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 أهذاف ولىاعذ انُشش
 ؤَضاٝ اليكغ  

ً
: ؤوال  

  .ٖام بىظه الٗلمي البدض خغ٦ت حصجُ٘.  1

  .     الجضًض بياٞت بلى  اإلاسخلٟت اإلاُاصًً في الٗلمي البدض زال٫ مً الؿعي.  2

  .جىنُاتها وؤَم ملخهاتها ووكغ الٗلمُت بالضعاؾاث واإلاغجبُت الٗلمُت واإلاىخضًاث اإلااجمغاث مخابٗت.3 

  وطل٪ اإلاسخلٟت الٗلىم مجاالث في مىا٢كتها جمذ التي الٗلمُت الغؾاثل ملخهاث وكغ.4
ً
٣ا  للٓغوٝ ٞو

  اإلاخاخت وؤلام٩اهاث

 
ً
.٢ىاٖض اليكغ باإلاجلت : زاهُا  

ت الٗغبُت باللٛخحن ألابدار اإلاجلت جيكغ .1 ت اللٛت بدض ٨ًىن  ؤن ٖلى والاهجلحًز   الاهجلحًز
ً
 بملخو ممخىبا

  .الٗغبُت باللٛت

  ٨ًىن  وؤال آزغ م٩ان في لليكغ ٢بل ؤو وكٍغ ٢ضجم ٨ًىن  ؤال البدض في ٌكتٍر .2
ً
 ٖلمُت ؤَغوخت مً مؿخال

  .الضعاؾت ؤو البدض لهاخب

  البدض ٨ًىن  ؤن ًجب .3
ً
  البدض مغاظٗت ًخم وؤن  ومجهجي ٖلمي وبإؾلىب واضخت بلٛت م٨خىبا

ً
ا  ٢بل مً لٍٛى

ض ال وؤن اللٛت ٖلم في مخسهو   اإلاغاظ٘ و٢اثمت والجضاو٫  الغؾىم طل٪ في بما نٟدت 25 ًٖ نٟداجه ٖضص جٍؼ

٣ا نٟداث 10 ًٖ ٣ًل وال   .باإلاجلت اإلاىيٕى للترجِب ٞو

  ٨ًىن  ؤن ًـــــــجب الـــــبدض    .4
ً
 ( ؾم 6  ) ٖـلـــىي  وبهامل مـــٟغصة بمؿـــاٞــاث ) A 4 ) ؤبٌُ وع١ ٖــلـــى مُبىٖا

امل ( 6.5 ) وؾٟلي   (.4.5 ) وؤٌؿغ ؤًمً َو

 .16 الٟغعي والٗىىان  ،18 الغثِس ي الٗىىان وهمِ   ،14 وهمِ    Arab Simple ال٨خابت زِ ٨ًىن  ؤن .5

 .واخضة مغة(( Tab ))ال٣ٟغاث بضاًت مؿاٞت جغ٥ .6

 .Word ٖلي(( 1.5 ))والؿُغ الؿُغ بحن اإلاؿاٞت ج٨ىن  .7

لى مؿخ٣لت وع٢ت ٖلى مىيىٖه ؤو ٣ِٞ البدض ٖىىان ٨ًىن  ؤن ًجب .8  ؤؾماء ؤو اؾم ٨ًخب ؤزغي  وع٢ت  ٖو

جهم البدض ؤصخاب ؤو ناخب ىاٍو    .وازخهاناتهم ٖو

  وطل٪  End Note   البدض   آزغ في مؿلؿلت بإع٢ام جغص ؤن ًجب الهىامل .9
ً
٣ا  .وعوصَا لترجِب ٞو

 وجىز٤ُ واإلاهُلخاث الٗغى ؤؾلىب خُض مً وق٩لُاجه و٢ىاٖضٍ الٗلمي البدض بإنى٫  الخ٣ُض ًجب .01

ا ٧املت بُاهاث في واإلاغاظ٘ اإلاهاصع  . ليكَغ

غوى مغاظٗاث و٦ظل٪ والضعاؾاث للبدىر والى٣ضًت الٗلمُت اإلاغاظٗاث اإلاجلت جيكغ .11  طاث ال٨خب ٖو

ت ال٣ُمت   .وهخاثجها الٗلمُت والىضواث اإلااجمغاث وزاث٤ اإلاجلت جيكغ ٦ما والش٣اُٞت والٗلمُت ال٨ٍٟغ

ا ألصخابها ًد٤ ال للمجلت اإلا٣ضمت ألابدار .21   .ؤزغي  مجلت ؤي في وكَغ
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م والخبرة الازخهام طوي  مً اإلاد٨محن مً ازىحن ٖلى ٖغيها ًخم للمجلت اإلا٣ضمت البدىر.13  َُئت وجسخاَع

غ   الخدٍغ
ً
ا   .ؾٍغ

14.ً ً 18 بسِ ألابدار ٖىاٍو ىاٍو ً اإلاالٟحن ٖو ُت الغثِؿت والٗىاٍو ً والٟٖغ ىاٍو  الجضاو٫  و ألاق٩ا٫ ٖو

  .16 حجم و صا٦ً بسِ ج٨ىن  ؤن ًجب

Word أو أي برنامج آخر   بغهامج باؾخسضام حٗض ؤن ًجب : الخىيُدُت والغؾىماث ألاق٩ا٫.15

  وجغ٢م مٗه ًخىا٤ٞ 
ً
خم بالبدض اإلاىاؾبت ٧اجهااؤم في وجىي٘ حؿلؿلُا  ؤن ٖلى بإع٢امها الىو في بلحها الغظٕى ٍو

تر٥ اإلاُلىب ًٖ ومٗبرة واضخت ألاق٩ا٫ ج٨ىن   الؿاب٤ والىو الجضاو٫  ؤو ألاق٩ا٫ بحن( ؾُغ)  ٞغاٙ ٍو

  .لها والالخ٤

  .ٖضمه   مً لليكغ نالخُتها ًٖ الىٓغ بٌٛ بلحها اإلا٣ضمت الٗلمُت البدىر في بد٣ها اإلاجلت جدخٟٔ.16

م بظغاءاث بجمام ٞىع  ٢بىله ٖضم ؤو لليكغ بدشه ب٣بى٫  الباخض بةقٗاع اإلاجلت جلتزم.17   .الخ٣ٍى

  . الجامٗت مجلت هٓغ وظهت جمشل وال ؤصخابها عؤي ًٖ بال حٗبر ال اإلاجلت في جيكغ التي آلاعاء ٧ل.18

  البدىر وكغ في بد٣ها  اإلاجلت جدخٟٔ. 19  
ً
٣ا   .الخانت لٓغوٞها ٞو

  طل٪ ًخم  وبهما باإلاجلت البدىر جغجِب في الباخض وبم٩اهُاث البدض ل٣ُمت ٖال٢ت ال.20
ً
٣ا  مُٗىت لخ٣ؿُماث ٞو

ش بالخسههاث جخٗل٤   .البدىر وعوص وجاٍع

 
 
 

****  
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ـ الجامٗـــي  صٖــــىة بلي ؤًٖاء َُئت الخضَع

 

ـ           جـــــــضٖـــــــــــى،،، مجلت الجامٗت ؤلازىة ؤًٖاء َُئت الخضَع

ة للمؿاَمت في ـ ٧اٝاللُبُت والجامٗاثة الجبل الٛغبي ٕبجام

ة ـــــــــن زال٫ ٦خاباتهم الٗلمُت الغنحنـــــــجُٟٗل َضٍ اإلاجلت الىاقئت م

غ الٗمليــــــــــــ٫ جِــــــواإلابخ٨غة ألط اث ــــــ٫ الجام٘ـــــــــة صارــــــــــــــــــــة الخٗلُميــــــــــــــٍو

ة ـــــــــص في َظٍ ال٣إل الٗلميــــــــصاص الكباب الهإـــــــــاء وبٕـــــة وبًـــــاللُبي

اء ٞاٖلحن في مجخمٗهم لترؾُش ؤؾـ و٢ُم البدض ــــل٨ُىهىا ؤٌٖ

.ةـــــصوعٍت الٗلميـــــصٍ ا٫ـــــٌ بحن ٢غاء ٌـــــــي وؤنى٫ ـــــــــالٗلم  

 في مسخل٠ الازخهاناث ٧اٞت والضعاؾاث الخىر             بن 

حي ؾخهل بلي اإلاجلت ؾخ٨ىن مىي٘ ج٣ضًغ واخترام وؾخيكغ ـــــــــــا٫

.ة ـــــــــــــــــــــجباٖا وو٣ٞا لًىابِ و٢ىاٖض اليكغ باإلاجل  

 

 

ــغـــــــــــغي ـــــــغة الخذــــــــؤؾـ  
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 خصبئص املزهب املبنكٍ يٍ حُث األصىل 
ظمٗت مؿٗىص ؾالم اإلاىا٫ . ص   

   ٧لُت آلاصاب بؼواعة                                                                                                                    

: م٣ضمــت

 ، 
ً
     ًدخل اإلاظَب اإلاال٩ي اإلاغجبت الٗلُا واإلا٣ام ألاؾمى بحن اإلاظاَب ال٣ٟهُت اإلاخبٗت، ٞهى ؤصخها ؤنىال

ا  ا مغوهت ووا٢ُٗت، وؤ٢غبها لخُاة الىاؽ ، وؤ٦ثَر  وؤقملها ٢ىاٖضا ، وؤوؾٗها م٣انضا ، وؤ٦ثَر
ً
ا ٞغوٖا وؤ٦ثَر

ظا ؤمغ قهض به اإلاىهٟىن مً مسخل٠ اإلاظاَب  باجٗهم، َو .  مالءمت لُٟغتهم َو

ٗت وظض ؤنى٫ مال٪ وؤَل اإلاضًىت ؤصر  :"  (1)     ٣ًى٫ ابً جُمُت  ومً جضبغ ؤنى٫ ؤلاؾالم و٢ىاٖض الكَغ

٣ى٫ الظَبي ( 2"ألانى٫ وال٣ىاٖض  ، ( 4)" وب٩ل خا٫ ٞةلى ٣ٞه مال٪ اإلاىخهى ، ٞٗامت آعاثه مؿضصة : " ( 3) ، ٍو

٣ى٫ ابً ٖبض البر ٞمً ا٢خهغ ٖلى ٖلم بمام واخض وخٟٔ ما ٧ان ٖىضٍ مً ؾجن و و٠٢ ٖلى ٚغيه  : " (5)ٍو

والازخُاع له ؤن ًجٗل بمامه في ... وم٣هضٍ في الٟخىي خهل ٖلى ههِب مً الٗلم وخٔ مىه خؿً نالر 

. (6)"طل٪ بمام ؤَل اإلاضًىت صاع الهجغة ومٗضن الؿىت

غة  ٣ى٫ مدمض ؤبى َػ حن ؤهه مظَب الخُاة وؤلاخُاء ٢ض ازخبٍر الٗلماء في ٖهىع : "      ٍو بها لى٣غ ٚحر مجاٞػ

 لهم في ٧ل ما ًدخاظىن 
ً
مسخلٟت ، ٞاحؿ٘ إلاكا٧لهم ، وازخبٍر ٖلماء ال٣اهىن في ٖهغها الخايغ ٩ٞان مؿٟٗا

ج  بلُه مً ٖالط ، وبها وؿىض طل٪ بلى مجتهضًه و٦ثرة ؤنىله وهٕى ألانى٫ التي ؤ٦ثر مجها وؾُُغث ٖلى الخسٍغ

.  (  7)" ُٞه 

ؾبب الازخُاع 

ا وههىنها ، بال ؤن اظتهاصاث ٣ٞهائها في ٞهم  ٗت ؤلاؾالمُت واخضة في مهاصَع ب ُٞه ؤن الكَغ      مما ال ٍع

الىهىم وجُب٣ُها مخباًىت ، ٩ٞل ظهض هاب٘ مً م٨ىهاث شخهُت ناخبه ، وخضوص مضع٧اجه الظَىُت ، 

م٨ً ، وبىاء ٖلى طل٪ ٣ٞض اهُب٘ ٧ل مظَب ٣ٞهي ببٌٗ الخهاثو والؿماث التي محزجه ًٖ ٚحٍر  ٍو

ال٣ى٫ بن اإلاظَب اإلاال٩ي ا٦دؿب ممحزاث مغصَا بلى احؿإ الغ٢ٗت اإلا٩اهُت التي اهدكغ ٞحها بًٟل ظهىص 

 ل٨ثرة 
ً
ٖلماثه ، ٩ٞان مً زمغة طل٪ الاهدكاع ٦ثرة الخُب٣ُاث الٗملُت وجىؾُ٘ ٢اٖضة الٟغوٕ ال٣ٟهُت ، هٓغا

اإلاجتهضًً ُٞه وجىٕى ألا٢الُم التي ٌِٗكىن ٞحها و٢ض اؾخٟاص اإلاال٨ُت مً َظا الثراء اإلاخٗضص الجىاهب في 

اصة همى اإلاظَب ألامغ الظي ًضٖى بلى الخضًض ًٖ زهاثو اإلاظَب مً خُض ألانى٫  . ٍػ

ً َما  :     و٢ض ٨ًىن مً اإلاىاؾب ـ ٢بل الخضًض ًٖ َظا اإلاىيٕى ـ الخىبُه بلى ؤمٍغ

ؤن الخضًض في َظا اإلاىيٕى لً ٨ًىن ًٖ ظملت ألانى٫ التي بني ٖلحها اإلاظَب اإلاال٩ي ، وبهما :     ألاو٫ 

.     بهه اهٟغص بها: ؾُدىاو٫ مجها ألانى٫ التي ٢ُل ٖجها 
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ؤن الخضًض لً ٌكمل جل٪ ألانى٫ مً خُض حجُتها ؛ ألن مجا٫ طل٪ ٦خب ألانى٫، وبهما :      الشاوي 

ٟها ختى ًخضر اإلاغاص بها ، ومً زم الخٗغى إلاؿإلت الاهٟغاص بها ، بمٗنى َل اهٟغص  ؾُدىاولها مً خُض حٍٗغ

ا صون ٚحٍر مً اإلاظاَب ؤو ال ؟ ألن طل٪ َى ألاوؿب للبدض  .  اإلاظَب اإلاال٩ي باٖخباَع

 ؤو ؤن ٚحٍر مً اإلاظاَب قاع٦ه في ألازظ بها ؟ 
ً
ل اهٟغص بها اإلاظَب اإلاال٩ي ٞٗال      ٞما هي َظٍ ألانى٫ ؟ َو

:   ولئلظابت ًٖ طل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ 

ظٍ ألانى٫ هي  ا، َو     بن ألانىلُحن ًظ٦غون زالزت ؤنى٫ ٣ًىلىن بهه ًيؿب بلى مال٪ الاهٟغاص بها صون ٚحَر

 وؾ٨ُىن الخضًض ًٖ َظٍ الشالزت بص يء مً (8)ٖمل ؤَل اإلاضًىت، واإلاهالر اإلاغؾلت، وؾض الظعاج٘ : 

:  الخٟهُل في زالزت مُالب ٖلى الىدى الخالي 

. ال٣ى٫ باهٟغاص اإلاال٨ُت باٖخباع ٖمل ؤَل اإلاضًىت :  اإلاُلب ألاو٫ 

. ال٣ى٫ باهٟغاص اإلاال٨ُت باٖخباع اإلاهالر اإلاغؾلت : اإلاُلب الشاوي 

. ال٣ى٫ باهٟغاص اإلاال٨ُت بالٗمل بؿض الظعاج٘ : اإلاُلب الشالض 

ىه  غ البدض وج٨ٍى ٘ :      ومً ظملت اإلاهاصع التي ؾإؾخٗحن بها في جٍُى الضلُل ألاو٫ مً مهاصع الدكَغ

جها بدى٫ هللا في َىامل البدض  ،  ؤلاؾالمي ، و٦خب ال٣ٟه وؤنىله  ومٗاظم اللٛت الٗغبُت  التي ؾِخم جضٍو

: ال٣ى٫ باهٟغاص اإلاال٨ُت باٖخباع ٖمل ؤَل اإلاضًىت : اإلاُلب ألاو٫ 

 ، وكد خاٌو     
ً
فا  ؤهً ال ججد لهم فُه حػٍس

ّ
  زغم هثرة خدًث ألاضىلُين اإلاخلدمين غً َرا بال

ىشف غمىغه ، فػسفه بإهه  ما اجفم غلُه : " بػؼ الباخثين وغؼ حػٍسف له ًددد ؤؾسافه ٍو

 
ً
 ؤم احتهادا

ً
م في شمً مخطىص طىاء ؤوان طىدٍ هلال  ( 9)" الػلماء والفػالء باإلادًىت ولهم ؤو ؤهثَر

ً فُه وؤنهم       فالخػٍسف هشف واضح غً اإلاساد بػمل ؤَل اإلادًىت ، ففُه جددًد للمػخبًر

 بل لى كاٌ به 
ً
 اغخباز غملهم ال ٌشترؽ له غىد مالً اجفاكهم حمُػا

ً
الػلماء والفػالء ، وفُه ؤًػا

 ، وفُه بشازة بلى ؤن غملهم اإلاػخبر مسجبـ بفترة مددودة غىد مالً ، وفُه 
ً
م ليان مػخبرا ؤهثَر

 
ً
 وكد ًيىن احتهادا

ً
. هرلً جلظُم إلحماغهم مً حهت مظدىدٍ ، وؤهه كد ًيىن هلال

ياد ًخفم ألاضىلُــىن غلــى ؤن اغخباز غمل ؤَل اإلادًىت حجت خاٌص بمالً   ـ زخمه هللا ـ بال ؤن (10) ٍو

البػؼ فهمىا مً هالم مالً ـ زخمه هللا ـ في زطالخه بلى اللُث بً طػد ؤن غمل ؤَل اإلادًىت مً 

:  خُث مظدىدٍ هىغان 

.       ـ هىع مظدىدٍ الىلل اإلاخىاجس ، فهرا حجت غىد حمُؼ الػلماء ، وال ًيبغي ألخد ؤن ًخالف فُه 
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، غلى  ( 11)     ـ وهىع مظدىدٍ الاحتهاد فهرا َى الري وكؼ فُه الخالف بين مالً وغيٍر مً الػلماء 

 مً ًسي ؤن مالياـ زخمه هللا ـ ال ًسي حجُت َرا الىىع مً الػمل وبهما 
ً
ؤن مً َاالء الػلماء ؤًػا

ذلً في هظٍس كٌى وظبه بلُه مً ال مػسفت له بإضىله ، وممً ذَب بلى َرا السؤي ؤلامام الباجي 
وكد ذَب ممً ًيخدل مرَب مالً ـ زخمه هللا ـ ممً لم ًمػً الىظس في َرا : "  خُث ًلٌى (12

له الاحتهاد وبه كاٌ ؤهثر اإلاغازبت    ( 13"الباب بلى ؤن بحماع ؤَل اإلادًىت حجت فُما ؾٍس
ً
: ، وكاٌ ؤًػا

له الاحتهاد حجت "  م وال وحه ؤن بحماع ؤَل اإلادًىت في ما ؾٍس غلى ؤهه لم ًدفظ غىه مً ؾٍس

.   14" غىدٍ 

     وبىاء غلى َرا اللٌى فال ًيىن مالً ـ زخمه هللا ـ كد اهفسد باغخباز هىع مً ؤهىاع غمل ؤَل 

:  اإلادًىت ، مً حهت مظدىدٍ ، فُدطل غىدها في َرٍ اإلاظإلت زؤًان 

له الاحتهاد حجت لم ًلل به ؤخد  .        ـ زؤي ًسي ؤن اغخباز غمل ؤَل اإلادًىت فُما ؾٍس

      ـ وزؤي ًسي ؤن غمل ؤَل اإلادًىت حجت غىد مالً ، ولىً ؤصحاب َرا السؤي اخخلفىا ، َل 

اهفسد َى برلً دون غيٍر ، ؤو ؤن غيٍر كد وافله في اغخباٍز ؟  

 كد اهفسد باغخباٍز ، وذَب بػػهم بلى ؤهه بهما اهفسد باغخباز 
ً
     فرَب غالبُتهم بلى ؤن ماليا

.  غملهم الري مظدىدٍ الاحتهاد 

 لم ًىفسد غً ألاثمت في اغخباز غمل ؤَل اإلادًىت بش يء ، وبهما اإلاػخبر 
ً
     وذَب الباجي بلى ؤن ماليا

غىدٍ غملهم اإلاظدىد بلى الىلل دون ما وان مظدىدٍ الاحتهاد ، وبالخالي فال ًيىن مالً كد اهفسد 

.  غً ألاثمت باغخباز غمل ؤَل اإلادًىت حجت 

 ـ زخمه هللا ـ كد اهفسد غً ألاثمت باغخباز 
ً
     والسؤي ألاولى باللبٌى َى صحت السؤي اللاثل بإن ماليا

غمل ؤَل اإلادًىت الري مظدىدٍ الاحتهاد ، وؤما ما وان مظدىدٍ الىلل فيلهم مخفلىن غلى اغخباٍز 

د ذلً ما ًلي  ٍا :  ، ٍو

 
ً
ؤن ما وان مظدىدٍ الىلل مً بحماع ؤَل اإلادًىت اإلالطىد به غىد اإلاالىُت اإلاخىاجس ، :      ؤوال

لٌى 15" بحماع ؤَل اإلادًىت غىدٍ مً حهت الىلل حجت ججسي مجسي اإلاخىاجس : " ًلٌى ابً زشد  ، ٍو

م الىلل والحياًت : " اللاض ي غُاع  فاغلمىا ؤن بحماع ؤَل اإلادًىت غلى غسبين ؛ غسب مً ؾٍس

الري جإثٍس اليافت غً اليافت ، فهرا الىىع مً بحماغهم حجت ًلصم اإلاطير بلُه ، فةن َرا الىلل 

 .  16" مدلم مػلىم مىحب للػلم اللؿعي فال ًترن إلاا جىحبه غلبت الظىىن 
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باغخباز   ، ومً ثم فال ًيىن مالً كد اهفسد17     ومً اإلاػلىم ؤن اإلاخىاجس حجت غىد حمُؼ الػلماء 

َرا الىىع ، بل بن غيٍر مً الػلماء كد شازهه في اغخباٍز ، ومما ًاهد َرا زحىع ؤبي ًىطف بلى 

زؤي مالً في اإلاظاثل التي خاحه فيها 
.  ، وبهرا ًخدلم السد غلى الرًً ًلىلىن باهفسادٍ باغخباٍز  18

 
ً
ما وان مظدىدٍ الاحتهاد مً غمل ؤَل اإلادًىت حجت غىد مالً ، ًدٌ لرلً كٌى ؤن :      زاهُا

مالً هفظه في زطالخه بلى اللُث بً طػد ـ زخمه هللا ـ بػد ما بين فػل اإلادًىت وؤن اإلاسحؼ في 

ثم كام مً بػدٍ ؤجبؼ الىاض له مً ؤمخه ممً ولي ألامس "  وان بلُه ، ألاخيام في غهد زطٌى هللا 

مً بػدٍ ، فما هٌص بهم مما غلمىا ؤهفرٍو ، وما لم ًىً غىدَم فُه غلم طإلىا غىه ، ثم ؤخروا 

 غيٍر 
ً
بإكىي ما وحدوا في ذلً في احتهادَم وخداثت غهدَم ، وبن خالفهم مخالف ، ؤو كاٌ ؤمسا

سن كىله ، وغمل بغيٍر 
ُ
 به لم ؤزي ألخد ... ؤكىي مىه وؤولى ج

ً
 مػمىال

ً
فةذا وان ألامس باإلادًىت ظاَسا

.  18... " خالفه 

     ففي َرٍ الجمل داللت واضحت غلى ؤن مً غمل ؤَل اإلادًىت ما وان مطدٍز الاحتهاد ، وؤهه 

.  حجت غىد مالً ـ زخمه هللا 

فما هٌص بهم مما غلمىا ؤهفرٍو ، وما لم ًىً غىدَم فُه غلم طإلىا غىه، ثم ؤخروا : "      فلىله 

، ًدٌ غلى ؤن مً غمل ؤَل اإلادًىت ما وان مظدىدٍ الىلل " بإكىي ما وحدوا في ذلً في احتهادَم 

.  ، ومىه ما وان مطدٍز الاحتهاد 

سن كىله ، وغمل بغيٍر : "      وكىله 
ُ
 غيٍر ؤكىي مىه وؤولى ج

ً
... وبن خالفهم مخالف ، ؤو كاٌ ؤمسا

 به لم ؤزي ألخد خالفه 
ً
 مػمىال

ً
ًدٌ غلى ؤن غمل ؤَل اإلادًىت حجت " فةذا وان ألامس باإلادًىت ظاَسا

. غىدٍ ، طىاًء ؤوان مطدٍز الىلل ؤو الاحتهاد 

ىلل غىه اغخباز غمل ؤَل اإلادًىت الري مطدٍز  ًُ  لم 
ً
     وبهرا ًخدلم السد غلى مً ًسي ؤن ماليا

.   الاحتهاد 

: ال٣ى٫ باهٟغاص اإلاظَب اإلاال٩ي باٖخباع اإلاهالر اإلاغؾلت :اإلاُلب الشاوي 

      
ً
 ومػنًى ، فهي مطدز بمػنى الطالح ، ؤو هي اطم للىاخدة مً : اإلاطلحت لغت

ً
واإلاىفػت وشها

.   19اإلاطالح 

ى ؤلاؾالق :      واإلاسطلت  .   19وغدم الخلُُد  (ؤلاَماٌ  )هي مً ؤلازطاٌ َو
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اإلاطلحت التي ؤَملها الشازع ، فلم ًدٌ دلُل : فةن اإلاساد بها غىد ألاضىلُين :      ؤما في الاضؿالح 

ػت ؤلاطالمُت  ا ؤو بلغائها بخطىضها ، مؼ دخىلها في ملاضد الشَس  20. غلى اغخباَز

 باإلاىاطب اإلاسطل 
ً
 وذلً باغخباز حاهب الىضف 21     وكد ٌػبر غنها بػؼ ألاضىلُين ؤخُاها

م جلً اإلاطلحت  .  اإلاىاطب الري اطخىحب جسجِب الحىم غلُه جدلُّ

 ، مساغاة لػملُت بىاء الحىم غلى الىضف 22     وكد ٌػبر غىه البػؼ باالطخطالح ؤو الاطخدالٌ 

اإلاىاطب ؤو اإلاطلحت ، هما ؤن الرًً غبروا غنها باإلاطلحت اإلاسطلت زاغىا في الدظمُت حاهب 

.  23اإلاطلحت اإلاترجبت غلى الحىم 

ا ومً  ا غً غيَر      وكد جػمً الخػٍسف مجمىغت مً اللُىد وافُت لػبـ َرٍ اإلاظإلت وجمُيَز

:  َرٍ اللُىد 

.       وىنها داخلت في ملاضد الشسع ، وبه جخسج ول مطلحت غير داخلت فُه 

خسج برلً ما شهد له الشسع   ، ٍو
ً
     وىنها لم ٌشهد لها بخطىضها دلُل مً الشسع اغخبازا

 للىظ غلى الػلت 
ً
باالغخباز مً اإلاطالح ، بىظ ، ؤو بحماع ، طىاًء ؤوان الىظ ؤو ؤلاحماع مخػمىا

مً وزود الىظ ؤو ؤلاحماع ببىاء الحىم غلى  (الػلت )ؤم غسف اغخباز جلً اإلاطلحت   (اإلاطلحت  )

.  وفلها 

     وىنها لم ٌشهد لها دلُل مً الشسع بخطىضها بلغاًء ، وبه ًخسج ما شهد له الشسع مً 

.  24اإلاطالح باإللغاء طىاًء ؤواهذ جلً الشهادة بىاطؿت هظ ؤم بىاطؿت بحماع ؤو كُاض صحُذ 

     وبػد ؤن غسفىا اإلاساد باإلاطلحت اإلاسطلت غىد الػلماء بلي ؤن وػسف َل اهفسد اإلارَب اإلااليي 

ا ؤو ال ؟   باغخباَز

 ـ زخمه هللا ـ اهفسد باغخباز 
ً
     ًسي بػؼ الػلمــاء مً غير اإلاالىُت وبػؼ غلماء اإلاالىُت ؤن ماليا

 .  25اإلاطالح اإلاسطلت 

سي اللسافي   ـ زخمه هللا ـ لم ًىفسد بها ، وبهما ؤخر بها غيٍر مً 26     ٍو
ً
 وبػؼ اإلاالىُت ؤن ماليا

  27الػلماء 

 
ً
 اهفسد بها ، وؤخُاها

ً
 ًرهس ؤن ماليا

ً
ان فلد اغؿسب زؤًه في اإلاظإلت ، فإخُاها      وؤما ضاخب البَر

 ؤخر بها 
ً
.  28ًرهس ؤن الشافعي ؤًػا

 :  29     وذهس الشاؾبي فيها ؤزبػت ؤكىاٌ 
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 ما لم حظدىد بلى ؤضل ثابذ ، فةن اطدىدث بلى ؤضل ثابذ فهي : ألاو٫      
ً
غدم اللٌى بها مؿللا

.  اللُاض 

ت كؿػُت : الشاوي       ا ، وطىاًء ؤواهذ غسوٍز  طىاء ؤواهذ في الػباداث ؤم في غيَر
ً
اللٌى بها مؿللا

ى مرَب مالً زخمه هللا  .  ولُت ؤم لِظذ هرلً َو

ى كٌى الشافعي ـ زخمه هللا ـ ومػظم :الشالض        اللٌى بها بشسؽ اللسب مً ألاضٌى الثابخت ، َو

.  الحىفُه 

ت كؿػُت :الغاب٘         .  اللٌى بها بن واهذ غسوٍز

 ـ زخمه هللا ـ لم ًىفسد باغخباز 
ً
     ومً خالٌ آلازاء وألاكــىاٌ الظابلت ًمىً اللٌى بن ماليا

اإلاطالح اإلاسطلت ،ولىً البد مً جددًد غابـ اإلاطلحت اإلاسطلت غىدٍ؛ ألن غدم جددًدٍ َى الري 

.  طبب الخلـ في َرٍ اإلاظإلت فُما ًبدو 

 ًإخر باإلاطلحت اإلاسطلت 
ً
     للد اخخلفذ آزاء ألاضىلُين في َرٍ اإلاظإلت ، فرهس البػؼ ؤن ماليا

 ولى خالفذ الىطىص واللىاغد الشسغُت 
ً
.  30مؿللا

 غىه 
ً
ؤن ألاولى ؤن ًلاٌ غىه بهه ًإخر بها بذا واهذ في مسجبت :       وذهس ضاخب ؤلاخيام ؤًػا

.   31الػسوزة وواهذ ولُت وكؿػُت 

     هما هلل غىه ؤغلب ألاضىلُين مً اإلاالىُت ؤهه ًإخر بها متى واهذ مخطفت بالطفاث التي 

فها    32ذهسث غىد حػٍس

:       فهرٍ ثالثت آزاء في غابـ اإلاطلحت اإلاسطلت غىد مالً ، وهي 

 ولى خالفذ الىطىص واللىاغد الشسغُت 1    
ً
.   ـ ؤهه ًإخر بها مؿللا

ت وكؿػُت وولُت 2     .   ـ ؤهه ًإخر بها بذا واهذ غسوٍز

 ـ ؤهه ًإخر بها بذا لم ًىً لها شاَد باالغخباز وال باإللغاء بخطىضها وبن واهذ البد ؤن جيىن 3    

.  داخلت في كىاغد الشسع اليلُت 

     والري ٌػخد به اإلاالىُت مً َرٍ آلازاء َى السؤي الثالث منها اللاض ي باغخباز اإلاطالح اإلاسطلت 

را السؤي َى الري  بذا لم ًىً لها شاَد باالغخباز ؤو ؤلالغاء ، وواهذ داخلت في ملاضد الشسع ، َو

ػخبروهه السؤي ألاوفم بىهجه   .  33هلله ؤغلب اإلاالىُت غً بمامهم مالً َو
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 ـ زخمه هللا ـ ٌػخبر اإلاطلحت اإلاسطلت ختى ولى خالفذ الىطىص 
ً
     ؤما السؤي اللاثل بن ماليا

ول : واللىاغد الشسغُت ، فال ًخفى ما فُه مً جىاكؼ بذ ؤنهم ذَبىا بلى ؤن اإلاطلحت اإلاسطلت هي 

ا بخطىضها وبن واهذ البد ؤن جيىن داخلت جدذ  ا وال اغخباَز مطلحت لم ًسد غً الشازع بلغاَئ

ا بذا خالفذ الىطىص ؤو  فها، ثم ًرهسون غً مالً ؤهه ٌػخبَر كىاغد الشسع هما طبم في حػٍس

ا ًخطىز حػازغها مؼ الىطىص ؤو  ل اإلاطلحت اإلاسطلت خظب ما غسفَى اللىاغد الشسغُت، َو

اللىاغد الشسغُت ؟  

 بذ بن اإلاطلحت خُيئر ال جيىن مسطلت ، وبهما جيىن 
ً
     الحلُلت ؤن ذلً ال ًمىً جطىزٍ غلال

يىن الىالم غً اإلاطالح اإلالغاة ال غً اإلاطالح اإلاسطلت  .  ملغاة ، ٍو

     ولػل الظبب في وظبت اللٌى بلى مالً باإلفساؽ والاطترطاٌ في اغخباز اإلاطالح اإلاسطلت ًسحؼ 

:  بلى بػؼ الفخاوي التي هللذ غىه وهي 

 .  34     ؤهه كاٌ بجىاش غسب اإلاتهم ختى ًلس 

 . 35     ما هلل غىه مً كىله بجىاش كخل ثلث ألامت الطخطالح الثلثين 

  36     وهرلً بحاشجه مػاكبت ألاغىُاء بمطادزة ؤمىالهم زغاًت للمطلحت 

ا جلدًم اإلاطلحت غلى الىطىص  .       بلى غير ذلً مً الفخاوي اإلاإثىزة غً مالً التي ًيىن ظاََس

     فإما اللٌى بإهه ًجيز غسب اإلاتهم ختى ًلس فهرا ال جصح وظبخه بلُه ، بل اإلايظىب بلُه في 

ى غدم حىاش غسبه      37اإلادوهت خالفه َو

     ؤما ما ًيظب بلُه مً اللٌى بجىاش كخل ثلث ألامت الطخطالح الباقي فهى ؤمس ال جصح وظبخه 

 .  38بلُه هما ًلٌى ؤجباغه مً اإلاالىُت 

ص الػلىبت اإلاالُت في بػؼ الجىاًاث ، فةن الري ٌػسف غىه في ذلً ؤهه ال       وؤما كىله بخجٍى

ًجيٍز بال في خالت الغش خاضت ؛ بذ ؤفتى بإن الصغفسان اإلاغشىش بذا وحد غىد ضاخبه ، فةهه 

خطدق به غلى اإلاظاهُــً، كل ؤو هثر .  39ًاخر مىه غلىبت ٍو

 ؤن َرٍ الفخاوي صحُدت اليظبت إلاالً وؤن اغخمادٍ فيها وان غلى 
ً
     ثم بهه لى طلم حدال

اإلاطلحت ، فةن َرٍ اإلاطلحت ال ًمىً ؤن جيىن مسطلت ، وبهما هي خظب الاضؿالح ملغاة ، ومً 

 ـ زخمه هللا ـ ًجىش ألاخر 
ً
 لللٌى بإن ماليا

ً
ثم فال ًيىن وحىد مثل َرٍ الفخاوي وآلازاء مبرزا

.  باإلاطلحت اإلاسطلت ختى ولى خالفذ الىطىص واللىاغد إلاا فُه مً جىاكؼ 
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 اهفسد باغخباز اإلاطالح اإلاسطلت مظدىدٍ في ذلً ؤن ؤثمت اإلاراَب ال ٌػخبرونها 
ً
     واللٌى بإن ماليا

 ، بل جىدزج في الاطخدظان والػسف غىد ؤبي خىُفت ـ زخمه هللا ـ ، هما جىدزج 
ً
 مظخلال

ً
 فلهُا

ً
مطدزا

. في اللُاض غىد الشافعي وؤخمد ـ زخمهما هللا ـ

:  ال٣ى٫ باهٟغاص اإلاال٨ُت بالٗمل بؿض الظعاج٘ : اإلاُلب الشالض 

 
ً
     كبل الدخٌى في َرا اإلاىغىع طإحػسع وبطىزة مخخطسة بلى اإلاساد بظد الرزاجؼ لغت

 ختى ًدبين اإلالطىد منها 
ً
:  واضؿالخا

را َى اإلاػنى الاطمي له ، وؤما :      فإما الظد في اللغت  فُدٌ غلى الحاحص واإلااوؼ بين شِئين ، َو

ى اإلاساد َىا   .  40اإلاػنى اإلاطدزي فاإلاساد به فػل الظد َو

ػت ؤي جىطل بىطُلت  ػت وهي الىطُلت ، ًلاٌ جرزَّع فالن برَز ،  41     وؤما الرزاجؼ فهي حمؼ ذَز

را ؤلاؾالق َى اإلاساد َىا  .  َو

:       ؤما في اضؿالح ألاضىلُين فلها مػىُان 

را ؤلاؾالق َى       مػنى غام ٌشمل حمُؼ الرزاجؼ طىاًء واهذ ذزاجؼ مفخىخت ، ؤم مظدودة َو

 42"الؿسق اإلافػُت بلى اإلالاضد : الرزاجؼ : " الري ُغبر غىه بلىلهم

 ، 
ً
     هما ؤن لها مػنى خاص فهي جؿلم غلى ؤهىاع مػُىت مً الرزاجؼ وهي الرزاجؼ اإلاظدودة شسغا

را ؤلاؾالق َى الري غبر غىه باللٌى  خىضل بها بلى : الرزاجؼ : " َو ا ؤلاباخت ٍو ألاشُاء التي ظاََس

. 43" فػل اإلادظىز 

 بـ 
ً
ى ما ُغّبر غىه ؤًػا خىضل به بلى اإلادسم "      َو .   44" ما ظهٍس مباح ٍو

را ؤلاؾالق الخاص للرزاجؼ َى اإلاساد في َرا البدث ، فُيىن اإلاساد بذن بظد الرزاجؼ في       َو

ا ؤلاباخت ال لراتها و بهما ليىنها جفض ي بلى الفػل اإلادسم : الاضؿالح  .  مىؼ ألاشُاء التي ظاََس

را الىىع مً الرزاجؼ َى الري حسي فُه الخالف بين الػلماء َل ٌظد ؤو ًفخذ؟       َو

م بلى ؤن الرزاجؼ ثالثت ؤهىاع مً خُث الاجفاق غلى       ذَب اللسافي ومً جابػه مً اإلاالىُت وغيَر

:  45خىمها والاخخالف فُه 

     هىع اجفم الػلماء غلى طدٍ ، وذلً هدفس آلاباز في ؾسق اإلاظلمين ، وطب ألاضىام غىد مً 

.  ٌػلم مىه ؤهه بذا طمؼ طبها طب هللا حػالى 
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     وهىع مخفم غلى غدم طدٍ ، وذلً هصزاغت الػىب فةهه ال ًمىؼ مىه اجخاذ الخمس مىه ، 

.   والشسهت في طىنى الداز خشُت الصها 

     وهىع مخخلف فُه بين الػلماء ، فمنهم مً ًلٌى بظدٍ ، ومنهم مً ًلٌى بفخده ، ومً ذلً 

م  ا اإلاالىُت فيان كىلهم بظد الرزاجؼ ؤهثر مً غيَر .  بُىع آلاحاٌ ، فػخبَر

م مً فلهاء        ومما طبم ًمىً اللٌى بن اإلاالىُت لم ًىفسدوا بظد الرزاجؼ بل ؤخر بها غيَر

:  اإلاراَب ألاخسي ومً ذلً 

 .   46     ؤن الحىفُت هطىا غلى ؤن وطُلت الش يء حػؿي خىمه 

 كد ؤخروا به ، و َى غىدَم ؤمس وههي ، وألامس هىغان 
ً
:       وؤن الحىابلت ؤًػا

.   وطُلت بلى ملطىد الشاويملطىد لىفظه ، و : ؤخضَما     

ما ًيىن وطُلت بلى : ما ًيىن اإلاىهي غىه مفظدة في هفظه ، والثاوي : ؤخدَما :      والىهي هىغان 

 47مفظدة ، فظد الرزاجؼ اإلافػُت بلى الحسام ؤخد ؤزباع الخيلُف 

م كد اخخلفذ في اللٌى بظدَا وفخدها ، فاإلاسوي غً الشافعي ـ       وؤما الشافػُت فةن آزاَئ

زخمه هللا ـ في هخابه ألام َى اللٌى بفخدها 
 .  49 ، وغلى َرا السؤي طاز ؤغلب الشافػُت 48

     ومما الشً فُه ؤن الىاظس في فسوع فله مالً ـ زخمه هللا ـ ًظهس له بادت ذي بدء ؤن ؤلامام 

 مً ؤشهس ؤضٌى الاطخيباؽ الفلهي غىدٍ وغىد 
ً
 غلى طد الرزاجؼ وؤهه ٌػّد ؤضال

ً
 اغخمد هثيرا

ً
ماليا

ؤصحابه ، وال ًىاشع في ذلً ؤخد ، وبلًُ حملت مً ؤكىاٌ غلماء اإلاالىُت ، جدبين مً خاللها َرٍ 

:  الحلُلت 

 50"ذَب مالً ـ زخمه هللا ـ بلى اإلاىؼ مً الرزاجؼ : "      ًلٌى الباجي زخمه هللا ـ في بخيام الفطٌى 

لٌى ابً زشد ـ زخمه هللا ـ  في هخابه اإلالدماث  ومرَب مالً ـ زخمه هللا ـ : " ـ غً الرزاجؼ ـ :      ٍو

 51" اللػاء بها واإلاىؼ منها 

  :      وحاء في جفظير كىله حػالى 
َ
 َخاِيَغة

ْ
ذ

َ
اه

َ
ِخـــي ٧

َّل
ِت ال ْغٍَ

َ
٣

ْ
ًِ ال

َٖ ُهْم 
ْ
ل
َ
ْؾإ

َ
َبْدغِ  وا

ْ
َرٍ آلاًت : "   52ال

  53" ؤضل مً ؤضٌى بثباث الساجؼ التي اهفسد بها مالً وجابػه غليها ؤخمد في بػؼ زواًاجه 

 فُلٌى 
ً
را الشاؾبي ـ زخمه هللا ـ ًلسز ؤن الىظس في مأالث ألافػاٌ مػخبر وملطىد شسغا : "      َو

را ألاضل ًيبني غلُه كىاغد منها  مها مالً في ؤهثر ؤبىاب الفله : َو
ّ
.   54" كاغدة الرزاجؼ التي خى
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 كد ؤهثر الػمل بهرا ألاضل بلى دزحت ؤن اغخباز 
ً
     َرٍ الىلٌى وؤمثالها جثبذ بىغىح ؤن ماليا

.  الػمل به مً خطىضُاث مرَبت ، شإهه في ذلً هشإهه في اإلاطالح اإلاسطلت 

  

الخاجمت 

    وفي نهاًت َرا البدث ال ًمىىني ؤن ؤدعي خلٍى مً الىلظ ، وبدظبي ؤن الًيىن هلطا ماثسا ، 

:  وفي غػىهه طىدذ طىاهذ مما ًمىً وضفها بالىخاثج طإحمل ؤَمها طسدا كُما ًلي مً هلاؽ 

 ـ ؤن ماليا ـ زخمه هللا ـ كد اهفسد غً ألاثمت باغخباز غمل ؤَل اإلادًىت الري مظدىدٍ الاحتهاد ، 1    

. وؤما ما وان مظدىدٍ الىلل فيلهم مخفلىن غلى اغخباٍز 

.  ـ بن ما وان مظدىدٍ الاحتهاد مً غمل ؤَل اإلادًىت حجت غىد مالً 2    

.  ـ بن للمطلحت اإلاسطلت غىابـ غىد اإلاالىُت ليي ٌػخد بها غىدَم 3    

 ـ بن الري ٌػخد به اإلاالىُت في اإلاطالح اإلاسطلت َى السؤي اللاض ي باغخباز اإلاطالح اإلاسطلت بذا 4    

 باالغخباز ؤو ؤلالغاء ، وواهذ داخلت في ملاضد الشسع 
ً
.  لم ًىً شاَدا

 ـ بن ؤلامام مالً ـ زخمه هللا ـ اغخمد هثيرا غلى طد الرزاجؼ ، وؤهه ٌػد ؤضال مً ؤشهس ؤضٌى 5    

. الاطخيباؽ الفلهي غىدٍ وغىد ؤصحابه ، وال ًىاشع في ذلً ؤخد 
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 َىامل البدض
َى ؤخمض بً ٖبض الخلُم بً ٖبض الؿالم بً ؤبي ال٣اؾم بً جُمُت الخغاوي الضمك٣ي ، اإلاجتهض اإلاٟؿغ ٖني  .1

حر طل٪ جـ ؾىت  لم ال٨الم  ٚو ٣هه ٖو لل الخضًض ٞو ؛  (1/168 )الضعع ال٩امىت : اهٓغ .  َـ 728بالخضًض وزغّط ٖو

ي   .  َـ 1403 صاع ال٨خب الٗلمُت ن بحروث ، 1ٍ ( 520م )َب٣اث الخٟاّ للؿَُى

 .   ، مُبٗت ؤلامام ، مهغ 53صخت ؤنى٫ مظَب ؤَل اإلاضًىت البً جُمُت م  .2

ا  جىفي : َى مدمض بً ؤخمض بً ٖشمان الظَبي مدضر ماعر مً جألُٟه .3 حَر خضا٫ ٚو ؾحر ؤٖالم الىبالء ، ومحزان الٖا

 . م1987،ٖالم ال٨خب بحروث1،ٍ(3/55)َب٣اث الكاُٞٗت :اهٓغ. َـ748ؾىت 

 .  1413ٌ 9ماؾؿت الغؾالت ،بحروث ٍ ( 92 / 8 )ؾحر ؤٖالم الىبالء للظَبي  .4

 ٦شحرة مجها .5
ً
الخمهُض و الاؾدُٗاب وال٩افي ، : َى ؤبى ٖمغ ًىؾ٠ بً ٖبضهللا بً ٖبض البر قُش ٖلماء ألاهضلـ ؤل٠ ٦خبا

. م2007 1،م٨خبت الش٣اٞت ،ال٣اَغة، ٍ(1/389)شجغة الىىع : اهٓغ . َـ 463جىفي ؾىت 

ًله البً ٖبض البر  .6  .  م 2003 َـ ــ 1424 ، صاع ابً خؼم ، 1، ٍ ( 326 / 2 )ظام٘ بُان الٗلم ٞو

غة  م  .7   .383مال٪ ألبي َػ

 م ؛ 1999َـ ــ 1420 ،صاع ال٨خب الٗلمُـــت ،بحروث 1، ٍ ( 327 ، 162 / 2 )خاقُت الُٗاع ٖلى ظم٘ الجىام٘ : اهٓغ  .8

ني 1404 ، صاع ال٨خب الٗلمُت ، 1ٍ ( 167/ 4 )وؤلاخ٩ام لآلمضي  ان في ؤنى٫ ال٣ٟه للجٍى  4ٍ ( 873 / 2 ) َـ ؛ البَر

اء ، اإلاىهىعة ــ مهغ  َـ ــ 1411 صاع ال٨خب الٗلمُت ، 1ٍ ( 137/ 1 ) َـ ؛ ألاقباٍ والىٓاثغ للؿب٩ي 1418، صاع الٞى

 م ؛ الٗضة ألبي 1997 1418 صاع ال٨خب الٗلمُت ـ بحروث 1ٍ ( 3/357 ) م ؛ ٦ك٠ ألاؾغاع لٗالء الضًً البساعي 1991

اى 2ٍ ( 1142 / 4 )ٌٗلى  ت 426 ، 309م قغح جى٣ُذ الٟهى٫ لل٣غافي م 1990 َـ ـ 1410 الٍغ ٍغ  ، ٍ اإلا٨خبت ألاَػ

غة م  .    383للترار ال٣اَغة ؛ مال٪ ألبي َػ

 .  م2002َـ ـ  1422 ، مغ٦ؼ ػاًض للترار ـ ألامــــاعاث ،1 ، 463ٍاإلاظَب اإلاال٨ــــي إلادمض اإلاسخاع اإلاامــي ، م  .9

غ إلادمض ؤمحن  ( 357 / 3 )٦ك٠ ألاؾغاع: اهٓغ  .10 ٍ صاع ال٨ٟغ؛ قغح جى٣ُـــــذ  الٟهى٫  ( 104 / 3) ؛ جِؿحر الخدٍغ

ان 365 ؛ الخبهغة م 309لل٣غافي م ،  (131 /1) ؛ اإلادهـــى٫ البً الٗغبــي  (1142 / 4) ؛ الٗضة  (459 / 1 ) ؛ البَر

َـ ــ 1430 صاع الؿالم ال٣اَغة ، 3ٍ (1/259)م ؛ بعقاص الٟدى٫ للكى٧اوي 1999َـ 1420 ، البُاع١ ٖمان ـ ألاعصن 1ٍ

 .  م 2009

اب : اهٓغ  .11 اى ؛ ؤخ٩ام الٟهى٫ للباجي  ( 1235 / 3 )اإلاٗىهت لل٣اض ي ٖبض الَى ) ٍ م٨خبت هؼاع مهُٟي الباػ ، الٍغ

؛البُان والخدهُل البً (1/47)م ؛ جغجُـــــب اإلاضاع٥ 1995 َـ ــ 1415 ، صاع الٛغب ؤلاؾالمـــــــــي ، 2، ٍ ( 487 ـ 486 / 1

 / 2 ) م ؛ ؤٖالم اإلاى٢ٗحن البً ال٣ُم 1988َـ ــ 1408 ، صاع الٛغب ؤلاؾالمــــــي ، بحروث ــ لبىان 2ٍ  ( 332 / 17 )عقض 

 .  م 1996َـ ــ 1416 ، صاع ال٨خاب الٗغبي ، بحروث 1ٍ  ( 354

ؤخ٩ام الٟهى٫ في ؤخ٩ام ألانى٫ ، : َى ال٣اض ي ؤبى الىلُض الباجي، ال٣ُٟه الٗالم الخاٞٔ ، نى٠ ٦خبا ٦شحرة مجها .12

إ جىفي ؾىت    ( .291/ 1 )شجغة الىىع : اهٓغ .  َـ474وقغح اإلاَى

  ( . 489 ـ 488 / 1 )بخ٩ام الٟهى٫ في ؤخ٩ام ألانى٫  .13

  ( 491 / 1 )اإلاهضع الؿاب٤  .14

  ( . 481 / 3) ؛ اإلا٣ضماث  ( 332 / 17 )البُان والخدهُل  .15
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  ( . 47 / 1 )جغجِب اإلاضاع٥ 

 / 20) مجمـــٕى الٟخاوي   (1/260)؛ بعقــــــاص الٟدــــــى٫  (2/523) ؛ ٦ك٠ ألاؾغاع ( 32 / 1 )اإلا٣ضمــــــاث اإلامهضاث : اهٓغ  .16

 .  لُبُا 1425 207ٍ؛ الىؾُِ في ؤنى٫ ال٣ٟه لٗمغ مىلىص ٖبض الخمُض م (304

  ( . 49 / 1) ؛ جغجِب اإلاضاع٥  ( 490 ـ 489 / 1 )بخ٩ام الٟهى٫ : اهٓغ  .17

  ( . 42 ــ 41 / 1 )جغجِب اإلاضاع٥  .18

  . (نلر  ) ؛ ماصة 201 ــ 200؛ اإلاهباح اإلاىحر م ( 517 / 2 )لؿان الٗغب : اهٓغ  .19

  .(عؾل  ) ، ماصة 134؛ اإلاهباح اإلاىحر م  ( 285 / 11 )لؿان الٗغب  .20

 ؛ اإلادهى٫ 424َـ ؛ قغح جى٣ُذ الٟهى٫ م1413 ، ال٨خب الٗلمُت ، 1ٍ (173/ 1 )اإلاؿخهٟى للٛؼالي : اهٓغ  .21

اى ، 1ٍ ( 5/231 )للغاػي  غ (4/167 )َـ ؛ ؤلاخ٩ام لآلمضي 1400 ، ظامٗت مدمض بً ؾٗىص ، الٍغ / 4) ؛ جِؿحر الخدٍغ

 م ؛ الجىاَغ 2009َـ ـ 1430 صاع الٟاعو١ مهغ ـ اإلاىهىعة 1 275ٍ؛ مظ٦غة ؤنى٫ ال٣ٟه للكى٣ُُي م ( 249

 .  249الشمُىت للمكاٍ م 

به الؼخُلي  (4/167 )ؤلاخ٩ام لآلمضي : اهٓغ  .22  . م2005 صاع ال٨ٟغ صمك٤ 3، ٍ (2/35) ؛  ؤنى٫ ال٣ٟه لَى

ان  ( 173 / 1 )اإلاؿخهٟى : اهٓغ  .23   . 275؛ مظ٦غة ؤنى٫ ال٣ٟه م  ( 721 / 2) ؛ البَر

ي م : اهٓغ  .24 . م 1982 َـ ـ 1402 ، ماؾؿت الغؾالت ، 4 ، 329ٍيىابِ اإلاهلخت للبَى

ٟها  .25  . اهٓغ اإلاغاظ٘ الؿاب٣ت في حٍٗغ

ب الىنى٫ البً  ( 167 / 4) ؛ ؤلاخ٩ام لآلمضي  ( 285 / 2 )ظم٘ الجىام٘ اإلاُبـــــــــٕى م٘ قغح للمدلى : اهٓغ  .26 ؛ ج٣ٍغ

ـــ٘ للجالب 1990 َـ ـ 11410 149ٍمدمض ٖلى ٞغ٦ىؽ م: ظؼي جـ   صاع الٛغب ؤلاؾالمي 1ٍ (1/85 ) م ؛ الخٍٟغ

 .  َـ 1408

ـ بً ٖبض الغخمً اإلاٗغوٝ بال٣غافي مً مالٟاجه  .27 الظزحرة ، وؤلاخ٩ام في جمُحز الٟخاوي مً : َى ؤخمض بً بصَع

  ( .462 / 1) شجغة الىىع :اهٓغ  (َـ 684 )ألاخ٩ام جىفي ؾىت 
 .  1994، ٍ صاع الٛغب ؤلاؾالمــــي ـ بحروث  ( 152 / 1 ) ؛ الظزحرة لل٣غافي 424قغح جى٣ُذ الٟهى٫ م : اهٓغ  .28

ني  .29 ان للجٍى  ( .  873 ، 722 ، 721 / 2 )اهٓغ البَر

خهام للكاَبي : اهٓغ  .30   ( .6 / 3 )الٖا

  ( . 285 / 2 )ظم٘ الجىام٘ : اهٓغ  .31

  ( . 167 / 4 )ؤلاخ٩ام لآلمضي : اهٓغ  .32

ب الىنى٫ م 424قغح جى٣ُذ الٟهى٫ م : اهٓغ  .33  .  148 ؛ ج٣ٍغ

.   مغاظ٘ اإلاال٨ُت الؿاب٣ت : اهٓغ  .34

  ( . 285 / 2 )ظم٘ الجىام٘ : اهٓغ  .35

ان : اهٓغ  .36   ( . 733 / 2 )البَر

  ( . 783 / 2 )اإلاهضع الؿاب٤ : اهٓغ  .37

 .   م 2005 َـ ــ 1426، ٍ صاع الخضًض ، ال٣اَغة ،  ( 304 / 6 )اإلاضوهت : اهٓغ  .38

  . 278مظ٦غة ؤنى٫ ال٣ٟه للكى٣ُُي م : اهٓغ  .39
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خهام : اهٓغ : اهٓغ  .40   ( .27 / 3 )الٖا

 / 3 ) م ؛ لؿــــان الٗغب 1979 َـ ــ 1399ماصة ؾض ، ٍ صاع ال٨ٟغ ،  ( 66 / 3 )معجم م٣اًِـ اللٛت البً ٞاعؽ : اهٓغ  .41
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 .  م 1953َـ ــ 1372 ، مُبٗت الؿىت اإلادمضًت ـ ال٣اَغة 1 ، 388ٍال٨ى٦ب اإلاىحر للٟخىحي م 

  (.  1/137 ) ؛ الٟغو١ 426قغح جى٣ُذ الٟهى٫ لل٣غافي م : اهٓغ  .45

.   م 1982، ٍ صاع ال٨خاب ، الٗغبي ، بحروث  ( 78 / 6 )بضاج٘ الهىاج٘ لل٩اؾاوي : اهٓغ  .46

  ( . 143 / 3 )ؤٖالم اإلاى٢ٗحن البً ال٣ُم  .47

ت ، بحروث ،  ( 297 / 7 )ألام : اهٓغ  .48  .  َـ 1393، ٍ صاع اإلاٗٞغ

  ( . 703 / 2) ؛ بعقاص الٟدى٫  ( 138 ـ 137 / 1 )ألاقباٍ والىٓاثغ البً للؿب٩ي : اهٓغ  .49

  ( . 695 / 2 )بخ٩ام الٟهى٫ للباجي  .50

 ( .  39 / 2 )اإلا٣ضماث اإلامهضاث  .51
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ى وانمُبس انششعٍ
ّ
 ابٍ انمُ

مدّمض مهباح ألامحن ٖبض الغخمً.ص.  

 ٧لُت آلاصاب والٗلىم ألانابٗت

:ج٣ضًم  
٣ه      

ّ
ً اإلاؿلمحن ٣ً٘ ٦شحر مجهم في جىإػ صازلي بؿبب جمّؿ٨ه بمغظُٗخه مً ظهت، وحٗل  ٦باع اإلا٨ٍٟغ

ّ
بن

خه ال٣ٗلُت بلى الخإّمل والاؾخيباٍ مً ظهت ؤزغي، خضر طل٪ البً خؼم ث ا 456ب٣ىة هٖؼ َـ الظي ٧ان ْاٍَغ

َـ الظي ظابه الٟلؿٟت بالٟلؿٟت، ٞهى طو ٣ٖل 505في ال٣ٟه، وما وعاثُا في ال٨ٟغ وألاصب، و٦ظل٪ الٛؼالي ث

ؿخمؿ٪ بإنى٫ 595مخإّمل، و٢لب مؿد٣ًُ، و٦ظل٪ ابً عقض ث َـ الظي ٧ان ًجٕز بلى الٟلؿٟت ٨ٞغا، َو

م ث ُّ ل ُٞما ٣ًغؤ مً 751الضًً، و٢ىاٖض ال٣ٟه ه٣ال، ٦ظل٪ ابً ال٣
ّ
َـ حكّضٍ ٢ىجه في الخ٨ٟحر بلى الخ٣ٗ

ههىم و٢ىاٖض، وجمىٗه مؼاصجه الى٣لُت مً الخىّؾ٘ في ؤ٤ٞ الخإمل والخّٗم٤ ُٞما وعاء الىّو، ٞاججاَه 

غ لالؾخيباٍ ولى 
ّ
ُت اإلاى٣ى٫، ومظَبه ال٣ٟهي اإلا٣ّضم لؤلزغ ولى ٧ان يُٟٗا، واإلااز ال٣ٗضي ال٣اثم ٖلى خٞغ

٧ان عاجخا ظٗله ًداو٫ الخغوط مً َظٍ ؤلاق٩الُت بُٛاء مهُلخي جاعة، وآلُاث عاظٗت بلى هٓم الىّو مً 

ج  ٕى صالالث، وصٞ٘ حٗاعياث جاعة ؤزغي؛ لظل٪ ٣ًبل بال٣ُاؽ مؿدىضا ٣ٖلُا في جسٍغ
ّ
ؾُا٢اث وم٣انض، وجى

م هي ٔ ٖلى الدؿمُت، ُٞسخاع له حؿّمُت م٣خبؿت مً ال٣غآن ال٨ٍغ
ّ
ه ال يحر  (اإلاحزان  ): ألاخ٩ام م٘ جدٟ

ّ
م٘ ؤه

 .ؤن ًب٣ى جدذ اؾم ال٣ُاؽ

م في بزباث صخت  ُّ ه مداولت ج٨ك٠ ًٖ بٌٗ مً ظهىص ابً ال٣
ّ
ى ؤَمُت َظا اإلاىيٕى في ؤه

ّ
     وجخجل

ُت، وهجاخاجه في الجم٘ بحن اإلاخىاجغ  ال٣ُاؽ، وبؾهاماجه في جىُْٟه في اؾخيباٍ بٌٗ ألاخ٩ام الكٖغ

اإلاى٣ى٫، واإلاؿخيبِ اإلا٣ٗى٫، في ٚحر مجاٞاة بحن اإلاغظُٗخحن، وصون حٛلُب إلخضاَما ٖلى ألازغي، وطل٪ مً 

ٟاجه التي مجها ٦خابه
ّ
ٗحن الظي ظاء خاٞال بمباخض ال٣ٟه وؤنىله بسانت مىيٕى : زال٫ مهى

ّ
بٖالم اإلاى٢

 .ال٣ُاؽ

م وبؾهاماجه في :      ومما صٞٗني بلى َظٍ الضعاؾت ُّ ٠ بمباخض ال٣ُاؽ، ومضازالث ابً ال٣
ّ
زغاء َظا اإلاهى

هغ الخالٝ في  ٖضص مً اإلاؿاثل ال٣ٟهُت طاث الٗال٢ت بمىيٕى ال٣ُاؽ، التي جىّىٖذ آلاعاء في ؤٚلبها، ْو

ىذ ٖلى عظاخت ٣ٖله، وؾالمت اؾخيباَه، زّم بُان بٌٗ ظهىصٍ  ا، و٧اهذ له مً طل٪ مىا٢ٟه التي بَغ ؤ٦ثَر

في بزباث صخت ال٣ى٫ بال٣ُاؽ، وجىُْٟه له في اؾخيباٍ ؤخ٩ام بٌٗ اإلاؿاثل ٚحر اإلاىهىم ٖلى ؤخ٩امها، 

 :وؾإخاو٫ في َظٍ الىع٢ت البدشُت ؤلاظابت ٖلى بٌٗ ألاؾئلت مجها
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ل َظٍ  ّٗ م في جدضًض مٟهىم ال٣ُاؽ؟ وما مى٢ٟه مً حجُخه وؤ٢ؿامه؟ و٠ُ٦ ٞ ُّ      ما مىُل٣اث ابً ال٣

آلالُت ال٣ٗلُت في اؾخيباٍ ألاخ٩ام؟ وما عؤًه في ال٣ى٫ بدىاهي الىهىم ؤمام ججضص الىىاػ٫، و٦ظل٪ ال٣ى٫ 

؟  ٣ا في بٖما٫ ال٣ُاؽ بك٩ل ًىا٤ٞ الكٕغ
ّ
ل ٧ان مٞى . بخٗلُل ألاخ٩ام؟ َو

م ُّ ٠ بابً ال٣ : الخٍٗغ

ؼ بً م٩ي الؼععي الضمك٣ي اإلاكتهغ بابً :      َى ؤبى ٖبض هللا قمـ الضًً مدمض بً ؤًىب بً ؾٗض بً خٍغ

م الجىػٍت، اإلاّٟؿغ ألانىلي، وال٣ُٟه اإلاجتهض، اإلاىلىص بضمك٤ ؾىت  ُّ ًل خُض ٢691 َـ، وكإ في بِذ ٖلم ٞو

ً بالٗلم والًٟل، و٧ان والضٍ ث  ٖلى مضعؾت ٧723ان ؤبٍى وؤزٍى وابً ؤزُه مً اإلاكتهٍغ
ً
ا ، ومكٞغ

ً
َـ هاْغا

ؿّمى اإلاكٝغ آهظا٥ ، ٞاقتهغ ابىه: الجىػٍت التي ؤوكإَا وؤو٢ٟها، َو
ً
ما ُّ ى ٖلىمه بضمك٤ : ٢

ّ
م، وجل٣ ُّ بابً ال٣

. مضًىت الٗلم والٗلماء آهظا٥

َـ التي ٖاهذ البالص في ْلها مً ٖضم الاؾخ٣غاع الؿُاس ي، 648     و٢ض قهض ٖهٍغ ٢ُام صولت اإلامالُ٪ ٖام 

بؿبب الهغاٖاث الضازلُت مً ظهت، والتهضًضاث الخاعظُت مً ظهت ؤزغي، وحٗاْم الخالٝ الضًني، و٢ىي 

ا بالجام٘ ألامىي، ؤي ٧ّل : الخٗهب اإلاظَبي ختى ناع حٗضص ألاثمت في الهالة الىاخضة ؤمغا قاجٗا، ومإلٞى

ت، وقاٖذ البضٕ  هغث بٌٗ الٟغ١ اإلاسالٟت ٧الغاًٞت، والىهحًر ٞغ٢ت بةمامها، ول٩ّل بمام مدغاب، ْو

م بلى الخهضي له، ٩ٞان مً ؤؾباب بًظاثه،  ُّ ى ما صٞ٘ ابً ال٣ هغ الاهدغاٝ ألازالقي، َو والخغاٞاث، ْو

و٢ض خبـ مضة إله٩اٍع قّض : " والدكهحر به، واهخهى به بلى السجً صخبت قُسه ابً جُمُت، ٣ًى٫ ابً عظب

وامخدً وؤوطي بؿبب قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت، وصزل مٗه السجً، وظٗل في ػهؼاهت " الغخا٫ بلى ٢بر الخلُل 

. مىٟغصة، ولم ًٟغط ٖىه بال بٗض مىث قُسه

ت مداٞٓت ٖلى ب٣ائها وزباتها، وؤنبدذ صمك٤ خايىت ألَل الٗلم،       وم٘ طل٪ ْلذ الخغ٦ت ال٨ٍٟغ

ت، وقُضث صوع الٗباصة، واهدكغث اإلا٨خباث الٗلمُت  وم٣هضا لُالبه، وؤوكئذ اإلاضاعؽ ٧الجىػٍت، والهضٍع

. التي ظمٗذ هٟاجـ ال٨خب، وظمُٗها جًاٞغث م٘ ظهىص ٖلمائها في جإؾِـ جهًت الكام الٗلمُت آهظا٥

م ٞلم جصىه جل٪ الٓغوٝ ًٖ الاه٨باب ٖلى الٗلم ُّ َلبا وجدهُال، ٞخم٨ً مً ٖلىم :      ؤّما ابً ال٣

ٗت ٣ها وؤنىال، واللٛت: الكَغ ، وؤٞتى، واقخٛل : جٟؿحرا وخضًشا، ٞو ه في اإلاظَب، وبٕغ
ّ
هدىا وؤصبا، وج٣ٟ

ٖني بالخضًض ومخىهه وعظاله، و٧ان ٌكخٛل : " بالٗلم، وها٫ ج٣ضًغ قُىزه، وزىاء جالمُظٍ، ٣ٞا٫ ٖىه الظَبي

ٍغ  جُض ج٣ٍغ واؾ٘ ... ٧ان : و٢ا٫ ُٞه ابً حجغ" ٧ان طا ٞىىن في الٗلىم : " و٢ا٫ ابً هانغ الضًً" بال٣ٟه، ٍو

 بالخالٝ ومظاَب الؿل٠
ً
ا جها ٢ا٫" الٗلم، ٖاٞع م بلى مهغ، ٖو ُّ و٢ض ظغث لي مىاْغة بمهغ : " عخل ابً ال٣

اؾت  اث٠ ّٖضة مجها" م٘ ؤ٦بر مً ٌكحر بلُه الحهىص بالٗلم والٍغ ؤلامامت في اإلاضعؾت الجىػٍت، : وقٛل ْو

ت، والٟخىي  ـ في اإلاضعؾت الهضٍع . والخضَع
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ى ٖلىمه ًٖ ظملت مً قُىر ٖهٍغ مجهم
ّ
 ُٞه، :      جل٣

ً
م جإزحرا ى ؤبغػ قُىزه، وؤ٦ثَر والضٍ، وابً جُمُت، َو

ضا في بابه  ٣ٞض ههج ههجه، والػمه بلى ؤن ماث، ٞإزظ ٖىه ٖلما ظّما م٘ ما ؾل٠ له مً الاقخٛا٫، ٞهاع ٍٞغ

الء الضًً 723َـ، وؤبى ههغ الكحراػي ث718ؤبى ب٨غ بً ٖبض الضاثم : في ٞىىن ٦شحرة، ومً قُىزه َـ، ٖو

َـ، وؤزظ ٖىه ٖضص مً الخالمُظ 729َـ، وبؾماُٖل الخغاوي ث718َـ، ومجض الضًً الخىوس ي ث716ال٨ىضي ث

. َـ744َـ، وابً ٖبض الهاصي ث748َـ، والظَبي ث774َـ، وابً ٦شحر ث795ابً عظب ث: مجهم

ٟاث ٖضًضة مجها
ّ
٠ في ٞىىن الٗلم مهى

ّ
:      لم ٨ًً ٌكٛله ًٖ َلب الٗلم والخإل٠ُ والىٓغ ش يء، ٞإل

م، ومٟخاح صاع الؿٗاصة، وعويت اإلادبحن، وػاص اإلاٗاص، و بضاج٘ الٟىاثض،  ُّ ٗحن، والخٟؿحر ال٣
ّ
بٖالم اإلاى٢

ي عخمه  هللا ؾىت 
ّ
ىف

ُ
ٟاث طاث ال٣ُمت الٗلمُت في مجالها، ج

ّ
ا مً اإلاال حَر َـ في 751وتهظًب ؾجن ؤبي صاوص، ٚو

 .1صمك٤، وبها صًٞ

م ث ُّ : َـ751مٟهىم ال٣ُاؽ ٖىض ابً ال٣

م لل٣ُاؽ ٞهال مً ٦خابه ُّ ٗحن بٗىىان:      زّهو ابً ال٣
ّ
ه لم : ال٣ُاؽ: بٖالم اإلاى٢

ّ
مٗىاٍ وؤ٢ؿامه، ل٨ى

ه ًم٨ً اؾخسالم مٗنى ال٣ُاؽ ٖىضٍ مً زال٫ بٌٗ الٗباعاث التي ؾا٢ها في 
ّ
ٟا مدضصا، بال ؤه ه حٍٗغ ُِ ٗ ٌُ

ت بحن : ٦خابه مجها ت بُجهما في الخ٨م، الدؿٍى ، والدؿٍى  خ٨م الص يء خ٨م مشله، حكبُه الص يء بىٓحٍر
ّ
ؤن

ت بحن اإلاسخلٟحن  ٤ٟ ومًمىن 2"اإلاخمازلحن، وهٟي الدؿٍى
ّ
ى ما ًخ ، و٦ظل٪ ٖىض بُاهه ألهىإ ال٣ُاؽ، َو

٠ الخلمؿاوي ال٣اثل ٠ الكٍغ ٟاث ؤٚلب ألانىلُحن لل٣ُاؽ التي مجها حٍٗغ بلخا١ نىعة مجهىلت : " حٍٗغ

 وػٍاصة في البُان ٌؿى١ ابً عقض 3"الخ٨م بهىعة مٗلىمت الخ٨م؛ ألظل ظام٘ بُجهما ٣ًخط ي طل٪ الخ٨م 

ٞمشا٫ ال٣ُاؽ بلخا١ قاعب الخمغ بال٣اطٝ : " َـ مشاال إلًًاح مٗنى ال٣ُاؽ ال٣ٟهي ٣ُٞى٫ 595الخُٟض ث

 .4"في الخّض، والهضا١ بالىهاب في ال٣ُ٘

ت 
ّ
ه مً ؤصل

ّ
م خضًشه باالؾخضال٫ ٖلى صخت ال٣ى٫ بال٣ُاؽ باجٟا١ المخابت، وؤه ُّ      و٢ض اٞخخذ ابً ال٣

ُت ٣ٞا٫ ى ؤخض : " ألاخ٩ام الكٖغ ولم ًى٨ٍغ ؤخض مً المخابت، بل ٧اهىا مخ٣ٟحن ٖلى ال٣ى٫ بال٣ُاؽ، َو

ٗت، وال ٌؿخٛنى ٖىه ٣ُٞه  م، وبن ٧ان ألاولى 5ؤنى٫ الكَغ ، زّم اهخ٣ل بلى الاؾخضال٫ ٖلى طل٪ بال٣غآن ال٨ٍغ

ه في بٌٗ اإلاىاي٘ ال ًىعص آلاًاث اإلاؿخض٫ّ بها، بل ٨ًخٟي 
ّ
به ج٣ضًم الاؾخضال٫ به ٖلى اجٟا١ المخابت، ل٨ى

و٢ض ؤعقض هللا حٗالى ٖباصٍ بلُه في ٚحر مىي٘ مً ٦خابه، ٣ٞاؽ : " بؿى١ مٗاهحها ٦ما َى الخا٫ خحن ٢ا٫

ا ٖلحها  ى ٌٗني 6"اليكإة الشاهُت ٖلى اليكإة ألاولى في ؤلام٩ان، وظٗل اليكإة ألاولى ؤنال، والشاهُت ٖٞغ  َو

ًُ :  ٢ىله حٗالى ْد
َ
 َوَما ه

َ
ْىث

َ ْ
ُم اإلا

ُ
٨

َ
ى ِْ ا َب

َ
ْعه

ضَّل
َ
٢ ًُ ْد

َ
 ه

َ
ىن

ُ
اِل٣

َ
خ

ْ
ًُ ال ْد

َ
ْم ه

َ
ُه ؤ

َ
ىه

ُ
٣

ُ
ل
ْ
س

َ
ْم ج

ُ
هخ

َ
ؤ
َ
 ؤٞغؤًخم ما جمىىن ؤ

 
َ
ُغون

َّل
ظ٦

َ
 ج

َ
ْىال

َ
ل
َ
ى ٞ

َ
ول

ُ ْ
 ألا

َ
ة
َ
إ

ْ
ك

َّل
ُم الي

ُ
ِلْمخ َٖ ْض 

َ
٣

َ
 َول

َ
ُمىن

َ
ل ْٗ

َ
 ح

َ
ْم ِفي َما ال

ُ
٨

َ
يِكئ

ُ
ْم َوه

ُ
٨

َ
ال

َ
ْمش

َ
٫َ ؤ َبّضِ

ُّ
ن ه

َ
ى ؤ

َ
ل َٖ  

َ
 ِبَمْؿُبى٢ِحن

، و٢اؽ خُاة ألامىاث بٗض اإلاىث ٖلى خُاة ألاعى بٗض مىتها بالىباث، و٢اؽ 60،61،62 ،58،59الىا٢ٗت 

الخل٤ الجضًض الظي ؤه٨ٍغ ؤٖضاٍئ ٖلى زل٤ الؿمىاث وألاعى، وظٗله مً ٢ُاؽ ألاولى، ٦ما ظٗل ٢ُاؽ 
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 : اليكإة الشاهُت ٖلى ألاولى مً ٢ُاؽ ألاولى ٣ٞا٫
ْ

 َوَعَبذ
ْ

ث زَّل
َ
ت َْ اء ا

َ ْ
ْحَها اإلا

َ
ل َٖ ا 

َ
ى
ْ
هَؼل

َ
ا ؤ

َ
ِةط

َ
ٞ 

ً
اِمَضة ََ ْعَى 

َ ْ
َغي ألا

َ
 َوج

 
ٌ
ت َُ  آِج

َ
ت َٖ ا نَّل الؿَّل

َ
ِضًٌغ َوؤ

َ
ْيٍء ٢

َ
ّلِ ش 

ُ
ى ٧

َ
ل َٖ ُه 

َّل
ه
َ
ى َوؤ

َ
ْىح

َ ْ
ْدِيي اإلا ًُ ُه 

َّل
ه
َ
َخ٤ُّ َوؤ

ْ
َى ال َُ َه 

َّل
نَّل الل

َ
ِلَ٪ ِبإ

َ
ْوٍط َبِهٍُج ط َ

ّلِ ػ
ُ
 ِمً ٧

ْ
ذ

َ
هَبد

َ
َوؤ

ُبىِع 
ُ
٣

ْ
 َمً ِفي ال

ُ
ض َٗ ْب ًَ َه 

َّل
نَّل الل

َ
حَها َوؤ ِٞ َب 

 َعٍْ
َّل

ْعَى : و٢ىله حٗالى...  5 ،6 ،7الدج ]ال
َ ْ
َغي ألا

َ
َ٪ ج

َّل
ه
َ
اِجِه ؤ ًَ ًْ آ  َوِم

ِضًٌغ 
َ
ْيٍء ٢

َ
ّلِ ش 

ُ
ى ٧

َ
ل َٖ ُه 

َّل
ى ِبه

َ
ْىح

َ ْ
ْدِيي اإلا

ُ َ
ا إلا ََ ا َُ ْخ

َ
ِظي ؤ

َّل
 ِبنَّل ال

ْ
 َوَعَبذ

ْ
ث زَّل

َ
ت َْ اء ا

َ ْ
ْحَها اإلا

َ
ل َٖ ا 

َ
ى
ْ
هَؼل

َ
ا ؤ

َ
ِةط

َ
ٞ 

ً
ت َٗ اِق

َ
، 39 ّٞهلذز

وظٗل هللا ؾبداهه بخُاء ألاعى بٗض مىتها هٓحر بخُاء ألامىاث، وبزغاط الىباث مجها هٓحر بزغاظهم مً 

، وظٗل طل٪ آًت وصلُال   الكإع ٢ض ؾا١ َظٍ 7"ال٣بىع، وص٫ّ بالىٓحر ٖلى هٓحٍر
ّ
ب ٖلى طل٪ بإن

ّ
  زّم ٣ٖ

ألامشا٫ اإلاخىّىٖت؛ ولٟذ اهدباٍ الىاؽ بلى جى٠ُْ ال٣ٗل في الىنى٫ بلى خ٣ُ٣ت حؿاوي الخ٨م بحن اإلاشُلحن، 

 : " وازخالٞه بحن الًضًً ب٣ىله
ّ
 خ٨م الص يء خ٨م مشله، ٞةن

ّ
ها ؤ٢ِؿت ٣ٖلُت ًيّبه بها ٖباصٍ ٖلى ؤن

ّ
و٧ل

ها ٢ُاؾاث ٌٗلم مجها خ٨م اإلامشل مً اإلامشل به 
ّ
. 8"ألامشا٫ ٧ل

زَغ ًىعص هّو آلاًت اإلاؿخض٫ّ بها ٦ما في اؾخضالله ب٣ىله حٗالى
ُ
َ٘ ؤ اِؽ :      وفي مىاي

َّل
ِغُبَها ِللى ًْ َ

ا٫ُ ه
َ
ْمش

َ ْ
َ٪ ألا

ْ
 َوِجل

 
َ
ىن

ُ
اإلِا َٗ ْ

 ال
َّل

َها ِبال
ُ
٣ِل ْٗ ٌَ ذ، واإلاى٣ى٫ 43 الٗى٨بىثَوَما   ٣ًّغ مً زاللها بالٗال٢ت الىز٣ُت بحن اإلا٣ٗى٫ الهٍغ

٣ىلهم : " المخُذ، ٣ٞا٫ ٞال٣ُاؽ في يغب ألامشا٫ مً زانت ال٣ٗل، و٢ض ع٦ؼ هللا في ُٞغ الىاؽ، ٖو

٤ بُجهما، والٟغ١ بحن اإلاسخلٟحن، وبه٩اع الجم٘ بُجهما ت بحن اإلاخمازلحن، وبه٩اع الخٍٟغ  ومً طل٪ ٢ىله 9"الدؿٍى

َها : حٗالى
ُ
ال

َ
ْمش

َ
ًَ ؤ ِغٍ ِٞ ا

َ
٩

ْ
ْحِهْم َوِلل

َ
ل َٖ ُه 

َّل
َغ الل ْبِلِهْم َصمَّل

َ
ًَ ِمً ٢ ِظً

َّل
 ال

ُ
ا٢َِبت َٖ  

َ
ان

َ
٧ 

َ
٠ ُْ َ

ُغوا ٦
ُ
ىٓ َُ ْعِى َٞ

َ ْ
ِؿحُروا ِفي ألا ٌَ ْم 

َ
ل
َ
ٞ

َ
 ؤ

11 ٞإزبر ؤن خ٨م الص يء خ٨م مشله10:  مدمض 

 لٟٔ ال٣ُاؽ مجمل في صاللخه، ًخًّمً
ّ
م ؤن ُّ غي ابً ال٣ ّهل ال٣ى٫ ٞحهما، :      ٍو المخُذ والٟاؾض، ٞو

، والٟاؾض ما ٧ان ٖلى زالٞه، وطل٪ مً زال٫ ٢ىله  المخُذ َى ما ظاء به الكٕغ
ّ
 لٟٔ : " وهّبه بلى ؤن

ّ
بن

ى  ٗت، َو ال٣ُاؽ لٟٔ مجمل ًضزل ُٞه ال٣ُاؽ المخُذ والٟاؾض، والمخُذ َى الظي وعصث به الكَغ

ى مً الٗض٫ : ٢ُاؽ الُغص، والشاوي: الجم٘ بحن اإلاخمازلحن، والٟغ١ بحن اإلاسخلٟحن، ٞاألو٫  ٢ُاؽ ال٨ٗـ، َو

٤ بها الخ٨م في ألانل مىظىصة في :  ٞال٣ُاؽ المخُذ مشلالظي بٗض هللا به هبُه 
ّ
 التي ٖل

ُ
ت

َّل
ل ِٗ ؤن ج٨ىن ال

ٗت بسالٞه ٢ِ، و٦ظل٪  الٟٕغ مً ٚحر مٗاعى في الٟٕغ ًمى٘ خ٨مها، ومشل َظا ال٣ُاؽ ال جإحي الكَغ

، ٞمشل َظا ال٣ُاؽ ؤًًا ال جإحي  غ في الكٕغ
ّ
ى ؤن ال ٨ًىن بحن الهىعجحن ٞغ١ ماز ال٣ُاؽ بةلٛاء الٟاع١، َو

ٗت بسالٞه . 12"الكَغ

ت   ال٣ٗى٫ الؿٍى
ّ
ضا ؤن

ّ
ت في الخ٨م بحن اإلاسخلٟحن، ما٦ ٤ٟ م٘ ٖلماء ألانى٫ في ال٣ى٫ ببُالن الدؿٍى

ّ
خ      ٍو

م في بزباث صخت ما طَب بلُه ب٣ىله و٢ض هٟى هللا ؾبداهه ًٖ خ٨مه : " جإباٍ، مؿخضال بال٣غآن ال٨ٍغ

ت بحن اإلاسخلٟحن في الخ٨م ٣ٞا٫ حٗالى  : وخ٨مخه الدؿٍى
َ

٠ ُْ َ
ْم ٦

ُ
٨

َ
 َما ل

َ
ْجِغِمحن

ُ ْ
اإلا

َ
٧ 

َ
ْؿِلِمحن

ُ ْ
ُل اإلا َٗ ْج

َ
ى
َ
ٞ

َ
 ؤ

 
َ
ُمىن

ُ
ْد٨

َ
 َظا خ٨م باَل في الُٟغ وال٣ٗى٫، ال جل٤ُ وؿبخه بلُه ؾبداهه، و٢ا٫ حٗالى36 ال٣لمج

ّ
:  ٞإزبر ؤن

 م َوَمَماُتُهْم َُ ا َُ ْد اِلَخاِث َؾَىاء مَّل ىا الهَّل
ُ
ِمل َٖ ىا َو

ُ
ًَ آَمى ِظً

َّل
ال

َ
ُهْم ٧

َ
ل َٗ ْج

َّل
ن ه

ّ
اِث ؤ

َ
ئ ِ
ِّ َرُخىا الؿَّل

َ
ًَ اْظت ِظً

َّل
ْم َخِؿَب ال

ً
ؤ
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َ
ُمىن

ُ
ْد٨ ًَ ْعِى : ، و٢ا٫ حٗالى21 الجازُتَؾاء َما 

َ ْ
ًَ ِفي ألا ِؿِضً

ْ
ٟ
ُ ْ
اإلا

َ
اِلَخاِث ٧ ىا الهَّل

ُ
ِمل َٖ ىا َو

ُ
ًَ آَمى ِظً

َّل
ُل ال َٗ ْج

َ
ْم ه

َ
 ؤ

اِع  جَّل
ُ
ٟ

ْ
ال

َ
٧ 

َ
٣ِحن

َّل
خ
ُ ْ
ُل اإلا َٗ ْج

َ
ْم ه

َ
. 13 "28 مؤ

، وجىّؾ٘ في قغخها، والاؾخضال٫ بها، زغط في جٟؿحٍر       وبٗض ؤن ؾا١ ٖضصا مً آلاًاث في َظا اإلاىيٕى

ل زالنخه (اإلاحزان  ): للم٣هىص بلٟٔ ال٣ُاؽ، : ؤن اإلا٣هىص به: الىاعص في الٗضًض مً آلاًاث ال٣غآهُت بخإٍو

 ألاولى حؿمُخه به، خُض ٢ا٫
ّ
ؤٞال جغاٍ ٠ُ٦ ط٦غ ال٣ٗى٫، وهّبه الُٟغ بما ؤوصٕ ٞحها مً بُٖاء : " وعؤي ؤن

ت بحن الص يء ومسالٟه في الخ٨م، و٧ل َظا مً اإلاحزان الظي ؤهؼله هللا م٘  ضم الدؿٍى ، ٖو الىٓحر خ٨م هٓحٍر

ٍغ ٣ٞا٫ حٗالى ىه ووٍػ  : ٦خابه، وظٗله ٢ٍغ
َ
ت َٖ ا لَّل الؿَّل َٗ َ

ْضِعٍَ٪ ل ًُ  َوَما 
َ
ان

َ
حز ِ

ْ
َخ٤ِّ َواإلا

ْ
اَب ِبال

َ
٨ِخ

ْ
هَؼ٫َ ال

َ
ِظي ؤ

َّل
ُه ال

َّل
 الل

ِغٌٍب 
َ
٢الٗض٫، وآلالت التي ٌٗٝغ بها الٗض٫، وما ًًاصٍ، وال٣ُاؽ المخُذ : واإلاحزان ًغاص به ... 17 الكىعي

ل ٧ان ٢ض ه٣له ًٖ قُسه ابً 14"َى اإلاحزان، ٞاألولى حؿمُخه باالؾم الظي ؾّماٍ هللا به  ًّ َظا الخإٍو  ل٨

: جُمُت، الظي طَب بلى ال٣ى٫ به  في ؤ٦ثر مً مىي٘ مً جٟؿحٍر مجها

 هللا بٗض عؾله بالٗض٫، وؤهؼ٫ اإلاحزان م٘ ال٨خاب، واإلاحزان : "      ٢ىله
ّ
و٦ظل٪ ال٣ُاؽ المخُذ خ٤ّ ٞةن

ت طل٪، وهللا وعؾىله   ؤلهم الٗباص مٗٞغ
ّ
ًخًّمً الٗض٫، وما ٌٗٝغ به الٗض٫، و٢ض ّٞؿغوا بهؼا٫ طل٪ بإن

ظا َى ال٣ُاؽ المخُذ، و٢ض يغب هللا في ال٣غآن مً ٧ّل  ّٟغ١ بحن اإلاسخلٟحن، َو ٌؿّىي بحن اإلاخمازلحن، ٍو

ًّ ال٣ُاؽ المخُذ ًُاب٤ الىو  ىه مً الخ٤ّ، ل٨ ِّ مشل، وبحن ال٣ُاؽ المخُذ، وهى ألامشا٫ اإلاًغوبت ما ب

 اإلاحزان ًُاب٤ 
ّ
 51"ٞةن

ٍ٘ آزَغ ٢ا٫ ه بٗض مدّمضا بال٨خاب واإلاحزان؛ ل٣ُىم الىاؽ بال٣ؿِ، وال٨خاب: "      وفي مىي
ّ
ال٣غآن، : وؤه

ه ال ًّٟغ١ بحن اإلاخمازلحن بل ؾّىي بُجهما 
ّ
 ومجها ًدبّحن 61"واإلاحزان الٗض٫، وال٣ُاؽ المخُذ َى مً الٗض٫؛ أله

 ٧لحهما ٢ض ما٫ بلى خمل مٗنى لٟٔ
ّ
بضو ؤن م بكُسه ابً جُمُت، ٍو ُّ غ ابً ال٣

ّ
ٖلى اإلاجاػ ؤ٦ثر مً  (اإلاحزان  ): جإز

ٞلِـ في ش يء : " خمله ٖلى الخ٣ُ٣ت، م٘ ؤّجهما ال ٣ًىالن باإلاجاػ، ٞهظا ابً جُمُت ًىٟي اإلاجاػ ظملت ٣ُٞى٫ 

ه خ٣ُ٣ت 
ّ
ه ال ًى٨غ الخىّؾ٘ في اؾخٗما٫ ألالٟاّ، وال ًىٟي اؾخٗما٫ اللٟٔ 71" مً طل٪ مجاػ، بل ٧ل

ّ
 ؤه

ّ
 بال

ه ال ًجٗل طل٪ الخىّؾ٘ مجاػا، وبهّما ًجٗله مً باب ألالٟاّ 
ّ
الىاخض للضاللت ٖلى مٗىُحن ؤو ؤ٦ثر، ل٨ى

ظا مؿخٟاص مً ٢ىله: اإلاخىاَئت ؤي واللٟٔ بطا اؾخٗمل في مٗىُحن ٞهاٖضا ٞإّما ؤن ًجٗل : " اإلاتراصٞت، َو

خ٣ُ٣ت في ؤخضَما مجاػا في آلازغ، ؤو خ٣ُ٣ت ُٞما ًسخّو به ٧ّل مجهما ٨ُٞىن مكتر٧ا اقترا٧ا لُٟٓا، ؤو 

لى ألاو٫ ًلؼم اإلاجاػ،  ها، ٖو
ّ
خ٣ُ٣ت في ال٣ضع اإلاكتر٥ بُجهما، وهى ألاؾماء اإلاخىاَئت، وهى ألاؾماء الٗامت ٧ل

لى الشاوي ًلؼم الاقترا٥، و٦الَما زالٝ ألانل، ٞىظب ؤن ًجٗل مً اإلاخىاَئت . 81 "ٖو

ي بحن ِ
ّ
ل ِٗ ه ال ًمّر ج٤ًُِ صالالث ال٣غآن في مضلىالث مهُلخُت مدهىعة في الخىا٤ٞ ال

ّ
الىّو :      وؤعي ؤه

 مٟهىم اإلاحزان في ال٣غآن ؤوؾ٘ مً َظا ال٣ُاؽ، ٞهى ًخًّمً الٗض٫ 
ّ
والخ٨م الظي ال هّو ُٞه؛ ألن
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ل بالخٟي، وبطا ؾغها وعاء َظا  ل بالٓاَغ ؤزُغ مً جإٍو ُت ٢ض ًاصي بلى جإٍو واإلاؿاواة، ٞالخمّؿ٪ بالخٞغ

ً بلى ال٣ى٫  ىا مًٍُغ
ّ
 الغؾى٫ : الخ٤ًُِ ٞةه

ّ
ظا ٚحر مؿٙىبإن .  بٗض بالخ٤ّ وال٣ُاؽ، َو

ل ٣ٞا٫ غاث لهظا الخإٍو م بًجاص جبًر ُّ ى اؾم مضح، واظب : "      و٢ض خاو٫ ابً ال٣ ه ًض٫ّ ٖلى الٗض٫، َو
ّ
ٞةه

ه ًى٣ؿم بلى
ّ
خ٤ّ وباَل، وممضوح : ٖلى ٧ّل واخض في ٧ّل خا٫ بدؿب ؤلام٩ان، بسالٝ اؾم ال٣ُاؽ ٞةه

ه مىعص ج٣ؿُم بلى
ّ
اؾض : ومظمىم؛ ولهظا لم ًجئ في ال٣غآن مضخه، وال ألامغ به، وال الىهي ٖىه؛ ٞةه صخُذ ٞو

ٞالمخُذ َى اإلاحزان الظي ؤهؼله م٘ ٦خابه، والٟاؾض ما ًًاصٍ ٣٦ُاؽ الظًً ٢اؾىا البُ٘ ٖلى الغبا ... 

 َظا ما ظٗل الؿاب٣حن ًى٨غون ال٣ُاؽ في "بجام٘ ما ٌكتر٧ان ُٞه مً التراض ي باإلاٗاويت اإلاالُت 
ّ
، وعؤي ؤن

، ٣ٞا٫ ه لِـ مً الضًً، وججض في ٦المهم اؾخٗماله، : " هٍٓغ
ّ
ولهظا ججض في ٦الم الؿل٠ طّم ال٣ُاؽ، وؤه

. 91"والاؾخضال٫ به 

ى ًجغي ال٣ُاؽ لِـ بالًغوعة ؤن ٨ًىن مهِبا   ال٣ُٟه، َو
ّ
 ال٣ُاؽ ٢ض ًض٫ّ ٖلى الباَل؛ ألن

ّ
     وٗم بن

٤ اظتهاصٍ ل آلُت ال٣ُاؽ ٞو ّٗ ى ًٟ . ٣ِٞ، َو

م ال٣ى٫ ٞحها، وا٦خٟى بةًغاص ٢ىله حٗالى ُّ ُما ًسّو ؤع٧ان ال٣ُاؽ لم ًّٟهل ابً ال٣ و   :     ٞو
ُ
ِنيُّ ط

َ
ٛ

ْ
َ٪ ال  َوَعبُّ

 ًَ ِغٍ
َ
ْىٍم آز

َ
ِت ٢ ٍَّل

ّعِ
ُ
ً ط م ّمِ

ُ
٦

َ
إ

َ
وك

َ
َما ؤ

َ
اُء ٦

َ
ك ٌَ ا  م مَّل

ُ
ِض٦ ْٗ  ِمً َب

ْ
ِل٠

ْ
س

َ
ْؿخ ََ ْم َو

ُ
ْب٨ َِ

ْ
ظ ًُ  

ْ
إ

َ
ك ٌَ ْخَمِت ِبن   مبِىا 133 ألاوٗامالغَّل

بن قئذ ؤطَبخ٨م، : ٞهظا ٢ُاؽ ظلّي، ٣ًى٫ ؾبداهه: " مً زالله ؤع٧ان ال٣ُاؽ ألاعبٗت في بًجاػ ٣ٞا٫

ت الخ٨م، وهي: واؾخسلٟذ ٚحر٦م، ٦ما ؤطَبذ مً ٢بل٨م، واؾخسلٟخ٨م، ٞظ٦غ ؤع٧ان ال٣ُاؽ ألاعبٗت
َّل
ل ِٖ :

ى ى: ٖمىم مكُئخه، و٦مالها، والخ٨م، َو ، : بطَابه بهم، وبجُاهه بٛحر، وألانل، َو مً ٧ان مً ٢بل، والٟٕغ

م . 20اإلاساَبىن : َو

م ُّ : ؤهىإ ال٣ُاؽ ٖىض ابً ال٣

٢ُاؽ ٨ٖـ، و٢ُاؽ َغص مّٗغٞا :      طَب بلى ج٣ؿُم ال٣ُاؽ مً خُض بزباث الخ٨م ؤو هُٟه بلى ٢ؿمحن

 ال٣ُاؽ هىٖان: " ب٩ّل ٢ؿم مجهما ب٣ىله
ّ
ِت ألانل : ٞةن

َّل
ل ِٖ ٢ُاؽ َغص ٣ًخط ي بزباث الخ٨م في الٟٕغ لشبىث 

ِت الخ٨م ُٞه، وؤوعص ّٖضة ؤمشلت مً ال٨خاب 
َّل
ل ِٖ ُٞه، و٢ُاؽ ٨ٖـ ٣ًخط ي هٟي الخ٨م ًٖ الٟٕغ لىٟي 

ٍُ " : ٢ىله حٗالى: " ٖلحهما، ٣ٞا٫ في ٢ُاؽ ال٨ٗـ ا
َ
ى
ْ
٢

َ
ػ ْيٍء َوَمً عَّل

َ
ى ش 

َ
ل َٖ ِضُع 

ْ
٣ ًَ  

َّل
 ال

ً
ى٧ا

ُ
ْمل  مَّل

ً
ْبضا َٖ  

ً
ال

َ
ُه َمش

ّ
َغَب الل

َ
 ي

 
َ
ُمىن

َ
ل ْٗ ٌَ  

َ
ْم ال َُ ُر

َ
ث
ْ
٦

َ
ِه َبْل ؤ

ّ
َخْمُض ِلل

ْ
 ال

َ
ُىون

َ
ْؿخ ٌَ ْل  ََ  

ً
 َوَظْهغا

ً
ُه ِؾّغا

ْ
٤ُ ِمى ِٟ ى

ًُ ُهَى 
َ
ٞ 

ً
 َخَؿىا

ً
٢ا

ْ
ا ِعػ

َّل
 و٢ىله 75 الىدلِمى

ْحٍر :  حٗالى
َ
ِث ِبس

ْ
إ ًَ  

َ
ههُّ ال َىّظِ ًُ َما 

َ
ى ًْ ٍُ ؤَ ى َمْىال

َ
ل َٖ لٌّ 

َ
َى ٧ َُ ْيٍء َو

َ
َى ش 

َ
ل َٖ ِضُع 

ْ
٣ ًَ  

َ
ُم ال

َ
ْب٨

َ
َما ؤ َُ َخُض

َ
ْحِن ؤ

َ
ُظل  عَّل

ً
ال

َ
ُه َمش

ّ
َغَب الل

َ
 َوي

٣ٍُِم 
َ
ْؿخ ٍٍ مُّ ى ِنَغا

َ
ل َٖ َى  َُ ْض٫ِ َو َٗ ْ

ُمُغ ِبال
ْ
إ ًَ َى َوَمً  َُ ِىي 

َ
ْؿخ ٌَ ْل  ََ

َظان مشالن مخًمىان : " ، و٢ا76٫ الىدل

. 12"٢ُاؾحن مً ٢ُاؽ ال٨ٗـ

وألا٢ِؿت : "      زّم طَب بلى ج٣ؿُم ٢ُاؽ الُغص بلى زالزت ؤ٢ؿام، م٣ّغا بىعوصَا ظمُٗا في ال٣غآن ٣ٞا٫

ها في ال٣غآن : اإلاؿخٗملت في الاؾخضال٫ زالزت
ّ
َبٍه، و٢ض وعصث ٧ل

َ
ٍت، و٢ُاؽ صاللت، و٢ُاؽ ق

َّل
ل ِٖ ى 22"٢ُاؽ 

ّ
وجىل
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ت ٖلُه، وؾإ٦خٟي بى٣ل ازىحن مً اؾخضالالجه ٖلى ٧ل 
ّ
بُان ٧ّل ٢ؿم، ٞخىّؾ٘ في قغخه، وؤٞاى في بًغاص ألاصل

: ٢ؿم

ِت : ؤوال
َّل
ل ِٗ : ٢ُاؽ ال

ٟا مدّضصا ه حٍٗغ ُِ ٗ ٌُ ت 23     لم 
ّ
، بل ا٦خٟى ببُان اإلا٣هىص به مً زال٫ خضًشه اإلاىّؾ٘ في قغح وبًًاح ألاصل

َ٘ مجها: " التي ؾا٢ها ٖلُه، ٣ٞا٫ ِت ٣ٞض ظاء في ٦خاب هللا ّٖؼ وظّل في مىاي
َّل
ل ِٗ  ِبنَّل : ٢ىله حٗالى: ٞإّما ٢ُاؽ ال

 
ُ
ىن

ُ
٨ َُ َٞ ً

ُ
ُه ٦

َ
ا٫َ ل

َ
َغاٍب ِزمَّل ٢

ُ
ُه ِمً ج

َ
٣

َ
ل
َ
ِل آَصَم ز

َ
َمش

َ
ِه ٦

ّ
ىَض الل ِٖ ى  ِس َ ِٖ َل 

َ
 ِٖس ى 59 آ٫ ٖمغانَمش

ّ
 ٞإزبر حٗالى ؤن

ى مجُئها  ٤ به وظىص ؾاثغ اإلاسلى٢اث، َو
ّ
ً بجام٘ ما ٌكتر٧ان ُٞه مً اإلاٗنى الظي حٗل هٓحر آصم في الخ٨ٍى

ىه، ٠ُ٨ٞ ٌؿدى٨غ وظىص ِٖس ى مً ٚحر ؤب مً ٣ًّغ بىظىص آصم مً ٚحر ؤب، وال ؤّم،  َىٖا إلاكُئخه وج٨ٍى

ِس ى هٓحران ًجمٗهما اإلاٗنى الظي ًمّر حٗل٤ُ ؤلاًجاص والخل٤ به! ووظىص خىاء مً ٚحر ؤّم؟ ، 1"ٞأصم ٖو

َماء : ومجها ٢ىله حٗالى ا الؿَّل
َ
ى
ْ
ْعَؾل

َ
ْم َوؤ

ُ
٨

َّل
ً ل ِ

ّ
َم٨

ُ
ْم ه

َ
ْعِى َما ل

َ
ْم ِفي ألا َُ ا

َّل
ى

َّل
٨ ْغٍن مَّل

َ
٢ ً ْبِلِهم ّمِ

َ
ا ِمً ٢

َ
ى

ْ
٨

َ
ل َْ َ

ْم ؤ
َ
٦ 

ْ
َغْوا ًَ ْم 

َ
ل
َ
 ؤ

 ًَ ِغٍ
َ
 آز

ً
ْغها

َ
ْم ٢ َِ ِض

ْٗ ا ِمً َب
َ
ه
ْ
إ

َ
ك

ْ
و
َ
ىِبِهْم َوؤ

ُ
ه
ُ
م ِبظ َُ ا

َ
ى

ْ
٨

َ
ل َْ َ

إ
َ
ْدِتِهْم ٞ

َ
ْجِغي ِمً ج

َ
ْجَهاَع ج

َ
ا ألا

َ
ى
ْ
ل َٗ  َوَظ

ً
ْضَعاعا ْحِهم ّمِ

َ
ل َٖ

6 ألاوٗام 

ى طهىبهم، ٞهم ألانل وهدً   طل٪ ٧ان إلاٗنى ال٣ُاؽ، َو
ّ
ٞظ٦غ ؾبداهه بَال٥ مً ٢بلىا مً ال٣غون، وبّحن ؤن

ضٍ ؾبداهه بًغب مً 
ّ
ِت، و٢ض ؤ٦

َّل
ل ِٗ  الجامٗت، والخ٨م الهال٥؛ ٞهظا مدٌ ٢ُاؽ ال

ُ
ت

َّل
ل ِٗ ، والظهىب ال الٟٕغ

ا ٞلم جضٞ٘ ٖجهم ٢ىتهم وقضتهم ما خّل بهم
ّ
 مً ٢بلىا ٧اهىا ؤ٢ىي مى

ّ
ى ؤن . 24"ألاولى، َو

: ٢ُاؽ الضاللت: زاهُا

م ب٣ىله ُّ ِت وملؼومها : "      ٌّٗغٞه ابً ال٣
َّل
ل ِٗ  وؾا١ له مً ال٣غآن 25"َى الجم٘ بحن ألانل والٟٕغ بضلُل ال

 ِبنَّل : ٢ىله حٗالى: ٢ىله: ؤمشلت ّٖضة مجها
ْ

 َوَعَبذ
ْ

ث زَّل
َ
ت َْ اء ا

َ ْ
ْحَها اإلا

َ
ل َٖ ا 

َ
ى
ْ
هَؼل

َ
ا ؤ

َ
ِةط

َ
ٞ 

ً
ت َٗ اِق

َ
ْعَى ز

َ ْ
َغي ألا

َ
َ٪ ج

َّل
ه
َ
اِجِه ؤ ًَ ًْ آ  َوِم

ِضًٌغ 
َ
ْيٍء ٢

َ
ّلِ ش 

ُ
ى ٧

َ
ل َٖ ُه 

َّل
ى ِبه

َ
ْىح

َ ْ
ْدِيي اإلا

ُ َ
ا إلا ََ ا َُ ْخ

َ
ِظي ؤ

َّل
  ٞض٫ّ ؾبداهه ٖباصٍ بما ؤعاَم مً ؤلاخُاء 39 ّٞهلذال

؛  ، وطل٪ ٢ُاؽ بخُاء ٖلى بخُاء، واٖخباع الص يء بىٓحٍر الظي جد٣٣ٍى وقاَضٍو ٖلى ؤلاخُاء الظي اؾدبٗضٍو

ِت 
َّل
ل ِٗ ت اإلاىظبت هي ٖمىم ٢ضعجه ؾبداهه، و٦ما٫ خ٨مخه؛ وبخُاء ألاعى صلُل ال

َّل
ل ِٗ  :  ومىه ٢ىله حٗالى26"وال

 
َ
َغُظىن

ْ
س

ُ
ِلَ٪ ج

َ
ظ

َ
َض َمْىِتَها َو٦ ْٗ ْعَى َب

َ ْ
ْدِيي ألا ٍُ َخّيِ َو

ْ
ًَ ال  ِم

َ
ذ ِ

ُّ َ غُِط اإلاْ
ْ
س ٍُ ِذ َو ِ

ُّ َ ًَ اإلاْ َخيَّل ِم
ْ
غُِط ال

ْ
س ًُ

ٞض٫ّ 19 الغوم 

ًسغظىن مً ألاعى ؤخُاء ٦ما ًسغط : بالىٓحر ٖلى الىٓحر، و٢ّغب ؤخضَما مً آلازغ ظضا بلٟٔ ؤلازغاط، ؤي

سغط اإلاُذ مً الخيّ  . الخّي مً اإلاُذ، ٍو

َبِه : زالشا
َّل

: ٢ُاؽ الك

ٗنى به ؤنىلُا َبًها بإخضَما ُٞلخ٤ به : "      َو
َ

ى ؤ٦ثر ق : "  ومشاله27" ما ٧ان الٟٕغ ُٞه مترّصصا بحن ؤنلحن، َو

ه ٌكبه ؤلاوؿان في : ٦ٗبض ٢خل ٖمضا ًٞماهه مترّصص بحن ؤنلحن
ّ
ى يمان ؤلاوؿان، ويمان البهاثم؛ أله َو

٤ ألاو٫ بلى28"الظاث، والبهاثم في اإلال٪ ى مدّل زالٝ بحن ٖلماء ال٣ٟه وألانى٫، خُض طَب الٍٟغ ه : " ، َو
ّ
ؤه

ه لِـ بذجت: حجت، وبلُه طَب ألا٦ثرون، الشاوي
ّ
 29"وبه ٢ا٫ ؤ٦ثر الخىُٟت ... ؤه
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ٟه ٣ٞض ٦ٟاٍ بًًاخا إِث ٖلى حٍٗغ ًَ م وبن لم  ُّ ه مد٨ىم ٖلُه ،      وؤّما ابً ال٣
ّ
وقىاََض، واهخهى بلى ؤه

ا، ب٣ىله َبه: والشالض: " ... بالٟؿاص قٖغ
َّل

ظا لم ًد٨ه هللا ؾبداهه بال ًٖ اإلابُلحن، ٞمىه ٢ىله : ٢ُاؽ الك َو

ا وظضوا الهىإ في عخل ؤزُه
ّ
ُه : حٗالى بزباعا ًٖ بزىة ًىؾ٠ ؤّجهم ٢الىا إلا

َّل
 ل

ٌ
ر

َ
 ؤ

َ
ْض َؾَغ١

َ
٣

َ
ٞ 

ْ
ْؿِغ١ ٌَ  ِبن 

ْ
ىا

ُ
ال

َ
٢ 

ْبُل 
َ
ما ؤلخ٣ىا ؤخضَما باآلزغ مً ٚحر 77 ًىؾ٠ِمً ٢

ّ
ٍت، وال صلُلها، وبه

َّل
ل ِٗ  ٞلم ًجمٗىا بحن ألانل والٟٕغ ب

َبه الجام٘ بِىه وبحن ًىؾ٠، ٣ٞالىا
َّل

َبٌه مً : صلُل ظام٘ ؾىي مجغص الك
َ

َظا م٣ِـ ٖلى ؤزُه، ، بُجهما ق

، وال٣ُاؽ بالهىعة اإلاجّغصة ًٖ : وظٍى ٖضًضة َبِه الٟاٙع
َّل

ظا َى الجم٘ بالك وطا٥ ٢ض ؾغ١، ٨ٞظل٪ َظا، َو

ِت الدؿاوي في الؿغ٢ت لى 
َّل
ل ِٗ ى ٢ُاؽ ٞاؾض، والدؿاوي في ٢غابت ألازىة لِـ ب ِت اإلا٣خًُت للدؿاوي، َو

َّل
ل ِٗ ال

َبٍه زا٫ ًٖ
َ

ا، وال صلُل ٖلى الدؿاوي ٞحها، ٨ُٞىن الجم٘ لىٕى ق
ّ
ِت وصلُلها  ٧اهذ خ٣

َّل
ل ِٗ ب ٖلى 30"ال

ّ
٣ ، ٖو

 .31"وبالجملت ٞلم ًجئ َظا ال٣ُاؽ في ال٣غآن بال مغصوصا مظمىما : " طل٪ ب٣ىله

ْم :      ومً طل٪ ٢ىله حٗالى
ُ
٨

ُ
ال

َ
ْمش

َ
َباٌص ؤ ِٖ ِه 

ّ
 ِمً ُصوِن الل

َ
ىن ُٖ ْض

َ
ًَ ج ِظً

َّل
غاٝ ِبنَّل ال  194 ألٖا

ّ
 ٞبّحن ؾبداهه ؤن

 اإلاٗنى اإلاٗخبر مٗضوم ٞحها، وؤّجها لى صُٖذ لم 
ّ
ُت، وؤن َظٍ ألانىام ؤقباح، ونىع زالُت ًٖ نٟاث ألالَى

غا ب٣ىله   : ججب، ٞهي نىعة زالُت ًٖ ؤوناٝ، ومٗان ج٣خط ي ٖباصتها، وػاص َظا ج٣ٍغ
َ
ىن

ُ
ْمك ًَ ْعُظٌل 

َ
ُهْم ؤ

َ
ل
َ
 ؤ

مَّل ٦ُُِضوِن 
ُ
ْم ز

ُ
اء٦

َ
َغ٧

ُ
 ق

ْ
ىا ُٖ ِل اْص

ُ
 ِبَها ٢

َ
ىن ُٗ ْؿَم ٌَ اٌن 

َ
ُهْم آط

َ
ْم ل

َ
 ِبَها ؤ

َ
ْبِهُغون ًُ ُحٌن  ْٖ

َ
ُهْم ؤ

َ
ْم ل

َ
 ِبَها ؤ

َ
ىن

ُ
ك ُِ ْب ًَ ٍض  ًْ ُهْم ؤَ

َ
ْم ل

َ
ِبَها ؤ

ُغوِن  ِٓ ى
ُ
 ج

َ
ال

َ
ٞٝغا ما هي نىعة :  ؤي195 ألٖا

ّ
ًاء التي هدختها ؤًض٨ًم به  ظمُ٘ ما لهظٍ ألانىام مً ألٖا

ّ
ؤن

ى مٗضوم في َظٍ الغظل،   اإلاٗنى اإلاغاص اإلاسخّو بالغظل َى مكحها، َو
ّ
ٖاَلت ًٖ خ٣اث٣ها ونٟاتها؛ ألن

ى مٗضوم في َظٍ  ا، َو ى مٗضوم في َظٍ الُض، واإلاغاص بالٗحن ببهاَع واإلاٗنى اإلاسخّو بالُض، َى بُكها، َو

ت زالُت ًٖ  ها ٞاٚع
ّ
ها زابخت مىظىصة، و٧ل

ّ
ى مٗضوم ٞحها، والهىع في طل٪ ٧ل الٗحن، ومً ألاطن ؾمٗها، َو

ضمها  ب ٖلى طل٪ بما ًُٟض صخًه لهظا الىٕى مً 32"ألاوناٝ واإلاٗاوي، ٞاؾخىي وظىصَا ٖو
ّ
، زّم ٣ٖ

ه ًٖ ضا حٍٗغ
ّ
ِت واإلاىاؾبت ب٣ىله ال٣ُاؽ، ما٦

َّل
ل ِٗ ِت : " ال

َّل
ل ِٗ َبِه الخالي ًٖ ال

َّل
ه مضخٌ ل٣ُاؽ الك

ّ
ظا ٧ل َو

غة، والىن٠ اإلا٣خط ي للخ٨م 
ّ
. 33"اإلااز

: مى٢ٟه مً حّجُت ال٣ُاؽ

ؿخ٣ى مىه بٌٗ ألاخ٩ام 
ُ
ٗت، ح ٣ٟذ آعاء ؤٚلب ألانىلُحن ٖلى ال٣ى٫ بال٣ُاؽ ؤنال مً ؤنى٫ الكَغ

ّ
     اج

ُت محن بلى: " الكٖغ
ّ
 ال٣ُاؽ الكغعي ؤنل مً : ٞظَب ٧اٞت ألاثمت مً المخابت والخابٗحن وال٣ٟهاء واإلاخ٩ل

ّ
ؤن

ض ما 1"ؤنى٫ الكٕغ ٌؿخض٫ّ به ٖلى ألاخ٩ام التي لم ًغص بها الؿم٘  ت الى٣ل وال٣ٗل ما ًٍا
ّ
 ولهم مً ؤصل

. 34طَبىا بلُه

له
ّ
ًّ َظا الغؤي ٣ًابله آزُغ ٖلى زالٞه ًمش ضٍ ابً زلضون ب٣ىله:      ل٨

ّ
ى ما ؤ٦ م، َو حَر ؤه٨غ : " ؤَل الٓاَغ ٚو

ها مىدهغة في الىهىم 
ّ
ت، وظٗلىا اإلاضاع٥ ٧ل م الٓاٍَغ ال٣ُاؽ َاثٟت مً الٗلماء ؤبُلىا الٗمل به، َو

. 35"و٧ان بمام اإلاظَب صاوص بً ٖلي وابىه، وؤصخابهما ... وعّصوا ال٣ُاؽ
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 ؤَل الٓاَغ لم ٨ًىهىا وخضَم ٢ض ؤه٨غوا ال٣ُاؽ، بل 
ّ
     والظي ًجضع الخىبُه بلُه في َظا اإلاىي٘، ؤن

ى٧اوي ب٣ىله
ّ

ضٍ الك
ّ
ى ما ؤ٦ وؤّما اإلاى٨غون لل٣ُاؽ ٞإّو٫ مً باح بةه٩اٍع : " َىا٥ مً ؾب٣هم بلى َظا، َو

ام، وجابٗه ٢ىم مً اإلاٗتزلت 
ّ
ى ما ًُٟض ؾب٤ اإلاٗتزلت ألَل 36"وجابٗهم ٖلى هُٟه صاوص الٓاَغي ... الىٓ ، َو

٣ا آزغ َى ً ٍٞغ ٠ًُ بٌٗ الٗلماء بلى ٢اثمت اإلاى٨ٍغ ُٗت : "... الٓاَغ في به٩اع ال٣ُاؽ، ٍو
ّ

       37"بٌٗ الك

ُا ٣ٞا٫ ٌ ال٣ُاؽ صلُال قٖغ س٠ِ ابً خؼم الٓاَغي جمّؿ٨ه بٞغ ًُ وال ًدّل ال٣ى٫ بال٣ُاؽ في : "      ولم 

 ؤمغ هللا حٗالى ٖىض الخىإػ بالغّص بلى ٦خابه، وبلى عؾىله ٢ض صّر، ٞمً عّص بلى ال٣ُاؽ، 
ّ
الضًً، وال بالغؤي؛ ألن

٤ باإلًمان، وعّص بلى ٚحر مً ؤمغ هللا حٗالى بالغّص 
ّ
وبلى حٗلُل ًّضُٖه، ؤو بلى عؤي ٣ٞض زال٠ ؤمغ هللا حٗالى اإلاٗل

ه لِـ بساعط ٖىه ب٣ىله38"بلُه، وفي َظا ما ُٞه 
ّ
 َظا عؤي مظَبه، وؤه

ّ
ض ؤن

ّ
طَب ؤصخاب الٓاَغ : " ، وؤ٦

ظا َى ٢ىلىا الظي هضًً هلل به  . 39"بلى ببُا٫ ال٣ى٫ بال٣ُاؽ في الضًً ظملت، َو

ت بلى ظاهبه، ٞسّهو لهظا الباب ٞهلحن مً 
ّ
     و٢ض خاو٫ ابً خؼم ب٢ىإ زهىمه بما ٧ان ًغاٍ مً ؤصل

ضا إلاا 40في ببُا٫ ال٣ُاؽ: ؤلاخ٩ام جدذ ٖىىان: ٦خابه ت الى٣ل وال٣ٗل ما عآٍ في هٍٓغ ماٍّ
ّ
ؾا١ ٞحهما مً ؤصل

. طَب بلُه في ال٣ى٫ ببُالن ال٣ُاؽ

 ما ؾ٨ذ 595     وجىا٤ٞ ابً عقض الخُٟض ث
ّ
، وعؤي ؤن َـ م٘ الجمهىع في ال٣ى٫ بال٣ُاؽ في مؿاثل الكٕغ

٤ الى٢ىٝ ٖلُه َى ال٣ُاؽ، واؾخض٫ّ ٖلى طل٪ ب٣ىله وصلُل ال٣ٗل ٌكهض : " ٖىه الكإع مً ألاخ٩ام ٍَغ

م عؤًه َظا بخىظُه ًغاٍ مى٣ُُا وم٣بىال في 41"بصبىجه  ّٖ و٧ان ألاولى به الاؾخضال٫ بالى٣ل ٢بل ال٣ٗل، زم ص

 الىهىم ٚحر ٧اُٞت في مىاظهت ما ٌؿخجّض مً الىىاػ٫ مً زال٫ ٢ىله: هٍٓغ مٟاصٍ
ّ
 الى٢اج٘ بحن : " ؤن

ّ
بن

ؤشخام ألاهاس ي ٚحر مخىاَُت، والىهىم وألاٞٗا٫ وؤلا٢غاعاث مخىاَُت، ومدا٫ ؤن ٣ًابل ما ال ًدىاهى بما 

ى ٣ًهض الخىاصر والىىاػ٫ التي ج٣٘ بٗض ٖهغ الىبىة، واه٣ُإ الىحي، وما ٌؿخجض مً ؤمىع 42"ًدىاهى  ، َو

. جٟغيها ؤخىا٫ الٗهغ، وم٣خًُاث الخُاة

ه ٖنى بظل٪
ّ
م اٖترى ٖلى ال٣ى٫ بدىاهي الىهىم، ؤمام ججضص الخىاصر، ولٗل ُّ ًّ ابً ال٣ ابً عقض، :      ل٨

ظا اخخجاط ٞاؾض ظّضا : " ومً خظا خظٍو في ال٣ى٫ بهظا، وخ٨م ٖلى اخخجاظهم بالٟؿاص ب٣ىله ، 43"َو

ض ما طَب بلُه، وٗذ ؤصخاب َظا الغؤي بإّجهم ٣ًًُىن مظاَبهم  وبٗض ؤن وّظه عؤًه َظا، وؾا١ قىاَض جٍا

ٗت ظاءث في نىعة ٢ىاٖض ٧لُت جىضعط جدتها   ؤ٦ثر ؤخ٩ام الكَغ
ّ
ض ؤن

ّ
لمهم، وؤ٦ بما ًىبئ ٖلى ٢هىع ٞهمهم ٖو

ظا مً زال٫ ٢ىله دهغوجها بجىام٘ : " ألاخ٩ام الجؼثُت، َو بطا ٧ان ؤعباب اإلاظاَب ًًبُىن مظاَبهم، ٍو

ه 
ّ
دغم ٖىضَم م٘ ٢هىع بُاجهم، ٞاهلل وعؾىله اإلابٗىر بجىام٘ ال٩لم ؤ٢ضع ٖلى طل٪ ٞةه جدُِ بما ًدل ٍو

 44" ًإحي بال٩لمت الجامٗت، وهي ٢اٖضة ٖامت، و٢ًُت ٧لُت ججم٘ ؤهىاٖا وؤٞغاصا 

غ٢ت : "      واهخ٣ل بلى ج٣ؿُم الٗلماء في مى٢ٟهم مً ال٣ُاؽ بلى زالر ٞغ١ ٣ٞا٫ ٞغ٢ت ؤه٨غجه بال٩لُت، ٞو

٢الذ به، وؤه٨غث الخ٨م والخٗلُل واإلاىاؾباث، والٟغ٢خان ؤزلذ الىهىم ًٖ جىاولها لجمُ٘ ؤخ٩ام 
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ٟحن، وؤّجها ؤخالذ ٖلى ال٣ُاؽ، زّم ٢الذ ٚالتهم
ّ
م: اإلا٩ل بل ؤخالذ : ؤخالذ ٖلُه ؤ٦ثر ألاخ٩ام، و٢ا٫ مخىؾَُى

ى الغّص 45"ٖلُه ٦شحرا مً ألاخ٩ام ال ؾبُل بلى بزباتها بال به 
ّ
 وجىّؾ٘ في ٖغى آعائهم، ومىا٢كت ؤ٢ىالهم، وجىل

: والهىاب وعاء ما ٖلُه الٟغ١ الشالر: " ٖلحها، ٞإَىب وؤَا٫، واهخهى بلى جلخُو ما عآٍ نىابا في عؤًه ٣ٞا٫

 الىهىم مدُُت بإخ٩ام الخىاصر، ولم ًدلىا هللا وعؾىله ٖلى عؤي، وال ٢ُاؽ، بل ٢ض بّحن ألاخ٩ام 
ّ
ى ؤن َو

ها، والىهىم واُٞت ٧اُٞت بها، وال٣ُاؽ المخُذ خ٤ّ مُاب٤ للىهىم، ٞهما صلُالن لل٨خاب واإلاحزان، 
ّ
٧ل

و٢ض جسٟى صاللت الىّو، ؤو ال جبلٜ الٗالم ُٞٗض٫ بلى ال٣ُاؽ، زّم ٢ض ًٓهغ مىا٣ٞا للىّو، ٨ُٞىن ٢ُاؾا 

صخُدا، و٢ض ًٓهغ مسالٟا له ٨ُٞىن ٞاؾضا، وفي هٟـ ألامغ ال بّض مً مىا٣ٞخه ؤو مسالٟخه، ول٨ً ٖىض 

 ووّظه اهخ٣اصاجه للٟغ١ الشالر، بإّجهم خاولىا ؤن ًىّؾٗىا في َغ١ 46"اإلاجتهض ٢ض جسٟى مىا٣ٞخه ؤو مسالٟخه 

ظا ًازظ مً زال٫ ٢ىله و٧ّل ٞغ٢ت مً : " اؾخضاللهم ٖلى ألاخ٩ام، ٞى٢ٗىا في ال٤ًُ مً خُض ال ًضعون، َو

٤ ؤزغي ؤ٦ثر ما  ٣ا مً َغ١ الخ٤ّ، ٞايُغوا بلى جىؾٗت ٍَغ َظٍ الٟغ١ الشالر ؾّضوا ٖلى ؤهٟؿهم ٍَغ

. 47"جدخمله 

ه ال 
ّ
ضا ؤه

ّ
ه، ما٦ م لم ٨ًً هاُٞا لل٣ُاؽ، بل َى يض مى٨ٍغ ُّ  ابً ال٣

ّ
     واإلاؿخٟاص مً َظٍ الى٣ىالث ؤن

ُت ٢ض   ألاخ٩ام الكٖغ
ّ
 الٗال٢ت بُجهما ظض وز٣ُت، وؤن

ّ
ذ، واإلاى٣ى٫ المخُذ، وؤن حٗاعى بحن اإلا٣ٗى٫ الهٍغ

ِغ٥َ لل٣ٗل جى٠ُْ ال٣ُاؽ في 
ُ
جًّمىتها ههىم مجملت، في نىعة ٢ىاٖض ٧لُت مخًّمىت الجؼثُت، وج

ظا ما ًازظ مً ٢ىله ٗت اإلابٗىر بهالح الضهُا وآلازغة مكخملت : " اؾخيباَها، َو و٠ُ٦ جى٨غ ؤن ج٨ىن قَغ

ٖلى نالح ألابضان، ٧اقخمالها ٖلى نالح ال٣لىب، وؤّجها مغقضة بلى خٟٔ صختها، وصٞ٘ آٞاتها بُغ١ ٧لُت ٢ض 

٤ ال٣ُاؽ والخىبُه وؤلاًماء، ٦ما َى في ٦شحر مً  و٧ل جٟهُلها بلى ال٣ٗل المخُذ، والُٟغة الؿلُمت بٍُغ

 ٞهى ًدهغ صوع ال٣ٗل في بْهاع الخ٨م، ال 48"مؿاثل ٞغوٕ ال٣ٟه، وال ج٨ً ممً بطا ظهل قِئا ٖاصاٍ 

٘، وال بساعط ًٖ الىحي ٣ٞا٫ ه ٚحر مؿخ٣ل بالدكَغ
ّ
ه مؿخ٣ل في : " بًجاصٍ، وؤه

ّ
ال٣ُاؽ قاَض وجاب٘، ال ؤه

. 49بزباث خ٨م مً ألاخ٩ام لم جض٫ّ ٖلُه الىهىم 

٤ صاثغة الٗمل به، وال ًظَب بلُه بال بطا ٧ان  ُّ ه ًً
ّ
م لل٣ُاؽ، ٞةه ُّ م مً اٖخماص ابً ال٣ لى الٚغ      ٖو

ى ما نّغح به ب٣ىله ما ًجىػ اؾخٗماله ُٞما ال : " الىّو مجمال، ٞال ٢ُاؽ ٖىضٍ م٘ الىّو، َو
ّ
ال٣ُاؽ به

 ُٞه لل٣ُاِؽ هّو ُٞه مً ألاخ٩ام، ٞإّما ما ُٞه هّو مً ٦خاب هللا، ؤو زبر ًٖ عؾى٫ هللا 
ّ
 50" ٞال خٔ

ب الىّو ٖلى ال٣ُاؽ؛ لظا ًم٨ً ال٣ى٫ 
ّ
ى ما ًم٨ً اؾخسالنه : ٞهى ٌٛل ه ٧ان مً اإلاٗخضلحن في ألازظ به، َو

ّ
به

٣حن وؤصخاب الغؤي وال٣ُاؽ خملىا مٗاوي : " ال٣اثلحن بال٣ُاؽ، وهٟاجه خحن ٢ا٫: مً جىظُه ه٣ضٍ بلى الٍٟغ

، وؤصخاب ألالٟاّ، والٓىاَغ ٢هغوا بمٗاهحها ًٖ مغاصٍ خُض وٗذ      51الىهىم ٞى١ ما خملها الكإع

ال٣اثلحن بذجُت ال٣ُاؽ باإلابالٛت والخجاوػ في جدمُل الىهىم ما ال جدخمل؛ لظا اٖترى ٖلى ٢ىلهم بدىاهي 

. الىهىم، بِىما وٗذ هٟاجه بال٣هىع ًٖ ٞهم مٗاوي ألالٟاّ وصالالتها
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: عؤًه في حٗلُل ألاخ٩ام

م م٘ ظمهىع الٗلماء في ال٣ى٫ بخٗلُل الكإع لؤلخ٩ام، ٣ُٞى٫  ُّ  قٕغ هللا: "      ًخىا٤ٞ ابً ال٣
ّ
: مً اإلاٗلىم ؤن

َل 
َ
ل ِٗ ه ٢اثم ٖلى ؤنل بلخا١ الىٓحر بالىٓحر، واٖخباع اإلاشل باإلاشل؛ ولهظا ًظ٦غ الكإع ال

ّ
٣ابا ٧ل زىابا، ٖو

٤ الخ٨م بها ؤًً وظضث، وا٢خًائها 
ّ
غة، واإلاٗاوي اإلاٗخبرة في ألاخ٩ام؛ لُض٫ّ بظل٪ ٖلى حٗل

ّ
وألاوناٝ اإلااز

ا ٖجها  ٠ ؤزَغ
ّ
ىظب جسل ضم جسلٟها ٖجها بال إلااو٘ ٌٗاعى ا٢خًاءَا، ٍو ، وبّحن بًٗا مً 52"ألخ٩امها، ٖو

ى ما ٌٗٝغ بمؿل٪ الىّو ٣ٞا٫ ِت، َو
َّل
ل ِٗ ؼ بالباء جاعة، وبالالم :" مؿالَ٪ ال و٢ض ظاء الخٗلُل في ال٨خاب الٍٗؼ

وجغجِب الخ٨م ٖلى الىن٠ اإلا٣خط ي له جاعة ... جاعة، وبإن جاعة، وبمجمىٖهما جاعة، وب٩ي جاعة، ومً ؤظل جاعة

. 53وؾا١ ٖلى طل٪ قىاَض ّٖضة ... 

غة ٞحها؛ لُض٫ّ و٦ظل٪ ٞٗل الىبي : "      وبسهىم حٗلُل الؿىت لؤلخ٩ام ٢ا٫
ّ
ل ألاخ٩ام وألاوناٝ اإلااز

ّ
 ٞٗل

ِلِلها، ٦ما َى الخا٫ في ٢ىله  ِٖ ما ظٗل الاؾدئظان مً   ): ٖلى اعجباَها بها، وحٗضحها بخٗضي ؤوناٞها و
ّ
به

. 54( لِؿذ بىجـ بّجها مً الُّىاٞحن ٖل٨ُم والُّىاٞاث: ) و٢ىله في الهّغة (ؤظل البهغ

ه مً البالٚت
ّ
غي ؤه ى ما اؾخٗمله الىبي :      ٍو ُت مً ؤطَان خؿً الازخهاع، َو ب ألاخ٩ام الكٖغ  في ج٣ٍغ

ا و٢ض ٢ّغب الىبي : " الىاؽ بظ٦غ الىٓاثغ وألاؾباب، وؾى١ ألامشلت ٣ٞا٫  ألاخ٩ام بلى ؤمخه بظ٦غ هٓاثَغ

نىٗذ الُىم ًا عؾى٫ هللا ؤمغا ُٖٓما، ٢ّبلذ وؤها ناثم، ٣ٞا٫ : ٣ٞا٫ له ٖمغ )وؤؾبابها، ويغب لها ألامشا٫ 

( 55ٞهم: ال بإؽ بظل٪، ٣ٞا٫ عؾى٫ هللا : ؤعؤًذ لى جمًمًذ بماء وؤهذ ناثم؟ ٣ٞلذ: له عؾى٫ هللا 

غة في ألاخ٩ام هُٟا وبزباجا لم ٨ًً لظ٦غ َظا الدكبُه 
ّ
َل ماز

َ
ل ِٗ  اإلاٗاوي وال

ّ
 خ٨م اإلاشل خ٨م مشله، وؤن

ّ
ولىال ؤن

ى قُش ٦بحر ال ٌؿخُُ٘ ع٦ىب الغخل،  ):  للغظل الظي ؾإله ب٣ىلهمٗنى، و٢ض ٢ا٫  بن ؤبي ؤصع٦ه ؤلاؾالم َو

ؤعؤًذ لى ٧ان ٖلى ؤبُ٪ صًً ٣ًِٞخه : وٗم، ٢ا٫: ؤهذ ؤ٦بر ولضٍ؟ ٢ا٫: والدّج م٨خىب ٖلُه، ؤٞإحّج ٖىه؟ ٢ا٫

، ٣ّٞغب الخ٨م مً الخ٨م، وظٗل صًً هللا ؾبداهه في  ( 56ٞذّج ٖىه: وٗم، ٢ا٫: ٖىه ؤ٧ان ًجؼت ٖىه؟ ٢ا٫

ه مً 57"وظىب ال٣ًاء ؤو في ٢بىله بمجزلت صًً آلاصمي، وؤلخ٤ الىٓحر بالىٓحر
ّ
ب ٖلى طل٪ بإه

ّ
، زّم ٣ٖ

ى ؤبلٜ ؤزغا في الىٟـ مً لى  ، َو
َ
ت

َّل
ل ِٗ ِت ألانل؛ لُضع٥ الؿام٘ بىٟؿه جل٪ ال

َّل
ل ِٖ البالٚت، الاؾخٛىاء ًٖ ط٦غ 

ومً خؿً الازخهاع، والاؾخٛىاء بالىن٠ الظي ٌؿخلؼم ط٦غ ألانل اإلا٣ِـ ٖلُه؛ ٞةن : "  ط٦غث ٣ٞا٫

، ُٞٗٝغ الؿام٘  ٨ىن جغ٦ه لظ٦غ ألانل ؤبلٜ مً ط٦ٍغ ا ًٖ ط٦غ ألانل، ٍو ٍت ٌٛني ط٦َغ
َّل
ل ِٗ ُل ب ِ

ّ
ل َٗ ٌُ م ٢ض 

ّ
اإلاخ٩ل

ِت؛ ٞال ٌك٩ل ٖلُه
َّل
ل ِٗ َل :  للمغؤة التي ؾإلخه٢ىله : "  وؾا١ ٖضة قىاَض مجها1"ألانل خحن ٌؿم٘ ط٦غ ال

ؤو جدخلم اإلاغؤة ًا عؾى٫ هللا؟ ٣ٞا٫ عؾى٫ : وٗم، ٣ٞالذ ؤم ؾلُم: ٖلى اإلاغؤة مً ٚؿل بطا هي اخخلمذ؟ ٣ٞا٫

ما اليؿاء ق٣اث٤ الغظا٫  : هللا 
ّ
 اليؿاء والغظا٫ ق٣ُ٣ان وهٓحران ال ًخٟاوجان، وال ًدباًىان 58"به

ّ
ٞبّحن ؤن

ً خ٨م واخض  خ٨م الك٣ُ٣حن والىٓحًر
ّ
م ؤن  مً اإلاٗلىم الشابذ في َُٞغ

ّ
ظا ًض٫ّ ٖلى ؤن  .59في طل٪، َو

: جىُْٟه لل٣ُاؽ
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م ٧ان ٢ض وي٘ ال٣ُاؽ في عجبت الىاظب ب٣ىله ُّ  ابً ال٣
ّ
م مً ؤن ظا َى الىاظب ٖلى ٧ّل : "      ٖلى الٚغ َو

ض اإلاهحر بلُه بدالت الًغوعة ٣ٞا1٫"مؿلم  ُّ  طل٪ لِـ ٖلى بَال٢ه بل ٢
ّ
ما ًهاع : "  ٞةن

ّ
و٦ظل٪ ال٣ُاؽ به

٣ّغع التزامه بالىحي60"بلُه ٖىض الًغوعة   ٧ّل عؤي : " ٢غآها وؾىت، وطل٪: ، ٍو
ّ
بخ٣ضًم الىحي ٖلى آلاعاء، وؤن

دت له  ٞال ٢ُاؽ ٖىضٍ م٘ 61"ًسال٠ الؿىت ٞهى باَل ٢ُٗا، وبُان بُالهه إلاسالٟت الؿىت المخُدت الهٍغ

 
ّ
ما ًجىػ اؾخٗماله ُٞما ال هّو ُٞه مً ألاخ٩ام، ٞإّما ما ُٞه هّو مً ٦خاب هللا ؤو " الىّو؛ ألن

ّ
ال٣ُاؽ به

 ُٞه لل٣ُاؽزبر ًٖ عؾى٫ هللا 
ّ
م لخدضًض 62" ٞال خٔ ُّ وجل٪ هي ؤبغػ الًىابِ التي ويٗها ابً ال٣

ُت، والتزم بها ٖىض الخُب٤ُ في الٛالب مً ٚحر جىّؾ٘ في طل٪،  مٗالم مىهجه في اؾخيباٍ ألاخ٩ام الكٖغ

جىا٣ٞا م٘ عئٍخه لكمىلُت الىهىم ألخ٩ام الخىاصر، وبن ٧اهذ في نىعة ٢ىاٖض ٧لُت مجملت، ٞةّجها 

ى ما ؤقاع بلُه ب٣ىله ٞاهلل وعؾىله اإلابٗىر بجىام٘ ال٩لم ؤ٢ضع ٖلى : " مخًّمىت ألخ٩ام الجؼثُاث ؤًًا، َو

ه 
ّ
 .63" ًإحي بال٩لمت الجامٗت، وهي ٢اٖضة ٖامت، و٢ًُت ٧لُت ججم٘ ؤهىاٖا وؤٞغاصا طل٪ ٞةه

م التي مجها ُّ ٟاث ابً ال٣
ّ
م، وػاص اإلاٗاص، :      ومً زال٫ اَالعي ٖلى بٌٗ مال ُّ ٗحن، والخٟؿحر ال٣

ّ
بٖالم اإلاى٢

وظضث بٌٗ الكىاَض جبحن مضي التزامه بما خضصٍ مً مٗالم إلاىهجه في الخٗامل م٘ ال٣ُاؽ، وجىُْٟه في 

: الاؾخيباٍ ومً َظٍ الكىاَض

ه ال ًمى٘ البُ٘، وبن ٧اهذ مىاٞ٘ : "      ٢ىله في مؿإلت ظىاػ بُ٘ ألاعاض ي الخغاظُت ؤو ٖضمه ٢ا٫
ّ
ٖلى ؤه

ؤعيها وعباٖها مكتر٦ت بحن اإلاؿلمحن، ٞةّجها ج٨ىن ٖىض اإلاكتري ٦ظل٪ مكتر٦ت اإلاىٟٗت بن اخخاط ؾ٨ً، وبن 

ه لِـ 
ّ
اؾخٛنى ؤؾ٨ً، ٦ما ٧اهذ ٖىض الباج٘، ٞلِـ في بُٗها ببُا٫ اقترا٥ اإلاؿلمحن في َظٍ اإلاىٟٗت، ٦ما ؤه

في بُ٘ اإلا٩اجب ببُا٫ مل٨ه إلاىاٞٗه التي مل٨ها ب٣ٗض اإلا٩اجبت، وهٓحر َظا ظىاػ بُ٘ ؤعى الخغاط التي و٢ٟها 

ٖمغ عض ي هللا ٖىه ٖلى المخُذ الظي اؾخ٣ّغ الخا٫ ٖلُه مً ٖمل ألامت ٢ضًما وخضًشا، ٞةّجها جيخ٣ل بلى 

٣ٟذ 
ّ
ى ال ًبُل بالبُ٘، و٢ض اج ما َى في زغاظها، َو

ّ
اإلاكتري زغاظُت ٦ما ٧اهذ ٖىض الباج٘، وخ٤ّ اإلا٣اجلت به

ألامت ٖلى ؤّجها جىعر، ٞةن ٧ان بُالن بُٗها ل٨ىجها و٢ٟا، ٨ٞظل٪ ًيبغي ؤن ج٨ىن و٢ُٟتها مبُلت إلاحراثها، و٢ض 

هّو ؤخمض ٖلى ظىاػ ظٗلها نضا٢ا في الى٩اح، ٞةطا ظاػ ه٣ل اإلال٪ ٞحها بالهضا١ واإلاحرار والهبت ظاػ البُ٘ 

٣ها، وهللا ؤٖلم مال ٞو  ٞهى ًغي ظىاػ بُٗها، وه٣ل مل٨ُتها ٢ُاؾا ٖلى ظىاػ ه٣ل مل٨ُتها 64"ٞحها ٢ُاؾا ٖو

بت . نضا٢ا وبعزا َو

م ؤ٧ل لخمه مُخا، وطل٪ في ٢ى٫  م اٚخُاب اإلاامً ألزُه اإلاامً ٢ُاؾا ٖلى جدٍغ ؿخيبِ خ٨م جدٍغ      َو

َه  ... : " حٗالى
َّل
َه ِبنَّل الل

َّل
ىا الل

ُ
٣

َّل
ٍُ َواج ُمى

ُ
خ َْ ِغ

َ
٨

َ
ٞ 

ً
خا ُْ ِزُِه َم

َ
ْخَم ؤ

َ
َل ل

ُ
٧
ْ
إ ًَ ن 

َ
ْم ؤ

ُ
َخُض٦

َ
ِدبُّ ؤ ًُ  ؤَ

ً
ًا ْٗ م َب

ُ
٨ ًُ ْٗ ب بَّل

َ
خ
ْ
ٛ ٌَ  

َ
َوال

ِخٌُم  اٌب عَّل ىَّل
َ
٤ : "  ٣ُٞى٫ 12 الدجغاثج ٤ ٖغى ألار بخمٍؼ ظا مً ؤخؿً ال٣ُاؽ الخمشُلي ٞةهه قّبه جمٍؼ َو

ا ٧ان اإلاٛخاب ًمّؼ١ ٖغى ؤزُه في ُٚبخه ٧ان بمجزلت مً ٣ًُ٘ لخمه في خا٫ ُٚبت عوخه ٖىه 
ّ
لخمه، وإلا

 65"باإلاىث 
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٣ها ألاّو٫ بطا ٞاع٢ها الشاوي 
ّ
٣ت زالزا مً مُل

ّ
م بمّخت ػواط اإلاُل ُّ      واؾدىاصا بلى ال٣ُاؽ ٣ًى٫ ابً ال٣

ُض : بمىث ؤو زل٘ ؤو ٞسخ ٢ُاؾا ٖلى َال٢ها مً الشاوي، وطل٪ في ٢ىله حٗالى ْٗ ُه ِمً َب
َ
ِدلُّ ل

َ
 ج

َ
ال

َ
َها ٞ

َ
٣

َّل
ل
َ
ِةن َ

َ
ٞ 

ِه 
ّ
٣َُِما ُخُضوَص الل ًُ ن 

َ
ا ؤ

َّل
ى
َ
ا ِبن ْ َٗ َراَظ

َ
ت ًَ ن 

َ
ْحِهَما ؤ

َ
ل َٖ اَح 

َ
 ُظى

َ
ال

َ
َها ٞ

َ
٣

َّل
ل
َ
ِةن َ

َ
ٞ ٍُ ْحَر

َ
ٚ 

ً
ْوظا َ

ى٨َِذ ػ
َ
َى ج  خُض 230 الب٣غةَختَّل

لى الؼوط ألاّو٫ ؤن ًتراظٗا، واإلاغاص به: " ٢ا٫ ٣ها الشاوي ٞال ظىاح ٖلحها، ٖو
ّ
ججضًض ال٣ٗض، ولِـ : ؤي بن َل

ذ 
ّ
٤ ٞحها الشاوي ٣ِٞ، بل متى جٟاع٢ا بمىث ؤو زل٘ ؤو ٞسخ ؤو َال١ خل

ّ
طل٪ مسخّها بالهىعة التي ًُل

. 66"لؤلّو٫، ٢ُاؾا ٖلى الُال١ 

سظ مً ٢ىله 
ّ
ال جإ٧لىا في آهُت الظَب والًٟت، وال حكغبىا في صخاٞها؛ ٞةّجها لهم في الضهُا، ول٨م  ):      واج

ما ًجغظغ في بُىه هاع ظهىم  ):  و٢ىله 1(في آلازغة 
ّ
 مؿدىضا في 1(الظي ٌكغب في آهُت الظَب والًٟت به

م الاهخٟإ بأهُت الظَب ؤو الًٟت م ألا٧ل : ٢ُاؽ خ٨م جدٍغ ٚؿال وويىءا وصَىا وا٦خداال ٢ُاؾا ٖلى جدٍغ

م ال ًسخّو باأل٧ل والكغب، بل ٌّٗم ؾاثغ وظٍى : " ؤو الكغب ٞحها؛ لشبىجه بىّو الخضًض، ٣ٞا٫ ظا الخدٍغ َو

ظا ؤمغ ال ٌكّ٪ ُٞه  الاهخٟإ، ٞال ًدّل له ؤن ٌٛدؿل بها، وال ًخىّيإ بها، وال ًضًَ ٞحها، وال ٨ًخدل مجها، َو

. 67ٖالم

غاَا مؿدىضا لل٣ُاؽ، ُٞجّىػ بُ٘ اإلا٣اسي  غ بٌٗ ألاخ٩ام، ٍو م بإزغ اإلاهلخت في ج٣ٍغ ُّ ٣ّغ ابً ال٣ الخُاع  )     ٍو

و به يغوعة، وطل٪ مً  (
ّ
والباطهجان ٖىض بضو نالخها ٢ُاؾا ٖلى بُ٘ الشماع ٖلى عئوؽ ألاشجاع اإلاغز

ا بٗض ؤن ًبضو نالخها ٦ما جبإ الشماع في عئوؽ ألاشجاع، : " زال٫ ٢ىله ًجىػ بُ٘ اإلا٣اسي والباطهجان وهدَى

وال ًمى٘ مً صخت البُ٘ جالخ٤ اإلابُ٘ قِئا بٗض ش يء ٦ما لم ًمى٘ طل٪ صخت بُ٘ الخىث والخحن وؾاثغ ما 

لُه ج٣ىم مهالر بني آصم، وال بّض لهم مىه   . 68"ًسغط قِئا بٗض ش يء، َظا مدٌ ال٣ُاؽ ٖو

مذ ؤو زغظذ :      وفي مؿإلت ٢ى٫ الؼوط لؼوظخه
ّ
مذ ؤخضا، ؤو زغظذ مً البِذ ٞإهذ َال٤، ٩ٞل

ّ
بطا ٧ل

م ُّ  الُال١ ال ٣ً٘ ٖلى َظا الخا٫، مٗاملت لها بى٣ٌُ : ٖمضا بُٛت و٢ٕى الُال١ ٖلحها، ٣ًى٫ ابً ال٣
ّ
بن

م٣هىصَا، ٢ُاؾا ٖلى خغمان ال٣اجل مً بعر اإلا٣خى٫، و٦ظل٪ اإلاىص ى له مً ما٫ ونُت مً ٢خله، وجىعٍض 

٤ بحن الؼوط وػوظخه بطا  ٣ها في مغى اإلاىث؛ ٞغاعا مً اإلاحرار، و٦ظل٪ الخٍٟغ
ّ
الؼوظت مً بعر ػوظها بطا َل

ضا ؤو : " جّم ػواظه مجها وهي في الّٗضة م٘ ٖلمه، وطل٪ مً زال٫ ٢ىله مذ ٍػ
ّ
بطا ٢ا٫ الغظل المغؤجه بن ٧ل

ضا، ؤو زغظذ مً بِخه  مذ ٍػ
ّ
زغظذ مً بُتي بٛحر بطوي وهدى طل٪ مّما ٨ًىن مً ٞٗلها ٞإهذ َال٤، و٧ل

٤، خ٩اٍ ؤبى الىلُض ابً عقض في ٦خاب الُال١ مً ٦خاب اإلا٣ّضماث له، 
ّ
ج٣هض ؤن ٣ً٘ ٖلحها الُال١ لم جُل

ظا ال٣ى٫ َى ال٣ٟه بُٗىه، وال ؾُما ٖلى ؤنى٫ مال٪ وؤخمض في م٣ابلت الٗبض بى٣ٌُ ٢هضٍ ٦دغمان  َو

٣ها في 
ّ
ال٣اجل محرازه مً اإلا٣خى٫، وخغمان اإلاىص ى له ونُت مً ٢خله بٗض الىنُت، وجىعٍض امغؤة مً َل

مغى مىجه ٞغاعا مً محراثها، و٦ما ٣ًىله مال٪ وؤخمض في بخضي الغواًخحن ٖجهما و٢بلهما ٖمغ بً الخُاب 



الجــــــامــــــعـــــــــة مجــــــــلـــــــة  

31 
 (2016)ؾبخمبر                                  خاصي ٖكغ                                                                            الٗضص ا٫

ى ٌٗلم ًّٟغ١ بُجهما، وال جدّل له ؤبضا، وهٓاثغ طل٪ ٦شحرة، ٞمٗا٢بت  عض ى هللا ٖىه ُٞمً جؼوط في الّٗضة َو

 .69"اإلاغؤة َهىا بى٣ٌُ ٢هضَا َى مدٌ ال٣ُاؽ وال٣ٟه 

ظَب بلى ال٣ى٫ بمخت ٣ٖض ؤلاظاعة بإظغة اإلاشل ٢ُاؾا ٖلى صخت ٣ٖض الى٩اح بمهغ اإلاشل، مؿدىضا بلى       ٍو

م : " ؤلاظمإ، واإلاهلخت، وطل٪ مً زال٫ ٢ىله و٢ض ؤظمٗذ ألامت ٖلى صخت الى٩اح بمهغ اإلاشل، وؤ٦ثَر

م الخمام واإلا٩اعي، والبُ٘ بشمً اإلاشل  ُّ ح و٢
ّ

ًجّىػون ٣ٖض ؤلاظاعة بإظغة اإلاشل ٧الى٩اح والّٛؿا٫ والخّباػ واإلاال

٦بُ٘ ماء الخمام ٞٛاًت البُ٘ بالؿٗغ ؤن ٨ًىن بُٗه بشمً اإلاشل ُٞجىػ ٦ما ججىػ اإلاٗاويت بشمً اإلاشل في 

ا، ٞهظا َى ال٣ُاؽ المخُذ، وال ج٣ىم مهالر الىاؽ بال به  حَر ه مً 70"َظٍ الهىعة ٚو
ّ
ازظ مً َظا ؤه  ٍو

ُه  ى ال٣اثم ٖلى اإلاهلخت، وبن ٧ان مدّل زالٝ بحن ألانىلُحن وال٣ٟهاء، ٞو ال٣اثلحن بال٣ُاؽ اإلاغؾل، َو

. جىبُه بلى ؤَمُت اإلاهالر في بىاء ألاخ٩ام

، ومً قىاَض طل٪       ولم ًترّصص في عّص ال٣ُاؽ، وببُاله، والخ٨م ٖلُه بالٟؿاص بطا جبّحن له مسالٟخه للكٕغ

وؤّما بُ٘ : " مى٢ٟه مً ال٣ى٫ بمى٘ بُ٘ نىٝ الخُىان ٖلى ْهٍغ ٢ُاؾا ٖلى مى٘ بُ٘ ؤًٖاثه خُض ٢ا٫

 الظًً مىٍٗى ٢اؾٍى ٖلى ؤًٖاء الخُىان، و٢الىا... الهىٝ ٖلى الٓهغ
ّ
هل بالخُىان ٞلم ًجؼ : ٞةن

ّ
مخ

ًاء ال ًم٨ً حؿلُمها م٘ ؾالمت الخُىان   ألٖا
ّ
ظا مً ؤٞؿض ال٣ُاؽ؛ ألن بٞغاصٍ بالبُ٘ ٦إًٖاثه، َو

ًاء ٞاؾضا؛ ألن ٢ُ٘ الهىٝ 71" ّض ٢ُاؾه ٖلى ألٖا ، ٖو ٞظَب بلى ظىاػ بُ٘ نىٝ الخُىان ٖلى ْهٍغ

بت ٖلُه
ّ
ًاء مً خُض آلازاع اإلاترج . ًسخل٠ ًٖ ٢ُ٘ ألٖا

ىام ب٣ىله  : وؤّما ٢ىلهم: "      وعّص ال٣ى٫ بٗضم ه٣ٌ الىيىء بإ٧ل لخم ؤلابل ٢ُاؾا ٖلى ؤ٧ل لخم ألٚا
ّ
بن

 الكإع ّٞغ١ بحن 
ّ
الىيىء مً لخىم ؤلابل ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ؛ ألّجها لخم واللخم ال ًخىّيإ مىه، ٞجىابه ؤن

اة ؤلابل، وعٖاة الٛىم، ٞإمغ بالهالة في مغابٌ : اللخمحن ٦ما ّٞغ١ بحن اإلا٩اهحن، و٦ما ّٞغ١ بحن الغاُٖحن ٖع

ى 
ّ
ظ٧

ُ
الٛىم صون ؤُٖان ؤلابل، وؤمغ بالخىيا مً لخىم ؤلابل صون الٛىم، ٦ما ّٞغ١ بحن الغبا والبُ٘، واإلا

ت بحن ما ّٞغ١ هللا بِىه مً ؤبُل ال٣ُاؽ وؤٞؿضٍ  ؿٍى
ّ
خُض عآٍ ٢ُاؾا 72"واإلاُخت، ٞال٣ُاؽ الظي ًخًّمً الد

ه حؿّىٍت في الخ٨م بحن اإلاسخلٟحن
ّ
. باَال، مد٨ىما ٖلُه بالٟؿاص؛ أله

ة زل٠ 
ّ
ا زل٠ اله٠ ٢ُاؾا ٖلى صخت نالة اإلاغؤة ٞظ

ّ
     وبسهىم مؿإلت ال٣ى٫ بمخت نالة الغظل ٞظ

م ؤبُل َظا ال٣ُاؽ، وخ٨م ٖلُه بالٟؿاص ب٣ىله ُّ  ابً ال٣
ّ
 ؤمٍغ : " اله٠، ٞةن

ّ
ًّ بًٗهم ؤن  ومً طل٪ ْ

ظا  ان، ونالتهما صخُدت، َو
ّ
ا زل٠ اله٠ باإلٖاصة ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ؛ ٞةن ؤلامام واإلاغؤة ٞظ

ّ
ى ٞظ

ّ
إلاً نل

 :  وبٗض ؤن جىّؾ٘ في بًًاح اإلاؿإلت، وجىظُه الغؤًحن ٞحها اهخهى بلى ال٣ى٫ 73"مً ؤٞؿض ال٣ُاؽ وؤبُله 
ّ
بإن

 خا٫ ٖضم وظىص امغؤة ؤزغي ج٠٣ مٗها، ومجهُت ًٖ : اإلاكغوٕ للمغؤة
ّ

ة زل٠ اله٠
ّ
ؾىت الى٢ىٝ ٞظ

الانُٟاٝ، وخ٨م الغظل زالٝ طل٪، وعؤي اؾخٗما٫ ال٣ُاؽ َىا َى مً باب ٢ُاؽ اإلاكغوٕ ٖلى ٚحر 

ى ال ًجىػ ٣ٞا٫ ة بطا لم ٨ًً َىا٥ امغؤة ج٠٣ مٗها؛ ألّجها : " ... اإلاكغوٕ، َو
ّ
ها ٞظ  الؿىت و٢ٞى

ّ
وؤّما اإلاغؤة ٞةن
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ة، ومى٠٢ الغظل اإلاكغوٕ ؤن ٨ًىن 
ّ
 ٞظ

ّ
ت ًٖ مهاٞت الغظا٫، ٞمى٢ٟها اإلاكغوٕ ؤن ج٨ىن زل٠ اله٠ ُّ مجه

ى ٢ُاؽ اإلاكغوٕ ٖلى ٚحر اإلاكغوٕ  ، ٣ُٞاؽ ؤخضَما ٖلى آلازغ مً ؤبُل ال٣ُاؽ وؤٞؿضٍ، َو
ّ

. 74"في اله٠

ت ٖلى الؼها، ٢ُاؾا ٖلى وظىب  غّص ٢ُاؽ قُسه ابً جُمُت في وظىب اإلاهغ للمىَىءة بكبهت، واإلا٨َغ      ٍو

غّجر عؤي ابً ٢ضامت ال٣اض ي بٗضم الىظىب، مىّظها ما  د٨م ٖلى َظا ال٣ُاؽ بالٟؿاص، ٍو اإلاهغ في الى٩اح، ٍو

ظا مً زال٫ ٢ىله: طَب بلُه  الكإع لم ًجٗل لهظا الىٕى ٢ُمت، ولم ًدّضص له مهغا، َو
ّ
ٞما : بن ٢ُل: " بإن

ت ٖلى طل٪؟ ٢ُل ا، ؤو ألامت اإلاُاٖو ت ٖلى الىٍء في صبَغ َى ؤولى بٗضم الىظىب، ٞهظا ٧اللىاٍ : خ٨م اإلا٨َغ

ال ًجب ُٞه اإلاهغ اجٟا٢ا، و٢ض ازخل٠ في َظٍ اإلاؿإلت الكُسان، ؤبى البر٧اث ابً جُمُت، وؤبى مدّمض بً 

ت ٖلى الؼوى في ٢بل ؤو صبغ، : (مدّغعٍ)٢ضامت، ٣ٞا٫ ؤبى البر٧اث في  جب مهغ اإلاشل للمىَىءة بكبهت، واإلا٨َغ ٍو

 الكٕغ لم ًغص ببضله، وال َى  : (اإلاٛني)و٢ا٫ ؤبى مدّمض في 
ّ
ال ًجب اإلاهغ بالىٍء في الضبغ، وال اللىاٍ؛ ألن

 َظا الٟٗل لم ًجٗل 
ّ
ظا ال٣ى٫ َى الهىاب ٢ُٗا، ٞةن بجالٝ لص يء، ٞإقبه ال٣بلت والىٍء صون الٟغط، َو

ء الٟغط مً ؤٞؿض ال٣ُاؽ  ، و٢ُاؾه ٖلى ٍو . 75"له الكإع ٢ُمت ؤنال، وال ٢ّضع له مهغا بىظه مً الىظٍى

م في ٖغيه  ُّ      وفي مؿإلت بزباث ؾىت نالة ع٦ٗخحن ٢بل الجمٗت ٢ُاؾا ٖلى نالة الٓهغ، جىّؾ٘ ابً ال٣

ى مىا٢كتها، وزلو بلى ال٣ى٫ 
ّ
 بزباث ؾىت ٚحر مكغوٖت ؤنال ٢ُاؾا ٖلى : لآلعاء الىاعصة ٞحها وؤصلتها، وجىل

ّ
بإن

ا ٖىض ٞٗله   ألاولى ٢ُاؾها ٖلى نالة الُٗض، و٢ٞى
ّ
 وبلخا١ ؤخ٩امها ؾىت مكغوٖت ٚحر ظاثؼ، وعؤي ؤن

 وؾلم في الخُبت، و٧ان بطا ٞٙغ بال٫ مً ألاطان، ؤزظ الىبي : " بإخ٩ام نالة الُٗض، وطل٪ مً زال٫ ٢ىله

 الجمٗت ٧الُٗض ال ؾىت لها 
ّ
ظا ًض٫ّ ٖلى ؤن ت، ولم ٨ًً ألاطان بال واخضا، َو

ّ
ولم ٣ًم ؤخض ًغ٦٘ ع٦ٗخحن البخ

لُه جض٫ّ الؿىت، ٞةن الىبي  ظا ؤصّر ٢ىلي الٗلماء، ٖو  ٧ان ًسغط مً بِخه، ٞةطا عقي اإلاىبر ؤزظ ٢بلها، َو

ظا ٧ان عؤي ٖحن ٞمتى ٧اهىا بال٫ في ؤطان الجمٗت، ٞةطا ؤ٦مله ؤزظ الىبي   في الخُبت مً ٚحر ٞهل، َو

هم ٞغ٦ٗىا ع٦ٗخحن ٞهى ! ًهلىن الؿىت؟
ّ
ًّ ؤّجهم ٧اهىا بطا ٞٙغ بال٫ عض ي هللا ٖىه مً ألاطان ٢امىا ٧ل ومً ْ

ظا الظي ط٦غهاٍ مً ؤهه ال ؾىت ٢بلها َى مظَب مال٪ وؤخمض في اإلاكهىع ٖىه، وؤخض  ؤظهل الىاؽ بالؿىت، َو

 لها ؾىت مجهم مً اخخّج ؤّجها ْهغ م٣هىعة، ُٞشبذ لها ؤخ٩ام : الىظهحن ألصخاب الكاٞعي، والظًً ٢الىا
ّ
بن

ت بىٟؿها جسال٠ الٓهغ في الجهغ والٗضص، 
ّ
ظٍ حّجت يُٟٗت ظضا، ٞةن الجمٗت نالة مؿخ٣ل الٓهغ، َو

والخُبت، والكغوٍ اإلاٗخبرة لها، وجىا٣ٞها في الى٢ذ، ولِـ بلخا١ مؿإلت الجزإ بمىاعص الاجٟا١ ؤولى مً 

بلخا٢ها بمىاعص الاٞترا١، بل بلخا٢ها بمىاعص الاٞترا١ ؤولى؛ ألّجها ؤ٦ثر مّما اج٣ٟا ُٞه، ومجهم مً ؤزبذ الؿىت لها 

 الؿىت ما ٧ان زابخا ًٖ الىبي 
ّ
ى ؤًًا ٢ُاؽ ٞاؾض، ٞةن  مً ٢ى٫ ؤو ٞٗل، ؤو َىا بال٣ُاؽ ٖلى الٓهغ، َو

 76." ؾىت زلٟاثه الغاقضًً، ولِـ في مؿإلخىا ش يء مً طل٪، وال ًجىػ بزباث الؿجن في مشل َظا بال٣ُاؽ 
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الخاجمت 

م مً ال٣ُاؽ ًم٨ً اؾخيخاط آلاحي ُّ :       مً زال٫ ال٣غاءة في مى٠٢ ابً ال٣

ت في جمّؿ٨ه بٓىاَغ الىهىم، وحٛلُب اإلاى٣ى٫ وبن ي٠ٗ جىز٣ُه 1 با مً الٓاٍَغ ه وبن ٧ان ٢ٍغ
ّ
ـ ؤلخٔ ؤه

ي في اؾخيباٍ ألاخ٩ام، ٖاعيا م٣ترح بٖاصة  ِ
ّ
ل ِٗ ه ٣ًّغ بال٣ُاؽ ال

ّ
ٖلى الخإّمل ال٣ٗلي باالؾخيباٍ واإلا٣اٌؿت، ٞةه

 .اإلاحزان: ؤزظا بٓاَغ آلاًاث ال٣غآهُت التي ّٖبرث ًٖ الٗض٫، ومدهالجه ب٩لمت (باإلاحزان  ): حؿمُخه

، ًدٍٟؼ ٣ٖله بلى خؿً 2
َ
ت

َّل
ل ِٗ ٤، الظي ًخدّؿـ ال

ّ
م بلى ال٣ُاؽ ال٣ٟهي هٓغة ال٣ُٟه اإلاض٢ ُّ ـ هٓغ ابً ال٣

ل . الخهىع ال٣ٗلي في مداٞٓت ٖلى اإلاى٣ى٫ صون بٌٛا٫ في الخإٍو

ِت التي هي مىاٍ ال٣ُاؽ ال٣ٟهي3
َّل
ل ِٗ ه ال ٣ًىم ٖلى ال

ّ
َبِه؛ أله

َّل
. ـ ال ٣ًبل ألازظ ب٣ُاؽ الك

ٗاث طاث الٗال٢ت بمىيٕى ال٣ُاؽ مشل4 جسهُو الٗمىم بال٣ُاؽ، وال٣ُاؽ : ـ لم ًخّٗغى لبٌٗ الخَٟغ

ا حَر اعاث، والخضوص، وال٣ُاؽ و٢ى٫ المخابي ٚو
ّ
 .في الٗباصاث، وال٨ٟ

ٗت ظاء في نىعة 5  ؤ٦ثر ؤخ٩ام الكَغ
ّ
ـ اٖترى ٖلى ال٣ى٫ بدىاهي الىهىم ؤمام ججّضص الخىاصر، مّضُٖا بإن

م   َىا٥ بٌٗ ألاخ٩ام لم جغص في نىع ٧لُت، ًم٨ً ؤن ًٖؼ
ّ
٢ىاٖض ٧لُت جىضعط جدتها ألاخ٩ام الجؼثُت، بط بن

. اإلاسال٠ بإّجها مخىاَُت

٤ بخإنُل الخ٨م صخُذ الغواًت، ول٨ً ماطا 6
ّ
٘ صٖىي ال ٢ُاؽ م٘ الىّو، َظا ُٞما ًخٗل م ًٞغ ُّ  ابً ال٣

ّ
ـ بن

٨ًىن اإلاى٠٢ بطا ٧ان طل٪ الىّو ي٠ُٗ الؿىض؟ َل ًجابه ال٣ُاؽ باإلاى٘؟ ؤو ًدّل ال٣ُاؽ مدّل طل٪ 

ِخه بد٨م ُٞه هّو آزغ صخُذ، ؤو جخّم اإلاٗالجت باإلا٣انض ٢ُاؾا 
َّل
ل ِٖ الىّو؛ لُخّم اؾخيباٍ الخ٨م بم٣اٌؿت 

ُا، ؤو باالؾخدؿان ٢ُاؾا اؾخصىاثُا؟ 
ّ
ل ِٖ

٠ باإلاٗاوي ٖىض ْىاَغ 7
ّ
م في صالالث ألالٟاّ ختى ًسغط بها ًٖ م٣هىصَا، وال ًخى٢ ُّ ـ ال ًخىّؾ٘ ابً ال٣

. ههىنها

٠ ال٣ُاؽ جىُْٟا ؤمشل، ٩ٞان مٗخضال في ال٣ى٫ به ٖلى زالٝ هٟاجه، واإلاخجاوػًٍ في بٖماله8
ّ
. ـ ْو

والخمض هلل عب الٗاإلاحن 

: َىامل البدض

هذ َظٍ الترظمت مً ّٖضة مهاصعـ  .1
ّ
طًل َب٣اث الخىابلت، ٖبض الغخمً : ابً عظب) :  مجهالخ

اى، ٍ  ٖلي : البضاًت والجهاًت، جد٤ُ٣: ابً ٦شحر، 5/171. .  م2005/َـ1425الٗشُمحن، م٨خبت الٗب٩ُان، الٍغ

ت، : الكى٧اوي، 14/270. .م1988/َـ1408، 1قحري، صاع بخُاء الترار الٗغبي، ٍ البضع الُال٘، صاع اإلاٗٞغ

ت، لبىان، نُضا: بُٛت الىٖاة، جد٤ُ٣: الؿُىَي، 2/143. .بحروث . مدمض ؤبى الًٟل، اإلا٨خبت الٗهٍغ

، 2مدمض ٖبض اإلاُٗض، صاثغة اإلاٗاٝع الٗشماهُت، الهىض،ٍ: الضعع ال٩امىت، جد٤ُ٣: ابً حجغ، 1/62

مدمض ألاعهائوٍ، صاع ابً ٦شحر، : قظعاث الظَب، جد٤ُ٣: ابً الٗماص الخىبلي، 5/137. م1972/َـ1392
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ؤبي َاظغ بؿُىوي، صاع : الٗبر في زبر مً ٚبر، جد٤ُ٣: ، الظَبي8/287. م1986/َـ1406صمك٤، بحروث، ٍ

 (. 4/155. ال٨خب الٗلمُت، بحروث

م .2 ُّ ٗحن، جد٤ُ٣: ابً ال٣
ّ
، 1/132. 1973َه ٖبض الغءٝو ؾٗض ، صاع الجُل، بحروث، : بٖالم اإلاى٢

133 .

. م1962/َـ1382، 1مٟخاح الىنى٫ في ٖلم ألانى٫، صاع ال٨خاب الٗغبي، مهغ، ٍ: الخلمؿاوي .3

 .158م

ؼ، صاع الخضًض، ال٣اَغة، : بضاًت اإلاجتهض، جد٤ُ٣: ابً عقض .4 ض ٖبض الٍٗؼ  .1/11. م2004/ َـ1425ٍٞغ

م .5 ُّ ٗحن: ابً ال٣
ّ
. 1/130. بٖالم اإلاى٢

 .1/130. اإلاهضع هٟؿه .6

  .1/144. اإلاهضع هٟؿه .7

. 1/130. اإلاهضع هٟؿه .8

. 1/121. اإلاهضع هٟؿه .9

. 1/132.اإلاهضع هٟؿه .10

. 2/3. اإلاهضع هٟؿه .11

. 1/133. اإلاهضع هٟؿه .12

. 1/133. اإلاهضع هٟؿه .13

خاوي ابً جُمُت، جد٤ُ٣: ابً جُمُت .14 . ٖبض الغخمً الىجضي، م٨خبت ابً جُمُت: ٦خب وعؾاثل ٞو

19/176  .

. 34/210.اإلاهضع هٟؿه .15

، 5مدّمض هانغ الضًً ألالباوي، اإلا٨خب ؤلاؾالمي، ّٖمان، ألاعصن، ٍ: ؤلاًمان، جد٤ُ٣: ابً جُمُت .16

 .90م. م1416ٌ/1996
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ِت  .23
َّل
ل ِٗ ؿّمى: ٢ُاؽ ال ، َو ٤ الخ٨م ٖلحها في الكٕغ

ّ
ت التي ٖل

َّل
ل ِٗ ى ؤن ًدمل الٟٕغ ٖلى ألانل بال : َو

.  7/48. م1994/َـ1414، 1البدغ اإلادُِ، صاع ال٨خبي، ٍ: الؼع٦ص ي. ٢ُاؽ اإلاٗنى 

م .24 ُّ ٗحن: ابً ال٣
ّ
. 1/134. بٖالم اإلاى٢

.  1/134. اإلاهضع هٟؿه .25

. 1/138.اإلاهضع هٟؿه .26

 .1/139. اإلاهضع هٟؿه .27

. 2/130. الٟغو١، ٖالم ال٨خب، ص، ث: ال٣غافي .28

م الىملت، : ألاهجم الؼاَغاث ٖلى خل ؤلٟاّ الىع٢اث في ؤنى٫ ال٣ٟه، جد٤ُ٣: اإلااعصًني .29 ٖبض ال٨ٍغ

اى، ٍ   .1/232. م1999، 3م٨خبت الغقض،  الٍغ

.  2/137. م1999/َـ1419، 1ؤخمض ٖؼو، صاع ال٨خاب، صمك٤، ٍ: بعقاص الٟدى٫، جد٤ُ٣: االكى٧اوي .30
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ّ
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 .1/149. اإلاهضع هٟؿه .32

 .150، 1/149. اإلاهضع هٟؿه .33

. 150/ 1. اإلاهضع هٟؿه .34

 .91/ 2.  بعقاص الٟدى٫ : الكى٧اوي .35

.  وما بٗضَا95/ 2.  اإلاهضع هٟؿه .36

 . 446م . 5اإلا٣ّضمت، صاع ال٨خاب الٗغبي، ٍ: ابً زلضون  .37

. 94 / 2.بعقاص الٟدى٫ :  الكى٧اوي .38

، 2ٖبض اإلاجُض جغ٧ي، صاع الٛغب ؤلاؾالمي، ٍ: بخ٩ام الٟهى٫، جد٤ُ٣: الباجي .39

 . 2/537.م1995/َـ1415

ى، جمخُذ: ابً خؼم .40
ّ
 . 1/56.مدّمض زلُل َغاؽ، مُبٗت ؤلامام، مهغ: اإلادل

 . 7/370.َـ1404ؤلاخ٩ام في ؤنى٫ ألاخ٩ام، صاع الخضًض، ال٣اَغة، ٍ، : ابً خؼم .41

 .8/515، 7/384. ؤلاخ٩ام في ؤنى٫ ألاخ٩ام: ابً خؼم .42
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. 1/337. اإلاهضع هٟؿه .48

. 1/337. اإلاهضع هٟؿه .49

م .50 ُّ ذ، ٍ. ػاص اإلاٗاص: ابً ال٣ . م1994/َـ1415، 27ماؾؿت الغؾالت، بحروث، م٨خبت اإلاىاع، ال٨ٍى

4/380. 

ٗحن .51
ّ
 .1/382. ابً ال٣ُم بٖالم اإلاى٢

م .52 ُّ  .5/435. ػاص اإلاٗاص: ابً ال٣
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ّ
 .1/222. بٖالم اإلاى٢

. 1/196. اإلاهضع هٟؿه .54

. 1/197.ابً اإلاهضع هٟؿه .55

: باب. 1/151. 1/173.م1998بكاع ٖىاص، صاع الٛغب ؤلاؾالمي، بحروث، : الؿجن، جد٤ُ٣:  الترمظي .56

. 92ؾاع الهغة، ع٢م الخضًض 

م .57 ُّ ٗحن: ابً ال٣
ّ
 .1/198. بٖالم اإلاى٢

ت، بحروث: ؾجن ؤبي صاوص، جد٤ُ٣: ؤبى صاوص .58 ال٣بلت : باب.  2/311. مدمض مديي الضًً، اإلا٨خبت الٗهٍغ

.  2358للهاثم، ع٢م الخضًض 

الدج ًٖ : باب. 2/973. مدمض ٞااص، صاع بخُاء الترار الٗغبي، بحروث: جد٤ُ٣. صخُذ مؿلم: مؿلم .59

 407الٗاظؼ، ع٢م الخضًض 

م .60 ُّ ٗحن: ابً ال٣
ّ
. 1/199.بٖالم اإلاى٢

. 1/201.اإلاهضع هٟؿه .61

 .113ع٢م الخضًض . الؿجن،: الترمظي .62
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ّ
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. 1/154.  اإلاهضع هٟؿه .64

. 2/284. اإلاهضع هٟؿه .65

 .2/284. اإلاهضع هٟؿه .66

م .67 ُّ . 2/203. ػاص اإلاٗاص: ابً ال٣

 .5/435.اإلاهضع هٟؿه .68

م .69 ُّ ٗحن: ابً ال٣
ّ
. 1/333. بٖالم اإلاى٢

م .70 ُّ  .3/385. ػاص اإلاٗاص: ابً ال٣

م .71 ُّ ٗحن: ابً ال٣
ّ
. 1/131. بٖالم اإلاى٢
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. 1/158. اإلاهضع هٟؿه .72

حر، صاع َى١ الىجاة، ٍ: صخُذ البساعي، جد٤ُ٣: البساعي  .73 ألا٧ل في بهاء : باب. َـ1422، 1مدمض َػ

 5426ع٢م الخضًض . 7/77. مًٌٟ
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 اإلاهاصع واإلاغاظ٘

م عواًت خٟو: ؤوال . ال٣غآن ال٨ٍغ

 . م1995/َـ1415، 2ٖبض اإلاجُض جغ٧ي، صاع الٛغب ؤلاؾالمي، ٍ: بخ٩ام الٟهى٫، جد٤ُ٣: ـ الباجي1

حر، صاع َى١ الىجاة، ٍ: صخُذ البساعي، جد٤ُ٣: ـ البساعي 2  .َـ1422، 1مدمض َػ

. م1998بكاع ٖىاص، صاع الٛغب ؤلاؾالمي، بحروث، : الؿجن، جد٤ُ٣: ـ الترمظي3

.  م1962/َـ1382، 1مٟخاح الىنى٫ في ٖلم ألانى٫، صاع ال٨خاب الٗغبي، مهغ، ٍ: ـ الخلمؿاوي4

، 5مدّمض هانغ الضًً ألالباوي، اإلا٨خب ؤلاؾالمي، ّٖمان، ألاعصن، ٍ: ؤلاًمان، جد٤ُ٣: ـ ابً جُمُت5

 .90م. م1416ٌ/1996

خاوي ابً جُمُت، جد٤ُ٣: ـ ابً جُمُت6 .  ٖبض الغخمً الىجضي، م٨خبت ابً جُمُت: ٦خب وعؾاثل ٞو

، 2مدمض ٖبض اإلاُٗض، صاثغة اإلاٗاٝع الٗشماهُت، الهىض،ٍ: الضعع ال٩امىت، جد٤ُ٣: ـ ابً حجغ7 

.  م1972/َـ1392

 . َـ1404ؤلاخ٩ام في ؤنى٫ ألاخ٩ام، صاع الخضًض، ال٣اَغة، ٍ، : ـ ابً خؼم8

ى، جمخُذ: ـ ابً خؼم9
ّ
. مدّمض زلُل َغاؽ، مُبٗت ؤلامام، مهغ: اإلادل

. 5اإلا٣ّضمت، صاع ال٨خاب الٗغبي، ٍ: ـ ابً زلضون 10
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ت، بحروث: ؾجن ؤبي صاوص، جد٤ُ٣: ـ ؤبى صاوص11 .  مدمض مديي الضًً، اإلا٨خبت الٗهٍغ
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ؼ، صاع الخضًض، ال٣اَغة، : بضاًت اإلاجتهض، جد٤ُ٣: ـ ابً عقض14 ض ٖبض الٍٗؼ  .م2004/ َـ1425ٍٞغ
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.   م1999/َـ1419، 1ؤخمض ٖؼو، صاع ال٨خاب، صمك٤، ٍ: بعقاص الٟدى٫، جد٤ُ٣: ـ الكى٧اوي17

ت، بحروث: ـ الكى٧اوي18 . البضع الُال٘، صاع اإلاٗٞغ

مدمض ألاعهائوٍ، صاع ابً ٦شحر، صمك٤، بحروث، : قظعاث الظَب، جد٤ُ٣: ـ ابً الٗماص الخىبلي19

.  م1986/َـ1406ٍ

. الٟغو١، ٖالم ال٨خب، ص، ث: ـ ال٣غافي20
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. م1988/َـ1408، 1ٖلي قحري، صاع بخُاء الترار الٗغبي، ٍ: البضاًت والجهاًت، جد٤ُ٣: ـ ابً ٦شحر23
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اى، ٍ  .  م1999، 3الغقض،  الٍغ
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 انذالنت انزيُُت نألفعبل يف انمشآٌ انكشَى

. نالح الضًً ٖلي ؤخمض ظلبان / ص

٧لُت التربُت ًٟغن                                                                                                              

: ملخو 

م الىداة الٗغب ال٣ضامى ػمً الٟٗل بلى  ماى  ):     ًدىاو٫ َظا البدض الضاللت الؼمىُت لؤلٞٗا٫ ؛ خُض ٢ؿَّل

، ول٨ً ٢ض ًسغط الٟٗــل ٖـً صاللخه ألانلُت للخٗبحر ًٖ صاللت ؤزغي خؿـب ألاصواث الخـي  (ومًإع وؤمغ 

  حؿب٣ـه ؤو التر٦ُـب الـظي ٨ًـىن ُٞـه
ً
٢ض ًسغط الٟٗل اإلااض ي للضاللت ٖلـى الاؾخ٣ـبا٫ ؤو : الٟٗل ، ٞمشال

مً ػمً الخ٩لم ، و٦ظل٪ الٟٗـل اإلاًـإع ًـض٫ ٖلـى الخـا٫ ؤو الاؾخ٣بـا٫ ؤو الؼمً اإلااض ي ،  ٣ًغبل الخـا٫ ؤو ػم

ٗل ألامغ ًـض٫ الاؾخ٣بـا٫ ؤو الُلـب بٗـض ػمـً الخ٩لـم مباقغة ،  و٢ض جىاو٫ َظا البدض صعاؾت الضالالث  ٞو

ألازغي التي ًسغط الٟٗل للخٗبحر ٖجها ٚحر صاللخه ألانلُت التي وي٘ لها ، خؿب الؿُا١ وال٣غاثً اللُٟٓت 

 لهظٍ الضعاؾت ، وصوهذ الىخاثج التي جمَّل الخىنل بلحها في جهاًت َظا 
ً
م مجاال ت وازترث ال٣غآن ال٨ٍغ واإلاٗىٍى

  .البدض

 :ج٣ـــضًـــم  

لىا ال٣ى٫ في طل٪  ، ومجها ما ط٦ٍغ  هَّل       صعؽ الٗغب ال٣ضامى الهُٜ الؼمىُت للٟٗل وصالالجه اإلاسخلٟت ٞو

ر اإلاغػباوي ٖمً ؾم٘ ال٨ؿاجي ٣ًى٫ : " الؿُىَي في ألاقباٍ والىٓاثغ خُذ ٣ًى٫  اظخمٗذ وؤبى : خضَّل

٣ى٫  ما الىدى ؟ ٣ٞلذ وؤعصث ؤن : ًىؾ٠ ال٣اض ي ٖىض َاعون الغقُض ، ٞجٗــل ؤبى ًىؾ٠ ًظم الىدى ٍو

جل ٚالِم٪ ، و٢ا٫ له آزغ : ما ج٣ى٫ في عظل ٢ا٫ لغظل : ؤٖلمه ًٞل الىدى 
َ
ؤها ٢اِجٌل ٚالَم٪ ، ؤحها : ؤها ٢ا

 ، ٣ٞا٫ : ٦ىذ جإزظ به ؟ ٢ا٫ 
ً
ؤها ٢اجل ٚالِم٪  :الظي ًازظ ب٣خل الٛالم َى الظي ٢ا٫ : ؤزظَما ظمُٗا

ه ٞٗل ماى ، ٞإما الظي ٢ا٫ 
َّل
ؤها ٢اجل ٚالَم٪ ٞةهه ال ًازظ ؛ ألهه مؿخ٣بل ، لم ٨ًً بٗض : باإلياٞت ؛ أله

ــــًضا  ): ٦ما ٢ا٫ هللا حٗالى 
َ
ِلَ٪ ٚ

َ
ٌل ط ِٖ ــا

َ
ي ٞ ِ

ّ
ْيٍء ِبو

َ
ًَّل ِلص  َ

ىل
ُ
٣

َ
هُ * َوال ج

َّل
ـــاَء الل

َ
ك ٌَ  

ْ
ن

َ
 ؤ

َّل
 مؿخ٣بل ما ظاػ ُٞه (1 ( )ِبال

) 
ً
م٨ً ال٣ى٫ بإن  (3)، ومً َىا ًدبحن ازخالٝ الؼمً بازخالٝ الترا٦ُب التي ظغث في الٗغبُت  (2 )(ٚضا ، ٍو

 ًٖ اللٛت الٗغبُت مما وؿب بلحها مـً 
ً
اللٛت الٗغبُت هي لٛت الؼمً ٦ما ٢ا٫ ألاؾخاط ٖباؽ ال٣ٗاص مضاٞٗا

د٤ لىا ؤن ه٣ى٫ : " ٢بل اإلاؿدكغ٢حن  بن َظٍ اللٛت الٗغبُت لٛت الؼمً ؛ ألجها جدؿً الخٗبحر ٖىه ، ولٛت : ٍو

 ( .4)" الؼمً ؛ ألجها ٢اصعة ٖلى مؿاًغة الؼمً في ٖهغها َظا ؤو ما ًلُه مً ٖهىع 

م الىداة الٗغب ال٣ضامى ػمً الٟٗل ٖلى الىدى الخالي  :      و٢ض ٢ؿَّل

ىن ٖلى زالزت ؤ٢ؿام  مه البهٍغ مٍى ٖلى ٢ؿمحن  (ماى ومًإع وؤمغ  ):       ٢ؿَّل ُىن ٣ٞؿَّل ا ال٨ٞى ، ؤمَّل

 مً اإلاًإع 
ً
( . 5)وظٗلىا ألامغ م٣خُٗا
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ه ؤ٢ؿام الٟٗل مً خُض الؼمً ب٣ىله  ا الُٟٗل ٞإمشلت ؤزظث مً لٟٔ ؤخضار : "        و٢ض ط٦غ ؾِبٍى وؤمَّل

 إلاا مط ى ، وإلاا ٨ًىن ، ولم ٣ً٘  ، وما َى ٧اثً لم 
ْ

ذ َِ ألاؾماء وُبِى

.    ًى٣ُ٘ 

 وُخِمَض 
َ

ض
ُ
َ٘ ، وَم٨ ا بىاء ما مط ى ٞظََب وَؾِم ا بىاء ما لـــم ٣ًـــ٘ ٞةهه .        ٞـإمَّل وؤمَّل

 
ً
 :    ٢ــــىل٪ آمغا

ً
ل واْيِغب ، ومسبرا

ُ
ْب ، وا٢خ ََ ْ

٣خل : اط ًغب وٍُ ظَب ، ٍو ٣ًخل ٍو

ى ٧اثً بطا ؤزبرث  ًغب ، و٦ظل٪ بىاء ما لم ًى٣ُ٘ َو ( . 6)"     وٍُ

سغط صللىا بهما ٖلى ماٍى : "      و٢ا٫ ال٨ؿاجي ووا٣ٞه ابً ٞاعؽ بنَّل الٟٗل ما ص٫َّل ٖلى ػمان ٦سغط ٍو

( . 7)" ومؿخ٣بل 

و٢ـض ؤه٨ـغ بٌٗ اإلاخ٩لمحن ٞٗل الخا٫ ، و٢ا٫ بن : "       و٢ض ؤه٨غ بٌٗ الىداة ػمـً الخـا٫ ٣ًى٫ ابً ٌٗـِل 

٠ ػمان
ُ
 وبال ٞهى مؿخ٣بل ، ولِـ زمَّل زالض ، والخ٤ ما ط٦غهاٍ وبن لُ

ً
. ( 8)الخا٫  ٧ان ٢ض وظض ٨ُٞىن مايُا

غي الض٦خىع  مهضي اإلاسؼومي ؤن الىداة لم ًىجخـىا في جُب٤ُ ؤ٢ؿام الٟٗــل ٖلى ؤ٢ؿام الؼمان ، :       ٍو

٣ٞــــض زهـــىا الٟٗـــل اإلاـاض ي بالؼمــً اإلااض ي وؤَل٣ــىا  

 ٖلى ج٣ؿُم  
ً
ا  ، ٞلم ٨ًً ج٣ؿُم الٟٗل بٗضثظ ظاٍع

ً
اإلاًإع للخــا٫ والاؾخ٣با٫ ظمُٗا

ــى ما لم  الؼمان ؛ ألن اإلاٟترى ؤن ٨ًىن ل٩ل ٢ؿم مً ؤ٢ؿام الؼمان ٢ؿم مً ؤ٢ؿــام الٟٗــل ًض٫ ٖلُه َو

( . 9)ًىجخىا في جُب٣ُه 

غي الض٦خىع  الؿامغاجي ؤنَّل الٟٗل في الٗغبُت ال ًٟمر ًٖ الؼمان بهُٛـــه وبهما ًخدهل الؼمان مً :       ٍو

ـاصاث حُٗـً الٟٗـل ٖلـى  الؿُا١ ٣ٞض حكخمـل الجملـت ٖلـى ٍػ

( . 10) ج٣ضًــغ الؼمان في خضوص واضخت  

 ؛ ألجهم ج٩لمىا ٖلى الؼمً و٦إهه مضلى٫ ٖلُه بهُٛـت 
ً
       ٞدضًض الىداة ٖىض الؼمان خضًض لِـ واُٞا

الٟـٗـل صاللت مؿخ٣لـت مىٟهلـت ٖـً مـالخٓـت الٗال٢ـــت بُــً مضلــى٫ الٟـٗــل ومالبؿاث ال٣ى٫ وألاخضار التي 

ظ٦ــــغ  (11)جدُِ باإلاخ٩لم  ، ٍو

غاب ،  :  ألاؾخاط   بٓاَغة ؤلٖا
ً
 وز٣ُا

ً
ٖباؽ ال٣ٗاص ؤن الٗال٢ت الؼمىُت مغجبُت اعجباَا

 ًٖ الٗال٢ت الؼمىُت بل : ٞالٟٗل ًخإزغ بمى٢ٗه مً ألاصاة الىاُٞت ومٗىاَا 
ً
لِـ مى٣ُٗا

 ٢ىلـــىا 
ً
،  (لً ًٟٗل  )ٚحر  (لم ًٟٗل  ):  َـى مخإزغ بها  ٞـي لٟٓه ومٗىــاٍ ، ٞمشال

حر  غاب   (ما ًٟٗل  ) ٚو ى ازخالٝ ًض٫ ٖلى اعجباٍ الٗال٢ت الؼمىُت بٗال٢ت ؤلٖا ، َو

غاب ٦ما ًخٗـظع مشل طل٪ في ظمُ٘ اللٛاث  ( . 12) وبن حٗظع حٗلُله مــً هاخُت ؤلٖا

     وازخل٠ الىداة خى٫ ؤي ألاٞٗا٫ ؤؾب٤ في الٗغبُت  ؟  
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اٖلم ؤن ؤؾب٤ ألاٞٗا٫ في الخ٣ضم الٟٗل : "     ٞحري الؼظاجي ؤنَّل الٟٗل اإلاؿخ٣بل َى ؤؾب٤ ألاٞٗا٫ ب٣ىله 

اإلاؿخ٣بل ؛ ألنَّل الص يء لم ٨ًً زم ٧ان ، والٗضم ؾاب٤ الىظىص ، ٞهى في الخ٣ضم مىخٓغ ، زم ًهحر في الخا٫ 

 ُٞسبر ٖىه باإلاط ي ، ٞإؾب٤ ألاٞٗا٫ في اإلاغجبت اإلاؿخ٣بل ، زم ٞٗل الخا٫ ، زم اإلااض ي 
ً
( . 13)" زم مايُا

ا الؿُىَي ٣ٞض ط٦غ مؿإلخحن في زالٝ الىداة خى٫ ؤنل ألاٞٗا٫  :       ؤمَّل

ه ؤؾب٤ ألامشلت الٖخال٫ : اإلاؿإلت ألاولى    "  
َّل
طَب بًٗهم بلى ؤنَّل الٟٗل اإلااض ي َى ألانل في ألاٞٗا٫ ؛ أله

اإلاًإع وألامغ باٖخاللــه ؛ وألنَّل اإلاًـإع َــى اإلااض ي م٘ الؼواثض ، وألامغ مىه بٗض َغخها ، والجمهىع ٖلى ؤنَّل 

.   الشالزت ؤنى٫ 

ُىن بلى ؤن ألانل في ألاٞٗا٫ :    الشاهُت  اإلااض ي واإلاًإع ٣ِٞ ، وؤن ألامغ م٣خُ٘ مً اإلاًإع : طَب ال٨ٞى

ل  ): ؛ بط ألانل  َٗ ْ
ا ٦ــان ؤمغ اإلاساَب ؤ٦ثر ٖلى ؤلؿىتهم اؾدش٣لىا مجيء الالم  (اٞ

َّل
لُٟٗل ٦إمغ الٛاثب ، وإلا

ه مٗــغب 
َّل
 للخس٠ُٟ م٘ ٦ثرة الاؾخٗما٫ وبىىا ٖلى طل٪ ؤه

ً
ت َلبا ا م٘ خٝغ اإلاًاٖع . ُٞه ، ٞدظَٞى

ىن ٖلـى ؤهــه  ؤنل  بغؤؾه ، وما ط٦غ في ؤنله ٞممىٕى  ( . 14)" والبهٍغ

َل  )     و٢ض وي٘ الىداة ؤبيُت للخٗبحر ًٖ ألاػمىت اإلاسخلٟت ٞبىاء  َٗ َ
 )للضاللت ٖلى نُٛت اإلااض ي ، وبىاء  (ٞ

لؤلمغ الظي ( اٞٗل ) للضاللت ٖلى نُٛت اإلاًإع الظي َــى للضاللت ٖلــى الخــا٫ والاؾخ٣با٫  ، وبىاء  (ًٟٗل 

 
ً
. َى للضاللت ٖلى الخا٫ والاؾخ٣با٫ ؤًًا

ُما ًلي صعاؾت جدلُلُت لؤلٞٗا٫ وصالالتها اإلاسخلٟت  .       ٞو

 
ً
: الٟٗل اإلااض ي - ؤوال

اإلااض ي ما ٖضم بٗض وظىصٍ ٣ُٞ٘ ؤلازباع ٖىه في ػمان بٗض : "       ٌِٗغّٝ ابً ٌِٗل الٟٗل اإلااض ي ب٣ىله 

( . 15)" ػمان وظىصٍ 

 
ً
با ٢ىا بحن ٦ىن َظا اإلااض ي ٢ٍغ        ٞاإلااض ي ٖىض الىداة ٖباعة ًٖ خضر ، خضر ٢بل ػمً الخ٩لم ، ولم ًِٟغّ

 
ً
( . 16)ؤم بُٗضا

ٍُ ٖلى الٟخذ ٦ـ : "      ومً ٖالماجه  َغَب )ٌٗٝغ بخاء الخإهِض الؿا٦ىت ، وبىائ
َ
مُّ  (ي

َ
ً ُُ  م٘ واو الجـــماٖت ، َٞ

َّل
بال

ـــٕى اإلاخـدغ٥ ،  (يغبــــىا  )٦ـ  ، ؤو الًمُـــغ اإلاٞغ

َؿ٨ً ٦ـ  ُِ ٞ ( 
ُ

َغْبذ
َ
ـَ  )،  (وٗم  )، ومىه  (ي  ( .  17)" ، ٞـي ألاصر  (ولِـ  )، (ٖس ى  )، و (ِبئ

م ًٖ صاللخه ألانلُت بلى صالالث ؤزغي خؿب ما       و٢ض زغظذ نُٛت الٟٗل اإلااض ي في ال٣غآن ال٨ٍغ

. ٣ًخًُه الؿُا١ وال٣غاثً 

 

:    ــ صالالث الٟٗل اإلااض ي 

:  ؤ ــ زغوط نُٛت الٟٗل اإلااض ي للضاللت ٖلى الاؾخ٣با٫ 
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(  18) : (بطا  )بٗض -  1  

 ):              وهي ْٝغ إلاا ٌؿخ٣بل مً الؼمان ، و٢ض وعصث في ٦شحر مً آلاًاث ال٣غآهُت ، ومجها ٢ىله حٗالى 

ِظُــُب 
ُ
ِغٌٍب ؤ

َ
ي ٢ ِ

ّ
ِةو

َ
ي ٞ ِ

ّ
ن َٖ َباِصي  ِٖ  ٪َ

َ
ل
َ
ا َؾإ

َ
ِٕ  َوِبط ا

 الضَّل
َ
ـــَىة ْٖ اِن  َص َٖ ا َص

َ
 ( .19 )(ِبط

ص٫َّل ٖلى خضر لم ًدضر في اإلااض ي ، ول٨ً مىخٓغ خضوزه في اإلاؿخ٣بل والظي  (ؾإ٫):              ٞالٟٗل 

ٙ صاللت الاؾخ٣با٫ لهظا الٟٗل اإلااض ي وظىص  ُت  (بطا  )ؾىَّل الكَغ

  : )  ، ومشلـــه ٢ىله حٗالــى  (20)  ٞهي ْٝغ إلاا ٌؿخ٣بل مً الؼمان 
َ

َؼْمذ َٖ ا 
َ
ِةط

َ
ٞ

ِه 
َّل
ى الل

َ
ل َٖ ْل 

َّل
َى٧

َ
خ
َ
ٞ          

َ
لحن

ّ
ى٧ِ

َ
خ
ُ
ِدبُّ اإلا ًُ  ( . 21 )( بنَّل هللَا 

ُت  (بن  )بٗض - 2 ( 22): الكَغ

ٍغ  ):     وطل٪ ٣٦ىله حٗالى 
َ
ى َؾٟ

َ
ل َٖ ْم 

ُ
ىخ

ُ
 َوبن ٦

ٌ
ت

َ
ُبىي

ْ
٣ اٌن مَّل ََ ِغ

َ
اِجًبا ٞ

َ
٧ 

ْ
ِجُضوا

َ
ْم ج

َ
 ، (23()َول

ُهُم هللُا  ):  حٗالى و٣٦ىله
َ
٨ُ ِٟ

ْ
َؿ٨ُ

َ
ا١ٍ ٞ

َ
ــي ِق٣ ِٞ ـــْم    َُ َمــا 

َّل
ِةه

َ
ـْىا ٞ

َّل
َىل

َ
ِبن ج ـــَضْوا وَّل

َ
خ َْ ــِض ا

َ
٣

َ
م ِبِه ٞ

ُ
ِل َما آَمىخ

ْ
 ِبِمش

ْ
ىا

ُ
 آَمى

ْ
ِةن

َ
ٞ

ِلُُم  َٗ
ْ
ُ٘ ال ِمُ ؿَّل

ْ
َى ال َُ ( . 24 )(َو

اإلااض ي بلى الضاللت ٖلى  ؤٞٗا٫ مايُت زغظذ مً صاللتها ٖلى (٧ان  ، وآمً ، وجىلى  ):       ٞاألٞٗا٫ 

ُت  (بن  )اإلاؿخ٣بل وطل٪ لىظىص  ( . 25)الكَغ

ُت  (لى ) ــ بٗض 3 ( 26): الكَغ

ُهم ):          وطل٪ ٣٦ىله حٗالى 
َّل
ْحًرا ل

َ
 ز

َ
ان

َ
٩

َ
اِب ل

َ
٨ِخ

ْ
ُل ال َْ َ

ًَ ؤ ْى آَم
َ
،  و٦ظل٪   (27 ( )َول

ِغٍُض ):      ٢ىله حٗالى  ًُ ُل َما  َٗ ْ
ٟ ًَ ًَّل هللَا  ىا ول٨

َ
ل
َ
خ
َ
خ
ْ
ُه َما ا٢

َّل
اء الل

َ
ْى ق

َ
،  ٞـ٩ل مً   (28( ) ول

ه ؾب٤       (آمً  وقاء  ):      الٟٗل 
َّل
ٞٗل ماى حٛحرث صاللخه بلى الاؾخ٣با٫ ؛ أله

ُت  (لى )      بـ  . الكَغ

: و٢ض ًض٫ اإلااض ي ٖلى مٗان ؤزغي ٚحر الضاللت ٖلى الاؾخ٣با٫ مشل - 

زغوط نُٛت اإلااض ي بلى مٗنى اإلااض ي اإلاؿخمغ بلى ػمً الخا٫ ؤو بلى مٗنى  - 1

:      الٗاصة والضًمىمت 

ُِه  ):          ومجها ٢ىله حٗالى  ِٞ ْىا 
َ

ك ُهم مَّل
َ
اء ل

َ
ي

َ
َما ؤ

َّل
ل
ُ
:  ، و٢ىلــه حٗالـى  (29) (٧

ـا )    ََ ْحَر
َ
ىًصا ٚ

ُ
ْم ُظل َُ ا

َ
ى
ْ
ل ْم َبضَّل َُ ىُص

ُ
 ُظل

ْ
ِضَجذ

َ
َما ه

َّل
ل
ُ
٧() 30)  

ً
: ، و٢ــىلــه حٗالــــى ؤًًــا

َتَها    ) 
ْ
ز

ُ
 ؤ

ْ
ذ

َ
ى َٗ َّل

 ل
ٌ
ت مَّل

ُ
 ؤ

ْ
ذ

َ
ل
َ
َما َصز

َّل
ل
ُ
،   (ؤياء ، وهضج ، وصزل ): ٞاألٞٗا٫  ، (31 ( )٧

  ٙ    ؤٞٗا٫ مايُت ولِؿذ مى٣ُٗت ول٨جها مايُت مؿخمغة بلى ػمً الخا٫ والظي ؾىَّل

ىت اللُٟٓت  ت وظىص ال٣ٍغ   .(٧لما  )   لها َظٍ الاؾخمغاٍع

صاللــت الٟٗــل اإلااض ي ٖلــى ػمــً الخـا٫ ؤو ػمــً ٣ًــغب مــً ػمــً الخ٨ــلم ، - 2

(  : 32)    وؤ٦ثر ما ٨ًـــىن  طل٪ م٘ ٢ض 
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ـــْم  ):        ومجها ٣٦ىله حٗالى 
ُ
َغْيخ

َ
ـــْض ٞ

َ
ًَّل َو٢ َُ ـــى َمؿُّ

َ
ن ج

َ
ْبِل ؤ

َ
ًَّل ِمً ٢ َُ ُمى

ُ
خ

ْ
٣

َّل
ل
َ
 َوِبن َ

 
ً
ت

َ
ِغًٍ

َ
ًَّل ٞ ُهــ

َ
ــه ص٫َّل ٖلى و٢ــــٕى ( : ٞغى ) ، ٞالٟٗل  (33 )(    ل

َّل
ٞٗل ماى ول٨ى

ٙ له َظٍ الضاللت وظىص  ؛  (٢ض  )     خضر ٞــي ػمً ٣ًغب مً ػمً الخ٩لم والظي ؾىَّل

ها ج٣غب اإلااض ي مً الخا٫  ٍَ ِفي  : ) ،و٦ظل٪ ٞـي ٢ىلــه حٗالى  (34)     ألجَّل َغا
ْ
 ِب٦

َ
ال

ّيِ 
َ
غ

ْ
ًَ ال ُض ِم

ْ
ق  الغُّ

َ
ن َبحَّل

َّل
ض ج

َ
٢ ًِ ً  ( . 35 )(    الّضِ

جــض٫ نُـــٛـت اإلاـايــي ٖلــى اإلاًــي ؤو الاؾخ٣بـا٫ وطل٪ بــٗــض خــــغوٝ - 3

 ــ  ؤال ــ لىال  ):    الخدًٌُ 
َّل
 : (َال

ض بها الاؾخ٣با٫ ٞهى ؤمٌغ به  ض بها اإلاط ي ٞهى جىبُش وبطا ؤٍع  ( 36)           وبطا ؤٍع

ِغٍٍب   ):       ومجها ٢ىله حٗالى 
َ
َظٍل ٢

َ
ى ؤ

َ
ا ِبل

َ
ى
َ
ْغج

َّل
ز

َ
ْىال ؤ

َ
:  ، و٦ظل٪ ٢ىله حٗالى   (37) (ل

َتَها  )       ُْ َب
َ
 اْظخ

َ
ْىال

َ
 ل

ْ
ىا

ُ
ال

َ
ٍت ٢ ًَ ِتِهم ِبأ

ْ
إ
َ
ْم ج

َ
ا ل

َ
( . 38) (َوِبط

غ ):            ٞالٟٗل 
َّل
ٙ له َــظٍ الضاللــت   (ؤز ٞٗل ماى ص٫َّل ٖلى الاؾخ٣با٫ والظي ؾىَّل

 ٢ىلــه حٗــالى  (لىال  )    وظىص خٝغ الخدًٌُ 
ً
هِؼ٫َ   ):، ومجها ؤًًا

ُ
ْىال ؤ

َ
 ل

ْ
ىا

ُ
ال

َ
و٢

 ٪ٌ
َ
ــِه َمل ُْ

َ
ل َٖ ــىا : ) و٦ظل٪ ٢ىله حٗالى  . (39 )(    

ُ
ال

َ
٣

َّل
ــا ل ًُّ ْعَجِم

َ
ــا ؤ

ً
ْغآه

ُ
٢ ٍُ ـا

َ
ى
ْ
ـل َٗ ـْى َظ

َ
َول

َغِبيٌّ  َٖ ْعَجِمــيٌّ َو
َ
ــُه ؤ

ُ
اج ًَ  آ

ْ
ذ

َ
ل ّهِ

ُ
ـْىال ٞ

َ
( . 40 )(    ل

( 41):  ــ و٢ض حؿخسضم نُٛت اإلااض ي في ؾغص ؤخضار مايُت في ؤؾلىب ٢هص ي 4

م مجها ٢ىلـه حٗـالى  ا٫َ  ):          و٢ض وعصث في مىاي٘ ٦شحرة  في ال٣غان ال٨ٍغ
َ
٢ 

ْ
َوِبط

ِه  
َّل
 ِبالل

ُ
ىط ُٖ َ

ــا٫َ ؤ
َ
ــُؼًوا ٢ َُ ا 

َ
ه
ُ
ِسظ

َّل
خ
َ
ج
َ
 ؤ

ْ
ىا

ُ
ال

َ
٢ 

ً
ــَغة

َ
 َب٣

ْ
َبُدىا

ْ
ظ

َ
 ج

ْ
ن

َ
ْم ؤ

ُ
ُمُغ٦

ْ
إ ًَ َه 

َّل
ْىِمِه ِبنَّل الل

َ
ى ِل٣      ُمىس َ

 
َ
ِلحن َِ َجا

ْ
ًَ ال  ِمــ

َ
ــىن

ُ
٦

َ
 ؤ

ْ
ن

َ
َها *      ؤ ى٫ُ ِبجَّل

ُ
٣ ًَ ُه 

َّل
ا٫َ ِبه

َ
ا َمــا ِهَي ٢

َ
ى
َّل
ن ل َبّحِ

ًُ  ٪َ ا َعبَّل
َ
ى
َ
ُٕ ل  اْص

ْ
ــىا

ُ
ال

َ
٢

 
َ
َمُغون

ْ
ا

ُ
 َما ج

ْ
ىا

ُ
ل َٗ

ْ
اٞ

َ
ِلَ٪ ٞ

َ
 ط

َ
َىاٌن َبْحن َٖ ٌغ 

ْ
 ِب٨

َ
اِعٌى َوال

َ
ٞ 

َّل
 ال

ٌ
َغة

َ
( . 42 )(      َب٣

. ٖلى نُٛت اإلااض ي التي جالثم اإلا٣ام ال٣هص ي  (٢ا٫  ):           ٣ٞض ظاء الٟٗل 

 
ً
: الٟٗل اإلاًإع – زاهُا

ي ؤن للٟٗل اإلاًإع زمـ خاالث هي   (43):       و٢ض ط٦غ الؿَُى

لُه ابً الُغاوة ٢ا٫ - 1 ألنَّل اإلاؿخ٣ــبل ُٚــغ مد٣ــ٤ :  ؤهه ال ٨ًىن بال للخا٫ ، ٖو

 :     الىظىص ، ٞةطا ٢لذ 
ً
 ٞمٗىاٍ ًىىي ؤن ٣ًىم ٚضا

ً
ض ٣ًىم ٚضا . ٍػ

لُه الؼظاط ، وؤهــ٨غ ؤن ٨ًـــــىن للخـا٫ نُٛــت  - 2  للمؿخ٣بل ، ٖو
َّل
ؤهه ال ٨ًىن بال

٪ ب٣ضع ما جى٤ُ بدٝغ مً خغوٝ الٟٗل ناع 
َّل
     ل٣هٍغ ، ٞال ٌؿ٘ الٗباعة ؛ أله

 
ً
. وؤظُب بإن مغاصَم بالخا٫ اإلااض ي ٚحر اإلاى٣ُ٘ ال ألنَّل الٟانل بحن  اإلااض ي واإلاؿخ٣بل .     مايُا
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3 - 
ً
 بُجهما بضون مؿٙى زالٞا

ً
ه ، ٨ُٞىن مكتر٧ا ى عؤي الجمهىع وؾِبٍى ه ٨ًىن للخا٫ والاؾخ٣با٫ ، َو

َّل
ؤه

. للماض ي 

لُه الٟاعس ي ،  وصلُل طل٪ خمله ٖلى الخا٫ ٖىض الخجغص مً - 4 ؤهه خ٣ُ٣ت في الخا٫ مجاػ في الاؾخ٣با٫ ، ٖو

ه قإن الخ٣ُ٣ـــت ، وصزـــى٫ الؿحن
َّل
ى ألانل أله وؾىٝ ٖلُه إلٞـــاصة الاؾخ٣با٫ ، والٗالمت ال جضزل  ال٣غاثً َو

 ٖلى الٟـــغوٕ ،٧الدكبُــه
َّل
. والجم٘ والخإهِض  بال

لُه ابً َاَغ ؛ ألنَّل ؤنل ؤخىا٫- 5 ه خ٣ُ٣ت في الاؾخ٣با٫ ، مجاػ في الخا٫ ، ٖو
َّل
 ،  ؤه

ً
الٟٗل ؤن ٨ًىن مىخٓغا

 ، ٞاإلاؿخ٣بل ؤؾب٤ ٞهــى ؤخـ٤ باإلاشا٫ ، 
ً
 زم مايُا

ً
زم خاال

.     وعص بإهه ال ًلؼم مً ؾب٤ اإلاٗنى ؾب٣ُت اإلاشا٫ 

ٗـــٝغ بـ : "         و٢ض ط٦غ ابً َكام ٖالماث الٟٗل اإلاًإع في ٢ىله  واٞخخاخه بدٝغ مــً  (لم  )ومًإع َو

٣ىم  ) (ؤ٢ىم  )، (ه٣ىم  ): ، هدى  (هـإًذ )خـغوٝ   ، ٦ـ  (ٍو
ً
 عباُٖا

ً
ًم ؤوله بن ٧ان مايُا ضخـــغط  )ٍو  )، و  (ًُ

٨غم ٟخذ في ٚحٍر ٦ـ  (ًُ ؿ٨ً آزٍغ م٘ هــىن اليؿـــىة ،  هدـــى ( ٌؿخسغط ) و( ًجم٘ ) و( ًًغب ) ،  ٍو ) ، َو

 ؤن ٌٟٗىن ) ،  (ًتربهً 
َّل
 ، هدـى( بال

ً
 وج٣ـضًغا

ً
ٟخذ م٘ هىن الخى٦ُض اإلاباقغة لٟٓا ٗــغب ُٞــما ( لُيبظن : ) ٍو ، َو

ــٌض ، وال جدبٗان  ): ٖــضا طل٪ هدــى  ( . 44) "  (٣ًــىم ٍػ

:  صالالث الٟٗل اإلاًإع 

: صاللخه ٖلى الخا٫ - 1

 - ؤ
ً
ر صاللخه ٖلى الخا٫ بطا ٧ان مجغصا : جترجَّل

ل الؿُىَي طل٪ ب٣ىله 
َّل
ل ا ٧ان ل٩ل مً اإلااض ي واإلاؿخ٣بل عاجخت ٖىض ججغصٍ مً ال٣غاثً ، : "        ٖو

َّل
ه إلا

َّل
أله

 لؤل٢غب ، وألابٗض  ٞاأل٢غب 
ً
لله الٟاعس ي بإهه بطا ٧ان لٟٔ نالخا  إلاا ٞاجه مً الازخهام بهُٛت ٖو

ً
ظبرا

( . 45)"  ؤخ٤ به ، والخا٫ ؤ٢غب مــً اإلاؿخ٣بل 

        و٢ض ظاءث صاللت الٟٗل اإلاًإع ٖلى الخا٫ في ٦شحر مً آلاًاث ال٣غآهُت مجها  

ـــَ٪  ): ٢ىله حٗالى 
َ
ُؽ ل ــــّضِ

َ
٣

ُ
ُذ ِبَدْمِض٥َ َوه َؿّبِ

ُ
ًُ و ْد

َ
ٞٗل ( ه٣ضؽ ) و( وؿبــذ : ) ، ٞـــ٨ــــل مً الٟـــٗل  (46) (َوه

  ): مًإع مجغص ًض٫ ٖلى الخا٫ ، ومشلـه ٢ىلـــه حٗالـــى 
َ
ىن

ُ
َمل ْٗ َ

ا ح مَّل َٖ ٍل  ِٞ ا
َ
ُه ِبٛ

َّل
 ( . 47) (َوَما الل

: جخٗحن صاللخه ٖلى الخا٫ في مىاي٘ ٖضٍ مجها - ب

ها مىيىٖت لىٟي الخا٫ ٖىض الجمهىع  (ما  )بطا هٟي بـ - 1 ( : 48)؛ ألجَّل

وألا٦ثرون : "          و٢ض زالٟهم ابً مال٪ ؛ ألهه ًغي ؤجها لىٟي الخا٫ والاؾخ٣با٫ وظــاء طل٪ ٞــي  ٢ىلــه 

ىت مسلهت للخا٫  ٖلى ؤن الىٟي بلِـ ، و ما وبن ٢ٍغ
ً
ماوٗــت مً بعاصة الاؾخ٣با٫ ولِـ طل٪ بالػم بـل  ؤًًا

ألا٦شـغ ٦ىن اإلاىــٟـي  بــهـا 

 
ً
 وال ًمخىـ٘ ٦ــىهـــه مؿخ٣بال

ً
( . 49)"        خــاال
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ْ
ُ٘  )       وظٗل مىه ٢ىله حٗالى في اؾخ٣با٫ اإلاىٟي بما وبن ِب

َّل
ج
َ
 ؤ

ْ
ي ِبن س ِ

ْ
ٟ

َ
اء ه

َ
٣

ْ
ُه ِمً   ِجل

َ
ل َبّضِ

ُ
 ؤ

ْ
ن

َ
 ِلي ؤ

ُ
ىن

ُ
٨ ًَ ْل َما 

ُ
٢

يَّل 
َ
ىَحى ِبل ًُ  َما 

َّل
َؿُهم َوَما : ) ،  ومجها ٢ىله حٗالى  (50 )(ِبال

ُ
هٟ

َ
 ؤ

َّل
 ِبال

َ
ىن ُٖ َض

ْ
س ًَ ىا َوَما 

ُ
ًَ آَمى ِظً

َّل
َه  َوال

َّل
 الل

َ
ىن ُٖ اِص

َ
ًس

 
َ
ُغون ُٗ ْ

ك ٌَ)( 51 . )

 : (ال  )جخٗحن صاللخه ٖلى الخا٫ ٦ظل٪ بطا هٟي بـ - 2

وبطا هٟي اإلاًإع بال لم ًخٗحن الخ٨م باؾخ٣باله بل نالخُت الخا٫ با٢ُت ،  عوي : "      ٣ًى٫ ابً مال٪ 

ُـــٍغ مـــً  ال٣ضماء  ه ٚو ى الػم لؿِبٍى  َو
ً
ْمٌي : ) ، ومىه ٢ىله حٗالى  (52)" طل٪ ًٖ ألازٟل هها ُٖ ٌم 

ْ
ُنمٌّ ُب٨

 
َ
ىن ُٗ ْغِظ ًَ  

َ
ُهْم ال

َ
ٞ)( 53 . )

: بطا صزلذ ٖلُه الم الابخضاء  - 3

ها    جسلهه الخا٫ ٖىض              صزى٫ الم الابخضاء ٖلى الٟٗل اإلاًإع حٗحن صاللخه ٖلى الخا٫ ؛ ألجَّل

 ً ه وألا٦ثًر ي : ) ،  ٦ما ظاء في ٢ىله حٗالى  (54)ؾِبٍى ِ
ّ
ِبو

 به
ْ
ُبىا ََ ْ

ظ
َ
ن ج

َ
ِني ؤ

ُ
ْدُؼه َُ ( . 55 )(        لَ

غي ابً ؤبي الغبُ٘ وابً مال٪ ؤجها للمؿخ٣بل   مؿخ٣بل إلؾىاصٍ (  ًدؼن : ) ؛ ألن الٟٗل  (56)          ٍو
ً
مشال

. بلى مخى٢٘ 

ل البٌٗ َــىا ٞـي َـظٍ آلاًت ٖلى خــظٝ مًـاٝ ، ج٣ــضًـٍغ هِخ٨ــم  :           وجإٍو

( . 57)ؤن جظَبىا به :        ؤو ٢هض٦ـم 

 : (٢ض )بطا ؾب٣ه خٝغ الخد٤ُ٣  - 4

  ):           وطل٪ ٣٦ىله حٗالى 
َ
ىن

ُ
ىل

ُ
٣ ًَ ِظي 

َّل
َ٪ ال

ُ
ْدُؼه َُ ُه لَ

َّل
ُم ِبه

َ
ل ْٗ

َ
ْض و

َ
، و٦ظل٪ ٢ىله  (58) (٢

ا ):       حٗالى  ََ ا
َ
ْغي

َ
 ج

ً
ت

َ
َ٪ ٢ِْبل

َّل
ى َُ

ِ
ّ
َىل

ُ
ى
َ
ل
َ
َماء ٞ َب َوْظِهَ٪ ِفي الؿَّل

ُّ
ل
َ
٣

َ
َغي ج

َ
ْض ه

َ
٢) (59 . )

٧ل مجهما ٞٗل مًإع ؾب٤ بدٝغ  (هغي  )، و٦ظل٪  (وٗلم  ):           ٞالٟٗل 

( . 60)الظي جخٗحن به صاللت الٟٗل ٖلى الخا٫  (٢ض)      الخد٤ُ٣ 

ىت لُٟٓت - 5 : بطا ا٢ترن ب٣ٍغ

ىا  ):         وطل٪ ٣٦ىله حٗالى 
ُ
و٢

ُ
ُمىا ط

َ
ل
َ
ْ   ًَ ِظً

َّل
ى٫ُ ِلل

ُ
٣

َ
ا َوه غًّ

َ
ا َوال ي ًٗ ْ

ٟ
َّل
ٌٍ ه

ْٗ ْم ِلَب
ُ
٨ ًُ ْٗ ْمِلُ٪ َب ًَ ْىَم ال  َُ الْ

َ
ٞ

 
َ
ُبىن ِ

ّ
ظ

َ
٨

ُ
م ِبَها ج

ُ
ىخ

ُ
ِتي ٦

َّل
اِع ال

َّل
اَب الى

َ
ظ ُهْم : ) ، و٢ىله حٗالى  (61 )(َٖ

ُ
 ِنْض٢

َ
اِص٢ِحن ُ٘ الهَّل َ

ىٟ ًَ ْىَم  ًَ ا 
َ
ظ ََ ُه  

َّل
ا٫َ الل

َ
٢( )62 )

  ): ،  و٢ىلــه حٗالى 
ْ

َؿَبذ
َ
ـٍ ِبَما ٦ ــ

ْ
ٟ

َ
لُّ  ه

ُ
ْجــَؼي ٧

ُ
ــْىَم ج َُ

ْ
َما : ) ، و٢ىلــه حٗالــى  (63) (ال

َ
ــْم ٦

ُ
يَؿا٦

َ
ــْىَم ه َُ

ْ
َو٢َُِل ال

ــْم  
ُ
ِؿِخ

َ
و

ا 
َ
ـظ ََ ْم 

ُ
ْىِمــ٨ ًَ ـــاء 

َ
ىٟ٘ ، وججؼي ، وهيس ى : ) ، ٞاألٞٗا٫  (64 )(ِل٣ ت حُٗيذ صاللتها ٖلى (  ًمل٪ ، ٍو ؤٞٗا٫ مًاٖع

ـي ٧لـمت   ىت لُٟٓـــت َو خٗحن ٖىض ألا٦ثر : " ، و٢ض ؤقاع ابً مال٪ بلى طل٪ في ٢ىله  (الُىم  )الخا٫ لىظىص ٢ٍغ ٍو

( . 65)" بمهاخبت آلان وما في مٗىاٍ 
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:  ــ صاللت الٟٗل اإلاًإع ٖلى الاؾخ٣با٫ 2

ـــي الخىُٟــــ، - ؤ جخٗحن صاللت الٟٗل اإلاًإع ٖلى الاؾخ٣با٫ بطا ؾبـ٤ بإخـــض خٞغ

ى  (الؿحن ، وؾىٝ  )    بلى الؼمً   (الخا٫  )ُٞيخ٣ل اإلاًإع مً الؼمً ال٤ًُ َو

ى الاؾخ٣با٫ ؛ ألنَّل  ويٗــها لخسلُـــو اإلاًــإع مــً يُــــ٤ الخــا٫    الىاؾ٘ َو

( . 66)  بلى ؾٗــــت الاؾخ٣با٫ 

 بدٝغ 
ً
         و٢ض وعص الٟٗل اإلاًإع في ال٨شحر مً آلاًاث ال٣غآهُت مؿبى٢ـــا

ْحِر ): ، ومجها ٢ىله حٗالى   (الؿحن  )   الخىٟــِـ 
َ
اء ِبٛ َُ هِب

َ
ُهُم ألا

َ
ل
ْ
خ
َ
 َو٢

ْ
ىا

ُ
ال

َ
ُب َما ٢

ُ
خ

ْ
٨

َ
َؾى

َخِغ٤ٍِ 
ْ
اَب ال

َ
ظ َٖ ىا 

ُ
و٢

ُ
ى٫ُ ط

ُ
٣

َ
( . 67 )(   َخ٤ٍّ وه

حًرا ):      و٢ىله حٗالى  ِٗ  َؾ
َ
ْىن

َ
ْهل َُ اًعا َوَؾ

َ
ىِجِهْم ه

ُ
 ِفي ُبُ

َ
ىن

ُ
ل
ُ
٧
ْ
إ ًَ َما 

َّل
، و٦ظل٪  (68) (به

ِلْب   ): ٣٦ىله حٗالى   (ؾىٝ  )    خٝغ الخىِٟـ 
ْ
ٛ ٌَ و 

َ
ْل ؤ

َ
خ

ْ
٣ ُُ ِه َٞ

َّل
اِجْل ِفي َؾِبُِل الل

َ
٣ ًُ َوَمً 

ًُما  ِٓ
َٖ ْظــًغا 

َ
ِجُــِه ؤ

ْ
ا

ُ
 ه

َ
َؿــْىٝ

َ
ا  : )، و٢ىلـــه حٗــالى  (69 )(    ٞ

َ
اِجى ًَ  ِبأ

ْ
ُغوا

َ
ٟ

َ
٦ ًَ ِظً

َّل
ِبنَّل ال

ـــاًعا
َ
ْهِلحِهــْم ه

ُ
 ه

َ
   ): و٢ـــىله حٗـــالى  ، (70 )(    َؾْىٝ

َ
ــغٌّ َوَؾـــْىٝ

َ
٣

َ
ْؿخ َبٍة مُّ

َ
ّلِ ه

ُ
٩ ِ

ّ
ل

 
َ
ُمىن

َ
ل ْٗ

َ
  . (71 )(    ح

 

 ٦ــما ٞــي ألامــغ - ب 
ً
جخٗحن صاللت الٟٗل اإلاًإع ٖلى الاؾخ٣با٫ بطا ا٢خط ى َلبا

( : 72)     والىهي والضٖاء 

   ):            ومىـــها ٢ـــىله حٗـــالى 
ٌ
ت

َ
ى
ْ
خ ِٞ  

ًُ ْدــ
َ
َما ه

َّل
 ِبه

َ
ــىال

ُ
٣ ًَ ى  َخــٍض َختَّل

َ
ًْ ؤ َماِن ِم ِ

ّ
ل َٗ ٌُ َما 

ْغ 
ُ
ٟ

ْ
٨

َ
 ج

َ
ــال

َ
ا  ): و٢ىله حٗالى  ، (73 )(      ٞ

َ
ى
َ
د ًْ َض ََ  

ْ
َض ِبط ْٗ ا َب

َ
ىَبى

ُ
ل
ُ
٢ 

ْ
ؼِٙ

ُ
 ج

َ
ا ال

َ
ى ( . 74) (َعبَّل

 

: جخٗحن صاللت الٟٗل اإلاًإع ٖلى الاؾخ٣با٫ بطا اجهل بىىوي الخى٦ُض - ظـ  

ْجُهْم  : ) ، ومجها ٢ىله حٗالى  (75)       ألنَّل الخى٦ُض ٨ًىن للؼمً اإلاؿخ٣بل  َٖ  
َغنَّل ِ

ّ
ٟ

َ
٦

ُ
أل

اِتِهْم 
َ
ئ ِ
ِّ ا  ): و٢ىله حٗالى  ، (76 )(       َؾ ََ ا

َ
ْغي

َ
 ج

ً
ت

َ
َ٪ ٢ِْبل

َّل
ى َُ

ِ
ّ
َىل

ُ
ى
َ
ل
َ
ٞ) (77 . )

 - ص 
ً
 ؤو م٣ضعا

ً
(  78): جخٗحن صاللخه ٖلى الاؾخ٣با٫ بطا ههب بدٝغ ههب ْاَغا

َى ِفي آلاِزَغِة   ):         ومىه ٢ىله حٗالى  َُ ُه َو
ْ
َبَل ِمى

ْ
٣ ًُ  ً

َ
ل
َ
ا ٞ

ً
ْحَر ؤلِاْؾالِم ِصًى

َ
ٚ ِٜ

َ
ْبخ ًَ َوَمً 

 ًَ اِؾِغٍ
َ
خ

ْ
ًَ ال ْىًما  : ) ،  و٦ــظل٪ ٢ـــىله حٗـــالى  (79 )(     ِم

َ
حَها ٢ ِٞ  

ى ِبنَّل ا ُمىس َ ًَ ىا 
ُ
ال

َ
٢

 
َ
ىن

ُ
ا َصاِزل

َّل
ِةه

َ
 ِمْجَها ٞ

ْ
ُغُظىا

ْ
س ًَ ِةن 

َ
 ِمْجَها ٞ

ْ
ُغُظىا

ْ
س ًَ َى  َها َختَّل

َ
ل
ُ
ْضز

َّل
ً ه

َ
ا ل

َّل
ًَ َوِبه اِعٍ ( . 80 )(   َظبَّل

:  ، و٦ـــظل٪ الٟٗــل   (لــــً  )ٞٗل مًإع مىهــــىب بـ  (هضزل  ):          ٞالٟٗل 

المــت   (ختى  )اإلاًمغة بٗض  (ؤن  )ٞٗل مًإع مىهىب بـ   (ًسغظىا  )     ، ٖو
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     ههبــه خــظٝ خٝغ الىىن ؛ ألهه مً ألاٞٗا٫ الخمــؿت ،  و٦ــل مجهــما حُٗيذ 

     صالالجه ٖلى الاؾخ٣با٫ لضزى٫ خٝغ الىهب ٖلُه ، و٢بل صزى٫ خٝغ الىهب 

     ٢ض ًض٫ ٖلى الخا٫ ؤو الاؾخ٣با٫ ، ُٞض٫ ٖلى الخا٫ بطا ٧ان خضور الٟٗل ٞـــي  

.      ػمً الخ٩لم 

 

ىت لُٟٓت - َـ  جخٗحن صاللت الٟٗل اإلاًإع ٖلى الاؾخ٣با٫ ٦ظل٪ بطا ٧اهذ َىا٥ ٢ٍغ

اِب  ):          جض٫ ٖلى طل٪ ٦ما ظاء في ٢ىله حٗالى 
َ
ظ َٗ ْ

ّضِ ال
َ

ق
َ
ى ؤ

َ
 ِبل

َ
ون َغصُّ ًُ اَمِت  َُ ٣ِ

ْ
ْىَم ال ٍَ َو

 
َ
َملىن ْٗ َ

ا ح مَّل َٖ ٍل  ِٞ ا
َ
ــْىَم  : ) و٢ىلــــه حٗالـــى  (81 )(      َوَما هللُا ِبٛ ًَ ْحِهـــْم 

َ
ُغ ِبل

ُ
ىٓ ًَ  

َ
َوال

اَمِت  َُ ٣ِ
ْ
ى  ): و٢ـــىلـه حٗالـــى  ، و٦ـظلـ٪ (82 )(      ال

َ
ــُِه ِبل ِٞ  

َ
ـىن ُٗ ْغَظ

ُ
ْىًما ج ًَ  

ْ
ىا

ُ
٣

َّل
َواج

ِه 
َّل
( . 83 )(       الل

 :     صاللت الٟٗل اإلاًإع ٖلى الؼمً اإلااض ي 

ا  )ؤو (لم  )بطا ؾب٣ه - 1
َّل
 :اللظًً ًجؼمان الٟٗل اإلاًإع  (إلا

ا  )ؤو  (لم  )بن ًىهٝغ مٗىاَا بلى اإلاط ي وطل٪ بطا ا٢ترن بـ : "         و٢ض ؤقاع بلى طل٪ الؿُىَي في ٢ىله 
َّل
 (إلا

( "84 . )

  ):          ومجها ٢ىله حٗالى 
َ
ِه ِمً َوِلّيٍ َوال

َّل
ً    ُصوِن الل م ّمِ

ُ
٨

َ
ْعِى َوَما ل

َ
َماَواِث َوألا ُ٪ الؿَّل

ْ
ُه ُمل

َ
َه ل

َّل
نَّل الل

َ
ْم ؤ

َ
ل ْٗ

َ
ْم ح

َ
ل
َ
ؤ

ِهحٍر 
َ
  : ) ، و٦ـظل٪ ٢ــىله حٗالى  (85 )(ه

ْ
ىا

ُ
ل
ُ
ْضز

َ
ن ج

َ
ْم ؤ

ُ
ْم َخِؿْبخ

َ
ؤ

 ًَ اِبِغٍ َم الهَّل
َ
ل ْٗ ََ ْم َو

ُ
 ِمى٨

ْ
ُضوا ََ ًَ َظا ِظً

َّل
ُه ال

َّل
ِم الل

َ
ل ْٗ ٌَ ا 

َّل َ
 َوإلا

َ
ت

َّل
َجى

ْ
( . 86 )(ال

ه   (حٗلــم  ):      ٞالٟٗل 
َّل
ٞٗــل مًإع زغظذ صاللخـــه للخٗبُــغ ٖلـى اإلاًـي ؛ أله

ا  )اإلاؿبى١ بـ  (ٌٗلم  ): ، و٦ظل٪ الٟٗل  (لم  )مؿبى١ بدٝغ الجؼم 
َّل
 . (إلا

ا  )     وحكاع٥ 
َّل
ُت ، والازخهام باإلاًإع ، وظؼمه ، و٢لب ػماهه بلى : " في ؤعبٗت ؤمىع ، وهي  (لم  ) (إلا الخٞغ

ط ِيّ 
ُ
ؤنَّل اإلاىٟي بها مؿخمغ الاهخٟاء بلى ػمً الخا٫ بسالٝ اإلاىٟي بلم : ألاو٫ :  وجٟاع٢ها في ؤعبٗت ؤمىع  . (87)" اإلا

 ، والشاوي 
ً
 ، و٢ض ٨ًىن مى٣ُٗا

ً
ه ٢ض ٨ًىن مؿخمغا

َّل
 بخى٢٘ زبــىث ما بٗضَا ، والشالض : ؛ ٞةه

ً
ا جاطن ٦شحرا

َّل
: ؤن إلا

 ( .88)ؤجها ال ج٣ترن بدٝغ الكٍغ ، بسالٝ لم : ؤنَّل الٟٗل ًدظٝ بٗضَا ، والغاب٘ 

 

 للؼمً اإلااض ي جخٗحن صاللت الٟٗـــل اإلاًإع  (بط  )بطا ؾب٤ بـ - 2
ً
التي ج٨ىن اؾما

:       ٖلى اإلاط ي  

  (بط  )       ٞالٟٗل اإلاًإع بٗض 
ً
ومىـــها ٢ــــىله   .  (89)ٞٗل ماى مٗنى ال لٟٓا

ِه  ):      حٗــالى  ُْ لَ َٖ  
َ

ْمــذ َٗ ْ
و
َ
ِه َوؤ ُْ لَ َٖ ُه 

َّل
ــَم الل َٗ

ْ
و
َ
ِظي ؤ

َّل
ــى٫ُ ِلل

ُ
٣

َ
 ج

ْ
، ؤي بمٗـــنى  (90)  (َوِبط
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  (91)     بط ٢لذ 
ً
ِذ : ) ، ومجهـــا ٢ىله حٗالى ؤًًـا ِْ َب

ْ
ًَ ال ض ِم ِٖ َىا

َ
٣

ْ
ُُم ال َِ ُ٘ ِبْبَغا َ

ْغٞ ًَ  
ْ
َوِبط

ُم  ُِ ل
َٗ ْ
ُ٘ ال ِمُ ؿَّل

ْ
 ال

َ
ذ

ْ
َ٪ ؤه

َّل
ا به

َّل
ْل ِمى ِبّ

َ
٣

َ
ا ج

َ
ى ُُل َعبَّل ِٖ ( . 92 )(     َوِبْؾَما

 لباب - 3
ً
( : 93) (٧ان  )جخٗحن صاللخه ٖلى اإلاط ي بطا ٧ان زبرا

  ):       و٢ض وعصث في ٢ىله حٗالى 
َ
ِلُمىن

ْ
ٓ ًَ َؿُهْم 

ُ
هٟ

َ
 ؤ

ْ
ىا

ُ
اه

َ
٨ًِ ٧

َ
ا َول

َ
ُمىه

َ
ل
َ
،  ( 94) (َوَما ْ

  ):      ومىه ٢ىله حٗالى 
َ
ُمىن

ُ
خ

ْ
٨

َ
ْم ج

ُ
ىخ

ُ
ا ٦ غٌِط مَّل

ْ
ُه ُمس

َّل
( . 95) (َوالل

 بطا ؾب٤ بـ - 4
ً
ُت   (لى  )جخٗحن صاللخه ٖلى الؼمً اإلااض ي ؤًًا : الكَغ

ُت بالؼمً اإلااض ي : "        و٢ض ؤقاع ابً َكام بلى طل٪ في ٢ىله  ( 96)"ج٣ُُض الكَغ

ل٣ٗض الؿببُت واإلاؿببــُت ٞــي اإلاؿخ٣ــبل ،   (بن )ؤنَّل   (لى  )و (بن  )     والٟغ١ بحن 

؛وطل٪ ألنَّل الؼمً   (لى )ؾاب٤ ٖلى الكٍغ بـ  (بن  )بـ :     ولهــظا ٢الـىا الكـــٍغ 

  ٪
َّل
م اإلابخضثىن ، ؤال جغي ؤه   اإلاؿخ٣بل  ؾاب٤ ٖلى الؼمً اإلااض ي ، ٨ٖـ ما ًخَى

 ؤ٦غمخ٪ ، ٞةطا اه٣ط ى الٛــــض ولـم ًجــيء ، ٢لــذ  ):     ج٣ى٫ 
ً
لـى : بن ظئخني ٚــــضا

ْم  : ) ومجها ٢ىله حٗالى   (97 )(    ظئخني ؤمــ ؤ٦غمخ٪  َُ َخُض
َ
َىصُّ ؤ ًَ  

ْ
ىا

ُ
َغ٦

ْ
ق

َ
ًَ ؤ ِظً

َّل
ًَ ال وِم

اِب 
َ
ـــظ َٗ

ْ
ًَ ال ـَى ِبُمَؼْخِؼِخـِه ِمــ َُ ـٍت َوَمـا 

َ
 َؾى

َ
٠

ْ
ل
َ
ُغ ؤ

َ
ّمـ َٗ ٌُ ْى 

َ
، و٦ــظل٪ ٢ىلــــه  (98 )(    ل

 َؾَىاًء  ):    حٗالـــى 
َ
ىن

ُ
ىه

ُ
٨

َ
خ
َ
ٞ 

ْ
ُغوا

َ
ٟ

َ
ـــَما ٦

َ
٦ 

َ
ـــُغون

ُ
ٟ

ْ
٨

َ
ْى ج

َ
 ل

ْ
وا ( . 99) (َوصُّ

 

جخٗحن صاللخه ٖلى اإلاط ي ٖىض عواًت الخلم ؤو ال٣هو ؤو عواًت الخضر في - 5

ت  ىت مٗىٍى ( : 100)   الؼمً اإلااض ي وهي ٢ٍغ

  ):        ومجها ٢ىله حٗالى 
َ
ىن ُُ ْد

َ
ْؿخ ََ ْم َو

ُ
اَء٦

َ
ْبى

َ
 ؤ

َ
ُدىن ّبِ

َ
ظ ًُ اِب  

َ
ظ َٗ ْ

ْم ُؾىَء ال
ُ
٨

َ
ُؿىُمىه ٌَ  

َ
ْىن َٖ ْغ ِٞ ًْ آ٫ِ 

م ّمِ
ُ
ا ٦

َ
ى ُْ جَّل

َ
 ه

ْ
َوِبط

ٌُم  ِٓ
َٖ ْم 

ُ
٨ ّبِ

ً عَّل م َبالء ّمِ
ُ
ِل٨

َ
ْم َوِفي ط

ُ
( .  101 )(ِوَؿاء٦

 

 
ً
: ٞٗل ألامغ - زالشا

 ل٨ثرة 
ً
 لٟٓا

َ
٠

ّ
ِٟ
ُ
 و٢ض ز

ً
ُىن ؤنَّل ٞٗل ألامغ ٕٞغ اإلاًإع  بل َى اإلاًإع م٘ الـالم ج٣ضًــغا          ًغي ال٨ٞى

ِغْب  ًْ َ
( . 102)الاؾخٗما٫ ، ٞإنل ؤيِغْب ِلخ

ٌٗٝغ بضاللخه ٖلى الُلب ، م٘ ٢بىله ًاء اإلاساَبت وبىاٍئ ٖلى : "         و٢ض ط٦غ ابً َكام ٖالماجه في ٢ىله 

: بال اإلاٗخل ٞٗلى خظٝ آزٍغ  (اْيغْب  )الؿ٨ىن ٦ـ 

( . 103)"  ٞٗل  خظٝ الىىن  (٢ىمي  )، و (٢ىمىا  )و (٢ىما  )، وهدى  (اْعِم  )(ازل  )و (اُٚؼ  )    ٦ـ 

:  صاللت ٞٗل ألامغ 

: ــ صاللت ٞٗل ألامغ ٖلى الاؾخ٣با٫ 1
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:          ًض٫ ٞٗل ألامغ ٖلى الاؾخ٣با٫ ، و٢ض ؤقاع ابً مال٪ بلى طل٪ في ٢ىله 

 به خهى٫ ما لم ًدهل ٣٦ىله حٗالى " 
ً
ا ٧ان ألامغ مُلىبا

َّل
هِظْع  ):إلا

َ
إ
َ
ْم ٞ

ُ
، وصوام مــا  خهـل ٦ـ٣ىلـه  (104) (٢

َه  ): حٗالـى 
َّل
ـ٤ِ الل

َّل
بـِيُّ اج

َّل
َهـا الى حُّ

َ
ا ؤ ، لؼم ٦ـــىهه   (105) (ًَ

 وامخى٘ ا٢تراهه بما ًسغظه ًٖ طل٪ 
ً
( . 106)"      مؿخ٣بال

 
ً
٣ى٫ الؿُىَي ؤًًا ه مُلىب به خهى٫ ما لم : "         ٍو

َّل
 ؛ أله

ً
وألامغ مؿخ٣بل ؤبضا

َه  ):    ًدهل ، ؤو صوام ما خهل هدى 
َّل
٤ِ الل

َّل
ِبيُّ اج

َّل
َها الى حُّ

َ
ا ؤ ًَ) (107 ( " )108 . )

٣ـــى٫ الض٦خـــىع  "  ٞالخــا٫ ؤو الاؾخ٣با٫ َـــما مٗــنى ألامــغ بالهُٛـــت ؤو ألامغ بالالم : " جمام خؿً :         ٍو

، ٟٞٗل ألامغ ال ًض٫ ٖلى خضر خ٣ُ٣ي ؤ٦ثر     مما ًض٫ ٖلى َلب ال٣ُام بالخضر لظا حُٗيذ صاللخه  (109)

. ٖلى الخا٫ ؤو الاؾخ٣با٫ 

 ٖلى الاؾخ٣با٫ مجها ٢ىله    حٗالى 
ً
  ):         و٢ض وعص ٞٗل ألامغ في ٦شحر مً آلاًاث ال٣غآهُت صالا

َ
َغاٍ ا الّهِ

َ
اَِضه

٣َُِم 
َ
ْؿخ

ُ ْ
َمَغاِث : ) ، و٢ىله حٗالى  (110 )(اإلا

َّل
ًَ الش ُه ِم

َ
ل َْ َ

 ؤ
ْ
١

ُ
ا َواْعػ

ً
ًضا آِمى

َ
ا َبل

َ
ظ ََ ْل  َٗ ُُم َعّبِ  اْظ َِ ا٫َ ِبْبَغا

َ
٢ 

ْ
( َوِبط

ِلُُم : ) ، و٢ىله حٗالى  (111) َٗ
ْ
ُ٘ ال ِمُ  الؿَّل

َ
هذ

َ
َ٪ ؤ

َّل
ا ِبه

َّل
ْل  ِمى بَّل

َ
٣

َ
ا ج

َ
ى ( . 112( )َعبَّل

ؤٞٗا٫ ؤمغ جض٫ ٖلى الاؾخ٣با٫  ألنَّل الٛغى مجها الضٖاء ،   (اَِض ، واظٗل ، واعػ١ ، وج٣بل ):       ٞاألٞٗا٫ 

  ):  و٢ض ٨ًىن الٛغى الخض ٖلى الٗمــل ٣٦ىلــــه حٗـــالى 
َ
اة

َ
٧  الؼَّل

ْ
ىا

ُ
 َوآج

َ
الة  الهَّل

ْ
٢ُُِمىا

َ
( . 113) (َوؤ

: ــ صاللت ٞٗل ألامغ ٖلى الخا٫ 2

ــْم  ):       و٢ض وعصث في ٦شحر مً آلاًاث ال٣غآهُت مجها ٢ىله حٗالى 
ُ
َخَض٦

َ
 ؤ

ْ
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ُ
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خ
ْ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
٢
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َ
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َ ْ
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َ
ٍِ ِبل ــِظ ََ ـــْم 

ُ
ُهــْم :  ) و٢ــىلــه حٗالــى   (114 )  (ِبَىِع٨٢ِ بُّ  عَّل

ً
اها َُ ْحِهم ُبيْ

َ
ل َٖ  

ْ
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ُ
 اْبى

ْ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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ْ
ِبط
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َ
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،  (115 )  (ؤ

  
ً
  ):   و٢ىله حٗالى ؤًًا

ً
ا َُّل  َظِى

ً
ـبا

َ
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ْ
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ُ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
ٞ )

ؼ ، و٧ل ، واقغب ، و٢غ : ) ، ٞاألٞٗا٫  (116)   يذ ؤن اإلاُلــىب َــى ال٣ُام ( ابٗض ، وابً ، َو َُّل ؤٞٗا٫ ؤمغ ب

. بالٟٗل بٗض الخ٩لم مباقغة  ٞهي للضاللت ٖلى الخا٫ 

.       ومً َىا ًدبحن ؤن للؿُا١ وال٣غاثً الخالُت واإلا٣الُت صوع مهم في جدضًض الضاللت   الؼمىُت لؤلٞٗا٫ 

:      هخاثج البدض 

ن مً زال٫ الضعاؾت ؤن ألاٞٗا٫ 1 جسغط ًٖ  صاللتها ألانلُت بلى صالالث  (اإلااض ي واإلاًإع وألامغ  ) ــ جبحَّل

. ؤزغي خؿب الؿُا١ وما ج٣خًُه الخاظت 

ُت و     (بطا  ) ــ ٢ض جسغط نُٛت الٟٗل اإلاايــي للضاللــت ٖلــى اإلاؿخ٣بــل وطل٪ بٗــض 2  (لى  )و  (بن  )الكَغ

. وؤ٦ضث طل٪ ٦شحر مً آلاًاث ال٣غآهُت 
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 ــ ٢ض جسغط نُٛت الٟٗل اإلااض ي بلى مٗنى اإلااض ي اإلاؿخمغ ؤي بلى ػمً الخاألو بلى مٗنى الٗاصة والضًمىمت 3

 . (٧لما  )وطل٪ بٗض ؤصاة الكٍغ 

 ، ؤال ، لىال  ) ــ جـــض٫ نُٛت اإلااض ي ٖلــى اإلاط ي ؤو الاؾخ٣بـا٫ بٗـــض خـــغوٝ الخدًٌُ     4
َّل
 .  (َال

م 5 .  ــ حؿخسضم نُٛت الٟٗل اإلااض ي في ؾغص ؤخضار مايُت في ألاؾلىب ال٣ههُىهي ٦شحرة في ال٣غآن ال٨ٍغ

خؿب الؿُا١ وما ٌؿب٣ه   ــ ٌؿخسضم الٟٗل اإلاًإع للخٗبحر ًٖ الؼمً اإلااض ي والخايغ واإلاؿخ٣بل وطل6٪

.  ؤو ًًاٝ بلُه مً ؤصواث 

 ؤو ؾب٣ه خٝغ  7
ً
 ــ ٌؿخسضم الٟٗل اإلاًإع للضاللت ٖلى الخا٫ وطل٪ بطا ٧ان مجغصا

ىت لُٟٓت جىضر   طل٪  (ال  )ؤو  (ما  )الىٟي  .  ؤو ؾب٣ه الم الابخضاء ؤو ا٢ترن ب٣ض ؤو ب٣ٍغ

ــي الخىُٟــــ 8  ٖلى الاؾخ٣با٫ وطل٪ بطا ؾبــ٤ بدٞغ
ً
:   ــ ًض٫ الٟٗل اإلاًإع ؤخُاها

، ؤو في خالت ألامــغ والجهــي والضٖــاء ؤو بطا اجهـــل بــه  هـىن الخى٦ُض ، ؤو ؾب٣ه خٝغ ههب  (الؿحن وؾىٝ  )     

ىت لُٟٓت جىضر طل٪  (لً ، و ختى ، و٧ي  )مشل  . ؤو بطا ٧ان   َىا٥ ٢ٍغ

الخاالث ، وطل٪ بطا ؾب٤ بدٝغ   ــ ٢ض جسغط نُٛت الٟٗل اإلاًإع للضاللــــت ٖلى الؼمـــً اإلااض ي في بٗـ9ٌ

ا  )ظؼم مشل 
َّل
 لباب ٧ان ، وبٗض  (بطا  )، و٦ظل٪ بٗض  (لم وإلا

ً
ُت  (لى  )وبطا   ٧ان زبرا . الكَغ

 ــ صلذ نُٛت الٟٗل ألامغ ٖلى الاؾخ٣با٫ والخا٫ ٣ِٞ ، ٞاالؾخ٣با٫ في خالت الضٖاء ، ؤو الخض ٖلى 10

ن طل٪  ىت جبِحّ . ٖمل ما ، والخا٫ ٖىض وظىص ٢ٍغ

 ــ  ؤ٦ضث آلاًاث ال٣غآهُت ؤٚلب الخاالث التي هوَّل ٖلحها الىداة في زغوط  ألاٞٗا٫ ًٖ صالالتها ألانلُت 11

. خُض وظضث ٧ل خالت في ؤ٦ثر مً آًت ٢غآهُت 

رث آلاًاث ال٣غآهُت ًٖ الؼمً اإلاؿخ٣بل بهُٛت اإلااض ي ، وطل٪ لخد٤ُ٣  الى٢ٕى 12 .  ــ ٖبَّل
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: َىامل البدض 

( . 24 ، 23) ــ  ؾىعة ال٨ه٠ آلاًخان 1

ٖبض الٗا٫ ؾالم م٨غم، الُبٗت ألاولى ،  : ألاقباٍ والىٓاثغ لجال٫ الضًً الؿُىَي ، جد٤ُ٣:  ــ  اهٓغ 2

ماؾؿت الغؾالت  ،  

 . 224 ، 223  م 3م  ط1985                ال٣اَغة 

ببغاَُم الؿامغاجي ، ماؾؿــت الغؾالــــت ، ال٣اَـــغة ،  الُبٗـــت : الٟٗل ػماهه وؤبىِخه ، للض٦خىع :  ــ اهٓغ 3

الغابٗــــت ،  

  24 ، م 1986               

ت ، بُــغوث ، نُــضا  ، م 4  53 ــ اللٛت الكاٖغة ، ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص ، اإلا٨خبت الٗهٍغ

ؤخمــض قمـ الضًً ، صاع ال٨خب الٗلمُت ، : َمــ٘ الهىامــ٘ لجال٫ الضًً الؿُــىَي ، جد٣ُــ٤ :  ــ اهٓغ 5

الُبٗت ألاولى ،  

 30م  م1988               بحروث ،  لبىان ، 

ه  6 ٖبض الؿالم َاعون ، م٨خبت الخاهجي ، الُبٗت : ، جد٤ُ٣  (ؤبى بكغ ٖمغو بً ٢ىبر  ) ـ ال٨خاب لؿِبٍى

الشاهُت ، ال٣اَغة  

  12 م1 م ، ط1982     

الؿُض ؤخمض ن٣غ ،  مُبٗت  ِٖس ى الخلبي ، ال٣اَغة  :  ــ   الهاخبي في ٣ٞه اللٛت ، البً ٞاعؽ ، جد٤ُ٣ 7

 . 94، م 

  .4 م7 ــ قغح اإلاٟهل ، البً ٌِٗل ،  م٨خبت اإلاخىبي ، ال٣اَغة  ، ط8

ت ، : في الىدى الٗغبي ، ه٣ض وجىظُه للض٦خىع :  ــ اهٓغ 9 مهضي اإلاسؼومي ، الُبٗت ألاولى ،اإلا٨خبت الٗهٍغ

نُضا ، بحروث  

.  143 م ،  م  1964               

  .24الٟٗل ػماهه وؤبىِخه ، ببغاَُم الؿامغاجي  ، م:  ــ اهٓغ 10

  .143في الىدى الٗغبي ،  ه٣ض وجىظُه  ، مهضي اإلاسؼومي  ، م :  ــ اهٓغ 11

 . 52اللٛت الكاٖغة ، ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص  ، م:  ــ اهٓغ 12

ماػن اإلاباع٥ ، الُبٗت الشاهُت ، صاع الىٟاجـ ،  :  ــ ؤلاًًاح في ٖلل الىدى ألبي ال٣اؾم الؼظاجي ، جد٤ُ٣ 13

بحروث 

 . 85م  ، م1973         
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  .39 م1 ــ َم٘ الهىام٘ لجال٫ الضًً الؿُىَي ، ط14

 . 4 م7 ــ قغح اإلاٟهل ، البً ٌِٗل ، ط15

الٟٗل والؼمً ، لٗهام هىع الضًً ، الُبٗت ألاولى ،  اإلااؾؿت الجامُٗت لليكغ والخىػَ٘ ، :  ــ اهٓغ 16

 . 63م  ، م 1984ال٣اَغة ، 

هاعؾه الض٦خىع 17 بمُل بضٌ٘ ٣ٌٗىب ،  :  ــ قغح ٢ُغ الىضي وبل الهضي ، ٢ضم له ووي٘ َىامكه ٞو

 . 41م ، م 1996الُبٗت ألاولى ، صاع ال٨خب الٗلمُت ،  بحروث ، لبىان ،  

  .29ببغاَُم الؿامغاجي ، م : الٟٗل ػماهه وؤبىِخه ،  للض٦خىع :  ــ اهٓغ 18

   .185 ــ ؾىعة الب٣غة  ، مً آلاًت 19

  .37 م1َم٘ الهىام٘ للؿُىَي ، ط:  ــ اهٓغ 20

 . 159 ــ ؾىعة آ٫ ٖمغان آلاًت 21

  .58ٖهام هىع الضًً  ، م : الٟٗل والؼمً ، للض٦خىع :  ــ اهٓغ 22

  ( .  283) ــ ؾىعة الب٣غة مً آلاًت  23

 (.    137) ــ ؾىعة الب٣غة مً آلاًت  24

  58ٖهام هىع الضًً ،  م : الٟٗل والؼمً ، للض٦خىع :   ــ اهٓغ25

  .37 م1َم٘ الهىام٘ ، لجال٫ الضًً الؿُىَي ، ط:  ــ اهٓغ 26

 ( .  110) ــ ؾىعة آ٫ ٖمغان آلاًت  27

 ( . 253) ــ ؾىعة الب٣غة مً آلاًت  28

 ( .  20)ــ ؾىعة الب٣غة مً آلاًت  29

 ( .  56) ــ ؾىعة اليؿاء مً آلاًت  30

غاٝ مً آلاًت 31  ( .  38) ــ ؾىعة ألٖا

  .29الٟٗل ػماهه وؤبىِخه ، م:  ــ اهٓغ 32

 ( .  237) ــ ؾىعة الب٣غة مً آلاًت  33

ب ، جد٤ُ٣ :  ــ اهٓغ34 اٍع مدمض مديي الضًً ٖبض الخمُض ،الُبٗت الشاهُت ، : مٛني اللبِب ًٖ ٦خب ألٖا

ت ،نُـــضا ، بُـــغوث ، . 195 م 1م  ، ط1991اإلا٨خبت الٗهٍغ

 ( .  256) ــ ؾىعة الب٣غة مً آلاًت  35

  .38 م1َم٘ الهىام٘ ، للؿُىَي ، ط:  ــ  اهٓغ 36

 ( .  77) ــ ؾىعة اليؿاء مً آلاًت  37

غاٝ مً آلاًت  38  ( .  203)ــ ؾىعة ألٖا
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 ( .  8)ــ ؾىعة ألاوٗام مً آلاًت  39

 ( .  44) ــ ؾىعة ٞهلذ مً آلاًت  40

  . 28الٟٗل ػماهه وؤبىِخه م:  ــ اهٓغ41

 ( . 68 ،67) ــ ؾىعة الب٣غة  آلاًخان 42

ي ط:   ــ اهٓغ 43   .31 م1َم٘ الهىام٘ ظال٫ الضًً للؿَُى

  .41 ــ قغح ٢ُغ الىضي وبل الهضي ، البً َكام  ، م44

  .32 م 1َم٘ الهىام٘ ، للؿُىَي ، ط:  ــ اهٓغ 45

 ( .30) ــ ؾىعة الب٣غة مً آلاًت  46

 ( .74) ــ ؾىعة الب٣غة مً آلاًت  47

مدمض بضوي اإلاسخىن : ٖبض الغخمً الؿُض ، والض٦خىع : الض٦خىع : ــ  قغح الدؿهُل ، البً مال٪ ،  جد٤ُ٣ 48

 . 21 م1م  ، ط1990، الُبٗــت   ألاولــى  ، هجـــغ للُباٖــت  واليكــغ والخىػَــ٘ ، ال٣ــاَغة ، 

  .22ــ اإلاهضع الؿاب٤  ، م49

 ( .15) ــ ؾىعة ًىوـ مً آلاًت  50

 ( .9) ــ ؾىعة الب٣غة آلاًت 51

. 18 م 1 ــ قغح الدؿهُل ، البً مال٪ ، ط52

 ( .18) ــ ؾىعة الب٣غة  آلاًت 53

  . 258 م1مٛني اللبِب ، ط:  ــ اهٓغ 54

 ( .13) ــ ؾىعة ًىؾ٠ آلاًت 55

  .22  م1قغح الدؿهُل ط:  ــ اهٓغ56

  .33 م1َم٘ الهىام٘ ، للؿُىَي ، ط:  ــ اهٓغ 57

 ( .  33)ــ ؾىعة ألاوٗام مً آلاًت  58

( . 144)ــ ؾىعة الب٣غة آلاًت  59

  . 235 ، 185 م1مٛني اللبِب ،ط:  ــ اهٓغ 60

( .  42) ــ ؾىعة ؾبإ آلاًت 61

(. 119) ــ ؾىعة اإلااثضة  مً آلاًت  62

 ( .17) ــ ؾىعة ٚاٞغ مً آلاًت  63

( . 34) ــ ؾىعة الجازُت مً آلاًت  64

  .21 م1 ــ قغح الدؿهُل ، ط65
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  .34 م1َم٘ الهىام٘ ، للؿُىَي ، ط:  ــ اهٓغ 66

 ( .  181) ــ ؾىعة آ٫ ٖمغان  مً آلاًت  67

( .   10) ــ ؾىعة اليؿاء مً آلاًت  68

 ( .  74)ــ ؾىعة اليؿاء مً آلاًت  69

 ( .  56) ــ ؾىعة اليؿاء مً آلاًت  70

 ( .  67) ــ ؾىعة ألاوٗام مً آلاًت  71

  .34 م1َم٘ الهىام٘ ، ط:  ــ اهٓغ72
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: اإلاهاصع واإلاغاظ٘ 

م ، عواًت خٟو ًٖ ٖانم    ــ  . ال٣غآن ال٨ٍغ

ٖبض الٗا٫ ؾالم م٨غم ، الُبٗت ألاولى ، ماؾؿت  :  ــ ألاقباٍ والىٓاثغ ، جد٤ُ٣ 1

.  م 1985     الغؾالت ، ال٣اَغة ، 

مـــاػن اإلاباع٥ ،  :  ــ ؤلاًًاح في ٖلل الىدى ، ألبي ال٣اؾم الؼظاجي ، جد٤ُ٣ 2

.   م 1973     الُبٗت الشاهُت ، صاع الىٟاجـ ، بحروث ، 

.  ــ قغح اإلاٟهل ، البً ٌِٗل ، م٨خبت اإلاخىبي ، ال٣اَغة 3

 ــ قغح ٢ُغ الىضي وبل الهضي ، البً َكام ألاههاعي ، الُبٗت ألاولى ، صاع  4

.  م 1996     ال٨خب الٗلمُت ، بحروث ، لبىان ، 

:  ٖبض الغخمً الؿُض والض٦خىع : الض٦خىع :  ــ قغح الدؿهُل ، البً مال٪ ، جد٤ُ٣ 5

     مدمض بضوي اإلاسخىن ، الُبٗــت ألاولى ، هجـــغ للُباٖت واليكــغ والخىػَ٘ ، 

.  م 1990    ال٣اَغة ، 

الؿُض ؤخمــض ن٣ــغ ، مُبٗت  :  ــ الهاخبي في ٣ٞه اللٛت ، البً ٞاعؽ ، جد٤ُ٣ 6

.      ِٖس ى الخلبي ، ال٣اَغة 

ببغاَُم الؿامغاجي ، الُبٗت الغابٗت ، ماؾؿت  :  ــ الٟٗل ػماهه وؤبىِخه ، للض٦خىع 7

.  م 1986     الغؾالت ، ال٣اَغة ، 

مهضي اإلاسؼومي ، الُبٗت ألاولى ، :  ــ في الىدى الٗغبي ، ه٣ض وجىظُه ، للض٦خىع 8

ت ، نُضا بحروث ،  .   م 1964     اإلا٨خبت الٗهٍغ

ٖهام هـــىع الضًً ، الُبٗــت ألاولـــى ، اإلااؾــؿت  :  ــ الٟٗل والؼمً ، للض٦خىع 9

.   م 1984     الجامُٗت لليكغ والخىػَ٘ ، ال٣اَغة ، 

ٖبض الؿــالم َاعون ، الُبٗــت الشاهُــت ، م٨خبــت  :  ــ ال٨خاب ، لؿِبىٍه ، جد٤ُ٣ 10

.   م 1982       الخاهجي ، ال٣اَغة ، 

ت ، نُضا ، بحروث 11 .  ــ اللٛت الكاٖغة ، لٗبــاؽ مدمىص ال٣ٗاص ، اإلا٨خبت الٗهٍغ

جمام خؿان ، الُبٗت الشالشت ، ٖالم :  ــ اللٛت الٗغبُت مٗىاَا ومبىاَا ، للض٦خىع 12

.  م 1998       ال٨خب ، ال٣اَغة ، 

ب ، البً َكام ألاههاعي ، جد٤ُ٣ 13 اٍع مدمض :  ــ مٛني اللبِب ًٖ ٦خب ألٖا

ـــت ، نُـــضا ،          مديي الضًً ٖبض الخمُض ، الُبٗت الشاهُت ، اإلا٨خبــت الٗهٍغ

.  م 1991       بحروث ، 

ؤخمض  :  ــ َم٘ الهىامــ٘ في قغح ظم٘ الجىام٘ لجال٫ الضًً الؿُىَي ، جد٤ُ٣ 14

 .م 1998      قمـ الضًً ، الُبٗت ألاولى ، صاع ال٨خب الٗلمُت ، بحروث ، لبىان ، 
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 انمهمهـت ويشادفبتهـب

                                                                                                                                               دُل عاقض .ص  ُٖاص مٍغ

ألانابٗت / ٧لُت آلاصاب والٗلىم                                                                                                                                                 

: مٟهـىم ال٣ل٣لـت 

جض٫ ٖلى زمؿت مٗان ، مهضع الٟٗل الغباعي اإلاًا٠ٖ ٢ل٣ل ، والخغ٦ت :  ال٣ل٣لت لٛت 

و٢ل٣ل الص يء : " والايُغاب ، وقضة الهُاح ، وواخضة خب ٌكبه الٗضؽ ، واإلاغؤة اإلاغخت زُٟٟت الغوح 

 ًٖ ٦غإ وهي هاصعة ، ؤي خّغ٦ه ٞخدغ٥ وايُغب 
ً
اال

َ
٣

ْ
ل
ُ
َل َو٢

َ
٣

ْ
ل
َ
٣

َ
خ
َ
ٞ 

ً
اال

َ
٣

ْ
 و٢ِل

ً
ت

َ
ل
َ
٣

ْ
ل
َ
وال٣ل٣لت قضة الهُاح ... ٢

ى خب "و( 1)" وال٣ل٣لت قضة ايُغاب الص يء وجدّغ٦ه ... وال٣ل٣لت ٢لت الشبىث في اإلا٩ان ...  واخضة ال٣ل٣ل َو

٣ل 
ْ
ل
َ
ال٣اٝ ، : ، مهُلر نىحي لخمؿت ؤخٝغ هي ( 2)" ٌكبه الٗضؽ ، واإلاغؤة الخُٟٟت الغوح وعظل ٢

ه  (٢ُب ظض)والجُم ، والُاء ،  والضا٫ ، والباء ، و٢ض ظمٗها الٗلماء في ٢ىلهم  ومبخ٨غ َظا اإلاهُلر ؾِبٍى

َغبت يُٛذ في مىايٗها ٞةطا و٢ٟذ زغط مٗها مً الٟم : " ؛ بط          ٣ًى٫ 
َ

 ُمك
ً
بن مً الخغوٝ خغوٞا

ذ ، وهبا اللؿان ًٖ مىيٗه وهي خغوٝ ال٣ل٣لت  وطل٪ ال٣اٝ ، والجُم ، والُاء ، والضا٫ ، والباء ... نٍى

ذ لكضة يِٛ الخٝغ : ، والضلُل ٖلى طل٪ ؤه٪ ج٣ى٫   ٞال حؿخُُ٘ ؤن ج٠٣ بال م٘ الهٍى
ْ
١

ْ
 (3 )"اِلخظ

ىإػ ال٣ل٣لت زماهُت مهُلخاث في الضاللت ٖلى مغاصٍ ، مجها ؾبٗت بؿُُت ، وواخض مغ٦ب ، والبؿُُت ،  ٍو

ىبت ، واإلاهُلر اإلاغ٦ب َى : هي 
ُ

ك
َ
َغبت واإلا

ْ
ك

ُ
ال٣ل٣لت ، والخٟؼ ، واإلادهىعة ، واإلاد٣ىعة ،   واإلاًٛىَت ، واإلا

ت الكضًضة ، و٢بل اإلاٟايلت بحن َظٍ اإلاهُلخاث ؤخبظ بُٖاء ٨ٞغة انُالخُت ًٖ ال٣ل٣لت ، :  الاهٟجاٍع

٠ ال٣ل٣لت   ٣ًى٫ ؤبى قامت في حٍٗغ
ً
ها : ٢ا٫ م٩ي ال٣ل٣لت : " ٞهي انُالخا ذ خاصر ٖىض زغوط خٞغ نٍى

لًُٛه ًٖ مىيٗه وال ٨ًىن بال ٖىض الى٠٢ وال ٌؿخُإ ؤن ًى٠٢ ٖلُه صوجها م٘ َلب بْهاع طاجه ، وهي 

ى ًدىٕى بلى زمؿت ؤخٝغ ، ظمٗها ( 4 )"م٘ الغوم ؤقض  ها الخٝغ اإلا٣ل٣ل خا٫ الؿ٨ىن ، َو ٣هض بدٞغ ، ٍو

 : (٢ُب ظض)الٗلماء في ٢ىلهم 

ـال  (٢ُب ظض)لٗلـت   وفي  (ؤوي )    ٦ما ألال٠ الهاوي و ُٖ زمؿت ٢ل٣لت 

ر ٖىه بًٗهم ب٣ىله   : [٣ًهض الكاَبي]وظمٗها في ٢ىله : "  وم٘ ؤن َظا الترجِب خؿً ٦ما ٖبَّل

ظا ظم٘ خؿً ، و٢ا٫ ٚحٍر   بال ؤن الضعاؾت الهىجُت لها مؿاعان في (5)" ظض ب٤ُ و٢ض َبج : ٢ُب ظض َو

 (6): جغجِب ؤخٝغ ال٣ل٣لت بما مً الخل٤ بلى الكٟخحن ؤو ال٨ٗـ ٞةن ٧ان اإلاؿاع ألاو٫ ٞهى ٖلى الترجِب آلاحي 

 وبن ٧ان آلازغ ؤي مً الكٟخحن بلى الخل٤ ٞهى ٖلى الترجِب (7)ال٣اٝ ، والجُم ، والُاء ، والضا٫ ، والباء 

 ، وؾإوضر ألاخٝغ خؿب الترجِب ألاو٫ ؛ ألهه اإلاٗخمض (8)الباء ، والضا٫ ، والُاء ، والجُم ، وال٣اٝ : آلاحي 

مً اإلاسغط ألاو٫ مً مساعط الٟم مما ًلي الخل٤ مً                 " مسغظه : ٞال٣ـاٝ : ٖىض الٗلماء ال٣ضماء 

ى خٝغ مجهىع ، وقضًض ، ومؿخ٣ل  ومىٟخذ ، ومهمذ ، (9)" ؤ٢ص ى اللؿان وما ٞى٢ه مً الخى٪   َو
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 في صعط ال٨الم ، هدى ٢ىله حٗالى ( 10)وم٣ل٣ل 
ً
  : و٢ض وعص ؾا٦ىا

ٌ
اِطَبت

َ
ِتَها ٧ َٗ

ْ
ـَ ِلَى٢ ِْ  وفي الى٠٢ في ٢ىله  (11)لَ

 : حٗالى 
ُ
َؿا١

َ ْ
ْىَمِئٍظ اإلا ًَ  ٪َ ى َعّبِ

َ
ى مً وؾِ "مسغظه مً : الجُـم .  (12 ) ِبل اإلاسغط الشالض مً مساعط الٟم َو

ى خٝغ مجهىع ، وقضًض ، ومىٟخذ ، ومؿخ٣ل ، ومهمذ ، م٣ل٣ل (13)" اللؿان بِىه وبحن وؾِ الخى٪   َو
 في صعط ال٨الم هدى ٢ىله حٗالى (14)

ً
م ؾا٦ىا اَمُه :  ، و٢ض وعص في ال٣غآن ال٨ٍغ

َ
ٓ ِٖ  َ٘ ْجَم

َ
ً ه

َّل
ل
َ
 ؤ

ُ
وَؿان ِ

ْ
ْدَؿُب ؤلا ًَ  ؤَ

 (15 ) وفي الى٠٢ في ٢ىله حٗالى ، : ُبُروِط
ْ
اِث ال

َ
َماء ط َٝغ اللؿان "مسغظه مً : والُـاء  .  (16) َوالؿَّل

ى خٝغ مجهىع وقضًض ، ومُب٤ ، ومؿخٗل ، ومهمذ ، وم٣ل٣ل(17)" وؤنى٫ الشىاًا  ، و٢ض وعص ( 18 ) َو

 في ونل ال٨الم هدى ٢ىله حٗالى 
ً
 : ؾا٦ىا

ً
 َبِهحرا

ً
ٍُ َؾِمُٗا ا

َ
ى
ْ
ل َٗ َج

َ
ِلُِه ٞ

َ
ْبخ

َّل
اٍط ه

َ
ْمك

َ
ٍت ؤ

َ
ٟ

ْ
ُ

ُّ
 ِمً ه

َ
وَؿان ِ

ْ
ا ؤلا

َ
ى

ْ
٣

َ
ل
َ
ا ز

َّل
 ِبه

 (19 ) وفي الى٠٢ مشل ٢ىله حٗالى ، : 
ٌ
ِدُِ ُه ِمً َوَعاِئِهم  مُّ

َّل
مسغظه مً مسغط الُاء : والـضا٫ .  (20 ) َوالل

ى (21)" هٟؿه   في (22)" خٝغ مجهىع قضًض      م٣ل٣ل مؿخٟل مىٟخذ مهمذ مغ٤٢ "  َو
ً
 و٢ض ؤحى ؾا٦ىا

أَوي : الىنل هدى ٢ىله حٗالى 
َ
ٞ 

ً
ِدُما ًَ ِجْض٥َ  ًَ ْم 

َ
ل
َ
ال  (23) ؤ  :  ، وفي الى٠٢ مشل ٢ىله ظل ٖو

َ
وَؿان ِ

ْ
 ِبنَّل ؤلا

ىٌص 
ُ
ى

َ
٨

َ
ِه ل اإلاسغط الشاوي ٖكغ مً مساعط الٟم مما بحن الكٟخحن    م٘ "مسغظه مً : والبـاء .  (24 )ِلَغّبِ

ى (25)" جالن٣هما   و٢ض (26)" خٝغ مجهىع قضًض مؿخ٣ل مظل٤ م٣ل٣ل مخىؾِ بحن ال٣ىة    وال٠ًٗ "  َو

 في الىنل في مشل و٢له حٗالى 
ً
هَى : ظاء ؾا٦ىا

ْ
ى ًَ ِظي    

َّل
 ال

َ
ذ ًْ َعؤَ

َ
ى *  ؤ

َّل
ا َنل

َ
 ِبط

ً
ْبضا َٖ

 (27 ) وفي الى٠٢ هدى ،

ِرْب : ٢ى٫ الخ٤ ظل في ٖالٍ 
َ
ت
ْ
ُه َواْسُجْض  َوا٢ ْٗ

ُِ
ُ
 ج

َ
 ال

َّل
ال

َ
٦  (28) ومما ًالخٔ ُٞما ؾب٤ اظخمإ نٟتي ، 

ى ألامغ الظي ظٗل الٗلماء ٌؿمىجهم ؤخٝغ ال٣ل٣لت   َو
ً
جدهغ نىث   ٞالكضة " الجهغ والكضة ٞحهم ظمُٗا

  الخٝغ
ً
لكضة يُٛه في اإلاسغط ، والجهغ ًمى٘ َظْغي الىٟـ ٖىض اهٟخاح اإلاسغط ُٞلخه٤ اإلاسغط الخها٢ا

 ٣ُٞىي الهىث الخاصر ٖىض اهٟخاح اإلاسغط صٞٗت 
ً
 ونٟخا الجهغ والكضة ٖىض ال٣ضماء اهُب٣ذ (29)" مد٨ما

خٝغ مجهىع ، قضًض ، مىٟخذ ، مؿخٟل ، ال ًسالُها : " ٖلى خٝغ آزغ َى الهمؼة ٞهي ٦ما ونٟها ال٣ضماء 

ٓهغ ؤن ٖضم ط٦غ الهمؼة م٘ ؤنىث ال٣ل٣لت َى ٣ًى٫ ( 30)" هٟـ  ؤن الهمؼة وبن اظخم٘ ٞحها الكضة : " ٍو

اًت ا مً خغوٝ ال٣ل٣لت ٦ما في بٌٗ اإلاؿاثل ولٗل ؾبب طل٪ ما في الٖغ  ؤن *والجهغ ل٨ً الجمهىع ؤزغظَى

ضم ج٩ل٠ في يِٛ مسغظها ، لئال * و٧الؿٗلت*الهمؼة ٧التهٕى  ٞجغث ٖاصة الٗلماء بزغاظها بلُاٞت وع٤ٞ ٖو

ظا ٖىض ٖضم الى٠٢ ٖلحها : ًٓهغ نىث ٌكبه التهٕى والؿٗلت ؤ٢ى٫  ٗضم ٢ل٣لتها َو ُٞسٟى خُيئظ قضتها َو

ذ الظي ط٦ٍغ م٩ي ط٦ٍغ " ومهُلر  . (31)... " بالؿ٨ىن بضون عوم ؛ بط خُيئظ ال بض مً بْهاع ٢ل٣لتها  نٍى

ذ خاصر : الٗلماء بإلٟاّ مسخلٟت مجها  ذ ، الهىث ، نٍى ، الهىث الؼاثض ، هبرة ، و٢ض وعص  (نىث)نٍى

ذ)ط٦غ  ه  (نٍى  مكغبت يُٛذ مً مىايٗها ، ٞةطا و٠٢ : " في ٢ى٫ ؾِبٍى
ً
واٖلم ؤن مً الخغوٝ خغوٞا

ذ  ذ ٖىض الضاوي في ٢ىله (32)" ٖلحها زغط مٗها مً الٟم نٍى وحؿمى َظٍ الخغوٝ : "  وظاء مهُلر الهٍى

 
ّ
ذ وطل٪ ٢ىل٪ الخؼ١ و٢ِ خغوٝ ال٣ل٣لت ؛ ألهه        بطا و٠٢ ٖلحها لم ٌؿخُ٘ ؤن ًى٠٢ صون الهٍى

ذ خاصر) وؤحى مهُلر (33)" وقبهه  ٟه ال٣ل٣لت  (نٍى  (نىث) ؤما مهُلر (34)في ٢ى٫ م٩ي الؿاب٤ في حٍٗغ
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ا : " ٣ٞض ط٦ٍغ ابً الجؼعي في ٢ىله  وؾمُذ َظٍ الخغوٝ بظل٪ ؛ ألجها بطا ؾ٨ىذ يٟٗذ ٞاقتهبذ بٛحَر

اصة الى٤ُ بهً ٞظل٪ الهىث في  حٍر وبلى ٍػ ُٞدخاط بلى ْهىع نىث ٌكبه الىبرة خا٫ ؾ٨ىجهً في الى٠٢ ٚو

ى في الى٠٢ ؤم٨ً  : في ٢ى٫ ابً الُدان  (نىث خاصر) وظاء مهُلر (35)" ؾ٨ىجهً ؤبحن مىه في خغ٦تهً َو

بالًُٛت ًٖ مىيٗها وال ٨ًىن بال في الى٠٢ وال ٌؿخُإ – وال٣ل٣لت نىث خاصر ٖىض زغوط خغوٞها " 

ى م٘ الغوم ؤقّض  في ٢ى٫            (الهىث الؼاثض)، ووعص مهُلر ( 36)" ؤن ًى٠٢ صوجها ، م٘ َلب بْهاع طاجه َو

٨ٞإن الهىث ٌكخض ٖىض الى٠٢ ٖلى ال٣اٝ ٞؿمُذ بظل٪ لهظا اإلاٗنى ، وؤي٠ُ لها ؤزىاتها إلاا : " ... م٩ي 

ٖىض ٧ل مً اإلابرص وم٩ي ،  (هبرة) ، و٢ض ؤحى مهُلر ( 37)" ٞحهً مً طل٪ الهىث الؼاثض ٖىض الى٠٢ ٖلحهً 

 مدهىعة في مىايٗها ٞدؿم٘ ٖىض الى٠٢ ٖلى الخٝغ مجها : " ٣ًى٫ اإلابرص 
ً
واٖلم ؤن مً الخغوٝ خغوٞا

ل٣لت 
َ
. ( 38)" هبرة جدبٗه وهي خغوٝ ال٣

بضو ؤن اإلاهُلر اإلاسخاع َى  ذ) ٍو ت        ٕٞغ  (نٍى  وبؿُِ (39)؛ ألهه ه٨غة والى٨غة ؤنل واإلاٗٞغ

غ والخهٛحر ًض٫ ٖلى ص٢ت الىن٠ إلاا ًدضر ٖىض الى٠٢ ٖلى ؤخٝغ 
َّل
والبؿُِ ؤزهغ في ؤصاء اإلاٗنى ومهٛ

. ال٣ل٣لت 

ـى ٦ظلـ٪ مكهـىع بُـً ال٣ـغاء والكهـغة جـض٫ ٖلى ويـىح  اإلاهُلر  . ( 40) َو

: مغاجـب ال٣ل٣لـت 

ال٣ؿم ألاو٫ مى٢٘ الخٝغ اإلا٣ل٣ل في ال٩لمت و٢ؿم آزغ َى هٕى الخٝغ :  وهي جى٣ؿم ٢ؿمحن 

 
ً
. اإلا٣ل٣ل ٢ىة ويٟٗا

: مى٢٘ الخٝغ اإلا٣ل٣ل في ال٩لمت : ال٣ؿم ألاو٫ 

جهمـا ابـً الجـؼعي في مىٓىمخه َُّل ـى ٨ًـىن ٖلـى مغجبدُـً ب   َو
ً
: ( 41)٢اثال

وبُجن م٣ل٣ـال بن ؾ٨ىــا وبن ٨ًـً في الى٠٢ ٧ان ؤبِىا 

:   ُٞخضر مً َظا البِذ ؤن ال٣ل٣لت لها مغخلخان 

 هدى  -1
ً
ى الى٠٢ ٖلى خٝغ ال٣ل٣لت ؾىاء ؤ٧ان َظا الخٝغ ؾا٦ىا   (لم ًدْب ):  ال٨بري َو

ً
ؤم مكضصا

  .(ٌكا١َّل ): هدى 

ى بؾ٩ان الخٝغ اإلا٣ل٣ل في صعط ال٨الم هدى  -2 ُٗىن ، ُٞغة ، ؤبىة ، الٟجغ ، :  الهٛغي َو
ْ
٣ً

ظا الخ٣ؿُم مخ٤ٟ ٖلُه ال٣ضماء واإلادضزىن ، ٞمً ال٣ضماء ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ هٓم (42)ًُضزلىن ،   َو

وبهما جٓهغ َظٍ الىبرة في الى٠٢ ٞةن ونلذ لم ٨ًً أله٪ : " ابً الجؼعي الؿاب٤ ، و٢ى٫ اإلابرص 

  .(43)ؤزغظذ اللؿان ٖجها بلى نىث آزغ ٞدلذ بِىه وبحن     الاؾخ٣غاع 

ٗني بالىبرة نىث ال٣ل٣لت ، وب٣ىله الى٠٢ حؿ٨حن اإلا٣ل٣ل ؾىاء ؤ٧ان آزغ اللٟٔ ؤم وؾُه ؤم  َو

 ، والضلُل ٖلى طل٪ ٢ى٫ 
ً
٪ اإلا٣ل٣ل ؤي ؤن اإلا٣ل٣ل لِـ ؾا٦ىا ٣هض ب٣ىله ونلذ جدٍغ في ونل ال٨الم ، ٍو
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ٞٓىىا ؤن اإلاغاص بالى٠٢ يض الىنل ، ولِـ اإلاغاص ؾىي الؿ٨ىن ، ٞةن اإلاخ٣ضمحن : " ... ابً الجؼعي 

وبطا ٧اهذ َظٍ الخغوٝ آزغة في ال٩لمت ، : "  و٢ى٫ ؤخض       اإلادضزحن (44)" ًُل٣ىن الى٠٢ ٖلى الؿ٨ىن 

 ؾمُذ ال٣ل٣لت بسالٝ – وو٠٢ ٖلحها 
ً
 ، وؾمُذ ٢ل٣لت ٦بري ، وبطا ٧اهذ وؾُا

ً
٧اهذ ال٣ل٣لت قضًضة ظضا

 ؤما ما ٢ُل بن َىا٥ مغخلت زالشت لل٣ل٣لت وهي الخٝغ اإلادغ٥ ٞهى ال (45)" طل٪ ، ؤي ٢ل٣لت       نٛغي 

ه  ى الؿ٨ىن ، ٣ًى٫ ؾِبٍى  مً قغوَه َو
ً
ا والضلُل ٖلى طل٪ ؤه٪ : " ًجىػ ؛ ألن الخٝغ اإلا٣ل٣ل ٣ٞض قَغ

 : ج٣ى٫ 
ً
 نىجا

ً
ذ ، لكضة يِٛ الخٝغ ، وبٌٗ الٗغب ؤقضا الخظ١ ٞال حؿخُُ٘ ؤن ج٠٣ بال م٘ الهٍى

 . (46)" ٦إجهم ًغومىن الخغ٦ت 

 ٌٗني الى٠٢ ٖلُه والى٠٢ ًدىافى م٘ الخغ٦ت ؛ ألهه ًجب ُٞه الؿ٨ىن 
ْ
. ومٗلىم ؤن ٢ىله الخظ١

: صعظت ٢ىة وي٠ٗ ال٣ل٣لت : ال٣ؿم الشاوي 

 ًخضر مً نٟاث ألاخٝغ اإلا٣ل٣لت ؤن ؤوضخها ٢ل٣لت نىث الُاء ، زم ال٣اٝ زم    الجُم ، 

 الظخمإ 
ً
لت ج٣ضًم الُاء ٖلى ؾاثغ ؤخٝغ ال٣ل٣لت ؛ ألهه ؤ٢ىي الخغوٝ الٗغبُت مُل٣ا والضا٫ ، زم الباء ، ٖو

 لى٤ُ ال٣ضماء وهي 
ً
٣ا ت ُٞه ٞو با١ ، ؤلانماث ، : " ؾذ نٟاث ٢ٍى الجهغ ، الكضة ، الاؾخٗالء ، ؤلَا

 . (47 )"ال٣ل٣لت 

ت وهي  الجهغ والكضة ، وؤلانماث ، : "  ؤما ال٣اٝ والجُم والضا٫ ٣ٞض اقتر٦ذ في ؤعب٘ نٟاث ٢ٍى

ت وهي (48)" وال٣ل٣لت   ، بال ؤن (49)" الجهغ والكضة وال٣ل٣لت : "  و٢ض اجه٠ نىث الباء بشالر نٟاث ٢ٍى

و٢ُل ؤنل َظٍ الهٟت لل٣اٝ ؛ ألهه خٝغ : " الٗلماء ٣ًضمىن نىث ال٣اٝ ٖلى الُاء ، هدى ٢ى٫ ؤخضَم 

كبهه في  يِٛ ًٖ مىيٗه ، ٞال ٣ًضع ٖلى الى٠٢ ٖلُه بال م٘ نىث ػاثض لكضة يُٛه واؾخٗالثه ، َو

 ٣ُٞى٫ (50)" طل٪ ؤزىاجه اإلاظ٦ىعاث مٗه 
ً
ض ؤبى قامت ألامغ جىيُدا ٍؼ ٢الىا * ٢ا٫ الكُش ؤبى الخؿً: "  ٍو

ؤنل ال٣ل٣لت لل٣اٝ ألن ما ًدـ   به مً قضة الهىث اإلاخهٗض مً الهضع م٘ الًِٛ والخ٣غ ُٞه ؤ٦ثر 

.  ( 51)" مً ٚحٍر 

ذ  : هىُٖت الهٍى

:  و٢ض جباًيذ آعاء الٗلماء في طل٪ بلى ؤعبٗت آعاء ، وهي 

ذ ًمُل بلى الٟخذ اإلاُل٤ ، و٢ض اؾخض٫ ؤصخاب َظا الغؤي ب٣ى٫   الىاْم  -1  : ؤن َظا الهٍى

     وال جدبٗجهـا بالـظي ٢ـض ججمـال
ً
 و٢ل٣لـت ٢ـغب بلى الٟخذ مُل٣ـا

ؿُحن) جمُل ال٣ل٣لت بلى خغ٦ت ما ٢بلها مشل  -2
ْ
٣
ُ
ضاع ، اإلا

ْ
ِضِع ، ِبم٣

ْ
٣ ًَ).  

 . جىاؾب ال٣ل٣لت خغ٦ت ما بٗضَا  -3

ب خغ٦تي الُاء وال٣اٝ بلى الًمت الؾخٗالئهما وباقي ألاخٝغ بلى         ال٨ؿغة  -4   .(52) ج٣ٍغ
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ذ الظي ًيخج ًٖ حؿ٨حن خغوٝ ال٣ل٣لت ال ٨ًىن  بال ؤهني ال ؤمُل بلى ؤي عؤي مما ؾب٤ ، ألن الهٍى

 لؤلؾباب آلاجُت 
ً
: مٟخىخا

ألن الٟخدت : "  ؤن الٟخدت ال ج٣بل الخبٌُٗ وبطا زغظذ ٞةجها جسغط ٧املت ، ٣ًى٫ ابً الجؼعي  -1

ا ؛ ألجها ال ج٣بل الخبٌُٗ ٦ما ٣ًبله ال٨ؿغ والًم بما ٞحهما  زُٟٟت ٞةطا زغط بًٗها زغط ؾاثَغ

 .( 53)" مً الش٣ل 

 ، هدى  -2
ً
 واإلاٟٗى٫ ٞاٖال

ً
 لى ظىدىا بال٣ل٣لت بلى الٟخذ لخُٛحر مٗنى الؿُا١ ؛ بط ًهحر الٟاٖل مٟٗىال

َغبىا زالٌض : ٢ىل٪ 
َ
 جهبذ ي

ً
َغْبىا زالضا

َ
  .(54)ي

 البِذ اإلاؿدكهض به مجهى٫ ال٣اثل ، وما ٧ان مجهى٫ ٢اثله ي٠ُٗ صلُله ؛ ألهىا ال هخ٣غب بلى هللا  -3

  . (55)بإقٗاع اإلاجاَُل بل بما صخذ به الغواًت وجىاجغث 

ؤما بسهىم ؤن ال٣ل٣لت جمُل بلى خغ٦ت الخٝغ الظي ٢بلها ٞهى ال ؤؾاؽ له مً المخت ؛ ألن 

ى الخٝغ اإلا٣ل٣ل ٞمىٗها مً الخإزغ به ، ؤما مىاؾبت ال٣ل٣لت  خغ٦ت ما ٢بلها ظاء بٗضَا خاظؼ خهحن َو

ى الخٝغ الظي بٗض ال٣ل٣لت بن ٧اهذ اإلا٣ل٣ل في صعط  لخغ٦ت ما بٗضَا ٞهى باَل بما لىظىص خاظؼ خهحن َو

ب  ب خغ٦تي الُاء وال٣اٝ بلى الًمت الؾخٗالئهما وج٣ٍغ ال٨الم ؤو الى٠٢ الظي ًمى٘ الخغ٦ت بٗضٍ ، ؤما ج٣ٍغ

الشالزت آلازغ بلى ال٨ؿغة ٞهىال     ٌؿخ٣ُم ؛ ألن ألاخٝغ ظمُٗها في خالت ؾ٨ىن ، والؿ٨ىن يض الخغ٦ت 

حر مخإزغة بالخغ٦ت " ٞال٣ل٣لت في الخٝغ الؿا٦ً نىث مؿخ٣ل لِـ بالٟخدت وال بالًمت وال بال٨ؿغة ، ٚو

ذ هاجج ًٖ اهٟجاع الهىث الكضًض اإلاجهىع وم٨مل ألخض (56) "التي ٢بلها ؤو التي بٗضَا   ٞال٣ل٣لت نٍى

 في الى٠٢ ٖلى الخٝغ اإلاكضص زم الخٝغ الؿا٦ً اإلاى٢ىٝ ٖلُه زم في 
ً
٨ىن ؤ٦ثر ويىخا ؤنىاث ال٣ل٣لت ، ٍو

م ( 57)الؿا٦ً في صعط ال٨الم  ؤن : " ، و٢ض ؤزبدذ الضعاؾت اإلاٗملُت الخضًشت لبٌٗ مجُضي ٢غاءة ال٣غآن ال٨ٍغ

ذ َى هٟؿه الهىث اإلاسخلـ الظي ًُل٤  طل٪ الهىث ٌكبه الىبرة والؼاثض الظي ًدضر بٟخذ اإلاسغط بخهٍى

 * (قىا)ٖلُه 
ً
ذ الظي ًإحي بٗض نىامذ ال٣ل٣لت ًم٨ً ؤن ًىن٠ بإهه ناثذ ٢هحر ظضا  . (58)" وؤن الهٍى

: مغاصٞـاث ال٣ل٣لـت 

 ًغاصٝ ال٣ل٣لت ٦ما بِىا في البضاًت ؾخت مهُلخاث بؿُُت ومهُلر   مغ٦ب ، ٞاإلاهُلخاث 

البؿُُت هي الل٣ل٣لت ، والخٟؼ ، واإلادهىعة ، واإلاد٣ىعة واإلاًٛىَت ، واإلاكغبت واإلاكىبت ، واإلاهُلر 

ظا بُان َظٍ اإلاهُلخاث  ت الكضًضة ، َو : اإلاغ٦ب الاهٟجاٍع

ل٣ل٤ ، و٧ل نىث في خغ٦ت وايُغاب ، وخبؿت في اللؿان ل٣ل٣لت اللؿان بعجاله " مهضع : الل٣ل٣لـت ، لٛـت 

٪ : والل٣ل٣ت . " ( 59)" في الى٤ُ ٞال ًى٤ُ وال ًخصبذ  و٢ا٫ ... بطا خّغ٦ه ٞخل٣ل٤ : ٣ًا٫           ل٣ل٣ت . الخدٍغ

٤ بٟخذ الالم . ل٣ل٣ذ الص يء و٢ل٣لخه بمٗنى واخض : ؤبى ٖبُض 
َ
ل
ْ
٣

َ
ٝغ ُمل "  ، (60)" خضًض ال ٣ًّغ م٩اهه : َو

٠ ؤن الل٣ل٣لت ال جسخل٠ ًٖ ال٣ل٣لت وؤجهما بمٗنى (61)" والل٣ل٣ت م٨ٗىؾت ال٣ل٣لت  خضر مً َظا الخٍٗغ  ، ٍو
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واخض بل بن الل٣ل٣ت م٨ٗىؾت ال٣ل٣لت ، و٢ض وعص مهُلر الل٣ل٣ت بمٗنى ال٣ل٣لت ٖىض ٧ل مً م٩ي بً ؤبي 

٣ا٫ لها الل٣ل٣ت ، وهي زمؿت ؤخٝغ ًجمٗها هجاء ٢ىل٪ : " َالب في ٢ىله   " (ظض ب٤ُ): خغوٝ ال٣ل٣لت ٍو
:  وفي ٢ى٫ الىِؿاعي (62)

ًىًم في ال٣ل٣لت الًُٛـت في     و٢ـ٠ بلى الكـضة بالخٗـٝغ 

 (63)ًجمٗهـا ٢ُب ظض ٖىض الش٣ـه      و٢ـض حؿمى بدغوٝ الل٣ل٣ه 

٣ا٫ لها الل٣ل٣ت ، وهي زمؿت ؤخٝغ ًجمٗها ٢ىل٪ : "  و٢ى٫ ابً الجؼعي  خغوٝ ال٣ل٣لت ، ٍو

الخٟــؼ ، .  ًخضر ؤجهم اؾخسضمىا الل٣ل٣ت بلى ظاهب ال٣ل٣لت مما ًض٫ ٖلى قهغة   ال٣ل٣لت (64) (٢ُب ظض)

ى ٌٗني الضٞ٘     مً الخل٠ والخض ٖلى الص يء : لٛـت   ، َو
ً
ؼا

ْ
َؼٍ خٟ ِٟ ِد

ًَ َؼٍ 
َ
 و٢ض (65)مهضع الٟٗل الشالسي َخٟ

بي   جدٟؼ في الى٠٢ وجًِٛ في مىايٗها : " وعص مهُلر الخٟؼ في ٢ى٫ ال٣َغ
ً
واٖلم ؤن في الخغوٝ خغوٞا

ىض ابً ظني (66)" وهي خغوٝ ال٣ل٣لت   مكغبت ، جدٟؼ في الى٠٢ وجًِٛ : "  ٖو
ً
واٖلم ؤن في الخغوٝ خغوٞا

ًٖ مىايٗها وهي خغوٝ ال٣ل٣لت ، وهي ال٣اٝ والجُم والُاء ، والضا٫ ، والباء ، أله٪ ال حؿخُُ٘ الى٠٢ 

 ٣ٞض ج٨غع مىه مهُلر الخٟؼ مغجحن مغة بالٟٗل جدٟؼ (67)" ٖلحها بال بهىث وطل٪ لكضة الخٟؼ والًِٛ 

ى مشل ؾاب٣ُه ؤعصٝ مهُلر الخٟؼ بظ٦ٍغ ال٣ل٣لت  ى الخٟؼ ، َو .  اإلابني للمجهى٫ ، ومغة باإلاهضع َو

اؾم مٟٗى٫ للماهض مً الٟٗل الشالسي اإلابني للمجهى٫ ُخِهَغ الظي مٗىاٍ الخبـ : اإلادهـىعة ، لٛـت 

 ٞهى مدهىع وخهحر وؤخهٍغ ٦الَما خبؿه ًٖ : " والخ٤ًُِ وؤلاخاَت بالص يء 
ً
ْدُهُغٍ َخْهغا ًَ َخَهَغٍ 

 ... الؿٟغ 
ً
ُعٍ خهغا ِِ ُدْو ًَ ٤ ٖلُه وؤخاٍ به : وَخَهَغٍ  َُّل : "  ومهُلر اإلادهىعة وعص في ٢ى٫ اإلابّرص (68)" ي

 مدهىعة في مىايٗها ٞدؿم٘ ٖىض الى٠٢ ٖلى الخٝغ مجها هبرة جدبٗه وهي 
ً
واٖلم ؤن مً الخغوٝ خغوٞا

دبحن ؤهه ط٦غ في جهاًت ال٣ى٫ ( 69)خغوٝ ال٣ل٣لت  للضاللت ٖلى ٚمىى مهُلر " وهي خغوٝ ال٣ل٣لت : " ٍو

. اإلادهىعة واقتهاع مهُلر  ال٣ل٣لت 

غ : اإلاد٣ـىعة ، لـٛت 
َ
اؾم مٟٗى٫ للماهض مً الٟٗل الشالسي اإلابني للمجهى٫ ُخ٣َِغ واإلابني مىه للمٗلىم َخ٣

ى ًض٫ ٖلى الاؾتهاهت ، ٣ًى٫ ابً ٞاعؽ  غا َو
ْ
ِد٣ُِغ َخ٣ الخاء وال٣اٝ والغاء ؤنل واخض ، اؾخهٛاع الص يء : " ًَ

: " ، و٢ض ؤحى َظا اإلاهُلر في ٢ى٫ الٟحروػآباصي ( 70 )"٣ًا٫ ش يء خ٣حر ؤي نٛحر وؤها اخخ٣ٍغ ، ؤي اؾخهٍٛغ 

ىضر طل٪ مغجط ي الؼبُضي ب٣ىله (71)" والخغوٝ اإلاد٣ىعة ظض ٢ُب  والخغوٝ اإلاد٣ىعة هي ال٣اٝ : "  ٍو

ظض ٢ُب ، ؾمُذ بظل٪ ؛ ألجها جد٣غ في الى٠٢ وجًِٛ : والجُم والُاء والضا٫ والباء ، ًجمٗهم ٢ىلهم 

بضو ؤن اإلاهى٠ قٗغ بٗضم ويىح مهُلر ( 72)" ًٖ مىايٗها ، وهي خغوٝ ال٣ل٣لت  ٞسخم  (اإلاد٣ىعة)ٍو

. وهي خغوٝ ال٣ل٣لت : ال٣ى٫ ب٣ىله 
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َغَبـت ، لٛـت 
ْ

ك
ُ
ِغَب        واإلابني مىه للمٗلىم : اإلا

ْ
ق

ُ
اؾم مٟٗى٫ للماهض مً الٟٗل الغباعي اإلابني للمجهى٫ ؤ

ى ٌٗني ؤلاقبإ واإلاؼط ، ٣ًى٫ ابً               مىٓىع  ِغب بقغابا ، َو
ْ

ك ٌُ َغَب 
ْ

ق
َ
ؤقبٗـه و٧ل : وؤقـغب اللـىن : " ؤ

ِغبه 
ْ

ق
ُ
 آزغ ٣ٞض ؤ

ً
قـغب مً لـىن ... لىن زالـِ لىها

ُ
...   ، (73)" وؤلاقغاب زلـِ لىن بلىن ... وؤلاقـغاب لـىن ٢ـض ؤ

ومً الخغوٝ خغوٝ مكغبت ، : "  ووعص مهُلر اإلاكغبت ٖىض ٦شحر مً الٗلماء مجهم الضاوي في ٢ىله 

ذ ، وهبا اللؿان مً مىيٗه وهي زمؿت  يُٛذ مً مىايٗها ، ٞةطا و٠٢ ٖلحها زغط مٗها مً الٟم نٍى

ال٣اٝ ، والجُم ، والُاء ، والضا٫ ، والباء ، وحؿمى َظٍ الخغوٝ خغوٝ  (ظض ٢ُب)ؤخٝغ ًجمٗها ٢ىل٪ 

 بإخٝغ " مً الخغوٝ خغوٝ مكغبت : "  و٢ى٫ الضاوي (74)ال٣ل٣لت 
ً
ًض٫ ٖلى ؤن َظا اإلاهُلر لِـ زانا

ه  ض طل٪ ٢ى٫ ؾِبٍى ٍا  ، ٍو
ً
 مكغبت يُٛذ في : " ال٣ل٣لت بل َى ٖاما

ً
واٖلم ؤن مً الخغوٝ خغوٞا

ومجها ... ومً اإلاكغبت خغوٝ بطا و٢ٟذ ٖىضَا زغط مٗها هدى الىٟست ولم جًِٛ يِٛ ألاو٫ ... مىايٗها 

 مما ط٦غها 
ً
َغبت ال حؿم٘ بٗضَا في الى٠٢ قِئا

ُ
ٞض٫ ٢ىله ألاو٫ ٖلى ؤخٝغ ال٣ل٣لت و٢ىله ( 75)" خغوٝ ُمك

 مً ال٣ل٣لت 
ً
زغ ؤ٢ل يُٛا

ُ
. الشاوي والشالض ٖلى ؤخٝغ ؤ

َىبـت ، لٛـت 
ُ

ك
َ
قاب : " اؾم مٟٗى٫ للماهض مً الٟٗل الشالسي اإلابني للمجهى٫ ِقَِب واإلابني مىه للمٗلىم :  اإلا

ٗني الخلِ ، ٣ًى٫ ابً ٞاعؽ (76)" ٌكىب قىبا ٞهى قاثب واإلاٟٗى٫ مكىب  ٌِ ى  الكحن والىاو والباء : "  َو

ى الخلِ  بي في ههه ٖلى ؤخٝغ ال٣ل٣لت (77)" ؤنل واخض َو جمٗها ٢ىل٪ : "  و٢ض ٢ا٫ بهظا اإلاهُلر ال٣َغ ٍو

. َب٤ ظض ، وبًٗهم ٠ًًُ ال٩اٝ بلى خغوٝ ال٣ل٣لت وال ًىّٗض مجها بال ؤن ال٩اٝ صون ال٣اٝ في الخهغ : 

َغبت 
ْ

ك
ُ
٣ا٫ اإلا َىبت ٍو

ُ
ك

َ
ا حؿمى الخغوٝ اإلا ظٍ الخغوٝ م٘ خغوٝ ح٣ٗبها بظ٦َغ ٓهغ ؤهه ؤعاص (78)" َو  ٍو

ا ، ٞهى مهُلر ٖام ٌكمل مجمىٖت ؤخٝغ ؤزغي قإهه قإن اإلاكغبت الظي  حَر باإلاكىبت ؤخٝغ ال٣ل٣لت ٚو

َى مهُلر ٖام ، و٢ض ؾب٤ ط٦ٍغ ، و٦ظل٪ ًُل٤ ٖلى ج٣اعب الخغ٧اث ، ومما ًض٫ ٖلى طل٪ ٢ىله بٗض 

ٞمجها خغوٝ ًسغط مٗها ٖىض الى٠٢ ٖلحها هدى الىٟش بال ؤجها لم جًِٛ يِٛ ألاو٫ : " ال٣ل٣لت مباقغة 

ختى به٪ ججض الٟخدت : "  وما وعص ًٖ ابً ظني في ج٣اعب الخغ٧اث (79)" وهي الؼاي والٓاء والظا٫ والًاص 

 مكىبت بص يء مً الًمت ، والًمت 
ً
مكىبت بص يٍء مً ال٨ؿغة ؤو الٟخدت مىدى بها بلحها وججض ال٨ؿغة ؤًًا

ض ألامغ (80)" مكىبت بُٝغ مً ال٨ؿغة ، وال ججض ال٨ؿغة وال الًمت مكىبت بص يٍء مً الٟخدت  ٍؼ  ، ٍو

 ب٣ىله 
ً
اٝع : " جىيُدا ... وؤما الٟخدت اإلاكىبت بال٨ؿغة ٞالٟخدت التي ٢بلها ؤلامالت هدى ٞخدت ًٖ ٖابض ٖو

ٌُ وؾ٤ُ  : وؤما الًمت اإلاكىبت بال٨ؿغة ٞىدى ٢ىل٪ ... وؤما ال٨ؿغة اإلاكىبت بالًمت ٞىدى ٢ُل وبُ٘ ٚو

ظا ابً بىع  . ( 81)" في ؤلامالت مغعث بمظٖىع َو

َىَـت ، لٛـت 
ُ
ٛ ًْ َ

ى ٌٗني اإلاؼاخمت : اإلا ِ ، َو ِٛ اؾم مٟٗى٫ للماهض مً الٟٗل الشالسي اإلابني للمجهى٫ ُي

الًاص والٛحن والُاء ؤنل صخُذ واخض ًض٫ ٖلى اإلاؼاخمت والكضة ، ٣ًا٫ : " والكضة ، ٣ًى٫ ابً ٞاعؽ 

اع (82)" يُٛه بطا ػخمه بلى خاثِ 
َّل
وخغوٝ ال٣ل٣لت وهي  : " (َـ569جـ ) و٢ض ظاء َظا اإلاهُلر في ٢ى٫ الُٗ
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 مكغبت ومًٛىَت ؛ ألهه ال ًم٨ً الى٠٢ ٖلحها  (٢ُب ظض)زمؿت ؤخٝغ ًجمٗها ٢ىل٪ 
ً
و٢ض حؿمى ؤًًا

ذ ًلخ٣ها     لًُٛها  ٠ بمهُلخه في البضاًت مهُلر ال٣ل٣لت (83)" بال بهٍى  و٢ض اؾخسضم الُٗاع للخٍٗغ

 مكغبت ؤو مًٛىَت ٞاؾخسضم لٟٓحن 
ً
للضاللت ٖلى ٚلبت  (٢ض ، وؤًًا)زم ؤ٣ٖب طل٪ ب٣ىله ٢ض حؿمى ؤًًا

 ) و(84)بطا اؾخٗمل م٘ اإلاًإع ًُٟض الخ٣لُل ٦ما َى مٗغوٝ  (٢ض)مهُلر ال٣ل٣لت ٞةن 
ً
مهضع آى  (ؤًًا

 
ً
 . (85)ٌٗني الٗىص بلى الخ٨م الؿاب٤ ٖىصا

ت الكضًضة  ت : الاهٟجاٍع ت ، وقضًضة ،   والاهٟجاٍع اؾم ميؿىب بلى : مهُلر مغ٦ب طو صاللخحن اهٟجاٍع

 الاهبٗار والٓهىع والاه٨كاٝ واإلاباٚخت 
ً
اهٟجغ اإلااء " اهٟجاع ، والاهٟجاع مهضع اهٟجغ الص يء ًىٟجغ اهٟجاعا

باٚتهم في : اه٨ك٠ واهٟجغ ٖلحهم الٗضو : واهٟجغ الهبذ ْهغ ، واهٟجغ اللُل ٖىه ... وهدٍى اهبٗض ؾاثال  

٣ا٫ . ٦ثرة  نٟت مكبهت للماهض جض٫ ٖلى الشبىث مً :  ، والكضًضة لٛت (86)" اهٟجغث ٖلحهم      الضواهي : ٍو

ى ٌٗني ال٣ىة ، ٣ًى٫ ابً ٞاعؽ  ضَّل ، َو
ُ

ك ٌَ ضَّل 
َ

والكحن والضا٫ ؤنل واخض ًض٫ ٖلى ٢ىة في : " الٟٗل الشالسي ق

ٍ ، والكضة  ضُّ
ُ

 ؤق
ً
غوٖه جغظ٘ بلُه ، مً طل٪ قضصث ال٣ٗض قضا  ، (87)" اإلاغة            الىاخضة : الص يء ، ٞو

 
ً
ى مً مهُلخاث اإلادضزحن ٣ًى٫ الض٦خىع مدمىص الؿٗغان في مٗغى خضًشه ًٖ ال٣ل٣لت : وانُالخا : " َو

و٢ض ؤصع٥ الىداة ؤن الخانُت الهىجُت التي حكتر٥ ٞحها َظٍ اإلاجمىٖت مً ألانىاث عاظٗت ل٨ىجها قضًضة 

ت ، ومجهىعة)  بحن الجمُ٘ ، ؤما (88) " (اهٟجاٍع
ً
 ومخضاوال

ً
 ، ٚحر ؤهني ؤمُل بلى مهُلر ال٣ل٣لت ل٨ىهه بؿُُا

 وقهغة مً ال٣ل٣لت 
ً
 ٞهي ؤ٢ل اؾخٗماال

ً
. اإلاهُلخاث ألازغي اإلاظ٦ىعة ؾاب٣ا

ال١ ،  وبٗض بُان َظٍ اإلاهُلخاث ًخضر ؤن مهُلر ال٣ل٣لت َى ؤقهغ َظٍ اإلاهُلخاث ٖلى ؤلَا

 ، ٞمً وعوصٍ هٓما 
ً
م ، و٢ض وعص هٓما وهثرا :  والضلُل ٖلى طل٪ وعوصٍ ٖىض ؤٚلب الٗلماء الؿاب٤ ط٦َغ

 (89 )لٗلت وفي ٢ُب ظض زمـ ٢ل٣لت ٖال (آوي )٦مـا ألالـ٠ الهاوي و

ــا نـاص وػاي ؾُـً  ٢ل٣لـت ٢ُــب ظـض واللحن   (90)نٟحَر

 (91)و٠٢ بلى الكـضة بالخٗـٝغ  ًىًم في ال٣ل٣لت الًُٛـت ٞـي

و٢ى٫ الغض ي الاؾتراباطي ( 92)" وخغوٝ ال٣ل٣لت ما في ٢ىل٪ ٢ض َبج : " ٢ى٫ الؼمسكغي :  ومً الىثر 

وخغوٝ ال٣ل٣لت بهما ؾمُذ خغوٝ ال٣ل٣لت ؛ ألجها ًمخبها يِٛ اللؿان في مسغظها في الى٠٢ م٘ : " 

ظا الًِٛ الخام ًمى٘ زغوط طل٪ الهىث  : "  و٢ى٫ الؿُىَي (93)" قضة الهىث اإلاخهٗض مً الهضع ، َو

. ( 94)" وؾمُذ ؤخٝغ ال٣ل٣لت ؛ ألن الهىث ٌكخّض ٖىض الى٠٢ ٖلحها وال٣ل٣لت قضة الهىث 

: الخاجمــت 

:  ونل بي اإلاُاٝ بلى آزغ البدض الظي ًم٨ً ؤن اؾخيخج مىه الىخاثج آلاجُت 

ه  - ى ٌٗني زمؿت ؤخٝغ ظمٗذ – عخمه هللا – ال٣ل٣لت مهُلر نىحي بؿُِ مً ابخ٩اع ؾِبٍى َو

  .(٢ُب ظض)في ٢ىلهم 
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ى ما ًغمي بلُه  - اؾخيبِ الٗلماء َظا اإلاهُلر مً اإلاٗنى اللٛىي الظي ٌٗني الخغ٦ت والايُغاب َو

٠ الانُالحي بإهه ايُغاب في اإلاسغط ٚحر الى٤ُ بالخغوٝ اإلا٣ل٣لت خا٫ الؿ٨ىن   .الخٍٗغ

ذ ، الهىث الؼاثض ، نىث   خاصر ، الىبرة ،  - ما ًدضر مً ؤزغ لل٣ل٣لت ٖىض الٗلماء ٌؿمى الهٍى

 
ً
ذ ناثذ ٢هحر ظضا ظا الهٍى ذ إلاا ًخمحز به مً ص٢ت وؾهىلت وقهغة ، َو  .وؤعجخها الهٍى

ال٣اٝ ، والجُم ،   والُاء ، والضا٫ : اج٤ٟ ؤٚلب الٗلماء ٖلى ؤن ؤخٝغ ال٣ل٣لت زمؿت ٣ِٞ وهي  -

، والخاء ؛ إلاا جدؿم به مً نٟتي الجهغ والكضة ، و٢ض اؾدبٗضوا الهمؼة م٘ ؤجها جدؿم بالهٟخحن 

ضم ج٩ل٠   .اإلاظ٦ىعجحن ؛ ألهه ًجب بزغاظها بل٠ُ ٖو

 ، و٢ل٣لت  -
ً
جى٣ؿم مغاجب ال٣ل٣لت بلى ٢ؿمحن ٢ل٣لت ٦بري وج٨ىن ٖىض الى٠٢ ٖلى اإلا٣ل٤ ؾا٦ىا

 خالت الىنل 
ً
 .نٛغي َى ه٤ُ اإلا٣ل٣ل ؾا٦ىا

ؤ٢ىي ما ج٨ىن ال٣ل٣لت في خٝغ ال٣اٝ زم الُاء والجُم والضا٫ ، زم الباء خؿب نٗىبت ه٤ُ  -

الخٝغ ، وما ًخه٠ به مً نٟاث ال٣ىة ، بال ؤن الٗلماء ظٗلىا ال٣اٝ ؤ٢ىاَا ل٣غبه مً ؤنىاث 

 .الخل٤ وزغوظه بهٗىبت 

عاصٝ ال٣ل٣لت ؾبٗت مهُلخاث مجها ؾخت بؿُُت وهي الل٣ل٣ت والخٟؼ واإلادهىعة ، واإلاد٣ىعة ،  -

ت الكضًضة والؿبٗت ألاو٫  ىبت ، ومهُلر مغ٦ب َى الاهٟجاٍع
ُ

ك
َ
َغبت واإلا

ْ
ك

ُ
واإلاًٛىَت ، واإلا

ت الكضًضة مً ابخ٩اع  لماء اللٛت ال٣ضماء ، ومهُلر الاهٟجاٍع مهُلخاث اإلاجىصًً وال٣غاء ٖو

لم ًترجب ٖلحها  (٢ُب ظض)ٖلماء اللٛت اإلادضزحن ، وجغاصٝ َظٍ اإلاهُلخاث الضالت ٖلى ؤخٝغ 

 .بق٩ا٫ في ٞهم الٛغى 

بر الغثِـ ًٖ ؤخٝغ  - ِ
ّٗ لكهغجه بحن ؤٚلب  (٢ُب ظض)اؾخُإ مهُلر ال٣ل٣لت ؤن ٨ًىن َى اإلا

 .الٗلماء ول٨ثرة اؾخٗماله 

: َىامل البدض 

  .12/181،  (٢ل٣ل)م ، 2008 ،   6لؿان الٗغب ، صاع ناصع ، بحروث ، ٍ: ابً مىٓىع  -1

الم بدشلُذ ال٨الم ، جد٤ُ٣ ؾٗض بً خمض الٛامضي ، ٍ:  ابً مال٪  -2 م ، 1984َـ ، 1404 ، 1ب٦ما٫ ألٖا

2/530 .  

م ، 1988َذ ، 1408 ، 3ال٨خاب ، جد٤ُ٣ ٖبض الؿالم مدمض َاعون ، م٨خبت الخاهجي ، ال٣اَغة ، ٍ -3

4/174.  

ببغاػ اإلاٗاوي مً خغػ ألاماوي في ال٣غاءاث الؿب٘ ، جد٤ُ٣ ببغاَُم ُٖىة ٖىى ، م٨خبت :  ؤبى قامت  -4

  .755 ، 754ومُبٗت مهُٟى البابلي الخلبي وؤوالصٍ ،  مهغ ، م
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خغػ ألاماوي ووظه التهاوي في ال٣غاءاث الؿب٘ ، جد٤ُ٣ ولُض بً عظب بً ٖبض الغقُض بً :  الكاَبي  -5

  .103م ، م2009 ،     1عجمي ، م٨خبت ؤوالص الكُش للترار ، ٍ

 ؤبى قامت ، ببغاػ اإلاٗاوي مً خغػ ألاماوي في ال٣غاءاث الؿب٘ ، جد٤ُ٣ ببغاَُم ٖىى ، م٨خبت ومُبٗت  -6

  .754مهُٟى البابلي الخلبي وؤوالصٍ ، مهغ ، م

ه  -7   .4/431ال٨خاب ، :  ًىٓغ ؾِبٍى

ت ، لُبُا ، ٍ:  ًىٓغ مؼبان  -8 م 2009 ، 2ٖلم ألانىاث بحن ال٣ضماء واإلادضزحن ، صاع قمٕى الش٣اٞت ، الؼاٍو

  .68 – 59، م

بض هللا ٖلىان ، :  م٩ي  -9 ض ال٣غاءة وجد٤ُ٣ لٟٔ الخالوة ، جد٤ُ٣ ظما٫ مدمض   قٝغ ، ٖو اًت لخجٍى الٖغ

  .69م ، م2002َـ ، 1422صاع المخابت للترار ، 

ضًت عاظٗه ، ؤخمض قغبُني ؾٗىصي ، م٨خبت :  ًىٓغ ببغاَُم  -10 الخغوٝ الهجاثُت في يىء ألاخ٩ام الخجٍى

 الكُش للترار ، م
ً
  .90ؤوال

  .2آلاًت :  ؾىعة الىا٢ٗت  -11

  . 30آلاًت :  ؾىعة ال٣ُامت  -12

َـ ، 1427الخمهُض في ٖلم الخجىٍض ، جد٤ُ٣ ظما٫ قٝغ ، صاع المخابت للترار ، َىُا ، : ابً الجؼعي  -13

  .49م ، م2006

ضًت ،  م:  ًىٓغ ببغاَُم  -14   .28الخغوٝ الهجاثُت في يىء ٖلم ألاخ٩ام الخجٍى

  .3آلاًت :  ؾىعة ال٣ُامت  -15

  .1آلاًت :  ؾىعة البروط  -16

اًت ، م:  م٩ي  -17   .87الٖغ

ضًت :  ًىٓغ ببغاَُم  -18  .الخغوٝ الهجاثُت في يىء ألاخ٩ام الخجٍى

  .2آلاًت :  ؾىعة ؤلاوؿان  -19

  .20آلاًت :  ؾىعة البروط  -20

اًت ، م:  ًىٓغ م٩ي  -21   .89 – 87الٖغ

  .148م ، م2001- َـ 1422 ، 1معجم ٖلىم ال٣غآن ، صاع ال٣لم ، صمك٤ ، ٍ:  الجغمي  -22

  .6آلاًت :  ؾىعة الًخى  -23

  .6آلاًت :  ؾىعة الٗاصًاث  -24

اًت ، م:  م٩ي  -25   .107الٖغ

  .70معجم ٖلىم ال٣غآن ، م:  الجغمي  -26
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  .10 ، 9آلاًخان :  ؾىعة الٗل٤  -27

  .19آلاًت :  ؾىعة الٗل٤  -28

ص ي  -29 - َـ 1426ظهض اإلا٣ل ، جد٤ُ٣ ظما٫ الضًً مدمض قٝغ ، صاع المخابت للترار ، َىُا ، :  اإلاٖغ

  .2م ، م2005

َـ 1427ظما٫ قٝغ ، صاع المخابت للترار ، َىُا ، : الخمهُض في ٖلم الخجىٍض ، جد٤ُ٣ :  ابً الجؼعي  -30

  .43م ، م2006– 

ض ؤلٟه م٩ي بً ؤبي َالب ال٣ِس ي ** ض  (َـ437جـ )٦خاب في الخجٍى اًت لخجٍى واؾم ال٨خاب بال٩امل الٖغ

ؼ ، م٨خبت الٗلىم والخ٨م ، ** ض ال٨خاب الٍٗؼ ال٣غاءة وجد٤ُ٣ لٟٔ الخالوة ، ًىٓغ ألامحن الىظحز في خ٨م ججٍى

  .23م ، م2002َـ ، 1422 ، 1اإلاضًىت اإلاىىعة ، ٍ**

** ٕ َهىُّ   .15/110،  (َٕى)َى الخ٣ُا ، ابً مىٓىع ، لؿان الٗغب ، : التَّل

لت ** ْٗ ًاء التي جخهل بها ، الٟحروػ آباصي ، ال٣امىؽ : الؿُّ خغ٦ت جضٞ٘ بها الُبُٗت ؤطي ًٖ الغثت وألٖا

َل )م ، 2008- َـ 1429اإلادُِ ، صاع الخضًض ، ال٣اَغة ، ** َٗ   .774، م (َؾ

  .44م ،    م2005- َـ 1426جد٣ُي ظما٫ الضًً مدمض قٝغ ، صاع المخابت للترار ،ٌ :  ظهض اإلا٣ل  -31

ه  -32   .4/174ال٨خاب ، :  ؾِبٍى

لي ؾُض ٖغباوي ، م٨خبت ؤوالص الكُش للترار ،    :  الخدضًض في نىٗت ؤلاج٣ان والخجىٍض ، جد٤ُ٣  -33 ٞٚغ

  .224م ، م2009 ، 1ٍ

 . مً َظا البدض 1 ًىٓغ م -34

- َـ 1418 ، 1 اليكغ في ال٣غاءاث الٗكغ ، جد٤ُ٣ ٖلي مدمض الًبإ ، صاع ال٨خب الٗلمُت ، بحروث ، ٍ -35

  .1/161م ، 1998

  .96م ، م1984 ، 1مدمض ٣ٌٗىب جغ٦ؿخاوي ، ٍ:  مساعط الخغوٝ ونٟاتها ، جد٤ُ٣  -36

ض ال٣غاءة ، م -37 اًت لخجٍى   .41الٖغ

  .1/196اإلا٣خًب ، جد٤ُ٣ مدمض ٖبض الخال٤ ُٖٓمت  ، ٖالم ال٨خب ، بحروث ،  -38

ه  -39   .1/22ال٨خاب ، :  ًىٓغ ؾِبٍى

مهُلخاث ٖلم ال٣غاءاث ، في يىء ٖلم اإلاهُلر الخضًض ، صاع البهاثغ ،     ال٣اَغة :  ًىٓغ الهضَض  -40

 م ، وجمام خؿان ، مىاهج البدض في اللٛت ، 2008- َـ 1429 ، 1، ٍ

ت ، صاع اإلاٛني ، ٍ: ابً الجؼعي  -41   .12م ، م2001- َـ 1422 ، 1اإلا٣ضمت الجىػٍع

ت قغح اإلا٣ضمت الجؼعٍت ، جد٤ُ٣ :  ًىٓغ الهغوي  -42 ؤخمض ٖبض الؿمُ٘ ، صاع ال٨خب   : اإلاىذ ال٨ٍٟغ

  .55 ، 54م ، م2003َـ ، 1424 ، 1الٗلمُت ، ٍ
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  .1/96 اإلا٣خًب ،  -43

  .1/162اليكغ ،  -44

ب نالر ال٣غماوي ، الكغ٦ت الخىوؿُت لٟىىن الغؾم ، : ٧اهخِىى  -45 صعوؽ في ٖلم ؤنىاث الٗغبُت ، حٍٗغ

  .38م ، م1965

  .4/174: ال٨خاب  -46

  .2/590مهُلخاث ٖلم ال٣غاءاث ، : الهضَض  -47

 ، 110 ، 213م ، م2001- َـ 1422 ، 1معجم ٖلىم ال٣غآن ، صاع ال٣لم ، صمك٤ ، ٍ:  ًىٓغ الجغمي  -48

148.  

ضًت ،     م:  ، وببغاَُم 70 ًىٓغ اإلاهضع الؿاب٤ ، م -49   .18الخغوٝ الهجاثُت في يىء ألاخ٩ام الخجٍى

اًت ، م:  م٩ي  -50   .41الٖغ

َـ ، ًىٓغ ؤبى 189ٖلي بً خمؼة بً ٖبض هللا بً بهمً الىدىي اإلاٗغوٝ ؤخض ال٣غاء الؿبٗت ، جىفي ؾىت **

  . 31قامت ، ببغاػ اإلاٗاوي مً خغػ ألاماوي ، م**

  .755ببغاػ اإلاٗاوي مً خغػ ألاماوي ، م -51

ض آًاث ال٨خاب ، م٨خبت ؤلاًمان ، اإلاىهىعة ، :  ًىٓغ عػ١  -52 اب في ججٍى   .122م ،   م2008ٌُٞ الَى

  .2/94 اليكغ ،  -53

  ،233، م (4)الخدضًض في نىٗت ؤلاج٣ان والخجىٍض ، َامل : ًىٓغ الضاوي  -54

  .229ًىٓغ اإلاهضع الؿاب٤ ، م -55

 ( .4) ، َامل 233اإلاهضع الؿاب٤ ، م -56

  .132م ، م2002- َـ 1423اإلاضزل بلى ٖلم ؤنىاث ، مُبٗت الجم٘ الٗلمي ، :  ًىٓغ الخمض  -57

٠ الٟمىي ، وج٨ىن ُٞه الكٟخان  (قىا)** نىث ناثذ وؾُي ، ؤي ًغجٟ٘ ُٞه اللؿان في وؾِ الخجٍى

ب ، : مضوعجحن ، الًال٘ **ٚحر  ض ال٣غآوي ، صاع ٍٚغ   .146م ، م2002الخجٍى

ض ال٣غآوي ، م:  الًال٘  -58   .153الخجٍى

  .3/2029،  (٫ ١ ٫ ١)م ، 2008- َـ 1429 ، 1معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة ، ٖالم ال٨خب ، ٍ: ٖمغ  -59

جاط : مدمض بً مدمض بً ٖبض الغػا١ الخؿُني ؤبى الٌُٟ اإلال٣ب بمغجط ى الؼبُضي :  الؼبُضي  -60

  .26/362 (٫ ١ ١)الٗغوؽ مً ظىاَغ ال٣امىؽ ، جد٤ُ٣ مجمىٖت مً اإلاد٣٣حن ، صاع الهضاًت ، 

ض ألاؾضي ، ؤبى ب٨غ مدمض بً الخؿً، ظمهغة اللٛت ، جد٤ُ٣ عمؼي مىحر بلٛب٩ي ، صاع  -61  ًىٓغ ابً صٍع

  .1/220،  (١ ٫ ١ ٫)م ، 1987 ، 1الٗلم للمالًحن ، بحروث ، ٍ

اًت ، م -62   .41الٖغ
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م ، باب ؤلاصٚام ،   1995– َـ 1415الىاُٞت هٓم الكاُٞت ، جد٤ُ٣ خؿً ؤخمض الٗشمان ، م٨ت ،  -63

  .83م

  .34الخمهُض في ٖلم الخجىٍض ، م -64

ًىٓغ مجم٘ اللٛت الٗغبُت ، اإلاعجم الىؾُِ ، ؤزغظه ببغاَُم مهُٟى وآزغون ، اإلا٨خبت ؤلاؾالمُت ،  -65

  .1/184،  (خٍٟؼ)اؾخاهبى٫ ، جغ٦ُا ، 

ضي ، صاع ال٨خب الٗلُمت ، بحروث ، ٍ -66 ض اإلا٨ٍؼ - َـ 1427 ، 1اإلاىضر في الخجىٍض ، جد٤ُ٣ ؤخمض ٍٞغ

  .43م ، م2006

غاب ، جد٤ُ٣ مدمض خؿً مدمض بؾماُٖل ، وؤخمض عقضي شخاجت ٖامغ ، صاع ال٨خب  -67 ؾغ نىاٖت ؤلٖا

  .1/77م ، 2007- َـ 1428 ، 2الٗلمُت ، بحروث ، ٍ

  .4/139،  (خهغ)لؿان الٗغب ، : ابً مىٓىع  -68

  .1/196اإلا٣خًب ،  -69

،  (خ٣غ)م ،2008َـ ، 1421م٣اًِـ اللٛت، جد٤ُ٣ ؤوـ مدمض الكامي، صاع الخضًض ، ال٣اَغة ،  -70

 . 220م

  .384، م (خ٣غ)ال٣امىؽ اإلادُِ ،  -71

  .1/2715،  (خ٣غ)جاط الٗغوؽ ، جد٤ُ٣ مجمىٖت مً اإلاد٣٣حن ، صاع الهضاًت ،  -72

  .8/46،  (قغب)لؿان الٗغب  -73

  .224الخدضًض في نىٗت ؤلاج٣ان والخجىٍض ، م -74

  .175 ، 4/174ال٨خاب ،  -75

  .2/1245م ، 2008- َـ 1429 ، 1معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة ، ٖالم ال٨خب ، ٍ: ٖمغ  -76

  .462، م (قىب)م٣اًِـ اللٛت ،  -77

  .43اإلاىضر في الخجىٍض ، م -78

بي  -79   .43اإلاىضر في الخجىٍض ، م: ال٣َغ

غاب ،  -80   .1/67ؾغ نىاٖت ؤلٖا

  .1/67اإلاهضع الؿاب٤ ،  -81

  .514، م (يِٛ)م٣اًِـ اللٛت ،  -82

ض ، جد٤ُ٣ ٚاهم ٢ضوعي الخمض ، صاع ٖماع ، ألاعصن ، ٍ -83 ت الخجٍى   .281م ، م2000 ، 1الخمهُض في مٗٞغ

ب ، جد٤ُ٣  ماػن اإلاباع٥ ، ومدمض ٖلي خمض : ًىٓغ ابً َكام ألاههاعي  -84 اٍع مٛني اللبِب ًٖ ٦خب ألٖا

  .180م ، م1988- َـ 1419 ، 1هللا ، صاع ال٨ٟغ ، بحروث ، ٍ
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  .1/211،  (آى)لؿان الٗغب ، : ًىٓغ ابً مىٓىع  -85

  .2/674،  (ٞجغ)مجم٘ اللٛت الٗغبُت ، اإلاعجم الىؾُِ ،  -86

  .446،  (قض)م٣اًِـ اللٛت ،  -87

  .160ٖلم اللٛت ، م -88

  .103مىٓىمُت الكاَبُت ، م: الكاَبي  -89

بي ، صاع الهضي ، م: ابً الجؼعي  -90   .36َُبت اليكغ ، جد٤ُ٣ مدمض جمُم الٚؼ

- َـ 1415الىاُٞت هٓم الكاُٞت ، جد٤ُ٣ خؿً ؤخمض الٗشمان ، اإلا٨خبت اإلا٨ُت ، م٨ت ، : الىِؿابىعي  -91

  .83م ، م1995

غاب ، جد٤ُ٣ ٖلي بىملخم ، صاع م٨خبت الهال٫ ، : الؼمسكغي  -92   .547م ، م2003اإلاّٟهل في نىٗت ؤلٖا

ً ، صاع ال٨خب الٗلمُت ، بحروث ،  -93 - َـ 1395قغح قاُٞت ابً الخاظب ، جد٤ُ٣ مدمض هىع الخؿً وآزٍغ

  .3/263م ، 1975

 3/495َم٘ الهىام٘ في قغح ظم٘ الجىام٘ ، جد٤ُ٣ ٖبض الخمُض َىضاوي ،  -94

: اإلاهـاصع واإلاغاظـ٘ 

م بغواًت خٟو ًٖ ٖانم ال٨ىفي  -1 . ال٣غآن ال٨ٍغ

ضًت ، عاظٗه ؤخمض قغبُني ؾٗىصي ، :  ببغاَُم ، ؾهام  -2 الخغوٝ الهجاثُت في يىء ألاخ٩ام الخجٍى

 .م٨خبت ؤوالص الكُش للترار ، َىُا 

ؼ ، م٨خبت الٗلىم والخ٨م :  ألامحن ، مدمض بً ؾُضي مدمض مدمض  -3 الىظحز في خ٨م ججىٍض ال٨خاب  الٍٗؼ

 .م 2002- َـ 1422، اإلاضًىت اإلاىىعة ، الُبٗت ألاولى ، 

 .م 2001- َـ 1422معجم ٖلىم ال٣غآن ، صاع ال٣لم ، صمك٤ ، الُبٗت ألاولى ، :  الجغمي ، ببغاَُم مدمض  -4

 :  ابً الجؼعي ، ؤبى الخحر مدمض بً مدمض الضمك٣ي  -5

 .م 2006- َـ 1427الخمهُض في ٖلم الخجىٍض ، جد٤ُ٣ ظما٫ قٝغ ، صاع المخابت للترار ، َىُا ،  -

بي ، صاع الهضي ، ظضة ، الُبٗت ألاولى ،  - َُبت اليكغ في ال٣غاءاث الٗكغ ، جد٤ُ٣ مدمض جمُم الٚؼ

 .م 1994– َـ 1414

اليكغ في ال٣غاءاث الٗكغ ، جد٤ُ٣ ٖلي مدمض الهبإ ، صاع ال٨خب الٗلمُت ،    بحروث ، الُبٗت  -

 .م 1998– َـ 1418ألاولى ، 

غاب ، جد٤ُ٣ مدمض خؿً مدمض     بؾماُٖل ، وؤخمض :  ابً ظني ، ؤبى الٟخذ ٖشمان  -6 ؾغ نىاٖت ؤلٖا

 .م 2007- َـ 1428عقضي شخاجت ٖامغ ، صاع ال٨خب الٗلمُت ، بحروث ، الُبٗت الشاهُت ، 

 .م 2002- َـ 1423اإلاضزل بلى ٖلم ؤنىاث الٗغبُت ، مُبٗت اإلاجم٘ الٗلمي ، :  الخمض ، ٚاهم ٢ضوعي  -7
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ض ، جد٤ُ٣  -8 لي :  الضاوي ، ؤبى ٖمغو ٖشمان بً ؾُٗض بً ٖشمان ، الخدضًض في نىٗت ؤلاج٣ان والخجٍى ٞٚغ

 .م 2009ؾُض ٚغباوي ، م٨خبت ؤوالص الكُش للترار ، الُبٗت ألاولى ، 

ض ، ؤبى ب٨غ مدمض بً الخؿً  -9 ظمهغة اللٛت ، جد٤ُ٣ عمؼي مىحر بلٗب٩ي ، صاع الٗلم للمالًحن ، :  ابً صٍع

 .م 1987بحروث ، الُبٗت ألاولى ، 

ؼ مدمض ٞغخاث  -10 ض آًاث ال٨خاب ، م٨خبت ؤلاًمان ، اإلاىهىعة ، :  عػ١ ، ٖبض الٍٗؼ اب في ججٍى ٌُٞ الَى

 .م 2008

قغح قاُٞت ابً الخاظب ، جد٤ُ٣ مدمض هىع الخؿً :  الغض ي الاؾتراباطي ، مدمض بً الخؿً  -11

ً ، صاع ال٨خب الٗلمُت ، بحروث ، لبىان ،   .م 1975- َـ 1395وآزٍغ

جاط الٗغوؽ مً ظىاَغ ال٣امىؽ :  الؼبُضي ، مدمض بً مدمض بً ٖبض الغػا١ الخؿُني ، ؤبى الٌُٟ  -12

 .، جد٤ُ٣ مجمىٖت مً اإلاد٣٣حن ، صاع الهضاًت 

غاب ، جد٤ُ٣ :  الؼمسكغي ، ؤبىال٣اؾم مدمىص بً ٖمغ  -13 ل في نىٗت ؤلٖا ٖلي بىملخم ، صاع : اإلاٟهَّل

 .م 2003م٨خبت الهال٫ ، 

 .ٖلم اللٛت ، صاع الجهًت الٗغبُت ، بحروث :  الؿٗغان ، مدمىص  -14

ه ، ؤبى بكغ ٖمغو بً ٖشمان بً ٢ىبر  -15 ال٨خاب ، جد٤ُ٣ ٖبض الؿالم مدمض   َاعون ، م٨خبت :  ؾِبٍى

 .م 1988- َـ 1408الخاهجي ، ال٣اَغة ، الُبٗت الشالشت ، 

ي ، ظال٫ ٖبض الغخمً  -16  .ٖبض الخمُض َىضاوي : َم٘ الهىام٘ في قغح ظم٘ الجىام٘ ، جد٤ُ٣ :  الؿَُى

خغػ ألاماوي ووظه التهاوي في ال٣غاءاث الؿب٘ ، جد٤ُ٣ :  الكاَبي ، ال٣اؾم بً ٞحرة زل٠ بً ؤخمض  -17

م 2009ولُض بً عظب بً ٖبض الغقُض بً عجمي ، م٨خبت ؤوالص الكُش للترار ، َىُا ، الُبٗت ألاولى ، 

. 

ببغاػ اإلاٗاوي مً خغػ ألاماوي في ال٣غاءاث الؿب٘ ، جد٤ُ٣ ببغاَُم ُٖىة ٖىى ، م٨خبت :  ؤبى قامت  -18

 .ومُبٗت مهُٟى البابلي الخلبي وؤوالصٍ ،   مهغ 

ب للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ، :  الًال٘ ، مدمض  -19 اثُت ، صاع ٍٚغ ض ال٣غآوي ، صعاؾت نىجُت ٞحًز الخجٍى

 .م 2002

ماحي ؤلاقبُلي  -20 ؼ بً ٖلي الؿُّ مساعط الخغوٝ ونٟاتها ، جد٤ُ٣ :  ابً الُدان ، ؤبى ألانب٘ ٖبض الٍٗؼ

 .م 1984مدمض ٣ٌٗىب ، جغ٦ؿخاوي ، الُبٗت ألاولى ، 

ض ، جد٤ُ٣ ٚاهم ٢ظوعي :  الُٗاع ، ؤبى الٗالء الخؿً بً ؤخمض الهمظاوي  -21 ت الخجٍى الخمهُض في مٗٞغ

 .م 2000الخمض ، صاع ٖماع ، ألاعصن ، الُبٗت ألاولى ، 

 .م 2008- َـ 1429معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة ، ٖالم ال٨خب الُبٗت ألاولى ، :  ٖمغ ، ؤخمض مسخاع  -22
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ا  -23 م٣اًِـ اللٛت ، جد٤ُ٣ ؤوـ مدمض الكامي ، صاع :  ابً ٞاعؽ ، ؤبى الخؿً ؤخمض بً ٞاعؽ بً ػ٦ٍغ

 .م 2008- َـ 1429الخضًض ، ال٣اَغة ، 

٦خاب الٗحن ، جد٤ُ٣ مهضي مسؼومي ، وببغاَُم الؿامغاجي ، صاع :  الٟغاَُضي ، الخلُل بً ؤخمض  -24

 .وم٨خبت الهال٫ 

ا :  الٟحروػآباصي ، مجض الضًً مدمض بً ٣ٌٗىب  -25 ال٣امىؽ اإلادُِ ، جد٤ُ٣ ؤوـ مدمض الكامي ، وػ٦ٍغ

 .م 2008- َـ 1429ظابغ ؤخمض ، صاع الخضًض ، ال٣اَغة ، 

اب بً مدمض  -26 بي ، ؤبى ال٣اؾم ٖبض الَى ضي ، صاع :  ال٣َغ ض اإلاٍؼ اإلاىضر في الخجىٍض ، جد٤ُ٣ ؤخمض ٍٞغ

 .م 2006- َـ 1427ال٨خب الٗلمُت ، بحروث ، الُبٗت ألاولى ، 

ب نالر ال٣غماصي ، الكغ٦ت الخىوؿُت لٟىىن الغؾم ، :  ٧اهخِىى  -27 صعوؽ في ٖلم ؤنىاث الٗغبُت ، حٍٗغ

 .م 1965

الم بدشلُض ال٨الم ، جد٤ُ٣ ؾٗض :  ابً مال٪ ، مدمض بً ٖبض هللا بً مال٪ الُاجي ألاهضلس ي  -28 ب٦ما٫ ألٖا

الُبٗت ألاولى ، - اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت - بً خمضان الٛامضي ، ظامٗت ؤم ال٣غي ، م٨ت اإلا٨غمت 

 .م 1984– َـ 1404

ض بً ٖبض ألا٦بر ؤبى الٗباؽ  -29 اإلا٣خًب ، جد٤ُ٣ مدمض ٖبض الخال٤ ُٖٓمت ، :  اإلابرص ، مدمض بً ًٍؼ

 .ٖالم ال٨خب ، بحروث 

 مجم٘ اللٛت الٗغبُت ، اإلاعجم الىؾُِ ، ؤزغظه ببغاَُم مهُٟى وآزغون ، اإلا٨خبت ؤلاؾالمُت ،  -30

 .اؾخاهبى٫ ، جغ٦ُا 

ص ي  -31 ص ى ، مدمض بً ؤبي ب٨غ اإلاٖغ ظهض اإلا٣ل ، جد٤ُ٣ ظما٫ الضًً مدمض قٝغ  : (ؾاظ٣لي ػاصٍ) اإلاٖغ

 .م 2005، صاع المخابت للترار ، َىُا ، 

ت ، لُبُا ، :  مؼبان ، ٖلي خؿً  -32 ٖلم ألانىاث بحن ال٣ضماء واإلادضزحن ، صاع قمٕى الش٣اٞت ، الؼاٍو

 .م 2009الُبٗت الشاهُت ، 

ض ال٣غاءة وجد٤ُ٣ لٟٔ الخالوة ،       جد٤ُ٣ ظما٫ الضًً :  م٩ي ، ابً ؤبي َالب ال٣ِس ي  -33 اًت لخجٍى الٖغ

بض هللا ٖلىان ، صاع المخابت للترار ،   .م 2002- َـ 1422مدمض قٝغ ، ٖو

لؿان الٗغب ، صاع ناصع ، بحروث ، الُبٗت :  ابً مىٓىع ، ؤبى الًٟل ظما٫ الضًً مدمض بً م٨غم  -34

 .م 2008الؿاصؾت ، 

 .م 1995- َـ 1415خؿً ؤخمض الٗشمان ، م٨ت ، : الىاُٞت هٓم الكاُٞت ، جد٤ُ٣ :  الىِؿاعي  -35

مهُلخاث ٖلم ال٣غاءاث في يىء ٖلم اإلاهُلر الخضًض ، صاع البهاثغ ، :  الهضَض ، خمضي نالح  -36

 .م 2008- َـ 1429ال٣اَغة ، الُبٗت ألاولى ، 
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ت قغح اإلا٣ضمت الجؼعٍت ، جد٤ُ٣ ؤخمض مدمىص ٖبُض :  الهغوي ، اإلاال ٖلي بً ؾلُان  -37 اإلاىذ ال٨ٍٟغ

. م 2003- َـ 1424الؿمُ٘ ، صاع ال٨خب الٗلمُت ، بحروث ، الُبٗت ألاولى ، 

ب ، جد٤ُ٣ ماػن اإلاباع٥ :  ابً َكام ، ظما٫ الضًً ابً َكام ألاههاعي  -38 اٍع مٛني اللبِب ًٖ ٦خب ألٖا

. م 1998- َـ 1419، ومدمض ٖلي خمض هللا ، صاع ال٨ٟغ ، بحروث ، الُبٗت ألاولى ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



الجــــــامــــــعـــــــــة مجــــــــلـــــــة  

74 
 (2016)ؾبخمبر                                  خاصي ٖكغ                                                                            الٗضص ا٫

 غشَبٌ أعالو يٍ
 ( انطبهش انبكبٌ .2.  انهًىشٍ انكًُشٍ.1: انشُخبٌ )

 

مصطفى سالم حبلوص .د  

ستاذ مساعد بكلية ألتربية غريان
 
 أ

  :اإلا٣ضمت

ىا، إلاا في َظا الخٗاٝع مً ٞىاثض ُٖٓمت حٗىص  الخمض هلل عب الٗاإلاحن الظي زل٤ الىاؽ لُخٗاٞع

ْم ﴿ - : ؾبداهه وحٗالى– ٖلحهم بالخحر، خُض ٣ًى٫ 
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َ
 والهالة والؿالم ٖلى ؤقٝغ ألاهبُاء (1)َو٢

لى آله وصخبه ؤظمٗحن  . واإلاغؾلحن ؾُضها مدمض ٖو

الم واإلاكاَحر لخدبىؤ م٩اجها بجضاعة في َُاث ؤمهاث ال٨خب   جغاظم الٗلماء وألاصباء والضٖاة وألٖا
ّ
بن

التي حٗض مً اإلاهاصع ألاولُت واإلاغاظ٘ ألاؾاؾُت التي ال ٌؿخٛنى ٖجها باخض ؤو صاعؽ، ًٞال ًٖ ٦ىجها مً 

٦خب اإلاٟاجُذ ال٣ُمت التي جٟخذ آٞا٢ا واؾٗت ؤمام الباخشحن وجؼوصَم ب٩ل ما َى هاصع وهِٟـ، وجظلل ؤمامهم 

. مٗاهاة البدض، وم٩ابضة ال٨خابت 

ابهم
ّ
ٟىا مهىٟاث ٖضة في مجا٫ الترظمت ٞال٣ضامى ٢ض – ٢ضًما وخضًشا– والٗلماء الٗغب و٦خ

ّ
ؤل

اوي): البً الىضًم و٦خاب (الٟهغؾذ): جغ٦ىا لىا جغازا ضخما مً ٦خب التراظم، هدى ٦خاب  لؤلنٟهاوي،  (ألٚا

ُان وؤهباء ): لُا٢ىث الخمىي، و٦خاب  (معجم ألاصباء): و٦خاب  ُاث ألٖا م  (ؤبىاء الؼمانٞو حَر البً زل٩ان، ٚو

. ٦شحر

ل في َظا اإلاجا٫، ومً الضلُل ٖلى طل٪ ٦خاب  اب اإلاٗانغون، ٞلهم بإ ٍَى
ّ
الم): وؤما ال٨خ  (ألٖا

ً): لٗمغ ٦دالت، و٦خاب (معجم اإلاالٟحن): للؼع٦لي، و٦خاب للض٦خىع  (معجم ألاصباء وال٨خاب اللُبُحن اإلاٗانٍغ

م ٦شحرون  حَر  .ٖبضهللا ملُُان، ٚو

ان وؤقغاٞهم لهما بإ  بهني ؤجىاو٫ في َظا البدض اإلاخىاي٘ جغظمت قُسحن ظلُلحن مً عظاالث ٍٚغ

ما  سها الخضًض، َو ل في زضمت لُبُا في جاٍع الكُش الجلُل اللمىش ي ابً الخاط مدمض الغػاقي ): ٍَى

اوي اوي، والكُش الجلُل الُاَغ ٖبضالىبي الب٩اي اهُاٍ  الٍٛغ  .  (ال٨مِص ي الٍٛغ

ول٣ض ٧اها مهباخحن ٌكٗان هىعا، ُٞبضصان ْالم الجهل الظي ٧ان ًًغب ؤَىابه في مضهىا و٢غاها 

. ختى َغى، واؾدبض 
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سهما اإلاكّغٝ ٚباع الؿىحن، ٞإ٢ضمهما لل٣غاء والباخشحن  ذ ًٖ جاٍع ولٗلى بهظا الجهض اإلاخىاي٘ ؤٍػ

ولؤلظُا٫ الىاٖضة، لٗلهم ًجضون في مؿحرة ُٖائهما ٢بؿا مً هىع حهخضون به، و٢ضوة خؿىت، ٢ض ًيخهجىن 

. مجهاظها 

اوي -1  . (م1995/م1901)الكُش الجلُل اللمىش ي بً الخاط مدمض الغػاقي ال٨مِص ي الٍٛغ

: ؤولُخه وصعاؾخه 

ان اؾم ًُل٤ ٖلى ع٢ٗت ظٛغاُٞت واؾٗت في الُٝغ الكغقي مً ظبل هٟىؾت جًّم ٖضة مضن   ٍٚغ

انمت َظٍ البالص  (2)و٢غي  ٣ت ياعبت في ال٣ضم وحٗض مً ؤَم مضن ظبل  (3()حٛاؾاث: )ٖو وهي مضًىت ٍٖغ

ا  . هٟىؾت وؤقهَغ

ش خاٞل ببان خغ٦ت ظهاص اللُبُحن، ٞةلى ظاهب ؤجها ٧اهذ مغ٦ؼا مخ٣ضما ل٣ُاصة  ان جاٍع  وإلاى٣ُت ٍٚغ

ش لُبُا (م1922)اإلاجاَضًً في اإلاى٣ُت الٛغبُت مً لُبُا ختى ؾىت  ، ٞةجها اخخًيذ ؤَم خضر في جاٍع

ان الىَني ؾىت - بجام٘ ٖانمتها حٛاؾاث - الخضًض؛ بط او٣ٗض  الظي اهخسب خ٨ىمت  (م1920)ماجمغ ٍٚغ

اَا ىُت ؾمَّل ت): َو لذ الخ٨ىمت جماعؽ وكاَها ختى  (َُئت ؤلانالح اإلاغ٦ٍؼ ان م٣غا لها ْو واجسظث مً ٍٚغ

(.  4)(م1922)ؾىت 

ت ٧ان  ان ٞةهما جغظ٘ بلى بًُ مً بُىن ٢بُلت َّىاعة البربٍغ ا حؿمُت اإلاى٣ُت باؾم ٍٚغ مَّل
َ
- ٢ضًما–  ؤ

ى  ؿمَّل ان)ٌُ ان َظا ؤخض ؤبىاء ))وؤبىاء َظا البًُ اؾخ٣غوا بهظٍ اإلاى٣ُت  (ٍٚغ ٍغ ِؿَبذ بلُه  (َىاع)ٚو
ُ
الظي و

ت  ان وهي (5()(٢بُلت َىاعة البربٍغ َل٤ َظا الاؾم ٖلى مى٣ُت ٍٚغ
ُ
جًم ٖضة مضن، و٢غي، -  آلان– ومً َىا ؤ

غاٝ  . وؤخُاء مترامُت ألَا

ان ولض الكُش الجلُل اللمىش ي ال٨مِص ي ؾىت  (حٛاؾاث) وفي ؤخًان مضًىت   (م1901)خايغة ٍٚغ

في ؤؾغة ٖغبُت ؤنُلت مىلٗت بال٣ُم ؤلاؾالمُت، ومً ؤَل البُىجاث و٧اهذ والصجه م٘ بضاًت اجهُاع الخ٨م  (6)

با  . الٗشماوي في لُبُا، و٢بُل الٛؼو ؤلاًُالي الٛاقم لبالصها ب٣ٗض مً الؼمً ج٣ٍغ

ا والضٍ الخاط مدمض الغػاقي مَّل
َ
لذ – عخمه هللا –  ؤ

ّ
ا ٨ًمل ؾيخه الؿاصؾت  ٞخ٨ٟ

َّل
٣ٞض جىفي، وابىه إلا

لظة ٦بضَا، وامخشاال إلاا – عخمها هللا – ؾلُمت ؤخمض ال٨مِص ي: والضجه الٟايلت  ِٞ اًخه خغنا مجها ٖلى  بٖغ

نلى - ًٖ ؤم ؾٗض بيذ ٖمغو الجمدُت ٢الذ ؾمٗذ عؾى٫ هللا - نلى هللا ٖلُه وؾلم– وعص ًٖ الغؾى٫ 

ْحِن )): ٣ًى٫ – هللا ٖلُه وآله وؾلم
َ
َهاج

َ
ِت ٦

َّل
َجى

ْ
ى في ال  ؤها َو

ُ
ًَ الىاؽ، ٦ىذ ٍِ ِم ْحِر

َ
ِدًُما له، ؤو ِلٛ ًَ َل 

َ
ٟ

َ
 (.7(()َمً ٦

م، ٞدٟٓه جل٣ُىا في الٗاقغة مً - عخمها هللا– ؤعؾلخه والضجه  بلى ال٨خاجِب لخٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ

ت  ان)ٖمٍغ بمؿ٣ِ عؤؾه بمضًىت حٛاؾاث، زم جىّظه بلى ػاٍو وهي واخضة مً الؼواًا التي حكّض بلحها  (ؤبى ٍػ
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بُٝغ مً ٖلىم - مً قُىزها ألاٞايل - لخٟٔ ال٣غآن جل٣ُىا ب٣لمه الشاوي م٘ ألازظ - و٢خئٍظ – الغخا٫ 

. اللٛت، والىدى والبالٚت، وال٣ٟه، وؤنى٫ الضًً 

ت الخٗلُمي مً جل٣حن لل٣غآن مكاٞهت، ومً حٗلُم إلاباصت ال٨خابت   وبلى ظاهب صوع َظٍ الؼاٍو

وال٣غاءة، ًٞال ًٖ جؼوٍض عواصَا ب٣ؿِ مً ٖلىم الىدى، واللٛت، وال٣ٟه، ٞةجها ٧اهذ تهخم بالجىاهب 

ا وهٟؿُا، وفي الى٢ذ  ت، والىٟؿُت اَخماما ٦بحرا، ٞال ًخسّغط ٞحها َالبها بال بٗض ن٣لهم صًيُا وجغبٍى التربٍى

. هٟؿه حؿهم في بٖضاصَم إلاٗتر٥ الخُاة، ومضازلت الىاؽ، وخؿً الخٗامل مٗهم 

ت،  ان مً ٖلىم ٢غآهُت ولٍٛى ؤزلو الكُش اللمىش ي ال٨مِص ي في الُلب، ٞإزظ ما ٖىض قُىر ٍٚغ

٣هُت، واهماػ مً بحن ؤ٢غاهه ب٣ضع مً الظ٧اء ختى باث ٖلى ٢ضع واٞغ مً الخدهُل  .  ٞو

ان، ٞإنّغث ٖلى بعؾاله ؾىت – عخمها هللا – لم ج٨خ٠ِ والضجه  ص به ابجها مً قُىر ٍٚغ بما جؼوَّل

ت محزعان بمضًىت َغابلـ ل٨ُمل صعاؾخه في عخابها، ولُإزظ ًٖ ٖلمائها  (م1917) حن بلى ػاٍو ُٗ ِ
ّ
ل
َ
ً

َ
خ
ُ ْ
الىابهحن اإلا

  .

مً مغاخل الضعاؾت الٗلمُت اإلاخ٣ضمت، ٞمً ًخسّغط ٞحها ٢ض ٌّٗحن – آهظا٥– وحٗض َظٍ اإلاغخلت

ت  ا، ؤو ٧اجبا مً ٦خبت الضولت، ًٞال ًٖ ٦ىن َظٍ الؼاٍو ُا، ؤو مٗلما جغبٍى جًم زحرة - خُجها– ٢ايُا قٖغ

هم مً الٗلماء الٗاملحن، ومً الش٣اة الىعٖحن، ومً ألاٞايل اإلاغمى٢حن، وهي بمشابت ٧لُت 
ّ
ٖلماء لُبُا، وظل

. ظامٗت للٛت الٗغبُت، والضعاؾاث ؤلاؾالمُت 

ا في الُلب مجهم٩ا في  ت محزعان، ًجهل مً ًىابُ٘ قُىزها ظاصًّ ّْل الكُش اللمىش ي في ؤعو٢ت ػاٍو

البدض والخى٣ُب، باخشا ًٖ الضعع ال٩امىت في ؤمهاث ال٨خب ال ٩ًَل، وال ًمّل، و٢ط ى ٣ٖضا مً الؼمً جدذ 

و، وبطا ما اؾخٗص ى ٖلُه ؤمغ ما ؤؾٕغ ألؾاجظجه مؿخٟؿغا، 
ّ
لخ يسخ، ٍو ى ًدٟٔ، ٍو ت، َو ٢باب َظٍ الؼاٍو

. ومىا٢كا، ومكاع٧ا 

ت محزعان ؾىت  ههى صعاؾخه بؼاٍو
َ
وها٫ مً ؤؾاجُظَا قهاصة مٗخمضة، حكهض باظخُاٍػ  (م1927)ؤ

لجمُ٘ اإلاىاص الضعاؾُت بىجاح، وفي الؿىت هٟؿها الخد٤َ باإلاضعؾت الخ٨ىمُت في ٖهض َُمىت بًُالُا ٖلى 

ايُاث والٗلىم، واللٛت ؤلاًُالُت، وم٨ض بها  اإلاى٣ُت الٛغبُت مً بالصها، وصعؽ بهظٍ اإلاضعؾت مباصت الٍغ

خحن، وجسّغط ٞحها با٢خضاع ؾىت  ِّ (. 8)م1929ؾيخحن صعاؾ

ها ٖلى َلب – حٛاؾاث– زم ٖاص بلى مؿ٣ِ عؤؾه ٖاإلاا، ٦ِؿا، مخىايٗا، ٞايال، مٗاقغا، خٍغ

ى ال ًٟخإ ًخمًٗ في ٢ىله  ـ َالبه، وملتزما باألمغ باإلاٗغوٝ، والىهي ًٖ اإلاى٨غ َو حٗالى – الٗلم، ومالػما لخضَع

ْىَمُهْم ﴿: – 
َ
ِظُعوا ٢

ْ
ى ُُ ًِ َوِل ً ُهىا ِفي الّضِ

َّل
٣

َ
ٟ

َ
خ َُ  ِل

ٌ
ت

َ
اِثٟ

َ
ٍت ِمْجُهْم َ

َ
ْغ٢ ِٞ ّلِ 

ُ
٧ ًْ َغ ِم

َ
ٟ

َ
 ه

َ
ْىال

َ
ل
َ
ٞ 

ً
ت

َّل
اٞ

َ
ُغوا ٧ ِٟ

ْ
ى َُ  ِل

َ
ىن

ُ
ِمى

ْ
ا

ُ ْ
 اإلا

َ
ان

َ
َوَما ٧

﴾
َ
ُعون

َ
ْدظ ًَ ُهْم 

َّل
ل َٗ

َ
ْحِهْم ل

َ
ىا ِبل ُٗ ا َعَظ

َ
(. 9)ِبط
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:  قُىزه 

ت ٖلى ؤ٧ابغ ٖلماء َغابلـ، ُّ  وفي َلُٗتهم جخلمظ الكُش اللمىش ي ال٨مِص ي زال٫ مؿحرجه الٗلم

- عخمه هللا – ٖبض الغخمً بً مدمض بً ٢اؾم البىنحري : الٗالمت، ال٣ُٟه، ألانىلي، اإلادّضر ألاصًب 

ل ؾىت (19)اإلاخىفى في ًىم )) لى َظا الكُش جخلمظ ظماٖت ٦شحرة مً ؤَل الٗلم  (10()(م1935مً ببٍغ ٖو

. والًٟل 

ٞا٦هت اللب اإلاهىن ٖلى قغح ): وللكُش البىنحري مالٟاث ٦شحرة في مسخل٠ الٗلىم؛ مجها ٦خاب 

غ اإلا٨ىىن  اى بمام الخغمحن: )في ٖلىم البالٚت، و٦خاب  (الجَى ت الش٣لحن في ٍع : في ٖلم ألانى٫، و٦خاب ( هَؼ

ت) ا مً ال٨خب  (الجىاَغ الؼ٦ُت في مهُلر خضًض زحر البًر حَر لكغح ؤلُٟت الٗغاقي في مهُلر الخضًض، ٚو

. ال٣ُمت 

اوي الخاظىعي ( (م1975اإلاخىفى ؾىت ))- عخمه هللا -  ٦ما جخلمظ ٖلى ًض الكُش ٖلي مدمض الٍٛغ

اوي مٟتي الضًاع اللُبُت– (11) ظا الٗالم الخ٣ي الجلُل – آلان- ظّض الض٦خىع الهاص١ الٍٛغ ٧ان مغبُا ))َو

اإلاا ظلُال، زهىنا في ال٣ٟه والخضًض  ، ... ٞايال، ٖو و٧ان مغابُا في زلىجه بمحزان َُلت ؤًام ألاؾبٕى

ا للٗلم، وهٟ٘ َالبه (. 12()(مخٟٚغ

لى ًض  (13) ((م15/1986اإلاخىفى في))- عخمه هللا-وجخلمظ ؤًًا ٖلى ًض الكُش ٖمغ الٗغبي الججزوعي  ٖو

ب ٖلحها، و٧اهذ خل٣اث 
ّ
ا٢ت في بهٍغ ٞةهه حٛل م مً ؤلٖا َظا الكُش جسّغط ٦شحر مً َالب الٗلم، وبالٚغ

ا في 
ٌ
ى
َ
صعوؾه الٗامت مؼاعا للُالبحن ٖلى مسخل٠ َب٣اتهم ٩ٞان الكُش ؾهل الٗباعة، َل٤ اللؿان، ُمٟخ

 ً .  خضًشه، لب٣ا في مٗاملت الؿاثلحن واإلاؿخٟؿٍغ

جىفي ًىم الجمٗت ))الظي – عخمه هللا – ٦ما ؤزظ ًٖ الكُش الٗالمت اإلاهضي مدمض الهيكحري 

ضة ٖلى َالبه، ول٨ً َُمىت عوح ال َُمىت ٖها وحؿلِ  (14()(م29/12/1977 .  و٧اهذ له َُمىت ٍٞغ

ُا  (15)(م1972اإلاخىفى ؾىت )-عخمه هللا – ومً قُىزه ؤًًا الكُش اإلاهضي ؤبىقٗالت و٧ان نٞى

إل في ال٣ٟه اإلاال٩ي، وله مىٓىمت في الخىخُض باؾم  - ومً قُىزه (ػبضة ٣ٖاثض الخىخُض)نالخا، واؾ٘ الَا

م ٦شحر - ؤًًا حَر . الكُش مدمىص اإلاؿالحي، والكُش ؤخمض الب٨با٥، والكُش ٖلي ؾُالت، ٚو

ً شخهُت الكُش اللمىش ي ال٨مِص ي هٟؿُا وعوخُا  ولهاالء الكُىر الًٟل ألاو٫ في ج٨ٍى

م  لمُا، ًٞال ًٖ ا٢خضاثه بهم في جىايٗهم وػَضَم، وخؿً مٗاملتهم، وفي بكاقتهم وبًشاَع وؤزال٢ُا، ٖو

ُت مً مٟاَُم  ٗت، وبحن ما ٖىض الهٞى م، ٞجلهم ٧ان ًجم٘ بحن ٖلم الكَغ و٦ُاؾتهم، وبٗض هَٓغ
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وبقغا٢اث؛ لظا ٧اهذ عوخه مغآة ٖا٦ؿت لهظا الهٟاء الغوحي، والخـ الىَني الى٣ي وؤلالؼام الخل٣ي 

.  الُٟغي اإلاخإنل في ؤٖما١ عوخه 

وبٗض ج٣اٖضٍ مً ٖمله ْل مضاوما ٖلى خًىع مجالـ الٗلماء التي ٧اهذ ح٣ٗض في ؤقهغ مؿاظض 

ى ًغّسخ مبضؤ َلب الٗلم مً اإلاهض بلى اللخض، ٦ما وعص  مضًىت َغابلـ، وبسانت في قهغ عمًان اإلاباع٥، َو

.  في اإلاإزىع مً ال٣ى٫ 

:  مىانبه في ٖمله 

 بٗض اه٣ًاء عخلخه الٗلمُت التي صامذ ٣ٖضا وهُٟا بمضًىت َغابلـ ٖاص الكُش الجلُل اللمىش ي 

ان ؾىت  غجه مهباح الٗلم وفي ٢لبه مدبت الٗلم (1929)ال٨مِص ي بلى مؿ٣ِ عؤؾه ٍٚغ م، ًدمل في ؾٍغ

البه، م٣خضًا بغؾى٫ هللا  في صٖىجه بلى هللا بالتي هي ؤ٢ىم، ًضٞٗه َمىح ٖاعم، – نلى هللا ٖلُه وؾلم – َو

.  وبزالم خاػم 

م، وجل٣ُىه لليلء ؾىت : وؤو٫ مهىت بضؤ بها خُاجه الىُُْٟت هي  ـ ال٣غآن ال٨ٍغ  (م1929)جضَع

ل  ان، وفي الى٢ذ هٟؿه جهّضع للخُابت، وبمامت الىاؽ بالجام٘ ُٖىه، ْو بجام٘ ال٨غاصهت بمضًىت حٛغهت بٍٛغ

 . (م1931)ٖا٦ٟا ٖلى َظٍ اإلاهىت ختى ؾىت 

ت في جهاًت ؾىت  ان اإلاغ٦ٍؼ وبهظا ٞهى ؤو٫ عاثض في خ٣ل الخٗلُم  (م1930)زم ّٖحن مضعؾا بمضعؾت ٍٚغ

ان، ًضّعؽ اللٛت الٗغبُت، وال٣ُم ؤلاؾالمُت بهظٍ اإلاضعؾت، و٢ض ؤؾهم الكُش اللمىش ي ال٨مِص ي  بمضًىت ٍٚغ

.  بؾهاما ٦بحرا في جغبُت ألاظُا٫ ٖلى ال٣ُم ؤلاؾالمُت الؿمداء واإلاغوءة الٗغبُت ألانُلت 

 الخ٨ىمت ؤلاًُالُت هي التي ٧اهذ حكٝغ ٖلى اإلاضاعؽ 
َ
-  آهظا٥ – وال ٌُٛب ًٖ ؤطَاهىا ؤن

وجخابٗها، وهي التي جدّضص مٟغصاتها، وج٣غع مىاهجها، وجد٨م الهُمىت ٖلى جىظهاتها وم٘ َظا ٣ٞض ؤّصي الكُش 

اللمىش ي ال٨مِص ي عؾالخه زحر ؤصاء، بل ٞخذ ؤبىاب بِخه ؤمام َالبه ل٨ُّمل صوعٍ التربىي، وجىُٖت جل٪ 

ت  !!. ألاظُا٫ الىاٖضة التي ٧اهذ جىًىي جدذ عاًت بًُالُا مجبىعة ال مكٛٞى

ـ ختى ؾىت  ل ًماعؽ مهىت الخضَع ّحن في الؿىت هٟؿها مضًغا إلاضعؾخه ٞإج٣ً  (م1935)ْو ُٖ بط 

بصاعتها، وؤعس ى ٢ىاٖض يبُها للغقي بمؿخىاَا التربىي والخٗلُمي، ًٞال ٖلى جىُٖت َالبه باإلاساَغ التي 

اث ألاخضار التي حٗه٠ ببالصَم،   في هٟىؾهم عوح الاهخماء الىَني، وبخاَتهم بمجٍغ
ّ

جدض١ بالىًَ، وبض

. ٞهم ٖماص لُبُا وخماتها 

ُاوي ٖلى َغابلـ  (م1945)وفي ؾىت  ان، وهي ٞترة الاهخضاب البًر ٖحن مضًغا للخٗلُم بمى٣ُت ٍٚغ

ل في مىهبه ختى ؾىت  مت بًُالُا وخلٟائها في الخغب الٗاإلاُت الشاهُت، ْو ض (م1949)وبغ٢ت بٗض ٍَؼ
ّ
، زم ج٣ل
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ان والؿ٣اث٠، وظاصو، و٦باو، : مىهب مضًغ الخٗلُم باإلا٣اَٗت الىؾُى، والتي حكمل مضاعؽ  ٍٚغ

ضامـ، ومؼصة، والٗغبان والغابُت  ٟغن، ٚو . والغخُباث، وهالىث، ٍو

وزال٫ َظٍ الٟترة ؤقٝغ ٖلى اٞخخاح الٗضًض مً اإلاضاعؽ، مشل مضعؾت ؾىاون بٛضامـ ومضعؾت 

. ألانابٗت، ومضعؾت الٛغاعاث بال٣ىاؾم 

ـ  واؾخمغ في مىهبه مضًغا للخٗلُم ختى بٗض ٢ُام الضولت اللُبُت الخضًشت في ٖهض اإلال٪ بصَع

وؤيخى الكُش اللمىش ي ال٨مِص ي ٣ًىص صٞت الخٗلُم في َظٍ اإلاى٣ُت بلى ؤن ؤخُل - عخمه هللا – الؿىىس ي

ًّ ٖلُه بإصاء ٍٞغًت الدج ألو٫ مغة بُٗض  (م1961)بلى الخ٣اٖض ؾىت  ومً اإلاهاصٞت الخؿىت ؤن هللا م

ؿغُّ بهظٍ اإلاىدت الغباهُت ٦ما وعص في ٢ىله – عخمه هللا - ج٣اٖضٍ مباقغة، و٧ان ٨ًٟي ؤهني زخمذ ج٣اٖضي  )): ٌُ

(.  16()(بالدج مباقغة 

: وكاَه الٗام 

البه في ظض ومشابغة، ٞهاَى طا ًبىح لىا بهغاخت ًٖ طل٪ في   هظع هٟؿه مىظ البضاًت لخضمت الٗلم َو

واٖلمىا ؤن ؤلاوؿان ال ًىلض ٖاإلاا بهما ٨ًدؿب الٗلم بالخٗلم، وال ٨ًىن الخٗلم بال بالجض والاظتهاص )): ٢ىله 

ٗت، وما صون طل٪ َى الهمج، وال ٨ًىن الٗلم بال  والخغم، واٖلمىا ؤن الٗالم واإلاخٗلم ٦الَما في ٞع

(. 17()(بالٗمل

 ومما ًدؿب للكُش اللمىش ي ال٨مِص ي ؤهه ؤو٠٢ هٟؿه ٖلى زضمت بُىث هللا، ٣ٞض ؤقٝغ ٖلى 

ان  ان، ًٞال ًٖ جغمُم بًٗها وججضًضٍ، ؤو جىؾٗت بًٗها آلازغ، وؤَل ٍٚغ بىاء ٖضة مؿاظض بمى٣ُت ٍٚغ

ظمُٗا ٣ًضمىهه في مىاؾباتهم الاظخماُٖت، والضًيُت؛ إلاا جىؾمىا ُٞه مً ٖلم وج٣ىي، ونالح، وجىاي٘، 

.  وؤماهت 

نلى هللا ٖلُه – وؾىت عؾىله - حٗالى– ٦ما ٧ان له صوع صٖىي خازا ُٞه ٖلى الخمؿ٪ ب٨خاب هللا 

– نلى هللا ٖلُه وؾلم – وال ًم٨ً لىا بٟٚاله؛ ألهه م٨ض زلض ٢غن مً الؼمً في مىبر الغؾى٫ - وؾلم 

ا، ًضٖى الىاؽ بلى البر، والخ٣ىي، وم٩اعم ألازال١  م بلؿان زُُبا بلُٛا مَٟى ظ٦َغ ٩ٞان ٌٗٔ الىاؽ، ٍو

 .ٞهُذ، و٢لب زاق٘، ًإزظ بمجام٘ ال٣لىب 

و٧اهذ له مجالـ للضعؽ ٣ًُمها في اإلاؿاظض، وؤخُاها في بُىث ؤَله جؼامىا م٘  مىاؾباتهم الضًيُت، 

 ،٠ ُاث، واإلاىاؾم الضًيُت، ٦مىؾم قهغ عمًان واإلاىلض الىبىي الكٍغ والاظخماُٖت، وبسانت مجها الٞى

ا ٖىض اللُبُحن ا مً اإلاىاؾباث وما ؤ٦ثَر حَر .  ومىؾم الدج، ٚو

ت،  ان في مسخل٠ الٗلىم، ؾىاء ؤ٧اهذ ٢غآهُت، ؤم ٣ٞهُت ؤم لٍٛى وجخلمظ ٖلُه ظماٖت ٦شحرة مً ٍٚغ

ا مً الٗلىم؛ ألن الكُش اللمىش ي ال٨مِص ي ٧ان مىؾىٖت ٖلمُت ًٞال ًٖ جىايٗه،  ؤم ؤصبُت، ؤم ٚحَر

، وقٟٛه بُالب الٗلم  . و٦ُاؾخه، وعظاخت ٣ٖله، وعخابت نضٍع
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٣ه في صعوب الٗلم، ول٨ً صٖم الكُش  ٨ٞم مً َالب لىال مؿاهضة الكُش اللمىش ي له لًّل ٍَغ

٣ه بىجاح، ومجهم مً اعج٣ى ؾلم الٗلم ختى ونل بلى طعاٍ،  وحصجُٗه لهم، ظٗل ٦شحرا مجهم ٌك٤ ٍَغ

في ٖلىم اللٛت وآصابها، ؤو في الٗلىم الضًيُت بمسخل٠ ؤنىاٞها،  (الض٦خىعاٍ)مخدّهال ٖلى الكهاصة الض٣ُ٢ت 

م ٦شحرون  ...  وؤ٢ؿامها، َو

وفي َلُٗتهم ألاؾخاط الض٦خىع زلُٟت ٖبض هللا خؿً الظي ٌكاع بلُه بالبىان في مجا٫ جسههه، 

ًٞال ًٖ ٦ىهه مً ألاؾاجُظ ال٣الثل اإلاكهىص لهم بالٗلم والخؼم، ومجابهخه ألصُٖاء الٗلم وؤ٢ؼامه في ظغؤة 

زل٣ا، – عخمه هللا – مى٣ُٗت الىٓحر، ٞهى ال ًساٝ في الخ٤ لىمت الثم، ٩ٞان زحر زل٠ ألؾخاطٍ اللمىش ي

ًال  لما، و٦ُاؾت، ٞو .  ٖو

ىىهه، وله ٢هُضة ٖهماء في ًٞل  ل في الكٗغ ٞو حن الظًً لهم بإ ٍَى ٦ما ؤهه مً الكٗغاء اإلاَٟى

.  اللٛت الٗغبُت 

ّما ٢هُضجه 
َ
ٞهي ؤقهغ مً هاع ٖلى ٖلم، وخُٓذ بضعاؾت ه٣ضًت قاملت في اإلااجمغ ألاصبي  (ًاثُت الشىاع)ؤ

ذ ٖلُه، واو٣ٗض في الٟترة  : الضولي الظي ؤٖضث له ٧لُت آلاصاب بجامٗت الجبل الٛغبي وؤقٞغ

 (.18 )(م16:14/10/2012)

ا ي٠ُ مً وػٍغ ؤو مؿاو٫ ختى  ان وؤُٖاجها، ٞما ػاَع  و٧ان الكُش اللمىش ي في َلُٗت وظهاء ٍٚغ

ى الؿُض  ٧ان في م٣ضمت مؿخ٣بلُه، ٞهاَىطا ٌؿخ٣بل ؤو٫ عثِـ مجلـ وػعاء للممل٨ت اللُبُت اإلاخدضة؛ ؤال َو

ل ؾىت  ان بمخبت ٖضص مً وػعاثه في قهغ ببٍغ اعجه لٍٛغ  .  (م1951)مدمىص اإلاىخهغ ؤزىاء ٍػ

والبض ؤن الكُش اللمىش ي ٢ض ؤل٣ى ٞحهم ٧لمت خازا بًاَم ٖلى بًشاع مهلخت البالص والٗمل مً ؤظل 

ـ اإلاّٟضي  ٤ – عخمه هللا – بؾٗاص الٗباص في ْل صولت خضًشت هاًَت جدذ ٢ُاصة اإلال٪ بصَع
ّ
وزمت نىعة جىز

.  َظا الخضر الجلل 

 ٦ما اَخم الكُذ اللمىش ي باليكاٍ اإلاضعس ي اَخماما واؾٗا؛ ألهه ٌٗلم مضي ؤَمُخه إلهجاح 

خذ آٞا١ ؤلابضإ ؤمامهم،  ضع٥ صوعٍ ألامشل في ن٣ل مىاَب الخالمُظ، ٞو ت، ٍو الٗملُت الخٗلُمُت، والتربٍى

.  ًٞال ًٖ حصجُٗهم، وصٞٗهم لخدمل اإلاؿاولُاث 

حهُت وحٗلُمُت، َالذ مىا٤َ مخٟغ٢ت مً لُبُا لها  ٞالكُش اللمىش ي ٧ان وعاء ٖضة عخالث جٞغ

اعاث اإلاُضاهُت لبٌٗ اإلاضاعؽ  غة ٞغوة بؼواعة، وواخت الغابُت الكغ٢ُت، ًٞال ًٖ الٍؼ َابٗها اإلامحز ٦جٍؼ

ت مٗها،  إل ٖلى مؿخجضاتها الخٗلُمُت وجباص٫ الخبراث التربٍى ت بمضًىت َغابلـ؛ وطل٪ مً ؤظل الَا اإلاغ٦ٍؼ

اعاث اإلاُضاهُت للماؾؿاث الخٗلُمُت الغاثضة  .  وزمت نىع جىز٤ َظٍ الغخالث، وجل٪ الٍؼ

  

: هؼاَخه وهباَخه 
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ىا ًبشىجها ُٞما بُجهم  ٟت ًٖ هؼاَت الكُش اللمىش ي ختى ؤجهم قٖغ  وقاٖذ بحن الىاؽ خ٩اًاث ٍَغ

خباع، وظلها ًهىع ؾمى هؼاَخه، وخغنه ٖلى اإلاا٫ الٗام وبًشاٍع لخ٣ى١ الىاؽ، ًٞال ًٖ ٦ىهه  للٗٓت والٖا

با ٖلى بُٗض، وال ناخب جاط ٖلى ٖىام الىاؽ، ٞاأل٦ثر ج٣ىي، ونالخا، وؤماهت َى اإلا٣ضم ٖىضٍ  ال ٣ًّضم ٢ٍغ

(. 21)﴿بن ؤ٦غم٨م ٖىض هللا ؤج٣ا٦م﴾ - : حٗالى– واإلابجل؛ ألهه ًمخشل ل٣ىله 

غابت، بل ًدؿاء٫ في اهضَاف ؤلِـ مً خ٤  غي ٞحها ظهالت ٚو ىا٥ َمً ًدىّضع بهظٍ الخ٩اًاث، ٍو َو

زم بن الىُْٟت بطا لم حؿخٟض مجها، وجمؤل ظُبىب٪، ٞما ! لى٢ذ الخاظت ؟ (22)(٢غقحن)اإلاؿاو٫ ؤن ًجم٘ 

! . ظضواَا ؟

الى٢ذ ٧الؿ٠ُ بن لم ج٣ُٗه : ؤو لم حؿم٘ بال٣ى٫ اإلاإزىع ! ؤلؿذ بخاع٦ها ٚضا، ؤو بٗض ٚض ؟

!. ٦ما ٣ًى٫ بًٗهم بٗض جغ٦٪ للىُْٟت ؟ (التراب)ؤو ؤه٪ ؾخإ٧ل ! ٢ُٗ٪؟

ً، َل ال٣ُم ألازال٢ُت والغوخُت جخّٛحر بخّٛحر الؼمً ٞخى٣لب عؤؾا   ولىا ؤن هدؿاء٫ مىضَكحن خاثٍغ

ل زىابذ الخال٫ والخغام ًلخ٣ها الخُىع هي ألازغي م٘ حٗا٢ب الؿىحن؟! ٖلى ٣ٖب مً ظُل بلى ظُل؟ !. َو

ٞما ٧ان ػ٢ىما في ٖهض الكُش اللمىش ي ال٨مِص ي ًم٨ً بخُىعٍ ؤن ًهحر بحن ٖكُت وضخاَا مباخا 

! . ؾاجٛا خالال بىاخا ؟

ؼ واٖظعوي ٞها٥ ٢هت مً َغاث٠ هؼاَخه  ٟٞي نباح ًىم مً ... لً ؤز٣ل ٖلُ٪ ؤحها ال٣اعت الٍٗؼ

م ٞخذ الكُش اللمىش ي عخلت ٖمل عؾمُت لؿُاعة الخ٨ىمت في ٦خُبها الخام اإلاٗض إلاشل َظٍ 1961ؤًام ؾىت 

ان باججاٍ مضًىت َغابلـ طَابا وبًابا  .  اإلاهام، بدُض جبضؤ الغخلت مً مضًىت ٍٚغ

ل الكا٢ت جهبا ختى ونلذ بٗض حٗب وههب  ٤ الٍُى م٘ الهباح البا٦غ اهُل٣ذ الؿُاعة ججهب الٍُغ

ت مخى٣ال بحن  بلى ٚاًتها اإلايكىصة بُغابلـ، زم صل٠ الكُش اللمىش ي بىٟؿه بلى م٩اجب بصاعة الخٗلُم اإلاغ٦ٍؼ

ا لُُٟا م٣ٟال مسخىما بٗىاًت  م ْٞغ
ّ
ا الغثِـ ختى حؿل .  م٩اجبها م٨خبا م٨خبا، وما بن صزل بلى م٨خب مضًَغ

ض ا ًٖ بٖالمه بخ٣اٖضٍ - ٦ٗاصجه– ٞخده الكُش اللمىش ي في جٍغ ٞةطا به وع٣ٍاث عؾمُت جىبئ ؤؾَُغ

، وجىٟـ هٟؿا ٖم٣ُا ختى ؾغث في ؤوناله  ه بلى نضٍع الظي نضع بكإهه ٢غاع مىظ ؤًام ٢الثل زلذ، يمَّل

!! . ٢ض اهؼاخذ مً ٖلى ٧اَله - في َظٍ اللخٓت - هٟدت مً اعجُاح وؾ٨ُىت، و٦إن ظبا٫ ال٨ىن 
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ت َلب بلى ؾاث٤ ؾُاعجه ؤن ٌٗىص بمٟغصٍ بلى  وبٗض بهجاػ مهمخه التي ظاء مً ؤظلها لئلصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ان، اهضَل الؿاث٤ مً َلبه  !!.  مضًىت ٍٚغ

مً وعاء َظا الخهٝغ – بطن– ٞما مً ٖاصة الكُش اللمىش ي ؤن ًم٨ض في َغابلـ، ٞما الضاعي

ب الهاصع ًٖ عثِؿه ألو٫ مغة  !!. الٍٛغ

لى الغخب : باصع الؿاث٤ الكُش اللمىش ي ب٣ىله  ؾإونل٪ بلى ؤي م٩ان صازل مضًىت َغابلـ ٖو

. والؿٗت، بل ؾإهخٓغ٥ مهما َا٫ الى٢ذ ؤو جإزغ 

َىا قٕغ الكُش اللمىش ي ًىضر لؿاث٣ه في ؤهاة ؤهه لم ٌٗض مضًٍغ اإلاباقغ، وؤهه نضع بد٣ه ٢غاع 

بخالخه للخ٣اٖض؛ لظل٪ مً َظٍ اللخٓت ال ًد٤ له اؾخٗما٫ ؾُاعة الضولت، ؤو ؤًا مً ممخل٩اتها ألازغي، 

!!. وبالخالي لً ًغا٣ٞه في الٗىصة بلى ه٣ُت البضاًت 

وعاح ًلر ٖلى الكُش – خؿب ٞهمه – لم ٣ًخى٘ الؿاث٤ بهظٍ اإلاؿىٚاث، بل عؤي ؤجها واَُت 

ان، ال مً ؤظل الكُش اللمىش ي بل  اللمىش ي بمغا٣ٞخه في عخلت الٗىصة؛ ألن الؿُاعة ؾخٗىص بلى ٍٚغ

. لدؿخ٨مل مهمتها التي اهُل٣ذ مً ؤظلها، وزخام اإلاهمت ه٣ُت الاهُال١ 

ى ًغجل في هٟؿه ٢ى٫ هللا ًْ - : حٗالى– َحهاث، َحهاث، ؤنّغ الكُش اللمىش ي ٖلى مى٢ٟه، َو َم
َ
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٢هغ الكُش اللمىش ي قهىاث هٟؿه، و٦بذ ظماخها، َاٖت هلل ولغؾىله، وامخشاال ألوامغ زال٣ه ألهه 

خمنى ٖلُه ٢بى٫ َاٖخه  غا، ٍو ِه ﴿ًساٝ مً عبه ًىما ٖبىؾا ٢مٍُغ
ْ
٣

َّل
خ ٍَ َه َو

َّل
َل الل

ْ
س ٍَ ُه َو

َ
َه َوَعُؾىل

َّل
ِ٘ الل ُِ

ًُ  ًْ َوَم

 ﴾
َ
اِثُؼون

َ
ٟ

ْ
ُم ال َُ ِئَ٪ 

َ
ول

ُ
إ
َ
ٞ(24 .)

وؤًً ؤهخم مً َظا الخل٤ ؤلاًماوي ! ُٞا ؤًتها ألاظُا٫ الخايغة ؤًً ؤهخم مً َظٍ ال٣ُم الغوخُت ؟

!.  الٗم٤ُ الظي تهتز له الجبا٫ زكىٖا وجهضٖا ؟

اء، وبمىعور بزالنهم اإلاخىانل؟  لىا ؤن ه٣خضي بإظضاصها الكٞغ
َ
 لىا ؤن وؿترقض ! ؤما آن

َ
ؤما آن

بمؿحرة ُٖائهم ؤلاًماهُت التي َٛذ ٖلى ؾلى٦ُاتهم الُىمُت، ٞما اه٨ٟذ هبراؾا ًط ئ صعوبهم في الؿغاء 

!. والًغاء ؟

٠ ممخ٘ لخ٨ىن مً ؤؾاؾُاث  ٦ما ًيبغي لىا نُاٚت ٢هو هؼاَتهم مً ظضًض، وفي ؤؾلىب ٍْغ

٤ زالنها مً ظبروث  اإلاىهج الضعاس ي للٟهى٫ ألاولى بالخٗلُم ألاؾاس ي، لٗل ألاظُا٫ الىاقئت ججض ٞحها ٍَغ

ٓم مجهم  ل في ٣ٖى٫ الؿىاص ألٖا
ّ

ت، والالمباالة التي باجذ حٗك ... ألاهاهُت، والاج٩الُت، والاهتهاٍػ

 

ت الكُش اللمىش ي  : قاٍٖغ
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ت ًدُمت مً َغاػ الكٗغ الٗمىصي،   ألازغ ألاصبي الىخُض الظي جغ٦ه الكُش اللمىش ي َى ٢هُضة قٍٗغ

ت الكُش  وهي في عزاء ؤمحر الكٗغاء ؤخمض قىقي، وؤزاعث َظٍ ال٣هُضة ظضال واؾٗا خى٫ خ٣ُ٣ت قاٍٖغ

٣حن مخىا٢ًحن  ٍى في َظا ألامغ بلى ٍٞغ :  اللمىش ي مً ٖضمها؛ لظا اه٣ؿم ٖاٞع

٤ ًىٟي ٖىه الكٗغ هُٟا باجا، وحجخه في طل٪ ؤن الكُش اللمىش ي لم ًيكض لهم في خُاجه قِئا - ؤ ٍٞغ

ا ظما، ولٗلمىا به،  ، ال في قغر قبابه، وال في ٦هىلخه، ولى ٧ان ٣ًغى الكٗغ لتر٥ جغازا قٍٗغ مً قٍٗغ

، بل ًا٦ضون ؤن ٠َُ الكٗغ لم ًؼعٍ البخت ًٞال ٖلى ؤن الكُش اللمىش ي ٧ان طا  ولى٣لىا ٖىه بٌٗ ؤقٗاٍع

ز٣اٞت صًيُت مدًت، و٢ض ؤه٤ٟ ظل و٢خه لخدُٟٔ ال٣غآن وجل٣ُخه ولخىُٖت الىاؽ؛ لظل٪ لم ٨ًً بىؾٗه 

ض َظا الغؤي . الاَخمام بالكٗغ ومٗاهاجه، ؤو الخىى في بدىعٍ ومخاَاجه، ومً الٛغابت ؤن بٌٗ ؤخٟاصٍ ًٍا

ُ٘ ألهه ًمل٪ - ب خه، بل ًجضٍ قاٖغا مً الُغاػ الٞغ ٤ الشاوي ٞال ًغي ًٚايت في قاٍٖغ ؤما الٍٟغ

 ٠ ُ٘، وخـ مَغ غوى، وطو١ ٞع .  ؤصواث الكٗغ مً لٛت، وبالٚت، ٖو

٦ما ؤهه جخلمظ ٖلى ؤؾاجُظ َم مً الكٗغاء الٟدى٫، ٞال بض ؤهه ٢ض جإزغ بهم، وال ٌُٛب ًٖ ؤطَاهىا 

ىىهه ٧ان ٌٛلب ٖلى اإلاىاهج التي ْل ًضعؾها الكُش اللمىش ي ل٣ٗىص مخخالُت؛ لظل٪ ٞهى ٖالم  ؤن الكٗغ ٞو

وبطا ما ؤعاص ؤن ًسىى في الكٗغ وبدىعٍ ٞؿِىُل٤ في لججه بؿهىلت، وفي ز٣ت  (25)بمىابذ ال٣هُو

٣ت  ىعة، وبضعاًت مٞى . مٞى

و٦م مً قاٖغ يإ قٍٗغ ألؾباب ٖضة لؿىا بهضصَا آلان، و٦م مً قاٖغ مّٟىٍ لم ًتر٥ وعاءٍ بال 

ب في ٖالم الكٗغ، زم بن الكُش اللمىش ي لً ًيؿب لىٟؿه ٢هُضة مُل٣ا،  ٢هُضة ًدُمت، ولِـ َظا بٍٛغ

، ومً هخاظه ال٨ٟغي ألن هؼاَخه وؤماهخه اإلاٗهىصجحن ُٞه ٞا٢ذ ٧ل زُا٫، ٠ُ٨ٞ  بال بطا ٧اهذ مً بىاث ؤ٩ٞاٍع

ًيؿب لىٟؿه ما لِـ له ؟ 

ً، وصلُلىا ٖلى طل٪ ٢هُضجه الُدُمت في عزاء  وما وؿخىز٤ مىه ؤهه ٧ان قاٖغا، ومً الكٗغاء اإلاىماٍػ

ضة  مً  (9)الهاصعة بُغابلـ الٛغب في ًىم  (الغ٢ُب الٗخُض)ؤمحر الكٗغاء ؤخمض قىقي التي وكغث في ظٍغ

 .  (م1932/َــــ1351)قٗبان ؾىت 

ضة في نضع الهٟدت التي جدىي ال٣هُضة ما ًلي  وظاءها مً خًغة ناخب ): و٦خب مدغع الجٍغ

. ٌكحر نغاخت بلى وؿبت ال٣هُضة لخًغة ناخب ؤلامًاء - َىا– ٞاإلادغع  (ؤلامًاء ما ًإحي ههها

ل ٢هُضجه بال٩لماث الخالُت  ًّ ؛ بط ؤهه ط : وناخب ؤلامًاء َى الكُش اللمىش ي ال٨مِص ي ال ٚحٍر

ان، اللمىش ي بً الخاط مدمض)  . (ٍٚغ

ومما - آهٟت الظ٦غ- وؿخيخج مً الٗغى الؿاب٤ ؤن الكُش اللمىش ي َى هٟؿه ناخب ال٣هُضة

ان)ًا٦ض طل٪ ج٣ضًمه إلاضًيخه  ٣ت التي ؤهجبذ  (ٍٚغ ًٖ اؾمه ل٩ي ًشبذ لل٣غاء بإهه مً َظٍ اإلاضًىت الٍٗغ

اء  .  ؤبُاال، وقٗغاء، وؤٖالما قٞغ
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اة ؤمحر الكٗغاء ؤخمض   و٢ض وسج ؤبُاث ٢هُضجه ٖلى البدغ ال٩امل، ووكغث ال٣هُضة بُٗض ٞو

ي في ًىم
ّ
مً ؤ٦خىبغ  (14)اإلاىا٤ٞ  (َــ1351)مً ظماصي آلازغة ؾىت  (14)قىقي بكهغ وه٠ُ، ٞإمحر الكٗغاء جىف

(. 26 )(م1932)ؾىت 

ش وكغ ال٣هُضة خىا٤ٞ  (م1932- 1351ٌ)مً قٗبان ؾىت  (9)٧ان في ًىم – ٦ما مّغ بىا- وجاٍع ٍو

اة ؤمحر الكٗغاء ؤخمض قىقي  ا م٘ ٞو ش وكَغ . جاٍع

ا  : وال مىضوخت مً ٖغى ال٣هُضة، ٞةل٨ُمَى

 ٞـــــي ألامِغ 
ْ

ــــغث ُّ  لٗـــُــىـــ٪ ًا ؤمـُــــَغ الكِٗغ     ؤ٢ـــالُمـــىــــا وجد
ْ

اخــــذ
َ
ه

 جدـــ٨ـــي مــــُـــاٍ البدِغ 
ً
    ُمـــىـــاؾبــت

ْ
عِؾلذ

ُ
خاثــ٠ ؤ ها ٞى١ المَّل ُٖ وصمى

ُب الٟهــاخِت والبُاِن السخِغ 
ُ
خ

ُ
٦     

ْ
لذ ُعُؾُل البـالٚــــــِت واهُىث

ّ
وحُٗ

 ؤٞــــال٦ــهـــــا ال ججـــغي 
ْ

ـٟـــــذ
ّ
     وجى٢

ً
غا وحؿا٢ُذ ُسُخُب الؿمـــاِء جدؿُّ

 – لِكاَغوا 
ً
بمىث ٣ُٞضَا   قىقي ؤمحر الكٗغ، بل والىثِر - مهغا

 *********

ُم خل٠ُ الىهِغ 
ُ
ًاظاػَع الخهم الجغْي بطا ؾُا      بؿالح قٗغ٦

() .........................      ..........................(27 )

 ٧اٞـــال       طا٥ الُـــخــُــُم اإلاؿخلـــم للٛــــُـــِغ 
ً
ا ُّ  لىـــــا ون

َ
 اجســــــظث

ّ
َــــال

 *********

! مـــا الهضزــــاِع الىــٓم مـــا لل٣ٗــــــِض      ولتر٦ــــــه جىقــــُــــُذ ِظــــُــــِض الضَغِ 

ى ٖـــلى الٛــبــــغاِء مشل الــبـــظِع 
َ
مالي ؤعاٍ ٢ض اؾخــــمـــا٫َ للخص ى     ُمل٣

ًّ الكـــِٗغ   ٞــــ
َ
مـــا      ِمــىـــُه ٖــلى َمــــً ػان ـــُه ًـبـــضي الــــــدـــضاص جـــبـــغُّ

َّل
٨ٞإه

 ٢هَب الؿب٤ ًىم الٟسغ 
َ

ًا ٞاعؽ الكٗغاء في اإلاُضان ٢ض    ؤخغػث

ا للــ٣ـــضِع 
َ
 مــــً صاع الــــبـــــــىاع آّمــــــــا    صاع الخــــــــــــــلـــــــــــــىِص ُمــــلــّبــــُــ

َ
ؾاٞغث

ٌ الكٗغ بٗض ُٚاب٨م؟ ! مً لؿب٪ الىثر؟! َمً لل٣ىافي؟!    َمً ل٣ٍغ

*********ِ 

ال في الٗمِغ 
َّل
 ٖلُىا ٖؼاء٦م       طا٥ الجهى٫ ُمُٗ

ً
َمً ال ًغي خ٣ا

ـــا ٖلى       قٗب الٗغب ٨ُٞم؛ زلي ال٨ٟغ 
ّ
ُم خ٣ـ

ُ
َمً ال ًغي ِط٦غا٦

ىا لَ٪ ًٟغي 
ّ
ٟـــَضي ٧ل

ُ
 ج

َ
( 28)٨ًُٟ٪ ٞســـغا ًا ٞـــ٣ـــُـــَض ألاصِب        لى ٦ىذ

 *********

 ألاصًب في نٛـــٍغ وال٨بِر 
ُ
غ١

ُ
آ٫ اإلاىىن ٞال ًــــــؼا٫ مغنضا       َ
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ـــــُه في الخكِغ 
ُ
ٍُ ًســـاٞ ؿا َٖ ًا لل٣ُٟض بغخــمــــٍت ًىــــجــــى بها        مّمـــــا 

وبلُ٪ ًا مهغ الٗؼا  بل ًا بني    ؾىاء في طا٥ اإلاهاُب الخُِغ 

وجهبري وال ججؼعي وجظ٦غي      مىث الغؾى٫ الهاقمي طي ال٣ضع 

( 29)(..............       ..........................ؾبدان مً  )

ــغث في ألامِغ  ُّ      ؤ٢ــالُمـىـــا وجدـ
ْ

ذ
َ
ًا ٢بر نً ظؿما ٖلُــه ٣ٞض َب٨

 

ت مخإنلت في الكُش   ظاءث َظٍ ال٣هُضة مخ٩املت ٨ٞغة، ونُاٚت، ووػها، وهي جىبئ ًٖ قاٍٖغ

اللمىش ي الظي ناٙ مً صعع اللٛت الٗغبُت ونىعَا البُاهُت الغاجٗت مغزُت جالمـ في ظمالها ببضإ الٟدى٫ 

. مً الكٗغاء ال٨باع 

 وال ؤؾدبٗض ؤن ٨ًىن للكُش اللمىش ي قٗغ ظّم ماػا٫ في َي اليؿُان، ولٗل ألاًام ال٣اصمت ج٨ك٠ 

. لىا ًٖ ؤؾغاٍع الضُٞىت 

:  ؤبىاٍئ 

م – عخمه هللا-  للكُش اللمىش ي ى هجله ألا٦بر امتهً مهىت : زالزت ؤبىاء، َو مدمض اللمىش ي، َو

لما وؤصبا، جىفي م وؤما ابىه الشاوي عجبت 2015ؾىت – عخمه هللا – ألاهبُاء ٦ىالضٍ، ٩ٞان وٗم اإلاٗلم زل٣ا ٖو

بحن ؤزىجه، ٞهى مهُٟى اللمىش ي الظي ها٫ ٢ؿُا واٞغا مً الٗلم في مجا٫ جسههه، ٞخدهل ٖلى صعظت 

ض بصاعة الكاون اإلاالُت 1959في الا٢خهاص والخجاعة ؾىت  (الب٩الىعٍىؽ)
ّ
م مً ظامٗت ٖحن قمـ، و٢ض ج٣ل

ى ماػا٫ ٖلى ٢ُض الخُاة مخٗه هللا بالمخت والٗاُٞت، وهٟ٘ به  . ببلضًت َغابلـ الٗانمت، َو

اجه التي ماػا٫  بت جل٠ وا٢ٗت ٞو ا ٞهى ؤخمض اللمىش ي، ولهظا الابً ٢هت ٍٚغ
ّ
 ؤما ابىه ألانٛغ ؾى

ا جدبّحن مالمدها بُٗض، ٞإخمض َظا بلٜ في الٗلم قإها ٦بحرا ٞىا٫ الضعظت الٗلمُت الٗلُا 
ّ
الٛمىى ٨ًخىٟها، وإلا

ت،  (اإلااظؿخحر) ـ بجامٗت َغابلـ ب٣ؿم اللٛت ؤلاهجلحًز ت وآصابها، و٧ان ًٖىا لهُئت الخضَع في اللٛت ؤلاهجلحًز

. م بىٞاة مٟاظئت، مجهىلت ألاؾباب 1985وما ٞتئ ًىحر صعوب َالبه بمهابُذ ٖلمه التي اهُٟإث ٞجإة ؾىت 

اة بإجها هاججت ًٖ بنابت بلُٛت بٗضة َٗىاث بألت خاصة   ؤما الُب الكغعي ُٞدّضص ؤؾباب الٞى

اجه  (. 30)٢اَٗت مّؼ٢ذ ال٨بض، واإلاغت، والدجاب الخاظؼ، ألامغ الظي ؤّصي بلى ٞو

 الكُش اللمىش ي
ّ
نلى – ٢ض ؾّمى ؤوالصٍ ظمُٗا بإؾماء الغؾى٫ – عخمه هللا–  والالٞذ للىٓغ ؤن

 َظا بال صاللت واضخت ٖلى مدبخه لغؾى٫ هللا  (مدمض، مهُٟى، ؤخمض)- : هللا ٖلُه وؾام
ْ
نلى هللا – وبن

. جل٪ اإلادبت التي مل٨ذ ٖلُه ٦ُاهه - ٖلُه وؾلم

اجه  : ٞو
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اجه في ؾىت – عخمه هللا –  جىفي الكُش اللمىش ي ل هاَؼ ؤعبٗت وحؿٗحن ٖاما، و٧اهذ ٞو بٗض ٖمغ ٍَى

، وؤخٟاصٍ، وؤخبابه، (م1995) ، وصًٞ في م٣برة حٛاؾاث بمؿ٣ِ عؤؾه، وخًغ ظىاػجه للهالة ٖلُه ؤبىاٍئ

، واهشالذ ٖلُه الىاؽ في َىاُٖت بإٖضاص مهىلت ٦ؼخمت  ضٍو البه، ومٍغ .     في مىاؾ٪ الدج  (ًىم الغظم)َو

صوال ٖضة حٗا٢بذ ٖلى ؾضة الخ٨م في بالصٍ ٞمُالصٍ ٧ان في - عخمه هللا– ٖانغ الكُش اللمىش ي

ؼ  ىه الٍٗؼ اف في ٦ىٟه ٣ٖضا مً الؼمً، زم ٖانغ اظخُاح الُلُان لَى ٖهض الخ٨م الٗشماوي، ٖو

م وظبروتهم بؿىىاجه العجاٝ التي زُمذ ٖلى خُاة اللُبُحن ما ًغبى ٖلى (م1911)ؾىت اف جدذ ٢هَغ ، ٖو

انغ ٞترة الاهخضاب  ىه بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت، ٖو زالزت ٣ٖىص، زم ٧ان قاَضا ٖلى َغصَم مً جغاب َو

ُاوي والٟغوس ي ٖلى لُبُا  . البًر

 و٧ان مً اإلاؿاَمحن في اؾخ٣ال٫ بالصٍ، ومً الغواص ألاواثل في ٢ُاصة ماؾؿاث الضولت اللُبُت 

ـ اإلاّٟضي اًت اإلال٪ بصَع وممً عّسخىا بيُاجها اإلاخحن، ووَضوا ؤع٧اجها - عخمه هللا – الخضًشت الىاقئت جدذ ٖع

ت الغ٦حن، و٢اصٍ في ْغوٝ ٢اَغة ختى اظخاػ  في ظمُ٘ اإلاجاالث، وبسانت مجها ع٦ً الٗملُت الخٗلُمُت والتربٍى

. به ٧ل الٗغا٢ُل واإلاٗى٢اث بىجاح مى٣ُ٘ الىٓحر 

م لم ٨ًً مً اإلاخمل٣حن اإلادؿل٣حن، بل ْل في بِخه ملتزما 1969 وفي ٖهض الاه٣الب الٗؿ٨غي ؾىت 

ـ َالبه، وبؾضاء الىهاثذ الؿضًضة لهم، وهإي بىٟؿه ًٖ الخىى في ٚماع ما ٌؿمى باه٣الب  بخضَع

ِلَب بلُه اؾخ٣با٫ ال٣ظافي في بِخه ؤزىاء الؿىىاث الؿُاؾُت الكهباء، لم ٨ًً مً - آهظا٥– م1969
ُ
ىضما َ ٖو

اعة  !!. اإلاخدمؿحن اإلاُبلحن إلاشل َظٍ الٍؼ

ؾىىاث ٖمٍغ ػاَضا ُٖٟٟا هؼحها ؤمُىا، ًجىص بما ٖىضٍ مً – عخمه هللا-  ٖاف الكُش اللمىش ي

ُت ومً مخإ الضهُا، ؾّبا٢ا ل٩ل ما ُٞه زحر للبالص والٗباص، هاثُا بىٟؿه ًٖ ؾٟاؾ٠ ألامىع  - ٖلىم مٗٞغ

- .  عخمه هللا عخمت واؾٗت 

اوي -2  . (م1967/م1903)الكُش الجلُل الُاَغ ٖبضالىبي الب٩اي اهُاٍ الٍٛغ

: وؿبه وصعاؾخه 

بمؿ٣ِ عؤؾه الىُاَاث، وهي  (م1903) عؤي الكُش الُاَغ اهُاٍ هىع الخُاة في ؤو٫ مغة ؾىت 

تي  ان ج٣٘ ما بحن ٢ٍغ وبال٣غب مً ٧لُت الٗلىم  (32)و٦مىن  (31)الؿ٣اث٠: الًاخُت الكغ٢ُت مً مضًىت ٍٚغ

.  آلان، وهي مىًَ ٢بُلخه ومًاعبها، وبها بؿاجُجهم وخ٣ىلهم 

صٞحن م٣برة الىُاَاث  (اهُاٍ البىنحري ): وجيؿب مى٣ُت الىُاَاث بلى الكُش الىلي الهالر 

شىا به ٞأزغ ؤلا٢امت بحن  اث ٢بلُت، ٞك٠ٛ الىاؽ بٗلمه وخلمه ٞدكبَّل ٌّ مىاٖػ الظي ٢ضم بلى َظٍ اإلاى٣ُت لٟ

م، ًٞال ًٖ جل٣حن ال٣غآن وجدُٟٓه ألبىائهم  . ْهغاهحهم صاُٖا هلل، وهاقغا ل٣ُم صًىه ال٣ٍى
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ذ بالٗلم 
َ
ِغٞ ُٖ ٟت  مىا الكُش الُاَغ اهُاٍ مً ؤعومت َظا الكُش الهالر، وهي ؤؾغة قٍغ

َ
ل َٖ وؤؾغة 

نلى هللا – والخ٣ىي، والهالح، والتزمذ في مؿحرة خُاتها بالضٖىة بلى هللا، والخمؿ٪ ب٨خابه وؾىت عؾىله 

. – ٖلُه وؾلم 

ى الكُش الُاَغ اهُاٍ صعوؾه ألاولى ٖلى ًض والضٍ الكُش ال٣ُٟه ٖبضالىبي الب٩اي الظي ٧ان 
ّ
جل٣

ا في هٟىؾهم 
ّ
ٖلى ٢ضع مً الخدهُل في ٖلىم ال٣غآن، وال٣ٟه، واللٛت، والخضًض، ٞخهّضع لخٗلُم ؤبىاثه، باز

. مدبت الٗلم، ومهاخبت الٗلماء 

٣هُت اججه بلى جىوـ  ت، ٞو ا ؤزظ الكُش الُاَغ اهُاٍ ما ٖىض والضٍ مً ٖلىم ٢غآهُت، ولٍٛى
ّ
وإلا

٣ى ال٣غآن جل٣ُىا 
ّ
َلبا لالؾتزاصة مً قُىزها الىابهحن، ٞاؾخ٣ّغ به اإلا٣ام في مضًىت ٢ابـ ٖضة ؾىىاث، ًخل

(. 33)مً قُىزها، ًٞال ًٖ ٖلىم ال٣ٟه، والخضًض، واللٛت

ذ المخابي الجلُل ؤبىلبابت ت مً مىاعاث الٗلم ٖىض يٍغ جه بلى ػاٍو
ّ
– عض ي هللا ٖىه – (34)زم اج

ُت اإلاىدكغة في اإلاٛغب الٗغبي، ولها ؤوعاص  ت، وهي مً الُغ١ الهٞى ٣ت الِٗؿاٍو وؤزظ ًٖ قُىزها الٍُغ

زانت، وجلؼم ؤجباٖها باإلاضاومت ٖلى جغصًض بٌٗ ألاط٧اع، وحؿّمى ٖىضَم بالخؼب ال٨بحر، والخؼب الهٛحر، 

٣ُت، وقغ٢ها، ووؾُها،  ُت هي التي ؤؾهمذ في وكغ الضًً ؤلاؾالمي في ٚغب بٍٞغ ومشل َظٍ الؼواًا الهٞى

.  وفي ظىىب آؾُا وقغ٢ها، ووؾُها 

ُت الؿىىؾُت التي ٧اهذ وعاء اهدكاع الضًً  ومً الضلُل ٖلى طل٪ ما ٢امذ به الؼواًا الهٞى

ا مً البلضان، لِـ َظا ٞدؿب بل ظابه ؤجباٖها الٛؼو : ؤلاؾالمي في ٧ّل مً  حَر ا، ٚو حكاص والىُجغ، وهُجحًر

للٛؼو – ؤًًا – ؤلاًُالي للُبُا، وزحر صلُل ٖلى طل٪ قُش الكهضاء ٖمغ اإلاسخاع وؤصخابه وجهّضي ؤجباٖها 

. الٟغوس ي للجؼاثغ والىُجغ، وحكاص، وؤو٢ٟىا ػخٟه هدى الكما٫ 

بــــ : و٢ض ؤقاص قُش الغخالت الٗغب ابً بُىَت بضوع َظٍ الؼواًا في عخلخه طاجٗت الهِذ اإلاىؾىمت 

ووظض ؤجها بمشابت مضاعؽ، و٧لُاث ظامُٗت، جضّعؽ ٖلىم الضًً، واللٛت، وال٣ٟه،  (عخلت ابً بُىَت)

م في ٚغب الٗالم ؤلاؾالمي، وقغ٢ه، والظي ٧ان ًمخض ختى جسىم الهحن قغ٢ا  . وجدُٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ

ومً باب يغب ألامشلت ٖلى طل٪ ال الخهغ، ما ؤوعصٍ ابً بُىَت مً ؤوناٝ لهظٍ الؼواًا؛ خُض 

اظم ... وؤما الؼواًا ٨ٞشحرة )): ٣ًى٫  م ألٖا ت بمهغ مُٗىت لُاثٟت مً ال٣ٟغاء وؤ٦ثَر ت ... و٧ل ػاٍو ول٩ل ػاٍو

ىا نالة الهبذ ٢غؤوا ؾىعة الٟخذ، وؾىعة اإلال٪، وؾىعة ...قُش وخاعؽ، وجغجِب ؤمىعَم عجُب 
ّ
 وبطا نل



الجــــــامــــــعـــــــــة مجــــــــلـــــــة  

88 
 (2016)ؾبخمبر                                  خاصي ٖكغ                                                                            الٗضص ا٫

سخمىن ال٣غآن  ومشل طل٪ ... ّٖم، زم ًاحى بيسخ مً ال٣غآن الُٗٓم مجؼؤة، ُٞإزظ ٧ل ٣ٞحر ظؼءا، ٍو

(. 35()(ًٟٗلىن بٗض نالة الٗهغ

 

:  صوعٍ الضٖىي 

ا ٢ٟل الكُش الُاَغ اهُاٍ ٖاثضا مً جىوـ بلى بلضٍ بٗض اه٣ًاء عخلخه الٗلمُت وبلى مًاعب 
ّ
 وإلا

م،  ت في بلضجه الىُاَاث لخدُٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ ٣ت الِٗؿاٍو ت للٍُغ ان باصع بةوكاء ؤو٫ ػاٍو ؤَله في ٍٚغ

لم الخىخُض  ٠ ٖو وجل٣ُىه للخالمُظ، ًٞال ًٖ بل٣اء صعوؽ مخ٣ضمت في ٖلىم ال٣ٟه والخضًض الىبىي الكٍغ

م، وزل٣ه - نلى هللا ٖلُه وؾلم– بلى ظاهب ؾغص م٣خُٟاث ٢ُمت مً ؾحرة الغؾى٫  لال٢خضاء بمىهجه ال٣ٍى

م  . الُٗٓم، وؾلى٦ه ال٨ٍغ

ا مً ؤَل البلضاث اإلاجاوعة إلاى٣ُت  ضَو ا ومٍغ ت، و٦ثر مىدؿبَى ت الِٗؿاٍو  واحؿٗذ صاثغة َظٍ الؼاٍو

. الىُاَاث، وناعث مىاعة ٖلمُه ًامها َالب الٗلم مً ٧ل م٩ان 

ضًه لُضًغ قاوجها  ا لكُش مً مٍغ ت بالىُاَاث، وؤو٧ل ؤمَغ خه الِٗؿاٍو وبٗض ؤن ؤعس ى صٖاثم ػاٍو

كٝغ ٖلى ؾحر الضعاؾت بها جّٟغٙ الكُش الُاَغ اهُاٍ للضٖىة هلل ول٨خابه، ولؿىت  الٗلمُت والاظخماُٖت، َو

ان ٞاهُل٤ في ؤعى هللا الىاؾٗت- نلى هللا ٖلُه وؾلم – عؾىله  َها  زاعط هُا١ مضًىت ٍٚغ َٖ ى 
َ
ل٣

َ
 ؤ

ْ
ن

َ
ِبلى ؤ

ت ظىىبا ختى بلضاث ظجزوع،  ٍؼ ْؿُاِع بمًاعب، وبلضاث مى٣ُت وعقٟاهت جل٪ اإلامخضة مً بغاعي الٍٗؼ
َّل
الد

ت قماال  . واإلاٗمىعة، والخكان، والٗامٍغ

اعة لها ؾىت  ت ال٨بري في ؤو٫ ٍػ ٍؼ ًدمل ٖؼما  (م1936)ٞإ٢بل الكُش الُاَغ اهُاٍ بلى مى٣ُت الٍٗؼ

ت، وبًمان عاسخ، وفي ؤٖما٢ه ال ًٟخإ ًغجل في زكٕى وجًٕغ ٢ى٫ هللا  ْم ﴿ - : حٗالى - وخؼما في بعاصة ٢ٍى
ُ
خ
ْ
ى

ُ
٦

ِه 
َّل
 ِبالل

َ
ىن

ُ
ِمى

ْ
ا

ُ
ِغ َوج

َ
٨

ْ
ى
ُ ْ
ًِ اإلا

َٖ  
َ
ْجَهْىن

َ
ِٝ َوج ُغو ْٗ َ  ِباإلاْ

َ
ُمُغون

ْ
إ
َ
اِؽ ج

َّل
 ِللى

ْ
ِغَظذ

ْ
ز

ُ
ٍت ؤ مَّل

ُ
ْحَر ؤ

َ
(. 36) ﴾ ز

ُه ٖلى ٣ٖى٫ ؤ٢بل ًدمل في ًضًه مهباخا لُىحر ْالم الجهل
َ
ـِ ؤعدى ؾضول  اإلاُب٤ ٦مىِط امغت ال٣ِ

ا مً َظا الٓالم الضامـ ولٗله ًدضر حٛحرا في الىاؽ ذ ًٖ ٦ىاَلهم َٞغ ؛ ولُاّؾـ مىاعاث ٖلمُت لٗلها جٍؼ

ٗت هللا، وؾىت عؾىله  ِة – نلى هللا ٖلُه وؾلم – ؾلى٥ الىاؽ، ُُٞٗضَم بلى قَغ ولٗلهم ًغظٗىن بلى ظاصَّل

لتزمىن ب٣ى٫ هللا م، ٍو ٤ ال٣ٍى ْحِر - :حٗالى– الٍُغ
َ
ْحِهْم ٚ

َ
ل َٖ  

َ
ْمذ َٗ ْ

و
َ
ًَ ؤ ِظً

َّل
 ال

َ
٣َُِم ِنَغاٍ

َ
ْؿخ

ُ ْ
 اإلا

َ
َغاٍ ا الّهِ

َ
ِضه َْ  ﴿ا

 ﴾ 
َ
حن ِ

ّ
ال ًَّل  ال

َ
ْحِهْم َوال

َ
ل َٖ ىِب  ًُ ْ

ٛ
َ ْ
. (37)اإلا
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ت له بمى٣ُت وعقٟاهت ؾىت  ّؾـ الكُش الُاَغ اهُاٍ ؤو٫ ػاٍو
َ
مً ال٣غن اإلااض ي،  (م1936)ؤ

ى مً جالمُظٍ  س ي، وؤؾىض مهمت ٢ُاصتها للكُش مدمض الضو٧الي، َو وبالخدضًض في بلضة ظجزوع بىاخُت ؤوالص ؾَى

الىجباء، و٢ض جخلمظ ٖلى ًضًه، وها٫ ٢ؿُا واٞغا مً ٖلىم ال٣ٟه والٗباصاث، ومً مباصت اللٛت الٗغبُت، 

٤ الخ٤ وال٣ُحن، وجضٖى بلى جىخُض هللا الىاخض ال٣هاع  ت مىاعة جىحر صعب الباخشحن ًٖ ٍَغ وباجذ َظٍ الؼاٍو

ِخحن
َ
 . ال٣ىي اإلا

 ؤجباٖها ٖلى  الخ٣ىي والهالح، 
ّ

ت وكاٍ ملمىؽ في الضٖىة بلى هللا، ًٞال ًٖ خض و٧ان لهظٍ الؼاٍو

ُاصة مغياَم، ومؿاٖضة ٣ٞغائهم، ٦ما اقتهغ قُسها مدمض الضو٧الي ض في الضهُا، ومدبت الىاؽ، ٖو – والَؼ

م، – عخمه هللا  بالخ٣ىي، وؤلازالم، والهض١، والهالح، و٧ان مدل ز٣ت الىاؽ، ومؿخىصٕ ؤماهاتهم وؤؾغاَع

.   والؿاعي بجهضٍ وماله في عؤب نضٖهم وبنالح طاث بُجهم بالتي هي ؤ٢ىم 

ت  ت ال٨بري وؤّؾـ بها ػاٍو ٍؼ زم اهخ٣ل الكُش الُاَغ اهُاٍ بلى مضًىت اإلاٗمىعة، وهي مً مضن الٍٗؼ

ت ؤزغي ؾىت  اجه  (م1942)ِٖؿاٍو – عخمه هللا– مً ال٣غن اإلااض ي، وؤؾىض مكُستها للكُش بل٣اؾم وبٗض ٞو

اجه  الكُش ٖلي نالر الهالخي – عخمه هللا – اؾخلم قاوجها الكُش ؤبىٖاجكت ٦كحر، زم اؾخلمها بٗض ٞو

لى ٢ضع مً الخ٣ىي والهالح، وناخب ٧لمت – خٟٓه هللا - الغػ٣ٍي ى مً ؤُٖان وعقٟاهت ووظهائها، ٖو َو

. هاٞظة، وعؤي ؾضًض 

ت ٖلى  ت، وؤّؾـ َىا٥ ػاٍو وجىّظه الكُش الُاَغ اهُاٍ بلى مى٣ُت ؤوالص ُُٖت بًاخُت الٗامٍغ

– ومً ال٣اثمحن ٖلحها - عخمه هللا – وجغؤؽ مكُستها الكُش امدمض اإلاٛغبي (م1944)مىىا٫ الؿاب٣خحن ؾىت 

وماٞخئذ ٢اثمت جاصي صوعَا ختى حٗغيذ في آلاوهت ألازحرة - عخمه هللا - الكُش ؤخمض ؾالم الُٗىي - ؤًًا

. بلى الهضم مً ٢بل ظماٖاث صًيُت مدكضصة 

ت الخكان التي ؤؾؿها الكُش الٗغبي قُىب الظي  ومً الؼواًا التي جدب٘ الكُش الُاَغ اهُاٍ، ػاٍو

ى ٖلى ًضًه 
ّ
ى مً جالمُظ الكُش الُاَغ اهُاٍ خُض جل٣ ت الٛغبُت، َو ًيخمي ل٣بُلت ؤوالص بىخمحرة بالؼاٍو

م 
ّ
ظا الكُش بضوعٍ ٖل مباصت ال٣غاءة وال٨خابت، وما هي بال ؤقهغ مٗضوصة ختى ناع مً زحرة ال٣غاء وال٨خبت، َو

ضًه  . مباصت ال٣غاءة وال٨خابت لٛحر واخض مً ؤجباٖه ومٍغ

 بالكُش الٗغبي قُىب
ُ

ل٣اءاث ٖضًضة؛ ألهه ٧ان نض٣ًا – عخمه هللا – و٢ض ناصٝ ؤن الخ٣ُذ

ه- عخمه هللا - له٣ُا بجضي ٖبضهللا خبلىم
ُ
اجه، وؾمٗذ مىه بَغاء ياُٞا، - بٗضثٍظ – زم ناخبخ ختى ٞو
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غي في وظهه هىع ؤلاؾالم، وفي مٗاملخه زل٤  ٌكُض ُٞه بٗلم وخلم، وجىاي٘ الكُش الُاَغ اهُاٍ، ٍو

. – نلى هللا ٖلُه وؾلم – الغؾى٫ 

ضي الكُش الُاَغ اهُاٍ  ؤًًا و٧ان – عخمه هللا– ٦ما ؤن ظضي ٖبضهللا خبلىم ٧ان مً مٍغ

 في الىٟىؽ ج٣ىي هللا، ومدبت 
ّ

بض ُمئن ال٣لىب، ٍو ًغوي ٖىه خ٩اًاث، ٞحها مً الٗبر ما ًشلج الهضع، ٍو

. وط٦غ له ٚحر ٦غامت مً ٦غاماجه – نلى هللا ٖلُه وؾلم – عؾىله

ى  ت قٗبُت عاجٗت، َو م مً ٦ىن ظضي ٖبضهللا خبلىم مً ألامُحن، بال ؤهه ٧ان ًخمخ٘ بكاٍٖغ وبالٚغ

َِل٤َ ٖلُه ل٣ب 
ُ
ه بالكٗغ ختى ؤ ى ل٣ب ال ًُل٤ بال ٖلى اإلاّٟىَحن مً  (الُالب)مٗغوٝ بحن مٗانٍغ َو

ت  ٣ت الِٗؿاٍو صٞحن  (امدمض بً ِٖس ى)الكٗغاء الكٗبُحن، وله ؤقٗاع في مضح الكُش ألا٦بر ماؾـ الٍُغ

:  مضًىت ٞاؽ باإلاٛغب ألا٢ص ى؛ خُض ٣ًى٫ 

ا  َُّل ْب ل ْغ ٢غٍّ ًِ ْد ًَ ْه  ََ َض
ْ
ى
َ
ًْ ه ه      ِوٍ َِؿاوٍّ ِٖ ا٢ْل َوَعْص 

َ
 ه

ْ
ِضًم ِقُش

َ
ز

اعجه في بِخه، وصاومىا ٖلى طل٪، واجسظوا الُىم الشاوي مً  ضو الكُش الُاَغ اهُاٍ بٍؼ  التزم مٍغ

اجه  اعة ختى بٗض ٞو عخمه – ُٖض الُٟغ مً ٧ل ؾىت مىٖضا لها، واؾخمغوا ٖلى َظا اإلاىىا٫ مضاومحن ٖلى الٍؼ

.  – هللا 

ظ٦غ ابىه الكُش ٖبضالؿالم الُاَغ ؤهه ال ًغي في َاالء الؼواع بال ؤزىة له، بل ٌٗتز بمدبتهم،  ٍو

غي ٞحهم وظه ؤبُه، وؾحرجه الُٗغة  .  ٍو

ت ال٨بري  ٍؼ ضٍو في مى٣ُت الٍٗؼ ّٗضون – مً صون مبالٛت – وجالمُظ الكُش الُاَغ اهُاٍ ومٍغ ٌُ

ت الكُش زلُٟت ٞغط الخلِس ي ٍؼ م ًخىػٖىن في ؤعظاء مى٣ُت وعقٟاهت، ومجهم بالٍٗؼ – عخمه هللا– باإلائاث، َو

– عخمه هللا – والكُش ٖبضهللا ٖبضالؿالم خبلىم – عخمه هللا– والكُش ؤبىٚغاعة الٗماعي الٗبىصي

م – عخمه هللا – والكُش اإلاىهىعي مىهىع جيخىف حَر . ٚو

ت، ٞمجهم الكُش امدمض اإلاٛغبي الُٗىي  – والكُش ؤخمض ؾالم الُٗىي - عخمه هللا– ؤما بالٗامٍغ

اجكت ٦كحرول٠ُٟ مً ؤبىائهم وبني ٖمىمتهم، وؤما في اإلاٗمىعة، ٞمجهم - عخمه هللا – عخمه هللا  – الكُش ؤبٖى

ى ماػا٫ ٖلى ٢ُض الخُاة الكُش ٖلي نالر الهالخيو . ، َو

ول٠ُٟ مً ؤَل ظجزوع، ومً البلضاث اإلاجاوعة لها، – عخمه هللا– ؤما بججزوع ٞمجهم الكُش الضو٧الي

م ٦شحرون، ول٨ً في ُٚاب الخىز٤ُ وال٨خابت، ياٖذ ؤؾماء الٗضًض مجهم  . َو

:  عخالجه 
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 ؾاٞغ الكُش الُاَغ اهُاٍ بلى جىوـ َلبا للٗلم، وم٨ض بها ؾىىاث ٖضة، زم ؾاٞغ بلى اإلاٛغب 

ألا٢ص ى ؾحرا ٖلى ألا٢ضام في ؾُاخت صًيُت، ػاع زاللها الغمىػ الضًيُت مً ؤيغخت المخابت، والكهضاء، 

. جىوـ والجؼاثغ، واإلاٛغب : وألاولُاء، والهالخحن، واإلاؿاظض ؤلاؾالمُت الٗخ٣ُت في ٧ّل مً 

٤ البدغ ؾىت  بمخبت ٖضص مً  (م1964) زم ؾاٞغ بلى ألاعاض ي اإلا٣ضؾت ألصاء ٍٞغًت الدج ًٖ ٍَغ

ضًه وؤخبابه، و٧اهذ عخلت الدج مبخغى ٧ل اإلاؿلمحن وخلمهم اإلايكىص، ول٨ً َحهاث َحهاث - في جل٪ آلاوهت- مٍغ

 .!!

بىاٍئ 
َ
:  ؤ

لتزمىن  م ظمُٗا ٌؿل٨ىن مؿل٨ه في َلب الٗلم ٍو للكُش الُاَغ اهُاٍ زالزت ؤبىاء وؤعب٘ بىاث، َو

ٞاأل٦بر مدمىص الُاَغ اهُاٍ، مخدّهل – نلى هللا ٖلُه وؾلم– بؿحرجه في الضٖىة بلى هللا، ومدبت عؾىله 

في ٖلىم الجُىلىظُا، وؤما ألاوؾِ ٞهى ألاؾخاط ٖبضالؿالم  (ص٦خىعاٍ)ٖلى صعظت ؤلاظاػة الٗلمُت الض٣ُ٢ت 

ُل ألاو٫ مً اإلاٗلمحن ألاظالء، ؤما ألانٛغ، ٞهى هىعي  ى مً زبراء الخٗلُم، ومً الٖغ الُاَغ اهُاٍ، َو

ى  (اإلااظؿخحر)الُاَغ اهُاٍ ًدمل صعظت ؤلاظاػة الٗلمُت الٗالُت  عثِـ هُابت – آلان – في ال٣اهىن، َو

. بمضًىت َغابلـ 

اجه  : ٞو

مً عظب لُلت ؤلاؾغاء واإلاٗغاط  (22)في ًىم -  عخمه هللا–  جىفي الكُش الجلُل الُاَغ اهُاٍ 

ال،  (م27/10/1967)اإلاىا٤ٞ  ش مً ألاًام لُلت الجمٗت بٗض مٗاهاجه مً مغى لم ًمهله ٍَى ىا٤ٞ َظا الخاٍع ٍو

 ًَ ان بٗض نالة الجمٗت – عخمه هللا – وصٞ .  بم٣برة الىُاَاث بٍٛغ

اوي مَّل نالة الجىاػة ٖلُه الكُش الجلُل ٖلي الٍٛغ
َ
ى ظّض الكُش الض٦خىع الهاص١ - عخمه هللا– وؤ َو

اوي مٟتي الضًاع اللُبُت ؿب- آلان- الٍٛغ
َّل
اوي ابً ٖم الكُش الُاَغ اهُاٍ صاوي الي عخمهما - والكُش ٖلي الٍٛغ

ضًه - هللا بغخمخه الىاؾٗت  . وخًغ ظىاػجه مى٦ب مهُب وظم٘ ٟٚحر مً ؤخبابه، وؤ٢اعبه، وؤبىاثه، ومٍغ

ػاَضا في صهُاٍ لم ٣ًبل ٖلحها ًىما بك٠ٛ بل قهض - عخمه هللا – ل٣ض ٖاف الكُش الُاَغ اهُاٍ 

ضًه ل٣هغ هٟؿه و٦بذ قهىاتها، بل بهه ال ًغض ى  ت مٍغ
َ
ل ًْ َ

مٗانغوٍ ؤهه ٧ان ال ًإ٧ل مً الىالثم والٗؼاثم بال ٞ

. بال بال٣لُل الهّحن مً اإلاإ٧ل، واإلاكغب، واإلالبـ 

اهخ٣ل الكُش الُاَغ اهُاٍ بلى عخمت هللا جاع٧ا وعاءٍ ٖلما ًيخٟ٘ به، وجالمُظ  نالخحن ًضٖىن له 

﴾- : ؾبداهه – نباح مؿاء، ونض١ هللا الٗلي الُٗٓم خحن ٢ا٫ 
َ
ىن

ُ
اِمل َٗ ْ

َمِل ال ْٗ َُ لْ
َ
ا ٞ

َ
ظ ََ ِل 

ْ
ش (. 38)﴿إلِاِ
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هُىي مؿحرة ُٖاء الكُش الُاَغ اهُاٍ، ولىا ٞحها ؤؾىة خؿىت، ٞمهما َا٫ ٖمغ ؤلاوؿان ٞالبض 

ىِئا إلاً ؾاٞغ لغبه مدّمال بالؼاص، وزحر الؼاص الخ٣ىي، ٦ما ٢ا٫ هللا  - : ؾبداهه وحٗالى – مً الغخُل، َو

َباِب﴾
ْ
ل
َ ْ
وِلي ألا

ُ
ا ؤ ًَ ىِن 

ُ
٣

َّل
َىي َواج

ْ
٣

َّل
اِص الخ ْحَر الؼَّل

َ
ِةنَّل ز

َ
ُصوا ٞ َؼوَّل

َ
(. 39)﴿َوج

ني ؤو٢ً ٣ًُىا جاما ؤن َىا٥ ٢ضعا ٦بحرا مً اإلاٗلىماث 
ّ
اهتهذ جغظمت الكُش الُاَغ اهُاٍ، ول٨ى

وألازباع ماػالذ في َي ال٨خمان، لم ؤَخِض بلحها لٗضة ؤؾباب ؤَمها احؿإ الغ٢ٗت الجٛغاُٞت التي ٧اهذ 

اث والىزاث٤ التي  ماػا٫ ًدخٟٔ – عبما - مؿغخا ليكاٍ الكُش الُاَغ اهُاٍ، ًٞال ًٖ ُٚاب اإلاسَُى

ضًه  .  بها ؤخض ما مً مدبُه ومٍغ

ب ًإحي بالخبر ال٣ُحن، ٨ُٞك٠ ما ٧ان مؿخىعا مً ؤزباع َظٍ ... وبٗض  لٗل اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ

.  الصخهُت التي جغ٦ذ جغازا خاٞال باإلًشاع والخضخُاث 

 الخاجمت

ما، ٞخدبٗىاَما مىظ والصتهما ختى آزغ لخٓت في  ل٣ض َٟىا م٘ الكُسحن الجلُلحن ٖبر عخلتي ٖمَغ

ما خُشما طَبا، عانضًً مٗاملتهما وؤٖمالهما، و٢ض جى٢ٟىا ملُا ٖىض ؤَم مدُاث  خُاتهما، م٣خٟحن ؤزَغ

ما ومعجبحن ب٣ىة ٣ًُجهما وظغؤة خؼمهما  اتها، ومىضَكحن مً خؿً جضبحَر مؿحرتهما الٟاع٢ت مخإملحن مجٍغ

. اإلاخحن 

ُٗا مخِىا مً ال٣ُم الغوخُت  ومً زال٫ مخابٗخىا لهظًً الكُسحن الجلُلحن وظضها زُُا ٞع

جهما، ٞامتزظذ  والشىابذ الىَىُت ًجم٘ بُجهما؛ ألامغ الظي وّخض آعاءَما، وخّضص ؤَضاٞهما اؾخجابت لىضاء َو

ما مهُلخاث ت لِـ َظا : هٟؿاَما بمدبخه ختى اهمدذ مً ؤ٩ٞاَع ت، والاهتهاٍػ ألاهاهُت، وال٣بلُت والجهٍى

خه تهىن ٖلحهما عوخاَما ٢بل هٟاجؿهما  جهما وخٍغ . ٞدؿب بل في ؾبُل به٣اط َو

ت جامت، هابٗت مً  ىُت ظاصة في ٍٖٟى ومً الالٞذ للىٓغ ما اهٟغص به َظان الكُسان الجلُالن مً َو

غجحهما الى٣ُخحن الؿلُمخحن؛ ًٞال ًٖ ٦ىن عوخاَما ٧اهخا ؤؾحرحي يمحرحهما الخُحن؛ لظل٪ لم ًجض  ؾٍغ

الٟؿاص ٖىضَما مغحٗا، ولم ججض اإلادؿىبُت ٞحهما عواظا بال ما هضع، ٞىظضهاَما ُٖٟٟحن في مٗاملتهما، 

ى٦ُِاتهما 
ُ
٢ِهما، ظاصًً في ُؾل

َ
ال

ْ
ز

َ
ً ِفي ؤ . زّحًر

خه التي ٞاظإث الجمُ٘، ٞهى قاٖغ مً الُغاػ ألاو٫،  واهٟغص الكُش اللمىش ي ال٨مِص ي بكاٍٖغ

ذ ٖىه ٚباع اليؿُان وال٨خمان  ٌ له باخشا ًٍؼ ُّ م ؤن ٦شحرا مً قٍٗغ ماػا٫ في َي ال٨خمان، ولٗل هللا ٣ً وؤٖػ

 .

م ؤن جغار الكُش الُاَغ اهُاٍ الضٖىي الهىفي ماػا٫ مُمىعا، ولٗل ٢اصم ألاًام  ٦ما ؤهني ؤٖػ

.   ًإحي بمً ٢ض ٨ًك٠ ما ٧ان مؿخىعا مىه 
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  .244م– معجم البلضان – ًىٓغ الُاَغ الؼاوي  -2

  .82ًىٓغ اإلاهضع الؿاب٤ هٟؿه، م -3
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ش مُالصٍ مً اإلاسُىٍ الظي ػوصوي به خُٟضٍ ألاؾخاط الٟايل ٖبضالل٠ُُ مدمض  -6 ه٣لذ جاٍع
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ُٟت مسجل ٖام ٧لُت الُب  ى ٌكٛل آلان ْو الٟايل ألاؾخاط ٖبضالل٠ُُ مدمض اللمىش ي، َو

ان   .البكغي بجامٗت ٍٚغ

  .122: الخىبت، آلاًت : ؾىعة  -9

  .215م– ؤٖالم لُبُا – الُاَغ الؼاوي  -10

 . 39،م2ط- م٘ الىاؽ– الُاَغ الُاَغ الىٗاؽ -11

 . 39،م2اإلاهضع الؿاب٤ هٟؿه، ط-12    

 . 40، م2اإلاهضع الؿاب٤ هٟؿه، ط- 13    

 . 180، م2اإلاهضع الؿاب٤ هٟؿه،ط-14    

 . 40، م2اإلاهضع الؿاب٤ هٟؿه،ط-15    

. َظٍ اإلاٗلىمت مى٣ىلت مً اإلاظ٦غة التي ػوصوي بها خُٟضٍ الٟايل ٖبضالل٠ُُ مدمض اللمىش ي - 16    

ا مً ؤوعا١ الكُش اللمىش ي الخانت التي ػوصوي بها     -17     ه٣لذ َظٍ الٗباعة بدظاٞحَر

.   خُٟضٍ الٟايل ٖبضالل٠ُُ مدمض اللمىش ي 

.  233-223،م208-204،م101-98ًىٓغ مجلت اإلااجمغ ألاصبي الضولي، م -18   

 . 446،م4ط- الجام٘ ال٨بحر - مدمض بً ِٖس ى الترمظي- 19   

بي  - 20    ًله – ٖمغ ًىؾ٠ ال٣َغ . 75،م1ط– ظام٘ بُان الٗلم ٞو
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ُٟخه : ٢غقحن -22    ٧لمت ٌؿخٗملها اللُبُىن ب٨ثرة لل٨ىاًت ًٖ الثروة الُاثلت التي ٨ًدؿبها الصخو مً ْو

. ؾىاء ؤ٧ان طل٪ بالخال٫ ؤم بٛحٍر 
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ظم٘ ٢هُهت وهي شجغة جىبذ : ال٣هُو  (به٪ لٗالم بمىابذ لب٣هُو): ٣ًا٫ : مىابذ ال٣هُو - 25  
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الم – زحرالضًً الؼع٦لي  – 26    . 136،م1ط– ألٖا

لم ؤجم٨ً مً ٢غاءة َظا البِذ؛ ألن الهىعة اإلايؿىزت ٚحر واضخت، وجغصصث ٖلى اإلاغ٦ؼ الىَني - 27  

إل ٖلى اليسخت ألانلُت مً صخُٟت الغ٢ُب الٗخُض ول٨ً  سُت مً ؤظل الَا للمدٟىْاث والضعاؾاث الخاٍع

. ٧ل اإلاداوالث باءث بالٟكل 

، مدمض الؼبُضي : ًٟغي - 28   ظ ما حٗؼم ٖلُه وج٣ّضٍع
ّ
. ٞغي : ماصة - جاط الٗغو مً ظىاَغ ال٣امىؽ– جىٟ

. لم ؤجم٨ً مً ٢غاءة ب٣ُت البِذ الكٗغي؛ ألن الهىعة اإلايؿىزت ٚحر واضخت - 29  

اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باإلاغخىم ؤخمض اللمىش ي ػوصوي بها خُٟض الكُش اللمىش ي الٟايل ٖبضالل٠ُُ - 30  

. مدمض اللمىش ي 

ان، ًىٓغ الُاَغ الؼاوي : الؿ٣ا٠ً -31   . 192م- معجم البلضان اللُبُت– بلض بٍٛغ

ان، ًىٓغ اإلاهضع الؿاب٤ هٟؿه، م: ٦مىن - 32    . 293بلض بٍٛغ

جغظمت الكُش الُاَغ اهُاٍ ه٣ال ًٖ ابىه الٟايل ألاؾخاط ٖبضالؿالم الُاَغ اهُاٍ ٖىض - 33  

التي جىاولذ جغظمت واُٞت لىالضٍ الكُش الُاَغ  (مؿحرة ُٖاء)اؾخًاٞخه في خل٣ت زانت مً بغهامج 

ش  ت ال٨بري اإلاؿمىٖت بخاٍع ٍؼ . م 13/5/2013:اهُاٍ، وؤطٌٗذ َظٍ الخل٣ت بةطاٖت الٍٗؼ

اٖت بً ٖبضاإلاىظع ألاههاعي مً ؤصخاب الغؾى٫ : ؤبىلبابت - 34   وله مٗه – نلى هللا ٖلُه وؾلم – َى ٞع

ت المخابت – ٢هت ؤهؼ٫ هللا ٞحها آًاث بِىاث، ًىٓغ ؤبىالخؿً ٖلي بً ألازحر  – ؤؾض الٛابت في مٗٞغ

 . 260،م6ط

 . 204،م1ط– عخلت ابً بُىَت – مدمض بً ٖبضهللا بً بُىَت - 35  

 . 10: آ٫ ٖمغان، آلاًت : ؾىعة - 36  

 . 7-5: الٟاجدت، آلاًاث : ؾىعة  - 37  

 . 61: الهاٞاث، آلاًت : ؾىعة - 38  

 . 196: الب٣غة، آلاًت : ؾىعة - 39  

: اإلاهاصع واإلاغاظ٘ 

م ٖلى عواًت ٢الىن ًٖ هاٞ٘ : ؤوال  . ال٣غآن ال٨ٍغ
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: ال٨خب واإلاهىٟاث : زاهُا 

ت المخابت–  ؤبىالخؿً ٖلي بً ألازحر  -1 اص٫ : جد٤ُ٣ - ؤؾض الٛابت في مٗٞغ ٖلي مدمض مٗىى، ٖو

 .م 1994/َــ1415ؤخمض ٖبضاإلاىظىص، صاع ال٨خب الٗلمُت ؾىت

الم– زحرالضًً الؼع٦لي  -2  .م2002، صاع الٗلم للمالًحن ؾىت15ٍ- ألٖا

خمضي بً ٖبضالخمُض الؿلٟي، م٨خبت الٗلىم والخ٨م، : جد٤ُ٣ - اإلاعجم ال٨بحر- ؾلُمان الُبراوي -3

 .م 1983/َـ1404اإلاىنل الٗغا١ ؾىت 

 .م 2003، صاع اإلاضاع ؤلاؾالمي، بحروث لبىان ؾىت3ٍ- ؤٖالم لُبُا– الُاَغ ؤخمض الؼاوي  -4

 .م 1968/َـ1388م٨خبت الىىع، َغابلـ لُبُا ؾىت– معجم البلضان اللُبُت - الُاَغ ؤخمض الؼاوي  -5

سُت - م٘ الىاؽ– الُاَغ الُاَغ الىٗاؽ  -6 ميكىعاث اإلاغ٦ؼ الىَني للمدٟىْاث والضعاؾاث الخاٍع

 .م 2009ؾىت 

بي  -7 ًله – ٖمغ بً ًىؾ٠ ال٣َغ ؤبىٖبضالغخمً ٞىاػ ؤخمض ػمغلي، : جد٤ُ٣ – ظام٘ بُان الٗلم ٞو

ان، صاع ابً خؼم ؾىت   .م 2003/َـ1424ماؾؿت الٍغ

ً، : جد٤ُ٣ –جاط الٗغوؽ مً ظىاَغ ال٣امىؽ – مدمض الؼبُضي  -8 ٖبضالؿخاع ؤخمض ٞغاط وآزٍغ

ذ ؾىت   .م 1965وػاعة ؤلاعقاص ال٨ٍى

:  ٖبضالهاصي الخاػي الىاقغ .ص: جد٤ُ٣ – عخلت ابً بُىَت – مدمض بً ٖبضهللا بً بُىَت  -9

 .م 1996: مً ًىهُه15/ َــ1417:  مً مدغم 28ؤ٧اصًمُت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت، الغباٍ، 

بكاع ٖىاص مٗغوٝ، صاع الٗغب بحروث لبىان : جد٤ُ٣ – الجام٘ ال٨بحر – مدمض بً ِٖس ى الترمظي -10

 .م 1998ؾىت

: المخ٠ واإلاجالث الٗلمُت : زالشا 

ش : صخُٟت الغ٢ُب الٗخُض لهاخبها - 11  .م 1932مدمىص هضًم بً مىس ى، الهاصعة بُغابلـ لُبُا بخاٍع

صوع ألاصب في صٖم  )مجلت اإلااجمغ ألاصبي الضولي اإلاى٣ٗض ب٩لُت آلاصاب بجامٗت الجبل الٛغبي بمؿّمى - 12

غ)وجدذ قٗاع  (الشىاع  .م 16:14/10/2012في الٟترة ( وهج ألاصب في ٖىامل الخدٍغ

: الغواًاث الكٟهُت اإلاى٣ىلت ًٖ الكهىص اإلاىزى٢حن : عابٗا 
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ش والضٍ في خل٣ت مً بغهامج-13 الظي  (مؿحرة ُٖاء)ٖبضالؿالم الُاَغ اهُاٍ ؤصلى بكهاصجه ًٖ جاٍع

ش  ت ال٨بري اإلاؿمىٖت بخاٍع ٍؼ م، وألاؾخاط ٖبضالؿالم الُاَغ اهُاٍ 13/5/2013:ؤطٌ٘ بةطاٖت الٍٗؼ

ان  ُٟت مٟدل جغبىي ب٣ُإ الخٗلُم الٗام بٍٛغ  .ٌكٛل آلان ْو

اث خُاة ظضٍ -14 ٖبضالل٠ُُ اللمىش ي الظي ػوصوي بمسُىٍ م٨خىب بسِ ًضٍ، ٌؿغص ُٞه مجٍغ

٣ا بهىع ٢ُمت، جغنض مؿحرة ُٖاثه في مكىاع خُاجه اإلاٟٗمت بالٗمل  الكُش اللمىش ي ال٨مِص ي مٞغ

ُٟت مسجل ٖام  الضئوب، واليكاٍ اإلاخجضص، وألاؾخاط ٖبضالل٠ُُ مدمض اللمىش ي ٌكٛل آلان ْو

 . ب٩لُت الُب البكغي بجامٗت الجبل الٛغبي 
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بم يعبجلتهب يف اإللتصبد انهُبٍ
ُ
شكهت انبطبنت وس

ُ
 ي

 يع دساست حتهُهُت ألهى املتغرياث اإللتصبدَت راث انصهت
نالح الضًً ؤهبُه ظمٗت.ص  

 ٧لُت اإلاداؾبت

:  اإلا٣ضمت

    بن مىيٕى البُالت ًدٓى بةَخمام متزاًض مً ٢ِبل ٧ل ب٢خهاصًاث الضو٫ اإلاخ٣ضمت والىامُت ٖلى خض 

م مً بزخالٝ وا٢٘ البُالت بحن الضو٫ بال ؤهه هجض في الضو٫ الىامُت بعجٟإ مٗض٫  لى الٚغ ؾىاء ، ٖو

ٗض ؤخض زهاثو ب٢خهاصًاتها ، في خحن ٣ًل مٗض٫ البُالت في ب٢خهاصًاث الضو٫ اإلاخ٣ضمت  ٌُ . البُالت 

ٗض طل٪ مً ؤَم ألاَضاٝ  ٌُ      والجمُ٘ ٌؿعى بلى الخ٣لُل مً مٗض٫ البُالت و٦شحر مً ألاخُان 

ٗؼي طل٪ بلى آلازاع  ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت والؿُاؾُت للمسُُحن ووايعي الؿُاؾت ؤلا٢خهاصًت ، وَُ

خباع ٖىض وي٘  ؤلا٢خهاصًت والؿُاؾُت وؤلاظخماُٖت للبُالت والتي حؿخىظب يغوعة ؤزظَا في ؤلٖا

ت  . الخُِ والبرامج الخىمٍى

م مً طل٪ ٌٗخبر َضٝ الخض مً البُالت مً ألاَضاٝ اإلا٣ٗضة ، خُض ؤلاؾخسضام ال٩امل  لى الٚغ     ٖو

ل٩ل ؤٞغاص ال٣ىي الٗاملت ٌٗخبر وي٘ مشالي بُٗض اإلاىا٫، ولظل٪ ًالخٔ البض مً وظىص وؿبت مً البُالت 

ظا وا٢٘ ٦شحر مً . بال ؤن اعجٟاٖها بك٩ل ٦بحر ًترجب ٖلُه ٖضة آزاع ب٢خهاصًت وؾُاؾُت وبظخماُٖت  َو

ض ًٖ مٗض٫ الىمى في الىاجج ال٣ىمي مما ٌؿهم  الضو٫ الىامُت ، خُض ًغجٟ٘ مٗض٫ البُالت بما ًٍؼ

ا  . بك٩ل مباقغ في جٟا٢م اإلاك٩لت وجؼاًض آزاَع

 ٖلى بزٟا١ الضولت في جُب٤ُ الؿُاؾاث ؤلا٢خهاصًت الىاجخت التي 
ً
     ٦ما ٌٗخبر وظىص البُالت ماقغا

ا ويُاٖها  ت والٗمل ٖلى ٖضم َضَع . مً قإجها حٗمل ٖلى ؤلاؾخٟاصة مً اإلاىاعص البكٍغ

ًٗالث التي جىاظه وايعي الؿُاؾت 
ُ
ٗض مك٩لت البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي مً ؤبغػ اإلا

ُ
    وح

ت ، وجؼصاص خضة جل٪ اإلاك٩لت باجساطَا مٗضالث مخهاٖضة وهدُجت لآلزاع  ؤلا٢خهاصًت والبرامج الخىمٍى

 بضعاؾت وا٢٘ 
ً
ض مً ؤَمُت َظٍ الىع٢ت البدشُت التي ؤُٖذ بَخماما اإلاترجبت ٖلى طل٪ الىا٢٘ مما ًٍؼ

 بلى طل٪ ًخُلب ج٣ؿُم َظٍ الىع٢ت بلى 
ً
البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي وؤؾبابها وُؾبل مٗالجتها، وونىال

:-  اإلاباخض الخالُت 

. مٟهىم البُالت وؤهىاٖها :-  اإلابدض ألاو٫    

. ؤؾباب البُالت في الا٢خهاص اللُبي:- اإلابدض الشاوي      
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. صعاؾت جدلُلُت ألَم اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت طاث الهلت بالبُلت في ؤلا٢خهاص اللُبي  :-     اإلابدض الشالض 

 حجم الؿ٩ان  3-1        

 ؤلاهٟا١ الٗام 3-2        

. آزاع البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي وُؾبل مٗالجتها:-      اإلابدض الغاب٘

:-    اإلاك٩لت البدشُت 

    مً زهاثو ؤلا٢خهاص اللُبي الىضعة اليؿبُت لٗىهغ الٗمل ألامغ الظي صٞ٘ بمخسظي الؿُاؾاث بلى 

 لؿض بخخُاظاث ؾى١ الٗمل 
ً
 م٣بىال

ً
ٗض ؤمغا ٌُ ى  الخىظه بلى الخىؾ٘ في بؾخسضام الٗمالت ألاظىبُت ، َو

لت    )اللُبي ،بال ؤهه وبٗض مغوع ٞترة ػمىُت ٍَى
ً
ض ًٖ ؤعبٗحن ٖاما جبحن وظىص مخىا٢ًاث في ؤلا٢خهاص  (جٍؼ

اللُبي ، مجها هضعة ٖىهغ الٗمل اإلادلي والخىؾ٘ في بؾخسضام الٗمالت ألاظىبُت وفي هٟـ الى٢ذ جؼاًض 

: مٗض٫ البُالت ، مً َىا ًبرػ ؾاا٫ اإلاك٩لت البدشُت 

    ما هي ؤؾباب جٟا٢م ْاَغة  البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي وما وا٢٘ اإلاخٛحراث ؤلا٢خهاصًت اإلاازغة ٞحها ؟ 

:- ٞغيُاث الضعاؾت 

. همى الؿ٩ان في ؤلا٢خهاص اللُبي ٌؿاَم في جٟا٢م مك٩لت البُالت  -1

 . ي٠ٗ آزغ ؤلاهٟا١ الٗام في ؤلا٢خهاص اللُبي ٖلى حجم البُالت  -2

 ؾُاؾاث وجىظهاث الضولت ال جخ٤ٟ م٘ الؿُاؾاث الهاصٞت للخض مً ْاَغة البُالت و ؤلاؾخٟاصة  -3

 .مً الٗىهغ البكغي 

:-  ؤَمُت الضعاؾت 

    جبرػ ؤَمُت البدض مً ؤَمُت مٗالجت ْاَغة البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي والٗمل ٖلى ؤلاؾخٟاصة مً 

ا ، بياٞت بلى الى٢ىٝ ٖلى ؤؾباب البُالت وُؾبل مٗالجتها ، مما ًدُذ اإلاجا٫  ت صون َضَع اإلاىاعص البكٍغ

ا ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت  إلاخسظي الؿُاؾاث ؤلا٢خهاصًت ٖلى بجبإ الُؿبل للخض مً ْاَغة البُالت وآزاَع

. والؿُاؾُت 

ت ، خُض صعاؾت َظا اإلاىيٕى        ٦ما جبرػ ؤَمُت البدض مً ؤَمُت اإلاىعص البكغي في الٗملُت الخىمٍى

ؿهم بك٩ل مباقغ في بٖضاص ٧اٞت الخُىاث التي مً قإجها ؤن حٗمل ٖلى ؤلاؾخسضام ألامشل للٗىهغ  ٌُ

. البكغي في الٗملُت ؤلاهخاظُت 

:-  ؤَـضاٝ الضعاؾت

.  بُان وا٢٘ ْاَغة البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي  -1

 .وُؾبل مٗالجتها. جدضًض ؤبغػ ؤؾباب البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي -2

 . جدلُل اإلاخٛحراث ؤلا٢خهاصًت طاث الهلت بالبُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي -3
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ا الؿلبُت -4      ضم جٟا٢مها وج٣لُل ؤزاَع بؾهام َظٍ الضعاؾت في ج٣ضًم اإلا٣ترخاث للخض مً ْاَغة البُالت ٖو

. ٖلى ؤلا٢خهاص الىَني 

ت لىا٢٘ البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي ، - 5      م مً صعاًت الباخض بصّخت البُاهاث والضعاؾاث الىٍٓغ ٖلى الٚغ

دُذ لهم  ًُ بال ؤن الباخض ظٗل ؤخض ؤَضاٝ َظٍ الضعاؾت ٞخذ ؤٞا١ مؿخ٣بلُت للباخشحن واإلاخسههحن بما 

صجٗهم ٖلى اإلاؿاَمت في صعاؾت ْاَغة البُالت بما ًسضم ؤلا٢خهاص الىَني .  َو

:- هُـا١ البدض

     جىدهغ الضعاؾت في جدلُل وا٢٘ البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي ، م٘ التر٦حز ٖلى ؤَم اإلاخٛحراث ؤلا٢خهاصًت 

غ البُاهاث الالػمت   . طاث الٗال٢ت بالبُالت ، وطل٪ زال٫ ٞترة ػمىُت جد٨مها مضي جٞى

:- مىهجُت الضعاؾت 

ا وللىنى٫ بلى الىخاثج التي جى٢ٗها الباخض ، ومً ؤظل بزخباع       لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الضعاؾت التي جم ط٦َغ

خماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي في جدلُل البُاهاث اإلاخٗل٣ت بالبُالت  ٞغيُاث الضعاؾت وبزباتها جُلب ٧ل طل٪ ؤلٖا

دُذ  ًُ ت واإلاخىؾُت ، مما   ٖلى مٗضالث الىمى الؿىٍى
ً
واإلاخٛحراث طاث الهلت بها في ؤلا٢خهاص اللُبي ، بٖخماصا

 .صعاؾت وا٢٘ مك٩لت البُالت بىيىح وج٣ضًم الخلى٫ اإلا٣ترخت إلاٗالجتها في ؤلا٢خهاص الىَني 

مٟهىم البُالت وؤهىاٖها  :- اإلابدض ألاو٫ 

 Concept The Unemployment:   مٟهىم البُالت 1-1

ّٗغٝ البٌٗ  ٌُ ٠ بالٗاَلحن ًٖ الٗمل،  خُض      للخّٗغٝ ٖلى مٟهىمها بك٩ل واضر ًخُلب الخٍٗغ

 :- (1)الٗاَلحن ٖلى الىدى الخالي 

الخٔ ؤن .     الٗاَلىن ًٖ الٗمل َم ألاشخام الظًً ٧اهىا ٌٗملىن ول٨جهم حُٗلىا و٢ذ الخهغ  ٍو

٠ ٢ض ع٦ؼ ٖلى الٗاَلحن في ؾى١ الٗمل بِىما لم حهخم بالٗاَلحن الجضص الظًً ًضزلىن بلى  َظا الخٍٗغ

م في ؾً الٗمل .  ؾى١ الٗمل َو

بىن في الٗمل بال ؤجهم ال ًجضون ٞغنت      ٦ما ٌٗخبر البٌٗ ؤن الٗاَلحن ًٖ الٗمل َم الظًً ًٚغ

ٖمل ، ٦ما ٌٗخ٣ض بٌٗ ؤلا٢خهاصًىن ؤن الٗاَلحن ًٖ الٗمل َم ألاٞغاص ال٣ـاصعون والغاٚبىن في 

ٗض ؤ٦ثر  ٌُ  ٠ الخٔ ؤن َظا الخٍٗغ الٗمل ول٨جهم لم ًخم٨ىىا مً الخهى٫ ٖلى ٞغنت ٖمل مىاؾبت ، ٍو

بت و ؤلاؾخٗضاص للٗمل ٦مدضصاث ؤؾاؾُت  . ص٢ت ٦ىدُجت إلٖخماصٍ ٖلى ال٣ضعة والٚغ

٧ل مً َى ٢اصع ٖلى الٗمل " ٦ما ججضع ؤلاقاعة ، بلى ؤن مىٓمت الٗمل الضولُت حّٗغٝ الٗاَل بإهه 

٣بله ٖىض مؿخىي ألاظغ الؿاثـض ول٨ـً صون ظضوي  بدض ٖىه  ٍو  . (1)"وعاٚب ُٞه ، ٍو

غ ُٞه زالر مٗاًحر وهي ٖلى الىدى    الخالي   البض ؤن جخٞى
ً
: - (3)    ول٩ي ٌٗض الٟغص ٖاَال
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م ؾً الٗمل . …ؤن ٨ًىن الٟغص بضون ٖمل -1 وفي َظا اإلاُٗاع ًضزل ألاٞغاص الظًً جؼاوظذ ؤٖماَع

. ول٨جهم ال ٌٗملىن ختى لخؿابهم الخام

 للٗمل -2
ً
 للٗمل .  …ؤن ٨ًىن الٟغص مؿخٗضا

ً
 ٖلى الٗمل ومؿخٗضا

ً
وفي َظا اإلاُٗاع ًضزل ٧ل ٞغص ٢اصعا

ضون  ؿدبٗض مً طل٪ ألاٞغاص الباخشىن وال٣اصعون ٖلى الٗمل ول٨جهم ًٍغ ٖىض مؿخىي الضزل الؿاثض  َو

. مماعؾخه في اإلاؿخ٣بل مشل الُالب الظي ًبدض ًٖ الٗمل لل٣ُام به بٗض جسغظه 

 ًٖ الٗمل -3
ً
وو٤ٞ َظا اإلاُٗاع البض ؤن ًخسظ الٟغص زُىاث ظاصة ٌؿعى مً . …ؤن ٨ًىن الٟغص باخشا

وعائها الخهى٫ ٖلى ٞغنت ٖمل مشل الدسجُل بم٩اجب ؤلاؾخسضام لل٣ىي الٗاملت ووكغ بٖالهاث 

ُٟت  .  البدض ًٖ ْو

ً ٖلُه والغاٚبحن  ّٗغٝ البُالت ٖلى ؤجها حكمل ٧ل ألاٞغاص في ؾً الٗمل ال٣اصٍع
ُ
    وبالخالي ًم٨ً ؤن ح

 
ً
. ُٞه ول٨جهم ال ًجضون ٖمال

 ًخمشل في 
ً
٠ البُالت اإلاخ٤ٟ ٖلُه صولُا وظىص ؤشخام في مجخم٘ مٗحن "       والجضًغ بالظ٦غ ؤن حٍٗغ

لحن له  ً ٖلى الٗمل ، ومَا  وعاٚبحن ُٞه وباخشحن ٖىه ومىا٣ٞحن – بالىٕى واإلاؿخىي اإلاُلىبحن –٢اصٍع

. (1)"ٖلى الىلىط ُٞه في ْل ألاظىع الؿاثضة ، وال ًجضوهه زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت 

:   ؤهىإ البُالت وؤؾبابها 1-2

     بن البُالت وبك٩ل ٖام جغظ٘ بلى بزخال٫ الخىاػن بحن الٗغى مً ال٣ىي الٗاملت والُلب ٖلحها ، 

م وظىص الخىاػن بحن الٗغى مً ال٣ىي الٗاملت   بُالت الخىاػن وهي التي جدضر ٚع
ً
٦ما جىظض ؤًًا

 :-(3) و٢ض ٢ّؿم ؤلا٢خهاصًىن البُالت بلى ٖضة ؤهىإ مً ؤبغػَا ما ًلي(2 )والُلب ٖلحها

 frictional Unemployment :البُالت ؤلاخخ٩ا٦ُت - 1

اث٠ ٦ىدُجت لٗضم      ًغظ٘ وظىص َظٍ البُالت بلى الى٢ذ الظي ٌؿخٛغ٢ه الّٗما٫ في البدض ًٖ ْو

غ اإلاٗلىماث بالهىعة اإلاشلى ًٖ الىْاث٠ الكاٚغة  . جٞى

وبٗباعة ؤزغي هدُجت للُبُٗت الخغ٦ُت لؿى١ الٗمل بط ؤهه في ٧ل ألاو٢اث ٨ًىن َىا٥ ؤٞغاص زاعظحن 

غ اإلاٗلىماث بسهاثو الباخشحن ًٖ  مً ؾى١ الٗمل وؤٞغاص صازلحن لؿى١ الٗمل وهدُجت لٗضم جٞى

اث٠ في الى٢ذ  ٖمل وبإما٦ً الىْاث٠ الكاٚغة، وبالخالي ًخإزغ الباخشىن ًٖ ٖمل في الخهى٫ ٖلى ْو

ما٫ الخهى٫ ٖلى الٗمالت إلخاللها مدل اإلاخ٣اٖضًً لضحهم ؤو ؤقٛا٫  الظي ًداو٫ ُٞه ؤصخاب ألٖا

.  (1)الىْاث٠ اإلاؿخدضزت هدُجت جىؾ٘ ميكأتهم
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وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن مؿخىي البُالت ؤلاخخ٩ا٦ُت ًخدضص بمضي جض٤ٞ ألاٞغاص مً وبلى  ؾى١ الٗمل ، 

ومضي خهىلهم ٖلى ٞغم ٖمل وبالخالي ًالخٔ لخسٌُٟ ٞترة البدض جلجإ الضو٫ بلى ٞخذ م٩اجب 

حر اإلاٗلىماث ًٖ الباخشحن والىْاث٠ الكاٚغة  . ؤلاؾخسضام لل٣ىي الٗاملت التي مً مهامها جٞى

  Structural  Unemployment:البُالت اله٩ُلُت - 2

بؿبب حٛحراث ٩َُلُت جدضر في ؤلا٢خهاص ال٣ىمي ، وجاصي بلى  بًجاص خالت "    وهي البُالت اإلاغجبُت 

الث وزبراث الّٗما٫ اإلاخُٗلحن والغاٚبحن في الٗمل  ٖضم الخىا٤ٞ بحن ٞغم الخى٠ْ اإلاخاخت ومَا

ى ما ٌكحر بلى ؤلازخال٫ بحن هىُٖت الّٗما٫  اإلاٗغويت وهىُٖت الُلب ٖلى (2 )"والباخشحن ٖىه   ، َو

الّٗما٫، ٦ىدُجت لالهخ٣ا٫ مً ًٞ بهخاجي بلى ًٞ بهخاجي خضًض ٌٗخمض ٖلى بؾخسضام آلاالث واإلاٗضاث 

وألاظهؼة اإلاخُىعة مما ًيخج ٖىه بُالت ظؼء مً الٗاملحن ، وبالخالي ًالخٔ ؤهه ًم٨ً ؤن ًدض مجها مً 

٤ُ بحن هىُٖت الٗمالت اإلاٗغويت وهىُٖت الُلب ٖلحها  ب للخٞى . زال٫ بغامج الخٗلُم والخضٍع

 Cyclical Unemployment: البُالت الضوعٍت -  3

    وهي اإلاغجبُت بالضوعاث ؤلا٢خهاصًت ، بط ؤجها جدضر هدُجت للخ٣لباث ؤلا٢خهاصًت التي ًمغ بها 

ؤلا٢خهاص ، ٨ٞما َى مٗغوٝ ٖىضما ٨ًىن ؤلا٢خهاص في خالت ال٨ؿاص ٞةن طل٪ ٌٗني بهسٟاى ؤلاؾدشماع 

وبهسٟاى الُلب ٖلى اإلاىخجاث والخضماث مما ًاصي بلى بهسٟاى ؤلاهخاط  ، الظي بضوعٍ ًاصي بلى 

بهسٟاى الُلب ٖلى ٖىانغ ؤلاهخاط  مجها ٖىهغ الٗمل مما ًترجب ٖلى مغخلت ال٨ؿاص ْهىع َظٍ 

اصة  البُالت ، وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه للخض مً َظٍ البُالت ًخاح للضولت بجساط ٖضة ؾُاؾاث مجها ٍػ

ض مً ؤلاؾدشماع الظي بضوعٍ  بي اإلاغجبِ بالىْاث٠ مما ًٍؼ ٟاء الًٍغ ؤلاهٟا١ وجسٌُٟ الًغاثب وؤلٖا

ًيكِ الُلب ٖلى الٗمل ،٦ما ٌٗمل ؤلا٢خهاصًىن ٖلى ٖضم ْهىع َظا الىٕى مً البُالت ؤو الخ٣لُل 

اث مالثمت لليكاٍ  اث ؤلاهخاط وجد٤ُ٣ مؿخٍى مً خضجه وطل٪ باإلاداٞٓت ٖلى ٖضم جضوي مؿخٍى

 . (1)ؤلا٢خهاصي

 Seasonal Unemployment: البُالت اإلاىؾمُت - 4

بط ؤهه في مىؾم .     وجغظ٘ َظٍ البُالت باألؾاؽ بلى ٖضم بؾخ٣غاع الُلب ٖلى الًٗما٫ زال٫ اإلاىاؾم

لى ؾبُل اإلاشا٫  مٗحن ًؼصاص الُلب ٖلى هٕى مٗحن مً الٗمالت بِىما َظا الُلب ًىٗضم في مىؾم ؤزغ ٖو

ال للخهغ ، الُلب ٖلى الٗمالت في مىؾم الخهاص ، خُض ٖىضما ًيخهي مىؾم الخهاص ٨ًىن الُلب 

 للهٟغ ، مما ًيخج ًٖ طل٪ بُالت مىؾمُت  بط ؤجها جب٣ى جيخٓغ 
ً
ا ٖلى َظٍ الىىُٖت مً الٗمالت مؿاٍو

. َظٍ الٗمالت ختى ٖىصة اإلاىؾم اإلاٗحن 

ٗت - 5
ّ
 Disguised Unemployment:(2)البُالت اإلا٣ى
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ا بط ٨ًىن ألاٞغاص  تها بالخالي ال ًم٨ً خهَغ ت ؤي ال ًم٨ً مٗٞغ     وهي ٖباعة ًٖ بُالت ٚحر م٨كٞى

مىظىصون ومكاع٦ىن في الٗملُت ؤلاهخاظُت بال ؤجهم ال ًًُٟىن لئلهخاط  ؤي ؤن بهخاظُتهم الخضًت مخضهُت 

 
ً
 ج٩اص ج٨ىن نٟغا

ً
 ، ؤي وظىصَم ؤو ٖضمه ال ًازغ ٖلى ؤلاهخاط وحٗخبر َظٍ البُالت مً ؤبغػ ألاهىإ (3)ظضا

هٗب ٖالظها ، بط ٌكاع٥ ألاٞغاص في ؤلاهخاط و   في الضو٫ الىامُت وهي ٚحر واضخت ٍو
ً
ا بهدكاعا وؤ٦ثَر

ى ما ٣ًلل مً  (الضزل  )ًخدهلىن ٖلى ٖاثض  ول٨ً في الىا٢٘ صون ؤن ٌؿاَمىا في الٗملُت ؤلاهخاظُت َو

. صوع ال٣ىي الٗاملت في جد٤ُ٣ الخُىع ؤلا٢خهاصي وؤلاظخماعي  

دت مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ ؤو ظؼء مً ال٣ىي الٗاملت يمً البُالت اإلا٣ىٗت  والجضًغ بالظ٦غ ؤن وظىص قٍغ

اصة  بُٗت الٗال٢اث ؤلاظخماُٖت اللظًً ًاصًان بلى ٍػ  بلى جسل٠ ماؾؿاث الضولت َو
ً
ٌٗىص ؤؾاؾا

ؤلاؾخسضام للٗىهغ البكغي في ق٩ل حُٗحن عؾمي في ماؾؿاث الضولت صون خاظت الٗملُت ؤلاهخاظُت 

ٌدمل الضولت صٞ٘ اإلا٣ابل  ًُ ى ما  اصة ؤلاهخاط  (ألاظىع واإلاغجباث  )لظل٪ ، َو . لؤلٞغاص صون ؤن ٌؿاَمىا في ٍػ

ما٫   ٖلى ؤلاهخاط ٦ىدُجت إلاماعؾتهم بٌٗ ألٖا
ً
م ؾلبا اللهى ، ٦ثرة ال٨الم )ؤي٠ بلى طل٪ ٢ض ٨ًىن جإزحَر

 مما  (الخ .. …، ؤلاَخمام بمهالخهم ٣ِٞ 
ً
غ٢لت ألاٞغاص الٗاملىن ٞٗال مما ٌؿاَمىن في يُإ و٢ذ ٖو

ض الًغع ؤ٦ثر بالٗملُت ؤلاهخاظُت  وهدُجت آلزغ َظا الىٕى مً البُالت ًخُلب مً الضولت الٗمل . ًٍؼ

.  وبجضًت ٖلى مٗالجت َظٍ الٓاَغة مً زال٫ وي٘ الؿُاؾاث الالػمت لظل٪ 

. وا٢٘ البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي وؤؾبابها:-    اإلابدض الشاوي 

 وا٢٘ البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي  2-1         

م مً جؼاًض بَخمام َظٍ الضعاؾت بإؾباب البُالت وُؾبل مٗالجتها م٘ الضعاؾت الخدلُلُت       ٖلى الٚغ

 
ً
 ٖاما

ً
ألَم اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت اإلاازغة في البُالت ، بال ؤن الخٗٝغ ٖلى وا٢٘ البُالت ٌُٗي بهُباٖا

. ٖلى بججاٍ البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي 

     ومً اإلاا٦ض صعاؾت وا٢٘ البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي جىاظهه الٗثرة الغثِؿُت اإلاخمشلت في ه٣و 

 لصّخت البُاهاث 
ً
ؤلاخهاثُاث الغؾمُت التي ح٨ٗـ لىا الخُىعاث والخٛحراث في مٗض٫ البُالت ، وهٓغا

خماص  غ ؾلؿلت ػمىُت ،ألامغ الظي ؤؾخىظب ؤلٖا وبوٗضامها في ٦شحر مً الؿىىاث ، مما ؾبب في ٖضم جٞى

غ بخهاثُاث لؿىىاث مُٗىت ٦ما َى مبحن في الجضو٫  ٖلى ؤلاججاٍ الٗام لٓاَغة البُالت مً وا٢٘ جٞى

 :-الخالي
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 ( 1 )ظضو٫ ع٢م 

مٗضالث البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي 

% مٗض٫ البُالت الؿىت 

1998 5.4 

2001 10.4 

2006 20.7 

2012 19.0 

:-  اإلاهضع 

الهُئت الٗامت للخىز٤ُ واإلاٗلىماث ، ال٨خِب ؤلاخهاجي لؿىىاث  ( 2006 ، 2001 ، 1998 )الؿىىاث - 

. مخٗضصة 

هخاثج مسر  ) ، وػاعة الخسُُِ مهلخت ؤلاخهاء والخٗضاص ، ٢ؿم ؤلاخهاءاث الؿ٩اهُت ، 2012الؿىت     -  

. 2012الدكُٛل والبُالت لؿىت 

     وهالخٔ مً ؤلاخهاثُاث الؿاب٣ت ؤن مٗض٫ البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي ؤزظ بججاٍ جهاٖضي ،وفي 

هٟـ الى٢ذ مً زهاثهه الىضعة اليؿبُت لٗىهغ الٗمل وجىؾٗه في بؾخسضام الٗمالت ألاظىبُت ، ألامغ 

الظي ًجٗل مٗض٫ البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي مغجٟ٘ ٖىض اإلا٣اعهت بمٗضالث البُالت في بٌٗ 

 
ً
غة اليؿبُت لٗىهغ الٗمل ، والظي ٌُٗي مبرعا ب٢خهاصًاث الضو٫ الٗغبُت والتي مً زهاثهها الٞى

 )لىظىص وبعجٟإ مٗضالث البُالت ٞحها خُض ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال للخهغ بلٜ مٗض٫ البُالت زال٫ الٟترة 

ٗؼي وظىص البُالت (1)في جىوـ % 15.6في ألاعصن،و   % 13.7في مهغ ، و % 7.4 ( 2001 – 1995  ، وَُ

ئاث َظٍ  وبعجٟإ مٗضلها في ؤلا٢خهاص اللُبي بلى الٗضًض مً الٗىامل التي ؾىٝ ًخم جىاولها في ؤخض ظٍؼ

. اإلا٣الت 

ا ال حكمل ٖضص ألاٞغاص الظًً ٌٗملىن      والبض مً ؤلاقاعة َىا بلى ؤن مٗضالث البُالت التي ؾب٤ ط٦َغ

ت  في ال٣ُاٖاث ؤلا٢خهاصًت اإلاسخلٟت وال ًد٣٣ىن ٢ُمت مًاٞت ، ؤي بهخاظُتهم الخضًت ج٨ىن مؿاٍو

وؤٖخ٣ض ؤن طل٪ الٗضص لى ؤم٨ً خهٍغ بالًغوعة ؾىٝ ٨ًىن مٗض٫ البُالت " بُالت م٣ىٗت " للهٟغ 

ؤ٦بر ب٨شحر مما ط٦غ ،ؤي٠ بلى طل٪ ما ؤقاعث بلُه مىٓمت الٗمل الضولُت بإن مٗض٫ البُالت في لُبُا ٢ض 

ى ما ٌٗؼػ خ٣ُ٣ت جؼاًض جٟا٢م مك٩لت البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي (2)%30ًهل بلى  . ، َو

    والجضًغ بالظ٦غ َىا ؤن الىدُجت الؿاب٣ت التي ههذ ٖلى جؼاًض مك٩لت البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي 

ختى في ُٚاب البُاهاث ؤلاخهاثُت في الى٢ذ الخالي وبخ٣ُُم الىا٢٘ ؤلا٢خهاصي الظي جمغ به بالصها ، 

م والتي ناخبها ٖضم ؤلاؾخ٣غاع بك٩ل ٖام ، والظي ؤجبٗه بالًغوعة 2011بضاًت مً ؤلاخضار ٖام 
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ً ٖلى  ى ما ًبَر بهسٟاى ؤلاهخاط وؤلاؾدشماع وي٠ٗ ٢ضعة الضولت ٖلى الخى٠ْ للٗىهغ البكغي ، َو

ب ، بط ؤهه قإن ب٢خهاصًاث  ى لِـ بالٍٛغ هدُجت ٞدىاَا جؼاًض حجم البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي َو

بال ؤن َظا الىي٘ بؾخصىاجي وا٢٘ لٓغوٝ اؾخصىاثُت  (الٗغا١ ، ؾىعٍا ، الُمً  )الضو٫ ٚحر اإلاؿخ٣غة 

سهو َظٍ الىع٢ت لضعاؾت ْاَغة البُالت صون الخىى في . ظٗلذ الضولت ٚحر مؿخ٣غة 
ُ
ول٨ً ؾىٝ ج

الىي٘ الخالي للضولت ، م٘ الخدلُل لباقي الٗىامل اإلاؿخٟدلت في ؤلا٢خهاص اللُبي والتي حؿاَم بك٩ل 

مباقغ في جٟص ي ْاَغة البُالت في ؤلا٢خهاص الىَني ختى في خالت بؾخ٣غاع الضولت وعظىٖها للىي٘ 

. الُبُعي 

.   ؤؾـباب البُالت في ؤلا٢خهـاص اللُبي2-2

       وبٗض الخٗٝغ ٖلى وا٢٘ البُالت في ؤلا٢خهاص الىَني ًخُلب البدض ًٖ ؤؾبابها اإلاسخلٟت 

 للى٢ىٝ ٖلى ُظل ألاؾباب التي ؤؾهمذ بك٩ل مباقغ في جٟا٢م مك٩لت البُالت ، بُٛت 
ً
واإلاخٗضصة َضٞا

ا والخض مً البُالت في اإلاغخلت ال٣اصمت ٖىض ٖىصة ؤلاؾخ٣غاع للضولت وبىاء  ضم ج٨غاَع اإلاٗالجت ٖو

. ماؾؿاتها 

ٗض البُالت مٓهغ مً مٓاَغ الخلل في البىاء ؤلا٢خهاصي، و٢ض لخو ٖلماء 
ُ
    خُض بك٩ل ٖام ح

ؤلاظخمإ و ؤلا٢خهاص ؤؾبابها في ٖضة ه٣اٍ مجها بهسٟاى ج٩لٟت الخٗلُم في مغاخله اإلاسخلٟت مما ؤصي بلى 

اصة الُلب ٖلى الخٗلُم ، وؾُاؾت الخى٠ْ ، ٦ظل٪ بوكاء الٗضًض مً اإلاٗاَض والجامٗاث الخانت  ٍػ

. (1)التي ال ًدخاظها ؾى١ الٗمل وال٣هىع اإلاٗلىماحي ًٖ ؾى١ الٗمل

    ؤما ٖلى نُٗض ؤلا٢خهاص الىَني جىظض الٗضًض مً الٗىامل اإلادكاب٨ت واإلاخضازلت التي ؾاَمذ في 

جٟا٢م مك٩لت  البُالت وؾىٝ ًخم التر٦حز ٖلى ألاؾباب الغثِؿُت التي ؤٖخ٣ض في خالت مٗالجتها ؾىٝ 

ا في الجىاهب الخالُت  ظٍ ألاؾباب  ًم٨ً خهَغ ا٫ في الخض مً ْاَغة البُالت َو ّٗ :- حؿهم بضوع ٞ

 بلى ُٚاب بؾتراجُجُت  -1
ً
ت ، والظي ًغظ٘ ؤؾاؾا ت والخضمُت وؤلاؾدشماٍع ٘ الخىمٍى ظمىص اإلاكاَع

اصٞت جخًمً الخىؾ٘ في اإلاكغوٖاث ال٣اثمت  و اؾخدضار نىاٖاث ظضًضة  ألامغ . واضخت َو

الظي ًهاخبه بالًغوعة بهسٟاى وفي ٦شحر مً ألاخُان ٖضم ٢ضعة ال٣ُإ الٗام ٖلى بؾدُٗاب 

جي الخٗلُم الٗالي  .ألاٞغاص الٗاَلحن وزانت زٍغ

ت في لُبُا مىظ ٖام  ظا الؿبب ًبرػ بىيىح بخى٠٢ الخُِ الخىمٍى م، خُض ٧اهذ الخُت 1986        َو

ت ألازحرة الخماؾُت  ٗؼي بالضعظت ألاولى بلى بهسٟاى ال٣ضعة  (1985- 1981 )الخىمٍى ٌُ ، َظا الخى٠٢ 

ىا ًدبحن وبىيىح ؤخض آلازاع الؿلبُت  لُت للضولت هدُجت بهسٟاى ؤؾٗاع الىِٟ الٗاإلاُت ، َو الخمٍى

ل اإلاىاػهت الٗامت ، واإلاخمشل طل٪ ألازغ في به٨ماف  لئلٖخماص ٖلى ٢ُإ الىِٟ ٦مهضع وخُض لخمٍى
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لت  ت زانت اإلاَا ضع اإلاىاعص البكٍغ الُلب ٖلى ٖىهغ الٗمل والظي ًهاخبه جٟص ي ْاَغة البُالت َو

. مجها

ت للؿبب الؿاب٤ الظ٦غ جغجب ٖلُه ٖضم ز٣ت       والبض مً ؤلاقاعة َىا بلى ؤن جى٠٢ الخُِ الخىمٍى

، مما جغجب ٖلُه ختى في خالت جدؿً ؤؾٗاع الىِٟ  (الىِٟ )الضولت في مهضع الضزل وؤلاهٟا١ الخىمىي 

ٗٝغ بى٣ٟاث (1) صوالع94.10الٗاإلاُت والتي ونلذ بلى  ٌُ  ؤؾخمغث الضولت في بٖخماصَا ٖلى ؾُاؾت ما 

ت )الخدى٫  ت َمىخت  (الؿىٍى ا٫ في جىامي مٗضالث . ، صون بٖخماص زُِ جىمٍى ّٗ ى ما ؤؾهم بك٩ل ٞ َو

. البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي 

 .ي٠ٗ ٢ضعة الؿى١ اإلادلُت ٖلى بمخهام ٖغى ٖىهغ الٗمل اإلادلي  -2

ٗض َظا الٗامل مً ؤبغػ الٗىامل التي حؿاَم بك٩ل ٦بحر في جؼاًض مٗضالث البُالت والظي ٌكحر        وَُ

بلى بزخال٫ ؾى١ الٗمل اللُبي ، خُض ظاهب الُلب ال ًخىا٤ٞ م٘ ظاهب الٗغى ،بط ؤن ظاهب الٗغى 

ت للؿ٩ان ، وجض٤ٞ مسغظاث الخٗلُم والتي ال   في جؼاًض ٦ىدُجت لىمى الؿ٩ان والخغ٦ت الٗمٍغ
ً
صاثما

. جدىاؾب م٘ بخخُاظاث ؾى١ الٗمل 

ت واإلاًاٞت بلى ظاهب الٗغى       وهدُجت ل٠ًٗ ٢ضعة الؿى١ اإلادلُت ٖلى بمخهام الخض٣ٞاث الؿىٍى

. ، ؾىٝ بالًغوعة ًهاخبها جؼاًض مٗضالث البُالت 

ؾىاء ٧ان مً  )    ومما ؾب٤ ًم٨ً بؾخيخاط ؤن بزٟا١ ماؾؿاث الضولت في بٖضاص الٗىهغ البكغي   

ب  بما ًدىاؾب م٘ مخُلباث الخىمُت وبخخُاظاث ؾى١ الٗمل اإلادلي َى الؿبب  (الخٗلُم ؤو الخضٍع

. اإلاباقغ في ي٠ٗ ٢ضعة الؿى١ ٖلى بمخهام الخض٣ٞاث مً ظاهب الٗغى

 
ً
جحن في ؤلا٢خهاص اللُبي ، والتي جغظ٘ ؤؾاؾا ظا الجاهب ًبرػ بىيىح في جٟص ي ْاَغة بُالت الخٍغ     َو

جحن خؿب بخخُاظاث ومخُلباث ؾى١ الٗمل اللُبي  . بلى ٖضم وظىص بؾتراجُجُت جخًمً بٖضاص الخٍغ

 . وبٗباعة ؤزغي ٖضم اإلاىاثمت بحن بخخُاظاث ؾى١ الٗمل اللُبي ومسغظاث الخٗلُم

ٖضم اإلاىاثمت بحن جسُُِ الخٗلُم وجسُُِ ال٣ىي الٗاملت ، خُض ًخم الخسُُِ ل٩ل مجهما  -3

بك٩ل مىٟهل ًٖ ألازغ ، ألامغ الظي ؤصي بلى ٖضم الخىا٤ٞ بحن مسغظاث الخٗلُم م٘ مخُلباث 

 .ؾى١ الٗمل 

 مً ٢ِبل 
ً
 هىٖا

ً
       خُض جسُُِ ال٣ىي الٗاملت ًم٨ىىا مً ج٣ضًغاث الُلب ٖلى ٖىهغ الٗمل ٦ما

٧اٞت ال٣ُاٖاث ؤلا٢خهاصًت ، في اإلا٣ابل جسُُِ الخٗلُم ل٨ُىن في زضمت وبًٟاء مخُلباث الخىمُت 

 جلبي بخخُاظاث ٧اٞت 
ً
 هىٖا

ً
ؤلا٢خهاصًت البض ؤن ًخم جسُُِ الخٗلُم بالك٩ل الظي ًجٗل مسغظاجه ٦ما

ضع مً 
ُ
ال٣ُاٖاث ؤلا٢خهاصًت ، وجخ٤ٟ وجدىاؾب م٘ ظاهب الُلب ؤخض ظىاهب ؾى١ الٗمل والظي ٢

. الىا٢٘ الخ٣ُ٣ي لخسُُِ ال٣ىي الٗاملت 
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ُاب الخىا٤ٞ بحن مسغظاث الخٗلُم وظاهب الُلب ٖلى ٖىهغ الٗمل اإلا٣ضع والىاجج ًٖ جسُُِ      ٚو

ض مً َضع  جحن ، مما ًٍؼ ض مً مٗضالث البُالت للخٍغ ال٣ىي الٗاملت ، طل٪ مً قإهه بالًغوعة ؤن ًٍؼ

لت التي جدملذ الضولت ج٩ال٠ُ باًَت إلٖضاصَا ت زانت اإلاَا ل (1)اإلاىاعص البكٍغ ا ػمً ٍَى  وبهخًاَع

ت   في مؿاَمتها في الٗملُت الخىمٍى
ً
.  ؤمال

غ٥ صون بؾتراجُجُت مدضصة مىظ ٞترة 
ُ
    وجؼصاص اإلاك٩لت خضة في ؤلا٢خهاص اللُبي ل٨ىن ٢ُإ الخٗلُم ج

جحن ولؿىىاث ٖضًضة صون ؤن ٣ًابلها بخخُاط  لت، ألامغ الظي ؤصي بلى جىاظض ؤٖضاص ٦بحرة مً الخٍغ ٍَى

لت في ؤلا٢خهاص اللُبي  اصة مٗض٫ البُالت للٗىانغ اإلاَا ؾى١ الٗمل اللُبي لها ، ألامغ الظي ٌؿاَم في ٍػ

جحن  ) .  (بُالت الخٍغ

 

 .الخىؾ٘ في بؾخسضام الٗمالت ألاظىبُت صون جسُُِ مد٨م -4

      مً زهاثو ؤلا٢خهاص اللُبي جمخٗه بمحزة الىضعة اليؿبُت لٗىهغ الٗمل ، ألامغ الظي صٞ٘ بخىظه 

الضولت بلى بؾخسضام ؤؾالُب ؤلاهخاط ٦شُٟت ؤلاؾخسضام لغؤؽ اإلاا٫ ، بياٞت بلى الخىؾ٘ في بؾخسضام 

ت  ى ما ٌٗني ؤن (1980- 1976) و  ( 1975-1973 )الٗمالت الىاٞضة زانت في جىُٟظ الخُِ الخىمٍى ، َو

ٌ الى٣و في ٖىهغ الٗمل اإلادلي  ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗخمضة في جىُٟظ اإلاكغوٖاث اإلاسخلٟت َى حٍٗى

لى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ في الٗام   ؤل٠ 118.4 بلٜ ٖضص الٗاملت ألاظىبُت 1973بالٗمالت ألاظىبُت ، ٖو

 . (1) ؤل٠ ٖامل200.3 بل2006ٜ ؤل٠ ٖامل، وفي الٗام 161.0 بلٜ 1995ٖامل ،  وفي الٗام 

خماص ٖلى الٗاملت ألاظىبُت صون ؤن ًهاخبها بؾتراجُجُت مدضصة  اصة ؤلٖا ظا ًبحن بىيىح ٍػ       َو

 ، ختى ًهل ؤلا٢خهاص اللُبي 
ً
جُا وواضخت مخًمىت بخال٫ الٗمالت اإلادلُت مدل الٗمالت ألاظىبُت جضٍع

ول٨ً هدُجت .بلى جى٠ُْ ٖىهغ الٗمل اإلادلي والخ٣لُل مً الخىؾ٘ في بؾخسضام الٗمالت ألاظىبُت 

للخلل وؾىء الخسُُِ و ؤلاؾخسضام ؤصي بلى و٢ٕى ؤلا٢خهاص الىَني في مخىا٢ًاث ح٨ٗـ بىيىح 

. ُٚاب الخسُُِ والضعاؾت الٗلمُت والٗملُت لىا٢٘ الخى٠ْ في ؤلا٢خهاص اللُبي 

    ومً اإلاخىا٢ًاث جؼاًض ؤلاؾخسضام للٗمالت الىاٞضة م٘ بعجٟإ مٗضالث البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي ، 

لت  جي الخٗلُم الٗالي )مما ٨ٌٗـ ٖضم وظىص جسُُِ ًدُذ للٗمالت اإلادلُت وزانت اإلاَا لخدل  (زٍغ

اصة مٗض٫ البُالت بحن ٖىهغ الٗمل   في ٍػ
ً
 عثِؿُا

ً
ظا ًجٗل مىه ؾببا مدل الٗمالت اإلاؿخىعصة ، َو

. اإلادلي

 بطا ٧اهذ َىا٥ بؾتراجُجُت مً قإجها 
ً
ض ًٖ ؤعبٗحن ٖاما    والجضًغ بالظ٦غ َىا بٗض مغوع ٞترة ػمىُت جٍؼ

 لُى٫ 
ً
الخىؾ٘ في جى٠ُْ ٖىهغ الٗمل اإلادلي وج٣لُل وؿب ؤلاؾخسضام للٗمالت اإلاؿخىعصة ، وهٓغا

  )الٟترة الؼمىُت 
ً
بالًغوعة ٨ًىن ؤلا٢خهاص اللُبي ٢ض ؤٖخمض ٖلى الٗمالت اإلادلُت  (ؤ٦ثر مً ؤعبٗحن ٖاما
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م مً ؤن  لى الٚغ والخض مً مٗضالث البُالت في الى٢ذ طاجه ج٣لُو ؤلاؾخسضام للٗمالت الىاٞضة ، ٖو

ت  والظي ٧ان  (1985-1981 ، 1980- 1976 ، 1975- 1973 )طل٪ ٧ان ؤخض ؤَضاٝ الخُِ الخىمٍى

 في بؾتراجُجُاث الخُِ، وهدُجت لئلؾخسضام ٚحر اإلاسُِ للٗمالت الىاٞضة م٘ ٖضم بٖضاص 
ً
واضخا

ٗض طل٪ مً ؤبغػ ألاؾباب لخٟا٢م مك٩لت البُالت في ؤلا٢خهاص الىَني  ٌُ  .الٗمالت اإلادلُت لخدل مدلها ،

 .الخمخهت وي٠ٗ ال٣ُإ الٗام ٖلى جى٠ُْ ٖىهغ الٗمل  -5

 ٖلى ؤلازخالٝ في (2)      بن جُب٤ُ مٟهىم الخمخهت ومضي هجاخه
ً
 ًسخل٠ مً ب٢خهاص ألزغ بٖخماصا

 ، بط ًالخٔ في 
ً
 و بظخماُٖا

ً
ت التي ًمخل٨ها اإلاجخم٘ ومضي جُىعٍ ب٢خهاصًا ؤلام٩اهُاث اإلااصًت والبكٍغ

 ال جىجر ٞحها اإلاٟاَُم ؤلا٢خهاصًت اإلاىبش٣ت مً ؤلا٢خهاصًاث الغؤؾمالُت 
ً
ؤلا٢خهاصًاث الىامُت ٚالبا

 لئلزخالٝ في الىا٢٘ اإلاهضعة مىه
ً
. الٛغبُت ، هٓغا

ٖخمض ٖلُه بك٩ل ؤؾاس ي في جد٤ُ٣ 
ُ
    ٟٞي ؤلا٢خهاص اللُبي الظي ٌٗاوي مً ٞكل ال٣ُإ الٗام الظي ؤ

وهدُجت . ختى جًاء٫ صوع ال٣ُإ الخام  (1985 – 1973 )الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت للٟترة 

للمٓاَغ الؿلبُت التي ٧اهذ ؾاثضة بال٣ُإ الٗام مً جضوي ؤلاهخاط وؤلاهخاظُت وجٟص ي ْاَغة البُالت 

 ، لظا لجإث الضولت بلى الخ٣لُل مً طل٪ الىي٘ بةجساص مجمىٖت مً ؤلاظغاءاث (1)اإلا٣ىٗت بال٣ُإ الٗام

ل مل٨ُت اإلاكغوٖاث الٗامت بلى ألاٞغاص  . مجها زمخهت ال٣ُإ الٗام ، بخدٍى

ىا البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاكغوٖاث التي ال ظضوي ب٢خهاصًت مجها هي التي جمل٪ لؤلٞغاص بهضٝ      َو

. الخسلو مجها مما ؤؾهم في جى٠٢ جل٪ اإلاكغوٖاث في ٦شحر مً ألاخُان 

ظا ٌٗني ؤهه هدُجت للخهي٠ُ الخام للخمخهت و بؾخسضامها ٦ىؾُلت إلاٗالجت بٌٗ مٓاَغ      َو

ل مل٨ُت اإلاكغوٖاث بلى ألاٞغاص الٗاملحن بها الظًً ًٟخ٣غون لل٣ضعاث  الٟؿاص في ال٣ُإ الٗام بخدٍى

واإلاهاعاث وال٨ٟاءاث ، مما ؤصي بك٩ل ٖام بلى ج٣لُل الُلب ٖلى ٖىهغ الٗمل وجى٠٢ بٌٗ 

ت  ضع اإلاىاعص البكٍغ َِ ، ألامغ الظي بضوعٍ ًاصي بلى بعجٟإ مٗض٫ البُالت َو ً
اإلاكغوٖاث ًٖ الٗمل جهاثُا

. واإلااصًت 

ٖضم بَخمام الجهاث الغؾمُت واإلاؿئىلت بخىُٖت ٖىهغ الٗمل اإلادلي وجىظحهه هدى ؤلاهخاط مً زال٫  -6

الم الخىمىي ، بط جتر٦ؼ ز٣اٞت الٟغص في الٗمل ٚحر اإلاىخج صون ؤن ًىلي الٟغص بَخمام بجاهب ؤلاهخاط  ؤلٖا

ض مً صزى٫ الٗضًض مً الٗمالت في البُالت (2)واإلاؿاَمت الخ٣ُ٣ُت في الخىمُت اإلادلُت ى ما ًٍؼ ،َو

ٗت 
ّ
.  اإلا٣ى

ُابه في ٦شحر مً ألاخُان في ؤلا٢خهاص الىَني بغوػ  الم الخىمىي ٚو    ٦ما هالخٔ هدُجت ل٣هىع ؤلٖا

ت اإلا٨خبُت صون مؿاَمت خ٣ُ٣ُت في الٗملُت  بت الٗالُت لؤلٞغاص للٗمل في اإلاجاالث ؤلاصاٍع ْاَغة الٚغ
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غ ز٣اٞت الٟغص وجىُٖخه  الم الخىمىي لخٍُى ؤلاهخاظُت ، ألامغ الظي ًخُلب يغوعة جُٟٗل صوع ؤلٖا

.  بإَمُت الجاهب ؤلاهخاجي في بىاء ؤلا٢خهاص الىَني والخض مً الخىظه بلى ألاوكُت ٚحر اإلاىخجت 

. صعاؾت جدلُلُت ألَم اإلاخٛحراث ؤلا٢خهاصًت طاث الهلت بالبُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي :- اإلابدض الشالض

 في الخإزحر ٖلى حجم البُالت، والخٗٝغ ٖلى جل٪ 
ً
اال ّٗ ٞ 

ً
    جلٗب بٌٗ اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت صوعا

اإلاخٛحراث وصعاؾتها وجدلُلها ٌؿهم في بجساط الؿُاؾاث ووي٘ البرامج ؤلانالخُت التي جدض مً مٗض٫ 

ض مً ؤَمُت صعاؾت جل٪ اإلاخٛحراث  ى ما ًٍؼ . البُالت ، َو

ت      ولخد٤ُ٣ طل٪ ٌؿخىظب جىٞغ البُاهاث ؤلاخهاثُت ألَم اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت والتي لها ٖال٢ت جإزحًر

. بمٗض٫ البُالت ، ومً بحن اإلاخٛحراث حجم الؿ٩ان وحجم ؤلاهٟا١ الٗام

ت وا٢٘ جل٪ اإلاخٛحراث في ؤلا٢خهاص اللُبي ًخم صعاؾتها بالك٩ل الخالي :-   وإلاٗٞغ

...   حجم الؿ٩ان في ؤلا٢خهاص اللُبي 3-1

 في جدضًض الٗغى مً ال٣ىي الٗاملت ، خُض ٧لما      
ً
 ؤؾاؾُا

ً
ٌؿهم حجم الؿ٩ان ومٗض٫ همٍى بضوعا

ت للؿ٩ان   ٦ىدُجت للخغ٦ت الٗمٍغ
ً
ألامغ الظي . ػاص حجم الؿ٩ان ػاص ٖضص الؿ٩ان اليكُُحن ب٢خهاصًا

. ٌؿخىظب يغوعة وي٘ الؿُاؾاث التي مً قإجها جىُْٟهم لخضمت ؤلا٢خهاص وجٟاصي صزىلهم للبُالت 

ت مضي الخُىعاث في حجم الؿ٩ان في ؤلا٢خهاص اللُبي ًخُلب صعاؾت حجم الؿ٩ان لؿىىاث  وإلاٗٞغ

: الخهغ  الٟٗلُت  ٦ما َى مبحن في الجضو٫ الخالي 

 ( 2)ظضو٫ ع٢م 

جُىع ٖضص الؿ٩ان اللُبُحن لؿىىاث الخهغ الٟٗلُت 

مٗض٫ الىمى الؿىىي ٖضص الؿ٩ان اللُبُحن،وؿمت  الؿىت 

1984 3231059 4.21 

1995 4389739 2.86 

2006 5323991 1.83 

2012 5878100 1.48 

. 41،م 2006الهُئت الٗامت للمٗلىماث ، ال٨خِب ؤلاخهاجي،  ( 2006 ، 1984،1995 )الؿىىاث :-    اإلاهضع 

 ، وػاعة الخسُُِ ، مهلخت ؤلاخهاء والخٗضاص ، ٢ؿم ؤلاخهاءاث الؿ٩اهُت ، هخاثج 2012ؾىت              - 

. 2012مسر الدكُٛل والبُالت ، لؿىت 

:-    ومً الجضو٫ الؿاب٤ ًم٨ً بؾخيخاط ما ًلي 

ًدبحن مً الجضو٫ ؤن مٗض٫ الىمى الؿىىي للؿ٩ان في ؤلا٢خهاص اللُبي مغجٟ٘ زال٫ الشماهِىاث ، خُض - 1     

ظا ًبرػ بىيىح ؤن ٖضم وظىص  % 4.21بلٜ  ، َو
ً
ى ما ٌٗني جؼاًض حجم الؿ٩ان اليكُُحن ب٢خهاصًا َو
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 بلى بعجٟإ 
ً
 طل٪ ؾىٝ ًاصي مؿخ٣بال

ً
اصاث في ٖضص الؿ٩ان اليكُُحن ب٢خهاصًا بؾتراجُجُت إلمخهام الٍؼ

لت مجها التي جدملذ الضولت ج٩ال٠ُ باًَت إلٖضاصَا  ت زانت اإلاَا ضع اإلاىاعص البكٍغ . مٗض٫ البُالت ، َو

 ؤهه زال٫ الدؿُٗىاث بلٜ مٗض٫ الىمى الؿىىي للؿ٩ان - 2     
ً
 % 2.86هالخٔ مً الجضو٫ ؤًًا

ً
ى ؤًًا ، َو

ظا ؤٖخ٣ض ْاَغة لهالر ب٢خهاص مً زهاثهه الىضعة اليؿبُت  ٌكحر بلى جىامي حجم الؿ٩ان في لُبُا ، َو

ٗخمض بضعظت ٦بحرة ٖلى الٗمالت الىاٞضة ، بال ؤن طل٪ الىي٘ ًخُلب مً الضولت وي٘  لٗىهغ الٗمل َو

 ختى ٨ًىن في زضمت 
ً
 هىٖا

ً
الؿُاؾاث والبرامج التي مً قإجها ؤن حٗمل ٖلى بٖضاص الٗىهغ البكغي ٦ما

ؤلا٢خهاص وجىمُخه ولِـ ٖبء ٖلُه في ق٩ل مً ؤق٩ا٫ البُالت  

     والجضًغ بالظ٦غ َىا ؤن جؼاًض حجم الؿ٩ان في ؤلا٢خهاص اللُبي الظي ؤجضر مً وا٢٘ ؾىىاث الخهغ 

،  % 3.6) ناخبه في هٟـ الى٢ذ جؼاًض مٗض٫ البُالت الظي بلٜ  ( 2006 ، 1995 ، 1984 )الٟٗلُت للؿ٩ان 

ظا ًخ٤ٟ م٘ اإلاى٤ُ ؤلا٢خهاصي (1)ٖلى الخىالي  (2006 ، 1995 ، 1984) للؿىىاث   (% 20.7،  % 11.6 ، َو

اصاث اإلاخخالُت مً الؿ٩ان الضازلحن  خُض في خالت ٖضم وظىص الؿُاؾاث الالػمت والهاصٞت بلى بمخهام الٍؼ

ت لهم ألامغ الظي ًدبٗه بالًغوعة بعجٟإ مٗض٫ . لؿى١ الٗمل ٦ىدُجت ؤؾاؾُت لىمى الؿ٩ان والخغ٦ت الٗمٍغ

 مً ؤلاؾخٟاصة مجها في جىمُت ؤلا٢خهاص وعٞ٘ مٗضالث همٍى
ً
ت بضال ضع اإلاىاعص البكٍغ . البُالت َو

        ومً زال٫ الؿغص الؿاب٤ ًدبحن بعجباٍ حجم الؿ٩ان ومٗض٫ همٍى بٗال٢ت َغصًت م٘ مٗض٫ البُالت 

في ؤلا٢خهاص اللُبي ، لظا ًخُلب مً الجهاث اإلاؿئىلت ؤن جإزظ جل٪ الٗال٢ت في خؿباجها ختى جدب٘ 

الت والىاجخت لخسٌُٟ مٗض٫ البُالت والاؾخٟاصة مً الٗىهغ البكغي صون َضٍع وبخالله  ّٗ الؿُاؾاث الٟ

.  مدل الٗمالت اإلاؿخىعصة

ى ٌٗخبر مىسٌٟ بك٩ل ملخىّ م٣اعهت بمٗض٫  % 1.48 بلٜ 2012بن مٗض٫ الىمى الؿ٩اوي للٗام - 3        َو

ظا مً قإهه ؤن ًد٤٣ ؤزاع ؾلبُت ٖلى ؤلا٢خهاص اللُبي1995 ، 1984الىمى الؿىىي للٗامي  .. (1) م ، َو

م و٦ىدُجت لؤلخضار التي قهضتها البالص مً ٖضم ؤلاؾخ٣غاع 2011        والجضًغ بالظ٦غ ؤهه بٗض الٗام 

ُاث ، لظا اإلادهلت ؾىٝ ج٨ىن بالًغوعة  والخغب الضازلُت ، والتي ؤصث بلى الٗضًض مً خاالث الٞى

 
ً
ى ما حهضص ؤلا٢خهاص اللُبي مؿخ٣بال ت ؤلاهسٟاى في مٗض٫ الىمى الؿىىي للؿ٩ان في لُبُا ، َو بؾخمغاٍع

ض مً آلازاع الؿلبُت ٖلى ؤلا٢خهاص الىَني ، وػٍاصة بٖخماصٍ ٖلى  (الكُسىزت  )بخٗغيه إلاجخم٘  ، والتي جٍؼ

خباع وؤن جً٘ الؿُاؾاث التي حؿهم  الٗمالت ألاظىبُت ، ولظل٪ ًخُلب مً الخ٨ىمت ؤن جإزظ طل٪ في ؤلٖا

٘ مً مٗض٫ الىمى الؿىىي للؿ٩ان في لُبُا ، م٘ الخض مً جٟا٢م مك٩لت البُالت  .  بك٩ل مباقغ في الٞغ

 

....  ؤلاهٟا١ الٗام في ؤلا٢خهاص اللُبي 3-2
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      ًمشل ؤلاهٟا١ الٗام في حجم اإلاهغوٞاث التي جخدملها الضولت ٖلى ٧اٞت ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت ، 

 ٖلى ؤلازخالٝ في حجم اإلاىاعص اإلااصًت والؿُاؾت 
ً
سخل٠ حجم طل٪ ؤلاهٟا١ مً صولت ألزغي بٖخماصا ٍو

. الا٢خهاصًت التي جدبٗها الضولت 

ت ، ؤي جضزل الضولت بك٩ل ٦بحر        ٟٞي ؤلا٢خهاص اللُبي جخىلى الضولت الضوع ألا٦بر في جىُٟض البرامج الخىمٍى

 
ً
ا  ما ًؼصاص ؾىٍى

ً
ى ما ًهاخبه جىامي حجم ؤلاهٟا١ الٗام، والظي ٚالبا ت (2)في اليكاٍ ؤلا٢خهاصي َو ، وإلاٗٞغ

وا٢٘ ؤلاهٟا١ الٗام ومضي جإزحٍر ٖلى مٗض٫ البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي ٌؿخىظب صعاؾت الخٛحراث الخانلت 

:-  في حجم ؤلاهٟا١ الٗام والتي ًم٨ً الخىنل بلحها مً الجضو٫ الخالي 

 ( 3 )ظضو٫ ع٢م 

٫  .ص.م ( 2012- 1990 )جُىع حجم ؤلاهٟا١ الٗام في ؤلا٢خهاص اللُبي للٟترة 
حجم ؤلاهٟا١ الٗام الؿىىاث حجم ؤلاهٟا١ الٗام الؿىىاث 

% ال٣ُمت  % ال٣ُمت 

1990 2709.0  //2002 8487.0 50.7 

1991 2379.0 12.2 -2003 7246.2 14.6 -

1992 2748.0 15.5 2004 13438.0 85.4 

1993 2511.0 8.6 -2005 21343.0 58.8 

1994 2993.0 19.2 2006 21378.0 0.16 

1995 3230.0 7.9 2007 30883.0 44.5 

1996 4096.0 26.8 2008 44115.5 42.8 

1997 5090.0 24.3 2009 35677.2 19.1 -

1998 4441.0 12.8 -2010 54498.8 52.7 

1999 4296.0 3.3 -2011 23366.5 57.1 -

2000 5250.2 22.2 2012 53941.6 130.8 

2001 5631.6 7.3  // // //

 7.8(      2001-1990 )م للٟترة .ؽ.ن.م

 34.1(      2012-2002 )م للٟترة .ؽ.ن.م

  (وٗني بها مٗض٫ همى مخىؾِ ؾىىي  )م .ؽ.ن. م

 ، 48، 45 ، 41 ،40)مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ،بصاعة البدىر وؤلاخهاء،اليكغة الا٢خهاصًت ،اإلاجلضاث: اإلاهضع

53  ) 

       ومً الجضو٫ الؿاب٤ ًم٨ً بؾخيخاط مضي الٗال٢ت والترابِ بحن حجم ؤلاهٟا١ الٗام ومٗض٫ البُالت في 

:- ؤلا٢خهاص اللُبي مً زال٫ الخىنل بلى ؤَم الىخاثج الخالُت
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( 2001-1990 )بن مٗض٫ الىمى اإلاخىؾِ لئلهٟا١ الٗام في ؤلا٢خهاص اللُبي زال٫ الٟترة          -1

لُت للضولت اإلاخإجُت % 7.85بلٜ  ى ًبحن جؼاًض حجم ؤلاهٟا١ الٗام والظي ٨ٌٗـ ال٣ضعة الخمٍى ، َو

ألامغ الظي ٨ٌٗـ الخىؾ٘ في اؾخدضار اإلاكغوٖاث .  (الىِٟ )مً اإلاهضع ألاؾاس ي والىخُض 

حر ٞغم ٖمل ظضًضة وػٍاصة  غ اإلاكغوٖاث ال٣اثمت مجها ، مما ٌؿهم في جٞى الجضًضة وجٍُى

. الُلب ٖلى الٗمالت والظي بضوعٍ ًاصي بلى ج٣لُل مٗض٫ البُالت 

ٗض مغجٟ٘ % 34.1بلٜ مٗض٫ الىمى اإلاخىؾِ لئلهٟا١ الٗام  (2012 -2002 )  زال٫ الٟترة  -2 ٌُ ى  َو

ظا ًبحن وظىص ْاَغة جؼاًض ؤلاهٟا١ الٗام في  (2001-1990 )م٣اعهت بالٟترة الؿاب٣ت  ، َو

اصة الخى٠ْ لٗىهغ الٗمل في مسخل٠ ال٣ُاٖاث  ؤلا٢خهاص اللُبي والتي ًٟترى ؤن ًهاخبها ٍػ

 .الا٢خهاصًت 

ى ًا٦ض % 20.9بلٜ مٗض٫ الىمى اإلاخىؾِ لئلهٟا١ الٗام  ( 2012-1990 ) زال٫ الٟترة ال٩لُت  -3 َو

 .جىامي حجم ؤلاهٟا١ الٗام في ؤلا٢خهاص اللُبي 

ت الا٢خهاصًت ؤن الخىؾ٘ في ؤلاهٟا١ الٗام ًاصي بلى        والجضًغ بالظ٦غ َىا ؤن خؿب مى٤ُ الىٍٓغ

غ ٞغم ٖمل ظضًضة ، مما ًاصي بضوعٍ بلى ؤلاعجٟإ بمؿخىي الخى٠ْ ، وبالخالي ٌؿاَم في الخض  جٞى

مً البُالت ، بال ؤن طل٪ لم ًخد٤٣ في ؤلا٢خهاص اللُبي خُض ؾب٤ وؤن جم الخىنل بلى ؤن مٗض٫ 

 2006للٗام % 20.6البُالت في ؤلا٢خهاص الىَني ًإزظ بججاٍ جهاٖضي ، خُض بلٜ مٗض٫ البُالت 

ظا ٌٗني ؤن الٗال٢ت بحن حجم  في الى٢ذ هٟؿه الخٓىا ؤن ؤلاهٟا١ الٗام ًإزظ بججاٍ جهاٖضي َو

ت  ى ال ًخ٤ٟ م٘ مى٤ُ الىٍٓغ ؤلاهٟا١ الٗام ومٗض٫ البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي ٖال٢ت َغصًت ، َو

ظا ًغظ٘ للٗضًض مً ألاؾباب والتي مً ؤبغػَا وطاث الهلت بالضعاؾت ما ًلي  :-  الا٢خهاصًت،  َو

. ٖضم وظىص ؾُاؾت لترقُض ؤلاهٟا١ الٗام ٖلى مؿخىي ٧اٞت ال٣ُاٖاث ؤلا٢خهاصًت  -1

 . بزٟا١ ال٣ُإ الٗام في جىُٟظ اإلاكغوٖاث الٗامت  -2

لحن ٖلى بصاعتها مما ؤؾهم  -3 ل مل٨ُتها لؤلٞغاص ٚحر اإلاَا  ج٣لُو اإلاكغوٖاث الٗامت بخدٍى

ضم الخىؾ٘ في بؾخسضام ٖىهغ الٗمل   .في ٞكل اإلاكغوٖاث ٖو

٣ت ال  -4  إلٖضاصَا بٍُغ
ً
 ٖضم ٢ضعة ال٣ُإ الٗام ٖلى بؾدُٗاب مسغظاث الخٗلُم هٓغا

 .جسضم مخُلباث الخىمُت 

 ٖلى  -5
ً
 جؼاًض مٓاَغ الٟؿاص في ماؾؿاث الضولت مً عقىة وحؿِب ، مما ًى٨ٗـ ؾلبا

 .بهخاظُت الضًىاع الظي ًى٤ٟ مً ٢بل الضولت 

ض مً جٟص ي ْاَغة البُالت  -6 ج٨ضؽ الٗمالت في بٌٗ اإلاكغوٖاث الٗامت ، مما ًٍؼ

.             اإلا٣ىٗت في ال٣ُإ الٗام وج٣لُو الُلب ٖلى الٗمالت 
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. آزاع البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي وُؾبل مٗالجتها:- اإلابدض الغاب٘ 

  آزاع البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي  4-1

ض خضتها ٖلى مك٩لت البُالت طاتها ، وطل٪ ألن ٖضم      حٗخبر بُالت اإلاخٗلمحن مك٩لت ب٢خهاصًت جٍؼ

ت   لئلم٩اهاث اإلااصًت والبكٍغ
ً
جد٤ُ٣ اإلاجخم٘ للٗاثض ؤلا٢خهاصي اإلاغظى مً الخٗلُم ٌٗخبر في خض طاجه َضعا

ا وجىُْٟها في زل٤ ٞغم ٖمل ظضًضة ل٣ُاٖاث ؤزغي في اإلاجخم٘ . (1)والتي ًخىظب بؾدشماَع

ً عؤؽ اإلاا٫ البكغي هظ٦غ مجها ما ًلي  :-     وللبُالت ٖضة آزاع ؾلبُت جدضثها ٖلى ٖملُت ج٨ٍى

 هدُجت إلاا ًهِب الكباب مً  -1
ً
 و بظخماُٖا

ً
 ؾُاؾُا

ً
ًم٨ً ؤن جمشل البُالت بحن اإلاخٗلمحن زُغا

مكاٖغ الُإؽ والعجؼ ًٖ بقبإ الخاظاث الصخهُت بياٞت بلى بعجٟإ الُمىح والىعي هدُجت 

. الخٗلُم

جي الخٗلُم الٗالي  -2 هدُجت إلعجٟإ مٗضالث البُالت هالخٔ جغاظٗذ َُبت وم٩اهت اإلاخٗلمحن زٍغ

ت  باء، مما ٌٗني َضع في اإلاىاعص البكٍغ  بهدكاع البُالت بحن اإلاهىضؾحن وألَا
ً
،خُض لم ٌٗض مؿخٛغبا

ل إلٖضاصَا ،وج٨بضث ج٩ال٠ُ بآَت َُلت ٞترة  وؤلا٢خهاصًت التي جدملذ الضولت و٢ذ ٍَى

. الضعاؾت ؾىاء في الضازل ؤو في الخاعط

 )مً ؤَم آلازاع الؿلبُت التي حؿببها البُالت للىاجج اإلادلي ؤلاظمالي والىمى ؤلا٢خهاصي ٣ٞض ؤقاع  -3

Arhur  Okun )  ٨ُت بلى ؤن ٧ل بهسٟاى في الىاجج في صعاؾت ًٖ البُالت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

اصة البُالت بمٗض٫ % 2اإلادلي ؤلاظمالي بيؿبت  ، لهظا ٞإن (2)%1ًٖ الىاجج ال٩امً ًاصي بلى ٍػ

لى الىاجج ال٣ىمي   .بعجٟإ مٗض٫ البُالت له ج٩لٟت ٖلى ؤلا٢خهاص الىَني ٖو

بهسٟاى ؤلاهخاط الٟٗلي ًٖ ؤلاهخاط اإلادخمل مً ظغاء حُٗل ؤٖضاص مً الٗاملحن ًٖ الٗمل  -4

اَُت   .وؤلاهخاط ، ألهه ٧لما ػاصث البُالت في اإلاجخم٘ ٧لما بهسًٟذ مؿخىي الٞغ

بهسٟاى الٗاثض ؤلاؾدشماعي مً ؤلاهٟا١ ٖلى الخٗلُم ، خُض ؤن الخٗلُم الظي ؤه٤ٟ ٖلى  -5

ى ًمشل ج٩لٟت   ٚحر مجضي ؤزىاء ٞترة البُالت، َو
ً
ألاشخام الٗاَلحن ًٖ الٗمل ًهبذ بهٟا٢ا

بء ٖلُه  .بآَت ٖلى ؤلا٢خهاص الىَني ٖو

حهُت اإلاسخلٟت  -6 ايُت ، مؿاب٣اث  )هدُجت لى٢ذ الٟغاٙ لظا الكباب م٘ ُٚاب البرامج التٞر ؤهضًت ٍع

مت في  (بلخ ... مدلُت وزاعظُت  ض مً مٗض٫ الجٍغ ، ألامغ الظي ًضٞ٘ بالكباب بلى الاهدغاٝ مما ًٍؼ

 . اإلاجخم٘ ٦ىدُجت إلعجٟإ مٗض٫ البُالت به 

هدُجت لخٟص ي البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي وبعجٟإ مٗضالتها في الٟترة ألازحرة وهدُجت لٗضم وظىص  -7

ظهاػ بهخاجي مخُىع ٢اصع ٖلى الخ٠ُ٨ ٌؿاٖض ٖلى بمخهام الُض الٗاملت ، ٧ل طل٪ ًجٗل مً 
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٤ُٗ ٖملُت جُٟٗل صوع عؤؽ اإلاا٫   ٚحر مم٨ً وَُ
ً
ٖملُت ؤلاؾخٛال٫ ألامشل لغؤؽ اإلاا٫ البكغي ؤمغا

 .البكغي وجم٨ىِىه مً لٗب صوعٍ في صٞ٘ عجلت الىمى ؤلا٢خهاصي

اصة الٗبء ٖلى  -8 هدُجت لخىؾ٘ ؾُاؾت الخُٗحن ٚحر اإلاضعوؾت في ؤلاصاعاث الٗامت ،مما ؤصي بلى ٍػ

 ٤ جحن ُٞما بٗض ًٖ ٍَغ ظا بضوعٍ ؤصي بلى بجبإ ؾُاؾت الخباَا في حُٗحن الخٍغ اإلاىاػهت الٗامت ،َو

. بَالت ٞترة اهخٓاع الخُٗحن،ألامغ الظي جغجب ٖلُه بعجٟإ مٗضالث البُالت بحن الكباب اإلاخٗلمحن

.   ُؾبل مٗالجت البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي 4-2

ت مٗض٫ البُالت في        وبٗض الخُغ١ بلى وا٢٘ البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي وؤؾبابها التي ؤصث بلى بؾخمغاٍع

ؤلاعجٟإ ، ًم٨ً الخىنل بلى مجمىٖت مً ؤلاظغاءاث التي ؤٖخ٣ض ؤجها مىاؾبت للخض مً جٟص ي ْاَغة البُالت 

ظٍ ؤلاظغاءاث ما ًلي  :-  في ؤلا٢خهاص اللُبي ، َو

ت تهضٝ بلى الخىؾ٘ في اإلاكغوٖاث ؤلاهخاظُت بما ًدُذ ٞغم ٖمل - 1     وي٘ بؾتراجُجُت وزُِ جىمٍى

اصة ؤلاهخاظُت الخضًت لٗىهغ الٗمل  . لؤلٞغاص الباخشحن ٖىه، م٘ ٍػ

اصة في ٖغى - 2      ٖلى بمخهام الٍؼ
ً
 بما ًجٗل ؾى١ الٗمل اإلادلي ٢اصعا

ً
 وهىٖا

ً
بٖضاص الٗىهغ البكغي ٦ما

. ألامغ الظي مً قإهه ج٣لُل الٟجىة بحن الُلب والٗغى في ؾى١ الٗمل اإلادلي . الٗمل 

يغوعة الٗمل ٖلى اإلاىاثمت بحن الخٗلُم وجسُُِ ال٣ىي الٗاملت ، مما ًجٗل مسغظاث الخٗلُم ٢اصعة - 3     

. ٖلى ؤلاًٟاء بمخُلباث ؾى١ الٗمل 

     4 - 
ً
جُا لها لئلخال٫ مدل الٗمالت ألاظىبُت ، ٖلى ؤن ٨ًىن طل٪ جضٍع ٣ت جَا بٖضاص الٗمالت اإلادلُت بٍُغ

ض مً بٖخماص ؤلا٢خهاص الىَني ٖلى الٗمالت اإلادلُت ،  وزال٫ ٞترة ػمىُت مدضصة ، ألامغ الظي مً قإهه ًٍؼ

خماص ٖلى الٗمالت اإلاؿخىعصة  . وج٣لُل ؤلٖا

يغوعة ؤن حٗمل الضولت ٖلى مٗالجت ٧ل الٓىاَغ الؿلبُت اإلاىظىصة في اإلاكغوٖاث الٗامت ، ختى - 5     

اصة ٢ضعة ال٣ُإ ٖلى بمخهام  جخد٤٣ جىمُت ال٣ُإ والخىؾ٘ في اؾدشماعاجه ، ألامغ الظي ًاصي بضوعٍ بلى ٍػ

اصاث اإلاخخالُت في ٖغى الٗمل . الٍؼ

** الخاجمت **

 
ً
:-  الىخاثج :- ؤوال

      مً زال٫ وا٢٘ البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي وؤؾبابها م٘ الضعاؾت الخدلُلُت ألَم اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت 

:-   ًم٨ً الخىنل بلى ؤَم الىخاثج الخالُت " حجم الؿ٩ان وحجم ؤلاهٟا١ الٗام " طاث الهلت بها 

 ٖلى اإلاؿخىي الؿُاس ي و  -1
ً
ت مٗض٫ البُالت في ؤلاعجٟإ مما ًد٤٣ ؤزاع ؾلبُت مؿخ٣بال بؾخمغاٍع

. ؤلا٢خهاصي وؤلاظخماعي 
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٧ان حجم الؿ٩ان اللُبُحن ًؼصاص بمٗض٫ همى ؾىىي مغجٟ٘ ، بال ؤهه ومً زال٫ الخهغ ألازحر  -2

ؤ٦ض بهسٟاى مٗض٫ الىمى الؿىىي للؿ٩ان في لُبُا ، مما حهضص ؤلا٢خهاص اللُبي  (2012 )للؿ٩ان 

 بخٗغى اإلاجخم٘ اللُبي لٓاَغة الكُسىزت وما لها مً ؤزاع ؾلبُت ٖلى ؾى١ الٗمل اللُبي  
ً
مؿخ٣بال

. 

بن َبُٗت الٗال٢ت بحن حجم ؤلاهٟا١ الٗام في لُبُا ومٗض٫ البُالت ال جخ٤ٟ م٘ اإلاى٤ُ ؤلا٢خهاصي  -3

ى ما ًا٦ض ؤن ؤلاهٟا١ الٗام في لُبُا ال  اصة ؤلاهٟا١ الٗام ًدبٗه جؼاًض مٗض٫ البُالت ، َو ، خُض ٍػ

اصاث اإلاخخالُت في ٖغى الٗمل   .ًاصي بلى زل٤ ٞغم ٖمل ظضًضة إلمخهام الٍؼ

 
ً
الخىنُاث  :- زاهُا

البض ؤن حٗمل الجهاث طاث الٗال٢ت ٖلى ألازظ بؿبل مٗالجت البُالت التي ؾب٤ ؾغصَا في متن  -1

الىع٢ت البدشُت ، وطل٪ بةُٖائها خ٣ها مً خُض ؤلاَخمام والخُب٤ُ بهضٝ الخض مً جٟص ي 

ا  ت صون َضَع . البُالت في ؤلا٢خهاص اللُبي وجد٤ُ٣ ؤلاؾخٟاصة مً اإلاىاعص البكٍغ

اصة ٖضص الؿ٩ان في لُبُا  -2 مشل . مً الًغوعي ؤن حٗمل الضولت ٖلى وي٘ البرامج التي حؿهم في ٍػ

ا ... جىٞحر الؿ٨ً والخضماث المخُت  حَر  .ٚو

الٗمل وبجضًت ٖلى جغقُض ؤلاهٟا١ الٗام ووي٘ بغامج ع٢ابت ٖلى الهٝغ ب٩اٞت ال٣ُاٖاث  -3

اصة ؤلاهٟا١ الٗام ، ًهاخبها بهسٟاى مٗض٫ البُالت مً زال٫ الخىؾ٘  ؤلا٢خهاصًت بما ًًمً ٍػ

ت ؤلا٢خهاصًت   ى ما جىو ٖلُه الىٍٓغ  .في ٞغم الٗمل َو

: ٢اثمت اإلاغاظ٘ 

 
ً
اإلاغاظ٘ باللٛت الٗغبُت  :- ؤوال

ال٨خب  -   ؤ

الم في الخسُُِ والخىمُت ، صاع ظلِـ الؼمان لليكغ والخىػَ٘ ، ٖمان ، - 1   ؿاث ، صوع ؤلٖا ـ ظَغ ؤما٫ ظَغ

. 2012 ، 1ألاعصن ، ٍ 

 . 1990ٖاٝع خمى ، مدايغاث في ؤلا٢خهاص ، صاع الهال٫ ، ٖمان ، - 2  
عمؼي ػ٧ي ، ؤلا٢خهاص الؿُاس ي للبُالت جدلُل ألزُغ مك٨الث الغؤؾمالُت اإلاٗانغة، اإلاجلـ الىَني - 3   

ذ ،   . 1997للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب ، ال٨ٍى

اب هجا - 4    – صعاؾت جدلُلُت –وؤزغ بغهامج ؤلانالح ؤلا٢خهاصي ٖلحها – مك٩لت البُالت –ٖلي ٖبض الَى

ت ،  . 2005جُب٣ُُت ، الضع الجامُٗت ، ؤلاؾ٨ىضٍع
ٖبض ألامحر قمـ الضًً ، اإلااؾؿت . صاهُِل ؤعجىلض ، جدلُل ألاػماث ؤلا٢خهاصًت لؤلمـ والُىم ، جغظمت-  5   

 . 1992الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘ ، بحروث ، 
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ش ، الؿٗىصًت .  ا٢خهاصًاث الٗمل.عوهالض اًغهبرط  ، عو بغث ؾمُذ-  6    ض بكحر َاَغ، صاع اإلاٍغ ب ٍٞغ حٍٗغ

،1994. 

. 2004مجمىٖت الىُل الٗغبُت ، - اإلاك٩لت والخل – زالض الؼواوي ، البُالت في الىًَ الٗغبي -  7  

ٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض ، مدمض قباهه ، ؤؾاؾُاث في اإلاىاعص الا٢خهاصًت ، الضاع الجامُٗت،  ال٣اَغة - 8   

،2005 . 

ت . ٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض ، ب٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت - 9   . 2004/2005الضاع الجامُٗت ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ص ي ، ب٢خهاصًاث الٗمل ،صاع واثل لليكغ ،ٖمان ،ألاعصن ، - 10  . 2009مضخذ ال٣َغ

ل الخاعجي وؾُاؾاث ؤلانالح ؤلا٢خهاصي ، صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘ ، - 11 ٖضهان خؿحن ًىوـ ، الخمٍى

. 2011، 1ٖمان ، ألاعصن ، ٍ 

:-  الضوعٍاث - ب

ُٗب ، ص - 1   
ُ

ٚؿان َـاقم ٖـامغ ، آلازاع اإلاخى٢ٗت للخمخهت ٖلى ال٣ىة الٗاملت والبُالت . نالر الهابغ ق

غ  )في لُبُا في   (ِٖس ى خمض الٟاعس ي. ٖبض الجلُل ؤصم اإلاىهىعي ، ص )الخمخهت في ؤلا٢خهاص اللُبي ، جدٍغ

 .2005 ، 1،مغ٦ؼ البدىر الا٢خهاصًت ، بىٛاػي،  ٍ

 )ؾالم الكامي ، َُشم الُغو١ ، ٢ُاؽ ؤزغ ج٣لباث ؤؾٗاع الىِٟ في ؤصاء ؤلا٢خهاص اللُبي للؿىىاث - 2   

. 2012، مجلت الخسُُِ والخىمُت ، جهضع ًٖ مٗهض الخسُُِ ، َغابلـ،  الٗضص الخامـ ،  (2009- 1970

 (. 1996 -1962 )ؤلاصاعة الٗامت للخسُُِ ؤلا٢خهاصي وؤلاظخماعي ، اإلااقغاث الا٢خهاصًت  والاظخماُٖت - 3   

 . 2006الهُئت الٗامت للمٗلىماث ، ال٨خِب ؤلاخهاجي ، - 4   

  . 2008الهُئت الٗامت للمٗلىماث ، ال٨خِب ؤلاخهاجي ، - 5   

ٖبضهللا مدمض ؤق٩اب ، ؤزغ بهسٟاى مٗض٫ همى الؿ٩ان ٖلى ؾى١ الٗمل في ؤلا٢خهاص اللُبي ، مهٝغ - 6   

. 2008، 48لُبُا اإلاغ٦ؼي ، بصاعة البدىر وؤلاخهاء ، اليكغة الا٢خهاصًت ،اإلاجلض 

و ، جُىع حجم الؿ٩ان اللُبُحن ومضي مؿاَمتهم في اليكاٍ ؤلا٢خهاصي لؿىىاث -7     َضي مدمض ؤبىزٍغ

مجلت الٗلىم الا٢خهاصًت والؿُاؾُت ، الؿىت ألاولى ، الٗضص الشاوي ،  " 2006 ، 1995" الخهغ الٟٗلُت 

 ،  2013ؾبخمبر 

 48، 45 ، 41 ، 40 )مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ،بصاعة البدىر وؤلاخهاء ، اليكغة الا٢خهاصًت ، اإلاجلضاث     - 8   

 ،53  ) 

ا ٖلى الٗال٢ت بحن الخٗلُم وؾى١ الٗمل - 9    وع٢ت – ٖبضالؿالم َاَغ ال٣غاص ، الٗىامل ؤلاظخماُٖت وؤزَغ

غ – بدشُت م٣ضمت بلى هضوة الخٗلُم الٗالي والخىمُت في لُبُا  ىع ، ٍ)جدٍغ  . 2007 ،2مدمض ٖلي ألٖا



الجــــــامــــــعـــــــــة مجــــــــلـــــــة  

116 
 (2016)ؾبخمبر                                  خاصي ٖكغ                                                                            الٗضص ا٫

وػاعة الخسُُِ مهلخت ؤلاخهاء والخٗضاص ٢ؿم ؤلاخهاءاث الؿ٩اهُت ، هخاثج مسر الدكُٛل والبُالت - 10 

. 2012، لؿىت 

ت :-  زاهُا ً :باللٛت ؤلاهجلحًز  

1- International Labour  Organization  , World Labour Report ,             ILO ,Geneva, 1995. 

2- Marshall R., Vernon M. B., Labor Economics, Theory , Institutions, And Public Policy , Irwin , 

Homewood, U . S ., Sixth Edition , 1989.  

3- Miler R. L., Economics Today , Harper & Row Publishers, New York, 1988,  

4- Nurkse  R., Problems  of  Capital Formation in Under Developed Countries , Oxford, 1953.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الجــــــامــــــعـــــــــة مجــــــــلـــــــة  

117 
 (2016)ؾبخمبر                                  خاصي ٖكغ                                                                            الٗضص ا٫

انسُبحت انبُئُت وانتًُُت املستذايت يف نُبُب 
حسين فرج الحويج. أ 

 المرقب/ كلية االقتصاد 

Abstract  

        The main aim of this study was to investigate the nature of the relationship between 

ecotourism and sustainable development in Libya. In terms of that, it aimed to represent the 

significance of the tourism sector inthe future of development in the Libyan economy, in 

addition to discovering the influence of adopting the ecotourism patterns on the sustainable 

development in Libya . Furthermore, the study attempt to concentrate on the issue of to what 

extent the environment protectionstandards are being practiced in Libya nowadays. 

Moreover, it tried to find out the most important obstacles of ecotourism in Libya, and 

tointroduced  some suggestions to deal with these challenges as well. 

           In order to achieve the mentioned objectives,a descriptive analytical approach was used. 

The basic findings of the study indicatedthat the tourist sector could play amajor role in 

developing the Libyan economy. In addition, it pointed out to the high levels of pollution in 

the coastal regions in Libya, which can be a real challenge to the future of tourist development 

in Libya. 

According tothe main results the study recommendations focused on the improvement of the  

coastal environment, in particular the issue of biodiversity.  

  

. الؿُاخت البُئُت، البِئت، الاؾخضامت، الخىمُت اإلاؿخضامتالؿُاخت، : ال٩لماث اإلاٟخاخُت

 
ً
اع اإلاجهجي للبدض: ؤوال : ؤلَا

 :اإلا٣ضمت1-1

 لضو٫ الٗالم ٖلى ازخالٞها، وحٗض َظٍ اإلاؿإلت ؤ٦ثر 
ً
 ؤؾاؾُا

ً
حٗض الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت مُلبا

 باليؿبت لخالت الضو٫ الىامُت ٖلى وظه الخهىم، و٢ض قٛلذ ٢ًاًا الخىمُت الا٢خهاصًت 
ً
بلخاخا

 مخٗضصة، اقتر٦ذ 
ً
ت  جىمٍى

ً
 مً ألاصب الا٢خهاصي الخضًض، ألامغ الظي ؤٞغػ هماطظا

ً
 واؾٗا

ً
والاظخماُٖت خحزا
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 في ٢ُاصة ٖملُت الخىمُت، و٢ض جمسٌ الخُب٤ُ الٗملي لهظٍ 
ً
 ؤؾاؾُا

ً
َٕ الهىاعيَّل صوعا في بُٖائها ال٣ُا

ٍ٘ للميكأث الهىاُٖت الش٣ُلت والخُٟٟت- الىماطط اصاث ملخىْت في - الظي او٨ٗـ في اهدكاٍع واؾ ًٖ ٍػ

ىاصم ،مٗضالث الخلىر البُئي  الىاظم ًٖ الٛاػاث اإلاىبٗشت مً جل٪ اإلاهاو٘، ومدُاث جىلُض ال٨هغباء، ٖو

الؿُاعاث، ووؾاثل الى٣ل اإلاسخلٟت التي جؼاًضث ؤٖضاصَا م٘ اعجٟإ مٗضالث الضزى٫ الىاظمت ًٖ جىُٟظ 

بغامج الخىمُت طاتها، وهدُجت لظل٪ ٣ٞض بضؤث جُٟىا ٖلى الؿُذ آعاٌء جضٖىا بلى ج٠ُُ٨ ؤهماٍ الخهيُ٘ 

ا   إلاخُلباث اإلاداٞٓت ٖلى البِئت، ونُاهت اإلاىاعص، والٗمل ٖلى اؾخمغاَع
ً
الخالُت لخهبذ ؤ٦ثر مغاٖاة

. وصًمىمتها، ألامغ الظي ؤٞغػ ما ٖٝغ لضًىا الُىم بالخىمُت اإلاؿخضامت

عي الىايب - و٢ض ؾٗذ لُبُا ٖلى مضي ٣ٖىص   ٖلى ما ًدُده اإلاىعص الَغ
ً
بلى - مً بًغاصاث (الىِٟ)اٖخماصا

جد٤ُ٣ مٗضالث مغجٟٗت مً الخىمُت الا٢خهاصًت، و٢ض خٓي ال٣ُإ الهىاعي في طل٪ ب٣هب الؿب٤، ألامغ 

ت،  الظي ؤصي بلى اهدكاع ميكأث نىاُٖت ز٣ُلت وزُٟٟت ٦هىاٖت الاؾمىذ، والهىاٖاث البترو٦ُماٍو

ا، واهدكغث مدُاث جىلُض الُا٢ت، وجؼاًضاث ؤٖضاص الؿُاعاث واإلاٗضاث الٗاملت بالى٢ىص ألاخٟىعي،  حَر ٚو

ألامغ الظي او٨ٗـ في اعجٟإ مٗضالث الخلىر البُئي؛ هدُجت لٗضم مغاٖاة ؤهماٍ الخهيُ٘ الخالُت إلاخُلباث 

. اإلاداٞٓت ٖلى البِئت

ت الؿاب٣ت ًالخٔ ؤن الا٢خهاص اللُبي ال  ومً زال٫ مغاظٗت الىخاثج اإلاد٣٣ت ببان ٞترة جىُٟظ البرامج الخىمٍى

٘ اله٨ُلي وماقغاث الخىمُت الا٢خهاصًت بك٩ل  ًؼا٫ ٌٗخمض ٖلى طاث اإلاىعص الىايب، وؤن مٗضالث الخىَى

ت الخضمُتلال٢خهاص  اث مىسًٟت، و٢ض ؤ٦ضث الٗضًض مً الضعاؾاث ٖلى الهٍى ٖام ال جؼا٫ ٖىض مؿخٍى

اللُبي، وؤن ال٣ُإ الؿُاحي مغشر للمؿاَمت بٟٗالُت في عؾم مؿخ٣بل واٖض للخىمُت الا٢خهاصًت في لُبُا، 

وخُض ؤن ألاهٓاع جخجه في لُبُا لخدؿحن البِئت واإلاداٞٓت ٖلحها ٞال بض مً ج٠ُُ٨ بغامج الخىمُت اإلاؿخ٣بلُت 

غ٦ؼ َظا البدض بك٩ل ؤؾاس ي ٖلى صعاؾت الٗال٢ت بحن الؿُاخت البُئُت والخىمُت  للمٗاًحر البُئُت، ٍو

. اإلاؿخضامت في لُبُا

 : اإلاك٩لت البدشُت1-2

جخمشل اإلاك٩لت البدشُت لهظا البدض في اعجٟإ مٗضالث الخلىر البُئي في لُبُا، هدُجت اهدكاع بٌٗ اإلاهاو٘ 

 ٖلى جد٤ُ٣ 
ً
التي ال جغاعي الكغوٍ البُئُت، ٦مهاو٘ الاؾمىذ والهىاٖاث الىُُٟت، ألامغ الظي ًً٘ ٢ُضا

. ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت في لُبُا

 : حؿائالث البدض1-3

 ألن لُبُا جخُل٘ بدؿب ألاَضاٝ اإلاٗلىت بسُِ وبغامج الخىمُت بلى الخىظه هدى جُٟٗل ال٣ُإ 
ً
هٓغا

 ال٣ُإ الؿُاحي- الخضمي
ً
 وا٢٘ ما َى): ٞةن البدض ًىُل٤ مً مداولت ؤلاظابت ٖلى الؿاا٫ آلاحي- وزانت
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، و٢ض (ؤَمُت جُب٤ُ ؤهماٍ الؿُاخت البُئُت باليؿبت إلاؿخ٣بل الخىمُت اإلاؿخضامت في الا٢خهاص اللُبي؟و

ذ ًٖ َظا الؿاا٫ الغثِـ ألاؾئلت آلاجُت : جٟٖغ

 ما مضي ؤَمُت ال٣ُإ الؿُاحي باليؿبت إلاؿخ٣بل الخىمُت الا٢خهاصًت في لُبُا؟ .1

 ما مضي مغاٖاة اليكاٍ الؿُاحي الخالي في لُبُا لكغوٍ خماًت البِئت؟ .2

 ما هي ؤَمُت جُب٤ُ ؤهماٍ الؿُاخت البُئُت باليؿبت للخىمُت اإلاؿخضامت في لُبُا؟ .3

 ما هي مٗى٢اث الؿُاخت البُئُت في لُبُا؟ .4

 ما هي آلُاث جُٟٗل الؿُاخت البُئُت في لُبُا ؟ .5

: جيب٘ ؤَمُت َظا البدض مً آلاحي:  ؤَمُت البدض4 -1

ألاَمُت التي ناعث الؿُاخت جدؿم بها ٖلى مؿخىي الا٢خهاص الٗاإلاي، خُض ؤجها ناعث  .1

٘ اله٨ُلي إلاهاصع  مً ال٣ُاٖاث الغثِؿت في الخى٠ُْ، ومً ؤَم ال٣ُاٖاث التي ٌٗى٫ ٖلحها في مجا٫ الخىَى

 .الضزل

ؾعي الضو٫ الىامُت واإلاخ٣ضمت ٖلى خِض ؾىاء ومجها لُبُا بلى جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت،  .2

تها  .التي جغاعي البِئت وجًمً اإلاداٞٓت اإلاىاعص وجىامحها واؾخمغاٍع

ألاَمُت التي بضؤ مٟهىم الؿُاخت البُئُت ًدٓى بها ٖلى مؿخىي ؤصبُاث الؿُاخت والخىمُت  .3

. اإلاؿخضامت ٣٦ُإ مدغ٥ للخىمُت اإلاغاُٖت لىٓم وجىاػهاث البِئت الُبُُٗت والاظخماُٖت

: حهضٝ َظا البدض بلى:  ؤَضاٝ البدض1-5

 .اؾخٗغاى ؤَمُت ال٣ُإ الؿُاحي باليؿبت إلاؿخ٣بل الخىمُت الا٢خهاصًت في لُبُا .1

 .الخٗٝغ ٖلى مضي مغاٖاة اليكاٍ الؿُاحي الخالي في لُبُا لكغوٍ خماًت البِئت .2

 .الخٗٝغ ٖلى ؤَمُت جُب٤ُ ؤهماٍ الؿُاخت البُئُت باليؿبت للخىمُت اإلاؿخضامت في لُبُا .3

 الخٗٝغ ٖلى مٗى٢اث الؿُاخت البُئُت في لُبُا؟ .4

 َغح آلُاث لخُٟٗل الؿُاخت البُئُت في لُبُا ؟ .5

ٌٗخمض البدض ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي،وطل٪ مً زال٫ مغاظٗت ؤصبُاث اإلاىيٕى في : اإلاىهج البد ي1-6

ال٨خب والبدىر، والضعاؾاث اإلايكىعة، وبٖضاص وجدلُل بٌٗ اإلااقغاث ؤلاخهاثُت مً زال٫ الغظٕى 

غ واليكغاث ؤلاخهاثُت اإلايكىعة وطل٪ للىنى٫ بلى هخاثج بسهىم ؤَضاٝ البدض . لبٌٗ الخ٣اٍع

 
ً
: الخىمُت اإلاؿخضامت: زاهُا

. وحهضٝ َظا ال٣ؿم بلى اؾخٗغاى اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت للخىمُت اإلاؿخضامت وؤَضاٞها وؤبٗاصَا وم٣اًِؿها

: The concept of  Sustainable Development مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت2-1
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٠ اإلاغجبُت به،  وتهضٝ َظٍ ال٣ٟغة بلى الخٗٝغ ٖلى ؤنل َظا اإلاٟهىم، ومضلىله، واؾخٗغاى بٌٗ الخٗاٍع

. وطل٪ للىنى٫ بلى ٞهم واضر إلاٗنى الاؾخضامت والخىمُت اإلاؿخضامت

، Ecologyبلى ٖلم البِئت Sustainability ٌٗىص اؾخسضام مهُلر الاؾخضامت: ؤنل اإلاهُلر ومضلىله2-1-1

للضاللت ٖلى َبُٗت الٗال٢ت اإلاخضازلت بحن ٖلم Economicsو٢ض اؾخسضم َظا اللٟٔ في ٖلم الا٢خهاص 

٣ي  ٍغ لم الا٢خهاص، اللظًً ًغظٗان بلى طاث ألانل ؤلٚا . (2007ٚىُم وؤبى ػهِ، ) "Eco"البِئت ٖو

كاع بلى ؤن ؤنل َظا اإلاهُلر  ٌٗىص بلى ما صٖا بلُه ٖما٫ الٛاباث ألاإلاان الظًً ٧اهىا ًا٦ضون ٖلى بهما َو

٤ حُُٛت الاخخُاظاث الخالُت، م٘ ٖضم ؤلازال٫  يغوعة جد٤ُ٣ الٗاثض اإلاؿخضام مً ألاشجاع، وطل٪ ًٖ ٍَغ

باخخُاظاث ألاظُا٫ اإلا٣بلت، ألامغ الظي ًاقغ بلى مؿالت يمان اإلاداٞٓت ٖلى جىامي اإلاىاعص الا٢خهاصًت 

ىوي، )وججضصَا (. 2008التَر

وججم٘ ال٨شحر مً آلاعاء في َظا الكإن ٖلى ؤن ؤو٫ اؾخسضام إلاٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت ٢ض ْهغ م٘ جبني 

 Unitedل٣ًاًا البِئت، وبوكاء بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت United Nationsمىٓمت ألامم اإلاخدضة 

Nation„s Environmental Program (UNEP) الظي جبنى ال٨شحر مً ال٣ًاًا التي تهضٝ بلى بٖاصة الخىا٤ٞ

ت في  بحن الا٢خهاص والبِئت، وبْهاع خالت الهغإ التي وكإث بحن َظًً اإلاجالحن، خُض ؤن البرامج الخىمٍى

الؿاب٤ ٧اهذ جغ٦ؼ بالضعظت ألاولى ٖلى جد٤ُ٣ اإلا٩اؾب الا٢خهاصًت، والٗمل ٖلى ؤلاعج٣اء بمٗضالث الىمى 

ىانغ  الا٢خهاصي، صون مغاٖاة لآلزاع التي ًم٨ً ؤن ًغجبها طل٪ الؿبا١ اإلادمىم هدى الغبذ ٖلى م٨ىهاث ٖو

البِئت مً هاخُت، وصون اٖخباع لٗملُت الاؾخجزاٝ التي جخٗغى لها اإلاىاعص الا٢خهاصًت التي لم جمىذ الٟغنت 

للمداٞٓت ٖلى صًمىمتها وججضصَا مً هاخُت ؤزغي، و٢ض ْهغ هدُجت لظل٪ مٟهىمي الخىمُت البُئُت، 

ىوي، )والخىمُت بضون جضمحر (. 2008التَر

ٗض اإلاُالص الخ٣ُ٣ي إلاٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت َى الٗام  غ اللجىت الٗاإلاُت للبِئت 1987َو ، ٖلى بزغ نضوع ج٣ٍغ

الظي خمل ٖىىان WCED"World Commission on Environment and Development"والخىمُت 

ىوي، ) Ourcommonfutureمؿخ٣بلىا اإلاكتر٥ " (. 2008التَر

بت في اإلاداٞٓت ٖلى :اإلاٟهىم الٗلمي للخىمُت اإلاؿخضامت: 2-1-2 اقخ٤ مٟهىم الاؾخضامت مً مىُل٤ الٚغ

.  اإلاىاعص ويمان ججضصَا، ومداولت بًجاص همِ ا٢خهاصي مخىاثم م٘ مخُلباث اإلاداٞٓت ٖلى البِئت

و٢ض هخج طل٪ ًٖ اإلاك٨الث البُئُت التي بضؤث جٓهغ ٖلى َظا ال٨ى٦ب، والتي جؼامىذ م٘ ْهىع ؤهماٍ 

" ٢مت ألاعى"بهخاظُت ال جغاعي مخُلباث الخىاػن البُئي، و٢ض قضص ماجمغ ألامم اإلاخدضة بكإن البِئت والخىمُت 

ىصي ظُىحرو" في مضًىت 1992الظي ؤ٢ُم ؾىت  ل ٖلى يغوعة بًجاص جىاػن بحن ألابٗاص الا٢خهاصًت، " ٍع بالبراٍػ

(.  2013م٨خب الٗمل الضولي، )والاظخماُٖت، والبُئُت للخىمُت اإلاؿخضامت 
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 في ؤصبُاث الخىمُت 
ً
 الٞخا

ً
وهدُجت الاَخمام اإلاتزاًض بهظا الخ٣ل مً الضعاؾاث الا٢خهاصًت الظي ٌٗض جُىعا

٠ لهظا اإلاٟهىم،ومً طل٪  ت الٗضًض مً الخٗاٍع الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، ٣ٞض ْهغث ٖلى الؿاخت ال٨ٍٟغ

٠ مىٓمت الامم اإلاخدضة لؤلٚضًت والؼعاٖت الخىمُت اإلاؿخضامت هي "الظًِىو ٖلى ؤن 1989ؾىت FAOحٍٗغ

٣ت جًمً جد٤ُ٣ واؾخمغاع  بصاعة وخماًت ٢اٖضة اإلاىاعص الُبُُٗت وجىظُه الخٛحر الخ٣ني واإلااؾس ي بٍُغ

ت لؤلظُا٫ الخالُت واإلاؿخ٣بلُت، بن جل٪ الخىمُت اإلاؿخضامت في الؼعاٖت والٛاباث  بعياء الخاظاث البكٍغ

واإلاهاصع الؿم٨ُت جدمي ألاعى واإلاُاٍ واإلاهاصع الىعازُت الىباجُت والخُىاهُت وال جًغ بالبِئت، وجدؿم بإجها 

ت )"مالثمت مً الىاخُت الٟىُت ومىاؾبت مً الىاخُت الا٢خهاصًت وم٣بىلت مً الىاخُت الاظخماُٖت ٚىابٍؼ

غ اللجىت الٗاإلاُت للبِئت والخىمُت (2008وبؿِؿى،  ٠ الخىمُت اإلاؿخضامت ألو٫ مغة في ج٣ٍغ ، و٢ض وعص حٍٗغ

"WCED" تها ٖلى ؤجها جل٪ الخىمُت التي جلبي خاظاث الخايغ صون اإلاؿاومت ٖلى ٢ضعة ألاظُا٫ " التي ٖٞغ

". اإلا٣بلت في جلبُت خاظاتهم

:   مباصت الخىمُت اإلاؿخضامت وؤَضاٞها2-2

( 2012خمُضة، ): وحكمل: مباصت الخىمُت اإلاؿخضامت2-2-1

ؼ خـ : اإلاكاع٦ت -1 ٣ًهض بها بُٖاء ؤٞغاص اإلاجخم٘ الٟغنت للمكاع٦ت في نى٘ ال٣غاعاث، وطل٪ لخٍٗؼ

. الاهخماء لضحهم، ولخم٨ُجهم مً اإلاكاع٦ت في ٖملُت الخىمُت

٣ًهض بظل٪ جُب٤ُ مبضؤ الكٟاُٞت واإلاؿاءلت وزًٕى الخ٨ىماث للغ٢ابت : خؿً ؤلاصاعة واإلاؿاءلت -2

٤ الخىمُت . واإلاداؾبت لٛغى م٩اٞدت الٟؿاص الظي ٢ض ٨ًىن ٣ٖبت في ٍَغ

٣ًهض بظل٪ الخٗاون بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ وبحن اإلاجخمٗاث طاتها لٛغى الخٟاّ ٖلى اإلاىاعص : الخًامً -3

. البُئُت

ًخجؿض طل٪ في خماًت الخُىاهاث والىباجاث : خماًت الخىٕى البُىلىجي والخٟاّ ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت -4

مً الاه٣غاى، ومى٘ اؾخجزاٝ اإلاىاعص الُبُُٗت، وحصجُ٘ اؾخسضام الُا٢اث اإلاخجضصة الهض٣ًت 

. للبِئت

ت -5 ت لٛغى الىنى٫ البخ٩اعاث ومكاع٦ت ٞاٖلت مً اإلاجخم٘ : جد٤ُ٣ اإلاٗٞغ ٘ مً مؿخىي اإلاٗٞغ الٞغ

. بهضٝ جد٤ُ٣ الخىمُت

، الاؾتهال٥، "الاهخاط"بإن حكمل ٢ُمت الؿل٘ ظمُ٘ ج٩الُٟها زال٫ صوعة خُاتها :اؾدُٗاب الخ٩ال٠ُ -6

. الخسلو الجهاجي

حٗضًل ؤهماٍ ؤلاهخاط والاؾتهال٥ بلى نىعة ٢ابلت لالؾخمغاع، ح٨ٗـ : ؤلاهخاط والاؾتهال٥ اإلاؿاو٫ -7

. الاؾخضامت وخماًت البِئت
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ىٍلت ألامض، ومخ٩املت مً :ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت2-2-2 الخىمُت اإلاؿخضامت هي ٖملُت قاملت، م٣ٗضة، َو

اًتها ألاؾاؾُت هي ؤلاعج٣اء بمؿخىي مِٗكت ؤلاوؿان، م٘  خُض ؤبٗاصَا الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والبُئُت، ٚو

لت ألامض، جً٘ ههبها ُٖىحها الجُل  اإلاداٞٓت ٖلى البِئت التي ًدُا ٞحها، ٞخ٨ىن َظٍ الٗملُت مؿخضامت ٍَى

(. 2006ػعهىح، : )، وللخىمُت اإلاؿخضامت َضٞحن عثِؿحن َما(2006ػعهىح، )الخايغ وألاظُا٫ الخالُت 

ج٨ىن الخىمُت اإلاؿخضامت بهظا : الخىمُت اإلاؿخضامت هي جىمُت مىالُت للىاؽ، ومىالُت لٟغم الٗمل .1

اإلاٗنى ماؾؿت ٖلى ج٣ضًم الٗىهغ البكغي، وطل٪ مً خُض الٗضالت في جىػَ٘ ٖىاثض الىمى الظي جد٤٣ 

ت في جد٤ُ٣ الخىمُت طاتها، وجا٦ض ٖلى يغوعة  بًٟل َظا الٗىهغ، وهي جىؾ٘ ٢اٖضة اإلاكاع٦ت البكٍغ

الاؾدشماع في جإَُل الٗىهغ البكغي، وعٞ٘ ٦ٟاءة الخضماث المخُت والخٗلُمُت،ولٗل ججغبت ٧ل مً ٦ىعٍا 

كاع في َظا الهضص  ت زحر صلُل ٖلى طل٪، َو ا، وجاًىان في خ٣ل الخىمُت البكٍغ الجىىبُت، وؾىٛاٞىعا، ومالحًز

اَُت بحن الجُل الخايغ وألاظُا٫  بلى ؤن الخىمُت اإلاؿخضامت حؿعى إلًجاص الخىػَ٘ الٗاص٫ لٟغم الٞغ

ضم اؾخجزاٞها وجغ٥  الالخ٣تمً زال٫ الاعج٣اء بمؿخىي اإلاِٗكت لؤلٞغاص الخالُحن، واإلاداٞٓت ٖلى اإلاىاعص ٖو

. الٟغنت لها لخىمى وجخجضص لًمان خ٤ ألاظُا٫ ال٣اصمت

ل٣ض ؤصي الخىؾ٘ الهىاعي الظي قهضٍ الٗالم زال٫ : الخىمُت اإلاؿخضامت هي جىمُت مىالُت للُبُٗت .2

اث المخت الٗامت  اصة مٗضالث الخلىر البُئي، ألامغ الظي او٨ٗـ في جضَىع مؿخٍى ال٣ٗىص اإلاايُت بلى ٍػ

لئلوؿان بك٩ل ٦بحر في الٗضًض مً صو٫ الٗالم، وهدُجت لظل٪ ٣ٞض ػاص الاَخمام الٗاإلاي بمؿإلت خماًت البِئت 

 ال ًخجؼؤ مً مؿتهضٞاث الخىمُت
ً
 .التي ناعث ظؼءا

:  ؤبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت2-3

اث الخ٣لُضًت للخىمُت الا٢خهاصًت ٖلى جدضًض مٟهىم الخىمُت في مجغص  في الى٢ذ الظي جغ٦ؼ ُٞه الىٍٓغ

الٗمل ٖلى اؾخٛال٫ اإلاىاعص الا٢خهاصًت اإلاخاخت لخدؿحن اإلاؿخىي اإلاِٗص ي بايُغاص ًٖ الؼمً، ٞةن مؿإلت 

بصزا٫ الٗامل البُئي في الثدت الٗىامل التي ًيبغي للمسُِ الخىمىي ؤن ًإزظَا في الخؿبان ٢ض ظٗلذ 

اع   مً الخىمُت الا٢خهاصًت بمٟهىمها الخ٣لُضي، و٢ض ْهغث في َظا ؤلَا
ً
 ؤ٦ثر قمىال

ً
للخىمُت اإلاؿخضامت ؤبٗاصا

الٗضًض مً الىماطط التي جىضر ألابٗاص اإلاسخلٟت إلاٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت، والتي تهضٝ بلى الىنى٫ لٟهم 

 الظي ًغ٦ؼ ٖلى البٗض الا٢خهاصي ThreePillarBasicModelهمىطط : ؤًٞل لهظا اإلاٟهىم، ومً َظٍ الىماطط

 الظي ًمشل الٗال٢ت بحن الىاؽ والىٓام TheEggofSustainabilityوالبٗض البُئي والبٗض الاظخماعي، وهمىطط 

 الظي ًهى٠ الغئي الخانت بالبِئت اإلاؿخضامت بلى زمـ Atkisson'sPyramidModelالبُئي، وهمىطط 

اث (. CEEetal,2007)هي ال٣ُاؽ، والاجها٫، والابخ٩اع، ووي٘ الاؾتراجُجُاث، والخُب٤ُ ٖلى الىا٢٘ : مؿخٍى

م٨ً بك٩ل ٖام التر٦حز ٖلى الىمىطط ألاو٫ الظي ًهى٠ ؤبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت بلى : ٍو
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َظا البٗض بًغوعة الاعج٣اء بمؿخىي الىمى الا٢خهاصي لًمان اعجٟإ ًخٗل٤ : البٗض الا٢خهاصي2-3-1

خباع اإلاداٞٓت ٖلى صًمىمت اإلاىاعص وججضصَا لًمان  اإلاؿخىي اإلاِٗص ي، وال٣ًاء ٖلى ال٣ٟغ، م٘ ألازظ في الٖا

٘ ٦ٟاءة  غ وجدؿحن الىٓم الخ٨ىىلىظُت لٞغ خم طل٪ مً زال٫ جٍُى خ٤ ألاظُا٫ اإلا٣بلت في الخىمُت، ٍو

اع مؿإلت بصزا٫ الهضٝ البُئي الغامي للمداٞٓت ٖلى  غ بهخاظُتها، وجبرػ في َظا ؤلَا اؾخٛال٫ اإلاىاعص وجٍُى

البِئت في الٗملُت الخسُُُُت، بدُض ًخم اخدؿاب ج٩لٟت الخلىر البُئي يمً ج٩ال٠ُ اإلاكغوٖاث 

 (.2009مؿٗىصي، )ؤلاهخاظُتٖىض اخدؿاب ماقغاث الجضوي الا٢خهاصًت لهظٍ اإلاكغوٖاث 

هدُجت للمك٨الث البُئُت التي بضؤث جٓهغ في الٗالم، ٣ٞض ناعث َىا٥ ٢ىاٖت ٧املت لضي : البٗض البُئي2-3-2

اإلاهخمحن بكاون الخىمُت ٖلى الهُٗضًً الخسُُُي والخىُٟظي بإن بصاعة البِئت بك٩ل مخىاػن َى يغوعة 

غ٦ؼ البٗض البُئي للخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى جغقُض اؾخسضام (1997َاَغ، )ؤؾاؾُت مً يغوعاث الخىمُت  ، ٍو

ىوي، )اإلاىاعص البُئُت واإلاداٞٓت ٖلى ٢ضعتها ٖلى الخجضص والاؾخمغاع  (.2008التَر

خٗل٣بًمان خ٤ ؤلاوؿان في الِٗل في بِئت هُٟٓت، والخهى٫ ٖلى ههِبه مً : البٗض الاظخماعي2-3-3 ٍو

ضم (2009صًب ومنهى، )اإلاىاعص الُبُُٗت والخضماث البُئُت  خد٤٣ طل٪ بًمان ججضص اإلاىاعص ٖو ، ٍو

 للخىمُت ال ًخد٤٣ بال 
ً
 مهما

ً
اؾخجزاٞها، وجخجلى ؤَمُت َظا البٗض في ؤن الخماؾ٪ اإلاجخمعي الظي ٌٗض عاٞضا

ىوي، )ٖلى زلُٟت جد٤ُ٣ الٗضالت وج٩اٞا الٟغم بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘  خجؿض َظا البٗض ٦ظل٪ (2008التَر ، ٍو

 لها، وطل٪ بخد٤ُ٣ الٗضالت الاظخماُٖت وم٩اٞدت ال٣ٟغ، والاعج٣اء 
ً
ضٞا  للخىمُت َو

ً
في ظٗل ؤلاوؿان ٖامال

(. 2009مؿٗىصي، )بمؿخىي الخضماث المخُت والخٗلُمُت اإلا٣ضمت له 

:  ٢ُاؽ الخىمُت اإلاؿخضامت2-4

تهضٝ ٖملُت ٢ُاؽ الخىمُت اإلاؿخضامت بلى جدضًض مضي ج٣ضم الضو٫ اإلاسخلٟت ججاٍ جد٤ُ٣ ؤَضاٝ 

عث بىاؾُت ألامم اإلاخدضة ّىِ
ُ
هي ألا٦ثر ص٢ت UNالاؾخضامت اإلاسُِ لها، وحٗض مجمىٖت اإلااقغاث التي َ

، وحكمل اإلااقغاث آلاجُت
ً
( 2008الجُاللي، ): وقمىال

جخٗل٤ مجمىٖت اإلااقغاث الاظخماُٖت بخ٣ُُم هىُٖت الخُاة، واإلاكاع٦ت الٗامت، : اإلااقغاث الاظخماُٖت2-4-1

والٗضالت، والٟغم اإلاخاخت لئلوؿان، وحكمل َظٍ اإلاجمىٖت ٖلى ماقغاث ال٣ٟغ، واإلاؿاواة الاظخماُٖت، 

. والمخت الٗامت، والخٗلُم، والؿ٨ً، والامً

وجخٗل٤ َظٍ اإلااقغاث بضعظت اإلاداٞٓت ٖلى البِئت، وجدؿُجها، وم٩اٞدت الخلىر، : اإلااقغاث البُئُت2-4-2

: وحكمل َظٍ اإلاجمىٖت اإلااقغاث آلاجُت

 .(الخٛحراث اإلاىازُت، وجغ٤٢ َب٣ت ألاوػون، وهىُٖت الهىاء): وطل٪ مً خُض: الٛالٝ الجىي  -1

 .الؼعاٖت، والخمخغ، والخًغهت: وطل٪ مً خُض: ألاعاض ي -2

 .البداع واإلادُُاث واإلاىا٤َ الؿاخلُت -3
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 .اإلاُاٍ الٗظبت -4

. الخىٕى الخُىي  -5

٨ٗـ َظا اإلااقغ جإزحر الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ٖلى اإلاىاعص، خُض ؤن حؿإع : اإلااقغاث الا٢خهاصًت2-4-2 َو

مٗضالث الىمى الا٢خهاصي وجؼاًض وجحرة الخجاعة الضولُت ٢ض ًسُٟان وعاءَما خ٣ُ٣ت جإزحر الؿُاؾاث 

: الا٢خهاصًت ٖلى البِئت، ومً َظٍ اإلااقغاث

. وحكمل ماقغاث آلاصاء الا٢خهاصي، والخجاعة، والخالت اإلاالُت: البِئت الا٢خهاصًت- 1

وهي ال٣ًُت ألاؾاؾُت في الخىمُت اإلاؿخضامت، خُض جدؿم الخُاة اإلاٗانغة : ؤهماٍ ؤلاهخاط والاؾتهال٥– 2

ت اؾتهال٦ُت ٦بحرة ممخىبت بإهماٍ بهخاظُت ٚحر مؿخضًمت، حؿخجٝز اإلاىاعص وال جضٖم ججضصَا  بجٖز

ُت هي كمل َظا اإلااقغ زالزت ماقغاث ٖٞغ ا، َو اؾتهال٥ اإلااصة، واؾخسضام الُا٢ت، وبهخاط : واؾخمغاَع

. وبصاعة الىٟاًاث

 
ً
: Ecotourismالؿُاخت البُئُت: زالشا

غ٦ؼ ٦ظل٪ ٖلى اإلا٣ىماث البُئُت  حهضٝ َظا ال٣ؿم بلى جىيُذ مٟهىم الؿُاخت البُئُت، وؤهىاٖها، ٍو

ال٢ت الؿُاخت البُئُت بالؿُاخت اإلاؿخضامت وبالخالي الخىمُت اإلاؿخضامت . للؿُاخت، ٖو

:  مٟهىم الؿُاخت البُئُت وؤهىاٖها3-1

حٗبر الؿُاخت في اإلاٟهىم الخ٣لُضي لها ًٖ اهخ٣ا٫ ألاٞغاص مً م٩ان : اإلاٟهىم الخ٣لُضي للؿُاخت3-1-1

ً ؾاٖت، وال  كٍغ م في َظٍ ألاما٦ً مضة ال ج٣ل ًٖ ؤعب٘ ٖو غاى مخٗضصة، وب٣اَئ ب٢امتهم بلى ؤما٦ً ؤزغي أٚل

ض ًٖ ؾىت  ٠ بشالزت WTO، و٢ض خضصث مىٓمت الؿُاخت الٗاإلاُت (2010لخًغ وآزغون، )جٍؼ  َظا الخٍٗغ

ى اإلادضص لىٕى الؿُاخت"ؤلاهخ٣ا٫، والهضٝ : مٗاًحر هي ت "َو  24ؤ٢ل مً "، واإلاضة الؼمىُت، وهي ما بحن الجَز

. والهجغة" ؾاٖت

ماِعؽ اليكاٍ الؿُاحي: الؿُاخت والبِئت3-1-2  في ق٩له الخ٣لُضي- ًُ
ً
 مخباًىت ٖلى البِئت التي - وزانت

ً
آزاعا

 ٖلى البِئت بمسخل٠ م٨ىهاتها، ومً طل٪ 
ً
 مضمغة

ً
٘ والبرامج الؿُاخُت جٟغػ آزاعا ًيكإ ٞحها، ٞال٨شحر مً اإلاكاَع

ت طاث الُاب٘ الؿُاحي في ؤما٦ً َبُُٗت ًم٨ً ؤن ًاصي بلى ؤلايغاع  ؤن ب٢امت الٟىاص١ واإلايكأث اإلاٗماٍع

ت  م٨ً ؤن ًاصي ٦ظل٪ بلى ؤلايغاع بالخُاة البًر ا، ٍو ، ألامغ الظي "هباجُت وخُىاهُت"باإلاٗالم الُبُُٗت وجضمحَر

، ومً آلازاع الؿلبُت التي ًتر٦ها (2010الُُب وصال٫، )ًاصي بلى اه٣غاى الٗضًض مً ؤهىإ الىباث والخُىان 

( 2009ؾالم وؾلمان، ): اليكاٍ الؿُاحي الخ٣لُضي ٖلى البِئت ما ًإحي

لى اإلاغا٤ٞ الٗامت  -  ٖلى اإلاىاعص الؿُاخُت، ٖو
ً
ت في ؤٖضاص الؿىاح جمشل ٖبئا اصة اإلاَٟغ الٍؼ

ض مً الخلىر واؾخجزاٝ اإلاىاعص  .٧اإلاىانالث والٟىاص١ وزضماث ال٨هغباء واإلاُاٍ، ألامغ الظي ًاصي بلى اإلاٍؼ
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اث ٚحر اإلادؿىبت مً ٢بل  - ت مً زال٫ الخهٞغ بجالٝ بٌٗ مىا٤َ الجظب الؿُاحي، ٧اإلاٗالم ألازٍغ

 .بٌٗ الؿىاح

 لتزاًض الًِٛ ٖلى اؾخسضام  -
ً
ت ٧األؾما٥ الىاصعة، والكٗب اإلاغظاهُت هٓغا ؤلايغاع بالبِئت البدٍغ

 .َظٍ اإلاىاعص

. اهدكاع ال٣مامت والًٟالث في ؤما٦ً الجظب الؿُاحي ٧الجبا٫، والٛاباث، والكىاَئ -

الخٔ ؤن َظٍ آلازاع الؿلبُت للؿُاخت بهما جيكإ ًٖ ٖضم اخترام البِئت، وؾىء جسُُِ وجىُٟظ البرامج  ٍو

لى َظا ٞةن الٗال٢ت ؤلاًجابُت بحن الؿُاخت والبِئت البض ؤن جيكإ ٖلى (2009ؾالم وؾلمان، )الؿُاخُت  ، ٖو

ىوي، ): ؤؾاؽ ال٣ىاٖض آلاجُت ( 2008التَر

وطل٪ بخدضًض الٗضص اإلاالثم للؿىاح الىاٞضًً بلى طل٪ : ٢ضعة اإلاى٢٘ الؿُاحي ٖلى الاؾخسضام -

 .اإلاى٢٘

وطل٪ بمغاٖاة زهىنُت اإلاىا٢٘ الؿُاخُت والازخالٞاث ُٞما : مغوهت وخؿاؾُت الىٓام البُئي -

 .بُجها

ً في ٢ُإ الؿُاخت -  .جىاٞغ الىعي البُئي لضي اإلاؿدشمٍغ

٠ الؿُاخت البُئُت3-1-3 حٗبر الؿُاخت البُئُت ًٖ طل٪ الىمِ مً اليكاٍ الؿُاحي الظي ًغاعي : حٍٗغ

دترم مخُلباث الخىاػن البُئي، وهي بظل٪ ؾُاخت نض٣ًت للبِئت  ، وهي ح٨ٗـ طل٪ (2010زان وػاوي، )ٍو

 م٘ ؾُاؾاث اإلاداٞٓت ٖلى البِئت 
ً
الىمِ مً الؿُاخت الظي ٨ًىن ُٞه الخسُُِ الؿُاحي مخ٩امال

ىوي، ) اعة اإلاىا٤َ الُبُُٗت بهضٝ الاؾخمخإ باإلاىاْغ (2008التَر ، وهي حٗبر في طاث الى٢ذ ًٖ الؿٟغ لٍؼ

غاى ز٣اُٞت  (. 2010زان وػاوي، )الُبُُٗت، ؤو بهضٝ الضعاؾت، ؤو أٚل

ٗٝغ الهىضو١ الٗاإلاي للبِئت الؿُاخت البُئُت ٖلى ؤجها الؿٟغ بلى اإلاىا٤َ الُبُُٗت التي لم ًلخ٤ بها "َو

ت،  ا، وهباتها، وخُىاهاتها البًر الخلىر ولم ًخٗغى جىاػجها الُبُعي بلى الخلل، وطل٪ لالؾخمخإ بمىاَْغ

(. 2010زان وػاوي، )" وخًاعاتها في اإلااض ي والخايغ

( 2010بغ٢ى١ و٢ؿمُت، ): للؿُاخت البُئُت ؤهىإ مخٗضصة مجها: ؤهىإ الؿُاخت البُئُت3-1-4

ت ظضًضة،ؤو الخد٤٣ : ؾُاخت الاؾخ٨كاٝ -1 وهي جخٗل٤ باعجُاص اإلاىا٤َ ٚحر اإلاإَىلت، بُٛت الىنى٫ إلاٗٞغ

اصاث وج٣الُض  مً مٗاٝع مك٨ى٥ في صختها، وج٨ىن البِئت الُبُُٗت بما ٞحها مً هٓم و٢ىاهحن ٖو

 .اإلا٣هض الؿُاحي لهظا الىٕى ًٖ الؿاخت البُئُت

ُه -2 ُه وطل٪ بالؿٟغ بلى اإلاىا٤َ : ؾُاخت الاؾخجمام والتٞر وهي تهضٝ بلى الغاخت والاؾخجمام والتٞر

 .الُبُُٗت زاعط اإلاضن
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اعة ألاما٦ً الُبُُٗت طاث الخهاثو الاؾدكٟاثُت،٦دماماث الُحن، :الؿُاخت البُئُت الٗالظُت -3 ٦ٍؼ

ُىن اإلاُاٍ الؿازىت  .ٖو

ت -4 ا مً اإلاسلى٢اث في : ؾُاخت مغا٢بت الخُاة البًر حَر وطل٪ لغنضوصعاؾت خُاة الُُىع والخُىاهاث ٚو

 .بِئتها الُبُُٗت

ايُت -5 اياث اإلااثُت: الؿُاخت الٍغ  .٧الؿباخت، والُٛـ،والتزلج ٖلى الجلُض،وبٌٗ الٍغ

 .٧الهُض البري، والهُض البدغي، وهي م٣ُضة ب٣ىاهحن خماًت البِئت والخىٕى البُىلىجي: ؾُاخت الهُض -6

ت، وخًىع اإلاهغظاهاث الش٣اُٞت، للخٗٝغ ٖلى ج٣الُض : الؿُاخت البُئُت الش٣اُٞت -7 اعة اإلاىا٤َ ألازٍغ ٦ٍؼ

 .وز٣اٞاث الكٗىب ألازغي 

ً الهضا٢اث والٗال٢اث :الؿُاخت البُئُت الاظخماُٖت -8 وتهضٝ بلى الخٗاٝع والخ٣اعب بحن البكغ، وج٨ٍى

 .الاظخماُٖت اإلاسخلٟت

:  اإلا٣ىماث البُئُت للؿُاخت3-2

خُض بن الؿُاخت البُئُت جخٗل٤ بخل٪ ألاوكُت الؿُاخُت اإلاؿتهضٞت للبِئت ٦م٣هض ؾُاحي، اإلاغاُٖت 

إلاخُلباث الخىاػن البُئي، ٞةن ٖىانغ الجظب الؿُاحي في َظٍ البِئت حٗض بمشابت اإلا٣ىماث التي حٗؼػ مً 

غ َظا الىمِ مً اليكاٍ الؿُاحي، ومً ؤَم اإلا٣ىماث البُئُت للؿُاخت ما ًإحي ٚغاًبت، ): ٞغم جٍُى

2012 .)

: ومً ؤَمها: م٣ىماث البِئت الُبُُٗت3-2-1

٣ًهض بظل٪ اإلاى٢٘ ال٣اعي، واإلاى٢٘ الٟل٩ي، خُض بن مى٢٘ صولت ما في ٢اعة ما : اإلاى٢٘ الجٛغافي للضولت -1

بُٗت  ـ َو ٌُٗحها زهاثو َبُُٗت جسخل٠ ًٖ صولت ؤزغي في ٢اعة ؤزغي،وطل٪ مً خُض الخًاَع

 ًٖ 
ً
ًال ألاعى والخىٕى الىباحي والخُىاوي، ألامغ الظي ٌٗض ٖىهغ ظظب للؿىاح مً صو٫ ؤزغي، ٞو

طل٪ ٞةن اإلاى٢٘ الٟل٩ي للضولت مً زُىٍ الُى٫ والٗغى ًازغ بك٩ل ٖام في حك٨ُل َبُٗت اإلاىار 

 .ألامغ الظي ٌٗض ٖامل ظظب للؿىاح مً ؤ٢الُم مىازُت ؤزغي 

ب٣اث ألاعى التي ناعث حؿتهىحهىاة اإلاٛامغة : اإلا٣ىماث الجُىلىظُت -2 ٦إهىإ المخىع، َو

 .واإلاؿخ٨كٟحن

وجخٗل٤ بإق٩ا٫ ؾُذ ألاعى ٧الجبا٫ والؿهى٫ وال٨شبان الغملُت وألاجهاع :اإلا٣ىماث الجُىمىعٞىلىظُت -3

 .والمخاعي 

اح، ومً ؤهىإ :اإلا٣ىماث اإلاىازُت -4 ىبت وألامُاع والٍغ وحكملٗىانغ اإلاىار اإلاسخلٟت ٧الخغاعة والَغ

الؿُاخت ال٣اثمت ٖلى َظا الىٕى مً اإلا٣ىماث ؾُاخت اإلاهاث٠ وؾُاخت اإلاكاحي، وبٌٗ الالٗاب 

ذ  ت التي حٗخمض ٖلى الٍغ ا)البدٍغ حَر اياث الكغاُٖت ٚو  (الٍغ
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ومً طل٪ البداع، واإلادُُاث، وألاجهاع، والؿضوص، والبر٥ : م٣ىماث مؿخمضة مً اإلاُاٍ وؤق٩الها -5

ت والؿُاخت الٗالظُت في  الُبُُٗت، والبر٥ الهىاُٖت، وهي ججخظب َىاة الؿُاخت الكاَئُت والجهٍغ

. بٌٗ ألاخُان

، وجى٣ؿم بلىجاهبحن َما:  م٣ىماث البِئت الاظخماُٖت3-2-2 اع الظي ًدضص ٖال٢اث ؤلاوؿان م٘ ٚحٍر : وهي ؤلَا

ى مً نى٘ ؤلاوؿان ٧اإلاؿ٨ً، واإلالبـ، ووؾاثل الى٣ل، واإلاٗضاث التي ٌؿخسضمها في : الجاهب اإلااصي -1 َو

 للؿىاح للخٗٝغ ٖلحها 
ً
  .(الهىاٖاث الخ٣لُضًت)خُاجه الُىمُت، والتي جهبذ َضٞا

كمل ال٣ٗاثض، والٗاصاث، والخ٣الُض، وألا٩ٞاع، وال٣ُم التي ٣ًىم ٖلحها مجخم٘ ما: الجاهب ٚحر اإلااصي -2  .َو

 لل٨شحر مً الؿىاح، ومً طل٪ م٨ىهاث البِئت 
ً
 ظاطبا

ً
وبك٩ل ٖام ٞةن م٨ىهاث البِئت الاظخماُٖت حٗض ٖىهغا

الخدخُت ٧اإلاُاٖم والٟىاص١، و٦ظل٪ الخٗلُم، والمخت، وألاما٦ً الضًيُت التي ناعث ججخظب ال٨شحر مً 

اعة اإلاىا٢٘  اعاث الضًيُت، ؤي٠ بلى طل٪ الؿىاح الىاٞضًً لٍؼ الؿىاح بٛغى الضعاؾت ؤو الٗالط ؤو الٍؼ

اصاث الكٗىب  ت، ومدبي الخٗٝغ ٖلى ز٣اٞاث ٖو ". الؿُاخت الش٣اُٞت"ألازٍغ

وحكمل م٨ىهاث اإلادُِ الخُىي الظي ٌِٗل ُٞه ؤلاوؿان،والظي ًدىي : م٣ىماث البِئت البُىلىظُت3-2-3

. الٗضًض مً ال٩اثىاث الخُت الخُىاهُت والىباجُت

:  ؤَمُت الؿُاخت البُئُت و٢ىاٖضَا3-4

( 2010بغ٢ى١ و٢ؿمُت، ):ًىٓغ ألَمُت الؿُاخت البُئُت مً زمـ هىاٍح هي: ؤَمُت الؿُاخت البُئُت3-4-1

٘ الهاصعاث، : ألاَمُت الا٢خهاصًت -1 للؿُاخت البُئُت ؤَمُت ا٢خهاصًت ٦بحرة في مجا٫ الخى٠ُْ، وجىَى

وجيكُِ خغ٦ت ؤلاهخاط في ال٣ُاٖاث ألازغي اإلاغجبُت بالؿُاخت، ٧اإلاىانالث، والخضماث الٟىض٢ُت 

؛ ألهه ال 
ً
الوة ٖلى طل٪ ٞةن الاؾدشماع في مجا٫ الؿُاخت البُئُت َى اؾدشماع آمً بُئُا ا، ٖو حَر ٚو

 .ًخًمً ؤي مساَغ بُئُت ٢ض جهٗب مٗالجتها، ٞهى اؾدشماع نض٤ً للبِئت

للؿُاخت البُئُت ؤَمُت ؾُاؾُت جخجؿض في حٗم٤ُ صعظت الاهخماء وخب الىًَ، : ألاَمُت الؿُاؾُت -2

 بلى طل٪ ٞهي 
ً
وطل٪ مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى اإلا٣ىماث الُبُُٗت والثرواث التي ًىُىي ٖلحها، بياٞت

 في بخضار هٕى مً الخ٣اعب بحن الكٗىب وجيكُِ الٗال٢اث الضولُت مً زال٫ 
ً
 باعػا

ً
جلٗب صوعا

 .الخغ٧اث الؿُاخُت اإلاخباصلت

حؿاٖض الؿُاخت البُئُت في جد٤ُ٣ ٢ضع ٦بحر مً الخٟاٖل الاظخماعي مً : ألاَمُت الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت -3

اصة الٗال٢اث الاظخماُٖت م٘  زال٫ الازخالٍ بالؿىاح مً مسخل٠ الجيؿُاث، ألامغ الظي ًاصي بلى ٍػ

 مً الخىاػن الاظخماعي مً زال٫ بخضار خالت مً 
ً
الؿىاح، وجد٤٣ الؿُاخت البُئُت ٦ظل٪ هىٖا

 .الغض ى الٗام الىاظمت ًٖ جدؿً الىي٘ اإلاِٗص ي الىاظم ًٖ جىٞغ ٞغم الٗمل في مجا٫ الؿُاخت
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ت -4 حٗم٤ الؿُاخت البُئُت صعظت الىعي بإَمُت اإلاداٞٓت ٖلى البِئت، وهي :ألاَمُت الش٣اُٞت والخًاٍع

ؤصاة للخىانل ال٨ٟغي والخًاعي بحن الكٗىب، وؤصاة للمداٞٓت ٖلى اإلاىعور الش٣افي الظي ٌٗض 

 مً م٣ىماث الؿُاخت البُئُت
ً
 مهما

ً
 .ٖىهغا

ج٣ىم الؿُاخت البُئُت ٖلى الاؾخٛال٫ ألامشل للمىاعص الُبُُٗت واإلاداٞٓت ٖلحها، وهي : ألاَمُت البُئُت -5

بظل٪ حٗخمض الخسُُِ الؿلُم الؾخسضام جل٪ اإلاىاعص، بدُض ًخم جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى اؾخٟاصة مجها م٘ 

ـ الؿُاخت البُئُت ٖلى اخترام البِئت وجغقُض  اإلاداٞٓت ٖلى ٢ضعتها ٖلى الخجضص والخىامي، وجاؾَّل

 .الاؾتهال٥ وخٟٔ الخىاػن البُئي، ألامغ الظي ًا٦ض ؤَمُتها البُئُت

ً في مجا٫ الؿُاخت في :٢ىاٖض الؿُاخت البُئُت3-4-2  للمؿدشمٍغ
ً
خُض بن الؿُاخت البُئُت ناعث مىهجا

ت مغج٨ؼاتها و٢ىاٖضَا التي جخلخو في آلاحي زان ): الٗضًض مً صو٫ الٗالم، ٞةهه مً ألاَمُت بم٩ان مٗٞغ

( 2010وػاوي، 

 .ج٣لُل آلازاع الؿلبُت للؿُاخت ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت والبُئُت والاظخماُٖت والش٣اُٞت -1

ٗاث الالػمت لًمان خماًتها -2  .وكغ الىعي بحن الؿىاح بإَمُت اإلاداٞٓت ٖلى البِئت ووي٘ الدكَغ

الخإ٦ُض ٖلى يغوعة يمان اإلاداٞٓت ٖلى الخهىنُت الش٣اُٞت للمجخمٗاث اإلاٗىُت وطل٪ ٦كٍغ  -3

 .لالؾدشماع في مجا٫ الؿُاخت

ً البِئت مً ؤظل جسُُِ الؿُاخت ٖلى ؤؾـ  -4 الخٗاون بحن ٧ل الجهاث اإلاؿاولت ًٖ الؿُاخت ٖو

 .بُئُت

 .جإؾِـ طل٪ الىٕى مً البيُت الخدخُت الظي ًيسجم م٘ مخُلباث البِئت -5

 .ؤلاصاعة الؿلُمت للمىاعص البُئُت بما ًداٞٔ ٖلى الخىٕى الخُىي  -6

اتهم اإلاِٗكُت  -7 ، وجدؿحن مؿخٍى
ً
 وبُئُا

ً
بصماط الؿ٩ان اإلادلُحن في اليكاٍ الؿُاحي، وجىُٖتهم ؾُاخُا

 .مً زال٫ جىٞحر ٞغم ٖمل مىاؾبت لهم في ال٣ُإ الؿُاحي

مغاٖاة ال٣ُمت الاؾدُٗابُت للمغا٤ٞ الؿُاخُت، وج٣لُل صعظت الخلىر الىاظم مً اؾخٗما٫ وؾاثل  -8

 .الى٣ل

ت -9 غ وبٖاصة الخهيُ٘ والؼعاٖت الًٍٗى . حصجُ٘ ٧ل مً بٖاصة الخضٍو

:  الؿُاخت البُئُت والخىمُت اإلاؿخضامت3-4

 تهضٝ َظَال٣ٟغة بلى مداولت الغبِ بحن الؿُاخت البُئُت والخىمُت اإلاؿخضامت، وطل٪ مً زال٫ اؾخٗغاى 

ال٢خه بالؿُاخت البُئُت، وبالخالي الخىنل للضوع الظي جلٗبه الؿُاخت البُئُت  مٟهىم الؿُاخت اإلاؿخضامت ٖو

. في زضمت ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت
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٣ًهض بالؿُاخت اإلاؿخضامت طل٪ الىمِ مً اليكاٍ الؿُاحي الظي ٣ًىم : مٟهىم الؿُاخت اإلاؿخضامت3-4-1

ٖلى مبضؤ الاؾخٛال٫ ألامشل للمىاعص الؿُاخُت صون اإلاؿاؽ ب٣ضعتها ٖلى الخجضص والاؾخمغاع، وج٨ىن 

الؿُاخت في َظٍ الخالت ه٣ُت الالخ٣اء بحن خاظاث الؿىاح وخاظاث اإلاجخمٗاث اإلاًُٟت، بدُض ًخم جىٞحر 

ضم اؾخجزاٝ اإلاىاعص الؿُاخُت، واإلاداٞٓت ٖلى الخىاػن  ٞغم الٗمل للمىاَىحن اإلادلُحن واخترام البِئت ٖو

الاؾخضامت الا٢خهاصًت،والاؾخضامت : ، ولالؾخضامت الؿُاخُت زالزت ؤوظه هي(2010عاٌـ وآزغون، )البُئي 

( 2009ؾالم وؾلمان، ). الاظخماُٖت والش٣اُٞت،والاؾخضامت البُئُت

وججضع ؤلاقاعة َىا بلى الاَخمام الٗاإلاي بالؿُاخت اإلاؿخضامت مً زال٫ الٗضًض مً اإلااجمغاث واإلاىاز٤ُ 

 والظي ؤ٦ض ٖلى ؤن 1995 بةؾباهُا ؾىت Lanzaroteالضولُت، ٦مُشا١ الؿُاخت اإلاؿخضامت الظي نضع في 

 مً 
ً
الؿُاخت ٢ض ؤنبدذ ْاَغة ٖاإلاُت لها صوعَا الا٢خهاصي اإلاخمحز، وؤجها في طاث الى٢ذ ٢ض ناعث ٖامال

بىٖمىقت، )ٖىامل الخضَىع البُئي، وؤ٦ض اإلاُشا١ ٖلى يغوعة اخترام الخىاػن البُئي في بَاع َظا اليكاٍ 

2012 .)

، وبٖالن ٦بُ٪ ؾىت 1999، واإلاضوهت الٗاإلاُت ألزال٢ُاث الؿُاخت ؾىت 1997و٢ض ظاء بٗض طل٪ بٖالن بغلحن 

( 2012بىٖمىقت، )". اخترام البِئت ؤزىاء مماعؾت اليكاٍ الؿُاحي"، و٧لها ؤ٦ضث ٖلى طاث اإلابضؤ 2002

حٗخمض ٖملُت جىيُذ الٗال٢ت التي جغبِ الؿُاخت البُئُت : ٖال٢ت الؿُاخت البُئُت بالخىمُت اإلاؿخضامت3-4-2

بالخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى اؾخٗغاى الٗال٢ت اإلادكاب٨ت التي جغبِ مٟهىم الؿُاخت البُئُت بالؿُاخت 

غ ألاولى ٖلى ؤجها بمشابت الخسُُِ لليكاٍ الؿُاحي ٖلى ؤؾـ بُئُت، وهي  اإلاؿخضامت، خُض ًم٨ً جهٍى

ت للؿىاح بإَمُت اإلاداٞٓت ٖلى البِئت، وهي ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً   ًٖ طل٪ ٖملُت جش٣ُُٟت جىٍٖى
ً
ًٞال

اإلاباصت اإلاغاُٖت للبِئت والتي ًىمر بخُب٣ُها في خ٣ل الؿُاخت، ؤما الؿُاخت اإلاؿخضامت حٗبر ًٖ ٖملُت 

الاؾخٛال٫ ألامشل للمىاعص الؿُاخُت ٖلى ؤؾـ بُئُت، ٞهي حٗبر ًٖ ٞٗل الاؾخضامت بىاؾُت جُب٤ُ مباصت 

لى َظا ٞةن الؿُاخت البُئُت هي مً الٗىانغ اإلاهمت في جد٤ُ٣ (2010عاٌـ وآزغون، )الؿُاخت البُئُت  ، ٖو

. ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت التي ج٣ىم ٖلى اؾخضامت اإلاىاعص واإلاداٞٓت ٖلى البِئت

 
ً
: الؿُاخت البُئُت والخىمُت اإلاؿخضامت في لُبُا: عابٗا

حهضٝ َظا ال٣ؿم بلى مداولت الخٗٝغ ٖلى الضوع الظي ًم٨ً ؤن جلٗبه الؿُاخت البُئُت باليؿبت إلاؿخ٣بل 

الخىمُت اإلاؿخضامت في لُبُا، وطل٪ مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى ؤَمُت الؿُاخت باليؿبت للخىمُت بك٩ل ٖام، م٘ 

التر٦حز ٖلى مبرعاث وؤَمُت جبني همِ الؿُاخت البُئُت باليؿبت للخىمُت اإلاؿخضامت في لُبُا، ومً زم مىا٢كت 

. م٣ىماث واهماٍ الؿُاخت البُئُت في لُبُا، ومٗى٢اتها وآلُاث جُٟٗلها

ٌٗض ال٣ُإ الؿُاحي مً :  ؤَمُت ال٣ُإ الؿُاحي باليؿبت إلاؿخ٣بل الخىمُت في الا٢خهاص اللُبي4-1

ال٣ُاٖاث اإلاغشخت للٗب صوع مهم في عؾم مالمذ الخىمُت الا٢خهاصًت في لُبُا زال٫ اإلاغخلت اإلا٣بلت، وطل٪ 
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 إلاا جىُىي ٖلُه لُبُا مً م٣ىماث ؾُاخُت مً ظهت، وإلاا ناع ًًُل٘ به ال٣ُإ الؿُاحي مً صوع باعػ 
ً
هٓغا

م٨ً جلخُو ؤَمُت ال٣ُإ الؿُاحي باليؿبت إلاؿخ٣بل  ٖلى مؿخىي الا٢خهاص الٗاإلاي مً ظهت ازغي، ٍو

: الخىمُت الا٢خهاصًت في لُبُا في الى٣اٍ آلاجُت

٘ مهاصع الضزل4-1-1 م ؤلاًغاصاث ال٨بحرة التي خ٣٣ها الا٢خهاص اللُبي مً مىاعصٍ :الؿُاخت ؤصاة لخىَى ٚع

 بحن الضو٫ اإلاىخجت للىِٟ 
ً
نىضو١ )الىُُٟت زال٫ الؿىىاث اإلاايُت بال ؤهه ٌٗض ؤ٢ل الا٢خهاصاث جىىٖا

، خُض بلٛذ مؿاَمت ٢ُإ اؾخسغاط الىِٟ والٛاػ في ج٨ىًٍ الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي (2006الى٣ض الضولي، 

GDP زال٫ الٗام %39.33 بلى 1990 اهسًٟذ ؾىت 1970ؾىت % 63.1ما وؿبخه 
ً
 بلى 2012، مغجٟٗت

، وعٚم الجهىص التي بظلذ (2014مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي، )(2010مغ٦ؼ بدىر الٗلىم الا٢خهاصًت، )% 83.88

ت التي هٟظث زال٫ ال٣ٗىص اإلاايُت ٞال ًؼا٫ الا٢خهاص اللُبي ٌٗاوي طاث  مً زال٫ الخُِ والبرامج الخىمٍى

ً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، ألامغ الظي او٨ٗـ بك٩ل واضر في جغ٦ؼ الهاصعاث في  الازخالالث في مهاصع ج٨ٍى

لها بخ٣لباث ؤؾٗاع   ٖلى ٖملُت الخىمُت، التي ناعث جخإزغ في جمٍى
ً
 زُحرا

ً
مجا٫ الىِٟ ألامغ الظي ًً٘ ٢ُضا

٦إصاة " الؼعاٖت والهىاٖت"الىِٟ، و٢ض جم زال٫ الخ٣ب اإلاايُت التر٦حز ٖلى ٢ُاعي ؤلاهخاط الغثِؿحن 

ً الغؤؾمالي  ٘ مهاصع الضزل، خُض اؾخدىط َظًً ال٣ُاٖحن ٖلى وؿب مهمت مً بظمالي الخ٨ٍى لخىَى

ت، ) 1985-1973زال٫ الٟترة % 25.6الشابذ اإلاسُِ لم جىسٌٟ ًٖ  غ الخىمُت البكٍغ ، مغجٟٗت (1999ج٣ٍغ

% 19.8 ما وؿبخه 2006، وبلٛذ ؾىت %31 بلى 2000، واهسًٟذ ؾىت %36.55 بلى ما وؿبخه 1990ؾىت 

ٗىص َظا التر٦ؼ ال٣ُاعي في ٩َُل الىاجج اإلادلي الاظمالُةلى ٖضم (2010مغ٦ؼ بدىر الٗلىم الا٢خهاصًت، ) ، َو

 
ً
لها للىجاح، وبالخالي ٣ٞض اججهذ الاهٓاع مازغا التر٦حز ٖلى ال٣ُاٖاث التي جدٓى ٞحها لُبُا بمؼاًا وؿبُت جَا

بلى الاَخمام ب٣ُإ الؿُاخت الظي جدٓى ُٞه لُبُا بم٣ىماث مهمت، و٢ض شج٘  الىمى الخانل في مؿاَمت 

ال٣ُإ الخضمي في ج٨ىًٍ الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي في لُبُا ٖلى جبني َظا ؤلاججاٍ، خُض خ٤٣ َظا ال٣ُإ  

زاوي ؤٖلى مؿاَمت في ج٨ىًٍ الىاجج اإلادلي الاظمالي بٗض ال٣ُإ الىُٟي، ٞلم جىسٌٟ مؿاَمخه َظٍ ًٖ 

ج واإلاا٢ىعي، ) 2012-1970زال٫ الٟترة % 22.6  (.2015الخٍى

٘ الهاصعاث4-1-2  في :الؿُاخت ؤصاة لخىَى
ً
 ؾلُٗا

ً
قهض الا٢خهاص اللُبي زال٫ ال٣ٗىص اإلاايُت جغ٦ؼا

 بلى 1980الهاصعاث، خُض اؾخدىطث ناصعاث ال٣ُإ الىُٟي ٖلى ٩َُل الهاصعاث بيؿب ونلذ ؾىت 

، (2010الهُئت الٗامت للمٗلىماث والاجهاالث، )% 94.3 ًٖ 2010-1970، ولم جىسٌٟ زال٫ الٟترة 100%

 زال٫ ال٣ٗىص اإلاايُت 
ً
 مخىانال

ً
مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي، )وخُض ؤن محزان الخضماث اللُبي ٢ض خ٤٣ عجؼا

٘ اإلاُلىب في ٩َُل الهاصعاث (1970-2014 إلخضار الخىَى
ً
 مهمت

ً
،ٞةن ال٣ُإ الؿُاحي ًم٨ً ؤن ٨ًىن ؤصاة

. اللُبُت
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٘ ٩َُل الٗمالت4-1-3  جتر٦ؼ ال٣ىي الٗاملت اللُبُت بك٩ل ٦بحر في ال٣ُإ الخضمي، : الؿُاخت ؤصاة لخىَى

وبالخدضًض في ٢ُاٖاث ؤلاصاعة الٗامت، والضٞإ، والًمان الاظخماعي، خُض بلٛذ خهت َظٍ ال٣ُاٖاث مً 

، و٢ض قهضث ال٣ىي (2010مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي، )% 58.7 ما وؿبخه 2009بظمالي الٗمالت زال٫ الٗام 

الؼعاٖت والهىاٖت "الٗاملت اللُبُت زال٫ ال٣ٗىص اإلاايُت ٖملُت بخال٫ بحن ٢ُاٖاث ؤلاهخاط الغثِؿت 

، 2012مً بظمالي الٗمالت لؿىت % 75لهالر ال٣ُإ الخضمي، الظي ناع ٌؿخدىط ٖلى ؤ٦ثر مً " والخضماث

نىضو١ الى٣ض الٗغبي، )(2010مغ٦ؼ بدىر الٗلىم الا٢خهاصًت، )التي جغ٦ؼث في ٢ُإ الخٗلُم بالضعظت ألاولى 

، ولهظا ٞةن جُٟٗل ال٣ُإ الؿُاحي ًم٨ً ؤن ٌؿاٖض في اؾدُٗاب ظؼء مً ال٣ىي الٗاملت التي (2013

 ال٣ُإ الٗام"جغ٦ؼث في ال٣ُإ الخضمي 
ً
٣ذ ٧اَل الضو٫ اللُبُت بال٨شحر مً الى٣ٟاث، "وزانت ، والتي ؤَع

ض ؾىت 
َّل
ٗؼػ مً َظا ؤلاججاٍ ؤن ال٣ُإ الؿُاحي ٢ض ول ُٟت ٖلى اإلاؿخىي 100 ما ًغبى ًٖ 2013َو  ملُىن ْو

 (.WTO, 2014)الٗاإلاي 

اث4-1-4 اث اللُبي مىظ ؤن جم بهخاط وجهضًغ : مٗالجت الازخالالث في محزان اإلاضٖٞى ًد٤٣ محزان اإلاضٖٞى

ت   هخج بالضعظت ألاولى ًٖ جٟى١ الهاصعاث الىُُٟت ٖلى ٧اٞت البىىص " 1963"الىِٟ ب٨مُاث ججاٍع
ً
ٞاثًا

 
ً
 ظٗل الا٢خهاص اللُبي مؿخىعصا

ً
 مؿخمغا

ً
ألازغي مً اإلاحزان، وفي طاث الى٢ذ ًد٤٣ محزان الخضماث عجؼا

 للخضماث 
ً
، ألامغ الظي ٌٗني اعتهان ٞاثٌ محزان اإلاضٞىٖاث (2014-1970مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي، )ناُٞا

اللُبي ب٣ُإ الىِٟ الظي جسً٘ ناصعاجه لخ٣لباث ألاؾٗاع الٗاإلاُت لهظٍ الؿلٗت، ولٗل ألاػمت ألازحرة 

 ٘ لى َظا ٞةن جىمُت ال٣ُإ الؿُاحي ًم٨ً ؤن حؿاٖض في جىَى ألؾٗاع الىِٟ الٗاإلاُت زحر صلُل ٖلى طل٪، ٖو

 .مهاصع الهٝغ الاظىبي وجدؿحن وي٘ محزان الخضماث ومحزان اإلاضٞىٖاث بك٩ل ٖام

 في اإلاضن، خُض بلٛذ وؿبت : ال٣ُإ الؿُاحي ؤصاة لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلا٩اهُت4-1-5
ً
 ؾ٩اهُا

ً
 حكهض لُبُا جغ٦ؼا

، ولظل٪ ٣ٞض (2014نىضو١ الى٣ض الٗغبي، )% 77.9 ما وؿبخه 2013ال٣اَىحن في اإلاضن مً ؾ٩ان لُبُا ؾىت 

ت التي جم جىُٟظَا زال٫ ال٣ٗىص اإلاايُت لخد٤ُ٣ الخىمُت  ُبظلذ ال٨شحر مً الجهىص زال٫ الخُِ الخىمٍى

ٗض ال٣ُإ الؿُاحي مً  اإلا٩اهُت، وحصجُ٘ الهجغة ال٨ٗؿُت، ألامغ الظي لم ًدالٟه الىجاح بك٩ل ٦بحر، َو

ال٣ُاٖاث اإلاغشخت للمؿاَمت في َظٍ الٗملُت، زانت وؤن اإلا٣ىماث الؿُاخُت في لُبُا جخىػٕ بحن مسخل٠ 

 .مىا٤َ البالص

:  الؿُاخت البُئُت مضزل للخىمُت اإلاؿخضامت في لُبُا4-2

ؾِخم في َظا ال٣ؿم اؾخٗغاى ؤَم اإلاك٨الث البُئُت الىاظمت ًٖ مماعؾت اليكاٍ الؿُاحي الخ٣لُضي في 

 ًٖ طل٪ 
ً
لُبُا، بياٞت بلى ٖغى ؤَم اإلاك٨الث البُئُت التي ح٤ُٗ اليكاٍ الؿُاحي طاجه، وؾِخم ًٞال

 لجهىص 
ً
جدلُل ؤَمُت جُب٤ُ ؤهماٍ الؿُاخت البُئُت في الخٛلب ٖلى َظٍ اإلاك٨الث، ألامغ الظي ٌٗض مٗؼػا

. الخىمُت اإلاؿخضامت في لُبُا
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قإجها في طل٪ قإن الٗضًض مً صو٫ - حؿعى لُبُا:  اإلاك٨الث البُئُت مٗى١ للخىمُت اإلاؿخضامت في لُبُا4-2-1

بلى جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، وخُض بن ال٣ُإ الؿُاحي مً ال٣ُاٖاث اإلاغشخت للٗب صوع باعػ في - الٗالم

مؿخ٣بل الخىمُت الا٢خهاصًت في لُبُا، ٞالبض ؤن ًخم تهُئت َظا ال٣ُإ وج٠ُُ٨ وكاَاجه بما ًخىا٤ٞ 

ومخُلباث خماًت البِئت، التي جهب بضوعَا في زضمت الخىمُت اإلاؿخضامت، ولٗل همِ الؿُاخت البُئُت 

Ecotourism م٨ً جلخُو آلازاع التي جغ٦ها ٣ها جد٤ُ٣ َظا الهضٝ، ٍو  َى ألاصاة التي ًم٨ً ؤن ًخم ًٖ ٍَغ

 (1998وػاعة الؿُاخت، ) :اليكاٍ الؿُاحي الخ٣لُضي ٖلى البِئت في لُبُا في الى٣اٍ آلاجُت

 وؤهه ٌكٛل مؿاخت مدضوصة مً ألاعى اللُبُت،  .1
ً
خُض بن اليكاٍ الؿُاحي في لُبُا ال ًؼا٫ مدضوصا

 ما ًخٗل٤ بالكىاَئ 
ً
 ًىدهغ في اإلاىا٤َ الؿاخلُت، وزانت

ً
ٞةن ألازغ البُئي للؿُاخت وفي ؤ٦ثر نىعٍ ويىخا

، ٞةن ال٨شبان 
ً
وال٨شبان الغملُت والٛاباث الؿاخلُت، وعٚم ؤن الاؾخٗما٫ اإلا٨ش٠ لهظٍ اإلاىا٤َ ٌٗض مىؾمُا

الغملُت والىباجاث والاشجاع في الٛاباث الؿاخلُت ٢ض جًغعث بك٩ل واضر مً اؾخٗما٫ الؿُاعاث، خُض 

ت والكىاَئ والىباجاث  حؿبب الاػصخام في خغ٦ت الؿُاعاث في بخضار بٌٗ ألايغاع لبٌٗ اإلاىا٤َ ألازٍغ

والاشجاع بالٛاباث، زانت في بٌٗ اإلاىا٤َ التي جمخاػ بجمالها الُبُعي، ومً ألامشلت ٖلى طل٪ مى٣ُت واو 

 بلى ؤن َظٍ الايغاع ؾخدؿبب
ً
في خا٫ ٖضم الخد٨م - الىامىؽ، وعٚم ي٠ٗ حجم اليكاٍ الؿُاحي خالُا

ت- ٞحها  .في جىا٢و ٢ضعة َظٍ اإلا٨ىهاث الُبُُٗت في خماًت ألاعاض ي اإلاجاوعة مً الٗىان٠ البدٍغ

ت الىاثُت جخٗغى أليغاع هدُجت اليكاٍ الؿُاحي الخ٣لُضي جىجم ًٖ بجالٝ  .2 اإلاىا٤َ المخغاٍو

بٌٗ ألاهىإ مً الصجحراث التي جىمى في َظٍ ألاعاض ي، وطل٪ الؾخٗمالها في ب٣ًاص الىاع، ٦ما ؤن البِئت 

 مً بل٣اء الىٟاًاث الهلبت ألامغ الظي ؤصي ٖلى ؤلايغاع بها
ً
ت حٗاوي ؤًًا  .المخغاٍو

وهي جل٪ الضجت الىاظمت ًٖ خغ٦ت اإلاغوع والاػصخام الىاش ئ ًٖ خغ٦ت : الخلىر بالًىياء .3

 ٖلى مؿخ٣بل الؿُاخت في لُبُا
ً
ظا اإلاهضع مً مهاصع الخلىر ال ٌٗض بىيٗه الخالي زُحرا  .الؿىاح، َو

 ًٖ طل٪ ٞةن ال٣ُإ الؿُاحي طاجه ًىاظه جدضًاث هاقئت ًٖ جلىر البِئت الؿُاخُت، ًم٨ً ؤن 
ً
ًال ٞو

: جدضمً ٞٗالُت َظا ال٣ُإ في اإلاؿخ٣بل، ومً َظٍ الخدضًاث ما ًإحي

جىدكغ في لُبُا الٗضًض مً مٓاَغ الخلىر بالىٟاًاث الهلبت، ومً طل٪ : الخلىر بالىٟاًاث الهلبت .1

لى الكىاَئ " ٧األ٦ُاؽ البالؾد٨ُُت"بل٣اء ال٣مامت  ومسلٟاث مىاص البىاء ٖلى ظىاهب الُغ٢اث الٗامت، ٖو

التي حٗض ٖىهغ ظظب مهم للؿىاح، ومً مساَغ َظٍ الىٟاًاث ؤن مٗٓمها ٚحر ٢ابل للخدلل، وحٗض َظٍ 

 إلاؿخ٣بل الخىمُت الؿُاخُت في لُبُا
ً
 .الٓاَغة تهضًضا

 ٖلى  .2
ً
 زُحرا

ً
٠ مُاٍ اإلاجاعي في البدغ، ألامغ الظي ٌك٩ل تهضًضا الخلىر البدغي الىاظم ًٖ جهٍغ

 مً زال٫ ازخالٍ الٛباع 
ً
ت والمخت الٗامت بك٩ل ٖام، و٢ض ًيخج الخلىر البدغي ؤًًا الخُاة البدٍغ

والٛاػاث اإلاىبٗشت مً اإلاهاو٘ بمُاٍ ألامُاع، وخُىما جدؿا٢ِ َظٍ الامُاع اإلادملت باإلاىاص اإلالىزت ٖلى 



الجــــــامــــــعـــــــــة مجــــــــلـــــــة  

133 
 (2016)ؾبخمبر                                  خاصي ٖكغ                                                                            الٗضص ا٫

بت مً البدغ وجسخلِ باإلاىاص الىاظمت ًٖ اهبٗازاث ٖىاصم الؿُاعاث جىضٞ٘ مباقغة  الكىإع او الاعاض ي ال٣ٍغ

ت،   جلىثها، ألامغ الظي حهضص ؾُاخت الؿباخت والُٛـ، وحهضص الاخُاء البدٍغ
ً
بلى اإلاؿُداث اإلااثُت مؿببت

ىُب٤ َظا ألامغ ٖلى الٗضًض مً اإلاضن اللُبُت الىا٢ٗت ٖلى البدغ، والتي جدخىي ٖلى مهاو٘ ومدُاث  ٍو

 ومهىعي ؤؾمىذ
ً
 .جىلُض ٦هغباء، ومجها مضًىت الخمـ التي جدخىي ٖلى مدُت ٦هغباء ٦بحرة ظضا

ا٦ض  ووؿخيخج مً ٧ل طل٪ ي٠ٗ جُب٤ُ مٗاًحر خماًت البِئت في اليكاٍ الؿُاحي الخ٣لُضي في لُبُا، ٍو

غ جىاٞؿُت الؿُاخت الضولُت الهاصع ًٖ اإلاىخضي الا٢خهاصي الٗاإلاي  َظٍ الىدُجت، خُض ويٗذ " WEF"ج٣ٍغ

غ، وطل٪ في بىض اإلاداٞٓت ٖلى البِئت في 130 بحن 118 في اإلاغجبت 2008لُبُا ؾىت   صولت قملها َظا الخ٣ٍغ

غ الهاصع ؾىت   في الخ٣ٍغ
ً
( WEF, 2008 )2013اليكاٍ الؿُاحي، ولم ًغص اؾم لُبُا جهاثُا

(WEF,2013) ،ٖلى ي٠ٗ ؤلاججاٍ البُئي في اليكاٍ الؿُاحي الخ٣لُضي في لُبُا 
ً
 واضخت

ً
ضلظل٪ صاللت ،ٍو

ُٗت ٢ض ع٦ؼث ٖلى َظا الجاهب  م ؤن الىاخُت الخسُُُُت والدكَغ ، (1998وػاعة الؿُاخت، )وطل٪ ٚع

وجدؿبب َظٍ اإلاك٨الث في بٖا٢ت مؿحرة الخىمُت اإلاؿخضامت في لُبُا ألامغ الظي ٌؿخىظب جسُُِ ال٣ُإ 

. ٖلى ؤؾـ بُئُت- الظي ًخى٢٘ ؤن ٨ًىن له صوع باعػ في مؿخ٣بل الا٢خهاص اللُبي- الؿُاحي

 لؤلَمُت التي جمشلها الؿُاخت : ؤَمُت الؿُاخت البُئُت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت في لُبُا4-2-2
ً
هٓغا

٘ زُى الخىمُت اإلاؿخضامت، ؾدىا٢ل َظٍ ال٣ٟغة ؤَمُت الؿُاخت البُئُت باليؿبت  البُئُت ُٞما ًخٗل٤ بدؿَغ

: إلاؿخ٣بل الخىمُت اإلاؿخضامت في لُبُا مً زالر ػواًا هي

٣هض بظل٪ اإلاداٞٓت ٖلى الخض ألامشل للُا٢ت الاؾدُٗابُت : جغقُض اؾخسضام اإلاىاعص الؿُاخُت .1 ٍو

للمىعص الؿُاحي، التي حٗٝغ ٖلى ؤجها ٦شاٞت الاؾخسضام التي ًخدملها اإلاىعص الؿُاحي ٢بل ؤن جخضَىع صعظت 

، (2008ٖبض الجلُل، )ؤلا٢با٫ ٖلُه مً ٢بل الؿاثذ، وبالخالي جدىا٢و ٢ُمخه ٦ٗىهغ ظظب ؾُاحي 

 :وجخٗغى الٗضًض مً اإلاىاعص الؿُاخُت في لُبُا أليغاع جيخج ًٖ ٦شاٞت اؾخسضامها، ومً طل٪

ت ٦مضًىت لبضة ال٨بري ونبراجت وشخاث هدُجت  .ؤ   ألايغاع التي َالذ بٌٗ اإلاضن ألازٍغ

اث َظٍ اإلاغا٤ٞ،  الاؾخسضام اإلا٨ش٠ لهظٍ اإلاىا٢٘ مً ٢بل الؿىاح، ومً طل٪ عمي ال٣مامت، والٗبض بمدخٍى

٣ضاجها بٌٗ زهاثهها  ت، الامغ الظي ًاصي بلى حكىحهها ٞو مضة الازٍغ اث ٖلى ألٖا ٨٦خابت الاؾماء والظ٦ٍغ

 (.1998وػاعة الؿُاخت، )٦ٗىهغ ظظب ؾُاحي

جخٗغى الكىاَئ للٗضًض مً مٓاَغ الخلىر الىاظمت ًٖ اؾخسضامها في مىاؾم  .ب 

 .الانُُاٝ، ومً ؤبغػ َظٍ اإلآاَغ الخلىر الىاظم ًٖ عمي الىٟاًاث الهلبت

جخٗغى الٛاباث الؿاخلُت لل٨شحر مً ألايغاع هدُجت ا٢خإل ألاشجاع، وجضمحر ال٨شحر مً  .ج 

 .مٓاَغ الخُاة الىباجُت
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 ألايغاع التي حٗغيذ لها بٌٗ مٓاَغ الخُاة الُبُُٗت في المخغاء، ٧الىباجاث التي  .د 

ت، و٦ظل٪ ٞةن ؾُاعاث الضٞ٘ الغباعي اإلاؿخسضمت  حؿخسضم إل٣ًاص الىاع مً ٢بل مغجاصي الؿُاخت المخغاٍو

ـ في جل٪ اإلاىا٤َ وػاعة ). في الخى٣ل ٖبر المخغاء حؿببذ في بٌٗ ألايغاع ٖلى مٓاَغ الؿُذ والخًاَع

 (1998الؿُاخت، 

ؾاَمذ الؿُاخت الكاَئُت في بٌٗ ألايغاع ُٞما ًخٗل٤ ببٌٗ باه٣غاى بٌٗ ؤهىإ  .ٌ 

ت"البرماثُاث   لخماًت َظا الىٕى مً "٧الؿالخ٠ البدٍغ
ً
، و٢ض ؤَل٣ذ الضولت اللُبُت مً ٢بل مكغوٖا

 (.2008ٖبض الجلُل، )الؿالخ٠ 

لى َظا ٞةن اإلاىاعص الؿُاخُت في لُبُا وبن ٧اهذ لم جهل بٗض بلى الخض الا٢ص ى لالؾدُٗاب هدُجت جضوي  ٖو

 بالضو٫ الازغي، ٞةجها بداظت لخُب٤ُ مباصت الؿُاخت البُئُت ٦سُىة اؾدبا٢ُت، 
ً
الخغ٦ت الؿُاخُت م٣اعهت

 
ً
 وؤن الؿُاخت مغشخت للٗب صوٍع ؤبغػ في الا٢خهاص اللُبي مؿخ٣بال

ً
. زانت

حٗض ٖملُت اإلاداٞٓت ٖلى الخىٕى الخُىي وب٣اء الاهىإ الىاصعة :اإلاداٞٓت ٖلى الخىٕى الخُىي  .2

 مً ٖىامل جيكُِ الؿُاخت البُئُت 
ً
 ؤؾاؾُا

ً
، خُض بن َظا الىٕى (2006زىٟغ، )واإلاهضصة بااله٣غاى ٖامال

مً الؿُاخت ٢ض ٣ًىم في ؤخض ؤق٩اله اإلاخٗضصة ٖلى َظٍ ألاهىإ الىاصعة واإلاهضصة بااله٣غاى ٦ٗىهغ مً 

، ٚحر ؤن التر٦ؼ 
ً
ِ الؿاخلي في لُبُا مً ؤ٦ثر اإلاىا٤َ جىىٖا ٖىانغ الجظب الؿُاحي، وحٗض مى٣ُت الكٍغ

الؿ٩اوي، وجغ٦ؼ الاوكُت الا٢خهاصًت في َظٍ اإلاى٣ُت ٌٗغيها إلاساَغ مخٗضصة جازغ في ٖملُت الخىٕى الخُىي 

، وحٗض الجهىص التي جبظلها لُبُا في مجا٫ الخىٕى الخُىي مخىايٗت بطا ما (2010الهُئت الٗامت للبِئت، )

٢ىعهذ بالجهىص اإلابظولت مً بٌٗ الضو٫ ألازغي اإلاجاوعة، ومً اإلااقغاث الضالت ٖلى طل٪ وؿبت ألاعاض ي 

، م٣اعهت بما %0.16اإلاسههت للمدمُاث الُبُُٗت بلى بظمالي مؿاخت البالص، التي بلٛذ في لُبُا ما وؿبخه 

، ووؿخيخج مً ٧ل طل٪ ؤن جىمُت (2010الهُئت الٗامت للبِئت، )في الجؼاثغ % 24في مهغ و% 14.9وؿبخه 

 .الؿُاخت البُئُت ؾىٝ ًدؿً مً ماقغاث الخىٕى الخُىي وبالخالي الخىمُت اإلاؿخضامت

– حؿاٖض الؿُاخت البُئُت ٖلى خماًت اإلاىعور الش٣افي للكٗىب، وطل٪ ألجها :خماًت الش٣اٞت اإلادلُت .3

ج٣ىم ٖلى مبضؤ اخترام اإلادُِ ب٩اٞت ظىاهبه البُئُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت، وج٣ىم - ؤي الؿُاخت البُئُت

الؿُاخت البُئُت الش٣اُٞت ٖلى بٌٗ ٖىانغ الجظب الؿُاحي مشل اإلاهغظاهاث الٟىُت والترازُت، والهىاٖاث 

الخ٣لُضًت التي ح٨ٗـ اإلاىعور الش٣افي للكٗىب، ألامغ الظي ًضٞ٘ للمداٞٓت ٖلى اإلاىعور الش٣افي ٦ٗىهغ 

لى َظا ٞمً اإلاخى٢٘ ؤن  ظظب ؾُاحي، وج٣ام في لُبُا بٌٗ اإلاهغظاهاث الش٣اُٞت ٦مهغظان صعط الؿُاحي، ٖو

 .حؿاٖض الؿُاخت البُئُت ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى اإلاىعور الش٣افي اللُبي

:  ومٗى٢اتها وآلُاث جُٟٗلهاا وا٢٘ الؿُاخت البُئُت في لُبي4-3
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 للم٣ىماث الؿُاخُت البُئُت اإلاخاخت في لُبُا ًم٨ً :  م٣ىماث وؤهماٍ الؿُاخت البُئُت في لُبُا4-3-1
ً

٣ا ٞو

: جلخُو ؤَم م٣ىماث واهماٍ الؿُاخت البُئُت في لُبُا في آلاحي

ت .1  بلى :الؿُاخت البدٍغ
ً
ت، بياٞت اياث البدٍغ وحكمل الُٛـ، والؿباخت، والهُض الكاَئي، والٍغ

دخىي ٖلى  ل ًىاَؼ ألالٟي ٦ُلى متر، ٍو اع بكاَئ ٍَى الاؾخجمام ٖلى الكىاَئ، وجخمخ٘ لُبُا في َظا ؤلَا

ال٨شحر مً ٖىانغ الجظب الؿُاحي التي مجها الخلجان ٦سلُج الؿضعة، وزلُج َبر١، وزلُج بمبا، وزلُج 

ؿها التي حكخمل الكىاَئ الغملُت اإلامخضة مً بىٛاػي  ٞغوة، وجخمحز الؿىاخل اللُبُت ٦ظل٪ بدىٕى جًاَع

 بلى 
ً
، وختى ػلُتن والخمـ وؤظؼاء مخٟغ٢ت مً اإلاى٣ُت الٛغبُت، بياٞت

ً
 بلى مى٣ُت ٢هغ ؤخمض ٚغبا

ً
قغ٢ا

ت في ؾىاخل الجبل ألازًغ، ومى٣ُت الخمـ التي جهلر إلاماعؾت َىاًت الهُض  بٌٗ الدك٨ُالث الدجٍغ

 .الكاَئي

ٗىص طل٪   بضو٫ البدغ اإلاخىؾِ ألازغي، َو
ً
ت في لُبُا مخىايٗت، م٣اعهت وعٚم طل٪ ال جؼا٫ الؿُاخت البدٍغ

غ اإلا٣ىماث  م جٞى غ، و٦ظل٪ الؿمٗت الؿُاخُت لهظا الىٕى مً الؿُاخت ٚع وػاعة الؿُاخت، )لُٛاب الخٍُى

1998 .)

ت .2  في الضو٫ :الؿُاختالمخغاٍو
ً
 ٦بحرا

ً
ٗض َظا الىٕى مً الؿُاخت مً ألاهىإ التي ل٣ُذ هجاخا َو

اعة المخغاء للخمخ٘ بما ٞحها مً مٗالم ؾُاخُت،  ؿتهضٝ َظا الىٕى مً الؿُاخت ٍػ اإلاٛاعبُت ومجها لُبُا، َو

ه مً ؤق٩ا٫   بلى مسُماث و٢غي البضو وما جدٍى
ً
جدىٕى مً ال٨شبان الغملُت بلى الجبا٫ والىاخاث، بياٞت

الخُاة والٗاصاث والخ٣الُض والش٣اٞت التي ججخظب َىاة الؿُاخت الش٣اُٞت، ومً اإلا٣ىماث التي جىُىي ٖلحها 

المخغاء اللُبُت ألاوصًت والجبا٫ وال٨شبان الغملُت والبدحراث التي جمخض ٖلى مؿاخت قاؾٗت مً ألاعى، 

ومً طل٪ بدغ الغما٫ الُٗٓم في مى٣ُت الجٛبىب، وبٌٗ ألاوصًت ٦ىاصي الكاَئ، وواصي جاهاعوث، وواصي 

ىن اإلاكهىعة، وحٗض الؿُاخت   بلى بدحرة ٢بٖر
ً
ٖخبت، وبدحراث الضواصة، واإلالٟا، وبدحرة واو الىامىؽ، بياٞت

، وجتر٦ؼ في مىا٤َ ٚضامـ، وواو الىامىؽ، وظبا٫ 
ً
ت في لُبُا مً ؤ٦ثر اهىإ الؿُاخت وكاَا المخغاٍو

ا مً اإلاىا٤َ الؿُاخُت في الجىىب حَر  .ؤ٧ا٦ىؽ، ٚو

ؿتهضٝ َظا الىٕى مً الؿُاخت الخمخ٘ بالهىاء الجبلي الى٣ي، واإلاىاْغ :الؿُاخت الجبلُت .3 َو

اياث الجبلُت ٧الدؿل٤ واإلاص ي، وجىُىي لُبُا ٖلى مى٣ُخحن   بلى مماعؾت بٌٗ الٍغ
ً
الُبُُٗت، بياٞت

ٗض  ظبلُخحن مهمخحن َما الجبل الازًغ في الجؼء الكغقي مً البالص وظبل هٟىؾت في الجؼء الٛغبي مجها، َو

ت  ، ؤي٠ بلى َظًً "الخُىاهُت والىباجُت"الجبل الازًغ مً اإلاىا٤َ الٛىُت بمسخل٠ اهىإ الخُاة البًر

اإلاى٣ُخحن ظبا٫ الهغوط، وظبا٫ الؿىصاء، وظبا٫ جمىن وظبا٫ ؤ٧ا٦ىؽ في اإلاى٣ُت الجىىبُت، وقهضث 

 في جض٤ٞ الؿىاح الضولُىن، و٦مشا٫ ٖلى مى٣ُت الجبل الازًغ هجض 
ً
 واضخا

ً
اإلاىا٤َ الجبلُت في لُبُا جظبظبا

 مهمت مً بظمالي الؿىاح الىاٞضون بلى لُبُا، جغاوخذ 
ً
ؤن ٖضص الؿىاح الىاٞضون إلاضًىت ؾىؾت ٢ض بلٜ وؿبا
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ض٫ طل٪ صاللت واضخت ٖلى ؤَمُت (2010بً ٖمىع، ) %24.8بلى % 17.5 مً 2008- 2002زال٫ الٟترة  ، ٍو

َظا اإلاى٢٘ باليؿبت للؿُاخت في لُبُا، ومً هاخُت ؤزغي هجض ؤن ؤٖضاص الؿىاح الىاٞضون إلاضن ظبل هٟىؾت 

 ما 2000- 1990ؤ٢ل مً طل٪ ب٨شحر، خُض لم جخجاوػ ؤٖضاص الؿىاح الىاٞضون إلاضًىت ًٟغن زال٫ الٟترة 

 260 بلى 2009- 2006 ؾاثذ، جُىعث زال٫ الٟترة 178ٖضصٍ 
ً
 (.2013ٖمغان، ) ؾاثدا

ت :الؿُاخت الش٣اُٞت .4  باإلا٣ىماث الؿُاخُت الش٣اُٞت، ومً طل٪ اإلاضن الازٍغ
ً
 ٚىُت

ً
حٗض لُبُا صولت

سُت ال٣ضًمت ٧اإلاضًىت ال٣ضًمت بُغابلـ،  ٦مضًىت لبضة ال٨بري، ونبراجت، وشخاث، بياٞت بلى اإلاضن الخاٍع

 ٦بحرة مً الؿىاح، ألامغ 
ً
ومضًىت ٚضامـ ال٣ضًمت، وبالىٓغ لهظا الىٕى مً الؿُاخت هجض ؤجها ججخظب ؤٖضاصا

 ٖلحها
ً
 ٦بحرا

ً
 .الظي ؤخضر يُٛا

 حٗبر اإلادمُاث الُبُُٗت ًٖ الا٢الُم التي اجسظث مجها الؿلُاث :اإلادمُاث الُبُُٗتؾُاخت  .5

ىلىظُت ؤو   إلاى٘ ؤي زغ١ ؤو ججاوػاث في الاؾخٛال٫ ل٩ي جسضم الىخضاث ؤلا٨ًىلىظُت والجُىعمٞى
ً
الٗامت م٩اها

اث (2012ٚغابُت، )الجمالُت التي بغعث جإؾِؿها  ، و٢ض اوكئذ في لُبُا الٗضًض مً اإلادمُاث واإلاىتَز

، وعٚم طل٪ ٞةن (2010الهُئت الٗامت للبِئت، ) مدمُت ومىتٍز 11 ما م٣ضعاٍ 2010الُبُُٗت بلٛذ بلى ؾىت 

اث الُبُُٗت في لُبُا ال جخجاوػ ٦ما ؾب٤ ط٦ٍغ  مً اإلاؿاخت الاظمالُت % 0.16مؿاخت اإلادمُاث واإلاىتَز

اث مىتٍز واصي ال٨ىٝ بالجبل ألازًغ، ومىتٍز ومغاعي (2010الهُئت الٗامت للبِئت، )للبلض  ، ومً َظٍ اإلاىتَز

ان، ومىتٍز نغمان،  الهِكت، ومدمُت بئر ُٖاص في اإلاى٣ُت الجىىبُت مً ؾهل الجٟاعة، ومىتٍز ؤبي ُٚالن بٍٛغ

، ٦ما ؤن (2010الهُئت الٗامت للبِئت، )ومىتٍز الى٣اػة، ومدمُت هالىث، ومدمُت مؿالجه، ومدمُت ػلًُ 

ض بمى٣ُت واصي  ت ٍػ ت بجبل الخؿاوهت، وواصي ٢ٖغ َىا٥ اعب٘ مدمُاث جدذ ؤلاوكاء وهي مدمُاث الجٖؼ

مت بمى٣ُت ال٨ٟغة، ومدمُت ظىصاثم ٚغب َغابلـ  ، (2010الهُئت الٗامت للبِئت، )الكاَئ، ومدمُت بٍؼ

 للؿُاخت البُئُت في لُبُا
ً
 مهمت

ً
اث الىَىُت هىاة م٨ً ؤن ج٨ىن َظٍ اإلادمُاث واإلاىتَز  .ٍو

:  مٗى٢اث الؿُاخت البُئُت في لُبُا وآلُاث جُٟٗلها4-3-1

 ًم٨ً جلخُو ؤَم مٗى٢اث الؿُاخت البُئُت في لُبُا في الى٣اٍ :مٗى٢اث الؿُاخت البُئُت في لُبُا .1

( 2010بغ٢ى١ و٢ؿمُت، )، (1998وػاعة الؿُاخت، )، (2002مدمض، ): آلاجُت

جازغ الٗىامل البُئُت بك٩ل مباقغ ٖلى ٞاٖلُت اليكاٍ الؿُاحي البُئي في : مٗى٢اث بُئُت .ؤ 

لُبُا، ومً طل٪ الخلىر البُئي في مىا٤َ الجظب الؿُاحي ٧الكىاَئ التي جخٗغى للخلىر هدُجت بل٣اء 

الىٟاًاث الهلبت والؿاثلت، ؤي٠ بلى طل٪ جىا٢و صعظت الخىٕى الخُىي واه٣غاى ٖضص مً الىباجاث 

ت، و٦ظل٪ ٞةن مك٩لت الخمخغ حٗض مً ؤَم اإلاٗى٢اث التي  والخُىاهاث التي مً ؤبغػَا الؿالخ٠ البدٍغ

ملُاث ا٢خإل ألاشجاع  حٗترى زُِ الؿُاخت البُئُت، وجيخج َظٍ اإلاك٩لت ًٖ بَما٫ ألاعاض ي الؼعاُٖت، ٖو
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في الٛاباث، وجازغ ٧ل َظٍ الٗىامل في ظاطبُت ؤما٦ً الجظب الؿُاحي، وجدض مً ٢ضعتها ٖلى اظخظاب 

 .الؿىاح

ٖضم جُب٤ُ اإلاٗاًحر البُئُت في ال٣ُإ الهىاعي، ألامغ الظي ؤصي بلى اهدكاع الخلىر ٖلى  .ب 

هُا١ واؾ٘، وزانت في بٌٗ اإلاضن الؿُاخُت اإلاهمت ٦مضًىت الخمـ التي جىدكغ ٞحها مهاصع الخلىر 

 .٦مهاو٘ ؤلاؾمىذ، ومدُت جىلُض ال٨هغباء

الؼخ٠ الٗمغاوي ٖلى اإلاىا٤َ الُبُُٗت بك٩ل ٖكىاجي ٚحر مسُِ، ألامغ الظي حهضص  .ط 

 .اإلاىٓغ الٗام للبِئت الؿُاخُت

ٖضم التر٦حز بك٩ل ٧اٝ ٖلى الٗىانغ البُئُت في ٖملُاث الخسُُِ للخىمُت الؿُاخُت في  .ص 

 .لُبُا، خُض ًخم وي٘ الخُِ بما ًخىا٤ٞ م٘ مخُلباث الؿُاخت الخ٣لُضًت

ضم الهُاهت، ومً ؤبغػ َظٍ اإلاىا٤َ  .ٌ  ت وحٗغى ؤٚلبها لئلَما٫ ٖو بَما٫ اإلاىا٤َ ألازٍغ

ت اإلاهمت ألازغي  ت الشالر وهي لبضة ال٨بري، ونبراجت وشخاث، بياٞت بلى بٌٗ اإلاىا٢٘ ألازٍغ اإلاضن ألازٍغ

 .٦ُٟال ؾُلحن بمى٣ُت الخمـ

٨خٟى في ٖملُاث ه٣ل الؿىاح ٖلى وؾاثل الى٣ل  .و  ٖضم وظىص هٓام للى٣ل الٗام في لُبُا، ٍو

 .التي جسههها الكغ٧اث الؿُاخُت

٠ باإلاىخج الؿُاحي اللُبي  .ػ  ٢هىع ٖملُاث التروٍج الؿُاحي، وي٠ٗ ٖملُاث الخٍٗغ

 .للؿاثذ ألاظىبي

ي٠ٗ الىعي بإَمُت اإلاداٞٓت ٖلى البِئت الُبُُٗت، ألامغ الظي ًاصي بلى جضوي وؿبت  .ح 

 .اإلاؿاَمت في الخٟاّ ٖلى اإلاىعور الش٣افي

ًدبنى َظا البدض آلالُاث آلاجُت٦ىؾُلت لخُٟٗل الؿُاخت :آلُاث جُٟٗل الؿُاخت البُئُت في لُبُا .2

 :البُئُت في لُبُا

ٗاث التي  .ؤ  الٗمل اإلاؿخمغ مً ؤظل جدؿحن البِئت واإلاداٞٓت ٖلحها، وطل٪ بةنضاع الدكَغ

 بلى وكغ الىعي بإَمُت اإلاداٞٓت ٖلى اإلا٣ىماث الُبُُٗت للبلض، واو٩ٗاؾاث طل٪ 
ً
جىو ٖلى طل٪، بياٞت

اث  ٖلى مؿخىي اليكاٍ الؿُاحي، وبالخالي مؿخىي الضزل الىَني، وما ٌؿخدب٘ طل٪ مً جدؿً في مؿخٍى

 .اإلاِٗكت

اث الىَىُت، وجُب٤ُ اإلاٗاًحر البُئُت في  .ب  الخىؾ٘ في بوكاء اإلادمُاث الُبُُٗت واإلاىتَز

 .بصاعتها

 جل٪ اإلا٣امت  .ج 
ً
الٗمل ٖلى جُب٤ُ مٗاًحر خماًت البِئت في ٧اٞت الاوكُت الهىاُٖت، وزانت

 .في اإلاىا٤َ الؿُاخُت
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الخىؾ٘ في بوكاء قب٩اث الُغ١ الخضًشت التي جىنل للمىا٤َ الؿُاخُت، ومً ؤَمها  .د 

ت التي حٗاوي مً جضوي مؿخىي قب٩اث الى٣ل، و٦ظل٪ ب٢امت هٓام مىانالث ٖامت ٞٗا٫  اإلاىا٤َ المخغاٍو

 م٘ احؿإ الغ٢ٗت الجٛغاُٞت للُبُا
ً
 .ٌؿهل مً ٖملُت جى٣ل الؿىاح بحن مىا٤َ البالص، زانت

جدؿحن مؿخىي زضماث الاجهاالث ومسخل٠ ٖىانغ البيُت ألاؾاؾُت اإلاُلىبت لليكاٍ  .ٌ 

 .الؿُاحي، ومً اَمها مغا٤ٞ ؤلاًىاء الؿُاحي، وجىػَ٘ َظٍ اإلاغا٤ٞ بك٩ل مخىاػن بحن اإلاىا٤َ اإلاسخلٟت

وكغ الىعي والش٣اٞت الؿُاخُت لضي اإلاىاًَ، ألامغ الظي ٌؿاَم في ؤلاعج٣اء بمؿخىي  .و 

 .اليكاٍ الؿُاحي في لُبُا مً زال٫ اإلاكاع٦ت الٟٗالت مً ظمُ٘ ابىاء اإلاجخم٘ في َظا اليكاٍ

التر٦حز ٖلى ألابٗاص البُئُت في ٖملُت الخسُُِ للخىمُت الؿُاخُت في لُبُا بدُض ًخم  .ش 

 .حك٨ُل َظٍ الخُِ بما ًخىا٤ٞ ومباصت الؿُاخت البُئُت

يبِ ٖملُاث الخىؾ٘ الٗمغاوي ٚحر اإلاسُِ، ويبِ اإلاسُُاث اإلاضهُت والخىؾ٘ ٞحها  .ح 

 .بك٩ل مضعوؽ

ت .ؽ   .الٗمل ٖلى بظغاء الهُاهت الضوعٍت للمىاعص الؿُاخُت، ومً ؤَمها اإلاضن الازٍغ

٠ باإلاىخج الؿُاحي  .ي  الاَخمام بالتروٍج الؿُاحي واؾخسضام الخ٨ىىلىظُا اإلاخ٣ضمت للخٍٗغ

.  اللُبي

 
ً
:  الىخاثج والخىنُاث: زامؿا

: مً زال٫ ما جم جىاوله في َظا البدض ٣ٞض جم الخىنل للىخاثج آلاجُت: الىخاثج5-1

ٗىص طل٪  .1 ًمشل ال٣ُإ الؿُاحي ؤَمُت ٦بحرة باليؿبت إلاؿخ٣بل الخىمُت الا٢خهاصًت في لُبُا، َو

لىٞغة اإلا٣ىماث الؿُاخُت مً ظهت، ومً خُض ألاَمُتالتي ؤنبذ ال٣ُإ الخضمي ًمشلها في ٩َُل اليكاٍ 

ً جىسٌٟ مؿاَمت َظا ال٣ُإ  الا٢خهاصي زال٫ الؿىىاث الؿاب٣ت مً هاخُت ؤزغي، خُض لم  في ج٨ٍى

 ًٖ الضوع الظي ًم٨ً ؤن 2012-1970زال٫ الٟترة % GDP ًٖ22.6الىاجج اإلادلي الاظمالي 
ً
، وطل٪ ًٞال

حر ٞغم الٗمل، وجدؿحن وي٘ محزان اإلاضٞىٖاث ٘ الهاصعاث وجٞى . ًلٗبه في جىَى

 لخد٤ُ٣ مؿتهضٞاث الخىمُت  .2
ً
 ؤؾاؾُا

ً
جىاظه لُبُا الٗضًض مً اإلاك٨الث البُئُت التي حٗض مٗى٢ا

 
ً
الا٢خهاصًت، ومً ؤَم َظٍ اإلاك٨الث جلىر اإلاىا٤َ الؿاخلُت والكىاَئ بالىٟاًاث الهلبت والؿاثلت، ًٞال

ت الىاظم ًٖ ٖضم مغاٖاة الؿىاح إلظغاءاث اإلاداٞٓت ٖلى  ًٖ بٌٗ ؤهىإ الخلىر في اإلاىا٤َ المخغاٍو

البِئت، بياٞت بلى حٗغى الٗضًض مً الٛاباث لل٨شحر مً ألايغاع هدُجت ا٢خإل ألاشجاع وؤلايغاع بالخُاة 

ت  الىباجُت ٞحها، ألامغ الظي ؤلخ٤ الًغع بمىا٤َ الجظب الؿُاحي، و٢لو مً ٞغم مماعؾت الؿُاخت البدٍغ

 .بالظاث في لُبُا
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حٗاوي لُبُا الٗضًض مً اإلاك٨الث اإلاخٗل٣ت بضعظت الخىٕى الخُىي، خُض ؤن الٗضًض مً ؤهىإ  .3

الىباجاث والخُىاهاث مٗغيت لاله٣غاى، وحٗض الجهىص اإلابظولت في ٖملُت اإلاداٞٓت ٖلى الخىٕى الخُىي في 

لُبُا يُٟٗت، ومً اإلااقغاث الضالت ٖلى طل٪ ؤن وؿبت ألاعاض ي اإلاسههت للمدمُاث الُبُُٗت لم جؼص ًٖ 

 .مً اظمالي مؿاخت البالص% 0.16

4.  ً جخٗغى الٗضًض مً اإلاغا٤ٞ الؿُاخُت في لُبُا أليغاع هاظمت ًٖ جلىر البِئت مً هاخُت، ٖو

ت ٧لبضة ال٨بري، ونبراجت،  ؤلاَما٫ في الهُاهت الضوعٍت مً هاخُت ؤزغي، ومً ؤَم َظٍ اإلاغا٤ٞ اإلاضن ألازٍغ

وشخاث، وجخمشل َظٍ ألايغاع بالضعظت ألاولى في عمي ال٣مامت، والاؾخٗما٫ اإلا٨ش٠ لهظٍ اإلاغا٤ٞ مً ٢بل 

اتها  .  الؿىاح، والٗبض بمدخٍى

ال٠ًٗ ال٨بحر في جُب٤ُ اظغاءاث اإلاداٞٓت ٖلى البِئت في ال٣ُإ الؿُاحي الخ٣لُضي، خُض  .5

غ جىاٞؿُت الؿُاخُت الضولُت في مجا٫ اإلاداٞٓت ٖلى 130 مً 118ظاءث لُبُا في الترجِب   صولت في ج٣ٍغ

 .البِئت

 باليؿبت لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت وطل٪ مً  .6
ً
جُب٤ُ ؤهماٍ الؿُاخت البُئُت في لُبُا ٌٗض مهما

 ًٖ مؿاَمتها 
ً
خُض جغقُض اؾخسضام اإلاىاعص الؿُاخُت مً ظهت، واإلاداٞٓت ٖلى الخىٕى الخُىي، ًٞال

 .الٟٗالت في خماًت الش٣اٞت اإلادلُت واإلاداٞٓت ٖلحها

ج٣خهغ اهىإ الؿُاخت اإلاُب٣ت في لُبُا في الى٢ذ الخايغ ٖلى بٌٗ الاهىإ طاث الٗال٢ت بالبِئت،  .7

 في مى٣ُت الجبل ألازًغ، والؿُاخت الش٣اُٞت 
ً
ت، والؿُاخت الجبلُت، وزانت ومً اَمها الؿُاخت المخغاٍو

غ  م جٞى ت ٞهي يُٟٗت ٚع سُت ال٣ضًمت، ؤما الؿُاخت البدٍغ ت واإلاضن الخاٍع اعة اإلاضن ألازٍغ اإلاخٗل٣ت بٍؼ

 .اإلا٣ىماث في َظا اإلاجا٫

غ  .8  لخٍُى
ً
 مهما

ً
اث الٗامت التي ًم٨ً ان ج٨ىن اؾاؾا ؤ٢امذ لُبُا بٌٗ اإلادمُاث الُبُُٗت واإلاىتَز

م ان َظٍ الجهىص جٓل مدضوصة باإلا٣اعهت م٘ اإلا٣ىماث الؿُاخُت  بٌٗ اهماٍ الؿُاخت البُئُت في البالص، ٚع

 .التي جىُىي ٖلحها لُبُا

حٗاوي لُبُا الٗضًض مً اإلاٗى٢اث التي جدض مً ٖملُت جىمُت الؿُاخت البُئُت، ومً ؤَمها الخلىر  .9

ضم بًالء اإلاٗاًحر البُئُت الاَخمام ال٩افي في ٖملُت  البُئي، والؼخ٠ الٗمغاوي ٖلى اإلاىا٤َ الؿُاخُت، ٖو

سُت،  ت والخاٍع غ اإلاضن ألازٍغ  بلى ٖضم الاَخمام بهُاهت وجٍُى
ً
الخسُُِ للخىمُت الؿُاخُت في لُبُا، بياٞت

ضم   هٓم اإلاىانالث الٗامت، وي٠ٗ الىعي الؿُاحي لضي اإلاىاًَ، ٖو
ً
وي٠ٗ البيُت الخدخُت وزهىنا

. الاَخمام بالتروٍج للمىخج الؿُاحي اللُبي

:  الخىنُاث5-2
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الٗمل ٖلى جدؿحن البِئت الؿاخلُت وم٩اٞدت الخلىر وجُب٤ُ مٗاًحر خماًت البِئت في ال٣ُإ  .1

 بلى 
ً
 مً مىا٤َ الجظب الؿُاحي، بياٞت

ً
با الهىاعي، وزانت باليؿبت للمهاو٘ اإلا٣امت ٢ٍغ

ت وجىمُتها ٦ٗىانغ ظظب ؾُاحي في لُبُا  .اإلاداٞٓت ٖلى الٛاباث والكىاَئ واإلاىا٤َ المخغاٍو

اإلاداٞٓت ٖلى الخىٕى الخُىي في لُبُا، وجدؿحن مؿخىي الخىاػن البُئي، وطل٪ باإلاداٞٓت ٖلى  .2

اث، في ٧اٞت  ٤ بوكاء اإلادمُاث الُبُُٗت واإلاىتَز ألاهىإ الخُىاهُت والىباجُت اإلاهضصة بااله٣غاى ًٖ ٍَغ

 .مىا٤َ لُبُا

سُت ال٣ضًمت، وطل٪ بالهُاهت  .3 ت واإلاضن الخاٍع  اإلاضن ألازٍغ
ً
الاَخمام باإلاغا٤ٞ الؿُاخُت، وزانت

ت الىاصعة واإلاداٞٓت ٖلحها  الضوعٍت وخماًتها مً الخلىر، وؤوكاء اإلاخاخ٠ اإلاخسههت لخماًت اإلا٣خيُاث الازٍغ

ا ٦مىعص ؾُاحي ظاطب للؿىاح  .واؾدشماَع

ت وجىمُتها، والٗمل ٖلي جدؿحن البِئت الؿاخلُت، ووي٘ خلى٫ مىاؾبت  .4 الاَخمام بالؿُاخت البدٍغ

غ الىٟاًاث الؿاثلت  ٟها في البدغ (هىاجج الهٝغ الهخي)إلٖاصة جضٍو  .وب٣ًاٝ جهٍغ

 للخىٕى في  .5
ً
الخىؾ٘ في ب٢امت اإلادمُاث الُبُُٗت وصٖمها، وجىػَٗها ٖلى مسخل٠ اإلاىا٤َ مغاٖاة

 .البِئت الىباجُت والخُىاهُت

جىُٓم الخىؾ٘ الٗمغاوي، وجُب٤ُ اإلاسُُاث اإلاٗخمضة للمضن والخىؾ٘ ٞحها بك٩ل مضعوؽ،  .6

غ البيُت   بلى جٍُى
ً
وبُٖاء البٗض البُئي الاَخمام ال٩افي في ٖملُت الخسُُِ للخىمُت الؿُاخُت في لُبُا، بياٞت

 هٓم اإلاىانالث الٗامت
ً
 .الخدخُت وزهىنا

.  الٗمل ٖلى جىمُت الىعي الؿُاحي لضي اإلاىاًَ، والاَخمام بالتروٍج للمىخج الؿُاحي اللُبي .7

 
ً
: اإلاغاظ٘: ؾاصؾا

:  اإلاغاظ٘ الٗغبُت6-1

:  ال٨خب6-1-1

.   صاع هاقغي لليكغ الال٨ترووي، ٖمان1 ٍ"الؿُاخت البُئُت  "2012ٚغاًبت، زل٠ُ مهُٟى، - 

ٞلؿٟتها وؤؾالُب جسُُُها - الخىمُت اإلاؿخضًمت  "2007ٚىُم، ٖشمان مدمض وؤبى ػهِ، ماظضة ؤخمض، - 

.   صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘، ٖمان1ٍ"وؤصواث ٢ُاؾها

ىوي، مدؿً مُالص، -    1ٍ"صعاؾت همىطط اإلاجخم٘ اللُبي- الؿُاخت البُئُت والخىمُت اإلاؿخضامت  "2008التَر

. صاع الخغم للترار، ال٣اَغة

:  الضوعٍاث6-1-2

اإلاجلت " ألانالت الخٟاٖلُت بحن الؿُاخت والبِئت اإلاؿخضامت "2009ؾالم، ؾالم خمُض و ؾلمان، َاع١، - 

٤ وخماًت اإلاؿتهل٪ . 2009، 2الٗضص : الٗغا٢ُت لبدىر الدؿٍى
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ج، خؿحن ٞغط واإلاا٢ىعي، ٖلي مدمض، -  " صوع الىِٟ في حك٨ُل مالمذ وؾماث الا٢خهاص اللُبي "2015الخٍى

. 79- 44 ، الهٟداث2مجلت آٞا١ ا٢خهاصًت، ٧لُت الا٢خهاص والخجاعة بجامٗت اإلاغ٢ب، الٗضص 

ُٟت "2010زان، ؤخالم وػاوي، نىعٍت، -  ا في الخىمُت في اإلاىا٤َ الٍغ مجلت ؤبدار " الؿُاخت البُئُت وؤزَغ

ت، الٗضص  لىم الدؿُحر، 7ا٢خهاصًت وبصاٍع ت ٖو ظامٗت مدمض زًُغ، ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

. بؿ٨غة، الجؼاثغ

مجلت ظامٗت اإلال٪ " جسُُِ وجىمُت الؿُاخت اإلاؿخضامت في الضو٫ الٗغبُت "2000الخىلي، ؾُض ٞخخي، - 

ؼ لال٢خهاص والخجاعة، الٗضص  .1ٖبض الٍٗؼ

٤ الؿُاخت البُئُت والخىٕى الخُىي   "2006زىٟغ، ٖاًض عاض ي وزىٟغ، بًاص ٖبض ؤلاله، -  مجلت " حؿٍى

. ، ظامٗت ؤؾُىٍ، مهغ2، الٗضص9البدىر البُئُت، اإلاجلض 

، ظامٗت 15، الٗضص2اإلاجلت الجامٗت، اإلاجلض"  وا٢٘ الؿُاخت في مضًىت ًٟغن    "2013ٖمغان، َضي مدمض، - 

ت، لُبُا . الؼاٍو

:  اإلااجمغاث6-2-3

وع٢ت ٢ضمذ في ماجمغ ا٢خهاصًاث " صوع الؿُاخت البُئُت في الؿُاخت اإلاؿخضامت"عاٌـ، مبرو٥ وآزغون - 

. 2010 ماعؽ 10-9ظامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة، الجؼاثغ، / الؿُاخت وصوعَا في الخىمُت اإلاؿخضامت

وع٢ت ٢ضمذ في " الؿُاخت البُئُت ٦مضزل لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت"الُُب، صاوصي وصال٫، بً َبي - 

 10-9ظامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة، الجؼاثغ، / ماجمغ ا٢خهاصًاث الؿُاخت وصوعَا في الخىمُت اإلاؿخضامت

. 2010ماعؽ 

وع٢ت " صوع الؿُاخت البُئُت في اإلاداٞٓت ٖلى ز٣اٞت اإلاجخم٘"بغ٢ى١، ٖبض الغخمً و٢ؿمُت، مىىبُت - 

ظامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة، / ٢ضمذ في ماجمغ ا٢خهاصًاث الؿُاخت وصوعَا في الخىمُت اإلاؿخضامت

.  2010 ماعؽ 10-9الجؼاثغ، 

اص وآزغون -  وع٢ت ٢ضمذ في ماجمغ " اإلا٣ىماث واإلاٗى٢اث- نىاٖت الؿُاخت في الجؼاثغ"لخًغ، مٚغ

 ماعؽ 10-9ظامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة، الجؼاثغ، / ا٢خهاصًاث الؿُاخت وصوعَا في الخىمُت اإلاؿخضامت

2010  .

ج، خؿحن ٞغط -  ٘ اله٨ُلي في الا٢خهاص اللُبي"الخٍى وع٢ت ٢ضمذ في " ال٣ُإ الؿُاحي وبم٩اهاث الخىَى

. 2015 ماًى 20-18ظامٗت َغابلـ، َغابلـ، لُبُا، / اإلااجمغ الٗلمي ألاو٫ ل٩لُت آلاصاب

 وع٢ت ٢ضمذ في "اإلااقغاث البُئُت ٦جؼء مً ماقغاث الخىمُت اإلاؿخضامت"عصاص، زمِـ ٖبض الغخمً - 

مبر 4- 2اإلااجمغ الاخهاجي الٗغبي الشاوي، ظامٗت ؾغث، ؾغث، لُبُا،   .2015 هٞى
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ا وبؿُبؿى، ٞغط مٟخاح -  ت، مدمض ػ٦ٍغ اع ال٨ٟغي والىا٢٘ الٗملي"ٚىابٍؼ وع٢ت " الخىمُت اإلاؿخضامت بحن ؤلَا

. 2008 ًىهُى 29- ٢28ضمذ في ماجمغ الخىمُت اإلاؿخضامت في لُبُا، ظامٗت بىٛاػي، بىٛاػي، لُبُا، 

وع٢ت ٢ضمذ في هضوة الؿُاخت في " الؿُاخت والبِئت بحن الخماًت والخلىر"مدمض، ٖبض الغخُم ظاؾم - 

. 1997 ا٦خىبغ 16- 15، ظامٗت بىٛاػي، بىٛاػي، لُبُا، "ؤلام٩اهُاث واإلاٗى٢اث- لُبُا

غ والضعاؾاث6-2-4 :  الخ٣اٍع

غ الىَني الغاب٘ خى٫ جىُٟظ اجٟا٢ُت الخىٕى الخُىي "الهُئت الٗامت للبِئت -  . 2010 َغابلـ، "الخ٣ٍغ

ب للضو٫ الاؾالمُت -  مىٓمت اإلااجمغ الاؾالمي، مغ٦ؼ الابدار الاخهاثُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والخضٍع

(SESRIC) ،"ًاء بمىٓمت اإلااجمغ الاؾالمي ؤه٣غة، " آلاٞا١ والخدضًاث- الؿُاخت الضولُت في البلضان ألٖا

. 2010جغ٦ُا، 

" 2006- 1962البُاهاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت في لُبُا زال٫ الٟترة "مغ٦ؼ بدىر الٗلىم الا٢خهاصًت - 

. 2010بىٛاػي، 

تالهُئت الىَىُت للخىز٤ُ واإلاٗلىماث، -  غ الخىمُت البكٍغ . 1999، َغابلـ، ج٣ٍغ

. 2006" اؾتراجُجُت مخىؾُت اإلاضي لئلنالح الا٢خهاصي في لُبُا"نىضو١ الى٣ض الضولي - 

اث"مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي -  . 2014-1970" محزان اإلاضٖٞى

غ الا٢خهاصي الٗغبي اإلاىخض"نىضو١ الى٣ض الٗغبي - . 2014" الخ٣ٍغ

٣ُا -  بغهامج الاجداص الضولي لهىن الُبُٗت في "UICNالاجداص الضولي لهىن الُبُٗت بمى٣ُت قما٫ اٍٞغ

٣ُا  . 2013، 2016- 2013قما٫ اٍٞغ

اإلاؿاَمت في الىمى الا٢خهاصي : الؿُاخت اإلاؿخضامت"UNCTADماجمغ الامم اإلاخدضة للخجاعة والخىمُت - 

. 2013مظ٦غة ٢ًاًا مً بٖضاص ألاوه٨خاص، " والخىمُت اإلاؿخضامت

. 2013ماجمغ الٗمل الضولي، " الخىمُت اإلاؿخضامت والٗمل الالث٤ والىْاث٠ الخًغاء"م٨خب الٗمل الضولي - 

ا ظامٗت اإلال٪ ٖبض " الخىمُت اإلاؿخضامت في الىًَ الٗغبي بحن الىا٢٘ واإلاإمى٫ - " ؾلؿلت صعاؾاث جهضَع

ؼ، الؿٗىصًت،  . 2006، 11ؤلانضاعالٍٗؼ

، ؾلؿلت ؤوعا١ الٗمل، "الٟغم والخدضًاث- الىِٟ والخىمُت اإلاؿخضًمت في ألا٢ُاع الٗغبُت"َاَغ، ظمُل - 

ذ،  . 1997اإلاٗهض الٗغبي للخسُُِ، ال٨ٍى

. 1998 " 2018- 1999اإلاسُِ الٗام لخىمُت الؿُاخت في لُبُا "وػاعة الؿُاخت، - 

. 2010" الىا٢٘ وآلاٞا١- الؿُاخت الترازُت اإلاؿخضامت بمى٣ُت ؾىؾت"بً ٖمىع، زالض مدمض - 

:  الغؾاثل الٗلمُت6-2-5
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ل الا٢خهاص الىَني لخد٤ُ٣ الخىمُت "، 2012خمُضة، ؤبى ٖمىف، -  صوع ال٣ُإ الؿُاحي في جمٍى

لىم الدؿُحر، " صعاؾت خالت الجؼاثغ- اإلاؿخضامت ت ٖو عؾالت ماظؿخحر،  ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

. ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ، الجؼاثغ

غة- الؿُاخت البُئُت في اإلاىا٤َ الجبلُت"، 2013بى ٖكاف، ؾامُت، -  - خالت ظبا٫ ج٨ُجضة بىالًت البٍى

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ، الجؼاثغ" الجؼاثغ  ت ٖو . عؾالت ماظؿخحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

عؾالت ماظؿخحر، ٧لُت "صعاؾت ج٣ُُمُت- اق٩الُت الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ"، 2006ػعهىح، ًاؾمُىت، - 

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ، الجؼاثغ ت ٖو . الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

 عؾالت "خالت الجؼاثغ- اق٩الُاجالخىمُت اإلاؿخضامت في ْل الٗىإلات في الٗالم الشالض"، 2009مؿٗىصي، ًخي، - 

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ، الجؼاثغ ت ٖو . ماظؿخحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

عؾالت ماظؿخحر، ٧لُت "مؿاَمت ال٣ُإ الؿُاحي في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت"، 2008الجُاللي، بهاػ، - 

 .الخ٣ى١ و الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت ٢انضي مغباح، الجؼاثغ

غ اإلاخىاػن إلاى٣ُت الجبل "، 2008ٖبض الجلُل، ٖبض الباؾِ ٖلي، -  جىمُت نىاٖت الؿُاخت في بَاع الخٍُى

عؾالت ماظؿخحر، مٗهض الى٣ل الضولي واللىظؿدُاث، ألا٧اصًمُت الٗغبُت للٗلىم " ألازًغ في لُبُا

ت، مهغ . والخ٨ىىلىظُا والى٣ل البدغي، الاؾ٨ىضٍع

:  اإلاغاظ٘ ألاظىبُت6-2

- Centre for Environment Education (CEE),South Asia environment network (SYEN), 2007 

“sustainable development- an introduction” Internship series, volume 1. 

- World Economic Forum (WEF), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013. 
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  نُبُب انُطبق انشًبيل يٍيفاأليطبسدساست حتهُهُت الجتبهبث 
(2002 -1971)نهفرتة يٍ   

قٝغ الضًً ؤخمض ؾالم . ص  

ًٟغن /٧لُتالتربُت   

: اإلا٣ضمت

 ومً اإلاىازُت، اإلاىٓىمت ٌٗض اإلاُغ مً ؤق٩ا٫ الدؿا٢ِ، ومً الٗىانغ طو ألاَمُت البالٛتفي

 لهظاالٗىهغ، اإلاغنىصة ال٣ُم في الخٛحراث مً مجمىٖت ًٖ ٌٗباعة مىار ٖىهغ ؤوسجؤلي اإلاٗغوٝ

ٞهىالٌٗىىالخباًىاجالُبُُٗتؤوالٗاصًتالخِخدضزُٟالىٓاماإلاىادي،مشاللخباًىُٟالضو.عول٨ىالخٛحراإلاىازحهىالهمٗىىأر

تبحن الٟهىالألعبٗت،ول٨جهُٗىىالخٛحر ُالضوعةالؿىٍى   Changeعةالُىمُتمابِىاللُلىالجهاع،ؤٞو

  Change in Climatic Variability.الظًُدضزٟحهظاالخباًً الُبُعي مً ٖام ألزغ، لظا ًُل٤ ٖلُت

هىبت )ل٣ض ْهغث مىظ بضاًت ال٣ٗض الؿاب٘ مً ال٣غن اإلااض ي، بٗض خضور ٧اعزت اإلادل الكهحرة 

٣ي، ومىا٤َ ؤزغي مً الٗالم، صعاؾاث (Dry Spillالجٟاٝ  ، التي اظخاخذ ب٢لُم الؿاخل الؿىصاهُاإلٍٞغ

وبىاء ٖلُت لجإ ال٨شحر مً الباخشحن بلى جدلُل السجالث .(1)ٖضًضة جخسىٝ مً حٛحراث اإلاىار هدى الجٟاٝ

ت في مىا٤َ مسخلٟت مً الٗالم، بُٛت بًجاص ٖال٢اث بخهاثُت بُاهُت وعٍايُت جٓهغ َبُٗت  ت الؿىٍى اإلاٍُغ

ت مً زال٫ ؾالؾلؼمىُت مدضصٍ، مجها صعاؾت  : ، الججاَاجاألمُاعفي ٧ل م1977ًَحر، )الاججاَاث اإلاٍُغ

، (، في الٗغا1985١الجابىعي، )، و(، ُٞاألعصن1968شخاجت، )، و(ؤٚاصًغفي الىُجغ، وؤباحكُٟي حكاص

م(، مدُت ؤعناص َغابلـ، لُبُا2003ؤمدمض ٖباصم٣ُلي، )و حَر وفي َظٍ الضعاؾت حهضٝ الباخض بلى . ، ٚو

ت في بٌٗ اإلادُاث صازل لُبُا . جدلُل الاججاَاث اإلاٍُغ

: ٞغيُاث البدض

ظٍ   َغخذ الضعاؾت الٟغيُاث الخالُت بُٛت الخد٤٣ مجها مً زال٫ بٌٗ الٗال٢اث ؤلاخهاثُت َو

: الٟغيُاث هي

HO : r = 0 

HA : r ≠ 0   

 اصة ؤو الخىا٢و ُٞاإلمُاع  . ٞالٟغيُت ألاولى ج٣ى٫ بٗضم وظىص اججاٍ َام هدى الٍؼ

 الٟغيُت البضًلت ج٣ى٫ بان اججاٍ ؤلامُاع طو صاللت بخهاثُت، ؤي ؤن الاججاٍ َام. 

: ؤَضاٝ البدض

: حهضٝ البدض بلى 
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 . اقخ٣ا١ اججاَاث ألامُاع زال٫ ؾالؾل ػمىُت للٟتراث اإلاخاخت -1

ت لٟدىم ألاَمُتؤلاخهاثُت -2  .بزًاٖبُاهاث الاججاَاث اإلاٍُغ

ت، واهدغاٞاتها ًٖ الاججاٍ الٗام وخضور  -3  جدلُل ْاَغة اججاَاث الخٛحر في ٦مُاث ألامُاع الؿىٍى

 ؤم ؤن خضوثها ٖكىاجي
ً
 مُٗىا

ً
ت بطا ٧اهذ جدب٘ هٓاما ىبت، ومٗٞغ  .ٞتراث الجٟاٝ والَغ

: ؤَمُت البدض

خماص ٖلحها   ت همِ اججاَاث ألامُاع، وبالخالي بم٩اهُت الٖا جيب٘ ؤَمُت البدض مً صوعٍ في مٗٞغ

ا ٖلى اإلاى٣ُت . ُٞخىظُه اليكاٍ البكغي وبسانت الؼعاعي مىت، ومضي ج٨غاع صوعاث الجٟاٝ وجإزحَر

:  خضوص مى٣ُت الضعاؾت

 قغ٢ا 25     و 9 قماال، وبحن زُى َى٫  33 و 30ج٣٘ مى٣ُت الضعاؾت بحن صاثغحي ٖغى 

 ،
ً
مخمشلت في الىُا٢الكمالي مً لُبُا ًدضٍ البدغ اإلاخىؾِ مً هاخُت الكما٫، والخضوص الخىوؿُت ٚغبا

، ؤما مً الىاخُت الجىىبُت ٩ٞاهذ الخضوص مخماقُت م٘ الىُا١ المخغاوي وقبه 
ً
ت قغ٢ا والخضوص اإلاهٍغ

ُت   في الدؿا٢ُاث . (1)المخغاوي اللُبي،زٍغ
ً
غ خٓا و٢ض جم ازخُاع َظا الىُا١ ل٨ىهه ًمشل الىُا١ ألاٞو

٨خى٠ بالخالي ظل ؾ٩ان البالص وؤعايحها الهالخت للؼعاٖت وجمغ٦ؼاتها الٗمغاهُت ت، ٍو .  اإلاٍُغ

: مىاهج البدض

٦مُاجاألمُاعفي الىُا١ الكمالي بُاهاث اججاَاثوجدلُللضعاؾتاعجبُمىيىٖالبدشبالجاهبالخُب٣ُي،

 اإلاىهج الىنٟي الظي جم مً زالله ون٠ الٓاَغة اإلاىازُت، وظم٘  :مً لُبُا،مماؤصًةلىاالٖخماصٖلىمىهجحن

ت لٗضص  ت15البُاهاث اإلاٍُغ .  مدُت ؤعناص ظٍى

،والخغوظبالىخاثجاإلاغجبُتبها:اإلاىهجالخدلُلي  .خُصخمخدلُاللبُاهاجال٨مُتطاجالهلتباإلاىيٕى

: مهاصع وؤؾالُب البدض

ت لٗضص   ت اللُبُت ٢ُجم٘ البُاهاث اإلاٍُغ  مدُت، 15اٖخمضث الضعاؾت ٖلى مهلخت ألاعناص الجٍى

ُت (1)مىػٖت ٖلى ب٢لُم الضعاؾت، ظضو٫  ؾىت، زمـ 34- 22، وجغاوخذ ٞترة البُاهاث مً (1)، والخٍغ

.  ؾىت30مدُاث مجها ج٣ل ٞحها ٞترة الضعاؾت ًٖ 

ت وجدضًض اججاَاتها ٖضص مً ألاؾالُب  ؿخسضم ٖاصة في جدلُل الؿالؾل الؼمىُت اإلاٍُغ  َو

٣ت اإلاخىؾُاث  :ؤلاخهاثُت وهى ٣ت اإلاخىؾُاث اإلاخدغ٦ت، ٍَغ ٣ت الغؾم البُاوي البؿُِ، ٍَغ ٍَغ
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 بلي
ً
لـ الخٗلُمى، : بخهٝغ مً البدض بؾدىاطا  .، ؤماهت الخٗلُم ومهلخت اإلاؿاخت اللُبُت، َغابلـ(1985)ألَا

ُت  مى٢٘ مى٣ُت الضعاؾت  (1)زٍغ

 

٣ت ألازحرة في جدلُل البُاهاث لؤلؾباب  ٣ت اهدضاع الخِ اإلاؿخ٣ُم، واٖخمض البدض ٖلى الٍُغ ٍغ الىهُٟت، َو

: الخالُت

 .جم٨ً مً اقخ٣ا١ اججاَاث واضخت -1

 .بم٨ً بزًاٖاالججاٍ لٟدىم ألاَمُت ؤلاخهاثُت -2

خؿاب مٗامل اعجباٍ اهدضاع الخِ اإلاؿخ٣ُم، وبزًاٖه م٘ مٗامل الاهدضاع لٟدو  -3

 .ألاَمُتؤلاخهاثُت
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، ٦ما ًبحن صل٪ بٌٗ هماطط  spssوجم الخدلُل ؤلاخهاجي لل٣ُم اإلاؿخسضمت في البدض باؾخسضام بغهامج 

(. 1)الخدلُل ؤلاخهاجي إلادُاث الضعاؾت باإلالخ٤ 

ت التي حٗخمض ٖلحها الضعاؾت (1)ظضو٫ ع٢م  مدُاث ألاعناص الجٍى

 (قغ١ )زِ الُى٫  (قما٫)زِ الٗغى  (عمذ)الاعجٟإ  اؾم اإلادُت

 2235 3247 26 صعهت 

 2151 3249 621 شخاث 

 42          21      45       32 532 البًُاء

 2016 3205 129 بىِىا 

 1635 3112 13 ؾغث 

 1503 3219 32 مهغاجت 

 1311 3245 25  َغابلـ

 35         12 45         32 23 نغمان

 1205 3205 03 ػواٍع

 59         10 52         31 621هالىث 

 14         12 56         31 713الؼهخان 

 06         12 57         31 688الغظبان 

 33         12 05         32 691ًٟغن 

اث   35         13 23         30 497ال٣ٍغ

 59         12 27          31 476مؼصٍ 

 

 بلى:  اإلاهضع
ً
 :ٖمل الباخض بؾدىاطا

Climatologically Bulletin.(1997) Meteorological Department. Tripoli. Libya: p 2.                   
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ً
 :ألامُاع في لُبُا: ؤوال

في جىػَ٘ 
ً
 عثِؿُا

ً
ٌٗض اإلاُغ مً الٗىانغ اإلاىازُت اإلاهمت في لُبُا بهٟت ٖامت، باٖخباٍع ٖامال

خضر ؤن اإلاى٢٘ الجٛغاُٞللُبُا بحن البدغ . الؿ٩ان، وجدضًض هٕى الىباجاث والخُىاهاث في ألا٢الُم اإلاسخلٟت ٍو

في جٟؿحر ٦شحر مً الازخالٞاث في جىػَ٘ ٦مُاث اإلاُغ، ٞاإلاى٣ُتالتي حؿخلم 
ً
 عثِؿُا

ً
 60والمخغاء ًلٗب صوعا

. (1)مً مؿاخت البالص% 18ملم ٞما ٞى١ جىدهغ في هُا١ مدضوص الًخٗضي 

في خحن ًخى٠٢ جىػَ٘ اإلاُغ في مىا٤َ اإلاغجٟٗاث ٖلى ٖضة ٖىامل مجها؛ ٖامل الاعجٟإ  وبٗضَا 

اح اإلامُغة، َظا ما ظٗل مغجٟٗاث قما٫ قغ١  و٢غبها مً البدغ، واججاٍ مىدضعاتها باليؿبت الججاٍ الٍغ

 
ً
، م٘ جباًً  (بالجبل ألازًغ)لُبُا، ؤو ما ٌٗٝغ مجاػا

ً
مً ؤ٦ثر اإلاىا٤َ في ب٢لُم الضعاؾت وفى لُبُا ٩٦ل مُغا

 100 ملم ُٞالبًُاء، وجدىا٢و لخهل بلى ٦551مُاث اإلاُغ الؿا٢ُت ٖلُه، خُض جهل ٦مُت اإلاُغ خىالي 

 ملم في 372ملم في اإلاسُلى، وجدباًً مٗضالث اإلاُغ ٖلى اإلاى٣ُت اإلاغجٟٗت في قما٫ ٚغب ؤلا٢لُم لخخضعط مً 

ان بلى ؤ٢ل مً  .   ملم في هالىث161ٍٚغ

لي مى٣ُت الجبل ألازًغ مً خُض ٦مُت اإلاُغ الؿهى٫ الؿاخلُت، وؤ٦ثر ؤظؼاء َظٍ الؿهى٫  ٍو

ا اإلامخض ما بحن ظجزوع ٚغب َغابلـ ختى الخمـ   الجىاهب التي ًبرػ ٞحها الؿاخل هدى الكما٫، وؤ٦بَر
ً
مُغا

ىصعهت، ٟٞي َاجحن اإلاى٣ُخحن جتراوح ٦مُت اإلاُغ الؿىىي ما بحن   400 و 300قغ٢ا، واإلاى٣ُت اإلامخضة بحن جى٦َغ

في ؤلا٢لُم ٞهي الؿىاخل الٛغبُت والجىىبُت لخلُج ؾغث، و٦ظل٪ الؿىاخل .(1)ملم 
ً
ؤما ؤ٢ل اإلاىا٤َ مُغا

دىا٢و اإلاُغ بهٟت ٖامت في َظٍ الؿهى٫ ٧لما اججهىا ظىىبا بلى  الٛغبُت والجىىبُت لخلُج البىمبا، َظا ٍو

. ؤن ههل بلى اإلاىا٤َ الجاٞت زاعط ب٢لُم الضعاؾت، والتي ج٩اص جىٗضم ٞحها ألامُاع

ى خىالي  (1)وبخدلُل الك٩ل  ملم، 551هالخٔ ؤن ؤٖلى مٗض٫ ؾىىي للمُغ سجل ُٞالبًُاء، َو

اث  ملم، و٧اهذ ٦مُاث اإلاُغ م٣اعبت لها في مؼصٍ، ؤما في باقي اإلادُاج٩ٟاهذ 50وؤ٢ل ٦مُت مُغ ٧اهذ ُٞال٣ٍغ

خإزغ اإلاُغ بك٩ل الؿاخل واججاَه535 و ٦161مُت اإلاُغ الؿا٢ُت ٖلحها ما بحن  .  ملم، ٍو

 هدى 
ً
 ل٨ىجها ؤ٦ثر امخضاصا

ً
 وبم٣اعهت ٦مُت اإلاُغ في َغابلـ وبىٛاػي هجض ؤن ألاولى ؤ٦ثر مُغا

ت اإلامُغة، ؤما ؾىاخل زلُج ؾغث ٣ُٞل ٞحها  انحر الكخٍى الكما٫، وألجها ؤ٦ثر الجهاث حٗغيا لٛؼو ألٖا

اإلاُغ خُض ًٓهغ الُاب٘ المخغاوي بال٣غب مً الؿاخل، وطل٪ لتراظ٘ الؿىاخل في زلُج ؾغث ٖلى َُئت 

اح اإلامُغة  . ٢ىؽ هدى الضازل ومىاػاتها للٍغ

ا  اح الٛغبُت بإٖانحَر ؤما اعجٟإ مٗض٫ اإلاُغ في قما٫ ًَبت الجبل ألازًغ ُٞٗؼي لخإزحر الٍغ

غظ٘ اهسٟاى ٦مُتاإلاُغ في ًَبت البُىان  اإلاٗغوٞت، بياٞت لٓغوٝ ٖامل الاعجٟإ وجىظه الؿٟىح، ٍو

والضٞىت بلى ٢لت اعجٟاٖها مً هاخُت، وو٢ىٖها في مى٣ُت ْل الجبل ألازًغ مً هاخُت ؤزغي ٞال ًهل بلحها 

. مً اإلاُغ بال ال٣ضع الِؿحر
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ً
 مً قهغ ؾبخمبر ب٨مُاث ٢لُلت ظضا

ً
٠، بضءا بضؤ اإلاُغ في الدؿا٢ِ م٘ خلى٫ ٞهل الخٍغ ٍو

ؿخمغ  اصة الدؿا٢ِ في قهغ ؤ٦خىبغ الظي ًبضؤ ُٞه اإلاُغ بالؿ٣ىٍ بك٩ل ٞٗلى، َو ولٟتراث مدضوصة، وم٘ ٍػ

في طل٪ بلى ؤن ًهل بلى ؤٖلى مٗضالجه في ٞهل الكخاء، وبالخدضًض في قهغ صٌؿمبر، وبٗض طل٪ ًبضؤ مٗض٫ 

اإلاُغ في الاهسٟاى زال٫ ٞهل الغبُ٘ بك٩ل ملخىّ بلى ؤن ًىٗضم في ٞهل اله٠ُ بضاًت مً قهغ ًىهُى، 

وبظل٪ ٞةن اإلاُغ ٌؿخمغ ُٞالتهاَلٟي ؤٚلب مىا٤َ ؤلا٢لُم لخىالي حؿٗت ؤقهغ، ًسخل٠ ٞحها مٗض٫ اإلاُغ مً 

.  قهغ بلى ؤزغ، ومً مى٣ُت بلى ؤزغي صازل ؤلا٢لُم

 

 
 بلى: اإلاهضع 

ً
ت، بصاعة اإلاىار وألاعناص الؼعاُٖت، َغابلـ، لُبُا:ٖمل الباخض بؾدىاطا  .بُاهاث مهلخت ألاعناص الجٍى

( 2007 – 1971)مٗض٫ اإلاُغ الؿىىي ُٞاإل٢لُم للٟترة  (1)ق٩ل 

 

لُه ٣ٞض ٢ؿم مىار لُبُا بلى ٖضة ج٣ؿُماث ٖلى الىدى الخالي : ٖو

 ألزغ البدغ وجىٚل - 1
ً
دؿ٘ جبٗا مخض ٖلى َى٫ ؾاخل البدغ اإلاخىؾِ ٤ًًُ ٍو ب٢لُم مىار البدغ اإلاخىؾِ، ٍو

ىبت و٢لت   صافئ ممُغ قخاء، م٘ اعجٟإ وؿبت الَغ
ً
ت، وبمىازه اإلاٗغوٝ خاع ظاٝ نُٟا ؤٖانحٍر الكخٍى

الُىمُىالٟهلي ض مٗض٫ اإلاُغ ًٖ (1 )اإلاضي الخغاٍع ٍؼ .  ملم300 ، ٍو

كمل مغجٟٗاث - 2 دضٍ مً الجىىب زِ مُغ (الجبل ألازًغ، والجبل الٛغبي)مىار اإلاغجٟٗاث؛ َو  200، ٍو

 ٖلى ٢مت مغجٟٗاث 
ً
ض ًٖ  (الجبل ألازًغ)ملم، وبه ؤٖلى اإلاىا٤َ مُغا .  ملم500خُض ٌؿ٣ِ ماًٍؼ
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ىدهغ بحن زُى مُغ - 3 كمل مىا٤َ 50 و 150اإلاىار قبه الجاٝ؛ بلى الجىىب مً اإلاغجٟٗاث، ٍو  ملم، َو

غب ؾهل الجٟاعة . وؾىاخل زلُج ؾغث ٚو

ُٛى - 4 ٣ل ُٞه اإلاُغ الؿىىي % 90اإلاىار المخغاوي؛ َو دؿم بالخغاعة والجٟاٝ، ٍو مً ألاعاض ي اللُبُت، ٍو

الُىمُىالٟهلي50ًٖ  اصة اإلاضي الخغاٍع . (1) ملم، م٘ ٍػ

م في ٞهل اله٠ُ، 22وبالخباًً مً مى٣ُت بلى ؤزغي خُض جغجٟ٘ صعظت الخغاعة التي ال ج٣ل ًٖ 

ض ًٖ  3م٘ ؾ٣ىٍ اإلاُغ واٖخضا٫ في صعظت الخغاعة التي ألج٣ل ًٖ م في ٞهل الكخاء، 18م، وألجٍؼ

.  (1)مً مجمٕى اإلاُغ الؿىىٍٟي ٞهل الكخاء% 70وؾ٣ىٍ ما ال ٣ًل ًٖ 

ُت  لخىػَ٘ اإلاُغ في ؤلا٢لُم ًم٨ً ج٣ؿُم اإلاى٣ُت بلى  (2)وبىاء ٖلى ماؾب٤، ومً جدلُل الخٍغ

: زمـ مىا٤َ ٖلى الىدى الخالي

ا ًٖ - 1 ض مَُغ ، وجمشلها اإلاى٣ُت الٗلُا إلاغجٟٗاث اإلاى٣ُت الكغ٢ُت 500مى٣ُت ًٍؼ
ً
ا الجبل ) ملم ؾىٍى

. ، وجٓهغ واضخت في شخاث والبًُاء(ألازًغ

ا مابحن - 2  ملم، وحك٩ل مؿاخت ؤ٦بر مً اإلاى٣ُت ألاولى، وجمخض ٖلى ق٩ل بًُاوي 500-400مى٣ُت مَُغ

 .ًدُِ باإلاى٣ُت ألاولى، مخمشال بك٩ل واضر في اإلاغط

ا مابحن - 3  ملم، وجٓهغ بىيىح في زالر مىا٤َ؛ ألاولى في قما٫ ٚغب لُبُا، وجمخض 400-300مىا٤َ مَُغ

، والشاهُت جغج٨ؼ في وؾِ مغجٟٗاث اإلاى٣ُت الٛغبُت 
ً
 بلى الخمـ قغ٢ا

ً
في (الجبل الٛغبي)مً ظجزوع ٚغبا

ان، والشالشت جمخض مً مضًىت صعهت في الكغ١ بلى مى٣ُتمابحن اإلاغط وألابُاع . ؤٖلى مىا٣َه ٍٚغ

ا مابحن - 4 ٟي قما٫ ٚغب لُبُا، وؤٚلب ألاظؼاء 300-200مىا٤َ مٗض٫ مَُغ ملم، وجخمغ٦ؼ خى٫ ػواَع

وؾهل الجٟاعة، والجؼء الكغقي مً ؾهل بىٛاػي  (لجبل الٛغبي)الكغ٢ُت إلاغجٟٗاث اإلاى٣ُت الٛغبُت 

.  (مً بىٛاػي ختى جى٦غة)

ا مابحن - 5 ِ                                                                                                         200-100مىا٤َ مَُغ ملم، وجمخض مً الكغ١ بلى الٛغب ٖلى َُئت قٍغ

وجخمغ٦ؼ خى٫ زلُج ؾغث واظضابُا، ومىا٤َ مخٟغ٢ت مً اإلاغجٟٗاث .  ٦م35-20ًتراوح ٖغيه مابحن 

ىامل اإلاغجٟٗاث الكغ٢ُت (الغظبان، الؼهخان )الٛغبُت   .، َو
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لـ الخٗلُمى، ؤماهت الخٗلُم ومهلخت اإلاؿاخت اللُبُت، َغابلـ، : بخهٝغ مً الباخض:اإلاهضع   ( .1985)ألَا

ُت  . جىػَ٘ اإلاُغ في ب٢لُم الضعاؾت (2)زٍغ

 

 
ً
: الاججاٍ الٗام لؤلمُاع: زاهُا

ت ًمُل هدى الخىا٢و في اٚلب (2)ًٓهغ مً زال٫ اإلالخ٤ ؤن الاججاٍ الٗام ل٨مُاث ألامُاع الؿىٍى

ىضما ج٨ىن ٢ُم ٧ل مدُاث الضعاؾت م٘ وظىص جباًً م٩اوي في م٣ضاع َظا الخىا٢و مابحن َضٍ اإلادُاث، ٖو

ىضما ج٨ىن ؾالبت مٗامل الاعجباٍمٗامل الاهدضاع ومً  ، ٖو
ً
 في اإلاٗاصلخحن مىظبت ٨ًىن اججاٍ ألامُاع متزاًضا

،
ً
. وجىضر هخاثج اججاَاث ألامُاعالتي جم الخىنل بلحها٨ًىن اججاٍ ألامُاع مخىا٢ها

 
ً
: مٗاصلت اهدضاع الخِ اإلاؿخ٣ُم: ؤوال

: (1) بخُب٤ُ مٗاصلت اهدضاع الخِ اإلاؿخ٣ُم اإلاخمشلت في الخالي

 y = a + bx:            مٗاصلت زِ الاججاٍ الٗام

 :    خُض ؤن 

Y = ال٣ُمت الاججاَُت لؤلمُاع. 

 a = زابذ ه٣ُت ألاؾاؽ لٗال٢ت الاهدضاع .

 b =  ًمشل ٦مُت الخٛحر فيy الىاججت ًٖ حٛحر x (مٗامل الاهدضاع) صعظت واخضة .
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، في ٧ل مً البًُاء، 0.345، 0.655، ٧2.116اهذ مىظبت  (2)اإلابِىت بالجضو٫  (b) بن ٢ُم مٗامل الاهدضاع 

 2.759- في مدُت شخاث و0.157-وجغاوخذ ٢ُمه الؿالبت في باقي اإلادُاث بحن . صعهت، َغابلـ، ٖلى الخىالي

 .في مدُت ػواٍع

 
ً
: ؾدُىصهذ إلاٗامل الاهدضاع (T)ازخباع : زاهُا

ٖضم ؤَمُت ٢ُم مٗامل  (2)ؾدُىصهذ اإلابحن هخاثجه بالجضو٫ t و٢ض ص٫ ٞدو ألاَمُت ؤلاخهاجي 

 tbبط ظاءث ٢ُم % 5ؤلاخهاثُت في ظمُ٘ اإلادُاث ٖىض مؿخىي ألاَمُت ؤلاخهاثُت  (b)الاهدضاع

ظا ًض٫ ٖلى ؤجها اهدضاعاث %5 اإلادضصة ٖىض مؿخىي ألاَمُت ؤلاخهاثُت tاإلادؿىبت،ا٢ل مً ٢ُم  ، َو

ت خهلذ بمدٌ الهضٞت ٍغ حر ظَى ت ٚو ٤ اإلاٗاصلت. ْاٍَغ  :(1)ٞو

tb =

𝒃 Ʃ𝒚²−
(𝒚)²

𝒏

℺ᵪ
 

: خُض ؤن

tb  = ٞدو ألاَمُت ؤلاخهاثُت إلاٗامل الاهدضاع .

b = ٢ُم مٗامل الاهدضاع .

𝑦 =  ٘(ألامُاع)اإلاخٛحر الخاب .

ᵪ℺ =  (الؼمً)الاهدغاٝ اإلاُٗاعي للمخٛحر اإلاؿخ٣ل .

n = ٖضص ال٣ُم .

دو ألاَمُت ؤلاخهاثُت مٗاصلت زِ الاججاٍ الٗامًىضر ٢ُم (2)ظضو٫  اؾدُىصهذ إلاٗامل t، ٞو

. اهدضاع زِ اججاٍ ألامُاع في مدُاث الضعاؾت

ألاَمُت ؤلاخهاثُت % t  5 اإلادؿىبت N B A d.f tاإلادُت 

 ٚحر مهم 2.080 0.148 21 -987.870 0.655 23صعهت 

 ٚحر مهم 2.040 0.201 31 846.809 -0.157 33شخاث 

 ٚحر مهم 2.069 0.494 23 -3664.02 2.116 25البًُاء 

 ٚحر مهم 2.032 0.541 32 1470.430 -0.602 34بىِىا 

 ٚحر مهم 2.032 1.294 32 3248.651 -1.551 34ؾغث 

 ٚحر مهم 2.032 0.414 32 1240.001 -0.481 34مهغاجت 

 ٚحر مهم 2.040 0.084 31 -315.545 0.345 33َغابلـ 

 ٚحر مهم 2.053 1.150 27 4745.588 -2.253 29نغمان 

 ٚحر مهم 2.032 1.745 32 5730.199 -2.759 34ػواٍع 

 ٚحر مهم 2.032 1.162 32 3867.371 -1.864 34هالىث 

 ٚحر مهم 2.040 0.354 31 1156.673 -0.465 33الؼهخان 
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 ٚحر مهم 2.086 0.746 20 3457.388 -1.622 22الغظبان 

 ٚحر مهم 2.086 0.928 20 4924.977 -2.336 22ًٟغن 

اث   ٚحر مهم o.543- 1128.679 31 0.989 2.040 33ال٣ٍغ

 ٚحر مهم 2.040 0.943 31 1868.237 -0.901 33مؼصٍ 

ت، َغابلـ، لبُا: اإلاهضع  ٖلى بُاهاث مهلخت ألاعناص الجٍى
ً
. مً ٖمل الباخض، اٖخماصا

d.f = ت، وجدؿب مً اإلاٗاصلت . n = d.f –2: صعظاث الخٍغ

 

 
ً
: مٗامل اعجباٍ بحرؾىن : زالشا

 :(1)وجبحن ٖال٢ت الاعجباٍ التي حكغخها اإلاٗاصلت الخالُت

:        مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن 
  

  





2222 )()(

))((

YYNXXN

YXXYN
r 

:      خُض ؤن

r =  (. 1– ، و 1)مٗامل اعجباٍ بحرؾىن ، وجتراوح ٢ُمخه ما بحن

 X =  (اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل)الؿىىاث .

 Y =  (اإلاخٛحر الخاب٘)٦مُت اإلاُغ. 

، في ٧ل مً البًُاء، صعهت، 0.033، 0.043، 0.118اإلاىظبت والتي بلٛذ (3)اإلابِىت بالجضو٫ (r)٢ُم الاعجباٍ بن

 في مدُت 0.283–  في مدُت شخاث و 0.013– و٢ُمه الؿالبت التي جغاوخذ بحن . َغابلـ، ٖلى الخىالي

 بحن ألامُاع والؼمً في زالر مدُاث 
ً
، جض٫ ٖلى وظىص ٖال٢اث اعجباٍ زُُت مىظبت ويُٟٗت ظضا ػواٍع

 ببن ألامُاع والؼمً في 
ً
.   مدُت13ووظىص ٖال٢اث زُُت ؾالبت ويُٟٗت ظضا

 
ً
: ؾدُىصهذ إلاٗامل الاعجباٍ (T)ازخباع : عابٗا

: (1) ؾدُىصهذ إلاٗامل الاعجباٍ باإلاٗاصلت الخالُتtو٢ض جم ٞدو ألاَمُتؤلاخهاثُت

tr =
𝒓 𝒏−𝟐

 𝟏−𝒓𝟐
 

: خُض ؤن

tr =  ٍٞدو ألاَمُت ؤلاخهاثُت إلاٗامل الاعجبا .

r =  ٍ٢ُمت مٗامل الاعجبا .

 r2 =ٍمغب٘ ٢ُمت مٗامل الاعجبا .

n         =  ٖضص الؿىىاث
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ت، ووظضث بمجغص الهضٞت، ظضو٫  ٍغ ت ٚحر ظَى خُض لم ًغقى  (3)٢ض جبحن ؤن ظمُ٘ ال٣ُم اإلاٍُغ

اإلادضصة ٖىض t اإلادؿىبت ظاءث ا٢ل مً ٢ُم trألن ظمُ٘ ٢ُم % 5ؤي مجها بلى مؿخىي ألاَمُت ؤلاخهاثُت 

%. 5مؿخىي ألاَمُتؤلاخهاثُت 

ت في اإلادُاث  ا اإلامشلت لالججاَاث اإلاٍُغ ضٖم ٖضم ؤَمُت ٖال٢اث الاعجباٍ وزُىٍ اهدضاَع ٍو

ظمُٗها، ٢ُم مٗامل الخٟؿحر التي جىضر اليؿبت الخ٣ُ٣ُت مً مخٛحراث ألامُاع التي ٌؿخُُ٘ زِ الاهدضاع 

ا ظضو٫  ، بِىما ٢لذ ًٖ  % 0.08، ُٞالخٔ ؤن ٢ُم مٗامل الخٟؿحر لم جخجاوػ (4)جٟؿحَر في مدُت ػواٍع

ضم نالخُت ٖال٢ت الاعجباٍ ؤو  طل٪ في باقي اإلادُاث، وجض٫ َظٍ ال٣ُم اإلاىسًٟت ٖلى ؤجها ٢ُم مهملت، ٖو

ا بطا ٧اهذ ٢ُمت  وح٨ٗـ بظل٪ الُبُٗت الٗكىاثُت . (1 )%25 ؤ٢ل مً r2و٢ُمت % 50 ؤ٢ل مً rزِ اهدضاَع

لؤلمُاع التي جخظبظب ٦مُاتها مً ؾىت بلى ؤزغي صون ؤن ٨ًىن لخٛحراث الؼمً ؤي ٖال٢ت ملخىْت بها 

. وباججاَاتها

دو ألاَمُت ؤلاخهاثُت مٗامل الاعجباًٍىضر ٢ُم (3)ظضو٫   ؾدُىصهذ إلاٗامل اعجباٍ t، ٞو

. ألامُاع م٘ الؼمً في مدُاث الضعاؾت

 ألاَمُت ؤلاخهاثُت% t  5اإلادؿىبت r d.f trاإلادُت 

 ٚحر مهم 2.080 0.195 21 0.043صعهت 

 ٚحر مهم 2.040 -0.074 31 -0.013شخاث 

 ٚحر مهم 2.069 0.569 23 0.118البًُاء 

ٚحر مهم  2.032 -0.44 32 -0.078بىِىا 

 ٚحر مهم 2.032 -1.214 32 -0.210ؾغث 

 ٚحر مهم 2.032 -0.319 32 -0.056مهغاجت 

 ٚحر مهم 2.040 0.183 31 0.033َغابلـ 

 ٚحر مهم 2.053 -1.086 27 -0.205نغمان 

 ٚحر مهم 2.032 -1.670 32 -0.283ػواٍع 

 ٚحر مهم 2.032 -1.113 32 -0.193هالىث 

 ٚحر مهم 2.040 -0.283 31 -0.051الؼهخان 

 ٚحر مهم 2.086 -0.69 20 -0.154الغظبان 

 ٚحر مهم 2.086 -0.878 20 -0.193ًٟغن 

اث   ٚحر مهم 2.040 -0.945 31 -0.167ال٣ٍغ

 ٚحر مهم 2.040 -0.903 31 -0.160مؼصٍ 

ت، َغابلـ، لُبُا: اإلاهضع  ٖلى بُاهاث مهلخت ألاعناص الجٍى
ً
. مً ٖمل الباخض، اٖخماصا

 
ً
: الخُإ اإلاُٗاعي لٗال٢ت الاهدضاع: زامؿا



الجــــــامــــــعـــــــــة مجــــــــلـــــــة  

155 
 (2016)ؾبخمبر                                  خاصي ٖكغ                                                                            الٗضص ا٫

ل٩ل ٖال٢اث الاهدضاع الخُُت إلادُاث  (S.E)وح٨ٗـ ٢ُم الخُإ اإلاُٗاعي للخ٣ضًغ 

ت بحن  ت التي جغاوخذ ٢ُمها اإلاُٗاٍع اث و 31.4الضعاؾت،ٖكىاثُت ٦مُاث ألامُاع الؿىٍى  في 134.1 في ال٣ٍغ

واإلادؿىبت مً  (4)البًُاء وبالخالي ٖضم اعجباَها بخٛحراث الؼمً بك٩ل واضر،واإلاىضخت هخاثجها بالجضو٫ 

: (1)اإلاٗاصلت

S.E = QY - 𝟏+ 𝒓² 

: خُض ؤن

S.E = الخُإ اإلاُٗاعي للخ٣ضًغ .

QY =  ؤًٞل ج٣ضًغ لالهدغاٝ اإلاُٗاعي .

r2 = مٗامل الخٟؿحر .

 
ً
: الاهدغاٝ اإلاُٗاعي اليؿبي: ؾاصؾا

 وجضٖم ٢ُم الاهدغاٝ اإلاُٗاعي اليؿبي ٖكىاثُت ألامُاع، وجا٦ضوظىص ٖىامل ؤزغي، ٚحر ٦مُاث 

في % 21.6بيؿب ٖالُت جغاوخذ بحن  (اججاٍ ألامُاع)ألامُاع والؼمً جضزل في جدضًض اججاٍ زِ الاهدضاع

في مدُت مؼصٍ، و٢ض جيخج َظٍ الٗىامل مً ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت ٖىض حسجُل و٢ُاؽ % 69.3مدُت شخاث و

واإلادؿىبت مً  (4)٦ما ًىضر الجضو٫ . ألامُاع ؤو بٗىامل َبُُٗت ؤزغي ًهٗب ال٨ك٠ ٖجها و٢ُاؾها

: (1)اإلاٗاصلت

  100
𝑺.𝑬

ȳ
 =℺ %

: خُض ؤن

ت لالهدغاٝ اإلاُٗاعي % = ℺ . اليؿبت اإلائٍى

S.E =  الخُاء اإلاُٗاعي .

ȳ =  ِاإلاخىؾ .

ت  (4)ظضو٫  ًىضر ٢ُممٗامل الخٟؿحر، و٢ُم الخُإ اإلاُٗاعي للخ٣ضًغ، و٢ُم اليؿبت اإلائٍى

 .لالهدغاٝ اإلاُٗاعي في مدُاث الضعاؾت

% n r2%  S.E  Qاإلادُت 

 33.54 106.6 0.002 23صعهت 

 21.66 116.1 0.000 33شخاث 

 24.29 134.1 0.04 25البًُاء 
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 28.47 78.18 0.006 34بىِىا 

 35.99 73.0 0.04 34ؾغث 

 30.30 86.2 0.003 34مهغاجت 

 27.86 102.9 0.001 33َغابلـ 

 35.22 93.4 0.04 29نغمان 

 38.45 94.5 0.08 34ػواٍع 

 59.20 95.8 0.03 34هالىث 

 38.66 89.8 0.003 33الؼهخان 

 30.54 69.2 0.02 22الغظبان 

 29.52 79.1 0.03 22ًٟغن 

اث   62.26 31.4 0.02 33ال٣ٍغ

 69.39 54.5 0.02 33مؼصٍ 

ت، َغابلـ، لُبُا: اإلاهضع  ٖلى بُاهاث مهلخت ألاعناص الجٍى
ً
. مً ٖمل الباخض، اٖخماصا

: الىخاثج

:  بىاء ٖلى الضعاؾت الخٟهُلُت للٗىانغ الؿاب٣تجم الخىنل بلى الىخاثج الخالُت 

ت مخىا٢هت في مدُاث الضعاؾت -1 ت متزاًضة واججاَاث مٍُغ . وظىص اججاَاث مٍُغ

ت وال جخمخ٘ بإًإَمُتبخهاثُتؤو ٖملُت  -2 ؤ٦ضث ظمُ٘ الٟدىم ؤلاخهاثُتؤن ٧ل الاججاَاث ْاٍَغ

ت  .وهخجذ ًٖ الُبُت الٗكىاثُت ل٨مُت ألامُاع الؿىٍى

ت لِـ له ؤَمُت في ب٢لُم  -3 ت التي ج٣ى٫ بان الاججاٍ الٗام لؤلمُاع الؿىٍى ال٣بى٫ بالٟغيُت الهٍٟغ

 .الضعاؾت، وعٌٞ الٟغيُت البضًلت التي جغي بإَمُت الاججاٍ وصالالجه ؤلاخهاثُت

ؤن الخظبظب في ألامُاع الظي ًمغ به ؤلا٢لُم ؤصي بلى َكاقت البِئت الُبُُٗت، مما ًىظب صعاؾتها  -4

ا ٖىض مدىلت جىمُتها  ب٩ل ٖىانَغ
ً
 .جٟهُلُا

٘ ػعاُٖت باإل٢لُم،ؤال بٗض ؤًجاص  -5 خماص ٖلحها في ؤ٢امت مكاَع ت نٗىبت الٖا جبحن الاججاَاث اإلاٍُغ

 اإلاغاظ٘ .مهاصع ماثُت بضًلت

الن،  -1 ت لليكغ والخىػَ٘ وؤلٖا ؤبى ال٣اؾم ٖمغ الُبىلى،مباصثاإلخهاء، الضاع الجماَحًر

 (.1993)مهغاجت، لُبُا، 
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ؤمدمضُٖاص م٣ُلي، مساَغ الجٟاٝ والخمخغ والٓىاَغ اإلاهاخبت لهما، صاع قمٕى  -2

ت، لُبُا،   (.2003)الش٣اٞت، الؼاٍو

  زالض عمًان بً مدمىص، الترب اللُبُت، الهُئت ال٣ىمُت للبدض الٗلمي، َغابلـ، لُبُا،  -3

(1993.) 

ىوـ، بىٛاػي، لُبُا،  -4 ت، ظامٗت ٢اٍع  (.1998)مدمض مبرو٥ اإلاهضوي، ظٛغاُٞت لُبُا البكٍغ

 (.1997)، مىار مهغ، صاعالجهًت الٗغبُت، وآزغون، ًىؾ٠ ٖبض اإلاجُض ٞاثض -5

ت، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة،  -6 ُُٖت مدمىص مدمض الُىُاوي، مىاعص اإلاُاٍ في الجماَحًر

٣ُت، ظامٗت ال٣اَغة،   (.1997)مٗهض البدىر والضعاؾاث ألاٍٞغ

هاصع مدمض نُام، اججاَاث ألامُاع في بٌٗ اإلاىا٢٘ في ؾىعٍا، صعاؾت بخهاثُت جدلُلُت،  -7

دُت،   (.1995)الجمُٗت الجٛغاُٞت ال٨ٍى

8- Climatologically Bulletin, Meteorological Department. Tripoli. Libya,(1997). 

9- Hans- Jurgen Boll, Mediterranean Climate variability and trends, (2003). 

10- NormanBailey, Statistical, Great Britain, (1988).  

11- Oliver,J,E, Climate and Mans Environment.AnIntroducationto 

AppliedClimatology. New York, London, (1973).  

اإلاالخ٤ 

 .spssبًٗىماطط الخدلُل ؤلاخهاجي إلادُاث الضعاؾت باؾخسضام بغهامج  (1)ملخ٤ 
 

  Model Summa مدُت بىِىا 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .078(a) .006 -.025 78.18597 

a  Predictors: (Constant), years 

ANOVA(b) 

Model  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regressio

n 
1184.830 1 1184.830 .194 .663(a) 

Residual 195617.481 32 6113.046   

Total 196802.311 33    

a  Predictors: (Constant), years 

b  Dependent Variable: BENINA 
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Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant

) 
1470.430 2716.448  .541 .592 

yars -.602 1.367 -.078 -.440 .663 

a  Dependent Variable: BENINA 

 

  Model Summary مدُت البًُاء 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .118(a) .014 -.029 134.13880 

a  Predictors: (Constant), years 

ANOVA(b) 

Model  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5823.232 1 5823.232 .324 .575(a) 

Residual 413844.025 23 17993.218   

Total 419667.258 24    

a  Predictors: (Constant), years 

b  Dependent Variable: BIEDA 

Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3664.027 7410.968  -.494 .626 

yars 2.116 3.720 .118 .569 .575 

a  Dependent Variable: BIEDA 

 

( 1)جاب٘ ملخ٤ 

 مدُت َغابلـ Model Summary ا

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .033(a) .001 -.031 102.97708 

a  Predictors: (Constant), years 
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ANOVA(b) 

 

Model  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 355.474 1 355.474 .034 .856(a) 

Residual 328732.647 31 10604.279   

Total 329088.122 32    

a  Predictors: (Constant), years 

b  Dependent Variable: TRIPOLI 

Coefficients(a) 

 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Consta

nt) 
-315.545 3740.784  -.084 .933 

yars .345 1.883 .033 .183 .856 

a  Dependent Variable: TRIPOLI 

  Model Summary اث  مدُت ال٣ٍغ

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .167(a) .028 -.003 31.40266 

a  Predictors: (Constant), years 

 

ANOVA(b) 

Model  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 881.042 1 881.042 .893 .352(a) 

Residual 30569.937 31 986.127   

Total 31450.979 32    

a  Predictors: (Constant), years 

b  Dependent Variable: GHARIAT 

Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1128.679 1140.745  .989 .330 

yars -.543 .574 -.167 -.945 .352 

a  Dependent Variable: GHARIAT 
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 .الؿلؿلتالؼمىُت وزِ الاججاٍ الٗام لؤلمُاع في مدُاث الضعاؾت (2)ملخ٤  
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ت، َغابلـ، لُبُا: اإلاهضع  ٖلى بُاهاث مهلخت ألاعناص الجٍى
ً
. مً ٖمل الباخض، اٖخماصا

( 2)ملخ٤جاب٘ 
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 أبى يسهى اخلشاسبٍَ أصهه وَسبه
  ٖلي ؾٗض مؿٗىص مدمض.ؤ

ألانابٗت/ ٧لُت آلاصاب والٗلىم    
 

، ٢بل الخضًض ًٖ ألاصواع التي ٢ام بها ؤبى مؿلم الخغاؾاوي ًجضع بىا بُٖاء هبظة مسخهغ ًٖ ؤنله

إل ٖلحها م٘ جباًً في وظهاث هٓغ َظٍ والى مً ًيؿب  ٦ما ظاء في الٗضًض مً اإلاهاصع التي ؤم٨ً الَا

ٞمً بحن اإلاهاصع التي وؿبخه بلى الٗغب هظ٦غ اإلاؿٗىصي الظي وؿبه بلى الٗغب مً ؤَل البرؽ مً ، اإلاهاصع

 زم جدغع مً ٖبىصًخه ؤي ؤهه ٧ان 
ً
ظ٦ٍغ بإهه ٧ان ٖبضا ت وؾىاصَا ٍو ُىت وهي مً ؤٖما٫ ال٨ٞى ت زَغ ٢ٍغ

ـ بً ببغاَُم العجلي ،  اما ابً ألازحر ٣ٞض وؿبه بلي الٗغبي وط٦ٍغ بإهه ٖبض الغخمً بً مؿلم٢1هغماها إلصَع

م٩ان مُالصٍ ؤنبهان، وؤياٝ بإن ِٖس ى بً مىس ى الؿغاط ٢ض وؿبه بلى ؾلُِ بً ٖبض هللا بً ٖباؽ مً 

ت ى ابً ؾب٘ ؾىىاث، وؤَل٤ ٖلُه ؤلامام ، ػواظه بجاٍع ت َو ٞاٖخنى به ِٖس ى بً مىس ى وخمله بلى ال٨ٞى

ؤما الضوصاعي ٣ٞض . 1 ، ٦ما ؤ٦ض ابً زلضون وؿبه الٗغبي وؤهه مً ولض بؼعظمهغ1ببغاَُم اؾم ٖبض الغخمً

: وؿبه بلى ٚحر الٗغب خُض وؿبه بلى ألا٦غاص واؾخض٫ ٖلى طل٪ بما ٢اله ؤبى صالمت 

ا الٗبض  ؤبا مدغم ما ٚحر هللا وٗمت     ٖلى ٖبضٍ ختى ٌٛحَر

٠ًُ الضًىىعي ؤن ؤبا مؿلم 2ال٨غص بائ٥ الٛضع ؤَل ؤن ؤال  ٚضٍع خاولخا اإلاهغي  صولت في ٍو

ـ بً ِٖس ى العجلي في البهغة  ٖىض ِٖس ى ؤزُه م٣ٗل ابنى بصَع
ً
و٢ض ولض ؤبى مؿلم ، الخغاؾاوي ٧ان ٖبضا

ؤما البلذي ٣ٞض ٧ان  . 1ٖىضَم ووكإ ختى ناع في مجزلت الىلض ٖىضَم و٧ان ِٖس ى وؤزٍى مً ؤولُاء بني َاقم 

ت ؤنل ؤبي مؿلم الخغاؾاوي ٞخاعة ًظ٦ٍغ بإهه ٖغبي وؤهه ٖبض الغخمً بً مؿلم و٢ض ولض في  مترصصا في مٗٞغ

ـ بً ِٖس ى102ؤنبهان ؾىت  و٢ض خٟٔ ال٣غآن  ، َـ ووكإ ٖىض بصَع

 

وألاقٗاع، وجاعة ؤزغي ًظ٦ٍغ بإهه ٦غصي وؤهه ؤبى بسخا١ بً ٖشمان وؤن ؤمه ٧اهذ حؿمى قُلت، 

 .3وؤهه مً بخضي ٢غي مغو 

ض  الباخض ما ط٦ٍغ ابً  ٍا هسلو مما ؾب٤ ان اإلاهاصع ازخلٟذ في اؾم ؤبي  مؿلم ووؿبه ٍو

. الضوصاعي الظي وؿبه بلي ألا٦غاص 
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: نٟاث ؤبي مؿلم الخغاؾاوي

، ؤؾمغ اللىن، خؿً اإلآهغ، ٢هحر ال٣امت، مدب لل٣خل، ٢اس ي ال٣لب، ط٦ٍغ الباجي بإهه شجإ

مخاػ باألماهت خُض بن ؤبا بسخا١ ٢ض اؾخإمىه ٖلى ججاعجه التي ٧ان ًجى٫ بها ؤبى مؿلم بحن البلضان، و٧اهذ  ٍو

٦ما ًا٦ض ؤن ؤبا مؿلم الخغاؾاوي ٧ان ٚالما ٖىض ِٖس ى بً ببغاَُم بً مىس ى الؿغاط ، . 4له زالزت وؿاء، 

٨نى ؤبا اسخا١ ببغاَُم اؾم ٖبض الغخمً و٦ىاٍ ؤبا مؿلم  و٢ض ؤَل٤ ٖلُه ؤلامام، و٧ان ٌٗٝغ بةبغاَُم ٍو

 خُض حٗلم الؿغاظت مً ؤبي مىس ى الؿغاط 
ً
وجى٣ل في البلض  ل٩ي ًخاظغ في ،واقخٛل ؤبى مؿلم ؾغاظا

ضًً مً انبهان مىلى لبني عجل  .5الؿغوط وجظ٦غ بٌٗ الغواًاث ًٖ ؤبا مؿلم الخغاؾاوي ؤن بغؾخا١ ٍٞغ

ت ؤعجمُت اججه بها بلى ِٖس ى بً م٣ٗل  ٣ًا٫ له ٖشمان بً ٌؿاع ٢ض احٗب مً الخغاط ، و٧اهذ ٖىضٍ ظاٍع

ى ال ٌٗلم بدملها ،  ت و٧اهذ خامل بإبي مؿلم َو العجلي بماوقان وق٩ا بلُه مً الخغاط ٞاقتري مىه الجاٍع

. 6زم ٖلم بها ٞلما ولضث ؤبى مؿلم  ماجذ ، وؾمي ؾلما 

 :ؤبى مؿلم الخغاؾاوي والضٖىة الٗباؾُت

َـ بِىما ٧ان ٌٗمل زاصما لُىوـ بً ٖانم العجلي 125 بضؤ ْهىع ؤبي مؿلم الخغاؾاوي في ؾىت 

ت وهدُجت إلاسالُخه  ى في السجً، و٧ان مٗهم مجمىٖت مً الى٣باء الظًً ٢ضمىا مً زغاؾان بلى ال٨ٞى َو

لهم حٗلم ؤنى٫ الضٖىة الٗباؾُت واهًم بلحهم ولظ٧اثه و٢ىجه ومهاعجه عؤي الى٣باء ؤهه ًهلر ل٩ي ٣ًىم بهظا 

ؤن ب٨حر بً ماَان َى الظي : ألامغ، و٢ض ازخل٠ في جدضًض مً الظي ٖٝغ بإبي مؿلم الخغاؾاوي لئلمام ٣ُٞل

ت زم خبـ م٘ ؤبىاء العجلي الظًً ٧ان ؤبى مؿلم ٚالما لضحهم ٞإعجب به ٞاقتراٍ وطَب به  ٢ضم بلى ال٨ٞى

بلى ؤلامام و٢ُل بن ؾلُمان بً ٦شحر ومً مٗه َم الظًً خبؿىا والخ٣ىا بإبي مؿلم الظي ٧ان ًسضم ٖانم 

 . 7وعؤوا في ؤبي مؿلم ما ًُٟضَم في صٖىتهم زم صزل مٗهم في الضٖىة ، بً ًىوـ العجلي في السجً

ا له مً زغاؾان  ، # وإلاا زغط الى٣باء بلى م٨ت، ل٩ي ًلخ٣ىا بةبغاَُم ؤلامام لٍُُٗى ؤمىالا ٢ض خملَى

ومً َىا ؾِبضؤ ؤبى مؿلم في مؿحرجه الجضًضة ٦إخض الضٖاة ، ٞظ٦غوا له ؤبا مؿلم ُٞلب مجهم بخًاٍع بلُه

لبني الٗباؽ ول٨ىه واظه نٗىبت في ٖضم ج٣بل عظا٫ الضٖىة الٗباس ي له في بضاًت ألامغ بال ؤن ؤلامام ٢ض 

م بُاٖخه وؤوناَم بإزظ مكىعة ؾلُمان بً ٦شحر ؤخض الضٖاة الظي ٧ان ٢ض ق٨٪ ب٣ضعة ؤبي مؿلم في  ؤمَغ

جىلي َظا ألامغ لهٛغ ؾىه ، وإلاا ٖلم ببغاَُم ؤلامام بٗضم ج٣بلهم ألمٍغ ط٦غ لهم ؤهه ٢ض ٖغى َظا ألامغ ٖلى 

ٌ، ٞجٗل ؤبى مؿلم لُخىلى ؤمغ الضٖىة وؤمغ ب٣ُت الكُٗت  ؾلُمان بً ٦شحر لخبرجه وخؿً بصاعجه ل٨ىه ٞع

وفي َظا وعص زبر ازغ بإن ؤلامام ببغاَُم ٢ض ػوط ؤبى مؿلم الخغاؾاوي مً ابىت ؤبي الىجم ، بةجبإ ؤوامٍغ
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وؤمٍغ ؤن ًخىظه بلى زغاؾان وؤوص ى الكُٗت بُاٖخه، ٞلما ونل بلحها لم ٣ًبله وعصٍ ؾلُمان بً ٦شحر، 

ه مً ٖضم م٣ضعجه ٖلى َظا ألامغ ولهٛغ ؾىه وزاٝ ٖلى هٟؿه وؤصخابه، ٞلما ٖلم ؤبى صاوص زالض بً  لخٞى

ببغاَُم بما ٞٗله ؾلُمان بً ٦شحر م٘ ؤبي مؿلم ظم٘ الكُٗت وؾإلهم ٖلى ؾبب عصٍ، ٞظ٦غ له ؾلُمان بً 

ظٍ ٢ض ؤزاعث هٟـ ؤبى مؿلم  م، َو ٟهم بٗشىا ألبي مؿلم وولٍى ؤمَغ
ّ
٦شحر ؤؾبابه التي ط٦غهاَا وبٗض ؤن ٖى

 مً الىاؽ 
ً
 ؤبى مؿلم صٖاجه ٞل٣ىا ٢بىال

ّ
 ومما ًض٫ ٖلى طل٪ في ٖباعة لئلمام 8ٖلى ؾلُمان ابً ٦شحر، وبض

ًا ؤبا ٖبض الغخمً به٪ عظل مً ؤَل البِذ ، ٞاخٟٔ : "ببغاَُم وعصث في ٦الم بلي ؤبي مؿلم الخغاؾاوي

م ، ٞةن هللا ال ًخم َظا ألامغ بال به ، واهٓغ َظا الخي مً عبُٗت  ونُتي واهٓغ َظا الخي مً الُمً ٞإ٦َغ

ب ، ٞا٢خل مً ق٨٨ذ في    ؤمٍغ ،  و٢ا٫ ... ٞةجهم مٗهم ، واهٓغ َظا الخي مً مًغ ٞةجهم الٗضو ال٣ٍغ

 وفي الى٢ذ الظي 9... "  ومً ٖهاٍ ٣ٞض ٖهاوي " ؤبى مؿلم " للكُٗت مً ؤَاٖني ٞلُُ٘ َظا وؤقاع بلى 

مل ههغ بً الؿُاع ٖامل  ض بً ٖلي، ٖو ؾاصث ُٞه الٟخىت في مسخل٠ ؤهداء زغاؾان بٗض م٣خل ًديى ابً ٍػ

 في ٢هىضػ مغو، ل٨ىه َغب بٗض طل٪ وظم٘ خىله #الخلُٟت ألامىي مغوان بً مدمض ٖلى اخخجاػ ال٨غماوي

الىاؽ واػصاصث ألاويإ ؾىء، واؾخٛل ؤبى مؿلم الخغاؾاوي َظٍ ألاخضار لهالخه وؤزظ ًبض الضٖاة في 

وإلاا ظاء مىؾم الدج وبإمغ .مسخل٠ ألا٢ُاع ليكغ ؤنى٫ الضٖىة التي اهدكغث ول٣ُذ ٢بىال ٦بحرا مً الىاؽ

و٦ظل٪ ، مً ببغاَُم ؤلامام خًغ ؤبى مؿلم الخغاؾاوي بلُه ومٗه بٌٗ ألامىا٫ التي ظمٗذ مً الكُٗت

ى في ظماٖت مً الكُٗت و٢بل ونىلهم بلى ؤلامام ونل بلى ؤبي مؿلم الخغاؾاوي  بٌٗ ألامخٗت ألازغي ، َو

والبضء بالٗمل ٖلى بْهاع الضٖىة ٖلىا ٞامخشل ؤبى مؿلم ألمٍغ ، ظىاب مىه ًإمٍغ بالٗىصة بلى زغاؾان

ا  ٣هم بلى م٣ابلت ببغاَُم ؤلامام إلُٖاثه ألامىا٫ التي ظمَٗى . ووانل ب٣ُت الكُٗت ٍَغ

:  ْهىع الضٖىة وػخ٠ ال٣ىاث الٗباؾُت ب٣ُاصة ؤبي مؿلم الخغاؾاوي 

َـ م٘ ٦خاب ؤلامام بلى ؾلُمان بً ٦شحر بإن 125  ونل ؤبى مؿلم إلاضًىت مغو ؤو٫ ًىم في عمًان ؾىت

ى الُىم ألاو٫ لبضاًت بٞكاء الضٖىة لبني الٗباؽ   10بٗضما ٧اهذ في َىعَا الؿغي . ًٓهغ الضٖىة ، َو

وهّهبىا ؤبى مؿلم و٢الىا عظل مً ؤَل البِذ وبٗضما ونله ال٨خاب الظي ؤمٍغ بالغظٕى بلى زغاؾان وبْهاع 

بوي ٢ض بٗشذ بلُ٪ بغاًت الىهغ ٞاعظ٘ مً خُض ل٣ُ٪ " الضٖىة ، و٢ض وعص في ال٨خاب الظي وظهه بلُه 

وفي الى٢ذ الظي ْهغ ُٞه ؤبى مؿلم في زغاؾان " ٦خابي ، ووظه بلّي ٢دُبت بما مٗ٪ ًىاُٞني به في اإلاىؾم 

ت ، بحن ههغ بً الِؿاع وال٨غماوي ، ٢ض ظٗل الىاؽ جلجإ  ٧ان الهغإ بحن الٗهبُخحن الُمىُت     واإلاًٍغ

بلُه في زغاؾان 
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٨ظا اجبٗىا الضٖىة الٗباؾُت ومما ًا٦ض طل٪ جىاٞض  وعؤوا ُٞه زالنهم مً بني ؤمُت واؾخٗاصة خ٣ى٢هم َو

ت لالهًمام بلُه  واظخمٗذ الكُٗت في زغاؾان  .1ؤَالي ؾخحن ٢ٍغ

ِلُمىا  }: َـ وعٞٗىا قٗاع الخغب وؤبى مؿلم الخغاؾاوي ًخلىا ٢ىله حٗالى 129ؾىت 
ُ
ُهْم ْ جَّل

َ
 ِبإ

َ
ىن

ُ
ل
َ
اج

َ
٣ ًُ  ًَ ِظً
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ُ
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ِضًٌغ 
َ
٣

َ
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َ
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َ
ل َٖ َه 

َّل
ولبؿىا الؿىاص قٗاع لبني الٗباؽ واقٗلىا الىحران ٖلى ٢مم الجبا٫ ل٩ي  .1 {َوِبنَّل الل

ًجخم٘ ألاههاع ، و٧ان مىٖضَم ؤو٫ ًىم في ُٖض الُٟغ ونلى بهم ؾلمان بً ٦شحر ، و٢ض ٚحر في جإصًت الهالة 

وظغث بٗض طل٪ مداصزاث وم٩اجباث بحن ؤبي مؿلم  .1وظٗلها مسالٟت إلاا ٧ان ٖلُه بىى ؤمُت مً ٢بل 

ووكب ، الخغاؾاوي وبحن ؾهغ بً الؿُاع ومً َظٍ ال٨خب هغي ؤن ؤبا مؿلم ٢ض ؤزاع ُٚٔ ههغ بً ٌؿاع

 ، ٦ما اؾخٛل ؤبى مؿلم الخغاؾاوي الهغإ 1ال٣خا٫ بُجهم و٢خل بٌٗ ؤههاع ههغ في زغاؾان واؾخىلى ٖلحها 

بحن ههغ بً ؾُاع وال٨غماوي ٩ٞان مً ظهت ٌؿخٛل هاع الٟخىت بُجهما ومً ظهت ؤزغي ًٓهغ مؿاهضجه ل٩ل مً 

حن بلى ؤن ٢خل ال٨غماوي ، وزغط ابىه بلى ؤبي مؿلم م٘ مً مٗه إلا٣اجلت ههغ بً الِؿاع ٞلما ؤصع٥ ههغ  الُٞغ

اصة هٟىط ؤبي مؿلم 130زُىعة اإلاى٠٢ ؤعؾل ٦خابا بلى الخلُٟت مغوان بً مدمض ؾىت  َـ  ًسبٍر بٍؼ

:  الخغاؾاوي في هو قٗغ

ؤعي بىــــــي الغمـــــــــاص ومُـٌ هـاع     وازص ي ؤن ٨ًـىن له يـغام  

ٞـــــــــةن الىـــــــاع بالٗىصًــــــــً جظ٦ــى      وبن الخــــــــغب مبضؤَــــــا ٦ـالم  

 ٣ٞ1لذ مً الخعجب لُذ قٗغي       ؤؤ٣ًـــــــــــاّ ؤمُـت ؤم هُــــــــام 

 

دظع بني  و٢ض ٦خب ههغ َظٍ ألابُاث للخلُٟت مغوان لُا٦ض له ؤن ؤمغ بني الٗباؽ ٢ض اؾخٟدل ٍو

ت ل٨ً مغوان لم ًٟضٍ بص يء بل َلب بلُه ؤن ًىاظههم بما  ؤمُت مً َظا الخُغ الظي ؾُيخهي بدغب ٢ٍى

. لضًه 

غ  ههغ بً الؿُاع َاعبا، 130وفي ؾىت   َـ صزل بىى الٗباؽ ب٣ُاصة ؤبي مؿلم بلى مضًىت مغو ٞو

زم اججه بلى ظغظان ومجها بلى ؤنبهان . 1ٞلخ٣ه ٢دُبت بً قبِب ختى ونل بلى ؤخض ٢غي الغي ٣ٞخله 

ض الخغاؾاوي ومال٪  خدذ قهغ وػوع ٖلى ًض ؤبي ٖىن ٖبض اإلال٪ بً ًٍؼ وجهاوهض التي خىنغث زالزت ؤقهغ ٞو

بً  

َـ اججه ٢دُبت بإمغ ؤبي مؿلم في ظِل ٦بحر مً زغاؾان في َلب بً َبحرة 132وفي ؾىت  .1َغاٞت 

الظي ٧ان ؤمحرا ٖلى الٗغا١ مً ٢بل مغوان بً مدمض ٣ُٞ٘ الٟغاث والخ٣ى به ٞهؼم بً َبحرة وازخٟى 
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و٢ُل ؤهه ؤنِب في وظهه ٞؿ٣ِ في ، و٢ُل بهه ٢ض ٚغ١ ، ولم ٌٗٝغ ما مهحٍر ٣ُٞل بهه ٢خل، ٢دُبت

ىؽ و٢ىؽ بًوجىلى بٗضٍ ابىه ا، الٟغاث وال٨ىٞت ، لخؿً بً ٢دُبت ، و٢ض ٞخدذ ٧ل مً مضن ؾغزـ َو

ت  ٞخدذ ٖلى ًض بً ٢دُبت بً قبِب وصزلها ختى الٗباؾُت ٞجز٫ بها ًىم ٖاقىعاء ونلى بالىاؽ بال٨ٞى

حن مً زغاؾان بلى الٗغا١  .1مدمض بً زالض  ٨ظا اؾخُإ ؤههاع بني َاقم الاؾدُالء ٖلى ؤ٦بر ٢ىي ألامٍى َو

 .

 

: وصوع ؤبي مؿلم  (م754– 750/َـ136- َـ132)زالٞت ٖبض هللا ؤبي الٗباؽ في ؾىت

َـ ، و٧ان طل٪ ًىم ٢ضم ُٞه الضٖاة 104 ولض الؿٟاح ٖبض هللا بً مدمض بً ٖلي في عبُ٘ آلازغ ؾىت 

 
ً
َظا ناخب٨م الظي ًخم : " مً زغاؾان بلى ؤبُه بالخمُمُت ، و٢ُل بن ؤباٍ مدمض بً ٖلي ؤزغظه بلحهم ٢اثال

ًّ َظا ألامغ ختى جضع٦ىا زإع٦م مً ٖضو٦م  ؤٖلم  (  )وجظ٦غ ؤن عؾى٫ هللا  .1" ألامغ ٖلى ًضٍ ، وهللا لُخم

خدضزىن به بلى بىحهم   1الٗباؽ بً ٖبض اإلاُلب ؤهه جاو٫ الخالٞت بلى ولضٍ ، ٞلم ًؼ٫ ولضٍ ًخى٢ٗىن طل٪ ٍو

ًا بً ٖم ، بن : " بل و٢ُل بن َاقم بً مدمض بً الخىُٟت خُىما ٢ضم ٖلى مدمض بً ٖلي     ٢ا٫ له .

ًّ ٖلُه ؤخضا ، بن َظا ألامغ الظي ًغججُه الىاؽ ٨ُٞم ، ٢ا٫  ٖلمذ ٞال : ٖىضي ٖلما ؤهبظٍ بلُ٪ ٞال جُلٗ

 . 1" ٌؿمٗىه مى٪ ؤخض 

ض بً : "  و٢ُل بن مدمض بً ٖلي بً ٖبض هللا بً ٖباؽ ٢ا٫  لىا زالر ؤو٢اث ، مىث الُاُٚت ًٍؼ

٣ُت ، ٞٗىض طل٪ ًضٖى لىا صٖاة ، زم ٣ًبل ؤههاعها مً اإلاكغ١ ختى جغص  خ٤ بةٍٞغ ت ، وعؤؽ اإلااثت ، ٞو مٗاٍو

ؿخسغظىا ما ٦جز  زُىلهم اإلاٛغب َو

امت بني الٗباؽ لهظا ألامغ ما ًا٦ض ؤجهم ؤصخاب َظا ألامغ  .1" الجباعون  . ٨َظا هجض مً ألا٢ىا٫ في ٖػ

 ، وال 
ً
 ، ومىزى٢ا

ً
 واإلاغجر ؤجها ؤ٢ىا٫ ؤعاص بها ؤههاع بني الٗباؽ ظٗل َظا ألامغ ٦ما لى ؤهه ٧ان مٗلىما

. عاص ل٣ًاء هللا ُٞه 

 و٧ان ؤمغ ؤبي مؿلم ٢ض اقخض في زغاؾان ، و٢ض ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى بعؾا٫ ؤلامام ببغاَُم بسُاب 

ألبي مؿلم ، ًإمٍغ ب٣خل ٧ل مً ًيخمي بلي بني ؤمُت  ، ٞى٢ٗذ  الغؾالت في ًض مغوان بً مدمض ، ٞبٗض بلى 

. ٖامله بضمك٤ ًإمٍغ بإزظ ؤلامام ببغاَُم وسجىه  

 و٧ان ؤلامام ببغاَُم ٢ض ؤوص ى باألمغ بلى ؤبي ؾلمه الخال٫ خٟو بً ؾلُمان ، و٦خب بلى الى٣باء 

م باإلاؿحر بلى ال٨ىٞت م٘ ؤزُه الٗباؽ ، والؿم٘ له والُاٖت ، 1بظل٪   ، ٦ما وعى هٟؿه بلى ؤَل بِخه ، وؤمَغ
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٧ان الخلُٟت مغوان بً مدمض ٢ض ظضص  .1وؤوص ى بلى ؤبي الٗباؽ وظٗله زلُٟخه لل٣ُام بإمغ بني الٗباؽ 

البدض ًٖ ال٣اثم بإمغ َظٍ الضٖىة مً ؤبىاء بني الٗباؽ ، بٗض ؤن جإ٦ض مً ؤهه ال جىُب٤ ٖلُه الهٟاث 

 . 1التي ون٠ بها ناخب الضٖىة خُىما سجً ببغاَُم 

٢ضم  .1 و٧اهذ الهٟاث وألا٢ىا٫ التي جىاعصث في اإلاهاصع حكحر بلى نٟت ؤبي الٗباؽ ابً الخاعزُت 

َـ ٖلى ؤبي  ؾلمه ، الـظي ؤهؼلهـم ٞـي صاع الىلُـض بً ؾٗـض مىلى 132ؤبى الٗبـاؽ وؤَلـه ال٨ىٞـت ٞـي نٟـغ ؾىـت 

 ، ٖـً ظمُـ٘ ٢ىاص الكُٗت
ً
ـم ٢غابـت ؤعبُٗـً ًىمـا م ؤخض ، بني َاقم ، و٦خم ؤمَغ مً  . 1ٞلم ٌٗلم بإمَغ

الُبُعي ؤن الكُٗت في طل٪ الى٢ذ ٧اهىا حهُئىن ألامغ ل٣ُام بمامهم ، وحؿلُم ألامغ بلُه ، ٞتر٢بىا ْهىعٍ 

بٟاٙع الهبر ، ؤما مً بلٛه مجهم ٌٗني ؤلامام هٟؿه وحؿلُم ألامغ ألبي الٗباؽ ، ٣ٞض ٧ان ًيخٓغ م٣ضمت إلاا 

ولظل٪ ٧ان ٢ىاص الكُٗت ًلخىن في الؿاا٫ ًٖ ْهىع ؤلامام ، ٩ٞان ؤبى ؾلمت .ٌٗخه والامخشا٫ ألوامٍغ 

ًبضوا ؤن ال٣ىاص ٢ض ق٨ىا في ؤمغ ؤبي ؾلمه الظي ماػا٫  .1ًخسلو مً ؤؾئلتهم بإن ْهىعٍ لم ًدً بٗض 

ًماَلهم في ؤمغ ؤلامام ٞاههٝغ خمُض بً ببغاَُم الخمحري مً خمام ؤٖحن بلى ال٨ىاؾت ، و٦إهه ًبدض ًٖ 

 لئلمام ببغاَُم ، ًضعى ؾاب٤ الخىاعػمي ، ٞؿإله ًٖ ؤلامام ببغاَُم ٞإٖلمه بإمٍغ 
ً
ؤزباع جُٟضٍ ، ٞل٣ي زاصما

م٘ مغوان وط٦غ له اؾخسالٞه ألبي الٗباؽ بضال مىه ، ٞخىاٖض مٗه في الُىم الشاوي للظَاب مٗه لل٣اء ؤبي 

بني " و٧ان طل٪ صون ق٪ ؾببا ٧اُٞا لل٣ىاص ؤن ًظَبىا صون ٖلم ؤبي ؾلمه بلى م٣غ ؤبي الٗباؽ في  .1الٗباؽ 

وبلٜ .1وؤن ٌؿإلىا ًٖ ابً الخاعزت ، ٞإقاعوا بلى ظهت ؤبي الٗباؽ ٣ٞامىا بلُه وؾلمىا ٖلُه بالخالٞت" ؤوص 

بضو ؤهه ؤخـ بإن ؤلامام ؤبا الٗباؽ ؾِخٛحر ٖلُه ، وعبما زاٝ ؤن ًى٨ك٠ ؤمٍغ بإن  الخبر ؤبا ؾلمه ٍو

 ، لِؿلم ٖلُه بالخالٞت ، 
ً
ا ل الخالٞت بلى آ٫ ٖلي  ٣ٞضم ؤبى ؾلمت ٖلُه مؿٖغ نض٢ذ ألازباع ب٣هضٍ جدٍى

 ، و٧ان طل٪ ٧اُٞا بلى جضاو٫ ألامىا٫ بإن ؤبا ؾلمه 1ٞمى٘ مً الضزى٫ بال وخضٍ ٞضزل وؾلم ٖلُه بالخالٞت 

ل الضٖىة آل٫ ٖلي   1خُىما بلٛه م٣خل ؤلامام ببغاَُم عؤي ؤن الٟغنت ؾىدذ له لخدٍى
ً
 ، و٧ان طل٪ ؤًًا

م 750َـ ، 132 عبُ٘ ألاو٫ 12و٢ض زغط ؤبى الٗباؽ بلى الىاؽ في ًىم الجمٗت .ؾببا لخ٣ض ؤبي الٗباؽ ٖلُه 

ًا ؤَل ال٨ىٞت ؤهخم مدل مدبدىا ... الخمض هلل الظي انُٟى ؤلاؾالم  ) و٢ام ٞحهم زُُبا ، ٣ٞا٫ 1، ٞٗال بهم 

ومجز٫ مىصجىا ، ؤهخم الظًً لم جخٛحروا ًٖ طل٪ ، ولم ًصى٨م ًٖ طل٪ جدامل ؤَل الجىع ٖل٨ُم ختى ؤصع٦خم 

م ،  ػماهىا آجا٦م هللا بضولخىا ، ٞإهخم ؤؾٗض الىاؽ بىا ، وؤ٦غم٨م ٖلُىا و٢ض ػصج٨م في ُُٖاج٨م ماثت صَع

ت قُٗت  .1(ٞاؾخٗضوا ٞإها الؿٟاح اإلابُذ والشاثغ اإلابحر  ٨َظا بضؤ ؤبى الٗباؽ زالٞخه بالشىاء ٖلى ؤَل ال٨ٞى

وآ٫ البِذ ٞاؾخمالهم بلى نٟه ختى ال ًٟاظإ بغصة الٟٗل التي ؤنِب بها الكُٗت بسغوط ؤخض ؤبىاء الٗباؽ 
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 1، لخىلي ألامغ بضال مً ؤخض ؤبىاء ٖلي 
ً
ؤحها : "  ، ٦ما ؤ٦ض طل٪ زُبت صاوص ابً ٖلي ٞحهم ، ٣ٞض زُبهم ٢اثال

زلُٟت بال ٖلي بً ؤبي َالب وؤمحر اإلاامىحن َظا الظي  (  )الىاؽ بهه وهللا ما ٧ان بِى٨م وبحن عؾى٫ هللا 

وظلـ ؤبى ظٟٗغ . ، ٨ٞإهه بظل٪ ؤ٦ض مظَب الكُٗت في ؤلامامت لٗلي صون مً ؾب٣ه مً الخلٟاء 1" زلٟني 

 1في طل٪ الُىم ًإزظ البُٗت ٖلى الىاؽ ألزُه ؤبي الٗباؽ ختى نالة الٗهغ ، و٦ظل٪ ٖمه صاوص بً ٖلي 

ت ، ٞبٗض ب٣ىاث حٗحن  الخؿً في خهاع . ٦ما بضؤ في ججهحز ال٣ىاث لل٣ًاء الخام ٖلى ب٣اًا ال٣ىاث ألامٍى

ت  .1ابً َبحرة بىاؾِ   في مٗؿ٨غ ؤبي ؾلمت زم جدى٫ الي ٢هغ ال٨ٞى
ً
٨ظا 1وؤ٢ام ؤبى الٗباؽ قهغا  ، َو

ت بالكام لُهٟى ألامغ  ت وؤزظ ٌؿخٗض لل٣ًاء ٖلى ب٣اًا الضولت ألامٍى اؾخدب ألامغ ألبي الٗباؽ في ال٨ٞى

وبٗض ؤبى الٗباؽ ٖمه ٖبض هللا بً ٖلي بلى الخلُٟت ألامىي ل٩ي ٣ًىم بال٣ًاء ٖلُه ، .جهاثُا لبني الٗباؽ 

بر الٟغاث ، ٞظَب بلى ٞلؿُحن ختى  مخه وخاعب مغوان بلى اإلاىنل ل٨ىه لم ًل٤ جغخُبا بها ٖو ٞاؾخُإ ٍَؼ

وبٗض ٖبض هللا بً ٖلي في ؤزغ ؤزُه نالر بً ٖلي الظي ؤعؾل له ؤبا ٖىن ٞالخ٣ي به ختى ، ونل بلى مهغ

ت مً ٢غي مهغ حؿمى بىنحر ٣ٞخله في طي الدجت ؾىت   . 1َـ وؤحى بغؤؾه بلى ؤبى الٗباؽ 132ونل بلى ٢ٍغ

وبهظا جم ال٣ًاء ٖلى صولت بني ؤمُت بم٣خل ؤزغ زلٟائها وبضؤث الضولت الٗباؾُت 

غ ، *مغوط الظَب ومٗاصن  (َـ  346ث ـ)ؤبي الخؿً ٖلي بً الخؿً بً ٖلي ، : اإلاؿٗىصي  .1 الجَى

ت ، نُضا ، بحروث ،٦1ما٫ خؿً مغعي ، ، ٍ: اٖخنى به وعاظٗه ** - َـ 1425 ) ، اإلا٨خبت الٗهٍغ

 .200م،م  2005

م الكِباوي الجؼعي اإلال٣ب بٗؼ .2  ابً ألازحر ، ؤبي الخؿً ٖلي بً ؤبي ال٨غم مدمض بً ٖبض ال٨ٍغ

ش ، عاظٗه وخ٣٣ه  (ٌ 630ث ـ )الضًً ،  مدمض ًىؾ٠ الض٢ا١ ، اإلاجلض الخامـ : ال٩امل في الخاٍع

  .21م  (م 1987- َـ 1407 ) ، صاع ال٨خب الٗلمُت ، بحروث ، لبىان ، 1ٍ*،

ؤًام *الٗبر وصًىان اإلابخضؤ والخبر في (َـ  808جـ )ابً زلضون ، ٖبض الغخمً بً مدمض اإلاٛغبي ،  .3

م مً طوي الؿلُان ألا٦بر ، اإلاجلض الخامـ ،  صاع ال٨خاب **الٗغب والعجم والبربغ ومً ٖانَغ

 .218_217م، (ث .ص )اإلاهغي ال٣اَغة ، وصاع ال٨خاب اللبىاوي ، بحروث ، لبىان ، 

ؼ الضوعي                       . مال٠ مجهى٫ مً ال٣غن الشالض الهجغي ، ؤزباع الضولت الٗباؾُت  .4 جد٤ُ٣ ، ٖبض الٍٗؼ

بض الجباع اإلاُلبي ، ٍ**  256م **م ، صاع الُلُٗت للُباٖت واليكغ ، بحروث ، لبىان ، 1971 ، 1ٖو

. 
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ٖبض اإلاىٗم ٖامغ ، : ألازباع الُىا٫ ، جد٤ُ٣  (َـ 282ث  )الضًىىعي ، ؤبى خىُٟت ؤخمض بً صاوص ،  .5

ث .ظما٫ الضًً الكُا٫ ، وػاعة الش٣اٞت وؤلاعقاص ال٣ىمي ، ؤلاصاعة الٗامت للش٣اٞت ، ص: مغاظٗت *

 . 337م *،

 . 260م ، مال٠ مجهى٫ مً ال٣غن الشالض الهجغي ،  ، اإلاهضع  الؿاب٤ .6

ض ؤخمض بً ؾهل ،  .7 ش ، ٢غؤٍ و٢ضم له  (َـ 340ث  )الباجي ، ؤبي ٍػ  ، 1ؾمحر قمـ ، ٍ: البضء والخاٍع

  . 477-476م  (م 2010- َـ 1431 )صاع ناصع بحروث ، لبىان ، **

 . 254-253م *ئل٠ مجهى٫ مً ال٣غن الشالض للهجغي ، اإلاهضع الؿاب٤ ، .8

 . 258- 257اإلاهضع الؿاب٤، م  .9

ش ألامم واإلالى٥ ،صاع ال٨خب الٗلمُت  .10 غ ، جاٍع مجلض ،لبىان ، بحروث، الُبري ،ؤبى ظٟٗغ مدمض بً خٍغ

 . 215م ، (م1995-ٌ 1415،)4

و٧اهذ زغاؾان . قغو١ ؤي قغو١ الكمـ ((ؾان))و، قمـ ((زىع )) ٧لمت زغاؾان مغ٦بت مً # .11

ت اإلامخضة بحن ظُدىن قغ٢ا الي ٞاعؽ ٚغبا بلي سجؿخان ظىىبا وهي حكمل  حكمل البالص ألاؾٍُى

ش الٗباس ي ،ؤخمض مسخاع ٖباص . ؤالن مٗٓم بًغان وؤٞٛاوؿخان وم٣اَٗت جغ٦ُا الؿىُٞاجُت  في الخاٍع

ت ،الىاقغ ماؾؿت قباب الجامٗت ،والٟاَمي   م .149، ؤلاؾ٨ىضٍع

 ، واهٓغ ابً ٦شحر ، الخاٞٔ ٖماص الضًً ؤبي الٟضاء بؾماُٖل ابً ٖمغ بً 310اإلاهضع الؿاب٤، م  .12

، ، ٖبض هللا بً ٖبض الخؿً التر٧ي :جد٤ُ٣، البضاًت والجهاًت، (774ٌث )، ٦شحر ال٣غش ي الضمك٣ي 

اى ، لخامـ ، صاع هجغ ٫اإلاجلض ا ش 31م  (ث.ص)الؿٗىصًت، الٍغ  ، واهٓغ قا٦غ مدمىص ، الخاٍع

. 50/52م ،م 2000َـ ، 1421،  ،اإلا٨خب ؤلاؾالمي 6ؤلاؾالمي في  الضولت الٗباؾُت ، ٍ

، ؤلامامت والؿُاؾت ، اٖخنى  (َـ 270جـ )ابً ٢خِبت ، ؤلامام ال٣ُٟه ؤبى مدمض ٖبض هللا بً مؿلم ،  .13

 . 156م  (م 1904- َـ 1322 )مدمض مدمىص الغاٞعي ، مُبٗت الىُل ، مهغ ، **: بُباٖخه 

الٗل  .َى ظض ٌ٘ بً قبِب اإلاٗغوٝ اإلاٗغوٝ بال٨غاماوي  واهما ٖٝغ بظل٪ ألهه ولض ب٨غامان  .14

ش الخالٞت الٗباؾُت، ًىؾ٠   بحروث ، صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ ، ،1ٍ،عاظٗه مدمض ؤبى الٟغط الٗل ،جاٍع

. 22م .2003،لبىان ، 

  

 . 27م * ، واهٓغ ابً األازحر ، اإلاهضع الؿاب٤، 306الُبري ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م  .1

 . 29اإلاهضع هٟؿه، م  .2

 . 39ؾىعة الدج ، آلاًت  .3

 . 29ابً ألازحر ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م  .4
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َى ههغ بً ٌؿاع بً لُض بً عاٞ٘ بً عبُٗت بً ظغي بً ٖىٝ بً ٖامغ بً ظىضٕ بً لُض بً ب٨غ  .5

يب بيذ خؿان مً بني حٛلب ، الُبري ، اإلاهضع الؿاب٤ ،م**بً   . 189مىاٝ بً ٦ىاهه ، وؤمه ٍػ

ً الضًً بً مٟٓغ الكهحر بابً الىعصي .6 ش ابً الىعصي ،ٍ ،   (749ٌث )، ابً الىعصي ،ٍػ صاع ،1جاٍع

 . 179م،(1996-417)،لبىان، بحروث ،ال٨خب الٗلمُت 

 . 47 ، واهٓغ بً ألازحر ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م 180اإلاهضع الؿاب٤،م .7

 (َـ 240ث  )ابً زُاٍ ؤبي ٖمغو زلُٟت بً زُاٍ بً ؤبي َبحرة اللُ ي الٗهٟغي اإلال٣ب بالكباب  .8

ش زلُٟت ابً زُاٍ ، عاظٗه ووز٣ه مهُٟى هجُب ٞىاػ وخ٨مذ ٦كلي ٞىاػ ، صاع ال٨خب    **،  جاٍع

 . 259-258بحروث ، لبىان ، م **الٗلمُت ، 

 ، واهٓغ الُبري ، اإلاهضع 321م ، مال٠ مجهى٫ مً ال٣غن الشالض الهجغي ، اإلاهضع الؿاب٤  .9

 . 181 ، واهٓغ بً الىعصي ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م 340-339 م **الؿاب٤ ،    

 . 462الباجي ، اإلاهضع الؿاب٤، م  .10

 . 187مال٠ مجهى٫ مً ال٣غن الشالض الهجغي ،اإلاهضع الؿاب٤ م  .11

 . 344الُبري ، اإلاهضع الؿاب٤، م  .12

 . 63 ، واهٓغ ابً ألازحر ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م 344اإلاهضع هٟؿه ، م  .13

 . 344الُبري ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م  .14

 ، واهٓغ الباجي ، اإلاهضع 410-408م ، مال٠ مجهى٫ مً ال٣غن الشالض الهجغي  ،اإلاهضع الؿاب٤ .15

 . 266**-265الؿاب٤  ، م 

  . 345-344الُبري ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م  .16

ش ،م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت ،اإلآهغ بً َاَغ : اإلا٣ضس ي  .17 م ، (ث-ص)مهغ، بىع ؾُٗض ، البضء والخاٍع

58-59 

 ، واهٓغ 66 ، واهٓغ اإلا٣ضس ي ، اإلاهضع الؿاب٤ ،م 212اإلاؿٗىصي ، اإلاهضع الؿاب٤، م  .18

 . 358، م مالضًىىعي ، اإلاهضع الؿاب٤ 

 . 68-67اإلا٣ضس ي ، اإلاهضع الؿاب٤، م  .19

 . 69 ، واهٓغ اإلا٣ضس ي ، اإلاهضع الؿاب٤ ،م 213اإلاؿٗىصي ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م  .20

 . 213اإلاهضع الؿاب٤، م ،اإلاؿٗىصي  .21

 . 69اإلا٣ضس ي ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م  .22

. 69م، اإلاهضع هٟؿه .23
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، جدٟت طوي ألالباب ُٞمً خ٨م صمك٤ مً  (َـ 764ث  )نالح الضًً زلُل بً ؤًب٪ ، : الهٟضي  .24

حر خمُضان *الخلٟاء واإلالى٥ والىىاب ، الجؼء ألاو٫  ، جد٤ُ٣ اخؿان بيذ ؾُٗض زلىم و َػ

 190، م ( 1991)، الش٣اٞت صمك٤ ،ؾىعٍا**الهمهام ، ميكىعاث وػاعة 

  .260-259م ، ابً ٦شحر ، اإلاهضع الؿاب٤ .25

ش الخلٟاء ،جد٤ُ٣ ٢اؾم : ٌ 580ث،ابً الٗمغاوي ،مدمض بً ٖلي بً مدمض .26 ألاهباء في جاٍع

.  59م   (م1999-1419)،ال٣اَغة، ألاٞا١ الٗغبُت  ، 1ٍ، الؿامغاوى

 . 252م، اإلاهضع الؿاب٤، ابً ٦شحر  .27

 . 181ابً الىعصي ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م  .28

 . 181اإلاهضع هٟؿه  ، م  .29

  .214اإلاؿٗىصي ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م  .30

الباجي ** ، واهٓغ 355 ، واهٓغ الُبري ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م 264ابً زُاٍ ، مهضع ؾاب٤ ، م  .31

 215 ، واهٓغ اإلاؿٗىصي ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م 468م ، ، اإلاهضع الؿاب٤

: صوع ؤبي مؿلم الخغاؾاوي في م٣خل ؤبى ؾلمه الخال٫  .32

 خٟو بً ؾلُمان الخال٫ الهمضاوي مىلى لؿبُٜ ؤخض عظا٫ الضٖىة ، والظي جىلى #ٌٗخبر ؤبى ؾلمت

اجه ، و٦خب بظل٪ بلى ببغاَُم ؤلامام ، ٞلما جىفى  ؤمغ الضٖىة بٗض ؤن ؤوص ى له ب٨حر ابً ماَان ٢بل ٞو

ت ، و٧ان له صوع ٦بحر في حؿُحر  ب٨حر ماَان ؤنبذ ؤبى ؾلمه َى اإلاؿاو٫ ًٖ ؤمىع الكُٗت في ال٨ٞى

و٢ض خ٤٣ ؤبى ؾلمه ٖضة بهجاػاث ُٞما بٗض في زضمت بني      ، ؤمىع الكُٗت ختى ْهىع ؤبي الٗباؽ

خاو٫ ؤبى ؾلمت الخال٫ بٗض مىث ببغاَُم ؤلامام .الٗباؽ ،و٧ان ؤو٫ وػٍغ ًخسظٍ ؤبى الٗباؽ الؿٟاح 

بض  حن ، مً بُجهم ظٟٗغ بً مدمض الهاص١ ٖو ؤن ٌٛحر مؿاع الضٖىة مً بني الٗباؽ وؤن ًجٗلها للٗلٍى

وبِىما َى ًداو٫ ب٢ىإ ؤخض َاالء ْهغ ؤبى الٗباؽ الؿٟاح الظي ، هللا ، ل٨ىه لم ًخسظ ؤي ٢بى٫ مجهم

ىضما ٞكل ؤبى ؾلمه الخال٫ في جد٤ُ٣ مؿاُٖه في حُٛحر مجغي  . ٢1ُل بهه خ٣ض ٖلُه ل٣ُامت بظل٪ ٖو

 لضولخه 
ً
. الخالٞت اججه ٦ٛحٍر إلاؿاب٣ت ؤبي الٗباؽ الؿٟاح الظي ظٗله وػٍغا

 زم ما لبض ؤبى الٗباؽ الؿٟاح ؤن حٛحر ٖلى ؤبي ؾلمه مداولت ؤبي ظٟٗغ ب٢ىاٖه ٖلى ٢خله ٞبٗض 

ؤبى الٗباؽ بلى ؤبي مؿلم ٌؿدكحٍر ُٞما بضع مً ؤبي ؾلمت ٞغص ٖلُه ؤبى مؿلم بإهه ًىا٣ٞه الغؤي ، ل٨ً 

ألن طل٪ ًشحر ؤَل زغاؾان وؤبى مؿلم ٖلُه ،     ،صاوص بً ٖلى ٢ض   طع ؤبا الٗباؽ مً طل٪
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ىض            ٞبٗض بلُه ؤبى مؿلم مً ٣ًخله وفي ؤخض اللُالي وبِىما ٧ان ؤبى ؾلمت ٌؿهغ ٖىض الؿٟاح ٖو

م مً طل٪ ٣ٞض .زغوظه مىه ٢خله خغاع بً ؤوـ م٘ مً مٗه ، وطاٖىا ؤهه ٢خل مً ٢بل الخىاعط لي الٚغ ٖو

٧ان َىا٥ ٚمىى في ٖملُت ٢خل ؤبي ؾلمه ٞإما ؤن ٨ًىن ؤبى الٗباؽ َى الظي ؤمغ ب٣خله وطل٪ إلاا بضع مىه 

وطل٪ إلاا ظغي ، و٢ُل بن ؤبا مؿلم َى الظي صؽ له مً ٢خله .1مداوعة ؤبي مؿلم الظي بٗض بلُه عظاله 

بن َظٍ الضولت ؤها ؤْهغتها ، ٞةن لؼمذ معي ما ًلؼمه : بُجهما مً جداوع في ؤمغ مً ألامىع ٣ٞا٫ له ؤبى مؿلم 

الخاب٘ للمخبٕى ، وبال ؤٖضتها ٞاَمُت زم هضم ؤبى مؿلم ٖلى ما بضع مىه وزاٝ ٖلى هٟؿه مً ؤن ًىنل ؤبى 

َىا٥ آعاء لبٌٗ اإلاغاظ٘ الخضًشت التي  . 1ؾلمه طل٪ للؿٟاح لظل٪ بٗض بلُه ؤبى مؿلم مً ٣ًخله ٣ٞخلٍى 

ا في ٢خل ؤبي ؾلمت الخال٫ ٞالبٌٗ ًغي ؤن ؤبا ؾلمه لم ٣ًم بظل٪ ول٨ىه اتهم ، جسخل٠ في ؤبغاػ وظهت هَٓغ

ـ٤ آزـغ 1لخبرثت ؤبي الٗباؽ مً ٢خل ؤخض عظا٫ الضولت الظًً ٧ان لهم صوع في الضٖىة الٗباؾُت   بِىمـا ًـغي ٍٞغ

ؤهـه ٢ـض ٢ـام بظل٪ ألهه زاٝ ٖلى مهحر     الضٖـىة بٗـض مـىث ببغاَُـم ؤلامـام ، وؤن ٖال٢خه بإبي الٗباؽ لم 

غي 1ج٨ً وز٣ُت    ٦ما ٧اهـذ م٘ ؤلامام ببغاَُم ؤلامـام ممـا ؾ٨ُىن له جإزحر ٖلى م٩اهخه في        الضولت   ٍو

ًىؾ٠ الٗل ؤن ٢خل ؤبي ؾلمت الخال٫ َى اجٟا١ بحن ؤبي مؿلم وؤبي الٗباؽ جًمً ؤن ٣ًخل ؤبى مؿلم ؤبى 

ؾلمه م٣ابل ؤن ًتر٥ له ؤبى الٗباؽ ؤن ًخٗامل م٘ ؾلُمان بً ٦شحر ٣ٞض ؤعاص ؤبى مؿلم ٢خله ألهه ٧ان ٠٣ً 

٣ه   . 1في ٍَغ

 

: صوع ؤبي مؿلم في ال٣ًاء ٖلى ٖبض هللا بً ٖلي بً الٗباؽ 

 ؤْهغ ٖبض هللا بً ٖلي بً الٗباؽ مسالٟت لخىلي ؤبى ظٟٗغ اإلاىهىع الخالٞت بٗض مىث ؤبى الٗباؽ 

غة . ، واٖخبر ؤن خ٤ الخالٞت ًغظ٘ بلُه ٞضٖا بلى هٟؿه 1الؿٟاح في الهاقمُت  ٞباٌٗه ؤَل الكام والجٍؼ

. وخضر ٧ل طل٪ بِىما ؤبى ظٟٗغ في الدج م٘ ؤبي مؿلم الخغاؾاوي 

غظ٘ جهٝغ ٖبض هللا بً ٖلي بلى ؤهه إلاا ْهغ ؤمغ ؤبي الٗباؽ         ٢ا٫  مً ج٣لض َظا الؿب٤ : "  ٍو

وؾاع بلى مغوان ٞله الخالٞت بٗضي ٞخداماٍ الىاؽ ، و٢ـام ٖبض هللا بً ٖلي ٞخ٣لضٍ وؾاع ٣ٞاجل مغوان 

ىا ما ٢ام به ٖبض هللا اعجاب ؤبى  .1" ٣ٞخله  ٞغ وإلاا عظ٘ ؤبى ظٟٗغ اإلاىهىع وؤبى مؿلم الخغاؾاوي مً الدج ٖو

ظٟٗغ ٞاؾدكاع ؤبا مؿلم ُٞما ًم٨ً ؤن ٣ًىم به في َظا ألامغ ٞظ٦غ ؤبى مؿلم للمىهىع ؤهه مؿخٗض إلاا ًإمٍغ 

 ، 1به ؾىاء م٣اجله ٖبض هللا بً ٖلي ؤوان ًإحي بمضص مً الجىىص مً زغاؾان إلاؿاهضجه وؤمٍغ ؤن ٣ًاجله 

ٞسغط ؤبى مؿلم بمً مٗه ل٣خا٫ ٖبض هللا بً ٖلي وا٢خخلىا ٢خال قضًض اوسخب ٖلى ؤزٍغ ٖبض هللا بً ٖلي بلى 
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البهغة و٢ض اخخا٫ ؤبى مؿلم ٖلُه إلزغاظه ، ٞساٝ ٖبض هللا ؤن ٌؿخىلي ؤبى مؿلم ٖلى الكام ، ٞىظه ؤزاٍ 

في ظِل إلا٣اجله ؤبي مؿلم ٞهؼمه ، زم ٖاص ؤبى مؿلم ٖلى مى٣ُت ههبحن وبظ٫ آلاما٫ وألامىا٫ للىاؽ ، 

غب ٖبض هللا بً ٖلي واؾخىلى ؤبى مؿلم ٖلى زؼاثىه وؤمىاله ، زم ٢بٌ ٖلى ٖبض هللا ابً ٖلي وب٣ي في  َو

اصث ألامىع بلى ما ٧اهذ ٖلُه  السجً بلى ؤن ماث ، وؤ٢ام ؤبى مؿلم بىهبحن ختى اؾخ٣غث ألامىع له ، ٖو

 – 136 ) طي الدجت ؾىت 13وجىلى ؤبى ظٟٗغ اإلاىهىع الخالٞت بٗض ؤزٍى ؤبى الٗباؽ في الخمُمُت    في 

 . 1وجىفي في م٨ت  (م 775 – 754َـ ، 158

 ومما ؾب٤ هالخٔ الضوع الظي ؤهجٍؼ ؤبى مؿلم الخغاؾاوي في مداولت     الخٟاّ ٖلى مؿاع 

م  مً الخىا٢ًاث والازخالٞاث في وظهاث الىٓغ بُجها وما ، الخالٞت وظٗلها في ًض ؤبي ظٟٗغ اإلاىهىع بالٚغ

. خضر بُجهما مً    مكاخىاث 

:  جهاًت ؤبي مؿلم الخغاؾاوي وآلازاع اإلاترجبت ٖلى طل٪ 

 حٗضصث ألاؾباب التي ؤصث بلى ٢خل ؤبي مؿلم الخغاؾاوي مً ٢بل الخلُٟت ؤبي ظٟٗغ اإلاىهىع الظي 

اط ، ٧ان ًد٣ض ٖلُه و٢ض ؾعى في زالٞت ؤزُه ؤبي الٗباؽ ٖلى ؤن ٣ًخله ل٨ىه ٞكل في طل٪ ، بياٞت بلى اهٖؼ

. ؤبي مؿلم مىه ألهه ٢ض ي٤ُ ٖلُه في بٌٗ ألاخُان 

٦ما ٞٗل مٗه بٗضما ٢ط ى ٖلى ٖبض هللا بً ٖلي بً الٗباؽ بٗض بلُه مً ًدص ي ألامىا٫ والٛىاثم مما 

م٨ً ؤن هجمل  . 1ؤػعجه ٞظ٦غ ؤهه اؾخإمىه ٖلى الضماء وزىله ٖلى ألامىا٫ وظٗله ًخجه بلى زغاؾان  ٍو

ألاؾباب التي صٞٗذ الخلُٟت ؤبا ظٟٗغ ًخسلو مً ؤَم الغظا٫ الظًً ٧ان لهم الضوع ال٨بحر واإلاهم في بعؾاء 

ًخمشل الؿبب ألاو٫ في بضاًت بْهاع الضٖىة بٗض مىث ببغاَُم ؤلامام وجىنِخه بإن ًخىلى .الضولت الٗباؾُت 

مً بٗضٍ ابً الخاعزُت ألبي مؿلم ، ٞظَب ؤبى مؿلم بزىجه ٌؿإ٫ ًٖ ابً الخاعزُت لُباٌٗه بالخالٞت ٞلما 

لب مً ؤبي ظٟٗغ ؤن ًباٌ٘ ؤزاٍ ٞاهؼعج ؤبى ظٟٗغ مً مساَبخت له و٧اهذ َظٍ بضاًت الٗضاوة  ه باٌٗه َو ٖٞغ

ؤما الؿبب الشاوي ٞهى ؤهه إلاا ؤعاص ؤبى مؿلم الخغاؾاوي الدج واؾخإطن الخلُٟت ؤبا الٗباؽ ؤن ًخىلى  .1بُجهما 

مىؾم الدج ، ٞلم ٖلم اإلاىهىع بظل٪ زغط َى ؤًًا بلى   الدج ، ًٞٛب ؤبى مؿلم مً طل٪ و٧ان ًخ٣ضم 

ه في ؤزُه ولم حهىئه  اة الؿٟاح ٦خب بلى ؤبي ظٟٗغ اإلاىهىع ٌٍٗؼ ٖلى اإلاىهىع في اإلاؿحر ٞلما ٖلم بٞى

بت اإلاىهىع مً الخسلو مىه  بالخالٞت مما ؤًٚب ؤبا ظٟٗغ  وؤقٍٗغ باؾتهاهت ؤبي مؿلم به ٞؼاص َظا مً ٚع
ا ًم٨ً ؤن ٨ًىن لها جإزحر مباقغ في ٢ُام اإلاىهىع ب٣خل ؤبي مؿلم الخغاؾاوي الظي .1 حَر َظٍ ألاؾباب ٚو
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اججه بلى زغاؾان إلاا ؤزاع مساٝو اإلاىهىع وزص ي ؤن ونل بلى زغاؾان ٢ض ًازغ ٖلى زالٞخه ٞإزظ ًضبغ 

. اإلا٩اثض ل٩ي ًخسلو مىه ٞبٗض بلُه ، ٞلما ٢ضم ؤبى مؿلم ؤمغ الىاؽ بمال٢اجه وب٦غامه 

ٞلما ظاء ؤبى . في الى٢ذ الظي زُـِ ل٣خلـه بإن ؤمغ ٖضص مً خغاؾـه  ، وؤقاع لهم ؤن ًسغظىا بلُه

ٗضص له ألازُاء التي  مؿلم بلُه ٞإزظ الخغؽ ؾُٟه ، ٞك٩ا للمىهىع بظل٪ ، زم ؤزظ ؤبى ظٟٗغ ٌٗاجبه َو

سُب ابىت ٖلي بً  اعج٨بها ، والتي مجها بصٖاٍئ ؤهه مً بني الٗباؽ وؤهه بً ٖبض هللا ، و٠ُ٦ ًخجغؤ ٖلُه ٍو

ٖبض هللا و٠ُ٦ ٣ًخل ؾلُمان بً ٦شحر الظي ٧ان له صوع ٦بحر في صٖىة بني الٗباؽ ٢بل صزى٫ ؤبي مؿلم ٞحها 
وؤزظ ؤبى مؿلم ًخٗظع  " 1 ، وخمي اإلاىهىع ٢ى٫ ؤبي مؿلم ؤهه لىال ًٞله َى ما ونل الخ٨م بني الٗباؽ1

ألبي ظٟٗغ بإهه ٢ض ؤعاص الخالٞت ٖلُه ٣ٞخله ، ٞظ٦غ له ؤبى ظٟٗغ ٌٗهُ٪ ٞخ٣خله وحٗهِىا وال ه٣خل٪ ، 

ال ؤب٣اوي هللا ؤن : ٢خلني هللا بن لم ؤ٢خل٪ ون٤ٟ بُضًه ٞٓهغ ٖلُه الخغؽ ل٣ُخلٍى ، ٣ٞا٫ ظٟٗغ اإلاىهىع 

َـ ، وايُغب 132ؤب٣ُخ٪ وؤي ٖضو ؤٖضي لي مى٪ ؟ ٣ٞخلٍى ولٍٟى في البؿاٍ و٧ان ٢خله في قٗبان ؾىت 

ؤجبإ ؤبي مؿلم ٞإمغ اإلاىهىع ؤن جىػٕ ٖلحهم ألامىا٫ زم ٖلمىا بمىث ؤبي مؿلم وزُب اإلاىهىع بٗض ٢خل 

وؤها ؤبا مؿلم باٌٗىا .... ؤحها الىاؽ ، ال جسغظىا ًٖ ؤوـ الُاٖت بلى وخكت اإلاٗهُت ، " ؤبي مؿلم في الىاؽ 

وباٌ٘ لىا ٖلى ؤهه مً بُٗىا ٣ٞض ؤباح لىا صمه ، زم ه٨ض بُٗخه َى ، ٞد٨مىا ٖلُه ألهٟؿىا خ٨مه ٖلى ٚحٍر 

اًت الخ٤ له مً ؤ٢امت الخ٤   ٖلُه  وبظل٪ اؾخُإ ؤبى ظٟٗغ ؤن ٣ًط ي ٖلى ؤبي . 1"لىا ، ولم جمىٗىا بٖغ

وم٘ ، مؿلم الخغاؾاوي ويمً ؤال ٌسخِ ٖلى ؤجبإ ؤبي مؿلم ٞاؾخُإ ؤن ٌكٛلهم ٞىػٕ ٖلحهم ألامىا٫

طل٪ ٣ٞض ٧ان لًٟل ؤبي مؿلم عصوص ٞٗل مً ٢بل بٌٗ ؤجباٖه الظًً ؤزلهىا له مجها خغ٦ت ؾىٟاط ؤو 

الب بشإٍع ، ٞؿاع بلى الغي وما وعاء الجهغ و٢بٌ  ؾيباص الظي زغط في هِؿابىع ، وػٖم ؤهه ولى ؤبي مؿلم َو

غ٢ها ٖلى الىاؽ ٞبٗض بلُه اإلاىهىع ظمهىع العجلي ٞالخ٣ىا بحن َمضان والغي و٢خل ، زؼاثً ؤبي مؿلم ٞو

م مً ؤَل 1َـ142َـ و٢ُل ؾىت 141و٦ظل٪ زغظذ ٖلُه الغوهضاًت في ؾىت  . 1ؾيباص واجهؼم ؤجباٖه   َو

زغاؾان اجبٗىا مظَب ؤبي مؿلم الظًً هاصوا بالخىاسخ وؤن عوح آصم في ٖشمان بً جهُ٪ ، وؤن الخلُٟت ؤبى 

اٞىا به ، ٞدبـ اإلاىهىع ظماٖت مً  ؿ٣حهم ، ٞجاءوا بلى ٢هٍغ َو ظٟٗغ اإلاىهىع َى عبهم الظي ًُٗمه َو

عئؾائهم ، ًٞٛب البا٢ىن واخخالىا ختى هجمىا ٖلى السجً وؤزغظىا عئؾائهم ٞبٗض بلحهم اإلاىهىع مًٗ 

٦ما زغظذ ٞغ٢ت ؤزغي حؿمى الخغنت وهي التي جىاصي بةمامت ؤبي مؿلم  .1بً ػاثضة ٣ٞط ى ٖلحهم 

اجه ٞمجهم مً عؤي ؤن ؤبا مؿلم لم ًمذ ولً ًمىث ختى ًمؤل ألاعى ٖضال ،  ىا بٗض ٞو الخغاؾاوي ، وجىاٖػ

م الٟاَمُت  ذ بمىجه و٢الذ بةمامت ابيخه ٞاَمت َو غ٢ت مجهم اٖتٞر ٞو
٧ان . ٧ان مىلي لبني الخاعر بً ٦ٗب ، ؤو٫ وػٍغ ألو٫ زلُٟت ٖباس ي خٟو بً ؾلُمان ؤبى ؾلمت الخال٫  1#

و٧ان ؾبب ونلخه بلي بني الٗباؽ ؤجه٩ان ،و٧ان بى٤ٟ ماله ٖلي عظا٫ الضٖىة،ؤبى ؾلمت مً مُاؾحر ال٨ىٞت 
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 بةبغاَُم ؤلامام 
َ
 زهُها

َ
 لب٨حر بً ماَان و٧ان ب٨حرابً َامان ٧اجبا

َ
. مدمض بً ٖلي ،ابً َباَبا . نهغا

 ،، 154.153  م1966، بحروث، صاع ناصع ، الٟسغي في ألاصب الؿلُاهُت والضو٫ ؤلاؾالمُت 

 م ، الؿاب٤ اإلاهضع ، الهجغي  الشالض ال٣غن  مً مجهى٫  مال٠ واهٓغ ، 225م ؾاب٤، مهضع ، اإلاؿٗىصي44

374 . 

ض ، جد٤ُ٣ مُٟض  (َـ 368جـ  )ابً ٖبض عبه ، ؤخمض بً مدمض بً ٖبض عبه ألاهضلس ي ،  1 .1 ، ال٣ٗض الٍٟغ

 244م، م 1983- َـ 1404لبىان ، ،  صاع ال٨خب الٗلمُت ، بحروث1ظمٗت ، ٍ**مدمض 

واهٓغ ** ، 225 ، و٦ظل٪ اإلاؿٗىصي ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م 81م ، ابً ألازحر ، اإلاهضع الؿاب٤  1 .2

ش (َـ 597جـ  )ابً الخىاعػمي ، ؤبى الٟغط ٖبض الغخمً بً ٖلي بً مدمض ،  ألامم واإلالى٥ ، *اإلاىخٓم في جاٍع

جد٤ُ٣ 

 ، واهٓغ ؤبى ؾ٠ُ ٞخخي ، الضولت الٗباؾُت واإلاكغ١ 359الُبري ، اإلاهضع الؿاب٤، م 1 .3

 . 39م ، م 2014صاع ألاٞا١ الٗغبُت ، ،ال٣اَغة ،1ؤلاؾالمي،ٍ 

 . 61ابً الٗمغاوي ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م  1 .4

ش الضولت الٗباؾُت ، م  1 .5  . 93البُلي ، مدمض بغ٧اث ، صعاؾاث في جاٍع

ؼ 1 .6 ش الٗباس ي ، ٖبض الٍٗؼ اإلا٨خب الجامعي الخضًض ، ، م851|647ٌ-132مدمىص ؤخمض ، في الخاٍع

  .80 ، م 2012

 

 . 29 الٗل ًىؾ٠ ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1 .7

،  ، اإلا٣ضس ي 241 ، واهٓغ اإلاؿٗىصي ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م 469الباجي ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م  1 .8

 . 77،الهضع الؿاب٤ ، م 

ش ، صعاؾت وجد٤ُ٣ ؤخمض هُُِ  1 .9 ال٣غماوي ؤخمض بً ًىؾ٠ ، ؤزباع الضو٫ وآزاع ألاو٫ في الخاٍع

همي     . 74م ، م 1992- َـ 1412 ، ٖالم ال٨خب ، 1ؾٗض ، اإلاجلض الشاوي ، ٍ**ٞو

 

 . 272 ،ا بً زُاٍ ، مهضع ؾاب٤ ، م 102ابً ألازحر ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م  1 .10

ٖبض : مإزغ ألاهامت في مٗالم الخالٞت ، جد٤ُ٣  (َـ 821جـ  )ال٣ل٣كىضي ، ؤخمض بً ٖبض هللا ،  1 .11

. 173،م  (ث . ص )ٞغاط ، ٖالم ال٨خب ، **الؿخاع ؤخمض 

قمـ الضًً ابً ٖبض هللا مدمض بً اخمض :  ، واهٓغ الظَبي 78اإلا٣ضس ي ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م  1 .12

صاع ، 1ٍ، مدمىص ألاعهائوٍ:٢ضمه،خؿً ب ؾماُٖل مغوة :صو٫ ؤلاؾالم ، جد٤ُ٣ ، (248ٌث )،بً ٖشمان
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 ، واهٓغ خؿحن خمضي ٖبض 379 ، واهٓغ الضًىىعي ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م 126م . (م1999)،ناصع بحروث

ت  ت الجامُٗت ، الاؾ٨ىضٍع  . 49مهغ ، م ، اإلاىٗم مدمض ، الضولت الٗباؾُت ، صاع اإلاٗٞغ

 62ابً الٗمغاوي ،اإلاهضع الؿاب٤ ، م  1 .13

 

 105ابً ألازحر ، اإلاهضع الؿاب٤  ، م  1 .14

 

 . 125 ، واهٓغ الظَبي ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م 471الباجي ، اإلاهضع الؿاب٤، م  1 .15

 . 382الضًىىعي ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م  1 .16

 244-243اإلاؿٗىصي ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م  1 .17

 472-471الباجي ، اإلاهضع الؿاب٤، م  1 .18

 384الضًىىعي ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م  1 .19

 ، واهٓغ 106 ، واهٓغ ابً الىعصي ، اإلاهضع الؿاب٤ ،م 129-128الظَبي ، اإلاهضع الؿاب٤ ، م  1 .20

ا 272اإلاهضع الؿاب٤ ، م *الباجي ، ش الضولت الٗباؾُت في ٖهَغ  ، واهٓغ ؤخمض خؿً زًحري  ، جاٍع

 . 49م٨خبت الٗخُبي  ، الؿٗىصًت ، م ، م847-232ٌ/750-132الظَبي ، 

 24م،اإلاهضع الؿاب٤، اإلاؿٗىصي 1 .21
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اَتشبس عذوي املستشفُبث املسببت نعذوي اجلشوح يٍ انعًهُبث اجلشاحُت 
 مبستشفً َفشٌ انعبو

Prevalence of nosocomial infection among surgical wounds in Yefren 

hospital- Libya 

َُام ًىوـ ٖبلى.ص  

                                                                                                       ٧لُت ًٟغن 

                                                                                                                :المقدمة

اًت                   التهاباث الجغوح بٗض بظغاء ٖملُاث الجغاخت جٓل مك٩لت عثِؿُت في مغا٤ٞ الٖغ

هىع بٌٗ اإلاكا٧ل اإلاغيُت مما ًيخج ٖجها  المخُت، ترجب ٖجها جمضًض ٞترة الب٣اء صازل اإلاؿدكٟى  ْو ٍو

ا10 مً 1جازغ ٖلى خُض الىُٞاث بمٗضالث ٦بحرة،  ،  مً اإلاغض ى الظًً ًخم بصزالهم بلى اإلاؿدكٟى ؾىٍى

اة  ظا ًاصي بلى ٞو اصة الخ٩لٟت، وؤٚلبُت اإلاغض ى ٨ًدؿبىن الٗضوي في ، مً اإلاغض ى5000َو  باإلياٞت بلى ٍػ

اًت الُبُت ت الٗملُاث، وفي ؤ٢ؿام الٖغ  . ألازغي اإلاىظىصة صازل اإلاؿدكٟىٚٞغ

تهضٝ الضعاؾت بلى صعاؾت مضي اهدكاع ٖضوي اإلاؿدكُٟاث بؿبب ٖضوي الجغوح في : ؤَضاٝ الضعاؾت           

وجدضًض ؤَم اإلا٨ُغوباث اإلاؿببت لٗضوي الجغوح باؾخسضام ، الٗملُاث الجغاخُت بمؿدكٟى ًٟغن الٗام

ىلىظُت اإلا٣ٗمت في ٖؼلها وجدضًضَا ا اإلا٨ىعة الظَبُت الٗى٣ىصًت اإلاىظبت ، الخ٣ىُاث الب٨خحًر وجدب٘ الب٨خحًر

ا خؿب ون٠ الضعاؾاث الؿاب٣ت بإجها الؿبب ) Staphylococcus aureus  ) S. aureus ظغام   باٖخباَع

 .الغثِس ي في ٖضوي اإلاؿدكُٟاث بهٟت ٖامت ومخىعَت في ٖضوي الجغوح بهٟت زانت

غ١ الٗمل و٧ان ٖضص ،  ُٖىت مً ظغوح اإلاغض ى بٗض الٗملُاث الجغاخُت اإلاسخلٟت100ظمٗذ : اإلاىاص َو

ضص ؤلاهار 9الظ٦ىع  م مً  خالت91 خاالث ٖو اؾخٗملذ ج٣ىُاث ػعاٖت ألاخُاء .  ؾىت60 – 0 وجغاوخذ ؤٖماَع

اؾخسضم ، الض٣ُ٢ت في صعاؾت الُٗىاث خُض قملذ جدًحر الٗضًض مً ألاوؾاٍ الؼعاُٖت لخىمُت اإلا٨ُغوباث

ِ ، وج٣ىُت نبٛت ظغام، ٦ظل٪ الٟدو اإلاجهغي   لخدضًض ٦API20Eما اؾخسضمذ ج٣ىُت ازخباع قٍغ

ت  ت اإلاٍٗى م٨ُغوباث الٗاثلت الٗهٍى
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ا ؾالبت 18.6%،  م٨ُغوباث مىظبت لهبٛت ظغام81.4% مجها 43%٧اهذ وؿبت ؤلانابت : الىخاثج   ب٨خحًر

اإلاؿبب الغثِس ي لٗضوي  .aureus %23 S جلحها ،  ألا٦ثر قُىٖاS. epidermaidis %44و٧اهذ ، لهبٛت ظغام

 Moraxella spp %7 ،Streoptococcus %7 ،Candida spp %7 ،Pseudomonas aeruginosa، الجغوح

%5، %2 Enterobacter cancerogenus ،2 % E. coli ،Cedeca  lapagei %2 .

حٗخبر ٖضوي اإلاؿدكُٟاث بخضي اإلاكا٧ل التي حٗاوي مجها اإلاؿدكُٟاث في الٗضًض مً  :  والخىنُاثالخالنت

خُض ؤْهغث ، اإلاىا٤َ وحك٩ل ٖضوي ظغوح الٗملُاث الجغاخُت ؤبغػَا بٗض بظغاء الٗملُاث الجغاخُت

ا ،  مً الخاالث اإلاضعوؾت ٧اهذ حٗاوي مً َظٍ الٗضوي %43الىخاثج ؤن   S. epidermaidis 44وق٩لذ ب٨خحًر

% ،  S. aureus 23 % ، ا الؿالبت ظغام مخىعَت بضوعَا في الٗضوي بيؿبت لُه ، %٦18.6ما ؤن الب٨خحًر ٖو

لخجىب ٖضوي  مً ٢بل الٗاملحن في اإلاؿدكُٟاث ًجب بجبإ الٗضًض مً ؤلاظغاءاث الى٢اثُت ألا٦ثر ٞٗالُت

. اإلاؿدكُٟاث

               Introduction                   :اإلا٣ضمت  

 ؾاٖت مً الضزى٫ بلى 24ٖضوي اإلاؿدكُٟاث بإجها جل٪ الٗضوي التي جدضر زال٫ حٗٝغ 

 مً 1وهي جازغ ٖلى ،  ًىم مً بظغاء الٗملُت الجغاخُت30 ؤًام مً مٛاصعة اإلاؿدكٟى ؤو زال٫ 3و ، اإلاؿدكٟى

ا 10 ٨ُت للخد٨م في ألامغاى . ] 1 [ مً اإلاغض ى الظًً ًخم بصزالهم بلى اإلاؿدكٟى ؾىٍى ( CDC)اإلاغا٦ؼ ألامٍغ

Centers Disease Control َىعث اإلاٗاًحر التي حٗٝغ بٗضوي مىي٘ الجغاخت (SSI )Surgical site 

infection ؤو ،  ًىم مً الخلىر30 بإجها ٖضوي جخٗل٤ بالخلىر الظي ًدضر في ؤو ٢غب الجغح الجغاحي زال٫

ت في الجغح  90زال٫  ٖضوي الجغح   .[2]  ًىم بطا وظضث ماصة بضًلُه مشل الهماماث البالؾد٨ُُت مؼعٖو

٠ جلىر الجغح خماص ٖلحها لخٍٗغ ٟه وال جىظض ٢ىاٖض واضخت ًم٨ً الٖا ا مً ،ًهٗب حٍٗغ حَر  ٞالجغوح ٚو

والخلىر بال٩اثىاث الخُت ، ؤلاناباث مٗغيت للخلىر بالٗضًض مً ال٩اثىاث الخُت مً ؾُىح الجؿم والبِئت

دخاط  بٗض طل٪ بلى ؤن ًخًا٠ٖ ختى ٌؿبب الض٣ُ٢ت في البضاًت ًٓهغ ٖمىما بك٩ل نٛحرة وؿبُا، ٍو

.   ] 3 [ الالتهاب

يخج ٖجها اإلاىث بضعظت ٦بحرة، Surgical site infections ( SSIs)بناباث مىي٘ الجغاخت  جغجبِ باالمغايُت ٍو

ض وؿبت اإلاىث  بحن اإلاغض ى الظًً ًمىجىن بؿبب   في SSIsومً هاخُت ؤزغي َى٫ مضة اإلا٨ىر باإلاؿدكٟى جٍؼ

.  [4] مً الخاالث 75% في ؤ٦ثر مً  SSIsاإلاىث ًخٗل٤ مباقغة بـ، الٟترة ما بٗض الجغاخت

 في اإلاغض ى الظًً ًسًٗىن للٗملُاث 
ً
ا قُىٖا اٖخبرث ٖضوي الجغح ٖضوي زانت باإلاؿدكُٟاث وؤ٦ثَر

ا الهىاثُت والالَىاثُت اإلاؿببت ،  ] 5 [ الجغاخُت وجخىاظض مجمىٖت مخىىٖت وواؾٗت مً ؤهىإ الب٨خحًر

مىما جسخل٠ ؤلانابت بالتهاباث الجغوح بٗض الٗملُت الجغاخُت مً ظغح ألزغ، ومً ، اللتهاباث الجغوح ٖو

مؿدكٟى إلاؿدكٟى وجسخل٠ ٦ظل٪ خؿب ؤلاظغاءاث الجغاخُت مً ًٖى ألزغ، ٦ما ؤهه مً اإلام٨ً ؤن 



الجــــــامــــــعـــــــــة مجــــــــلـــــــة  

179 
 (2016)ؾبخمبر                                  خاصي ٖكغ                                                                            الٗضص ا٫

 ؤو زاعظُت اإلايكإ
ً
خُض ؤن ٖملُاث الخى٠ُٓ اإلالىزت حٗغى مىي٘ ، ج٨ىن مهاصع الخلىر مدمىلت ظىا

ؤٚلبُت بناباث خُض ؤن ، %20- 10%بيؿب ٖالُت جتراوح بحن   Micro flora الجغح للٗضوي الضازلُت اإلايكإ 

 .          ] [6 الجغح بٗض الٗملُاث الجغاخُت حكمل الجلض وألاوسجت جدذ الجلض 

لت صازل اإلاؿدكٟى ض م٣اومت ، بن الٗضوي باألهىإ اإلا٨ُغوبُت اإلاسخلٟت مغجبُت باإل٢امت الٍُى ٦ما جٍؼ

ت مً جٟا٢م اإلاك٩لت وجؼاًضَا ٦ما ؤن اإلاغض ى اإلاهابحن وألاؾُذ البُئُت ، اإلا٨ُغوباث للمًاصاث الخٍُى

اًت المخُت الخاملحن للم٨ُغوباث، اإلالىزت ًم٨ً ؤن ٣ًىمىا بضوع اإلاؿخىصٕ لى٣ل  والٗاملحن بىخضاث الٖغ

ا صازل اإلاؿدكٟى، الٗضوي    .[ 7 ] وجلٗب ألاؾُذ البُئُت اإلالىزت صوعا َاما في اهدكاَع

ت ت، َىا٥ الٗضًض مً اإلا٨ُغوباث اإلاؿببت في خضور ٖضوي اإلاؿدكُٟاث و٢ض ج٨ىن الٗضوي ب٨خحًر ؤو ، ٍُٞغ

ا اإلاىظبت ظغام والؿالبت ظغام، ٞحروؾُت ت هي ألا٦ثر قُىٖا وحكمل الب٨خحًر خُض ، بال ؤن ؤلانابت الب٨خحًر

ضوي الجغوح بك٩ل  ٌك٩ل بٌٗ َظٍ ألاهىإ اإلاك٩لت ألاؾاؾُت في ٖضوي اإلاؿدكُٟاث بك٩ل ٖام ٖو

ا اإلاىظبت ظغام طاث ألاَمُت في ٖضوي اإلاؿدكُٟاث وزانت ٖضوي .  زام بن مً ؤَم ؤظىاؽ الب٨خحًر

 Staphylococcus خُض حٗخبر ، Staphylococcusالجغوح َى ظيـ اإلا٨ىعة الظَبُت الٗى٣ىصًت 

aureus 9 ، 8 [ؾبب مكتر٥ للٗضوي اإلا٨دؿبت مً اإلاؿدكُٟاث في الٗضًض مً اإلاغا٦ؼ المخُت [ .

ا الؿالبت لهبٛت ظغام  صوعا مهما في ٖضوي اإلاؿدكُٟاث ٣ٞض ٖؼلذ الٗضًض مً ألاهىإ ، جلٗب الب٨خحًر

ت في الٗضًض مً اإلاؿدكُٟاث و٧اهذ مغجبُت بٗضوي الجغوح خُض ؤوضر ذ في ثالب٨خحًر  صعاؾت ؤظٍغ

ا الؿالبت ظغام مؿاولت ؤًًا ًٖ التهاباث  ٨ُت  ؤن الب٨خحًر هُىؤوعلُاهؼ، وؤزغي بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 و  P.mirabilis ،P.vulgaris ،E.coli الجغوح بٗض الٗملُاث الجغاخُت، ومً بحن َظٍ ال٩اثىاث ٧اهذ 

P.aeruginosa10 ، 8 [  و٧ل مجها لٗب صوعا ٦بحرا في ٖضوي الجغوح [. 

 Aims of study                   ؤَضاٝ الضعاؾت                         

ت مضي اهدكاع ٖضوي اإلاؿدكُٟاث اإلاؿببت لٗضوي الجغوح مً  ذ َظٍ الضعاؾت إلاٗٞغ  ؤظٍغ

وجدضًض ؤبغػ وؤَم اإلا٨ُغوباث اإلاؿببت لٗضوي الجغوح ، الٗملُاث الجغاخُت بمؿدكٟى ًٟغن الٗام

ىلىظُت اإلا٣ٗمت في ٖؼلها وجدضًضَا ا اإلا٨ىعة الظَبُت الٗى٣ىصًت ، باؾخسضام الخ٣ىُاث الب٨خحًر جدب٘ الب٨خحًر

ا الؿبب الغثِس ي في ٖضوي اإلاؿدكُٟاث بهٟت ٖامت  Staphylococcus aureusاإلاىظبت ظغام   باٖخباَع

. ومخىعَت في ٖضوي الجغوح بهٟت زانت

غ١ الٗمل                                                        Materials and methodsاإلاىاص َو

مً مؿدكٟى ًٟغن  ُٖىت مً ظغوح اإلاغض ى بٗض الٗملُاث الجغاخُت 100ظمٗذ : ظم٘ الُٗىاث

  وه٣لذ الُٗىاث بلى مٗمل 2014 بلى ًىاًغ 2013في الٟترة مً قهغ صٌؿمبر الٗام بمى٣ُت ظبل هٟىؾت 
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ضص ؤلاهار 9و٧ان ٖضص الظ٦ىع ،  ًٟغن - ألاخُاء ال٩اثً باإلاٗهض الٗالي للمهً الُبُت   خالت 91 خاالث  ٖو

م مً  .  ؾىت60 – 0 جغاوخذ ؤٖماَع

ومً ،  اإلا٣ٗمت  مً مىا٢٘ ظغاخُت مسخلٟت Cotton swabؤزظث الُٗىاث باؾخسضام اإلاسخت ال٣ُىُت 

هاخُت ؤزغي جم ٖلى ٧اٞت اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالبدض ومىا٣ٞت اإلاغض ى ٖلى ؤزظ الُٗىت واؾخٗمالها في 

 . ؾاٖت ٞإ٦ثر48 ٞترة م٨ىثهم صازل اإلاؿدكٟى  جغاوخذمٗٓم اإلاغض ى.  الضعاؾت

اؾخٗملذ ج٣ىُاث ألاخُاء الض٣ُ٢ت في صعاؾت الُٗىاث خُض قملذ جدًحر : الازخباعاث اإلا٨ُغوبُىلىظُت

ت الخانت و، الٗضًض مً ألاوؾاٍ الؼعاُٖت لخىمُت اإلا٨ُغوباث  Selective mediaجدًحر اإلاؼإع الب٨خحًر

ت اؾخسضم ٦ظل٪ الٟدو .  وبجبإ الُغ١ الٗلمُت في مخابٗت الُٗىاث و٢غاءة الىخاثج، بخدضًض ألاهىإ الب٨خحًر

ِ ، وج٣ىُت نبٛت ظغام، اإلاجهغي   API20E  ) Analytical Profile Index  ٦ما اؾخسضمذ ج٣ىُت ازخباع قٍغ

Enterobacteriaceae ( ت ٦ما ونٟذ في ت اإلاٍٗى ذ ٧ل . ] 12، 11 [ لخدضًض م٨ُغوباث الٗاثلت الٗهٍى ؤظٍغ

.  ًٟغن –الازخباعاث اإلاخٗل٣ت بالضعاؾت في مٗمل ألاخُاء باإلاٗهض الٗالي للمهً الُبُت 

 Results      الىخاثج                                         

 ُٖىت 43 ُٖىت مً مىا٢٘ ظغوح الٗملُاث اإلاسخلٟت و٧اهذ الُٗىاث اإلاهابت بالخلىر 100ظمٗذ 

. ) 1 ( ٖلى الخىالي ٦ما َى مىضر باإلاسُِ ع٢م ) % 57 (، ) % 43 ( ُٖىت ؤي بيؿبت 57والٛحر ملىزت 

 
.     ًىضر اهدكاع الُٗىاث الاًجابُت والؿلبُت للٗؼالث اإلا٨ُغوبُت بالجغوح. 1  مسُِ ع٢م 
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 ُٖىت خُض ٧اهذ اإلا٨ُغوباث اإلاىظبت ظغام 43ؤْهغث الىخاثج بإن مجمٕى الُٗىاث الاًجابُت للٗضوي ٧ان 

ا الؿالبت ظغام ؤ٢ل ، ) % 81.4 ( ُٖىت بيؿبت 35ألا٦ثر اهدكاعا في مٗٓم الُٗىاث اإلاهابت  بِىما الب٨خحًر

.  ) 2 ( ٦ما َى مىضر  باإلاسُِ ع٢م ) % 18.6 ( ُٖىاث بيؿبت 8اهدكاعا بٗضص 

 
 

ا اإلاىظبت لهبٛت ظغام والؿالبت لهبٛت ظغام مً ٖؼالث الجغوح.2مسُِ   . ًىضر اهدكاع الب٨خحًر

ا اإلاىظبت لهبٛت ظغام ٧اهذ هي ألا٦ثر اهدكاعا  لىخٔ مً زال٫ هخاثج الُٗىاث اإلاضعوؾت بإن ؤهىإ الب٨تًر

 ) % 23 ( ُٖىاث بيؿبت 10ْهغث في  S. aureusؤما ، ) % 44 ( ُٖىت بيؿبت 19  فيS. epidermaidis خُض  

ا ، ) % 7 ( بيؿبت spp  Candida ،) % 7  ( ُٖىاث بيؿبت      3في  spp  Streptococcusبِىما ْهغث والب٨خحًر

 ،) % 5 ( في ُٖيخحن بيؿبت  Pseudomonas aeruginosa   زم) % ( 7بيؿبت    Moraxella spp  الؿالبت ظغام

ا     2 )٧اهىا  ألا٢ل اهدكاعا بيؿبت  Enterobacter  cancerogenus و E.  coli،  Cedecea  lapagei  الب٨خحًر

. ) 1 ( ٦ما َى مىضر في الجضو٫ ع٢م ،)%

 )2014ٝ – 2013ؾىت ( ًىضر ألاهىإ اإلا٨ُغوبُت اإلاٗؼولت مً ُٖىاث الجغوح . 1ظضو٫ 

ٖــضص الُٗىاث اإلا٨ُغوباث اإلاٗؼولت مً الجغوح 

اإلاهابت 

ت مً  اليؿبت اإلائٍى

 % الُٗىاث اإلاهابت

S.aureus 10 23 

S.epidermatidis 19 44 

Enterobacter  cancerogenus 1 2 
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Moraxella spp  3 7 

Pseudomonas aeruginosa 2 5 

Escherichia coli 1 1 2 

Candida spp 3 7 

Cedecea lapagei 1 2 

Streptococcus spp  3 7 

 100 43           اإلاجمٕى 

 

ت التي جم عنضَا في َظٍ الضعاؾت مً اإلاىا٢٘ ) 2 (ًىضر الجضو٫ ع٢م   اهدكاع وجىػَ٘ ألاهىإ الب٨خحًر

ت، اإلاسخلٟت لجغوح الٗملُاث والتي قملذ ظغاخت البًُ ، اللخمُت، اللىػجحن، اإلاغاعة، الؼاثضة، ال٣ُهٍغ

ت . ظغاخت ؤؾٟل ال٣ضم وألا٦ُاؽ الضَىُت  (ًلحها اللىػجحن ، ) % 46 (الخلىر اهدكغ ؤ٦ثر في الٗملُاث ال٣ُهٍغ

وظغاخت ال٣ضم ، مىا٢٘ اللخمُت، ) % 6.9 (  ؤما الؼاثضة)% 9.3 ( ٞاإلاغاعة ) % 11.6 ( زم ألا٦ُاؽ )  % 18.6

    ٦sppما بُيذ الىخاثج بإن  اهدكاع. ) % (2.3وظغاخت البًُ ٧اهذ ظمُٗها بيؿبت ، مً ألاؾٟل

Staphylococcu٧ان في ؤٚلب اإلاىا٢٘ الجغاخُت .

 )2014ٝ – 2013ؾىت (ًىضر اهدكاع ألاهىإ اإلا٨ُغوبُت خؿب مى٢٘ الجغاخت . 2ظضو٫ 
 

مى٢٘ الجغح 

 

 

 

هٕى اإلا٨ُغوب 

ظغاخت 

البًُ 

ت  ظغاخت ال٣ضم مً اللىػجحن مغاعة الؼاثضة ٢ُهٍغ

ؤؾٟل 

ؤ٦ُاؽ لخمُت 

0 5 0 2 1 1 0 1 S.aureus 

1 10 1 1 4 0 0 2 S.epidermaidi

s 

0 1 0 0 0 0 0 0 Enterobacter  

cancerogenus 

0 0 1 1 1 0 0 0 \Moraxella 

spp 

0 2 0 0 0 0 0 0 Pseudomonas 

aeruginosa 

0 0 0 0 0 0 1 0 Escherichia 

coli 1 

0 0 1 0 0 0 0 2 Candida spp 

0 1 0 0 0 0 0 0 Cedecea 
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lapagei 

0 1 0 0 2 0 0 0 Streptococcus 

spp 

 اإلاجمٕى 5 1 1 8 4 3 20 1

ت % 11.6 2.3 2.3 18.6 9.3 6.9 46 2.3 اليؿبت اإلائٍى

مً الُٗىاث 

 اإلاهابت

 

   Discussionاإلاىا٢كت                                           

 مً اإلاغض ى الظًً ًسًٗىن لٗملُاث ظغاخُت% 10ٖضوي الجغوح الجغاخُت جدضر ُٞما ًهل بلى 

ظا خؿب صعاؾت مسخُت في مؿدكُٟاث اؾترالُا ومٗٓم التهاباث الجغوح الجغاخُت جدضر هدُجت ، َو

Normal floraٌ لخلىر الجغوح بالؿا٦ً الُبُعي ت ؤو البِئت في و٢ذ الجغاخت،  للمٍغ ،  ؤو مً مىْٟي الٛٞغ

ا زال٫ ٞترة الٗالط ٍغ % 50وفي ؤ٦ثر مً ، ؤو ٢ض جدضر في هٟـ الُىم هدُجت الجغاخت، ٢ض جدضر ؤلانابت ؾٍغ

ٌ مً اإلاؿدكٟى ت ، مً التهاباث الجغوح الجغاخُت جهبذ ؤلانابت واضخت بٗض بزغاط اإلاٍغ ٍغ ؤلانابت الؿٍغ

قهغا في الٗملُاث التي جخًمً مؼعٕو بضًل مشل 12وجهل بلى ، جهل بلى ؤعب٘ ؤؾابُ٘ بٗض الجغاخت الٗم٣ُت

   . ] 13 [ػعاٖت اإلاٟانل 

مً اإلاغض ى ًهابىن بالٗضوي ؤزىاء الٗالط في % 5 ؤهه ال ٣ًل ًٖ ) Mayhalla ) 2002ؤٞاصث صعاؾت  مً ٢بل 

م مً اؾخسضام  ؤلاظغاءاث الى٢اثُت في مى٘ الخلىر الػا٫ َىا٥  ، اإلاؿدكٟى لى الٚغ مً اإلاغض ى  % 8ٖو

ظمُ٘ الضعاؾاث الاؾخ٣هاثُت مً ٢بل مىٓمت المخت الٗاإلاُت، . ] 14 [ًهابىن بٗضوي اإلاؿدكُٟاث 

 في اإلاىا٢٘ الجغاخُت
ً
 وؤن اهدكاع ٖضوي اإلاؿدكُٟاث ؤقاعث بإن الٗضوي الخانت باإلاؿدكُٟاث ج٣٘ ٚالبا

 % 7.7بك٩ل ٖام خؿب الٗضًض مً اإلاؿدكُٟاث اإلاضعوؾت ٧ان بمٗضالث مسخلٟت وفي جؼاًض وجغاوخذ مً 

صعاؾت ؤزغي ٧اهذ في الجروٍج قملذ ؤعب٘ صعاؾاث اؾخُالُٖت خُض  جغاوح اهدكاع ٖضوي ، ] 1 [ % 11.9بلى

 28 و٢ض ٧ان ؤٚلبها ٖضوي ظغوح خُض سجلذ ؤ٢ص ى وؿبت  بدىالي  % 5.4 بلى % 1.5اإلاؿدكُٟاث ٞحها مً 

 .   ] 15 [مً مجمٕى الٗضوي % 

 مً الُٗىاث اإلاضعوؾت وهي وؿبت مغجٟٗت م٣اعهت بالضعاؾاث % 43ؤْهغث صعاؾدىا بإن ٖضوي الجغوح بلٛذ 

مؿدكٟى "في  ًلحها الؿىصان % 28ألازغي خُض سجلذ ؤ٦ثر وؿبت في الجروٍج وونلذ الٗضوي بلى 

بال ، لُبُا لم ج٨ً مً يمً اإلاىا٤َ اإلاضعوؾت في الضعاؾاث اإلاسخُت.  [6 ] % 25 (قغ١ الؿىصان)" ال٣ًاٝع

ؤن الٗضًض مً الضعاؾاث صازل لُبُا ؤقاعث بلى ؤن وؿبت ٖضوي اإلاؿدكُٟاث ٖالُت عبما ًغظ٘ طل٪ بلى ٢لت 

ت الخد٨م البُىلىجي إلاخابٗت مضي ، ؤلام٩اهُاث والخبراث الالػمت إلظغاء ٖملُاث الخ٣ُٗم ضم وظىص ٚٞغ ٖو

.  ٞاٖلُت ٖملُاث الخ٣ُٗم
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ا اإلاىظبت ظغام بيؿبت  بُيذ َظٍ الضعاؾت   % 81.4ؤن الؿبب الغثِس ي لٗضوي الجغوح ألا٦ثر اهدكاعا الب٨خحًر

  ومً بحن َظٍ ألاهىإ % ٦18.6ما ْهغ اهدكاع للم٨ُغوباث الؿالبت ظغام بيؿبت  ، % S. aureus 23وق٩لذ 

P. aeruginosa ،Enterobacter cancerogenus ،Cedecea lapagei. 

ا اإلاٗؼولت ،  ُٖىت109 بضعاؾت لٗضوي الجغوح قملذ ) ٢Ahmed ) 2012ام   خُض ٧اهذ وؿبت ألاهىإ الب٨خحًر

S. aureus( 55.0%) ،P.mirabilis  (0 35.%) ،E.coli(  5.0%) ،Ps.aeruginosa (0.3% )  ،P.vulgaris( 2 )%

 بٗض HAI ٧اهذ اإلاؿبب الغثِس ي في ٖضوي الجغح مً S. aureusو٦كٟذ الضعاؾت ؤن ؾالالث  ، ٖلى الخىالي

ا ؾالبت ظغام، الٗملُاث الجغاخُت ت اإلاٗؼولت ألازغي ٧اهذ ب٨خحًر   ٦ما ؤن ،] 6 [ ؤما ألاهىإ الب٨خحًر

Faria     ؤن ظغزىمت وا ط٦غ) 2005 (وآزغون S. aureus ُ٘ال جؼا٫ ؾببا عثِؿُا للمغى باإلاؿدكُٟاث في ظم 

ا الؿالبت ظغام بضوعَا مؿاولت ؤًًا ًٖ التهاباث الجغوح بٗض الٗملُاث و٦ظل٪ ؤهداء الٗالم،  الب٨خحًر

٨ُت، ؤهه مً بحن ألاهىإ  ذ في هُىؤوعلُاهؼ، الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ الجغاخُت خُض ؤوضخذ صعاؾاث ؤظٍغ

ت الؿالبت ظغام ٧اهذ   .   ] P.aeruginosa ] 8و  P.mirabilis ،P.vulgaris ،E.coli الب٨خحًر

 و٧اهذ ٧ل الٗؼالث مً الخغو١ والتهاب الجغوح  ُٖىت بمؿدكٟى الجالء الجغاحي ببىٛاػي (62 )ثٞدو

صعاؾت ؤزغي  قملذ ؾخت مؿدكُٟاث مسخلٟت في  .   ] S. aureus 54 % ] 10خُض ق٩لذ ٖضوي الجغوح ب 

اًت المخُت لضحهم 36.8%لُبُا، وظضث ؤن  َغابلـ، . ] 16 [  بًجابُت S. aureus مً الٗاملحن في مجا٫ الٖغ

مىدكغة  % Streptococcus  7 و ، في ظغوح ٖملُاث ألا٦ُاؽ% 7 ؤْهغث اهدكاعا لل٩اهضًضا بيؿبت صعاؾدىا

هىٟان   ؤي بٗملُاث اللىػجحن بٗض ؤظىاؽ اإلا٨ىعة الٗى٣ىصًت ألا٦ثر قُىٖا في مٗٓم الٗملُاث الجغاخُت ٍو

Streptococcus و Candida هغث ، في َظٍ الضعاؾت بإجهما الشالض ؤ٦ثر قُىٖا في ٖضوي الجغوح ٦ما ْو

Moraxella spp ت ٦ظل٪ بيؿبت    .% 7 في ٖملُاث اللىػجحن واإلاغاعة وال٣ُهٍغ

Zorgani وظضوا ؤن مٗٓم اإلاغض ى ٖىضَم بناباث هاظمت ًٖ هٕى ؤو ؤزىحن مً ألاهىإ ) 2007 ( وآزغون 

ت قملذ  بِىما ق٩لذ spp  Staphylococci ،E. coli ،Klebsiella ،Streptococci ،Pseudomonasالب٨خحًر

ونىٟذ ال٩اهضًضا عاب٘ م٨ُغوب ؤ٦ثر قُىٖا جم ٖؼله بٗض ألاهىإ    بحن اإلاغض ى % Candida 6.3اإلابًُاث 

 .  ] 17 [ لُبُا –اإلا٨ُغوبُت اإلاٗؼولت مً خاالث ظغوح الخغو١ في مغ٦ؼ ظغاخت الخجمُل بُغابلـ 

ال٢تها بٗضوي P. aeruginosaصعاؾت ؤزغي بمؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي عنضث اهدكاع   وم٨ُغوباث ؤزغي ٖو

ؼالث ؤزغي مً مىا٢٘ ؤزغي بالجؿم ٧الُضًً خُض ظمٗذ  ٌ في ٞترة 150 ُٖىت مً 792الجغوح ٖو مٍغ

ا      2007 ؤقهغ ٖام 6اؾخمغث   في الجغوح ومىا٢٘ P. aeruginosa و٧اهذ الىخاثج اهدكاع ٖالي للب٨خحًر

 9.2، % 29.2بيؿب  S. aureus     ، E. coli ،Klebsiella pneumonia زم % 35.7مسخلٟت مً الجؿم بيؿبت 

ا الؿالبت ظغام مً اإلاكا٧ل الغثِؿُت في ٖضوي ،  ٖلى الخىالي% 8.9، % وؤوضخذ الضعاؾت ؤن الب٨خحًر
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 ٧اهذ مً Pseudomonas spp وػمالثه في صعاؾاث لهم  بإن ٦Fariaما ؤوضر ،  ] 18 [الجغوح باإلاؿدكٟى 

ت طاث ألاَمُت في الخىعٍ بٗضوي الجغوح  . ] 8 [ألاهىإ الب٨خحًر

ظا % 5 ٧ان بيؿبت     aeruginosa Pseudomonas لىخٔ مً زال٫ َظٍ الضعاؾت بإن وؿبت اهدكاع    َو

ومً هاخُت ؤزغي ٧اهذ هخاثجىا ؤٖلى ، ] 12، 8 [الاهدكاع ٧ان  ؤ٢ل مما وظض في الٗضًض مً الضعاؾاث ألازغي 

بِىما ،  % P. aeruginosa  0.3 خُض بلٛذ وؿبت ٖضوي  ) Ahmed ) 2012مما جدهل ٖلُه في صعاؾت 

 ٧اهذ ٖالُت الاهدكاع ؤًًا م٣اعهت بضعاؾدىا ٦E. coliما ؤن  ، % 35بلى  P. mirabilis لىخٔ اعجٟإ وؿبت  

ا  َظا ًغظ٘ عبما الزخالٝ الٗغو١ والبِئت الجٛغاُٞت بحن م٩ان ، ] 6 [         % 35خُض بلٛذ وؿبت اهدكاَع

 Escherichia coli ،Cedecea  ٖؼ٫ زال٫ صعاؾدىا  ؤهىإ م٨ُغوبُت ؤزغي قملذ.  صعاؾدىا  والؿىصان

lapagei و Enterobacter  cancerogenus ا ، % ٧2اهىا  ألا٢ل اهدكاعا بيؿبت   خُض وبالخالي اهدكغث الب٨خحًر

ا الؿالبت ظغام جلٗب صوعا مهما في % 18الؿالبت ظغام  بمٗض٫   زال٫ الضعاؾت مما ًض٫ ٖلى ؤن الب٨خحًر

. ٖضوي الجغوح

          Conclusion and recommendations      الخالنت والخىنُاث             

مً زال٫ هخاثج َظٍ الضعاؾت ًدبحن لىا بإن وؿبت ؤلانابت بٗضوي الجغوح صازل مؿدكٟى ًٟغن 

ُاث مً َظٍ  الٗام ٌٗخبر ٖالي ظضا ٖلما بإهه لِـ َىا٥ صعاؾاث ممازلت باإلاؿدكٟى جدضص ٖضص الٞى

حن ٖلى ، اإلاك٩لت، خُض حٗخبر َظٍ الضعاؾت هي ألاولى بمؿدكٟى ٣ًغن الٗام ٖلُه هىص ي ال٣اثمحن واإلاكٞغ

، اإلاغا٤ٞ المخُت صازل اإلاؿدكٟى باجساط الخضابحر وؤلاظغاءاث الالػمت للخض والخ٣لُل مً ٖضوي الجغوح

ت الخد٨م والؿُُغة إلاخابٗت ٖملُاث الخ٣ُٗم بك٩ل مؿخمغ والخإ٦ض مً زلى ٚٝغ  ٦ظل٪ هىص ي بةوكاء ٚٞغ

والبدض ًٖ اإلاؿبباث اإلاغيُت وبظغاء البدىر ، الٗملُاث وحجغة الٗىاًت اإلاغ٦ؼة مً اإلاؿبباث اإلاغيُت

 .الٗلمُت وجُب٣ُها في اإلاغا٦ؼ المخُت خُض مً قإجها الخ٣لُل مً وؿبت اإلاغى والٗضوي باإلاؿدكُٟاث
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 واِيٍ اإلجتًبعٍ انضبط  حتمُك يفدوس املذسست انرتبىٌ
 

:عخىمت ٖلي ؾلُمان . ؤ

 ٧لُت التربُت بُٟغن 

اإلا٣ضمت 

بن ٨ٞغة الًبِ الاظخماعي ٢ضًمت، ٣ٞض وعصث بقاعاث ٖضًضة بلى مؿإلت الىٓام وال٣ىاٖض 

اإلاىٓمت للؿلى٥ والؿلُت في ٦شحر مً ال٨خب التي ْهغث ٢بُل ٖلم الاظخمإ وفي ٦خب الٟالؾٟت الُىهان 

ً الاظخماُٖحن حٗغيىا إلاىيٕى الًبِ الاظخماعي ٚحر ؤجهم  ال٣ضامى، ٦ما ؤن الٗضًض مً الٟالؾٟت واإلا٨ٍٟغ

 
ً
ؤزغي ٧الضًً والٗٝغ وألازال١ ٦ما َى الخا٫ باليؿبت  اؾخسضمىا مٟاَُما

ىؾدُل صي ٦ىالهج جاعصٞو ٦ما جدضر الٗالمت الٗغبي ابً زلضون ًٖ خخمُت الؿُُغة . إلاىهدؿ٨ُىواًٟاهؼبٍغ

، ٦ما ؤهه ؤوضر ؤن الٗمغان (بن الٗمغان البكغي البض له مً ؾُاؾت ًيخٓم بها ؤمٍغ)الاظخماُٖت في ٢ىله 

اتهم  البكغي ال ًخد٤٣ بك٩ل َبُعي بطا لم ٨ًً َىا٥ يىابِ اظخماُٖت جىٓم ؾلى٥ البكغ وجهٞغ

. الاظخماُٖت

وم٘ ٦ثرة اإلا٣االث وألابدار التي ٦خبذ خى٫ الًبِ الاظخماعي هالخٔ ؤن َىا٥ هٕى مً الخلِ 

ٟاث التي ويٗها اإلاالٟىن لهظا اإلاهُلر،  و٢٘ ُٞه بٌٗ صاعؾٍى وعبما الؿبب في طل٪ ٌٗىص بلى ٦ثرة الخٍٗغ

. وحٗضص مىٓىعاتهم في صعاؾخه وازخالٝ مضازلهم بلُه

٩ي   ٖلي ًض الٗالم ألامٍغ
ً
 Ross (اصواعص عوؽ  )ولم ًخدضص مضلى٫ الًبِ الاظخماعي بض٢ت بال خضًشا

 مً (1901) ٖام Social Control (الًبِ الاظخماعي)في ٦خابه 
ً
 عثِؿُا

َ
م وبظل٪ ؤنبذ الًبِ مىيىٖا

، ٞهى 
ً
 وخضًشا

ً
اث٠ اإلاجخم٘ ٢ضًما ت مً ْو ُٟت خٍُى مىيىٖاث ٖلم الاظخمإ، خُض ٧ان الًبِ وماػا٫ ْو

الالػمت ألاؾاؾُت الؾخ٣غاع الىٓم واإلااؾؿاث الاظخماُٖت واؾخمغاع ٞاٖلُتها بالك٩ل الظي جدٟٔ به نىعة 

د٤٣ ؤَضاٞهما ُٞما ًخٗل٤ بخإمحن خاظاث الاوؿان  الك٩ل البىاجي واله٩ُل الىُْٟي للجماٖت واإلاجخم٘ ٍو

. ألاؾاؾُت والاظخماُٖت والغوخُت
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ت، التي حٗض بخضي وؾاثل الًبِ الاظخماعي،  وال ق٪ ؤن ؤًٞل ؾبل الخٗلُم الُىم هي اإلااؾؿاث التربٍى

التي جد٤٣ الامً الاظخماعي ٖىضما ججهٌ بإصاء مهامها اإلاى٧لت بلحها بك٩ل هاجر، ول٨ً الٟكل الظي ًلخ٤ 

بهظٍ اإلاهام ٌٗني ؤن بخضي ماؾؿاث الًبِ والامً ٢ض ؤنبدذ مكلىلت ؤو مٍغًت، مما ًاصي الي ٞخذ 

. ألابىاب اإلاخٗضصة ٖلى مهغاٖحها ؤمام الخدضًاث التي تهضص اإلاجخم٘ وجىا٫ مً يبُه وؤمىه

اهُال٢ا مً َظٍ اإلا٣ضمت ال٣هحرة، وفي يىء ما ؾب٤ حؿعى الضعاؾت الخالُت بلى الى٢ىٝ ٖلى 

ت والًبُُت، التي جاصحها الي ؤبىائها، والخٗٝغ ٖلى اإلاٗى٢اث التي ج٠٣ خاثال ؤمام  مهام اإلاضعؾت التربٍى

ؤصائها، ٞخًغ بظل٪ بضوع اإلاضعؾت في جد٤ُ٣ يبِ وؤمً الُالب الظي ؾِى٨ٗـ ٖلى يبِ وؤمً 

ت ٖلى بٌٗ ؤصبُاث اإلاىيٕى  اإلاجخم٘،وألظل الىنى٫ الي َظا الهضٝ اٖخمض الباخض في َظٍ الضعاؾت الىٍٓغ

. مً صعاؾاث ؾاب٣ت ومىايُ٘ جثري اإلااصة الٗلمُت

مك٩لت الضعاؾت  : ؤوال

حٗض مؿإلت جدضًض مك٩لت الضعاؾت ؤو مىيىٖها مً اإلاؿاثل ألاؾاؾُت في ؤي بدض ٖلمي، إلاا لها 

مً صوع مهم في جىظُه الباخض هدى البُاهاث اإلاغاص الخهى٫ ٖلحها و٦ظل٪ حٗمُم هخاثج الضعاؾت ٖلى َظٍ 

م٨ً جدضًض مىيٕى صعاؾدىا في الؿاا٫ الخالي : اإلاك٩لت ؤو اإلاك٨الث اإلاكابهت لها، َظا ٍو

ما صوع ماؾؿاث التربُت في جد٤ُ٣ يبِ اإلاجخم٘ وؤمىه؟ 

ُت جخٗل٤ بإَمُت َظا الًبِ الاظخماعي ومهاصٍع بُعي ؤن مشل َظا الدؿائ٫ ٣ًىص الي حؿائالث ٖٞغ : َو

َل هي هابٗت مً الىٓام اإلاضعس ي طاجه ؤم مً زال٫ الٗال٢ت بحن اإلاضعؾت واإلاجخم٘ اإلادلي الظي  .1

 .جخىاظض ُٞه

َل َظا الىٓام الًبُي زاي٘ ألقغاٝ ماؾس ي مً ٢بل وػاعة الخٗلُم؟ ؤم َل َى ظهض ٞغعي  .2

 .ج٣ىم به بصاعة اإلاضعؾت

ما هي ؤبغػ ؤزاع َظا الىٓام ٖلى اإلاضعؾت واإلاجخم٘ اإلادلي ٖلىالؿىاء؟  .3

ؤَضاٝ الضعاؾت  : زاهُا

: جخمشل ؤَضاٝ صعاؾدىا في الاحي

. الخٗٝغ ٖلى صوع وواظباث ماؾؿاث التربُت في جد٤ُ٣ يبِ اإلاجخم٘ وؤمىه . 1

. الخٗٝغ ٖلى الُاث ماؾؿاث التربُت في جد٤ُ٣ ٖملُت الًبِ اإلاجخمعي . 2

. الخٗٝغ ٖلى اإلاٗى٢اث التي ج٠٣ ؤمام ؤصاء ماؾؿاث التربُت لضوعَا التربىي  . 3

. وي٘ جهىع م٣ترح لخُٟٗل صوع ماؾؿاث التربُت في ٖملُت الًبِ الاظخماعي . 4
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ؤَمُت الضعاؾت  : زالشا

ؤما الجاهب .جخجؿض ؤَمُت صعاؾدىا في ظاهبحن ؤؾاؾُحن َما الجاهب ألا٧اصًمي والجاهب اإلاجخمعي

ت خى٫ مىيٕى الضعاؾت، والظي ًُٟض  ألا٧اصًمُُٟخجلى ُٞما جم جدهُله مً البُاهاث واإلاٗلىماث الىٍٓغ

لم الاظخمإ التربىي والخىمىي بهٟت  مشل بؾهاما مخىايٗا لٗلم الاظخمإ بهٟت ٖامت ٖو اإلا٨خبت الٗغبُت، ٍو

ت ومضي  زانت،ٖلى خحن جخجؿض ؤَمُت الجاهب اإلاجخمعي في ٢ضعجه ٖلى ازخُاع صخت اإلاٗلىماث الىٍٓغ

٣ي في ؾبُل  جد٤ُ٣ الضعاؾت ألَضاٞها في ؾبُل الىنى٫ الي بغهامج قامل ًم٨ً حٗمُمه ٖلى اإلاؿخىي الامبًر

. اجساط اإلاضعؾت ٦إصاة ٞاٖلت في جد٤ُ٣ ٖملُت الًبِ الاظخماعي

: مٟاَُم الضعاؾت

الضوع : ؤوال

الضوع َى اإلاخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر الش٣اُٞت التي حٗٝغ الخ٣ى١ والىاظباث " ٌٗٝغ ٦ما٫ ؾُٗض نالر 

اإلالؼمت اإلاخٗل٣ت باإلا٩اهاث التي ٌكٛلها الٟغص في البىاء الاظخماعي ٖىض حٗامله م٘ ألاٞغاص في الجماٖاث 

 (1)" اإلاخىىٖت

ؤن الضوع َى همِ الاججاَاث والاٞٗا٫ التي ٣ًىم بها الٟغص في اإلاىا٠٢ " ٦ما ٌٗٝغ ٖلي الخىاث 

 (2)" الاظخماُٖت اإلاسخلٟت

: زاهُا التربُت

ؤن هيص ئ الٟغص لُهبذ ٢ىي البضن،خؿً الخل٤، صخُذ الخ٨ٟحر، " ٌٗٝغ عوؾُه عوبحر التربُت هي 

ها زالض (2)".مدبا لىَىه، مٗتزا ب٣ىمخُه، مضع٧ا واظباجه، مؼوصا باإلاٗلىماث التي ًدخاط بلحها في خُاجه  ٗٞغ َو

بن التربُت هي ظملت ألاٞٗا٫ والازاع التي ًدضثها بةعاصجه ٧اثً بوؿاوي في ٧اثً بوؿاوي ؤزغ ، وفي "ٞغط الجابغي 

الٛالب عاقض في نٛحر ، والتي جخجه هدى ٚاًت ٢ىامها ؤن ٨ًىن لضي ال٩اثً الخي الهٛحر اؾخٗضاصاث مىىٖت 

 (2)". م٣ابل الٛاًاث التي ٌٗضلها خحن ًبلٜ َىع هًىظه

ت  : زالشا اإلااؾؿت التربٍى

لؿٟت التربُت ومىاهجها في بلض مً " حٗٝغ بإجها  ت ٞو مجمىٖت ال٣ىاٖض والاؾـ وألاهٓمت التربٍى

ُت واإلاضاعؽ واإلاٗاَض والجامٗاث والىػاعاث  اث الٟٖغ لخ٤ بظل٪ البىاء الخىُٓمي لله٩ُل، اإلاضًٍغ البلضان ٍو

ت ت جمشل بخضي اإلااؾؿاث ألاؾاؾُت في اإلاجخم٘ والتي (3). طاث الٗال٢ت باإلاهمت التربٍى  واإلااؾؿاث التربٍى

ٞىُْٟتها . حك٩ل ؾلُت يابُت، وجخمشل نٟتها الًبُُت في ؤزظَا ب٣ىاٖض و٢ُم مُٗىت اعجًاَا اإلاجخم٘
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ت ب٣ضع ماهي او٩ٗاؽ جىُٓمي إلا٣خًُاث الغؤي  في َظٍ الىاخُت لِؿذ ولُضة ؤ٩ٞاع ٞلؿُٟت ؤو جإمالث هٍٓغ

. الٗام

: عابٗا الًبِ الاظخماعي

ٌٗٝغ الًبِ الاظخماعي بإهه ٖباعة ًٖ الٗملُاث والىؾاثل التي حؿخسضمها الجماٖت لخ٤ًُِ 

ٗٝغ . هُا١ الاهدغاٞاث ًٖ اإلاٗاًحر الاظخماُٖت الًبِ الاظخماعي بإهه ال٣ىة التي حٗالج  (بغصمُحر )َو

 والًبِ الاظخماعي َى الظي ًخًمً ٧اٞت الىؾاثل التي ٌك٩ل بها اإلاجخم٘ ؾلى٥ (4).الاهدغاٝ في اإلاجخم٘ 

٣ا للمٗاًحر والىٓم الؿاثضة في اإلاجخم٘  ىٓمه ٞو كحر مٟهىم الًبِ ؤًًا الي ؤهه ٧ل الٗملُاث (5).الٟغص ٍو َو

ؤهه عص ٞٗل اإلاجخم٘ ٖلي الؿلى٥ الٟغصي اإلاىدٝغ ب٣هض بٖاصة : التي حٗاعى الاججاَاث الاهدغاُٞه ؤي 

الًبِ الاظخماعي بإهه جضزل في الٗملُاث " وبغث باع٫ ، وببرظِـ "  و٢ض ٖٝغ ٧ل مً (6)الخىاػن الاظخماعي 

. الاظخماُٖت ، والتي حكمل الخىا٤ٞ ، الخ٠ُ٨ ، الهغإ ، والاجها٫ الش٣افي

: اإلاىهج

اإلاىهج بظغاء ٌؿخسضم في بلٙى ٚاًت مدضصة، ٦ما ٌٗٝغ بإهه الترجِب الهاثب للٗملُاث ال٣ٗلُت 

٤ الظي ٌؿخسضمه ؤو ٌؿل٨ه الباخض  ى الٍُغ ىت ٖلحها َو التي ه٣ىم بها بهضٝ ال٨ك٠ ًٖ الخ٣ُ٣ت والبَر

للخهى٫ ٖلي ٢ضع ٦بحر مً اإلاٗلىماث التي حؿاٖضٍ في الىنى٫ الي ؤَضاٞه، وجم اؾخسضام اإلاىهج الىنٟي 

. وطل٪ بما ًدىاؾب م٘ ؤَضاٝ الضعاؾت

: الضعاؾاث الؿاب٣ت

صاثما ما ًبضؤ الباخض مً خُض اهخهي الازغون و٦ظل٪ اٖخمضث في الضعاؾت الخالُت ٖلى بٌٗ 

 مما ًخ٤ٟ م٘ ؤَضاٝ الضعاؾت الغاَىت ومً َظٍ 
ً
 ومىهجُا

ً
ا الضعاؾاث الؿاب٣ت لالؾخٟاصة مجها هٍٓغ

. الضعاؾاث

( 1997)صعاؾت زالض ٞغط الجابغي اإلاىؾىمت صوع ماؾؿاث الًبِ في الامً الاظخماعي: ؤوال

وهي مً الضعاؾاث طاث الٗال٢ت اإلاباقغة بمىيٕى الضعاؾت الخالُت ، و٢ض ٢ؿم الباخض َظٍ 

سُت ًٖ وكىء خ٣ل الًبِ  اع الىٓغي للضعاؾت ، قمل إلادت جاٍع الضعاؾت الي بابحن ألاو٫ قمل الَا

ٟا ومٟهىما ، و٦ظل٪  الاظخماعي وجُىعٍ ، وهًم ؤًًا الٟهل ألاو٫ الظي اَخم بالًبِ الاظخماعي حٍٗغ

اث مبخ٨غة في  اث ٢ضًمت ، وهٍٓغ ت التي ٞؿغث مىيٕى الًبِ الاظخماعي و٢ؿمها الي هٍٓغ اإلاىُل٣اث الىٍٓغ

اث مٗانغة   ؤما الباب الشاوي ٞخىاو٫ مىايُ٘ ٖضًضة ؤَمها الُاث الًبِ (3).الٗهغ الخضًض ، وهٍٓغ

الاظخماعي وصوعَا في جد٤ُ٣ الامً الاظخماعي ، زم جىاو٫ الاؾغة وصوعَا في الامً الاظخماعي ٦إخض اإلااؾؿاث 
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 وؤ٦ض ؤًًا ٖلي صوع اإلااؾؿت ال٣اهىهُت في الامً الاظخماعي و٦ظل٪ اإلااؾؿت الضًيُت ، و٦ظل٪ (3).اإلاهمت

ٟا٫ جيكئت ؾلُمت   ت في الامً الاظخماعي ، الظي لخهه في جيكئت ألَا جىاو٫ صوع التربُت واإلااؾؿت التربٍى

وحٗلُم الخالمُظ ٢ىاٖض اإلاجخم٘ ومٗاًحٍر ، ونُاٚت شخهُت الُالب َب٣ا لصخهُت مجخمٗت بىظهها 

.  اإلاكٝغ

، والضٞإ ًٖ  وحٗلُمهم ؤؾـ الضًً والاَخمام باإلاشل وال٣ُم ؤلاًجابُت للمجخم٘، ٣٦ُم الهض١ والكٝغ

ا، وجىيُذ مٗني الخ٣ى١ والىاظباث وؤَمُت الؿلُت  حَر الىًَ، والخٗاون وؤلازالم في الٗمل ٚو

ُب الُالب في الٗلم، وحصجُٗه ٖلي الجض والضوام وجدهحن شخهِخه يض الاهدغاٞاث  وال٣اهىن، وجٚغ

 (3)ويض الٛؼو الش٣افي ال٣اصم مً الضو٫ ألازغي الؾُما الضو٫ اإلاٗاصًت 

وفي جهاًت بدشه ؤ٦ض ٖلى يغوعة اجساص بٌٗ الخُىاث التي مً قإجها ؤن حؿاٖض اإلاضعؾت في مهامها 

: الؿاب٣ت الظ٦غ ومجها

ت مً  حر ألابيُت اإلاىاؾبت ومؿخلؼماث الخٗلُم الًغوٍع ت والخٗلُمُت بخٞى صٖم اإلااؾؿاث التربٍى

صٖم الخالت اإلاٗاقُت لؤلؾخاط طل٪ الن الخٗلُم والٗلم َى في . ؤظهؼة وؾاثل بًًاح ومسخبراث وم٨خباث

ً ؤو ٢بى٫ وؤهىإ الخضلل ألازغي  ٦غامت ألاؾخاط وؤن يُإ ٦غامت الاؾخاص هدُجت للٗىػ والا٢تراى مً الازٍغ

واوٗضام َا٢خه البضهُت وال٣ٗلُت بؿبب عصاءة ما ًدىاوله مً ٚضاء و٢لخه بؿبب جضَىع خالخه المخُت 

 (7). وجضَىع مٓهٍغ الصخص ي ٌٗني طل٪ يُإ الٗلم والخٗلُم ويُإ التربُت

ص ي اإلاىؾىمت م٣ضمت في الًبِ الاظخماعي: زاهُا (: 2005)صعاؾت ٚني هانغ ال٣َغ

َظٍ الضعاؾت حٗض ؤًًا مً الضعاؾاث الؿاب٣ت طاث الٗال٢ت اإلاباقغة بمىيٕى صعاؾدىا خُض ٢ؿم 

الباخض صعاؾخه الي زمؿت ٞهى٫ ؤؾاؾُت جىاو٫ الٟهل ألاو٫ مىيٕى الًبِ الاظخماعي، اليكإة 

اع الاظخماعي ت للًبِ الاظخماعي . واإلاٟهىم الٗلمي ؤلَا ؤما الٟهل الشاوي ٞخىاو٫ ُٞه اإلاىُل٣اث الىٍٓغ

اث مٗانغة، ؤما الٟهل الشالض  اث خضًشت وهٍٓغ اث ٢ضًمت وهٍٓغ و٢ؿمذ الي زالزت ؤ٢ؿام ؤؾاؾُت هٍٓغ

ملُاجه ، وجىاو٫ الٟهل الغاب٘ صوع اإلااؾؿاث  ُت وعؾمُت ٖو ًٞم الُاث الًبِ الاظخماعي وهي الُاث ٖٞغ

ت والؿُاؾُت  ت واإلااؾؿت التربٍى هم ٧ل مً اإلااؾؿت الاؾٍغ الاظخماُٖت في جد٤ُ٣ الًبِ الاظخماعي ٞو

: والضًيُت وال٣اهىهُت وجىاو٫ الٟهل الخامـ وألازحر بٌٗ الٗىامل اإلاازغة في الًبِ الاظخماعي وهي 

غاٝ الُب٣ُت والاظخماُٖت والٗؼ٫ الاظخماعي  ال٣ُاصة والاًضًىلىجي والضٖاًت والغاي الٗام والٗاصاث وألٖا

.  والاهدغاٝ الؿلى٧ي
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ال٢تها بالًبِ الاظخماعي، ٣ٞض اؾخٗغى الباخض ؤصاء بٌٗ ٖلماء  ت ٖو ؤما ُٞما ًسو اإلااؾؿت التربٍى

دـ، وجىاو٫ صوع الضًً  الاظخمإ خى٫ التربُت وماَُتها ومجهم صوع ٦إًم، وما٦ـ ُٞبر،ومجهاي،َغؾ٨ٞى

ؤلاؾالمي في وكغ الخٗلُم والتربُت لِـ ٣ِٞ في البالص الٗغبُت بل ختى في البالص الٛغبُت واهخهي الباخض الي 

م٨ً بظمالها ُٞما ًلي ت في الًبِ الاظخماعي ٍو : وي٘ ؤَم الىْاث٠ التي جاصحها اإلااؾؿت التربٍى

ىبت . 1 . جىنُل اإلاٗاٝع واإلاهاعاث الي ألاشخام، وفي جضُٖم الاججاَاث وال٣ُم اإلاٚغ

غؽ ال٣ُم ؤلاًجابُت وجغؾُسها في هٟىؽ  . 2 جىُٓم الؿلى٥ بخل٣حن الٟغص جى٢ٗاث اإلاجخم٘ الؿلى٦ُت ٚو

. ؤٞغاصٍ

بهم ٖلى الٗباصاث الضًيُت . 3 . حٗلُم الاٞغاص ؤؾـ الضًً وجضٍع

ت للٟغص وجدهُجها مً الاهدغاٞاث وؤهىإ الؿلى٥ اإلاىدٝغ وم٣اومخه  . 4 الٗمل ٖلى بىاء الصخهُت ال٣ٍى

ب الصخهُت . الاؾخالب الخًاعي وحٍٛغ

اإلاكاع٦ت في بٖضاص همىطط ظضًض لئلوؿان ٢اصع ٖلي جدمل اإلاؿاولُاث التي ٞغيتها ٖلُه ؤؾالُب الخىُٓم  . 5

. الاظخماعي الجضًضة والخ٨ىىلىظُا اإلاخٛحرة واإلاهاعاث اإلاخجضصة

ت واإلاىهجُت إلاىيٕى الضعاؾت ؾىٝ ٌكٕغ الباخض في مداوع  وبٗض ٖغى الخىظهاث والضعاؾاث الىٍٓغ

: صعاؾتهٗلى الىدى الخالي

: مٗني التربُت ومضلىلها الؿ٨ُىلىجي: ؤوال

التربُت هي ظمُ٘ الٗملُاث التي حؿخمغ بىاؾُتها جىمُت ٢ضعاث الٟغص واججاَاجه وؤق٩ا٫ ؾلى٦ه 

ٌكحر الي ؤجها ج٠ُ٨ :  واإلاٗني الاظخماعي للتربُت (8).وال٣ُم ؤلاًجابُت التي ًا٦ض اإلاجخم٘ الظي ًيخمي بلُه الٟغص

اث الاظخماُٖت للتربُت لخل٤ ال٨ما٫ ؤلاوؿاوي والاظخماعي والخدلي  الٟغص م٘ البِئت والخإ٦ض ٖلي الًغوٍع

 ٦ظل٪ ٞهي ٖملُت اظخماُٖت ج٨مل ظمُ٘ ؤؾالُب وؤق٩ا٫ (8)بالًٟاثل لتربُت الٟغص صًيُا وؤزال٢ُا وز٣اُٞا 

حر الغؾمُت ، ٦ما ؤن التربُت بمٗىاَا الٗام  هي الٗملُت التي ج٨ؿب الٟغص مً " بٖضاص الٟغص الغؾمُت ٚو

ىمي ٖلي ؤؾاؾها الاججاَاث واإلاهاعاث  ت ، ٍو  ؤما مضلى٫ التربُت ُٞىو ٖلي ؤن للٟغص (9)" زاللها اإلاٗٞغ

٣لُا ، ختي ًهبذ خؿاؾا باليؿبت الزخُاعاجه الٟغصًت  ٟترى ب٣ًاْها وجىمُتها زل٣ُا ٖو ٢ضعاث ٧امىه ٍو

والاظخماُٖت ، ٢اصعا ٖلي الٗمل واليكاٍ بم٣خط ي ما ًسخاٍع مجها ، ٦ما حٗني في مضلىلها جم٨حن الٟغص مً 

به وحك٨ُل ٢ضعاجه ، وجىمُت طو٢ه والاعج٣اء به  ٤ الخٗلُم اإلاىٓم ، وجضٍع الاؾخجابت لضوعٍ الاظخماعي ، ًٖ ٍَغ

ظٍ الٛاًاث هي ؤو٫ ماجداو٫ التربُت جد٣ُ٣ها ؤن التربُت ماهي بال جىمُت قاملت :  وبظل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ (9).، َو

ت والا٢خهاصًت ، والخىمُت هي باب الخًاعة والخ٨ىىلىظُت الٗلمُت لئلوؿان ، وهي  ب٩ل ؤبٗاصَا البكٍغ



الجــــــامــــــعـــــــــة مجــــــــلـــــــة  

194 
 (2016)ؾبخمبر                                  خاصي ٖكغ                                                                            الٗضص ا٫

٠ الاٞغاص بم٣ىماث بِئتهم الُبُُٗت والاظخماُٖت التي ٌٗخمضون ٖلحها في خُاتهم - التربُت-حؿعي الي حٍٗغ

 (10).وعٞاَُتهم بل جخسُي الي ؤبٗض مً طل٪ في جىمُت بِئاتهم ومجخمٗاتهم 

: ؤَضاٝ التربُت: زاهُا

 ٣ًىم ٖلي هٓغة واضخت في هُا١ ما ًم٨ً مً 
ً
 مىٓما

ً
جخمشل ؤَضاٝ التربُت في ؤن َىا٥ ٖمال

جد٤ُ٣ ْغوٝ وبم٩اهُاث مُٗىت ، ٞخ٨ٟحرها في ؤخضار ٖمل وجى٢ٗاث هخاثج َظا الٗمل مً ْغوٝ 

وبم٩اهُاث، ًهبذ جد٤ُ٣ ٖملىا َى بمشابت َضٝ، خُض اَخم الٗلماء بإَضاٝ التربُت للٟغص واإلاجخم٘ ومً 

اث " َغبغث ؾبيؿغ " بحن َاالء الٗلماء  ً الظاث وبًجاص ٞغم الىنى٫ ٖلي يغوٍع خُض اٖخبر ؤن ج٨ٍى

ً الغابُت والخهى٫ ٖلي  ًاء اإلاجخم٘ حهضٝ الي خٟٔ الظاث وج٨ٍى ضاص التربىي أٖل غي ؤن الٖا الخُاة ٍو

. مخُلباث الخُاة ، ًٞال ًٖ الجهض اإلاخٗل٤ بدىُٓم الٗال٢اث الاظخماُٖت والؿُاؾُت التي جىاؾب اإلاجخم٘

 ٣ٞض ؤزغ ٖلماء التربُت وؤَضاٞها ٖلي الهُئاث الضولُت واإلادلُت، مما ؤصي الي ْهىع هضواث 

ىا٥ ؤَضاٝ ؤزغي للتربُت (8).وماجمغاث إلاىا٢كت التربُت، مً خُض ؤَضاٞها ووؾاثل جد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ  َو

جخمشل في مداولت اإلاجخمٗاث اإلاداٞٓت ٖلي مؿحرتها ونىال الي ؤَضاٞها، ٞهي حٗمل ٖلي ج٠ُُ٨ الاٞغاص ؤو 

بزًاٖهم ؤو جد٤ُ٣ اوسجامهم م٘ ما اعجًذ ٖىه َظٍ اإلاجخمٗاث مً مشل و٢ُم و٢ىاهحن ، و٦ظل٪ 

مداولتهم ججىِب الاٞغاص هخاثج ؤو ؤزاع الانُضام بالىا٢٘ الاظخماعي ؤي مداولت جد٤ُ٣ الاوسجام بحن الظاث 

 (7).الٟغصًت والظاث الاظخماُٖت 

ت : وؾاثل جد٤ُ٣ ألاَضاٝ التربٍى

زل٣ذ َظٍ ألاَضاٝ لخد٣ُ٣ها ٢ىاٖض وبظغاءاث التي ا٦دؿب مً زاللها نٟت الخىُٓم والاهخٓام 

حن : في ٧اٞت اإلاجخمٗاث، وظٗلها يمً بَاع الىٓم الاظخماُٖت ألاؾاؾُت وجخد٤٣ َظٍ الىؾاثل ٖلىمؿخٍى

ت  . مؿخىي اإلاجخم٘                                 ب. ؤ مؿخىي اإلااؾؿت التربٍى

ت ٖلى مؿخىي اإلاجخم٘ الي همُحن ؤؾاؾُحن َما : وجى٣ؿم الىؾاثل التي جد٤٣ ألاَضاٝ التربٍى

ت . 1 : الىؾاثل ٚحر الغؾمُت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ التربٍى

حك٩ل الاؾغة ؤَم اإلااؾؿاث ٚحر الغؾمُت في مدُِ اإلاجخم٘ ٞلِـ لهظٍ اإلااؾؿاث ؤي ؤَضاٝ 

ت مدضوصة، ولِـ لها وؾاثل مسُُت لخد٤ُ٣ جل٪ ألاَضاٝ، ٞضوعَا ٖملُت جل٣حن ألابىاء وجغبُتهم  جغبٍى

لى  وجىظحههم، وبعقاصَم المخُذ الٟٗا٫ في اإلاجخم٘، خُض بن َظٍ الٗملُت التي ج٣ىم الاؾغة ال ج٣خهٖغ

 (11).ؤَمُت اإلااؾؿاث الاظخماُٖت

ت . 2 : الىؾاثل الغؾمُت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ التربٍى
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_ مضاعؽ )بن الىؾاثل التي جد٤٣ الىُا١ الغؾمي للتربُت ٦ما في هُا١ اإلااؾؿاث الخٗلُمُت 

ظٍ اإلااؾؿت لها ؤَضاٝ هابٗت مً اخخُاظاث  (ظامٗاث_ ٧لُاث  ؾىاء ٧اهذ اإلااؾؿت خ٨ىمُت ؤو ؤَلُت َو

ومخُلباث اإلاجخم٘، بدُض ج٣ىم اإلااؾؿت بىي٘ بغامجها وجدضًض الىؾاثل الالػمت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ 

ت  (8). التربٍى

. ؤَمُت الىٓام التربىي وؤَضاٞه: زالشا

جإحي ؤَمُت الىٓام التربىي مً زال٫ الهضٝ الظي ًيكضٍ والىْاث٠ التي ٣ًىم بها في اإلاجخم٘ 

ت اإلاجخم٘  ٞهىال٪ عؤي ٌكحر الي ؤن َضٝ التربُت ًجب ؤن ٨ًىن واخضا في ٧ل اإلاجخمٗاث خُض بن اؾخمغاٍع

م٨ً  وهمٍى مؿإلخان حٗخمضان ٖلىالخٗلُم، والىٓام التربىي ًجب ؤن ٣ًىم بخل٪ اإلاهمت في ٧ل مجخم٘، ٍو

ىه الاظخماعي، ٞهى بمشابت م٩ُاهحزم  ٣ت بهجاػ ألاَضاٝ خؿب َبُٗت اإلاجخم٘ وج٨ٍى الازخالٝ ٣ِٞ في ٍَغ

اظخماعي مهم ل٩ي ًىمي ألاشخام الظًً ًسًٗىن له بٌٗ اإلاهاعاث والاججاَاث التي جخالءم اخخُاظاث 

وجؼصاص ؤَمُت التربُت والىٓام الاظخماعي م٘ ج٣ضم اإلاجخم٘ . اإلاجخم٘ بما ًخ٤ٟ م٘ ؤَضاٞه وؤًضًىلىظُخه

٤ الخهيُ٘ والخدضًض والخ٣ُٗض ؤنبدذ الىٓم الخٗلُمُت ؤ٦ثر ح٣ُٗضا  واػصَاٍع ، ٩ٞلما ؾاع اإلاجخم٘ في ٍَغ

ا بحن مُالب الا٢خهاص بىنٟه  هبذ الىٓام الخٗلُمي مُاب٣ا يغوٍع وزباجا وؤقض اجهاال بب٣ُت اإلاجخم٘ ٍو

ت اإلاُلىبت إلهجاػ َظٍ اإلاخُلباث ، ولظل٪ ًلٗب الىٓام  خل٣ت اجها٫ بحن خاظاث الٗمل وال٣ىي البكٍغ

بُٗت ال٣ُم التي ًغاص جىظحهها ، وبهظا ٞةهه ٌؿاَم في الخ٩امل الاظخماعي  التربىي صوعا َاما في جدضًض حجم َو

اث٠ ٧ل ًٖى ٤ ٖملُت الخيكئت صازل وؿ٤ ٢ُمي مكتر٥ جخدضص ُٞه ْو  (12).ًٖ ٍَغ

ل٣ض ؤ٦دؿب الىٓام التربىي ؤَمُت ويغوعة َامت في خُاة اإلاجخم٘ اإلاٗانغ ، وطل٪ إلاا ًلٗبه مً 

صوع باعػ في خُاة الاٞغاص واإلاجخمٗاث ٖلي الؿىاء ، ٞاإلوؿان مً خُض ٦ىهه ٧اثىا له ٖال٢ت باإلادُِ 

الاظخماعي ًخٗلم الٗضًض مً ال٣ُم واإلاهاعاث وال٣ضعاث التي مً زاللها ٌؿخُُ٘ ؤن ًاصي صوعٍ في وا٢ٗه 

الاظخماعي ، واإلاجخم٘ ب٩ل ما ُٞه مً جىا٢ًاث وجباًىاث اظخماُٖت وؾُاؾُت وا٢خهاصًت الؾخسضام الىٓام 

الخٗلُمي في جد٤ُ٣ وخضجه واوسجامه، ؾىاء ٧ان اإلاجخم٘ في طل٪ ٌٗبر ًٖ ٚاًاث ؤٞغاصٍ و٢ىاٍ الاظخماُٖت 

ؤو ٌٗبر ًٖ ؤ٢لُت جمخل٪ الثروة والؿلُت وجضبحر قاون اإلاجخم٘،٦ما ًم٨ً بهىعة ؤؾاؾُت جدضًض ؤَضاٝ 

م٨ً جىيُدها ُٞما ًلي  : الىٓام التربىي ٖلي ؤؾاؽ ظاهب ٞغصي وظاهب اظخماعي وظاهب ز٣افي ٍو

 

: ؤَضاٝ جخٗل٤ بالجاهب الٟغصي . 1
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 ًٖ جىمُت الصخهُت 
ً
 لضٖم ج٩امل الصخهُت ًٞال

ً
 وظؿمُا

ً
ٌكمل الجاهب الٟغصي همى الٟغص ٣ٖلُا

م٨ً جد٣ُ٣ها في ألاَضاٝ الاجُت : الاظخماُٖت ٍو

. صٖم ج٩امل الصخهُت . 3.جىمُت الصخهُت الاظخماُٖت . 2جد٤ُ٣ الظاث . 1

وحكحر َظٍ ألاَضاٝ اإلاخٗل٣ت بخد٤ُ٣ الظاث ؤي جىمُت ال٣ٗل والاَخماماث ال٣ٗلُت ٧ال٣ضعاث اإلاخٗل٣ت 

وحكحر . بالٗملُاث الخؿابُت، وال٣غاءة، والٗاصاث المخُدت بالتروٍذ ًٖ الىٟـ والاَخماماث الجمالُت

ألاَضاٝ اإلاخٗل٣ت ب٩لمت الصخهُت الي ا٦دؿاب الخبراث والاججاَاث ؤلاًجابُت وجىمُت عوح الاهًباٍ لضي 

 (8).الصخو

ؤما باليؿبت لضٖم ج٩امل الصخهُت ِٞكمل َظا الجاهب ب٦ؿابها اإلاهاعاث اإلاخٗل٣ت بكٛل الضوع الىُْٟي 

واؾدشاعة َظٍ ألاَضاٝ الٗامت وجمشُلها للمٗاًحر وال٣ُم الش٣اُٞت  

: ؤَضاٝ جخٗل٤ بالجاهب الاظخماعي . 2

حُٛي َظٍ ألاَضاٝ الىٓم الاظخماُٖت واإلاجخم٘ وجخمشل َظٍ ألاَضاٝ في الخىمُت الاظخماُٖت 

ضاص للٗمل وجىلي اإلاهً اإلاسخلٟت  ت والترابِ الاؾغي وجخمشل في الٖا والٗال٢اث الاظخماُٖت، مً اخترام البكٍغ

في ألاهٓمت اإلاسخلٟت، وبٖضاص الٟغص لُهبذ ًٖىا مىخجا في اإلاجخم٘ لخ٣ى٢ه وواظباجه، ومخٟهما للمٗاًحر 

وال٣ُم الش٣اُٞت ومىخمُا إلاجخمٗه وبقبإ خاظاث الىٓم اإلاسخلٟت، وصٖم ٖىامل الًبِ والخ٩امل صازل 

 (13).اإلاجخم٘

:- التربُت مً مىٓىع ٖلماء الاظخمإ:عابٗا

ت education (التربُت)الق٪ ؤن  بخضي ألاوكُت ألاؾاؾُت في اإلاجخمٗاث ، بط حٗخمض ٖلي اؾخمغاٍع

٠ ٖالم الاظخمإ الٟغوس ي  ت اإلاخٗا٢بت ، لظا ظاء حٍٗغ ت وجىا٢لها بحن ألاظُا٫ البكٍغ  (صوع ٧اًم)الخبرة البكٍغ

لم الاظخمإ)للتربُت في مالٟه  ا ٖلي ألاظُا٫ ؾىاء  ( م 1922 )ٖام  (التربُت ٖو بما ًا٦ض ٞٗالُتها وجإزحَر

الخإزحر الظي جماعؾه ألاظُا٫ ألا٦بر ؾىا  )باإلٖضاص ؤو بترؾُش مىعوزاث اإلاجخم٘ ، خُض ٌكحر الي ؤن التربُت هي 

٣ُت وال٣ٗلُت في الُٟل  ل بٗض للخُاة ، وؤجها حؿتهضٝ ب٣ًاّ ال٣ضعاث الٟحًز ٖلي جل٪ ألاظُا٫ التي لم جَا

 (13)(وجىمُتها في يىء مخُلباث اإلاجخم٘ والبِئت الاظخماُٖت التي ٌِٗل ٞحها 

وبهظا اإلاٟهىم الاظخماعي للتربُت ٞهي ال جىدهغ ٣ِٞ في اإلاضعؾت ؤو الاؾغة م٘ ؤجهما اإلااؾؿخان 

الاظخماُٖخان الغؾمُخان اإلاؿاولخان بهىعة مباقغة ًٖ الخإزحر في ؾلى٥ الىاقئحن والكباب والكُىر، 

ت ألازغي مشل ؤما٦ً الٗباصة  عظاال ووؿاء، ؤوالصا وبىاث بل بن التربُت جمخض الي اإلااؾؿاث الاظخماُٖت والتربٍى

ت، باإلياٞت الي اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت واإلاىٓماث الاظخماُٖت اإلادلُت  وؤما٦ً الٗمل، واإلااؾؿاث التربٍى
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 حٗمل social process (ٖملُت اظخماُٖت  )ٞالتربُت بطن هي . والضولُت واإلااؾؿاث الؿُاؾُت ب٩اٞت ؤهىاٖها

ٖلي ج٠ُ٨ ؾلى٥ الاٞغاص ومىا٢ٟهم لدؿاًغ ال٣ىالب والاهماٍ الش٣اُٞت والًىابِ الاظخماُٖت التي اعجًتها 

ا١ الاظخماعي ،  (صوع ٧اًم  ) وفي الى٢ذ الظي هجض ُٞه (14)الجماٖت  ًغي التربُت ؤصاة اإلاجخم٘ في جد٤ُ٣ الٞى

وطل٪ مً زال٫ الخيكئت الاظخماُٖت لؤلَٟا٫ ٖلي السجاًا والكماثل الصخهُت وؤهماٍ الؿلى٥ اإلا٣بىلت 

ًغي ؤن التربُت هي ؤصاة مً ؤصواث الؿُُغة  (ما٦ـ ُٞبر  )مً الجماٖت التي ًىدؿبىن بلحها ، هجض ؤن 

الاظخماُٖت التي ًمل٨ها اإلاجخم٘ جىظض في ؤظهؼة ؤي مجخم٘ ، والازخالٝ بحن التربُت وبحن َظٍ ألاصواث َى ؤن 

ىب ٞحها اظخماُٖا  )الٓىاَغ الؿلى٦ُت  (ل٨بذ  )التربُت حؿخٗمل  ومى٘ و٢ىٖها ، ٖلما بإن ؤظهؼة  (ٚحر اإلاٚغ

ه  (٧اع٫ ما جهاًم  ) ؤما (15).جل٪ الٓىاَغ بٗض اؾخٟدالها (٢م٘  )ال٣ؿغ ألازغي جخىلي  ما اقتَر  )ٞهى ال ٌكتَر

مً يغوعة اؾخسضام التربُت لخد٤ُ٣ الاجٟا١ الاظخماعي ، بط ؤن طل٪ ٢ض ٨ًىن وعاء مخىاو٫  (صوع ٧اًم 

ت ب٣ضع ما ًم٨ً ؤن ج٨ىن زاعط  التربُت ، ٦ما ؤن ٖىامله ومؿبباجه ال ج٣٘ بالًغوعة يمً الٗملُت التربٍى

. َظٍ الٗملُت 

ؤن ج٨ىن التربُت ؤصاة للهُمىت صازل اإلاجخم٘ وبهما ٠٣ً ٖىض خضوص ظٗلها  (ماجهاًم)٦ظل٪ ٌؿدبٗض 

ؤصاة لخجىِب الٟغص هخاثج الاعجًاء بالىي٘ الاظخماعي ال٣اثم والظي ٢ض ًظَب الٟغص ضخُت انُضامه ٚحر 

اإلاخ٩افئ به، ولظل٪ ٞةن التربُت حؿعي ؤو ًيبغي ؤن حؿعي الي مؿاٖضة الٟغص ٖلى ا٦دكاٝ الؿبل اإلاالثمت 

. م٘ طل٪ الىي٘ ال٣اثم يمىا (لالوسجام)

ض  ؤن ٣ًى٫ بةم٩اهُت الخٗاٌل بحن طاث الٟغص وطاث الجماٖت مً زال٫ تهُئت الٟغص،  (ماجهاًم  )ًٍغ

ا ؤو جل٣اثُا   باإلياٞت الي (15)لٟهم ما َى ؾاثض في ظماٖخه واخترامه مً ٚحر وظىب الالتزام به التزاما ٢هٍغ

 (صمج ز٣افي  )خُض ًٟهم التربُت ٖلي ؤجها  (َحرؾ٨ىٞدـ  )آلاعاء الشالزت الؿاب٣ت خى٫ التربُت َىا٥ عاي 

ؿخُُ٘ بها  )والظي ٌٗني به  ابخضاء ؤو _ ظىاهب ٖملُت الخٗلُم التي جمحز الاوؿان مً اإلاسلى٢اث ألازغي ، َو

في ز٣اٞخه ، جل٪ الجىاهب ًم٨ً ؤن حؿمي بالضمج " ال٨ٟاًت الاظخماُٖت " ؤن ٨ًدؿب _ ٖبر خُاجه ٧لها 

غ ٖملُت ج٠ُُ٨ واُٖت ؤو ٚحر واُٖت جماعؽ يمً خضوص مٗتٝر بها مً  ى مً خُض الجَى الش٣افي َو

٣ا إلاا ًغاٍ (15) .(مجمىٖت ج٣الُض  ٞةن ٖملُت الضمج الش٣افي ٖملُت م٣ٗضة ومؿخمغة  (َحر ؾ٨ىٞدـ  ) ٞو

مضي الخُاة ول٨جها جسخل٠ م٘ ازخالٝ مغاخل صوعاث الخُاة ، ٞهي ج٣٘ بك٩ل اٖخباَي ومٟغوى ٢ؿغا في 

 ٌ بك٩ل وإ _ الُٟىلت ، ٚحر ؤهه م٘ همى الاوؿان وهضجه وبلىٚه الغقض ٞةهه ًبضا بخٗلم ٠ُ٦ ٣ًبل ؤو ًٞغ

ىُىي عؤي . ٢ُم ظماٖخه وهٓام ؤًٞلُاجه _  َظا ٖلى الدؿلُم يمىا بإن ٧ل ولُض ظضًض  (َحرؾ٨ىٞدـ)ٍو

ا، والتي ًجب ؤن ًدىعَا ؤو ؤن ٌؿُُغ ٖلحها لخُاب٤  ًمخل٪ مجمىٖت مً الُاث الؿلى٥ اإلاىعوزت ًٍٖى

٣ت مجخمٗت في الِٗل ٖلى ؤهىا ًجب ؤن همحز بحن مٟهىم الضمج الش٣افي ومٟهىم  بط  (الخُبُٗاالظخماعي)ٍَغ

ألاو٫ ؤوؾ٘ مضي مً الشاوي، ٦ما ؤن الضمج الش٣افي ال ٌٗني الخ٠ُُ٨ لُغ١ الِٗل في الخجغبت الاظخماُٖت 
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ً صازل  م مً ؤن َظٍ الخجغبت جخجضص مً زال٫ الخٗبحر ٖجها ولِـ مجغص الاجداص م٘ ؤٞغاص ؤزٍغ ٖلى الٚغ

 (15).الجماٖت

مً خُض بن  (الاؾخٗاعةالش٣اُٞت)و٦ظل٪ ًجب ؤن همحز بحن مٟهىم الضمج الاظخماعي ومٟهىم 

اإلاٟهىم الشاوي ًغمؼ الي ا٦دؿاب ز٣اٞت هي لِؿذ في ألانل ز٣اٞت اإلاجخم٘ الظي ولض ُٞه الاوؿان وج٠ُ٨ له، 

وؤزحرا وكحر الي عؤي الىٟؿاهُحن الاظخماُٖحن . مً مجخم٘ ؤزغ (سجاًاز٣اُٞت)بل َى ٌٗني اؾخٗاعة مجخم٘ ما 

لماء الىٟـ اإلاٗىُحن بىمى الُٟل ، الظًً ًغون في التربُت ٖملُت جُبُ٘ اظخماعي ، جغمؼ الي جل٪ الٗملُت  ٖو

٤ ا٦دؿاب الؿلى٥ الاظخماعي الظي جغض ي ٖىه  التي بىاؾُتها ًخٗلم الٟغص ٠ُ٦ ًخ٠ُ٨ الي ظماٖت ًٖ ٍَغ

غ ٖملُت حٗلم  م (15)جل٪ الجماٖت ، ٞهاالء ًغون ؤن ٖملُت الخُبُ٘ الاظخماعي هي مً خُض الجَى لي الٚغ  ٖو

مما بحن آلاعاء الؿالٟت الظ٦غ مً مٓاَغ الازخالٝ في الىٓغ الي التربُت ، ٞةن بٌٗ ه٣اٍ الالخ٣اء ججم٘ 

ت ٖلي حُٗحن مؿحرة ؤظُالها ال٣اصمت  بُجهما والتي ؤَمها َى طل٪ الخغم الكضًض ٖىض الجماٖت البكٍغ

الىظهت التي اعجًذ والتزمذ والخإ٦ض مً جل٪ اإلاؿحرة ، وؾىاء ٧اهذ اإلاجخمٗاث مخُىعة ؤو مخسلٟت ، صًيُت 

غ َى جسلُض طاتها  ؤم ٖلماهُت ، زىعٍت ؤم ٚحر زىعٍت ، ٞةجها ججاَض مً ؤظل ش يء واخض مً خُض الجَى

تها ومً ه٣اٍ الالخ٣اء بحن آلاعاء الؿاب٣ت ؤًًا َى خغم الجماٖت ٖلى ججىِب ؤٞغاصَا الجضص .واؾخمغاٍع

ا ؤو  هخاثج الاعجٓاء اإلاضمغ باألويإ الاظخماُٖت ال٣اثمت، ؾىاء ٧ان اإلاجخم٘ ٌؿخٗمل التربُت اؾخٗماال ٢هٍغ

جى٣ُُٞا ؤو اوسجامُا، ؾىاء ٧اهذ الٛاًت الٗلُا مً التربُت هي الضمج الش٣افي ؤم الخُبُ٘ الاظخماعي ٞةن ٧ل 

 (16).َظٍ الغواٞض جهب في جهغ الخماًت للٟغص الجضًض

ت : " زامؿا " البِئاث التربٍى

و  (الجامٗت/ اإلاضعؾت / الاؾغة )بن ٖملُت التربُت جغجبِ بالٗضًض مً اإلااؾؿاث الاظخماُٖت مشل 

التي جماعؽ صوعَا التربىي في ؾبُل جد٤ُ٣ الًبِ الاظخماعي، ولٗل الاؾغة واإلاضعؾت جلٗبان الضوع الٟاٖل 

الجهما اإلااؾؿخان اللخان ًخٗلم الُٟل بضازلهما مباصت الخيكئت الاظخماُٖت التي حؿخمغ مٗه َُلت خُاجه 

ُما ًلي وٗغى لهاجحن اإلااؾؿخحن . ٞو

ت : الاؾغة ومهامها التربٍى

حٗخبر الاؾغة الىٖاء الش٣افي ألاو٫ في خُاة الٟغص في ٖملُت التربُت بما ًخٗل٤ بجاهب ؤهماٍ وؤؾالُب 

ت في ؤجها ؤخضي الىىاة التي جى٣ل  ُٟتها التربٍى ال٢ت ألابىاء باآلباء واإلاؿاولُت الاظخماُٖت، وجخمشل ْو ٖو

الش٣اٞت ألبىائها ٖاصاث وج٣الُض ومٗاًحر مجخمٗت، ؤًًا ؤخضي الىىاة التي ج٣ىم بازخُاع ٧ل ما جغاٍ َاما 

خُا٫ ؤبىائها هدى البِئت التي ٌِٗكىن ٞحها، ٞهي ال٣ىي الاظخماُٖت في الخىظه التربىي ألبىائها واإلاغ٦ؼ 

:  بط حٗٝغ الاؾغة بإجها(16).الاظخماعي والظي ًىمي ٞحها الابً شخهِخه ؤلاوؿاهُت
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ؤو٫ وؤَم الىٓم في خُاة الاوؿان لخد٤ُ٣ مُالب همٍى وجخمشل ؤًًا الجماٖت الاولي وألا٦ثر جإزحرا في الٟغص 

ا له  وزانت ٖىض مغخلخه الاولي وهي الىمى بال٣ضع اإلاخى٢٘ لها في هُا١ البِئت الاظخماُٖت الىٟؿُت التي جىَٞغ

وحٗٝغ ؤًًا بإجها الىخضة الاظخماُٖت الاولي التي ًمخل٪ ٞحها الُٟل اخخ٩ا٧ا مؿخمغا وبجها حٗض (17)ؤؾغجه 

اإلا٩ان ألاو٫ الظي جىمى ُٞه ؤهماٍ الخيكئت الاظخماُٖت، ب٨ىجها شخهُت اظخماُٖت ز٣اُٞت جيخمي الي مجخم٘ 

اث٠ الاؾغة في التربُت في الاحي م٨ً جدضًض ْو : بُٗىه وجضًً الش٣اٞت بظاتها ٍو

ت اججاَاجه  . 1 ج٣ىم الاؾغة باَخمامها بالُٟل في الؿىىاث الاولي زانت ألهه ٚحر ٢اصع ٖلي جٟهم ومٗٞغ

. ومؿئىلُاجه اججاٍ اإلاجخم٘، والتي ٨ًىن لضحها ؤزغ ٖم٤ُ ومؿخمغ ألهه ٢لُل الخبراث ومؿخٗض ل٣بى٫ الخبراث

ً لهم ؤزغ ٦بحر بإزال٢هما وؤعاءَما زانت جغبُت الام ٞهي . 2 ً الاخترام والخ٣ضًغ الن الابٍى ٨ًً الُٟل لؤلبٍى

ال٢اث  خه بٗىامل ٞىُت وز٣اُٞت ٖو ٣لُا ووظضاهُا ختى ًؼصاص مٗٞغ اًت ؤبىائها ظؿمُا ٖو التي ج٣ىم ٖلى ٖع

. الاؾغة بحن ألابىاء صازل الاؾغة مً ٧اٞت الجىاهب

ًخإزغ الُٟل بٗىامل وعازُت ًٖ الىالضًً وزهاثو م٨دؿبت ٚحر وعازُت و٢ض ج٨ىن ٧الُى٫ ولىن الكٗغ  . 3

ت والٗهبُت والىٟؿُت . ٦ما ؤن َىا٥ جإزحر في اؾخٗضاصاجه الٍُٟغ

 (18).لؤلؾغة ؤزغ ٦بحر في ٚغؽ الًٟاثل الضًيُت وألازال٢ُت . 4

: الاؾغة والًبِ والامً الاظخماعي

ل٣ض ؤ٦ضث الىٓم الاظخماُٖت ٧اٞت ومىظ ؤ٢ضم الٗهىع والٟالؾٟت و٧اٞت ألاصًان والضعاؾاث 

اث٠  الاظخماُٖت ٖلى ؤَمُت الاؾغة ومى٢ٗها في اإلاجخم٘، بىنٟها الخلُت ألاؾاؾُت في بىاثه، والتي جاصي ْو

اح الخٛحر التي ٖهٟذ بجىاهبها في البِئت الاظخماُٖت لالؾخ٣غاع  م مً ٍع ال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖجها مُل٣ا ٖلى ٚع

الىٟس ي، وهي الىخضة الا٢خهاصًت والبُئُت الُبُُٗت ليكإة ال٣ُٗضة واإلاضعؾت الاولي لخٗلُم اللٛت ومباصت 

 (19).التربُت والؿلى٥ والخ٣ى١ والىاظباث وهي التي جهٙى الٟغص َب٣ا لصخهُت مجخمٗه

غي  ؤن الاؾغة هي ؤؾاؽ الخُاة الاظخماُٖت والؿُاؾُت وألازال٢ُت ٖىض الٟغص،  (ؤوظِؿخ٨ىهذ)ٍو

٤ ٖملُاث الخيكئت الاظخماُٖت، وؤن  ٟٞي صازل الاؾغة جيكإ الًٟاثل الاظخماُٖت وجمغ الي الاٞغاص ًٖ ٍَغ

ىا بمىظبها  خهٞغ ا ٍو  لظل٪ (20)ج٨دؿب ؤزال٢ها ومشلها مً اإلاجخم٘، زم جى٣لها الي ؤٞغاصَا ل٩ي ٌؿخىٖبَى

ٞاألؾغة جاصي صوعا مهما في جد٤ُ٣ الًبِ الاظخماعي وألامني للمجخم٘، والؿاا٫ الظي وؿإله َىا وهداو٫ 

ت ٠ُ٦ حٗمل الاؾغة ٦ىؾُلت  ؤن هجُب ٖلُه، َى ٠ُ٦ حٗمل الاؾغة ٦ىؾُلت يبِ؟ ل٩ي هخم٨ً مً مٗٞغ

: يبِ ًجب ٖلُىا ؤن هدىاو٫ الجىاهب الاجُت

: الخٗلُم صازل الاؾغة. ؤ

ت والتي حٗض ألاؾاؽ في جد٤ُ٣ الًبِ، ومً زال٫ َظٍ ال٨ٟغة  . 1 ًخٗلم الاٞغاص صازل الاؾغة ٨ٞغة الًٍٗى

. ًخٗلم الاٞغاص مٗني الاهخماء للمجخم٘، وما ًٟغيه ٖلحهم َظا الاهخماء مً التزاماث ومماعؾاث بػاء اإلاجخم٘
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ًخٗلم الاٞغاص صازل الاؾغة ٨ٞغة الخٗاون مً زال٫ الخٗاون الظي ًالخٓه بحن الاب والام والابىاء، في . 2

اًت والخماًت لؤلؾغة ومً زال٫ الٟٗالُاث اإلاكتر٦ت التي جخم صازل الاؾغة ومً َىا ًضع٥ . جد٤ُ٣ الٖغ

. الاٞغاص ٖملُت الخٗاون صازل اإلاجخم٘ الاوؾ٘ والٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاجخم٘

ًخٗلم الاٞغاص صازل الاؾغة عمىػ الًبِ ٧اإلقاعاث التي حٗبر ًٖ الظم واإلاضح والا٢ضام ٖلي ٖمل مٗحن  . 3

ؤو جهٝغ مٗحن ٧اإلقاعاث الخانت بالتهضًض ؤو الاؾدُاء ؤو الاؾخدؿان، والانىاث وال٩لماث التي جدمل 

. بلخ........مٗاوي اللىم ؤو الدصجُ٘ 

ًخٗلم الاٞغاص صازل الاؾغة ؤؾالُب الًبِ ؤلاًجابُت والؿلبُت،ٞاألؾالُب ؤلاًجابُت ًخٗلمىجها خُىما  . 4

ج٨ىن مىا٢ٟهم مخُاب٣ت م٘ ال٣ىاٖض اإلا٣بىلت في الاؾغة، ؤما ألاؾالُب الؿلبُت ُٞالخٓىجها خُىما ج٨ىن 

ىضما ًخٗغيىن الي ال٣ٗاب . مىا٢ٟهم مخُاب٣ت م٘ ال٣ىاٖض والؿلى٦ُاث ٚحر م٣بىلت ٖو

ًخٗلم الاٞغاص صازل الاؾغة اإلاٗخ٣ضاث ؾىاء ٧اهذ صًيُت ؤم ؾُاؾُت، والتي ًامً بها اإلاجخم٘، وبالخالي  . 5

ا ؤو ٢ىاٖضَا   (3)ٖلحهم ؤن ًىهاٖىا ألوامَغ

ت . 2 : اإلاضعؾت ومهامها التربٍى

ت للمضعؾت : الىْاث٠ التربٍى

ت في الىٓام التربىي الٗام للمجخم٘، ٞهي ماؾؿت اظخماُٖت صازل  حٗض اإلاضعؾت ماؾؿت جغبٍى

اإلاجخم٘، لخجٗل ٧ل الىؾاثل والٓغوٝ مىاؾبت، وظضًغة بان ٨ًىن الٟغص ؤو الجماٖت صازل اإلاجخم٘، لضًه 

اخخلذ مغ٦ؼا ممحزا في " اإلاضعؾت" ٢ضعة ٞاٖلت ٖلى مكاع٦خه في اإلاجخم٘ وهٓغا ألَمُت َظٍ اإلااؾؿت ؤي 

ت بهضٝ جدضًض مٗاإلاها البىاثُت والىُُْٟت، ٞهىال٪ جدضًض لهظٍ الىْاث٠ ألاؾاؾُت  مٗٓم ال٨خاباث التربٍى

ا  (مُىظغاٝ)٣ٞا٫ . ٖىض بٌٗ الٗلماء ت للمضعؾت بٌٗ الى٣اٍ التي ؾىٝ هدهَغ ًٖ الىْاث٠ التربٍى

ً .بك٩ل ظماعي ومىظؼ اث٠ الى٣ل الش٣افي للمجخم٘ بٗض جى٣ُتها، ووُْٟت لخم٨حن ج٣ضًم اإلابخ٨ٍغ بإجها ْو

الظًً ًدخاظهم الخٛحر الاظخماعي، لخم٨حن اإلاجخم٘ اإلاٗانغ مً الب٣اء، وجىػَ٘ ؾ٩ان اإلاجخم٘ ٖلى اإلاهً 

ُٟت جخٗل٤ بتزوٍض البىاء الا٢خهاصي بال٣غي اإلاخٗلمت اإلاُلىبت في الٓغوٝ والاخىا٫ الٟىُت  اإلاسخلٟت، ْو

محر)ؤما ٖىض . الؿاثضة ج٣ضم ًٖ ْغوٝ الخ٣ضم الخ٨ىلىجي في اإلاجخم٘،وازخُاع ألاصواع الاظخماُٖت  (ؤٞغجٍغ

ت وجغبُت وعٖاًت الاٞغاص . وجل٣حن مباصت اإلاٗٞغ

بن اإلاضعؾت طاث الضوع اإلاٗخاص في جبؿُِ الترار الش٣افي وزبراث ؤظُا٫ ال٨باع وج٣ضًمها الي 

الهٛحر، بدُض ٣ًضع ٖلىاؾدُٗابها، وحٗلُم ألابىاء ؤهماٍ الؿلى٥ اإلا٣بى٫ الظي جا٦ضٍ ز٣اٞت مجخمٗهم 

ُُٟا في زل٤ اإلاىار الاظخماعي اإلاىاؾب هدى شخهُت  وا٦دؿابهم الاججاَاث المخُدت، وحؿهم اإلاضعؾت ْو

 (8).الٟغص وا٦دؿاب الاججاَاث وحٗلُمه ؤهماٍ الؿلى٥، ومؿاٖضجه ٖلى التهُا للخُاة الٗامت

ت ُٞما ًلي اث٠ اإلاضعؾت ٦ماؾؿت جغبٍى م٨ً ؤن هجمل ْو : َظا ٍو
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ت  . 1 غ ٢ضعاث الخالمُظ وجإَُلهم الؾدُٗاب اإلاٗٞغ ج٣ىم اإلاضعؾت ؤو الىٓام اإلاضعس ي في اإلاجخم٘ الخضًض بخٍُى

الخ٨ىىلىظُت واإلاهاعاث اإلاسخلٟت، خُض جدغم اإلاضاعؽ ألاولُت ٖلى حٗلُم الخالمُظ اإلاهاعاث الخٗلُمُت 

ألاؾاؾُت، مشل ال٣غاءة وال٨خابت والغؾم زانت وؤن الاؾغة في اإلاجخمٗاث الهىاُٖت، لم حٗض ٢اصعة ٖلى 

حر ألاوكُت واإلاىاص الالػمت ؾىاء لخٗلُم الخالمُظ ؤو ال٦دؿابهم اإلاهاعاث اإلاسخلٟت حر َظٍ اإلاهاعاث ؤو جٞى . جٞى

حؿاَم اإلاضعؾت في جيكئت الخالمُظ وبٖضاصَم للمكاع٦ت في الخىُٓماث الاظخماُٖت اإلا٣ٗضة الغؾمُت،  . 2

ا اإلاسخلٟت، مما  ٤ الىؾاثل اإلاسخلٟت للخيكئت بمٟهىمها ومٓاََغ ظا ًخُلب بٖضاص الخالمُظ ًٖ ٍَغ َو

ً الٗال٢اث الاظخماُٖت ً ٖلىا٦دؿاب اإلاٗاٝع لخ٨ٍى . ًجٗلهم ٢اصٍع

ج٣ىم اإلاضاعؽ بٗملُت ه٣ل الش٣اٞت والخٟاّ ٖلحها بحن ؤظُا٫ اإلاجخم٘، خُض هجض ال٣ُم والٗاصاث  . 3

 (21)والخ٣الُض واإلادخىي الش٣افي جخم بىاؾُت اإلاضعؾت، ؾىاء ٧ان طل٪ اإلادخىي ز٣اٞت ماصًت ؤو الماصًت 

ٌؿاَم الىٓام اإلاضعس ي في جىمُت ٢ضعاث الخالمُظ ٖلى ٖملُت الى٣ض ال٣ٗالوي، وتهضٝ َظٍ الٗملُت الي  . 4

بقبإ مضع٧اث الخالمُظ ال٣ٗلُت والاظخماُٖت والش٣اُٞت، ومً زم ٨ًىن ؤخض ؤَضاٝ اإلاضعؾت ٖملُت 

. الخش٠ُ٣ وال٣ضعة ٖلى اإلاىا٢كت الٗلمُت والش٣اُٞت للخالمُظ

خم طل٪  . 5 حؿاٖض اإلاضاعؽ في اإلاغخلت الاولي ٖلى حصخُو الخالمُظ، ٦إٞغاص في اإلاجخم٘ الظي ًيخمىن بلُه، ٍو

٤ الٟغو١ الٟغصًت بحن الخالمُظ وجإزحر اإلاضعؾت اإلاباقغة ٖلحهم في جدُض اإلا٩اهت اإلاؿخ٣بلُت . ًٖ ٍَغ

٨ظا ٞةن الىْاث٠ ألاؾاؾُت للمضعؾت جخدض في يىء ألاَضاٝ الغثِؿُت لها، ٦ماؾؿت ؤو جىُٓم  َو

 (21).اظخماعي، ٣ًىم ٖلى مجمىٖت مً ال٣ىاٖض واإلاهام اإلاغؾىمت له في اإلاجخم٘

: خُض هجض ؤن الىٓام الخٗلُمي ًخضعط في زمـ ه٣اٍ ؤؾاؾُت ٦ما ًلي

. الىُْٟت الؿُاؾُت . 3.جؼوٍض اإلاجخم٘ باإلابضٖحن واإلاجضًً . 2.ه٣ل الش٣اٞت في اإلاجخم٘ . 1

ُٟت الاهخماء الاظخماعي . 5.الىُْٟت الا٢خهاصًت . 4 . ْو

ت اظخماُٖت حؿعي لخدضًض صواٞٗها وؤَضاٞها مً ؤظل  بن اإلاضعؾت ٦خىُٓم ؤو ماؾؿت حٗلُمُت ؤو جغبٍى

. لظل٪ هالخٔ ؤَم اإلاالمذ الغثِؿُت التي جازغ في الخٗلُم للؿلى٥ الؿلُم. ج٣ضًم خُاة صعاؾُت ؾلُمت

جدضًض ٖىهغ اإلا٩اٞأث للؿلى٥ اإلاالثم ز٣اُٞا  . 2.الخمحز الىاضر للؿلى٥ اإلاالثم . 1

. ا٦دؿاب الخض ألا٢ص ى مً الش٣اٞاث الجضًضة. 4جدضًض ٖىهغ ال٣ٗاب للخسلو مً الؿلى٥ الٛحر مالثم . 3

ت لخالمُظ اإلاضاعؽ، واهخ٣الهم الي مغخلتي الُٟىلت  وزال٫ ٖملُت الخيكئت الاظخماُٖت والىٟؿُت والتربٍى

ت والتي جسخل٠ خؿب الىمى  اإلاخإزغة وختى ؾً الغابٗت ٖكغ، ٨ًىهىا ٢ض جم جإَُلهم الي مغخلت الشاهٍى

 (21).الضعاس ي في اإلاغخلت ألاؾاؾُت

: اإلاضعؾت والًبِ الاظخماعي
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ا مً اإلااؾؿاث الاظخماُٖت الهامت، التي تهضٝ  َىا٥ ٖال٢ت وز٣ُت بحن الًبِ الاظخماعي واإلاضعؾت باٖخباَع

الي اإلاداٞٓت ٖلى بىاءاث اليؿ٤ الاظخماعي ٩٦ل، ٞل٣ض اجسظث الخهىعاث الخضًشت في ٖلم اظخمإ التربُت 

مً جٟؿحر الخٛحراث التي ؤصث الي الخهضٕ والاجهُاع هدُجت للخلل الظي خضر في هٓام الًبِ الاظخماعي 

. وماؾؿاجه اإلاسخلٟت ومجها بالُب٘ اإلاضعؾت

بن اإلاضعؾت ٦خىُٓم وبىاء اظخماعي جخإزغ بإوؿا١ الًبِ الاظخماعي ٦ما ٌٗخبر الًبِ مٓهغا ؤؾاؾُا مً 

ا صازل البىاءاث اإلاضعؾُت ًاصي الي جد٤ُ٣ . مٓاَغ البىاء الاظخماعي للمضعؾت ٞخدضًض ألاصواع وبهجاَػ

. وؾاثل الًبِ الاظخماعي

وباإلياٞت الي طل٪ ٌؿعي مىٓىع البىاثُت الىُُْٟت، لضعاؾت الٗال٢ت بحن الًبِ الاظخماعي صازل اإلاضعؾت 

ت للخالمُظ، ومضي جإزحر اإلاضعؾت ٩٦ل بالبِئت  وزاعظها، في يىء جدلُل مهام ؤلاصاعة اإلاضعؾُت والخُاة الاؾٍغ

 (8)الاظخماُٖت التي جىظض في اإلاجخم٘ الخاعجي 

ت  ت الخبرة البكٍغ بن التربُت هي ؤخض ألاوكُت ألاؾاؾُت في ظمُ٘ اإلاجخمٗاث التي حٗخمض ٖلى اؾخمغاٍع

ت اإلاخٗا٢بت . وجىا٢لها بحن ألاظُا٫ البكٍغ

لم الاظخمإ)في مالٟت  (ؤمُلضوع٧اًم)خُض ٢ام الٗالم الٟغوس ي  ٠ التربُت ٖلى 1922ٖام  (التربُت ٖو  بخٍٗغ

ل للخُاة الاظخماُٖت" ؤجها   (13)" الخإزحر الظي جماعؾه ألاظُا٫ ألا٦بر ؾىا ٖلى جل٪ ألاظُا٫ التي لم جَا

لظل٪ هجض ؤن اإلاٟهىم الاظخماعي للتربُت ال ًىدهغ ٣ِٞ في اإلاضعؾت، بل بن التربُت جمخض الي اإلااؾؿاث 

ت ألازغي،مشل ؤما٦ً الٗمل واإلااؾؿاث التروٍجُت، باإلياٞت الي اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت : الاظخماُٖت والتربٍى

. واإلاىٓماث الاظخماُٖت اإلادلُت ؤو الضولُت، واإلااؾؿاث الؿُاؾُت ب٩اٞت ؤهىاٖها

ىا٥ جٟاٖل مخباص٫ ومؿخمغ : ومً َىا ًم٨ً ال٣ى٫  بن الترابِ بحن التربُت واإلاجخم٘ جغابِ ٢ىي ظضا َو

م مما  حَر ت ٖىض ٖضص ٦بحر مً ٖلماء الاظخمإ والتربُت ٚو ظٍ الٗال٢ت ؤصث الي ْهىع اججاَاث ٢ٍى بُجهما، َو

 (14)(ٖلم الاظخمإ التربىي )ؤصي الي ْهىع 

ت في ٢ُامها بضوعَا في ٖملُت الًبِ الاظخماعي ومً َظٍ  اث٠ للماؾؿت التربٍى ٦ما هجض ؤن َىا٥ ْو

: الىْاث٠

ت في جىنُل اإلاٗاٝع واإلاهاعاث الي ألاشخام، وفي جضُٖم  . 1 جخمشل الىُْٟت ألاؾاؾُت للماؾؿت التربٍى

غ ٖاصاث الخٗلُم ىبت وجٍُى . الاججاَاث وال٣ُم اإلاٚغ
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غؽ ٢ُم اإلاجخم٘ . 2 ت ٖلى الؿلى٥ بخل٣حن الٟغص جى٢ٗاث اإلاجخم٘ الؿلى٦ُت مىه ٚو حؿاٖض اإلااؾؿت التربٍى

وجغؾُسها في هٟؿِخه، ٣٦ُم الكٝغ والهض١ وألاماهت والهغاخت، و٦ظل٪ حٗلُمه ٢ىاٖض اإلاجخم٘ ومٗاًحٍر 

. الٗامت، وؤؾـ الخٟاٖل الاظخماعي الؿلُم

ا بم٣ضاع  . 3 ت للٟغص، وجدهُجها يض الاهدغاٝ وجبهحَر ت ٖلى بىاء الصخهُت ال٣ٍى حٗمل اإلااؾؿت التربٍى

ت ٖلى جدهحن (8)الاهدغاٝ، وؤهىإ الؿلى٥ اإلاىدٝغ في الؿغ٢ت والاصمان   ٦ظل٪ حٗمل اإلااؾؿت التربٍى

ب، والى٢ىٝ يض الاقاٖاث التي تهضٝ الي  ت والٗملُت في الخضٍع الاٞغاص يض الٟئاث اإلاٗاصًت وؤؾالُبها ال٨ٍٟغ

ب بىاثه  (11).الىُل مً اإلاجخم٘ وجسٍغ

ت الخضًشت في بٖضاص همىطط ظضًض لئلوؿان ال٣اصع ٖلي جدمل اإلاؿاولُاث التي  . 4 حكاع٥ اإلااؾؿت التربٍى

 (8)ٞغيتها ٖلُه ؤؾالُب الىٓام الاظخماعي الجضًضة والخ٨ىىلىظُا اإلاخمحزة واإلاهاعاث اإلاخجضصة 

. ال٨ؿغ الاظخماعي لل٣ىاٖض الٓابُت للمجخم٘

ت ٖلي جد٤ُ٣ مشل َظٍ الىْاث٠ ٌٗني اؾتهاهت الاٞغاص ب٩ل ٢ُمها و٢ىاٖضَا  بن ٖضم ٢ضعة اإلااؾؿت التربٍى

ظا ٌك٩ل ؤولي بىاصع ال٨ؿغ الاظخماعي لل٣ىاٖض ، ًدبٗه  ت ، َو ا التي زُُتها لؿحر الٗملُت التربٍى ومٗاًحَر

٦ؿغ لهظٍ ال٣ىاٖض في بَاع اإلاجخم٘ ألا٦بر ، مما ٌك٩ل زُغا ٦بحرا ٖلي الًبِ والامً الاظخماعي ، لظا 

ت  ٣ا إلاا جملُه الخُاة مً ؾٖغ ت اججاٍ الاٞغاص ٞو ًيبغي ٖلي اإلااؾؿاث ألازغي ؤن ججهٌ بمؿئىلُاجه التربٍى

حٛحر في مجخمٗاجىا الىامُت وما جىلضٍ مً مك٨الث جٟغى ٖلي َظٍ اإلااؾؿاث ، بدُض حٛغؽ ٞحهم 

ىبت مً ٢بل اإلاجخم٘   (7)الاججاَاث والخىظهاث اإلاٚغ

ٞالتربُت بطا هي بخضي وؾاثل الًبِ الاظخماعي الهامت والغثِؿُت، ٞدؿب ما ٣ًغعٍ ٖلماء  .1

ظا الًبِ  الاظخمإ ًى٣ؿم الًبِ الاظخماعي الي يبِ ٢اثم ٖلي ال٣ٗاب والًِٛ وال٣ىة، َو

٣ا لًىابِ مُٗىت، جدضصَا  ٖاصة ما ج٣ىم به الؿلُاث الخا٦مت إللؼام ؤٞغاص اإلاجخم٘ بالؿلى٥ ٞو

 .٢ىاهحن اإلاجخم٘ وؾلُاجه

٢ض ج٨ىن ال٣ىاهحن ممشلت لغوح اإلاجخم٘ و٢ض ال ج٨ىن ، ويبِ ؤزغ ٢اثم ٖلي الاًمان ب٨ُاهه  .2

بُٗخه ومىُل٣اجه وما ًٟغيه مً ؾلى٥ ، ومشل َظا الًبِ ٣ًىم ٖلي الا٢ىإ الضازلي مً  َو

ا بهٍغ الظي ًغي به ، ونغاَه الظي ٌؿحر ٖلُه ،  ٗخبَر ٣ا إلاجمىٖت مً ال٣ُم ًضًً بها َو الٟغص ٞو

وفي خحن ٌؿخسضم ال٣اهىن ال٣ٗىباث في جد٤ُ٣ الىٕى ألاو٫ ٌؿخسضم الٟهم والبهغ والا٢ىإ الظاحي 

 .لخد٤ُ٣ الىٕى الشاوي

التربُت هي وؾُلت َظا الىٕى ألازحر مً الًبِ ،ألجها جبني ٞهم ألاظُا٫ الجضًضة ، وجىحر بهحرتهم  .3

وجىضر لهم الغئٍت ، ل٩ي ٣ًخىٗىا بما َى خ٤ ونض١ وواظب ، ٞهي لظل٪ وؾُلت بض ال٣ُم في 

٣ها ًخٗلم  ً ٍَغ ً الًمحر الخل٣ي ، ٖو الُٟىلت والا٢ىإ بها في الكباب وال٨هىلت ، وهي ؾبُل ج٨ٍى
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ه مً  ٟا٫ مٗاًحر الؿلى٥ ، ويىابِ الخل٤ ومًامُجها ، ومهاعاتها وخ٣اث٣ها وما جدٍى التزام  )ألَا

حك٩ل بىاءٍ الٟغصي والاظخماعي صازل البىاء الاظخماعي ال٨لي وصازل ؤهٓمخه  (زل٣ي وخ٤ وواظب 

 .الاظخماُٖت اإلاخٗضصة

ت الخ٨ٟحر واإلاىا٢كت والضعاؾت والا٢ىإ بإؾباب الؿلى٥  .4 التربُت هي اإلاجا٫ الظي ًدُذ للٟغص خٍغ

وؤَمُت يىابُه، والا٢ىإ بال٣ُم وبإَمُتها في خُاة اإلاجخمٗاث وبال٣اهىن ويغوعة حٗبحٍر ًٖ عوح 

اإلاجخم٘ ب٣ضع يغوعة وظىصٍ وؾُاصجه، ٞال ٨ًىن ال٣اهىن ٢اهىها واظب الؿُاصة مشال، بن لم ًجاع 

الخٛحر في اإلاجخم٘ وبن لم ٌٗبر ًٖ عوح اإلاجخم٘ في الخٛحر والخ٣ضم، والخٟاّ ٖلى ٦غامت الاوؿان 

٤ ال٣ضعة والا٢ىإ، ٞالبِئت الىُٟٓت هي اإلاىظه الىخُضة لؿلى٥ الٟغص  (7).ًٖ ٍَغ

: هخاثج الضعاؾت وجىنُاتها

ت لها الضوع ال٨بحر والٟٗا٫ في حٗلُم ؤؾـ الىٓام والاهًباٍ للخالمُظ  . 1 بن اإلاضعؾت ٦ىجها ماؾؿت جغبٍى

. وصٞٗهم الي جد٤ُ٣ الامً الاظخماعي صازل اإلاضعؾت

 في ا٦دؿاب جالمُظَا الٗباصاث الضًيُت التي حؿاَم  . 2
ً
 عثِؿُا

ً
ت زانت اإلاضعؾت صوعا جلٗب اإلااؾؿت التربٍى

. في ظٗل الخالمُظ ًخمؿ٨ىن بًبِ اإلاجخم٘ وؤمىه

ت التي ؤو٧ل بلحها اإلاجخم٘ حٗلُم جالمُظَا اللىاثذ وال٣ىاهحن  . 3 ا اَم اإلااؾؿاث التربٍى اإلاضعؾت باٖخباَع

. اإلاٗمى٫ بها في اإلاجخم٘

ه   . 4 ؤؾهمخاإلاضعؾت بضوع ٦بحر في حٗلُم جالمُظَا خب الىًَ والضٞإ ًٖ قٞغ

.  ٖملذ اإلاضعؾت ٖلي عبِ الخلمُظ باإلاجخم٘ لٛغى جد٤ُ٣ الًبِ وآلامً الاظخماعي.5

بن اإلاضعؾت ؾاَمذ مؿاَمت ٦بحرة، ولٗبذ صوعا بًجابُا في جبهحر الخالمُظ بسُغ الُالب اإلاكا٦ؿحن  . 6

. وما٢ض ًدضزٍى مً ؤزاع ؾلبُت ٖلحهم

ت . 7 غ ٢ضعاث الخالمُظ وجإَُلهم الؾدُٗاب اإلاٗٞغ ج٣ىم اإلاضعؾت ؤو الىٓام في اإلاجخم٘ الخضًض بخٍُى

. والخ٨ىىلىظُا واإلاهاعاث اإلاسخلٟت

. حؿاَم اإلاضعؾت في جيكئت الخالمُظ وبٖضاصَم للمكاع٦ت في الخىُٓماث الاظخماُٖت اإلا٣ٗضة الغؾمُت. 8

. ج٣ىم اإلاضعؾت بٗملُت ه٣ل الش٣اٞت والخٟاّ ٖلحها بحن ؤظُا٫ اإلاجخم٘. 9

: الخىنُاث

الاَخمام باألوكُت التروٍدُت الاظخماُٖت للُالب وطل٪ باالَخمام والٗىاًت بالغخالث واإلاٗؿ٨غاث، التي  . 1

ض مً  جد٤٣ للُالب ٞغنت الٗمل الجماعي والهضا٢ت والخٗٝغ ٖلى البِئت مما ٌؿاَم في جد٤ُ٣ مٍؼ

٨ؿبهم ال٨شحر مً الخبراث . الىضج الاظخماعي والش٣افي للُالب ٍو
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٣ت ؾلُمت ٞةجها  . 2 الاَخمام باإلاضعؾت ٞهي البِئت التي ًخل٣ى ٞحها الٟغص صعاؾخه وبطا ؤصث اإلاضعؾت صوعَا بٍُغ

. جىٞغ الامً لخالمُظَا

ظا له صوع الٟٗا٫ في  . 3 ٤ الؿىي، َو الاَخمام بالبرامج الضًيُت مً زال٫ جىظُه وجغقُض الُالب الي الٍُغ

. جد٤ُ٣ يبِ اإلاجخم٘ وؤمىه

ؼ الاَخمام ب٣ٗض مجالـ ؤلاباء ختى ًخم الغبِ بحن الاؾغة واإلااؾؿت الخٗلُمُت. 4 . حٍٗؼ

مخابٗت الُالب اإلاكا٦ؿحن بن وظضوا صازل اإلاضعؾت، لِـ بٗؼلهم ًٖ اإلااؾؿت الخٗلُمُت ول٨ً بىي٘  . 5

. الخلى٫ اإلاىاؾبت لهمىمٗالجتهم

جىخُض الؼي اإلاضعس ي ومى٘ صزى٫ اإلاىياث الٛغبُت الي اإلاضعؾت ؾىاء مً هاخُت اإلاالبـ ؤو جه٠ُٟ  . 6

. الكٗغ
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 انشبب وأحكبيه يف انششَعت اإلساليُت

اب بكحر ٢ضٕو : ص. ؤ  ٖبض الَى

 ألانابٗت/٧لُت آلاصاب والٗلىم 

 

:  جمهُض 

ل٣ض خغم ؤلاؾالم ٖلى ؤن ٨ًىن مجخم٘ اإلاؿلمحن ٢اثما ٖلى ؤؾاؽ مً الًٟاثل ججٗلهم ٧الجؿض 

ًاء  .  الىاخض الظي بطا اقخ٩ى مىه ًٖى جإزغ لك٨ىاٍ ؾاثغ ألٖا

ىُاء مجهم خ٣ا لل٣ٟغاء في ؤمىالهم خغنا ٖلى  ٞدض ٖلى الخ٩اٞل والتراخم بُجهم ، وؤوظب ٖلى ألٚا

٢ُام اإلاىصة وألالٟت بحن َب٣اجه ، ٦ما ههى ٖلى ألازغة واؾخٛال٫ ال٣ىي لل٠ًُٗ واهتهاػ ٞغم الخاظت 

م ؤخ٤ الىاؽ بها لئال ًجخم٘ ٖلحهم ؤلم ال٣ٟغاء  لئلزغاء ٖلى خؿاب اإلاٗىػًٍ والًٟٗاء بضون عخمت بهم َو

ىُاء  لم ألٚا .  ْو

و٧ان مً ؤَم ما ههى ٖىه ؤلاؾالم َى الغبا ؛ ألهه مٓهغ مً مٓاَغ الاؾخٛال٫ وزغوة ال م٣ابل لها مً 

ٖمل ؤو يمان ، وألانل في ٧ل عبذ ؤن ٣ًابله ٖمل ؤو يمان ناخب اإلاا٫ للخؿاعة ُٞه ختى ٨ًىن الٛىم 

 ٘ ت زا٫ مً طل٪، ٩ٞان زاعظا ًٖ ٢ىاٖض الدكَغ . بالٛغم وب٢غاى اإلاا٫ بالٟاثضة الغبٍى

٠ ؤو٫ بِذ وي٘ للىاؽ و٧اهذ مشابت للىاؽ، وبها ؤؾىا١ ومخاظغ، و٧ان  ول٣ض ٧اهذ م٨ت بها الخغم الكٍغ

٤ الُمً وبلى الغوم ًٖ  ؤَلها ججاعا لخىؾُهم بحن الُمً والكام ، ٩ٞاهىا ًى٣لىن مخاظغ الٟغؽ ًٖ ٍَغ

٤ الكام . ٍَغ

م في نٍٛغ بالخجاعة في ما٫ زضًجت  و٧ل ٢ىم حؿىصَم الخجاعة بما ؤن . و٢ض اقتر٥ الغؾى٫ ال٨ٍغ

م ٖلى ؾهم قاج٘ في الغبذ بن ٦ؿبذ وبن زؿغث  ا ٚحَر ٌٗملىا في ؤمىالهم بإهٟؿهم ، وبما ؤن ٌَُٗى

ى ما ٌؿمى في ال٣ٟه ؤلاؾالمي باإلاًاعبت ؤو ال٣غاى ، و٢ض ٧ان الىبي  ٞالخؿاعة ٖلى ناخب عؤؽ اإلاا٫ َو

. ٖلُه الهالة والؿالم ٣ًىم به والغبذ ٞحها خال٫

ُُٗه  ض عؤؽ ماله بال٣غى بالغبا ؤو بإن ًخجغ في ما٫ ٚحٍر َو و٢ض ٧ان بًٗهم ال ًخجغ في ماله بل ًٍؼ

ظا َى الغبا  .  ٞاثضة ؤو عبدا، ٦ؿب اإلاا٫ ؤو زؿغ َو

ومىظ ؤقغ١ هىع هللا حٗالى في ؤعى م٨ت ببٗشه مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم هبُا وبكحرا وهظًغا وصاُٖا 

م ججز٫ آًاجه مؿدى٨غة الغبا ومدغمت له  . بلى هللا بةطهه وؾغاظا مىحرا ، مىظ طل٪ ؤلاقغا١ وال٣غآن ال٨ٍغ
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وما  }: و٢ض ابخضؤ اؾدى٩اٍع والىبي ٖلُه الهالة والؿالم ٢بل ؤن حهاظغ بلى اإلاضًىت ، ٣ٞض ٢ا٫ حٗالى 

ضون وظه هللا ٞإولئ٪ َم  آجِخم مً عبا لحربى في ؤمىا٫ الىاؽ ٞال ًغبى ٖىض هللا وما آجِخم مً ػ٧اة جٍغ

 .1{اإلاًٟٗىن 

٩ٞان اؾدى٩اع الغبا في ؤلاؾالم مً و٢ذ البٗض اإلادمضي ، وإلاا َاظغ الىبي ٖلُه الهالة والؿالم بلى اإلاضًىت    

م ال٣اَ٘ للغبا ٢لُله  خُض ٢امذ صولت ؤلاؾالم وهٓمذ ؤخ٩امه وؾاصث ألاخىا٫ لخىُٟظَا ، ٧ان الخدٍغ

.  و٦شحٍر

 

:  مٗنى الغبا 

اصة ، ٣ًا٫ عبا الص يء ًغبى بطا ػاص: الغبا في اللٛت  :  ومىه ٢ىله حٗالى 2َى الٍؼ

ؤن ج٨ىن  }: ؤي ػاصث واعجٟٗذ  و٢ىله حٗالى ؤًًا 3{وجغي ألاعى َامضة ٞةطا ؤهؼلىا ٖلحها اإلااء اَتزث وعبذ  }

اصجه ٖلى ٚحٍر بالٗلى والاعجٟإ 4 {ؤمت هي ؤعبى مً ؤمت  ؿمى اإلا٩ان اإلاغجٟ٘ عبىة وعابُت لٍؼ ض ٖضصا ، َو ، ؤي ؤٍػ

اصة ُٞه ،  اصة والٗلى ، ولِـ الغبا َى طاث الضًً بهما الغبا الٍؼ ٨ظا ؤن ماصة الغبا صاثما جخًمً مٗنى الٍؼ ، َو

اصة بط جخ٩از٠ ختى ج٨ىن ؤيٗاٞا 5{ال جإ٧لىا الغبا ؤيٗاٞا مًاٖٟت  }: ٞمٗنى ٢ىله حٗالى  ، ؤي ال جإ٧لىا الٍؼ

ض يٟٗا وجخىالى ألايٗاٝ ٞخخًا٠ٖ  . مًاٖٟت بط ٧ل ؾىت ًٍؼ

ظا زُإ ٞاإلاًاٖٟت هي  و٢ض ٞهم بٌٗ ال٩اجبحن ؤن مٗنى الضًً ؤي ال جإ٧لىا الغبا ختى ًخًا٠ٖ الضًً  َو

ا  اصة وهي مٗنى الغبا لٍٛى . الٍؼ

ض الغبا خغبا هلل وعؾىله ؛ ألهه خغب ٖلى ظماٖت اإلاؿلمحن ومىاُٞت لكٕغ هللا  م ال٣اَ٘ ٖو ول٣ض ظاء الخدٍغ

الظًً ًإ٧لىن الغبا ال ٣ًىمىن بال ٦ما ٣ًىم الظي ًخسبُه الكُُان مً اإلاـ طل٪  }: حٗالى ، ٣ٞا٫ حٗالى 

بإجهم ٢الىا بهما البُ٘ مشل الغبا وؤخل هللا البُ٘ وخغم الغبا ٞمً ظاءٍ مىٖٓت مً عبه ٞاهخهى ٞله ما ؾل٠ 

غبي الهض٢اث وهللا ال ًدب  وؤمٍغ بلى هللا ومً ٖاص ٞإولئ٪ ؤصخاب الىاع َم ٞحها زالضون ًمد٤ هللا الغبا ٍو

ًا ؤحها الظًً آمىىا اج٣ىا هللا وطعوا ما ب٣ي مً الغبا بن ٦ىخم مامىحن ، ٞةن  }:، و٢ىله حٗالى 6{٧ل ٦ٟاع ؤزُم 

لم جٟٗلىا ٞإطهىا بدغب مً هللا وعؾىله وبن جبخم ٞل٨م عئوؽ ؤمىال٨م ال جٓلمىن وال جٓلمىن وبن ٧ان طو 

 7{ٖؿغة ٞىٓغة بلى مِؿغة وبن جهض٢ىا زحر ل٨م بن ٦ىخم حٗلمىن 

ى  اصة في ألاظل ، َو له ، والغبا في َاجحن آلاًخحن َى الٍؼ م في َظٍ آلاًاث ٢اَٗا ال مجا٫ لخإٍو ول٣ض ٧ان الخدٍغ

اصة في هٓحر الؼمً، والؼمً وخضٍ ال ًشمغ  ؤ٢بذ ؤهىإ الاؾخٛال٫ ألهه ٦ؿب باالهخٓاع ، بط ؤن اإلاغابي ًإزظ الٍؼ

ض في زغوة الجماٖاث ،بط لىخٔ في ال٨ؿب الُُب بالٗمل ؤو بالؼعاٖت ؤو بالخجاعة التي ج٨ىن بالجلب  وال ًٍؼ

ض زغوة ألامت ، وحُٗحها ٢ىة في الكغاء وججٗل  ا مما ؤباخه ؤلاؾالم مً َغ١ ال٨ؿب الخال٫ بجها جٍؼ حَر ٚو

. للشمغاث ٢ُمتها الخ٣ُ٣ُت في ؤؾىا١ الٗالم 
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ىا٥ هٕى مً  اصة ، َو ا ، ٞةطا ؤَل٣ذ ٧لمت الغبا لٛت ٧ان اإلاغاص به جل٪ الٍؼ َظا ما جُل٤ ٖلُه ٧لمت الغبا لٍٛى

اصة في  ى بُ٘ اإلاشلُاث مً ألاقُاء مً ٚحر ٍػ ٠ َو ى عبا انُالحي ظاء به الخضًض الكٍغ الغبا َى عبا البُٕى َو

هٓحر الجىصة ٦بُ٘ الظَب بالظَب والًٟت بالًٟت ٞةجها البض مً ال٣بٌ في اإلاجلـ واإلاشلُت في ال٣ضع بال 

م عبا  اصة ، و٦ظل٪ بُ٘ ال٣مذ بال٣مذ والكٗحر بالكٗحر واإلالر باإلالر والخمغ بالخمغ، وؾماٍ الغؾى٫ ال٨ٍغ ٍػ

 7(ٞمً ػاص ؤو اؾتزاص ٣ٞض ؤعبى  ):٣ٞض ٢ا٫ في زخام الخضًض 

ت الشالر الحهىصًت واإلاؿُدُت  ى مدغم في الضًاهاث الؿماٍو والغبا اللٛىي ٌؿمى عبا الضًىن ؤو عبا الجاَلُت َو

. وؤلاؾالم 

ه الخىابلت : والغبا في الكٕغ  اصة في ؤقُاء مسهىنت" ٣ٞض ٖٞغ  8الٍؼ

ه الكاُٞٗت بإهه  ٞغ ٣ٖض ٖلى ٖىى مسهىم ٚحر مٗلىم الخمازل في مُٗاع الكٕغ خالت ال٣ٗض ؤو م٘ " ٖو

حر مٗلىم الخمازل ؤي ؤن ؤخض 9 "جإزحر في البضلحن ؤو ؤخضَما  ت ، ٚو  واإلاغاص بالٗىى اإلاسهىم ألامىا٫ الغبٍى

.  الٗىيحن ػاثض ًٖ آلازغ ؤو مجهى٫ الدؿاوي مٗه

ه ألاخىاٝ  ٞغ 1"الًٟل اإلاؿخد٤ ألخض اإلاخٗا٢ضًً في اإلاٗاويت الخالي ًٖ ٖىى قٍغ ُٞه :"   ٖو
ؤي 0

اصة َىا ال  اصة ألخض اإلاخٗا٢ضًً في ٣ٖىص اإلاٗاويت ٣ِٞ  ٞال جضزل الهبت ألجها لِؿذ مٗاويت ، والٍؼ الٍؼ

اصة  1"٣ًابلها ش يء وج٨ىن َظٍ الٍؼ
1 

ه اإلاال٨ُت  ٞغ مت الخإزحر : " ٖو اصة في الٗضص ؤو الىػن ، مد٣٣ت ؤو مخَى اصة ٖىضَم في ". الٍؼ ٞال ًضزل الٍؼ

ضزل الغبا في الجيـ الىاخض مً وظهحن  اصة واليؿِئت: الجيؿحن بال في اليؿِئت ال ٚحر ٍو   12الٍؼ

م الغبا وؤهه مً ال٨باثغ ، و٢ُل ؤهه ٧ان مدغما في ظمُ٘ : ؤما ؤلاظمإ ، ٢ا٫ الىىوي  ؤظم٘ اإلاؿلمىن ٖلى جدٍغ

 13الكغاج٘ 

م الغبا ؛ ألهه مً ؤزُغ ألامغاى اإلاضمغة لخُاة : وؤما ال٣ٗل  ض ما ظاء في الى٣ل مً ههىم جدٍغ ٞةهه ًٍا

الث الخغوب والؿُُغة ٖلى الكٗىب الًُٟٗت ألهه ًش٣ل ٧اَلها  جب مىٗه ألهه ؾبب ٍو الكٗىب ، ٍو

.  بالضًىن اإلاترا٦مت 

ت الؿاب٣ت  :  خ٨م الغبا في ؤلاؾالم وفي الضًاهاث الؿماٍو

ٌؿإلىه٪ ماطا ؤخل لهم ٢ل ؤخل  }:  بن هللا ؾبداهه وحٗالى ٢ض ؤخل لىا الُُباث في َظٍ ألاعى، ٢ا٫ حٗالى

 14{ل٨م الُُباث 

٣ى٫ ظل ظالله  دغم ٖلحهم الخباثض  }:  ٍو دل لهم الُُباث ٍو  ٞاهلل حٗالى ؤعاص لىا الخُاة ٖلى َظٍ 15{ٍو

م  ألاعى وسخغ لىا ما ٞحها ختى وِٗل بؿٗاصة ، وختى ههل بالخحر وعيا هللا بلى الجىت ، ٞلظل٪ ٧ان جدٍغ

ٗت بال و٢ض خغمذ  الغبا في ٧ل الكغاج٘ ، ختى ٢ُل ؤن الغبا والؼها ٢ض خغمذ في ٧ل الكغاج٘  ولً ججض قَغ

 16َاجحن ال٨بحرجحن إلاا ٞحهما مً زُغ ٦بحر ٖلى اؾخمغاع الخُاة وؾٗاصة البكغ
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ً مً ؾٟغ الخغوط  م الغبا في الخىعاة ، ٟٞي ؤلاصخاح الشاوي والٗكٍغ بن : " ٟٞي الضًاهت الحهىصًت ظاء جدٍغ

وظاء ؤًًا في ؾٟغ . iؤ٢غيذ ًٞت لكٗبي ال٣ٟحر الظي ٖىض٥ ٞال ج٨ً له ٧اإلاغابي وال جًٗىا ٖلُه الغبا 

 ً ال ج٣غى ؤزا٥ بغبا ، عبا ًٞت ؤو عبا َٗام ؤو عبا ش يء مما ٣ًغى : " الخشيُت ، ؤلاصخاح الشالض والٗكٍغ

1بالغبا
7 

ٞباإلياٞت بلى بلؼامهم : ؤما في الضًاهت اإلاؿُدُت ٣ٞض ويٗذ ٣ٖىباث قضًضة ألولئ٪ الظًً ًخٗاملىن بالغبا 

1بغص الغبا ، ٣ٞض اٖخبر اإلاغابي ٧اإلاغجض ، ًدغم مً الضًٞ الضًني َى ومً ؾاٖضٍ 
8 .

م ٖىض الحهىص والىهاعي ب٣ىله حٗالى  م ؤن َظا الخدٍغ ٞبٓلم مً الظًً َاصوا خغمىا  }: و٢ض ؤ٦ض ال٣غآن ال٨ٍغ

ٖلحهم َُباث ؤخلذ لهم وبهضَم ًٖ ؾبُل هللا ٦شحرا وؤزظَم الغبا و٢ض جهىا ٖىه وؤ٧لهم ؤمىا٫ الىاؽ 

ً ٖظابا ؤلُما  1{بالباَل واٖخضها لل٩اٍٞغ
9  

م ، ٢ا٫ حٗالى  م الغبا في آًاث ٦شحرة مً ؾىع ال٣غآن ال٨ٍغ الظًً ًإ٧لىن الغبا ال  }:    وفي ؤلاؾالم ظاء جدٍغ

٣ًىمىن بال ٦ما ٣ًىم الظي ًخسبُه الكُُان مً اإلاـ طل٪ بإجهم ٢الىا بهما البُ٘ مشل الغبا وؤخل هللا البُ٘ 

وخغم الغبا ٞمً ظاءٍ مىٖٓت مً عبه ٞاهخهى ٞله ما ؾل٠ وؤمٍغ بلى هللا ومً ٖاص ٞإولئ٪ َم ؤصخاب الىاع 

بن آ٧ل الغبا ًبٗض ًىم ال٣ُامت مشل اإلاهغوٕ الظي ال ٌؿخُُ٘ : وظاء في جٟؿحر آلاًت . ii{َم ٞحها زالضون 

2الخغ٦ت المخُدت ؛ ألن الغبا عبا في بُىجهم ختى ؤز٣لهم ٞال ٣ًضعون ٖلى ؤلاؾغإ 
0 .

٣ى٫ حٗالى  ًا ؤحها الظًً آمىىا اج٣ىا هللا وطعوا ما ب٣ي مً الغبا بن ٦ىخم مامىحن ، ٞةن لم جٟٗلىا ٞإطهىا  }: ٍو

2{بدغب مً هللا وعؾىله وبن جبخم ٞل٨م عئوؽ ؤمىال٨م ال جٓلمىن وال جٓلمىن 
1 .

ا  بن خغب هللا الىاع وخغب عؾىله الؿ٠ُ ، و٢ُل بن مٗنى َظٍ اإلاداعبت اإلابالٛت في : " وظاء في جٟؿحَر

2بل اإلاغاص هٟـ الخغب : الىُٖض والتهضًض صون هٟـ الخغب ، و٢ُل 
2 

ٞالغبا مداعبت ؾاٞغة هلل وعؾىله ، بطا ٧ان بُٛا ٖلى ٖباص هللا ال٣ٟغاء وجد٨ما في ؤعػا٢هم وبٞؿاصا لخُاتهم 

وجًُِٗا لهم ، بهه ٢خل ظماعي لل٣ٟغاء واإلاؿخًٟٗحن في اإلاجخم٘ ، ولهظا جىلى ؾبداهه وحٗالى الضٞإ ًٖ 

م 2َاالء الًٟٗاء ، والاهخ٣ام لهم ممً ْلمَى
وما آجِخم مً عبا لحربى في ؤمىا٫ الىاؽ ٞال  }: و٢ا٫ حٗالى . 3

ضون وظه هللا ٞإولئ٪ َم اإلاًٟٗىن  2{ًغبى ٖىض هللا وما آجِخم مً ػ٧اة جٍغ
4 

وما ؤُُٖخم ؤ٧لت الغبا مً عبا لحربى في ؤمىالهم ٞال ًغبى ٖىض هللا ، ؤي ال ًؼ٦ى ٖىض هللا وال :"  وظاء في الخٟؿحر 

اء وال ؾمٗت ،  ًباع٥ ُٞه ، وما ؤُُٖخم مً نض٢ت جبخٛىن بها وظه هللا زالها ال جُلبىن به م٩اٞإة وال ٍع

2.ٞهظا الظي ًًا٠ٖ هللا خؿىاجه 
5 

2{ًا ؤحها الظًً آمىىا ال جإ٧لىا الغبا ؤيٗاٞا مًاٖٟت  }: و٢ا٫ حٗالى 
6 

٠ ، ٞهىا٥ ؤخاصًض ٦شحرة جدظع مً الغبا ، ًٞٗ ٖبض هللا بً مؿٗىص عض ي هللا  ؤما في الخضًض الىبىي الكٍغ

م ٢ا٫ :ٖىه ٢ا٫  2(لًٗ هللا آ٧ل الغبا ومى٧له وقاَضًه و٧اجبُه  ):بن عؾى٫ هللا ال٨ٍغ
 ٩ٞل مً صزل يمً 7
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ن٣ٟت الغبا ٞهى ملٗىن ، ولِـ آزظ الغبا ٣ِٞ بهما الظي وا٤ٞ ٖلى بُٖاء الغبا والظي قهض ٖلى ال٣ٗض ، 

. والظي ٦خبه ؤًًا 

ً ٖبض هللا بً خىٓلت ٚؿُل اإلاالث٨ت ٢ا٫  ى ٌٗلم ، ؤقض مً  ): ٢ا٫ عؾى٫ هللا : ٖو م عبا ًإ٧له الغظل َو صَع

2(ؾخت وزالزحن ػهُت 
8  

مت الخُحرة  ٟى١ بسٍُغ الؼها ، جل٪ الجٍغ . ٞالغبا زُحر ظضا ٍو

٠ لٗمغ بً الخُاب عض ي هللا ٖىه  بن آزغ ما هؼلذ آًت الغبا ، وبن عؾى٫ هللا ٢بٌ  ): وفي الخضًض الكٍغ

بت  ا لىا ٞضٖىا الغبا والٍغ 2(ولم ًٟؿَغ
9  .

غة عض ي هللا ٖىه ٢ا٫  ً ؤبي ٍَغ ؤجِذ لُلت ؤؾغي بي ٖلى ٢ىم بُىجهم ٧البُىث ، ٞحها  ): ٢ا٫ عؾى٫ هللا : ٖو

ل ؟ ٢ا٫ : الخُاث جغي مً زاعط بُىجهم ، ٣ٞلذ  3(َاالء ؤ٧لت الغبا: مً َاالء ًا ظبًر
0 

مً : الىاؽ ٧لهم ًا عؾى٫ هللا ، ٣ٞا٫ : ًإحي ٖلى الىاؽ ػمان ًإ٧لىن ُٞه الغبا ، ٢ُل  ): و٢ا٫ ٖلُه الؿالم 

3(لم ًإ٧له هاله ٚباٍع 
1 

ؤلاقغا٥ باهلل ، : اظخيبىا الؿب٘ اإلاىب٣اث ٢ُل ًا عؾى٫ وما ًَ ؟ ٢ا٫  ):و٢ىله ٖلُه الهالة والؿالم 

والسخغ، و٢خل الىٟـ، وؤ٧ل ما٫ الُدُم ، والغبا ، والخىلي ًىم الؼخ٠  و٢ظٝ اإلادهىاث الٛاٞالث 

3(اإلاامىاث 
2 

ً ابً ٖباؽ عض ي هللا ٖىه ٢ا٫ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم  ت ٣ٞض  ): ٖو بطا ْهغ الؼها والغبا في ٢ٍغ

3(ؤخلىا بإهٟؿهم ٖظاب هللا 
3 

ً في الغبا  غة في مٗغى خضًشه ًٖ عبا اليؿِئت: ؤما ؤ٢ىا٫ ال٣ٟهاء اإلاٗانٍغ َى ؤقض ؤهىإ :٣ًى٫ ؤلامام ؤبى َػ

ى  ى الجاعي في الخٗامل بحن الجماٖاث التي ٢ام هٓامها الا٢خهاصي ٖلى ؤؾاؽ عبىي  َو ما ، َو الغبا جدٍغ

٣ى٫ ال  ت ٖو الغبا الظي ال ًسخل٠ ُٞه الٗلماء مً ؤ٢ضم ٖهىع ؤلاؾالم بلى الُىم ختى هبدذ ؤ٩ٞاع عئوؽ عبٍى

3حٗٝغ بال الغبا وطل٪ في ال٣غن ألازحر ٣ِٞ 
4 

بت الؼخُلي ًٖ عبا اإلاهاٝع ؤو ٞىاثض البىى٥ مً عبا اليؿِئت ؾىاء ٧اهذ الٟاثضة بؿُُت  ٣ى٫ الكُش َو ٍو

3ؤم مغ٦بت 
5 

ظٍ ألاخاصًض وؤ٢ىا٫ ال٣ٟهاء جض٫ ٖلى ُٖٓم خغمت الغبا ، و٦ىجها مً ال٨باثغ التي جاصي  ٞهظٍ آلاًاث َو

. بهاخبها في هاع ظهىم 

:    ؤهـىإ الغبا 

  (الغبا الخٟي  ) ـ عبا الًٟل 1

اصة ، وانُالخا : الًٟل لٛت  لحن : الٍؼ ل مً جمغ بَغ َى اؾدبضا٫ ش يء عبىي بجيؿه مخٟايال ٧اؾدبضا٫ َع

ض مىه وػها ، ل٣ىله ٖلُه الهالة  ، ولى ٧ان ؤخضَما ظُضا وآلازغ عصًئا ٧اؾدبضا٫ طَب بظَب آزغ ؤٍػ
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ال جبُٗىا الظَب بالظَب بال ؾىاء بؿىاء والًٟت بالًٟت بال ؾىاء بؿىاء وبُٗىا الظَب بالًٟت ):والؿالم

3(والًٟت بالظَب ٠ُ٦ قئخم 
6 

٦ظَب بظَب وفي خ٨مهما ألاوعا١ الى٣ضًت ، و٦ظل٪  (الظَب والًٟت  )ٞغبا الًٟل ًضزل في الى٣ضًً 

اؾدبضا٫ قٗحر بكٗحر مخٟايل ، ٞةن اؾدبض٫ بٛحر نىٟه ٦ظَب بًٟت ؤو ٢مذ بإعػ ٞال ًضزل ُٞه عبا 

3(ٞةطا ازخلٟذ َظٍ ألانىاٝ ٞبُٗىا ٠ُ٦ قئخم بطا ًضا بُض  ): الًٟل ل٣ىله ٖلُه الهالة والؿالم 
7  .

3والخُىان٧الٗغوى : وال ًضزل عبا الًٟل في ٚحر الى٣ضًً واإلاُٗىماث 
8  .

٣ٞض عوي ًٖ ظماٖت مً الؿل٠ ؤجهم ؤباخىا عبا الًٟل و٧اهىا ال ًغون بإؾا ؤن ًبإ الظَب بالظَب ؤو 

ض ، وػٍض بً ؤع٢م ، وابً ٖباؽ  الًٟت بالًٟت ًضا بُض مخٟايال ، ووؿب َظا بلى ابً ٖمغ وؤؾامت بً ٍػ

ض ؤن عؾى٫ هللا ٖلُه الهالة  عض ي هللا ٖجهم ، و٧اهىا ٌؿدىضون في بباختهم بًاٍ بلى ما عواٍ ؤؾامت بً ٍػ

: والؿالم ٢ا٫ 

3(ال عبا ُٞما ٧ان ًضا بُض بهما الغبا في اليؿِئت  ) 
 ٞةن َظا ًض٫ بٓاٍَغ ٖلى بباخت الخٟايل ٖىض الخ٣ابٌ 9

، ؤما ابً ٖمغ وػٍض وؤؾامت ٣ٞض صر ٖجهم الغظٕى بلى ٢ى٫ الجمهىع بدغمخه ، إلاا بلٛتهم ؤخاصًض الىهي ًٖ 

غة ٢ا٫  ا به : عبا الخٟايل ٦ما عوي طل٪ مؿلم ًٖ ؤبي ٍَغ ؾإلذ ابً ٖمغ وابً ٖباؽ ًٖ الهٝغ ٞلم ًٍغ

. بإؾا زم ؤجِذ ابً ٖمغ بٗض طل٪ ٞجهاوي 

وؤما ابً ٖباؽ ٣ٞض ازخل٠ في عظىٖه ، ٞغوي الترمظي وابً اإلاىظع وألازغم بةؾىاصٍ ؤهه عظ٘ بلى ٢ى٫ 

ض طل٪ ما عواٍ مؿلم ًٖ ؤبي هًغة ؤهه ٢ا٫  ٍا خضزني ؤبى الههباء ؤهه ؾإ٫ ابً ٖباؽ بم٨ت : الجماٖت ، ٍو

ه ، و٦ظل٪ عوي الخا٦م ؤن ابً ٖباؽ ل٣ي ؤبا ؾُٗض الخضعي ٞظ٦غ له ؤبا ؾُٗض خضًض  ًٖ الهٝغ ٨َٞغ

عؾى٫ هللا في الىهي ًٖ بُ٘ الظَب بالظَب بال مشال بمشل، ٞغظ٘ ابً ٖباؽ ٖىه واؾخٟٛغ و٧ان ًىهي ٖىه 

٣ى٫ لٗمغ بً الخُاب وابىه ٖبض هللا ٢ض خٟٓخما ًٖ عؾى٫ هللا ما لم ؤخٟٔ  . ؤقض الىهي ، ٍو

ظا ؤبى ؾُٗض ًدضزني ًٖ عؾى٫ هللا ٞتر٦ذ عؤَي بلى خضًض الغؾى٫ ٖلُه الهالة والؿالم  . َو

م ،  ٩ٞل َظا ًُٟض ؤهه ؾم٘ ؤخاصًض الىهي ًٖ عبا الًٟل ، ٞغظ٘ ًٖ عؤًه بلى ال٣ى٫ بما ؤٞاصجه مً الخدٍغ

ما ؤن ؤبا ؾُٗض ٢ا٫  حَر ض طل٪ ؤًًا ما عواٍ البساعي ومؿلم ٚو : ؾإلذ ابً ٖباؽ ٖما ٣ًى٫ : ٦ما ًٍا

٧ل طل٪ ال ؤ٢ى٫ وؤهخم ؤٖلم بغؾى٫ : ؤش يء ؾمٗخه مً عؾى٫ هللا ؤو وظضجه في ٦خاب هللا ، ٣ٞا٫ ابً ٖباؽ

4 (ال عبا بال في اليؿِئت  ): هللا مني ول٨ً ؤزبروي ؤؾامت ؤن الىبي ٖلُه الهالة والؿالم ٢ا٫ 
0 

وؤهه إلاا بلٛخه ؤخاصًض الىهي لم ٌؿٗه بال الغظٕى ًٖ عؤًه وامخشا٫ ما عوي له مً ألاخاصًض ، ٚحر ؤن بٌٗ 

: الٗلماء ًغي ؤن ابً ٖباؽ لم ًغظ٘ ًٖ عؤًه ختى ماث  إلاا عواٍ ؾُٗض بً مىهىع ًٖ ؤبي نالر ؤهه ٢ا٫ 

. صخبذ ابً ٖباؽ ختى ماث ٞى هللا ما عظ٘ ًٖ الهٝغ 
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وممً ًغي ٖضم عظٕى ابً ٖباؽ ًٖ عؤًه ابً خؼم الٓاَغي ، ول٨ىه ًغص ٖلى ابً ٖباؽ بإن ؤخاصًض الىهي 

. ًٖ عبا الًٟل ٢ض جىاجغث ٞال ًجىػ ألخض مسالٟتها ٧اثىا مً ٧ان 

ؤبىب٨غ :  و٢ض عوي الترمظي ؤن ؤخاصًض الىهي ًٖ عبا الًٟل ٢ض عوٍذ مً ؤ٦ثر مً زالزحن صخابُا مجهم 

م عض ي هللا ٖجهم  حَر غة ٚو لي وؤبى ٍَغ شمان ٖو مغ ٖو ٞمر ال٣ى٫ بإجها مخىاجغة ، ولظا ؤظم٘ اإلاؿلمىن . ٖو

. ٖلى ال٣ى٫ بدغمخه ٦ما في عبا اليؿِئت 

. ؤهه بظمإ م٣ُٕى به ٨ًٟغ مسالٟه ألهه ؤنبذ مٗلىما مً الضًً بالًغوعة : و٢ا٫ ابً خؼم 

 (الغبا الجلي  ) ـ عبا اليؿِئت 2

حن في بُ٘ اإلاا٫ الغبىي  اصة ٢ضع مً اإلاا٫ ٖلى ؤنل الضًً في هٓحر جإزحٍر ؤو جإزحر ؤخض البضلحن الغبٍى ى ٍػ َو

اصة ؤم ال  . بجيؿه ؾىاء ؤ٧ان م٘ اإلااظل مجهما ٍػ

ظا الغبا ٧ان قاجٗا في الجاَلُت ، ٩ٞان الغظل مجهم بطا صاًً ٚحٍر زم خل ؤظل الضًً  ؤما ؤن : ٢ا٫ له . َو

ج٣ط ي ؤو جغبي ، ٞةن ٢ًاٍ ٞبها وبن ؤظل ػاصٍ قِئا ٖلى عؤؽ اإلاا٫ هٓحر امخضاص ألاظل ختى هؼ٫ ال٣غآن 

م الغبا وجًُٟ٘ قإهه وبًظان مغج٨بُه بدغب مً هللا وعؾىله  م بخدٍغ . ال٨ٍغ

غ الُبري عخمه هللا  بن الغظل في الجاَلُت ٨ًىن له ٖلى الغظا٫ ما٫ بلى ؤظل ، ٞةطا خل ألاظل : ٢ا٫ ابً ظٍغ

ض٥ ٖلى مال٪ ُٟٞٗالن طل٪ ، ٞظل٪ َى الغبا  َلبه مً ناخبه ٣ًى٫ الظي ٖلُه الضًً ؤزغ ٖلي صًى٪ وؤٍػ

ظا الىٕى مً الغبا َى اإلاؿخٗمل آلان في البىى٥  ؤيٗاٞا مًاٖٟت ، ٞجهاَم هللا ٖؼ وظل في بؾالمهم ٖىه ، َو

ضٞٗىن ألامىا٫ بلى  واإلاهاٝع اإلاالُت ، خُض ًإزظون وؿبت مُٗىت في اإلااثت ٦سمؿت ؤو ٖكغة في اإلااثت ٍو

. الكغ٧اث وألاٞغاص 

م  مه بال٣غآن ال٨ٍغ . و٢ض ؾمى بٌٗ الٗلماء ال٣غوى بغبا ال٣غآن خُض زبذ جدٍغ

ى الغبا الخٟي وعبا ال٣غوى َى الغبا الجلي  . وعبا البُٕى َى عبا الؿىت التي ههى ٖجها الىبي ٖلُه الؿالم َو

ومً ؤ٧ل . ٞال جىظض مٗهُت جىٖض هللا بها مغج٨بحها بالخغب بال الغبا ؛ ألن زُغ الغبا ٌكمل اإلاجخم٘ بإ٦مله 

٣ى٫ ابً خؼم  . الغبا مً ؤ٦بر ال٨باثغ : الغبا ٣ٞض ٦ٟغ بما ؤهؼ٫ ٖلى مدمض ، ومهحٍر بلى الىاع ٍو

مه  مه ولم ًى٣ل ًٖ ؤخض مجهم ؤهه اؾدباخه ؤو ق٪ في جدٍغ .  ومً ؤظل طل٪ ؤظم٘ اإلاؿلمىن ٖلى جدٍغ

مها   :  مساَغ الغبا وؤؾباب جدٍغ

لى  بن الكٗىب ؤلاؾالمُت ال جدٟل بالهىع وألاق٩ا٫ وبهما جىٓغ بلى ما وعاء الهىع وألاق٩ا٫ مً آزاع، ٖو

ؿ٨غ،٩ٞان ٢لُل الخمغ ٨٦شحٍر  م ، ٞالخمغ خغم ألهه ًظَب ال٣ٗل َو ؤؾاؽ َظٍ آلازاع ٨ًىن الخدلُل والخدٍغ

م  و٦ظل٪ ألامغ باليؿبت للغبا ، ٞالغبا خغام بؿبب آزاٍع ومساٍَغ التي جُا٫ اإلاجخم٘ مً هىاح 41في الخدٍغ

:  ٦شحرة مجها 
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جٗله ظكٗا ال ٨ًخٟي بال٣لُل وال ًغاعي خغماث هللا ، ُٞضوؽ 1  ـ ؤن الغبا ًىمي خب اإلاا٫ في هٟـ اإلاغابي ٍو

اصي بلى بخؿاؽ ال٣ٟحر  ٣خل بخؿاؽ اإلاغابي بأالم اإلادخاظحن ، ٍو باجه ٍو ٖلى ٧ل ش يء في ؾبُل جد٤ُ٣ ٚع

. بالٓلم مما ًضزل بلى هٟؿه الخ٣ض والبٌٛ لباقي الىاؽ 

اإلاغابىن الظًً ًمل٨ىن اإلاا٫ ، واإلادخاظىن الظًً ال ًمل٨ىن اإلاا٫ ، :  ـ الغبا ٣ًؿم اإلاجخم٘ بلى ٢ؿمحن 2

. وجهبذ َب٣ت اإلاغابحن هي اإلاخد٨مت واإلادؿلُت ٖلى باقي ؤٞغاص اإلاجخم٘ ، وطل٪ المخال٦ها اإلاا٫ 

 ـ الغبا ٣ًخل اإلاٗغوٝ والخٗاون بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ الىاخض ، مما ًاصي بلى ج٨ُ٨ٟه وجٟغ٢ه وحكدخه ، و٦ظل٪ 3

هبذ اإلاا٫ ٚاًت في خض طاجه بٗض ؤن ٧ان وؾُلت بلى خُاة ؤًٞل  . ًىمي الىٓغة اإلااصًت في اإلاجخم٘ ٍو

 ـ الغبا ؾبب ألاػماث الا٢خهاصًت والٛالء في ألاؾٗاع والاهدغاٞاث اإلاالُت في اإلاجخم٘، وهدً وٗٝغ ؤن الظي 4

  42ٌؿخسضم َظا ؤلاهخاط َم ؤٞغاص الكٗب ال٣ٟغاء بك٩ل ٖام 

اصي ٦ظل٪ بلى الغ٦ىص الا٢خهاصي ، 5  ـ بن جغ٦ؼ اإلاا٫ ٖىض اإلاغابي ًدغم اليكاٍ الا٢خهاصي مً َظا اإلاا٫ ٍو

 ٘ خدمل مساَغ اإلاكاَع خُض ؤن َظا اإلاغابي ال ٣ًىم بإي وكاٍ ا٢خهاصي بال بطا ظاء مً ٣ًترى مىه ، ٍو

ض عبدا مًمىها .  الا٢خهاصًت وخضٍ ، ؤما اإلاغابي ٞهى ًٍغ

 43(ما ؤخض ؤ٦ثر مً الغبا بال ٧ان ٖا٢بت ؤمٍغ بلى ٢لت :٢ا٫ عؾى٫ هللا :  ـ ًٖ ابً مؿٗىص عض ي هللا ٖىه ٢ا٫ 6

ٞهظا الخضًض ًبحن ؤن الغبا مهما ٦ثر ال بض ؤن ًى٣و  وطل٪ ألن اإلاغابي بطا سخب ألامىا٫ مً ؤًضي 

ظا ؾُٗىص في الجهاًت ٖلى  ً وؤجه٨هم بالٟىاثض ال٨بحرة ٞةن َظا ؾُاصي بلى زؿاعتهم وبٞالؾهم ، َو اإلاؿدشمٍغ

ًُغ اإلاغابي بلى نٝغ ماله مما ًاصي بلى ه٣هاهه في  اإلاغابي هٟؿه ، خُض جس٠ خغ٦ت الخباص٫ الخجاعي ٍو

. الجهاًت 

٨ظا هغي ؤن للغبا مساَغ ٦بحرة جلخ٤ باألٞغاص واإلاجخم٘ وبىاثه الا٢خهاصي ، وؤلاؾالم صًً الٗض٫    َو

والغخمت ال ٣ًغ الٓلم ، والغبا ْلم للٟغص ولؤلمت ولال٢خهاص ، ٞاإلاغابي ال ًىٓغ ؤبٗض مً ؤهٟه ، ٌؿإع بلى 

٘ واإلاًمىن بغؤًه وال ًضعي ؤهه بظل٪ ٌؿاَم في صماع هٟؿه في الجهاًت لظل٪ ٢ا٫ حٗالى  ًمد٤  }: الغبذ الؿَغ

غبي الهض٢اث   44{هللا الغبا ٍو

ًإحي ٖلى الىاؽ ػمان ًإ٧لىن ُٞه الغبا ،  ):  ـ عوي ؤلامام ؤخمض ًٖ الىبي ٖلُه الهالة والؿالم ؤهه ٢ا٫ 7

 جل٪ هبىة 45(مً لم ًإ٧له مجهم هاله مىه ٚباٍع : ٢ُل الىاؽ ٧لهم ًا عؾى٫ هللا ، ٣ٞا٫ ٖلُه الهالة والؿالم 

. الىبي ٖلُه الؿالم ًٖ ػماهىا الظي ؾُُغ ُٞه الا٢خهاص الحهىصي 

ا ا٢خهاصًا خؿىا ال  ىه الىاؽ ٖٞغ ى بالء الٗهغ ْو  جد٣٣ذ جل٪ الىبىة اإلادمضًت ، ٞالىاؽ ًإ٧لىن الغبا َو

ً وخؿبٍى زحرا  ًجىػ مسالٟخه وجغ٦ىا وعاء ْهىعَم خ٨م الضًً وؿُا ميؿُا وؤزغ طل٪ في ج٨ٟحر ال٨شحًر

لبؿىن قٗاع الٗلم ؤلاؾالمي ٌؿخدلىهه  مدًا ختى ل٣ض وظضها بٌٗ الظًً ًدؿمىن بؿمت الضًً ٍو

ا لظل٪ الٗٝغ الغبىي الٟاؾض ؛ ألهه اقتهغ وؤهه ال  ىن مٗاوي الىهىم ًٖ مىايٗها لُسًَٗى دٞغ ٍو
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ٗت هللا حٗالى في صًىه هي الخا٦مت ٖلى ألاػمان ولِؿذ مد٨ىمت بها ؛  مىام مىه بد٨م الؼمان ووؿىا ؤن قَغ

ٗت ال ًم٨ً ؤن ج٨ىن زايٗت للؼمان ؛ ألجها ؤخ٩ام الضًان  . ألجها إلنالح الىاؽ ال لخىُٟظ ؤَىائهم ، ٞالكَغ

وبن اإلاخدب٘ لؤلخضار لُد٨م ٖلحها خ٨ما ناصعا ًٖ ال٣ٗل وخضٍ ٚحر مإزىط بةجبإ ال٨شحر الهاثل لُجضن ؤن 

ا ٞهى ٞاؾض ًجب جدضًض ٧ل ال٣ىي اإلا٣اومت له . الغبا آٞت اظخماُٖت ، ٞةطا ٧ان ٖٞغ

٨ىن  وبطا ٧ان البىاء الا٢خهاصي في صو٫ الٗالم ٣ًىم ٖلُه ٞةهه ًجب الٗمل ٖلى ب٢امت ما ًدل مدله ٍو

ت وبهه مً اإلا٣غعاث الخل٣ُت ألهه ٧لما جٟا٢م الكغ وظبذ مًاٖٟت الجهىص  زايٗا لخ٨م ألاصًان الؿماٍو

.     إلا٣اومخه وال٣ًاء ٖلُه 

٣ا مً الىاؽ ٌؿخٛلىن ٧ل ال٣ىي مً ٚحر ؤن ًخدملىا ؤي جبٗت ؤو  وبن الغبا آٞت وهي واضخت ظلُت في ؤن ٍٞغ

م في البدض ًٖ ٧ل الُغ١ لجم٘ صًىجهم م٘ ٞىاثضَا ويمان اؾترصاصَا وؤن  ؤن ٣ًىمىا بٗمل بال بخضبحر ؤمَغ

ى ظالـ ٖلى  مً الؿهل ٖلى عظل ٖىضٍ ؤلىٝ الضًىاعاث ؤن ٣ًغيها بٟاثضة ٞخجئ بلُه جباٖا ٧ل ٖام َو

.  ألاعاث٪ ًإ٧ل زغواث ٚحٍر ٞال ًًُ٘ له ما٫ وال جبٗت ٖلُه وال ٖمل 

وبن ال٨ؿل . وبطا لم ٌؿضص اإلاضًً الٟاثضة وجًاٖٟذ ختى عجؼ ًٖ ألاصاء ، ؤ٧ل َظا ؤمىاله ٧لها ؤ٦ال إلاا 

الظي ًمخب آ٧ل الغبا لِـ عاخت ٧املت بل بهه في وؾىاؽ صاثم ؛ ألن خغنه ٖلى اإلاا٫ الظي ؤُٖاٍ اإلاضًً 

ال ٣ًىمىن  }: و٦ؿبه الظي ًبتٍز ًجٗله في َم مؿخمغ، ولظل٪ ٢ا٫ حٗالى ُٞما ٨ًىن ًٖ الظًً ًإ٧لىن الغبا 

 46{بال ٦ما ٣ًىم الظي ًخسبُه الكُُان مً اإلاـ 

ىاثضَا بةخضار جضخم مالي ب٨ثرة ألاوعا١ الى٣ضًت التي جٌُٟ  و٢ض ٧ان ٖالط َظٍ ألاػماث بخ٣لُل الضًىن ٞو

في ألاؾىا١ وج٨ثر خُض ٦ثرث الى٣ىص يٟٗذ ٢ىة قغائها وبطا يٟٗذ ٢ىة قغائها جًاءلذ ٢ُمتها ؛ ألن ٢ىة 

الى٣ض ج٨ىن مما ٣ًابله مً ؤقُاء ، وبطا يٟٗذ ٢ىة الكغاء ٧ان ما ٣ًابله مً ألاقُاء ؤ٢ل و٧ان يئُال ، 

ىاثضَا  . وبظل٪ ج٣ل الضًىن ٞو

لى اإلاجخم٘ ، ٞىباله ٖلى ناخبه  ٨ىن وباال ٖلى ناخبه ٖو ٞالغبا الظي خغمه هللا حٗالى ال ٨ًىن ُٞه زحر ٍو

٨ىن وباال ٖلى الجماٖت ؛ ألهه ًشحر الصر  جٗله في ايُغاب مؿخمغ، ٍو بإال ًباع٥ هللا له في عػ١ ٢ِ ٍو

ىاثٟها ولظل٪ ٢ىبل بالهض٢اث ٞةن الهض٢اث جىظض البر والخٗاون ، ج٣ي  والخ٣ض والخؿض بحن آخاصَا َو

. الجماٖاث شر الىٟـ 

ب الؿىحن  . ؤما الغبا ٞةهه ًبٗض ٖلى الخىابظ والخضابغ والخ٣اَ٘ وؤن ًتربو ٧ل واخض باآلزغ ٍع

ب ُٞه  والىهي ًٖ الغبا م٣غون بالهالة والؼ٧اة ٩ٞان َظا الا٢تران صلُال ٖلى ؤن الىهي ًٖ الغبا ٢اَ٘ ال ٍع

ب ُٞه ، و٦ظل٪ الؼ٧اة وبن مى٨غ الىاخض مً َاالء َى مى٨غ ألمغ ٖٝغ مً  ٦ما ؤن ألامغ بالهالة ٢اَ٘ ال ٍع

لم بحن الىاؽ و٧ل  ما٫ الهالخت ؛ ألهه ٞؿاص اظخماعي وا٢خهاصي ْو الضًً بالًغوعة وؤهه ًدىافى م٘ ألٖا

. ْلم ًجب مىٗه 
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هغ ٖلُه ٨ًىن في خغب م٘ هللا وعؾىله ؛ ألهه حهضم ؤمغ هللا وعؾىله وحهضم الىٓام  ومً ٣ًبل الغبا ٍو

. الاظخماعي والا٢خهاصي 

اصة ٢لذ ؤو ٦ثرث ٞهى ٦ؿب زبِض ولظل٪ ٢ا٫ حٗالى ض ٖلى عؤؽ اإلاا٫ ، ٩ٞل ٍػ  }:    والغبا اإلادغم َى الظي ًٍؼ

 47{ٞةن جبخم ٞل٨م عئوؽ ؤمىال٨م ال جٓلمىن وال جٓلمىن 

وؤن َظٍ آلاًاث مً آزغ ال٣غآن هؼوال ختى ٢ا٫ الظًً ٦خبىا في ؤؾباب الجزو٫ ، ؤن َظٍ آلاًاث هؼلذ ٢بل 

اة الىبي ٖلُه الهالة والؿالم بشالزت ؤقهغ . ٞو

:  بُان اإلاا٫ الغبىي 

م ٢ا٫  ما ؤن عؾى٫ هللا ال٨ٍغ حَر ال جبُٗىا الظَب بالظَب بال مشال بمشل وال حكٟىا  ): زبذ في المخُدحن ٚو

بال مشال بمشل وال حكٟىا بًٗها ٖلى بٌٗ  (ؤي الًٟت بالًٟت )بًٗها ٖلى بٌٗ وال جبُٗىا الىع١ بالىع١ 

 48(وال جبُٗىا مجهما ٚاثبا بىاظؼ

حٍر ؤهه نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا٫  الظَب بالظَب والًٟت بالًٟت ): و٦ما زبذ ًٖ ٖباصة بً الهامذ ٚو

والبر بالبر والكٗحر بالكٗحر والخمغ بالخمغ واإلالر باإلالر مشال بمشل ًضا بُض ٞمً ػاص ؤو اػصاص ٣ٞض ؤعبى ، آلازظ 

ٞةطا ازخلٟذ َظٍ  ):  وفي عواًت إلاؿلم عض ي هللا ٖىه ؤهه نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا٫ 49(واإلاُٗي ُٞه ؾىاء 

ظٍ ألاخاصًض وؤمشالها هي ؤنى٫ ؤخ٩ام الغبا وبظمإ 50(ألانىاٝ ٞبُٗىا ٠ُ٦ قئخم بطا ٧ان ًضا بُض  ، َو

.  ال٣ى٫ ُٞه 

:  و٢ض ؤظم٘ اإلاؿلمىن بم٣خط ى َظٍ ألاخاصًض ٖلى ما ًإحي 

 ـ ؤهه ًدغم بُ٘ ؤخض َظٍ ألانىاٝ الؿخت بأزغ مجها وؿِئت ؾىاء ؤ٧ان مً ظيؿه ؤو مً ٚحر ظيؿه ٦ظَب 1

ًت بًٟت وبغ بكٗحر ؤو جمغ ؤو هدى طل٪ ؤزظا مً ٢ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم  بال في  (ًضا بُض  ): بظَب ٞو

: خالخحن 

ما الظَب  ؤ ـ بُ٘ ؤخض ألانىاٝ ألاعبٗت ألازحرة وهي البر والكٗحر والخمغ واإلالر بإخض الهىٟحن ألاولحن َو

والًٟت ٦إن ٌكتري ٢مدا بظَب ؤو ًٞت وؿِئت ٞةهه ًجىػ إلاا زبذ ؤن عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم 

. اقتري َٗاما بيؿِئت ؤي بضًً مً الظَب ؤو الًٟت 

ما الظَب والًٟت باآلزغ مجهما ٞال بض ُٞه مً اإلاىاظؼة والخ٣ابٌ خحن  وؤما بُ٘ ؤخض الهىٟحن ألاولحن َو

 و٦ظل٪ إلاا في 51(وال جبُٗىا مجها ٚاثبا بىاظؼ  ): ال٣ٗض إلاا زبذ في المخُدحن مً ٢ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم 

. (ًضا بُض  ): ألاخاصًض الؿاب٣ت مً ٢ىله ٖلُه الؿالم 

اصة ٖلُه  ى ؤن ًدؿل٠ ؤخض َظٍ ألانىاٝ لحرص مشله مً ظيؿه مً ٚحر اقتراٍ ٍػ ب ـ في خالت ال٣غى َو

اصة في ال٣ضع ؤو في الهٟت خغم باإلظمإ  . ٢ضعا ؤو نٟت ٞةهه ًجىػ بظماٖا ، ٞةن اقتٍر ٍػ
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 ـ ؤهه ًدغم بُ٘ ؤخض َظٍ ؤألنىاٝ بجيؿه مخٟايال بل البض مً الدؿاوي وػها ُٞما ًىػن و٦ُال ُٞما ٩ًا٫ 2

م٘ اإلاىاظؼة والخ٣ابٌ خحن ال٣ٗض ٞال ًبإ طَب بظَب وال ًٞت بًٟت وال ٢مذ ب٣مذ بال م٘ الدؿاوي 

.  والخ٣ابٌ بظماٖا 

 ـ ؤهه ًجىػ الخٟايل بحن البضلحن بطا ازخل٠ ظيؿهما ٦إن بُ٘ ؤخض َظٍ ألانىاٝ الؿخت بٛحر ظيؿه 3

اصة ؤخض البضلحن ٖلى آلازغ م٘ اإلاىاظؼة بظماٖا  .  ٦ظَب بًٟت ؤو ٢مذ بخمغ مىاظؼة ٞال خغمت في ٍػ

: زم ازخل٠ الٗلماء بٗض َظا ُٞما ًإحي 

.  ـ ؤن الغبا ًدغم في ٚحر َظٍ ألانىاٝ الؿخت 1

.  ـ ؤهه بطا ٧ان ًدغم في ٚحر َظٍ ألانىاٝ ٟٞي ؤي ألاقُاء ًدغم 2

: وهدً هجمل ال٣ى٫ في َاجحن اإلاؿإلخحن ُٞما ًلي 

ت بلى ؤهه ال ًدغم الغبا في ٚحر َظٍ ألانىاٝ الؿخت اإلاظ٦ىعة في الخضًض جمكُا م٘ : ؤوال  طَب الٓاٍَغ

٢ىاٖضَم التي ج٣خط ي الا٢خهاع ٖلى اإلاىهىم في ال٨خاب ؤو الؿىت وجغ٥ ألازظ بال٣ُاؽ ، و٢ض زُإَم ابً 

عقض في طل٪ بإهه ٖلى ٞغى ٖضم ألازظ بال٣ُاؽ ٞةن الخضًض اإلاىهىم ُٞه ٖلى َظٍ ألانىاٝ الؿخت 

ض به الخام بل َى مً باب الخىبُه بالص يء ٖلى هٓحٍر اإلامازل له ؤو ألاولى  لِـ مً ٢بُل الخام الظي ؤٍع

ض به الٗام ٧اهذ صاللخه ٖلى ٚحر اإلاىهىم مً باب الضاللت  مىه بالخ٨م ، و٢ا٫ بن اللٟٔ الخام بطا ؤٍع

ت في َظا ألهه مً باب صاللت اإلاىهىم ولِـ بال٣ُاؽ وبن ٧ان ٢ض ٌكدبه  اللُٟٓت ٞال ًيبغي زالٝ الٓاٍَغ

 ً . ٖلى ٦شحًر

ٌٗني وؤمشا٫ َظٍ آلاًت ٣ًخط ي  {وخغم الغبا  }: و٢ض عص ٖلحهم ابً ٢ضامت ؤًًا في قغح اإلاٛني بإن ٢ىله حٗالى 

اصة ٞال ًسغط مىه بال ما ؤظم٘ ٖلى جسهُهه اصة ، بط الغبا في اللٛت َى الٍؼ م ٧ل ٍػ  52جدٍغ

َظا ًٞال ٖلى ؤن ال٣ُاؽ ٢ض ٢امذ ألاصلت ٖلى حجُخه في الكٕغ بما ال ًضٕ مجاال للك٪ ُٞه ، وؤهه مً 

ضم ظمىصَا ُٞجب البدض في الىهىم الؾخسغاط ٖلت الخ٨م  ٗت وصلُل ٖلى قمىلها ٖو مداؾً الكَغ

. وبزباجه في ٧ل مىي٘ وظضث ُٞه الٗلت  

اج٤ٟ ال٣اثلىن بال٣ُاؽ ٖلى ؤن الغبا ًدغم في ٚحر ألانىاٝ الؿخت ول٨جهم ازخلٟىا في جدضًض الًابِ : زاهُا 

م  . الظي ًًبِ به ما ًجغي به الغبا ؤي في ٖلت الخدٍغ

ظٍ عواًت ٖىض الخىابلت :   ٣ٞالذ الخىُٟت  بهه ًجغي في ٧ل ما اجدض ظيؿه و٧ان م٨ُال ؤو مىػوها، َو

ما وػن مشال بمشل بطا ٧ان هىٖا  ):واٖخمضوا في طل٪ ٖلى ما عواٍ ؤوـ ؤن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم  ٢ا٫ 

 53(واخضا وما ٦ُل مشال بمشل بطا ٧ان هىٖا واخضا 
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 وطَبذ الكاُٞٗت بلى ؤهه ال ًدغم الغبا بال في الظَب والًٟت و٧ل مُٗىم لآلصمي م٘ اجداص الجيـ ولى ٧ان 

ٞا٦هت ٧الخٟاح مشال ؤو ٧ان ٚحر م٨ُل وال مىػون ٧البٌُ اٖخماصا ٖلى ما عواٍ مؿلم ًٖ مٗمغ بً ٖبض هللا 

: ؤن الىبي ٖلُه الهالة والؿالم 

ٞةهه ًض٫ ٖلى ؤن الُٗام له صزل في ٖلت الىهي إلاا ج٣غع مً 54(ههى ًٖ بُ٘ الُٗام بالُٗام بال مشال بمشل )

والؿاع١ والؿاع٢ت ٞا٢ُٗىا  }: ؤن حٗل٤ُ الخ٨م بالىن٠ ًض٫ ٖلى ؤن الىن٠ ٖلت ُٞه ٦ما في ٢ىله حٗالى 

ما مً .55{ؤًضحهما  لى َظا ٞال ًدغم الغبا في الخضًض وال٣ًُ وهدَى خُض ص٫ ٖلى ؤن الؿغ٢ت ٖلت ال٣ُ٘ ، ٖو

. ٧ل لِـ بمُٗىم لآلصمي ، ووا٣ٞهم الخىابلت ٖلى طل٪ في عواًت ٖىضَم 

   وطَب الخىابلت في الغواًت الشالشت ٖىضَم ؤهه ال ًدغم الغبا بال في الظَب والًٟت و٧ل مُٗىم لآلصمي بطا 

لى َظا ٞال ًدغم الغبا في اإلاُٗىم الظي ال ٩ًا٫ وال ًىػن ٧البُُش والبٌُ وال في  ٧ان م٨ُال ؤو مىػوها ، ٖو

ال عبا بال في طَب ؤو ًٞت ؤو ما  ): ٚحر اإلاُٗىم ؤزظا مما ؤزغظه ؤلامام مال٪ ًٖ ؾُٗض بً اإلاؿِب ؤهه ٢ا٫ 

 56 (٩ًا٫ ؤو ًىػن مما ًا٧ل ؤو ٌكغب 

وطَب اإلاال٨ُت بلى ؤن الغبا ًدغم في الظَب والًٟت وفي ٧ل َٗام مما اٖخاص الىاؽ اصزاٍع لل٣ىث ؤو ما 

ٗمت التي ط٦غث في الخضًض الؿاب٤ وما مازلها ٧األعػ والٗضؽ والظعة  ا ٨ُٞىن في ألَا ًهلخه بنالخا يغوٍع

ا ٖمال بما  ذ والخل وهدَى واللخم واللبن وما ًهلخها مً اإلالر والؿ٨غ والٗؿل وما ٧ان بصاما ٧الؿمً والٍؼ

بن البر ٌكاع به بلى ما في مٗىاٍ مً الخبىب التي ج٣خاث : ًٟهم مً حٗضص ألانىاٝ في خضًض ٖباصة ، ٣ٞالىا 

ٖاصة في خالت الؿٗت وألَل الِؿغ والٛنى ٧األعػ وهدٍى ، والكٗحر ٌكاع به بلى ما في مٗىاٍ مً الخبىب التي 

ا ، وؤما الخمغ ُٞازظ مً الىو ٖلُه ؤلاقاعة بلى ما ٧ان  ج٣خاث ألَل ال٣ٟغ ؤو ٖىض الًغوعة ٧الظعة وهدَى

ا ، وؤما اإلالر ُٞازظ مىه خغمت الغبا في ٧ل ما  مشله مً الخلىاث التي ج٣ىم بها البيُت ٧الٗىب والؼبِب وهدَى

ؤٖخُض ؤن ٨ًىن مهلخا للُٗام في ؤٚلب ألاخُان ؤو ًخسظ بصاما ٖىض الًغوعة زم ًازظ مً اإلاٗنى اإلاكتر٥ 

ى ٦ىجها ٢ىجا اٖخاص الىاؽ اصزاٍع ، بن ٧ل ما ٧ان ٦ظل٪ ًدغم الغبا ُٞه ٧اللخم  بحن َظٍ ألانىاٝ ٧لها َو

. واللبن وؤلاصام 

ا ٦ما ًض٫  و٢ض عجر ابً ال٣ُم َظا اإلاظَب بإن اٖخىاء الكإع بإ٢ىاث الىاؽ ؤَم وؤ٢ىي مً اٖخىاثه بٛحَر

ٖلُه ٕٞغ الؼ٧اة خُض ظٗلها في ألا٢ىاث ؤ٦ثر ههِبا وخٓا لل٣ٟغاء ٞجٗل لهم الٗكغ ؤو ههٟه بسالٝ ػ٧اة 

ما خُض ظٗل ههِب ال٣ٟغاء عب٘ الٗكغ ؤو هدٍى وطل٪ ألن ألا٢ىاث ٌٗخبر  ألامىا٫ مً الى٣ضًً ؤو ٚحَر

ا ٞحرظ٘ بلى ال٨مالُاث التي ج٣ط ى بها خىاثج  اث وؤما ٚحَر ى مً الًغوٍع ا عاظٗا بلى خٟٔ الىٟـ َو حَر جٞى

. ؤلاوؿان ٖاصة ٞلم ٌكضص ٞحها ما قضص في ألا٢ىاث 

ازظ مً ألاخاصًض الىاعصة في الغبا ؤهه ًدغم بُ٘ ألانىاٝ الؿخت بجيؿه م٘ الخٟايل ؤو اليؿِئت ل٣ىله  ٍو

ؤما ٢ىله ٖلُه الؿالم  (، و٢ىله ٖلُه الؿالم وال جبُٗىا مجها ٚاثبا بىاظؼ  (مشال بمشل ًضا بُض  ): ٖلُه الؿالم 
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ُٞازظ مىه ؤهه ًجىػ بُ٘ الظَب  (ٞةطا ازخلٟذ َظٍ ألانىاٝ ٞبُٗىا ٠ُ٦ قئخم بطا ٧ان ًضا بُض ): 

بالًٟت مىاظؼة م٘ الخٟايل و٦ظل٪ ب٣ُت ألانىاٝ اإلاظ٦ىعة بطا ازخلٟذ في الجيـ ٣ٞض ؤظم٘ الٗلماء ٖلى 

. ظىاػ الخٟايل ُٞما بطا بُ٘ ظيـ مجها بٛحٍر م٘ اإلاىاظؼة ، وؤما اليؿِئت ٞال ًجىػ 

م الغبا في الضًً خُض لم ٣ًل  ٞمً زال٫ ما ؾب٤ ط٦ٍغ هغي بظمإ الٗلماء ٢اَبت واإلاؿلمحن ٧اٞت ٖلى جدٍغ

٢اثل مجهم بجىاػ عبا اليؿِئت ُٞه ، وبطا ٧ان َظا خ٨م الغبا في ٦خاب هللا وؾىت عؾىله نلى هللا ٖلُه وؾلم 

وبظمإ اإلاؿلمحن لم ًٟغ١ ُٞه بحن ٢لُله و٦شحٍر بل جًاٞغث ألاصلت ٧لها ٖلى خغمت ال٣لُل مىه وال٨شحر ألن 

. ال٩ل ْلم والٓلم ٧له خغام 

:  الشمً اإلاعجل واإلااظل  

بن ال٣ٟهاء ؤظاػوا الخٟغ٢ت بحن الشمً اإلااظل والشمً اإلاعجل في البُ٘ ، ٞةطا ٧ان الشمً ماظال 

ه بٌٗ الؿاصة اإلاال٨ُت ول٨جهم لم ًدغمٍى  ػاصٍو الشمً اإلاعجل ، ؤظاٍػ ال٣ٟهاء ؤظمٗىن ،وبن ٧ان ٢ض ٦َغ

ما ٢اَٗا ٞخظٕع مً الظًً ًداولىن ؤن ًجٗلىا الخٗامل الغبىي ؤؾاؾا لال٢خهاص ، وؤظاػوٍ ب٩ل ؤهىاٖه  جدٍغ

ىا بازخالٝ الشمً في الخإظُل ٞجٗلىا الغبا مشله ، ألهه بطا ظاػث  ، وؤن ًخإولىا ال٣غآن بٛحر مخإوله ، ٞخظٖع

اصة في الشمً ألظل الخإظُل وؤعاصوا ؤن  اصة للخإظُل ٞالٟاثضة ألظل الخإظُل في ٢غى الى٣ىص حكبه الٍؼ الٍؼ

ؤهه : ًجٗلىا لظل٪ صلُال مً ؤ٢ىا٫ الٗلماء ، ٣ٞض ٢ا٫ ابً ٖابضًً في ٦خابه عص اإلادخاع ٖلى قغح الضع اإلاسخاع 

اة  اة اإلاضًً مشال ٞةن الضًىن اإلااظلت جى٣لب خاله بالٞى بطا بُ٘ الص يء بشمً ماظل زم وظب ألاصاء معجال بٞى

اصة في  ، ٞةهه ًى٣و مً الشمً بم٣ضاع ًدىاؾب م٘ الخعجُل الظي ناع واظبا ، ٢الىا بن ال٣ٟهاء ظٗلىا الٍؼ

اصجه  ض بٍؼ اصة في هًحر الؼمً جٍؼ الشمً في الخإظُل في م٣ابل الؼمً ٞةطا ه٣و الؼمً ه٣هٍى وبطا ٧اهذ الٍؼ

اصة ألاظل وجى٣و بى٣هه  ض بٍؼ .  وجى٣و بى٣هه ، ٞةن الٟاثضة ٦ظل٪ جٍؼ

ى الخ٨ُم  ا َو اصة في الشمً اإلااظل ولم ًدلل الغبا لخ٨مت ٢ضَع ٞى٣ى٫ لهاالء َظا خ٨م هللا في الٍؼ

اصة في الشمً اإلااظل ، طل٪ ؤن اإلابُ٘ ش يء  ُت واضخت في الخٟغ٢ت بحن الغبا والٍؼ الٗلُم ، وؤن الخ٨مت الكٖغ

ا جسخل٠ بازخالٝ  ًيخٟ٘ به ٞهى ؾلٗت لها مىاٞ٘ ولها ٚال٫ وبن ٧اهذ مما ًيخٟ٘ باؾتهال٦ه ٞةن ؤؾٗاَع

ألاػمان ٞهي ػمً بؿٗغ وفي ٚحٍر بؿٗغ ٞةطا اخخاٍ الضاثً لىٟؿه وباٖها بشمً ماظل مغجٟ٘ ومعجل ٚحر 

ؤما الى٣ىص ٞهي م٣اًِـ الخ٣ضًغ . مغجٟ٘ ٞؤلن مىيٕى اإلاٗاملت ٣ًبل الاعجٟإ والاهسٟاى في ألاػماث 

لى طل٪ ًسغط ٢ى٫ مً ٢ا٫  يبغي ؤن ج٨ىن ٦ظل٪ ٖو ؤهه بطا ؤصي الشمً : ٞاإلاٟغوى ال ًازغ ٞحها الؼمً ، ٍو

اإلااظل معجال ه٣و مىه بم٣ضاع ما ٌٗاص٫ ألاظل ٞةن ألاؾاؽ َى الؿلٗت ولِـ الى٣ض اإلاجغص ٖلى ؤن َظا 

ً ، ٣ٞض ظاء ُٞه في باب اإلاغابدت  : ال٣ى٫ الظي اٖتريىا به لم هجضٍ بال في الضع اإلاسخاع وؿبه لبٌٗ اإلاخإزٍغ

وهي ؤن ًبُ٘ الص يء ب٨ؿب بيؿبت مُٗىت مً الشمً ألانلي ٖلى ما َى مٗغوٝ بحن الخجاع ظاء في َظا الباب 
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ى٣و مً  جب ؤصاٍئ ٞىعا ٍو بطا ٧ان الشمً ماظال وماث اإلاكتري في ؤزىاء اإلاضة ٞةهه ًجٗل الشمً معجال ٍو

.  الشمً ما ٣ًابل الجؼء الباقي مً اإلاضة 

 

٣ان  االء ٍٞغ : بٌٗ مً الٗلماء مً اؾدباح الغبا َو

٤ ألاو٫  ت لم جدغم مً الغبا بال ما ٧ان : الٍٟغ مىن ؤن الكغاج٘ الؿماٍو ٞبٌٗ الٗلماء في َظا الٗهغ ًٖؼ

. ٦شحرا وؤما ٢لُله ٞلم جدغمه الكغاج٘ ٦ما لم جدغمه ال٣ىاهحن 

٤ الشاوي  مىن ؤن الغبا في ال٣غوى ؤلاهخاظُت ٚحر مدغم وؤما في : وؤما الٍٟغ م مً الا٢خهاصًحن ٞحٖز وؤ٦ثَر

ال٣غوى الاؾتهال٦ُت ٞال ًجىػ ألن َظٍ ال٣غوى ٚالبا ما ج٨ىن للمدخاظحن اإلاٗىػًٍ وؤزظ الغبا مجهم ٖلى 

. ما ا٢تريٍى مىاٝ لؤلزال١ ؤلاوؿاهُت ومجاٝ للغخمت 

٤ ألاو٫ ٖلى صٖىاٍ ب٣ىله حٗالى   57{ًا ؤحها الظًً آمىىا ال جإ٧لىا الغبا ؤيٗاٞا مًاٖٟت  }: و٢ض اخخج الٍٟغ

٣خط ي َظا ال٣ُض ؤهه بطا ٧ان ٚحر مًا٠ٖ  ٣ٞالىا بن َظٍ آلاًت ٢ض ٢ُضث خغمت الغبا بما ٧ان مًاٖٟا ٍو

م الغبا مُل٣ت وظب ج٣ُُض بَال٢ها بال٣ُض الظي ٢ُضث  ٨ًىن خالال ، وإلاا ٧اهذ ب٣ُت آلاًاث الىاعصة في جدٍغ

به آًت اإلاًاٖٟت خمال للمُل٤ ٖلى اإلا٣ُض ٦ما ج٣ط ى به ٢ىاٖض ألانى٫ مً وظىب خمل اإلاُل٤ ٖلى اإلا٣ُض 

٨ظا ج٨ىن آًت اإلاًاٖٟت ٖىضَم خا٦مت  بطا ٧ان ؾببهما واخضا ختى ٨ًىن اإلاُل٤ م٣ُضا بظل٪ ال٣ُض ، َو

. ٖلى ٧ل آلاًاث الىاعصة في الغبا 

: و٢ض ؤبُل الٗلماء حجتهم َظٍ بإمىع 

٤  {ال جإ٧لىا الغبا ؤيٗاٞا مًاٖٟت  }: ؤن ٢ىله حٗالى : ؤولها  ال ًض٫ ٖلى خل الغبا ٚحر اإلاًا٠ٖ مىه بال بٍُغ

م ٞذجُخه مكغوَت بإال ًٓهغ لل٣ُض  ى لِـ بذجت ٖىض الخىُٟت ، وؤما ٖىض ٚحَر صالا إلاٟهىم اإلاسالٟت َو

ىا ٢ض  ذ ًسالٟه ، َو ٞاثضة ؾىي صاللخه ٖلى هٟي خ٨م اإلاُى١ ًٖ اإلاؿ٨ىث وؤال ًخٗاعى اإلاٟهىم م٘ نٍغ

ْهغ للخ٣ُُض باأليٗاٝ اإلاًاٖٟت ٞاثضة ٚحر هٟي الخ٨م اإلاظ٦ىع ٞحها ًٖ اإلاؿ٨ىث وهي الدكيُ٘ ٖلى آزظ 

الغبا اإلاًا٠ٖ بإجهم ًٟٗلىن الغبا م٘ ْهىع مىاٞاجه لؤلزال١ ؤلاوؿاهُت ومجاٞاجه إلاا اجهٟىا به مً ال٨غم 

الظي ًضٖىا بلى الغخمت باإلادخاظحن ٞهى بطن اتهام ل٣ٗىلهم بإجها لم ججههم ًٖ الجم٘ في ؤٞٗالهم بحن ألايضاص 

ظا ال ًل٤ُ بال٣ٗالء ألن ٢بده ْاَغ ال ًسٟى  .   َو

ذ ٢ىله حٗالى  ٞةن جبخم  }: زم ٖلى ٞغى ؤن ال٣ُض باإلاًاٖٟت ص٫ ٖلى خل ٚحر اإلاًا٠ٖ ٣ٞض ٖاعيه نٍغ

٤ الهغاخت اإلاا٦ضة ٖلى ؤن الؼاثض ًٖ عؤؽ . 58{ٞل٨م عئوؽ ؤمىال٨م ال جٓلمىن وال جٓلمىن  ٞةهه ًض٫ بٍُغ

. اإلاا٫ مدغم 

ىا٥ ٞغ١ : زاهحها  ؤن آًاث الغبا الىاعصة في ال٣غآن لِؿذ مً باب اإلاُل٤ واإلا٣ُض وبهما هي مً باب الٗام ، َو

بحن صاللت اإلاُل٤ وصاللت الٗام في ٢ىاٖض ألانى٫ ٞةن الٗام حجت في ظمُ٘ ؤٞغاصٍ ٞالخىهُو ٖلى بًٗها ال 
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ًسهو الٗام وال ًىٟي الخ٨م ًٖ ب٣ُت ؤٞغاصٍ بل ٨ًىن الٟغص اإلاىهىم ٖلُه في آًت إلاٗنى زام ٚحر 

. مسال٠ لب٣ُت ألاٞغاص في الخ٨م 

م ٚحر ؤن خغمت ال٨شحر ؤْهغ ، وؤما اإلاُل٤ ٞةهه ال ًض٫ ٖلى  ى َىا الخدٍغ وبطن ٨ًىن ال٩ل ؾىاء في الخ٨م َو

ظمُ٘ ألاٞغاص صٞٗت واخضة بل ًض٫ ٖلى ٞغص صاثغ في الجمُ٘ ٞال ًض٫ ٖلى زبىث الخ٨م لجمُ٘ ألاٞغاص ٞلظا 

. ٧ان الخىهُو ٖلى بٌٗ ألاٞغاص م٘ ج٣ُُضٍ ب٣ُض زام ال ًمى٘ مً ج٣ُُض ب٣ُت ألاٞغاص بهظا ال٣ُض 

م الخمغ و٦ما َى الكإن الٛالب في ٦شحر مً : وزالثها  م الغبا ٢ض قٕغ ٖلى ؾبُل الخضعط ٦ما قٕغ جدٍغ بن جدٍغ

وما آجِخم مً عبا لحربى في ؤمىا٫ الىاؽ ٞال ًغبى  }: ؤخ٩ام الضًً ، ٩ٞان ؤو٫ ما هؼ٫ في قإن الغبا ٢ىله حٗالى 

 ٞةن في َظٍ آلاًت ما ًُٟض بإن الغبا ٚحر مغض ي ٖىض هللا حٗالى ومً َظا ًٟهم ؤن ٚحر اإلاغض ي ال 59{ٖىض هللا 

ًجىػ ٞٗله زم بٗض َظا الخمهُض للخ٨م هؼلذ آًت الىهي ٖىه مًاٖٟا ؛ ألن َظا الىٕى ْاَغ ال٣بذ ِٞؿهل 

م الغبا اإلاًا٠ٖ ٧ان مً  مه وجغ٦ه وبٗض ؤن ؤَمإهذ ال٣لىب بلى ؤلاًمان بخدٍغ ٖىض ال٣ٗى٫ الدؿلُم بخدٍغ

الؿهل الابخٗاص ًٖ ال٣لُل ألن الكإن ُٞمً ججاوػ ًٖ ال٨شحر ؤن ًدؿامذ في ال٣لُل ومً زم ٧ان آزغ ما هؼ٫ 

 60{ٞل٨م عئوؽ ؤمىال٨م ال جٓلمىن وال جٓلمىن  }: في قإن الغبا ٢ىله حٗالى 

 ٟٞي َظٍ آلاًت بُان الخ٨م م٣غوها بٗلخه اإلاىظبت له وهي ٦ىهه ْلما و٢ض اؾخ٣غ في ٣ٖى٫ الىاؽ وعسخ في 

َباجٗهم ؤن الٓلم ٧له ٢بُذ ُٞدغم ٢لُله و٦شحٍر ، ٩ٞاهذ آًت الب٣غة َظٍ آزغ ما هؼ٫ مً آًاث الغبا ، بل هي 

مً آزغ آًاث ال٣غآن هؼوال ، ٦ما عوي طل٪ البساعي ، و٢ض ؤظم٘ اإلاؿلمىن ٖلى م٣خط ى ما جُٟضٍ ، ٞىظب 

ل  .  ؤال ٌٗترحها وسخ وال جإٍو

٤ الشاوي  ٞةهه ًدخج ٖلى صٖىاٍ بإن الغبا ؤلاهخاجي صٖامت مً صٖاثم الا٢خهاص ويغوعة مً : وؤما الٍٟغ

يغوعاث اإلاجخم٘ ألن اإلامىلحن ًخ٣اٖؿىن بطا َلب مجهم ؤلا٢غاى بال ٞاثضة ٞخخى٠٢ اإلاكغوٖاث ؤلاهخاظُت 

ؿب٣ها  يخج ًٖ طل٪ ٧له جإزغ الضولت وو٢ىٝ صوالب الٗمل ٞحها ختى جخإزغ َو دغم اإلاجخم٘ مً ٞىاثضَا ٍو ٍو

ا في مًماع اإلاضهُت والغقي  . ٚحَر

   ٞاإلؾالم ٖىضما خغم الغبا وؾض بابه ، ٞخذ ؤمام ؤصخاب ألامىا٫ ؤبىابا لالؾدشماع جضع ٖلحهم مً ألاعباح 

ؤيٗاٝ ما ٌؿخُٟضوهه مً الغبا ما ًىٟ٘ اإلاجخم٘ وؤٞغاصٍ بإٖٓم مما لى اؾخٛلىا ؤمىالهم بالغبا ، وطل٪ ألن 

الغبا الظي ظٗلٍى مىاٍ حجتهم ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖىه بال٣غى الظي ٌكتٍر ُٞه ؤصخاب ألامىا٫ والٗاملىن 

ا ٦ما ٞخذ ؤمامهم ؤبىاب عبذ  ت ؤو هدَى ٘ بهخاظُت ؤو ججاٍع ٧ل له ظؼء مً عبذ ما اؾخٛلىا اإلاا٫ ُٞه مً مكاَع

ا ٞما ٖلحهم بطا َلب طوو اإلاكغوٖاث مجهم ؤمىالا  حَر ت والؼعاُٖت والهىاُٖت ٚو ؤمىالهم في الكغ٧اث الخجاٍع

٤ اإلاًاعبت ؤو الكغ٦ت جبٗا إلاا ًضٞٗىهه بلحهم مً  م ما ًم٨جهم مً ب٢امت مكغوٖاتهم بٍُغ بال ؤن ٌَُٗى

يخٟ٘ اإلامىلىن وال٣اثمىن باإلاكغوٕ صون خاظت بلى الغبا اإلادغم  . ألامىا٫ ُٞيخٟ٘ اإلاجخم٘ ٍو
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ؤما ؤوعا١ الٗملت الغؾمُت ٞحري بٌٗ الباخشحن ؤجها حٗخبر بضًً ٖلى الجهت التي ؤنضعتها ، وؤجها جؼ٧ى ػ٧اة 

الضًىن ٦ما ًغي البٌٗ ؤجها ج٣ىم بالظَب وجؼ٧ى ػ٧اة الضًىن ، ٦ما ًغي البٌٗ ؤجها ج٣ىم بالظَب وجؼ٧ى 

. ػ٧اجه 

ول٨ني ؤالخٔ ٖلى َظا الغؤي ؤجها لى اٖخبرث ؾىضاث بضًىن لخغم قغاء الظَب والًٟت بها ألن ٦ال مجهما ال 

ا الخ٣ابٌ الخ٣ُ٣ي في بُ٘ الظَب بالظَب والًٟت بالًٟت ؤو  ٌكتري بضًً مً الى٣ىص بط ٌكتٍر قٖغ

. ؤخضَما باآلزغ والضًً لِـ بم٣بىى خ٣ُ٣ت بال بطا بُ٘ للمضًً 

ها بص يء مً ظيؿها  ا ؤو نٞغ خباع ؤًًا ؤال ًجىػ اؾدبضا٫ ش يء مً َظٍ الٗملت بٛحَر ٦ما ًيبني ٖلى َظا الٖا

ا ، لظل٪ ؤعي ؤجها حٗخبر بمجزلت الى٣ىص وج٣ىم بما جهٝغ به مً  القتراٍ الخ٣ابٌ الخ٣ُ٣ي في طل٪ ٧له قٖغ

دغم ٞحها الغبا ٦ما ًدغم في الظَب والًٟت  . ًٞت ؤو طَب ٞتز٧ى ػ٧اجه ٍو

: " و٢ض اٖخمضث في طل٪ ٖلى ٢ى٫ ؤلامام مال٪ عض ي هللا ٖىه في باب الؿلم الشاوي مً اإلاضوهت خُض ٢ا٫ 

الهٟغ والىداؽ ٖغى ما لم ًًغب ٞلىؾا ٞةطا يغب ٞلىؾا ظغي مجغي الظَب والًٟت ُٞما ًدل 

دغم  61ٍو

 ٣ٞض عؤي ؤن الٟلىؽ بمجزلت الظَب والًٟت وظٗل 62"مً نٝغ صعاَم بٟلىؽ : " و٢ىله في باب الهٝغ 

ت بظل٪ في ٢ىله  ا و٢ض ظؼم ؤلامام ابً ٖٞغ الهٝغ َى بُ٘ الظَب بالًٟت ؤو : " اؾدبضا٫ الضعاَم بها نٞغ

 ٩ٞاهذ الٟلىؽ بمجزلت الى٣ىص الخ٣ُ٣ُت ٦ما ه٣ل ناخب الُغاػ ًٖ ؤلامام البل٣ُني 63"ؤخضَما بالٟلىؽ

مً الكاُٞٗت ؤهه ؤٞتى بجىاػ بزغاط الٟلىؽ ًٖ الظَب والًٟت في الؼ٧اة ٣ٞض ظٗل الٟلىؽ بمجزلت 

. الى٣ضًً 

ا ه٣ىص بال في الٗهىع ألازحرة وظب ؤن حُٗى  وإلاا ٧اهذ ألاوعا١ الى٣ضًت في ٖغويا ولم ًجغ الخٗامل باٖخباَع

خ٨م الٗغوى التي يغبذ ٞهاعث بًغبها بمجزلت الى٣ىص لظل٪ ه٣ل في تهظًب الٟغو١ ؤن ألاوعا١ ٧الى٣ىص 

بن ٧ل ٖغى ظغي مجغي الى٣ضًً في اإلاٗاملت ٧الٟلىؽ الىداؽ ، وألاوعا١ ًخد٤٣ ُٞه اٖخباع ؤهه : " ٣ٞا٫ 

 64"٧الى٣ض ٢ىة ، ُٞدغم ُٞه الغبا وججب ُٞه الؼ٧اة 

ا وقغاء الظَب  لهظا ٧له واٖخباعا للهٝغ الجاعي عؤًذ ؤجها حٗخبر بمجزلت الى٣ىص ُٞدل اؾدبضالها بٛحَر

دغم ٞحها الغبا وججب ٞحها الؼ٧اة بدؿب ٢ُمتها مً الى٣ىص الخ٣ُ٣ُت  . والًٟت و٢ًاء الضًىن بها ٍو

ىا٥ بٌٗ الباخشحن ًدؿاءلىن َل ًم٨ً للبىى٥ ؤن حؿخٛني ًٖ الخٗامل بالغبا ؟ ولئلظابت ًٖ َظا ه٣ى٫  َو

بن طل٪ مم٨ً ، بط ما َى اإلااو٘ ؤن ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ جى٠ُْ ؤمىا٫ البىى٥ ؤو ظؼء مجها في مكغوٖاث : 

ت ؤو حٗاوهُت ٦إن جبني مؿا٦ً ؤو حؿخىعص آالث ػعاُٖت ؤو نىاُٖت  بهخاظُت ػعاُٖت ٧اهذ ؤو نىاُٖت ؤو ججاٍع

ا ؤو جبُٗها بشمً معجل ؤو ماظل ؤو في بنالح ؤعاض ي للبىاء ؤو للؼعاٖت لخبُٗها ٦ظل٪ ٖلى ؤن جغبذ  لخاظَغ

مً وعاء َظا ما ٌٛىحها ًٖ ؤلا٢غاى بالغبا ، ؤو ج٣ُم مهاو٘ ؤو مخاظغ جضٞ٘ ٞحها عؤؽ اإلاا٫ ؤو ظؼء مىه ٖلى 
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ُت زم ٨ًىن بجاهب طل٪ ظؼء مسهو لل٣غى الاؾتهال٧ي بضون ٞاثضة ،  ؾبُل اإلاًاعبت ؤو اإلاكاع٦ت الكٖغ

 ً ً وخٟٓه بطا ٧ان الَغ ً ولها ؤن جدهل ٖلى ؤظغ نُاهت الَغ ومً اإلاٗلىم ؤجها ال ج٣غى بال بًمان ؤو َع

في خُاػتها واخخاط بلى خٟٔ ؤو نُاهت ، وفي خالت ما بطا ٧ان ال٣غى بًمان وخل ؤظل الضًً زم لم ٌؿضصٍ 

ا ٧ان للبى٪ ؤن ًدهل ٖلحها مً اإلاضًً  اإلاضًً ؤو يامىه ختى ؤخخاط بلى ه٣ٟاث مً عؾىم ال٣ًاًا ؤو هدَى

ؤو يامىه ٞهى لً ًسؿغ ٖلى ؤي خا٫ زم ٨ًىن له بجاهب طل٪ ؤن ٣ًىم بإٖما٫ البىى٥ مً مباصلت الى٣ىص ؤو 

لها ؤو ٢بى٫ الىصاج٘ ؤو جإظحر الخؼاثً لخٟٔ ألامىا٫ بلى ٚحر طل٪  . جدٍى

و٢ض ؤزبدذ الخجاعب في بٌٗ البالص التي ٢امذ ٞحها مهاٝع مً َظا الىٕى نالخُتها وجد٤ُ٣ ؤعباح ٦شحرة مً 

وعاء ؤٖمالها التي ٢امذ بها 

ا ٖلى بم٩ان ٢ُام اإلاهاٝع بضون ؤلا٢غاى الغبىي  . مما ًجٗلها همىطظا نالخا ًدخظي به ، وصلُال ٢ٍى

و٦ما هغي ؤن مً اإلام٨ً ٢ُام اجداص ا٢خهاصي ؤو اجٟا١ ججاعي بحن الضو٫ ؤلاؾالمُت ؤو الٗغبُت مجها مشال ٖلى 

ؤن جى٠ْ ٧ل صولت ؤمىالها في صاثغة صو٫ َظا الاجداص ؤو الاجٟا١ بدُض ال جسغط ؤمىا٫ ؤي صولت مجها بلى 

٤ُ هللا حٗالى الؾخٛىذ َظٍ الضو٫ ًٖ الا٢تراى  الخاعط وهي بدمض هللا ٦شحرة اإلاىاعص ولى نض٢ذ الىُت بخٞى

.   مً الضو٫ ألاظىبُت التي ال ج٣غى بال بإعباح 

ـ ومً زال٫ ما ؾب٤ ٖلمىا ؤن الغبا مدغم في ظمُ٘ الكغاج٘ والىٓغة اإلااصًت التي ؾُُغث ٖلى الٗالم الٛغبي 

ق٩لذ يُٛا ٖلى ال٣ىي الضًيُت مً مؿُدُت وحهىصًت ، وؤنبذ الخٗامل بالغبا ٖاما بٗض ْهىع ال٣ىاهحن 

. التي جبُذ الخٗامل بالغبا 

ـ الغبا يغع ٧له ، ولِـ ُٞه ٞاثضة ألخض ، ٞالغبا ٌؿبب مكا٧ل ٦شحرة ؤزال٢ُت واظخماُٖت وا٢خهاصًت ، ؤما 

. الغبذ الظي ًًٓ اإلاغابي ؤهه خهل ٖلُه ٞهى عبذ ما٢ذ  ؾىٝ ًيخهي ال مدالت بلى ٣ٞغ وزغاب للٗالم 

ًا باجا وؤلٛاٍ ، ومى٘ الخٗامل به جدذ ؤي حجت ، وطل٪ اوسجاما م٘ هٓام ؤلاؾالم  ٌ الغبا ٞع ـ ؤلاؾالم ٞع

لم للىاؽ    ٗت التي جدغم ٧ل ما ُٞه يغع ْو وم٣انض الكَغ

برع طل٪ باإلاهلخت والخىٝ مً الٗؼلت الا٢خهاصًت ؛ وألن الٗالم ٧له  ـ الٗالم ؤلاؾالمي ًسً٘ للغبا آلان ، ٍو

غاث ٚحر م٣بىلت ، ٞالٗالم ؤلاؾالمي ٖالم ي٠ُٗ ًدب٘ الٗالم ال٣ىي  ؤنبذ ًخٗامل بالغبا ، و٧ل َظٍ الخبًر

ض ؤن ٠٣ً مى٢ٟا إللٛاء الغبا  . وال ًٍغ

ؿخُُ٘ مً زال٫ جىُٟظَا بك٩لها المخُذ ؤن وؿض  ـ الؼ٧اة ٞحها زحر ٦شحر وهي ع٦ً مً ؤع٧ان ؤلاؾالم ، َو

ض اإلاكا٧ل ح٣ُٗضا وال ًدل قِئا مجها  . خاظاث ٦شحرة للضولت وألاٞغاص بض٫ اللجىء بلى الغبا الظي ًٍؼ

ٗخحن  ت ، بل بن الكَغ ـ بن هٓام الٟاثضة الظي َى الغبا ٨ًً مدغما في ؤلاؾالم وخضٍ مً بحن الكغاج٘ الؿماٍو

ى الغبا الظي  م ٞحهما ٞهى مدغم في الخىعاة وؤلاهجُل وال٣غآن ، َو خحن ٖلى ؤلاؾالم ٢ض نغح بالخدٍغ الؿماٍو
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ى الغبا الظي ًداعب به اإلاغابي هللا وعؾىله  ؿمُه الٗلماء الغبا الجلي َو ٧اهىا ًٟٗلىهه في الجاَلُت َو

. واإلاامىىن 

ازظ مً ألاخاصًض الىاعصة في الغبا ؤهه ًدغم بُ٘ ألانىاٝ الؿخت بجيؿه م٘ الخٟايل ؤو اليؿِئت ل٣ىله   ٍو

، ؤما ٢ىله ٖلُه الؿالم (و٢ىله ٖلُه الؿالم وال جبُٗىا مجها ٚاثبا بىاظؼ  (مشال بمشل ًضا بُض  ): ٖلُه الؿالم 

ُٞازظ مىه ؤهه ًجىػ بُ٘ الظَب بالًٟت  (ٞةطا ازخلٟذ َظٍ ألانىاٝ ٞبُٗىا ٠ُ٦ قئخم بطا ٧ان ًضا بُض )

مىاظؼة م٘ الخٟايل و٦ظل٪ ب٣ُت ألانىاٝ اإلاظ٦ىعة بطا ازخلٟذ في الجيـ ٣ٞض ؤظم٘ الٗلماء ٖلى ظىاػ 

. الخٟايل ُٞما بطا بُ٘ ظيـ مجها بٛحٍر م٘ اإلاىاظؼة ، وؤما اليؿِئت ٞال ًجىػ 

ٞٗلى اإلاؿلمحن الظًً م٨ىىا الىٓام الغبىي ؤن ًىدكغ في بالصَم بؿبب الؿُُغة ألاظىبُت : ؤما الخىنُاث 

ىا بالخىبت  ؿاٖع والٛؼو ال٨ٟغي والخٟى١ الا٢خهاصي ،ؤن ًُهغوا بالصَم وؤمىالهم مً َظٍ الغطًلت اإلاى٨غة َو

ًبه  . مً جل٪ ألاٞٗا٫ الجالبت إلا٣ذ هللا ٚو

خباع مً الٛحر وهضٖى هللا  ب لىا مً : وؿإ٫ هللا الشباث ٖلى الخ٤ والٖا عبىا ال جٙؼ ٢لىبىا بٗض بط َضًدىا َو

لى آله وصخبه وؾلم حؿلُما ٦شحرا  اب ، ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض ٖو  . لضه٪ عخمت به٪ ؤهذ الَى

 
                                                           

 فً اٌزتا .25 / 22: ـ اٌىتاب اٌّمذص ، دار اٌىتاب اٌّمذص فً اٌعاٌُ اإلسالًِ ، سفز اٌخزٚج  .1

 .274: ـ سٛرج اٌثمزج ، اٌَح  .2

  .39: ـ سٛرج اٌزَٚ ، اٌَح  .3

  . 1572: ـ اتٓ ِٕظٛر ، ٌساْ اٌعزب ، تاب اٌزاء ِادج رتا  .4

  5: ـ سٛرج  اٌحح ، اٌَح  .5

  .92: ـ سٛرج  إٌحً ، اٌَح  .6
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 فً اٌزتا .25 / 22: ـ اٌىتاب اٌّمذص ، دار اٌىتاب اٌّمذص فً اٌعاٌُ اإلسالًِ ، سفز اٌخزٚج  .20

  فً اٌزتا 19 / 23ـ اٌىتاب اٌّمذص ، سفز اٌتثٍٕح ، اإلصحاح  .21

  .73: ـ عثذ هللا اٌعثادي ، ِٛلف اٌشزٌعح ِٓ اٌّصارف اإلسالٍِح اٌّعاصزج  .22

  161 ـ 160: ـ سٛرج إٌساء ، اٌَح  .23
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  . 2766:  ، رلُ اٌحذٌج 764 / 2ـ رٚاٖ اٌثخاري فً صحٍحٗ ، وتاب اٌٛصاٌا ، ج .37

  .2261: رلُ اٌحذٌج  .43 / 2ج: ـ رٚاٖ اٌحاوُ فً اٌّستذرن  .38

  .56: ـ  تحٛث فً اٌزتا ٌإلِاَ أتٛ س٘زج  .39

  .400 / 5: ـ اٌفمٗ اإلسالًِ ٚأدٌتٗ ، ٚ٘ثح اٌشحًٍٍ  .40

  .2066:  رلُ اٌحذٌج 761 / 2ـ رٚاٖ اٌثخاري فً صحٍحٗ ج .41

  .2970:  ، رلُ اٌحذٌج 259 / 8ـ رٚاٖ ِسٍُ فً صحٍحٗ ، ج .42

  .352 ـ 351: ـ ٌٕظز ِذٚٔح اٌفمٗ اٌّاٌىً ٚأدٌتٗ ، اٌصادق اٌغزٌأً  .43
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اإلاهاصع واإلاغاظ٘ 

م  .  ـ ال٣غآن ال٨ٍغ

ل ، صاع ال٨خب الٗغبُت ال٨بري ال٣اَغة ،  ل في مٗاوي الخجًز .  َـ 1328ـ الخاػن ، لباب الخإٍو

اى ،  م  1988ـ الترمظي ، ؾجن الترمظي ، م٨خبت التربُت الٗغبي ، الٍغ

ت ، بحروث ،  ٗت مً اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت اإلا٨خبت الٗهٍغ  1981ـ ٖبض هللا ٖبض الغخُم الٗباصي ، مى٠٢ الكَغ

م  

ت بحروث،  م الخُُب ،الؿُاؾت اإلاالُت في ؤلاؾالم،صاع اإلاٗٞغ  م  1975ـ ٖبض ال٨ٍغ

اى ،  اى الخضًشت ، الٍغ م  1981ـ ابً ٢ضامت ، اإلاٛني م٨خبت الٍغ

ـ ابً ماظت ، ؾجن ابً ماظت ، جد٤ُ٣ مدمض ٞااص ٖبض الباقي ،  

. م1989ـ مهُٟى البٛا ، ٣ٞه اإلاٗاوياث ، مُبٗت ظامٗت صمك٤ 

الظها ، ماؾؿت الغؾالت ، بحروث ، ٍ ت ٖو ُت والغبٍى  . 5ـ هىع الضًً ٖتر، اإلاٗامالث اإلاهٞغ

ـ ال٣غافي ، تهظًب الٟغو١ 

 م  1994 ، ؾىت 1ـ ؤلامام مال٪ ، اإلاضوهت ، صاع ال٨خب الٗلمُت ، ٍ

 م  1996ـ ؾجن الضاع ٢ُني ، جد٤ُ٣ مجضي بً مىهىع ، صاع ال٨خب الٗلمُت بحروث 

. م1991 ؾىت1ـ ؤلامام مال٪ ، اإلاىَإ ، جد٤ُ٣ ج٣ي الضًً الىضوي ، صاع ال٣لم صمك٤ ، ٍ

 م  1998 ، ؾىت 1ـ صخُذ مؿلم ، صاع اإلاٛني ، ٍ

 م 1991ـ مؿىض ؤخمض ، جد٤ُ٣ ٖبض هللا صعوَل ، صاع ال٨ٟغ ، صمك٤ ، 

. ـ ؾجن اليؿاجي ، صاع بخُاء الترار الٗغبي بحروث 

. م 1999 ، 1ـ صخُذ البساعي ، صاع ال٨خب الٗلمُت ، بحروث ، ٍ

 م  1990 1ـ اإلاؿخضع٥ ، للخا٦م الىِؿابىعي، صاع ال٨خب الٗلمُت بحروث ٍ

غة ، بدىر في الغبا ، صاع ال٨ٟغ الٗغبي  . ـ ؤبي َػ

  4،1997ـ  الؼخُلي ، ال٣ٟه ؤلاؾالمي وؤصلخه ، صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ صمك٤،ٍ

ل صاع ال٨خب الٗغبُت ال٣اَغة  ل وخ٣اث٤ الخإٍو َـ 1328ـ اليؿٟي ، مضاع٥ الخجًز

. ـ الكاٞعي الهٛحر، جهاًت اإلادخاط بلى قغح اإلاجهاط ، اإلا٨خبت ؤلاؾالمُت

خاوي ، قغح بضاًت اإلابخضت ، اإلا٨خبت ؤلاؾالمُت   ـ اإلاحٚر

اى ، ٍ  1989 ، ؾىت 2ـ ابً ٖبض البر ، ال٩افي في ٣ٞه ؤَل اإلاضًىت ، جد٤ُ٣ مدمض مدمض ؤخُض ، م٨خبت الٍغ

م 

. ـ الكحراػي ، قغح اإلاهظب ، جد٤ُ٣ مدمض هجُب اإلاُُعي م٨خبت ؤلاعقاص ظضة 
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ت ، ال٣اَغة  .  ـ ابً مىٓىع ، لؿان الٗغب ، صاع اإلاٗٞغ

ت ، اإلا٨خبت الٗلُت ، ٍ َـ 1350 ، 1ـ قغح خضوص ابً ٖٞغ

 

 
 

 


