأل فقدط الدوحي ثدارآ تددرك بدل ،والعقدل الحدس عدن خدارج شديء ادراكيدا نأل ،تحقيقيدا
 . المأثور عمى يدل

 زلمددي عددن يعفددو أن تعددالى اهلل وأسددال ىددذا بحثددي فددي إلييددا توصددمت التددي النتددائج أىددم وىددذه    
 آلددو وعمددى  محمددد سدديدنا عمددى الميددم وصددل ، بدداهلل إال تددوفيقي ومددا ،كتبددت بمددا ينفعنددي وأن

 . وسمم وصحبو
 العالمين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر
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 :والمراجع المصادر

 القرآن الكريم 

 محمدددد حسدددن الشدددي  بقمدددم ،٘ط ،(محاضدددرات)السدددبحاني، جعفدددر ،(لمسدددبحاني) اإللييدددات .ٔ
 ه .ٖٕٗٔ ،)عميو السالم( الصادق اإلمام مؤسسة العاممي، مكي

 ،(ىددٖٙٗت) الموسوي، الحسين بن عمي القاسم أبو المرتضى الشريف ،المرتضى امالي .ٕ
 . مٜٚٙٔ ،(ط.ب) بيروت، العربي، الكتاب دار الفضل، أبو محمد: تحقيق

 ،ٕط ،بيدددددروت ،الوفددددداء مؤسسدددددة ،(ىددددددٔٔٔت) المجمسدددددي بدددددا ر محمدددددد ،االندددددوار بحدددددار .ٖ
 .مٖٜٛٔ ،ىدٖٓٗٔ

:  تحقيددق ،الزركشددي بيددادر بددن اهلل عبددد بددن محمددد الدددين بدددر  ،القددران عمددوم فددي البرىددان .ٗ
 ،الحمبدددي البددداني عيسدددى العربيدددة الكتدددب احيددداء دار ،بيدددروت ،ابدددراىيم الفضدددل ابدددو محمدددد

   م .ٔ ،مٜٚ٘ٔط
: تحقيددق ،(ىدددٓٙٗت) الطوسددي، الحسددن بددن محمددد جعفددر أبددو ،القددران تفسددير فددي التبيددان .٘

 .ىدٜٓٗٔ ،ٔط  م، اإلسالمي، اإلعالم مكتب العامل،  صير حبيب أحمد
 ،ٕط ،بيدددددروت ،العربدددددي التدددددراث حيددددداءإ دار ،الشددددديرازي مكدددددارم ناصدددددر ،االمثدددددل تفسدددددير .ٙ

  .مٕٕٓٓ ،ىدٖٕٗٔ
 الكتدددب دار ،(ىدددٙٓٙت) ،الددرازي التميمددي عمددر بددن محمددد الدددين فخددر ،الكبيددر التفسددير .ٚ

 .مٕٓٓٓ،ىدٕٔٗٔ ،ٔط،بيروت ،العممية
: تحقيددق ،(ىدددٛٗ٘ ت) الطبرسددي، الحسددن بددن الفضددل عمددي أبددو  ،الجددامع جوامددع تفسددير .ٛ

 ،ٔط  دم، المدرسدين، لجماعدة التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة اإلسالمي، النشر مؤسسة
 . ىدٛٔٗٔ
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 ،الشددددامي الصددددالحي يوسددددف بددددن محمددددد ،العبدددداد خيددددر سدددديرة فددددي والرشدددداد اليدددددى سددددبل .ٜ
 بيددددروت ،العمميددددة الكتددددب دار ،وغيددددره الموجددددود عبددددد احمددددد عددددادل:  تحقيددددق( ىدددددٕٜٗت)

   ىد .ٗٔٗٔ ،ٔط،بيروت ،العممية
 التفتددازاني، اهلل عبددد بددن عمددر بددن مسددعود الدددين سددعد ،الكددالم عمددم فددي المقاصددد شددرح .ٓٔ

 . مٜٔٛٔ - ىدٔٓٗٔ ،ٔط باكستان، النعمانية، المعارف دار ،(ىدٜٔٚت)
 محمددد: المحقددق ،الجعفددي البخدداري عبددداهلل أبددو إسددماعيل بددن محمددد ،البخدداري صددحيح .ٔٔ

 ىد.ٕٕٗٔ ،ٔط ،النجاة طوق دار ،الناصر ناصر بن زىير
 البصددري اهلل عبددد ابددو مشدديع بددن سددعد بددن محمددد( سددعد ابددن طبقددات) الكبددرى الطبقددات .ٕٔ

 .  مٜٛٙٔ ،ٔط ،بيروت ،صادر دار ،عباس احسان تحقيق ،(ىدٖٕٓ) الزىري
 بدددابن المعدددروف االنصددداري مكدددرم بدددن محمدددد الددددين جمدددال الفضدددل ابدددو ،العدددرب لسدددان .ٖٔ

 .   مٜٜٛٔ بيروت ،لمنشر صادر دار ،(ىدٔٔٚت) ،االفريقي منظور
: وتعميدق تحقيدق ،(ىددٛٗ٘ ت) الطبرسدي، الحسدن بدن الفضدل عمدي أبدو  ،البيان مجمع .ٗٔ

 ،ٔط بيددروت، لممطبوعددات، األعممددي مؤسسددة األخصددائيين، والمحققددين العممدداء مددن لجنددة
   . مٜٜ٘ٔ -ىد٘ٔٗٔ

:  تحقيددق ،(ىدددٜٖ٘ت) ،زكريددا بددن فددارس بددن احمددد الحسددين ابددو ،المغددة مقدداييس معجددم .٘ٔ
 .  مٜٜٜٔ،ىدٕٓٗٔ ،ٔط ،بيروت ،الجيل دار ،ىارون محمد السالم عبد

 بالراغدددددب المعدددددروف محمدددددد بدددددن الحسدددددين القسدددددم بدددددوأ ،القدددددران غريدددددب فدددددي المفدددددردات .ٙٔ
 ،ٕط ،بيددددروت ،المعرفددددة دار ،كيالشددددي سدددديد محمددددد: تحقيددددق ،ىددددد(ٕٓ٘:ت) صددددفيانياأل

 .  ىدٗٓٗٔ
 عيسدى مطبعدة ،بيدروت) ،الزر داني العظديم عبدد محمد ،القران عموم في العرفان مناىل .ٚٔ

 ت ..د ،ٖط ،وشركاءه الحمبي الباني
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 مؤسسددددددة ،(ىدددددددٕٓٗٔ،ت) ،الطبطبددددددائي حسددددددين محمددددددد ،القددددددران تفسددددددير فددددددي الميددددددزان .ٛٔ
 (.مٖٗٔ الثالثة البروتية الطبعة عمى تصوير) ،سماعيمياتإ
 الطبعددة ،حمددب ،سددوريا ،النصددر دار ،عتددر الدددين ضددياء حسددن:  القددران فددي محمددد نبددوة .ٜٔ

 .ٖٜٚٔ ،ىدٖٜٖٔ االولى
 لمطباعدددة( السدددالم عمدددييم) ئمدددةاأل جدددواد دار ،الشددديرازي مكدددارم ناصدددر ،القدددران نفحدددات .ٕٓ

   ،مٕٓٔٓ ،ىدٖٕٔٔ ،ٔط ،بيروت ،والنشر
 المطيدددر بدددن عمدددي بدددن يوسدددف بدددن الحسدددن الددددين جمدددال ،الصددددق وكشدددف الحدددق نيدددج .ٕٔ

 الحسدني اهلل عدين: تعميدق/  الصددر رضدا: تقديم ،(ىدٕٙٚت) الحمي، بالعالمة المعروف
 . ىدٕٔٗٔ ،(ط د ب)  م، اليجرة، دار األرموي،

 بيدداء محمددد بددن الدددين شددمس محمددد بددن رضددا عمددي بددن رشدديد محمددد ،المحمدددي الددوحي .ٕٕ
 ،بيدروت – العمميدة الكتدب دار ،(ىددٖٗ٘ٔ) الحسديني القممدوني خميفدة عمدي الم بن الدين

 . م ٕ٘ٓٓ - ىد ٕٙٗٔ ،ٔط
 شدددروالن لمطباعدددة  بددداء دار ،الجميندددد السددديد محمدددد ،معرفيدددة  دددراءة - واإلنسدددان الدددوحي .ٖٕ

 . ت.د ،القاىرة ،والتوزيع

 اليوامش :
                                                           

 . ٜالحجر :  ٔ)
نصددداري المعدددروف بدددابن منظدددور لفضدددل جمدددال الددددين محمدددد بدددن مكدددرم األبدددو اأ لسدددان العدددرب ينظدددر :  ٕ)

  .ٜٖٚ/٘ٔ  مٜٜٛٔدار صادر لمنشر   بيروت  مادة وحي( )ىد(   ٔٔٚفريقي   )ت/األ
(ىدد ٕٓ٘بو القسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب االصفياني )ت:أ ،  المفردات في غريب القران ٖ)

 . ٘ٔ٘    ىدٗٓٗٔ ٕ  تحقيق: محمد سيد كيالشي     مادة وحي  دار المعرفة   بيروت   ط
ىددد(   تحقيددق : عبددد ٜٖ٘حمددد بددن فددارس بددن زكريددا   )تأبددو الحسددين أ، معجددم مقدداييس المغددة ينظددر : ٗ) 

 م. ٜٜٜٔىد ٕٓٗٔ  ٔ(  دار الجيل   بيروت   طٓٚ/ٙالسالم محمد ىارون     مادة )وحي()
 . ٛ٘ٛريب القران    غمفردات في ينظر : ال ٘)
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ادر     تحقيدددق : محمدددد ابدددو الفضدددل البرىددان فدددي عمدددوم القدددران   بددددر الدددين محمدددد بدددن عبدددد اهلل بدددن بيددٙ) 
 ( . ٕٓٛ/ٔم(   )ٔم   ٜٚ٘ٔحياء الكتب العربية عيسى الباني الحمبي   طإبراىيم   بيروت   دار إ
مناىدددل العرفدددان فدددي عمدددوم القدددران الزر ددداني   محمدددد عبدددد العظددديم     )بيدددروت   مطبعدددة عيسدددى البددداني ٚ) 

 ( .ٖٙ/ٔ  د.ت( )ٖالحمبي وشركاءه   ط
ب   الطبعددددة االولددددى محمددددد فددددي القددددران : حسدددن ضددددياء الدددددين عتددددر   دار النصدددر   سددددوريا   حمددددنبدددوة  ٛ)

 .٘ٙٔ، ٖٜٚٔىد   ٖٜٖٔ
 العمميدة الكتدب دار(   ىددٙٓٙت  ) الرازي التميمي عمر بن محمد الدين فخر  التفسير الكبيرينظر : (  ٜ

 بدن مسدعود الددين سدعدشرح المقاصد في عمم الكالم    ٓٙٔ/ٕٚ .مٕٓٓٓ  ىدٕٔٗٔ  ٔط  بيروت  
 - ىدددددٔٓٗٔ ،ٔط باكسددددتان، النعمانيددددة، المعددددارف دار ،(ىدددددٜٔٚت) التفتددددازاني، اهلل عبددددد بددددن عمددددر

 مؤسسدة(   ىددٕٓٗٔ ت  ) الطبطبدائي حسدين محمدد،   الميزان في تفسير القدرآن  ٕٕٔ/ٕ   مٜٔٛٔ
 . ٗٚ-ٖٚ/ٛٔ   (مٖٗٔ الثالثة البروتية الطبعة عمى تصوير  ) سماعيمياتإ

 . ٔ٘الشورى / آية  ٓٔ)
طداب أو مام في القراء والتفسير  روى عن ابن عباس فأكثر إبو الحجاج المكي   أىو مجاىد بن جبر  ٔٔ)

الطبقدات الكبدرى محمدد بدن سدعد  :  ينظدرىدد( و يدل غيدر ذلدك ٗٓٔخدذ التفسدير والفقدو   تدوفي )أوعنو 
عبدداس   دار صددادر   بيددروت    حسددانإىددد(   تحقيددق ٖٕٓالبصددري الزىددري ) بددو عبددد اهللأبددن مشدديع 

 م. ٜٛٙٔ ٔط
 ( .ٖٕ٘\ٛ: لسان العرب مادة )زبر( ، )ينظر. زبر جمع زبور اي الكتاب اذا اتقنت كتابتو  ٕٔ)
( لمطباعدة والنشدر   بيدروت   ئمة )صر مكارم الشيرازي . دار جواد األينظر : نفحات القران   نا ٖٔ)

 .  ٕٚٙ/ ٚ ،  مٕٓٔٓىد   ٖٔٗٔ  ٔط
 محمد: تحقيق ،(ىدٖٙٗت) الموسوي، الحسين بن عمي القاسم أبو المرتضى الشريف المرتضى آمالي ٗٔ

 . ٘ٔٔ/ٗ   مٜٚٙٔ ،(ط.ب) بيروت، العربي، الكتاب دار الفضل، أبو
 مؤسسدة العداممي، مكدي محمدد حسن الشي  بقمم ،٘ط ،(محاضرات)السبحاني، جعفر اإللييات ينظر:  ٘ٔ

 .  ٕٜٔ ه ٖٕٗٔ)عميو السالم(    الصادق اإلمام
   والنشدر لمطباعدة( السدالم عمدييم) ئمدةاأل جدواد دار   الشديرازي مكارم ناصر  ينظر : نفحات القران  ٙٔ)

 . ٕٙٙ/ٚ مٕٓٔٓ  ىدٖٕٔٔ  ٔط  بيروت
 . ٜٗٔ – ٕٜٔالشعراء: ٚٔ) 
 . ٕٓٔالصافات: ٛٔ) 
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   ٕٛٙ/ٚنفحات القران   ينظر :  ٜٔ)
 . ٕٚالفتح:  ٕٓ)
 التدراث حيداءإ دار   الشديرازي مكدارم ناصدر  وينظر : التفسير االمثل   ٕٛٙ/ٚالقران   نفحات ٕٔ)

 . ٕٚ/ٖٔ  مٕٕٓٓ  ىدٖٕٗٔ  ٕط   بيروت   العربي
 . ٕٕٔ/ٕشرح المقاصد في عمم الكالم   ٓٙٔ/ٕٚ  التفسير الكبير  ٕٜٕ/ٖتفسير جوامع الجامع  ٕٕ) 
 . ٘ٚ/ٛٔينظر : الميزان في تفسير القران   ٖٕ)
 . ٕٚٔ/ٔينظر : نفحات القران   ٕٗ)
 .ٚسورة القص  / ايو  ٕ٘)
 . ٕٖٙ/ٕٔ  ينظر : تفسير االمثل   ٕٚٔ/ٔنفحات القران   ٕٙ)
 .ٕٔاألنفال:  ٕٚ)
 . ٜٓٔ/٘ٔ، التفسير الكبير ٕٛ) 
 . ٔٔمريم:  ٜٕ)
 . ٕٚٔ/ٔران نفحات الق ٖٓ)
 .ٕٔٔسورة االنعام :اية  ٖٔ)
 .ٕٚٔ/ٖٔالتفسير الكبير  ٕٖ) 
 .ٕٔفصمت :اية سورة  ٖٖ)
 . ٕٚٔ/ٔنفحات القران  ٖٗ)
 .  ٛٙالنحل : ٖ٘)
 . ٕٖٙ/ٕٔمثل   ينظر : تفسير األ ٕٚٔ/ٔنفحات القران ٖٙ)
 .ٖٙٔسورة النساء :اية  ٖٚ)
 . ٛٙسورة النحل :اية  ٖٛ)
 .ٔٔسورة مريم : اية  ٜٖ)
 . ٔٔسورة فصمت : اية  ٓٗ)
عيسددى )عمددييم  إلصددحابالحددواريين : جمددع حددوري مددن مددادة حددور بمعنددى الغسددل والتبيددي    و يددل  ٔٗ)

،  : لسددان العدرب مددادة )حددور(ينظدر  . السدالم( الحددواريين والقصدارون لتبييضدديم النيدم كددانوا  صددارين
(ٗ\ٖ٘ٗ ) . 
 .ٔٔٔسورة المائدة : اية  ٕٗ)
 .ٕٔٔسورة االنعام : اية  ٖٗ)
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 .ٖٚ سورة االنبياء : اية ٗٗ)
ىدد  ٖٓٗٔ  ٕط ىدد(  مؤسسدة الوفداء   بيدروت  ٔٔٔنوار   محمد با ر المجمسدي )تينظر : بحار األ ٘ٗ)

 (.ٖ٘ٗ\ٖ، )مٖٜٛٔ
: ىدد( تحقيدقٕٜٗالشامي   )تسبل اليدى والرشاد في سيرة خير العباد   محمد بن يوسف الصالحي  ٙٗ)

ىدددد  ٗٔٗٔ  ٔحمدددد عبدددد الموجدددود وغيدددره   دار الكتدددب العمميدددة   بيدددروت العمميدددة   بيدددروت  طأعدددادل 
ٖ/ٜٜ . 

 . ٜٚسورة البقرة : اية  ٚٗ)
 . ٜٛسورة البقرة : ايو  ٛٗ)
 . ٓٗسورة التحريم : اية  ٜٗ)
 . ٚٛسورة البقرة : اية  ٓ٘)
 .  ٕٓٔسورة النحل : اية  ٔ٘)
 . ٖٜٔسورة الشعراء : اية  ٕ٘)
 .ٕٔ-ٜٔتكوير : سورة ال ٖ٘)
 .  ٓٓٔ/ٖرشاد ينظر : سبل اليدى واإل ٗ٘)
 . ٚٛٔ/ٔينظر : نفحات القران    ٘٘)
 ( .ٕٖٗ\ٖ)نوار بحار األ ٙ٘)
  ٕٔٚ/ٚينظر : نفحات القران     ٚ٘)
 .  ٘-ٔالعمق /  ٛ٘)
ال س الددين بدن محمدد بيداء الددين بدن مددالدوحي المحمددي   محمدد رشديد بدن عمدي رضدا بدن محمدد شدم ٜ٘)

 -ىددددد  ٕٙٗٔ   ٔبيددددروت   ط –ىددددد(   دار الكتددددب العمميددددة ٖٗ٘ٔالقممددددوني الحسدددديني ) عمددددي خميفددددة
 . ٗٙ/ٔم    ٕ٘ٓٓ

 راءة معرفية   محمد السيد الجميند   دار  باء لمطباعة والتشر والتوزيع   القاىرة    -الوحي واإلنسان  ٓٙ)
 . ٔٔٔ/ٔد.ت   

 . ٕٜٙٗ   ٘ٙٗ/ٔصحيح البخاري    ٔٙ)
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 التقنيات الرتبىية 

 (وتطىرهاتصنيفاتها  ،انىاعها ) مفهىمها ، اهميتها ، 

 م.د. زينة عبد االمير حسن

 د. فينوس ميثم عمي .م

 كمية التربية االساسية/  الجامعة المستنصرية

 ممخصال
إن التقنيااااا ا مااااااس الللاااااافي الماااااا و ل رق قااااااا قااااااس الل تلاااااا    و اااااا  فاققااااااا ا نماااااا ن قااااااس لفالاااااا         

لي تااااااو لنااااااا و ااااااو ر ح ااااااف الفل قااااااس  مااااااواف لي تااااااو   قااااااا ق لم اااااا  قااااااس  و  لفالاااااا  لي تااااااو يلاااااا  س 
ماااااا وي وال يااااااو   ق ل نااااااا تااااااتل ة لاااااان  لالاااااا  ال نااااااون اللن ليااااااا واتي يااااااا الل  اااااا ا ا  تل حيااااااا   والولاااااا  

الم يلااااا ال ااااواا  مفيقاااااا  لاااان   يااااو اللالاااا فاا ا  تل حياااااا واللالنيااااا   و اااا  تل ااااة ا نمااااا ن لاااانيااااتل ة 
   ي فمااااة  اااوف ا تااااي ا التاااس يااااو  التل ياااف حنالاااا    رااااة إلااااف ومااا     راااافى   لفماااة   رااااة امتااا ىل تل ياااف

 امتر ة  ت    فل يا  رفى إلف  ن امت ى إلف اللفوف  ومي ا ل تل يف وا ت      وال ت  ا .

اليولياااااا تللااااا  ح ااااف تق يااااا  ال الااااا   ال ااااا نس  لتاااا ى إلاااااف ا ت ااااا ف   واا لتنوحاااااا  ن اااا   قل لي تاااااووا
( وارت ااااااا ف الو اااااااا   لتلقيااااااات فق ميتاااااااو . ولااااااان راااااااة ينتقااااااا  ر فتاااااااو إلاااااااف  يااااااافر ليلاااااااف مياااااااف وال  ااااااافي

الللفقااااااا    و  وف  لياااااا   اللل ولاااااا ا   ق  نماااااا ن ي لاااااا  لاااااان ال ي ااااااا لاااااان ال ااااااة الال  اااااا  لاااااان ال ي ناااااا ا 
ال رااااف لاااا    و  رااااف تتااااتتً  لاااا  يااااتل ن حق ااااو لاااان امااااتيل  ال  و ل الاااا  لل ولااااا ل يااااو   لاااان مااااار اللتنوحااااا 

اللل ولاااااا ا لاااااا  يت ن ماااااا   للاااااا فف يناااااات  حاااااان إتقاااااا ن لل فمااااااتال  ر اااااافاا يالااااااتة   ي اااااا لال  إلااااااف ا راااااافين 
 تااااا   قلماااااا   ولف اااااا  ولااااااو    ل ااااااة  ومااااااس رلااااااف  تماااااتقف قااااااس اماااااان اللل ااااااة   ماااااا ف اللل ااااااة إ ماااااا   

لااااان اماااااتر ت اللل ولااااا ا لااااان ال اااااة الال  ااااا  لااااان ال ي نااااا ا وتل ي الااااا  وتننيلالااااا  ح اااااف اللاااااتل ة اللالااااا ف  
تاااا   للاااا فف     ااااا ل تم ياااات وا مااااتر اة وا نت اااا ه  الاااا  قااااس ان اااا   لال لااااو وا ت اااا ف  ق اااا  ومااااي ا قااااس 

 التم يت يل ن لآلرفين ت نيال  وتمويفم  .  ل  ينالف لن الت   ا تس :
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  الاااااي  لااااض قااااس الفل ليااااوافي مااااوا   ريااااو   ياااا  ان ا اااان ا ة تل ااااة  قاااان اللااااوتف لاااان ال اااافا -
 . وي تس  ح  ا  ن   ون لر  ماا ال فا  قأوافي موا   رس  

إن اهلل مااااااا ل نو وتلااااااا لف  لااااااا  الفماااااااو  لللااااااا   ت(  ااااااا و  ل لمااااااا لين   لقااااااا   ااااااا ن ل اااااااة قاااااااس  -
 .فمو  اهلل  مو  لمنا  

 ت اااااالن ال لااااااض الل لااااااض ا و   ل الااااااوة التقنياااااا ا التف ويااااااا  تمااااااوف  امااااااتلل   التقنياااااا ا  التف ويااااااا   
( الاااا  الل لااااض الراااا نس ققاااا  ت اااالن ت اااانيف التقنياااا ا التف ويااااا قوا اااا  اماااا   امااااتلل   التقنياااا ا التف ويااااا

 .ف ويا  انواه التقني ا التف وياالتقني ا الت

Abstract  

Techniques are the main engine of culture in society, has accompanied the 

human in the stages of his life since being on the ground in all stages of his 

life.The child in the first stages of his life mimics the behavior of his parents, the 

girl learns from her mother home arts and etiquette social relations, and the son 

learns from his father social and professional skills, Man has learned from 

nature sounds as a way of expression, and then guided to other means such as 

drawing, that is, drawing pictures of things that he wishes to express, and then 

use other symbolic forms to be guided to the letters as a means of expression, 

communication, and writing. 

He needed to devise various tools to accomplish his daily activities that 

reduce effort (physical and intellectual) and reduce time, to achieve his well-

being. And then transfer his experience to others to pass the spectrum of 

knowledge, or the life cycle of information, man collects from the environment 

of the vast amount of diverse data more material and more dispersed what his 

mind can absorb and make it known to him, from this information adopted as 

knowledge resulting from mastering the exercise of expertise cares By 

communicating it to others effectively, focused and concise as a judgment, a 

fruit that resides in the mind of the teacher, the goal of the teacher is to give the 

learner the skill of extracting information from the vast amount of data, 

analyzing and organizing it in the form of applicable knowledge and use and use 

it in the accomplishment of his tasks and invent the best way to Baiq others can 

adopt and develop. As shown in the following figure: 
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- That the son of Adam learn to bury the dead from the crow who searched the 

ground to Iwari bad brother "O welti unable to be such a crow Vowari bad 

brother." 

- Allah Almighty made the Prophet Muhammad (pbuh) a role model for 

Muslims "You have been in the Messenger of Allah a good example." 

        The research includes the first topic (the concept of educational techniques, 

the development of the use of educational techniques, the basis of the use of 

educational techniques) while the second section has included the classification 

of educational techniques benefits of educational techniques, types of 

educational techniques). 

 

 التقنيات التربوية ) مفهومها ، اهميتها ، انواعها، تصنيفها ، تطويرها (

 المبحث االول :مفهوم التقنيات التربوية :

 للف يا للنف إتق ن اللف ال  لو قس ال  ا : وف  قس لل  ة ال  ا ا 
    ن  اهلل الاي  تقن    تسا    س القفآن ال فيةوف  ق -
 وتقن  ف و  فم  قيال  فم  ا الل ا  ي الل ا الر رف لت و  . -
 وتقن ال  ف رفى لنال  مين ف يت ير لمو ملأ . -
تقاااان امااااة ف اااا  لاااان حاااا   لاااا ات  اااا ن ي ياااا  الفل يااااا ي ااااف   ااااو اللراااا    اوقااااف لاااان ا اااان  -

تقااااان   . ق ماااااتليف للناااااف التق ناااااا و للالااااا  التقنيااااا ا لتق  ااااا  للناااااف   لاااااا الت نياااااي والل اااااة 
 (.29: 2  ى0991  ا ن لننوف   الاي ي فمال  مو الت نولو ي  

  في االصطالح: 
  ي    اللال ف  قس الت فيو .تم يت الللفقا قس التل ية  ت   لننة يال ف  -

                                                           
 *14، ص 2لسان العرب : ج . 

 . 88*سورة النمل / 
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ت اااااااااالين الوماااااااااا    التل يليااااااااااا قااااااااااس اللل يااااااااااا التف ويااااااااااا  و امااااااااااتر اة ا  ا وا  الاااااااااا    -
ولرت ااااااااافاا ال  ااااااااا ا والااااااااا وا ف والومااااااااا    ا تااااااااا اا لااااااااان المااااااااا وف  والم  تااااااااايف والرااااااااافا م 

 الت   يونيا والل م  ا وا ال   ا ت   ا وا  ل ف ال ن حيا  ...
وا مااااااااتفاتي ي ا الللاااااااا     مااااااااتلل لال  وا نلاااااااا م الت فيماااااااايا ل ي يااااااااا ق ااااااااً  حاااااااان اللااااااااوا  

 ا متلل     قف ي   ل  ف    ل حس    ل ميفي ( .
المفا ااااااااات وال واا واللاااااااااوا  وا  الااااااااا   اللماااااااااتلل ا قاااااااااس ننااااااااا ة تل يلاااااااااس   ااااااااافل تلقيااااااااات 

  م اف تف ويا لل      لتمويف النن ة التل يلس .
 نااااااا ا ح اااااااف  ماااااااو ل فوماااااااا ر تاااااااا  ااااااا وام   اماااااااتلل   المفا ااااااات الل يراااااااا قاااااااس التل اااااااية -

  لت ااااااااا ف    ت نولو يااااااااا  التل اااااااااية ( وماااااااااس ت اااااااااة المااااااااافت وا  واا واللاااااااااوا  وا  الااااااااا   
تل يلياااااااا للااااااا     ليلالااااااا  اللماااااااتر لا قاااااااس الننااااااا ة التل يلاااااااس   ااااااافل تلقيااااااات  مااااااا اف 

 ال  يا لنال  تمويف التل ية وفق  لمتوار و ي    ق ح يتو .
قنونااااااااو وتننيلالاااااااا   ليااااااااض يناااااااات  حناااااااا  امااااااااتر الال  تل ياااااااا   ماااااااا لي  التل ااااااااية ومفا قااااااااو و  -

 وا نت  ه  ال   ي ا تل يليا   للا لتل ة  ق   .
 تم يت فوح الروف  الل ليا والتقنيا قس اللل يا التل يليا . -
تم ياااااات ال فاماااااا ا الل ليااااااا وآيااااااا للفقااااااا ح ليااااااا   ماااااا و  لنال ااااااس لااااااننة قااااااس اللوا ااااااف  -

 التل يليا .
وتماااااااااويف وتقاااااااااوية اللل ياااااااااا التل يلياااااااااا وتونياااااااااف ترمااااااااايم واحااااااااا ا  وتنناااااااااية وتن ياااااااااا    -

الوماااااااا    وا  الاااااااا     قااااااااا ل ل ااااااااو  ح ااااااااف تل ااااااااية  ق اااااااا     ي تونيااااااااف الل ت اااااااافاا 
 الت نولو يا لتلمين التل ية .

الل اااااة التم يقاااااس الااااااي ي لااااا   اااااين الومااااا    ومفيقاااااا اماااااتر الال  لتلقيااااات مااااا ف حل اااااس  -
 ل ي  قس ت  يا التي   ا اللل يا التل يليا .
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لن ت اااااا حااااان تم يااااات ال  مااااا ا والننفيااااا ا   ننفياااااا المااااا وي وننفياااااا ا فت ااااا م اللل يااااا ا ا -
واللنااااااا م  التاااااااس ت ماااااااف مااااااا وي ا نمااااااا ن اناااااااو تااااااافا م  اااااااين لااااااا ق  وامااااااات   ا ( والقواحااااااا  
 وال واا التس يتة تمويفم  للم ن   و حة اللوا ف التل يليا قس   حا ال فو .

 لم وي .التل ة قس  ي ا   اللتل ة (  ال ف ال اض ت يف قس ا -
 .واللتل ةتمالي    واا ا ت    الل لس والوم    التل يليا ول   ف التل ة  -
مفيقاااااا قاااااس الت  ياااااف تالااااا ف إلاااااف الو اااااو  إلاااااف تل اااااة  ق ااااا    ماااااتر اة وت ناااااس التقنيااااا ا  -

  ارتياااااااا ف  ماااااااافت لنال يااااااااا لننلااااااااا   ت اااااااالية   تمااااااااويف   انتاااااااا ى   امااااااااتر اة  ااااااااوحس 
 واق    ( .

 لتل يليا قس اللفال  ال فاميا   قا .ت لية وانت ى اللوا  وال فال  ا -

 استعمال التقنيات :

إن التقنيااااا ا ماااااس الللااااافي المااااا و ل رق قاااااا قاااااس الل تلااااا    و ااااا  فاققاااااا ا نمااااا ن          
قااااااس لفالاااااا  لي تااااااو لنااااااا و ااااااو ر ح ااااااف الفل قااااااس  مااااااواف لي تااااااو   قااااااا ق لم اااااا  قااااااس  و  

ال ناااااون اللن لياااااا واتي ياااااا لفالااااا  لي تاااااو يلااااا  س مااااا وي وال ياااااو   ق ل ناااااا تاااااتل ة لااااان  لالااااا  
الل  ااااااا ا ا  تل حياااااااا   والولااااااا  ياااااااتل ة لااااااان   ياااااااو اللالااااااا فاا ا  تل حياااااااا واللالنياااااااا   و ااااااا  
تل اااااة ا نمااااا ن لااااان الم يلاااااا ال اااااواا  مفيقاااااا ل تل ياااااف   راااااة امتااااا ى إلاااااف ومااااا     رااااافى 
  لفماااااة    ي فماااااة  اااااوف ا تاااااي ا التاااااس ياااااو  التل ياااااف حنالااااا    راااااة اماااااتر ة  تااااا    فل ياااااا 

 ف  ن امت ى إلف اللفوف  ومي ا ل تل يف وا ت      وال ت  ا . رفى إل

اليوليااااااا تللاااااا  ح ااااااف تق ياااااا  ال الاااااا   لتنوحااااااا  ن اااااا   قل لي تااااااووالتاااااا ى إلااااااف ا ت اااااا ف   واا 
ال اااااا نس وال  اااااافي ( وارت اااااا ف الو ااااااا   لتلقياااااات فق ميتااااااو . ولاااااان رااااااة ينتقاااااا  ر فتااااااو إلااااااف  

  ق  نمااااا ن ي لااااا  لااااان ال ي اااااا لااااان   يااااافر ليلاااااف مياااااف الللفقاااااا    و  وف  ليااااا   اللل ولااااا ا
ال ااااااة الال  اااااا  لاااااان ال ي ناااااا ا اللتنوحااااااا ال رااااااف لاااااا    و  رااااااف تتااااااتتً  لاااااا  يااااااتل ن حق ااااااو لاااااان 
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اماااااتيل  ال  و ل الااااا  لل ولاااااا ل ياااااو   لااااان ماااااار اللل ولااااا ا لااااا  يت ن مااااا   للااااا فف ينااااات  حااااان 
فين  تااااااا   قلمااااااا   ولف ااااااا  ولاااااااو   إتقااااااا ن لل فماااااااتال  ر ااااااافاا يالاااااااتة   ي ااااااا لال  إلاااااااف ا رااااااا

مااااس رلاااااف  تمااااتقف قااااس امااااان اللل ااااة   مااااا ف اللل ااااة إ ماااا   اللاااااتل ة اللالاااا ف  لااااان   و  ل ااااة
امااااااتر ت اللل ولاااااا ا لاااااان ال ااااااة الال  اااااا  لاااااان ال ي ناااااا ا وتل ي الاااااا  وتننيلالاااااا  ح ااااااف تاااااا   
للااااااا فف     اااااااا ل تم يااااااات وا ماااااااتر اة وا نت ااااااا ه  الااااااا  قاااااااس ان ااااااا   لال لاااااااو وا ت ااااااا ف  ق ااااااا  

 .  ل  ينالف لن الت   ا تس :ومي ا قس التم يت يل ن لآلرفين ت نيال  وتمويفم  

 ومن هذه البيانات :

ان ا اااااان ا ة تل ااااااة  قاااااان اللااااااوتف لاااااان ال اااااافا  الاااااااي  لااااااض قااااااس الفل ليااااااوافي مااااااوا   -
 . ي  وي تس  ح  ا  ن   ون لر  ماا ال فا  قأوافي موا   رس    ريو  

فمااااااو  لللاااااا   ت(  اااااا و  ل لماااااا لين   لقاااااا   اااااا ن ل ااااااة إن اهلل ماااااا ل نو وتلاااااا لف  لاااااا  ال -
 .    اهلل  مو  لمناقس فمو 

 امتر ة الل ل ا اللف  الل ي  لن الوم    قس التل ية : -
اراااافى اللمااااان  ااااان الاليااااارة حاااا لة ال  ااااافي ا ت لياااااار ل  اااااوا قااااس  ف اااااا لااااا ا   و ااااا   -0

 قيال  ح   وتفح لالة ن مف  ا ن م ف .
فمااااااااة ا  فيمااااااااس ر فمااااااااا اللاااااااا لة ح ااااااااف  ااااااااف  لاااااااان ال  ااااااااا ور ااااااااا ح يالاااااااا  ا  اااااااا لية  -2

 آنااي .واللن مت الللفوقا 
 امتر ة الواممس الفموة التو يليا قس تفح لق ل ا اللفيفي و  ي ا و لنا . -3
  اااااا  ا اااااان ر اااااا ون ح ااااااف امااااااتر اة اللر ااااااا الليااااااا قااااااس حل يااااااا التل ااااااية وحاااااا مم  لاااااان  -4

  ق   الوم    التل يليا لتمالي  ا  فاي وا تم   الر فاا .
 س قس التل ية .ا ت ف الفا ي   ال   ومفا ت ت في يا تمتن  إلف اللنال  الل ل -5

                                                           
 / 14المائدة . 
 / 24االحزاب . 



 الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 

 
 

047 

 ال  ن  الوم    قس التل ية :امتر ة الل ل ا واللف ين  -
   ااااااالة  ولنياااااااوو  تااااااا   ل فماااااااس لااااااا و    لفماااااااوة لتل اااااااية ال  اااااااا ال تينياااااااا ل م ااااااا   -0

 . (73:  2111م لا   
  ااااا   اااااا ن  ااااا ي فومااااااو قاااااس لطل  تااااااو    ليااااا  ( و  تف يااااااا الم ااااا  ( ح ااااااف  راااااف ال ي ااااااا  -2

 والم يلا قس التل ة والتل ية .
اماااااااتر ة  مااااااات لو ي الل ااااااا ف  والرااااااااف  ول ااااااا ا ال نااااااا ت قااااااااس تل اااااااية اللمااااااا   وقماااااااا   -3

ل اااا ً  ل لااااوو قااااس ا تماااا   اللالاااا فاا    لاااا    اااا  ح ااااف  مليااااا الاااافل ا الل فماااايا   
 وحل  نل اى لن المين .

 و ااااااااف ايفاماااااااالوو   اااااااافوف  امااااااااتر اة وماااااااا    ا ي اااااااا ح قااااااااس التل ااااااااية ل م اااااااا      -4
   ا م    .و ن  اللفوف لن الل وى لتتويت وتف ي

 لااااااا   ولنياااااااوو اماااااااتر اة اللاااااااواو لااااااا  النلااااااا اى اللقيقياااااااا وال اااااااوف قاااااااس التل اااااااية    -5
ت اليااااا  اللااااا افو   لومااااا    و لاااااف لقاااااففًا  فامااااايً  احتلااااا  ح اااااف ال اااااوف قاااااس و حااااا  إلاااااف 

 (.28  :2111 اللي ا   تق ية اللل ول ا إلف الم     الل لة قس  وف ( .

 تطور استعمال تقنيات المعمومات :

 التقنيات المعتمدة عمى الحواس : -1
: اماااااتنت  اللف ااااااون إن لل مااااااا ال  اااااف  مليااااااا قااااااس الااااااتل ة  التقنيااااااات البصاااااارية -

  ن ا ح ف ح   لن ا قتفا  ا .
لنالاااااااااا   ن ا نماااااااااا ن   ل  نااااااااااو ا  فاي  تاااااااااا    ق اااااااااا  احتلاااااااااا  ًا ح ااااااااااف  لاااااااااال 

% لاااااان ر فاتااااااو حاااااان 91-%81اللااااااواو  ل مااااااا ال  ااااااف   إا ي تماااااا  ال ااااااف  
و حتقااااااا  مة  ؛التف يااااااا  ح اااااااف الاااااااتل ة ال  ااااااافي ق ااااااافى    مفيااااااات ماااااااار الل ماااااااا

  لل ااااا   الن ماااااس الااااااي ي تااااافل   ااااال  و    ن ال اااااف  يااااا في التاااااي ا التاااااس يفامااااا  
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 تاااااا    ق اااااا  و و اااااا  للااااااا  لااااااو  ااااااف  حنالاااااا   و مااااااال  لاااااان يتلاااااا ض حنالااااااا      
ونتي ااااااا تمااااااوف امااااااتر اة  لاااااال التقنياااااا ا الل اااااانوحا   لياااااا   اااااا لرفا م والفمااااااوة 

 .لف اااااااقاااااا ة ال اااااا لتف الر  تااااااا واللتلاااااافول اللل يااااااا وا وال اااااوف وال ولاااااا ا وال
 (.67 ت2111 ح ي   

نتي اااااا تماااااوف  ؛لااااا ا التقنيااااا ا ح اااااف ل ماااااا المااااال  : احت التقنياااااات السااااامعية -
 لاااااااااال التقنياااااااااا ا الللتلاااااااااا   ح ااااااااااف ل مااااااااااا الماااااااااال    لتاااااااااافما ال ااااااااااوتيا   
التااااااااااافما اللل نماااااااااااا اللومااااااااااايقيا وا ماااااااااااموان ا   ال وناااااااااااو فاف (   و  الااااااااااا   

   والفا يو والال تف .الل  س 
حتلااااا ا ح اااااف ل ماااااتس المااااال  وال  اااااف للاااااً  ا:  السااااامعية والبصاااااريةالتقنياااااات  -

 ااااا ل  ال اااااوا لااااا  الل  ااااا ا  و ا تااااافما ال اااااوفيا   قنالااااافا تقنيااااا ا لتلااااا    
  لتاااااااااافما المااااااااااينل  يا وال ااااااااااض الت   يااااااااااونس   والاااااااااا وا ف الت   يونيااااااااااا الل تولااااااااااا 

 والل  قا .
التقنيااااا ا التاااااس تماااااتر ة  مااااا لي  التل ياااااف اللتنوحاااااا ماااااواا :  تقنياااااات االتصاااااال  -2

  لاااا ا    ااااوف لتلقياااات الت اااا مة  ااااين القاااافا       نااااا فلااااو  لف اااا ا   ااااواا 
وال ل حااااا ا  ااااالن  ي اااااا ح لياااااا لت ااااا    ا فاا والللااااا فف    ااااا قتفال ل ااااا  ر إن 
اللل ياااااااا التل يلياااااااا تت ااااااالن حن  اااااااف ا ت ااااااا     قاااااااا : اللفمااااااا    اللل اااااااة (   

اللااااااااتل ة (   الفماااااااا لا   الالاااااااا ف  و ا ماااااااا اف التل يليااااااااا (    ناااااااا    اللمااااااااتق    
ا ت اااااا     تقنياااااا ا ا ت اااااا   ( لالاااااااا قاااااا ن تقنياااااا ا ا ت اااااا   يتو ااااااف ارتي فماااااا  

لتل يليااااااا والماااااا اف الماااااا و يا التااااااس ح ااااااف حاااااا   لاااااان اللوالاااااا  لنالاااااا  الماااااا اف 
يلاااا  م  اللل ااااة ر اااا  ت اللتل لااااين لاااان ليااااض الللااااف ال لنااااس والللااااف اللق ااااس 

 ااااافوت ال ف ياااااا  يااااانالة وا ل  نااااا ا الل  ياااااا وال تااااافيا وال ي اااااا التاااااس ي ااااافي قيالااااا  وال
ا ت ااااا   . و ااااا  تااااا حا ماااااار ا قتفا ااااا ا نتي اااااا نالاااااوف واماااااتر اة حااااا   لااااان 
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تقنياااااااااا ا ا ت اااااااااا   لنالاااااااااا  الاااااااااات  و وال اااااااااا  و والالاااااااااا تف   ال فياااااااااا    وال لاااااااااا ف 
 ال ن حيا   والت   ا   الل ي فوويف   اللل ول ا   الال تف ( .

ويااااااااااااا قااااااااااااس  ااااااااااااوا اماااااااااااا و  : إن التقنياااااااااااا ا التف  نظومااااااااااااات التعميميااااااااااااةالم -3
 اااااا ا لاااااان نناااااا ة لت  لاااااا  مااااااو اللل يااااااا التل يليااااااا   وان ا متلاااااا ة  اللننولاااااا ا؛

نلااااا  يتاااااتل     يتف ااااا  ح اااااف تقنيااااا ا اللل ولااااا ا وال الااااا   التل يلياااااا قلمااااا    وا 
ح ااااااف ا مااااااتفاتي يا اللو ااااااوحا والل ااااااللا ل ي يااااااا امااااااتر اة التقنياااااا ا لتلقياااااات 

ارتيااااااا ف لااااااا  الراااااااا  لاااااااين ا حت ااااااا ف للااااااا ييف مااااااا اف المااااااا و يا الللااااااا      ال
التقنيااااااااا ا والتااااااااا في  ح اااااااااف اماااااااااتر الال    ولااااااااا ى تاااااااااوقف ا ل  نااااااااا ا الل  ياااااااااا 

  الف يلااااااس    وال تاااااافيا وال ي يااااااا  مااااااتر الال    و اااااا فاا اللتل لااااااين واماااااات    تالة
 . (67؛ ت2118

وت نولو يااااااا  التف ياااااااا لااااااان   ر اااااااا التقنيااااااا ا قاااااااس لننولااااااا ا ت نولو يااااااا  التل اااااااية 
ً  حااااااان حل يااااااا ا  الاااااااا نناااااااف ا متلااااااا ة   للااااااا ر ا التل يلياااااااا وتمويفمااااااا  ق ااااااا

و ااااا   ااااا ن لااااان نت   اااااو التل اااااية الل ااااافل    ماااااتر اة التقنيااااا ا  التقاااااوية واللفا لاااااا؛
. 
إن التقنياااااا ا ت قااااااف    ااااااف  حاااااان تلقياااااات  : لتقنيااااااات المتعااااااددة  و المتفاعمااااااةا -4

  و اااااا  ل اااااان التمااااااوف ال  يااااااف قااااااس  لاااااا ى لوامااااااو‘ ماااااا اف اللااااااتل ة إاا  مل ااااااا 
لن قماااااااا لتقنيااااااا ا اللل ولااااااا ا الرااااااافى    ااااااان حا الل ماااااااو  و رولاااااااو  تقنياااااااا 

وتمااااااوف  فل ي تااااااو التااااااس تماااااات ي  لاااااا  اللااااااتل ة   والتااااااس تماااااال    لتل لاااااا  لاااااا  
الف لياااااا  تاااا     رااااف   ااااا ولفونااااا وماااااالولا الاااانت وال ااااوف وال ااااوا واللف ااااا 
 ومفحا لن تقني ا التل ية الرفى .

والااااااننة   : تلتلاااااا  ح ااااااف ا اااااا قا  اااااافال  الااااااا  ا ال اااااان حس  ت الذكيااااااةالتقنيااااااا -5
 لااا   ماااة الللااا لة ال ااا ف   ل تل اااية قاااس الل اااف اللااا يض وتماااتر ة  تااا    الر ياااف 
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واماااااا  قااااااس تل ااااااية ال  اااااا ا والااااااتل ة الااااااااتس والااااااتل ة حاااااان  لاااااا    إا ت ااااااون مااااااار 
ال اااااافال   اااااا يقا ل لااااااتل ة تتاااااا    اللااااااتل ة وتمت تااااااف  رماااااا طر وت اااااا ي ا متتاااااا ف  

 ماااااو   مااااا   الللفقاااااا ال اااااليلا   و اااااالي ي اااااون اللاااااتل ة  ااااا  فًا ح اااااف تل اااااية ن
 .(40  0988  ح   الل ي     ن مو 

 األسباب التي  دت إلى استعمال التقنيات التربوية : 

 النمو المعرفي :-1
ال يااااا    ال  ياااااف  قاااااس  ااااان  الللفقاااااا وتماااااوف ومااااا    نق الااااا   ل اااااا لاللاااااا التف ياااااا 

 قس لت  لا ولم يف  ماا التموف ت  ا   لو ا قس ا لل ة  ااا :
  ي    ل ة اللل ول ا . -
 ل   ا ح ليا   ي   .نالوف  -
 امتل اض تر   ا وت ني  ا   ي   ل للفقا . -
 ا ت  ف تقني ا تف ويا   ي   . -
اتمااااا ه  مااااا اف تااااا فيو ال  اااااا اللف ياااااا  الااااا ف تماااااويف اللاااااتل ة قاااااس لو اااااوح ا  -2

ال  ااااا اللف ياااااا وآ ا الااااا  قاااااس الناااااوالس الللفقيااااا واللال فياااااا   وللوا الاااااا التناااااوه قاااااس 
 ا اللل ول ا اللتنوحا لتلقيقال  .الم اف التف ويا وامتر اة تقني 

   : مينالفروق الفردية لممتعم -3

يرت  اااااون قاااااس الق   يااااا ا ماااااس لااااان حااااا   لااااان اللتل لاااااين ايت اااااون ال اااااف ال ف        
واللوامااااااااا  وا ماااااااااتل ا اا واللياااااااااو  وا ت  مااااااااا ا   ق اااااااااً  حااااااااان ا رااااااااات ف قاااااااااس 
الللااااااااف ال لنااااااااس والللااااااااف اللق ااااااااس   ولاااااااان الللاااااااافوف  ن لتاااااااا  ا ال اااااااافوت ال ف يااااااااا 

ً  قااااااس اللفل اااااااا ا  ت ا يااااااا   رااااااة يتااااااوالف نالوفمااااااا   تاااااا   ل لااااااون قاااااااس تنالااااااف   ااااااي
اللفالاااااااا  اللتومااااااااما ق لر نويااااااااا وال  لليااااااااا . ولاااااااااا قاااااااا ن لاللااااااااا اللل ااااااااة ت اااااااا   لاااااااان 
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اللفل اااااااا ا  ت ا ياااااااا  لوا الاااااااا لتااااااا  ا ال ااااااافوت ال ف ياااااااا  اااااااين اللتل لاااااااين   ماااااااتر اة 
 التقني ا التف ويا .

 االرتقاء بنوعية المعمم : -4

لل اااااااة قاااااااس الل اااااااف اللااااااا لس حااااااا   لااااااان التلااااااا ي ا لنالااااااا  التماااااااوف قاااااااس يوا اااااااو ال     
تقنياااااا ا اللل ولااااااا ا وا حاااااا ة ونالاااااااوف   الاااااا   وومااااااا    لت اااااا      تماااااااوف ق ماااااا ا التل اااااااية 
قاااااااس تل يااااااا   وف اللل اااااااة واللاااااااتل ة واللااااااانال  الااااااااي ماااااااو تاااااااف ا  يناللااااااا   قااااااا للل ة   ااااااا   

ويلاااا   ت في ااااو ارنااااا ا  احاااا ا ر   اااا  الر لااااا   ي ااااس   لتي  اااا ا اللل ياااااا التل يليااااا  اااا  ياااا ف 
الر لاااااا للمااااا يف  التماااااوفاا التاااااس تلااااا ض قااااااس الل تللااااا ا التاااااس تلناااااف  تلقيااااات ا ماااااا اف 

 .(44؛ ت0986  ال ن ؛ الت ل ا ل تف يا اللل  ف  

 زيادة اهتمام المتعممين وجذبهم إلى الدرس : -5

التقنيااااااااااا ا والومااااااااااا    و مااااااااااا لي  اللااااااااااافل ال  يااااااااااا   ت اااااااااااون لتااااااااااااو ا  اماااااااااااتلل     
ل لتل لاااااااين ت اااااااا  امتلااااااا لالة وترياااااااف انت ااااااا مالة إلاااااااف لااااااا    الااااااا فو   وت يااااااا  لااااااان رااااااافوتالة 
اللل ول تيااااااا   ماااااايل  وان مااااااار اللااااااوا  ت ااااااون لقتفنااااااا   ل ااااااوا وال ااااااوف  والاااااانت   يتااااااي  

 لاااااين للااااا  ي يااااا  اللتااااا ف ا لفياااااا ارتيااااا ف الر اااااف  ومفيقاااااا الاااااتل ة وققاااااً  للياااااو  و ااااا فاا اللتل
ل لتل لااااااااين ويماااااااال  لالااااااااة   ناااااااا ا وت ااااااااوين الل اااااااا مية الماااااااا يلا والتاااااااا في  ح يالاااااااا  ا ي   يااااااااا 

 وامتر الال  .

 انخفاض الكفاءة في العممية التعميمية :

تتااااال  اللل ياااااا التل يلياااااا ح اااااف الل يااااا  لااااان ال وانااااا  اللف  اااااا وقاااااس  ااااا    نااااا  ن ااااا  
ق  اااااااا ًا   ق لت لياااااااااا يتماااااااااف ون لااااااااان الل فماااااااااا   والم  اااااااااا الااااااااااين ينتالاااااااااون لااااااااان لفل اااااااااا   
يتااااااأ  لون لاااااا  اللفل ااااااا ال  ياااااا     ق ااااااً  حاااااان تن مااااااس اللل لااااااين للنااااااة  ماااااا اف التف يااااااا 
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ح ااااااااف تل ااااااااي  اللل ولاااااااا ا ول نالاااااااا   التااااااااس ناااااااا  ى  الاااااااا  التف ويااااااااون   ويتف اااااااا  ا متلاااااااا ة
لاااا  وامااااتا  فم  لاااان ا اااا  ا لتلاااا ن . ولالاااااا   اااا   امااااتر اة التقنياااا ا  اااافوف  قااااس  ااااوا 

تقت ااااااايو النااااااافوف الل لياااااااا  رااااااا ف  الااااااا واق  واللياااااااو  لااااااا ى اللتل لاااااااين ولفاحااااااا   حن اااااااف 
  اللي اااااا ال اااااا  والتتاااااويت لااااا يالة وت اااااوين اللالااااا فاا المااااا يلا وتنلياااااا القااااا ف  ح اااااف الت  ياااااف

 2111 :  21) . 

 تصنيف التقنيات التربوية : لمبحث الثاني :ا

  واًل : عمى  ساس الحواس المستممة لمخبرة :

التقنياااااااااا ا ال  اااااااااافيا : وتتاااااااااال  الل ااااااااااوفاا   ال ولاااااااااا ا   الماااااااااا وفاا : الرتاااااااااا يا    -
اللاااااااافل (   الراااااااافا م   الو فيااااااااا   ال الف   يااااااااا   الل ن ميماااااااايا   ال يتيااااااااا   ال يااااااااو  

ال ااااااوف   ا قاااااا ة الر  تااااااا واللتلف ااااااا و قاااااا ة ال ياااااا يو   التاااااافا   ال اااااافاا الف اااااايا   
 والل مل ا .

التقنيااااااا ا المااااااالليا :  ااااااا لفلو  ال  نياااااااا   الفا ياااااااو   ا ااحاااااااا   التمااااااا ي ا ال اااااااوتيا  -
 واللوميقيا .

 ال  فيا :   لق ة الن مقا وال فال  الت   يونيا   وال ي يو . –التقني ا الملليا  -

 حصول عمى التقنيات : ثانيًا : طريقة ال

 تقني ا   م   . -
 تقني ا ل نلا . -

 ثالثًا : إمكانية االستفادة من معموماتها :

 ل  تف  :   ل وف   والل مل ا   وال فاا الف يا والرفا م . -
   والتفا     والل  فاا   وا فات الل مو  . وم ما   ال   :   لق ة -
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 مساهمتها في التعميم :: الخبرات التي توفرها ودرجة رابعاً 

إا افت اااااا   نيف الر اااااافاا قااااااس   لراااااافوم الر ااااااف    ؛و اااااا   تاااااا ف      ف ياااااا  إلااااااف ت اااااا
ح ااااف حاااا   لاااان الل اااا  س لنالاااا  حاااا   اللااااواو اللماااا ملا قااااس الااااتل ة   ال ف يااااا قااااس الااااتل ة   
حااااااا   اللاااااااواو اللمااااااات لا ل ر اااااااف    م يلاااااااا اللااااااات ة وت ف اااااااو قاااااااس الللاااااااف و ف اااااااا رق قتاااااااو   

الر ااااااف  الوا ليااااااا قااااااس   حاااااا    م لاااااان الق حاااااا   إلااااااف القلااااااا إا تت ااااااونويتاااااا فى ماااااااا اللراااااافو 
  ليااااااض إن الااااااتل ة   لللاااااا  مااااااو  ق اااااا  وار ااااااا إا تتااااااتفي قيااااااو اللااااااواو   قااااااا قااااااس الالاااااافة

اماااات ة الر ااااف    لاااااا ي ااااون ماااااا ا ماااا و  لر ليااااً  قااااس تل ااااية الم اااا   احتلاااا  ًا ح ااااف الر ااااف  
ة إلااااااف  لااااااا الالاااااافة تقاااااا  حاااااا   اللااااااواو الوا ليااااااا والنلاااااا اى والتلرياااااا  لق ااااااا ر اااااافتالة و  لتقاااااا 

اللماااات لا ل ر ااااف    ويف اااا  قااااس تل ااااية ال  اااا ف ح ااااف الل ااااف اا   فلااااو  ل نيااااا ققاااام ( ل رااااف  
 ر فتالة و  يلت  ون إلف تو يل ا  و ا ال   حل يا .

 مساهمة الحواس في التعمم :

 تمالة اللواو  نم  للينا قس التل ة وا تم   الر فاا و ل  يأتس :
 % لن الر فاا اللتل لا .83 نم ا  ال  ف : يمالة -
 % لن الر فاا اللتل لا .00المل  : يمالة  نم ا  -
 % لن الر فاا اللتل لا .5,4التة : يمالة  نم ا  -
 % لن الر فاا اللتل لا .5,0ال لو : يمالة  نم ا  -

 يتا ف اللتل ة :  نم  الت  ن اللواو   لر فاا :

 % لل   ف ر قس  ت   .01 -
 ا رفين .% لل  مللو لن 21 -
 % لل  ت م ر  لينو .31 -
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 % لل  مللو وت م ر .51 -
 % لل  فوار  و ل ض  و ا رفين .71 -
 . (75: 2101     في% لل  يقولو ويتل ض  و قس التم يت اللل س91 -

  همية التقنيات التربوية :

تاااااااوقف التقنيااااااا ا التف وياااااااا الر ااااااافاا اللمااااااايا التاااااااس ي ااااااال  تلقيقالااااااا  قاااااااس اللاااااااوا        
الم يلياااااا ل ر اااااف  التل يلياااااا   وتت ااااا و  اللوا ااااات التاااااس تلتااااافل حل ياااااا التل اااااية   و ااااا    ااااا  
ر ااااااافاا التف ياااااااا وح اااااااة الااااااان و  ن ل تقنيااااااا ا التف وياااااااا  ملياااااااا قاااااااس حل ياااااااا الاااااااتل ة والتااااااا في  

 يل ن اي   م    لنق م ا تيا :

ية الت  اااااا  ح ااااااف ال  نيااااااا وحيو الاااااا  : تلقاااااات الماااااا و الماااااا ية ل ناااااا ا اللاااااا ف  ا والل اااااا م -
  ل  توقفر لن ر فاا لميا ت م  اللل نس ل ل  ن التس يلتويال  ال فو .

ت لااااااا  التل اااااااية   قاااااااف  رااااااافا : إا إن الاااااااتل ة   ماااااااتر اة التقنيااااااا ا يتاااااااا فر اللاااااااتل ة وي اااااااون  -
  يااااا  التلااااافل ل نماااااي ن ح اااااو التل اااااية الل ناااااس ح اااااف  مااااا و الل ااااان والت قاااااس  و الاااااتل ة 

 ال  نس .
ن : إن امااااااتر اة التقنياااااا ا قااااااس الاااااا فو  لاااااافل قااااااي ة  و إراااااا ف  امتلاااااا ة وانت اااااا ر اللتل لااااااي -

تااااااااافح نلاااااااااواى  و  اااااااااوف   و لاااااااااوا  ل ااااااااا ف   و ل اااااااااوف   و تتااااااااا ي   ااااااااافت ليااااااااا في 
لااااان التقنيااااا ا التاااااس تماااااتر ة وا مااااا ه ح اااااف للتوي تاااااو لااااان اللل ولااااا ا  و  ياااااف الاااااي 

 تااااااي لو ااااااو لتقاااااا ية اللاااااا    التل يليااااااا تتاااااا   إراااااا ف  ل لتل لااااااين وتل اااااا مة ح ااااااف ا نت اااااا ر 
 ولوا  تل يليا .تل ة  ل  يت قونو لن  ق  ف وا م

إراااااااا ف  النتاااااااا م الااااااااااتس ل لتل لااااااااين : ي ااااااااون  وف اللااااااااتل ة قااااااااس حاااااااافل لاااااااا    الاااااااا فو  -
الللتلاااااااا  ح ااااااااف ال  نيااااااااا والل اااااااان ماااااااا  يً    ول اااااااان   مااااااااتر اة التقنياااااااا ا التف ويااااااااا يتاااااااا ح 
ل لاااااتل ة قف اااااا اللتااااا ف ا ا ي   ياااااا قاااااس اللو اااااف التل يلاااااس ماااااواا  تل يااااا  اللو اااااوح ا 
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التااااااس يف ااااااا  اللاااااااتل ة التلاااااافف ح يالااااااا  حنااااااا  لتاااااا م   اللااااااا    الللفو اااااااا  و ا ماااااااتل ه 
إليالاااااا   و فوايااااااا لاااااا  مااااااللو  و تاااااا م ر    و لن  تااااااتال   و ال لااااااض حاااااان ا   اااااا ا لماااااا  ا 

   ي   تريفم  امتر اة التقني ا ترت لو وه الر ف  .
ياااا  لاااا ى التااااأريف قااااس ا ت  ماااا ا : ي اااال  التااااأريف ح ااااف ا ت  ماااا ا الل نيااااا  و ااااا مو  -

اللتل لاااااااين   ل ااااااان ال لااااااا ض  ر تاااااااا  ن التقنيااااااا ا التف وياااااااا  مااااااايل  ا قااااااا ة اللتلف اااااااا 
والت   ياااااااون والااااااافل ا التل يلياااااااا لالااااااا  القااااااا ف  ح اااااااف التاااااااأريف ح اااااااف المااااااا وي  تلااااااا ي   و 

 ت ييف ا ت  م ا .
تنلياااااااا ا ماااااااتلفاف قاااااااس الت  ياااااااف : إن تقااااااا ية الر ااااااافاا اللياااااااا   ماااااااتر اة التقنيااااااا ا يرياااااااف  -

اللاااااااتل ة وت ل اااااااو يتااااااا    ال  اااااااف قيلااااااا  يقااااااا ة  ل لاااااااو لااااااان لقااااااا  ت و لااااااا اض قاااااااس امتلااااااا ة 
 لو وح ا لتنوحا .

لاااااا    الااااااا فو   ماااااااتر اة التقنيااااااا ا تمااااااالي  حل ياااااااا الاااااااتل ة ل لل ااااااة واللاااااااتل ة : إن تقااااااا ية  -
يماااااال  حل ياااااا التااااافح ح اااااف اللل اااااة وحل ياااااا ال الاااااة ح اااااف اللاااااتل ة   و اااااالي يتلقااااات تل اااااة 

  ق     ال      وو ا ا  ف .
وه قااااااااس الر اااااااافاا التل يليااااااااا : ي اااااااا ل  الل اااااااا  التل ااااااااية الللتلاااااااا  ح ااااااااف المفيقااااااااا التناااااااا -

ل ت  ااااا  ح اااااف ال  نيااااا   ول ااااان   ماااااتر اة التقنيااااا ا يتلقااااات تناااااوه قاااااس الر ااااافاا التل يلياااااا 
الل اااااااا  ويل اااااااا  ل لااااااااتل ة اللوا ااااااااف التل يليااااااااا التااااااااس تااااااااوقف ل لااااااااتل ة ل اااااااا  ف لتنوحااااااااا 

 . (56؛ ت2111  ح ي  ؛ ل ر فاا واللل ول ا

 التقنيات التربوية : فوائد
 تنليا الف  ا قس ل  ا متم ه وا مت ت ف واللل  . -
 التتويت و ي    النت م . -
 تومي  ل    اللواو اللم ملا قس امتق    الر فاا . -
 تل ي  الل  ا  ين اللل ة واللتل ة . -
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 اللم ح   قس ت  و  لت    النمت حن  اللتل ة   لت ت   و يفم  . -
 واللتل ة .توقيف و ا اللل ة  -
 تيميف حل يا التل ة . -
 اللم ح   ح ف تو ي  الل  ا  ين لو وح ا ال فو والوا   . -
 تم ح  اللل ة قس امت فاي الق وف قس اللوا  ال فاميا . -
تط اااااااا  تر اااااااايا اللااااااااتل ة وتماااااااا ح ر ح ااااااااف ت اااااااا و   لاااااااال اللتاااااااا    الن ماااااااايا  -

 . (87  2119  ل  ن      (25  : 211  اللي ا     لر   

 :  نواع التقنيات التربوية 

التقنيااااا ا المااااالليا : ال الااااا   التاااااس تنقااااا  اللل ولااااا ا ح اااااف ال اااااوا ل لتل لاااااين  -  
وتااااااااا  ا   مليتالااااااااا  لاااااااااا  ا  الااااااااا   ال  ااااااااافيا . تتاااااااااال    الفا ياااااااااو   اللماااااااااا     

 الال تف   ا ااحا الل فميا   لرت فاا ال  ا ( .

 مميزات التقنيات السمعية :

 . مالولا توقفم  قس  ي ل  ن وو ا -
 إل  نيا تم ي  اللل ول ا و رال  ح ف ارت ف  نواحال  . -
 يمال  تت ي ال  وامتر الال  . -
تماااااتلل  ل ااااافال تل يلياااااا لرااااا    ال اااااوا   النمااااات   الل ااااان وا ماااااتنال ف    -

 تل ية  ل ف ال  ف ( وح  يا     ل  ة و  للوميقف ( .
ح     -   رال  .إل  نيا نمخ التفما التم ي يا والور  قيا  ت   ا  ميما وا 

ير مااااا  ل ماااااا المااااال    ينقااااا  اللل ولااااا ا التف وياااااا إلاااااف اللاااااتل ة   ويماااااالة قاااااس  الفا ياااااو :
تااااااا في  ري لاااااااو ول ف  تاااااااو اللمااااااايا الرااااااافى ل  الاااااااة وا  فاي وا  ت ااااااا ف وا  ااااااا اه   وينلاااااااس 
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  فاتاااااو واماااااتل ا ر لنمااااات و ت  اااااا ال  لااااا ا وت اااااوين ال لااااا  وتفتيااااا  ا يااااا ا القفآنياااااا وتف يااااا  
س   و ناااااواه النتاااااما التاااااس تتم ااااا  لااااان اللاااااتل ة اللتااااا ف ا اللياااااا ال ل لاااااا الن تاااااي  وال ااااا ن

 . وال فوو التس ت ض لن ر   الفا يو ح ف نوحين ف يمين :

ماااااااااس  فوو ح لاااااااااا   تت ااااااااالن للتويااااااااا ا اللنااااااااا م   : دروس معموماااااااااات عاماااااااااة -0
 ال فاميا  مفيقا ل  تف  .

 وماااااااا ما  و  ااااااااا  : تاااااااافت م افت  مااااااااً  ل  تاااااااافًا   للناااااااا م  ال فاماااااااايا  دروس منهجيااااااااة -2
 لرت ف  لن اللل لين اللالف  الل ف ين لالاا ال فل .

 المميزات التربوية لمتعميم بالراديو :

 للين تل يلس ل لل ة واللتل ة . -0
 ي ض ال فوو واللوا  التل يليا و  يمتق   آفاا اللتل لين آنيً  . -2
  للو ااااااوح ا ارتياااااا ف اللل ااااااة  اااااا لفا يو يقااااااوة ح ااااااف  ماااااا و للاااااا فف وريقااااااا ال اااااا ا  -3

ا ااحياااااا و ااااا تال    للنااااا م  ال فامااااايا وح  تالااااا    ل ي اااااا التل يلياااااا ل لتل لاااااين الااااااين 
 يمتق  ونال  .

التل اااااااااية  ااااااااا لفا يو ماااااااااو م مااااااااا ا لت  ل اااااااااا لااااااااان الااااااااا فوو   لااااااااااا يتم ااااااااا  توا ااااااااا   -4
 اللتل لين ل  لواحي  و و  ا  رال  لن ا ااحا .

تلتلاااااا  الاااااا فوو ا ااحيااااااا ح ااااااف لااااااض وتنليااااااا ل مااااااا الترياااااا  ل لتل لااااااين   ول اااااان  -5
 ا لااااااً  تتم اااااا  ا ماااااات     لاااااان اللليناااااا ا اللف يااااااا التااااااس الل اااااا مية اللف يااااااا ال  ياااااا   

 تت  ل  قس تق ية  وف  ملليا وا لا ل لتل ة .
رماااااا التل اااااية  ااااا لفا يو   وللتااااااوى الااااا فوو و ي ياااااا تن يااااااام  ت اااااون لل ولاااااا للل ااااااة  -6

 ل  نيااااااا التلاااااا ون والت  حاااااا  للالاااااا  قااااااس ت  لاااااا  اللاااااانال  ال فامااااااس و م اقااااااو ال ااااااف 
 لن ليض :
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 الت فيخ :  لن ول      لو وه يااه . -  
 لو   لرت ف لللتوى     فو تل يلس . -  

يقاااااوة لل اااااة ال اااااف  تاااااوقيف حااااا   لااااان اللتم  ااااا ا   ااااا  اماااااتق    ال اااااض  ااااا لفا يو ل ااااا فوو  *
 التل يليا لنال  :

 ف تق ة وتتفح قس ال فو .ال  ل ا الال لا التس مو  -0

 ال اااااوف والفماااااوة والرااااافا م والنلااااا اى التقنيااااا ا الرااااافى التاااااس تماااااالة قاااااس تو اااااي  الااااا فو
 . (54؛ 2119وارفون ؛    ال فايف والل  مية التس متق ة قس ال فو 

حااااااااا    تقااااااااا يلال  لااااااااا  ا لت ااااااااا ن  ل ايااااااااا   اللمااااااااا   : تقنياااااااااا تمااااااااال   تمااااااااا ي  الر ااااااااافاا وا 
ل  ني ا التل ة  فق   و ر ل   و ت   ال وا . وا 

ول لماااااااااا   امليااااااااااا ر  ااااااااااا حناااااااااا  امااااااااااتر الو لاااااااااا  حاااااااااافل ال ااااااااااوف والتاااااااااا  قي ا 
والمااااا ي اا   إا يل ااااان  فل اااااا تو ياااااا ال اااااوا لت الناااااً  لااااا  اللااااافل ليلااااا  لااااا  اللل اااااة 

 ق ً  حن إل  نيا :

 تم ي  لو وح ا لتل    ون واا ول ق ا نق تيا و فال  ولل  فاا . -
ح    ا متل ه قس  و  ا  رفى .إل  نيا ا متل ه إلف التم ي ا ل  -   تف    وا 
 مالولا ولفونا التم ي  وا  التو والتل ة قس ا متل ه إلف اللوا  اللم  ا . -
يتااااااااي  قف ااااااااا  حاااااااا ا  اللااااااااوا  ال فاماااااااايا وارتياااااااا ف  ق اااااااا  اللل لااااااااين والتماااااااا ي  لالااااااااة  -

 وا لت  ن  ر فاتالة وتق يلال  ل  ف ح   لل ن لن اللتل لين .
التااااااس   ياااااات اة  رالاااااا  لاااااا   اااااا و  الاااااا فوو قااااااس الل فمااااااا  و  تماااااا ي  اللااااااوا  ال فاماااااايا -

 اللتل لين اللمت ي ين لن الر ف  .
 يمالة  ت في  ل ما المل  ح ف النمت وال  ن ولمن ا    ا . -
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 ي ي  قس تل ية ال   ا وت و  القفآن ال فية واللوميقف والن تي  . -
 ي ر     ا لن لننولا ا ااحا الل فميا ولرت فاا ال   ا . -

 االذاعة المدرسية :

التقنياااااااا ح ااااااااف اماااااااتر اة لاااااااا ي  لااااااان التمااااااا ي ا الماااااااالليا وال اااااااض ا ااحااااااااس تلتلااااااا  
الل  تاااااف   اللاااااس ( وتقااااا يلال  قاااااس قتااااافاا لتلااااا    إلاااااف اللتل لاااااين لتلقيااااات  مااااا اف تل يلياااااا 

لااااا   و إلاااااف حااااا    ااااا وف قاااااس وتف وياااااا وتفقيالياااااا وافتااااا  يا لو الاااااا إلاااااف  اااااف  فاماااااس وا
 (.85-83: 2101آن وال  .   في   

 :مختبرات المغات 

تتااااا   ماااااار التقنياااااا وماااااي ا مااااالليا ح اااااف تااااا   لرت اااااف لااااا و   لااااا   لااااان اللمااااا  ا 
تل اااان لاااان امااااتل ه حاااا   لاااان اللتل لااااين إلااااف اللاااا    قااااس آن والاااا  يماااايمف   ح يالاااا  ح ااااف 
لولااااااا الااااااتل ة الاااااا ة اللتل لااااااين اللل ااااااة   إا يماااااال    لماااااال ه ويل اااااان لراااااا م تالة  قاااااافا ًا  و 

ف ااااااااا ماااااااال ه اللتل لااااااااين وتقااااااااويلالة وتماااااااال   تاااااااا في  ل مااااااااا الماااااااال   ليلااااااااً    وتتااااااااي  ق
وا  اااااااا  ا وتلاااااااافف لراااااااا فى اللاااااااافوف والنماااااااات وت ااااااااوين الل اااااااا فاا والتماااااااا ي  واح  تااااااااو 
ولق فنتااااااااو   لتماااااااا ي   و ا  اا ال اااااااالي    ويماااااااال  لرت اااااااافاا ال  ااااااااا    راااااااا   الت   يااااااااون 

ل  ااااااا المااااااللس ( وال ياااااا يو لي اااااا   اا  مليااااااا   يااااااف  قااااااس التل ااااااية ويماااااالف الو    لرت ااااااف ا
   في ( . – ل  الر نس قيملف  اا   لرت ف ال  ا المل  

 التقنيات البصرية : - ب
: تقنيااااااا   يلااااااا   يمااااااال  الل ااااااو  ح يالاااااا  والتل لاااااا  للالاااااا    لو ااااااو   قااااااس  الموحااااااات -0

 اااااااا   ااااااااف  فامااااااااس   تمااااااااتر ة قااااااااس اللااااااااوا  التل يليااااااااا اللتنوحااااااااا   وقااااااااس لمااااااااتوي ا 
  ون ح ف  نواه   لنال  :الم  ا اللق يا والتل يليا اللرت  ا   وت
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: لولاااااا ل ااااانوحا لااااان الرتااااا    ااا لمااااا لا ر  تاااااا تلرااااا  ر راااااا  السااااابورة الثابتاااااة -  
 ف ااااااااا ه ال ااااااااا اف اللل قاااااااااا ح ياااااااااو   وت اااااااااون ح اااااااااف افت ااااااااا ه لن مااااااااا  للماااااااااتوى نناااااااااف 

 اللتل لين .
: ماااااس لااااان الناااااوه اللتلااااافي   يل ااااان نق اااااو لااااان ل ااااا ن إلاااااف  السااااابورة ذات الاااااوجهين -  

آراااااف   ل اااااون لااااان و الاااااين رتااااا يين لر تاااااين لااااان الومااااام ح اااااف ل لااااا    وياااااوقف مااااااا 
   يف  ل لل ة واللتل ة قس ال ت  ا والفمة .ال وح لفونا 

  ققيا  و و    فاا ح ف ال  ن ين : ت ون لف تال   السبورة المنزلقة األفقية - ى
: ت ااااون لف تالاااا  حلو يااااا  و ااااو    اااافاا  ي ااااً  تماااا ح   لساااابورة المنزلقااااة العموديااااةا -  

قااااااس ماااااال ال  . وماااااااين النااااااوحين يمااااااتر ل ن لتااااااوقيف لماااااا ل ا إ اااااا قيا ل ماااااا وفاا   
اللرت اااافاا والق حاااا ا ال  اااافى التااااس تمااااتر ة قيالاااا  ل لوحااااا لاااان لولاااا ا تمااااتر ة قااااس 

 .م ي اا و يفم اللفل  لر   ت ت ا حفل  ال   الوقفمي  والت  قي ا وال
تتااااا و المااااا وفاا الل  ياااااا   ول ااااان ي ااااا ف إليالااااا  مااااات ف  لااااان :  السااااابورة ذات الساااااتارة - ه

وت ياااااااا  اللل ااااااااة قااااااااس تالي ااااااااا اللو ااااااااوح ا واللرمماااااااا ا  ح ااااااااف  التالاااااااا  ا ل ليااااااااا   
راااااااف وققاااااااً  والفماااااااوة   ااااااا    اياااااااا الااااااا فو  لياااااااض تلااااااافل ل لتل لاااااااين والااااااا ًا  لااااااا  ا 

 (012: 2101للتم   ا ال فو والتفح    في   

ومناااااا ي  نااااااواه  راااااافى لاااااان ال ولاااااا ا  يااااااف الرتاااااا يا   لنالاااااا  ال ولاااااا ا الل ن ميماااااايا   
وال ولاااااااااا ا الو فيااااااااااا وال ولاااااااااا ا ال الف   يااااااااااا   وال ولاااااااااا ا ال يتيااااااااااا   ولولاااااااااا ا ال يااااااااااو    

 ولول ا اللفل و يفم  .
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 مزايا الموحات :

 لفونا ا متر اة ل لل ة واللتل ة . -0
اللاااااتل ة حنااااا ل  يلمااااي اللاااااتل ة الم  تااااايف   تلاااا   لااااان التقنياااا ا التاااااس تلاااااتت ان لاااا  ا  -2

  و الق ة  قو  ويفمة الل    التل يليا ح ف ال وح .
   تتم     ال    و   واا  متر الال  . -3
 لفونا ا متلل   وا فاا التل ي  وا   قا . -4
 مالولا امتلل   وم    إي  ح   للوان وال وف والت    والفموة . -5
 لنقر  التف ي  .لال  ل  ن ر  ا و  تلت ى إلف ا -6

 عيوب الموحات :

 .لت  ال     لمتر ة قس لو وه لرت فتت يف اللل ول ا اللر تا ح يال    إا ي -0
يتم ااااااا  لااااااان اللل اااااااة الل اااااااوف إلاااااااف الق حاااااااا   ااااااا  و اااااااا الل اااااااا ال فامااااااايا   حنااااااا ل   -2

 ناااااو ي اااااي   ااااا ا يلتااااا ى إلاااااف تالي اااااا الفماااااوة الللقااااا     وال ت  اااااا اللمولاااااا ح يالااااا  وا   ق
 و   يف لن و ا ال ف 

يتم اااااااا  لاااااااان اللل ااااااااة إ اف  نالاااااااافر ت اااااااا ر اللتل لااااااااين للاااااااا   اااااااا  يتااااااااي  ال ف ااااااااا  راااااااا ف   -3
 اللت ح   ميل  قس اللفال  ال فاميا الولف .

تتلااااا   اللو اااااوح ا اللر تاااااا ح اااااف ال ولاااااا  ق   ياااااا اللل اااااة قاااااس تفتيااااا  المااااا وف   لياااااض  -4
 تريف انت  ر اللتل ة   وتتم   الرم اللمن الوا   ال لي  .

لااااااا ة المااااااا وف  ياااااااط ي إلاااااااف ل ااااااا   ااااااا ا لااااااان اللل ولااااااا ا والتااااااا    و اااااااوف اللل اااااااة   -5
 وال ت  ا حن اللتل لين .

ال ااااااوف التل يليااااااا : تلاااااا   لاااااان تقنياااااا ا التل ااااااية التااااااس يمااااااتر لال  اللل ااااااة قااااااس اي اااااا ح  -2
ال رياااااااف لااااااان اللل ولااااااا ا التاااااااس  ااااااا    يماااااااتمي  اللاااااااتل ة إ فا الااااااا  لااااااان رااااااا   ال ااااااا ة 
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م   و لل اااااااولال  قاااااااس قتااااااافاا  لنياااااااا ال  ناااااااس    و لتااااااا م تال  قاااااااس الم يلاااااااا  لااااااا  ل لااااااا 
ن  ت ل  لغ وو ا و الو    يف  .    يف   و موي ا    و تلت ى إلف الم ف وا 

 الصور في التدريس : مزايا استعمال

تلوياااااااا  الر اااااااافاا والللاااااااا فف الل ااااااااف   إلااااااااف ر اااااااافاا ل  يااااااااا للمومااااااااا و  ل اااااااا ن  -0
 اللتل ة امتيل  ال  وقاللال   ت   وا   و لي  ومفي  .

رااااااا ف  لااااااا  ا ماااااااتم ه والل لناااااااا انت ااااااا ر اللااااااات تااااااا م  -2 ل ة وتتاااااااويقو إلاااااااف الااااااا فو وا 
 وا  فاي الل   ا  ين اللو وح ا .

تل اااان اللل ااااة لاااان ارت اااا ف الو ااااا اللر اااات ل اااا فو  ونالاااا  تل ااااف حاااان ت   ااااي   -3
 ولل ول ا  ريف  .

تماااا ح  اللااااتل ة قااااس قالااااة اللقاااا  ت واللل ولاااا ا والللاااا فف  تاااا     رااااف ق ح يااااا قيلاااا   -4
لن ال ااااااااوف تاااااااا و  اللااااااااتل ة  لل ولاااااااا ا   اااااااافيا لااااااااو حف ااااااااا  تاااااااا   ل نااااااااس ؛ 

 وا لا .
تااااااوقيف لل ولاااااا ا ولقاااااا  ت لااااااة يل  اااااافم  اللااااااتل ة و اااااا  ت ااااااون  يااااااف لماااااا  ا ح ااااااف  -5

  ق ة و تفما   للي ا الق يلا و وف الق    والل ل ا واللوا ض .
 تنلس الق ف  ح ف التليي  واللق فنا والت ميف وا تم   لال ف  التل ة ال  في . -6
تنلااااااس لالااااااا ف  ال لااااااا  والتوريااااااات ل  ااااااوف والورااااااا  ت والل ااااااا  ف الرااااااافى ل لل ولااااااا ا  -7

 .(42؛ت2117 حميا ؛وت ني ال  وتفتي ال  

  سس استعمال الصور في التدريس :

 تلر  ال وف    ا لن اللو وح ا والل  مية ااا الل  ا الل  تف    ل فو . -0
 ل الة ال فاميا .ت ون لن م ا ولتواققا ل  لمتوى اللتل لين و حل فمة ولفا -2
 تت ف   لو وح و  ا التل يف والل ارا . -3
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 تريف قس اللتل ة ا متل ة والتم ط  واللن  تا . -4
 ت ون لتن مقا قس    ا ال  ول ون تال  و لوانال  . -5
 تل ف حن ت   ي  يفا  لن اللتل لين إ فا ال  . -6
يقاااا ا الن مقااااا والفلااااو  ي ااااون حف ااااال  لت النااااً  لاااا  الاااا فو ق ااااً  حاااان حاااافل التل  -7

 ا ت فاا و 
الفماااااااوة الترميمياااااااا : ي  اااااااأ لل اااااااة ال  اااااااا اللف ياااااااا  ي ااااااا ح اللل ولااااااا ا والل ااااااا مية  -3

واللقااااااا  ت ااا الل  اااااااا  لو اااااااوه الااااااا فو إلاااااااف الفماااااااوة الترميمياااااااا ال  في  تيفياااااااا 
واللف لاااااا ا والاااااا وا ف فمااااااة اللاااااافوف واللف اااااا ا والتاااااا    الالن ماااااايا   للر راااااا ا  و 

الل لياااااااااا  للااااااااا  ال الااااااااا   اللي  ني ياااااااااا      و فماااااااااوة ااا ح  اااااااااا   للو اااااااااوح ا 
و  ااااا اا ال ماااااة ال تااااافي   واللف ااااا ا الفي  ااااايا    و  ياااااف الاااااي لااااان اللو اااااوح ا 
التااااااس تتم اااااا  ترماااااايم تو اااااايلس يقااااااوة اللل ااااااة   حاااااا ا م  لماااااا قً     و ت الي ماااااا   و 

 فملال  ح ف الم وف  .

ال اااااوف الللتلاااااا :  اااااوف  و لقمااااا ا للتلاااااا  ياااااف تااااا  قا   يرتف الااااا  ال اااااوا لرااااا   
ال ااااااااوف ال وتو فاقياااااااااا و اااااااااوف الورااااااااا  ت   للرموماااااااا ا ول ااااااااا  ف اللل ولااااااااا ا الرااااااااافى 

    ل ا الل  ا وال فا   وال ت  .

 ل اي  امتر الال  قس الت فيو :

ل  نياااااااا تاااااااوقيف نماااااااخ  -0 يماااااااتر ة ل ت  ااااااا  ح اااااااف لتااااااا  ا ال لااااااا  ال لااااااا نس والل ااااااا نس وا 
 لتل    تلفل قس  و  ا و ل  ن لرت  ا 

وقف قف اااااااا اماااااااتر الال  قاااااااس الق حااااااا ا ال  ياااااااف  إل  نياااااااا حف اااااااال   تااااااا   ل  اااااااف يااااااا -2
 ولح ا    يف  لن اللتل لين قس و ا وال  .
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إل  نيااااااااا اللاااااااافل الل  ااااااااف والل  اااااااا  تااااااااوقف لياااااااا   امااااااااتر الال  قااااااااس تاااااااافح   اااااااا اا  -3
ال الاااااااا   والللاااااااا اا واللناااااااا مت ال  فاقيااااااااا وال يولو يااااااااا وال  اااااااا  يا و  اااااااا اا  مااااااااة 

 ا نم ن والليوان والن  ا و  ال تو ور ي ر .
  إل  نياااااااااااا الل اااااااااااو  ح اااااااااااف ل ااااااااااا  ف اللل ولااااااااااا ا النااااااااااا  ف   نماااااااااااخ لااااااااااان تتاااااااااااي -4

اللرمومااااااا ا التاااااااس  ااااااا ن اماااااااتر الال  للااااااا  ًا قاااااااس اللتااااااا لف والل ت ااااااا ا ولفا ااااااا  
 اللل ول ا التس ي ل  الو و  إليال  .

تماااااااااتر ة  تااااااااا   قلااااااااا   قاااااااااس حااااااااافل نلااااااااا اى لناااااااااواه لااااااااان الرماااااااااوم وال ولااااااااا ا  -5
 . (82: 2117  م لا   ال وتو فاقيا الن  ف  ل لتل لين

وتماااااالف  ي ااااااً    لماااااا وف  ال ااااااو يا تلاااااافل  وامااااااما  الاااااا   يماااااالف    التاااااا  قي ا : -4
ا وقيفمياااااا  (  و  الاااااا   ا مااااااق م قااااااوت الااااااف و   إا يلاااااافل ال ااااااوف التاااااا  قا قااااااوت 
فطوو اللتل لاااااااااين ور اااااااااف نالاااااااااف اللل اااااااااة وتتف ااااااااا   ملياااااااااا ال الااااااااا   قاااااااااس اللاااااااااوا  

اللتل لاااااين  رنااااا ا اللتلااااا    التاااااس يل ااااان حف اااااال   و اااااوح   وتاااااوقف ل لل اااااة لوا الاااااا 
 اللفل .

 مزايا الشفافيات :

إل  نيااااااااا حاااااااافل اللااااااااوا  التاااااااا  قا الل ونااااااااا و يااااااااف الل ونااااااااا    اااااااا ا    يااااااااف  ح ااااااااف  -0
 . A4 ل ة ال  لا ا حتي  يا  قي و لم لا 

إل  نيااااااا الااااااتل ة  ل ماااااا ا ال الاااااا   تااااااوقف لياااااا   حاااااافل  ااااااوف ل  ااااااف  ل تاااااا  قي ا  -2
 الللفو ا .

ح اااااف ح اااااو المااااا وف    ومااااااا ي يااااا  قاااااس  يماااااتر لال  اللل اااااة وماااااو يوا اااااو اللتل لاااااين -3
ل  نياااااااا  تنلياااااااا الت  حااااااا   يااااااانالة ق اااااااً  حااااااان التلااااااافف ح اااااااف ف و   قلااااااا لالة آنياااااااً  وا 

 الت ايا الفا لا  مالولا .
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 عيوب الشفافيات :

ل الااااا   حف اااااال  ح اااااف اللتل لاااااين اماااااتر الال   تقنياااااا قاااااس التااااا فيو يتلااااا    تتااااا ي  ا -0
   ا وقيفمي  ( الر ت  ال  .

إلاااااااف تاااااااوقيف حااااااا   لااااااان اللتم  ااااااا ا لنالااااااا  تاااااااوقيف ل ااااااا ف تتاااااا ي  ال الااااااا   يلتااااااا ى  -2
 ل م  ا اللت  ا   ال الف  ا ( .

قااااااااس التاااااااا فيو يتم اااااااا  لاااااااان اللل ااااااااة نقاااااااا  امااااااااتر اة اماااااااا و  الق حاااااااا ا اللتلف ااااااااا  -3
ال الاااا   لااااان   حااااا إلاااااف اراااافى وتاااااألين لتم  اااا ا تتااااا ي  ال الاااا   قاااااس  اااا    حاااااا   

نااااااااا ا ق ااااااااً  حااااااااان التلااااااااا  ا تلاااااااافل ال الااااااااا    و الااااااااا    اااااااا اار إلاااااااااف ال ماااااااااف  ر
 . (54: 2111اللي ا    النق 

 البصرية : –التقنيات السمعية  -ج

: تقنيااااااا تل يليااااااا تااااااوقف قاااااافت حاااااافل اللل ولاااااا ا واللقاااااا  ت  التمفزيااااااون التربااااااو  -0
  ياااااااف لااااااان اللتل لاااااااين ماااااااواا قاااااااس واللااااااا اض والو ااااااا     لفوناااااااا   ياااااااف  إلاااااااف حااااااا   

 الق ح ا ال فاميا    و قس ال يوا .

فوو ت اااااااض  ااااااالن لطمماااااااا : تقااااااا ية  ااااااافال   و   الااااااادائرة التمفزيونياااااااة المغمقاااااااة -2   
   و ل فمااااااااا للينااااااااا لاااااااان للمااااااااا    و امااااااااتو يو ل فماااااااا   ح ااااااااف تل يليااااااااا   للااااااااا

 ماااااا ي ر  ااااااا إلااااااف حاااااا   لاااااان الق حاااااا ا ال فاماااااايا اللفت مااااااا  الاااااا  لاااااا و    ااااااأ ال   
 امتق    ت   يونيا .

 مزايا الدائرة التمفزيونية المغمقة :

  حااااا ا لت ف اااااا لااااان اماااااتق    لو اااااوه تل اااااين حااااا   لااااان اللتل لاااااين ال  لماااااين قاااااس  -0
 تل يلس وال  قس و ا وال  .
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 ارت  ف الو ا وال ال  وال   ا . -2
يقاااا ة اللل ااااة الاااا فو للااااف  والاااا    اااا ً  لاااان إحاااا    الاااا فو للاااا   لاااان اللاااافاا يماااا وي  -3

 ح   الق ح ا ال فاميا .
 تق ية  فوو نلوا يا لل   لن اللل لين ا    ا . -4
 ولتل    ل لي  اللتل لين  ون تليي  .توقيف ت فيو لول  لتوا ن  -5

: تت ااااالن  يااااا ة للماااااا ال اااااض تقااااا ية  ااااافال  تل يلياااااا إلاااااف  الااااادائرة التمفزيونياااااة المفتوحاااااة
 لن مت واملا وح لا . تلفل  نواه لن ال فال  التل يليا :

 اااافال  رق قيااااا وح ليااااا  اااالن  و اااا ا للينااااا يااااتة تل ياااا م  لاااان   اااا  اللمااااطولين ح ااااف  -0
ر ااااافاا ح ليااااا ورق قياااااا مااااار القنااااواا وت اااااون  و اااا ا ال اااااض ولوا اااايلال  ح لاااااا تقاااا ة 

   تتل    لقففاا  فاميا للينا .ح لا 
 ااااااافال  تل يلياااااااا يلااااااا م  الت   ياااااااون التف اااااااوي وياااااااتة حف اااااااال   ااااااالن الااااااا واة الفمااااااالس  -2

اللل اااااااة التلااااااافف ح اااااااف  ااااااا و  حااااااافل ماااااااار الااااااا فوو ليتالياااااااأ ولالااااااااا ي ااااااا  ح اااااااف 
 لتم ي ال   و حف ال  ل  تف   لن ال  و  اليولس ل  فوو .

 مزايا استخدام التمفزيون في التدريس :

يل اااااان اللل ااااااة لاااااان امااااااتر اة   رااااااف لاااااان مفيقااااااا والاااااا   قااااااس التاااااا فيو حاااااان مفياااااات  -0
  ا تمااااا ي  تااااا فيو ت اااااي اللااااااوا  وققاااااً  لمااااافت لتلاااااا      للل  ااااافاا ولااااا  اللتاااااا

 ومفيقا اللتفوه و يفم  .
تنلاااااس  مااااا لي  الت اااااويف ال نياااااا اللماااااتر لا قاااااس ال ااااافال  التل يلياااااا لااااا ى اللتل لاااااين  -2

 الل ي  لن اللال فاا والر فاا التس   توقفم  التقني ا الرفى .
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يل اااااااااان  وماااااااااا متال  ت اااااااااا و  الاااااااااانقت قااااااااااس حاااااااااا   اللل لااااااااااين ال  اااااااااا ا   إا يل اااااااااان  -3
ال فامااااايا ح ااااف    ااااف حاااا   لاااان اللتل لاااااين  ا مااااتل نا  ق حاااا ا   يااااف  للاااافل اللااااوا 

 ق ً  حن ت  و  النقت قس اللوا  التل يليا واللرت فاا و يفم  .
يل اااااااا  اللتل لااااااااين  لاااااااا  يرياااااااافر لاااااااا يالة لاااااااان حن  ااااااااف التتااااااااويت وا راااااااا ف  وال  ا يااااااااا  -4

   تم   اللل ول ا والر فاا واللل فف .
مااااااتق    ي لاااااا   ااااااين ال ااااااوا وال ااااااوف  واللف ااااااا قتتاااااافي   رااااااف لاااااان ل مااااااا قااااااس ا -5

 الر فاا .
 .   اتو   قيال  ل افو  و لل لين  ي   ال ض إلف اللن مت ال لي   التس   

 التمفزيون في التدريس : عيوب استعمال

 حفل ال فال  الت   يونيا قس  و  ا  يف ل  لا ل لتل لين . -0
ا ت اااااااا   الماااااااا  س إا   ال اااااااافال  التااااااااس يت ق ماااااااا  اللتل لااااااااين لاااااااان الت   يااااااااون تلاااااااا    -2

 قيال    ال  امنس إ   ونو لمتق ً  لالار ال فال  .يتتفي 

القااااا ة : ال  اااااة ماااااو حااااا   لااااان ال اااااوف اللتم مااااا ا اللتت  لاااااا اللف اااااا ح اااااف تااااافيم -2
تاااااااا  ف ويل اااااااان  ن ي ااااااااون  ااااااااوتس  و  يااااااااف  ااااااااوتس . والقاااااااا ة  أ ل  ماااااااا  الر رااااااااا   
ال اااااااوف    ال ااااااااوا   اللف ااااااااا ( لالاااااااا  تااااااااأريف ل  تااااااااف واي اااااااا  س قااااااااس امااااااااتق    اللااااااااوا  

 يلياااااااا . وتلااااااا م تقنياااااااا لاللاااااااا قاااااااس التااااااا فيو إا تماااااااالة قاااااااس تو اااااااي  الر ااااااافاا إلاااااااف التل
لتااااا م يال    اماااااتر لا قاااااس التف ياااااا وال  للااااا ا واللل مااااا  و نت اااااا الل يااااا  لااااان القااااا ة 

 .(44:  0980  لل ان ؛ التل يليا 
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 مزايا األفالم : 

 ت مااااا  وا ااااا  اللقااااا  ت والناااااوامف تااااا ً  ولف اااااا   لالااااااا يااااا في اللاااااتل ة لو اااااوح تال  -0
  ت   ل  تف .

تماااااااا ح  قااااااااس الت  اااااااا  ح ااااااااف اللااااااااوا   وال اااااااالو  ا قااااااااس الر ااااااااف  ا نماااااااا نيا قالااااااااس  -2
تت ااااااا و  لااااااا و  ال  اااااااف وتلاااااااافل ال اااااااوف ال ليااااااا    ت اااااااويف ال  اااااااا اوال وا     
والرمااااااف    لت اااااا ف  ال يلي  يااااااا وال الاااااا   والقاااااافان اللفافيااااااا   وال ااااااوافض الم يليااااااا 

    ن   فاا وال فا ين وال     .
ولااااااا ا  تااااااا    ماااااااسا  و مااااااافي  وقاااااااس ل لاااااااا ال اااااااوف التاااااااس تتم ااااااا  تلااااااافل اللل  -3

   ت الل اض والو     واللل ول ا .حن م   ت  يفم   و ت  يفم  لتو ي  
تنلاااااس لااااا ى اللتل لاااااين اللاااااو ال نااااااس والتااااااوت ال لااااا لس  لااااا  تنلاااااس لالاااااا فاا إ فاي  -4

 الل   ا  ين اللو وح ا .
  ماااااا و  ل  تااااااف وماااااافي  ت ياااااا  قااااااس إي اااااا   اللل ولاااااا ا والر اااااافاا إلااااااف اللتل لااااااين  -5

 الل  مية والر فاا وا  فاي لل نس الل م ل ا . وتم ح مة قس ت وين
تااااوقف ل لل ااااة لفونااااا   ياااااف  قااااس ارتياااا ف الو ااااا ول ااااا ن اللاااافل  ليااااض يااااتل ن لااااان  -6

 امترل ف م ح ا للينا و  تطرف ح ف   و  ال فوو اليوليا .

 األفالم في التدريس :  سس استخدام

ااا الل  ااااااا  لو ااااااوح ا ال فامااااااا   اللن ماااااا ا للمااااااتوي ا يرتاااااا ف اللل ااااااة القاااااا ة  -0
 اللتل لين ال فاميا والللفيا   وي ون اللل ة ح ف ح ة ت  ي س  للتوي تال  .

ل  فياااااااا والتف وياااااااا   ق اااااااً  حااااااان يتأ ااااااا  اللل اااااااة لااااااان  ااااااا ليا القااااااا ة الل لياااااااا وا -2
يتال  ال نيااااااااا  و ااااااااوح ال ااااااااوا وال ااااااااوف  واللااااااااوان وماااااااافحا لف تالاااااااا    اااااااا   اااااااا ل
 . حف ال 
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 ن ي اااااااااون ل ااااااااا ن اللااااااااافل لن مااااااااا ً  لااااااااان لياااااااااض ل اااااااااة الق حاااااااااا ول ااااااااا ن   اااااااااوو  -3
 اللتل لين وا   ا  الق حا وو   ال ال    و ت تا اللفل .

اللالاااااا فاا ال نياااااااا التااااااس تل نااااااو لااااااان ت اااااا و   لااااااال   ن يتااااااوقف قااااااس اللل اااااااة  لاااااال -4
اللتاااااا  ا التااااااس تلتاااااافل حل يااااااا حاااااافل ال  ااااااة تتل اااااات  تتاااااا ي  ال الاااااا   وحاااااافل 

 ال  ة .
 ا ل  فو وحفل ال  ة تت لن :ي   اللل ة رم -5

 إحم ا لللا لو    حن ال  ة . -  
 تليين ام و  للن  تا للتوي تو . -  
ف ااااام ر ااااافاا ولالااااا فاا اللتل لاااااين المااااا  قا لااااا  لااااا  مااااايلفل ال اااااة لااااان  لااااا اض  - ى

 ولق  ت .
 حفل ال  ة  ون انقم ه . -  

رااااا ف  اللن  تااااا ا واللاااااواف لاااااو         ت رااااايت ال  اااااة لااااا  اللتل لاااااين  لااااا  انتالااااا ا اللااااافل وا 
 .(018-015: 2101   في   لو وح تو 

 تقني ا ا ت    : - 

الالاااااا تف : تقنيااااااا تل يليااااااا تل اااااان لاااااان نقاااااا  ال ااااااوا لاااااان  لاااااا  ن  لياااااا     ويل اااااان  -0
ت  يااااااف ال ااااااوا وا قاااااا    للاااااا  ينقاااااا  ح اااااافر ليمااااااتل  إليااااااو  ل حااااااا لاااااان اللتل لااااااين   
وياااااوقف ات ااااا ً  ل  تااااافًا وياااااطلن نقااااا  اللااااا اض قاااااوف و وحالااااا  وياااااوقف ت اياااااا فا لاااااا   
ويل ااااان تمااااا ي  الل  للااااا ا الال ت ياااااا    ااااا قا  الااااا   لمااااا   والاااااف  ح يالااااا    ويل ااااان 
التلاااا ض ح اااافر لاااا  حاااا    الاااا ا قااااس آن والاااا   لاااا  يتاااا و اماااا و  الناااا واا والل قاااا ا 

 النق تيا .
 ا  ل ف ال ن حيا :  -2
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ا ت اااا  ا والااااتل ة حاااان  لاااا  قااااس حل ياااا ا النقاااا  وال ااااض  نت ااااا حاااان تمااااوف تقنياااا ا
لااااان ل ااااا ن للااااا   إلاااااف  لااااا  ن  رااااافى لرت  اااااا قاااااس اللااااا لة   وياااااتة ت ااااانيلو وو ااااالو قاااااس 

لن نقماااااا لااااا  ح اااااف لااااا اف  اااااوي للاااااين    ماااااتق    اللو ااااا ا ال الفول ن ميمااااايا التاااااس ت ااااار
حااااااا     رالااااااا  إلاااااااف نقماااااااا  رااااااافى لااااااان رااااااا   للمااااااا ا مااااااام   الفل ليقاااااااوة   مااااااات لال  وا 

  يا تمت لال  وت رال  لف   رفى إلف لن مت  ف يا لل    ( . ف 

 :  غراض استعمالها

ف ااااام لنااااا مت لت  حااااا   ح اااااف مااااام  الفل  ومااااا ما الفا ياااااو والت   ياااااون والالااااا تف  -0
 وت   ا اللل ول ا والل م  ا .

فم   (تت ي  نق م ات      -2  .ق   يا لنق  اللل ول ا والر فاا امتق    وا 
 و ي  تال  .لفا  ا الفل  -3
فم لال  . -4   ل  اللل ول ا اللتنوحا لن لن مت لرت  ا لن الل لة وا 

 
 شبكات المعمومات : -3

تتناااااوه التقنيااااا ا التف وياااااا التاااااس تنااااا فى  ااااالن تااااا   ا اللل ولااااا ا  ااااا لتل ة  ومااااا ما 
الل ماااااو  لنالااااا  الل مااااا  ا التر ااااايا  و الل مااااا  ا اللفت ماااااا  اااااأ ال   ا ت ااااا   اللل ياااااا 

تااااااااا   ا اللل ولااااااااا ا الل للياااااااااا   ا نتفناااااااااا (    ي ال ااااااااافال  وا ت ااااااااا   ال ليااااااااا  اللااااااااا ى  
ح اااااااف ومااااااا  م لتلااااااا    تمااااااات ي  لااااااان ر ااااااا  ت ولاااااااواف  ا نتفناااااااا اللتنوحاااااااا لااااااان الل نياااااااا 

 لااااااوض ن اااااايا للاااااا     تقنياااااا ا  ااااااوفيا و ااااااوتيا و قاااااا ة ولااااااوا  تو اااااايليا  نتاااااا ا  ي ااااااا 
 تل يليا تفحف الللفقا ولتم   تال  .

لتل يليااااااااا  اااااااالن  ي ااااااااا تل ونيااااااااا تمااااااااتر ة  تم ياااااااات ل لوحااااااااا لاااااااان ا مااااااااتفاتي ي ا ا
قااااااس التل ااااااية لااااااواف  ا نتفنااااااا . وتلاااااا م ا نتفنااااااا إلاااااا ى التقنياااااا ا ا ي يل اااااان امااااااتر الال  
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  اااا ا ح لااااا  ونالاااا  تاااا  ا   يااااف  لاااان   الاااا   الل ماااا  ا اللفت مااااا   ل ااااال  واللنتتااااف  قااااس 
  قاااااس  ف ااااا ا لرت  اااااا لااااان اللااااا لة والتاااااس ا تااااا  ا  ت يياااااف المااااافت التل يلياااااا اللتلااااا فف ح يالااااا

 الو ا الل  ف  ميل  قس لفال  التل ية ال  للس .

وماااااا الناااااوه لااااان التل ااااية ياااااوقف المااااافت الماااافيلا ل لل ولااااا ا التاااااس تماااا ح  ح اااااف فقااااا  
اللماااااتوى واللقااااا ييو التل يلياااااا ل ااااا  قاااااف    ت لاااااا مفا ااااات التااااا فيو وتوقيفمااااا  ل ااااا ً   ومااااا  

و  الااااااا   الل ماااااااو   ل رتيااااااا ف   إا إن نقماااااااا ا نمااااااا ت ماااااااس اماااااااتر اة لاااااااواف  وال  نااااااا ا
ا ت ااااا  ا وا ت ااااا  ا  ليااااا   اللااااا ى التاااااس تلااااا   التل اااااية اللماااااتلف والتل اااااية حااااان  لااااا    
  رتيااااااا ف لل لاااااااين ا  ااااااا ا يقولاااااااون  تلفياااااااف اللتل لاااااااين   ي ياااااااا الو اااااااو  إلاااااااف اللل ولااااااا ا 
ح ااااااف ماااااافت اللل ولاااااا ا الماااااافيلا   وارتياااااا ف  اااااا ا   لتنوحااااااا توقفماااااا  التاااااا  ا لاااااان انلاااااا ا 

 لل   :الل لة   قا     مت

الل اااااا  ف اللنتااااااوف  ال تفونيااااااً  اللت لااااااا ح ااااااف التاااااا  ا مااااااواا   نااااااا ل اااااا ا ح لياااااااا  -0
 تااااااااا    لرموماااااااااا ا   ورااااااااا  ت    قاااااااااا ة    ااااااااااوف     ااااااااا نس   احلاااااااااا   لوماااااااااايقيا   

 و يفم  .
ل ااااا  ف التااااا  ا اللن  وتياااااا : تتاااااي  ال لاااااض المااااافي  حااااان اللل ولااااا ا اللم و اااااا ح اااااف  -2

(   يل ااااااااان ل   لاااااااااض  Coogle   و ااااااااا  Yahooللف ااااااااا ا ال لاااااااااض  لرااااااااا     يااااااااا مو 
ماااااا وي  لاااااا  الماااااافيقتين ل  لااااااض حاااااان اللل ولاااااا ا انم  ااااااً  لاااااان ال لااااااض حاااااان لو ااااااوه 
حاااا ة رااااة ت ااااييت النماااا ت إلااااف لو ااااوح ا   يقااااا للاااا    لراااا   ال لااااض حاااان ا مااااموف  
قااااس تااااالف الماااااي   قاااااس التاااالف اللف اااااس قاااااس الل اااااف اللاااا يض قاااااس اللااااافات   و ال لاااااض 

 .(76: 2113 ح ي ن   حن   لا ل ت ليا

 

 



 الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 

 
 

043 

 :ال في  ا ل تفونس -3

  ل اااااااا ن اللااااااااتل ة ا ت اااااااا    لااااااااواف  التاااااااا  ا ولفاماااااااا ا ال اااااااا لرين   اللل لااااااااين   ا ماااااااا تا  
اللتر  اااااااااين   ال  للااااااااا ا ولطممااااااااا ا ال لاااااااااض   الل ت ااااااااا ا ولفا ااااااااا  اللل ولااااااااا ا 
ل ل اااااو  ح اااااف  ياااااا ل ااااا  ف  و رااااا ل ا لو اااااو   قاااااس  ي ل ااااا ن قاااااس اللااااا لة يف ااااا  

ل فياااااا  ا ل تفونااااااس الل اااااا نس  و لق  اااااا  رلاااااان اللااااااتل ة الل ااااااو  ح يالاااااا  ح ااااااف راااااا ل ا ا
 الت   ا    و تفم  إلف حنوان ال  لض ح ف ال في  الل  ي لم  م  و .

ا تاااااااتفاي   لنااااااا واا والل قااااااا ا ال فامااااااايا اللتر  اااااااا اللنتاااااااوف  ح اااااااف التااااااا  ا قاااااااس  -4
 الو ا اللقيقس لال   و الل و  ح ف و      لورال  اللت لا ح ف الت  ا .

 -  اليو ال لض :امة النت    التس تو 

التقنيااااااا ا والومااااااا    و مااااااا لي  اللااااااافل ال  يااااااا    اماااااااتلل   ن  نم تااااااافى ال  لرتااااااا      
ت ااااون لتااااو ا ل لتل لااااين ت ااااا  امتلاااا لالة وتريااااف انت اااا مالة إلااااف لاااا    الاااا فو   وت ياااا  لاااان 
رااااافوتالة اللل ول تياااااا   مااااايل  وان ماااااار اللاااااوا  ت اااااون لقتفناااااا   ل اااااوا وال اااااوف  والااااانت   

 لااااااين للاااااا  ي ياااااا  يتااااااي  لفيااااااا ارتياااااا ف الر ااااااف  ومفيقااااااا الااااااتل ة وققااااااً  لليااااااو  و اااااا فاا اللتل
ة الماااااا يلا والتاااااا في  اللتاااااا ف ا ا ي   يااااااا ل لتل لااااااين ويماااااال  لالااااااة   ناااااا ا وت ااااااوين الل اااااا مي

لن ماااااااا ا للمااااااااتوى ن  لااااااااا لاااااااان اللاااااااانال  ال فامااااااااس   و - ليااااااااض ت ااااااااون  ح يالاااااااا  وامااااااااتلل لال 
اللفونااااااااا   إل  نيااااااااا ا مااااااااتر اة -ال ماااااااا ما وولاااااااا   اللل ولاااااااا ا -اللتل لااااااااين وحاااااااا  مة ؛ 

 ااااااو   الت اااااالية   لت نااااااا ال اااااان    لن ماااااا ا الت اااااا ليف   ؛ اف ( وا  اااااا قا والتلاااااا ي  واللاااااا
و ااااااوح اللاااااا      الاااااانت ال ااااااوف    ال ااااااوا   اللااااااوان ( والماااااافحا   مااااااالولا ا مااااااتر اة 

 وال ي نا .
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 :والمراجع المصادر

 ة.0991؛ 2ا ن لننوف ؛  ل   ال ين ؛ لم ن اللف  ؛ ى -0
ت ااااااني ال  ؛ انواحالاااااا  ؛  اااااافي ؛ ر اااااايف ح اااااا و ؛ التقنياااااا ا التف ويااااااا ؛ تموفماااااا  ؛  -2

؛ ى  ياااااااااااااااا التف ياااااااااااااااا ا م مااااااااااااااايا ؛ ال  للاااااااااااااااا اللمتن ااااااااااااااافيا 0ات  م تالااااااااااااااا  ( ؛ م
 ة.2101؛
؛ 0للااااااااا ان ؛ لللاااااااااو   يااااااااا   ؛ الومااااااااا    التل يلياااااااااا ؛ ل    الااااااااا  ؛ وتم يق تالااااااااا  ؛ م -3

 ة.0980لومما الفم لا ؛  يفوا ؛ 
؛  اف 0اللي ااااااااااا   لللاااااااااا  لللااااااااااو  ؛ ت اااااااااالية وانتاااااااااا ى الوماااااااااا    التل يلياااااااااااا ؛ م -4

 ة.2111يف  ل نتف والتو ي  ؛ حل ن ا ف ن ؛ اللم
؛  اف اللماااااااااايف  ل نتااااااااااف والتو ياااااااااا  ؛ 2تقنياااااااااا ا انتاااااااااا ى التاااااااااا  قي ا التل يليااااااااااا ؛ م -5

 ة.2111حل ن ؛ ا ف ن ؛ 
ت نولو ياااااا  التل ااااااية ؛ النتنفيااااااا والتم ياااااات؛  اف اللماااااايف  ل نتااااااف والتو ياااااا  ؛ حلاااااا ن  -6

 ة.2111؛ ا ف ن ؛ 
ية والتاااااا فيو ؛  لااااااض لنتااااااوف ح ااااااف تاااااا  ا لللاااااا   او  ؛ ت اااااالية التل ااااااالف يلااااااس؛  -7

 ة.2118ا نتفنا ؛ 
وليااااا  ر ااااف ؛ ام ماااااي ا ت اااالية لنااااا م  تل ااااية ال  ااااا ف ؛ اللننلااااا اللف ياااااا ال ناااا  ؛ -8

 ة.0986؛ تونو ؛  2ل تف يا والرق قا والل وة ؛  لي  حل  
   اف ال  اااااف 0مااااا لا ؛ ح ااااا  اللااااا قن مااااا لا ؛ الومااااا    التل يلياااااا واللنااااا م  ؛ م -9

 ة.2111والنتف ؛ حل ن ؛ ؛ ل م  حا 
؛  اف 0ح ياااااااا  ؛ ل  اااااااا  المااااااااي  ؛ الوماااااااا    التل يليااااااااا قااااااااس التف يااااااااا الر  ااااااااا ؛ م -01

 ة.2111ال   ا ؛ ل نتف والتو ي    حل ن 
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حميااااااا ؛ للماااااان ح ااااااس ؛ ت نولو ياااااا  ا ت اااااا   وت نولو ياااااا  التل ااااااية ؛  اف  اااااا  ا  -00
 ة.2117؛ حل ن ؛ ا ف ن ؛ 

  ا ت ااااااااا   وت نولو يااااااااا  والااااااااا  و ؛ ف لاااااااااس ل ااااااااام ف الااااااااا  و ؛ ومااااااااا   ح يااااااااا ن -02
 ة.2101؛  اف ال   ا ل نتف والتو ي  ؛ حل ن ؛ 2التل ية ؛ م

؛  اف اللنتاااااااااا م  0حميااااااااااا ؛ ح ااااااااااس للماااااااااان ؛ لالاااااااااا فاا ا ت اااااااااا   ال  ااااااااااوي ؛ م -03
 .2117ل نتف والتو ي  ؛ 

لاااااااا  ن ؛ لماااااااا ة لللاااااااا  ؛ ت نولو ياااااااا  التف يااااااااا و اااااااال  ن  ااااااااو   التل ااااااااية     يااااااااا  -04
 ة.2119ال  ف ل نتف والتو ي  ؛ ؛   لللا  وم ى ؛  اف التف يا  

وارااااااافون ؛   ماااااااة ؛ اماااااااتفاتي ي ا الااااااتل ة والتل اااااااية الننفياااااااا والتم يااااااات ؛  ال اااااافايف  -05
 ة.2119الل لوحا اللف يا لتل ة ؛ 
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 قية املعاصرةالفكاهة يف القصة العرا
 والصورة السردية الساخرة التنوع اللغوي يف دراسة

 عالية خميل إبراىيمم. د. 

 ة/كمية التربيةالجامعة المستنصري

 :الممخص

كثافة بناًء  وذلؾ العراقية المعاصرةفي النصوص السردية  وتنوع لغاتياالفكاىة  في أىمية ىذا بحث      
ومف  الذيف أولوا ىذا األسموب اىتماميـ لى مقوالت فالسفة السردواستنادا إ المنتج القصصيفي  حضورىا

سوؼ  ،"الكبير لمعقؿ الحديث"الفكاىة ىي االبتكار  إف يف( و)ميالف كونديرا( القائؿضمنيـ)ميخائيؿ باخت
الساخرة  السردية التنوع المغوي والصورة لقصة العراقية المعاصرة ضمف مبحثيف ىماأتناوؿ الفكاىة في ا

القصص التي اتخذتيا أما  ،بنائيف رئيسيف في الخطاب السردي بوصفيما " المغة والصورة" عنصريف
.  3102مضاء( في كانوف الثاني مة )أمج أوال: ليذه الدراسة ىما الممفاف المذاف أصدرتيما تطبيقيا نموذجا
ىذاف الممفاف مف تنوع في أساليب السرد  لما تميز بو ،3106في شتاء  (األديب العراقي)مجمة ثانيا: 

 وحتى الوقت الراىف . لعراقية منذ بداياتياوتعدد األسماء والتجارب السردية عبر أجياؿ القصة ا القصصي

Abstract                                                                               

This is research in humor and diversity of their languages Iraqi narrative texts 

because of its importance in the story and  based on the words of the narrative  

philosophers . who researched the humor .I will address the humor in the story 

from the angles of linguistic diversity and satirical narrative because the 

language and narrative picture are two major structural elements in the speech 

.the applied model are the two files issued by the magazine of the " aimda"2013 

and the Iraqi weiter 2016  then presented the results of the research and list 

references.           .    
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 : توطئة

 :ين الفمسفي واألدبيالفكاىة في االصطالح 

حقوؿ معرفية تخصصية عديدة منيا  مصطمح شاسع الحدود تمتقي عند أطرافوالفكاىة    
مف ىذه التخصصات  وكؿ فرع عمـ وظائؼ األعضاء، الفمسفة، عمـ النفس، اآلداب ،الفنوف،

بالضحؾ واليزؿ، وتعني  مرتبطة فسيولوجيا فيي لفكاىةلو تعريفو وحدوده المعرفية الخاصة با
رؼ في القوؿ والفعؿ عند والتط عند)سقراط( يطمؽ عميو" تجاىؿ العارؼ" فيا التيكـ الناقدفمس

ط بيف الفكاىة والفنوف ،فيي عنده االستعماؿ )افالطوف(،وقد كاف)ارسطو( أوؿ مف رب
الخاص لمغة وشكؿ مف أشكاؿ البالغة يندرج تحتيا المدح في صيغة الذـ والذـ في صيغة 

( ،وكما ىو معروؼ فإف )ارسطو( ىو أوؿ مف قسـ األجناس المسرحية إلى 0المدح)
يا والكوميديا واصفا األخيرة بأنيا محاكاة لمطباع السيئة بشكؿ يثير الضحؾ، أما التراجيد

مصطمح" السخرية" فيو األكثر تداوال عند الكالـ عف الفكاىة بوصفيا فنا أدبيا ينتقد الرذائؿ 
والحماقات والنقائص االنسانية مع وجود اواصر جذب بينيا وبيف التيكـ والمحاكاة الساخرة 

يرىا مف أساليب الفكاىة األدبية. تتمايز الفكاىة عف اليزؿ في كونيا ال تنطوي والنكتة وغ
عمى ضحؾ فسيولوجي بؿ ىي ضحؾ ذكي رفيع يستند إلى نشاط عقمي قبؿ شعوري ال 

 (. 3يعتمد عمى الظيور المفاجئ لممفارقة ولمتناقض المذيف يثيراف الضحؾ أو اليزؿ")

تناقض في الوجود والحياة، ىي كما وصفيا تتضمف الفكاىة فيما خاصا لمظاىر ال  
الفيمسوؼ)كيرجورد(:" حيث توجد حياة يوجد تناقض، وحيث يوجد تناقض يكوف المضحؾ 

(، ويضيؼ )ميالف كونديرا( مميزات أخرى لمفكاىة منيا تعميؽ الحكـ األخالقي، 2موجودا")
القياتو تعد مف وجية فاستعداد اإلنساف لمحكـ عمى التاريخ واألشياء مف وجية نظره ىو وأخ

(،تساعد الرواية والقصة 4نظر حكمة الرواية أشد الحماقات البغيضة وأشد الشرور ضررا")
 الفكاىيتيف عمى نزع االلوىية عف العالـ، وجعمو دنيويا وليس دينيا. 
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" ويعرفيا أسموبيا واصفا اياىا بأنيا" نمط خاص Parodyيصطمح )باختيف( عمى الفكاىة"   
نماط استخداـ المغة العامة، ىذه المغة العامة وىي عادة المغة المحكية الكتابية تماما مف أ

المتوسطة لفئة ما، يأخذىا المؤلؼ بوصفيا رأيا عاما بالضبط والمقاربة الكالمية لمناس 
( إف ما يميز الفكاىة عف غيرىا ىو 5واألشياء المألوفة بالنسبة لفئة ما مف فئات المجتمع ".)

مي وتفكؾ المغة الواحدة لممؤلؼ الى أساليب قولية مباشرة وغير مباشرة وىذه التنوع الكال
( 6األشكاؿ كميا تمكف مف تحقيؽ طريقة استخداـ غير مباشر متحفظ عميو تغريبي لمغات".)

وبناء" عمى ذلؾ فإف تفكؾ المغة األدبية وتنوع أنماطيا الكالمية ىي المقدمة الضرورية 
أف تسقط عناصره في مختمؼ المستويات المغوية في حيف أف  لألسموب الفكاىي الذي يجب

 مقاصد المؤلؼ يمكنيا وىي تنعكس في كؿ ىذه المستويات اال تمنح ذاتيا الى أي منيا.

 تنوع المغات الساخرة في القصة العراقية المبحث األول:

تتميز المغة النثرية عف نظيرتيا الشعرية باختالؼ األساليب في الفف القصصي والتي       
تنيض بتمثيؿ اختالؼ المغات االجتماعية الجنسية واالثنية والطبقية والمينية واألسموب 
الممحمي الرفيع ولغة المحاضر البرلمانية، والمغة القضائية، وأشكاؿ التحقيؽ الصحفي، 

ف وكالـ أدعياء العمـ، وأسموب الوعظ األخالقي المنافؽ، والطريقة الكالمية وتقوالت النمامي
(، يطمؽ )باختيف( عمى تعدد التمثيؿ المغوي في 7لشخصية معينة محددة اجتماعيا وطبقيا.)

الخطاب السردي مصطمح " األسمبة" والذي يعني أف الخطاب السردي ليس فرديا خالصا 
نما ىو " بيف ذاتي" فالمؤلؼ  يؤسس خطابو الشخصي الفردي ويأخذ خطاب االخر في وا 

الحسباف ويؤسس عالقة جدلية معو بحيث أف خطاب االخر يؤثر عمى خطاب المؤلؼ رغـ 
( وتتميز األسمبة عف األسموب في كونيا تمثؿ تناقضا تجاه الموضوع 8أنو يبقى خارجو")

ير عمى سبيؿ المثاؿ العاطفة الذي تعالجو فتجد سبال لممفارقة والتناقض بيف التفكير والتعب
 ( 9تؤسمب باالزدراء.)
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أخذت شعرية القصة القصيرة في العراؽ منحى تصاعديا منذ ستينيات القرف الماضي 
حيث رسخت موجات التجريب والتغريب وأسموب تيار الوعي وتعددية األصوات حضورىا في 

النتاج القصصي في  النص القصصي وقد تميزت تجارب القصاصيف العراقييف  عمى مستوى
العالـ العربي ومف ضمف تمؾ األسماء راسخة اإلبداع القصصي "محمد خضير" و" محمود 

 عبد الوىاب"" فؤاد التكرلي".

ومع بداية األلفية الجديدة اكتسبت شعرية القصص أىمية استثنائية مع تبمور موجات       
توحة مف قبؿ القارئ الذي يمعب ما بعد الحداثة األدبية مما جعميا قابمة لقراءات تأويمية مف

دورا أساسيا في إنتاج المعنى والداللة، فأخذت تعبر حدود تجنيسيا وتغدو بمثابة نص مفتوح 
(. إف التحوالت السياسية المتالحقة التي عصفت 01عمى تعددية في المغات والدالالت)

خارطة الكتابة بالعراؽ في العقديف األخيريف منحت األسموب الساخر حضورا مميزا عمى 
القصصية وبًرزت شخصية المثقؼ الساخر وىو كما يصفو)ريتشارد رورتي( ىو" النموذج 
الحؽ لممثقؼ الحديث الذي ال يمكف أف يوجد إال في المجتمعات الميبرالية ألنيا ىي مف 

 (. 00يعطيو الحرية لمتعبير عف اغترابو")

 يأتي: من لغات الفكاىة التي رصدتيا في الممفين القصصين ما

العامية ىي المغة الشفاىية الموازية لمفصحى تركيبا وداللة تختص العامية  :المغة العامية  - أ
( وىي نمط 03بإنتاج الكالـ األكثر عفوية مع عدـ وجود مراقبة ذاتية واعية عمى الكالـ)

لغوي ينقسـ بدوره إلى أنماط فرعية منيا العامية الشعبية التي يتداوليا الناس في حياتيـ 
اليومية، والعامية األدبية لغة تمزج بيف تركيب الجممة الفصيحة وداللة الممفوظ الشفاىي، 
يطمؽ " فيميب دوفور" عمى ىذا النمط مف المغة األدبية بأنو" إعادة انتاج وصفة األسموب 

نما ىي نمط 02المموف شفييا بشكؿ منيجي") (ػ، ليست الشفاىية الحديث اليومي مجردا وا 
ميز خرج مف تحت عباءتيا فف القصة األوربية ألنيا جزء مف ذاكرة األفراد لساني وأدبي م
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( مف النكتة أبدأ 04والجماعات إف أىـ ما يميز الشفاىية ىي اإليقاعية والقصصية والتنكيت.)
النكتة" ممفوظ شفاىي مختصر يشتمؿ عمى " تصنيؼ المغات الساخرة في القصة المعاصرة

لضحؾ لدى المتمقي. إف القص والتنكيت ىما التوأـ السيامي مفارقة أسموبية ىدفيا أثارة ا
لمسرد يرتبط أحدىما باآلخر مف منظور اعتمادىما المتبادؿ عمى الكذب ومف شأنيما كما في 

(، ولمعالـ النفسي 05االستعارة أنيما يوحياف بأف الحياة يمكف أف تعاش فيما بيف السطور")
ا تعد بمثابة الية نفسية دفاعية تقـو في مواجية )فرويد( وجية نظر في النكتة فحواىا أني

(، أما الكناية 06العالـ الخارجي الميدد لمذات ،وىي تعتمد التكثيؼ المصحوب بتكويف بديؿ".)
 فيي المفظ المرادؼ المجاور في داللتو لمكممة أو المعنى المراد التعبير عنو.

( معاناة األميات في حرب تحكي قصة "مسمة األميات" لمقاص )عبد الستار البيضاني     
الثمانينيات وحنيف الجنود الجارؼ إلى أحضاف أمياتيـ  لقد ضمف السارد القصة نكتة شعبية 
ألحدى األميات والتي كانت تبحث عف ابنيا بعد فقده في الحرب، فكانت تسأؿ سارد الجنود 

. عنده فيمت محنة يمة فدوة اروحمك ابني بالعفمق الثالث أريد اشوفو.في الوحدة القتالية " 
ىذا االنضباط، كتمت ضحكة عميقة لكن لم استطع منع االبتسامة أن تعمو وجيي وحاولت 
تصحيح االسم ليا" حجية الفيمق الثالث مو العفمق الثالث ..أنت تعرفين شنو 

(،لقد صيغت النكتة بأسموب قمب حروب الكممة ،وفي القمب تشفير داللي بيف 07؟")عفمق
أف تضميف النكتة الشعبية في قصص الحرب أسموب ال يستغني عنو المؤلؼ والقارئ. 

الكتاب لتقميؿ حجـ الدراما المأساوية لتمؾ القصص. في قصة "محاولة عرجاء لالستراحة" 
التي تحكي عف عوالـ الطفولة في المناطؽ الشعبية الفقيرة يسرد الراوي المواقؼ الفكاىية في 

مشاكس يدعى) حسيف زركوش( وبيف معمـ متجيـ  المدرسة االبتدائية بيف شخصية طالب
"في أحدى المرات طمب المعمم من الطالب أن يقرأ لو اية وقاس يدعى )زكريا العالؼ(، 

.. المال مال اهلل والصخي حبيب اهلل، رد بسـ اهلل الرحمف الرحيـ" قرآنية: فأجاب زركوش
.. فيما يصعد الحذاء العالف" كمب ابن ستة عشر كمبا من عتب عميك اهلل يقول ىكذا
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إف ذاكرة السارد وىي تستعيد الطفولة الماضي فإنيا تسبغ عميو (، 18الالمع عمى رأسو")
مفارقات ساخرة تشخيصية ولغوية تتناسب مع شعرية زمف الطفولة، أما جممة" الماؿ ماؿ اهلل 

ء الذيف والصخي حبيب اهلل" فيي كناية شعبية عف آيات الذكر الحكيـ يرددىا الناس البسطا
ال يجيدوف القراءة والكتابة، وقد بمغت السخرية في القصة مدى يوصميا بالكوميديا السوداء 
ألف النكتة جاءت معبرة عف الظمـ والقسوة في مجتمع الميمشيف الذي يكرس ثقافة العنؼ 

 والكراىية.
نجان اولئك الذين يمتيمون الباذ تروى قصة "ربيع البيموؿ" النكتة بالشكؿ التالي"   

ويتجشئون شاكرين أحفاد الذين يثير لعابيم منظر اصبع الكباب أكثر من رؤية قاعة 
قشروني تفتيشا ووضعوا حول عنقي بطاقة قبل أن اسمع نبرة  مميئة بالكتب والموحات

( إف المفارقة بيف التفكير الشفاىي والتعبير الفصيح تؤسس لمغة عامية أدبية 09.)"زاجرة أدخل
 قة أثرا ضاحكا يقترب مف التنكيت . تمنح تمؾ المفار 

في قصة" الحياة عمى رقعة شطرنج" يقوؿ السارد المريض: "أنا مجرد رقـ تافو في       
ىا الم اقل لكم االن ا 429م 51وصحيفة  554نية تحت سجل المدسجالت األحواؿ 

أدركتم محنتي وحراجتي وحصار عزرائيل في االفق يؤشر لي أن أقدم مجرد رقم أو 
مجموعة أرقام إذا ما أضفنا الييا أرقام دفتر الخدمة العسكرية وشيادة الجنسية ورقم 

نكتة أخرى تمفظ بالعامية األدبية فعالقة األرقاـ بحياة األنساف ووجوده  (20بطاقة الحصة".)
 عالقة طالما كانت وما تزاؿ محؿ سخرية وتنكيت عند العامة والخاصة سواء. 

يقول  مغة الفصيحة لمسرد بكنايات شعبية مضحكة في القصة ذاتيا تضميف ال       
"الجميمة ىنا ذات حظين معا.. فوق جماليا)كيمة ماش( يتمقفيا من يفوز بقمبيا السارد: 

( عبارة" كيمة ماش" كناية 30..")ويخدميا وعندما ينحسر شاطئ الجمال عنيا إلى األبد
بيف قوسيف في قصدية منو  شعبية عف زيادة في الحظ أو الرزؽ، لقد وضع المؤلؼ العبارة

لكسر تراتبية المغة الفصحى، يصاحب ىذا الكسر تكثيؼ لداللة القصة باألخص التحميؿ 
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ومنيا استعماؿ ثمة مستويات عدة لتمثيؿ الفكاىة  "في قصة" الطاووس .النفسي لمشخصية
ى السارد" البطؿ" ضابط متقاعد مصاب بالخرؼ يتخيؿ أشياء لـ تقع وير  ،التيجيف المغوي

أتراه طائر الرخ أناخ في زاوية من زوايا  يقوؿ" الطاووس" مخموقات غريبة في البيت مثؿ" 
المكان كأن جناحيو اليائمين ارتطما بحافة الجدار من االعمى)أنا المي عافوني ىمي( كال 
أبدا لن أرضى أن يحصل ىذا معي أصغيت عند أحد األبواب لعل سمعي يمتقط نامة أو 

 (22مسا حذرا متعثر الكممات خمف باب البنت الكبرى".)حركة سريعة أو ى

الشخصية وكما يتضح مف حوارىا الداخمي تعاني اليموسة البصرية والسمعية  فتارة ترى     
طائر الرخ ييبط يختبئ بيف زوايا المكاف وتسمع وقع أشخاص يحوموف في البيت وتصور لو 

ونالحظ أف السارد يجعؿ مف الشخصية أوىامو إف ىؤالء الغرباء موجودوف في غرؼ بناتو!،
مثيرة لمسخرية والشفقة في الوقت ذاتو مف خالؿ تضميف الحوار العبارة الشعبية)أنا المي 
عافوني ىمي( ،في موضع آخر مف القصة تضمف الشخصية في حوارىا كناية شعبية 

اف مضحكة أخرى وىي)ىمي يا أىؿ المحمص والبصيؿ(.  في قصة رسالة قصيرة جدا )لسمم
كيوش( وىي األخرى تتحدث عف الحرب، ىنالؾ مزج لروح الدعابة الشعبية في ظؿ ماسي 
الحروب، تحكي القصة عف شاب ظؿ يحب فتاة ساكنة في الحي المجاور ليـ، ولـ يبادرىا 
بالكالـ في حياتو، وظؿ يبعث ليا رسائؿ الغراـ الممتيبة الى أف جند الزاميا في الحرب 

"ما تسوه بال  ىيامو بمحبوبتو كاف يمشي و يصيح في إثر الماريف، واستشيد فييا في فترة
.. جممة "ما تسوه بال حب" الزمة لغوية يرددىا 32)" )حب، ما دام اكو حنينة اكو حياة

العشاؽ في األزقة والحارات الشعبية في وقت لـ يكف يسمح فيو المجتمع لمرجؿ والمرأة 
ة الفصحى النكتة أو كناية شعبية أسموبا ميما بالكالـ مع بعضيـ. وبذلؾ يعد تضميف المغ

 مف أساليب الفكاىة في النص القصصي.

يزداد االىتماـ حاليا بنمط جديد مف المغة العامية األدبية في القصة المعاصرة وىي لغة    
التي تًمثؿ ما يحدث في وسائؿ اإلعالـ والعوالـ االفتراضية عمى شبكة االنترنت وشبكات 
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التواصؿ االجتماعي مف اعادة مونتاج لمواقع بالشكؿ الذي يبدو فيو مغايرا لما ىو عميو 
اقع غرائبيا واالفتراض واقعا، وليذا النوع مف السرد لغتو المشبعة بالسخرية مف فيغدو الو 

 الواقع الذي أصبح ىالميا بسبب االنترنت. في قصة "الحديقة االفتراضية" " نقرأ ىذه المغة"
فتحت برنامج الفوتوشوب وقمت لو واالن يا مختبري الحبيب لنرى ما عندك من قوة، ورحت 

عن صورة في مخزن الصور، فأخذت من صورة لممكة جمال ايرانية  استعرض الصور بحثا
الرائع ،ثم وعمق لونيما األخضر دوران وجييا، وأخذت من باكستانية عينييا الواسعتين 

ة" عزؼ منفرد وفي قص (24انفا اقنى لماليزية كأنو منحوت بأدق ازاميل الخالق حساسية")
" وىي Face bookالتواصؿ االجتماعي"عمى أوتار الخيبة" ىنالؾ تنكيت محوره شبكة 

الشبكة الرئيسة التي يتواصؿ مف خالليا مالييف العراقييف بحيث أصبحت جزءا حيويا مف 
أعد الفيس بوك من أنبياء العصر الجديد الذي لم ينزل اهلل بو وحيا أو  حياتيـ اليومية "

قصة" مقتؿ  (.25اء")كتابا، لم يحدًث اهلل عن النبي مارك احدا من االنبياء أو األوصي
طرفة بف العبد" تسخر مف الواقع السياسي واالجتماعي الراىف في العالـ األدبي مف خالؿ 
استعادة شخصية الشاعر "طرفة بف العبد" الذي جاء عبر الة الزمف مف الجاىمية إلى القرف 

ة الفيديو الواحد والعشريف ليرى العجب في البالد، يتكمـ السارد في مقطع مف القصة عف تقني
احترام الميت واجب ومن الشرف والشجاعة كميب قتل مغدورا ومات وأوصى بأن ال  كميب"

 ،(26نصالح فكيف تصالحون ثم تستيزئون بو تطمقون اسمو عمى االغاني المصورة")
يسخر السارد في قصة " فوضى القبالت مف لغة األخبار السياسية ويحاوؿ أف يصنع لغة 

في سابقة خطيرة من نوعيا خرجت أعضاء جسدي تطالب نيا" عشؽ وود ومحبة بديال ع
بإسقاط قبالت الحبيبة عمييا، رافضة التيميش الذي تقوم بو الشفتان باحتكارىا منابع 

 في األمثمة أجد  (27.)القبالت، وقد حضرت الحبيبة المظاىرات لتقف عمى حقيقة ما يجري"
االنفة أف الفكاىة تأخذ منحى ىزليا كمما تعمؽ الممفوظ المغوي بالخطاب اإلعالمي أو 
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بشبكات التواصؿ االجتماعي، تستثمر ىذه النصوص المفارقة بيف عالمي االفتراض والواقع 
 واليوة الشاسعة بينيما لصياغة نكتة ودعابة تبيج القارئ. 

غوية تواصمية وصناعة ثقافية تيدؼ لإلقناع : الدعاية ارسالية للغة الدعاية السياسية-ج
ذ نحيؿ الدعاية إلى عالـ الفكاىة فأننا بال شؾ سنكوف في 38والترويج التجاري) (،وا 

مواجية مباشرة مع أسموب التيكـ والذي يعني أف يقوؿ المتكمـ كالما بالضد تماما مما 
المتيكـ مف  (،إف اتخاذ المؤلؼ موقؼ39يعرؼ، يطمؽ عمى التيكـ " تجاىؿ العارؼ")

الشخصيات واألحداث يجعمو حياديا مف الناحية األيديولوجية تجاه الموضوعات التي 
في قصة " مسمسؿ الحضارة الذي ال ينتيي" يتناوليا ويمنح الداللة ارجحية عمى المرجع. 

تستثمر ىذه المغة تكرارا لتضفي عمى القصة اجواء تيكمية مف الشعارات السياسية البراقة 
تي تستخدـ لتمرير أبشع المخططات االستعمارية التوسعية تبدأ لغة الدعاية بالشكؿ ال

التالي" أييا الناس قد جئناكـ محرريف ولسنا غزاة،... ىا نحف نجمب لكـ أعظـ ما في 
الخميقة وأفضؿ ما توصمنا اليو بعد أجياؿ وأجياؿ مف البحث والكفاح، الحضارة...فصرخ 

 ىي الحضارة أييا القائد ..أىي انسان أو حيوانما -أحد الشيوخ قائال: "

يتكرر  (30ال أييا الشيخ ،إنيا شيء أعظم وأروع ألنيا تجعل منكم شعبا جديدا راقيا")-
كالـ القائد تارة باسـ االدياف وباسـ العمـ والعقؿ تارة أخرى ويتكرر بالمثؿ كالـ الشيخ 

". مسمسؿ الحضارة انساف أو حيوافالذي يظؿ يستفيـ "ما ىي الحضارة أييا القائد ..أىي 
 .الذي ال ينتيي باألحرى ىو مسمسؿ استغالؿ استغالؿ الشعوب الضعيفة الذي ال ينتيي

أما قصة "جريدة عسكرية"، ففييا "تيجيف" لمغتيف أوال لغة الدعاية  فالسارد صحفي في    
خوض حربا جريدة حكومية عسكرية يقوؿ" فباهلل عميؾ ما معنى أف يقوؿ أحدىـ ونحف ن

لقد أحسست أن قصف المدفعية كان شديدا كالمطر لكننا لم نكن خائفين" شطبت  شعرية"
(، ثانيا لغة 20")وكتبت من جديد" لقد أحسست أن نيران المدفعية كانت كرنفاال من النجوم
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المحاكاة الساخرة لغرائبية الحرب، تتحدث القصة عف جندي مقتوؿ يبعث بدفاتر مدرسية 
ايات حرب ذات جودة فنية كبيرة الى السارد الصحفي الذي ينسبيا لنفسو مكتوب بيا رو 

ويكتسب شيرة بيا لكف المشكمة أف الروايات تظؿ تتكاثر وتتكاثر بحيث أف الصحفي ال 
" كنت تقرأ عن جنود يمعبون بالمني والضحك وىم بكامل يعرؼ طريقة مناسبة إلخفائيا

ة "جريدة إف قص(،32وعمى ضفاف األنيار".)عدتيم العسكرية مع عشيقاتيم في الحدائق 
عسكرية" مف أىـ النماذج القصصية الفكاىية التي ضمت األسموب التيكمي إلى الشكؿ 

 الغرائبي وكالىما كاف يسند االخر في تكثيؼ شعرية القصة.

تدور أحداث قصة " ثقب الباب" في أجواء مقاربة لقصة" جريدة عسكرية" صحفي في إذاعة  
حكومية يتعرض ىو وزميمتو لالعتقاؿ والتعذيب بسبب مخالفتيما األوامر الخاصة ببث نوعية 
محددة مف االغاني، تقوؿ ليما المرأة االنتيازية التي اشرفت عمى سجنيما وىي تتحدث عف 

ير مسموح ألحد بمن فييم زوجاتو أعني زوجو وأبناؤه أن ال يحبو، وحين " غصورة الرئيس
والحب كما عممنا القائد ىو أن تنظر  تفكران بالجموس تحت الصورة، كيف تنظران اليو،

( تتحدث قصة" أحببت حمارا" عف ضعؼ النساء 33)إلى حبيبك وتفكر فيو وتشعر بالسعادة"
الرجاؿ وليس ىنالؾ سبيؿ لممقاومة إال بالتيكـ مف وعدـ قدرتيف عمى مواجية شرور عالـ 

مت لو الوردة التي قطفتيا من ىذا العالـ واالستمتاع بحب حيواف أفضؿ مف محبة رجؿ" قد
حديقة بيتي وحين التيميا بفمو الواسع أحسست كأنو التيم قمبي معيا من يوميا وقعت 

يكـ في القصة السابقة يعد (، الت24")في غرامو، فنييقو دخل بسالسة غريبة إلى فؤادي
 شكال مف أشكاؿ الدعاية النسوية ضد الييمنة الذكورية

األقواؿ غير المباشرة في قصة" اشوري في لييج" حيث يقحـ السارد الموصمي الشاب المقيـ  
في بمجيكا وجية نظره لألحداث في الكالـ الذي ورد في مذكرات جده الذي سافر الى لييج 

ح لنصرة الجيش العثماني ضد حزب االتحاد والترقي الذي استولى يشتري السال 0919عاـ 
عمى الحكـ واسقط  الخالفة اإلسالمية، وقد كتب مذكراتو في المدينة ذاتيا التي لجأ الييا 
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.، مما جاء في تمؾ المدونة" كنت 3104حفيده ىاربا مف احتالؿ الدواعش لمدينتو سنة
"كنت سأحدثيا عن أجدادي بولص ومتى  المظممة، سأقوؿ لبريجيت اف لي الكثير مف الزوايا

وعن زوجاتي الثالث ورغباتي المفرطة بقتل االتحاديين أو من يؤازرىم ،كل من خرج عمى 
لغة الجد (،35اجماع الممة، الكفرة مستحقو القتل، لكني كنت أعمم انيا ستشعر بالرعب")

والجد، الشؾ والرضا بكالـ الجد التي ىي ذاتيا لغة الحفيد تقؼ عمى مسافة واحدة بيف اليزؿ 
 وذلؾ إلدانة تاريخ العائمة التي تشبعت بثقافة العنؼ وكراىية االخر منذ عقود طويمة.

يصور مشيد في قصة" مداعشة" بيع الفتيات األيزيديات في سوؽ لمنخاسة مف قبؿ     
يصدني " يأتي دورىا أقفز نحوه، فجماعة داعش ، يبدو المؤلؼ حياديا في وصفو لممشيد

 مرافقوه وفوىات بنادقيم في صدري، استل لفافة النقود المعفرة بالتراب، أدسيما في يده،
( يكوف 26".)يفضيا يتفحصيا...يقطب جبينو يعد النقود يبتسم، نقودك تكفي إنيا جاريتك

التيكـ أكثر بالغة وتأثيرا عندما يستخدـ مختمؼ مستويات السرد القصصي ومنيا الوصؼ 
صة" مداعشة" التي تتضح مف عنوانيا قصدية التيكـ مف سموؾ الجماعات المشيدي في ق

اإلرىابية . موضوع قصة" دائرة األسماء المفقودة" سياسي تيكمي فبطميا معوؽ حرب بترت 
ساقو في أحدى المعارؾ وعمى إثرىا نسي اسمو وىويتو ونسى أسماء األماكف والشخصيات 

عوؽ لمرجؿ يعد ميزة لو دونا عف بقية الرجاؿ مف حولو، في تمؾ الحرب الغابرة كاف ال
،فبإمكانو أف يعيش الحياة المدنية ويستمتع برؤية الجنس االخر في الشارع أو الوظيفة، نقرأ 

.. مبارك لك " لقد فقدت جزءا من قدمككيؼ يينئ الجنود بطؿ القصة بمناسبة بتر ساقو
الدائرة موظفات جميالت.. ادع يقولون أن في ىذه ..ستنقل إلى وحدة ثابتة في العاصمة 

(.  إف الحرب عالـ آخر مختمؼ تماما عف عالـ السالـ، 27)لنا اهلل أن يرزقنا البتر مثمك"
الحرب عنوانيا التيكـ" التضاد" مممكة مف الكالـ الدعائي المحايث المنفصؿ عف واقع 

 االنساف وشعوره .
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الميالي وكتب السير والمغازي  : تمؾ المغة التي قرأنا في قصصلغة المدونات التراثية-
والمقامات والحكايات الشعبية، تقدـ ىذه المغة "محاكاة ساخرة" لمنص المرجعي، فالمحاكاة 

( كما 28تقـو بتغيير عمى نحو متزامف لشكؿ أو مضموف عمؿ آخر أو السموبو وموضوعو")
يث يتـ تعديؿ نظر إلييا )الشكالنيوف الروس( عمى أنيا العنصر الحافز في النص األدبي ح

األصؿ المحاكى مف خالؿ أدخاؿ المكونات الساخرة المتناقضة عميو ،تعمؿ ىذه المكونات 
(، تبرز المحاكاة 29عمى منح المتمقي تمميحا بوجود اتجاه تيكمي ما لدى مبدع النص،)

الساخرة لمغة التراث في قصة "فيض التعازي مف زاد المغازي"، يبدأ الراوي قصتو بالشكؿ 
لفاظ مختمفة، ومعان متفقة أنو منذ عصور ىل العمم بسير البالد والعباد، بأ" قال أالتالي

خمت، عاد رجال المدينة ممتطين صيوات جيادىم، مظفرين بالنصر المؤزر ناحتين في 
،  (40لوح التاريخ اعظم غزوة خاطفة كخطف البرق المزدان بسيل الماء والسمطان")

اة ساخرة لسردية المغازي العربية ،واليدؼ مف تمؾ القصة وكما يتبيف مف عنوانيا محاك
االستعادة إضاءة الواقع المعاصر وما يحدث فيو مف نزاعات وحروب ال تقؿ قسوة ودموية 
عف ما ورد في كتب المغازي القديمة، والسخرية مزدوجة مف الموضوع المحاكى" الغزو 

لموضوع وتمثمو. إف جعؿ المغة والقتاؿ" ويضًمف النص سخرية مف المغة ذاتيا ألنيا تحمؿ ا
مادة لمسخرية والتيكـ أسموب طالعناه في العديد مف القصص المختارة  ومنيا قصة " جريدة 

 (40عسكرية ")

وكنت إذا جن ليل بغداد أسرجت ميرة تقدـ قصة" الوسـ" محاكاة لقصص الؼ ليمة وليمة"  
ة الحكي قاصدة جزر الحكي فراحت تخب بك الى مدن بناىا الخيال، أو تفردين أشرع

الحكي فراحت تخب بك الى مدن بناىا الخيال ....وأني إذا طل صباح السماوة وضعت 
محاكاة  ،(42الشداد عمى ناقتي وخميتيا تسعي إليك أللقي حكايا الرمال عمى مسمعيك".)

قصص الميالي بيذا األسموب الطريؼ في أف تكوف رواية الميالي امرأة بينما يروي الرجؿ 
نيار، تروي المرأة حكايات المدف والقصور  والرجؿ يروي قصص الصحراء قصص ال
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الممتدة، تروي المدونات التراثية قصص المموؾ والسحرة والجاف خالفا لمقصص المعاصرة 
التي تروي قصص الناس البسطاء ،قصص االنساف وعالقتو بالطبيعة والحيواف في فضاء 

استمياـ شعرية السرد التراثي وأثره الجمالي في الصحراء الممتدة اليدؼ مف ىذه المحاكاة 
ذاكرة القراء ووعييـ مف أجؿ مقاومة ثقافة االخر وطرح بدائؿ لمسرديات الغربية الوافدة مف 
خالؿ العودة المنبع األصيؿ لمحكاية العربية ،والمحاكاة الساخرة تعد شكاؿ مف أشكاؿ 

مي" في أغمبيا محاكاة ساخرة ( ،قصص "جمعة الال42المقاومة كما يقوؿ آرثر  برجر")
لمحكاية الشعبية في جنوب العراؽ، وقد يضطر أحيانا لكتابة ىوامش لقصتو يشرح فييا 
بعض معاني الكممات ومنيا قصة" مناف بف موحة المكندحة يصارع الزار البرتكيشي عند 

حكي خويط السمطاف" يعمف أسموب السخرية عف نفسو بداية مف العنواف الطويؿ المضحؾ، ت
القصة عف فضاء وشخصيات مدينة العمارة بدايات القرف العشريف،والسارد بدوره يستثمر 
العديد مف الممفوظات السردية المباشرة مثؿ الحوار والمشيد والممفوظات غير المباشرة  كأف 

كنت اقتبل بيت اهلل في زيارة  يتقمص السارد دور الحكواتي في ليالي االسمار" قاؿ المجاب:
عين قبل عشر سنوات عمى ىيعة بني األحيمر وبني األصيفر فدخمت في سنة نوم، األرب

تصل الى طوف بستان بيت الزبير،  ،رورأيت بعيني ىاتين المتين سيأكميما النمل األحم
( إف ذاكرة السارد المعاصر وىي 44).تصحبيا كومة من سواد تتقد بقبسات من نار حمراء"

مى القصة المعاصرة شعرية موازية فييا مف المفارقة تستميـ لغة الماضي فإنيا تضفي ع
والدىشة والحنيف والمفاجئة والسخرية ما يغني الخياؿ القصصي لممؤلؼ ويعمؽ نظرية السرد 

 العربي.

 الصورة السردية الساخرة: المبحث الثاني:

لـ يربط )باختيف( ومف بعده )ميالف كونديرا( فكاىة األسموب السردي بمسألة الضحؾ   
نما تحدثا عنيا بوصفيا شكال لغويا وادائيا خالصا في الكتابة القصصية، يقوؿ و  ا 
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)كونديرا(: "ليست الفكاىة إذف ىي الضحؾ وال السخرية وال اليجاء بؿ ىي ضرب خاص 
(، 45مف اليزلي وذلؾ ىو مفتاح جوىر الفكاىة إنيا تجعؿ مف كؿ شيء تتناولو غامضا")

وازاة مصطمح اخر ىو" التغريب" المصطمح الذي ذلؾ الشيء الغامض يجعؿ الفكاىة بم
ابتدعو الناقد)شكموفسكي( والذي يمنح الشكؿ في الفف والكتابة تفردا ادائيا تجعمو مكتفيا 
بنفسو عف المرجع أو سمسمة اإلحالة اليدؼ منيا جعؿ اإلدراؾ صعبا ألف األخير غاية 

حاكاة الساخرة ىو جزء ميـ (. وىنا مف الممكف القوؿ أف الفكاىة أو الم46في حد ذاتو)
مف عموـ تغريب الشكؿ. ال أقصد بالتغريب الجنس األدبي الذي تكمـ عنو) تودروؼ( في 
كتابو" مدخؿ إلى األدب العجائبي" وعرفو بأنو ليس جنسا واضح الحدود بخالؼ 
العجائبي، يحقؽ الغريب شرطا واحدا لمعجائبي وصؼ ردود فعؿ معينة، وبصفة خاصة 

( إف 47مرتبط بأحاسيس الشخصيات وليس بواقعة مادية تتحدى العقؿ".)الخوؼ، إنو 
نما ىو تشكيؿ سردي يولد طريقة معينة في  التغريب الذي أقصده ليس جنسا أدبيا وا 

 (48التعبير تعتمد إبراز التناقض والمفارقة. )

غالبا ما ينصير تغريب الشكؿ بفاعمية الصورة السردية، يمثؿ مصطمح الصورة طاقة    
مثيمية وتشخيصية اكتسحت أجناسا أدبية وفنية عدة وفرضت نفسيا عمى البحوث والدراسات ت

 الرتباطاتيا بمختمؼ المدركات الحسية والذىنية. 

تستند الصورة الى ثالث عناصر" األوؿ ىو رمز محسوس خمقو الفناف، والعنصر الثاني  
موضوع جمالي مودع في الوعي الجماعي، والثالث عالقة تربط بيف العالمة والشيء المشار 

 ( 49اليو وىذه العالقة تحيؿ الى السياؽ الكمي لمظواىر االجتماعية".)

ية أساسيا التمثؿ وليس اإلدراؾ مثمما يحدث في الصورة السردية في األصؿ صورة ذىن  
رؤية العيف المبصرة لمصور الفوتوغرافية والموحات الفنية والمقطات السينمائية ولذلؾ فيي تعد 
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الصورة السردية انتشارية نستطيع معاينتيا في السرد والوصؼ والحوار والمونولوج يضاؼ 
 رئية.الييا الصورة السردية المتواشجة مع الفنوف الم

ف تعددت أنماط الصورة السردية مف صورة تمثؿ الشخصية وأخرى تمثؿ الفضاء وثالثة  وا 
صورة الحمـ فإني اخترت الكالـ عف الصورة الحيوانية الساخرة ألنيا األكثر تمثيال ألسموب 
الفكاىة في القصص المتناولة ولما تتضمنو ىذه الصورة مف أبعاد داللية ترميزية واستعارية 

دلية المفارقة بيف االنساف والحيواف مف أقدـ الموضوعات التي شغمت تفكير األدباء .إف ج
والفنانيف واستثمرت في فف الكوميديا منذ )ارستوفانز( وممياتو الشييرة" الطيور" وما فتأت 
رمزية الحيواف وارتباطيا بموضوعات المسخ والتحوؿ واالندماج واالختالؿ تميـ كتاب القصة 

معاصريف في تأليؼ تجارب قصصية تجريبية تحفؿ بمستويات متواترة لمتشكيؿ والرواية ال
 الغرائبي.

قصة "الطفؿ المخطوؼ" لمحمد خضير" بطميا سرطاف البحر الذي يخرج  مف ثقوبو عمى   
شاطئ "شط العرب" في البصرة ويذىب ليواسي أـ حزينة خطؼ طفميا مف قبؿ أحد 

 و، يحاوؿ السرطاف العجوز وأبناء جمدتو  مساعدتياالعصابات وال تعرؼ سبيال لموصوؿ الي
" صديقاتي السمحفيات المحبوبات جاراتي الحمزونيات الرقيقات وأنتم يا  لمعثور عمى ولدىا

أخوان السرطان، دعوتكم ألفضي اليكم بوصيتي األخيرة، غزت فيروسات غريبة ثقوبي 
عؿ السارد الحيواف يتكمـ ىذا ( أف يج51")راخشى فكوك المرض تمزقني وتمفظني وقنواتي، و 

شكؿ مف أشكاؿ "األسمبة " يقترب مف أفالـ الرسـو المتحركة يسيـ في تغريب الشكؿ 
القصصي وترميز المضاميف السردية. يرمز السرطاف العجوز لجيؿ الشيوخ" جيؿ المؤلؼ" 

اج، مف أبناء مدينة البصرة، جيؿ التصؽ بمياه الخميج مثؿ حاجة السالحؼ البحرية لألمو 
جيؿ اختطفت ارادتو وصودرت إرادتو وقد عاش خائفا يترقب شدة المصائب وىوؿ الحروب 
أما الطفؿ المخطوؼ يمثؿ جيؿ االحفاد الذي يجب انقاذه مف أيدي العصابة حتى ال يالقي 
المصير المأساوي والعبثي الذي القاه االجداد لذلؾ فإف سرطاف البحر العجوز وأبنائو 
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ميعيـ في ميمة مساعدة األـ لمعثور عمى ابناىا . نالحظ بالغة تمثيؿ السالحؼ يشاركوف ج
نيضت أم الطفل المخطوف من الطاولة ومألت طبقا بكسرات البسكويت من  صورة الحيواف"

الثالجة، وفي أثناء ذلك تسمق السرطان كتاب األدعية السميك وأسقط في شق صندوق 
ية مكثفة لمحيواف وىو يتسمؽ كتاب األدعية صورة وصفية وذىن( 51التبرعات درىما قديما".)

الذي يرمز لمماضي ليصؿ إلى صندوؽ التبرعات الذي يرمز لممستقبؿ الذي يمثمو الطفؿ 
المخطوؼ ، أف تناص النص السردي مع فف الرسـو المتحركة قد منح القصة رؤية استعارية 

 تيكمية مف الواقع السياسي العراقي المعاصر. 

ئد لمعربة" تتمثؿ فييا غرائبية الشكؿ لغة وحدثا، شخصيتيا الرئيسة قصة" الحصاف قا   
ممثؿ مسرحي" كومبارس" يريد التخمي عف مينتو، فيضع اقنعتو ومالبسة في خزانة ويركب 
عربة جوالة يسوقيا حوذي لمتخمص مف ماضيو فيظف الناس أنيا عربة سرؾ فيتجميروف 

" حصان السيرك وعربتو المحممة بأكداس ور،حوليا، ويبدأ الحصاف باالستعراض أماـ الجمي
المالبس وأدوات التنكر، تقدم الحصان أكثر لف حول الجنائن المعمقة ثم قاد العربة متسمقا 

، كان الحصان يختتم كل دورة بنوبة صييل وحمحمة ثم يثب الطوابق الممتوية باتجاه القمة
ثمة حصاناف  (52".)و األماميتينعمى طرفيو الخمفيتين مموحا لنا من األعمى بأحدى قائمتي

يصيالف في وعي والوعي الممثؿ أوليما حصاف عربة المالبس التي استقميا الممثؿ 
لمتخمص مف الماضي والثاني حصاف السرؾ الذي يؤدي عروضا استعراضية أماـ الجميور، 
يمثؿ حصاف عربة المالبس حصاف التاريخ والواقع العبثي أما حصاف االستعراض فيو 

 المخيمة السردية الجامحة، كال الحصانيف أىوجاف وال حدود لمغامرتيما العبثية. حصاف

في قصة "حمامة القنصؿ" يمارس السجيف السياسي نوعا مف االندماج والتماىي مع حمامة 
القنصؿ البريطاني في جدة بالسعودية والتي ضمت طريقيا وعثر عمييا في سجف "بوكا" 

ؿ في السجف بتيمة اإلرىاب، يصؼ السارد الحمامة بالشكؿ جنوب العراؽ حيث السارد معتق
" كان لمحمامة تكوينا مذىال، مثل مقاتل روماني شامخ من عصر القيصر يتأمل التالي 
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عثر عمييا الجنود  وبعد أياـ مف عناية السجناء بالحمامة( 53حشدا من جنود سبارتكوس")
الجنود األمريكيين يطوقون الحمامة "في طريقنا مررنا بحمقة من وأخذوا يتسموف بيا 

ويطمقون النار عمييا من كل صوب وىم يتسمون ضاحكين، تخيمت نفسي في غابة ومن 
. صورة الحمامة (54وراء الزجاجة كنت أرى الحمامة مثل خشبة تطير في اليواء".)

الضائعة التي يحاصرىا الجنود ىي ذاتيا صورة ذات السجيف السياسي المحاصرة بالجنود 
 ألعداء.ا

سجف" بوكا" في الجنوب كاف فضاًء لقصة أخرى ىي "مستعمرة العظايات"  تجعؿ مف   
من مكانيا صورة عظايات المعتقؿ ترميزا لممعتقميف أو رمزا لتيميشيـ وضعفيـ السياسي" 

أمام مقطورتيا أخذت تخمن عدد العظايات التي غيرت لون األرض المحروقة بالشمس 
الى لون أخضر، لو كان في كل متر مربع ثالث عظايات فكم يكون عددىا في عشرة االف 

تسمية يطمقيا المؤلؼ" محمود سعيد" عمى الدوؿ التي  " مستعمرة العظايات"،(55متر مربع")
ادتيا، وصورة العظايات التي اجتاحت المعتقؿ ومنعت السجانيف مف انتيكت امريكا سي

التي تدافع عف وجودىا وىويتيا في أحمؾ الظروؼ  الحركة ىي صورة الشعوب المستمبة
يكوف موضوعيا  في العديد مف القصص التي الساخرة ، وبذلؾ تحضر صورة الحيوافوأقساىا

ناء القصة ومنحيا شكال متفردا يجمع بيف لموازنة ب فيأتي دور السخرية والتيكـمأساويا 
الواقعية والتغريب، ومعادلة الشعور بالحزف والكآبة بشعور آخر فيو مف التأمؿ والمفاجئة 

 والدىشة ما يجعؿ آثره أبمغ وأجمؿ في القراءة والتمقي.

 خاتمة: 

وأسموبا بالغيا وآدائيا تعد  جنسا أدبيا منيجا فكريا أـ كانت عددناىاأسواء  الفكاىة     
لنص  كؿ قراءة مختمفةتستوضح معالميا مع  في القصة العراقية المعاصرة عالمة فارقة

وبما  والزماف الحياةأبعاد التناقض في الفكاىة في جوىرىا وعي فمسفي ووجودي يدرؾ ف جديد
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 المعاصر يالحروب والنزاعات والصراعات الفكرية قد وصمت التاريخ السياسي العراق أف
لنصوص دخمت الفكاىة ا لذا بالتناقض بكؿ ما يمثمو مف قسوة وتشظ وسخرية وتيكـ

" تي أضحت لغة تعدديةالسردية ال مف أوسع أبوابيا وتركت آثرا مميزا عمى المغة القصصية
متمثمة بالحوار والمونولوج واألقواؿ  فقد واشجت بيف اختالؼ األصوات السردية كرنفالية"

مف لغة فصحى وأخرى  األنماط المغوية والخطاب المسرد وبيف تنوع ير المباشرةالمباشرة وغ
الدعاية واالشيار  اإلعالـ ولغة بية ولغة السرد التراثيعامية وىنالؾ أيضا العامية األد

بانفتاحيا عمى لغات األجناس  وباتت لغة السرد القصصي أكثر بالغةوالمنابر السياسية 
وشبكات  ؿ الصحافة االستقصائية واالعالـ المرئي وفضاء االنترنتاألدبية وغير األدبية مث

 .التواصؿ

مقدمة اساليب الفكاىة في  في ورديفتيا العامية األدبية األنماط المغوية العاميةجاءت      
غير أف التيكـ  لتمثيميا الثقافة الشعبية تواصال وسموكا في المجتمع المعاصر القصة العراقية

لتأسيسيما  صالبة وتفردا بنائيا يمنحاف المغة السردية والشكؿ القصصيوالمحاكاة الساخرة 
وتأسيسيما لصورة  وتبقى أشكاؿ التغريب والترميز والفانتازيا فجوة بيف التفكير والتعبير.

دوات التمثيمية األكثر جمالية ونضجا خطابيا في ىي األ سردية ذات أبعاد تأويمية توليدية
  صص المعاصرة.الفكاىة في الق تفعيؿ نيج
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ة
ّ
ة يف ضىء عقائد اإلمامي

ّ
  اخلطبة الفدكي

 د. قحطاف رشؾ دخيؿ 
 كمية اآلداب/ الجامعة المستنصرّية 

 : صالممخ

ال يخفى عمى المتتٌبع اليجمات العقائدية الشرسة التي يتعٌرض إلييا المسممكف عمكمان، كأتباع أىؿ     
كمسفِّوو ليا حٌد الكفر. كمف ىنا جاء بحثنا المكسكـ: البيت خصكصان؛ ما بيف مغاؿو في العقائد حٌد الشرؾ، 

)مف عقائد اإلمامية في خطبة سيدة النساء الزىراء عمييا السبلـ التكحيد كالنبكة أينمكذجيف( ليضع النقاط 
عمى الحركؼ في تأكيد عقائد اإلمامٌية؛ كذلؾ باالرتشاؼ مف معيف سيدة النساء عمييا السبلـ؛ ذلؾ 

ى في حجر النبٌكة كشارؾ في المحاربة عمى التنزيؿ، كىك معيف صنك اإلمامة في المعيف الذم تربٌ 
المحاربة عمى التأكيؿ. كقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمو عمى مبحثيف، تتقدميما تكطئة تحٌدثت فييا عف 

ئج تكثيؽ خطبة الزىراء عمييا السبلـ مف المصادر المعتبرة عند الفريقيف، كتقفكىما خاتمة بأىـ النتا
كمصادر البحث؛ كجاء المبحث األكؿ بعنكاف: )التكحيد في خطبة سيدة النساء الزىراء عمييا السبلـ(، 
كجاء المبحث الثاني بعنكاف: )النبكة في خطبة سيدة النساء الزىراء عمييا السبلـ(؛ كلنركز ما ذكرتو 

ا فاضت لنا بو سيدة نساء المصادر العقائدية ألتباع مذىب أىؿ البيت عمييـ السبلـ بالمقارنة مع م
أف أيكٌفؽ في إبراز عقيدىتىي التكحيد كالنبٌكة  -ختامان -العالميف عمييا السبلـ في خطبتيا الغٌراء؛ كأتمنى 

 إسيامان في رٌد الشبيات التي أخذت طريقيا إلى قمكب شبابنا المثٌقؼ؛ كالسبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو.

English Abstract 

It is not hidden from the trailblazer fierce ideological attacks against Muslims in 

general, and followers of the people of the house in particular; between the 

excesses in the beliefs of the limit of polytheism, and the extent of his infidelity. 

Hence, our research, entitled: (From the doctrines of Imamiyah in the sermon of 

the Lady of Women Zahra peace be upon her, Tawheed and Prophethood are 

two examples) to put the points on the letters in the confirmation of the doctrines 

of Imamiyah; Downloading, which is a specific rule of the Imamate in the fight 

against interpretation. The first topic was entitled: Tawheed in the sermon of the 

Lady of Women, Zahra (peace be upon him), and the second topic came as 

follows: The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "The 
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Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: Contribution Either in 

response to suspicions that have taken their way into the hearts of our educated 

youth; peace be upon you and God's mercy and blessings. 

 
 المباركة.  الفدكّية مياد البحث: توثيؽ الخطبة

خطبة الزىراء عمييا السبلـ مف محاسف الخطب ك بدائعيا، عمييا مسحة مف نكر        
مصادر  مف قمتٍ ني قد ج الرسالة؛ كقد أكردىا المؤالؼ كالمخالؼ، ك يمف أر  عبؽالنبكة، ك فييا 

كتاب السقيفة عف عمر بف شبة تأليؼ أبي بكر أحمد بف عبد العزيز الجكىرم  عٌدة؛ منيا
قرئت عميو في ربيع اآلخر سنة اثنتيف ك  ؛ف نسخة قديمة مقركءة عمى مؤلفيا المذككرم

ركاة الخطبة كمصادرىا لنا أف نبٌيف ك  ؛عشريف ك ثبلث مئة ركل عف رجالو مف عدة طرؽ
مف كتب الفريقيف الشيعة كالسنة لنعمـ مدل أىمية ىذه الخطبة لدل أىؿ البيت عمييـ السبلـ؛ 

تاريخية تثبت مظمكمية أىؿ البيت، كمدل االضطياد كالعنؼ كالكبت الذم بمحاظ أنيا كثيقة 
قاـ بو بعض األفراد تجاه أيسرة الرسكؿ )صمى اهلل عميو كآلو( كال نٌدعي أننا استكعبنا جميع 

 :(ُ)المصادر، بؿ ذكرنا ما عثرنا عميو مف الكثائؽ التاريخية؛ التي منيا
ىػ( في كتاب )الشافي( يركم ىذه الخطبة بإسناده ّْٔالسيد المرتضى عمـ اليدل )ت  - ُ

 عف عركة عف عائشة.
 السيد ابف طاككس في كتاب )الطرائؼ( بإسناده عف الزىرم عف عائشة. - ِ
 الشيخ الصدكؽ بإسناده عف زينب بنت عمٌي )عمييما السبلـ(. - ّ
عمٌي عف  كيركم بطريؽ آخر بإسناده عف زيد بف عمي الشييد عف عمتو زينت بنت - ْ

 أيميا فاطمة الزىراء )عمييا السبلـ(.
 كىكذا يركم بإسناده عف أحمد بف محمد بف جابر عف زينب بنت عمٌي )عمييا السبلـ(. - ٓ
ابف أبي الحديد في شرحو عمى نيج الببلغة يركم عف كتاب )السقيفة( تأليؼ أحمد بف  - ٔ

 عبد العزيز الجكىرم بأربعة طرؽ.
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 مف أىؿ البيت عف زينب بنت عمٌي )عمييا السبلـ(.)أ( بإسناده عف رجاؿ 
 )ب( بإسناده عف اإلماـ الصادؽ جعفر بف محمد )عمييما السبلـ(.

 )ج( بإسناده عف اإلماـ الباقر بف عمٌي )عمييما السبلـ(.
 )د( بإسناده عف عبد اهلل بف الحسف )عمييما السبلـ(.

 ركم عف كتاب )السقيفة( لمجكىرم.عمٌي بف عيسى األربمي في كتابو )كشؼ الغمة( ي - ٕ
 المسعكدم في )مركج الذىب( يشير إلى ىذه الخطبة. - ٖ
 الطبرسي في كتاب )االحتجاج(. - ٗ

 أحمد بف أبي طاىر في كتاب )ببلغات النساء(. - َُ
سناد ىذه الخطبة إلى السيدة فاطمة الزىراء  إلى غير ىؤالء ممف يطكؿ الكبلـ بذكرىـ، كا 

 مف األمكر المسٌممة عند أىؿ العمـ مف المؤرخيف كغيرىـ.)عمييا السبلـ( 
كأكرد ابف أبي الحديد في شرحو عمى نيج الببلغة عف السيد المرتضى أنو قاؿ: "كأخبرنا 
أبك عبد اهلل المرزباني، عف عمي بف ىاركف، عف عبيد اهلل بف أحمد، عف أبيو؛ قاؿ: ذكرت 

ف بف عمي بف أبي طالب )عمييـ السبلـ( كبلـ ألبي الحسيف زيد )الشييد( بف عمٌي بف الحسي
فاطمة عند منع أبي بكر إياىا فدؾ كقمت لو: إف ىؤالء يزعمكف أنو مصنكع كأنو مف كبلـ 

 أبي العيناء، ألف الكبلـ منسكؽ الببلغة.
فقاؿ لي: رأيت مشايخ آؿ أبي طالب يرككنو عف آبائيـ كيعٌممكنو أكالدىـ، كقد حدثني 

ا فاطمة عمى ىذه الحكاية، كقد ركاه مشايخ الشيعة كتدارسكه قبؿ أف أبي عف جدم يبمغ بي
 يكجد جدُّ أبي العيناء.

كقد حٌدث الحسيف بف عمكاف عف عطية العكفي أنو سمع عبد اهلل بف الحسف بف الحسيف 
يذكر عف أبيو ىذا الكبلـ، ثـ قاؿ أبك الحسيف زيد: ككيؼ ينكركف ىذا مف كبلـ فاطمة كىـ 

ـ عائشة عند مكت أبييا ما ىك أعجب مف كبلـ فاطمة كيحققكنو؟ كلكال يرككف مف كبل
 .(ِ) عداكتيـ لنا أىؿ البيت!!"
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كتيجمع المصادر المذككرة عمى أف فاطمة الزىراء)عمييا السبلـ( لما بمغيا إجماع أبي 
مف حفدتيا ك نساء قكميا، تجر  (ْ)؛ كأقبمت في ليٌمة(ّ)بكر عمى منعيا فدكان الثت خمارىا

؛ ما تخـر مف مشية رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كآلو( حتى (ٔ)؛ كتطأ في ذيكليا(ٓ)أدراعيا
دخمت في مسجد أبييا محمد )صمى اهلل عميو كآلو( عمى أبي بكر؛ ك قد حٌشد المياجريف ك 

حتى سكنكا مف فكرتيـ؛  ليا القـك بالبكاء ثـ أميمت طكيبلن  (ٕ)األنصار ... فأٌنت أٌنةن أجيش
 :فابتدأت بخطبتيا الغٌراء التي سننتقي منيا ما يتكافؽ كمطالب البحث عمى النحك اآلتي

 املبحث األول
ة
ّ
  التىحيد بني خطبة الزهراء عليها السالم وعقائد اإلمامي

 توطئة في التوحيد وأقسامو:
 ، Unionاالنكميزية:)في المغة التكحيد : أواًل: التأصيؿ المغوّي واالصطالحي

monotheism ،unicity(:؛ كفي المغة الفرنسية)Union ،monotheisme 
،unicite)(ٖ)أىٍصؿه كىاًحده  العربٌية مف الجذر )ك ح د(؛ ك" في المغة؛ ك : اءي كىالدَّاؿي اٍلكىاكي كىاٍلحى

مىى ااًلٍنًفرىاًد. ًمٍف ذىًلؾى اٍلكىٍحدىًة. كىىيكى كىاًحدي قىًبيمى  لىًقيتي اٍلقىٍكـى يىديؿُّ عى ـٍ ًمٍثميوي، ... كى ـٍ يىكيٍف ًفيًي ًتًو، ًإذىا لى
يٍ  حى : نىًسيجي كىٍحًدًه، كىعييىٍيري كىٍحًدًه، كىجي ـٍ اؼي ًإالَّ ًفي قىٍكًلًي لىًقيتيوي كىٍحدىهي. كىالى ييضى دى. كى دى مىٍكحى شي مىٍكحى

نىًسيجي كىٍحًدًه، أىٍم الى ييٍنسىجي غىٍيريهي ًلنى  . كىاٍلكىاًحدي: اٍلميٍنفىًردي"كىٍحًدًه، كى ثىؿه فىاسىًتًو، كىىيكى مى
؛ كىذا يعني أف (ٗ)

المعنى المركزم ليذا الجذر كاحد؛ كىك االنفراد؛ كمعناه:" الحكـ بأف الشيء كاحد، كالعمـ بأنو 
 .(َُ)كاحد"

؛ فالتكحيد: ىك " تجريد الذات اإلليية عف كؿ ما يتصكر في في االصطالحأٌما        
ؿ في األكىاـ كاألذىاف؛ كالتكحيد: ثبلثة أشياء؛ معرفة اهلل تعالى بالربكبية، األفياـ، كيتخي

؛ ك" في عبارة العمماء اعتقاد كحدانٌيتو تعالى. (ُُ)كاإلقرار بالكحدانية، كنفي األنداد عنو جممة"
كعند الصكفية معرفة كحدانٌيتو الثابتة لو في األزؿ كاألبد، كذلؾ بأف ال يحضر في شيكده 

الكاحد جٌؿ جبللو، كذا في مجمع السمكؾ...كٌؿ المقامات كاألحكاؿ بالنسبة إلى التكحيد غير 
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كالٌطرؽ كاألسباب المكصمة إليو كىك المقصد األقصى كالمطمب األعمى، كليس كراءه لمعباد 
كالتكحيد في اصطبلح ؛ (ُِ)قربة، كحقيقتو جٌمت عف أف يحيط بيا فيـ أك يحـك حكليا كىـ"

لمعمـ الذم يبحث فيو عف اهلل تعالى كصفاتو ك أفعالو، ... كاعمـ أف الناس  المتكمميف اسـ
في كؿ مف المباحث الثبلثة؛ ثبلثة: ففي مبحث إثبات الصانع ذىبت فرقة إلى اإلبطاؿ، 

عمى أنو تعالى ثابت مكجكد ببل  -ىي النمط األكسط  -كفرقة إلى التشبيو كالتجسيـ، كفرقة 
قة إلى زيادة الصفات عمى الذات في الحقيقة كاألشاعرة كفرقة تشبيو، كفي مبحث صفاتو فر 

إلى سمبيا عنيا كنيابة الذات عف الصفات كالمعتزلة، كآخركف إلى أف ذاتو تعالى مطابؽ كؿ 
مف صفاتو فإنو بكجكده الخاص بو مصداؽ لمعمـ كالقدرة كالحياة كغيرىا. كفي مبحث األفعاؿ 

، كآخركف إلى أمر بيف أمريف، كالتفصيؿ مكككؿ إلى فرقة إلى الجبر، كأخرل إلى التفكيض
 .(ُّ)محمو

كالخبلصة أف التكحيد كما قاؿ أمير المؤمنيف )عميو السبلـ(: )التكحيد أف ال 
؛ فالضمير المنصكب في تتكٌىمو عائده عمى الذات المقٌدسة؛ بمعنى أف ال (ُْ)تتكٌىمو(

ـ؛ ثـ إف التكحيد مف أىـ المسائؿ تتصكره بكىمؾ؛ فكؿ مكىـك محدكد؛ كاهلل ال ييحٌد بكى
االعتقادٌية التي تصٌدرت المفاىيـ كالتعاليـ السماكٌية عمى اإلطبلؽ؛ كييعٌد أساسان لسائر 

 التعاليـ كالمعارؼ اإلليٌية العميا. 
 ثانيًا: أقساـ التوحيد:

 ؛ كىي:(ُٓ)أجمعت المصادر العقائدٌية عمى تقسيـ التكحيد إلى أربع مراتب
 بالذات: أم تفرده تعالى بذاتو؛ فيك كاحد ال شريؾ لو. تكحيده تعالى .ُ
تكحيده تعالى بالصفات: أم تفٌرده بصفاتو تعالى؛ كصفاتو عيف ذاتو، كال يشاركو فييا  .ِ

 أحد.
تكحيده تعالى في األفعاؿ: أم تفٌرده تعالى بأفعالو؛ كالخمؽ، كاإلماتة، كاإلحياء، كالرزؽ،  .ّ

 كالقدرة... إلخ.
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ادة: أم تفرده باإلطاعة لو تعالى، في قباؿ العجب، كالرياء؛ كسنبٌيف تكحيده تعالى بالعب .ْ
 كؿ مرتبة بمطمب مختٌص بيا عمى النحك اآلتي:   

المطمب األوؿ: التوحيد في ذاتو تعالى بيف خطبة الزىراء عمييا السالـ وعقائد 
 اإلمامّية.

ـّ  ابتدأت الزىراء عمييا السبلـ بحمد اهلل تعالى كالثناء عميو؛ قالت: "وأْشَيُد أْف ال إلَو إاّل ث
اهلل َوحَدُه ال َشِريَؾ َلُو َكمَمًة َجَعَؿ اإْلخالَص َتْأويَميا، َوَضمََّف اْلُقمُوَب َمْوُصوَليا؛ وأناَر في 
التََّفكُِّر َمْعُقوَليا، اْلُمْمَتنُع َعِف األْبصاِر ُرؤَيُتُو، َوِمَف اأْللُسِف ِصَفُتُو، َوِمَف األْوىاـِ 

 .(ُٔ)ِفيَُّتُو"َكيْ 
كداللة نص الخطبة تنصرؼ إلى التكحيد االستداللي؛ ذلؾ التكحيد الذم ييستدؿ عميو 

)ال  أم إف التكحيد بعبارة )َكمَمًة َجَعَؿ اإْلخالَص َتْأويَميا(؛ باإلخبلص؛ فقكليا )عمييا السبلـ(:
تكحيد االستداللي ييستدٌؿ عميو بالفعؿ، كىك اإلخبلص؛ لذلؾ نجد صدل ىذا الإلو إاّل اهلل( 

ُؿ الدِّيِف َمْعِرَفُتُو، لذاتو تعالى في كممات أمير المؤمنيف عميو السبلـ؛ كذلؾ حينما قاؿ : )َأوَّ
َوَكَماُؿ َمْعِرَفِتِو التَّْصديُؽ ِبِو، َوَكَماُؿ التَّْصِديِؽ ِبِو َتْوِحيُدُه، َوَكَماُؿ َتْوِحيِدِه اإلْخالُص 

بمعنى االعتقاد بأنو تعالى خالص مف كؿ نقص كما أشبو فيككف اإلخبلص ؛ (ُٕ)َلُو،...(
  .(ُٖ)كيككف ىذا االعتقاد كاجبان 
فيو : )َوَضمََّف اْلُقمُوَب َمْوُصوَليا، وأناَر في التََّفكُِّر َمْعُقوَليا(؛ كقكليا عمييا السبلـ

اهلل  استحباب كتأكيد عمى أف تكحيد اإلنساف هلل كمعرفتو بو مف األمكر الفطرية، فإف كجكد
فقد ؛(ُٗ)سبحانو كتعالى ككحدانيتو مف الفطريات التي غرست في أعماؽ ذات اإلنساف

، إال أف الغبار قد يتراكـ ليحجب  تضمنيا قمب كؿ فرد كقد كصمت بالقمب خمقة كبرىاف مبلـز
الرؤية، فكاف التذكير كالتأكيد مطمكبان لذلؾ، فالتركيز عمى ذلؾ ينفع اإلنساف نفسو كغيره 

ما اإلنساف نفسو: فؤلنو إيحاء، كاإليحاء يكجب مزيدان مف الجبلء كمراتب أعمى مف أيضان؛ أ
لفات إلى أف الفطرة مطابقة لما أمر اهلل (َِ)الكضكح رشاد كا  ؛ كأما لغيره: فؤلنو ىداية كا 
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ـْ َوْجَيَؾ ِلمدِّيِف َحِنيًفا ِفْطَرتَ سبحانو كتعالى مف العقيدة القكؿ كالعمؿ، قاؿ سبحانو المَِّو  : )َفَأِق
ـُ َوَلِكفَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل  الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا اَل َتْبِديَؿ ِلَخْمِؽ المَِّو َذِلَؾ الدِّيُف اْلَقيِّ

فالشيادة إذف مكصكلة بالقمكب كمغركسة فييا، مف كصمو فيك [؛ َٖٓيْعَمُموَف(.]الروـ:
 .قمبو ػ بالشيادة عمى كحدانيتو مكصكؿ، فإف اهلل سبحانو جعؿ فطرة اإلنساف ػ في

: )اْلُمْمَتنُع َعِف األْبصاِر ُرؤَيُتُو، َوِمَف اأْللُسِف ِصَفُتُو، َوِمَف أما قكليا عمييا السبلـ
فقد رٌكزت عمييا السبلـ في ىذه العبارة عمى حقيقة إليٌية ميٌمة مفادىا أٌنو األْوىاـِ َكْيِفيَُّتُو(؛ 

فالعبارات تؤٌكد العجز عف إمكاف تصٌكره كلك باألكىاـ أك  ال يمكف معرفة الخالؽ سبحانو،
الخياالت؛ ألٌنو لك عرؼ الخالؽ لـ يبؽ فرؽ بينو كبيف مخمكقاتو، كلذا ال يمكف أف يككف 

: "انحسرت األبصار دوف النظر إلى سبحات وجيؾ، خالقا، قاؿ اإلماـ السٌجاد )عميو السبلـ(
   .(ُِ) بالعجز عف معرفتؾ"ولـ تجعؿ لمخمؽ طريقًا إلى معرفتؾ االّ 

كفي العبارة بياف لمصفات االليٌية: صفات ثابتة لو سبحانو ااٌل أٌنيا ال حٌد ليا يمكف أف 
تقؼ عنده أك تيدرؾ ، كنكع آخر ىك الصفات المنتفية في حٌقو تعالى، كبياف ذلؾ أٌف النكع 

لصفات الخالؽ ىك الصفات التي تبٌيف العبلقة بينو تعالى كبيف المخمكؽ ، كىي األٌكؿ 
صفات ثابتة لو اال أٌنيا ال تنتيي كال يمكف كصفيا بمقدار أك كقت ألنو سبحانو خارج المكاف 
كالزماف فيك تعالى رحيـ كرحمف كعميـ كقادر.أٌما الصفات المنفٌية فيي تمؾ التي تصؼ ذاتو 

ه ال كجكد ليا ؛ ألٌنيا لك تكٌىمت عميو سبحانو ستجعمو مخمكقا ال خالقا ؛ الف المقٌدسة ، كىذ
 المكصكؼ اف كصؼ فقد حٌد كصارت لو حقيقة مدركة فيك اذف مخمكؽ. 

التقٌكؿ عمى الخالؽ بما ال  فسيدتنا الزىراء عمييا السبلـ تغمؽ عمى العقؿ البشرم طريؽ
ا المنحى، فأثبت المتكٌممكف مف عمماء المسمميف نفي ، فقد ابتميت العقائد اإلسبلمٌية بيذيجكز

الصفات عنو تعالى بطريقة خاطئة ، اذ أثبتكا هلل سبحانو يدان، كلكٌنيا ليست مثؿ يد البشر، 
كأثبتكا لو عينان ليست مثؿ عيف البشر، كأثبتكا لو ساقان ليست مثؿ ساؽ البشر، كأٌكدكا أف لو 

)َفاِطُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض  ، مع أٌنو سبحانو يقكؿ:كبلما بأصكات ليست مثؿ أصكات البشر
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ـْ ِفيِو َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء َوُىَو  ـْ َأْزَواًجا َوِمَف اأْلَْنَعاـِ َأْزَواًجا َيْذَرُؤُك ـْ ِمْف َأْنُفِسُك السَِّميُع َجَعَؿ َلُك
يات القرآنٌية مف دكف الرجكع كىذا انطبلقان مف التفاسير العقمية لآل[، ٔٔاْلَبِصيُر( ]الشورى:

الى العترة الطاىرة التي أكضحت المراد مف ىذه اآليات بما ينفي التجسيـ بكؿ أشكالو، 
فالخالؽ  )ييخبر ال بمساف ك ليكات(، كالساؽ في كبلـ العرب ىي كناية عف شٌدة األمر ، 

قولو تعالى: )اْنُظُروَنا  ، ومثمو كاليد دالة عمى القدرة ، كالنظر الى الرٌب ىك االنتظار لمرحمة
) ـْ ـَ َيْرِجُع اْلُمْرَسُموَف(أم : انتظركنا، [ُّ]الحديد:َنْقَتِبْس ِمْف ُنوِرُك [ ّٓ]النمؿ:، و )َفَناِظَرٌة ِب

 . أم : منتظرة
كأٌما تأكيدىا )عمييا السبلـ( عمى معرفة اهلل تعالى في القمكب كاألفياـ؛ كأٌنيا مف 

بما أقره سبحانو كأراده لمبشر أف يعرفكه كىك أٌنٌو كاحد ال شريؾ أكلكٌيات الديف فيي المعرفة 
لو، كأٌنو حٌؽ مطمؽ، يدعك الخمؽ الى شريعة حٌقة تكجب عمييـ اإلخبلص في عبادتو 

وقد -التصديؽ بو–كاإلذعاف ألكامره. كأٌنو البٌد مف االقرار باهلل تعالى ببل شريؾ كال نقص 
فػ"عف أبي الحسف الموصمي، عف أبي عبد اهلل عميو سئؿ أمير المؤمنيف )عميو السالـ(: 

السالـ قاؿ: جاء حبر إلى أمير المؤمنيف عميو السالـ فقاؿ: يا أمير المؤمنيف ىؿ رأيت 
ربؾ حيف عبدتو؟ فقاؿ: ويمؾ ما كنت أعبد ربًا لـ أره، قاؿ: وكيؼ رأيتو؟ قاؿ: ويمؾ ال 

 .(ِِ)بحقائؽ اإليماف تدركو العيوف في مشاىدة األبصار؛ ولكف رأتو القموب
نعتقد: بأٌنو يجب تكحيد أّما عقيدتنا في توحيد ذاتو تعالى في مصادر العقائد؛ فإّننا "

اهلل تعالى مف جميع الجيات، فكما يجب تكحيده في الذات كنعتقد بأٌنو كاحد في ذاتو ككجكب 
ذاتو كما  كجكده، كذلؾ يجب ثانيان تكحيده في الصفات، كذلؾ باالعتقاد بأٌف صفاتو عيف

سيأتي بياف ذلؾ، كباالعتقاد بأنو ال شبو لو في صفاتو الذاتية، فيك في العمـ كالقدرة ال نظير 
لو، كفي الخمؽ كالرزؽ ال شريؾ لو، كفي كٌؿ كماؿ ال ندَّلو؛ ككذلؾ يجب ثالثان تكحيده في 

نكع مف أنكاع  العبادة، فبل تجكز عبادة غيره بكجو مف الكجكه، ككذا إشراكو في العبادة في أمٌ 
العبادة، كاجبة أك غير كاجبة، في الصبلة كغيرىا مف العبادات؛ كمف أشرؾ في العبادة غيره 
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فيك مشرؾ، كمف يرائي في عبادتو كيتقٌرب إلى غير اهلل تعالى، كحكمو حكـ مف يعبد 
 .(ِّ)االصناـ كاالكثاف، الفرؽ بينيما"

في عقيدتنا في ذاتو تعالى ىي أف خطبة الزىراء تتكافؽ كمصادر العقيدة  والخالصة
اْلُمْمَتنُع اإلسبلمٌية ألتباع أىؿ البيت )عمييـ السبلـ(؛ كىي ما اختزلتو عمييا السبلـ بقكليا: )

لمعاني التكحيد  (؛ فيي جامعةَعِف األْبصاِر ُرؤَيُتُو، َوِمَف اأْللُسِف ِصَفُتُو، َوِمَف األْوىاـِ َكْيِفيَُّتوُ 
الذاتي؛ كتنفي ما يرد مف خكاطر في ذىف اإلنساف عنو تعالى؛ فتكىـ اإلنساف يتمٌثؿ في 
ذىنو أنو البٌد أف ييرل، كأٌنو البٌد مف أف ييعٌرؼ بصفتو ، كأٌنو كاحد في قباؿ االثنيف، كأنو البٌد 

لكيفٌيات؛ كؿ ىذه نظاـ التكالد كا -تعالى عف ذلؾ-أف يككف لو خالؽ، أك إنو يجرم عميو 
الخكاطر إنما ىي تكٌىمات بتأثير مادٌية اإلنساف؛ كىنا تنٌبو الزىراء عمييا السبلـ بقكليا: 

( أف ىذه التكىٌمات تتنافى مع التكحيد الذاتي لو تعالى؛ نعـ؛ يضيؽ بصر اإلنساف الممتنع)
ٌكر في ذات اهلل عف رؤيتو، كلسانو عف رؤيتو، كذىنو عف كيفٌيتو؛ كليذا جاء النيي عف التف

تعالى؛ كلكف تفٌكركا في مخمكقاتو جٌؿ اسمو؛ كىك ما تؤٌكده الركايات؛ فقد ركم عف أمير 
تكمموا في خمؽ اهلل، وال تكمموا في اهلل، فإف الكالـ في اهلل ال المؤمنيف )عميو السبلـ(: )

االفتراء عمى اهلل  (؛ كىك حراـ نظران إلى أف ذلؾ كثيران ما يسكؽ اإلنساف إلىيزيد إاّل تحيراً 
لى أنكاع مف االنحراؼ العقائدم قاـ يـو  ؛ كمنيا ما ركاه الصدكؽ أيضان مف أف أعرابيان "(ِْ)كا 

المؤمنيف أتقوؿ: إف اهلل  -يوـ الجمؿ إلى أمير المؤمنيف عميو السالـ، فقاؿ: يا أمير 
ف مف تقسـ واحد؟ قاؿ: فحمؿ الناس عميو، قالوا: يا أعرابي أما ترى ما فيو أمير المؤمني

القمب، فقاؿ أمير المؤمنيف عميو السالـ: دعوه، فإف الذي يريده األعرابي ىو الذي نريده 
مف القوـ، ثـ قاؿ: يا أعرابي إف القوؿ في أف اهلل واحد عمى أربعة أقساـ: فوجياف منيا ال 
يجوزاف عمى اهلل عز وجؿ، و وجياف يثبتاف فيو، فأما المذاف ال يجوزاف عميو، فقوؿ 

لقائؿ: واحد يقصد بو باب األعداد، فيذا ما ال يجوز، ألف ما ال ثاني لو ال يدخؿ في باب ا
األعداد، أما ترى أنو كفر مف قاؿ: ثالث ثالثة. وقوؿ القائؿ: ىو واحد مف الناس، يريد بو 
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النوع مف الجنس، فبيذا ما ال يجوز عميو ألنو تشبيو، وجؿ ربنا عف ذلؾ و تعالى. وأما 
شبو، كذلؾ ربنا،  لمذاف يثبتاف فيو فقوؿ القائؿ: ىو واحد ليس لو في األشياءالوجياف ا

وقوؿ القائؿ: إنو عز وجؿ أحدي المعنى، يعني بو أنو ال ينقسـ في وجود وال عقؿ وال وىـ 
أم ال في الخارج كانقساـ اإلنساف إلى بدف كركح، كال في عقؿ  ؛(ِٓ)كذلؾ ربنا عز وجؿ

ئيا الحدية، كال في كىـ كانقساـ قطعة خشب إلى النصفيف في كانقساـ الماىية إلى أجزا
 التصكر.

 

المطمب الثاني: التوحيد في صفاتو تعالى بيف خطبة الزىراء عمييا السالـ 
 وعقائد اإلمامّية.

إفراد صفتو عف صفة غيره بمعنى إثبات الصفة هلل تعالى مطمقًا التكحيد بالصفات: ىك "
؛ كتقسـ صفات الذات المقٌدسة إلى (ِٔ)"تجّمى اهلل لو بصفاتو،...ونفييا عف غيره، وذلؾ إذا 

الصفات الثبكتٌية؛ كىي صفات الجماؿ كالكماؿ؛ كصفات سمبٌية؛ كىي صفات الجبلؿ؛ كتقسـ 
 الصفات الثبكتٌية بدكرىا إلى:

 الصفات الثبكتٌية الذاتٌية، أك صفات الذات. .ٔ
 ييعٌبر عنيا بالصفات الثبكتٌية اإلضافٌية.الصفات الثبكتٌية الفعمٌية، أك صفات األفعاؿ؛ ك  .ٕ

كىناؾ مقياس دقيؽ لمتفريؽ بيف صفات الذات، كصفات األفعاؿ؛ كىك أٌننا نبلحظ في      
صفات البشر أف الصفة غير المكصكؼ؛ فالمكصكؼ شيء كصفتو شيء آخر؛ فعندما 
نقكؿ: زيد ميندس، أك شاعر؛ فمف الكاضح أف المكصكؼ )الشخص( شيء، كالشعر، 

 يندسة شيء آخر.كال
في حيف أننا ال نجد ىذا التفريؽ بيف الصفة كالمكصكؼ في ذاتو تعالى؛ بؿ نجد أف       

صفات الذات ليست شيئان آخر غير الذات؛ فينا الصفة كالمكصكؼ شيء كاحد؛ أم إف 
صفاتو )الذاتٌية( ىي عيف ذاتو؛ أٌما صفات األفعاؿ فيي صفات إضافٌية كما ذكرنا آنفان؛ كىك 

َفاِت َعْنُو،  ده قكؿ أمير المؤمنيف )عميو السبلـ(: "ما يؤكٌ  َوَكَماُؿ اإلْخالِص َلُو َنْفُي الصِّ



 الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 

 
463 

َفِة، َفَمْف َوَصَؼ  ِلَشَياَدِة ُكؿِّ ِصَفة َأنَّيا َغْيُر الَمْوُصوِؼ، َوَشَياَدِة ُكؿِّ َمْوُصوؼ َأنَُّو َغْيُر الصِّ
نى اهلَل ُسْبَحاَنُو َفَقْد َقَرَنوُ  مىٍف قىرى ٍف ، كى مى ًيمىوي، كى زَّأىهي فىقىٍد جى مىٍف جى زَّأىهي، كى ٍف ثىنَّاهي فىقىد جى مى وي فىقىٍد ثىنَّاهي، كى

؟( ـى : )ًفي مىٍف قىاؿى دَّهي فىقىٍد عىدَّهي، كى مىٍف حى دَّهي، كى مىٍف أشىارى ًإلىٍيًو فىقىٍد حى ًيمىوي فىقىٍد أشىارى ًإلىٍيًو، كى فىقىٍد  جى
: )عىبلى  ٍف قىاؿى مى مَّنىوي، كى ؟( فىقىٍد أىٍخمىى ًمنيوي ضى دىث .ـى ، مىٍكجيكده الى عىٍف عىدىـ، مىعى (ِٕ)كاًئفه الى عىٍف حى

ٍيري كيؿِّ شيء ال ًبميزىايىمىة نىة، كىغى كيؿِّ شىٍيء الى ًبميقىارى
َفاِعٌؿ ال ِبَمْعَنى اْلَحَرَكاِت َواآللِة، َبِصيٌر ، (ِٖ)

ٌد إْذ اَل َسَكَف َيْسَتْأِنُس بِو َواَل َيْستْوِحُش ِلَفْقِده(إْذ اَل َمْنُظوَر إَلْيِو ِمْف َخْمِقِو،   .(ِٗ) ُمَتَوحِّ
ككما قاؿ الشيخ الصدكؽ أٌننا "كٌمما كصفنا اهلل تعالى بو مف صفات ذاتو؛ فإنما نريد بكٌؿ 
صفة نفيى ضٌدىا عنو تعالى؛ كنقكؿ: لـ يزؿ اهلل تعالى سميعان، بصيران، عميمان، حكيمان، قادران، 

يزؿ خبلقان، عزيزان، حٌيان، قٌيكمان، كاحدان، قديمان؛ كىذه صفات ذاتو؛ كال نقكؿ: إٌنو تعالى لـ 
فاعبلن، شائيان، مريدان، راضيان، ساخطان، رازقان، كٌىابان، متكٌممان؛ ألف ىذه صفات أفعالو تعالى، 

 .(َّ)كىي محدثة؛ ال يجكز أف يقاؿ: لـ يزؿ اهلل تعالى مكصكفان بيا"
كىك ما يؤٌكده ما يركل " عف أبي بصير قاؿ: سمعت أبا عبد اهلل عميو السبلـ يقكؿ: لـ      

 عز كجؿ ربنا كالعمـ ذاتو كال معمكـ، كالسمع ذاتو كال مسمكع، كالبصر ذاتو كال يزؿ اهلل
مبصر، ك القدرة ذاتو كال مقدكر، فمما أحدث األشياء ككاف المعمـك كقع العمـ منو عمى 
، كالسمع عمى المسمكع، كالبصر عمى المبصر، كالقدرة عمى المقدكر، قاؿ: قمت: فمـ  المعمـك

 .(ُّ)قاؿ: إف الكبلـ صفة محدثة ليست بأزلية، كاف اهلل عز كجؿ كال متكمِّـ"يزؿ اهلل متكمما؟ 
ـٌ أبييا )عمييا السبلـ( بصفاتو تعالى الثبكتية؛ فتقكؿ: )    اْلَحْمُد لّمِو َعمى ما كبذلؾ تخبرنا أ

، َوالثّناُء ِبما َقدَّـ، ِمْف ُعُموـِ ِنَعـٍ  ـَ ، َوَلُو الشُّْكُر عمى ما أْلَي ـَ اْبَتَدأىا، وُسُبوغ آالٍء أْنَع
َـّ َعِف اإلْحصاِء َعَدُدىا(ِّ)أْسداىا ؛ َوَنأى َعِف الَجزاِء أَمدىا؛ (ّّ)، َوَتماـِ ِمَنٍف أْوالىا؛ َج

َوَتفاَوَت َعِف اإلدراؾ أَبُدىا، َواْسَتْدَعى الشُّْكَر ِبإْفضاِليا، َواْسَتْحَمَد إلَى اْلخالِئِؽ ِبإْجزاِليا، 
لى أمثَاِليا...اْبَتَدَع ْاألشياء ال ِمْف َشْيٍء كاَف َقْبمَيا، َوأْنَشأىا ِبال اْحِتذاِء وثَّنى ِبالّندِب إ
، َكّوَنيا ِبُقْدَرِتِو، َوَذَرأىا ِبَمِشيئِتِو، ِمْف َغْيِر حاَجٍة ِمْنُو إلى َتْكِويِنيا، َوال (ّْ)أْمِثمًة اْمَتَثَميا
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ْظيارًا ِلُقْدَرِتِو، َوَتَعبُّدًا فاِئدٍة َلُو ِفي َتْصِويرِىا، إاّل تْثِبيتًا لِ  ِحْكَمِتِو، َوَتْنِبييًا َعمى طاَعِتِو، َوا 
َـّ َجَعَؿ الّثواَب َعمى طاَعِتِو، َوَوَضَع الِعقاَب َعمى َمْعِصَيِتِو ِذياَدًة  عزازًا ِلَدْعَوِتِو؛ ُث ِلَبريَِّتِو، َوا 

ـْ إلى َجنَِّتوِ  (ّٓ)ِلِعباِدِه َعْف ِنْقمِتِو، وحياشةً   .(ّٔ) (َلُي
نستخمص مف النص المذكور مجموعة مف العقائد؛ منيا وجوب الحمد والشكر لو       

تعالى عند االبتداء بشؤوننا؛ فضاًل عف االعتراؼ بسبوغ نعمو، وعجزنا عف إدراؾ نعمو بمو 
عدِّىا؛ ومنيا تبياف حكمتو تعالى؛ باستدعاء الشكر عمى النعـ بإفاضتيا عمى عباده، 

الخالئؽ إلجزاليا عمييـ؛ وما ىذا إال تثبيت لحكمتو؛ إذ يجب ووجوب طمب الحمد مف 
[؛ ٜالنمؿ: االعتقاد بأنو تعالى حكيـ، قاؿ سبحانو: )يا موسى إنو أنا اهلل العزيز الحكيـ(]

[؛ ومنيا اإلشارة إلى عمؿ الخمقة، وتبياف ٖٛاألنعاـ:  وقاؿ تعالى: )إف ربؾ حكيـ عميـ(]
، بؿ الالـز في الجممة، السعي لتبييف حكـ أفعالو تعالى الحكمة وتثبيتيا؛ إذ مف المستحب

لمناس، في ضوء المستفاد مف اآليات والروايات والعقؿ ػ بالقدر الذي يدركو ػ فإف ذلؾ 
يوجب تثبيت إيماف الناس، واطمئناف قموبيـ، ودفعًا لوساوس الشياطيف، وشبيات 

دة عمى ذلؾ، إذ لما كاف تبييف أو الممحديف؛ وفي كالميا )عمييا السالـ( داللة واضحة أكي
تثبيت الحكمة اإلليية إحدى عمؿ الخمقة، كاف السعي لبيانيا لمف جيؿ بيا أو غفؿ عنيا 

األنبياء )عمييـ السالـ(  ضروريًا عقاًل في الجممة، وىي مف )دفائف العقوؿ( التي بعث
 .(ّٕ)ليثيروىا
ونستشّؼ مف النص المذكور مجموعة مف صفاتو تعالى التي جاءت عمى لساف      

سيدة النساء عمييا السالـ؛ فيو المنعـ، والمميـ، والمبتدئ بالنعـ، والمّناف، والمبدع، 
ف، والذارئ، وكّميا صفات ثبوتّية  حقيقية كمالية؛  تتكافؽ كمصادر العقائد والمنشئ، والمكوِّ

عمييـ السبلـ(؛ فيي "التي تسمى بصفات الجماؿ كالكماؿ ػ كالعمـ، عند أتباع أىؿ البيت )
كالقدرة، كالغنى، كاإلرادة، كالحياة ػ ىي كٌميا عيف ذاتو، ليست ىي صفات زائدة عمييا، كليس 
كجكدىا إاٌل كجكد الذات، فقدرتو مف حيث الكجكد حياتو كحياتو قدرتو، بؿ ىك قادر مف حيث 
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ال اثنينٌية في صفاتو ككجكدىا، كىكذا الحاؿ في سائر  ىك حي كحي مف حيث ىك قادر،
نعـ، ىي مختمفة في معانييا كمفاىيميا، ال في حقائقيا ككجكداتيا، الٌنو لك   صفاتو الكمالٌية.

كانت مختمفة في الكجكد ػ كىي بحسب الفرض قديمة ككاجبة كالذات ػ لمـز تعٌدد كاجب 
كأٌما الصفات الثبكتية  ما ينافي عقيدة التكحيد. الكجكد، كال نثممت الكحدة الحقيقية، كىذا

االضافية ػ كالخالقية، كالرازقية، كالتقٌدـ، كالعٌمية ػ فيي ترجع في حقيقتيا إلى صفة كاحدة 
حقيقية، كىي القٌيكمية لمخمكقاتو، كىي صفة كاحدة تنتزع منيا عٌدة صفات باعتبار اختبلؼ 

 االثار كالمبلحظات.
ة التي تسٌمى بصفات الجبلؿ، فيي ترجع جميعيا إلى سمب كأٌما الصفات السمبي      

كاحد ىك سمب اإلمكاف عنو، فإٌف سمب االمكاف الزمو ػ بؿ معناه ػ سمب الجسمية كالصكرة 
ـٌ إٌف مرجع سمب  كالحركة كالسككف كالثقؿ كالخٌفة كما إلى ذلؾ، بؿ سمب كؿ نقص؛ ث

مف الصفات الثبكتية الكمالية، فترجع  االمكاف في الحقيقة إلى كجكب الكجكد، ككجكب الكجكد
الصفات الجبللية )السمبية( آخر االمر إلى الصفات الكمالية )الثبكتية(، كاهلل تعالى كاحد مف 
جميع الجيات، ال تكٌثر في ذاتو المقٌدسة، كال تركيب في حقيقة الكاحد الصمد؛ كال ينقضي 

الصفات السمبية، لٌما عٌز عميو  العجب مف قكؿ مف يذىب إلى رجكع الصفات الثبكتية إلى
أف يفيـ كيؼ أٌف صفاتو عيف ذاتو، فتخٌيؿ أٌف الصفات الثبكتية ترجع إلى السمب، ليطمئٌف 
إلى القكؿ بكحدة الذات كعدـ تكٌثرىا، فكقع بما ىك أسكأ، إذ جعؿ الذات التي ىي عيف 

ـ كمحض السمب، الكجكد كمحض الكجكد كالفاقدة لكٌؿ نقص كجية إمكاف، جعميا عيف العد
أعاذنا اهلل مف شطحات االكىاـ كزاٌلت االقبلـ. كما ال ينقضي العجب مف قكؿ مف يذىب 
إلى أٌف صفاتو الثبكتية زائدة عمى ذاتو، فقاؿ بتعٌدد القدماء ككجكد الشركاء لكاجب الكجكد، أك 

ميو السبلـ(: قاؿ مكالنا أمير المؤمنيف كسٌيد المكٌحديف )ع قاؿ بتركيبو ػ تعالى عف ذلؾ ػ.
ككماؿي االخبلص لوي نفيي الًصفاًت عنوي، لشيادًة كؿِّ صفة أنَّيا غيري المكصكًؼ، كشيادًة كؿِّ »
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مىف ثٌناهي  مىف قرنوي فىقد ثٌناهي، كى مكصكؼ أنَّو غيري الصفًة، فىمىف كىصىؼى اهلل سبحانو فىقد قرنىوي، كى
مىف ًيمىوي  فىقد جٌزأىهي، كى  .(ّٖ)«"جٌزأىهي فىقد جى

فمف فيض الزىراء )عمييا السبلـ( نتعٌمـ الكيفٌية التي يعرؼ بيا العبد رٌبو بصفاتو؛ كىي 
ركيزة أساسٌية في تعاممنا معو تعالى؛ فكماؿ اإلخبلص لو تعالى نفيي الصفات عنو رغـ أنو 
كصؼ نفسو في كتابو، ككصفو رسكلو ككلٌيو أمير المؤمنيف)عمييما كآليما أفضؿ الصبلة 

 ( بأفضؿ الصفات؟!كأتـ السبلـ
نعـ ال ييراد مف ىذا ما قد ييتكٌىـ مف ظاىر عبارة )ككماؿي االخبلص لوي نفيي الًصفاًت 
عنوي( الصفات اإلليٌية؛ بؿ يراد نفي الصفات اإلنسانٌية كليست اإلليٌية؛ إم نفي الصفات 

ثبات أف صفاتو ىي عيف ذاتو؛ فبيف الصفات اإل ليٌية بمعيار أف صفتو غير ذاتو تعالى؛ كا 
كالصفات اإلنسانٌية بكف شاسع؛ يتمٌثؿ بافتراؽ الصفة عف الذات في الصفات اإلليٌية؛ كاتحاد 
الصفة كالذات في الصفات اإلليٌية؛ بدليؿ )شيادة( الصفة أنيا غير المكصكؼ في الصفات 
اإلنسانٌية؛ فقكلنا: زيده شاعر؛ ذات زيد شيء، كالشعر شيء آخر؛ عمى حيف أف صفاتو 

ىي عيفي ذاتو؛ كال يمكف أف تككف ىناؾ اثنينٌية في الصفات اإلليٌية؛ ألف مف " كىصىؼى تعالى 
مىف مىف ثٌناهي فىقد جٌزأىهي، كى مىف قرنوي فىقد ثٌناهي، كى ًيمىوي " اهلل سبحانو فىقد قرنىوي، كى   .(ّٗ)جٌزأىهي فىقد جى

 سالـ وعقائد اإلمامّية.المطمب الثالث: عقيدتنا في أحكاـ الديف بيف خطبة الزىراء عمييا ال
اإلحكاـ: ىي أدلة الفقو وجيات داللتيا عمى األحكاـ الشرعية وكيفية أحكاـ الديف: ىي "

حاؿ المستدّؿ مف جية الجممة، كذا ذكر السّيد الّسند في حواشي شرح مختصر األصوؿ؛ 
وجو  وأما تعريفو باعتبار المقب، فيو العمـ بالقواعد التي يتوّصؿ بيا إلى الفقو عمى

التحقيؽ، والمراد بالقواعد القضايا الكمّية التي تكوف إحدى مقدمتي الدليؿ عمى مسائؿ 
الفقو، والمراد بالتوّصؿ التوّصؿ القريب الذي لو مزيد اختصاص بالفقو إذ ىو المتبادر مف 
الباء السببية، ومف توصيؼ القواعد بالتوّصؿ فخرج المبادئ كقواعد العربية والكالـ، إذ 

ؿ بقواعد العربية إلى معرفة األلفاظ وكيفية داللتيا عمى المعاني الوضعية وبواسطة يتوصّ 
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ذلؾ يقتدر عمى استنباط األحكاـ مف الكتاب والسنة واالجماع، وكذا يتوّصؿ بقواعد الكالـ 
إلى ثبوت الكتاب والسنة ووجوب صدقيما، ويتوصؿ بذلؾ إلى الفقو، وكذا خرج عمـ 

واعده في مثؿ: لو عمّي خمسة في خمسة، إلى تعّيف مقدار المقّر الحساب، إذ التوّصؿ بق
بو ال إلى وجوبو الذي ىو حكـ شرعي كما ال يخفى، وكذا خرج المنطؽ إذ ال يتوّصؿ 

 ؛(َْ)"بقواعده إلى الفقو توصال قريبا مختصا بو، إذ نسبتو إلى الفقو وغيره عمى السوية
كتبياف عمؿ األحكاـ مف األمكر الميٌمة؛ ذلؾ أف معرفة العٌمة لممكٌمؼ تزيد في امتثالو ألحكاـ 
الديف؛ كمف ليا غير بيت النبٌكة، كمكضع ىبكط الكحي؛ فقد أفاضت عمينا سيدة النساء 
قامة  )عمييا السبلـ( مف رحيؽ النبٌكة، كعبؽ اإلمامة ما بو شفاء الصدكر، كتبياف لؤلمكر، كا 

ـْ ِمَف الّشْرِؾ، َوالّصالة َتْنزييًا ٌجة عمى عباد اهلل؛ إذ قالت:" لمح َفَجَعَؿ اهلُل اإليماَف؛ َتْطِييرًا َلُك
ـَ تْثبيتًا لإلْخالص، َواْلحجَّ  ـْ َعِف اْلِكْبِر، َوالّزكاَة َتزِكَيًة ِلمّنفِس، َوَنماًء في الّرْزِؽ، َوالصّيا َلُك

ماَمَتنا أمانًا ِمَف اْلُفْرَقِة، َتْشييدًا ِلمّديف، َواْلعَدَؿ َتنْ  سيقًا ِلْمُقُموِب، َوطاَعَتنا ِنظامًا لْمِمّمة؛ َوا 
َواْلجياَد ِعزًّا لإلسالـ، َوُذاًل ألْىِؿ الُكْفِر والنِّفاِؽ، َوالّصْبَر َمُعوَنًة َعَمى اْستِيجاب األْجِر، 

معاَمِة، َوِبرَّ اْلوالَدْيِف ِوقاَيًة ِمَف السُّْخِط، َوِصمَة َواألْمَر ِباْلَمْعُرِؼ والّنْيَي َعف اْلُمْنَكِر َمصَمَحًة ل
األْرحاـِ َمنَسأًة فِي اْلُعْمِر، َوَمْنماًة في اْلَعَدِد، َواْلقصاَص حْقنًا لمّدماِء، َوالوفاَء ِبالّنْذِر 

النَّْيَي َعِف الَخْمِر َتْنزييًا َعِف َتْعريضًا لِمَمغِفَرِة، َوَتْوفَيَة اْلمكاييِؿ َواْلَموازيِف َتْغييرًا لْمَبْخَسِة، وَ 
ـَ اهلُل الشِّْرَؾ  الرِّْجِس، َواْجِتناَب اْلَقْذِؼ ِحجابًا َعِف الَمْعَنِة، َوَتْرَؾ السَِّرَقِة إيجابًا ِلمِعفَِّة، َوَحرَّ

ـْ ُمْسمُموَف ]آؿ عمراف: إخالصًا َلُو ِبالرُُّبوبيَِّة " َفاتَّقُوا اهلل َحؽَّ ُتقاِتِو َوال َتُموُتفَّ إالَّ َوَأنْ  ُت
ـْ َعْنُو، َفِإنَّما َيخَشى اهلَل ِمْف ِعباِدِه ٕٓٔ ـْ ِبِو َوَنياُك [، َوَأِطيُعوا اهلَل ِفيما َأَمرُك

 .(ُْ) "[ٕٛاْلُعَمماُء"]فاطر:
فإف العمؿ المذككرة في كبلميا )عمييا السبلـ( كميا مما يصب في طريؽ تكاممية      

ى مصدر الكماؿ المطمؽ كالحؽ المطمؽ، فيي تعكد إلى اإلنساف اإلنساف، كاقترابو األكثر إل
 نفسو أكالن كأخيران، فقكليا )عمييا السبلـ(: 
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فاآليات الكاردة في القرآف الكريـ، اآلمرة )فجعؿ اهلل اإليماف تطييرًا لكـ مف الشرؾ(؛ 
نزلة باإليماف باهلل كحده، إنما ىي لغرض التطيير مف أرجاس الشرؾ باهلل، فالشرؾ بم

المكركبات الضارة، كاإليماف تعقيـ ليا، فالشرؾ قذارة متعمقة باألذىاف، ممتصقة بالعقكؿ، قد 
 تمكثت بيا القمكب، كاإليماف تطيير عاـ إلزالة تمؾ القذارة.

المقصكد مف تشريع الصبلة ىك القضاء عمى رزيمة )والصالة تنزييًا لكـ عف الكبر( 
كرككع كسجكد كتذلؿ، كأكثر المصابيف بداء الكبرياء  الكبر، ألف الصبلة خضكع كخشكع هلل

ٌنما سيميت الزكاة ألنيا )والزكاة تزكية لمنفس ونماًء في الرزؽ(؛ ىـ التارككف لمصبلة؛  كا 
ـْ ِبَياتزكي اإلنساف، استمع إلى قكلو تعالى: ) ـْ َوُتَزكِّيِي ـْ َصَدَقًة ُتَطيُِّرُى ( ُخْذ ِمْف َأْمَواِلِي

د جعؿ اهلل تعالى البركة كالنمك في إعطاء الزكاة، فيأذف اهلل لؤلرض أف [؛ كقَُّ]التكبة:
 تجكد ببركاتيا فيكثر الزرع كيمتمئ الضرع، كتتراكـ الخيرات، كتتضاعؼ الثمار.

قد يمكف أف يصمي اإلنساف قصد الرياء، كال يمكف أف )والصياـ تثبيتًا لإلخالص( 
لمشقة لسبب اإلمساؾ كاالمتناع عما يشتيي يصـك كيطكم نياره جائعان عطشانان، كيتحمؿ ا

 بقصد الرياء، فالصـك مف أظير العبادات الخالصة لكجو اهلل الكريـ.
لمحج فكائد كمنافع معنكية ال تتحقؽ بغير الحج، فالحج عبارة )والحج تشييدًا لمديف( 

 عف عدد كبير مف المسمميف مف ببلد بعيدة كأقطار عديدة، مف شرؽ األرض كغربيا كعف
كؿ قطر يسكف فيو مسمـ يستطيع الحج، في أياـ محدكدة كأماكف معينة، عمى ىيئات خاصة 
ككيفيات مخصكصة، فيمتقي بعضيـ ببعض، كيتعٌرؼ المسمـ األفريقي بالمسمـ اآلسيكم، 
كيطٌمع المسمـ الشرقي عمى أحكاؿ المسمـ الغربي كما ىناؾ مف فكائد تحصؿ مف تمؾ 

ئد التي تعكد إلى نفس اإلنساف الحاج مف الخضكع كالتذلؿ هلل، المقاءات أضؼ إلى ذلؾ الفكا
 كالتكبة كاالستغفار كغير ذلؾ مما يطكؿ الكبلـ بذكره.

ال أعرؼ لتعميؿ العدؿ تعريفان أحسف كأكمؿ مف ىذا التعريؼ، )والعدؿ تنسيقًا لمقموب(؛ 
نقطع الخيط ألف تنسيؽ القمكب تنظيميا كتنسيؽ خرز السبحة، كتنظيميا بالخيط، فمك ا
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تفرقت الخرز كتشتتت، كاختؿ التنظيـ كزاؿ التنسيؽ. إف العدؿ في المجتمع بمنزلة الخيط في 
السبحة، فالعدؿ الفردم كالزكجي كالعائمي كاالجتماعي كالعدؿ مع األسرة كمع الناس يككف 

ذا فقد العدؿ فقد االنسجاـ، كجاء م كانو سببان لتنظيـ القمكب كانسجاميا بؿ كاندماجيا، كا 
التنافر كالتباعد كالتقاطع، كأخيران التقاتؿ. كليست العدالة مف خصائص الحٌكاـ كالكالة 
كالقضاة، بؿ يجب عمى كؿ إنساف أف يسير كيعيش تحت ظبلؿ العدالة، كيعاشر زكجتو 

 كعائمتو كأسرتو كمجتمعو بالعدالة إبقاءن لمحبة القمكب.
طاعتنا نظامًا لمممة( ؛  ذا أرادت أف تعيش ال بدَّ ليا مف اختيار ذلؾ أف كؿ أمة إ)وا 

نظاـ حاكـ سائد، كالنظاـ كممة كاسعة النطاؽ، كثيرة المصداؽ غزيرة المعاني. فالحككمات، 
صدار التعاليـ في شتى المجاالت يقاؿ  كتشكيؿ الكزارات، كتنظيـ الدكائر، كسٌف القكانيف، كا 

خضكع كاالنقياد لو، كيقاؿ لو: التنظيـ. فإذا مف تنفيذ النظاـ، كال -طبعان  -ليا: نظاـ. كال بٌد 
ذا كاف النظاـ فاسدان ظير الفساد في  كاف النظاـ صالحان انتشر الصبلح في العباد كالببلد، كا 
البر كالبحر. كاألمة اإلسبلمية التي تعتبر نفسيا في طميعة األمـ الراقية المتحضرة ال بٌد كأف 

ف اهلل تعالى جعؿ إط اعة أىؿ البيت )عمييـ السبلـ( نظامان لمممة يككف ليا نظاـ، كا 
اإلسبلمية، كمعنى ذلؾ أف اهلل جعؿ القيادة العامة المطمقة العميا، كالسمطة ألئمة أىؿ البيت 
االثني عشر )عمييـ السبلـ( كىـ عترة الرسكؿ )صمى اهلل عميو كآلو( فقط، ال كؿ مف يستمـ 

نما جعؿ اهلل إطاعة زماـ الحكـ، أك يجمس عمى منصة القيادة تجب إط اعتو كتنفيذ أكامره؛ كا 
دىـ بالمكاىب، كمنحيـ األىمية، كأحاطكا  أئمة أىؿ البيت نظامان لممسمميف ألف اهلل تعالى زكَّ

  عممان بكؿ ما ينفع المجتمع كيضٌره، كبكؿ ما ييصمح الناس كيفسدىـ...
مامتنا أمانًا لمفرقة( إماـ عمى كزف كتاب ىك المقتدل، انظر إلى إماـ الجماعة  )وا 

كيؼ يقتدم بو المأمكمكف في أفعاؿ الصبلة مف قياـ إلى رككع كسجكد كىكذا، فيك مقتدل 
 في أفعاؿ محدكدة، كليذا يقاؿ لو: إماـ صبلة الجماعة، أك إماـ الجماعة في الصبلة.

ة، كتظير القكة باستعماؿ السبلح كاستعراض العزة ال تحصؿ إال بالقك )والجياد عزًا لإلسالـ( 
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ظيار المعدات الحربية، كتجٌمي البطكالت كغير ذلؾ. كأحسف استعراض لمقكة  الجيش، كا 
ثبات الشخصية ىك الجياد في سبيؿ اهلل، فالقكة كالقدرة كاإلمكانية كالتضحية، كمدل تعمؽ  كا 

كتظير النتيجة باالنتصار كالظفر المسمميف بالمبدأ، كالمكاىب التي تظير في جبيات القتاؿ، 
كالغمبة عمى أعداء الديف، كاستيبلء الخكؼ عمى كؿ مناكئ لئلسبلـ، كالقكم ال يخضع إال 
لمقكة، ال لئلنسانية فحسب، كال لمثركة فحسب؛ بؿ لمقكة، كىكذا تجتمع العزة لؤلمة القكية، 

 كلممبدأ الذم يعتنقو األقكياء.
الصبر عمى المكاره مف فقر إلى مرض إلى جر( )والصبر معونة عمى استيجاب األ

دىيف إلى سجف إلى مصيبة، يدؿ عمى التسميـ إلرادة اهلل تعالى، كالتسميـ فضيمة سامية كمنزلة 
عالية يستعيف بيا اإلنساف الصابر عمى تحصيؿ الجزيؿ، كالثكاب األكفى، كبالصبر يتـ فعؿ 

فرض اهلل األمر بالمعركؼ معامة( )واألمر بالمعروؼ مصمحة لالطاعات كترؾ السيئات؛ 
عمى كؿ مكمؼ في حدكد القدرة كاإلمكانية بشركط معينة مذككرة في محميا، كيعتبر نكعان مف 
الجياد، كمعنى ذلؾ أف كؿ فرد مف أفراد المسمميف يعتبر نفسو مسؤكالن عف الديف مرتبطان بو، 

ؿ عف المجتمع الديني، ألف غير منفصؿ عنو، ألف اإلسبلـ ال يؤمف بالبلمباالة كباالنعزا
)وبر اإلسبلـ يعتبر المسمميف أسرة كاحدة مترابطة، كأمة كاحدة يربطيا رباط الديف كالعقيدة؛ 

كمعنى ذلؾ أف عقكؽ الكالديف ييسبب سخط اهلل كغضبو عمى الوالديف وقاية مف السخط(  
)َوِصمَة األْرحاـِ  تعالى...العاؽ لكالديو، إذان يككف اإلحساف إلييما سببان لمكقاية مف غضب اهلل 

إف لؤلعماؿ آثار طبيعية كال يمكف التخمؼ عنيا،  فِي اْلُعْمِر، َوَمْنماًة في اْلَعَدِد،( (ِْ)َمنَسأةً 
ياىـ رحـ مف أرحاـ األميات  -فالذم يصؿ رحمو  بالمساف أك  -أم أقربائو الذيف تجمعو كا 

لنسؿ كالعدد، كثير الماؿ، كلقد كردت باليد أك بالماؿ ال بد كأف يككف طكيؿ العمر، كثير ا
نيا تزيد في الثركة كتؤخر األجؿ )أجؿ  أحاديث كثيرة متكاترة جدان حكؿ صمة الرحـ، كا 
المكت(؛ ككذلؾ قطع الرحـ يسبب قصر العمر كزكاؿ الماؿ، كلقد شاىدنا في عصرنا الكثير 

، ككثير عددىـ كنسميـ مف الناس الذيف كصمكا أرحاميـ فدٌرت عمييـ األياـ خيرىا كبركاتيا
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مع العمـ أف مؤىبلت التكاثر لـ تكف متكفرة فييـ. كقد رأينا الكثيريف مف أبناء زماننا الذيف 
قطعكا أرحاميـ أم قطعكا العبلقات الكدية )بجميع أنكاعيا( مع أقربائيـ، فكأنيـ قطعكا جذكر 

)والقصاص حقنًا فتقركا؛ أعمارىـ، كىدمكا أيسس حياتيـ كبقائيـ بأيدييـ فانقرضكا بعد أف ا
ال يكجد في سجبلت القكانيف في العالـ كمو قانكف المحافظة عمى حياة الناس كقانكف لمدماء( 

: )ولكـ في القصاص حياة يا ٌأولي األلباب لعمكـ القصاص، كليذا قاؿ تعالى
تعالى النذر ىك المعاىدة مع اهلل  [؛ )والوفاء بالنذر تعريضًا لممغفرة(ٜٚٔتتقوف(]البقرة:

َوَمْف َأْوَفى ِبَما عمى فعؿ مف األفعاؿ، فالكفاء بالنذر يعتبر كفاء بالمعاىدة كما قاؿ تعالى: )
[ كاإلنساف يجعؿ نفسو في معرض المغفرة َُ(]الفتح:َعاَىَد َعَمْيُو المََّو َفَسُيْؤِتيِو َأْجًرا َعِظيًما

أكجب اهلل تعالى ف تغييرًا لمبخس( )وتوفية المكاييؿ والموازي عف طريؽ النذر كالكفاء بالنذر.
عمى البائع كالمشترم أف يراعيا حقكؽ الناس، كأف ال يبخسا الناس أشياءىـ، كأف يعامبل 
الناس باألمانة كالعدالة، ال بالظمـ كالخيانة كذلؾ بعدـ التبلعب في المكياؿ الذم يكاؿ بو 

يي عف شرب الخمر تنزييًا ؛ )والنالشيء مف طعاـ كغيره أك الميزاف الذم يكزف بو الشيء
ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر تعد الخمر مف أفراد الرجس كمصاديقو كما قاؿ تعالى: )عف الرجس( 

ـْ ُتْفِمُحوفَ  ـُ ِرْجٌس ِمْف َعَمِؿ الشَّْيَطاِف َفاْجَتِنُبوُه َلَعمَُّك [ كقد كتب َٗ(]المائدة:َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَل
كغيرىـ كتبان كمقاالت حكؿ أضرار الخمر، كالجرائـ المتكلدة منيا، كثير مف المسمميف 

أف نقكؿ: بعد مراجعة معاني الرجس يتضح لؾ  -ىنا  -كالكيبلت التي تتككف منيا، كنكتفي 
جانب كبير مف مضار الخمرة مف الناحية الصحية كالعقمية كاالجتماعية كغير ذلؾ؛ 

سبلـ ىك الديف الذم يحافظ عمى كرامات الناس، إف اإل)واجتناب القذؼ حجابًا عف المعنة( 
كيعتبر اإلسبلـ المس بالكرامة نكعان مف أنكاع الجريمة، كقد جعؿ ليذه الجريمة عقكبة دنيكية، 

إف اليد تعتبر ثمينة غالية ما دامت أمينة )وترؾ السرقة إيجابًا لمعفة(  كعذابان في اآلخرة.
ال كرامة ليا، ألنيا تجاكزت الحدكد، كييذكر عفيفة، فإذا سرقت فقد خانت فصارت رخيصة 

 أف أبا العبلء المعرم سأؿ السيد المرتضى عمـ اليدل )رضكاف اهلل عميو(:
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 يٌد بخمس مئيٍف عسجد أوديت***ما باليا قطعت في ربع دينار؟
أم إف اليد التي ديتييا خمس مئة دينار ذىب، لماذا تقطع إذا سرقت شيئان قيمتو ربع دينار؟ 

 و السيد المرتضى قائبلن:فأجاب
 عز األمانة أغالىا، وأرخصيا***ذؿ الخيانة، فافيـ حكمة الباري

السرقة إذان تسمب العفة مف اليد، أم صاحب اليد، كترؾ السرقة يكجب بقاء العفة 
 .(ّْ)كاألمانة.
كما ذكرتو الزىراء )عمييا السبلـ( في خطبتيا ىك ما ترجمو عمماؤنا األعبلـ في عقائد       

اإلمامٌية؛ يقكؿ الشيخ المظٌفر: "نعتقد: أٌنو تعالى جعؿ أحكامو ػ مف الكاجبات كالمحٌرمات 
كغيرىما ػ طبقان لمصالح العباد في نفس أفعاليـ، فما فيو المصمحة الممزمة جعمو كاجبان، كما 
 فيو المفسدة البالغة نيى عنو، كما فيو مصمحة راجحة ندبنا إليو. كىكذا في باقي االحكاـ،
كىذا مف عدلو كلطفو بعباده. كالبٌد أف يككف لو في كؿ كاقعة حكـ، كال يخمك شيء مف 
ف انسدَّ عمينا طريؽ عممو. كنقكؿ أيضان: إٌنو مف القبيح أف  االشياء مف حكـ كاقعي هلل فيو، كا 

 يأمر بما فيو المفسدة، أك ينيى عٌما فيو المصمحة.
القبيح ما نيى اهلل تعالى عنو، كالحسف  غير أٌف بعض الفرؽ مف المسمميف يقكلكف: إفٌ     

ما أمر بو، فميس في نفس األفعاؿ مصالح أك مفاسد ذاتية، كال حسف أك قبح ذاتياف، كىذا 
قكؿ مخالؼ لمضركرة العقمية. كما أٌنيـ جكَّزكا أف يفعؿ اهلل تعالى القبيح فيأمر بيا فيو 

القكؿ فيو مجازفة عظيمة، كذلؾ  المفسدة، كينيى عٌما فيو المصمحة. كقد تقدَّـ أٌف ىذا
والخالصة: أّف الصحيح في الستمزامو نسبة الجيؿ أك العجز إليو سبحانو، تعالى عمكان كبيران؛ 

االعتقاد أف نقوؿ: إّنو تعالى المصمحة لو وال منفعة في تكميفنا بالواجبات ونيينا عف فعؿ 
يؼ، والمعنى لنفي المصالح ما حرَّمو، بؿ المصمحة والمنفعة ترجع لنا في جميع التكال

والمفاسد في االفعاؿ المأمور بيا والمنيي عنيا، فإّنو تعالى اليأمر عبثًا والينيى جزافًا، 
 .(ْْ)وىو الغني عف عباده
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 المبحث الثاني
 النبوة بيف خطبة الزىراء عمييا السالـ وعقائد اإلمامّية

 توطئة في مفيـو النبّوة:
؛ كفي الفرنسية Prophetفي االنكميزية  النبي أواًل: التأصيؿ المغوّي واالصطالحّي؛ 

Prophete(ْٓ) ؛ كفي المغة العربٌية النبٌكة: مف الجذر المغكم )ف ب ك(، كىك االرتفاع؛ كليس
مف الجذر )ف ب ء( بمعنى التنٌبؤ؛ ذلؾ أف ىناؾ فرقان في الداللة المغكٌية بيف )النبٌي( بغير 

؛ "َفَيُجوُز َأف َيُكوَف َنِبّي ِمْف َأنبْأت ِممَّا ُتِرَؾ َىَمُزُه ِلَكْثَرِة )كالنبيء( بتحقيؽ اليمز ىمز،
ْفعة. وَتَنبَّى الَكذَّ  اُب ااِلْسِتْعَماِؿ، َوَيُجوُز َأف َيُكوَف ِمَف َنبا َيْنُبو ِإذا اْرَتَفَع، َفَيُكوَف َفِعياًل ِمَف الرِّ

اِليَف الُمَتَنبِّيَف"ِإذا ادَّعى النُُّبوَّة وَ  ، َكَما تَنبَّى ُمسْيِممة الَكذَّاب َوَغْيُرُه ِمَف الدَّجَّ ، (ٙٗ)َلْيَس بَنبيٍّ
فقد جاء في األثر أف رجاًل قاؿ لمرسوؿ )صمى اهلل عميو وآلو وسمـ(: يا نبيَء اهلل. فقاؿ 

المغوي، فقيؿ "ىو لفظ منقوؿ في عرؼ الشرع عف معناه ، و(ٚٗ)لو : ال تنبر، أي ال تيمز
ىو في المغة المنبئ مف الّنبإ سّمي بو إلنبائو عف اهلل تعالى، فيو حينئٍذ فعيؿ بمعنى 
فاعؿ ميموز الالـ. قاؿ سيبويو ليس أحد مف العرب إاّل ويقوؿ تنّبأ مسيممة باليمزة، إاّل 

ذه األحرؼ أّنيـ تركوا اليمزة في النبي كما تركوه في الذرية، إاّل أىؿ مكة فإّنيـ ييمزوف ى
وال ييمزوف في غير ىذه األحرؼ، ويخالفوف العرب في ذلؾ في أّنيـ ال ييمزوف في غير 
ىذه األحرؼ، وجمع النبي نبآء. وقيؿ مف الّنبوة وىو االرتفاع يقاؿ تنبى فالف إذا ارتفع 
وعال سّمي بو لعمّو شأنو، فيو فعيؿ بمعنى مفعوؿ غير ميموز والجمع األنبياء. وقيؿ مف 

 .(ٛٗ)ي وىو الطريؽ سّمي بو ألّنو طريؽ إلى اهلل"النب
كليس مف الجذر )ف ب ء( كما ذىبت إليو بعض المعجمات المغكٌية فقد ذكر ابف 

ْتَياُف ِمْف َمَكاٍف ِإَلى َمَكاٍف. ُيَقاُؿ ِلمَِّذي  " ىػ(:ّٓٗفارس)ت النُّوُف َواْلَباُء َواْلَيْمَزُة ِقَياُسُو اإلِْ
َلى َأْرٍض َناِبٌئ. َوَسْيٌؿ َناِبٌئ: َأَتى ِمْف َبَمٍد ِإَلى َبَمٍد َوَرُجٌؿ َناِبٌئ ِمْثُمُو...َوِمْف َيْنَبُأ ِمْف َأْرٍض إِ 

ُو َوَنبَّْأُتُو. َىَذا اْلِقَياِس النََّبُأ: اْلَخَبُر، أِلَنَُّو َيْأِتي ِمْف َمَكاٍف ِإَلى َمَكاٍف. َواْلُمْنِبُئ: اْلُمْخِبُر. َوَأْنَبْأتُ 
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، َكَأفَّ َسْيَمَو َعَدَؿ َعِف اْلَخْدِش َوَسَقَط َمَكاًنا آَخَر. َوالنَّْبَأُة: َوَرَمى  ـْ َيْشِرـْ الرَّاِمي َفَأْنَبَأ، ِإَذا َل
ْوَت َيِجيُء ِمْف َمَكاٍف ِإَلى َمَكاٍف...َوَمْف َىَمَز النَِّبيَّ  ْوُت. َوَىَذا ُىَو اْلِقَياُس، أِلَفَّ الصَّ الصَّ

َواِب َفِِلَنَُّو َأْنبَ  ـُ ِبالصَّ َأ َعِف المَِّو َتَعاَلى. َوالمَُّو َأْعَم
أف  والصواب ىو ما جاء في األثر ،(ٜٗ)

رجاًل قاؿ لمرسوؿ )صمى اهلل عميو وآلو وسمـ(: يا نبيَء اهلل. فقاؿ لو : ال تنبر، أي ال 
 ، (ٓ٘)تيمز

ىػ( : " بمغنا أف قومًا مف أىؿ التخفيؼ يحققوف نبيء، بريئة، ٓٛٔوقاؿ سيبويو)ت
ويقصد سيبويو بقولو: أىؿ التخفيؼ ىـ قريش حّققوا اليمز في  ،(ٔ٘)"وذلؾ قميؿ رديء
مف الحقائؽ التي توصؿ إلييا عمماء المغة والقراءات؛ ذلؾ أفَّ اليمزة  ىذه األلفاظ، وىي

بدوية التي اشتيرت بيا قبائؿ وسط الجزيرة، وشرقييا، وىي كانت" خاصة مف الخواص ال
فَّ عدـ اليمز خاصة حضريَّة امتازت بيا ليجة القبائؿ في  قبائؿ تميـ، وما جاورىا، وا 

ىػ(: "أىؿ الحجاز ٕ٘ٔوفي ذلؾ يقوؿ أبو زيد األنصاري )ت ،(ٕ٘)شماؿ الجزيرة، وغربييا"
ا عيسى بف عمر، فقاؿ: ما آخذ مف قوؿ وىذيؿ وأىؿ مكة والمدينة ال ينبروف، وقؼ عميي

وُنقؿ عف أمير ؛ (ٖ٘)تميـ إاّل بالنبر، وىـ أصحاب النبر، وأىؿ الحجاز إذا اضطروا نبروا "
: " نزؿ القرآف بمساف قريش، وليسوا )عميو السالـ( قولوالمؤمنيف عمي بف أبي طالب

ي صمى اهلل عميو]وآلو[ ولوال أف جبرائيؿ عميو السالـ نزؿ باليمزة عمى النببأصحاب نبر، 
، وحّققيا غيرىـ، والتحقيؽ ىو األصؿ كسائر الحروؼ، والتخفيؼ وسمـ ما ىمزنا

 .(ٗ٘)استحساف"
ىػ( نصًا يؤكد فيو أف قريًشا ليسوا بأصحاب ٕٓٔٔوقد أورد ابف معصوـ المدني)ت

األبمغ نبر، مع التفاتة ذكّية إلى بياف أف عدـ اليمز فيو مراعاة مستوى األداء المغوي ىو 
باليمز، فقاؿ: )ِإنَّا َمْعَشَر « يا َنِبيَء اهللِ »" قيؿ لو: : األثر في )نبّي(، إذ قاؿ في مبحث

ُقَرْيٍش اَل َنْنِبُر(؛ أي ال َنيُمُز، والنَّبُر: اليمُز، وىو ليَس مف لغة قريٍش.وُروَي أّف أعرابّيًا 
ْر ِباْسِمي ِإنََّما أَنا َنِبُي اهلل( بغير ىمز. قيؿ: باليمِز، فقاَؿ: )اَل َتْنبِ « يا َنِبيَء اهللِ »قاَؿ لو: 
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َقَصَد األعرابيُّ معنى الخارج مف مّكَة إلى المدينِة، مف َنَبَأ مف أرٍض إلى ُأخرى، إذا َخَرَج، 
فَأنَكَرُه عميو. وقيؿ: أَلّف النَِّبيَّ بغيِر ىمز أبمُغ مف النَِّبيِء باليمز؛ إلشعار اأَلّوؿ بمعنى 

 .(٘٘)"ِة، وىي االرتفاُع، فيو متضمٌِّف مدحًا بوصَفيِف، بخالِؼ الميموزِ النَّباوَ 
كيبدك أٌف الفرؽ بيف )النبٌي، كالنبيء( يستحصؿ مف الفرؽ بيف فعمييما المجٌرديف، 
فػ)النبأ( يعني الخبر، ك)النبيء( ىك ناقؿ النبأ، كليس في ىذا فضؿ مزية عمى سائر الناس، 

ة؛ كتعني: الرفعة كالسمٌك، كفيو معنى اإلخبار أيضان، كمف ىنا كانت أٌما )النبٌي( فيك مف النبك 
 .التفاتة ابف معصـك إلى أٌف )النبٌي( أعـٌ مف )النبيء( دقيقة

فالنبي ىك" مف أكحي إليو بممؾ، أك أيليـ في قمبو، أك نبو بالرؤيا أّما في االصطالح؛ 
كة، ألف الرسكؿ ىك مف أكحي الصالحة، فالرسكؿ أفضؿ بالكحي الخاص الذم فكؽ كحي النب

؛ النًَّبٌي: مف أٍكحيى إليو كحيان خاٌصان مف اهلل (ٔٓ)إليو جبرائيؿ خاصة بتنزيؿ الكتاب مف اهلل
تمت النبٌكةي كاٍنقىطع الكحيي بخاتـ  مىؾ أك بإلياـ في قمبو أك بالرؤيا الصالحة، كقد خي بتكسط مى

أخصُّ منو، ألف الرسكؿ ىك مف أيكحي إليو ، فالرسكؿي -صمى اهلل عميو ك]آلو[سمـ  -األنبياء 
؛ ولنا تبييف مطالب البحث عمى النحو (ٕٓ) بالرسالة كبتنزيؿ الكتاب مف اهلل تعالى قالو السيد.

 اآلتي:
المطمب األوؿ: االعتقاد بنبّوة النبّي األكـر )صّمى اهلل عميو وآلو وسّمـ( بيف 

 خطبة الزىراء عمييا السالـ وعقائد اإلمامّية.
بعث واإلرساؿ ُسّنة إليّية؛ وضرورة عقمّية؛ فاهلل تعالى ىو المصدر لضرورة النبّوة؛ ال      

ـْ  ـْ ُرُسَمُو، َو َواَتَر ِإَلْيِي وفي ىذا يقوؿ إماـ الموّحديف عف عّمة بعث الرسؿ: "... َفَبَعَث ِفيِي
ـْ َمنْ  ـْ ِميثَاَؽ ِفْطَرِتِو، َو ُيَذكُِّروُى ـْ ِبالتَّْبِميِغ، َو َأْنِبَياَءُه، ِلَيْسَتْأُدوُى وا َعَمْيِي ِسيَّ ِنْعَمِتِو، َو َيْحَتجُّ

ـْ َمْرُفوٍع، َوِمَياٍد  ـْ َاآْلَياِت َاْلُمَقدَِّرَة؛ ِمْف َسْقٍؼ َفْوَقُي ـْ َدَفاِئَف َاْلُعُقوِؿ، َو ُيُروُى ـْ ُيِثيُروا َلُي َتْحَتُي
، َوآَجاٍؿ ُتْفِنيِيـْ  ـْ ـْ . َمْوُضوٍع، َو َمَعاِئَش ُتْحِييِي ، َو َأْحَداٍث َتَتَتاَبُع َعَمْيِي ـْ ، َو َأْوَصاٍب ُتْيِرُمُي

ـْ ُيْخِؿ َالمَُّو ُسْبَحاَنُو َخْمَقُو ِمْف َنِبيٍّ ُمْرَسٍؿ َأْو ِكَتاٍب ُمْنَزٍؿ َأْو  ٍة اَلِزَمةٍ َو َل ٍة َقاِئَمٍة  ُحجَّ َأْو َمَحجَّ
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ـْ َو الَ  ـْ ِقمَُّة َعَدِدِى ُر ِبِي ـْ ِمْف َساِبٍؽ ُسمَِّي َلُو َمْف َبْعَدُه َأْو ُرُسٌؿ اَل ُتَقصِّ  َكْثَرُة َاْلُمَكذِِّبيَف َلُي
" ؛ أم إف العٌمة مف تكاتر الرسؿ عمييـ السبلـ ىك إقامة الحٌجة؛ (ٖٓ)َغاِبٍر َعرََّفُو َمْف َقْبَمُو"

مية ومنيا أف يقاؿ إلى ما ذا يشير بقولو أو حجة الزمة ىؿ ىو إشارة إلى ما يقولو اإلما
مف أنو ال بد في كؿ زماف مف وجود إماـ معصوـ . الجواب أنيـ يفسروف ىذه المفظة 

وحيث إف اإلنساف العادي الناقص ال  ؛(ٗٓ)بذلؾ ويمكف أف يكوف المراد بيا حجة العقؿ" 
ـّ يتمّقى  يقدر أف يتمّقى العمـ مف لدف اهلل تعالى بال واسطة؛ فال بّد مف وسيط مكتٍؼ أو تا

هلل سبحانو ما ييديو إلى العمـ الصائب، والعمؿ الصالح؛ وىذا الواسط نبّي ىو مف عند ا
مف حيث تمّقيو النبأ السماوّي، ورسوؿ مف حيث إلقائو ما تمّقاه إلى البشر األرضي؛ فمو 

 ؛(َٔ)أىمؿ اهلل اإلنساف، وتركو سًدى بال نبّوة ورسالة الستمـز ذلؾ أف ال يكوف رّبًا لو
لزىراء عمييا السالـ: " َوأْشَيُد أفَّ أبي ُمَحّمدًا َصّمى اهلل َعَمْيِو وفي ىذا تقوؿ سيدتنا ا     

ِف وآلِو َعْبُدُه َوَرُسوُلُو، اْختاَرُه َواْنَتَجَبُو َقْبَؿ أْف أْرَسَمُو، َوَسّماُه َقَبَؿ أِف اْجَتباُه، َواصَطفاُه َقْبَؿ أ
ِسْتِر األىاِويِؿ َمُصوَنٌة، َوِبنياَيِة اْلِقَدـِ َمْقُرَوَنٌة، ِعْممًا اْبَتَعَثُو؛ إِذ اْلخالِئُؽ ِبالَغْيِب َمْكُنوَنٌة، َوبِ 

حاَطًة ِبَحواِدِث الدُّىوِر، َومْعرفًة ِبَمواقع الَمْقُدوِر.  ِمَف اهلل ِبماِيِؿ اأُلُموِر، َوا 
ْنقاذًا ِلَمقاِدي      ِر َحْتِمِو، َفَرأى اْبَتَعَثُو اهلل إتمامًا ألْمرِِه، َوَعزيَمًة َعمى إْمضاِء ُحْكِمِو، َوا 

ـَ ِفَرقًا فِي أْديانيا، ُعكَّفًا َعمى ِنيراِنيا، عابَدًة أِلْوثانيا، ُمْنِكَرًة هلل  )صمى اهلل عميو وآلو( اأُلَم
، َوجّمى (ٔٙ)َمَع ِعْرفانيا، َفأناَر اهلُل ػ َتعالى ػ ِبأِبي ُمَحّمٍد ُظَمَميا، َوَكَشَؼ َعِف اْلُقُموِب ُبَيَميا

ـْ ِمَف (ٕٙ)األْبصاِر َغَمَمياَعِف  ـْ ِمَف اْلَغواَيِة، َوَبّصَرُى ـَ في الّناِس ِباليداَيِة، وأْنَقَذُى ، َوقا
ـْ إلَى الّصراِط اْلُمْسَتقيـ... َصّمى اهلل َعمى أبي؛  ، َوَدعاُى ـْ إلى الّديِف اْلَقوِيـِ الَعماَيِة، َوَىداُى

ِو ِمَف اْلَخْمِؽ َوَرضّيِو، َوالّسالـُ َعَمْيِو َوَرْحَمُة اهلِل َنِبّيِو، َوأِميِنِو َعمى َوحِيِو، َوِخَيَرتِ 
 .(ّٔ)َوَبركاُتُو"
فاالعتقاد بنبكتو )صٌمى اهلل عميو كآلو كسٌمـ(كرسالتو كاجب عقيدةن كشرعان، فإف مف لـ      

ف اعتقد بنبكة سابؽ األنبياء  يعتقد بنبكة رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ( كاف كافران كا 
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عمييـ السبلـ(، كما ذكرنا ذلؾ بالنسبة إلى األئمة الطاىريف)عمييـ السبلـ( حيث أف مف )
أنكر أحدىـ كاف كمنكرىـ جميعان؛ كأعظـ برىاف خالد عمى رسالتو )صمى اهلل عميو كآلو 
كسمـ(: ىك القرآف الكريـ حيث تفرد )صمى اهلل عميو كآلو( دكف سائر األنبياء بمعجزة أبدية 

ر األجياؿ كذلؾ مقتضى خاتميتو؛ ثـ إف االعتقاد بنبكتو كرسالتو تعكد فائدتو ظاىرة عمى م
[ إذ ىك إضافة إلى ككنو ْٕإلى اإلنساف نفسو: )قؿ ما سألتكـ مف أجر فيك لكـ ( ] سبأ: 

إدراكان كعممان لحقيقة كبرل ك)العمـ نكر( إف االعتقاد مقدمة طبيعية لمعمؿ بمناىجو التي تكفر 
اآلخرة لئلنساف؛ كاالعتقاد مف عقد القمب فبل يكفي مجرد العمـ بذلؾ، بؿ ينبغي سعادة الدنيا ك 

 .(ْٔ) [ُْعقد القمب عميو، قاؿ تعالى: )كجحدكا بيا كاستيقنتيا أنفسيـ(] النمؿ: 
( أقٌرت السيدة فاطمة الزىراء وأشيد أف محمدًا عبده ورسولوفقكليا عمييا السبلـ: )     

أف بٌينت عقائد التكحيد، فانتقمت إلى ذكر عقائد النبكة كما  )عمييا السبلـ( بالشيادتيف بعد
بالعبكدية الكاممة أم االنقياد كالخضكع هلل  –أكالن  -يدكر في ىذا الفمؾ، فاعترفت ألبييا 

تعالى، كىي درجة يبمغيا اإلنساف باختياره مع العمـ أف النبكة مرتبة تحصؿ لمنبي بغير سعي 
أم إنو نبي مرسؿ مف عند اهلل تعالى إلى الخبلئؽ بشريعة  منو؛ ثـ اعترفت لو بالرسالة،

في كؿ مبدأ حؽ  -في زماننا  -سماكية كمف المؤسؼ أف كممة )الرسالة( صارت تستعمؿ 
 أك باطؿ، كفي كؿ فكرة صحيحة أك سقيمة.

( انتقاه اهلل مف أىؿ العالـ كما ينتقي أحدنا الفرد الكامؿ اختاره وانتجبو قبؿ أف أرسموك)     
الممتاز مف أفراد عديدة، فالفاكية الكاحدة نختارىا مف مئات أمثاليا بعد أف نرل فييا المزايا 
المتكفرة المستجمعة فييا، المفقكدة في غيرىا، مف حيث الحجـ كالمكف كالنضج كالطعـ كالنكع 

اهلل محمدا )صٌمى اهلل عميو كآلو( قبؿ أف يرسمو، أم إف أىمية  كما شابو ذلؾ؛ كىكذا اختار
كانت ثابتة كمعمكمة عند اهلل تعالى  -كاستحقاقو ليذا المنصب الخطير كىك النبكة  -الرسكؿ 

حاجة  -ىناؾ  -قبؿ أف ينزؿ الرسكؿ إلى ساحة العمؿ كالجياد كالدعكة إلى اهلل، كما كانت 
مكاىبو كاستعداده كتقٌبمو لممسؤكلية، بؿ كاف اهلل يعمـ كفاءة لبلختبار كاالمتحاف حتى تظير 
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( أم سماه اهلل محمدان قبؿ أف يخمقو أك وسّماه قبؿ أف اْجَتباهُ الرسكؿ ليذا العبء الثقيؿ؛ )
كال  -سٌماه )كالخطيبة( يقاؿ في حقيا: )سٌميت لفبلف( أم تقٌرر تزكيجيا مف فبلف، فالمعنى 

هلل تعالى قد قٌرر في سابؽ عممو أف يككف محمد )صٌمى اهلل عميو أف ا -مناقشة في األمثاؿ 
 كآلو( رسكؿ اهلل، أك سٌماه اهلل ألنبيائو قبؿ أف يخمقو.

إذ الخالئؽ بالغيب ( أم اختاره اهلل تعالى قبؿ أف يرسمو نبٌيان.)واصطفاه قبؿ أف ابتعثو)
لكقت الذم كانت الخبلئؽ كىـ ( إف اهلل تعالى اصطفى محمدان كاختاره كاٍجتىباهي في امكنونة

الناس غير مكجكديف، بؿ كانكا في الغيب مختفيف مستكريف، أم كانكا في عمـ غيب اهلل، كما 
( ىذه وبستر األىاويؿ مصونةكاف ليـ كجكد في الخارج بحيث ما كاف يمكف إدراكيـ. )

ألمر الشديد الجممة تفسير لما قبميا، كاألىاكيؿ: جمع أىكاؿ كىي جمع ىكؿ، كىك الخكؼ كا
 كالمقصكد: كحشة ظممات الغيب.

( نياية الشيء حدكده كآخره، كالمقصكد أف الخبلئؽ كانت بعيدة وبنياية العدـ مقرونة)
( مف ذلؾ الكقت اختار اهلل عممًا مف اهلل بمآئؿ األمورعف الكجكد أم كانت معدكمة؛ )

جع إليو األمكر، كاف اهلل يعمـ محمدان )صٌمى اهلل عميو كآلو( بسب عممو بعكاقب األمكر كما تر 
عكاقب البشر، كعكاقب حاالتيـ كشؤكنيـ، كعكاقب رسالة النبي كبعثتو، كمكاىبو ككفاءتو 
لمرسالة بسبب اتصافو باألخبلؽ الحميدة كالصفات الجميمة، كليذا اختاره لمرسالة مف ذلؾ 

عميو كآلو(: أف أكؿ الكقت؛ كقد صرحت أحاديث كثيرة جدان مركية عف رسكؿ اهلل )صٌمى اهلل 
ما خمؽ اهلل نكر محمد )صٌمى اهلل عميو كآلو( كىكذا قكلو )صٌمى اهلل عميو كآلو(: إف اهلل خمؽ 
نكرم كنكر عمي قبؿ أف يخمؽ آدـ أك قبؿ أف يخمؽ السماكات كاألرض باثنتي عشر ألؼ 

 ة.سنة أك أربعة كعشريف ألؼ سنة، كغيرىا مف الركايات الكاردة في الكتب المعتبر 
حاطة بحوادث األمور) ( كبسبب إدراكو تعالى جميع ما يدرؾ مف الكقائع التي تحدث وا 

( كبسبب معرفتو بأزمنة األمكر ومعرفة بمواقع المقدوركتتجدد عمى مر األعكاـ كالقركف؛ )
 كأمكنتيا التي قضاىا، كالمصالح التي رآىا تعالى.
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)صٌمى اهلل عميو كآلو( إتمامان لمحكمة التي خمؽ اهلل ( بعث اهلل محمدان ابتعثو اهلل إتمامًا ألمره)
وعزيمة األشياء ألجميا، كلعؿ المقصكد ىك ختـ النبكة برسكؿ اهلل )صٌمى اهلل عميو كآلو(؛ )

رادة قكية أكيدة إلنفاذ حكمو كقضائو، كتقديره في خمقو؛)عمى إمضاء حكمو نفاذًا ( كا  وا 
جراء لمقدكراتو الكاجبة المقادير حتمو لتي ال يمكف إسقاطيا، كىي المقادير المحتكمة التي ( كا 

ال تتغير كال تتبدؿ؛ كىنا تتحدث السيدة فاطمة الزىراء عف الحياة الدينية كالتفٌسخ العقائدم 
( رأل رسكؿ اهلل )صٌمى اهلل عميو كآلو( أىؿ فرأى األمـ فرقًا في أديانيافي ذلؾ العيد؛ )

ُعّكفًا رل كمجكس، كصابئة كمبلحدة كزنادقة؛ )األرض عمى أدياف متفرقة، مف ييكد كنصا
( مبلزمة عمى عبادة النار، كمكاظبة عمييا، كىـ المجكس الذيف كانكا يقٌدسكف عمى نيرانيا

عابدة النار إلى حد العبادة، بؿ كيبنكف بيكتان لمنار، كيحافظكف عمى إبقائيا كي ال تنطفئ؛ )
أك حجارة أك غيرىا مف التماثيؿ في ( جمع كثف كىـ الصنـ المصنكع مف خشب ألوثانيا

منكرة هلل مع كنائسيـ كبيعيـ، ينحنكف أماميا، كيركعكف كيسجدكف ليا بقصد العبادة؛ )
( جاحدة هلل تعالى مع معرفتيـ بو تعالى كما قاؿ عٌز كجٌؿ: )يىٍعًرفيكفى ًنٍعمىتى اهلًل ثيَـّ عرفانيا

كنىيا( كالمقصكد أنيـ كانكا يعرفكف الخال ؽ كالصانع بالفطرة كالكجداف كالعقؿ، إذ أنيـ ييٍنًكري
كانكا يعممكف أف كؿ مصنكع البٌد لو مف صانع، كيعممكف أف الكائنات مخمكقة كلـ يٌدع أحد 
مف المخمكقيف أنو خمؽ الشمس كالقمر كالسماء كاألرض، فبلبٌد مف االعتقاد بكجكد صانع 

بجيكد الرسكؿ  -( أزاؿ اهلل تعالى فأنار اهلل بمحمد )صّمى اهلل عميو وآلو( ظممياليا؛ )
تمؾ الظممات، ظممات تمؾ األمـ، ظممات الكفر كالشرؾ كالجيؿ، أم إف األدلة  -كجياده 

كالبراىيف التي احتج بيا الرسكؿ كانت كفيمة لمقضاء عمى تمؾ النظريات التي تأسست عمييا 
ألدياف الباطمة كالعقائد عبادة النيراف كاألكثاف، كليس المقصكد أف الرسكؿ قضى عمى جميع ا

 الفاسدة بمعنى إزالتيا عف الكجكد، بؿ أثبت أف اإلسبلـ ىك الحؽ كغيره باطؿ.
عف القمكب  -بمحمد )صٌمى اهلل عميو كآلو(  -( كشؼ اهلل وكشؼ عف القموب بيميا)

إذ مشكبلتيا، كاألمكر المخفية المستكرة عنيا، كاالعتقاد بالتكحيد كالحشر كالنشر في القيامة، 
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كانت تمؾ األمكر مف المشاكؿ الغامضة عندىـ، كلكنيا انحٌمت كانكشفت ببركة الرسكؿ؛ 
( ككشؼ كأكضح عف العيكف الظممة المبيمة المستكلية عمييا، وجمى عف األبصار غمميا)

االنحرافات العقائدية التي كانت كالظممة عمى أعينيـ كليذا  -ىنا  -كالمقصكد مف الظممة 
( قاـ رسكؿ اهلل وقاـ في الناس باليدايةالحقائؽ بسبب تمؾ الظممة.) ما كانكا يبصركف

)صٌمى اهلل عميو كآلو( بإراءة الطريؽ لمناس كنصب ليـ العبلمات الدالة عمى الحؽ كالحقيقة، 
( أنقذىـ مف الضبللة التي كانكا يعيشكف وأنقذىـ مف الغوايةعمى التكحيد كالنبكة كالمعاد؛ )

الضبللة في العقائد، في األخبلؽ، في اآلداب كالسمكؾ، في العادات  فييا، كيمكتكف عمييا،
كالتقاليد فكأنيـ مغرقكف في البحر، فأنقذىـ الرسكؿ مف الغرؽ، كأسعفيـ مف اليبلؾ؛ 

ىك الذم ال يرل  -لغةن  -( جعميـ أصحاب بصر كبصيرة، فاألعمى وبّصرىـ مف العماية)
درؾ الحقائؽ كما ىي، فإذا تعمـ صار ىك الذم ال ي -مجازان  -شيئان، كاألعمى 

( لميداية معاني عديدة، منيا إراءة الطريؽ لمف ال يعرؼ وىداىـ إلى الديف القويـبصيران.)
الطريؽ، كمنيا اإليصاؿ إلى المطمكب، كلقد قاـ رسكؿ اهلل )صٌمى اهلل عميو كآلو( باليداية 

 .(ٓٔ)لدنيا كاآلخرةبكبل المعنييف: أراىـ طريؽ السعادة كأكصميـ إلى سعادة ا
نأتي لنرل صدل عقائد اإلمامٌية في  وبعد ىذا االستعراض والشرح لنصوص الخطبة

النبٌكة في كتب العقائد ألتباع أىؿ البيت )عمييـ السبلـ(؛ فنحف "نعتقد: أٌف النبٌكة كظيفة إليية 
كسفارة رٌبانية، يجعميا اهلل تعالى لمف ينتجبو كيختاره مف عباده الصالحيف كأكليائو الكامميف 

اية إرشادىـ إلى ما فيو منافعيـ كمصالحيـ في في إنسانٌيتيـ، فيرسميـ إلى سائر الناس لغ
الدنيا كاالخرة، لغرض تنزيييـ كتزكيتيـ مف درف مساكئ االخبلؽ كمفاسد العادات، كتعميميـ 
الحكمة كالمعرفة، كبياف طريؽ السعادة كالخير، لتبمغ االنسانية كماليا البلئؽ بيا، فترتفع إلى 

؛ كىذا االعتقاد ىك امتداد لقكؿ سيدة (ٔٔ)دار االخرة"درجاتيا الرفيعة في الداريف دار الدنيا ك 
اْختاَرُه َواْنَتَجَبُو َقْبَؿ أْف أْرَسَمُو، َوَسّماُه َقَبَؿ أِف اْجَتباُه، َواصَطفاُه َقْبَؿ النساء عمييا السبلـ: )

 .(أِف اْبَتَعَثوُ 
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المطيؼ  "كنعتقد: أٌف قاعدة المطؼ ػ عمى ما سيأتي معناىا ػ تكجب أف يبعث الخالؽ ػ
؛ كىذا (ٕٔ)بعباده ػ رسمو ليداية البشر كأداء الرسالة االصبلحية، كليككنكا سفراء اهلل كخمفاءه

( بعث اهلل ابتعثو اهلل إتمامًا ألمرهاالعتقاد ىك امتداد لقكؿ سيدة النساء عمييا السبلـ: )
، كلعؿ المقصكد محمدان )صٌمى اهلل عميو كآلو( إتمامان لمحكمة التي خمؽ اهلل األشياء ألجميا

رادة قكية وعزيمة عمى إمضاء حكموىك ختـ النبكة برسكؿ اهلل )صٌمى اهلل عميو كآلو(؛ ) ( كا 
نفاذًا لمقادير حتموأكيدة إلنفاذ حكمو كقضائو، كتقديره في خمقو؛) جراء لمقدكراتو وا  ( كا 

ؿ؛ كىنا تتحدث الكاجبة التي ال يمكف إسقاطيا، كىي المقادير المحتكمة التي ال تتغير كال تتبد
ـٌ إٌننا " نعتقد: أنو  السيدة فاطمة الزىراء عف الحياة الدينية كالتفٌسخ العقائدم في ذلؾ العو؛ ث
تعالى لـ يجعؿ لمناس حؽ تعييف النبي أك ترشيحو أك انتخابو، كليس ليـ الخيرة في ذلؾ، بؿ 

يثي يىجعىؿي ًرسىالىتوي  ـي حى أمر كٌؿ ذلؾ بيده تعالى، ألنو )أعم
كليس ليـ أف يتحٌكمكا فيمف  (؛(ٖٔ)

؛ كىذا (ٗٔ)يرسمو ىاديان كمبشِّران كنذيران، كال أف يتحٌكمكا فيما جاء بو مف أحكاـ كسنف كشريعة
اْختاَرُه َواْنَتَجَبُو َقْبَؿ أْف أْرَسَمُو، َوَسّماُه "االعتقاد ىك امتداد لقكؿ سيدة النساء عمييا السبلـ: 

؛ فأناَر اهلُل ػ َتعالى ػ ِبأِبي ُمَحّمٍد ُظَمَميا، َوَكَشَؼ َقْبَؿ أِف اْبَتَعَثوُ  َقَبَؿ أِف اْجَتباُه، َواصَطفاهُ 
ـْ (ٔٚ)، َوجّمى َعِف األْبصاِر َغَمَميا(ٓٚ)َعِف اْلُقُموِب ُبَيَميا ـَ في الّناِس ِباليداَيِة، وأْنَقَذُى ، َوقا

ـْ إلى  ـْ ِمَف الَعماَيِة، َوَىداُى ـْ إلَى الّصراِط ِمَف اْلَغواَيِة، َوَبّصَرُى ، َوَدعاُى الّديِف اْلَقوِيـِ
 .(اْلُمْسَتقيـُ 
كنعتقد: "إٌف االنساف مخمكؽ غريب االطكار، معقَّد التركيب في تككينو كفي طبيعتو         

كفي نفسٌيتو كفي عقمو، بؿ في شخصية كٌؿ فرد مف أفراده، كقد اجتمعت فيو نكازع الفساد 
أخرل؛ فمف جية: قد جبؿ عمى العكاطؼ  مف جية، كبكاعث الخير كالصبلح مف جية

طاعة الشيكات، كفطر عمى حب التغمُّب كاالستطالة  كالغرائز مف حب النفس كاليكل كاالثرة كا 
ِإفَّ كاالستيبلء عمى ما سكاه، كالتكالب عمى الحياة الدنيا كزخارفيا كمتاعيا، كما قاؿ تعالى: )

ْنَساَف َلِفي ُخْسرٍ  ْنَساَف َلَيْطَغى )( َأْف َرآُه اْسَتْغَنى ِإفَّ [، ك: )ِ(]العصر:اإلِْ [، ٕ-ٔ(]العمؽ:اإلِْ
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[، إلى غير ذلؾ مف االيات المصرِّحة كالمشيرة إلى ّٓ(]يكسؼ:ِإفَّ النَّْفَس أَلَمَّاَرٌة ِبالسُّوءِ ك: )
بمت عميو النفس االنسانية مف العكاطؼ كالشيكات. كمف الجية الثانية: خمؽ اهلل تعالى  ما جي

ىاديان يرشده إلى الصبلح كمكاطف الخير، كضميران كازعان يردعو عف المنكرات  فيو عقبلن 
 كالظمـ كيؤنبو عمى فعؿ ما ىك قبيح كمذمكـ.

كال يزاؿ الخصاـ الداخمي في النفس االنسانية مستعران بيف العاطفة كالعقؿ، فمف يتغمِّب 
كالكامميف في ركحانيتيـ،  عقمو عمى عاطفتو كاف مف االعميف مقامان كالراشديف في انسانيتيـ

كمف تقيره عاطفتو كاف مف االخسريف منزلة كالمترٌديف إنسانية كالمنحدريف إلى رتبة البيائـ؛ 
كأشد ىذيف المتخاصميف مراسان عمى النفس ىي العاطفة كجنكدىا، فمذلؾ تجد أكثر الناس 

َوَما ء العكاطؼ، )منغمسيف في الضبللة كمبتعديف عف اليداية، بإطاعة الشيكات كتمبية ندا
. كقد بٌينت الزىراء )عمييا السبلـ( ىذا (ِٕ) [َُّ(]يكسؼ:َأْكَثُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيفَ 

ـَ ِفَرقًا فِي االعتقاد في طبيعة اإلنساف؛ كذلؾ عندما قالت: ) َفَرأى )صمى اهلل عميو وآلو( اأُلَم
أِلْوثانيا، ُمْنِكَرًة هلل َمَع ِعْرفانيا، َفأناَر اهلُل ػ َتعالى ػ ِبأِبي أْديانيا، ُعكَّفًا َعمى ِنيراِنيا، عابَدًة 

ـَ في (ٗٚ)، َوجّمى َعِف األْبصاِر َغَمَميا(ٖٚ)ُمَحّمٍد ُظَمَميا، َوَكَشَؼ َعِف اْلُقُموِب ُبَيَميا ، َوقا
ـْ ِمَف الَعماَيةِ  ـْ ِمَف اْلَغواَيِة، َوَبّصَرُى ، الّناِس ِباليداَيِة، وأْنَقَذُى ـْ إلى الّديِف اْلَقوِيـِ ، َوَىداُى

ـْ إلَى الّصراِط اْلُمْسَتقيـ  (.َوَدعاُى
ـْ َيْتُمو أف يبعث اهلل تعالى في الناس رحمة ليـ كلطفان بيـ ) -عندنا-فكجب  َرُسواًل ِمْنُي

ـْ ِإنََّؾ َأْنتَ  ـُ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزكِّيِي ـْ آَياِتَؾ َوُيَعمُِّمُي [، ُِٗ(]البقرة:اْلَعِزيُز اْلَحِكيـُ  َعَمْيِي
ٌنما كاف المطؼ مف اهلل  كينذرىـ عٌما فيو فسادىـ، كيبٌشرىـ بما فيو صبلحيـ كسعادتيـ. كا 
تعالى كاجبان، فبلٌف المطؼ بالعباد مف كمالو المطمؽ، كىك المطيؼ بعباده الجكاد الكريـ، فإذا 

إٌنو تعالى البد أف يفيض لطفو، إذ ال بخؿ كاف المحؿ قاببلن كمستعدان لفيض الجكد كالمطؼ، ف
في ساحة رحمتو، كال نقص في جكده ككرمو.كليس معنى الكجكب ىنا أٌف أحدان يأمره بذلؾ 
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فيجب عميو أف يطيع، تعالى عف ذلؾ، بؿ معنى الكجكب في ذلؾ ىك كمعنى الكجكب في 
 .(ٕٓ)قكلؾ: إٌنو كاجب الكجكد، أم: المزـك كاستحالة االنفكاؾ

ى ببعث رسكؿ اهلل)صٌمى اهلل عميو كآلو كسٌمـ(، فمكال  صةكالخبل أف إنجاز الكعد اإلليٌي مقتضن
بعثة النبي الخاتـ لكانت الحٌجة ناقصة، كالعركة منفصمة؛ كمف تماـ الفضؿ أف يختـ تعالى 
ىذه السمسمة المباركة بخير األنبياء، كأشرؼ المرسميف)صٌمى اهلل عميو كآلو كسٌمـ(، كما جاء 

قائد في نبٌكة رسكؿ اهلل)صٌمى اهلل عميو كآلو كسٌمـ(، في خطبة أـ أبييا )عمييا السبلـ( مف ع
 مصداؽ لعقائد أتباع أىؿ البيت في مصادرىـ العقائدٌية المعتمدة. 

 
( ( بيف صٌمى اهلل عميو كآلو كسٌمـالمطمب الثاني: عقيدتنا في معجزة النبّي األكـر

 اإلمامّية.خطبة الزىراء عمييا السالـ وعقائد 
ٍزـ، ... عىًف اٍبًف األىعرابي. كعىجَّز فبلفه رىٍأمى المعجزة مف العجز : نىًقيضي الحى ؛ ك "العىٍجزي

ننا ًإذا أىلفىٍيتىو  ٍزتي فيبلى : أىٍعجى ييقىاؿي ٍزـ كأىنو نىسىبىوي ًإلى العىٍجز. كى ًؼ الحى فو ًإذا نىسىبىوي ًإلى ًخبلى فيبلى
مىى النَّاًدًر عاًجزان. كالمىٍعًجزىةي كالمىٍعجى  ، اٍلكىٍسري عى زي ٍعًجزي كالمىٍعجى ٍيًو: ىيكى المى . قىاؿى ًسيبىكى زىة: العىٍجزي

ٍزتي عىٍف كىذىا أىٍعًجز" : عىجى ، تىقيكؿي ٍعؼي : الضَّ . كالعىٍجزي مىى اٍلًقيىاًس ألىنو مىٍصدىره كىاٍلفىٍتحي عى
؛ ك" (ٕٔ)

اًف، ًحيحى ًف صى ـي كىالزَّاءي أىٍصبلى ًر  اٍلعىٍيفي كىاٍلًجي مىى ميؤىخَّ ري عى ٍعًؼ، كىاآٍلخى مىى الضَّ ديىيمىا عى يىديؿُّ أىحى
" ًعيؼه ، أىٍم ضى اًجزه ًف الشٍَّيًء يىٍعًجزي عىٍجزنا، فىييكى عى ؿي عىًجزى عى الشٍَّيًء؛ فىاأٍلىكَّ
؛ فاإلعجاز ىك (ٕٕ)

إضعاؼ الخصـ عف اإلتياف بالحٌجة عمى الخبلؼ؛  كالخبلصة أف المعجزة: "اسـ فاعؿ مف 
عجاز؛ كىي في الشرع أمر خارؽ لمعادة، مف ترؾ أك فعؿ مقركف بالتحٌدم مع عدـ اإل

ٌنما أخذ أحد األمريف ألٌف المعجزة كما تككف إتيانان بغير المعتاد، كذلؾ قد تككف  المعارضة، كا 
منعان عف المعتاد؛ مثؿ أف يمسؾ عف القكت مدة غير معتادة مع حفظ الٌصحة كالحياة. 

لمعارضة في شاىد دعكاه مف الٌنبٌكة، فبل بٌد أف يككف الخارؽ مكافقان كالتحٌدم ىك طمب ا
لمدعكل إذ ال شيادة بدكف المكافقة فخرج الٌدىانة كنطؽ الجماد بأٌنو مفتر كٌذاب ألٌنيا ال 
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تككف مكافقة لمدعكل، ككذا خرج اإلرىاص كالكرامة لعدـ اقترانيما بالدعكل. كأٌما قكليـ كرامة 
و مع عدـ ككنيا مقركنا بالدعكل فمبني عمى التشبيو ال عمى أٌنيا معجزة الكلي معجزة لنبيٌ 

.  كال يخفى عمى (ٖٕ)حقيقة، إذ يشترط في المعجزة أف تككف ظاىرة عمى يد مٌدعي الٌنبٌكة"
المٌطمع أف المعجزة األبرز لرسكؿ اهلل )صٌمى اهلل عميو كآلو كسٌمـ( ىي القرآف الكريـ؛ ذلؾ 

ْنُس َواْلِجفُّ  لعرب عف أف يأتكا بمثمو؛ قاؿ تعالى:الكتاب الذم تحٌدل ا )ُقْؿ َلِئِف اْجَتَمَعِت اإلِْ
ـْ ِلَبْعٍض  َعَمى َأْف َيْأُتوا ِبِمْثِؿ َىَذا اْلُقْرآِف اَل َيْأُتوَف ِبِمْثِمِو َوَلْو َكاَف َبْعُضُي

 [.َٛٛظِييًرا(]اإلسراء:
ـْ ػ ِعباَد اهلِل ػ ُنْصبُ " بلـ(: فما ىك القرآف في معتقد سيدتنا الزىراء )عمييا الس َوأْنُت

(ٕٗ) 
، َوُبَمغاُؤُه إلَى اأُلَمـ؛ َوَبِقّيٌة  ـْ أْمرِِه َوَنْيِيِو، َوَحَمَمُة ِدينِو َوَوْحِيِو، َوُأَمناُء اهلِل َعمى أْنُفِسُك

: ِكتاُب اهلِل الّناِطُؽ، َواْلُقْرآُف الّصاِدُؽ، َوالنُّوُر السَّ  ـْ اِطُع، َوالّضياُء الاّلِمُع؛ اْسَتْخَمَفيا َعَميُك
َبّيَنٌة ِبصائُره، ُمْنَكِشَفٌة َسراِئُرُه، ُمَتَجّميٌة َظواِىُرُه، ُمْغَتِبَطٌة أْشياُعُو، قاِئٌد إلى الّرْضواِف اّتباُعُو، 

رِة، َوَعزاِئِمِو اْلُمفسَّرةِ  ، َوَمحاِرِمِو ُمَؤدٍّ إلى الّنجاِة اْسِتماُعُو؛ ِفيِو ِتْبياُف ُحَجِج اهلِل الُمَنوَّ
ِو اْلُمَحذَّرِة، َوَبَيّناِتِو اْلجالَيِة، َوُجَممِو الّشاِفَيِة؛ َوَبراِىِيِنِو اْلكاِفَية، َوفضاِئمِو الْمْنُدوَبِة، َوُرَخصِ 

 .(َٖ)"اْلَمْوُىوَبِة، َوَشراِئِعِو اْلمْكُتوَبةِ 
كصفت الزىراء)عمييا السبلـ( القرآف بجميؿ الصفات؛ إذ يستحب أف يشفع التمفظ 
بػ)القرآف( ككذا كتابتو بكصؼ مف أكصافو، كما قالت عمييا السبلـ: )كتاب اهلل الناطؽ 

فإف ذكر األكصاؼ الحسنة يكجب التحبيب كالتكجيو نحك الشيء، كما …(.كالقرآف الصادؽ
ذلؾ، يكجب التنفير عف الشيء؛ كمف الكاضح اف ذكر اف ذكر األكصاؼ السيئة بعكس 

األكصاؼ اإليجابية لمشخص أك الشيء يكجب االلتفاؼ حكلو اكثر فأكثر، كذكر السمبيات 
يستمـز انفضاض الناس كابتعادىـ عنو. كاعتبار ككف القرآف ناطقان، بمحاظ ككنو في مقابؿ 

منزلة، فإف القرآف كتاب اهلل التشريعي الكتاب التككيني هلل سبحانو كتعالى، كىك ليس بيذه ال
ٍطنىا ًفي اٍلًكتىاًب ًمٍف  ا فىرَّ كالككف كتاب اهلل التككيني، كلذا قاؿ سبحانو كتعالى: )مى
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(]األنعاـ: [ عمى تقدير إرادة الكتاب التككيني ػ كما ذىب إليو بعضيـ؛ فإنو احتكل ّٖشىٍيءو
عالى يمنح الكجكد لمف تقضي الحكمة عمى كؿ شيء لو قابمية الكجكد، فإف اهلل سبحانو كت

ف كاف يحتمؿ إرادة القرآف الكريـ؛ فمذا ال منافاة بيف أف  بكجكده أك يككف األفضؿ كجكده؛ كا 
يككف الكتاب ناطقان كأف يككف صامتان مف جيتيف، فقكؿ أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ: 

 (ُٖ)فع المصاحؼ عمى الرماح)أنا كتاب اهلل الناطؽ( في كاقعة صفيف حينما أمر معاكية بر 
إنما ىك في مقابؿ القرآف الصامت الذم ال ينطؽ كال يتكمـ حسب المعنى المعيكد المتعارؼ. 

 .(ِٖ)ىذا كمف المعمكـ اف نطؽ كؿ شيء بحسبو، ألف النطؽ يفيد معنى البياف
( زعيـ حؽ لو فيكـ، وعد قدمو إليكـ، وبقية استخمفيا عميكـفقكليا عمييا السبلـ:)        

الجمؿ ذكرىا أكثر ركاة الخطبة، كلكنيا ال تخمك مف االضطراب كالغمكض، كلعؿ في ىذه 
الكبلـ سقطان كحذفان كقد ذكر شٌراح الخطبة كجكىان محتممة ليذه الكممات ال تخمك مف تكٌمؼ 
كتعٌسؼ، كلكف النتيجة كالمقصكد أف الرسكؿ )صمى اهلل عميو كآلو( عيد إليكـ بما يجب 

قية منو جعميا خميفة لو عميكـ، كمعنى البقية ىك ما يخمفو اإلنساف في عميكـ، كترؾ فيكـ ب
، كالمراد أف الرسكؿ ترؾ فيكـ ما يسٌد الحاجة كيكفي األمة اإلسبلمية  أىمو مف اآلثار كالمكاـز

( كىذه الجممة تشير وبقية استخَمَفنا عميكـ، ومعنا كتاب اهللمياٌميا، كفي بعض النسخ: )
إني تارؾ المعتبر عند المسمميف كىك قكلو )صمى اهلل عميو كآلو(: ) إلى الحديث المشيكر

نيما لف يفترقا حتى يردا عميَّ الحوض ( كىنا فيكـ الثقميف: كتاب اهلل وعترتي أىؿ بيتي، وا 
( كتاب اهلل الناطؽتتحدث السيدة فاطمة الزىراء عف أحد الثقميف كىك القرآف الكريـ فقالت: )

( قد كرد في القرآف والنور الساطعإلنساف الذم يتكمـ بكؿ كضكح. )أم المبٌيف المكٌضح، كا
َفآِمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو َوالنُّوِر الَِّذي َأْنَزْلَنا َوالمَُّو الكريـ التعبير عف القرآف بالنكر كقكلو تعالى: )

النكر الضئيؿ ( كىك النكر المشرؽ، ال والضياء الالمع[.)ٖ(]التغابف:ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيرٌ 
( أم كاضحة حججو كبراىينو فأدٌلة التكحيد كالنبكة كاإلمامة كالبعث في بّينة بصائرهالخفي. )

يـك القيامة كغير ذلؾ مف األدلة كالبراىيف تجدىا كاضحة عند أىميا، كعند كؿ مف يعرؼ 
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قكلو تعالى: منطؽ القرآف، كيفيـ المناسبة بيف الدليؿ كالمدلكؿ، كالعمة كالمعمكؿ، استمع إلى 
[ ِِ(]األنبياء:َلْو َكاَف ِفيِيَما آِلَيٌة ِإالَّ المَُّو َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَف المَِّو َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوفَ )

منكشفة ... كغيرىا مف اآليات التي ىي أدلة كبراىيف كحجج عمى ما ذكره اهلل تعالى.)
المعنى، كآيات تشتمؿ عمى معاني دقيقة  ( في القرآف آيات كاضحة الداللة، ظاىرةسرائره

كأسرار خفية كأسرار الكيمياء الغيبٌية، أك اآليات المتشابيات، كىي كميا منكشفة كمعمكمة 
 عند أكلي األلباب، كالراسخيف في العمـ.

( أم إف أتباع مغتبط بو أشياعو( ظكاىر القرآف كاضحة كماؿ الكضكح.)متجمية ظواىره)    
عند اهلل بحيث يغبطيـ الناس، أم يتمنى الناس الكصكؿ إلى تمؾ القرآف يبمغكف منزلة 

( القرآف يقكد إلى رضكاف قائٌد إلى الرضواف اّتباعوالدرجات التي ناليا الذيف اتبعكا القرآف. )
( أم مؤدٍّ إلى النجاة استماعواهلل تعالى أك اتٌباع القرآف يقكد إلى الرضكاف كالنتيجة كاحدة. )

َذا ُقِرَئ اْلُقْرآُف َفاْسَتِمُعوا َلُو َوَأْنِصُتوا آف يؤدم إلى النجاة كما قاؿ تعالى: )االستماع إلى القر  َواِ 
ـْ ُتْرَحُموفَ  [السٌيما إذا كاف مع االستماع تدٌبر كتعٌقؿ، ألف الخكؼ مف َِْ( ]األعراؼ:َلَعمَُّك

اهلل تعالى، اهلل يحصؿ باستماع القرآف، ككذلؾ الرجاء بو، كىكذا ينجك اإلنساف مف عذاب 
فكـ مف كافرو أسمـ بسبب استماع القرآف؟ ككـ مف مذنب تاب؟ ككـ مف منحرؼ اعتدؿ ككـ 

رةمف شاؾو استقاـ كتيٌقف.) ( الحجة ما يحتج بو اإلنساف كيمكف بو ُتناؿ حجج اهلل المنوَّ
وعزائمو االستدالؿ كاالحتجاج بو في القضايا العقمية كاألحكاـ الشرعية، كاألمكر العرفية.)

( أم الكاجبات التي فسرىا القرآف نفسو، أك النبي )صمى اهلل عميو كآلو( أك أئمة أىؿ المفسَّرة
البيت )عمييـ السبلـ( ألف القرآف نزؿ في بيكتيـ، كأىؿ البيت أدرل بما في البيت، فٌسركا 

بلة إلى أحكاـ العبادات ككيفيتيا كالخصكصيات المتعمقة بيا مف الكضكء إلى الغسؿ إلى الص
( حٌذٌر اهلل تعالى في ومحارمو المحّذرةالصـك كالحج كالجياد كغير ذلؾ مف الكاجبات. )

وبيناتو القرآف عباده عف ارتكاب المحٌرمات حذَّرىـ بالعذاب األليـ في الدنيا أك اآلخرة. )
 ( كفي نسخة:وبراىينو الكافية( أم المحكمات الكاضحة التي ال تحتاج إلى تأكيؿ.)الجالية
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مو الكافية( أم المتشابيات المعمكمة عند الراسخيف في العمـ.) مى ( كىي وفضائمو المندوبة)كجي
األمكر المستحبة التي ندب اهلل تعالى عباده إلييا أم دعاىـ إلييا بدكف إلزاـ كصبلة الميؿ 

( في القرآف أحكاـ كاجبة كما تقدـ الكبلـ عنيا، كمخٌيرة كىي وٌرخصو الموىوبةكأمثاليا.)
( شرائع: جمع شريعة، كىي ما شٌرع وشرائعو المكتوبةالمستحبات التي يتخير اإلنساف فييا. )

 .(ّٖ) اهلل أم قٌرره لعباده مف الديف تشبييان بمكرد الماء، كالمكتكبة ىي الكاجبة المفركضة
أٌما عف عقيدتنا في المصادر العقائدٌية؛ فإٌننا "نعتقد: أٌف القرآف ىك الكحي االليي       
ؿ مف اهلل تعالى عمى لساف نبيو االكـر فيو تبياف كؿ شيء، كىك معجزتو الخالدة التي المنزَّ 

أعجزت البشر عف مجاراتيا في الببلغة كالفصاحة، كفيما احتكل مف حقائؽ كمعارؼ عالية، 
ال يعتريو التبديؿ كالتغيير كالتحريؼ. كىذا الذم بيف أيدينا نتمكه ىك نفس القرآف المنٌزؿ عمى 

، كمف اٌدعى فيو غير ذلؾ فيك مخترؽ أك مغالط أك مشتبو، ككٌميـ عمى غير ىدل، النبي
اَل َيْأِتيِو اْلَباِطُؿ ِمْف َبْيِف َيَدْيِو َواَل ِمْف َخْمِفِو َتْنِزيٌؿ ِمْف َحِكيـٍ فانو كبلـ اهلل الذم )

ـك كالفنكف، فيك [؛ كمف دالئؿ إعجازه: أٌنو كٌمما تقٌدـ الزمف كتقٌدمت العمِْ(]فٌصمت:َحِميدٍ 
باؽو عمى طراكتو كحبلكتو، كعمى سمٌك مقاصده كأفكاره، كال يظير فيو خطأ في نظرية عممية 
ثابتة، كال يتحمؿ نقض حقيقة فمسفية يقينية، عمى العكس مف كتب العمماء كأعاظـ الفبلسفة، 

االقؿ ػ تافيان أك  ميما بمغكا في منزلتيـ العممية كمراتبيـ الفكرية، فاٌنو يبدك بعض منيا ػ عمى
نابيان أك مغمكطان كٌمما تقٌدمت االبحاث العممية، كتقدمت العمـك بالنظريات المستحدثة، حتى 
مف مثؿ أعاظـ فبلسفة اليكناف كسقراط كأفبلطكف كأرسطك الذيف اعترؼ ليـ جميع مف جاء 

 .(ْٖ) بعدىـ باألبٌكة العممية كالتفٌكؽ الفكرم.
أف االعتقاد بصدؽ القرآف الكريـ، كأٌنو كتاب ىداية؛ كأف بصائره بٌينة،  والخالصة     

كسرائره منكشفة، كالرضكاف باتباعو، كالنجاة باستماعو، كالفكز باتباع أحكامو؛ كىي عقيدة 
الزىراء عمييا السبلـ التي كافقتيا كطابقتيا عقائد اإلمامٌية االثنا عشرٌية فيما تكٌفر لنا مف 

 ر البحث الكثيرة؛ كآخر دعكانا أف الحمد هلل رٌب العالميف. مصاد
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 الخاتمة

بعد ىذه الجكلة المفيدة مع سيدة نساء العالميف بحثان عف عقائدنا في خطبتيا الغٌراء       
 المباركة؛ نستخمص اآلتي:

لعٌؿ مف أىـ نتائج البحث أف مصادر العقائد عند أىؿ البيت جاءت متطابقة مع ما  -ُ
ـٌ أبييا)عمييا السبلـ( مف عقائد حٌقة، ىذه العقائد التي ارتشفتيا مف بيت أفاضت  عمينا أ

 النبٌكة، كمحراب اإلمامة؛ ليي أصفى المنابع التي عمينا اتباعيا.
خمصنا في مبحث التكحيد في عقيدتنا في ذاتو تعالى ىي أف خطبة الزىراء تتكافؽ  -ِ

)عمييـ السبلـ(؛ كىي ما اختزلتو عمييا كمصادر العقيدة اإلسبلمٌية ألتباع أىؿ البيت 
ًمفى األٍكىاـً كىٍيًفيَّتيوي(؛  ًمفى اأٍللسيًف ًصفىتيوي، كى ؤيىتيوي، كى السبلـ بقكليا: )اٍلميٍمتىنعي عىًف األٍبصاًر ري
فيي جامعة لمعاني التكحيد الذاتي؛ كتنفي ما يرد مف خكاطر في ذىف اإلنساف عنو 

ذىنو أنو البٌد أف ييرل، كأٌنو البٌد مف أف ييعٌرؼ بصفتو ،  تعالى؛ فتكىـ اإلنساف يتمٌثؿ في
تعالى عف -كأٌنو كاحد في قباؿ االثنيف، كأنو البٌد أف يككف لو خالؽ، أك إنو يجرم عميو 

نظاـ التكالد كالكيفٌيات؛ كؿ ىذه الخكاطر إنما ىي تكٌىمات بتأثير مادٌية اإلنساف؛  -ذلؾ
بقكليا: )الممتنع( أف ىذه التكىٌمات تتنافى مع التكحيد  كىنا تنٌبو الزىراء عمييا السبلـ

الذاتي لو تعالى؛ نعـ؛ يضيؽ بصر اإلنساف عف رؤيتو، كلسانو عف رؤيتو، كذىنو عف 
كيفٌيتو؛ كليذا جاء النيي عف التفٌكر في ذات اهلل تعالى؛ كلكف تفٌكركا في مخمكقاتو جٌؿ 

ير المؤمنيف )عميو السبلـ(: )تكممكا في اسمو؛ كىك ما تؤٌكده الركايات؛ فقد ركم عف أم
خمؽ اهلل، كال تكممكا في اهلل، فإف الكبلـ في اهلل ال يزيد إاٌل تحيران(؛ كىك حراـ نظران إلى 
لى أنكاع مف االنحراؼ العقائدم.  أف ذلؾ كثيران ما يسكؽ اإلنساف إلى االفتراء عمى اهلل كا 

(كرسالتو كاجب عقيدةن كشرعان، فإف مف لـ فاالعتقاد بنبكتو )صٌمى اهلل عميو كآلو كسٌمـ -ّ
ف اعتقد بنبكة سابؽ  يعتقد بنبكة رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ( كاف كافران كا 
األنبياء )عمييـ السبلـ(، كما ذكرنا ذلؾ بالنسبة إلى األئمة الطاىريف)عمييـ السبلـ( 
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د عمى رسالتو )صمى حيث أف مف أنكر أحدىـ كاف كمنكرىـ جميعان؛ كأعظـ برىاف خال
اهلل عميو كآلو كسمـ(: ىك القرآف الكريـ حيث تفرد )صمى اهلل عميو كآلو( دكف سائر 
األنبياء بمعجزة أبدية ظاىرة عمى مر األجياؿ كذلؾ مقتضى خاتميتو؛ ثـ إف االعتقاد 
 بنبكتو كرسالتو تعكد فائدتو إلى اإلنساف نفسو: )قؿ ما سألتكـ مف أجر فيك لكـ ( ] سبأ:

[ إذ ىك إضافة إلى ككنو إدراكان كعممان لحقيقة كبرل ك)العمـ نكر( إف االعتقاد مقدمة ْٕ
طبيعية لمعمؿ بمناىجو التي تكفر سعادة الدنيا كاآلخرة لئلنساف؛ كاالعتقاد مف عقد القمب 
فبل يكفي مجرد العمـ بذلؾ، بؿ ينبغي عقد القمب عميو، قاؿ تعالى: )كجحدكا بيا 

 .[ُْسيـ(] النمؿ: كاستيقنتيا أنف
 

 مصادر البحث

 .القرآف الكريـ 
ىػ(، تحقيؽ:محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ُُٗاإلتقاف في عمكـ القرآف ، لمسيكطي)ت -ُ

 ـ.ُْٕٗ -ىػ  ُّْٗالييئة المصرية العامة لمكتاب ، 
االحتجاج، لمطبرسي)مف عمماء القرف السادس اليجرٌم(، تحقيؽ: الشيخ إبراىيـ  -ِ

 البيادرم، دار األسكة، إيراف، 
االعتقادات، لمشيخ الصدكؽ، تحقيؽ: عصاـ عبد السيد، نشر المؤتمر العالمي أللفٌية  -ّ

 ىػ.ُُّْ، ُالشيخ المفيد، قـ المقدسة، ط
، ُائي، مكتبة فدؾ، قـٌ المقدسة، طاإلنساف كالعقيدة لمسيد محمد حسيف الطباطب -ْ

 ـ.ََِٓ
ىػ(، بتحقيؽ مجمكعة مف َُِٓتاج العركس مف جكاىر القامكس، لمزبيدم )ت -ٓ

 ـ .ََُِ – ُٖٔٗ، ِاألساتذة،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، ط 
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التعريفات الفقيية، محمد عميـ اإلحساف البركتي،  دار الكتب العممية )إعادة صؼ  -ٔ
 ـ.ََِّ، ُـ(، طُٖٔٗ -ىػ َُْٕلمطبعة القديمة في باكستاف 

ىػ(، تحقيؽ: السيد ىاشـ الحسيني، مؤسسة النشر اإلسبلمي، ُّٖالتكحيد لمصدكؽ)ت -ٕ
 ىػ.َُّْ، َُقـ المقدسة، ط

 ـ.ُٓٗٗ، ِشرح خطبة الزىراء عمييا السبلـ كأسبابيا؛ الشيخ نزيو القميحا، بيركت، ط -ٖ
ىػ(،حقَّقيا كضبط غريبيا: األستاذ محمد ٖٔٔترابادم )تشرح شافية ابف الحاجب، لبلس -ٗ

فزاؼ، دار إحياء التراث العربي، بيركت  ـ. ََِٓ، ُلبناف،ط -نكر الحسف، كمحمد الزِّ
شرح نيج الببلغة؛ البف ابي الحديد المعتزلي، تحقيؽ : محمد عبد الكريـ النمرم، دار  -َُ

 ـُٖٗٗ، ُبيركت، ط –الكتب العممية 
ية؛ لمسيد محمد حسيف الطباطبائي، إعداد قاسـ الياشمٌي، مؤسسة العقائد اإلسبلم -ُُ

 ـ.ََِِ، ُاألعممي لممطبكعات، بيركت، ط
، ِعقائد اإلمامٌية، لمشيخ محمد رضا المظٌفر، مطبعة المنتدل، النجؼ األشرؼ، ط -ُِ

 ىػ.َُّٕ
، ُالعقائد في القرآف لمسيد عبد األعمى السبزكارم، دار الكاتب العربي، بيركت، ط -ُّ

َُُِ. 
فاطمة الزىراء )عمييا السبلـ(مف الميد إلى المحد، السيد محمد كاظـ القزكيني،  -ُْ

 ىػ.ُُْْالمطبعة العممٌية، قـ، 
ىػ( ، تحقيؽ: عمي محمد ّٖٓالفائؽ في غريب الحديث، لجار اهلل الزَّمخشرم)ت -ُٓ

 ـ .ُْٖٗالبجاكم ، مطبعة محمد عيسى البابي الحمبي كشركائو ، القاىرة ، 
 ـ.ََِّالعربيػة، د. إبراىيـ أنيس، مكتبة االنجمك المصرية،  في الميجات -ُٔ
ىػ(، تصحيح كتعميؽ : عمي أكبر  ِّٗلمشيخ محمد بف يعقكب الكميني )ت الكافي؛ -ُٕ

 ش. ُّّٔ، ٓالغفارم، المطبعة: حيدرم، طيراف، ط
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ىػ(، المحقؽ: ضبطو جماعة مف العمماء ُٖٔكتاب التعريفات؛ لمشريؼ الجرجاني )ت -ُٖ
 ـ.ُّٖٗ، ُلبناف، ط–شر،  دار الكتب العممية بيركت بإشراؼ النا

ىػ(,تحقيؽ :عبد السبلـ َُٖالكتاب،ألبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكيو )ت -ُٗ
 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ,القاىرة،  ّمحمد ىاركف،مكتبة الخانجي، ط

، لمتيانكم )المتكفى: بعد  -َِ ىػ(، تحقيؽ: د. ُُٖٓكشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك
 ـ.ُٔٗٗ، ُبيركت، ط –كج، مكتبة لبناف ناشركف عمي دحر 

ىػ( دار صادر ُُٕلساف العرب؛ البف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى )المتكفى:  -ُِ
 .ُُْْ -،  ّبيركت، ط –
ق(، تحقيؽ: السيد عمي َُُِمعجـ الطراز األكؿ، البف معصـك المدني )ت -ِِ

 ق.ُّّْ، ُ،إيراف، طالشيرستاني، طبع مؤسسة أىؿ البيت إلحياء التراث، قـ 
، لمسيكطي )ت -ِّ ىػ(، المحقؽ: أ. د محمد ُُٗمعجـ مقاليد العمـك في الحدكد كالرسـك

 ـ ََِْ -ىػ ُِْْ، ُالقاىرة،ط –إبراىيـ عبادة،  مكتبة اآلداب 
ىػ(، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، ّٓٗمعجـ مقاييس المغة، ألحمد بف فارس )ت -ِْ

 (.ـ، )د.طُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗدار الفكر، 
مف فقو الزىراء عمييا السبلـ، آلية اهلل العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازٌم، مطبعة  -ِٓ

 ىػُِْٖ، ُالرشيد، أصفياف، ط
مكقؼ النحاة مف االحتجاج بالحديث الشريؼ، د. خديجة الحديثي، دار الرشيد لمنشر، بغداد، 

 ، )د.ط(.ُُٖٗ
رضي الرضكم، مؤسسة السبطيف نحف الشيعة اإلمامٌية كىذه عقائدنا، لمسيد محمد ال -ِٔ

 ىػ ُّْْ، ُالعالمٌية، قـ المقدسة، ط
ىػ( ، تحقيؽ طاىر أحمد الزاكم َٔٔالنياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير )ت -ِٕ

 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُّٗٗكمحمكد الطناحي ، المكتبة  العممية ، بيركت ، 
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شريؼ الرضي، شرح نيج الببلغة، مجمكعة خطب لئلماـ عمي عميو السبلـ، جمعيا ال -ِٖ
 ـ.َُِِ، ُالشيخ محمد عبده، المكتبة العصرية، بيركت، ط

 ىػ. ُِْٖ، ُالكحي كالنبٌكة، آلية اهلل جكادم آممي، مطبعة اإلسراء، قـ المقدسة، ط -ِٗ
 

 اليوامش 
                                           

 .  ِٓٗ-ِْٗيينظر: فاطمة مف الميد إلى المحد:  - ُ
 . َُٓٓ/ُشرح نيج الببلغة البف أبي الحديد المعتزلي:   - ِ
الثت: المكث: الطي كالجمع، كالث العمامة شدىا كربطيا؛ كالثت خمارىا: لفتو، كالخمار بالكسر:  - ّ

، كلساف ُِٗ/ ٓالمقنعة سميت بذلؾ الف الرأس يخمر بيا أم ييغطى؛ ينظر: معجـ مقاييس المغة:
اف معاني ؛ كتجدر اإلشارة إلى أٌننا اعتمدنا معجمي مقاييس المغة كلساف العرب في بيُٖٓ/ِالعرب:

 ألفاظ الخطبة المباركة.   
 في لٌمة : ام جماعة . كالحفدة : بالتحريؾ االعكاف كالخدـ .  - ْ
مىٍيًو تىٍشًبيينا. فىالدٍِّرعي   - ٓ ًديًد...، الدَّاؿي كىالرَّاءي كىاٍلعىٍيفي أىٍصؿه كىاًحده، كىىيكى شىٍيءه ًمفى المِّبىاًس، ثيَـّ ييٍحمىؿي عى  ًدٍرعي اٍلحى

كعه، كىأىٍدرىاعه.  ٍمعي ديري  كىاٍلجى
 كناية عف شدة التستر.  - ٔ
ٍيش: أف يفزع اإلنساف إلى غيره، كىك  - ٕ مع ذلؾ يريد البكاء؛ كالصبي يفزع الى أمو كقد تييأ  الجى

 لمبكاء... 
 .ِٖٓ/ُ:يينظر: كشاؼ اصطبلحات الفنكف - ٖ
 .  ْْٕ-ْْٔ/ّ، كيينظر: لساف العرب:ُٗ-َٗ/ٔمعجـ مقاييس المغة: - ٗ

 .  ٗٔالتعريفات:  - َُ
 .ُِِ-َِِ، ك كيينظر: معجـ مقاليد العمكـ في الحدكد كالرسكـ: ٗٔالمصدر نفسو:   - ُُ
 .ِٖٓ/ُ:كشاؼ اصطبلحات الفنكف - ُِ
 )ىامش الصفحة(.َِىػ(:ُّٖ)لمصدكؽ)ت يينظر: كتاب التكحيد - ُّ
 .َٕٓنيج الببلغة: - ُْ
، كالعقائد في القرآف لمسيد ِّ، كعقائد اإلمامٌية لممظفر: َٖ-ّّ)لمصدكؽ(: يينظر: كتاب التكحيد -

 .ٖ، كنحف الشيعة كىذه عقائدنا: ٖٔالسبزكارم:
 .ِٓٓ/ُ)لمطبرسي)مف عمماء القرف السادس(: كتاب االحتجاج - ُٔ
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 .َِ-ُٗنيج الببلغة: - ُٕ
 .ُْٖ/ِيينظر: مف فقو الزىراء عمييا السبلـ )صادؽ الشيرازم(: - ُٖ
 باب فطرة الخمؽ عمى التكحيد. ُِ/ِيينظر: الكافي:  - ُٗ
 .ُْٗ/ِيينظر: مف فقو الزىراء عمييا السبلـ )صادؽ الشيرازم(: - َِ
 .ُِالصحيفة السجادية المناجاة  - ُِ
 .َُٔ)لمصدكؽ(: كتاب التكحيد - ِِ
 ، كّٗالعقائد في القرآف لمسيد السبزكارم:، كيينظر: ِّعقائد اإلمامٌية لممظفر: - ِّ
 .ُّٓ/ِيينظر: مف فقو الزىراء عمييا السبلـ )صادؽ الشيرازم(: - ِْ
 كالمكٌحد(.)باب معنى الكاحد كالتكحيد ُٖ)لمصدكؽ(: كتاب التكحيد - ِٓ
 .ِٗٓ/ُ:كشاؼ اصطبلحات الفنكف -ِٔ
دىث: ال عف إيجاد مكجد. -ِٕ  العف حى
 المزايمة: المفارقة كالمباينة. -ِٖ
 .َِ-ُٗنيج الببلغة: -ِٗ
 .ِٕاالعتقادات لمشيخ الصدكؽ:  -َّ
 )باب صفات الذات كصفات األفعاؿ(.ُّٓ-ُّْ)لمصدكؽ(: كتاب التكحيد - ُّ
 اإلسداء: اإلحساف.سبكغ النعـ: اتساعيا،   - ِّ
 كثر عف اإلحصاء عددىا.  - ّّ
 أم: قدرىا ببل شبيو. - ّْ
حشت الصيد أحكشو: إذا جئتو مف حكاليو لتصرفو عمى الحبالة، كلعؿ التعبير بذلؾ لنفكر الناس   - ّٓ

 بطباعيـ عما يكجب دخكؿ الجنة .  
 .ِٓٓ/ُ)لمطبرسي )مف عمماء القرف السادس(: كتاب االحتجاج - ّٔ
 .ُٓٔ-ْٔذُ/ِنظر: مف فقو الزىراء عمييا السبلـ )صادؽ الشيرازم(:يي  - ّٕ
 .ِٕاالعتقادات لمشيخ الصدكؽ: ، كيينظر: ِٔ-ِٓعقائد اإلمامٌية:  -ّٖ
 .َِنيج الببلغة: -ّٗ
 ، .ّٖ/ُ:كشاؼ اصطبلحات الفنكف -َْ
 .ِٔٓ-ِٓٓ/ُ)لمطبرسي )مف عمماء القرف السادس(: كتاب االحتجاج - ُْ
 أم : مؤخرة لو. منسأة لمعمر :  - ِْ
 . ُُّ-َّٔيينظر: فاطمة الزىراء مف الميد إلى المحد: - ّْ
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 . ّْ-ّّعقائد اإلمامٌية:  - ْْ
 .ُُٖٔ/ِكشاؼ اصطبلحات الفنكف: - ْٓ
 .َّّ/ُٓ( تاج العركس:ْٔ)
، كمكقؼ النحاة مف االحتجاج  بالحديث ٖٗ/ُ، كاإلتقاف: ٕك  ّ/ ٓ، النياية: َُْ/ّالفائؽ: ( ينظر: ْٕ)

 .ُِٖالنبكم:
 .ُُٖٔ/ِ( كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمكـ:ْٖ)
 .ّٖٔ/ٓ( معجـ مقاييس المغة:ْٗ)
، كمكقؼ النحاة مف االحتجاج  بالحديث ٖٗ/ُ، كاإلتقاف: ٕك  ّ/ ٓ، النياية: َُْ/ّالفائؽ: ( ينظر: َٓ)

 .ُِٖالنبكم:
 . ٓٓٓ/ّالكتاب :  (ُٓ)
 . ٔٔفي الميجات العربية ، د. إبراىيـ أنيس :  (ِٓ)
 )مقدمة ابف منظكر عف حرؼ اليمزة(. ِِ/  ُلساف العرب:  (ّٓ)
 .ِٔ/ّشرح الشافية : (ْٓ)
 )ف ب أ( . َِٕ/ُالطراز األكؿ:  (ٓٓ)

 التعريفات لمجرجاني: - ٔٓ
 .ِِٓالتعريفات الفقيٌية: - ٕٓ
 .ِٔنيج الببلغة: - ٖٓ
 .ُُُ/ ُشرح نيج الببلغة)البف أبي الحديد المعتزلي(: - ٗٓ
 .ّٔكالنبٌكة )آلية اهلل جكادم آممي(:  يينظر: الكحي - َٔ
 البيـ : جمع بيمة بالضـ ، كىي مشكبلت األمكر .    - ُٔ
 جمكت األمر : أكضحتو ككشفتو ، كالغمـ : جمع غمة . يقاؿ : أمر غٌمة ، أم مبيـ ممتبس.    - ِٔ
 .ِٔٓ/ُ)لمطبرسي)مف عمماء القرف السادس(: كتاب االحتجاج - ّٔ
 .ُٕٖ/ُمف فقو الزىراء:  - ْٔ
، كشرح خطبة الزىراء عمييا السبلـ)نزيو ُّٔ-ُُّيينظر: فاطمة الزىراء مف الميد إلى المحد:  - ٓٔ

 . ِٗ-ٖٖالقميحا(:
 ..ُْْالعقائد اإلسبلمية؛ لمسيد محمد حسيف الطباطبائي:، كيينظر:  ّٓعقائد اإلمامٌية: - ٔٔ
 ..ُْٔحمد حسيف الطباطبائي:، كيينظر: العقائد اإلسبلمية؛ لمسيد مّٔعقائد اإلمامٌية: - ٕٔ
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ا أيكًتيى ريسيؿي المًَّو ا - ٖٔ تَّى نيٍؤتىى ًمٍثؿى مى ـٍ آيىةه قىاليكا لىٍف نيٍؤًمفى حى اءىٍتيي ذىا جى لمَّوي ىذا اقتباس مف قكلو تعالى: )كىاً 

غىاره ًعٍندى المًَّو كىعىذىابه شىًديده ًبمىا كىانيكا  ٍيثي يىٍجعىؿي ًرسىالىتىوي سىييًصيبي الًَّذيفى أىٍجرىميكا صى أىٍعمىـي حى
(]األنعاـ:يى  كفى  .[ ٍُِْمكيري

، كشرح خطبة الزىراء عمييا السبلـ)نزيو ُّٔ-ُُّيينظر: فاطمة الزىراء مف الميد إلى المحد:  - ٗٔ
 . ِٗ-ٖٖالقميحا(:

 البيـ : جمع بيمة بالضـ ، كىي مشكبلت األمكر .    - َٕ
 أم مبيـ ممتبس.   جمكت األمر : أكضحتو ككشفتو ، كالغمـ : جمع غمة . يقاؿ : أمر غٌمة ،  - ُٕ
 .َُٔ، كيينظر: اإلنساف كالعقيدة لمسيد محمد حسيف الطباطبائي:ّٕ-ّٔعقائد اإلمامٌية: - ِٕ
 البيـ : جمع بيمة بالضـ ، كىي مشكبلت األمكر .    - ّٕ
 جمكت األمر : أكضحتو ككشفتو ، كالغمـ : جمع غمة . يقاؿ : أمر غٌمة ، أم مبيـ ممتبس.    - ْٕ
 . ُّٔ، كيينظر: اإلنساف كالعقيدة:ّٖامٌية:عقائد اإلم - ٕٓ
 . ّٗٔ/ٓلساف العرب:  - ٕٔ
 . ِِّ/ْمعجـ مقاييس المغة:  - ٕٕ
ٕٖ -  :  . ُٕٓٓكشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك
 النصب بالفتح : العمـ المنصكب ، كيحرؾ . كىذا نصب عيني ، بالضـ كالفتح.    - ٕٗ
 .ِٗٓ-ِٖٓ/ُ)لمطبرسي)مف عمماء القرف السادس(: كتاب االحتجاج - َٖ
عف امير المؤمنيف عميو السبلـ: )يابف أبي سفياف انت تدعكني الى  ِْٗكفي إرشاد القمكب ص - ُٖ

 .العمؿ بكتاب اهلل، كانا كتابو الناطؽ(
 .ََّ-ِٗٗ/ِيينظر: مف فقو الزىراء: - ِٖ
 .ِّْ-َِّيينظر: فاطمة الزىراء مف الميد إلى المحد:  - ّٖ
 .َُْالعقائد اإلسبلمية؛ لمسيد محمد حسيف الطباطبائي:، كيينظر:  ْٖ-ْٕعقائد اإلمامٌية: - ْٖ
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 عمل املرأة

 سلبياته وإجيابياته
 

ون عباس حسيند. ميس  
 الجامعة المستنصرية/ كمية التربية االساسية

 لممخصا

ط رررمم مرررنم لمترررك ل ب م ليئ ررر يم لطرررممطل ررر منلررر مللمررر قيمة مررر منبعررر مطائررراممرررنمن ب  ررربم لررر  م م ا
 لمر قيملرمم لطرممط ر ممئ  ةئ ربمم،ف رمم  مم  لو ةر م   ئار م   نر .م لرمم لمولمر م  لم  إر ...مللر م،نبط  ب

ف مممنمطا مم ةط بم ط وعمة رهلبمئر نمنمل ربم ئ ط ربمفط ئرممم،يأممفمم لئ  م   ةئ بمفمم لوملم ة م لومل
 بم  لئبط م..ملنمن  جم لم قيمللوملمقثر مفرمما بط رب.مفربلم قيم لطرممطور  مي ر م  إبل بم طكمنم لئب مو ة

طا مم ةط بم طا  مئمتربنهيمو ة ربملطأه ر مم بم ربم لط ئ  ر م  لماول ر م م ركث م لومرلمترلئبهمفرمما بط رب.مقمربم
مططوررر ضملطرررن  ب ماإتررر  م، لمررر قيم لطرررمم مطرررا مم ةط ررربم  مطا ررر مئمتررربنهيمو ة ررربمفرررمم نمررربلم لمارررول

م عا  مطكث منل  ب.مفيبنم لكمم ط عمئاثم.

Abstract 

Across the ages، woman had always had a special value. A value that 

stems from her unending ability to give، her ability to take responsibility for 

things far more than she can carry.  

She's the mother، the wife، the daughter، the sister.  She's the teacher and 

the employee....etc. 

She's the one focusing all her time and efforts as a mother towards her home، 

and her duty to work at work time.  Managing to arrange her time، dividing her 

effort between her work and her house. She raises her children providing them 

with all they need، as well as her husband's needs. 



الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا  
 

 

 
 

694 

A woman always knows how to arrange her time time. and she always 

knows how to gain the help of her husband to perform her educational and 

household duties in a way that doesn't negatively affect her work time in her life. 

As for the woman that doesn't manage to arrange her time، whom doesn't 

manage to gain the aid of her husband doing her household obligations، might 

end up getting Psychological and health stress. 

which will most definitely affect her negatively on the long term. 

As Was The Subject Of My Research. 

 

 المقدمة

 لممط ئرمم لاعر م لثربامماطر م عرئرمةربه  همم، لةم ام و  مقنم لم قيماع م لمةطما
 للم قيم  ةئب مماول  ميث  يملي ا بمقمبمو ة مق م نر مق مم،نل م ل  بممئمتك ل بطهمفمم لمةطما
 لممئ نملر  م  لركمط طرمم الر مترا   منم لربمه نميلرلمم، ئا م لكم ط لبمما بم ة م ة ه

ل ررهم تررطن ومنرر  جم لمرر قيمللومررلم  نط ررب ما نررهم الرر ميإرربحمليث رر ممررنمم،م بم رربمق مطاعررلممررن
 رربم لمورر  ن .مفررمملرر  منلرر م لرر نمممررنمقاررهمارروممررنما  ةم، لاترر يم ليطررمميررنم   املرر  م لاررو

ثرممترأطاهثمنرنمط ر  منر  جم لمر قيمم، لومرلنرنمفمم لمئاثم   ل:مطو  ر مم لئاثمتأن م
ل.م فمم لمئاثم لثبام:م اويبتب من  جم لمر قيمللومرلمنلر مه  فام لم قيمللوممئوهم لكم،للومل

م  ن   هم لنبطم .م،ثمم  ةبئ ب منملم لم قيم،)  ت يم  لو جم عاط بم لةتم  م  لاإت  (
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 المبحث األول

 تطور خروج المرأة لمعمل

م، لم ار م  لإورل  لومرلم عر يابه:مم،ول لوململن همل ممأن  ممنمفولم ل ميلمفولم إ م
ارربم ن رربامائرر يمنررنمطررب   منرر  جم لمرر قيمللومررلمل ةررهابمقا رربمن ةرر م لرر مم رره نم لومررلم لرر م  ه

ب ممررنم مةطموارربمئررهق مطرره  ة بهمفررمم لوورر  افررمم رربل يمةه ررهيمي   وررطنبلمم بئررلمنب ررهممرربه م
 ل رر نم لارربلم.مئرربل نمممررنمقنم لمرر قيم ل  إ رر مطنرر جملموب ارر م ل ةررلمفررمم نمرربلم لا ررلممارر مومررنم

ترررط لمنرررنمنمرررلم ررر ممررركن  هم ةبمررر مئرررهم لمررر قيميومرررلممنبلمم بئرررلم ةررر م ئو رررهمل مقنم  ورررط
 لر مم،فبلم قيم لممطمثلماع م لمةطمرام  لطرمم  رامنلر منبط  ربمم مر مط ئ ر م  ة ربلم، ل ةل

 هم   لرر .م  طرر  مئب ورر   منلرر ممةطمو ررربمبئو ررهيمنررنمم رره نم لومررلم لنررب ةمم   اطرربجم ة رر
 بن مقنمطعلم ل م لمةطمرام ليئ ر ممئبور يمئورهمقنملينم لكملمم تطم م   يهم  تطم، لعن  

مررربم ا لرررهمل ررربم ل ةرررل.م ةرررهمارررهثمط ررر  ميئ ررر مماررر ممرررنمنررريلميباررر م مطررره  منارررهموررر  بهمل م
فأاررهفو ماارر مم،ب ممررنملرر  م ل رر نمفررممطولرر مم لمرر قيم  لرر  ملرر م  تررب مفررمم  اط رربل  لنمترر ا

م.(1)ممب ت م  نمبلم لمنطلإ 

  م تررروامملاررربم يررر مم، رررام  ةررربام لررر  نم لو ئرررممللومرررلن ةررر م لمررر قيم لو ئ ررر مفرررممةم
ل مم،لرر  متررأطاهثمفررمملرر  م لإ رر يمطاه رره همنررنم لمرر قيم لو ئ رر م) لمعرر   (م ام  ةرربهمم،ةم ررام لرره ل

م، ورربهم لمعرر   نم ل ررهمبامئإطررلم لومررلم  اترربامم  نطئرر   مفطرر ل م اترربا  .ممررنملرر  م لما ررو
ل ب م لا ربيمنلر مةرهمم لمترب  يممرام ل ةرل.ما ع  منل م و  كم لم قيمفممطامرلم نئربام مترك م

ل اررب مةم لرر مط  رر مئ رربمم، طعرر  م ل ترر مم  لطمبث ررلم لطررممنلإط رربم لاطررب يم لمعرر   م ل ه مرر 
 لاترررربام لورررربمي م لرررر مةبارررربم ل ةرررربلمفررررممم  تررررمم لئرررر   م  لاعرررربهميمرررربم ورررربه م لاعرررر  م

 م ل ه  رررر .م لمعرررر   م ل ه مرررر مئومررررلم لاترررربامفررررمممةرررربلم اررررنم لائرررر بمنلرررر م ل ارررر م لاة  رررر
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 طاط  م لوةر نم لريوممللنئرو.م ةمرام  ثم لئ ر م طةإ إرهملترطومبلهمي ةر ه.م عراام ا بير م
 لميئرر م لطررمم ةطعرر  مفررمم لرركم ل ةرر منلرر م لاترربام للرر  طمميررنم  مررنمئومل رر مةرروم  نارربمم

م، و  ل م لم قيمفمممع م ل ه م م لطةب يم ل مةبابم لو  ن م، نولم لع  م ا بيطهمئوهم لك
يمررربم ترررطنهم ممعرررباام   لمعرررابن م لميئررر م   ن  ررر مم، مفبنلررر مفرررمملررر  م لمةررربل يباررر

   ه   م لطبئو ملله ل منمبلط بممنم لاتبام  لإط ب .م ةهم  همفمم لاع  م لطب  ن ر منلر مقنم
 لمرر قيمفررمممعرر م ل ه مرر موررب ي مفررمم نمرربلم لتررن يملئارربام  ل  مررب م لمعرر   م لمورر   يممارر م

 لا مقنم لاتبام لوبمي مفممئابام لم بئ م لئنم لر م لإ نر نمهمفمم مف هم مم،و.مم0122نبمم
فأترطةببمل رنمم،  فونملل هموري  لنمئرأا نم م ترط ونم لومرلم ا رنملرمم رأيلنممار مثيثر م  ربم

م.(0) قم مئط و ام ل وبممل   علنم لومل

م،نملرر م لمرر قيمفررمم لا ررلم  لمعرراام   لم لئارربام  لطةررب يمةائرربهم لرر مةارربممررام ل ةررل
 وررنل م ليث رر ممررنم ل  ررب  م لوبمرر م يرربنممررا ممم، يبارر ممتررب   ملررهمفررمم لا رر وم  ل  ةئررب 

  نررمميررلممرربمة ررلم يطرربمنررنم طررامم، لمليررب م     م لوررأنم لمترر     منلرر موررك نم له لرر 
 لمرر قيم لو ئ رر مةئررلم  ترريممل مقاررهممررنم  اعررب م ل رر لمئررأنموررئهم لةو رر يم لو ئ رر ميبارر مططررمم

  نطلرر م طررام ه  م لمرر قيممررنمةئ لرر م نرر امن رر مقنم لطررب   م ثئرر مقنمم،ةئب ررلم ماعرر مل ررب
 لنبلئ رر م لو مرر ممررنم ل ئب ررلم لو ئ رر ميبارر مطتررب  مئرر نم ةبل رربم اتررب  بمفررمميث رر ممررنم لا رر وم

ف ررهموررب ي م لمرر قيم ل ةررلم نمبلررهم مطبئورر م لئاررثمنررنم لمرربام  لم نرر ميمرربمو  لرر مم،  ل  ةئررب 
مم لرركم لوعرر ميبلعررابنب م لن    رر م  لاترر ة  م عرراامئوررضم لإارر نم  لعررابنب م لتررب هيمفرر

يرر لكمئرر ومم، لاعرر م     اررمم لإنب  رر م عررابن م  ه  رر م  لو رر  م   تررلا م  ل مرربح...مللرر 
م،ما نم لوبن   ميبلناتبام لطممطعه  ممول بط بم ت  ومنيب م ايَّم موو م يئر مم لورو  ا

م،نم ليبلارب م طرب ئب م ل  نر م  ل  ة رب   لماط فرب ملإرنم ل  بفر م مرا م، يبنمما مم لم ربطي 
م.(3) ما نم لطبة   م عبائب م لث  اميبلت هيمنه ة ) طمم هللمنا ب(م
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م،مررا نممررنمعرراام لطررب   م لو ئررمم ل رره مميمليرر متررئأم لطررمم  هم تررم بمفررمم ل رر  نم ليرر  م
 وا ئ رربممليرر مطررهم م لطررممةرربه م لة رر لم ايمرر مئرر يبامممليط رربم لطررمم مطرره ممررنممعرر م لرر م

يرر لكم مااترر م  ه   م لم مرر م لطررمم هط رربم لمرر قيمم،ترر بم لعررن ام  ةإرر مئ ةررهمة رر لميئ رر ي 
م،ةه مبهمفمم لويةب م لت بت  مئ نم ل ئب لممنما ثمط ث ومنر ام لتريممق م وروبلمارب م لار ب

فلررممطيررنم لاتررباممئورره  منررنم لومررلم   اطرربجم نم لومررلمفررمم لرركم ل ةرر ميرربنمئاررهم  طررهمة مرر م
 م تررر بمب م لمررر قيم ه  لررربم لإبنرررلمفرررمم لا ررربيم  ةطعررربه  م   ةطمبن ررر م  لث بف ررر مهلرررم، اتررربا  

طوململاوب منل مةهمم لمتب  يممرامم،  لت بت  مللمةطمام لو ئمم ل ه ممنل مقا بمنبمل م ماطة 
م.(4) ل ةلملطأم نممعبه م لن  ام  لمو و مللةمبن 

(مطره   م لة ار ملي  مممامهم)قمبم لم قيمفمم  تيممف همن ة مللة بهممام ل ت مم 
طوررب كمم،فيبارر ماترر ئ مئارر ميورربمئررنمنمرر  م، طتررو م لم طرر م طة ررومنلرر ماإرر ممررنم ليإررب 

 ةرررهم  ام لئنرررب  مفرررممعرررا اهمةررر لم ارررهام لعرررابئ ب م ياررربمانرررو ممرررامم،فرررمماررر  بم لررر هي
لائرمم ت لم هللمات مم ل  مم انهم مم ا هم ل طل م  لة ا م ل م لمه ا  .مي لكم تطأ ا م م قيم 

(مقنمطن جمل  ام لان لمفأ نمل بم ةبم م لم قيمئأنمب)لمةل ل مفممعه م  تريمم ورب ي م
 قنمط رر م لرر مةبارربم ل ةررلمم ةإرربهممورر فبهم  لرركمفررمماطرر  لبمفررممم،موررب ي مفوبلرر مفررمم لومررل
 متبلمط بمفمم لوملم  لطةرب يم لرمم إر وم  تريممئر نم ل ةرلم  لمر قيمفرمم  ةر منرنمم، لا  ب

 فرمم لوعرر م لوئبترممنملرر م لمرر قيمئاورب م  ثئطرر ميإرربايمم، لر ئرمق م اطرربجمو  نررمم لومرلم فررم
م، ورررنلم ل  رررب  م لوبمررر م،فرررممممب ترررط بملم رررنممنطلإررر مفرررمم لررركم لوعررر ميبل ررربم  لطررره   

  رر ي مقنم مرر قيم تررم بم لوررإبامط لرر مةطرربام لترر ومئبلمه ارر مم، ط لررهنميرر لكمماعرربم ل بطررم
م.(5)ه نم  تم بم ليبململ ل مئا منئهم هللم لوه    لما  يمفممن همقاهم لنلإبام ل  و

   هموررب ي م لمرر قيممارر م ل ررهمم ل ةررلمفررمم لومررلم ليررنم ل رر   م لطررمممرر  مئ رربم لررئيهم
ممبمنملمنل من ةلط بممنمنريلمطام ر مئورضمم، لو ئ  ممنمنيلمطو ط بملإلاطيلم  ةائم
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همو  لم  تطومب ممنم نلبم  ة رب م ئوم، لط بل هم   فيب م ل ةو  مئ عهم لطوي كمفممةه  ط ب
م.(6) لو ئ  مطو  همنههم لاتبام لوبمي منبع مفمم لعابن 

طاه ه هميأام  ةبهمل   م له  تر مفرممم اطوب منملم لم قيم لمع   مم طو  ئبهمنل م لكماةه
ل ملررررممطنلرررر مق مف رررر ممررررنمف ررررب م لعررررابن مق م لم ررررنمم،ةم ررررام لم ررررنم لم ةرررر هيمفررررمم لمةطمررررا

نميبارر مئاترربممطإب طرر ماطرر مفررمم لم ررنم لطررممنرر  م ةطعررب لبمنلرر مم، لاترربا لمنطلإرر ممررنم    
 ل ةررربلمئترررئبم ئ وررر م لم اررر مق مئترررئبم  طةبلرررب م  ل ررر مماا لررربماةرررهمقا ررربمططرررما م لاتررربام

 يرر لكمم،يبلومررلمفررمم لنررهمب م لونعرر  م لطررممطططررمنم لومررلمفررمم لإارربهوم  لئررب   م  لم رربلم
بم لوبلم ررر م لثبا رر مهنلررر م لمرر قيم لمعررر   م طاه رره همنررربمم نرر  جم  فررريمم لترر امب   م ئورررهم لارر م

م ررره نم لومرررلم لا ررربئمم   طاررربه  م لررر  م ل ررربل يمطرررهلمنلررر مقنمط ررر  م  طإررربعماتررربمم1947
ئا رررثم مم، وطئررر مط ررر   هم إ إررربهمم1947-1937 ورررطنبلم لمررر قيمفرررمممو رررمم لم رررنمئررر نمنررربممم

ام لرركم لرر مقنمطلرركم لإطرر يمططررما م طمور ممررامو رربهيماترربمطولرر مم لمرر قيمفررممطلرركم لإطر يم ةررهم ةرر
فطرر يم لارر بم لوبلم رر م لثبا رر م مرربمعرربائ بمفررممطلرركم لإطرر يم طو  ررلم ليث رر  نماطرر مئرر نمن  ةررمم
 لةبموررب ممررثيهم يارر ما عرربنمفررمماترربم لموررطني مفررممم ارر م لطولرر مم يرر لكمم ارر م لطةررب يم

ا م لومررررلم   بئررررلم لرررركم  طإرررربعماترررربم لموررررطني مفررررمم لنررررهمب م لونعرررر  م لمططررررمم،  ل رررب
ئبلإارربهوم  لطرررو  نم  لطةم ررلم  لطترررل  م  لئررب   م ن  لررربممررنم لم رررنم لطررممطررر طئ مئرربلا بمنهمررر م
لل    م لماب ئر ممرنمابا ر م مرنمابا ر م نر امطرأث  م ةر هم  ةباربم ئورهما ب ر م لار بمئوور م
ترررا   ماياررر م  ررر  م لاتررربامفرررمممةررربلم لطنعررر م لوررربلممفرررمم لم رررنم لولم ررر ممررربملرررمم يرررنم

م، م رررنمفا ررر ملرررممطومرررلمئ ررربممرررنمةئرررلميبلمومرررب م  ل اهتررر م،نمةئرررلممثرررلم لة  ل ة ررربم ةررر ه هممررر
 لوررلم لرركم  ةرراملاط رربامم،  انإطرر ماتررئ م لورربمي مفررمم لنهمرر م  لط ف ررهم انإرربضمملارر  

 لارر بمفلررممطوررهملارربكمابةرر م لرر منهمرر م لاترربامفررمملرر  م لمةرربلملرر  ممررنمابا رر م مررنمابا رر م
ورنل م لاترباممابعربم ه   ر م  بتر  منل ربمم، م  نر ا ن ام طتبعمم ه نم لوملمفرمم لمةرب 

فطريهمنرنم لركمم،%ملر  م لمترط اممرنم لومرلملرمم يرنمم ةر ه هممترئ بهم0،1ا ثميبا ماتئط نم
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يمربمنملر مينئ ر يمفرمملةار مموربيلم لمر قيم لوبملر مم،نمل م لم قيم لمع   مفمم ة ويم  نريم
اتب مم له لمم   طابهم له م    مم لره لممئ    م لوملم له ل  م لممق طبهمنط مفمم  طابهم ل

 نطرررر مفررررمملةارررر ما رررر وم  اترررربنم لطبئورررر م)ل   رررر م  مررررممم،(7) يرررر لكمفررررمملةرررربنم) ل  اترررري (
 ةررهموررنل م لمرر قيمارره ثبهممابعرربملبمرر ممثررلم لرر و  يم  يبلرر م لرر و  يم  لومرربهيم)فررممم،(8) لمطارهي(

م.(9)لتلكم لهئل مبتم لةبموب (م   بت م  ةتبمم نط   ممةل م لووبم ي لكمفمم 

م،طأت تبهمنل ممبمط هممفإنمهن لم لم قيمم ه نم لوململمم ينماره ثبهميمربم وط رهم لرئوضم
ل مة رره م لورربه  م  لط بل ررهم لمرر قيم ماوط رربممررنمم، يبارر مئرره  بط بمئترر   م،ئررلملررهمةرر   مطب  ن رر 

للومرلمفيرربنمليررنمطن ر م ر   م لا ربيمهفرام لمرر قيم لر م لنر  جمم،مو  لر مق منمرلمنرب جم لمارول
مئت  بهمئه   همل مقاهمط   ممامط     م لا بي.

م

 دوافع المرأة لمعمل

ا نماطارهثمنرنمنمرلم لمر قيماوارممقا ربم ةط ور مةرواممرنم ةط ربم مرنم ل ةر م لمنعر م
م:(12) منم لممطلكم له  فام،فيئهممنم ة همه فامق مه  فامل لكم،لألت يمللن  جم ل م لومل

 لمم له  فامفنبلئبهمابة م لمر قيملو ربهيم لرهنلم  تر  ملرمم وهممنممالدافع االقتصادي:  -1
  لط لررامم،ل مقنمنرريام لمو ورر م و رربهيم نئب  رربممررنمة رر م، لطررممطررهفو بمللنرر  جمللومررل

 ةررررهمطيرررر نم لابةرررر مم، لرررر مطاترررر نممتررررط ام لمو ورررر ماارررر م  فطررررلممررررنمة رررر م نرررر ا
مربهمنلر م  ط ربمه نم  ةطعبه  مللمر قيم  ط ربمق م نئط ربمفرمم  اإربومنلر ماإتر بم   نط

 لابةرر م لررر مقنمط لررربممرربمطاطررربجممرررنم ئ  رربمق مق مورررن ممترررك لممبه رربهمنرررنم نبلررر م
ق مابة م  ت يم ل منملم لمر قيملطرممهنل ربم لر مئربةممهنر لم نطربام  تر يمم،  ت ي

 لورربمل نماطرر مطررطمينم  ترر يممررنم لورر لمئي  مرر مفررمم ررلم رر   م لنرريام لمو وررمم  م



الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا  
 

 

 
 

755 

  ترر يم لمعرر   م مطرربومئرربليث يم يلمرربمو هماةررمم  ترر يميلمرربم نإرر منارربمقنمنررههم فرر  هم
و ه م اإبةبط رربم ابةبط ررب.مل مقنمة مرر ملرر  م لرره فامةلرر ملوه رربهمفرر  م لطولرر مم  طترربعم

  لطن  م ل  ماهثمفرمممإ ر ممه  م لمر قيمف رهم ططررمقنمللومرلمم،نههم لاتبام لوبمي 
 ثم يرره م ةرر همابةرر ممبه رر مئوررضم لئاررم،فررمماررهم  طررهم لم رر ميئرر امفررمما رربيم لمرر قي

ملارر ملومررلم لمرر قيمق مقنم  ترر يم م ميا رربمقنمطتررطناممنررنمنمررلم لمرر قيملابةط رربم لرر م
  امربم تربنهمم،ئ امبم يه مئا ثم ن امقنمنملم لم قيم م وطئ مط   يمةع ام، لمبل

  لوبمررلم  ةطعرربه ممرر طئ مئب تررب مم،فررمم فررام لمتررط ام  ةطعرربه م  لث رربفمملألترر ي
ف ي نم لوبملم  ةطعبه مة  بهم  مثلمابةر مةعر اميلمربميبار مم،للم قيم لوبمل  ل ئ مم

 منم ل ئ  م ل ت  م لإ   ي.
متررررك ل ب منب ل رررر ميث رررر يمط ررررامنلرررر منرررربطوم لمرررر قيمفطرررريهمنررررنممالدددددافع االجتمدددداع :  -0

متررك ل بط بمفررمم لومررلم ممب تررط بملألاورر  م  ةطمبن رر م  لث بف رر م  تررط بن مقنمط فرروم
فب تررر يملرررمم ارررهيمم، ررربمفرررمم لومرررلمفطررريهمنرررنممترررك ل بط بمفرررمم  تررر يئررر نم ه ام  ةئ

 ةطمبن رر م لطررمم  ررامنل  ررربمنرربامطن  رر م لورربه  م  لط بل رررهم لطررمم مطررطي مممررام ل طرررام
م،لنم له  فام  ةطمبن  مطركه مه   همم مربهمفرممطاإ روم لمر قيم هفو ربماار م لومرلم، لابلم

 نمعره ةب م    ئر م ةطمبن ر مطنإرر مطيهرمنيلرهف رهم ير نم لومرلممطراإ مللمر قيمل ممررنم
 ةهمطابف م آلن  نمفمم لوملممنمقةلم لاع لمنلر مط ة ر م لر  مم،منمطن  م  ت ي

 رهفو بمل  رب م فطرلممربملره  بممرنمة ر هم م رب   ملطاربلم لط ة ر م لم ن ئر م  لاعرر لم
 نل مم يوم ةطمبنمم نل .

ئ ملل   ا نم لمطول  مئطورة ام لمطمثلمفممطو  وب م لاي مب م لمطوبةمالدافع السياس :  -3
 ترررنم ل ررر  ا نم لطرررممطترررب   بمم، لطولررر ممل ررربممررر قيمنلررر م لومرررلممرررنمنررريلمطررر ف  مفررر   ل

 ط ة ررهم  نرريمم ل تررمممئئررثميررلممرربم ترر ممفررممم،ئبل ةررلممررنما ررثم  ةرر  م  لط ة ررب 
 ط   يم لن  جمللوململلمتربلم مم،متبنهيم لم قيمنل م نط ب ما عم لوملم لمابتبمل ب
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 ةلمفممئابام ل  نمفمم لم ل    م لت بت  م لابل  م لطرمم ر ق منلر م لر  نممام ل
ط ة ررهم مم، هنررمم لما مررب م لاترر   م، لو ئررممنم مرربهم )معرر م ترر   بم  لورر  و(مطاه رره هم

 ططرر ل م لتررل  مم،  نرريمملطلرركم لما مررب مئرربلط ي ومنلرر م لم رر مه  م لمرر قيمفررمم لومررل
  يرر نم لطو ر نمفررممم، ن مفررمم ل  رب   لم يو ر مطنعر  ماعرر مللمر قيمفررممملر م لور م

  لمابعبم  ه    ماتبم ليإباي.
لنم اررهفبعم لمرر قيماارر م لومررلم لنررب ةمم ممب تررط بموررط م ل  ررب  ممالدددافع الصخصدد :م -4

ل ةررر همابةررر م ةطعررربه  مق م م ا ررربمئبلط ة ررر ملم يررروم   إرررمم نلررر مق ملو ررربهيم لررر نمم
ع ط بم عراط بم لاإتر  م ط ر   م لت بتممق ملطوو ومميباط بم  ةطعبه  مق مطوو ومون
ق منرررهمم ةررر هممو رررلمل ررربم و ل ررربمم،ةررره  ط بم لونعررر  م  لطول م ررر مق مةررر بمميررربنم لومرررل

فطرريهمنررنمطارر عم  نمرربلم لطررممطررهفام لمرر قيم لرر م لومررلم   تررطإبهيممررنمفرر  مم،  لوب لرر 
 .(11) لطه  بم لطممطامممم ب ط ب

ق مةررهم يرر نملرره فامما رربمق مم،ي  يم اإرربهملنمنرر  جم لمرر قيمللومررلمةررهم يرر نملةم ررام لرره  فام لمرر 
 لينمل  مل  م لم ممفب لممقنم لم قيم طو م ةه م بمفممئه   م ل   وم لعا رملئاربامم، ثا ن

 ليررلممر قيمه فرراممنطلرر منررنم  نرر املن  ة رربمللومررلمم،اإتر بم   نطمرربهمنلرر م  ط رربم ةطعرربه بهم
فربلم مملاربمم،ق مةهمططوبئهم لره  فا  نط ب مم ا مماههيمفليلم م قيم    ممنطلإ مننم  ن ام

م لاط ة م لمم ل جم لم قيمم ه نم لومل.
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 المبحث الثان 

 انعكاسات خروج المرأة لمعمل

 انعكاسات خروج المرأة لمعمل عمى االسرة:  -1
ق مقا رربممتررك ل مم،نمررلم لمرر قيم أنرر ممررنم ةط رربم لمنعرر ملألترر يم ا رربم لو ةرر م   م

 طكيررهم له  تررب مم، مفررأنمنل  رربم لط ف ررومئرر نمئ ط رربم نمل رربنررنمئ ط رربم نمل رربمفررمم ةرر م  اررهملرر 
مررهم لرر ملرر  م لورربلممفررأنم اتررا مط ه م، لاإترر  مقنم  ممق لم ترر  مئرر نم ل إررلم  لورربلمم لنررب ةم

نم تبا مط ه مهم لم وو م   لما بطهمئبل او م   نط  بم،فممل  م لوبلممو ه مث طه م.(10)   
نم  مممعرره م  مرربنم  لاررب  ترر م لطال ررلم لاإتررممنلرر م لم رر م لو  مررلم  يرره ممهم،   

  آلثررب م لوم  رر م لطررممطط ي رربمم، لاإترر  م لطررممطرر ئ م ل إررلمئأمررهمفررمم لتررا   م   لرر ممررنمنمرر  
نل مامر  م  اإوربلممفمرنمنريلم مرهم ط عرلم لر م يطترببم ليث ر ممرنم لوربه  م لطرمم ةربمقنم

قم  ثر مفرممونعر  م ل إرلم.م ممربم ير نملرهم تر م(13) طولم بم ل إرلمنا ربمنرنم   روم لمابيربي
 لركمقنم ل إرلمم،ل من ببم  مم ئوهلبم لمطي  مناهمنيلم لتا   م لثيثم   ل ممرنما بطره

نممرررنمنررريلم  وررر بام لطرررممطن ررربمنرررنما ررر  م مطرررو لمم، م ترررط  امقنم ررره كممواررر م لرررومن    
لاررهمةررهممفن ررببم  مم وررو  مقا رربملة طررهمق م،ف رر م ن ررممن ا رر م بارربهمقنم مقاررهم رر   م،م ةرر هي
نم ةررره م  ممئررره لمم،.ملررر  مفرررأنم  إررربلم  مم لوبملررر م  إررربلملةررر ط مم م رررم(14)طررربع اطررر م   
 قنما مبنم ل إلممنم مهملرهم ثرب ممرنم لم رب:ماعر لم ل إرلمنلر مط  ر ممطرو  مفرممم،نا ب

م،طرو مةه طرهمنلر م ةبمر منيةرب ممرام آلنر  نم،طرو مطاعر لهم له  ترمم، نطئب   م ل يبا
م  ل لوم  لمنب  .
ن رررببم  ممتررربنب م   لررر م ررركه م لررر مط عررر  مفرررمم ورررئبعمابةرررب م لاررربمملن

  ل نب رررررر مله ررررررهمنبعرررررر مفررررررممفطرررررر يم ل إ لرررررر م   لرررررر م وطئرررررر ممررررررنمقتررررررئببم لونعرررررر  م
م.(15) لةباا 
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 انعكاسات عمل المرأة عمى الزوج:  -2
ممرربم ررهفامئوررضم لاترربامم، طةررب م لمرر قيمللومررلم لررممو ةرر م امل رربم ل  رربممئررأه   م طرربف  

ق م وطئ لرربم لررئوضمم،نمطلرركم لطررن  م   اعرر   م لرر ما بط رربم  ترر   م اررهلبنل ممررط لرر م لرر
ق م لطنلررررممنررررنم ه   م لررررو  جم   م مرررر م   ةئرررربلميل رررربهمنلرررر مم،ارررربفومللررررطنل ممررررنم لوئ ه رررر 

م.(16) لم ا 
ةررهم يرر نمهنررلم لمرر قيم لوبملرر ملرر مقاررهم  تررئببمق م لتررئبم ل   تررممفررمم لنرري مئرر نم

لرررر  مئتررررئبم فررررضم لو ةرررر م لموررررب ي مفررررمماإ ررررب م  ترررر يم لررررو ة نم ترررر مئوررررضم لورررربمي م م
 مترربنهيم لررو جمفررممطامررلم نئبالررب.مفبل طررام  ةطعرربه ملرر م آلنرر منبمررلمم ررممفررمماورر بم

فررربلم قيم لوبملررر مةرررهم  بلئ ررربمو ة ررربمئبلمتررربلم مم، لنيفرررب مئررر نم  و  جمفرررمم تررر م لوررربمي 
 طكيرررهم لوه رررهممرررنمم،و ةرررمئرررهنل بميلرررهمق م ترررط لممنل رررهمئررربل  يم لررر  م ررركه م لررر م لعررر  عم ل

فررإ  مم، له  ترب مقنما ن رر م لويةررب مئرر نم لرو ة نمططررأث مطررأث   هميئ رر  همنارهمنرر  جم لو ةرر مللومررل
م،يبارر م لويةررب م  ةبئ رر مةب مرر منلرر مقتررب مطإ ررمم لررو جمل ئ ورر م رر   منمررلمو ةطررهم لوبملرر 

 ب مطرركث منلرر ماإترر ط بم نلرر م بةط رربم لئها رر مفررإنمنمررلم مرربم اررط منررنملرر  م لومررلممررنممتررك ل
ليررنم لوه ررهممررنم  ئارربثمطكيررهمم، لمرر قيمفررمملرر  م لابلرر م يرر نمقتبترربهملطيرربفكم لررو ة نم طإبلم ررب

قنملرر  م لويةرر من رر مم ةرر هيماط ةرر مليطتررببم لررو جمةرر مم  طةبلررب متررلئ  ممررنمنرريلم لطاورر  م
لارررربكم لوه ررررهممررررنم  و  جم مم،  م   ارررربث  ةطمبن رررر م لطررررممطإرررر ومفررررمم لموبملرررر مئرررر نم لرررر ي

 تبنه نمو ةبط مم لوبمي ماطر م لر ميربنملره  مم ةر مفر   م ا رمممطورئث نمئره  لمم لر ي   م
م.(17) لط ل ه 

طورررربامم لمرررر قيم لوبملرررر ممررررنمطوررررههم لم بلرررربم وررررو  لبمئطرررر وم ل ةرررر م لرررر  م رررركه مئ رررربم
لرر م اتبترر بمئبلرر ابماط ةرر ميمرربم رركه م م،لإلاتررب مئطررن  ماإترر  مفررمم ه ام  ةئبط رربميو ةرر 

 لط ع  م ل  مطوو مئهمفمم ه امئوضمل  م ل  ةئب مفبلم قيم لوبملر م لو ةر مم مربميربنموريلم
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ف ررممم، عرر ل بم لرر منرربلمم لومررلمترر  اماط ةرر م ل رر   مق م نئرر مونعرر  مفررمم ثئررب م ة هلررب
م.(18) لمتك ل مننماطب  م    همفمم لمه ت م ننم ه  يم لئ  م لو ةم

مرربمط ررهمماةررهمقنم لطورربم    لرربومفررمم لومررلم  لماررولم ةول رربمط عرر مفررمممطأت تررب منلرر 
طلئ  مم بلبم لو جم لمبه  مق م لوب إ  مي لكمم بلئهم ل  م  .ملنمنملم لم قيم م وارمممطن  ر م

ا ثمقنمليلمما ممه  يم لنب مئرهمليرنمئورضم ل ةربلم م  نربمفرممم، ه   ميلممنم لو ة ن
 ةررهمطعررببم لمرر قيم لوبملرر مئبلطورربلممم،لوبملرر مفررمم مرر  م لماررولمررهم ررهم لورر نم مترربنهيم لو ةرر م 

منل مو ة بم ل  مل  مطوم ممئلملابكماب  م  همف  بمل  م لتل ك.
 انعكاسات خروج المرأة لمعمل عمى صحتها الجسمية والنفسية:  -3

 لئرر  م م لطررمم تررطاهث ملو رربهيمنمبلرر م لمرر قيمفررمم ل  رربعم لورربممفررممةم ررام ة ررب م لرر  نم
 نمطلركم لئر  م ملرممطيإرلمم، تر م مفرممو ربهيم ترطنيلم لمر قيم لوبملر م، ئه نم تطثابام، لو ئم

 لررممم،  ةرربو م ل طررام    طرربعم  نب رر م ل إررلم،ورر   م لومررلممثررلم نب رر م ل إ لرر م   م مرر 
 عبائ بمطث  ر مةمربل   ممرنمورأاهمقنم ومرلمنلر مطوره لم لوربه  م  لط بل رهم   نر   م  ل ر مم

م.(19) اتةمممامه  م لم قيم لةه همئمبميمفمما بوم  ت يم  لمةطما  لويةب م لتب ه
   م ترطم  م لمرر قيمفررممئرر لمة ررهمفإا رربمططورر ضملإل لرربومف  ررلمطامل رربمللطورربم ماررهم اررط م

   طإرربعمم، مررنم لررمم نرر  ضم لطورربم طرر   ئب م لة رربوم ل طررممم، يئرر منررههمارر  هثم لومررل
لرر  ي يم عررو ئ م طنررب م ل رر     مممرربم عررو ئ م لط ي رروم طررو م م،طررن م لررهمم نإ رربنم ل لررب
يمبمقنم لطوبم طتئبمفمم ة بضمنههميئ ر ممرنم لاتربام لر مترئئبهمم، كه م ل مطو م  ه ا

م،لر  م اعرلمنارهم لاتربام للر  طمم يرنممطر    مللومرلم  ةإرب م،فمماره ثم لر  ه  م لمئير ي
 ررربنم لرررهممفرررمميمررربم لطوررربمللمررر قيم لوبملررر م لطرررمم طررر  لبمنمل ررربم ل ةررر  متررربنب م   لررر م  اط

يمررربم تررئبم  ررر  م لررره  لمم طيررر نمئررر لكممو طررر مم،  نطرربام  طررر   بمفرررمم لررره  يم لوررر    
 طيررر نم لمررر قيم لوبملررر م ةرررلم ترررط     هم نعرررئ  م ن طررر ملألومرررب م لاإتررر  مم،لإلعررربئ مئبلطترررمم
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  لةتم  م   ميبا منبطو مل    من  ممتباهيملاةربومم بم ربميو ةر م  مم  إربلم نبملر م
م.(02) ت ط بم  لاةبحمفممنمل بمط  هم توبه

قمرربممررنم لابا رر م لاإترر  مفررإنم لمرر قيم لوبملرر مطوررو مئبلرر ابم ا رربمط نرربمئبل  رربممئ  ةئبط رربم
طةب م   هلربم و ة ربمنلر م يمرلم ةرهملر لكمططور ضملطرن ميئ ر مفرممماب لط ربملل  ربممئومل ربم

 ي بمفطئره مميط ئرر مممرربم و طر بمللطر ط م لمتررطم م لر  م راوي منلرر مترلم،   ةئ ربمطةرب م تر ط ب
    ممررربمم،    فررروم لررركمف ررره نم لوررر   م    وم  لئيررربام، ن طررر ملإلاترررب مئبلررر ابما اررربهمم،ا اررربهم

فطررريهمنرررنم لررركم عررربئ م لمررر قيم لوبملررر مئررربل لومم، ورررطه مابلررر م  يط رررببمطا لررر م لررر ممررر ض
نمفبل لومنئ يموو    مط   مفرممم  ةر م لط ه رهم ارهم ترطةبئهمطوئر منرنم لورو  مئرأم،  لن  

    إر م ل لرومقارهم ومرلميإورب يم ار   ملألاربماطر مم،ن   هممبمه نل بهمق منب ة بهم  ههم لونعر  
 اطئرهمل رر  م لن رر م  ورهم لوررهيملم  ة طررهمئاوررهممو رهممررنم ل بةرر مق م ل ر ام لطررممط  ة ررهمامب رر م

  ل لروملرر م همفوررلمنلرر مابلر م لن رر م لطررمم ط ةو ربم لإرر همفرربلن  ملرر مم،لونعرهممررنم لن رر 
ي لكمفرأنم ل لرومم،  ل لومل م تطةبئ ملن  مه نلمممو   م،هملن  منب ةمممو    تطةبئ

م.(01) همفولم   ممئهم لإ هما امبمطنو من لهمطن ي من  ممو  ل معبه يمننم ليموو  

طأت تبهمنل ممبمط هممقنمنملم لم قيمةهم تئبمف  نبهمفمم لمارولم ئره مةل ربهمنلر م   إربلم
لمرربميبارر م لمرر قيم لوبملرر من رر مةرربه يمنلرر م لم  وارر ممرربمئرر نمئ ط رربم يم،ق م لررو جمق ماطرر منل  ررب

  م نلررر مق منمرررلممرررنم لترررلئ ب مليرررنم لررر مةباررربمطلررركمم، نمل ررربميلمررربم وه ه م ل طرررامتررر ا هم
 لتلئ ب ملابكمطه ئ  مطتط  ام لم قيم لوبمل م طئبن بملموبلة مق مةع  مممينمقنم ركث منلر م

 لرربممترربنهيمو ة رربمل رربم يرر لكم لمكتتررب م لاي م رر م ل رر  م طم،   هلرربمق مو ة رربمق منل  ررب
 لطررمم ةرربمقنمطترربنهم لمرر قيمناررهمامل رربم ناررهم لرر  هيميرربنم يرر نمئإن رربام ةرربويمةئررلم لرر  هيم

مررررامماا رررربمو رررربهيممبه رررر مطيإررررممللا رررر ضمم، ئوررررهلبمطيإررررممل نب رررر م ل إررررلم  تررررطوبهيمعرررراط ب
مومل.ئمتك ل بط بم طي نمابفو همنل مئ لم لمو هممنم لة  همفمم ل
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 ايجابيات عمل المرأة

 يرلملر  مم،  ه  يم لماولم،يبنمه  م لم قيمةبع  همنل مط ئ  م  ئابام طلئ  م لئب م لو ج
ه  مم ررممةرره همللمةطمررام ا رربملررمممررنمطكلررلمة ررلم لمتررط ئلم ططرروهمنلرر م ل   رروم لعررا رم

  ر  مم،ن ر يل مقا ربمئورهممربمقنر  مف عرط بمفرمم لطولر ممفرمم لثيثر نمترا م  م،لئابام لمةطمرا
 يربنم   امم،فإارهفو ماار م لومرلم مب تر مورط م ل  رب  م، لابة ملطوره لمنيةط ربمئربلمةطما

 يررربنملنررر  جم لمررر قيمللومرررلمترررلئ بطهم) لطرررممم، لررركمه  فررراميث ررر يم ي ط ررربمم رررهمبهمفرررممثاب ررربم لئارررث
م:(00) لهم  ةبئ ب م منمل  م   ةبئ ب م، ي ط بم اإبهمي لك(

ةبئ ررر مطتررر لمطإبنل ررربممرررام ل ةرررلمفرررمماورررب ب م لومرررلم  لم  ةررر م_مطا  ررروم لمررر قيملميباررر م  1
م لنبع .

_مطمياررر م لمررر قيم لوبملررر ممرررنمطوررره لما ررر يم ل ةرررلمل ررربميةرررا منرررب مفا لط ررربم لررر موررر  ي م0
ممطيبمل مفمم لوملمئ ئ لم ل ةلم لطبممله  لب.

_مطميا م لم قيممنم لئ  ومفممالما ن رب منبعر ممرنم لموربيلم لطرممطوطر ضمتر  م لومرلم3
مل  مطوب كمف ه. 

فررممارر نم  مررلمم،_مطومررهم لمرر قيملطيرر  نمةمبنط رربم لنبعرر مفررمم لومررلمئمرربم ررهنمم طررو بمف رره4
م ل ةبلمطي  نمل  م لةمبنب .

ا ثم اإطربحم لمر قيمنلر م ل ر ممم،_مطميا م لم قيممنمطن   مه  فام  نط ب   مفمممةبلم لومل5
م لةه هيم ةول بم ةه منل مةئ لم نط ب   من  مط ل ه  .

ممرربم ترربنهمنلرر مم،_م ترربنهم لومررلم لمرر قيمنلرر م لطوئ رر م  فطررلمنررنم  ط رربمئعرر  يمطل ب  رر 6
ممام فاممتط امطي  م ل ةلممو بميوم ل منملم يو ة .م،طاإ ومه  فام لوململه  ب
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_م كه منملم لم قيم ل مطات نممتط امط ه  لبم لم ط نمملآلن م  لركمئرهنممطة ئط ربمفرمم7
منمل ب. لطوب مممام آلن ممنمنيلم

_مم رررلم ل ةرررلملاطررر  ممة ررر هم لمررر قيمفرررمم لومرررلممرررهن مبهمئيإباط ررربمفرررممطامرررلم لمترررك ل ب م8
 فرررمملررر  مط  ةرررامللإيررر يم لطرررممطاعررر ماورررب م لمررر قيمفرررممم،  لمورررب ي م لمطيبملررر مفرررمم لومرررل

م لماول.

ا ثمم لم لمر قيمل ر حمم  طر ام اتربا  منبمر مةورلمم، ام لومل_مطل   م لم قيم لوبمل م ة م9
م لوملم يث مم  ا .م ة  ا

_مطارربمممط ررره  م ل ةررلمللمترررك ل  م  طرربف  م لطرررمم يئرررهلبم لومررلمللمررر قيمفطرريهمنرررنمه  لررربم12
م لط ل ه مفمم لماول.

_م ةررر   م ل ةرررلمقنمترررل يهمفرررمم لومرررلمئرررب م يثررر مط ررر  ئبهمئترررئبم ةررر هم لاتررربامفرررممميررربنم11
مم مبه. ل متل كم اوي منل منية م ل ةلمئو ةطهم ئاتبامنب لطهمنم، لومل

_مط ترر ممم رربمم لوب لرر مئرر نم لررو ة نم ف مرربمئوررهمئرر نم فرر  هم لوب لرر مئوررهمقنميبارر مط رر ممئ رربم10
م لو ة ماع  ه.

 نرهمم نطمبهلربمم،_م  تط يلم  ةطعبه م  نطمبهلبمفمم  اإبومنل م  ط بممنمنمل بملم13
مفمم لكمنل م ل ةل.

يم لةته  ملمم لطرممطم روم ل ةرلمنلر مفلممطوهم ل  مم،_مئوضم لمتب  يممبمئ نم ل ةلم  لم قي14
م.(03) لم قيمئلممبم مطليهم لةات نممنممو ف م ط ا  

م.(04)_منملم لم قيم تبنهلبمفمم لطنلبمنل م لإ  عم  لملل15
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 لررمميمرربمط ررهمم اإرربهميث رر يمطتررطاومقنمم،مثلمرربملومررلم لمرر قيمتررلئ ب ملررهم  ةبئ ررب مق طرربهم
فبلاعر لمم،لتلئ ب م لطممط  فومن  ة بمللومل طاب لمقنمط للممنم م،طتطم م لم قيمفمم لومل

نلرر مم يرروم ةطمررربنممم مرر وم تررطاومة ررر هم لمرر قيم لمئ  لررر مفررممتررئ لمطةرررب ومطلرركم لو ئرررب م
 مو  لرر مم ررنميبارر مايرر  همنلرر مم، لمرربه مبنلرر م تررط يل مب ق طرربهملارربكماعرر ل م،) لتررلئ ب (

لملررئوضمطلرركم ل  ررب  م يرربنم   ام لط ررهمم لرر  ما  طررهمفررممتررئ لم ل عرر مم، ل ةرربلمل ةرر مة  ررب
 لم مررر ملررر مم  عرررل مطول م ررربم لوررربلمم نرررهمم  يطإررربامئررربلطول مم لةررربموممف ررر ملررر  ملرررمم ة ررر م

فرربلطول مملرر م  تررب مفررمماعرر لم لمرر قيمنلرر م  ررب  ممم ررويم مابعرربم ف ورر مفطرريهمم،ا رر  
مرررامم،نرررنم لنئررر يم  لمثررربئ ي.م ليرررممطترررط  ام لمررر قيم لوبملررر م  ترررطم   مفرررمم الررر منمل ررربمئتررريم

 ليرنملرر  م مم، رب طلاإرب منلر مه  لربم ل رربممفرمم  تر يمف ةرربمقنمطر  ونم لمر قيمئر نمنمل رربم ئ  
ئلمقاربم  امقنمم، واممقنمطلكم لم  وا ملممف  ممبمطاطبجملل هم لم قيمللمطممةهمبهمفمم   إط ب

 رربم له لر منل  رربم  ةرربمق طرربهمطةررب م لمرر قيم لوبملرر مفمررثيهم لمرر قيم لوبملرر م  ممل إررلمعررن  م و ة
 ةطر حمقنمطكتر م له لر ماطربا مم،لار نمن هط ربمله ره وملمق طبهم ل  مله  بممنمطط كم ل إرلم

ف  ررربممطنععرررب مفرررمملررر  م لمةررربلماطررر مم طوررر  نمرررنمطرررمنم لمكتتررر م لطرررممطومرررلمف  ررربم  مم
 طةلئررهممو رربميررلمعررئبحمناررهمم،ه نمةلررومنلرر م إل رربم اررهمئأ رره م م ارر طتررط  ام  مم لومررلم

فطرريهمنررنمطرر ف  م تررب لمم،اررهمن هط رربم لرر م لماررولمئوررهما ب رر م لومررلن  ة رربمللومررلم طأنرر  من
 لر ممبا لمللم قيم لوبمل منم مبهم طي نمطلكم ل تب لمئأتروب م مو ر ماطر مططرمنم لمر قيم عر ل 

 لومررلمفررمم ل ةرر م لماررههم ه نمموبارربيمق ممطررب   م لطررممططورر ضمل رربمناررهمماب لط رربم ل عرر لم
ق مططرأن ملطةرهم تر ل ما رلمير نم لمر قيمئ ئ وط ربم مطترط  امفأا باربهم مطةرهمم، لر منمل ربم  م ربهم

 لطرره فاممررام ل ةررلمللعررو هم لرر م لئررب ميمرربم مطتررط  ام ل ةرر  م رر  يهمللاعرر لمنلرر مترر ب يم
يمبمقنم لكمت  ف مل بماطمبهممئلغمت ب يم  ة يم لطممطط  منبلئربهم لر م ترط ةب لبماطر مم، ة ي

م،ا رررلمن  لررربمط ل ررربم لررر منمل ررربم يررر لكم لررر مئ ط رررب مططرررأن منرررنمنمل ررربمق ملورررهممطررر ف م ترررب لم
لمم ا جممربمطير نمم ط ب قتفطيهمننمنهممطيل إ بمئأنمبلم طبف  مطيلإ بمة ه هم  ةطبهم طبف بهم
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لل رره.ملرر  ممررنمة رر م مررنمة رر م نرر امنلرر م لررو جممترربنهيمو ةطررهم  لواب رر مئب  إرربلملنميرربنم
بم ثاربام لومررلمئرلمناررهمط  ةررهلبم  م  طعرر ممتربنهطهمل ررم، ةر منملررهمنير م ةرر منمرلمو ةطرره

امرررلم نئررربام لمارررولم    إررربلم ئررر لكمطترررط  ام لمررر قيم نمطررراةرمفرررممفرررمم لمارررولمف طوب اررربمفرررممط
نمل رربم  م يرر نم لرركم لومررلممعرره م نئرربامعررا  م اإترر  م نب ل رر ،م  يرر نمنمل رربم  ماطررب  م

م  ةبئ  مل بم لوب لط بم للمةطما.
 

 الخاتمة

 عررل ملل ررهم آلنممررنمميبارر م ةطمبن رر م مابعرربمنل رربملررممطيررنم لمرر قيملطعررلم لرر ممرربم
فبلم قيمتربئ بهميربنمه  لربمم،م م ة م ميبا منلم  م ع ا مل مئوهمقن ماع ئ بم ل  ف ممنم لطول م

طمطلرركمم  مررب م لومررلم  لم رربم عررئا مم عرر   همه نررلم لماررولمئإوررلم لورربه  م  لط بل ررهم ي ا رربم
 رربمفررمم لومررلمل مقا رربم تررط بن مفررمم لتررا   م لطاعرر لم له  تررمم  لةرر قيمنلرر م لم بلئرر مئا 

  ن رر يمطاه رره هممررنم لرر جم نلرربمم رربه نم لومررلمئإوررلمم  عررلط بمللطولرر مم  عرر   لبمنلرر م ثئررب م
 ة هلبميوط مماط م فبنلمفمم لمةطما.منب ضم ليث  من  جم لم قيمللوملماةط ممفرمم لركم

ل مقنمم،لم اعرر مه  لرربمف رره لتررلئ ب م لطررمم ي ط رربمفررمملرر  م لئاررثمماررب ل نم  ةبن رربمللمارروم
ممئارباممةطمو رربمفرمم نلرربم لم رربه ن،م لرئوضم آلنرر ملرمم ايرر مفطرلمنمررلم لمرر قيم مورب يط بمفرر

  ترررط بن مئورررضم لاترررباممرررنم لطنلررربمنلررر ميرررلم لو ئرررب م لطرررمم  ة ط ررربمفرررممترررئ لم لاةررربحم
  ل عررر لم لرررر م لرررره ف ن،مفررررممارررر نم لررررئوضم  نرررر ممررررا نملررررمم رررراةانمفررررممنمل ررررنم تررررئببم

عا  م  منب ل  ،مق مللطم  روم لر  م اعرلمئر نم لمر قيم  ل ةرلمفرمم لومرل،م  م نمونع  م  م
م لم قيمئويلمنبمماةا مفممف ضم ة هلبمفممم ه نم لوملم نمم لو ئب م ليث  ي.
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 والمراجع المصادر

 العربية اوال: الكتب

م.0221هنلم ل م لعا م لاإت  ،م  تياه   ،مم و  ممامهمنئهم لنام،م ل -1

 .1956   ،م  اعبامفمم لئا ثم لاإت  م  لط ئ   ،م ل بل ي،منم لت هممامه -0

 .1956  ت متب  ،م  ت يمةه مبم اه ثب،ممع ،م مالمممنئهم لة  هم -3

طمبطررر مول ررر  ماتررر ن،مطرررأث  منمرررلم لمررر قيمنلررر مطمبتررركم  تررر يمفرررمم لمةطمرررام لو ئرررم،م -4
 .1993 ل  بض،م

م،مه  تررر مفرررممنلرررمم لررراإ م وررربهمعررربلرمهما ررر   ،م لطاوررر  م  ةطمبن ررر م  لطرررأن م له  تررر -5
 .1995  ةطمبنمم لط ئ  ،م  تياه   ،م

 .1984تل مماوبم ،مت ي ل ة  م لم  يم لوبمل ،مئ    ،م -6

 .0221فب  وم لت همنثمبن،م ل لوم  ه  يم لطن  م لاإت  ،م ل بل ي،م -7

 .1992يبم ل بمنئهم لإطبح،مت ي ل ة  م لم  يم لوبمل ،م ل بل ي،م -8

 .1967يط بم،مئ    ،ممام هماتن،م  ت يم موي -9

 .1981مع إ م لنوبب،مه  تب مفمم  ةطمبعم لوب لم،مئ    ،مم -12
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 ثانيا: الكتب االجنبية

1- Andre Michel، Activité professional de la Femme et vie 

conjudgale، Paris، 1974. 

2- Evelyne Sullerot، Histoire etsociologie du travail feminine، 

Paris، 1968. 

 ثا: البحوث المنصورة:ثال

 امهموي  ب،منملم لم قيمفمم لر  نم لو ئرم:م ل  ةرام   فربو،ممةلر م لولر مم  ةطمبن ر ،م -1
م.1986،م لي   ،م3 لوههم

  مرربنممابمه رر م تررل م مئ  رر  ن،م لمرر قيم لوبملرر م  لويةررب م  ترر   :ممرركطم م لملط رر م -0
،م0213   منررربمم م12-9 لثررربامماررر لم  طعررربلم ةررر هيم لا ررربيمفرررمم  تررر يممم لررر  ا

 .0223ل ،ميل  م لول مم  اتبا  ،م لةو   ،مةةبمو مةبعه مم ئبحم  م

ا ررره منطررر  ،مه  فرررام لومرررلملرررهام لمررر  يم)ه  تررر مم ه ا ررر مفرررممةبموررر م لم عرررل(ميل ررر م -3
   ه  يم   ةطعبه،م لم عل،مه. .

عررإ  متررروبهي،مااررر مه  مةه رررهمللمررر قيمفرررمم لمةطمرررام لو ئرررم،ممةلررر م لمترررط ئلم لو ئرررم،م -4
 .1978،مئ    ،م9ههم لو

نرر فمممعرر إ ،منرر  جم لمرر قيم لرر مم رره نم لومررلم  ثرر  منلرر م لطمبترركم  ترر  ،ممةلرر م -5
 .0223،م لةو   ،م19 لول مم  اتبا  ،مةبمو مماط   مةت ا  ا ،م لوههم

ابه رر مف اررب ،منمررلم لمرر  يم  ثرر  منلرر م لويةررب م  ترر   ،ممةلرر م  يبه م رر ملله  تررب م -6
 .0210،مه.م،م8 لوههم  ةطمبن  م   اتبا  ،م
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م:ممابط يمماو  يمنل موئي م لمول مب م  اط ا    ئوب

مامهم امهم لابئلتم،م له  م  ةطمبنممللم قيمفممئ   م لوملم  ويبل ب م  لمو ةرب ،م -1
م.atrewww.psychiمابط يمللهيط  م  م نم لوبممليطابهم لو ئممللول مم لاإت  ،م

 خامسا: صبكة المعمومات االنترنيت

1- Wiki.kololk.com 

2- www.lozemtmefefham.com. 

 

م

م ل   مل
                                                           

م.3,م 1992يبم ل بمنئهم لإطبح,مت ي ل ة  م لم قيم لوبمل ,م ل بل ي,م (1)م
,م1993 ماتر ن,مطرأث  منمرلم لمر قيمنلر مطمبتركم  تر يمفرمم لمةطمرام لو ئرم,م ل  ربض,مطمبطر مولر م (0)

؛مللمو رررهممرررنم لمول مرررب م ا ررر ,مالمرررممنئرررهم لةررر  هم   تررر مترررب  ,م  تررر يمةررره مبهم اررره ثبه,ممعررر ,م16 
م.1956

م.144يم133,م 1981مع إ م لنوبب,مه  تب مفمم  ةطمبعم لوب لم,مئ    ,م (3)
(4)  Evelne Sullerot, Histoire et sociologie du Travail Feminine, Paris, 1968, p. 

45. 
م.34-33طمبط مول  ,م لمعه م لتبئو,م  (5)
,م لي  ر ,م3 امهموي  ب,منملم لم قيمفمم ل  نم لو ئم:م ل  ةام  آلفبو,ممةل م لول مم  ةطمبن ر ,م لورههم (6)

م.116-114,م 1986
اهيمللط ئ ر م  لطولر مم  لث بفر م طوطئر ميلمر م  اتري م نطعرب مللمعر لرمتي :ملممما م م  ممم لمطا ل  م (7)

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizationم لررمم يبلرر م)

http://www.psychiatre/
http://www.lozemtmefefham.com/


الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا  
 

 

 
 

758 

                                                                                                                                                                                     

مطنعع مئبلط ئ  م  لول مم  لث بف ,م لممطبئو ملما م م  ممم لمطاهيمله م لما مر م لمتربلم مفرمم اريلم
مWiki.kololik.comتط ام لطوب نمئ نم له ل. لتيمم   من,مئ فامم

ئ رره مطوررة امم1945ما مرر ماي م رر مه ل رر مطررمم اورربكلبمفررمم ل  ئررام  لوورر  نممررنمطورر  نم   لمنرربمم (8)
 لطوب نم له لم,م لممئه لملما م منعئ م  ممم لطمملمم ينمل بمه  مفوبل,م طممطوي لم  ممم لمطاهيمئورهم
 لا بم لوبلم  م لثبا  ملمااماه ثمع  عم ن مطألإ ممنم اهام نمت نمه ل مقمبم آلنمططممم ر م ثريثم

 www.lazemtmefefham.com طتو نممنم له ل.م  امم  لبمفمما     ك.
م.09,م 1956 اعبامفمم لئا ثم لاإت  م  لط ئ   ,م ل بل ي,م  هممامهمن   ,م لت (9)
  مربنممابمه ر م ترل م مئ  ر  ن,م لمر قيم لوبملر م  لويةرب م  تر   :م)مركطم م لملط ر م لر  امم لثربامم (12)

(,مةبمورر مةبعرره مم ئرربحم  ةلرره,ميل رر م0213    منرربممم12-9ارر ل:م  طعرربلم ةرر هيم لا رربيمفررمم  ترر يم
م.0,م 0213ول مم  اتبا  ,م لةو   ,م ل
ا ه منط  ,مه  فام لومرلملرهام لمر قيم)ه  تر مم ه ا ر مفرممةبمور م لم عرل(,ميل ر م  ه  يم   ةطعربه,م (11)

م.57-56  لم عل،مه.م ,م
م.88,م 1984تل مماوبم ,مت ي ل ة  م لم قيم لوبمل ,مئ    ,م (10)
م.086يبم ل بمنئهم لإطبح,م لمعه م لتبئو,م  (13)
م.88تل مماوبم ,م لمعه م لتبئو,م  (14)
 وررربهمعررربلرمهما ررر   ,م لطاوررر  م  ةطمبن ررر م  لطرررأن م له  ترررم:مه  تررر مفرررممنلرررمم لررراإ م  ةطمررربنمم (15)

م.35,م 1995 لط ئ  ,م  تياه   ,م
ن فمممعر إ ,منر  جم لمر قيم لر مم ره نم لومرلم قثر  منلر م لطمبتركم  تر  ,ممةلر م لولر مم  اتربا  ,م (16)

م.48,م 0223,م لةو   ,م19ماو   مةت ا  ا ,م لوههمةبمو م
(17) Andre Michel, Activté Proffessionnelle de-IV la Femme et Vie Gonjugle, 

Paris, 1974, p. 64.م
م.051,م 1967مام هماتن,م  ت يم موييط ب,مئ    ,م (18)
م.66طمبط مول  ,م لمعه م لتبئو,م  (19)
م.69,م 0221لمهنلم ل م لعا م لاإت  ,م  تياه   ,م و  ممامهمنئهم لنام,م  (02)
م.03-00,م 0221فب  وم لت همنثمبن,م ل لوم  ه  يم لطن  م لاإت  ,م ل بل ي,م (01)



الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا  
 

 

 
 

754 

                                                                                                                                                                                     
  ورريبل ب م  لمو ةررب ,ممابطرر يمم:  رر م لومررلئمامررهم امررهم لابئلتررم,م لرره  م  ةطمرربنممللمرر قيمفررمم (00)

 .www.psychiatre لاإت  ,ممنمم ةام  اط ا :ممللهيط  م  م نم لوبمملإلطابهم لو ئممللول م
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  Abstract: 

The structural method is a word that cannot be defined as truth or 

falsehood, because the pronunciation is achieved by matching reality 

or not matching it just by uttering it. The structural method is divided 

into two parts (A) The order sentence, i.e. in which the speaker asks 

the addressee to execute or not to execute an order, as your saying: 

Nothing less than the right. (B) The non-order sentence, in which the 

speaker does not ask anything of the addressee like your saying: Take 

the advice of the opinion and experience.                                           

 :المستخلص

رعذ إٌظش٠خ اٌجٕبئ١خ وٍّخ ال٠ّىٓ رعش٠فٙب دم١مخ اٚ خطؤ الْ اٌزٍفع ٠ّىٓ رذم١مٗ ِٓ خالي 

دم١مخ اٌّطبثمخ اٚ عذَ اٌّطبثمخ أٙب ِجشد ع١ٍّخ ٔطك اٌىٍّخ فمظ. ٚرمسُ إٌظش٠خ اٌجٕبئ١خ اٌٝ 

ٚي, رشر١ت اٌجٍّخ, ار ٠خبطت اٌّزذذس اٌّخبطت الٔجبص اٚ عذَ أجبص جضئ١ٓ. اٌجضء اال

االِش. وّب ٠مٛي اٌّثبي: الشٟء الً ِٓ اٌصذ١خ. ثب١ٔؤ,  اٌجٍّخ غ١ش إٌّظّخ ار ال ٠طشح 

اٌّزذذس اٞ شٟء عٍٝ اٌّخبطت ِثبي عٍٝ رٌه: خز إٌص١ذخ ِٓ اٌذىّبء ِٚٓ اً٘ 

  اٌخجشح.     

  An introduction to the case of study                                                  

                

So that the structural method is the method that calls for an unmet 

demand at the time of the request, and it has five aspects: it is that the 

speaker is asking the act of the obligor and commissioning, and it is 
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real if it is issued by a higher status to a lower status. The order of four 

forms is: do the thing, like your saying: worship, go, talk. The present 

act associated with the matter, as your saying: to spend, to go, to 

speak. The source acting on the act, like your words: defense, sitting, 

standing. The name of the action, like your saying: live in the sense I 

accept, beware in the sense of caution. The prohibition is for the 

speaker to ask the offender to refrain from doing something on the 

basis of obligation and commissioning from the largest to the younger, 

and the prohibition method consists of the present verb preceded by 

(not) the end, as your saying: Do not miss a date. The question is 

asking for knowledge of something unknown that the fluid has never 

known, using the question tools, whether, who, what, when, where, 

how, where, how, how much, and what.                                                              

        However, historically speaking, the study of style can be traced 

back to the literary scholarships of the Greeks and Romans in the fifth 

century BC, and to the Arabic and Islamic literary scholarships in 

which rhetoric was the dominant art. This discipline was a set of rules 

and strategies which enable rhetors and orators ‗to speak well‘; in 

other words, to use language that is fully decorated with all the all the 

figures and tropes to bring about changes in the feelings and opinions 

of the audience. 
(Richard Nordquist 2018.

                                                     

That is, the way one could be persuasive to audience, influential in our 

case the Holy Quran and other fields.  As it was meant for the purpose 

of impressing or affecting others religiously and ideologically: this 

linguistic activity has acquired a rhetorical signification and so, 

undoubtedly, is viewed as rhetorical stylistics. As Nick Riemer says: 

"The job of semantics is to study the basic, literal meanings of words 

as considered principally as parts of a language system, whereas 

pragmatics concentrates on the ways in which these basic meanings 

are used in practice, including such topics as the ways in which 

different expressions are assigned referents in different contexts, and 
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the differing (metaphorical in the Quranic verses, etc.) uses to which 

language is put
."( Nick Riemer, Introducing Semantics. Cambridge University Press, 2010).   

The eloquence of the methods of request and not request’s   

construction in the Holy Quran: 

The Holy Quran is the Book of Allah Almighty revealed to our 

Prophet Muhammad Peace be upon him and his family. Since its 

descent fourteen centuries ago. It is an inexhaustible source of 

guidance, goodness and blessings to all who reads it, who reads its 

verses, and manages its meanings and follows its indication. God has 

made it a miracle for Muhammad, and from his miracles, his 

eloquence, and the eloquence of his verses and its thoroughness.  

  Muslim and Orientalists Scholars were (are) truly agreeing in their 

writings on Islam that the Holy Quran contains many evidence in the 

rhetorical construction; this rhetorical construction sites increased in 

the various verses of the Quran. The creation of one of the rhetorical 

mysteries in theology and its methods are frequent in the Holy Qur'an. 

There is no surah from the Qur'an, except in the other rhetorical arts, 

which are often mixed with a statement or an idiom.) See the 

construction methods in the Anfal and repentance )اٌزٛثخ(  ,ants (  ًٌّٕا (; 

al - Nisaa and the Table)اٌّبئذح(, Surah Anaam and traditions) األعشاف(, 

and Surat  )ق( etc…  

The methods of request and not request construction speak in Arabic 

consist two parts: the rhetorical construction, and the variety of speech 

methods. There are methods of praise and slander, scarcity and 

exclamation, and wish and appeal, and temptation and warning, and 

we will learn in this article on the methods of request and not request 

constructions in that included in the Holy Quran. And this is divided 

into two types: the and its thoroughness, which call for the required 

time of request, such as the question, the command, the wish, the call 

and the prohibition.  
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The second type is the not request   creation, which does not require a 

requirement, and has many formulas such as praise, and contract 

forms. Each of these types goes out to meanings other than the usual 

meanings. The following are the purposes of each type with some 

citations.  

   To this essential point ,it is  ought to say that the structural method‘s 

definition: He who does not tolerate honesty or lying to himself, does 

not convey the speaker of the news, but creates something specific to 

the time of speaking, so it is not right to say to him that he is honest or 

a liar. 

Consider this example: "This is the creation of God, see me, what 

created those who are without Him." You find that God does not 

command the unbelievers to "show me" just to ask, but rather create 

them for this purpose. However, there   are several types and purposes 

of construction method; See  

 اٌطجعخ)  اٌىش٠ُ اٌمشآْ فٟ اٌجالغ١خ ٚأسشاس٘ب اإلٔشبئ١خ األسب١ٌت: دساص عجذ صجبح اٌذوزٛس 

بَ. د ؛ ٙٔ-7 ص(  89ٙٔ/   ٙٓٗٔ ، ِصش ، األِبٔخ ِطجعخ ، األٌٚٝ ٌّ  فٟ اٌج١بْ:  دٌسبْ ر

.ٖٗ٘ ص(  ٕٓٓٓ/  ٕٓٗٔ اٌمب٘شح ، ثب١ٔخ طجعخ)  اٌمشآْ سٚائع  

(A) Command: comes on three pictures are: 

(1 - Do the matter: patience. 

(2 Present tense associated with the matter: to be patient.  

(3 - The name of the action of the command: you yourselves, you 

name the order of the meaning of the action.   

Meanwhile Command purposes are: 

 1 - Supplication: "Lord forgive me and my father." 

2 - Sigh:  

3 - Advice and guidance  
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4 - sarcastic and ironic 

5 - impotence 

6 - wishful thinking  

7 - Settlement 

8. Threat 

9 - The petition.  

10 - Misdemeanor 

Note: we recognize the rhetorical purposes through the many Quranic 

verses.  

The rhetorical purposes of prohibition: 

1 - Duaa: "Our Lord does not carry us what we cannot do." 

2 - Advice and guidance  

3 - Wishing 

4 - Degrading 

5 - Petition 

7 – Induction  

8 - Threat 

9 - Pride  

The rhetorical purposes of the appeal: 

1 - Blame and reprimand And  

2 – Annoyance  

3 - The alarm 
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4 - Degrading and insulting  

5 - Apology 

6 - Concern and confusion  

؛ أدّذ ِصطفٝ اٌّشاغٟ :  9ٕٓ( ص 878ٔ/ 88ٖٔ) طجعخ أٌٚٝ اٌمب٘شح،  -د ا سسخ ثالغ١خ –)٠ٕظشد.ِذّذ أثٛ ِٛسٝ ؛دالالد اٌزشاو١ت 

ٚٞ : اإلعجبص ؛ د. عجذ اٌذ١ّذ أدّذ ٠ٛسف ٕ٘ذا ٗٓٔعٍَٛ اٌجالغخ )اٌج١بْ ٚاٌّعبٟٔ ٚاٌجذ٠ع( ] داس اٌمٍُ ، ث١شٚد ، ِٓ دْٚ ربس٠خ ( ص 

.ٖٓٔ[ ص ٕٕٓٓ/  ٖٕٗٔاٌصشفٟ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ )د ا سسخ ٔظش٠خ رطج١م١خ / اٌزٛظ١ف اٌجالغٟ ٌص١غخ اٌىٍّخ(  ] ث١شٚد ،    

    Styles of non-objective phraseology in the verses of the Holy Koran 

were utilized in order to show many rhetorical purposes, warrants and 

aim. The meanings of forms of praise or dispraise are required. Many 

precise rhetorical considerations that evoke feeling and rhetorical 

sense are added to show their rhetorical Important and vital 

advantages. This rhetorical description is applied to the other forms. 

Interjection is used for expressing the astonishment, wonderment, 

psychological excitement and also other rhetorical purposes which we 

just above have dealt with.   

Oath in the Holy Koran was stated in many verses and in many styles. 

However, my aim at this investigation present is to show the rhetorical 

purposes of the one by whom we swear and benefits derived from the 

responses of oath. Forms of expectation included rhetorical secrets 

and statements in addition to the rhetorical meaning (wishing for 

something, favorite and imminent, to occur). Worth mentioning, this 

research confirmed that these phrasal verbs and styles deserve 

studying, scrutiny and close examination in their applications on the 

verses of the Holy Koran, contrary to consensus of eloquence 

scholars.  

    Most Medieval Muslim scholars believed that the Quran was in the 

spoken language of the Prophet, the dialect of Quraysh, which was 

also the language of the classical Arabic poetry of Muhammad‘s time. 

It was assumed that the Quraysh and the classical poets retained the 



الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا  

 

 
 

7 

pure language of the Bedouins. Support for this view, more a 

theological doctrine than a linguistic theory, was found in the Quran in 

the statements that the revelation was in clear Arabic speech 

     (ٗٗأ٠خ  ٔٗ؛  8٘ٔآ٠خ  ٕٙ؛ سٛسح ٖٓٔآ٠خ  ٠ٕٔٙظش سٛسح  )  

which came to be interpreted as pure Arabic. This Quraysh dialect 

theory was attacked by Karl Vollers in a series of well-documented 

articles in German language beginning in 1894 and culminating in his 

classic (Volk Ssprache und Schriftsprache im alten Arabien ) ( 

Popular language and written language in ancient Arabia) , in which 

he argues that the Quran was first recited by Muhammad in a 

colloquial Arabic without case-endings     ( إعشاة) ( thus 

distinguishing it from the Classical Arabic of the poets ) , that the 

language of the Quran as we now have it was fabrication of . Volker's 

theory gave rise to much discussion of the language of the Quran 

which is out of my theme of this study (See 
H.Hirschfeld

 ;
New researches into the 

composition and exegesis of the Quran, London 1902; A.Jeffery ; Materials for the history of the text of the 

text of the Quran, Leiden 1937; Wansbrough J. : Arabic rhetoric and Quranic exegesis. In BSOAS, volume 

31 ( 1968)P469-471.)
 

     A special type of rhyme-formulas that occurs in a number of suras 

is the refrain, i.e. an entire verse or more repeated verbatim at more or 

less regular intervals. The most striking example is the rhetorical 

question.  This is clearly occurring in surat al-Rahman in many verses 

of it. It is (Then upon which of the benefits of Your Lord will you 

deny) 

  .  هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ ) فجؤٞ آالء سثّىّب رىّزثبْ ثسُ)

Which is occurring verbatim from the verse number 13 then almost 

every other verse to the end of the sura in the verse 77.   

A similar refrain in the surat al-Mursilaat where is mentioned may 

times. It is (Woe is that day to those who are deny it!).  
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     ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ ) ٠ًٚ ٠ِٛئز ٌٍّىّزث١ٓ(.

Which are occurring ten times in this sura in very rhetoric formula. In 

both of these cases the refrain has little connection with the whole 

meaning of the other verses and that is the real rhetoric issue. (See 

Bell‘s translation of the Quran).  

Also we find in the surat al-Shu‘ara (The poets) very important 

rhetorical location of two verses (Lo, in that is a sign, but most of 

them have not believed).  

ّْ فٟ رٌه ٠٢خ ِٚب وبْ أوثشُ٘ ِؤ١ِٕٓ(.   ثسُٕ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ ) إ

And in the other verse 

ّْ سثّه ٌٙٛ اٌعض٠ض اٌّشد١ُ )   ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ ) ٚإ

But, lo, thy Lord is the Sublime, the Compassionate).  

Although, those verses appear to be separate refrains, but in reality 

they are representing rhetorical meaning and purposes. Verily, we also 

notice that in the Quran many punishment stories, in which such these 

verses mentioned, and the clear instance is in the three times verses of 

surat al-Qamar (the Moon) (We have made the Quran as the 

Reminder, but is there anyone who takes heed  

 

ّذوش()  ِّ     ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ . ٌمذ ٠ّسشٔب اٌمشآْ ٌٍّزوش فًٙ ِٓ 

   The last two mentions of that Quranic verses of refrains have taken 

place in so called punishment stories which are also share another 

characteristic of  eloquence methods of the Quranic style ,schematic 

form , the repetition of certain verses ,or formulas  that are woven into 

the narrative in a regular pattern in different stories presented together 

as a group. A very clear example of one type of schematic form is 

found in the surat al-Shu‘ara‘ (the poets), where five punishment-

stories have the same five-verse introduction, as well as the refrains 



الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا  

 

 
 

9 

mentioned above and other repeated verses. The introduction of the 

first story goes on saying in the verses 105-109 (The people of Noah 

denied the Apostles* When their brother Noah said to them ―Will you 

not show piety? * Lo, I am to you a faithful messenger *So show piety 

towards God and obey me * I ask for no reward for it; my reward rests 

only upon the Lord of the worlds) 
(R. Bell‘s translation of the Quran

).  

ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ ) وّزثذ لَٛ ٔٛح اٌّشس١ٍٓ * إر لبي ٌُٙ أخُٛ٘ ٔٛح أال رزّمْٛ * إّٟٔ 

ٌىُ سسٛي أ١ِٓ * فزّمٛا هللا ٚأط١عْٛ * ِٚآ أسئٍىُ ع١ٍٗ ِٓ أجش إْ أجشٞ إاّل عٍٝ سّة 

 ( اٌعب١ٌّٓ

The only difference in the five-verse introductions of the other 

accounts is the name of the people (The tribes of ‗Ad, Thamud and the 

others). Another type of schematic form occurs in the surat al-‗Araaf 

in the verses 59-85 versions of the same five punishment-stories , 

where about two-thirds of the Noah story is repeated in the Hud story, 

but the repeated parts are interspersed with the statements phrases , 

and individual words that are distinctive to each story. To show the 

first stage in the development of this group of schematic accounts , the 

Noah story is given here with elements that also occur in the Hud 

story , God the Almighty says in surat al-‗Araaf in the verses 59-64  ( 

We sent Noah to his people , and he said ― O my people , serve God. 

There is no god for you other than He. Verily I fear for you the 

punishment of a mighty day * Said the nobility of his people: Verily 

we think you are in manifest error. He said O my people, there is no 

error in me; I am but a messenger from the Lord of the worlds. I 

deliver to you the messages of Lord, and give sincere advice; I have 

knowledge from God which you have not. Does it astonish you that a 

reminder from your Lord should come to you upon a man from among 

yourselves, in order that he may warn you and that you may show 

piety?). 
(see R.Bell‘s translation of the Quran ) 

ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ ) ٌمذ أسسٍٕب ٔٛدب اٌٝ لِٛٗ فمبي ٠ب لَٛ اعجذٚا هللا ِبٌىُ ِٓ إٌٗ 

غ١شسٖ إّٟٔ أخبف ع١ٍىُ عزاة ٠َٛ عظ١ُ * لبي اٌّأل ِٓ لِٛٗ إّٔب ٌٕشان فٟ ضالي ِج١ٓ * 
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ٓ ّسة اٌعب١ٌّٓ * أثٍّغىُ سسبالد سثّٟ ٚأٔصخ ٌىُ  لبي ٠ب لَٛ ١ٌس ثٟ ضالٌخ ِّ ٌٚىّٕٟ سسٛي 

ٕىُ ١ٌٕزسوُ  ِّ ٓ ّسثّىُ عٍٝ سجً  ِّ ٚأعٍُ ِٓ هللا ِب ال رعٍّْٛ * أٚ عججزُ أْ جآءوُ روش 

ٌٚززّمٛا ٌٚعٍّىُ رشدّْٛ * فىّزثٖٛ فؤٔج١ٕبٖ ٚاٌّز٠ٓ ِعٗ فٟ اٌفٍه ٚأغشلٕب اٌّز٠ٓ وّزثٛا ثآ٠برٕب 

  ع١ّٓ (.  إُّٔٙ وبٔٛا لِٛب

 .
(See W.M.Watt :Bell‘s introduction to the Quran :completely revised and enlarged ( Edinburgh 

1970);Richard Bell: The Qur'an. Translated, with a critical re-arrangement of the Surahs 2 vols, Edinburgh 

University Press, 1937–

39).
                                                                                                              

   The nature of the arrangements of the Quran make difficult to The 

Qur'an. Translated, with a critical re-arrangement of the Surahs 
2 vols, 

Edinburgh University Press, 1937–39
 classify its literary forms or systematize its 

main themes. Any attempt to classify the parts of the Quran according 

to the standard literary types – myths, legend, saga, short story, 

parable etc., very soon founders. A few examples can be given for 

each of these types, but altogether they comprise a very small 

percentage of the Holy text. To argue with what Professor Bell-Watt 

that excepts a few parts of the Quran we can describe it as didactic in 

its purpose , and other parts are hortatory ,rhetorical , legislative ,etc. 

and some parts addressed to the Prophet ( peace be upon him)and his 

family can only be described as personal .Thus it seems best to discuss 

the literary forms of the Quran in terms of its own distinctive types of 

material .Here we ought to say the importance of the oaths in the 

Quran; there are an interesting variety of oaths and other related forms 

have been occurred in the shorter suras ,usually at the beginning. The 

assumption that most ( but certainly not all  ) of these oaths are among 

the earliest parts of the Quran seems to justified .Some oaths that are 

cryptic and difficult to interpret or even translate into other languages 

those are generally  thought to be typical of the ancient Arabien 

soothsayer utterances. In other cases, the oath form has simply been 

used to convey Qur'anic themes The oath form that occurs most often 

consists of one or more verses beginning with wa followed by a noun 
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in genitive case, and ending with one or more verses beginning with 

an assertive particle, usually inna but sometimes qad , both meaning 

―verily ,surely‖. A fairly typical example occurs at the beginning of 

surat  wa al layl      ( By the night when it veils * By the day when it 

shines out in splendor * By what created the male and female *Verily 

your course is divers  

ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ ) ٚا١ًٌٍ إرا ٠غشٝ * ٚإٌٙبس إرا رجٍّٝ * ِٚب خٍك اٌّزوش ٚاألٔثٝ * 

 (إْ سع١ىُ ٌشزّٝ

Here the first three verses begin with wa , and the assertion closing the 

oath begins with inna. Sometimes the intervening verses between the 

opening wa verse and the closing inna begin with fa instead of wa as 

is seen in the verses 1 -4 of surat al-Saffat (By those who dress the 

ranks*By those who scare by shouting * By those who recite the 

warning *Verily your God is One)  

ّْ إال٘ىُ  ثسٓ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ ) ٚاٌصبفبد صفّب * فبٌّضاجشاد صجشا * فبٌزّب١ٌبد روشا * إ

  ) ٌٛادذ

The wa and the fa in the intervening verses can be interpreted as 

conjunctions 
(See for instance Arberry‘s translation of the Quran)

, but this seem to 

weaken the impact of the oath. Some wa/inna oaths have only two 

elements (example What come in Surat Yassin verses 2-3), and in 

surat al-Najim in the verses 1-2 (Your associate has not been misled 

neither has been seduced).  

 While others have several,including addition inna assertions .Let us 

take this example in surat al-Dhariyyat  

ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ ) ٚاٌّزاس٠بد رسٚا *فبٌذبِالد ٚلشا * فبٌجبس٠بد ٠سشا * فبٌّمّسّبد 

ّْ اٌّذ٠ٓ ٌٛالع‘ إّّٔب رٛعذْٚ ٌصبدق‘ أِشا   )ٚإ

This verse begins with a six –vese oath the verses beginning with 

wa,fa-,,fa-,fa-inna-ma,wa-inna; and in surat al- ‗Adiyyat . In this verse 

has wa,fa-,fa-,fa-,fa-,inna,wa-inna,wa-inna ( other variations take 
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place in                                                                                                                                                      

In this verse has wa,fa-,fa-,fa-,fa-,inna,wa-inna,wa-inna ( other 

variations take place in t     

ٌّغجشاد صذب * فؤثشْ ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ ) ٚاٌعبد٠بد ضجذب * فبٌّٛس٠بد لذدب * فب

ّْ اإلٔسبْ ٌشثّٗ    ٌىٕٛد * ٚإٔٗ عٍٝ رٌه ٌش١ٙذ * ٚإٔٗ ٌذّت ‘ * ثٗ ٔمعب * فٛسطٓ ثٗ جّعب  إ

ِّسشف١ٓ ّٟ دى١ُ*أفٕضشة عٕىُ اٌّزوش صفذب أْ وٕزُ لِٛب   اٌخ١ش ٌشذ٠ذ(     اٌىزبة ٌذ٠ٕب ٌعٍ

*a, ّٔجٟ إاّل وبٔٛا ٓ ِّ ١ٌٓ *ِٚب ٠ؤر١ُٙ  ّٚ   )ثٗ ٠سزٙضءْٚ أسسٍٕب ِٓ ّٔجٟ فٟ األ

A fairly typical example of a walqad oath occurs at the beginning of 

surat al- 

Teen ( figs) 

ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ ) ٚاٌز١ّٓ ٚاٌّض٠زْٛ* ٚطٛس س١ٕ١ٓ *ٚ٘زا اٌجٍذ األ١ِٓ *ٌمذ خٍمٕب 

  )اإلٔسبْ فٟ أدسٓ رم٠ُٛ

(By the fig and the olive*By Mount Sinai*By this land secure*Surely 

We have created man most beautifully erect)—with wa,wa,la-qad.The 

ten-verse oath at the beginning of l-Shams in the verses 1-10    

ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ ) ٚاٌّشّس ٚضذب٘ب*ٚاٌمّش إرا رال٘ب *ٚإٌّٙبس إرا جاّل٘ب*ٚا١ًٌٍ إرا 

ا٘ب*فؤٌّٙٙب فجٛس٘ب ٠غشٙعب * ّٛ ٚاٌّسّبءِٚب ثٕب٘ب*ٚاألسض ِٚب طذب٘ب*ٚٔفس ِٚب س

 .)ٚرمٛا٘ب*لذ أفخ ِٕضّوب٘ب*ٚلذ خبة ِٓ دّسب٘ب

Quran is o of this type, with wa, wa, wa,wa,wa,wa,wa,fa-,qad,wa-qad 

; the wa before the asseveratives  particles in these examples is the 

conjunction ―and‖).Other types of oaths also occur in the Quran ,e.g. 

The stronger la uqsimu bi-( No! Iswear by the Day of 

Resurrection‖,also in the first verse of surat al-Balad  

٢ٚ ‘خ٠سُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ ) ٢ ألسُ ثٙبرا اٌجٍذ ( ٚفٟ سٛسح اٌم١بِخ ) الألسُ ث١َٛ اٌم١بِ

اِخ ّٛ  .(ألسُ ثبٌٕفّس اٌٍّ

   However, the use of actual refrain, in the sense of the same words 

occurring at more or less regular intervals is sparse in the Quran. It is 

anything but effectively used in the surat al-Rahman, where the same 
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words (Which then of the benefits of your Lord will ye twain count 

false?)  

ّٞ  آ٢ء سثّىّب رىّزثبْ (  ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ ) فجؤ

It occurs in the verses from 13 to the end of the sura . The same 

tendency to increasing frequency and disregard of the sense appears in 

the use of the words ( Woe that day to those who count false !) 

ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ   

 as a kind of refrain before sections of surat al-Mursilaat ( Woe that 

day to those who count false ).  

(ٌٍّىّزث١ٓ ٠ِٛئز ٠ًٚ)  اٌشد١ُ اٌشدّٓ هللا ثسُ    

Didactically effective, on the other hand, is the use of refrain in the 

groups of stories of former prophets which occur in various surahs. 

The stories in these groups not only show similarities of wording 

throughout, but are often closed by the same formula see for instance 

the verses in surat Hud, surat al-Shu‘ar‘, and surat al-Safaat.   

     

Some of the scholars said: (The oath) in something does not come out 

for two sides: either for virtue or for benefit; they said: the virtue as 

mentioned by the Almighty in surat al-Teen ( Fig)the verses 2-3: {And 

by the Mount Sinai* And by this  secured country *.The Lord 

Almighty swear in Mecca the secured country; And benefit towards 

the Almighty: (figs and olives)), swear by these two subjugated to 

show their usefulness and usefulness.  

(األ١ِٓ اٌجٍذ ٚ٘زا*  س١ٕ١ٓ ٚطٛس)  اٌشد١ُ اٌشدّٓ هللا ثسُ  

The methods of oaths in the Holy Quran is occurred to indicate that it 

was according to three considerations: 
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First: as Allah swear by Himself God Almighty. And the Almighty 

Has sworn by Himself in eight places in the Qur'an: He says: "No, and 

by your Lord will not believe until they will judge you in their 

differences" (Al-Nisa ' (The Women): 65). And Allah  also in surat al-

Ma‘arij in verse 40 (I swear by the Lord of the east and the west),  

Second: The oaths with his creatures, and this kind is many in the 

Quran. Sometimes the Almighty God swears by the heavenly 

creatures, as the Almighty God says in surat al-Najm  in the verse 

1(The Moon): {And the star if has fallen )   

( ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ ٚإٌجُ إرا ٜ٘ٛ   (     

 And also the Almighty Is saying in the surat al-Dhuha in the verses 1-

2: {And the sun and its morning * and the moon if has followed}.  

(ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ ) ٚاٌشّس ٚضذب٘ب * ٚاٌمّش إرا رال٘ب     

 And as the Almighty God says in surat al-Buruj in the verse 1: {And 

by the sky with its zodiac}  

(ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ )ٚاٌسّبء راد اٌجشٚج   

Sometimes The Almighty swears by His earthly creatures, such as the 

mention in the verses 3-4 of surat al-Dhuha The Almighty says: (And 

if the day has gone * and if the night is overshadowed) (Al-dhuhaa: 3-

4).  

Also The Almighty God swears in Mecca the secured country; And 

benefit towards the Almighty: (figs and olives)), swear by these two 

subjugated to show their usefulness and usefulness.  

) ٚطٛس س١ٕ١ٓ * ٚ٘زا اٌجٍذ األ١ِٓ(  ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ   

And on the other side the Almighty swears in the Holy Quran, as is 

mentioned in the verses 1-2 of surat Yaseen ( 
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And the Almighty divides the Holy Qur'an, as the Almighty says: 

"Yaseen and the Wised Qur'an " (1: 1-2). And Allaah says in the verse 

1 of surat Qaaf ( Qaaf and the Glorified Quran) 

Second: The oath in several types as He swears in monophysite 

( ٛد١ذزاٌ ) such as in the verse 4 of surat al-Safaat The Almighty says 

(Your God is only One). Or He swears in the Quran that the Quran is 

true, as in the verses 76-77 of surat al- Waaqi‘a the Almighty says: 

(And it is an oath   if you would know how great it is * It Is the Holy 

Quran). Or The Almighty swears in the Prophet (peace and blessings 

of Allaah be upon him) said that the Prophet (peace and blessings of 

Allaah be upon him) in the verse 2 0f surat Yaseen "Yes, you are one 

of His messengers". 

(And the wise Quran (You are among those who were the senders)         

) ٚاٌمشءاْ اٌذى١ُ * إٔه ٌّٓ اٌّشس١ٍٓ (  ١ُثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد  

ِٓ ٕ-ٔٚوزٌه فٟ ا٠٢ز١ٓ     

 (And the stars if they fall * What is wrong with you) 

ًّ صبدجىُ ِٚب غٜٛ (سٛسح إٌجُ ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ ) ٚإٌّجُ إرا ٜ٘ٛ * ِب ض  

To conclude the issue under study the conjunction waw is regarded by 

the Muslim Grammarians as the real section of the conjunction in 

general, because it is characterized than the other items of letters by 

certain characteristics; the Muslim Scholar Ahmad ibn Zaid says as to 

the letter waw in his book:  

―Waw is the mother of the door, because it is the absolute plural and 

does not require arrangement and does not prevent it, but it is later to 

be followed in the judgment attributed to them, which is the most as is 

mentioned in surat al-Showra in the verse 13 where the Almighty God 

says (And what we memorized by Abraham and Moses and Jesus)  

ِع١َسٝ(     َٚ َُِٛسٝ  َٚ  َُ ١ِ٘ ِٗ إِْثَشا ١َْٕب ثِ صَّ َٚ ب  َِ َٚ ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ )  
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[    9ٖٓص  898ٔ،  ٔض سعذ، ط]أدّذ ثٓ ص٠ذ : اٌفضخ اٌّض١ئخ فٟ ششح اٌشزسح اٌز٘ج١خ فٟ عٍُ اٌعشث١خ ؛ رذم١ك: عجذإٌّعُ   فبئ  

And it may have previously been in power, which is the least; as it is 

in God‘s the Almighty saying (It also revealed to you and to those 

before you, Allah the Exalted, the 

Wise)                                                                  

ٌَْذِى١ُ(  ٌَْعِض٠ُض ا ُ ا ْٓ لَْجٍَِه هللاَّ ِِ  َٓ إٌَِٝ اٌَِّز٠ َٚ   ,ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ )َوَزٌَِه ٠ُِٛدٟ إ١ٌََِْه 

,Which is synonymous with the synonym or certain such is seen in the 

surat al- Al-Baqarah: 182), and also in the saying of Almighty  God in 

surat al-Nisa‘ ( the Women , verse 110) says: "Whoever does evil or 

oppress himself then ask forgiveness of Allah, he  will find Allah oft-

Forgiving, Most Merciful."   

 ًْ َّ ْٓ ٠َْع َِ َٚ ب ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ) ًّ َ َغفًُٛسا َسِد١ َ ٠َِجِذ هللاَّ َُّ ٠َْسزَْغفِِش هللاَّ ُْ َْٔفَسُٗ ثُ ْٚ ٠َْظٍِ   (   ُسًٛءا أَ

And His Almighty‘s saying also in surat al-Nisa‘ verse 112 (and who 

earn a transgression or a sin and then throw it innocent, it is endure   

falsehood and manifested sinful                                                                    

ب  ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ )  ًّ إِْث َٚ ْٙزَبًٔب  ًَ ثُ َّ ِٗ ثَِش٠ئًب فَمَِذ اْدزَ َِ ثِ َُّ ٠َْش ب ثُ ًّ ْٚ إِْث ْٓ ٠َْىِسْت َخِط١ئَخً أَ َِ َٚ

ج١ًِٕب ﴾ ُِ 

The most appropriate here that the ‗Awo in this verse means waw 

because the  sin of the soul is the work of evil, and sin is the sin itself, 

when it was (or) built in the original not to share on the one hand, and 

each of the mutilated and blindfolded him In one sense, on the other 

hand, it was decided by the Grammarians - on the third hand - that the 

conjunction of the thing on the synonym is a characteristic of the wow 

that is unique to them; the evidence upon this the Almighty God 

saying in surat Yusuf: 86  ( he said, but I complain my grief and 

sadness to God, 

)ِ ُدْضِٟٔ إٌَِٝ هللاَّ َٚ ب أَْشُىٛ ثَثِّٟ  َّ  . ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ )لَبَي إَِّٔ
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And His almighty‘s saying also in surat al-Ma‘ida( the table) in the 

verse 48   (   For each of us we made of you  program and legislation ) 

اٌشدّٓ اٌشد١ُ  ثسُ هللا  َْٕٙبًجب(.    ِِ َٚ ُْ ِشْشَعخً  ُْٕى ِِ ٍَْٕب  ًٍّ َجَع   (ٌُِى

Conclusion:    

 Therefor this Study in the verses of the Holy Quran which discusses 

the idea of oaths on the Linguistic context; and discusses that uses the 

―waw‖ and "fa " both are conjunctions. The study has shown that the 

choice of the use of the Waw and fa in the Holy Quran has been 

carefully made. The causative fa and that indicates the precision waw 

and fa cannot be used in the place of the additive of the connectors in 

the Holy Quran to give the exact meaning targeted by the context. 

Also the study shows that the issue under study i.e. the conjunctions 

used of the latest in the Qur'an, or put conjunction elsewhere ; 

intentionally for a specific meaning or special significance 

conjunction though all share in the meaning or public office, a 

combination and annexation. The basic principle is that each 

character, including a special meaning, using the origin of the 

situation, and is unique to all others, but may modify this originally in 

the opinion of many scholars in the old and modern behalf 

conjunction for another meaning.  

The study aims to study this behavior language in the use of 

conjunctions in the Quran, and try to follow different places, and 

famous achieved its conjunctions, and then discuss the views of 

grammarians and commentators in it, as well as the statement of the 

evidence or different meanings which show this converting in the 

meaning of such conjunctions. 

  The main purpose of the (oath) is to confirm the news in which the 

oaths are received. The 0ath may be mentioned in the Holy Quran 

with the intention of showing the greatness of that oath, such as (oath) 

in God, and (oath) of the Prophet peace be upon him. In the 
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interpretation of the interpreters in the course of their interpretations 

of the benefits of the (oath), according to what we have hinted at the 

benefit of (oath); al- Razi in his Tafseer when interpreting the saying: 

(And said those who disbelieve do not come to the hour, say, and my 

Lord to come to you), says: Peace be upon him - (0ath) confirmation 

of what was reported about the Baath, "and Zarkashi supports this 

benefit of the method (oath), says:" (section) but came to confirm the 

divider. " Alusi decides another benefit of the "0ath " approach, 

because "(oaths) includes the news of maximizing the oath" and that 

"the oaths are something to be.  

. ثذس اٌذ٠ٓ اسُ اٌّصٕفٙ|ٕ( جضء :89ٔٔ - ٔٓٗٔ)اٌزفس١ش اٌىج١ش اٌفخش اٌشاصٞ ؛   أثٛ عجذ هللا ثذس اٌذ٠ٓ ِذّذ ثٓ عجذ هللا ثٓ ثٙبدس  

(7ٙص   ٔش٘بْ فٟ عٍَٛ اٌمشآْ ؛داس اٌزشاس ؛ ِجٍذ اٌضسوشٟ اٌشبفعٟ ؛ ؛ اٌج  
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اٌّصٕف اسُ اٌذ٠ٓ ثذس. ٙ|ٕ: جضء( 89ٔٔ - ٔٓٗٔ ؛ اٌشاصٞ اٌفخش اٌىج١ش اٌزفس١ش

 فٟ اٌجش٘بْ ؛ ؛ اٌشبفعٟ اٌضسوشٟ ثٙبدس ثٓ هللا عجذ ثٓ ِذّذ اٌذ٠ٓ ثذس هللا عجذ أثٛ 

 ( ٔ ِجٍذ ؛ اٌزشاس ؛داس اٌمشآْ عٍَٛ

: رذم١ك ؛ اٌعشث١خ عٍُ فٟ اٌز٘ج١خ اٌشزسح ششح فٟ اٌّض١ئخ اٌفضخ:  ص٠ذ ثٓ أدّذ

  898ٔ ، ٔط سعذ، فبئض   عجذإٌّعُ

 اٌىش٠ُ اٌمشآْ فٟ اٌجالغ١خ ٚأسشاس٘ب اإلٔشبئ١خ األسب١ٌت: دساص عجذ صجبح اٌذوزٛس

بَ. د ؛ ٙٔ-7 ص(  89ٙٔ/   ٙٓٗٔ ، ِصش ، األِبٔخ ِطجعخ ، األٌٚٝ اٌطجعخ) ٌّ  ر

 (. ٕٓٓٓ/  ٕٓٗٔ اٌمب٘شح ، ثب١ٔخ طجعخ)  اٌمشآْ سٚائع فٟ اٌج١بْ:  دٌسبْ

 

( / 88ٖٔ اٌمب٘شح، أٌٚٝ طجعخ)  -ثالغ١خ سسخ ا د – اٌزشاو١ت ؛دالالد ِٛسٝ أثٛ ِذّذ.د

ٔ878 )  

  ث١شٚد ، اٌمٍُ داس( ] ٚاٌجذ٠ع ٚاٌّعبٟٔ اٌج١بْ) اٌجالغخ عٍَٛ:  اٌّشاغٟ ِصطفٝ أدّذد.

 سسخ ا د) اٌىش٠ُ اٌمشآْ فٟ اٌصشفٟ اإلعجبص:  ٕ٘ذاٚٞ ٠ٛسف أدّذ اٌذ١ّذ عجذ. د

[ ٕٕٓٓ/  ٖٕٗٔ  ، ث١شٚد(  ] اٌىٍّخ ٌص١غخ اٌجالغٟ اٌزٛظ١ف/  رطج١م١خ ٔظش٠خ . 
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Investigating the Agentive and Agentless Problem 

of Passive in English and their Impact on the 

Translation into Arabic 

Assistant Instructor, Sarmad Mohammed Issa 

Translation Department/ College of Arts/  Al-Iraqia University, Iraq 

Dr. Hasan A. Naji 

Translation Department/ College of Arts/ Al-Iraqia University, Iraq 

Abstract  

Passivization is widely regarded as one of the most consistently occurring 

device in translation. However, the present research paper aims to investigate 

the grammatical and rhetorical problems faced by Iraqi EFL students in the 

Translation Department at Al-Iraqia University when translating English 

agentive and agentless passive voice to Arabic. Participants were asked to 

translate thirteen English sentences into Arabic. Moreover, this paper focuses on 

the strategies which were employed by the students when translating from 

English into Arabic. Students have used special strategies to translate these 

sentences into Arabic. Truth to be told, three of these strategies corresponded to 

Chesterman syntactic strategies: transposition (topicalization), clause structure 

change (periphrastic structure) and sentence structure change (unacceptable 

translation). The students added another strategy which was acceptable 

translation. For validity and reliability, the researchers give the result of the test 

to specialists in the fields of translation, English language and Arabic language. 

Their commentaries and recommendations were taking into consideration by the 

researchers. 

Key words: Chesterman syntactic strategies, translation strategies, English and 

Arabic passive voice. 
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 الوسخخلص 

 انجحثٛخ انٕسهخ ْزِ رٓذفزشجًخ، ٔنا كٙ االسبنٛت ٔاسؼخ االسزخذاو ٚؼزجش اسهٕة انًجُٙ نهًجٕٓل يٍ

 جبيؼخبنث انزشجًخ هسى كٙ انؼشاهٌٕٛ طالةان ٕٚاجٓٓب انزٙ ٔانجالؿٛخ انُحٕٚخ انًشكالد اسزكشبف إنٗ

 رشجًخ انًشبسكٍٛ يٍ هتطُ . انؼشثٛخ انهـخ إنٗ اإلَجهٛضٚخ انهـخ يٍ انًجُٙ نهًجٕٓل رشجًخ ػُذ انؼشاهٛخ

 انزٙ االسزشارٛجٛبد ػهٗ انٕسهخ ْزِ رشكض ،اضبكخ إنٗ رنك. انؼشثٛخ إنٗ إَجهٛضٚخ جًهخ ػششح ثالس

 نزشجًخ خبصخ اسزشارٛجٛبد انطالة اسزخذو. انؼشثٛخ إنٗ اإلَجهٛضٚخ يٍ انزشجًخ ػُذ انطالة اسزخذيٓب

 انُحٕٚخ سزشارٛجٛبدإلا يغ االسزشارٛجٛبد ْزِ يٍ ثالثخ صذهب َوٕل، رزٕاكن. انؼشثٛخ انهـخ إنٗ انجًم ْزِ

سزشارٛجٛخ إٔسهٕة انًهزٕ٘( اإل) انجًهخ ثُٛخ ٔرـٛٛش ،سزشارٛجٛخ االثذالكئ انزٙ ٔضؼٓب انؼبنى جٛسزشيبٌ

 زشجًخان سزشارٛجٛخْٔٙ إ أخشٖ إسزشارٛجٛخ انطالة أضبف(. ًوجٕنخان ؿٛش زشجًخان) انجًهخ ثُٛخ رـٛٛش

 يجبل كٙ يزخصصٍٛنٗ اسبرزح إ انجبحثٌٕ االخزجبس َزٛجخ اُػطٛذ ٔيٕثٕهٛزٓب، صحزٓب يٍ نهزأكذ. ًوجٕنخان

 .انزٕصٛبد ٔانًالحظبد ثُظش االػزجبسأُخزد ٔ. انؼشثٛخ ٔانهـخ ،اإلَجهٛضٚخ انهـخ، انزشجًخ

1. Introduction  

The relationship between translation and grammar debates is 

well-ingrained. Translation advocators and grammarians have given 

momentous studies concerning passivization.  Voice is defined by 

Thornbury as (2006: 156) “The way the relationship between the 

subject and object of the verb can be changed without changing the 

meaning of the sentence”. For decades, translators tried to find the 

best possible method to cope up with the development of this scope of 

grammar. The results of this development are passive and active 

structure. Passive voice often creates problems for translators. These 

problems could be restricted to the field of syntactic and its relation 

with the agentive and agentless passive in Arabic and English. 

Furthermore, each language has its own rules. In this regard, Allerton 

(1979:275) pinpointed that “A language, in the same way as English, 
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which  has  a  moderately  inflexible  request,  needs  to  make  elite 

utilization  of  change  like passivization”. It is truth that Arabic 

language has set apart between the compulsory and the elective use of 

passive voice. It has been use excessively by scholars, writers, 

translators (professional or non-professional translators) and ordinary 

users in English to help them transfer adequately and efficiently their 

messages.  

Translation theories occupy pivotal part in the trajectory of 

translation. Hence, there is a bidirectional relationship between 

translation and grammar, differences and similarities would inevitably 

occur. Translation texts from English into Arabic languages would 

provide a fertile frame for the studies of translation. In this regard, 

Hatim and Mason (1990: 26) stated that “translation problems become 

a matter of the non-correspondence of certain formal categories in 

different languages.” To make it clear, this could put an end to the 

inevitable challenges and problems that EFL students might come 

across when they try to translate passive agentive and agentless 

passive voice from English into Arabic and vice versa. The subject 

matter of this discussion is to who the EFL students managed to 

translate the agentive and agentless passive from and into Arabic 

language. In this regard, the translators of this kind of grammar have 

to have a linguistic competence in order to differentiate predict and 

diagnosis the similarities and differences between these two systems 

of language.   
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2. Literature Review  

2.1 Passive Voice Characterizations 

In English, the passive voice is constructed by making the object 

(receiver of the action) of the sentence into a subject, describe the case 

and involving the effectiveness of the advantages and the 

disadvantages. However, the doer of the action will always be the 

same. In essence, it is established by using verb (to be) with the past 

participle of the transitive verb. The utmost discriminatory of the tenor 

that is voiced with passive voice sentence are indirect passive voice, 

such as "They built a house near to us." (This action has obviously 

annoyed them), and direct passive voice such as "He was chastised by 

his father."(This sentence has a negative impact on the reader). It is 

used when it is not substantial to mention the agent either because it is 

not crucial or obvious.   They could also express positive situations, 

such as "He was lauded by his mother." The bad and good influence 

of the sentence depends mainly on the main verb in the sentence. This 

however can be called adversative passive voice.      

The other kind of passive is called instinctive passive voice. It 

does not express negative of positive situations, as in "Dolma is made 

of chopped meat, rice and vegetables" ( ٔ انشص  رُطجخ انذٔنًخ يٍ انهحى انًلشٔو

أُهًٛذ انًظبْشاد ) "Protests were held yesterday in Algeria" ,(ٔانخضشأاد

رُجؤ )"and "It has mentioned a volcano will erupt (انحبشذح كٙ انجضائش انجبسحخ

 .Noticeably, the agent does not appear in these sentences .(ثثٕساٌ ثشكبٌ

In case the agent is required to be used by the writer then the word 
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(by) must be used, as in "This building was built by the builders"( ُُٙث

)"and "The Lake was surrounded by mountains (انجٛذ ذ انجشكخأُحٛط ). The 

active voice of these examples does not sound normal or natural. 

Briefly, they are used only with passive voice. It is frequently used 

when the agent is not an individual, to pay attention to the receiver of 

the action, to refuse accepting liability for a specific action. Each tense 

in the English language has its own rules.   

Finally, the following division must be drowned: 

- Celce-Murcia & Larsen-Freeman (1999: 354-55) stated that "The  

most  common  form  of  the  passive  structure  in  authentic  texts 

is the  agentless  form  which occurs approximately 80-85% of the 

time". The structure of this form is: Object plus the appropriate 

form of the verb (to be) plus past participle of the main verb plus 

agentless, as in "The Department of translation was established in 

2014". 

- Object plus verb (to be) plus use of past participle of the main verb 

in the sentence plus agentive, such as "The Translation Department 

was established by the Dean in 2014"(أَُشئ هسى انزشجًخ). 

As can be seen in the first example, the agent was omitted from 

the sentence. In the second example the word (by) and the agentive 

were used. The focus of the sentences was changed dramatically. The 

main problems that EFL students might face are the structure, the 

meaning and the use of agentive and agentless passive.   
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Unlike English passive voice, Arabic passive has only agentless 

form that is why EFL students in the Department of Translation have 

made common mistakes regarding to meaning and use of this 

grammatical device. They often do not want to use passive voice 

because it is usually used by academic or scientific professionals. 

Many students do not distinguish between transitive or non-transtive 

verbs, stative or non-stative verbs or inappropriately used the past 

participle forms when they are translating from and into Arabic. It has 

been used in Arabic to hide the doer of the action. The Arabic passive 

sentences are usually formulated by changing the grammatical rules of 

the sentences, omitting the doer of the action and putting the object of 

the sentences in the passive forms. In addition, the triple verb phrase is 

moved; the first letter of the verb is included and put kasra at the 

second letter of the verb. Agameya (2008:  558) defined passive voice 

in Arabic as "a sentence structure in which the semantic subject or 

agent, i.e. the performer of or person/thing responsible for an action, is 

suppressed and, in fact, cannot be mentioned. In  the  passive,  the  

understood  object  of  the  active  verb  is  the  subject  of  the  passive 

sentence and is marked for this role by nominative case in the 

Classical/Standard Arabic variety. The verb changes into the passive 

by either changing the vowels in the stem and tense prefix or by the 

insertion of a prefix." Suppose that a man did the following mistakes: 

The door was broken.                                          ُكسش انجبة.   

His copybook was robbed.                                 .ُسشم انكزبة 

The door was broken by zaid.                             كسش انجبة صٚذ.  
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EFL students have to know that in Arabic the doer of the action 

in the sentence must be omitted; therefore, only the first and the 

second examples are used in Arabic. If the students translated the 

second sentence as it is shown above, then they made a big mistake. 

They often impose English sentence structure on the Arabic sentence 

structure due to their lack in knowledge about the rules of the two 

languages.  English passive sentence is often regarded as problematic 

not only for students but also for experts in the fields of teaching 

translation and grammar. In this regard, Khalil (1993: 178) stated that 

“The fact that the experts were divided on the acceptability of some of 

translated sentences may explain the rarity, even non-existence of 

acceptability studies in Arabic linguistic research” in using agentive 

sentence when they are translating from English into Arabic. 

Therefore, agentive passive is rarely used by Arabic translators and 

grammarians. 

2.2. Grammatical Shifts  

 The use of code-switching in translation will inevitably cause 

various types of grammatical problems. These problems are heavily 

linked to the process of making a decision when translating from 

English into Arabic at sentence level. Shifts in translation were 

defined by Catford (1965: 73) as "departure from formal 

correspondence in the process of going from the SL to the TL." Thus, 

translators must be aware of the grammatical and rhetorical aspects 

between the two languages. Most of the time, their translation might 
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come in the category of acceptability-oriented translation; when the 

translators follow the rules of the original texts norm, or adequacy-

oriented translation; in this case the translators imitate the original 

texts norms. EFL students in the Translation Department have greatly 

utilized the second category. To achieve a certain degree of 

acceptability, Larson (1984:49) mentioned three crucial steps, they 

were: accuracy, clearness and naturalness.   

Benjamin (1992:79) rightly warns that "a literal rendering of 

syntax completely demolishes the theory of reproduction of meaning 

and is a direct threat to comprehensibility". However, it is an evident 

that any grammatical adjustment can be made hastily "since many 

grammatical changes are dictated by the obligatory structure of the 

receptor language" (Nida, 1964:167). Furthermore, most of the 

students have used what Newmark (1988:85) defined as "automatic 

shift". To rub salt into the wound, Non-informative translators 

repeatedly rely on web sites such as "Google translator" and use literal 

and word-for-word strategies in their translation that is why various 

mistakes have been made when they want to translate English 

agentive and agentless passive voice into Arabic passive voice.  

2.3.   Method of the Study 

The main tool used by the researchers was evaluating the 

translation and detecting the strategies employed by the students. To 

be honest, the examples used in this research were collected randomly 

from websites, exam papers that deal with the same grammatical issue 
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and lines from different subjects; to investigate certain elements of 

agentive and agentless passive voice in English and Arabic. In total, 

they were thirteen examples. 

These examples were taken from different fields of studies. They 

were allowed to use websites and English and Arabic dictionaries. The 

amount of time given to them was forty minutes. The fields of study 

and the date were negotiated by the researchers and the participants. 

The papers were collected and investigated by the researchers and 

professors in the College of Arts at Al-Iraqia University. The 

cornerstone of this paper was the responses of the students and 

comments made by the professors as well. Strategies of translation 

were thoroughly applied by the researchers. Then, the researchers 

evaluated their response based on the comments from the professors. 

Their answers were scored base on their failures, acceptable and 

unacceptable rendering of translation, comprehensible and 

incomprehensible levels.  

     

2.4. Research's Questions 

The following research paper plans to answer the following inquires: 

1- What strategies did EFL students use in order to translate the 

agentless and agentive passive voice from English into 

Arabic? 
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2- Did the students successfully use the syntactic strategies 

proposed by Chesterman? 

3- Could agentive and agentless passive voice be used in both 

languages?  

  

2.5.  Objectives 

- To investigate the most frequent use of the strategies when 

translating agentive and agentless English into Arabic. 

- To discuss the findings of this paper in terms of the Chesterman 

syntactic strategies. 

-  To give recommendations and suggestions about translating 

agentive and agentless English into Arabic. 

 

2.6.  Research Strategy  

The ultimate defying assignment, when endeavoring to depict on 

the transformations coming into view in frequently translated 

examples, is to choose an adequate strategy. Switching from active to 

passive form includes various syntactic and semantic changes in the 

sentence. Nord (1991:11) advocated that "The professional translator 

reads every new ST in the light of his experience as a critical recipient 

and translator. This experience forms a framework into which he 

integrates the findings of each new ST reception. (…) His knowledge 

of the source culture (SC) must enable him to reconstruct the possible 

reactions of an ST recipient (in case the TT skopos requires an 
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“imitation” of the ST functions by the TT), whereas his knowledge of 

the target culture (TC) allows him to anticipate the possible reactions 

of a TT recipient and thereby verify the functional adequacy of the 

translation he produces." Thus, the translators need to be equipped 

with appropriate strategies to overcome their difficulties when 

translating from and into Arabic. The terms translatability and 

untranslatability were evidently needed to be aware of. In this regard, 

Mona Baker (1998:273) defined stated that "Translatability is mostly 

understood as the capacity for some kind of meaning to be transferred 

from one language to another without radical changes.” 

In this research, Chesterman syntactic strategies were 

highlighted. He put forward strategies that were pliably and 

unlimitedly used by translators. Chesterman divided his strategies into 

3 groups: syntactic, semantic and pragmatic strategies. The 

researchers only utilized the first group of strategies, and these were: 

1- "Transposition: It means any change of word class, e.g. from 

noun to verb and adjective to adverb." 

2- "Phrase Structure Change: It comprises a number of changes 

at the level of the phrase, including number, definiteness, 

modification in the noun phrase, and person, tense and mood 

of the verb phrase." 

3- "Clause  Structure  Change:  It  includes  changes  that  occur  

in  the  structure  of  the  clause  in  terms  of  its  constituent 
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phrases; i.e. active vs. passive, finite vs. non-finite, transitive 

vs. intransitive." (Chesterman, 2000:94) 

The researchers have adopted strategies which are similar to the 

ones proposed by Chesterman. They were: Acceptable translation, 

topicalization (transposition), Periphrastic Structure (clause structure) 

and unacceptable translation (change phrase structure change) 

 

2.7. Legitimacy and Reliability of the Translation   

    The translated texts were validated by eight professors who are 

expert in translation and applied linguistics and are teaching at both 

graduate and undergraduate levels in the Translation and English 

Department in the Faculty of Arts at Al-Iraqia University. Their 

commentaries were taking into consideration by the researchers. 

These texts were also evaluated by aforementioned lecturers for good 

measure three Arabic PhD holders their inputs were taking into 

account as well.  With regard to reliability, the examples were given to 

forty five students in the fourth stage at the Translation Department. 

3. Data Collection and Investigation 

In  its  lato sensu ,  the  present  investigation  designed to  reduce 

disparities  between  translation conceptual features and current 

translation trainings. It is therefore postulated that EFL students in the 

Translation Department will be able to distinguish between the 

agentive and agentless passive voice constructions in Arabic and 
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English languages based on their knowledge or awareness about the 

subject, and then, hopefully, they might produce a correct grammatical 

sentence in Arabic. Briefly, it aims at detecting strategies used by 

Iraqi EFL fourth year students in translating passive. In this sense, the 

researchers evaluated their answers based on one  of four strategies, 

they were: Acceptable translation, topicalization, Periphrastic 

Structure and unacceptable translation. 

The researchers gathered the papers from the students, gave them to 

the professors to evaluate them, and then made their own investigation 

of conclusion.  

Table 1.  Shows recurrences and percentages of the use of agentive 

passive voice in the translation examples from English into Arabic  

Strategy 

Employed 

1
st
 

Example 

2
nd

 

Example 

3
rd

 

Example 

4
th

 

Example 

Acceptable 

translation 

31 24 21 14 

Percentage 69% 53% 46% 31% 

Topicalization 3 7 12 17 

Percentage 7% 16% 27% 38% 

Periphrastic 

Structure 

2 3 3 3 

Percentage 4% 7% 7% 7% 

Unacceptable 

translation 

9 11 9 11 

Percentage 20% 24% 20% 24% 
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The above table manner shows that the four strategies have been 

employed by the students to translate the agentive passive voice from 

English into Arabic. Nevertheless, some students has been translated 

the by-word excessively by students into ( ثـ يٍ هجم، ثٕاسطخ، يٍ خالل، ), 

others succeeded to render the meaning of the source texts and 

manage to keep their structure in Arabic. The following tables shows 

the strategies which have been used in these four examples by 

students in details:     

- Acceptable translation: it is obvious from aforementioned table that 

there were some students managed to translate agentive passive 

voice from English into Arabic as in the first (69%) and the second 

(53%) examples. EFL students translated the agentive passive from 

English into Arabic without the agent and obeyed the Arabic 

grammatical and rhetorical roles. Consider the following examples: 

Source Text Target Text 

Thirteen people were injured by a 

tornado in Florida. 

أُصَٛت ثالثخ ػشش شخصبً جشاء 

كٙ يذُٚخ كهٕسٚذا/ ٔالٚخ اػصبس 

 كهٕسٚذا االيشٚكٛخ.

The corner store was robbed by a 

masked gunman. 

/ػهٗ انًزجُش انٕاهُغ كٙ انشكٍَم ُسشِ 

 َبصٛخ انطشٚن.

The fund for education which was 

established lately by Ministry of 

Education started operating on 

Sunday.  

ًسٛلؼم صُذٔم انزؼهٛى انز٘ أًسس 

 يؤخشا ٕٚو االحذ.

Dresden was firebombed by the 

Allies. 

دسٚذسٌٕ.هُِصلْذ يذُٚخ   
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- Topicalization: students used this strategy to overcome their 

difficulties by making syntactic changes that puts the forefronts the 

(in)-direct object to the sentences commencement position. This 

strategy often works with nominative sentences in Arabic. Students 

have heavily relied on it because they have failed to find the Arabic 

agentive passive. The have either kept the by-word or have utilized 

reflective verbs, such as ( شخٍص، انز٘ اسسزّ/اَشئزّجشاء حذس، يٍ هجم  ).    

Source Text Target Text 

Thirteen people were injured by a 

tornado in Florida. 

 جزاءأُصَٛت ثالثخ ػشش شخصبً 

 كٙ يذُٚخ كهٕسٚذا. حدداػصبس 

The corner store was robbed by a 

masked gunman. 

هن قبل ُسِشَم انًزجُش انٕاهُغ كٙ انشكٍ 

 .هلثِن يحول السالح شخص  

The fund for education which was 

established lately by Ministry of 

Education started operating on 

Sunday.  

ًسٛلؼم صُذٔم انزؼهٛى الذي أسسخه 

 وسارة الخزبيت يؤخشا ٕٚو االحذ.

Dresden was firebombed by the 

Allies. 

هُِصلْذ يذُٚخ دسٚذسٌٕ االلوانيت هن 

 قبل /نفذحه قواث الخحالف /الحلفاء.

 

- Periphrastic Structure:A periphrasis is a stylistic tool applied to 

express grammatical meaning by using excessive or longer free 

morphemes. It is a roundabout strategy of composing about 



 والـعـشـــرون الثانية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد شـراقـات تنمــويا

 
 

36 

something. The students have also utilized the by-word in and 

words like ( سٛزىهبو، ٚوٕو، رى، ٚزى،  ) when they translated the agentive 

passive voice from English into Arabic.  

Source Text Target Text 

The corner store was robbed by a 

masked gunman. 

هن قبل ُسِشَم انًزجُش انٕاهُغ كٙ انشكٍ 

 .شخص  هلثِن يحول السالح

The fund for education which was 

established lately by Ministry of 

Education started operating on 

Sunday.  

ًسٛلؼم صُذٔم انزؼهٛى الذي 

أسسخه/قاهج بخاسييه وسارة الخزبيت 

 يؤخشا ٕٚو االحذ.

Dresden was firebombed by the 

Allies. 

هُِصلْذ يذُٚخ دسٚذسٌٕ االلوانيت هن 

 قبل /نفذحه قواث الخحالف /الحلفاء.

 

- Unacceptable translation: students have drastically changed the rules 

of the grammatical and rhetorical Arabic language. They imitated the 

structure of the original examples.  

 Source Text  Target Text 

Thirteen people were injured by a 

tornado in Florida. 

أػصبس كٙ كهٕسٚذا ٚزسجت ثأصبثخ 

 ثالثٍٛ شخصبً.

The corner store was robbed by a 

masked gunman. 

انًزجش انٕاهغ كٙ سكٍ انشبسع  مسش

 يٍ هجم يسهح يهثى.

The fund for education which was 

established lately by Ministry of 

Education started operating on 

Sunday.  

هذ ثذأ رلؼٛم صُذٔم انُوذ انًخصص 

نهزؼهٛى ٔانز٘ اَشأ يؤخشاً يٍ هجم 

 ٔصاسح انزؼهٛى ٕٚو االحذ.

Dresden was firebombed by the 

Allies. 

النًبَٛخ رؼشضذ يذُٚخ دسٚذسٍ ا

 نهوصق يٍ هجم جٕٛش انحهلبء.
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Table 2.  Shows recurrences and percentages of the use of agentless 

passive voice in the translation examples from English into Arabic 

Strategy 

Employed 

1
st
 

Ex. 

2
nd

 

Ex. 

3
rd

 

Ex. 

4
th

 

Ex. 

5
th

 

ex. 

6
th

 

ex. 

7
th

 

Ex. 

8
th

 

Ex. 

9
th

 

Ex. 

10
th

 

Ex. 

Acceptable 

translation 

12 8 5 4 9 6 18 23 18 22 

Percentage 27% 18% 11% 9% 20% 13% 40% 51% 40% 49% 

Topicalization 11 7 9 5 6 9 12 6 7 11 

Percentage 24% 16% 20% 11% 13% 20% 27% 13% 16% 24% 

Periphrastic 

Structure 

8 8 8 11 12 7 5 7 12 6 

Percentage 18% 18% 18% 24% 27% 16% 11% 16% 27% 13% 

Unacceptable 

translation 

14 22 23 25 8 13 10 9 8 6 

Percentage 31% 49% 51% 56% 18% 29% 22% 20% 18% 13% 

 

Identical to agentive passive voice translation strategies, students 

either  kept the  passive  verb in Arabic,  or transferred it into  active  

verb  in Arabic  by  using  “passive  void”  strategies. 

The above mentioned table demonstrates that EFL students have 

employed the same strategies when they translated the tenth examples 

from English agentless passive to Arabic agentless passive. 

Furthermore, same mistakes have been repeatedly occurring by 
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students. Some students have kept the agentless passive or translated it 

into active voice in Arabic. This type of grammatical/rhetorical 

structure has raised the bar for students to test their knowledge and 

then make difficult decisions about their choices. The following tables 

show the strategies which have been employed in these ten examples 

by students in details: 

- Acceptable translation: a few students managed to translate English 

agentless passive voice from into Arabic passive. Consider the 

following examples: 

Source Text Target Text 

A woman produced these works of 

art… 

َْزِجْذ رهك األػًبل انلُٛخ.  ...أُ

Jane decided to cancel the party…  َٙ ـِ  انحلُم...أُن

He will be hanged at dawn…  َٗسُٛشُن يغ ثضٔؽ انخٕٛط االٔن

...يٍ انلجش  

You could have been badly hurt… ِكذَد أٌ رصبَة أصبثخ ثبنـخ....  

I should have been told…. ...كبٌ ٚجت أٌ أُػهََى 

He ought to be forgiven… ...ُٚجـٙ أٌ ُٚسبيَح 

The defendant gave her single blow to 

the left eye….. 

 نوذ ٔجَّ انُذَػٗ ػهّٛ ....
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She was admitted [to hospital] after 

being hit in the eye, suffering from 

trauma and an orbital fracture….. 

ًُؼ ....ا ػهٛٓب زَذَ هذ رًى إدخبل ان  

 

- Topicalization: different forms have been employed by students to 

apply this strategy. For instance, students have drastically changed 

the structure of the English agentless passive voice and kept the 

verb in Arabic in the active from.   

Source Text Target Text 

A woman produced these works of 

art… 

 رهك األػًبل انلُٛخ.... رى أَزبج

The Captain reminds passengers to 

fasten their seatbelts… 

ثشثظ حضاو  ْأثالؽ انشكبة

 حن االيبٌ...

The technician added potassium and 

mixed it in… 

ذ انجٕربسٛى ٔرَى كَ بأُضث قام

....ّْهطُ خ  

He will be hanged at dawn…  َيغ ثضٔؽ انخٕٛط  ُّٚشُوٛزى س

 االٔنٗ يٍ انلجش...

He ought to be forgiven… ّسٛزى يسبيحز...  

 

- Periphrastic Structure: students have changed the English agentless 

passive into Arabic active voice.  
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Source Text Target Text 

A woman produced these works of 

art… 

َْزِجْذ رهك األػًبل انلُٛخ يٍ  أُ

 ....هجم

Jane decided to cancel the party…  ُانحلم َٙ ـِ  ...يٍ هجم  أُن

The Captain reminds passengers to 

fasten their seatbelts… 

 ْأثهَِؾ انشكبُة ثشثظ حضاو االيبٌ...

The technician added potassium and 

mixed it in… 

 أُِضَق انجٕربسٛى ٔرَى خبْنطُُّ 

....ثٕاسطخ   

The defendant gave her single blow to 

the left eye….. 

ذَػٗ ػهّٛ ....ًنوذ ٔجَّ انُ   

She was admitted [to hospital] after 

being hit in the eye, suffering from 

trauma and an orbital fracture….. 

ؼزََذا ػهٛٓب .... سزذخم  ًُ ان  

- Unacceptable Translation: students have translated the agentless 

passive voice into Arabic active voice and kept the agentless passive. 

Semantic and grammatical mistakes have been noticed.  

Source Text Target Text 

A woman produced these works of 

art… 

هبيذ ايشأح ثزوذٚى االػًبل 

 انلُٛخ....

Jane decided to cancel the party… ...هشسد جٍٛ انـبء انحلم 
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The Captain reminds passengers to 

fasten their seatbelts… 

ٚزكش انطٛبس انًسبكشٍٚ ثشثظ 

 احضيخ االيبٌ..

The technician added potassium and 

mixed it in… 

هبو انلُٙ ثأضبكخ انجٕربسٕٛو 

 ٔخهطّ...

You could have been badly hurt…  كبٌ يٍ انًًكٍ اٌ ٚهحن ثك

 ضشس كجٛش....

The defendant gave her single blow to 

the left eye….. 

ضشة انًذػٗ ػهّٛ ضشثخ ٔاحذح 

 كٙ ػُٛٓب انٛسشٖ...

She was admitted [to hospital] after 

being hit in the eye, suffering from 

trauma and an orbital fracture….. 

ادخهذ انٗ انًسزشلٗ ثؼذ اٌ 

رؼشضذ نضشثخ كٙ ػُٛٓب ٔيؼبَبح 

يٍ األنى ثسجت كسش ػظى يحجش 

 انؼٍٛ....

 

4. Conclusion  

This research paper investigated the dilemma of translating the 

agentive and agentless passive voice from English into Arabic. The 

corpus of the study included forty five students in the Translation 

department at Al-Iraqia University.  As it was expected, the students 

faced many problems translating these examples. Professionals in 

Translation, English and Arabic Departments have been asked to 

verify the answers and then gave their final estimation. Moreover, the 

research' questions have been answered. Based on the above 
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mentioned information, the researchers have noticed the following 

points:  

- Some students have successfully managed to translate the examples 

in the English agentive passive voice into Arabic. Others have 

made grammatical, semantic and rhetorical mistakes. 

- Most of the students had an issue with the English agentless passive 

voice.  

- Strategies that have been used by the researcher which were similar 

to the ones proposed by Chesterman syntactic strategies helped 

the researcher to detect the problems and helpfully gave some 

recommendations. 

Recommendations:  

-  Most of the students do not have an appropriate knowledge of 

English and Arabic culture and grammar rules?  

- The Translation Department should not accept the students unless 

they pass a test of proficiency. 

- After their acceptance the students must be encouraged to master 

both languages. 

- The Translation Department should revise the English and the 

Arabic syllabus to meet the students' needs. 

- Translation courses from and into Arabic, grammar in English and 

in Arabic and vocabulary lessons most be regularly checked. 

- Workshops must be held to enhance the learning process in the 

Translation Department. 
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Translation of Metaphor in Literature; “The I.O.U” 

Short Story by F. Scott Fitzgerald, as an Example 
 

By 

Assist. Instructor: Rafal Gh. Rasheed 

Audio Visual Translation 

Al-Iraqia University - College of Arts – Translation Department  

rafal.rasheed@hotmail.com 

Abstract:  

The ultimate objective of this study is to show some of the contributions of 

M.B. Dagut‘s article, ―Can Metaphor be translated, to the actual act of translating 

between two languages that are culturally distant, such as Arabic and English. To 

this end, the study has analyzed some translated segments of a short story, ―The 

I.O.U‖ by F. Scott Fitzgerald, comparing the English source text to the Arabic 

target text, based on M.B. Dagut‘s article ―Can Metaphor be translated?‖ (1976). It 

is about the intercultural translation of metaphors. First, he recognizes the central 

role of this phenomenon in everyday language and then, he asks himself if it is 

possible to translate it without problems, or it can be used as a theoretical 

framework to analyze certain socio-cultural experiences encoded linguistically in a 

text, regardless of the language itself. He is the first scholar who deals with this 

theme in a very clear way, allowing foreign languages students to deepen this 

interesting topic. It has been shown that in order to produce an accurate 

interpretation for a metaphorical expression in a text, it is not enough to pay 

attention to the very direct meaning, but to the indirect meaning and time lapse that 

the text may imply. The study highlights the kinds and theories of metaphor and the 

best strategies that scholars applied to get best-translated texts. It also defines the 

Metaphor term in accordance with the famous scholars who dealt with it by 

applying their strategies on the translation of the short story ―The I.O.U‖ by F. 

Scott Fitzgerald. 

 

Keywords:  Translation, Metaphor, Indirectness, Time Lapse, Strategies. 

https://www.newyorker.com/contributors/f-scott-fitzgerald
https://www.newyorker.com/contributors/f-scott-fitzgerald
https://www.newyorker.com/contributors/f-scott-fitzgerald
https://www.newyorker.com/contributors/f-scott-fitzgerald
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في األدب : القصة القصيرة  "أنا هذين لك"  تأليف, إف سكوت  ترجوة اإلستعارة

أنوورجا   ،فيتسكيرالذ  

 م.م. رفل غازي رشيذ

قسن الترجوة –كلية اآلداب  –الجاهعة العراقية   

 الولخص:

 اىزً مزجٖب اً ثً داغ٘د,إُ اىٖذف األسبسً ٍِ ٕزٓ اىذساسخ ٕ٘ إظٖبس ثؼض ٍسبَٕبد اىَقبىخ 

, ّسجخ إىى ػَيٍخ االسزؼبسح أٗ ٍب ٌسَى ثبىزؼجٍش اىَجبصي" ثؼْ٘اُ " ٕو ٍِ اىََنِ رشجَخ 

, قبٍذ اىزشجَخ اىفؼيٍخ ثٍِ ىغزٍِ ثؼٍذرٍِ ثقبفٍبً ، ٍثو اىؼشثٍخ ٗاإلّجيٍضٌخ. ٗرحقٍقبً ىٖزٓ اىغبٌخ

ثؼَو ِ ىل" ٗرىل ٍِ قظخ قظٍشح ثؼْ٘اُ "أّب أدٌاىذساسخ ثزحيٍو ثؼض اىَقبطغ اىَزشجَخ 

ٍزخزا ٍب جبء فً اىَقبىخ  (اىٖذف)ٗثٍِ اىْض اىؼشثً  (األطيً)ٍقبسّخ ثٍِ اىْض األّنيٍضي 

. َخ اىزؼجٍشاد اىَجبصٌخ ثٍِ ثقبفزٍِ ٍخزيفزٍِأػالٓ أسبسب ىٖزا اىزحيٍو إر أّٖب رذٗس ح٘ه رشج

رسبئو فٍَب إرا ىٖزٓ اىظبٕشح فً اىيغخ اىٍٍٍ٘خ ٍِٗ ثٌ  ح٘سيففً ثبدئ األٍش قبً ثإدساك اىذٗس اىَ

ٍِ ٍْظ٘س ّظشي ىزحيٍو مبُ ٍِ اىََنِ رشجَزٖب ٍِ دُٗ ٍشبمو أٗ إٍنبٍّخ اسزخذاٍٖب 

  .ثغض اىْظش ػِ اىيغخ ثحذ رارٖب فً ّض ٍب ىغٌ٘بً  رجبسة اجزَبػٍخ ثقبفٍخ ٍؼٍْخ رٌ رشفٍشٕب

ثطشٌقخ ٗاضحخ جذا األٍش اىزي فسح  ٌؼذ اً ثً داغ٘د أٗه ثبحث رؼبطى ٍغ ٕزٓ اىَ٘ض٘ػخ

أّٔ ٍِ  . إر ثجذ ٍثٍشح ىالٕزَبًفنشح ٍثو ٕنزا اىَجبه أٍبً طالة اىيغبد األجْجٍخ ىيزؼَق فً 

رفسٍش دقٍق ىيزؼبثٍش اىَجبصٌخ فً ّض ٍب ىٍس مبف االٕزَبً ثبىَؼْى اىَجبشش ثو أجو رقذٌٌ 

ٕزٓ  رسيظ. ٗاىضًٍْ اىزي قذ ٌزضَْٔ اىْضثبىَؼْى غٍش اىَجبشش ٗاٌضب االّزجبٓ إىى اىفبطو 

ٗاٌضب ػيى االسزشارٍجٍبد اىزً ٌطجقٖب اىجبحث  االسزؼبسحّٗظشٌبد اىذساسخ اىض٘ء ػيى أّ٘اع 

َظطيح االسزؼبسح ػيى ٗفق ى قذً رؼشٌفبسز مزىلٗ َخ.َزشجاىْظ٘ص اىأفضو ىيحظ٘ه ػيى 

ٍؼٔ ٗرىل ٍِ خاله رطجٍق اسزشارٍجٍبرٌٖ ػيى رشجَخ اىقظخ  أشٖش اىجبحثٍِ اىيزٌِ رؼبٍي٘

 اىقظٍشح " أّب ٍذٌِ ىل" اىزي مزجٖب إف سن٘د فٍزضمٍشىذ. 

 

 

 الكلوات الوفتاحية: اىزشجَخ ، االسزؼبسح ، اىال ٍجبششح، اىفبطو اىضًٍْ ، االسزشارٍجٍبد
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1. Introduction:  

A metaphor is a figure of speech in which a word or a phrase is applied 

to an object or an action to which it is not literally applicable, in a way 

that isn‘t literally true, but helps explain an idea or make a comparison. 

Translation of 'metaphor' has been dealt with as part of the more general 

problem of 'untranslatability.' This trend builds on the fact that 

metaphors in general are associated with 'indirectness,' which in turn 

contributes to the difficulty of translation. Different theories and 

approaches have been proposed with regard to metaphor translation, each 

of which has tackled this problem from a different point of view. 

Metaphor as a linguistic device exists in all human languages. The word 

'metaphor' comes from Greek metapherein, meaning 'to transfer' or to 

'carry over.' 

At first, the study will discuss the meaning of metaphor by the definition 

of the scholars that they dealt with and it will present the theories that the 

scholars made on metaphor like substitutional theory, comparison theory, 

the conceptual theory, the prototype theory,   interaction theory and the 

anomaly theory. Then it will show the types of metaphor such as 

Conceptual Metaphor, Orientational Metaphor, Ontological Metaphor 

and Linguistic Metaphor. 

The story that the study tackled ―the I.O.U‖ is written by F.Scott 

Fitszgerald, nearly 100 years ago. It is a short story mocking what we 

now might call ― fake news‖. The story, never published, remained in the 

archives until 2017 when it was published by the New Yorker. It was 

from the lost stories written in 1920 about the way publishers chase 

sensational stories, no matter the cost. Five years before the publication 

of the great Gatsby. Fitzgerald‘s story is well timed for today‘s 
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atmosphere of media distrust, where the line between fact and fiction is 

increasingly blurred by presidents and publishers alike. (Huong Ha, 

2017, Reuters) 

 Newmark (1980) believes that all languages consist of a stock of more 

or less fossilized metaphors. He points out that the purpose of a 

metaphor is to ―describe an entity, event or quality more 

comprehensively and concisely and in a more complex way than is 

possible by using literal language.‖ Newmark classifies metaphors into 

six types: dead (fossilized), cliché, standard (stock), adapted, recent, and 

original (creative). He then suggests some principles to treat each type 

differently during translation. 

Then, these theories and strategies will be applied on the translation of 

the short story ―The I.O.U‖ coming out with conclusions.  

The aims of this research is to explain what metaphor is and how the 

translators should translate the metaphorical expressions by showing the 

strategies and theories of metaphor.  

 

2. Methodology:  

2.1 Research corpus 

The research corpus consists of some segments an original English text 

(short texts) and its Arabic translation. The short story, ― I.O.U ―, 

 used in the current study  , is  written by  Francis Scott Key "أّب ٍذٌِ ىل"

Fitzgerald (September 24, 1896 – December 21, 1940). He was an 

American fiction writer, whose works helped to illustrate the 

flamboyance and excess of the Jazz Age. While he achieved popular 

success, fame, and fortune in his lifetime,
[1]

 he did not receive much 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_Age
https://en.wikipedia.org/wiki/F._Scott_Fitzgerald#cite_note-1


الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا  
 

 
 

 
 49 

critical acclaim until after his death. Perhaps the most notable member of 

the "Lost Generation" of the 1920s, Fitzgerald is now widely regarded as 

one of the greatest American writers of the 20th century. He finished 

four novels: This Side of Paradise, The Beautiful and Damned, The 

Great Gatsby, and Tender Is the Night. A fifth, unfinished novel, The 

Last Tycoon, was published posthumously. Four collections of his short 

stories were published, as well as 164 short stories in magazines during 

his lifetime. 

 

2. 2 About the story:  

The short story used in the current study entitled ―The I.O.U.‖ tells the 

story of a publisher who has just signed a hit book, the memoir of a 

doctor-turned-spiritualist, entitled The Aristocracy of the Spirit World. 

After a managing the successful roll-out of half a million copies, the 

book‘s publisher decides to visit the author from whom he‘s profited so 

much and so quickly, in order sign his next book. When he runs into 

Cosgrove P. Harden, the author‘s nephew—and the dead boy with whom 

the author of Spirit World claims throughout the book to be in 

communication—on a train bound for Ohio, the publisher is left to 

manage the humorous, and potentially career-ending, situation. 

Cosgrove, for his part, is not pleased with his dead self as portrayed in 

his uncle‘s memoir. In the afterlife, he wears ―floating underwear.‖ He 

has hour-long conversations with various flowers. He is, in short, made 

to be ridiculous. A cartoon imagining of life after death. Referencing the 

book that purports to tell of his life in Purgatory. 

Shortly thereafter, with the duo arriving at Dr. Harden‘s property 

(coincidentally, Cosgrove was on his way there, too), we meet Thalia, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lost_Generation
https://en.wikipedia.org/wiki/American_literature
https://en.wikipedia.org/wiki/This_Side_of_Paradise
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Beautiful_and_Damned
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Gatsby
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Gatsby
https://en.wikipedia.org/wiki/Tender_Is_the_Night
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Tycoon
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Tycoon
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Cosgrove‘s girlfriend. Before she meets the publisher and learns that 

Cosgrove is, in fact, still living, we find her disparaging Dr. Harden for 

making Cosgrove, ―the only man [she] ever loved or will ever love,‖ 

appear ridiculous for his own financial gain. 

Once all parties have calmed down enough to sit down for a 

conversation, the publisher proposes a deal but he is too late. A mob 

approaches. The jig is up. 

 

3. Theoretical background  

The origin of the word metaphor is indeed Greek (meta- ―change (of 

place, order, condition, or nature)‖ and pherein ―to bear/carry‖), while 

translate comes from Latin (translātus, the past passive participle of 

transferre ―to transfer‖, from trans- ―across, to or on the farther side of, 

beyond, over‖ and ferre ―to bear/carry‖) (The Shorter Oxford English 

Dictionary). 

The first examination of the notion of metaphor was known by Aristotle 

(335 BC) that has been considered, in both classical and modern works 

on rhetoric and literary criticism, as one of the most influential 

contributions to scholars who have studied this subject matter. Aristotle 

defines metaphor as ―giving the thing a name that belongs to something 

else; the transference being either from genus to species, from species to 

genus, from species to species, or in the ground of analog‖ 

Aristotle‘s definition highlights that metaphor is a matter of words rather 

than sentences, since the metaphoric transfer takes place only at the level 

of words. In addition, it shows that while constructing a metaphorical 

expression, a deviation from the literal meaning occurs when a name or 

an attribute belonging to an object is inappropriately transferred to 
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another object. Based on these ideas, Gibbs argues that there must be 

some underlying resemblance allowing the transferring process of each 

metaphor from genus to species, species to genus, species to species, or 

by analogy. 

I. A. Richards (1981) is among those first theorists who approach the 

subject of metaphor. Richards rejects the idea that metaphor is shifting 

and a substitution of words. Metaphor from his point of view is 

―borrowing between and intercourse of thoughts, a transaction between 

contexts.‖ 

To develop a method that can assist in analyzing the underlying structure 

of metaphor, Richards divides the components of metaphor into two 

extremes and a ground. He calls the two extremes by the technical terms 

―tenor‖ and ―vehicle.‖ The ―tenor‖ has been recognized as the ―principle 

subject‖ of the metaphor, or the idea expressed by the ―vehicle.‖ The 

―vehicle‖ is regarded as the hidden idea of the metaphorical expression 

that furnishes a new meaning for the ―tenor.‖ Finally, the ground is 

defined as the similarity between the ―tenor‖ and ―vehicle.‖135 For 

instance, in a metaphor such as ―sea of knowledge,‖ the tenor would be 

the knowledge, the vehicle would be the sea, and the ground is the 

similarity of wideness and depth. 

Eva Kittay (1987) proposes that metaphor is a linguistic tool used to 

puzzle out the obscure meaning of thought. According to her, the 

function of metaphor in language is to ―provide the linguistic realization 

for the cognitive activity by which a language speaker makes a use of 

one linguistically articulated domain to gain an understanding of another 

experiential or conceptual domain, and similarity, by which a hearer 

grasps such an understanding.‖ In other words, understanding 

metaphorical expression is primarily based on two things: understanding 
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the relationships between the linguistic components constructing that 

expression, and understanding the relation of these components to their 

counterparts in the target language. 

In contrast to psychologists who view metaphors as a conceptual process 

in which our conceptual system constructs our metaphorical utterance, 

Kittay argues that our conceptual system is shaped by the linguistic rules 

of our language. Therefore, the metaphorical structure or concept is also 

controlled by these linguistic rules. 

 

3.1Theories of Metaphor: 

3.1.1. The Substitution Theory: 

The substitution theory views metaphor as an ornamental method to 

substitute an abnormal figurative expression for a normal literal 

expression. According to I. A. Richards, ―At the one extreme, the vehicle 

may become almost a mere decoration or coloring of the tenor, at the 

other extreme, the tenor may become almost a mere excuse for the 

introduction of the vehicle, and so no longer be the ‗principle subject.‘‖ 

Black (1962) points out that the substitution view of metaphor is to 

substitute a metaphorical expression for other literal expressions aiming 

to express the same meaning. To explain this more, the meaning of a 

linguistic expression in its metaphorical utterance is equal to its literal 

meaning in its non-metaphorical utterance. Moreover, Black claims that 

the metaphorical use of a word or an expression in a given literal frame 

is to convey a meaning that could have been expressed literally. In such a 

process, the author substitutes the metaphoric expression for the literal 

expression to create a puzzling meaning. In order to resolve the 

vagueness of the new meaning, the reader needs to invert the substitution 
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by using the literal meaning of the metaphorical expression as a hint to 

decode the proposed figurative meaning. 

Gibbs discusses the substitution view and concludes that metaphorical 

forms, like those that (A is B), are nothing but an indirect way of saying 

(A is C). For instance, when a speaker says Richard is a lion, he means 

nothing but enhances his description of Richard‘s quality of being brave 

(Richard is brave). Additionally, understanding the meaning of the 

metaphorical expression requires the listener‘s ability to encode the 

figurative meaning of Richard is brave (A is C) by finding the hidden 

resemblance (C) ―braveness‖ between (A and B) that is (Richard and the 

Lion). 

 

3.1.2 The Comparison Theory: 

Max Black argues that the comparison theory is a special form of the 

substitution theory of metaphor. By means of which the metaphorical 

expression is supposedly substituted by its equivalent literal comparison. 

To draw the distinction between the two theories, Gibbs suggests that the 

notion of metaphor from the substitution viewpoint is a replacement of 

the metaphorical terms by their approximate literal equivalents. Whereas 

the comparison theory views metaphor as an implicit similarity between 

the metaphorical terms, which can be expressed in the form of simile in 

most cases. That is to say, a metaphoric form such as (A is B) would be 

understood as (A is like B) from a comparison point of view. For 

example, instead of Richard is a lion, the comparison view would say 

Richard is like a lion. 
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3.1.3 The Conceptual Theory: 

 

The conceptual theory developed by Lakoff and Johnson (2003) 

influences many scholars of philosophy and linguistics who have 

contributed to the study of metaphor. In contrast to the substitution 

theory in which metaphor is regarded as a decorative device limited only 

to language use, the conceptual theory advocates that metaphor is a 

matter of language, thought, and action and that our conceptual system in 

terms of thinking and acting in everyday life is essentially metaphorical 

in nature. Therefore, according to the conceptual view, metaphor serves 

as a cognitive device that allows us to understand and experience a 

relatively abstract subject matter in terms of a more concrete subject 

matter. 

Transforming metaphor into simile is a common technique during 

translation across languages. This will be discussed in chapter four. 

As a result, understanding metaphor is already inherent in our 

conceptualization of experience. Lakoff and Johnson view the 

mechanism of the human conceptual system as the recognition of how 

different concepts are grounded, organized, characterized and linked to 

one another. They argue that since concepts and activities are 

metaphorically structured, language is also metaphorically structured. 

For example, Lakoff and Johnson point out that in many conceptual 

metaphors, conceptual metaphor will be discussed later in this chapter, 

argument is war, the words argument and war are different entities and 

activities, but our thought and culture allow us to structure, understand, 

and talk about argument in terms of war. 
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3.1.4 The Prototype Theory: 

 

The prototype theory of metaphor suggests that many concepts acquire a 

core meaning that represents the essential characteristics of the whole 

category and that other less distinctive attributes approach their 

boundary. Richard Trim (2007) explains the benefits of the prototype 

theory for understanding the creation of metaphor. According to him, 

metaphor is found when two entities from two entirely different 

conceptual domains are matched to structure the metaphoric expression. 

 

3.1.5 The Interaction Theory: 

 

Unlike the substitution and the comparison theories of metaphor in 

which some partial similarity between metaphorical components 

preexisted at the underlying level of meaning. The interaction theory, 

established first by Richards (1936) and later developed by Black (1962), 

suggests that these partial similarities, the ground, are newly created 

because of an interaction between the two metaphoric domains, the tenor 

and the vehicle. Black proposes that the meaning of an interaction-

metaphor is irreducible since each of its components possesses distinct 

semantic contents reflecting the difficulty in paraphrasing the interaction 

metaphor into literal language and keeping its semantic contents at the 

same time. It means that the interaction theory negates those previous 

theories of ―substitution and comparison‖ in which a metaphor can be 

replaced by literal translation while maintaining the same cognitive 

content. Additionally, concerning the mechanism of understanding the 

meaning of the interaction metaphor, Black suggests that the listener 

should not search for an existing similarity between the principal subject 

and the subsidiary subject in order to decode the speaker intended 
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meaning; rather, the listener should try to create the similarities by 

viewing the characteristics of each subject individually. For example, 

understanding a metaphoric expression, such as ―man is a wolf‖ requires 

the listener‘s knowledge of the properties of all lexical meanings of both 

(man) and (wolf) to draw the similarity that formulates the new meaning 

―Man is fierce.‖ Black indicates the lexical contents of each subject by 

the term ―system of associated implications,‖ to the created similarity by 

the term ―system of associated commonplaces,‖ and to the new meaning 

by the term ―the new implications.‖ 

From a similar perspective, David Miall (1982) views the interaction 

metaphor as ―an internimation‖ of two juxtaposed words from different 

semantic categories. This view shows the metaphorical statement as a 

combination of words or units from different semantic fields. Each word 

or unit possesses semantic features that contain literal and non-literal 

meanings and after observing the rule of interaction or mapping between 

words or units, the intended meaning is determined by the occasion of 

utterance and by the semantic structure of metaphor. That is to say, the 

meaning of an utterance is literal when the interaction between its 

components does not violate the semantic rules; however, if a violation 

occurs, then the meaning would be considered fuzzy and figurative. 

Based on this observation, Miall suggests that the figurative meaning of 

a metaphorical term is logically independent from the context in which 

the term is expressed. 

It is believed that the procedure proposed by the interaction view for 

analyzing metaphor is of more assistance to students as well as 

professionals of translation who are encountering obstacles when 

translating metaphors from one language into another. Therefore, the 

study will adopt the interaction theory of metaphor for identifying and 

analyzing the metaphorical expressions investigated in chapter four. 
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3.1.6 The Anomaly Theory: 

 

Not far from the interaction theory, the anomaly view proposes that 

understanding metaphorical expression comes after the recognition of its 

linguistic violation. To explore these violations, linguists and 

philosophers have developed a set of rules to identify the metaphorical 

expression based on the various deviant features constructing the 

completely metaphorical statement. 

To substantiate, a metaphorical expression is considered metaphor only 

when its creation necessitates the violation of either or both linguistic 

and conceptual rules that govern the boundaries of a specific language in 

which that metaphor is spoken. These violations, according to the 

anomaly view, can be seen as a grammatical deviance, semantic 

abnormality, and conceptual vagueness in the metaphorical structure. For 

example, in creating a metaphoric expression like ―the stone died,‖ the 

speaker employs an inanimate subject ―stone‖ to perform an animate 

human activity ―died.‖ In such practice, the speaker violates the rules 

governing the different grammatical categories and subcategories in 

which the terms in permissible word strings may be combined and 

consequently affects the semantic structure and the conceptual structure 

of the statement. 

Moreover, Gibbs believes that understanding metaphor according to the 

anomaly view requires interpreting the metaphorical expression into a 

non-deviant normal expression that is closely related to the original 

expression. This means, the listener must find an expression that 

observes the linguistic rules and contains an equal meaning to the 

original metaphoric expression at the same time. In this case, Gibbs 

suggests translating metaphor into simile as in ―the stone died‖ to ―the 
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stone-like individual died.‖ However, Gibbs criticizes the anomaly 

theory for being less accurate in certain circumstances. He argues that 

not all grammatically deviant sentences are metaphors; and in fact, many 

sentences are grammatically correct but regarded as metaphors. For 

instance, in a case like ―the grass who you cut was bright green‖ is 

grammatically deviant because of some feature-rules violation, yet the 

expression itself is not metaphor; whereas, in ―the rock is becoming 

brittle with age‖ the expression is metaphoric, although its grammatical 

nature has not been violated. 

 

 

3.2 Types of Metaphor: 

3.2.1 Conceptual Metaphor: 

Lakoff and Johnson argue that most conceptual thought consists of two 

juxtaposed conceptual domains (abstract concept and physical or 

concrete experience) expressed in related groups of conceptual 

metaphors. These conceptual metaphors function as groundwork to 

generate a number of new metaphors. The conceptual metaphor is the 

idea or knowledge that is a consequence of mapping between an abstract 

concept and a concrete object, or as in different terms, the source domain 

and the target domain. Those conceptual metaphors are restricted to 

thought and are rarely used in spoken or written language; their locus is 

at the center of our conceptual system and serves as a foundation to 

group many other linguistic metaphors (more on this later) into their 

conceptual boundaries. Further, Lakoff and Johnson describe conceptual 

metaphors as ―structural metaphors‖ in which concepts are 

metaphorically structured one in terms of another. To elaborate more, in 

―argument is war,‖ entities and activities of the target domain (argument) 

are structured in terms of the source domain (war). Thereby, the 
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conceptual metaphor ―argument is war,‖ according to the conceptual 

theory, functions as a matrix for many other pre-existing metaphorical 

structures in which we experience arguments in terms of wars in our 

everyday life. Lakoff and Johnston suggest a list of metaphorical 

expressions to explain how culture allows us to talk and think in many 

ways about entities and activities of arguments in terms of wars (all of 

the given examples are Lakoff and Johnston‘s own examples): 

Your claims are indefensible. 

He attacked every weak point in my argument. 

His criticisms were right on target. 

I demolished his argument. 

I have never won an argument with him. 

You disagree? Okay, shoot! 

If you use the strategy, he will wipe you out. 

He shot down all of my arguments. 

Considering these expressions, Lakoff and Johnson assert that concepts 

are metaphorically structured one in terms of another, and the conceptual 

metaphor, as in ―argument is war‖ is deeply structured in our thought in 

a way that can be interpreted only through other metaphors. In addition, 

these other metaphors are situated in the human conceptual system, and 

their function is to represent our concepts through linguistic expressions. 

However, taking into account the coherence and systematic metaphorical 

concepts in the human conceptual system, Lakoff and Johnson introduce 

two other types of metaphor: orientational metaphor and ontological 

metaphor. 

 

 

 

 



الثاني والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا  
 

 
 

 
 60 

3.2.2 Orientational Metaphors: 

 

Orientational metaphors are those cases when concepts in a metaphorical 

expression are not structured as being one in terms of another but 

establish a whole system of concepts with respect to one another. Lakoff 

and Johnson point out that metaphorical orientation generally involves 

opposite concepts of spatial orientation or direction (up-down, in-out, 

on-off etc.) They are systematically assigned and have a basis in human 

physical and cultural experience. Thus, most orientational metaphors are 

universal in nature and not limited to a particular culture. 

To elaborate further, metaphorical orientations like ―up-down‖ can be 

embodied by various numbers of orientational metaphors in other target 

domains, such as happy is up / sad is down, conscious is up / 

unconscious is down, health and life are up / sickness and death are 

down, more is up / less is down, and so on. Each one of these 

orientational metaphors, according to the conceptual theory, generates a 

number of metaphorical expressions. For instance, considering the 

orientational metaphor ―conscious is up/ unconscious is down,‖ Lakoff 

and Johnson suggest various metaphors to prove their point, such as ―Get 

up. Wake up. I‘m up already. He rises early in the morning. He fell 

asleep. He dropped off to sleep. He is under hypnosis. He sank into a 

coma.‖ 

 

 

3.2.3 Ontological Metaphors: 

Ontological metaphors are those conceptual metaphors by which the 

human mind conceptualizes experiences in term of physical objects and 

substance. ―Once we can identify our experiences as entities or 

substances, we can refer to them, categorize them, group them, and 
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quantify them – and by this means, reason about them.‖ In other words, 

ontological metaphors enable us to conceptualize and talk about abstract 

things as if they are physical objects. For instance, we talk about 

knowledge as if it has physical form, as in ―treasures of knowledge; now 

I can taste the fruit of knowledge; knowledge is an effective weapon; 

always feed the brain with the best of knowledge.‖ 

 

3.2.4 Linguistic Metaphor: 

Deignan (2005) claims that most linguists who have discussed the 

subject of metaphor agree that linguistic metaphors function only at the 

language level to realize the Deignan, Metaphor and Corpus Linguistics, 

2005. 

Underlying mental structure of conceptual metaphor in discourse. This 

means that linguistic metaphor is the language tool by which 

metaphorical concepts can be realized and transformed from thought into 

language via various linguistic expressions. For example, the 

correspondences in thought between the two different conceptual 

domains ―sad‖ and ―down,‖ as in ―sad is down‖ are interpreted from 

thought into language by various linguistic metaphors, such as ―I‘m 

feeling down. He is in deep sorrow. My spirit is failing.‖ 

Moreover, Deignan suggests that the meaning of a linguistic metaphor is 

usually described in terms of vehicle and topic. According to him, the 

vehicle is the literal meaning of a word in its source domain, whereas the 

topic is the figurative meaning of that word in its target domain. For 

instance, in ―sad is down,‖ the meaning of ―down‖ as the vehicle is 

directed toward the ground, but the meaning of ―down‖ as the topic in 

the target domain is sad. 
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3.3 Metaphor in translation:  

3.3.1 M. B. Dagut 

Dagut in his article ―Can ‗Metaphor‘ Be Translated‖ (1976) approaches 

the issues of cross-language equivalence, particularly metaphor. He 

argues that some parts of speech have different roles in language in 

addition to their grammatical roles. Thus, they are an exceptional 

phenomenon in their source language, and they also are going to be an 

exceptional problem in translation. Dagut suggests two ideas to help 

translators to understand metaphor from the viewpoint of translation. 

First is the idea of ―performance‖ in which metaphor is a phenomenon of 

producing or changing that affects the governing linguistic and 

conceptual rules in the SL system in a way that is not predictable and 

irreducible. Based on this view, metaphor is problematic in translation 

because it requires the translator to cause the same phenomenon 

(violation) in the semantic dictionary of the TL. Second is the idea of 

―competence‖ in which metaphor is a new linguistic creation in the SL 

system. The level of translation equivalence according to this view 

depends completely on the translator‘s knowledge of both languages in 

determining the accurate components of meaning constructing the SM 

and their counterparts in the TL. To help in comprehending these two 

ideas, Dagut categorizes metaphors in three different, but overlapped 

categories: 

A. PERFORMANCE METAPHORS VS. COMPETENCE 

METAPHORS 

Dagut highlights that metaphors are performance when their semantic 

connotations are still unique and unknown to the addressee. They are 

significant for their innovation in the lexical treasure of the language.  

From a translation viewpoint, Dagut points out that since the nature of 

the linguistic performance is always developing and limited to a specific 
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language, translating ―performance‖ metaphors always relies on the 

translator‘s ability in functioning as an author in order to recreate their 

equivalents in the target language. ―Competence‖ metaphors, on the 

other hand, continue in practice until they fall into various levels on the 

scale of metaphor. That is to say, the more they are familiar to the 

speaker, the less metaphoric they become. For that reason, translating 

competence metaphors relies on the translator‘s bilingual cognition of 

both SL and TL. 

Moreover, Dagut classifies the range of ―competence‖ metaphors into 

two groups. The first group is live metaphors in which the meaning of a 

metaphorical expression contains two active possible interpretations at 

the same time, literal and figurative. The second group is dead metaphors 

in which the metaphor contains only one meaning that could be found in 

the language dictionary. That means that when a metaphor is overused in 

a language, its figurative meaning gradually loses its ambiguity so that 

the second meaning replaces the first. In view of that, Dagut claims that 

since dead metaphors have lost their criteria for being figurative and do 

not function as metaphors, they should be recognized as a syntactical 

unites or ―formator‖ in their SL and so as well in the TL.195 

. 

Dagut also claims that the term metaphor is too general and confusing 

for students and translators. He argues that once metaphors became 

―competence‖ they are not metaphors anymore, but they should be 

considered as ―polysemes,‖ ―idioms,‖ or ―formators.‖ To bolster his 

argument, he redefines metaphor as ―an individual creative flash of 

imagination fusing disparate categories of experience in a powerfully 

meaningful semantic anomaly; whereas metaphorically derived forms 

and collocations (polyseme, idioms, proverbs) have lost their creative 
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anomalousness and come to be a part, indeed a central part, of the lexical 

system of the language in question.‖ 

 

B. SIMPLE METAPHORS VS. COMPLEX METAPHORS 

 

Based on their linguistic patterns, Dagut classifies metaphors as simple 

metaphors and complex metaphors. He then explains that simple 

metaphors are easier to translate since the passage of the metaphor from 

the stage of performance to the stage of competence only consists of one 

lexical item. On the contrary, complex metaphors are more difficult in 

translation because they always consist of more than one lexical item 

passing from performance into competence. Finally, Dagut emphasizes 

that in the competence stage, if the structure of the proper metaphor was 

simple, then the metaphorical expression is going to be a polyseme; but 

if it was complex, then it is going to be an idiom. 

 

C. LEXICAL METAPHORS VS. SYNTACTIC METAPHORS 

Based on his argument that once a metaphorical expression becomes 

―formator‖ then it is no longer recognized as metaphor but as a unit of 

syntax, Dagut presents the structural syntax of a ―formator‖ as another 

obstacle for translating metaphors across languages. Dagut professes that 

―formators‖ are not always simple in translation, but in fact, they trap 

most translators and distort their translation every so often. He argues 

that since languages operate differently, a metaphor that was considered 

dead in one language might become alive after being transferred into 

another language. This situation occurs usually during translation 

between languages that are not from the same family group, like Hebrew 

and English.  
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Elsewhere in ―More about the Translatability of Metaphor‖ (1987), 

Dagut introduces the cultural factor as another obstacle for metaphoric 

translation. He claims that ―what determines the translatability of a SL 

metaphor is not ‗boldness‘ or ‗originality‘ but rather, the extent to which 

the cultural experience and lexical matrices on which it draws are shared 

by speakers of the particular TL.‖ To make this point clearer, Dagut 

distinguishes between two levels of culture that should be taken into 

account in metaphoric translation. The first is ―culture-bound‖. The 

second type is ―cultural void‖ in which some words of the SL are culture 

specific and have no counterpart in the target culture. 

 

3.3.2 Newmark:  

Newmark (1981; 1988) believed that choosing from among the strategies 

to translate metaphors is strongly contingent upon their types. Therefore, 

he taxonomies different types of metaphors on the basis of their 

originality and boldness. According to Newmark (1988) metaphors can 

be grouped under six heads; namely, dead, cliché, standard or stock, 

adapted, recent and original. What comes below is an explanation about 

his taxonomy as well as a quick view on his suggested strategies to 

translate each type of metaphor. 

 

 Cliché metaphors stand between dead metaphors and standard 

metaphors. They usually appear in two structures: figurative 

adjective + literal noun (e.g. filthy lucre) and figurative verb = 

literal noun (e.g. explore all avenues; leave no stone unturned, stick 

out a mile). Newmark  believed that cliché metaphors usually 

replace the clear and obvious thought which are often emotional. 

Therefore, they should be upheld in vocative texts while in the 

informative texts such as public announcements, instructions and 
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propagations the translator can get rid of them in any proper way. 

The main obligation of the translators when facing cliché 

metaphors is to replace it with its cultural equivalent in the TL. 

However, it can be replaced by a simile or even a dead metaphor 

when it has no suitable cultural equivalent. 

 Standard or stock metaphors are very close to cliché metaphors so 

that one usually cannot find any clear distinction between them. 

Perhaps the only noticeable difference between these two types of 

metaphors is the style of the text within which they are applied. 

Standard metaphors are usually used in the informal texts as a way 

of expressing a mental or physical situation in brief. For example: 

He is on the eve of getting married. 

Keep the pot boiling. 

 Adapted metaphors include proverbs. The translators usually take 

great pains to do their best in the translation of this particular type 

of metaphor due to its magnificent cultural role in the TL. 

 Recent metaphors include the newly-made words or phrases which 

use to refer to the things and entities that have already had a name 

(e.g. ‗pissed‘ meaning ‗drunk‘ and ‗Greenback‘ meaning ‗dollar 

bill‘). 

 Original metaphor is the one which is invented by the writer. 

Literal translation is the best choice for the translation of original 

metaphors because: a- original metaphors present the important 

attitudes of the writer and reflect his personality and worldview, b- 

original metaphors are considered as good choices to enrich the TL. 

Examples for original metaphors are: 
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Moreover, I can hear ‗the clear sound of solitude, opening and closing its 

window‘. 

Let us weight the night of a village, the slumber of a gazelle. 

In general, Newmark (1988, p. 107) presented seven strategies to 

translate metaphors as follows: 

1. Reproducing the same image in the TL 

2. Replacing the image in the SL with a standard TL image which does 

not clash with the TL culture 

3. Translation of metaphor by simile, retaining the image 

4. Translation of metaphor (or simile) by simile plus sense, or 

occasionally metaphor plus sense 

5. Conversion of metaphor to sense 

6. Deletion. If the metaphor is redundant or serves no practical purpose, 

there is a case for its deletion, together with its sense component 

7. Translation of metaphor by the same metaphor combined with sense. 

The addition of a gloss or an explanation by the translator is to ensure 

that the metaphor will be understood. 

3.4.1 Examples of Metaphor in the Short Story “the I.O.U”: 

In the Short story ―The I.O.U‖, F. Scott. Fitsgirald used many 

metaphorical expressions. So, it will be translated according to 

Newmark‘s strategy of translating metaphor.  
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1- His first book—I published it in 1913—had taken hold like a Long 

Island sand crab and at that time, psychic research had nowhere near the 

vogue it has at present. 

If a literal translation adopted, then it will be:  

ىقذ رشسخ ٍثو سيطؼُ٘ فً جضٌشح  – 9191سْخ اّب ّششرٔ فً  –اىنزبة األٗه ىذمز٘س ٕبسدُ 

مَب ٕ٘ فً اى٘قذ اىحبضش. ٌنِ ػيٌ اىْفس ٍؼشٗفبً ىٌ  إر ىّ٘غ اٌالّذ  

Contextually, the writer used Long Island sand crab, metaphorically, to 

expresses that the book is became very famous. So, the translation 

should be as: 

ٌنِ إر ىٌ اّزشش اّزشبسا ٗاسؼب, – 9191سْخ اىزي قَذ ثْششٓ  –اىنزبة األٗه ىذمز٘س ٕبسدٌِ 

. مَب ٕ٘ فً اى٘قذ اىحبضش ػيٌ اىْفس ٍؼشٗفبً   

2- . "He considered that such a request was comparable to praying to the 

saints about a lost umbrella". 

In literal translation:  

ضبئؼخ.خ ٍضي ٍِ أجو إٌجبداىقذٌسٍِ  ثبىزضشع إىى أشجٔطيجٔ أُ ٗاػزجش   

The writer used this sentence to make an expression that the request of 

cosgrove‘s friend is irrational and do not make any sense: 

  أشجٔ ثبىجحث ػِ إثشح فً مٍ٘خ قش.  طيجٔ ٍسزحٍالً  ٗغٍش ػقالٍّب ً  أُ  اػزجش

3- Huge crates went out to a thousand points of the literate compass. 

In literal translation:  

اىزً رشٍش اىٍٖب اىج٘طيخ. رجبٕبداىى اَف األٍِ اىنزت  ػَالقخرٕجذ طْبدٌق   
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This phrase means that the book is published and written worldwide. 

جٍَغ أّحبء اىؼبىٌ. فً اّزشش اىنزبة مبىْبس فً اىٖشٌٍ   . 

4- This was a case of Mohammed (or was it Moses?) and the mountain. 

In literal translation:  

ٍ٘سى؟ ( ٗاىججو. ٕو مبّذ قضٍخ ٕزٓ مبّذ قضٍخ ٍحَذ ) اٗ  

There is a proverb in America says: 'If the mountain will not come to 

Muhammad, then Muhammad must go to the mountain' so the writer was 

mentioning this proverb. 

 ارا ىٌ ٌأِد اىججو اىى ٍحَذ، فؼيى ٍحَذ اُ ٌزٕت اىى اىججو.

As such, the translator should be fully aware of these cross-cultural 

connotations and should clarify them to the targeted readers in order to 

produce a readable text.  

5- ―It seems that for the last month I have been the sport of the credulous 

queens and Basil Kings of the entire United States. 

In literal translation:  

اى٘الٌبد فً  اىشٌحبُ اىَينبد اىسبرجبد ٍٗي٘ك سٌبضخقذ مْذ  ط٘اه اىشٖش اىَبضًًْ ٌجذٗ أّ

ثأمَيٖب. اىَزحذح  

In this example, the writer made an ambiguous phrase, and it is so hard 

for the translator to render or convey the meaning of such a phrase 

without considering what the exact meaning of ―credulous queens and 

Basil Kings‖. I think that the Cogsrove is referring to his uncle that he 

became a famous like William Benjamin Basil King (was a Canadian 
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clergyman who became a writer after retiring from the clergy and a 

naïve). So the translation shall be:  

مْذ أىؼ٘ثخ ثٍذ اىنبرت اىؼظٌٍ اىسبرج فً جٍَغ اّحبء اى٘الٌبد  ط٘اه اىشٖش اىَبضًٌجذٗ أًّْ 

 اىَزحذح. 

6- ―Funny egg, my uncle,‖ he said thoughtfully. ―I think he‘s a little 

mad.‖ 

In literal translation:  

جٍضخ ٍضحنخ " قبه ٍفنشا ً " اػزقذ أّ ٍجُْ٘ قيٍال ً " ى" اُ ػًَ   

Funny egg is expression of a stupidity.   

أطبثٔ "  قذ ِ اُ ضشثب ً ٍِ اىجًُْ٘ ٍٗضحل، اظُ ػًَ غجإقبه ثزَؼِ "   

7- I seized the opportunity and with glowing colors painted a love 

bungalow in California, with mild weather all the year around and 

Cosgrove coming up the path to supper and romantic old missions 

nearby and Cosgrove coming up the path to supper and the Golden Gate 

in a June twilight and Cosgrove and so forth. 

In literal translation:  

قذ اسزغيٍذ اىفشطخ ٍغ ٕنزا أى٘اُ صإٍخ ألسسٌ ػشبُ طغٍشاً ٍيٍئب ثبىحت فً ميٍف٘سٍّب ٍٗغ 

ٍب ىٍزْبٗه اىؼشبء ٗثج٘اسٓ سسبئو اىحت طقس جٍَو ػيى ٍذاس اىسْخ ٌأرً م٘سغشٗف قذ

   رىل.ثشح, قبدٍب ٍِ اىج٘اثخ اىزٕجٍخ ػْذ اىَغٍت فً شٖش حضٌشاُ... ٍٗب إىى اىغب

Again, the writer used an expression that make the translator in impasse 

because he will not be able to guess what does the writer exactly mean. 

As in ―coming up to path to supper‖ does the writer mean that the 
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character of the story needs to have simple food in order to enjoy a good 

living life, or to live a luxurious life that makes him experiences a 

romantic supper looking at Golden Gate in a June twilight. So we 

translated it like this.  

ٍيٍئب ثبىحت فً ميٍف٘سٍّب ٍْضال ٍِ طبثق ٗاحذ قذ اسزغيٍذ اىفشطخ ٍغ ٕنزا أى٘اُ صإٍخ ألسسٌ 

ٗاقفب ػيى أطاله  ىٍؼٍش حٍبح مشٌَخٍٗغ طقس جٍَو ػيى ٍذاس اىسْخ ٌأرً م٘سغشٗف قذٍب 

ٍِ اىج٘اثخ اىزٕجٍخ ػْذ اىَغٍت فً شٖش حضٌشاُ... ٍٗب إىى رىل.  قبدٍب شٍٗبّسٍخ اىحت ٗاى    

8- Young Harden was very similar to the Red Queen. 

In literal translation:  

ىَينخ اىحَشاء.مثٍش اىشجٔ ثبٕبسدٌِ مبُ اىشبة   

The expression ―Red Queen‖ provides the sense of anger that Cogsrove 

feels about his uncle. In this way, the translator has opted for a 

metaphoric translation as follows:  

ٕبسدٌِ غبضجب ً جذاً . اىشبة مبُ   

4. Conclusion:  

The data of the study were qualitatively analyzed by adopting the 

contributions of M.B. Dagut‘s article, ―Can Metaphor be translated, to 

the actual act of translating between two languages that are culturally 

distant, such as Arabic and English. 

Modern scholars combine the metaphorical structures of thought and 

language and develop a category of metaphorical patterns. Each pattern 

has unique characteristics. However, it is sufficient to group those 

patterns into the two common categories, primary and compound 

metaphors. Such categorizations will help translators to understand the 
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relationships between the lexical units constructing the metaphorical 

meaning in the SL, and to find their appropriate counterparts in the TL in 

order to achieve a fuller equivalent metaphoric translation. 

As the study approaches the issue of metaphor in translation. It is 

important to reflect the two above-stated contributions in handling the 

subject of metaphor in translation. In terms of classification, Dagut 

criticizes Newmark‘s categories of metaphor ―original‖ or ―live‖ and 

―dead‖ or ―permanent‖ for being too general and confusing for 

understanding and translating metaphor. He agrees with Newmark that 

only ―proper‖ metaphor (Newmark calls it ―original‖ or ―live‖) can be 

considered as a metaphor. But in regard to what Newmark calls ―dead‖ 

or ―permanent‖ metaphors, Dagut believes that they are not actually 

metaphors but sort of polyseme or idioms. 

The most common way of translating standard metaphors is to produce 

the SL image in the TL. However, other ways of rendering this type of 

metaphor to the TL such as reducing it to sense (which will result in the 

addition or the omission of some parts and will consequently influence 

the emotive force of the metaphor) or translating it to simile plus sense 

are also possible. 

The study presents the examples of metaphors in the short story ―the 

I.O.U‖ by applying the theories and strategies discussed throughout the 

study. One may conclude that when the socio-cultural experience is 

expressed metaphorically, more than one process can be identified: an 

explicit process used metaphorically versus an implicit one. In such 

cases, the translators may adhere to the explicit process along with its 

participants and circumstances, providing that the target language allow 

them to do so. Alternatively, they may well try their hands at figuring out 

the implicit idea meant by the writer. 
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