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 المجلة:بالنشر العامة  شروط-وًل أ

 عدم تعارض المادة العلمية المقدمة للنشر مع قيم ومعتقدات وأعراف المجتمع اليمني والعربي. •
ولن يقدم لغرض النشر  ،ولم يسبق نشره ،أن بحثه عمل أصيل لهباحث للمجلة إقراًرا خطًيا يفيد يقدم ال •

 ي جهة علمية أخرى قبل انتهاء إجراءات التحكيم.في أ
 التطبيقية.نسانية و اإلتنشر المجلة األبحاث األصلية التي تناقش قضايا وموضوعات في العلوم  •
 تعتمد األصول العلمية المتبعة في قواعد النشر العلمية العالمية المتعارف عليها في إعداد األبحاث. أن •
للنشر لمرحلة المقدم تسلم بحثه وتسجيله فور وصوله، وبعد اجتياز البحث تلتزم المجلة بإعالم الباحث ب •

هيئة التحكيم تقوم إدارة المجلة بإخطار الباحث بقرار صالحية  المراجعة المبدئية، والتحكيم من قبل
البحث للنشر من عدمه خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ تسليم نسخة أصلية رقمية من البحث 

 ة تحرير المجلة.إدار  إلى
بعض التعديالت الشكلية أو الجوهرية تقوم إدارة المجلة بإرسال البحث  إلىفي حال احتياج البحث   •

 الباحث ليتم التعديل.  إلىلكترونًيا مع مالحظات المحكمين إ
عدم قبول البحث للنشر من قبل هيئة التحكيم ترسل إدارة المجلة خطاب اعتذار عن عدم  في حال •

 لم تنشر. منشرت أسواء أصحابها  إلىًما بأن البحوث التي ترسل للمجلة ال تعاد أو ترد النشر عل
تعرض البحوث والدراسات للتحكيم العلمي على نحو سري ولضمان السرية الكاملة يجب عدم ذكر اسم  •

 الباحث في أي صفحة من صفحات البحث أو أي إشارة تكشف عن هوية الباحث.
اللغتين العربية واإلنجليزية، عنوان البحث واسم الباحث وصفته العلمية وجهة يكتب في ورقة مستقلة، ب •

 ورقم الهاتف والفاكس )إن وجد( والبريد اإللكتروني. ،عمله وعنوانه
 أصحابها. إلىالبحوث التي ال ُتعد وفق قواعد النشر وشروطه ال ينظر فيها وال تعاد  •
 أخرى إال بإذن كتابي من رئيس تحريرها. ال يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة في أي مطبوعة •
 تعبر المواد المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها فقط. •
يير المجلثة وبشثكل أن يكون البحثث مكتوًبثا بلغثة سثليمة، ومرا ًيثا لقواعثد الضثبط ودقثة الرسثوم واألشثكال حسثب معثا •

( 12) يض( للعنثثثثاوين الرئيسثثثثة،عثثثثر 18يثثثثة، و)عثثثثريض( للعنثثثثاوين الفر 16( للمثثثثتن، )14ببثثثثنط ) رقمثثثثي، ومطبوًعثثثثا
 للنص اإلنجليزي. Time New Romansللنص العربي،  Simple Arabic، وبخط للحواشي

 تؤول جميع حقوق النشر للمجلة. •
أن يكون البحث ملتزًما بدقة التوثيق، وحسن استخدام المصادر والمراجع، وتثبيتها في نهاية البحث ويتم  •

 .وبحسب التخصص العلمي في التوثيق التوثيق وفق إحدى الطرق المعتمدة
 تحتفظ المجلة بحقها في إخراج البحث وإبراز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها في النشر. •
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ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية التي تم مناقشتها وإجازتها في حقول  •
 صاحب الرسالة نفسه.التطبيقية، على أن يكون الملخص من إعداد و العلوم اإلنسانية 

 النشر في المجلة: طلب-ثانًيا
 :اآلتيلكتروني على أن يحتوي الطلب على بريد المجلة اإل إلىترسل الطلبات 

 طلب النشر في المجلة. •
 سيرة ذاتية مختصرة للباحث/ الباحثين. •
 كلمة. 150ملخص باللغة العربية للبحث ال يتعدى صفحة واحدة وال يزيد عن  •
 كلمة. 150نجليزية للبحث ال يتعدى صفحة واحدة وال يزيد عن ملخص باللغة اإل •
 كلمات مفتاحية أسفل صفحة المختصر أو الموجز. •

 النشر: إجراءات-ثالًثا
مجلثثثة جامعثثثة الجزيثثثرة علثثثى  إلثثثىترسثثثل البحثثثوث والدراسثثثات وجميثثثع المراسثثثالت المتعلقثثثة بالمجلثثثة 

 العنوان اآلتي:
 : إب مدينةجمهورية اليمنية ثث ال •

 مجلة جامعة الجزيرة.  –الجزيرة  جامعة
  00967-4- 417818ثث فاكس:  00967-4-413766هاتف:  •

 university2018@gmail.com.js البريد اإللكتروني الخاص بالمجلة:
  النشر في المجلة:  رسوم-رابًعا

 بحوث المحكمة والمقبولة الرسوم اآلتية:تتقاضى المجلة مقابل نشر ال
 .دوالر أمريكي$( مائة 100المرسلة من خارج الجمهورية اليمنية ) •
 ريال ألفعشرة  (10000)ريال يمني، منها (20000)المرسلة من داخل الجمهورية اليمنية  •

 .رسوم نشرألف ريال  ةعشر ( 10000)وللتحكيم 
 المقدمة من باحثي جامعة الجزيرة مجاًنا. •
 لم يتم. مغير قابلة لإلرجاع سواًء تم قبول البحث للنشر أالتحكيم رسوم  •

 الشتراك: رسوم-خامًسا
 ( عشرة ألف ريال يمني.10000لألفراد في اليمن مبلغ وقدره ) •
 ( اثنا عشر ألف ريال يمني.12000للمؤسسات في اليمن مبلغ وقدره )االشتراك السنوي  •
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 بقلم :الفتتاحية
 غالب الهبوب أ.د/ أحمد

 رئيس التحرير -رئيس الجامعة 

علثثثى التنظثثثيم التخصصثثثي للمعرفثثثة فثثثي تصثثثميم  -وألكثثثثر مثثثن قثثثرن مضثثثى- اعتمثثثدت الجامعثثثات
ات  البحثية وتقديمها  وأنشطتهابرامجها األكاديمية  لتوليد المعرفثة الجديثدة ونشثرها، ولعثل مثن  لتكون منصَّ

خثثذ بهثثثذا المثثنهص التخصصثثثي الثثدقيق تركيثثثز القثثدرات العقليثثثة أبثثرز الفوائثثثد التثثي اكتسثثثبها العلثثم نتيجثثثة األ
وإبعثثثاد العلثثثم عثثثن خطثثثر السثثثطحية وشثثثب  الغمثثثوض إلثثثى جانثثثب  ،لإلنسثثثان ضثثثمن مجثثثال معرفثثثي محثثثدد

مساعدة العلماء على تعميق أبحاثهم عبر االهتمام بأدق تفاصيلها.

هثثثذا المثثثنهص قثثثد دفثثثع الكثيثثثر مثثثن العمثثثل ب َأنَّ  نفسثثثهالتحثثثديات العصثثثرية أثبتثثثت فثثثي الوقثثثت  َأنَّ  ِإالَّ 
ا مثن لثيس إال جثزًءا مقتطًعث يبحثونثهمثا  َأنَّ الباحثين إلى االنغالق داخل جزئيثات علميثة ضثيقة، وأنسثاهم 

 كل، وهذا ما صرفهم عن البحث في عالقة تخصصهم بالتخصصات األخرى.
توجهثثات عديثثدة فقثثد فرضثثت العولمثثة والثثثورة المعلوماتيثثة علثثى عالمنثثا المعاصثثر متغيثثرات جديثثدة و 

أدى إلثثى اضثثمحالل الحثثواجز  ؛ األمثثر الثثذينتيجثثة لتمثثاهي التقنيثثات المعلوماتيثثة مثثع أجسثثام العلثثوم كافثثة
وسثثاعد علثثى انتقثثال البثثاحثين والمنثثاهص البحثيثثة والمفثثا يم النظريثثة مثثن تخصثثص إلثثى آخثثر،  ،فيمثثا بينهثثا

 ا إال إذا سثعى كثل  لق لم يعد مبررً العمل بمبدأ التخصص المغ َأنَّ ومن ميدان بحثي إلى آخر، إلى درجة 
أصثثحابه بعالقاتثثه العضثثوية مثثع التخصصثثات  وسثثلَّمَ تخصثثص إلثثى االنفتثثام علثثى مثثا يجثثري مثثن حولثثه، 

األخثثثرى. ومثثثا زاد فثثثي هثثثذا التوجثثثه، ذلثثث  التعقيثثثد الثثثذي طثثثرأ علثثثى قضثثثايا العصثثثر االجتما يثثثة والبيئيثثثة 
منظور معرفي واحد.التي استحال بحثها وفهمها من … واالقتصادية والثقافية

ا  خصثثثبً ليشثثثكل مجثثثااًل  Interdisciplinary Researchesلثثثذل   هثثثر اتجثثثاه البحثثثوث البينيثثثة 
لما يمثله من أهمية في دراسة الظواهر المختلفثة، والمشثكالت المعقثدة  ؛للباحثين في الجامعات المعاصرة

تلثثث  ِإنَّ  ؛ إذالتثثي تحتثثثاج إلثثثى عبثثثور الحثثثواجز والقيثثثود المعرفيثثة فيمثثثا بثثثين العلثثثوم االجتما يثثثة والطبيعيثثثة
تحتثثثاج إلثثثى تعثثثاون ودراسثثثة مثثثن خثثثالل تجثثثاوز الحثثثدود  درجثثثةالمشثثثكالت والتحثثثديات بلغثثثت مثثثن التعقيثثثد 

يمثثثا بثثثين العلثثثوم المختلفثثثة، واالنطثثثالق مثثثن بثثثرامص بحثيثثثة تقثثثوم علثثثى التثثثداخل والتكامثثثل عبثثثر التقليديثثثة ف
تخصصثثات معرفيثثة مختلفثثة، فبعثثد عقثثود مثثن التخصثثص المتزايثثد والتبثثاين فيمثثا بثثين العلثثوم االجتما يثثة 

 .ا متزايًدا نحو تعزيز البحوث البينيةهناك اتجاهً  َأنَّ والعلوم الطبيعية، تبين 

هتمام بالبحوث البينية في ضوء ما أطلق عليثه عثالم االجتمثاع األلمثاني )الثريتش بيث  قد تزايد االو 
Ulrich Beck مجتمثثع المخثثاطر" )Risk Society الثثذي يشثثير إلثثى مجمثثل التغيثثرات الحديثثثة التثثي "

طثثثرأت علثثثى المجتمعثثثات اإلنسثثثانية، وكثثثذل  اآلثثثثار الصثثثحية واالقتصثثثادية والبيئيثثثة التثثثي تتعلثثثق بالتقثثثدم 
جثثثودة البحثثثث العلمثثثي وتفعيثثثل دوره فثثثي  ِبثثثَأنَّ ا مثثثن هثثثذا المثثثدخل ترسثثثخت القناعثثثة ولثثثوجي، وانطالًقثثثالتكن
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ال يمكن أن تتم من خالل بحوث علمية منفصلة، بثل  هامواجهة تحديات المجتمعات المعاصرة ومتطلبات
 تحتاج إلى برامص بحثية تقوم على التداخل والتكامل عبر تخصصات معرفية مختلفة.

ثا مثثثع منطثثثق الواقثثثع وحركثة الحيثثاة ات الفصثثل التثثام في التخصصات البحثية ال يتسثثق مطلقثً بثث لقد
العصرية، وال سثيما مثع تشثاب  القضثايا وتعقثد الصثعوبات التثي تواجثثه البيئثثة الحياتيثثة والمؤسسثية بشثكل 

 يصعب معه حصرها في مجال تخصص واحد.

ميثثة والمعرفيثثة والمهنيثثة القثثائمين علثثى مؤسسثثات البحثثث العلمثثي فثثي وقثثد دفعثثت تلثث  التطثثورات العل
الدول المتقدمة إلى إعادة النظر في تنظيم المؤسسات البحثية التابعة لها بغرض استيعاب  اهرة تثداخل 

ا مثن مؤسسثات التعلثيم التخصصات والفروع العلمية في برامص التعليم والبحث العلمي. وهذا ما دفثع عثددً 
 العالم إلى تأسيس أقسام علمية ومراكز بحثية ذات تخصصات مزدوجة.العالي في 

غائبة عن هذا التوجه االسثتراتيجي العثالمي،  ال تزالالجامعات العربية وسياساتها البحثية  َأنَّ غير 
السثثائدة بقيتثثا ولألسثثف تشثثكالن عائًقثثا أمثثام بلثثو   األكاديميثثةفالطبيعثثة التقليديثثة للبنثثى التنظيميثثة والثقافثثة 

المبثثادرات البينيثثة ألهثثدافها المرجثثوة. فمعثثايير التمويثثل والتعيثثين والنشثثر العلمثثي والترقيثثة العلميثثة، وحتثثى 
تكثثثرال التقسثثثيمات التخصصثثثية التقليديثثثة فثثثي المؤسسثثثات البحثيثثثة  تثثثزالالقبثثثول فثثثي الدراسثثثات العليثثثا، ال 
 ِإَلثىأدى  ي؛ األمثر الثذلميثةالسثائدة فثي األقسثام الع "Silosالصثوامع "الجامعية وتكرل ما يسمى بثقافثة 

 والنزعة التخصصية. األكاديميةتراكم البحوث في بعض التخصصات وتكراراها بذريعة الحرية 

لذل  هناك حاجة ملحة إلحداث تحول جذري في السياسة البحثيثة باتجثاه القناعثة العمليثة الراسثخة 
من األفضل لتلبية االحتياجات الحيوية التخصصات البينية وما توفره من بحوث مشتركة باتت الضا ِبَأنَّ 

وهو ما يسثتوجب فرملثة النزعثة الفرديثة لثدى البثاحثين األكثاديميين مثن خثالل إعثادة النظثر فثي ؛ العصرية
معثثايير النشثثر والترقيثثة وتمويثثل البحثثوث العلميثثة، وتوجيثثه رسثثائل طلبثثة الدراسثثات العليثثا نحثثو الدراسثثات 

 بينية التي تتناول قضايا المجتمع من مختلف الجوانب.البينية وإشراكهم في الفرق البحثية ال

تنشثر جهثود بحثيثة فثي مجثاالت  تثزالوعلى الثرغم مثن وجثود العديثد مثن المجثالت العلميثة التثي ال 
هناك اآلالف من المجثالت العلميثة المتخصصثة فثي النشثر، ومعظمهثا علثى درجثة  ، َفِإنَّ العلوم المختلفة

حوث تخصصية تم تحكيمها بواسثطة متخصصثين، وذلث  انطالقثا وتحتوي على ب ،عالية من التخصص
 بهذا التوجه تلبي أبرز معايير النشر العلمي الرصين. َأنََّهامن 

فثثي مجلثثة  أيًضثثانسثثلم  َفِإنََّنثثاومثثع التسثثليم بضثثرورة التخصثثص المعرفثثي للباحثثث وللمجلثثة البحثيثثة، 
والمهتمثثين فثثي البحثثث العلمثثي مثثن مختلثثف جامعثثة الجزيثثرة، بوحثثدة المعرفثثة وتكاملهثثا، ونثثدعو البثثاحثين 

 هذا التوجه البيني في البحث العلمي المعاصر. ِإَلىلاللتفاف  األكاديميةالتخصصات العلمية والدرجات 
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وبإطاللة سريعة على محتويات العدد السادل، من مجلة جامعة الجزيرة، فقد تضمن البثاب األول 
ما الباب الثاني، فيتضمن عرضا لملخصات رسائل علمية ( بحًثا في مجاالت متنوعة، أ12من المجلة )

 (.3نوقشت في الجامعة وخارجها وعددها)

أن نسثثجل خثثالص الشثثكر وعظثثيم التقثثدير للسثثادة أعضثثاء هيئثثة التحريثثر  ِإالَّ وال يسثثعنا فثثي األخيثثر 
العلمثي  والمحكمين والباحثين والقراء، ولكثلِا مثن يسثهم مثن قريثب أو بعيثد فثي الرقثي والنهثوض بالمسثتوي 

للمجلثثة لتبقثثى منبثثًرا علميًلثثا أصثثياًل للتواصثثل الفعثثال بثثين مختلثثف البثثاحثين والمفكثثرين أينمثثا وجثثدوا، وجسثثرا 
للتفاعثل اإليجثثابي بثثين الجامعثة وبيئتهثثا المجتمعيثثة، بمثثا يفضثي إلثثى اإلسثثهام فثي تحقيثثق التنميثثة الشثثاملة 

 والمتكاملة.

 وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،
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Tel: 00967-772014710 

Email: niybamry@gmail.com 

حيث تضمن فيي  ؛ضوع اإلدغام في بعض اللهجات اليمنية والقراءات القرآنيةتناول هذا البحث مو 
غ اإلدغييامبدايتييم مقدميية احتييوت رلييا تعرمييو اإلدغييامغ ومواضييا اإلدغييامغ ولغرييام اإلدغييامغ وال يير  ميين 

 .ولنواع اإلدغامغ وغوارد رامة في اإلدغام
َن  غ تضييمن المبحيييث ااولغ اإلدغييام رنيييد اإلمييام لبيييي رمييرو الب ييير  و واتييم اإلميييام لبييا رميييرو  اأ

َن   ؛من لكثر القراء إدغاماغ واإلمام راصم و واتم شيببة حصي  و واتم غيراء  راصيم مين  واحية حصي   اأ
خ  ت المبحث ااول لإلدغام رند كل من اإلمامين لبيي رميرو ف .وهي  واحة معظم البلدان غمشهو  
الي  ااولغ اإلدغيام ميميا اتصيه مييم الب ير  المغ تضمن ثالثية ماالي و واإلمام راصم و واتمغ غ و واتم
الماليي  الثالييثغ اإلدغييام رنييد اإلمييام راصييم  .الماليي  الثييانيغ اإلدغييام رنييد الرورييي والييدو   و  .و واتييم
 .و واتم
وتضييمن ل ةعييية مااليي غ المالييي  ااولغ  غتنيياول المبحييث الثيييانيغ اإلدغييام فييي اللهجيييات اليمنيييةو 

جي  وفيع رميميماغ المالي  الثيانيغ إدغيام المتقيا ةين مين كلمية )ابي  ح إدغام الالم القمرمية فيي حيرو 
المالييي  الرابييياغ إدغيييام  غ)حييير  التييياءاغ المالييي  الثاليييثغ إدغيييام المتقيييا ةين مييين كلمتيييين )تييياء الت نييييثا

 المتقا ةين من كلمتين )حر  الدالا. 
جوميييدغ ارتميييدت رليييا توثييييه القيييراءات مييين مظانبأهييياغ وامريييتدمل بيييبعض لبييييات مييين منظيييومتي الت

ييتم البحييث بخاتميية  كيير فيهييا لهييم النتييا   التييي  الجز ميية مبيين الجييز  غ وتحصيية اامصييال للجمييزو  غ ثييم فم
 ا؛ ليرهل امرتصاد  من البحث كما رنعرفم.ا منارب  ما ترتي  المبحثين ترتيب   غتوصل إليها الباحث

 غوهللا الموفه والهاد  إلا رواء الربيل
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ABSTRACT: 

This research dealt with the subject of assimilation  in Quranic readings and some 

Yemeni dialects, as it included in its beginning an introduction that included the definition 

of assimilation, its  cases in language, its  sections, its purpose, its types, and general rules 

of assimilation. 

Then the first chapter included: assimilation by Imam Abu Amr Al-Basri and his 

narrators, because Imam Abu Amr and his narrators are among the most assimilating  

readers, and Imam Asim and his narrators (Shu'bah  and Hafs) because Asim’s reading as 

narrated by Hafs is famous in most countries.  

The first chapter was devoted to assimilation in the reading of both Imam Abu Amr 

and his narrators, and Imam Asim and his narrators, which included three topics: 

-  The first topic included: assimilation in what was agreed upon by Al-Basri and his 

narrators. 

- The second topic: assimilation in the reading of Al-Susi and Al-Douri 

- The third topic: assimilation in the reading of Imam Asim and his narrators,  

The second chapter dealt with: assimilation in some Yemeni dialects. It included four 

topics: 

- First topic: assimilation of (allam alqamariah) meaning lunar l, that is the definite AL 

before the following Arabic  letters/ sounds (a b gh g k w kh f q y m h),  

- The second topic: the assimilation of the sounds that are adjacent to the t sound. 
- The third topic: the assimilation of the sounds that are adjacent to the t sound of the 

feminine t (ta'a atta'aneeth),  

- The fourth topic: the assimilation of the sounds that are adjacent at the boundaries of 

two words (the d sound).The Research depended  on documenting readings from its 

manifestations, and inferring some verses from the two booklets  of Tajweed, al-

Jazirah by Ibn al-Jazari, and Tuhfat Al-Atfal (masterpiece of children ) BY al-

Jazzuri, 

Then the research was concluded with a conclusion in which the researcher 

mentioned the most important results reached by him, with arranging the two chapters in 

an appropriate order to facilitate getting benefit from the research as we will know. 

Asking Allah to guide us to the straight path,,, 
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غ لشر   رلم ولنبيا م وال ال  والرالم رلاغ [٢٨لزمرغ ]ا ژ ې ې ې ې ۉژ  غالحمد هلل القا ل
 لما بعدغغ ورلا التابعين لهم بإحران إلا يوم الدينغ ورلا آلم ولصحابم

ومن المواضيا المهمة فييغ العلوم المتعلقة بكتاب هللا تعالاغ اول فعها  كر   اإن من لجلبأ العلوم غد   
يييغ  لييي  القيييراءات القرآنيييية ييية اواإلدغيييام لحض  موضيييوعغ ليييذا لحببيييت لن لكتييي  حيييول غ مييين مواضييييعها المهم 

غ منييي فييي فدميية كتيياب هللا  غبيية  )اإلدغييام فييي القييراءات القرآنييية ومييا يوافييه  ليي  ميين اللهجييات اليمنيييةا؛ 
غ فيي القيراءات القرآنييةغ وكيصيتمغ ومواضعمغ دغامفاإلغ لد ارةاحيث لم حصرده لحد بغ جديد  الموضوع  انو 

بيت لن لكتي  غ لم يتاير  إليهيا لحيد حري  رلميي القاصيرغ مما يوافه من اللهجة اليمنية ولنمو جات َفرغأ
إم لننييي حاولييت لن غ وإن كانييت د اريية اللهجييات اليمنييية تحتيياث إلييا لبحييا  ماولييةغ فييي هييذا الموضييوع

يغ رند بعض القراءغ بعد لن  كرت اإلدغامغ نا اليمنيةلنمو جات لإلدغام في لهجات ل كر  او كرت لنمو ج 
للقيييا    الن حكيييون هيييذا البحيييث مصييييد   آميييال  غ وهيييو الروريييي  او  اإلميييام الب ييير  غ للمكثيييرمن مييين اإلدغيييام

يتضييمن كييل غ وفاتمييةغ وغييد اغتضييت مبيعيية هييذا البحييث لن يييتم تقريييمم إلييا تمهيييد ومبحثييينغ والباحييث
ييحم فييي فايية البحييث غمبحييث ثالثيية مااليي  ومجعلييم غ نريي ل هللا تعييالا لن ينصييا بهييذا البحييثغ كمييا رنوضب

هو حربنا ونعم الوكيل.غ لوجهم الكرمم افال   

ومن لجل هذا فقيد افتليع غ في لهجتهم اإلدغام واإلظها  اوم ما كان را د  غ القرآن نزل بل ة العرب
غيييد م تجيييد صيييصحة مييين صيييصحات القيييرآن إم وفيهيييا هيييذا غ اكثيييير   اواإلدغيييام افتالف يييغ القيييراء فيييي اإلظهيييا 
صيعوةة  فيي إتقيان مواضيا اإلظهيا   ولعل  ل  مين المواضييا التيي نجيد فيهياغ اوإدغام   اامفتال  إظها   
ولعيييل هيييذا البحيييث غ اإلظهيييا  واإلدغيييام نجيييد فيييي لهجاتنيييا اليمنيييية وةالمقابيييلغ القيييرآن الكيييرمم واإلدغيييام فيييي
ونزول غ وفي شعر العربغ رند المبا ل العرةية فهو يرةط موضوع اإلدغامغ ا الموضوعلهذ اريكون تيرير  

التي غد حظنم البعض من اللهجات غ ووجود اإلدغام في لهجاتنا اليمنيةغ لهم االقرآن الكرمم بلهجتهم تيرير  
للقيا   وفاصية  امعين ي -بيإ ن هللا  –وهيذا البحيث غ لصييلة   االدا جة؛ لكن بالبحث رن  ل  نجد ليم جيذو   

 القرآنية. في القراءات القرآن والمتخ  ين حصاظ

 من اارباب التي دفعتني مفتيا  هذا الموضوع ما يليغ
إن  موضوع اإلدغام لرلوب من لرالي  العرب في كالمهم ل ر  التخفيو.  -
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مين لفيواه المتحيدثين باإلدغيام  ا ج  جما غوارد اإلدغام رند المكثرمن من اإلدغام. وكذل  َجْما لنمو  -
وغد وتياء الت نييث غ رند تقا ةهاغ والدالغ كالتاءغ التي تدغم بعض الحرو غ بعض لهجتنا اليمنية في

 وغيرها.

المشييا كة فييي تيرييير القييراءات القرآنييية ميين فييالل د اريية موضييوع اإلدغييام فييي اللهجييات و ةييط  ليي   -
 بالقراءات القرآنية المتواتر .

 كونها تخ  ي الذ  لميل إليم والبحث ميم.غ ث في مجال القراءات واللهجات اليمنيةالميل للبح -

 جما بعض االصاظ المدغمة في لهجتنا اليمنية والتي توافه القراءات المتواتر . 

 توضيح مذاه  بعض القراء المكثرمن من اإلدغام كاإلمام لبي رمرو الب ر . -

 م في القراءات القرآنية والذ  ح ل فيها افتال  بين القراء.بيان لهمية موضوع اإلدغا -

باللهجييية اليمنيييية غ المشيييا كة فيييي إثيييراء جوانييي  البحيييث العلميييي مييين فيييالل  ةيييط القيييراءات القرآنيييية -
 ااصيلة.

غ وغوارد ولصول القراء مين م ياد ها المعتبير  ميا  كير الجيزء وال يصحةغ والمعلوماتغ توثيه ااغوال 
 كل كتاب بارم مؤلصم لو لمبم في الهوامش. ارون  مق

م - فهيو غ لم ل كر ترجمة القراء الذين  كرت غراءاتهم فتراجمهم معروفة في التراجم وكون البحث محك 
 .ابابيعتم مخت ر  

 التي ترتخدم اإلدغام في َلْهجتأها في الهوامش. غ  كر لرماء المنامه  -

ولتيييرق بميييية غ و غيييم ال يييصحة-إن وجيييد -اب والجيييزءرنيييد  كييير الم ييياد  فيييي الهيييوامش ل كييير الكتييي  -
فيييي غا ميييية غ وريييام النشييييرغ والابعييييةغ والناشييير-إن وجييييد-المحقيييهغ التعرميييو بالكتيييياب )اريييم المؤلييييع

 فشية إثقال الحواشي.غ الم اد  والمراجا

  رلا النحو اآلتيغغ ومتضمن كل مبحث فمرة ماال غ غمت بتقريم هذا البحث إلا تمهيد ومبحثين
غ ولريييباب اإلدغيييامغ ولغريييام اإلدغييامغ ومواضييا اإلدغيييامغ )تعرميييو اإلدغيييامغ التمهيييد ومشيييتمل رلييا

ولميا المباحيث غ ثم اإلدغام في اللهجة اليمنية ولنمو جات من  ل غ وال ر  من اإلدغامغ ولنواع اإلدغام
 والماال  رلا النحو اآلتيغ

 ة ماال غ اإلدغام رند القراء الربعة وميم ثالث -المبحث ااول
 اإلدغام رند اإلمام لبي رمر الب ر  و اوميم. المال  ااولغ 
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 المال  الثانيغ اإلدغام رند الروري والدو  .  
 المال  الثالثغ اإلدغام رند اإلمام راصم و اوميم.  

 اللهجات اليمنية وميم ل ةعة ماال غ -المبحث الثاني
 ا.رميمةوفع  المال  ااولغ مم التعرمو في حرو  )إب  حج 

 المال  الثانيغ إدغام الحرفين المتقا ةين من كلمة )حر  التاءا.
المال  الثالثغ إدغام الحرفين المتقا ةين من كلمتين )تاء الت نيثا. 

 .احر  الدال) المال  الراباغ إدغام الحرفين المتقرةين من كلمتين
 .وفيها لهم نتا   البحثالخاتمةغ 

غ رلييا و ن افتعلتييمغ حقييالغ لدغمييت الحيير  ولدغمتييمغ إدفييال حيير  فييي حيير  اإلدغاا ف  اال اً: اا   
 فمييم فييي اللجييام ولدغييمغ ميييم فييي لدفلييمغ اللجييام الصيير  ولدغييمغ الييدواب لفييواه  فييي اللجييامواإلدغييامغ إدفييال 

ا1) الحرو . اإلدغام في اشتقا  ومنمغ هذا من م فو  الحر  في الحر  وإدغامغ اا هر   كذل ؛ غال

ا حرف ا ح يران المتحرقغ بحيث الحر  في الراكن الحر  إدفال واصطالح    اغ يرتصيا واحيد   مشيدد 
 بيالحرفين اإلدغيامغ هيو اللصي  غبقوليم الجيز    ابين ررفيم غ وغيدا2) واحيد    ا تصارية   بهميا النايه اللران رنيد

ا. كالثاني حرف ا  ا3) مشدد 

 اضا معينة وحرو  محدد غ وهي رلا النحو اآلتيغحكون اإلدغام في مو  
النيييون الرييياكنة والتنيييومنغ المييييم الرييياكنةغ  ال إ غ دال غيييدغ تييياء الت نييييثغ مم هيييل وةيييلغ الحيييرو  
المتماثلة مثلغ )الباء والباءاغ و)الدال والدالاغ والحرو  المتقا ةة مثلغ )الالم والراءاغ و)اليالم والنيوناغ 

 ا4))الذالغ والثاءاغ و)التاء والدالا وغيرها. الحرو  المتجانرة مثلغ
 غا5)لغرام اإلدغام

 ا.203 /12اغ لران العربغ مبن منظو غ ماد غ دغم )95 /8ينظرغ تهذي  الل ةغ لأل هر غ ماد غ دغم )ا 1)
يية ) غ العميييد فييي را2) اغ القييول الرييديدغ لبييو 57اغ غاحيية المرمييدغ راييية غابييل ن يير ) غ 21لييم التجومييدغ محمييود بر 

 ا.58الوفا) غ 
 ا.274 /1النشرغ مبن الجز  غ )ا 3)
 ا.187ينظرغ إبرا  المعانيغ ابي شامة ) غ ا 4)
يية ) 274 /1ينظييرغ النشييرغ مبيين الجييز   ) ا5) اغ غاحيية المرمييدغ راييية 76غ اغ العميييد فييي رلييم التجومييدغ محمييود بر 

 .ا172غابل ن ر ) غ 
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 غرم العلماء اإلدغام رلا النحو اآلتيغ 
 الركون. من لكثر الحركة وغورمغ ان لكثر  كبير ا غ وهو لن حكون الحرفان متحركانغ ورميكبير-1
ا.ص ير-2  غ وهو ما كان الحر  ااول راكن ا والثاني متحرك 
ا والثاني راكن ا. غ وهوماله-3  ما كان الحر  ااول متحرك 

يا يتصيه الحرفيان غ لن  ًتم ثا لإلدغام ثالثية لريبابغ التماثيلغ والتقيا بغ والتجيان غ  وصيصةغ  مخرج 
ييا يتصييه الحرفيييان غ لنواًتجااا   التييياءغ  فييي البيياءغ والتييياء فيييي كالبيياء  فيييي صييصةغ كاليييذال ومختلصيييان مخرج 

يياغ لو يتقييا ب الحرفييان لن غواًتقاا   الييدالغ  فييي الييذالغ والتيياء فييي الظيياءغ والثيياء ييا صييصةغ لو مخرج   مخرج 
 ا1) وصصةغ كالالم والراء.

 ناغ  ب نةغ ومكون رند إدغام النون الراكنة والتنومن رند الواو والياء. إدغام-1
 الراكنة والتنومن رند النون والميم.كامل ب نةغ ومكون رند إدغام النون  إدغام-2
 ا2) كامل ب ير غنةغ ومكون رند إدغام النون الراكنة والتنومن رند الالم والراء. إدغام-3

اللصيي  لثقييل رييود اللرييان إلييا المخييرث ااولغ لو مقا ةييمغ تخفيييو  غييال محمييد مكييي ن ييرغ وفا دتييمغ
ررير وكلصية كميا و إظها  الحرفين ميم مشقة وثقيل رليا اللريانغ ان فافتا  العرب اإلدغام ملب ا للخصة؛ 

غ حذ ال  رلا ثقل اإلظها  بانم غد ت ل  ؛ لحرر ولغرب إلا الخصة فاإلدغامغ حشهد بذل  الح  والتجرةة
إليييا مثليييمغ لو إليييا  ؛ ان اإلنريييان إ ا نايييه بحييير  وريييادا3) «المقي يييد يبمشييي»م النحيييا  اإلظهيييا  وغيييد شيييب  
 .ا4) «فا   ون كالراجا إلا حيث فا  غ لو إلا غرم  من حيث مقا ةم حك

غييييييرل القييييييراء الرييييييبعة جميييييييعمهم بإدغييييييام النييييييون الريييييياكنة والتنييييييومن رنييييييد حييييييرو  اإلدغييييييام الرييييييتة 
النيون  )لاغ ) ا. وإ ا كانيت وهيغ)يرملوناغ فاإلدغام ب نة حروفمغ )ينمواغ واإلدغيام ب يير غنية حروفيم

الراكنة ما حر  اإلدغام في كلمةغ فال تيدغم؛ لالشيتباهغ فحكمهيا لجمييا القيراء إظهيا  ماليهغ وغيد و د 

                                                           

 ا..60اغ غاحة المرمدغ راية غابل ن ر ) غ 278 /1ينظرغ النشرغ مبن الجز   )ا1)
ية ) غ 155ينظرغ التمهيدغ مبن الجز  ) غ  ا2) اغ غاحية المرميدغ رايية 22اغ العمييد فيي رليم التجوميدغ محميود بر 

 .ا60غابل ن ر ) غ
 ا.136جلم ثم حعيدها إلا نص  المكان لكثر من مر  دون لن يبرحم انم مقيد. ينظرغ الميزانغ فرمال العبد ) غ ل  الذ  يرفا   ا 3)
 ا.139نهاحة القول المصيدغ محمد مكي ن ر ) غ ا 4)
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اجتميياع النييون مييا الييواو والييياء فييي ل ةييا كلمييات فييي القييرآنغ وهيييغ الييدنياغ وصيينوانغ وةنيييانغ وغنيييوانغ 
نيييةغ ميكيييون رنيييده حيييرو  واريييتثني مييين القيييراء فليييع رييين حميييز غ فليييم اإلدغيييام رنيييد اليييواو واليييياء ب يييير غ

 اإلدغام ب نة هيغ )النون والميماغ وحرو  اإلدغام ب ير غنة هيغ )الواو والياء والالم والراءا.

يا متمياثال  رنيد حير  المييمغ نحيو غوليم تعيالا فيي  - لدغم القراء الريبعة جمييعمهم المييم الرياكنة إدغام 
 .[١٣٤البقر غ ] ژ ی  ی  یژ رو   البقر غ 

اغ وج  اإلدغام لجميا القراء. إ ا التقا حرفان -  متماثالنغ وكان ااول راكن اغ والثاني متحرك 

وفي حر  الظياء مثيل  غ[٨٧اانبيياءغ ] ژک ک ژ لدغم القراء الربعة  ال)إ ا في حرفي الذالغ مثلغ  -
البقيير غ ] ژيئ جبژ ولدغمييوا دال )غييدا فييي التيياء والييدالغ مثييلغ  غ[٣٩الزفيير غ ] ژڈ ژ ژ  غولييم تعييالاغ

ييا تيياء الت نيييث فييي التيياء والييدال والايياءغ مثييل [٦١الما ييد غ ] ژڳ ڳ  ژ غولييم تعييالاغو   [٢٥٦ غ ولدغمييوا لحض 
 ژٻ ٻ  ژوغوليم تعيالاغ غ [١٦البقير غ ] ژىئىئىئ  ژغولم تعالا في رو   البقير غ 

غ ولدغيم مم )هيل وةيلاغ فيي اليراءغ واليالمغ مثيل [١٤ال يعغ ] ژىث يث ژ وغوليم تعيالاغ  غ[٨٩يون غ ]
 غ[٣٣الاييو غ ] ژ ٺٺ ٺ ژ غ وغولييم تعييالاغ[١٥٨النريياءغ ]ژڳڳڳ ژلا فييي رييو   النريياءغ غولييم تعييا

 غ ولم تقا في القرآن مم هل بعدها  اء.[٢٨الرومغ ] ژڈ ڈ ژوغولم تعالا في رو   الرومغ 

 
لدغييم لبييو رمييرو الب يير   ال )إ ا فييي الحييرو  الرييتة اآلتيييةغ )التيياءغ  ماا  اق ااي  :واا   وار اً  اا    -1

 والزا غ [21] غ  ژڃ چ چ  ژغ فالتاء مثل غولم تعالاغ ا1)الزا غ ال ادغ الدالغ الرينغ الجيما
 ڎ ژكقولييييييمغ  غ والييييييدال[29]ااحقييييييا غ  ژٱ ٻ  ژكقولييييييمغ  وال يييييياد غ[48]اانصييييييالغ  ژڄ ڄ  ژ مثييييييلغ

 ڌژغ كقوليييم الجييييم غ وفيييي[12]النيييو غ  ژڄ ڄ  ژكقوليييم تعيييالاغ  غ والريييين[39]الكهيييعغ  ژڎڈ 

 .[10]ااحزابغ  ژڎ
دال "غد" في الحرو  الثمانية اآلتيةغ)الرينغ الذالغ الضادغ والظاءغ الزا غ  أدغم أبو  م و اً      -2

مثييييل غولييييمغ  غ والييييذال[1دلييييةغ ]المجا ژ ٱ ٻ ژغ فالرييييين مثييييل غولييييم تعييييالاغ ا2)الجيييييمغ ال ييييادغ الشييييينا
ہ  ژكقولييييم تعييييالاغ  والظيييياءغ [58]اليييرومغ  ژ ۉۉ ژمثييييلغ  غ والضيييياد[179]ااريييرا غ  ژٻ  ٱژ

مثييييييل غولييييييمغ  غ والجيييييييم[5]المليييييي غ  ژڈ ڈ ژ  ژمثييييييل غولييييييم تعييييييالاغ  غ والييييييزا [24] غ  ژہ

                                                           

 ا.3 /2اغ النشرغ مبن الجز   )186ينظرغ إبرا  المعانيغ ابي شامة ) غ ا 1)
 ا.4 /2اغ النشرغ مبن الجز   )187) غ ينظرغ إبرا  المعانيغ ابي شامة ا 2)
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مثيييل غوليييم  والشيييين غ[50]الصرغيييانغ  ژڻڻ ڻ ژمثيييل غوليييمغ  غ وال ييياد[170]النرييياءغ  ژىائژ
 .[30]يورعغ  ژجب حب ژ عالاغ ت

فيييي الحيييرو  الريييتة اآلتييييةغ )الريييينغ الثييياءغ ال يييادغ اليييزا غ الظييياءغ  أدغااام أباااو  مااا و قااا   اًت   ااا  -3
 ژڭ ڭ ڭ  ژمثييييلغ  غ والثيييياء[261]البقيييير غ  ژڎ ڎ ژغ فالرييييين مثييييل غولييييم تعييييالاغ ا1)الجيييييما

ثيييييييل غوليييييييمغ م غ واليييييييزا [90]النرييييييياءغ  ژ ہھ ژغ وال ييييييياد مثيييييييل غوليييييييم تعيييييييالاغ [25]التوةيييييييةغ 
 والجيييييييييمغ [11]اانبييييييييياءغ  ژٻپ ژمثييييييييل غولييييييييم تعييييييييالاغ  غ والظيييييييياء[97]اإلرييييييييراءغ  ژ ڤڦژ

 .[56]النراءغ  ژگ گژمثلغ
مم )هييل وةييلا فييي الحييرو  الثمانييية اآلتييية )التيياءغ الثيياءغ الظيياءغ الييزا غ  يظهاا  أبااو  ماا و اً  اا    -4

ولييم تعييالا فييي رييو   المليي غ الرييينغ النييونغ الايياءغ الضيياداغ وو د رنييم اإلدغييام فييي موضييعين همييا غ
 .ا2) [٨الحاغةغ ] ژىئ یژ  وغولم تعالاغ غ[٣المل غ ] ژڃڃچچژژ

في باء الجزم في الصاءغ في هذه المواضا وهيغ غولم تعالا في رو    ق أ أبو  م و اً     ب إلدغ ف -5
 غ[٥الررييييييدغ ] ژٴۇ ۋ ۋ ۅژ وغولييييييمغ  غ[٧٤النريييييياءغ ] ژېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ژالنريييييياءغ 

 غ[٩٧ميييييمغ ] غژۅ ۉ ۉ ژوغوليييييم تعيييييالاغ  غ[٦٣اإلريييييراءغ ] ژۀ ۀ ہ ڻژوغوليييييم تعيييييالاغ 
 [11 لحجراتغ]ا  ژخت مت ىت ژ غ وغولم تعالا

 غ٢٧]غيافرغ  ژٹٹٹڤژلص غ "رذت" و"نبذتها" في غوليم تعيالاغ  أدغم أبو  م و اً      -6

 .[96]طغ  ژۇ ۇ ۆ ۆژ  غ[20الدفانغ 
 .ا3).[43 ررا غا]ا ژحب ژ الثاء في التاء في لص غ  أدغم أبو  م و اً      -7

  "الدال من هجاء حر  ال اد" رند الذال في غولم تعالا مالا رو   مرممغ  أدغم أبو  م و اً      -8

ڱ ژوكذلك الدال عند الثاء في قوله تعالى في سورة آل عمران:  غ[٢ -١]مرممغ  ژٱ ٻ ژ 

 غژۅژوكذلك الثاء عند التاء في:  غ[١٤٥آل عمران: ] ژں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
 (4)د والجمع حيثما جاء في القرآن.المفر

 ا1)غ والق  .الشعراءلول  ژٱژ  نون الرين رند الميم في الب ر  أدغم أبو  م و  -9

                                                           

 ا43غ 42ينظرغ التيريرغ للداني ) غ ا 1)
 ا.43ينظرغ التيريرغ للداني ) غ ا 2)
  [٤٣]األعراف: ژمئ  ىئ  يئ  جبحب  خب  مب      ىب  چ  في موضعين هما: و د ا3)

 [ .٧٢]الزخرف:  ژەئەئ وئ وئ  ۇئ  ۇئ               ۆئ  چ  وقوله تعالى:
 ا.44غ للداني ) غ ينظرغ التيريرا 4)
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 [68غ اانصيال] ژىئ   ژ غ وكيذاغ[٢٦فاطر:  ] ژگ ژ الذال رند التاء فيي لصي غ  أدغم أبو  م و اً      -10

غ حيثما جاء في القرآن.[٥١البقر غ ] ژڃ  ژ غ وكذل 
ا2).[٤٢هودغ ] ژہ  ہژ غولم تعالاغ الب ر   و أدغم أبو  م -11

ا3).[١٧٦ااررا غ ] ژۋۋ ۅ  ژغولم تعالاغ  أدغم أبو  م و اً      -12

؛ [٢٨٤البقير غ ]فيي  ژڑ ک ک  ژبإدغيام البياء رنيد المييم فيي غوليم تعيالاغ  ق أ أبو  م و اً      -13
ا4)انم حقرؤها بالجزم "حعذْب" فلم اإلدغام.

.[٨١غ ]النراء ژٿٹژدغام التاء في الااء في غولم تعالاغ بإ اً       م و أبو ق أ -14

باإلظها  واإلدغام في الراء المجزومية رنيد اليالمءغ فيي مثيل غوليم تعيالا  ق أ اًدو    ن أبل  م و -1
.[٨٠التوةةغ ] ژٱ ٻ ژ غ [٤٨الاو غ ] ژی جئ حئ ژ في آفر رو   الاو غ 

حعتبير اإلميام الروريي هيو غاي  اإلدغيام مين اليروا  والقيراء العشير غ ورينذكر  دغ ف  ند اًسوسل اإل -2
لم مواضا اإلدغام كما ح تيغ

ا في الراء المجزومة رنيد اليالم فيي مثيل غوليم تعيالا  - غرل الروري رن لبي رمرو باإلدغام غوم  واحد 
.[٨٠غ التوةة] ژٱ ٻ ژ غ [٤٨الاو غ ] ژی جئ حئ ژ  في رو   الاو غ

اإلدغيام المتماثيلغ غيرل الروريي بإدغيام كيل حيرفين متمياثلين متحيركينغ لميا إ ا كيان المتمياثالن فيي  -
وغوليم تعيالا فيي  غ[٢٠٠البقير غ ]ژڻ ژ  كلمة فال يدغم إم كلمتين فيي القيرآن الكيرمم فقيط همياغ

ين متحييركين لمييا ميين كلمتييين فيييدغم كييل حييرفين متميياثل غ[٤٢المييدثرغ ] ژمج جح مح جخ ژ رييو   المييدثرغ 
ا5).[2 غ بقر ال] ژ ٺ ٺ ژغ [٣المنافقونغ ] ژۇ ۇ ژ  [٧٧البقر غ ] ژپ  ٻژ  التميا لصظ ا وفا ا نحوغ

 ا6)غحمتنا اإلدغام المتماثل في ل ةا حامت وهي -3
.[٤٠النب غ ] ژں ڻ  ژلن حكون الحر  المدغم تاء متكلم مثل غولم تعالاغ -ل

.[٩٩يون غ ] ژڦ ڄ  ژغولم تعالاغ  لن حكون الحر  المدغم تاء مخام  مثل-ب -

 ا.326المبروط في القراءات العشرغ مبن مهران ) غ ا 1)
 ا.101ينظرغ المبروط في القراءات العشرغ مبن مهران ) غ ا 2)
 ا.200اغ إبرا  المعانيغ ابي شامة ) غ 44ينظرغ التيريرغ للداني ) غ ا 3)
 ا.101المبروط في القراءات العشرغ مبن مهران ) غ ا 4)
 ا.280 /1اغ النشرغ مبن الجز   )1/73ظرغ التذكر غ مبن غلبون )ينا 5)
ا.279 /1اغ النشرغ مبن الجز   )73غ 1/72ينظرغ التذكر غ مبن غلبون )ا 6)
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ن ا مثل غولم تعالاغ-ث  [١٧٣البقر غ ] چۀ ہ ہ چ  لن حكون الحر  المدغم منو 

ا مثل غولم تعالاغ -د  [١٤٢ااررا غ ] ژڱ ڱ  ژلن حكون الحر  المدغم مشدد 
 اإلدغام في الحرفين المتقا ةين والمتجانرين في كلمة وفي كلمتين. -4

 دغام ا متقا ة ا في كلمةغ حرفين فقط هما القا  في الكا  بشرمينغ إ يدغم اإلم ف اًسوسل -5

 أن يكون قبل القاف متحرك.   -أ

 (1).ژڳ  ژ غژڻ ژ  غژۈ ژ مثل:  غأن يكون بعد الكاف ميم جمع -ب
 غا2) م  ال يدغم  اًسوسل من اًح   ن اًمتق  ب ن واًمتج  س ن -6

 .[٤٥الق  غ ] ژ ٹ ٹ ژ لن حكون الحر  المدغم تاء متكلم مثل غولم تعالاغ -أ

 .[٢٤٧البقر غ ] ژڻ ڻ ڻ  ژلن حكون الحر  المدغم مجزوم ا مثل غولم تعالاغ  - 
ن ا مثل غولم تعالاغ  -ج  .[٧٨هودغ ] ژٴۇ ۋ ژ لن حكون الحر  المدغم منو 
ا مثل غولم تعالاغ -د  .[٢٠٠البقر غ ] ژہ ہ ژ  لن حكون الحر  المدغم مشدد 

 ا3)  ( اإلدغ ف من ك:مت ن  ل )اًمتق    واًمتج  -7

 .[185آل رمرانغ ] ژھ ھ  ژ في غولم تعالاغ يدغم اًح    ل اًع ن -أ
بشرط لن م حكون غبيل الحير  الميدَغم رياكنغ مثيل غوليم  يدغم اًق ف  ل اًك ف واًك ف  ل اًق ف - 

وغوليم غ [١٠الصرغيانغ ] ژۇئۆئژوقًو  قعا ً:  غ [١٧النحلغ ] ژٿ ٿ ٿژ تعالا في رو   النحلغ 
 غ[٧٦يوريعغ ] ژڭۇژومثيال ميا فقيد شيرط اإلدغيام غوليم تعيالاغ  غ[٤٥النيو غ ] ژٺٺژ تعالاغ

 .[١١الجمعةغ ] ژڇڇژ
والجيم فيي الشيي فيي  غ[٤-٣المعيا ثغ ] ژۉ ې ژ  في غولم تعالاغ يدغم اًجوم  ل ح   ن اًت   -ج

 .[٢٩الصتحغ ] ژڃ ڃ ژ غولم تعالاغ 

 .[٤٢اإلرراءغ ] ژڎ ڈ ڈ  ژفي غولم تعالاغ  يدغم اًش ن  ل اًس ن -د
 .[٦٢النو غ ] ژڤ ڦ ژ في غولم تعالاغ  ك يدغم اًض د  ل اًش نكذً -ه

والرييين فييي الشييين  غ[٧التكييومرغ ] ژٹ ڤ ڤ ژ   فييي الييزا  فييي غولييم تعييالا غياادغم اًساا ن  اال حاا   ن -و
 فلم اإلظها  واإلدغامغ واإلدغام هو المقدم. غ[٤مرممغ ] ژٹ ٹ  ژبخال  في غولم تعالاغ 

                                                           

 ا.286 /1اغ النشرغ مبن الجز   )88ينظرغ إبرا  المعانيغ ابي شامة ) غ ا 1)
 .ا91غ 90بي شامة ) غاغ إبرا  المعانيغ ا23ينظرغ التيريرغ للداني ) غ  ا2)
 ا.61اغ الوافي شرح الشامبيةغ للقاضي) غ 91اغ إبرا  المعانيغ ابي شامة ) غ 23التيريرغ للداني ) غ ينظرغ ا 3)
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َن  إدغام التاء في التاء مين ه  اًط  يدغم اًت    ل اًعش ر األح ف ومع -ز غ ميكون الااء بدل التاء؛ اأ
 واامثلة كاآلتيغ  غا1)غبيل المتماثل

 

 المثال الحرف المثال الحرف

 ڃ ڃ في الثاء تاءال ۇ ۇ طاءفي ال تاءال

 ۇ ۆ ۆ في الزاي تاءال ڻ ۀ في السين تاءال

 چ چ في الصاد تاءال ې ې في الذال تاءال

 ڍ ڌ في الظاء تاءال گ گ في الشين تاءال

 ژ ڑ في الجيم تاءال گ ڳ في الضاد تاءال

  ا2)غاًسوسل اًدال  ل  ش ر أح ف يدغم -ح

 المثال الحرف المثال الحرف

 ېئ ېئ ىئ ىئ الدال في الثاء ژ ژ ڑ الدال في التاء

 ٺ ٺ الدال في الزاي ڳ ڳ الدال في السين

 ٹ ٹ الدال في الصاد ڇ ڇ ڍ الدال في الذال

 ڦ ڦ ڄ الدال في الظاء ھ ھ الدال في الشين

 ہ ہ الدال في الجيم ک ک ک الدال في الضاد

ومدغم الروري الدال في هذه الحرو  بشرط لن م تكيون مصتوحية بعيد رياكن إم حير  اليدال فيي 
ييا بعييد ريياكنغ مثييل غولييم تعييالاغ   غژ گ گ گ گ ڳژ التيياء فإنييم يدغمييم ولييو كييان مصتوح 

 ا3)تزم "غ فيدغمها الروري."فإن لبا رمرو حقرؤها بالتاء غژېېېىىژ وغولم تعالاغ
 للروري في هذه المواضا اإلظها  واإلدغامغ

 [٨٣البق:ة  ] ژەئ ەئ وئ ژ -ي2                 [٥الجمعة  ] ژڑ ڑ ک ژ -ي1

  [38  ال:وم] ژڱ ڳ ڱ ڱژ -ي4         [٢٦اإلس:اء  ] ژوئ وئ ۇئ ژ -ي3

 (4).[٢٧م:يم  ] ژڤ ڦ ڦ  ژ-ي6  [١٠٢النسطء  ] ژٿ ٿ ٿ ژ -ي5

 أدغم اًسوسل اًذال  ل ح   ن  -ط

                                                           

 ا.94اغ إبرا  المعانيغ ابي شامة ) غ 25ينظرغ التيريرغ للداني ) غ ا 1)
 ا.62يةغ للقاضي) غ اغ الوافي شرح الشامب92ينظرغ إبرا  المعانيغ ابي شامة ) غ ا 2)
 ا.281اغ غيث النصاغ لل صاغري ) غ 25ينظرغ التيريرغ للداني ) غ ا 3)
 ا.95اغ إبرا  المعانيغ ابي شامة ) غ 25ينظرغ التيريرغ للداني ) غ ا 4)
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غ [٦٣الكهييعغ ] ژڦ ڦ ژ غ وغولييم تعييالاغ [٦١الكهييعغ ] ژی جئ ژ فييي الرييين فييي غولييم تعييالاغ 
 ا1).[٣الجنغ ] ژڦ ڦ ڦ ژ وفي ال اد في غولم تعالاغ 

يا بعيد بشيرط لن م حكيون الحير  الميد أدغم اًسوسل اًالف  ال اًا ا  واًا ا   ال اًاالف -  غم مصتوح 
يا  غراكن يا بعيد رياكنغ فإنيم حمظَهير إم كلمية "غياَل"غ فيإن اليالم يميدَغم وليو كيان مصتوح  فإ ا كيان مصتوح 

 ژ\ائ ەئ  ژوكيذا غوليم تعيالاغ  غ[٧٨هيودغ ] ژ ۓ ۓژ  بعد حر  راكن مثل غولم تعالاغ

 ژٻٻ ژ  وغولييييم تعييييالا غ[١٩٠آل رمييييرانغ ] ژک ک ژ   وكييييذل  غولييييم تعييييالا غ[٣٢إبييييرا يمغ ]
 غ ومظهييير فيييي نحيييو غوليييم تعيييالا فيييي ريييو   الحييي غ[٤اانبيييياءغ ] ژڃڃژ وغوليييم تعيييالاغ غ[٣٠البقييير غ ]

  ا2).[١٠المنافقونغ ] ژ ۈ ۈژ غ[١٣امنصاا غ ] ژژ ژ ڑ ژ غ[٧٧الح غ ] ژڱ ں ژ
بشيرط لن تقيا النيون بعيد حير  متحيرق مثيل غوليم  اًنون  ال اًاالف واًا ا  يدغم اًسوسل -ك

وتظهييير النيييون إ ا كانيييت بعيييد  ا3).[٢٥٩البقييير غ ] ژی ی ژ  غ[١٦٧ريييرا غ اا] ژڎ ڈ ژ تعيييالاغ 

غ إأم  لصيي غ "نحيين"غ فإنييم [١٢٨البقيير غ ] ژٿ ٿ ژ غ [١إبييرا يمغ ] ژڤ ڦ  ژ حيير س ريياكنغ نحييوغ
 ا4).[٣٨المؤمنونغ ] ژۇئ ۇئ  ژ يدغم مثلغ

 غالمييييمبعيييد حييير  متحيييرق وجييياء بعيييدها بييياءغ فيييإن الروريييي حمريييكبأن  إذا جااا  ل اًماااوم متح كااا  -ل
وكذل   غ[٥٤اإلرراءغ ] ژ گ گ ژوت بح ميم راكنة بعدها باء فالحكم إفصاء شصو  مثل غولم تعالاغ 

فإ ا جياءت المييم متحركية  غ[٤العلهغ ] ژژ ژ ڑ ژ  غ[١٤١النراءغ ] ژڤ ڤ ژ غولا تعالاغ 
 .[٢٤٩البقر غ ] ژچ چ ژ  ،[١٣٢البقر غ ] ژہہژ بعد راكن فإنها تظهر نحوغ

 ژڎڎڈژبييياء "حعيييذب" فيييي مييييم "مييين حشييياء" فيييي جمييييا القيييرآن نحيييوغ  يااادغم اًسوسااال -ف
 [٤٠غ الما د ]

 
1

 

  ا5)لظهر راصم  ال "إ " في الحرو  الرتة اآلتيةغ )التاءغ الزا غ ال ادغ الدالغ الرينغ الجيما. -أ

                                                           

 الم د ان الرابقان.ا 1)
 ا.97اغ إبرا  المعانيغ ابي شامة ) غ 27ينظرغ التيريرغ للداني ) غ ا 2)
 ا.97اغ إبرا  المعانيغ ابي شامة ) غ 27لتيريرغ للداني ) غ ينظرغ اا 3)
 ا.98اغ إبرا  المعانيغ ابي شامة ) غ 28ينظرغ التيريرغ للداني ) غ ا 4)
 ا.3 /2اغ النشرغ مبن الجز   )186ينظرغ إبرا  المعانيغ ابي شامة ) غ ا 5)
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ر راصييم دال "غييد" فييي الحييرو  الثمانييية اآلتيييةغ )الرييينغ الييذالغ الضييادغ والظيياءغ الييزا غ لظهيي - 
]اارييرا غ ژٱٻژ مثييلغ غ والييذال[1]المجادلييةغ  ژٱٻژالجيييمغ ال ييادغ الشيييناغ فالرييين مثييلغ 

غ [24] غ  ژہ ہژ كقولييييمغ غ والظيييياء[58]الييييرومغ  ژۉۉ ېئژ مثييييل غولييييمغ غ والضيييياد[179
 ال ياد غ وفي[170]النرياءغ  ژىائژ مثلغ الجيم غ وفي[5 غالمل]ژڈڈژ ژ مثلغ والزا 
.[30]يورعغ  ژجب حب ژ مثلغ  الشين وفيغ [50الصرغانغ ]ژڻڻڻ ژ غولمغ مثل

لظهر راصم تاء الت نيث في الحرو  الرتة اآلتيةغ )الرينغ الثاءغ ال ادغ الزا غ الظاءغ الجيما. -ج
)التياءغ الثياءغ الظيياءغ اليزا غ الرييينغ  حظهير راصيم مم "هييل وةيل" فيي الحييرو  الثمانيية اآلتيييةغ -د

النونغ الااءغ الضاداغ فال يدغم مم "هلغ وةل "إم الكرا ي و وا  حميز  فيي بعيض الحيرو غ كميا 
.-إن شاء هللا -رنوضحم محق ا 

ا1)ءغ والق  .الشعرالول  ژٱژلدغم راصم نون الرين رند الميم في  -أ

ژٱ ٻ ژ  يياد" رنييد الييذال فييي غولييم تعييالاغ لظهيير راصييم "الييدال ميين هجيياء حيير  ال - 

وكيذل  الثياء رنيد  غ[١٤٥آل رمرانغ ] ژڱ ں ں ژ  وكذل  الدال رند الثاء فيغ غ[٢-١غ مرمم]
 ا2)المصرد والجما حيثما جاء في القرآن. ژچ ژ  ،ژۅ ژ التاء في غولم تعالاغ 

2

ولظهرها حص . غ [١القلمغ ] ژ ژ ڈژژ غ [٢ –١ح غ ]ژ ڤ ڦژ لدغم شببة النون في غولم تعالاغ  -أ
[٥١البقر غ ] ژڃ  ژ غ [68اانصالغ ] ژىئ  ژ  غ[٢٦امرغ ]ف  ژ گژ لدغم شببة الذال رند التاء في  - 

حيثما جاء في القرآنغ ولظهرها حص غ فالمظهرون هم حص  وابن كثيرغ والباغون يدغمون.

1

مشييي  َلن  اإلدغيييام فيييي اللهجييية اليمنيييية ميييا هيييو إم امتيييداد للمبا يييل العرةيييية التيييي اريييتخدمت النايييه 
كيييالم العيييرب اليييذ  حجييير  رليييا للرييينتهاغ وم ححرييينون  ءغ اإلدغيييامغيييال لبيييو رميييرو بييين العيييالباإلدغيييامغ 

لييا إغييرب لليهييا العديييد ميين المبا ييل التييي هييي إالبيئيية العراةييية غييد نييزح َلن   ا مييا رلمنييا إونحيين غ ا3).غيييره

 ا.326المبروط في القراءات العشرغ مبن مهران ) غ ا 1)
ا.13 /2اغ النشرغ مبن الجز   )199نظرغ إبرا  المعانيغ ابي شامة ) غ يا 2)
 ا.275 /1النشرغ مبن الجز   )ا 3)
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ا فييي لهجييات لكييان  نت ييو  لن اإلدغييام نلمكننييا لراشييوا فييي البيئيية الحجا ميية  نممييغ البييداو  كثيير شيييور 
دغيام كثير نقيال  لإللولعيل  لي  هيو اليذ  جعيل غيراء الكوفيةغ والب ير غ والشيام غ لا العرا إا حة المبا ل الن

َن  نظيير ا ؛ ميين غييراء مكييةغ والمدينيية البيئيية الحجا ميية كانييت بيئيية ارييتقرا غ وةيئيية حضييا   نرييبي ا فيهييا حميييل اأ
ميين هنييا حمكننييا القييول إأن  غ و ا1)صييوات ورييدم الخلييط بينهيا.ليا تحقيييه ااإلييا التيي ني فييي الناييهغ و إالنيا  

المبا ييل التييي ارييتخدمت اإلدغييام فييي كالمهييا هيييغ تميييمغ ميييغ لرييدغ بكيير بيين وا ييلغ ربييد المييي غ ولن 
  ا2)المبا ل التي ارتخدمت اإلظها  في كالمها هيغ غرمشغ ثميوغ كنانةغ هذيل.

2

 غا3)دومن شواهده في كالم العرب غول رد  بن  م

 ا4)وغال غيرهغ

فيإ ا وغيا  غ" اب  حج  وفع رميمة"يتخت  ب  ةعة رشر حرفاغ وها المجمورة فغ اًالف اًقم ي 
يا غمرمية   حر  من هذه الحرو  بعد مم التعرميو ل مم" ال" وجي  إظها هيا إظهيا  ا غمرم ياغ وريميت مم 

 يف و ها ما هذه الحرو  ل ةا رشر  صو   بعدد الحيرو  نصريهاغ انهيا م تجتميا ميا كيل منهيا إم في
كلمتييين كمييا تقييدمغ فلييي  لكييل حيير  إم صييو   واحييد غ وميمييا يلييا لمثلتهييا مرتبيية بترتييي  الببييا   الجامعيية 

 للحرو غ

 ما الالم فيي مثيل " القا "  اْلكأتابم ما الالم في مثل "الكا  "  اْاَْنعامأ ما الالم في مثلغ "الهمزغ 
ودم مييا الييالمغ فييي مثييل "لييواو فييي مثييلغ " البييا   "  مييا الييالم البيياء" اْلَقييوأ    مييا الييالمغ فييي مثييل الييياء "  اْلييَودم
ييَيةأ مييا الييالم فييي مثييلغ " ال ييين " اْلييياغموتم " مييا الييالم فييي الميييم "  اْلخييالأهم مييا الييالم فييي مثييل " الخيياء"  اْل اشأ

                                                           

 ا.94 /1القراءات ولثرها في رلوم العرةيةغ محمد رالم محيرن )ا 1)
   الوحيييو  غ للباحييثغ مييا-اا دن –ينظييرغ لثيير لدب القبيليية فييي تصرمعييات القوارييدغ  رييالة دكتييو ا غ جامعيية مؤتيية ا 2)

 ا.30) غ
ريد  بين  مييد بين الحمييا  الببياد  التميمييغ جيياهلي ن يراني ميين فحيول الشيعراءغ كييان ن يرانيا  وكييان حريكن الحييير  ا 3)

ول رلم صاح  الحيير  إليا ملي  اليروم بهدحية ودفيل دمشيه و كرهيا فيي شيعره وهيو المعيرو  بالببياد غ والببياد هيم 
 مين الخلصياء الراشيدينغ  كيره محميد بين ريالم فيي الابقية الرابعية مين  ن ا ى الحير غ غيل مات غبيل اإلريالم لو فيي

 ا.3/99اغ تا مخ اإلرالمغ للذهبي )40/104شعراء الجاهلية. ينظرغ تا مخ دمشهغ مبن رراكر )
 ا.275 /1اغ النشرغ مبن الجز   )77إبرا  المعانيغ ابي شامة ) غ ا 4)
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ما الالمغ في  الهاء" اْلَصْو م ي مثلغ "ما الالمغ فالصاء "  اْلَح بأ ما الالمغ في مثلغ "الحاء " اْلَمْولامثلغ غ "
ْلمأ ما الالمغ في مثل " العين " اْلَجب ا م ما الالم في مثل "الجيم "اْلهمدى مثلغ "  ا1)" اْلعأ

 ا2))إب  حج  وفع رميمةا في اللهجة اليمنية في لهجة تعزغ
و مم "ال " ميميا بعيدها مين لحير  وهييغ إبي  حجي  ل اليالم القمرميةنجد في لهجتنا اليمنييةغ إدغيام 

 وفع رميمةغ كما هو الحال في "ال " الشمريةغ التي تجما في لوا ل هذا البيتغ

غم ميميا بعييدها وفيي بعيض لهجاتنييا اليمنيية م فيير  بيين "ال" الشمريية لو "ال" القمرمييةغ فكالهميا تييد
من الحيرو  الهجا يية ملب يا للخصيةغ وإن تباريدت الحيرو  التيي بعيد اليالمغ فقيد حكيون رنيد اليبعض نايه 
 ليي  اإلدغييام ميييم ثقييل رلييا اللرييانغ و غييد حكييون رنييد غيييرهم نييوع ميين التخفيييوغ وتمجتليي  همييز  الوصييل 

 للتبمكن من امبتداء براكن.

)اإلنريييياناغ تجتليييي  همييييز  الوصييييلغ وتناييييه بهمييييزتين محققتييييين ااولييييا مصتوحييييةغ والثانييييية مشييييدد   -
 مكرو  غ فت يرغ)لإبأنرانا. 

 )البيتاغ تجتل  همز  الوصلغ وتناه بهمز  وصلغ وةاء مشدد  مصتوحةغ فت يرغ )لب يتا. -

 وغين مشدد  مصتوحةغ فت يرغ ) لغ نما  )ال نماغ تجتل  همز  الوصلغ وتناه بهمز  وصلغ -

 )الحجراغ تجتل  همز  الوصلغ وتناه بهمز  وصلغ وحاء مشدد  مصتوحةغ فت يرغ)لح جرا. -

ملا. -  )الجملاغ تجتل  همز  الوصل وتناه بهمز  وصلغ وجيم مشدد  مصتوحةغ فت يرغ )لج 

  غ فت يرغ )لكبأتابا. )الكتاباغ تجتل  همز  الوصل وتناه بهمز  وصلغ وكا  مشدد  مكرو   -

 )الواد اغ تجتل  همز  الوصل وتناه بهمز  وصلغ وواو مشدد  مصتوحةغ فت يرغ )لو اد ا  -

ْبزا -  )الخبزاغ تجتل  همز  الوصل وتناه بهمز  وصلغ وغين مشدد  مضمومةغ فت يرغ )لف 

 وْلا.)الصولاغ تجتل  همز  الوصل وتناه بهمز  وصلغ وفاء مشدد  مضمومةغ فت يرغ )لف   -

 )الَعيناغ تجتل  همز  الوصل وتناه بهمز  وصلغ ورين مشدد  مكرو  غ فت يرغ )لر ينا. -

 )الَقل اغ تجتل  همز  الوصل وتناه بهمز  وصلغ وغا  مشدد  مصتوحةغ فت يرغ )لغ ْل ا. -
 )اليوماغ تجتل  همز  الوصل وتناه بهمز  وصلغ وماء مشدد  مضمومةغ فت يرغ )لي وما. -

 جتل  همز  الوصل وتناه بهمز  وصلغ وميم مشدد  مصتوحةغ فت يرغ )لم اءا. )الماءاغ ت -

                                                           

 ا 43 غ ) ينظرغ العميد في رلم التجومدغ محمود برةا 1)
 مديرمة    الرصال. -إ ب –وماومةغ وةعض  مو  –صبر –اللهجةغ في بعض  مو تعزغ مثل ا 2)
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)الهدحيييةاغ تجتلييي  هميييز  الوصيييل وتنايييه بهميييز  وصيييلغ وهييياء مشيييدد  مصتوحيييةغ فت ييييرغ)له دحةا.  -
 ا1)وشبهم.

 
اليمنيييةغ إدغييام التيياء فييي حييرو  تمقا ةمييم فييي المخييرث  تجيير  رلييا للريينة بعييض العاميية فييي لهجتنييا

هو غ فتييدغم التياء فيي الحيير  اليذ  يليهياغ وإن كييان  لي  لول الكييالمغ  هيو غ ييد  نحيواغ لم ياولغ حا يياولغ لد 
وتمجتل  همز  الوصل للتبمكن من امبتداء برياكنغ والعامبية حالبيون  لي  فيي كالمهيم الييومي ملبيا للخصبية 

 ميمييا البيياحثين غييول افتلييع غ وغييدا2)لتعبييير الييذ  رييماه رلميياء الل يية غييدحما بامرييتخصا  ومغت يياد فييي ا
يية للريينة بييم تجيير   ه ميين القبيييلغ فميينهم هييذا ميين العام  ا رييد   الل يية رليييم تكييون  لمييا م يياير ا لصظي ييا فيييهم رييلوك 
 كالل يية ررةييةغ لصييول  ا اافيرى  الل يات ميين كيان مييا بعيض منيم شيييء فيي الص يحاغ تشييا كهم العرةيية
ا لثر ا  ل  رد من غ ومنهما3)المالاية  ال حيحة الص يحة جذو ه الص حاغ لم العرةية الل ة لثر من را د 
 اا ن ترصده الذ  العامة تحرمو من حرلم القدحمةغ لم العرةية ر و  في تمتد التي

ياو واغغ نحو ا4)الحرو  بعض حركة ت يير في يالمواغ لش  ا ةواغ لر  اهلواغ لض  ياتمواغ  لر  يا رواغ لش  لص 
امحوا؛ لكن هنالي  شيواهد مين القيرآن الكيرمم تيدل رليا لن هيذا ااريلوب نيزل بيم القيرآن الكيرممغ وتنصيي  لرب

 الرليين الرابقينغ 
1 

غ وغيييييال [ ٣٨غ ]التوةييييية ژڍ ڇ ڇژ وغيييييال تعيييييالاغ  [٧٢البقررررررة: ] ژڇ  ڍژ غيييييال تعيييييالاغ 
 .[١٥٨البقر غ ]  ژڳ گژ غ وغال تعالاغ [ ٣٨ااررا غ ] ژ ٹ ٹژ تعالاغ 

 

ابيين  غييير الرييبعة غ وغييرل[١٨ ]الكهييعغ ژتَييز او   ژا5) الييزا غ رمييروغ بتشييديد ولبييو ونييافا كثييير ابيين غييرل
غ بتشييييييديد ال ييييييادغ والعييييييين وغييييييرل ابيييييين كثيييييييرغ [125]اانعييييييامغ  ژ ٿ ٿ ٿژ تعييييييالاغ  غولييييييم كثييييييير
 ا6)لتخفيو.با

                                                           

 تم امكتصاء بمثال واحد من كل حر غ رلا ربيل التمثيلغ ولي  رلا الح ر.ا 1)
 ا114) إدغام التاء في الحرو  المقا ةةغ د لحمد ررا غ مجلة الترا  العرةيغ العددا 2)
غ ٤٩محميد  ضيوان الداحية  .معجم الكناحيات العاميية الشياميةغ د :غ ينظر١٣٠ ١٢٨مالاية ولصولها العرةية الل ة الا 3)

 ا 69 غ ا 114) نقال رن مجلة الترا  العرةيغ العدد
 ا114) إدغام التاء في الحرو  المقا ةةغ د لحمد ررا غ مجلة الترا  العرةيغ العددا 4)
 .ا 377غ  ) ينظرغ الربعةغ امبن مجاهدغا 5)
 ا.195ينظرغ إتحا  فضالء البشرغ للدمياميغ ) غ ا 6)
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 وابين ريامر ابن بالياء وتشديد الااءغ وغرل [158البقر غ ]ژومن َحا وع فير ا  ژغ ا1)حمز  والكرا يغ وغرل
غ وو د الشييين مشييدد  [25]الصرغييانغ  ژڌ ڌ ڎ ڎ ژ : تعييالا فييي رييو   الصرغييان غولييم ا2) ونييافا كثييير

 مثلم في القراءات الشا  . 
2

)لتَد باغ تدغم التاء في الدال فت يرغ )لدب باغ وكذل غ )يتد باغ تدغم التياء فيي اليدال فت ييرغ  -
وثا. و ثا وكذل غ )يتزوبثا ت يرغ )َيز  )يدب با. وكذل  )لتَزوبثاغ تدغم التاء في الزا غ فت يرغ )ل  

يييييلهاغ وكذل غ)يتريييييلها تيييييدغم اليييييدال فيييييي الريييييين )لتَريييييل هاغ تيييييدغم التييييياء فيييييي  - الريييييينغ فت ير)لر 
لها.  فت يرغ)حر 

ر  ا.  - ر  اغ وكذل غ )يتشرب اغ فت يرغ )حش  )َلتَشر اغ تدغم التاء في الشين فت يرغ )لش 
رب ا. - ر اغ وكذل غ )َيَت َر اغ فت يرغ )ح   )لتَ ر اغ تدغم التاء في ال اد فت يرغ )لص 
تدغم التاء في الااء فت يرغ )لم م ناغ وكذل غ )َيَتَام ناغ فت يرغ )َحا م نا. )لتَام ناغ  -
 وم تدغم التاء في الحرو  المتبارد  كحرو  الحله نحوغ  -
لييماغ وكييذا رنييد الكييا  نحييوغ لَتكل لييع م  - قييهاغ وكييذاغ )لتعل ييما م حقييالغ )لر  )لتَحق ييْهاغ فييال حقييالغ )لحب

غ من الحرو  المتبارد . حقالغ )لك لبعاغ وشبهم

1

غييال الييداني فييي التيريييرغ وافتلييع القييراء فييي تيياء الت نيييث المت ييلة بالصعييل رنييد رييتة لحيير غ رنييد 
وغوليم  [56]النرياءغ  ژگ گ ژ  والثياءغ والظياءغ نحيو غوليم تعيالاغ وال يادغ واليزا غ والريين غ الجيمغ
يييَو    ېئژ وغوليييم تعيييالاغ غ [141]الشيييعراءغ  ژڦ ڦ ژتعيييالاغ  وغوليييم تعيييالا فيييي ريييو غ[86]التوةيييةغ  ژ رم
]اانبييياءغ ژٻ پ ژو غ[٩٧اإلرييراءغ ] ژڤ ڦ ژ غ غولييمو غ [90]النريياءغ  ژہ ھ ژ النريياءغ 

وشبهم ف ظهر ابن كثير وغالون وراصيم ولبيو جعصير ومعقيوب التياء رنيد  لي  كليمغ ولدغيم و   فيي  غ[11
الظاء فقطغ ولظهر ابن رامر رند الرينغ والجيمغ والزا غ وافتلع ابن  كوان وهشام في غولم تعالا في 

لثياء فقيط ف دغم ابن  كوانغ ولظهير هشيامغ ولظهير فليع رنيد اغ [40]النراءغ  ژڦ ڦ ژ  رو   الح غ

ا.232/  2ينظرغ الشمعة المضيةغ للابالو غ )ا 1)
 ا.464 غ ) ينظرغ الربعةغ مبن مجاهدغا 2)
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 ولدغييم البيياغون وهييم لبييو رمييرو وحمييز  والكرييا ي التيياء فييي الرييتةغ ولدغييمغ -ولدغييم فييي الخمريية الباةييية 
 ا1)غالتاء في رشر  لحر  الروري من  وايتم رن لبي رمرو الب ر  كما غدمنا في المبحث ااولغ

 ڃ ڃ في الثاء تاءال ۇ ۇ طاءفي ال تاءال

 ۇ ۆ ۆ ايفي الز تاءال ڻ ۀ في السين تاءال

 چ چ في الصاد تاءال ې ې في الذال تاءال

 ڍ ڌ في الظاء تاءال گ گ في الشين تاءال

 ژ ڑ في الجيم تاءال گ ڳ في الضاد تاءال

2 

 ث ابتةا. تدغم التاء في الثاء في نحوغ )غامت ثابتةاغ فت ير بعد اإلدغامغ )غام -

ةيد ا. -  تدغم التاء في الزا  نحوغ )غالْت  ةْيد اغ فت ير بعد اإلدغامغ )غالز 

عادتكما. -  تدغم التاء في الرين نحوغ )دامت رعادتمكماغ فت ير بعد اإلدغامغ )دامر 

التما. -  تدغم التاء في ال اد نحوغ )مالت َصالتماغ فت ير بعد اإلدغامغ )مال  

 حوغ )كانت ميببأةاغ فت ير بعد اإلدغامغ)كانا يبةا.تدغم التاء في الااء ن -

3 

تييدغم التيياء المرةوميية فييي الحيير  الييذ  يليهييا ميين الكلميية الثانيييةغ وإن كييان الحيير  الييذ  يليهييا فييي 
والعامبة حالبون  ل  في لهجاتهم ملب ا للخصبة وامغت اد في التعبيير اليذ  الكلمة الثانية غير مقا ب لهاغ 

 رماه رلماء الل ة غدحم ا بامرتخصا غ فتدغم في التاء والراء والرين والقا  والضاد والميمغ 
 )كلمة  برياةاغ تدغم التاء في الباء فت ير بعد اإلدغامغ )كلَمب رياةا. ومثلهاغ ) وجة  باهر اغ غ  -

 جب اهر ا.) و  -

 )حاجة ثانيةاغ تدغم التاء في الثاء فت ير بعد اإلدغامغ )حاجث انيةاغ  -

 )عيشة  ضيةاغ تدغم التاء في الراء فت ير بعد اإلدغامغ عيشر ضيةا.  -

عيدا.  -  ) وجة رعيداغ تدغم التاء في الرينغ فت ير بعد اإلدغامغ ) وجر 

ر ا. )الرارة َشر اغ تدغم التاء في الباء فت ير بعد  -  اإلدغامغ )الرارش 

 )را شة غالتاغ تدغم التاء في القا  فت ير بعد اإلدغامغ )را شق التا. -

رو مةا.  -  )حاجة  ضرو مةاغ تدغم التاء في الضاد فت ير بعد اإلدغامغ حاجض 

 )غرةة  مقاورةاغ تدغم التاء في الميم فت ير بعد اإلدغامغ )غرةم قاورةا.  -

                                                           

 .ا 232 غ ) ينظرغ التيريرغ للدانيا 1)
 اللهجة في مديرمات مدينة تعزغ الموارطغ والشمايتين.ا 2)
  مصها.اللهجة في صنعاء و ا 3)
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نيةا.  )عيشة  هنيةاغ تدغم الهاء - في الهاء فت ير بعد اإلدغامغ )عيشه 
)ريارة  واحيد اغ تيدغم التياء فيي اليواو فت يير بعيد ريارو احد اغ ومثلهيا اإلدغيامغ )غ )را لية واحييد ا  -

فت يرغ )را لو احد ا. 
)المحبة من هللااغ تدغم التاء في الميم فت ير بعد اإلدغامغ )المحبم ن هللاا.  -

1

رنييد ثمانيية لحيير غ رنيد الجيييم ا غيد)فيي اليدال ميينغ القييراء  فتليعغيال اإلميام الييداني فيي التيريييرغ ا
غوليم تعيالاغ )ولقيد جياءهمغ وغيد ريما  غنحيوغ والضيادغ واليزا غ واليذالغ والظياءغ وال يادغ والشيين والريين

وغيالونغ غ د  منياغ ولقيد   لنياغ وفقيد ضيلغ ولقيد ظلمي ا فكيان ابين كثييرهللاغ وغد شي صهاغ ولقيد صيرفناغ ولقي
 غو   في الضاد والظاء فقطغ ولدغمغ ومعقوبغ حظهرون الدال رند  ل  كلم ولدغمغ وراصم ولبو جعصر
في اا ةعة م غيرغ ولظهر هشامغ )لقد ظلمي اغ ولدغيم غ والظاءغ والضادغ والذالغ ابن  كوانغ في الزا 

ا1)دال في الثمانية الباغون ال

2

غ والجييييمغ والشيييينغ والضيييادا فيييي واليييزا غ واليييذالغ والظييياءغ وال يييادغ الريييينتيييدغم دالغ )غيييدا فييييغ ) -
ا2)اللهجة اليمنية نحوغ

ا ا. - تدغم الدال في الرين نحوغغ )غد را ا فت ير بعد اإلدغامغ )غر 
لبواا.تدغم الدال في ال اد نحوغ )غد صلو  - اا فت ير بعد اإلدغامغ )غ  
تدغم الدال في الزا  نحوغ )غد  ادا فت ير بعد اإلدغامغ )غز ادا. -
 تدغم الدال في الذال نحوغ )غد   لا فت ير بعد اإلدغامغ )غذ  لا. -
تدغم الدال في الظاء نحوغ )غد ظلم اغ فت ير بعد امدغام )غظ لم ا. -
اءا.تدغم الدال في الجيم نحوغ )غد جا - ءا فت ير بعد اإلدغامغ )غج 
ربا. - تدغم الدال في الشين نحوغ )غد شربا فت ير بعد اإلدغامغ )غشبأ
رةوها. - تدغم الدال في الضاد نحوغ )غد ضرةوها فت ير بعد امدغامغ )غض 

.ا 232 غ ) ينظرغ التيريرغ للدانيا 1)
 .حولها اللهجة في صنعاء وما ا2)
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3 

م الييدال فييي البيياء )تييدغم الييدال فييي البيياءا فييي مثييلغ )ريياد بيياغياغ تمحييذ  االييع غبييل الييدالغ وتييدغ -
 .ا2)فت يرغ )عب اغيا

رييياد ) وتيييدغم اليييدال فيييي التييياء فيييي مثيييلغغ )رييياد ترييييروااغ تمحيييذ  االيييع غبيييل اليييدال والتييياء بعيييدها -
ْيروااغ فت يرا تريروا  وشبهم. .)رر 

 والحمد هلل  ب العالمين

 النتا   رلا النحو اآلتيغتوصلت إلا ردد من غ وةعد إكمال هذا البحثغ الحمد هلل رلا فضلم وتيريره
 لها امتداد وجذو  لصيلة في ل ة العرب التي نزل بها القرآن. غ اللهجة اليمنية  -

 بل هو من لصول الل ة العرةية  غ اإلدغام ل ة من ل ات العرب الشهير   -

 لغل  القراء الربعة مذهبهم اإلدغام في لغل  مواضا وحامت اإلدغام.  -

 إلمام لبو رمرو الب ر .هو ا الكثر القراء إدغام    -

من حيث اإلدغام واإلظها  هي من لكثر ااحكيام غ والميم الراكنةغ لحكام النون الراكنة والتنومن  -
 .التي اتصه فيها القراء

 المتقا ةة.هي الحرو   اوإظها    ابين القراء إدغام   امن لكثر اابواب افتالف   -

غ إليييا المبا يييل التميمييييةغ غيييد نرييي  اإلدغيييامو غ ل تيييان معروفتيييان رنيييد العيييربغ واإلظهيييا غ اإلدغيييام -
 واإلظها  إلا المبا ل الحجا مة. 

و لي  لميا و د فيي  لي  مين غيراءات غ واإلظهيا غ رلماء القراءات والتجومد لكثر من ارتنوا باإلدغيام -
 غرآنية متواتر . 

 تبعا مفتال  اللهجات العرةية.غ واإلظها غ في اإلدغامغ افتال  القراءات القرآنية -

هو غ الدالا يتدهو غ )تاء تدغم في الحرو  المتقا ةة في لهجتنا مثلال - او ا. غ يتشاو غ يد   )حش 
 همز  الوصل تجتل  اجل امبتداء بالراكن مثلغ )لم اولا. وشبهم.  -
قبها. غ )لوغ فال حقالغ )لكبلبعاغ لتحق ها)وغغ الحرو  المتبارد  م تدغم في التاء نحوغ )لتك لبعا -  لح 

                                                           

 اللهجة صنعاءغ و ما غ وغيرها من منامه اليمن.ا 1)
 .ا عب اجي) ما مرارا  غل  القا  إلا جيم كما في لهجة صنعاءا 2)
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بالبحيث فيي غ وةااف  المتخ  ين بيالقراءات القرآنييةغ لوصي المتخ  ين بالد ارات القرآنية
ميين إماليية غ وإثيراء المكتبيية بالقرآنيية بالبحوثييات المتعلقية بييالقراءات القرآنيية واللهجييات اليمنييةغ هيذا المجييال
 ير  ل . وإبدال وغغ وترهيل

يياظ  - غ واإللمييام بعلومهييياغ باإللمييام بييالقراءات القرآنييية متواترهييا وشييا هاغ لوصييي مييالب القييرآن والحص 
غ واإلبييدالغ واإلمالييةغ كاإلدغييام واإلظهييا غ مييا يتعلييه بالمرييا ل الدةيقييةغ ف وصيياغ ود اريية توجيههييا

 وتيريرها للدا رين.غ والترهيل وغيرها من لمرا ل التي تحتاث البحث
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 القرآن الكرمم. 1
شهاب غ لبو القارمغ إبرا  المعاني من حر  اامانيغ ربد الرحمن بن إرماريل بن إبرا يم المقدري الدمشقي 2

 ط.-دغ -بيروت –دا  الكت  العلمية غ هيا665الدين المعرو  ب بي شامة )المتوفاغ 
شهابغ شرغ لحمد بن محمد بن لحمد بن ربد ال ني الدمياميب إتحا  فضالء البشر في القراءات اا ةعة ر 3

 -هي 1427غ الابعةغ الثالثةغ -لبنان -دا  الكت  العلمية غ هيا1117الدين الشهير بالبناء )المتوفاغ 
 م.2006

غ  رالة دكتو اه غ إشرا  دغ جزاء م ا و غ لثر لدب القبيلة في تصرمعات القواردغ ما   حمد ربد النبي الوحو  4
 م.2006غ غرم الل ة العرةيةغ كلية الد ارات العلياغ جامعة مؤتة

المعرو  بابن غ لبو جعصرغ اإلغناع في القراءات الرباغ لحمد بن رلي بن لحمد بن فلع اان ا   ال رنامي 5
 ط.-دغ دا  ال حابة للترا غ هيا540الَبا أ  )المتوفاغ 

تحقيهغ ربد غ هيا848مر الناشر  الزةيد  اليمني )المتوفاغاإلحضاح شرح الد  غ رفيو الدين رثمان بن ر 6
 .2003-هي 1423رامغ الابعة الثالثةغ مناا –دا  الضياء غ الر ا  بن رلي مورا

 م.2011هي/ 1432غ الابعة الثانيةغ رو ما -دمشه –مكتبة ابن الجز   غ التجومد الم و غ د. لحمن  شد  رومد 7
غ هيا833)المتوفاغ غ شم  الدينغ لبو الخيرغ العشرغ محمد بن محمد بن يورع ابن الجز   تحبير التيرير في القراءات  8

 م.2000-هي 1421غ الابعةغ ااولاغ رمان-اا دن –دا  الصرغان غ تحقيهغ د. لحمد محمد مصلح القضا 
الزمان للنشر  مكتبة دا غ فالد محمد الحاف غ تقرم  المعاني في شرح حر  اامانيغ ريد مشين لبو الصرح 9

 هي.1420غ الابعةغ الثانيةغ المدينة المنو   –والتو ما 
غ هيا833شم  الدين )المتوفاغغ لبو الخيرغ التمهيد في رلم التجومدغ محمد بن محمد بن يورع ابن الجز    10

 هي. 1405غ الابعةغ ااولاغ الرما -المعا  مكتبة غ تحقيهغ الدكتو  رلا حرين البواب
دا  غ هيا444لبو رمرو الداني )المتوفاغ غ في القراءات الرباغ رثمان بن رعيد بن رثمان بن رمر التيرير 11

 م.1984هي/ 1404غ الابعةغ الثانيةغ بيروت –الكتاب العرةي 
رراث القا   المبتد  وتذكا  المقر  المنتهيغ رلي بن رثمان بن محمد بن لحمد بن الحرن المعرو  بابن  12

مابعة م اصا غ هيا801لبو البقاء )المتوفاغ غ الب داد  ثم الم ر  الشافعي المقر  القاصح العذ   
 م.1954-هي  1373غ الابعةغ الثالثةغ م ر –البابي الحلبي 

ة الم ر  )المتوفاغ بعد  13 تحقيهغ محمد ال ادغ هيا1367العميد في رلم التجومدغ محمود بن رلي برب
 م.2004-هي  1425غ الابعةغ ااولاغ -اإلركند مة-دا  العقيد  غ غمحاوى 

 الابعة الرابعة مزمد  ومنقحة.غ ماابا القاهر غ غاحة المرمد في رلم التجومدغ راية غابل ن ر)معاصرا 14
لبو الحرن النو   ال صاغري المقر  المالكي )المتوفاغ غ غيث النصا في القراءات الرباغ رلي بن محمد بن رالم 15

الابعةغ غ بيروت –دا  الكت  العلمية غ د محمود ربد الرميا الشافعي الحفيانتحقيهغ لحمغ هيا1118
 م.2004-هي  1425غ ااولا

القاهر -مكتبة الكليات اا هرمةغ هيا1422القراءات ولثرها في رلوم العرةيةغ محمد محمد رالم محيرن )المتوفاغ  16
 م.1984-هي  1404غ الابعةغ ااولا

لبو بكر بن مجاهد الب داد  )المتوفاغ غ قراءاتغ لحمد بن مورا بن الببا  التميميكتاب الربعة في ال 17
 هي.1400غ الابعةغ الثانيةغ م ر –دا  المعا   غ تحقيهغ شوغي ضيوغ هيا324
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و الكنز في القراءات العشرغ ربد هللا بن ربد المؤمن بن الوجيم بن ربد هللا بن المبا ق التباجر الوارايب المقر  لب 18
 –مكتبة الثقافة الدينية غ تحقيهغ د. فالد المشهدانيغ هيا741ومقال نجم الدين )المتوفاغ غ تاث الدينغ محمد
 م. 2004-هي  1425غ الابعةغ ااولاغ القاهر 

ْهران النيرابو ىب  19 تحقيهغ غ هيا381لبو بكر )المتوفاغ غ المبروط في القراءات العشرغ لحمد بن الحرين بن مأ
 م. 1981غ ط-دغ دمشه –مجما الل ة العرةية غ   حاكيميربيا حمز 

غ هيا833لبي الخير )المتوفاغغ متن الد   المضية في القراءات الثال غ لإلمام محمد بن محمد بن محمد ابن الجز    20
 هي.1414غ ط-دغ المدينة المنو   –مكتبة دا  الهدىغ ضبام وصححمغ محمد تميم الزربي

لبو محمد غ ااماني ووجم التهاني في القراءات الربااغ القارم بن فيره بن فلع بن لحمد الرريني متن الشامبية )حر  21
 .1407غ الابعةغ ااولاغ بيروت –دا  الكتاب النفي  غ تحقيهغ محمد تميم الزربيغ هيا590الشامبي )المتوفاغ 

رلبه غ هيا1198زو   )المتوفاغ بعد متن تحصة اامصال وال لمان في تجومد القرآنغ رليمان بن محمد الجم 22
 ط.-دغ رليهاغ الشيخ رلي محمد الضباع

غ لبو الخيرغ منظومة المقدمة الجز مة ميما حج  رلا القا   لن حعلممغ محمد بن محمد بن يورع ابن الجز    23
 م.2001-هي 1422غ الابعةغ ااولاغ دا  الم ني للنشر والتو ماغ هيا833شم  الدين )المتوفاغ 

 833شم  الدين )المتوفاغ غ لبو الخيرغ النشر في القراءات العشرغ محمد بن محمد بن يورع ابن الجز    24
 ط.-دغ المابعة التجا مة الكبرى غ هيا1380تحقيهغ رلي محمد الضباع )المتوفا غ هيا

مكتبة غ هيا1322فاغنهاحة القول المصيد في رلم تجومد القرآن المجيدغ للشيخ محمد مكي ن ر الجرمري )المتو  25
  م. 2011-هي 1432غ الابعةغ الرابعةغ القاهر  –اآلداب 

هداحة القا   إلا تجومد كالم البا  غ ربد الصتاح بن الريد رجمي بن الريد العر  المرصصي الم ر  الشافعي  26
 الابعةغ الثانية.غ -المنو    المدينة-مكتبة ميبة غ هيا1409)المتوفاغ 

غ هيا1403ح الشامبية في القراءات الرباغ ربد الصتاح بن ربد ال ني بن محمد القاضي )المتوفاغ الوافي في شر  27
 م.1992-هي  1412غ الابعةغ الرابعةغ مكتبة الرواد  للتو ما
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Tel: 00967-774571779 

ي ابعا ددنبرهم دديبعاكددم ابعااددمرف ب دد بيهدف بحثددلبعادنددي ابقددنبعاكددم ابعااددمرفبعاددابعا نددم ب  ددابعادندد
بخاللبت بعبعآلييتبعاكم نيةبعا نبرهمتبعادني ا؛بادنمقةب فهومبعادني ابو وعزرنهي.

و مقددابعافسع ددةبحيادنددي ابعانلييددةبعا ددنبرهم دديبعاكددم ابعااددمرف بوخهي هددهيبوع دد ندي تهيبعاددد هوس بب
 نبرهم ديبعاكدم ابعاادمرف بو ندابخهي هدهيببينابعافسع ةبعادني ابغيمبعاثدينةبعا بهديبنبعاكم ابعاامرفق

بوع  ندي تهيبهديبرهم يبعاكم ابعاامرف.

 نهدددينباابعاكدددم ابعاادددمرفبرهدددمبحندددابعادندددي ابعاثديندددة بوغيدددمبوتوصددد ابعافسع دددةبعاددداب دددف بن دددي   ب
عاثدينة بو ي بحنابخهي ههيبوع  ندي تهي بحأوصي بت طيبقب عبخوعصبعادني ا بعا نبيكمس يبعان دفب

بديبيشهفبحأابعاكم اب نزلب  ب نفبهللابتنياا.بعاثفيل بح

ب.عادني ابقنبعاكم ا باافيظبعان ومبقنبعاكم ابالكلمات المفتاحية:
Abstract: 

Mineral searching in the holy Quran aims to recognize the minerals 

mentioned in the holly Quran. 

Throughout pursuing the verses that mentioning minerals among the 

contexts of Quran to understand the conception of the mineral and its atomic 

weight (atomic mass). 

The study` further  introduces the precious minerals mentioned in the 

Holly Quran, its properties and its usage, meanwhile mentioned the valueless 

ones, some of its properties and the usage thereof. 

However, the study has concluded some results in which the holly Quran 

describes the usage and some properties of minerals that dedicated therein, in 

conformity to the facts of its descriptions and properties decided by the 

modern science. 
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بعاثدفبهللبوعاهال بوعايالمب  ابس ولبهللا بو  اب اهبواصثيحهبو  بوع هبو نددددددددفنبب

قدد اب وعددومبعادنددي ابقددنبعاكددم ابعااددمرفب دد بعادوععدديعبعادهدددة؛بدابعادنددي ابو ع ددعب فقونددةبقددنب
 يبحنديس بعدسضبوع  خمعجب يبقيهيب د بخيدمعت بواكدفبرهدمبهللاب د هبعاخيدمعتبعَدْسض بوعادي فب أ وسبشمب

َّأ ِوئَللِ ُل بِأتئلدَأَئَ لكِررَرأ ئتنل ِأِِ  أقنب نمضبع   نيا بقيلبتندياانب ل ِأونلَأِْل لََِْل }قُلْ أَئِنلكُمُ لأتئكئم رُلنَ بِألَّذتيلخنلأقِ ئلِْأرت ل ِئ

للِلِلانأَئُْلذءًأسِل ِرئَأتن  ُلذِن ننيِأ (أ ِجِلِْئأونَهِذأِِ ِرسن9رت لِذتئمننيِأ) لأوئ لقنهِذأ ِلِلذَِِئأونَهِلذأ ِقئلكُِِأونَهِلذأَئق  ِروئهِلذأونلَأَِئ  ب[10 ب9]قهد انببَِأَْن
و نندابحديسفبقيهدينبهن هديب بيسهدةبهثيددم بعاخيدمعتبحدديبخ دقبقيهديب دد بعادنديقع بقأندجبهبياهديب  دفاباأمرددياب

}هَل ِأرتيلخنلأقِ ئلِْأتئمُل لأَِلذأونلَأوقديلبتندياانبب(ب1)فضةبوعاثفيفبوعانثيسبعدنهيس بو خزنيبا دني ابهيا  ببوعا

ل َّأجِمنَلَلللذ  ب(2)وعاددددمع بحدددديبقددنبعدسضنب ددد بعادندددي ابوعانبددديتبوعاثيدددوعابوعاأبددديلبوعابثددديسبب[29]عابكدددم نببرت للل ِئ
ابعاثضدديس بوعادنددي اب ددنبعاددفابعادددوعس بعاط ي يددةبعا ددنبتن دددفبجددموعتبعد ددةببفسهددةبه يددم ب  يهددي ببددجبع

و نددابعاددفولبعا ددنببب(3)عاثفيثددةبتن دددفب  يهددي بواغ ددببعاددفولبعاطنيددةبوعاد طددوس  بغنيددةبحدوعس  دديبعاط ي يددةب
تنفبقنبايي نيب  هب  بعافولبعافكيم بوعاني ية بع بانهيبت د عببثمو ب د بعاددوعس بعاط ي يدةبادفبيد فبع د طالاهيب

وبع ق هي يبقنبعاديد ك ج بو د ببدي ب د هبعاثدموعتبحيااي جبحنف بوردك باه هبعاثمو باابتوقمبا يسبعاند
وعانأببهجبعانأدبب د با دةبخيمعتهديب فقوندةبقدنبب دف ي ب(ب4)عادهفس بعاط ي يةبعا ييطنبوعقمب  بعادني اب

و دددنبتيددد في ب يونددديهبتثكدددجبهي  هدددي بوادددوب د ددداب  دددابعخدددمعجب ني نهددديبغيدددمبعاديددد ط ةبتثدددابعدسضبادددديب
فبانظدديسبعاديدد دي بعادداب دد ب دد قب دد بقدد  هفب ددد بقدديلبهللابقدديهفنبعا يهددابداددفدبوقددفبافددابعاكددم ابعااددمر

ل ِأ ِعِمِنَ هِذ  و نناباجيسوعبعدسضنبق  وعبوهههيبحياثمعجةبوع  نبيطبعادييهبوع د خمعجبب[9]عامومنبب} َِئثئذَِ رأرت  ِئ
يلب دد عبادديلب دد ب دد قبقددنب ددديس بعدسضبوع دد طاللبخيمعتهدديبقددديب ددوبادد(ب5)عادنددي ابوزسمبعا دد وسبوغيم دديب

ل َّأَنلْلألِلللكنهن لأتنكِكليُلنِأمئَللفِأوئللمِ ُل بِ   هبعد ةبعادي خ فةبعايوم؟بوقفبقيلبتنياانب ب}ثُل ُأجِلِ  كِلذمُ لأقِ ئلذِنفِأونلَأرت ل ِئ
وعاديدد دواب ط ددوهب ددنهفبقددنبعدسضبع  اشددي ب دديبقيهدديب دد بخيددمعتبو نددي ا بوع دد خمعههي بب[14]يددون نب

ل 1( التعريفااا عل  باااح دااا  لي ااار دااا   باااح المراااا رحل داااال تداااراربي ابدبااا ط ل  اط ال تااا   العرداااحل دبااار عل  1)

(110 ل24ه:)1405

( لب   التأ يل فح لع رح التنزيل )دفسبر الخ زن(ل  الء الري   بح د  لي ر دا  تداراربي الباارا   الراببر د لخا زنل 2)

 (44 ل1م ) 1979-ه1399 اط الف رل دبر عل لبن نل 

م 1999-ه1319 ( ينظر: ال وسو ة العردبة الع ل بةل لؤسسة أ   ل ال وسو ة لبنرر  التوزيعل الري ضل  : الث رباة3)

 ( اليرف )م( ال واط  الطببعبة.313ل24)

 ( اليرف ) (   لة دولبفب .316 ل5( ينظر: ال وسو ة العردبة الع ل بة )4)

( أرواط التنزيل  أسراط التأ يلل ر صر الري  أدو سعبر  بر هللا دا    ار دا  لي ار الرابراز  البب ا   ل  اط الف ارل 5)

ر ال ريرل أح ر د  لي ر د  ال بار  دا   مبباة اليسانح اس طيساح الرا  لح (ل  البي328دبر عل ) .ع(ل )ص: 

 (.502 ل5رـ ) 1423-م 2002الف سح  اط ال تب العب بة دبر عل   الث ربةل 
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عد ثددددج بادددد اذبيددددأتنب دددد عبعابثددددلببع  دددد طاللايدددد بع دددد طالاهي بايددددببطدددديق هفبوقددددفسعتهفبوع كيندددديتهف بوب
كدثيواددةبا يدد يضبعاضددواب  ددابعادنددي ابعا ددنبرهم دديبعاكددمعابعااددمرف بوقددفب ددديابحثثددنب دد عنبعادنددي ابقددنب

ب.عاكم ابعاامرفب) سع ةب وعوعية(

عبعادهددددة بعا دددنبتث يههددديبعد دددةبحدأدو هدددي؛با كدددومب وعدددومبعادندددي ابقدددنبعاكدددم ابعاادددمرفب ددد بعادوععدددي -1
قيهدددي ب ددد بخددداللب معهندددةب ددديبادددفيهيب ددد ب دددوعس بط ي يدددة ببوع  ددد خال بوعه هددديب ددد ب دددديس بعدسضب

بوع  اشيقهي بوعاندجب  ابع  خمعههي بواي بع  طالاهي.
 يةبوعانم يدةبع  الفبعانيافبعانم نبوعإل ال نب خزونيب بيي هيابحهب  بعادني ا بواغ دببعادفولبعإل دال -2

 ثيو ةبقنب دفع بعادفولبعاني يدةبوعافكيدم  بقدنبادي باابعادندي اب د با دفبعاددوعس بعاط ي يدة بعا دنب د ب
بشأنهيباابتمقعبعافولبعا نبتثي بع  طالاهي بعااب هي بعافولبعاطنيةبوعاد طوس .

  فمبوهو ب سع ةب  ديةب  خههةباقم تبعادوعومبببثلب ي كج. -3

 
 ا نم ب  ابعادني ابعا نبوس تبقنبعاكم ابعاامرف.ع-1

 بييابخهي صبوع  ندي تبعادني ابعاثدينةبعا نبوس تبقنبعاكم ابعاامرف.-2

 عبمعزبعادني ابغيمبعاثدينةبوخهي ههيبوع  ندي تهيبقنبعوابعاكم ابعاامرفب-3

 دد بخالاددهبقدديمبعابياددلبحأدددعبعادددي  بعان ديددة ببتن دددفبعافسع ددةب  ددابعادددنه بع  دد كمع نبعاوصددفنبوعادد يب-
بوتوجيكهيب  ب هي س يبعام ييية.ب

 عادنه بعا ث ي نباآلييتبعاكم نية بوتهنيفهيبوققبخطةبعابثل.بب-

 وعدددومبعادندددي ابتنيوادددهبعاأو مردددوابحشدددكجب يددد كج بواقدددم وعبادددهبعاد افددديت ب ددد بصدددفيتبعادندددي اب
وصفيتهي بوتثفثب نهبعاايديي يوابعد بخهي صبعادندي ابعافيزري يدةبوعاايديي يدة بعاثدينةبوخهي ههيب

 دد بتثددفثب دد بعادنددي ابقددنب-ايددبب  دددن–واقددم باددهب  ددفب يدد كج ب ددوب  ددفبعا نددفي  بع بانددنباددفباهددفب
عاكدم ابعااددمرف بقددنبحثددلب  دددنب يدد كج؛بادد اذبايواددابااباهدددعبقددنبحثثددنب دد عبعادنددي ابعا ددنبوس تبقددنب

بواتثفثب  بخهي ههيبوع  ندي تهي بهديببي براذبعاكم ابعاامرف.عاكم ابعاامرفب
ببنعآلتني اوابعابثلب  ب كف ةبوجالجةب بيالبوخيتدة بهيكلة البحث )خطة البحث(: 

 مفهوم المعادن، وفيه مطلبان:: المبحث األول
بعادط ببعدولنبتنمرفبعادني اباطةبوعصطالاي

بعاامرفبعادط ببعاثينننب وعزر بعادني ابقنبعاكمعا
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 المبحث الثاني: المعادن النفيسة استعماالتها وخصائصها في القرآن الكريم، وفيه أربعة مطالب:
بعادط ببعدولنبعا  ببوع  ندي تهب

بعادط ببعاثينننبعافضةبوع  ندي تهي
بعادط ببعاثيالنبخهي صبعا  ببوعافضة

بعادط ببعامعحعنبعاييقوتبع  ندي تهبوخهي هه.
 معادن غير النفيسة في القرآن الكريم، وفيه مطلبان:ال-المبحث الثالث

بعادط ببعدولنبعاثفيف
بعادط ببعاثينننبعانثيس

بعاخيتدةب

ب  ددددابعإلقي ددددة بو نددددب بصددددثي بيددددفل  هنب)َ ددددَفا(باصدددد هب ددددي  ب)مب با(بعانددددي بوعاددددفعلبوعانددددواباصددددجو
بعإلبددجبحدكدديابهدد عباز  ددهبق ددفبت ددم  بو نددهنب بحيا  ددفبتوطن دده بو نددهنبَ ددَفَنا  حيادكدديانبايباقدديمبحدده بوَ ددَفْنا 
ا(با ديبخ كهبهللابقدنبعدسضب د بعاد  ببوعافضدة؛بدابعانديسبي يددوابحدهبعاهديَفبوعاشد يا بوقيدجنب )عاَدْنف 

َ دَفابقيهديبايبَجَ دا ببوعادندفابيط دقب  دانباصدجببإلجبيتبهللابفيهبهو َم ديبوإجبيت هبعييهبقنبعدسضبا دا
عاشنابو كينه بو مهزهبعا يبيي كمبفيهبورث ابفيه بو وعدعبع د خمعجبعاأدو مب د بر دببونثدوه بوركديلب

ب.(1)قالاب نفابعاخيمبوعااممب أ ولب  يهدي

قب  دددابعاثفمرددديتبعادندددفابعاايديدددي ننبعادمهبددديتبغيدددمبعانضدددورةبعا دددنبتوهدددفبقدددنبعدسضبوقدددفبتط ددد
وعادندفانب دي  بط ي يدةبصد بةبت ادوابهيديورديب د بب(2)عاد خ فةب  ب وع ب ضورةبهيازرابعادنفننبوعافثفب

                                                           

 م1979لعمي لق يبس الباةل أدو اليسب  أح ر د  ف طس د  زكري ل دا:  بار الساالم لي ار را ط نل  اط الف ارل  : ( 1)

ح دردباب ال عاار ل أداو الفاتا ر صار داا   بار السابر أداب ال  اا طم ادا   بابل دررا ن الااري  ال اار  فا(ل 248 ل4)

ّى )  زِّ لخت ط الصي حل لي ر د  أدح د ر د   بار القا  ط الاراز ل داا: (ل 46 ل2)  (-ع( ) -الخواطزلح الُ َطّرِّ

عماي الوساب ل ال (ل 467)ص:  م1995 – 1415دبار عل  بعاة اريار ل  –لي و  خ  رل ل تباة لبنا ن ر وار ن 

- ( ) -تدراربي لصطفبل أح ر الزي عل ح لر  بر الق  طل لي ر النم ط دا: لم ع الباة العردبةل  اط الار و ل ) 

 (588 ل2) ع(

داا ا العاار س لاا  اااوارر القاا لوسل ليّ اار داا  ليّ اار داا   باار الاارّزا  اليساابنحل أدااو (ل 588 ل2( ال عمااي الوسااب  )2)

دب ل التوقبا  (382 ل35) ع(.- ( ) -ر ل دا: لم و ة ل  ال يققب ل  اط البراية) الفبضل ال بقّب د رد بل الزَّ

 باب لب ا ع التعاا طي ل لي ار  بار الاارا ف ال نا   ل دااا:  . لي ار ط اوان الرايااةل  اط الف ار ال ع صاارل  اط 

 (507)ص: ه 1410الف رل دبر عل  لرقل  : اب لبل 
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بب(1) نهددمبوعادددف باوب دد ب مهبددديتب  أينيددةبرعتبتمهيدددببهيددديويب ثدددف بوتندد ظفبرسعتهددديبقددنبنظددديمبجيبدددا
ب(2) ههيبوا يك بوهو  يو  فبعادني انب وبعافسع ةبعان ديةبا دمهبيتبعادنفنيةبوتمهي هيبوخهي

رهددددمبعاكددددم ابعااددددمرفبحنددددابعادددددوعزر بوعادكددددييي بعاديدددد خف ةبادنمقددددةباوزعابعادنددددي ا بو ددددنبهثيددددم ب
عاداباابو أق همب نيب  اب يبوس برهمهبقنبعاكم ابعاادمرف بوق دجبتفهديجبعاادالمبقيهدي ب ببدفب د بعإلشديس ب

َِأ َِئَ تِك كِلذأونَهِلذأهللابتنياابرهمباابقنبعدسضباشيياب وزونة بحكواهبتندياانب ل ِأَِكِرلَئذهِذأ َِئت قئَلكِذأونَهِلذأِِ ِرسلن } ِرت  ِئ

لأمُِّْأشَِلئٍأَِ لزُ بً  بوا دفيمر باقوعلبقنبتأورجبعادوزوانب[20 ب19]عاثأمنببَْن
ب(4).وإنديبقيجب وزوا؛بدابعاوزابينم بحهب كفعسبعاشنابقياوزاب أيز ب(3)ينننب كفسب ن ومباألول:
عدشدددييابعا دددنبتدددوزابقدددنبا دددوعقهي ب ددد بعاددد  ببوعافضدددةبوعانثددديسبوعامصددديصبوعاكهدددفيم با ددداببالثااااني:

بب(5).عازسنيخبوعااثج بهجبراذبيوزابوزني ب  بحيهبادجبعاوزاب  اب ننيهبعاث يكن
ب(6) ننيهنب كيومببالثالث:
ب(7).زابفيهبعدجديا؛بدنهباهجبقفسعهبوا فبنفنيهب ديب بجد باه يبيوبَانَّه ببالرابع:

وعدواددداباابيثددددجبعادننددداب  دددابهديدددعب ددديبين دددابقدددنبعدسضبوعاأبددديل بورادددذبنو ددديانباادددف دينب
يي خمجب  بعادني ابوهديعبراذب وزوا بوعاثينننبعانبيتبفبنضهب وزوابو نضهبحياايجبو وبيمهعبعااب

ب(8)ابحياوزابعاوزابدّابعاهيمبوعادّفب كفسع

عداأددديسبعاامرددددةبوعاآلادددا بتدددوزابحدددياكيمعط بوعاكيدددمعطنب دددوبوادددف بادددوزابعاثأددديس بعاثديندددةبوعاآلادددا ب
ب(1)هف.0,2  أف باوبب200وتييويب

 ر كذلكل ل تبة اد  سبن  لبطبع  النرر  التوزياع  التصاريرل القا رر ل ( ابحم ط ال ري ة  ال ع  ن النفبسةل لي ر لي1)

 (7مل )ص 2003-ه1423

( أ بس الصخوط  ال ع  نل درا ة:      الاري  أفنار ل لرااعاة: الاركتوط: سا مر دصا ة ااحل  اط الرار  العرداحل 2)

 (157دبر عل لبن نل )ص

ح  اااالل الااري :  باار الاارح   داا  أدااح د اار الساابو حل  اط ( دفساابر الماللااب ل لمااالل الااري : لي اار داا  أح اار ال يباا3)

 (545 ل3(ل البير ال رير )365-(ل أرواط التنزيل  أسراط التأ يل )ص: 339اليريثل الق رر ل  : اب لب. )ص: 

)ص:  ال فر اع فح غريب القرانل أدو الق سي اليسب  د  لي رل دا: لي ر سبر كبالرحل  اط ال عرفةل لبنا ن (4)

522) 

( الم لع بح  م القرآنل أدو  بر هللا لي ر د  أح ر برص ط  القر بحل داا: أح ار البر  راحل  تداراربي أ فابرل  اط 5)

 (13 ل10م. )1964ال تب ال صريةل الق رر ل  : الث ربةل 

اطزلحل ( ال ر ف    حق مق التنزيل   بون ابق  يل فح  اوه التأ يلل أدو الق سي لي و  د    ر الزلخرر  الخاو6)

 (537 ل2ع( )-دا:  بر الرزا  ال بر ل  اط تحب ء التراث العردحل دبر عل ) 

( الن ت  العبون )دفسبر ال   ط  (ل أدو اليسا   باح دا  لي ار دا  حبباب ال ا  ط  ل  اط ال تاب العب باةل دبار ع ل 7)

 (153 ل3ع( )-لبن ن ) 

 (156  ل2 ل  اط ال تب العب بة ـببر ع. )( دفسبر السراا ال نبرل لي ر د  أح ر الرردبنح و س الري8)
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وعاكيمعطبواف بقييسب ي خف ةب ن بعانهوسبعاكفيدة؛باوزابعداأيسبعاامردة بوري خفمبافظبقيدمعطنب
عب ددد بعادددوزابعاا دددنبا ثفيدددفبهديدددةبعاددد  بب عب ددد باس ندددةبو شدددمر بهدددزاه قدددنبعايدددبي ذ بوريددديويبعاكيدددمعطبهدددزاه

بعا يددديسب)ب24ا يددد يكة بقيددد يكةبعيددديسب (ب لب  دددابهديدددةب18 ب21تادددواب ددد بعاددد  ببعاهددديقن بوه دددديبقدددجَّ
ب(2)عا  ببقنبعاي يكةبو  يةبعدهزعاب  بعادني ابعدخماب

ْثكديلبعادثكيلب بشدنابهدياب د بَق  يدجباوبهثيدمبقدْننداب   ب  بعاَوْزابايَّ ْكَفعسو ْثكيلبقنبعدصجنب   اطةنبعاد 
ددةبواددي بهدد اذ ب ثكدديلبعاشددناب ث ددهبقددنب ددم ب  ددابعاددّفينيسبخيصَّ رسَّ نبوْزابرسَّ  بوعاندديسبي ْط كونددهبقددنبعان 

ب(3).وزنه
ورهددمبقددنبحثددلبتثورددجبب(4) ددبنةب ثيقيددجب شددم ب سع ددفبوزنددهب س ددفبوجالجددةبا ددبيمب س ددف بوهددجّباصااطاحا: 

ب(5).همعمبتكمربي52ل4عادوعزر بوعادكيييجبعاشمعيةبعاابعادكي يمبعادنيصم  باابوزابعادثكيل=ب

وس بافدظب ثكديلبقدنباكثدمب د ب يدةبقدنبعاكدم ابعاادمرف ب نهديبقوادهبتندياانببالمثقال في القرآن الكاريم:
ُةٍ }إَّبُأرت يدِأتئذأِْي  ن َأَنث قئذ } َِئضئعَأرت مِ ِرزَِّْْأرت قن لطئأتنَِ لءَّأرت قنَِذَِانأوئ ئذأوُي  ئ َأَئر لٌ أشِلَلا ذأ ِإَّبلأمئلذبِأبقيلبتنياانب[40]عانييانببلئأ ِئ

لأقِنلرِلًأَئوئَلكِذألَّهِذأ ِمئرئىألَّكِذأحِذسنتَّني  ُةٍأقَِللنَرأِْلنِ َأ)}وئمِْلأِْللمِْ أَنث بوقيلبتنياانب[47]عدن ييانببَنث قئذلئأحِتُاٍأَْن (أ َِِلْلأ7قئذلئأ ِئ

ُةٍأشِنًّرأِْنِ َأ  ب(6).و ثكيلبعا س ب نيب ننيهنبوزابرس ب[8 ب7]عازازاةنببِْللمِْ أَنث قئذلئأ ِئ

اطةنبوعاف بعاَثب  بو وبع فبهدن با ثنطدةبوغيم ديب دديبيكدوابقدنبعايدن جبوعدكدديمبوعاأددعبعاثبةبب
 (ب8). بعاشنانبهزؤه بو  بعدوزعانبقفسبشنيمتي بو طيي وعاثبةب ب(7).ا   وهوب

                                                                                                                                                                                 

 ( اليرف ) ( القبرا 439ل18( ال وسو ة العردبة الع ل بة)1)

 ( ال راع الس دقل رفس المزء  الصفية.2)

( النب ية فح غريب اليريث  ابثرل أدو السع  اع ال ب طك د  لي ر المزط ل دا:   رر أح ر الزا ىل لي و  لي ر 3)

 (98 ل1(ل ال عمي الوسب  )626 ل1م )1979-رـ 1399دبر عل -لعب ة الطن ححل ال  تبة ا

 ( -ع( ) -( ال صب ح ال نبر فح غريب الررح ال ببرل أدو العب س أح ر دا  لي ار دا   باح الفباولح ثاي الي او ل ) 4)

 (157 ل28(ل د ا العر س ل  اوارر الق لوس )83 ل1)

  البيااوث العب بااة  اسفتاا ءل ابل رااة الع لااة لببعااة كباا ط العب اا ءل ( لمبااة البيااوث اسساااللبةل صاا  ط   اا  طم سااة ت اط5)

 .188هل ص1421هل ليرم صفر 1420   اليمة –(    القعر  59الري ضل العر  )

( دفسبر القرآن العزيزل أدو  بر هللا لي ر د   بر هللا د  أدح زلنب ل دا: أداح  بار هللا حساب  دا     واةل  لي ار دا  6)

 (124 ل1م. )2002-ه1423 ط   اليريثة لبطب  ة  النررل  : اب لبل لصطفب ال نزل الف

 (117 ل1( ال صب ح ال نبر فح غريب الررح ال ببر )7)

 (151 ل1( ال عمي الوسب  )8)
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عصطالاينب نبواف بعاوزابعاهطيم  بعا نب نب  باهزعابهجب  بعادفينيسبوعادفس ف بو س دفبوعاثبةبب
عاايجبو ثكيلبعاايج بو نبصنأةبيوزاببهيبعا  ببوعافضةبوع اأيسبعاامرددة بقفيددةبع  د نديل بيثدمسب

ب(ب1)كد  باوبعاخم لبوزنهيبحثببعاشنيم باوبحثببعا

ب(2)و   ببهدهوسبعافكهيانباابعادثكيلنبعجن يابو بنوابابة بوعادفس فنبخديدوابابدةبوخديديبابدةب
طئأتنَِل لءَّأقديلبتندياانبب(3)  د بعاأدمعمب0,059فيكواب كفعسبعاثبدةب د بعادفينيسبعاشدم ن=ب عَأرت مِل ِرزَِّْْأرت قن لل } َِئضلئ

لأقِنلرِلًأَئوئَلكِذألَّهِذأ ِمئرئىألَّكِذأحِذسنتَّني رت قنَِذَِانأوئ ئذأوُي  ئ َأَئر ٌ أشَِلا  }ِْذألَكَُِأقيلبتنياانبب[47]عدن ييانببذأ ِإَّبلأمئذبِأَنث قئذلئأحِتُاٍأَْن

ل َّأِْ  تنألَّهِ يهِذأإَّبلأوئ َأَنث قئذلئأحِتُاٍأَنْلأقِنلرِلًأوئكئمُْلأونَأصِخ نِةٍأَئ لأونَأرت ُمِذ ِرتنأَئ لأونَأرت  ِئ ب[16]اكديانببرت يدَ ذأإََّ

ب(4) و وب نمه بو وب  ةب وعنق بونهفب ينديسبوخديده باطةنبع فبا دضموهب  بعافضةعافس فبب

ب(ب5)عصطالاينبهزاب  بعجننب شمبهزاعب  بعدوقية بوقطنةب  بقضةب ضمو ةبا دني  ة.

وزنددددهبعاشددددم نبب دددد بواددددف بعاددددفينيس بو دددد بجددددفبهدددديا7/10وهدددديابعاددددفس فبقددددنبعانهددددمبعد ددددويبيدثددددج
هددف بوقددفبخضددعب دد عبعاددوزابانددف بتطيددمعتبه يددم ب  ددمبعانهددوسبعا يسرخيددةبن يأددةبا ظددمو بعاييي دديةب2,97

ب(6).وع ق هي يةبعا نبهينابت جّ مببفسهةبه يم بقنبوزابعاند ةبوقيدةبعا ييس

وعننكددفبع هددديمب ندد بصددفسبعإل ددالمبو هددفبعاهددثيحةبوعا دديحني باابعاددفس فبعاشددم نب ددوبعادد يبتددزاب
انشم ب نهب بنةب ثيقيجب د بعاد  ب بوعدوقيدةب ندهباس ندي ب س دديه بو دوب  داب د عب دبنةبا شديسبعادفينيس بع

و بنوابابةب  بعاشنيم بقيافس فبعا يب دوب دبنةبا شديسهبخديدوابابدةببعجن ياووزابعادثكيلب  بعا  بب
ب(7)وخدييبابة.بو  هبعادكي يمبه هيبجيب ةبحيإلهديم.ب

ب(8)همعم.ب17ل3حأابعافس فبقنبايي نيب  هبيييويببوهزمبعافه وسب ثدفبعاخيسو 

                                                           

( لمبااة البيااوث اسساااللبةل صاا  ط   اا  طم سااة ت اط  البيااوث العب بااة  اسفتاا ءل ابل رااة الع لااة لببعااة كباا ط العب اا ءل 1)

 .194هل ص1421هل ليرم صفر 1420   اليمة –(    القعر  59عر  )الري ضل ال

- 1404ال وياتل  : الث رباةل لا   –( ال وسو ة الفقببة ال ويتبةل صا  ط   ا :  زاط  اب قا ف  الراعون اسسااللبة 2)

 (307 ل38رـل )1427

ل رااة الع لااة لببعااة كباا ط العب اا ءل ( لمبااة البيااوث اسساااللبةل صاا  ط   اا  طم سااة ت اط  البيااوث العب بااة  اسفتاا ءل اب3)

 .196هل ص1421هل ليرم صفر 1420   اليمة –(    القعر  59الري ضل العر  )

 (193 ل1( ال صب ح ال نبر فح غريب الررح ال ببر )4)

 (282 ل1( ال عمي الوسب  )5)
 ( اليرف )ع( الع الع  النقو  اسساللبة 657ل16( ال وسو ة العردبة الع ل بة )6)

لقرلة اد  خبر نل  بار الارح   دا  خبار نل داا:  . ح لار اح ار الطا ررل  اط الفمار لبتاراثل القا رر ل  :  (7)

 ( 324)ص:  م.2004-ه1425اب لبل 

االي  ح  التببا ن فاح لعرفاة ال  با ل ال بازانل أداو العبا س رماي الاري  دا  الرفعاة ابرصا ط ل داا:  . لي ار أح ار  (8)

 (.58صم )1980-ه1400 لرقل  تس   بل الخ ط فل  اط الف رل
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} ِشِنِ ل َألَّثئمًِْألِخ لًٌأرِِِرهنل ِأَِلللكَ رِةٍأوس بافظبعافسع فب أدو يب م بوعاف بقنبعاكم ابعاامرف بقيلبتندياانب

ب[20]يو فنبب ِمئذَُ رأونَدنأَنِْأرتزُرهنكنِْْ 

ينيس بيكددديلنبَ نَّدددَمبَوْهددده بق دددالا  بعرعبتدددْ َدببعادددفينيس اطدددةنبعادددفعلبوعاندددوابوعادددمعابه ددددةوبوعادددف  ب دددنبعادددفّ 
(بحيا ضد يفبقأبدفلبادم ب  دةبا  خليدفبواهد عبيدم بقدنب(ب1)واْشَمق. و وبافدظبقيس دنب ندمه باصد هب)َ نَّديسو

( بو وبنكفبر ببهيناباهبقيد هبعادنموقةب ب(2).قنبعافواةبعإل ال يةعاأدعبعااباص هبفيكيلب)َ َنين يمو
عصددطالاينبجدددديابو دد وابواس نددةبا دددبيمبابددةبو ددوبعادثكددديل بوقيددجنبوزابعاددفابو دددبني بوعاددفينيسب

وعاددددفينيسبعاشدددددم نبب(4) وقيدددددجنبعجن دددديابو ددددبنوابابددددةب ددددد بعاشددددنيمبعاد و ددددضب(3) شددددنيم بونهددددفبشددددنيم 
عابونكد بصدوستهب  يهديبقدنبعإل ال ننب وباقفمبعافنينيمبعانمهبعا نبعم هيبعاخ يفةب  دفبعاد دذببد ب دموب

ب(ب5)هفب4,25 د بواصب بعاوزابعاشم نبا فينيسبعإل ال نب ن بتنمربهب وب74 يمب

} َِنلكلهَ لأَِلْلأإَّبلأنبوس بافظبعافينيسب م بوعاف بقنبعاكم ابعاادمرف بقديلبتندياانبالدينار في القرآن الكريم

ب.[75] لب دمعانببَلتِأعِ ئَلدنأقئذِنمَذ وئ  َِكلدَألَّكنْكِذًِأتئذأَْؤِرِّ نأإَّتئَل ِأإَّتيذأَِذأرَ

بجددالثبشددنيمعت بو أدو ددهب-األول ع ددفبا ديددكوفب دد بعادد  ب بو ددوباس نددةبو شددموابقيمعطدديه بهددجبق يددمعط 
(6)عجن يابو بنوابابةب  بعاشنيمبعاد و ض بقيلبعاكمط ننبو وب أدعب  يهب

ب(ب7)غفبب4 ب574 وبعادثكيل بورييويبب-الثاني

 (305 ل2( لعمي لق يبس الباة )1)

(ل لس ن العر ل لي ر د  ل رم د  لنظوط ابفريقاح ال صار ل 200 ل1( ال صب ح ال نبر فح غريب الررح ال ببر )2)

 (298 ل1(ل ال عمي الوسب  )292 ل4 اط ص  طل دبر عل  : اب لب )

 (200 ل1ر )( ال صب ح ال نبر فح غريب الررح ال بب3)

(ل التيرير  التنويرل لي ر الط رر د  لي ار دا  لي ار الطا رر دا    واوطل 116 ل4( ينظر: الم لع بح  م القرآن )4)

(ل الرط ال صون فح  باي ال تا   ال  ناون )ص: 286 ل3م. )2000لؤسسة الت طيخ العردحل دبر عل  : اب لبل 

ح اد     ل الرلرقح الينببحل دا: الربخ  ا  ل أح ار  بار (ل البب   فح  بوم ال ت  ل أدو حفص   ر د   ب836

 ل5م ) 1998-راـ  1419ال واو   الربخ  باح لي ار لعاوضل  اط ال تاب العب باةل دبار عل لبنا نل  : اب لابل 

-(ل دفسبر البير ال يب ل لي ر د  يوس  الرببر دأدح حب ن ابررلسحل دا: الربخ    ل أح ر  بر ال واو  330

ي ر لعوضل و طك فح التيقبق:  . زكري   بر ال مبر النوقحل  . أح ر النماولح الم الل  اط ال تاب الربخ  بح ل

 (522 ل2م. ) 2001-رـ  1422دبر عل  : اب لبل -لبن ن –العب بة 

 ( اليرف )ع( الع الع  النقو  اسساللبة.656ل16( ال وسو ة العردبة الع ل بة )5)

(ل الارط ال صااون فاح  بااي ال تا   ال  نااون 286 ل3(ل  ينظار: التيرياار  التناوير )116 ل4( الما لع بح ا م القاارآن )6)

(522 ل2(ل دفسبر البير ال يب  )330 ل5(ل البب   فح  بوم ال ت   )836)ص: 

( ينظر: أ واء البب ن فح تي  ح القرآن د لقرآنل لي ر ابلب  د  لي ار ال ختا ط دا   بار القا  ط الم ناح الرانقبطحل 7)

(ل التفسبر ال نبرل  .  ربة د  لصاطفب 17 ل10لـ. ) 1995ر لبطب  ة  النرر  التوزيعل دبر عل لبن نل  اط الف 
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سبعافينيسبحيجننب شمب س ديبب-الثالث ب(ب1)قفّ 

وعاظددي مباابعاكددولبعدولب ددوبعدواددا؛بادوعقك ددهبوزابعاددفينيسبعادد   نبعإل ددال ن بو دد عبعاكددولبيوعقددقب
ب(2)عهديمبقكهيابعاشيق يةبوعادياايةبوعاثنيب ةب

عسب نددفبعاندديس بوفيددهباقددوعلبهثيددم  به هدديباطددةنبهدنددهبقندديطيم بو ددونب  يدديسب خ  ددفبعادكددفعاكنطدديسب 
ب(3)تفلب  ابانهنبعاديلبعااثيمب

وعاكنطيسبقنبهالمبعانمهنبعاشنابعااثيم بو وبعانكف بعاوجيكةبعادثكدةب د بعادديل ب دأخورب د ب كدفب
ب(ب4)عاشنابوعاكي ه بوإنديب ديابعاكنطم ب  براذبإلاكي هيب

وصددم بحنضددهفبحأنددهباددي باددهبوزاب ثددف بب كددفعسبهثيددمب دد بعاددديل بعخ  ددفبقددنبتثفيددفه باصااطاحا:
ب(ب5) نفبعانمه بوإنديب وبعاديلبعااثيمب

و دوب د بعادديلب كدفعسب ديبفيدهب  دوسبعاثيدي ب»و  جبقنبعاا ييتب  ببع خ ال بقنبتثفيفهنبقكيلنب
تشدد يهيبحددياكنطم  بوراددذبغيددمب ثددفو بعاكددفسبقددنبنفيدده بوإنددديب ددوبحثيددببعإلعدديقةبهددياطنابقددمهبعنيددياب

بب(6)«بو خمب بيي طننبحيااثيم بو  ب نيبوقعبع خ ال بقنبافهبهديبقنبافبعاطنابيي طننبحياك يج

} َِنلْلأوس بافظبعاكنطيسبقنبعاكم ابعاامرفبجالثب معت بقنبقواهبتنياانبالقنطار في القرآن الكريم: 

ان قواهبتندياانب بوب[75] لب دمعانببَئهلَّْأرت منكئذ َّأَِْلأإَّبلأوئ  َِكلدَألَّقنكلطئذًِأَْؤِرِّ نأإَّتئَل ِ  ب} ِرت قئكِذطنرينأرت مَقئكلطئنِةنأَنِْأرتلخيهَِِّأ ِرت رنضلي

كنتلكِرلئأزئ ل ًأَِمئلذبِأزئ ل ًأ ِيوئَللكُ لأإَّحللكِرهَُْأقنكلطئلذَِرأوئ ئلذأوئ  قَلخُ رأَنكللدَأشِلَلا ذأوقنبقواهبتندياانبب[14] لب دمعانب ِرلوُل َأرسلل } ِإَّبلأَِئ

ب[20]عانييانببإَّث مَذأََتََّكَذ َئوئ  قَخُ َئدَألَهلكئذَ ذأ ِ

بوعخ  فبعادفيموابقنب كفعسبعاكنطيسب  اباقوعلن

                                                                                                                                                                                 

 (195 ل10ه ) 1418لزحبببل  اط الف ر ال ع صرل دبر ع  لرقل ا

بر (  ق مق التفسبر الما لع لتفسابر ادا  دب باةل أح ار دا   بار اليبابي دا  دب باة اليراراح أداو العبا سل داا:  . لي ار السا1)

(ل دفسبر القرآن العظبيل أدو الفراءل تس   بل د    ار دا  46 ل3ه. )1404المببنرل لؤسسة  بوم القرآنل  لرقل 

 (108 ل3م )1999كثبر الرلرقحل دا: س لح د  لي ر ساللةل  اط  ببة لبنرر  التوزيعل  : الث ربة 

 (307 ل38( ال وسو ة الفقببة ال ويتبة )2)

(ل الزارر فب لع رح كب  ع الن سل أدو د ر لي ر د  الق سي ابربا ط ل داا:  . حا دي صا لا 762 ل2( ال عمي الوسب  )3)

 (287 ل1م )1992-رـ  1412ال  ل ل لؤسسة الرس لةل دبر عل  : اب لبل 

(ل لعا رح القارآن ال ارييل اداو اعفار اح ار دا  لي ار دا  تسا   بل 287 ل1( ينظر: الزارر فح لع رح كب ا ع النا س )4)

 (367 ل1ه )1409يَّ س(ل دا: لي ر  بح الص دورحل ا لعة أم القرىل ل ة ال رلةل  : اب لبل )النَّ 

 (508 ل2( ال صب ح ال نبر فح غريب الررح ال ببر )5)

( كت   ال بب عل أدو البق ء أيو  د  لوسب اليسبنح ال فو ل دا:  رر ن  ط يرل لي ر ال صار ل لؤسساة الرسا لةل 6)

 (1166م )ص: 1998دبر عل 
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بعاثينننباافبو ي  يب ينيسببببببب(ب1)ااف ينباافبو ي  يباوقية.ب

ب(2)عاثيالنبعجنيب شمباافب س فب  بعافضةباوب ي ةباافب ينيسب  بعا  ب.ب

ب(4)ي ةباوقيةبقضة.بعاخي  نباافبو ببببببب(ب3)جنيب شمباافباوقية.بععامعحعنب

ب(5)عايي سنبانهب جاب يذبجوسبرهبيه.بببببعاييحعنبانهبعاديلبعااثيم.ب

وعاظي مبعنهبيط قب  ابعاديلبعااثيم بورخ  فبحيخ ال بعا ال بقنبقفسبببب(بب6)عاثي  نب ي ةبسطج.ب
عاددوعزر بوقدنبحثدلنبتثوردجب(ب7)عدوقية بو هبهزمبصياببعادثمسبعاوهيز بوقنبعاأي عبداكديمبعاكدم ا.ب

ب(ب8)(بهي وبهمعم.ب1524وعادكيييجبعاشمعيةبعاابعادكي يمبعادنيصم  بقفسبعاكنطيسنبحديبيني لب)

و د بخداللبعا نمردفبعا طدويبب(9)عاديلبعااثيدم بوعاشدناب ظديفبعا يددةبعادمغدوهبفيدهبالنفيس لغة:
يدكننددديبتنمرددفبعادندددي ابعانلييددةبعصدددطالايبحأنهدددينبعادنددي ابعاثديندددةبوعانددي س  بهياددد  ببوعافضدددةببا نلددي  

بوعاييقوتبوغيم ي.

بعادنمو ببلغة: بوَنضيس  بو نهبعا َّ ب  ْي   ب  ابا  بيفل   (10)عا علبوعاهيابوعابيابا َصْيجو

                                                           

 (414 ل2( دفسبر البير ال يب  )1)

 (181 ل3( التيرير  التنوير )2)

( ط ح ال ع رح فح دفسبر القارآن العظابي  السابع ال ثا رحل لي او  ابلوساح أداو الف الل  اط 289 ل2( دب ن ال ع رح )3)

أروا با ل ااالل ( ال زرر فاح  باوم البااة  1132( فقه الباة )ص: 99 ل3ع( )-تحب ء التراث العردحل دبر ع ) 

 (219 ل1م )1998الري   بر الرح   د  أدح د ر السبو حل  اط ال تب العب بةل دبر عل  : اب لبل 

( أيسر التف سبر ل الم العبح ال ببرل ا در د  لوسب د   بر الق  ط د  ا در أدو د ر المزامر ل ل تبة العباوم  الي ايل 4)

 (292 ل1م )2003-رـ1424ل  : الخ لسةل ال رينة ال نوط ل ال  ب ة العردبة السعو ية

( ا لع البب ن    دأ يل آ  القرآنل لي ر د  ارير الطبر ل دا: أح ار لي ار وا كرل لؤسساة الرسا لةل  : اب لابل 5)

 ل2ع( )- ( ) -(ل التفساابر الوسااب  لبقاارآن ال اارييل  . لي اار ساابر  نطاا    )واابخ ابزراار( ) 249 ل6م )2000

 اار لي اار داا   زيااز السمساات رحل دااا: لي اار أ يااب  باار الواحاار ا اارانل  اط قتببااةل (ل غريااب القاارآنل أدااو د48

(ل لف دبا الاببل فخر الري  لي ر د    ر د  اليساب  الاراز  الرا فعح ال عار ف 374م )ص: 1995-رـ1416

 (171 ل7م ) 2000-رـ 1421دبر عل  : اب لبل  –د لفخر الراز  أدو  بر هللا فخر الري ل  اط ال تب العب بة 

 لرااقل  : الرادعااةل  –( الماار ل فااح ت اارا  القاارآنل لي ااو  داا   باار الاارحبي صاا فحل  اط الرواابر لؤسسااة اسي اا ن 6)

 ( 125 ل3رـ ) 1418

( ال يرط الوابز فح دفسبر ال ت   العزيزل أدو لي ر  بر اليق د  غ لاب دا   طباة ابررلساحل داا:  بار الساالم  بار 7)

 ل4(ل الما لع بح ا م القارآن )412 ل1م )1993راـ ـ 1413بةل لبن نل  : اب لابل الر فح لي رل  اط ال تب العب 

30.) 

( لمبااة البيااوث اسساااللبةل صاا  ط   اا  طم سااة ت اط  البيااوث العب بااة  اسفتاا ءل ابل رااة الع لااة لببعااة كباا ط العب اا ءل 8)

 .190هل ص1421هل ليرم صفر 1420   اليمة –(    القعر  59الري ضل العر  )

 (940 ل2ينظر: ال عمي الوسب  ) (9)

 ( 298 ل2( لعمي لق يبس الباة )10)
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و دددف هبب2.ب197ا بوزندددهبعاددد سي=بو دددونب نهدددمبق دددزيباصدددفمبعا دددوبب(1)بنب ندددفابجددددي اصاااطاحا
ب(2)ب94.ب1وهثيق ه=بب79عا سي=ب

رهددمبعادد  ببحي دددهبقددنبعاكددمعابعااددمرفب نمقدديبقددنب وعددني نبقددنبقواددهببالااب ب فااي القاارآن الكااريم:
نلهَ لألَّلِللخئرتنددياانب تَََّّْأرت يللدنأوئتِ للِّ ائأ ِتئللذأَْكلرنقُ َئهِللذأونللَأسللِ وقددنبقواددهبب[34]عا و ددةنبب ًأَئتنللَ ًأ } ِرتيللخنِْْأِْم كنللزَ بِأرتللخيهِِِأ ِرت رنضللي

انتندياانب أ ِرت خئَللَّْأرت مَ ِل َُِانأ ِرت  ئَ لِللذءَّأ}زُِّْلِْأتن كُلذ َّأحَلِ أرت ُلهِ ِرتنأَنلِْأرتكِّ ِلذئنأ ِرت تِكنلنيِأ ِرت قئكِلذطنرينأرت مَقئكلطئلنِةنأَنلِْأرتلخيهَِِّأ ِرت رنضلي

}َُ تئانلل ِأتئهَلل لأهب ناَّددمعبقددنب وععددعبخديددةنبقددنبقواددهبتنددياانب بورهددمبعادد  ببحي دددب[14] لب دددمعانبب ِرت حِللنل{ن 

لأوئحلكنهَّ َأرت  َئ هِذَِأَْحِ ي لبِأونَهِذأَنْلأَئسِذ َِِّأَنْلأ ئهِلًِ  }أَْحِ يل لبِأ بوقدنبقوادهبتندياانب[32 ب31]عااهدفنببجِكُذتَأعِكلبًأوئَلنَّلأَْن

لأَئسِذ َِِّأَنْلأ ئهًِِأ ِتُؤلتُؤَرأ ِتنتِ }جِكُذتَأعِكلبًأِْكلقَ ُ َئهِذأَْحِ ي لبِأونَهِلذأ بوقنبقواهبتنياانب[23]عاث نببذسَهَ لأونَهِذأحِنَّْن  ونَهِذأَْن

لأَئسِذ َِِّأَنْلأ ئهًِِأ ِتُؤلتُؤَرأ ِتنتِذسَهَ لأونَهِذأحِنَّْن   ِة أَنلْلأ ئهِلًِأَئ لوقنبقوادهبتندياانبب[33]قديطمنببَْن أ}أوئ ئ لتئلذأَُت قنلَِأعِ ئَللدنأَئسلل َِّ

حِذفٍأَنلْلأ ئهِلًِأ َِئم ل ِر ًأ وقنبقواهبتنياانبب[53]عازخم نببجِذئِأَِلِدَأرت مِ ئذِنمئاُأََق كئنََّننيِأ  ]عازخدم نبب}َْطئذفَأعِ ئلَلهَّ لألَِّلن

بب[71
 استعماالت الب ب في القرآن الكريم: 

هب د ب هدوابعادندفنييتباوبوعصدطالاينب ديبي دزر بحدب(3)و نبقنبعا طةنبتدفلب  دابتثيدي بعاشدناب
بب(5)وعا ث ننباب باوبتن يقبعادني ابعادهوغةباوبعداأيسبعاامردة بحغيةبعا أدجببهيبب(4)عاثأيس .ب

وقددفبوس بافددظبعاث يددةب نمقدديبقددنب يددةبوعاددف بقددنبعاكددم ابعااددمرف بقدديلببالحليااة فااي القاارآن الكااريم:
وعاددمع بحياث يدةبقدنبعآليدةنب دنبعاث دنبب[18]عازخدم نببخنِِلذءَّأَئَللنَأََتَّلنيٍ }َئ َِِْلأَْكِ ُ ُأونَأرت حن  َِانأ ِهَ ِأونلَأرت تنياانب

 بووس بافددظبا يددةب ناددمعبجددالثب ددمعتبقددنبعاكددم ابعااددمرف بقدديلبتنددياانب(6) دد بعادد  ببوعافضددة بوشددبهبراددذب
 بيننننبعا  ا بوعادمهديابب[14]عانثجنببأحن  َِا أوئ  تِ َ َئهِذ } ِهَ ِأرتيخنلأسِخينِأرت تِحلنِأتنكئ  مُ ُ رأَنكلدَأتئحلمَذأطئنًَّّْذأ ِوئ لكئخ نَّجَ رأَنكلدَ

                                                           

 (226( لخت ط الصي ح )ص: 1)

 (317 ل1( ال عمي الوسب  )2)

 (75 ل2( لعمي لق يبس الباة )3)

 (195 ل1( ال عمي الوسب  )4)

ة  النراار لعمااي لاااة الفقباا ءل أ.   لي اار ط اس قبعااه اااحل  . ح لاار صاا    قنببااحل  اط النفاا مس لبطب  اا (5)

 (.147 ل1) م 1988- ر 1408 التوزيعل دبر عل لبن نل  : الث ربةل 

راـل 1403( التسببل لعبوم التنزيلل لي ر د  أح ر د  لي ر د  از  الارر  ح ال بباحل  اط ال تا   العرداحل لبنا نل 6)

 (1972م )ص: 1983 : الرادعةل 
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 باينب  با ا بو مهيابوغيم دي ب ديبيوهفبقدنب[12]قيطمنبب} ِوئ لكئخ نَّجَ بِأحن  َِا أوئ  تِ َ َئهِذ  بوقيلبتنياانب(1)

وقدفبوصدفبهللابب[17]عام دفنبب  َِاٍأَئ لأَِكئذعًأزئلِك أَنث  ُلدَ }أ َِنمُذأَْ قنكَ بِأعِ ئَلدنأونَأرتكُذَِّأرللكنغئذئِأحن بوقيلبتنياانبب(2)عابثم

}َْحِ يل لبِأونَهِلذأَنلْلأَئسِلذ َِِّأَنلْلأ ئهِلًِأتنياابا جبعاأنةبقنب وعععبجالجةبحأنهفبيث وابقنبعاأنة بقوادهبتندياانب

كئتلنِ{ٍ  لأسَلكلكَ ًأ ِإَّسلل }إَّبُأرت يلدِأَْلكلقنُْأرتيلخنِْْأيَِكَل رأ ِعِمن ُل رأرتُِلذتنحِذتنأأاانوقوادهبتنديأ[31]رتمهلف أأ ِِْ  تِ َ بِأثنَِذلَذأقَض نَرأَْن

هَ لأونَهِللذأحِ ذ َِِّأَنللْلأ ئهِللًِأ ِتُؤلتُللؤَرأ ِتنتِذسللَ أوقواددهبتنددياانأ[23]رحلل: أأنَّْللن  جِكُللذتٍأوئَلللنَّلأَنللْلأوئحلكنهِللذأرت  َئ هِللذَِأَْحِ يلل لبِأونَهِللذأَنللْلأَئسللِ
} ِرويخئخئأقئل لءَأََ سِلىأَنلْلألِلللكن نأوقيلبتنياابب[33]قيطمنببهِذأَْحِ ي لبِأونَهِذأَنْلأَئسِذ َِِّأَنْلأ ئهًِِأ ِتُؤلتُؤَر }جِكُذتَأعِكلبًأِْكلقَ ُ َئ

بب(3)وعاث نب نينب يبي خ با زرنةبور ث ابحهب  بعا  ببوعافضةبب[148]عد مع نببَنْلأحَ نَِّهَّ لأعنَل  ذ 

دوعسبو  بعاث نبعاد هوس بقنبعاكم ابعد  يوس بو نباطدةنببهددعبا دوس  بوا دوس بهددعب دوعس بو دوب  
وعس ي بوعاك بب  بعافضةبييداب وعسع بوإابهياب  بعا  ببقهوبايضيب وعسبوهال ديبابيسبا جب عادما بو  

وعصطالاينبَا نبشك هبع طوعننبقيسابعاو ضبي بيهبعانيديابقدنب نيصدده بو بي بيدهبعامهديلبب(ب4)عاأنةب
عصددطالاينبَا ددنبشددك هبع ددطوعننبقدديسابعاو ددضبي بيددهبعانيدديابقددنب نيصددده بو بي بيددهبوبب(ب5)عّ بعاد ددوفب

}جِكُلللذتَأعِلللكلبًأقددديلبتندددياانبب(ب6)عامهددديلبعّ بعاد دددوف بوعادنندددانبااباددديلبسهددديلبا دددجبعاأندددةباددديلبعاد دددوفب

هَ لأون ذ َِِّأَنللْلأ ئهِللًِأ ِتُؤلتُللؤَرأ ِتنتِذسللَ وعادننددانبييددوسوابقددنبايددفيهف بب[33]قدديطمنبأَهِللذأحِنَّْللن  ِْللكلقَ ُ َئهِذأَْحِ يلل لبِأونَهِللذأَنللْلأَئسللِ

ب(7)سهياهفبونييؤ فبا يوسبعا  ب

قكفباخ مبعاكم ابعاامرفب  ب همبيو فب  يهبعايالم باابعا  ببهياب ي ندالبقنبقهمبعاد ذ ب
قئذِْائأونللَأِِحلللَّْأَئقنكنددي  بعاد ددوف بقدديلبتنددياانب وعايددكييةنب ددنبصدديمب دد بعادد  ببب[70]يو ددفنببَللدن }جِلِللْئأرت للِّ

وانددجبع دد خفعمبعادد  بب  ددمبعاكددموابعاطور ددةبيمهددعبعاددابنفستدده؛بواخوعصددهبعافيزري يددةبب(8) مصددعبحددياأوع م

أداو تساي   أح ار دا  تداراربي الثعبباب النبسا دوطىل  اط تحبا ء ( ال ر   البب ن  ا  دفسابر القارآن )دفسابر الثعبباح(ل 1)

 (1279رـ )ص:  1422التراث العردحل دبر عل 

( دبسبر ال ريي الرح   فح دفسبر كالم ال ن نل  بر الرح   د  ر صر د   بر هللا السعر ل دا:  بر الرح   دا  لعاال 2)

 (686م. )ص: 2000البوييقل لؤسسة الرس لةل  : اب لب 

 ( 364 ل6( ط ح ال ع رح فح دفسبر القرآن العظبي  السبع ال ث رح )3)

 (384 ل4( لس ن العر  )4)

 (400 ل29( التيرير  التنوير )5)

 (400 ل29( ال راع الس دق )6)

 (535( دبسبر ال ريي الرح   فح دفسبر كالم ال ن ن )ص: 7)

 (314( دفسبر الماللب  )ص: 8)
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وهدد اذبااثيق دده بقهددوبروباددواباصددفمبهديددج بو مرددقب نددفننب وعاأديايددة؛بوا يون دده؛بو كيو  ددهبا ايديي يدديت
ب(1)هب   اّخير بوريهجبشط هبحي ببايون ه

وعازرندةنبتثيدي بعاشدنابحطيدمهب د بابيدةببب(3) بو نهبقيجبا   ببزخم ب(2)وعازخمقةنبعازرنةبعادزوقة
}َئ لأوعاكدم ابعاادمرفباشديسبعادابع د نديلبعاد  ببقدنبعازخمقدةبوعا دزري  بقديلبتندياانببب(4)اوبا يةباوب يئةب

لأزُقلنَفٍ  ب(5)اينب زخم بحيا  ببوغيمهبب[93عإل معانب]بِْمُ بِأتئ ِألَِلت أَْن

قديلبرهمبعاكم ابعاامرفب خولبعا  ببقدنبحندابعاهدني يت بو نهديبصدني ةبعاهدثي بوعدكدوعهنبب
لأ ئهًِِأ َِئم  ِر ً تنياانب عاهثي نبعاكهديم بوعادف يبصدثفة بو دنب بوب[71]عازخم نبب}َْطئذفَأعِ ئَلهَّ لألَِّنحِذفٍأَْن

 نبقيهيباادوعابعدطنددة بوفيدهبعشديس بعادابعادطندومبوعدكدوعهبوعادف يبهدوه بو دوبعندياب يد فيمبادي بادهبعا
ب(6) مو بو بخمطوم بوفيهبعشيس بعاابعادشموهب

دددنَا بعرعبلغاااة:   بعاشَّ بوتأز دددة ب ددد برادددذنبقَضْضدددا  ب  دددابتفمردددق  بصدددثي بيدددفل  عافددديابوعاضدددي باصدددجو
قددوع بو دد ب دد عبعابدديهنبَقَضْضدداب دد بعاا  دديهبَخْ َددده بو دكدد باابقمَّق َدده؛بوعْنَفدد بعاكددوم نبتفمَّ ب ددو بوعْنَفدداَّ اَّ

ددة ب دد ب دد عبعابدديه بهأنهدديبتفددّا باددديبي ََّخدد  ب نهدديب دد بَاْ ددن بوعافضددةب دد بعاأددوع مب نموقددة ب يكددوابعاف ضَّ
 (7)وعاأدعبقضا بوشناب فضانب دوهبحيافضة باوب مصعبحيافضةب

قيبدددجبا يدددثببوعاطدددمقبوعاهدددكج ب ددد باكثدددمبعاددددوع بتوصددديالبا ثدددمعس بب نهدددمبابددديااصاااطاحا: 
ب(8)وعااهم يا بو وب  بعاأوع مبعانلييةبعا نبتي خفمبقنب ذبعانكو  بهديبتي ندجبا الاهيبقنبعا هورم

                                                           

 ( اليرف ) ( الذرب.662 ل10) ( ال وسو ة العردبة الع ل بة1)

( التز يق: التيسب   التزيب ل  ابصل فح التز يق أن يمعال الزا   )الزمباق( لاع الاذرب فبطباب داه الراحء ال ارا  2)

دزيبنه ثي يبقب فح الن ط فبطبر الزا     يبقب الذربل ثي دوسعوا فبه حتب ق لوا ل ل لنقر لز    تن لي ي   فباه 

 (407 ل1) زا   . ال عمي الوسب 

 (385( التع طي  )ص: 3)

 (391( التع طي  )ص: 4)

 (466( دبسبر ال ريي الرح   فح دفسبر كالم ال ن ن )ص: 5)

( دفسبر القرآنل أدو ال ظفر لنصوط د  لي ر د   بر المبا ط السا ع رحل داا: ي سار دا  تداراربي  غنابي دا   با س دا  6)

 (4613(ل دفسبر الفخر الرازى )ص: 116 ل5م )1997-رـ1418غنبيل  اط الو  ل الري ضل السعو ية 

 (206 ل7(ل لس ن العر  )351 ل4( ينظر: لعمي لق يبس الباة )7)

 (693 ل2( ال عمي الوسب  )8)
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 بووزنددهبعادد سيب47 ب ددف هبعادد سيبAgو ددننب نهددمبهيديددي ن بوق ددزبابددياباددي  بس ددزهبعاايديددي نب
هددددفبب10,49م بوهثيق ددددهبنثددددوب2,193م بورط ددددنب نددددفب سهددددةب961 بورنهددددهمب نددددفب سهددددةب107,8682

عب ب  باوع جبعاف زعتبعادي خف ة بزرنةبونكو ه بب(1)ا ين يد مبعادكنب بوت نف 

}أزُِّْللِْأرهددمتبعافضددةبقددنبعاكددمعابعااددمرفبقددنب وعددني ب نّمقددةبو كمونددةبحيادد  ب بقددنبقواددهبتنددياانب

}أنب بوقنبقوادهبتندياا[14] لب دمعانبب ِرتنأَنِْأرتكِّ ِذئنأ ِرت تِكننيِأ ِرت قئكِذطنرينأرت مَقئكلطئنِةنأَنِْأرتخيهَِِّأ ِرت رنضيانأ تن كُذ َّأحَِ أرت ُهِ

 بورهدمتبعافضدةب نّادم بقدنب[34و دةنب]عا ب ِرتيخنِْْأِْم كنزَ بِأرتخيهِِِأ ِرت رنضيائأ ِتئذأَْكلرنقُ َئهِذأونَأسِتَََّّْأرت يدنأوئتِ ِّنلهَ لألَّلِخئر ًأَئتنَ ً 

اٍأ} ِتئ لتئذأَئبلأِْمُ بِأرتكُذ َأََُُا أ ِرحنلكِةَأتئَِلِ  كِلذأتنمِلْلأِْم رُلنَألَّلذتنُحلمَِّْأتنتَََل ونهَّ لأسَلقُر ذأَنلْلأونضليأباس نةب وعععنبقنبقواهبتنياان

لأونضياٍأ َِئم  ِر ًأمئذَئلتلأقئل ِرَِّْنِرأانب بوقنبقواهبتنيا[33]عازخم نبب(أ 33 َِِلِذَِّ ِأعِ ئَلهِذأِْي هِنَ بِأ) }أ َِْطئذفَأعِ ئَلهَّ لألَّآَنَِاٍأَْن

اٍأقئلللكَُِ هِذأوئق لللكنْنَر 15) دددة ب بوقدددنبقوادددهبتندددياانب[16ب-ب15]عإلنيددديانبب(أقئللل ِرَِّْنِأَنلللْلأونضلللي دددْ بق ضَّ َسب   َوا   دددوعبَاَ ددديو 
ْفبَشَمعحهيبَطه وسهع{ بب[21]عإلنييانببَوَ َكي  ْفبَس  ه 

قكدفبع د ند ابب(2)اديبهينابعافضةبت نبعا  ببقكضبقنبقيب ي هديبا يدثبب  داب يئدةبا دالفب قيكدة.ب
قنباكثمب  بع  نديل بوقفبوصفبعاكم ابعاامرفبع  ندي تب ف با فضةب نهينب

بب(3) يبي خ با زرنةبور ث ابحهب  بعا  ببوعافضة.ب و ن

بب(4)وعا ث ننب وباب باوبتن يقبعادني ابعادهوغةباوبعداأيسبعاامردة بحغيةبعا أدجببهي.ب

وت ث ابعادما بحدأنوعمب خ  فدةب د بعازرندةبعادهدنو ةب د بعادندي ابوعداأديسبعاثديندة بقدنهديبعدقدمعطنب
و نبعا دنبتنّ دقبعا نبتنّ قبقدنبا دفجبعدرا بوعاشدنو نبعا دنبتنّ دقبقدنبا  دابعدرا بو نهديبعدطدوعقبوعانكد

اولبعاننق بو نهينبعاخوعتفبعا نبت  ب بقنبعدصيحع بو نيفبعد يوسنبعا نبت  ب باولبعادنهف بوه اذب
ب(5)عاخالخيجنبعا نبتزرّ  بعاييكيا.

 ( اليرف )ف( الف ة.378 ل17( ال وسو ة العردبة الع ل بة )1)

 ( اليرف )ف( الف ة.380 ل17( ال وسو ة العردبة الع ل بة )2)

 ( 364 ل6فح دفسبر القرآن العظبي  السبع ال ث رح ) ( ط ح ال ع رح3)

 (147 ل1( لعمي لاة الفقب ء )4)

( اليرف )أ( ابزي ء الرعببة العردبة.599 ل1( ال وسو ة العردبة الع ل بة )5)
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اٍأ ِسِلقئذهَ لأِِل هَل ل أوقفبرهمبعاكم ابعاامرفبع  نديلبعافضةبقنبعاث ّنبحكواهبتندياا أ} ِحَ ُّ رأَئسِذ َِِّأَنلْلأونضلي

 بوعادننانبا وعبقنبايفيهفبا يوسبعافضة برهوس فبوإنيجهف بو  عبو فبو ف فبهللاب[21]عإلنييانببشِنِرلَذأطئهَ َِر 

بورهددمبعد دديوسب دد ببددي ب ددي مبعاث ددن بيددفلب  ددابهددوابعاد ث ددنبغيددمب   دد لبقددنبعدشددطيل؛ببب(1)حدده.ب َاَّ د 
ب  ددابعافددمعاب دد  وعا ث ددنبحيافضددةبوإابهيندداببب(2)عد ددديلببكثددم بعد ددديلبحيايددفبقدد رعبا يددابحيد دديوس ب لَّ

بب(3)انهبهيابي خ فبحيافضة.ببعآليةبقفبوصف هبحأنهب  بن يفبا جبعاأنة؛بع بعنهبج اب  بعان نب

 ِرحنلكِةَأ} ِتئ لتئلذأَئبلأِْمُل بِأرتكُلذ َأََُُلا أ وقفبوس بع كينيةبع  نديلبعافضةبقنبتزري بعا يوتبقنبقواهبتندياان

لأونضياٍأ َِِلِذَِّ ِأعِ ئَلهِذأِْي هِنَ بِأ) ]عازخدم نبب(أ ِتنتَََ ونهَّ لأَئلل ِرلَذأ ِسَنََِرأعِ ئَلهِذأِْكيمناُ بِ 33تئَِلِ  كِذأتنمِْلأِْم رُنَألَّذتنُحلمَِّْأتنتَََ ونهَّ لأسَقُر ذأَْن

بب[33-34
دنبقضديابعا يدابوعايكفنبهدعب كفنبو وب ديابعا يا باوبعا نيابعادد فب   ابهفسعابعا يابعادططّ 

وعادنيسجنب الافبو سهيب  بقضة ب  يهديبيهدنفوا بوعدبدوعهنباينباغالقديب  دابابدوعبهفبب(4)  بعافضةبب
ددكفهفبو ندديسههفبوابددوعبهفب دد بقضددةبب(5) دد بقضددة بو ددمسعب دد بقضددةبي ائددواب  يهددي.ب وعادننددانباايندداب  

َاَّبوَر ددبب نو ددة؛ب حيافضددة؛بدنهدديباكثددمبقددنبعا ث يدديتبواهدددجبقددنبعاّ ددوا بباب ددفراددذبابهدد بقددنبتْ ورنهددي بوعبد 
ب(6)وا ّخمبعا  ببدنهبانفسبقنبعاث ن.ب

وعادنناباأن نيبا يابهجبوعافب نهفنب كوقيهبو هي فبوابوعحيهبو مسعهبه هيب  بقضة بوهن نيباهفبزخمقيهب
بب(7)ايبزرنةب  بهجبشنا.ب

ي دددةب نهددديبعادأدددو معت بوا وعتبعادي دددف بعاأدي دددةبوعدو ددددةبوعانييشدددي بت هدددنعب ددد بعافضدددةباشدددييابهد
ددديبقدددنبطدددببعد دددنيا بوعا هدددورمبعاضدددو ن ب ددديب وسهعب هده وعانددددالتبعانكفيدددةبوعادمعيدددي بوتددد  يبعافضدددةبايضه

                                                           

 (901( دبسبر ال ريي الرح   فح دفسبر كالم ال ن ن )ص: 1)

 (273 ل3( دفسبر السراا ال نبر )2)

ح سن  ابقوال  ابفع لل  الء الري   بح د  حسا م الاري  ال تقاح البنار  البررا ن فاوط ل داا: د ار  ( كنز الع  ل ف3)

(ل  صااييه 18312(ل داارقي )126 ل7م )1981-رااـ1401حباا رحل صاافو  السااق ل لؤسسااة الرساا لةل  : الخ لسااةل

 (ل  ق ل  نه: )صيبا(9029(ل درقي )903ابلب رح فح الم لع الصابر  زي  ده )ص: 

ينظر: دفسبر لق دل د  سبب  نل بدح اليس  لق دل د  سبب  ن د  دربر ابز   د لوالء الببخحل دا: أح ار فريارل  اط ( 4)

 (206 ل25(ل التيرير  التنوير )190 ل3م ) 2003-رـ  1424ال تب العب بةل لبن نل دبر عل  : اب لبل 

 (226 ل7( ينظر: دفسبر القران العظبي )5)

 ( 206 ل25ير )( التيرير  التنو6)

ع(. -( ينظر: دير العبومل رصر د  لي ر د  أح ر أدو الببث الس رقنر ل دا:   لي و  لطراح  اط الف رل دبر ع) 7)

(ل لراطك التنزيل  حق مق التأ يلل أدو البرك ع  بر هللا د  أح ر د  لي و  النسفحل دا: الرابخ: لار ان 245 ل3)

 (95 ل4م )2005لي ر الرع طل  اط النف مس ـ دبر ع 
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وقفباشيسبعاكم ابعاامرف بعاابع كينيةبصني ةبحنابعد وعتب  بعافضةب بقديلبتندياابب(1)وعإلاا مونييت.ب
لأونضياٍأ َِئم  ِر ًأمئذَئتلأقئ ِرَِّْنِرأ)أ}أ َِْطئذفَ اٍأقئلكَُِ هِذأوئق لكنْنَر 15عِ ئَلهَّ لألَّآَنَِاٍأَْن  بوقدنب[16ب-ب15]عإلنيديانبأ(أقئل ِرَِّْنِأَنلْلأونضلي

نِرلَذأطئهَلل َِر قواددهبتنددياانب قئذهَ لأِِل هَلل لأشللِ اٍأ ِسللِ ذ َِِّأَنللْلأونضللي  ب  دديهفبوعادننددانبيطددوبب[21]عإلنيدديانبب ِحَ ُّلل رأَئسللِ

ب(2)عاَخدَفمبحدأوعننبعاطندديم بو دنب د بقضددة بواكدوعهبعاشدمعهبو ددنبعاايدزعابعا دنب ب ددماباهديبو بخددمعطيف.ب
و دد هبعدوعنددنبوعدكددوعهبيددمابحيطنهدديب دد بئي م ددي؛باهددفي هي بقدي تهدديبعافضددة بوصددفيؤ يبصددفيابعازهدديج ب

سرمبقهددفيؤ يبصددفيابوادد عب ددديابقدديسوس بوهدندداب  ددابقددوعسرم بو ددنبقددنببيدديضبعافضددةبقددنبصددفيابعاكددوع
ب(3)عازهيجبو نب  بقضة.ب

%ب د بعاضدوابعاد يب95  عبوصفبعافضةبقنبعاأندة با ديبعافضدةبقدنبعادفنيي بصدثي بانهديبتنكد ب
ع بانددهب بيدكدد باابي هددوسبااددفبقددنبعاددفنيي باابعنددياهببب(4)يكددعب  يهددي ب ددديبيأن هدديباكثددمبعاف ددزعتبادنينهددي.ب
سقةبعافضة بوانجب  عب دديبعخد صبهللابحدهبا دجبعاأندةب واب ي تهب  بعافضةبيماب يببفعخ ه ب هديبهيناب

غيددم ف بوا دداب بي ددو فبااددفباابصددني ةباوعنددنبعاطندديم بواكددوعهبعاشددمعهبوغيم ددي ب دد بخهوصددييتبا ددجب
 د بعدكدجبقدنباوعندنبعاد  ببوعافضدة ببعاأنة بقكفبج اب يبي رفبع كينيةبراذبقنبعافنييب  بنهنبعان دنب

يدهبعاهدال بوعايدالمنب بت بيدوعبعاثمردمبو بعادفيبيجبو بتشدم وعبقدنب نيدةبو  بعاشمهبقنبصثيقهيبحكوادهب  
ب(5)عا  ببوعافضةبو بتأك وعبقنبصثيقهيبق نهيباهفبقنبعافنييبواافبقنبعآلخم .ب

اخهدي صب ديب بيوهدفبعق مابعا  ببوعافضةبقنبعاكم ابعاادمرفبقدنباكثدمب د ب وعدع بوقيهدديب د بع
بقنبغيم دي بو  بخوعصهديب يبي ننبب

وتط ددددقب دددد هبعاهددددفةب  ددددابعادنددددي ابعاكيب ددددةبا يددددثب بو بييدددد نيفبعادنددددفابشددددك هبعدصدددد نببددددزوعلب
 بتندددجب  ددابع كينيددةبتشددكي هب  ددابايددةب يئددةب ط و ددةب ددعبوع نثنددياوقيب يددةبعادد  ببا يددثببب(ب6)عاددد جم.

سقيكدة؛بايدهواةبطمقده بوتثوادهب قيبدجبا يدثببقدنبشدكجبا دالف يئدهبب مركده بورهدفهبعان دديابحأندهبادّي عا ف

                                                           

 ( اليرف )ف( الف ة.378 ل17( ال وسو ة العردبة الع ل بة )1)

 (291 ل8( دفسبر القران العظبي )2)

 (103 ل10(ل ال ر   البب ن    دفسبر القرآن )486 ل5( ينظر: أيسر التف سبر ل الم العبح ال ببر )3)

 ( اليرف )ف( الف ة.379 ل17( ال وسو ة العردبة الع ل بة 4)

يبا البخ ط ل لي ر دا  تسا   بل دا  تداراربي دا  ال ابار  البخا ط ل داا: لي ار زربار دا  ر صار الن صارل  اط ( ص5)

 (5426( درقي )77 ل7رـل كت   اب ع ةل د   ابكل فح تر ء لف ض )1422 و  النم  ل  : اب لب 

 32( ابحم ط ال ري ة  ال ع  ن النفبسةل ص 6)
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واددديبهدديابعاددد  ببقدديبالبا يددثب بوهدد اذبعافضددة؛بفددديدك بع دد ندياهديبقددنباكثددمب ددد بب(ب1)داددوع بسقيكددة.ب
ندي تبعافضدةبع  نديل بوقفباشمتبعايهيبقنبعافكمعتبعاييحكةبع  ندي تبعا  ببقدنبعاكدم ابعاادمرف بوع د 

بقنبعاكم ابعاامرف.

ِأتن كُذ َّأحَِ أرت ُهِ ِرتنأَنِْأرتكِّ ِذئنأ ِرت تِكننيِأ ِرت قئكِذطنرينأرت مَقئكلطئنِةنأَنِْأرتخيهَِِّأ ِرت رنضيانقيلبتنياانب ب[14] لب دمعانبب }زُِّْْ
وعا  ببوعافضةبشهوتيابح ثيد ب نظم دديبو ديبيّ خد ب نهدديب د با دنبا مهديلبوعانيديا بوعانكدفعابوعادننانب

بوعافسع ف بشهو باديباْوَ مبهللابقنبعانفوسب ن بعانهوسبعاد وّغ ةبقنبعاكدفمب د بادّببعانكدو ب  نهدينبعافنينيم 
زومبعانف بعااب ديبتمردفهبوعاشهوعتبهدعبشهو  بو ننبنب(2)عا نببهيب قعبا وعضبعدشييابعادث يجبعايهي.ب

وعادددددمع ب هندددديبعادشدددد هييتب  ددددمب نهدددديبحياشددددهوعتب بياطددددةبقددددنبهونهدددديب شدددد هي ب مغو دددديبقيهدددديبهأنهدددديبنفدددد ب
بواديبااببعانيسبعا  ببوعافضةبقطم  بع  خف وهبقنبا وسب ف بتدابعإلشيس بعايهيب يحكي.ب(3)عاشهوعت.

وتأدددزؤبعادندددفابعادددابقطدددعبصدددطيم باهددديب دددطو ب نبيدددطة بين  دددمبعادددفاب يدددزعتبعادندددي ابعام ييدددية ب
ع باابعاد  ببوعافضدةب يز دديبهللابببكديابعا يددةبعانيد يةبب(4)بوريدابقنب  فبعادني ابحديا ف  ب)ع نشدكيق(.

وعاأد نبهيدمبب[58]عدن يديانببإَّتيذأمئتَّريَرأتئهَل لأتئلِ يهَل لأإَّتئَللدنأِْنلجَّلَل بِ أ}وئَِلِ ئهَ لأجَخئر  راه هبعدهزعابعاهطيم  بقيلبتنياانب

واشدديسببب(6)وعادننددانبق يتدديهبوقطندديهبصددطيم ببب(5)عاشددنابوتف ي دده بوعاأدد عرباأدديس بعادد  ببعادكيددم بوق يتدده.
 بوركدديلنبصددياببعادفددم عتبقددنبغمرددببعاكددم ابعاددابانهدديب دد بعادد  ببحكواددهنبعاأدد نبهيددمبعاشددنابوتف ي دده

و د هبعاديدز باندجبب(7).}وَل هل أجلخر ر اثأيس بعا  ببعادكيوس بواف يتبعا  ببه عربو نهبقوادهبتندياانب
هللاباو  هيبقنبعا  بب  ببي ب ي مبعداأيسبعاامردةبوعادندي ابعاثديندة بو هد عبهدزمبعاشدنمعويبساددهبهللاب

شد ف  دمتباوبخ  ي  ابتكدجبقيد هدي بااد بعاد  بب هدديبتف َّدابحكوادهنبو د هبعداأديسبعاامرددةبهيادديسب دثالهبعابه 
بب(8)قأنابتنيفبَصْهَمه بق ي خَ صبرهبيهب  أدَّنيه.

 ( اليرف ) ( الذرب. 662 ل10( ال وسو ة العردبة الع ل بة )1)

 (181 ل3( التيرير  التنوير )2)

–( تطو   العقال الساببي تلاب لزايا  القارآن ال ارييل أداو الساعو  لي ار دا  لي ار الع ا   ل  اط تحبا ء التاراث العرداح 3)

 (14 ل2ع( )-دبر ع) 

 ( اليرف )م( ال عرن.472 ل23( ال وسو ة العردبة الع ل بة )4)

 (237ب  ع التع طي  )ص: ( التوقب   بب ل5)

 (420 ل3( أيسر التف سبر ل الم العبح ال ببر )6)

 (90( ال فر اع فح غريب القرآن )ص: 7)

 (4060م. )ص: 1997( دفسبر الرعرا  ل لي ر لتولح الرعرا  ل لط دع اخب ط البومل 8)



 2020 

 

     54  

 د/ إبراهيم سالم..مأ                                                         (              المعادن في القرآن الكريم )دراسة موضوعية

 بتثظابعادندي ابغيدمبعانلييدةببدنف بع  د كمعس بوتادواباكثدمبتنمعديهبا  طييدمعتبورادذ؛ب قنباي 
 يمبعانظيددةبعادوهدو  ب نهدي بواهد عبعايد ببيهدطمبدابهديةبعاديد خمجب دنور يب نهديبطليفدةبحيانيدبةبا دكدي

واندجبع د كمعسبقيددةبعاد  ببب(1)شأابعا ك بيتبعا نبيثفجهيب  عبعادثهولبعاينويبقنبقيددةب د هبعادندي اب
وعافضةبعاني نبهندجبعانديسبين ددفونهديبقدنبعانددالتب ند بعاكدفم با  ني دجببهددي بوعاثهدولببهديب  داب ديب

}وئلذلللِثُ رأَئحِلكِمُ لألَّل َِِّقنمُ لأهِلخن نأإَّتئلىأيلبتندياابقدنبقهدةباصدثيهبعااهدفنبيمرفواب  بعا ييهيتهفبعاخيصة بق

لننِبُألَّمُلل لأَئ بو نندداببددوسقافنبب[19]عااهددفنببحِللكَرأ رت مِكنْكِللانأوئ  َِكليُللنلأَْئ هِللذأَئز مئللىأطئلِذََللذأوئ  َِلل  ونمُ لألَّللنَّز {ٍأَنكلللدَأ ِت َِكئ ئطيللفلأ ِتئللذأَْ للل

بب(2)نب نفهف بيشيموابعااب د ةب  بقضةبهيناب نهف.ببفسع فبعافضةبعا 

ور ببعادفيموابعاابتفييمبعاوسقبحأنهينبعافضة ب ضمو ةباوبغيمب ضدمو ة باينب ندف با نكدفباوب
ب(3)غيمب نف  بوعادنف با نكفنبعاديكوهةبعاد ني جببهيبتفعو ببي بعانيس.ب

بف(بح  كيابعامعا بوقما يبعابيقوابقمابعآليةبابوبحكمبوابوب دموبوادز بوخ فبوسو ب)ب َوْسق ا ب

ووس بافددظبعاددفس فبصددمرثيبقددنبقواددهبب(5)وعادددمع ببهدديبقددنبعاكددمعاتي نبعاددفسع ف.ببب(4)حكيددم ي)ب َوس ق ا ف(.ب
نِ ل َألَّلللثئمًِْألِخ لللًٌأرِِِرهنللل ِأَِلللللكَ رِةٍ تندددياانب وعادددفس فنبعافضدددةبعادضدددمو ة باينبعادط و دددةبب[20]يو دددفنبب} ِشلللِ

ب(7)هزاب  بعجننب شمبهزاعب  بعدوقيدةبوقطندةب د بقضدةبب ضدمو ةبا دني  دة.بو ونبب(6)عاد ني جببهي.
ورهددمبعاكددم ابعااددمرفبعاددفنينيمبب فددظبصددمر  بقددنب نددمضبعاثددفيلب دد بتني ددجبا ددجبعاا دديه بقدديلبتنددياانب

وفب  بعا  بب)نكدفبر دب(بعاد يب بوعافينيسنبع فبا ديك[75] لب دمعانبب} َِنكلهَ لأَِْلأإَّبلأوئ  َِكلدَألَّكنْكِذًِأتئذأَْؤِرِّ نأإَّتئَل ِ 

نَّيسب  بعامو ية.ب ببب(8)وزنهبعجن يابو بنوابابةب  بعاشنيمبعاد و ضبو وب نّمهب  

                                                           

لنظ اة ال اؤد ر االسااللح لمبة لم ع الفقه اسساللح الت دع ل نظ ة ال ؤد ر االسااللح دمار ل دصارط  ا   (1)

 (  1041 ل9) دمر ل ديث: الت خي  ال س   فح لبزان الفقه اسساللحل  .  بح أح ر الس لوس

 (247-246 ل3( أيسر التف سبر ل الم العبح ال ببر )2)

(ل 408 ل2(ل التفسابر الوا اال لباركتوط: لي ار لي او  حما زىل  اط المبال المريار )212 ل4( ينظر: البير ال رير )3)

(ل الفوادا اسلببة  ال ف دا الابببة ال و اية لب باي القرآرباة  الي اي الفرق رباةل رع اة هللا دا  168 ل4دب ن ال ع رح )

 (.119 ل15(ل دفسبر ال راغب )474 ل1م ) 1999لي و  رع ة هللا النخموارحل  اط طك دب لبنررل لصرل 

الري  لي ر د  لي ر د   بح د  يوس ل دا:  .أح ر لي ار ( ديببر التبسبر فح القراءاع العررل اد  المزط  و س 4)

 (443م. )ص:  2000-رـ  1421   نل  : اب لبل  –ابط ن -لفبا الق   ل  اط الفرق ن 

 (294 ل3( الن ت  العبون )5)

 (337( التوقب   بب لب  ع التع طي  )ص: 6)

 (282 ل1( ال عمي الوسب  )7)

 (200 ل1ال ببر )( ال صب ح ال نبر فح غريب الررح 8)
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قيآلي ددديابعايددديحك ياببين ددديبصدددمعاةبتني دددجبعانددديسبقدددنبعاديعدددنببدددبنابعادندددي ابعانلييدددةب)عاددد  بب
 بقكدديلنباادد بعهددديمبوعافضدة(بو ددي بعاددفه وسب ثدددفبصديا باابعا ني ددجبحيادد  ببوعافضددةبعهددديمب ند بعاكددفم

عانيسبعننكفب ن بعاكفمب  ابتفضيجبعاد  ببوعافضدة بو ند بنهدفبقدمابقضد وعبعاد  ب بواصدبثابعافضدةب
ببب(1)قنبعادكيمبعاثينن بوصيسبعا  بب وبعاند ةبعافواية.ب

وإرعبهدديابتني ددجبعاندديسبعايددومبحدديانكو بعإلازع يددةنبعا ددنبت ددزمبعاثكو دديتبعاندديسبحك واهدديب  ددابا دديسب
ديةب)ااددجب واددة( بقدد ابعادد  ببيدثددجبعانكددو بعايدد  ية بعا ددنبهن ددابعااثيددمب دد بعاثكو دديتبقددنبقيد هدديبعإل دد

 ط عبعاكمابعانشمر بتن دفب  ابا يسبغطيابعا  بب)نظيمبعانكو بعاي  ية(بوعا زمبهجبب فبحدكفعسب ندي ب
ب(2)  بعا  بب كيب جب د  ه.ب

(3)

عا هفؤنب وبتطييمبعداوعاب  ابعايط ؛بن يأدةبا ث يدجبعادندفابعدصد ن بوتادور بطبكدةبوعا آكجنبوب
واددديبتديددزبعادد  ببوعافضددةبحكددفستهديب  دداب كيو ددةبعاهددفابوعا آكددج بو ددفمببب(4) ددطثيةب دد بنددوعت بعا ث ددج.

بعتخدد ب نهددديب قددي  بتثددابعدسض ب خزونددة ب دد بغدديبمبعدز ددياب(5)تفي  هددديبهيديي يهدديب ددعب نظددفبعادددوع .ب
لأجِكُذتٍأ ِعَََ بًأ)قيلبتنياانب وعاددمع بحدياانوزب نديبع دينبب[58 ب57]عاشدنمعانبب(أ ِمُكَ زًأ َِِقئذءًأمئلنَّْ ً 57}وئ ئقلنِجلكِذهَ لأَْن

اونبيط ددقب  ددابعاددديلب دد بعادد  ببوعافضددةبب(6)كنددوزبعادد  ببوعافضددةبعا ددنبهيندداب فقونددةبتثددابعا ددمعه.ب
عادد  ببوعافضددةب بوإنددديب دددابهنددزعه؛بدنددهباددفبينددضباددقبهللاب ددزباونبعد ددوعلبعاظددي م ب دد بب(7)عادد يبي خددزاب

و ب ينعب  بادجبعاانوزبب(8)وهجب نه بوهجب يبافبينضباقبهللابتنيااب نه بقهوبهنز بوإابهيابئي معه.ب
ب.  ابعاندوم بقيفخجبفيهبعد وعلبعادخزونة بوعادفقونة بوعاظي م ب  بعا  ببوعافضة

                                                           

لمبة لم ع الفقه اسساللح الت دع ل نظ ة ال ؤد ر االسااللح دمار ل دصارط  ا  لنظ اة ال اؤد ر االسااللح ( 1)

 (  1041 ل9) دمر ل ديث: الت خي  ال س   فح لبزان الفقه اسساللحل  .  بح أح ر الس لوس.

 قو . دتصرف يسبر.( اليرف )ن( الن497 ل25( ينظر: ال وسو ة العردبة الع ل بة )2)

(  الصرأ لاة:  بقة ررة دعبو اليرير  ريوه ل  ال ع  ن  ديرث ل  اديا  ه دابعض  ن صار الباواء  يسا ب كب ب  يا  3)

(ل  الصارأ  ب با : لا    ح اراء  ا طدة تلاب 509 ل1ابكسبر  ال رط  دعبو  اه الرحءل ينظار: ال عماي الوساب  )

بب  ناارل  يتعاارض لببااواء الر اابل  ينظاار: ال وسااو ة العردبااة البااون البنااح دتراا ل  بااب سااطا اليرياار أ  الصاا

 ( اليرف )ص( الصرأ.81 ل15الع ل بة )

 26( ابحم ط ال ري ة  ال ع  ن النفبسةل ص 4)

 ( اليرف )ف( الف ة.380 ل17( ال وسو ة العردبة الع ل بة )5)

 (651 ل3( أيسر التف سبر ل الم العبح ال ببر )6)

 (176 ل10( التيرير  التنوير )7)

 (452 ل2( دفسبر لق دل د  سبب  ن )8)



2020  56

د/ إبراهيم سالم..مأ                                                         (              المعادن في القرآن الكريم )دراسة موضوعية

ددعبقددنبشددنا.ب ي تددهنبعااددي بوعانددوببوالكناال لغااة: ب  ددابتأد  بصددثي بيددفل  ببب(ب1)ابوعاددزعا بو ددنبا َصدديجو

بعاَدْفق وابتثابعدسض. بب(2)واصجبعاَاْنزنبعاديل 

هدعبعاديلبحنضهب  ابحندابوع خديسه بوع دفبا دديلبعرعباادمزبقدنبو ديا بوادديبيثدمزبباصطاحا:
وعهددببوإاباددفبيكدد بفيدده بوقيددجنبعاددديلبعادددفقوا بوقددفبصدديسبقددنبعاددفي نبصددفةبااددجب دديلباددفبيخددمجب نددهبعا

ب(3) فقوني.

 أدو دددةب ددد بعدشدددييابعا دددنبتشددددجبهديدددةبه يدددم ب ددد بعاددد  بباوبعافضدددةباوبببأناااه:-أيضاااا–وعااار  
وقدنبببب(4)غيم دي بخ ئابوتفبعك شيقهيبفيديبحنفبقنببياباوبقنباسض بو وب ديبيندم بقدنبعافكدهبحيامّ كديز

ائأ ِتئلذأاا ننابعاديلبعادكنوزبعا يبافبيخمجب نهبعاوعهب بهيابقدنبقوادهبتندي  أ} ِرتيلخنِْْأِْم كنلزَ بِأرتلخيهِِِأ ِرت رنضلي

نلهَ لألَّلِللخئر ًأَئتنللَ ً  تَََّّْأرت يللدنأوئتِ للِّ وعادننددانبيديددكوابعد ددوعل بو بيدد  وابزهيتهددي بو بب[34]عا و ددةنببَْكلرنقُ َئهِللذأونللَأسللِ
بب(5)ي ْخمهواب نهيبعاثكوقبعاوعهبة.ب

هندزبقدنبعاكدم ابعاادمرفب أدو ديب دم بوعادف بقدنبقوادهبتندياانببوقدفبوس بافدظبالكنل في القرآن الكاريم:
 فم عب- بووس بافظبهنزبقنبعاكم ابعاامرفب[76]عاكهصنبب} ِيوئَلكِذ َأَنِْأرت مُكَ زَّأَِذأإَّبُأَِرئذونحِدَأتئكئكَ ئَألَّذت لَِلتِانأَُ تنَأرت قُ ُةن 

}َئ لأ بوقواهبتندياانب[12] و نببزَّلئأعِ ئَلدنأمئكلز أَئ لأجِذئِأَِلِدَأَِ ئ   }َئبلأِْقُ تُ رأتئ لتئذأََُ جالثب معت ب نهيبقواهبتنياانب-

 بوعادننانباوبي كابعايهبهنزب  بقضةباوبر ب بقالبيث يجب[8]عافمقيانببَْ  قئىأإَّتئَلدنأمئكلز أَئ لأوئمُ بَأتئدَأجِكُاٌأِْ  مُُْأَنكلهِذ 
ببب(6) نهبعاابعا هم بقنبط ببعادنيش.ب

 بوقيمبعاانزبحأنهنباو ب  بر بب ك وهبفيدهنب[82]عااهفنبب} ِمئذبِأوئحلكئدَأمئكلز أتئهَمِذ تنياانبوقنبقواهبب
حيفبهللابعاماد بعامايف ب أ اباد بي   بحياكفسبهيفبيثدزا؟بو أ دابادد بيدوق بحديادوتبهيدفبيفدم ؟ب

ب(7)س ولبهللا.بو أ اباد بينم بعافنييبوتك  هيبحأ  هيبهيفبيطدئ بعايهي؟ب بعاهبع بهللا ب ثدفب

 (115 ل5( لعمي لق يبس الباة )1)

 (371 ل4( النب ية فح غريب ابثر )2)

(ل ال ي اااي 800 ل2(ل ال عماااي الوساااب  )401 ل5(ل لسااا ن العااار  )611( التوقبااا   باااب لب ااا ع التعااا طي  )ص: 3)

 ( 739 ل6 ال يب  اب ظي )

 ( اليرف )ك( ال نز الرفب .101ل20ة )( ال وسو ة العردبة الع ل ب4)

( التفساابر ال بساارل لم و ااة لاا  العب اا ءل  اار  لاا  أساا دذ  التفساابر دياات توااراف الااركتوط  باار هللا داا   باار ال يساا  5)

 (276 ل3التركح. )

 (240 ل19( ا لع البب ن    دأ يل آ  القرآن )6)

 (186 ل5( دفسبر القران العظبي )7)
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  بعاأوع م ب نمو  ب نمهب  بعافيس ية بو وبانوعمبهثيم  باهو هبعدادمبعام ينن بوعافتهببلغة:
ب(1)اوبعاكطنةب نهبييقوتهبوعاأدعبيوعقياب

اددديس.بيوهددفبعايدديقوتب  ددابجدديننباكثددمبعادنددي ابعان يددةبصددالحة بو بيفوقددهبصددالحةبع بعباصااطاحا:
شكجبش سعتبشفيقةبقنبعاثهدا بو  دابشدكجب دموقبغيدمبشدفيقةبقدنبعاهدخوس بوادهبعاهديطةبعاايديي يدةب

Al2O3.وقيدددجبقدددنبتنمردددفبعايددديقوتبحأندددهنب ددد بعداأددديسبعاامرددددةبو دددوباكثدددمبعادندددي ابصدددالحةبحندددفبب(2)ب
اوبعازسقدددةباوبعاهدددفم ببعادددديسبور مهدددبب ددد باكيددديفبعدادنيدددومبواوندددهبقدددنبعاطيادددببشدددفي ب شدددمهبحدددياثدم 

ب(3)وري ندجبا زرنةب

وس بافددظبعايدديقوتبقددنبعاكددم ابعااددمرف ب ددم بوعاددف  بقددنبوصددفبعاثددوسببالياااتوت فااي القاارآن الكااريم:
وعادننددانبهددأنه بعايدديقوتنبصددفياه؛بدنددهبب[58]عاددماد نبب}مئلل ئَيهَُْأرت َِللذقُ تَأ ِرت مِنلجِللذبَأ عانددي  بقددنبقواددهبتنددياانب
ب(4) ايهبجددفبع  هدفي هبامايددابعايدد ذب د بئددي مهباهددفي هبوهدأنه بعادمهدديانببييعدديه.اأدمباددوبا خ ددابفيدهب دد

و يدديضبعابشددم  بعادشددمهبقددنبع ال ددهبوشددفوقهبوانددجبوصددفبعاثددوسبحيايدديقوتبيددفلب  ددانبصددفيابعاوهدده ب
دم بعاخفبعادثدو  بعا نبتشبَّهبحياوسو  ب قكدفبعه دندابقديه بب(5)ب.حشدمته ب د ب مبعاشدبيهبقدناديبيأدمابحث 

ببب(6) نب  بعاهفيابوعا ييضبوعاثدم بقنبعاوهه ب عبنفي ةبعادنفابوهو ته.بعادثي 

هزمبعا يموندنبحأندهنبين  دمبانفد بعاأدوع مبواغال دي بو دوباندوعمبهثيدم  ببمن أغلى المعادن والجوا ر:-أوال
علبعايديقوتبعداددمبو ديبزبب(7)وااوعاب  نف   بواغ اب  هبعدندوعمبقيددةهبوا ال ديبستبدةهبعايديقوتبعداددم

واهددددو بانوع ددددهب ددديباتهددددفنبحياشددددبعب دددد بعا ددددوا بب(8)انفددد باصددددني بعايدددديقوتبقددددنبعاوقدددابعاثيعددددم
وقددنبعاوقددابعاثيعددمبيث ددجبب(9)وع دد اديلبعاددديابوعامونددقبوعاهددفيابوعاشددنيمبوعا ددمعا ب دد بعادنييددبب

                                                           

 (150 ل5(ل د ا العر س ل  اوارر الق لوس )209( الق لوس ال يب  )ص: 1)

 ( اليرف ) ( الب قوع.296 ل27( ال وسو ة العردبة الع ل بة )2)

 (1065 ل2( ال عمي الوسب  )3)

 (11 ل7(ل لب   التأ يل فح لع رح التنزيل )712( ينظر: دفسبر الماللب  )ص: 4)

(ل التفساابر القرآرااح لبقاارآنل 196 ل8البياار ال يااب  ) (ل دفساابر280( ينظاار: أرااواط التنزياال  أسااراط التأ ياال )ص: 5)

 ( دتصرف.270 ل27(ل التيرير  التنوير )694 ل14الركتوط:  بر ال ريي الخطببل  اط الف ر العردحل الق رر  )

(ل التسااببل لعبااوم التنزياال الداا  اااز  )ص: 4338(ل دفساابر الفخاار الاارازى )ص: 64 ل6( ينظاار: دباا ن ال عاا رح )6)

 يسبر.( دتصرف 2272

 14( ينظر: الم  رر فح لعرفة المواررل ص7)

 .131( لوسو ة ابحم ط ال ري ة ص8)

 21( الم  رر فح لعرفة المواررل ص9)
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عدادددم ببعداددديسبعادمتبددةبعدوادداب دد بايددلبعايددنم بع باابحنددابعايوعقيددا بعرعبهددياب دد بعايدديقوت
ب(1)ك يمبعاثأف باي بعا وا بخيلب  بعانيوه بق نهبينفباجد بعداأيسبعاامردةبقيطبة.ب

عاييقوتبعدادمبشفي بقنبعدصدج؛بع باابوهدو بشدوع بب د بحندابعاننيصدمبعدخدماب شفافيته: -ثانيا
اوببوتشيمبعادهي سبعاثفيثةبعاابانهبقفبيكوابشفيقيه باوبنهدفبشدفي  ب(2) وبعا يبيي ببت ونه.ب

اادددجبع دددم ب دددنهفبا ثدددوسبعاندددي بحكوادددهنببو ددد عبعاوصدددفبي ني دددبب دددعبوصدددفبعان دددنببب(3) ن ددددأ.ب
بب(4)زوه يا بهجبوعاف ب نهديبيماب خب يقهيب  بوسعاباثدهيب  بعاثي .ب

قهوبيشعبقنبعا يج بقد بخهي ههنبحأابشني هبقنبعا يدجبقدنبعدوابعاشددعبااددم ببإشعاعه ليا:-ثالثا
ا يديقوت بحكوادهنبعاددمه ببو د هبعاخيصدديةبت ني دبب دعبوصدفهبب(5)و دياببواندهباشدفبعاأدوع مبصدكياة

وعادكدددديمبييقوت ددددياب دددد بيدددديقوتبعاأنددددة بطددددد بهللابنوس دددددي بواددددو براددددذبدعددددياتيب دددديببددددي بعادشددددمقب
ب(6)وعادطمه.

قهددوبيكدديومبعاندديسبورهدد مب  يهددي بوقددفبرهددمبعا يمونددننباابعايدديقوتبعدادددمببشاادت تحملااه للنااار: -رابعااا
ورهدمبقدنب و دو ةبعداأديسبعاامرددةنبقدولبب(7)ا خجبعانديسبيدز ع ببهديبايدنيبوهدو  .ببعاخياص بعرع

ببب(8)عاانفينب  ابزعاابادم بعاثأمبحيا يخي بق ي ببييقوت.ب
وعادهي سبعاثفيثدةبت هدفببب(9)قياييقوتباص ببعاأوع م بو بيخفشهب نهيبع بعاديسبتوت تماسكه:-خامسا

ببعادندي ابعاداب شدمب سهديت ب د بعد ندابعادابعد  دا براذ ببنياب  اب  ييس) و  (بعا يبيمتد
ببب(10)(ب9(بوق  هبعاييقوتبسقفب)10قأ  ابعادني ابقنبعاهال  بعاديسبسقفب)

قأغ دبب ديبب[58]عادماد نبب}مئل ئَيهَُْأرت َِلذقُ تَأ ِرت مِنلجِلذبَ شبَّهبهللابعاثوسبعاني بحيايديقوتبقدنبقوادهبتندياانبوب
س بصفيتبعاشدكجبعاخديسهن بو دنبعاهدفيتبعافيزري يدةبا يديقوتنبوركهدفبيديزبعاييقوتب  بعاهفيتبعاد هوب

 .146( لوسو ة ابحم ط ال ري ة ص1)

( كت   الموارر  صف دب ل  فح أ  دبر رحل  صفة الاواصاب   التما طل يياح دا  ل ساويهل داا:  .   ا    بار الساالم 2)

 44هل ص1388سسة لط لع ع د طيخ دزو حل تيرانل طا فل لؤ

 .129( لوسو ة ابحم ط ال ري ة ص3)

 (3246( درقي )118 ل4( صيبا البخ ط ل كت   درء الخبقل د   ل  ا ء فح صفة المنة  أرب  لخبوقة )4)

 3( رخب الذخ مر فح أحوال المواررل ص5)

الساب ح النبسا دوط ل داا:  . لي ار لصاطفب اب ظ احل ( صيبا اد  خزي ةل لي ر د  تسي   دا  خزي اة أداو د ار 6)

مل كت   ال ن سكل دا   صافة الارك   ال قا م  الببا ن أرب ا  ي قودتا ن 1970 –ه 1390ال  تب اسساللحل دبر عل 

 (.2731( درقي)219 ل4ل  يواقبت المنة )

 ل دترقبي الر لبة آلب (.22( الم  رر فح لعرفة الموارر )ص: 7)

 .130مل ص2001 ط ال ري ةل  بر الي بي الوامبحل  اط أس لة لبنرر  التوزيعل ابط نل    نل  : اب لبل لوسو ة ابحم( 8)

 3( رخب الذخ مر فح أحوال المواررل ص9)

 ( اليرف )م( ال عرن.472 ل23ل  ينظر: ال وسو ة العردبة الع ل بة )128( لوسو ة ابحم ط ال ري ة ص10)
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بهدديبخوعصددهيبعاط ي يددةبقددنبعددوابقددوعني ب  ددفبعافيزردديا به ثفيددفبخوعصددهيبعاضددو يةبوعابهددمرةبوعااهم ي يددةب
ب(1)وعادطنيطيييةبوعاثمعسرةبو يبعاابراذب

 بوهددددديلبو دددوبوصدددفبيظهدددمب قددددةبعاوصدددفبعاكم ندددن بوهددددديلبعا ني دددبببدددي بهددددديلبعاثدددوسبعاندددي 
عاييقوت بو بيكومب كيمبعاييقوتبغيمهب  بعادني ابعانلييةبهيا  بب ثال بقنبوصفبهديلبعاثوسبعاندي  ب

بقايفبعرعبهدنابقنبهديلبعادظهمببي بصفيتبعاييقوتبوعادمهيا؟ب

واكدددفبرهدددمتبحنددداببييدددة.يدكددد بتنمرفهدددينبحأنهددديبعادندددي ابعا دددنب بتمقدددنبعاددداب يددد وابعادندددي ابعانل
عادني ابغيمبعاثدينةبقنبعاكدم ابعاادمرف بهيانثديسبوعاثفيدف بو دنب  فعوادةبقدنب هدمنيب د هبحكثدم  بو نديفب
ا وعقب ياديةبقنبعانهمبعاثيعمب  خههدةبقدنب د عبعاندومب د بعادندي ا بو نهدينب دوقباندفابا دندي اب

ني ددجبقددنبعادنددي ابو كددو بعاديدد ك  ييتبغيددمبعاثدينددةنبعا ددنبتن  ددمبعاددفابعد ددوعقبعافوايددةبعامع ددف بقددنبعا 
بب(2)وعاخيمعتبعادش كةب نهي بو نب  خههةبقنبعادني ابغيمبعاثدينة.ب

دددّ نبن َثي دديه ب دد عببلغااة:  ددمرَفَةبهيادد َّ ببوعاف ّضددةب   دديبخدديافبعاأددوع َمبعاشَّ ب نددمو  بوهأنددهبادَّ عان ثدديس 
خدياب باهدببفيدهب  ابوههبع ا دديل بوركديلنبيدوموبَنْثد وب بايضديب   وريددابعانثديسبعاهدفمبب(3) بوعان ثديس 

ب(5)وإرعباريبب دننبحياك طم)حياايم(.بب(4))حياضفبوعاايم(.

 نهمبق زيبقيبجبا طمقبيوصفب ي  بحيدادمباكمهباونهب  بعاثدم بو ديب دكضب د بباصطاحا:
ب(6)شمسبعاهفمباوبعاثفيفبعرعبطمق بوعافخياب باهببفيهب

ُْأوس بافددظبنثديسبقددنبعاكددم ابعاادمرفب ددم بوعاددف بحكوادهبتنددياابقاارآن الكااريم:النحاااف فااي ال  أَْنلسللِ

نِربَّأ  بوقيدمبعانثديسبحأندهنب خدياب باهدببفيده بو بيبندفب[35]عادماد نبعِ ئَلمُمِذأشَ ِرظٌأَنْلأَئذًِأ َُِحِذ  أوئ ئلذأوئكلكئِلن

بب(7)اابيكوابنثي يهب  عحيهبيهبب  ابسؤو هف باوبنثييهب  يهف.
                                                           

 29( لوسو ة ابحم ط ال ري ة ص1)

اسسااللح دم لعاة أم القارى د  اةل دياث: آلبا ع رقال حقاو   لالقتص  أدي ث ال ؤد ر الع ل ح الث لث ( ينظر: 2)

 (.37 ل1) ه1424ال ب بة فح ابسوا  ال  لبةل  . لي ر د  تدراربي السيبب رحل ليرم 

 (688(ل لخت ط الصي ح )ص: 401 ل5( ينظر: لعمي لق يبس الباة )3)

دتثببث ال المل لي ر د   بر هللا د   بر هللا د  ل لك الطا مح المبا رحل داا: ساعر دا  ح اران الا لار ل  تك  ل اس الم( 4)

 (364 ل2) م.1984-رـ1404ا لعة أم القرىل ل ة ال  رلةل السعو يةل 

 (744 ل2(ل ال عمي الوسب  )596( ينظر: الق لوس ال يب  )ص: 5)

 (907 ل2( ال عمي الوسب  )6)

 (.278(ل أرواط التنزيل  أسراط التأ يل )ص: 435 ل5(ل الن ت  العبون )228 ل5سبر ل الم العبح ال ببر )التف ( أيسر 7)
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وقدفباشديسبعاكدمعاب(ب1وعانثيسب د بخهي هدهنباندهب د بعادندي ابعاكيب دةبا د و يا.ب)بتابليته للبوبان:
و دددي بعاكطدددمنبعانثددديس بوزع بب[12] دددبأنبب} َِئسلللِ  كِذأتئلللدَأعِلللَلِْأرت قنط لللنَّ عادددابرو ددديابعانثددديسبقدددنبقوادددهبتندددياانب

اهبعانثديس ب د بنثدوب ديبهديابعاثفيدفبي دي بادفعو  بقهديسبهيندهببايباربنيبوعادننانبب(2)بحنضهفنبعاد عهب
وعادنندانب تدوننبب[96]عااهدفنبب}حِكيىأإَّ ئرأجِلِ ئلدَأَئلذَِرأقئلذلئأيوُل َنَأَُو لنَّل أعِ ئَللدنأقنط لنَر وقنبقواهبتنياانببب(3) ي ب يا

ب(4)قطمعبايبنثي يب  عحيه.ب
وعادننانباينبب[50]عبمعهيفنببْلأقئطننِربًأ ِوئغ  ِىأ َجَ هِهَ َأرتكُذَِ }سِنِرلََّ ُهَ لأَنوعانثيسب وبعادنننبحكواهبتنياانب

جييبهفبعا نبي بيونهيب  يهفب  بقطمعا بو وبعا يبت ط ابحهبعإلبج بو وبااهقبشنابحيانيس باونبعانثيسب
معا"باينب  بنثيسبايسبقفبعن هابامه.ب ببب(5)عاد عه بوس ديبقما ينب"َ َمعبي هفب  بَقط 

بوعاثفيفب نمو  ب دنبحه؛بدنهب نيع بوز م بالحديد لغة:  بعادنع  بعاثفن بو نهي باف    أخورب  ب ي  
عاثفيفبعاكطنةبعاضخدةب نهبواف تبعايكي نبسقكابافه بوااف تهنبهن اباهبافع بجفبيكيلبااجب يب قب

يكيلنب وبافيفبعانظم بوافيفبقنبنفيهب  بايلبعاخ كةباوب  بايلبعادننابهيابهمبوعابهيم بافيف بف
بقيلب بعاثفيف  بتأجيم بي جم بهيا بعرع بوراذ ب يض  بصيسم باييا بنثون بافيف  باييا بوركيلن عافهف 

أحكرر تنياان أل ت كا ب[19]عدازعهنب}س ق م  ب ثفو نبب بسهج بوقيجن بافع ع  بعا وعه ب دن بعادنع وا هوس
ب(6) دنومبعامزقبوعاثظ.ب

نيطي  بيهدفا بو د بصدوسهبعاثفيدفبعاز دمبوعادطديومب نهمبق زيبيأ حهبعادطالحديد اصطاحا: 
 بووزندددهب26و دددف هبعاددد سينبو دددوبق دددزبقضدددنبعا دددوا ببFeوعاثفيدددفنب نهدددمبهيديدددي ّنبس دددزهبب(7)وعاهددد ب.ب

 ( اليرف )ص( ل   : الصباة. 41 ل15)( ال وسو ة العردبة الع ل بة 1)

 (196 ل5( دفسبر القران العظبي )2)

(ل رظاي الارطط 473 ل4فح دفسبر ال ت   العزيز ) (ل ال يرط الوابز284 ل5( ينظر: لب   التأ يل فح لع رح التنزيل )3)

فب دن سب اآلي ع  السوطل درر ن الري  أدح اليس  تدراربي دا    ار البقا  حل داا:  بار الارزا  غ لاب ال بار ل 

 ( دتصرف.161 ل6م ) 1995-رـ 1415- اط ال تب العب بةل دبر ع 

 (394  )ص: (ل دفسبر الماللب523-( أرواط التنزيل  أسراط التأ يل )ص: 4)

(ل رظاي الارطط 473 ل4(ل ال يرط الوابز فح دفسبر ال ت   العزيز )284 ل5( ينظر: لب   التأ يل فح لع رح التنزيل )5)

 (522 ل4( دفسبر القران العظبي )161 ل6فب دن سب اآلي ع  السوط )

 ر د  اليس  د   طيارل داا: (ل االوتق  ل أدو د ر لي167(ل لخت ط الصي ح )ص: 388 ل1( ينظر: ال عمي الوسب  )6)

ال فار اع فاح غرياب (ل 48ع( )ص: - بر السالم لي ر ر ط نل ل تبة الخ رمحل الق رر ل لصارل  : الث لثاة) 

 (110القرآن )ص: 
 (161 ل1( ال عمي الوسب  )7)
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 بوتث دددديجبهيقددددةبعانبيتدددديتب3هف/ ددددف874,7م بتاددددوابهثيق ددددهنب°20.بو نددددفب سهددددةباددددمعس ب55,88عادددد سينب
ب(1)هفبايضيه بدنهبعادي  بعد ي يةبااثيمب  بعاهني يت.وعاثيوعنيتبوعابشمبعايهبقنباهيي هي بوعاثفيفب 

رهددمبافددظبعاثفيددفب نمقدديبقددنبعاكددم ابعااددمرفبقددنبجالجددةب وععددعنبقددنبقواددهببالحديااد فااي القااران الكااريم:
َّأقئذلئأرَ رُخُ رأحِكيىأإَّ ئرأجِلِ ئدَأَئذتنياانب ِأرتُِكِوئَْل (أ96َِرأقئذلئأيوُ َنَأَُو لنَّل أعِ ئَللدنأقنط لنَرأ)}يوُ َنَأزُلِنِأرت حِكنْكنأحِكيىأإَّ ئرأسِذ ِىألَِْل

}أ ِتئقئكلأيوئَلكِلذأرِر َ رِأَنكُلذأوئضل   ذأِْلذأجَّتِلذلُأوقواهبتنياانبب[97 ب96]عااهفنببوئمِذأرسلطئذعَ رأَئبلأِْي هِنَ  َأ َِِذأرسلكئطئذعَ رأتئدَأَئق تَذ 

لأونَأرت ُنلرنأ ِرعلمِ ُ رأصِذتنحَذأإَََِّّألَّمِذأوئللمِ ُ بِألِِنري  10)َئ ِّلََّأَِلِدَأ ِرتطيَلنِأ َِئتئكُذأتئدَأرت حِكنْكِأ  ب10] بأنبب(أَئبَّأرعلمِْ أسِذلَّغئذتٍأ ِقئكِِّ

ووس بافدظبافيدفب نادماهبقدنبعاكدم ابب[25]عاثفيدفنبب} َِئَ زِت كِذأرت حِكنْكِأونَدنألِل    أشِلكنْك أ َِِكِلذونعَأتن كُلذ َّ قيلبتنياانببب[11

(أقُْ أمُ َُ رأ49}أ ِقئذتُ رأَئإَّ ئرأمُكُذأعنيئذََذأ َِِوئذو ذأَئإََّيذأتئمِتللَ ثُ بِأقِ  ق ذأجِكنْكَرأ)نبجالجةب وعععنبقنبقواهبتنياانبعاامرفبق

بب[51 ب49]عإل دمعانببطئلنِمُ لأَئ ُلئأَِلنُةٍ (أَئ لأقِ  ق ذأَنمُذأِْم تَنَأونَأصَكَ َِّمُ لأوئ َِِقُ تُ بِأَِْلأَْلنَكََئذأقَُّْأرتيخنلأوئ50حنَِذِِةَأَئ لأحِكنْكَرأ)

لأوئ ل{نأَِئَ سنهَّ َأرت حِمنَ َأ)وقواهبتنياانب (أ21(أ ِتئهَ لأَِقئذَنعَأَنْلأحِكنْكٍأ)20(أَِْلهِنَألَّدنأَِذأونَألَطُ َنهَّ لأ ِرت ََ ُ رَأ)19}َِِِْ أَْن

لأَئ ٍّأَُعنَكَ ِررَ رأَئبلأِْخ نَجَ رأَنكلهِذأَْن }تئقئلكلأمُكللتِأوقوادهبتندياانبب[22ب-ب19]عاثد نبب رأونَهِذأ ِ ُ قُل رأعِلخئر ِأرت حِنَّْلَّْأ مُ يمِذأَِئ

لأهِخئرأوئمئ ِلر كِذأعِكلل ِأَنطئلذئَِئأوئتِِِلنََئأرت َِل لءِأحِكنْلك أ  }أ ِعِ يملكِلذ َأصِلكللِائأتئتَل  ًأتيمُل لأوقوادهبتندياانبب[22]قنببونَأَئر  ئاٍأَْن

ألِ   ا ثهدنافنبايبت ديكفببب(2)وصدننةبا دوسبيدمع ببهدينب دنب سومبعاثفيدفبب[ب80]بعدن ييابنببسنمُ لأ تنكُحلِنكِمُ لأَِّْ

ب[17]عام دفنب} َِنمُذأَْ قنكَ بِأعِ ئَلدنأونلَأرتكُلذَِّأرللكنغئلذئِأحن  َِلاٍأَئ لأَِكئلذعً (3)وتثفظكفب  بعمهبعاييو بوطن بعام دي .ب
ع.بعب طددددديابا يدددددةنباينبايأندددددجبا يدددددةباوبنثي ددددديباوبافيددددد وعاد ددددديمنبعاثفيدددددفبوعانثددددديسبوعامصددددديصبببب(4)فه

 (5)واشبي ه.

بب(6)ه ددةبافيدفبتنندنبقدنبعانفيدفب د بعا طديتبعاكفيددةبق دزبعايددياببأناه معادن ساماو :ب-الخاصية األولى
كنْلكِأونَلدنألِل    أشِلكنْك أ َِِكِلذونعَأ} َِئَ زِت كِلذأرت حِوقفبرهمبعاكم ابعاامرفبعندزعلبعاثفيدفبحكوادهبتندياانبقديلبتندياانب

                                                           

 ( اليرف )ح( اليرير.111 ل9( ال وسو ة العردبة الع ل بة )1)

م  1993 بار الارح   دا  ال  ا ل: ااالل الاري  السابو حل  اط الف ارل دبار عل  ( الرط ال نثاوط فاح التفسابر د ل اأثوطل2)

 (314 ل10)

 (431 ل3أيسر التف سبر ل الم العبح ال ببر )( 3)

 (447 ل4دفسبر القرآن العظبي )( 4)

 (422 ل8( الرط ال نثوط فح التفسبر د ل أثوط )5)

 ير  الفوال . ( اليرف )ح( الير134 ل9( ال وسو ة العردبة الع ل بة )6)
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بب(1)قدددديلبحنددددابعادفيددددمر بعاثفيددددفب ندددديباسع بحددددهبهنيددددهب دددد بعادنددددي ابوغيم ددددي.بب[25]عاثفيددددفنببتن كُللللذ َّ 

ب  اباقوعلنب} َِئَ زِت كِذأرت حِكنْكِ وعخ  فبعادفيموابقنبتفييمبقواهبتنياانب
عندزع ه؛بدابعدوع دمبحيإليأدي بوعإل دفعمبتندزلب د ببقيددنبعيأدي هبب(2)خ كنيبعاثفيف بواوهدفنيه.بالقول األول:

ب(3)عايدياب  ابايفيبعادال اة؛بودابعايدياب ثجبعاثوع ثبعاابيس بوعا فع عبوعد معس.
ندزعلب نديبحدنندابعا د ايجببالقول الثاني: ااهدنيكفبع  ندياه بو  دنديكفبع د خفع هبوع ن فديمبحده بقد طالقبعإل 

يسبقأاهدني فبعااب نمقةبَقْين هبي خ ونهب يوقيهبو سو يهبوس يايهبو  ي عهبوعا دكي  بوعادننانب خمنيهبا ن
ب(4) عبشفتهبوصالب ه.ب

عنزعاهبا يكةب  بعاأنة بوع  فاوعبحكدولبعبد بعبديسنبندزلب  مب د بعاأّندةب ندهبخديدةباشديياببالقول الثالث:
ب(10).(9) بوعد بم (8) بوعادطمقة(7) بوعادنكنة(6) بوعاا   يا(5)  بعاثفيفنبعاينفعا

عا دديلبعندهبقدفبيكدوابندزلبهننيصدمب دعبعادطدم باوباصد هب د بعادديابعادندزلب د بعايددياببالقول الراباع:
ب(11)قيننكفبقنبعدسضبهو مهبا ابيهيمبحيايبذبافيفعه.

وع نزعلبقدنبعا طدةبيدأتنبب} َِئَ زِت كِذأرت حِكنْكِ نزواهب  بعايديابا يكة بقيهللبتنياابيكولنببالقول الخامس:
عاث يكددننبو ددوبنكددجبعاشددناب دد با  ددابعاددابا ددفجبو ددوبعنددديبي ثددقبعادندديننبب و ددضباثوقددهببحدنندديه

وردددأتنبعإلندددزعلبحدننددديهبعادأددديزينبو دددونبعإل دددوعابحددديد مب ددد ب  دددوبعاددداببب(12)عاددد وعتبعاثي  دددةباهدددي.ب
و بي وهببادجبعا فظب  ابعادنندابعادأديزي بع بعرعبتند سباد دهب  داب ننديهبعاث يكدن.بب(13) فج.

ب(14)
                                                           

( الموارر اليسا ن فاح دفسابر القارآنل  بار الارح   دا  لي ار دا  لخباوف الثعا لبحل لؤسساة اب ب اح لب طبو ا عل 1)

 (272 ل4ع( )-دبر ع ) 

(ل فااتا القاارير 182 ل27(ل دفساابر ال راغااب )149 ل4(ل دفساابر السااراا ال نباار )378 ل5( دفساابر القاارانل الساا ع رح )2)

 : -دبار ع -اية  الرطاية ل   بي التفسبرل لي ر د   بح د  لي ار الراوك رحل  اط ال عرفاة الم لع دب  فنح الر 

 251 ل5م )1997-الث لثة 

 (459 ل7( رظي الرطط فب دن سب اآلي ع  السوط )3)

 (416 ل27(ل )332 ل23(ل )74 ل8( التيرير  التنوير )4)

 (454 ل1ل  يطرف اليرا   ببه اليرير. ال عمي الوسب  )( 5)

 (721 ل1( اآللة التح د ون لع اليرا ي . لس ن العر  )6)

 (948 ل2( اسر ء ينقع فبه الرحء. ال عمي الوسب  )7)

 (372 ل2( ل  يطر  ده اليرير. ال صب ح ال نبر فح غريب الررح ال ببر )8)

 (2 ل1( أ ا  أحر  رفبب  لير   اآلخر لثقو  يخ   دب . ال عمي الوسب  )9)

(ل لف دبا الاباب لا  القارآن 260 ل17(ل الم لع بح  م القرآن )246 ل9 البب ن    دفسبر القرآن ) ( ينظر: ال ر 10)

 (.2332(ل التسببل لعبوم التنزيل )ص: 210 ل29ال ريي )

 (483 ل5( ينظر: الن ت  العبون )11)

 (284( كت   ال بب ع )ص: 12)

 (98( التوقب   بب لب  ع التع طي  )ص: 13)

راـل د كسات نل  1412ر ل لي ر ثن ء هللا العث  رح ال ظبر ل دا: غالم ربب دورسابل ل تباة طواريهل ( التفسبر ال ظب14)

 (2506م. )ص:  2004ه =  1425 اط تحب ء التراث العردحل دببر عل 
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نباابهللابتنياابعنديبخصبعاثفيفبب فظنبانزاني ب  ببي بهديعبعادني ا بو ديابعادفاب دوسبور رفه
عاكم ابعاامرفبحيوس بعاثفيف ب عباابعاثفيفبادي ب د بعادندي ابعانلييدة بع با ف ادةب  داباابعندزعلبعاثفيدف ب

وقدددفبببب(1).عنددزعلبا يكددن بو دد عب ددد ب نأددزعتبعاكددم ابعربتثكددقبد دددجب دد عبعانهددمبانددهبيندددزلب دد بعاّيددديا
توصجب  ديابهيواوهييبعاف ذبعااباانب نهمبعاثفيدفبادفبيكد ب د ب كونديتبعدسض بوتادور برس بعاثفيدفب
يث دديجبعاددابطيقددةب ي  ددةبهددفع؛بادد اذب بيدكدد باابيكددوابعاثفيددفبقددفبتاددواب  دداب ددط بعدسض بو ببددفبانددهب

ب(2) نهمبغمرببووعقفبعاابعدسض.ب

يتبعازازعايةنباابعدسضبت اواب  بطبكيتب  بعادوع بوقفبج اب  ديينبايبديبائهمتب سع ةبعادوه
ب(3)عادخ  فة بو  ديابعاز زل بين كفوابااباببعدسضبعاخيسهنبي اواب  بعاثفيفبعايي جبوعانيكج.

عب ددد باكثددمبعاننيصدددمبعاايديي يدددةبعادشددهوس بعن شددديسهعبقدددنبعاكشدددم ب وج ددابايضدددينباابعاثفيدددفبيدثددجبوعادددفه
فدم  بن يدةببدجبقدنبصدوس ب مهبديتبيط دقب  يهديبخي ديتبعاثفيدف بهدديبعدسعية باانهب بيوهفبقدنبصدوس ب 

دديب  ددابعاثفيددف. ب(5)وعانيدديزفنب ددنبقطددعبصددطيم ب دد بعاثفيددفبوعاهددخم.ب(4)اابحنددابعانيدديزفبتث ددويبايضه
ب(6)و نباهييمبص بةبتييمبقنبعافضيا.

قيب ي دهبا طدمقبوعايدثبنبحدنندانبيدكد بطمقدهبوتثور دهبعاداباادوع  باوب دثبهباهدنعببالخاصية الثانية:
كنْك أ َِِكِلللذونعَأتن كُللذ َّ أقدديلبتندديااأأأ(7)ا ددالفب قيكددةب اينبقدددنبب[25]عاثفيددفنبب} َِئَ زِت كِلللذأرت حِكنْللكِأونَلللدنألِلل    أشللِ

تبعا ددنبييدد نياببهدديبقددنب نييشددهفبهيايددكةبوعافددأسبوعاكددفوم بوعادنشدديس بوعإلز يددج بوعادأمقددة بوعآل 
ق دديبهديابعاثفيدفبقديبالبب(8)عاثمعجةبوعاثييكةبوعاطدبخبوعاخ دز بو ديب بقدوعمبا نديسببفونده بوغيدمبرادذ.

با طمقبوعايثب با ك بع  ندياهبقنبهثيمب  بعآل تبوعدشييابعا نبيث يههيبعانيسبقنب نييشهف.
انبعاشددف بقددنبعاثددمه بوعاثددمه بوعابددأسبقددنبعا طددةبيددأتنبحدننددبالخاصااية الثالثااة: فيااه بااأف شااديد:

وعان عهبعاشفيف بوعاخو  بيكيلنب بحأسب  يدهب) بخدو ( بوركديلنب بحدأسبحدهب) ب دينع(بو بحدأسب
وقدددفبوصدددفبهللابتندددياابب(10)وردددأتنبعابدددأسبحدنندددانبعاكدددو بوعاضدددمسبوعادكدددموه.بب(9)فيدددهنب بادددمج.ب

 (15 ل6( دب ن ال ع رح )1)

ساحل لؤسساة الفرسا ن لبنرار ( اس م ز العب ح فح القارآن  السانةل آيا ع هللا فاح اآلفا  ل لباركتوط: لي ار طاداب الن دب2)

 (  136ل1م. )2013-ه 1434 التوزيعل ابط ن    نل  : اب لبل 

 ( اليرف)ز( الزالزل.589 ل11( ينظر: ال وسو ة العردبة الع ل بة )3)

 ( اليرف )ح( اليرير  الفوال . 113 ل9( ال وسو ة العردبة الع ل بة )4)

 رف )ن( النظ م الر سح. ( الي380 ل25( ال وسو ة العردبة الع ل بة )5)

 ( اليرف) ( الق ر. 321 ل18( ال وسو ة العردبة الع ل بة )6)

 ( اليرف )ح( اليرير.111 ل9( ال وسو ة العردبة الع ل بة )7)

 (28 ل8دفسبر القرآن العظبي ) (8)

(89ع( )ص: -  ( )-الفر   الباوية: أدو رالل العس ر  ) (ل 20 ل6(ل لس ن العر  )36 ل1( ال عمي الوسب  )9)

(374كت   ال بب ع )ص: ( 10)
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وقيدمبعابدأسبعاشدفيفبب[25]عاثفيدفنببشِلكنْك أ َِِكِلذونعَأتن كُلذ َّ } َِئَ زِت كِلذأرت حِكنْلكِأونَلدنألِل    أعاثفيفبحكواهب بثينهنب
بب(1)ا نيسبحأنهنب يبيهنعب نهب  ب  تبعاثمه بهيايال بوعافسومبوغيمبراذ.ب

وقيمبعب ب يشوسبعابأسبحياضم بواابعادمع نبحأسبعاك دجبوعاأدم بحدآ تبعاثفيدفب د ب ديو بوس دي ب
ما بعانيسب  ابعيهيلبعاضمب به  ب(2)حياطيمببوع طةبعاوعقييتبعاد خ  ب  بعاثفيف.بونبيل بو أس 

ورط ددقبعابددأسب  ددابعاثددمهبو  ددابعادددوت بو دد عبا ظددفبعآل تبعاددد جم بقيهددي بقضددالب دد بعاكدد ع فب
و ب دددينعب ددد باددددجبعابددديسب  دددابهديدددعبرادددذ؛بب(3)وعاّهدددوعسرخبوعاددد س بوغيم ددديبو ددديبندددفسيب ددديبيثدددفثبحندددف.ب

ابأسبعاشفيفنبعاثمهبو يبفيهب  بشدف بوقدو ب فمطدة بتد  يب تييمبعادننابعا طويباأديعبت ذبعدافيظ بقي
عاددابعاخددو  بوت ثددقبعاضددمسبحدديااثيمب دد بعاندديس بع دديبعاكددو بقددنبعاثفيددف؛بقدد اد بحي  بدديسهبعادددي  بعدوايددةب

بب(4)إلن يجبعافو ر.ب

(أَئ لأقِ  ق ذأ50)}قُْ أمُ َُ رأحنَِذِِةَأَئ لأحِكنْكَرأوقفبعمهبعاكم ابعاامرفبعادثجبقنبشف بعاثفيف بقيلبتندياانب

وهوندوعباأديس باوبافيدفعنبقدنبب[51 ب50]عإل دمعانببَنمُذأِْم تَنَأونَأصَكَ َِّمُ لأوئ َِِقُ تُ بِأَِْلأَْلنَكََئذأقَُّْأرتيخنلأوئطئنِمُ لأَئ ُلئأَِنُةٍ 

اأدددةبوعادنندددانبادددوبهنددد فباأددديس باوبافيدددفعهبدايددديكفبهللا بدنهدددفبهن دددوعبهدددونهفب ظي ددديهبب(5)عاشدددف بوعاكدددو .ب
  ددد ثياةبعإل دددي   بقدددم ب  ددديهفبحدددأابعإل دددي  ب كدددفس بهللبتندددياابوادددوبهنددد فباأددديس باوبافيدددفعه؛بدابعاثأددديس ب
وعاثفيددفباحنددفب دد بق ددولبعاثيددي ب دد بعانظدديمبوعامقدديتبعرباددفبييدد قبقيهددديبا ددولبعاثيددي بقددضبحخددال بعامقدديتب

}تئقئلكلأمُكللتِأونلَأقدنبقوادهبتندياانببوع  خفمبافظبافيفبقنبعاكدم ابعاادمرف با ف ادةب  دابعاكدو  بب(6)وعانظيم.ب

لأهِخئرأوئمئ ِر كِذأعِكلل ِأَنطئلذئَِئأوئتِِِلنََئأرت َِل لءِأحِكنْلك   اينبقدويبنيقد  بجيبدا بتدماب ديبهدياب ثأو ديهبب[22]قنببَئر  ئاٍأَْن

ببب(7) نذ.ب
كِلذأرت حِكنْلكِأونَلدنأ}أ َِئَ زِت و نيقعبعاثفيدفبهثيدم  برهدمتبحكوادهبتندياانبالخاصية الرابعة: فيه منافع للناف:

و نديقعبا نديسنبين فندوابحدهبقدنب هدياثهفبو نييشدهف؛ب؛بعرب دوبب[25]عاثفيدفنببلِ    أشِكنْك أ َِِكِذونعَأتن كُذ َّ 

و نيقعبعاثفيفنب  ببب(8) اةبااّجبصننة با ابعنهبقجباابيوهفبشنابع بو وبيث يجبعاابعاثفيف.بب
                                                           

 (842دبسبر ال ريي الرح   فح دفسبر كالم ال ن ن )ص: ( 1)

 ( دتصرف.15 ل6) ق رية. 1382دب ن ال ع رحل لال حوير آل غ زى  بر الق  طل لطبعة الترقبل  لرقل ( ينظر: 2)

 (.417 ل27( التيرير  التنوير )3)

 ( اليرف)ح( اليرير  الفوال .113 ل9( ال وسو ة العردبة الع ل بة )4)

 (105 ل6ال ر   البب ن    دفسبر القرآن )( 5)

 (128 ل15( التيرير  التنوير )6)

 (101 ل9ال ر   البب ن    دفسبر القرآن )( 7)

: )ص أرواط التنزيل  أسراط التأ يال(ل 229 ل2(ل دفسبر القران العزيز )247 ل9ال ر   البب ن    دفسبر القرآن ) (8)

 (842(ل دبسبر ال ريي الرح   فح دفسبر كالم ال ن ن )ص: 303
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حهبهآ تبا زسع ة بوعانأيس بوعانديس  بوقنبهثيدمب د ببعإلبم بقديبقوقهيبقنبعاهني يت بورن فعبعانيس
عادأي ت بوتث يجبهيقةبعانبيتيتبوعاثيوعنيتبوعابشمبعاىهبقنباهيي هي بو وبعادي  بعد ي يةبااثيمب

]عاثفيدفنبب}أونَدنألِ    أشِكنْك أ َِِكِذونعَأتن كُلذ َّ قالبغنابدافب نه بوقنبقواهبتندياانببب(1)  بعاهني يت.ب

ا نديفبحنددفبعا خهدديصب  اددةب  دداب ظدديفبايهددةبعابشددمبعايدده بو ددعب ددموسبعديدديمبقددفبتظهددمبقدديبب[25
ا ندديسبب ندديقعبهفيددف ببا ثفيددف باددفبتادد بقددنبايددبينهفنبواكددفبوهددفب  ددديابعاايديدديابااب نددفابعاثفيددفب
اكثددمبعادنددي ابجبيتدديهبوقددو بو مونددةبوتثدددالبا ضددطض بو دد عبيفيددفبعدسضبقددنبافددظبتوعزنهددي بهددديبينددفب

ابج لب كونيتبعدسضباكثمبعاننيصمبب طنيطييية بوراذباثفظبهيربي هي.عاثفيف بع ببب(2)ا يبيكوّ 

و دد بسادددةبهللابحياندديسنباابهنددجبعاثهددولب  ددابعاثفيددفبييدديمع بق ددديبهثددمتب ندديقعبعاثفيددف بوهيندداب
ايهةبعانيسبعايدهبشدفيف  بهن دهبهللاب دهجبعاوهدفعابهثيدمبعاوهدو  بوادفبيأن دهب زردزبعاوهدو بهياد  ب بق دهب

وااددفثبعإلاهددياعتنبااب ددي  بعاثفيددفب وهددو  بقددنبعاكشددم بعدسعدديةبحدنددفلببب(3)ثدددفب  دداب دديبو ددب.عا
ب(4)خديةبحيادئةب  بوزابعاكشم بعدسعية.ب

و د هبعآليدةبعا ددنبنزاداب  دداب ثددفبصدد ابهللاب  يدهبو دد فبق دجباس نددةب شدمبقمنددي بحيا هدمر بحدندديقعب
ب(5)عاثيعم ب ايجب  اباابعاكم اب  ب نفبهللابتنياا.بعاثفيفبعااثيم  بعا نبافبتنم بهثمتهيبع بقنبوق نيب

رهدددمبعاكدددم ابعاادددمرفبقدددنباكثدددمب ددد ب وعدددعبع ددد ندي تب دددف ببكثااارت اساااتعماالته:-الخاصاااية الرابعاااة
بعادد يبع  ددفابفيددهب ا ثفيددف بواكددفبئهددمبا ندديسبقوع ددفبعاثفيددفبقددنبعاهددني يتب ندد بز دد بحنيددف بوعانهددم 

بو  ب  هبع   ندي تنبب(6)مبعاثفيفي.بعابشمباهني ةبعاثفيفبييدونهبتيسرخييبحيانه
} ِتئقئكلأيوئَلكِذأرِر َ رِأَنكُذأوئضل   ذأِْلذأجَّتِلذلُأَئ ِّلَّلَأَِلِلدَأ ِرتطيَللنِأقيلبتنياانبباستعمال الحديد في الجانب الحربي: -أوال

لأونَأرت ُنلرنأ 10 َِئتئكُذأتئدَأرت حِكنْكِأ) رهمتبعآلي يابحنابننفبهللاب  ابب[11 ب10نب] بأب(أَئبَّأرعلمِْ أسِذلَّغئذتٍأ ِقئكِِّ

اينببهن ندديهبقددنبيددفهبهياشدددعبوعانأددي بب[10] ددبأنبب}أ َِئتئكُللذأتئللدَأرت حِكنْللكِ  عوو ب  يددهبعايددالم بو نهددينب

لأونلَأرت ُلنلرن و نهينبب(7)يهّمقهبهديبيشياب  بغيمبنيسبو بطمق.ب ب[10] دبأنبب}أَئبَّأرعلمِْ أسِلذلَّغئذتٍأ ِقئلكِِّ

وعايدددم نبعاديدددديسبعاددد يبقدددنبب(8)تنب دددنبعادددفسومبعايددديحطيت بعااوع دددجبعا ي دديتبعاوع دددنيت.بوعايدديحطي
                                                           

 ( دتصرف.15 ل6( ينظر: دب ن ال ع رح )1)

 (   135ل1( اس م ز العب ح فح القرآن  السنةل آي ع هللا فح اآلف   )2)

 (229 ل14( ينظر: التفسبر الوسب  لبقرآن ال ريي )3)

 (   136ل1 فح اآلف   )( اس م ز العب ح فح القرآن  السنةل آي ع هللا4)

 ( دتصرف.623 ل3( ينظر: التفسبر الوا ا )5)

 ( اليرف )ع(العصر اليرير .273 ل16( ال وسو ة العردبة الع ل بة )6)

 (63 ل22( دفسبر ال راغب )7)

 (267 ل14( الم لع بح  م القرآن )8)
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ا ددقبعاددفسم باونبعاث ددق بورط ددقبقددنبعا طددةنب  ددابهددجب دديب دددجب  يددكيب   يحنددي بيكددمهبحنضددهب دد ب
و ننددانبقددفسبقددنبعايددم نبعهنددجبعاث ددقبوعاديددي يمبقددنبنيددأذبعاددفسمبب(1)حنددابو نددهب ددم بعااددالم.

تأنددجبعاديددديسب قيكدديهباددئالبينايددم بو بيشددفبحنددابعاث ددقببددبنا بو بتأن ددهببحأقددفعسب  ني ددبة بقددال
وعادفسمنبابديسب د با كديتب د بعاثفيدفب  شديحكةبي دب بوقييدةببب(2)غ يظيهبغ ظيهبزع فعهبفيفهفبعاث كدة.ب

وقدفبهيندابعادفسومبق  دهبصدفي  بقايندابجكدي ؛بق د اذبا دمبحيا كدفيمبفيدديبيأددعب د بب(3)  بعايال .ب
نة باينبقددفسب دديبتأخدد ب دد ب دد ي بعادننيددي بحكيددطه بقددالبتكهددفبعاثهددينةبق ثكددج بو بعاخفددةبوعاثهددي

و  عبعا كفيمبقدنبعآليدةبعايديحكةب دوبندومب د بعا ن ديفبعادنندنبحكوادهبتندياانببب(4)عاخفةبق زرجبعادننة.ب
لألِ  سنمُ لأوئهِْ أََئ كُ لأشِذمن  بوعادمع بحهننةبا وسنب نب[80]عدن ييانببنَ بِ } ِعِ يملكِذ َأصِكللِائأتئتَ  ًأتئمُ لأتنكُحلِنكِمُ لأَْن

بب(6)وعا  ددوسب نددفبعانددمهنبعايددال بهّ ددهب س دديهبهددياباوبهوشددنيهباوب دديفيهباوبس ثدديه.ببب(5) سومبعاثفيددف.ب
ب(7)و ننابا ثهنافب  بحأ كفنبا ثمزهفبوتدننكف ب  بامهب فوهف بووقعبعايال بفيكف.ب

رهددمبعاكددم ابع دد ندي تبعاثفيددفبقددنبع نشددياعتبلهندسااي: اسااتعمال الحديااد فااي إلانااب ا ن ااا  ا -ثاااني  
(أ95}قئذلئأَِذأَِميكَِّأونَدنأِِلَِّأقَِلن أوئ ئعنَكَ َنَألَّقُل ُةٍأَئجللِلْ ألَِللكِمُ لأ ِلَِللكِهَ لأِِرلََلذأ)وعانديس بوعاهنف ة ببقيلبتندياانب

َّ ِأرتُِكِوئَْل ]عااهدفنببأقئذلئأرَ رُخُ رأحِكيىأإَّ ئرأجِلِ ئدَأَئذَِرأقئذلئأيوُل َنَأَُو لنَّل أعِ ئَللدنأقنط لنَر يوُ َنَأزُلِنِأرت حِكنْكنأحِكيىأإَّ ئرأسِذ ِىألَِْل

وعادنندددانباهندددجببيدددنافباددديهزعهباهدددينهيبب(8) بو ددد ب نددديننبعادددم مبقدددنبعا طدددةنبعايدددفبعانظددديفب[96ب-ب95
بب(9)و مزخيب كيني بهياثي ضبوعايّف باك مب  بعايفبواوجق

يلباابعاَيددّفبقددفبتثددفثباددهب ددّز ب دد بايبهينددببقينهددفمبه دده با دديبعاددّمْ مبقدد ابوقددفبج ددابقددنبعان ددفبعاثددف
قيايفبعرعبهيابه هب  ب ي  بص بة؛بي نمضباالنهييسبعرعب يبهياتب ز بب(10)افجاباهب ّز بيز ْ بتدي كيه.ب

اجمتبقنبهجبهوعنبه با يبعابهياب نيفبهدزاب د ببنديابصد بب  دابعاثيقدة بوهدزابصدطيمبقدنبعادن هدفب

 (397 ل5الني س )-( لع رح القرآن 1)

 (199 ل22آن د لقرآن )( أ واء البب ن فح تي  ح القر2)

 ( اليرف ) ( الرطع.305 ل10( ال وسو ة العردبة الع ل بة )3)

 (267 ل14( الم لع بح  م القرآن )4)

 (314 ل10( الرط ال نثوط فح التفسبر د ل أثوط )5)

 (286 ل6( ال ر   البب ن    دفسبر القرآن )6)

ا: لي ر  بر هللا الن رل  ث  ن ا عة   بريةل سابب  ن لسابي ( لع لي التنزيلل أدو لي ر اليسب  د  لسعو  الباو ل د7)

 (335 ل5م )1997اليرشل  اط  ببة لبنرر  التوزيعل  : الرادعةل

 (339 ل1ال عمي الوسب  ) (8)

 (283 ل4(ل البير ال رير )523-)ص:  ( ينظر: أرواط التنزيل  أسراط التأ يل9)

 (2156دفسبر الرعرا   )ص: ( 10)
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بهددزابس مب دد بتددمعهبقدديام مبفيددهبتنفيدديتبحثيددلبيددد صبعاهددف ة بوهددزابجياددل ددجّ   بجددفبسعحددع بورفهددجببددي به 
ب(1)و نبنف بقام بعإل فن بعا نبنثيضببهيبعدشييابعا نبنخي ب  يهيب  بعاايمبانثفظهي.ب

و دننبعاكطندةبعانظيددةبب}يوُل َنَأزُلِلنِأرت حِكنْلكن و نفببنيابعايف بيكولبتنيااب  اباييابريبعاكدمني نب

ا ابعرعب ديوابقدنبعا ندياببدي بب(3)وعادننانبا طوننبقطعبعاثفيف بوعافتهيبز م  بقأتوهببهي بق نيهبب(2) نه.
قديلبعنفخدوعنبايبب(4)عاهفقي نب ديبهينبيبعاأ  دي بو دديبعايدفعا بوقيدجنبعاهدف بهدّجببندياب ظديفب متفدع.ب

أديس  بجدفبيوقدفب  يهديبعاثطدبب  ابز مبعاثفيفبحيدكييس بوراذبانهبهيابيأ مببوععبطيقةب  بعاز دمبوعاث
اينبب}قئللذلئأيوُلل َنَأَُو للنَّل أعِ ئَلللدنأقنط للنَر ب(5)وعافثددفبحيادندديقخبا ددابتثدددا بوعاثفيددفبعرعباوقددفب  يددهبصدديسبهياندديس

نثي دديب دد عحي بقددأقماب  يددهبعاكطددم بقي دد ثكفبعايددفبع دد ثكي يب ددي البوع  نددعبحددهب دد بوسعاهب دد بعاندديس ب دد ب
بب(6).عمسبيأهوجبو أهوج

عاثدددفبهللبعادد يببنند ددهبتدد فبعاهددياثيت بوعاهددال بوعايددالمب  دداب دد باس دد هبهللابحشدديمعبوندد يمعبو ععيدديب
عاددددابهللابح رنددددهبو ددددمعهيب نيددددمع بو نددددفب دددد هبعاأواددددةبعاد وععددددنةبقددددنبعادنددددي ابقددددنبعاكددددم ابعااددددمرفب) سع ددددةب

ب وعوعية(بخ صبعابثلبعاابهد ةب  بعان ي  بو ننب
بعانلييةبهيا  ببوعافضة بورهمبحنابع  خفع يتهيبوخهي ههي.بعاكم ابعاامرفبرهمبحنابعادني ا-1
بعاكم ابعاامرفباشيسبعاابحنابعادني ابغيمبعاثدينةبوإاابحنابخوعصهيبوع  ندي تهي بهياثفيفبوعانثيس.ب-2
حنددابخهددي صبعادنددي ابعاددد هوس بقددنبعاكددم ابعااددمرف بت طدديبقب ددعبخهددي صبعادنددي ا بعا ددنبيكمس دديبعان ددفب-3

 هفبحأابعاكم اب نزلب  ب نفبهللا.بعاثفيل بحديبيش

 
بنوصنبوزعس بعاهني ةبح نشياب خ  مبعاأو  بوعادنييم بوعادكييي  ب ش دالهب  ابقيفبعادني ابعانليية.-1
 عصفعسبقينوابعامقيحةب  ابعادني ابعانليية؛با  دييزببي ب يب وبجدي بوغيمبجدي .ب-2

                                                           

 (3360ا   )ص: ( دفسبر الرعر1)

 (61 ل11( الم لع بح  م القرآن )2)

 (199 ل6( ال ر   البب ن    دفسبر القرآن )3)

 (37 ل16( التيرير  التنوير )4)

 (62 ل11الم لع بح  م القرآن )( 5)

 (486دبسبر ال ريي الرح   فح دفسبر كالم ال ن ن )ص: ( 6)



 2020 

 

     68  

 د/ إبراهيم سالم..مأ                                                         (              المعادن في القرآن الكريم )دراسة موضوعية

 

 القرآن ال ريي   .1

أدياا ث ال ااؤد ر العاا ل ح الث لااث ع رقاال حقااو  ال ب بااة فااح ابسااوا  ال  لبااةل  ل لي اار داا  تدااراربي الساايبب رحل  اا   آلباا   .2

 ه.1424اسساللح دم لعة أم القرى د  ةل ليرم  لالقتص  

قاا رر ل ابحماا ط ال ري ااة  ال عاا  ن النفبسااةل لي اار لي اار كااذلكل ل تبااة اداا  ساابن  لبطبااع  النراار  التوزيااع  التصااريرل ال   .3

 م.2003-ه1423

 ع(-تطو   العقل السببي تلب لزاي  القرآن ال رييل لي ر د  لي ر الع     أدو السعو ل  اط تحب ء التراث العردحل دبر ع)   .4

 ع(- بر السالم لي ر ر ط ن ل تبة الخ رمحل الق رر ل لصرل  : الث لثة)  لاالوتق  ل أدو د ر لي ر د  اليس  د   طيرل دا  .5

البب ن فح تي ا ح القارآن دا لقرآنل لي ار ابلاب  دا  لي ار ال ختا ط دا   بار القا  ط الم ناح الرانقبطحل  اط الف ار  أ واء  .6

 لـ. 1995لبن نل  -لبطب  ة  النرر  التوزيعل دبر ع

 بن ن.أ بس الصخوط  ال ع  نل درا ة:      الري  أفنر ل لرااعة: الركتوط: س مر دص ة احل  اط الرر  العردحل دبر عل ل  .7

لي ر طادب الن دبسحل لؤسسة الفرس ن لبنرر  التوزياعل  لاس م ز العب ح فح القرآن  السنةل آي ع هللا فح اآلف  ل لبركتوط  .8

 م.2013-ه 1434ل 1ابط ن    نل  

 لار ل ا لعاة تك  ل اس الم دتثببث ال المل لي ر د   بر هللا د   بر هللا د  ل لك الط مح المب رحل دا: ساعر دا  ح اران الا  .9

 م.1984-رـ1404أم القرىل ل ة ال  رلةل السعو يةل 

 ع(.-أرواط التنزيل  أسراط التأ يلل ر صر الري  أدو سعبر  بر هللا د    ر د  لي ر الربراز  البب    ل  اط الف رل دبر عل )   .10

ر المزامار ل ل تباة العباوم  الي ايل أيسر التف سبر ل االم العباح ال ببارل اا در دا  لوساب دا   بار القا  ط دا  اا در أداو د ا  .11

 م2003-رـ1424ال رينة ال نوط ل ال  ب ة العردبة السعو يةل  : الخ لسةل 

االي  ح  التبب ن فح لعرفة ال  ب ل ال بزانل أدو العب س رمي الاري  دا  الرفعاة ابرصا ط ل داا:  . لي ار أح ار تسا   بل   .12

 م.1980-ه1400الخ ط فل  اط الف رل  لرقل 

 ع(.-العبومل رصر د  لي ر د  أح ر أدو الببث الس رقنر ل دا:   لي و  لطراحل  اط الف رل دبر ع)  دير  .13

البيار ال رياارل أح اار دا  لي اار داا  ال بار  داا   مببااة اليسانح اس طيسااح الراا  لح الف ساح  اط ال تااب العب بااة دباار عل     .14

 رـ 1423-م 2002الث ربةل 

 ق رية. 1382بر الق  طل لطبعة الترقبل  لرقل دب ن ال ع رحل لال حوير آل غ زى    .15

دبار ل داا:   .16 د ا العر س ل  اوارر الق لوسل ليّ ر د  ليّ ر د   بر الرّزا  اليسبنحل أدو الفبضل ال بقّب د رد بل الزَّ

 ع(.- ( ) -لم و ة ل  ال يققب ل  اط البراية) 

ي ر د  لي ر د   بح د  يوس ل داا:  .أح ار لي ار لفباا ديببر التبسبر فح القراءاع العررل اد  المزط  و س الري  ل  .17

 م. 2000-رـ  1421ل 1   نل   –ابط ن -الق   ل  اط الفرق ن 

 م.2000التيرير  التنويرل لي ر الط رر د  لي ر د  لي ر الط رر د    ووطل لؤسسة الت طيخ العردحل دبر عل  : اب لبل   .18

 م.1983رـل  : الرادعةل 1403د  لي ر د  از  الارر  ح ال ببحل  اط ال ت   العردحل لبن نل التسببل لعبوم التنزيلل لي ر د  أح ر   .19

 ه.1405دبر عل  : اب لبل –التعريف عل  بح د  لي ر د   بح المرا رحل دا: تدراربي ابدب ط ل  اط ال ت   العردح   .20

الرابخ  باح -ا: الرابخ  ا  ل أح ار  بار ال وااو  دفسبر البير ال يب ل لي ر د  يوسا  الراببر داأدح حبا ن ابررلساحل دا  .21

-لبنا ن –لي ر لعوضل و طك فاح التيقباق:  . زكريا   بار ال مبار الناوقحل  . أح ار النماولح الم الل  اط ال تاب العب باة 

 م. 2001-رـ  1422دبر عل  : اب لبل 

 .1د  أدح د ر السبو حل  اط اليريثل الق رر ل   دفسبر الماللب ل لمالل الري : لي ر د  أح ر ال يبح  االل الري :  بر الرح    .22

 دفسبر السراا ال نبرل لي ر د  أح ر الرردبنح و س الري ل  اط ال تب العب بة ـببر ع.  .23

 م.1997دفسبر الرعرا  ل لي ر لتولح الرعرا  ل لط دع اخب ط البومل   .24

 م1990بعة ال صرية الع لة لب ت  ل دفسبر القرآن الي بي )دفسبر ال ن ط(ل لي ر طوبر د   بح ط  ل الب  .25

دفساابر القاارآن العزياازل أدااو  باار هللا لي اار داا   باار هللا داا  أدااح زلنااب ل دااا: أدااح  باار هللا حسااب  داا     وااةل  لي اار داا    .26

 م.2002-ه1423لصطفب ال نزل الف ط   اليريثة لبطب  ة  النررل  : اب لبل 

  ار داا  كثباار الرلراقحل دااا: سا لح داا  لي اار سااللةل  اط  ببااة لبنراار دفسابر القاارآن العظابيل أدااو الفااراءل تسا   بل داا    .27

 م.1999 التوزيعل  : الث ربة 

دفسبر القرآنل أدو ال ظفر لنصوط د  لي ر د   بر المب ط الس ع رحل دا: ي سر د  تدراربي  غنبي د   ب س د  غنبيل  اط   .28

 م. 1997-رـ1418الو  ل الري ضل السعو ية 

 لبقرآنل الركتوط:  بر ال ريي الخطببل  اط الف ر العردحل الق رر  التفسبر القرآرح  .29

 دفسبر ال راغبل الربخ: أح ر لصطفب ال راغبل وركة ل تبة  لطبعة لصطفب الب دب اليببح  أ ال ه لصر.  .30

ت نل  اط راـل د كساا 1412التفسابر ال ظبار ل لي ار ثنا ء هللا العث ا رح ال ظبار ل داا: غاالم رباب دورسابل ل تباة طواريهل   .31

 م. 2004ه =  1425تحب ء التراث العردحل دببر عل 

 ه. 1418التفسبر ال نبرل  :  ربة د  لصطفب الزحبببل  اط الف ر ال ع صرل دبر ع  لرقل   .32
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 التفسبر ال بسرل لم و ة ل  العب  ءل  ر  ل  أس دذ  التفسبر ديت توراف  :  بر هللا د   بر ال يس  التركح..33

 ال لبركتوط: لي ر لي و  حم زىل  اط المبل المريرالتفسبر الوا .34

 ع(.- ( ) -التفسبر الوسب  لبقرآن ال رييل  . لي ر سبر  نط    )وبخ ابزرر( ) .35

دفسابر لق دال داا  سابب  نل بدااح اليسا  لق دال داا  سابب  ن داا  درابر ابز   دا لوالء الببخااحل داا: أح اار فريارل  اط ال تااب .36

 م 2003-رـ  1424: اب لبل دبر عل  -لبن ن –العب بة 

التوقب   باب لب ا ع التعا طي ل لي ار  بار الارا ف ال نا   ل داا:  . لي ار ط اوان الراياةل  اط الف ار ال ع صارل  اط .37

 ه.1410الف رل دبر عل  لرقل  : اب لبل 

بار الارح   دا  لعاال دبسبر ال ريي الارح   فاح دفسابر كاالم ال نا نل  بار الارح   دا  ر صار دا   بار هللا الساعر ل داا:  .38

 م.2000البوييقل لؤسسة الرس لةل  : اب لب 

م.2000ا لع البب ن    دأ يل آ  القرآنل لي ر د  ارير الطبر ل دا: أح ر لي ر و كرل لؤسسة الرس لةل  : اب لبل .39

راربي أ فابرل  اط ال تاب الم لع بح  م القرآنل أدو  بر هللا لي ر د  أح ر برص ط  القر بحل دا: أح ر البر  راحل  تدا.40

 م.1964ال صريةل الق رر ل  : الث ربةل 

 رـ 1418المر ل فح ت را  القرآنل لي و  د   بر الرحبي ص فحل  اط الروبرل لؤسسة اسي  نل  لرقل  : الرادعةل .41

 ع( - ( ) -الم  رر فح لعرفة المواررل أدو الريي نل لي ر د  أح ر الببر رحل ) .42

 ع(- ن فح دفسبر القرآنل  بر الرح   د  لي ر د  لخبوف الثع لبحل لؤسسة اب ب ح لب طبو  عل دبر ع ) الموارر اليس.43

 الرط ال صون فح  بي ال ت   ال  نونل أح ر د  يوس  ال عر ف د لس ب  اليببحل دا:  . أح ر لي ر الخرا ل  اط القبيل  لرق..44

 .1993 –دبر ع -  د  ال   ل: االل الري  السبو حل  اط الف ر الرط ال نثوط فح التفسبر د ل أثوطل  بر الرح .45

 ق مق التفسبر الم لع لتفسبر اد  دب بةل أح ر د   بار اليبابي دا  دب باة اليراراح أداو العبا سل داا:  . لي ار السابر المببنارل .46

 ه.1404لؤسسة  بوم القرآنل  لرقل 

 ع(-حل لي و  ابلوسح أدو الف لل  اط تحب ء التراث العردحل دبر ع ) ط ح ال ع رح فح دفسبر القرآن العظبي  السبع ال ث ر.47

لع رح كب  ع الن سل أدو د ر لي ر د  الق سي ابرب ط ل دا:  . ح دي ص لا ال  ل ل لؤسسة الرس لةل دبر عل  فحالزارر .48

 م.1992-رـ  1412 : اب لبل 

حل دا: فواز أح ر زلرلحل خ لر السبع العب حل  اط ال ت   العردح سن  الراطلحل  بر هللا د   بر الرح   أدو لي ر الراطل.49

 ه.1407دبر عل  : اب لبل  –

  (.-ع( ) -الصي ح فح الباةل أدو رصرل تس   بل د  ح    المورر  الف طادحل ) .50

ل ال  تاب صيبا اد  خزي ةل لي ر د  تسي   د  خزي ة أدو د ر الساب ح النبسا دوط ل داا:  . لي ار لصاطفب اب ظ اح.51

 م1970 –ه 1390اسساللحل دبر عل 

صيبا البخ ط ل لي ر دا  تسا   بل دا  تداراربي دا  ال ابار  البخا ط ل داا: لي ار زربار دا  ر صار الن صارل  اط  او  .52

 رـ1422النم  ل  : اب لب 

 حب ء التراث العردحل دبر عصيبا لسبيل لسبي د  اليم ا أدو اليسب  القربر  النبس دوط ل دا: لي ر فؤا   بر الب قحل  اط ت.53

 م.1995-رـ1416غريب القرآنل أدو د ر لي ر د   زيز السمست رحل دا: لي ر أ يب  بر الواحر ا رانل  اط قتببةل .54

- : الث لثاة -دبار ع -فتا القرير الم لع دب  فنح الر اية  الرطاياة لا   باي التفسابرل لي ار دا   باح دا  لي ار الراوك رحل  اط ال عرفاة .55

 م1997

  ؟؟؟ ع(- ( ) -الفر   الباوية: أدو رالل العس ر  ) .56

فقه الباة  أساراط العردباةل أداو لنصاوط  بار ال باك لي ار تسا   بل الثعا لبحل داا:  . ي ساب  ابياودحل ال  تباة العصاريةل .57

 م. 2000-1420صبرال دبر عل  : الث ربةل 

آرباة  الي اي الفرق رباةل رع اة هللا دا  لي او  رع اة هللا النخماوارحل  اط الفوادا اسلببة  ال ف دا الابببة ال و اية لب باي القر.58

 م 1999طك دب لبنررل لصرل 

 ع(-الق لوس ال يب ل لي ر د  يعقو  لبفبر ز آد   ل لؤسسة الرس لةل دبر ع ) .59

بار الساالم طا فل كت   الموارر  صف دب ل  فح أ  دبر رحل  صفة الاواصب   التم طل ييح د  ل سويهل دا:  .   ا    .60

 ه1388لؤسسة لط لع ع د طيخ دزو حل تيرانل 

 م1998كت   ال بب عل أدو البق ء أيو  د  لوسب اليسبنح ال فو ل دا:  رر ن  ط يرل لي ر ال صر ل لؤسسة الرس لةل دبر عل .61

خرار  الخاواطزلحل داا: ال ر ف    حق مق التنزيل   بون ابق  يل فح  اوه التأ يلل أدو الق سي لي او  دا    ار الزل.62

 ع(- بر الرزا  ال بر ل  اط تحب ء التراث العردحل دبر عل ) 

ال ر   البب ن    دفسبر القرآن )دفسبر الثعببح(ل أدو تسي   أح ر د  تدراربي الثعببب النبس دوطىل  اط تحب ء التراث العردحل دبر عل .63

 رـ 1422

لري   بح د  حس م الري  ال تقح البنر  البرر ن فاوط ل داا: د ار  حبا رحل كنز الع  ل فح سن  ابقوال  ابفع لل  الء ا.64

 م1981رـل1401صفو  السق ل لؤسسة الرس لةل  : الطبعة الخ لسة ل

لب   التأ يل فح لع رح التنزيل )دفسبر الخ زن(ل  االء الاري   باح دا  لي ار دا  تداراربي الباارا   الراببر د لخا زنل  اط .65

 م 1979-ه1399ل الف رل دبر عل لبن ن
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البب   فح  بوم ال ت  ل أدو حفص   ر د   بح اد     ل الرلرقح الينببحل دا: الربخ    ل أح ر  بر ال وااو   الرابخ .66

 م 1998-رـ  1419 بح لي ر لعوضل  اط ال تب العب بةل دبر عل لبن نل  : اب لبل 

 ع(-ص  طل دبر عل  : اب لبل ) لس ن العر ل لي ر د  ل رم د  لنظوط ابفريقح ال صر ل  اط .67

لمبة البيوث اسساللبةل ص  ط     طم سة ت اط  البيوث العب بة  اسفت ءل ابل راة الع لاة لببعاة كبا ط العب ا ءل الريا ضل .68

 ه1421هل ليرم صفر 1420   اليمة –(    القعر  59العر  )

مار ل دصارط  ا  لنظ اة ال اؤد ر االسااللح دمار ل دياث: لمبة لم ع الفقه اسساللح التا دع ل نظ اة ال اؤد ر االسااللح د.69

 الت خي  ال س   فح لبزان الفقه اسساللحل  .  بح أح ر الس لوس.

ال يرط الوابز فح دفسبر ال ت   العزيزل أدو لي ر  بر اليق د  غ لب د   طبة ابررلسحل داا:  بار الساالم  بار الرا فح .70

 م1993رـ ـ 1413 لبل لي رل  اط ال تب العب بةل لبن نل  : اب

 م2000ال ي ي  ال يب  اب ظيل أدو اليس   بح د  تس   بل د  سبره ال رسحل دا:  بر الي بر رنرا  ل  اط ال تب العب بةل دبر عل .71

 – 1415دبار عل  بعاة اريار ل  –لخت ط الصي حل لي ر د  أدح د ر د   بر الق  ط الراز ل دا: لي و  خ  رل ل تبة لبنا ن ر وار ن .72

 م1995

ال خصصل أدو اليس   بح دا  تسا   بل النياو  البااو  ابررلساح ال عار ف دا د  سابرهل داا: خببال تداراريل  اط تحبا ء .73

 م1996-رـ1417التراث العردحل دبر عل  : اب لبل 

ر الراع طل  اط النفا مس ـ لراطك التنزيل  حقا مق التأ يالل أداو البركا ع  بار هللا دا  أح ار دا  لي او  النسافحل داا: الرابخ: لار ان لي ا.74

 م2005دبر ع 

 م1998ال زرر فح  بوم الباة  أروا ب ل االل الري   بر الرح   د  أدح د ر السبو حل  اط ال تب العب بةل دبر عل  : اب لبل .75

  (-ع( ) -ال صب ح ال نبر فح غريب الررح ال ببرل أدو العب س أح ر د  لي ر د   بح الفبولح ثي الي و ل ) .76

لعا لي التنزيالل أداو لي ار اليساب  دا  لساعو  البااو ل داا: لي ار  بار هللا الن ارل  ث ا ن ا عاة  ا بريةل سابب  ن لساابي .77

 م1997اليرشل  اط  ببة لبنرر  التوزيعل  : الرادعةل

ا سل داا: لي ار  باح الصا دورحل ا لعاة أم ال.78 قارىل ل اة لع رح القرآن ال رييل ادو اعفر اح ر د  لي ر د  تس   بل النَّيَّ

 ه1409ال رلةل  : اب لبل 

 ع(- ( ) -ال عمي الوسب ل تدراربي لصطفبل أح ر الزي عل ح لر  بر الق  طل لي ر النم ط دا: لم ع الباة العردبةل  اط الر و ل ) .79

دبار عل  لعمي لاة الفقب ءل أ.   لي ار ط اس قبعاه ااحل  . ح لار صا    قنبباحل  اط النفا مس لبطب  اة  النرار  التوزياعل.80

 م 1988- ر 1408لبن نل  : الث ربةل 

 م1979لعمي لق يبس الباةل أدو اليسب  أح ر د  ف طس د  زكري ل دا:  بر السالم لي ر ر ط نل  اط الف رل  : .81

ّى .82 زِّ   (-ع( ) -) ال ار  فح دردبب ال عر ل أدو الفتا ر صر د   بر السبر أدب ال   طم اد   ببل درر ن الري  الخواطزلح الُ َطّرِّ

لف دبا الاببل فخر الري  لي ر د    ر د  اليسب  الراز  الر فعح ال عر ف د لفخر الراز  أدو  بر هللا فخر الري ل  اط .83

 م 2000-رـ 1421ال تب العب بة دبر عل  : اب لبل 

 فةل لبن ن.ال فر اع فح غريب القرانل أدو الق سي اليسب  د  لي رل دا: لي ر سبر كبالرحل  اط ال عر.84

 م.2004-ه1425لقرلة اد  خبر نل  بر الرح   د  خبر نل دا:  . ح لر اح ر الط ررل  اط الفمر لبتراثل الق رر ل  : اب لبل .85

 م2001لوسو ة ابحم ط ال ري ةل  بر الي بي الوامبحل  اط أس لة لبنرر  التوزيعل ابط نل    نل  : اب لبل .86

 م1999-ه1319ةل لؤسسة أ   ل ال وسو ة لبنرر  التوزيعل الري ضل  : الث ربة ال وسو ة العردبة الع ل ب.87

 ه1427ال وسو ة الفقببة ال ويتبةل ص  ط   :  زاط  اب ق ف  الرعون اسساللبةل ال ويتل  : الث ربةل .88

  (-ع( ) - رخب الذخ مر فح أحوال المواررل لي ر د  تدراربي د  س  ر االرص ط ل ال عر ف د د  ابكف رح).89

دن سب اآلي ع  السوطل درر ن الري  أدح اليس  تدراربي د    ر البق  حل دا:  بر الرزا  غ لاب ال بار ل  فحرظي الرطط .90

 م 1995-رـ 1415 اط ال تب العب بةل دبر عل 

 ع(-الن ت  العبونل أدو اليس   بح د  لي ر د  حببب ال   ط  ل  اط ال تب العب بةل دبر عل لبن ن ) .91

النب ية فح غرياب الياريث  ابثارل أداو الساع  اع ال با طك دا  لي ار المازط ل داا:  ا رر أح ار الازا ىل لي او  لي ار .92

 م1979-رـ 1399الطن ححل ال  تبة العب بةل دبر عل 
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ي، د/ بالل الهمدانيفلعيل السإسما /د                                             عند تعارض الضروريات اتفقه الموازن

Tel: 00967-774845682 
Email: Slfe605@gmail.com

Tel: 00967-777638246 

Email: belal322@gmail.com 

إننا نعيش في  صريك رتيكي  ييت عارضاا بياي ليصا عاوريااا دعاووابين  لد ليصا عااي،  دعاايكع   لد 
اا دعايينو   لييصا عاوييكد ناي نو ييدا  دتيين رييا ي عااييكنال ااواافرييل صاييس عاوييكد ناي عا ويي  دهيي ا عايين و

دعااقل دعااكض دعاوا   دهذه عاوكد ناي تن تراا ض باصث ال ي يريي  عاولايأ لي يي ت  لديا راديا  يك  
دعحيين   ففيييص اررييكل عاولاييأ  لاييا لي عارضفيياايص عاريي  راونييا لدييا عااييا ة اي يي  صاييس   رييل دعحيين   ييا 

 صنن تاا بدا.  عألهويل  دهنا ت ت  لهويل فقت عاووعزناي  اركتصب عاوكد ناي
إي عاباييث ياايييااو  وبيييوة تكتصيييب فقيييت عاووعزنييياي  صنييين تايييا ض عاويييكد ناي فييي  إ يييا  ز نييي  لد 
لييان   فييند ه روييا اييك  عاوراييالداي إاييس عاواالويياي  دعاوييكدة إاييس عألمييو    ياييااو فقييت عاووعزنيياي فيي

رانبدا عاريبيق   ا ركشًنع بوقت عاوقامن.
كعتييب فيي  عارض وصيين دصن ييتت فييلي  كتبييل عايينو  اي يي  روكتبييل دعاوييكد ناي إلع تل ايي  درييني صاييس  

اا تبييا تايكنف عاينو  ااقريل دع تي،ل في  عاناا. لال تكى لي عافوك  بيا اانض   دلي عاواافريل صايس عاين و
عاجدييا   دحويين عايينو  لهيي   ييا حويين عااقييل  لال تييكى لي عا وييك ابييا  اوييا لوييكه صاييس شييك دا لد عبيييك 

له   ا حوين عاويا   لال تيكى لي إتي،ل  يا  عااصيك ريا كت إلع رياي ع ن ياي يقي   إاصدا  دلي حون عانو 
 نو ت  ا عاد،ك.

ييرف  إاصدييا فيي  عاووابييال لييصا عاوييكد ناي  دتيين تومييانا إاييس لرييك  جووصييل  ييا عاوييوعب  عاريي  ياام
انو  عاوراا بل  فاون عاناا هو لباس حون عانو   دهلذع بقيل عاوكد ناي  دهذع ال يون   ا تقني  ع

 دعاوا  دعااكض صاس عاناا ف  حاالي  اصنل  دهلذع بقيل عاوكد ناي  يوا لصندا.

الموازنات، التَّعارض، الضروريات. الكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT  

We live in an era in which conflicts abounded between interests and harms, lawful 

and forbidden, or between the necessities themselves. Islamic law (Sharee`ah) came to 

preserve the five essentials: religion, life, mind, honor, and money. These necessities may 

conflict so that the legally competent cannot bring them all at once; so, how can the legally 

competent act with these conflicts in such situation? Indeed, the duties assigned to us by the 

lawgiver are not of the same degree of importance. Thus, the importance of jurisprudence 

(Fiqh) of balance is to arrange the necessities when they conflict. 

This research deals with the arrangement of jurisprudence of balance when 

necessities conflict in a time or spatial framework. Its role is to return similarities to the 

rulings, and branches to the origins. Thus, jurisprudence of balance deals with the applied 

aspect of these necessities guided by the jurisprudence of purposes. 

The necessities, if contemplated, are found in levels of affirmation and lack thereof; 

e.g.: level of the soul is not the same as the level of the religion. Do not you see that 

disbelief is permissible for kill, maintaining religion permits exposing the soul to death and 

harm in jihad, and keeping oneself is more important than keeping the mind or money? Do 

not you see that wine (khamr) is permissible for those who are forced to drink or forced 

into it, destroying the money of others is permissible if a person protects himself from 

destruction? 

We have come to a set of rules that could be consulted in the comparison between 

conflicting necessities, as keeping religion is the basis for preserving the soul; and thus the 

rest of the necessities. On the other hand, this does not prevent the place the soul, money 

and honor in advance to religion in certain cases; and so on the rest of the necessities 

between them. 

Keywords: Balance; Conflict; Necessities. 
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إي عااون هلل  ن راصنت دن راوكه  دناول باهلل  ا شكد  لنو نا  د يا بيصتاي لصواانيا   يا ادينه   
ع ف،  ول ات  د يا يويال في، هيا ، ايت  دلشيدن لي ال إايت إال   دحينه ال شيكنا ايت  دلشيدن لي  اوينً 

ٱ ٻ ٻ ژ  [102:عمررن   ]آل ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ  تصبيينه د بييوا

 ژپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٻ ٻ پ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  *ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ .[1:] لنسررررررررر  

(1)ژۆ ۈ ۈ ٴۇ
 .[71 -70 :] ألحز ب 

 وام عاوااو  ف   جا  عاوكدة  لي عألصوا  تروادي ف   اتبل  ابديا  يا رديل عاايكة توادتًيا ا ل ا بان
وكض  د ندا عاو  و  بت صاس ردل عانضنب  د ندا  ا هو فكض صايس لصًنا  فوندا عاو  و  بت صاس ردل عا

عااصا  د ندا  ا هو فكض صاس عافوايل  فللع راي هذع عارضوادي حامل ف   جا  عاوكدة فويا بياب لدايس 
لي يلوي حامً، ف  عاوقامن  فوقت عاووعزناي صنن تاا ض عاويكد ناي عايذ، نايا برين ه يقروي  لي 

اا  ييا عاويكد ناي ياقيين  صاييس  ييا اراايد بيياانضو   د ييا ارااييد نقين و  عألدرييب صاييس ع اوعرييب فويا ارااييد باايين و
بيياانو  ياقيينض  صاييس مصكهييا  ييا عاوييكد ناي دهلييذع  دهييذع عاباييث يااييااو تويييًل  دوييًل فيي  عاووعزنيياي لييصا 
 عاوكد ناي صنن تاا بدا  د رس يجب تقني  باودا صايس بايف  دلاديا اايلوك  د يا هيو بياب  عارضقيني 

 د ا هو باب  عارض وصك. 
د ااييو  صنيين لهييل عالرردييا  لي عاوييوعب  ال منييس صندييا صنيين تاييا ض عاورييااا   يقيين وي عاقيايي  
صاييس عارنيي   دعافايي  صاييس عاجك يي   دعااقيقيي  صاييس عاييوهو   فاار وصيين صاييس عاوييوعب  هييو دزي ااورييااا 

 بوصكعي عااكة د عيا ه.
رعيين  إاييس عاارييك دناايينف فقييت عاووعزنيياي  ييا عاتوعليي  عاوادوييل  فيي  تنكنييل عألحلييا   دهيي  لعي مييال  اوم

اي  د ناهو تارون تقني  عأله  صاس عاودي    دحع عانبو، دصرك عا اأ  دصركنا ف  لشن و عااارل إاس ع مكا
 دتكريا عألماا صاس عارااا  د    عألف ن صاس عاوابن.

يي ف دعتيي  عانيياس فيي  رييل -1 ز يياي د ليياي  دعاورييااا عااييك يل عاريي  رييا ي  إي  وبييوة فقييت عاووعزنيياي يعوع
عااكنال باوردا  اي   صاس   رل دعحن  ف  لهوصرديا  دلداونرديا  د ايب عاايا ة اديا  ليل هي  صايس 

  كعتب  ران   د روابال.

إلع ريياي فقييت عاووعزنيياي  دًوييا فيي  تكتصييب  كعتييب عألصوييا  ررقييني  عاوييكض صاييس عانوييل  ففيييص لركتصييب  -2
ك يضل  لاي  عااناث صندا  ا باب لداس.عاوكد ناي ده   ا عاو  قامن عااض

                                                           
 (. 7/531الملقن ) البن المنير (، وهو حديث صحيح. ينظر: البدر1892برقم: ) ماجه أخرجه ابن (1)
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ا   ا عااكنال عارواتدا ااوكد ناي عا و  ف  روي  لحلا دا  لل إي عاايكنال تيند  حواديا بياااون  -3 صا
يانل  د اصل هذع عارضرب  عالبرقكع  انروص عافراب دعا نل. دعار و

يييييكد نل لميييييل ااااريضيييييل دعارا يييييصنيل  د ييييياور،  عا -4 ويييييكد نل ت ريييييل عاوريييييااا عااارييييييل عاوقامييييين عاوض
 دعارا صنيل  ففاي عااناث صا عاوكد ناي  ا تقني  عأله  صاس عاود .

تااد عاووبوة باا   قامن عااكنال )عاوكد ناي عا و (  ده   ا له  للوعب لمو  عاوقت. -1
ال  د اٍث   رقٍل  فرفاونا صن -2 دا بوا ت وا بت ميوااي عابايث  ي  ا  نجن  ا تفاض  صندا برو    اورض

لرك عاووعب  افل بكد ،  ندا صاس حن . 
تاقن  عان و عبل  ؤنل لموايل ف  تويل  دول  دال بيوا    درو  عا ال ف  فقت عاووعزنياي صنين تايا ض -3

عاوكد ناي. 

لياي عاوقرو  بوقت عاووعزناي صنن تاا ض عاوكد ناي. -1
اي صنن تاا ض عاوكد ناي ف  دت  دعحن.إظدا  لهويل فقت عاووعزن -2
إلكعز روال  ا عاووعب  ف  تقني  باف عاوكد ناي صاس باودا عاباف. -3
تقني  صن   ا عارو   عاريبيقيل صنن تاا ض عاوكد ناي عا و ت ايلوي لتوى ااود .  -4

 ندو عاباث اروتل ف  رونت  ندًجا عبرقكع ًيا دمفًيا تااصاًيا. 

تونا بجو  شراي هذع عاووبوة  ا  رانت. -1
تونا باكد عآلياي عاقكآنيل عافكنول دعب  عا و   ف  ماب عاباث. -2
تونييييا باييييكد عألحا اييييث عانبونييييل عااييييكنول  لييييذرك عاوكريييي  د تيييي  عااييييناث دعااليييي  صايييييت  فييييلي ريييياي فيييي   -3

عاراياصا عوروصنا لذرك عاوكر  د ت  عااناثت حرس ال تيو  عااوعش .
اشيل تونا لذرك عاوكر  دعاولاأ دعاوجان د ت  عاروال  دراانا بياتل عافرياب في  آويك عابايث ف  عاا -4

 ف  عاورا   دعاوكعر ت حرس ال تيو  عااوعش   دنرار  عاقا ئ. 

اقن را ي هذه عان عبل ارجصب صا  جووصل  ا عألبتال  نداا 
 ا عاوقرو  بوقت عاووعزناي  -1
تبل دعحن   لد ه   روادتل هل عاوكد ناي صاس    -2
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 هل يولا لي تراا ض عاوكد ناي  -3

 هل  عص  عااكنال تاا ض عاوكد ناي  -4

  ا ه  بوعب  فقت عاووعزناي صنن تاا ض عاوكد ناي  -5

 ارفوي عاباث  ا  قن ل دث،ثل  باحث دواتول.

  واهي  د رياااي عان و عبل.-عاوباث عألد 

  يوا ارااد بوكد ت  عاناا دعانو .فقت عاووعزناي -عاوباث عاتان 

اا.-عاوياب عألد   فقت عاووعزناي  يوا ارااد باان و

 فقت عاووعزناي  يوا ارااد باانو .-عاوياب عاتان 

 فقت عاووعزناي  يوا ارااد لبقيل عاوكد ناي.-عاوباث عاتااث

 فقت عاووعزناي  يوا ارااد باااقل.-عاوياب عألد 

 ي  يوا ارااد باااكض.فقت عاووعزنا-عاوياب عاتان 

 فقت عاووعزناي  يوا ارااد بااوا .-عاوياب عاتااث

 عا اتولا دتارو، صاس له  عانرا و دعارضومياي.

 عاورا   دعاوكعر .

 كرًبيييا  لوميييوتزنييياي  دبيييصر  تاكنويييت إي فقيييت عاووعزنييياي  كريييب إبييياف   يييا راوريييصاا عاوقيييت دعاووع
 اصاس عاناو عآلت اقًبا   وموتد 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ) ابوانيسا عاودي   د نيت توايت تايااس عاوقيت  وول  ا فعقايت  د   لفقه لغة:

(چ
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ) عاوقيييت بوانيييسا عاااييي   د نيييت توايييت تايييااساد   [91هيييو ا] 

اا ا ييييا تت  دشيييكفت  دعاوقيييتا  [122عارو ييلا] (ېئ  اييي  عايين و عاوينييل  يقيييا  فقديي  ل،ا فينييي   دمايييب صاييس صو
 .(1)دفوات صاس با ك لنوعة عااا 
 .(2)عارورصايل ا ل اردا  لاألحلا  عااك يل عااوايل عاولر بب عااا  تعنيف  لفقه  صطالًح :

                                                           

 (.6/2243) وا عل اا عاراا  ركا ان( 1)
 (.168اص)ااجكران   (  عاراكنواي 1/28لداج ف  شك  عاونداج  اا بل  )ع ( 2)
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. دت ت  عاووعزنل (1)تاتهو  اكفل تن  عاا    دهو ليًواا ثقل ش   با     تعنيف  لمو زنة لغة:
. دعايذ، يرديك  يا وي،  عاراكنيص عااايو،ا لي عاولايأ (2)بوانسا عاواا ال  دعاوقالال  دعاوايالع  دعارضقيناك

 يلوي  رك ً ع لصا ل و  صن    ي اصنه هذع عاوقت صاس ح ا عالوريا .
عحوييل ارقييني  لد "عاووابييال لييصا عاورييااا دعاووابيين عاوراا بييل دعاورك  تعنيررف  لمو زنررة  صررطالًح :
 .  (3)ت وصك عألداس باارضقن  لد عارض وصك"

عاااي  باألحليا  عاايك يل عاري  تايوزي بيت عاوريااا دعاووابين  :ِبَأنَّه   يعنف فقه  لمو زن ت بوصفه لقًب 
 (4)عاوركعحول  تقنيًوا ااكعرا  ندا  راًبا لد   ً ع. لدعاوراا بل 

  ل،ا تالارت بت  دف،ي ياا بين   يقا ا صا ب  عاا   بااا    عاوقالال تعنيف  لتَّع رض لغة:
 .(5)ل،ا ابا نن 

"تقالل عااجرصا عاور ادنرصا صاس درت اورب رل دعحن  ندوا بن  ا  تعنيف  لتَّع رض  صطالًح :
 .(6)ت عألوكى"توري

ررنتري ت لغررة: ل،ا عالارجييا  إاييس عاايي       وك هييا بييكد ،  دهيي  بوانييس عالبيييكع  تعنيررف  لرَّ
 .(7)اوكد    ا نك  بااابن  وا ال لن  ا دتوصتدع

ررنتري ت  صررطالًح :  اا ال ليين  ندييا فيي  صيييا   رييا صكضفدييا عااييا ب  بقواييتا "هيي  عاريي تعنيررف  لرَّ
باصث إلع فقني ا  تجك  رااا عاننيا صاس عبرقا ل  ليل صايس ف يا  دتديا ج دفيوي حييا    عاناا دعاننيا 

 (8) "عي   دعاكروة باا  كعي عاوبصادف  عألوكى فوي عانجا  دعانض 

                                                           
 (.1/724 وك عي لاواظ عاقكآي  ااكعمب عألمودان  ) (1)
 (.13/446ا اي عااكب ) (2)
 (.49ت مصل فقت عاووعزناي  اابن   عافواا )صا (3)
 .(28صا ) لموايل  قامنيل  صا ل عااجك، فقت عاووعزناي ف  عااكنال ع ب، يل دتيبيقاتدا عاواامك    عبل  (4)
 .(167 /7ا اي عااكب ) (5)
 (.2/12) لمو  عا كو   (6)
 .(360 /2) كعاوربا  عاونص (7)
 (.2/18عاووعفقاي  اااا ب  ) (8)
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هي  عاري  تفيوي عأل يلا بوجووصديا دآحا هيا في  بيكد   إايس تاريصادا  دصكفدا علا صاشو  بقوايتا "
 .(1) ."را ا باور،ادا  باصث إلع عن ك   تلد  حاال عأل ل إاس ف ا  دت،شٍ عانض باصث ال ي رقي  

فنجن لي عااا ب  ف  تاكنوت يوتل  نردس عارضاكنواي عاقنيول  عار  تكرك صاس عاوك  دتر ذه  عياً ع  
اديا عاوويل ف  تانانها ااورااا د كعتبدا  لصنوا عليا صاشيو  يوتيل  برينل عارضاكنوياي عااناتيل  عاري  رياي 

فيي  راادييا لوتييك عارواتًييا إاييس رانييب عأل ييل دعاجواصييل  فيي  تانايينها ددمييودا ااورييااا بو راييأ  كعتبدييا 
 .(2)دل تاردا

ييكد ناي عاريي  ال ليين  ييا تارييصادا دال ت ييرقي   ييكد ناي فوييا هيي  عاوض فييللع ريياي هييذع هييو تاكنييص عاوض
اا دعاننيا إالض لدا    حيا  عان و
يييييا ب ا " يييييعتوقييييي  عأليقيييييو  عااض كنال دبيييييا  ااواافريييييل صايييييس  يييييل ليييييل بيييييا ك عاوايييييل صايييييس لي عااض

يي  ييل دعاوييا  دعااقييل  دصاودييا صنيين عأل ييل رااوييكد ،  دايي  و  دعانض اا دعايينض كد ناي عا ويي  دهيي ا عايين و عاوض
 .(3) "دعحنٍ  اتب  انا لاا لناصل  اصا  لل صاو   ،  ردا اااكنال بوجووة ل ال ال تنارك ف  بابٍ 

عارضريا   ليصا حلويصا شيكصصصا في  عاوعتي  عااواي   صايس نايٍو ياجيك  تري ت:تنعني بتع رض  لررن 
 .(4) ات عاولاأ صا عاجو  لصندوا   يويك إاس عوريا  لحنهوا  دإصيا ت عألداونل عارنوصذيل

 ة عاوقتا  ندااع ب نوعة لوكى  ا لنو  ووعزناي تب  فقت عاع
 

عألداونياي روي  لدايس لمياتا لد   ل، علرينع  عأل يك  دتي ت  باين   اياي  :(5)تعنيف  ألتلوي ت لغة
. د نداا لتكب رقو  [٦٨آ  صوكعيا ]  چۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ېچ  نداا لحدف دلرن   رقوات تاااس

 . (6)«لااقوع عاوكع ف ب هادا  فوا بق  فألداس  رل لرك»ا عانب 
ه  عألصوا  عااك يل عار  ادا حد عارضقني  صاس مصكها صنين عال رتيا   ًح :تعنيف  ألتلوي ت  صطال

 .(7)لد صنن ع نجاز  لد عألببقياي عااك يل عاوكع  إنجازها

                                                           
 (.3/232 قامن عااكنال ع ب، يل  اللا صاشو  ) (1)
 (.3/516) ي  د جو  عاوقت ع ب،   عاندا   اولب ل زعان لا باياي آ  نديا ااول زعان ااقوعصن عاوقديل (2)
 (.1/31عاووعفقاي  اااا ب  ) (3)
 (.197 .  اون عاورصا  )صا   عبل ف  عاووعب  انركا فقت عألداوناي (4)
 .(673 /2) عاونصك  ااوصو     عاوربا (323 /15) عااال  األزهك،  انركا تدذاب (5)
 (.1615  ا  ف  مايات لكت ا )(  د 6737لوكرت عاب ا ، ف  مايات  لكت ا ) (6)
 .(15صا )  واون عاورصاافقت عألداوناي   عبل ف  عاووعب    (7)
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إي  كحاييل عاووعزنييل لبييبد  ييا  كحاييل عألداونييلت ألننييا نييوعزي لييصا شييصتصا لد   لعالقررة بررلف  لفق ررلف:
دا ث  ناي  عألداونل ااكعرا  ندا  داللن  ا ع شا   إايس حلوصا بان عاكروة إاس  قامن عااكنال دلداونات

 .(1)لي عألداونل تن ترنعول ف  عاووعزنل دلي عاووعزنل تن ترنعول ف  عألداونل
 

ييقول  دنييكد  عاايي   صاييس عاايي    د نييت  لو قررل لغررة ا  ييا عاواييل دتيي   يقيي   دتوًصييا  لمييات فيي  عا ف
 .(2)دتاققت ف  حاال  ا عبراول  جاًزع ف  ثبوي عااض  

 .    (3)هو عاود  عااوصد اوا تند  صايت حيا  عاناس د ا ياركبدا د ا اورددا  لو قل  صطالًح :
ا صنن إصوا  فقت عاووعزناي ال لن  ا  اكفل تا ل بااوعت  ز اًنيا د لاًنيا دلحيوعاًل  لعالقة بلف  لفق لف

عيض دلش اًمات  دعألشي اص ت رايأ  يا دعتي  إايس آويك  دوروًميا في   عاووعزنل ليصا عألصويا  دعألحليا  ألو
 . (4)اذاا فوقت عاووعزناي  ارون صاس   عبل عاوعت  بلل توامصات ترك ياي عألحلا  دفكدصدا

 

ي يا عاوايل تع  ل ايرقدهيو روي   قرين  : تعنيف  لمق صد لغة ااونيل رتصيك   عاوقرين ايت  ايايٍ د ت نع رع
چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چ تايييااسا توايييترويييا فييي   رقا ل عايكنيييدوريييت دعبيييعالصرويييا  دعارض   نديياا

 (5). [١٩اقوايا ] چجت يب ىبچ اروا ف  تو   وكن  وب  دصن  ع فكعل دعارض عارض د   [٩عانالا]

ا ه  عاوايان  دعاالي  دناوهيا عاري   عصاهيا عاايا ة في  عارايكن  صووً ي" تعنيف  لمق صد  صطالًح :
 .(6)دوروًما  ا لرل تاقصد  رااا عاعبا 

فد  صا  عاوقامن دعبرياابت يااصا صاس عوريا  عألبن  دعألنو  ف   وع   عان وكعة  د وعب  ع شيلا   
د ييوع ا عااوييوض  دعالويير،ل لييصا عانيياس  فر  ييل لهويييل عاروعزنيياي دعانرييك إاييس عاوقريين عااييا  فيي  صيين  

    اقين رياي عانبي (7)لي  اويًنع يقريل لمياابت( ا )ال اراين  عانياسترل صبن  لا لل  ف  تيو  عانبي 
داييذع ايي  يقييل هنييا روييا تييا  فيي  شيي ي  تل ييا  ويييا  ترييل لشيي اص  اييكدفصا  ثبيي  نويياتد   دعبييراقوع عاقرييل

                                                           

 (.33فقت عألداوناي ف  ظ،   قامن عااكنال ع ب، يل  اابن عا ،  عافك وا  )صا  (1)
 .(22/351ركا تاج عااكدس )ان( 2)
 . (44اص)( فقت عاوعت  لمو  دبوعب   ألحون لوصو  3)
 .(35صا )،  عافك وا  عا ض  ف  ظ،   قامن عااكنال ع ب، يل  اانررو  صبن عألداونايفقت  اانرك (4)
 .(274 /8( تدذاب عااال  اادكد، )5)
 .(37 قامن عااكنال ع ب، يل دص،تردا باأل ال عااك يل   اون لا بان لا لحون عاصو  . )صا (6)
   حناث ح ا مايا. ( دتا ا3315لوكرت عارك ذ، ف  بننت لكت ا ) (7)
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دإنوييا عصرييذ  بوييا اركتييب صاييس عاواييل  ييا عاوقااييل  (1)ا )فلنييت شييدن ليينً ع دعاانابيييل(حا ييب لييا لليي  لاراييل
فوقت عاووعزناي  بن  صاس عااا  س روعز عاوال  ا حصث عألمل  عاوا   عار  يراب حرا ها  فن  صا

بااوقامن دفقددا  ر  ارومل إاس لحلا   قركنل بوقامن عااا ة   يقن   ا حقضت عارضقيني   دنيلوك  يا حقيت 
 .(2)فايص  حرس ناول صاس تاقيقتكة  ا عارض ن ك  قرو  عااض نا  ا عاوقت ف   اا   لي م وا حا عار وصك  ف

 

تبيل  دعاقيين   دعاولانيل  دعألهويييل  دهييذع  عاوريااا عاوييكد نل اي ي  صاييس   ريٍل دعحيينٍ   يا حصييث عاكف
ل  قرين آويك  ااييت حوين عاينو  إل ياريك وحوي لرقيني  حوين عايناا صايس ري تل ك يقك ه رودو  عألمواصصا

اا  فاانو   فاااقل  فاااكض  فااوا  . دبي ت  ف  ثنايا عاباث مو  ترقن  فصدا (3)دنجااوي تكتصبداا عان و
بييكد ناي دتريي وك لوييكى صاييس مصييك عاركتصييب عا ييالد صنيين رودييو  عألمييواصصا  دلاييا فيي  حييا  تاييا ض 

 عاوكد ناي  يوا لصندا.

يف في  للغة:    . (4)هو رن   ا عالنقيا  دعاذ  دعا ووة دعاياصلتعنيف  لدِ 

يف في  الصطالح: دب  إاد  انصو لمااب عااقو  إايس تبيو  " ابو عنضتا صكضفت عاجكران   تعنيف  لدِ 

ا. دعااكنال  ا "(5)  ا هو صنن  بو    صمثا إونضدع اا هو  ا  حع نا يب إايس تاياة ت وسا  اًنا رذاا  فاان و
بع إاس عاكبو     دعاوذهب  ا نا ب إاس عاوجردن.    تاااس  دعاوال  ا نا و

يف في هذ   لبحث على تجه  لخصوص:  يا شيكصت   اعبيا ه  يا لحليا  بيوع   يا هو  ت لمن د ب لدِ 
 .(6)اررل  ندا باااقصن  لد عألو،ق  لد عألحلا  عااوايل

                                                           
 .(2195 /162) حأخرجه مسلم في الصحي (1)

(  فقيت 32(  فقت عاوعت  دلثكه ف  عالرردا   اواهك حريو  )صا35انركا فقت عألداوناي  اابن عا ،  عافك وا  )صا (2)
 (.36-35عألداوناي  ااقكباد، )صا

 (.259اكنا   اون لحوصنعي )صا انركا  قامن عااكنال ع ب، يل   عبل لموايل دتيبيقاي فقديل  (3)
 .(319 /2) اللا فا س عااال   قااي  (4)
 (.344عاراكنواي ااجكران  )صا (5)
 .(94 /2) عاوقديل  اواوو  صبن عاكحوا صبن عاونا  دعألاواظ عاورياااي  اج  (6)
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يف: يكد نل عاري  ال لينض  نديا في  صييا   ريااا   لحف ظ على  لدِ  هو عاوقرين عألد   يا عاوقامين عاوض
اا  ينل فيلي حوين عاين و يا  في  عا ف كد ناي رويا ت ميا  في  عافرياب تورض اا دعاننيا. يقو  عااا ب ا "عاوض عان و

عافرييياب د يانديييا فييي  عا ييينل   حامييياتا فييي  ث،ثيييل  اييياٍيا دهييي  ع بييي،  دع يوييياي دع ح يييايت ف ميييادا فييي 
ايييت ث،ثيييل لشييييا ا دهييي  عاييينصا  إاييييت بااركمصيييب دعاركهصيييب  درديييا   يييا صانييين لد  ع  إف يييا ه  دت،فييي   د لو و

بااللرنعة  يت بوا ال اكر  إاس لمل ف  عااكة  دإيجاب ترل  تدعاكنا    ي .(1)عانقراي عايا ئ ف  لمات"
   دإتا ل عااند .عاوكتن دعاواا ب
ياا بويا اكنين في  عاتض ااكنال حوين عاين و لل لوني ع كد    فويكد   ع يوياي بياي صاييت  يا  لوي،ي عاوض

  عاري،  شيكة اديا  يا     دبيكد دعبيراوا ٍ  دتاوصينٍ  دتداصيلٍ  وك رر يبياٍ ا بلتيك  عايذ و شكة ادا  ا اكننها تتبصرً 
اا هييو حويين ايين و دال ي وييس لي حويين ع  لويي،ي حوردييا شيياصك  عأللعي  ظدا هييا  دميي،  عاجواصييل  دهلييذع.

 .(2)ببب عااك  ف  عاننيا  دعاو،  ف  عآلوك 
يكد ناي د نديا  اا دروً ع دصنً ا  ندا  ا انن ج تا  لميل عاوض إي عايكق عار  لدا ياافن صاس عان و
  ا انن ج تا  لمل عااارياي  د ندا  ا انن ج تا  لمل عارا صناي دإايا باًوا  ا تاا عايكقا 

اا باصيث إلع  ت أصل  لرنتري تف لطُّنق  لتي تندرج تح إلع ران  ترااد باااواظ صايس لميل عاين و
صو  إايس    دعاالي  بويا لنيك     دع رتيا   اا ا،وير،  دعاينقم  ندياا دريوب عاينض فات  تاكض لعي عان و

اا. كة  دتاكن  عال تنع  صا عان و  لحلا  عااض
عارضي ييصك د فيي  عاواييقضل روييا فيي   إلع رانيي  توييو  رانييب تمن رر  مرر  ينرردرج تحررت أصررل  لح ج رر ت 

وك دعاوكض.  عاكفوم عااك يل عاو راول  رااو ا صاس عا وصا دعاجبصك   دع فيا  ف    واي باذ  عا ض
  راورييا  لح يا عألبيااصب دلرواديا في  عاينصو  إايس    تمن   م  يندرج تحت أصرل  لتحسرلن  ت

  دعورييييا  ع  يييا  دعاويييللي  يييا لميييااب عألميييوعي دررجوصيييل صويييا   عاو يييارن دعااناييييل بوكعفقديييا عااا يييل
 .(3)عاا نل  دت ونل عاروول صنن ل ع  عاراوعي

يف على  لنفس: يكد ناي لصرودويا بيكً ع   مف صور تقديم  لدِ  فااااويا  يققين وي صنين تايا ض عاوض
يكة عاقورياص  دتريا  فللع ت اا دادذع شا اا صاس  قرن حون عانضو   تان و   قرن عان و اا ض  قرن حون عان و

                                                           

 (.347 /4) عاووعفقاي  اااا ب  (1)
 .(332ا ص) عاوقت  ااجني  لمو  صا  تي صك (2)
 (.3/618اول زعان ااقوعصن عاوقديل دعألموايل ) ا (3)
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ييا ل" عيض   داييو ل ضى لاييا إاييس إتيي،ل عايينو ت (1)عابااييا   دتيضيياة عايفييكق  د فيي  عارض قيين  صاييس  ألو اا  ا حييد عايين و
عيض حييد حويين عايينو ت  اا ال تقاد دييا عاووييك  فيي دعألو ييكة رييذاا  ت  إزهيياق عأل دع  ريياال حويين عايين و دادييذع شا

كة ترا  عاواكرصا في  عاايدك  .(2)"  عافوا  إلع تركبوع لن ا  دمبياي  لد ب بكى عاو اوصا م  ع " درذاا شا
عيض عااييكع ت  يين صييا بييبصل   دإوييكعج عاو يياوصا  ألو تجاهييل ترييااد  اييت  وييا   ندييا تولييصا عافوييك بيياهلل دعارض

ااييكع   دتاييا ليي، شييا  وييا   صريوييل إلع  ييا تو نيي  بقرييااد  فيي  عااييدك د ييناد   ييا عارضابيين فيي  عاو ييجن ع
داديييذع رييياز ااو ييياوصا تقيييني  ع تفييياب عاواريييو  عألمييياك اييينف  عا ييييك عألوبيييك  دهيييو  يييا ياايييكل  تعاايييكع 

 .(3)با تفاب لوأ عاوك نا
يف علررى  لعقررل:  اا دز عااقييلا هييو  نييال عارضفايييص  تمررف صررور تقررديم  لرردِ  دع  فويي  زدعاييت زدع  عايين و

تقييني  عاييناا صاييس عااقييل صنيين عاراييا ضا  وييو  دتيي  عاريي،  دوامييل عاريي  دتردييا  هعارضفايييص  د ييا مييو  
لثنيا  في   وصد رر،  عاواكب    دت  عان عبل ف  عاوااهن دعاوكعوك عار  ال ت وا لروصييص عاين دس 

فرريكك عاري،  في  عار،   فدل يقن  حوين عايناا صايس عااقيل ) ايب عايراا (  ل  يقين  عااقيل صايس عايناا 
اا صاس عااقل  دإي عبيك اركك عان عبل ف  هذه عاوااهن.  دتردا  ا لرل عارضاا   فنقو  لرقني  عان و

يف علرررى  لعرررنض: ايييو لويييكه شييي مق صايييس عاكنيييا لد لي ياايييدضك ليييصا عانييياس  تمرررف صرررور تقرررديم  لررردِ 
 ن عاناا صاس حون عااكض.فدنا تاا ب  بكد   حون عاناا    بكد   حون عااكض   يقن  هنا حودنووا  

يف علررى  لمرر ل:  اييو لحييال عافوييا  بااو يياوصا  دال  قاد ييل لديي ا ريياز  فيي  " تمررف صررور تقررديم  لرردِ 
عيض  تعاوا  إاصد   درذع عبرنقال عألبكى  يند  بااويا  إلع اي  يوليا باصيكه  و ين  بقيا د  في  لايناد   لصري   ألو

 .(4) ا لذ  عاوا 

اا  قن  صاس بقيل عاوكد ناي عا و   دافا اي  بل ،ق   -1 ياقن   ا راي  ياوبق حرًوا   دعإون ووعاحد عان و
 فوو ن  ه،ك عانو  تووق  و ن  إوكعج عار،  صا دتردا. 

اا إلع ران   راارت ماابل دنا اس فوعتدا  فرفوي اديا لداونيل عارض  -2 قيني  دع نجياز  صايس عاري  ال ياقن  عان و
يا اس فوعتدا  ا بقييل عاويكد ناي عا وي . ررقيني  عاربلصيك ااجوايل صايس زنيا   عأل  عايذ، ال تويوي 

 . (5)زنا تت

                                                           
 .(87ا ص) اا صو   دعانرا ك عألشباه (1)
 .(87ا ص) اا صو   دعانرا ك عألشباه (2)
 .(4ا صل  صام  هاا  لا صبن عاقا   لا  اون آ  صقن  )أل  دعاووابن عاورااا عصربا  صاس عأل ال (3)
 .(87ا ص) اا صو   دعانرا ك عألشباه (4)
 (.  117نركا  قامن عاكصايل ااقوق    ااواابب  )صاا (5)
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يف ت لنَّ ري عرف  لغلرو: -3 نع  ألمن ب لت سلن في  لردِ  عارضيناا صنين ا ارجيت إايس عارضاين  دعاواياال   لعيض لايا  ش 
إاييس عالنقييياة صييا  راباييل عارضييناا دعالنرييكعل صييا عال رتييا  ااييناا  ففانيي  بييكصاي  ييا يوويي   فعلونضييتا 

 . (1)هناك عااكع   دران  هناك عاكفوم  اصبقس عاولاأ صاس مال لنانت ف  رل عألحوع 

اا صايس بايف تاي  بياب  " -4 إلع تايا ض  و ينتاي  دصي  لصرودويا تقني  باف لحلا  عاوكدة ف  عاين و
ييي  يييا ثييي ض د   (2)"ع با تفييياب لوودويييابيييك ً  يييبا رااقييييا  فييي   قلٍ و ا فييي  تيييكك بايييف عاوعربييياي بييي  نس  اض

 اافييذب  و يين ق ر  كعصييس عاوريياال  ااابردييا صاييس عاوو يين تا . دتيين فيي  ندييا    ويياي عاريي،   دعاويييك
تك يو صاييت ريازا راافيذب ا مي،  ليصا عانياس  دصايس عاكدريل  ا راب  رياالٍ د رس تووض   لق اكض  ا 

  م،حدا.

اات  ات ت  بكد نل حون عانو  بان  راال حون عان و تان    راال حون عانو  صايس مصكهيا  دعإون ووع
عيض  ا عاوريااات  بقييل عاوريااا  وبيوصل ا ن يل هيذه عاورياال دحورديا  فايو صاين   عاينو  النقيي   ألو

 قرييو  عاييناا  قيين  صاييس مصييكه  ييا  لعيض دروييا  يين،ا "دايي  يلييا ااوييا  فا يين . يقييو  عآل  عانض ييل دزع  عااقييل
ا صايييس مصيييكه  يييا عاوقامييين  قامييين عاويييكد ناي  ففيييذاا  يييا اراايييد بيييت  يييا  قريييو  عاييينو  يليييوي  قييين ً 

 .(3)"عاوكد نل

و و، د اف  .(4)نو ت نع قع    ا لني ع ن اي فع عانض  قنع إلع فا  لعنضتا    دلاا عانض   لنفس لغة هي: عاااونصا يا ع
هييو عاييذ، بييت عاايييا    (د عاييكف ) فقييا ا (د اييكف )عد (و عايينض )دفييك ق باييف عاااوييا  لييصا   د   دعاييكف وم لييصا عايينض 

 د  ال ياقيبف إالض ه  عار  لدا عااقل. فللع نا  عانا    صعبعفع   نو ت  داي  يقيبف  دحيت. دعايكف  (و عانض )د"
 .(5)صننع عاوويو 

و  عاواريو ل  يا عاقريل دعاواوييل  يا ع زهياق  دهي  ا عانض ف  باتنا رن لدانق:  لنَّفس  صطالًح 
 اريو ل بااجكنيل دتفيوي ألهيل عافرياب  ا  دنوي ق ص اريو ل با بي،  دتفيوي ااو ياو ث،ثل لنو ا نوي ق 

                                                           

 (.3/613 ااول زعان ااقوعصن عاوقديل دعألموايل ) (1)
 .(87ا ص) اا صو   دعانرا ك عألشباه (2)
 .(276 /4) اآل ن، عألحلا  لمو  ف  ع حلا  (3)
 .(460 /5) عااال  اللا فا س  قااي  (4)
 . (374 /2لا عألنبا ، )عاناس  ال راواي  اان  ف  عاكعهك (5)
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باأل اي دتفوي اااك   عاذ، ييايب  يا عاو ياوصا   ارو لق    دنو ق دعحنٍ  عاوقيوصا    عاو اوصا ف  لانٍ 
 .(1)وو  إاس ل بد  ألمكعض  ننيلعان

ده ا إتا ل لمات باك يل عارنابيل  دحوين  :تحفظ  لنفس ح صله في ثالثة مع    تا  عااا ب ا "
  دعاوايب  تبقا ت بان وكدرت  ا عاان  إاس عاورو   ا ردل عاو ول دعاواكب  دلاا  ا ياورت  ا  عوا

 ت  ا وا رت  دروي  هذع  ذرو  لمات ف  عاقكآي د بصضا ف  عا نل.ا ياوردعاو لا  دلاا  
لرره ثالثررة أشرر   : حورييت صييا دبييات فيي  حييكع  رييااكنس  دلاييا بيي ي يلييوي صاييس عانفييا  دلاييا  تمكمِ 

عارايا  دنااد بت رل  ا هو  يا  رااقاتيتت ريااي،ق  دعا اي   دعاااياي  دمصكهيا  دحوين  يا ارايذى بيت 
ييوم لد يقرييل لد يا  لي يلييوي  وييا ال يوييك  بييت  ييا عاييذبا ا دعارييصن  ن  دإتا ييل  ييا ال تقييو  هييذه عأل ييو  إالض  و

 .(2)"راص  د كعصا  عااوع ض عا،حقل  دلشباه لاادعاقو  ل عاانض دشك يض 
يكة عأل اويل عاايكنال دتفتصيكه باارنابيل  دلباحي    دعجعايكض  تا   . صبن   عاجني ا "ااوين عاينو ا شا

دعاو ييياوا  د يييا بيييت صييييا  عااييييا   يييا عألبيييباب د دع ديييا  دحك ييي   يييا يوريييا بييياانو   دعألشيييك ل دعألاب يييل 
 چ   چچ چ ڃ چوراا   عا وو  عاقاتال  د ا لاا تايكن  تريل عاينو  باالنرايا   رويا تيا  تايااسا 

ييي   د يييا يوييياودا ررايييا   لد[29]عان يييا ا  ص  كض تيييكك  يييا يقييي  لراا ييييت لد تكريييت عأل يييكعض دعألبيييقا   رويييا شع
]عابقيك ا چ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ ا عاقاتيل  دتين تيا  تايااسا عاقراص 

يي[179 ص  لحلييا  عايينياي كض   دحك يي  عالصريينع  صاييس عااصييك فيي  نو ييت لد باييف لصوييا ت باصييك حييد  روييا شع
 اقو اي ااو ااوصا ف  لاا.و

 فايذع لدربي  تدريت  ااون هذه عاوكد    ن   ا ياو   دي تاقصد حوردا صايس لتي  و ص  تفوصً، كض دشع 
ا اارذ ة ف  حاال صن  عارواثل ليصا عاقاتيل دعاوقريو  إايس تفيك  عالصرينع  عايذ،  يا واثل ف  عاقراس   ناً عارض 

 .(3) دعانو  ببب عاندع  دعابقا  إاس لي اك    عأل ض د ا صاصدا لرل إبياات درب عاقراص.

يف:  ا اينول تاي  تاصين  "عاويكد ناي تبييا عاواريو عي"   مف صورة تقديم حفظ  لنفس على  لدَّ
ورل  دإبامل عااقول باا وك    ا ل داو د ف  عارض د ا ث ض راز  ا لرل حون عانو  لول عاوصرل صنن عاوع م

يجوز عبراوا   يا يارياج  فعلونضتا ع داو ص ض عااكع  تايًكع  باصث ال اورن  يت ح،  إالض نا  ً   …ل ى إاس ترات
لييل يقررييك صاييس تيين    إايييت  دال يقررييك صاييس عاوييكد    دال اكتقيي  إاييس عارضب يي  )عارضوبيي (  دلوييل عاويي،ل

                                                           

 .(9ا صا،  عاناا زصرك، )ع ب، يل  ا عااكنال  قامن صا  ف  تكع   (1)
 .(348-4/346) عاووعفقاي  اااا ب  (2)
 .(333-332اص) عاوقت  ااجني  لمو  صا  تي صك (3)
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يا لاويكه صايس عافويك دتابيت  اباف عاااويا  تتااد ندا  ا  .(1)عااارل لرقيني  عاينو  صايس عايناا  دلريازدع اووع
ت بوا ي ا ورت  ا عاقرل  حرس إلع زع  ع وكعه صنت لصاا  ا ف  تابت  ا لي انيد لا ان   يوتا با يواي

  .(2)ع يواي
عيض  تا ااييينو دافييييا للييييا رايييودا اايبصيييب حوًريييي بيييرك عاايييو   دعريييبق د نديييا لي  حوييين عاييينو   ييييا  ألو

د ندييا رييذاا عاريي،  ايينول فصدييا فيي  لد   عاورييااا عاوييكد نل  دبييرك عااييو    ييا عاورييااا عارا ييصنيل.
دايقيي  عاري،   يا   فصكى  رً، تن عبيج  ااقرل ظاًوا دهو يقوى صاس لي يااصك لاا فاياصيك لايادتردا 

عيض د نداا "تقني  إنقال عااكتيس عاواريو صا صايس ل ع  عارياوعي ثالي ت  .(3)ا  ي أ فوعتدا إنقيال عااكتيس  ألو
يقيييا ب إنقيييال نوييي   عاواريييو صا صنييين   لفويييل  يييا عارييي،   د اايييو  لي  يييا فاتيييت  يييا ل ع  عارييي،  ال

. دتا  عاقكعف ا "دنقنض  موي عانو  دعألصوا  دعاوناف  صاس عاعبا عي   يقن  إنقال (4)  اول  ا عاد،ك"
تدا دنروي  يا  ،عااكند دعااكند دناوها صاس عار،   إلع راي فصدا لد وا ردا  دوا  فوعي دتردا  ياوعو و

 . (5)تاصضا مونت  ا لاا"
بييياة عايينو   و يين   دبييياة عااقييل  و يين   فييللع  نفس علررى  لعقررل:تمررف صررور تقررديم حفررظ  لرر

عيض عبيييك شيي م ارنيياد  عا وييك بيي ي لوييكه صاييس لاييا لليييا اييت تنادادييات  بييك  عااقييل لهييوي  ييا بييك   ألو
ده  دتييا  عااييك لييا (6)عايينو  . دهييذع عاجييوعز ااييكب   ييلك يوييك عااقييل إلع ريياي عاديي،ك مااًبييا دعتيي  بييااولكا

عيض  ت ييل  افنييت رييا ك بييا وكعه و يين   اكض عا وييك  صبيين عا يي، ا " حويين عانوييوس دعأل ييكعل لداييس  ييا حويين  ألو
عيض  تعااقو  ف  ز ا تاصل  .(7)"فوعي عانووس دعأل كعل  ع    دزدع  عااقو  اكتو  صا تكنب بااراو دعألو

إلع  عه  صيند ريافكق عاباين  فديل يجيوز ااويكل  عاو ياول  تمف صور تقديم حفظ  لنفس على  لعنض:
ي تقرل نو دا تبل لي تراكض اا جا دعالمرراب إلع لشردك صا هيذع عاايند عبيرباحرت ااايكض  فاوين ل

عاييينو  دحوييين عاايييكض دعربييياي  افيييا إلع تاا بيييا رويييا فييي  هيييذه عاو ييي ال  يقييين  حوييين عاييينو  صايييس حوييين 
 عااكض دال يااكة عتي،ل عاينو  حواًظيا صايس عاايكض  د يا عمرريب  دلوكهي  صايس عاكنيا في، لثي  صاصديا

)إي   تجادز صا ل ر   إي   دبي  صيا ل ري  عا يي  دعان يياي  د يا  . ااناث  بو   (8)دال حنض 

                                                           
 .(84ا ص) اا صو   دعانرا ك عألشباه (1)
 (.10،  عاناا زصرك، )صاتكع   ف  صا   قامن عااكنال ع ب، يل  اا (2)
 (.107 قامن عاكصايل ااقوق    عاواابب  )صا (3)
 (.  1/63توعصن عألحلا  ف   رااا عألنا   عااك لا صبن عا ،  ) (4)
 (.204-2/203عاوكدق  ااقكعف  ) (5)
 (.220فقت عألداوناي   عبل ف  عاووعب   اواون عاورصا  )صا (6)
 (.  1/104ألنا   اااك لا صبن عا ،  )توعصن عألحلا  ف   رااا ع (7)
 (.  1/104توعصن عألحلا  ف   رااا عألنا   عااك لا صبن عا ،  ) (8)
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د ييا عارييو   ليًويياا اييو تييا  عأل بييا  ال ييكل  إي حوايي و ف يقويي  هييذع عااوييل صايييا  .(1)عبييرفكهوع صايييت"
دي  شيكص   دهيذه  وعزنيل بااووي   يال  صاصدا شكًصا باال رناة صا عااول  فاو حوا  افاني   كتفبيًل ان

 .(2)ت  فصدا تقني  حون عانو  صاس عااكض
ي تمف صور تقرديم حفرظ  لرنفس علرى  لمر ل:  "د يا   ا صايس عاينو كة ليذ  عاويا  اارينعد، حواًظيشا

عيض  ت(3)بييقي  صايييت رييك   دايي  تنييينف  صنييت إالض بل ييكها بييوندا" حويين عاييينو   قيينض ق صاييس حويين عاويييا .  ألو
عيض  تإلع عبيييك إاييس لوييل  ييا  عااصييك لواييت" الم:تيقررول  لعررز بررف ع ررد  لسرر حك ييل  ييا  عااصييك لوييأ  ييا  ألو

 .(4)"حك ل عانو   دفوعي عانو  لصر   ا إت،ل  ا  عااصك لبن 
دنقييو  شييي نا عاا، ييل  . صبيين عافييكن  زنيينعيا "دنجييوز صنيين عاوييكد   لوييذ  ييا  عااصييك لد إت،فييت لييل 

لذايت داي  يليا بااريل إايصدا دصايس عاووييك لي اينف  ثويا دلوذه تدًكع دربًكع صاس ماحبت إلع ع رني   يا 
عيض  ا لوذ  ا  ا  عااصك ب بب عاوكد  ت   .(5)عالبيكع  ال اابيل حد عااصك" ألو

عيض د ندياا إلع لحييال عافوييا  بااو يياوصا  درانيي  عانداييل ع بي، يل بييعيول ريياز  فيي  عاوييا  إاييصد ت   ألو
ييك لديي   و يي ن  تااييد ب مييل عااويياظ صاييس عايينو   دفيي  تقييني  عاوييا  فيي  تدنايينه  ااو يياوصا دإاايياق عااض

 .(6) و ن  ترصب  قرن عااواظ صاس عاوا   دحون عانو   اقن ق صاس حون عاوا 

اا ليناًل عبييكع ًنا نايوا لي يليوي صنين عاوجني -1 اا إلع درن اان و ب  يا ق يلفييت ااا يصل تقن  عانو  صاس عان 
فقيي   د ييااقكب  نييت نويي   ارك ييل فيي  ل يي  عااارييل إاييس هييذع عاوييا  فديي  بييت لداييس  دنريييو  عاوجنييب 

 .(7)اار،  لناًل صا عاا ل

عيض إلع تاييا ض  وييصدق  رااييدق بيياانو  صاييس  وبييٍ   رااييٍد لبقيييل عاوييكد ناي تايين   ييا تعااييد بيياانو ت  -2  ألو
لنقال نو  شا ف  صاس عاد،ك  دإ  عك عار،  ف  لد  دتردا عاذ، ار   دترت ال ب س  ا ت وصكه. ر

  ا عايبصب عاواااو  فدنا تاقنض ا  ااااجلا عانو  عار  توشا صاس عاد،ك  صاس ل ع  عار،  ف  لد  دتردا.

عاويك  ال اييكع  بااوييك ا فاييو بييق   افاضييأ صاييس رييكنا  فييلي عبييروك تراييت  دإي عنرقييل ترييل مصييكه  فقصييل  -3
عيض ي روكت   .(1)عاوك  ال ااكع  بااوك  ألو

                                                           
 6248  دهنعيل عاكدع ا 82دماات عألابان  ف  ع  دع ا  ( 7219(  علا حباي )2043)لوكرت علا  ارل  (1)
 (.42 دن، اييص عافبي   )صاعااك يل دريفيل عاراا ل  ادا صنن عاراا ض  اباصك  عاوقامن (2)
 (.429صا  لمو  عاوقت ف  ثو ت عاجنان  اواون روع   انيل )صا (3)
 (.  1/94توعصن عألحلا  ف   رااا عألنا   اااك لا صبن عا ،  ) (4)
 (.1/118(  دننركا لمو  عا كو   )72عاورصك ف  شك  عاقوعصن عاوقديل  ااكحصا  )صا (5)
 (.250(  دعاورصك ف  لمو  عاوقت اانررو  صبن عافكن  زننعي )صا1/87ك اا صو   )انركا عألشباه دعانرا  (6)
 .(84ا ص) اا صو   دعانرا ك عألشباه (7)
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  دباب  إباحيل لويل  تن  بن عاك دااوويكا ال ي ول  ا عاوصرل  إالض ف  قن  بقن ها ا لليا ااوكد   يا  -4
 .(2)هاا  لد تا ب اكع إي ا  ارناد  عا عً حنض عاولاأ  غلا عااكع  إلع

 

عاو يييلدايل  د يييت رييييك  ع ن ييياي دفويييل صايييس بييييا ك  اااقيييل فييي  ع بييي،  لهوييييل ربييييكى فديييو  نيييالا 
 ۅ ۅ ۋ چعاو اوتاي  دتدي  ااقيا  باا ،فل ف  عأل ض دحول عأل انل  ا صنن    تا  تاااسا 

 .[٧٢: األحززززززززز ا ]چ  ۆئ ۇئ ۇئ       وئ وئ ەئ ەئ   ائ ائ ى ى ې ې ې ې   ۉ ۉ
 .اكنااي  ا يووا ب، رت دحصونرتدبا  ا عارض   دادذه عألهويل عا امل حافن ع ب،  صاس عااقل

بم   عارعتض ا يياد صاس  ااي  ران    ا لهودا  لعقل في  للغة: وم   عاماع ك  عاجع جم ب  ف  عأل و   عااو
ا  عاوامجع عارض  وصفك  عاوعدم   عاوع م

 .(4)ااقل  هو عاااب  صا ل ي  عاقو  دعاوالفا .(3)
هنياك تايابق دعبي ق دعوير،لق ربصيكق في  تاناين  انيس عااقيل د يياي حقيقريت    لعقل فري  الصرطالح:

"قرروة فرري  لررنفس  ةنسرر ن ة برره عااقييل هييوا  إويض لتييكب عاواييان  ااقاصيين  عاريي  ناييا بريين ها لي ياقييا   دإيض 
 .(5)تستعد للعلوم ت ةدر ك ت"

هذه عاقو   ندا  ا يلوي معكنكًنا  كروًزع ف  عانو  ب مل عا اقل عار  واد   عاناس صاصدا  د ندا د 
 ا يلوي  لر ًبا د  رواً ع  ا و،  عارضجا ب دعاااو  دعاواا لت باصيث تيك ع  تايا عاقيو  ع   عوييل دتنويو 

 .(6)و تف  عانو  ع ن انيل لنوو ع ن اي نو ت د كنا   تجا  ت د اا فت دصا
ا ال انباي   يا و ل ف  عاودااا  دناجكها صوضيياقل ماحبت صا عارض ألنت  ت  عااقل لدذع عالب وض با د 

اقيين لصاييس ع بيي،   نكاييل عااقييل  د فيي   نييا هت فاااقييل فيي  ع بيي،  لبيياس د   تبيييا عصرقييا  فابيين  لد فاييلٍ 
نيا  صايس  يا ريانوع نلك  دعاتض ريك  دعارضيدعانض  اقيل دعاقيكآي عافيكن   اي   بياأل ك باارض  فايص  د نال عألهاييل.عارض 

                                                                                                                                                                                 
 .(84ا ص) اا صو   دعانرا ك عألشباه (1)
 .(84ا ص) اا صو   دعانرا ك عألشباه (2)
 .(75ا صاك عانعيل )واعااك يل  ا عاااويل عاورياااي    اج (577ا ص)  األمودان عاووك عي (3)
 .(69 /4) عااال  قااي  (4)
 (.2/235) عاقاب  صبن عانب  لا صبن عاكبو  عألحون نفك،  برو  عاااوا  را   عاااو  ف  عمي،حاي عاونوي   (5)
 (.3/639 ااول زعان ااقوعصن عاوقديل دعألموايل ) (6)
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قاصن عألصويس  دعتبايوع  يا لاويوع صاييت آبيا ه   ا   لذ  عاذاا صياوع صقواد   د رنوع إاس عارض  لعنضتا روا  وذاا.
 .(1) ا صا ٍ  لد لثا  ٍ  لٍ نع ص و  ا مصك  ا لع 

د انييس حويين عااقييلا عاواافرييل صاييس بيي، ل عااييوعس دعاجديياز عاارييب  دعاويي  دعاواافرييل صاييس  
 تن عي عااقل صاس ت  يل دظا وت.

ددبا ل حون عااقل  ندا  ا يلوي بكد ًناا رراكن  إف ا  عااقل دتوصيات بااو لكعي دعاو ن عي  
يينف ددتااريت  يا   راييأ عأل يكعض عااقايييل  د نديا  يا  اايينصو  إايس فيرا بيياب عالررديا   دميييانل حارًيياا ر يااع

حد عألفكع  اارضابصك صا عاكل،  دعالهروا  بااوندو عاااو  ف  عابايث دعاروفصيك  د نديا  يا ياربيك تا يصنًياا 
 . (2)ووباصن   جاا  عا وك  دعالحركعس  ا زنص عاواا ل  د اب لنو  عاااو 

 ا هذه عارو   ا يارل ف  تاصك عاوانفوك ااونفعيك افيا مف صور تقديم حفظ  لعقل على  لديف: 
هييذع عاراصصييك ااييل ، إاييس  نفييك لوبييك  نييت   تييل لي اندييس صييا شييكب عا وييك فصييل ، نديييت صنييت إاييس بييك ت 

لوي صا تاصك عاونفك إلع وال دواي  دإفقا ه ااقات  لد عت،ل نو ت  فدنا ااوانفك لي ي وذ لكورل عا ف 
 صاس صقات لد نو ت عارضاأ تا  هذع عاراذاب.

ال اارعريو  دريو  ميو   ياقين  فصديا حوين عااقيل صاييس مرف صرور تقرديم حفرظ  لعقرل علرى  لرنفس:  
 إل لكدع  عانو  اكد  عااقل حرًوا.  تعانو 

ا  عاقبف صاس صرابٍل تواا روا او تا   رلا ل ٍا بلاق مف صورة تقديم حفظ  لعقل على  لعنض:
وويل ربصك   ا عاو ن عي  فااداوع إمكع ه فا  يوااوع دراي ف  حوزتد   ا ايناا  ريل عأل يا في  صكبيت  
يوال دتي ض تدناينه لنايكها إي اي  يويكج صيا هيذه عاو ين عي. فديو ليصا وييا نا  يكل دعا ف ورو  ات ت يل باااض

حون صكبت دبوارت  فنقيو  إي حوين عااقيل هنيا  اقينض  صايس ل ا لي ياقن و  حون صقو  عاناس  لد لي ياقن و  
 حون عااكض. 

ا كرض ااي ي  حوين عاويا    عااقلإلع تاا ب  بكد   حون مف صورة تقديم حفظ  لعقل على  لم ل: 
عيض  تعاويا حوين صاس حون عااقل  د يا ميو   تقيني  عااقيل صايس   (3)عاويا  فاييص ب ي،لعارض  نيالعااقيل   ألو
ايي،ي عا وييو  دعاو يين عي داييو ريياي فيي  هييذع تاييأ عاوييا  لراييأ دزدع  تاييا عاوايي،ي  دهييذع عاوييا  إزعاييل  

  ا تقني   راال حون عااقل صاس  راال حون عاوا .

                                                           
 .(128ا ص اون لا إلكعهي  لا لحون عااون )عااقا ن   ررب ف   رياااي (1)
 (.3/642 ااول زعان ااقوعصن عاوقديل دعألموايل ) (2)
 .(403 /3) عااارب علا   ررك شك  عاو ررك لياي (3)
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لوي صا تاصك عاونفك إلع وال دوا  صاس صقات لد نو ت عارضاأ. -1 عا ف
.ل را  نتاوكد ،  لدا رواة   لداانم  عااكص    رت اا ب  قرن حون عااقلوي لي الض ل -2
عيض ياقييينض  بقيييا   رييياال عااقيييل صايييس عاايييكض فييي  حاايييل عارضايييا ضت  -3 فاتييين عااقيييل ال ي يييريي  لي ياوييين ألو

(1)صكبت.

ايو تكتضيب دايذاا حيكض  ع بي،  عالتجيا  بويا  ييت تايأ صقيو  عانياس  حريس  ياقنض  حون عااقل صاس عاوا  -4
صاس تاا عارجا   زنا    ا  عاولاأ.

ت لعنض لغة:  باتا  دتا  آوكدي نعوم ا كمضا ع ن اي هو حع ع .در، عاوانصصا  قرو . (2)"تا  علا فا سا "صو
 .(3)ي دبوارت دصورت دشكفت دحك ل حياتيت عا اميل ا عترل بلكع ل ع ن ا لعنض  صطالًح  هو: 

  دعاقريين  نييت حويين ايعاريي  توصييكه صييا بقيييل عااصوعنيي لحيين عارييواي عألبابيييل عاوانونييل ا ن ييايدعااييكض 
.(4) ل ب لد عانض بك صنت عاااوا  باون عانض اع عان ل دعان ب ب  تس عاوبا ل  دلشكل عايكق دنا 

 حون عااكضت فات ف  عافراب لمل شيكحرت عا ينل في  عاااياي دعاقيذل  هيذع دريتق يقو  عااا ب ا " 
دإاس عصربا ه ف  عاوكد ناي لهب رتصك  ا عألمواصصا  ند ا عايفوف   .(5)"ف  عالصربا  ف  عاوكد ناي

 . (6)دعا بل  دزركنا دعألنرا ، دعااوران  دعلا عانجا  دماحب  كعت  عا او 
اان ييل  دإيجيياب  يييت دتاييلً  نييا  دإيجياب عاايين و ن  عاك و اييكو تع  ي نريوصق رييا  حوين عااييكض "د يا مييو 

عاايكض بيبب في  توابيا عاوجرويي  حوين د   بااقيذل صايس عاقيالل عاوريياد  صايس عألصييكعض عابكنتيل عااين و 

 (.160 قامن عااكنال ع ب، يل ف  بو  فقت عاووعزناي  صبن   ياصس عافواا  )صا (1)
 .(273 /4) عااال  قااي  (2)
 (.83لا   را  عا ا    )صا انركا صا  عاوقامن عااك يل  انو  عاناا (3)
 .(117 /1) ع ب،    اواون عاكحصا  عاوقت لمو  ف  عاورصك (4)
 .(32 /5) عألافيل شك  ف  عا نيل   عاووع ن(575ا ص) عاجوع   رو  شك  عادا     دننركا عااصث(349 /4) عاووعفقاي (5)
(  دشيك    رريك 391عاوريو  ااقكعفي  )صا (  دشيك  تنقييا2/477شك   كعت  عا او  اواون عأل يصا عااينقيي  ) (6)

 (. 209 /3عاكدبل اايوف  )
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ال لحينهواا  يا اكري  إايس حوين عانض يب  دثانصدوياا  يا   دعااكض صاس ت وصا .(1)"عاو ا  دلاورت د دا تت
 .(2)اكر  إاس حون عان ب  رار  ع ن اي باصك عاقذل  دروموت بااب ل دعارا  دناو لاا

يقيو  عاواابيب ا "دريذاا عاري،  اينول فصديا في  لد  مف صور تقديم حفظ  لعنض علرى  لرديف: 
رفكهل صاس عاك ونا دهو يقوى صاس لي يااصك لاا فاياصك لاا دايقيي  عاري،   يا ايفصكى ع كل     …دتردا

او لي ع كل  او ما  تا ول انفايأ  يا صو تديا  يا يوني  ريوعز عاري، . دمو   لوكى "(3)ي أ فوعتدا
اداو ما  تاصن  ال انفاأ  ندا ش  ت  .(4)"تكك عاقيا  لهوي  لعيض ترا  تاصن ت اوا لركنا  فعلونضدع

يجا  دعزي فقين حريل انبي    اوبيأ يا  مف صور تقديم حفظ  لعنض على  لرنفس: ليصا عا  و
وييال  ييا عاييذنوب دايي  ي ييأ  ييا للى أ دفرنييل عاواحاييل عاريي  تييذهب ب صييك، عاييننيا دعآلوييك   فصوبيي

فيي  هييذه عاووعزنييل عاريي   ليًويياح ي عا اييد باا ييجا  لييل تيين  حويين صكبييت صاييس حييب  نو ييت فاقيين رييا
،ادا لي اير اضم  يا رصين ع يكل  عااكنيك دشيكها  يقيو  عليا تيوييلا "ايي  عاااتيل عايذ، يااي عبرياة  ا و

(5)عا صك  ا عااك  دإنوا عاااتل عاذ، ياا  وصك عا صكنا دشك عااكنا"
.

اييو تايا ض تاافيي  عاويكل   يي  ع نجياب  ل، اييو لتيين   مرف صررور تقررديم حفررظ  لعررنض علررى  لعقرل: 
نجياب  دايو تا ي  با نجياب ألصكبي  صيا عاراايي   فوي   تيل هيذه عاايا  ع  صياصاس عارضاايي  ال رناي  

عيض يقا ا إي تقني  ع نجاب لداس  ا عارااي  اوا ران  تكنبًل  ا با عاي ست  لييولا  ع نجياب ااوين  ألو
.(6)عان ل دعااا  ااون عااقل

ور تقديم حفظ  لعنض على  لم ل: س ال اكني  بيا كل  إلع  ا  ف   ااًل اكرٍل ي ولا حكعً ا حر مف ص 
. د نداا او لي ع كل  هن ي بانرداك صكبيدا لد لي تايي   ااديا اديذع عاودين  (7)صجك صا  فات إالض لذاا

(334ا ص) عاوقت لمو  صا  تي صك(1)
(.164 قامن عااكنال ع ب، يل دص،تردا باأل ال عااك يل   .  اون عاصو   )صا (2)
 (.107 قامن عاكصايل ااقوق    ااواابب  )صا (3)
 .(77ا ص) نجي  اللا دعانرا ك عألشباه (4)
 (.20/54 جووة عاورادى ) (5)
 (.45عاوقامن عااك يل دريفيل عاراا ل  ادا صنن عاراا ض )صا (6)
 (.2/39عاوكدق ااقكعف  ) (7)
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. د ندياا ايو درين (1)داي  هناك  ا يونات  ا عنرداك صكبدا  فدنا ااك  لي تقن   اادا  فًاا اوو ن  عاكنيا
كتلا يارن، صاس ع كل  بااكنا دنارن، صاس آوك ب ك  .(2)تل  اات  تان و   ف  عاكنا صاس  ف  عا ض

ا روياة   لداانم  عاايكص    رتاوقامن عااكنال  دصن   اا ب ا ، وً  قرن حون عااكض لوي يلي  -1
.ل را  نتاوكد ،  لد

ال  ااا   رااذاا اراركدي لناك لبكع  عاناس دعااوع يل لالض يلوي  قرن حون عااكض تا ًوا صاس  را -2
اللركعزه   دزنا    ول عاوراركنا عاوا ،  فنقو  ادي  هيذه  رياال  اايا  اراا بيدا  ي   ريااا لهي  

 ندا  ترااد باون عاناا دركع ل دصكض ع ن اي.
اا  رويا ي ياس ااوين بيو -3 ارت ليصا عانياس لالض ال ، حون عااوكض إاس تووني  بيكد ، لصايس  نيت رااين و

صاس ح اب  انت  ر ي يقوى صاس تاصك  نفك لصا عاناس فصركرت  ا لرل حون بوارت د لانرت لصا عاناس.
 ييا ريياي  ييا عااييكض اكريي  إاييس حويين عان ييب دعان ييل فدييذع  قيين  صاييس عاوييا   د ييا ال اكريي  إاييس حويين  -4

.(3)قنض  صاس عاوا عان ب رار  ع ن اي باصك عاقذل ددموت بااب ل دعارا  دناو لاا فدذع ال يا 

" يا يوايا  يا عايذهب دعاوويل  ثي  ل ايد صايس ريل  يا يقرنيس دنوايا  يا عأل يياي    لم ل لغرة: هرو
 .(4)ران  لوتك ل وعاد  ادلوتك  ا يياد عاوا  صنن عااكب صاس ع للت ألند

بقوايتا  . ف يكج(5)دنبيا  عترنياؤه لي، حاريل" ا في  ريل عألحيوع  ا ابا  نوايت  ياًقي" :  لم ل  صطالحً 
د ييا ال ابييا  نواييت انجابييرت     ريياا وكد ييا  يييت نويي   اييكض   (  ييا ال نويي   يييت رااااييكعيمرر  يبرر ح نفعرره)

 نرواة بت إالض ( ران  صرل  بغ فلي عاانالال ال يجصكدي عاليب ح نفعه في كل  ألحو لدوكج بقواتا ) وااوصرل.
ينف (  يا للييا بقصين عاااريل في، يبر ح  قتنر  ب برال ح جرةدويكج بقوايتا ). ف  عاياب اي فق   يااًل راافايب يااع

.(6)درذاا  ا لليا عالنرواة بت بقصن عاوكد   ر ول عاوصرل  ا باب لداس

عاورااا عاوكد نل د ف  عاراا ض لصندا دنوولج  ا عاريبيقاي عاوقديل   . فيكزدق  درياي صبين   . إبيواصصل حبصيب  (1)
 (.349( )صا2ن  ) اوو    جال عاااو  ع ب، يل عاا

 (.164 قامن عااكنال ع ب، يل ف  بو  فقت عاووعزناي  صبن   ياصس عافواا  )صا (2)
 .(10ا ص) عااكنال  قامن صا  ف  تكع   ( 164انركا  قامن عااكنال ع ب، يل.  .  اون عاصو   )صا (3)
 .(888عاندايل )ص  (4)
 (.7 /2شك   نردس ع  ع عي ) (5)
 .(120 /1) د اامك  لماال عاواايل واا ،يانركا عا (6)
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  عالصرينع  صاييت بيا ت،ل  دحيكض   لبيباب إنوا يت  ع بي،لبيا  د ا مو  حون عاوا  ف  ع ب، ا 
چ  ڍ   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ چلد لوايييييت باابا يييييل  رويييييا تيييييا  تايييييااسا 

    دلدريب تيي  اين عا يا ق  دحيكض لد إحكعتيت بتري  بيكترت لد مد ا لاا لوات بااك ا  رويا حيكض  .[29]عان ا ا 
عاايكنال لريازي ايت لويذ  يا  عاواورني   يا  . د ا مو  حون  ا  عاوافايأ  لي(1) تبذاكه ف  مصك دروهت
اا باصييك إلنييت عيض . دتيين تيين نا عاورييااا عأل  يي  صاييس  ريياال حويين عاوييا ت (2)ل ع  عايينض هيينل عاوييا  هييو  ألو

 ون ل عاورااا عأل    عألوكى.

لي عاوبييو  عاييذ، هييو شييكلق فيي  عاريي،  إلع ايي  يولييا  علررى  لررديف: مررف صررور تقررديم حفررظ  لمرر ل
   عااا ل  يا عاجنابيل. دريذاا عاايو  نو ت ع تياي بت إالض باكع  عاوا   تاكك دعنراقل إاس عارضيو   د عاا  

 .(3)إلع رتكي تفاايوت ب ي فكب  عااكع اي ف  عايكتاي تاكك
اا عاواجل  فدنا  اات  الوك عااوت ألنتد ندا تاا ض عااو    عانض صاس عاركعو   دنقين  تويا  عاينض

فييو ، د اييا  دألنيت رييلف صوييٍل   ييراجٍل د اايٍا يجييب لي تايييس اييت عألبيبقيل افونييت ال يقبييل عالنررييا   ألنيت
اا عاولرل ف، يون  عااو  .(4)دعار رصل. ل ا عانض

  بييياركق عا بييك دنبقييس د نديا إلع دبيي  عا بضيياز فيي  عارضنيو  دلصيويي  عاريي،  فاييو لهييب إايس عاريي،
 صال عار،  دهو تنازصت نو ت ف   رصك عا بك  درذع دب  عابيا   ف  عاكن  دلصيوي  عاري،  فيللع 
لهب إاس عار،  ف  عاو جن ااقت بك ق دهو عحركعق عا بك دعابيا    با بافل إاس عاويك  عألوبيك 

 .(5)دهو لهاب عا اوة ف  عار، 
ي وييل  لعنضييتا اييو دريين عاوويييك  صرييل د اييا  ما ييب فاألمييا  ييا "د ييا مييو  تقييني  حويين  ييا  عااصييك  

دنقيو  مياحب تي يصك عاراكنيك في  تقيني  عاويا   .(6)"م د ايا  عااصيك باالررديا ألندا  باحل باانض  لتعاوصر
ااا " قيي ( )دأللي  اوبيأ تا  ت(.صايس عايناا )تريكك عاجوايل دعاجواصيل ااوري )ل،ا عاويا ( ارقنيويتصايس عاين و

                                                           
 . (334ا ص) عاوقت لمو  صا  انركا تي صك (1)
 .(84ا ص) اا صو   دعانرا ك عألشباهانركا  (2)
 (.2/203عاوكدق ااقكعف  ) (3)
 (.2/204انركا عاوكدق ااقكعف  ) (4)
 14اونجين  عاووتي  عاكبيو  ايت  لريا ن  انركا عاركتصب لصا عاوكد ناي عا و  دعاوراا بياي  ااايي   اوين ميااا ع (5)

 هي. 1433شوع  
 .(87ا ص) اا صو   دعانرا ك عألشباه (6)
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  دل ييا  ييا  دي عايين ه  فاقصييك ال تقييي  ( داييو بييكق  نييت لد  ييا مصييكه   هيي  يقييي  عاوييكضعاريي،  )اايين ه 
 .(1)ألرات عار، "

. د ندييا (2)"لالض ي وييل عاوويييك  اييا   ويييك آوييك" مررف صررور تقررديم حفررظ  لمرر ل علررى  لررنفس:
يييت  حييناث  بييو     يو ااييا  تييا ا ا )يييا  بييو    ل لايي  إي رييا   رييلق ااكنيين لوييذ  يياا   فقييا ا ال تاام

ل لا  إي تاتان   فقا ا تاارت  تا ا ل لا  إي تراني   تيا ا ف ني  شيدصن  تيا ا ل لاي  إي تراريت  تيا ا هيو 
. د ندا لي عا ا ق عاواررب ااوا  تقي  انه دحون عاصن  عول ف  حون عاينو   فقين تاين و   (3)ف  عانا (

 . (4) راال حون عاوا  صاس  راال حون عانو 
زق   ظ  لم ل على  لعقل:مف صور تقديم حف ن  لاأق تاا ض صننه  اب عااا   د ايب عايك و إلع درو

عيض داي  ألبكتت صا لق مصكه  فوالع ياقن و   ا هذع حاات  فدنا ياقن   اب عاكزق صايس  ايب عاااي ت  بيك   ألو
 بياةو عاوا   راٍن إاس لبكتت  دبك  بياة عااا  تامك صايت.

ال اوريين صاتييلق ياقيين و  حويين  ااييت صاييس حويين بييوارت نض: مررف صررورة تقررديم حفررظ  لمرر ل علررى  لعرر
ع ن يياي   ييرانق  زهيياق  دحييت حواًظييا صاييس صكبييت  فبييذ   ااييت ااويين صكبييت  ييا بيياب  إويض إل  تدبييصكتت

 لداست ألي عاوا  يااوضض دعااكض ال يااوضض.

ون عاوا   و ن   كعفقل ات ه  لوبك  ا حون عاوا   رويا ايو ة ل وعايت في  عابنيوك عاك ونيل لالض اكعفد ح -1
ياة إلع تكر  ف  عابص   لويًذع بوريوى بايف عاوااميكنا افيا روديو  عاااويا  ال  حواًظا ادا  ا عاوض

فيي  تقونييل  لب ييل  لومييوت ي ييد اييكى  بييكً ع فيي  فييرا هييذع عاا يياب  دلي ميياحبت ال انجييو  ييا ع ثيي  
 .(5)نل  و 

لالض ال ، حون عاوا  عاقاصل إاس بياة عاوا  عألوتك  نت  دال إاس بياة بكد ، لصايس  نيت رياانو    -2
فلي موي عانو   قن ق صاس حون عاوا   إالض  يوا د    يت نم روا د   ف  مو   تي  ان عا يا قت 

 ااون  ا  عااصك  ا عاوياة.

رركك عااو إلع رتكي تفاايوت ب ي فكب  عااكع ياي  لالض او ، حون عاوا  إاس بياة بكد ، باافايل  -3
يينف ال  فعلونضييتا فيي  عاوريياالي دعايكتيياي   لييل هييو تييكك إاييس ليين  بيي ي ياييو فيي  صييا    تييكك اااييو باافايييل يااع

 تا    لد صنن ا يجن  ا نو ت عاقن   صاس تفاايص عااو.

                                                           
 .(89 /4ل صك با  شاه ) عاراكنك  تي صك (1)
 .(86ا ص) اا صو   دعانرا ك عألشباه (2)
 (.1/124لوكرت   ا  ف  مايات لكت  ) (3)
 (. 157اي  صبن   ياصس عافواا  )صاانركا  قامن عااكنال ع ب، يل ف  بو  فقت عألداون (4)
 (.62 . )صا1982-1403-8( عا نلا 1 نا  ع ب،   عاان  ) (5)
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عاوجرو  عاو ا .لالض اال ، تبكصت إاس نوال روي   اات  باصث يربا عاولاأ صااًل صاس  -4

ييا  اييي  ب يييًيا دبييدً، لييصا عاوييكد ناي عااقيقييل لي  وبييوة عاووعزنييل  -1  يييت ريين دعرردييا  د وا بييل دعإون ووع
صوايل  ياول صاس تكبي  عاوافل عاوقديل.

اي.إي  ا له  عاووعزناي عار  ال لن  ا  كعصاتدا ه  عاووعزناي ف   جا  عاو  و عي دعاوندي -2
غياب فقيت عاووعزنياي صنين تايا ض عاويكد ناي اوتي  عاولاويصا في  حيكج شيكص  شينان  فقين ايل ، إايس  -3

  وابن صريول  نداا ع و،  بوكدة عااكنال  دبو  فد  عااكنال.
بوعب  عااول بوقت عاووعزناي صنن تاا ض عاوكد ناي ياراج إاس صاوا  عااكنال عااند  عاذاا صاكفوع  -4

  دصاكفوع بااانعال  صاس لي اكعص  ف  فقت عاووعزنياي لي يليوي عااويل لديا  ، ًويا باانرا هلل داكبوات
ألحلا  عااكة عألوكى دال انافكها.

هيذع عارضويادي دعلعيض ثبوي عارضوادي ليصا عألحليا  عاايك يل  دريذاا ليصا عاوريااا عاوياو يل دعاووابين عاواريو   فصديا   -5
تاصدا  ا ول لوكى ف  عألهويل  افندا  دي عألداس دهلذع. يجال باودا ف    رل تروى  ا عألهويل  ث 

عااول صاس تارصل لصاس عاوراارصا د ف  لصر  عاوو نتصا صنن عاراا ض. -6
  دريب تقييني  عاورياال عااا ييل (واوين عاييناا)إلع راني  عاورييااا في   تبييل دعحين  دتااقيي  بلاي  دعحيين  -7

.صاس عاوراال عا امل  دعافايل صاس عاجك يل
ييياعاووابييين دعاوريييااا  يييا عأل يييو  عارييي  ال تقبيييل عا ييي،ل  عصربيييا  إي  -8 عارضقييينيعا ييي،ل يليييوي فييي   دعإون ووع

قين   ريااا عاينو  قن   رااا عاناا صاس  وابن عانو   دتا را ف ها.ال ف  لمل عصربا   دعارض وصك لصندا 
عاورياالا قن يل صايس عاوو ين  عا اميل  د صاس  وابن عااقل دهلذع. روا اكعص  لي عاوراال عااا ل  ا 

ركتفييب عاووابيين ف اصنيين عتاييا   تييب عاووابيين  رووابيين عاوييكد نايل ييا   عافايييل صاييس عاوو يين  عاجك يييل
د ا تبادا. اكضعاورااقل بااوا   فًاا اووابن عا

 لناً  صاس عانرا و عار  تومانا إاصدا نوم  لياآلت ا
فقت عاووعزناي.ناك عاوص  عاااو  دعاتقاف  انى عأل ت ب هويل  -9
 كعصاي فقت عاووعزناي لثنا    عبل عاقوايا عاو رجن . -10
إحيا  فقت عاووعزناي ف  عاوت  عاواامك  ف  رل عاوجاالي عااك يل دعالتررا يل دعالرروا يل دعاااويل. -11
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عاقكآي عافكن . -1
ا ييبل   ددايينه تيياج عاييناا للييو نرييك صبيين ع لديياج فيي  شييك  عاونديياج  ااايي  لييا صبيين عافيياف  لييا صايي  تقيي  عاييناا ع -2

 (.1995-هي1416عاوهاب  )لصكدي   ع  عافرب عاااويل  
-هيي 1408  1 ل عاكبياال   لب يل حبياي عابا ير   )لصيكدي  ليا اواوين حبياي  عليا ميايا تقكنيب في  ع ح ياي -3

عأل نلدل. شاصب :دتااصد دت كنو تاقصد عاوا ب   لاباي لا صا  عاناا ص،  عأل صك :تكتصب  ( 1988
عاولرييب ع بيي،    عايباييل    اييد -ع حلييا  فيي  لمييو  عألحلييا  ألليي  عاا ييا بييصن عاييناا صايي  عآل يين،  )لصييكدي -4

دعارا ن ا لندي(  تاقصدا صبن عاكزعق صفيو .
عأل ال صاس عصربا  عاورااا دعاووابن ف  عاورادى دعألحلا   ألل  صام  هايا  ليا صبين عاقيا   ليا  اوين آ  صقين    -5

 عايبال دعارا ن ا لندي.عانع  د 
 –عألشباه دعانرا ك  اكنا عاناا لا إليكعهي  ليا  اوين  عاوايكدل بيالا نجيي  عاوريك،  ) ع  عافريب عاااوييل  لصيكدي  -6

  (  دب  حوعشيت دوكج لحا اتتا عااي  زركنا صوصكعي. 1999-هي  1419  1ابناي  لا
 (. 1990-ه1411  1 صو    ) ع  عافرب عاااويل  لعألشباه دعانرا ك  اابن عاكحوا لا لل  بلك  ر،  عاناا عا -7
عايبال دعارا ن ا لندي(. – ع  عاواكفل -لمو  عا كو    اواون لا لحون لا لل  بدل شو  عأل ول عا كو    )لصكدي -8
عايناا بيكعج عاواقيا عليا ليا لحوين صاي  ليا ااويك عافبصيك  عاايك  في  عاوعتايل دعألثيا  عألحا ايث ت يكنو ف  عاونصك عابن  -9

عاغي  للو  ريوس : (  تاقصد20004-ه1425  1دعاروزن   ل ااناك عادجك   ع  عا او يل  عاكناض (عااافا  
 .ووا  لا دنابك بايواي لا   دصبن

ليياي عاو ررييك شييك    رريك علييا عااارييب  اواوييو  ليا صبيين عاييكحوا  شيو  عاييناا عألمييودان   )عا يياو يل   ع   -10
ا  اون  ردك. (  تاقصد1986-هي1406  1عاونن   ل

  .2000-ه1421  1ت مصل فقت عاووعزناي   . صبن   عافواا    ع  علا حك   لا -11
 ه. 1433شوع   14عاركتصب لصا عاوكد ناي عا و  دعاوراا باي  اااي   اون مااا عاونجن  عاووت  عاكبو  ات  عاوا  لرا ن   -12
 (  تاقصييييد 1983-هيييي 1403عاااويييييل  ل   ابنييياي   ع  عافريييب–عاراكنوييياي  اااييي  لييييا  اوييين عاجكريييان   )لصييييكدي  -13

دتراياا رواصل  ا عاااوا  بلشكعل  ع  عافرب عاااويل 
 (  تاقصدا  اون صوض  كصب.2001  1تدذاب عااال  اواون لا لحون لا عألزهك، عادكد،  )لصكدي   ع  إحيا  عاركع  عااك    ل -14
 با شاه عاانو   )لصكدي   ع  عاوفك  عايبال دعارا ن ا لندي(. تي صك عاراكنك  اواون ل صا لا  اوو  عاب ا ،  عاواكدل ب  صك -15
- برو  عاااوا  لد را   عاااو  ف  عمي،حاي عاونوي  ااقاب  صبن عانب  لا صبن عاكبو  عألحون نفيك،  )ابنياي -16

 (. صكب  با عتت عاوا بيلا ح ا هان  فام.2000-هي 1421  1لصكدي   ع  عافرب عاااويل  ل
-هيي  1412  1راواي عاناس  اواون لا عاقاب   للو بلك عألنبا ،  )لصكدي   لب ل عاكبياال  ل عاكعهك ف   اان  -17

  (  تاقصدا  . حات  مااا عاوا ا.1992
-هييي 1395  2 لربييل  ريييوس عابييال  عااابيي   لا-بيينا عارك ييذ،  للييو  ي ييس  اويين لييا  ي ييس عارك ييذ،  ) رييك -18

(  دإلكعهي  صيو  صوض عاوين س 3فلع  صبن عابات  )ري (  و اون 2  1 ( تاقصدا لحون  اون شاوك )ري 1975
(.5  4ف  عألزهك عااكنص )ري 

شييك  تنقيييا عاورييو   ألليي  عاعبيياس شييداب عاييناا لحويين عاوييااف  عااييدصك بييااقكعف   )شييكرل عايباصييل عاونيييل عاورايين    -19
 (  تاقدا  ت صبن عاكؤدل.1973-هي 1393  1ل
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 (  1987-هييي1407  1، لييا عافييكن  عايييوف  ) لب ييل عاكبيياال  لشييك    ررييك عاكدبييل  ا ييايواي لييا صبيين عاقييو  -20
تاقصدا صبن   لا صبن عاوا ا عاركر .

شك   كعت  عا او  عاو وس نتيك عايو د   اواوين عأل يصا عااينقيي    ع  صياا  عاووع ين اانايك دعاروزني   تاقصيدا صاي   -21
لا  اون عااوكعي  إشكعلا بلك لا صبن   للو زنن.

-هيييي 1407  4عاااييي  ااو،ايييصا  ل ااايييل   بيييواصصل ليييا حويييا   عاجيييوهك، عاويييا عل   )لصيييكدي   ع عارييياا  تييياج ع -22
 (  تاقصدا لحون صبن عااوو  صيا .1987

ميايا   ييا  )عاو ينن عارييايا عاو ررييك لنقيل عاايين  صييا عااين  إاييس  بيو   (  او ييا  لييا عااجياج للييو عاا ييا  -23
تاقصدا  اون فلع  صبن عابات . ع  عااك   عاقاصك، عاني الو ،  )لصكدي   ع  إحيا  عارك 

  (.1982  2صا  لمو  عاوقت ف  ثو ت عاجنان  اواون روع   انيل  )لصكدي   ع  عااا  ااو،اصا  ل  -24
 (.2001-ه1421  1صا  عاوقامن عااك يل  انو  عاناا لا   را  عا ا     ) لربل عاابيلاي  لا -25
  1للي  ز صيل لحوين ليا صبين عايكحي  عااكعتي   ) ع  عافريب عاااوييل  ل عااصث عادا   شك  رو  عاجوع    اوا  عايناا -26

  (  تاقصدا  اون تا ك حجاز،.2004-هي 1425
عاوكدق  ألل  عاعباس شداب عاناا لحون لا إ  ن  لا صبن عاكحوا عاوااف  عاادصك بااقكعف   صاا  عافرب  عايبال دعارا ن ا لندي. -27
  (.1997-1416  1ااوفك ع ب،    ل عااااو ررو   اون عاورصا   )عاوادن فقت عألداوناي   عبل ف  عاووعب   اان -28
ييي،   ييييا   صايييس عافك يييوا   )  ايييد -29 -ه1429  1 ع   صبيييل  ل-فقييت عألداونييياي فييي  ظييي،   قامييين عاايييكنال ع بييي، يل  اايينررو  صبييين عا ض

2008.) 
-إب-عاييوال  قامينيل  صيا ل عااجيك، )فقت عاووعزناي ف  عااكنال ع ب، يل دتيبيقاتديا عاوااميك    عبيل لميواي -30

 (.2018هي.1439  2  اد اايباصل دعاناك  لا  ياب 
  (2006  2فقت عاوعت  لمو  دبوعب   ألحون لوصو  ) رك   ع  عا ،   ل -31
 (.2009-ه1430  1ااوفك ع ب،    ل عااااو فقت عاوعت  دلثكه ف  عالرردا   اواهك ح صا حرو   )ل كنلا  عاوادن  -32
 لربل عارو يل ع ب، يل -عاجصك -ن عا نيل ف  شك  عألافيل  اابك اد، شو  عاناا  اون لا صبن عانع    ) ركعاووع  -33

  (. تاقصدا صبن     واي  وبس2015-هي 1436  1ااراقصد دعاناك دعاباث عاااو   ل
 (.1996-ه1416  2 لربل دهبل  ل-ف  فقت عألداوناي  اانررو  اوبأ عاقكباد،  )عاقاهك  -34
 تكع   ف  صا   قامن عااكنال ع ب، يل  اانررو  ص،  عاناا زصرك،  عانع  دعايبال دعارا ن ا لندي. -35
توعصن عألحلا  ف   رااا عألنا   عااك لا صبن عا ،   ألل   اوين صيك عايناا صبين عااكنيك ليا صبين عا ي،  ليا للي   -36

عايباييل دعارييا ن ا لييندي( تاقصييدا  اوييو  لييا  ع  عاواييا ل  -لصييكدي –عاقابيي   عاواقييب ب يياياي عاااوييا   )ابنيياي 
 عار، صن عاانقيي .

ا يياي عااييكب  اواويين لييا  لييك  لييا صاييس  للييو عاووييل  روييا  عاييناا علييا  نرييو  عألنرييا ، عاكدنواييس  ع فكنقيي    -37
 هي(.1414  3)لصكدي   ع  ما    ل

-هي1416فدن   عاواا ل عاونو     جو عاونان-)عا او يل عاناا  تيويل  تق  لا عاااي  صبن لا عاورادى  ألحون  جووة -38
 . اون لا صبن عاكحوا : (  تاقصد1995

عاورييااا عاويييكد نل د فييي  عارايييا ض لصنديييا دنويييولج  ييا عاريبيقييياي عاوقدييييل   . فيييكزدق  درييياي صبييين   . إبيييواصصل  -39
هي.1430( 2حبصب  اوو    جال عاااو  ع ب، يل عاان  )

حون لا  اون لا صا  عاوصو   ث  عااوو،  )لصكدي  عاولربل عاااويل  عايبال دعارا ن ا لندي(.عاوربا  عاونصك ف  مكنب عااك  عافبصك  أل -40
  (.2006-ه1427  1عاكناض   ع  علا وكنول  ل- رياااي ف  ررب عااقا ن  اواون لا إلكعهي  لا لحون عااون  )عا او يل -41
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وضن عانف  -42 لميعايو لماو  ااع هي(.1434  2عاكناض  ل-لميعايو  )عا او يلعاواا ،ي عاواايل لماال د اامك   انا
 هي(.1410  1  اد  ل– اج  عاورياااي عاااويل عااك يل  اانررو  فااك عانعيل  ) ع  عاوفك  -43
  اج  عاورياااي دعألاواظ عاوقديل  اانررو   اوو  صبن عاكحوا صبن عاونا   )عاقاهك    ع  عاووصال  عايبال دعارا ن ا لندي(. -44
اايييل  ألحوييين ليييا فيييا س ليييا زركنيييا  للييي  عاا يييصا عاقكدننييي  عايييكعز،  ) ع  عاوفيييك  عايبايييلا ليييندي   اجييي   قيييااي  عا -45

 (  تاقصدا صبن عا ،   اون ها دي 1979-هي1399
 ااول زعان ااقوعصن عاوقديل دعألميوايل  اوجووصيل  يلاوصا  إشيكعلا  لب يل زعاين ليا بياياي د جوي  عاوقيت ع بي،    -46

  (.2013-هي1434  1لللو ظب   -عاندا   )ع  ا عي
 ع  عاقا   عانع  عااا يل  -لصكدي- وك عي لاواظ عاقكآي  ألل  عاقاب  عاا صا لا  اون عاكعمب عألمودان   )  اد -47

 هي(  تاقصدا مووعي صنناي عانعد ،.1412  1ل
ا عاا يا  قامن عاكصايل ااقوق   صك درل  ألل   اون صك عايناا صبين عااكنيك ليا صبين عا ي،  ليا للي  عاقابي  لي -48

 (  تاقصدا إيا  واان عايباة.1995-هي 1416  1عا او  عان اق   )  اد   ع  عاوفك  ل
عاوقامييين عاايييك يل دريفييييل عاراا يييل  اديييا صنييين عارايييا ض  ل.  . بايييصك  دييين، ايييييص عافبي ييي    جايييل راييييل ع  يييا   -49

 .2006( 2(  عا نل )2عألصر  عاان  )
لصيييكدي   لب يييل -تيبيقييياي فقدييييل   . زنيييا   اوييين لحوصييينعي  )ابنييياي قامييين عاايييكنال ع بييي، يل   عبيييل لميييوايل د  -50

 (.2004-ه1425  1عاكباال  لا
(.57 قامن عااكنال ع ب، يل ف  بو  فقت عألداوناي  صبن   ياصس عافواا   إمنع   كرك عاروفصك ع لنعص   عاان  ) -51
 (. 2000-ه1421  1لصكدي   ع  علا حك   ل-عافواا   )ابناي قامن عااكنال ع ب، يل ف  بو  فقت عاووعزناي  اابن   ياصس  -52
 قاميين عااييكنال ع بيي، يل دص،تردييا باأل اييل عااييك يل   اويين لييا بييان لييا لحويين عاصييو     بيياال  ررييو عه  عاجا اييل  -53

ع ب، يل ف  عاونانل عاونو  .
-هييي  1425لدي ع بيي، يل  دزع   عألدتييال دعاايي- قاميين عااييكنال ع بيي، يل  اواويين عاييياهك لييا صاشييو   )تيييك -54

  (  تاقصدا  اون عاابصب علا عا ورل2004
  .1982-1403-8( عا نلا 1 نا  ع ب،   عاان  ) -55
-هييي1417  1عاووعفقيياي   لييكعهي  لييا  وبييس لييا  اويين عاا ويي  عااكنييا   عااييدصك باااييا ب   ) ع  علييا صويياي  ل -56

 (. تاقصدا للو صبصن   ادو  لا ح ا آ  باواي.1997
  ايد   ع  عا صيك اايباصيل دعانايك -ف  لمو  عاوقت ع بي،    ااينررو   اوين  رييوس عاكحصاي   )بيو نا عاورصك -57

 (.2006-هي 1427  2دعاروزن   ل
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األوبئة واألمراض من السنن الكونية في الحياة البشرية ويرتبط بأكثر من بعٍد من أبعاد  ظهورُيَعدُّ 
حيث تتعلق بالعقائد والفقه والطب والسياسة واالجتماع واالقتصاد وتوورر فوي  وج م وا  مون  و    ة؛الحيا

 الم االت.

ظهوووور  ها أسوووبا  وصوووفو ووو ا البحوووث  تنووواو  التعريووول باألوبئوووة والقموووايا العقديوووة المرتبطوووة  هوووا  
و  ا العالقة  ين التو وج والعودوو واأل و  بأسوبا  الوقايوة والعوال     األوبئة وعالقة ذلك بالقماء والقدر

 المرتبطة بالتعامج مع األوبئة وآرار ا والنواز  والمست دات فيها. االنحرافات العقديةومسائج الوالء والبراء و 

مرتبطوة األوبئة  أسبا و لص البحث الى أن  مة وقد جاء البحث في مقدمة و مسة مباحث و ات
وأن الوباء ال يعدي   اته وأن األ   بأسبا  الوقايوة والعوال    الودعاء قبوج وبعود نو و    بالتقد ر اإللهي

ال  نبغووي الطلووط  ووين  َوَأنَّووهُ الووبالء والح وور الصووحي والتطحووي  ونحو ووا ال  نووافي التو ووج واإليمووان بالقوودر  
ومووا  تبووع ذلووك موون عوودت جووواز محبووته  والوودعاء لهوو  وبووين   قووائ  علووى بغوور الكفوور وأ لووهالوووالء والبووراء ال

اإلحسان إليه  فوي أوقوات الوبواء بالمووابط الشوروية  و ورورة البعود عون البودع والمطالفوات فوي التعاموج 
نسوأ  أن وهللا مع الوباء  وأ ميوة تفعيوج االجتهواد ال مواعي والم وامع الفقهيوة لدراسوة النوواز  المعاصورة. 

 لوجهه الكري . ا نفع به وي عله  الص  

المباحث  العقدية  األوبئة. الكلمات المفتاحية:
Abstract

The emergence of epidemics and diseases is one of the universal facts in human life. 

Both diseases and epidemics are associated with more than one aspect of life; as they are 

related to creeds, doctrine, medicine, politics, sociology and economics and also has 

influenced each of these areas. 

The current study deals with the definition of epidemics and its associated doctrinal 

issues whether they are related to the causes of such epidemics and their relation to fate 

and destiny or to the relationship between trust, infection, prevention reasons and 

treatment. In addition,  this study clarifies the doctrinal deviations that are relevant to the 

dealing with epidemics and their effects and developments.  

The study at hand consists of an introduction,  five sections and a conclusion. 

Keywords: issues, doctrinal, epidemics.
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الوهد الحمود   الو ي  لوق فسووو  والو ي قودر فهودو  وأالوهد أن ال إلوه إال هللا وحود  ال الوريك لوه وأ
 عبد  ورسوله صلى هللا عليه وسول  واله وصحبه وسل   وبعد: اأن محمد  

فإن الناظر في اآليات الشروية والكونية ي د ا تد  على وجود هللا تعالى وربوبيته وألو يته و ماله 
فووي أسوومائه وصووفاته وأفعالووه ولهوو ا أموور هللا الطلووق بووالنبر والتأمووج والتوود ر فووي تلووك اآليووات ليحصووج لهوو  

 ليقين واالعتبار واإليمان الحق.ا

فكج ما يحدث فوي الكوون مون أحوداث وأقودار  ا وعة لتقود ر هللا وحالمتوه  وال يطفوى علوى أحوٍد موا 
تمور بووه البشوورية اليووت موون ظوورور عصوويبة وحورو  وفووتن و وووارث متنوعوة  وأمووراض وأوبئووة  ا ووطرب  

 ثير مون مصوالا الحبواد  ومون أ ورز بسببها أحوا  الناس وحصدت أرواح الكثير منه   وتعطل  بسببها 
وتنوووع أسووبا ها وأموواكن انتشووار ا   الحا وورتلووك الكوووارث ظهووور األوبئووة واألمووراض وتتابعهووا فووي العصوور 

 ومنها وباء )كورونا( ال ي ظهر     األيات.

وو تووورتبط بووأكثر مووون بعووٍد  ويتووودا ج فيهووا ال انوووب العقوودي موووع  اومعلوووت أن األوبئووة واألموووراض عموم 
 فقهي مع ال انب الصحي واالجتماعي والسياسي واالقتصادي واأل القي.ال انب ال

وينوواقع علموواء  ووج فوووٍن ال وانووب آنفووة الووو  ر  ووجو موون منطلووق تطصصوووه  ولهوو ا  ثوورت الدراسوووات 
 البحوث والمقاالت والتحليالت في األبعاد الم  ورة  ول  تحس   ثير من المسائج المتعلقة  ها.

مووراض بال انووب العقوودي فووي حيوواة البشوور وظهووور  ثيوور موون اإلالووالاالت الرتبوواا األوبئووة واأل اونبوور  
و اصووة مووا  تعلووق   والتصوورفات الطاةئووة فووي التعامووج مووع األوبئووة  نوواء  علووى  لووٍج عقوودي عنوود أصووحا ها

بعالقتها بالقدر واألسبا  والتو ج ومسوألة العودوو وةورل الوقايوة والعوال  و ير وا مون المسوائج المرتبطوة 
 بالعقيدة.

أن أجمع تلك المسائج العقدية المرتبطة باألوبئة في بحث مطتصر بعنوان )المباحث العقدية  رأ  
 المولى القد ر أن  نفع به. المتعلقة باألوبئة( سائال  

 تكمن أ مية المو وع في اآلتي:: أهمية الموضوع
نووو  ن األوبئوووة واألموووراض مبهووور مووون مبوووا ر القووودرة اإللهيوووة  و وووي موجوووودة فوووي حيووواة البشووور مإ .1

نشأتها وستبقى حتى نهايوة الحيواة  و ن  انو  تبهور فوي أزمنوة دون أزمنوة  وأمالنوة دون أمالنوة  
 لكنها تمثج صورة من صور اال تالء اإللهي للبشر.

ترتبط آرار ا ب ميع جوانب الحياة اإلنسوانية وتتعلوق بالبعود العقودي  ان األوبئة واألمراض عموم  إ .2
للتطوور  اياسوي واالقتصوادي  و اصوة فوي  و ا العصور نبور  والفقهي واأل القي واالجتماعي والس
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األمور الو ي جعوج العوال   قريوة واحودة فوي التوأرير  ؛المادي والتقني والتقار   وين األمو  والشوعو 
  ين البشر. تتابع ظهور األوبئة واألمراض المعدية وتطور وسائج انتقالهاو  ا والتأرر. 

 ؛ها اإللهية والتر ي  على ال انب المادي منهوا فقوطوحالم ظهور األوبئة  فلة الناس عن أسبا  .3
دراسات الروية متطصصة ل ميع ال وانوب المتعلقوة باألوبئوة وبيوان القيات  يستدعي األمر ال ي 

 للناس. اوتبصير   اانب العقدية ت  ير  و ومنها ال   الحال  الشرعي فيها
 :اآلتيتتمثج أسبا  ا تيار المو وع في : اختيار الموضوع أسباب

 .األوبئةفي   ا العصر  اصة بسبب تفشي  إليهوحاجة الناس  -كما سبق–أ مية المو وع  -1

ن البحوووث حيووث إ –حسووب علوو  الباحووث -عوودت وجووود بحووث تنوواو  القمووايا العقديووة المتعلقووة باألوبئووة  -2
حيووث   علووى ال انووب الفقهووي اوالدراسووات التووي تناولوو  ال انووب الشوورعي المتعلووق باألوبئووة ر وو ت  ثيوور  

النوووواز  الفقهيوووة المتعلقوووة باألوبئوووة بعووودٍد ال بوووأس بوووه مووون البحووووث والدراسوووات فوووي حوووين أن حبيووو  
 .االدراسات المتعلقة بال انب العقدي ال ت ا  قليلة وج ئية أيم  

ظهوووور بعووور المطالفوووات واالنحرافوووات العقديوووة المتعلقوووة بالتعاموووج موووع األوبئوووة علوووى المسوووتوو الفوووردي  -3
ء فهو  العالقووة  ووين والقمواء والقوودر والتو ووج واأل و  باألسووبا  وبووين وال مواعي  سووواء  موا  تعلووق بسووو 

وجود األوبئة وتأرير ا و  ا الموقف السلبي من العودوو والتوأرير الو اتي لئوبئوة  وةورل الوقايوة منهوا 
 وعالجها وبعر المسائج المرتبطة بالوالء والبراء ونحو ا.

 متماد ن في ةريقة التعامج مع األوبئة:  تتمثج مشاللة البحث في وجود ات ا ين
عون أي أبعوواد أ ورو ويورفر وجووود أي  ا نبور إلوى البعود المووادي لئوبئوة وأسوبا ها الطبيحيووة بعيود  -األو 

 عالقة للد ن أو الشريعة بالمسائج الطبيحية.
لوبواء يغفج ال انب الموادي والطبوي ويحيوج  وج الويء علوى القودر ويعتقود أن اإليموان يعصو  مون ا-الثاني

وو وأن األ وو  بأسووبا  الوقايووة  ووج وحتووى التووداوي أموور  اوأن ال عوودوو وال تووأرير لوو وات األالووياء مطلق 
 حووو    باإل ووافة الووى وجووود جوود  تعووارض مووع اإليمووان بالقوودر والتو ووج علووى هللا سووبحانه وتعووا 

 العقدية المتعلقة باألوبئة.  النواز  بعر

 تتمحور مشاللة البحث حو : و 
 األوبئووةقووة  ووين قمووية االيمووان بالقموواء والقوودر والتو ووج واال وو  باألسووبا  وبووين ظهووور سوووء فهوو  العال -

 وةرل الوقاية منها وعالجها.
 ا النواز  والمست دات في   ا البقمايا االنحرافات العقدية في التعامج مع األوبئة وجود بعر  -

 أسئلة البحث:
 عدٍد من األسئلة و ي: عنيحاو  البحث اإلجابة 
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 و يفية التعامج الشرعي معها؟ لمراد باألوبئة وما  ي  وابطها؟ما ا -

 وما حقيقة العدوو؟ ما عالقة ظهور األوبئة بالقماء والقدر؟ -

  ج  ناك تعارض  ين التو ج على هللا واأل   باألسبا ؟ -

 ؟باألوبئةالمتعلقة العقدية النواز  والمست دات  ما موقف العقيدة اإلسالمية من -

 : إلى البحث   ا در ه
 .البشرية الحياة جوانب ل ميع تشريعاتها والمو  و مالها اإلسالمية الشريعة عبمة  يان -
 . ها المرتبطة العقدية األحالات وبيان باألوبئة التعريل -
 فوي والمسوت دات بوالنواز  المتلقوة األحالات و  ا األوبئة مع التعامج في العقدية االنحرافات مبا ر  يان -

 . البا   ا

يعتمد   ا البحث على المنهج االستقرائي القوائ  علوى جموع الموادة العلميوة المتعلقوة بالمو ووع مون 
 .انها في مؤلفات أ ج العل  والمطتصين وبحوره   وتصنيفها حسب المسائج العقديةبم

يهووا وبيووان وعوورض األقوووا  الووواردة ف و وو ا الموونهج الوصووفي القووائ  علووى مناقشووة المسووائج وتوجيههووا
 ا لمنه ية  تابة البحوث المتبعة.وفق   الراجا.

مووون  توجووود عووودة دراسوووات الوووروية تناولووو  األوبئوووة واألموووراض والنوووواز  والمسوووت دات المرتبطوووة  هوووا
أموووا ال انوووب العقووودي فلووو  يطلوووع الباحوووث علوووى رسوووالة أو بحوووث جموووع المسوووائج العقديوووة   الناحيوووة الفقهيوووة
ن  ان  ناك مقاالت متفرقة لبعر الباحثين حوو  بعور ال  ئيوات فوي المو ووع   بئة  و المرتبطة باألو 

نووواز  األوبئووة  ) بحووث بعنوووان:منهووا و ووالت متنووارر فووي بطووون  تووب العلموواء بحاجووة إلووى جمووع وترتيووب  و 
وبووارة عوون م موعووة موون الفتوواوو حووو  األوبئووة و اصووة لكنووه فووي الحقيقووة عووو  الللوود تور محموود علووي  

 ريطانيا  وأ لبها في ال انب الفقهي.ب  - يرمن هات -صدرت عن المر   األوربيكورونا 

  تكون البحث من: مقدمة و مسة مباحث و اتمة وفهارس.
المقدمة: فيها  يان أ مية البحث  وأسوبا  ا تيوار   ومشواللة البحوث وأ دافوه  وأسوئلته ومنه وه والدراسوات 

 السابقة  وهيالج البحث.
 ث األو : التعريل باألوبئة.المبح

 .قمية القدر وعالقتها باألوبئةالمبحث الثاني: 
 .وعالقتها باألوبئة التو ج واألسبا قمية المبحث الثالث: 
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 .باألوبئة المتعلقة الوالء والبراءقمايا المبحث الرابع: 
 .مع األوبئة متعلقة بالتعامج المبحث الطامس:  دع ومطالفات

 نتائج البحث وتوصياته. الطاتمة: وفيها أ  
 فهرس المصادر والمراجع.

 لوجهه الكري .  اوأسأ  هللا أن  نفع  ه ا البحث وي عله  الص  

 وفيه مطلبان:

  وقيووج  ووو سوورعة الموووت  و ثرتووه فووي (1)جمووع وبوواء  والوبوواء بالقصوور والموود  ووو:  ووج موورض عووات
 .(2)الناس

)والصووحيا الوو ي قالووه المحققووون أنووه موورض الكثيوورين موون النوواس فووي جهووة موون األرض دون سووائر 
ون مطالفا للمعتواد مون أموراض فوي الكثورة و ير وا ويالوون مر وه  نوعوا واحودا بطوالر سوائر ال هات ويال

 .(4): الداء ال ي يشترك فيه أكثر الطلقِبَأنَّهُ وعرفه آ رون  .(3)األوقات فإن أمرا ه  فيها مطتلفة(

ة ما  فول )انتشار سريع ومفاجئ لمرٍض في رقعة جغرافي ِبَأنَّهُ ويعرر الوباء عند الدوائر الصحية 
" )أموووراض معديوووة تبهووور فوووي دولوووة أو ِبَأنَّوووُه:ويعووورر أيموووا  .(5)معدالتوووه المعتوووادة فوووي المنطقوووة المعينوووة(

 .(6)م موعة دو  مت اورة  وتنتشر بصورة سريعة  ين الناس(

                                                           

  مطتووار الصوووحاح  محموود أ وووي بالووور 6/4751( لسووان العووور   محموود  ووون مالوورت ا ووون منبوووور  دار المعووارر  القوووا رة   .ت  1)
 (.1/332ت  )1999  5تبة العصرية   يروت  االرازي  المال

 (. 1/478( تا  العروس  محمد  ن عبد الرزال المرتمى ال بيدي     دار الهداية القا رة   .ت  )2)
( الرح النووي على مسل   المسمى المنها  الرح صحيا مسل   ن الح ا   أ و ز ريا محيي الد ن يحيى  ن الرر النووي  دار 3)

 (.204 /14 و  )1392  2 يروت  ا –عربي إحياء التراث ال
   .ت  1  مالتبوووة الحلوووواني  ااألرنوووؤوا( جوووامع األصوووو  فوووي أحاد وووث الرسوووو   لم ووود الووود ن المبوووارك  ووون األريووور  تحقيوووق: 4)

(5/316.) 
 ./wikihttps://ar.wikipedia.orgالقاموس الطبي  نقال  عن موقع:  (5)
  /http://mubasher.aljazeera.net محمد الدسوقي  موقع ال  يرة مباالر: ( د.6)

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://mubasher.aljazeera.net/
http://mubasher.aljazeera.net/
http://mubasher.aljazeera.net/
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 وصف المرض بالوباء له  وابط حسب معا ير منبمة الصحة العالمية  ومنها: ضوابط األوبئة:
 تفشي في عدة دو .سرعة االنتشار وال .1
 العدوو  ين الناس. .2
 (1)عموت اإلصابة ل ميع الرائا الم تمع دون استثناء .3

  بعر المصطلحات  ومنها: اوحد ث   اارتبط مصطلا األوبئة قديم  
1 

قو  ا ن ح ور: )وجواء بمصطلا الطاعون  ي احيث ارتبط ذ ر الوباء عند الفقهاء وأ ج اللغة قديم  
عن الطليج  ن أحمد أن الطاعون  و الوبواء  وقوا  ا ون األريور فوي النهايوة: الطواعون  وو المورض العوات 

 .(2)(…والوباء ال ي يفسد له الهواء فتفسد به األم جة واأل دان

  ا ن ولما  ان الطاعون يالثر في الوباء وفي البالد الوبيئة عبر عنه بالوباء  ما قا  الطليج  وقا
 على الموت العات بالوباء. لما عد  به عن أصله و ع داال   َأنَّهُ عاد : الطاعون من الطعن   ير 

وو َأنَّ قووا  ا وون القووي : والتحقيووق  وو ا ووين الوبوواء والطوواعون عموم    فكووج ةوواعون وبوواء  ولوويس او صوص 
قا  المبار فوري: )وقد  .(3)هامن اواحد   َفِإنَّهُ   و  لك األمراض العامة أع  من الطاعون  اكج وباء ةاعون  

  قووا  الحوواف : افوورد موون أفووراد  لكوون لوويس  ووج وبوواء ةاعون وو أِلَنَّووهُ  ؛وبوواء َأنَّووهُ أةلووق بعمووه  علووى الطوواعون 
الطواعون  موا يقوو  النوووي:  أِلَنَّ وذلك ؛ (4)بطريقة الم از( االوباء أع  من الطاعون  وقد يسمى ةاعون  

البوودن ويالوون معووه  رافوق أو اآلبواا أو األ وودي أو األصوابع وسوائر)قوروح تطور  فووي ال سود فتكوون فووي الم
ورت وألووو  الووود د وتطووور  تلوووك القوووروح موووع لهيوووٍب ويسوووود موووا حواليوووه أو يطمووور أو يحمووور حمووورة  نفسووو ية 

سوئج موا  النبوي  َأنَّ ويؤيود ذلوك حود ث عائشوة ر وي هللا عنهوا  .(5)ويحصج معه  فقان القلوب والقويء(
 ة اإل ج تطر  في اآلباا والمرال.الطاعون؟ فقا : ) دة  غد

إال  اوبه ا يبهر أن الطاعون مرض مطصوص  بأعراض معينة  وليس  ج وباء معٍد يعد ةاعون  
 على سبيج الم از.

                                                           

 .7ت  ص 2020محمد علي  العو  منشورات المر   األوربي لإلفتاء   ريطانيا  عات  نواز  األوبئة  د. (1)
 (.10/133 و  )1379ال ن الح ر العسقالني  دار المعرفة   يروت  ةبعة عات  فتا الباري  الرح صحيا البطاري  (2)
(  وتفسووير اللبووا   ال وون عوواد   دار الكتووب 1/58 ووو  )1410  2( الطووب النبوووي ال وون القووي   دار الكتووا  العربووي   يووروت  ا3)

 (.1/809العلمية   يروت   .ت  )
 (.9/552ت  )1984  3هللا المبار فوري  ال امعة السلفية  الهند  امراعاة المفاتيا الرح مشالاة المصا يا  لعبيد  (4)
 .(204 /14الرح النووي على مسل  )( 5)
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2 

بطوورل ووسووائج متنوعووة  ووالتنفس أو الحشوورات  إلووى آ وورو ووي األمووراض التووي تنتقووج موون الووطص 
 .(1)الرة ال نسية أو نقج الدت ونحو اوالحيوانات أو المطالطة أو المعا

3 

 …وال ائحوووة فوووي اللغوووة  وووي: المصووويبة العبيموووة  وال موووع جووووائا  فكوووج مصووويبة عبيموووة أو فتنوووة)
 .(2)جائحة  وتأتي بمعنى السنة الم دبة  والشدة التي ت تاح الما  من سنة أو فتنة(

وال ائحة  ي: اآلفة التي تعورض لإلنسو  وفي اصطالح الفقهاء  اان فتستأصوج مالوه  وتدعوه محتاج 
المصيبة العامة الم هبة لماٍ  أو نفس أو  ير ا  ر   صص  في الشرع بموا  وقيج:  ي  (3)إلى الناس 

: أموراض معديوة ِبَأنََّهوافقد عرفته منبمة الصوحة العالميوة  اأما مصطلا ال ائحة ةبي   .(4)يع   عن دفعة
 بيورة باإلنسوانية بالافوة الم واالت  اة عليهوا  وتحودث أ ورار  تبهر في دو  العال  بأسر   ويصوعب السويطر 

موا يسوبب  ارروة عالميوة  وتعطيوج الوبه توات ؛ و وو االجتماوية واالقتصادية والسياسية المرتبطوة باإلنسوان
 (5)للحياة 

ية  ومنهووا مووا يطلقووه عليهووا منهووا مووا ورد فووي النصوووص الشوورو وأوصووارو لئوبئووة واألمووراض أسووماء 
   وبيان ذلك في الفرعين اآلتيين:اأو ذم   االبشر مدح  

وردت فووي النصوووص الشووروية عوودة أسووماء وأوصووار لئوبئووة واألمووراض علووى سووبيج االالووتراك مووع 
  ير ا أو التفرد  ومنها:

ة في اللغة العربية تأتي بمعنوى العالموة الدالوة علوى الشويء وقود جواء فوي القورآن اآلي تسميتها باآلية:-1
آيات  ومن ذلك ما  رسله هللا علوى وبواد  مون أوبئوة أو أموراض أو  ِبَأنََّهاالكري  وصف أمور  ثيرة 

                                                           
  وم لووة 22العوودوو  ووين الطووب وحوود ث المصووطفى صوولى هللا عليووه وسوول   د/ محموود علووي البووار  دار الشوورول   يووروت  ص: (1)

 (.8/1344م مع الفقه االسالمي  منبمة المؤتمر اإلسالمي  جدة  )
  1(  وجمهوورة اللغووة  ال ووي بالوور محموود  وون دريوود  دار العلوو  للمال ووين   يووروت  ا1/719 نبوور: لسووان العوور  ال وون منبووور ) (2)

 - ووو 1399 يووروت   -(  النهايووة فووي  ريووب الحوود ث واألروور  لم وود الوود ن ال وون األريوور  المالتبووة العلميووة 1/442ت  )1987
 (.1/312ت  )1979

 (.10/155األرير  )جامع األصو  ال ن  (3)
 (.1/289 و  )1450  1الرح حدود ا ن عرفة  محمد  ن قاس  الرصاع  المالتبة العلمية   يروت  ا (4)
 ت.16/3/2020مقا  للد تور سائد حامد أ و عطية  م لة النهار   تاريخ:  (5)
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  قا  [٥٩اإلسراء: ] چٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  چ  كوارث تسبب الموت العات  قا  سبحانه وتعالى:
فاهلل يطوور النواس بموا الواء مون آيوة لعلهو   …)وما نرسج بالعبر وال  ر إال تطويفا للحباد الطبري:

يعتبووورون  أو  ووو  رون  أو  رجعوووون  وروي عووون الحسووون قولوووه )وموووا نرسوووج باآليوووات( قوووا : المووووت 
فاألوبئوووة التوووي تسوووبب المووووت العوووات مووون اآليوووات الدالوووة علوووى قووودرة هللا سوووبحانه وتعوووالى  (1)الووو ريع(.
 للطلق.  ته وقهر وربوبي

 بتلوي الطلوق بوالطير والشور لحالو  عبيموة  قوا  سوبحانه  َأنَّوهُ أ بور سوبحانه وتعوالى  تسميتها باالالء::-2
  ويووود ج تحووو  اال وووتالء بالشووور [٣٥األنبيووواء: ] چی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  چ  وتعوووالى:

 (2)واألوبئة ونحو ا سقاتاال تالء باألمراض واأل

وأ بر أن ذلك سبب لن و   سبحانه وتعالى وباد  من مطالفة أمر  وأمر رسوله  حيث ح ر هللا تسميتها فتنة:-3
  و ووي محصووورة فووي اوذ وور المفسوورون فووي الفتنووة وجو  وو) العقوبووات والعوو ا  بأنواعووه المطتلفووة  قووا  الوورازي:

 .(3)ع ا  الدنيا واآل رة  ر  ع ا  الدنيا أقسات: منها القحط  ومنها الوباء  ومنها القتج(

بأنوه  - موا سوبق -" جاء وصف الطاعون في القورآن الكوري  و وو أحود األوبئوةاوع اب   اتها "رج   تسمي
وبوواس:    قووا  ا وون [٥٩البقوورة: ] چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  چ رجوو  قووا  تعووالى: 

و   وقوا  الورازي: )الرجو  معنوا : الطواعون و و(4))كج الويء فوي  توا  هللا مون "الرجو " يعنوي بوه العو ا (
. وقد ورد تسمية الطاعون (5)الع ا  ال ي أصا ه  فمات به من القبط سبعون ألف إنسان في  وت واحد(

. (6)وبقيوة مون عو ا  ُعوِ َ  بوه قووت قوبلك  إن  و ا الطواعون رجو و ): بالرج  والع ا  فوي حود ث النبوي 
 نين   ما في الحد ث:رحمة للمؤم ِبَأنَّهُ وصف الطاعون  وفي حد ث عائشة ر ي هللا عنها أن النبي 

 بعثوه هللا عو  وجوج علوى مون يشواء  ف علوه  ا وان عو اب   َأنَّهُ عن الطاعون  فأ بر ا  أنها سأل  النبي )
 امحتسووب   اهللا سووبحانه وتعووالى رحمووة للمووؤمنين  فلوويس موون عبوود يقووع الطوواعون فيووه فيمالووث فووي  لوود  صووا ر  

  وفوي حود ث أنوس ر وي (7) وان لوه مثوج أجور الوهيد ل  يصبه إال ما  توب هللا عو  وجوج لوه إال َأنَّهُ يعل  
ر وي هللا عنوه  طوب بالشوات  ا  وروو أحمود فوي مسوند  أن معواذ  (8)هللا عنه )الطاعون الهادة  وج مسول (

                                                           
ق: أحمود محمود الواكر  مؤسسوة الرسوالة  جامع البيان في تأويج القرآن  محمد  ن جرير الطبوري  المحقو المسمىتفسير الطبري  (1)

 .(478 /17ت ) 2000 - و  1420  1ا
 (.8/2452 و  )1419  3 نبر: تفسير القرآن العبي   عبد الرحمن  ن أ ي حات   مالتبة الباز  السعودية  ا (2)
 (.12/406) ه 1420  3مفاتا الغيب  فطر الد ن الرازي  دار إحياء التراث   يروت  االمسمى تفسير الرازي  (3)
 .(118 /2)  تفسير الطبري  (4)
 .(71 /13) (  تفسير الطبري 347 /14) تفسير الرازي  (5)
 (.6573(  رق  )6/2557ت  )1987  3روا  البطاري  صحيا البطاري  دار ا ن  ثير   يروت  ا (6)
 .(5825(  رق  )2/26روا  مسل   صحيا مسل   مسل   ن الح ا   دار ال يج   يروت  ) (7)
 (.5400(  رق  )5/2165روا  البطاري  ) (8)
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علووى آ  د ووج أإنهووا رحمووة ربالوو   ودعوووة نبوويال   ويووبر الصووالحين قووبلك   اللهوو  ) فوو  ر الطوواعون  فقووا :
 .(1)معاذ نصيبه  من     الرحمة(

مقدرة على وأنها تكون بقماء هللا وقدر    االطاعون واألوبئة عموم   َأنَّ ر من سيال األحاد ث ويبه
 باألسووبا  الطلوق موؤمنه  و وافر    مووا  وو ظوا ر موون عمووت النصووص المتعلقوة  هووا  وأن المسول  اآل و 

وقود تكووون   اوأجور   رحموة حقوه فوي تكوون  المتسوططٍ   يوور عنهوا النواتج واأللو  الوبالء علوى الصوا ر الشوروية
  ما ورد في حد ث الطاعون.و ي في حق  ير المؤمن عقوبة   عقوبة على البعر بسبب ذنوبه 

وبعر  و   األسوماء فيهوا نبور  اأو ذم   ايطلق البشر على األوبئة بعر األسماء واألوصار مدح  
 من الناحية العقدية  ومن ذلك:

 

كثر الحد ث في اآلونة األ يرة  و اصة بعد انتشاء وباء "كورونا" وما أحدره فوي حيواة الطلوق مون 
 آرار مطتلفة عن مسألة تسميته ووصفه بأنه جندي من جنود هللا  حيث انقس  العلماء إلى فريقين:

 الثاني:  رو عدت ال واز ويمالن استعراض أقوا  الفريقين فيما يأتي:"جندي  " و ِبَأنَُّه  رو جواز وصفه -األو 

 ال  ن  رون جواز تسمية أو وصف الوباء بأنه من " جند هللا" يستدلون على ذلك بأدلة منها:
  حيووث [٧  4الفووتا:] چ ۓ  ۓ   ڭ  ڭچ : االسااتلالب بومااول  ولاان ساابحاىن وتوااال  -أ

  فإنه  إذا سطر   هللا تعوالى إلنفواذ أمور  وتحقيوق (3)(ايع  أن     اآلية تع   لق هللا جم رون 
   فهووي نبيوور قولووه سووبحانه وتعووالى:امشوويئته و ظهووار د نووه أو نصوورة وبوواد   ووانوا لووه جنووود  

  فوووووواهلل سووووووبحانه وتعووووووالى مالووووووك مووووووا فووووووي [١٠٩  عمووووووران: آ]   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ
ه  جنود   قا  قتادة في تفسير قوله تعالى:  له  مملو ون له و ل السموات واألرض والطلق

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  چ

                                                           
( وصوووححه األرنوووا،وا  36/404ت  )1999  2روا  أحمووود  أحمووود  ووون حنبوووج  تحقيوووق األرنوووا،وا  مؤسسوووة الرسوووالة   يوووروت  ا (1)

 ( .1402(  رمق )2/85واأللباني في صحيا التر يب )
 بمراكع  في موقع  وية  ريس لمهن التربية والتكوين نبر: مقا  للد تور / راليد الحمداوي  الباحث بالمر   ال هوي  (2)

http://www.howiyapress.com/%D9%87%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%  
(  وزاد المسوير فوي علو  11/6940ت  )0082  1الهداية إلى  لوو  النهايوة  مالوي  ون أ وي ةالوب  منشوورات جامعوة الشوارقة  ا (3)

 (.7/425 و  )1404  3التب اإلسالمي   يروت  ام ن ال وزي  الاالتفسير  أ ي الفر  

http://www.howiyapress.com/%D9%87%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%25
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: إن يشوووأ يعووو   بسووومائه فعوووج  و ن يشوووأ يعووو   بأر وووه  [٩سوووبأ: ] چ ڃ  ڃ        ڃ  ڃ
 .(1)ن جنود هللا(فعج  و ج  لقه له جند  و ان الحسن ر ي هللا عنه يقو : إن ال بد لم

وفي جنود السوموات واألرض وجوو   أحود ا: مالئكوة السوموات واألرض  رانيهموا: مون ) ويقو  الرازي:
في السموات من المالئكة ومن في األرض من الحيوانات وال ن  ورالثهما: األسبا  السماوية واألر ية 

 (2)حتى يالون سقوا  سف من السماء والطسف من األرض من جنود (.
 من تسمية بعر المطلوقات  و)جندهللا(  ومن ذلك: ستلالب بما روي عن بوض السلفاال - 

فثبو   ومن جند  السالينة التي أن لها هللا على قلوو  أصوحا  محمود ) قا  ا ن عطية: السكينة: -1
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ما أ بر عن ذلك سبحانه وتعوالى فوي قولوه: الريح والمطر: (3)بصائر  (.

ڄ  ڄ     چ  حيووووث أمووووتن هللا علووووى المووووؤمنين  وووووت  وووودر بقولووووه: ؛  و وووو لك المطوووور[٩األحوووو ا : ]چ  چ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

 .[١١األنفا : ] چڌ  ڎ   ڎ  
قا : )الماء والريا جندان من جنود هللا تعوالى  والوريا جنود  َأنَّهُ وروي عن ا ن وباس ر ي هللا عنهما  -2

 لق هللا ع  وجج  مطيوع   َفِإنََّهاقا  اإلمات الشافعي: ال  نبغي ألحد أن يسب الريا  .(4)عب (هللا األ
 .(5)وجند من أجناد  ي علها رحمة ونقمة إذا الاء

ال تقتلوووا ال ووراد فإنووه ) قووا : النبووي  َأنَّ   وقوود جوواء فوي األروور اال وراد: حيووث  رسووله هللا ا ووتالء  أو تأد ب وو -3
 (6)عب (.جند من جنود هللا األ

الحالموة ) كج ما  ثب  الموؤمنين فهوو مون )جنود هللا(  موا روي عون يحيوى  ون معواذ رحموه هللا  قوا : -4
 :يقووو  ال نيوود رحمووه هللا (7)جنود موون جنووود هللا  رسوولها إلووى قلووو  العووارفين حتوى  ووروح عنهووا و ووج الوودنيا(.

الا د  قا : نع     ج لك في ذلكالحالايات جند من جنود هللا تعالى يقوي  ها قلو  المريد ن  قيج له: )
 (8).[١٢٠ود:  ] چ ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  قوله تعالى:

                                                           
 .(3162 /10تفسير ا ن أ ي حات  ) (1)
 (.71  28/68تفسير الرازي ) (2)
 (.5/127 و  )1422  1لعلمية   يروت  اتفسير ا ن عطية المسمى المحرر الوجي   عبد الحق  ن  الب االندلسي  دار الكتب ا (3)
 (.4/1336 و  )1408  1العبمة  عبدهللا  ن محمد االصفهاني  دار العاصمة  الرياض  ا (4)
 (.2/556ت  )2001  عات 1االت: لمحمد  ن اويس الشافعي  دار الوفاء  المنصورة  ا (5)
( وجوووود اسوووناد  االلبووواني فوووي 9277(  رقووو  )9/111 .ت  )أ رجوووه الطبرانوووي فوووي المع ووو  األوسوووط  دار الحووورمين  القوووا رة   (6)

 (.2428(  رق  )5/554ت  )1996  1السلسلة الصحيحة  مالتبة المعارر  الرياض  ا
 (.12/177ت  )2000  1تفسير الثعلبي  دار احياء التراث العربي   يروت  ا (7)
 (.2/354القا رة   .ت  ) الرسالة القشيرية  عبد السالت  ن  وزان القشيري  دار المعارر  (8)
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ڃ  ڃ   ڃ  چ  موووا قوووا  سوووبحانه وتعوووالى:( كوووج موووا يسووولطه هللا علوووى الكوووافرين فهوووو )جنووود هللا -5

  و وو لك قولووه [١٣٣األعوورار: ] چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
  و وووووو ا [٤ – ٣الفيووووووج: ] چں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ : سووووووبحانه وتعووووووالى

 (1) البعوض ال ي سلطه هللا على النمرود وجند  فأ لكه 

حيوث يسوطر ؛ وأصحا  القو  بال واز  رون أن جند هللا على نووعين: جنوود رحموة  وجنوود عو ا 
قوات مونه   هللا بعر مطلوقاته لمعونة المؤمنين ونصرته  وتأ يد    ويسطر بعمها لتأد وب أعدائوه واالنت

ڃ  ڃ  چ   چ  وعلى   ا حمج اال تالر في تعقيب اآل تين من سورة الفتا قوله سبحانه وتعالى:

الفوووتا: ]چۓ  ۓ   ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ    وقولوووه تعوووالى:[٤الفووتا: ]چچچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ة جنوود العو ا   موا  نبوئ المراد في اآلية األ يور  َوَأنَّ   جنود الرحمة وجنود الع ا    َأنَّ   للتنبيه على [٧
 .(2)عنه التعرض لوصف الع ة

قد تكون تارة رحموة لنصورة الموؤمنين  موا  ِبَأنََّهاو  ا ما ورد في القرآن الكري  من حد ث عن الريا 
 ع ا  للكافرين  ما حصج لقوت عاد.ِبَأنََّها في   وة الطندل  وتارة 

 جنووود يعلوو  ومووا. للاّ  جنوود موون وجنوود. لكووون ا  وو ا قوووو  موون قوووة والووريا) :يقووو  سوويد قطووب رحمووه هللا
 علوى  المقودر الوقو  فوي  صوور ا مون موا صوورة فوي -وناموسوه مشيئته اةار في-  رسلها.  و إال ربك
 السووطحي لالعتووراض الموا ووع  وو   مثووج فووي مالووان وال .والحيوواة بالحيووا أو  والوودمار بووالهالك   ريوود موون

 فالووو ي. ةبيحيووة لعوامووج تبعووا  نوواك أو  نوووا وتهووب  وووني نبووات وفووق ت وووري  الووريا ِبووَأنَّ  بووالقو  السوواذ  
 تقوود ر  وفوق يشوواء موا عنوود يشواء موون علوى يسولطها الوو ي  وو العوامووج  و   وتبووع النبوات ذلووك وفوق ي ريهوا
 وال. جعلهووا التووي والعوامووج قوودر  الوو ي النبووات إةووار فووي  ريوود  مووا يسوولطها أن علووى قووادر و ووو. وتوود ير 
 ارجووو   موووع  ونوووه تسووومية الطووواعون رحموووة للموووؤمنين ذلوووك أيموووا ومووون . (3)(!اعتوووراض وال الوووبهة وال مطالفوووة
 للكافرين. اوع اب  

ي ريها وفق مشيئته في صورة   من جند هللا ِبَأنََّهاوبناء على ما سبق يمالن أن يطلق على األوبئة 
 للكافرين. اوع اب  وتنبيها للغافلين للمؤمنين ا تبار 

                                                           
 (.4/518(  والمحرر الوجي   ال ن عطيه )4/1512( العبمة لئصفهاني )5/434تفسير الطبري  ) (1)
(  وتفسير 8/105تفسير ا ي السعود  المسمى ارالاد العقج السلي   أل ي السعود العمادي  دار إحياء التراث   يروت   .ت  ) (2)

 (.28/73الرازي  )
 (.6/3384 و  )1412  17القرآن  سيد قطب إ راهي   دار الشرول و القا رة  ا  في ظال  (3)
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 جند هللا( ويستدلون بأدلة  منها:) ال يصا أن يطلق على الوباء وصف َأنَّهُ عر الب رو 
ال يطلق على الحقيقة إال على المالئكة أو المؤمنين الم ا د ن في سبيله وفق ( جند هللا) وصفَأنَّ  .1

ۓ  ۓ   ڭ  ڭڭ  ڭ  چ  الموابط الشروية  ويستدلون بالالت المفسرين في تفسير قوله تعوالى:

المقصود ب نود السموات    المالئكة  وب نود األرض     َأنَّ حيث  رون  ؛[٧الفتا: ]   چۇ  ۇ  ۆ
 .(2)من ال ن واألنس المؤمنون 

  على أن هللا وحد   و ال ي يعل  [٣١المودرر: ] چۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉچ  استدلوا بقوله سبحانه وتعالى: .2
يعوورر جنووود هللا  فهووو نفووي لعلوو  أحوود  يوور هللا بالثوورة  َأنَّووهُ ب نووود   ولوويس ألحووٍد موون الطلووق أن  وودعي 

وأويوانه   إال موون أةلعووه هللا علوى ذلووك  وحينئووٍ  تحتوا  إلووى نووص صووريا  وأسوومائه جنوود  وأوصووافه  
 جند من جند هللا. ِبَأنَّهُ من الكتا  أو السنة لوصف الوباء والبالء 

لتووي ال تثبوو  إال  وونص مثووج )وبوواد هللا( و)ناقووة وصووف )جنوود هللا( موون جوونس اإل ووافة التشووريفية ا ِإنَّ  .3
رجوووس وعووو ا   موووا فوووي حووود ث  ِبَأنََّهووواهللا( و) يووو  هللا( ونحوووو ذلوووك  وأموووا األوبئوووة فقووود جووواء وصوووفها 

 الطاعون.
وظيفة جند هللا  و مساندة المؤمنين ونصرته  وتثبيوته   موا فوي النصووص الشوروية واالنتقوات مون  ِإنَّ  .4

تفتوووك بوووال ميع  أِلَنََّهوواالعقوبوووات  هووو   أمووا األوبئوووة فهوووي أقوور  إلوووى الشووورور  و نوو ا الكووافرين وتعووو  به  
 و اصة الع  ة والمعفاء.

   ينما األوبئة [١٧٣الصافات: ] چۆ   ۆ  ۈ  ۈ    چ  هللا تعالى وصف جند  بقوله سبحانه وتعالى: ِإنَّ  .5
 .(3)يمالن التغلب عليها و و أمر يعارض ظا ر اآلية.

 َوِ نَِّموواال يصووا إةووالل وصووف )جنوود هللا( علووى األوبئووة واألمووراض   َأنَّووهُ رون وبنوواء علووى مووا سووبق  وو
  168  133: األعوورارأو آيووة أو  ووراء  مووا ورد فووي القوورآن الكووري  فووي اآليووات:  اتسوومى  ووالء  أو عوو اب  

 .76  المؤمنون:59: اإلسراء  42األنعات: 

 وعند النبر إلى ما سبق استعرا ه من أدلة الفريقين ن د:

                                                           
 :ت12/4/2020  تاريخ االنترن  على ال نا ي  سامي/  للد تور مقا :  نبر (1)

 http://www.noqta.info/page-136414-ar.html 

(  وفتا القود ر  محمود علوي الشوو اني  دار 3/297 نبر: بحر العلوت     أ ي الليث السمرقندي  دار الفكر   يروت  ن.ت  ) (2)
 (.5/54 و  )1414  1ا ن  ثير  دمشق  ا

  ar.html-136414-http://www.noqta.info/page نبر: مقا  للد تور/ سامي ال نا ي  على االنترن :  (3)

http://www.noqta.info/page-136414-ar.html


 2020 

 

     109  

 ماجد شبالة /.د.مأ                                                                               باألوبئةالقضايا العقدية المتعلقة 

حيووووووث نقووووووج  ؛[٧  4لفووووووتا:ا]چ ۓ  ۓ   ڭ  ڭچ  الفووووووريقين اسووووووتدال بقولووووووه سووووووبحانه وتعووووووالى: َأنَّ  -1
الم ي ون  الت أ ج العل  ال  ن رأوا عموت الداللة على جميع المطلوقات التي تنف  أمور هللا  بموا فوي 

ئكوووة ذلوووك المالئكوووة والموووؤمنين  فيموووا نقوووج الموووانعون  وووالت أ وووج العلووو  الووو  ن  صووووا المصوووطلا بالمال
 الحصوور فووي َأنَّ والمووؤمنين الم ا وود ن فووي سووبيج هللا  واآليووة حمالووة لل ميووع  و مووا  وورو ا وون عطيووة 

 .(1)بعر من  ج َأنَّهُ المالئكة والمؤمنين من با  التمثيج أو 

  علووى نفوووي علوو   يوور هللا ب نوووود  [٣١الموودرر: ]چ ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉچ  اسووتد  المووانعون بقولووه تعوووالى: -2
 ِبووَأنَّ مون جنووود  إال  ونص الوورعي  ويورد عليووه  ِبَأنَّووهُ ال يصوا وصووف الويء مون روو  و   ه وتعووالىسوبحان

اآلية جاءت في سيال الحد ث عن   نة جهن  والرد على من قا : أما لمحمد من ال نوود إال تسوعة 
علوى حقيقتهوا  ال يعلو  جنود هللا َأنَّوهُ معنا ا  َوِ نَِّما  و ي ال تعني نفي معرفة بعر جنود هللا  (2)عشر
وو   وال يعرفهووا جميعهووا إال  ووو عوو  (3)بأعووداد ا وصووفاتها و صائصووها إال  ووو سووبحانه اتفصوويلي   اعلم 

 وجج  و ال فكثير من الناس يعل  بعر جنود ربنا.

يعلو  جنوود ربوك إال  وو( ح سوبحانه وتعوالى فوي القلوو  واألرواح و ير وا مون  )ومواقا  اإلمات الغ الي: 
 .( و ِإالَّ دة ال يعرر حقيقتها وتفصيج عدد ا العوال  جنود م ن

مووون حيوووث أذن هللا فوووي ِإالَّ ال  نبغوووي استصوووغار الووويء مووون  لوووق هللا تعوووالى  َأنَّوووهُ وفوووي اآليوووة إالوووارة إلوووى 
تعووالى إذا سوولط أ ووعف  لقووه علووى أالوود    أ لكووه  مووا سوولط البعوووض علووى نموورود َفِإنَّووُه   استصووغار 
 (4)فأ لكه  ها.

التشووريفية  وافة ته إلوى هللا علووى الحقيقوة مون جوونس اإل  واف( و اسومية الوبواء )جنوود  قوو  الموانعين بووأن ت -3
رجووس وعوو ا   مبنووي  مووا يقووو   ِبَأنَّووهُ التووي ال تثبوو  إال  وونص باإل ووافة إلووى أن الوبوواء قوود وصووف 

يموووار إلوووى هللا  ووج موووا  انووو   َوَأنَّووهُ ال يموووار إلوووى هللا إال الحسوون ال ميوووج   َأنَّووهُ ) الماتريوودي علوووى:
 افة إليه تطور  مطور  التعبوي  أو الشوالر أو ذ ور نعموه أو أمور   وموا  ور  عون ذلوك ال يموار اإل

 .(5)(إلى هللا و ن  ان في الحقيقة  لقه

  و اصوة 6)القائمة  نفسوها إلوى هللا لكونهوا ملوك لوه وياني وز إ افة األ) َأنَّهُ  ينما  رو الم ي ون 
ديووة التووي  ووي فووي األصووج اسوو  ل ماعووة ال وويع وأ وو    فوصووف الوبوواء بال نامووا  ووان فيهووا معنووى صووالح  

                                                           
 (.5/128عطية  )المحرر الوجي  ال ن  (1)
 (.19/82  )2003ال امع ألحالات القرآن  محمد  ن أحمد القرةبي  دار عال  الكتب  الرياض  ةبعة  (2)
 (.29/319ت  )1984التحرير والتنوير  محمد الطا ر  ن عاالور  الدار التونسية  ةبعة عات  (3)
 (.7/259ت  )2011  1 ي  دار النواري  سوريا  احسن التنبه  لما ورد في التشبيه  لن   الد ن محمد  ن محمد الغ (4)
 (.1/312التوحيد  لمحمد  ن محمد الماتريدي  دار ال امعات المصرية  االسالندرية   .ت  ) (5)
 (.9/290(  )236 8/449م موع فتاوو ا ن تيمية  ) (6)
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ال نوووود: جموووع جنووود  و وووو اسووو  ل ماعوووة ال ووويع  ) صوووفاته  الطاعوووة لتنفيووو  الموووراد  يقوووو  ا ووون عاالوووور:
 .(1)شا هتها ال نود في تنفي  المراد(واستعير للمطلوقات التي جعلها هللا لتنفي  أمر   لم

لوى هللا  نواء علوى  و ا  موا سوبق فوي النقووالت وقد جاء وصف بعر األويوان بال نديوة وأ وافتها إ
 عن بعر السلف  الريا وال بد والسالينة ونحو ا.

ال يفورل  وين موؤمن و وافر وصوالا وةوالا فوال يصوا  اوأما  ون الوباء وصف بالرجس وبالونه الر  
نوووعين: جنود هللا علوى  ِبووَأنَّ وصوفه ب نود هللا الو  ن مهمووته  نصور الموؤمنين وتعوو  ب الكوافرين فيورد عليوه: 

و ِبَأنَّوهُ جنود رحمه وجنود ع ا   وقد جاء وصف الطواعون و وو وبواء ال يفورل  وين  وحايا    ارحموة أيم 
 ممار    ما في الحد ث السا ق )رحمة ربال (.

ألنوه  موا جواء فوي بعور  ؛والبعر  رو قصر الوصف بالرجس على الطاعون دون سائر األوبئة
 .(2)أعدائك  من ال ن( )ةعناألحاد ث 

مووون جنوووود هللا علوووى سوووبيج  ِبَأنََّهووواجوووواز وصوووف األوبئوووة  الورونوووا و ير وووا   لووو ي يبهووور وهللا أعلووو وا
 وج موا  رسوله هللا علوى  َأنَّ الم از أو  ناء على معنى الملك والتقود ر والطلوق   تعوالى  و و لك باعتبوار 

:كما أالار إلى ذلك اليخ اإلسالت  ن تيمية -وباد  فيه معنى ال ندية ا يمار إلى هللا تعالى مما م) ِبَأنَّ
 .(3)( قبج و ال رد اللف  والمعنى ا ان حق  َفِإنَّ ل   رد فيه نص  توقف في لفبه ويستفصج في معنا  

لهودي النبووي صوولى هللا عليووه  ايطلوق الووبعر علووى الوبواء وصووف" اللعنووة" أو " الملعوون" و وو ا  الف وو
مع أقدار هللا  فل  يالن من  ودي النبوي صولى هللا عليوه وسول  اللعون والفحوع   وسل   ومقتميات التعامج
 .(4)(اوال لعان   اوال فاحش   ااب  سبَّ  ل  يالن النبي ) قا  أنس ر ي هللا عنه:

علوى أت  د وج ) :وفيوه ونهى عليه الصالة والسالت عن سب المرض  ما في حد ث أت السائب 
ال بوارك   الحموى: ؟ يوا أت السوائب  أو يوا أت المسويب ت فو فين؟ قالو ما لوك: السائب  أو أت المسيب فقا 

 . (5)( ت  ب  طايا  ني آدت   ما    ب الكير  بث الحد د َفِإنََّها  "ال تسبي الحمى: فقا   هللا فيها

                                                           
 (.29/319التحرير والتنوير ال ن عاالور  ) (1)
 (. 3951(   رق )2/732(  وصححه األلباني في صحيا ال امع )19529 رق  )(  32/295روا  أحمد في مسند   )( 2)
 (.1/65ت  )2000  6الرح التدميرية  أحمد  ن عبد الحلي   ن تيمية  مالتبة العبيالان  الرياض  ا (3)
 (.5662(  رق  )5/2243روا  البطاري  ) (4)
 (.6662(  رق  )16 /8مسل  )روا   (5)
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 موووا ا تلوووى وبووواد   َفِإنَّوووهُ و ووو ا مووون تموووات حالموووة الووور  عووو  وجوووج وتموووات ربوبيتوووه  ) يقوووو  ا ووون القوووي :
أعطووا   مووا  ِإالَّ ألدواء  أعووانه  عليهووا بمووا يسوور  لهوو  موون األدويووة  فمووا ا ووتال   سووبحانه وتعووالى بشوويء بووا

يستعينون به على ذلك البالء  ويدفعونه به  ويبقى التفاوت  ينه  في العلو   و لك والعلو  بطريوق حصووله 
 .(1)(إليهوالتوصج 

بتوة وال أن يقوو :  نواك تلوف البتوة  فلو لك فالطبيب  ب   جهود   وال يسوتطيع أن يقوو : ال الوفاء ال)
  .(2)( نبغي أن يفسا له في األجج ويد ج عليه األمج

 وفيه مطلبان:

  قوا  ا ون فوارس: القوار  والودا     إذا أحطو  بمقودار اوقودر   امصدر مون قودرت الشويء  أقودر   قودر  
  والراء  أصج صحيا  د  على مبلغ الشيء  و نهوه  ونها توه  وقودرت الشويء أقوِدر   وأقوُدر  مون التقود ر

 .(3)منها: القماء والحال  والتقد ر والتروية  والتفكير في تسوية األمر  يأتي في اللغة بعدة معانٍ و 

هللا تعوالى علو  مقواد ر األالوياء وأزمانهوا قبوج إي اد وا  رو  أوجود موا َأنَّ ح ر: )والقدر يعنوي:  يقو  ا ن -1
 .(4) وجد  فكج محدث صادر عن علمه وقدرته و رادته( َأنَّهُ سبق في علمه 

سووتقع فووي أوقووات معلومووة  َأنََّهوواوقيووج:  ووو )تقوود ر هللا تعووالى لئالووياء فووي القوودت وعلمووه سووبحانه وتعووالى  -2
صوووفات مطصوصوووة  و تا توووه لووو لك  ومشووويئته لهوووا أو وقوعهوووا علوووى ذلوووك حسوووب موووا قووودر ا  وعلوووى 

 .(5)و لقها( 

القوودر يعنووي: )علوو  هللا باألالووياء و تا تووه ومشوويئته َأنَّ و الصووة تعريوول القوودر فووي االصووطالح  ووي 
يط  واإليموووان لإليموووان بالقووودر أربعووة أر وووان: اإليموووان بعلووو  هللا السوووا ق المحوووَأنَّ و لقووه لهوووا(  و ووو ا يعنوووي 

                                                           
 (.135-4/134زاد المعاد  ال ن القي   ) (1)
 (.3/712  )7م لة الفقه اإلسالمي  العدد  (2)
(  ومع وو  مقووا يس 460ت  ص)2005  8 نبوور: القوواموس المحوويط  م وود الوود ن الفيووروز آبووادي  مؤسسووة الرسووالة   يووروت  ا (3)

 (.5/3545(  ولسان العر   ال ن منبور  )5/62  )ت1979اللغة  ألحمد  ن فارس  دار الفكر  ةبعة عات 
 (.1/18فتا الباري الرح صحيا البطاري  ال ن ح ر  ) (4)
 (.39القماء والقدر  عبد الرحمن المحمود ص) (5)
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ي واد   إبالتا ته سبحانه وتعالى لكج الويء فوي اللووح المحفوول قبوج وجوود   و رادتوه ومشويئته سوبحانه فوي 
 .(1)ومشيئته  هو تابلعلمه  او لقه و ي اد  وفق  

العبود  فوال يسوتقي  إيموان (2)اإليمان بالقدر نبات التوحيود  موا جواء عون ا ون وبواس ر وي هللا عنوه 
 ووو بإ ووافته إلووى النووواس  ِإنَِّموواوتوحيوود  إال إذا آموون بالقوودر   يوور  والوور   وتقسووي  القوودر إلووى  يوور والوور 

والمطلوقات  أما بالنسبة   ع  وجج فالقدر  له  ير وحالمة وعود  ورحموه  فموا قموا  سوبحانه وتعوالى 
 .(3)وقدر  من الباليا واألمراض واألوبئة ونحو ا فلها حال   ثيرة

يعني تقد ر هللا لئالياء قبج وجود وا  فموا مون الويء  وجود فوي الكوون  –كما سبق–مصطلا القدر 
 لكتا ته المسبقة له في اللوح المحفول ومشيئته و لقه. ابعل  هللا تعالى ووفق   ِإالَّ 

ز  ير  إليه  وقيج  و: أن يصيبه مأ وذة من اإلعداء  يقا : أعدا  الداء يعديه إعداء: جاو  والولوى لغة
 .(4)مثج ما بصاحب الداء

العووودوو  ووي: انتقووا  المووورض موون الووطص إلووى آ ووور بحالوو  المقاربووة أو المالمسوووة أو  وفااا االالااطء :
 .(5)نحو ا

وقوود رووار جوود و  ثيوور ونقووا  حووو  عالقووة العوودوو بالقوودر اإللهووي   ووين مثبووٍ  ونوواٍر  و ووي قمووية 
دة اإللهيووة الفاعلووة وعالقووة ذلووك بالتووأرير الوو اتي لئوبئووة والفيروسووات ووقوووع مرتبطووة بمسووألة التقوود ر واإلرا

إرباتهوا؛   باإل افة إلى ورود م موعة من النصوص الشروية فيها نفوي العودوو وأ ورو االعدوو  ها ذاتي  
 ألنه  رأوا أن القو  بالعدوو يعني إربات فاعج آ ور  يور ؛البعر وجود العدوو ومنه  األالاعرة إذ نفى

: )ال عدوو وال ةيرة وال  امة وال صوفر  هللا  و  ا يطج بأصج من أصو  التوحيد ويستشهدون بقوله 
أكوج موع  النبوي َأنَّ   وبحود ث (7)فمن أعودو األو () :  وقوله (6)وفر من الم  وت فرارك من األسد(

وأربو  أن الممورض  وو  اق ونفى وجوود العودوو مطل النبي  َأنَّ ألحاد ث عند   ا  وداللة     (8)الم  وت
                                                           

 (.29ت  ص)1978الفاء العليج  لمحمد  ن أ ي بالر ا ن القي   دار الفكر   يروت  ةبعة  (1)
 (.4/742ت  )2003  8 ماعة  لهبة هللا  ن الحسن الاللكائي  دار ةيبة  السعودية  االرح أصو  اعتقاد أ ج السنة وال( 2)
 (.37اإليمان بالقدر  د.علي محمد الصال ي  دار المعرفة   .ت  ص)( 3)
 (.4/385لسان العر   ال ن منبور  ) (4)
 (.2/12) ت 2002  3إعانة المستفيد بشرح  تا  التوحيد  صالا الفوزان  مالتبة الرسالة  ا (5)
 (.538(  رق  )5/2158روا  البطاري  ) (6)
 (.5842(  رق )7/30(  ومسل   )5439(  رق )5/2177روا  البطاري  ) (7)
(  و وووعفه األلبووواني فوووي  وووحيل سووونن الترمووو ي  ةبعوووة المالتوووب 4/226(  الحووود ث: روا  الترمووو ي )14/228الووورح النوووووي علوووى مسووول   ) (8)

 (.1/206ت  )1991  1اإلسالمي   يروت  ا
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و و ا الورأي يقووت علوى  هللا تعالى  ومقصود   إربات الطالقية الكاملة   تعالى بسلب أي تأرير لما سوا .
 القو  بالعدوو يقتمي إربات التأرير ال اتي المستقج بطصائص وةبائع.َأنَّ افتراض 

 اموا ربو  الورع   َأنَّ   ومعلوت اوةب   ال ملة من األمراض الرع   ةرا تالعدوو  َأنَّ وجمهور العلماء على 
 َأنَّهُ فال  تصور  امن األمور القطحية ال  تصور أن  وجد في الواقع ما يال  ها  وما رب  في أي عل  يقين  

  وجد في الشرع ما يعار ه.

و وو ( …ال عودوو ) ومن األدلة على ربوت العدوو ما ورد في الحد ث ال ي أستد  به النوافون لهوا
 (1))ال  وووردن المموورض علووى المصووا(: ر موون الم وو وت فوورارك موون األسوود( وأيمووا قولووه : )وفووقولووه 

 رجووجو م وو وتو رقيوول  وفوود ووان فووي  َأنَّووهُ ) و وو لك مووا ورد فووي صووحيا مسوول  تحوو  بووا  اجتنووا  الم وو وت
 (2).: )إنا قد بايعناك فأرجع(فأرسج إليه 

رض فووال تقوودموا عليووه  و ذا وقووع إذا سوومعت  بووه فووي أ) :و وو لك حوود ث الطوواعون الوو ي يقووو  فيووه 
وباسوتقراء  والت أ وج العلوو  حوو  موا ظوا ر  التعوارض فووي  .(3)منوه( افوي أرض وأنوت  فيهوا فوال تطرجووا فوورار  

 األحاد ث السابقة  ن د أن له  رالرة مسالك:

يوه وسول  موع الم و وت  األمر باالجتنا  منسوخ بأكج النبوي صولى هللا علَأنَّ حيث  رو القائلون به 
وقوود نوواقع ا وون ح وور  وو ا القووو  وأدلتووه ورجووا عوودت النسووخ  قووا : )والصووحيا الوو ي عليووه األكثوور ويتعووين 

 (4)المصير إليه أنه ال نسخ   ج ي ب ال مع  ين الحد ثين(.

علوى إرباتهوا بعلوج  حيث رجا فريق مونه  األ بوار الدالوة علوى نفوي العودوو وت ييول األ بوار الدالوة
 ينموووا رجوووا آ ووورون األ بوووار الدالوووة علوووى إربوووات العووودوو  واألمووور  -ال يسوووع الم وووا   نوووا لووو  ر ا –عووودة 

قوا  ا ون ح وور بعود عورض أقوووا   (5) باجتنوا  أ وج الوداء وأموواكن الوبواء  وأولووا أحاد وث النفووي أو أعلو وا
ه إال مووع تعوو ر ال مووع و ووو ممالوون فهووو ةريووق التوورجيا ال يصووار إليوو َأنَّ وال وووا  علووى ذلووك ) الفووريقين:

 .(6)( أولى

                                                           
 (.5846(  رق )7/31(  ومسل  )5433(  رق  )5/2177روا  البطاري  ) (1)
 (.5880(  رق  )7/37روا  مسل   ) (2)
 (.5840(  رق  )7/30(  ومسل  )3286(  رق  )3/1281روا  البطاري  ) (3)
 (.10/159 نبر: فتا الباري  أل ن ح ر العسقالني  ) (4)
 المصدر السا ق نفسه. (5)
 صدر السا ق نفسه.الم (6)
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 ومحصج   ا المسلك  مسة أقوا :
نفي العدوو جملة  وحمج األمر بالفرار من الم  وت على رعاية  واةر الم و وت ألنوه إذا رأو صوحيا  -1

 و ا لوو سولمنا بوه  واص  ِبَأنَّوهُ وتو داد حسورته  ويورد علوى  و ا  البدن السولي  مون اآلفوة تعبو  مصويبته
وحود ث منوع الود و  والطورو  … بالم  وت  لورود أحاد ث النهوي عون ورود الممورض علوى المصوا

 من و لى األرض التي انتشر  ها وباء الطاعون.

يقينووة  ووان المطاةووب  وو لك موون قوووي ( ال عوودوو ) حمووج الططووا  علووى حووالتين مطتلفتووين  فحيووث جوواء -2
وصا تو له بحيث يستطيع أن  ودفع عون نفسوه اعتقواد العودوو  وعلوى  و ا يحموج حود ث أكوج النبوي 

 الفووورار مووون الم ووو وت( والنهوووي عووون د وووو  أرض الطووواعون ) موووع الم ووو وت ونحوووو   وجووواء حووود ث
 لبا  اعتقاد العدوو. اوالطرو  منها لمن  ان  حيل اليقين والتو ج  سد  

نحووووو  مطصوووووص موووون عموووووت نفووووي العوووودوو  وردَّ علووووى ذلووووك أن دعوووووو إربووووات العوووودوو فووووي ال وووو ات و  -3
 التطصيص تحتا  الى دليج.

أن األموور بووالفرار لوويس موون بووا  العوودوو فووي الوويء  ووج  ووو ألموور ةبيعووي و ووو انتقووا  الووداء موون جسوود  -4
أن القووو  بوو وو ا يوورد علووى آل وور  واسووطة المالمسووة والمطالطووة والوو  الرائحووة والمموواجعة ونحو ووا  و 

  ي انتقا  الداء بأحد الوسائج التي ذ رت. حقيقة العدوو 

األموووراض تعووودي  َأنَّ ال يعووودي بطبعوووه   موووا  انووو  ال ا ليوووة تعتقووود  االووويئ   َأنَّ أن الموووراد  نفوووي العووودوو:  -5
هللا  وو الو ي ُيمورض  َأنَّ اعتقواد   ذلوك ليبوين لهو   بطبعها من  ير إ افة إلى هللا  فأبطج النبوي 

حا  الداء وأماكنه  ليبين له  أن   ا من األسوبا  التوي أجورو ويشفي ونها   عن االقترا  من أص
تفمي إلى مسبباتها  وفي ذلك إربوات األسوبا  لكنهوا ال تسوتقج   وج  ِبَأنََّهاهللا سبحانه وتعالى العادة 

 .(1)هللا  و ال ي  بقي فيها التأرير أو يسلبه منها  فكج ذلك تقد ر هللا ع  وجج

و اتوة الورع  العودوو را  َأنَّ  :خءالةوال المنفوي فوي النصووص الشوروية  َوَأنَّ   بالمشوا دة اوا تبوار   اوعلم 
واقعوة  تقود ر هللا عو  وجوج وليسو  بطبوع المعودي   فهوي  (2)الو اتي ولويس وجود وا فوي الواقوع تأرير ا و 

هللا عوو  وجووج  أِلَنَّ وذلووك  ؛فمطالطووة الموورير سووبب فووي حصووو  العوودوو للمطووالط إذا الوواء هللا عوو  وجووج
ي األمراض المعدية قوة  امنة منها  تولد التأرير و ي موا تسومى "بوالقوة المودعوة" أو  موا يسوميها أودع ف

المعت لووة "مسووألة الكمووون" وذلووك  تقوود ر هللا ومشوويئته  فووإذا لوو  يووأذن هللا بشوويء موون ذلووك ال يقووع التووأرير  
 وبه ا   و  اإلالالا   ين إربات العدوو و ربات الطالقية   تعالى.

                                                           
(  تصرر  ومرقاة المفاتيا الرح مشالاة المصوا يا  علوي  ون سولطان 161-10/159 نبر في ذلك: فتا الباري  أل ن ح ر  )( 1)

 (.7/2893ت  )2002  1المالء القارئ  دار الفكر   يروت  ا
  . 2/1116    وفتاوو ا ن عثيمين   (5/357م لة المنار  محمد راليد ر ا  ) نبر:  (2)
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ول   نِف حصو  المرر عند ذلك بقدر هللا   فنفى في الحد ث األو  العدوو بطبعها) ووي:قا  الن
فه ا ال ي ذ رنا مون   تعالى وفعله  وأرالد إلى االحتراز مما يحصج عند  المرر بفعج هللا و رادته وقدر 

 (1)ال مع  ين األحاد ث  و الصوا  ال ي عليه ال مهور(

 وفيه مطلبان: 

قا  ا ن منبور: )تو ج باألمر إذا  من القيات به  وو ل  أمري إلوى فوالن أي  التوكل فا اللغة:
عون القيوات بوأمر  اإذا اسوتكفا  أمور  رقوة بالفا توه أو ع و    األ أتوه إليوه  واعتمود فيوه عليوه  وو وج فوالن فالن و

والمتو ووج علووى هللا الوو ي يعلوو  أن هللا  افووج رزقووه  …نفسووه  وو ووج األموور إليووه أي: سوولمه وو لووه إلووى رأيووه
 (2)ويستسل  له  وال  تو ج على  ير . …وأمر  فير ن إليه وحد  

: َأنَّوهُ   و الصة  المه  في تعريل التو وج تنوع  تعريفات العلماء للتو ج التوكل فا االالطء :
ودنيوا   ودفوع موا يمور   موع  هد نالثقة بما عند هللا واعتماد القلب على هللا في حصو  ما  نفع العبد في 

 (3).اوال تو له ع     مباالرة األسبا  المشروعة  فال ي عج العبد ع    تو ال  

جمووع سووبب  والسووبب فووي اللغووة يطلووق علووى عوودة معوواٍن  منهووا: مووا  توصووج بووه إلووى  لغااة:األسااباب 
 (4)والبا   والشفيع  والحياة  والمودة  والطريق.   ير   والحبج

مووا  لو ت مون وجوود  الوجوود ومون عدموه العوودت )السوبب عنود األصووليين:  األساباب فاا االالاطء :
مة على مسببه  ويل ت مون وجوود  وجوود المسوببَّ  ومون ل اته  فهو أمر ظا ر منمبط جعله الشارع عال

 .(5)( عدمه عدمه ل اته

                                                           

 (.14/214( الريا صحيا مسل   للنووي  )1)
 (.6/4909( لسان العر   ال ن منبور  )2)
(.  الفوائود  محمود  ون أ وي 1/70 وو  )1403  1(  نبر: التعريفات  علوي  ون محمود ال رجواني  دار الكتوب العلميوة   يوروت  ا3)

 (.331  2/330معاد  ال ن القي   )(  زاد ال1/87 و  )1393  2بالر ا ن القي   دار الكتب العلمية   يروت  ا
(  والقوواموس المحوويط  للفيووروز آبووادي  3/1910(  ولسووان العوور   ا وون منبووور  )12/313 نبوور: تهوو  ب اللغووة  لئز ووري  ) (4)

 (.89ص)
(  والورح تنقويا الفصوو   أحمود 1/170  )1اإلحالات في أصو  األحالات  علي  ن محمد اآلمدي  دار الصميعي  الريواض  ا (5)

 (.76ت  ص)2005أدريس القرافي  المالتبة األز رية  القا رة  ةبعة   ن
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التو وووج علوووى هللا  وووو اعتمووواد القلوووب عليوووه سوووبحانه وتعوووالى  و وووو أمووور ال  نوووافي األ ووو  باألسوووبا  
تحقيوق التو وج ال  نوافي السوعي وأعلو  أن ) أو الموأذون  هوا  التوداوي  قوا  ا ون رجوب: االموأمور  هوا الورع  

فووي األسووبا  التووي قوودر هللا سووبحانه وتعووالى المقوودورات  هووا  وجوورت سوونته فووي الطلووق  وو لك  فووإن هللا أموور 
 اعة له  والتو ج بالقلب عليوه إيمان و تعاةي األسبا  مع أمر  بالتو ج  فالسعي في األسبا  بال وارح ةا

الكسوب فقود ةعون فوي السونة  ومون ةعون فوي التو وج قا  سهج التسوتري: مون ةعون فوي السوعي و  …به  
 .(1)والسعي سنته( فقد ةعن في اإليمان  فالتو ج حا  النبي 

 والناس في مسألة األسبا  وعالقتها بالقدر والتو ج ةرفان ووسط:
 من  نكر األسبا  وتأرير ا و  ا فيه مالا رة للمعقو . -األو 
 فاعلة   اتها  و  ا فيه الرك باهلل و نكار للقدر. من يغلو في إربات األسبا  وي علها -الثاني
 .اأو  وني   اسواء  ان الروي   ا ؤمن باألسبا  وتأرير ا  ولكن ال  ثبتون من األسبا  إال ما  ان را ت  من -الثالث

واالعتمواد عليهوا بالكليوة الورك  واأل و   هوا موع  وااللتفواتفإنكار األسوبا  بالكليوة قودح فوي الشورع  
 (2).  و د ن اإلسالتالتو ج على هللا

و وو ا الكووالت يحتووا  إلووى الوورح وتقييوود فااللتفووات إلووى األسووبا   ووربان: أحوود ما: ) يقووو  ا وون القووي :
 ووو اتها محصووولة  َأنََّهووواحيووود  فالشووورك أن يعتمووود عليهوووا ويطموووئن إليهوووا ويعتقووود الووورك  واآل ووور: عبوديوووة وتو 

ورا عليهوا وأموا إن التفو  إليهوا إلتفوات للمقصود فهو معرض عن المسبب لها  وي عج نبر  والتفاته مقص
إذ ل  يشغله عن  ؛امتثا  وييات  ها وأداء لحق العبودية فيها و ن الها منازلها فه ا االلتفات عبودية وتوحيد

 االلتفات إلى المسبب.

وأمووا محو ووا أن تكووون أسووبابا فقوودح فووي العقووج والحووس والفطوورة فووإن أعوورض عنهووا بالكليووة  ووان ذلووك 
 له. رع و بطاال  في الش اقدح  

وحقيقوة التو وج القيوات باألسوبا  واالعتمواد بالقلوب علوى المسوبب واعتقواد أنهوا  يود  فوإن الواء منعهووا 
اقتماء ا و ن الاء جعلها مقتمية لمد أحالامها و ن الاء أقوات لهوا موانوع وصووارر تعوارض اقتمواء ا 

ك على السير إلى هللا وو ا لوك فإذا جمع   ين   ا التوحيد وبين إربات األسبا  استقات قلب …وتدفعه
وقد جمع النبي  ين    ن األصلين في الحد ث الصحيا حيث يقو  )احرص على ما  نفعك  …الطريق

                                                           
 (.2/498ت  )2001  7جامع العلوت والحال   عبد الرحمن  ن رجب الحنبلي  مؤسسة الرسالة   يروت  ا( 1)
(  35/168)(  8/175( وموا بعود ا  م مووع فتواوو ا ون تيميوة  )4/265 نبر: إحياء علوت الد ن  محمد  ن محمد الغ الوي  ) (2)

 (.3/988(  ومعار  القبو   لحاف  الحالمي  )52/366ومنها  السنة  ال ن تيمية  )
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فووأمر  بووالحرص علووى األسووبا  واالسووتعانة بالمسووبب ونهووا  عوون الع وو  و ووو  (1)واسووتعن بوواهلل وال تع وو (
سووتعانة بوواهلل وتوورك ت ريوود ا  فالوود ن نوعووان تقصووير فووي األسووبا  وعوودت الحوورص عليهووا  وتقصووير فووي اال

 .(2)كله ظا ر  وباةنه الرائعه وحقائقه تح      الكلمات النبوية

  ع  البعر أن اإليموان بواهلل واالستسوالت لقموائه وقودر   والتو وج عليوه يغنوي اإلنسوان عون األ و  
رفعوه بعود حصووله  ويغلوو الوبعر فيورو أن األ و  بأسوبا  الوقايوة  بأسبا  الوقاية مون الوبواء أو أسوبا 

من الوباء أو رفعه  نافي اإليمان بالقدر والتو ج على هللا. و  ا ظن  اةئ مطالف لمقتميات االعتقاد 
الصحيا وال ي يقوت على أن األ   باألسوبا  المشوروعة ال  نوافي اإليموان بالقودر والتو وج علوى هللا  موا 

 .(3):" اعقلها وتو ج"في المطلب األو   ومرتك  العالقة  ين التو ج واألسبا  قوله سبق  يانه 

 على رالرة أقسات: اواألسبا  المتعلقة باألوبئة واألمراض عموم  

فيوه الويء الكوون وموا فيوه لويس ألحود  يور هللا تعوالى  ِبَأنَّ من أساسيات العقيدة اإلسالمية االعتقاد 
 ا ع لسونن تحالموه وفوق حالو  و ايوات  ولويس فوي األحوداث والحووادث  َوَأنَّهُ من أمر الطلق أو التد ير  

ال اريووة فووي الكووون مووا  ووو  وواٍ  عوون الحالمووة وال مووا  ووو جوواٍر علووى  يوور سوونٍة   ووج ي ووري علووى مقتمووى 
ث ال  ووود لهوووا مووون أسوووبا  التقووود ر األزلوووي  وباألسوووبا  المقووودرة فووواهلل  وووالق األسوووبا  والمسوووببات  فوووالحواد

 ةمور ل فوي ذلوك  وين الحوادث الو ي يقوع متقدمة عليها  ها تقع في مستقر العادة  وعنها  وت   ونهوا  وال فور 
 أو يقع مال ين المرات.

الروية وأ رو  اوقد جعج هللا تعالى لئوبئة واألمراض و ير ا من الكوارث واألحداث ال ارية أسباب  
 ر األوبئة فيما  لي:مادية  ويمالن إجما  أسبا  ظهو 

1 

سوبحانه وتعوالى  بتلووي  َأنَّوهُ للحبواد: حيوث قورر القورآن الكوري  فوي أكثور مون آيوة  والتمحويصاال وتالء  -أ
چ ی  جئ  حئ   چ وتريبوة لهو    موا فوي قولوه سوبحانه وتعوالى: االطلق بأنواع من الفتن والباليا تمحيص  

األوبئووووة واألمووووراض العامووووة موووون أنووووواع الشوووورور  َأنَّ وال الووووك    [٣٥األنبيوووواء: ]  چ ىئ  يئ  جب مئ

                                                           

 (.2664(  رق  )4/2052) ( روا  مسل  1)
 (  تصرر.464 /2) ت 1996  3السالكين  ال ن القي   دار الكتا  العربي   يروت  امدار  ( 2)
 (.1/242سنه األلباني في صحيا ال امع الصغير  )(  وح2517(   رق  )4/668( روا  الترم ي في سننه  )3)
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وقوود ذ وور ا وون القووي  رحمووه هللا أنووه أحصووى الحالوو    والفووتن التووي  بتلووى  هووا هللا وبوواد  لحالووٍ  عد وودة
 ومن ذلك: (1)والفوائد من تقد ر األمراض ف ادت على مائة حالمة وفائدة

o  بية والقهر. يان  ما  قدرة الر  تعالى وحالمته  وتفرد  بالربو 
o .يان  عف الطلق وع     وحاجته  إلى ربه  سبحانه وتعالى  
o .إل اء الحباد إلى ربه  بالمراء والسراء وتنبيهه  من الغفلة 
o .استطرا  عبودية الطلق من التو ج والصبر والشالر والدعاء والتوبة ونحو ا 
o .تكفير ذنو  المؤمنين ورفع درجاته   ما ورد ذلك في عدة أحاد ث 

قوبووة التأد بيووة للحبوواد علووى مطووالفته  أموور  ونهيووه سووبحانه وتعووالى   مووا قووا  سووبحانه وتعووالى: الع -ب
  [٤١الووووروت: ] چمب  ىب   يب  جت  حت ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ       جب  حب   خبچ

  و ير ا من اآليات الكثيورة الدالوة علوى [٤٠العنكبوت: ] چٺ  ٺ  ٿچ  وقوله سبحانه وتعالى:
 بعثوه هللا علوى مون  ا: )كان ع اب  -و و أحد األوبئة-في الطاعون   ث: قوله ذلك  ومن األحاد

 .(2)(…كان قبلك  ف عله هللا رحمة للمؤمنين

للعووو ا   فالقوووانون  اللرحموووة وسوووبب   اسوووبحانه قووود ي عوووج الشووويء الواحووود سوووبب  َأنَّوووُه فالحووود ث  ووود  علوووى 
ث واألوبئووة والعقوبووات  فحينمووا تقووع اإللهووي  وونص علووى أن الوو نو  والمعاصووي  ووي سووبب الووبالء والكوووار 

المعاصوي وتتكوارر الوو نو  ويطوي  البلوو  ويسويا الف ووور تكوون العقوبووات اإللهيوة المطتلفووة  وعالمنوا اليوووت 
: )لو  تبهور الفاحشوة فوي قووت من الكوارث واألمراض والحرو  واألوبئة  قوا   ايشهد بسبب ذلك أنواع  

 (3)واألوجاع التي ل  تكن مم  في أسالفه (. قط حتى يعلنوا  ها إال فشا فيه  الطاعون 
2 

و ووي فووي الغالووب ذات منشووأ حيووواني تنتقووج إلووى البشوور  واسووطة عوودة ةوورل  الفيروسااات الموليااة: -أ
كالمالمسة أو أكوج لحومهوا أو  يور ذلوك  و وي مون أكثور أسوبا  ظهوور األوبئوة علوى مور التواريخ 

 ات إلى اليوت.يمن  أوا ر الطمسين انوع   40يث  لغ  قرابة ح
ذ ر ا ن  لدون أن من أسبا  وقوع الوبواء فوي الغالوب فسواد الهوواء بالثورة  فساد الاليئة والهوا:: - 

العمران وما  نتج عنه  و ذا فسد الهواء سرو الفساد إلى البشر وبحسبه تكون قووة المورض والوبواء 
 .(4)وأرر 

                                                           
 (.1/250الفاء العليج  ال ن القي   ) (1)
 (.3287(     رق  )3/1281روا  البطاري  ) (2)
 (.2/1321(  وصححه األلباني في صحيا ال امع  )2/1332روا  ا ن ماجه في سننه  دار الفكر   يروت  ) (3)
    تصرر.376ت  ص1988  2مد  ن  لدون  دار الفكر   يروت  امقدمة ا ن  لدون  عبد الرحمن مح (4)
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نبافووة الشطصووية أو العامووة  يقووو  المرا ووي: )يسوولط هللا سووواء ال اىواالال النفافااة و لااة المناعااة: - 
أ لهوا الوروا النبافوة فوي مسواكنه  ومالبسوه  ومووكله   وال يفعوج  األوبئة على الوبالد التوي لو   وراعِ 

ذلك إال لحالمة فإذا حوج الوبواء بوأرض موات مون ال قودرة لوه علوى مقاوموة جوراري  األموراض  وبقوى 
 .(1)ة المناعة(من  و قادر على المقاومة ولدية قو 

  فوووإذا وجووود السوووبب وجووود المووورض ا اَصووو االبعووود الطبوووي  ووورو أن لكوووج مووورض سوووبب  َأنَّ  والخءالاااة:
وراريووة أو عبوور ال ووراري  أو التغ يووة  ويوافووق البعوود الوود ني مووا جوواء فووي البعوود الطبووي ولكنووه  إموواواألسووبا  

و و ووي فووي الحقيقووة وجووو  أ وور  ايموويل إلووى األسووبا  الماديووة لئمووراض التووي ذ ر ووا أ ووج الطووب أسووباب  
 في الكون إال لحالمة أراد ا هللا وبسبب قدر  هللا. الحالمة من تقد ر األمراض في الوجود  فال  وجد اليءو 

احتووووت تعوووالي  اإلسوووالت علوووى  ثيووور مووون التوجيهوووات فيموووا يطوووص الوقايوووة مووون األوبئوووة واألموووراض 
 بإجما  وتفصيلها في  تب الفقه  ومنها:   نشير إليهااعموم  

  ويشمج ذلك نبافة ال س  بالو وء والغسج و صا  الفطرة  الحفاظ عل  النفافة الشخصية والوامة -1
 ونبافة الثيا  واألفنية  وموارد الميا  والبيئة العامة  ما  و مفصج في  تب الفقه.

فور مون الم و وت فورارك مون )  ما فوي حود ث المعدية وعن أماكن الوباء  البول عن المصابين باألدوا: -2
إذا سووومعت  بالطووواعون وقوووع بوووأرض فوووال ) وحووود ث:  ال  وووورد ممووورض علوووى مصوووا() وحووود ث األسووود(

و و ما يعرر اليوت بالح ر الصحي  أو الكرنتينوا عنود الغوربيين  وقود لقوي  و ا األمور   تد لو ا ...(
 ثبو  العودوو  وبودت لهو   و   األموور منافيوة ألنوه  ورأ ه   ؛من ةائفة من المنتسبين إلى العل  ارفم  

للتو وج  ومعانوودة لقوودر هللا  وموون األمثلوة علووى  وو ا مووا جواء عوون ا وون ع يبووة و وو أحوود  بووار صوووفية 
اعتورض علوى ا والل السولطات أل ووا  مد نوة تطووان مطافوة  ؛ إذالمغر  من رفر للح ور الصوحي

ين وتعلو  القووة والشو اعة فليو  ب إلوى محلهوا كنا نقو  ألصوحا نا مون أراد تربيوة اليقو) العدوو  فقا :
الواجووب علووى العبوود أن يسووالن تحوو  م وواري األقوودار  وينبوور مووا يفعلووه  أِلَنَّ وذلووك  ؛علووى هللا متووو ال  

ت )نعووذ بواهلل 1841الواحد القهار(  و و لك قوو  الشورفي الو ي عاصور الح ور الصوحي بمصور عوات 
لك الشوويخ محموود المنوواعي المووالكي الوو ي ألووف موون  وو   االعتقوواد فووال يموووت ميوو  دون أجلووه(  و وو 

ألنه من جملة الفرار من القماء  ويترتب عليه مفاسد دنيويوة ممورة  ؛رسالة بحرمة الح ر الصحي
بالت ارة والمسافرين ود نية مثج التشويع على عقائد عوات المؤمنين والقودح فوي توو له  و  هوامه  أن 

 .(2)ذلك دافع لقماء هللا تعالى وعاص  منه
                                                           

 (.22/76ت  )1946  1تفسير المرا ي  أحمد  ن مصطفى المرا ي  مالتبة الباجي  مصر  ا (1)
  الموويالدي  د. محموود األمووين البوو از  منشووورات  ليووة اآلدا   19  18 نبوور: توواريخ واألوبئووة والم وواالت فووي الغوور  فووي القوورن  (2)

 ( وما بعد ا.396ت  ص )1992محمد الطامس   جامعة
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والوو ي عليووه جمهووور العلموواء موون أن األ وو  بأسووبا  الوقايووة موون األمووراض واألوبئووة واالحتووراز ممووا 
وو    منووع مطالطووة المر ووى بوواألدواء المعديووة والح وور الصووحي  أموور مشووروع ايحصووج موون الموورر عموم 

 وج  تفوق ورا   بالت ربة وال  تنافى مع مبدأ التو ج  ما تو   البعر  وال  تعوارض موع اإليموان بالقودر  
 مع مبدأ األ   باألسبا   وقاعدة دفع المرر.

من أسبا  الوقاية من األمراض واألوبئة ل وت الدعاء  فالدعاء من األسبا  الشروية في دفع  اللعا:: -3
اإلكثوار مون سوؤا   يفوه إذا نو    وقود  وان مون  ديوه الوباء والبالء ومنع ن وله  و  ا رفعوه أو تطف

  والعافية  وي: دوات السوالمة (1)( سلوا هللا العافية) :د أمته إلى ذلك بقوله هللا تعالى العافية  وأرال
 .(2)من األمراض الحسية والمعنوية

وقوود ذ وور أ ووج العلوو  اسووتحبا  الوودعاء والتحصوون موون اآلفووات واألمووراض علووى الوودوات وأن الوودعاء 
ر االفتقووار إلووى هللا تعوووالى بالعافيووة والوقايووة موون الوووبالء  تموومن اإليمووان بالغيووب  موووع مووا فيووه موون إظهوووا

والت لج له واالحتيا  والمسالنة  ين  ديه لتحصويج األموور الدنيويوة التوي قود تكوون قودرت لوه إن دعوا  هوا  
 .(3)فكج من األسبا  والمسببات مقدر

موا نصوه: )فوإن قيوج فموا  (4)إن الدعاء  نفع مما ن   ومما ل   ن  () قا  الغ الي في معنى حد ث:
مع أن القماء ال مرد له فواعل  أن مون جملوة القمواء رد الوبالء بالودعاء فالودعاء سوبب لورد فائدة الدعاء 

 .(5)البالء ووجود الرحمة  ما أن الترس سبب  دفع السه    لك الدعاء والبالء(
إن البالء لين   فيتلقا  الدعاء فيعتل وان إلوى )   وحد ث:(6)ال  رد القماء إال الدعاء() وجاء في الحد ث

 (7)( القيامة وت 

ومما سبق يبهر لنا أن الدعاء من أسبا  صرر البالء والوقاية منه  و ذا  ان   لك فهو مشروع 
لموا ورد فوي السونة و والت الفقهواء  اسواء  بصيغة فردية أومن  ال  القنوت فوي الصولوات المالتوبوة اسوتناد  

و من مشرووية القنوت فوي النوواز  لودفع الوبواء  و ثيور مون العلمواء علوى واألوبئوة  اأن الطواعون  صوص 

                                                           
 (  وقا  األرنا،وا: صحيا لغير .1/8(  وأحمد في مسند   )5/534روا  الترم ي في سننه  ) (1)
 (.1/200ت  )1988  3التيسير في الرح ال امع الصغير  عبد الر،ور المناوي  مالتبة اإلمات الشافعي  الرياض  ا (2)
 (.11/95ح ر )  نبر: فتا الباري  ال ن (3)
(  وفووي صوحيا سوونن 3409(  رقو  )1/614(  وحسوونه األلبواني فووي صوحيا ال ووامع  )3548(   ورق  )5/221روا  الترمو ي  ) (4)

 (.3548الترم ي  رق  )
 (.4/1529مرقاة المفاتيا  للمالء علي القاري  ) (5)
  1محمد ناصر األلباني  مالتبة المعارر  الريواض  ا(  وحسنه األلباني في سلسلة األحاد ث الصحيحة  2/2روا  الترم ي  ) (6)

 (.154( رق  )1/286ت  )1995
 (.1/669ت  )1990  1الحاك  في المستدرك على الصحيحين  أل ي عبد هللا الحاك      دار الكتب العلمية   يروت  اروا   (7)
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وو  ووي موون جملووة النووواز  التووي الوورع لهووا القنوووت فووي الصوولوات  وأن ذلووك ال  نووافي اإليمووان بالقوودر  اعموم 
 .(1)والتو ج على هللا وبعمه   رو جواز الدعاء دون القنوت

وورِ  َقووو  ِ  ِ وواَلرُ  َوَ ووَ اقووا  اإلمووات النووووي: ) َفةِ  َبع  َعاءَ  ِإنَّ  ال ُمَتَصوووِّ حو  الوودُّ ووجِ  ِفووي َقوود   َوَأنَّووهُ  َوالرَِّ ووا التََّو ُّ
ُكوووهُ  َ ن َبِغووي َتِ َلوووةِ  َقوووو  ِ  َوِ ووواَلرُ  َتر  َعاءِ  ِفووي َفاِئوووَدةَ  اَل  إنَّوووهُ  ال ُمع  َقوووَدرِ  َسوووب قِ  َموووعَ  الووودُّ َ بُ  ال   َأنَّ  َ افَّوووة   ال ُعَلَمووواءِ  َوَمووو  
َعاءَ  َتِقلَّةو  ِوَباَدةو  الدُّ َتَ ا ُ  َواَل  ُمس  َل ُ  َوللاَُّ  ال َقَدرُ  ِبهِ  َسَبقَ  َما الَّ إِ  ِمن هُ  ُيس   .(2)( أَع 

و ووو تلقوويا األالووطاص بأمصووا  ومووواد السووتثارة ال هوواز المنوواعي  التطعاايو والتحصااين ضاال األوبئااة: -4
إلنتوا  أجسوات ممووادة للمورض فتمووج فيهوا لئ وود  والغورض منوه الوقايووة مون األمووراض  حيوث  تعووود 

ووال سوو  عليووه ويتعوورر علووى ةبيعتووه  فووإ و وواج  الميالوورو  الحقيقووي ال سوو  لوو  يحوودث  اذا حوودث  وم 
 األرار الططيرة التي تنتج عادة عنه.

والتطحوووي  مووون األسوووبا  التوووي تووودفع المووورض بوووإذن هللا وتقووود ر   وقموووية تووووقي األموووراض ال  نوووافي 
ت قوا : )مون تصوبا بسوبع تمورا اإليمان بالقدر والتو ج على هللا  فقد رب  في صحيا مسل  أن النبي 

  و و ا نووع مون تووقي المورض قبوج ن ولوه فهوو مون فعوج (3)ع وة ل  يصبه في ذلوك اليووت موس وال سوحر(
األسبا  ال وائ ة  ومنعوه بعموه  بح وة أن  و ا عوال  مون المورض قبوج وقوعوه  و وو اسوتع ا  للمورض 

اد لوجووود جوود   ثيوور فووي الوقوو  الحا وور حووو  مووو  اونبوور  ؛ (4)فووي قتووج نفسووه اوقوود يموووت بووه فيالووون سووبب  
حيث تدور الالوك  ثيرة حو  أ ودار الشور ات والمنبموات الغربيوة التوي تدعموه  فوال  ؛التطحي  ومالوناته

  د من التأكد من مواد التطحي  وصالحيتها و لو ا من المرر عند استعمالها.

 لووق موون  لووق هللا  و وو لك أدويتهووا  فقوود جوواء فووي حوود ث أت الوودرداء ر ووي هللا  األوبئووةاألمووراض و 
 .(5)إن هللا  لق الداء والدواء فتداوا وال تداووا بحرات() قا : َأنَّهُ  عنها  عن النبي 

                                                           
  المواعون فوي فموج الطواعون  للحواف  أحمود (  وبو 2/211ت  )2000 نبر: حاالية ا ن عا د ن  دار الفكر   يروت  ةبعوة  (1)

(  وفتواوو الل نوة 317  316 ن علي  ن ح ر العسقالني  تحقيوق: عصوات الكاتوب  دار العاصومة  الريواض   .ت  ص )
 (.5/395الدائمة  جمع أحمد الدويع  )

 (.327(  وب   الماعون في فمج الطاعون  ال ن ح ر  ص )9/150الرح النووي على مسل   ) (2)
  (.5389(   رق  )6/123(  ومسل   )5135(   رق  )5/2075روا  البطاري  )( 3)
 (.5/79ت  )1996  6الدرر السنية في األجوبة الن دية  جمع عبد الحميد قاس   الرياض  ا نبر: ( 4)
(  24/254ت  )1983  2ا (  والطبرانووي فوووي المع وو  الكبيووور  مالتبووة العلووووت  الموصوووج 12596(  رقووو  )20/50روا  أحموود فوووي المسووند  ) (5)

 (.1633(   رق  )4/174وقا  الهيثمي في م مع ال وائد  رجاله رقات  وحسن األلباني في السلسلة الصحيحة  )
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إن هللا حيوووووث  لوووووق الوووووداء  لوووووق الووووودواء ) :وعووووون أنوووووس ر وووووي هللا عنوووووه قوووووا : قوووووا  رسوووووو  هللا 
ل   ن   هللا داء إال أن   له الوفاء علموه مون علموه ) قا : مسعود أن النبي   وفي حد ث ا ن(1)فتداووا(

 .(2)إال أن   له دواء() وجهله من جهله(  وفي رواية

فهوووو   األحاد ووووث و ير ووووا توووود  علووووى مشوووورووية التووووداوي  وأن ذلووووك ال  نووووافي اإليمووووان بالقوووودر  وال 
مموووا أمووورت بوووه  اتوووي جعلهوووا هللا أسوووباب   موووا سوووبق  يانوووه مووون أن فعوووج األسوووبا  ال – تعوووارض موووع التو وووج 

ال  َأنَّوهُ الشريعة  وأن تر ها يقدح في التو ج ويمعفه  و ج ذلك  ا ع لمشويئة هللا تعوالى وتقود ر   فكموا 
يصا  بالمرض إال من قدر هللا له ذلك و ن  الط أسوبابه  فكو لك فوإن الشوفاء منوه ال يالوون إال بمشويئته 

 با  الشووفاء وأنووواع الوودواء  فعوون جووا ر ر ووي هللا عنووه أن الرسووو  سووبحانه وتعووالى و ذنووه و ن أ وو  بأسوو
 . (3)قا : )لكج داء دواء  فإذا أصيب دواء الداء  رأ بإذن هللا(

وفي األحاد ث السابقة داللة على إربات األسبا   وأن ذلك ال  نوافي القودر والتو وج علوى هللا لمون 
 ا   واتها  ج بما قدر  هللا فيها  وأن الدواء قد  نقلب داء  إذا قدر بإذن هللا وتقد ر   وأنها ال تن َأنََّهااعتقد 

 .(4)هللا تعالى ذلك 

 األدوية الحسية والمتمثلة بالعقاقير والمواد الطبيحية ونحو ا.-األوب
 األدوية المعنوية   الدعاء والرقى المشروعة.-الثاىا

  فبنووا أن تورك التوداوي سوواء باألدويوة الحسوية أو المعنويوة أولوى مون وقد أ طأ قوت فوي  و ا البوا
  و ذا صووا مثووج  وو ا التووداوي  و وو ا  ووالر مووا أرالوودت إليووه األحاد ووث السووابقة  و ووالر فعووج النبووي 

ذلووك  وواص بوواألمراض العاديووة  ووالحمى و ير ووا  أمووا األمووراض المعديووة  واألوبئووة فووإن القووو   َفووِإنَّ القووو  
فيهوووا  نوووافي مقاصووود الشوووريعة فوووي حفووو  األنفوووس ويووود ج تحووو  إلقووواء الووونفس إلوووى التهلكوووة   تووورك التوووداوي 

 ال  رر وال  رار(.) والمرر  ومن قواعد الشريعة

تقرير ووا   امعلوووت أن قمووية الوووالء والبووراء موون أعبوو  مسووائج العقيوودة حيووث اعتنووى القوورآن الكووري   ثيوور  
 وبيان حقيقتها ومقتمياتها في حياة المسل .

 فالوالء يعني: المحبة والمواالة والنصرة واإل ارة والقر  من الشيء  والبر والصلة.
                                                           

 (  وقا  محققه: صحيا لغير   و  ا اسناد  حسن.12596(  رق  )20/50روا  أحمد في المسند  )( 1)
 (.3925(   رق  )7/38(  و)3538(   رق  )6/50لمسند  )(  وأحمد في ا535( رق  )5/2151روا  البطاري  ) (2)
 (.5792(   رق  )7/21روا  مسل  في صحيحه  )( 3)
 (.10/135فتا الباري  ال ن ح ر  ) (4)
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 .(1)والبعد والتن   والتبر،والبراء يعني: البغر والمعاداة 

ن أصوو  العقيودة فمحبة المؤمنين ونصرته  وموواالته  وبغور الكوافرين والتبور، مونه  ومعواداته  مو
 -الووالء والبوراء-االسالمية  وليس في  تا  هللا تعالى حال  فيه مون األدلوة أكثور وال أ وين مون  و ا الحالو 

و ناك بعور المسوائج المتعلقوة  نوواز  األوبئوة والكووارث لهوا ارتبواا  .(2)يعد وجو  التوحيد وتحري   د 
 : بيانها في المطلبين اآلتيينبقمية الوالء والبراء و 

تعد مسألة الدعاء على الكفار والمشر ين بالوباء والهالك أو الدعاء له  بالشفاء ورفع الوباء عنه  
 من المسائج التي  دور حولها جد  و اصة في ال من الحا ر وأل ج العل  فيها قوالن:

علوى الكفووار والمشور ين بالوبوواء  وعوودت جوواز الوودعاء لهو  بالشووفاء ورفووع مشوورووية الوودعاء  -القاوب األوب
الوباء عنه  ويستدلون على ذلك بما جاء في الصحيحين من حد ث عائشة ر ي هللا عنها قال : 

"اللهوو  حبووب إلينووا المد نوة  حبنووا مالووة أو أالوود اللهوو  بوارك لنووا فووي صوواعنا  وفووي  :و  هللا قوا  رسوو
 .(3)قج حما ا الى ال حفة"وان  مدنا  وصححها لنا

لليهوووود  فلووو لك دعوووا  نقوووج الحموووى إليهوووا  قوووا   اومو وووع االسوووتدال : أن الح فوووة  انووو   ومئووو  دار  
وفيووه جوووواز الوودعاء علوووى العووودو الكووافر بموووا  هلكووه ويشوووغله عوون المسووولمين  والووودعاء ) القا ووي ويووواض:

 سوووقاتلوووى الكفوووار بووواألمراض واألفيوووه دليوووج للووودعاء ع) وقوووا  النوووووي: .(4)للمسووولمين بالصوووحة والسوووالمة(
 ا والهالك  وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وةيب  الد   والبر ة فيها  و شف المر والشدائد عنه  و و

 .(5)( م  ب العلماء  افة

الله  بارك لنا في الامنا ويمننا  قالوا وفي ن دنا  قا : الله  بارك لنوا فوي ) بحد ث: اواستدلوا أيم  
 .(6)وا وفي ن دنا  قا :  ناك ال الز  والفتن وبها يطلع قرن الشيطان(الامنا ويمننا  قال

توورك الوودعاء أل ووج المشوورل ليمووعفوا عوون الشوور الوو ي  ووو  ووجووه الداللووة فووي الحوود ث أن النبووي 
مو وع في جهته  والستيالء الشيطان بالفتن فيها   ما دعا على أ ج مالة بسوبع  سوبع  وسوف ليوؤد ه  

                                                           
(  1/236(  ومع ووو  مقوووا يس اللغوووة  ال ووون فوووارس  )1/241( وموووا بعووود ا  )6/4920لسوووان العووور   ال ووون منبوووور  )  نبووور: (1)

(6/142.) 
 (.1/12  )1لبراء في اإلسالت  محمد سعيد القحطاني  دار ةيبة  الرياض  االوالء وا (2)
 (.40/332(  وأحمد  )3321(   رق  )4/118(  ومسل   )6011(   رق  )5/2343روا  البطاري  ) (3)
 (.4/258إكما  المعل  الرح صحيا مسل   للقا ي وياض اليحصبي  ) (4)
 (.9/150الرح صحيا مسل  للنووي  ) (5)
 (.990(  رق  )1/351روا  البطاري  )( 6)
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لكوونه  أحوق  هو ا الوبالء ليموعفوا عموا  وانوا عليوه مون  ؛نقوج الحموى إلوى الح فوة  لك  و  لك دعوا أن ت
 .(1)أذو الناس(
عدت جواز الدعاء على الكفوار باألوبئوة والكووارث  وج ومشورووية الودعاء لهو   رفوع الوبالء  -القوب الثاىا

 عن  الد   والشفاء من الوباء  ويعللون ذلك بأمور منها:
 فوووي تمعوووات عاموووة ولووويس الم ووورمين والبلموووة  اصوووة  وانتشوووار ا سووويؤرر أن  ووو   األوبئوووة تصووويب الم -1

ال ميع دون تميي   والم تمعات ال ذنب لها بما تفعله حالوماتها من ظل  علوى المسولمين ويسوتدلون 
ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ : بقولوووووه سوووووبحانه وتعوووووالى

فووووال حوووور  موووون التمووووامن مووووع الكفووووار فووووي النووووواز    َوِموووون  رَوووو َّ [٨تحنوووة: المم] چڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     
 .اواألوبئة   ج والدعاء  رفع الوباء عن البشرية جميع  

حيووث رقوواة الصووحابة حتووى الووفي  ووجووه  اسوويد القوووت و ووان  ووافر   (2)كمووا يسووتدلون بحوود ث رييووا اللووديغ  -2
 االستدال  عند   أن الريية دعاء وزيادة.

وو   (3)استسووقى لووبعر المشوور ين لمووا ةلبوووا منووه أن يستسووقي لهوو  بووأن النبووي  اكمووا يسووتدلون أيم 
فال بأس من الدعاء بأن يالشوف هللا الوبواء عون جميوع النواس موؤمنه  و وافر    وبوالقو  بوال واز َوِمن  َر َّ 

ار   والنواظر اليووت إلوى موا يفعلوه الكفو(4)(10/030صدرت فتوو الم لس األوربي لإلفتاء والبحوث  رق  )
بالمسلمين من ظل  وجبروت وةغيان وحور  للود ن وتودنيس للمقدسوات وانتهواٍك للحرموات ورعايوة  اعموم  

ى  ى   چ للودعاء علوويه  مون فرعوون وقوموه  قوا  سوبحانه وتعووالى: الإلر وا  ي علهو  أكثور اسوتحقاق  

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

  وحاالوووووووا  موسوووووووى أن  ووووووودعو بغيووووووور أمووووووور  [٨٨ وووووووونس: ] چىئ  يئ  جب     ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ
 .مشروع  وأحق بالدعاء عليه  من  فار قريع ومن عاصروا النبي 

و ووو   األوبئوووة و ير وووا مووون الكووووارث مموووا يموووعف الووودو  الكوووافرة ويحووود مووون جبروتهوووا و ن  وووان فوووي 
المسووولمون سووويهلكون فوووي  وووالد أوةوووانه  مسووولمون سووويأررون  هووو ا الوووبالء فهووو ا أمووور ةبيعوووي  فوووإذا  وووان 

  (5)"أنهلوك وفينوا الصوالحون؟ قوا : نعو  إذا  ثور الطبوث": المسلمين إذا  ثر الطبث  ما في حود ث زينوب
فكيوول  ووبالد الكفووار  لكوونه   بعثووون علووى نيوواته  فووال تعووارض  ووين توودمير الكفووار ونوو و  العقبووات علوويه  

                                                           
 .(4/559(  )3/28ت  )2003  عات 2الرح صحيا البطاري  أل ي الحسن علي  ن  لف  ن بطا   مالتبة الرالد  الرياض  ا (1)
 (.5786(   رق  )7/20(  ومسل   )2156(   رق  )2/795روا  البطاري  ) (2)
 (.7168(   رق  )8/130(  ومسل   )4544(   رق  )4/1823روا  البطاري ) (3)
 .23  22نواز  األوبئة  د. محمد علي  العو  منشورات الم لس األوربي لإلفتاء  ص  (4)
 (.7337(  رق  )1/165(  ومسل  )3/1221روا  البطاري  ) (5)
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للكوافرين  ورحموة للموؤمنين   ونكواال   امنهوا: عو اب   و صابة بعر المسلمين فإن العقوبات يقودر ا هللا لحالو 
وتوو  رة للعصوواة   مووا فووي وبوواء الطوواعون بحيووث ي تمووع فووي النازلووة الواحوودة أمووران: فوورح  هووالك الكووافرين 

 وح ن لمصا  المسلمين.

والنواظر فوي أدلوة الفووريقين ي ود أن القوو  بعوودت جوواز الودعاء بالشوفاء للكفووار  وج بمشورووية الوودعاء 
 األوبئة والهالك  و األرجا لقوة أدلته وصراحتها  وهللا أعل .عليه  ب

تتنووووع صوووور اإلحسوووان لغيووور المسووولمين فوووي زمووون األوبئوووة و اصوووة فوووي الم تمعوووات والووودو   يووور 
والء والبراء  ومع أن النصوص الشروية اإلسالمية  ويطتلط عند البعر اإلحسان في المعاملة بقمية ال

تفرل  ين قمية الووالء والبوراء وقموية اإلحسوان لغيور المسولمين لمقصود الورعي  موع بعور موا  و  عليوه 
 من الكفر والبراءة منه ومن تلك الصور:

وا بحوود ث أ ووي سووعيد  وورو جمهووور الفقهوواء جووواز معال ووة الطبيووب المسوول  لغيوور المسوولمين  واسووتدل
الطدري السا ق ر ي هللا عنه في قصة ريية اللديغ  ووجه االستدال : أن الحي ال ي ن   فيه الصحابة 

  والرييوة نووع مون العوال   ومع ذلك رقووا سويد   ولو   نكور علويه  النبوي  افأ وا أن يميفو    انوا  فار  
 .(1)وفي  ج  بٍد رةبة أجر()و  لك بقوله 

إذا جاز لغير المسول  أن يطبوب المسول  عنود الحاجوة فمون بوا  أولوى جوواز تطبيوب المسول   َأنَّهُ كما 
و اصة إذا  ان الطبيب المسل  يعمج في  لد  ير إسالمية و و ج ء من الم تمع ال  الغير المسل  أيم  

وال  يسووتطيع فووي  وو   الحالووة التمييوو   ووين المر ووى  وأن  وو ا العمووج ال  وود ج فووي بووا  الوووالء الممنوووع 
  تعارض مع اعتقاد  فر   وبغر ما    عليه.

 
يمطر بعور العواملين فوي الم وا  الطبوي و اصوة فوي الودو   يور اإلسوالمية إلوى ت هيو  جنوائ  
المووتى  يوور المسوولمين ودفونه  و اصووة فووي ظووج انتشوار وبوواء  ورونووا و يوور  مون األمووراض المعديووة التووي 

تسلي  ال ثث أل لها وال الك أن النفس اإلنسانية لها حرمتها بغر النبر عن د نها أو عرقها  وقد تمنع 
ڻ  ۀ  چ :    ج  و من المنن التي امتن هللا  ها على الطلق بقولهاالرع الدفن للموتى من البشرية عموم  

 . [٢١وبس: ] چۀ    

                                                           
 (.5921(   رق  )7/44(  ومسل   )2234(   رق  )2/833روا  البطاري  ) (1)
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 هوودي يوا رسوو  هللا   إنوهالصوحابة قات ل نازة  هودي مرت  فقوا  أحود  وفي الصحيا أن النبي 
 .(1)(األيس  نفس  ) فقا  

وبناء  على ذلك: فإذا وجد من  ير المسلمين من يقوت  ودفن موتوا   فوال ي ووز للمسول  أن يحمور 
وال عوووون  لفائووووه  ألنوووه لوووو  ُيعهووود عوووون النبوووي  ؛مراسووو  الوووودفن والتشوووييع وال أن يشووووارك الكفوووار فووووي ذلووووك

 أن يقووت علوى قبور ا ون سولو   وعلوج ذلوك بالفور   قوا  سوبحانه وتعوالى: ه الراالد ن   ج نهوى هللا رسوول
 . [٨٤التوبة: ] چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ

بقتلووى  وودر  وأمووا إذا لوو   وجوود موونه  موون  وودفن ال ثووث جوواز للمسوول  أن  وودفنها   مووا فعووج النبووي 
يشوووارك فوووي  أال  ولكووون بشووورا (2)  لعلوووي ر ووي هللا عنوووه: أذ وووب فووووارا (وبعمووه أ وووو ةالوووب لموووا تووووفى قوووا

 .(3)الصلوات واألدوية التي يفعلها  ير المسلمين عند تشييع ودفن موتا   

أما حرل جثث المتوفيين بالوباء  ما حصج في بعر الدو  فال ي وز للمسول  القيوات بوه وال األذن 
وألن الحرل بالنار من  صائص هللا سبحانه  ؛عقدية اإلسالميةبه  لكونه  تنافى مع  رامة اإلنسان في ال

 وتعالى وحد .
 

فووي زموون األوبئووة والح وور الصووحي يحتووا   ثيوور موون النوواس إلووى المسوواعدة الغ ائيووة والدوائيووة  فهووج 
 ا فيه   ير المسلمين و اصة في الم تمعات  ير المسلمة؟ي وز للمسل  تقدي  المساعدات لئفراد بم

الناظر في النصوص الشروية ي د أنها تحث على إةعات الطعات وما في حالموه لمون يحتاجوه مون 
إنسان أو حيوان  ويد ج في ذلك  ير المسلمين من المحتاجين للمساعدة   ج قد يالوون فوي ذلوك توأليل 

مسلمين قا  ا ن بطا  في الرح حد ث: "ال  رح  هللا من ال  ورح  لقلوبه  نحو اإلسالت وتحسين صورة ال
  وفيه الحر على استعما  الرحمة ل ميوع الطلوق  فيود ج الموؤمن والكوافر  والبهوائ  والمملووك (4)الناس"

  وقود أورد الود تور را وب السورجاني (5)منها و ير المملوك  ويد ج في الرحمة التعا د باإلةعوات والسوقي

                                                           
 (.2184)  رق   (3/58) ومسل   (1249)  رق   (1/441) البطاري  روا   (1)
(  وصووححه األلبوواني فووي سلسوولة 190(   وورق  )1/119(  والنسووائي فووي سووننه  )1074(  وورق  )2/323روا  أحموود فووي مسووند   )( 2)

 (.161(   رق  )1/302األحاد ث الصحيحة )
(  2612(  فتووو رقو  )9/11علميوة  الريواض  ) نبر: فتاوو الل نة الدائمة  جمع أحمد الدويع  ةبعة رئاسوة إدارة البحووث ال (3)

 .57  56ونواز  األوبئة  ا. محمد علي  العو  ص 
 .(6941(   رق  )6/2686روا  البطاري  ) (4)
 (.10/440 نبر في ذلك: فتا الباري ال ن ح ر  ) (5)
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نصوووص عوون أ ووج العلوو  فووي تأصوويج جووواز تقوودي  اإل ارووة والوودواء لغيوور المسوولمين بشوورا أال موون ال اعوودد  
 .(1)يالونوا حربيين

ال يالونووووا محوواربين وال الوووك أن  ِبووَأنَّ معلوووت أن اإلحسووان لغيووور المسوولمين والتعوواون معهووو  مشووروا 
ووواإلسوووالت عنووودما أمووور باإلحسوووان لل جعوووج ذلوووك وفوووق أولويوووات  فاإلحسوووان للمسووول  أولوووى مووون  اطلوووق جميع 

وو   ااإلحسوان لغيور المسولمين  واإلحسوان للقريوب أولوى مون البعيوود  موا يطتلوف اإلحسوان بحسوب الحاجوة والديانوة أيم 
 فمن  ان أحو  فهو أولى  ومن  ان أتقى فهو أولى ومن  ان أرجى في تأليفه لإلسالت فهو أولى.

فإنووه عنوود ظهووور األوبئووة وتفشوويها فووي العووال   لوو ت الوودو  اإلسووالمية الغنيووة تقوودي   وبنوواء  علووى ذلووك
المعونات لبقية الدو  اإلسالمية المحتاجة أو األقليات المسلمة عبر جمحياته  في الدو   ير اإلسالمية 

 ر منها:ويمنع البعر التبرع للدو  الكافرة وليس ذلك لتحري  مطلق اإلحسان للكافر ولكن ألمو  اوجوب  
أن المسووولمين عنووود نووو و  الوووبالء وعمووووت الوبووواء أولوووى مووون  يووور   بصووودقات وتبرعوووات إ ووووانه   -1

 األ نياء من المسلمين.
فال يصا تورك   ومن ر  أن أو اع الدو  اإلسالمية االقتصادية أسوأ من أو اع الدو  الكافرة -2

 إعانة المسلمين واعطاء ا لغير المسلمين.
 .(2)ي حر  وعداٍء مع اإلسالت وتشريعاته والتبرع له  فيه إعانة وتقوية ل نا ه أن  الب دو  الكفر اليوت ف -3

ل  ت   األوبئة وال وائا ت تاح العال  ويطا  تأرير ا جميع جوانب الحياة  فيل وأ النواس عنود ا إلوى 
 لمووا أحسوووا بووالع   بحثوووا عوون وسووائج أ وورو  ومووا لوو   هتوودوا  نووور مقاومتهووا بالوسووائج المتاحووة لهوو  أو 

 العقيدة الصحيحة فإنه  سيعقون في الباك الطرافة والو   والبدع وما ت ر  عليه  من تفاق  الوباء.

وقد لوح  عند حدوث وباء  ورونا ظهور بعر التصرفات والمطالفات المرتبطة بال انوب العقودي 
مها لوه سووا ق فوي تواريخ التعاموج موع الوبواء  وتنودر   و   األموور تحو  بوا  في التعامج مع الوباء وبع

البدعووووة فووووي الغالووووب  سووووواء   انوووو   دعووووة حقيقيووووة أو إ ووووافية  ومعلوووووت أن الفوووورل  ووووين البدعووووة الحقيقووووة 
واإل ووافية موون جهووة المعنووى أن الوودليج علووى اإل ووافية موون جهووة األصووج قووائ   وموون جهووة الكيفيووات أو 

الغالوووب وقوعهوووا فوووي التعبوووديات ال فوووي  أِلَنَّ  ؛محتاجوووة إليوووه َأنََّهووواصووويج لووو  يقوووع عليهوووا موووع األقووووا  أو التفا
 : اآلتيةفي المطالب  ذلكبيان العادات  و 

                                                           
 (.107-93من ص )2010  1نهمة مصر  احماء  ينه  قصة التكافج واإل ارة في الحمارة اإلسالمية؛ أ.د. را ب السرجاني  دار  (1)
 :البراك  موقع ةريق اإلسالت عبد الرحمن دمن فتوو / (2)

 https://ar.islamway.net/fatawa?scholar-name=%  

https://ar.islamway.net/fatawa?scholar-name=%25
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الوبووواء والوووبالء وبعووود ن ولوووه  ال معلووووت أن الووودعاء مووون أعبووو  الحبوووادات و وووو مشوووروع قبوووج نووو و  

  ولكون ن ود أنوه عنود - موا سوبق –أحود األسوبا  الشوروية   وصوفه تعارض مع اإليموان بالقودر والتو وج 
ظهووور األوبئووة تبهوور أصوووات توودعوا إلووى االجتموواع أو الطوورو  إلووى المصووليات أو نحو ووا لقووراءة القوورآن 

فوووي  انتشووورت  ووو   البوووا رة فوووي  ووو ا العصووور  ثيووور  أو الووودعاء ال مووواعي  ووودفع الوبووواء أو رفعوووه  وا اجماوي ووو
 وسائج التواصج االجتماعي وقات  ها البعر في بعر الدو   باكستان وموريتانيا و ير ا.

و وووي مسوووألة أالوووار إليهوووا بعووور المتقووودمين وحصوووج فوووي مشوووروعيتها جووود   وووين المعاصووورين وعنووود 
للقورآن لويس لووه أصوج فوي الشورع يعتموود  البحوث واالسوتقراء ن ود أن االجتمواع للوودعاء أو القوراءة ال ماويوة

 .(1)عليه وال من  الت السلف أو أفعاله   واألصج في الحبادات التوقف

وقد حدر  األوبئة فوي أزموان وأمواكن متعوددة  موا حصوج الطواعون فوي عهود عمور ر وي هللا عنوه 
االجتمواع الحوث علوى  و ير   ووردت أحاد ث عون الطواعون وموا  تعلوق بوه مون أحالوات  ولو   ورد عنوه 

  للدعاء ال ماعي أو الصالة  ما في الكسور.

وال الصوحابة فهوو دليوج  و ذا قوات سوبب الفعوج والمقتموى لوه ولو   وجود موانع مون فعلوه ولو  يفعلوه 
وقد رجوا ا ون ح ور الهيتموي  وون االجتمواع والطورو  للودعاء بسوبب الطواعون ونحوو   (2)  دعةعلى أنه 

ألنووه ؛ الطوورو  إلووى الصووحراء فبدعووة  ولووو قيووج  تحريمووه لكووان ظووا ر   دعووة  وقووا : وأمووا الوودعاء  رفعووه وا
االجتموواع ِبووَأنَّ وصوورح ا وون ح وور ) :وقووا  أ ووو الحبوواس الحنفووي .(3) سوونة َأنََّهوواأحوودث  يفيووة يبوون ال هووا  

إلخ  أقو : ما قاله ا ن ح ر  وو الحوق الو ي ال مريوة فيوه  … دعة -أي وباء الطاعون  – ه رفعللدعاء 
  .(4)ل البدع صادل عليه(تعري َفِإنَّ 

.إلووى جووواز ذلووك وحمووج بعمووه   ووالت ا وون ح وور علووى البدعووة الحسوونة وقاسووه (5)وذ ووب األحنووار 
 لكشف القحط.  ابعمه  على االجتماع والطرو  لالستسقاء ةلب  

 وقد أجا  ا ن ح ر و ير  عن   ا القياس بأجوبة مطولة  الصتها
                                                           

(  وبوو   الموواعون فووي 101  2/15(  )1/353مصوور   .ت  )االعتصووات  أ ووي إسووحال الشوواةبي  المالتبووة الت اريووة الكبوورو   (1)
 (.330فمج الطاعون  ال ن ح ر  ص )

 (.1/468االعتصات للشاةبي  ) (2)
 (. 5/107فتاوو ا ن ح ر الهيتمي  دار الفكر   يروت   .ت  )( 3)
 (.4/136ت  )1985  1ا م  عيون البصائر  أل ي الحباس أحمد  ن محمد مالي الحنفي  دار الكتب العلمية   يروت   (4)
 دار الكتوا  االسوالمي   المصوري  ن وي  با ن المعرور محمد   ن إ راهي   ن الد ن الدقائق  زين  ن  الرح الرائق البحر  نبر: (5)

 إسووووماعيج  وووون محموووود  وووون اإليموووواح  ألحموووود نووووور الوووورح الفووووالح مراقووووي علووووى الطحطوووواوي    وحاالووووية2/181  . ت   1ا
 . 1/740  ت1997  1 يروت  ا  العلمية الكتب الطالدي  دار الع ي  دعب محمد: الحنفي  ت الطحطاوي 
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فيهووا األموور النبوووي علووى قتصوور االستسووقاء ونحو ووا  الكسووور وا أن الحوووادث التووي حوودر  فووي عهوود  -1
لوو  يالوون علووى وجووه االجتموواع وال قووراءة  هنفسووالوودعوة إلووى االجتموواع للصووالة والوودعاء إال أن الوودعاء 

 القرآن   لك.

أن الصحابة ر وان هللا عليه  أدر ووا الطواعون وموات فيوه  ثيور مونه  فوي عهود عمور ر وي هللا عنوه  -2
وال حتوى القنووات فوي  االتوداعي للودعاء ال مواعي أو قوراءة القورآن جماوي وول  يأمر  وو وال الصوحابة ب

الصالة  والقياس حا ور عنود الصوحابة ر ووان هللا علويه  والحاجوة ملحوة إليوه  نوا  فلموا لو  يعملوو  
 (1) على عدت ح ة القياس في     المسألة. كان ذلك دليال  

وذلوك  ؛دليج القياس في     المسالة و وي أقووو أن دال  الترك وأرر ا مقدمة على داللة عموت النص و  -3
من السنة و ي مقدمة علوى القيواس فوي المرتبوة وألنوه قود وجودت  ألن الترك سنة  الفعج فيالون دليال  

 .االمطاور في األزمان الفا لة ول  يحصج التداعي ال ماعي للدعاء وقراءة القرآن جماوي  

ء وقوراءة القورآن ال فوي االستسوقاء وال فوي الكسوور وال أنه ل  يقج أحود بوالطرو  واالجتمواع ألجوج الودعا -4
 في  ير ا من الكوارث  فالثا    و الطرو  للصالة جماعة والدعاء بعد ا على وجه االنفراد.

أن االجتمووواع للووودعاء ال مووواعي وقووو  األوبئوووة فيوووه مووون المووورر بانتقوووا  الوبووواء بالعووودوو موووا لووويس فوووي  -5
وقد أالار إلى ذلك ا ن ح ور رحموه هللا  ا ا أمر واقع ةبي  االجتماع لالستسقاء والكسور ونحو ا  و 

ا للمقدور من حيوث  وو أصوال   وأموا االجتمواع  بقوله: )فليس الدعاء  رفِع الوباء ممنوع ا  وال مصادم 
و ور  النواس  … وو(  دمشوق  749له  ما في االستسقاِء؛ فبدعوة حودر  فوي الطواعون الكبيور سونة )

لبلوووِد فووودعوا واسوووتغاروا  فعُبووو  الطووواعوُن بعووود ذلوووك  وَ ثُوووَر  و وووان قبوووَج إلوووى الصوووحراء ومعبوووُ  أكوووا ِر ا
ُ  الطواعوِن بالقوا رة فوي  ! قل : ووقع   ا فوي زماننوا  حوين وقوع أوَّ مون الوهر ربيوع  27دعاِئه  أ فُّ

جموادو  4 و(  فكان عدُد من يموُت  ها دون األربعين  فطرجوا إلى الصحراء فوي 833اآلَ ر سنة )
أن ُنودي فيه  بصيات رالرة أياٍت   ما في االستسوقاء  واجتمعووا  ودعووا  وأقواموا سواعة   األولى  بعد 

ر  رجعوا  فما انسلخ الشهر حتى صار عدُد مون يمووت فوي  وج  ووٍت بالقوا رة فوول األلوف  رو  ت ا ود! 
إلوى وأفتى بعر الناس بمشرووية ذلك  واستند فيه إلى العمومات  الواردة في الدعاء  واسوتند آ ور 

أنه وقع ذلك في زمن المؤيد  وأجدو ذلك  وحمر  جمع من العلماء  فما أنكرو   وأفتى جماعة من 
العلموواء بووأن توورك ذلووك أولووى  لمووا يطشووى موون الفتنووة بووه إربات ووا ونفي ووا ؛ ألنووه إن أجوودو لوو  يووأمن  طوور 

  موا  فوي اوع  ولوو  وان مشور  …الدعوو  و ن ل  ُي د ل  يأمن سوء البن بالعلماء والصلحاء والدعاء
  وفوي عصور المماليوك (2)( على السلف  ر  على فقهاء األمصار  وأتباعه  في األعصوار الما وية

                                                           
(  والتووداعي 2/103(  وم موووع فتوواوو ا وون تيميووة )330 نبوور فووي ذلووك:  وو   الموواعون فووي فمووج الطوواعون ال وون ح وور  ص )( 1)

  http://almosli m.net/elmy/291826     للدعاء  فهد  ن يحيى العماري  مقا  على موقع المسل 
 (.10/440 نبر في ذلك: فتا الباري ال ن ح ر  ) (2)
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انتشرت عادة االجتماع لقراءة صحيا البطاري رفع األوبئوة واسوتمرت بعود    وحواو  بعور العلمواء 
ع الوبواء  ولوو  وان لويس مون وظائفوه رفو َأنَّوهُ التأصيج لها  وموع جاللوة صوحيا البطواري إال أننوا نورو 

 ذلك لكتا  لكان  تا  هللا أولى  ه   الطصائص.

أو الوودعاء أو الصوالة عنوود نوو و   اأن التوداعي لالجتموواع لقوراءة القوورآن جماوي و :وخءالاة مااا سااال 
لوو   ثبوو  فعلووه عوون النبووي صوولى هللا عليووه وسوول  وال الصووحابة الوبوواء أو قووراءة صووحيا البطوواري أو  يوور  

 اسوببال ائموة السولف  باإل وافة الوى أن االجتمواع أيوات األوبئوة فيوه  ورر وقود يالوون ر وان هللا علويه  و 
مقاصووود ل ةمطالفوو وفيووه  اوحوود ث   ال يووادة انتشووار الوبوواء والعوودوو  مووا ذ وور أ ووج العلوو  واال تصوواص قووديم  

 والمشوروع فوي مثوج  و   األحووا   وو دفوع النواس الوى التقور  الوىالشريعة في سد الو رائع ودفوع المورر. 
 وهللا أعل .من قراءة القرآن الكري  واالستغفار. واإلكثار هللا بالحبادات والعودة الى هللا والتوبة من ال نو  

 
فرو ووة ولهوو ا لوو  يشوورع فووي األصووج فووي مشوورووية األذان  ووو اإلعووالت  وود و  وقوو  الصوولوات الم

  ير ا  العيد ن واالستسقاء والكسور وال نائ  ونحو ا.

التكبير عبر مالبرات الصوت في و  لك  ورفع األذان ألجج رفع الوباء وصرفه عمج  ير مشروع 
لحود ث عمورو  ون الوعيب  اعلى التكبير عن الحريق استناد   االمساجد لرفع الوباء  ما يفعله البعر يياس  

 .(1): )إذا رأ ت  الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه(ه عن جد  قا : قا  رسو  هللا عن أ ي

فيورد علويه  بوأن الحود ث  وحيل وعلوى فورض صوحته فهوج يصوا القيواس  نوا؟ األقور  أن األموور 
وأموا  .(2) نا تعبدي  ير معقو  المعنى  وأر ان القيواس  يور مالتملوة لصوحة ييواس الوبواء علوى الحريوق

الكري  من  ال  مالبرات المساجد عند ظهور األوبئة فإن قصد   لك رفع الوباء فحالموه حالو   رفع القرآن
 ما تقدت من عدت المشرووية  ولعدت فعج السف الصالا له.

و ن قصد به إسماع القرآن الكري  للناس وت  ير   باهلل  فالغالب أن الناس ال تستمتع وال تتد ر في 
 حالمه  فتر ه أولى. في  اء للمر ى والنائمين ومنمثج     الحاالت   ج في ذلك إ 

: أن الواجووب عنوود نوو و  الووبالء الرجوووع إلووى هللا وقووراءة القوورآن الكووري  وذ وور هللا ودعائووه والخءالااة
سبحانه وتعالى واال تها  إليه والتمرع الفردي له سبحانه  رفع البالء فهو مما ترالد إليه اآليات القرآنيوة 

                                                           
(  واأللبوواني فووي 5/217روا  الطبرانووي فووي الوودعاء     وا وون السووني فووي عمووج اليووومي والليلووة  و ووعفه ا وون رجووب فووي الفووتا  ) (1)

 (.6/110السلسلة المحيفة  )
 التداعي للدعاء ال ماعي  فهد العماري  مرجع سا ق. (2)
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اإل وووالص و فووور الصووووت  أموووا رفوووع اآلذان أو القووورآن أو التكبيووور مووون  وووال   واألحاد وووث النبويوووة موووع
د فهو أمر  نافي المشروع ويشو  على األمراض والنوائمين  ويودعو النواس إلوى االكتفواء مالبرات المساج

 .(1)بما  بث وعدت ييامه    لك  األفراد

 
وأفمولها رييوة اإلنسوان لنفسوه باآليوات   الشروية سبب من أسبا  التداوي الموأمور بوه الورع  الريية ا

القرآنية واألدويوة الموأرورة وعنود انتشوار األوبئوة واألموراض يحورص الوبعر علوى التمواس الرييوة الشوروية 
ة التوي يقووت  هوا إلوى الممارسوات الطاةئو االنتبوا رورة  عند الرقاة وويادات التداوي بالقرآن الكري   ومع 

لو ووع األوبئووة واألمووراض المعديووة التووي تتطلووب التباعوود االجتموواعي وعوودت  اأصووحا  مهنووة الرييووة  ونبوور  
و وو ا   المالمسووة أو التعوورض لوورذاذ الغيوور فووإن الوو  ا  إلووى الرقوواة واال ووتالا الوو ي يحصووج مووع المر ووى

ر األوبئوة وانتقوا  العودوو و وو موا النفث ال ي يقوت به الرقاة على المر ى أموور ت يود مون مطواةر انتشوا
 .(2) رار بالنفس تعارض مع مقاصد الشرع في حف  األنفس وسد ال رائع المؤدية إلى اإل

وعليووه فاألصووج أن  رقووي الموورير نفسووه و اصووة أوقووات األوبئووة  والبعوود عوون ويووادات الرييووة لمووا 
 سبق. وهللا أعل .

 االستشهاد بالقرآن الكري  على األوبئة المعاصرة. -1

 ووين الحووين واآل وور تبهوور مقوواالت تووربط  ووين الكوووارث واألزمووات واألحووداث واألوبئووة التووي تصوويب 
النوواس وبووين القوورآن الكووري   ويحووددون آيووات بعينهووا ويفسوورونها علووى أنهووا نبهوو  علووى الحوودث أو أالووارت 

 .اإليه  ومن ذلك ما انتشر من ربط  ين أحداث سبتمبر وبعر آيات سورة التوبة سابق  

و واقووع اليوووت عنوود ظهووور وبوواء  ورونووا حيووث ظهوورت بعوور المقوواالت وانتشوورت فووي مواقووع و مووا  وو
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ           ڌ  ڎ  ڎ  چ  التواصووج المطتلفوووة  ووو ع  أصووحا ها أن قولوووه سوووبحانه وتعوووالى:

 تعوووالى:ت وأن قولوووه 2019( أنوووه ظهووور نهايوووة عوووات 19كوفيووود ) فيوووه إالوووارة إلوووى   [٣٠ – ٢٨المووودرر: ] چڈ   

  يشوووير إلوووى دولوووة [١٣ – ١١المووودرر: ] چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  یچ
 من حيث السالان والثانية من حيث االقتصاد. ااألولى عالمي    وصفهاالصين التي ظهر فيها الوباء 

   وج  [٨المودرر: ] چۉ  ې    ې  ې    ې  چ  فوي قولوه تعوالى: ( ې) كما زعموا أن القورآن الكوري  سوما 
 سما   ورونا مشتق من القرآن الكري . َأنَّهُ زع  بعمه  

                                                           
 ت.20/4/2020( عن  يئة الفتوو   دولة الكوي  في 115571رق  ) وبه صدرت الفتوو  (1)
 .83-82 نبر: نواز  األوبئة  د. محمد علي  العو  ص  (2)
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  ويقصود [٢المودرر: ] چے   ۓ ۓ  چ  وأن ةرل التعامج معه م  ورة في أو  السورة فوي قولوه تعوالى:
 من الدعاء وال  ر للوقاية منه. كثار  اإل[٣المدرر: ] چڭ  ڭ  چ   ها التووية بمطاةر الفيروس  وفي قوله تعالى:

   استطدات المطهرات والتعقي  و سج األ دي والثيا . [٤المدرر: ] چڭ  ۇ     چ  قوله:وفي 

   عدت المطالطة وت نب أماكن ال حات. [5المدرر:] چۆ     ۆ   چ  وفي قوله:

 .  عدت التهاف  على المواد الغ ائية وتط ينها [6المدرر: ] چۈ  ٴۇ  ۋ  چ  وفي قوله:

    اص بحاالت الموت من الوباء. [7ر: المدر] چۅ  ۅ    چ وفي قوله:

مخ  جس     حس    خس   مس    حص  مص  جض  حض  خض  مض  حط  مط  مظ   جع     مع  جغ  چ  وفووووووووي قولووووووووه:

  إالووارة إلووى انتشووار  وو ا الوبوواء  ووان بسووبب ظهووور  وو    [٤٦ – ٤٣الموودرر: ] چمغ  جف       حف      خف  
 البوا ر  ين المسلمين.

شووالج واسووع فووي مواقووع التواصووج االجتموواعي وحصووج علووى ومووع سوو اجة  وو ا التفسووير  فقوود انتشوور ب
و ووو ا بعووور اإلسوووالمية  وقووود ردت  يئوووات اإلفتووواء فوووي  ثيووور مووون الووودو   مليوووون مشوووا دة. 20أكثووور مووون 

العلموواء علووى تلووك الموو اع   وأُصوودرت البيانووات المحوو رة موون مثووج  وو   التفسوويرات المغلوةووة للقوورآن الكووري  
 ووي  ِإنَِّمووايقيووة لايووات  مووا ذ ر ووا المفسوورون  وأن مثووج  وو   الموو اع  والبعيوودة  ووج البعوود عوون المعوواني الحق

تدليس على القرآن الكري  وتحريل لمعانيه وداللته  و ي من االفتوراء علوى هللا والقوو  عليوه سوبحانه  وال 
 .(1)عل   و  ا من أعب  الكبائر

ات  األنبيواء والمرسولين نبينوا محمود الحمد   ال ي  نعمته تت  الصالحات  والصالة والسالت علوى  و
 ففي  تات   ا البحث يمالن إجما  النتائج والتوصيات فيما يأتي:  وعلى آله وصحبه أجمعين  وبعد

أن األوبئوووة واألموووراض مووون السووونن الكونيوووة التوووي تحالووو  حيووواة البشووور  و  فوووي تقووود ر ا حالووو  و ايوووات   -1
 اصة في   ا العصر.ولدراستها وبيان أحالامها المطتلفة أ مية  بيرة و 

أن مصووطلا األوبئووة يعنووي: األمووراض المعديووة سووريعة االنتشووار  ووين النوواس فووي رقعووة جغرافيووة واسووعة   -2
 ولها عالقة عموت و صوص  بعر المصطلحات  الطواعين واألمراض المعدية وال وائا.

ة واالقتصوووووادية ارتبووووواا األوبئوووووة بم ووووواالت الحيووووواة اإلنسوووووانية العقديوووووة والفقهيوووووة واالجتماويوووووة والسياسوووووي -3
 واال اليية وتأرير ا في تلك الم االت متفاوت.

                                                           
  واالفتوووراء علوووى هللا بفيوووروس  ورونوووا  حسوووناء  /https://www.youm7.com نبووور:  يوووان مر ووو  األز ووور العوووالمي للفتووووو  (1)

  وفتووووووو الشووووويخ محمووووود المن ووووود فوووووي موقوووووع اإلسوووووالت سوووووؤا  /https://www.alarabiya.netالقنيعيووووور  موقوووووع العربيوووووة 
  https://www.islamqa.info/enوجوا  

https://www.youm7.com/
https://www.alarabiya.net/
https://www.islamqa.info/en
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وردت عدة تسميات وأوصار لئوبئة من النصوص الشروية منها: اآليوات  والوبالء  والفوتن  والرجو    -4
وفيهووا نبوور موون الناحيووة العقديووة وموون ذلووك وصووفها   والعو ا   وأةلووق البشوور عليهووا بعوور األسووماء واألوصووار

 من دوائها( و  ا وصف الموتى باألوبئة بالشهداء. ميؤوسو)الوباء الملعون(  و)بأنها )جند هللا(  

وو -5   وأن اوآرووار   اومالان وو اوزمان وو اأن وجووود األوبئووة وانتشووار ا واقووع بقوودر هللا وفووق الحالمووة التووي  ريوود ا نوع 
 األمراض واألوبئة ليس لها تأرير ذاتي و نما أرر ا بما يقدر  هللا تعالى فيها.

جواءت النصووص الشوروية بإربوات العودوو بقودر هللا  ؛ إذ  وين اإليموان بالقودر وبوين العودوو ال تعارض  -6
 ونف  اعتقاد تأرير العدوو   اتها.

ال تعارض  ين التو ج على هللا وبوين األ و  باألسوبا  سوواء أسوبا  الوقايوة مون الوبواء أو أسوبا  رفوع  -7
 الوباء وعالجه فبالج جاءت الشريعة.

 وج  وو مون   و  البالء وبعد ن وله وال يعارض اإليمان بالقودر  موا ظنوه الوبعرالدعاء مشروع قبج ن   -8
 األسبا  المشروعة.

يطلوط الوبعر  ووين المعاملوة الحسوونة لغيور المسوولمين وبوين مبودأ الوووالء والبوراء الشوورعي  والطالصوة فووي  -9
 المسائج المتعلقة   لك  ي: 

 له  بالعافية  و الراجا.مشرووية الدعاء على الكفار بالوباء وعدت جواز الدعاء  -أ

جواز اإلحسان إلى األفراد  ير المسلمين سواء في الم تمعوات المسولمة أو فوي الودو   يور  - 
اإلسووالمية سووواء  تطبيووبه  أو إةعووامه  و  ووارته  أو ت هيوو  جنووائ    ويالووون  ووج ذلووك وفووق 

 لتعالي  اإلسالت و وابطه في     األمور.

 وا  المسلمين عند األوبئة.عدت جواز التبرع للدو  الكافرة من أم -ت

  ناك بعر المطالفات والبدع المرتبطة باألوبئة  ومنها: -10

 االجتماع في مالان واحد للدعاء أو قراءة القرآن الكري  أو  ير  عند ن و  األوبئة. -أ

 رفع األذان والتكبير وقراءة القرآن الكري  في مالبرات الصوت من المساجد لرفع الوباء. - 

 أرناء الوباء.في  ريية الغير مع النفث -ت

 االستشهاد بالقرآن الكري  وتن يج آياته على بعر األوبئة  الورونا و ير . -ث

و     لها من المطالفات والبدع العقدية التي ليس لها سند في الشورع  وج وت يود مون انتشوار الوبواء 
 .اوةبي   اوتفشيه  ما  و را   تاريطي  

 الحياة البشرية  وبيان موقف اإلسالت منها سواء العقدية منها أو الفقهية. أ مية دراسة النواز  والمست دات في -1

تفعيوووج االجتهووواد ال مووواعي وتنشووويط الم وووامع العلميوووة لمواجهوووة موووا يسوووت د مووون أحالوووات النوووواز  ونشووور ا  -2
 للمسلمين لتوعيته  بأحالات الشرع.

 وهللا الموفق.
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 .1الات  علي  ن محمد اآلمدي  دار الصميعي  الرياض  ااإلحالات في أصو  األح -
 إحياء عل  الد ن  أل ي حامد الغ الي  دار المعرفة   يروت   .ت. -
 ت.2002  3إعانة المستفيد بشرح  تا  التوحيد  صالا الفوزان  مالتبة الرسالة  ا -
 االعتصات  أ ي إسحال الشاةبي  المالتبة الت ارية الكبرو  مصر   .ت. -
 ت.2001  عات 1محمد  ن اويس الشافعي  دار الوفاء  المنصورة  ااالت: ل -
 اإليمان بالقدر  د.علي محمد الصال ي  دار المعرفة   .ت. -
 .  .ت1البحر الرائق الرح  ن  الدقائق  زين الد ن  ن إ راهي   ن محمد  المعرور با ن ن ي  المصري  دار الكتا  االسالمي  ا -
 ندي  دار الفكر   يروت  ن.ت.بحر العلوت  أ ي الليث السمرق -
    الماعون في فمج الطاعون  للحاف  أحمد  ن علي  ن ح ر العسوقالني  تحقيوق: عصوات الكاتوب  دار العاصومة   -

 الرياض   .ت.
 دار الهداية القا رة   .ت.  تا  العروس  محمد  ن عبد الرزال المرتمى ال بيدي -
  الموويالدي  د. محموود األمووين البوو از  منشووورات  ليووة اآلدا   19  18توواريخ واألوبئووة والم وواالت فووي الغوور  فووي القوورن  -

 ت.1992جامعة محمد الطامس  
 ت.1984التحرير والتنوير  محمد الطا ر  ن عاالور  الدار التونسية  ةبعة عات  -
  و.1403  1التعريفات  علي  ن محمد ال رجاني  دار الكتب العلمية   يروت  ا -
  و.1422  1حرر الوجي   عبد الحق  ن  الب االندلسي  دار الكتب العلمية   يروت  اتفسير ا ن عطية المسمى الم -
 تفسير ا ي السعود  المسمى ارالاد العقج السلي   أل ي السعود العمادي  دار إحياء التراث   يروت   .ت. -
 ت.2000  1تفسير الثعلبي  دار احياء التراث العربي   يروت  ا -
 ه.1420  3  فطر الد ن الرازي  دار إحياء التراث   يروت  اتفسير الرازي= مفاتا الغيب -
تفسير الطبري = جامع البيان في تأويج القرآن  محمد  ن جرير الطبري  المحقق: أحمد محمد الاكر  مؤسسة الرسالة   -

 ت. 2000 - و  1420  1ا
  و.1419  3تفسير القرآن العبي   عبد الرحمن  ن أ ي حات   مالتبة الباز  السعودية  ا -
 تفسير اللبا   ال ن عاد   دار الكتب العلمية   يروت   .ت. -
 ت.1946  1تفسير المرا ي  أحمد  ن مصطفى المرا ي  مالتبة الباجي  مصر  ا -
 ه.1426  1تلبيس ال همية  ال ن تيمية  م مع الملك فهد  ا -
 التوحيد  لمحمد  ن محمد الماتريدي  دار ال امعات المصرية  االسالندرية   .ت. -
 ت.1988  3التيسير في الرح ال امع الصغير  عبد الر،ور المناوي  مالتبة اإلمات الشافعي  الرياض  ا -
    .ت.1جامع األصو  في أحاد ث الرسو   ال ن األرير  ت: األرنو،ا  مالتبة الحلواني  ا -
 ت.2001  7جامع العلوت والحال   عبد الرحمن  ن رجب الحنبلي  مؤسسة الرسالة   يروت  ا -
 ت.2003امع ألحالات القرآن  محمد  ن أحمد القرةبي  دار عال  الكتب  الرياض  ةبعة ال  -
 ت.1987  1جمهرة اللغة  ال ي بالر محمد  ن دريد  دار العل  للمال ين   يروت  ا -
حاالية الطحطاوي على مراقي الفالح الرح نور اإليماح ألحمد  ن محمد  ن إسماعيج الطحطاوي الحنفوي  ت: محمود  -
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 ت1997  1 ي  الطالدي  دار الكتب العلمية  يروت  ا عبد الع
 ت.2000حاالية ا ن عا د ن  دار الفكر   يروت  ةبعة  -
 ت.2011  1حسن التنبه  لما ورد في التشبيه  لن   الد ن محمد  ن محمد الغ ي  دار النواري  سوريا  ا -
 ت.2010  1لسرجاني  دار نهمة مصر  احماء  ينه  قصة التكافج واإل ارة في الحمارة اإلسالمية؛ أ.د. را ب ا -
 ت.1996  6الدرر السنية في األجوبة الن دية  جمع عبد الحميد قاس   الرياض  ا -
 الرسالة القشيرية  عبد السالت  ن  وزان القشيري  دار المعارر  القا رة   .ت. -
  و.1415  27زاد المعاد في  دي  ير الحباد  ال ن القي  ال وزي  مؤسسة الرسالة   يروت  ا -
 ت.1995  1سلسلة األحاد ث الصحيحة  محمد ناصر األلباني  مالتبة المعارر  الرياض  ا -
 ت.1996  1السلسلة الصحيحة  محمد ناصر األلباني  مالتبة المعارر  الرياض  ا -
 دار الفكر   يروت.  سنن ا ن ماجة -
 ت.2003  8دار ةيبة  السعودية  االرح أصو  اعتقاد أ ج السنة وال ماعة  لهبة هللا  ن الحسن الاللكائي   -
 ت.2000  6الرح التدميرية  أحمد  ن عبد الحلي   ن تيمية  مالتبة العبيالان  الرياض  ا -
الوورح النووووي علووى مسوول   المسوومى المنهووا  الوورح صووحيا مسوول   وون الح ووا   أ ووو ز ريووا محيووي الوود ن يحيووى  وون الوورر  -

  و.1392  2 يروت  ا –النووي  دار إحياء التراث العربي 
 ت.2005الرح تنقيا الفصو   أحمد  ن أدريس القرافي  المالتبة األز رية  القا رة  ةبعة  -
 ه.1450  1الرح حدود ا ن عرفة  محمد  ن قاس  الرصاع  المالتبة العلمية   يروت  ا -
  و.1426الرح رياض الصالحين  محمد  ن صالا العثيمين  دار الوةن  الرياض  ةبعة عات  -
 ت.2003  عات 2الحسن علي  ن  لف  ن بطا   مالتبة الرالد  الرياض  ا الرح صحيا البطاري  أل ي -
 ت.1978الفاء العليج  لمحمد  ن أ ي بالر ا ن القي   دار الفكر   يروت  ةبعة  -
 ت.1987  3صحيا البطاري  دار ا ن  ثير   يروت  ا -
 صحيا ال امع الصغير وزيادته  ةبعة المالتب اإلسالمي   .ت. -
 ح ا   دار ال يج   يروت.ن   . ت .صحيا مسل   مسل   ن ال -
 ت.1991  1 حيل سنن الترم ي  محمد ناصر األلباني  ةبعة المالتب اإلسالمي   يروت  ا -
  و.1410  2الطب النبوي ال ن القي   دار الكتا  العربي   يروت  ا -
 الطبراني في المع   األوسط  دار الحرمين  القا رة   .ت. -
 ت.1983  2تبة العلوت  الموصج  االطبراني في المع   الكبير  مال -
 العدوو  ين الطب وحد ث المصطفى صلى هللا عليه وسل   د/ محمد علي البار  دار الشرول   يروت -
 ه.1408  1العبمة  عبدهللا  ن محمد االصفهاني  دار العاصمة  الرياض  ا -
 ت.1985  1ة   يروت  ا م  عيون البصائر  أل ي الحباس أحمد  ن محمد مالي الحنفي  دار الكتب العلمي -
 فتاوو ا ن ح ر الهيتمي  دار الفكر   يروت   .ت. -
 فتاوو الل نة الدائمة  جمع أحمد الدويع  ةبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية  الرياض. -
 ه.1379فتا الباري  الرح صحيا البطاري  ال ن الح ر العسقالني  دار المعرفة   يروت  ةبعة عات  -
 ه.1414  1الشو اني  دار ا ن  ثير  دمشق  افتا القد ر  محمد علي  -
 ه.1393  2الفوائد  محمد  ن أ ي بالر ا ن القي   دار الكتب العلمية   يروت  ا -
  و.1412  17في ظال  القرآن  سيد قطب إ راهي   دار الشرول و القا رة  ا  -
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 ت.2005  8القاموس المحيط  م د الد ن الفيروز آبادي  مؤسسة الرسالة   يروت  ا -
 لسان العر   محمد  ن مالرت ا ن منبور  دار المعارر  القا رة   .ت. -
 ت.1999  5مطتار الصحاح  محمد أ ي بالر الرازي  المالتبة العصرية   يروت  ا -
 ت.1996  3مدار  السالكين  ال ن القي   دار الكتا  العربي   يروت  ا -
 ت.1984  3ي  ال امعة السلفية  الهند  امراعاة المفاتيا الرح مشالاة المصا يا  لعبيد هللا المبار فور  -
 ت.2002  1مرقاة المفاتيا الرح مشالاة المصا يا  علي  ن سلطان المالء القارئ  دار الفكر   يروت  ا -
 ت.1990  1دار الكتب العلمية   يروت  ا  المستدرك على الصحيحين  أل ي عبد هللا الحاك  -
 ت.1999  2،وا  مؤسسة الرسالة   يروت  امسند اإلمات أحمد  أحمد  ن حنبج  تحقيق األرنا -
 ت.1979مع   مقا يس اللغة  ألحمد  ن فارس  دار الفكر  ةبعة عات  -
 المغني  موفق الد ن  ن قدامة  مالتبة القا رة   .ت. -
 ت.1988  2مقدمة ا ن  لدون  عبد الرحمن محمد  ن  لدون  دار الفكر   يروت  ا -
 ت.1979 - و 1399 يروت   -الد ن ال ن األرير  المالتبة العلمية النهاية في  ريب الحد ث واألرر  لم د  -
 ت.2020محمد علي  العو  منشورات المر   األوربي لإلفتاء   ريطانيا  عات  نواز  األوبئة  د. -
 ت.2008  1الهداية إلى  لو  النهاية  مالي  ن أ ي ةالب  منشورات جامعة الشارقة  ا -
  و.1404  3الفر  عبد الرحمن  ن ال وزي  الكتب اإلسالمي   يروت  اوزاد المسير في عل  التفسير  أ ي  -
 .1الوالء والبراء في اإلسالت  محمد سعيد القحطاني  دار ةيبة  الرياض  ا -

 م لة المنار  محمد راليد ر ا. -
 (.7م لة م مع الفقه اإلسالمي  جد   العدد ) -
 ر اإلسالمي  جدة.م لة م مع الفقه االسالمي  منبمة المؤتم -

 https://www.islamqa.info/enموقع اإلسالت سؤا  وجوا   -

  /http://mubasher.aljazeera.netموقع ال  يرة مباالر:   -
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Tel: 00967-772014710 

 الدين. يوم إلى بهديه اهتدى ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الحمد
 بعد: أما ثم
 بالدد و ، الصددل  ذات األلفددا  وذكددرت ا،واصددحال    لغدد  الدد و   تعريدد  البحدد  هدد ا فدد  أوردت فقددد

د ورد بد  والمشروب، بالمحعوم اخاص   وليس فقط، الفم بحاس  يختص ال ال و   أن فتبين  اسدتعماله اأيض 
 و سددن الصددحب ، و سددن اقدد ،واللب والبشاشدد ، الخلدد ، و سددن اإليمددان، طعددم كدد و   المعنويدد  األمددور فدد 

َن   وذلدد  والرفدد ، التعامدد   والتصددر  واللحدد ، والرفدد  التعامدد   سددن علددى صددا به يحمدد  أمددر الدد و   ألأ
 اآلخرين. وتجاه نفسه تجاه وأدب بلباق 

 الد و   ا تدرم قدد اإلسدالم َأن   وتبدين ومكتسد،، فحدر   ،قسدمان َأن ده   فوجددت الد و   أقسدام تناولد  ثم
 فالخصوصدّيات آخدر، دون  طعام بغض أو آخر، دون  طعام محّب  على اأ د   يجبر لم إذ ؛وقدره الفحر  
 لغيدره، وأبا ده يعافه، هنأل ؛الض، يأك  لم  النب  أن السن  ف  جاء وقد مكان، إلى مكان من تختل 
  اإلسالم. ا ترمه ال   الفحر   ال و   من ي َعد   وه ا

 عيد، عدن النهد  ذلد  ومدن والسدن ، الكتداب وصنصد مدن المسدلم يتعلمه ما هو المكتس،، وال و  
 غيره. عنه ينفر ال  تى المرء يشتهيه ال ال   الحعام
 أن وتبددين والمشددرب المأكدد  فدد  الرفيدد  الدد و   علددى  النبدد  فيهددا  دد  التدد  األ اديدد  ذكددرت ثددم
  المعالم: ه ه ومن والمشرب المأك  ف  الرفي  ال و   معالم وطد  النب 

  ضور من أكلها َمن   ونه  والكراث والثوم البص  مث  كريه  رائح  له ال   مالحعا أك  عن النه  -1
 وغيرها. المساجد من الناس مجام 

ددَ ، وثلد  لشددراب  وثلد  لحعامدد  ثلد  والشددراب، الحعدام فدد  التدوانن  علددى   ثده -2  هدد ا وتحبيد  لأَنَفسأ
 واألسقام. األمراض من الجسم يحفظ ال و  

 بها. يشرب وال بشماله، يأك  وال متكئا، اإلنسان يأك  ال أن -3

 الحعام. عي، عن النه  -4

 ذل . بعد الشراب يعاود ثم ،يتنفس أن أراد إذا وإبعاده اإلناء، ف  التنفس عن ونهيه َنَفس   بثالث الشرب -5

 التوفي . ول  وهللا األيمن، ثم باأليمن الشراب أو الحعام تقديم ف  البدء -6
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Abstract: 

This paper tackles the meaning of taste linguisticly and semantically. And it mentions 

the words related to it. It's found that taste isn’t merely related to food but it can be used 

with abstract things such as faith, kindness, smiling, frienship, treatment and behaving 

tacticly with the self and with others. 

This study mentioned two types of taste namely; innate  and acquired. Islam takes into 

consideration the innate taste as it doesn’t oblige you to eat one type of food and not to eat 

other  because every nation has its own culture which is different from others'. 
As mentioned in sunnah, the prophet didn’t eat mutton because he doesn’t like it. But 

he allows other to eat it as Islam respects others' taste. 
   Acquired taste is what Muslim learns from the Holy Quran and Sunnah such as 

‘don’t disgrace food or drinks.’ 

The researcher then mentioned the hadiths that the prophet recommends to be 

disciplined in eating and drinking and he established some rules for doing so such as: 

A. Don’t eat food that makes you smell such as onion and garlic. And he prevents he 

who eats them from coming to masjed or to crammed places. 
B. You should be balanced in eating and drinking(third for eating,third for drinking 

and third for breathing) which protect you from diseases. 
C. Don’t eat or drink with your left hand or when you are leaning. 

D. Don’t disgrace food or drinks. 

E. Drink with three breaths and put the cup away while breathing. 

F. Start giving food and drink from right. 
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 الر يم الر من هللا بسم

:  
 مدن أعمالندا، سديئات ومن أنفسنا، شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، نحمده، هلل الحمد إن

 أن وأشدهد لده، شدري  ال و دده هللا إال إلده ال أن وأشهد له، هاد  فال يضل  ومن له، مض  فال هللا يهده
 . ورسوله عبده محمدا
 .[102عمران: ]آل﴾مُسْلِمُونَ  وَأَنْتُمْ إِلَّا تَمُوتُنَّ وَلَا تُقَاتِهِ  حَقَّ اللَّهَ  اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا ايَ﴿ تعالى: قال

 كَثِسًاا جَالًسارِ نْهُمَسامِ وَبَس َّ زَوْجَهَسا مِنْهَسا وَخَلَسقَ وَاحِسََ ٍ نَفْس ٍ مِنْ خَلَقَكُمْ الَّذِي رَبَّكُمُ اتَّقُوا النَّاسُ أَيُّهَا يَا﴿ تعالى: وقال

 اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿ تعالى: وقال ،[1النسداء:]﴾رَقِيباا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهَ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهَ وَاتَّقُوا وَنِسَاءا

 .[71-70]األ زاب:﴾عَظِيماا فَوْزًا فَازَ فَقََْ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يُطِعِ وَمَنْ ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ عْمَالَكُمْأَ لَكُمْ يُصْلِحْ سََِيَاا، قَوْلًا وَقُولُوا
  بعــد: أما

 ورد فقدد الحسدن ؛ والمعاملد  الخلد ، كمدال علدى المسدلم و د  الرفيد ، بالد و   اهدتم قدد اإلسدالم فإن
 وملبسده، ومأكلده، خلقده، فد  به التحل  المسلم على ينبغ  ال   ي الرف وال و   األدب مراعاة على الح 
 غيدر مدن الحعام تناول ف  واالعتدال ال و   على أكد الكريم القرآن َأن   مثال فنجد كله، شأنه وف  ومشيه
 ﴾الْمُسْسرِفِنَ يُحِس ُّ ال إِنَّسهُ تُسْسرِفُوا وَال وَاشْسرَبُوا وَكُلُسوا﴿ تعدالى: قدال األكد ، طريق  ف  شراه  وال الكمي  ف  إسرا 

 .[31]األعرا :
 ،بحدن مدن شدرا وعداء آدمد  مدأ مدا" قدال:  يد  ؛النبويد  السدن  فد   النبد  عدن ذلد  تأكيد وجاء

 . (1) "لنفسه وثل  لشرابه، وثل  لحعامه، فثل  محال ؛ ال كان فإن صلبه، يقمن أكالت آدم ابن بحس،
مددن أكدد  بصددال أو ثومددا أن  الحعددام،  يدد  نهددى وكدد ل  مراعدداة الدد و  فدد  اختيددار النو يدد  مددن 

وقددال  -الثددوم-مددن أكدد  مددن هدد ه البقلدد ، "يددأت  المسددجد؛ لمددا فدد  تلدد  األطعمدد  مددن روائدد  م ذيدد ، فقددال: 
مدددرة: مدددن أكددد  البصددد  والثدددوم والكدددراث؛ فدددال يقدددرتن مسدددجدنا، فدددإن المالئكددد  تتدددأذى ممدددا يتدددأذى منددده بندددو 

 .(2)"آدم
ت كددد علددى مراعدداة الدد و   ددال االخددتالي مدد  الندداس فدد  المسددجد أو وأ اديدد  كثيددرة فدد  هدد ا البدداب 

الد و  النبدو  فد  المأكد  "غيره، وألهمي  ذل  فقد قو  عزم  ووق  اختيار  للكتابد   دول هد ا المو دو  
 فأسأل من هللا التوفي  والسداد.  "والمشرب

                                                           
 (.2سيأت  برقم: ) (1)
 . (، من  دي  جابر بن عبد هللا 564(، رقم )1/395صحي  مسلم، ) (2)
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ا ي َعددد   -1 ا فدد  علددم الحدددي   تددى يسدده   هدد ا البحدد  مددن البحددوث التدد  تجمدد  مو ددوع  ددا وا ددد  وعلم 
 على القارئ الرجو  إليه.

إن أ ادي  ال و  تحتدو  علدى عددة قضدايا مجتمويد  وأ كدام فقهيد  تتعلد  بمعدايت النداس وتعداملهم  -2
الحيات ، وتهد  الدراس  إلى ه ه القضايا األسري  والمجتموي  ف  الحياة وفقه التعام  مدن خدالل 

 معرف  فقه الحياة منه.دراس  الحدي  وعر ه و 

الرغب  ف  إبدران أهميد  الد و  النبدو  فد  المأكد  والمشدرب مدن النا يد  العلميد  واألكاديميد  ومدا  -1
 ه  عالقتها بالحياة والمجتم .

وفشددوها بددين  -المأكدد  والمشددرب فدد -انتشددار بعددض األذوا  المخلدد  بدداآلداب واألخددال  اإلسددالمي   -2
هددا مددا ؛ وهددو الندداس شددج  البا دد  علددى جمدد  بعددض هدد ه األ اديدد  مددن أجدد  تحهيقهددا وإبددران  أيمأ

 ال و ي  وتقريبها للقارئ.

 أهداف الدراسة:-ثالًثا
 الكش  عن أ ادي  ال و  ف  المأك  والمشرب ومعرف  دالالتها. -1

 بيان درج  الحدي  من  ي  الصح  والضع  عند علماء الحدي . -2
)بالددددد و  النبدددددو  فددددد  المأكددددد  والمشدددددرب( وتناولهدددددا بالدراسددددد   جمددددد  جملددددد  مدددددن المسدددددائ  المتعلقددددد  -3

 بالفرد والمجتم . البرق المو و ي ، وإبران عالق  ال و  

 منهج البحث:-رابًعا 
اعتمدددت الدراسدد  علددى المددنها االسددتقرائ  الدد   مددن خاللدده سددتجم  المددادة العلميدد  مددن مضددانها  -1

 الرئيس  والمعتمدة ف  كت، علم الحدي . 

ومعرفددد  روابحهدددا وجزئياتهدددا  هات علدددى المدددنها الوصدددف  لشدددرر مكوندددات الدراسددد  وتفسدددير كمدددا اعتمدددد -2
 وما ه  األثار المترتب  عليها.  بالبح وعالقتها 

 آلية البحث وعمل الباحث:-خامًسا
 بني  ه ا البح  على الدراس  المو و ي   ي  أذكر موا ي  ال و  ومسائله على النحو اآلت :

دا علدى عزو اآليات القرآني   -1 الى موا عها ب كر اسم السورة ورقم اآليد  فد  صدل، الرسدال  تخايف 
 الحاشي .
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تخدددريا األ اديددد  الدددواردة فددد  البحددد  بددد كر اسدددم الكتددداب، واسدددم الم لددد ، والجدددزء، والصدددفح ، ورقدددم  -2
لم يكدن فد  الصدحيحين أو أ ددهما،  الحدي  إن وجد؟ والحكم عليه من خالل كالم أه  العلم، ما

 كر الصحاب  والمتن فقط التفا  العلماء على صح  ما فيهما.فإن  أكتف  ب 
 إذا ورد ف  سند الحدي  رج  ذكر بكنيته فإن  أذكر اسمه واسم أبيه ولهبه اختصار ا. -3

 شرر غري، الحدي . -4

 ال و يات الت  يرشد إليها الحدي . -5

  المبحثددين، أورد الحدددي  فدد هإذا كددان الحدددي  يتعلدد  بالدد و  فدد  المأكدد  والمشددرب فدد  الوقدد  نفسدد -6
وأقتصر على جان، ال و يات ف  المأك  فقط ف  المو   األول، وأترك الكالم عن ال و يات ف  

 المشرب إلى مو عه الثان .
 فقه الحدي  وما يرشد إليه من أ كام. -7

 تر يم األ ادي  تسلسلي ا، عدا األ ادي  الواردة ف  الشرر فإن  لم أرقمها. -أ
عدددا الصددحاب  فددإن  ال أتددرجم لهددم، أمددا مددا يتعلدد  برجددال ترجمدد  الَعَلددمأ عنددد أول وروده  -ب

 أسانيد األ ادي  فإن  أترجم للمتكلم فيه فقط.
 التعري  باألماكن، والبلدان، والهبائ ، والحوائ  تعريف ا موجز ا. -ج
الرجددددو  إلددددى المصددددادر األصددددلي  للحصددددول علددددى المعلومددددات مدددد  اإلفددددادة مددددن الكتدددد،  -د

 المعاصرة ف  التبوي، والترتي،.
ب كر اسم المصدر وم لفه م  الجدزء والصدفح  اختصدارا  أكتف ند التعري  بالمصدر ع -ه

 وذل  تخايفا على الحاشي .

 الدراسات السابقة:-سادًسا
ال يوجددددد فدددد   دددددود علمدددد  واطالعدددد  دراسدددد  سددددابق  تعنددددى بمو ددددو  الدددد و  النبددددو  فدددد  المأكدددد  

واالتكيددد  مدددن النا يددد  الفكريددد  والمشدددرب، وإنمدددا وجددددت  بعدددض المقددداالت والبحدددوث تتحددددث عدددن الددد و  
 ، ومنها:والترتوي 

 السن  النبوي  مدرس  االتكي  للدكتور عمر الكبيس . -1
 دور السن  النبوي  ف  الترتي  ال و ي  لعبد هللا  مود. -2

 وذو يات إسالمي  لعبد اللحي  البرجاو . -3

أكدددد  ولدددديس لهددددا عالقدددد  بمو ددددو  دراسددددت  البتدددد ، وذلدددد  أن بحثدددد  فدددد  مسددددائ  الدددد و  فدددد  الم -4
 الواق . ف والمشرب، وسأتناولها بدراس   ديثي  مو و ي  وتيان أثرها 
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اشتم  ه ا البح  على مقدم  وملخص للبح  وثالث  مبا   وخاتم  وفهرس الخطة: -ثامًنا
 المصادر والمراج :

 .المقدم 
 الملخص.

 المبح  األول: التعري  بمو و  البح .
 المبح  الثان : ال و  النبو  ف  المأك .
 المبح  الثال : ال و  النبو  ف  المشرب.

 الخداتم .
 المصادر والمراج .

: "الدد ال، والددواو، (1)قددال ابددن فددارس بمعنددى االختبددار. "َذَو َ "الدد و  يرجدد  فدد  األصدد  إلددى الفعدد : 
ددهأ، ثددم ي شددت  مندده مجددان ا فيقددال: ذقدد   المددأكول وا لقددا  أصدد  وا ددد، وهددو اختبددار الشدد ء مددن جهدد  َتَحع مأ

ق ا" َأذ وق ه  َذو 
 .(3)ويقال: أذاقه األمر ين: بالغ ف  تع يبه، وأذاقه الحعام: جعله يختبر طعَمه .(2)

قال  ل   يعن  ف  اللغ  َطَعَم.، وا"َذَا َ "كما يرج  أص  ال و  ف  اللغ  إلى الفع  الثالث  المجرد 
ق دا وَمد اق ا وَذَواق دا، فالد  َوا ، والمد ا  يكوندان مصددرين، ويكوندان (4)اللي  : "والد و : مصددر  ذاَ  يد و   َذو 

دد   مددا عندده؛ وكدد ل  مددا نددزل بإنسددان مددن  ، وتقددول: ذ قدد   فاَلنددا وذ ق  دا، كمددا تقددول: َذواقدده  وم اق دده طيّأد،ذ طعم 
 .(5)مكروه فقد ذاقه"

                                                           
، اللغدو ، تدوف  هو أبو الحسين، أ مد بن فارس بن نكريا بدن محمدد بدن  بيد، القزويند ، المعدرو  بدالران ، المدالك  (1)

(، وسددير أعددالم النددبالء، 46-21/45سددن  خمددس وتسددعين وثددالث مائدد . ينبددر: تدداريب بغددداد، الخحيدد، البغددداد  )
 (. 539-12/538ال هب  )

 (.2/364معجم مقاييس اللغ ، أ مد بن فارس القزوين  الران ، أبو الحسين، مادة )َذَوَ (، ) (2)
 (.1/829ة، د. أ مد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فري  عم  )ينبر: معجم اللغ  العرتي  المعاصر  (3)
هو اللي  بن المبفر بن نصر بن سيار اللغدو  النحدو  صدا ، الخليد ، أخد  عنده النحدو واللغد ، وأملدى عليده ترتيد،  (4)

ريد، إلدى كتاب العين ويقال: إن الخل  الواق  فيده مدن جهتده، لدم أقد  علدى تداريب مديالده ووفاتده. ينبدر: إرشداد األ
 (.5/2253معرف  األدي،، شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت الحمو  )

 (.11/198ته ي، اللغ : محمد بن أ مد بن األنهر  الهرو ، أبو منصور، مادة )بت(، ) (5)
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تددده، وكدد ل  مددا ندددزل  ويددأت  بمعنددى المعرفدد ، يقدددال: ذقدد  مددا عندددد فددالن إذا جرتتدده وعرفتدده أ  َخَبر 
ديّأ  الصددر .(1)باإلنسان من َمكروه فقد ذاقه دا–وهدو ( 2)وال  و ا : الَمل دول: ومعنداه    السدري   النّأكدار  -أيض 

السري   الحال أ 
(3). 

فس أو انهبا ددها لدددى النبددر فددد  أثددر مددن آثدددار والدد و :  اسدد  معنويدد  يصددددر عنهددا انبسدداي الدددن
ام  له خبير بنقده العاطف  أو الفكر، ويقال: هو  سن ال  و   للشعر فه 
ويأت  بمعندى: المماذقد  وهد   .(4)

 .(5)المصا ب  بود
لده ، وقو [50]فصدل : ﴾ولَسننْ أَذَقْنسا ُ رَةَسمً مِن سا﴿وقد جاء استعمال "لفظ الد و " للر مد ، نحدو قولده تعدالى: 

 الْعَزِيسزُ أَنْس َ إِنَّس َ ذُقْ﴿كما جاء ف  العد اب، نحدو قولده تعدالى:  .(6)[9]هدود:﴾وَلنْن أَذَقنَا اإلِنْسانَ مِن ا رَحْمَمً﴿تعالى: 

 .[21]السددجدة: ﴾يَرْجِعُسسونَ لَعَلَّهُسسمْ الْسسأَكْبَرِ الْعَسسذا ِ نُونَ الْسسأَنْن  الْعَسسذا ِ مِسسنَ وَلَنُسسذِيقَنَّهُمْ﴿وقولدده تعددالى:   .[49]الدددخان: ﴾ الْكَسسرِيمُ

 .(7)، أ : جعلها بحي  تمارس الجو [112]النح :﴾اقَها اهللُ لباسَ اجلُوع واخلَوْفِفأذَ﴿ وقوله تعالى:
ومما سب  يبهر أن ال و  يستخدم ف  األشياء الحسي  والمعنوي  بناء على ما تقدم من كالم أه  

فاسدتعم  فد  كد  شد ء يصد  إلدى البددن و تدى الدرور اللغ ، وأن أصله ال و  باللسان، ولكن اتسد  فيده 
 والنفس منه ألم أو ل ة، وهللا أعلم.

ا بالمحعوم والمشروب، ب   تقدم ف  تعري  ال و  لغ  أنه ال يختص بحاس  الفم فقط، وليس خاص 
ددا–ورد  لخلدد ، والبشاشدد ، واللباقدد ، اسددتعماله فدد  األمددور المعنويدد  كدد و  طعددم اإليمددان، و سددن ا -أيض 

و سن الصحب ، و سن التعام  والرف ، وغير ذل  وقد جاء ذل  كله ف  القرآن الكريم نحو قوله تعالى: 
اللَّسهَ ال وَال تُصَعِّرْ خَسََََّ لِلنَّساسِ وَال تَمْسفِ فِسي الْسأَرْرِ مَرَحاسا إِنَّ ﴿، وقوله تعدالى: [15]لقمان:﴾وَصاحِبْهُما فِي الَُّنْيا مَعْرُوفًا﴿

                                                           
 (.10/111ينبر: لسان العرب، ابن منبور اإلفريق ، مادة )ذو (، )( 1)
 (.10/111(، ولسان العرب البن منبور مادة )ذو (، )102 /1) ينبر: غري، الحدي  ألب  سليمان الخحاب  (2)
تيد  ) (3)  (.25/328ينبر: تاج العروس من جواهر القاموس، محّمد بن محّمد الملّق، بمرتضى، الز 
ينبددر: المعجددم الوسدديط، مجمدد  اللغدد  العرتيدد  بالقدداهرة، )إبددراايم مصددحفى/ أ مددد الزيددات/  امددد عبددد القددادر/ محمددد  (4)

 (.1/318ر(، مادة )ذا (، )النجا
 محمد بن عبد هللا بن مال  الحائ  الجيان ، مادة )م ا (.  الكالم،ينبر: إكمال األعالم بتثلي  ( 5)
 (.25/328ينبر: المصدر نفسه ) (6)
تيد  ) (7)  (.25/328ينبر: تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الز 
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وَاقْصِسَْ فِسي مَيْسيِ َ وَاُُْْسِْ مِسنْ صَسوْتِ َ إِنَّ أَنْكَسرَ الْأَصْسواِْ لَصَسوُْْ ﴿، وقولده تعدالى: [18]لقمدان:﴾يُحِ ُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ

 .(1)[19]لقمان:﴾الْحَمًِِ 
ا به ما يحص  ف  القل، من ل ة إيماني  و الوة  يقيني ، ففد  وجاء ال و  ف  السن  النبوي  مقصود 

 . (2)"ذا  طعم اإليمان من ر   باهلل رتا، وتاإلسالم دينا، وتمحمد رسوال"أنه قال:  الصحي  عنه 
دددا، وأن القلددد، ي وقددده كمدددا يددد و  الفدددم طعدددم الحعدددام : : "فدددأخبر(3)قدددال ابدددن الهددديم أن لإليمدددان طعم 

 .(4)والشراب"
دس بده ويجدد ألمده أو ل تده،  : "فلفدظ )الد و ( يسدتعم  فد (5)قال شيب اإلسدالم ابدن تيميد  كد  مدا يح 

فدددعوى المدددعى اختصدداص لفددظ الدد و  بمددا يكددون بددالفم تَحك ددمذ مندده، لكددن ذاك مقيددد فيقددال: ذقدد  الحعددام 
ذو  بددالفم، وإذا كدان الدد و  مسدتعمال فيمددا  َأن ده  وذقد  هد ا الشددراب؛ فيكدون معدده مدن القيددود مدا يددل علددى 

لحمدديم يقددال: ذاقده، فالشددراب إذا كددان بداردا أو  ددارا يقددال: يحسده اإلنسددان بباطنده أو ببدداهره  تددى المداء ا
 .(6)ذق   ره وترده"

عن إدراك  هيق  اإليمدان واإل سدان و صدوله للقلد، ومباشدرته لده بالد و  تدارة،  وقد عبر النب  
ثددالث مددن كددن فيدده وجددد  " الحدددي . وقددال: "ذا  طعددم اإليمددان"، كمددا قددال: أخددرى  وتوجدددان الحددالوة تددارة

 .(7)"يمان الوة اإل
 يدد  قددال ألبدد   ؛ثددم قددال ابددن الهدديم: "وهدد ا الدد و  هددو الدد   اسددتدل بدده هرقدد  علددى صددح  النبددوة

َح   لديندده بعددد أن يدددخ  فيدده؟ فدد كرت أن ال، وكدد ل  اإليمددان إذا خددالط  سددايان: وسددألت  أيرتددد أ ددد َسددخ 

                                                           
تيد  )ينبر: تاج العروس من جواهر القاموس لم( 1)  (.25/328رتضى الز 
(، من  ددي  الوبداس بدن 34(، رقم )1/62صحي  مسلم، كتاب اإليمان، باب ذا  طعم اإليمان من ر   باهلل رتا ) (2)

 . عبد المحل، 
محمد بن أب  بكر بن أيوب بن سعد بن جريز الزرع ، ثم الدمشق ، شمس الدين، أبو عبد َّللا  ابن  ديم الجونيد ، هو  (3)

ن  إ دى وتسعين وستمائ ، وتوف  سن  إ ددى وخمسدين وسدبعمائ . ينبدر: ذيد  طبقدات الحنابلد ، نيدن الددين ولد س
 (.5/170عبد الر من بن أ مد بن رج، الحنبل  )

 (.3/87مدارج السالكين بين منانل إياك نعبد وإياك نستعين، البن  يم الجوني  ) (4)
 مددد بددن عبدد الحلدديم بددن تيميد  الحراندد ، ولددد سدن  إ دددى وسددتين وسددتمائ ، هدو اإلمددام الحددافظ تقد  الدددين أبددو الوبداس أ (5)

(، وطبقدددات الحفدددا ، عبدددد 16/218وتدددوف  سدددن  ثمدددان وعشدددرين وسدددبعمائ . ينبدددر: سدددير أعدددالم الندددبالء للددد هب  )
 (.521الر من بن أب  بكر جالل الدين السيوط  )ص 

 (.92م ابن تيمي  الحران  الحنبل  الدمشق  )ص اإليمان، أبو الوباس أ مد بن عبد الحليم بن عبد السال( 6)
تيدد ، مدادة (، من  دي  أنس 16(، رقم )1/12صحي  البخار  ) (7) ، وينبر: تاج العدروس مدن جدواهر القداموس للز 

 (.25/327) ذو (، )
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ته القلددوب: لددم الدد   خالحدد  بشاشدد-، فاسددتدل بمددا يحصدد  ألتباعدده مددن ذو  اإليمددان (1)بشاشدد  القلددوب
 . (2)على أنه دعوة نبوة ورسال ، ال دعوى مل  ورياس " -يسخحه ذل  القل، أبدا

وت ا يثب  أن للقل، ذوقا يجده ك و  الفم للحعام والشراب وه ا اللفظ والمعنى ثاب  بداللد  الكتداب 
 .(3)والسن ، وهللا أعلم

لددوب األوليدداء يفرقددون بدده بددين الحددد  كمددا يعددر  الدد و  عنددد الصددوفي  بأندده: "نددورذ يق فددده هللا فدد  ق
ا ال يخدددال   والباطددد  مدددن غيدددر أن ينقلدددوا ذلددد  مدددن كتددداب أو غيدددره"، وهددد ا مقبدددول إذا كدددان فهمدددا صدددحيح 

 .(4)نصوص الكتاب والسن ، فإن خال  نصوص الكتاب والسن  فهو مردود على صا به
ا من معان  ال و  ف  معاجم اللغ  وكالم أه  العلم يمكنن  أن  ومما سب  أعر  الد و  اصدحال  

بأنه: أمر يحم  صا به علدى  سدن التعامد  والرفد  واللحد ، والتصدر  بلباقد  وأدب تجداه نفسده وتجداه 
 .(5)اآلخرين

هنداك ألفددا  ومصددحلحات ذات صددل  بالد و  تقددرب مددن معندداه أو تتعلدد  بده نعددرج علددى تعريدد  مددا 
 تيسر منها:

. والرفد  مدن (6)"من يحرم الرف ، يحرم الخيدر"أنه قال:  : وي يد ذل  ما جاء عن النب  قالرف -1
أنده قدال:  متحلبات ال و  الرفي  ف  التعام  م  اآلخرين، وي يده ما جاء عن النبد  

إن هللا رفي  يح، الرف ، ويعح  على الرف  ما ال يعح  على العند ، ومدا ال يعحد  "
 .(7)"على ما سواه 

                                                           
 (. 1773(، رقم )3/1392(، وصحي  مسلم )4553(، رقم )6/35) متف  عليه: صحي  البخار   (1)
 (.3/88السالكين بين منانل إياك نعبد وإياك نستعين )مدارج  (2)
 (.3/88ينبر: المصدر نفسه ) (3)
(، أصدد  الكتدداب: 289الددر ى عنددد أهدد  السددن  والجماعدد  والمخددالفين، سدده  بددن رفددا  بددن سددهي  الروقدد  العتيبدد  )ص (4)

 رسال  ماجستير، دار كنون اشبيليا.
تيدد  )ه ا التعريد  تدم اقتباسده مدن المصدادر اآلتيد (5)  ومعجدم اللغد (، 25/328 : تداج العدروس مدن جدواهر القداموس للز 

(، والنهاي  ف  غري، الحدي  واألثر، 1/829أ مد مختار عبد الحميد عمر، مادة )ذو (، ) د.العرتي  المعاصرة، 
 (.1/244ف  ال ب عن سن  أب  القاسم، ابن الونير ) والعواصم والقواصم(، 2/172البن األثير، مادة )ذو (، )

 . (، من  دي  جرير بن عبد هللا 2592(، رقم )4/2003صحي  مسلم، ) (6)
 (، من  دي  أم الم منين عائش  ر   هللا عنها.2593(، رقم )4/2003المصدر نفسه ) (7)
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: قددال ابددن فددارس: ")َلَبددَ ( الددالم والبدداء والقددا  أصدد  صددحي  يدددل علددى خلددط شدد ء لتحييبدده، اقــةاللب -2
ت ه ، إأَذا َلي ن تَده  وطيبتَده " . وتعند  اللباقد :  سدن تصدر  بدين الّنداس، تقددير (1)يقال: َلَبق   الّحعام َوَلب ق 

 .(2)، تصر  : تكل م بَلَباق جيد لما يناس، قوله وفعله، أو يجم  تجن به ف  العالقات البشرّي 
: واللح  ف  العم  الرف  فيه، واللح  من هللا تعالى التوفي  والعصم ، وألحفده بكد ا بدره بده اللطف -3

( لأمددر الترفدد   ( بفتحتددين يقددال: جاءتنددا )َلَحَفدد ذ( مددن فددالن أ  هديدد ، و)الت َلح دد   واالسددم )الل َحدد  
 . البشاش : أصلها "بت".(3)له

. (4)رس: "الباء والشين أص  وا د، وهو اللقاء الجميد ، والضدح  إلدى اإلنسدان سدرورا بده"قال ابن فا -4
ما توطن رج  مسلم المساجد للصالة وال كر، إال تبشبت هللا له، كما يتبشبت أه  " وف  الحدي :

يدده  . وهدد ا مثدد   ددرته النبدد  (5)"الغائدد، بغددائبهم إذا قدددم علدديهم  ببددره وكرامتدده وتقريبدده --لتلهّأ
 .(6)إياه"، والبت  فرر الصدي  بالصدي 

 .(8)من ال و  التعام  بشفافي  أن: وشفافي  التعام ، أ  في العمل (7)الشفافية -5

 تفصي  ذل  على النحو اآلت : ويمكنال و  ف  التعام  م  اآلخرين قسمان: فحر ، ومكتس،، 

بح  واالستقراء ف  نصوص الكتاب والسن  النبوي  نجد أن اإلسالم قد ا ترم ال و  الفحر  عند ال
ا مندددده علددددى ا تددددرام الخصوصددددّيات  ا علددددى تغييددددر بعددددض طباعدددده المقبولدددد  تأكيددددد  وقدددددره، ولددددم يجبددددر أ ددددد 

لددم تخددال  النصددوص الشددر ي ، ومددن ذلدد  مسددأل   لأشددخاص واألقدداليم واألعددرا  المقبولدد  اجتما ي ددا مددا
                                                           

 (.5/231معجم مقاييس اللغ  البن فارس، مادة )َلَبَ (، ) (1)
 (.3/1991عبد الحميد عمر، مادة )َلَبَ (، )معجم اللغ  العرتي  المعاصرة، د. أ مد مختار  (2)
( 282ينبددر: مختددار الصددحار، أبددو عبددد هللا محمددد بددن أبدد  بكددر بددن عبددد القددادر الحنفدد  الددران ، مددادة )لحدد (، )ص (3)

 م.1999ه/ 1420الخامس ،  صيدا، الحبع : –الدار النموذجي ، بيروت-تحقي : يوس  الشيب محمد، المكتب  العصري  
 (.1/182ييس اللغ ، مادة )بت(، )معجم مقا (4)
(، والحددددي   سدددنه العالمددد  األلبدددان  فددد  صدددحي  الجدددام  الصدددغير ونياداتددده 800(، رقدددم )1/262سدددنن ابدددن ماجددده ) (5)

 (. 5604(، رقم )2/981)
 (.11/199ينبر: ته ي، اللغ  لأنهر ، مادة )بت(، ) (6)
ددا، وثددوب هدد  مددن الرقدد  يقددال: )شدد ( عليدده ثوتدده يشدد  بالكسددر )شددايف   (7) ا( أ  ر   تددى يددرى مددا تحتدده و)شددفوف ا( أيض 

)شدد ( بفددت  الشددين وكسددرها أ  رقيدد . ينبددر: مختددار الصددحار، أبددو عبددد هللا محمددد بددن أبدد  بكددر بددن عبددد القددادر 
 (.166الحنف  الران  مادة )ش    (، )ص

(، عدالم 1/471)ش    (، ) ينبر: معجم الصواب اللغو  دلي  المثق  العرت ، الدكتور أ مد مختدار عمدر، مدادة (8)
 م.2008-هد  1429الكت،، القاهرة، الحبع : األولى، 
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ا على محّب  طعدام دون آخدر، أو ا لحعام والشراب واختال  أذوا  الناس فيها، فإّن اإلسالم لم يجبر أ د 
، ومدن شدخص  بغض طعدام دون آخدر فالخصوصدّيات تختلد  مدن مكدان إلدى مكدان، ومدن سدّن إلدى سدنّ 

 إلى آخر وهك ا، فعن ابدَن  بداس
 أن خالدد بدن الوليدد ، ل هللا ، سدي  هللا، أخبدره أنده دخد  مد  رسدو

   على ميمون  نوج النب َم  بده ، وه  خالته وخالد  ابدن  بداس، فوجدد عنددها  دبا محندوذ ا، قدد َقددأ
َم أ الضدد، لرسددول هللا  َفي ددَدة  بأن دد   الَحددارأثأ مددن نجددد، َفَقددد  ، وكددان قلمددا يقدددم إليدده لحعددام  تددى أختهددا   

َث بأددهأ َوي َسددم ى لدده، فددأهوى رسددول هللا  الضدد،، فقالدد  امددرأة مددن النسددوة الحضددور: أخبددرن يددده إلددى  ي َحددد 
ت ن  له، قلن هو الض، يا رسول هللا، فرف  رسول هللا  رسول هللا  م  يده عن الضد،، فقدال خالدد  ما َقد 

قدال خالدد:  "ال، ولكن لم يكدن بدأرض قدوم ، فأجددن  أعافده  " بن الوليد: أ رام الض، يا رسول هللا؟ قال:
 .(1)ينبر إل  فلم ينهن " ول هللا "فاجتررته فأكلته، ورس

َره ه  َتَق  ر ا، وأجم  المسلمون على أن الض،  الل  "أََعاف ه  ": "قال: أه  اللغ  معنى (2)قال النوو   َأك 
عدن قدوم  (3)ليس بمكروه إال ما  ك  عن أصحاب أب   نيف  من كراهته، وإال ما  كاه القا    يداض

  عددن أ ددد، وإن صدد  عددن أ ددد فمحجددوج بالنصددوص وإجمددا  مددن أنهددم قددالوا: هددو  ددرام، ومددا أ ندده يصدد
 .(4)قبله"

بعددين مهملدد  وفدداء خايفدد  أ  أتكددره أكلدده، يقددال:  "فأجدددن  أعافدده": "قولدده (5)قددال الحددافظ ابددن  جددر
دا  فتدركهن النبد   " عف  الش ء أعافده، ووقد  فد  روايد  سدعيد بدن جبيدر: كالمتقد ر لهدن، ولدو كدن  رام 

كدد ا أطلدد  األمددر، وكأندده تلقدداه مددن اإلذن المسددتفاد مددن  "ولمددا أمددر بددأكلهن لنبدد  لمددا أكلددن علددى مائدددة ا
التقريدددر؛ فإنددده لدددم يقددد  فددد  شددد ء مدددن طدددر   ددددي  ابدددن  بددداس بصددديغ  األمدددر إال فددد  روايددد  يزيدددد بدددن 

عدن ابدن  (1)، وكد ا فد  روايد  الشدعب (7)فأكد  الفضد  وخالدد والمدرأة  "لهم كلوا"، فإن فيها: فقال: (6)األصم
                                                           

 (.5سيأت  برقم ) (1)
هو شيب اإلسالم محي  الدين أبو نكريا يحيى بن شر  بن مر  الحزام  الحدوران  الندوو  الشدافع ، ولدد سدن  إ ددى  (2)

 (. 4/174لحفا  لل هب  )وثالثين وستمائ ، وتوف  سن  س  وسبعين وستمائ . ينبر: ت كرة ا
هو  ياض بن موسى بن  ياض بن عمرو بدن موسدى بدن  يداض اليحصدب  األندلسد ، المدالك ، ولدد فد  سدن  سد   (3)

 (.20/212وسبعين وأرت  مائ ، وتوف  ف  سن  أرت  وأرتعين وخمسمائ . ينبر: سير أعالم النبالء لل هب  )
 ، وما بعدها(.13/97)المنهاج شرر صحي  مسلم بن الحجاج، النوو   (4)
هو: اإلمام الحافظ، شهاب الدين: أ مد بن عل  بن  جر العسقالن ، ولد سدن  ثدالث وسدبعين وسدبعمائ  وتدوف ى سدن   (5)

(، والبددر الحدال  بمحاسدن 36 /2اثنتين وخمسين وثمانمائد . ينبدر: الضدوء الالمد  ألهد  القدرن التاسد  للسدخاو  )
 ، وما بعدها(. 87 /1من بعد القرن الساب  للشوكان  )

هو: يزيد بن األصم واسمه عمرو بن عبيد بن معاوي  البكائ  بفت  المو دة والتشديد أبو عدو  كدوف  ندزل الرقد  وهدو  (6)
ابددن أخدد  ميمونددد  أم المدد منين يقدددال: لدده ر يددد  وال تثبدد ، وهدددو ثقدد ، تدددوف  فدد  سدددن  ثددالث ومائددد . ينبددر: تقريددد، 

 (.599الته ي، البن  جر )ص
 (.1948(، رقم )3/1545اللفظ ف  صحي  مسلم ) ه ا (7)
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وفد  هد ا كلده  "ال بدأس بده ولكنده لديس طعدام "أو قدال:  "كلوا وأطعمدوا فإنده  دالل": فقال النب  عمر 
 وأنه بسب، أنه ما اعتاده. بيان سب، ترك النب  

فدد كر معنددى  دددي  ابددن  (2)وقددد ورد لدد ل  سددب، آخددر أخرجدده مالدد  مددن مرسدد  سددليمان بددن يسددار
ا و ":  باس وف  آخره فقال النبد   قدال  (3)"ابدن  بداس فدإنن  يحضدرن  مدن هللا  ا درةكدال يعند  خالدد 

: "يعن  المالئك ، وكأن للحم الض، ريحا فترك أكله ألج  ريحه كما ترك أك  الثوم م  كونه (4)المانر  
 . (5)قل : وه ا إن ص  يمكن  مه إلى األول ويكون لتركه األك  من الض، سببان"  الال.

المكتس، فإنه مقتبس من تعاليم الكتاب والسن ،  ي  أمر هللا سبحانه وتعالى ف  كثيدر  أما ال و  
ف  كثير من األ ادي  على الد و  الرفيد  واألدب الجدّم التد  طلد، اإلسدالم  من اآليات، و   النب  

 منا أن نويشها، فهو ب ل  مكتس، يكتسبه المسلم، ويتعلمه من نصوص الكتاب والسن .
ا أن يوصدد  الغددرب باللباقدد  و سددن الخلدد  والدّقدد  فدد  المواعيددد، ويوصدد  المسددلم ومددن الغريدد ، جددد 

ف  الوقد  ذاتده بالقسدوة والجالفد  وسدوء الخلد ، مد  أن اإلسدالم تنداول أد  تفاصدي  الد و يات واألدبّيدات 
، الت  لم يعرفها مجتم  أو  ضارة مدن قبد ، ممدا شدك  للمجتمد  المسدلم مخزون دا مدن الد و يات ال ينضد

ا، وي يددد ذلد  مددا جداء عددن أبد  هريددرة  طعامدا قددط، إن اشدتهاه أكلدده وإال  مددا عداب النبدد  "، قدال: أبدد 
 .(6)"تركه

القددوة فد  كد   ألدب السدام  فهدو ا يد  و  ؛وه ا الحدي  قاعدة عبيم  فد  تعلديم الد و  الرفيد 
دا، ونفهدم مدن هد ا الحددي   سدن التعامد  مد  دا،  ش ء، وف   ياتده كلهدا لدم يد م طعام  مدن يقددم لد  طعام 

ومثددال ذلدد : رجدد  قدددم لدده تمددر ا وكددان التمددر رديئ ددا، فددال يقددول: هدد ا تمددر رد ء، بدد  يقددال لدده: إن اشددتهيته 

                                                                                                                                                                                 
هو: الشعب  عامر بن شرا ي  بدن عبدد بدن ذ  كبدار، اإلمدام، عالمد  عصدره، أبدو عمدرو الهمددان ، ثدم الشدعب ، ولدد  (1)

 ، وما بعدها(.4/294ف  سن  سب  عشرة، وتوف  ف  أول سن  س  ومائ . ينبر: سير أعلم النبالء لل هب  )
يسار الهالل  المدن  مولى ميمون  وقي  أم سلم  ثقد  فا د  أ دد الفقهداء السدبع ، ولدد فد  سدن  أرتد   هو: سليمان بن (2)

وثالثددين فدد  خالفدد  عثمددان ر دد  هللا عندده، وتددوف  سددن  سددب  ومائدد ، وهددو ابددن ثددالث وسددبعين سددن . ينبددر: سددير 
 (.255، وما بعدها(، وتقري، الته ي، البن  جر )ص4/444أعالم النبالء لل هب  )

 (.9(، رقم )2/997موطأ اإلمام مال  ) (3)
هو: أبو عبد هللا محمد بن عل  بن عمر بن محمد التميم ، المانر ، المالك ، ولد سدن  ثدالث وخمسدين وأرتد  مائد ،  (4)

 (.20/105وتوف  ف  رتي  األول سن  س  وثالثين وخمس مائ . ينبر: سير أعالم النبالء لل هب  )
 (.9/665  البخار  )فت  البار  شرر صحي (5)
 (.2064(، رقم )3/1632(، وصحي  مسلم )3563(، رقم )4/190متف  عليه: صحي  البخار  ) (6)
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ددنأَ  فتركددهفكدد  وإال  ، أمددا أن تعيبدده وهددو نعمدد  أنعددم هللا بهددا عليدد  ويسددرها لدد  فهدد ا ال يليدد ، كدد ل  إذا ص 
 .(1)ل له إن كان ه ا الحبب قد ساغ ل  فك  وإال فاتركهطعام فقدم إليه ولكنه لم يعجبه فال يعيبه، ويقا

وإن مددا نشدداهده اليددوم مددن انتشددار بعددض األذوا  المخلدد  بدداآلداب هددو ندداتا مددن عدددم ترتيدد  األبندداء 
ترتيدد  سددليم  علددى نصددوص القددرآن والسددّن  والعقيدددة الصددحيح ، ورتمددا رّتددى اآلبدداء أوالدهددم علددى بعددض 

ل  الكريم، فالد و  الصدحي  إذ ا هدو ذو  قلدوب أهد  التو يدد التد  الخصال الت  تناف  ال و  السلي م والخ 
عمددرت بدداإلخالص هلل، وتددالعلم المسددتمد مددن الكتدداب والسددن ، وأن كددال مددن المدد منين المو دددين معدده مددن 

  .(2)ه ا ال و  بقدر إيمانه وعلمه، وهللا أعلم

عن أكل البصـل، والكراث، فـغلبـتنـا الحـاجة، فأكلنا منه فـقال  ى رسول هللا ، قال: نهعن جابر-1
فال يقربن مسجدنا، فإن المالئكة تتأذى ممـا  (3)المنتنة من أكل من هذه الشجرة ": رسول هللا 

 .(4)"يتأذى منه اإلنس
●

  اختيدددار ندددو  الحعدددام ونهددد  عدددن تنددداول بعدددض أندددوا  هددد ا الحددددي   ددد  علدددى الددد و  الرفيددد  فددد فددد -1
األطعم  الت  تخ  بال و  العام، مث  البص  والكراث والثوم، ونه  آكلها مدن دخدول المسدجد وإن 

 .(5)كان خاليا ألنه مح  تواجد المالئك  لعموم األ ادي  الواردة ف  ذل 
كددد  ذ  رائحددد  كريهددد  تتدددأذى منهدددا ينبغددد  للمسدددلم مراعددداة الددد و  واآلداب ويكدددون ذلددد  بعددددم تنددداول -2

المالئك  أو المصلون، كرائح  التبغ ال   يتعاطاه المدخنون، فعلدى مدن ابتلد  بده أال يتعاطداه عندد 
 .(6)ذهابه إلى المسجد وأن ينب  أسنانه وفمه  تى يقح  رائحته أو يخففها

إن كدانوا فد  غيدر لما كدان البصد  لده رائحد  كريهد  نهدى الشدار  آكلده مدن  ضدور مجمد  المصدلين و -3
ألن لده رائحد  كريهد  تد ذ  المالئكد   ؛مسجد وي خ  منه النه  عن سائر مجام  الوبادات ونحوهدا

والنددددداس وتخدددددال  الددددد و  العدددددام، و كمددددد  النهددددد  عدددددن إتيدددددان المسددددداجد أال يتدددددأذى بهدددددا المالئكددددد  
 .(7)والمصلون 

                                                           
 (.736(، رقم )4/200ينبر: شرر رياض الصالحين، محمد بن صال  بن محمد العثيمين ) (1)
 (.2/533بن عبد الر من الجرتو  )ينبر: أثر اإليمان ف  تحصين األم  اإلسالمي   د األفكار الهدام ، عبد هللا  (2)
يقصد بها الثوم وه  بقل  معروف  وه  ببلد العرب كثيرة منها بر  ومنها ريفد  وا دتده ثومد . ينبدر: المحكدم والمحديط  (3)

 (. 10/220األعبم، البن سيده، مادة )ثوم(، )
 (. 563) (، رقم1/394(، وصحي  مسلم، )855(، رقم )1/170متف  عليه: صحي  البخار ، ) (4)
 (. 5/49ينبر: المنهاج شرر صي  مسلم بن الجاج للنوو  ) (5)
 .(1/204ينبر: تيسير العالم شرر عمدة األ كام، للبسام ) (6)
 .(1/204ينبر: المصدر نفسه ) (7)
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م وشددبهه، وقدددال: بعدددض ومددن الددد و  إبعدداد كددد  مدددا يتددأذى منددده عددن المسدددجد و لددد  الدد كر، كالمجددد و -4
 .(1)العلماء إن الجمع  ال تج، على المج وم

●

كراايدد  أكدد  الثددوم أو البصدد  النيئددين، وعلددى مددن أكلهمددا أن يتجندد، مسدداجد المسددلمين ومجالسددهم،  .أ
د أكد  وه ا بخال  إذا كان الثدوم أو البصد  محبدوخين، فدالنه  إنمدا هدو عدن  ضدور المسدجد بعد

 .(2)الثوم النيئ ال   يتأذى منه المصلون والمالئك  المقرتون 
أتد   استحباب عددم أكد  الثدوم والبصد  لمدن أراد أن يقدوم الليد  أو يقدرأ القدرآن وذلد  ألن النبد   .ب

رات من بقول، فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال:  إلدى  "قرتوهدا"بقدر فيه َخضأ
 .(3) " ك  فإن  أناج  من ال تناج "لما رآه كره أكلها، قال: بعض أصحابه، ف

النهدد  يشددم  كدد  مددا يلحدد  بددالثوم والبصدد  مثدد  الدددخان؛ ألن لدده رائحدد  كريهدد  تدد ذ  المصددلين،  .ج
وتدد ذ  المالئكدد ، فعلددى المسددلم تجندد، أكدد  هدداتين الشددجرتين، وتجندد، الدددخان وكدد  مددا لدده رائحدد  

ن من يريد الصالة على أ سدن  دال؟ وقدد جداء فد  بعدض كريه ؛ ألنه يناج  رته فينبغ  أن يكو 
 -أو قال: فليعتدزل مسدجدنا  -من أك  ثوما أو بصال، فليعتزلنا "قال:  ألفا  الحدي  أن النب  

، إذا وجدد ريحهمدا مدن الرجد  فد  المسدجد، أمدر بده فدأخرج . وكدان رسدول هللا (4)"وليقعد فد  بيتده
 .(5)إلى البهي ، فمن أكلهما فليمتهما طبخا

فدد  الحدددي  دليدد  علددى إبا دد  أكدد  هدد ه الشددجيرات، وذلدد  ألنهددا لددو كاندد  محرمدد  لوجدد، اجتندداب  .د
مدن أكد  البصد  ": ، وذلد  لقولده أك  ه ه المأكوالت المانعد  مدن  ضدور الجماعد  فد  المسدجد

 . (7( )6)"والثوم والكراث فال يقرتن مسجدنا، فإن المالئك  تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم
مالكيدد  إلددى عدددم جددوان دخددول المسددجد لمددن أكدد  ثومددا أو بصددال: فقددال اإلمددام مالدد  ر مدده ذهدد، ال .ه

 . (8)هللا: "البص  والكراث كالثوم، وقال: وإن كان الفج  ي ذ  ويبهر فال يدخ  من أكله المسجد"
وذهبدد  الباهريدد  إلددى مندد  مددن أكدد  الثددوم مددن  ضددور الجماعدد ، وأن مددن صددلى قبدد  أن تدد ه،  .و

 صالة له، قال ف  المحلى: "ومن أك  ثوما أو بصال أو كراثدا ففدرض عليده أن ال الرائح  منه فال

                                                           
 (. 2/466ينبر: شرر صحي  البخار  البن بحال )( 1)
 (.2/415بيد هللا بن محمد المباركفور  )ينبر: مرعاة المفاتي  شرر مشكاة المصابي ، أبو الحسن ع (2)
 .من  دي  جابر (، 564(، رقم )1/394(، وصحي  مسلم )7359(، رقم )9/110متف  عليه: صحي  البخار  ) (3)
 . (، من  دي  جابر 564(، وصحي  مسلم رقم )855رقم )المصادر نفسها، صحي  البخار   (4)
 .  عمر بن الخحاب (، من  دي567(، رقم )1/396صحي  مسلم ) (5)
 .من  دي  جابر (، 564(، رقم )1/394(، وصحي  مسلم )5452(، رقم)7/81متف  عليه: صحي  البخار ) (6)
 (.2/466ينبر: شرر صحي  البخار  البن بحال ) (7)
 (.2/558التاج واإلكلي  لمختصر خلي ، محمد بن يوس  بن أب  القاسم بن يوس  العبدر  الغرناط  )( 8)
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يصدددل  فددد  المسدددجد  تدددى تددد ه، الرائحددد ، وفدددرض إخراجددده مدددن المسدددجد إن دخلددده قبددد  انقحدددا  
 .(1)"الرائح ، فإن صلى ف  المسجد ك ل  فال صالة له

  لالختصدداص، أو التقدددير: فددالنه  يتعلدد  بكدد  المسدداجد، فاإل دداف "ال يقددرتن مسددجدنا"فدد  قولدده:  .ن
أريد بهدم الحا درون فد  مو د  الوبدادات  "فإن المالئك  تتأذى"مسجد أه  ملتنا؛ ألن العل  وه  

عام  كصالة الجماع  والجمع  واالستسقاء والكسو  والخسو  والعيدين التحاد العل  فيهما وهدو 
المسددجد وإن كددان خاليددا مددن اإليدد اء لجماعدد  المسددلمين، ويترتدد، علددى هدد ا التعليدد  أندده ال يدددخ  

: يكددون محمددوال علددى تقدددير "ممددا يتددأذى مندده اإلنددس"الندداس؛ ألندده محدد   ضددور المالئكدد ، فقولدده: 
 .(2)وجودهم

قال اإلمام أحمد من طريق سـليمان بـن سـليل الكنـاني، قـال: حـدثنا يحجـى بـن جـابر الطـائي، قـال: -2
يــقول: "مـا مـب ابـن آدم  ل هللا ، قـال: سـمعت رسوسمعت المقدام بن معـدي كرب الكندي 

، فــإن كــان ا محالــة، فثلــث طعــام، (3)وعــاش اــرا مــن بطــن، حســأ ابــن آدم أكــالت يقمــن  ــلبه
 .(4)وثلث اراب، وثلث لنفسه"

● 

 .(5)عمرو الحمص  القا  " ثقهجابر الحائ   بن ف  سنده "يحيى
، فد  هد ا الحددي  جدابر بسدماعه مدن المقدداماختل  ف  سماعه من المقدام، وقدد صدرر يحيدى بدن 

أثبد  سدماعه مددن المقددام الشدديب ناصدر الددين األلبددان  فقدال: "وهدد ا إسدناد صدحي  متصدد  عندد ، فددإن و
أعر  الناس بيحيى بن جابر الحائ  و ديثده، فإنده كدان  (6)رجاله ثقات كلهم، وسليمان بن سليم الكنان 

 .(7) ابع  مات سن  س  وعشرين ومئ "كاتبه، والحائ  قد أدرك المقدام، فإنه ت

                                                           
 (.2/367لمحلى باآلثار، ابن  زم األندلس  )ا( 1)
 (.707(، تح   دي  رقم )2/590مرقاة المفاتي  شرر مشكاة المصابي ، عل  بن سلحان محمد القار  ) (2)
: البهر، وهو عبم الفقدار المتصد  فد  وسدط البهدر. ينبدر: كتداب العدين، الخليد  بدن أ مدد الفراهيدد ، مدادة  (3) ل ،  الص 

 (.7/127)ص ل ب(، )
 (.2380(، رقم )4/168(، وسنن الترم  ، )17186(، رقم )28/422مسند اإلمام أ مد ) (4)
 (.11/191ينبر: ته ي، الته ي، البن  جر) (5)
سددليم الكنددان  الكلبدد  مددوالهم أبددو سددلم  الشددام  القا دد ، ثقدد . ينبددر: تهدد ي، التهدد ي، البددن  جددر  بددن هددو: سددليمان( 6)

 (.4/195العسقالن  )
 (.1983(، رقم )7/41الغلي  ف  تخريا أ ادي  منار السبي ، محمد ناصر الدين األلبان  )إرواء  (7)
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والحاكم ف  المستدرك وقال: "هد ا  ددي  صدحي  إلسدناد  .(1)والحدي  أخرجه ابن ماجه ف  السنن
وعليددده فدددإن الحددددي  إسدددناده  .(3)و سدددنه الحدددافظ ابدددن  جدددر فددد  الفدددت  .(2) ولدددم يخرجددداه"، ووافقددده الددد هب 

 صحي  لغيره، وهللا أعلم.
●

إلى ال و  الرفي  ف  مقدار الحعدام، وينهدى عدن اتبدا  الشدهوات  الحدي  يشير النب   ف  ه ا .1
والتنافس ف  ألوان األطعم ، فقد جاء أن أ د أصحابه أكد  ثريددا بلحدم سدمين فتجشدأ عندد النبد  

 " (4)فقال: "ك  عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا ف  الدنيا أطولهم جوعا يوم الهيام. 
و كمتدده فدد  تحديددد التددوانن فدد  الحعددام والشددراب،  تددى قددال بعددض الحكمدداء مددا   سددن ذوقدده  .2

 .(5)سمع  كالما ف  قل  األك  أ كم من ه ا
إن من ال و  االكتفاء بالقلي  من الحعام، وذل  أن من تعود قل  األكد  كفداه مدن المدال قددر يسدير، والد    .3

بمخنقه فد  كد  يدوم، فيقدول: مداذا سدتأك  اليدوم فيحتداج إلدى تعود الشب  صار بحنه غريما مالنما له آخ ا 
أن يدخ  المداخ  فيكتس، من الحرام فيعص  أو من الحالل في ل ورتما يحتداج إلدى أن يمدد أعدين الحمد  

 .(7)والم من خاي  الم ن   (6)إلى الناس وهو غاي  ال ل والقماءة
دنيويد ، فالشددب  يدورث الددبالء، ويعددو  إن مد ء الددبحن شدر لمددا فيده مددن المفاسددد البداهرة: دينيدد  و  .4

ال هن عن التفكير الصحي ، وهدو أيضدا مدداعاة الكسد ، والندوم، فمدن أكد  كثيدرا ندام كثيدرا، ومدن 
ندددام كثيدددرا  دددي  وقتددده، وقتلددده، وهدددو رأس مالددده فددد  الحيددداة العمليددد ، فيخسدددر كثيدددرا مدددن مصدددالحه 

 .(8)الديني ، والدنيوي 
ددإن لهدد ا الحدددي  أثددر   .5  يدد  إن كثيددرا مددن األمددراض المنتشددرة مددن  ؛قدد  األمدد  اليددوموا فدد ا ا عبيم 

مرض المعدة والقولون، والسكر، والضغط يرج  أسبابها إلى ملئ المعدة وشدحنها وتحميلهدا فدو  
 طاقتها فه ا الحدي  أص  عبيم ف   فظ الجسم من الداء، وهللا أعلم.

                                                           
 (.2720(، رقم )3/137(، والحدي  صححه العالم  األلبان  ف  صحي  سنن ابن ماجه، له )3349(، برقم )2/1111) (1)
 (.7945(، رقم )4/367المستدرك على الصحيحين ألب  عبد هللا الحاكم ) (2)
 (.5381(، تح   دي  رقم )9/528فت  البار  شرر صحي  البخار  البن  جر العسقالن  ) (3)
(، والحددددي  صدددححه العالمددد  األلبدددان  فددد  صدددحي  الترغيددد، والترهيددد، لددده، 2478(، رقدددم )4/649سدددنن الترمددد   )( 4)

 (.2137(، رقم )2/244)
 (.3/87وس  )ينبر: إ ياء علوم الدين، ألب   امد محمد بن محمد الغزال  الح (5)
 (.732 /1قال ابن فارس: "القماءة: الحقارة والصغر" . مجم  اللغ  له، مادة )قمن(، ) (6)
 (.3/87ينبر: إ ياء علوم الدين، ألب   امد الغزال  ) (7)
 (.156ينبر: اإلتحافات السني  باأل ادي  القدسي ، للمناو  )ص (8)
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●

وقد نهى عدن ذلد  الشدار   (1)م الشب  واإلسرا  ف  تناول الحعام والشرابف  الحدي  دلي  على ذ .أ
  .[141]األنعام: ﴾ الْمُسْرِفِنَ يُحِ ُّ ال إِنَّهُ تُسْرِفُوا وَال وَاشْرَبُوا وَكُلُوا ﴿ف  القرآن بقوله: 

 فس. المعدة إلى ثالث  أقسام قسم للحعام، وقسم للشراب، وقسم للن ف  ه ا الحدي  قسم النب   .ب
يقددد  مدددن التدددزم بددده مدددن  بأَأن ددده  وهددد ا التقسددديم فيددده مدددن اإلعجدددان الحبددد  الددد   تحددددث عنددده العلمددداء 

األمدراض واألسدقام، وفدد  هد ا يقددول ابدن الهدديم ر مده هللا تعددالى: "األمدراض نوعددان: أمدراض ماديدد  
 ، تكون عن نيادة مادة أفرطد  فد  البددن  تدى أ درت بأفعالده الحبيويد ، وهد  األمدراض األكثريد

وسددببها إدخددال الحعددام علددى البدددن قبدد  هضددم األول، والزيددادة فدد  القدددر الدد   يحتدداج إليدده البدددن، 
وتناول األغ ي  القليلد  النفد ، البحيئد  الهضدم، واإلكثدار مدن األغ يد  المختلفد  التراكيد، المتنوعد ، 

ا بحد ء الدزوال فإذا مأ اآلدم  بحنه من ه ه األغ ي ، واعتداد ذلد ، أورثتده أمرا دا متنوعد ، منهد
وسريع ، فإذا توسط ف  الغد اء، وتنداول منده قددر الحاجد ، وكدان معتددال فد  كميتده وكيفيتده، كدان 

 .(2)انتفا  البدن به أكثر من انتفاعه بالغ اء الكثير"
وفيدده نهدد  َمددن بددالغ فدد  تقليدد  الغدد اء أو الشددراب فأ ددر ببدندد  أو شدد ء مندده أو قصددر عددن فعدد   .ب

  كالتكسد، لمدن يلزمده م نتده فدإن ذلد  محدرم وإال كدره ذلد  إذا خدرج واج، لح  هللا أو لحد  آدمد
 .(3)عن األمر الشرع 

هدد ا الحدددي  قاعدددة فدد  الحدد، وقددد جدداء عددن الصددحاب  ر ددوان هللا علدديهم مددا يتعلدد  بدده فهدد ا يعددد   .ج
"إيددداكم، والبحنددد  فإنهدددا مكسدددل  عدددن الصدددالة م ذيددد  للجسدددم،  يقدددول : سددديدنا عمدددر بدددن الخحددداب

فدد  قدوتكم فإندده أبعدد مدن األشددر، وأصد  للبدددن، وأقدوى علدى الوبددادة، وإن امدرأ لددن وعلديكم بالقصدد 
: "المعدة  وض البددن، . وقال سيدنا عل  بن أب  طال، (4)"يهل   تى ي ثر شهوته على دينه

والعدددرو  واردة عليهدددا وصدددادرة عنهدددا فدددإذا صدددح  صددددرت العدددرو  عنهدددا بالصدددح ، وإذا سدددقم  
 .(5)صدرت العرو  بالسقم"

ال ف  سب  السالم: "وف  الحدي  دلي  على ذم التوس  ف  المأكول والشب  واالمتالء، واإلخبار ق .د
عنه بأنه شر؛ لما فيه من المفاسد الديني ، والبدني ، فإن فضول الحعام مجلب  للسقام ومثبح  عن 

، فإنه إليه سيد األنام الهيام باأل كام، وه ا اإلرشاد إلى جع  األك  ثل  ما يدخ  المعدة من أفض  ما أرشد 
 .(6)"يخف  على المعدة ويستمد من البدن الغ اء وتنتف  به القوى وال يتولد عنه ش ء من األدواء

                                                           
ل  )صينبر: األدب النبو ، محمد عبد العزيز بن عل (1)  (.209  الشاذل  الَخو 
 (.15الح، النبو  له )ص (2)
 (.3/194ينبر: اآلداب الشر ي  والمن  المر ي ، محمد بن مفل  بن محمد بن مفرج، الحنبل  ) (3)
 (.3/195المرج  الساب  )( 4)
 (.3/195اآلداب الشر ي  والمن  المر ي ، محمد بن مفل  بن محمد بن مفرج، الحنبل  ) (5)
 (.2/651  السالم للصنعان  )سب (6)
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 عن ابن عباس-3
 أن خالد بن الولجد ، الذي يقال له سيف هللا، أخبره أنه دخل مع رسول هللا ،

 قـد قـدمت بـه (2)محنـوذا (1)على ميمونة، وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجـد عنـدها اـبا ،
، وكـان قلمـا يقـدم يـده لطعـام مـن نجـد، فقـدمت اللـأ لرسـول هللا  أختها حفجدة بنت الحـارث

ث بــه ويدســمهى لــه، فــأهوى رســول هللا  يــده ىلــى اللــأ، فقالــت امــرأة مــن النســوة  حتــى يدحــده
يـده  ول هللا ما قدمتن له، هو اللأ يا رسـول هللا، فرفـع رسـ الحلور: أخبرن رسول هللا 

عن اللأ، فقـال خالـد بـن الولجـد: أحـرام اللـأ يـا رسـول هللاال قـال: "ا، ولكـن لـل ي ـن بـأر  
 .(4)ينظر ىلي" "فاجتررته فأكلته، ورسول هللا  قال خالد: " (3)قومي، فأجدني أعافه

●

ال   قدم إليه إذا لم يكن معلومدا، ي يدده مدا جداء إن من ال و  ف  األك  إخبار الضي  بنو  الحعام -1
 .(5)أن ما قدمتن له، هو الض،" ف  ه ا الحدي  وهو: " أخبرن رسول هللا 

المبادرة إلدى األكد  إذا قددم إليده الحعدام مدن مضديفه فدإن مدن كرامد  الضدي  تعجيد  التقدديم لده، ومدن -2
ه، فددإنهم كدانوا إذا رأوا الضددي  ال يأكد   نددوا بدده كرامد  صددا ، المندزل المبددادرة إلدى قبددول طعامده واألكدد  مند

 .(6)شرا، فعلى الضي  أن يهدئ خاطر مضيفه بالمبادرة إلى طعامه، فإن ف  ذل  اطمئنانا لقلبه

لددم يجبدر أ ددا علددى  د، ندو  مددن الحعدام وكدره نددو   إنده يد   ؛فد  الحددي   دد  علدى ا تدرام الدد و  -3
وأمدا  ددي  تدرك : " (7)مان  شرع ، وله ا قال اإلمام السيوط  آخر، بينما يد  ذل  لإلنسان مالم يكن هناك

 .(8)أك  الض، فليس هو من عي، الحعام وإنما هو إخبار بأن ه ا الحعام الخاص ال أشتهيه"

                                                           
سدد ، َواأل  ن ثَددى  ددب ، َويجمدد   ددبابا، ويقددال لأنثددى:  (1) هددو دويبدد  تشددبه الجددرذون لكندده أكبددر مددن الجددرذون، ويَكن ددى أبددا  أ

 دب ، وتده سدمي  القبيلد ، وتدالخي  مدن مندى جبد  يقدال لده:  د،، والضد، داء فد  خد  البعيدر. ينبدر: تهدد ي، 
 (.11/327، )اللغ ، لأنهر ، مادة ) ،(

جدد   َ نأيدد محنددوذ ا: َأ  مشددوي ا، َقدداَل هللا عددز َوجدد :   (2) دداة [69]سددورة هددود:﴾فَجدداء بأعأ ، قددال فدد  الصددحار: "ي َقددال:  ندد ت الش 
َ   نيد ". الصدحار تداج اللغد  وصدحار العرتيد ،  َجاَرة محماة لتنضجها َفهأ قَها  أ أ ن ها  ن ا َأ : شويتها َوجعل  َفو 

 (.2/562  بن  ماد الجوهر  مادة ) ن (، )ألب  نصر إسماعي
أ : أكرهه، قال ف  معجم مقاييس اللغد : "عدا  الشد ء يعافده  يافدا، إذا كدره، مدن طعدام أو شدراب " .معجدم مقداييس  (3)

 (.4/196اللغ  البن فارس مادة )عا (، )
 (.1946(، رقم )3/1543(، وصحي  مسلم )5391(، رقم )7/71متف : صحي  البخار  ) (4)
 ينبر:  دي  رقم أرتع . (5)
 (.12/317ينبر: الجام  أل كام القرآن للقرطب  ) (6)
هددو: الحددافظ أبددو الفضدد  عبددد الددر من بددن أبدد  بكددر السدديوط  الشددافع  المصددر ، ولددد سددن  تسدد  وأرتعددين وثمددان مائدد   (7)

يخات والمسلسدالت، وتوفى سدن  إ ددى عشدرة وتسد  مائد . ينبدر: فهدرس الفهدارس واألثبدات ومعجدم المعداجم والمشد
 (.1/1011محمد َعب د الَحّ  بن عبد الكبير الكتان  )

 (.5/113الديباج على صحي  مسلم بن الحجاج، السيوط  ) (8)
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●

رج عليه   فيه دلي  على جوان تجن، اإلنسان ما يعافه، ولم تجر بأكله عادته وإن كان  الال وال .أ
 .(1)ف  ذل  وال إثم

علدى  لما سئ  "أ رام هو؟ قدال: ال "، ولتقريدر النبد   فيه دلي  على جوان أك  الض، لقوله  .ب
 .(2)وهو أ د الحر  الشر ي  ف  ثبوت األ كام أ  الفع ، والقول، والتقرير م  العلم أكله، م  العلم ب ل ،

ش ء ال   يش  ف  أمره، ليتض  الحال فيه، وفيه دلي  على أنه يج، على المسلم الس ال عن ال .ج
عدين ذلد  الحيدوان، وأنده  د، فقصدد اإلعدالم بد ل ، ليكوندوا  فإن كان يمكن أن ال يعلم النبد  

على يقين مدن إبا تده، إن أكلده أو أقدر عليده، وأن محلد  النفدرة وعددم االسدتحاب  لديس دلديال علدى 
 .(3)أسباب التحريم، أ  االستخباث التحريم، ب  أمر مخصوص من ذل ، إن قي : إن ذل  من

 عن أبي هريرة-4
النبي  (4)، قال: "ما عاب (6)، ىن ااتهاه أكله وإا تركه"(5)طعاما قط . 

●

م  الناس، وذل  أنه قد يكره اإلنسان شيئا وال يكرهه غيره، فدإذا عابده نفدر عنده مدن   سن ذوقه  -1 
 .(7)يترك فيضي لم يكرهه، ف

م  الخدم والعاملين، فإن رداءة الحعام قد تعود لتقصير أو خحأ ممن قام بحبخه  وفيه  سن أدبه -2
 أال ي ذ  من طبب الحعام بعي، ما صن . وإعداده، فكان من ذوقه 

 وفيه  سن األدب وال و  م  هللا تعالى؛ فإن المرء إذا عاب ما كرهه من الحعدام، فكأنده رد علدى هللا-3
رنقدده، أو اندرى نعمتدده، ونعددم هللا تعددالى ال تعدداب، وإنمددا يجدد، الشددكر عليهددا، والحمددد هلل ألجلهددا؛ 

 .(8)ألنه ال يج، لنا عليه ش ء منها، ب  هو متفض  ف  إعحائه، عادل ف  منعه

                                                           
 (.9/470شرر صحي  البخار  البن بحال ) (1)
 (.2/283إ كام اإل كام شرر عمدة األ كام، ابن دقي  العيد، )( 2)
 (.2/283المصدر نفسه ) (3)
ذمدده، وال يقددال أعدداب، وهددو محمددول علددى الحعددام المبددار. ينبددر: مشددار  األنددوار علددى صددحار اآلثددار، للقا دد  أ : أ (4)

 (.6/577 ياض مادة )     ب(، وفت  البار  شرر صحي  البخار  البن  جر )
عجددم قددط:  ددر  نمددان غيددر متصددر ، يفيددد اسددتغرا  الددزمن الما دد  كلدده مناياددا، يقددال: مددا فعلدد  هدد ا قددط. ينبددر: م( 5)

 (.1/706الصواب اللغو  دلي  المثق  العرت ، الدكتور أ مد مختار عمر بمساعدة فري  عم  )
 (.2064(، رقم )3/1632(، وصحي  مسلم )3563(، رقم )4/190متف  عليه: صحي  البخار  ) (6)
 (.3/479كش  المشك  من  دي  الصحيحين، ابن الجون  ) (7)
 (.9/478شرر صحي  البخار  البن بحال ) (8)
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أرقى مرات، ال و ، وذل  ألنه لم يع، ولم ي م طول  ياته أ  طعام من األطعمد    يبين لنا النب -4
َن  لمبا  ، سواء كان من األطعم  الفاخرة أو دون ذل ، وسواء أ بته نفسه أم ال؛ ا الحعام نعمد  ألأ

 .(1)من نعم هللا علينا
●

 .(2)كرااي  عي، الحعام ال   ال يريد أكله .أ
لحدافظ ابدن  جدر ر مده المراد الحعام المبار، أما الحرام فكان يعيبه وي مه وينهى عنه. قدال ا .ب

 .(3)هللا: "أما الحرام فكان يعيبه وي مه وينهى عنه"
كراايد  عيدد، الحعددام المبددار هدد  ذلد  راجدد  إلددى عيبدده مددن جهد  الخلقدد ، أم مددا كددان عيبدده مددن  .ج

جه  الصنع ، أم أن الكرااي  عام  لأمرين؟ اختل  فيه العلماء، قال الحافظ ابن  جر ر مه 
إن كان العي، من جه  الخلق  كره، وإن كان من جه  الصنع  لدم  هللا: "ذه، بعضهم إلى أنه

يكره؛ ألن صنع  هللا ال تعاب، وصدنع  اآلدميدين تعداب. والد   يبهدر التعمديم، فدإن فيده كسدر 
 . وما استبهره الحافظ هو الباهر.(4)قل، الصان "

ممدا ينفعده، قدال  فيه دلي  على أن اإلنسان إذا أكره نفسه على تناول طعام ما فإنه يضره أكثدر .د
ف  الح، النبو : "وه ا أص  عبيم ف   فظ الصح ، فمتى أك  اإلنسان ما تعافه نفسده، وال 

 .(5)يشتهيه، كان تضرره به أكثر من انتفاعه"
 .(7)("6): "ا آكل متكئا، قال: قال رسول هللا  عن أبي جحيفة-5
●

وذلدد  بعدددم أكلدده وهددو  وتعددالى، ه وتوا ددعه فدد  شددكر نعمدد  هللا سددبحانهوتأدبدد  سددن خلدد  النبدد  
متكددئ، وفدد  هدد ا الحدددي  عددالج لمددا يقدد  فيدده كثيددر مددن نعمدداء المسددلمين وأصددحاب المناصدد، الدد ين ال 

 .(8)يتصفون بال و  و سن الخل  والتوا   هلل سبحانه وتعالى وشكر نعمته

                                                           
 (.4/244ينبر: منار القار  شرر مختصر صحي  البخار ،  مزة محمد قاسم ) (1)
 (.405الفقه الميسر ف   وء الكتاب والسن ، مجموع  من الم لفين )ص (2)
 (.547 /9فت  البار  شرر صحي  البخار  البن  جر ) (3)
 (.547 /9فت  البار  شرر صحي  البخار  البن  جر ) (4)
 (.161بو  البن الهيم )صالح، الن (5)
َكدداء  هددو: مددا يشددد بدده الكدديس وغيددره، كأندده أوكددأ مقعدتدده وشدددها ( 6) ، والتدداء بدددل  عددن الددواو، َوال وأ َكدداءأ االتّأَكدداء  مددأخوذ مددن الوأ

 (.1/93بالقعود على الوطاء ال   تحته. ينبر: النهاي  ف  غري، الحدي  واألثر البن األثير، مادة )َتَكَأ(، )
 (.5398(، رقم )7/72لبخار  )صحي  ا (7)
 (9/474ينبر: شرر صحي  البخار  البن بحال )( 8)
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 ●

ره لإلنسان أن يأك  متكئا ألنه من فع  المتعبمدين، وأصدله مدأخوذ مدن ملدوك العجدم، وإذا ثبد  يك
كونه مكروها أو خال  األولدى فاسدتح، فد  صدف  الجلدوس لأكد  أن يكدون جاثيدا علدى ركبتيده و هدور 

 .(1)قدميه أو ينص، الرج  اليمنى ويجلس على اليسرى 
ــل بيمجنــه، وإذا اــرب فليشــرب ىذ "قــال:  ، أن رســول هللا عــن ابــن عمــر-6 ا أكــل أحــدكل فليأك

 .)3( "يأكل بشماله، ويشرب بشماله  (2)بيمجنه؛ فإن الشيطان

● 

 .(4)إن األك  باليد اليمنى من ال و ، ومن الخصال الحميدة ف  اإلسالم .1
يعجبه التيمن، " كان  ف  الصحي  أنه ي  ثب   يعد األك  باليد اليمنى من ذوقه وخلقه  .2

 .(5)"ف  تنعله، وترجله، وطهوره، وف  شأنه كله
، فإن على ال و  ف  األك  فينبغ  اتباعه وعدم مخالف  أمره  ف  الحدي     من النب  .3

مخالف  ذل  واألك  بالشمال يواف  ذو  الشياطين ف  أكلهم بها، فوج، مخالف  الشيحان ف  ذل  
 . (6)شبه بهألنه من الت

● 

رأى رجال يأك  بشماله "  اهر األمر فيهما للوجوب، وي يده ما جاء ف  الحدي  أن النب   .أ
، و مله (7)"فقال له: ك  بيمين ، قال: ال أستحي ، فقال: ال استحع ، فما رفعها إلى فيه بعد

 .(8)الجمهور على الزجر والسياس 
مرقاة: "إن من    نعم  هللا والهيام بشكرها أن تكرم وال يستهان بها ومن    الكرام  قال ف  ال .ب

 . (9)أن تتناول باليمين ويميز بها بين ما كان من النعم ، وتين ما كان من األذى"

                                                           
 (.21/44ينبر: عمدة القار  شرر صحي  البخار  للعين  )( 1)
دديحان. ينبددر: كتدداب العددين، الخليدد  بددن  (2) ، وتشدديحن، إذا صددار كالش  ددَد. ويقددال: شدديحن الر جدد   فيعددال مددن َشددح َن، أ : َبع 

 (. 6/237دة )شحن( )أ مد الفراهيد ، ما
 (.2020(، رقم )3/1598صحي  مسلم ) (3)
 (. 2/626ينبر: سب  السالم للصنعان  ) (4)
(، مدن  ددي  أم المد منين 268(، رقم )1/226(، وصحي  مسلم )168(، رقم )1/45متف  عليه، صحي  البخار  ) (5)

 عائش  ر   هللا عنها.
 (.11/14واألسانيد، البن عبد البر ) ينبر: التمهيد لما ف  الموطأ من المعان  (6)
 . (، من  دي  سلم  بن األكو  2021(، رقم )3/1599صحي  مسلم )( 7)
 (. 7/2693ينبر: مرقاة المفاتي  شرر مشكاة المصابي ، عل  بن )سلحان( محمد ) (8)
 (. 7/2694ينبر: المصدر نفسه ) (9)
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 .(1)وفيه دلي  على أنه ينبغ  اجتناب األفعال الت  تشبه أفعال الشياطين، وأن للشيحان يدين .ج
فع  الشيحان وخلقه، والمسلم  بأَأن ه  علله  َفإأن ه  ي  على تحريم األك  بالشمال؛ وف  الحدي  دل .د

يستح، األك   َأن ه  مأمور بتجن، طري  أه  الفسو  فضال عن الشيحان، وذه، الجمهور إلى 
 .(2)بالشمال محرم َأن ه  باليمين ال 

 .(3)الشياطين يأكلون ويشرتون  َأن  ف  الحدي  دلي  على  .ه
 

، ("5)وأمرأ (4)يتنفس في الشراب ثالثا، ويقول: "ىنه أروى وأبرأ ، قال: كان رسول هللا عن أنس-7
 .(6)"فأنا أتنفس في الشراب ثالثا" :قال أنس 

عــن : حــدثنا داود بــن عبــد هللا، عــن عبــد العديــد بــن محمــد، (7)أبــوب ر بــن أبــي اــجبةقــال اإلمــام -8
ىذا ارب أحدكل،  " :، قال: قال رسول هللا الحارث بن أبي ذباب، عن عمه، عن أبي هريرة 
 .(9)اإلناش، ثل ليعد ىن كان يريد " (8)فال يتنفس في اإلناش، فإذا أراد أن يعود، َفلجدَنح   

●8

: (1)ثمددددان بددددن أبدددد  شدددديب فدددد  سددددنده داود بددددن عبددددد هللا الجعفددددر  مختلدددد  فدددد  توثيقدددده، قددددال فيدددده ع
: "سددئ  أبدد  عددن داود الجعفددر ، و يسددى بددن مر ددوم، قددال: (3)وقددال عبددد الددر من بددن أبدد   دداتم .(2)"ثقدد "

،  .(4)كان عنده عن  اتم بن إسماعي  مصنفات شري  نحو ثالثين جزءا، وكان ثق " داود أ ، إل  

                                                           
 (. 13/193)ينبر: المنهاج شرر صحي  مسلم بن الحجاج للنوو   (1)
 (. 2/626ينبر: سب  السالم للصنعان  ) (2)
 (.11/14التمهيد لما ف  الموطأ من المعان  واألسانيد، ابن عبد البر ) (3)
أبرأ )برأ( قال ف  معجم مقاييس اللغد : " فأمدا البداء والدراء والهمدزة فأصدالن إليهمدا ترجد  فدرو  البداب: أ ددهما الخلد ،  (4)

واألصد   [54]البقدرة:﴾  َفت وت دوا إألدى بدارأئأك م  يبدر هم بدرءا. والبدارئ هللا جد  ثندا ه. قدال هللا تعدالى:  يقال: برأ هللا الخلد  
اآلخر: التباعد من الش ء ومزايلته، من ذل  البرء وهو السالم  من السقم، يقال: برئد  وتدرأت". والمدراد: أ  أقمد  

 (.1/236مادة )برأ(، ) للعحت، وأقوى على الهضم. معجم مقاييس اللغ  البن فارس
. ينبر: معجم اللغ  العرتي  المعاصرة، د أ مد مختار   (5) َرأ : أ  أجم  انسياغا: يقال مَرأ الّحعام : كان سائغ ا مقبوال  َأم 

 (.3/2081عبد الحميد، مادة )مَرَأ(، )
 (.2028(، رقم )3/1602صحي  مسلم، ) (6)
مددان الوبسدد  صددا ، المصددن ، ولددد سددن  تسدد  وخمسددن ومائدد ، وتددوف  سددن  عث بددن إبددراايم بددن محمددد بددن هددو عبددد هللا (7)

 (.8/358خمس وثالثين ومائتين. ينبر: الثقات، البن  بان )
 (.1/109أ  ي زأيله  ويبعده َعن فأيهأ ثم  يتنفس. ينبر: التيسير بشرر الجام  الصغير، للمناو  ) (8)
(، وسنن ابن ماجده، كتداب األشدرت ، 24169(، رقم )5/106شيب  )أب   بن المصن  ف  األ ادي  واآلثار، أبو بكر (9)

 (.3427(، رقم )2/1133باب التنفس ف  اإلناء )
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: مقارب، (7)أبو يعلى الخليل  القزوين  وقال .(6)ف  كتاب "الثقات"، وقال: " يخحئ"  (5)وذكره ابن  بان
 .(10)ف  التقري،: " صدو ، رتما أخحأ " (9)وقال الحافظ .(8)الحدي  يخحئ أ يانا 

 ومما سب  من أقوال أئم  الجرر والتعدي  نجد أن أفض  أ واله أنه " صدو ".
 وذل  ألن توثي  أب   اتم له كان مقارن  بغيره.

محمد الجهن  موالهم المدن  اختلف  ألفدا  د بن عبيد الدراورد ، وفيه أيضا: عبد العزيز بن محم
 الجرر والتعدي  فيه، وه  على النحو اآلت :

 .(12): سيئ الحفظ(11)نرع قال أبو 
 .(14): "إذا  دث من كتابه فهو صحي ، وإذا  دث من كت، الناس وهم"(13)وقال فيه أ مد

                                                                                                                                                                                 
ََ د  هو عثمان (1) يم بن عثمان بن خوست ، أبو الحسن الوبس ، موالهم الكوف  توف  يوم األ  بن محمد بن َأبأ  َشي َب  إأب رااأ

ثين ومائتين. ينبر: الهداي  واإلرشاد ف  معرف  أه  الثق  والسداد، أ مد بن لتس   َبقيَن من ال محرم سن  اثنتين وثال
 (.2/522محمد بن الحسين الكالباذ  )

 (.8/410ته ي، الكمال ف  أسماء الرجال للمز  ) (2)
سدب  هو عبدد الدر من بدن محمدد بدن إدريدس الدران  أبدو محمدد اإلمدام ابدن اإلمدام الحدافظ أبد   داتم الدران ، تدوف  سدن   (3)

 (.2/55وعشرين وثالثمائ . ينبر: طبقات الحنابل  ألب  الحسين ابن أب  يعلى )
 (.3/417الجرر والتعدي ، ابن أب   اتم ) (4)
هددو: محمددد بددن  بددان بددن أ مددد بددن  بددان بددن معدداذ بددن معبددد أبددو  دداتم البسددت  صددا ، الصددحي ، تددوف  سددن  أرتدد   (5)

 (.64ة السنن والمسانيد، ابن نقح  الحنبل  البغداد  )صوخمسين وثالثمائ . ينبر: التقييد لمعرف  روا 
 (.8/235الثقات له ) (6)
هو: الخلي  بن عبد هللا بن أ مد القزوين  أبو يعلى، توف  بقزوين، ف  آخر سن  س  وأرتعين وأرت  مائ ، وكدان مدن  (7)

 (.17/667أبناء الثمانين. ينبر: سير أعالم النبالء، لل هب  )
 (.1/345معرف  علماء الحدي ، أبو يعلى الخليل  ) اإلرشاد ف  (8)
هو: اإلمام الحافظ، شهاب الدين: أ مد بن عل  بن  جر العسقالن ، ولد سدن  ثدالث وسدبعين وسدبعمائ  وتدوف ى سدن   (9)

(، والبددر الحدال  بمحاسدن 36 /2اثنتين وخمسين وثمانمائد . ينبدر: الضدوء الالمد  ألهد  القدرن التاسد  للسدخاو  )
 ، وما بعدها(. 87 /1بعد القرن الساب  للشوكان  )من 

 (.199تقري، الته ي،، له )ص (10)
هو عبيد هللا بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو نرع  الران  إمام  افظ ثق  مشهور مات سن  أرت  وستين ومدائتين  (11)

 (. 373وله أرت  وستون. ينبر تقري، الته ي، البن  جر )ص
 (.5/396ي  البن أب   اتم )الجرر والتعد (12)
هو شيب اإلسالم وسيد المسلمين ف  عصره الحافظ اإلمام الحج  أبو عبد هللا أ مد بن محمد بن  نب  بن هالل بن  (13)

أسددد الدد هل  الشدديبان  المددرون  ثددم البغددداد ، ولددد سددن  أرتدد  وسددتين ومائدد ، وتددوف  سددن  إ دددى وأرتعددين ومددائتين. 
 (. 11/178سير أعالم النبالء، لل هب  )(، و 5/148البغداد  )ينبر: تاريب بغداد للخحي، 

 (.8/367(، وسير أعالم النبالء لل هب  )5/396الجرر والتعدي  البن أب   اتم ) (14)
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 .(2)اورد  صال  ليس به بأس": "عبد العزيز الدر (1)وقال يحيى بن معين 
: " ديثه ف  دواوين اإلسالم الست ، لكن البخار  روى له: مقرونا بشيب آخر، وتك   ال (3)وقال ال هب 

 .(4)فحديثه ال ينحط عن مرتب  الحسن"
 .(5): "صدو  كان يحدث من كت، غيره فيخحىء"ابن  جروقال الحافظ 

ن سددعد بددن أبدد  ذبدداب الدوسدد  المدددن ، قددال ابددن معددين: وفيدده: الحددارث بددن عبددد الددر من بددن عبددد هللا بدد
نرعد : " : "يرو  عنه الدراورد  أ ادي  منكرة، ليس بالقو "، وقدال أبدو (6) اتممشهور، وقال أبو 

 .(8)وقال الحافظ ابن  جر: " صدو " .(7)ليس به بأس" 

م يسدم فد  سدند الحددي  وأمدا عدم الحدارث الد   لد ومما سب  نستنتا أن أفض  أ واله أنه صددو .
 .(9)فهو "عبد هللا بن عبد الر من بن الحارث بن سعد بن أب  ذياب الدوس ، وثقه يحيى بن معين

 " قدال: ويشهد له ما جاء فد  الصدحيحين أن النبد   .(10)وقال فيه الحافظ ابن  جر: " صدو  يهم " 
 .(11) " إذا شرب أ دكم فال يتنفس ف  اإلناء

 الحدي  إسناده صحي  لغيره، وهللا أعلم.ومما سب  نستنتا أن 
●

َن ه   ؛إن من ال و  الرفي  النهى عن التنفس ف  اإلناء .1 ي د  إلى أ رار من ه ه األ رار تق ير  ألأ
 .(1)اإلناء على الشارب بعده

                                                           
هو: اإلمام، الحافظ، الجهب ، شيب المحدثين، أبو نكريا يحيى بن معين بدن عدون بدن نيداد بدن بسدحام، ولدد سدن  ثمدان  (1)

وف  سددن  ثددالث وثالثددين ومددائتين بالمديندد  النبويدد  ولدده بضدد  وسددبعون سددن . ينبددر: سددير أعددالم وخمسدين ومائدد ، وتدد
 (. 597، وما بعدها(، وتقري، الته ي، البن  جر )ص 11/71النبالء لل هب  )

 (.5/396الجرر والتعدي  البن أب   اتم ) (2)
إلمدام العالمد  الحدافظ تدوف  سدن  ثمدان وأرتعدين هو شمس الدين ال هب  محمد بن أ مد بن عثمان بدن قايمدان الشديب ا (3)

 (.2/114وسبعمائ . ينبر: الواف  بالوفيات، صالر الدين خلي  بن أيب  بن عبد هللا الصفد  )
 (.8/368سير أعالم النبالء لل هب  )( 4)
 (. 358تقري، الته ي،، له )ص  (5)
بدو  داتم الدران  الحدافظ الكبيدر أ دد األئمد ، ولدد سدن  هو: محمدد بدن إدريدس بدن المند ر بدن داود بدن مهدران الحنبلد  أ (6)

 (.9/33خمس وتسعين ومائ ، وتوف  سن  سب  وسبعين ومائتين. ينبر: ته ي، الته ي،، البن  جر العسقالن  )
 ، وما بعدها(.2/147المصدر نفسه ) (7)
 (.146تقري، الته ي، )ص  (8)
 (.5/94ينبر الجرر والتعدي  البن أب   اتم ) (9)
 (.146تقري، الته ي، )ص  (10)
من  دي  عبد هللا بن أب  قتادة ( من 267(، رقم )1/225(، وصحي  مسلم )153(، رقم )1/42صحي  البخار  )( 11)

 .عن أبيه 



 2020 

 

163 

 شريف واصل /أ                                 الذوق النبوي في المأكل والمشرب

  فمده عدن اإلنداء بعدد كد  إلدى التدنفس خدارج اإلنداء أ  يرفدالشدارب  ومن الد و  الرفيد  إرشداده  .2
 .(2)دفع  منها فيتنفس خارجه ثم يعاود شرته مرة أخرى 

االعتنددداء بالنبافددد  عامددد ، السددديما المدددأكوالت والمشدددروتات التددد  يحصددد  مدددن تلويثهدددا  دددرر فددد   .3
 .(3)الصح 

رفدد  اإلنسددان وتكريمدده عددن صددفات الحيوانددات، وذلدد  أن التددنفس فدد  اإلندداء مددن فعدد  الدددواب، إذا  .4
واندد  كرعدد ، ثددم تنفسدد  فيهددا، ثددم عددادت فشددرت ، فيكددون األ سددن فدد  األدب أن كرعدد  فدد  األ

 .(4)يتنفس بعد إبان  اإلناء عن فمه
النهى عن التنفس ف  اإلناء ألن المتنفس ف  اإلناء ق  ما يخلو أن يكون م  نفسده ريد  ولعداب،  .5

نداء فشدرب منده ثدم ومن سوء األدب أن يشرب ثم يناول جليسه لعابه، أال ترى أنه لو عمد إلدى اإل
تف  فيه وناوله جليسه أن ذل  مما تق ره النفوس وتكرهه وليس من أفعال ذو  المروءة فك ل  من 

 .(5)ألنه رتما كان م  تنفسه أكثر من التف  من لعابه، وهللا أعلم ؛تنفس ف  اإلناء
قلدديال قلدديال  فدد  تحبيدد  هدد ا الدد و  فائدددة لجسددم اإلنسددان، وذلدد  ألن المعدددة إذا وصدد  إليهددا المدداء .6

صرفته الحبيع  إلى ما يهمها وإذا هجم عليها المداء الكثيدر تحيدرت فد  تصدريفه والمبدرود إذا لفدى 
فدد  معدتدده المدداء أصددابته البددرودة لضددع  قوتدده مددن مزا مدد  القدددر الكثيددر، بخددال  مددا إذا تدددرج، 

ة، وإذا ألقدى شديئا والمحرور إذا ألقى على معدته ماء دفع   صل  بينهما المدافع  ولم تدتم البدرود
 .(6)فشيئا وقع  المزا م  أوال ثم ترجح  البرودة

●

وذلددد  ألنددده أروى أ  أقمددد   ؛فددد   ددددي  أندددس دليددد  علدددى اسدددتحباب التدددنفس ثالثدددا خدددارج اإلنددداء .أ
 .(7)دةللعحت، وأبرأ أ  أكثر برءا لما فيه من الهضم، ومن سالمته من التأثير ف  برد المع

وذلد   ؛(8)أثنداء الشدرب، والدنفب فد  اإلنداءفد  ف  الحديثين دليد  علدى كراايد  التدنفس فد  اإلنداء  .ب
نهددى عددن الددنفب فدد  الشددراب فقددال رجدد : القدد اة أراهددا فدد  اإلندداء؟ فقددال: "أهرقهددا" ": ألن النبدد  

 .(1)"فابن القدر عن في  ثم تنفس"، قال: "فإن  ال أروى من نفس وا د "قال: 

                                                                                                                                                                                 
 (.1/243ينبر: شرر صحي  البخار  البن بحال ) (1)
 (.5/193ينبر: منار القار  شرر مختصر صحي  البخار ،  مزة محمد قاسم ) (2)
 (.1/42نبر: تيسير العالم شرر عمدة األ كام للبسام )ي (3)
 (.3/96الرو   الندي  أبو الحي، محمد صدي  خان بن  سن بن عل  ابن لح  هللا الحسين  البخار  القأن وج  )ينبر:  (4)
 (.1/398التمهيد لما ف  الموطأ من المعان  واألسانيد، ابن عبد البر ) (5)
 (.2/292، ول  هللا الدهلو  )ينبر:  ج  هللا البالغ  (6)
 (.2/235ينبر: سب  السالم للصنعان  ) (7)
 (.2/236ينبر: سب  السالم، للصنعان  ) (8)
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 ؛اختل  العلماء ف   كم التنفس داخ  اإلناء  ف  أثناء الشرب، ف هب  الباهريد  إلدى أنده  درام .ج
ألن النهد  فد  الحددي  نهد   ؛ ي   ملوا النه  على التحدريم، وذهد، الجمهدور إلدى أنده مكدروه

 .(2)إرشاد، فيحم  على الكراه 
 . (3) ينهى إال عما فيه الضرر والفسادفيه دلي  على أن الشار  ال يأمر إال بما فيه الخير والصالر، وال .د
: "وهدد ه الثالثدد  األمددور إنمددا تحصدد  بددأن يشددرب ثالثدد  أنفدداس خددارج القدددر، فأمددا إذا (4)قددال الشددوكان   .ه

 . (6)الَشَر "( 5)تنفس ف  الماء وهو يشرب فال يأمن
يأمر   قال الشوكان : "وال ش  أن ه ا من مكارم األخال  ومن باب النباف  وما كان النب ثم 

 .(7)"[4]النساء : ﴾ا مَرِينًا هَنِينً َفكُلُو ُ ﴿بش ء ثم ال يفعله وإن كان ال يستق ر منه، وأهنأ وأمرأ، من قوله تعالى:

قال: "ىذا أكل أحدكل فليأكل بيمجنه، وإذا ارب فليشرب بيمجنه فإن  ، أن رسول هللا عن ابن عمر
 .(9)يأكل بشماله، ويشرب بشماله" (8)الشيطان

● 

 .(10)إن الشرب باليد اليمنى من ال و ، ومن الخصال الحميدة ف  اإلسالم وك ل  الشرب-1
"يعجبه التديمن، فد   كان َأن ه   ي  ثب  ف  الصحي   ؛يعد الشرب باليد اليمنى من ذوقه وخلقه -2

 .(11)تنعله، وترجله، وطهوره، وف  شأنه كله"
                                                                                                                                                                                 

(، والحددددي  صدددححه األرنددد وي فددد  تحهيقددده للمسدددند، وسدددنن الترمددد   11541(، رقدددم )18/101مسدددند اإلمدددام أ مدددد ) (1)
ه العالمددد  األلبدددان  فددد  صدددحي  الجدددام  ، والحددددي  صدددحح(، مدددن  ددددي  أبددد  سدددعيد 1887(، رقدددم )3/367)

 (.6913(، رقم )1163 /2الصغير ونياداته، له )
 (.1/246ينبر: منار القار  شرر مختصر صحي  البخار ،  مزة محمد قاسم ) (2)
 (.10/93ينبر: فت  البار  شرر صحي  البخار ، البن  جر ) (3)
محمددد بددن عبددد هللا الشدوكان ، ولددد فدد  نهددار االثنددين الثددامن  هدو: اإلمددام العالمدد  المجتهددد القا دد  محمددد بدن علدد  بددن (4)

مددن شددهر جمددادى  27والعشددرين مددن شددهر ذ  القعدددة سددن  ثددالث وسددبعين ومائدد  وألدد ، وتددوف  فدد  ليلدد  األرتعدداء 
اآلخدددرة سدددن  خمسدددين ومدددائتين وألددد . ينبدددر: البددددر الحدددال  بمحاسدددن مدددن بعدددد القدددرن السددداب ، للشدددوكان  اليمنددد  

 (.6/298بيروت، واألعالم، للزركل  الدمشق  ) –لمعرف  (، دار ا2/221)
 (.8/220ني  األوطار، محمد بن عل  الشوكان  ) (5)
َم َجر َعاءأ َمالأ   ... َل  و َعب َرة  ك ال َتاأيض  وَتخ   (6) ر َك إأنّأ  َيو  ، َقاَل ذ و الر م  أ: َلَعم  : َكال َغَصصأ َر   . الددالئ  فد  غريد، الش  ن د  

 (.1/150، قاسم بن ثاب  بن  زم العوف  السرقسح  )الحدي 
 (.8/220ني  األوطار ) (7)
دديحان. ينبددر: كتدداب العددين، الخليدد  بددن  (8) ، وتشدديحن، إذا صددار كالش  ددَد. ويقددال: شدديحن الر جدد   فيعددال مددن َشددح َن، أ : َبع 

 (. 6/237أ مد الفراهيد ، مادة )شحن( )
 (.2020(، رقم )3/1598صحي  مسلم ) (9)
 (. 2/626ينبر: سب  السالم للصنعان  ) (10)
 (، من  دي  أم الم منين عائش  ر   هللا عنها.268(، رقم )1/226(، وصحي  مسلم )168(، رقم )1/45متف  عليه، صحي  البخار  ) (11)
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، علدى الد و  فد  األكد  والشدرب فينبغد  اتباعده وعددم مخالفد  أمدره  مدن النبد  ف  الحددي   د ذ -3
فإن مخالف  ذل  والشرب بها يواف  ذو  الشياطين ف  شرتهم بها فوج، مخالف  الشيحان ف  ذلد  

 .(1)ألنه من التشبه به
● 

"رأى رجددال يأكدد  بشددماله فقددال لدده: كدد   وي يددده مددا جدداء فدد  الحدددي  أن النبدد    دداهر األمددر فيهمددا للوجددوب،-أ
، و ملدده الجمهددور علددى الزجددر (2)بيميندد ، قددال: ال أسددتحي ، فقددال: ال اسددتحع ، فمددا رفعهددا إلددى فيدده بعددد"

 .(3)والسياس 

  الكرامد  أن تتنداول قال ف  المرقاة: "إن من  د  نعمد  هللا والهيدام بشدكرها أن تكدرم وال يسدتهان بهدا ومدن  د-ب
 . (4)باليمين ويميز بها بين ما كان من النعم ، وتين ما كان من األذى"

 .(5)ينبغ  اجتناب األفعال الت  تشبه أفعال الشياطين، وأن للشيحان يدين َأن ه  وفيه دلي  على -ج
حان وخلقدده، والمسددلم مددأمور بتجندد، طريدد  أهدد  فعدد  الشددي بأَأن دده  عللدده  َفإأن دده  وفدد  الحدددي  دليدد  علددى تحددريم الشددرب بالشددمال؛  -د

 .(6)بالشمال محرم َأن ه  يستح، الشرب باليمين ال  َأن ه  الفسو  فضال عن الشيحان، وذه، الجمهور إلى 

 .(7)الشياطين يأكلون ويشرتون  َأن  ف  الحدي  دلي  على  -هد

األنبيداء وسديد المرسدلين وعلدى آلده وصدحبه الحمد هلل رب العالمين، والصدالة والسدالم علدى أشدر  
 أما بعد: ومن تبعه بإ سان إلى يوم الدين.

 على إتمام ه ا العم  المتوا  ، وقد توصل  إلى نتائا أهمها ما يل : -سبحانه وتعالى-فأ مد هللا 
 أن مراعاة ال و  الرفي  من معالم السن  النبوي  والهد  المحمد .  -أ
 .[31]األعرا :﴾تُسْرِفُوا وَال وَاشْرَبُوا وَكُلُوا﴿أكله ومشرته، وي يده قوله تعالى: أهمي  ال و  لإلنسان ف  م -ب

المثد  األعلدى  يد  قدال أندس  أن ال و  يرتق  بصا به إلى مكارم األخال  ونجد فد  النبد   -ج
 .(8)"طعاما قط ما عاب النب  ": بن مال  

                                                           
 (.11/14ينبر: التمهيد لما ف  الموطأ من المعان  واألسانيد، البن عبد البر ) (1)
 . (، من  دي  سلم  بن األكو  2021(، رقم )3/9159صحي  مسلم ) (2)
 (. 7/2693ينبر: مرقاة المفاتي  شرر مشكاة المصابي ، عل  بن )سلحان( محمد ) (3)
 (. 7/2694ينبر: المصدر نفسه ) (4)
 (. 13/193ينبر: المنهاج شرر صحي  مسلم بن الحجاج للنوو  ) (5)
 (. 2/626ينبر: سب  السالم للصنعان  ) (6)
 (.11/14التمهيد لما ف  الموطأ من المعان  واألسانيد، ابن عبد البر ) (7)
 (. 5ينبر:  دي  رقم ) (8)
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 القداهر ، المنداو   ثدم الحدداد  العابددين نيدن بدن علد  بدن محمدد الدر و  عبدد ي ،القدسد باأل اديد  السدني  اإلتحافات .1
  بيروت. -دمش  كثير ابن دار عواد، طال، - األرنا وي القادر عبد تحقي :

  المحمدي . السن  محبع  العيد، دقي  ابن األ كام، عمدة شرر اإل كام إ كام .2
 بيروت. – المعرف  دار الحوس ، ل الغزا محمد بن محمد  امد ألب  الدين، علوم إ ياء .3
 الكت،. عالم الحنبل ، مفرج، بن محمد بن مفل  بن محمد المر ي ، والمن  الشر ي  اآلداب .4
 هد. 1423 الرابع ، الحبع : بيروت، – المعرف  دار الخول ، الشاذل  عل  بن العزيز عبد محمد النبو ، األدب .5
 القزويندد ، الخليدد  بددن إبددراايم بددن أ مددد بددن عبدددهللا بددن خليدد  خليلدد ،ال يعلددى أبددو الحدددي ، علمدداء معرفدد  فدد  اإلرشدداد .6

 هد.1409 األولى، الحبع : الرياض، – الرشد مكتب  إدريس، عمر سعيد محمد د. تحقي :
 الحبعدد : بيددروت، – اإلسددالم  المكتدد، األلبددان ، الدددين ناصددر محمددد السددبي ، منددار أ اديدد  تخددريا فدد  الغليدد  إرواء .7

 م.1985 - هد 1405 الثاني 
 الخامسد  الحبع : للماليين، العلم دار الدمشق ، الزركل  فارس، بن عل  بن محمد بن محمود بن الدين خير األعالم .8

 م. 2002 مايو أيار/ - عشر
 بيروت. – المعرف  دار اليمن ، الشوكان  هللا عبد بن محمد بن عل  بن محمد الساب ، القرن  بعد من بمحاسن الحال  البدر .9

 تحقي : القرطب ، رشد بن أ مد بن محمد الوليد أبو المستخرج ، لمسائ  والتعلي  والتوجيه والشرر والتحصي  البيان .10
 الثاني . الحبع : لبنان، – بيروت اإلسالم ، الغرب دار وآخرون،  ج  محمد د

 المدوا  هللا بددع أبدو الغرنداط ، العبددر   يوسد  بدن القاسدم أبد  بدن يوس  بن محمد خلي ، لمختصر واإلكلي  التاج .11
 م.1994-هد1416 األولى، الحبع : العلمي ، الكت، دار المالك ،

 الدكن. – آباد  يدر العثماني ، المعار  دائرة طبع : (،4/292) البخار   إسماعي  بن محمد هللا عبد أبو الكبير، التاريب .12
 بمرتضدددى، الملّقددد، الاددديض، أبدددو الحسدددين ، الدددرّنا  عبدددد بدددن محّمدددد بدددن محّمدددد القددداموس، جدددواهر مدددن العدددروس تددداج .13

تيد ،  للنشر. الهداي  دار المحققين، من مجموع  تحقي : الز 
  هد.1417 األولى، الحبع : بيروت، العلمي  الكت، دار عحا، القادر عبد مصحفى تحقي : ، البغداد ، للخحي، بغداد تاريب .14
 هللا عبدد بدن العزيدز عبدد د. تحقيد : الحريملد ،  مدد بن فيص  بن العزيز عبد بن فيص  الصالحين، رياض تحريز .15

  م. 2002 - هد 1423 األولى، الحبع : الرياض، العاصم ، دار الزير، إبراايم بن
 دار عوامدد ، محمددد تحقيدد : العسددقالن ،  جددر بددن أ مددد بددن محمددد بددن علدد  بددن أ مددد الفضدد  أبددو التهدد ي،، تقريدد، .16

 م.1986 - هد1406 األولى، الحبع : سوريا، – الرشيد
 نقحد  ابدن الددين، معدين بكدر، أبدو شدجا ، بدن بكر أب  بن الغن  عبد بن محمد والمسانيد، السنن رواة  لمعرف  التقييد .17

 م. 1988 - هد 1408 األولى الحبع  الحبع : العلمي ، الكت، دار الحوت، يوس  كمال تحقي : البغداد ، الحنبل 
 النمر   عاصم بن البر عبد بن محمد بن هللا عبد بن يوس  عمر أبو واألسانيد، المعان  من الموطأ ف  لما التمهيد .18

 اإلسدالمي  والشد ون  األوقدا  عمدوم ونارة البكدر ، الكبيدر عبد محمد ،العلو   أ مد بن مصحفى تحقي : القرطب ،
 هد. 1387 النشر: عام المغرب، –

 النمر   عاصم بن البر عبد بن محمد بن هللا عبد بن يوس  عمر أبو واألسانيد، المعان  من الموطأ ف  لما التمهيد .19
 والشد ون  األوقدا  عمدوم ونارة الناشدر: البكدر ، الكبيدر عبدد محمدد ، العلدو   أ مدد بدن مصحفى تحقي : القرطب ،
 هد. 1387 النشر: عام المغرب، – اإلسالمي 
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 هد.1326 األولى، بع الح الهند، النبامي ، المعار  دائرة محبع  العسقالن ،  جر ابن محمد بن عل  بن أ مد الته ي،، ته ي، .20
 المعددار  دائددرة محبعدد  العسددقالن ،  جددر بددن أ مددد بددن محمددد بددن علدد  بددن أ مددد الفضدد  ألبدد  التهدد ي،، تهدد ي، .21

 هد.1326 األولى، الحبع  الحبع : الهند، النبامي ،
 .د تحقيد : المدز ، الددين جمدال الحجداج، أبدو يوس ، بن الر من عبد بن يوس  الرجال، أسماء ف  الكمال ته ي، .22

 م.1980 - هد1400 األولى، الحبع : بيروت، – الرسال  م سس  معرو ، عواد بشار
 أبدد  الزكدد  ابددن الدددين جمددال الحجدداج، أبددو يوسدد ، بددن الددر من عبددد بددن يوسدد  الرجددال، أسددماء فدد  الكمددال تهدد ي، .23

  بيروت. – الرسال  م سس  معرو ، عواد بشار د. تحقي : المز ، الكلب  القضاع  محمد
 التدراث إ يداء دار مرعد،، عدوض محمدد تحقيد : ، منصدور أبدو الهدرو ، األنهر   بن أ مد بن محمد غ ،الل ته ي، .24

 م.2001 األولى، الحبع : بيروت، – العرت 
  مدد بدن محمدد بدن  مدد بدن صدال  بدن الدر من عبدد بن هللا عبد الر من عبد أبو األ كام، عمدة شرر العالم تيسير .25

 الحبعدد : القداهرة، التددابعين، مكتبد  - األمددارات الصدحاب ، مكتبدد   دال ،  سددن بدن صددبح  محمدد تحقيدد : البسدام،
 م. 2006 - هد 1426 العاشرة،

 المندداو   ثدم الحدداد  العابددين نيدن بدن علد  بدن العدارفين تداج بدن محمدد الددين نيدن الصدغير، الجدام  بشدرر التيسدير .26
 م.1988 - ده1408 الثالث ، الحبع : الرياض، – الشافع  اإلمام مكتب  القاهر ،

 المعار  دائرة ، البست  الدارم ،  اتم، أبو التميم ، معبد، بن معاذ بن  بان بن أ مد بن  بان بن محمد الثقات، .27
 م.1973/ ا 1393 األولى، الحبع : الهند، الدكن آباد بحيدر العثماني 

 القرطبد ، الددين شدمس الخزرج  األنصار   فرر بن بكر أب  بن أ مد بن محمد هللا عبد أبو القرآن، أل كام الجام  .28
 م. 1964 - هد1384 الثاني ، الحبع : القاهرة، – المصري  الكت، دار أطايت، وإبراايم البردون  أ مد تحقي :

 – العرتد  التدراث إ يداء دار التميمد ، الران   محمد أبو إدريس بن محمد  اتم أب  بن الر من عبد والتعدي ، الجرر .29
  م.1952 - هد1271 ، األولى الحبع  بيروت،

 المعددار  دائددرة مجلددس طبعدد   دداتم، أبدد  ابددن الددران   إدريددس بددن محمددد بددن الددر من عبددد محمددد أبددو والتعدددي ، الجددرر .30
 م. 1952 هد/ 1271 األولى، الحبع : بيروت، – العرت  التراث إ ياء دار الهند، – الدكن آباد بحيدر - العثماني 

 هللا ولدد  الشدداه» بددد المعدرو  منصددور بددن معبددم بدن الدددين وجيدده الشدهيد نبدد الددر يم عبددد بدن أ مددد البالغدد ، هللا  جد  .31
 م.2005 - هد1426األولى، الحبع : لبنان، – بيروت الجي ، دار ساب ، السيد تحقي : «الدهلو  

 الخزرجددد  العلددديم عبدددد بدددن الخيدددر أبددد  بدددن هللا عبدددد بدددن أ مدددد الرجدددال، أسدددماء فددد  الكمدددال تهددد ي، تددد هي، خالصددد  .32
 الحبعد : بيدروت، /  لد، - البشدائر دار غددة، أبدو الفتدار عبد تحقي : الدين، صف  اليمن ، عد السا األنصار  
 هد.1416 الخامس ،

 هللا عبدد بدن محمدد د. تحقيد : محمدد، أبدو السرقسدح ، العدوف   دزم بدن ثابد  بدن قاسدم الحددي ، غريد، ف  الدالئ  .33
 م. 2001 - هد 1422 األولى، الحبع : الرياض، العبيكان، مكتب  القناص

 إسددحا  أبدد  تحقيدد  السدديوط ، الدددين جددالل بكددر، أبدد  بددن الددر من عبددد الحجدداج، بددن مسددلم صددحي  علددى الددديباج .34
 م. 1996 - هد 1416 األولى الحبع : الخبر، – السعودي  العرتي  المملك  - والتوني  للنشر عفان ابن دار الحوين ،

 القندددوج ، البخدددار   الحسدددين  هللا لحددد  ابدددن لددد ع بدددن  سدددن بدددن خدددان صددددي  محمدددد الحيددد، أبدددو النديددد  الرو ددد  .35
 - الريدداض والتونيدد ، للنشددر الهدديم ابددن دار األلبددان ، الدددين ناصددر محمددد الشدديب المحدددث العالمدد  بقلددم: التعليقددات
 األولددى، الحبعدد : العرتيدد ، مصددر جمهوريدد  - القدداهرة والتونيدد ، للنشددر عفددان ابددن دار السددعودي ، العرتيدد  المملكدد 
 م. 2003 - هد 1423
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 م سسدد  الجونيدد ،  دديم ابددن الدددين شددمس سددعد بددن أيددوب بددن بكددر أبدد  بددن محمددد الوبدداد، خيددر هددد  فدد  المعدداد ناد .36
 م.1994/ هد1415 ،والعشرون  السابع  الحبع : الكوي ، اإلسالمي ، المنار مكتب  - بيروت الرسال ،

 الحبعدد : الحدددي ، دار لصددنعان ،ا ثددم الكحالندد  الحسددن ، محمددد بددن صددالر بددن إسددماعي  بددن محمددد السددالم، سددب  .37
 تاريب. وتدون  طبع  بدون 

 تحقيد : السجسدتان ، األند  عمدرو بدن شدداد بدن بشير بن إسحا  بن األشع  بن سليمان داود أبو داود، أب  سنن .38
 بيروت. - صيدا العصري ، المكتب  الحميد، عبد الدين محي  محمد

 عدددواد بشدددار تحقيددد :  يسدددى، أبدددو الترمددد  ، حاك،الضددد بدددن موسدددى بدددن سدددورة بدددن  يسدددى بدددن محمدددد الترمددد   سدددنن .39
 م. 1998 النشر: سن  بيروت، – اإلسالم  الغرب دار معرو ،

 الرسال  م سس  شلب ، المنعم عبد  سن تحقي : النسائ ، عل  بن شعي، بن أ مد الر من عبد أبو الكبرى، السنن .40
 م. 2001 - هد 1421 األولى، الحبع : بيروت، –

  بيروت. - الفكر دار الباق ، عبد ف اد محمد تحقي  القزوين ، عبدهللا أبو يزيد بن محمد ماجه، ابن سنن .41
 مدن مجموعد  :تحقيد  الد هب ، قايمدان بدن عثمدان بدن أ مدد بدن محمدد هللا عبدد أبدو الددين شدمس الندبالء، أعالم سير .42

 م. 1985 / هد 1405 ، الثالث  :الحبع  الرسال ، م سس  األرنا وي، شعي، الشيب بإشرا  المحققين
 إبدراايم، بدن ياسدر تمديم أبد  تحقيد : الملد ، عبدد بدن خلد  بدن علد  الحسدن أبدو بحدال، البدن البخدار   صحي  شرر .43

  م.2003 / هد1423 الثاني ، الحبع : الرياض، السعودي ، - الرشد مكتب 
 عحدار، لغفدورا عبدد أ مدد تحقيد : الجدوهر ،  مداد بدن إسدماعي  نصدر ألبد  العرتيد ، وصدحار اللغد  تاج الصحار .44

 م. 1987 - هد 1407 الرابع  الحبع : بيروت، – للماليين العلم دار
 تحقيدد : هللا، عبددد أبددو البخددار ، المغيددرة بددن إبددراايم بددن إسددماعي  بددن محمددد البخددار ، لإلمددام المفددرد األدب صددحي  .45

 م.1997 - هد 1418 الرابع ، الحبع : والتوني ، للنشر الصدي  دار األلبان ، الدين ناصر محمد
 دار الناصددر، ناصددر بددن نهيددر محمددد تحقيدد : الجعفدد ، البخددار   إسددماعي  بددن محمددد هللا عبددد أبددو البخددار ، صددحي  .46

 هد.1422 األولى، الحبع : النجاة، طو  
 الخامس . الحبع : الرياض، – المعار  مكتب  األلبان ، الدين ناصر محمد والترهي،، الترغي، صحي  .47
 آدم، بدددن نجدددات  بدددن ندددور الحددداج بدددن الددددين، ناصدددر محمدددد الدددر من عبدددد أبدددو ه،ونياداتددد الصدددغير الجدددام  صدددحي  .48

 اإلسالم . المكت، ، األلبان  األشقودر  
  الرياض. والتوني  للنشر المعار  مكتب  األلبان ، الدين ناصر محمد الترم  ، سنن صحي  .49
 هد.1417 الرياض، -ي والتون  للنشر المعار  مكتب  األلبان ، الدين ناصر محمد ماجه، ابن سنن صحي  .50
 التدراث إ يداء دار البداق ، عبدد ف اد محمد تحقي : النيسابور ، القشير   الحسن أبو الحجاج بن مسلم مسلم، صحي  .51

  هللا. عبد بن جابر  دي  من بيروت، - العرت 
 عثمدان بدن بكدر أبد  بدن محمدد بدن الدر من عبدد بدن محمدد الخيدر أبو الدين شمس التاس  القرن  أله  الالم  الضوء .52

  بيروت. – الحياة مكتب  دار منشورات السخاو ، محمد بن
 بيروت. – الهالل دار الجوني ،  يم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أب  بن  مد النبو   الح، .53
 بيروت. – المعرف  دار الفق ،  امد محمد تحقي : محمد، بن محمد يعلى، أب  ابن الحسين أبو الحنابل  طبقات .54
 عبدد الددين نيدن الفضد  أبدو المسدانيد(، وترتيد، األسدانيد تقريد، بالتقريد،: )المقصدود التقريد، شرر ف  ي،التثر  طرر .55

 القديم . المصري  الحبع  العراق ،، إبراايم بن بكر أب  بن الر من عبد بن الحسين بن الر يم
 بددر الحنفد  الغيتداب  ن سي بن أ مد بن موسى بن أ مد بن محمود محمد أبو البخار ، صحي  شرر القار   عمدة .56
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 بيروت. – العرت  التراث إ ياء دار العينى، الدين
 وأبوابددده كتبددده رقدددم الشدددافع ، العسدددقالن  الفضددد  أبدددو  جدددر بدددن علددد  بدددن أ مدددد البخدددار ، صدددحي  شدددرر البدددار   فددت  .57

 هد.1379 بيروت، - المعرف  دار ، الباق  عبد ف اد محمد وأ اديثه:
 هد.1424 :الحب  سن  الشري ، المصح  لحباع  فهد المل  مجم  الم لفين، من مجموع  ن ،والس الكتاب  وء ف  الميسر الفقه .58
 الكتدددان ، الكبيدددر عبدددد بدددن الحددد  عبدددد محمدددد والمسلسدددالت، والمشددديخات المعددداجم ومعجدددم واألثبدددات الفهدددارس فهدددرس .59

  م.1982 الثاني ، الحبع : بيروت، اإلسالم ، الغرب دار  باس، إ سان تحقي :
 (، الدد هب  قايمددان بددن عثمددان بددن أ مددد بددن محمددد هللا عبددد أبددو السددت ، الكتدد، فدد  روايدد  لدده مددن معرفدد  فدد  الكاشدد  .60

 جددددة، القدددرآن، علدددوم م سسددد  - اإلسدددالمي  للثقافددد  القبلددد  دار الخحيددد،، نمدددر محمدددد أ مدددد عوامددد  محمدددد تحقيددد :
  م. 1992 - هد 1413 األولى، الحبع :

 الهالل. ومكتب  دار السامرائ ، ود.إبراايم المخزوم  د.مهد  :تحقي  الفراهيد ،  مدأ بن الخلي  الر من عبد أب  العين كتاب .61
 علد  تحقي : الجون ، محمد بن عل  بن الر من عبد الفرج أبو الدين جمال الصحيحين،  دي  من المشك  كش  .62

 الرياض. – الوطن دار البواب،  سين
 المحسددن عبددد نهيددر تحقيدد : الحسددين، أبددو الددران ، ويندد القز  نكريدداء بددن فددارس بددن أ مددد فددارس، البددن اللغدد  مجمدد  .63

 بيروت. – الرسال  م سس  سلحان،
 العلميد  الكتد، دار هندداو ، الحميدد عبدد تحقيد : سيده، بن إسماعي  بن عل  الحسن أبو األعبم، والمحيط المحكم .64

  م. 2000 - هد 1421 األولى، :الحبع  بيروت، –
 بيددروت، – الفكددر دار البدداهر ، القرطبدد  األندلسدد   ددزم بددن سددعيد بددن  مدددأ بددن علدد  محمددد أبددو باآلثددار، المحلددى .65

 تاريب. وتدون  طبع  بدون  الحبع :
 التراث. دار الحاج بابن الشهير المالك  الفاس  العبدر   محمد بن محمد بن محمد هللا عبد أبو المدخ ، .66
 ابدن هللا أمدان بدن محمدد خدان بدن السدالم عبدد محمدد بدن هللا عبيد الحسن أبو المصابي ، مشكاة شرر المفاتي  مرعاة .67

 الهنددد، بنددارس - السددلاي  الجامعدد  - واإلفتدداء والدددعوة العلميدد  البحددوث إدارة المبدداركفور ، الر مددان  الدددين  سددام
 م.1984 هد، 1404 - الثالث  الحبع :

 دار القدار ، الهدرو   المدال الددين ندور الحسدن أبدو محمدد، )سدلحان( بدن علد  المصدابي ، مشدكاة شرر المفاتي  مرقاة .68
 م.2002 - هد1422 األولى، الحبع : لبنان، – بيروت الفكر،

 بيدروت، – العلمي  الكت، دار عحا، القادر عبد مصحفى تحقي : الحاكم، هللا عبد ألب  الصحيحين على المستدرك .69
 م.1990 - هد1411 األولى، الحبع :

 عبددد مصددحفى تحقيدد :  مدويدده، بددن محمدد بددن هللا عبددد بددن محمددد الحداكم هللا عبددد أبددو الصددحيحين، علددى المسدتدرك .70
 م.1990 – هد 1411 األولى، الحبع : بيروت، – العلمي  الكت، دار عحا، القادر
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Tel: 00967-777124823 

Email:adelalwrafi@gmail.com

Tel: 00967-777031820 

Email:abdulrakeebshomais@gmail.com 

حث تصدددد   حثسددددت لث حن دددد حث تلبدددد    حث مشددددل   حثتجإهددددإ ث تعددددلبح  دددد ححث  ددددإ ىح  دددد هددددلبحث   دددد ح
سدددت ل حث مدددوصفحث   ددد ىح،حو ت ق ددددحهدددلبحث   ددد حث ح بحم إ ظددد ح دددىحوث تع ددد  حث تلب ددد حبمكتددد حثإل كتلوندددى

ث مسدددد ى،حوتكدددد احمجتمددددمحث   دددد حمدددد حنم ددددمحث مشددددل   وث  و   احبمكتدددد حث تلب دددد ح ب،حوتدددد حث ت ددددإ ح  ودددد ح
اح قدل،،حو ت   داحث ا إندإ حتد ح18احمشلً إ،حط قدتح  د ص حثسدت إن حومس دإكاحمك ند حمد حو98 ش ثئ  ،حب غتحو

 ع و ددد حمسدددتق ت  ،حوت   ددداحث ت دددإ  حح(T)ثسدددت لث حث مت سدددحإ حث  سدددإب  حوثان لث دددإ حث مب إ  ددد ،حوث ت دددإ ح
حثألحإدي،حشإف ه.حوت  احث    ح   حث وتإئفحثآلت  :ح

حث تلب د ح ثإل كتلوندىحبمكتدحث تصد   حثسدت لث حن د حث تلب    حث مشل   حثتجإهإ ون دحثتجإهح يجإبىح لىح -
حا.0.479ا،حوبإن لثبحمب إ يحو3.64؛ح ذحب غحث مت سطحث  سإبىحو بحم إ ظ ح ىحوث تع   

حون دح لوقحذث حدا  ح حصإئ  حن  حثست لث حث تص   حثإل كتلونىحتعزىح متغ لحث جوسح صإ  حث ذك  . -
صح صددإ  حوندد دح ددلوقحذث حدا دد ح حصددإئ  حن دد حثسددت لث حث تصدد   حثإل كتلونددىحتعددزىح متغ ددلحث ت صدد -

حذويحث ت صصإ حث ع م  .
حث لكت  ثه.ح متغ لحث مؤهاح صإ  حن  حثست لث حث تص   حثإل كتلونىحتعزىحح حصإئ  حدا  حذث ح لوقححون د -
ح متغ لحث  ال،.حثإل كتلونىحتعزىححث تص   حثست لث حن  ح حصإئ  حدا  حذث ح لوقححاح  نل -

حث تق   حثإل كتلونى،حث تص   حثإل كتلونى.حث تلب    ،حث مشل   حثاتجإهإ ،الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

The aim of the research is to reveal the attitudes of the educational 

supervisors in the Education Office in Ibb governorate towards the use of 

electronic correction, and to achieve the research goal, I used the descriptive 

survey method, and the research community was composed of all supervisors 

(technicians) in the Education Bureau of Ibb, and a random sample was 

selected, reaching (98) individuals, to whom a questionnaire (scale) consisting 

of (18) items was applied, and for data analysis, mathematical averages and 

standard deviations were used, (T) test for two independent eyes, and for mono-

variance analysis, curves.  
The research reached the following results 

-There is a positive trend among the educational supervisors at the Education 

Office in Ibb governorate towards the use of (evaluation) electronic 

correction, as the mean (3.64), and a standard deviation (0.479). 
- There are statistically significant differences towards using the electronic 

correction due to the gender variable in favor of males.  
- There are statistically significant differences towards using the electronic 

correction due to the variable of specialization for the benefit of those with 

scientific specializations. 
- There are statistically significant differences towards using the electronic 

correction due to the variable of qualification in favor of the doctorat. 
- There were no statistically significant differences towards using the electronic 

correction due to the variable of experience. 
Keywords: directions, educational supervisors, electronic evaluation, electronic correction  
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وث كتددإب،ححثألسددتإذحمددمح  دد حنودد حنو ددإح تقدد حث تع دد  حتكو   ن ددإحتحا قددإ ح ددىحكا ددًلثحتحدد ً ثحث عددإ  حشددصل
 سإ ل ح   حت  لحثألدوث حوث  سإئاحث تق  لي ح   ح  كتلون  ،حوثنعكدسحتثي لهدإح دىحث عم  د حث تع  م د حب  د ح

لحث معل د ح  ح  د ؛حوهد حمدإح ددؤيلح يجإبدإح دىحث وتدإئفحث ملند ،،حود ددتحتسدص  صإحوت سد وصإحوثإلسدصإ ح دىح يصددإ
ث  إندد ح  دد حت ع ددداحثسددت لث حتقو دد حث مع  مدددإ ح ددىحمؤسسددإ حث تع ددد  ح إمدد ،حوث تع دد  حث عدددإ ح إ دد ،حوذ ددد ح
بإد إلحث  إس بحوتحا قإتهح جم مح وإ لحث عم   حث تع  م  ،حوموصإحث تق   حثإل كتلونىح دىحسسدإ   هحوسدوثتدهح

ث ع مدىحح ت   حكإ تص   حثإل كتلوندى،حوث تدىحتدزودحث قدإئم  ح  د حنظدإ حث تع د  حبمع  مدإ ح د حث ت صد اث م
حسدثئه.ح  حوثض  ح كل،حوإ حإئص ح لىحث ح   ،

و علحث تق   حثإل كتلونىحسحلحت  حثألدوث حث تىحتدؤديحد ًوثح ئ ًسدإح دىحث ت د لح  د حث مدوصفحث دذيح لكدزح
مع  مددإ حمدد حمصددإد حمتعددلد،حوموإتشددتصإ،ح تحدد  لح صدد حس مدددح مددإحيعل ددهح  دد حث مددتع  ،حوهدد ح م  دد حنمددمحث 

ا.حكمدإحتكمد حDermo,2009,305ث حإ  ؛حح  حيمكد حمد ح ه دهحتق د  حسدثطحث حإ د حبلتد حوبشدكاحبودإطحو
سهم دد حث تقدد   حثإل كتلونددىحب  دد  حسحددلح وإ ددلحث موظ مدد حث تلب  دد حوث تع  مدد ؛ح مددإح ددهحمدد ح هتدد حسسإسددد  ح

ث لئ س ح عم   حث تع   حوث تع  ؛حك نهحث مب إ حث  س قىح تش  صحم ثط حث ق ،حوث ضع ح ىحتلبحهحبإألهلثبح
حا.7،ح2011ث  زيحوث زكلي،حوتع  مىحسيحنظإ ح

حوإنمدإحذثتصدإ،ححدلح دىحغإيد ح  سدتح صدىحوث تقد   ،حوتشكاحثا ت دإ ث حثإل كتلون د ح حدلىحسدوث حث س دإك
ثحكا ددًلثح ددىحث عل ددلحمدد حث قددلث ث حث تلب  دد ،ح إ دد حث ملت حدد حتددثي لًححنتإئجصددإحوتددؤيلحث ددتع  ،ح م  دد حنددزطحمدد حهددى

حم دلود،حسند ث حثسدت لث ح  د حث تع   حث تق  ليد حنظ ح   حث قإئم اححو  جثحبإنتقإلحث ح   حم حملح  ح   حس لى،
ح   سد  حت د حط ًقدإحث تع د  حند د،ح  د حسد ً إح دوعكسحث م ثتد ؛حثألمدلحث دذيح دلدحمد حستاحثا ت إ ث حو ىحم 

حا.ح148،ح2014وبلوي،حث وظ 

ثإل كتلون دد حمددًلىحوثسددًعإحمدد حث م تدد ىحث ل ثسددى،حوت  دد حمدد ححو ددىحثإلطددإ حن سدده؛حتغحددىحثا ت ددإ ث 
سع إطحث عماح  مل س  حوث قإئم  ح   حث عم   حث تع  م  ،حوت ل لحمشكه حث تع د  ،حوسدا حثن  دإرحد ندإ ح

.حJamil.et.al,2012,268)مددمحث ح  دد حوحث ح  دد ،حوتسددإ لح ددىحوضددمحث عهمددإ حوإ ددلثدحث تقددإ  لحوث ت ث ددا
وث م ضد ع  ،حوث لتد ،حوت تددزلححوسدص   حث تصد   ،حث سدل ع ،حث لثنعد حوث تغذيد حث تحا دد،حكمدإحتمتدإبحبملوند 

 ،12وث وتدإئف،حوت    صدإ،حوإ هنصدإححوثسدت لث حث دل نإ ،حوث تك  د ح دىحث تصد   حوثإلشدلثب،حوحسدإبحث  تدت

Da’asin,2016سدد حثآل ددىحث ددذيحكددإاح  مددلث كحوث جإمعددإ حث وصدد  حثألكاددلحمدد حبإسددت لث ح ددلمإ حث  إحا
ث تصد   حثإل كتلوندىح ادلحث  إسد ح عدلدحكا دلحمد حث ح  د حوث دددحندليم،حح-   حسا احث مثإل-هذهحث  لمإ ح

حا.78،ح2017
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حثا ت دإ ث حتكد اححساحثإل كتلوندىاح ىحهدذثحث ود  حمد حثا ت دإ ث حثإل كتلون د حوث تصد   حو ك حيشتلط
حث مم هدددد ،حو وظددددلح ه ت ددددإ ث حثألبددددلثلحمدددد حو ددددلدح قددددط،ح دددد    ح نإبدددد حت مدددداحتعددددلدحث تددددىث محندددد  حمدددد 

ح م  ددد حح ددد حمددد حثإلنشدددإئ  حبإا ت دددإ ث حمقإ نددد حبسدددص  تصإحث م تصددد  حمددد حث كث دددلحتاددداحمددد حث م ضددد ع  
ث   دددإط،حوحث تم  ز ددد حوث لا ددد حث  قدددل،حكصدددع ب حث  قدددلث ،حبو ع ددد حثاكتدددلث حث دددل نإ حدواححو  دددلحث تصددد   ،

ح.حا2030،ح2017

و دددىحهدددذثحث صدددلد؛حتعدددلحث ملح ددد حث لثهوددد حث تدددىح تاوإهدددإحث مسدددؤو  اح دددىحمجتمعودددإحث علبدددىح حددد حشدددإم  ح
 إل ددهوحوث تحدد  لح م ثك دد حث تغ ددلث حوث تحدد  ث حث متسددإ   ح ددىحمجددإا حث معل دد ،حوتكو   ن ددإحثاتصددإا ح

إ حتحد  لحث عم  د حث تع  م د ،حوذ د حوث مع  مإ ؛ح م ثنص حث عل لحمد حث ت دليإ حوثألبمدإ حوثألوب د ،حو دىح طد
بإد دددإلحث تع ددد  حثإل كتلوندددىح دددىحث تع ددد  حث عدددإ ؛حك نصدددإحسحدددلحث مدددل ه حثألسإسددد  ح  تع ددد  حث جدددإمعى،حووطودددإح
ث  ا دد حاحي ت دد ح دد حث ددلولحث علب دد ؛حبدداح ددىحسشددلحث  إندد ح  دد حتحا دددحت دد حثألنظمدد حوث اددلثمفحث تددىحتعتمددلح

ح   حث  إس بح ىحمل ثسصإ.

 عل لحم حث مدؤتملث حث لو  د حوثإلت  م د ححد لحضدلو ،حت د دتحسدوث حث تقد   حثإل كتلوندىح ذ  ح قل حث
 ددىحث عم  دد حث تع  م دد ،حومدد حهددذهحث مددؤتملث حث مددؤتملحث ع مددىحث  ددإديح شددلح  جمب دد حث مصددل  ح تكو   ن ددإح

ط حث علبددىح ددىحث تع دد  حث ددذيحتدد حبعودد ثا:حيتكو   ن ددإحث تع دد  حثإل كتلونددىحوت ددليإ حث تحدد  لحث تلبدد يح ددىحث دد ح
 ،حوتلحسو  حث مؤتملحث ع مىحث لولحثألولح  س دإكحوث تقد   ح دىحث سدع دي ح2008مإ كحح27-26ث  تل،حم ح

 ،حبضددلو ،ح  ددلثدحسسددإ   ح    ددإيح  دد حسددل  حثا ت ددإ ث ،حوثسددت لث ح2012ديسددمالحح4-2 ددىحث  تددل،حمدد ح
حث تقو  حث  ل ث ح ىحتحا دحثا ت إ ث .

ث ل ثسإ حد ثس ؛ححهذهحوم حإحو لبً إ، ًحونىحث عل لحم حث ل ثسإ حث ع م  ح إ موتلحتوإو تحث تق   حثإل كتلح
ح،ا2014وحود ثسدد حث ح ددإ ح،اDa'asin,2016و،حود ثسدد حد سدد  اChen&Martin,2000وحومددإ ت حشدد 

اح30،ح2017سو ددتحد ثسدد ححسددو  حوحا،حب ومددإ2016وآ ددل  حوحبسدد  نىحود ثسدد ا،ح2015وحشددب إاحود ثسدد 
ثا ت ددإ ث حث  ع  دد ،حوث عمددداح  دد ححددداحمشددك  ح  دددإبححث تمدددإدكث ددل،،حتاددداحساح ددت حح تجل ا دددبعمدداحث ت ددإ ث ح

وس كددإ ه حومع  مددإتص حبشددكاححنقسدد ثثألسدد   حث مقإ  دد ،حوإيجددإدحطل قدد حيمكدد ح  ح  دد حمدد ح ه صددإحث تعا ددلح دد ح
حث ل ثسإ ح ىحهذثحث مجإلحث تىحتستول ح  إسد بثح  د حس ضاحم حثألس   حث م ض ع  .ح هو،ح   حذ  ،حَ ِإاَّ

حس إق.حسيح ىحتحا قصإحتااحنًلثحمصم 

و  دد حث مسددت ىحث م  ددى،ح دد حي ددضحهددذهحث م ضدد  حبإاهتمددإ حوث ل ثسدد ح ددىحهددذثحث مجددإلحث مصدد حمدد حتادداح
ث  إحث  ح   ححلح طه حث  إحث  ؛حوم حهوإحندإط حث  إند ح  د ح ل ثسد حوث   د ح دىحهدذثحث مجدإلحوث تعدلبح

حم إ ظد ح دىحوث تع د  حث تلب د حبمكتد حثإل كتلوندىحث تص   حت لث ثسحن  حث تلب    حث مشل   حثتجإهإ    ح
حوه حمإح تمثاح ىحث صلبحث لئ سح     .ح ب
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تق  حوبث ،حث تلب  حوث تع   ح ىحث  تتحث  إ ىحبم إو  ح د إلحنظإ حث تع   حثإل كتلونىح دىحنظدإ حث تع د  ح
بددإطحث عددإ مىح ددإ لوكحكلونددإحث مسددتجلحث ددذيحسوتدد حث عددإ ؛ح تحدد  لحث عم  دد حث تع  مدد ،حو إ دد حمددمحدصدد  حث  ح

ث ملث كح ىحسن إطحث جمص    حث  مو  ؛حو ذ  حثتجصتحوبث ،حث تلب  حوث تع   ح   حآ   حق إكحث ت صد احث عم دىح
 ح  دد حث شدددصإد،حث  بث  دد حمددد ح دددهلحث تصدد   حثإل كتلوندددىحب  دد صإحطل قددد ح م ثنصددد حث ت ددليإ ح دددىحث  ضدددمح

حتمدلحبثبمددإ حوتددتحثألبمدإ حوثألوب د حبصد  ،ح إ د ،حبإإلضددإ  ح  د حساحث د م ثا ت دإديحبشدكاح دإ ،حو دىح
حوس إس  حوحلوبحمتتإ   .حثتتصإدي 

ممحسنهحي تلرحساحت ندهحث د بث ،حيكد احن د حث تقد   حثإل كتلوندىحث دذيحيشدماحثا ت دإ حوث تصد   حمًعدإح
 حبإ ت نددهحن دد حث تصدد   ح كدد حكمددإحذكلنددإحسددإبقإحو  ظددلوبحثاتتصددإدي حوث س إسدد  حبددلسن سددصإح ددىحث   ظدد ح

حثإل كتلونىحك ح ،حسو  

سحلحث  إحث  حيعمداحمشدلً إحتلب  ،دإ،حو مداح دىحتقدل لحد ندإ حشدصإدث حث ثإن  د حث عإمد ،ح قدلححأِلَاَّحونظلح
حث مقلمددد حثألسددد   حبعدددلدحثهتمدددإمص حث مقدددل حبقدددل حثا ت دددإ حبو ع ددد حيكتليددد اححاحث مل سددد  حونددلحساحث كث دددلحمددد 

ث م ضدد ع  حث مقلمدد ح ح  دد حث شددصإدث حث  بث  دد حهددذثححثا ت ددإ حىحثأل دد ث ح دد حسا  ح  دد ،ح ضددًهح دد حتعددإ 
ث عدددإ ؛ح بمدددإحاحتسددد سحث  دددلوقحث  لديددد حوتكددد احسدددص  حث غدددا،حوتسددد سحث مسدددت  إ حث دددل وإحمددد حمسدددت  إ حب ددد  ح

ىح  معل  حدواحساحتس سحث مست  إ حثأل   ؛حوهدذثح   دلح دودحس عدإلحمت إوتد حمد حتاداحث مشدل   حث تلبد    ح د
حن دد ح ددل ص حمت إ ودد حثتجإهددإ حوندد دح وددهحتحا دددحهددذثحث ودد  حمدد حث تقدد   حثإل كتلونددى؛حثألمددلحث ددذيحتددلح وددتف

حثإل كتلونى.حث تص   

ح كل،حهذثحث    ،حوحلد حمشك تهحم ح هلحثإلنإب ح  حثألس   حثآلت  :ح وم حهوإحتا   حح
  ب؟حم إ ظ ح ىحوث تع   حث تلب  حبمكت حثإل كتلونىحث تص   حثست لث حن  حث تلب    حث مشل   حثتجإهإ مإح -

حث تصدددد   حثسددددت لث حن دددد حث تلبدددد    حث مشددددل   حثتجإهددددإ ححدددد لح حصددددإئ  حدا دددد حذث ح ددددلوقححت نددددلحهددددا -
حوث ت صص؟حث جوسح متغ لح بحتعزىححم إ ظ ح ىحوث تع   حث تلب  حبمكت حثإل كتلونى

حث تصدددد   حثسددددت لث ح دددد نحث تلبدددد    حث مشددددل   حثتجإهددددإ ححدددد لح حصددددإئ  حدا دددد حذث ح ددددلوقححت نددددلحهددددا -
حث عم   ؟حوث  ال،حث مؤها،ح متغ لحتعزىحح بحم إ ظ ح ىحوث تع   حث تلب  حبمكت حثإل كتلونى

ح:حت ق دحثألهلثبحثآلت   صلبحث    ح   ح
 . بحم إ ظ ح ىحوث تع   حث تلب  حبمكت حثإل كتلونىحث تص   حثست لث حن  حث تلب    حث مشل   حثتجإهإ ث تعلبح   ح -

حث تصدد   حثسدت لث حن دد حث تلبد    حث مشدل   حثتجإهددإ ححد لح حصددإئ  حدا د حذث ح دلوقححت نددلحهدامعل د ح -
ح.وث ت صصحث جوسح متغ لح بحتعزىححم إ ظ ح ىحوث تع   حث تلب  حبمكت حثإل كتلونى
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حث تصدد   حثسدت لث حن دد حث تلبد    حث مشدل   حثتجإهددإ ححد لح حصددإئ  حدا د حذث ح دلوقححت نددلحهدامعل د ح -
ح.ث عم   حوث  ال،حث مؤها،ح متغ لحتعزىحح بحم إ ظ ح ىحوث تع   حث تلب  حبمكت ح كتلونىثإل

ح ددىحث  ل ثدد حدمدفحث تقو ددإ حضددلو ،حث تلب د حوث تع دد  حمدد حوبث ،حبددهحتوددإديحمددإحمدمحث   دد حث  ددإ ىح ت ث دد ا1
 ونجإوحممإ سإتصإ.حتح  هإحيسص ح ىحبمإحث تع  م  حث عم   

 ث تق   حبثدوث حث  ل ث حث متمث  حث ال   حث تق   حسدوث حدو ح   حث ض طحىث    حث  إ ح  قى ا2
 .ث تق   حث تلب يحح م   ح ىحث تقو  حدمفح ىحثإل كتلونىح

حس ددلىحح  كتلون دد حتقدد   حتتوددإولحسدوث حنل ددل،حب ث دد حمجددإا ح ددت حث   دد حث  ددإ ىح ددىحنتددإئفحتسددص حتددل ا3
 م ت   .حد ثس  حم ثدح ىحبل   

لتصددإح مسددتجلث حث عم  دد حث تع  م دد ،حكمددإحيعددلحسولحب دد ح  دد ححددلح  دد حث  إحدد ححلثيدد حث م ضدد  حوتح ا4
    حث مست ىحث جمص    حث  مو  .

 ث    حث  إ ىحنقح حثنحهقح مز لحم حث ل ثسإ حث مستقا   ح ىحهذثحث مجإلحسمإ حث  إحث   حوث مصتم  .حي َعل حح ا5
حثإل كتلونى.حثإلسصإ ح ىحبوإطحمس إكح س إكحثألتجإهإ حن  حتحا دحث تص    ا6
حثإل كتلونددىحث تصدد   حثسدت لث حن دد حث تلبد    حث مشددل   حثتجإهدإ تزو دلحث م تصدد  حبمع  مدإ ح دد ح ا7

 . بحم إ ظ ح ىحوث تع   حث تلب  حبمكت 

بوإًطح   حنتإئفحث    حتلح ت ذح وإ حث قلث حبعضحث قلث ث حث توظ م  حث تدىحتسدإ لح دىحتحا ددحنظدإ ح
  ىحثأل حإطحوث مشكه حووضمحث    ل.ث تص   حثإل كتلونىحمستقاًهحوته

حاحِبَثنَّه :حيشع  ح يجإبىحسوحس اىحن  حم ض  حسوحش صحسوح كل،حمع و ي.Nitko,2001,540وحيعرفه نيتكو

ث تصدد   حثإل كتلونددى،حوذ دد حححثسددت لث :ححشددع  ح يجددإبىحسوحسدد اىحن دد حويعرررا اجاهررار ئيرا ِيررا ه   ن رره  
ث ل ن حث تىحي صاح  ص إحس لثدح  و حث    حبمكت حث تلب  حوث تع   ح ىحم إ ظ ح بح   ححمعل  م ح هلح

ي،ححوث تىح ت لدحم ح ه صإحملىحهدذثحث شدع  حبإ م ث قد وثأليجإبىاحسوحث ت   دل،حمقياس اجاهارسدث،حث    :حي
حسوحث ل ضوث س اىاحف مإح تع دحبم ضمحث مس إك.

احث تقددد   حثإل كتلوندددىحبثنددده:حثسدددت لث حتقو دددإ حث كما ددد تلحوشددد كإتهح  س دددإ ح225،ح2005تددد احويعدددلبحب 
بكإ  حسنشح حث تق   حوموصإ:ح  لثدحسس   حومصإ حث تق   حو لضصإح   حث ح   ،حوثستس إلحثإلنإب حوتص   صإ،ح

حثطث حثألمإاح كاحذ  .وتقلي حتغذي ح ثنع ح وصإحوت س لحنتإئفحث ح   حوثستل إئصإح ولحث ح  ،حوت   لح نلح
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حث تع  م ددد حوث المج دددإ حث مع  مدددإ حشددد كإ حت د دددتح م  ددد يِبَثنَّددده :حاح393،ح2009و سدددمإ  احو عل دددهح
حث مع د ح  د حت ل دلحيسدإ لحبمدإحوت    صدإحث ح   حثستجإبإ ح تجم محث تق   حوسإئاحبإست لث حث مصإد حمتعلد،

حمتع قددد حك ف ددد حسوحكم ددد حب إندددإ ح  ددد حتدددإئ حقدددو مححكددد ح  ددد ح    ددد لحموإتشدددتصإحوثألنشدددح حث ادددلثمفحتدددثي لث 
حث ل ثسى.حبإ ت ص ا

ححث تق ددد  حسنشدددح حبكإ ددد ح  س دددإ حوشددد كإتهحث كما ددد تلحتقو دددإ حبدددلثمفحوحثسدددت لث التقرررويإل اتلكترونررر :  رررو   -
وث مصإ حث م ت  د ح    د لح  د حنكد حمقدو حتدإئ ح  د حب إندإ حكم د حسوحك ف د ححد لحث ت صد احث ل ثسدىح

ح. بحم إ ظ ح ىحوث تع  حث تع   حبمكت  ح  شصإد،حث  بث  
 

ب ثسدطحآ د ح  كتلون د ح إ د ،حيد ح دت حوضدمح نإبد حث حإ د ح   صدإح:حتص   حآ ىح ت حيقصد هه ئيرا ِيا
تدد ح د دإلحم تددإوحثإلنإبدد ح   صدإحبشددكاحنمد ذ ح تقدد  حبتصد   ح نإبدد حث حإ دد ححوتدلبعدلحساح حددىح تد حمعدد  ،ح

ث شإشد ح كدداحث حإ د حتقدلحأل ت دإ حث شددصإد،حث  بث  د حثألسإسد  حوث ثإن  د حبم إ ظدد ح ب،ححوإدصدإ حث وت جد ح  د 
ح.إو زنصإحآ  ًح

 

حم شع  حث مشل   حث تلب    حبمكت حث تلب  حوث تع   ح ىحم إ ظ ح بحث ثإبتحنسا إح:حيقصد هه ئيرا ِيا
دددددددددوث م ث ق حسوحث ت   ددددلحسوحث ددددل ضاحن دددد حث تصدددد   حثإل كتلونددددىحث مسددددتج  حبدحي تإ هددددإحث تددددىحث ل ندددد ح دددهل

وثآل دددىا،حوتدددللحث ل نددد حث ملت عددد ح  ددد حثتجدددإه ح يجدددإبىح   دددلدحن ددد حث تصددد   حثإل كتلوندددىحب ومدددإحتدددللحث ل نددد ح
 ث مو  ظ ح   حثتجإه حس اىحن  حث تص   حثإل كتلونى.

 

 دىح دث ،حثإلشدلثبحث تلبد يحبمكتد حث تلب د حوث تع د  ح دىحم إ ظد ح:حهد حث عدإم   ح دىحيقصد بهرإل ئيرا ِيرا
 ب،حث ذ  حت حتع وص حبقل ث حوبث   ،حكمشل   حتلب    حمد حم ت د حث ت صصدإ ح متإبعد حث عم  د حث تع  م د ح

  مل ثكحث تع   حث عإ ح ىحكإ  حمل ل إ حث م إ ظ .

ح:يقتصلحث    ح   حث  لودحثآلت  
 ددىحمعل دد حثتجإهددإ حث مشددل   حث تلبدد    حبمكتدد حث تلب دد حوث تع دد  ح ددىحم إ ظدد ح بحح:الموضررو   الحررد .1

 ث تص   حثإل كتلونى.حثست لث ن  حح
:ح  و ح ش ثئ  حم حث مشل   حث تلب    ح ىح دث ،حثإلشلثبحث تلب يحبمكت حث تلب  حوث تع د  حالحد البشري  .2

  ىحم إ ظ ح ب.
 .ت حث تلب  حوث تع   ح ىحم إ ظ ح ب دث ،حثإلشلثبحث تلب يحبمكح:المكان  الحد .3
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 . 2020ح/2019ث عإ حث جإمعىح:حالحد الزمان  .4

حثسددت لث ن دد ححث مشددل    حث تلبدد    حثتجإهددإ حتوإو ددتحم إشددل،حد ثسددإ ح يجددإدحمدد حث  إحثددإاح ددتمك ح دد 
حث علب دد حعددضحث ل ثسددإ بحهوددإ ح كدد حث  إ  دد ،حث ل ثسدد حس ددإ  حمدد حيعددزبحث ددذيحث تصدد   حثإل كتلونددى؛حثألمددل

حت حث ت  اح   صإحث تىحط قتح ىحمؤسسإ حث تع   حث عإ ى،حكإآلتى:حغ لحث م إشلحث تىحوثألنوا  
12017

حثا ت دددإ ث حتحا ددددحنظدددإ حن ددد حث تدددل  سحه  ددد حس ضدددإطحهدددل تحث ل ثسددد ح  ددد حث كشددد ح ددد حثتجإهدددإ 
هدل تحسيًضدإح  د حمعل د حث مع تدإ حث تدىحت د لححثإل كتلون  ح ىحض طحث متغ لث حكإ جوس،حوث ت صص،حكمإ

و ت ق دددحهددلبحث ل ثسدد حثسددت ل حث مددوصفحث   دد ىححبدد  ح ضدد حه  دد حث تددل  سحوهددذثحث ودد  حمدد حثا ت ددإ ث .
وت  د تححاح ضد حه  د حث تدل  س.100اح قل،ح   ح  ود حب غدتحو20ث مس ى،حوط قتحثست إن حمك ن حم حو

ح :ثآلت ث ل ثس ح   حث وتإئفح
ث تل  سحي م  احثتجإهإ ح يجإب د حن د حثا ت دإ ث حثإل كتلون د ح احساحثتجإهدإ حس ضدإطححساحس ضإطحه    -

 ه   حث تل  سحم حثإلنإ حكإنتحس   حم حثتجإهإ حبمهئص حث ذك  .
 ساحذويحث ت صصإ حث وظل  حكإنتحثتجإهإتص حس   حم حبمهئص حذويحث ت صصإ حث ع م  . -
حوتحا دحهذثحث و  حم حثا ت إ ث .حهوإ حمع تإ حت  لحب  حس ضإطحه   حث تل  س -

22017

حهددددل تحث ل ثسدددد ح  دددد حث تعددددلبح  دددد حثتجإهددددإ حط  دددد حث تع دددد  حث م تدددد وححدددد لحثا ت ددددإ ث حثإل كتلون دددد .
و ت ق دحهلبحث ل ثس حثست ل حث موصفحث    ىحث مس ى،حوط قتحثاست إن ح  د ح  ود ح شد ثئ  حمد حط  د ح

حت   تحث ل ثس ح   حث وتإئفحثآلت  :حث علب  حث م ت ح ح ىحثأل دا.حبلنإمفحث تلب  ح ىحث جإمع 
وندد دحم دداحث ح  دد ح  دد حثسددت لث حثا ت ددإ ث حثإل كتلون دد ،حوت ضدد  صإح  دد حثا ت ددإ ث حث   ق دد ،حوذ دد ح عددل،ح-

سسدد إبحتتع دددحبسددص   حسدثطحهددذثحث ودد  حمدد حثا ت ددإ ث ،حوسددل  حثسددت لث حنت جتصددإ،حوث ت ددل حمدد حت دد دح
ح مكإا،حوإمكإن  حثست لث حث ص ثت حث م م   ح ىح نلثطحثا ت إ حثإل كتلونى.ث زمإاحوث

32016

هلبحث ل ثسد ح  د حث تعدلبح  د حثتجإهدإ حط  د حث جإمعد حن د حث تقد   حثإل كتلوندىحوث  دلوقح دىحهدذثح
تقد   حثإل كتلوندىحو ددحكداحثاتجإهإ حت عإح  و  حوث  لت حوث ت صص،حوث  ال،حوت ل لحسه حمع تدإ حتحا ددحث 

متغ ل؛حو ت ق دحهلبحث ل ثس حثست ل حث موصفحث    ىحث مس ى،حوط قتحثاست إن حومس إكحثاتجإهاح  د ح
وت   تحث ل ثس ح   حث وتإئفحح  و حم حس ضإطحه   حث تل  س،حومس إكحمع تإ حتحا دحث تق   حثإل كتلونى.

حثآلت  :
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صد  ،حت د حث تقد   حثإل كتلوندى،حو دل حوند دح دلوقحدث د حتلندمحون دحثتجإهح يجإبىح لىحطهبحنإمعد حث مو -
   ت صصحث ع مى.

  ل حون دحمع تإ ح  تق   حثإل كتلونىحم حونص حنظلحث حهب. -

 ون دحثتجإهحس اىح لىحس ضإطحه   حث تل  سحبجإمع حث موص  ،حن  حث تق   حثإل كتلونى. -

   ت صصح   حمس إكحثاتجإهحن  حث تق   حثإل كتلونى. ل حون دح لوقحدث  حتلنمح   ال،،حوون دح لوقحدث  حتلنمح -

حاحت نلحمع تإ ح  تق   حثإل كتلونىحم حونص حنظلحس ضإطحه   حث تل  س.ح -
4Ćwil,2019

نإمب دد ،ححب  دد ح ددىحوثسددت لثمصإحثإل كتلون دد حثامت إنددإ ح ددىحث مع دد حموظدد  حهددل تحث ل ثسدد ح  دد حمعل دد 
و ت ق ددددحهدددلبحث ل ثسددد ححثإل كتلون ددد .حثامت إندددإ حمددد حمددد ت ص ححددد لح مع  مدددإح  ددد حث  صددد لحسنددداحمددد 

حم ت  دد ح  ف ددإ حمدد ح إ دد حب  وليدد حنإمعدد حمدد حم إضددل  حيمإن دد حمقإب دد حث ودد  ى،حوتمددتحث   دد حثسددت ل 
حوت   تحث لث س ح   حثآلتى:حبإ ت ص ا.

ح.وث   قحث تق  لي ح ق  ثحثمت إنإ ح  حبلًاححثإل كتلون  حثا ت إ ث حإلنلثطحث لئ س حوث ع  بحث مزثيإ -
حث م إضددل،ح ددىح مدداح ددىحثإليجإب دد حثآليددإ حمدد حث كث ددلح ددهحث جإمعدد ح ددىحثإل كتلون دد حثا ت ددإ ث حساح د ددإل -

حونصله.حثألستإذحث كث لحم حوتتحث  إا ،حكمإح   لحمعظ 
5Da'asin, 2016 

إامت دددإاحثإل كتلوندددىح شدددصإد،حم تددد حطدددهبحك  ددد حث شددد ب حف مدددإح تع ددددحبحد ثسددد حث ل ثسددد ح  ددد حهدددل ت
و ت ق دح؛حثتجإهإ حث ح   ح ىث ل نإ حنإمب  حمت سح ح ىحثأل دا،حوت ل لحسيلحمتغ لث حث جوسحومت سطح

ث دددذ  ححث حدددهب  ددد حنم دددمححتووب ددح ثسدددت إنحهددلبحث ل ثسددد حثسدددت ل حث مدددوصفحث   دد ىحث مسددد ى،حوتددد حبودددإط
ح ل ثس ح   ح ل،حنتإئفحموصإحثآلتى:وت   تحثح.احطإ ً إ112ا غح لده حوث حضلوثحثامت إاح

ن د حثامت ددإاحثإل كتلوندى.حو كدد حكإندتحهوددإ حبعدضحث م ثتدد ححهبثتجإهدإ ح يجإب دد ح دلىحث حددساحهودإ حح -
ثامت إنددإ ح  دد ح  ددمحتددل ،ح،حو  دد حمددلىحص ث سدد ا  حث موسدد ب ح  دد حث مسددت ىحث عددإ ىحمدد حث ق دددحوث تدد تلحب ددو

حسوحث  لحم حث غا.ث حهبححك إط،ح نجإب
 تعزىح متغ لث حث جوس.ث حهبحح لوقحذث حدا  ح حصإئ  ح ىحم ثت حلاحت ن -

ث وظل ددد ححث لكدددإئزحسبدددلبحوثسدددتقلثط،حث   ددد حمسدددإ حت ن دددهح دددىحث سدددإبق حث ل ثسدددإ حمددد حث  إحثدددإاحثسدددت إد
ث   دد حمددمحنم ددمحوت ل ددلحمشددك  حث   دد ،حوسسدد  ته،حوبوددإطحسدثتدده،حوت ل ددلح  وتدده،حوتشددإبهح،ح م ضدد  حث   دد 

وثسدت لث حثاسدت إن حومس دإكحثاتجدإها،حوس ت د حمد حح د ححث مسد ىحث   د ىحث ل ثسإ ح ىحثست لث حث مدوصف
ححلدوهحث  شل  حوث م ض ع  حوث زمو  .
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-

 قدلحشددإبحنظدد حث تع دد  حث عددإ ح دىحكث ددلحمدد حث ددلولحث عل ددلحمدد حث سد ا إ ؛ح ددذ  ح م ددتحت دد حث ددلولح  دد ح
 د ددإلحنظددإ حث تع دد  حثإل كتلونددىح ددىحنم ددمح وإ ددلحث عم  دد حث تع  مدد ح  دد حمسددت ىحث مددلث ك،حوتدد حثسددت لث ح

حث تق   حثإل كتلونىح مإح هحم ح يجإب إ حتتهش حمعصإح   بحثا ت إ ث حث تق  لي .

ث تحا قإ ححتقلمإحكا ًلثح ىحثست لث حث تكو   ن إح ىحث تق   ؛ح ذحكإنتحثأل  ل،وتلحشصل حث عق دحث ثهي ح
ثألو  حتص   حثا ت إ ث حبإ  إس ب،حوثسدت لث حبدلثمفحتدت ك ح دىح دلرحث  قدلث ح  د حشإشد حث  إسد ب،ح
وتقددد   حثاسدددتجإبإ حبإسدددت لث حبلمج دددإ ح إ ددد ،حثسدددت لث حت ث دددلحومعدددإ  لحوإندددلثطث حتدددوظ ح م  ددد حثت دددإذح

حا.283-282،ح2006ث قلث ث حوث ك هنىحوث لوسإا،ح

حاحساح  تق   حثإل كتلونىحسشكإًاحمتعلد،،حموصإ:230،ح2009حلدح الحث  م لحو
 :حو ت ح م هحبإست لث حبلثمفحمع و ،حو مك حح ضحثإلنإب ح ىحث النإمفحوإنزث صإح لوً إ.اقويإل قا إل بذااه-1

ت دز  ححقد ،حو دت  دت حتقدلي حثا ت دإ ح  ح  د حمد ح دهلحشد ك حمغ حاقويإل من خالل شبكات الكمبيروار المللقرة:-2
 .ثإلنإبإ ح   ح إد حو  سح   حث قلصحث ص  ح كاحنإهز،حو   لحهذثحث و  حب   حسكثلحسمًوإح عم   حث تق   

يقدل ح د حطل ددحمتصد  إ حثإلنتلندتحوتكد احثألسد   حوثإلنإبدإ ح  د ح دإد ححاقويإل من خرالل اتنترنر -3
حتتحشإط.ملكزيحسوحسكثلحو تم زحبملون حو  لحث ح   ح ألنتلنتح ىحسيحوح

اح   حساحتق   ح إ    حث تع  حثإل كتلونى،ح ت حم ح هلحس بع حسشدكإلحمد ح397،ح2009و ش لحبثهلحو
حث تق   حهى:

 :حبصلبحت ل لحث مست ىحثألو ىح  ح   حبإست لث حثألدوث حثإل كتلون  .التقويإل القبل  -
   . ت حبشكاحمستملح  عم   ح  م ثت حث تع  م  حثإل كتلونحالتقويإل التكوين : -
 :حبصلبحثكتشإبحن ثحىحث ق ،حوث ضع ح ىحت ص احث حإ  ح  كتلونً إ.التقويإل التشخيص  -
ح ت ح ىحنصإي ح كمإلحث حإ  حث متح  إ حث تع  م  ح ىحث  تتحث م لدحإلتمإمصإ.حالتقويإل النها  : -

احساحثألسدإ   حث شدإئع ح226،ح2005 احووتضم حث تق   حثإل كتلوندىحسسدإ   حمتعدلد،،حكمدإحذكدلحب تد
ح ىحث تق   حثإل  كتلونىحهى:

 ثا ت إ ث حثإل كتلون  حث لسم  . -س
 ثا ت إ ث حث قص ل،ح   حث ش ك حوث تك   إ حث      ا. -ب
 ث  ق   حث  يإئس  حثإل كتلون  . - 
حثست إنإ حث تق   حث ذثتىحثإل كتلونى. -د
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ث تقدد   حثإل كتلونددى،حتدد حتصددو  صإححسدد حاحطددلقحم ت  دد حتسددت ل ح ددىح305،ح2008و  ددلدح زمددىحو
حطا ب  حم لنإ حث تع  حث ملثدحق إسصإ،حوهى:

   ح حث موإتش . -
 ثألنشح حث تحا س  ح  تع  . -
 ثألو ثقحوثألنشح حوث تقإ  لحث   ث  . -
 ث مقإا ا.-ث مجه -ث ش ص  -ث س إكحث ذثتىحوم ثقحث     -
 ا.ثا ت إ ث حث كما  تلوثا ت إ ث حث  تل  حوث وصإئ  ح -
 ث مشلو إ حوث تل   حث عم ىا. -
 ث  قإئ حثإل كتلون  حوم  إ حثإلنجإبا. -
 ث تع  حث جمإ ى. -
 ثا ت إ ث حث وصإئ  . -

حم  ددددإ حوموصدددإحث  ل ثددد ،حثإل كتلون ددد حوثألدوث حثألسدددإ   ،حمدددد حثإل كتلوندددىحمجم  ددد حو شدددماحث تقددد   
لوندددى،حث تصددد   حثإل كتلوندددى،حو مكددد حثإل كتلون ددد ،حثا ت دددإ ث حثإل كتحثألسددد   حبوددد  حثإل كتلون ددد ،حثإلنجدددإب

حتوإو صإحبإيجإبح   حث و  حثآلتى:
 

حومشددددإ  م،حد وك،حمدددد ح  مددددتع  حث مم ددددز،حس ضدددداحثأل مددددإلح تجم ددددمححإ ظدددد حسوحسددددجا،يحِبَثنَّدددده :حيعددددلب
ح  دد حثأل مدإلحهدذهح ددلرح دىحو عتمدلحث ل ثسدد  ،حث مقدل ث حمد حسوحمجم  دد حمدإ،حد ثسدىحمقددل ح دىحوتمدإ   

حو دت حو دلورحتقليم د ،حب إن د ،حو سد  حيإبتد ،حو د  ح  دل  حومقإطمحونص،ح   ،حم حث  سإئطحث متعلد،
حثإلنتلندت،حشد ك ح  د حنشدلهحو مكد حLinks،ح  كتلون د حو ده حبإسدت لث حث سدجاحهدذثحمك ندإ حب  حث توقا

حا.36،ح2005حس ،حوحCDحملمج حسسح ثنإ ح   حسو
 

ح حصدإئ  حقد  ح صدإحوثست   صدتحتجل اصدإ،حسدادحم لًدثحمعلفً إحت غحىحمجإًاححث  قلث حم حمجم   يوه ح
حيدد حومدد حوثحدل،ح  د حمس ددإكحنم عصددإحت دل  حيدد حوث ت مد  ،حوث تم  ددز،،حث صدع ب حمعددإمه ح  د حيسدتللحموصددإ

ح.ا501ح ،2008و   ا نى،ححث وجإ يحوحإس بىحبلنإمفح ىحت ز وه

ححث لتم  حث  سإئاحبإست لث حث مقلم حثا ت إ ث حسشكإلحتجمم،حث كما  تلح   حتإئم حث ت إ ث حهى

  كتلونً إ.حوتلححوث مقلم احذ  ح   حومإحث   ح  حثألنصز،حث ش ص  ،حسيًضإحث كما  تلحسنصز،حث غإ  ح ىو
حكإندتح ودلمإحث سد ع و إ ،ح دىحثألو د حث كما  تلحسنصز،ح د إلحممح نلثطحهذثحث و  حم حثا ت إ ث حتإ  خحبلس
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حثا ت دإ ث حوكإندت.حثا ت دإ ث حوإدث ،ح تصم  حتمإمإحنل ل،ح  لثدث حت   لحث جل ل،حث تكو   ن إحهذهح مكإنإ 
حو كدد حثآلاح.ث دد  ت   حنظددلثئص حمثدداحتمإًمددإحن سددصإحثألسدد   حوبددثن ث حبسدد ح حث كما دد تلح  دد حث معتمددل،حثألو دد 

حسندد ث حمددمحث كما دد تلح  دد حث مسددتول،حثا ت ددإ ث حإلنددلثطحم صصدد حتعق ددًلثحسكثددلحبددلثمفح  دد حث   دد لحبإمكإن دد 
ح.ث تسج احسوحثألمإاح  إ ث حسوحثألس   حم حمتعلد،

بثنصددإ:حي حددلىحتحا قددإ حث  إسدد حثآل ددىحث تددىحيمكدد حت د  صددإح  تغ دد ححواعرررا اجختبررااات اتلكترونيررة
ا،حسيح191،ح2012 ليدددد حوسحمددددل،ح  دددد حبعددددضحث صددددع بإ حث تددددىحيمكدددد حساحتع دددددحتو  ددددذحثا ت ددددإ ث حث تق 

حوتلسدددد خحث حإ دددد ،ح ددددلىحث ع مددددىحث ت صدددد اح ز ددددإد،حتودددد ث حس ددددلىحح تدددد   لحت د  صددددإحسوحث   ق دددد ،حثا ت ددددإ ث 
حا.12ح،2009حث  إملي،يحوح ليهحث ذثتىحمصإ ،حث تع  حوتوم  حث مع  مإ ،

حا240،ح2005ا،حوب ت ا،ح230،ح2009و الحث  م ل،حتتمثاحسن ث حثا ت إ ث حثإل كتلون  حبإآلتى:ح
 وث  حث.حث ص   حسس    -1

 متعلد،حو شما:حم حثا ت إ حسس    -2

 ث قإئم .حم حثإلنإب ح سقإطحنمط -س

 ث ز .ح   حث وقلحنمط -ب

 ث متعلد،.حثإلنإبإ  -3

 ثأل مل،.حم حث موإس حث مقإ ن حسس    -4

 ث  لثغ.حماطحسس    -5

 وث تس ساا.حث تلت  حسس    -6

ح ل،.ثإلنإب حث قص -7

حموإس ح لدحوإ حإطحموصإ،حث ت قدح   حثألستإذحي تإ حثا ت إ ،ح ىحم ت ح حسس   حهوإ حيك احح ولمإ
حث وصإئ  .حث وتإئفح   حس  صاح قطحو ولهإحث ح   ،حإلنإبإ حث وقإطحم 

ح   حتإئ حث ت إ ح د إلح   صإح وح يححث تىحث م تم  حث تغ  لث ح1988ح إ ح ىحب نل س اححو  حوتل
حبإا ت ددإ حث اددلط:حتإدمدد حث م  سدد  حثا ت ددإ ث حمدد حسن ددإلحبث بعدد حوتو ددث،حث تع  مددىحث س ددإكح مجددإلحث كما دد تل
حوم  دإ حذك د ؛حد ندإ حت   لوحث ذكىحث س إكح   ح؛اث كما  تلحب ثسح حث تق  لي حثا ت إ ث ح دث ،وحث م  س 
ح.حاĆwil,2019,77وحاوث مع م  ح  متع م  حونصإئ ح لدي ؛حش ص  

ح دت حومقدلوط،،حو ودلمإحوثضد  حتق   حثا ت إ ث ح   حثألس   حث م ت ح حتكد احثإلنإبدإ حوممحذ  ح إا
حط إ تصددددإحيجدددد حواحسدددد إب ،حسوحتددددلصح  دددد حث وتددددإئفحت ددددز  حيمكدددد حكما دددد تل،حنصددددإبح  دددد حث ت ددددإ ح ندددلثط

ضددإ ،حم إوححايث ح  دد ،حكمددإححثمت إنددإ حنتددإئفح ت ددز  حوسمإًنددإحو م ً ددإح يك   نً ددإحسكثددلحطل قدد حوت ز وصددإ،حهددى
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حت ندلحث وت جد ،حب  د حاح ؤ د ح  ح  د حو مكد حث مغ قد حثألس   حم حث وقإطحبت   صحت قإئً إحث وظإ حيق  ح ولمإ
حمإيحيسث ص حثألستإذحو ك حد نتى؟حهىحو سث  احثألستإذ،حمإحيثت اححاحث تقل ل؛ح ذح احث ح   حح لحم إوضإ 

ح.حاĆwil,2019,80د نإتص حتااحثألستإذحوحث ح   حو علبح،يد نت ؟حهى

حاحبحل قددد حث مكت بددد حث تق  ليددد حثامت إندددإ ح دددىحث م ت حددد حثألسددد   ح ددد حوهدددذثحيعودددىحساحث حإ ددد حيج ددد 
وتاداحتقدلي ححث  حدث،حهد حومدإحث ص ثبحه حمإحث حإ  حيعلبحو  ،ح صوإ حشىطحمضإبحوشح ح!ح صإحيمكوه

حث معدلوبح مد ،حذ  حوممح.ح   ث حبإ ت إ ث حثا ت إ ث حثإل كتلون  حكإنتحثا ت إ ث حث   ق  حم    حثألد ث 
حث م إضلحكإاح قط،حوإذثحمغ ق حث ت إ حسس   حبإست لث حث ح   حمصإ ث حنم محم حث ت قدحث مست  احم حسنه

   دده،حح  دد حث تعددلبحشددىطحكدداحوتادداحسوًا،حي تددإن احح ددإنص حبددإ ح م،حث وظددإ ح ددىحث م ت حدد حثألسدد   حتق دد  ح ل ددل
ح  د حث م ت حد حثألس   حساحتت قدحم حث الثمفحتستح محبعضحساحث قل  حث مستقااح ى-سيضإ-حث ممك حوم 

حبعددضحهوددإ حسنصددإح ا،حم  ددًلثح اددلوحثإل كتلون دد حثامت إنددإ حتقددلي حساحومددم.حث لئ سدد حث ك مددإ حبعددضحسسددإك
حثا ت إ .حبع  حتؤ ذحساحيج حبذ  ،حوث تىحث ملت ح حث م تم  حوث تصل لث حث ع  ب

ح دددددحث دددد عضح  دددد حث تقدددد   حثإل كتلوندددددىحبإا ت ددددإ ث حثإل كتلون دددد ،حوثا ت ددددإ حب ثسددددح حث  إسددددد ،حي
وثا ت دددإ ث حث م  سددد  ،حوثا ت دددإ ث ح ادددلحثإلنتلندددت،حوكددداحهدددذثح دددت حمددد ح دددهلحث  إسددد بحوموصدددإح م  ددد ح

حث تص   حثإل كتلونى.

طل دددحبددلثمفحمع ودد ،حو دىحثإلطددإ حن سددهحتددت ح م  دد حث تصدد   حثإل كتلونددىحمد ح ددهلحث  إسدد ب،ح دد ح
ح ت حت د تحث  إس بح ىحث تق   حححَسنَّه حاح149-145،ح2009وث تص   حثآل ى،حو ذكلحتح طحو

حإل كتلونىح ىح ل،حمجإا ،حموصإ:
 :حم ح هلحثست لث حبلمج إ حنإهز،ح إ  حباوإطحثا ت إ ،حوثست لث حبو  حثألس   .بناء اجختبااات واطوير ا -1

 :حب   حتك احهذهحثا ت إ ث حنإهز،ح  علرحوث تقلي ح  ح   .اقديإل اجختبااات وإداااها -2

 :حح دد ح دد  لحثسددت لث حث  إسدد بح ددىحتصدد   حثا ت ددإ ث اصررحيا اجختبررااات والررد النتررا ا وإ النهررا -3
 ث كث لحم حث مم زث ،حموصإ:

 ث تعإماحممحثأل لثدحث كا ل،. .س
 ت  حث تكإ  تحث مإدي حوت   لحث  تتحوث جصلحبشكاحس ضا. .ب
  إنإ حود نإ حث ح   ح تك احمت  ل،ح  مع  حوث حإ  حوتتحث  إن .ت ز  حث ا . 
 دت ح ىحوضمحث ل نإ ،حوسص   حت   صإحمستقاًه. .د

 ت   احث ا إنإ . -4

حتش  صحنقإطحث ضع حومعإ جتصإ. -5
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حاحساحمزثيإحثا ت إ ث حثإل كتلون  حوث تص   حثإل كتلونىحكإآلتى:156،ح2014كمإحذكلحبلويحو
ح.وث تص   ح دث تحاح ىحث  إ    حب إد، .1
ح.ط    ح مل،حثا ت إ ث حسل  ح   حث   إي .2
ح.وث ث إ حث صلقحملىحث ت إ  .3
ح. ه ت إ حثاستجإب حوتتحث تصإ  .4
ح.ث قلث ث حثت إذحسل   .5
ح.ث تص   ح ىحوث م ض ع  حث   إدي  .6
ح.ثا ت إ   حث عم   ح  حث وإتج حث  ص حس حإطحت  ح .7
ح.وث  لثي حوث ملون حبإ جل،ح قلث حتتص ح نتإ  .8
 .   صإحوث    لحث تحا دح  سص ح .9

حمد حبصدإح   ددحومدإ،حث مع  مإت د حوث شد ك حث  إسد بحتتمثداح دىحثإل كتلونىحث تع   حتقو  حساحيعوىحوهذث
ح دىحثألسدإ   حسحدلحبدلثمفحمد ح تضدموهحومدإحث  إسد بحشدكاحو صدذثحتع  م د ؛حب  د حتد   لح   حمتعلد،حوسإئط
حت  ددزحدواححبم ضدد ع  ح وددهحوثضدد  ح كددل،حوإ حددإطحصددإسدثئحتقدد   حوكددذ  ،ح  حإ دد حث تع  م دد حث مددإد،ح يصددإل

وتصدد   صإ،ح،حوإ هنصددإحث وتددإئفحو  ددلحوتح  لهددإ،حثا ت ددإ ث ح دث ث ح دد ح اح ضددًهح،حتك  دد حوستدداحوبسددل  
حبمدد ح ددىحوث ددت ك ،حثا ت ددإ يححوث النددإمفحث حإ دد حبدد  ح ه ت ددإ ،حوث ت ث دداحث م إشددل،حث تقددإ  لحوكددذ  حط إ دد 

ثا ت دإ ،حوغ لهددإحمدد حث مزثيدإ،ح ضددهح دد حسنصددإحتسدصاحم ث دد  حث عم  دد حث تع  م دد ح دىحث ظددلوبحث عإديدد حو ددىح
حثألبمإ حوثألوب  .

،حثألسإسدد  حث ت ت دد ح  او دد حنسدداً إحث عإ  دد حث تك  دد حذ دد ح ددىحبمددإحث عس ددإ ،حمدد حث عل ددلحت ثنددهحثا ت ددإ ث 
حثألسدد   حونددل ،،حوث جصددلحث  تددتح  دد حت تددإ حث تددىحثألسدد   حوإ ددلثدحوثإلنتلنددت،حث كما دد تلحمصددإ ث ح  دد حوث  إندد 

حسمإاح   حث   إي:حثإل كتلونىحث تق   حمشإكاحسبلبحوم .حث ش كإ حسو،حث كما  تلحسنصز،حوتعحا،حث مصلف  
ح اددددلحثا ت ددددإ ث ححإ دددد ح ددددىح إ دددد حث غدددداحوإمكإن دددد حث ح  دددد ؛حونتددددإئفحث ح  دددد ؛حوإنإبددددإ حثا ت ددددإ ؛حسسدددد   

ح  ددد حسوحث كما ددد تل،ح ددىحث م زنددد حث سدددإبق حث م  ددإ ححإ ددد ح دددىحس ددلىححمصدددإد حمددد حث غدداحوكدددذ  حثإلنتلنددت؛
حث ت ددإ ح دىحسيودإطحوث ادلثمفحثألنصدز،حتعحداحوكدذ  ،حث ح  د حه  د حثنت دإلحسو،حذ د ح  د حومدإحث ملند ؛حثألتدلثص
حاDa'asin, 2016،12ثألدثطحو

ث   إيح   حسمد حح:ح ع ب ثإل كتلون  حهىتحا قإ حثا ت إ ث حكمإحيشإ ح   حساحهوإ حمع تإ ح ىح
  د حث شد ك ؛حضدع حمصدإ ث حبعدضحث ح  د ح دىحح ه تلثقثألس   حوثإلنإبإ حونتإئفحث ح   حنت ج حتعلضصإح

ثسدددت لث حتكو   ن دددإحث مع  مدددإ حوطدددلقحثا ت دددإ ث حثإل كتلون ددد ؛حث غددداحمددد حثآل دددل  ،حو إ ددد ح دددىححإ ددد ح
  حث ش ك حدواحملثت ؛ح مكإن  حثنت إلحش صحمإحش ص  حث حإ  حث ممت  حوق إمدهحثا ت إ ث حث تىحتت ح 
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بإإلنإبددد حبدددلاح وددده؛حتعحددداحثألنصدددز،حوث المج دددإ ح دددىحسيودددإطحثا ت دددإ ؛ح دددع ب حتددد   لحنصدددإبح كددداحطإ ددد ح
حا.78،ح2012وث حإهل،حو ح  ،ح

 حوثألسإ   حث تىحثست لمتح ىحسيودإطحتو  دذهحوث تحا ددحموصج  حث    حوهىحمجم   حث حلقحوث  ح ث
حث عم ىح صذثحث    ،حوث تىحتمث تح ىحثآلتى:

نظًلثح حا ع حث    حث  إ ىح قلحت حثست لث حث موصفحث    ىحث مس ىحث ذيحيق  ح   حو  حث ظإهل،ح
حوت     صإحوت س لهإ،حوثست هصحث وتإئفحوثاستوتإنإ .

تكدد احمجتمددمحث   دد حمدد حنم ددمحث مشددل   حث تلبدد    حبمكتدد حث تلب دد حوث تع دد  ح ددىحم إ ظدد ح بحث  ددإ غح
ح.2020ح/2019م ب   ح   حم ت  حمل ل إ حث م إ ظ ح  عإ حث جإمعىححإاحمشل ًح449 لده و

م حث مشل   ححإاحمشل ًح98نظلثح حا ع حث    حث  إ ىح قلحث تإ حث  إحثإاح  و ح ش ثئ  ،حب غح لدهإحو
ث تلبدد    حبمكتدد حث تلب دد حوث تع دد  ح ددىحم إ ظدد ح ب؛ح ذحكددإاحت ثنددله ح  دد حمجم  دد حوثتددسحتضدد حث مشددل   ح

ح.19ث تلب    ح ىحمكت حث تلب  حوث تع   ح ىحم إ ظ ح ب،حوت حث ت إ ه حبصذهحثآل   حبسا حثنتشإ ح إ لوكحك  ونإح

اح قدل،،ح18تجإهإ ح جممحث مع  مإ حوث ا إندإ حتضدموتحو ت ق دحسهلثبحث    حت حتصم  حمس إكحثأل
تددد حبوإئددددهحو دددددحثإلنددددلثطث حث موصج دددد حث ع م دددد حث مت عدددد ح ددددىحث   دددد  ،حمدددد ح ددددهلحثاطدددده ح  دددد حثألدب ددددإ ح

حوث ل ثسإ حث سإبق حذث حث عهت حبصذحثث مجإل.

 د حمد حث م كمد  ،ح  تثكدلحمد ح  ت قدحم ح لقحثألدث،حث ظإهليحت ح لضصإحبص  ،حسو  د ح  د حمجم ح
سددهم حثإلنددلثطث حث موصج دد ح ددىحتصددم  حمس ددإكحوثاتجددإهاحثألدث،،حو  دد حمددلىح ددهح  حث  قددلث حوثنتمإئصددإح

ح قا لحث  قلث حم حتااحث م كم  .حث%احمب إ ًح80 م ض  حث    ،حوت حث تمإدحنس  حثت إقحب غتحو

إكلون ددإ ح معل دد حي ددإ حسدث،حث   دد ؛حح دد حب ددغحمعإمدداحث ث ددإ حث تمددلحث   دد ح  دد حثسددت لث حمعإمدداحس  
ح%ا،حوهذثحث وس  حتؤكلح هح  حث مس إك/ثألدث،ح  تحا دحث    حث عم ى.84 ألدث،حبشكاح إ حو
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نت ج ح   بإطحث عإ مىحم ح إ لوكحك  ونإحث مسدتجل،حوت تد حث عم  د حث تع  م د حو دل ح مكإن د حث ت ث داح
 مشل   حث تلبد    ح احمد ح دهلحوسدإئاحث ت ث داحثانتمدإ ىحكإ ال دلحثإل كتلوندى،حوث د ثتس،حوث ت  د ا،حممحث

حت حبإ  عاح ولحتحا دحسدث،حث    ؛حح  حت حثت إ حثإلنلثطث حثآلت  :حوه حمإ
حوب تحثألدث،ح  د حث ع ود ح  تعدلبح  د حثتجإهدإ حث مشدل   حث تلبد    حبمكتد حث تلب د حوث تع د  ح دىحم إ ظد  -

  بحن  حثست لث حث تص   حثإل كتلونى.

   حث مجم   حث تىحتض حث مشل   حث تلبد    ححpdfت ح  سإلحثاست إن ح  حطل دحث  ثتسحبشكاحو دح،حوح -
 بمكت حث تلب  حوث تع   ح ىحم إ ظ ح ب.

حد ح ح هلحوسإئاحث متإمحملث ح ل،حمعص حث ت ث احت حث تلب    حث مشل   حتااحم حثاستجإب ح تث لحنظلث -
 ،حو الحث  ثتسحوثنتظإ ه حشصًلثحكهًمإح هلح تل،حح مضإا.SMSث م بإ احو الح  سإلحث لسإئاحث وص  ح

 .إمشل ًحاح150وحبعلدحمعص حوث ت ث احث  ثتسح   ح لديحبشكاحثاست إن ح  سإل  إد،ححت كمإح -

ث دلدح   صدإحمد حح د ح دت حثسدت إن اح50احغ دلح دإ  ح،حو2،حموصدإحو100حثسدتلنإ صإ لدحثاست إنإ حث تىحتد ح -
 تااحس لثدحث ع و .

 احثست إنً .98 لدحثاست إنإ حث صإ   ح  ت   احو -

حثست ل حث    حث  إ ىحث  سإئاحثإلحصإئ  حثآلت  :
حث مب إ   .حوثان لث إ ث مت سحإ حث  سإب  ح -
  ع و إ حمستق ت  ح متغ لحث جوسحوث ت صص.حTث ت إ ح -

 حإديح متغ لحث مؤهاحوث  ال،.ثألث ت إ حت   احث ت إ  حح -

حث ت إ حشإف هح معل  حث  لوقحتعزىح متغ لحث مؤها.ح -

ح س إكحثاتجإهحكإآلتى:حم كإكمإحت حثست لث ح
 (1يدول )

 محك الحكإل  لى مقياس اجاهار التصحيا اتلكترون  حسب طول الفئة 

حث تقل لحث   ظىحث  لودحث  س ق ح  مت سطحث  سإبىحق م حث ال ا
حغ لحم ث دحنًلثح1.80ح1ح1
حغ لحم ث دح2.60ح18.1ح2
حم إ لح3.40ح2.61ح3
حم ث دح4.20ح3.41ح4
حم ث دحنًلثح5ح4.21ح5

ح
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ا،ح43.6وححسدددإبىحمت سدددطح  ددد ححصدد تح ذح يجإب ددد ؛حكإندددتحث تلبدد    حث مشدددل   حثتجإهدددإ حساحتتادد  
ح.ا0.479وحمب إ يححوثن لثب
حئفحث    ح   حث و  حثآلتى:و مك حتوإولحنتإح

 اتلكترون ؟ التصحيا نحو التربويين ف  محافظة ئب المشرفين ما ااها ات
تدد ححسددإبحث مت سددحإ حث  سددإب  حوثان لث ددإ حث مب إ  دد ح معل دد حثتجإهددإ ححو إلنإبدد ح دد حهددذثحث سددؤثل

حاح  ض حذ  .2ووث جلولح ت حح،حس لثدحث ع و حن  حث تص   حثإل كتلونى
 (2يدول )

 المتوسطات الحسابية واجنحرافات المعيااية لتقديرات أفراد العينة  لى مقياس اجاهار نحو التصحيا اتلكترون 

ح تض حم حث جلولحث سإبدحمإحيثتى:

ترتيب 

الفقرة 

 باالستبانة

 ترتيب الفقرة

بعد المعالجة 

 اإلحصائية
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الداللة 

 اللفظية

حم ث دحنلث 640. 4.59 .ثآل ىح   لحث  تتحوث جصلحث تص   ح1ح6
حم ث دحنلث 497. 4.57حس ضاحث تص   حثآل ىح سل  حدص  حنتإئفحث ح   .ح2ح7

حم ث دحنلث 674. 4.29 .ث  ل  حا ت إ ث حث تص   حثآل ىحث ح   ح  حإطحس ضاح3ح14
حم ث د 1.059 4.18حث تص   حثإل كتلونىحيس سحث مست  إ حث لن إحم حتصو تحب   ح4ح17
حم ث د 863. 4.09حث تص   حثآل ىحيك احم ض  ىحوبع لثح  حث ذثت  .ح5ح11
حم ث د 1.118 3.92 ث تص   حثآل ىحيشعلنىحبإنىحسوثك حث عصل.ح6ح8
حم ث د 1.300 3.86حث ت إ ث حث تص   حثآل ىحت لحم حثإلبلث .ح7ح3
حم ث د 796. 3.84ح تىمقإ ن حبإ تص   حث  ح بصإحث تص   حثآل ىحم ي قححسنصز،ح8ح1

حم ث د 1.002 3.60 .ثآل ىح  مقل حث تص   حث ت إ حشم    حسس   ح9ح16
حم ث د 1.262 3.48ح.س تقلحساحث تص   حثآل ىحيست ل ح ىحث ت صصإ حث عم   حسكثلحم حث وظل  ح10ح4

حم ث د 1.384 3.41حث ت إ ث حث تص   حثآل ىح تعإماحمعصإحث ح   حبسص   حح11ح10
حم إ ل 1.358 3.37 ث ت إ حث تص   حثآل ىحيص  ح  عضحث مقل ث حث ل ثس  .ح12ح13
 م إ ل 1.205 3.31 .وم لدحوثض حثآل ىحث تص   حث ت إ ث حنظإ ح13ح15

 م إ ل 1.192 3.20ح ثدحث حإ  حبقل ثتهح ولمإحيحادحث تص   حثآل ى.ح14ح9

 م إ ل 1.279 3.15حث ت إ ث حث تص   حثإل كتلونىحيسصاحم ح م   حث غا.ح15ح18

 م إ ل 1.131 3.14 .تحا دحث تص   حثآل ىحيشعلحث حإ  حبإ له  حوث   بح16ح5

 م إ ل 1.368 3.06حتق   حثألس   ح ىحث تص   حثآل ىحيك احس ضا.ح17ح12

 م إ ل 1.109 2.61 .  ح   ح ىحهذثحث  تتحث ت إ ث حث تص   حثآل ىحموإس  ح18ح2

 موافق 479. 3.64 معيااي ئيمال  المتوسطات واجنحراا ال
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ساحثتجإهددإ حث مشددل   حث تلبدد    حن دد حث تصدد   حثإل كتلونددىحكإنددتح يجإب دد حبلا دد ح  ظ دد حم ث ددد؛ح ذح
،حب ومددإحتتددلثووحث مت سددحإ حث  سددإب  حا0.479وحمب ددإ يححوثن ددلثبا،ح43.6حصدد تح  دد حمت سددطححسددإبىحو

،ح1،ح3،ح8،ح11،ح17،ح14،ح7،ح6ا،حوحصدددد تحث  قددددل،ح تدددد حو2.61ا،حو3.65 جم دددمح قددددلث حث مس ددددإكحبددد  حو
احث متمث دد ح6اح  دد حثتجددإهح يجددإبىحوبلا دد ح  ظ دد حم ث دددحنددلث،حوم ث دددا،حوكإنددتححث  قددل،ح تدد حو10،ح4،ح16

حمب ددددإ يححوثن ددددلثبا،ح43.6وحوث جصددددل،حبمت سددددطححسددددإبىحث  تددددتح دددد  لحثآل ددددىحبدددددددددإ ملت  حثألو دددد حث تصدددد   
ث ح  ددد ؛ح ذحب دددغحث مت سدددطححنتدددإئفحدصددد  ح سدددل  حثآل دددىحث تصددد   حاحس ضدددا7ث  قدددل،ح تددد حو،ح   صدددإحا0.479و

 احبلا  ح  ظ  حم ث دحنًلث.0.497احوثان لثبحث مب إ يحو4.57ث  سإبىحو

و عزوحث  إحثإاحهذهحث وت ج ح   ح    حث مشل   حث تلب    ح ىحثست لث حتكو   ن إحث تع   ح مإحت  لح صإح
ه حبكدداحيسددلحوسددص   ،حوإ دد حو دد ص حبإسددت لث حتحا قددإ حث تع دد  حثإل كتلونددىح ددىحهددذثحمدد حث  ددلمإ حوث تسددص 

ث  تتحث موإس ح إ  حمدمحدصد  ح حد  ،حث  بدإطحث عدإ مىحك  دلوكحكلوندإحث مسدتجل،حومدإحت قدىحمد حث  قدلث ح
ح ح  د  حموإسد  حثآل دىحث تصد   حاحث متمث  حبددددحوث ت دإ ث 2كإنتح ىحثتجإهحم إ ل؛حح  ححص تحث  قل،ح ت حو

حا.1.109احوثن لثبحمب إ يحو2.61ث  تتا،ح   حمت سطححسإبىوحهذثح ى

،حث  بث  د حث شدصإد،ح دىحث د م ح دىحمدل،حألولحط قدتحث حل قد حهدذهحكد اححو عزوحث  إحثإاحهذهحث وت ج ح   
حح  ححص تححث عم ى،وك نصإحتجلبحب   ح ت ح د ث ح  ثئلهإحبشكاحم م كح   حس رحث  ثتمح

و عددددزوحث  إحثددددإاحهددددذهحث توج دددد ح  دددد ح د ث ححوث جصددددل،حث  تددددتح دددد  لحثآل ددددىح   احث تصدددد6ث  قددددل،ح تدددد حو
وهد حمدل ك احسنصد ححوث جصل،ث مشل    حث تلب    حمإحت  لهحث تقو  ح ىحث تص   حثإل كتلونىح ىحث تزثلحث  تتح

 يق م اح ىحث تص   حث   تىحيستملح تل،حبمو  حكا ل،حونصلحوتلك زح إل.

 

 التربويين المشرفين ااها ات( ف  اقديرات 0.05يد فروق دالة احصا يا  ند مستوى دجلة) ل او 
 الهنس، والتخصص(؟) عزى ئلى متليراتلديهإل ا  اتلكترون   التصحيا ئب نحو محافظة ف 

و إلنإبددد ح ددد حهدددذثحث سدددؤثل،حتددد حثسدددت لث حثا ت دددإ ث حثإلحصدددإئ  حث موإسددد  ح حا عددد حكددداحمتغ دددلحمددد ح
ح:ثآلتىوذ  ح   حث و  ححمتغ لث حث    

ث  ددلوقححاح معل دد حدا دد INDEPENDENT SAMPLES T-TESTواحtتدد احثسددت لث حث ت ددإ حو
مكتدد حث تل  دد حوث تع دد  ح ددىحبحث مشددل   حث تلبدد    ثإلحصددإئ  حبدد  حمت سددحإ ح نإبددإ حس ددلثدح  ودد حث   دد حمدد ح

وث جددلولح،حث جدوسحوذكددل،حسنثد احمتغ دلحث ددتهب  د حعددزىحت ح،حوث تدىحث تصدد   حثإل كتلوندىبحن د ح م إ ظد ح
حاح  ضا حذ  :3و
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 (3يدول )
 محافظة ف  التربويين المشرفين ااها اتنتا ا اختباا )ت( للكشف  ن الفروق بين متوسطات استهاهات أفراد العينة من 

 جختالا الهنس عزى الت  ا  اتلكترون   التصحيا نحو ئب لمقياس اجاهار

س 
يا
مق

ال
 

مستويات 

 المتغير
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 قيمة ت

 قيمة 

F 

احتمال 

 المعنوية

 الداللة اللفظية

 48811. 3.7154 ذكر
 توجد فروق 001. 10.728 3.284 96

 22036. 3.3056 أنثى

ح د حندإط حقد  حثحتمدإلحث معو  د حح؛ساحق مد حو احدث د ح حصدإئً إحا3وحث سإبدح ت حم حث جلولح تض 
 للح   حسنهحت نلح لوقحب  حمت سحإ ح نإبدإ ححا،حوهذث0.05م حق م حمست ىحث معو   حوحا،حستا0.001و

ح  ود حس دلثدح نإبدإ  دىحتقدل لث حح   ح دل حث تقدإ بش لحي حح،حوه حمإعزىحا تهبحث جوسس لثدح  و حث    حت ح
 دل ص ،ححثإل كتلوندىحث تصد   حن د ح بحبمكتد حث تلب د حوث تع د  ح دىحم إ ظد حث تلبد    حث مشدل   حمد حث   د 
.حوتددلحكإنددتحمت سددطحث  سددإبىحإلنإبدد حس ددلثدح  ودد حث   دد حونصددإ حنظددله ح ددىحسيددلحا ددتهبحنوسددص حو  نددل

حب دغحتص حمد حث مشدل إ حث تلب  دإ ؛ح ذث مشل   حث تلب    حم حث ذك  حسكثدلحمد حبمد هحسكثلح يجإب  ح ىحثتجإه
ح   حث ت ث ى.ححا3.3056وا،حو3.7154وح ل ص حث  سإبىحث مت سط

و كم حت س لحهذهحث وت ج حبدثاحث دذك  حيمإ سد احث تصد   حث د  تىح  شدصإد،حث  بث  د ،حب ومدإحاحيمدإ كح
حسهم د حث تصد   حثإل كت لوندى،حتكمد ح دىحث ت ف دتحهذثحم حتااحث مشل إ حم حثإلنإ ،حكمإحيعتقلحث ذك  حَساَّ

ث مإ  دد ،حومشددكه حث توقدداحمددد حمسددإ إ حبع ددل،ح  س ددإ حبعم  دد حث تصدد   حث دد  تىحث تدددىححمشددكه ث تزث ددلحمدد ح
  د حث م قدإ،ححث تع  م د كثدل،حثأل مدإلحوثألع دإطحتتح  حث  تتحوث جصلحوث مإل،حو ل حث م ض ع  ،حوغ لهإحم ح

حدحث ح   حسو ً إ.ث مشل   حث تلب    حم حث ذك  ،حوبسا حث ت إ ح ل

حثإلحصدإئ  حث  دلوقححدا د ح معل د احt) (INDEPENDENT SAMPLES T-TESTوحث ت دإ حثسدت لث حتد اح
حن ددد ح بحث تلبددد    حبمكتددد حث تلب ددد حوث تع ددد  ح دددىحم إ ظددد حث مشدددل   حمددد حث   ددد ح  وددد حس دددلثدح نإبدددإ حمت سدددحإ حبددد  

ح:ذ  ح  ضا اح4وحوث جلولحا.سدبىح  مى،وحث ت صصحا تهبحت عزىححوث تىح ل ص ،حثإل كتلونىحث تص   
 (4) يدول

 نحو ئب محافظة المشرفين ف  ااها ات بين العينة أفراد استهاهات متوسطات بين الفروق   ن للكشف( ت) اختباا نتا ا
 التخصص جختالا ا عزى  الت  اتلكترون  التصحيا

س
يا
مق

ال
 

مستويات 

 المتوسط المتغير
ف االنحرا

 المعياري
درجة 

 قيمة ت الحرية
 قيمة 

F 

قيمة احتمال 

 المعنوية
الداللة 

 اللفظية

 51486. 3.7037 علمي
96 2.300 21.62 .000 

توجد 

 19211. 3.4333 أدبي فروق

وند دحسيدلحدث د ح حصدإئ إح متغ دلحث ت صدصحو  مدى،حسدبدىاح دىححا4وحث سدإبدح تد ح تض حمد حث جدلول
نإط حق  حثحتمإلحث معو  د ح دىح؛ح ذحاحق م حو احدث  ح حصإئً إثاتجإهحن  حث تص   حثإل  كتلونى؛حح  ح 
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ا،حوهذثح دللح  د حسندهحت ندلح دلوقحبد  ح0.05م حق م حمست ىحث معو   حوحاحوهىحستا0.00مس إكحثاتجإهحو
 دددىحح  ددد ح دددل حتقدددإ بشددد لحي ححث ت صدددص؛حوهددد حمدددإعدددزىحا دددتهبحس دددلثدح  وددد حث   ددد حت حمت سدددحإ ح نإبدددإ ح

حن دد ح بحبمكتدد حث تلب دد حوث تع دد  ح ددىحم إ ظدد حث تلبدد    حث مشددل   حمدد حث   دد ح  ودد حس ددلثدح نإبددإ تقددل لث ح
؛حح  حب غحث مت سدطحث  سدإبىحونصإ حنظله  ىححسيلحا تهبحنوسص ح ل ص ،حو  نلحثإل كتلونىحث تص   

ث مشل   حث تلب    حم حثألتسدإ حث ع م د حسكثدلحمد حبمهئصد ححإب حس لثدح  و حث    حسكثلح يجإب  ح ىحثتجإهإلن
  ددد حث تددد ث ى،ححا3.43و،حا3.70و حث مت سدددطحث  سدددإبىح دددل ص دددىحث ت صدددصحسوحثألتسدددإ حثألدب ددد حث دددذيحب دددغح

حو مك حت سد لحهدذهحث وت جد حبد  كدإ ىح متإبعد حكداحنل دلحث مشدل   حمد حث ت صصدإ حث ع م د ح دل ص حث  تدتحثثاا
وثاست إد،حم حتقو إ حث تع   ،حكمإحيعزىحذ  ح  د حساحس د إبحث ت صصدإ حثألدب د ح دلواح دع ب حتحا ددح
ث تصددد   حثإل كتلوندددىحا تمإدهدددإح  ددد حثألسددد   حث م ضددد ع  ،حوسنصدددإحمددد حونصددد حنظدددله حت تدددإ ح  ددد حسسددد   ح

ح  حغ له .م ت ح ،حو ع ب حق إكحث  لوقحث  لدي حوتم زحث حإ  حث مت  دح

كمإحت ت  حثتجإهإ حث مشل   حذويحث ت صصإ حث وظل  ح  حذويحث ت صصإ حث ع م  ح ىحثاتجدإهح
ن  حث تص   حثإل كتلونىحو بمإح لنمحذ  حامدته حث مشدل   حمد حث ت صصدإ حث ع م د حمصدإ ث حسكثدلح دىح

ث شددلوحوث ت ضددد  ححثسددت لث حث كما دد تلحوثإلنتلنددت،حكمددإحساحطا عدد حث ت صصددإ حث وظل دد حتعتمددلحسكثددلح  دد 
حوغإ  إحمإحتك احسس   حثامت إاحمقإ   .

ح ىحمجإ ظ ح ىحوث تع   حث تلب  حبمكت حث مشل   حثتجإهإ حح لح حصإئ  حدا  حذث ح لوقححت نلحها
حث مؤها،حوث  ال،حث عم   ؟ح متغ لحتعزىححثإل كتلونىحث تص   حثست لث حن  ح ب
1 

اح معل ددد حدا ددد حث  دددلوقحOne wayحANOVAث حث ت دددإ حت   ددداحث ت دددإ  حسحدددإديحثاتجدددإهحوثسدددت ل
حث تصد   حثإل كتلوندىحبحن د  بم إ ظد ححث مشدل   حث تلبد    ثإلحصإئ  حب  حمت سحإ ح نإبإ حس لثدح  و حث    حم ح

حاح  ضا حذ  :5لحو.حوث جلوحمإنست ل،حدكت  ثهابكإ     ك،حوحعزىح ت إ  حث مؤهه حث ع م  ث تىحت حوح ل ص ،ح
 (5يدول)

لمقياس اجاهار نحو للكشف  ن الفروق بين متوسطات استهاهات أفراد العينة  (ANOVA)نتا ا اختباا احليل التباين أحادي اجاهار
حالت  اعزى جختالا المؤ ل العلم التصحيا اتلكترون  

إك
مس 

ث 
 

مستوى 
 المتلير

المتوسطات 
 الحساب  

اجنحرافات  
مهموع  مصدا التباين المعيااية

 المربعات
داية 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

قيمة 
لية ا

تما
جح
ا

 

 الدجلة 

  1.513 2 3.026 بين المجموعات 46257. 3.6085 بك 

7.46 

 

 

.001 

 

توجد 

 فروق
 203. 95 19.250 داخل المجموعات 44545. 3.6207 ماجستير

  97 22.276 اإلجمالي 0.0000 4.5000 دكتوراه

        47922. 3.6485 اإلجمالي 
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قدددد  حثحتمددددإلحح دددد حنددددإط حح؛ساحق مدددد حوباحدث دددد ح حصددددإئً إحا5وث سددددإبدح تدددد ح تضدددد حمدددد حث جددددلولح
ا،حوهدددذثح دددللح  دد حسندددهحت ندددلح دددلوقحذث حدا ددد ح0.05مددد حق مددد حمسددت ىحث معو  ددد حوحستددداحا0.001وث معو  دد 

عزىحا تهبحث مؤهداحاحب  حمت سحإ ح نإبإ حس لثدح  و حث    حت ح0.05ح=و حصإئ  ح ولحمست ىحث لا  ح
سيددلحا ددتهبحمددؤههتص ححوب نددل،ح ددل ص حث ددلثدحث ع ودد ح ددىحتقددل لث ت ددإ  حًحممددإحيشدد لح  دد حساحهوددإ ححث ع مددى،
ححونصإ حنظله .حم حث ع م  

حاحثآلتى:6و معل  حث  لوقحت حثست لث حث ت إ حشإف  ،حكمإحه حم ض ح ىحث جلولح ت حو اختباا شافيه:-أ
 (6يدول )

 اختباا شافيه لمعرا الفروق وفق متلير المؤ ل العمل 

(I) المؤهل 
Mean Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 بك
 2378. 2621.- 993. 10052. 01214.- ماجستير

 3148.- 1.4681- 001. 23190. *-89145.- دكتوراه

 ماجستير
 2621. 2378.- 993. 10052. 01214. بك

 2822.- 1.4764- 002. 24009. *-87931.- دكتوراه

 دكتوراه
 1.4681 3148. 001. 23190. *89145. بك

 1.4764 2822. 002. 24009. *87931. ماجستير

احساحث  ددلوقح صددإ  حث مشددل   حث تلبدد    حمدد ححم ددتحث ددلكت  ثه،حو  سددلح6و تضدد حمدد حث جددلولح تدد حوح
ث  إحثإاحهذهحث وت ج حبثاحث مشل   حث تلب    حذويحمؤهاحث دلكت  ثهح دل ك احسهم د حثسدت لث حث تقو د ح دىحنظدإ ح

ع دد  حث عددإ ،حوسهم دد حثسددت لث حث تصدد   حثإل كتلونددىح مددإح ددهحمدد ح  ثئددلحومزثيددإ،حسدد ثطحكإنددتحتجددإهحث ح  دد حسوحث ت
كمددإحسنصدد ح،حث مشددل   حوث س ددإدث حثإلدث  دد ،حو ددىحم ثك دد حث تحدد  ث حث متهحقدد ح ددىحثسددت لث حتكو   ن ددإحث تع دد  

ث تع م دد ح إ دد حمددمحتزث ددلحثاهتمددإ ححيمت كدد احمصددإ ث حثسددت لث حسنظمدد حنظددإ حث تع دد  حثإل كتلونددىح ددىحث عم  دد 
حوث ت نصإ حثإلدث   حوث تع  م  ح   حنظإ حث تع   حثإل  كتلونىح ىحث عم   حث تع  م  .

 العملية ف  اتشراا التربوي: الفروق وفق متلير سنوات الخبرة  -2

حث  ددلوقححدا دد ح معل دد احANOVA One wayوحثاتجددإهحسحددإديحث ت ددإ  حت   دداحث ت ددإ حثسددت لث 
ن ددد حح بحبمكتددد حث تلب ددد حوث تع ددد  ح دددىحبم إ ظددد حث   ددد ح  وددد حس دددلثدح نإبدددإ حمت سدددحإ حبددد  حصدددإئ  ثإلح

ح:اح  ضا حذ  7وث جلولحوح.ث  ال،ح عزىحا تهبحسو ثث تىحت حثإل كتلونى،ححث تص   
 (7يدول)

لمقياس اجاهار د العينة للكشف  ن الفروق بين متوسطات استهاهات أفرا (ANOVA)نتا ا اختباا احليل التباين أحادي اجاهار
 الت  اعزى جختالا سنوات الخبرة اتلكترون  نحو التصحيا

س 
يا

مق
ال

 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسطات 

 المربعات

قيمة 

 ف

قيمة احتمال 

 المعنوية
 الداللة اللفظية

 385. 090. 2 179. بين المجموعات

 
.681 

 233. 95 22.097 تداخل المجموعا ال توجد فروق 

  97 22.276 اإلجمالي
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ح دد حنددإط حقدد  حثحتمددإلحح؛احساحق مدد حوباحغ ددلحدث دد ح حصددإئً إ7وث سددإبدح تدد ح تضدد حمدد حث جددلولح
ا،حوهدذثح دللح  د حسندهحاحت ندلح0.05سكالحم حق مد حمسدت ىحث معو  د حوحا0.681ث مس إكوث معو   ح ىحهذهح

احبدد  حمت سددحإ ح نإبددإ حس ددلثدح  ودد حث   دد ح0.05=حح دد حو ددلوقحذث حدا دد ح حصددإئ  ح وددلحمسددت ىحث لا
حث ع ودد حس ددلثدحثسددتجإبإ حمت سددحإ شدد لح  دد حساحهوددإ حتقإ ًبددإح ددىحتقددل لث حي ححوهدد حمددإح؛عدزىحا ددتهبحث  اددل،ت ح

،حواحسيددلحا ددتهبحثألشددلثبح ددىحث عم  دد حث  اددل،حسددو ث حا ددتهبحتعددزىححث تددىحثإل كتلونددىحث تصدد   حن دد 
حله .ونصإ حنظم حص حت الث

حسغ  حث مشل   حث تلب    حيمإ كحث عماحمودذحسدو ث ح  دىحم دلثاحث عمداحو مك حت س لحهذهحث وت ج حِبَثاَّ
وكدداحث مشددل   حث تلبدد    ح ددل ك احسهم دد حث تصدد   حثإل كتلونددىحتحا دددحنظددإ حث تع دد  حثإل كتلونددىح،حثإلشددلث ى

ث تعإمددداحمدددمحث قضدددإيإحسدددصاحبشدددكاح دددإ ،حو إ ددد حثسدددت لث حث تصددد   حثإل كتلوندددىح دددىحهدددذثحث  تدددت؛حألندددهحي
،حث تع  م  حوث مإ   ،حوث توقه ح  مشل    حث تىحكإنتحت دل ح دىحسيودإطحث تصد   حث د  تىحوث مشكه حثإلدث   

ث تصد   حثإل كتلوندىحث دذيحمإس ح   حث  إن حوتقل لحد نإ حث شصإد،حث  بث   ؛ح ذ  حثت دحث مشل  احح لحث 
ححوث تغ لث حث متهحق ،حوتح  لحث عم   حث تع  م  .وم ثك  حث تح  ث ححبإ تجلدحث مستمل تس ح

ثسدت لث حث تقد   حح بحن د ث مشل   حث تلب    حبمكت حث تلب  حوث تع   ح ىحم إ ظد حح لىح يجإبىحثتجإهحون د -
حا0.479وحوثان لثبحث مب إ يحا،ح43.6 ذحب غتحث مت سطحث  سإبىحوحا،ثإل كتلونىحوث تص   حثإل كتلونى

ثتجإهإ حث مشل   حث تلب    حبمكت حث تلب  حوث تع   ح ىحم إ ظد ح بحح ىح حصإئ  حدا  حذث ح لوقححن دوح -
حثحتمدإلحقد  حندإط حث جدوس؛حح د ح متغ دلحتعدزىححن  حثست لث حث تقد   حثإل كتلوندىحوث تصد   حثإل كتلوندىا

ححقح صإ  حث ذك  حم حث مشل   .وكإنتحث  لوحا،ح0.05وحث معو   حث لا  حمست ىححق م حم حستاا،ح0.001وحث معو   
ثتجإهإ حث مشل   حث تلب    حبمكت حث تلب  حوث تع   ح ىحم إ ظ ح بحح ىح حصإئ  حدا  حذث ح لوقححون د -

اح وحق مدد ح اح متغ ددلحث ت صددص؛حح دد حن دد حثسددت لث حث تقدد   حثإل كتلونددىحوث تصدد   حثإل كتلونددىاحتعددزىح
مسددت ىححق مدد حمدد حستدداحوهددىاح0.00وحثاتجددإهحمس ددإكح ددىحث معو  دد حثحتمددإلحقدد  حنددإط ح ذح حصددإئً إ؛حدث دد 

حح.ث مشل   حم حذويحث ت صصإ حث ع م  ح صإ  حث  لوقححوكإنتح،ا0.05وحث معو   حث لا  
ثتجإهإ حث مشل   حث تلب    حبمكت حث تلب  حوث تع   ح ىحم إ ظ ح بحح ىح حصإئ  حدا  حذث ح لوقححون د -

حدث د احبوحق مد حكإندتح متغ دلحث مؤهدا؛ح ذحثإل كتلوندىاحتعدزىححن  حثسدت لث حث تقد   حثإل كتلوندىحوث تصد   
ح،ا0.05وحث معو  دد حث لا دد حمسددت ىححق مدد حمدد حستددااح0.001وث معو  دد حثحتمددإلحقدد  حنددإط حح دد ح حصددإئً إ،

 ث مشل   .حم حذويحث ت صصإ حث ع م  ح صإ  حث  لوقححوكإنت

حم إ ظد ح دىحوث تع د  حث تلب د حبمكتد ح ث تلبد   حث مشدل   حثتجإهإ ح ىح حصإئ  حدا  حذث ح لوقححت نلحا -
حقددد  حندددإط حح ددد حث  ادددل،؛ح متغ دددلحتعدددزىحاحثإل كتلوندددىحث تصددد   وحثإل كتلوندددىحث تقددد   حثسدددت لث حن ددد ح ب

حا.0.05وحث معو   حث لا  حمست ىححق م حم حسكالحوهىاح0.681وث مس إكحهذهح ىحث معو   حثحتمإل
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1

حض طحنتإئفحث    حت حث ت  اح   حث ت   إ حثآلت  : ىح
 دث ،حسوحوحل،ح إ  حبإ تق   حثإل كتلونىحدث احكاحمكت حتلب د ح دىحم إ ظد حث جمص   د ،حوتزو دلهإح نشإطح -

 بثحل حسنصز،حث  إس إ حوثاتصإا حوث حإبعإ حومتص  حبإإلنتلنت،حوبصإح لدحكإ ىحم حث م د   حوث  و   .
 ثئ حوث ق ث لحث معم لحبصإححإ  إ،حوإ لثدحسنظم حنل ل،حتوإس حنظإ حث تق   حثإل كتلونى.تعل احثألنظم حوث   ح -
 ثإل كتلونىحوث تق   حثإل كتلونى.حنظإ حث تع   تعل احث موإهفحث ل ثس  حوطلقحث تل  سحث مست لم ح توإس ح -
دحنظدددإ حث تع ددد  حتددد   لحثألنصدددز،حوث ادددلثمفح دددىحمدددل ثكحث م إ ظددد حوتدددل  اص ح  ددد حثسدددت لث حث تقو ددد ،حوتحا ددد -

 ثإل كتلونىحبشكاح إ حوث تق   حثإل كتلونىحبشكاح إص.
ت ع  حث مع م  حوث ح   حبثهم  حتحا دحنظإ حث تص   حثإل كتلونى،حو ماحث ت إ ث حتجل ا  حوتحا قصإح دىح -

 ث مل ثكحم حث وشلث حوث ولوث حوث  قإطث حوث قو ث حث تع  م  .
 تحا دحث تص   حثإل كتلونىح  شصإد،حث  بث   .حتل   حث ح   ح   حس   حثإلنإب ح ىحسيوإط -
تدد   لحث متح  ددإ حث هبمدد ح تحا دددحسنظمدد حث تقدد   حثإل كتلونددىحبشددكاح ددإ حوتحا قددإ حث تصدد   حثإل كتلونددىح -

 بشكاح إص.
تحا دددحنظددإ حث تقدد   حثإل كتلونددىح ددىحنم ددمحث صدد  بحث ل ثسدد  ،حوإد ددإلحمقددل حبإسدد حتكو   ن ددإحث تع دد  ح ددىح -

 وثألسإس  .حث ملح  حث ثإن   
تل   حث مشل   حث تلب    حوث قإئم ح   حتقل لحد نإ حث شدصإد،حث  بث  د ح تع د  حث عدإ ح  د حثسدت لث حث تع د  ح -

حثإل كتلونىحو وإ لحث م ت   حبمإح  صإحث تص   حثإل كتلونى.

2 

ل ثسدإ حثآلت د حذث حث    حوت   إته،حيقتلوحث  إحد ح ندلثطحث حنتإئفحض طحمإحت حث ت  اح   هحم ح ى
ح:ث عهت حبمجإلحث    

 ثتجإهإ حط   حث تع   حث عإ ح  شصإد،حث  بث   حن  حث تص   حثإل  كتلونىح ىحث ملح  حث تع  م  حثألسإس  حوث ثإن   . -

 ثتجإهإ حط   حذويحثاحت إنإ حث  إ  حن  حث تص   حثإل  كتلونىح ىحث ملح  حث تع  م  حثألسإس  حوث ثإن   . -

 ث مشل   حث تلب    ح ىحث جمص    حث  مو  حن  حثست لث حث تص   حثإل كتلونى.ثتجإهإ ح -

حتص  حمقتلوح تحا دحنظإ حث تص   حثإل كتلونىح  شصإد،حث  بث   ح ىحوبث ،حث تلب  حوث تع   .ح -
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حمصدددإ ث ح توم ددد حثإل كتلوندددىحث تع ددد  ح دددىحمقتدددلوحبلندددإمفح ا.ح عإ  ددد2014و.حي ادددلحث صدددإدحم مدددلحبدددلوي، ا1
حث ع  ددإ،حث ل ثسددإ حطددهبح ددلىحثإل كتلونددىحث تقدد   حن دد حوثاتجددإهحإل كتلون دد حثا ت ددإ ث حتصددم  
 .176-146ا،ح5وحث علدا،ح3وحث مج لح،المتخصصة الدولية التربوية المهلة

حمع مددىحطسدثحتحد  لح دىحثإل كتلوندى،حث تقد   حسدوث حبعددضح إ   د حا:2016و.حوآ دلثاح  عدتحبسد  نى، ا2
حث مج دد حمؤسسدد ح،األهحررا  ونشررر للعلررو  العربيررة المهلررة.حثإل لثديدد حبإ ملح دد حثآل ددىحث  إسدد 

 .92ح–ح50ح،ا7وحث علدح،ا2وحث مج لح  سح  ،حثألب إ ،حونشلح  ع   حث علب  
ثتجإهدإ حث ضدإطحه  د حث تدل  سحن د ح ندلثطحثا ت دإ ث حححا.2017بجإدوحب حتاهاحب حث ددحنليم،حم    ا3

ا،ح6،حث مج لوالمهلة الدولية التربوية المتخصصةن  حومع تإ حتحا قصإحبجإمع حتا  ،حثإل كتلوح
 .87-77ا،ح2ث علدحو

حم ددد ح  دددلثدحن ددد حتحدددلحبجإمعددد حث تلب ددد حك  ددد حطإ  دددإ ح.حثتجإهدددإ ا2005وحم مدددل.ح سدددمإ  اححسددد ، ا4
 العاشرررر العلمررر  المرررؤامر ن ددد ه،حو تددد حوس ثطهددد حث تع ددد  ح دددىحوثسدددت لثمهحثإل كتلوندددىحثإلنجدددإب
حث جمب  ا،ح1وحث جزط.ح(يوليو 7-5وحم  الفترة الشاملة، والهودة اتلكترون  التعليإل اكنولوييا
 شمس.ح   حنإمع حث تلب  ،حك   .ح67ح–ح31،حث تع   ح تكو   ن إحث مصل  

حثإل كتلون ددد حثا ت دددإ ث حن ددد حث م تددد وحث تع ددد  حط  ددد حاحبعوددد ثاحثتجإهدددإ 2017.حوسحمدددلح إ دددل،ححسدددو   ا5
 .31-24ح،ا3وحث علدا.ح3وث مج ل،حوالبحو  للدااسات لعالم ا المعهد مهلة

حثأل مددإلحك  دد ح ددىحث م  سدد  حثا ت ددإ ث حن دد حوث مل سدد  حث ح  دد حا.حثتجإهددإ 2017ث   ددإط،حمإنددل.حو ا6
ح،حث مج دددلاتنسرررانية العلرررو  لألهحرررا  النهرررا  يامعرررة مهلرررةث ا قدددإطحث تحا س ددد ،ححنإمعددد حبملكدددز

 .2072-2042ا،ح11ا،حث علدو31و
حثا ت ددإ ث حمددمحثإل كتلون دد ح.حتكددإ ؤحثا ت ددإ ث اح2011.حو بددلثه  حبدد حم مددلحوث ددذكلي،ح صددل؛ح،ث  ددزيح ا7

 دااسرات مهلرة.حنإمع حث ك  دتحط   ح   حتجل ا  حث ل ثسى،حد ثس حق إكحث ت ص اح ىحث   ق  
 .32-1ح،ا143وث علدحح،العربية والهزيرة الخليا

حث دلث ح(.التقيريإل-التطبيرق-القضرايا – المفهرو ) اتلكترونر  التعلريإلا.ح2005وحسد  .حححسد ،حب ت اح ا8
 .ث ل إر،حث ص  ت  

حثإل كتلونددىحثإلنجددإبحم دد حتصددم  حم تدد ىححنمحددىحث ددتهبح.حسيددلا2015وح سددمإ  ا.ححمددليحشددب إا، ا9
حطدددهبحتكو   ن دددإح دددلىحثإل كتلوندددىحث م تددد ىححوتقددد   حتجم دددمح إلنجدددإبحومصدددإ ث حث لث ب ددد ح  ددد 

 .68-ح17حا،62وحث علدحالنفس إلو ل التربية ف   ربية دااسات.حث تع   
 حب  إ ح ىحث ش كإ حثانتمإع  حسنمإطحث تهبحلا.حسي2014.حوث عإطىح الححسوإطحث ح إ ، ا10
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ث تقدددد   ححمصددددإ ث حتوم دددد ح  دددد حث تشددددإ كىحث ددددتع  حثسددددتلثت ج     دددد حث قإئمدددد حثا تلثضدددد  حث تددددل   
ح،ا4وحث مج دلح،الرنفس و لرإل ف  التربية  ربية دااسات.حث ع  إحث ل ثسإ حطهبح لىحثإل كتلونى

 .145ح–ح83،حا46وحث علد
يرررودة التعلررريإل اتلكترونررر ، اويررررة ا.ح2012وث حدددإهل،ح شددد ل،حث سددد لحو ح ددد ،حو ضدددإح ادددلحث ادددليم.ح ا11

 معإ ل،،حدث حث جإمع حث جل ل،،حثإلسكول   .
 ،ح إ  حث كت ،حث قإهل،.منظومة التعليإل  بر الشبكاتا.ح2009و،حم مل.حل الحث  م  ا12
 .ث قإهل،.حث علبىحث ك لحدث .حاتلكترون  اكنولويياا.ح2008وحنإدحنا ا،ح زمى ا13
حبجإمعدددد حث تددددل  سحه  دددد حوس ضددددإطحث حددددهبحثتجإهددددإ ا.ح2016وم مددددل.حح بددددلثه  حم مددددل،حهللاح حددددإط ا14

حث عددلدح،ونفسررية اربويررة دااسررات مهلررة،حتحا قددهحومع تددإ حثإل كتلونددىحث تقدد   حن دد حث موصدد  ،
 لب  .ث تحك   -حث زتإب دحنإمع .ح247-201،حا90و

 ،حدث حث مس ل،،ح مإا.التقويإل ف  التربية الخالةا.ح2006وث ك هنى،ح الهللحب لحوث لوسإا،ح إ وق.ح ا15
 ،حدث حث ثقإ  ،ح مإا.حوسبة التقويإل الصف ا.ح2009وتح ط،حغسإاح  س .ح ا16
ح  ملح د حث  إسد ب  حث ثقإ د حسسد   ح دىحبود ح.حبودإطا2008.حو دؤثدحسدم لحو   اد نى،حنمع حنا احث وجإ ، ا17

 مهلررةح.ث كهسدد ك  حوث وظل دد ح ثشحنمدد ذ حث  قددل،حثسددتجإب حبإسددت لث حنظل دد حثأل داح ددىحثإن  دد ث 
 .526ح–ح493ا،ح32ث علدحوح،ا1وحث جزطحشمس،ح   ح،حنإمع التربية كلية

 فر  العال  التعليإل ف  مؤسسات ل القبو معايير،حا ح2012وحوث تقد   .ح  س إكحثألولحث لو ىحث مؤتمل ا18
حب ودلقحثانتلك نت ووتدإل،ح  مدؤتملث حف صداحث م د حتإ د ح،ا  2012 برديسرم 4-2) مرن الفتررة

 حث ل إر.
 التعلررريإل اكنولوييررراح.ا2008وحث تع دد  ح تكو   ن دددإحث مصددل  ح  جمب ددد ح شدددلحث  ددإديحث ع مدددىحث مددؤتملح ا19

حدث ا،حمدإ كح27ح–ح26وحمد حث  تدل،حث علبدى،حث د ط ح دىحث تلبد يححوت ليإ حث تحد  لحثإل كتلونى
حث قإهل،.شمس،حح   حبجإمع حث ض إ  

20) Da'asin, Khaled Awad (2016). Attitude of Ash-Shobak University College 

Students to E-Exam for Intermediate University Degree in Jordan. 

Journal of Education , Vol.7, No.9,P 11-17 

21) Ćwil ,Małgorzata .(2019). Teacher’s Attitudes towards Electronic 

Examination - a Qualitative Perspective. International Journal of 

Learning and Teaching Vol. 5, No. 1,P 77- 82. 

22) Chen, Y. & Martin, M. (2000). Using Performance Assessment and 

Portfolio Assessment Together in The Elementary Classroom. 

Reading Improvement, 37, (1) , spring, pp32-38.  



 2020 

 

     196 

 .عبد الرقيب شميس /أ. د/ عادل الورافي                    ...  اتجاهات المشرفين التربويين نحو استخدام التصحيح اإللكتروني 

23) Dermo, J. (2009) : E- Assessment and student learning experiences : A 

survey of student perception of assessment British. Journal of 

Technology Educational, 40 (2), pp.203-214.  

24) Niko,J.(2001).Edocational Assessmnet of Sundents (3ed Ed) Upper 

Saddle River, New Jeney.Prentice Hall Menil Edacation. 

25) Jamil.M,Topping. K& Tariq .R.(2012).Perceptions of Unveiristy stsudeints 

Regarding Computer Assisted Assessmnet .The Turkish Online 
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الثما  فث  لتطث رح ور  مظماثلا الامتاثل الاثد    مدتثح   إلث  قدثد ت قرث   الحثلل  لبحث ايهدف 

 كثث  البحثث  لتحدرثثذ كلثثت ا تاثثد ر الحقامثث    لفثث  قحنثثر  جثثحامم قلكثثمت الضبثثل  فثث  تثث   ر ثثل   ا قرثثل
د ا ثثلا رثثلو  رالاقاثكثثب لللواة لماثثل الالك مثثلا البلحثث    ال صثث   را  ثثتدحا    ااثثل ا ثثت د  ظهمالاثث

 رح الح ام  الرلو ة    المهلا كاا اللالقلا الاحكمث  رال ل يمث   رق صث  البحث  إلث  لرال ثل ذ رالتد
حثثدو اوورا  الللمثث  رال لصثث  لاظماثثلا الامتاثثل الاثثد   فثث  قحنثثر  جثثحامم قلكثثمت  مدتثثح  رتثثل قرثث  

ررتل الاتطكبلا رالت صملا رالادتححثلا  الضبل  م  خالل ا ت دا  رق ظمف ر ل   ا قرلل الحقام  
 الاطك ب .

 مظمالا الامتال  جحامم قلكمت الضبل   ر ل   ا قرلل الحقام . :الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 

The current research aims to present a proposed vision for the 

development of the role of civil society organizations in Yemen in improving 

adult education programs in light of digital means of communication, and to 

achieve this the research relied on the descriptive and inductive approach. 

The researcher also used a tool to collect information represented by sources, 

studies, documents and official reports issued by relevant authorities Local 

and external relations, and the research reached a proposed conception that 

defined the public and private roles of civil society organizations in improving 

adult education programs through the use and employment of digital means of 

communication, and setting the requirements, recommendations and 

proposals required. 
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1 

الك مثلا ر ثل   قضظ ل يمثل ال فث مث  فقشهد ورل اللللت رخلص  الاتددم  اللديد م  التطث  اا الالح 
 لوة إ التلكمام  تحر ة    ملجم  فحتب  ك  الاؤ نلا الامتاعم  رخلصإفحزا  تل م  را قرلل الت  

فثحاو  قطث رح جحاممهثل التلكمامث  لضلفث   فث خططهل ربحاممهل ا  تحاقممم  ربال  اكظهل م  ا  ثت لوة مظهثل 
 (1)مم  راوهكم .شحاك الف  الاظمالا الحك  إالامتال رمظهل قلكمت الضبل   م  خالل 

 هثثل قاثثث  إجثث  ؛ فحنثث   مثث يثث  قظامثث  الاهثثل اا الدحا مم قلكثثمت الضبثثل  لمنثثب تثثحر ر  مثث  إن جثثحا
التث  قثؤثح فث  حمثلقهت الالحفمث   فض  لكتح  ا الامتاعم  الاحمط  جهت تاكر  الضبل  م  فهت لتحر ة 

هامث  قطث رح   ل ة رمث  هظثل قزثحز كثح فل كم  را ث  ملجم  ر إرالاعمشم  رمنل دقهت  ك  م ايهتهل لر  ة 
الت  يتطكث  ا ثت دامهل رق ظم هثل الالحفم  الاللصحة قكت الزحامم لر  ة منتاحة لتتظل   مل الاتغرحاا 

ن اللللت الاللصح يتنت جث  ة   تلج را قرلل مل م  ح لهت خلص  ر  ملج  ف  قظام  مهل اا اإلإلشك  
  الالك ملا ورً ا حر ًرل رمؤثًحا ف  ممل ا الحملة الف  فث   قام  قؤوي فرهل قضظ ل يمل ا قرل ا رثدلف

رالثما  اغرحهثل مث  الثدرل ق ايث  فرهثل   التظا رث  يامثل الدطل ثلا فث  اثح   ك  ورل اللللت الاتددم  الت 
كثثح  إلث  ق قثا التلكثمت فث   او حرث  ؛ فحزقهثل الرثحا لا الانثكح  قحثد لا  حد لا مظهثلالت م اللديد 
  ر  ر رثثا الاكرثث ن مث  اكبثث  التلكثثمت رث كثثثح مثث  مك حصثب  ل ثث  ر ا س التلكثثمت او%( مثث  مثد50) مث 

 رهث  مثلقلكمت الضبل  لكلف  محلفمثلا الماه  رث   مؤ نلا رق قا قل  لمامل   او ل   خل ج الاد   
قمثثل  جثثدر هل فثث  ملللمثث   ثثثل  قكثثت الرثثحا لا لكمظماثثلا الامتاثثل الاثثد    شثثحاك الفثث إيتطكثث  تثثحر ة 

را  ت لوة  هلم التلكمت رخلص  قلكمت الضبل  م  خالل ا ت دا  ر ل   ا قرلل الحقام  رق ظم  ك  جحام
ر ثث وقهت إلثث  الاحاكثث   رباثثل  نثثل د  كثث  قحنثثر  جثثحامم قلكثثمت الضبثثل   مثث  التمثثل ل رالظاثثلكج الاللصثثحة

 تح ثثثب رمظهثثثل اإل    رثثثلل الالحفثثث  إلثثث  منثثثلكظهت  زثثثح الفثثث  ر ثثثل   ا قرثثثلل الحقامثثثإالات ررثثث   ر 
اوخثثح   رمثث  هظثثل فثث ن البحثث  الحثثلل   نثثهت فثث  قدثثد ت الثثح   الترثث  ر   ا يتاثثل  رر ثثل   الت اصثث  

 .لتط رح ور  مظمالا الامتال الاد   ف  هذا الاملل

2
 ال  لتاثثثد  كثثث  يثثث  يؤاثثثد  ن ور هثثثل  فثثث  الثثثما  إن ا ثثثتدحا  راقثثثل ور  مظماثثثلا الامتاثثثل الاثثثد  

رمظهثثل جثثحامم قلكثثمت الضبثثل  لنثثز   مثثلل   الزثثحامم الامتاعمثث  حثث   شثثطتهل    فثث  قدثثد ت  ثثللر  التدكرد ثثاو
 هثثلر ثثل   ا قرثثلل الحقامثث  رق ظم  لل ثثت دا إلثث  قطثث رح ور هثثل قهثثدف رالترثث  اا اللكامثث  التثث      الثثح 

ه هثذاوخثح   اتكضث ن للث  التلكثمت  محاحث   ر رخلص   ن ملمت اوفثحاو الضبثل   ث ً ا فث  مححكث  اوممث 
  مثث  خثثالل القمثثل  هلرقحنثثرظ حملقمثث ال  ثثل   التثث   اكثث  ا  ثثت لوة مظهثثل فثث  قظامثث  ملثثل فهت رمهثثل قهت ال
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رهثثذه قاثثث    هثث   ثثل د فثث  للثث  الثثدرل الاللصثثحة رخلصثث  اللحبمثث  مظهثثل مثثلبحنثث  لللد ا ثثلا اللكامثث  ر 
 ق :قحدو مشكك  البح  ف  النؤال الح مس اآل  وق و ا تهل ربشك  يظبغ مشكك  

التصور المقترح لتطوير دور منظمات المجتمع  المعي ف  عف ين عرا جعرامي يالعيا الك عار  عف ما 
 المااصرة؟ ةاليما  ف ضوء وسائل االيصال الرقمي

 او ئك  ال حعم  اآلقم :   رراك  ملحف  كلت م  خالل اإليلل  
 ؟ر ل   ا قرلل الحقام  رقمل بهل الاللصحةمل  -1

 جحامم قلكمت الضبل ؟ قحنر  الحقام  الاللصحة ف  الحديث  مل ور  ر ل   ا قرلل -2

 مل راقل ور  مظمالا الامتال الاد   الماظ  ف  قط رح جحامم قلكمت الضبل ؟ -3

مل التر   الادتح  لتط رح ور  مظمالا الامتاثل الاثد   فث  الثما  جتحنثر  جثحامم قلكثمت الضبثل  فث   -4
 ت   ر ل   ا قرلل الحقام ؟

3
قدثد ت قرث   مدتثح  لتطث رح ور  مظماثلا الامتاثل الاثد   فث  قحنثر   إل  ح  الحلل يهدف الب

 حف  ك :لجحامم قلكمت الضبل  ف  الما  ف  ت   ر ل   ا قرلل الحقام  الاللصحة م  خالل الت
 هل الاللصحة. بر ل   ا قرلل الحقام  رقمل   -1

  . ور  ر ل   ا قرلل الحقام  الاللصحة ف  جحامم قلكمت الضبل -2

 راقل ور  مظمالا الامتال الاد   ف  الما  ف  قط رح رقحنر  جحامم قلكمت الضبل .  -3

قدد ت قر   مدتح  لتط رح ور  مظمالا الامتال الاد   ف  الما  فث  قحنثر  رقطث رح جثحامم قلكثمت  -4
 الضبل  ف  ت   ر ل   ا قرلل الحقام  الاللصحة. 

4 

 مظهل:  م  الم ا   قضا   هام  البح  ف  اللديد
التث   اكث   ن قنثت رد مظهثل مظماثلا الامتاثل  ج  ل   ا قرثلل الحقامث  الاللصثحة ملحف      ت إال   دقد -5

 ور هل لكلف  جحاممهل رمظهل جحامم قلكمت الضبل . الاد   ف  الما  ف  قط رح 

ماثثثلا الامتاثثثل القمثثثلواا رصثثثل ل  الدثثثحا  مثثث  مظالحثثثلل   الظتثثثل م التثثث  ق صثثث  إلرهثثثل البحثثث قثثثد ق رثثثد  -6
    الاثثثثد    ررزا ة التحبمثثثث  رالتلكثثثثمت ريهثثثثلز محثثثث  اوممثثثث  رقلكثثثثمت الضبثثثثل  مثثثث  خثثثثالل ق ررثثثثدهت لثثثثللح 

الترثث  ر  التثث  قنثثل دهت فثث  قح ثثمي شثثحاك  حقمقمثث   ر إ ثثداو ال طثثة التظنثثمقم  الهلوفثث  إلثث  قطثث رح 
 . هلور هل ف  قط رح جحامم قلكمت الضبل  رقحنرظ



 2020 

 

     200  

 محمد الحاج /.د.مأ         لمدني في تحسين برامج تعليم الكبار...تصور مقترح لتطوير دور منظمات المجتمع ا

اثل تالبلحثر  رالاهتاثر  فث  ممثلل قطث رح ور  مظماثلا الام إلرهل البح   ص الظتل م الت  ققد ق رد  -7
الاثثد    ربثثحامم قلكثثمت الضبثثل  مثث  خثثالل ق ررثثدهت لللالك مثثلا رالم ا ثث  التثث  قنثثل دهت فثث  إيثثحا  

 الد ا لا رالبح ث اللكام  ف  هذا الاملل. 

5 
الما  ف  ل د مظمالا الامتال الاد   يتحدو البح  الحلل  جتدد ت قر  اا رمدتححلا  كام  قن

م قلكثمت الضبثل  مث  خثالل ا  ثت لوة مث  ا ثت دا  مرمظهل جثحا  كلف  جحاممهل الامتاعم ل هلف  قط رح ور  
فثثثث  يامثثثثل محاكثثثث  محثثثث  اوممثثثث  رقلكثثثثمت الضبثثثثل  للاثثثث    هثثثثلر ثثثثل   ا قرثثثثلل الحقامثثثث  الاللصثثثثحة رق ظم 

هثثثذا  ا  الثثثذي قثثثت فمثثث  إيثثثحا ا2019/  2018الد ا ثثث   مثثث  اللثثثل  اجتثثثدا ً محلفمثثثلا الماه  رثثث  الماظمثثث  
 البح .

6 

 شرح م ه   الدر  إل  مما    م  التر  اا ح ل النك ك الات قل ل ثحو مثل  ظثدمل  كث ن شثل اًل 
 (2)لا قل ملر  رمؤوً ل لاتطكبلق .

رالاال  ثثثلا الات قلثثث  مثثثث  مما  ثثثث  اللاكمثثثلا  : ثثث أفثثثث  البحثثث  الحثثثلل  ل  ًمثثثلررلثثثحف الثثثدر  إيحا
 مظمالا الامتال الاد   الهلوف  إل  قط رح رقحنر  جحامم قلكمت الضبل  ف  الماه  ر  الماظم . 

 
الاؤ نثثثلا رالماعمثثثلا الحك ممثثث  راوهكمثثث  التثثث  قدثثث    :قلثثثحف مظماثثثلا الامتاثثثل الاثثثد   لأ هثثثل

  (3) لل م  ا  ضبلط. ق ا ر  ر لواا  ك  منت   للإل هل  ف  قدد ت الاهل  التط عم  رفذ 

إيحا ًمثل لأ هثل مما  ث  الاؤ نثلا رالماعمثلا الحك ممث  راوهكمث   الاثد   قلحف مظمالا الامتال
التثثثث  قنثثثثل  إلثثثث  قدثثثثد ت ال ثثثثدملا رالاشثثثثل رل الط عمثثثث  را ختمل رثثثث  مثثثثث  الظدللثثثثلا الاهظمثثثث   راللاللمثثثث   

   ر  جهدف اإل هل  ف  قحدرذ التظام  الشلمك . رالماعملا اوهكم   را قحلواا الظن

 
رال طثثة الهلوفثث  إلثث   فثثل  رال لللمثثلا درثثد جهثثل إيحا ًمثثل فثث  البحثث  الحثثلل : مما  ثث  الاال  ثثلا 
مثثل  ضثثا   فثثل منثثت   الالثثل ف ؛ ره  منثثت   الض ثثل ة الظ عمثث  رالضامثث  لزثثحامم قلكثثمت الضبثثل  فثث  الثثما 

 هذه الزحامم.  ف ا الحملقم  لكدا  ر  رالاهل ا
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 درد ج  ل   ا قرلل الحقا  إيحا ًمل لأ هل: مما    التدظملا راويه ة رالزحامم اإللضتحر م  التث  

قضظ ل يمثثثثل الالك مثثثثلا  را قرثثثثلل رالاتاثكثثثث  فثثثث  اإل تح ثثثثب  رر ثثثثل   الت اصثثثث   فثثثث  فحزقهثثثثل التطثثثث  اا 
رمظهثثل   رحهثثل التثث   اكثث  ا ثثت دامهل رق ظم هثثل فثث  قطثث رح الفثث  الزثثحامم التلكمامثث  الحديثثث ا يتاثثل   ر 

 (4)جحامم قلكمت الضبل .

 ررتزظ  البلح  التلحرف النلجذ إيحا ًمل. 

7 
 هال:  لهمظ نت د  البح  الحلل     ر  م  الا

  رحي ركلت اال يك :  رالتطح نت د  البح  الحلل  الاظهم ال ص   جظ عم  الان- 

 : ل صثثا رقشثث مق راقثثل ور  مظماثثلا الامتاثثل الاثثد   فثث  الثثما  لحنثث  مثثل  شثثل ا حالانثث- 
 إلم  التدل رح رالد ا لا اللكام  الاحكم  الات رر . 

الاظهم ال ص   التط رحي: لترامت التر   الادتح  لتط رح ور  مظماثلا الامتاثل الاثد   فث  - 
   الما  ف  ت   ر ل   ا قرلل الحقام  الاللصحة. قحنر  جحامم قلكمت الضبل  ف

الاظهم ا  تدحا  :   ثتدحا  رقحكرث  الالك مثلا رالاؤشثحاا اللكامث  الاتث فحة فث  الارثلو  رالاحايثل -ل
الات رر  رالاتلكد  للل كفم  الظمحر  ل  ل   ا قرلل الحقام  رمتطكبلا جحامم قلكمت الضبل  فث  

 . هلحقام  الاللصحة رق ظم ا ت دا  ر ل   ا قرلل ال

8 

مثث  يامثثل مظماثثلا الامتاثثل الاثثد   الللمكثث  فثث   اثث   محلفمثثلا  تثث يتضثث ن ممتاثثل البحثث  ر رظ
الماه  رثث  الماظمثث  التثث  قشثثا  الاؤ نثثلا رالماعمثثلا اوهكمثث  ال رحرثث   راوحثث ال رالاظماثثلا النمل ثثم  

 هظم  الات رر  ر رحهل.رالمالهرحر   را قحلواا رالظدلللا الا

9 
لتحدرثثثثذ  هثثثثداف البحثثثث  قثثثثت ا  تاثثثثلو فثثثث  ياثثثثل الزمل ثثثثلا رالالك مثثثثلا  كثثثث  الارثثثثلو  رالاحايثثثثل 

راذلت التدل رح الح ثام  الرثلو ة  ث  المهثلا كاا اللالقث   كث  الانثت   الاحكث    رالد ا لا رالبح ث
   رالات رر  ف  م ت ع البح . راويظز   راإلقكما

10 
  حت ي البح  الحلل   ك     ر  م  الاتغرحاا  هال:
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ررتاثثث  فثث  الترثث   الادتثثح  لتطثث رح ور  مظماثثلا الامتاثثل الاثثد   فثث  قحنثثر  : المتغرععر الم ععتقل-أ
 جحامم قلكمت الضبل  ف  ت   ر ل   ا قرلل الحقا . 

  ا ل ة جحامم قلكمت الضبل  ف  الما  ررتاث  ف  ور  التر   الادتح  ف   فل منت   المتغرر التاب :-ب
 إكا مل قت قطزمد  لك ل ة. تهلرفل كر

11 
 لتحدرذ  هداف البح  قل  البلح  للللديد م  اإليحا اا التظ رذ   م   هاهل مل  أق :

 ة مثثث  محايلثثث  الاكتبثثثلا الماظمثثث  جهثثثدف ياثثثل الارثثثلو  رالد ا ثثثلا اللكامثثث  رالتدثثثل رح الح ثثثام  الرثثثلو -8
 المهلا كاا اللالق  لا ت ع البح    اً   ك  الانت   الاحك   ر ال ل ي .

قر ح الا اقل اإللضتحر م  )اإل تح ب( لكململلا رالاحاك  اللكامث  رالاظماثلا الدرلمث  الاحكمث  راللحبمث   -9
 راويظزم  جهدف يال الزمل لا رالالك ملا    م ت ع البح . 

 ل  كرهثثل مثث  الارثثلو  رالد ا ثثلا رالتدثثل رح الاتثث فحة فثث  الاكتبثثلا و ا ثث  الالك مثثلا التثث  قثثت الحرثث -10
 الماظم  رالا اقل اإللضتحر م  رقحكركهل  رهمككتهل لحن   هداف البح . 

صثثمل   الالك مثثلا رق ثمدهثثل لحنثث  اثث  هثثدف  كثث  حثثدة رفثثذ الد ا ثثد الالتاثثدة فثث  البحثث  اللكاثث   -11
 د . ركلت فمال يتلكذ لللمل   الظمحي رالد ا لا النلل

جظل  التر   الادتح  رقحديد اآللملا راللاكمثلا راوورا  التث  يظبغث   كث  مظماثلا الامتاثل الاثد    -12
 القمل  جهل ربال يظلكس  ك   فل منت   ا ل ة رقحنر  جحامم قلكمت الضبل  ف  الما . 

ا لهمت الت  يد  هل البحث  الحثلل   راثذلت  ثحض  حت ي هذ الم    ك   حض اواح الظمحر  لك
 وجحز الد ا لا النللد  ف  م ت ع البح   رراك   حتهل اال  أق :

1
 مًحا لطزمل  م ت ع البح  الذي يتظثلرل ثالثث  متغرثحاا مؤ نثلا الامتاثل الاثد   ربثحامم قلكثمت 

لحقامث  فث ن البلحث   ثمد   جتدنثمت اإلاثل  الظمثحي إلث  ثثالث الضبل  ر القتهل لللتضظ ل يمل را قرثل ا ا
 محلر  اال يك :
 ر ل   ا قرلل الحقام  رقمل بهل الاللصحة.-الاح   اورل
 ور  ر ل   ا قرلل الحقام  ف  قحنر  جحامم قلكمت الضبل .-الاح   الثل  
 حامم قلكمت الضبل .راقل ور  مظمالا الامتال الاد   ف  الما  ف  قط رح ج-الاح   الثلل 
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يلكب ر ل   ا قرلل الحقام  النالراا رالظ افذ اكهل م ت حث   كث  اللثللت ر حث   عثمو الرث   فث  
 رثثح قلثثدوا فمثث  ر ثثل ة ا قرثثلل الحقامثث  رقظ  ثثب إلثث  حثثد  كثثلو ملثث  اللدثث  البشثثحي    رثثدق مثثل 

   ن قثثثثحبة  كثثثثثح مثثثث  2011طكلظثثثثل لثثثث   ربلثثثثد اختثثثثحاع شثثثثبك  )اإل تح ثثثثب( التثثثث  ا ثثثثتطل ب حتثثثث   ثثثثل  ق
% م   ثكلن اللثللت  ربكثد  ثدو الا اقثل  كث  شثبك  32.78( مكمل  ش ق ح ل اللللت  اثك ن 2.267)

( مكرث ن 835)( FACEBOOK( مكر ن م قل  ربكد  دو الاشتحار  ف  الفمس جث ك )255اإل تح ب )
 (5)( مكر ن مشتحك ي مًمل.175زرا  الا قل )   ربكد  دو 2012 ل  

ر شثحا مؤ نثث  ) ل قظثل( الات ررثث  فث  لحثث ث قضظ ل يمثل الالك مثثلا فث   ر رثث  ك قدثديًحا  شثثرح 
( مكرثثثث ن يهثثثثلز رقشثثثثرح 440.6إلثثثث  ) 2011إلثثثث   ن إ تثثثثلج الح ا ثثثثر  فثثثث  اللثثثثللت  ثثثثرحق ل حتثثثث   ثثثثل  

(  ظثثث ان 3.092.740  إلثثث  )2010قثثثد رصثثثكب  ثثثل  اإلحرثثثل ملا إلثثث   ن  ظثثثلرر  الضتثثث  الاطز  ثثث  
 (6)كتلل.

الات رر  لمال الزمل لا رإحرل  ا ثت دا  الزحرثد  RADICATIراش ب و ا   يديدة لشحا  
( 4.1اإللضتحر   لأن  دو الاشتحار  ف  حنلللا الزحرد اإللضتحر   ف  يامل   حل  اللثللت رصث  إلث  )

ا قحلو الدرل  لالقرل ا  ك  ان  دو اشتحاكلا اله اقثا    رقشرح جمل لا  2015مكمل  مشتحك  ل  
 ( 7)( مكمل  مشتحك ف  جكدان اللللت الظلمم .3.8الاتظدك  قدد  جظح  )

  فث ن 2010الرثلو   ثل   WAN.IFRرحن  قدحرح الحالط  اللللامث  لكرثحا ر لشثحي او بثل  
   جكد  دو الرحا الر مم  2009( مكمل  ش ق ف  اللللت  دح  صحم   ي مم  ا  ي   رق   ل  1.7)

 (8)( صحم  .12.477الرلو ة ف  اللللت )

كثث  قكثثت الاؤشثثحاا قشثثرح إلثث  خطثثح التهاثثمو الثثذي قتلثثحض لثث  الثدلفثثلا فثث   ثثللت ق حثثده ثدلفًمثثل 
الح ثثل   اومحركمثث  التثث  قثثذاع رقظشثثح  زثثح ر ثثل   ا قرثثلل الحقامثث  رفثث  مدثثدمتهل شثثبك  اإل تح ثثب التثث  

ال   ثثلا الاتحثثدة اومحركمثث    ثثت الاحثثلر ا ال لشثثك  لثثبل  ورل اللثثللت فثث  يلكهثثل قهثثما   كثث  إوا قهثثل 
 قحب ال صل   الدرلم  لألمت الاتحدة.

ر  ي ال  ن و ال تل  رح الاتضلفئ جر  ورل اللللت فلإل تلج التك  ر    رالنرظال   اومحرك   غ ر 
 اللللت  رورل  ر ربل قشك  م  راأة هذه النمطحة. 

يثث ال ا خثثتالل اإل المثث  قلوًمثثل جثثر  الثثدرل الاتددمثث  رالثثدرل الظلممثث  اًاثثل ر  ً ثثل  ف اثثل ا كاثثل   
% مثث  مرثثلو  او بثثل  2او بثثل  الدرلمثث    قثث ال هثث  مرثثد  اإل ثثال  اللحبثث  رقاثثث  ال اثثل ا اللحبمثث  

 (9)ال ل يم   رم  ثت  حر  اللحل  ك   خمل  جالوهت م  ال ل ج.
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  ا ثثثثتثال اا ازرثثثثحه فثثثث   ثثثث ق قضظ ل يمثثثثل الالك مثثثثلا را قرثثثثل ا رتثثثث ب ملمثثثثت الثثثثدرل اللحبمثثثث
 رقطزمدلقهل اإل المم  جهدف م اكب  الث  ة الحقام  الت   شهدهل اللللت. 

  جكد  دو منثت دم  اإل تح ثب 2011رابًدل إلحرل اا ا قحلو الدرل  لالقرل ا الرلو ة  ل  
 (10)م  منت دم  اإل تح ب ف  اللللت.%( 1( مكر ن مشتحك ربظنب  )131ف  اللللت اللحب  )

رقشرح اإلحرل اا إل   ن الكغ  اللحبم  يل ا ف  الحقب  النللل  م  مماث ع الكغثلا الانثت دم  
( 80    ر ثثثثدو )2006( قظثثثثلة  ثثثثل  500فثثثث  اإل تح ثثثثب ر ن  ثثثثدو الدظثثثث اا ال ضثثثثل م  جكغثثثثب  كثثثثثح مثثثث  )

  (11)محط .
 

  ح ااث  اإل تح ثب لنثح   فث  الدثحن اللشثحر  مظثذ اختتثل  مثؤقاح الداث  اللثللا  لدد قط  ا منثلح
  الثثذي  كثثد  كثث  تثثحر ة التثث ا  يامثثل الثثدرل الالظمثث  جتطثث رح 2005لامتاثل الالك مثثلا فثث  قثث  س  ثثل  

  (12)ممتال ملك ملق  مح  ه اإل نلن رالتظام  الشلمك .

للامثثث  ا   ن الحك مثثثلا اللحبمثثث  لثثثت قدثثثت ر كثثث  الثثثح ت مثثث   ن الثثث ا  اللحبثثث  ا تضثثثلف الداثثث  الل
 ل شحاك الامتال الاد   ف  صمل    مل ملا اإل تح ب. 

  فدثد  جثحزا م رثًدا مث  ا هتاثل  فث  2011ر ظدمل قلمب مل قنا  جث  اا الحبمل اللحب  فث   ثل  
الاتثث فحة  ح ااثث  اإل تح ثثب مثث  قزثث  الامتاثثل الاثثد   اللحبثث  ااثثل   ثث ح  ثث  زرثثلوة التا رثث  ربظثثل  الدثثد اا

 لهت؛ ره  مل  قل  لكامتال الاطللب  لادلد  ك  الطلرل  لشك   كثح فل كم . 

كاثثل شثثهدا الاظطدثث  اللحبمثث  فثث  النثثظ اا اوخرثثحة مثث  الدثثحن اللشثثحر  احتمليثثلا را ثثل  رمطللبثث  
لللا رثثد مثث  الححرثثلا رالحدثث ق ر ثثل د هثثلمو الححرثث  الحقاثث  الظشثثطل  فثث  الامتالثثلا الاحكمثث  الحقامثث  

 زوهل ؛ حر  قت النثال  لهثت فث  التلزرثح  ث     نثهت رالتظمثمت را  قبثلط مثل للضثهت الثبل  لطثحق لل
كل ب محض  ة قزث  ظهث   اإل تح ثب  ربثد ا للث  او ماث  اللحبمث  مثؤخًحا ا لتحثلق جحاث  التضظ ل يمثل 

الالك مثثلا رقلمثثب لنثث  التشثثحرللا رالكثث ا ح را ثثت دا  التضظ ل يمثثل مثث   يثث  لنثثة  ثثمطحقهت  كثث  قثثدارل 
 رمحاقب  ا قرل ا  زح اإل تح ب. 

رفثثث  جثثثدا لا ظهثثث   اإل تح ثثثب اثثثلن الحثثثبس  كثثث  الظشثثثلط النمل ثثث   كثثث  اإل تح ثثثب حرثثثًحا  كثثث  
الظشثثثطل  البثثثل زر  ركي الرثثثرب ال ا ثثثل  فثثث  حثثثر   ن اللديثثثد مثثث  الظشثثثطل  البثثثل زر    ي الثثث ن  حتثثث  

النمل ثثث  للظثثا ر   ثثمال للثثد  ن مكظثثثب  لكحثثبس  رمثث  هظثثل  صثثبحب ا  ماثثث  اللحبمثث  قحثثل ل الظشثثلط
 ر ل   اإل ال  ا يتالعم  يامل الا ااظر  م  التلزرح    آ ا هت النمل م  لماه    ر ل. 
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  2015ررفًدل لال  شل  إلم  محا  ال كمم لحد ق اإل نلن ف  مظتد  ح اا  اإل تح ب اللحب   ل  
جتهاثثث  ا ثثثت دا  اإل تح ثثثب لرثثث  ة  رثثثح  %( مثثث   ثثثمظل  الثثثح ي فثثث  اللثثثللت اللحبثثث  منثثثم   ن 70فثثث ن )

 (13)%( مظهت قت  مظهت لنز  محت    شحره  ك  ر ل   الت اص  ا يتال  . 70مشحر   ر ن )

 :رفمال يك  لل  التمل ل اللحبم 
  2011: "كلن اإل تح ثب محاقث  لشثك  محكثت حتث  ا الحث  جظمثل  زرث  الللجثدي  فث   ثل  يو س فف -

ح ثثب ال ثثب مثث   هثثت مكتنثثبلا الثثث  ة الت  نثثم  متاثكثث  ج تثثل مثث ا و فثث  ربثثللح ت مثث   ن ححرثث  اإل ت
  قثظق  كث   ن ال صث ل إلث  قضظ ل يمثل الالك مثلا را قرثل ا 2014الد ت   المديثد فث   ثل  

 (14) رححر  التلزرح م  الحد ق او ل م  إ      لت يتت قطزرذ هذه الابلوئ  ك   حن  حلل.

  ح مس )مح  ( رقلرر  قل د المثمو الارثحي اللدرثد الثحا   زثد ال تثل: ربلد ا الح  لللأما  ف مصر-
ل لدثثثل  القثثب   كثثث   شثثحاا اوشثثث ل   إل تح ثثبتثثث   الداثثل  كثثث  اج  جثثدً   ظثثث  قمكثث  النمنثث  

لنثثثثثز    شثثثثثطتهت الحقامثثثثث   رقلمثثثثثب الحك مثثثثث  الارثثثثثحر  لحاكثثثثث   كثثثثث  الامتاثثثثثل الاثثثثثد   ق ككتهثثثثثل 
الاثثثثث ااظر  لاثثثثثل فثثثثث  كلثثثثثت اللديثثثثثد مثثثثث  الظشثثثثثطل  ا  تدثثثثثل ا رحثثثثثل ا ا خت ثثثثثل  الدنثثثثثحي آل ف 

 (15)النمل رر . 
   رثح خلتثل  لكاحاقبث  إلث  حثد ازرثح إ    ث  للثد 2011حر  ال ب شبك  اإل تح ب قز   و ف األردن-

   يثثح  الزحلاثثلن 2012  جثثد ا الحك مثث  لشثث  حاكثث    ثثتهداف الا اقثثل اإلخبل رثث   ر ثثل  2011
  قضثا  الطكث  مث  يامثل ور  الظشثح 1998لا رالظشثح للثل  او و   قلثدياًل فث  قثل  ن الاطز  ث

 (16)التظنرذ مل الحك م  لكظشح ف  الا اقل اإلخبل ر .

 إل رثللر ربد  النح الضلم  ر ا  قدد  اومت رق  قهل رقنتاح الانل   حثرثث   ر  ي الكلن اللكت 
 لكت لكاتلكار  رفذ النز  رالتدل لا الااكظ . ال

 ي     ا ت نل اق احرذ الشح  ل  رالحو  ك    ف  الالت  الن الالكت يظد  اللكت إل  الاتلكت  
بلثثد كلثثت  قثثب مححكثث  ر   ًوار احرثثذ الاحلوثثث  جرظهاثثل  رمثث  ثثثت اثثلن  ثثدو الانثثتالر  لكالكثثت ال احثثد محثثد

ن قتكد  اللكت م  الالكت ف  هثذه الاححكث  ال ثب    و داو ارحة حر   صبح م  الااك؛ الدحا ة –)ث  ة( 
  لا الاتلح  ه  الدكت رال  ق  ر حًدل الرحلف  الاطز   . لالتد

  قكب هذه الاححك  مححك  )ث  ة( التماللا التلكمام  )الادا س رالضكملا( الت  قار ا جتمال الطكب
راو ثثلقذة مثث  منثثلفلا   ب هثثذه التمالثثلا الطكبثثطز ثثتد ثثلقذة رالاثث ا و اوكلو امثث  مثثل للضثثهل  فدثثد اراو

قمامثل رقظمثمت الاث ا و الاححكث  مكظهت م  الت ل   فرهل قكدل مل  ااثل قثت فث  هثذه  ؛ اومح الذيللردة  ظهل
اوكلو امثثثثثث  فثثثثثث   قنثثثثثثل  ق ررثثثثثثم  رال ثثثثثثب التدل ثثثثثثلا الاتلحثثثثثث  هثثثثثث  قل ثثثثثثلا الاحلتثثثثثثحاا رالا ثثثثثثلجح 

  (17)رالاكتبلا.
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   تثثلج إهثث   كثث  ا تبثثل  الاححكثث  )الثثث  ة( الثللثثث  قثثد جثثد ا  رهثثذه الاححكثث  مثثلفثث  ال قثثب الحثثلل   ا
 ا ال ثثلكس  آن   رثث  التك     يهثث ةالنثثكمك ن لكلرثثح اإللضتحر ثث  الحقاثث  رمثثل  ددمثث  مثث  قدل ثثلا  شثثحا ح 

قاثل  لمثلف البرثحر  راوالح ا    ر ل   ا قرثل ا رمثل قنثت دم  مث  قدل ثلا اور الضلمرحاا ال ردي ر  
 عم   ر ل   ق  ر  الالك ملا  الشبكلا ح ل اللللت رخلص  الشبك  اللظضز قم  )اإل تح ب(. لالرظ

ن  ثثللت الرثث   هثث   ثثثللت مكثثئ لللرثث    رالرثث ا  زثثح ال  ثثل   الا تك ثثث  إرراكثث  جبنثثلا  الدثث ل 
)قك  رثثث ن   اويثثث   ح ا ثثث   يحا ثثثد  ممثثثالا  إ ال ثثثلا( رراكثثث  رصثثثا الثدلفثثث  الاللصثثثحة لأ هثثثل ثدلفثثث  

 الضتلل     احرذ ال  ل ة.  –الدحا ة

طثالل لحرث  مكظثب قدل ثلا هثذا اللرثح ا؛ ن  حدث اللرح الحقا  ث  ة ف  التلكمت رم  الات قل 
 ث ف قنثاح ل قلمث   فلإل تح ثبثثح  شثلًال ر كثثح ا ثتداللم  فث  قلكاهثت  كن  رثبح ا   صغلً ا رابثلً ا مث  

ن  ن يتلثثلر  ا ر  قمالثثلا كاا جظثث  ملحفمثث  يديثثدة  اكثث  فرهثثل اوا ثثلل رالبثثللغر  فثث    حثثل  اللثثللت مثث  
 منؤرلم  التلكت    احرذ ا  تضشثلف لكطكب  جتحا خح. ر  ف قناح الح ا   يتلكا ا ال احد م  اآل

  "مثتلكت" رور  الالكثت مث  "خزرثح" إلث  رالتلزرح رالتمحب   رهذا  رظد  ور  الطللث  مث  ا  ث  "مثتكد " إلث
 (18)"متللرن  ر م ي ".

ح ل هذه اوفضل  قتاح   الزظمث  التلكمامث  لهثذا الاححكث ؛ حرث  إن الالحفث  لمنثب فدثة  اكمث   دث  
م  او تلك إل  الطلل   رإ ال   ًضل الضمفم  لتكد  الطلل  لهذه الالحف  م  الظلحم  الذهظم  رهظثل  ثر يد 

ر  مثل يثتت  اث  " ر"مثل يثثتت قلكاث " فللظشثلالا مثث  " اث "  "جظثل "  "جحممث " قثؤم  ر ثثرك  اقرثلل قث ي جث
  ظم  لكتلكت  رقاك  الطكب  م  قحا  منؤرلم   كزح ف  اللاكم  التلكمام . 

م   لحم  ثل م  ف ن  حد التطزمدلا الاها  لتدل   الحل   ه  الاحلكلة  فللاحلكلة الحل زم  قاكث  
 للمثث    ر  –فثث  حثثلل  ثثد  ا ثثت دا  الاحلكثثلة -لف ظثثلهحة مثثل قضثث ن اك ثث  اللاثث  جهثثل الطكبثث  مثث  ا تضشثث

 كثث ن مثث   رثثح اللاكثث  الزتثث  اللاثث  جهثثل خثثالل الثثد س رراكثث  التثثثأكرد  ن   اثثلل الاحلكثثلة فلللثث ؛ و هثثل 
 قؤم   واة ق يم  يردة لكطكب  ل هت مل قلكا ه. 

 
1 

لدد مح ظه   الامتال الاد   ف  الما  لاحاح   ديدة  حر  شهد الامتال الاد      اً ل م تك   
مثث  اللاثث  الطثثث    ال رثثحي؛ حرثث  شثثثككب قثثمت الامتاثثثل الديظمثث  را يتالعمثث  رالاد مثثث  الثثدافل    ثثثحاط 

 حي الط   . اوفحاو رالاؤ نلا ف  اللا  ال ر
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رفثث   ثثبلرظملا الدثثحن اللشثثحر  شثثهدا الثثما  قمثثل  الححاثث  التللر مثث  التثث  اثثلن لهثثل ور  ازرثثح فثث  
 اكمثث  التظامثث  فثث  الثثما   رشثثككب هثثذه الححاثث  الظثث اة اورلثث  لمهثث   مؤ نثثلا الامتاثثل الاثثد   لشثثككهل 

 الحدي  الانليح لادتضملا اللرح رمتطكبلا التظام . 

لدثثحن اللشثثحر  شثثهد الثثما  قظلمًمثثل مطثثحًوا فثث   شثثأة رقلثثدو مظماثثلا الامتاثثل رمثل جدا ثث  قنثثلرظملا ا
 الاد   رقظ  ب جحاممهل ر  شطتهل ا يتالعم  رق ايد حمت الانت رد مظهل.

  زاو  ثثثثدو مظماثثثثلا الامتاثثثثل الاثثثثد   فثثثث  الثثثثما  ل ضثثثث  1990ربلثثثثد قمثثثثل  ال حثثثثدة الماظمثثثث   ثثثثل  
مظماثث  ثثثت ا ق ثثل ( 3175إلىى)    2000وهل  ثثل  مظماثث  رقضثثل ا  ثثد( 96إلىى)  التحثث  ا النمل ثثم  

مظماث  رقلاث  هثذه ( 7047إلى)    رص   دوهل 2011مظما  رف   ل  ( 5400إل)    2004 دوهل 
مظماثلا قلاث  فث  ( %36 مظماث  خرحرث  ر( %44  الاظمالا قحثب منثاملا راهتالمثلا  ديثدة مظهثل

 (19).ا  خح  اهتالمل( %17 مظمالا حد قم  ر( %3 مملل التظام  البشحر  ر

 (58رقد ا قض   ا  هذه الاظمالا ف  الما   ك   ر   و ت  ر  راتثح ؛ إك  رثب الاثلوة )
ر ن الدرل  قضا  هذا ، م  الد ت   الماظ   ك  حذ الا ااظر  ف  قظممت    نهت  مل ًمل رمهظًمل رثدلفًمل

را   الدل  ن لهذه ، مل  شلاهلرلت لر  ور هل رق  ، الحذ لال   د  الشحاك  جر  الدرل  رالامتال الاد  
الاظمالا الد ت الالل  مث  قزث  الحك مث  مثث  اإل  ثل  مث  الضثحا   رالح ث   الماحامث   كث  يامثل مثل 

 (20 .م  قما  ا تهالك الامله رالضهحبل ( %50  قنت  وه رق فم 

%( 48.6)(  ن  نثثثب  ازرثثثحة مثثث  هثثثذه الاظماثثثلا قرثثث  إلثثث  21رقثثثد  رتثثثحب إحثثثد  الد ا ثثثلا )
%( مثث  هثثذه الاظماثثلا قلتاثثد  كثث  الثثد ت الحكثث م  29.6د قا ركهثثل  كثث  المهثثد الشثثلز  رحثث ال  ) لتاث

 %( قلتاد ف  قا ركهل  ك  الاظمالا الدرلم  الال ح .21.8جرظال )
2 

مثث  التثث  قدثثدمهل مظماثثلا الامتاثثل الاثثد    رتثثحب إحثثد  الد ا ثثلا  ن الزثثحامم التلكمامثث  رالتد رز
 (22) اك  حرحهل فمال يك :

 جحامم مح  اومم  اولمد  . -

 جحامم الت عم  او حر . -

 جحامم الت عم  الرحم .  -

 جحامم ثدلفم . -

 جحامم قحفمظ الدحآن. -

 الزحامم الديظم . -

 جحامم الاهل اا الحملقم  رالححفم . -
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 جحامم ف  ا قترلو الاظ ل . -

 الرظل لا الغذا م .جحامم ف   -

 جحامم ف  التغذ   الرحم . -

 جحامم ف  إقحاض إلقلم  الاشل رل الرغرحة. -

3 

 كثثثدا إحثثثد  الد ا ثثثلا الحديثثثث   ن هظثثثلك مما  ثثث  مثثث  الرثثثل بلا التثثث  قلثثث ق ور  مظماثثثثلا 
 (23)مملل مح  اومم  رقلكمت الضبل  ف  الما  م   هاهل: الامتال الاد   ف  

 تلا قأهر  رقد ر  الاتط  ر  لكلا  جهذه الاظمالا. - 
 افتدل  الاظمالا إل  الادحاا رالاحاك  التلكمام  ال لص . -ل

  د  قط رح الزحامم رفذ احتمليلا ال ئلا الانتهدف . -ج

 صل ب  ق فح ال  ل   التلكمام  رالتد رزم  الحديث . -و

 لا قا ر  قظ رذ الزحامم راو شط  التلكمام  رالتد رزم .ت -ه

  د  ق فح مظلهم قلكمام  رقد رزم  خلص  لللاظمالا. -ر

 تلا التشحرللا رالد ا ر  الاظما  للا  هذه الاظمالا. -ز

 قحار  الزحامم التد رزم  لكاظمالا  ك  الححف التدكرد  . - 

 تلا آلم  التظنرذ جر  الاظمالا رمحاك  مح  اومم . -ط

2
ن الد ا ثثلا إلثث   للثثلو ظثثلهحة اوممثث  رقلكثثمت الضبثثل    كثث  الثثح ت مثث  قلثثدو الد ا ثثلا التثث  قظلرلثثب 

التثثث  قظلرلثثثب ور  مظماثثثلا الامتاثثثل الاثثثد   فثثث  ممثثثلل قلكثثثمت الضبثثثل  رقطثثث رح جحاممثثث   كثثث  الانثثثت   
 : ك  الظح  اآلق حر   كرهل البلح  يًدا ر رتت ا تلحاض الد ا لا الت   ةالاحك   رحن   كت البلح   لو  

200924

صثال  التلكثمت رالمهث و إهدفب هذه الد ا   إل  التلحف  كث  ور  مؤ نثلا الامتاثل الاثد   فث  
منثتدزك  لت لرث  ور  قكثت  هثدف رتثل قرث  بالت  قزثذلهل الر  نثك  فث  إاثل  مشثحرع التلكثمت لكمامثل ر 

مثث   هثثت ق صثثملا الد ا ثث : تثثحر ة ق لرثث  رقطثث رح اللالقثث  جثثر  الدرلثث  ر تلكثثمت. الاؤ نثثلا فثث  قطثث رح ال
 رمؤ نلا الامتال الاد   إلصال  التلكمت رقحنرظ .

2201025

هدفب الد ا   إل  التلحف  ك  ور  مظمالا الامتال الاد   فث  ممثلل قلكثمت الضبثل  رمتطكبثلا 
 مل يك : الد ا   . رقد ا ت د  البلح  الاظهم ال ص   رالن م   هت  تل م ق لر  هذ الدر 
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 قهتت ملمت قكت الاظمالا ف  قط رح جحامم مح  اومم .  – 1
 لل  الاظمالا جحامم قد رزم   ك  لل  الاهل اا اللاكم .  قدد -2
 رحم .لل  الاظمالا جتد رت جحامم لكت عم  ف  م تكا الامل ا الثدلفم  رال قد  -3
3201026

هدفب هذه الد ا   إل  التلحف  ك  آلم  ق لر  ور  الاظمالا  رح الحك ممث  فث  ق طثمة جثحامم 
ا  ثثت لوة مثث  ال زثثحاا البلكنثثتل م  رلتحدرثثذ  فثث  مرثثح فثث  تثث   هثثلمحثث  اوممثث  رقلكثثمت الضبثثل  رقد را

رل   ث  ؤ ن المهث  الانث )؛ ن مث   هثت  تثل م الد ا ث  هداف الد ا ث  ا ثت د  البلحث  الاثظهم الادثل ن راثل
 مرح ربلكنتلن ه  الاظمالا  رح الحك مم (. ف  ق طمة جحامم مح  اومم  رقد رت 

4201227

رهدفب هذه الد ا ث  إلث  التلثحف  كث  ور  مظماثلا الامتاثل الاثد   فث  ممثلل محث   ممث  الاثح ة 
  ا التثث  قلثث ق  اثث  هثثذه الاظماثثلا  رقثثد ا ثثت د  البلحثث  الاثثظهم ال صثث  الماظمثث  رقظارتهثثل رالرثثل بل

 ن هظثثلك صثثل بلا ق ايثث  ملمثثت مظماثثلا الامتاثثل الاثثد   قملكهثثل  رثثح  راثثلن مثث   هثثت  تثثل م الد ا ثث :
 قلو ة  ك  الظمل  جدر هل  رم   هاهل: تلا مرلو  التا ر  رقد   منت   قأهر  الللمكر  فرهل رقد رزهت. 

 
 ا ت لو البح  الحلل  م  الد ا لا النللد  ف  اللديد م  الم ا   مظهل:

 ا  تحشلو لللارلو  رالد ا لا رالتدل رح اللكام  كاا اللالق  لا ت ع البح .-1
 قرامت همكك  البح  ف  يامل محاحك  اللكام .-2
   ر هارت .صمل   مشكك  البح  ر هداف-3
 قمديد مظهمم  البح  رإيحا اا قظ رذه.-4

  حض  تل م البح  رمظلقشتهل.-5

 صمل   التر   لكلاكملا راإليحا اا الادتحح .-6
 

 رالت صملا رالادتححلا الت   ددمهل البلح . حت ي هذ الم    ك   حض  تل م البح  

1
ح  رباثثل  حدثثذ هثثدف البحثث  تثثهثثذ المثث    كثث   ثثحض  تثثل م البحثث  الاتاثكثث  لللترثث   الاد  حتثث ي 

مثثثل الترثثث   الادتثثثح  لتطثثث رح ور  مظماثثثلا الامتاثثثل الاثثثد   فثثث  الثثثما  فثثث  الثثثح مس:  ثثثث  لللنثثثؤالاالات
 قحنر  جحامم قلكمت الضبل  ف  ت   ر ل   ا قرلل الحقام  الاللصحة؟
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رق ص  إل  رتثل الترث   الادتثح  الثذي  حتث ي  م  اإليحا اا رلالحف  كلت قل  البلح  للللديد
  ك  الاحاح  رال طة اآلقم :

 
قاث  هذه الاححك  الاحقض  او ل   الثذي  لتاثد  كمث  ور  مظماثلا الامتاثل الاثد   فث  قحنثر  

 ظطكدلا مل  أق :جحامم قلكمت الضبل  ف  الما  رقشا  هذه الا

1

مما    م  الح   الا ططث  لثألورا  الثذي يظبغث   كث  مظماثلا الامتاثل الاثد   القمثل  جهثل فث  
ممثثثلل قحنثثثر  جثثثحامم قلكثثثمت الضبثثثل  فثثث  الثثثما  مثثث  خثثثالل ا ثثثت دا  رق ظمثثثف ر ثثثل   ا قرثثثلل الحقامثثث  

إلثثثثثثثي. رباثثل  اكظهثثل مثث  قحدرثثذ  هثثدافهل …تال  الاتاثكثث  لللحل ثث ل  راإل تح ثثب  رر ثثل   الت اصثث  ا ي
 لك ل ة رفل كم   للم . 

2

 يحقض  التر   الادتح   ك  م اكب  اللديد م  الازح اا الاحكم  رال ل يم  رم   هاهل مل  أق :
ل رالرثثحا لا ق قثثا يامثثل جثثحامم قلكثثمت الضبثثل  فثث   اثث   محلفمثثلا الماه  رثث  الماظمثث  لنثثز  الحثثح -  

   رحت  اتلل  هذا البح .2015اللنكحر  النل دة ف  الما  مظذ  ل  

الضلا الشديد لدر  يهلز مح  اومم  ف  رزا ة التحبمث  رالتلكثمت لكقمثل  جثدر ه فث  قلكثمت الفث  فئثلا -ل 
 الضبل  للا   محلفملا الماه  ر  الماظم  رفذ الزحامم الاح  م .

ر  ف  قلكمت الضبل  لمامل الدثح  راللث ل  كث  منثت   الاديحرث  ال احثدة  د  ق فح الاحاك  الات ر-ج 
 ف   ا   محلفملا الماه  ر  الماظم . 

 د  ق فح الاتطكبلا راإلمكل مثلا الاطك بث  لتطث رح جثحامم محث  اوممث  رقلكثمت الضبثل  رقحنثرظهل فث  -و 
 الاحاك  الالتادة للا   محلفملا الماه  ر  الماظم . 

و  ورا  راتثثح  ر  ثثام  لاظماثثلا الامتاثثل الاثثد   فثث  الثثما  فثث  ممثثلل قطثث رح جثثحامم  ثثد  ريثث  -هثثث 
 قلكمت الضبل  رقحنرظهل.

 ملل الشحاك  جر  يهلز مح  اومم  رمظمالا الامتال الاد   ف  الما  ف  ممثلل قطث رح جثحامم -ر 
  مل  التلكمت رقحنرظهل رمظهل قلكمت الضبل . 

فثث  ر ثثل   قضظ ل يمثثل الالك مثثلا را قرثثلل را ثثت دامهل رق ظم هثثل فثث  م اكبثث  التطثث  اا الالحفمثث   –ز 
 ا رلل التلكمت إل  يامل فئلا الضبل  للا   الاديحرلا ف  الف  محلفملا الماه  ر  الماظم .

ا  ت لوة م   تل م التمل ل رال زحاا اللحبم  راويظزم  ف  مملل ق ظمف ر ثل   ا قرثلل الحقامث  -  
 حامم التلكمت رمظهل جحامم قلكمت الضبل .ف   اكم  قحنر  ج
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3

يهثثدف الترثث   الادتثثح  إلثث  رتثثل اللاكمثثلا راوورا  لاظماثثلا الامتاثثل الاثثد   فثث  الثثما  فثث  
قحنر  جحامم قلكمت الضبل  م  خالل ا  ت لوة م  ر ل   ا قرلل الحقامث  رباثل يح ثي الشثحاك  الحقمدث  

  هل  للللاكم  التلكمام  ل ئلا الضبل  لك ل ة.لتكت الاظمالا ف  اإل
- 

رقحت ي هذه الاححك   ك  مما    اوورا  الت  يظبغ   ك  مظماثلا الامتاثل الاثد   القمثل  جهثل 
 ربال يظلكس  ك   اكملا قحنر  جحامم قلكمت الضبل  ف  الما   رراك   حتهل اال يك :

1 

 اإل هل  ف   فل ال    لدضل ل اإل تح ب لد  يامل شحا ح الامتال الاد  .-  

إ ثثثهل  مظماثثثلا الامتاثثثل الاثثثد   الللمكثثث  جتح ثثثمي الحدثثث ق الحقامثثث  ر  ًضثثثل الححاثثثلا التثثث  قثثثد   لكحدثثث ق ا قترثثثلو   -ل 
  فل منت   ال       قدلاللا هذه الحد ق مل حد ق اإل تح ب.رالثدلفم  را يتالعم  م  خالل 

 قط رح  ورا هل ف  إشحاك الامتال الاد   مل الاظمالا الحك مم  ف  إوا ة ا ت دا  اإل تح ب.-ج 

الشثثثحاك  فثثث  جظثثثل  قثثثد اقهل إل تثثثلج البحثثث  رالتحكرثثث  راثثثذلت جظثثثل   القثثثلا مثثثل الاؤ نثثثلا اوكلو امثثث  -و 
  ك  الانت   الاحك  راإلقكما  رالدرل .رالحك مم  راإل المم  

رتل ا تحاقممملا ر    م   ي  الد  ة لتطزرذ الحد ق الدرلمث  فث  الالحفث  رال ثدملا ر ن قضث ن -هث 
  كثح ا تبلق ف  إ ملو جرئ  حد ق إ نل م  متددم .

 لف   اكملقهل اإلوا ر  رالامتاعم . إ داو رقظ رذ اآللملا الهلوف  إل  ا ت دا  ر ل   ا قرل ا الحقام  رق ظم هل ف  ا-ر 

2 

 اإل هل  ف  قط رح جحامم مح  اومم  رقلكمت الضبل  رخططهل لتتظل   مل متطكبلا اللرح الحقا .-  

 تح ثب الاشل ا  ف  إحداث قغرحاا يذ رث  فث   مثت الاؤ نثلا لتلكثمت الضبثل  قثتال   مثل ا تشثل  اإل-ل 
 رق ايد ا ل ة  يه ة الاحا ل رقط   شبكلا الت اص  ا يتال  .

قح مي الشحاك  جرظهل ربر  الاؤ نلا التلكمام  رالحك ممث  فث  إحثداث جرظثلا قلكثت يديثدة لكاكتحدثر  -ج 
لاحاك  مح  اومم  رقلكمت الضبل  قلتاثد  كث  قضظ ل يمثل ا قرثل ا الحقامث  لحرث  يثتاك  الاثتلكت 

 ك  الحر ل  ك  الزحامم التلكمام  ر وا  ا متحل لا ره  ف   ي مكثلن رورن التدرثد م  خاللهل 
ج ملن ملثر   لحرث   ثرتح ل حضث   الاثتلكت مث  حضث   مكثلن إلث  حضث     مكثلن ر ثرتح ل 

 الت ام     قحل إل  الت ام     للد.

الت  قحت ي  كرهثل جثحامم قلكثت إ داو رقظ رذ جحامم قد رزم  لتظام  ملل ف رمهل اا الض ل لا او ل م  -و 
 الضبل  لحر  قاكظهت م  التللم  مل اللكت ف  فتحة التح ل الضزرح  ح  الث  ة الحقام .
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قح مي ور  الثدلف  الحقام  ر هارتهل لد  م ا وهل البشثحر  رباثل  اكظهثل مث  اإل ثهل  فث  قلكثمت الضبثل  -هث 
 ف  إال  خطة التلكمت ربال  حدذ التظام  الانتدام .

اإل هل  ف  قرامت جحامم ق   ر  لللثدلفث  الحقامث  رقظ رثذهل لثد  يامثل فئثلا الضبثل  رخلصث  مث    -ر 
  لحف ن الدحا ة رالضتلل  رالاشحوي  رالاتنحبر  م  الادا س  لرتاكظ ا م  م اكب  ملطملا اللرح الحقا .

   ا ت دا  التضظ ل يمل رق ظم هل ف   اكم  التلكت.اإل هل  ف  قرامت رقظ رذ جحامم قلكت يلكل  لكدا  ر  الضبل  قنتظد إل-و

 إيحا  الد ا لا رالبح ث الت  قد   جتمديد م ه   راحتمليلا رقحد لا قلكمت الضبل  ف  اللرح الحقا .-  

اإل هل  ف  إ داو رقظ رذ ور اا قد رزم  لكالكار  ف  مملل قلكثت الضبثل  جهثدف ا ثت دا  التضظ ل يمثل -ط 
 التلكمت لكاتلكار .ف  صمل   رق صر  

 الزحامم الهلوف  إل  قظام  الض ل اا الاهظم  لالكت الضبل   ك  ت   متطكبلا اللرح الحقا .  قظ رذ-ي 

 ف  ق فرح م ا و مللم  كاقم  قنهت ف   فل منت   ق فرح قضك   جحامم مح  اومم  اولمد   رالحقام  مًلل. اإل هل  -ك 

كثثمت الحكثث م  فثث  قطثث رح جثثحامم قلكثثمت الضبثثل  النثثل دة رقحنثثرظهل  التظنثثرذ المثثلو مثثل مؤ نثثلا التل-ل 
 رالت  قت اإلشل ة إلرهل ف  ال كفم  الظمحر  لهذا البح . 

الضبثثل  التثث  قنثثتهدفهت الزثثحامم  إ ثثداو خطثث  شثثلمك  قهثثدف ل  ثثهل  فثث  قثث فرح ر ثثل   ا قرثثلل الحقامثث  لضلفثث -  
  رذهل  رخلص  ال ئلا ال درحة رالال زة اقترلوً ل.التلكمام  للا   محلفملا الماه  ر  الماظم  رقظ

- 
يتطكث  قظ رثذ الترث   الادتثثح  تثحر ة قح ثمي الشثحاك  جثثر  مظماثلا الامتاثل الاثد   رالاؤ نثثلا 

كبثلا رالت صثملا التلكمام  رالحك مم  ربال  اكظهل م  قحنر  جحامم قلكمت الضبل  م  خثالل قث فرح الاتط
 الالزم  رمظهل:

 همكك  مظمالا الامتال الاد   ربال  اكظهل م  القمل  جدر هل ف  الف  يه و قط رح التلكمت رمظهل قلكمت الضبل .إ لوة  -1

 إ لوة قد ر  الا ا و البشحر  لد  مظمالا الامتال الاد    ك  القمل  جدر هل ف  قحنر  جحامم قلكمت الضبل . -2

ة التحبمثثث  رالتلكثثمت فثث  قحديثثثد اوورا  رالامثثل ا رالم ا ثث  التثثث   اكثث   ن قنثثهت جهثثثل التظنثثرذ مثثل رزا   -3
 مظمالا الامتال الاد   ف  قط رح جحامم قلكمت الضبل  رقحنرظهل.

 إصدا  التشحرللا رالك ا ح الاظما  لتط رح ور  مظمالا الامتال الاد   ف  قحنر  رقط رح جحامم قلكمت الضبل .  -4

 يحا م  الت  قحدو امفم  قظ رذ  ورا  مظمالا الامتال الاد   ف  قحنر  جحامم قلكمت الضبل . إصدا  اوول  اإل -5

قرامت قل دة جمل لا رملك ملا ش لف  ح ل ملثل ف رمهثل اا رفئثلا قلكثمت الضبثل  فث  الفث  مظماثلا  -6
 الامتال الاد  .

رزا ة التحبمث  رالتلكثمت فث   إشحاك مظمالا الامتال الاد   ف  الف  المه و رالاال  ثلا التث  قدث   جهثل -7
 مملل قلكمت الضبل .
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2 
ي صثث  البلحثث  لضثثحر ة افتتثثل  اكمثثلا قلللثث  لكململثثلا الماظمثث  قنثثا  اكمثث  محثث  اوممثث  رقلكثثمت 

 الضبل  م  مهلمهل مل يك :

 إ داو القملواا البشحر  م  الالكار  الات ررر  الالزم  لتلكمت الضبل .- 

 ت ررر  م    ضل  هرئ  التد رس ف  مؤ نلا قلكمت الضبل .إ داو البلحثر  الا-ل

 قد ر  الللمكر  ف  حد  قلكمت الضبل  رالتلكمت  رح الظملم  ف   ثظل  ال دم  -ج
إيثثثثحا  البحثثثث ث اللكامثثثث  فثثثث  ممثثثثل ا قطثثثث رح جثثثثحامم قلكثثثثمت الضبثثثثل  فثثثث  تثثثث   متطكبثثثثلا قضظ ل يمثثثثل -و

 الالك ملا را قرلل. 
فثثثث  الت طثثثثمة رقدظمثثثثلا التلكثثثثمت رالاظثثثثلهم ر  ثثثثللر  التدثثثث رت راثثثثحق التثثثثد رس  قدثثثثد ت الاشثثثث  ة ال ظمثثثث -هثثثثث 

 لاؤ نلا قلكمت الضبل . 

3 
 التر    دتح  البلح  تحر ة القمل  لللبح ث الاكاك  لهذا البح  رمظهل:ف  ت    تل م رق صملا رمتطكبلا 

لا الامتاثثل الاثثد   رالقمثثل  جثثدر هل إيثثحا  و ا ثث  قهثثدف إلثث  ملحفثث  الاشثثكالا التثث  قثثد ق ايثث  مظماثث- 1
 ف  قحنر  جحامم قلكمت الضبل .

إيحا  و ا   قهدف إل  ملحف  اقملهلا القملواا ف  مظمالا الامتال الاثد   ريهثلز محث  اوممث  - 2
 ل شحاك الاظمالا ف  جحامم قلكمت الضبل .

 ح  جهذا البح .إيحا  و ا   قهدف إل  ملحف  الاتطكبلا الالزم  لتظ رذ التر   الادت-3
إيحا  و ا   قهدف إل  ملحفث  قطث رح ور  مظماثلا الامتاثل الاثد   فث  قطث رح يامثل جثحامم قلكثمت -4

 الضبل  رالنل دة ف  الما .
إيثثحا  و ا ثث  قهثثدف إلثث  ملحفثث  قرثثامت  مثثل  لكالك مثثلا  ثث  قلكثثمت الضبثثل  لثثد  مظماثثلا الامتاثثل -5

 الاد   ف  الما .



 2020 

 

     214  

 محمد الحاج /.د.مأ         لمدني في تحسين برامج تعليم الكبار...تصور مقترح لتطوير دور منظمات المجتمع ا

   16      2000للحبم  لكتحبم  رالثدلف  راللك    مد    الانتدز   ق  س  الاظما  ا -1

( مؤشحاا ق طمطم  لتظام  ر   الاح ة الللمكث  لأورا هثل فث  الامتاثل  ممكث  و ا ثلا فث  2005محاد  لرد  للت ) -2
 . 227ال دم  ا يتالعم  راللك   النمل م   يلمل  حك ان  اللدو  شح الم   اورل  اجحر  صث 

( ور  مؤ نلا الامتال الاد   ف  قحدرذ  هداف الثتلكت لكمامثل  ممكث  آفثلق يديثدة 2006محاد اجحاهمت )جحاهمت إ -3
 . 45ف  قلكمت الضبل   يلمل   ر  شاس اللدو الحالل صث 

ممث  محاد التحاكم  / قحد لا مشلك  الامتال الاد   ف  ح اا  اإل تح ب ف  اللللت اللحب   ياعم  ا قرثل ا التدد -4
(APC )2    2016 ل  آ . 

 التددممث  ا قرثل ا ياعمث   اللحبث  اللثللت فث  اإل تح ب ح اا  ف  الاد   الامتال مشلك  قحد لا/  التحاكم  محاد-5
(APC ) 4   2016 ا ل . 

 . 2  1شل ق    ( ر ل   ا قرلل المالهرحي الدل دة را  تثظل  إصدا اا رزا ة الثدلف  ح اا  ال2007 رح الدي  الرملف  )-6

  124( مؤ ن  ال ضح اللحب   جرحرا   2010التدحرح اللحب  الثلل  لكتظام  الثدلفم  )-7

  125   جرحرا  اللحب  ال ضح مؤ ن ( 2010) الثدلفم  لكتظام  الثلل  اللحب  التدحرح-8

 . 30تحب ي جرحرا    ( مؤ ن  ال ضح ال2011ا قل  رمؤشحاا م  التدحرح اللحب  الثلل  لكتظام  الثدلفم  )-9

 . 31    جرحرا التحب ي  ال ضح مؤ ن ( 2011) الثدلفم  لكتظام  الثلل  اللحب  التدحرح م  رمؤشحاا ا قل -10
(  هام  الشحاك  مل مظمالا الامتال الاد   ف  قحدرذ  هداف التظام  ف  الما   ر ق  2008 زدالحكمت الشحيز  )-11

ل  ربلحثر   كت ا يتالع الاظلدد ف  اكم  اآلوال يلمل  صظلل  خالل ال تحة  ا  قدمب ف  الاؤقاح او ك  للكا
 . 575(   2008) 7 – 5م  

( رزا ة الت طثثثثمة رالتلثثثثلرن الثثثثدرل   المهثثثثلز الاحاثثثث ي 2002( قدحرثثثثح التظامثثثث  البشثثثثحر  )2003الماه  رثثثث  الماظمثثثث  )-12
 . 245ل حرل   صظلل     

 . 4  1محيل  لجذ   -لامتال الاد   ف  مملل مح  امم  الاح ة ال قم   ور  مظمالا ا   زد النال-13

 . 4  3    لجذ محيل-الاح ة  امم  مح  مملل ف  الاد   الامتال مظمالا ور   ال قم    زد النال-14
 محاث   مرثح فث  الضبثل  قلكثمت قمله الاد   الامتال مظمالا ور  ق لر  الم ( 2010)  زدالكطمف مرط   محاد-15

 .8 صث الدلهحة شاس  ر  يلمل  لضبل ا قلكمت
 رقلكثثمت اوممثث  محثث  جثثحامم رقدثث رت ق طثثمة فثث  حك ممثث  الغرثثح الاظماثثلا ور ( 2011) صثثللح ر نثثحر  فتحثث   ل ثثح-16

 . الضبل  رقلكمت حك مم  الغرح الاظمالا  الثلم  النظ ي  الاؤقاح ربلكنتلن لارح الضبل 
 قطزمقم  رو ا   رقظارتهل الماظم  الاح ة  امم  مح  مملل ف  الاد   تالالام مظمالا ور ( 2012) ال قم   زدالنال -17

 . 362 صث  شح التنل اللدو ق  و يلمل  لح ث ممك   الما  ف  الظن ي  ف  الاد   الامتال مظمالا م   تب   ك 
18-As time gose By: from the lndustril Revolutions to the lnformation Revolutions ,oxford 

university press ,USA 2002. 

19-As time goes by from the lnstitute page 19. 
20-As time goes by from the lnstitute page 20. 

21-united notions Education (2009)-(unesco) global repott on aduct leatningand Education, 

(Hombutg: unesco lnstitute) for (lifelong leatning) pp, 12.36. 
22-Worled summit on the lnformation society (2005) Tunis agedu for the lnformation 

society , https://www:itu/net/wsis/docsz/tunis/off/6yev/html. 
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اث رظدد اردد اتبدد االبر دد اردد ااتتةدد البعلةدد  الب دد   اايهدف البحثددلا بددعالبعلددت افةددعادرةادد البهددف البع
يج دادرةا البط بد ا وذبكااناخاللاا،م2012/2013ا-م2010/2011 باخاللالباعتةاانالبل مالبف لس ا

ولبعلت افةعاولقعالبهف البعتب االبر  ا) س باودستب(اودرةاعهاا،لب ةعثقار ااتتة البعلة  الب    االبل م
لب ث رظ اخاللالباعدتةاوفةدعالبادتولالبفلبد ا تًد ع د افتدفااسدع  اد بد ار البل ماار ااتتة البعلة  الب    اا

(ابدددتنادرةاددد البهدددف البعتبددد ااب تتةددد البعلةددد  الب ددد   ااق دددفيتر اااث رظددد ا باور ددد اب ع تدددتالب تط ددد ا0.05)
اوقفادر نااجع دعا،وبعث تقاأهفل البحثلاد السعخفلمالب تهجالب صا الب سث ا، رف(-لبج تلف  ا)تضت

لبحثلاوفتتعدهاادناي  دعاادفل تالبعلةد  الب د   االبلد ماق ب دفيتر اا)ق   رد ار د ،اق   رد /اأس سد (،ا)ذ د  ،ا
لب ث رظدد ا)ابعدد البعتب دد اولبعلةدد  (،اردد ا  دد  ،ااخددعة (،اولادل لاالبعلة   دد اق ب ددفيتر ا،اولب ت دد البددتع  ا

ااولاتًدد تلاالبتسدد   ،اولب تليددعاوقددفالسددعخفمالبحثددلالبثدد ب البلفيددفااددنالةدولاالبلة  دد ااتهدد البسددجال
اولب ً د البلة   الب عخًً ار اا ض عالبحثل،اوبلفادثةتةه اد البع صلا بعالبلفيفاانالبتع عجاأه ه :

بةددإا ي دد ب البهددف اردد البعرةادد البعلة   دد اق تتةدد البعلةدد  الب دد   االبلدد ماق ب ث رظدد اخدداللالباعددتةااددنالبلدد ماا-
(ا ردددددددد لاق ةسددددددددل  البج  ردددددددد ،ا176،ا679،ا098،ا1)ام2013ا/2012-ا2011ا/2010لبف لسدددددددد ا

%(اادددددددددنا ي ددددددددد ب البعرةاددددددددد البرة ددددددددد اب تتةددددددددد البعلةددددددددد  الب ددددددددد   االبح ب ددددددددد ا18.82وبتسدددددددددح ابة ددددددددد ا)
ا ر لاق ةسل  البج  ر .ا(5,838,617,981)

(ارد ااع سدط اا دد ادرةاد البهدف اα=ا0.05 اد يفارتولاذلااد ب ا تً ع  افتفااسع  اد ب ا)ا-
  ار ااتتة البعلة  الب د   االبلد ماق دفيتر اااث رظد ا باوردقااع تدتالب تط د البج تلف د البعتب االبر

(،ا   ا11.500(اب ع س البتد ا)Mann-Whitney Uناودت ا) بة  اق   اا؛ا ذا)تضت،ا رف(
ا(.α=ا0.05(اوه اق   اأكبتاانا)0.411واسع  اد ب ا)(اZ) (0.822)بة  اق   ا

اانال سعتع ي ااولبع ص  ااولب  عتت ا.وقفاد صلالبحثلا بعالبلفيفا

ا،ادرةا البهف البعتب ا.لبهف البعتب اااالكلمات المفتاحية:



2020 

 

   216 

 وليد حزام /أ                                     تكلفة الهدر التربوي الكمي في مرحلة التعليم الثانوي بمحافظة إب

Abstract: 

This research study aims to identify the quantitative cost of educational waste in 

the secondary education stage in Ibb governorate during the period of the academic 

year 2010/2011 to 2012/2013 by identifying the cost of the student’s cost of enrolling 

in the secondary education stage during the aforementioned period and to identify the 

actual quantitative educational waste (failure and dropout) and its costs in the 

secondary education stage during the period as well as to identify statistically 

significant variations at the level of significance of (0.05) between the costs of 

educational waste in the secondary education stage in Ibb districts based on the 

geographical distribution (urban – rural).  

To achieve the research objectives, the descriptive approach was utilized in its 

two types (survey and documentary) on the research population and sample that 

consisted of all secondary schools in the districts of Ibb (secondary schools only, and 

basic and secondary schools) and (male, female, and mixed schools) as well as the 

educational offices in the districts and the main educational office in the governorate 

(education and schooling office). The study has relied on several secondary data 

sources including official records, historical statistics, secondary and scientific 

resources related to the topic of this research study. After analyzing the data, many 

findings have been reached, majorly including the following: 

The total waste in educational costs in the secondary education stage in the 

governorate during the school years of 2010/2011 to 2012/2013 represented an 

amount of (1,098,679,176) riyals at current prices, and a percent of (18.82%) of the 

total cost of the secondary education stage of (5,838,617,981) riyals at current prices.  

The cost of educational waste was found to be significantly different in the 

secondary education stage during the period between the different districts. For 

instance, it was found that the cost of educational waste amounted (14,722,958) 

Yemeni riyals at the current prices in Al-Hazmdistrict, and it reached (174,683,050) 

riyals at current prices in the Dhu al-Sufal district. 

There were no statistically significant variations at the level of significance (α = 

0.05) in the mean rankings of the quantitative costs of educational waste in the 

secondary education stage in the governorate of Ibb based on the geographical 

distribution of the target population (urban and rural), where the value of Mann-

Whitney U reached for the average ranking was only (11,500), and the value of z-

scores was (0.822) at a significance level of (0.411), which is greater than (α = 0.05).  

The research study has reached several conclusions, recommendations, and 

suggestions for the research problem.  

Keywords: Waste Nd Educational, The cost of waste and educational. 
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1 

ناردد البلًددتايلددفال  ادد لافةددعالبعلةدد  اأتددفاأهدد الب ة ددتلاالبثت ردد البعدد ادلبدد اد ددفماودطدد  الببةددفل
البثفيلاخ ص ا ذلاد ال سع اللالةا لابعةكالبتا  ا،اوهذلاا ايتشفهافة القعً دي االبعلة  .

حثلافناأا لالبطتلاولب س علاولةدولاالبع اتتلايلت افة القعً دي االبعلة  اقأ ه:البلة البذااي
ادت دد افةددعالسددعخفلمالب دد ل دالبعلة   دد اقشددترد اق دددتمابتدد تاأرددتلدالب جع ددعا)قدد  بعلة  اولبعددف ر (ابتدد تدا ددد االد

(،اوبهددذلادلدال هع دد ما42،ا2000اعردد اال،ات ضددتدلاواسددع بال،ارتديددد اوليع  ف ددد ،اقبادد تةاور فة دد ا)ف بددفين،ا
قدده)فة القعًدد دي االبعلةدد  (،اوخ صدد ااتددذالبتًدداالب دد   ااددنالب ددتنالبلشددترن؛اتتددلا  دد البحدد ت  نافةددعا

االبت  ال قعًد دا؛اوهد ااد اأد ا بدعاد تتدتالبتظدتةا ثد البعلةد  اد لس افالق الا ا لافةعالبعلة  اوالف 
لبع اأصحث اف ة  ال  ا لافة ها  فد اانال سع    اقبلااد ايعتدد افة دهاادناف لعدفارد اقدف لااواهد  لاا

ا(.17،ا2014)لبحثتتا،الةرتلداولسع    دلابة  ل دالبحشتر الب سةوب افنادث تقالبعت   البش اة ار الب جع عا

 ظدد مالبعلةددد  ارددد ااخعةدددااأ  لفدددها ايددد للايلع دددفارددد االظددد ادولالبلددد ب اقشدددبلا عددد  ارددد اد  ردددلاا ن
بتلاجهافةعاا ايخًصابهاانالب ت ل   البست ر البثب ا  البع ادل   اانالبتف ةار اظلالةففلدالب ع ليفةا

ا(.19،ا2007بةسب نار البائ البل تر الب  لدر ابةعلة اول عش  البهف البعتب اا)لبلج  ،ا

ودشددبلاد لسدد البهددف البعتبدد ااأه  دد ا بتددتةاب لضددل البس  سدد البلة دد ابةفوبدد ااددنايهدد اوبتيدد لالبعتب دد ا
ولبعلةددد  اادددنايهددد اأخدددت ،ارتيددد لال قعًددد داوولضدددل البس  سددد البلة ددد ابةفوبددد ايه هددد اأنايلترددد لاأنالةاددد للا

الددفلالبت دد تاولبعت  دد الب خًًدد ابةعلةدد  اقددفاددد السددع البه افةددعالب يددهالةك ددلاتعددعايع بتدد لااددناتسدد با
قج ل به الب علفدة.اأا اانا  ت  ا ي لالبعتب  اولبعلة  ار بهف ااة تافةعالبرا تةالبفلخة د ابةتظد مالبعلة  د ا
ود لسدد البهددف البعتبدد اادلطددته ااة ددتلاا دخدد ذالب ددتل لاالب ت سددح ا سددع اللالااب  دد االب  ديدد اولبحشددتر ا

ا(5،ا2008بخفا االبعلة    ا بعاتفوده الب ً  ا)لبجتب   ،اأتسنالسع اللاا بن،اوذبكابترعااسع  ال

 نا ع عجااشبة البهدف البعتبد ااد  دلاخطد  ةافةدعالبط بد ،اوأسدتده،اولببتئد البعد اي د مارتهد ،اود عدفا
آق  ه البسةب  ا بعالبت لت البعتب ر اول قعً دي اول يع  ف  اولبتاس  .اودعةخصاآق  اظ هتةالبهف البعتب اا

لبح ق ابإلف دةاأوالب عستباف   ايض عافة هاانالب ق ،اوا ايا دهاانالبخبتةالب تي ة،اواناق اار البط ب 
تتا  هاادناردتاالبعتقد ال يع د ف .ا  د ابهدذهالبظد هتةاددأقتتاسدةب افةدعا خًد  البط بد ،اولسدعلفلدلدها

 افةعااسع بةهاوغتتاق د اواه  لده،اوقف لدهالبل ة  اولبتاس  ،اف ب نالبط ب البح ق ابإلف دةاأوالب عستباقة دا
فةعالبعر فاول  سج مااعااجع له.ا   اويفالبح ت  ناأنالبطةح البح قتنابإلف دةايًححابه اا لقااسةب  ا
دج هالب ف س ،اوذبكابشل  ه اق ب ةقاولاتح طاوففمالب ف ةافةعادث تقاآا به اوط  ت ده ار البث  ة،اوهذلا
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لبف لسدد ا ه ع دد .ايضدد  ا بددعاذبددكاأنالبطةحدد البحدد قتنابإلفدد دةاابددفو هايددةداا بددعاهددتوبه ااددنالب ف سدد اودددت 
ا(.Stroup , 1972 ,45ي تة نا بعا يج دالب ع ف اب االعه اأواب ف سته ا)

ااددددنا)لب حدددد ط ،ا (،او)لبضدددد ر ن،ا2000وهددددذلاادددد اأ دددد  اا ب ددددهاقلددددسالبف لسدددد ااواتهدددد اد لسدددد ا ددددل  
االبع اد ليهالبتظ البعلة    ار ادث تقا(؛ا ذاأ   اا بعاأنااناأه الب شبال2015(،او)لب طتا،ا2005

أهفلره ادع  لار ادأاتنالبتا  االب  ب  البر ف  ابه ،اولبهف البعتب االبذااي  لاخس عتالقعً دي اوليع  ف  ا
(.اوبد بتغ اادنالبجهد دالبعد ادبدذبه البثب اد الب  ت د اقشدبلافد ماولبسدةط الب ثة د ارد ا3،ا2015)لب طتا،ا

لا بتدتدلاادنالب شدبالاادعا فدلااث رظ ا بافةعاويهالبخً  اار البعلة  الب    االبلد م،ارن دهاي ليدهافدفدد
اعاقلضه اودعش قكادأقتتدلاودأقتدلايط لا لاي ل  البل لالبعتب ا،اوادناأبدتدادةدكالب شدبالااظد هتةالبهدف ا

البعتب االبذاايلتقالبعلة  افنادث تقاأهفلره.

ل الب د   االبلد مايلبعلةد  اار (اولبتس بالبعستب)البعتب ااالبهف  نا  بتدتدلاب ةسسد االبعلةد  ،اادثدفيد اشدب 
البعت  د افةدعالبسدةب ااتدودهاوبهالبعلة    البل ة  ااختي اافةعاسةحد ايتلب اوبشترد اا ب د ك  اي  لا هفل دلا

اا ضددد عادت وبددد البعددد اولبتدددفولالبف لسددد اااتهددد اد لسددد ا)لبجتبددد   (ااقلدددساد صددد  ااضددد تاورددد البشددد اة ،
ا،اةسسددد االبعلةددد  الب ددد   ااارددد البعتبددد ااالبهدددف فةدددعاابةعلدددت البحثدددلاهدددذلارردددتةا شدددأااولبتسددد بالبعسدددتب

ا.فاليه اوسبلا ب هادةداالبع اولةسح ب

دد افةددعاادد اد ددفمارددنناد لسدد ادرةادد البهددف البعتبدد ااولبل لاددلالب ددةقتةاف ددهاولبترددعاقطددتلالبلددال ا ودأس سد
 دد ابةعلةدد  الب دد   االبلدد مالبعدد ادلددفااددفخالاالب ت سددح ااددنا ددأ هالب سدد ففةاردد ادث تددقالبرا يدد البفلخة دد البر 

لبعلةددد  ،اوهدددذلااددد ايسدددلعالبحثدددلالبثددد ب ا بدددعادث   دددهارددد اضددد تالب ة دددتلاالبلة  ددد البل ة ددد اب  ددد تالبهدددف ا
البعتب ا.

ق بتغ اانالبجه دالبع ادبذبه اودل ةالبعتب  اولبعلة  ار الب  نار اسبتلال  د  تاقد بعلة  الب د   االبلد ما
يلد   اادناظد هتةالبهدف البعتبد االبعد اا–ك تتهاادنالب تلتدلالبعلة   د الةخدت ا– هابت ف هالبلة  اولةدب ارن

م؛اتتدددلابددد ايعخدددت ا  ا2002/2003%(ارددد البلددد مالبف لسددد ا35بة ددد افةدددعااسدددع  البج ه  رددد الب  ت ددد ا)
م،ا2000/2001(ادد اقبد به اق بًداالةولالب د   اافد ما184.801(اانالبطةح اانااج د عا)120.204)

%(ارددددد البلددددد ما33م،اوبة ددددد ااددددد ا سدددددبعها)2004/2005%(افددددد ما37.3قددددد ال دالددددد اهدددددذهالبتسدددددح ا بدددددعا)
  ددد اأظهدددتاالب ة دددتلااأنا سدددح البعسدددتبارددد الب تتةددد الب    رددد ابةلددد مالبف لسددد ام،ا2005/2006لبف لسددد 
اهدددذهافةدددعالبثًددد لادددد اوقدددف%(،ا)9.2%(اقني ددد ب ا)7.2%(اوبإل ددد  ا)10.5مابةدددذ   ا)2012/2013

ا.(14،ا2014)لب جة الةفةعابعخط  البعلة  ،ا(ابألر ل البظ هتااالبععحعااناب ة تلال
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ارددد البلددد ما26313ورشدددبلااع سددد ادرةاددد البط بددد ارددد البعلةددد  البلددد ماادددنالبتا ددد االبج  رددد ا) (ا رددد  د
اد ا(ااة د  ا رد لاأاا9.5و بة البعرةا الب  دي ابةهف ار البعلة  البل ما ع ج البتس باا اي   با)، م2006

ا(.10، م2005/2006، (ااةت نادو  ا) ع س الب د لت47.8ي لداا)

ا دد اسددبقايعضددحاضددخ ا ا سدد البهددف البعتبدد ااردد البعلةدد  الب دد   االبلدد م؛الةاددتالبددذاايثددع اضددتو ةا
لب   مابف لس ااقغ  البعلت افةعاأسح باهذهالبظ هتةاولبثفااناتفوقه ؛اةنالسع تل اهذلالب ضعاودتلك ها

رفاتع د اانادا ق الب شبالاالبع اي بناأنادشبلاخط  ةافةعالبتظد مالبعلة  د اودثدفاادنادوناال بج است ا
ادث تقاأهفلره.

د ،ار دفا تد ا15طتةد ا)لبسد    اوف ةدهاادفيتدلاب بعد البعتب د اق فيترد اخبدتةالبح تدل،ااور اض ت (اف اد
 ااث رظد ا ب،اوادنا ف ةالةقث  اولبف لس االبع ادت وب اا فل ادرةا البهف البعتب اار البعلةد  الب د   اارد

قدد ارددننااشددبة البحثددلادسددلعا بددعاالتردد ادرةادد البهددف البعتبدد االبر دد اردد ااتتةدد البعلةدد  الب دد   االبلدد ماردد ا
ااث رظ ا ب.

يهددف البحثددلالبثدد ب ا بددعالبعلددت افةددعادرةادد البهددف البعتبدد االبر دد اردد ااتتةدد البعلةدد  الب دد   ااردد ا
وذبدكاادناخداللالاي قد افدناما2012/2013-م2010/2011 لس ااث رظ ا باخاللالباعتةاانالبل مالبف

الةسئة الباتف  الآلد  :
لبعلةدددددد  الب دددددد   االبلدددددد ماخدددددداللالباعددددددتةااددددددنالبلدددددد مالبف لسدددددد ااتتةدددددد اردددددد اادددددد ادرةادددددد البط بدددددد الب ةعثددددددقا -1

 م؟2012/2013-م2010/2011

لالباعددتةااددنالبلدد مالبعلةدد  الب دد   االبلدد ماخددالاتتةدد اادد اولقددعالبهددف البعتبدد االبر دد ا) سدد باودسددتب(اردد ا -2
 م؟2012/2013-م2010/2011لبف لس ا

-م2010/2011اتتةد البعلةد  الب د   االبلد ماخداللاا لبر  ا) س ب،ادستب(ارداا ادرةا البهف البعتب اا -3
 م؟2012/2013

ب تتة البعلة  الب د   ااا(ابتنادرةا البهف البعتب اا0.05هلاي يفارتولادلب ا تً ع د افتفااسع  اد ب ا) -4
  رف(.-ور  اب ع تتالب تط  البج تلف  ا)تضتاااث رظ ا باق فيتر ا

ادتحعاأه   البحثلاا  اية :
ي فمالبحثلالبث ب ا ع عجااه  ابة سةوبتنار الادل ةالبعتب ر افناا فل او ةا البهف البعتب اار البعلةد  ا -5

ا .لب    االبل مار ااث رظ ا ب،اولب تدحط ااح  تةابعستبالبطالباو س به
ر اضد تالبتعد عجاول سدعتع ي ااولبع صد  ااي بدنابة سدةوبتنارد الادل ةالبعتب رد البل دلافةدعالبثدفاادناا -6

 لبهف البعتب ا.
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ق ددفمالبحثددلاالة ادد اادهدد البحدد ت تناتدد لاظدد هتةالبهددف البعتبدد ا،اوادد ا دد ةهااددنااع تددتلااذلاافالقدد ا -7
 ق بهف البعتب ا.

 ردف(،اأصدث بالب دتل اا–سد الب تط د البج تلف د ا)تضدتاداتفادثفيفالباتولار ادرةا البهف البعتب ااقث -8
 ر الدخ ذالب تل لاالب ت سح اب ل بج البهف البعتب ا،اوتج البظ هتةار ا لاافيتر اوأوب ر االبعفخل.

ق بعلت افةعادرةاد البهدف البعتبد االبر د اب دفل تالبعلةد  ااعثفدالبحثلالبث ب لبثفودالب  ض ف  :اي
ق دددفيتر اااث رظددد ا باوردددقااة دددتلاا)لبتسددد باولبعسدددتب(اخددداللالباعدددتةاادددنالبلددد مالبف لسددد االب ددد   االبلددد م

ام.2014اتذالبل مالد  اعتةا ع ج ابع قاالب  ااهذهالبالخع   ،اوقفاد ام2012/2013-م2010/2011
ام.2018/2019لبثفودالب ا    :ايع ادتاتذالبحثلالبث ب ار البل مالبف لس ا

البثفودالبج تلف  :اافل تالبعلة  الب    االبل ماق ث رظ ا ب.

ابحثلا يتلع د ا   ايأد :دلت ااًطةث اال
رد البف لسد البث ب د اقأ دهاتد  االبتسد باولبعسدتبالبعد ايعلدتمابهد اأااا"يلدت البهدف االهدر التربوي:-1

لبعلة  الب    االبل ماق ث رظد ا باخداللالباعدتةاط ب اانالبطةح الب  ب بتنار اأااصاااناصا  ا
 ةسح با"م،اوةااسب اانال2012/2013-م2010/2011انالبل مالبف لس ا

-م2010/2011:ااع سدد ادرةادد البط بدد الب لتددفاخدداللالباعددتةااددنالبلدد مالبف لسدد ا. تكلفةةة الهةةدر التربةةوي 2
مااضددتوب افددفدالبتلسددبتناولب عسددتبتناردد ااددفل تالبعلةدد  الب دد   ااق ث رظدد ا باخدداللا2012/2013

 . ا الباعتة

اس  اسعخفمالبحثلالبث ب ااتهجتناه  :
لب سث اوذبكابعشخ صاولقعالبهف البعتبد اارد اادفل تالبعلةد  الب د   االبلد ماق ث رظد االب تهجالب صا  -9

  بااناولقعالبع   رتاولبسجالاالاتً ع  اق بع البعتب  اولبعلة  اولبجه دالب ت  اابإلتً ت.

لب ددتهجالبعدد  رخ الب قدد ع  اوذبددكابثسدد بادرةادد البهددف البعتبدد اااددناولقددعالبثسدد ق االبخع ا دد اولبسددجالاا -10
 م.2013-2011لب ث سب  اولاتً ع  ابألف لمالب  ب  اانا

2

س  ايع السعلتلماد لس ااثة  اود لس افتب  ادت وب البهف ااناتتلادرةاعهاولبل لالالب ةقتةاف ه،ا
اوذبكافةعالبتث الآلد :
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2018

ةالبفلخة ددد اب تتةددد البعلةددد  الةس سددد ارددد ااث رظددد ا باور ددد ابةاددد  اهدددفر البف لسددد ا بدددعاد ددد ر البراددد ت
دد السدعخفلمام،ا2013/2014تعدعالبلد مالبف لسد اا2006ا/2005لبظ هتااخاللالباعتةاانالبلد مالبف لسد ا

اتهجالبحثلالب صا ابت ف هالب سث اولب قد ع  ،اودرد نااجع دعالبحثدلاوفتتعدهاادناي  دعاادفل تالبعلةد  ا
(ااف س ابةلد مالبف لسد ا1503 اااث رظ ا با)ذ   ،ا    ،ااخعة (اولبح بإاففده )لةس س اقل  ماافيتر

م،اولسددعخفمالبح تددلالبلفيددفااددنالةدولاااتهدد ااة ددتلاالاتًدد تالبسددت ااب بعدد البعتب دد اا2014ا/2013
ابلفيفاانالبتع عجاأه ه : بعاولبعلة  اوإتً ع  اادفرقالبعالاتذاوغتته ،اود صة البف لس ا

ل،ال خادد مااسددع ا -  البرادد تةالبفلخة دد البرة دد ابةعلةدد  الةس سدد البلدد ماردد ااث رظدد ا باوبف يدد ااتخاضدد ايددفد
(ابإل دد  اادددنا ي ددد ب ا0.39(ابةدددذ   ،او)0.51(ااتهدد ا)0.45تتددلابةدددإاال اددلالبراددد تةالبفلخة دد البرةددد ا)

 لب ل الالبرة ابة ث رظ .

لبفلخة دد ابةعلةددد  الةس سدد ارددد اولبعسدددتب(اردد البرا يددد اا–ل دادد عااسددع  ا ي ددد ب اال اددلالبهدددف ا)لبتسدد با -
(ا0.61(ابةدذ   ،او)0.49اتهد ا)ا(0.55تتلابةإا ي  ب اال الالبهدف البرةد ا)ا؛لب ث رظ اوبف ي اف ب  

 بإل   اانالاي  ب البل م.

1427

يتد اابد الب بتاد ،اوقددفاهدفر البف لسد ا بدعاالترد ا ةاد البهدف البعتبد اارد الب تتةد الب    رد ابةبتدتناق ف
تتددلاطح دد افةددعافتتدد ااب  دد ااددناا،أدلةابةف لسدد ا لسددعخفمالبح تددلالب ددتهجالب صددا ،اوددد الفع دد دال سددعح  

ا(اافل تاق   ر ،او    اأه البتع عجالبع اد صة ا بته البف لس :10)
ا%(.23.5بةإالب لفلالبل مالاي  ب ابةهف البعتب اا)ا-
االفلابةهف .سجلالبًاالةولالب    ااأفةعاا-
ا(اط بحد .19442بةإاففدالبطالبالب عستبتناولبتلسبتنا)ا-
ا(ا ر ل.197433510بةإادرةا البهف البعتب اا)ا-

ف السددعخفلمالب دتهجالب صددا الب سددث اوب تعسد بادرةادد البهددرد اناتلدا د البف لسدد البث ب د ااددعالبف لسددع
رد الاطد  البتظدتااوطتر د التعسد باالبثب شد ر الب تتة الب    ر ،اوقفاد ال سعا دةاادناد لسد الب هتل د اوا

ا.لبثب ش لبهف ا   ار اد لس اار درةا البهف ا   ار اد لس الب هتل  اولبل لالالب ةقتةا
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لب د   االبلد ماطة د االبارترد ابةعلةد  ايثع االباًلافةعادث تقاهف البحثدلالب ع  دلارد االترد الب ت
ا؛لبهدف البعتبد ااادناتتدلاااه ادهو ذبكالب تطة  االبارترد اواا؛أ   طها؛أه تعها؛أهفلرها؛اناتتل:اااه اه

 ؛اوذبكافةعالبتث الآلد :ف لاةهاوأ  لفه؛

21

 مالبعلة  البل ماورقالبسة البعلة   ار ادثعلااتتة البعلة  الب    االبل مالب تدح الب  ب  اانااتلتلا ظ
لب  ن؛ا ذا ايج دابةطةح ال بعث لابهد ا  ا ذلاأ هد لاد لسد ااتتةعد البعلةد  الةوب د الب ع  ةد اق تتةد البعلةد  ا
ر ا ر مالةطاد ل،اواتتةد البعلةد  الةس سد ،ا  د ادلدفااتتةد البعلةد  الب د   االب تتةد البعد ادسدبقالبعلةد  ا

،اوادناقد ادتدرد ايد دةاأدلعدهافةدعا  ف د ااختيد اااتتةد البعلةد  الب د   ااوي ددهد ،اوهدذلالبج ال اولبلد ب 
يلت اأنااتتة البعلة  الب    اادلفالب تدر الةس س ابةعلة  البج ال اولبل ب ا)لبج ال ااولب ل هفالبلة د (؛ا

(ا3لبف لسدد ارتهدد ا)اتتددلايددع ا فددفلدالبطةحدد اردد اهددذهالب تتةدد ااددناخدداللالب ددفل تالبثب ا دد اولةهة دد ،اواددفة
(اصا  اد لس  اه البًاالةولا3ست لااد لس  اقلفااتتة البعلة  الةس س ،اود س اهذهالب تتة ا بعا)

لب دد   ااودردد نالبف لسدد ارتهدد اف ادد ،اولبًدداالب دد   اولب  بددلالب دد   ا،اولبعدد ادثعدد اافةددعاقسدد تنا)فة دد ،ا
ا(.226،ا1990ضتف ،اأدب (،اقثتلايع اد درعالبعالاتذاتس اات به او غح ده ا)لب

(CONCEPTION)

ي ًفاق بعلة  الب    اار االظ الةقطد  البلتب د ا"ذبدكالبتد عاادنالبعلةد  البدذاايةد البعلةد  الافدفلداا
أوالةس سدد اأوالب ع سدد ،اورسدددبقالبعلةدد  البلددد ب البجدد ال ،اواددفةالبف لسددد اف ددهاقدددال اسددت لاافدددفلالة دنا

لبعلةددد  الةس سددد اورددد ادددد   اأ بدددعاسدددت لاالقتعددد نااتهددد ايددد تااشدددعت ايةتهددد اسدددتع نادضددد  نااسدددتع ناقلدددف
ادخًً اااعلفدة.

ور الب  ناي ًفاق بعلة  الب    االبل ما"ذبكالبت عاانالبعلة  البذاايعد حابةعالاتدذالبدذيناتًدة لافةدعا
 ،اودسدددع تلااتتةددد الب    رددد ا ددده دةالب تتةددد الةس سددد  ااع قلددد ادت  ددد االددد  ره اواهددد  لده البلة  ددد اولةدب ددد

البعلةددد  ارددد اهدددذها30م،ا2002ق سددد ته البلة ددد اولةدبددد اقدددال اسدددت لاا"ا)ودل ةالبعتب ددد اولبعلةددد  ،ا (،اَور َلدددفل
لب تتة ااج    ،اودتعه اافةالبف لس اق اعث نا ه دةا د  مالب    ر البل ا افةعااسع  البج ه  ر ،اولبًاا

اعاصا  اأدب  اوفة   البعفلتاانالبًاالب    الب    ا.لةولالب    ااف م،اورع البعشلت ا ب
(THE SIGNIFICANCE)

اب ه د البعلةد  الةس سد ارد اد وردفالبط بد اق  ردفاادنالبعتب د اولب   رد ا البعلة  الب    االبلد مااب دالد ي َلفل
  ،اوفةعادأكتفالدج ههار البعخًصاتسد اولب ه  لا،اورل لافةعادت تعهايس   اوف ة  او وت  اوليع  ف
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ات بهاولسعلفلدلدهاوقف لده،اقثتلايع بنالبط ب ار ا ه ي اهذهالب تتة اانادثفيفالدج هدها بدعااد ايةد اادنا
الب تلتلالبعلة    ،اأوادخ لاس لالبل ل.

لبعد اواناهت ادظهتاأه   اهذهالب تتة البعلة    ار ادث تقاي  د ا بتدتاادناأهدفل البعتب د ،البعتب د ا
هددد ادتددد عالبعت  ددد اقج  دددعالدج ه دهددد الب   ف ددد اول يع  ف ددد اول قعًددد دي اولبس  سددد  اولباةسددد   البسددد عفةارددد ا

ا(.117م،ا1994لب جع عا)لبا ب ق ،ا

ك د اَأ هده اوادنا  ت د اأخدت ادلددفااتتةد البعلةد  الب د   ااادناأهدد الب تلتدلالبعلة   د ؛اوذبدكاة هد ادعلةددقا
 اوف ة دد اوليع  ف ددد اول ال ب دد اذلاادددأقتتا بتدددتاردد ات ضددته اواسدددع بةه اق ددتله تناي ددتونابع تدددتلاايسدد  

ا(.82م،ا2003،ا1)لةغبتا،اط

ااددناأهدد البلت صددتالبعدد اد ددفالبشددل باق ا سدد نالبددذاايثدد ر ا البعلةدد  الب دد   االبلدد ماي َلددفل واددناهتدد اَرددنتنه
الده،اوا ليهددد افةدددعالبددد طناورًددد ناق  رعددده،اولبدددذاايل دددلافةدددعاد دددفمااجع لددده،اوتدددلالبر تدددتاادددنااشدددب

 لبعثفي االبع اد ليهها  بعثفي االب   ف  اولبعرت ب ي  ،اورث ر افةعاه ر الب جع ع.
22

اشدددع  اادددناهدددف اهدددف دلاأااقطدددل.اور ددد ل:اهدددف البشددد تاأقطةدددها)اج دددعالبة ددد اارددد البة ددد اكة ددد البهدددف 
ا(.1016،ا1985لبلتب  ،ا

الصطالتد :ا أك دتالب اد م  البعتب رد البعد ا د عالسدعخفلاه ارد الآلو د الةختدتة،ااااه مالبهف البعتب اااني َلفل
وبللاا اياستاذبكاهد اد ليدفالبتظدتةال قعًد دي ا بدعالبعلةد  اوبدتودال هع د ماقضدتو ةادت دتفالةاد للا

ا(.1989لبع ادتاقافةعالبعلة  ا)اتس ،ا

خ  ي دد ،البر  دد ،البت ف دد (اواعددعاادد الخعةدد ا تددف البج ل دد الب ب  دد ابةرادد تةالبعلة   دد ا)لبفلخة دد ،الب
يطةقافةعالبتع عجالب عتدحد افةتهد اهدف دلادتب ردد اأس سدهاواتدرد لاددهالبلالقد ابدتنالبراد تةاولقعًد دي االبثجد ،ا

(،اأاد ا  ردلا9،ا2003ودلت اهذهالبلالق البثً لافةدعاأكبدتاف عدفاقأقدلااد لاوأقدلايهدفاووقد ا)لبد لعة ،ا
ا.فالةد عاانالب ختي ااولبل لعف""ففمادث تقالبثا:(اف لت البهف اقأ ه1979)

"لب ً د البحشدتر اولب  ديد البعد اأ ا د افةدعالبطدالباا:(اقأ هFiske, 1998 , 47ك  افترهاف سكا)
البتلسبتناأوالب عستبتناقبلاأنايب ة لالبًاالبف لس الب ةعث تناقه".

ب ردد دةاأوالبددت صاقسددب الا–"كددلالآلقدد  البسددةب  البت  ددئ اا:(اقأ دده5،ا2003وفترددها)لبدد لعة اوآخددتون،ا
فددناأتددفالب   دد  رنالةد ددعاولةفةددعاا–لبر دد اأوالبتدد ف اأوا ةته دد اب ددفخالاالبل ة دد البعلة   دد اوف ة  دهدد 

ابةرا تةالبعلة    ".
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" سد باودسدتبالبطدالبارد اأااصدااادناا:قأ دهارد البف لسد البث ب د اورلت البح تلالبهدف البعتبد اا
اانالةسح ب".اصا  ااتتة البعلة  الب    االبل م،اوةااسب 

انا س ا سحد اأوا سد بد اأااغد اا بدعاأسدال،او سد البعة تدذاقتَأ هه :ااشعقاااللغةر االبتس بيلت ا
ا(.355،ا1985أااأخاقار ال اعث نا)اج عالبة  البلتب  ،ا

ا ادد ايعتددد ا؛اوهدد ا:ا"رشددلالبط بدد اردد اوصدد بها بددعالب سددع  الب طةدد بابت ةددها بددعارتقدد اأفةددعاصةةحًح 
ب تليلدد الب دددتهجاقأاددلالب صددد لا بددعالب سدددع  الب طةدد بارددد البسدددت ااه ق ددد لهابإلفدد دةارددد الباتقدد ا اسدددفة ددها

ا(.25،ا1998سة   ن،ا)البف لس  البع ب  "

 فدد دةالبط بدد ابةًدداالب ةعثددقاقددهاردد ااتتةدد البعلةدد  ااف لسدد البث ب دد اقتَأ هدده :لبتسدد باردد اهددذلالبورلتدد ا
الب    االبل مابل ماآختاأواأك ت.

ةةةاالبعسدددتبيلدددت ا  ة ددد ااشدددع  اادددنالبالدددلاسدددتباسدددتوبد اأااخدددت ا)اج دددعالبة ددد البلتب ددد ،ااقتَأ هددده :الغوي 
او ا(.440،ا1985 ي ًدددفاقدددهاددددت البط بددد ابة ف سددد اقبدددلا د  ادددهابةًددداالبف لسددد الب ةعثدددقاقدددها:ااصةةةحًح 

(Kallus , 2001، P. 39ا)ا

ةاالبف لسد اق تتةد البعلةد  الب د   االبلد م،اا"ل  ط عالبط ب افدنقتَأ هه :ار اهذلالبحثلاااإجرائي  ورلت ا
.ار بط ب الب عستباه البط بد البدذاالبعثدقاق بًداالبف لسد الةولالب د   ااأوالبًدااسب اانالةسح ب

الب    الب    ااأوالب  بلالب    ااوبرتهال  طعافنالبف لس اقبلا د  مادلة  هاق بًاالب ةعثقاف ه.

ا(اأنابةهف البعتب ااففةاأ  لعا   ايأد :80ه،اا1396يشتتاتس نا)
 رشلالبتظ مالبعلة   ار السع ل باي  عالب ةع اتناوا ليه البطة ال يع  ف افة ه. -11

رشلالبتظ مالبعلة   ار الاق  تافةعاقلسادالاتذهاأواد بتته اانال سدع تل ابتجد فارد الب دفةالب  دت ةا -12
 ب تلتةهالبعلة    الب خعةا .

 دنابتنااختي االبتظ مالبعلة   اولتع  ي االب   البل اة .ففمالبع ل -13

 س تالادل ةالبعلة    ار السع البه ابة  ل دالبحشتر اأوالب  ب  اأوالب  دي . -14

 قً  البتظ مالبعلة   افناد في ادلة  ايتفابةذينايتجث ناف هاورعختي ن. -15

 دخةاالبتظ مافناا لكح البع تتلاالبع ادثف ار الب جع ع. -16
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 سدددعتعجاأنال سدددع اللاغتدددتالةا دددلابة ددد ل دالبحشدددتر اأوالب  ب ددد اأوالب  ديددد اأوالبع ت ددد ارددد ااا ددد اسدددبق
لبتظ مالبعلة   ايلفاهف دلابهاأضتل هال قعًد دي افةدعالبادتداولب جع دعاولةسدتةاولب ف سد ،اوأنالبهدف ا  فد نا

؛اوهدف ا  د ايشد لا  ف اأوا  ا ايع  لابعف  ااسع  البعثًتلالبف لس اأواضلاالب ختيد االبعلة   د 
لبتس باولبعستباوففمال بعث لاق بف لس اوس تاد درعالب  ل دالبحشتر ار ااةسس االبعلة  الب د   ااقثسد ا

ال تع   ،اوا ايه ت ار اهذهالبف لس اه البتس باولبعستب.

 دد ايددأد :ا)لبجتبدد   ،اي يددفالبلفيددفااددنالبل لاددلالبعدد ادددةقتاردد ااسددع  البهددف البعتبدد ااقشددععاأ  لفددها 
ا(23،ا2008

لب حد   اا؛طتلعدقالبعدف ر ا؛ ظ مال خعحد  لاا؛لب لة تنا؛:اوأسح به ادعلةقاق ادل ةالب ف س  تربوية عوامل -17
اولة شط الب ف س  الب خعةا .ا؛ولبعجهت لاالب ف س  

 وأسح به ادعلةقاق ةستة،اوب ببتئ ،اوب   الب جع ع،اوبل دلده.ااجتماعية: عوامل -18

وأسح به ادتدح اق ف ةالبل عة افةعال فع  دافةعا اسده ،اوفدفمال فع د دافةدعالبط بد ااقتصادية: عوامل  -19
 ر البته ماقأفح عه ،اول خا مالب سع ر االب   ش  ابألست،اوأ   طال قعً دالبس عفة.

 .ث  وأسح به ادتدح اقشخً  البط ب اولسعلفلدلدهاواه  لدهاوقف لدهالبتاس  اولبًا:عوامل شخصية -20

32

"لب بةددإالب ددفر عاأوالب تاددقافةددعا  عدد  اسددةل اأواخفادد االتتدد ،اأااادد ااقتَأ هَهدد :لبعرةادد اردد البة دد اادلددت 
(،اوبذبكار بعرةاد ادعضد ناق لدفا799،ا1980يتاقافةعالبش تابعثًتةهااناا لاويهف"ا)لب لج الب س  ،ا

الب  ل،اوب لفالبجهف.

البرة د الب د ل داق  د "الصدطالتد اقتَأ هَهد :البعلة   د البعرةاد (اWoodhall, 1995, 41)اوودهد لافترد 
الب حد   السدعهال اوق  د اولبسدةعاولب د ل دالب لة دتناوقد اق  د اودعضد ن،ال قعًد داابةتظد ماق بتسح ابةعلة  

البتا دد اااج دد ع"قتَأ هَهدد :ا(ا207،ا1990،ايدد هت)افترهدد ا  دد ،البفل سددتناووقدد اوق  دد الب ف سدد  اولبعجهتدد لا
ا".لبعلة  ااختي اافةعالبثً لاسبتلار الب جع عايعث ةه البع 

 ناق  تالبرةا البعلة    ار اأقس اال   دها ايلدفواأنايبد نا ضد ر اي  دعاأويدهالا اد لالبالةد ارد ا
ب جع ددعالبرةدد ابإل ادد لااددفةاالتتدد ابجدد تاأوابج  ددعاأيدد لتالبتظدد مالبعلة  دد اردد ااجع ددعاادد ،اواددناقدد اد سدد  ال

لبالة افةعاففدالبطةح ار ارعتةاالتت ارتع البثً لافةعا"الفل"اأوا)اع سد (البط بد اب دفةادات د االتتد ا
اد لسدد  ،اأواف ادد اد لسدد د اأوااتتةدد اد لسدد  ارددأك ت.اواددنالب  بددنادلترددفااع سدد ا ةادد ا قددفايسددع تلارًددالاد

البط ب اتس ب د ا   اه ار الب ل دب الآلد  :



2020 

 

   226 

 وليد حزام /أ                                     تكلفة الهدر التربوي الكمي في مرحلة التعليم الثانوي بمحافظة إب

 (6، 1987 )صائغ،

أوااتتةدد اا،سدد لتافةددعااسددع  ا ظدد مادلة  دد وهتدد  افددفةاأسدد بت ابع ددفيتاأواب  دد تادردد ب فالبعلةدد  ،ا
ا(:199،ا2003رة ه،ا)أه ه ااا ،اأوااةسس ادلة    ا،دلة    

 

لةد  ادث تدلالبعرد ب فاب تدفةادرد ب فاق  سد  ا  ط د ارد البعيسعخفماهذلالةسة بالبطدتلالب طح د ارد ا
ق دديدد دا؛اع ليددفاق سددع تل ،اأاالبعدد ادتجدد الا عدد  البعلة  دد ،اوهدد ابددذبكايت دد افةددعالبعردد ب فالب ع تددتةفةددعا

اغتتاأناق   البرع ،اوب لدمالبعش تل،اوهذهالبعر ب فادع تتابع تتاتج ااختي االبعلة  ،ا:ففدالبطةح اا ل
دردد ب فالب حدد   اا: ااختيدد االبعلةدد  اا ددلهددذلالةسددة بايه ددلالبعردد ب فالب  بعدد البعدد ا ادعددأقتااح  ددتةاقثجدد

ا.لبعلة  ارةا يلط اص  ةااضةة اأواغتتاولق   اب؛اوبذبكاولب لفلا
 

لا د ابع دفيتا ةاد البعلةد  ،السدعت دد يلع فاهذلالةسة بافةعادثةتلاافخالاالبتظ مالبعلة  د اب صدهاأس سد
برةا ؛اأااأناهذلالةسدة بايلع دفافةدعالبع دفيتلاالبرة د اةويدهالبًدت ا بعالبع س   االب خعةا ابلت صتال

ار الب ج لالبعلة   .
 

لبرةاد الاي  ب د ابةعلةد  ارد ااةسسد اأوالبط بد الب لتدفاادناالسعختل ااع س ا ةا البعة تدذيلع فافةعا
 ابدتنااد ايتادقاسدحد  دلا ةاد البعة تدذالبتواا.قشدبلافد م ظد مادلة  د اارد اأوا،اتتةد ادلة   د ارد اأوا،دلة    

ا،،اسد لتا ةاد البعة تدذالبتظترد ذبدكا د قهااد اوففدالبطةحد الب سدجةتنارد الب ةسسد البعلة   د اأوا،فةعالبعلة  
ابددتنا ةادد اتسددح لبا: ةادد البخددترج،اودلتدد تسدد باالةسددة با.ا  دد ايددع اب لسددط اهددذلأوا ةادد البعة تددذالبث    دد 

 .اته اختيتن عوففدالبا،اةسس ادلة    أوار اااتتة ،ار ا ب لبطالبعة تذاأو

تسدد بالبرةادد الب ع سددط ؛اأدلاأ  دد طالبرةادد اوأك تهدد السددعخفلاد اردد اد ددفيتا ةادد البعلةدد  ااورلددفاأسددة ب
 ةته د ا ظدتلابحسد طعه ،اوسده ب ااأواادنا،أوادنالبتا د االبل اد البتأسد  ب  ا،س لتاانالبتا  االبل ا البج  ر 

ا    ده ،ا   ادًةحاأس س ابة ا ضة اولب      ابتنالةبفللالبعلة    الب خعةا .لبثً لافةته ،ااعاد لرتاب
201485

،اسد لتااثدفدةاد لسد  ارد اسدت البعد ادث ةعهد الةسدتةا ادأويهالبًت الب خعةيت  افةعاتًتاوي عا
واسدعة ا ااا،ق   البرع البف لسد  ،اواتس مالبف لس  لبا  اة :تب ا  اأواخ ص ،االبعلة    اس ةسأك   الب 

 مجموع اإلنفاق الفعلي لمدة معينة

 عدد الطلبة في فترة معينة

 معدل كلفة الطالب الواحد=
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لبت دلااوأيد  ط اولبرتلسد االب ف سد  ،اتشدبلق  د ا تلتالب الق الب ف س  اولبتر ضد  ،اوا،اوالة شط البف لس  
؛البطةحدد اردد اسددت االتتدد اددناافةددعااج  فدد الا ادد لاع سددط ااا،اوذبددكاقأخددذلب ًدد  رفالبت ا دد وخالردده،اوا

ا تذالبع ادعث ةه اف عةعهاأواأستده.تععاي بناد فيتا ةا البعة
 

ه ا ةا اي  عالب  ل دالبع ايسعخفاه ا ظ البعلة  اأوالب ةسس البعلة   د ارد اسدبتلاا:المباشرة الكلفة
 برةاد البخ صد اقأواا،لخدعصااتهد اق برةاد ال يع  ف د البعد ادعث ةهد البدفوالسد لتااق  اه اق بل ة د البعلة   د ،

،البتا د االبتأسد  ب  ا،اأواانبتا  االبج  ر لانااقشبلاف ملبعلة  اا ةا ر بنادثفيفاوالبع ادعث ةه الةست.ا
ا،اأاالبعة تذاأوالبط ب .لب تفةالبعلة    أواانا ةته  االد ،االبتدلافته اقبةا ا

ارد ا:ا ةا البجهدفاولب قد البدذاافيقصد بهاغير المباشرة أما الكلفة  يتا دهالبط بد ارد البعلةد  ،اا د الد
لبدددفخلالبدددذاا ددد ناادددنالب  بدددنابة جع دددعاأنايثًدددلافة دددهابددد اأناهدددذلالبجهدددفاولب قددد اقدددفاويدددها بدددعالبل دددلا

افنالبعلة  . اق ة شط الا ع ي  ابف د

أواا،ةناقدد   نالبل ددلايثددتماف ددلالبطةحدد التظددتدا،ارغتددتالب ح  ددتةاط بدد لبلبعة تددذاأوااتسدد با ةادد أادد ا
اهددذهالبرةادد اد ااهتدد اا لوبدد اأا واددناقدد اسدد  اده ددلاردد البحثددلالبثدد ب ؛ا دد نااه ددلاردد البعلةدد  البلدد م،؛اَرددنتنه

   ه اغتتااف يتناض نالب   البل اة اتس اق ل تنالبل لاطةح البعلة  البل ماقشبلاف ماولبعلة  الب    اا
اهد اادنالب    رد البل اد واد اورد ل،ارد اتدتناأناسدنالبعخدت اا(سدت ا18وأا17د)لب ثة  اولبل ب   الب ثدفدةابد

خ باااةناف لاهة تالباع  ا؛اه ايل ة نا  ايلفوناض ناق ةالبل ل،اتععاب ا  ناأقتلااناق واا،ست ا18
 لبط ب ار البعلة  البل ب اولبعلة  البج ال .ا ةا ر اتتناي بناتس باا،ب    نالبل ل

(اأااOpportunity Cost)"كةاد الباتصد الببفيةد "ا ح  تةافةعاأسد تالبلبط ب اغتتاا ةا ثس ادوا
ا،ق بف لسدد البج ا  دد البددفخلالبددذاا دد نااددنالب  بددنايبسددحهالبط بدد ابدد البعثددقاقسدد لالبل ددل،اوإ  دد البعثدد ل

االةيدد  ثسد اقأخددذادلبد اد اوا قدد بعلة  البجد ال اردد اال بعثد لنافددلب      د اب اتددلابدهادخددلاسد لالبل ددلابدف د
قأخددذااع سدد البددفخلالبسددت ااا،ب دد ابرددلاسددت لاالبف لسدد ثسدد البرةادد اق ةسددل  البث ه ،اودلباعددتةالب ات دد ا اسدد

ب بدد نالبتدد دجا ةادد اااالبف لسدد وقسدد عه افةددعاأ بددعاسددت لا،ي ددعادخدد لالة بددعالبسددت لاا،اقدد بشددخصادخددلاسدد لالبل ددل
البط ب اغتتالب ح  تة،افتفه ايض  اهذلالب بةإا بعا ةا البط ب البذااد تار البج ال اودخت ااته .

 فاد التعس بالبعرةا افةعاأس تاأنالبط ب اه اوتفةالبعرةا ،اواناق ار فادد اور البف لس البث ب  ار
السعختل ادرةا البط ب ار ااتتة البعلة  الب    االبل ما   ايأد :

 المعادالت الرياضية لتحديد تكلفة التلميذ الملتحق الواحد باألسعار الجارية والثابتة:

 

ا
ا

 =2013-2011متوسط تكلفة التلميذ الملتحق الواحد خالل الفترة من 

 
 م2013 –م 2011ام خالل الفترة من غير مباشرة( في مرحلة التعليم الثانوي الع، متوسط التكلفة اإلجمالية )مباشرة

 م.2012/2013 –م2010/2011متوسط عدد التالميذ الملتحقين في مرحلة التعليم الثانوي العام خالل العام الدراسي 
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اه ا   ايأد :أا ادرةا البهف البعتب اار فاد التعس ب

اضددتوبد اام2012/2013-م2010/2011البف لسدد البلدد مااددنالباعددتةفددفدالبتلسددبتناولب عسددتبتناخدداللا
ا.م2012/2013-م2010/2011البف لس البل ماانالباعتةاخاللر ااع س ادرةا البعة تذالب لتفا

لب سدددث اوذبدددكابعشدددخ صاولقدددعالبهدددف البعتبددد اارددد اادددفل تالبعلةددد  الفع دددفالبحثدددلالب دددتهجالب صدددا ا
لب دد   االبلدد ماردد ااث رظدد ا بااددناولقددعالب ًدد د اولب تليددعالبلة  دد الب عخًًدد ،او ددذبكابثسدد بادرةادد ا

-2011لبهددف البعتبدد اااددناولقددعالبثسدد ق االبخع ا دد اولبسددجالاالب ث سددب  اولاتًدد ع  اابألفدد لمالب  ب دد ا
اابع البعتب  اولبعلة  ار الب ث رظ .ام،اوب    ااوسجالا2013

ااجع عالبحثلاه افتتعه،اتتلادر ناان:
ي  ددعااددفل تالبعلةدد  الب دد   االبلدد ماقل دد مااددفيتر اااث رظدد ا با)ق   ردد ار دد ،اق   ردد ا/أس سدد  (اولبحدد بإا -

 م.2012/2013(ااف س اخاللالبل مالبف لس ا426ففده ا)

 (ا دل ةادلة    .20 اق فيتر االب ث رظ البح بإاففده ا)ي  عالادل لاالبعلة    -

 ابع البعتب  اولبعلة  ار الب ث رظ ا)لب ت  البتع  (. -

لبثس ق االبخع ا  اب بع البعتب  اولبعلة  اق ب ث رظد ،اولادل لاالبعلة   د اق ب دفيتر اابألفد لمالب  ب د اادنا -
 م،ابثس بادرةا البط ب .2013 بعاا2011

ما بددعا2010/2011عدد بالاتًدد تالبسددت ااب بعدد البعتب دد اولبعلةدد  اردد الب ث رظدد ابألفدد لمالبف لسدد  ااددناك -
 م.2012/2013

 لبرع اولب ً د البلة   الب عخًً ار القعً دي االبعلة  ،اور البهف البعتب ا. -

ابلة   اولب تهج  اودةخصار الآلد : ظتدلابطب ل البحثلاوأهفلرهار فاد ادتاتذالبلفيفاانالايتلتلاال
لسدددعختل ااع سددد البعرةاددد البعلة   ددد اب تتةددد البعلةددد  الب ددد   ااقثسددد اأ  لفهددد الب خعةاددد اولب ع  ةددد اق بعرةاددد ا -

درةا ا أس  ب  (،اوذبكاانالبثس ق االبخع ا  ،اودرةا اا–لب ح  تةا)درةا اي  ر اانااتدح ااوسةعاوخفا ا
 (ابهدف االترد ااع سد البعرةاد البعلة   د اب تتةد البعلةد  الب د   االبلد ماغتتااح  تةا)درةا الباتص البض عل

 ماق ةسل  البج  ر .2013ما بعا2011خاللالباعتةاانالبل مالب  ب ا
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دثفيفاوتفةاق  تالبعرةا البعلة    اب تفةالبط ب البع ار اض عه اد السعختل البعرةا البعلة    اق ةسدل  ا -
 لبج  ر .

اد السعخفلماففداانالةس بت الاتً ع  اولب ل د االبتر ض  ابعث تقاأهفل البحثلاوه :
اع س ادرةا البتلسدبتنارد ااتتةد البعلةد  الب د   االبلد ماخداللالباعدتةا=افدفدالبتلسدبتنارد ااتتةد البعلةد  ا-1

اخاللالباعتةا اسه .لب    ااخاللالباعتةا*ااع س ادرةا البعة تذالب لتفاق ةسل  البج  ر ا
البعلةد  ااتتةد ار الب عستبتناففد=الباعتةاخاللالبل مالب    ااالبعلة  ااتتة ار لب عستبتناادرةا ااع س -2

الباعتةا اسه .اخاللالبج  ر اق ةسل  الب لتفالبعة تذادرةا ااع س *االباعتةاخاللالب    اا
ا+ادرةا الب عستبتن(ااع س ادرةا البهف البعلة   ابةاعتةا=ا)درةا البتلسبتن-3
(ابدتنادرةاد البهدف البعتبد ااب تتةد البعلةد  الب د   اا0.05ب لتر الباتولالاتًد ع  افتدفااسدع  اد بد ا)-4

دد اب ع تددتالب تط دد البج تلف دد ا)تضددتا  رددف(،اور ًددفاق بثضددتااددفيترع اا–ق ددفيتر اااث رظدد ا باور د
(اspssعخفلمات تح البعثةتلالاتًد ع ا)لب شت اولبظه  ،اوأا البترفاره اق   الب فيتر ا،ار فاد الس

اوذبكاب لتر الباتولالاتً ع  ،اولسعخفلمال خعح  البالالة  ا)ا ناودت (.
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 (1)

2010201120122013

الجملةالمتسربينالراسبينالمرفعين
معدل 

الترفيع

معدل 

الرسوب

معدل 

المتسربين

معدل 

الهدر
تكلفة المتسربينتكلفة الراسبينتكلفة المرفعين

تكلفة الهدر 

)راسبين - 

متسربين(

التكلفة االجمالية

736,736,348010,2110مركز المحافظة1

331,652,5283,5405752454,36076,0670.810.130.060.19269,277,51243,734,20718,640,81062,375,017331,652,528المشنة2

ظهار3 468,884,0516,4161,5903558,36156,0780.770.190.040.23359,794,29989,191,40619,898,345109,089,751468,884,051ال

178,361,7753,2904651083,86346,1720.850.120.030.15151,905,31721,464,6734,991,78526,456,458178,361,775ريف إب4

305,571,8083,8515291594,53967,3260.850.120.040.15259,273,72935,590,37310,707,70546,298,079305,571,808جبلة5

191,539,4312,7734321593,36456,9380.820.130.050.18157,889,07324,594,0619,056,29733,650,358191,539,431بعدان6

74,366,092820255281,10367,4220.740.230.030.2655,285,76217,193,2641,887,06619,080,33074,366,092الشعر7

124,425,8231,5852311841,99962,2340.790.120.090.2198,640,34514,351,19411,434,28425,785,478124,425,823السبرة8

285,193,9323,6524871944,33365,8240.840.110.040.16240,367,71232,054,97612,771,24444,826,220285,193,932السياني9

602,258,2904,7601,1707746,70589,8270.710.170.120.29427,575,240105,124,98069,558,070174,683,050602,258,290ذي سفال10

197,210,7111,9533192142,48679,3290.790.130.090.21154,928,60825,295,40716,986,69742,282,103197,210,711مذيخرة11

286,991,9473,3551953293,87973,9920.860.050.080.14248,244,58114,414,02024,333,34638,747,366286,991,947العدين12

فرع13 166,605,0312,5102952093,01555,2650.830.100.070.17138,714,71516,318,80211,571,51427,890,316166,605,031ال

حزم14 180,772,5492,094123632,28079,2980.920.050.030.08166,049,5919,765,9824,956,97614,722,958180,772,549ال

118,198,3121,7981391302,06757,1840.870.070.060.13102,815,9487,976,0407,406,32315,382,364118,198,312حبيش15

243,089,3783,070205483,32373,1610.920.060.010.08224,604,05014,961,8813,523,44618,485,328243,089,378المخادر16

قفر17 220,747,6671,8794281312,43890,5320.770.180.050.23170,109,99338,750,89611,886,77850,637,674220,747,667ال

357,001,3314,7375852815,60363,7160.850.100.050.15301,823,18537,242,96117,935,18555,178,146357,001,331يريم18

209,933,2421,9361651632,26492,7270.860.070.070.14179,518,88515,280,64315,133,71430,414,357209,933,242الرضمة19

267,295,9172,235678993,01188,7630.740.220.030.26198,386,00060,137,6428,772,27568,909,917267,295,917السدة20

نادرة21 291,781,8172,3197121263,15792,4140.730.230.040.27214,308,07765,829,39111,644,35077,473,741291,781,817ال

5,838,617,98158,5739,5774,00072,14980,924.070.810.130.060.194,739,938,804775,015,940323,663,2371,098,679,1765,838,617,981

التكلفة التعليمية

االجمالي العام

اسم المديريةم

تعليم  متوسط تكلفة ال

ثانوي باالسعار  ال

جارية للفترة ال

متوسط عدد الطلبة للفترة
متوسط 

تكلفة 

الطالب في 

مرحلة 

التعليم 

الثانوي 

معدالت االنتاجية

 
 م 2013الى 2011الحسابات الختامية لمكتب التربية والتعليم لألعوام المالية . 1المصدر: 

 والتعليم.إدارة االمتحانات بمكتب التربية  .1

 الباحث.إعداد  .2



 2020 

 

 

     231  

 وليد حزام /أ                                     انوي بمحافظة إبتكلفة الهدر التربوي الكمي في مرحلة التعليم الث

ا(اا ايأد :1يعضحاانالبجفولا)
 باابةإا ي  ب ااع س اففدالبطةح الب ةعث تنار ااتتة البعلة  الب    االبل ماقل د ماادفيتر اااث رظد  -

%(،اوطةحد ا81(اوبتسدح ا)58573(اط ب اوط بح اادته اطةحد ا د يثتناوفدفده ا)72149خاللالباعتةا)
ا%(.06(اوبتسح ا)4000(،اوطةحهااعستبتناوففده ا)13(اوبتسح ا)9577 لسبتناوففده ا)

ا جدفااع سد ا - درةاد ادا واااع س البعرةا الاي  ب  ابةعة تذالب ةعثقالب لتفابةاعدتةابدتنالب دفيتر ا؛ار د الد
(ا ردددد لاق ةسددددل  البج  ردددد اردددد اافيتردددد ا رددددفا ب،ابتت دددد ابةددددإا46,172لبعة تددددذالب ةعثددددقالب لتددددفابةددددإا)

اردد ا92,727) (ا رد لاق ةسدل  البج  ردد ارد اافيترد البتضدد  ،اورلد  اهددذلالبعاد واا بدعال خددعال اسد لتد
 خت .ففدالبعالاتذالب ةعث تناأوال دا عالبعرةا الاي  ب  ار اقلسالب فيتر اادونالة

ضلاادت س ااع س البعرةا الاي  ب  ااعاففدالبعالاتذالب ةعث تنابتنالب فيتر ا؛الةاتالبذاايلب ا -
افةدعااسدع  اادفيتر االبثضدتاأنافدفدا دا واااع س البعرةا الاي  ب  ابةعة تذالب لتدف؛ا ذايالتد ااد الد

  ب دد اخدداللالباعددتةابة دد ا(اط بدد اوط بحدد ،اوب ع سدد ادرةادد ا ي4,360لبعالاتددذاردد اافيتردد الب شددت ايبةددإا)
ر اتتنا جفاأناففدالبعالاتذاق فيتر البظهد  ايبةدإافدفده ا؛ا(ا ر لاق ةسل  البج  ر 331,652,528)
؛ا(ا ر لاق ةسدل  البج  رد 468,884,051(اط ب اوط بح ،اوبعرةا ا ي  ب  ابةاعتةا اسه ابة  )8,361)

فافددنافددفدالبعالاتددذاق فيتردد الب شددت ابتسددح الةاددتالبددذاايلتدد اأنافددفدالبعالاتددذاردد اافيتردد البظهدد  اي ردد
(،اولةاددتا ايخعةدداا%41(ابتت دد الب ردد دةاردد البعرةادد الاي  ب دد ابًدد بحاافيتردد البظهدد  ابتسددح ا)92%)

ار اافيترد البادتعابةاعدتةايبةدإا فتهار الب فيتر االبتر   ؛ا ذا جفاأنااع س اففدالبعالاتذالب ةعث تناا الد
(ا%0.11  اددد افددنافددفدالبعالاتددذالب ةعث دددتناق فيتردد البسددفةابتسدددح ا)(اط بدد اوط بحدد اب ردد دهاط3,015)

(؛او ددذبكالبثدد لافتدددفا%60بتت دد الب ردد دةاردد ااع سدد البعرةاددد الاي  ب دد ابًدد بحاافيتردد البسدددفةابتسددح ا)
ا    دد اافيتردد ا ر  دد اق فيتردد اتضددتر ؛ا ذا جددفاأنااع سدد افددفدالبعالاتددذالب ةعث ددتناردد اافيتردد الب شددت ا

(اط ب اوط بحد ،ابتت د ااع سد افدفدالبعالاتدذالب ةعث دتنارد ا4,360لالباعتةايبةإا))افيتر اتضتر (اخال
(اط بدد اوط بحدد ،اأااب ردد دةابًدد بحالب فيتردد ا4,333افيتردد البسدد    ا)افيتردد ا ر  دد (اخدداللالباعددتةايبةددإا)

ا(؛ابتت د الب رد دةارد ااع سد البعرةاد الاي  ب د ابًد بح%0.63(اط ب اوط بحد او سدح ا)27لبثضتر ابدا)
(؛اوه اا اية فاأناا    اففدالبطةح ارد ااتتةد البعلةد  الب د   االبلد ما%16.29افيتر الب شت ابتسح ا)

ب فيتر اااث رظ ا بابةاعتةاب  ابهافالق اق بعرةا الاي  ب  ابةاعتةا اسه ابعةدكالب دفيتر ا،الةادتالبدذاا
 د بالب لد يتتالبلة  د الب لضدث ايتلب افةعااع س البعرةا الاي  ب  ابةعة تذالب لتفاورلد  اذبدكا بدعاغ

ردد اد درددعالبعرةادد البعلة   دد ابددتنالب ددفيتر ااتسددد ال تع دد  البعدد اأداا بددعالبلشدد لع  اول  دج ب دد ارددد ا
اد درعالبعرةا .

بةإا ي  ب البهف ار البعرةا البعلة    اق تتة البعلة  الب    االبل مار الب ث رظ اخاللالباعتةاانالبلد ما -
(ا ر لاق ةسل  البج  ر ،اوبتسح ابة  ا1,098,679,176ما)2013ا/2012-ا2011ا/2010البف لس 
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(ا ردددد لا5,838,617,981(ااددددنا ي دددد ب البعرةادددد البرة دددد اب تتةدددد البعلةدددد  الب دددد   االبح ب دددد ا)18.82%)
 ق ةسل  البج  ر .

ث رظدد ؛ادادد واالبهددف اردد البعرةادد البعلة   دد اق تتةدد البعلةدد  الب دد   االبلدد ماخدداللالباعددتةابددتنااددفيتر االب  -
ا جدددددددفاَأ هددددددده ابةدددددددإا) (ا رددددددد لاق ةسدددددددل  البج  رددددددد ارددددددد اافيترددددددد البثددددددد م،ا  ددددددد ابةدددددددإا14,722,958ر ددددددد الد

 (ا ر لاق ةسل  البج  ر ار اافيتر اذاالبسا ل.174,683,050)

بةإااع س البعرةا الاي  ب  ابةخترجالب لتفار ااتتة البعلة  الب    االبل مافةعااسع  اافيتر االب ث رظ اخداللا -
 ردد لاق ةسددل  البج  ردد اقادد  لاهددف ابةط بدد ا(ا99,682)ام2013-2012-م2010/2011اتةااددنالبلدد مالبف لسدد لباعدد

ا.(ا ر ل1,098,679,176(ا ر لاوبهف ا ي  ب اوقف ها)757.54،ا18لب لتفاوقف ها)
ادادد واااع سدد البعرةادد الاي  ب دد ابةعالاتددذالبخددترجتناق تتةدد البعلةدد  الب دد   االبلدد ماخدداللالباعددتةاقل دد م -

ابةدددددإا؛اادددددفيتر االب ث رظددددد  وبةدددددإا،ا رددددد لاق ةسدددددل  البج  رددددد ارددددد اافيترددددد ا ردددددفا ب(ا54,213)ر ددددد الد
 ردد لاق ةسددل  البج  ردد اردد اافيتردد اذاالبسددا ل،اورلدد  اهددذلالبعادد واا بددعالخددعال افددفدا(ا126,525)

دونااوإبددعال دادد عالبعرةادد الاي  ب دد اردد اقلددسالب ددفيتر ا،البعالاتددذالبخددترجتنابددتنالب ددفيتر اااددنايهدد 
 لةخت اانايه اأخت .

 

 (2)

Mann-Whitney U

 ،

 البيان
المنطقة 

 الجغرافية
 العدد

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة مأن 

 وتني

قيمة )ز( 

(Z) 

قيمة مستوى 

 الداللة
 الداللة اللفظية

متوسط 

 الهدر الكمي

 27.50 13.75 2 حضر
 ال توجد فروق 0.411 0.822 11.500

 182.50 10.14 18 ريف

(اα=ا0.05ع  افتددفااسددع  اد بدد ا)(اأ ددها اد يددفارددتولاذلااد بدد ا تًدد 2يعضددحااددنالبجددفولا)
ادرةاد البهدف البعتبد االبر د ارد ااتتةد البعلةد  الب د   االبلد ماق دفيتر اااث رظد ا بر ااع سدط اا دد ا

(اMann-Whitney Uتتدلابة د اق  د اادأناودتد ا)ااع تدتالب تط د البج تلف د ا)تضدت،ا ردف(؛وردقا
(اوهدد اق  دد ا0.411سددع  اد بدد ا)(اوا0.822) (Z(،ا  دد ابة دد اق  دد ا)د(ا)11.500ب ع سدد البتددد ا)

ااع س البهف البر  ار البترفاولبثضتااع   با تً ع  اق بتغ ا(،اα=ا0.05أكبتاانا) وهذلايلت اَأنه
ورل  اذبدكا بدعاضدلاالب لد يتتاولبخطد البلة  د البخ صد ااأنالبعرةا الاي  ب  ا    ابً بحالبثضت،

ا دد بالب دد ل تناولبةدد لعحالبعدد ادضدد ناوضددعالبضدد لق وغلب دد   االبلدد م،ابع درددعالبعرةادد اردد ااددفل تالبعلةدد  ا
ابةثفاانالبعستباولبتس بار اي  عاافل تالبعلة  الب    ااق فيتر اااث رظ ا ب.

 غ  بالبخط البلة   اولايتلع  ابةثفاانالبهف البر  ار ااتتة البعلة  الب    ااق فيتر اااث رظ ا ب. -1
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د درعالبعرةا الاي  ب  ابةط ب الب لتدفارد ااتتةد البعلةد  الب د   اااغ  بالبخط اولب ل يتتالبلة   افتف -2
 ق فيتر اااث رظ ا ب.

 غ  بادو الا تل البعتب ااولادل ةالبعتب ر ار اف  ماافيتر االب ث رظ ار اال بج اظ هتةالبهف البعتب ا. -3

لبعلةددد  الب ددد   ااق دددفيتر ااضدددتو ةا يدددتلتالبخطددد البتلا ددد ابةثدددفاادددنالبهدددف البعتبددد االبر ددد ارددد ااتتةددد ا -1
 اث رظ ا باواع قل ادتاتذه .

ضددتو ةادالتددلال دًدد لااددعاأوب دد تاأادد  البطةحدد ا طالفهدد افةددعااسددع ر ااأبتدد عه اأو اقددأولاواع قلدد ا -2
 غ  به اودستبه اانالب فل تاوف لالبثة لالبالدا ابعثستنااسع له البف لس اوف ده ا بعالب فل ت.

حالبًدد  ا البعدد ادضدد ناففلبدد اد درددعالبعرةادد البعلة   دد اب تتةدد البعلةدد  اضددتو ةاوضددعالب لدد يتتاولبةدد لع -3
لب    االبل ماق فيتر اااث رظ ا باانايه اواس تب اواث سح الب  ًترناانالب لة دتناولادل ردتنا

 فنالدلعه اقشبلادو ا.

 لب    االبل ماق ث رظ ا ب.ا يتلتاد لس افة   ابةل لالالب ةقتةار اف ة  البهف البر  ار ااتتة البعلة   -1

  يتلتاد لس افة   ابعً  اا عتفابةثفاانالبهف البر  ار ااتتة البعلة  الب    االبل ماق ث رظ ا ب. -2

ا يتلتاد لس اا  قة ا تعس بادرةا البهف البر  ار ااتتة البعلة  الةس س اق ث رظ ا ب. -3
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،اصدتل ت:ادل البرعد بالبجد ال ،اصدتل ت،ا1،اطًح التعلةي  وتحةويرف  ةل الةيم إصة(،ا2003لةغبتا،ابدف اسدلتفا) .1
 لبج ه  ر الب  ت  .ا

 ،ادل الباجتابةتشتاولبع درع،الب  هتة،ااًتااقتصاديات التعلي (،ا2014لبحثتتا،اخةاااث ف،ا) .2

ا) .3 ا ليح، ا2008لبجتب   ، اقأا    البل م الب    ا البعلة   اافل ت ار  البعتب ا البهف  اف لال ا(، رسالة لبل ص  ،
 اصتل ت.،ا ة  البعتب  ،اماجستير غير منشورة

ق ب تًدددد  ة،ا مجلةةةةة  ليةةةةة التربيةةةةة(،ا ةادددد البعلةدددد  ابةط بدددد اق ب ةسسدددد االبعلة   دددد ،ا1990يدددد هت،افةدددد اصدددد بح،ا) .4
 اًت.(،الب تً  ة،ا2لبلفد)

البج ه  ر الب  ت  .دل البارتالب ل صت،اصتل ت،ا لسفة التربية نظريا وتحبيقا، (،ا1998لبث  ،اأت فافة ،ا) .5
 اةسس اأبتل ابةتشتاولبع درع،اصتل ت،البج ه  ر الب  ت  .،اتكاليف التعلي  وعائداته نظري ا وتحبيقيا  (:ا2015دددددددددددددددددددددددددددددددد،ا) .6
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 كة  البعتب  ،افتنا   ،ااًت

 (.25(،البست ا)45(:ا"البتس باولبعستبار البعلة  الةس س ا"،ااجة ادلة  البج  هتت،البلفدا)1998سة   ن،اسلتفاي تلا) .8

ا .9 البتت لبً عإ، ا)انفبف اأت ف، ار ا1987بن ااته  اواف الار دة ا دل ر  ا ع ت   اودثةتةه  البعلة     اق  تالبرةا  ،)
 لبسل دي .بفالبتلقع،ابايي ال الب ةكاسل د،المجلة  لية التربية، ل اار الب تظ  االبعلة    البسل دي ،ادثستنالةدلتالاد

،ا2025-1990المؤشرات التعليمية  ل الجمهورية اليمنية )م  منظور تنموي( (،ا2008،ا)كفبفالب ةلبضتف ،ا .10
الب  ت  .ي ال اصتل ت،البج ه  ر ا

(،ار فة  البرةا البعلة    ار اافل تالبعلة  البل ماق تط  البتر مالبعلة    ،ا2005،ا)فبفاهللالبض ر ن،ااث فابنا .11
 لبسل دي . س ب اد ع  لهاغتتااتش  ة،اي ال الب ةكاسل د،ا ة  البعتب  ،ا

لبفل الب ًدتر البةبت   د ،البطحلد الب    د ،البتردل،اعل  اقتصاديات التعلي  الحديث، (،ا2000ف بفين،ااث  دافح تا) .12
 ب ًتر البةبت    ،الب  هتة.لبفل ال

دل اصةةاديات التعلةةي  تليةةات ترشةةيد اتنفةةا  التعليمةةل ومصةةادر تمويلةةه، (،القدد 2007لبلج دد ،ااث ددفاتسددتتن،ا) .13
 اًت.لبج ال البجفيفة،ال سبتف ر ،ا

،البطحلدد الةوبددع،ادل الب سددتتةااقتصةةاديات التعلةةي  مبةةادة راسةةخة واتجاةةةات حديثةةة(،ا2003رة دده،اردد  ولافبددفه،ا) .14
 لة دن.تشتاولبع درع،اف  ن،ابة

ما1998بةعلةدد  اردد اي الدد ادلدد ابة تتةدد البج ا  دد الةوبددعابلدد ماال قعًدد دي (،البعردد ب فاولبل لعددفا1999لب حدد ط ،اف ًددلااث ددف،ا) .15
 ال  دن.كة  البعتب  اي ال البتتا  ،ا  بف،ارسالة ماجستير غير منشورة، ر البج ه  ر الب  ت  ا)د لس ات ب (،ا

 لبشتق  .،الب  هتة:ااط قعالةورس اقشت  الافال  اا3(،الب لج الب س  ،البج تالةول،اط1985لبلتب  ا)اج عالبة  ا .16

 لبلتب  .(،الادل ةالبعلة    ،الب  هتة:ادل البتهض ا1989اتس ،ااث فااتتتا) .17
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ِإَادددحدتل بدددطدق ددديد دددنادتادددكيبدالعمدددعادراعن بدددندرا مدددن د را دددك  دا ددد ع درادددلم دتهدددالدرااةر ددد د
 تابلمهع؛داعلايادأفضطدراطدنادراعد دكم د در دعهارلهعداعادكيبدالعمدعادراعن بدندرا مدن د را دك  دا  د ع  د

ااةر دعادرا د عمل ود  د ددةر  دق ديد دنادراعادكيبدرايال دل ل دترامع دعةلد  بهدعدفد درد: ذاكدل دخالل
ق دديد ددنادراعاددكيبدرالاي دد د  دد دراعك ي ددعادددةر دد مبددكت  د دد-  ددكد- د نيادد د ددعة  ددعةيندفددنر  نيادد د

اعيدك درالحعمعالد دذرادراعتدعادرائر داددTweedieتك ي دعادرالحعمعال د   دحد هدادراعلايداد نياد دممدعذ د
 د إهدنر دراماعلد  دملمدعدادب د دنادراعادكيبد نيا دلاعنح داعاكيبدالعمعادراعن بندرا من د را دك  دا  د ع 

داعلايادرأل مل درا  بل دا م ل دراعاكيب.

 تكصدد ادرااةر دد دإاددحدأ د نيادد د ددعةيندفددنر د عمددادأفضددطد نيادد داعاددكيبدالعمددعادراعك يدد درا مددن د
درالحعمعال دراياع ةدما هعدTweedie را ك  دا  ع دراجمهكةي درالم ل دإالدأ درابعحثدينىدأ داعك ي عاد

دادددايال ددعأ ددد ك  درالحعمعالددد ددTweedieدتك ي دددعااددديردكم ددد در عبدددعةدد رألفضددد ل دما دددهعدفددد دتادددكيبدرابلعمدددعا؛
د.اعاكيبدالعمعادراعك ي درا من د را ك  دا  ع دراجمهكةي درالم ل 

.د نيادد د ددعةيندفددنر  دتاددكيبدأخطددع دالعمددعادراعك يدد درا مددن د را ددك   درإلحصددع رادرا دد عمل دالكلماا الالماح ة:اا  
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Abstract: 

The study aims to analyze and evaluate some methods of evaluating the 

composition of age and gender data for the population of Yemen, to determine 

the best possible methods can be used to evaluate the composition of age and 

gender data. That will be done through: studying some classical evaluation 

methods (Common in population studies) mainly Carrier & Farrag and 

Karup-King-Newton methods, and some modern evaluation methods 

specifically the Tweedie Distribution model as a suggested method for 

evaluating the composition of age and gender data for the population and 

perform a comparison among methods to determine the relative importance 

for the evaluation process. The study found that the Carrier Farraj method 

was the best way to evaluate the age and gender distribution data for the 

population of the Republic of Yemen, but the researcher believes that the 

Tweedie distributions model has the same efficiency and preference in data 

evaluation. Therefore, the Tweedie distributions model can be considered as 

an alternative method for evaluating the age and gender distribution data for 

the population of the Republic of Yemen. 
Keywords: Demographic statistics, correcting the demographic data error, Carrier & Farrag method. 
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تهعبدراي بندل درااةر عادرا  عمل دااةر  دراكملعاداكصاهعدخطكةدأ ع دل داعادايندرحعمدعالادراكفدعةد
دددعدفددد د مدددطدهدددار لدراللدددعةدقمهع دددلدأمكر هدددع؛دحبدددثدت دددعها دفددد د م لددد د أ دتراللدددعةودراعددد دتيدددك دأ ع  

فددعةدأ دتراللددعةود د يمددندهددا لدراكدو6تراعهطددلفدفدد د  بددندلدد درااطع ددعادل ددطدراع  ددلبد راصددل د  بددندذاددك
قمدددنح عب  د  مدددع:درأل ادددحد  ددد د لبلددد دتلايدددادرابلعمدددعادراهعصددد د ح دددع درا دددلبدرام نلددد دا هطدددند  دددادد
دإاددحدل دداالاد فددعةدراهددع  دألددعدرامنح دد درا عملدد :د  دد د لبلدد دتاددكيبدرابلعمددعاد راكملددعاد  بددندذاددك د صددكال 

ت دداددلنرحدددطدر ل دمعتجدد د ددد دراهددع د راددعه  دلددد دراعا بددعادراعددد دتلددامدفددد درابلعمددعادلددد دأخطددع د تدددكد
د.و1تراع اردد تارخالتهع

 مظددن رداددياكدت دداد م لدد دتاددكيبدرابلعمددعادلدد درا م لددعادرامهمدد د راضددن ةي د ذاددكداعمهبددادرابلعمددعا د
تنتبفد م ل دراعاكيبد عاب عدقمجمك  دل درامبعدئد راطنادرإلحصع ل درام ع ب داعااكبدرا م لعادرام ع عج د

ظهدددناد دددنادإحصدددع ل د ايددداةداعادددكيبدالعمدددعادراعن بدددندرا مدددن د را دددك  دا ددد ع د؛داددديردو5تدأ دتراماددداةةو
 دوCarrier & Farragتد نيادد د ددعةيندفددنر د:و8ودت7ودت4ودت3تدو2تاطددنادتراطددنادراعا باكدد ود لدد دأ ددبد ددي در

 د  نيا درأللدبدوArrigaتد نيا دأةيجع د دوKarup-King-Newtonتدمبكت د–  كدد– نيا د عة د د
د.وStrongتد د  نيا د عن مجوUN.Method 1/16تدرامعلاة

 قددادالحددبدرابعحددثدأ د ددنادراعاددكيبدرا ددعقا در ددع ااد  ددحدرامعك ددطعا د  دديردك  دد درا ظددندإادددحد
عدتبدتادكيبدفئدعاد تمن ئدرابلعمعادفاف دد  درا ظندإاحدلاارةدراعتعادرالعصطداب دراائعادرا مني  د أكض 

 تد طد دع د دد ايدطدلد د دي دراطدنادلئركدعد  بدك  دل ب  دد  درألخنى.د لهمعدك  دلد دألدندذادكدمجدادأ
العمدددعادراعك يددد درا مدددن د را دددك  د ذادددكدقع دددعهار دراعك ي دددعاددادددكيبكاعنحهدددعدرابعحدددثدفددد دتد ادددي  دددعرد ند

 د ذادددكدرالحعمعالددد دذرادراعتدددعادرائر دددادTweedieتك ي دددعادممدددعذ درالحعمعالددد د   دددحد هدددادراهصدددك د
ددعدكادك دااةر دد دراعك ي دعادرالحعمعالدد داأل دبع درتتلدد :دأ درا مدكذ ديدداةزدتمن دئدراب لعمددعاد تتدععهع؛د أكض 

دك مكذ دلاعنحداعاكيبدالعمعادراعك ي درا من د را ك  درا عتجد  دراع اردرا.
 

عددد دفأخطد، دد  دحقادتلعك درإلحصع رادراع ديعبدتااين عد ر عهالصهعدلد دراع داردرادرا د عمل د
د؛  د ع ارا  ع  د قصكةدف ددقد دالعمدعادراعك يد درا مدن د را دك  ددأخطع دف دح ع دتااينحداا ة عدإا
أصبحدل ددفااراجه درااع   د ران ل  داعكفبندراع ارددرا  عم  ددكراجهع درامن ئ داإلحصع د أل د مظن رد

 د ذادكدهدن دفد درادلم أخدندت دارددآاكصداادد2004 ديردراع داردد   دحد هدادراعلايدادت دارددداكيبرأل مل دت
د ئ  درتتل :ل دخاللدرأل
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 لعد  دراطنادرإلحصع ل درامم   داعاكيبدالعمعادراعن بندرا من د را ك  دا  ع دراجمهكةي درالم ل . -1

لعدلاىددةه دراعطدعا دادب دمعدع جدراطدنادرإلحصدع ل دا عادكيبد  لعمدعادراعن بدندرا مدن د را دك  د -2
 ا  ع دراجمهكةي درالم ل .

درا من د را ك  دا  ع دراجمهكةي درالم ل .دلعد  دأفضطد نيا داعاكيبدالعمعادراعن بندد -3
 

تهدددالدرااةر ددد دإادددحدتل بدددطدق ددديد دددنادتادددكيبدالعمدددعادراعن بدددندرا مدددن د را دددك  دا ددد ع درادددلم د
اعلايادأفضطدراطنادرامم  در عهارلهعداعاكيبدالعمعادراعن بندرا من د را ك  دا  ع  د ذادكددهع؛مل تاب

د:ل دخالل
نادرإلحصددع ل داعاددكيبدالعمددعادراعن بددندرا مددن د را ددك  دا دد ع دراجمهكةيدد ددةر دد دتل ب لدد دا طددد -1

 رالم ل دتراطنادراعا باك د راماعنح و.

دةر دد ددةهدد دراعطددعا داددب دمعددع جدراطددنادرإلحصددع ل دا عاددكيبد  لعمددعادراعن بددندرا مددن د را ددك  د -2
 ا  ع دراجمهكةي درالم ل .

دن د را ك  دا  ع دراجمهكةي درالم ل .تلايادأفضطد نيا داعاكيبدالعمعادراعن بندرا مد -3
  

 تيم دأ مل درااةر  دف درا ايادل دراجكرمندل هع:د

تاددكيبدالعمددعادرااةر دد دتكلددلحدراماددععلبدرا علدد داددب يدرأل ددعابندرإلحصددع ل درام ددعهال دفدد ددتبددن -1د
تادددايندل دددعابددتاددداكبد نياددد راعن بدددندرا مدددن د را دددك  دا ددد ع دراجمهكةيددد درالم لددد  د  صدددا دخعصددد د

رالحعمعالدد دراعدد دتال ددبد بل دد د ددي دراعك ي ددعادراعدد د عضددل دل نفدد د  ملدد ددTweedieتك ي ددعاد
دتيعددتيك د بندلعكفنةدف درام عبعادرالم ل .

إ طددع درا لددعدراد لعهددي درااددنرةد رامهططددب دفدد دراجهددع درامن ددئ داإلحصددع دفدد دراجمهكةيدد درالم لدد د-2
لددد دخدددداللدا مدددن د را دددك  دا دددد ع دراجمهكةيددد درالم لدددد دأفضدددطد نياددد دا ددددنلدالعمدددعادراعن بددددندر

 تاكيبدرابلعمعا.دتئ يا بدقعام  كلعادرا  مل دراع دت ع ا بدف د لبل 

رااةر دد د نيادد دل ددعلات دقع ددعهار دراعك ي ددعادرالحعمعالدد د   ددحد هددادراعلايددادممددعذ دتك ي ددعاددتبددن -3
Tweedieالعمعتهعداعالفد دلتدعكطدراعي اد دداكيب ترالحعمعال دال عهارلهعداع لبدراع اردرادرا  عمل دد

 رالبكي .درإلحصع رادرامعدك دأ د ا دتكفندالعمعا

راطددنادرإلحصددع ل داعاددكيبدرابلعمددعادرابددعح ب دفدد دراعهصصددعادرألخددنىد لبلدد دراع علددطدلدد ددت نيدد د-4
   حدلدعذردد رالحعمعال دTweedieممعذ دتك ي عاددرا معذ درالحعمعال قت طد ع  د  صا دخعص د

د د  لبل دراعااين.تاكد
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 دهدعملتل بطدق يد دنادتادكيبدالعمدعادراعن بدندرا مدن د را دك  دا د ع درادلم د تابتع ع لدرااةر  د
اعطببد دداعلايادأفضطدراطنادرامم  در دعهارلهعداعادكيبدالعمدعادراعن بدندرا مدن د را دك  دا د ع  د ذادك

د-فددنر  د نيادد د ددعة د- ددعةينفدد درااةر ددعادرا دد عمل ود نيادد د ددنادراعاددكيبدراعا باكدد دترامع ددعةلد  بهددعد
   دراعك ي دعادرالحعمعالد د   دحد هدادراعلايداد نياد دد مبكت  ددةر  دق يد نادراعاكيبدرالاي  د-ك ك

رالحعمعالد دذرادراعتدعادرائر داد كمهدعد نياد دلاعنحد داعادكيبدالعمدعادراعن بدنددTweedieممدعذ دتك ي دعاد
ل  داب درابلعمعادرامااةةد رال ل ل  دحبثدتدبدرالصدكلد  دحدالعمدعادرااةر د د د درا من  د لاعكسدراماع

د2004رإل دارددراهددع داألحلدع دلدد د د ع دراجمهكةيدد درالم لد دح ددندفئدعادرأل مددعلدراهم دل د را ددك دا ددع د
دت ذاكد كدرامععحدحعال عودل درايعع درا  ك دا جهع درامن ئ داإلحصع .

 ع: ر عماادرااةر  د  حدل هجب د م

رامد هجدراكصدا :درامعم دطدفدد دتل بدطدرامصدعدةد رااةر دعادرا  ملدد درا دعقا د رامعهصصد داهددالد -1
تك يد درأل مدعلد را دك دا د ع ددةه دراعطدعا دادب دمعدع جد دنادراعادكيبد دتلايادراجعمندرا ظن  د د

 راجمهكةي درالم ل .

اعن بدندرا مدن د را دك  دفاادتبدراماعةمد دادب دتادايندالعمدعادرد لاعةمرام هجدراماعة د ك درااةر  د -2
رالحعمعال دذرادراعتعاددTweedieودقع عهار دتك ي عاد2004الم ل دا ع دتا  ع دراجمهكةي در

ددعدتددبدتاددكيبد رائر ددا د ركعتددعلدرألخطددع درالعصدد  دفدد درابلعمددعاد راعك يدد درا مددن د را ددك   د أكض 
لايددادأفضددطدراطددنادقدد،ك ندلدد د نيادد داعدرالم لدد ادراع ددارددرا دد عم دراهعصدد دقعاجمهكةيدد دعالعمدد

درام ع ب داعاكيما د تبدراماعةم داب دراي كةد رإلمعمدقع عهار دلدشنراد  نادإحصع ل دلهع ا .
دTweedieرامدددد هجدرال ددددع ععه دترال ددددعاالا و:درامعم ددددطدفدددد دتاددددايندل ددددعابدممددددعذ دتك ي ددددعادد -3

 ل .العمعادراعك ي درا من د را ك  دا  ع دراجمهكةي درالم داكيبرالحعمعال د  لبل دت

 

 تعيك دخط درااةر  دل دلنح عب :

 

 تع دددع لدرااةر ددد درا  ملددد درام عبلددد دلددد دخددداللدرامنرهددد درامعهصصددد د رااةر دددعادرا دددعقا دراهعصددد د
لاهدك د دطدلد ددقماهك درألخطع دراع دتع نلداهدعدرابلعمدعادرا د عمل د  لبلد دتابلمهدعد تاكيمهدع د تكلدلح

درالحعمعال .ددTweedieراعتعادرائر اد لبل دتاايندل عابدتك ي عاد
 

العمعادراعن بندرا من د را ك  دا  ع دراجمهكةي درالم ل ددق يد نادتاكيبتع ع لدرااةر  دتل بطد
دTweedieممددعذ دتك ي ددعادد د   ددحد هددادراعلايدداد نيادد راعك ي ددعادرالحعمعالددد ددعتت :د  دد  تابلمهددع د
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دعدق ديد  دنادرالحعمعال دذرادراعتعادرائر اد كمهعد نياد دلاعنحد داعادكيبدالعمدعادراعن بدندرا مدن  د أكض 
  ددحد هددادراعا باكدد دترامع ددعةلد  بهددعدفدد درااةر ددعادرا دد عمل ودالعمددعادراعن بددندرا مددن د را ددك  دتاددكيبد

 د إهنر دراماعل  داعلايادأ دل دراطنادرا عقا دمبكت د-  كد- د نيا د عة  نيا د عةيندفنر راعلاياد
دذ ن عدل ع ب داعاكيبدالعمعادراعن بندرا من د را ك  دا  ع دراجمهكةي درالم ل .

2

دكيمهعف د يردراجعمند  اك داعكللحدلاهك درألخطع دراع دتع نلداهعدرابلعمعادرا  عمل د  لبل دتا
 د تكللحدلاهك د طدتراطنادراعا باك ودر دراطنادرإلحصع ل درامع عةلد  بهعدقعااةر عادرا  عمل قع عها

 تادكيبدالعمدعادراعن بدندرا مدن ددرالحعمعالد دTweedie لبلد دتادايندل دعابدتك ي دعاد د دل دراعتعادرائر ا
د.رالحعمعال دTweedieتك ي عاد را ك  دقع عهار د

 

 ع ادرابعح ب د  دحدحصدكلدل لدعزدا لدعزد دي دخطكةدت ادل نف دلصاةدراهط،د مك اد رتجع ادت
دعدإذرد دع دلد د رألخطع د   حد هادراعلايادرالصكلد  حدل لعزداعصللحدرابلعمعادرا د عمل .د خصكص 

يندأ د دا دتدكفنداب درألخطع دلعدقادك ك دمعهم عد  دأ بع دف ل دأ دأ دبع دكم د دتالفبهدعد د ا دراعداةد
اددددياكداددددلسدلدددد درا ددددهطد ددددندد ددددطدلددددعدكم دددد دأ دكصددددبندد؛رامصددددعدةدرامعالدددد دأ د بن ددددعدلدددد درأل ددددبع 

ايردحدع لدرابعحدثدتصد ل دأ دبدأمدكر درألخطدع دراعد دكم د دأ دتع دنلد؛درإلحصع رادرا  عمل دل دأخط،
د مع:دد    ع دإاحدلجمك عب ااهعدالعمعادراعك ي درا من د را ك  د

تعم طدف د يعدةدأ دما دف د اددرا  ع د ينهد دذادكدإادحدأحداد د دو8ت دراتمكلأخطع دراعغطل دأ -1
 أت ع دتجهبئدالعمعادرا جالا.دف دلعدر اعطدق يدرألفنرددأ دتينرةدف د اددرا  ع دأ دإد رأل بع 

حبدثددرالدارد  دتعم طدقعألخطع دراع دكا دفبهعدرامكظاك دأ د د:دو4تأخطع دراملعكىدأ درامضمك د -2
 فدد دت دع دراعجهبدئدراا د دا بلعمدعادفد دأع دق دا دتم د دتكهلدادرأل ددئ  دااقد  دتدع ه د دي درألخطد

 ت ع دراعنلبئدأ دل درااابطدأ دتبكيندرابلعمعادا  تن.أ

هدكدةدالعمدعاددفإمداديددتندفد د  معلج دامصعدةد مدك درألخطدع دفد دالعمدعادراعك يد درا مدن د را دك  
دلد ت لبدأخطع دالعمعادراعك ي درا من د را ك  .ايرد هندل نف درأل عابندرإلحصع ل دالكعتعد؛راع ارد

د م لددد دراعادددكيبدأ دددبد م لددد دإلمتدددع دهدددار لدحلدددعةدلمهددداة د يم ددد دت نياهدددعدِقَ،م َهدددع:دلددداىدتددداة د ُتَ دددام
 طدقنر ةدل دراادنر رادلد دراادنر رادرا دعقا داهدعد راادنر رادراانر رادل دقنر ةدإاحدأخنىدأ دلاىدت ع ند

راالحا داهع؛دايردراهدالدرادن لسدلد د م لد دراعادكيبد دكدرالصدكلد  دحدردلبدتااينيد دذرادلصداررل دكم د د
راددعه  دلدد دراعا بددعادراعدد دتلددامدفدد درال عمددعدد  بهددعدأك ددندلدد درابلعمددعادرألصدد ل  د لدد دمعحلدد دأخددنىد
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ه ددعرد دداةد د مظددن رداددياكدفو1ت دت دداددلنرحددطدراع دداردد تددارخالتهع ددل دمعتجدد درابلعمددعادلدد دأخطددع د تددكر 
دأ عابندالخعبعةدهكدةدالعمعادراع ارد د ي درأل عابند ؛دلدشن ردا لعزدرألخطع دف دراع اردرادرا  عمل ُتَ ام

 بندلبعشنةدتالت دلجعلل :درأل عابندرامبعشنةد رأل عابنددحإادهعبلعمعاد تابلمراالكعتعلددهعايردتبدتص لا
دعدد أل عابندرا التاد؛دإذدإ تراماعةمعادراهعةهل و دأخبن ردأ عابندرالت عادتراماعةمعادراارخ ل و رامدي كةةدأما 

 د د داكطدد، مطد  حدركعتدعلدرألخطدع دراعد دت تدكخصع  دل ب  دف  حد ببطدرام علدرأل  ك درأل لد
 دراتدددمكلد ركعتدددعلدرالخعالفدددعادادددب د مدددطد  دددحدلنره ددد ددةهدددمللدددعدرأل ددد ك درا دددعم دأرا دددادأ دراعيدددنرة د

 مددطد  دددحدلاعةمدد درالت دددعادراددارخ  دااقددد دمل رإلحصدددع رادرالبكيدد  دألدددعدرأل دد ك درا عادددثددعراع دداردد ددعقا
 دو3ت  د ع .د تلايددادل دعينةدم ددب درا دك د را مدندلدد درألممدعطدرا ددع اةداهدي درا  ددب االعمدعادراعك يد درا مددن د

ركعتدددعلدرألخطدددع دفددد دالعمدددعادراعك يددد درا مدددن د را دددك  ددإادددح لددد درامادددعيلسدرإلحصدددع ل دراعددد دتهدددالد
د   ع :ا

ردقمادارةد100إذدي بغد دأ دك دك درملدنرلدم دب درا مدند د درادنقبدد؛م ب درا من -1 ود%10تق بدطدهدا 
أل   دعددو%10ترا  نداب دف دقعامكهندأ درا عان دقع ع  ع درأل معلدرامعاال دفإذرد ع درااناد

د.و7ت را  سدصللحد دحجبدراهط،دف د ي دراائ إرااكلد
إذدتيك دلنتا  د  ادرامدبالدد فد درأل مدعلدرامب دنة دتدبدد؛م ب درا ك د تعب دم ب درا ك دممط عدتعاع ع -2

عدتاك د  دحدأ دعزدأ دأ دارددرامكرابداد ت،خيدق ادذاكدف دراع عق دراعاةيج دل دتاا درا من دأكض 
   لددادفددإ درملددنرلدم ددب دد أ د ملددعادراددي كةدأك ددندلدد د ملددعادرإلمددعم د أكبددندرامكرابددادرإلمددعم

د.و5ت هكددخطع دف درابلعمعادحرا ك د  ادرا مفدراملادداادكتبندإا
 يردرام لعزدالدك ط دتااين ردائيعدةدرا دادأ دراد ا دملداد اي داد د دل لعزد  نتعةي درأللبدرامعلاة -3

دلدذادكد  ددحدد20ك طد دلدشدن ردصدعمل عدألخطدع درإلدال دقعأل مدعة.دفددإذرد دع درام لدعزدأقدطدلد د
ودفبدالد  دحدأ درابلعمدعاد40-20ذردتنر حادرلمعادلعداب دتإأ دالعمعادرا مند را ك ددرلا  دألعد

د.و4ت الافبالد  حدأ درابلعمعاد بنددرلا د  حدرالد40ذرد رداد  دإ بنددرلا  دألعد
مهعدت لسددةه دتاضدبطدرأل مدعلدراعد دت عهد دأ ي دراطنيا دللا دةد ذاكدق بند د دل لعزد يبط -4

ودفدددإذرد عمدددادرا لمددد د100,500إذدتعدددنر حدرلمددد د ددديردرام لدددعزدادددب دتد؛قدددعانقبدخم ددد قعاصددداندأ د
دلدذاكد  حد ا د هكددرملنرلدأ دتاضبطدا نقمب دصاند خم  .داي دإذرد عمادرا لمد دد100
د.و8تدلدذاكد  حدأماديكهادتلبئداهي درانقمب د500

يعتعقادل ددِقَ،م اُدود  م عد9-1 معةد  ادرألحعددرا تندل دتي لسددق دالعمعادرأل د دل لعزدلعين  -5
د.دو2تو%10تل لعزد يبطدف دأ دمصبند طد اددل دأ ارددرتحعددف درأل معةدك ع  د

ال ادقعاهدالدرادن لسدا اةر د د إممدعداعلايدادملمدعدرألخطع درا عقا دالكعتعلددسلمعد ب دفعاماعيل د
معلجدد دالكعتددعلد.د  تدد طد ددع دإذرد عمددادالعمددعادراعن بددندرا مددن د را ددك  دا  دد ع دكلعددع دا عاددكيبدأ دال
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 ل دند د دالعمعادراعك ي درا مدن د را دك  داكيبمهعدالداادل دذ ندق يدرأل عابنداطنادتلرألخطع د تاب
دوو3ود رام علات دت1,2:دتراطنادراعا باك دت  د عتت  د درااةر عادرامي كةةدف درامنره 

ائددعادرا منيدد دراهمع ددل دلدد د نياد د ددعةيندفددنر دت ددع اد  دحدرا القدد داددب دتك يدد درا دد ع دح دندرا -1
تالتد دلد دأ د الق دادب ديك دل الد د  م  حدآخندمائعادرا مندرا تني راتك ي درا  ع دح ند

فددد،ك نود  فددد د دددي دد70و دت9-5و دت0-4 د  دددي دراطنياددد دالدتصدددلحدراائدددعادتراائدددعادرامعععالددد 
را منيدد دراعدد دتبدداأدراطنيادد ديددعبدت ددايطدراائددعادرا منيدد دراعدد دتبدداأدقعا دداددخم دد  دلدد دتددبدراائددعاد

د.و8تقعاصان
مبكت د ت ع اد ي دراطنيا د  حد هكدد الق دتن لعل دا ائعادرا المدرامعععال د-ك ك- نيا د عة  -2

فد،ك نود  فد د دي دراطنياد ديدعبدد70و دت9-5و دت0-4  ديدراطنياد دالدتصدلحدتدا ائدعادرا تدني 
 .و2ترا مني دراع دتباأدقعاهم  ت ايطدراائعادرا مني دراع دتباأدقعا اددراصان د ل دتبدراائعاد

 نياددددد دراعك ي دددددعادرالحعمعالددددد دقع ددددددعهار دتك يددددد دهعلدددددع د تك يددددد د يبددددددطدرامب دددددحد  دددددحدأ ددددددعزد -3
 .و4ترالحعمعالا د ف د ي دراطنياعب ديعبدت ايطدراائعادرا مني د عل  دد  در ع  ع 

 دعةينددنياعدع  د د لدعد دبعبدراعن بدئد  لدادفد د دي درااةر د د   عرد دنادأخدنىداعادكيبدرابلعمدعا د د
عدمبكت د ذاكداأل بع درتتل -ك ك- عة  ددفنر  :دأ دراائعادرامصلل دق الدراطنياعب د  دما هع د أكض 

درااينةدرأل ع ل درالحع ع دف دت ايطدرابلعمعادشب دلع ع ي دمك  عدلع.

د  د ع داهدعاالعمدعادراعك يد درا مدن د را دك  ددادكيبلمعد ب دالحبدرابعحدثدأ دراطدنادرا دعقا دفد دت
لئركددعد  بددك دمددب يدراطددنادتهددعبداعصددللحدالعمددعادراعك يدد درا مددن د را ددك  د الدتصددلحدراائدد درأل اددحد

لعد اردراعك ي عادرالحعمعال دراع د م اد  حدتاكيبددراائ درأل احد را عم د رألخبنةالدتصلحد رألخبنةدأ د
عدأ دراطنادابدت ع اد  دحدلادعيراائعاد  هعدد  در ع  ع  د حصدع ل د مادعيلسدرا ئ د دسدإل معدالحبدأكض 
د.دف دآ د رحادرامن ئي د لاعكسدراعتعا

لاددعكسدرا ئ دد دلدد د دديردرام ط دد د   ددحد هددادراعلايددادر ددعهار درإلحصددع رادراكصددبل دفدد دتلايدداد
ر ددعهار دتك ي ددعاددرابعحددثدكاعددنحد   دد ع اابلعمددعادراعك يدد درا مددن د را ددك  درامن ئيدد د لاددعكسدراعتددعاد

Tweedieودأ دالعمدعادراعك يد درا مدن د را دك  د1:درتتلد األ دبع دابلعمعادرا  عمل داعاكيبدررالحعمعال دد
ود2د؛   ع دتعب دراعك ي عادرالحعمعالد دذرادرادييكلدرا دعا دأ درا اب د دقم  دحدآخدندذرادرالاعدكر درامكهدنا

ل همدددعددط  د د ايدددلهع اددد  د  ددد ع دايدددطدلددد درادددي كةد رإلمدددعمدلجعم دددب داالعمدددعادراعك يددد درا مدددن د را دددك  د
دTweedieاددديرد دددلاك درابعحدددثدقتدددنحدتك ي دددعادد؛ع  دل ب ددد دلددد دمعحلددد درإلحصدددع رادراكصدددبل خصددد

درالحعمعال د  لبل دتااين عدل درا عحل درا ظني .
Tweedie
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 ع  دد دراعتددعادرأل دد  دفهدد دتلعددك د  ددحدل  مدد درا ع  دد درأل ددل ددحإادددTweedie عمدد دتك ي ددعادت
 د يم د دتصد ل دراعتدعادلد دحبدثدرام ل دحدإادحدتتدعادأ د دو15تقعإللعف دإادحدل  مد دراعتدعاراهطل د

 دبن ئد-أ د بندأ   د ل دمعحل درااةه دفاادص اادأمكر دراعتدعادإادحدراعتدعادرألقدطدأ دراعتدعادرائر دا
 دحبددثدكلددامدراعتددعادرائر ددادفدد درابلعمددعاد  ددالعدك ددكد-رابعحددثد  ددحدراعتددعادرائر ددادفدد درا ع  دد درأل ددل 

راعبعي دأكبندل درامعك فدأ د  دالعدك دك دلدشدندراعتدعادتم دب دراعبدعي دإادحدرامعك دفدأكبدندلد دراكرحداد
:دو14رتتددد ت.د  تددد طد ددع ددراددد دراي عفدد دا عك ي دددعادراعتدددعادرأل دد درائر دددادتيعددندقعاتددد طدو13تراصددللح

ضددعدتم ددطدل  مدد درا ع  دد درأل ددل دراهطلدد د ت ددمحدأكدحبددثدد؛د
تم دطدرااراد دراعجمل د دام  مد درا ع  د درأل دل د ددتم طدل  م دراعتعادرائر دا د ددرام  م درامهن  ل  د

د.دو15تدتم طددرا د بندللادةدا لعزدر عاالال درام  م د دداضمع دراعك ي دراطبل   د

  دقع عهار درامتعا درأل احد رامتدعا درا عملد د ي عادراعتعادرأليم  دإكجعددرامعك فد راعبعي داعكد د
:درتتددددد قم  دددددحدك دددددك دراك دددددفدرال دددددعا داعك ي دددددعادراعتدددددعادرأل ددددد دقعاتددددد طددا اراددددد دراعجملعلددددد د

ددعددراددي  د  ل ددندتبددعي دراعتددعادرأل دد دو9تدد راعبددعي دد ت ددمحدأكض 
و دفي مددعدرخع ددلدشدد طد ددي دراارادد دظهددنادادداي عدلجمك دد د1ت  دد دأ دراعبددعي دك ددع  ددرادد دتبددعي دراكحدداةدت د

اددديردد؛هايدداةدلددد دراعك ي دددعادراعددد دت عمددد داعك ي دددعادراعتدددعادرأل ددد د ت،خددديدصددداعتهعد خصع صدددهعدراممبدددئة
عاهالدران لسدل ددرا دراعبعي دراكحاةدف دممعذ دراعتعادرأل  دف دتلاياد طدلجمك  دل دلجمك عادف

فد دتك ي دعادراعتدعادرأل د دفد دحعاد دخعصد ددTweedieايردتظهدندتك ي دعاد د د  درألخنىددراعك ي عا
 د درام  مد دراعد دتلدادددحبدثدد:رتتد إذرد عمداددراد دتبدعي دراكحداةدت،خديدراتد طد

.ددمهددعدت،خدديد ددطدرا ددلبدتادد دخددعة درااعددنةدأ ددTweedieمددك دراعك يدد دراددي دي عمدد دامجمك دد دتك ي ددعاد
راملددادةدا ددك دراعك يدد دفدد دتك ي ددعاددراهعصدد دقعاعك ي ددعادرام ددعانةدقعام  مدد دد يددنتبفدل  مدد درامدشددند

Tweedieد.دو15تدقعا الق درتتل :دد

درلمد دد دفدإذرد عمدالجمك  دل دراعك ي عاد دطدح دندرلمد ددTweedie تعضم دتك ي عاد
فدإ ددراد د  عفد ددتيك ددرا دراعك ي دراطبل د  د إذرد عمدادرلمد ددTweedieفإ ددرا د  عف دتك ي عاد

دTweedieفددإ ددرادد د  عفدد دتك ي ددعاددتيددك ددرادد داكر ددك  د إذرد عمددادرلمدد ددTweedieتك ي ددعاد
تيك ددرا دل  دكزدراعك يد ددTweedieفإ ددرا د  عف دتك ي عاددتيك ددرا دهعلع د إذرد عمادرلم د

اديرد؛دTweedieقعالعالادراهعص داعك ي دعادد-رامي كةةد عقا ع-دراطبل   د ت محد ي درالعالادا لم د
 دددد دتك ي ددددعاداكر ددددك درامن بدددد دأ داعك ي ددددعادرامهع طدددد داكر ددددك دلدددد دتك ي ددددعاددTweedieتك ي ددددعاد

د.دو14تهعلع

حبثدإ ددراعجمعل د  حدراصكةةدرتتل :ددTweedieيم  دتم بطدتك ي عاد د
د ددكدلعغبددندراارة دد د  ددكد بددعةةد دد دلجمددك ديعبدد دتك يدد داكر ددك دامجمك دد دلدد درامعغبددنرادرام ددعا  دد
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 دادياكدكم د د ععقد درام عداد د  دالعدفدتعبد دتك يد داكر دك دقمعك ددراع دتعب د طدل هدعدتك يد دهعلدع.د 
د.دحبددددثدإ دد:دو9ت فدددد دراصدددكةةدرتتلددد دتيدددك درامعغبدددند

د:و15ت ف درا القعادرتتل دTweedieتنتبفدقم عابدتك ي عاد
وفق معالم التوزيع  eedieTw. ومن ثم معالم توزيع  ، ،  

. ومن ثم  ، ، : (15)المختلط بين توزيع بواسون وجاما تكون بالشكل اآلتي

 حيث إن تكون وفق العالقات اآلتية:   فإن قيمة 

( وهي ralized BesselWright`s geneالدالة االحتمالية لـ)تمثل   

 .  و و و قيمة  االحتمالية. بينما Tweedieترتبط بتوزيع 

اعك يدددد ددلمددددعد ددددب د  ع ددددعهار درام  كلددددعادرا ددددعقا دفددددإ ددرادددد دراعك يدددد درامتددددعنردادددددد د
Tweedieدتيك درا الق درتتل :د

 

دلدعدك طد  د  دكدحبدثدتلداددقتد طدتل مد ؛د دكدرامتد   درألصد ندتادايندد دأ م ع عجدلمدعد دب
.دفإذرد عمداد داددرام دعابدصدغبنةدقعاماعةمد دقتنطدل  كلل ددل ع درأل ظبد  حدح ع دلااةدرإلدراااةة

عبدتادايندد رلد  عفدد د دي دراعك ي دعادادب يدراطدنادرا ادكدد داديرديدد؛ دتاداينددفدد فدإ دذادكد دبدتنددnاددد
دددعدقع دددعهار د نياددد درإلل دددع درأل ظدددبدو9تقع دددعهار دتادددايندلع   ددد  دالدمهع لددد    دددحد هدددادراعلايددداد  د أكض 

 د   دددعرد دددنادأخدددنىدو15تد درام ااددد ؛دحبدددثدت عمددداد دددي دراطنياددد درام دددعلالادرامع علددداةد  دددحدل دددعابد
   ددادراع ددنلد  ددحدلععلدد دراعتددعادرائر دداد راعتددعادرأل دد دلدد دد. عاددايند ددبعبدل عقتددعهعدفدد دقلددثدآخددنا

د دلددد دحبدددثددراددد د  عفعهدددعدرالحعمعالددد د تادددايندرلمددد درام  مددد ددTweedieراعن بدددئد  دددحدتك ي دددعاد
درامااةة.الداادا عدل دراماعل  داب درابلعمعادرال ل ل د د.دد 

 دددي دراطدددنادالدت،خددديدق دددب درال عبدددعةد بل ددد ددإذدإ د؛ق ددداةد دددناددادددكيب دددنادراعديدددعبدراماعلددد  دادددب 
حبدثدت ا دبدد؛تهدعبدفادفدق  صدندرابدكرق دأ دخطد،دراعاداين إممدعدرا مكذ دأ دتن ببا دأ د دطدلدعديددتندملدا د

د مع:د  نادراماعل  دإاحدمك ب دة ل ب 

ددو12تراععل دترامط ا و:د ت ا بد ي درامدشنرادإاحدمك ب :دلعك فدرا لبدرامط ا داألخطدع رامدشنراد
ودتم دطدرا لمد د تدودتم طدرا لم دراا  ل دا ظدع نة تدحبثدإ دتيعندقعاصلغ درتتل د د
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تم طدحجبدرا ب  .د تيك دراماعل  دايطد نيا دل داب دراطناد  دراطنياد دراعد ددو تدرامااةةدا ظع نة 
حبدثددد ت بندقعات طدرتت ددو10تلعك فدلن  درألخطع داب معد.تعمع دق،قطدرلم دادد

د دلجمك  ايطددتل ند    درألفضط.دراع دتعمع دق،قطدرلم داددداكيب نيا دراعَ ُتَ ام

عدرامدشنرادرا  بل :د ت ا بد ي درامدشنرا دو11تإادحدمدك ب :درا  دب درامط اد دامعك دفدرألخطدع دأكض 
حبددثدتل ددندلجمددك دلعك ددفدم ددب د ددطدرلمدد دلط ادد د؛دد تيعددندقعاصددلغ درتتلدد :

لادداة دإاددحدرا لمدد دراا  لدد د ما ددبدرامجمددك د  ددحد دداددالعمددعادراظددع نة د راطنيادد دذ درألقددطدم ددب دلط ادد د
داألخطددددددع د  تيعددددددندقعاصددددددلغ درتتلدددددد :ددو11تراطنيادددددد د دددددد درألدا.داب مددددددعدم ددددددب دلعك ددددددفدرألخطددددددع ُتَ ددددددام

 ت دددعها د دددي دراصدددلغ دام نفددد دراعلبدددئدفددد درألخطدددع دملدددكدرامكهدددندأ درا دددعان دد
 اكيب. يردكتبندإاحددق دراطنيا درام عهال دف دراعد ع في معد عمادرا لم دقنيب دل دراصاند

 م لددد د راعطبل لددد د دددلاك درابعحدددثداعادددايندالعمدددعاد لددد دأهدددطدتلابددد دأ دددارلدرااةر ددد دلددد درا عحلددد درا
رالحعمعالدددد دذراددTweedieراعك يدددد درا مددددن د را ددددك  دا دددد ع دراجمهكةيدددد درالم لدددد دقع ددددعهار دتك ي ددددعاد

اهددددعدالعمددددعادراعن بددددندرا مددددن د را ددددك  دا دددد ع ددا رابلددددثد دددد درألخطددددع دراعدددد دت نلددددد راعتددددعادرائر ددددا
را د عم دراهدع دقعاجمهكةيد درالم لد دقد،ك ندلد د نياد داعلايدادراجمهكةي درالم ل  د تاكيبدالعمدعادراع داردد

دأفضطدراطنادرام ع ب دا عاكيب.
3

راعن بددندرا مددن د را ددك  دا دد ع دراجمهكةيدد درالم لدد دا ددع داعاددايندالعمددعادفدد د دديردراجعمددند دد اك د
علدرألخطع درالعص  دف د ركعت درالحعمعال دذرادراعتعادرائر ادTweedieتك ي عادقع عهار دود2004ت

ددعد راعك يدد درا مددن د را ددك  درابلعمددعا را دد عم دراهددع دقعاجمهكةيدد د دد اك داعاددكيبدالعمددعادراع دداردد د أكض 
درالم ل دق،ك ندل د نيا داعلايادأفضطدراطنادرام ع ب دا عاكيب.

Tweedie 

الاادلTweedie قبطدراعطنادإاحد لبل دتاكيبدالعمعادراعن بندرا من د را ك  دقع عهار دتك ي عاد
ا دعدلدد دراع،كددادلدد دأ دالعمددعادراعك يدد درا مددن د را دك  دتلعددك د  ددحدتتددعاد ر ددا.د راجددا لدرتتدد ديكلددحد

ل.2004رإلحصع رادراكصبل دا عن بندرا من د را ك  دا  ع دراجمهكةي درالم ل دا ع د
1

2004

N Mean St,Dev Sum  

17 501847.6500 520327.40309 10036953.00 
 أعداد الذكور

() 

17 482410.4000 489226.05422 9648208.00 
 أعداد اإلناث 

() 

دو:1ا لدتيالحبدل دراج
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  دددادر دددعهار دل علدددطدرالخدددعاللدا لدددعزدراعتدددعادفددد درأل مدددعلديعضدددحدأ درادددي كةدأك دددندتتدددعادلددد د-1
 %و.101%د 103رإلمعم؛دحبثدا غدل علطدرالخعاللدايطدل دراي كةد رإلمعمد  حدراعنتبندت

دل دالعمعادراعك ي درا من دايطدل دراي كةد رإلمعمدتلعك د  دحدتتدعاد ر دا؛دحبدثدا دغد-2 رلمد دأ د الا
ود  دحدراعنتبدن.د  د دأكبدندلد دراكرحداد496138ود ت539487.64لدشندراعتعادايطدل دراي كةد رإلمدعمدت

 راصللحد  يردك   دأ دراعك ي درا من د را ك  دايطدل دراي كةد رإلمعمدكلعك د  حدتتعاد ر ا.د

هكةيددد د   دددادفلددد درابلعمدددعاد ركعتدددعلدراعتدددعادرائر دددادفددد دراعك يددد درا مدددن د را دددك  دا ددد ع دراجم
؛دإذد أ ددددارددرإلمددددعمددرالم لدددد  د هددددند  ب ددددعدتلايددددادرامعغبددددنرادرام ددددعا  دراعدددد دتم ددددطدأ ددددارددراددددي كةد

ودتم ددطدلجمك دد دودتم ددطد دداددرا دد ع درإلهمددعا دا ائددعادرا منيدد د ترامعغبددنر ديعب ددع دتك يدد دهعلددع د ت
ودتعبد دتك يد داكر دك  د رامعغبدندراعدعق د يم دطدلجمدك دأ دارددرادي كةد رإلمدعم؛دراي كةد رإلمدعم؛دحبدثدت

.دالخعبددعةدهددكدةدرامطعقاد دابلعمددعادراعك يدد درا مددن د را ددك  دقعاعك ي ددعادTweedieوديعبدد دتك يدد دحبدثت
دددع دتدددبدر دددعهار دانمدددعلجدت يكلدددحدهدددكدةدرامطعقاددد ددو د راجدددا لدرتتددد Easy Fitرالحعمعالددد درامدددي كةةدأما 

دابلعمعادرأل معةدف دراجمهكةي درالم ل .
2

2004

 التوزيعات االحتمالية
جودة 

 المطابقة

ر 
ختبا

ا
 

K
o
lm

o
g
o
ro

v
-sm

irn
o
v

 

أعداد الذكور 

 واإلناث معا

 أعداد اإلناث 

() 

 أعداد الذكور

() 

17 17 17 
Sample 

Size 

0.42401 0.10885 0.10486 Statistic  

3.3773E-17 0.9744 0.98208 P-value 

5 12 8 Rank 

= 22.143 
=1.4394  

 =14.885 

=1.3858 

 =15.27 

قيمة معالم 

 التوزيع

راعك ي درا من دايطدل دراي كةد رإلمعمدتطعقاادل دتك ي دهعلعدرالحعمعا دودأ دالعمعاد2يالحبدل دراجا لت
لدد درا عحلدد درا ظنيدد د رإلحصددع ل  داب مددعدرأل مددعةدايددالدراج  ددب دتطعقاددادلدد دتك يدد داكر ددك درالحعمددعا دلدد درا عحلدد د

قبدطدتادايندد د دالاادل دإكجعددرلم د دطدلد درام  مد ددTweedieرا ظني دفاف.د   ادراعلا دل دشن طدتك ي د
قع دعهار درا القدعادرامدي كةةدفد درإل ددعةدد د د د يدعبدرالصدكلد  دحدرلمعد دTweedieدراد دراي عفد داعك ي دعاد

د معدي  :د د دود عمادمعع جدتاايندRرا ظن  دقع عهار دانمعلجدت
  و و 3

2004

 بيانات التوزيع العمري   

2.76707 1.41915 468.572 
 أعداد الذكور

() 

2.90393 1.40993 474.424 
 أعداد اإلناث 

() 
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و د  يردك   دقعاا طدأ دالعمعادراعك ي د1,2تنر حاداب درا لبدتدودأ درلم د3يالحبدل دراجا لدت
عدردلبد دل دراي كةد رإلمعمد  دالعمعادل عمنةدذرادرلبدلعاط  د  ادراصان دأكض  تنر حداددرا من دايط  

؛دادديرد دد اك دقددعاع كييد دتتددعنطدأ درلمدد ددTweedieايدد دتك ي ددعاددو474 دد469ت
 د يم د دتاداينددراد د د دق دادرالصدكلد  دحدتادايندرا دلبد دطدلد درام دعهنه دقعاكرحدا دد د درلمد د

د  عمادمعع جدراعاايند عتت :دR ذاكد  د ني دانمعلجددلع     دالدمهع ل دتااينقع عهار ددراي عف د
4Tweedie

2004

 الفئات العمرية نسبة الذكور نسبة اإلناث

0.1105 0.1156 4-0 

0.1257 0.1330 9-5 

0.0936 0.1138 14-10 

0.124 0.1438 19-15 

0.1326 0.1413 24-20 

0.5579 0.5368 29-25 

0.5579 0.5368 34-30 

0.0621 0.0629 39-35 

0.0836 0.0859 44-40 

0.1191 0.1392 49-45 

0.12 0.1264 54-50 

0.5579 0.5368 59-55 

0.0319 0.0314 64-60 

0.1053 0.1097 69-65 

0.1455 0.1595 74-70 

0.1266 0.1341 79-75 

0.0639 0.0648 +80 

ودأ درحعمعالادراعتعادف درأل معةدابلعمعادراعك يد درا مدن د را دك  دايدطدلد درادي كةد4يالحبدل دراجا لدت
تمن دئادفد دأة د دلجمك دعا درامجمك د درأل ادحد  دادراائدعاددTweedie رإلمعمدايطدفئ د رامااةةدقع عهار دتك يد د

و؛دحبددددثد عمددددادمك ددددعدلددددعدشددددبادلعاعة دددد  دتددددبدحددددامدرةتاددددع دلاددددعه د  دددداد15-19ود ت10-14ود ت5-9 تدو0-4ت
و دتبدرمهاعلدحعحدرامجمك  درا عا د د35-39ود ت30-34ود ت25-29ود ت20-24رامجمك  درا عمل د  ادراائعادت

ق د دراعد د عمدادلد دو د أخبدن ردرامجمك د درانر60-64ود ت55-59ود ت50-54راع درةتا ادلنةدأخدنىد  دادراائدعادت
ودإاددحدراائدد درألخبددنة دراتدد طدرتتدد ديكلددحدرحعمددعالادراعتددعادفدد د ددطدفئددعادالعمددعادراعك يدد درا مددن د65-69راائدد دت

د.Tweedie را ك  درامااةةدقع عهار دتك ي د

 
1
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2004Tweedie

دTweedieودأ درالحعمددعالادرامادداةةدلدد دتك يدد د1ود راتدد طدت4  تدد طد ددع دم ددع عجدلدد دراجددا لدت
ابلعمعادراعك ي درا من د را ك  دف دراجمهكةي درالم ل دلعد  دإالدرحعمعالادرأل معلدراع دالدتاد دلدم د

ايرد  ب عدراعه  دل د دي درالحعمدعالادا عكفبد دالعمدعادراعك يد ددراائعادرا مني دايطدل دراي كةد رإلمعم؛
دود عمادرا عع جدراعاكيبد عتت :SPSSرا من د را ك  دا جمهكةي درالم ل  د  ع عهار دانمعلجدت

5

2004Tweedie 

نسبة اإلناث 

 المقدرة

نسبة اإلناث 

 االصلية

نسبة الذكور 

 المقدرة

نسبة الذكور 

 االصلية

الفئات 

 العمرية

12.79 14.38 13.28 15.02 4-0 

13.01 14.88 13.59 15.68 9-5 

12.29 13.56 13.43 15.15 14-10 

10.62 12.12 10.84 12.66 19-15 

8.03 9.26 8.30 9.67 24-20 

3.28 7.42 3.38 7.30 29-25 

2.12 4.80 2.26 4.88 34-30 

4.48 4.78 4.04 4.31 39-35 

3.42 3.73 3.24 3.55 44-40 

2.65 3.01 2.44 2.84 49-45 

2.15 2.44 2.23 2.55 54-50 

0.61 1.37 0.69 1.50 59-55 

1.49 1.54 1.66 1.71 64-60 

0.70 0.78 0.70 0.79 69-65 

0.90 1.05 0.96 1.14 74-70 

0.38 0.43 0.44 0.51 79-75 

0.80 0.85 0.88 0.94 +80 

رالحعمعالدد دتطعقاددادلدد دراعك يدد درا مددن ددTweedieودأ دالعمددعادتك ي ددعاد5يالحددبدلدد دراجددا لدت
 را ك  دا  ع دراجمهكةي درالم لد دقتد طدشدايادادب درا لمد درال ل لد د را لمد درامصدلحدايدطدلد دترادي كةد

رالحعمعالد ددTweedieردم دعطل دراادكلدإ درا عدع جدرام دعهنه دلد دتك ي دعاد رإلمعمود  حدحاد كر ؛داي
دلعد  درالدمعع جدتبدتاكيمهعدأ دت اي هع.د-ود5ها لتد–

 

العمددعادراعك يدد درا مددن د را ددك  دد ددب دأ دذ نمددعدأ دالعمددعادراع ددارددرا دد عم د   ددحد هددادراعلايددا
ا جمهكةيددد درالم لددد دتلعدددك د  دددحدراي بدددندلددد درألخطدددع  د ايددد د  دددعرد ددداةد دددناداعادددكيبدالعمدددعادراعن بدددند

درا من د را ك  دا   ع د ه  هعدأك ندلال ل د لمهاة دفعقعصندرابعحثد  حد نياعب  د مع:
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را الق داب دتك ي درا  ع دح ندراائدعادرا منيد دراهم دل دذ نمعد عقاعدأ د ي دراطنيا دت ع اد  حد
عدإادددحد القددد داددد المدلددد دراائدددعاد دلتدددعاه  لددد دتك يددد درا ددد ع دح دددندراائدددعادرا تدددني ؛دحبدددثدك دددك دل ددداال 

دود ف دراصلغ درتتل :5رامعععال ؛دإذدمباأداعاكيبدراائعادراع دتباأدقعا اددت

مادددك داع دددايطدراائدددعادراعددد دتبددداأدد   دددادرالصدددكلد  دددحدرلمددد دد
تم ددددطدرا دددداددرا  ددددب دا  دددد ع دفدددد دراائدددد دد؛دحبددددثدود فدددد دراصددددلغ :د0قعا دددداددت

تم طدرا  ب ددتم طدلجمك درأل ارددرا  بل دا   ع دا المدفئعادلعععال  ددراهم ل درامنرددت اي ا د
م اادد درا ددعتجدلدد دراطددنحدرأل ددارددرامعععالدد د را دداددرا  ددب درام ددال د  ع ددعهار دانمددعلجدأل ددارددرا دد ع درا

دو د عمادمعع جدراعاكيبد عتت :spssت
6

2004Tweedie

 إلناثنسبة ا

 مصححةال

 نسبة اإلناث

 االصلية

 لذكور نسبة

 مصححةال

 لذكورانسبة 

 االصلية
 الفئات العمرية

14.38 14.38 15.02 15.02 4-0 

14.88 14.88 15.68 15.68 9-5 

13.74 13.56 14.93 15.15 14-10 

11.94 12.12 12.88 12.66 19-15 

9.36 9.26 9.65 9.67 24-20 

7.32 7.42 7.32 7.30 29-25 

5.33 4.80 5.15 4.88 34-30 

4.25 4.78 4.04 4.31 39-35 

3.76 3.73 3.52 3.55 44-40 

2.98 3.01 2.87 2.84 49-45 

2.14 2.44 2.24 2.55 54-50 

1.66 1.37 1.81 1.50 59-55 

1.35 1.54 1.49 1.71 64-60 

1.06 0.78 1.19 0.79 69-65 

1.05 1.05 1.14 1.14 74-70 

0.43 0.43 0.51 0.51 79-75 

0.85 0.85 0.94 0.94 +80 

ودأ دراطنيا در عمادقم عاج دالعمعادراائعادرا مني د  هعدلعد داردراائدعادرا منيد د6 يكلحدها لت
ردادب درا لمد دد70  كراد راائعادرا منيد دأكبدندلد دد10أقطدل د دع د مدعديالحدبدأ د  دعردتاعة  دعدشدايا   عل 

دل دتراي كةد رإلمعمود  حدحاد كر .رال ل ل د را لم درامصلحدايطد
  

ذ نمعد عقا عدأ د دي دراطنياد دت دع اد  دحد هدكدد القد دتن لعلد داد المدفئدعاد تدني دلعععالد ؛دحبدثد
دود ف دراصلغ :0راع دتباأدقعا اددتمباأداعاكيبدراائعاد
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وفق الصيغة ( 5بالعدد)، ومن ثم يتم تقويم الفئات التي تبدأ  

 (، كانت نتائج التقويم كاآلتي:Spss، وباستخدام برنامج ): اآلتية

7

2004Tweedie

نسبة اإلناث 

 المصححة

ناث نسبة اإل

 االصلية

نسبة الذكور 

 المصححة

نسبة الذكور 

 االصلية
 الفئات العمرية

14.38 14.38 15.02 15.02 4-0 

14.88 14.88 15.68 15.68 9-5 

13.63 13.56 14.76 15.15 14-10 

12.05 12.12 13.05 12.66 19-15 

9.35 9.26 9.65 9.67 24-20 

7.33 7.42 7.32 7.30 29-25 

5.41 4.80 5.26 4.88 34-30 

4.17 4.78 3.93 4.31 39-35 

3.73 3.73 3.52 3.55 44-40 

3.01 3.01 2.87 2.84 49-45 

2.17 2.44 2.26 2.55 54-50 

1.63 1.37 1.79 1.50 59-55 

1.35 1.54 1.49 1.71 64-60 

1.06 0.78 1.19 0.79 69-65 

1.05 1.05 1.14 1.14 74-70 

0.43 0.43 0.51 0.51 79-75 

0.85 0.85 0.94 0.94 +80 

ودأ دراطنيا در عمادقم عاج دالعمعادراائعادرا مني د  هعدلعد داردراائدعادرا منيد د7 يكلحدها لت
ردادب درا لمد دد70  كرا د راائعادرا مني دأكبندل دد10أقطدل د  عل ع د معديالحدبدأ د  دعردتاعة  دعدشدايا 

د  حدحاد كر .درال ل ل د را لم درامصلحدايطدل دتراي كةد رإلمعمو
  

 د  نيادد د ددعةيندفددنر  د  نيادد دTweedieق ددادتاددكيبدالعمددعادراعك يدد درا مددن د را ددك  دقع ددعهار د
مبدكت  ديدعبدراماعلد  دادب د دي دراطدناد  لعمدعادراعك يد درا مدن د را دك  دا د ع دراجمهكةيد د-ك دك-كعة 
 دبعبدراعلايدادد د   حد ها د د د د ذاكدقإحاىدراطنادرتتل :د2004رألص ل دا ع ددرالم ل 

دود عمادمعع جدراماعل  د عتت :SPSSو د  ع عهار دانمعلجدت5ود ت6ود ت7ر عهار دالعمعادها لت
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8

2004

 الذكور اإلناث
 طرق التقويم

 Tweedie كارير فراج نيوتن-كنك-كارب Tweedie كارير فراج نيوتن-كنك-كارب

 رق المفاضلةط متوسط االخطاء متوسط االخطاء متوسط االخطاء متوسط االخطاء متوسط االخطاء متوسط االخطاء

0.17 0.17 0.96 0.15 0.13 1.04  
 الترتيب 3 1 2 3 1.5 1.5

0.04 0.05 2.17 0.05 0.03 2.29  
 الترتيب 3 1 2 3 2 1

0.07 0.07 0.19 0.07 0.06 0.20  
 الترتيب 3 1 2 3 1.5 1.5

0.01 0.01 0.31 0.01 0.01 0.30  
 الترتيب 3 1.5 1.5 3 1.5 1.5

ودأ دهددددكدةدراعاددددكيبدابلعمددددعادراعك يدددد درا مددددن د را ددددك  دقع ددددعهار دتك يدددد د8جددددا لدتيالحددددبدلدددد درا
Tweedie دمبكت د عماد عتت :د-  كد- د عةيندفنر  د عة

د-ك دك-قعا  ب دا ي كةد عمادأفضدطد نياد داعادكيبدرابلعمدعاد نياد د دعةيندفدنر دتدبد نياد د دعة  -
 رالحعمعال .دTweedieمبكت د أخبن رد نيا د

د-ك ددك-مددعمد عمددادأفضددطد نيادد داعاددكيبدرابلعمددعاد نيادد د ددعةيندفددنر د  نيادد د ددعة قعا  ددب داإل -
راع د عمادأفضطد نياد داعادكيبددمبكت دقعاعنتبندما اداب د نادراماعل  دلعد ارد نيا د

 رالحعمعال .دTweedieمبكت د  عةيندفنر  د أخبن رد نيا دد-  كد-العمعادرإلمعمد  د عة 

4

 د خعصد دفد دهعقمدعديعاد دلد دأ دارفدتكصد ادإالدادرااةر د أ دبدرا عدع جدراعد دلمعد ب دكم  د دنلد
راطنياددد درام  دددحداعادددكيبدالعمدددعادراعك يددد درا مدددن د را دددك  دا  ددد ع دراجمهكةيددد درالم لددد د فددد دت دددارددتلايددداد
د د ل دق يدراعكصلعا.2004

 

رالحعمعالدد ددTweedieتطببدد دتك ي ددعادلدد دكصددطدإابهددعدااددادرتضددحدلدد دخدداللدرا عددع جدراعدد دتددبدراع
 ع،كددادلدد دصددالحل داد2004العمددعادراعك يدد درا مدن د را ددك  دا دد ع دراجمهكةيد درالم لدد د فدد دت دارددد  دح

دددعددةر ددد د دددي درا عدددع جد لاعةمعهدددعدقطدددنادراعادددكيبدرامع دددعةلد  بهدددعدفددد دعادددايند رامطعقاددد  را مدددكذ دا  د أكض 
د اةدماعط:د رإلحصع رادرا  عمل  دتع ه دف

أ دالعمددعادراعك يدد درا مددن د را ددك  دا دد ع دراجمهكةيدد درالم لدد دايددطدلدد دراددي كةد رإلمددعمدتلعددك د -1
%د103حبدثدا دغدل علدطدرالخدعاللدايدطدلد درادي كةد رإلمدعمد  دحدراعنتبدندتد؛  حدتتعاد ر ا

 درا علجد دلد  حدران بد%ود  يردك   د هكددرألخطع د  دتب لغدرأل معلدايطدل دراي كةد رإلمعم 101 
 راع دتكصطدإابهعدرابعحثد  د ني دل علطدرالخعاللدل دأ دراي كةدأك ندأخطع دف درإلدال دقعأل معة.
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 دتك يد دهعلدعدبرالحعمعالد دقعأل دعزدقع مد د  دحدتدك ي ب درحعمدعابدTweedieأ دتاايندتك ي دعاد -2
ددعدرلمدد د قعاا ددطدأ دالعمددعادراعك يدد ددود  دديردك  دد 1,2تنر حدداداددب درا ددلبدتد تك يدد داكر ددك  دأكض 

 را من دايطدل دراي كةد رإلمعمد  دالعمعادل عمنةدذرادرلبدلعاط  د  ادراصان.

أ درحعمددعالادراعتددعادفدد درأل مددعةدابلعمددعادراعك يدد درا مددن د را ددك  دايددطدلدد دراددي كةد رإلمددعمدايددطدفئدد د -3
  د مدددع:درامجمك ددد دتمن دددئادقتددد طد ببدددند ل لدددكيد  دددادلجمدددك عبدTweedie رامادداةةدقع دددعهار دتك يددد د

-59ود ت50-54را عملددد دتدو د رامجمك ددد 35-39ود ت30-34ود ت25-29ود ت20-24رأل ادددحدراائدددعادت
و د  يردك   دأ دا  مكذ دراااةةد  حدركعتعلدلكر  درألخطع دف درأل معلدقت طددقبد  د60-64ود ت55

أ دد ك داددايطدالكعتددعلدلدد درالحعمعادTweedieدتك ي ددعاادديردكم دد در عبددعةددو؛1  دديردلددعديد ددادراااددنةدةقددبدت
 رألخطع دف دالعمعادراعك ي درا من د را ك  دا  ع دراجمهكةي درالم ل .

رالحعمعال دتكرفاادل دراعك ي درا من ددTweedieرابلعمعادرامااةةدقع عهار دأ  ك دتك ي عادأ د -4
لد ددايدطد  را ك  دا  ع دراجمهكةي درالم ل دقت طدشاياداب درا لم درال ل ل د را لمد درامصدلل

 .هعهمل د مني راائعادرادر عمادقم عاج د طدالعمعاحبثدد؛تراي كةد رإلمعمود  حدحاد كر 

 عمدادقم عاجد دالعمدعادراائدعادرا منيد د  هدعدلدعد داردراائدعادرا منيد دأقدطدردأ د نيا د دعةيندفدنر د -5
ددع دد70 راائددعادرا منيدد دأكبددندلدد دد  دد كراد10لدد د رد عل  اددب د مددعديالحددبدأ د  ددعردتاعة  ددعدشددايا 

دايطدل دتراي كةد رإلمعمود  حدحاد كر .د را لم درال ل ل د را لم درامصلل
مبددكت در عمددادقم عاجدد دالعمددعادراائددعادرا منيدد د  هددعدلددعد دداردراائددعادد-ك ددك–أ دراطنيادد د ددعة د -6

دع د مدعديالحدبدأ د  دعردتاعة  دعدد70  كرا د راائدعادرا منيد دأكبدندلد دد10را مني دأقطدل د  عل 
رداب درا لم در  ال ل ل د را لم درامصلل دايطدل دتراي كةد رإلمعمود  حدحاد كر .شايا 

مبدكت د-ك دك- نيا د عةيندفنر د  نيا د دعة  ددTweedieأ دهكدةدراعكفب داب دالعمعادتك ي د -7
قعا  ددب دامعك ددطعادرألخطدددع د عمددادلعاعة دد ؛دحبدددثد ددع دتنتبددند دددنادراعاددكيبدقعا  ددب دا دددي كةد

رالحعمعالد  د رإلمدعمدد نياد ددTweedieمبكت  د أخبن رد نياد دد-كك - نيا د عةيندفنر  دتبد نيا د عة 
 رالحعمعال .دTweedieمبكت دقعاعنتبندما ا د أخبن رد نيا دد-  كد-كعةيندفنر  د  نيا د عة 

  دحدرادن بدأ د نيادد د دعةيندفدنر د عمددادأفضدطد نيادد داعادكيبدالعمدعادراعك يدد درا مدن د را ددك  دد -8
درابعحدثديدنىدأ داعك ي دعادا د ع دراجمهكةيد درالم لد دَفدإِد   Tweedieرالحعمعالد درايادع ةدما دهعدد

 رألفض ل دما هعدف دتاكيبدرابلعمعادل دمعحل دتلايادلكر  درألخطع دف درأل معلد أكضعدتادكيبد
اعاددكيبدداددايال ددعأ دد ك ُدرالحعمعالدد ددTweedieدتك ي ددعاادديردكم دد در عبددعةددهملدد دراائددعادرا منيدد ؛

 د.ا ك  دا  ع دراجمهكةي درالم ل العمعادراعك ي درا من د ر
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درألخدديدق ددب درال عبددعةدرإلحصددع رادراكصددبل د عامعك ددفد راعبددعي د ل علددطدرالخددعاللد راعاددن ح -1
  رالاعكر د  اددةر  دالعمعادراعك ي درا من د را ك  دا   ع .

العمعادداكيبترالحعمعا دف ددTweedieر عهار دراعك ي عادرالحعمعال د   حد هادراعلايادتك ي د -2
 راعك ي درا من د را ك  دا  ع دراجمهكةي درالم ل دامعديعمع دقادل دخصع  د لمبئرا.د

راعهبئ دراجباةدإلهنر دراع ارددرا  عم دف دلك ادلال بدل دخاللدراعاةيندراجبادا  اردي د تدكفبند -3
غاللد ددطدكددطدلددعديعط بددادراع ددارددرا دد عم دلدد دل ددع ئلعادف لدد د لعدكدد د  ددكردة دإلددعف دإاددحدر ددع

  ددع طدرإل ددال دلدد دأهددطدتكلددلحدأ ملدد دراع ددارددرا دد عم د رإلدال دقعام  كلددعادراارلادد دلدد دقبددطد
 رامكر  ب داهالده طدالعمعادراع ارددرااعد دأك نددق  دل دراع اردرادرا عقا .

يكص درابعحثدقعال عمنرةدفد در دعهار درا مدعذ درإلحصدع ل د رال عمدعدد  بهدعدفد دتكفبد دالعمدعاد -4
 را من د را ك  دا  ع دراجمهكةي درالم ل .دراعك ي 
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5 

"د2001-1976را  ع د رابلكمد راارة عاد"دتاايندهار لدراللعةدل دد–راجهع درامن ئ دا ع بئ درا عل د رإلحصع د .1
د.1987 د35لن ئدرألقلعمد رااةر عادرا  عمل  درا اددد-لاي  دمصند-همهكةي دلصن درااع نةد

د .2 دا اعنة درابصنة داملعفظ  درإل اع عادرا  عمل  د" د   د عيا دمعدك  دراع ارددد2002-1997رالمار    دمعع ج قع عهار 
 .2005ف درا نرا"دة عا دلعه عبند بندل تكةة دهعل  دقغارد درا نرا دد1997

د  دهعل  درايكيا.رات اعم  دلصطاحد"د نادراعل بطدرااكمكهنرف "د  ل دراعجعةةد رالقعصعدد را  ك درا لع ل .3
را  ا  د مبندأحمادللما"دممكذ دإحصع  دلع اددرامعغبنرادا ع بددقعام حدراب ا دقعاجمهكةي درالم ل "دة عا دد عكةر د بندل تكة  د .4

د.2012ق بدرإلحصع دراعطبلا د راع،لب  د  ل دراعجعةةدهعل  درام صكةة د
دة عا دد عكةر د بندل تكةة ددرام ج  د تع دللماد"دتطكيندق يدأ عابندراعل بطدرإلحصع   .5 انف د اع ةدرام حدراب ا دا  ع "

د.2012ق بدرإلحصع دراعطبلا د راععلب  د  ل دراعجعةة دهعل  درام صكةة د
"دقلثد2017-1997ألب  دماىدأحماد"دإ اع عادرااكىدرا عل   د راع  لبد راصل دا عن بندرا من د را ك  دا  ع درا نراداماةد .6

 .2011ع دراعطبلا  د  ل درإلدرةةد رالقعصعد دهعل  دقغارد ددا ك د عا دف درإلحص
إل ارددها لدحلعةدقكلل دلهعصن"دلج  درااةر عادرامعال دد1996فكد  دللماد بادرااععح"دتابلبدراع ارددرا  عم دا ع د .7

 .1999ل ل د-هعل  درااع نة درامج ادرا عم -ا  د كي دد– راعجعةي دا   ك درإلدرةي  د  ل دراعجعةةد
كد  دللماد بادرااععح"دتابلبدق يد نادتهييندرابلعمعادرإلحصع ل درا  عمل دل دتطبب د  حدالعمعادت ارددلصندف .8

 .2001"درامج  درامصني دا اةر عادراعجعةي  د  ل دراعجعةة دهعل  درام صكةة د1996
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الج معددد ل الية يدددل فددد  ع ةيدددل الددد ع  فددد  هيئدددل الاددد ر    دور أعضددد   اسددداء ا إلددد   بحددد الهددد   
 واالسددداء ا   اسددام ا الب  ددد  الةدد في ال  دد    بحدد ولاحءيددأ أهددد ا  ال لدد ا البةبدددل وعح  دد   األم دد  

 واألج بدددد  ع بددد الةحةددد  وال م ضدددد ب البحددد  عةددد  الة ددددا ا   ددد  األدتيددد ل وال راسدددد ل الاددد  ع  ولددد  ل
أن  ؤد فد  إلد  عح  د  مجة عدل مدد األدوار الاد    ب د   بحد وخةص ال واعاة ده  أداة لةبح    ف وعحةية

 ا البةبددل  وبةدد    سددا وددي  الدد ع  ا ةيددل الدد ع  األم دد  لددلالج معدد ل الية يددل فدد  هيئددل الادد ر    أعضدد  
 .الةجاةع فيف  وف  لةم ط  األم يل وأث ه  ب

 م    ال ع  األم    وع  البةبل ب ألمد.ع ةيل األمد ال ع  األ الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

The aim of the research is to define and extrapolate the role of faculty 

members in Yemeni universities in developing security awareness among 

students, and to achieve the goals of the research, the researcher used the 

descriptive and inductive approach to monitor and analyze the literatures and 

studies that dealt with the topic of research at the local, Arab and foreign 

level, and adopt it as a research tool, and the research concluded to identify a 

group One of the roles that the roles of faculty members in Yemeni universities 

should be in developing security awareness among students and in a manner 

that establishes values of awareness of security phenomena and risks and their 

impact on them and society. 
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عشددف  دوا العدد ل  الع  دد  مددد الابدد رال والا يدد ال الةع ويددل والال  ل جيددل والةعة م عيددل الادد  أفدد  ل 
أدا   فدددد عحدددد ع ل عةدددد  م ددددا ا   فددددل الةجدددد الل االااتدددد دعل واالجاة  يددددل والاعةيةيددددل وال ء ويددددل أثدددد ل 

مد   ابةدم مدد عةدم الةؤس د ل وخ  دل ؛ وه  وعيف  نح ه واعج ه عف  و   الةؤس  ل الةجاةعيل واألف اد
الاعةيةيل وم ف  الج مع ل إع دة ال ظ  ف  اسا اعيجياف  وخببف  وب امجف  ت   ف  الة ؤولل عدد إعد اد 

وع  ع ه  عة  إدراك وفف   اف  وع ةي ف ابةبف  الا ةيل الش مةل ف  الةجاةع وعأهيةعالل ادر البش  ل الا  
 ددد ن عةدددم اللددد ادر مع يدددل ب يسدددف ا فددد  عحءيدددأ األمدددد  ؛عحددديه تفددد  وخ  دددل األم يدددل االخدددا الل الاددد 

االجاةدد ع  الشدد م  مددد خدد ا وي مفدد  ت شدد  وع ميددع أفدد اد الةجاةددع بدد الخا الل األم يددل الادد  أف  عفدد  
 ابةددم مددد  األمدد  الدد ي ؛وانفيدد ر ال ضددع االااتدد دي والمددي  االجاة  يددل و ي هدد   التدد اع ل ال ي سدديل

وم فد  ع ةيدل الد ع  لد ا البةبدل نحد    الج اندم فد  جةيدعع ل المي ا تد وره  ال  د دي فد  الةجاةدع الج م
 أمد الءض ع  الا  عحيه ب لةجاةع مؤس  ل وأف اد.

ع ةيل ال ع  األم   ل ا طةبل الج مع ل ف    فل دوا الع ل  عع  مد أه  الاحد ع ل َفِإنَّ  ومد ه  
وم فددد  أعضددد   هيئدددل الاددد ر   ب دددبم الاددد ا ي ل   عةدددم الج معددد ل الاددد  ع اجدددا الميددد دال الة دددؤولل عدددد

  فل الءض ع  ال ي سيل واالجاة  يل واالاات دعل   ف ال   عل واللبي ة لا ش  الظ اه  األم يل الا  أث ل 
و د لم ضددعو أو بيدد ي ا ليدد ل وال سد    واألسدد ليم  الادد  ع دد ع  الج معد ل ووي داعفدد  عةدد  الحدد  مددد 

ا عدددأثي  عةدددم االخددد ألمدددد لا الل األم يدددل عةددد  الة دددا ا الةحةددد  والمددد رج  والاددد  أ دددبح  عة ددد  عف  ددد  
 ابةدددم مدددد الج معددد ل ضددد ورة عح  ددد  األدوار ؛ وهددد  مددد  (30  2006الةجاةعددد  الشددد م   يالشدددف ي  

والة ددؤولي ل لمي داعفدد  وخ  ددل أعضدد   هيئددل الادد ر   ت  دد ف  الة ددؤوليد عددد ع ةيددل معدد ر  ومفدد رال 
وم ف  ع ةيل وعديف  األم د  نحد    فدل الظد اه  واالخدا الل األم يدل    ل الج انم الةع ويلالبةبل ف    ف

وبةددد  ع ددد ع ه  عةددد  الميددد ا ب يسدددف ا فددد  عحءيدددأ األمدددد الشددد م  فددد  الةجاةدددع ت  ددد ف  يالبةبدددل( اددد دة 
 م ل لاءد ا وم فد  الا ةيدل األم يدل الضد  الة اءب  الة ه ن تف  عحءيأ الا ةيدل الشد مةل فد    فدل الةجد الل

 (.18  2004يك ع ن    الةجاةع وعب ر 

وأعض   هيئل الاد ر   فد  الج معد ل الية يدل   يد ه  مدد الج معد ل األخد ا   ابةدم مد ف  الميد ا 
وم فدد    بدأدوار وم دؤولي ل عجد   ع ةيدل معدد ر  ومفد رال ووعد  البةبدل نحد    فددل الءضد ع  الةحيبدل تفد 

يددل وبةدد  ععددك  سددة  ف  و ةدد  اف  مددد الجدد ا   ب  فددل ا دد  لف  مددد الظدد اه  االجاة  أع ةيددل وعدديف  نحدد  
م دا الة داء  مدد خد ا عحتديد البةبدل وع ةيدل وعديف  نحد  أمدد الج اندم أالةجاةع وعب ر  و  ف وأث ره  

الا ب  دددل واالااتددد دعل وال ي سددديل وأجفدددكة األمدددد ودورهددد  وبةددد   ا افدددأ مدددع المدددي  االجاة  يدددل واألخ ويدددل 
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 ابةدددم مدددد الج معددد ل وضدددع األدوار والبددد امي الاددد  ع سدددا دور أعضددد   هيئدددل لددد ي ؛ األمددد  اايعج تيدددل
الادد ر   فدد  ع ةيددل الدد ع  األم دد  لدد ا البةبددل سدد ا   مدد   اعةددأ بدد ألمد نحدد  م دد دال الة دد هي ال راسدديل 

ةددددد طد لاألنشددددبل االجاة  يددددل وع سدددديا مبدددد ا  الدددد ال  واالناةدددد     أو وط ا ددددأ الادددد ر   والبحدددد  العةةدددد 
 (.218  2017يالةةي     والح  ظ عة  م روث عا وويةل الحض ر ل وم ا ب عا

كا  يددد   دددالج معددد ل الية يدددل لددد  فددد  وبددد ل    مدددد دلدددم نجددد  أن واادددع دور أعضددد   هيئدددل الاددد ر   
 ي  عؤ   الةؤ  ال الا  أ  رل إليف  بعض ال راس ل الةحةيل الا  أج    فد  مجد الل مفد ا  ؛واضح

؛ إد ( و ي هدد 2009( ودراسددل يبشدد   2008يددل وم فدد  دراسددل يج معددل إي  أو عءدد    أدا  الج معدد ل الية 
فددد  دور الميددد دال الج معيدددل ب  فدددل فئددد عف  وخ  دددل أعضددد   هيئدددل  ا ددد       أن ه ددد ك ضدددع   أ ددد رل إلددد  

أدوار أعض   هيئل الا ر   ف  ع سيا وع  البةبل ب  فدل الءضد ع  ف    واضح    الا ر    وأن ه  ك ع ني  
أمددد الةجاةددع وجفدد د ع ةياددا  ب يضدد فل إلدد   فدد فدد  الدد ع  ب لةمدد ط  األم يددل وعأثي هدد  وم   الةجاةعيددل

بيدد ي عدد ف  الةفدد ا الة ا بددل والةدد ا ح الء ن نيددل الادد  عةددكا أعضدد   هيئددل الادد ر   فدد  هدد   الج انددم وبةدد  
والعءةدد   عة دد ف  مددد ايسددف ا فدد  نشدد  ال ء فددل الع مددل ول دد عل ال ددة ك العةةدد  ال ددةي   والا ليدد  الة بءدد 

 عج   الءض ع  االجاة  يل.

البحدد  الحدد ل  ع ددع  إلدد  إتدد ا  األدوار الادد    ب دد  عةدد  أعضدد   هيئددل َفددِإنَّ ومددد هدد ا الة بةددأ 
وبةدد  عحتدد ف  مددد   ا ةيددل وعدد  البةبددل فدد  الج انددم األم يددللالادد ر   فدد  الج معدد ل الية يددل الميدد ا تفدد  

ل دة     وعءد    االع جد ل ال دة    ب لحجدل والب هد ن  مكالأ االنح ا  األخ اد  وال لد ي  واالنحد ا  ا
  ام  ععك  عحءيأ ع ةيدل الد ع  األم د  و  عةد؛ وه  و  س وي  ال ال  واالناة   وال ط يل وع ةياف  ل  ف 

 العةةيل ف  ه ا الةج ا.ت   ف  إ  ا ايسف م ل وه ا م   ا  ع ضا ف  البح  الح ل  

والال  ل جيل والا ي ال فد  وسد    االعتد الل والةعة مد ل و د لم الا يد ال  إن الاب رال الةع ويل
األم يدددل ال ددد   ة الاددد  ع اجدددا الةجاةدددع الية ددد   أفددد  ل عحددد ع ل  بيددد ة أمددد ا مفددد ا وأدوار الميددد دال فددد  

وبةددد    الج معدد ل الية يددل وخ  ددل أعضددد   هيئددل الادد ر   فددد  ع ةيددل الدد ع  األم دد  لددد ا البةبددل نح هدد 
دراك أثددد ر خددد ا إأعضددد   هيئدددل الاددد ر  ( فددد  ع سددديا الف  دددل ال ط يدددل و ة عدددل البةبدددل مدددد ع ددد ع ه  ي
الف امددل وعءدد  ض األمددد نحدد  األسدد  وال  اتدد  الميةيددل وال ط يددل لةةجاةددع مددد خدد ا  لنح اويدداألفلدد ر اال

 الج معد ل الية يدل ال عءاتد  عةد  ال  د  وف  ألن دور أعض   هيئل الا ر    ؛أدوار واضحل ومح دة
الاءةي عددل  دد لاعةي  وعءدد ع  الةع فددل  وللددد م دد ا تفدد  ع ةيددل الدد ع  لدد ا البةبددل ب  فددل الج انددم والءضدد ع  

دد  فدد  هدد   الحمبددل الكم يددل الةفةددل الادد  عشددف ه  الدديةد مددد   الةجاةعيددل وم فدد  الج نددم األم دد  وخت   
د ال  ضدد  أ دد اع ع ددو ولرهدد ي وعبدد    ومدد   دد  بف  مددد إفدد ا ال فل  ددل ندداي ع فدد  إ دد عل جدد  مدد

 والع و والج  ةل واالضب اب ل وع لم ال ة  االجاة ع  عة    فل الج  اوي  ال ط يل.
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ومددد خدد ا عةدد  وعمتددص الب  دد  واط عددا عةدد  الع  دد  مددد ال راسدد ل الةحةيددل فدد  الةجدد الل 
الج معدد ل الية يددل فدد  عحءيددأ ع ةيددل فدد  لدد ور أعضدد   هيئددل الادد ر     ن ه دد ك بي ب ددأاألم يددل فءدد  ال دد  

ال اضددح ت ادد ل ال سدد    الح   ددل السددام اا اينا ندد   وبيدد ي البةبددل  وعددأث   لدد ع  األم دد  لدد ا البةبددلا
وعيف  ب ألث ر ال ةبيل لةابعيل ال ء ويل ال  بيل  ومة رسل الع و والج  ةل وايدمد ن عةد  الة اادع ايب  يدل 

الج معددد ل    دلدددم  ابةدددم مدددد؛ و دددواال اددد اي والعكلدددل والاشددد يم العء  ددد ي واالنحددد ا  ال دددة    و ي هددد 
الية يل ووي دعف  وخ  ل أعض   هيئل الا ر   المي ا بأدوار واضدحل عجد   ع ةيدل وعد  البةبدل ب لةمد ط  

 الا.…األم يل لل فل الةج الل الةع ويل واالجاة  يل واالاات دعل وال ي سيل

يدل والاءد ر   ال سدةيل وه   عع  مش ةل   ب   دراسداف  مدد خد ا اسداء ا  الةتد در وال راسد ل العةة
الت درة مد الجف ل األم يل دال الع ال ال اخةيل والم رجيدل وبةد    سدا عح  د  أدوار واضدحل ألعضد   
هيئددل الادد ر   و  دد ع  عةدد  ع ةيددل وعدد  البةبددل نحدد  األمددد ب  فددل الةجدد الل االجاة  يددل واالااتدد دعل 

ع عف  عة  ايسف ا ف  ع سيا األمدد الشد م  عحءيأ الا ةيل الش مةل  و  لم م   ف وال ي سيل وعأثي ه  
 وبش   أدق عاح د مش ةل البح  ف  ال ؤاا ال  ي  ا ع :

 م  دور أعض   هيئل الا ر   ف  ع ةيل ال ع  األم   ل ا البةبل ف  الج مع ل الية يل؟ 

 :األسئةل ا عيلو ة د مع فل دلم مد خ ا ايج بل عد 
ةيدددل الددد ع  األم ددد  لددد ا البةبدددل مدددد خددد ا اسددداء ا  الةتددد در دور الج معددد ل الةع  ددد ة فددد  ع  مددد -1

 ؟ف وال راس ل العةةيل الةامتتل وعحةية
مددد دور أعضدد   هيئددل الادد ر   فدد  ع ةيددل الدد ع  األم دد  لدد ا البةبددل فدد  الج معدد ل الةع  دد ة  مدد -2

 ؟ف اساء ا  الةت در وال راس ل العةةيل الةامتتل وعحةيةخ ا 
الج معدد ل الية يدددل فدد  ع ةيدددل الددد ع  فددد  عءددد ا بددا أعضددد   هيئددل الاددد ر    أنالددد ور الدد ي   ب ددد   مدد -3

 األم   ل ا البةبل؟ 

الج معد ل الية يدل فد  مجدد الل فد   فد   البحد  الحد ل  إلد  اسداء ا  دور أعضد   هيئدل الاد ر   
 ودلم مد خ ا الاع   عة : ا ع ةيل ال ع  األم   ل ا البةبل وعحةية

ل الةع   ة ف  ع ةيل ال ع  األم   ل ا البةبل مد خ ا اساء ا  الةت در وال راس ل الج مع  دور-1
 .ف العةةيل الةامتتل وعحةية

أعض   هيئل الا ر   فد  ع ةيدل الد ع  األم د  لد ا البةبدل فد  الج معد ل الةع  د ة مدد خد ا  دور-2
 .ف اساء ا  الةت در وال راس ل العةةيل الةامتتل وعحةية
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عء ا بدا أعضد   هيئدل الاد ر   فد  الج معد ل الية يدل فد  ع ةيدل الد ع  األم د   ي   ب   َأن  ال  ال ور-3
 ل ا البةبل.

 علةد أهةيل البح  ف  الع    مد الج انم م ف :
  فدل  فد َأنَّ أهةيل البح  عكداد ف     م  عشف   اليةد مد    دة ع ش  االخا الل األم يل وعأثي هد   -

وم     بف  مد انح ا  واهاكا  لةمي  واألفل ر ل ا الةجاةع وانع  سد عف  عةد    الا ة  لالج انم 
أم ددا  وبيدد ي واضددح لدد ور الج معدد ل الية يددل ب  فددل م ا ددبيف  وخ  ددل أعضدد   هيئددل الادد ر   فدد  
ع سيا وع  أم   ل ا أف اد الةجاةع وم ف  البةبل ت   ف  الش  حل الا  عةاةم ا ر ا مدد الةع فدل 

 ع ه  عة  ايسف ا ف  ه ا الج نم.ع  
َأنَّ ال ا  ي الا  ع    إليف  البح  ع ي  المي دال و د نع  الءد ار والةمببديد فد  الج معد ل الية يدل  -

عحءيدأ فد  ع سيا دور أعضد   هيئدل الاد ر    عة مد خ ا عكو  ه  ب لةعة م ل الا  ع  ع ه  
ل الدد ع  األم دد  لةبةبددل ع دد  رسدد  وع  يدد  فدد  ع ةيدد إسددف مف مددد خدد ا   األمددد الةجاةعدد  وعبدد    

 المبه والب امي الم  ل تف  وفأ آلي ل واضحل.
َأنَّ ال ا  ي الا  ع    إليف  الب    ع ي  الب   يد والةفاةيد فد  مجد ا عبد    الج معد ل فد  عحءيدأ  -

 وم فددد  الءبددد ب األم دددد   ودلدددم مددددد خددد ا عكو دددد ه   الا ةيدددل الشددد مةل لةةجاةددددع ب  فدددل الءب عدددد ل
 مد ال راس ل والبح ع ف  م ض ب البح . ب لةؤ  ال وا لي ل الا  ع  ع ه  ف  إج ا  مك    

الج معدد ل الية يددل فدد  ع ةيددل الدد ع  فدد   احدد د البحدد  الحدد ل  تاح  دد  دور أعضدد   هيئددل الادد ر   
دراك لءد رة عةدد  اياألم د  لد ا البةبددل الةةاحءديد تفد  وفددأ أدوار وآليد ل محد دة وبةدد  عة دد البةبدل مددد ا

 ا.2019/2020ةةم ط  األم يل الةحيبل تف  وبةجاةعف  ودلم خ ا الع ا الج مع  لال اع  

ن عءدد ا تفدد  أعضدد   هيئددل أ: عءتدد  بددا مجة عددل مددد األنشددبل واألطدد  ال ددة  يل الادد    ب دد  الددر  -1
 (.103  1419لبةبل يم س   الا ر   ف  الج مع ل الية يل تف   ع ةيل ال ع  األم   ل ا ا

الج معد ل الية يدل فد   د  مد   ب لدا عضد  هيئدل الاد ر   ِبَأنَّدا:: و ءت  با إج ا ي  : ف  ه ا البح  
مدد أ د اع وممد ط  واخدا الل أم يدل ع داةكا الد ع  تفد    لدا مد   د ور نح  ف  عتحيح فل  الب لم 

 الةجاةع ب  فل اب عاا الا ة  ل. ف اأثي ه  بو 



 2020 

 

262 

 حمزة العديني /أ               دور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية في تنمية الوعي األمني لدى الطلبة...

الميدد دال الا ب  ددل الة ددؤولل عددد  ِبَأنَّددا::و عدد   إج ا ي دد  فدد  البحدد  الحدد ل  يئددة التددر   : ه أعضددا -2
وعة دددد  ال  يددددكة األس سدددديل فدددد  نجدددد     فدددد    فددددل العةدددد ا الح   ددددل افدددد ععةددددي  مفدددد رال البةبددددل وع ةي

 .ه وعب ر  ف الج مع ل الية يل وعء م
وعلدد  د اعجدد     ظدد و  األم يددل الةحيبددل بدداو ءتدد  بددا إدراك ال دد د ل اعددا ولدراكددا لة األمندد : الدد ع -3

 (.19  1425يالح   ن   عءة  إعج ت  نح  الة ض ع ل األم يل الع مل لةةجاةع

 فدددد  لاشددددميصالج معدددد ل الية يددددل ولدراكفدددد  و ءتدددد  بدددد ل ع  األم دددد  إج ا ي دددد : مدددد ا ففدددد  البةبددددل 
األفد اد والةؤس د ل الةجاةعيدل  فد سب تف  وم ا عأثي ه  ف   مع فل أالةم ط  واالخا الل األم يل وعحةية
 ف  عحءيأ األمد الةجاةع  الش م . إسف مف وبة  ع  ع  ف  وا  اف  م ف  و  سا 

ععاة  البح  عة  الة في ال     واالساء ا   ل  و واسداء ا  أدوار أعضد   هيئدل الاد ر   فد  
ودلم مدد خد ا اسداء ا  الةتد در   أثي ه ع ةيل ال ع  األم   ل ا البةبل ب لةم ط  األم يل وأسب تف  وع

وال راسدد ل العةةيددل والا  ددي ل التدد درة عددد الةددؤعة ال وال دد وال العةةيددل دال الع اددل بة ضدد ب البحدد  
 .ف وعحةية

الةتددد در وال راسددد ل والاءددد ر   ال سدددةيل التددد درة عدددد َفدددِإنَّ نظددد  ا لببيعدددل أهددد ا  البحددد  ال ظ  دددل 
  والا  دددي ل التددد درة عدددد الةدددؤعة ال وال ددد وال الةامتتدددل  و ددد لم الاجددد ري الجفددد ل دال الع ادددل

والمب ال الةحةيل واياةيةيل وال وليل الةامتتل ف  م ض ب البح  عة   أدوال ع  االعاة د عةيفد  فد  
 أه ا  البح  الةح دة. بجةع البي ن ل والةعة م ل الةاعةءل 

 م ف :   ا الب    ب لع    مد ايج ا ال الا  ي عللاحءيأ أه ا  البح  ا
 جةع الةت در والة اجع وال راس ل العةةيل الةامتتل ف  م ض ب البح . -
جةددع الاءدد ر   ال سددةيل التدد درة عددد الجفدد ل دال الع اددل عةدد  الة ددا ا الةحةدد  واياةيةدد  والدد ول   -

 الةامتتل ف  م ض ب البح .
تفددد   جةدددع البي نددد ل والةعة مددد ل عدددد  فددد الاءددد ر   الةامتتدددل وعحةيةدراسدددل الةتددد در وال راسددد ل و  -

 أدوار أعض   هيئل الا ر   ف  م ض ب البح .
  ي  ل الةعة م ل وفأ الء اع  الةعاة ة ب لبح  العةة  لجةيع أه ا  البح . -
ع  األم د  لا ةيدل الد    ف أعضد   هيئدل الاد ر   الميد ا تفد  واسداء ا  اساش ا  األدوار الا    ب د  عةد -

 ل ا البةبل ف  الج مع ل الية يل.
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الج معدد ل فدد  ااادد ا  الا  ددي ل الادد    ب دد  الميدد ا تفدد  لضددة ن عحءيددأ دور أعضدد   هيئددل الادد ر    -
 .ف الية يل ف  ع ةيل ال ع  األم   ل ا البةبل وعببيء

 ددد بءل الاددد  ال راسددد ل ال بةءددد ل ال ل  دددل ال ظ  دددل وأتددد   عحاددد ي هددد ا الجدددك  عةددد  عددد   أتددد   الة
ودور الج معدد ل ووي داعفدد  الادد    ب دد  الميدد ا تفدد  لا ةيددل الدد ع  األم دد    ع  ولدد  م ضدد ب الدد ع  األم دد 

وبة  عحءأ ه   البحد  الةاة د  ب ل دؤاا ا عد : مد  دور الج معد ل الةع  د ة فد  ع ةيدل الد ع  األم د  
 ؟ف ء ا  الةت در وال راس ل العةةيل الةامتتل وعحةيةل ا البةبل مد خ ا اسا

ولةع فددل دلددم ادد ا الب  دد  بدد الط ب عةدد  الةتدد در وال راسدد ل العةةيددل ودراسدداف  وعحةيةفدد  وجةددع 
عةدد  ال حدد  و ة ددد ع ضددف    البحدد  العةةدد فدد  الةعة مدد ل الةبة بددل و ددي  اف  وفددأ الء اعدد  الةعاةدد ة 

 :ا ع 

1

1

ووعيد  العةدد    الد ع  ت  د ا ل ظد  م  ب د  و د ي  : الد او والعديد واليدد    ةةدل عد ا عةد  ضد   د  
أ يا و ي    وأوعي  الةاد ب فد  ال عد   أو يدل  وايد : الد ع    د  الءةدم الشد    وعد  الشديا والحد    

 اخ جدددأ  وفددد ن أوعددد  مدددد فددد ن  أي أ  ددد  وأففددد   ي  ظدددا وففةدددا وابةدددا  ففددد  واب   ععيدددا و ي ددد  وأوعددد  
 (.2  1389الا م ي(  وم ا اي : ال ع  الح ف  اللي  ال ميا ياتد ف رس  

مجد الل دراسداا فد   إلد  اخدا  عع دل الاع   د ل لةتدبةح الد ع  األم د   و عد د أسدب ي دلدم 
مجد ا اسدام اما ِإَلد  ب يضد فل   ل واألم يل  وع جف ل الب   يد وفة  اف  وأ  ول جي عف العة ا االجاة  ي

نج  َأنَّ الجف ل الةماتل بأمد ال ولل عع   ال ع   ؛ إدوع  ي ا ف     جفل مد الجف ل الةامتتل
 ".األمد مد األخب ر ال اخةيل والم رجيلِبَأنَّا:: " األم   مد م ظ ره  األم  

األمد مد الجد ا   ِبَأنَّا:: " ل الةماتل ب لج  ع ل ال ع  األم   مد م ظ ره  الج     وعع   الجف
 (.208  1416يالح       "والةج ميد

 وم ف :  وعة م   عة د ع   أت   الة  هي  لة ع  األم  
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لةظددددد و  األم يدددددل الةحيبدددددل بدددددا  وعلددددد  د اعجددددد   عءةددددد  إعجددددد ت  نحددددد   ولدراكددددداال ددددد د ل اعدددددا   إدراك -
 (.56  1425ض ع ل األم يل الع مل لةةجاةع يالح   ن  الة  

اددد رة ال ددد د عةددد  ايدراك لةةدددؤث ال الم رجيدددل الةفددد دة للي ندددا  والاتددد   عجددد   هددد   الةدددؤث ال بب  ءدددل  -
ي اجا ه   األ  اع والب ارئ دون اضب اي يد  ن  ؛ فم بءل عجعةا عشع  ب الطةئ  ن وال   يل

2007  26.) 
 ا عددم عةيددا علدد  د اعج هدد ل إعج تيددل   ددا  الاعبيدد  ع فدد  مددد خدد ا سددة  ي ل رافضددل إدراك ال دد د لةدد   -

لةج  ةدددل  وال دددة ك الة حددد    وعاجةددد  فددد  أاددد  مظ ه هددد  مدددد هددد ا الددد فض  وعتددد  إلددد  أاتددد  
م ا   عف   ع   الاع ون مد اب  أف اد الةجاةع مع األجفكة األم يدل فد  م  فحدل الج  ةدل  والمدبض 

 (.16  2012ة   يالبءالةج ميد عة  
فف  ال  د لة    ور   لا  واساشع ر  ب لةا ي ال األم يل  ألخ  اال اي ط ل ال ا  يل والع جيل ال  مل  -

يدارة األ دد اع الة دداءبةيل  ب لاعدد ون مددع األجفددكة األم يددل لضددة ن أمددد وسدد مل ال دد د والةجاةددع  
يددل والة دداءبةيل  وبةدد  ع دد ع   عةدد  أخدد  ب دد   و يددا بدد ل ااع  واساشددع ر  بدد لةا ي ال األم يددل الح ل

 (.12  2016الا اتي  ال  مل وبة  عحءأ األمد واألم ن لا ولةجاةعا يالج   ة  

 :ِإَل  َأنَّا: ع ا اي الب    مد اساء ا  الاع ر ع ال  بءل أن ال ع  األم   عشي  
الجاة  يدددل والظددد و  اعجددد   عءةددد  عع ددد  عتددد ر ال ددد د ل اعدددا  وأهةيدددل سدددي دة األمدددد عةددد  الة اادددو ا -

الةحيبل با ف  الةجاةع  و ابة ر دلم ف  ع سديا م فد ا ال ا عدل مدد الج  ةدل فد  األدهد ن  وععةد  
األفدد اد  ي يددل إدارة  يدد عف  الةعيشدديل الع دعددل ببدد ق وأسدد ليم عل دد  لفدد  ولدد و ف  وأمدد الف  الحة عددل 

أنفد  عة د  إهةد الؤ  دؤدي إلد   واألمد  ول   أنظ ره  إل  الات ف ل الا  عءع م ف  بح دد نيدل ر د 
 إع  ل ال   ل ل وي ال ة ك ايج ام  الرعل ي األفع ا الةشي ل.

هةيل الةش ر ل مع ا خ  د ف  اعم د م او م  د  ضد  العبد  بد ألمد أو ايخد ا بدا. ألإدراك ال  د  -
ك هدد  ضدد ورة   اجاة  ي دد  م   ب دد  ويددا  هدد ا ال ددة    لدد  لدد ا ال دد د سددة       بةدد وع ةيددل رو  الةشدد رك

اجاة  يددل وأم يددل ينجدد   خبدده ال ا عددل مددد الج  ةددل و  دد دة ف عةيافدد   والشدد اكل هدد  أ دد  مؤ دد ال 
ع افأ الشدمص مدع تيئادا الاد  ععديا فيفد    يد  ع دف  فد  نشدد ا الجة عددل تك د دة     ادا ال  دعدل 

عع دد  دفددع لاةبيددل   ج عددا الشمتدديل و  ج عددا الةشددا  ل تا  عدد  جفدد د  مددع جفدد د ا خدد  د   ةدد  
الجةف ر إل  الةش ر ل ف  أدا  الم م ل األم يل ب لجف د ال اعيل  والةش ر ل ف  وضع الحة ا لة  

 عع   مد مش  ل ع مل.
2

 علةد أهةيل ال ع  األم   ف  الع    مد الج انم م ف :
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ت  ددد ا ( فددد ل ع  األم ددد  50  2006ال ا عدددل والعددد ل يالجح ددد    هةددد :  ةددد ع  األم ددد  جددد نبيدلَأنَّ  -
  عج م الةجاةدع الع  د  مدد الة سد  يمد ِس اجاة  يدل  د لا ميص مدد ال  اجدع  ومدد ضدح ع  وا عل  

االعاددد ا ال  والحددد  مدددد عددد د األسددد  الاددد  نلبددد  فددد  أ ددد  أف ادهددد  ب ل دددجد أو الةددد ل(  والددد ع  
دددت  ددد ا األم ددد   نيد والةؤس ددد ل  ظفددد  فددد  الددد ف ب االجاةددد ع  لدددي  فددد  م دددا ا الءددد او    ع ج 

 ت  بت ل خ  ل ف  ال ة ك الاةء    لةج تفل الج  ةل. ؛ال ادعل فح م
َأنَّ ال ع  األم   وع  ع ا   م   ات  ب   أسب ي الحي ة وال عءات  عة  جف   أو مجة عدل دون  -

 (.22  1429ك   وي  ي ت  ه  م ؤوليل األمل جةع   ؛أخ ا وال عة  أف اد دون آخ  د
3

وع  عتد ي ف    وضح  الةت در العةةيل َأنَّ ال ع  األم   ع ع  إل  عحءيأ الع    مد األه ا أ
     ع :و ة د ع ضف  بإعج     أه ا  أس سيل وأه ا  بح م مج الل ع  ي ف  ف  الةجاةعِإَل  

  لددد  لددد  ف  ال ظددد ة نحددد  الاءيددد   ألمددد  الددد ي؛ اعفددد  م الة ددد هي  الاددد  اعا دهددد  األفددد اد فددد  معيشددداف  - 
ب ألنظةددل والاعةيةدد ل  عةدد  أسدد س االنتددي ب الدد اع  لء دد عاف  بددأن مم ل افدد  عجةددم المبدد  عةدد  
 يدد عف    ةدد  ع دد ف  ال ددة ك الءدد     واألخدد ق ال  ضددةل  إضدد فل إلدد  ال ظدد ة إلدد  دلددم عةدد  أسدد س 

 (.30  2011 ة ي  الم   مد العء ي ياأل
رال المةددد  يالددد  د  والددد     والعءددد   والةددد ا  وال  ددد ( وعحءيدددأ االسددداء ار ال   ددد     ددد  الضددد و  - 

واالجاةدد ع   واالااتدد دي  وال ي سدد   والدد    (  وادد  نبددا عةدد  دلددم ايمدد ا أتدد    مدد  ال كالدد  أن 
ن  ددد  مددد   اضدددةد   ددد  هددد   أعح ددد  عةددد  المةدددأ د ددد ف   ون  دددف   وعءةفددد   ون دددةف   ومددد لف   و 

مد ا   متدةحل  و د  مد  ع د ل هد   األ د ا ففد  م  د ة ودفعفد  متدةحل ياياأل  ا المة ل فف
 (.417  1997ال كال   

ع : يالتد ان   عاة   ف  ا   و أه ا  ااات دعل  واجاة  يل  وثء ويل  وععةيةيل  وسي سيل  وعء يل
2004  43.) 

ااتددد دعل ال  عجدددل عدددد الحددد ادع والجددد ا    والةاة ةدددل فددد  الالددد ليع الةب  ددد ة مدددد الم ددد    اال الاءةيددد  - 
 لةج ا   والح ادع  والال ليع  ي  الةب   ة لة ولل واألف اد م   الح ادع الة ور ل.

مددد الم دد    البشدد  ل ال  عجددل عددد الجدد ا    فدد ل ع  األم دد   فدد   إلدد  الاءةيدد  مددد الةشدد  ل  الاءةيدد  -
ومد    داي عدد دلدم مدد   ة ف  الج ا   مد ال  ا   االجاة  يل وال   ديل والعضد  لالةاع دة الا  عم

 مع ن ة أو انح ا  لةضح ع  وأس ه   م     ادع الءا .



 2020 

 

266 

 حمزة العديني /أ               دور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية في تنمية الوعي األمني لدى الطلبة...

عل  د الح  األم   ل ا أف اد الةجاةع  وع اع الج  ةدل مدد خد ا ففةفد  لة دة ك الة حد    وع ةيدل  -
  ميد.مف راعف  ف  الات ي لةج  ةل  والمبض عة  الةج

تد    ف  جفد د أفد اد الةجاةدع أمد ا الةفد دال   فدل  وال اد   م فد  م ادو الةد افع  مدد خد ا ايظع - 
عدددد الجددد ا   والظددد اه  الاددد  ع ددد ر بءددد ي وا عفددد   نايجدددل ل فددد  أفددد اد الةجاةدددع لةج  ةدددل واألخبددد ر 

 اناش ر الةم رال. لح ادع ال  عجل عد بالةحيبل تف   والا اتي  ال ا  يل الةبة بل م ف     ل ع  
م ددل  ومء ومددل الشدد  ع ل الادد  عءدد   دعدد    أمددد ايلةدد ا ب ألنظةددل والاعةيةدد ل الادد  عل دد  الحيدد ة ا  -

الةجاةدع وع امدد  اسدداء ار   ومدد ثدد  سددي دة الح لددل األم يدل فدد  ربدد ب الةجاةدع نايجددل ال دعدد د الدد ع  
هةدد ا والجفدد  أو عدد ا اال ايدد ا إد عءدد  الحدد ادع والجدد ا   ال  عجددل عددد اي ؛األم دد  لدد ا الجةفدد ر

واةادددددا  و دددددكداد الاعددددد ون مدددددع األجفدددددكة الء  ةدددددل عةددددد  مح ربدددددل الج  ةدددددل والمدددددبض عةددددد  العددددد ت يد 
 والة افا  د.

4

 (20  2003ه  ك الع    مد األن اب لة ع  األم   مد أهةف : يمما ر  
 ره ي ب  فل أن اعا وأ   لا.م  فحل اي -
لةمدددد رال: و ددددا  مددددد خدددد ا الدددد ع  بأضدددد ار الةمدددد رال والةددددؤث ال العءةيددددل  وأهةيددددل وا عددددل م  فحددددل ا -

ثدد ر عدد ه ر ال ظدد ا أاأل دد اع مددد االنحدد ا  واالنمدد اا فدد  الجدد ا   األخ ويددل  وال ددكو  ال دد  ن   و 
 الةحة  والع لة .

 تددم واال ايدد ا األمددد الج دد    يالبحدد  الج دد   (: و ددا  مددد خدد ا الدد ع  بجدد ا   الءادد  والمبددو وال -
الدد ع  ب ل دد مل الشمتدديل ِإَلدد  وسدد ال الة دد كد والةادد ج  والة  بدد ل وج  ةددل ال شدد   ب يضدد فل 

األوالد والةجاةدع وم فد  االخدا الل  فد والع مل  وال ا عل مد الظ اه  ال ة  يل ال ةبيل الاد  عدؤث  
 .األم يل

 الة ور: الءض ع  الة ور ل الةحةيل والع بيل. -
 ف  ال  مل الع مل والم  ل.  لة ن : اض ع  ال ف ب الة ن  وأهةياا ودور ال ف ب ا -

عحا ي ه ا الجك  عة  ع   دور الج مع ل بح م م  أوضح  الةت در وال راس ل العةةيل َأنَّ 
ودلدددم مدددد خددد ا   بةبدددلالج معددد ل عءددد ا تددد ور فددد  ع ةيدددل الددد ع  األم ددد  لددد ا أفددد اد الةجاةدددع ومددد ف  ال

 الةج الل ا عيل: 
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الاة م ب لمي  ايس ميل: ب عاب ر أن الد  د هد  الحتدد الد اا  مدد  د  انحد ا  وج د    يالح  د ن   -
إنددد  اددد  ع  ددد  ودددي    ددديئيد لدددد عضدددة ا اددد ا: "رسددد لا   ل(  والاة دددم ب اددد ي   وسددد 56  1425
 (.172الح ك    اخ جأي " ا ي   وس ا   بع هة 

ا األفدد اد ولل دد  ف  الحدد  األم دد  الدد ي عظفدد  فدد  سدد عل الب  فددل لدد ا  دد   ددمص وهدد ا  ادد ف  تدديدعدد -
َفِإنَّددا: عءدد ا ف اسددل الةددؤمد ادد ا: "ا يدد  ورد فدد   ؛ ا دد ول ت  ددم محدد ودة  و عدد   ب  اسددل الةددؤمد

 (.298الا م ي   اخ جأي "  ظ  ت  ر  
ألن عةدم  ؛عد ا ارعلد ي الجد ا   واليءديد إلد هد ا  دؤدي ع سيا ا ا اا الء انيد  وا ا اا الةةليل الع مل و  -

الءدددد انيد وضددددع  لةةتددددةحل الع مدددددل  وعشدددد ي  رأي عدددد ا  ولجةدددد ب   بددددد  الج  ةددددل  وال ا عددددل مدددددد 
 ععد ل : العظدي  بء لدا االنح ا   و جع  ال  د ع ةم م  لم األمد وال  مل  وه ا م     د   المد لأ

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

 [66]ال    :  چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
م ددؤوا م ددؤوليل أم يددل عددد أمددد ن  ددا  َأنَّددا: سدداء  فدد  ن دد   دد  فدد د اع ةيددل الشددع ر ب لة ددؤوليل: إدا  -

ة عا عد فع  الج  ةدل  أو  اد  ال د  ل عدلم عش   ا ع ة َفِإنَّ وأمد أس عا  ومجاةعل  ووط ا  
دد  عةدد  مح ربددل مفدد دال األمددد ال اخةيددل والم رجيددل  اع فدد   وهدد ا  بددا  لةحيبددلعجعةددا أك دد      

  چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی  جئ  ٹ چ   يددددددددد  و ءددددددددد ا
   فل  إن  ن م ؤوا عد أمد ج ار ا  ومد ث  ه  الةؤمد ل   ا اب   ي  .[٣٦ايس ا : ]

الةع فدل  وعل دبف   عدد ط  دأ وسد    الا  يدل الاد  ع سدا الد ع  فد  الد     :الاعةي  والا ميع األم د -
بدد لاعة   ولنةدد  الحةدد  ب لاحةدد    إنةدد  العةدد : "والءدد رة عةدد  م اجفددل الةا يدد ال األم يددل   يدد  ادد ا 

(  وهد   الا شدئل األم يدل 118  البب اند  اخ جدأي "مد  اح ا الميد  عبعدا  ومدد  ادأ الشد ق   ادا
ة  الح ار  عد ط  أ م  اشل الءض ع  الة اج ة و شو األفل ر ال خيةل الةضةةل عجم أن عء ا ع

 وعع  اف .
دد  لةدد ف ب ع ددا  والعةدد  عةدد  إ دد  ا  والحدد   عةيددا - ععك ددك الدد ال  لةدد طد: ب عابدد ر دلددم عشدد   دافع 

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹ چ ا ا  والاضحيل مد أجةا

 [٢٧األن  ا: ] چڦ  
ط  دددأ وضدددع  عدددد الشددد اكل مدددع الةؤس ددد ل األم يدددل  وعلددد عو الجفددد ل الةع يدددل بح ددد  األمدددد:ع سددديا -

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ چ  عءدد ا ؛ إدالمبدده االسددا اعيجيل الة  فئددل لة اجفددل األ مدد ل األم يددل

األعددددددددددد ا : ] چپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  
٩٦] 
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الاعدد ون ويةدد  تي فدد  وبدديد الةؤس دد ل األم يددل: ودلددم ألن ع عيدد  الدد ور الالدد مة  لجةيددع الةؤس دد ل  و  - 
الددد ور األسددد ي األم ددد   والددد ور الاعةيةددد  الةؤس ددد   والددد ور ايع مددد  ال عددد ا والمبددد ي الددد     

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ٹ چ ال ااع   ه  مد دع    ت    ال ع  األم   ل ا ال  د الة ة   وه   عء ا 

ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ

ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   

 [٢الة   ة: ] چۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی   
عتدبح هد ا  د فك ا يعد دة عةدم   اد الا  ي  تا ر ا األمدل وأمجد د الحضد رة الع بيدل وايسد ميل: ودلدم  -

ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ٹ چ  ياحءأ ف  الةجاةع ا لاالحض رة  ولال ف

ې  ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

 .[٣٨محة : ] چی  ی  ی   
ال ا ةل لة  د  وبم  ل ف     الاب ر الال  ل ج   والع ل  الةع ف  الة ا   أم ا الت ي  واللبي : الن الة اوبل  -

بددل مددد ال دد د عةدد  ن  ددا  ومددد  يدد   عةيددا  فدد  تدد  مددد ما بعددل الدد    ومح سددباف   ولدا وعدد  ال ا بددل مبة  
عةد  بدا  اد ا عةد  تدد المبد ي عةد  مد     ابا و  سم ن اين  ن م  ت اخةا  وع  م  خ رجا وم  عحيه

اة ة ع ةدد  رضدد    ع ددا: ي  سددب ا أن  دد   ابدد  أن عح سددب ا  و ندد ا أن  دد   ابدد  أن ع  ندد ا(  ف لة اوبددل الة دد
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   چ  ٹ  ال ع  األم   داخ   د  إن د ن  ومدد دلدم ا لدا

 .[٩٣ال ح : ] چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ                 ېئ  ىئ   
الء وة الح  ل: وه  مد أه  ع ام  ت د   الد ع  األم د   ألن وعد  األت د   ال ع د ن إال خ  دل وعد  -

يدليد  مدؤعة  الاعةدي  واالمدد    الة رسل  فإدا   ن وا ي د  أنشد  جدي   وا ي د  ا ب    و  لم الة ب  ف
 (.2000ف  ال طد الع ب   

ا ددد  ا الددد    ب ل ددد فع الة يددد  لةاتددد ي لجةيدددع الةدددؤث ال ال   ددديل وال ل  دددل  والحددد   عةددد  التدددحبل  -
  د  مدد عم لد (  الت لحل  ا ا رس ا    ة    عةيا وسة  يالة   عة  د دد خةيةدا  فةي ظد  أ

 (.407ت  داود  أ اخ جأي
أ دد  التددح بل ال بدد  أمدد   الحميءددل:  يدد دراسددل ل ددل العدد و وأسدد ليبا الادد  ع ددف  فدد  مع فاددا الةع فددل  -

 (.67الا م ي   اخ جأي "مد ععة  ل ل ا ا أمد م  ه "رض    ع فة  تاعة  ال    نيل  و ة  اي : 
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٹ چ     والمي دة  عء ا الا بيل عة  م في العة  واينا ل واي -

ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

 .[٨٨ه د: ] چیی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   
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الدد ع  األم دد  مددد   ةيددلالج معدد ل عءدد ا تدد وره  فدد  ع إلدد  أن( 30  1433كةدد  أ دد ر يال  مدد ي  
 ع :خ ا المي ا ب  

 ج  أم   وم  خ م  سم لةحي ة  وفاح الةج ا أم ا ايت اع ل ال  دعل  وا ده ر الةجاةع وعء ما.إعج د  -
 وا عل الةجاةع مد األخب ر ال اخةيل والم رجيل ب  فل الج انم الةجاةعيل.-
 مجاةع ماة سم تامةيص أف اد  مد الش ود واالنح ا . عل  د-
   وال ي سل  والشمتي ل ال   يل الةفةل.اف س معة   ي ة رم   ال ل  و  الح  ظ -
  ة عل األع ا   و    األم اا والةةاةل ل  ب لاءةي  مد الم     االاات دعل واالجاة  يل. -
 مع فل الع و الحميء   والةح فظل عة   ي ن ال ولل. -
 ةض ة.الء انيد وعببيءف   لةجكا بأن العة  تف  ه  م  عجةم الة  عل  و  فع ال ا ا اا-
عءةدديص  جدد  الضدد الل العء   عددل ال ل  ددل وال ددة  يل الادد  ععدد د عةدد  ال دد د  مددد اناشدد ر الةفدد دال  -

 ال   بل وال  بيل.
 مع الل الفج ة والبح  عد م طد آخ  لاحءيأ األمد ال  ا لةعيا األمد. عءةي -
 ولةجاةعا.عا ال  د   رة ال ااع الحميميل  ورؤ ل األبع د األم يل الة اءبةيل لحي  فف -
الةشدد ر ل ال  عةددل لة دد د فدد  عحءيددأ األمددد الدد ط    وال ددي دة الشمتدديل للدد  فدد د فدد  الةجاةددع   يدد   -

 ع  ن لا ا ر وويةل ودور ر ي   ؤث  ف  الةجاةع  وال ع  ن مج د ع د.
 .الحء ق ال اجبل لة  د  وعأدعل م  عةيا مد واجب ل ساحء قا-

الج مع ل مد خ ا وي مف  ت وره  ف  عةةيل ع ةيل ال ع  األم   لد ا األفد اد فد  الةجاةدع  ع اجا
 (11  1999يك ر    :م ف الع    مد الةش  ل 

 مع  ي  واضحل نح  ع سيا أبع د ال ع  األم   ف  الةجاةع. بي ي-
كاا لتيء   ب لة د هي  الةاعةءدل ال  ألنا  ؛ةل الاأ ي  والاش ي َأنَّ م ف ا ال ع  األم   ال  كاا ف  م   -

 ب لج  ةل وم  فحاف  فءه.
 الةجاةع.األمد الم رج  ومءت ر ا عة  األمد ال اخة  ف   عدَأنَّ ال ع  األم   ال  كاا بعي ا  -
لا جيفدددد ل َأنَّ م فدددد ا الدددد ع  األم دددد  لدددد ا األفدددد اد فدددد  الةجاةددددع مدددد عبه بة فدددد ا ايعدددد ا األم دددد   وا -

 واألوض ب الء ن نيل الةاعةءل ب ألجفكة األم يل فءه.
 االهاة ا.ا  ب ولث رة ضعو م ا ا وس    الا ا   ف  ع ةيل ال ع  األم   وفء انف  لةج دتيل والء رة عة  اي -
الحجددم أو الددبه  فدد  نشدد  البي ندد ل والةعة مدد ل الادد  ع دد ع  عةدد  الاعدد ون والا دد ه  ومع فددل الدد ور  -

الةاعةءل ب ل ع  األم    وخ  ل م   اعةأ بة دا ا الج  ةدل وفدأ  اي   لي لء  لألف اد إ ا  الحمي
 األ م ل واألم  ل.
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وهد  فد    نءص ع ف  المب ال والامتت ل والل ادر الع مةل ف  مج ا الد ع  األم د  ب  فدل أ د  لا -
 ال  لم ال ع عء  لة ا ا طة   ماةء  ال س لل الا ع  ل.

يل ع ةيل ال ع  األم   ل ا األف اد وخ  ل ف  ال وا الع بيل ععاة  عةد  خبد ي سي سد  عةة ال عكاا -
 دد ة  مددد ابدد  الح  مددل  وال ع جدد  متدد در مجاةعيددل أو متدد در خ  ددل  ر دد  أن لدد  ف  وسدد    
ماعدد دة عة ددد الميدد ا تفدد  فدد  ع ةيددل الدد ع  األم دد  وفددأ أهدد ا  محدد دة عشدد رك تفدد    فددل مؤس دد ل 

 الم  .لءب ب ومؤس  ل ا لةجاةعا
ععاةدد  عةدد  وسدد    محدد دة دون إجدد ا  عدد ا ن مددع  ال عددكااَأنَّ عةةيددل ع ةيددل الدد ع  األم دد  لدد ا األفدد اد  -

ك فل ال س    واألدوال الحميميل ال سةيل و ي  ال سدةيل  و دا  ع شديبف  مدع الحد ع األم د  األك د  
 الةجاةع.ع  ع   وال عةا  لل فل   ا ح 

م   ع اجفا معض ل ر ي ل عحد  مدد عب رهد  لد ا األفد اد م فد  م اجفدل الابد   َأنَّ ع ةيل ال ع  األ -
وال  ددد د  وضددددعو الة ددددا ا الميةددد   والع ددددو الةجاةعدددد  بأ ددد  لا الةماة ددددل يال ي سدددد   ال لدددد ي  

 (.الا… االجاة ع   ايع م   األس ي 

2

الج معد ل فد  ع ةيدل الد ع  ف  الجك  عة  ع   عحةية  ل ور أعض   هيئل الا ر    ه ا عحا ي 
األم ددد  لددد ا البةبدددل مدددد خددد ا اسددداء ا  الةتددد در وال راسددد ل العةةيدددل الةامتتدددل  وبةددد  عحءدددأ هددد   

 لالبح  ب ل ؤاا ال  ن : م  دور أعض   هيئل الا ر   ف  ع ةيل ال ع  األم   ل ا البةبل ف  الج مع 
 ؟ف  ة مد خ ا اساء ا  الةت در وال راس ل العةةيل الةامتتل وعحةيةالةع  

 م الدلددم ادد ا الب  دد  بدد ل ج ب إلدد  الةتدد در وال راسدد ل العةةيددل ودراسدداف  وعحةيةفدد  واسددا ولةع فددل
و ة دددد ع ضدددف  بح دددم   الةعة مددد ل الةبة بدددل و دددي  اف  وفدددأ الةعددد  ي  الةعاةددد ة فددد  البحددد  العةةددد 

 الةج الل ا عيل:

عة  أعض   هيئل الا ر   ف  الج مع ل المي ا ب لع    مد األدوار ف  ع ةيل ال ع  ب ألمد    ب  
 (89  1999ال     ل ا البةبل مد خ ا وي مف  ب  ع : يالء ض وي  

 بة  عشاة  عةيا مد  ت نا د  يل.  لب  س الة  هي  التحيحل لةعءي ة ايس ميل ف  عء ا البة -
 وع  البةبل األم   ف  الح  ظ عة  الة  ن ل والة روث ل ال   يل األ يةل. ع ةيل-
عحتيد فل  البةبل مد أي فل  أو عي ر د    مضة  م جا مد وسد    ايعد ا الةع  د ة أو جة عد ل ماب فدل  -

 .لا  عؤث  ف  أم ف  ال    ماش دة وعبتي ه  بمب رة االنمي د ورا  ه   األفل ر ا
 الف دفل.ع ةيل مب أ رو  الح ار ال     الب    والة  اشل  -



 2020 

 

271 

 حمزة العديني /أ               دور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية في تنمية الوعي األمني لدى الطلبة...

مدددد أجددد  مع لجافددد  مدددد تددد ا اف   لالعةددد  عةددد  اكاشددد   أعددد ا  االنحددد ا  الددد     مب ددد  ا لددد ا البةبددد -
 ودراسل األسب ي والع ام  الا  أدل إل  اعا  ق بعض الشب ي لألفلد ر ال   يدل الةشد هل والةضدةةل

 واالنح ا .الا  ع اعف  ف  ت اثد الج  ةل 

عة  أعض   هيئل الا ر   ف  الج مع ل المي ا ب لع    مد األدوار ف  ع ةيل ال ع  ب ألمد    ب  
 (26  1999ال ل ي ل ا البةبل مد خ ا وي مف  ب  ع : ي اكوق  

 الح ار ال ل ي مع ا خ  ل ا البةبل. ع عي  ويةل -
أي  د ار  د اد لدا ال جد   ال عجد   أن علد ن    ادا العةد  عةد  إل د    نَّ أَ ع سيا الةع فل ل ا البةبل ِبد -

 ا خ  واسابع د  أو الاءةي  مد  أنف  واالدع   ب  ال ر الحأ دونا.
ةاب دا ومد نظد ة إن د نيل  د مةل عءد ا ع ةيل الةع   الحميء  بأدي الح ار ال ي   بةأ مد اال ا اا ال -

عة  ا ا اا الل امل اين  نيل  وانا    األن نيل  وال ف  الةاب دا بةع د  الا دةي  بحدأ  د  طد   فد  
 أن ع  ن م ف م  مد الب   ا خ  دون أي ل ن مد أل ان الاش  ا والاك يع.

عتدحيح االنح افد ل وبةد  ع دف  فد  إت ا  أهةيل الح ار تيد جةيع األط ا  الةماة ل فل  د  مدد أجد   - 
 عحتيد البةبل ض ه  والاح    مد أخب ره .

 ب لحجل والب ه ن. لعء    االع ج ل ال ل ي لةبةب -
ع بيل البةبل عة  مب دئ الح ار الف د  ال ي عة دع الاعتدم و حءدأ الا د مح  و د فض ثء فدل الع دو  -

 ع ف  ف  أم ف  ال ل ي. ؛ وه  م ض  ا خ 
ة  الاع ون مع أف اد األس ة والةؤس  ل االجاة  يل الةماة ل وخ  ل الةؤس ل األم يل ف  الاشجيع ع -

 .لالات ي لل  الةح والل الا  ع    ال ي  مد األمد ال ل ي لةبةب

 نيل ع ددد   عةددد  أعضددد   هيئدددل الاحددد ع ل ال ء ويدددل الةع  ددد ة الاددد  عشدددف ه  الةجاةعددد ل اين ددد نإ
ال عة ددد االن دد ق عةدد  ال ء فدد ل  إد ؛الج معدد ل لا ةيددل الدد ع  لدد ا البةبددل بدد ألمد ال ءدد ف فدد  الادد ر   

 (71  2010  ة رةيع ت  عجم دراساف  وعحةي  أبع د األمد لاةم ال ء ف ل  مد خ ا المي ا ب  ع :  األخ ا 
 ال ء ف .ع ةيل ال ع  ل ا البةبل بةم ط  الع لةل  وععك ك االناة   لة طد  واالرعب ا ال ثيأ بميةف  وع اثف   -
 ال اعيل أو الف  ل ال ء ويل لةةجاةع دون انعكاا عد الحض رة الةع   ة.  عة الةح فظل نح  ع جيا البةبل  -
 التحيحل.ل ع سيا وي  ال ال  واالناة   لة ء فل ايس ميل الع بي -
 ا خ  مد خ ا الح ارال الب   ة داخ  وخ رل الةح ض ال. عة ع سيا ثء فل الح ار واالن ا    -
ع ةيدددل اددد رال البةبدددل عةددد  م اجفدددل الفجةدددل الش سدددل ومحددد والل إل ددد   المت  ددديل ال ء ويدددل وال ل  دددل  -

   د.بش   
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  .واالسا  دة م ف  ف   ي عف  العةةيلع ةيل مف رال البةبل عة   ي يل الاع م  مع ال ء فل ال  بيل  -
ع سيا دور البةبل ف  الح  ظ عة     م  ه  إعج ت  مد ال ء فل ال د   ة ع د  ع  يد  الة د هي واخايد ر  -

وبةدد  عضددةد أن ال   الةءدد رال ال راسدديل بحيدد  عحءددأ الا دد    واالن ددج ا تدديد المددي  وع لةددل الميةددل
  ةولبةبدددل فددد  ال ء فدددل ال ددد   ة ورببفددد  بددد لامع ددد ن ه ددد ك  ددد اب أو ع ددد اض ع دددف  فددد  عشددد يم ا

واالن ادد   عةدد  جةيددع الايدد رال ال ل  ددل وال ء ويددل واالسددا  دة مددد إعج تيافدد  وم اجفددل الةشددب   م فدد  
 األمد ال ء ف  لةبةبل. ف والةضة   وبي ن أخب ره   وم   ا عم عةيف  مد آث ر خبي ة 

عة  عض  هيئل الا ر   المي ا تا ةيل الد ع  بد ألمد الا بد ي والاعةيةد  لد ا البةبدل ودلدم    ب  
 (375  2000مد خ ا المي ا ب  ع : يعة ر  

  اعةةا.البةبل وع ر بف  عة  الا بيل ال ء عل لل  م   ع بيل-
ةدد  عةييددك الحددأ مددد الب طدد  وال دد فع مددد الضدد ر اسددام اا الا ليدد  بب  ءددل  ددحيحل لي  ندد ا ادد در د ع -

 واألفل ر وال ؤا التحيحل والاي رال الةع دعل والة ح فل.
 يد  عا د اض البي ند ل والةعبيد ل  ؛ع ةيل وع  البةبل ب ألمد الاعةية  ال د عي عدد  دب ل الةعة مد ل -

 واالنح اف .خ ا  بيد األو   بيد الحء  أ وال ع علو تيد التحيح والكا و تيد العةة  والاج ري  
عل  د اد رال نء عدل لد ا البةبدل ع د  ععد مةف  مدع البي ند ل والبد امي الا ب  دل والاعةيةيدل الة شد رة عةد   -

 اينا ن .الة ااع ف   ب  ل 
 دون ع  يا أو مت درة أو ف   آرا  وأفل ر ال  ؤم  ن تف . ه را  البةبل ووجف ل نظ ه  وععك ك آعء     -
  اسام اا الا بيل العءةيل ومة رسل الاأم  والا ل  وعد ا ابد ا أي فلد ة أو معاءد  أو عشجيع البةبل عة -

ي دددف  فددد  ع طيددد  األمدددد الا بددد ي ؛ وهددد ا ساعجددد   أو عيددد ر دون الا ليددد  ويدددا واالاا ددد ب بدددا أو نءددد  
 والاعةية  ل ا البةبل.

ع سدددا الددد ع  األم ددد  نحددد   ن  أَ عءددد ع  مجة عدددل مدددد البددد امي االجاة  يدددل الاددد  عة دددد فددد   و اة ددد 
  ةل مع الة ا   العة  ل لألفد اد وع افدأ ميد لف  االءض ع  االجاة  يل الةماة ل بحي  عل ن ماج ن ل وم

أسدة ي ب لةجاةعيدلوربب عف  وبة  ع  ع  األف اد ف  ايسف ا لةع لجدل الءضد ع  واال اي جد ل والةشد  ل ا
 (.79  2011ي  د   والعش ا يلعةة  بعي ا عد الاب   وال ة  واالرعج ليل 
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الاحددد ع ل واأل مددد ل ال ي سددديل ع ددد   عةددد  أعضددد   هيئدددل الاددد ر   فددد  الج معددد ل م دددؤولي ل  ِإنَّ 
أهةفد   ةد   عد  عة دد   البةبدل نحد  األمدد ال ي سد  أدوار ا أس سيل ف  ع ةيل وع   ج   ة عابةم م ف

 (73  2001يات    سو   عأع :
 ع ةيل ال ع  بأهةيل الة ؤوليل الةشا  ل ف  الح  ظ عة  أمد ال طد وس ماا مد العب  وال   د. -
إتدددد ا  األثدددد ر الادددد  ع  ضددددف  ال دددد رال ال  عجددددل عددددد األ مدددد ل ال ي سدددديل والةاة ةددددل فدددد  نشدددد  ال  ضدددد   -

 األروا .ق   هل اب ل والعب  وال   د وع مي  لةة ش ل و واالضب
ةم ط  الت اب تديد األ دكاي ال ي سديل وعل لبفد  عةد  ال دةبل واعف مد ل  د  األ دكاي بعع  ع البةبل  -

ي دف  فدد   رب عدد ا ال ءدل فدد  هدد   األ ددكاي ؛ وهدد ا سبعضدف  الددبعض بعدد ا الد ال  واالناةدد   لةدد طد
 .أمد ال طد ف الا  ع ع   آث ره  

ضدد ورة اال ددا اك فدد  انام بدد ل االعحدد دال الب تيددل واألنشددبل الب تيددل وال دد ادي إلدد  ع جيددا البةبددل  -
الب تيل ب    ع ةيل وعيف  نح  أمد عةةيل الا  ع  والعة  ال ي س  مد خ ا العةد  الةشدا ك 

 ت و  ال   أ.
تدبح ا عة ةد ن الءد وة الحميميدل لد ا البةبدل  اد  ع فة ع ةيل أهةيل ال ي سيل وال ع  ال ي س  وع سيم -

 ال ةيةل.ف  ع سيا الا بيل ال ي سيل 
ع سدديا المددي  األم يددل الف دفددل إلدد  رفددع الدد ع  لدد ا البةبددل بمددي  األمددد ال ي سدد  مددد خدد ا الحدد ارال  -

 أث    مة رسل األنشبل ال ء ويل.ف  الب   ة داخ  وخ رل ا ع ل الةح ض ال و 
اني ددا والح دد ظ عةدد  الةةاةلدد ل الع مددل والم  ددل والاة ددم ب لف  ددل ضدد ورة الاة ددم بمددي  الةجاةددع وا   -

 ل  ف .ال ط يل وع ةيل اي   س ب لة ؤوليل 

إن أدوار أعضدد   هيئددل الادد ر   فدد  الج معدد ل عاعدد    وخ  ددل فدد   دد  مدد  عةدد  بددا العدد ل  مدددد 
 ددد  م ددد    الحيددد ة  وأ دددبح  األ مددد ل االااتددد دعل هددد  الةتددد رة للدددد   فددد  أ مددد ل اااتددد دعل أثددد ل

أن  رب عابد   الةش  ل الا  ع اجا ال  د والةجاةع وأ بح  البب لل عف د اساء ار وأمد الةجاةع بأكةةا
لد لم   ب د   ؛الشب ي الع طةيد ععد ون أك د  فئد ل الةجاةدع ع ضدل ل نح افد ل وارعلد ي الجد ا   األم يدل

 (319  2001يالبب  أ      هيئل الا ر   المي ا ب  ع :عة  أعض
ع ةيددل وعدد  البةبددل ب  ثدد ر ال  عجددل عددد اةددل فدد   العةدد  الةا  ددل فدد  سدد ق العةدد  واااتدد ره  عةدد   -

 الم  جيد.ال   يل الةاةيكة مد 
عبةبفدد   لي  ندد ا ادد ا ع مةددل لدد  ف  الءدد رة عةدد  اكا دد ي الةفدد رال ال  مددل الادد  ف إعدد اد البةبددل وعددأهية -

األعةدددد ا وال  دددد  و الج  دددد ة والة دددداح ثل  وعاةاددددع بةفدددد رال بح يددددل ع ليددددل  ولدددد  ف  إدراك واسددددع 
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ابةبفدددد  سدددد ق العةدددد  وع جيددددا البةبددددل إلدددد   لةابدددد رال فدددد  مجدددد ا الال  ل جيدددد  والةعة مدددد ل الادددد  
 الا  عبةبف  س ق العة . الامتت ل

 .حةيل وعح    ا اي ج عف مع ر  ومف رال البةبل ل راسل اعج ه ل ال  ق الة ع ةيل-
عجةع تيد الشة ا والامتص  بحي  ع ف  عة  الم  ي االناءد ا مدد عمتدص  اإع اد البةبل إع اد   -

ر دي  إلد  عمتددص ف عد  ع دد ن لدا ع ادل بددا بعد  الادد ر م الة  سدم  بحيد   دداة د الب لدم مددد 
 وعمتتا.خ ا إع اد  الش م  أن   اكم الا ي ال والاج   ال داخ  مف اا 

ف     ع ا ي ل الع لةل اناش ل  ب  ل وم ااع الا ا   االجاة ع  عة  نب ق واسع  واناش ل 
اناش ر ا مةح     ف  الةجاةع وخ  ل الةجاةع الب ت   وا  رافأ ه ا االناش ر الل ي  مدد المدي  ال ء ويدل 

عد ل   ع  يد  إن م اادع الا ا د  االجاةد ؛ هد   المدي  أو رفضدف ابد ا   ل ب ض ال ظد  عدد مد ا وال ل
وا  عء ا ه   الة ااع الع    مد الة ض ع ل الا    ض ابه أو مع  ي  عضبه عةةا أيم ا   ال عح ةا 

 عف   ادددد ك أثددد  ا فدددد  ثءدددد فاف  وأنةددد ا معيشدددداف  وأسددددة ي  يدددد؛ األمدددد  الدددد ي ع ددد ع  عةدددد  الدددد ع  وال ء فدددل
ومدد ه د   ابةدم مدد   أمد ف فد ومعاء اعف  وأفل ره  وع جف عف  الة اءبةيل الا  اد  علد ن لفد  أتةدث األثد  

 (312  1999يعب ال      أعض   هيئل الا ر   المي ا ب  ع :
 ع ةيل ا رال البةبل وع جيا اسام امف  لةة ااع ايللا ونيل.-
مدد األنشدبل والبد امي الف دفدل الاد  عءد مف  بعدض البد امي  اكا  ي البةبل الةف رال ال  مدل ل سدا  دة -

 عة  الة ااع ايللا ونيل.
عت يع وعب  م الة ااع ايللا ونيل الف دفل وع ةيل الء رة ال ء عل ل ا البةبل ع   الاع م  مع البي ن ل  -

 الة ااع.والب امي الةء مل عب  عةم 
    مع البةبل.البةبل عة  إنش   م ا ع ل ط تيل لةا ا عشجيع-
 ت امي وأنشبل و  ارال مع البةبل لة حف  مك   مد األمد الال  ل ج . عتةي -
 ع ةيل وع  البةبل ب ث ر ال س    الاء يل ف  إضع   الف  ل ال ء ويل وال ل  ل.-
فدل إت ا  آث ر الال  ل جي  الةاة ةل ف  ادم ن البةبل عة  هد   الة اادع واناشد ر األفلد ر الضد لل والة ح   -

 الا  ع ع  لةامة  عد المي  والةعاء ال والف  ل ال ط يل لف .
 بيد خب رة ادم ن البةبل عة  الة ااع والاع مد  معفد  تد  أي ايد د أو ضد ابه ور د  و شدو بعدض  -

الة اادددع الاددد  عددد ع  إلددد  نشددد  مضددد ميد و ددد ر ومعة مددد ل مشددد هل عة دددد أن ع دددف  فددد  عددد مي  
 ع     ا ح البةبل.م ظ مل المي  الا ب  ل واألخ ويل 

م  د ا تادد عياف  بمبدد رة ف دد د ال لدد  واعا دد ق األفلدد ر الةضددةل والف امددل وم دد ع ا عةدد  عدد بياف  ع بيددل  -
 إس ميل  حيحل.
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الةةاةل ل الع مل والم  دل والاة دم  عة مح كا عة  ض ورة الاة م بمي  الةجاةع وا اني ا والح  ظ  -
 وليل ل  ف . ب لف  ل ال ط يل  وع ةيل اي   س ب لة ؤ 

م  ع ا عة  اسدام اا الا ليد  بب  ءدل  دحيحل لي  ند ا اد در د عةد  عةييدك الحدأ مدد الب طد  وال د فع  -
 التحيحل  والاي رال الةع دعل والة ح فل. وال ؤا مد الض ر  واألفل ر 

فد  مشجع  عة  الاع ون مع أف اد األس ة والةؤس  ل االجاة  يل الةماة دل وخ  دل الةؤس دل األم يدل  -
 .لالات ي لل  الةح والل الا  ع    ال ي  مد األمد ال ل ي لةبةب

2
 ع  وا الب    ن والةفاة ن م ض ب ع ةيل ال ع  األم   مد ج انم ماع دة وما ي ال مماة ل:

الب  دد  بدد الط ب عةيفدد  مددد خدد ا عتدد ح الة ااددع العةةيددل وايللا ونيددل لةج معدد ل والة اكددك  وادد ا
ة ض ب البح   و ة د ع   أت  هد  بإعجد   بل تف   الحت ا عة  عةم ال راس ل دال الع ال العةةي

 :عة  ال ح  ا ع 

2004

إل  مع فل الة ؤوليل األم يل لةةؤس  ل الاعةيةيل ف  ال      واعبع  الةد في االسداء ا    وه ف 
فدد  البدد امي الاعةيةيددل والة دد هي ال راسدديل الادد  ععاةدد ه   االاحةيةدد   وادد   دد ن أهدد  نا  جفدد  َأنَّ ه دد ك جةدد د  

 االنح ا .مؤس  ل الاعةي  دال االرعب ا تاحءيأ األمد  وعحتيد األف اد مد 

Guzzetti2004

مع فددل مددد ي عددأث  م دد هي  الا ميدد  عدددد األمددد ال لدد ي ب الخا فدد ل الم  دددل ِإَلدد  ال راسددل  هدد ف 
 شددد ا الاعةيةددد  وم  اشددداا فددد  ال تددد ا  واددد  أوضدددح عحةيددد  البي نددد ل أن بددد لج    ودلدددم مدددد خددد ا ال

 .ةب لالةعةةيد ل  ع  ن ا واعيد بةابةب ل الج   ر   أن الا مي  مد الج  يد   ن ا واعيد تف   الةاب

2005

م د  مدد  يد  ه ف  ال راسل إلد  الاعد   عةد  درجدل إدراك العد مةيد بد يدارة الة رسديل لةد ع  األ
فد  سدف ا العد مةيد إالة ف ا واأله ا  واألهةيل والةابةب ل مد وجفل نظ  عي دل ال راسدل  وعح  د  مد ا 
  واسدام ا الةد في لايدارة الة رسيل فعةي   ف  ع ةيل دلم ال ع  ل ا البةبل مدد وجفدل نظد  عي دل ال راسد

الة ارس ال  ن  ل الح  ميل لةب ديد  ال      وا  عل ن مجاةع ال راسل مد جةيع م   ي وو    ومعةة 
بة   ددل م ددل الة  مددل والةشدد فيد الا بدد  يد بددإدارة اي دد ا  الا بدد ي بددإدارة الا بيددل والاعةددي  فيفدد   وم اكددك 

الع  دد  مددد ال ادد  ي ِإَلدد  ال راسددل  وع  ددة   ي تدد  يلاي دد ا  الا بعددل لفدد   واسددام ا بعددض األسدد ليم ا
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د  وأهةيدل وأهد اف    ايدارةفد  د يَأنَّ الع مة :م ف  ا الد ع  األم د  م ف م  الة رسديل  د ر  ن ت رجدل ع ليدل جد  
ومابةب ل  و  ف  الع مة ن بد يدارة الة رسديل فعةي د  ت رجدل ع ليدل فد  ع ةيدل الد ع  األم د  لد ا البةبدل  

 ع  ايدارة الة رسدديل فدد  ع ةيددل الددفدد  سددف ا العدد مةيد إع ليددل مددد  ت رجددله دد ك مع ادد ل عدد ة ععدد ق  َأنَّ و 
ا عةد  ضد ورة ع عيد   سدف ا العد مةيد إاألم   ل ا البةبل  وا  وافأ أفد اد عي دل ال راسدل ت رجدل ع ليدل جد  

 ايدارة الة رسيل ف  ع ةيل ال ع  األم   ل ا البةبل.ف  

2006

و ه ف  ال راسل إل  الاع   عة  دور الة ارس ال  ن  ل فد  نشد  الد ع  األم د  مدد خد ا اللشد
وه  دراسل مي انيل عة  عي ل مد ط ي الة  ةل   عد دور إدارعف  الة رسيل ومعةةيف  وم   ي طةباف 

ال  ن  ددل مددد  رسال  ن  دل لةب دديد فد  م   ددل أتفدد  ال دع دعل  و دد لم الاعدد   عةد  دور الءدد  ةيد عةدد  الةد ا
ةيةددد   واسدددام م  إدار ددديد ومعةةددديد م  ددد ي طةبدددل  واددد  اعاةددد ل ال راسدددل عةددد  الةددد في ال  ددد   الاح

م فد  أن معةةد  الةد ارس ال  ن  دل عء مد ن بدأدواره    لجةع البي ن ل  ويت ا  الع  د  مدد ال اد  ي لاالساب ن
الةد ارس ال  ن  دل  وفد  الة عبدل األخيد ة  وف  نش  ال ع  األم   ل ا البةبل ت رجدل م ع عدل   ةديف  مد    

لعي ل لل ف  ال ععكا لةا يد  العةد   أو الج  ديل أو ن وج د ف وق ف  اساج ب ل أف اد اأالبةبل  و  وم   
 ال  ل ال راسيل  أو ال  ب ال راس .

2007

هدد ف  ال راسددل إلدد  مع فددل الةفدد رال الا ب  ددل لدد ا معةةدد  الة  ةددل ال  ن  ددل  و ي يددل عدد  يةف  فدد  
 ددع دعل  واعاةدد ل ال راسددل عةدد  ع عيدد  ال ددة ك االجاةدد ع  واألم دد  لدد ا البةبددل فدد  م   ددل ال  دد   ب ل

معةةددد   جةيدددعالةددد في ال  ددد   الةءددد رن   ةددد  اسدددام م  أداة االسددداب نل  وعلددد ن مجاةدددع ال راسدددل مدددد 
د م افءدد ن يالة  ةددل ال  ن  ددل فدد  م   ددل ال  دد    واخايدد ر عي ددل عشدد ا يل  ومددد أتدد   ال ادد  ي َأنَّ الةعةةدد

ك االجاةد ع  واألم د  لد ا البةبدل  وم افءدل البةبدل بش ة عة  إسف ا الةف رال الا ب  ل فد  عد  ي  ال دة  
 واألم   ل ا البةبل.  سف ا الةف رال الا ب  ل ف  ع  ي  ال ة ك االجاة عإعة  

2010

ال راسل إلد  الاعد   عةد  دور معةد  الا بيدل ال ط يدل فد  عحءيدأ و د س األمدد ال لد ي لد ا  ه ف 
مجة عدل مدد الةعةةديد   ل راسدل الةد في ال  د    وطبءد  عي دل ال راسدل عةدال  ن  ل  واسام م  ا لطةب

أتد    دو  ند  مد  ف  جةع الةعة مد ل لوالة جفيد ف  بعض الة ارس ال  ن  ل  واعاة ل عة  االساب ن
لةد  عح  دا الا بيدل ال ط يدل مدد ودي  ع دف  ت رجدل  بيد ة  ابد ر    اةعة  الا بيدل ال ط يدل دور  لنا  ي ال راسل أن 

   ععك ك م  هي  األمد ال ل ي.ف
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2011

مع فل وااع الةة رس ل الا  عء ا تف  الةعة  الج مع  ف  عحميءا لألمد ال ل ي ِإَل  ه ف  ال راسل 
: ضدعو اد رة الةعةد  الجد مع  عةد  الا ا د  مدع ط بدا مدد نا  جفد هد  أ و   واسام م  الة في ال  د  

ب  ا ا فد   عةدأوات ر ف  الة  هي ال راسيل ويةد   ا ؛  ل وم ااع الا ا   االجاة ع خ ا الاء ي ل الح 
 عة  الة  هي  واألفل ر الةاعةءل ب ألمد ال ل ي.

2014

ه ف  ال راسل إل  الاع   عة  م ؤوليل األسا د الج مع  ف  ععك ك م في ال سبيل لد ا البةبدل  
َأنَّ األسدا د الجد مع  مدد  نا  جفد :و د ن مدد أهد    في ال     ال ث  ء  الة ح اعبع  الة   و الج معيد

تيد ف  فد  نءد  الةع فدل وال ء فدل  و ة د     ت  د ا وسديب  أهد  مد خ ل الة ظ مدل الاعةيةيدل مدد  يد  دور 
 ا  ولا دور مف  ف  م اجفل اض ع  الةجاةع ومش  عا.ام ا طةبأا وة مفةل 

2015

ه ف  ال راسل إل  مع فل إدراك معةةد  الة  ةدل الةا سدبل لة فد ا سد مل الا ليد  والد ع  األم د  
واعبعد  الةدد في ال  دد     ومد ا إسددف ا الةعةةديد فدد  ع ةيدل الدد ع  األم دد  وسد مل الا ليدد  لد ا البةبددل

دورال ع ر بدل الة ح   و د ن أهد  نا  جفد  الد ءص فد  عد د الة  د  د الب تيديد وا ايد ل الةعةةديد إلد  
 ث    الم مل والاأكي  عة  ع عي  إدارة مؤس  ل الةجاةع ف  ععك ك ال ع  األم  .ف  أ

  م ف :ومد خ ا ال راس ل ال  بءل فء  اسا  د الب    ف  الع    مد الج انم 
 البح .االسا   د ب لةت در وال راس ل الةامتتل ف  م ض ب -
 .ا ي  ل مش ةل البح  وأه اف-
 في البح  وأدواعا.عح    م -
 عح    ال ج ة الةع ويل لةبح .-

هد ا الجدك  عةد  عد   ناد  ي البحد  الاحةيةيدل والةاة ةدل ب لد ور الد ي   ب د  عةد  أعضد    عحا ي 
ل الية يل المي ا با ف  ع ةيل الد ع  األم د  وبةد  عحءدأ هد   البحد  الةاة د  الج مع ف  هيئل الا ر   

 ف  ال ؤاا:

الجامعدات اليمنيدة الايداه  فدا فد   نميدة فد  الر   الذي ينبغ  على أعضدا  هيئدة التدر     ما
 الوع  األمن  لرى الطلبة؟
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واللاددم وال راسدد ل طدد  ال ظ  ددل لةبحدد   و دد لم الةتدد در ولةع فددل دلددم ادد ا الب  دد  ب سدداء ا  األ
والبحدد ع العةةيددل الةامتتددل  واسدداء ا  الاءدد ر   ال سددةيل التدد درة عددد الجفدد ل دال الع اددل بة ضدد ب 

ب يضد فل إلد  اسداء ا  الاجد ري والمبد ال الةع  د ة   البح  عة  الة دا ا الةحةد  واياةيةد  واألج بد 
ودور أعضدد   هيئددل   لية يددل وو    فدد فدد  ع ةيددل الدد ع  األم دد   و دد لم اسدداء ا  نادد  ي وااددع الج معدد ل ا

خيد  ا الةد ا ح الة ظةدل لد وره   وع  د  الب  د  بعد  دلدم إلد  الع  د  مدد ال اد  ي ال ظ  دل أالا ر   تف   و 
لألدوار الةبة بل الا    ب د  عةد  أعضد   هيئدل الاد ر   فد  الج معد ل الية يدل الميد ا تفد  وبةد  عة د ف  

لددد ا البةبدددل  وبةددد  عضدددةد ع سددديمف  فددد  و ددد   ف  الةحددد دة فددد  مدددد ايسدددف ا فددد  ع ةيدددل الددد ع  األم ددد  
  وب     عة  دلم  ابةم مد أعض   هيئل الاد ر   فد  الج معد ل الية يدل الميد ا     ةالء انيد والة ا ح ال

 و ة د ع ضف  بإعج    ة  عأع :  ب لع    مد األدوار الف دفل إل  ع ةيل ال ع  األم   ل ا البةبل
بددل ت ؤ ددل ورسدد لل األمددد الةجاةعدد  الشدد م  ومدد  عاضددة ف  مددد م دد هي  ووددي  ماعةءددل ع ةيددل وعدد  البة -

 والعةةيل.ب ألمد والا    ب   عة  البةبل االلة ا تف  ولدراكف  ف   ي عف  العةةيل 
ع سيا ال ع  ب ألمد ال ء ف  مد خ ا ع ةيدل  دم الة دل الع بيدل لد ا البةبدل ت  د ف  ال عد   ال ءد ف   -

ال ط يل الا  عة  ف  مد ايسف ا ف  م اجفل الاح ع ل الةع   ة والايد رال ال ل  دل  وج ه  الف  ل
الةءدددد رال  لال  بيددددل  ودلددددم عبدددد  ع عيدددد  وعبدددد    أسدددد ليم ععةيةفدددد  وعل يددددع اسددددام امف  فدددد    فدددد

 والامتت ل ال راسيل.
إدراك ووعدد  وبةدد  عضددةد ع ةيددل   عبدد    الةعدد ر  والةفدد رال الادد  عحادد ي عةيفدد  الةءدد رال ال راسدديل -

و دد لم الءضدد ع  الةع  دد ة واأل دد اع الج ر ددل بشدد   مبالدد  وبعءةيددل وا يددل   م دد  نح هدد البةبددل األ
 وم ر ل لمب رة األوض ب الا  عة  تف  اليةد.

اسدام اا الة اادو الاعةيةيددل فد  تةد رة م د هي  الدد ع  األم د  وويةدا الةجدد دة  عةدد ع ةيدل اد رال البةبدل  -
 وااع مةة س. إل 

ع ةيددل الدد ع  األم دد  وم اكبددل لةابدد رال  عةدد البةبددل ب لة دد هي  العةةيددل الج  دد ة الادد  ع دد ع ه   عكو دد  -
 وال ا  ي الا  أف  عف  الع لةل ب  فل الءب ع ل الا ة  ل.

ع سديا مضدد ميد الدد ع  األم د  لدد ا البةبددل نحد  أسدد ليم ايدارة واي دد ا  عةد  العةةيدد ل واألنشددبل  -
 الج مع ل.تيل الةماة ل الا  عء ا تف  الاعةيةيل وايدار ل الب 

ع جيدددا البةبدددل عةددد  ضددد ورة مة رسدددل األنشدددبل الاعةيةيدددل الة فجيدددل وال م فجيدددل فددد    فدددل الةءددد رال -
 ك  تف  م  هي  ال ع  األم  .إال راسيل الا  ع ف  ف  

لا  عف   إل  ا مل ال  وال والةؤعة ال ال ور ل اإالا  يأ مع الجف ل دال الع ال ف  الج مع ل ف   -
 فع لياف .مع لجل االخا الل األم يل ول  اك البةبل ب  فل 
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الا  دديأ مددع األجفددكة األم يددل الةامتتددل مددد خدد ا دعدد ة بعددض الشمتددي ل األم يددل البدد ر ة دال  -
ال لدد  الةع  دد  والةعادد ا  و دد لم الةامتتدديد فدد  ال لدد  وال ي سددل والدد  د لة  اشددل البةبددل فدد  

    وعبتي ه  بةم ط  الج  ةل.اض ع  ومش  ل مجاةعف
ايسف ا ف  عبد    األنشدبل الب تيدل وععد    ل ا حفد  وع  يدل الة دؤوليد ع فد  بدإت ا  األنشدبل الاد   -

 فدد ع ةيددل وعدد  البةبددل األم دد  و ةدد  اف  مددد ال ادد ب فدد  مكالددأ االنح افدد ل الادد  عددؤث  فدد  ع ددف  
 طة  الف  ل ال ط يل.

جةيدددع  عةددد البةبدددل مدددد االنددكالق فددد  م دددا ءع الج  ةددل واي ددد ا   إعدد اد ال سددد    الاددد  ع سددا  ة عدددل -
 الة   ه الب تيل دال الع ال لضة ن ع ا ع  ي ف  ل ش  االنح اف ل األخ ويل.

ا مل الةع ر  لع عي  األنشبل الةت  بل لةعةةيل الا ب  ل والاعةيةيل م   ع ظي  الةف ج ن ل والةؤعة ال ال ء ويل و  -
  ة  وع ع  ال ع  بة  هي  األمد الش م  ف  الةجاةع ل ا البةبل.والة   ي ل الا  ع

عء  لء  ال م اة ة تيد البةبل وأعض   هيئل الا ر   تف   عحةيد  االخدا الل األم يدل الاد  عحد ع  -
 اف .م  اشو  الةجاةعف  

ا مددل إ   دد س الدد ال  واالناةدد   لدد ا البةبددل مددد خدد ا إعدد دة ع ظددي  الةءدد رال ال راسدديل وبةدد  ع ددف  فدد -
 ال ع ليد ل   رال لة اكك ومؤس  ل الةجاةع الةامتتل ب ألمد تفد   إتد ا  مشد ر ل البةبدل فد  

 األم يل.والة  سب ل ال ط يل 
ع سيا ثء فل الح ار تيد البةبدل وأعضد   هيئدل الاد ر   وبديد البةبدل بعضدف  الدبعض  تفد   عشدجيع  -

   ن مم ل    ل أعا.  خ  ول ر م وعءب  ال أي ا  آرا ف  وع جف عف  وم  اشاف  بت ر عة  إت ا البةبل 
اال ا اك مع الج معل ف  عب   إع اد اسا اعيجيل وط يل  د مةل لاحءيدأ األمدد الشد م  والبد   تاببيءفد   -

 البةبل.عاضةد أه افف  و  ع عف  اللب ا لاحءيأ ال ع  األم   ل ا  ن  أَ عة  
  طد مد خ ا عضةي ف  ف  الة  هي والةء رال ال راسيل. ععك ك ولرس   م  هي  وي  الة اط ل  وأمد ال -
تد  ؛ ع ةيل مع ر  وسة  ي ل البةبدل بدأن الج معد ل لي د  م  ند  لةاحتدي  الةع فد  واألكد دعة  فءده -

دور أعضد   هيئدل   مفةاف  ع ب  ل وععةيةيل وأم يل ف  الةء ا األوا  وه  م  عجم أن  د ع   عةد
 .ل سيا ال ع  األم   الش م  لةبةبالا ر   مد خ ا دع  وععك ك وع

الا  يأ مع المي دال الج معيل عة  ض ورة ع ظي  الةء  ال العةةيل الة اة ة الا  عفدا  بة  اشدل سدب   -
 عحءيأ ال ع  األم   الش م  داخ  الةجاةع الج مع .

يددأ ع عيدد  دور البحدد  العةةدد  مددد خدد ا إ دد اك البةبددل فدد  إجدد ا  بحدد ع مشددا  ل فدد  مجدد الل عحء -
فدددد  الدددد ع  األم دددد  الشدددد م  مددددد خدددد ا الا  دددديأ مددددع م اكددددك البحدددد ع العةةيددددل وال راسدددد ل العةيدددد  

 الج مع ل ل ع  ه   البح ع.
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الج معدد ل فدد  تدد ا  دور أعضدد   هيئددل الادد ر   الا  دديأ مددع الميدد دال الج معيددل فدد  إعدد اد  ايبدد ل ي -
ا البةبدل وع سديا دور الج معد ل والع مةيد والا  ع  ك عةد  ع ةيدل م د هي  وودي  الد ع  األم د  لد 
 تف .ف  ع ةيل الةة رس ل ال ة  يل ايعج تيل الةعب ة ع ف  وااللاكاا 

نش   م اكك ع فيفيدل وأن عدل أم يدل وعةةيدل وثء ويدل واجاة  يدل م جفدل يالا  يأ مع المي دال الج معيل  -
ألم د  الشد م  عحد  إ د ا  ع جيف  ع ب    لش   أوا ل ف ا  البةبل وا ا ا  أنشبل لا ةيدل الد ع  ا

 الج معل.
إعددد اد م ضددد ع ل فددد  الةءددد رال ال راسددديل عءددد ا تا ر  دددف  ورببفددد  ت اادددع الحيددد ة ومشددد  ل الةجاةدددع  -

األم يل الةع   ة  مد خ ا ع  ي  األنشبل الاعةيةيل الة فجيل وال م فجيدل يعضد   مد ا خبد رة 
 تف . االخا الل األم يل وبة   ؤدي إل  ع ةيل وع  البةبل

ع  يدددع أسددد ليم اللشدددو الةب ددد  ألعددد ا  االنحددد ا  األم ددد  لددد ا البةبدددل مدددد أجددد  مع لجافددد  مدددد  -
 ت اع عف .

دراسل الةش  ل الاد  اد  ع اجدا ع ةيدل الد ع  األم د  لد ا البةبدل والاد  اد  عدؤدي إلد  انءبد عف   أو  -
 الش م .ع ا اناظ مف  ف  أنشبل وب امي األمد 

 والةح ضدد ال وال دد وال والحدد ارال والبدد امي ايع ميددل الة جفددل إلدد  البةبددل عل يددع البدد امي واألنشددبل -
الا  ع ف  ف  ع ةيل وعيف  األم   و الا  عفا  تا سيا المي  وا داي ايس ميل التحيحل الةعا لل 

 نح ه .
ايسددف ا مددع ويدد دة الج معدد ل فدد  وضددع اسددا اعيجيل أم يددل مددد ابدد  الةماتدديد عفدد   إلدد  عحتدديد  -

أم ي   تك  دة وعيف  وعبتي ه  ب لةم ط  الا  عا   ه  وع اف فف  مع م اع ة ع ا الةب ل دل  البةبل
 دلم.ف  

ع ظي     رال ولء  ال ط تيل لة ةبل الةحةيدل والعةةد   عفد   إلد  عء  دل الد وابه تديد  د  حل البةبدل  -
 البةبل.ة  ع ف  ف  ععك ك االناة   وال ال  ل ا ؛ بوال ةبل الةحةيل

  دديأ مددع الجفدد ل ايع ميددل فدد  نشدد  الدد ع  تدديد طبءدد ل الةجاةددع مددع م اعدد ة م ددا   ل ثءدد فاف  الا -
ولدراكفدد   وع جيددا وسدد    ايعدد ا إلدد  اسدداف ا   دد  حل البةبددل بدد لا  يك عةدد  تدد  ونشدد  تدد امي 

 وم اد إع ميل عك   مد وعيف  األم  .
واألف ا الا  ع  ع  عة  ع ةيل الد ع   دع  مت در الاعة  ف  الج مع ل ب لبح ع واللام وال راس ل -

األم ددد  لددد ا البةبدددل  وعشدددجعف  عةددد  االعتددد ا والا ا ددد  مدددع ايدارة الج معيدددل الط عفددد  عةددد  
 األم يل.مش  عف  
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الج معد ل الية يدل فد  فد  الةاة ةدل تد ور أعضد   هيئدل الاد ر   و ض   ال اد  ي الاد  عد  إت ا هد   ف 
 :عأع ل ا البةبل ع ا اي الب    م  ع ةيل ال ع  األم   

سدف  أَأنَّ بي ي دور أعض   هيئل الا ر   ف  الج مع ل الية يل ف  ع ةيل ال ع  األم   ل ا البةبل  -
الدد ي انع دد  عةدد  ؛ األمدد  الةجاةددعفدد  فدد  عفةدديا دورهدد  فدد  ايسددف ا تا سدديا الدد ع  األم دد  

 أن اعا.األمد الش م  ب  فل  ف ة دا ف  عج   الءض ع  االجاة  يل ال ةبيل الةؤث  أضعو 
سددف  فدد  أَأنَّ اااتدد ر أعضدد   الادد ر   فدد  الج معدد ل الية يددل عةدد  الميدد ا ب ل  دد  و الاعةيةيددل فءدده  -

بيدد ي المبدده الادد  ع سددا الشدد اكل مددع الجفدد ل األم يددل الةامتتددل بدد لةجاةع ب الهاةدد ا تا ةيددل 
 البةبل.ال ع  األم   الش م  ل ا أف اد الةجاةع وم ف  

َأنَّ اساة ار بي ي الةع ر  والةف رال ف  ع ةيدل الد ع  األم د  فد  الة د هي ال راسديل ب  فدل الةءد رال  -
والامتتدد ل العةةيددل سدد ع  عةدد  وجدد د مم جدد ل ع اءدد  إلدد  الءدد رال الادد  ع دد ع ه  فدد  الدد ع  

 الةجاةع. ف وايدراك نح  الةم ط  واالخا الل األم يل الةؤث ة 

 :ب  ع ال ا  ي واالسا ا ج ل الا  ع  الا    إليف       الب     عة  ت     
أهةيددددل دورهدددد  فدددد  ع ةيددددل الدددد ع  األم دددد  لدددد ا طةبددددل بضدددد ورة ععك ددددك وعدددد  أعضدددد   هيئددددل الادددد ر    -

 الج مع ل.
عب  ف  الت  ي ل العم د ا ارال م  سبل عاعةأ تب امي إ ع عي  دور أعض   هيئل الا ر   مد خ ا  -

 الج مع ل.  الا  عة د ع  ي ه  ف  ال ع  األم 
ع عي  األنشبل الج معيل الا  عة د أن ع ف  ف  ع ةيل الد ع  األم د  لد ا البةبدل  ودلدم مدد خد ا  -

عضدةي ف  تد امي ع دف  فدد  ع  يدل أعضد   هيئددل الاد ر   والبةبدل  دد ا بعدض الءضد ع  والةشدد  ل 
 الج معيل.الا  عة د م  اشاف  وع  ولف  ف  األنشبل 

 ورة عأهيددد  أعضددد   هيئدددل الاددد ر   فددد  الج معددد ل أم ي ددد  مدددد خددد ا عءددد ع  الددد ورال الةامتتدددل  ضددد -
 لال ن ا درة عة  الامبيه واي  ا  ال اع  عة  ع ةيل ال ع  األم   ل ا البةبل.

أن عشدد   و ارة الاعةددي  العدد ل  عةدد  إا مددل بعددض األنشددبل الا ب  ددل فدد  الج معدد ل بحيدد  عبدد   هدد    -
  ععك ك .ل ال ع  األم   وض ورة األنشبل أهةي

إنشدد   م  ددك لةةعة مدد ل  ادد ل  إدارة البي ندد ل الاددد  جةعدد  سدد ا    ندد  وثدد  أ إع ميددل دال التدددةل  -
دال نظددد ة م ددداءبةيل ع  دددك عةددد  خبدددل   و بددد ل ع  األم ددد  وعحةيةفددد  يناددد ل  ددد رة أك ددد  اكاةددد ال  

 أو الةش  ل ف  الةجاةع. االنح اف اسا اعيجيل ا تةل لةاببيأ ع اجا ع  م  الج  ةل أو ال ة ك 
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ع جيا طةبل ال راس ل العةي  ف  الج مع ل الية يل نح  إجد ا  البحد ع وال راسد ل ال   يدل  د ا  ي يدل  -
 عحءيأ ال ع  األم  .

عب دد  عدد ر م أعضدد   هيئددل الادد ر   فدد  الج معدد ل الية يددل عةدد   ي يددل ت دد   تدد امي عة ددد مددد خ لفدد   -
 البةبل.م   ل ا عحءيأ ع ةيل ال ع  األ

ض   ال ا  ي واالسا ا ج ل والا  ي ل الا  ع    إليف  البح   عءا   الب    ضد ورة الميد ا  ف 
 ب لبح ع وال راس ل الة ةةل وم ف :

إجدد ا  دراسددل عةةيددل عفدد   إلدد  عح  دد  اال اي جدد ل الا ر بيددل فدد  الدد ع  األم دد  لدد ا أعضدد   هيئددل  -
 لية يل.الا ر   ف  الج مع ل ا

 مدددل لاببيدددأ دور أعضددد   هيئدددل الاددد ر   فددد   إجددد ا  دراسدددل عةةيدددل عفددد   إلددد  عح  ددد  الةابةبددد ل ال -
 الج مع ل الية يل ف  ع ةيل ال ع  األم   ل ا البةبل.

إجد ا  دراسددل عةةيددل عفدد   إلد  عح  دد  الةشدد  ل الادد  ع اجددا عببيدأ دور أعضدد   هيئددل الادد ر   فدد   -
 ل ال ع  األم   ل ا البةبل.الج مع ل الية يل ف  ع ةي

إج ا  دراسل عةةيل عف   إل  عح    اعج ه ل المي دال ف  الج مع ل الية يل نح  دور أعضد   هيئدل  -
 الا ر   ف  ع ةيل ال ع  األم   ل ا البةبل.

إجدد ا  دراسددل عةةيددل عفدد   إلدد  عح  دد  عببيددأ أدوار أعضدد   هيئددل الادد ر   فدد  ع ةيددل الدد ع  األم دد   -
 األخ ا.بل عة  إ  ا الج مع ل  ة  ةل عج  بيل اب  ععةيةف  عة  بميل الج مع ل ل ا البة
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 الء آن الل   .  -
 الح    ال ب ي الش  ع.  -

هدد رون  دار الجبدد   تيدد ول   ل دد اعبدد  ا( معجدد  مءدد  ي  الة ددل  عحءيددأ 1389اتددد فدد رس  أتدد  الح دديد أ ةدد  ي (1
 لب  ن. 

(  الدد ع  ال ي سدد  واالنامدد ت  لدد ا طدد ي الج معددل  الةجةددل الةتدد  ل لبحدد ع الدد أي 2001أتدد    سددو  إ  دد س ي (2
 (  الةجة  ال  ن   ج معل الء ه ة  مت . 1الع ا   ةيل ايع ا  الع د ي

ععك ك ال ع  األم   ل ا ط ي الة  ةل الةا سدبل مدد (  دور الة رسل ف  2011تد خة   ي عب   األ ة ي   (3
  ج معددل ندد عع الع بيددل 30وجفددل نظدد  ايدارة الة رسددل والةعةةدديد والة  دد  د  رسدد لل م ج دداي   يدد  م شدد رة   

 لةعة ا األم يل  ال      الةةةلل الع بيل ال ع دعل.
لد ا معةةد  الة  ةدل ال  ن  دل فد  عد  ي  ال دة ك (  م ا إسف ا الةف رال الا ب  دل 2007عة  ي عب   آا ف دان   (4

االجاةدد ع  واألم دد  لدد ا البةبددل مددد وجفددل نظدد  الةعةةدديد والبةبددل  رسدد لل م ج دداي   يدد  م شدد رة  ج معددل ندد عع 
 لةعة ا األم يل  ال      الةةةلل الع بيل ال ع دعل. 

ل الية يددل  مجةددل البحدد ع وال راسدد ل (  ت دد   مميدد س  ةدد  لاءدد      دد  ة أدا  الج معدد 2009بشدد   عحدد  م تدد ر ي (5
 (  م  ك البح ع والاب    الا ب ي    ع    الجةف ر ل الية يل.3الا ب  ل  الع دي

(  الع ادل تديد الاعد   لةة اادع االجاة  يدل عةد   دب ل اينا ند  ولدراك الشدب ي الجد مع  2001البب  أ  أمي ة ي (6
  العةدد ا اين دد نيل والع لةددل  مجةددل  ةيددل ا داي والعةدد ا اين دد نيل  لةف  ددل ال ء ويددل الع بيددل فدد   دد  الع لةددل  مددؤعة

 ج معل ا  ة ال      الء ه ة  مت .
(  دور ال ع  األم   ف  ال ا عدل مدد الجد ا   ايره تيدل  رسد لل م ج داي  2012البءة   ع    تد عي  تد ع   ي (7

 ةةةلل الع بيل ال ع دعل. ي  م ش رة  ج معل ن عع الع بيل لةعة ا األم يل ال      ال
(  دور الةعة  الج مع  ف  عحءيأ األمدد ال لد ي 1434ال       محة  عب  العك ك  ومحة   عب  ال     راض  ي (8

(  ج معددل الءتددي   الةةةلددل الع بيددل 7لب بددا فدد  ضدد   عدد ا ي ل الع لةددل  مجةددل العةدد ا الا ب  ددل وال   دديل  العدد دي
 ال ع دعل.

 نا  ي الاء    العةة  لاء        ة أدا  الج معل  ج معل إي  الجةف ر ل الية يل.  ( 2008ج معل إي ي (9
(  دليددد  مدددؤعة  الاعةدددي  واألمدددد فددد  الددد طد الع بددد   ج معدددل نددد عع  2000ج معدددل نددد عع الع بيدددل لةعةددد ا األم يدددل ي (10

 ال      الةةةلل الع بيل ال ع دعل. 
  األم دد  فدد  الءتددص الء آندد  دراسددل عببيميددل لءتددل م سدد   رسدد لل (  الدد ع2016الج دد  ة  را دد ة محةدد   ةدد د ي (11

 م ج اي   ي  م ش رة  ج معل المةي   فة بيد.
(  لةحدد ل فدد  ع ةيددل الحدد  األم دد   ج معددل ندد عع الع بيددل لةعةدد ا األم يددل  ال  دد    2006الحج دد   عةدد  فدد  ك ي (12

  ال ع دعل.الةةةلل الع بيل 
   ال      ال ع دعل.208دئ عة  االجاة ب الج      م ابل العبي  ن   ( مب 1416الح      م  ع   ي (13
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(  اسددام اا الشددب ي لة اددع ال ددي  تدد ك وع ااددا ب لف  ددل ال ء ويددل فدد  ضدد   عدد ا ي ل 2011  ددد  عبدد  التدد دق ي (14
اين ددد نيل   الع لةددل  دراسددل مء رنددل تدديد متدد  والبحدد  د  مددؤعة  العةدد ا اين دد نيل والع لةددل   ةيددل ا داي والعةدد ا

 ج معل ا  ة ال      مت .
(  الددد ور األم ددد  لةةؤس ددد ل الا ب  ددل  نددد وة الةجاةدددع واألمددد ب ةيدددل الةةدددم ففددد  1425الح  دد ن  ت  دددل تدددد  امدد  ي (15

 :ب ل      ال ع دعل 56األم يل  
 http://www.minshawi.com/other/hoshan.htm 

ةيةيددل فدد  ع ةيددل الدد ع  األم دد   وراددل عةدد  مء مددل ل دد وة (  أهةيددل الةؤس دد ل الاع2004ي ------------- (16
 ال ع دعل.   ةيل الةةم فف  األم يل ب ل      24:21/2004الةجاةع واألمد  خ ا ال ا ة 

(  ال ة ل الشمتيل ل ج  األمد ل ا ال دةبل ال ط يدل ال ة دبي يل وع اافد  تدبعض 2007د  ن  خ ل  خةي  ي (17
  ي  م ش رة  الج معل ايس ميل   كة  فة بيد.الةا ي ال  رس لل م ج اي  

 (  ايس ا ف  عت  الع لةل  الةجة  األعة  لةشئ ن ايس ميل  الء ه ة  مت .1999 اكوق  محة د  ة ي ي (18
(  دور الةدد ارس ال  ن  ددل فدد  نشدد  الدد ع  األم دد   رسدد لل م ج دداي   يدد  م شدد رة  ج معددل 2006الشددف ي  فدد  ك ي (19

 لةعة ا األم يل  ال      الةةةلل الع بيل ال ع دعل.ن عع الع بيل 
(  عتددد ر ع بددد ي مءاددد   لة اجفدددل أخبددد ر اسدددام اا  دددب ل اينا نددد  لددد ا فئدددل الشدددب ي  2004التددد ان    ةددد ان ي (20

 مؤعة  الا بيل ب ة بيد  الج معل ايس ميل  فة بيد.
مدؤعة  ايسد ا فد  عتد  الع لةدل   ةيدل العةد ا  (  ع لةيدل ايسد ا والع لةدل  1999عبد  ال  د   عبد  الةءتد د ي (21

 ج معل الء ه ة  مت . 
(  إسددف م ل ايدارة الة رسدديل فدد  ع ةيددل الدد ع  األم دد   أط و ددل د ادد را   يدد  2005العايبدد   ع  دد  تددد  دد عة  ي (22

 م ش رة  ج معل أا الء ا  الةةةلل الع بيل ال ع دعل. 
ينحد  مشد وب  ضد ري ل فضدل والال  لد ج  عةي  لةا يد ال الاءد ا العةةد  (  م اكبل م  هي الا2000عة ر    م  ي (23

 (  الء ه ة  مت .63الع ل  ايس م (  ايس ا وما ي ال العت   الةجة  األعة  لةشئ ن ايس ميل  الع دي
معددددل (  دور أسددددا د الج معددددل فدددد  ع ةيددددل الة اط ددددل لة اجفددددل عحدددد ع ل الف  ددددل ال ء ويددددل يج 2010عةدددد رة  سدددد م  ي (24

 (  ايس   ر ل  مت .64ايس   ر ل نة دج  (  مجةل م اءب  الا بيل الع بيل  الع دي
(  ودي  الة اط دل لد ا طد ي ال  ن  دل وع اافد  بد ألمد ال لد ي  ج معدل ند عع لةعةد ا 2010ال  م ي  عب  ال  ةد ي (25

 األم يل  ال      الةةةلل الع بيل ال ع دعل. 
 (  الة ات    مؤس ل ال س لل  تي ول  لب  ن.1997ي ال كال   محة  تد محة  (26
(  الة ددؤوليل األم يددل لةةؤس دد ل الاعةيةيددل  ندد وة الةجاةددع األمددد  ال  دد    ةيددل 2004ي عبدد  اللدد     دد ا  أ ةدد   (27

 الةةم فف  األم يل  ال      الةةةلل الع بيل ال ع دعل.
 ط يل ف  ععك ك األمد ال لد ي لد ا طد ي ال د ن ي بة بءدل (  دور معة  الا بيل ال2010الءحب ن   ن    ه دي ي (28

نج ان مد وجفل نظ  الةش فيد الةعةةيد  رس لل م ج اي   ي  م ش رة   ةيل ال راس ل العةي  ج معدل ند عع لةعةد ا 
 األم يل ال      الةةةلل الع بيل ال ع دعل.

 ه ة  مت .(  ف  فءا األولي ل  م ابل وهبل  الء 1999الء ض وي    سو ي (29
(  واادع الاعةدي  الة ا د  الةماة دل واألمدد الع بد   أك دعةيدل ند عع لةعةد ا األم يدل  ال  د    1999ك ر   متب   ي (30

  ال ع دعل.
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ياألسدد ة الةجاةددع (  أطدد  دعدد  الاعدد ون والا  دديأ تدديد الشدد طل ومؤس دد ل 1429ي عبدد   ك دد  وي  محةدد د محةدد   (31
 فد ا الشدد طل الةجاةعيدل  ندد وة األمدد م ددؤوليل الجةيدع الشدد طل الةجاةعيدل  األمددد والةؤس د ل الاعةيةيدل(  ل شدد  م

 .لالع ا  ج معل ن عع لةعة ا  ال      الةةةلل الع بيل ال ع دع
(  دور الا بيددددل ف دددد  م اجفددددل الع لةددددل وعحدددد ع ل ال دددد ق ال ا دددد  العشدددد ون وععك ددددك الف  ددددل 2004ك عدددد ن  أ ةدددد  ي (32

ندد و  الع لةددل وأول  دد ل الا بيددل   ةيددل الا بيددل  ج معددل الةةددم سددع د ال   ضددل  الةةةلددل  الحضدد ر ل واالناةدد     فددل 
 الع بيل ال ع دعل.

(  الة رسددل والةجاةددع والا افددأ ال   دد  لةب دد   دار العةدد  وال ء فددل لة شدد  والا   ددع  2003ممادد ر  وفيددأ  دد  ل ي (33
 الء ه ة  مت .

 ل  األخ ق ف  ايس ا  ع ل  اللام  الء ه ة  مت .(  مجاةع ال ضية1419م س   محة  م ي  ي (34
(  مددد ا إسدددف ا معةةددد  الة  ةدددل الةا سدددبل فددد  سددد مل ال لددد  والددد ع  األم ددد   رسددد لل 2015الةءددد ل   عبددد    ي (35

 م ج اي   ي  م ش رة  ج معل ن عع لةعة ا األم يل  ال      الةةةلل الع بيل ال ع دعل.
(  دور الج معدد ل الية يددل فدد  م اجفددل  دد ه ة ايرهدد ي  مجةددل ج معددل الءةدد   2017ي الةةي دد    ةدد د مح ددد ا سدد  (36

 إي  الجةف ر ل الية يل.
(  م ددؤوليل األسددا د الجدد مع  فدد  ععك ددك مدد في ال سددبيل لدد ا البةبددل الجدد معيد 2014الفجفدد ل  سددع  تددد د دد ر ي (37

بيددددل  ج معددددل الةجةعددددل  الةةةلددددل الع بيددددل يج معددددل الةجةعددددل نة دجي دددد (  رسدددد لل م ج دددداي   يدددد  م شدددد رة   ةيددددل الا  
 ال ع دعل.

1.  Guzzetti Barbara j.& William  Wayne o. (2004). Examining Intellectual Safety in The 

seine Classroom. Journal of Research in Science Teaching. 
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Tel: 00967-774571779 

Email:talalalwrafi22@yahoo.com 

م   دال مة م   ا ما م    ا النىه   د اللبم   ظ الل         نح      ا    دف البح   ل  ل   ر اللى    ف      ر يه   
وللحبيق ذلك تم اسلادام النمهج الوصفظ النس حظ  ود د تن وج م لن ب البح ل  ؟الحلي م ا سوق الىنل

ود  د ا لن  د البح  ل     ر الىدي  د م  خ ( خ ي   ،ا  37و   د  م  و يمل  م م  خ الا    ا  النلايي  يخ    ظ ا  ا   
  والن ام    ب والني       الى ني   ا النلايي   ا      ظ مو    و  البح   ل  ت    م االس   لب  ااا الى ني   ا ممه     األ و 

   ج   م  ا مة م  ا خ ا   ظ النىه  د اللبم  ظ والل        نديم  ا    اللوص  ل  ل  ر الىدي  د م  خ المل    ج    نه   
 الحلي م   ا وملب ب   ا س  وق الىن  ل     ر النس  لوال الى   م تلب  د  م  خ ومه  ا       م  و فظ النىه  د و       
سوق الىنل  نسلوال مة ما ملوسط  كن  ت يخ  ج   م ا مة م ا النه   اا الى م ا ل دال خ ا  ظ النىه د 
الحلي م     ا وملب ب     ا س    وق الىن    ل  تلب    د   نس    لوال مة م    ا ملوس    ط  و ج   م    ا مة م    ا النه      اا 

 .الشاييا لدال خ ا ظ النىهد الحلي م ا وملب ب ا سوق الىنل  تلبد   نسلوال مة ما  ىظ
 مة ما ما م ا النىهد  النىهد النهمظ الل      احلي م ا سوق الىنل. ات المفتاحية:الكلم

Abstract:

The research aims at recognizing the outputs suitability of the 

Commercial Technical Institute for the labor market needs in Ibb 

Governorate? To achieve this the Descriptive Survey Method was used. The 

research sample consists of technicians specialized in administration the 

number of them (37) expats. The research was based on a number of scientific 

tools of them is the survey, references and sources in the field of the research 

paper. A number of results were resulted the most important; the degree at the 

which the suitability of the outputs of the Commercial Technical Institute in 

Ibb city for the labor market needs in general according the institute staff and 

labor market leaders in the suitability in a medium level. It indicates to the 

suitability of  the institute outputs the labor market need. It is a medium level. 

The personal skills suitability degree of the institute outputs for the labor 

market needs is estimated at a low level.  

Keywords: a ptness way out, Technical commercial institute, labor market 
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ا  س س   ي      ظ مه   و  الدول   ا ل ا       مى   دالا اللمني   ا  ينث   ل اللى    يم النهم   ظ واللبم   ظ     ظ ال   ينخ  ا    د،
كن  يسلمد الم  م اللى ينظ  ظ النى  د النهميا  لشى ه  وتو ي  الحي   الن انا  البب لا وتافيض مسلوال 

 حيل يو    ذا المنط مخ  الىنل   حلي م ا الن لنب وملب ب ا سوق واللبميا  لر   سفا ا تب ط اللى يم 
واك وج اله دف ممه    النح ي ا وملى د   وم   م تا دم الن لنى  ا  ملمو  ا اوتد ا ي  االلى يم خدم ا تى يني

وللن  وج ح ب  ا وص  ل    يخ  النال ف  ا     دا  األ    ا  لس  وق الىن  ل لش   ل الو       الوس  بيا    ظ دب  ل  م 
 همييخ.االخلي صييخ والن

ل  يه  م   ف خ  ةف    يخ األوس   ط الل  وا  ا والى ني  ا واالدلي    يا وا  ا ا  ا والسي س  يا     ر األ ني  ا 
النلى  نا ل لى يم النهمظ واللبمظ  ظ الينخ  كث  مخ    ودت مضر  ومخ   و   تبوا ه واللوس ب يي م 

للى    يم والل   د ا      ظ     و  احلي م    ا س   وق الىن   ل   ل  ك   ت الحكوم   ا الينمي   ا   ني   ا     ذا الم   و  م   خ ا
والح م   م  ل   ر ما م ت   م     ظ ا ع    اف والنل  ى   ا      ر مش     اىه  اللمنوا   ا وس   د ال   مب  م   خ النه      اا 
النب و    ا     ظ س   وق الىن   ل النح    ظ وا د ين   ظ م   خ الن   وا   النا     ا والند     ا ل ع    اف و ي       مش     اب 

  و   ظ    ذا الن       ن   ت اللمني  ا  وك  ذلك    ذلت الحكوم  ا مه  و  ك ي   ه  ص  ة     ذا الم  و  م  خ اللى   يم
م  الل  ظ ع  ك ت  بب  ا تح  و  للوس  ب 2004الحكوم  ا     ر اد   ا  االس  ل اتي يا الوعمي  ا ل لى   يم الفم  ظ لى   م

% م  خ ما م   ا اللى   يم األس س   ظ 15و  م     و  االللح   ق م  ب الن اح   ل األخ   ال  م  خ خ  ة  اس   لهداف
ي ا ال لى م واللى  يم لل وا د ما م ت م والث  و   وتمواب ماسس تم وما م ت م و  ام  م وم  الت م وت وا د  ن 

 (.4  2004 اسل اتي يا اللى يم النهمظ واللبمظ  

ل م تن خ  إ ه   مخ تبو  وتحس خ   ظ اللى  يم   و  ر ال غم مخ ت ك ال هو  الن ذولا وم  ت ت    يه
ميا اللبمي ا موازاا ل نشكةا والهنوم اللظ توامم  ذا اللى يم وتحدي تم النسلب  يا  و ل   ا  النى  د النه

م  ب احلي م   ا س  وق  ت  لة م    ر ما م   ا ال  وم  خ    م الحي  و  نح     ا     وج النس  لوال النب   و  
ن لنعي    ا خ ص    ا و ج      ذا اللى     يم والل    د ا  غ    دا  س       اللمني    ا ل ن لنى     ا الالحلي م     ا الىن    ل  وا

  ظ مب دمله  ال دو  النى ص   ود  د  ا بةق المهضا الب  ما  كن  تاكد  ل  ج خ  اا الدو  الي   د   و 
 (.46  2007اآلسيواا  ال ة   

ج اللى    يم النهم    ظ واللبم    ظ م     ي     ا  يش    كل الح ب   ا اال     ى  م    خ     يخ م اح    ل اللى     يم النال ف    ا  
 البب لا وا لش    الىنل الحلي م ا سوق  ومة مله خيوص،   ىد ت ايد ما م ا اللى يم األخ ال و دم 

ا  جَّ  ال س  نيا ا  و   ظ    ذا الن      تش  ي  الىدي  د م  خ اللب    واد  ب اللى   يم النهم  ظ واللبم  ظ ي   دو ملوا   ب م  د،
 (.23  2013مب   ا   للى يم الث  و  الى م  واللى يم ال  مىظ.  الن  ه اال  ر للابيط اللى يم  
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ول  ذلك ل  م تى  د   ني  ا اللى   يم والل  د ا  النهم  ظ واللبم  ظ الي  وم مس  للا مح  ل م  د     ظ ك  ل  و  الى   لم 
   الدولي ا النى ص       ل ت  ن   ال ي د  م   ال، ل ش ك  ج  داي ا اللمني ا الحليب ا   ظ اللى  يم تب اب،     لل  

والل   د ا  النهم   ظ واللبم   ظ  و ج ال   دو  الل   ظ  ح    زا ع   وع،  ك ي    ،ا     ظ اللب   دم  حي   ل م   خ  وا    ا اللى    يم 
أل م ينثل     ا  واللد ا  النهمظ واللبمظ  لذلك ال غ و  ج ت ايد اال لن م  م  وددم   ر م   داه  ليه

 وعيا لم  م اللى يم   و ل حد مخ  س  البب لا والفب    ا        ا الىن ل ل ش ب    وزا        ا  خ و  
الا   ا يخ س  وق الىن  ل  حس     ًو ن     يض،      تا   ذه  س س،    ل لمني  ا النس  لدينا   ه  و يكس    الن  لى م د  د ،ا 

لنسلوايخ الىن ظ والم      من   ينكم م م خ  تب  ج مخ الثب  ا والنى وم ا والنه  اا الفميا والنهميا   ر ا
 ن   م وت وا  ده  وا تب  ظ  نس  لواه النه         ظ م    الا الىن  ل النلايي  ا  واى  ده ا    دا  ال ي  د لس  وق 

 (.45  2008الىنل  و ذلك ييبح النلى م مواعم،  ممل ،  يسهم  ظ تبدم  ة ه الح ج  

واللد ا   اللى يم الدوليا حو  ومم نا الىنل  سكول يو  النشل كا واللوصي ا و ذا م   يملم الد اس ا
 ج االس لثن   الض ام   ظ   ذا اللى  يم  للمني ا     الن    البش     والس ين  يين     يخ  مخ واللبمظالنهمظ 

الفب ا  يد م ال هو  ال اميا  لر ا د ة  م خ الفب    ًول ر ا س  ا    ظ تث ي ت   د  الس ك ج  ًول ر تض ييق 
ل   ر الس   ن     للمني   ا الف   وا ق االدلي     يا  ل   ر الحي ول   ا  وج م ا   د م   خ الل   د و  ل  ا    ظ والن   وا    ًو ًو

 الى م ا. 

و    ظ     و  م     س    ق  وا بةد،     م   خ  ى   ض الناع    اا الوعمي   ا     خ اللى    يم النهم   ظ والفم   ظ     ظ 
ال نهو ا  ا الينمي  ا  و   ظ    ل اتس     س  وق الىن  ل النح   ظ  وا تف      س  با الس  ك ج   ب  د   ال الب ح  ل  ج 

مو و  ما م ا اللى يم الفم ظ والل د ا  النهم ظ ومة نله   لس وق الىن ل الح  لظ  حي ل تح د ا  يلم و 
التجدددابم امظا إدددة    مدددمال مة مدددة مالمدددات المي دددم الت  ددد   مو    و   حث   م     ظ الىم   واج اآلت   ظ 

 الحتيامات سوق اليمل.

ا اللى يم النهمظ واللبمظ  ظ ا تف   مىدالا البب لا  يخ ما م ا ماسس  جَّ  ي ا  الوادب ي ه  ال
 س    با البب ل    ا م    خ ما م     ا  جَّ  حي    ل تش    ي   حي      ي ا وزا ه اللى     يم الفم    ظ والل    د ا  النهم    ظ  ا     م 

واج البب       الا     ا ال يث    ق  نس    لوال ما م     ا      ذه الناسس     ا  % 60ماسس     ته  اللى يني    ا تف    وق 
 (.22  2008ال تىكه احلي م تم الفى يا  الح ج   و  ه اللى ينيا 

كن  تنش  الود  ب النش  د  لنسي   اللى يم واللد ا  النهمظ واللبمظ  ظ ال ينخ حل ر الود ت ال  ا خ 
ح ن،    ومس  لوال و ل    ج  وم  دال مة م  ا    ذه المل    ج  و النا م   ا الحلي م   ا الن لن  ب     م  ه  ذه ال مي  ا 

ا واالملن عيا م خ الب وال والنضنوج   م   خ الو      حلي م ا سوق الىنل وخبط اللمنيا االدلي  ي
الى م   ا ع  بم الن       والن       واللبمي  ا.  نس   حا    ذا اللى   يم مح  دو      ظ  ك  خ     م     يق م  خ ح ك  ا 
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تبو  مم وما اللى يم  ظ الينخ  و ميلم تب يديا اللم يم وا  ا     نبظ اللومم والنضنوج  عك ظ األ ا  
ر اللمني  ا واللب  و  االدلي      واالملن    ظ     م  لنا م   ا     ل ص      ه  ذه األو      عب  ل  ب  ية،     

 (.66  2009  األغ     

و   ذا م    ياك  ده ه    ظ ز     ه الوكي  ل النس    د لبب     س  وق الىن  ل والبب     الا   ا    وزا   اللى   يم 
س لن    مخ   م  هم زالت ما م ا اللى يم غي   26الفمظ واللد ا  النهمظ   ظ تي اح لم  ظ صحيفا 

ذا اللب    و   واى    و       ذا  ل    ر النى وم     ا واللايي     ا والنه    خ واألمه       د               ر مواكب    ا ك    ل      
  ا لنل و يا اللظ يسلحد ه  سوق الىنل  يو   مسلن   وس اىا.

و      ا  لر م  تبدم   للى يم النهمظ واللبمظ  كل ماسس تم  نح   ا    والس ين  النىه د اللبم ظ 
تب اب،    ىضه  مسلند م خ الن   ظ  وم   لي ق   م مثب ا  نشكةا و نوم مخ مال   األ وا   الل     

م   خ  ى   وا ذمين   ا واز  ا  املن     ظ م     زال   ت مس   لن   حل   ر اآلج  لع   ك   و وزاج مال ف   ا م   خ      ا  ل   ر 
 خ   ال  وم  خ ممبب  ا  ل  ر  خ   ال. و ىض  ه  اآلخ      ت   ا م  خ األو      الل  ظ تعيش  ه   وم    تل     ل  م م  خ 

يملج  مم م خ ما م  ا كني ا وكيفي ا    م م خ ع يى ا مدخةا وم  تلم  اخ م مخ  ن ي ا و  شبا  وم  
الىةدا الب  نا  يمم و  يخ دب    ا الن لن ب وماسس ا البب    الا  ا النال ف ا. و ىض ه  الث ل ل   ت  ا 
م   خ اللح   دي ا النس   لب  يا الل   ظ توام   م     ذا اللى    يم الم من   ا م   خ الل ي    اا الن لنعي   ا واللى يني   ا الح لي   ا 

ا    خ والنلودف  ا م  خ   ى     ما  اته     الدولي  ا وا د يني  ا النال ف  ا  من    ي ى  ل اللى   يم النهم  ظ واللبم  ظ  ىي  د،
 (.27  1999دض ي  الن لنب النح ظ  اال ا  ظ وال  يد   

ولىل م  ياكد حليبا  و    اللى يم النهمظ اللبمظ  نح   ا    وممه   النىه د اللبم ظ الل       ج 
اال تب  ط   خ احلي م  ا س وق الىن ل وخب ط اللمني ا النا م ا مخ مى م اللايي ا د ي م   و  ىي د  

ل  يه م  خ حي  ل الن  م  حس     ًو ن     يض،    م  خ حي  ل الم  و   و ال   و    وتىب  د النش  ك ا  كث     م  دم  تب  دم 
النم    ج اللى يني  ا الل  ظ ل  يه له    ص   ا  و  ةد  ا   حلي م   ا س  وق الىن  ل  وله  ذا ينض  ظ الش  ب    ل     

م   خ ذو  الا         ض   ة،     خ  ج ا ى   دام اللومي   م النهم   ظ  عوا    ا     ظ البح   ل     خ  ن   ل مب      ا   لنب     
وا  ع     الس   يم    ظ الناسس   ا اللى يني  ا والل  د ا  النهم  ظ    ظ    ل عنوح   ا الش  ب   البىي  د   و غي    

  2007  األغ    النلي ا  وادب السوق يف دم مخ النشك ا موا ما النا م ا الحلي م ا سوق الىنل   
38 .) 

 ل  ر وم  و     ى    لش   اكا    يخ ماسس   ا اللى   يم النهمي  ا  ( 2017ظ كن    توص   ت   اس  ا العبس  
 جَّ  كن      الل    د اه واللبمي    ا و     يخ ماسس     ا س    وق الىن    ل يين      يا      ت    د ا  الب ب    ا و  ض        ي     ا 

 م  ف   ى  مواكب ا   يخ مم   ه   و  يخ  جَّ  كن   خ ا يه  الناسس ا اللى ينيا ال تح ا   ر مل  ىا 
   ام ه  ال تلسم   لن و ا لنظ توا م احلي م ا سوق الىنل.  جَّ  كن  الىنل ملب ب ا سوق 
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و ضة،  خ عكوال ماسس ا البب  يخ الا ا والى  م م خ ت د ظ مس لوال خ ا  ظ النى   د النهمي ا 
واللبميا  نح    ا       إج النثي   م خ خ ا  ظ النى   د اللبمي ا الل   ا ا يىن  وج   ظ غي   تايي  تهم  

 (.23  2008النهمظ واللبمظ  حي     الح ج    ل و ىيد  كل البىد  خ اللى يم

وتلسيس،              ر م       س      ق  يلض     ح  ج اللى      يم النهم     ظ واللبم     ظ       ظ ال     ينخ  ومح        ا     ح     د 
النح      ا الينمي  ا( يى    ظ الىدي  د م  خ النش  كةا الل  ظ اس  لفح ت تل ي اته    و ص  بحت مي  د ،ا ل ىدي  د م  خ 

 ذ تض   ام اللى     يم النهم   ظ واللبم   ظ  م    م الب        النش   كةا األخ    ال     ظ موا             م اللى    يم تب اب،     
االملن    ظ النل اي  د   ي  م  مب     ل       الدول  ا     خ الو        حلي م ت  م ل ن   وا   الن لي  ا والنهمي  ا الن يي   ا 
للي م  م  نه م  م ومس  اولي تم  ومواك ل  م ل لب  و اا النح ي  ا والى لني  ا  األم    ال  ذ  يثي    الش  كوف    ظ ت      

ى يني  ا   ن     و   و م    يلب     البح  ل والد اس  ا ل ود  وف     ر م  دال مة م  ا ما م   ا    ذه الناسس   ا الل
النا   ج الحلي م   ا وملب ب   ا س  وق الىن   ل  م  خ حي  ل مس  لوال      دا ه وتل ي   م  وال س  ين  يين    يلى    ق 
  لنه  اا النهميا واللايييا  ومه  اتم الشاييا والى ما  اللظ تنكمه  مخ اال ا اط  ظ س وق الىن ل 

  م   لو     النهميا واللبميا اللظ يسلبب  ل ىنل  يه .والم     ظ اللي

 ولهذا  إج مشك ا الد اسا الح ليا دد تحد ا  ظ ا م  ا  خ اللس ؤ  ال  يه اآلتظ 

 اليمل؟ما ممال مة مة مالمات المي م الت    التجابم امظا إة    الحتيامات سوق 

 ا تسىر الد اسا  لر تحبيق األ داف اآلتي

اللى ف   ر   ما مة م ا خ ا  ظ النىه د اللبم ظ الل       نح    ا    الحلي م  ا وملب ب  ا س وق  -
 الىنل    ر مسلوال م    النه  اا اللايييا.

اللى ف   ر   ما مة م ا خ ا  ظ النىه د اللبم ظ الل       نح    ا    الحلي م  ا وملب ب  ا س وق  -
 الىنل    ر مسلوال م    النه  اا الشاييا.

لى ف   ر   ما مة م ا خ ا  ظ النىه د اللبم ظ الل       نح    ا    الحلي م  ا وملب ب  ا س وق ال -
 الىنل    ر مسلوال م    النه  اا الى ما.

(    يخ ملوس  ب ا 0.05م     ذا ك    ت  م   ف     وق ذاا  الل  ا  حي    يا  م  د مس  لوال الدالل  ا   اكلش   ف -
ال لنل ي       الو يف    ا   و النا     ل   و  يم    ا البح    ل ل    د م ا النة م    ا   حي    ل تى              ا تب    دي اا 
 ال ها(.

 ينكمم     از   نيا الد اسا الح ليا  ظ المب ط اآلتيا 



 2020 

 

     292  

 طالل  /أ                                 مدى مالءمة مخرجات المعهد التقني التجاري بمحافظة إب الحتياجات سوق العمل

ج اللى يم النهمظ واللبمظ   ل نهو اا الينميا يىد  حدال الوس  ل النهنا  تننخ   نيا البحل الح لظ  ظ  -
ج  و  الف      ا البب ل  ا وتمني  ا ال  دخل   ظ تمفي  ذ السي س   ا الا ص  ا الل  ظ ته  دف  ل  ر الح د م  خ مش  ك 
يب   ه     ا اف    ر الب   د   الس   و يا  ك ي      ما م    ا اللى    يم النهم   ظ واللبم   ظ     ظ ال   ينخ يش   هد  ب ل   ا 
  سوق الىنل(.الا ا االسليى  يا لهذه النا م ا سوا  ك ج   لبب   الحكومظ  و 

ظ الل     لس د احلي م  ا س وق كن  تننخ   نيلم  ظ تم ولم دضيا مدال مة ما ما م ا النىهد اللبم -
حي ل تى د   ذه البض يا م خ    م البض  ي  الل ظ توام م اللى  يم   م ا  الن     الىنل مخ الىن لا الفميا 
الل ظ توام م     م  ا عك لي او ظ  حد األسب   ال  يسا ل ىديد مخ  خ صا واللى يم النهمظ واللبمظ 

 .ييماللى يم وتا   

ال نهو ا ا الينمي ا وال دو    ظ الوادب الح لظ ل نى  د النهمي ا واللبمي ا ي ج  ظ  وت  ز   نيا  ذه الد اسا  -
 مدا  سوق الىنل  نا م ا  ظ مال   اللايي ا اللظ يحل مه . اللظ تبوم  م  ظ 

كن  سيفيد البحل الح لظ الب  نيخ والنساوليخ   ر عاوج اللى يم النهمظ واللبمظ ومابب ظ السي س  ا  -
وذل ك    ش   ه  الل ظ ل م ي لم م امىله   مم ذ  داي ا ه   وخبب النى   دا   ذه  ظ       الم      ظ سي س 

 ل ر م     االس لف    الل ظ  النى   د مخ خة  تس يط الضو    ر  ب ط الضى   ظ ما م  ا   ذه 
م خ خ  ة   ت  م ومو  م خ اللى  يميب دمه    ذا البح  ل ل ب  حثيخ والنهلن يخ  موعي  ا ما م  ا   ذا الم  و  

الس   وق النح    ظ     ظ كس     ه  ل ا    ا يخ لي   لم اس   ليى  هم ل ىن   ل  لنب    و  اللى    ف      ر النه     اا ا
 و  م النشكةا اللظ توامهم. الح لظ واللى ف   ر الوادب  والا  مظ 

  ظ س د الم د   الن حو  ا   ظ الد اس  ا تس هم كن  ينثل  ذا البحل     ا   نيا  ل ر النكلب  ا الينمي ا  -
 النهمظ واللبمظ  ظ ال نهو اا الينميا.والبحوث ذاا الي ا  ل واد ما م ا اللى يم 

ادلي ا الد اسا   ر اللى ف   ر مدال مة ما خ ا ظ النىهد اللبمظ الل      الظمود الموضوعية: -
  م   خ حي   ل  ة    ا م     الا  ب   ط  النه     اا ممح      ا    الحلي م    ا س   وق الىن   ل وملب ب ت       ظ 

 نه  اا الى ما.الى نيا اللايييا  والنه  اا الشاييا  وال

مح    ا     و   ر  يم ا   ظ   تم تب يق الد اسا   ر مو فظ النىهد اللبمظ الل      الظمود البشلية -
 مديما   . ظ مخ       سوق الىنل 

 م.2018-2017 ذه الد اسا  ظ الى م الد اسظ  سلب ق الظمود الزم ية: -

  نهو اا الينميا.ال ظ   تم تب يق الد اسا  ظ  ع   مح   ا    الظمود المكانية -

 سيكلفظ الب حل  م    للى اف ا ا م ا يا أل م النيب ح ا الوا     ظ  مواج الد اسا و ظ 
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ه  دد   النىهد اللبمظ الل       ر الو      حلي م ا سوق الىنل ل   اى  ه  الب حل  م ا ي،  و   المة مة
 م.لنا  ا اللظ تلم س  مب احلي م تمخ البوال البش اا ا
اللى   يم ال  ذ  يا   ل خ ا   ظ الث  وا  ا الى م  ا م  خ  اى    م الب ح  ل  م ا ي،     ل   م و  ،التيلدديا الت  دد  التجددابم 

س   مليخ  ل   ر     ةث س   مواا وا    و  م  ب   د  م   خ النى     ف والب   د اا والنه     اا النلايي   ا لش    ل 
 و يفا تبمظ  ظ سوق الىنل الداخ ظ والا  مظ.

  يي م الف  ا الو يفي ا لنا م  ا النى   د  النك  ج ال ذ  يل  اى   م الب ح ل  م ا ي،    ل  م و  ،مدلسوق الي
 النهميا واللبميا  ظ مال   اللايي ا.

م  يشى   م الى   وج لف ا الىنل و م  صح    يى  ه  الب حل  م ا ي،   ل ه   احتيامات سوق اليمل
األي     الى م   ا الن      والنف  ا  النلايي  ا الش  ك ا والني    ب وغي   م  وم    يحل  موج  لي  م م  خ 

  نال   الن  الا لل بيا الى   الب  م لديهم  ظ ماسس تهم وع ك تهم الل   اا.

 س     لنو    و  البح   ل م   خ حي   ل كو    م األ  س   يبوم الب ح   ل   خلي      الن   مهج الوص   فظ النس   حظ
النى وم  ا م خ     ا  الىيم ا  ت   ه مى   ا ال ي    ا و  ومن ب م وتح ي  و دي ق تشاي  الوادب  شكل   ن ظ 

 الىنل.مدال مة ما ما م ا النىهد اللبمظ الل     الحلي م ا سوق 

    ظ تح   د  م لن   ب البح   ل الح    لظ   ني   ب اللي     اا األك  يني   ا وا  ا ا   ا و  ض       ي    ا الل   د اه 
 (.النب ع اخ  النساوليخالا ا و ي  اا ماسس ا البب     النىهد اللبمظ الل     

كو م يلنوج م خ   ل يخ  ن    النىه د اللبم ظ   ج م لنب البحل محد  ومى وف وغي  مل   ه  ن  
 عبليا.م الب حل   خلي    يما البحل  ب ابا  شوا يا  الل      ومساولظ البب   الا ا  لذلك د

م دد ح ظ   لنثي  مخ الد اس ا واأل ح ث الى نيا اللظ ودفت إ    غم حدا ا  ذا المو  مخ اللى يم 
 ومخ  ذه الد اس ا     ر وادىم ومشكةتم و  ى  ه  وال سين   ظ الوعخ الى  ظ

اللظ  د ت  لر حو  هاللى يم اللبمظ واللبمظ  ظ النن نا الى  يا السىو ياه   (1993دباسة الف   )
للبم ظ   ظ النن ن ا الى  ي ا الس ىو يا  ومى   ا الىوام ل الل ظ تح د م خ الوادب ال ا خ ل لى يم اللبمظ وامى  ا 

توص ت الد اسا  لر و ب تيو  لةت    ا و       يا   وا ه النب و ا  ومدال مة ملم لح م ا اللمنيا
الل ظ يفض ل األخ  ذ  ه   ل    ط اللى  يم اللبم  ظ  نلب ب  ا اللمني  ا يس لمد  ل  ر  تى ا      يم الىن ل واالت      ا 
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ا  و  ب علج اللى  يم اللبم ظ    لن لنب  ًوي     اللمس يق الفى      يخ اللاب يط الل   و    ظ م اح ل ا  ل مي
 اللى يم اللبمظ ك  ا واللابيط االدلي   .

ح  و  هاللى   يم اللبم  ظ و و ه    ظ تحبي  ق ملب ب   ا س  وق  ( دباسددة2000سيدددم )  م     و   ظ مي    
لفيد المه   ظ م خ ما م  ا اللى  يم اللبم ظ  س وق  ل  ج ممه    ج النس د  وتوص ت الد اسا  لر   الىنله

للب وا  اللى  يم   مبل ح،  االىنل( ال يبدم عي ،  يذك  للبوا  اللى يم اللبمظ وتمنيلم. كن  ددم الب حل تيو ، 
األو   ع نوليا  ص ة  الم   م اللى ين ظ ومواك ل م لل ي  اا الىي    والث   ظ    اللبمظ يبوم   ر محو اخ
 كث  مم سبا للبوا  اللى يم اللبمظ و  ب كف  تم.و ب تيو  ل  ديل األ

ل لن م  ل    يخ م  دخ ظ ا    دا  الش   مل   مبل ح،   ا   ظ  ن   ج تي  و ، ( 1995دباسددة بايددم   )ود  دمت 
وا  دا  النلاي  ل ب ل   ظ اللى يم الث  و  الى م واللبمظ مب اللب يق    ر س  بما م خ خ ة  تب وام 

  و س  م مى   لم اللن م  ل وتح ي هن    لب ب  ا    ظ الن ح   ا الث  وا  ام  خ      ز م  داخل     دا  ا م  دخ يخ   يس  يخ
  يمهن .

 ل ر تب وا  خب ا ت  وا ا        تش كيل  مي ا اللى  يم الث   و    ظ  (1997دباسدة اليدوبا) )و د ت 
لب  وا  خب  ا ت  وا  ا         تش  كيل  مي  ا اللى   يم الث    و     ظ األ  ج  ن    يل  وا م م  ب احلي م   ا ل  األ  جه

وتوص  ت الد اس ا  ل ر   د   ل    ج ممه     من ب الا   ا     ر خب ا ت  وا ا ل مي  ا   ب ب ت مس وق الىن ل ومل
( و   ذا تن  وج م  د  اللى   يم 2 – 4 – 6اللى ين  ظ  ل  ر   اللى  يم الث    و     ظ األ  ج تلنث  ل    ظ  ت يي    الس  م

 الث  و  سمليخ  والنوج مخ مس  اخ   ك  ينظ   م ومهمظ   لايي ا حس  ح ما السوق.
هتح   ديل      امج اللى    يم الث     و  الى    م والث     و     ىم   واج  اس   ا  (1999مدددم ووندددلو) )مظو م    ال 

النهمظ وتن م هن  و  بهن    حلي م ا اللمنيا  ظ األدب   الى  ي اه  ه دف تب ديم ص ي ا مبل ح ا ل لن م ل 
وخ ي ت  يخ   وا  اللى يم الث  و  و  بم   حلي م  ا س وق الىن ل والي  ا تحليبه     ظ األدب    الى  ي ا. 

 ج  ح   د  س   ب       ى  اللى    يم اللبم   ظ يلنث   ل     ظ  الد اس   ا  ل   ر الىدي   د م   خ االس   لمل م ا  م   خ   نه     
اال في م  يخ ماسس ا  ذا اللى يم ودب   ا سوق الىنل  و ج اللن مل الىن و   ل لى  يم الث   و  اللبم ظ 

  يا.مب اللى يم ال  مىظ عبم مىدوم  و محدو  ل   يا  ظ الىديد مخ األدب   الى  

    خ ها  م    ج واللنك   يخ لا ا    ظ النى     د النهمي   ا  ( دباسدددة2004ال دددموان  )و    ظ ال   ينخ  م    ال 
   د ت  ل  ر اللى   ف     ر الىةد  ا    يخ    دم وم  و    واللبمي  ا مب     ا سوس  يولوميا ميدا ي  ا    ظ مد ي  ا تى   ه

يا   م ج   ا  نل ل ا ا يخ و يخ  دم   م مهم  سوق الىنل  وكذلك مى  ا األسب   اللظ تىوق  ن 
    ظ س   وق الىن   ل ك    لم   الن لنعي   ا الس     يا ل ىن   ل النهم   ظ وم   دال     ي   ا      امج  همالا    ميخ وتنكي   م

  ل  ج ممه   د  اللد ا  واللل يل. وتوص ت الد اسا  لر 
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      ر  ن ي  ا ي  مىكه س   ب،  و   و م   ال ت   ا   س  با االللح   ق   لنى    د اللبمي  ا ممافض  ا خ ص  ا ا     ث   -
 ن   .اال دم ج واللنكيخ ل 

 مخ   م  سب   اللح ق الب ل   هذا اللى يم  و سهولا الحيو    ر   صا  نل  ىد اللا ج. -

  ظ   لن     ال ذ  ي غ  وج يي م  ل ر   دم وم و  اللاي   النب  و   ات مب  س ب     دم اللح  ق الب ب  -
 النىهد  و د ا النب  د  وصىو ا اخلب  اا الب و   ظ اللايي ا النب و ا.

   يخ خ ا   ظ اللى   يم النهم  ظ واللبم  ظ د   ا ال  د م ا الو يفي  ا النايي  ا ل ا   ا يخ م  خ  س  ب   البب ل  ا  -
م  خ الادم  ا الند ي  ا  والوس   عا و   دم اللمس  يق النس   ق    ظ  وعي  ا اللايي   ا الل  ظ ت  د   و   ق 

 ملب ب ا سوق الىنل.

  دم مة ما اللل يل واللد ا  مب اللبو اا الحديثا النومو    ظ سوق الىنل. -

دب     اللى   يم     ظ ل  ر مى    ا ها      ا ص  ةح ا االدلي    يا  (2007م بددل )دباسددة كن       د ت 
(  وتوص ت الب حثا  لر  د  م خ 2005-1995اللبمظ واللبمظ واللد ا  النهمظ  ظ ال نهو اا الينميا  

سهنت  ظ ال ا    الىد يا ل نى  د النهمي ا وللبمي ا    ج ا صةح ا االدلي  يا دد  االسلمل م ا   نه  
س  هنت ا ص  ةح ا االدلي    يا والموعي  ا  ل  ر زا         د  النلب  دميخ ل د اس  ا    ظ النى    د النهمي  ا  كن    

    دم ا لن    م الحكوم   ا  نا م    ا اللى    يم اللبم   ظ واللبم   ظ والل   د ا  النهم   ظ م   خ حي   ل ت   و ي    واللبمي   ا
   وك   ذلك     ظ ت   و ي       ا  ن   ل الس   ليى  الو          لنب      ا م   ب     د  الا    ا يخ النل اي   د ك   ل      م

   ال  لر ا تف    سبا البب لا  يمهم.   واألم  الذ الا ا يخ

   ر مال    مس لوا تم  الذلك  بد اسلف  ا الب حل مخ الد اس  ا الس   با   ظ    و   الد اس ا الح لي 
  لمب ط اآلتيا  السين   ظ م  بم النمه ظ النلى ق 

 يم   ا  الد اسا.االسلف     ظ   دا  وتين -1
 اللى ف   ر األس لي  ا حي  يا النة نا للح يل  ي   ا الد اسا الح ليا. -2
 تحديد الن  الا وتيميف الفب اا اللظ تملنظ  لر كل م    مخ م  الا الد اسا. -3
 اال لدا   لر الن امب ذاا الي ا  نو و  الد اسا. -4

ا ح و  مي ب ح ا  اللى  يم اللبم ظ   لبد  ا ق مسي    نو اللى يم واللد ا  النهمظ واللبمظ تب يم،  ح  ،
واللى يم الفمظ  واللى يم النهم ظ  والل د ا  النهم ظ  ومض  ميمه   و ةد ا الل د ا     للى يم اللبم ظ واللى  يم 

اآلج   غ   م حس   م     ذا األم     م   خ د    ل   ا  محل   دم،  حل   رال ي   النهم   ظ  وم     ت ت          ر ذل   ك م   خ م   د  
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النم ن    ا الدولي   ا وا د يني   ا النلايي   ا الل   ظ خ ي   ت  ل   ر تحدي   د     ذه الني   ب ح ا ومي    ا  يمه      
م  دضر    ر م     ك ي   م خ و و من    يخ الب حثيخ والنهلنيخ   وص  ا محل  من    ولي،   وعبم 

ف حوله   ي م ب  ل ر  ج اس لادامه   ي و   وا  دو  ج س    اس لن ا  االخ لة  ال د  الدا   حو  مى  يه 
- لر ح د  ىي د-  سنيا مخ د ل الحكوم ا والوزا اا ح    وج ت يي  األلف ظ النسلادما  مب   ه  تلفق

  ظ النضنوج.

ا ت  وا،    وتوميه،   س  وكي،   وال ذ    و ذلك المو  مخ اللى  يم والل د ا  الم   مظ ال ذ  يلض نخ    دا ،
تب   وم     م ماسس    ا تى يني   ا    مي   ا  نس   لوال الن ح    ا الث  وا   ا  و نس   لوال اللى    يم الواد   ب     يخ الث  وا   ا 
وال  مى  ا   ه  دف     دا   ن     م     اخ مهمي  يخ وتبمي  يخ    ظ مال     اللايي   ا الي  م عيا وال  اعي  ا 

مفي   ذ وا  ل    ج  وم     وال يب ا   ا وا لنل و ي   ا والي   حيا وا  ا ا   ا والل   ا   ا و حو       وله   م الب   د        ر الل
 .يلب بم  ذا اللى يم مخ تد ا  مي ح  ل نى  ف الم  اا

وتض  نمت الن      األول  ر م  خ اتف  ي  ا اللى   يم اللبم  ظ والنهم  ظ الل  ظ ا لن  د   الن  اتن  الى   م لنم ن  ا 
 (  ج اللى  يم اللبم ظ والنهم ظ يىم ظ مني ب  ع ك  2006األمم النلحد  ل ل  يا والثب  ا والى وم  اليو س كو  

ومس   لوا ا الىن ي   ا اللى يني   ا الل   ظ تلض   نخ            ا  ل   ر النى     ف الى م   ا     اس   ا اللبمي   ا والى    وم 
النس  لب ا  ه     واكلس     النه    اا الى ني  ا وال  د اي ا والنواد    والن  دا ف النلي   ا   لنن  س  ا النهمي  ا    ظ 

األس س  يا النس  لادما    ظ دب     ا الحي     االدلي    يا واالملن عي  ا واب  ب تح  ت    ذا الني  ب ح النف    يم 
 م(.2006ال ة  الى  يا  اليو سكو  

 
واى ف اللى يم اللبمظ  ل م  تى يم    مظ يلم  ظ مى  د تبميا  النينم  كس    الب ل   النه   اا 
والب    د اا النهمي    ا  النىلن    د        ر مى وم     ا    ا    ا ملي     ا  ه       وت    د اب ا  ن ي    ا للمني    ا النه      اا 

(   حي ل يس لبيب اللبم ظ 23  2002  النه  اا الوس بر م خ الىن    اللبمي يخ  الح  ج    دا  النب و ا
 ىد  كن   ملب ب ا اللا ج  ظ تاي  م  اال لب     ل ر س وق الىن ل النم لج    نخ م نو   ا الب وال 
الى م   ا الل  ظ تال     مس  لوا ا مه  اته    ومى   ه        خلةف األ ن     والنه   م الل  ظ تل  و      ظ الي  م  ا 

 (.24- 23  2003ا ا والادم ا النال فا  ال و ىظ  وال م  ظ  وال   

م  خ ( 2   ل  م الن        كن    م    االس  لادام ال س  نظ    ظ ال  ينخ ييس  لادم مي  ب ح هاللى   يم الفم  ظه   
همنيب  عك   مسلوا ا الىن يا اللى ينيا   ل م  2006اللى يم الفمظ واللد ا  النهمظ الي      م  د  وج 

 ا  لر النى  ف الى ما   اسا اللنمولومي  والى وم النلى با  نن  سا النهما  ظ ع لر اللظ تلضنخ      
    شلج اللى يم الفمظ واللد ا  النهمظ(.2006لسما  23االخلي ص اه  الب  وج الينمظ  دم 
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ل   خ لفظ هالفمظه  كوج األو   و الُنب  م خ د وسوف ُيسلادم  ظ  ذا البحل لفظ هاللبمظه  دال،  
 ن ا الدوليا وا د ينيا النلاييا  واألكث  عه   واسلادام،   يخ األوس ط الى نيا والبحثيا.النم 

وابيد  م اللى يم واللد ا  الم  مظ الذ  تبدمم النى  د الث  واا النهميا الني نم للمني ا النه   اا 
وت    م مدت  م    يخ   مكثف  ا ت  د اب او    ر والنى وم   ا النهمي  ا ل ب ل     النىلن  د     ر مى وم   ا    ا  ا  
 سمليخ  و ةث سمواا   اسيا  وذلك   دا  الىن لا الن    .

واى   د اللى    يم النهم   ظ ح ب   ا وص   ل     يخ الىن ل   ا اللبمي   ا  والىن      غي     الن      اخ     ظ      م الب   وال 
لى  يم ال 2006اللى  يم الفم ظ والل د ا  النهم ظ الي        م  م خ د   وج ( 2حي ل     ت الن        الى م ا

همني  ب  ع  ك   مس  لوا ا الىن ي  ا اللى يني  ا النهمي  ا الل  ظ تلض  نخ         ا  ل  ر  والل  د ا  النهم  ظ  ل   م 
النى    ف الى م  ا والى   وم واللبمي   ا  اللنمولومي   ( اكلس     النه    اا والنواد    الىن ي  ا النلى ب  ا  نن  س  ا 

 (.2006ا  النهمظ الي     ظ   م النهما  ظ م  الا الحي   النال فاه  د  وج اللى يم الفمظ واللد  

 ،ت م   ظ س وا  لىل م  ي  م تو  يحم   و  ج لف ظ الل د ا   ن ي ا مي  حبا لي موف اللى  يم وال لى م 
الناسس ا اللى ينيا   و  ظ النى  د النهميا واللبميا   و  خ ع اق اللى  يم وال لى م االملن   ظ   وص فم 

 ج الل د ا   ي فا   م ا ال ي  تبط  ن ح  ا تى يني ا   و  ن ك    لى م  كن  ال   و   لنس  د الن لى م    ر 
دد يلم  ظ موادب الىنل وا  ل ج   - يض، -تد ا ظ   و  ف ا  و مها مسلهد ا مخ الن لنب  حس   ًو ن  

ا  كن   ي لتظ  يد  ج ميب ح اللد ا  النهمظ  ظ سي ق اللى يم النهمظ يلض نخ مىم ظ مح د ،   مم  ع   و 
  ي  م.

 ظ  نل يش  م ا  س ج لني حلم   و لدال اآلخ اخ مثل النيك  يكظ والنه    ظ والنةح ظ. و  ذه 
النهخ تحل ج  لر   اسا    اا وتد ا   مظ عوا ل  س وا    ظ م دا   الا      ال و ي الي  ي  (   و   ظ 

عيا  و النهمي ا     ر  ك ه الندا   الث  واا النهميا   و  ظ م اك  اللد ا  النهمظ    م الل نذ  اليم 
 الح  ا اللظ ال تلب     اسا    اا  وال تد ا  عوال.

الناسس  ا اللم ينيَّ  ا االدلي    يا الل  ظ يلف    ل  يه        ر الىن  ل والب       ي  م     هُيى   ف  ل َّ  م  
وق الىن ل خ دم ا الىن له. وت لحكم   ظ س    م تس ىي الن    الذ  ي لم  يي م  ي ب الا دم ا وع  اؤ    وم خ 

وم   خ ت    ك الش    ا ح األي   د  الى م    ا ُمال ف   ا النه     اا م ود ا ات   م  د   وال وع    ا ح ُمال ف   ا تُ   ا       ظ موادف   
 (.2  2007واالخلي ص ا الس عيا ل حيو    ر   ا  نل مم سبا  اليب ج  
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(    داف   ذا الم و  م خ اللى  يم 5  2006 تو ح  وزا   اللى يم الفم ظ والل د ا  النهم ظ   ظ ال ينخ 
  ظ من ا األ داف اآلتيا 

    دا  ك   وا    مي  ا  تبمي   ا( ت    ظ ملب ب    ا  ن ي  ا اللمني   ا الش   م ا واحلي م    ا س  وق الىن   ل م  خ الب   وال  -
 الى م ا الوعميا.

   الب  د اا اال تب      لنف     الفمي ا والنهمي ا ل ىن ل  ا الينمي ا   ظ اللى م ل م ب اللبمي   ا الحديث ا  ه دف زا   -
 ا  ل ميا والادميا ل نمشل  السين  الي ي   واألص   ممه  وا سه م  ظ المهور   الدلي   الوعمظ.

ت سيخ م د  مش  كا البب   ا االدلي  يا    م  خ ا  مال ط( والن لن ب الن د ظ   ظ تاب يط ًو ا    -
 .  وتبوا   وتمفيذ   امج اللى يم الفمظ واللد ا  النهمظوتنوال 

و  ن ع م  معبكا ماسس ا اللى يم الفمظ والل د ا  النهم ظ    ر النس لوال ال وعمظ وتوزا ب م  الت  توسيب -
 واى ز مخ   ا اللش يل واحد مخ البب لا والفب .   ن  ي  ب مخ كف    البوال الى م ا الينميا

ظ ت س    يخ      يم الىن    ل وال    و ظ       اللل ام  بوا     د الي    حا والس    ةما النهمي    ا والنح       ا       ر ال ي     ا       -
 الناسس ا اللى ينيا واللد ا يا وموادب الىنل وا  ل ج.

الىنل    ر تى ا   الىةد ا   يخ الناسس  ا اللى يني ا واللد ا ي ا ومواد ب الىن ل وا  ل  ج  ن   يا دم تهي  ا  -
 مخ   ا حيولهم   ر الىنل. زى  اما م تم ل حي   الىن يا و 

  الن    الا النهمي  ا وت س  يخ ال  و ظ لن   د  تب  وا  اللى   يم الفم  ظ  اللبم  ظ( والل  د ا  النهم  ظ    ظ مال    -
 اللى م مدال الحي    ظ  وسط مال   ع ا ح البوال الى م ا.

 الا ا واأل  ظ  ظ م    اللى يم الفمظ  اللبمظ( واللد ا  النهمظ. يختفىيل  و  البب   -

اس هم   ظ تو ي    ا اللى يم الفم ظ  اللبم ظ( و   ا الل د ا  النهم ظ ل ن     و ن   يلم س   م ب د د اته  و  -
 تمنيا مه  اته . 

 ج األوس ط الل  وا ا والى ني ا واالدلي   يا وا  ا ا ا والسي س يا  مهلن ا   ظ    ته    ل ر   ذا الم و  
م  خ اللى   يم      م م  خ    ود  ت مض  ر  حي  ل تاك  د منيىه        ر   نيل  م النلى  ن  ا  و    و   تب  وا ه 

(. خ ص ا 4  2004س وق الىن ل  اس ل اتي يا اللى  يم النهم ظ واللبم ظ   واللوسب ييم  ظ  و  احلي م  ا
و ج  ذا اللى يم واللد ا  غدا  س   اللمنيا ل ن لنى ا النى ص   ود  د  ا بةق المهض ا الب  م ا  كن   

 (.46  2007تاكد  ل  ج خ  اا الدو  الي  د   و ظ مبدمله  اآلسيواا  ال ة   

 ا  النهم ظ واللبم ظ الي وم مس للا مح ل م د    ظ ك ل  و  الى  لم تب اب،    لم تى د   ني ا اللى  يم والل د
   ل والوحي  د     ظ     لل       الدولي  ا النى ص        ل  ت  ن    ال ي  د  م    ال، ل ش  ك  ج  داي  ا اللمني  ا الحليب  ا

  يم اللى يم واللد ا  النهمظ واللبمظ  و ج الدو  اللظ  ح زا عوع،  ك ي ،ا  ظ اللبدم  حيل مخ  وا ا اللى
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لذلك ال غ و  ج ت ايد اال لن م  م  وددم   ر م   داه  ليه أل م ينثل     ا   واللد ا  النهمظ واللبمظ
 وعيا لم  م اللى يم   و ل حد مخ  س  البب لا والفب    ا        ا الىن ل ل ش ب    وزا        ا  خ و  

س  لدينا   ه  و يكس    الن  لى م د  د ،ا الا   ا يخ س  وق الىن  ل  حس     ًو ن     يض،      تا   ذه  س س،    ل لمني  ا الن
ينكم  م  األم    ال  ذ م  خ الثب    ا والنى وم   ا والنه    اا الفمي  ا والنهمي  ا     ر النس  لوايخ الىن   ظ والم       

مخ  تب ج  ن م وت واده  وا تبظ  نسلواه النه     ظ م  الا الىنل النلاييا  واىده ا  دا  ال يد 
 (.45  2008ممل ،  يسهم  ظ تبدم  ة ه الح ج   لسوق الىنل  و ذلك ييبح النلى م مواعم، 

 واقع التيليا الف   والم       اليم  وبةقته اسوق اليمل:

 ل   ر ما م ت   م     ظ  الب   د    ك   ت الحكوم   ا الينمي   ا   ني   ا     ذا الم   و  م   خ اللى    يم والل   د ا  والح م   
  ظ س وق الىن ل النح  ظ  ا ع اف والنل  ىا   ر مش  اىه  اللمنواا وسد المب  مخ النه   اا النب و  ا

وا د ين  ظ م  خ الن  وا   النا    ا والند    ا ل ع   اف و ي      مش    اب اللمني  ا  وك  ذلك    ذلت الحكوم  ا مه  و  
د  ا  االس ل اتي يا الوعمي ا  ك ي ه  صة   ذا المو  مخ اللى يم  و ظ  ذا الن     ن  ت الحكوم ا    ر 

سب و  م   و  االللح ق مب الن احل األخ ال  مخ م  اللظ عك ت  ببا تحو  للو 2004ل لى يم الفمظ لى م
% م  خ ما م    ا اللى   يم األس س  ظ والث    و   وتموا   ب ماسس   تم وما م ت  م و  ام    م 15خ  ة  اس  لهداف

 (.4  2004وم  التم وت واد  ن يا اللى م واللى يم لل واد ما م تم اسل اتي يا اللى يم النهمظ واللبمظ  

لنةح  ظ   يه      ه     ىي  د     خ واد  ب س  وق الىن  ل وع يىل  م الحديث  ا اَ   إَّجَّ لن  خ و    غم    ذه ال ه  و  
 ذا   ج مس حا( 46  2007ي ال  ال ة      ذ واحلي م تم كن  ي ال  ىض الا  ا  والب حثيخ النالييخ

ال ت ي   وا تب    يش ي   ل ر ال   ب م خ مس لواه  كن      حي لكثي  ،ا  ن   ك   ت   ي م س   ب، لم تال   اللى يم 
   س     يتوميه  م و ب،    الحلي م   ا م لنعي  ا حليلي  ا  خ ص  ا و ج    ذا اللى   يم والل  د ا  غ  د   ه    ل  م تىي  د

اللمنيا ل ن لنى ا النى ص   ود  د  ا بةق المهضا الب  م ا  كن   تاك د  ل   ج خ   اا ال دو  الي   د   
 و ظ مبدمله  الدو  اآلسيواا.

اللبم  ظ    ظ ال  ينخ حل  ر الود  ت ال   ا خ وتنش    الود    ب النش    د  لنس  ي   اللى   يم والل  د ا  النهم  ظ و 
ح ن،    ومس  لوال و ل    ج  وم  دال مة م  ا    ذه المل    ج  و النا م   ا الحلي م   ا الن لن  ب     م  ه  ذه ال مي  ا 
والنضنوج   م   خ الو      حلي م ا سوق الىنل وخبط اللمنيا االدلي  يا واالملن عيا م خ الب وال 

حا    ذا اللى   يم مح  دو      ظ  ك  خ     م     يق م  خ ح ك  ا الى م   ا ع  بم الن       والن       واللبمي  ا.  نس   
تبو  مم وما اللى يم  ظ الينخ  و ميلم تب يديا اللم يم وا  ا     نبظ اللومم والنضنوج  عك ظ األ ا  

 ب  ية،     ر اللمني  ا واللب  و  االدلي      واالملن    ظ      ل ص      ه  ذه األو      عب  ل،       م  لنا م   ا
 (.66  2009  األغ     
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ى يم واللد ا  النهمظ واللبمظ مثبل  نشكةا و نوم مخ مال   األ وا  تب اب،    ىضه  مس لند   لل
مسلن   حلر اآلج  لعك   و وزاج  ال ت ا مخ الن  ظ  وم  ليق  م مخ  ىوا ذمينا واز  ا  املن  ظ 

ك  د (. ولى  ل م    يا 114  2004مال ف  ا م  خ     ا  ل  ر  خ   ال  وم  خ ممبب  ا  ل  ر  خ   ال  م    ه ال  وز ا   
حليب  ا  و      اللى   يم والل  د ا  النهم  ظ واللبم  ظ  ج ما م ت  م م  خ مى   م اللايي   ا د ي   م   و  ىي  د  
اال تب ط  خ احلي م ا سوق الىنل وخب ط اللمني ا   ظ ال ينخ ل يه م خ حي ل الن م  حس    ًو ن    يض،   

م   ا الند ي   ا  ذ تش   ي  ال ي      ا ال س   نيا  ج     د  النس     يخ     ظ وزا   الاد  م   خ حي   ل الم   و   و ال    و  
ال  اغ يخ    ظ الحي و      ر    ا الىن  ل    م     دا ا ك ي    ع  ل هم   ظ ذل  ك ع لج خ ا   ظ ال  مى  ا  ن    
 يهم خ ا و اللايي ا اللب يليا   و خ ا و الث  وا ا الى م ا    ظ الود ت ال ذ  ي   ا  يي م ع    س وق 

 (.27  1999 ا  ظ وال  يد   الينمظ   ر مهخ  ذا اللى يم. ا  الىنل

ج مى   دالا البب ل   ا     يخ ما م    ا ماسس    ا اللى    يم النهم   ظ واللبم   ظ     ظ  ا  الواد   ب ي ه     ي      وال
ج  س   با البب ل   ا م   خ  ل   ر  حي   ل تش   ي   حي     ي ا وزا ه اللى    يم الفم   ظ والل   د ا  النهم   ظ    ا    ما تف      

ج البب        الا      ا ال يث     ق  نس     لوال ما م      ا       ذه  و  % 60ما م      ا ماسس      ته  اللى يني     ا تف     وق 
وال يل     لبب    األ ن     النش   كا الفى ي  ا    ظ  الفى ي  ا ال تىك  ه احلي م ت م  و  ه    لى يني  االناسس  ا ال

 (.22  2008 الح ج  النهمظ ك  ا م احل  ن يا اللى يم واللد ا  واللل يل لناسس ا اللى يم واللد ا  

حلي م  ا س وق وتلىبد النشك ا  كث   مدم  تبدم النم  ج اللى ينيا اللظ ليه له  ص ا  و  ةدا   
الىن  ل  وله  ذا ينض  ظ الش  ب    ل     عوا   ا    ظ البح  ل    خ  ن  ل مب     ا   لنب     م  خ ذو  الا        ض  ة، 
    خ  ج ا ى   دام اللومي   م النهم   ظ وا  ع      الس    يم     ظ الناسس    ا اللى يني   ا والل   د ا  النهم   ظ     ظ     ل 

موا م  ا النا م   ا م  خ   و  ا  واد  ب الس  وق يف   دم م  خ النش  ك اعنوح   ا الش  ب   البىي  د   و غي    النلي  
 (. 38  2007  األغ     الىنل  الحلي م ا سوق 

 ل  ر وم  و  ص  ى    لش   اكا    يخ ماسس   ا اللى   يم النهمي  ا  (2017كن    توص   ت   اس  ا العبس  ظ 
ج  كن       الل    د اه  ي     ا    ض      واللبمي    ا و     يخ ماسس     ا س    وق الىن    ل يين      يا      ت    د ا  الب ب    ا و 

ج  م  ف   ى  مواكب ا   يخ مم   ه   و  يخ  كن    خ ا يه  ىا الناسس ا اللى ينيا ال تح ا   ر مل  
 ج   ام ه  ال تلسم   لن و ا لنظ توا م احلي م ا سوق الىنل.و  الىنل ملب ب ا سوق 

والنشكةا والىلب ا ت  ك   ظ م مىيله   ومي       ي  ال م   ه ال وز ا  الينم ظ  ج  ىض ه    ت  ا 
ا وم    ت لم  اخ   م م خ  ن ي   ا و  ش با  وم    يم  لج م خ األو      الل ظ يعيش  ه   وم   تل     ل م م  خ م دخة

 م  م م  خ ما م   ا كني  ا وكيفي  ا     م م  خ ع يى  ا الىةد  ا الب  ن  ا  يم  م و   يخ دب     ا الن لن  ب وماسس  ا 
البب     الا   ا النال ف  ا. و ىض  ه      تج م  خ اللح  دي ا النس  لب  يا الل  ظ توام  م    ذا اللى   يم الم من  ا م  خ 

 و  و م    لي ا والنلودف ا م خ   ى    ما  اته   الدولي ا وا د يني ا النال ف ا  الل ي اا الن لنعي ا واللى يني ا الح
ا  خ دض ي  الن لنب الينمظ  وملب ب ا الثو   النى ييا واللبميا واللبدم  ي ىل اللى يم النهمظ واللبمظ  ىيد،
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النى  ا  النذ ل  ظ تبمي ا االتي الا والنى وم ا وا  ةم  وملب ب ا تنواخ ادلي   النى  ا وم لنب
 (.114  2004الذيخ تلوق  ليهن  الينخ كض و   لنوامها تحدي ا النسلب ل  م  ه الوز ا   

و ضة،  خ عكوال ماسس ا البب  يخ الا ا والى  م م خ ت د ظ مس لوال خ ا  ظ النى   د النهمي ا 
د  كل واللبميا   ثنا   دا  مخ خ ا ظ  ذه النى  د يىن وج  ظ مهخ غي  اللظ تاييوا  يه    ل و ىي

 (.23  2008البىد  خ اللى يم النهمظ واللبمظ  حي  ،    الح ج  

   ى  م  خ    يخ م اح  ل ي   ا  يش  كل الح ب  ا األ و ك  ذا     د  ج اللى   يم النهم  ظ واللبم  ظ    ظ ال  ينخ م   
 الىن ل الحلي م  ا س وق  مةزمله  اللى يم النال فا خيوص،    ى د ت اي د ما م  ا اللى  يم األخ  ال و  دم 

ج واد ب اللى  يم النهم ظ واللبم ظ  ل ر  و ظ  ذا الن    تشي  الىديد مخ اللب  ا  ال سنيا  البب لا وا لش   
ا مب   ا   للى يم الث  و  الى م  واللى يم ال   مىظ. و  و  ه ذا الش كل والنض نوج واأل ا    ي دو ملوا ى،  مد،

لمني  ا وس  وق الىن  ل م  خ الىن ل  ا     م     خ ت  ي  ا احلي م   ا خب  ط الَ  َّ  ُم والمل    ج ي   دو ل و    ا األول  ر 
النهمي   ا واللبمي   ا  ك   وج اللى    يم النهم   ظ واللبم   ظ يلح    ف     دوا ب الى    ر ول   يه     دا ب الب       ك   ظ يبب   ر 

 (.23  2013 الن  ه اال  ر للابيط اللى يم  الينخ السلنن    ميا اللى يم  ظ 

س    لفح ت تل ي اته      وتلسيس،            ر م      س     ق  يلض    ح  ج اللى     يم النهم    ظ واللبم    ظ يى      ظ مش    ك ا ا
و ص   بحت مي   د ،ا ل ىدي   د م   خ النش   كةا     ظ ك   ل موا            م اللى    يم تب اب،       ال و    ظ مش   ك ا  ب ل   ا 
الا ا يخ    بد تضام اللى يم النهمظ واللبمظ  م م الب   االملن  ظ النل ايد   ي م  مب   ل      الدول ا 

ي م  م  نه م  م ومس  اولي تم  ومواك ل  م ل لب  و اا    خ الو        حلي م ت  م ل ن  وا   الن لي  ا والنهمي  ا الن يي  ا لل
ا لد  الن لنب  ج مو   ما م ا اللى  يم مهن ا  ال ي ا النح يا والى لنيا   ظ الودت الذ   اال لب   س  د،

الدول ا     ظ ح يخ    ل  ت الل       الى لني ا النى ص        و   مش    كا الن لن  ب  ك ل دب   ت  م وماسس   تم 
 و   تم  ظ مو تم.

ي   لر   و   الودوف   ر  ذا الوادب  لنح ولا اكلش ف  وام م و سب  م ومي   ه  وم  س ق يش 
 وكذا الل يخ مخ حليبا وع يىا ما م تم و ةدلم  سوق الىنل  و و م  تاييت ييم  ذه الد اسا.

: 

نس   حظ  الب     م      ر اس   ل وا        ا   يم   ا لب   د ا لن   دا الد اس   ا الح لي   ا      ر الن   مهج الوص   فظ ال
ل ن ب النى وم  ا  يىلند   ر   ا  االس لب  ا   ا ، الذ  البحل حو  النو و   مخ خة  الم و  النيدا ظ 

 وال ي   ا مخ    ا   يما الد اسا   حس   س  ا و  داف مو و  البحل ديد الد اسا.
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 اآلتظ تنوج م لنب البحل مخ   ليخ   ر المحو 
 ي   ا الل  د اه     ض    مني  ب م  و فظ النىه  د اللبم  ظ والل        نديم  ا    م  خ اللي    اا األك  يني  ا و  -

 م(.2017( مو ف،     ا   النىهد اللبمظ الل      نديما     37الب لم  د  م  

    ظ    ا اا    ي ن   وم وم   د ن   ل الح    لييخ     ظ مديم   ا     م   خ م   دي   اللي     اا ا  ا ا   ا     ظ س   وق الى -
ا  مكل     الي   م  ا والل         نديم   ا     31الب    لم     د  م  ك ا الى م    ا     ظ مديم   ا    الش      ،       )

 م(.2017

ا  يلوز  وج   يخ النىه د وس وق الىن ل  68م  يىم ظ  ج الن لن ب الن  ظ ل د اس ا  يلن وج م خ   ،     )
 واىن وج  ظ ال     ا  ا   واللى ينظ.

البحل    سلادام  س و  الىيما الىشوا يا الببليا      ،ا للن وج تم اخلي    يما م  يا مخ م لنب 
و ن   مو فظ النىهد  و      سوق الىن ل  اللي   اا ا  ا ا ا   ظ الش  ك ا   م لنب البحل مخ عببليخ

ا  م  خ   ل  ظ الن لن  ب  حس    ع يى   ا 50الا ص  ا  نديم  ا   (  حي  ل     م  من   لظ الىيم  ا الن ي  ا   ،      )
 %(. 73.5ل الن لنب الن ظ  مسبا  ومى لم كل   ا  للنث

  وخي  يه  يو ح ح م    ا   يما البحل الفى يا اللظ تم اللح يل   يه  مدو    يلتظويين  

 ( حجم ومواصفات عينة البحث التي تم اختيارها1جدول )

 % النسبة العدد الفئات المتغير

 الجهة
 54 27 المعهد

 46 23 سوق العمل

 المؤهل
سأقل من بكالوريو  6 12 

 88 44 بكالوريوس فأعلى

 الوظيفة

 2 1 عميد

 6 3 نائب عميد

 10 5 رئيس قسم

 10 5 مدير عام

 36 18 مدير إدارة

 36 18 عضو هيئة تدريس

 100 50 الكلي

ا  م   مهم  50  ش   كل      م      ميل    يخ م   خ ال    دو       ةه  ج     د        ا  الىيم   ا  ا  مس   با  27      ، ،      
ا  مس  با  23للبم  ظ  و %( م  خ النىه  د ا54  %(    م م  خ     ا س  وق الىن  ل  كن    ت   يخ  ج  غ     46(      ،

ا   مس با  44   ا   يما الد اسا يحن وج ما ةا  ك لو او   ل  ر وذلك  ىد   %  يين   ل م ي   م 88    ،
 % مخ الىيما. 12   ا   بط  ينث وج  6النا  يخ  نسلوال  وج البك لو او  اال 
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 ي   ا ت  د اه     ض    د توز   وا    يخ  ني د و        ني  د  و    يه دس  م  و و م   م  خ حي  ل الو يف  ا  ب  
 5(   ر الل تي   ويين   يلى  ق  ف  ا س وق الىن ل   يلوز  وج   يخ م دي     م  ى د  18  5  3  1 وادب  
 %.36مدي    ا    مسبا  18%  و10 مسبا 

خ  يما البحل  حي ل ص ننه  الب ح ل تم تب يق   ا  اسلب  ا ل نب النى وم ا وال ي   ا الةزما م
ا م    خ الد اس     ا الس      با ذاا الىةد    ا  ودممه     و     ق مى     يي  وخب    واا ممه ي    ا البح    ل الى ن    ظ  مس    لفيد،

ت م     ر   حي  ل  نو  و  البح ل  وك  ذا ا ا   ى ض الا    ا  والنلايي يخ    ظ م     مو   و  البح ل
    دا  ا ا ه  م ومةح    تهم ح  و  محل  وال  األ ا  د  ل تب يبه        ر    د  م  خ ال  دك ت      ظ ا  ا   الل  وا  ا 

 ب     الفب   اا الل  ظ حي   ت   ذ ت  م   خ امه       ظ ص  و ته  المه  ي  ا االس  لب  ا  و   ظ    و  مةح    تهم ت  م 
 %  ل  ر مخ النحكنيخ.80  ر موا با 

الن   الا م ب   م  ا الن      تم اسلا اج مى مةا  ي سوج ال تب ط الد م ا الن يا ل م   ا   خ
 الن ظ ل  ا   ويين  ي ظ مدوال، يو ح ذلك 

 ( بين المجاالت والمجال الكلي لألداة0.05( نتائج معامل ارتباط بيرسون عند مستوى داللة )؟؟جدول )

 المجال الكل  المجاالت 

 المجال األول
Pearson Correlation 0.82562 

Sig. (2-tailed) 0.00 

 الثان المجال 
Pearson Correlation 0.859 

Sig. (2-tailed) 0.0000 

 الثالثالمجال 
Pearson Correlation 0.866 

Sig. (2-tailed) 0.000 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
ذل   ك     يخ ( و 0.05يلض   ح م   خ  ل     ج ال    دو   ج     يم مس   لوال الدالل   ا منيىه      د   ل م   خ اللين   ا   

  كن         ت    يم مى م  ل ا تب   ط  ي س  وج  ين،     الن    الا منيىه    والن      الن   ظ لن  ل م          ر ح  د
لنحل وال األ ا   و د م ا ا تب  ط    اخ ي،     م  يىمظ  ج  م  ف اتس  د، 0.86و يخ  0.82  ليا  ت اوحت  يخ 

 . شكل   م  ليا  يخ الن  الا واأل ا  

 ين   ا للي       ب    ا االس   لب  ا  وت    يخ  ج  Cronbach Alpha الف ك و ب      مى  ل   اتب ي   ق ت   م 
Cronbach Alpha  م  يىمظ  ج تشي   لر  ج النلي   يلنلب  ثب ا       و ظ  ينا (0.908    ت .
 تلنلب  ثبا   ليا  ظ اسلادامه  للي   م  و ىت ألم م.و األ ا  م     ل لب يق  
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وال   دو   Spssالفب   اا  وم  خ    م تي  حيحه   ى  د ا  خ      ل  ر       مج     خت  م ت مي    ا م     ا 
 اآلتظ يو ح الىن يا ا حي  يا اللظ تم اال لن     يه    ظ ت مي   م   ا النلي   وتح ي ه  

 ( يوضح عمليات ترميز إجابات أفراد العينة وتصحيح المقياس للتحليل؟؟جدول )

 البديل

الحكم على تقدير درجة المالءمة  معيار

 بحسب قيم المتوسط
التقدير لدرجة 

 المالءمة
 إلى من

 ضعيفة جدًا 1.80 1 1

 ضعيفة 2.60 1.81 2

 متوسطة 3.40 2.61 3

 عالية 4.20 2.41 4

 عالية جدًا 5 2.21 5

 كن  تم اسلادام النى  الا واألس لي  ا حي  يا النم سبا ل لحيل  وممه  

 سب ا الحس  يا واال ح ا  ا النعي  اا. النلو  -

 مى  لا  ي سوج لة تب ط ومى  لا الف ك و ب   لحس   اليدق والثب ا ل  ا . -

 ي لتظكن  تم اسلادام اخلب    ك ن وم وف س ن  وف وع   ي وا الخلب    ا لدالي ا اللوزا ب ل  ي    ا  ويين    -
 و    يه  يو ح  ل  ج اللوزاب الب يىظ ل  ي   ا اللظ تم الحي مدو   

 Tests of Normality( يوضح النتائج الختبار توزع البيانات الخام حول وسطها ؟؟جدول )

األداة 

بشكل 

  عام

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

.921 50 .000 .190 50 .003 

a Lilliefors Significance Correction 

ل     دو        ةه  ج ال ي       ا ال تاض    ب ل لوزا    ب الب يى    ظ و ب،      الخلب       ك ن    وم وف يل     يخ م    خ ا
( و   ظ  ين  ا  د  ل م  خ مس  لوال الدالل  ا 0.000     ت  ين  ا مس  لوال الدالل  ا     ذ س  ن  وف وع    ي و وا   ك

      و الل  ا الف   وق تبى،    ل نل ي    اا. (  م    يىم  ظ   م    سمس  لادم االخلب    اا الةمى ني   ا الخلب     0.05 
يلم اس  لادام اخلب     م   ج وتم  ظ الخلب           الف   وق ل نل ي   اا ذ  النس  لوا ا الثم  ي  ا. وس  يلم حي  ل س  

 اسلادام اخلب   كو سيك   وا ه ل نل ي اا ذ  النسلوا ا الثة يا  لكث .
 

1
الكليدددة لمدددمال مة مدددة نليجددد  المي دددم الت  ددد  والتجدددابم امم  دددة    الحتيامدددات  مدددا المبمدددة

 ومتطلبات سوق اليمل؟
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تم اسلا اج النلوسب ا الحس   يا واال ح ا   ا النعي  ا ا وال ت   واللب دي اا  الس ل    ا     ا   ودد
 ج الل   ظ ت   م يى    ر المل       ويين     ي    ظ م   دو    ش   كل      مالىيم   ا      ر  ب    اا مس   لوال الن     الا واأل ا  

 اللوصل  ليه  
 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرئيسي  (5جدول )

 بشكل عامالنتائج الكلية على مستوى المجاالت واألداة 

 التقدير الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت م

 ضعيفة األول 0.383 2.36 المهارات الشخصية 1

 متوسطة الثاني 0.416 2.61 المهارات التخصصية 2

 متوسطة الثالث 0.421 2.64 المهارات العامة 3

 ضعيفة 0.351 2.55 بشكل عامدرجة الممارسة 

الد ما الن يا لنة ما خ ا  ظ النىه د الحلي م  ا وملب ب  ا س وق   ج يلضح مخ ال دو  الس  ق
ا     ر النس  لوال الى   م حي  ل      ت   م  ا النلوس  ط الحس    ظ ل نة م    الىن  ل  تب  د ا  نس  لوال    عيف

      ت  ين   ا ملوس   ط النة م   ا الن ي   ا ل ن       األو  هالنه     اا   و (0.351(       ح اف معي        2.55 
 (  و لبدي   عيف.0.383(    ح اف معي     2.36الشايياه 

(  0.416( وا ح    اف معي        2.61يين          م ملوس   ط الن       الث     ظ هالنه     اا اللايي   ياه   
س  با  يين        م النلوس  با الحس    ظ لد م  ا النة م  ا الن ي  ا ل ن      الث ل  ل هالنه    اا و لب  دي      م ملو 

حي  ل يلض  ح  ج الن        ( وتب  د ا  د م  ا ملوس  با  يض،   0.351(      ح اف معي       2.64الى م  اه   
الث ل ل هالنه   اا الى م اه د د حي ل    ر     ر   م ا مة م ا  و خ ذ ال تب ا األول ر    ر مس لوال الثة  ا 

 ل  ر ك  وج النه    اا الى م  ا تمن  و ع يعي،    م  ب الف         ظ ذل  ك الب ح  ل الس     و    الا  وانك  خ  ج يى    الن
و ن    ال ي   ا االملن عي  ا النحيب  ا و ي   ا اللى   يم وال  لى ام  وله  ذا  ن  خ الب يى  ظ  ج    ل  ل ي      م يخ ا م  يخ

 تنوج    ر الن  الا مة ما. 

هالشاي  ياه د  د حي  ل     ر      ر   م  ا مة م  ا  يين    ت   يخ  ج الن      األو  النلى   ق   لنه    اا 
الب ح  ل الس      ل  ر ع يى  ا األح  داث  ووانك  خ  ج يى      حي  ل حي  ل     ر ال تب  ا الث لث  ا    يخ الن    الا

 و ،ا س    ي،     ظ  م     الشاي  يا ا   ال  ذ   ص  بح ي   والي   ا  ا الوعمي  ا ال   ا  ا وت  ل ي  ا    ةم الس    ظ
و    الح ليا اللظ تىيق مخ  مك  يا  ج يمنظ الب ل  مه  ات م ومه  اته  ودد اته       ا  لر ع يىا األ

الشاي   يا ذاتي،            اللبمي    ا واللنمولومي     ا ي   ي   ا ومن  س   ا خ        ن ي   ا تد ا ي   ا     ظ الني   داج د    ل 
 الم و   لر  ي ا الىنل.
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2
 

ما المبمة الكلية لمدمال مة مدة نليجد  المي دم الت  د  والتجدابم امم  دة    الحتيامدات سدوق 
 الت  تتيلق امجال الم ابات الشاصية؟ومتطلباته  اليمل
ل م   ا   خ   ذا الس  اا  ت م اس لا اج النلوس ب ا الحس    يا  واال ح ا   ا النعي  ا ا  الس  ل    ا و 

يى  ر المل   ج الل ظ ت م   ب اا الن    األو  م خ م   الا االس لب  ا  ويين   ي  ظ م دو      ا  الىيما   ر 
 اللوصل  ليه   

 (: 6جدول )

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الفرعي األول

 نتائج المجال األول / المهارات الشخصية

 التقدير الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات م

 ضعيفة 7 0.647 2.1 متع بدافعية نحو رسم وتحقيق أهداف المستقبل الوظيفي.يت  1

 ضعيفة 8 0.589 1.98 يمتلك نظرة إيجابية نحو التغيير. 2

 ضعيفة 5 0.609 2.42 لدية القدرة على تطوير نفسه ذاتياُ. 3

 متوسطة 1 0.591 2.76 يتمتع بأخالقيات المهنة )النزاهة، الصدق، األمانة(. 4

 ضعيفة 3 0.735 2.5 لدية القدرة على اإلبداع وإنتاج األفكار. 5

 ضعيفة 2 0.675 2.56 ان تكون لدية شخصية مستقلة. 6

 ضعيفة 6 0.482 2.18 يحترم وجهات النظر المختلفة.  7

8 
القدرات الذاتية التي تمكنها من حل المشكالت  يمتلك

 المختلفة في سوق العمل بأسلوب علمي.
 ضعيفة 4 0.702 2.42

 ضعيفة الثالث 0.383 2.36 الكلي

م   ظ الل        الحلي م    ا س   وق   م   ا مة م   ا ما م    ا النىه   د اللب جَّ  يل    يخ م   خ ال    دو       ةه
    م   ش  كل      ما    عيفا      ح اف معي      ل ن       النلى ب  ا  ن      النه    اا الشاي  يا م   الىن  ل 

أل ه     تب   ب     ظ ح   دو    ل   ا لف ي   ا      عيفا(( واى       مه      دال0.383( وا ح    اف معي            م  2.36 
ج النه      اا الشاي    يا لا م    ظ النىه    د اللبم    ظ الل         ملد ي    ا و وج  ( واىم    ظ ذل    ك  1.80-2.59 

ه       ر ل ع  ج يك  وج   ي     النىه د د  د ح ص ت    ر   ََّل  ر  جالب ح ل ذل ك  والنس لوال النب  و   واى    
للب  وا  مه    اتهم الشاي  يا لن  ظ يك  وج حي  ل د  دمت له  م     امج   م  خ مه    اا الشاي  يا مس  لوال        

ما م ا النىهد لديهم مه  اا عاييا واسلبيىوج الىنل  كل  بم لنخ ت ك الدو اا لم تنخ   لنس لوال 
 النلمو  ولم تحبق   دا ه .

  ر   ما لنة ما ما م ا النىهد اللبم ظ الل        ظ م     النه   اا الشاي يا   ج  كن  ت يخ 
   ذ م    ا(األ الي  دق    الم ا   ا يلنل  ب  لخة ي   ا النهم  ا   ي  ه ( الل  ظ 4ا م  خ  ي  ي  الفب      د  م  م   

(. واى    مه   دالل ا لف ي ا ملوس با. 0.591(  وا ح اف   م 2.76حي ت   ر ملوسط حس  ظ   م  
      س وق الىن ل  ل ر اس لبب    الب ح ل ذل ك  ل ر ك وج األخ ةق الشاي يا تنث ل    م م   ي د ب  وواى  
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ل ذلك  ن خ الب يى ظ  ج يح  ا الا  اج    ر     يهم وتنكي مهم م خ الىن ل والثب ا  ه م الىن لا  واال لن  
 م  ا وغي   .   ج تنوج لديم  خةق مهميا مخ   ا ا وصدق و 

د  ل   م  م مة م  ا لنا م   ا النىه  د اللبم  ظ الل          ظ م       يين    ت   يخ م  خ ال   دو      ةه  ج 
اللظ ت م         الا  اج ا ي   ي ا  ح و الل يي  ( ( 2ا مخ  يي  الفب    دم   النه  اا الشاييا م 

 و( و دالل  ا لف ي  ا    عيفا. واى    0.589(  وا ح   اف معي          م 1.98حي  ل     م ملوس  به  الحس    ظ  
الب حل ذلك  لر ع يىا  ب  ا الل يي  الل ظ ت س ات   ظ الن لن ب الينم ظ  ى د  ح داث الل يي   الل ظ   د ا 

  ل   ه  س  يا. حيل ك  ت  وم    ب ه  2011 ظ الى م 

ما المبمة الكلية لمدمال مة مدة نليجد  المي دم الت  د  والتجدابم امم  دة    الحتيامدات سدوق 
 الت  تتيلق امجال الم ابات الم  ية والتاصصية؟ومتطلباته  اليمل
النلوس ب ا الحس    يا  واال ح ا   ا النعي  ا ا  الس  ل    ا ل م   ا   خ   ذا الس  اا  ت م اس لا اج و 

يى  ر المل   ج الل ظ ت م     ا  الىيما   ر  ب اا الن    الث  ظ مخ م   الا االس لب  ا  ويين   ي  ظ م دو   
 اللوصل  ليه   

 (: 7جدول )

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني 

 المهنية والتخصصيةنتائج المجال الثاني / المهارات 
 التقدير الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات م

 متوسطة 1 0.638 2.96 يمتلك المعرفة العلمية الكافية في مجال اختصاصه. 1

 متوسطة 3 0.708 2.78 يمتلك المهارات الالزمة التي تؤهله للعمل في سوق العمل.  2

 متوسطة 8 0.735 2.7 لمختلفة.لدية مهارات الفكر اإلداري ا 3

4 
القدرة على استخدام الموارد المتاحة بكفاءة بما 

 يحقق أهداف المنشأة التي يعمل بها. 
 متوسطة 6 0.688 2.66

 متوسطة 7 0.717 2.66 والتوجيه في أثناء العمل. والمتابعةقدرته على اإلشراف  5

6 
قدرته على استخدام االنظمة االلية والبرامج 

 طبيقية   واالبتعاد عن العمل المحاسبي اليدوي.الت
 متوسطة 4 0.571 2.6

7 
لدية القدرة على انجاز المهام والعمليات 

 المحاسبية اول بأول.
 ضعيفة 2 0.667 2.38

 ضعيفة 5 0.635 2.38 قدرته على التعامل مع أكثر من نظام محاسبي. 8

9 
ملم بالمبادئ واالعراف المحاسبية المتعارف 

 ها محليا ودوليا.علي
 ضعيفة 9 0.525 2.36

 متوسطة الثاني 0.416 2.61 الكلي

ج   م  ا مة م  ا ما م   ا النىه  د اللبم  ظ الل       الحلي م   ا س  وق  يل   يخ م  خ ال   دو  الس    ق 
حي ل    م   م  ا  ش كل    م ملوس با  شكل    مالىنل والنلى با  ن    النه  اا النهميا واللايييا 

( و دالل   ا لف ي   ا يى       مه      ملوس   با(. 0.416  (  وا ح    اف معي            م2.61ملوس   به  الحس     ظ 
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ج مني  ب الب ب  ا الا   احيخ م  خ النىه  د ينل ن  وج مه    اا  مي  ا وتايي  يا م  خ خ  ة  م     واىم  ظ ذل  ك 
 ظ   م   الد اسا  حيل تنكمهم مخ اال ا اط  ظ الىنل   لبب   الا ا وماسس ا سوق الىنل   هتى نو 
ج  ي    النىهد الى ي  والوسبر يبوموج  لبديم منيب ال  امج واللد اب ا النهميا َلر   َّ الب حل ذلك  وواى  

كس    هم النى    ف والنه    اا  واللايي  يا الةزم  ا ل ني  ب الب ب  ا الن لحب  يخ ل د اس  ا   لنىه  د م  خ  م  ل 
 الل ظ ولن خ   ذه ال   امج والاب ط  الىن ل  يه  م خ  الا ا  وج اللظ يحل ج  ليه   س وق الىن ل لن ظ ي لنكخ 

   ر   تبوا  للواك  منيب النل ي اا النلس   ا اللظ تب  ََّلر م تحل ج  لر تنثيف و ليبدمه  النىهد لب  
 السوق .

ينل  ك الا  اج النى   ا    ي ه  الل ظ ( 1الفب اا م خ  ي ي  الفب     د م    ر   ما مخ   ك  تكن  
 (  وا ح   اف معي          م2.96حي  ل     م ملوس  به  الحس    ظ   الى ني  ا الن يي  ا    ظ م      اخلي ص  م(

ج النى    ف ج مني  ب الا   ا يخ ينل ن  و  (  واى      مه     دالل  ا لف ي  ا  ملوس  با(. واىم  ظ ذل  ك 0.638 
ا   النىه د تب  وم   ج  ََّل  ر  الب ح ل ذل ك  وولن خ  د م  ا غي     لي ا  واى     الى ني ا   ظ م      تايي هم 

 ليب  دموا  ى  ا   ض      ي   ا الل  د اه وك  ذلك مل  ؤس     األدس   م اللايي  يا  اخ  ل النىه  د نل  ى  ا مني  ب   
ج الا  اا الى نيا الن ييا  وكذلك  ي م   ا   النىه د و لنظ يكلس  الا ا مديد ومفيد   ول ب با كل م   

س    هم  ك للمس  يق م  ب البب     الا   ا لن  ظ يس  لو  وا الب ب  ا ل  ديهم  نواد  ب الىن  ل لل  د ا هم  ن ي    لي  لم  
 ل.الا  اا والنه  اا النب و ا  سوق الىن

  نيب النب  ئ   يكوج الا اج م ن،  جَّ    يه  اللظ ( 9  ما مخ  يي  الفب    دم   دل ك  تيين  
(  وا ح اف 2.36 (. حيل   م النلوسط الحس  ظ له     و ولي، واال  اف النح س يا النلى  ف   يه  مح ي، 

ي   م ن يخ   ني ب النى   ف الب ب ا غ جَّ  (  واى    مه   داللا لف ي ا    عيفا(  واىم ظ ذل ك0.525  م 
   دم  ي   م النى ن  يخ ذل  ك  ل  ر  الب ح  ل ووالنب    ئ النح س   يا الدولي  ا والنح ي  ا   لش  كل النب   و   واى    

  دم اكلس    الب ب ا   ظ األدس  م اللايي يا النب   ئ    ظم  تس      و و  ىن هم   ر الومم النب و 
     دم  ي  م النى ن يخ  ىن ه م    ر الوم م س  جَّ  ي ال الب حل  كن  النح س يا اللظ يلب  ه  سوق الىنل

 فس   يا النى ن    يخ و     دم  غ     لهم  لب    ديم       ظو        النل  ي   ا   ل      د الل    ظ ت    ا    ل    ر األالنب    و  يى    و  
 شكل النب و . لالنح   اا  

الت  ددد  والتجدددابم امم  دددة    الحتيامدددات  مدددا المبمدددة الكليدددة لمدددمال مة مدددة نليجددد  المي دددم
 ومتطلبات سوق اليمل، والت  تتيلق امجال الم ابات اليامة؟

ل م   ا   خ   ذا الس  اا  ت م اس لا اج النلوس ب ا الحس    يا  واال ح ا   ا النعي  ا ا  الس  ل    ا و 
 ر المل   ج الل ظ ت م يى  يلتظ مدو      ا  الىيما   ر  ب اا الن    الث لل مخ م  الا االسلب  ا  ويين  

 اللوصل  ليه   
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 (: 7جدول )

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث 

 نتائج المجال الثالث / المهارات العامة

 التقدير الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات م

 ضعيفة 9 0.584 2.16 يمتلك مهارات استخدام الحاسوب. 1

 ضعيفة 6 0.707 2.5 على إدارة العمل وتنظيمه بأسلوب علمي.القدرة  2

 ضعيفة 7 0.635 2.38 قدرة على إدارة الوقت بكفاءة عالية. 3

 كبيرة 1 0.665 4.08 القدرة على االتصال والتواصل مع االخرين. 4

 ضعيفة 8 0.749 2.36 يمتلك مهارات اللغة المختلفة. 5

 متوسطة 5 0.551 2.68 اعهم بالبراهين واالدلة.قدرة على محاورة االخرين واقن 6

 متوسطة 4 0.757 2.72 القدرة على العمل من خالل روح الفريق الواحد. 7

 ضعيفة 10 0.627 1.88 يمتلك مهارات التفكير النقدي اإليجابي. 8

 متوسطة 3 0.476 2.76 التصرف بمسؤولية في العالقات الشخصية والمهنية. 9

 متوسطة 2 0.695 2.92 بدورة في تنمية المجتمع. الوعي التام 10

 متوسطة األول 0.421 2.64 الكلي

  م  ا مة م   ا ما م    ا النىه  د الل        لس  وق الىن   ل والنلى    ق  جَّ يل   يخ م   خ ال   دو  الس     ق  
(  وا ح اف معي      م 2.64ا ملوسبا  وذلك  نلوسط حس  ظ   م   م   شكل    م  لنه  اا الى ما 

مني   ب الا   ا يخ م   خ النىه  د اللبم   ظ  جَّ  واىم  ظ ذل  ك    واى      م  م  دالل   ا لف ي  ا  ملوس   با((0.421 
الل     دد ت بوا تد اب ا و   امج   ظ   م      اس لهم  واكلس  وا م خ خةله   مه   اا   م ا يس لفيدوج ممه   

و وج الح  د ج    ذه ال    امج والل  د اب ا الل  ظ ت بو     ك    ت ملوس  با     ظ   م     الىن  ل   لبب     الا   ا و 
  ج النىهد ال يسلبيب جَّ   لر لهذا النىهد  ا نيد،  و الب حل ذلك مخ خة  خ  تم و ن مالنب و   واى  

وذل ك  س   ال   وف الح لي ا الل ظ تن    ه   مني ب الناسس   ا   يب دم    امج وت د اب ا  وعي ا تفي د الب ب ا
الل ظ ك   ت تس هل    ر  ااز  ا اللش  ي يالحكوميا  ظ  ل ا بب   اال لن  اا الن ليا ل نى  د وا ىدام النو 

النلب ب ا اللد ا يا الحديثا اللظ تس  د الب با   ر اللب يب ا الىن يا وتحبق  ب ي    النىهد تو ي  مني
دد  مخ الف  د  والفهم واكلس   النه    النب و ا اللظ يلب  ه   س وق الىن ل  حي ل ود د ادلي     ك  لهم 

ا لى  دم ت  و   ا مك  ي   ا الن  ي  ا لل  د ا  الب ب  ا      الم       ب  ط      ، الل  د ا    لود  ت الح   لظ     ر ال  
   ر ال     الىن ظ.

مخ  يي  الفب     د م  ك  ت  ر   ما مخ  ب اا الن       جَّ  يض  مخ خة  ال دو  كن  يلضح 
(  4.08حيل   م ملوس به  الحس   ظ    خ اخ(االتي   واللواصل مب اآلالبد     ر    يه  اللظ  (4 
الب ب  ا الا   ا يخ  جَّ  (  واى      مه     دالل  ا لف ي  ا    لي  ا(  واىم  ظ ذل  ك0.665ا ح   اف معي          م  و 

       الىن  ل والن لن  ب م  خ ح  ولهم   ينل ن  وج مه    اا   لي  ا لنن  س  ا  ن ي   ا االتي     واللواص  ل م  ب 
ولومي  ا الل  ظ س  ه ت م  خ ي ا      لي   ا ع يعي  ا للب  و اا اللبمي  ا واللنم َ إَّ َّ  مُ والب ح  ل  ذ ي   د    ذه الملي   ا 

 ن ي   ا االتي     واللواص  ل  و  ا  ل  ر  ن  و مه    اا االتي     ل  دال ا  س   ج ذاتي،    م  خ خ  ة  النن  س  ا 
 السلادام تم اليوميا لوس  ل اللنمولوميا  ظ اللواصل.
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  ي ه  الل ظ ( 8 اا الى م ا    ظ الفب     د م   ب ه مخ  ب اا الن    الث لل النه    دلكن  ت يخ  ج 
(  1.88   مة مله   م   ا حي   ل      م النلوس   ط الحس     ظ لد    ا ي      ظ(مه     اا اللفني     المب   د   ينل    ك 

ع ب ا النىه د يى   وج م خ   ى    ظ  جَّ  واىم ظ ذل ك  (  و لب دي     عيفا(0.627   ح ا ه  النعي      
  ظ     ذىهدالب حل ذلك  لر ع يىا ومسلوال ال  امج األك  ينيا اللظ يبدمه  الن ومه  اتهم المبديا  واى  

 ا يا  ظ م    الىنل  و  نخ مس لوال     وم. وله ذا يلا  ج ا تبميا تلى ق  لمنيا النى  ف اال  امج مهمي
الب ل  مخ النىهد  وج  ج يل بر مس  د ا ومب   اا   اس يا ملبدم ا   ظ م     اللفني   الى ن ظ وال س ين  

 الم دد وا ي   ظ.

يدن  متوسدطات ت دم لات ا دلاد  0.05هل تومم  لوق ذات داللدة  حصداةية ب دم مسدتوال الماللدة 
 بن ة البظث لمبمات المة مة الكلية؛ اظنث تيزال لمتغنل )الج ة( او )المؤهل( او )الوظيفة(؟

  س ق مى  لم س  ب،      ،ا لنوج ال ي   ا ال تاضب ل لوزاب الب يىظ كنو ل م  ا  خ  ذا الساا  و 
 بد تم تب يق االخلب  اا الةمى نيا  وذلك  حس  ع يىا النل ي  و   تم  حي ل ت م اس لادام   و يخ م خ 

 ( وذلك   ر المحو اآلتظ Kruskal Wallis Test( و Mann-Whitney Uو ن      االخلب  اا
 

( Mann-Whitney Uالنس لوال الثم   ظ   ب د ت م اس لادام اخلب       ج مخ الم و  ذاأل هن  مل ي  
وذل ك  0.05لىيمليخ مسلب ليخ  الكلش ف  اللا الف وق ا حي  يا  يخ ملوسط ال ت   مد مسلوال  اللا 

    يى ر المل  ج اللظ تم اللوصل  ليه . ويين  ي ظ مدو    شكل    م  ر مسلوال األ ا  
 (:8جدول )

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع لمتغيري الجهة والمؤهل

 الدراسة لدرجات المالءمة نتائج اختبار أثر متغيرات البحث في متوسطات تقديرات أفراد عينة

 واإلحصاءات المتغير
لبحث  Mann-Whitney Uنتائج اختبار مان وتني 

 الفروق تبعًا للمتغير 

 الرتب مجموع الرتب متوسط N الفئات المتغير
Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

 الجهة
 683 25.3 27 المعهد

305 683 -.107- 0.914 
 592 25.74 23 سوق العمل

 المؤهل

 أقل من

 بكالوريوس
6 18.58 111.5 

90.5 111.5 _1.234_ 0.214 
بكالوريوس 

 فأعلى
44 26.44 1163.5 

(    يخ 0.05يل  يخ م خ ال  دو     ةه   دم وم و      وق ذاا  الل ا  حي   يا  م د مس لوال الدالل ا  
   حي  ل تى   ال  ش  كل      مملوس  ب ا تب  دي اا      ا  الىيم  ا ل  د م ا النة م  ا الن ي  ا     ر مس  لوال األ ا   
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( 0.914 ي    اخ  بى،     ل نلحي   ل       ت     يم مس   لوال الدالل   ا ت  م   خ النل ي    اخ  ال ه   ا   و النا    ل( أل ا  
( الن لخوذ  0.05  ر اللوالظ لنل ي  ال ها والنا ل  و و م  يىمظ   ه   ك    م خ اللين ا   (0.2141و 

 الخلب   النىمواا. 

 و ظ  ل  ج تشي   لر اآلتظ 
النىه   د اللبم   ظ الل         و         س   وق الىن   ل  نديم   ا    ال يال ف   وج     ظ تب   دي اتهم ل   د م ا  ومو ف    -

 م   ا النىه  د لس  وق الىن  ل  وانك  خ     و    ذه الملي   ا  ل  ر ك  وج مه    اا األ ا  وا   حا مة م  ا ما
أل ه  مه  اا  س سيا و  ما يسهل مةح  ته    ر الا اج م خ خ ة  االحلن  ف   م   واسهل تبيينه 

 سوا   ظ  ي ا  ن يا اللى يم واللى ام  و  ي ا الىنل اللب يبظ   لنيداج.

   و         س   وق الىن   ل  نديم   ا    ال يال ف   وج     ظ تب   دي اتهم ل   د م ا النىه   د اللبم   ظ الل        ومو ف    -
مة م  ا ما م   ا النىه  د لس  وق الىن  ل مهن    ك    ت م  ا ةتهم   د  ل م  خ  ك   لو او    و  ك   لو او  

وانك   خ      و     ذه الملي    ا  ل   ر ك   وج مه     اا األ ا  ال تلب       ج يك   خ النةح   ظ  نس   لوال       ل  ر(
 تل ي ظ   نظ   لظ.

 

 Kruskalالنس  لوال األ    ر م  خ الثم    ظ   ب  د ت  م اس  لادام اخلب        وأل   م مل ي    م  خ الم  و  ذ

Wallis Test وذل ك  0.05( الكلش ف  اللا الف وق ا حي   يا   يخ ملوس ط ال ت    م د مس لوال  الل ا
 يى ر المل  ج اللظ تم اللوصل  ليه   مدو   . ويين  يلتظ  شكل    م  ر مسلوال األ ا  

 (:9جدول )
 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع لمتغير الوظيفة

 الدراسة لدرجات المالءمة نتائج اختبار أثر متغيرات البحث في متوسطات تقديرات أفراد عينة

 اإلحصاءات المتغير
حث لب Kruskal Wallis Testنتائج اختبار 

 الفروق تبعًا للمتغير

 N المتغيرات المتغير
 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب

Chi-

square 
Df 

Asymp. 

Sig. 
 الداللة

 الوظيفة

 45 45 1 عميد

 غير دالة  0.483 5 4.477

 42.51 14.17 3 نائب عميد

 103.5 20.7 5 رئيس قسم

 132 26.4 5 مدير عام

 460.08 25.56 18 مدير إدارة

 491.94 27.33 18 هيئة تدريس

(   يخ 0.05   وق ذاا  الل ا  حي   يا  م د مس لوال الدالل ا   َ  َُّم ال تومديل يخ مخ ال دو    ةه 
   حي ل  ش كل     مملوسب ا ال ت  للبدي اا     ا  الىيم ا ل د م ا النة م ا الن ي ا    ر مس لوال األ ا   

(  و   ظ  ك     م  خ 0.483 ين  ا مس  لوال الدالل  ا تبى،    لنل ي    الو يف  ا       ت   ذتى   ال لنل ي    الو يف  ا  
 ( النلخوذ  الخلب   النىمواا. 0.05اللينا  
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ال  و   ذه الملي   ا تش  ي   ل  ر  ج م  و فظ النىه  د اللبم  ظ الل        و        س  وق الىن  ل  نديم  ا   
الن ك   ال و يفظ لف   ا يال فوج  ظ تبدي اتهم لد م ا مة ما ما م ا النىهد لسوق الىن ل مهن   ك  ج 

و ظ  لي ا تاكد مو وعيا الى و الس   ق ال ذ   س     دم الف  وق   يخ     ا  الىيم ا تبى،   ل نا  ل   الىيما
 لر كوج النه  اا اللظ تضنمله    ا  االسلب  ا للبييم ما م ا النىه د و  ق ملب ب  ا واحلي م  ا س وق 

 ي   ا  ن  ل الا   اج  و    ظ  ي   ا     دا ه يحل  ك  ع  ا   الىن  ل     ظ مه    اا  س س  يا وا   حا ينك  خ أل 
يةح ه    واك  وج ص  و      خ واد  ب توا       ل  دال الف      س  هولا     ض الم        خ و يفل  م  ي،     جَّ  وتل ي   م

 ك  ت   ا اا  و  ك  ينيا  و  ك  ينيا   ا اا.

1
    إج      م االس   لمل م ا الل   ظ توص    ت  ليه     الد اس   ا ينك   خ   ومم دش   له  لمل     ج    ظ     و       ر ا

 ت اييه   ظ االسلمل م ا اآلتيا 

   ر وملب ب ت م  ج   ما مة ما خ ا ظ النىهد اللبم ظ والل       نديم ا    الحلي م  ا س وق الىن ل  -
      سوق الىنل  نسلوال مة ما ملوسبا.   مخ ومها     مو فظ النىهد و النسلوال الى م تلبد

هالنه    اا الى م  اه د  د حي  ل     ر      ر   م  ا مة م  ا  و خ  ذ ال تب  ا األول  ر     ر  الث ل  ل ج الن       -
حي    ل ت     يخ  ج   م    ا مة م    ا النه      اا الى م    ا ل    دال خ ا     ظ النىه    د   مس    لوال الثة     ا الن      الا
 الىنل  تلبد   نسلوال مة ما ملوسبا. الحلي  ا وملب ب ا سوق 

يين  ت يخ  ج الن    األو  النلى ق   لنه   اا هالشاي ياه د د حي ل    ر     ر   م ا مة م ا  حي ل  -
ت يخ  ج   ما مة ما النه  اا الشاي يا ل دال خ ا  ظ   ذحيل   ر ال تبا الث لثا  يخ الن  الا  

 وال مة ما  عيفا.النىهد الحلي  ا وملب ب ا سوق الىنل  تلبد   نسل

النة م ا الن ي  ا  و  و الن     النلى  ق   لنه    اا    م احي ل الن     الث   ظ    ر ال تب  ا الث  ي ا و  ق  -
 اللايييا والنهميا.

   ظ النه      الل  ظ  لشاي  يا مة م  ا    ر النه    اا ا  يين    يلى   ق  ن      النه    اا الشاي  يا ت   يخ  ج  -
و م        ر النه    اا    تنل  ب الا  اج   لدا عي ا والب  د      ر  س م     داف النس لب ل ال و يفظ(تلى  ق       

 (.الشاييا مة ما لسوق الىنل  هظ النه    اللظ تلى ق           الا اج ا ي   يا  حو الل يي 

     ر مه     اا خ ا    ظ النىه   د النهمي   ا   ا ت    يخ  ج يين     يلى    ق  ن       النه     اا اللايي   يا والنهمي    -
ينل  ك الا  اج النى   ا الى ني ا الن يي ا واللايييا مة ما لسوق الىنل  ظ النه    اللظ تلى  ق        
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 لن م الا اج   نيب النب  ئ واال  اف ( و م          هظ النه    اللظ تلى ق       ظ م    اخلي صم
 (  ي  و ولي   يه  مح النح س يا النلى  ف

    ر مه    اا خ ا   ظ النىه  د مة م  ا الحلي م   ا س  وق   يين    يلى   ق  ن      النه    اا الى م  ا ت   يخ  ج  -
(  دد   الا اج   ر الىنل م خ خ ة   و  الف ا ق الواح د ظ النه    اللظ تلى ق       وملب ب تم الىنل 

ينل  ك الا  اج مه   اا لى  ق       و م     ر النه   اا الى م ا مة م ا لس وق الىن ل  ه ظ النه     الل ظ ت
 (.ال  ا النال فا

م   و فظ النىه   د اللبم   ظ الل         و         س   وق الىن   ل  نديم   ا    ال يال ف   وج     ظ تب   دي اتهم ل   د م ا  -
 مة ما ما م ا النىهد لسوق الىنل  تبى،  ل ها الىنل  النىهد  و سوق الىنل(.

م ل   د م ا م   و فظ النىه   د اللبم   ظ الل         و         س   وق الىن   ل  نديم   ا    ال يال ف   وج     ظ تب   دي اته -
 لسوق الىنل مهن  ك  ت ما ةتهم   دل مخ  ك لو او    و  ك لو او   ل  ر(.مة ما ما م ا النىهد 

 ج م و فظ النىه د اللبم  ظ الل       و       س  وق الىن ل  نديم ا    ال يال ف  وج   ظ تب دي اتهم ل  د م ا  -
       ني د   م ا  ني د مة ما ما م ا النىهد لس وق الىن ل مهن   ك  ج الن ك   ال و يفظ لف   ا الىي

   يه دسم   و  ضو  ي ا تد اه   و مدي    م  و مدي    ا  .

2
   إج الب حل يوصظ   آلتظ  ظ  و  اسلمل م ا الد اسا

     ر ال ه    ا الى ي         ظ الدول   ا النالي   ا  ش   اوج اللى    يم الفم   ظ والل   د ا  النهم   ظ الس   ىظ  ل   ر ت م   ظ  -
 ي  ا النى   د اللبمي ا والنهمي ا   ظ ال ينخ للن وج د         ر    دا  مش  اب و   امج      ا   ظ    ب  مك 

لي م  ا س وق الىن ل   حي ل تن وج خ ا يخ يلنلىوج  نه   اا ود د اا وخ   اا ومى   ف مة م ا الح
 مله   د ما    ر مخ النسلوال النلوسط. مة 

لنم    ج اللى يني  ا الم  ا  ا     ر وزا   اللى   يم الفم  ظ والل  د ا  النهم  ظ  ج تىي  د الم        ظ  مي  ا ال    امج وا -
 تمفيذ  ثه   نحلوال   نظ مى  ظ حديل ومى ص  ي ىل مخ يوالىن يا ل نى  د اللبميا والل   اا  للحد

   مم،  الكلس   الا اج مه  اا عاييا دواا تنكمم مخ األ ا   كف    و    يا  ظ سوق الىنل.

م ر    امج تد ا ي ا للمني ا وتب وا  مه   اا   ر مك ت  اللى  يم الفم ظ والل د ا  النهم ظ   ظ ال ينخ  ج تل  -
كس     الب ب  ا مه    اا  ود  د اا   ض      ي   ا الل  د اه   لنى    د النهمي  ا واللبمي  ا  حي  ل يلنكم  وا م  خ 

  ا يا  نسلوال   ضل  حيل تة م احلي م ا وملب ب ا سوق الىنل.   نيا وتايييا و 
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 ي  ي،     ملف     ة، يوم   م   ض       ي    ا       ر  ي       النىه   د اللبم   ظ والل         نديم   ا     ج تلا   ذ  نب،     -
ج تس  ىر م   د   ل  ر تحبي  ق  ي  ا تى يني  ا وتى ني  ا  الل د اه   لنىه  د  ح و تمني  ا مى     هم وخ   اتهم  و 

  ض   ل م    خ الح لي   ا م    خ خ   ة  اخ    لةق مي       تنوا    ل و     م ذاتي    ا ل      ب م    خ  مك  ي    ا النىه    د 
 ج الد اسيا.وت هي اتم و ميلم اللحليا اللظ تسهل وت و  تمفيذ النم  

3
  م ا    اسا من   ا ولنخ   سلادام ممهج ت  ا ظ يال   خ ا ظ النىهد  ظ  ي ا سوق الىنل. -

 تب يق  ذه الد اسا   ر النى  د وك ي ا الن لنب األخ ال  ظ الينخ. -

اه   دا    امج تد ا يا وتيو اا مبل حا  ظ  ع   تمنيا وتب وا  مه   اا ود د اا   ض     ي  ا الل د   -
  ظ النى  د اللبميا والل   اا وك ي ا الن لنب.

       دا    اس     ا  ع     نل ته     دف  ل     ر اللبي     يم الناسس     ظ ل نىه     د       ظ       و  مى      يي  ال      و   واال لن       . -
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ا (  اللى يم الفمظ والنهمظ و ةدلم   للمنيا  ظ ال نهو اا الينميا  و د1999ا  ا  ظ  حسيخ  و  ظ ال  يد     .1
  وزا   الىنل 1999   اي   27-23 نل مبدما ل ناتن  الوعمظ ل لى يم واللد ا  النهمظ واللبمظ ل فل   

 واللد ا  النهمظ  صمى    ال نهو اا الينميا.
  وزا   اللى يم الفمظ واللد ا  النهمظ  صمى    2004االسل اتي يا الوعميا للبوا  اللى يم الفمظ والنهمظ   .2

 يا.ال نهو اا الينم
   واج ل ادم ا ا  ةميا  صمى    1(  ات    ا مى ص    ظ اللى يم الينمظ  ط2007األغ      د  سىيد   ظ    .3

 ال نهو اا الينميا. 
  م ك  النلفوق  صمى    ال نهو اا 2(  ت  اخ الل  يا واللى يم  ظ الينخ  ط2009األغ      د  سىيد   ظ    .4

 الينميا. 
مكلبا ا  ع    صمى    7  اللى يم  ظ ال نهو اا الينميا م  يم وح   ه ومسلب  م  ط(2003  عب      ظ  و     .5

 ال نهو اا الينميا.
 سني    واج  هاسل اتي يا تبوا  اللد ا  النهمظ واللى يم الفمظ  ظ الوعخ الى  ظه الب      مي . .6
نملدال الى  ظ ل ل  يا واللى يم  ماسسا (  وادب اللى يم وسوق الىنل الى  ظ والدولظ  ال2007  د الى ا  ال ة    .7

 الفن  الى  ظ   ن ج  األ  ج.
(   و  مم ن ا  صح   األ ن    ظ تضييق الف و  الب  نا  يخ ما م ا اللد ا  2009  ظ  حند سيد   ظ   .8

خ  و ن    تش ا11-9واحلي م ا سوق الىنل  المدو  البوميا اللظ  بدته  مم نا الىنل الى  يا  ظ الب     مخ 
 .2009الث  ظ 

   وزا   اللى يم الفمظ واللد ا  النهمظ  صمى    ال نهو اا الينميا.2004م  ه الوز ا    .9
 (  مسي   اللى يم واللد ا  النهمظ واللبمظ  ظ الينمظ  تحدي تم واسل اتي يا تبوا ه.2002 حند   ظ الح ج    .10
 لم  سوق الىنل.(  اللى يم اللبمظ واللد ا  النهمظ و ةد2004ال مك الدولظ   .11
(  تبوا  اللى يم الث  و  لنب   ا احلي م ا اللمنيا الش م ا  ظ ال نهو اا الينميا  س لا 1999حنو  السي  ظ   .12

  كلو اه.
 (  النة ما  يخ ما م ا اللى يم وملب ب ا سوق الىنل   دو   ظ السىو يا2007خدي ا اليب ج   .13
  اس ا البب   ا  http://www.jam3ty.com -ىلظ مودب م م-وا ل مىة  . . خ ا و  . وسوق الىنل .14

 -الابا النسلب  يا ل لى يم ال  مىظ  ظ النن نا الى  يا السىو يا  -  اسا اللى يم الل  و   -اللايييا 
 .sahttp://aafaq.kfupm.edu -مودب ا  ق 

(  الش اكا  يخ ماسس ا اللى يم واللد ا  النهمظ وسوق الىنل  الن ك  الى  ظ للمنيا النوا   2003ع  ق الى  ظ   .15
 البش اا.

(  ا  م ج واللنكيخ لا ا ظ النى  د النهميا واللبميا مب   ا سوسيولوميا ميدا يا  ظ 2007  د ال زاق الهدوا ظ   .16
 مد يا تى    س لا م مسلي .

( تبوا  مم  ج اللى يم واللد ا  والنهمظ واللبمظ  الن ك  الى  ظ للمنيا النوا   2003و ىظ  و  د ال م  ظ    د ال   .17
 البش اا.

http://www.jam3ty.com/
http://aafaq.kfupm.edu.sa/
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(  ها    ا صةح ا االدلي  يا   ر دب   اللى يم اللبمظ واللبمظ واللد ا  النهمظ  ظ 2007م زليخ مب ل   .18
 (  ا سا تح ي يا  2005-1995ال نهو اا الينميا  

(  ا    ا صةح ا االدلي  يا   ر دب   اللى يم اللبمظ واللد ا  النهميا  ظ ال نهو اا 2007زليخ مب ل  م  .19
   اسا تح ي يا.  2005-1995الينميا 

 (  الند  وج والنلد  وج و س لي  اللد ا    ا  النم  ج ل مش  واللوزاب  األ  ج  2009محند اليي  ظ   .20
 اللبمظ والنهمظ وو ب الن    ال ي يا  ظ سوق الىنل  م  ا البحوث واالدلي  . (  اللى يم2007محنو  الب ولظ   .21
(  تبوا  سي س ا و  امج اللى يم واللد ا  النهمظ واللبمظ لنواكبا احلي م ا سوق 2008مم نا الىنل الدوليا   .22

 الىنل و ب،  ل نسل داا الحديثا.
    شلج اللى يم الفمظ 2006( لسما 23 دم   (  الب  وج 2006وزا   اللى يم الفمظ واللد ا  النهمظ   .23
 ( 2009 (.   د    م   2009  النش    ليم  ظ   ده   م   18   17  2005وزا   اللى يم النهمظ واللبمظ   .24
 (  توميم اللى يم اللبمظ واللد ا  النهمظ  حو اللمنيا النسلداما  اليو يفيل الن ك  الدولظ.2006اليو سكو   .25
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Emil: M777776980@gmail.com 

 

فةر   ؛ األمةر الة  يشهد العالم المعاصر العديد من التطورات المعرفية والتكنولوجيةة والمعووماييةة
عوةةةةي جميةةةةا الممجتةةةةات الم تمتيةةةةة ومنهةةةةا التعويميةةةةةا يةةةةرورو طعةةةةا و صةةةةيا ة اجةةةةترايي يايها و ططهةةةةا 

ة عةن متةمولالممجتةات ال بوصة هاتةا  عوةي المعرفةةا ويوراةر ال كةر مةن التوةوو واف   لتتمكنوأجاليبها 
ا تهةاومواجه بها ط ارو حدو المنافتة والمنوططعدا  ويأهيل الموار  البشراة التي يتطوبها التنمية المتتدامة 

ويوقيةةةم يميةةةأل فةةةي األ ا ا وينميةةةة اتبةةةداعات وافبتكةةةارات و يرهةةةاا والةةةألى المن مةةةات والممجتةةةات وعوةةةي 
 الممجتات التربواة يرورو المراجعة المتتمرو لن مها وأجاليب ط اريها.رأجها 

يطةوار الممجتةات التعويميةة فكافةة أ واعهةا وبمةا  ِطَليل لك جعت  وو العالم و اصة المتقدمة منها 
يمكنهةةةا مةةةن ط ارو العديةةةد مةةةن التوةةةديات فةةةي جميةةةا  ةةةواحي الويةةةاي افجتما يةةةة واف ت ةةةا ية والتياجةةةية 

األمةةةر الةةة   يتطوةةةب مةةةن  يا ايهةةةا  ؛وات اراةةةةا وفةةةم متطوبةةةات التطةةةور العومةةةي والتكنولةةةوجيوالتعويميةةةة 
ة متكاموةة يتةتند طلةي فوتة ة وايةوةا وموةد و يتةهم فةي رفةا متةتو  ط اراةات اراة يةرورو يطةوار رةاةة 

يهةةةةا وهةةةة ا لةةةةن يتوقةةةةم طف مةةةةن  ةةةة و يألواةةةةد  يا ا تهةةةةااوفاعويك ةةةةا و ط ارو الممجتةةةةات التعويميةةةةة و  اريهةةةةا 
فم موعةةةةةة متكاموةةةةةة مةةةةةن المهةةةةةارات ال كراةةةةةة وال نيةةةةةةا وات تةةةةةا يةا وي ةةةةةميم  اعةةةةةدو معووماييةةةةةةا و عةةةةةدا  
افجةةترايي يات العوميةةة حتةةي يةةتمكن مةةن يوقيةةم التميةةأل فةةي أ ا  ط ارو ممجتةةايهاا وامكنهةةا مةةن مواجهةةة 

يميةة لم تمعهةا المووةي التغيرات والممثرات البيئية يمن ططار حالة التكيف واتجهاى بين الممجتة التعو
 (27ا 2007المويط بها. )بن حبتورا 

طن ط ارو التميةةةةأل  ةةةةدمت أفعةةةةا  يرجةةةةو األ ا  المتميةةةةأل ويوةةةةد    ةةةةا  أو فشةةةةل الممجتةةةةات التعويميةةةةة 
و اصةةة فةةي البوةةدان الناميةةة التةةي ي ةةد   تةةها أمةةاى مو ةة  يوةةتم عويهةةا العمةةل ال ةةا  والمتةةتمرا فكتتةةا  

تا  ميألات ينافتيةا من أجل يوتين مو  هةا النتةبي فةيةة يعألاةأل ثقافةة أ ا  عمل متميأل يعمل عوي اكت
( الةة   ير ةةأل عوةةي ط  ةةا   تةةاوق  يةةر متةةبو ة 1ا 2009التميةةأل فةةي أ ا  ممجتةةايها ات ار . ) وبيةةرا 

                                                           
()  :تعزبكلية التربية جامعة  ويالتربالتخطيط اإلدارة و إلى قسم مجيب علي عبده الجماعيهذه الدراسة تقدم بها الباحث 

يحيى وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم من أ.د/.، ويالترب اإلدارة والتخطيطفي  الدكتوراهللحصول على درجة 

)مناقًشا( وقد منح  فيصل علي القباطي /)مناقًشا(، وأ.دأحمد غالب الهبوب /مشرفًا(، وأ.درئيًسا و )منصور بشر

 بتقدير ممتاز. الدكتوراهدرجة  ثالباح

mailto:M777776980@gmail.com


 2020 

 

320 

 مجيب الجماعي  /د                   ...أنموذج مقترح تطوير األداء اإلداري في مكاتب التربية والتعليم

يت وق بها عوةي   تةها فمنطوةم الةتعوما لوتعبيةر عةن الواجةة طلةي مةنهق عةاملا ي مةا عناصةر ومقومةات 
يمية عوي أجس متميألوا يوقم لها  درات عالية في مواجهة المتغيراتا ويمكنها من بنا  الممجتات التعو

مواجهةةة المتغيةةرات اليارجيةةة المويطةةة مةةن  احيةةةا  مةةا يك ةةل لهةةا يوقيةةم التةةرافط والتناجةةم الكامةةل بةةين 
 عناصةةرها ومكو ايهةةا ال اييةةة واجةةتامار  ةةدرايها المووراةةة ويوقيةةم ال واوةةد والمنةةافا ألصةةوا  الم ةةووةا

 (20ا 2002والمتعاموين معها والم تما فأجري من  احية أ ر . )التوميا 

أعارت افجترايي ية الوطنية لتطوار التعويم األجاجيا و  لك افجترايي ية الوطنيةة لتطةوار الةتعوم 
التعوةةةيم  طلةةي يةةرورو افهتمةةاى بتطةةوار األ ا  ات ار  لوممجتةةات التعويميةةة المشةةرفة عوةةي   ةةاى الاةةا و  

فاليمنا ومنها مكايب التربية والتعويم فالمواف ات من   و افجت ا و من النماذج والن راات واألجاليب 
وبمةةا يمكنهةةا مةةةن يوقيةةم أهةةةداال التوجهةةات افجةةةترايي ية  اومنهةةةا أجةةوو  ط ارو التميةةةأل اات اراةةة الودياةةة

ار ط ارات يوةةك المكايةةب ات ار  يواجةة  و  ةةاى التعوةةيم فةةي  افةةة المواف ةةات والمةةديراات والمةةدار ا ويطةةو 
وال   ينعكس عوي الميرجات التعويميةة  اات ار   فيالعديد من المشك ت واف ت فت التي يمثر جوًبا 

يت ة  ط ارو مكايةب التعوةيم فةال مو  والبيرو راطيةةا النةايق  ؛ طذفشكل  ةا  وعوةي الم تمةا فشةكل عةاى
جةاليب ات اراةة الودياةةا ممةا أثةر فشةكل مباعةر فةي يةع  عن النقص فةي المهةارات والمعةارال عةن األ

 (27ا 2011اجتغ و ويوجي  الموار  البشراة والما ية.)و ارو التربية والتعويما 
أن الةةةرة  افجةةةترايي ية الها فةةةة طلةةةي يطةةةوار   ةةةاى التربيةةةة طلةةةي ويشةةةير التقةةةارار الرجةةةمية ال ةةةا رو 

يواجةةة  العديةةةد مةةةةن  ف يةةةةألاوو يةةةتم ين يةةة ها فةةةالوا ا  مولةةةة   وًصةةةا فةةةةي الوثةةةاوم الرجةةةميةا ف يةةةألاووالتعوةةةيم 
عةةةدى القةةةدرو عوةةةي مواكبةةةة و المشةةةك ت والمعو ةةةات التةةةي يعمةةةل عوةةةي   ةةة  الك ةةةا و فةةةي األ ا  ات ار ا 

التغيةةرات العوميةةة والتقنيةةة فةةي اجةةتيداى المةةوار  البشةةراة والما يةةةا  مةةا أن اليةةدمات التعويميةةة المقدمةةة ف 
 مةن يوةد الممجتةية لومكايةب التةي القيا يةة القةدرات ك ايةة عةدىا و ريا المتت يدين يألاو مودو و وف يوقم

المتةتواات  في فالمتموليات ذلك وربط يعويمية متميألو  تاوق أفعاوا ومن ثم طلي طلي القرارات يرجمة طمكان
 ( 58ا 2013الميتو ة. )الم وس األعوي لوتيطيطا  ات اراة

(ا و يرهةةا 2017(ا و راجةةة )الشةيبةا 2018منهةةا  راجةة)عونا كمةا أعةةارت العديةد مةةن الدراجةات و 
هناك العديد مةن المشةك ت التةي يواجة  األ ا  ات ار  فةي مكايةب التربيةة والتعوةيم ومنهةا الر افةة  َأن  طلي 

ال ا وا وغيا  اجتيداى األجاليب ات اراة الودياة لتد يم اتجرا ات ات اراة من   ةم معوومةات و جةرا  
جةةيطرو األجةةاليب التقويديةةة فةةي األ ا  ات ار ا وغيةةا  البةةرامق ياتا ويةةع  أ  مةةة التو يةةألا و اتح ةةاو

التدرابيةة الها فةة طلةي ينميةة معةارال ومهةارات أ ا  القيةا ات وات اراةين فةي مكايةب التربيةة والتعوةيما وفةةم 
التةي يمكةةنهم مةةن  األجةاليب ات اراةةة الودياةةا ممةةا ا عكةس عوةةي يةةع  أ اوهةم وعةةدى امةت كهم المهةةارات
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التطةةورات ات اراةةة الودياةةة فةةي الممجتةةات التعويمةةةا  ةة لك غيةةا  الدراجةةات العوميةةة الها فةةة طلةةي يقةةديم 
 رة  اجترايي ية وفم األجاليب ات اراة الودياة.

( عاًمةا واط عة  20)عةن ات ار  في ممجتات التعوةيم لمةدو يألاةد عمو  ومن   و  برو الباحث و 
دراجات واألفواث ذات الع  ة فالتميأل ات ار  فقد فحظ حاجةة مكايةب التربيةة التعوةيم عوي العديد من ال

طلي يبني   اى ط ار  عامل ي ما عناصر ومقومات البنةا  الممجتةي التةويما عوةي أجةس مت و ةة يوقةم 
يتةعي  درات متعالية في مواجهة المتغيرات واألوياع اليارجية المويطةا وفم م هوى ط ارو التميأل التي 

الةةي يوقيةةم العديةةد مةةن النتةةاوق اتي ابيةةة فةةي  افةةة متةةتواات األ ا  ات ار  فاتيةةافة الةةي عةةدى وجةةو  
 راجةةات يناولةةت مويةةوع يطةةوار األ ا  ات ار  فةةي مكايةةب التربيةةة والتعوةةيم فةةي ال مهوراةةة اليمنيةةة وفةةم 

مشةكوة  ُيَعةد  ه ا الم ةاوا وهة ي  يتطوب يرورو القياى فإجرا  الدراجات في؛ األمر ال   أفعا  ط ارو التميأل
يةةرورو  راجةةتهاا مةةن  ةة و ي ةةميم أ مةةوذج مقتةةر  لتطةةوار األ ا  ات ار  فةةي مكايةةب التربيةةة تطوةةب ي

 اليمنية في يو  ط ارو التميأل.ل مهوراة في اوالتعويم 
 وبشكل أ ق يتود  مشكوة البوث في التماو الرويس اآليي:

ال من وا الجمهورروا فو  اإلااري فو  ماابوا الترة وا تالتم و   ما األنموذج المقترح لتطوورر األاا  
 ف  ضو  إاارة التميز؟

فةةي يهةةدال البوةةث طلةةي ي ةةميم أ مةةوذج مقتةةر  لتطةةوار األ ا  ات ار  فةةي مكايةةب التربيةةة والتعوةةيم 
 ة اآليية:األجئو عناليمنية في يو  أفعا  ومبا ئ ط ارو التميألا وذلك من   و اتجافة ال مهوراة 
مةةةا المنطوقةةةات ال كراةةةة والن راةةةة ت ارو التميةةةأل ومةةةدا وها و ماذجهةةةا فةةةي الممجتةةةات التعويميةةةة -

 المعاصرو فوتب ما رصدي  األ بيات التافقة؟
اليمنيةةة ال مهوراةة فةةي مةا األ مةوذج المقتةةر   لتطةوار األ ا  ات ار  فةةي مكايةب التربيةةة والتعوةيم  -

 وفم مبا ئ وأفعا  ط ارو التميأل.

 
 يكمن أهمية البوث الوالي في العديد من ال وا ب أهمها:

لتطةةةوار أ ا  ات ارو التعويميةةةة )مكايةةةب التربيةةةة والتعوةةةيم( المتةةةمولة عةةةن  ايقةةةدى البوةةةث الوةةةالي أ موذًجةةة -
 طحداث عموية التطوار لون ةاى التعويمةي لوتوةوو مةن األ مةاط ات اراةة التقويديةة الراهنةة طلةي أ مةاط جديةدو
يتميأل فالقدرو القيا ية واتبدا يةة لت عيةل األ ا  ات ار  فةي القطةاع التعويمةيا وبمةا يةت  ى مةا متطوبةات 

فوت ة ط اراة حدياة ثبت   احهةا فك ةا و فةي  ُيَعد  ا وفم أجوو  ط ارو التميأل التي يويطوار  طص   التعويم
 مع م الدوو المتقدمة.
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اةةة عةةن ط ارو التميةةأل ومةةدا وها وأبةةر   ماذجهةةا العالميةةة فةةي يتةةهم البوةةث الوةةالي فةةي يقةةديم معرفةةة   ر  -
منهةا القيةا ات الممجتات التعويمية التي يمال طيافة معرفية يضاال طلي المكتبة التربواة اليمنيةة يتةت يد 

 المتمولة عن يطوار أ ا  مكايب التربية والتعويم وبقية الممجتات التعويمية في اليمن.

هةةا البوةةث الوةةالي ي يةةد القيةةا ات وصةةا عي القةةرار والميططةةين التربةةواين فةةي أن النتةةاوق التةةي يوصةةل طلي -
الممجتةةةات التعويميةةةة اليمنيةةةة مةةةن  ةةة و يألواةةةدهم فالعمويةةةات والممارجةةةات والمعوومةةةات التةةةي يمكةةةن أن 
يتةةةاعدهم فةةةي طعةةةدا  اليطةةةط والبةةةرامق التطواراةةةة أل ا  الممجتةةةات التعويميةةةةا وفةةةم أفعةةةا  ومبةةةا ئ ط ارو 

 ما يتهم في يوقيم أهداال   اى التربية والتعويم وممجتاي  في اليمن فك ا و عالية.التميألا وب

أن النتةةةاوق التةةةي يوصةةةل طليهةةةا البوةةةث الوةةةالي ي يةةةد القيةةةا ات ات اراةةةة وات اراةةةين فةةةي مكايةةةب التربيةةةة   -
دهم والتعويم فعموى مواف ات ال مهوراةة مةن  ة و يألواةدهم فالممعةرات واآلليةات والعمويةات التةي يتةاع

فةةي طعةةدا  اليطةةط والبةةرامق الها فةةة طلةةي يطةةوار أ ا  يوةةك المكايةةب وفةةم أفعةةا  األجةةاليب الودياةةة ومةةن 
 أهمها ط ارو التميأل.

أن النتةةةاوق التةةةي يوصةةةل طليهةةةا البوةةةث الوةةةالي ي يةةةد البةةةاحاين والمهتمةةةين فةةةي يطةةةوار أ ا  الممجتةةةات  -
 فةةيفالممعةةرات والمعوومةةات التةةي يتةةاعدهم التعويميةةة ومنهةةا مكايةةب التربيةةة والتعوةةيم مةةن  ةة و يألواةةدهم 

طجةةرا  مألاةةد مةةن الدراجةةات والبوةةوث الها فةةة طلةةي يطةةوار أ ا  الممجتةةات التعويميةةة وفةةم أفعةةا  وأجةةاليب 
 ط ارو التميأل و يرها من األجاليب ات اراة الودياة.

و بنةةا  أ مةةوذج البوةةث الوةةالي مواولةةة عوميةةة لعوهةةا األوو مةةن  وعهةةا )فوتةةب عوةةم الباحةةث( يتنةةاو  ُيَعةةد   -
اليمنيةةة فةةي يةةو  أفعةةا  ومبةةا ئ ط ارو ال مهوراةةة فةةي لتطةةوار األ ا  ات ار  فةةي مكايةةب التربيةةة والتعوةةيم 

 التميأل.

 يتود  البوث الوالي في الودو  اآليية:
يتود  مويوع البوث الوالي بت ميم أ موذج لم موعة من العمويات والممارجات الحدتا الموضوع ا: 

اليمنيةةة فةةي ال مهوراةةة فةةي الن راةةة والتطبيقيةةة لتطةةوار األ ا  ات ار  فةةي مكايةةب التربيةةة والتعوةةيم 
–المةوار  البشةراة –التياجات وافجةترايي يات  –يو  أفعا  ط ارو التميأل المتماوة )القيا و ات اراة 

ميرجةةةةةات أ ا  –ميرجةةةةةات أ ا  العمويةةةةةة التعويميةةةةةة  –العمويةةةةةات واليةةةةةدمات –لع  ةةةةةات والمةةةةةوار  ا
 ميرجات أ ا  وريا الم تما(.–العاموين ورياهم 

جميةا اليبةرا  المشةار ين فةي البوةثا والقيةا ات ات اراةة والعةاموين فةي مكايةب التربيةة الحدتا البشررا: 
 والتعويم في ال مهوراة اليمنية.

 اليمنية.ال مهوراة في جميا مكايب التربية والتعويم ا الماان ا: الحدت 
 ى.2020 /2019يم ين ي  البوث الوالي في العاى  لحدتا الزمان ا:ا
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 .العاى لوبوث و راجات جافقة اتطار: لفصوووول األتلا
 والتعويم فال مهوراة اليمنية. المنطوقات الن راة لتطوار األ ا  ات ار  في مكايب التربية الفصل الثان :

 ط ارو التميأل في الممجتات التعويمية ومدا وها و ماذجها المعاصرو. الفصوووول الثالث:
 منه ية البوث و جرا اي  الميدا ية. :الفصوووول الرابع

  تاوق وا ا ممارجة ط ارو التميأل في مكايب التربية والتعويم . الفصوووول الخووامس:
 عر   تاوق البوث ومنا شتها )األ موذج المقتر (. وااس:الفصوووول الس

1 

 اعتمد البوث الوالي عوي المنهق الوص ي بنو ية المتوي والتطوار .
2

 هما: ا   ًرا لطبيعة البوث فقد يكون م تما البوث من فئتين

مكايةةب التربيةةة والتعوةةيم فال مهوراةةة اليمنيةةة  جميةةا القيةةا ات ات اراةةة والعةةاموين فةةي ط ارات-الفئووا األتلوو 
 جواً  عوي متتو  المكايب التي أجرات عويها الدراجة الميدا ية أو التي لم يد ل يمن عينة البوث.

اليبةةرا  المتي  ةةين فةةات ارو والتيطةةيط التربةةو  افجةةترايي ي والتعوةةيم ال ةةامعيا  جم ووع-الفئووا الثان ووا
مارجةةة والمتةةمولة عةةن ات ارو التعويميةةة فةةي و ارو التربيةةة والتعوةةيم و ةة لك اليبةةرا  مةةن القيةةا ات الم

ومكايبها فعموى مواف ات ال مهوراة اليمنيةا جوا   ا وا من المشار ين في جةوفت  ل ةي فالبوةث 
 الواليا أو ال ين لم يتم مشار تهم فتبب اعت ارهم عن المشار ة.

3

 هما: اتقبويةا وم تمع  يكو ت عينة البوث من فئتين  ًرا لطبيعة البوث وأهداف  المت

 عينة  اصة بوا ا ممارجة ط ارو التميأل.-أ
 عينة البوث الياصة ف وا ب التطوار )اليبرا  المشار ون(.- 
4 

 :همافي يو  أهداال البوث وطبيعت  يم بنا  أ ايين 
 (.1) فافجتبا ةيب التربية والتعويم يماوت لمعرفة وا ا ممارجة ط ارو التميأل في مكا-األ او األولي
لمعرفةةة متةةتو  موافقةةة اليبةةرا  المشةةار ين ل وا ةةب يطةةوار األ ا  ات ار  لمكايةةب التربيةةة -األ او الاا يةةة

 (.2) فافجتبا ةوالتعويم فاليمن 

 مق اس لالستجابات ع   أاتات البحث: بصم  - 
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ارجةةةةة ط ارو التميةةةأل فةةةي مكايةةةةب التربيةةةة والتعوةةةيما يةةةةم فالنتةةةبة لةةةأل او األولةةةي الياصةةةةة فمعرفةةةة وا ةةةا مم-
 افعتما  عوي مقيا  ليكرت اليماجي.

وبالنتةةبة لةةأل او الاا يةةة الياصةةة ف وا ةةب يطةةوار األ ا  ات ار  فةةي مكايةةب التربيةةة والتعوةةيم وفةةم ط ارو -
 .جا ب لكل المشار ين اليبرا  موافقة متتو   لقيا  رباعي مقيا  التميأل يم اجتيداى

5 

فعد أن يم اف تها  من طعدا  أ وات البوةث األولةي والاا يةة ف ةوريها األوليةة يةم القيةاى فةاتجرا ات 
المنه يةةة الياصةةة فةةالتوقم مةةن صةةدق أ او البوةةث األولةةي فقةةط أمةةا الاا يةةة فةةتم افعتمةةا  عوةةي اليبةةرا  

 دق  ون الموافقة عويها يعد صدً ا ومن ثم يتطوب ط ضاعها لو ا و هم  برا  متي  ين ؛المشار ين
 لأل او.

6

فعد اف تها  من طجرا ات صدق أ وات البوثا يم القياى فاجتيراج ثبةات أ او البوةث األولةي فقةطا 
وفةةم معامةةل أل اكرو بةةا ا حيةةث يةةم حتةةا  افيتةةاق الةةدا وي لوم ةةافتا و ا ةةت  تةةاوق الابةةات اتجماليةةة 

 هي  يمة يم د ثبات األ او وجاهألاتها لوتطبيم (ا و 0.93لأل او )

6 

 :اآليية(ا واجتيداى األجاليب اتح اوية SPSSيم افعتما  عوي بر امق الوألى اتح اويةا )

وا تبار عفي  لتوديةد  –والو ن النتبة واف تبار التأ  -واف ورافات المتياراة -المتوجطات الوتابية -
  روق.اي اهات ال

 البوث الوالي يوصل الباحث طلي العديد من افجتنتاجات أهمها:ليها طفي يو  النتاوق التي يوصل 

هناك عدو معو ات يق  أماى يطةوار األ ا  ات ار  المتميةأل فةي مكايةب التربيةة والتعوةيما أهمهةا  وةة الكةوا ر المدربةة  -1
لقيا  األ ا  في ميتوة  المتةتواات ات اراةة ومقاومةة التغييةر  والممهوةا ويع  التموال وصعوبة وجو  معايير

من  بل القيا ات والعاموينا وجيطرو المر ألاةة الشةديدو فةي القةرارات وات اراةة والتياجةاتا والبيرو راطيةة والتمتةك 
 فورفية الوواوح والقوا ين التي يتنا   ما متطوبات وأفعا  ط ارو التميأل.

 القيةا ات امةت ك عةدى أو يةع  طلةي أ ت األ ا  ات ار  في مكايب التربية والتعويم في يديةالتقو األجاليب جيطرو أن -2

التةةي يمكةةنهم مةةن ط راك  ور وأهميةةة والعةةاموين فةةي  افةةة المتةةتواات ات اراةةة لومعةةارال أو القةةدرات والمهةةارات 
معةةةايير الشةةة افية األ  مةةةة الودياةةةة فةةةي يطةةةوار األ ا  ات ار ا وفةةةم أحةةةد بوصةةة   أجةةةوو  ط ارو التميةةةأل 

 .فك ا و وفاعوية أهدافها يوقيم طلي والمتموليةا وبما يم  

هناك حاجةة طلةي يةوفير متطوبةات يطةوار األ ا  ات ار  المتميةأل فةي مكايةب التربيةة والتعوةيم مةن  ة و يةوفر القيةا و  -3
جةةةبةا الع  ةةةات ال عالةةةة مةةةا ذات الرةاةةةةا والمةةةوار  البشةةةراة ذات المعرفةةةة والمهةةةارو المتميةةةألوا وافجةةةترايي يات المنا
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عناصةةر البيئةةة التن يميةةةا و  ةةاى معوومةةات متكامةةلا وفةةرق عمةةل  ةةا رو عوةةي يوواةةل ويرجمةةة افجةةترايي يات طلةةي 
برامق وأ شطة متميألوا ويوفر حوافألا ويدرابا ويأهيلا ويعوم متتمرا وبما يم   طلي يطوار ويوتةين األ ا  فةي 

بيةةةة والتعوةةةيما وبمةةةا يرجةةةو من ومةةةة متطةةةورو لومتةةةا لة ال ر يةةةة وال ما يةةةة كافةةةة المتةةةتواات ات اراةةةة فمكايةةةب التر 
واتةةاعدها فةةي مواكبةةة المتغيةةراتا واجةةتامار ال ةةر  وي نةةب الميةةاطر والمعو ةةاتا و اةةا و   ا يهةةا ات اراةةة فةةي 

 يوقيم ريا ال ئة المتتهدفة.

  ار  فةي مكايةب التربيةة والتعوةيما حيةث يريكةأللتطوار األ ا  ات الودياة األجاليب ات اراة أحد يمال أن ط ارو التميأل -4

التر يةأل عوةي النتةاوقا التةي يقةوى بهةا يوةك المكايةبا لتوقيةم األهةداال المرجةومةا  طلةي وايةوةا يهةدال فوت ة عوي
 الةدا ويين لومتةت يدين  ةدمايهم فمهةةامهما ويقةةديم القيةةاى  وةةو الميتو ةة جةةوو يات العةةاموين والقيةا ات ويوجة 

 الن تةية واآلثار الشي يةا افجتها ات يعتمد عوي ف  وعي فأجوو  لهاا المود و األ ا  المتميأل وفم واليارجيينا

 في  افة المتتواات ات اراة فالمكايب.  المتمولين لد 

لتطةوار  والوجاول العومية واأل وات واآلليات واألجاليب الرة   يقديم طلي يهدال عوميةا مواولة يعد المقتر  األ موذج طن -5
ا  ات ار  المتميأل في مكايب التربيةة والتعوةيم مةن  ة و يبنةي أفعةا  ومتطوبةات ط ارو التميةألا وبمةا يةم   طلةي األ 

 ويعةام يهما وفةم أ اوهةم رفةا معةارال ومهةارات العةاموين والقيةا ات فةي  افةة المتةتواات ات اراةة فمةا يمكةنهم مةن

أو المتافعةة أو التقةواما أو الر افةة عويهةاا فك ةا و  وموةد وا جةواً  فةي عمويةة التطبيةم أو اتعةراالا وايةوة آليةات
 وفاعوية.

 
فةةةةي يةةةةو  النتةةةةاوق وافجةةةةتنتاجات التةةةةي يوصةةةةل طليهةةةةا البوةةةةثا يوصةةةةي الباحةةةةث فضةةةةرورو القيةةةةاى 
فاتجرا ات التن ي ية التي يمكن أن يم   طلي يطوار األ ا  ات ار ا ويوقيةم التميةأل فةي مكايةب التربيةة 

 اليمنيةا وذلك من   و اآليي: مهوراة الفي والتعويم 

يشةةكيل فراةةم متي ةةص فةةي و ارو التربيةةة والتعوةةيم يضةةم مماوةةين مةةن القطاعةةات الميتو ةةة فةةي الةةو اروا  -
وو ارو الماليةا و ارو ات ارو الموويةا والم وس األعوي لتيطيط التعويما و ارو التيطيط والتعةاون الةدوليا 

( أكةةةةةةا يميين 2دير  مكايةةةةةةب التربيةةةةةةة والتعوةةةةةةيم فالمواف ةةةةةةاتا و)( مةةةةةةن مةةةةةة2و ارو اليدمةةةةةةة المد يةةةةةةةا و)
 : اآلييةمتي  ين في   م ال و و والتميأل في ال امعات اليمنيةا وذلك لوقياى فاتجرا ات 

 راجة األ موذج المقتر  ويوويةل العمويةات واألجةاليب واآلليةات والوجةاول المويةوة فية ا وويةا الةرة   -
مكايةةةةب التربيةةةةة والتعوةةةةيما وفةةةةم مهامهةةةةا الموةةةةد وا وبمةةةةا يتناجةةةةب مةةةةا الها فةةةةة طلةةةةي ين يةةةة ي فةةةةي جميةةةةا 

   وصيتها وبرام ها التي يقوى بها.
مراجعة الهياكل التن يمية فمكايب التربية والتعويما و عا و ي ميمها فما يوقم يوواةل ط ارايهةا طلةي فةرق  -

 ة التن يمية المقترحة في األ موذج.متي  ة في جميا البرامق المتتهدفة في ط ارو التميألا في يو  البنيفنية 

ويةةا التشةةراعات والوةةةواوح والةةرة  واآلليةةةات التةةي يضةةمن يطبيةةةم ط ارو التميةةألا و  شةةةا   رفةةة عمويةةةات  -
 ها.ويقوام تهاور اب لمتافعة أ شطة يطبيم ط ارو التميأل المود و في األ موذج المقتر 
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والعربيةة واألجنبيةة المتي  ةة بةدعم  ويا الرة  والدراجةات الياصةة بت عيةل  ور المن مةات الموويةة -
جهةةةو  يطبيةةةم ط ارو التميةةةأل فةةةي مكايةةةب التربيةةةة والتعوةةةيما والقيةةةاى بتتةةةوام يوةةةك الةةةرة  والدراجةةةاتا وبمةةةا 

 يضمن الدعم الما   والمعنو  لتوقيم أهداال األ موذج المقتر .

تربيةةة والتعوةةيم فةةأ  ويةةا الةةرة  والت ةةورات العوميةةة لبةةد  ين يةة  األ مةةوذج المقتةةر  عوةةي أحةةد مكايةةب ال -
مواف ةةة  مرحوةةة ي رابيةةةا بهةةدال معرفةةة العواوةةم التةةي يواجههةةاا واييةةاذ المعال ةةات ال  مةةة لهةةاا وبمةةا 

 اليمنية.ال مهوراة في يم   طلي يعميم ين ي ي ويطبيق  عوي فقية مكايب التربية والتعويم 
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Tel :00967-711388113 

Emil: M711388113@gmail.com 

دراسة التكلفة التعليمية أحد المؤشراا  اليويةرة الترع تعمرى تردم تتردر اتدرير الردام المتتدترة  ُتَعد  
 تم االستغالم االتثل لها. اإذاالناتية فع العصا اليديث خاصة 

دراسررررة التكلفررررة التعليميررررة تيررررمل أيميررررة  اوررررال لااسررررمع ال ياسررررة العليررررا للدالررررة ترررر   هررررة  كمررررا أ 
المهتمررو  فررع االدتصرراد اااسررعي ال ياسررة العليررا  أل  ؛االمخددررو  فررع التاويررة االتعلرريم ترر   هررة أخررام 

نفادهرا حي را المعرايوا إللتعلريم درد ترم ايتمراتهم للرم تعافرة أ  األتريام المخصصرة  تميير  رلللدالة ي
أتررا  ،حتررم يتممنرريا ترر  ح ررال تعرردم النمرري فررع التنميررة حجياناهررا المتعررددل ،االمجرراال  المخصصررة لهررا

للرررم أ  التكلفرررة الم يارةرررة التعليميرررة تعرررد اسرررولة يا ررر   ايتمررراتهم إ التاويرررة االتعلررريم فرررفرررع   ي المخددررر
للم اتخاذ التاارا  المناسبة الستغالم اإلتمانا  الماديرة تخديدية اتتيةمية ذاتية افق تؤشاا  ت الد 

: 2008 ،دارل للميررة تيسررت اخررتالال  التكلفررة سررم  الميامنررا  المعتمرردل  الجاوررانعإاالبيرراةة حمفررا ل ا 
للتعلريم  دراسة التكلفة التعليمية ت الد فرع إيجراد نرين تر  التناسرق لرو  المو انيرة المخصصرة  ما أ ، (5

 خصصرةالمالماليرة الميارد فع تيمةع  ذلك ا  ،فع المجتمع األخام  التنميةة االخدتا  اإلنتاج اددالا 
 .(47: 2003، الدييا  افق تعايوا شفافة تندقًيا لو  تااحل اأنيان التعليم المختلفة  للتعليم تيمةًعا لاداًل 

ع لمليررررة فررررالمدرسررررية تعررررد التكررررالير الم يارةررررة إحرررردم األداا  الهاتررررة التررررع ت ررررتخدتها اإلدارل ا 
التخديط االم الدل فع تيتورق  فرا ل العمليرا  اذلرك تر  خرالم دراسرة العياترل الترع ترؤرا فرع لناصرا 

حيا ررة إلررم إدارةررو  اتياسرراو  افنوررو  للم ررالدل فررع المدرسررية الكررع يتيتررق ذلررك فررإ  اإلدارل  ،التكلفررة
اورذلك فرإ  نمرار ، (23: 2005 ، كيالرة احنرا  يردا  المدرسرةأ اسع المعرايوا الترع ت رهم فرع تيتورق 

اةرتم تيديرديا لنراً  للرم أسرى فنيرة ، التكلفة الم يارةة التعليمية ي تند للم تعايوا  مية  ا ور ل أساسرية
                                                           

()  :تعزبكلية التربية جامعة  ويالتربالتخطيط إلى قسم اإلدارة و يماجد محمد أحمد المطرهذه الدراسة تقدم بها الباحث 

وقد تكونت لجنة ، التعليمالتربوي، تخصص اقتصاديات  اإلدارة والتخطيطفي  الدكتوراهللحصول على درجة 

محمد سعيد  /)مناقًشا(، وأ.دأحمد علي الحاج  /مشرفًا(، وأ.د)يصل محمد علي القباطيف. المناقشة والحكم من أ.د/

 بتقدير ممتاز. الدكتوراهدرجة  احث)مناقًشا( وقد منح الب الحاج

tel:00967-711388113
mailto:M711388113@gmail.com
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ايرذا يعنرع ، (20 :2000 ،لكمية المدخال  إلنتاج اليحدل ت  المنتج المدليل الذي يي التلمورذ  ياشرم
األساسرع لكرل تمينرا  التكلفرة التعليميرة المباشرال أ  ت يار شميلية التكلفة التعليميرة فرع تردارل التعلريم 

  والخار يرة الذاتيرة االردا نا ها ت   ميع تصرادر التميةرل اليميتيرة الداخليرة إنفاداغوا المباشال التع تم 
تررر  أساسررريا  اسرررتخااج التكلفرررة التعليمرررة اليقيقيرررة للتلمورررذ الياحرررد خاصرررة فرررع  رررل األاسررران غورررا  ُيَعرررد  

يةرل اليمريتع للرم اتنها الريم  الرذي أررا للرم لمليرة التم ،حعض الالدا  الناتيةالم تتال التع ييهديا 
 ال ترر ام مررا تيرروا التتررارةا الاسررمية أ  تو انيررة التعلرريم األساسررع فررع الرريم  اتنهررا تيافمررة إل ، التعلرريم
تررا يفرررعن  يانررا التدررريةا ؛ ايررري فررع حرررديا األدنررم ال تررر اماأ  النفتررا  التيرررغولية للمرردارل  نمديررة،

: 2015، لدان اتمارسة األنيدة الالصفية االتناف ية لو  التالتوذ  المجلى األللم لتخدريط التعلريمإلاا
ر الررذي يهورر  2007صرردار دلوررل النمررار المررالع االمياسرراع اليمرريتع فتررد تررم إاوررالاغم ترر  ذلررك ، (37

هرا ددران التعلريم لعملية االنتتام ت  األسال النتدي إلم أسال االستيتاق فع  افة تؤس ا  الدالة اتن
االذي للم أساسه تم لنا  األنميذج المتتاح للم التبار أنه نمار تعليتا  ، (6: 2007،  امارل المالية

االررذي ، شرراا  تماتررا التاويررة االتعلرريم حالمرردياةا  االممتررا الررا يى حالميافمررةإت ررتتل للمرردارل اتيررث 
اةتماشرم ترع الاةةرة اليةنيرة لانرا  ، ة إليتال ر تع الماا  الياليرة لمردارل التعلريم األساسرع حميافمر

 .ألسال النتدي إلم أسال االستيتاقلصعيوة االنتتام ت  ا االدالة اليمنية اليديثة نماً 

االم يارةرررة الترررع  اتررر  ينرررا  رررا  اال لرررد تررر  تصرررميم نمرررار تعليترررا  للتكلفرررة يتصرررن حاالسرررتتالم،
ع حميافمرررة إل افرررق تعرررايوا اتؤشررراا  تفرررم  العدالرررة فرررع تيمةرررع المررريارد لرررو  تررردارل التعلررريم األساسررر

 هرا تر  تصرادر التميةرل المختلفرة،إنفادللمية االيميم لكل أنيان التكلفة المباشال اغوا المباشال التع ترم 
اتر   ،ايرذا ترا ي رعم البيرث اليرالع إلرم تنفورذ ، ااالسرتااتيجية، االمال مة لماا  اخدرط الالرد الياليرة

فررإ  ردر الفجرريل الكاوررال لررو  تررا يرري  ررا   فررع تكلفررة ترردارل التعلرريم  للررم تررا تترردر ااتأسيً رر يررذا المندلررق
عرد سراارل األساسع العار حميافمة إل اوو  ترا يجرا أ  تكري  لليره التكلفرة الم يارةرة لتلرك المردارل يُ 

الفاصرة  اإتاحرة ،سرى للميرةألادل تيمةع الميارد اتتويمها افرق إ تليه ت  شأنها اليد ت  الهدر المالع ا 
 ،المدرسررة ادتصراديا حجررديا  أفرع دراسررة اتتوريم التكلفررة اليقيقيرة للمرردارل افرق ترا  ررا   حره للبراحثو  

 ايذا تا ي عم البيث اليالع إلم تيقيته.

الاةةررة اليةنيررة لانررا  الدالررة اليمنيررة اليديثررة يررُد تيمررع اُةررد تانررع للررم سرراارل تع ةرر   فررا ل  أكررد 
، اسع اإلادل يندسته حاليمل الذي يتياكا تع التتدر العلمع االتكنيلي عاإدارل اتميةل نمار التعليم األس

حاإلسررافة إلررم تأسرريى نمررار اةنررع تيحررد للتدرريةا التررا م للررم المدرسررة حميررار ة تجتم يررة يعتمررد للررم 
لرداد إ تجرا  نمرار ا اتعايوا اتؤشاا  الجيدل اااللتماد المدرسع، االعمل للم تدريةا النمرار المرالع فرع 
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فرع سري  االتجايرا  االمرداخل ااألسرالوا العلميرة اليديثرة فرع صرا  نفترا  التعلريم األساسرع االتماد ا 
 (.58-57: 2019،  الاةةة اليةنية ي هل لملية المتاحعة االتتويم ؛ األتا الذيللم ادتصاديا  التعليم

د لر  لمردل ت ةرا إدارةرا  اتردياا تالًير ينره افع سي  لمل الباحث اتخصصه للم تا تتدر  ااتأسي ً 
 ماليررة فررع ترردارل التعلرريم األساسررع العررارللميامنررا  االمو انيررا  ال افتررد الحرر  أ  ينررا   ياًحرر ،الاًترر 20

  تكرري  للوهررا التكلفررة فررع أا ررذلك لرردر ا رريد المعررايوا ااألسررى االمؤشرراا  التررع يجررا ، حميافمررة إل
م  مررا الحرر  ترر  خررال ،ادارةررإا  العرردر ا رريد درريانو  ت ررمت حاسررتتاللية المرردارل تالًيرر انمرراً ، تلررك المرردارل

أ  ينرررا   فرررع تجرراال  ادتصررراديا  التعلرريم المتخصصررةااألحيررا  ةاللرره للررم العديرررد ترر  الدراسرررا  ا
افع تدارل التعليم األساسع  الألحيا  االدراسا  التع تناالت التكلفة الم يارةة فع التعليم لميتً  انعدار

سرررافة إلرررم أ  إ، م ا ررره الخصررري للرررم ت رررتيم تيافمرررا  الجمهيرةرررة اتيافمرررة إل للررر يمررريتعال
األحيرررا  الترررع تناالرررت التكلفرررة فرررع التعلررريم العرررار اليمررريتع لرررم تيرررمل  رررل تمينرررا  تكلفرررة المررردارل تررر  
المصادر غوا اليميتية ايذ  التكالير يجا أ  تؤخرذ فرع االلتبرار خاصرة فرع  رل األمترا  ال ياسرية 

يتدلررا سرراارل القيررار ل؛ ايرري تررا مررة إاتنهررا تياف، ااالدتصررادية التررع تمررا لهررا تيافمررا  الجمهيرةررة
ايرذا ترا ي رعم إليره البيرث ، ايذ  تعد تيملة يتدلرا سراارل دراسرتها، حإ اا  الدراسا  فع يذا المجام

حميافمررة إل  نمرريذج تتترراح لنمررار التكلفررة الم يارةررة فررع ترردارل التعلرريمأيهررد  إلررم تصررميم ؛ إذ اليررالع
 الا يى اآلتع: ال ؤامفع لة البيث تيملادل صياغة إ ةمم  ا ، حالجمهيرةة اليمنية

ماااألنموذااالمألنرذ لااامألرلتاااةألنرلعياااةألنرذمدارسااةألعاامألمااانر ألنرلميااداألنم ا اامألنرماااةأل ذ اعتااةأل  ألعاامأل
ألنرجذهارسةألنردذلدة؟

إلم تصميم أنميذج تتتاح لنمار التكلفة الم يارةة فع تدارل التعليم األساسع العرار  البيثيهد  
 .الجمهيرةة اليمنية فعحميافمة إل 

 :لدل نتاط أيمها يمم  لليرل أيمية البيث فع

أنمرريذج نمررار التكلفررة الم يارةررة فررع ترردارل التعلرريم األساسررع حميافمررة إل أحررد الميررااال   ُيَعررد   .1
حت ررال  ررل تصررادر تكلفررة التلموررذ اليقيقيررة ترر  خررالم ا ررعم إلررم اليصرريم إلررم تالعلميررة التررع 
االخررااج حمؤشرراا   ميررة لرر  ترردم تيررار ة  ررل تصرردر ترر  ، تيررة اغوررا اليميتيررةالتميةرل اليمي 

 تصادر التميةل فع التكلفة المباشال اغوا المباشال لتلك المدارل.
 األسرررالواالم يارةرررة فرررع تررردارل التعلررريم األساسرررع حميافمرررة إل أحرررد لفرررة أنمررريذج نمرررار التك ُيَعرررد   .2

 االتعليمع الاشرود االدتصاديل  ال لي   ااتعاوا  اسانعما ينه  ؛المهمة فع تلك المدارل الادالية
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-تتيسررردا  تمينرررا  التكلفرررة الم يارةرررة دا  لررر  ةاةرررق تتارنرررة الرررذي يعمرررى فالليرررة ا فرررا ل األ
 للتلموذ الياحد لو  المدارل.

ُتفوررد التيصرريا  التررع تيصررل الوهررا البيررث اليررالع القيررادا  االمخددررو  اصررانعع الترراار التاورريي  .3
اإلدارا  التعليميرة حعمرير  ياي اترد، تا التاويرة االتعلريم حميافمرة إلة االتعليم اتمامارل التاويفع 

اذلك ت  خالم ت اةديم حالمؤشاا  االمعايوا التع ، التعليمع فع صنع التاارتدياةا  الميافمة 
االيرررد تررر  الهررردر ، فرررع تررردارل التعلررريم األساسرررع حالميافمرررةتممرررنهم تررر  تتوررريم التكلفرررة التعليميرررة 

 مالع.اال البياي 
التعلرريم ترر  خررالم ترر اديهم  ادتصرراديا علررم البرراحثو  االمهتمررو  حإ رراا ا  البيررث اليررالع تفوررد   .4

تيلورل العلميرة الترع ت رالديم فرع إ راا  العديرد تر  الدراسرا  العلميرة حريم  االمؤشراا  المعايواح
   رررل تمينرررا  الدالرررا( تررر -التكلفرررة التعليميرررة ا يفيرررة اسرررتخااج تكلفرررة اليحررردل الياحررردل  التلمورررذ 

 .افع أي تاحلة ت  تااحل التعليم ،التكلفة التعليمية اتصادر تميةلها العاتة االخاصة االذاتية
حمثاحرة نمرار تعليترا  ت رتتل للرم ت رتيم المدرسرة اةممر  أ  يمري   أنمريذج نمرار التكلفرةُيعرد   .5

ترر   االسرتفادليممر  للبراحثو  المتخصصرو   اتر  ررم، تجميعرع للرم ت رتيم المدياةرة االميافمرة
األداا  العلميرررة الالمتررررة لعمليررررة التيلوررررل االمتارنررررة  ليصررررفه أحرررردتدخالتررره الملياترررره اتخا اترررره 

 االمتاحعة االتتيةم.
ُيعررد البيررث اليررالع تياالررة للميررة تجررام ألام تررال للررم ت ررتيم الجمهيرةررة اليمنيررة حي ررا للررم  .6

فررع ترردارل التعلرريم  اليرراتلة يارةررةنمرريذج تتترراح لنمررار التكلفررة الم أالررذي يتنرراام تصررميم  الباحررث
 .ميافمة إلاألساسع العار ح

 يتيدد البيث اليالع حالميددا  اآلتية :
، لمليررررا   ترررردخال ، نمررررار التكلفررررة الم يارةررررةلممينررررا   تصررررميم أنمرررريذج تتترررراح:ألنر اااااألنرذا ااااا م

، لجمهيرةررة اليمنيررةفررع ترردارل التعلرريم األساسررع العررار حميافمررة إل فررع ا تغذيررة را عررة(، تخا ررا 
ها ت   ميع تصادر التميةل إنفاداالذي ييمل  ل تمينا  التكلفة المباشال اغوا المباشال االتع تم 

  .والذاتية االدا نا الخار ية ا اليميتية الداخلية 
حمردياةا   الم رتتلة لر  تردارل التعلريم الثرانيي   ميع تردارل التعلريم األساسرع اليمريتعأل:نر األنرذكاوم
 .دا  الصن العاشاالتع تيتيي للم الصفي  الدراسية  إلتيافمة 
 ر.2019/2020 -ر 2018/2019تم تنفوذ البيث اليالع خالم العاتو  الدراسوو   :نر األنرزماوم
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 يما: ،لتيتوق أيدا  البيث تم استخدار تنهجو 
 

 

 –ي  إدارةر –تعلمري  –اذلك لم ت ا مع الايانا  االمعليتا  ل  اادرع المردخال  الكميرة  تالتورذ 
 .تكلفة( فع تاحلة التعليم األساسع حمدياةا  تيافمة إل –تدارل

 

ة التعليميررررة اذلررررك لجمررررع اتيلوررررل الايانررررا  االمعليتررررا  االمؤشرررراا  اإلحصررررا ية المتعلتررررة حالتكلفرررر
الم يارةرررة فرررع تررردارل التعلررريم األساسرررع حمررردياةا  تيافمرررة إل تررر  اادرررع ال رررجال  االيررررا ق الاسرررمية 

 التاوية االتعليم افاالها حميافمة إلا  الصادرل ت  امارل المالية
 

 .ساسع حميافمة إل التكلفة الم يارةة فع تدارل التعليم األلتصميم األنميذج المتتاح لنمار 

صررميم لخصيصررية أيرردا  البيررث اةايعترره فتررد تررم اسررتخدار تررنهج تيوررل الررنمم فررع لمليررة ت انمرراً 
التكلفررة الم يارةررة فررع ترردارل تمينررا  األنمرريذج  ترردخال ، لمليررا ، تخا ررا ، تغذيررة را عررة( لنمررار 

 أدااته.اتيديد آلياته ااسا له ا  حميافمة إل التعليم األساسع

1  

 لفرةالتك تمينا  نمم اةيدديُ  تدرسعتدايتع تعليتاتع  فكاي  إةار: نهأح ا اا يً إنميذج ةعا  األا 
المباشررال اغوررا المباشررال ترر   ميررع تصررادر التميةررل العاتررة االخاصررة االذاتيررة االيصرريم إلررم  التعليميررة

 .إل ع تدارل التعليم األساسع العار حمدياةا  تيافمةف تكلفة التلموذ اليقيقية االم يارةة
2  

هرا إنفادالتع تم  التكلفة المباشال اغوا المباشالالتكلفة التع تيمل  ل تمينا   ِحَأنََّها: ا اا يً إتعا  
 فررع ترردارل التعلرريم األساسررع حعمررير ترردياةا  تيافمررة إل لاررا التميةررل المباشررا أا غوررا المباشررا ترر 

اأسرى  اتؤشراا  تعرايوا اسرتخدارسرال أم تيديرديا للرم االترع تر ،تصادر التميةرل اليميتيرة أا غوايرا
 للمية لكل لنصا ت  لناصايا.
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3  

تجميلرررة تررر  العناصرررا االممينرررا  الترررع تيتررريي للوهرررا تررردخال  المليرررا   :نرررهأح ا اا ًيرررإيعرررا  
 .إلع تدارل التعليم األساسع العار حمدياةا  تيافمة اتخا ا  التكلفة التعليمية الم يارةة ف

حورث ترم تت ريمها  ينا  العديد ت  الدراسا  ذا  العالدة المباشال اغوا المباشال حميسين البيرث
 إلم دراسا  تيلية الاوية اأ ناية ت  األحد  إلم األددر.

 سا  ساحتة.اإلةار العار للبيث ادرا –فصل األام ال
 التكلفة التعليمية الم يارةة. –الفصل الثانع 
 اليادع الكمع للتعليم األساسع حميافمة إل. –الفصل الثالث 
  اا اته.إتجتمع البيث ا  –الفصل الااحع 

 لاض النتا ج اتناديتها. –الفصل الخاتى

( تدرسررة 1086ة إل البررالع لرردديا   ميررع ترردارل التعلرريم األساسررع فتررط حعمررير ترردياةا  تيافمرر
( تدرسرة تعلريم أساسرع فرع تيافمرة 45حوث تم اختيار العونرة الردديا  ؛ ر2017/2018للعار الدراسع 

 حاستخدار أسليل العونة الدبقية العييا ية. اإل لييا يً 

دايعرة المناسربة ل راا ا  المنهجيرة التنفوذيرة ار حالعديرد تر  اإلترم القير، لدايعة البيث اأيدافره انماً 
اةممررر  ،  ررراا ا لتماديرررا فرررع تنفورررذ يرررذ  اإلا ا رررذلك تيديرررد المعرررايوا الترررع ترررم  ،كرررل يرررد  للرررم حررردل

 ستعااسها للم النيي اآلتع:ا
 .نا اإل( لو  الذ ير ا تلموذ  /تلموذفتاض البيث اليالع ت ااي التكلفة التعليمية لليحدل الياحدل  ا -
فرررع فصرررل نفتاتررره لررر  التعلررريم العرررار  األساسرررعت يرررار ن ررربة لررردد المعلمرررو  فرررع تاحلرررة التعلررريم  التمررراد -

 –ر 2010/2011الاسمية لممتا التاوية االتعليم خالم الفتال ت  العار الدراسع  اإلحصا ا حمي ا 
حلررة التعلرريم  ماليررة لما  مررالع النفتررا  اإلإ%( ترر  82 رري  الماتبررا  تمثررل ن رربة   ؛ر2012/2013

 .األساسع
أسرررال االسرررتيتاق لنرررد تيلورررل اادرررع التكلفرررة الم يارةرررة فرررع تررردارل التعلررريم األساسرررع تررر  اادرررع  التمررراد -

كيرريفا  الماتبررا  لتلررك المرردارل حمعنررم تررم احت ررال تكلفررة الماتبررا   اتلررة لمرردل لررار حغررض النمررا 
 صافت أا لم تصا  تلك المبالع.
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تررم رصررديم فررع  يرريفا  الماتبررا  لمرردارل العونررة يررم العرراتلو   الررذي لتمررد البيررث للررم أ  العرراتلو  ا  -
 الفعلوو  حالمدرسة.

 لانا  األنميذج المتتاح. أساًسااالنمار المياساع الميحد  االستيتاقأسال  التماد -
األنمرريذج المتترراح نمررار تعليتررا  داخلررع ت ررتتل فررع ترردارل التعلرريم األساسررع حعمررير ترردياةا   التبررار -

األسررال النترردي الررذي تتررير لليرره العمليررا  الماليررة فررع امارل التاويررة االتعلرريم  فررع تيافمررة إل ال يررؤرا
 اتماتاها فع الميافما  االمدياةا  اال يتأرا حه.

ت ررتتالية لتداوررق تيامنررة األنيرردة اتيامنررة الاررااتج فررع ترردارل التعلرريم  اندالدررةُيعررد األنمرريذج المتترراح  -
 األساسع حميافمة إل.

التعليميررة  المعلررم الياحررد( لنررد تيلوررل اادررع التكلفررة الم يارةررة فررع ترردارل التعلرريم  احرردل التكلفررة التمرراد -
 األساسع ت  اادع  ييفا  الماتبا  ااأل ير.

ييلوري اةرتم  31ةنتهرع فرع أغ دى ت   رل لرار ا  1التماد المدارل للم العار الدراسع الذي يادأ فع  -
 ينررره نمرررار تعليترررا  يخررر   ؛تنفورررذ النمررراردفررراال  المياسررراية لليررره فرررع المااحرررل األالرررم لاإل إ ررراا 

تيامنرررا   االتمررراد االسرررتيتاقالنمرررار اليمررريتع إلرررم أسرررال  انتترررامالنرررد ، المررردارل االتدررران التاوررريي 
ينرررايا  1إلرررم العرررار المرررالع المررروالدي الرررذي ياررردا فرررع  االنتتررراميرررتم التررردرج فرررع  فإنررره ،ت رررتتلة للمررردارل

 لميامنا  االمو انيا  اليميتية.تع ا ادي ماا ت   ل لار ت اتنً  31اةنتهع فع 

لنمررار التكلفررة الم يارةررة فررع ترردارل التعلرريم األساسررع  تتترراح اتيصررل البيررث إلررم تصررميم أنمرريذج
 ييتيي للم العديد ت  المااحل  اآلتع: الجمهيرةة اليمنيةفع حميافمة إل 

يم األساسرع حميافمرة إل الم يارةة فع لونة تدارل التعلر التكلفةتيلول اادع : ولائجألنرذاحيةألنمورى(أل1
  نى( المدرسة.، حي ا تتغواا   تيير، فئة

المندلترررا  الفل رررفية ألنمررريذج نمرررار التكلفرررة الم يارةرررة فرررع تررردارل التعلررريم : ولاااائجألنرذاحياااةألنر اوداااة(أل2
 ( تندلتا .4اولع لدديا  ، األساسع حميافمة إل

 دارل التعليم األساسع ت  اآلتع:تكي  نمار التكلفة الم يارةة فع ت: ولائجألنرذاحيةألنر ار ة(أل3
التجهورر ا  االتتنيررا  انمررم التكنيلي يررا ، عالتميةررل المدرسرر، ارد البيرراةةالمرري : ملهاااوألذااات  ألنر  .أ

 المعايوا االمؤشاا .، االمعليتا ، دلول نمار التكلفة الم يارةة
دلوررل نمررار المليررا  ، لمليررا  التميةررل المدرسررع، العمليررا  اإلدارةررة االبيرراةة تنهرراا :ألمذيدااا نر .ل

 المليا  المعايوا االمؤشاا .، التكلفة
حت ال تكلفة التلموذ الياحد الم يارةة فع تدارل التعليم األساسع حميافمة ا:ألملهاوألذخاجا ألنر .ج

 إل.
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نمررار التكلفررة الم يارةررة فررع ترردارل اأداا  تداوررق أنمرريذج  ااسررا ليررا  آل :ولااائجألنرذاحيااةألنران مااة(أل4
، شرررراا اإل، التنمررريم، التخدرررريط، فرررع لمليررررا  التخدررريط للتخدررريطالتعلررريم األساسرررع حميافمررررة إل 

 ( اسولة.45الدد  ، ( آلية19حوث للع لدديا   ؛االاداحة االتتيةم

نمار التكلفة الم يارةة فع تدارل األساسية إلدارل تنفوذ أنميذج  المتدلبا : ولائجألنرذاحيةألنرخامسة(أل5
اتيديررد أسررالوا األشرراا  االمتاحعررة ، لمتدلبررا شررملت تيديررد ا التررع التعلرريم األساسررع حميافمررة إل

 اتيديد الميمال  التع دد تعوق تداوق األنميذج اأسالوا تعالجتها.، االتتيةم

ادررد تيصررل البيررث إلررم العديررد ترر  االسررتنتا ا  االتيصرريا  االمتتاحررا  التررع ت ررالد فررع تنفوررذ 
 البيث.
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1
 أم خوج د  مأفد  جاد    ادظ     تعند  أك ند   نواعهد   ودوا أ بنختلد الدول  لالنظمند    هتواج

لاوع  الظط ق فد  طاد ع عولند  ا ات د ن لان تد و ا ودواق لالالد  الامدون أجد م تظ فس   تحوي     اجتن   
تددددوفس السددددلا لالخددددوج   لعيلا ا جددددوا  فدددد  السددددوق العدددد لن   ليدددد ل  التطددددوعا   مدددد  النسدددد وا  فدددد  

ه شدهوجد   طلد   ب إلضد ف  وج   لج  عافاهن  جن تطوع ف  أود لم  العند   لننو د التكظولوج   لثوعة النعل
لك مدد  فدد  اطددد   االظمدد م ا ات دد نع العدد لن  جددن تحددو   اات دد ني   يدد ن جددن أو ل دد  الظنددو لالتووددا 

 م النؤش ا  علد  تادوم   و  لأابح جن أ لك ف  الول اإلجن ل   ف  الظ تج الاوج  جكوًن  عئ ًس الخوج   
 لا تند م الدول  لالنظمند   ات د نعا   كد العلد  الاطد   ال دظ ع   اوتحوذن بعو ألذل    ناتنع  ال

ل عنمددد  أأادددبح  ال ل تددد ة او،لددد   يددد   ددد ا أن  طلددد  اشدددتوان النظ فسددد  فددد  ا ودددواق  فددد   ددد  النظ فسددد 
طلع تددده ودددمو السدددوق لال ددده تتاددده يددد  جهدددون النظمنددد  ووعاوددد  ت ج تددده لع ب تددده الح ل ددد  لت النسدددت مو   دددو

عددن الت ددوق   لتاددويم خددوج   بدد لاونة لالسددع  النطلددو من بح ًدد  النسددتا ل   لنح للدد  طشددب عه  بعدد   وددلا
 التظ فس .

للاونة لاناعته   ف لاونة   و جحوع ا نطالق ف  ت ن م نم م أك   شنوً   لعنم طن التوجه نحو ا
 افددس النظمندد  الن نيدد  لالبكدد ،  ودد  تنتددو لتكددن  ي فدد  ج فحسدد  السددلا لالخددوج   جددونة    تات دد  علدد 

يسددع    جتكدد جاًل اوددت ات ا     نم ًجددووادد ه     دده وظمدد م  طناعة الادونة الكدد جل ل دد ا جدد  يطلددس عل  لالنعظو،د 
الكددد ج  لك فددد  جكونددد   النظمنددد  التغممددد  فلسددد    ت ظددد  أن ،حدددتم علددد  النظمنددد ل   لتحامدددس عضددد  العنمددد 

لنواكبدد  التطددوعا  التكظولوج دد   طج ا اتهدد  لتبسدد   لنمنهدد  النتن لدد  بعنل دد   لجهدد م النظمندد  ل   كلهدد  
كدددد عي  جن ددددا النددددو  ،ن نبتددددؤجن ثا فدددد  جوتددددوة للعندددد   لايادددد نلالس  ودددد   لالتغمدددد  فدددد  أودددد لم  العندددد  

 ددد  خوجددد  نو  ددد  تلودددلا لتادددويم إلنتددد   جددد  التحسدددمن النسدددتن  فددد  ي فددد  النسدددتو،   جدددن ألالندددو  من 
 .لتواع تهاتت  ج   العنم  

                                                           
()   :الدراسثا  الللمثا ماملثة بكلمثة  ألعمثا إدارة اإلث  سمث   علث  مرثا  منصثرر إبثااهم  هذه الدراسة تقدم بها الباحث

 سثد تكرتثل لجنثة المناس ثة ، تخصث  إدارة ععمثا ()األعمثا  إدارة فث   الماممتماللرصر  عل  درمة  الجزياة

ثا(،  خالثد حمثن الرايا  /الثدكترر)م ثافاا(،  مرمثد الرمما   علث ./كترردال  الرك  من مرمثد  /كترردالث)مناس ا

 .بتقديا ممتاز الماممتمادرمة  الباح:ح )مناس اا(  سد من عممن الهمام
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  جنلدد  جددن التغمدد ا  جددن شددهوالنؤوسدد   ال ددح   فدد  جعددك  عددن تلدد  التحددو    فاددو كددن للددم ت
أو ل دد  تكل دد  ال ع يدد  ال ددح    لا عتندد ن النتكا ددو علدد  التاظ دد  الط  دد  النتطددوعة لالنتغمدد ة بكددك  ودد ،ا  

ل   التك ،  لالت خ ص لا عتن ن وهوف تخف ضالضغوط الخ عج   الت  تن عوه  جه   التنو  طل طض ف  
فد  ودلوا النسدت مو ن جدن الخدوج   ال دح     لتحسمن الاونة  ين  تكهو   ه النؤوس   تغم  جلحوً د

لتحسدمن جدونة الخدوج   ال دح    لف     ي  تل  التغم ا  تكا و ا  تن م بس   عفا ي   ة النؤوسد  
خ   ا تن م النخت دمن او أث ع الظا و ال ع تااته طناعة الاونة الك جل  ف  الاط ع   ا ل  الت  تاوجه  

اطدد   الخددوج   ال ددح     ب عتبدد ع لنفعهدم لبحددم طجك ن دد  تحامددس نتدد ئج جن ثلدد  فد  النؤوسدد   ال ددح  
أتو اط ع   الظك ط ا ات  نع لالخوج  الت  تسهم ف  تحامس الظنو ا ات  نع لا جتن ع  للناتنا 

 (5: 2007)حلوبي،  الحكوج .جه  الخوج   ال ح   جن أ م الخوج   ا جتن     الت  تاو َلُتَعو  

النكجظددد   جددد ا  ك،ددد نة فددد  اطلددد  ال ب إلضددد ف فددد ان الناتندددا  ألك،ددد نة انتكددد ع الدددوع  لدددو  لنمدددً ا 
تممدد  جددونة الخددوج   ال ددح     فاددو الخددوج   أفضدد   الن ضدد  البحددم عددن ل ئدد  التدد  تحددتم علددلا 

لتعلددس ا جدد  ب ددح  اإلنسدد ن  انمدد ً   هدد جظفدد  الك مدد  جددن ولددوان العدد لم ل ودد ن  النتاوجدد   ب  تندد م ي مدد 
لاو ت لوع   ا ا  تن م باونة الخوج   ال ح   بق  م النهتنمن وه ا النا   وتحو و أبع ن جونة  ته لت  

 ،. )الكرري  بن  بدد  جؤشدد ا  لق دد ا جسددتو  جددونة الخددوج   ال ددح   ُتَعددو  الخددوج   ال ددح   ل دد ه ا بعدد ن 
2010 :11.) 

  ت ظدد  الاددونة نم ًجددد  لكاًجدد أاددبح  طبال ددح   فدد  جو ظدد  النؤوسدد   من لنظ فسدد  وددلنمدد ا لكددوة ا
  الخدد  لنواجهدد  التحددوي   فدد  الاطدد    لالعتادد   لتاددويم خددوج   اددح   جتنمددكة  وددل نً   لجظهًادد  أوددلو ً ل 

  لجده أكند تل    جتطلب   الن ض  ليس  عض  م لا وت  نة جن الندواعن النت تد  علد   أج جن  لذل 
 يددددفت  فدددد  جاوجدددد س ال عدددد   لظمدددد م الاددددونة  تطلدددد  الق دددد م بدددد لتخط   ا وددددت ات ا  الدددد ع لتط مددددن اأط  

جد ا  النظتكد ة فد   نو  د  ا   تتبعهد  النظمند   فد  التعد ف علد ود لم  التد أ دم ا وواد هأللو، ته   
 العنل د  ي فد  ا نكدط  ل لتحسدمن  جدوخاًل وواد ه ال دح    نظ فسون فد  الخدوج   الناتنا لج  ياوجه ال

جد  تادويم خدوج   أ جدنلتوفم  النتطلب   لاإلجك ن    لالندواعن الاللجد  لتحسدمن عنل د   الادونة  لذلد  
 اح   جتنمكة.

2 
جن ال ي،  ا ودت ات ا     انطالاً ال نظ      ال ع اتخ ته الحكوج  عل  ال  م جن التوجه ا وت ات ا

ا   لتحسدمن الخدوج   فد  جختلد  الاط عد   الحكوج د  عظه  جن جهون اودت ات  نتجلج  م( 2025)لل نن
فد    جن  هدوع النؤوسد   ال دح   فد  الاطد   الخد  - أيًض -لعل  ال  م   ال ح بن  ف ه الاط   

 واجده العو دو   دكا الاطد   ال دح  فد  الد نن    َفدِنن    الح مم لتحسدمن خدوج ته  ال دح   ال نن لوعمه 
هددد  بح جددد  ج وددد   عتنددد ن التخطددد   ا ودددت ات ا  لودددمل  لياع ع  ا جددد  الددد جدددن النكدددكال  لالتحدددوي  
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 وواددد ه لتدددكنان أ ن ددد  ذلددد  ب لظسدددب  للنستكدددف    الخ اددد    لتاو،دددو خدددوج ته  لالتغلددد  علددد  جكدددكالته 
لفدد  الوادد    علدد  جسددتو  ا ادد ل م أل النح فمدد  النظدد فا الدد ئ ا للاطدد   ال ددح  الحكددوج  لخ ادد  

  ا  تندد م وهددد ا النوضددو  جدددن ا دد  البددد ت من علدد  النسدددتو  العددد لن  فددد  جلحوً دد  الدد ع نادددو ف دده تظ جً ددد
لهددد ا النوضدددو  علددد  النسدددتو   مددد  أن النتددد با يادددو ندددوعة جلحو ددد  فددد  الوعاوددد   النك وددد    لالع  ددد 
 .الواظ 

علدد  ذلد  شددع  الب تدم ووجددون ت جدد  جلحد  تسددتوع  الق د م وهدد ه الوعاود  علدد  النسددتو    لتفو ًسد
 اب.-جو ظ لنستكف    الخ ا  ف  النموان   تو أو ل ا

 :اآلت   ا وئل ف  جككل  الوعاو   عنالتع م  ،نكن ل  
التخطيط االستياتيجي في تحسين جو ة الخدمات الصحية  يؤ يهالذ  دور الما اليئيس:  السؤال

 العينة؟   من وجهة نظي أفيا في مدينة إب محل الدراسةفي المستشفيات الخاصة 

 :اآلت  ال         ا وئل السؤا  ا  ل،ظ  س عن
ا ودت ات ا  جدن لجهد  التخطد   جحد  الوعاود  لعظ اد  الخ اد  جستو  ت ظد  النستكدف    ج   -1

 نم  أف ان العمظ ؟

جحدد  الوعاودد  جددن الخ ادد  فدد  النستكددف     ال ددح     جددونة الخددوججسددتو  تط مددس أبعدد ن  جدد  -2
 لجه  نم  أف ان العمظ ؟

 سدددمن أبعددد ن جدددونةلتخطددد   ا ودددت ات ا  فددد  تحل  ئ  طت دددتوجدددو عالاددد  تدددفثم  ذا  ن لددد   ددد   -3
 جح  الوعاو ؟الخوج   ال ح   ف  النستكف    الخ ا  

 اتعك     ظ ا ف لق ذا  ن ل  طت  ئ   ف  جتووط   آعا  أف ان العمظ  تو  جتغم ا  الوعاو   -4
     (.الو  النستو  -الخ  ةوظوا  -العلن  النؤ  -الوينغ اف   لالو  ف   )العن  لنتغم ا ل

3 
 :اآلت  تكتس  الوعاو  أ نمته  العلن   لالعنل   ف  الظا ط 

  الخوجد جدونة  أبعد نا ودت ات ا  ل دمن التخط   الوعاو  جن ال    ومن  نوضو لالعلن    ا  ن  تفت   -
لذلد  تط مس أبع ن جدونة الخوجد   ف    تسهم الت  ناع،اإل جن ا و لم  ُيَعو  التخط   ا وت ات ا  كون 

أتددو  وواد ه لتحسددمن جدونة الخوجد   بن اتد  التخطد   ا ودت ات ا  بعد ن تلدد  ا  جدن خدال  نجدج لع د 
 لتنكظهدددد  جددددن جواجهدددد   لاإلنت ج دددد  علدددد  السددددو ج دددد نع تعك،ددددك النمددددكة التظ فسدددد   للنظمندددد   الخوج دددد  

 جعه .التحوي   التظ فس   لالتك ف 

لنلعه ف  تحسدمن عل  التخط   ا وت ات ا    يكالوعاو   الت  تجن ال   ن     ه الوعاو  كن  تفت  أ  -
 .علم الب تم تس  -طب-ف  النستكف    الخ ا  بنو ظ    خ وًا  ال ح  جونة الخوج   
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 طب -جو ظددد  الا جع ددد  فددد نكتبددد  للثددد ا  طا عدددوة جعلوجددد   ل   نددد   نم ،ددد  لجموان ددد   هنددد  تدددوف  تن ددد  ب -
 بد ت منلل  جظطلًادالت  تعدو  لتحسمن الاونة ف  الاط   ال ح  لتخط   ا وت ات ا  لنعظ   با ب ل و ئ 

 ب لنوضو .ج ا  النك،و جن الوعاو   النستا ل   ذا  ال ل  إل

نة أ ن د  ت ظد  النستكدف    لخطد  اودت ات ا   فع لد  فد  تحسدمن جدو  لوعاود  جدنل العنل د   ن  ت  ل ا  -
 الت  تاوجه  للناتنا. ال ح  أنائه  لخوج ته  

ا  ق  ن تس عو ت لال   طلمه  لوالالتوا    الت  ت ظت ئجأ ن   ال تفت  ا  ن   العنل   للوعاو  جنكن   -
للتخط    ا و لم  العلن   عل  التع فال ح  جن جا   الاط   الع جل  الط     النستكف    لالن اكك

 الت  تاوجه .خوج   ال ح   لاأنائه  لتحسمن جونة تطو،  ا وت ات ا  ف  

4
 ب آلت : للوعاو النختل   ينكن تحو و الهوف ال ئ ا  أبع ن  ل الوعاو   بنككل  لإلت ا 

نستكددف    الخ ادد  نلع التخطدد   ا ودت ات ا  فدد  تحسددمن جدونة الخددوج   ال ددح   فد  ال تحو دو
     : وة أ وافل،ت    جظه ع  طب-بنو ظ الع جل  

 طب.-الواوف عل  لااا ت ظ  التخط   ا وت ات ا  ف  النستكف    الخ ا  الع جل  ف  جو ظ  -1

ق ددد ا جسدددتو  تط مدددس أل تدددواف  أبعددد ن الادددونة ال دددح   فددد  النستكدددف    الخ اددد  الع جلددد  فددد   -2
 .طب-جو ظ 

 ل ددمن أبعدد نالتخطدد   ا وددت ات ا  ذا  ن لدد  طت دد ئ   وددمن  تددفثم   جع فدد  جددو  لجددون عالادد  -3
 )ا عتن نيدد   ا وددتا ب   الطنفنمظدد   التعدد ا   النلنوودد  ( النتن لدد : الخددوج   ال ددح  جددونة 

 .طب-جو ظ  خ ا  الع جل  ف ف  النستكف    ال

تو  جتغمد ا  الوعاود  النتن لد : التخطد   ا ودت ات ا  العمظ   ف  آعا  أف ان ال  لق الكك  عن  -4
الوينغ اف دددد   للنتغمدددد ا  اتعددددك نستكددددف    جحدددد  الوعاودددد   فدددد  الجددددونة الخوجدددد  ال ددددح   لأبعدددد ن 

 الو    (. النستو  -الخ  ة وظوا -العلن  النؤ  -العن )لالو  ف   للعمظ  النتن ل : 

5
ينكددددن ادددد      التحاددددس جددددن أ ددددوافه   لفدددد  ضددددو  أننددددوذ  الوعاودددد  الوعاودددد  ل  لإلت ادددد  بنكددددكل 

 :اآلت الظحو  الوعاو  عل  ف ض   
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جونة الخوج   بع ن ل من أالتخط   ا وت ات ا  بع ن أ طت  ئ   ومن ذا  ن ل توجو عالا  تفثم  
خ اددد  جحددد  فددد  النستكدددف    ال (النلنووددد    ا ودددتا ب   الطنفنمظددد   التعددد ا ا عتن ني   :)ال دددح  

 طب.-جو ظ  الوعاو  ف 
 :اآلت  ال       عن   ه ال  ض   ال  ض   ل،ت    

عالا  تفثم  ذا  ن ل  طت  ئ   ومن التخط   ا ودت ات ا  لجدونة العنل د   ا عتن نيد   وجوت  -1
 . طب-جو ظ  خ ا  الع جل  ف النستكف    ال ف 

عالادد  تددفثم  ذا  ن لدد  طت دد ئ   وددمن التخطدد   ا وددت ات ا  لجددونة ا وددتا ب  )خوج دد   وجددوت -2
 . طب-جو ظ    الع جل  ف خ اف  النستكف    الللنست مو( 

عالا  تفثم  ذا  ن ل  طت  ئ   ومن التخط   ا وت ات ا  لجونة الخوج   ال دح   فد   وجوت -3
 . طب-جو ظ ف   خ ا  الع جل ف  النستكف    الجا   الطنفنمظ  )التويمو لا ج ن( 

ل دح   فد  عالا  تفثم  ذا  ن ل  طت  ئ   ودمن التخطد   ا ودت ات ا  جدونة الخدوج   ا وجوت -4
 .طب-جو ظ ف   خ ا  الع جل ف  النستكف    اللجونة الخوج   ال ح   ف  جا   التع ا  

عالادددد  تددددفثم  ذا  ن لدددد  طت دددد ئ   وددددمن التخطدددد   ا وددددت ات ا  لجددددونة ال مئدددد  الن نيدددد   وجددددوت  -5
 .طب-جو ظ  خ ا  الع جل  ف ف  النستكف    ال)النلنوو  ( 

نلع التخطدد   وددمن جتووددط   طج بدد   أفدد ان عمظدد  الوعاودد  تددو   فدد لق ذا  ن لدد  طت دد ئ  توجددو 
لالو  ف د  النتن لد   الوينغ اف د لالخدتالف فد  النتغمد ا   اتعدك جدونة الخوجد  ال دح    لأبع نا وت ات ا  

 الو    (. النستو  -الخ  ة وظوا -العلن  النؤ  -العن )ب:

6
   عل  النا    اآلت  :الوعاو تات  

بفبعددد نه  ا ودددت ات ا  علددد  التخطددد  لوعاوددد  ل: اات ددد   الحدددولن النوضدددو    الحررردو  المويرررو ية-أ
النختل  : )التحلم  ال مئ   التوجه ا ودت ات ا   اد     الخطد  ا ودت ات ا    تظ مد  ا ودت ات ا    

جددونة الخددوج   النتغمدد  التدد با علدد    فدد  تدمن اات دد  ووادد ه جتغمددً ا جسددتااًل تامد م ا وددت ات ا  ( 
فد  النستكدف    الخ اد  فد   النلنوود  (  )ا عتن ني   ا وتا ب   الطنفنمظ   التعد ا  ال ح  

 ال نن.- طب- و ظ ج

 .ال نن-جو ظ  طب: اات   طج ا  الوعاو  النموان   عل  النستكف    الخ ا  الع جل  ف  الحدو  المكانية-ب

 م.2019-2018الوعاو   الاك  النموان  جن   ه الوعاو  خال  الع مج ا  ط: تم الزمنية الحدو - 
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7
نلع  التعددد ف علددد   التددد  تسدددع  طلددد ه  دددوافجدددن أ  لتحامدددسلجدددن أجددد  ا وظددد ً  علددد  ا  عددد  الوعاوددد 

-جو ظد التخط   ا وت ات ا  ف  تحسمن جونة الخوج   ال ح   ف  النستكف    الخ ا  الع جل  فد  
 الندظهج العلند  ا ك د  جظ ودب  لهد ه الوعاود . وواد هالب تم النظهج الوا   التحلمل   اوتخوم فاو  طب

لال ع  ي   الم   ة الت    ،و نعاوته  لجنا ألا ف ل   ن   نق ا  عظه   ل،عتنو علد  نعاود  الواادا 
 (80، 2003) ياب ، نلن تحمك جن الب تم   لي ف ً   ين ً  ال،ع   عظه  تع م ً   نق اً   ل،هتم ووا ه  لا ً 

 : ن   لنعلومال   ن   لا لانا أو ومن ج وع،ن لب تما اوتخوم لاو
 لالن اجا الكت  ف  تتن   الت   الظم ع  ب إلا عال   ن   لالنعلوج   النتعلا   ل   ثانوية:مصا ر  -أ

 التد  با السد  لالوعاود   لا بحد   لالتاد ع،   لالناد    لالدولع،   العالاد   ذا  لا جظ  د  الع   د 

 .النختل   اإلنت ن  جوااا ف  لالنط لع  لالبحم الواعو   جوضو  تظ لل 

 ال   ند   جندا  طلد الب تدم لادف الوعاود  لنوضدو  ط  ق د الت الاواند النتعلاد   ل د  مصا ر األوليرة:  -ب
نستكدف    علد  ال لللعد  الغد    ًلهد ا خ  ً د  ادنن  للوعاود  عئ سد  وواد ه  أناةً  ا ودتب ن  خدال  جدن ا لل د 

 .SPSS ال  ن جج اإلت  ئ  ب وتخوامله  لتحلم ال   ن   ت  ،غ تم طب  لاو-الخ ا  الع جل  ف  جح فم 

8
 ف  ا اس م لالوتوا  اإلناع،د  فد  النستكدف    الق  نا  ال ظ   لاإلناع،  جن الوعاو  جاتنا ن  تكو 

لتددم اخت دد ع الق دد نا   جستكدد  ( 4لالبدد لغ عددون م ) طب-جو ظدد    فدد جن ددا النستكددف    الخ ادد  الع جلدد
  ن   ت ظ  نمد م   عل  اعتب ع أنهم ا ك   جن عو  للتخط   ا وت ات ا  لا ك   طنعاكً  ال ظ   لاإلناع، 

 الاونة لتاويم التسهمال  لالنتطلب   الاللج  لتط  اه  لتعك،ك الاوعا  التظ فس   لتل  النستكف   .
9

النددو  ،ن (الكدد ج  لعددون حلنحولنيدد  أفدد ان جاتنددا الوعاودد   فاددو اعتنددو الب تددم أوددلوب الح  )النس انمدد ً 
ل د : )النظد ع  ا جدمن  لال يو   لالنك فمن ف  اإلاس م لالوتوا  ا ناع،  ف  النستكدف    الخ اد  جحد  الوعاود  

 :لعمظته  جاتنا الوعاو وضح اآلت   الاول  ل ( ج  نة  123الظوع  الناو( تضنظ  )
 ( 1-3جدول )

 يوضح حجم مجتمع وعينة الدراسة 
 عموم مديرو 

 المستشفى

رؤساء 

األقسام 

 الطبية

رؤساء 

األقسام 

 التشخيصية

رؤساء 

األقسام 

 الخدمية

مدراء الوحدات 

 اإلدارية
 االجمالي

 44 12 6 8 17 1 ممت ف  المنار التخصص  -1

 26 6 5 5 9 1 ممت ف  األممن النمرذم   -2

 27 5 5 6 10 1 ممت ف  النرر التخصص  -3

 26 5 4 6 10 1 ممت ف  المجد التخصص  -4

 123 28 20 25 46 4 اإلممال 

 عدا  الباحثإالمصدر: من 
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10
نادد  ك دد  ا ظتدد ئج ال  الوعاودد   لاوددتخالتحلمدد  ال   ندد   التدد  تددم الح ددو  علمهدد  جددن خددال  أناة ل

 : اآلت  اإلت  ئ    لنظ وب  لط  ع  الوعاو  لأ وافه   تم اعتن ن ا و لم لا
)أل  ك لنبددد ل( لحسدددد ب ثبدددد   جع جددد  اختبدددد ع ج دددواق   أناة الوعاودددد  لثب تهددد  لتكددددن :  أوددد لم  -1

اعتبدد ط وم وددون لحسدد ب اددوق ا تسدد ق الددواخل  ل اددد ا    ا وددتب ن   لجع جددنتغمدد ا  لال بدد   
 ا ناة.لجا    

 الوا   لنتغم ا  الوعاو   لتكن : التحلم أو لم   -2

 .ته عمظل  الوعاو جاتنا التك اعا  لالظس  النئو،  لالاوال  لوا  خ  ئص  -

 .(standard deviationنح اف النع  عع )( لا Meanالنتوو  الحس و  ) -

 أو لم  اختب ع ال  ض    لتكن : -3

ا نحددددواع النتعددددون  ختبدددد ع    لجع جدددد جع جددد  ا نحددددواع البسدددد    ختبدددد ع ال  ضدددد   ال ئ سددد   ا اددددل   -
 ال     . ال  ض   

ال ئ سددد  ال  ن ددد  النتعلاددد  بددد ل  لق ذا       ختبددد ع ال  ضددد (ANOVA ف )ا تددد نع تحلمددد  التبددد  ن  -
أفدد ان عمظدد  الوعاودد   آعا جدد  طذا ي ندد   ظدد ا فدد لق ذا  ن لدد  طت دد ئ   وددمن لنع فدد   اإلت دد ئ  الو لدد  

 .ل  اختالف خ  ئ هم الوينو  اف  ط تعكانحو جح لع الوعاو  

11 
اعتنددو   لعل دده فاددو ووادد  المدد   ة التدد  أعددو  لق  ودده  طذا ي ندد  تقدد اناة البح  دد  ادد نا  ا  ُتَعددو  

 الب تم للتحاس جن اوق ا ناة عل  ا ،اتمن:

علدد  جانوعدد  جددن ه تددم ع ضدد ا لل دد  ا اتهدد  ب ددوعته  جددن طعددوان ا وددتب ن  ل ظدد   ف ا نتهدد  بعددو 
لتم تع ، هم وهدوف البحدم  ن   وضح أون   النحكنم (2لالنلحس)الخ  ا  النخت من ف  جا   الوعاو  

لالددد  جدددظهم ا ادددال  ا ودددتب ن  لاودددوا  آعائهدددم فمهددد  جدددن تمدددم: جدددو  اعتبددد ط يددد   بددد عة جدددن  ب عاتهددد  
لعب عا  لوالج  ا   ته  اللغو،  لجال جته  لتحامس الهوف ال ع ب لنا   النظتن   طل ه  لجو  لضوو ا

عا  دم تدو  جدو  لضدوو  بد عا  ا ودتب ن  لجندو  جال جتهد  آلضع  جن أجله  لادو أودو  النحكندون 
 لاد م ا ودتب ن  ب إلضد ف  طلد  بعدض النالتمد   الع جد  تدو    لاوعته  علد  ق د ا جد  لضدع  لق  وده

% جددن عددون النحكنددمن تمددم تدد ف لتعددو   80تدد  ات ددس علمهدد  أك دد  جددن بددِج ا  التعددو ال  ال الب تددم
 .ا وتب ن لاع نة ا     بعض فا ا  
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لذلد   الدواخل  بعو التفكو جن ال وق الم   ع  ناة الوعاو  اد م الب تدم بحسد ب ادوق ا تسد ق 
جدددن جاتندددا  افددد نً  (20)تانهددد  عمظددد  اودددتطال     علددد  لالودددتب ن تط مدددس ال دددوعة ا لل ددد  جدددن خدددال  

لتددم اودتخوام جع جدد  اعتبد ط  وم وددون  لحسد ب جع جدد  ا عتبد ط وددمن نعجد  يدد  فاد ة جددا الوعجدد   الوعاود  
 الكل   للناد   النظتن د  طل ده ال اد ة  لذلد  للتفكدو جدن جدو  تن ود  لتاد نا فاد ا  يد  جاد   ف ند  ومظهد 

  اآلت : جوضح  ب لاول فك ن  جع جال  ا عتب ط ين     
 يوضح (3-3)جدول 

 التخطيط  الكلية المحورمعامل االرتباط بين درجة المجاالت والدرجة 

 معامل ارتباط بيرسون المجال بالدرجة الكلية للمحور المجال

 0.85** .الترمها  االستااتمجمة-المجا  األ  

 0.85** .الترلمل البمئ  االستااتمج  الداخل -المجا  الثات 

 0.85** .البمئ  االستااتمج  الخارم  الترلمل-الثال:المجا  

 0.93** .الخطة االستااتمجمة  ضع-الاابعالمجا  

 0.90** .الخطة االستااتمجمة تنفمذ-الخامسالمجا  

 0.92** .الخطة االستااتمجمة تقري -الماد المجا  

 0,01عند مستوى  ايعني معامل االرتباط  ال إحصائي   **

 لتخط   ا وددت ات ا  ج تبطدد  بددالنتعلادد   ا وددتب ن جن ددا جادد     أن (3-3) تضددح جددن الاددول  
ادوق ل ج   ؤيو اواه    ل و ذا ن ل  طت  ئ   جا الوعج  الكل   لنحوع التخط   ا وت ات ا   اعتب اً 

 ال ح  :بع ن جونة الخوج  أجا    النحوع ال  ن : 
 ( يوضح4-3)جدول 

 بعاد جودة الخدمة الصحيةأ الكلية المحورين درجة المجاالت والدرجة معامل االرتباط ب

 معامل ارتباط بيرسون المجال بالدرجة الكلية للمحور المجال

 0.73  ** .البمئة المادية )الملمرسمة( مردة-األ  المجا  

 0.86  ** .اللملما  االعتمادية مردة-الثات المجا  

 0.84  ** .الخدممةاالستجابة  مردة-الثال:المجا  

 0.80  ** .)التركمد  األمان( الطمأتمنة-الاابعالمجا  

 0.80  ** .)رضا الممتفمد( التلاطف-الخامسالمجا  

 0,01عند مستوى  ا** يعني معامل االرتباط دال إحصائي  

النتعلادد  جددونة الخوجدد  ال ددح   ج تبطدد   ا وددتب ن أن جن ددا جادد     (4-3 تضددح جددن الاددول  )
 .ذا ن ل  طت  ئ   جا الوعج  الكل   لنحوع جونة الخوج  ال ح     اً اعتب

جددن  افدد نً  (20)تانهدد  علدد  عمظدد  اوددتطال     ا وددتب ن لق دد ا جددو  ثبدد   ا وددتب ن  تددم تط مددس 
جعد جال  أناة الوعاو  فك ند  للتفكو جن ثب   ك لنب ل  لاوتخوم الب تم جع نل  أل   الوعاو  أف ان جاتنا 

 ين   و جوضح ب لاول :  لالوتب ن الكل   ا وتب ن  لال ب  ال ب   لك  جحوع لجا   جن جا    
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 ( 5-3جدول )

 اومجاالته اومحاوره االستبانةمعامالت ثبات يوضح 

 معامل ثبات الفاكرونباخ عدد الفقرات المجاالت

 0.83 13 .الترمها  االستااتمجمة-المجا  األ  

 0.83 12 .الترلمل البمئ  االستااتمج  الداخل -المجا  الثات 

 0.72 7 .الترلمل البمئ  االستااتمج  الخارم -المجا  الثال:

 0.86 9 . ضع الخطة االستااتمجمة-المجا  الاابع

 0.79 8 .تنفمذ الخطة االستااتمجمة-المجا  الخامس

 0.94 12 .ةتقري  الخطة االستااتمجم-المجا  الماد 

 0.97 61 .الثبا  الكل  لمررر التخطمط

 0.83 9 .مردة البمئة المادية )الملمرسمة(-المجا  األ  

 0.84 9 .مردة اللملما  االعتمادية-المجا  الثات 

 0.87 6 .مردة االستجابة الخدممة-المجا  الثال:

 0.82 6 .الطمأتمنة )التركمد  األمان(-المجا  الاابع

 0.88 5 .التلاطف )رضا الممتفمد(-لخامسالمجا  ا

 0.94 35 .الثبا  الكل  لمررر الخدما  الصرمة

 0.97 96 .الثبا  الكل  لالستبمان

(  ل،تضددح جددن الاددول  قدد م ثبدد   يدد  0,97) ا وددتب ن  تضددح جددن الاددول  أعدداله أن ق ندد  ثبدد   
 ددا للوعجدد  الكل دد   ليدد ل  لكدد  و بدد   ج تتنمددك ت ا وددتب ن لتددو  علدد  أن  ا وددتب ن جحددوع جددن جحدد لع 
 . لجا  ته ا وتب ن جحوع جن جح لع 

أاددبح  أناة الوعاودد  جدد  كة للتط مددس ب ددوعته  الظه ئ دد    هدد لثب ت ا وددتب ن بعددو التفكددو جددن اددوق 
فدد   هوضددحيندد   دد  ججدد     فادد ة  لاددو( 96تمددم ولددغ عددون  بدد عا  ا وددتب ن  فدد  اددوعته  الظه ئ دد  )

 :اآلت عل  الظحو  الاول 
 النهائية افي صورته االستبانة( يوضح فقرات 6-3) جدول

 عدد الفقرات المجاالت

 13 المجا  األ    الترمها  االستااتمجمة 

 12 المجا  الثات   الترلمل البمئ  االستااتمج  الداخل  

 7 المجا  الثال:  الترلمل البمئ  االستااتمج  الخارم  

 9 ا  الاابع   ضع الخطة االستااتمجمةالمج

 8 المجا  الخامس  تنفمذ الخطة االستااتمجمة 

 12 المجا  الماد   تقري  الخطة االستااتمجمة 

 61 محور التخطيط

 9 المجا  األ    مردة البمئة المادية )الملمرسمة( 

 9 المجا  الثات   مردة اللملما  االعتمادية 

 6 االستجابة الخدممة  المجا  الثال:  مردة

 6 المجا  الاابع  الطمأتمنة )التركمد  األمان(

 5 المجا  الخامس  التلاطف )رضا الممتفمد(

 35 مررر الخدما  الصرمة

 96 المجمرع
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12
 

  (7-3جدول )

 جنسال المركزمتغير توزيع عينة البحث حسب يوضح 

 النسبة التكرار الجنس

 78.4 58 الذكرر

 21.6 16 إتاث

 100.0 74 الكل 

تمددم أن عددون أفدد ان   أعدداله تول،ددا عمظدد  البحددم تسدد  جتغمدد  الاددظا لالكددك   تضددح جددن الاددول 
 %.21.6% ل،ن لون أك   جن عمظ  اإلن   الت  ي ن  وظسب  78.4عمظ  البحم جن ال يوع وظسب  

  (8-3)جدول 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمييوضح 

 النسبة التكرار المؤهل العلمي

 33.8 25 دبلوم مهني

 52.7 39 بكالوريوس

 13.5 10 ماجستير فأعلى

 100.0 74 اإلجمالي

  نسددب    ومظندد  ي ندد%33.8وظسددب   الددوولوم النهظدد عددون أفدد ان عمظدد  البحددم جددن  طنتمددم  لنؤ دد 
جؤ دد  ومظندد  الن جسددتم  ا علدد   العمظدد  ل دد  أعلدد  نسددب  وددمن أفدد ان  % 52.7تنلدد  جؤ دد  البكدد لوع،وا 

 ل م ا ا .  13.5نسب   ولغوا

  (9-3)جدول 

 الوظيفي المركزتوزيع عينة البحث حسب متغير  يوضح

 النسبة التكرار المركز الوظيفي

 4.1 3 مدير عام

 16.2 12 ارةمدير إد

 40.5 30 رئيس قسم

 39.2 29 مشرف

 100.0 74 اإلجمالي

تمدم أن عدون الدو      الن يدكعمظ  البحم تس  جتغم  أعاله تول،ا  لالكك   تضح جن الاول 
%  ومظندد  16.2%  ومظندد  ي ندد  نسددب  جددو   اإلناعة 4.1 ج يددك جددو   عدد م وظسددب أفدد ان عمظدد  البحددم جددن 

 .39.2 م ا ك    لالنك فمن وظسب    ل 40.5عئ ا الاسم نسب  
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 ( 10-3)جدول 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة يوضح

 النسبة التكيار سنوات الخدمة
 35.1 26 سنوات 5 أقل من
 35.1 26 سنوات 10- 5من 
 29.7 22 سنة فأكثي 10من 

 100.0 74 اإلجمالي

عدون  ولدغ تمدم  ودظوا  الخ د ةه تول،ا عمظ  البحدم تسد  جتغمد  أعال لالكك   تضح جن الاول 
%  ومظندد  ي ندد  نسددب  الدد  ن خ دد تهم جددن 35.1 وددظوا  وظسددب  5ذلع الخ دد ة أادد  جددن أفدد ان عمظدد  البحددم 

 .29.7وظوا  وظسب   10%  لال  ن خ  تهم أك   جن 35.1وظوا   5-10

12
التعد ف علد  نلع التخطد   ا ودت ات ا  فد  تحسدمن جدونة الخدوج   ال دح     طلد  وف  الوعاو 

  لللتحادس جددن تلد  ا  دواف لفد  ضددو  نتد ئج التحلمد  التدد  طب-ل د  فدد  جح فمد  فد  النستكدف    ا  
ن  دد ا ال  دد  ِ  فددالنستكددف    جحدد  الوعاودد ودد س تظ للدده فدد  ال  دد  ال ابددا إلج بدد  عمظدد  الوعاودد  فدد  

  لالت  تن ل  ف  اإلج ب  عن أوئل  الوعاو  لال  ض    الت  طلمه وا  ت  الت  تم ال وضح ا وتظت ج 
 م ا وتظت ج   أ    ل،نكن تلخ صلالنات ت   التوا    الب تم و اوموظم  علمه   لالت  عل  ضوئه  

 ت :عل  الظحو اآللالتوا    لمه  طالت  تم التوا  

 لقة بمستوى التخطيط االستياتيجي في المستشفيات محل الدراسة:المتع االستنتاجات-أ 

ومظدد  الظتدد ئج أن جسددتو  جن عودد  التخطدد   ا وددت ات ا  فدد  النستكددف     ي ندد  ووعجدد  جتووددط  
تمدم يد ن جسدتو    ومن الع ل   لالنتوودط  علد  جسدتو  جاد    التخطد    ووجه ع م  ف  تمن تب  ظ

جاددد   التوجددده ا ودددت ات ا  لتحلمددد  ال مئددد  الواخل ددد  علددد  التدددوال   جن عوددد   التخطددد   ا ودددت ات ا  فددد 
ل وعجه )ع ل  (  ومظن  ي ن جستو  التخط   ا وت ات ا  ف  بق   النا   : ي لتحلم  ال مئ  الخ عج    
للضا الخط  ا وت ات ا   لتظ م    لتاو،نه  تمم ي ن  جن عه  ووعج  جتووط  لعل  التوال   ل،نكن 

يدد ن  وددو جددن تحو ددو جسددتو،   التخطدد   ا وددت ات ا  علدد  جسددتو  يدد  بنَفن ددُه ذلدد  التبدد  ن  ت سددم  ودد  
   تمم أ ه   الظت ئج:ةتو  عل  جا 
  لجد ن ذلد  طلد  (أن جستو  التوجه ا وت ات ا  للنستكف    جح  الوعاو   ي ن ووعجد  )ع ل د  -1

لنسددتا ل   لذلدد  جددن خددال  تدد   لا تندد م الق دد نا  علدد  اجددتالا عي،دد  لعودد ل  تحددون جسدد ع   ا
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التفكمددو علدد  قدد م ا عتادد   لالتنمددك فدد  تاددويم الخددوج   لاعضدد   النسددت مو ن )الن ضدد ( لالت يمددك 
علدد  التحسددمن النسددتن  لك فدد  ا نكددط  لالعنل دد    لتل  دد  ت جدد   الن ضدد  الح ل دد  لالنتواعدد   

 م بنكد عي  لعل  ال  م جن ذل  فادو ود ل  بعدض جمد    الا دوع تاسدو  فد  ضدع  ا  تند
العددد جلمن لتظن ددد  جددد م ألات تددد  ال  اددد  الك ف ددد    العددد جلمن فددد  تددد  النكدددكال  لاتخددد ذ الاددد اعا 

 اوعاتهم عل  ا و النب نعا  لا فك ع اإلووا    الاو وة الت  او تسهم ف  تطو،  العن .

لد  طلد  جستو  التحلم  لل مئ  الواخل   للنستكف    جحد  الوعاود   يد ن ووعجد  )ع ل د (  لجد ن ذ -2
تكا ددو ا تندد م ق دد نة تلدد  النستكددف    وتظن دد  نادد ط الاددوة جددن خددال  اجتدد اب الكددوانع ذا  الاددوعا  
لالخ ددد ا  العلن ددد  النتنمدددكة لجح للددد  تغط ددد  ي فددد  التخ  ددد    لت ظددد  ثا فددد  تظم ن ددد  تعدددكل 
عالادد   العندد  جسددتظوة علدد  ج ددوأ التعدد لن لالتك جدد  وددمن ا اسدد م إلنادد ل النهدد م لتكدداا علدد  
تب ن  النع عف لالخ  ا  ومن الع جلمن  ب إلض ف  طل  لجون طناعة خ ا  تعظ  بكؤلن الن ض  

التد  تسدهم فد  تادويم  لتوفم  تاظ    ا    تو     لامول   لتوفم  ا نل،د  لالنسدتلكج   الط  د 
خوج   ا    جتنمكة تعكل الاوعا  التظ فس   لتل  النستكف     لعل  ال  م جن ذل  فادو ود ل  
بعددض نادد ط الضددع   تن لدد  فدد  عددوم تددوف  توادد ف ل   دد  لنمددم لاجدد ا ا  عندد  لاضددح   

 لعوم توف  اواعو لشبك  جعلوج  .

 الخدمات في المستشفيات محل الدراسة: ةاالستنتاجات المتعلقة بمستوى توافي جو -ب 

ع م علد  الخوج   ف  النستكف    ي ن  ووعج  ع ل   ووجه  ةومظ  الظت ئج أن جستو  تواف  جون
جسددتو،   أبعدد ن الاددونة لكظهدد  ي ندد  جت  لتدد  جددن تمددم ت تمهدد  فاددو جدد    جددونة الطنفنمظدد  فدد  الن تبدد  

  جدونة النلنوود    جدونة ا عتن نيد   ل، جدا ود   ذلد   ا لل   تلمه  جونة التعد ا   جدونة ا ودتا ب
ستكددف     لنع ضدده  بحسدد  ا عت دد   طلدد  ا  تندد م النتكا ددو باددونة الخددوج   ال ددح   جددن ا دد  طناعة الن

 : يفت ت تم ه  ف ن  
التويمدو لا جد ن( ي ند  ووعجد  ع ل د   )بعدو الطنفنمظد  جونة الخوج   ال ح   النتعلا  وجستو   -1

بفودددلوب التع جددد  جدددا الن ضددد  لوددد ،  النعلوجددد   ا تنددد م النستكدددف    الخ اددد  بسددد   تكا دددو 
  للن ضد  بسدهول  لجت بعد  تد  تهم لال   ن   النتعلا  وهم لالاوعة عل  توضد ح الوضدا ال دح

 ب وتن اع جع لا  النك ك  الت   تع ضون له  جن  يعكل ثاتهم لعض  م عن النستك  .

  (بعو التع ا  )عض  النسدت مو( ي ند  ووعجده )ع ل د جونة الخوج   ال ح   النتعلا  وجستو   -2
عظ يدد  بكددؤلن لاللذلدد  جددن خددال  ا  تندد م   لذلدد  بسدد   جدد  تول دده النستكددف    جحدد  الوعاودد 

الن ضددددد  لج اعددددد ة ج ددددد لحهم لالتع جددددد  اإلياددددد و  لاللط دددددف جعهدددددم  لتادددددو    ددددد لفهم لت هدددددم 
 اتت  ج تهم الخ ا  ب وع عت .
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جدونة ل دمن  ووعج  )جتووط ( ومن التخطد   ا ودت ات ا ت  ئ   طنال   طيا و  لجون عالا  تفثم  
فدد  جادد   : جددونة العنل دد   ا عتن نيدد   لجددونة ال مئدد  الن ني )النلنوودد  (  جددونة  الخددوج   ال ددح  

الطنفنمظددد  )الويمدددو لا جددد ن( فددد  النستكدددف    الخ اددد  جحددد  الوعاوددد  علددد  التدددوال   فددد  تدددمن أ هددد   
 تخطد   ا ودت ات ا  ل دمنالظت ئج لجون عالا  تفثم  طيا و د  ذا  ن لد  طت د ئ   ووعجد  ضدع    ودمن ال

فدد  جادد   : جددونة التعدد ا   لجددونة ا وددتا ب  علدد  التددوال   ل،نكددن ت سددم   جددونة الخددوج   ال ددح  
ودد   ذلدد  التددفثم  للتخطدد   ا وددت ات ا  علدد  أبعدد ن جددونة الخددوج   ال ددح   لكدد  ف ضدد   ف   دد  علدد  

 :يفت توة ف ن  
 ج  جتووط  ومن التخط   ا وت ات ا  ل منلجون عالا  تفثم  طيا و   ذا  ن ل  طت  ئ   ووع  -1

فدد  جاد   جددونة العنل دد   ا عتن نيدد  فد  النستكددف    الخ ادد  جحدد   جدونة الخددوج   ال ددح  
حلمددد   لتا  تنددد م ب جسدددتو   الوعاوددد   ووعجددد  جتوودددط   ل، جدددا ج دددوع ذلددد  التدددفثم  طلددد  اعت ددد  

لجون العو و جن نا ط الاوة لدو  جح  الوعاو   لنستكف    الخ ا  ل  الواخل لل مئ   وت ات ا  
الادونة  للجدون يدوانع جتنمدكة تادوم خدوج   ع ل د  النستكف     تن ل  ف  اوعته  عل  اجتد اب 

لالتك ج  ومن ا اس م إلنا ل النه م لتكاا الع جلمن عل   تع لن ثا ف  تظم ن   تاوم عل  ج وأ ال
 .ا   ا    تو   تب ن  النع عف لالخ  ا  ف ن  ومظهم  لتوف  تاظ    لتط  

وددددمن التخطدددد    الكددددن ووعجدددد  ضددددع    جددددوً   لجددددون عالادددد  تددددفثم  طيا و دددد  ذا  ن لدددد  طت دددد ئ   -2
فددددد  جاددددد   ا ودددددتا ب  لخوج ددددد  الن ضددددد  فددددد   جدددددونة الخدددددوج   ال دددددح   ا ودددددت ات ا  ل دددددمن

النستكددف    الخ ادد  جحدد  الوعاودد   ل، جددا ج ددوع ذلدد  التددفثم  طلدد  ا  تندد م الظسدد   لددبعض 
ا جتن   ددد  لالت  ف ددد    الخ عج ددد  فددد  جواجهددد  التهو دددوا  التددد  ت  ل ددد  النتغمددد ا جوانددد  ال مئددد 

كسد  لت    النستكف    ب لناتنا النح   جتنمكة عالا    لا ات  ني   لذل  جن خال  طيا ن
 لالح  ظ عل  السنع .ال ا  

   الظتدد ئج نلعع  فدد  تددمن أ هددال مئدد  التظ فسدد   علدد  جسددتو  النح فمدد  بكددك   ووعاودد لا  تندد م 
 انعوام تفثم  بق   جا    التخط   عل  جونة ا وتا ب  لخوج  الن ،ض.

لجددون عالادد  تددفثم  طيا و دد  ذا  ن لدد  طت دد ئ   ل وعجدد  جتووددط  وددمن التخطدد   ا وددت ات ا   -1
فد  جاد   الطنفنمظد  )التويمدو لا جد ن( فد  النستكدف    الخ اد   جونة الخوج   ال ح   ل من

اعت د   جسدتو  التخطد   ا ودت ات ا  فد  جاد   جدا ج دوع ذلد  التدفثم  طلد  جح  الوعاو   ل،  
جحدد  الوعاودد   فدد  النستكددف    الخ ادد    للضددا الخطدد  ا وددت ات ا   التوجهدد   ا وددت ات ا  

العنمددد  للدددو هم نكعددد  للتطدددو،  لالتادددوم ب لخدددوج   التددد    و ضددد لذلددد  جدددن خدددال  تكا دددو ا  تنددد م
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  تل د  ت جد   خدوج الف  التطدوع لا عتاد   لالتنمدك فد  وتعوان م االع جلمن ل  ياوجونه   لاين ن
ب إلضد ف  طلد  أن لضدا خطد  ا ودت ات ا   لتلد  النستكدف    ت يدك  الن   الح ل   لالنتواع  

لتكا و ت ج   الناتنا جن الخوج   ال ح   النتظوع   ف   اوتا ب ف  فتح تخ     جو وة 
  الخطددد  ا ودددت ات ا   لانعدددوام التدددفثم  لبق ددد  جاددد    تدددمن أ هددد   الظتددد ئج تدددفثم  ودددل   لتظ مددد

 ف  جا   الطنفنمظ .  جونة الخوج   ال ح  التخط   ا وت ات ا  عل  

وددددمن التخطدددد    الجددددون عالادددد  تددددفثم  طيا و دددد  ذا  ن لدددد  طت دددد ئ    لكظدددده ووعجدددد  ضددددع    جددددوً  -2
مو( فدددددد  فددددد  جاددددد   التعدددددد ا  )عضددددد  النسدددددت  جدددددونة الخددددددوج   ال دددددح   ا ودددددت ات ا  ل دددددمن

ا  تندد م اعت دد   جسددتو  النستكددف    الخ ادد  جحدد  الوعاودد   ل، جددا ج ددوع ذلدد  التددفثم  طلدد  
جن خدال : جد  تول ده جدن  جح  الوعاو   لذل  لتوجه   ا وت ات ا   ف  النستكف    الخ ا  ب
ن ن ي  لال  طلتطو،  لالتاوم ب لخوج   الت  ياوجونه ته  لع  ته  نحو العنم  لنكع  او ض  م تنا 

  تل دد  ت جدد   الن ضدد  الح ل دد  فدد  التطددوع لا عتادد   لالتنمددك فدد  خددوج اوددتعوان م العدد جلمن ل 
  فد  تدمن أ هد   الظتد ئج انعدوام تدفثم  النستكدف      ودمن ظ فستاللنواجه  التحوي    لالنتواع 

 بق   جا    التخط   عل  جونة التع ا . 

فدددد  اتا  دددد   عمظدددد  الوعاودددد  تددددو  جتغمدددد ا  الوعاودددد    ت دددد ئ ً طم لجددددون فدددد لق نالدددد  أ هددد   عددددو
لنتغمدددد  الظدددو   النسددددتو  الددددو      وددددظوا   اتعددددك )التخطددد   ا وددددت ات ا   جددددونة الخدددوج   ال ددددح  (  

ودددمن جؤ ددد  الدددوولوم    ددد  الوعاوددد   فادددو أ هددد   الظتددد ئج فددد لق نالددد  طت ددد ئ ً ؤ الخوجددد   ج عدددوا جتغمددد  الن
أبعددد ن جدددونة الخوجددد  ال دددح   نلن بق ددد  النتغمددد ا  ل ددد لح جؤ ددد  الدددوولوم  تدددو بكددد لوع،وا النهظددد  لال

ذل  لك  ة اتتك ا جؤ   الوولوم ف  العن  ناخ  النستكف     ل، اا ون جن ا   جدونة  ايعك النهظ   لاو 
 الخوج   ال ح   فمه .

 :التوا    لالنات ت   اآلت   اوميأن  منكن للب تطلمه   يتوا  تم ال ف  ضو  الظت ئج الت 
نحددددو التخطدددد    النكدددد عي  لك فدددد  النسددددتو،   اإلناع،دددد  للتوجددددهنكدددد  ثا فدددد  التفكمددددو علدددد  أ ن دددد   -1

لتظن دد   فدد  النستكددف    لتعك،ددك قدد م النكدد عي  فدد  تدد  النكددكال  لاتخدد ذ الادد اعا ا وددت ات ا  
لاعتندد ن  ا وددت ات ا    لتظ مدد وان لتظن دده اددوعاتهم علدد  طعدد الق دد نا  لعفددا جسددتو  عطدد ئهم ل  

تكاا لتت ح ال  اد  أجد م العد جلمن ب لنستكدف    لطد و النبد نعا  لا فكد ع ثا ف  تظم ن   ج ن  
تسدتام  ل  اإلووا    الت  تسهم ف  تحسمن جونة الخوج   الط    لتطو،  أو لم  لنمدم العند 

 .للنتغم ا  لالنستاوا 
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لاش اا عيو   ا اس م لالوتوا  اإلناع،  ف   وت ات ا   طنك   لتوة خ ا  بعنل   التخط   ا -2
 التخط   ا وت ات ا  لضن ن ف عل   تظ م ه.

فد  ي فد  جواادا العند   بد لتخط   ا ودت ات ا النعظمدمن  جوجه  لك فد  عاو و اجج توع،  ض لعة -3
ل  تعكدددا عي،ددد  لعوددد ل النستكدددف    لتظن ددد  ادددوعاتهم علددد  تحو دددو ا  دددواف ا ودددت ات ا   ناخددد  

لخطد  ا ودت ات ا   ل ا ودوا  ضداتظن   اوعاتهم علد  اودتخوام ا ود لم  العلن د  ل ل النستكف    
لالن  ضدددل  ومظهددد  لت جنتهددد  طلددد  خطددد  ل ددد اجج تظ م يددد  لتحو دددو اإلجك ن ددد   الاللجددد  للضدددعه  

 .الخط  ا وت ات ا   لتام نه  تظ م جوالن   تاو  ،  ل

 لتتضنن نعاو   جستا ل   جات ت  ذا  ال  ب لوعاو  الح ل      :
 أث  أخالق    ا عن   عل  تحسمن جونة الخوج   الط    ف  النستكف   . -1

 نلع ال ا ف  التظم ن   ف  تحسمن جونة الخوج   ال ح   ف  النستكف   . -2

الق د نا  لالعنددال  فدد  أثد  التخطدد   ا ودت ات ا  فدد  جددونة الخدوج   ال ددح   جدن لجهدد  نمدد   -3
 طب. –ك ف  النستكف    الخ ا  لالحكوج   ف  جو ظ  

ف لكند      هنسد ن جهند  ود   جدن جهدو فد لظاص يمد  جاللجدن اإلط  أن أادو : أ    يسعظ  لخت جً 
 لالسوان.التوفمس  نسفله هلتو
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inflammation. Furthermore, other symptoms such as nausea, vomiting, and abdominal pain 
may be attributed to other gastrointestinal diseases [16].  

Mohammed A. et al [10] findings showed that the most frequent symptoms associated 
with H. pylori infections were nausea (25.5%), followed by gastric pain (24.5%) and 
heartburn (20.2%). There were statistically significant differences in H. pylori 
seropositivity between boys and girls. This study was conducted on a sample of adults and 
this may explain the difference in the rate of symptoms between adults and children. 

Conclusions 

The prevalence of H. pylori infection in the study area is high. Therefore, prevention 
and eradication of H. pylori infection by treatment of patients might be essential. In 
addition, establishing of health awareness program is required to enhance personal hygiene 
and dietary habits as chewing Qat is essential to decrease the risk of infection. The role of 
H. pylori infection in the etiology of abdominal symptoms remains unclear, thus needing 
further investigations. The majority of H. pylori infection is associated with different types 
of gastrointestinal symptoms. 
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Table 2: The relationship between dietary habits and infection with H. pylori. 

Dietary habits 
Percentages % 

Male Female 
Chewing Qat 24 19 

Consuming spicy foods 20 25 

Consuming fast and fries food 11 13 

Consuming soft drinks 12 21 

Consuming antibiotic randomly 14 13 

Smoking 19 9 

Spicy food may increase susceptibility to infection with peptic ulcer due to stomach 
irritation leading to weakness of gastric mucosa.  Chewing Qat is more common with men 
than with women 

, while women consume food contains more spices than men. 
A study in Yemen carried out by Yahia et al [14] showed that daily Qat chewing was 

found associated with high prevalence of H. pylori and duodenal ulcer. This can be 
explained by Qat chewing itself or by beverages consumed during the session or 
insecticides and chemicals used as agricultural practices. All these factors together with the 
chemical constituents of the Qat itself need further investigation to unveil the causation 
effect on duodenal ulcer [14]. 

The symptoms of peptic ulcer differ from person to another, and some of them were 
reported in this study. Most of males suffering from peptic ulcer in this study showed that  

gastric pain is higher in comparison of other symptoms with percentage of 22 %. 
Other symptoms in males were heartburn, nausea, loss of appetite, dizziness and vomiting 
with percentage of (21, 18, 14, 16, and 9 %) respectively (Table 3). 

Table 3: Relation between Helicobacter pylori infection and gastrointestinal symptoms  

Symptoms 
Percentages % 

Male Female 

Gastric pain 22 32 

Heartburn 21 24 

Nausea 18 16 

Loss of appetite 14 12 

Dizziness 16 10 

Vomiting 9 6 

Most of female suffering peptic ulcer in this study have gastric pain as the higher 
percentage 32% and the percentage of other symptoms were (24, 16, 12, 10, and 6%), 
respectively, at the same order. 

Most of H. pylori infections usually are symptomless and without clinical 
manifestation, particularly in poor communities [15]. However, signs and symptoms 
associated with the disease are primarily due to gastric or peptic ulcer illness or duodenal 
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survey carried out in Kassala State, East of Sudan in 2018 found that the boys were more 
likely to have H. pylori infection in comparison to the girls [10]. In Brazil, the acquisition of 
H. pylori infection was associated with the male gender [11]. the results of this study showed 
that the percentage of males having H. pylori infection is more than of infected females. 

The cases are divided into four age groups (0-15, 16-30, 31-45, and 46-75 years). The 
percentage of infected age group with H. pylori in male were 12, 16, 24, and 48 %, 
respectively, and in female were 12, 16, 24, and 48 % (Table 1).   Age group (16-30 years) 
in males and females was the most affected, followed by the age group (30-45 years), while 
the age group between 1-15 years was the lowest susceptible group to infection in females 
and this is different for men with percentage up to 12% in age group between (45-75 years) 
( Table 1) 

Table 1: Gender-dependent percentage and age group distribution of H. pylori 
infection at Ibb City, Yemen. 

Gender 

n=100 Percentage % of age group 

No. of H. pylori 

positive 
(1-15year) (16-30year) (31-45 year) (46-75year) 

Male 54 16 48 24 12 

Female 46 9 54 24 13 

A study carried out in Yemen in 2013 by Al-Makdad et al [12] found that the age 
group between 30-44 years in both gender is the most affected, and this result is 
approximately similar to our results of the study. 

Diagnosis of peptic ulcer caused by H. pylori was done by serological tests to detection of 
serum antibody (Ab) and stool antigen (Ag). The results obtained showed the percentage of 
positive cases of infected males with H. pylori by using Ab detection test was 64%, 
whereas in case of Ag detection test was 36%. The same result was obtained in infected 
women with different percentages up to 80 % and 20 % when Ab and Ag detection tests 
were used, respectively. 

The concordance of both tests was not affected by gender and age of the subjects but 
the difference was seen in subjects with atrophic gastritis [13]. The results obtained by 
Tadashi et al [13] revealed that 61.4% and 56.4% of subjects were positive for H. pylori 
infection by Ab detection test and the stool antigen test, respectively. This percentage is 
close to the percentage of this study, but in general the Ab detection test was less accurate 
than the antigen detection test in stool samples, regardless of the difference in the ratios 
obtained in this study. 

The relation between dietary habits and peptic ulcer caused by H. pylori in male and 
female was reported in this study; the results obtained showed chewing Qat is dominant in 
patients with H. pylori with percentage up to 24% in male and 19% in female, whereas 
consuming spicy foods (food rich with spices) is an important factor help increase the 
infection rate with peptic ulcer caused by H. pylori in female higher than in male.  
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Introduction 

Helicobacter pylori (H. pylori), previously known as Campylobacter pylori, is a gram-
negative, curved or spiral shaped, highly motile with four to six lophotrichous flagella, 
microaerophilic bacterium that colonizes the gastric mucosa of more than half of the 

 [1]. 

H. pylori infection is generally acquired during childhood and persists life-long in the 
absence of treatment with antibiotics. Most of the infected individuals remain 
asymptomatic for a long period. As a result, long-term colonization of H. pylori can 
damage the gastric mucosa causing various diseases of the upper gastrointestinal tract such 
as chronic gastritis, peptic ulcer, and gastric malignancies, particularly gastric cancer and 
gastric mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma [2]. 

H. pylori infection is chronic and common throughout the world, with a higher 
prevalence in developing than in developed countries [3]. In developing countries, 70 90% 
of the population harbor H. pylori which is mostly acquired during childhood, while in the 
developed countries, the prevalence is lower ranging from 30% to 40% [4]. 

The prevalence of H. pylori infection varies globally with a greater prevalence 
generally reported from developing countries. The global estimate of H. pylori infection 
was reported at 48.5% while continental reports were 69.4% in South America, 37.1% in 
North America, 24.4% in Oceania, 54.6% in Asia, 47.0% in Europe and 79.1% in Africa. 
This difference has been related to geography, age, ethnicity, socioeconomic factors, and 
methods of diagnosis and eradication therapy [5]. 

In a case control study in Nairobi country the prevalence of H. pylori infection was 
found to be higher among Qat chewers, indicating that Qat chewing could be a 
predisposing factor to gastrointestinal disorders [6]. Also in another study the prevalence of 
gastrointestinal disorders was found to be higher among Qat chewers, indicating that Qat 
chewing could be a predisposing factor to gastrointestinal disorders and H. pylori infection. 
Community-based awareness creation about the adverse effect of Qat use is thus 
recommended [7]. The present study was planned to determine the prevalence of H. pylori 
infection among peptic ulcer adult patients and related risk factors in Ibb city, Yemen. 

Methodology 

A total of 100 clinical samples diagnosed as peptic ulcer patients, were screened to 
find out the prevalence of H. pylori using Stool Antigen card test and Serum antibodies 
card test during the period from 20 January to 15 March 2019 at different hospitals and 
laboratories in Ibb city, Yemen. Predesigned questionnaire was used to collect information 
such as (age, sex, Qat chewing, smoking, spicy foods, taking antibiotic without 
prescription, eat fast food and others), and results of these criteria were recorded for each 
subject. Data were analyzed by the Microsoft Excel 2010 software to compare the 
association between different variables and positive H. pylori results. 

Results and discussion 

100 clinical samples from males and females suffering from symptoms of peptic ulcer 
were collected and diagnosed as positive peptic ulcer caused by H. pylori, with percentage 
rate of 54 and 46 %, respectively. In contrary to these findings, a study carried out in 
Kano, Nigeria in 2018 found that females were more affected than male [8]. In addition, a 
study carried out in Yemen found that girls were more affected than boys [9]. Likewise, 
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Abstract 
Background: Helicobacter pylori (H. pylori) is considered the most important cause of 

chronic gastritis and also the most important etiological factor responsible for the 
duodenal and gastric ulcer and has an important role in the pathogenesis of gastric 
cancer. H. pylori infection is chronic and common throughout the world, with a 
higher prevalence in developing than in developed countries.  

Aim: this study aimed to investigate the prevalence of H. pylori among peptic ulcer adult 
patients and related risk factors in Ibb city, Yemen. 

Methodology: A total of 100 clinical samples diagnosed as peptic ulcer patients were 
screened to find out the prevalence of H. pylori using Stool Antigen card test and 
Serum antibodies card test during the period from 20 January to 15 March 2019 at 
different hospitals and laboratories in Ibb city, Yemen. Predesigned questionnaire was 
used to collect the information. 

Results: males were more affected than females with percentage of 54%. The most affected 
age group was (16-30) in males and females (48 and 54% respectively). Others age 
groups differ in their percentages between both sex. Chewing Qat is dominant in 
patients with H. pylori with percentage up to 25% in male and 19% in female. Most of 
males suffering from peptic ulcer in this study showed gastric pain in higher rates 
than other symptoms with percentage of (22%), and this percentage increased in 
females up to 32%.  

Conclusions: The prevalence of H. pylori infection in study area still high. Therefore, 
prevention and eradication of H. pylori infection by treatment of patients might be 
essential. In addition, establishing of health awareness program to enhance personal 
hygiene and dietary habits also chewing Qat is essential to decrease the risk of 
infection, the role of H. pylori infection in the etiology of abdominal symptoms 
remains unclear, thus needing further investigations. 

Keywords: Helicobacter pylori, peptic ulcer, adult patients, chewing Qat, risk factors. 
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