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I 

 

 مجلة بحوث جامعة إدلب شروط النشر في 
   مجلة بحوث جامعة إدلب بسالسلها المتنوعة البحوث األصيلة من داخل جامعة تنشر

تحقق شروط البحث األكاديمي المحكم، ومتطلبات مجلة بحوث   إدلب وخارجها التي
 جامعة إدلب. 

 االختصاص. ويعرض البحث على محكم ثالث  ين من ذوي     م           على محك                ي عرض البحث
 إذا رفضه أحد المحكمين. 

  م لم تنشرأ نشرت  أصحابها، المجلة إلى    استلمتهاالبحوث التي    تعادال. 

 المجلة.   في للنشر         جاهزا   بحثه  يكون  أن  بعد بحث  نشر  على وثيقة الباحث يحصل 
 تــقارير  مــحتوى   بحــسب  والتــوضيح   التعديـل  اقـتراحــات  تقــديم   بـحق  المجلة  تـــحتفظ  

 . الـــخبراء
 المنشورة  األعمال  في الواردة  واالتجاهات اآلراء  عن  مسـؤولة غير المجلة . 

 : شروط نشر األبحاث في مجلة بحوث جامعة ادلب

                                                                      أن يكون البحث أصيال  وغير منشور أو مقدم للنشر في أي مجلة أخرى أو موقع   -1
 آخر. 

في أي جهة  يتعهد صاحب البحث   -2 ولم يقدمه للنشر  بحثه،  له نشر  بأنه لم يسبق 
 أخرى. 

تؤول ملكية البحث المقبول للمجلة لمدة عام من تاريخ نشره، ويحق للباحث بعد ذلك   -3
 إعادة نشره ضمن كتاب له. 

بحث     ت   -4 نشر  طلب  استمارة  مباشرةإقدم  المجلة  الرسوم  لى  البحث  صاحب  ويدفع   ،
 . ثالمالية المترتبة على نشر البح 
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ور    ي    -5 على  مطبوعا  األصل  الحاسب  بثال  (B5)  ق قدم  على  منضدة  ورقية  نسخ  ث 
        ال  يقل  أ  ومطبوعة على وجه واحد، ويكتب اسم الباحث على نسخة واحدة فقط على

بما فيها الملخصات والجداول والمراجع....  صفحة    30يزيد عن          ، وأال   اتصفح  5عن  
نسخة  إلى    ، باإلضافة مجلةالفي    مواصفات الطباعة المطلوبة وشروط النشر      ا  محقق

 (. pdfو  Wordبصيغتي )  إلكترونية

                                                                       ي كتب في بداية البحث: عنوان البحث، اسم الباحث، القسم والكلية، الجامعة. -6

                                  ي رتب البحث بما يتناسب واالختصاص.  -7

الكلمات المفتاحية باللغة األجنبية،  ملخص، الكلمات المفتاحية، ملخص أجنبي،  :1  مثال
 المقدمة، المواد والطرق، النتائج والمناقشة. 

باللغة :  2مثال   المفتاحية  الكلمات  أجنبي،  ملخص  المفتاحية،  الكلمات  ملخص، 
المقدمة، السابقة،   األجنبية،  الدراسات  البحث،  منهج  البحث،  أهمية 

 . الخاتمة الصعوبات، خطة البحث، التمهيد، المباحث،
 (. .…,1,2,3                                 ت عتمد األرقام العربية في البحث )  -8

ملخص -9 على  البحث  يحتوي  أن  للبحث    10-5(يجب  األصلية  باللغة  أسطر( 
 باإلضافة إلى ملخص باللغة األجنبية. 

 . )إن وجدت(                                                     ي بلغ الباحث بنتائج التحكيم إلجراء التعديالت المطلوبة -10

على لجنة التدقيق اللغوي.   -11 وفنيا ،  علميا   بعد أن يكون جاهزا                                                                            ي عرض البحث، 
 . (إن وجدت )والباحث مطالب بإجراء التصويبات اللغوية  

                            ( بعد أن يكون البحث جاهزا   word, pdfإحضار نسخة نهائية ورقية وإلكترونية )  -12
                                                    للنشر )علميا  ولغويا  وفنيا ( مرفقة بتوقيع الباحث. 
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 : الصفحة والطباعةخيارات  

 
 نوع الحرف المخصص للبحث ومتن النص والحواشي 

 

 النمط خط أجنبي خط عربي  الفقرة 
 Simplified الخط  نوع

Arabic 
Times New 

Roman 
 غامق

 غامق 14 16 عنوان البحث 
 عادي  12 13 اسم الباحث وكنيته

 غامق 12 12 القسم والكلية والجامعة
 عادي 12 13 الملخص  نص

 غامق 12 13 نص الملخص والبحث األحرف واألرقام في 
 غامق 13 14 العناوين الرئيسية في متن النص

 عادي 12 13 النص في متن البحث
 غامق 12 13 العناوين الفرعية في متن النص

 عادي 12 12 الحواشي )أسفل الصفحة( 
 عادي 12 12 رأس الصفحة الفردية والزوجية 

 عادي 12 13 رقم الصفحات )أسفل وسط( 
 عادي 12 12 القيم داخل الجدول 

 

 عربيةاألرقام:  خيارات:
 سم(. المسافة بين األسطر: مفرد. 1.27مسافة بادئة للسطر األول ) تنسيق الفقرة: 

إعداد  
 الصفحة: 

 ( وأسفل  أعلى  و   2.5الهوامش  )أسم(  وأيسر  ]هامش   سم(.  2.5يمن 
   [.0.8وللصفحات الزوجية  0.8للصفحات الفردية التوثيق 

 سم(.  25× 17.6العرض )و االرتفاع   - B5  حجم الورق 
رؤوس الصفحات وتذييالتها: صفحة فردية وزوجية مختلفة، رأس تذييل 

 سم(.  1.5الصفحة )
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 ...(: 5-3-1رأس الصفحة الفردية ) -

                                             ي ضاف للبحث إذا كان مكتوبا  باللغة العربية:  
 2020لعام  00مجلة بحوث جامعة إدلب       سلسلة العلوم الحيوية       العدد 

 ...(: 6-4-2)رأس الصفحة الزوجية  -

                                                                          ي ضاف للبحث إذا كان مكتوبا  باللغة العربية اسم الباحث أو الباحثين، مثال:  
 . د. حسون ود. موسى ود. خليف

 : Microsoft Wordنصائح تنسيقية خاصة ببرنامج 

-   ،).( النقطة  السابقة(:  الكلمة  بعد  مباشرة   )تكتب  التالية  الرموز  قبل  فراغ  يوضع                                                                                 ال 
(، والنقطتين ):(، والقوس المغلق([ والنسبة  ;)؛  (، والفاصلة المنقوطة  ,والفاصلة )،  

 (. %  المئوية ) 

ال يوضع فراغ بعد الرموز التالية )تكتب الكلمة الالحقة مباسرة بعدها(: القوس المفتوح   -
 حرف العطف )و(. ) ] و 

 Microsoftتكتب الرموز والمعادالت باألحرف األجنبية بواسطة محرر المعادالت   -

Equation    المضمن مع برنامجMicrosoft Word  وبالنسبة للمعادالت الكيميائية ،
 . Chem Windowفلها برامج خاصة مثل 

بعناوين بحجم  ترقم الجداول واألشكال على التوالي حسب ورودها في المخطوط، وتزود   -
                                                                ( من النمط الغامق على أن  يسبق العنوان الجدول ويليه في األشكال. 10خط ) 

 طريقة التوثيق في مجلة بحوث جامعة إدلب
                       أوال : السلسلة العلمية 

                              ثانيا : سلسلة اآلداب والشريعة 

 الدراسات النفسية والتربوية               ثالثا : سلسلة 
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                        أوال : السلسلة العلمية: 
 على النحو اآلتي:  APA                                                      يتم التوثيق، وفقا  ألسلوب الجمعية األمريكية السيكولوجي

 داخل البحث:  -1

                                                                             إذا كان المرجع كتابا  يكتب: اسم عائلة المؤلف، سنة النشر، الصفحة أو الصفحات،   ◄
   :ويتم ذلك بين قوسين هكذا

 (Raup, 2003, p.52) /(12، ص1990: )الخطيب،                      المؤلف منفرد ا يكتب إذا كان 
 ,Wilmore & Costil) (22ص    القدومي، وعبد الحق،)  :إذا كان لمؤلفين اثنين يكتب

1994, p.22)/ 

 :مثال  .كان لثالثة فأكثر يكتب: اسم عائلة المؤلف األول، ويضاف إليها عبارة وآخرون   وإذا 
 (Adams, et al., 2002, p.85)(/ 30، ص1972)أنيس وآخرون،  

 . فيه ما سبق  يراعىفي مجلة علمية   ا                            إذا كان المرجع بحثا  منشور   ◄

 :  ، فيكتب على النحو اآلتياإلنترنت                        أما إذا كان موقعا  على   ◄

 : اسم المؤلف )إن وجد(، عنوان المقالة، السنة. الموقع. هكذا 
من  2002. .اليوسفي) وبيئية  اقتصادية  المتجددةجدوى  الطاقة  (.  استغالل 

http://www.unep.org.bh 
                                                                                     تكتب قائمة المراجع في نهاية البحث ألفبائيا  بترقيم مستمر بحيث يبدأ الترقيم بالمراجع   -2

 . العربية ثم المراجع األجنبية
 . في نهاية البحث المراجعالمصادر و  -3

 األجنبية على النحو اآلتي: جع  ا                                  جع العربية أوال ، ثم المصادر والمر ار ترد المصادر والم

                                       إذا كان المرجع كتابا  باللغة العربية:  (1

اسم عائلة المؤلف أو شهرته، يليها اسمه. سنة النشر. فراغان. عنوان الكتاب.  
 :مثال ويوضع تحته خط. الطبعة. فراغان. الناشر. مكان النشر. 

خالد  - )التركي،  األرض(.  2002.  الكتاب  .  3ط.  علم  الرياض.  دار  الجامعي. 
 . السعودية
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Raup, D. (2003). Principles of Paleontology. Toppan Company. 
Tokyo. Japan 

                                                        إذا كان المرجع مؤلفا  من قبل أكثر من شخص نكتب كما يلي:  -

والثالث،....  الثاني  للمؤلف  الكامل  االسم  االسم،  بالترتيب    لخ.إالكنية،  نتابع  ثم 
 . السابق

توثيق بحث منشور في مجلة علمية باللغة العربية أو األجنبية، يراعي في ذلك  (  2
 : الترتيب اآلتي 

بين عالمتي تنصــيص.    ثاســم عائلة المؤلف، يليها اســمه. ســنة النشــر. عنوان البح
 ثال:الصفحات. م  اسم المجلة: المجلد، العدد إن وجد.

  ءاالنزالقات األرضية التهي حدثت في موسم شتا  .2000)).  محمد أبو صفط، 
  األساسيةسلسلة العلوم  )  اليرموك  أبحاثفي شمال الضفة الغربية". مجلة   91/92

   . 47-9(:1)9(: ة والهندسي
Parker, G. (1990). "Surface-based bedload transport relation for 
grave/rivers". Journal of Hydraulic 
Research. 28(4): 417-436. 

 : توثيق رسالة جامعية غير منشورة باللغة العربية أو األجنبية  (3

 :يراعى في ذلك الترتيب اآلتي

الكلية، الجامعة. بلد النشر.  ، يليها اسمه. السنة. عنوان الرسالة.  ث اسم عائلة الباح
 مثال:  .ويتم كتابة عنوان الرسالة بين عالمتي تنصيص 

الصناعي على معدالت ضغط الدم ونبض    ج تأثير الضجي(.  2002)   . م ظ حنيني، نا
مدينة في  المصانع  عمال  عند  السمع  ودرجة  غير    القلب  ماجستير  رسالة  نابلس"، 

 ن. الوطنية، نابلس، فلسطي منشورة. كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح 
Al-Najjar, T. (2000). "The seasonal dynamics and grazing control of 
phyto and mespzooplankton in the 
Northern Gulf of Aqaba". Unpublished Ph.D. thesis. Center for 
Tropical Marine Ecology. University of 
Bremen. Germany. 
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 :يراعي في ذلك الترتيب اآلتي :اإلنترنت توثيق   (4

ويوضع   الموقع،  المقالة"،  "عنوان  النشر.  سنة  اسمه،  شهرته،  أو  المؤلف  عائلة  اسم 
 تحته خط، مثال: 

باسل  ج 2005)  .اليوسفي،  المتجددة (.  الطاقة  استغالل  من  وبيئية  اقتصادية  .  "دوى 
http://www.unep.org.bh 

 والشريعة:                    ثانيا : سلسلة اآلداب 
                                     في نهاية البحث عن طريق إدراج حواش  )المصادر والمراجع والدوريات....(  ن الهوامش      دو     ت  

 .ورودها في المقالوفق          متسلسلة  ختامية 

 : Books الكتب -أ 

 عند توثيق الكتاب للمرة األولى يكون التوثيق كما يلي:  (1)

  ، دون ألقاب علمية(من  )الكنية(  اسم المؤلف األول واسم  اسم المؤلف األشهر ثم قوسين )
يلي ذلك فاصلة،   كما ورد عند المؤلف نفسه )بخط غامق(  عنوان الكتابثم نقطتان ثم  

ثم مكان النشر، يلي  ،  ، ثم دار النشر، يلي ذلك فاصلةت/ التحقيق أو الترجمة إن وجد 
ثم الجزء الذي    ، ة أو النشرثم تاريخ الطبع  ثم الطبعة، يلي ذلك فاصلة،،  ذلك فاصلة

                                                                            أ خذت  منه المعلومة، ثم فاصلة، ثم الصفحة أو الصفحات، ويختتم التوثيق بنقطة. 

 مثــــال: 

 توثيق المصدر ألول مرة: 

، تحقيق عبد هللا  الكامل في التاريخ  : هـ(630ابن األثير )أبو الحسن محمد الجزري، ت  
ط  بيروت،  العلمية،  الكتب  /    1417،  2القاضي، دار  ص  2ج،  م1996هـ  أو    55، 

2/55 . 

 توثيق المرجع ألول مرة: 

 اسم الكتاب .... وهكذا.   ثماالسم األول ثم الكنية  
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مقلد:   صبـري  الدولية إسماعيل  السياسية  والنظريات  ،العالقـات  األصول  في    ، دراسة 
 . 40- 31ص ، م 1989، 5منشـورات دار السالسل، الكويت، ط

مرتين متتاليين أو بصفة متتالية في الصفحة  نفسه  لمصدر/المرجع  لإذا تكرر التوثيق   (2)
 كتب اآلتي:    ي  البحث من  نفسها 

 . 110إن وجد، ص  2المصدر/المرجع نفسه، ج

         Ibid ,p110  . وباللغة اإلنجليزية نكتب:
 اإلشارة إليه كاآلتي:   متتالية يتم إذا تكرر المصدر/المرجع بصفة غير  (3)

 ص...  عنوان الكتاب، ج... إن وجد، : اسم المؤلف األخير 

 : مثـــال 
 . 87، ص  1ابن األثير: الكامل، ج

 93-85السياسة الدولية، ص مقلد: 
وإذا تكرر تتبع    ،                                        تم توثيقه في المرة األولى كما ورد آنفا  يإذا كان للمؤلف كتاب آخر   (4)

 . السابقة الخطوات  
                                                                              إذا كان الكتاب محققا /مترجما  يضاف اسم المحقق/ المترجم بعد اسم الكتاب مباشرة   (5)

 السابق نفسه. ويتبع أسلوب التوثيق 

 مثال للتحقيق: 

، تحقيق عزمي في الصناعة العظمى  :م( 866هـ/252ت يعقوب بن اسحق  الكندي ) 
 . 87-85، ص م1987 ،1ط طه السيد أحمد، دار الشباب، قبرص،

 مثال للترجمة: 

  هارولد السكي: االشتراكية في الميزان، ترجمة فوزي عطية، مطبعة النور، دمشق،
 . 20، ص 1ج، م1990، 1ط

على   (6) يحتوي  كتاب  في  لمؤلف  مقاال   المرجع  كان  فيوثق                                                إذا  باحثين  لعدة  مقاالت 
 كالتالي: 
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ثم نقطتان، ثم عنوان المقال بين قوسن صغيرين    ،الكنيةاسم كاتب المقال األول ثم  
أو    " "......مقلوبين   في  حرف  ثم  بفاصلة،  متبوعا     in                              متبوعا   الكتاب  عنوان                           ثم 
فاصلة،  بعدها                                                     اسم ولقب محرر الكتاب متبوعا  بفاصلة، ثم دار النشر  ثم  بفاصلة،  

بعدها    الصفحة أو الصفحات   ثم ،  سنة النشر  ثم،  بفاصلة،                         ثم مكان النشر متبوعا   
 نقطة. 

 مثـــال: 
"، في مقدمة في االقتصاد السوداني، تحرير علي  الصناعة في السودان سيد نميري: "

 . 101-76ص ، 1976الحسن، دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر، الخرطوم، 
Sayed Numeiri: "Industry in the Sudan", in An Introduction to the 

Sudan Economy, edit, Ali AL Hassan, Khartoum University Press, 
Khartoum, 1976, p 76-101. 

الوفاة (7) تاريخ  بيان  والميالدي    الهجري،   بالعام-  يتم  بالهجري  يكون  أن    – ويفضل 
 م. 1900للمؤلفين الذين ولدوا قبل عام  

 : Journals الدوريات -ب

: "عنوان المقالة بين قوسين صغيرين مقلوبين"، اسم  الكنية اسم المؤلف األول ثم   (1)
العدد   المجلة،مكان    المجلة، رقم  المجلد،  النشر  ،رقم  أو    ، سنة  الصفحة  رقم  ثم 

 الصفحات. 
 مثـــال: 

المفرق،   المنارة،  األردنية"،  الصناعية  الشركات  في  الشاملة  "الجودة  الطراونة:  محمد 
 . 151-113ص   ،م1996  المجلد األول، العدد الثالث،

Mohammed Al-Tarawna, "Total Quality Management in Jordanian 
Industrial Companies, Al-Manarah, Vol. 1,No.3, Mafraq, 1997, pp113-
151. 

 كاآلتي:  متتالية نكتبإذا تكرر االستشهاد بصفة  (2)

                   .                                     62المرجع نفسه، ص  
Ibid, P 62.   



 2020لعام        2دالعد                               مجلة بحوث جامعة إدلب           

X 
 

تكرر  (3) المرجع  هاداالستش  تإذا   / للمصدر  متتالية  غير  صفحة  نفسه  ات بصفه  في 
 :تيكاآلتم التوثيق  يالحقة من الرسالة  

 . 72محمد الطراونة: " الجودة الشاملة "، ص 
. Author's Name ''Title Of Article ", Op,Cit P 72 

حسب ما هو معتمد في الموسوعات  بيجوز كتابة االسم المختصر للمجالت الدورية  (4)
 العلمية. 

 and International  Official المصادر الحكومية ومصادر المؤسسات الدولية -ج 

Institutions publication : 
،  مصدر حكومي: يكتب اسم الوزارة، الدائرة، المؤسسة أوال، ثم اسم الدولة، ثم اسم المصدر 

 دار النشر، السنة، الجدول، الصفحة. 
 (:  1مثال )

االقتصادية:   التنمية  خطة  األردن،  التخطيط،  المطبعة  1975  –  1973وزارة    الوطنية، ، 
 . 80، صفحة 10، جدول  1975عمان، 
 (:  2مثال )

العامة، اإلحصاءات    دائرة اإلحصاءات  مطبعة دائرة  النشرة اإلحصائية السنوية،  األردن، 
 . 50، ص14، جدول  1996العامة، عمان، 

( واشنطن  (3مثال  الدولية،  المالية  النشرة  الدولي،  النقد  صندوق  جدول  1996:   ،50  ،
 .  90صفحة 

IMF , International Financial  Statististics  , Washington ,1996 , vol 45 
,table 25, p120. 

 Theses and Dissertations :الرسائل العلمية هــ 

 توثق الرسائل العلمية )ماجستير ودكتوراه( على الشكل اآلتي:   -
  41البعثة النبوية إلى  عبد هللا حافظ الحاج عبد هللا: تجارة الحجاز في صدر اإلسالم من 

هـ  1430  م، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، القاهرة،661ـ    610هـ /  
 . 65م، ص   2011 /

 (. عامل معاملة المرجع   ت                               )إذا ن شرت الرسائل العلمية
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  Manuscripts : مخطوطاتال-و
رقم التصنيف، رقم الورق،  و   عنوان المخطوط، مكان المخطوط   الكنية:اسم المؤلف األول و 

 مخطوط.   وينص بين قوسين أن المصدر 
 مثال:  

م(: المقصد    1400هــ /    803بن مفلح الرميثي المقدسي )ت    إبراهيم بن محمد بن عبدهللا
  ة ، ورق8630حمد، مكتبة المتحف العراقي، بغداد رقم  أ األرشد في ذكر أصحاب اإلمام  

 . ، )مخطوط(25
 Newspapers الصحف:

 العدد، التاريخ، الصفحة.   اسم الجريدة، مكان الصدور، 
 العمود األول.   3، صفحة م1993، حزيران 13 9268: الدستور، عمان، ع  مثال

Jordan Times Amman, No . 5281, 12 April  ,1993 , P2. 

 Court Records:  قرارات المحاكم -طـ 
)إن    ه( ثم مكان نشر 3/94سنته )  ورقم القرار في  ،ذكر اسم المحكمة التي أصدرت القرار ن

 ن وجد( ثم السنة.  إوجد( ثم العدد )
 نقابة المحامين: مثال في حالة النشر في مجلة 

، المطبعة  181، ص  3  -1، مجلة نقابة المحامين األردنيين، ع  91/  383تمييز حقوق  
 .  1993الوطنية، عمان، 

Lnsurance Co. North America .V. Heritage Bank. 595 Federal Second 171 
163 1979. 

 
  Proceeding Conference المؤتمرات: وقائع  

المؤتمر،  اسم الوقائع، رقم المجلد أو رقم العدد، مكان انعقاد    العنوان،والكنية:  اسم المؤلف  
 نشر الوقائع، السنة.  المؤتمر، مكانانعقاد  تاريخ

 :  مثال
التعلم المفتوح والوطن العربي، في محاضر ندوة التعلم عن بعد،    عثمان: نظام  عيسى علي  

 . 1986كانون األول،  8- 6تحرير بله عمان األردن 
Carlier, P And King, G. Qustal Al- Balqa An Umayyad Site In Jordan, 
Proceedings Of The Fourth international Conference On The History Of 
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Bilad Al –Sham, Vol.ll The University Of Jordan, Amman Jordan 1989 
Pp 17 -110. 

 سلسلة الدراسات النفسية والتربوية:         ثالثا : 

                        أوال : المراجع العربية: 
 داخل المتن:  -1
 مؤلف واحد: -أ

، نبدأ بكنية المؤلف، ثم الحرف األول من االسم، ثم العام، ثم رقم الصفحة،     ا  هاللي     ا  نفتح قوس
 نغلق بقوس هاللي(. ثم  

 ( 57، 1998مثال: )عاقل، ف، 
 : مؤلفان-ب

، نبدأ بكنية المؤلف األول، ثم الحرف األول من االسم للمؤلف األول، ثم     ا  هاللي     ا  نفتح قوس
كنية المؤلف الثاني، ثم الحرف األول من اسم المؤلف الثاني، ثم العام، ثم رقم الصفحة،  

 ثم نغلق بقوس هاللي(. 
 ( 57، 1998ف، والرفاعي، ن، مثال: )عاقل، 

 : أو أكثر ثالثة مؤلفين -ج
، نبدأ بكنية المؤلف األول، ثم الحرف األول من االسم للمؤلف األول، ثم     ا  هاللي     ا  نفتح قوس

 ، ثم العام، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس هاللي(. وآخرون نكتب 
 . (57، 1998مثال: )عاقل، ف، وآخرون،  

 العربية في نهاية البحث: قائمة المراجع   -2
واحد: -أ يتلوه    مؤلف  العام  ثم  فاصلة،  يتلوه  األول  االسم  ثم  فاصلة،  يتلوها  بالكنية  نبدأ 

النشر   دار  ثم  فاصلة،  يتلوها  الطبعة  رقم  ثم  فاصلة،  يتلوه  الكتاب  عنوان  ثم  نقطتان: 
 يتلوها فاصلة، ثم بلد النشر يتلوه نقطة. 

 مثال: 
 ، دار العلم للماليين، بيروت. 2النفس التربوي، ط: علم 1998عاقل، فاخر، -
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 مؤلفان اثنان: -ب
نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم االسم األول للمؤلف األول يتلوه فاصلة، ثم  
كنية المؤلف الثاني، ثم االسم األول للمؤلف الثاني يتلوه فاصلة، ثم العام يتلوه نقطتان: ثم  

يتلوه فاصلة، ثم رقم الطبعة يتلوها فاصلة، ثم دار النشر يتلوها فاصلة، ثم  عنوان الكتاب  
 بلد النشر يتلوه نقطة. 

 مثال: 
، دار العلم للماليين،  2: علم النفس التربوي، ط1998عاقل، فاخر، والرفاعي، نعيم،  -

 بيروت. 
 : أو أكثر ثالثة مؤلفين -ج

االسم األول للمؤلف األول يتلوه فاصلة، ثم  نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم  
كنية   ثم  فاصلة،  يتلوه  الثاني  للمؤلف  األول  االسم  ثم  فاصلة،  يتلوه  الثاني  المؤلف  كنية 
المؤلف الثالث يتلوه فاصلة، ثم االسم األول للمؤلف الثالث يتلوه فاصلة، ثم العام يتلوه  

ة يتلوها فاصلة، ثم دار النشر يتلوها  نقطتان: ثم عنوان الكتاب يتلوه فاصلة، ثم رقم الطبع
 فاصلة، ثم بلد النشر يتلوه نقطة.

 : مثال
مالك،  - ومخول  نعيم،  والرفاعي،  فاخر،  ط 1998عاقل،  التربوي،  النفس  علم  ، دار  2: 

 العلم للماليين، بيروت. 
 المرجع المترجم:  -3
 داخل المتن: يتم التوثيق باسم المؤلف فقط.  -أ

 ( 14،  1984: )واطسون، ج، مثال
 وفق ما يلي: في قائمة المراجع: يتم كتابة المؤلف والمترجم -ب

كنية المؤلف، االسم األول للمؤلف، عام التأليف: عنوان المرجع، اسم المترجم وكنيته بعد  
 كتابة كلمة ترجمة، دار النشر، بلد النشر. 

 : مثال
العزيز القوصي، مكتبة األنجلو  : النظرية السلوكية، ترجمة عبد  1984واطسون، جون،  -

 المصرية، القاهرة. 
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                             الدورية  أو المجلة العلمية: -4
كنية المؤلف أو الباحث، االسم األول للمؤلف أو الباحث، العام: عنوان المقالة أو البحث،  
اسم المجلة أو الدورية، رقم المجلد، رقم العدد الخاص بالمجلد، نطاق صفحات البحث  

 ية. في المجلة أو الدور 

 : مثال
: دافعية اإلنجاز وعالقتها بقلق االمتحان لدى طالب الثانوية  1998األعسر، صفاء،  -

 . 452- 434، 4، العدد 3العامة، مجلة البحوث النفسية، المجلد 
 رسائل الدكتوراه والماجستير:-5

  كنية الباحث، االسم األول، العام: عنوان الرسالة، نوعها، الكلية، الجامعة، البلد. 
 :  المث
األساسية عند معلم المدرسة    األدائية: الكفايات التعليمية  1981مرعي، توفيق أحمد،  -

االبتدائية في األردن في ضوء النظم واقتراح برامج لتطويرها، رسالة دكتوراه غير منشورة،  
 .جامعة عين شمس، القاهرة، مصر

 أبحاث المؤتمرات: -6

، تسلسل المؤتمر  )بخط غامق(   عنوان البحثكنية الباحث، االسم األول للباحث، العام:  
، رقم المجلد، نطاق  إلى(   ....)في الفترة من  المؤتمر، مكان انعقاد المؤتمرإن وجد، عنوان  

 صفحات البحث في المجلد. 
 : مثال

التوافق الزواجي في ضوء بعض سمات الشخصية لدى عينة  : 2007الصبان، عبير،  -
، المؤتمر السنوي الرابع عشر، اإلرشاد النفسي  من الزوجات السعوديات في مكة المكرمة

 . 154-119أجل التنمية في ظل الجودة الشاملة، مصر، المجلد األول، من 
 : اإللكترونية الروابط -7
منها الباحث االقتباس،    يأخذ   في التوثيق وفق الصفحة التي  اإللكترونية                ت عتمد الروابط  -أ

 ويظهر الرابط في الشريط العلوي للموقع. 
                                                                            ت عتمد الروابط اإللكترونية في التوثيق بشرط أن يكون صاحب المقال أو الباحث أو  -ب

                                  الناشر حاصال  على درجة الدكتوراه. 
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                          ثانيا : المراجع األجنبية: 
 داخل المتن:  -1
 مؤلف واحد:  -أ

ية المؤلف يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من االسم يتلوه نقطة ، نبدأ بكن    ا  هاللي     ا  نفتح قوس
 متبوعة بفاصلة.، ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس هاللي(. 

 (Freeman, F., 1962, 22)مثال: 
 : مؤلفان اثنان-ب

االسم يتلوه نقطة ، نبدأ بكنية المؤلف يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من     ا  هاللي     ا  نفتح قوس
متبوعة بفاصلة.، ثم كنية المؤلف الثاني يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من اسم المؤلف  
الثاني يتلوه نقطة متبوعة بفاصلة.، ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس  

 هاللي(. 
 (Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001, 232)مثال: 

 : أكثر أو  ثالثة مؤلفين -ج 
، نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من اسم المؤلف     ا  هاللي     ا  نفتح قوس

يتلوه فاصلة،    et alاألول يتلوه نقطة متبوعة بفاصلة، ثم االختصار المعبر عن وآخرون  
 ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة ونغلق بقوس هاللي(. 

 (Saywitz, J., et al, 2000, 56)مثال: 
 قائمة المراجع األجنبية في نهاية البحث:  -2

االقتصار على كنية    مع  ينطبق على المراجع األجنبية ما ينطبق على المراجع العربية
                                                                               المؤلف دون ذكر االسم كامال  وتمييز الحرف األول للمؤلف األجنبي بنقطة يتلوها فاصلة. 

 مثال:  مؤلف واحد: -أ
Freeman, F., 1962: Theory and practice of psychological testing, New 
York, Rinehart and Winston. 

 مثال:  مؤلفان اثنان: -ب
Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001: Family mediation, Facts, myths, and 
future prospects, Washington, DC: American Psychological Association. 

 مثال: :أو أكثر ؤلفين ثالثة م -ج
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Saywitz, J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A., 2000: 
Treatment for sexually abused children and adolescents. American 
Psychologist, 55, 1040-1049. 

 التوثيق من مجلة أو دورية أجنبية: -3
Mellers, B. A., 2000: Choice and the relative pleasure of consequences, 
Psychological Bulletin, 126, 910-924. 

 

 أبحاث المؤتمرات: -4
Lanktree, C., & Briere, J., 1991, January: Early data on the Trauma 
Symptom Checklist for Children, Paper presented at the meeting of the 
American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA. 

 مالحظات هامة: 
 . اإللكترونية                                                               كتب المراجع العربية أوال ، يليها المراجع األجنبية، يليها المواقع    ت   .1

رتب المراجع العربية بما فيها أبحاث المجالت ورسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث     ت   .2
                      المؤتمرات ألفبائيا . 

رتب المراجع األجنبية بما فيها أبحاث المجالت ورسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث     ت   .3
                      المؤتمرات ألفبائيا . 

............"  " وضع االقتباس الحرفي مهما كان عدد كلماته بين عالمتي تنصيص   ي   .4
 ويتم التوثيق وفق التوثيق في المتن مباشرة. 

استخالص فكرة من نص؛ يتم التوثيق وفق    تم  و أالقتباس وفق فهم الباحث،  إذا تم ا .5
 دون وضع عالمات تنصيص. من  التوثيق في المتن مباشرة 

يتم التوثيق  بصفة متتالية    مرات متتالية داخل المتننفسه تم االقتباس من المرجع  إذا  .6
سابق  ال مرجع  )ال                                                               في المرة األولى وفق التوثيق في المتن، وفي المرات التالية ي كتب  

 . مثال:  ( والصفحة فقط
 ( 57، 1998في المرة األولى: )عاقل، ف، والرفاعي، ن،  
  ( 122في المرة التالية: )مرجع سابق،  
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مع    إذا  .7 والعربية  األجنبية  باللغتين  مرة  ألول  ي كتب  أجنبيا ،  الباحث  أو  المؤلف                                                                            كان 
 : مثال                                                              العام، ثم ي كتفى بوروده بالعربية مع العام في المرات التالية.

 أن المنهج العقالني االنفعالي.......الخ.  Albert Ellis 1990يرى ألبرت اليس 
 في المرات التالية: 

 أن األفكار الالعقالنية........الخ.  1990ويعتقد ألبرت اليس 

 .كله ...( في نطاق البحث 4-3-2-1                        ت ستخدم األرقام العربية ) .8

                                                                                يبدأ ترقيم المراجع العربية أوال  بشكل متسلسل وفق الترتيب األلفبائي، ويستمر تسلسل   .9
(  30إذا انتهى ترقيم المراجع العربية برقم )] .نفسها  لطريقةباترقيم المراجع األجنبية  

 . [( ونتابع31نواصل ترقيم أول مرجع أجنبي برقم )

 
 :الشتراك في المجلةل

 .يمكن االشتراك في المجلة لألفراد والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة

 :عنوان المجلة

على   • المجلة  تحرير  إدارة  إلى  مباشرة   العلمية  المادة  من  المطلوبة  النسخ  تسليم                                                                                  يمكن 

مجلة بحوث جامعة    –بناء رئاسة الجامعة    –شارع المعاهد   –إدلب  -سورية  العنوان التالي:  

 إدلب. 

              d.j.sr@idlib.university  
 

 

 CLICK HERE/  اضغط للذهاب إلى صفحة الموقع الرسمي

mailto:d.j.sr@idlib.university
https://idlib.university/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
https://idlib.university/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
https://idlib.university/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
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 شخصية السجان في الرواية التدمرية 
 د. عبد الكريم ضاهر  ، براءة باطوس

 جامعة إدلب -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -قسم اللغة العربية

 ملخص البحث: 

والمفكرين لألدباء  خصبا   حقال   السجون  أدبيات  أغوارها    ،                                               شكلت  في  يبحثون 
وقد تناول البحث شخصية السجان في الرواية    ،                                         ليستخلصوا آفاقا  جديدة ونتائج أدبية ثرية
فيها محورية  شخصية  إنها  إذ  النموذج   ،التدمرية  هذا  تصنيع  وراء  يتخف ى  ما                                        وطرح 

السجين  ،الالإنساني ترويض  في  سياسات  من  يستخدمه  مراحل    ،وما  من  به  يمر  وما 
                                    لصورة النمطية المقد مة في الرواية. ليصل إلى ا 

 . السجين ،السجان ،الرواية التدمرية ،الكلمات المفتاحية: أدب السجون 

 

the character of the jailer in the Palmyra novel 
Abstract: 

The literary prison forms formed a fertile field for the writers and 
thinkers to seek for its depths to take out new horizon and wealthy literary 
results. The survey tackled the character of the jailer in the Palmyra 
novel، because it is a pivot character in it. The writer dealed with what 
hide behind this inhuman model and what the jailer uses in taming the 
prisoner. It deals with stages to reach the ideal picture which is presented 
in the novel.   

Keywords: The literary prison، The Palmyra novel، The jailer، 
The prisoner. 
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 أهمية البحث:

على الضوء  تسليطه  في  البحث  أهمية  مرك ز  تكمن  بشكل  السجان   ،                        شخصية 
 ،                                                              وكيفية تصنيعه ليصبح ذيال  يأتمر بأمر منظومة تسي  ره كيفما شاءت  ، والطابع النمطي لها

الوحشية من  ية  مر ض  درجة  إلى  يصل  الت   ،                                    حتى  في  مطلقة  سلطة  ي عطى  إن ه  حكم                                  إذ 
أسياده                                 ويتصر ف بشكل مغي ب هدفه إرضاء    ،د من إنسانيته                            بمصائر السجناء بعد أن يج ر  

 . ومطامع نفسه

                شخصية السج ان: 

الصحراوي  السجن  روايات  في  تقديمها  تم  كما  التدمري  السجان  أدلجة  فهم  إن 
ربط  كثير من البحث والقراءات المعادة والل احتاجت إلى  ب  ، والسهل  ليست باألمر الصريح

من   اختالفها  على  العلوم  ونفسأبين  اجتماع  وعلم  ونقد  أعماق    ،دب  في  الغوص  ثم 
الشخصيات الروائية والقيام بعمليات التفكير العليا الكتشاف مدلوالت الشخوص التي تفسر  

 النموذج اإلنساني الالإنساني لشخصية السجان في الرواية التدمرية. 

شخصية   الصراعأ تمثل  ساسية  أفهي  قطبي  السجنية  حد  الروايات  محورية   ،في 
لتدمرية على وجه الخصوص لما تتصف به من وحشية غير  مثيرة البواطن في الرواية ا 

غ من خاللها العقد النفسية      فر  وت   ، وما تبديه من تقلبات مرضية تسد بها النواقص   ، معهودة 
الواأل النفسية  المحيط واالنحرافات  المجتمع  المتأتية من  الشخصية  مراض  منها  تعاني  تي 

المو ،  اإلنسانية يتم عن طريق وضعه في منطقة  القطب  وهذا  المباشرة مع  الساخنة  اجهة 
و  )السجين(  مسبقا  اآلخر  مرسوم  سياق  في  .                       فق  بتموضعه  مرتبطة  السجان  عند  والقسوة 

                                                       فقد نجده أحيانا  في مواقف ال يتصف بالقسوة أو ربما لديه    ؛ شبكة التفاعالت االجتماعية
غير   واالستبداد  البطش  ألن  السجناء  مع  تعامله  عدا  آخر  شيء  أي  في  رقيقة  عواطف 

ابله  مرتبطين بفطرته إنما هما وليدا أدلجة سلطوية وتفاعل اجتماعي وضعه مع خصم يق
ي موقع الندية المبرمجة خضع ع ف   ض     و         ألن هو   ، الجوانب      كل  في فضاء غير متوازن على  

كثر من أ"القسوة في أصلها حالة اجتماعية  ن  ألللصيرورة المسيرة وفق التصنيع األجندوي  
ألشخاص بقسوة ووحشية إذا اوبالتالي يتصرف بعض    ، كونها سمة من سمات الشخصية
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محي في  وعوا  األخالقيةما  الضغوط  سلطة  ينزع  من   ،ط  التجرد  على  شرعية  ويضفي 
معطيات    (1)اإلنسانية" نتيجة  وتتنامى  تتولد  ألنها  الصفات  هذه  فطرية  ال  يبرر  ما  وهذا 

 واقعية يعيش فيها اإلنسان ويتفاعل معها:

اإل " تطلب  ال  البداية  بفي  القيام  الجدد  العناصر  من  عملأ دارة  صعيد    على  ي 
يتركونهم حوالي الشهر فقط يحضرون ويشاهدون ما يجري و   بل  ،و اإلعدامات أالتعذيب  

                                                                          وقوف ودائما  يكون الجدد متهيبين من اإلمساك بالكرباج أو العصا وحتى بعد مضي    هم 
بكة في اإلعدامات يوقفونهم  الشهر وعندما يبدؤون بمشاركتهم تكون ضرباتهم خفيفة ومرت 

كثر  أ  م يكونوا قد اقتربوا من بعضه حتى    ن تبدأ عملية الشنق إالمشانق ما    على مبعدة من
بتقلصات في  لنظر والبعا               يرتجف ويغض    هم بعضت وجوههم        اصفر    ، ض اآلخر يصاب 

 . ما يجعله يتقيأ المعدة 

فيتع القدماء يرون كل ذلك  يروا شيئا  المساعد والعناصر  لم    ،                               املون معه وكأنهم 
 . عيين كباقي زمالئهمون يصبحون طبيمع حفلة اإلعدام الثانية والثالثة يسترخون يتجرؤ 

تقيأ بشدة  عدام  ول حفلة إ عندما حضر أ                                        الرقيب سامر "األعوج" كنت أراقبه دائما  
أمعاءه  سيخرج  أنه  خلت  األرض  .حتى  على  نهاية    ،جلس  إلى  بيديه  عينيه  غطى  وقد 

ساعد خارج   هاإلعدامات  إلى  إبطيه  تحت  من  وقاداه  النهوض  على  زمالئه  من  اثنان 
 الساحة. 

جدا   نشيطا   كان  حضرها  إعدام  حفلة  متر د بي  ،                                     آخر  من  أكثر  طولها  عصا    ،ه 
ابتسامة دائمة أمام    ،يمازح زمالءه وعلى وجهه  عند االنتهاء من آخر وجبة إعدام وقف 

                             آخذا  وضعية المالكم جاعال  من  وضع العصا على األرض    ،أحد المشنوقين وأخذ يؤرجحه 
 الجثة المعلقة كيس رمل أخذ يوجه لها اللكمات صاح على الوحش: 

 . وحش وال وحش تعال لهون  -

 . ركض الوحش لعنده  -

 . نعم سيدي -
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ه - ولساشوف  معلق  ساعة  ربع  له  صار  خليه    الكلب  رجليه  من  شدو  مات  ما 
 (2)"يرتاح

توجه   السلطة  أن  إلى  الروائي  الحدث  طريق  يشير  عن  الجدد  العناصر 
لقطيع القاتل للوحدة التي إن  ل للقيم اإلنسانية لالنضمام إلى اوضعهم في فضاء قات

األخرى  الصراعية  الضفة  لمراحل    ، اختارها سيكون على  التراتبي  التسلسل  كان  لذلك 
تحول شخصية السجان الروائية يطرح نمط الترويض البشري الذي تتعرض له على  

ثبات   من  والمثيلالرغم  النقيض  لمصير  السلوك  تكلفة  عرض  طريق  عن    ، الحدث 
ثم يشير إلى وجود النمط المثلي لرفع    ، فيتحدث الروائي عن اإلعدامات بداللة تكثيرية

الجذب بين    ،قوة  الصراعية  التخبطات  في  النفسي  للبحث  المجال  بعدها  ويترك 
ذا  عن  المسلوخ  الجمعي  النمط  فيختار  تكلفتها  ودفع  الركب  اإلنسانية  إلى  وينضم  ته 

 ض.        المرو  

إنه يفرغ    أم   ؟                                                           هل تراه يضرب المشنوق تعبيرا  عن ضربه نفسه العاجز عن ردعها
؟ لعلنا نرجح الخيار األول ألنه بعد انتهائه من الضرب يطلب شهوة مرضية تكونت لديه

من البلديات المسارعة في مساعدة المشنوق لتنتهي مرحلة االحتضار وبالتالي نهاية رحلة  
اإلنسانية بقايا  نلحظ  )السجين(  الخصم  راحة  استجالبه  وفي  التدمري.  السجني   العذاب 

 . وتختفي بعد حين  ،                         المق مق مة التي قد تتالشى

                                                                            تتسم شخصية السجان بالتناقض والالتوازن اإلنساني النابعين أصال  من شرخ إيديولوجي 
مليء بالبطش واالستبداد                                    ة تفاعله االجتماعي في فضاء معاد  نفسي لديه نما وازداد نتيج

ا ي في  أ تضح  كيف  يبين  الذي  الروائي  و لفضاء  الداخلي     غي  ثر  الشخصية  عالم  حيث    ؛ر 
مكانة   في  السجان  طرف يوضع  من  ودونية  طرف  من  مطلقة  سلطة  ذات  صورية 

  ،ن محل ذل وخنوع                                       الصالحيات أمام السجناء إذ إن هم موضوعو فهو واسع    آخر)مرؤوسيه( 
بين الطرفين في شبكة التفاعل    وقيام عالقة تناسبية  ،عزز تمادي الطرف المقابلوهذا ما ي

  ، كبر ه سال لعاب النفوس المريضة بشكل أفكلما ازداد خوف السجين وضعف  ،االجتماعي
 ة جديدة:                        وابتكرت أساليب تعذيبي  
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ه للحظات  مأخوذا   ما                       "توقف  يرتدون    ل  العمر  في  صغار  شبان  حقيقة  يراه 
العسكر هؤالء  من  قتلهم  يريدون  بحماسة  يعذبونهم  المبرقعة  العسكرية  الذي    المالبس  ما 

لم يشبهون أوالد جيرانه وحارته يافعون يصادفهم في األسواق  ية األيعمي عيونهم عن رؤ 
                                سرايا شبان أقوياء يالحقون رجاال  ويلمحهم من شرفة عيادته يتمشون على الرصيف أمام ال 

وجوهم   ضعفاء  غائرة عريانين  عيونهم  ناتئة  صدورهم  عظام  متقطعة  وأنفاسهم  ناحلة 
 (3)." قبية المخابراتسواعدهم الملفوفة بالشاش حملوها معهم من أ

بي   واإلنسان  سجن  روائيو    ن        لقد  السجان  شخصية  بين  بالتقاطع  المفارقة  تدمر 
الالسوي بالتقاطهم مالمح وتفا يعيشها السجان و   ،يوميصيل يعيشها اإلنسان في الروتين 

القة ضدية بين  لكن االحتكاك المكاني الظرفي يحتم وجود ع  ، خارج أسوار السجننفسه  
 مسحوق وساحق. 

أ  )محقق  كما  الرواية  في  بروزها  اختالف  على  السجان  شخصية  مدير    ،ن 
السلوكيات المتشابهة تحيلنا إلى بعد  و   ، (... ،عسكري   ، مساعد  ،رقيب   ، طبيب سجن  ، سجن

من ظلم وقهر    يه سلبية النسق السجني بما يحتوي عليهنمطي )واقعي / روائي( تقوم عل
ووجوده    ،الند األول فيها السجان بفكرهالل درامية صراعية؛  وأد واستالب من خ   واستبداد و

أيضا    ،واضطراباته   ،واإليديولوجي  ،الزمكاني الذي  ،              وتماثله  التماثل  نقطة      يشك    هذا  ل 
وتوق ف ا   ،تفكير                  استغراب  يطابق  إنسان  واالحتياجات  لسجين  فهو  البشري  التكوين  في 
                                                وربما قابله يوما  أو سارا مصادفة في شارع واحد:  ،والغرائز الفطرية

ما السر الذي يجعل    ؟ هؤالء الذين يتفننون في تعذيبنا ما الذي يدفعهم إلى ذلك"
ما السحر الذي يأخذهم فيجعلهم    ؟قلوبهم تمتلئ نحونا بعاصفة هوجاء من الحقد األعمى

غي   الذي        في  األسود  الحقد  هذا  جاء  أين  فمن  أشكالهم  حتى  نعرف  ال  نحن  يعمهون.  هم 
يتحول إلى حمم براكين متفجرة من أين يستمد الطغاة جبروتهم كيف تكون لهم هذه القلوب  

 (4) "ال تعرف رأفة أو رحمة؟  التي

أن   غير  استثناء  بال  التدمرية  الروايات  جميع  في  السابق  التساؤل  معنى  يتكرر 
بل فيها من التشارك الفكري    ، على طلب المعرفة فقط   ، كما أي استفهام   ، داللته ال تقتصر 
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الجماعي اإلجابة  ، للطرح  عن  البحث  على  الوعي  معها  ،وتحريض  التعامل   ،وطريقة 
وتنوع    ،يثياتهاواتساع ح   ،لى تكرار التجربةفي الروايات التدمرية إنما يحيل إوتكرار السؤال  

 مداخلها ومخرجاتها: 

على   ونكسوا  أنفسهم  إلى  خلوا  إذا  ضميرهم  يخزهم  هل  ضمير؟!  للجالدين  هل 
السماء   الساقطين من  أليسوا بشرا  تجري في عروقهم دماء؟! أما هزهم منظر                                                                                رؤوسهم؟! 

 ( 5)معلقة على ألواح و دسر؟!      شهبا  

بال مليئة  شخصيات  إنها  تنتابها    ،الالطبيعية  نزوات الو   المريضة  رغباتببساطة 
للتخب    ، الحيرة  فريسة  والال  ،طات                  وتقع  االضطراب  درجة  تصل  الخ  قد  إلى  فيها  ر    د                      توازن 

بسبب  تجري   الشعوري  التي  المآسي  أيديها  مجموع  على  أو  رأس    ، أمامها  هرم  وفي 
 وغريزة التسلط.   ،وإرضاء نهم الطمع  ، األولويات لديها حماية النفس

 صناعة النموذج النمطي للسجان: 

تبين كيفية تصنيعه النمطية للسجان  الروائية  المتبعة من    ، إن الشخصية  واآللية 
ائي  ودورها الرو   ،واالنفعاالت الصادرة عنها  ، قبل السلطة عن طريق رسم مالمح الشخصية

والمتقلب   والمتنامي  الموقفب الثابت  احتياج  ا  ،حسب  سلوكيا   والتغيرات  عليها  تطرأ                          لتي 
عل           ونفسيا .  وضعه  ألفبعد  العمودي  الحدثي  الصراعي  الخط  بالسلطة     ن  ى  يتمتع  ه 
إلغاء الشعور بالذنب من خالل "إسباغ المشروعية على التعذيب وجعله "حيات يتم  والصال

الدفاع عن  من خالل وضعه على رصيد  النبيل  الواجب  يكتسب داللة  اقتصاصيا                                                                          عمال  
وأمثالها" الضحية  تهددها  أن  يجوز  ال  التي  السامية  الكبرى  سامية    (6)القضايا  قضية  وال 

األم   الوطن  بالسلطةأكثر من حماية  متمثال   الوطن  يكون  هنا  لكن  وكل من    ،                                          والحاضن 
                                                                              يمس السلطة أو حتى يحاول المساس بسيادتها تطلق اليد في التعامل معه ويصبح مباحا  

بالموت ينتهي  قد  الذي  التأديبي  التعذيب  أنواع  السجان(    . لكل  يبرمج  )كما  ذلك  وحجة 
ءة للوطن الراعي ووضع العقبات  محاولة اآلخر تخريب البالد ونشر الرعب والذعر واإلسا

                                      السلطة بالتأكيد بصورة منفصلة واقعيا   /مه وتطوره ... لكن أي وطن؟ الوطن في طريق تقد
يبدأ الصراع في نفس الشخصية بين إنسانيتها التي تنازعها    ،                  متماهية مظهريا    ومن هنا 
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ال البلد من  على  للحفاظ  والسامي  النبيل  الوطني  واجبها  وبين  التعذيب  مخربين وعند عن 
االختياري  القرار  حسم  مرحلة  تبدأ  النقطة  الض  ، هذه  تأنيب  مشاعر  ونزاع فتسكت  مير 

تفان    ،اإلرادة مشاعر  إلى  تحويلها  محاولة                                 ويتم  أي  من  القضية  لصون  التعذيب  في 
 : ؤية      تجر  

انتباها   " يعيرون  وال  وزنا   للخير  يقيمون  ال  العسكري  تدمر  سجن  في                                                                       الجالدون 
أو ضعف مريض أو حرمة بريء مسكين فهم قساة غالظ عتاة         مسن    أو كبرلكرامة كريم  

وأسيادهم يمدحونهم في الغي ويزينون لهم عمل الشر والفساد سلبوا إرادتهم وشوهوا أفكارهم  
 (7) هم إلى ما يريدون من أغراض دنيئة"ووجهو 

 : نفسه  التساؤل السجني الشائعخر ليطرح  ويتابع في مكان آ

ماوهذا  " األبرياء  المعتقلين  على  الرهيب  أ   الحقد  فيهمالذي  نفسي  ثاره  أجبت  ؟ 
أهلها أخفاها  مكتومة  باطنية  فاسدة  باطلة  عقائد  بل  عقيدة  إال  أثاره  ما  يخافون   ،بحسرة 

 (8)."عليها من نور الشمس وحرارة الحق وال مهرب

بمهمة   تقوم  السجان  شخصية  أن  يوضح  سابقتها  مع  الالحقة  اندماج  أن  "إن 
دون   (9)"يحرس تبرير القرار وحيثيات اإلجراء ضد الوعي المفارق أو ما نسميه ثقافة فارقة

التفكير في هذا الوعي وتبني الفكر المضاد له فالتماهي بالقطب اآلخر جعل منه منظومة 
آلي   الواعية  المعنى األصح تروض وفق ما ترتئيأو بال واعية تتحرك بشكل  المنظومة  ه 

 ر بأمر منظومة واعية كبرى عالمية: التي تأتمالتي تصنعه و 

من  -                                                                     كان أبو أيوب واثقا  كل الثقة من أن ثمة لجنة يهودية خفية هي التي تدير"
وكان يقول: إنه من غير    ..هيبة التي تنزل بنا في هذا السجنكل الفواجع الر   -وراء الستار

المآسي   هذه  وينفذ  يقرر  الذي  هو  نفخة  أبو  البليد  الجلف  هذا  يكون  أن  أبدا                                                                                  المعقول 
ا الرهيبةواألعمال  اإلعدام  ومذابح  يختللتنكيلية  ال  المنفوخة  الجثة  هذه  إن  ببالدته  ..  ف 

تبن كيس  أي  عن  المآسي  وتفاهته  هذه  صانع  يكون  أن  المستحيل  من  فإنه  ولذلك   .
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إلى ترويعة يوم الثالثاء حيث يختار عدد كبير    ،من التفنن في أعمال التعذيب   ،حشيةلو ا
   (10)ن لإلعدام"                                            أو صغير من السجناء اختيارا  عشوائيا  ويؤخذو 

المنظومة الكبرى تخطط ألهداف معينة ترتئيها وتسعى لتحقيقها من خالل    ، إن 
ات تفعل ما يخدم مصالحها التي  هذه السلط  ،أذرع تتمثل في السلطات المتحكمة في البالد

العربية بالسوسيولوجيا  واعية  معرفة  بعد  أساسا   وطبيعة                                                        رسمتها  اجتماعي  تركيب  من 
لثقافاتهم  عالقات تبعا   البشر  تفاعل  وراءه  ،                                   وأنماط  يسعون  ما  سياستها    ،وأكثر  فترسم 
 ،ومأسوية الفقد كي يشعر اإلنسان بلذة السطوة  على التراوح بين اإلعطاء والمنع  القائمة  

 ويعمل وفق األجندة المرسومة له كي يحظى بما يصبو إليه: 

مته                                   كن أن يصبح عالما  ويصنع لبلده وأل"كيف سأقول إن المهندس الذي كان يم
وذبح   البالبل  بقتل  موكلة  آالت  إنها  والعشرين..؟!  الرابعة  في  وهو  اغتيل  قد                                                                              مجدا  

 ( 11)العصافير".

إن المنظومة الواعية األولى )الصغرى( تمنهج ترويض اإلنسان منذ لحظة الوالدة  
  ،لكن ال مهرب أمامه  ،                   أو قد يعي أحيانا    ،دون أن يعي  ، ويقتنع بفكرها  ، كي يعتقد بعقائدها

                              ا أن يصبح كائنا  معرضا  لخطر               وبالتالي إم    ، بالمنصب والمال والنفوذ والقوة  دين لها       فهو م  
توضح انتقاله  وسيرورة الحدث الروائي    .                           أو يصبح صاحب نفوذ )مهد  د(   ،ي و السلطالنفوذ  

من فضاء العجز إلى فضاء السلطة ما يجعله يحتاج إلى تفريغ العدوان  بالمربع السيميائي  
نتيجة السيطرة عليه سلوكيا  وفكريا  حيث إن " أقصى حاالت التماهي                                                                                 المتراكم في نفسه 

ب العقائدي ونقصد بذلك تمثل واعتناق قيم النظام واالنضباط المتسلط تأخذ شكل االستال
لحة ذلك المتسلط  مص  -مما ال شك فيه–واالمتثال وطاعة الرؤساء الكبار وهي قيم تخدم  

 :  (12)مكتسباته" ألنها تعزز مواقعه وتصون 

يشعر بزهو حار..    الجالد األكبر يطبق بعصا إمبراطوريته على يده.. ينتشي.. "
ظهره   المبعثرة..يدير  جالديه    للجثث  قبل  من  اإلجالل  تحيات  إيقاع  على  يخرج 

 .(13)"الصغار
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الع االستالب  الكلي  قإن  الذات  على  يطغى  الذي  الفكري  تصل    ة                                        ائدي  للسجان 
االنسحاق السلط  درجة  ذات  العليا في  وفق  في   ،ة  لمصالحها  ،هواهاسير  صل  يو   ،ويعمل 
 الخضوع واالنصهار في بوتقتها. بتبعيته إلى حد  

التطابق  العقل والقيم األخالقية لذلك       يغي                       تماثل رؤيوي ال واع    وينتج عن هذا  ب 
تفرغ العدوان النفسي المتشكل لديه نتيجة الشرخ الداخلي في شخصيته المتأتي من معاناته  

األمو  بمقاليد  والمتحكمة  العليا  المنظومة  من  السلطوي  التهديد  من  يجعله  المستمرة  ما  ر 
مشاعر   إلى  الخواء  مشاعر  تحويل  خالل  من  الممتلئ  غير  الداخلي  الخواء  من  يعاني 

 سلطوية تنتشي بتقزيم السجين )الضحية( ووضعها موضع عجز لتغطية عجزه هو: 

في  " أحياء  أو  األحياء  حساب  في  أموات  تدمر  سجن  في  المعتقلين  نحن  كأننا 
الليل وراء النهار فال نستقبل في كل صباح إال  حساب األموات نودع النهار وراء الليل و 

علينا  ويعتدون  ويعذبوننا  القليلة  باللقيمات  علينا  يمنون  العتاة  والزبانية  والجدران  القضبان 
منهم   والعنف  والقسوة  والعصا  بالكرباج  معاملتنا  أدمنوا  قد  مناسبة  كل  كل وقت وفي  في 

أو نظر كأنهم آلة ناطقة باألذى والشر    مثابرون على إيذائنا دون كلل أو ملل ودون تفكير 
يبصرون(   ال  فهم  عمي  بكم  )صم  يسمعون  وال  يفهمون  ال  فكر  أو  عقل  دون  يعملون 

 . (14)"الزبانية من الكبير المنتفش حتى لصغر المنتفخ المغرور

ا العقإن  الفكري  السج انلتغييب  يجعل  الذي  السلوك  على  المنعكس  يحس                                            لي 
جهة  من  السابقة  النفسية  والتراكمات  جهة  من  التسلط  وغريزة  جهة  من  الضمير  بنشوة 

يتحول فيها التعذيب من الهدف إلى  أخرى يدخل السجان في حالة السادية المرضية التي  
 التلذذ والتشفي إلخضاع السجين وتقزيم إرادته: 

الرقم  " توقعات  صلب  في  باتت  التعذيب  يفت  77حفالت  أو  اليومية  الرقيب  علها 
غيره من العسكر تبدو كأنها انصياع لهوس استحوذ عليهم يستجلبون به المتعة لبث الهلع  
المرضى   توسالت  تعالت  وكلما  بإذاللهم  والتسلي  دمائهم  بإسالة  المساجين  نفوس  في 

 ( 15)"والجرحى زادوا من عياراتها مع التفنن بها
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بة الخالصة  ب المعلومات والرغونرى سادية السجان عندما يحدث امتزاج بين طل
األ ويصل  والرعب  األلم  وإيقاع  اإليذاء  التعذيب مفي  سبب  نسيان  إلى  أحيانا   فيظل    ،                                ر 

 :                                   التعذيب هدفا  ووسيلة وغاية مستقلة

تتبع معنا يمكن أن  " التي  التعذيب مثل هذه  أن أساليب  ببالي  تكون  ولم يخطر 
الليالي  لها  يجلسون  أنهم  تيقنت  قد  بل  لحظتها  وليدة  تكون  أن  أو  خاطر  عفو  عن 
يخططون ويفكرون وربما يتسابقون من يأتي بطريقة لم يسبقه إليها أحد ومن تكون طريقته  

دخل  وربما  تأثيرا   واألكثر  األشنع  ه                                    هي  على  نفسه  الشيطان  يقترح  بينهم  فراح  بشر  يئة 
 ( 16)"من وسائله فيردونها عليه مستهزئين )قديمة هات غيرها( عليهم وسائل

من هو األكثر شيطانية    بمقام   إن تسابق الشخصيات النمطية المتعددة على الفوز
وإطالق   االمتيازات  على  والحصول  السلطة  برضا  الفوز  نفس  في  ا هو    ،الصالحيات ليد 

 الوصول إليها بوسيلة أكثر دناءة:  والغاية التي تبرر الوسيلة غاية دنيئة تم

كما  –عرفت هنا أن الشباب    ،حصيلة ألحاديث طويلة وممتدة على فترة طويلة "
هو  أمنية متعددة  أن السبب الرئيس للتحقيق معي لدى جهات     -يحبون أن يسموا أنفسهم 

وقد شرحوا لي مع استخدام الكثير من التعابير السياسية  ،  الصراع الشرس بين هذه األجهزة
هذه األجهزة التي جعلها    ، اسي في البلد" وآلية عمل األجهزة ما يسمونه "جوهر النظام السي

أساس شيئين  تتنافس على  الدولة  لهي رئيس  المطلق  إثبات والئها  أوال   الحصول    ،                              ين                  وثانيا  
 ( 17)زات".على أكبر قدر ممكن من المكاسب واالمتيا

المرضية  السادية  حالة  تسبق  ضد                                    طبعا   الموجه  العنف  على  التربية  مرحلة 
ارتداد  "لكن    ،العدو في  تتسبب  األعداء  ضد  العنف  توجيه  بذريعة  العنف  على  التربية 

شحن السجان بأفكار وقناعات    هذه السلطة تعمد إلىألن    (18)"العنف على المجتمع نفسه
العدو  هو  السجين  أن  والوطن  ،مفادها  هلل  عدو  هو  السلطة  يخالف  من  وواجب    ، وكل 

إلى إضافة  قبل  مكافحته.  من  وإذالل  تهميش  هم    مرحلة  من  تجاه  سلطوي  منصب  كل 
وهذا ما يفسر عمليات اإلذالل وكسر النفس في الخدمة اإللزامية بحجة تعزيز    ، أدنى منه

الحرب القدرة   أوقات  في  التحمل  يتحم  ،على  أن  اإلنسان  يستطيع  و فهل  بوعيه  تمرينه  ل 
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بإ  أم  العيش  ضناء  ال  ؟ الله ذعلى  من  اإلهانة  يتلقى  من  من وهل  ممن  يتلقاها  كمن  عدو 
و  يحموه  أن  عنهالمفترض  األعم    ؟يدافعوا  الغالب  في  تحكمها  "فالعالقات  ال  بالتأكيد 

السلطة   على  وتنازعها  العصبيات  قوى  في  الراسخة  الجذور  ذات  التبعية  عالقات 
لذلك نرى الرتب العسكرية لديها حقد دفين تجاه العسكر اآلخرين وتحمل في    (19)والثروات"

 نفسها ضغينة وعدوانية تجاههم: 

                                          ريبا  الساقان منفرجتان قليال  الصدر مشدود  ققفة ت                           الحظت أن لهم جميعا  نفس الو "
كبال    أو  إما عصا غليظة  اليمنى تحمل  اليد  الخصر  على  تتكئ  اليسرى  اليد  الوراء                                                                                إلى 
                                                                                   مجدوال  من أشرطة الكهرباء أو شيئا  مطاطيا  أسود يشبه الحزام عرفت فيما بعد أنه قشاط  

األم عناصر  وإلى  إلينا  ينظرون  الدبابة  محرك  استخفافا  مروحة  تحمل  فوقية  نظرة                              ن 
 (20)                                بعناصر األمن ووعيدا  مبطنا  لنا"

إن النسخة الكربونية المصنعة في هذه البقعة البشرية تماثلت في الحقد والرؤية  
المنطلق في  اتحدت  و   ، ألنها  التشفي  الن   ويظهر  التعامل  عند  العدوان  هذا  بين        دي                                      إخراج 

 الرتب العسكرية: 

العسكرية وهوى "تقدم نحو   بينما راحت أنفاس العميد تختنق نزع رتبهم  العقيدين 
ه وقدم له الحرس وليمة  تبعصا على رقبة األول فجثا كأنه ضرب على كتفه ال على رقب

أما العقيد الثاني فراحت الصراصير تنبع من وجهه وأذنيه وعينيه وهو   .ن الفئران الميتة م
 (21)يأكل شرفه العسكري"

العسكرية    تمتلئ شخصية والرتب  السجناء عامة  تجاه  الحقدي  بالمرض  السجان 
فخيانة من هو ضمن السلك السلطوي يجب أن تعاقب بحدة أكبر    ؛خاصة بحجة الخيانة

ويجد    ، لكنه في الحقيقة يغطي على ضياعه الذاتي بإنزال اآلخر إلى الدونية  ،وبحزم أكثر 
                                  ال يتعدى كونه سرابيا  يتالشى عن أي    بيد أن وجوده   ،ذاته بافتراسه ضحيته على اختالفها

 ه بفعاليته وصحته.      نفس      ع      قن            رد وهم ي  صفعة واقعية وخلوة نفس ألنه مج
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خاص   بشكل  والسجان  عام  بشكل  المروض  لإلنسان  المصنعة  السياسات  ومن 
ه  أوقاتويرافقه في    ،يالزمه  ،اإلنسان  زرع الخوف والرهبة والدونية ووجود الرقيب في نفس

ألنه    كلها اإلنسان  هدر  على  تساعد  التي  األحاسيس  أخطر  من  الرقيب  وجود  وإحساس 
بيته في  يكون  )كمن  كبير  حد  إلى  النفس  في  والفزع  الخوف  إن    ، يبث  صوته  فيخفض 

السلطة عن  أو  السياسية  باألمور  الشع  ؛تحدث  العرف  لها ألن  "الحيطان  يقول  العام  بي 
سقف  ،(  آذان" لرفع  التجرؤ  عدم  على  والتفكير   ويجبره  والطموح  نرى    ،المطالب  لذلك 

السجان   لتطور شخصية  الحدثي  السابقة موضع التسلسل  المراحل  في  مروره  بعد  يضعه 
بعد دعسها تحت أقدام    ، هاوتنميت  ، ويحتاج إلى إشباعها  ،                     ويكون خاويا  من األنا  ، السلطة

إن الجالد في سلوكه العدواني وتفجر ساديته بحاجة ماسة إلى االطمئنان على مرؤوسيه "
المطلقة  للسطوة  االطمئنان  إلى  الحاجة  هذه  وتتناسب  الالمحدودة.  الذاتية  وسطوته  قوته 

مع   الداخلي ا           طرديا   والخواء  بالتهديد  الدفين  الجالد    ،إلحساس  ينزل  والالقيمة.  والعجز 
ما يفسر ممارسات السجان  وهذا    ( 22)"ى وجه الدقة في ذاتهالسادي بضحيته ما يخشاه عل 

  ،على السجين منذ لحظة االستقبال األولى في سبيل التوق إلى الذات ورحلة البحث عنها
وال يجد ضالته إال بإنزال الطرف المقابل منزل الدونية والالشيء وبالعودة إلى الحديث عن  

و  السجان  لشخصية  الروائي  تبرير  نجد  النفسية  الرقيب  الحرب  منها  عرض  تعاني  التي 
 التخبطات اإلنسانية التي تعتريها: و 

هفت نفس أحد السجناء على كأس شاي فناوله   1981"كان ذلك في بداية عام  
لمحه أحد زمالئه من الحرس الجواسيس ووضع تحت المراقبة   ،الحارس الكأس التي بيده 

تبين أنه يتساهل مع المحابيس! كيف؟ كأس شاي في فترات التنفس أو يسمح لمريض أو  
للحارس   عقدت  المراقبة  من  شهر  بعد  للتنفس.  يذهب  وال  مهجعه  في  يبقى  أن  كسيح 

غرفة الذاتية( ليشاهدها  المتساهل محكمة عسكرية داخلية. أدين أعدم وعلقت جثته )داخل  
 (23)كل الحرس!"

وتعرض الروايات التدمرية نموذج السجان الطيب وهو ضئيل الظهور في الرواية  
 ويكون في مرحلة ماقبل أو ما بعد تدمر: 
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               خاصة أن أحدا    ، "وفي الركعة الثانية كانت الطمأنينة قد تمددت فوق غشاء القلب
وأنا    ،                                      تني )بسنجة( بندقيته. رفعت صوتي قليال  ولم يباغ  ،من الحراس لم يقطع علي خلوتي

الكلمتين )  :اقرأ  هاتين  أنهي  اكد  لم  المؤمنين...(  يكمل:    ، من  خلفي  صوتا   سمعت                             حتى 
عليه هللا  عاهدوا  ما  العسكري   ، )صدقوا  أكمل  ينتظر(  من  ومنهم  نحبه  قضى  من  فمنهم 

يفعل شيئا    ، اآلية بعد ذلك إلى مكانه  ،                ولم  السرور    ، تراجع  قلبي موجة من  فانداحت في 
أشتهي  ، والسكينة كما  صالتي  السرير  ،أكملت  إلى  بعدها  العسكري    ، وعدت  مني  اقترب 

 فقلت له:  ،وسألني عن اسمي ،ذاته 

 إياد  -
 إنتا الدكتور إياد أسعد  -
 إي...إي..  -
القنابل والسالح..  - بيتك مشان  الي فتشت  ببيتك  أنا كنت مع المجموعة  مالقينا   .

 شي.. طمن.. ال تخاف... خليك ثابت... 

بل اعتقدت    ،                                                      شك أن الذي خاطبني قبل قليل ليس عسكريا  من جالدي النظاملم أ 
ويرتقي بي إلى جبال التحدي...    ، لكي يزيد من صمودي  ،أنه مالك بعثه هللا من السماء

فيه   أمني  كنت  ما  هذا  حين؛  بعد  ولو  اإلفراج  إمكانية  يحمل  التحقيق  في  الصمود 
 ( 24)نفسي"

جراء   السجين  به  ينزل  كان  مستشفى  هو  الحدث  مكان  السابق  المقطع  في 
التحقيق التعذ أقبية  الواقع عليه في  تدمر   يب  أما في    ،التي مر بها قبل نزوله في سجن 

فدورة    ، دم في تدمرخ سجن تدمر فال وجود للسجان اإلنساني ألن "السجان اإلنساني ال ي
أناسا  آليين الحياة الجهنمية ف قلوب يدارون بآالت  مجردين من ال                                  ي حبسهم هناك تتطلب 
بعد عن  يكن  ، التحكم  لم  إن  أخاه  إنسان  يضرب  العين  وكيف  معدوم    ،ين مغمض 

والسبب في ذلك يتضح في الروايات التدمرية بإنهاء صورة السجان الطيب    (25)اإلنسانية"
فينتهي وجوده    ،يأخذ طابع االنتهاء واالستمرار  بطريقة مأسوية كارثية وبوقت زمني سريع
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                                                                                      واقعا  لكن أثر النهاية وطريقتها تبقى مستمرة لتأخذ دور المعادل الموضوعي لمفهوم العبرة  
 لدى غيره من الجالدين: 

"اليوم استدعى رئيس السجن رئيس مهجعنا ياسر إلى مكتبه. خلف المكتب كانت  
المشنقة   حبل  على  معلق  العسكرية  الشرطة  من  لرقيب  الحائط  على  معلقة  صورة  هناك 

كان في سجن تدمر أوائل افتتاحه بعيد    ،باللباس العسكري الكامل. هذا الرقيب كما سمعت
                                                                                 المجزرة وكان يساعد السجناء فأمسكوه وأعدموه وعلقت صورته إنذارا  لمن تسول له نفسه  

 ( 26)من الشرطة والرقباء الذين سيأتون فيما بعد".

إرهاب الناس كلهم وإجبارهم على أن يقوموا  " يتضح مما سبق أن المطلوب هو  
ون حياتهم  باختزال  لكي   واياهم بأنفسهم  فيها  المرغوب  غير  المصير  وتطلعاتهم  يواجهوا  ال 

أن    (27)"ذاته ذلك  على  ونتائجه" يخضع  السجان  ويترتب  توابعه  تحكمه  "السلوك  لقاعدة 
سنت )لذلك  والسجان  السجين  عند  تشاركية  مرحلة  القسم  وسنراها  في  كل  عنها  حدث 

الفكر لديه من المعطيات المشاهدة  أما بالنسبة للسجان التدمري فيتحرك    ،المخصص له( 
ليزرع يقينية مفادها أن تكلفة السلوك المعارض /الرافض لما تريده السلطة )الرمز( ستكون  

محال ال  فيه   ةكارثية  بسيط  ال  التدمري  فالوسط  نتائجها  أبسط  أنصاف    ،في  يقبل  وال 
بإسقاط  ات ذاته  وإثب  ، حماية توازنه النفسيباستمرار إلى    لذا نجد السجان يسعى  ، الحلول

عنها   باإلضافة  ،اآلخر)السجين(  والدفاع  سالمته  على  الحفاظ  عن  الدائب  البحث  إلى 
تجنب   تقتضي  التجنب  وسلوكيات  للشكوك  مصدرا   يجعله  أو  يمسه  اشتباه  أي                                                                           وإبعاد 

النتي المقابل  المضاد  السلوك  لتجنب  هو    ، جيالسلوك  التطاول  أو  التمرد  تفادي  فتجنب 
والوضع على القائمة السوداء غير محمودة العواقب مسحوبة االمتيازات    للعقوبة واالشتباه 

  ،تحويله اآلخرين إلى كائنات ملحقة بكيانه"فالجالد في    ؛السلطوية التي سبق أن تمتع بها
كثافته وامتالءه ومنعته   وتثبت لها  ، ال حول لها وال كثافة كي تشهد على سطوة كيانه هو

وة  ألنه باستمداده هذه الق  (28)"الدفين والعائموحده يحسم مشاعر القلق والتهديد  هو. بهذا  
المقموعة وموجوديته  أناه  سلطوية    ،يثبت  بصالحيات  فيتمتع  عنه  السلطة  ترضى  وحين 

 مادية: 
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"وهجم علي جالد بحجر كان يحمله بيده فأخذ يضربني على رأسي والدم يتفجر  
 (29)ا جبس"                                بين يديه وهو يصرخ هازئا  أحمر ي

السجان   عند  الداخلي  للعدوان  المفرغة  التعذيبية  العبثية  إيجاد    هذه  في  تساعده 
وطالما شكل السجان هذا       ا  أثر                 ؛ فاأللم يع د  أنويته الضائعة من خالل إيقاع األلم بالسجين

و  الموجودية  بهذه  االعتراف  على  ويجبره  باآلخر  يؤثر  موجود  فهو  في األثر  تتكرر 
التدمرية الروايات  جميع  في  نده  وبين  بينه  تجمع  التي  ت  المشهديات  أي كون  وقد  دون 

ا   ،سبب  تعديل  سبب  الجالدينإال  أحد  الذي يحتاجه  يؤدي  ، لمزاج  أساس  ت  كذلك  ي             ضافر 
و  رفع        دورا    المال()السلطة  لدى    في  الالوعي  االستعداد  مرحلة  إلى  السجان  شخصية 

هو إنسان ضعيف يرغب في   "السجان الشرير  أن  بذلك إلى  المنحرف المرضي لنخلص 
القمع من  مقهور    ،النجاة  إنسان  إنه  المتسلط  بعدوان  التماهي  غير  وسيلة  يجد  ال  ولكنه 

مأزقه" من  هذا    ،(30)تخلص  من  الجرائم وبتخلصه  يفوق  الجرائم  من  عددا   ارتكب                                             المأزق 
                                                                              المرتكبة التي يكافحها باستخدامه كأداة مغيبة ذهنيا  لفرض قبول السلطة القمعية: 

قو " بإيقاظ  نفسهم  يحمون  أعماقهم!   ى إنهم  في  النائمة  الوحوش    الشر  أن  تأكدت 
أوسع قفزتها  ليست كلها وحوش متشابهة هناك وحوش أنيابها أطول مخالبها أحد أشداقها  

 ( 31)أعلى وفي النهاية تأكل الوحوش بعضها"

نرى  تدر ج    كذلك  بالقضية               أن   السلطة  عن  الدفاع  ربط  خالل  من  يكون   التأثير 
تخاف على أبنائها          ألن هامن خالل تماهي الوطن مع السلطة التي تفعل ما تفعله  )الوطن(  

ان                 من منظور السج               وهذا طبعا    ،إلى جادة الصواب لذلك تحاول جاهدة ردهم    ، من الضياع
 ب:        المغي  

الدولة  " عليكن  بتصرف  شو  يالطيف  بطانيات  بدن  جداد  أجو  حيوان  مية  يعني 
 (32)وبتدفع دم قلبها مشان أوالد ... متلكن"

السلطة مشروعي باستمداد  إلى اإليحاء  الروائية  التدرج في اإلشارات  يسير  تها  ثم 
ويتم ذلك من    ،والتركيز على هذه النقطة لتقوية الدائرة المنطقية لفرض التأثير  ،من الدين 
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خالل المراسم الدينية والشعارات والقشور المغلفة ومن المفارقات على ذلك ما وجد على  
 باب سجن تدمر: 

في  " ))ولكم  النافر  باألسود  مخططة  الباب  فوق  حجرية  لوحة  العين  تصدم 
كأن لسان الحال يقول إن من يخالف    (33)"((  ( 179)البقرة:  ة ياأولي األلباب القصاص حيا 

السلطة المتماهية مع الدين سينال عقابه وفق معطيات الدين نفسه لكن عن طريق الخليفة  
 السلطوي في األرض: 

الرقيب يهدد ويتوعد لم نأت بكم من الشوارع جرائمكم جاءت بكم إلينا جنيتم على  "
اقترفتموه من عمالة وخيانة للوطن    لقاء ماأنفسكم وعلى عائالتكم ستالقون جزاءكم العادل  

المسيرة  قائد  الرئيس  بقول  مستشهدا   الحياة  من  حرمهم  إال                                                         ثم  العصر  هذا  في  حياة  )ال 
غيره  مكان  ال  القبر  إلى  هنا  من  ستخرجون  واالشتراكية(  ود    ،للتقدم  العسكر         ثم  عهم 

 (34)بالخيزرانات والسياط "

ا السجان  ملفوظات  في  نالحظ  السابق  الشاهد  والوطن  في  الدين  بين  لمزج 
التماهي  لطرح  العادل  للقصاص  الدينية  والعواقب  السلطة  أقوال  بين  والربط  والسلطة 

بالشعاراتية المزعومة التي مللناها وسئمنا زيفها طوال    واستجالب المشروعية وتغليف الفكر
 : سنين وسنين 

)هللا" الجالدين  أحد  صرخ  والمصابين  والصارخين  المتألمين  مشهد  أكبر  وأمام   
والنصر للشرطة العسكرية( كان الجالدون يضربوننا بعنف ودموية وقسوة مرعبة وال ندري 

 (35)                                                                       لهذه األفاعيل سببا  وتأول بعضهم أن مدير السجن قد حلم ورأى مناما  سيئا "

في       إن    يبرز  والمحو رة  الزائفة  الدينية  الشعارات  ال                                                     استحضار  من  شواهد  كثير 
ما ينص عليه الدين  نالحظ المفارقة بين ما يفعلونه و العميق  وبنظرنا السطحي و   ،التدمرية

 الذي ينادون به في الظاهر: 

الساحة بعيدا  عن   إلى جانب                                                                             "لمحت على األرض كسرة خبز. دفعتها برجلي وأنا منحن 
نعمة هللا!!؟  الطري تدوس  الرقباء جن جنونه كيف  أحد  أقدامنا لمحني                                                                          ق خوفا  من تطأها 



م 2021 -العدد األول -4مجلد  ال                                                 مجلة بحوث جامعة إدلب   

17 
 

كسرة الخبز هذه نعمة هللا وأنا هل أكون   راح يدوسني ويرفش قدمي ببسطاره قلت وأنا أتأوه 
الشعور إياه وأنت                                                                                 نقمة مثال؟؟! تغضب ألني أزحت الكسرة برجلي رافقا  بها وال يخالجك 

                                                        ارك على وجهي ألست أنا أيضا  نعمة هللا؟؟ هذا الحوار دار في  تطبع كامل فرزات بسط
 ( 36)عقلي لم تخرج كلمة واحدة منه إلى مسامع الرقيب "

التدمري   السجان  العبثية عند  الالمنطقية  يتم طرح  الخائف  السابق  في المونولوج 
. "إنها                                                                          التي تسمح له بقتل إنسان وال يهون عليه المساس بقطعة خبز ألن هذا حرام دينيا  

بين فطرتها وما    (37)شخصيات مليئة لها رغبات ونزوات ينتابها التردد وتقع فريسة للحيرة"
 روضت عليه. 

؟  ري وبأية ال منطقية يسير سلوكياتهأي شرع أو قانون يحكم أهواء السجان التدم
ذي الشرعية الهشة ال معيار يحكمه سوى معيار القوة    إن دافع الخوف الشديد على منطلقه

 : 

 أنا أتهدد !! سأحولها إلى جهنم... شعرة واحدة يروح ألف مجرم مقابلها .. أنا  -"

 ثم صاح بصوت شديد االحتقان:  

.. مجرمين.. انتو لسا مابتعرفوني منيح..وهللا الدبحكن دبح الغنم بعدها صاح  وال كالب-
 فة بينه وبين السجناء: بمجموعة من الشرطة واق

 زيحوا هيك وال -

متتابعة مسدس  طلقات  نفسي    ،أصوات  على  أمام  انكمشت  رأسي  وخبأت  سماعها  لدى 
                                                                      وبسرعة فائقة خرج المقدم يسحب وراءه رتال  من عناصر الشرطة وأغلق الباب.  ، صدري 

مايحو  كل  هي  طلقة  عشرة  بأربع  قتيال   عشر  على                                             أربعة  المقدم  مسدس  مخزن  يها 
 ( 38).ومايبد

لتعي فيها ما    ، ميزان القوى غير متوازن  والذات الفردية تبحث عن آلية وطريقة 
وتعبر عنه   ،وتتبناه  ،تؤمن به  ، ي فكر معين            فتقوم بتبن    ،يحدث في هذه المأساة الجماعية
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عل الشخوص  بتعبئة  المتحكم  المضموني  االتجاه  توضح  خاصة  لغة روائية  ى  من خالل 
يتضح للقارئ البعد االزدواجي المفارق بين المرئي والباطني  في الرواية ل   شكلها المتمظهر

 وكيف تكون إشكالية التالقي بين الهدف الشعاراتي وقمع المحقق الفعلي له: 

                                                                             "دعوكم من كل هذا الكالم الفارغ ... بال قانون بال بطيخ ... حين يكون ظالمك وحشا   
إنه سالح..  بال  ونحن  للسالح  إال  كلمة  تسحق  فال  كما  باألحذية  سيقتلوننا  م 

 (93)الصراصير"

السامية   القضية والقيمة  إن إحساس التبعية واالنقياد والسلوك األعمى في سبيل 
المباشرة   المكانية  الصلة  من  متأتية  مطورة  صورة  في  يظهر  السجان  عند  معتقدا                                                                                شكل 

وتتحول المشاعر من تأنيبية رادعة إلى    ، فيتسع مدى دائرة التأثير  ، والوسط العملي المحيط
مقاومة   هالة  وكسر  االنتصار  تحقيق  بعد  التشفي  مظهر  تأخذ  متفانية  عدوانية  حماسية 

إلنسانية    ، اآلخر السالخ  اإللزامي  المنحى  إلى  الدافع  الصميمي  االرتباط  ينشأ  وبذلك 
                         التي يمر بها تسلسال  هي: السجان المنتزع مبادئه منه لتكون المراحل 

 ومشروعيتها.  ، شكل روتيني ليؤمن بأبوبية السلطةترويض اإلنسان ب  -1

 وجود الرقيب وزرع هاجس الخوف وجعل المباحثية سمة الحياة االجتماعية.  -2

 التربية على العنف الموجه ضد العدو.  -3

 بالذنب. الربط بالقضية بإسباغ المشروعية وتحاشي تأنيب الضمير والشعور   -4

 ج.    ل     د                                                تماهي السلطة مع القضية وربطها مع الدين كما أ   -5

 اكتساب امتيازات واتساع صالحيات وتجنب مصير كارثي.  -6

تخضع   بحيث  والطغيان  االستبداد  نظم  في  الناس  سلوك  لتشكيل  يجري  "ما                                                                      إذا  
وتس  السلطة  أ لتوقعات  نحو  وتتوجه  لرغباتها  تبعا   من                                   تجيب  نوع  هو  المرسومة  هدافها 

رويض لإلنسان يخضع للمبادئ والتقنيات نفسها مع فارق في المستوى بالطبع فترويض  الت
الحيوان يتوقف عند سلوكه الحركي ألداء مهام ووظائف مطلوبة أما ترويض اإلنسان في 
واألفكار  اإلدراك  تشكيل  إلى  وصوال   والحركي  الظاهري  السلوك  فيتجاوز  الحالة                                                                           هذه 

امتالك اإلنسان من الداخل وعلى مستوى الوعي الذاتي    والقناعات والعواطف بحيث يمثل
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وهذا الترويض اإلنساني ال يقتصر في بداياته    ( 40)والخبرة المعيوشة أعلى مراحل التحكم "
يبدأ   بل  السجان  أعلى  لكل  شامل  بشكل  الدنيا  مراحله  زرع  في  خالل  من  الشعب  فراد 

                                    اصيل حياته مرورا  بالمنهاج الدراسي  وفي كل تف  ة معتقدات نفسية ترافق اإلنسان منذ الوالد 
ه كل  ممنهجة  ألجندة  الخاضع  المؤدلج  واإلعالم  الراسخ  والعرف  المجتمعية  ذا والثقافة 

                                                                               هم في تشكيل التكوين النفسي المرسوم لإلنسان المخدر والمسير بأفكار لم يتجرأ يوما  يس
للوطن . وح الناس                                                            إال على اإليمان اإللزامي بها وإال كان خائنا  عدوا   فئة من  تكمل  ين 

طريقها لتمارس الواجب الوطني في الدفاع عن الوطن بصورته المتماهية مع السلطة كما 
              ذكرنا آنفا . 

لو تصفحنا الروايات التدمرية في  و   ،ف دائم تعاني منه شخصية السجانهناك خو 
ولعل أبرزها هشاشة    ،سياقاتها التاريخية واالجتماعية ألشارت إلينا مئات األسباب بأيديها

بالشعب   بالشعب  السلطة والمواطن "فحكم الشعب  الهوة بين  الناتجة عن  الشعبية  القاعدة 
الفردي التسلط  تنتفي منه نوايا ونزعات  المواطنين ومصادرة    ، وللشعب  والتحكم في رقاب 

المخالف  ، التفكير الرأي  والتعبير.    ، وقمع  الرأي  حرية  السياسية  الحرية  أسس  وأول 
ضييق على ما يسمى باآلراء الخطرة أو الضارة أو الهدامة. ثم ما تلبث السلطة وقد  والت 

                                                                              تعودت أال تنتقدها اآلراء المعارضة في الخطوط األساسية لسياستها أن تضيق ذرعا  بما  
يوجه إليها من نقد حتى في األمور الجزئية ثم ال تلبث أن تذهب خطوة أبعد لتمنع حتى  

ال صاحب  ليصبح التأييد مجرد ترديد ألقو   ، يد على طرائقهم المختلفةمؤيديها من حرية التأي
   (14)السلطة:

 وصاح أحد الرقباء العشرة:  ،"انخلع الباب بأقدام العساكر. هجموا باتجاه المهجع 

 على الحيط انت وياه...  34مهجع  -

وأيدينا معقوفة خلف ظهورنا.    ، درنا بوجوهنا جهة الجدران   ،وقفنا في أماكننا كفئران مذعورة 
ومشى خلفه عدد كبير من الحرس والعساكر.    ،عرفت أنه هو من صوته  ،تقدم )أبو نذير( 

                                     كان يشتم ويرغي وي زبد ويتوعد ويهدد: 
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 وهللا لخلي جسمكن مصافي...  -

-  !!!.... 

 وهللا لنسيكن حليب أمكن...  -

-  !!... 

 أنا؟!!!! أتهدد...  -

-  !!.... ! 

الجميع سكت  خرساء.  لحظة  األنفاس   ،وفي  الكون   ،وانقطعت  حركة          وتخل ى    ،وجمدت 
من رائحته؛    البشر عن كينونتهم لصالح الموت. طاف شبحه بالمكان. أعرف أنه موجود 

انقطع   الجامد يغطي كل مساحة مرئية ممكنة.  ولونها األزرق  ثقيلة ونف اذة.                                                                                    رائحته باردة 
تعارها )أبو نذير( منه في تلك اللحظة. خطت هذه األقدام الصوت إال من أقدامه التي اس

للموت  مكشوفا   يزال  ال  كالبقية  ظهري  كان  الحائط.    ،                                               باتجاهي.  باتجاه  مغلقا                                ووجهي 
ط تعمالن في كافة االتجاهات. سمعت صوت أنفاس )أبو نذير( الكريهة وأذناي؛ أذناي فق

وجهي مسدسه  ،تلف  )األقسام(  ، أخرج  ذلك    ،سحب  أسمع  الرأس...  باتجاه  وصوب 
الطلقة   ودو ت  علي.  مغشيا   بسببه  أسقط  كدت  بدوار  ولفني  أذني  أزيزها  حف                                                                                تماما ... 
                                                                            األولى فانفجر الدماغ وسال مع الدماء على األرض كأنه لبن مخث ر شابته حمرة. صمد  

كان جسد الذي  حراك؛    ثم هوى الجسد دون   ،                     مر ت كأنها ثالثة دهور  ، الجسد ثالث ثوان 
وبكيت في أعماقي    ،وارتعشت مثل ذبابة  ،                                         يقف إلى جانبي. مت  في تلك اللحظة ألف مرة 

. تقدم بخطواته الثقيلة  تر في جثة )أبو نذير( بجثة واحدة مثل طفل. لم يكتف الموت المست
 تجاوزني...  ،مرة ثانية 

أ  أم  أأفرح  سواي...  آخر  على  مقبل  وهو  الموت...  تخطاني  زفرة  نعم  أأطلق  حزن؟! 
مرة أخرى  للصوت  تام  انقطاع  ثم  أخرى  خطوات  الفناء؟!  شهقة  أم أحبس  ثم    ، الخالص 

ثم جثة ثانية... ظلت    ،انفجار له في طلقة جديدة من الموت القابع في المسدس المتحجر 
مجر د  كأن األمر  جثث وخرج  ثماني  أسقط في طريقه  يقترب...  والموت  تنأى                                                                           الخطوات 

 ي مرمى عسكري ذات يوم تدريبي!! تصويب أهداف ف
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وكان السؤال الذي اعتدنا على سماعه منهم في   ، لففنا جثث زمالئنا الثمانية في بطانيات 
 مثل هذه الظروف طيلة هذه السنوات: 

 شوفيه... ليش هدول فطسوا؟!)يسأل الرقيب رئيس المهجع(  -

 بالحمام... وقعوا على راسن...   ما في شي... اتزحلقوا -

 (24) هللا ال يرحمن... فطيس..!!"  -

والفئات التي آثرت مكاسبها على مصلحة   ، وال للشعب   ، بالشعب    م     ك     ح              فال الشعب ي  
ا وثروات  العسكرية  بالدفة  وتحكمها  قوتها  استخدمت  الشعبية  قبول  الطبقة  لتفرض  لبالد 

فإما أن تلغي    ، الدولة تطغى على التكتالت الحزبية بأحد شكلين" النظام القمعي حتى إن  
                      يما  واحدا  أو حزبا   وإما أن تفرض على الشعب تنظ  ،وتمنع التكتل الحزبي  ،األحزاب كلها 

كلها األمة  يمثل  التنظيم  هذا  أن  مدعية  الطابع    (34)"                                           واحدا   يأخذ  المسموح  الحزب  حتى 
فلو   ،(44)واضحة فيه "أزمة الفارق بين القول والعمل"  ،الشعاراتي على مستوى القول فقط

لك   الحزب  لهذا  التي تؤسس  الوحدة والحرية واالشتراكية    ، ا في أحسن حال   ن                                                                طبقت مبادئ 
فئة   تحتكرها  التي  الفردية والمكاسب والفئات  المصالح                                                                                  لكن تطبيقها سيتعارض حكما  مع 

 معينة استولت على المناصب واحتكرتها واستملكتها. 

وال يهمه   ،بشر أو يتعامل معهم ال يريد أن يرى ال   ، شاء أم أبى  ،والنظام القمعي"
                                            يريد أن يحول الناس جميعا  إلى هذين النوعين    ،                                      أن يتطور البشر وال أن يظل البشر بشرا  

الحيوانات   أيدي  على  تصنيعها  يتم  التي  المذعورة  الفئران  أو  األرانب  الحيوانات:  من 
للدم  الشرهة  الذئاب  التي هي   ،عن سياطأناس عبارة عن جلود وآخرون عبارة    ،األخرى 

الروائي    لذلك فإن  (54)والطرفان من دون إرادة ومن دون حرية ومن دون كرامة" الصوت 
والدور  يأخذ    للسلطة   الشخصيات  وتنامي  الحدث  باختالف  ويختلف  عديدة  مستويات 

به المساس  يمكن  ال  ثابت  حدث  السلطة(  )أبوبية  استقر   ،الوهمي  القبضة يستمد  من  اره 
"السلطة    متمظهرة في  في طيات الروايات التدمرية  المحكمة التي يمكن استقراؤها  ةمعيقال

وحقها في التصرف بتفاصيل    ،وأنها تملك كل ما يملكون ،                               التي تعد نفسها أبا  لكل الناس  
أنفسهم" هم  حقهم  من  أكبر  امتداده   (64)حياتهم  و  القمع  ثبات  هو  المظهر  وثبات 
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الرؤية  زاوية  باختالف  واآلخر  األنا  جدلية  طريق  عن  يتم  قيمه  وإظهار  واستمراريته 
على   صداه  يعكس  للسجين  الضدي  والصوت  الرواية  في  السلطة  صوت  هو  والسجان 

نما  يتجسد في الموضوعات فحسب وإ  اعتبار "وعي الروائي للمرحلة الراهنة والمستمرة ال  
يتجسد بشكل أكثر دقة في وعيه ومعرفة المحاور المركزية للمرحلة وامتداداتها في المرحلة  

وبالتالي ال تطرح هذه المحاور في الرواية نفسها بشكل مباشر وحاد وهي تخضع    ،األخرى 
العتبارات وضرورات ليست بعيدة عن جوهرها ومسارها وليست معزولة عن رواية الروائي  

شخصية السجان إال أداة توضيح   لتعبير عن المواقف والرواية وليستت ا نفسه ومستلزما
أثر واضح مغيب    لتوثيق مرحلة سلطوية تاريخية اجتماعية كان لها     ا  واستخالص ومفتاح
 في ذواتنا ووعينا.   

 طبيب السجن: 

ر  لها  تطرقت  التي  الشخصيات  من  السجن  طبيب  شخصية  سجن  تعد  وايات 
يؤدي وظيفة    ،تدمر له  الكونه  مبد  خض  الظهور في  من  التعذيب واألمراض                        ا  سياسات 

لكن الطبيب في سجن    ،ائم دالمنتشرة التي تحتاج بالضرورة إلى طبيب يقدم خدماته بشكل  
يخضع لضوابط   ، خرى غير التي عهدناها كصاحب مهنة إنسانية مقدسةتدمر له صورة أ 

أ  الذي  كاندقسمه  أيا   المساعدة  يحتاج  من  ويعالج  التدمرية    ،                                      اه  الروايات  عرضت  وقد 
السجين والطبيب  السجان  الطبيب  منحيين  على  الطبيب  للطبيب    لشخصية  وسنعرض 

 . السجان إذ إن الطبيب السجين يندرج في بحث السجين 

 الطبيب السجان: 

روايتا   حسيسها"و  ،"القوقعة" عرضت  التفصيل شخصي  "يسمعون  من  بشيء  الطبيب    ، ة 
عنت       فتحد ث واالجتماعية  ا  والفكرية  والنفسية  الجسمية  الشخصية  رواية   ، أبعاد  تحدثت  وقد 

                                 المعام ل من قبل أقرانه المدنيين    ،القوقعة عن طبيب السجن الريفي الفقير البسيط الخجول 
واحتقار بفوقية  الجامعة  في  المدينة(  الجامعة  ، )أبناء  في  له                ونظرا  لوضعه    ،أحب زميلة 

ن انتهز فرصة اجتمعا بها كالهما بشكل لمدة ثالث سنوات إلى أ            حبه صامتا   السابق بقي  
لكنها ردت عليه بطريقة لم يتوقع درجتها من العنف    ،ها بحبهحفصار   ،منفرد في المخبر 
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ولم تكتف بذلك    ،إذ كانت من عائلة مدنية محافظة ذات سطوة وغنى  ،واالحتقار واالزدراء
وقد تسبب ذلك بمعاقبته    ،رت أهلها بما حدثفذهبت إلى رئاسة الجامعة لتشتكي إليها وأخب

بعد فترة من تخفيه حضر إلى  هل الفتاة. و من قبل الجامعة ومالحقته بالسالح من قبل أ 
                                                                               الجامعة وتابع دراسته منطويا  على نفسه يعامل من قبل الجميع على أنه محط استحقار  

بدأ  هذا  السجن  طبيب  شهدوا    وسخرية.  الذين  دفعته  زمالء  على  عاره( يجهز    )وصمة 
 هم هناك: في سجن تدمر عند معرفته بنزول بعضالواحد تلو اآلخر 

  كان موعد هذين الطبيبين مع زميلهما.   ، قبل عيد الربيع بيوم واحد  ،آذار   20"اليوم في  
الباب وأغلقوا  الطبيبين  الشرطة  عناصر  والثقب   ، أخرج  بطانيتي  إلى  رأيت    ،أسرعت 

الطبيبين يسوقهما عناصر الشرطة إلى أمام طبيب السجن الذي يقف على مبعدة أربعة أو  
                                                                            خمسة أمتار من المهجع. يقف الطبيب عاقدا  يديه على صدره وهو يبتسم. رحب بهما:  

 ثم التفت إلى عناصر الشرطة وأمرهما:   ،           أهال  وسهال  

 روحوا خلوكم جنب البلديات.  -
 ).......( 

ع - هلق  بقول  ايه...  كمان  وأنا  طيب  األحوال...  مغير  سبحان  لحالكم:  تقولوا  م 
 مين منكم بدو يجوزني اخته؟ ،هيك... بدي اطلب منكم طلب 

 تابع طبيب السجن:   ،                     رأساهما منكسان قليال   ، لم يجب الطبيبان بشيء
  ،ختك على سنة هللا ورسوله تين؟!... شو يا عدنان... أنا عم أخطب أليش ساك -

 الزواج عيب شي؟. 
 .والحمدهلل ،بس أنا ما عندي أخت  -

                                                                      هنا قال طبيب السجن لعدنان شيئا  لم أسمعه. سادت فترة صمت ثم التفت إلى  
 وقال:  ،الطبيب اآلخر 

 نت يا زميل سليم كمان ما عندك أخت؟. طيب... وأ  -
 نعم...عندي أخت.  -
 رسوله. طيب خطبني اياها على سنة هللا و  -
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ونصيب - قسمة  أمور  ، الزواج  هيك  بنقاش  مابيسمح  بوضع  هلق         وأوال     ، ونحن 
                             وأخيرا  أنا ماني ولي أمرها. 

 هذا أسلوب تهرب...  -

 اقترب منه وبصوت أقوى: 

أ - المقام وإال شايف  قد  ناس أغنياء وأكابر   ، نه نحن مو  مو    ،نحن فالحين   ،انتو 
 هيك؟

 أسنانه: ح بيده أمام وجهه وبصوت حاد صاح وهو يصر على     لو  اقترب منه و 
البوط  ، .... افتح عيونك وطلع لهون ولك شوف  - بوطي أحسن منك    ، شايف هذا 

 ومن أختك وأهلك وكل عشيرتك وطايفتك... وال كلب. 

 ثم التفت إلى حيث البلديات وصاح: 

 بلديات... تعوا لهون والك... خذوهم ع نص الساحة.  -

 سحب البلديات الطبيبين. ومشى وراءهم وهو يصيح: 

ن بدنا نطالعهم كمان لفوق أكثر  وهلق نح ، ... يعني فوق...فوق هدول ناس أكابر  -
 أكثر... ياهلل لشوف. و 

 ).....( 

السجن  طبيب  غادر  أبدي.  استلقاء  حالة  في  الساحة  وسط  موكبه  ،تركوهما  به   ، يحيط 
 الساحة. 

 . ( 74)                                                         مجموع ما قتله طبيب السجن من زمالء دفعته أربعة عشر طبيبا "

 للطبيب في رواية يسمون حسيسها:وكي نالحظ التقاطع نعرض 

 ( السجن  طبيب  الجامعة"كان  في  )لزهدي(  زميال   يفوز    ،                               يونس(  أيهما  قلباهما  تسابق 
بالحبيبة. اختارت الحبيبة )زهدي( دون تردد. وتركت ألجله كل من عداه. مأل الحقد قلب  
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منبوذا    كان  من  ولكن  هنا.  تواجها  أن  إلى  سما   يقطر  إخفاقه  جرح  وظل  خلف                                                                          )يونس( 
السجن هذا  داخله  ، أسوار  مطاعا   سيدا   مأل كل                         صار  بالثأر.  )يونس(  روح  الحقد  . خثر 

لن يستنفدها مرة واحدة. ظل طوال شهرين  تقام. حانت الفرصة. لن يضيعها. و نخالياه باال
يتلذذ بمنظر )زهدي( وهو يعذب أمام ناظريه. كان يطلب من الجالدين أن يأتوا به إلى  

                                                                    ويجلس إلى مكتبه ويطيل النظر بعينين تفيضان قطرانا  وترتويان من منظر    ،عيادة السجن 
 (94)4)8)الدماء التي تسيل من جسد غريمه )زهدي("

اعتبار أن    ىوعل  ،الحظ في المقطعين السابقين أزمة الكرامة المفقودة بسبب المرأة 
المرأة" بسبب  يعانيه  الذي  اإلحباط  نتيجة  هي  الرجل  عند  هذ ح  (50)"السادية  يمس  يث 
فيحاول رد اعتبار    ، الصراع رجولة الرجل وهي األمر الذي ال نقاش فيه أو تفاوض عليه

كانت  طريقة  بأي  كنمط    ،ذاته  وصنع  المرأة  سببها  ألزمة  تعرض  شخص  هنا  والطبيب 
فتمازجت عقد حقده المكبوت في الماضي )نتيجة فقر أو وضع   ، سجن تدمر  ري فيبش

الوليدة  ،اجتماعي له وتفضيل غيره عليه(  مع ساديته  واسترجع صورة عجزه    ،أو رفض 
لذلك قرر استعادة توازنه وأناه   ، في الماضي وكونه الحلقة األضعف في معادلة تحلها امرأة 

                                     ة على تلك المعادلة أو كانت طرفا  بها ورجولته المجروحة أمام األطراف التي كانت شاهد
                                                                   "إن في ذلك تشفيا  واضحا  وإن فيه تفريغا  للعدوانية المتراكمة نتيجة   (15)ففعل ما فعل.  ،

المزمن الذي تعرض له هؤالء قبل أن للسلطة.    القهر  التلذذ  يحتلوا مناصبهم كأدوات  إن 
يفة الحفاظ على األمن  في مهانة اإلنسان المستضعف والبطش به تحت ستار ممارسة وظ

المتخلف" العالم  بنية  ينخر  الذي  العالئقي  المرض  إلى  إال   ،(25)يشير  الستار  هذا  وليس 
أفعاله بغطاء مشرع ن يبرر من خالله كل التصرفات ذات   إلى تغطية                                                                            قشرة هشة تهدف 

 الطابع الشخصي البحت. 

العذاب بطرق   ،نهاية إلى فرض صنوف  بالسجان  المتمثلة  السلطة  مبتكرة    تعمد 
ومستق العقيدة  صلب  تمس  التي  والنفسية  الجسدية  الجوانب  كافة  تستهدف  ر  مدروسة 

 :أهمها  ،                    هاد فة إلى عدة أمور ،المبدأ 
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وهذا    ،بحيث يصبح كتلة من التناقضات  ،كلها  الجوانبتقزيم اإلنسان على   -1
بكليتها شخصيته  على  ينعكس  التوازني  منهجة    ، الخلل  مرحلة  تبدأ  وهنا 

 من المنطلق أو المبدأ. وتغيير الهدف من الحياة والمغزى  ،التحول القيمي

إنسانية السجين -2 ما أمامها مباح  ،طمس    ،فالسلطة مطلقة الصالحيات وكل 
ومزا لها  حدود  ال  باعتباطية  أرادت  وكيفما  هواها  وفق  عبثية.  تتصرف  جية 

–وعندما يعطى شخص ما سلطة مطلقة بدون أي ضابط يستبد ال محالة  
مطلقة( مفسدة  المطلقة  وابتكار     -)فالسلطة  بالتفنن  يبدأ  استبداده  ونتيجة 

ساخنة   لحاالت  العالج  تأمين  وعدم  وتعطيش  تجويع  من  تعذيبية  أساليب 
االستجابة في  الفورية  ت  ،تستوجب  التي  السلوكيات  من  حروبا   وغيرها              فرض 

 جسدية نفسية على السجين. 

ص من أهوال            كيف يتخل    هو  ما يفكر به      جل    تفريغ اإلنسان من قيمه ليصبح -3
عاتقه تثقل  التي  منها  ،العذاب  الخالص  سبل  أو  مبرراتها  عن    ،والبحث 

اإلجراءات في  والتعسفية  الالمنطقية  بسبب  بالالجدوى  البحث    ويتصف 
إنهما إذ  المفروض  والروتين  المسار    -       أساسا  –  المتبعة  تغيير  إلى  يهدفان 

 تفكير السجين. ل اإلنساني 

التفكير بأن ما يدافعون  التشكيك في ميزان القوى العقائدي ودفع السجناء إلى   -4
وانصب جحيم العذاب    ، و لو لم يكن كذلك لما انهالت الويالت            عنه باطل  

 نهي تلك المأساة الكبرى.                             دون معجزة تمنعه أو مخل  ص ي 

تفريغ الحقد واألمراض النفسية العائدة إلى أسباب اجتماعية مختلفة وتناميها   -5
نتيجة الوجود في وسط موبوء مطلق الصالحية يبيح إهانة آلخر أو التحكم  

 حسب األهواء والمزاجية. ببه 

تي  التكوين االجتماعي التأصيلي والمنطلقات الفكرية للممارسات السلطوية ال -6
وتسلك في سبيل تحقيق مبتغاها    ،                                        تعتمد البطش والظلم واالستعباد أساسا  لها

                              طرقا  ال إنسانية ذاتية مطلقة. 

جسده  -7 حتى  ومقتنياته  السجين  موارد  كل  على  شيء    ، االستيالء  كل                 وعلى 
ه عند          يخص  الشرطية  المنعكسات  تنمية  خالل  من  وسلوكه  عينيه  ونظرات 
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أو رقابة عادلة قانونية فال شرع   ، انع أخالقيواستغالله دون وجود م ،السجين 
قانونهم الوحيد    ، يؤمنون به ليردعهم وال قانون يأتمرون بأمره كي ينصاعوا له

 هو: السلطة هي اآللهة والشرع والقانون. 
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 ري بمياه ذات تراكيز ملحية مختلفة استجابة بعض أصول الحمضيات لل

 * سامر الشبيب، عبد الحميد الخالد   د. ،د. وسيم حاج ربيع

 * طالب دراسات عليا )ماجستير(  -ادلب كلية الزراعة، جامعة 

  الملخص

هذا   اختبارات  اجراء  البذور    بحثال تم  هذه  عن  الناتجة  والنباتات  البذور  على 
والسستروميلو   كاريزو،  السيترانج  البوميلو،  وهي  للحمضيات  أصول  ثالثة  من  المأخوذة 

( حيث أخذت البذور من ثمار أشجار مزروعة في مركز بحوث الحمضيات في  4475)
ناتجة للري  األجنة وتحمل النباتات ال على إعطاء    تهامقدر   ( الختبار2010طرطوس عام )

باإلضافة للشاهد    NaClميلي مول من    (90،  60،  30)بمياه ذات تراكيز ملحية مختلفة  
              األكثر تحمال .   األصل واختيار

صفة     في  األصول  باقي  على  سيترانج  الكاريزو  األصل  تفوق  النتائج  أظهرت 
صول فقد  (، أما فيما يتعلق بظاهرة تعدد األجنة عند األ%97النسبة المئوية  لإلنبات )  

على   كاريزو  سيترانج  تفوق  حين  في  واحدا ،  جنينا   البوميلو  األصل  بذور  جميع                                                                              أعطت 
السيتروميلو بعدد األجنة الناتجة عن البذرة الواحدة، وبالنسبة للزيادة الكلية الحاصلة على  
األصلين   على  سيترانج  الكاريزو  تفوق  النتائج   بينت  فقد  التجربة  بدء  منذ  النبات  طول 

ن تاله السيتروميلو، في حين أتى البوميلو في المرتبة األخيرة، أما من حيث تأثير  اآلخري
،  مساحة الورقة،  قطر الساق ،  عدد األفرع )  النباتعند    صفات النمو الخضري على  التفاعل  

( فقد تفوق  الوزن الجاف للمجموع الخضري ،  الوزن الجاف لألوراق،  الوزن الرطب لألوراق 
سيترانج على بقية األصول عند زيادة تركيز الملح في مياه الري فقد كان األقل  الكاريزو  

                                      تأثرا  بارتفاع تركيز الملح في الوسط. 

المفتاحية:   حمضيات   الكلمات  الحقلية،  أصول  تعدد    ،الزراعة  الملوحة،  تحمل 
 . األجنة
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Response of some Citrus Rootstocks to irrigation 

 with different salt concentrations water 
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* Postgraduate Student (M.SC.) 

Abstract: 

The experiments of this research were conducted on the seeds and 
plants resulting from these seeds obtained from three citrus origins, 
namely: pomelo, Citrang Carrizo, and Systromelo 4475, where the seeds 
were taken from the fruits trees planted at the citrus Research Center in 
Tartous (2010) to test their ability to Give the embryos. The resulting 
plants for irrigation with water of different salt concentrations (30, 60, 90) 
of NaCl in addition to the control and selection of the most tolerant origins.  

The results showed that the Carizo Citrange outer formed over the 
rest of the assets in terms of germination percentage (97%), As for the 
phenomenon of multiple embryos at the origions, all the seeds of the 
Rootstocks Pomelo gave one embryo, whereas, Carizo-Citrange surpassed 
Cetromelo by the number of embryos resulting from a single seed, As for 
the total increase in plant length since the beginning of the experiment. 
The results showed the superiority of Carizo Citrange over the other two 
Rootstocks, followed by the Cetromelo, while the Pomelo came in the last, 
As for the effect of the reaction on the vegetative growth characteristics of 
the plant (number of branches, stem diameter, leaf area wet, weight of 
leaves, dry weight of leaves, dry weight of vegetative mass), Carizo-
Citrange straw outer formed the rest of the assets when increasing the salt 
concentration in irrigation water, which was less affected by the high salt 
concentration in the soil. 

 

Key Worlds: Citrus origions, Field cultivation, salinity tolerance, 
multiplicity of embroys. 

 



 م 2021 -العدد األول -4المجلد                                  مجلة بحوث جامعة إدلب                    

 

33 

 

 :المقدمة
وتحت      Rutalesمن رتبة    Rutaceaeتنتمي أشجار الحمضيات للعائلة السذبية    

  ، وهي مستديمة الخضرة   (2n=2x=18الصبغي)وفيها العدد       Aurantioideaeالعائلة  
برتقال  - تتميز المسماة  الثمار  من  خاص  لنوع  و (Hesperidium)  ةبحملها  أعداد    قدرت. 

،  1993)الديري،  الوراثيةضمن المجمعات   4000  لها بحوالياألصناف والسالالت التابعة  
أن العشرات منها فقط تشكل أساس مزارع الحمضيات الحالية وجميعها   إال  .( 82-53ص

 ةأربع  موزعة على     ا  نوع162 أكثر من  ضم الذي ي   Citrusا الجنس  همهأ   أجناس  يتبع ثالثة
والمجموعة   ،ومجموعة الكريب فروت ،ومجموعة اليوسفي  ،مجموعة البرتقال  :يهمجاميع 

ل  ،الحامضية تنتمي  التي  األنواع  من  عددا   مجموعة  كل  األصناف  ه                                            وتضم  من  العديد  ا 
ثالثي األوراق،    و البرتقالهنوع واحد  ه  الذي ينتمي ل  Poncirusوالسالالت، وكذلك الجنس  

(. 737-732، ص2016)الخزعلي،    نوع الكمكوات  هالذي ينتمي ل  Fortunellaوالجنس  
          جنوبا ،  40º        شماال  و 43ºبين خطي العرض  ة تلك األنواع في المناطق الواقعةتنتشر زراع

دولخ الثمار              صوصا   أنواع  أفضل  تنتج  حيث  المتوسط   ,.Hasegawa, et al)حوض 

2000, p. 463-499 .) 

تزرع الحمضيات في معظم األقطار العربية وتحتل مصر مركز الصدارة باإلنتاج  
وسورية    ، والمساحة وفلسطين  الجزائر  ثم  المغرب،  للتنمية  تليها  العربية  ولبنان)المنظمة 
الساحل السوري الطويل المطل على البحر األبيض المتوسط من    د عوي،  ( 1995الزراعية،

                                                                                    المناطق الجيدة لزراعة الحمضيات نظرا  لتوفر التربة الجيدة والظروف البيئة المالئمة من  
الليل والنهار والتي تجعل ثمار الحمضيات ذات ميزة    نما بيحرارية    وفروق   ورطوبة، حرارة  

أن أكثر من    إذ نسبية للتصدير واالستهالك الطازج، وهي تساهم في زيادة الدخل الوطني  
زراعة    30000 على  تعيش  العاملين    الحمضيات، عائلة  إلى  القطاف باإلضافة    في 

نتاج على مستوى الوطن  في المرتبة الثالثة من حيث اإل  ةتأتي سوريو   والتوضيب والتغليف. 
ويشكل اإلنتاج المحلي    ،والمرتبة العشرين في العالم  ،العربي، والسابعة في حوض المتوسط

 (. 2018)المجموعة اإلحصائية الزراعية،  العالمي،                    % تقريبا  من اإلنتاج 1
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الكلية  بلغت   با  المساحة  سورياالمزروعة  في  الزراعي    لحمضيات  الموسم  في 
حوالي    44310  حوالي ( 2018-2019) فيها  منها    ، شجرة  14796800هكتار  المثمر 

البرتقال المرتبة    ويحتل(  FAO, 2007)              ا  من الثمار  طن  1150381أنتجت    13954100
% وإنتاجه  59.6وتشكل مساحته حوالي    ة، األولى بين أنواع الحمضيات المزروعة في سوري

اليوسفي62.85 ثم  بالدرجة  ب فروت. وقد كانت ز ير جفال  ،فالليمون   ،%،  راعتها مقتصرة 
المحافظات   إلى  اآلن  ووصلت  والالذقية(  )طرطوس  الساحلية  المحافظات  على  األولى 

وذلك كما هو وارد في الجدول    الرقة(و الداخلية )حمص، درعا، حماة، ادلب، دير الزور،  
(1 .) 

 ( 2018اإلحصائية الزراعية، )المجموعة 2018 (: مساحة وإنتاج الحمضيات حسب المحافظات لعام 1جدول ) 

 اإلنتاج / طن المساحة /هكتار المحافظة 
 863953 32529 الالذقيـــــة 

 281924 9333 طرطــــوس 

 7893 852 حمـــــص 

 1247 105 إدلب

 634 67 حمــــــاه 

 124 50 درعــــــا 

 476 33 ديـر الـــزور 

 180 11 الرقــــــة 

 1157307 43009 كلي الحمضيات 

وحة وماء الري من المعوقات التي تعترض تطور االنتاج الزراعي  ل ة الملمشك دتع
و  عام  في إبشكل  سيما  ال  العالم،  من  كثيرة  مناطق  في  خاص  بشكل  الحمضيات  نتاج 

والتي تعتمد    ( الحرارة درجات  طوالت المطرية وترتفع  هإذ تقل ال) الجافة    هالمناطق الجافة وشب
 ,Chatzissavvidis, et al., 2014,p. 275-280) أساسية في الزراعةة  لى الري كوسي لع

Hussain, et al., 2012, p. 103-102, Ben Hayyim & Moore, 2007, p. 627-

حية  لفتصبح بذلك م   ،يؤدي ذلك مع مرور الزمن إلى تراكم األمالح في التربة قد  و   .(642
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 ,FAO)   وحةلاألراضي متأثرة بالم من  20- 30%م أن  ل زراعة، مع العلا ل هوتقل صالحيت

2007; HAND, Z,. 2016, 1066-1070) ،  الم تعمل  وانتاج  لوحة عل إذ  نمو  ى خفض 
ت الذي  األذى  بسبب  األغشية  هحقل النباتات  ل لالخ  بسالمة  نتيجة   أو ل             وية  االسموزي    تأثير 

،  عبد الحسين)  لأليونات   التأثير السمي  رموني واألنزيمي أو هاإلخالل بالتوازن الغذائي وال
 ,Glesias, et al., 2007  ،41-25، ص2011سليمان،    ، 89-66، ص 2013وناجي،  

p.333-362) . 

يحدث معظم امتصاص الماء في المنطقة القريبة من طرف الجذر وبالذات في  
و يمتص قليل من الماء في قمة الجذر) منطقة القمة النامية (،  ،منطقة الشعيرات الجذرية 

وكذلك في المنطقة مكتملة النمو، حيث يواجه الماء مقاومة شديدة في منطقة القمة النامية  
البروتوبالزم  كثافة  الجذرية  ، بسبب  الشعيرات  تختفي  النمو حيث  مكتملة  المنطقة     ،كذلك 

تترسب مواد السيوبرين والكيوتين على البشرة حيث تتكون طبقة بشرة خارجية فضال عن  و 
الداخلية و بالتالي منع نفاذية الماء،   زيادة ترسيب شريط كاسبار في جدر خاليا البشرة 

وزية من منطقة الجهد المائي العالي  وتجري عملية امتصاص الماء وفق الخاصية األسم
- 76، ص 2001في محلول التربة الى الجهد المائي المنخفض في أنسجة الجذور)ياسين،  

77 .) 

وحة، وتتباين في  لالنباتات الحساسة الرتفاع نسبة الم  ضمنتصنف الحمضيات  
-Ben Hayyim & Moore, 2007, p. 627)  عليهالألصول المطعمة          تبعا  ا  هدرجة تأثر 

642, Prior, et al., 2007, p.349-358)  ، منهو تعاني  أخرى  مشاكل  شجرة  هناك  ا 
المنخفضة والك ال لالحمضيات كالحرارة  فإن  التطعيم  لس والغدق والجفاف، لذلك  إلى  جوء 

من    يعد لألمراض    مقاومةومناسبة لجميع أنواع الترب  للملوحة    ومتحملةى أصول قوية  لع
عطاء نوعية ثمار ذات مواصفات  إ                                           امة جدا  في منطقتنا، وذلك لزيادة االنتاج و هاألمور ال

 . (69-59، ص2014، ابراهيم، وآخرون، ,Murkute, et al., 2005, p.393-402)  جيدة 

تعقد  و  ن العالقة بين األصل والطعم هي عالقة منفعة متبادلة متعددة الجوانب  إ
   إجهاد التربةو ، الفيزيولوجية ،  المناخية عواملالداخل  ت بسبب  اختيار األصل طريقة
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االختبار إلى  تحتاج    ،(Harty-Roy & Thorpe, 1993, p.42)والحاجة  ما  وعادة 
حين    15  -10من  البستانية    االختبارات في  ذلك   تحتاجسنة،  من  أقل  الفيزيولوجية 

تراكيز    3، وفي هذا السياق فقد  تم تطبيق  (, p.234-24  Peter & Millo ,2003)بكثير 
تحت ظروف البيت المحمي على عدد من أصول الحمضيات لتحقيق جهد    NaClمن  

حيث أن زيادة التركيز      MPa 0.1    ،MPa 0.2 ،MPa 0.35اسموزي نهائي يصل إلى:  
النمو نسبيا و غير تركيز المعادن في األوراق والجذور لكل األصول مع انخفاض   قلل 

والبرتقال ثالثي األوراق، أما انخفاض النمو األقل    Milam limon  أعظمي في النمو عند 
حيث تظهر حساسية األصول على شكل احتراق أوراق وانخفاض    ، الزفير   كان لدى األصل ف

أعلى في األوراق    Clو  Naأن تراكيز    إذ النمو وهذا ينسب للكلور أكثر من الصوديوم في  
من الجذور. وقد استطاعت بعض األصول استبعاد الصوديوم من األوراق في مستويات  

ولكنها لم تكن قادرة على استبعادها في ظروف الملوحة العالية، وبذلك    ، الملوحة المنخفضة
عند تراكيز الملح   نعدمستبعاد الكلور أو الصوديوم  تعلى ا أصول الحمضيات    درةفإن ق

برامج                                  الطراز الوراثي دورا  كبيرا  في    يؤديلذلك  (،  Mongi  & Lawrence , 1992)األعلى
الم انتخاب   وجد لملوحة ل  ة تحملاألصول  حيث   ،   (García-Agustín, et al., 2002, p. 

بذور  بأن ،  (228-234 كان    الفولكا  إنبات  حساسية  أماريانا  تروير   من كثر    ، السترانج 
مع    أعلىكان    األوراق  من البرتقال الثالثي     Flying dragon  ساللةستمرار حياة بادرات  وا

كمعيار النتخاب    ماده ، والذي يمكن اعتالشاهد ب  مقارنةيد في النموات الخضراء  ا زيادة الكلور 
 مبكر ألصول الحمضيات المتحملة للملوحة. 

  ظهر يإلى أن ضرر الملوحة عادة ما  (،  Storey  & Walker, 1998ر)أشاوقد  
في    Na -Cl /+وهذا مرتبط بتراكم مستويات سامة من    ،على شكل حروق على األوراق

وأن تحمل الملوحة متعلق بتنظيم  ،  الساق والجذور وبنسبة أقل في الثمارو خاليا األوراق،  
أن التحمل العالي لألمالح قد يرتبط بقدرتها على  كما    ،في أجزاء النبات    Na -Cl /+تركيز  

الماندراين Clالحد من تراكم) األوراق    (Naنقل  و   ( في  إلى  البرتقال ثالثي األوراق  ( في 
في األوراق    Naقدرة األصول على الحد من تركيز    ألنوأن لألصل الـتأثير األكبر    ،الحديثة

وبالتالي فإن أهمية النقل بتدفقات العبور هي ما ،  من قبل الجذور  Na+مرتبط بامتصاص  
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 ,Levy  & Shalhevet)  يفرق الطرز الوراثية عالية التراكم عن منخفضة التراكم. كما بين

االرتباط 2003 في    (  الكلوريد  من  الثمار  وعصير  األوراق  محتوى  بين  ،  )الليمون الكبير 
مختلفة ومروية بأنواع مختلفة    البرتقال، الجريب فروت، الماندرين( والمطعمة على أصول
الجريب فروت المطعم  في Cl-من المياه، كما لوحظ أنه في ظروف الملوحة العالية تراكم  

و  كليوباترا  ماندرين  على    النارنجعلى  طعمت  عندما  عاليا   كان  حين  في  منخفضا                                               كان 
 الليمون. 

باإلضافة إلى دراسة تراكم الكلور والصوديوم في األجزاء النباتية فقد تم تقييم إنتاج  
ملحية   تراكيز  تطبيق  بعد  الكبرى  المعدنية  العناصر  وتراكم  الجافة  المادة  من  النبات 

أسبوع على أصول للحمضيات مع تقييم طول    2لمدة     NaClمن  (ملي مول  80،40،0)
 .García-Agustín, et al., 2002, p)  وتركيب الجذور  الفتية، مساحة األوراق،  النموات

استخدم  ، (228-234   120،90،60،30،0  )   التراكيز(  Tozlu, et al., 2005) في حين 
هي األفضل الختبار     90،  60التراكيز       وكانت  ،أسبوع  12لمدة    NaClمن  (  ملي مول  

وهنا قامت الجذور بآلية منع وتجنب انتقال األيونات المفرط وتأخير    ، برتقال ثالثي األوراق
الدقيقة( الجذور  )تحول  الظاهرة  هذه  وتسمى  األيونات  في    ، تراكم  الملح  تراكم  ولتجنب 

اكس لما حدث  الشادوك فقد قام النبات بزيادة إنتاج المادة الجافة في األوراق وذلك بشكل مع
 في البرتقال الثالثي األوراق. 

وفي دراسة لتقييم تحمل أصول الحمضيات للملوحة في مرحلة الغراس الصغيرة  
وهي مزيج ،   ds/m  8،  6،  4،  2  أشهر تم ريها بمحاليل ملحية توصيلها الكهربائي  6بعمر  

  ( 1.65)عادية توصيلها الكهربائي:   تربتهشاهد  و 4SO2Na  ، 2lCCa  ،lCNa  ، 4SOMg بين  
ds/m  2، حيث لوحظ استمرار معظم غراس األصول بالنمو جيدا في معاملة الشاهد و  
ds/mطأ النمو مع وجود احتراق على األوراق بدرجات متفاوتة بين األصولاتب  حين  ، في  

 . (Anjum, et al., 2001)( ds/m 2في المعامالت األعلى من )

والتفرعات    ، ي يتم القياس على الساق والزيادة الحاصلة عليهولقياس النمو الخضر 
  ، ومساحة المسطح الورقي  ،وكذلك الوزن الجاف والرطب للمجموع الخضري   ،الناتجة عنه
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النبات لها  يتعرض  التي  باإلجهادات  يتأثر  ما  عادة  النمو  الملوحة إومنها    ،وهذا    ، جهاد 
معدل تنفس الخاليا    فيزيادة واضحة    ويعزى النقص في مكونات النمو الخضري عادة الى

ال تؤدى الخاليا    وبالتالي  ،هدم الخاليا النباتية الناميةو   ،من الطاقة     ا  وافر   ا                مما يستهلك جزء  
المعتادة  انقسام    فيالتربة تؤدى إلى نقص واضح    فيزيادة األمالح  كما أن  ،    وظيفتها 

امتصاص    فينقص واضح    يؤدي الى  األسموزي عدم التوازن  فإن  كذلك    ، استطالتهاو الخاليا  
كذلك  و   ،الضوئيعملية البناء   فينقص واضح  و   نقص تخليق البروتين،  العناصر المغذية،

  الضوئي كفاءة عملية البناء    في حدوث نقص    وبالتالي  ،المساحة الورقية  فينقص واضح  
 . ( 17-11، ص2009)صقر، الهرمونيالمحتوى  فيو 

والكليمنتين    البوميلوبذور معظم أنواع الحمضيات باستثناء  تجدر اإلشارة الى أن  
بظاهرة تعدد األجنة حيث يمكن للبذرة أن تعطي   أو ما يسمىعلى أكثر من جنين  تحوي  

واإلخصاب وهذه    ،عند إنباتها أكثر من بادرة إحداها ناتج عن جنين جنسي نتج عن التلقيح
أما البادرات األخرى فهي ناتجة عن أجنة    ، ختلف صفاتها عن صفات النبات األم البادرة ت

تكون  و           مباشرا           خلويا            انقساما     ة النوسيليانقسام الخاليا  عن  ناتجة  ال جنسية  أخرى خضرية  
- 441، ص1991)ابراهيم وهيكل،    للنبات األم  ومماثلةفيما بينها    متماثلة في جميع صفاتها

456  ،Bacchi, 1943, p. 221-225, Cameron & Garber, 1968, p. 199-205, 

Frost, 1926, p. 365-402, Ozsan & Cameron, 1963, p. 210-216, Parlevliet 

& Cameron, 1959, p. 252-260, Ueno, et al., 1967, p.11-22).  

نتيجة للمنافسة الشديدة بين األجنة المختلفة في  و من الباحثين أنه           كثيرا  كما يرى  
ويكون    ،                أو ينمو ضعيفا    ،فيموت  ،                                      غالبا  ما يفشل الجنين الجنسي في النمو  ، البذرة الواحدة

أكثر عرضة للموت من األجنة األخرى. ويعتقد البعض أن السبب هو أن الجنين الخضري  
جنين الجنسي في االنقسام والتكوين  وأنه يسبق ال  ،يناله قدر أكبر من الغذاء والهرمونات

ومن الثابت أن األجنة الخضرية عندما تنمو إلى أشجار فإنها تفوق األشجار األم نفسها  
وقدرتها ومحصولها  نموها  من    ،في  المباشر  باالنقسام  تنشأ  الخضرية  األجنة                                                    ونظرا  ألن 

ذي أخذت منه البذور                                                                  نسيج النوسيل فإنها تتشابه وراثيا  مع بعضها وتشابه النبات األم ال
                 كما يعتقد أيضا     ،ومن ثم يمكن استخدام هذه األجنة كطريقة من طرق التكاثر الخضري 
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وأن    ، ةبأن عملية التلقيح في حد ذاتها قد تكون ضرورية لتشجيع تكوين األجنة النوسيلي
)ابراهيم   ةوبالتالي عدم تكون األجنة النوسيلي  ،فشل التلقيح يسبب انعدام البذور في الثمار

 . (456-441، ص1991وهيكل، 

   Justificationبحث: ال مبررات
تفضل أشجار الحمضيات التربة الرملية التي تحتوي على كمية عالية من المواد  

نها تتأثر بدرجة كبيرة باألمالح الضارة مثل  أإلى قليلة الحموضة، كما  الغذائية، والمتعادلة
الكربونات    والكلوريد مركبات الصوديوم   حيث تظهر أعراض نقص    والبيكربونات، وكذلك 

 أن الحمضيات ال تزرع على جذورها الحقيقية بل مطعمة على  إال   ،العناصر على األشجار 
خاصة   كأصول  بذرية  حساسيتها   بها، غراس  أهمها  وزراعية  اقتصادية  ألسباب  وذلك 

فتور ربة وخاصة  تال ساكنة    الفطرية  ألمراض ل لتصمغ  Phytophthora)  ا الفيتو  المسببة   )
وارتفاع الكلس والكربونات والملوحة والماء األرضي وغيرها، لذلك كانت هناك    األشجار،

 العديد من األصول المستخدمة في معظم مناطق زراعة الحمضيات.  

  قسم كبير منجافة باإلضافة إلى أن ال وبما أن سورية من البلدان الجافة ونصف 
شكلة األكبر التي تعاني منها  فمع مرور الزمن تصبح الملوحة الم   ،أراضيها مهددة بالتملح

باتجاه المحافظات الداخلية    ةانتشار زراعة الحمضيات في سوري   كما أن  ،الترب الزراعية
وكذلك ارتفاع نسبة    ،دلب، دير الزور، الرقة( حيث الترب الثقيلةإ )حمص، درعا، حماة،  

، باإلضافة إلى استخدام  مع زيادة البخر نتيجة ارتفاع درجة الحرارة  ،الملح في هذه الترب 
        وأيضا     ،مياه اآلبار التي تحوي نسبة عالية من األمالح في بعض مناطق زراعة الحمضيات 

الصرف الصحي عالية الملوحة من قبل بعض المزارعين )دم سرخو في الساحل(    بمياهالري  
 حملة للمياه المالحة. يفرض علينا البحث عن أصول حمضيات مت 

  Objectives أهداف البحث
نبات  نسبة اإل   صفات  من حيث  المستخدمة  مقارنة بعض أصول الحمضياتال 

 جنة. وتعدد األ 
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الملح    من  مختلفة  تراكيز  تحمل  على  الحمضيات  أصول  بعض  مقدرة  اختبار 
(NaCl ) . 

 األصل األكثر تحمال للملوحة.   تحديد  

   Materials and Methodsق البحث: ائمواد وطر 
 المادة النباتية:   -1

ثمار  لحمضياتا  من  أصول  3بذور  تاستخدم من  أمهات  أ  استخرجت  شجار 
في الزراعي    طرطوسفي    الزراعية  بحوث المركز    مزروعة  الموسم  خالل  وذلك 

 وهي:  2011/2012

 سيترانج كاريزو: ال •

يستخدم لتطعيم  ،  البرتقال ثالثي األوراق والبرتقال أبو سرة  منهجين    جيد   أصل 
أكثر  ،  قوة النموب األصناف المطعمة عليه متجانسة    .عدا الحامضية  Citrusأنواع الجنس  

لمرض التدهور    ةمتحملو   لمرض التصمغ  ةمقاومالنارنج،                              تحمال  للبرد من المطعمة على  
 ( تدخل  Tristeza  الفيروسي  أنها  كما  مبكرب  باإلثمار(،  وتعطي  وقت       ا  عالي     ا  إنتاج، 

 . (Loussert, 1987, p. 113) لثمارلمواصفات جيدة ب

 (:  Swingle) 4475 السيتروميلو •

هجين   اأصل  األوراقمن  ثالثي  والبرتقال  فروت  حديثا   ،  لجريب  حوض  ل              أدخل 
ممتازفي    واعتمد ،  المتوسط كأصل  أبوسرة  والتانجلو    تفرو   ريبجلل   كاليفورنيا  والبرتقال 

حساس  القلوية ألنه    عدامع أنواع كثيرة من الترب  . يتالءم     ا  ومبكر      ا  عالي     ا  إنتاجإلعطائه  
العالية للجفاف    ،لكلسا   من   للمستويات  للتصمغ،  لبرودة وامتحمل   للنيماتودا و   مقاوم 

  كسوكورتسالتريستيزا، لكنه حساس لألمواجهة  لالمقترحة    نارنجأحد بدائل ال ويعد    ، والتريستيزا
(Exocortis )  عليه فروت  الجريب  تطعيم  عند  خاصة   ألعراضه  واضح  ظهور                                                          دون 
(Loussert, 1987, p. 113 .) 
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 :  .C. grandis L أو .C. maxima Osb الشادوك •

زغبي جدا   كبيرة  األوراق  القمة،  واستدارة  حجمها  بكبر  األشجار  بأجنحة    ه                                                                تتميز 
  التربوحيدة األجنة. تتحمل جذوره    هامتطاولة أو كمثرية الشكل بذور   كبيرة  الثمار  كبيرة، 

صلح كأصل جيد للحمضيات في األراضي سيئة  يبأنه    يعتقد  لذلك  الثقيلة عالية الرطوبة
    (.Loussert, 1987, p. 113) التهوية

 : البحث  طرائق  -2
 إنبات البذور: 2-2

لتر تحوي    1في أكياس بالستيكية سعة    (2011-4-13بتاريخ )  البذور تنبيتتم 
البادرات    ت ثم نقل  1:1:1على خلطة ترابية مؤلفة من بتموس، رمل وتربة حمراء بنسبة  

)بعمر شهرين   تحتوي على    لتر  10إلى أكياس بالستيكية سعة  (  2011-6-15بتاريخ 
بنسبة   متخمر  بلدي  وسماد  ورمل  حمراء  تربة  من  مؤلفة  زراعية    واستمر .  1:1:1خلطة 

 . ( 2011-7-25حتى تاريخ )  التنبيت

 :  المستخدم  الملح  2-3

على    ( وذلكNaCl)في هذه التجربة ملح الطعام التجاري من منشأ بحري    استخدم 
وتم ري الشتول بهذه    . (ملي مول  90،  60،  30  ، 0)   صورة محلول ملحي بتراكيز مختلفة

 . الشتلة الواحدة/ ( لتر للرية الواحدة1( يوم وحجم )2التراكيز بمعدل رية كل )

 المعامالت:   2-4

 : آلتيةالمعامالت اتم في هذا البحث تطبيق 

) 0(N  بالماء فقط.   األصول الثالثة غراس : معاملة الشاهد 

 )1(N  مول ملي 30  بمحلول ملحي تركيز األصول الثالثة غراس معاملةNaCl  

) 2(N مول ملي 60  بمحلول ملحي تركيز األصول الثالثة  غراس معاملةNaCl  

) 3(N مول ملي 90  بمحلول ملحي تركيز األصول الثالثة  غراس معاملةNaCl  



 م 2021 -العدد األول -4المجلد                                  مجلة بحوث جامعة إدلب                    

 

42 

 

 Statistical analysis  Experimentوالتحليل اإلحصائي    التجربة  تصميم 2-5

design and 
التصميم   المراحل ل(  CRD)  ةالعشوائيكامل  استخدم    4طبقت  حيث    ،جميع 

  ،لكل معاملة  مكررات  3بمعدل ( N0,N1,N2,N3)،( مستويات ملوحة 3)شاهد و معامالت
  60من األصل الواحد    يكون عدد الغراسف  ،وكل مكرر يضم خمس غراس من كل أصل

على الحاسب                         حللت النتائج إحصائيا  و غرسه.    180وبذلك يكون عدد الغراس الكلي  غرسة  
)        أ جري و   ، اآللي التباين  برنامج    ( ANOVAتحليل  وتمت    (12GenStat, V.)باستخدام 

معنوية  العند مستوى    (L.S.D)أقل فرق معنوي    اختبار  المقارنة بين المتوسطات عن طريق
(0.05) . 

 :  والقياسات قراءات ال -3

 وتعدد األجنة:  نبات البذورإ - 3-1

لبذور التي أعطت  ا تم عد  بعد اكتمال انبات البذور في األكياس المذكورة أعاله،  
كذلك تم    ،وذلك من أجل حساب النسبة المئوية لإلنبات  (2011-5-9بتاريخ )  البادرات

 .  عند األصول المدروسة تعدد األجنةقياس صفة  عد األجنة الناتجة عن كل بذرة بهدف 

 طول الغراس:  -3-2

القماشي    المتراستخدام  ب  في نهاية التجربة  ة على حد  نباتكل    ارتفاعقياس  تم  
على   بعد تعليم هذه النقطة  خلطة الزراعيةسم( من سطح ال  10ارتفاع ثابت )           بدءا  من وذلك  

 خلطة الزراعية الألن القياس من سطح    ،                          حبر ثابت حراريا  ورطوبيا    ذي الساق بواسطة قلم  
تم قياس  حيث    نتيجة السقاية المتكررة، وتغيره مباشرة يمكن أن يتغير مع انخفاض السطح 

 .  )سم(الطول النهائي للنبات )سم(، كما تم حساب الزيادة النهائية في الطول  
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 قطر الغراس:   -3-3

)مم(، وذلك    اكوليسيبواسطة جهاز الب  في نهاية التجربةتم قياس قطر الغراس  
لتحديد متوسط    ( سم من سطح التربة10)  تم تحديدها على ارتفاع   ومعلمة  في نقطة ثابتة

 الزيادة بالقطر.  

 التفرعات:   -3-4

متوسط تزايد التفرعات  لحساب  وذلك    في نهاية التجربةلكل غرسة  تم عد التفرعات  
  العدد األولي، بالزراعة    عند  اعتبر عدد األفرع على الغراس ، حيث  الخضرية على الغراس

 الجانبية.   في عدد األفرع النهائية  عليه تم حساب الزيادة         وبناء  

 المسطح الورقي:   -3-5

أوراق   اختيار تم    وهي    ، األسفل   باتجاهمن األعلى  وذلك    غرسةكل  من    ثالثة 
 Areaبواسطة جهاز )  مساحة كل ورقة  وتم قياس  والسادسة  والرابعة والخامسة

meter ،) لحساب متوسط مساحة الورقة  عدد األوراق على  مجموعومن ثم قسم ال 
   . (2)سم   الواحدة 

 لألوراق: والوزن الجاف الوزن الرطب   -3-6

 متوسط الوزن الرطب للورقة   تم حسابثم    بواسطة ميزان حساسوزنت األوراق   
أكياس ورقية في ضمن  وضعت أوراق كل مكرر . ولحساب الوزن الجافالواحدة 

  بحيث تمت تعبئةحتى ثبات الوزن،    أسبوعلمدة    م70ºمجفف على درجة حرارة  
  في المجففمن جديد  ثم وضعت    ، ووزنت معه  ، ضمن كيس   كل مكرر  وراق أ

بعد ذلك لتحديد الوزن الجاف    ثم وزنت  ،حتى ثبات الوزن   م ° 70على الدرجة    نفسه
الواحدة،  لألوراق  للورقة  الجاف  الوزن  متوسط  حساب  تم  يهدف    ،ومنها  والذي 

محتوى هذه األوراق من العناصر المعدنية  ين  لتكوين فكرة أو داللة حول الفرق ب
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تؤثر علي التي  االمتصاص  بعملية  تتأثر  أن  يمكن  والتي  معا   ها هذه                                                                 والعضوية 
 المعامالت. 

 :الوزن الجاف للمجموع الخضري  -3-7

ضمن أكياس ورقية في   أو في  الخضري   المجموع لحساب الوزن الجاف تم وضع  
تعبئة  70ºمجفف على درجة حرارة   الوزن، بحيث تمت  ثبات  أسبوع حتى  كامل م لمدة 

ثم وضعت المجفف على الدرجة    ،ووزنت معه  ،كل مكرر ضمن كيسالمجموع الخضري ل
، ومنها  للمجموع الخضري ثم وزنت بعد ذلك لتحديد الوزن الجاف    ،°م حتى ثبات الوزن 70

 تم حساب متوسط الوزن الجاف. 
 النتائج والمناقشة:  -4
 عند األصول  النسبة المئوية لإلنبات وتعدد األجنة  ةصف   - 4-1

ألصل الكاريزو سيترانج على  ا( تفوق  2التحليل االحصائي جدول )  ج تظهر نتائ
  (، في  %97نسبة ما يقارب )  ال حيث بلغت    نبات البذورإباقي األصول من حيث نسبة  

 . البوميلو في هذه الصفة و السيتروميلو حين لم تكن هناك فروق معنوية بين  

تبين النتائج المدونة في ذات  أما فيما يتعلق بظاهرة تعدد االجنة لدى األصول ف
وهذا يتوافق مع الدراسات  ،  فقط         واحدا                                   جميع بذور األصل البوميلو جنينا  إعطاء    (2الجدول) 

أما األصل   (. 456-441، ص1991)ابراهيم وهيكل،   العلمية السابقة على ذات األصل  
                                           من حيث عدد البذور التي أعطت جنينا  واحدا     السيتروميلو فقد تفوق على الكاريزو سيترانج 

وعلى العكس فقد تفوق األصل الكاريزو سيترانج على السيتروميلو من حيث عدد    ، فقط
     ا  وقد أعطت بذور األصل الكاريزو سيترانج عدد  ، أجنة  ( 2-3)   البذور التي أعطت بالمتوسط 

األصل السيتروميلو  بذور                   في حين لم تعط    ، جنة العرضية وصل الى خمسةأكبر من األ
 . أكثر من ثالثة
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 المدروسة عند األصول   النسبة المئوية لإلنبات وتعدد األجنة ا صفت (.  2جدول )  

 

 :صفة ارتفاع النبات  فيالتراكيز الملحية  تأثير   - 4-2

ترتبط        إذ  من االستراتيجية البيئية للنبات،            أساسيا           جزء ا    تعد صفة ارتفاع البنات
المحددات الرئيسة لقدرة أي    إحدى   يبعمر الحياة والوقت الالزم للنضج، وه         وثيقا             ارتباطا  

 .(Falster & Westoby, 2003, p. 337-343)  نوع على التنافس على الضوء

(،  3)جدول  تبين نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين المعامالت   
لم يكن  و فيما    ،في صفة ارتفاع النبات  حيث تفوق الشاهد على جميع المعامالت المدروسة

بين   معنوي  والثالث  هناك فرق  الثاني  الملوحة    أن   ويمكن  ،ملي مول  (30،90)مستويي 
  الملحيمن العلماء أن لإلجهاد    كثيرأوضح    وقد   ، الملوحةالضرر الناجم عن    إلىيعزى ذلك  

النمو       ا  مثبط     ا  تأثير  قد يرجع  ، للنباتات  الخضري على  التثبيط    امتصاص نقص  لى  إ   وهذا 
جميع    في      ا  نقص  االمتصاص، كذلك وسط    في يسبب زيادة تركيز األمالح  فالنبات للماء  

الغذائية   التحوالت  النباتية  فيأنشطة  واضح  إلى  باإلضافة    ، الخاليا  النشاط    فينقص 
 . ( 2007)حمزة، وآخرون، وهذا يتوافق مع، الخاليا  استطالة  فيللخاليا و  يرستيميالم

لى تفوق الشاهد على باقي المعامالت إذاته    كما أشارت النتائج الواردة في الجدول 
بينما لم تكن الفروق معنوية فيما   ،الزيادة النهائية في الطول منذ بدء المعامالتفي قيمة  

 الصفات           
 

 ول األص

النسبة  
المئوية  
 لإلنبات 

النسبة  
  المئوية

لنباتات  ل
التي 

أعطت  
جنين 

 واحد فقط 

النسبة  
  المئوية

لنباتات  ل
التي أعطت  

 جنين   2

النسبة  
  المئوية

لنباتات  ل
التي أعطت  

 أجنة   3

  النسبة المئوية
لنباتات التي  ل

 أجنة   4أعطت 

النسبة  
  المئوية

لنباتات التي  ل
 أجنة   5أعطت 

P 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 76.8  البوميلو 
Cm  0.00 0.00 8.67 28.67 62.67 78.16 سيتروميلو 
كاريزو سيترانج 

Ca 
96.8 25.33 33.67 21.67 12.67 5.67 

 1.89 4.22 10.11 20.78 62.67 83.92 المتوسط العام 
أقل فرق معنوي  

0.05  (L.S.D) 2.00 3.46 1.999 2.00 0.76 1.51 
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على   ملي مول  (30فيما تفوق )ملي مول  (  60،90وكذلك بين )  ملي مول  (30،60)  بين
 بشكل معنوي.  ملي مول (90)

 تأثير مستوى الملوحة على صفة ارتفاع النبات  :( 3جدول ) 

 الصفات               
       

 التركيز الملحي   

 النبات  ارتفاع
 )سم(

 الطول  فيالزيادة 
 )سم(

 52.10 129.11 الشاهد 

 مستوى الملوحة األول 
 ملي مول  30

118.56 44.40 

 مستوى الملوحة الثاني 
 ملي مول  60

103.11 38.20 

 مستوى الملوحة الثالث 
 34.70 100.22 ملي مول  90

 42.40 112.75 المتوسط العام 

أقل فرق معنوي  
0.05(L.S.D) 3.45 7.17 

 

 :صفة ارتفاع النبات  في  األصلتأثير   - 4-3

النبات أو    ارتفاع (، وجود فروق معنوية بين األصول سواء في  4)جدول اليوضح  
النهائية الحاصلة على   البوميلو  ،االرتفاعالزيادة  تفوق األصل  على كال األصلين    حيث 

أما فيما يتعلق بمقدار    ، وتفوق الكاريزو سيترانج على السيتروميلو بذات الصفة  ،الباقيين 
  ، تفوق البوميلو على كال األصلين الباقيين   قدالزيادة الحاصلة في الطول منذ بدء المعاملة ف

   كذلك تفوق الكاريزو سيترانج على أصل السيتروميلو. 
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 المدروسة والزيادة في الطول عند األصول  النبات  ارتفاع  تا صف :( 4جدول ) 

 الصفات            

 األوساط 

 النبات  ارتفاع
 )سم(

 الطول  في الزيادة 
 )سم(

P    66.70 126.25 البوميلو 

  Ca 34.50 121.83  كاريزو سيترانج 

 Cm  25.90 90.17 سيتروميلو 

 42.40 112.75 المتوسط العام 

أقل فرق معنوي  
0.05(L.S.D) 2.99 6.21 

 

 :صفة ارتفاع النبات  في  واألصلالتراكيز الملحية    التفاعل بينتأثير   - 4-4

(،  5جدول  )ال تبين نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين المعامالت  
على جميع المعامالت المدروسة بما يخص  الشاهد    تحت تأثير األصل البوميلو    حيث تفوق 

  ، (ملي مول 30 في المعاملة )كذلك تفوق معنويا على باقي األصول  ،النبات ارتفاعصفة 
تاله األصل كاريزو سيترانج الذي لم يلحظ عليه فرق معنوي بين الشاهد والمستوى األول  

مستوى الثاني والثالث  فرق معنوي بين اللم يكن هناك    (، كذلك ملي مول 30 ،0من الملوحة )
  نفسه  ألصلللوحظ فرق معنوي    حين   في  ،نفسه   صللأل ملي مول    ( 60،90من الملوحة )

( المستويين  مول  ( 30،60بين  تفوق ملي  لكنه  أما    ،  السيتروميلو،  األصل  بالنسبة  على 
تكن  لم    في حين     ، الشاهد على باقي األوساط  تحت تأثير فقد تفوق  صل السيتروميلو  لأل

، وبالتالي  ملي مول  (30،60،90)  األوساطبين    فروق معنوية في صفة ارتفاع النبات هناك  
مع زيادة تركيز الملح في مياه  عند البوميلو  النبات    ارتفاعفي  يالحظ انخفاض واضح   

 . الري بالمقارنة مع األصلين الباقيين
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 النبات)سم(تفاعل التركيز الملحي واألصل في صفة ارتفاع تأثير  :( 5جدول ) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

النبات منذ بدء المعامالت فلم    ارتفاع  فيأما فيما يخص الزيادة الكلية الحاصلة  
بالمقارنة مع    ( ملي مول 0 الشاهد)  تأثير تحت  لحظ فروق معنوية عند األصل البوميلو     ت  

(  30للبوميلو تحت )(، بينما كانت الفروق معنوية  1Nمستوى الملوحة األول المستخدم )
تشير  كما  ،  والتي لم تالحظ فروق معنوية فيما بينها  ملي مول  ( 60,90وكل من )ملي مول  

أما فيما يتعلق    ،على باقي األصول بذات الصفة  البوميلو  تفوق   إلى  لالنتائج في ذات الجدو 
 ة ألي منهما بمقارن  فروق معنوية  وجودباألصلين الكاريزو سيترانج والسيتروميلو فلم يلحظ  

 كما لم يالحظ وجود فروق معنوية بينهما.  ، الشاهد مع جميع التراكيز الملحية المستخدمة
لوحظ   قد  أوبالنتيجة  بوميلو  األصل  حيث           كبيرا           تأثرا  بدى  أن  الملوحة  مستوى  زيادة  مع 

املة بالمقارنة بين معاملة الشاهد والمع  ( %36.6انخفض مقدار الزيادة في الطول بمعدل )
(N3( النسبة  هذه  كانت  بينما  في   ( 29.54(،  و)  %  سيترانج   في  30.03الكاريزو   %)

 الصفات 

 األوساط واألصول 

 طول النبات 
 )سم(

 الطول  في الزيادة 
 )سم(

0N 
P   83.70 154.00 البوميلو 

 Ca 133.33 41.30كاريزو سيترانج 
 Cm  31.30 100.00 سيتروميلو 

1N 

P   71.50 141.00 البوميلو 

 Ca 130.67 35.00كاريزو سيترانج 
Cm   26.60 84.00 سيتروميلو 

2N 

 P  58.50 110.00 البوميلو 

 Ca 109.67 32.50كاريزو سيترانج 
 Cm  23.70 89.67 سيتروميلو 

3N 

 P  53.10 100.00 البوميلو 
 Ca 113.67 29.10كاريزو سيترانج 

Cm  21.90 87.00 سيتروميلو 
 42.40 112.75 المتوسط العام 

 5.97 12.42 (L.S.D) 0.05أقل فرق معنوي 
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و  سيترانج    بدى أ فقد  بالتالي  السيتروميلو  مقاومة  الكاريزو  من  أ         وتحمال                         والسيتروميلو  كثر 
تحمل الرتفاع تركيز الملوحة في مياه الري وهذا يتوافق مع ما وجده  ال من حيث  البوميلو  

 .(2018وعلي،  )مخول

 :النباتعند    صفات النمو الخضري   فيالتراكيز الملحية  تأثير   - 4-5

أساس    دالضوئي التي تع  البناءتبرز أهمية النمو الخضري في النبات من خالل عملية  
النباتات  عند  المجموع           وعادة    ، البناء  مكونات  خالل  من  الخضري  النمو  قياس  يتم  ما 

وكذلك واألوراق  وتفرعاته  الساق  وهي  و   الخضري  الورقي  المسطح  الرطب  الوزن  مساحة 
باإلجهادات التي يتعرض لها النبات          عادة    وهذا النمو يتأثر  ،الجاف للمجموع الخضري و 

  في زيادة واضحة    لىإويعزى النقص في مكونات النمو الخضري    .جهاد الملوحة إومنها  
 ، هدم الخاليا النباتية النامية  ، كذلكمن الطاقة     ا  وافر      ا  معدل تنفس الخاليا مما يستهلك جزء

المعتادة.    وبالتالي إلى    فيمالح  زيادة األكما أن  ال تؤدى الخاليا وظيفتها  التربة تؤدى 
نقص واضح  و   ، األسموزي عدم التوازن  واستطالتها بسبب  انقسام الخاليا    فينقص واضح  

عملية البناء    فيواضح    انخفاضو نقص تخليق البروتين،  و امتصاص العناصر المغذية،    في
   .( 17-11، ص 2009)صقر،   الضوئي

  (6جدول  )النمو الخضري    صفاتنتائج التحليل االحصائي الخاصة ب  وقد بينت
بالنسبة لصفة الزيادة في   المستخدمة في الري   التراكيزجميع  عدم وجود فروق معنوية بين  

معنويا    فرع،األعدد   الملوحة  مستوى  يؤثر  لم  الساق                                       كذلك  قطر  في  بالزيادة  يتعلق  فيما 
 . الرئيسة للنباتات المدروسة

الورقي المسطح  بمساحة  يتعلق  في    ، فيما  االحصائي  التحليل  لنتائج  وبالنظر 
ولوحظ انخفاض    ،من حيث مساحة الورقة(، فقد تفوق الشاهد على باقي األوساط  6الجدول )

ويعزى ذلك لعدة عوامل    ،تلك المساحة مع زيادة نسبة الملوحة في مياه الري المستخدمة
  ، وظهور بقع ميته على األوراق   ،واصفرارها   ،حدوث شيخوخة مبكرة لألوراق النباتيةأهمها  

الورقة أنسجة  خاليا  في  السامة  العناصر  لتراكم  نتيجة  و وذلك  تركيز  ،  في  نقص  حدوث 
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المثبطات    المحتوى  من  المحتوى  في  زيادة  حدوث  مع  المنشطة  النباتية  الهرمونات  من 
نقص واضح في    يؤدي الى   ABAالنباتية مما يؤدى إلى حدوث نقص واضح في عمليات  

الورقية الضوئي   ،المساحة  البناء  كفاءة عملية  في  نقص  حدوث  وكذلك نقص    ،وبالتالي 
الهرموني المحتوى  في  النتائج   وأتت   ،واضح  ذكره  هذه  ما  مع  ،  2009)صقر،    متوافقة 

 (. 17-11ص

بالنسبة لصفات الوزن الرطب والجاف لألوراق والوزن الجاف للمجموع الخضري  
تفوق الشاهد على باقي    وقد  ، فقد كانت الفروق معنوية بالنسبة لألوساط الملحية فيما بينها

ولوحظ انخفاض الوزن الرطب وكذلك الجاف مع زيادة تركيز الملوحة في الوسط    ، األوساط
لتراكم المواد السامة في األوراق    ا ويعزى ذلك فيزيولوجي  ،( 6المستخدم بشكل معنوي جدول )

 (.  17-11، ص2009مع ازدياد نسبة الملوحة في الوسط المستخدم )صقر، 

 النباتعند  صفات النمو الخضري   فيتأثير مستوى الملوحة  :( 6جدول ) 

 

 :النباتعند    النمو الخضري صفات    في  األصلتأثير   - 4-6

تفوق األصل البوميلو    نالحظ(  7)  جدول ال  في  حصائي نتائج التحليل اإل  نظر إلىبال
لم يكن الفرق    حين  في ،فرع نهاية المعامالتعلى باقي األصول من حيث الزيادة بعدد األ

أما فيما يتعلق بصفة الزيادة الحاصلة على القطر فقد تفوق    .بين األصلين الباقيين     ا  معنوي

           
 المعاملة 

 

 التركيز    

في  الزيادة 
عدد األفرع  

نهاية  
 المعاملة 

  في الزيادة 
 قطر الساق 

 (سم) 

مساحة  
 الورقة  

 (2سم ) 

الوزن الرطب  
 لألوراق 

 (غ) 

الوزن الجاف  
 لألوراق 

 (غ) 

الوزن الجاف  
 للمجموع الخضري 

 (غ) 

N0 2.84 0.43 46.62 1.89 0.92 68.12 
N1 2.27 0.48 37.76 1.73 0.58 51.69 
N2 2.20 0.48 29.68 1.48 0.48 43.46 
N3 2.51 0.50 20.33 1.28 0.38 46.33 

 52.40 0.59 1.60 33.60 0.47 2.46 المتوسط العام 

أقل فرق  
معنوي  

0.05(L.S.D) 
0.73 0.071 1.94 0.15 0.06 4.99 
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األصول باقي  على  البوميلو  الكاريزو   وكذلك  ، األصل  على  السيتروميلو  األصل  تفوق 
  ، تفوق األصل البوميلو على باقي األصول  لألوراق   والجاف  لوزن الرطب ل   بالنسبة  سيترانج. 

 . كانت الفروق بينهما غير معنويةفسيترانج والكاريزو السيتروميلو  األصالن  أما
 النبات عند  صفات النمو الخضري  في  األصل تأثير  :( 7جدول ) 

 

فقد تفوق األصل البوميلو على باقي األصول من    ،األمر بالنسبة لمساحة الورقة  كان  كذلك 
الورقة مساحة  الكاريز   ،حيث  على  السيتروميلو  تفوق  الى    ،سيترانج  وكما  ذلك  ويعزى 

التي تتميز بكبر مسطح الورقة فيها وتقارب كل من    الخاصية المورفولوجية ألوراق البوميلو
 الكاريزو سيترانج والسيتروميلو فيما يتعلق بمساحة الورقة لديهما.   

ذات    صفة الوزن الجاف للمجموع الخضري سلوك    ذاته  وتبين النتائج الموضحة في الجدول
كذلك    ،ول فقد تفوق األصل البوميلو على باقي األص  ،لألوراقالجاف  سلوك صفة الوزن  

معنوية  والسيتروميلو  سيترانج  الكاريزو  بين  الفروق  تكن  النمو    ، لم  لضخامة  وذلك يعزى 
 الخضري ألشجار البوميلو مقارنة مع األصليين الباقيين. 

 

 

 الصفات 
 
 

 األصول 

في  الزيادة 
عدد األفرع  

نهاية  
 المعاملة 

  في الزيادة 
قطر  
 الساق 

 (سم) 

مساحة  
 الورقة  

 (2سم ) 

الوزن  
الرطب  
 لألوراق 

 (غ) 

الوزن  
الجاف  
 لألوراق 

 (غ) 

الجاف  الوزن 
للمجموع  
 الخضري 

 (غ) 
P 98.31 1.14 0.80 68.08 0.79 3.98  البوميلو 

Cm  29.73 0.32 0.88 17.23 0.40 1.87 سيتروميلو 
كاريزو سيترانج 

Ca 
1.52 0.23 15.48 3.11 0.31 29.16 

 52.40 0.59 1.60 33.60 0.47 2.46 المتوسط العام 
أقل فرق معنوي  

0.05  (L.S.D) 0.64 0.06 1.68 0.13 0.06 4.32 
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عند    صــــــفات النمو الخضــــــري   في  واألصــــــلالتراكيز الملحية  تأثير التفاعل بين   - 4-7
 النبات

( تفوق األصل البوميلو تحت تأثير الشاهد  8الجدول) تبين نتائج التحليل اإلحصائي في  
تأثير األوساط )على كال األ  الباقيين وكذلك تحت  ، من حيث  ملي مول  ( 30،60صلين 

األ في عدد  الزيادة  سيترانج  صفة  الكاريزو  بين  معنوية  الفروق  تكن  لم  فيما  النهائية        فرع 
فلم تكن الفروق معنوية بين األصول    ملي مول  (90والسيتروميلو، أما تحت تأثير الوسط )

وبالنظر  جميعها البوميلو    ذاته  لجدولل،  فيما يخص األصل  معنوية  يالحظ وجود فروق 
  التركيز فرع بزيادة نسبة الملوحة في  انخفض عدد األ  فقد  ،الملحية المختلفة  للتراكيزبالنسبة  

األ مع  بالمقارنة  الباقيينالمستخدم  الفروق   إذ  ،صلين  معنوية    أن  تكن    لنسبة با  بينهمالم 
فرع لديهما مع زيادة نسبة الملوحة في  وعلى العكس لوحظ ازدياد بعدد األ ، لتركيز الملحيل

كثر  أالكاريزو سيترانج والسيتروميلو    األصالنبشكل غير معنوي، وبالتالي كان    مياه الري 
 للزيادة في التركيز الملحية من األصل بوميلو.        تحمال  

باقي    فيفيما يخص صفة الزيادة   قطر الساق فقد تفوق األصل البوميلو على 
في حين لم تكن هناك فروق معنوية    ،كل األوساط المدروسة   تأثيراألصول المدروسة تحت  

  ، ذلك الشاهد على جميع األوساط بما في  الساق بالنسبة لألصل البوميلو    في صفة قطر
كما تفوق السيتروميلو على    ، ه الصفةذيخص ه   فيماذا يعني تحمل البوميلو للملوحة  هو 

(، بينما لم تكن  1N،2N،3Nتحت تأثير األوساط )   ذاتها  يخص الصفة   فيماالكاريزو سيترانج  
      ي عد وبالتالي    ،هنالك فروق معنوية بين السيتروميلو والكاريزو سيترانج تحت تأثير الشاهد 

   .( 8يخص هذه الصفة جدول)  فيما                                                 سيتروميلو أكثر تحمال  من الكاريزو سيترانج للملوحة ال

الوزن الجاف  و ،  لألوراق  الجاف و ،  الوزن الرطب   اتصفلمساحة الورقة و بالنسبة  
الخضري،   باقي  للمجموع  على  البوميلو  األصل  تفوق  معنوية    األصول  فقد  في  بفروق 

بزيادة نسبة الملوحة في الوسط    ومساحة الورقة  ولوحظ انخفاض الوزن    جميعها  المعامالت
  تأثير أما األصل السيتروميلو فلم تكن الفروق معنوية لديه رغم تفوقه تحت    ، المستخدم للري 

وهذا دليل تأثر األصل بارتفاع  المستخدمة،    التراكيزالشاهد على نفسه تحت تأثير باقي  
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لحظ                             يخص صفة مساحة الورقة فلم ي    وفيمايزو سيترانج  األصل الكار   نسبة الملوحة، أما
،  ملي مول  ( 60،90، كذلك تحت تأثير )ملي مول  (0،30فروق معنوية لديه تحت تأثير )

  ( 60،90دت فروق معنوية مقارنة بين النباتات النامية تحت تأثير الشاهد و)   ج            في حين و  
 .ملي مول

 النباتعند  صفات النمو الخضري  في واألصل التركيزتأثير كل من (. 8جدول ) 

 

 

 

 

 
 الصفات     

 
 

 

 التفاعل بين      
 الوسط واألصل     

في  الزيادة 
عدد األفرع  

نهاية  
 المعاملة 

  في الزيادة 
 قطر الساق 

 (سم) 

مساحة  
 الورقة  

 (2سم ) 

الوزن  
الرطب  
 لألوراق 

 (غ) 

الوزن  
الجاف  
 لألوراق 

 (غ) 

الوزن  
الجاف  
للمجموع  
 الخضري 

 (غ) 

N0 

P  136.07 1.77 3.64 0.75 96.10 6.07 البوميلو 
Cm  32.17 0.49 1.03 0.31 24.83 1.40 سيتروميلو 

كاريزو سيترانج 
Ca 

1.07 18.93 0.23 0.98 0.49 36.13 

N1 

P  103.67 1.13 3.39 0.85 80.73 4.07 البوميلو 
Cm  25.90 0.32 0.97 0.39 16.57 1.67 سيتروميلو 

سيترانج كاريزو  
Ca 

1.07 15.97 0.19 0.85 0.29 25.50 

N2 

P  66.37 0.93 2.90 0.77 57.63 3.40 البوميلو 
Cm  36.03 0.27 0.83 0.39 16.6 1.60 سيتروميلو 

كاريزو سيترانج 
Ca 

1.60 14.8 0.28 0.72 0.24 27.97 

N3 

P  87.13 0.73 2.50 0.78 37.87 2.40 البوميلو 
Cm  24.83 0.21 0.70 0.51 10.93 2.80 سيتروميلو 

كاريزو سيترانج 
Ca 

2.33 12.2 0.24 0.63 0.20 27.03 

 52.40 0.59 1.60 33.60 0.47 2.46 المتوسط العام 
 أقل فرق معنوي 

 0.05  (L.S.D) 
1.27 0.11 3.36 0.26 0.11 8.64 
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 ستنتاجات:  اال

إعطاء أجنة    وق في صفة    تف  ، و نباتلإل  نسبةأعلى  امتلك األصل الكاريزو سيترانج    •
كثار الخضري باعتبار  في اإل  كبيرة خضرية متعددة من البذرة الواحدة ولهذا أهمية  

   أن هذه األجنة متشابهة فيما بينها ومشابهة لألصل. 

  التي تروى بمياه منخفضةعلى الترب                     أفضل األصول نموا    كان األصل البوميلو •
ارتفاع النبات والتفرع ومساحة  )صفات النمو الخضري    كل  فيالملوحة حيث تفوق  

ولكنه يتأثر بشدة بارتفاع نسبة الملوحة في    (المجموع الخضري ومساحة الورقة
 الوسط المستخدم في الري. 

بارتفاع نسبة الملح               أقل تأثرا  السيتروميلو  األصل  و األصل الكاريزو سيترانج    كان •
 خدم في الري. في الوسط المست

صفات    فيسلبي واضح    بشكلالري المستخدم    ماءارتفاع مستوى الملوحة في  أثر   •
 النمو لدى مختلف األصول. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 م 2021 -العدد األول -4المجلد                                  مجلة بحوث جامعة إدلب                    

 

55 

 

 لمراجعا
 

منشورات    -1991إبراهيم عاطف، هيكل محمد، مشاتل إكثار المحاصيل البستانية،   -1
 . 456-441المعارف اإلسكندرية، ص 

تأثير   -2014إشراق، صبيح رائد، عبود رفيق، القيم فاضل،ابراهيم عالء؛ علي،  -2
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  هوأثر  سورية بالليرة ال تركية ليرة الاستبدال ال

 للسكان   معيشيالعلى المستوى 
 ة" سوري  غرب شمال  مناطق  دراسة ميدانية في"

 

 ياسر الحسين  لباحث المشارك: د. ا                 مهدي الكل  د. الباحث:    
 جامعة الشام العالمية –لية االقتصاد واإلدارةك             جامعة إدلب – اإلدارةو  االقتصادكلية 

 أعزاز   –سورية                     إدلب  –سورية        
 

 المستخلص: 
البحث   هذا  استتجرب دراسة  تناول  الليرة  العمال  ة  من  بدال   التركية  السورية                               ليرة 

المقيمين في المناطق وشمل مجتمع البحث السكان    ،سورية  مال غربش  ولة في مناطقاالمتد
والتحول إلى العملة    ،)محافظة إدلب وريفها وريف حلب الغربي(   جربةهذه الت  التي شهدت

ة االستبدال وانعكاساتها على  اء جزء منهم كعينة للبحث حول تجربوتم استطالع آر   ،التركية
 .       شخصا   391وقد بلغ عدد أفراد العينة المدروسة   ،مستوياتهم المعيشية

ع الضوء  وتسليط  التجربة  هذه  دراسة  إلى  البحث  االقتصاديةهدف  آثارها    ، لى 
 التجربة. مناطق تطبيق  وانعكاسها على الواقع المعيشي للناس المقيمين في 

ثقة  وجود أثر إيجابي لتجربة استبدال العملة على  بحث إليه ال توصل وكان أهم ما
لتجربة استبدال   إيجابيوجود أثر  دم  ع و   ،بدلت بها العملة الوطنية                            المواطنين بالعملة التي است  

على   المواطن العملة  لدى  الشرائية  إيجابي  وكذلك    ،القوة  أثر  وجود  استبدال ل عدم  تجربة 
 التي شهدت عملية استبدال العملة. العملة على استقرار المستوى العام لألسعار في المناطق  

 
 

 : المفتاحية الكلمات
 . القوة الشرائية   ، المستوى العام لألسعار  ،المستوى المعيشي،  استبدال العملة
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Replacing Turkish Lira with Syrian Lira and Its Impact on The 

Living Standard 
- A field study at the northwest regions of Syria  - 

 
     Researcher: Dr. Mahdi Al-Kul ،       Associate Researcher: Dr. Yasser Al-Hussein 
Faculty of Economics and Administration         Faculty of Economics and Administration 

  Idlib university                                        AlSham International University 

              Syria - Idlib                                                        Syria - Azaz 

          
 

Abstract: 

In this research deals with the study of the experience of using 
the Turkish lira instead of the Syrian lira circulating in the 
northwestern Syria, and the research included all residents residing in 
the areas that witnessed this experience (Idlib governorate, its 
countryside, and the western countryside of Aleppo), and converting 
to the Turkish currency, and the opinions of part of them were 
surveyed as a sample for research. On the replacement experience and 
its repercussions on their living standards, the number of the studied 
sample reached 391 people. 

The aim of the research is to study this experience and shed 
light on its economic effects and its reflection on the living conditions 
of people residing in the areas of application of the experiment. 

The most important finding of the research was the existence 
of a positive impact of the experience of currency exchange on 
citizens' confidence in the currency in which the national currency 
was replaced, the absence of a positive effect of the currency 
exchange experiment on the purchasing power of the citizen, as well 
as the absence of a positive effect of the currency exchange 
experiment on the stability of the general level of prices in the regions 
that experienced a currency exchange. 

 

key words : 

Currency exchange, standard of living, general price level, 
purchasing power 
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 :تمهيد

االقتصادية    ة حيا ال تستمر    الإذ    األمم،ال يخفى على أحد أهمية النقود في حياة  
ي  عن اقتصادها، وقوة هذه العملة ه  عملة وطنية تعبر   ابشكل صحيح مالم يكن لهألي أمة  

 قوة اقتصادها.  مقياس

ت كثيرة  أسباب  أحد  إ دي  ؤ وهناك  النقود  فقدان    ،جميعها  وظائفها  أو  وظائفها،لى 
وهذا ما حدث بالنسبة للعملة   الحرب،                                              لعل  أهم تلك األسباب هو التضخم الناتج عن ظروف  و 

 .                                           السورية، التي فقدت جزءا  كبيرا  من قيمتها

القول   انه  إيمكن  السورية  لممن  العملة  استبدال  تجربة  دراسة    المنظمة، فيد 
مناطق وتعميم هذه التجربة على باقي  منها، يمكن االستفادة   تيواستخالص أهم الدروس ال 

لعملية  ل سحب عينة من المجتمع الذي خضع  ، من خالنجاحها  ةفي حال  سورية المحررة
و  ومااالستبدال،  عملية االستبدال  آرائهم حول  مستواهم   معرفة  على  من تأثيرات  صاحبها 

 . المعيشي

  ستة بعد مضيوذلك  ,2020خر عام اأو  فيتوزيع استبيان تم بناء على ما سبق 
  عملية   ت فيهاعلى عينة في المناطق التي تموتم التوزيع    االستبدال،أشهر من تطبيق تجربة  

من خالل  المواطنين،  استبدال النقود على حياة  ية تأثير  معرفة كيفلملزم،  االستبدال بشكل  
المستوى المعيشي س ذلك على  ا انعك  يةوكيف   النقود،وظائف  عن  القيام بقياس مؤشرات تعبر  

 . لمواطنينل

 : البحث هميةأ

 تنبع أهمية البحث من خالل عدة نقاط أهمها: 
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والتي    ، استبدال العملة التي تم طرحها في اآلونة األخيرة ظاهرة    تسليط الضوء على  -1
ومخاطر  آثار  ومايتبع ذلك من    ، لمواطنينالمستوى المعيشي ل تمس بشكل مباشر  

 . العملة د تصاحب عملية استبدالوالتي ق   ,على المجتمع ككلاقتصادية 

  ، في مناطق شمال غرب سورية  الشأن االقتصادييفيد هذا البحث القائمين على   -2
 اتخاذ قرارات تتعلق بالقوة الشرائية ومستويات األسعار.   عند

ر عن مزايا ومساوئ فكرة استبدال                                              يمكن أن تساهم نتائج هذا البحث في تقديم تصو   -3
لالقتصاد    العملة، الداعمة  الجهات  به  ومساعدة  القرارات  والمعنية  اتخاذ  في 

 المستقبلية. 
الشمال السوري المحرر  باقي مناطق  يمكن أن تسهم نتائج هذا البحث في تزويد   -4

  يةعمل في توسيع تطبيق نطاق فكرة  وذلك    منها،فيد  ت لدروس التي يمكن أن تساب
 . حررةالمناطق المبقية  في  االستبدال 

 البحث: أهداف

 يلي:  البحث إلى تحقيق ماسعى هذا ي

 دراسة األسباب التي أدت إلى وجود فكرة استبدال العملة وطرح عملة بديلة.  -1

 . ت محل العملة السورية                           المواطنين بالعملة التي حل   ثقة قياس -2

  أخرى،عملة واستعمال معرفة اآلثار التي تصاحب عملية استبدال العملة الوطنية  -3
 شي والقوة الشرائية وارتفاع مستويات األسعار.  يلمعاالمستوى   فيما يخص 

ت -4 كيفية  من  يأثتحديد  الشرائية  القوة  على  االستبدال  هذا  قياسر  مستوى    خالل 
 . ؟    ا  ي          ا  أم سلبيير إيجابوهل كان التأث ،األسعار

االستبدال -5 لعملية  االقتصادية  اآلثار  المس   قياس  في  على  للسكان  المعيشي  توى 
 دال العملة. مناطق استب 

 مشكلة البحث:

ثار التي  آلاوقياس    ، تقييم تجربة استبدال العملة  ضرورة   في  مشكلة البحثتمثل  ت
وهذا   ،                                       والتي قد تكون آثارا  إيجابية أو سلبية  ، المواطنينتتركها عملية االستبدال على حياة  
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حياة  على  أم سلبية  ثار إيجابية  تالي: هل يرافق عملية االستبدال آيستدعي طرح التساؤل ال
 . ؟ ا االستبدال الفرد في المناطق التي تم فيه

 :      عد ة ةيفرع تساؤالت نطرح لتساؤل الرئيس ومن خالل ا 

 . العملة؟دعت لوجود فكرة استبدال  ماهي أهم األسباب التي   -1

 . بها؟ تي استبدلت  جديدة ال والعملة ال بعملته،ما مدى ثقة المواطن  -2

التأثير  وكيف كان هذا    ،؟ة الشرائية للمواطنعلى القو   ر استبدال العملة       هل أث   -3
 . ؟(   ا  أم سلبي    ا  إيجابي)

وكيف    ،؟ استقرار المستوى العام لألسعارعلى           إيجابا   هل أثر استبدال العملة   -4
   . االقتصادية؟ أثر هذا االستقرار على الحياة  

 : فرضيات البحث

  تركيةالاستبدال الليرة  ؤثر  ي  : ال التاليةفرضية  ال صحة  من  إلى التحقق  بحث  سعى ال ي
 . الدراسة التي شملتها مناطق  ال في سكانل المستوى المعيشي لعلى  ةيسور بالليرة ال

 يلي: ويتفرع من هذه الفرضية الرئيسية عدة فرضيات فرعية كما

 أثر  ال إحصائية  إيجابي    يوجد  داللة  استبدالذو  ثقة  العملة    لعملية  على 
 . ة التي استبدلت بها العملة الوطنيةعملالمواطنين بال

 أثر  ال إحصائية    إيجابي  يوجد  داللة  استبداللذو  ال   عملية  على  ة  و قالعملة 
 . لمواطندى ا الشرائية ل

 على استقرارالعملة    لعملية استبدالذو داللة إحصائية    إيجابي  أثريوجد    ال  
 في المناطق التي تم بها استبدال العملة. المستوى العام لألسعار 

 أثر  ال استبدال  إيجابي  يوجد  لعملية  إحصائية  داللة  القوة  على  العملة    ذو 
في المناطق التي تم  المستوى العام لألسعار    استقرارو   ،الشرائية لدى المواطن 

 . وجود ثقة المواطنينفي ظل  بها استبدال العملة
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 : متغيرات البحث

 : اآلتيةات متغير           كال  من التناول البحث 

 . استبدال العملةعملية  المتغير المستقل:

 . ثقة المواطنين بالعملة الجديدة :وسيط المتغير ال

 المستوى العام لألسعار. - القوة الشرائية لدى المواطن  التابعة:المتغيرات  

 مجتمع البحث: 

بشكل  ة  العملة السوري        دال  من  تركية ب ال العملة  عمال  هو المجتمع الخاضع لعملية است  
 ومناطق ريف حلب الغربي.   وريفها،إدلب  في    ويتكون من السكان المقيمين   ، وإلزامي  قانوني

 عينة البحث: 

يقة  ر طوفق الالعينة  هذه  وتم سحب    ، البحث من مجتمع  تم سحب عينة عشوائية  
 . بسيطةال وائية  شعال

 : البحث منهج

                        هج استخداما  في العلوم  أكثر أشكال المنا     د  الذي يع  تم استخدام المنهج الوصفي  
ظاهرة    إذ  ,اإلدارية أو  مشكلة  القيام بجمع المعلومات حول  على  البحوث الوصفية  تعتمد 

وتفسيرها للوصول    ،1معينة بهدف معالجتها عن طريق توصيفها من جميع جوانبها وأبعادها 
المطلوبة.   النتائج  الالزمةقد  و إلى  البيانات  جمع  البحث   تم  فرضيات  خالل    الختبار  من 

شخاص المقيمين في مناطق على عدد من األ  كتروني ال  تم تصميمه وتوزيعه بشكل  استبيان 
ملة  وهي الع  السوريةالعملة  عملة أخرى بال  دشهدت تجربة استب   والتي  ، شمال غرب سوريا

 

والعلوم  , أساليب البحث العلمي في ميدان العلوم اإلدارية، كلية االقتصاد  2006محفوظ جودة,  1
 . 133اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، األردن، ص 
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بعد    ، التركية استخداموفيما  جمعها  تم  تم  التي  البيانات  التحليل  أسباستخدام    تحليل  اليب 
 (. SPSS-Amos   ٍ  )  الجاهزة   اإلحصائيةباستخدام البرامج  وذلك   ، اإلحصائية المناسبة

 

 الدراسات السابقة:
1- Nicoleta Barbut,a-Mis,u and others, 2020 - Determinants of 

Dollarization of Savings in the Turkish Economy, University 
of Galati, sustainability journal,MDPI, 6141 ,(15) 12,2020 . 

وتحلل    التركي،قتصاد  ل طبيعة الدولرة التي تحدث في االهذه الدراسة إلى تحلي  تهدف
 العوامل التي ساهمت في زيادته في السنوات األخيرة.  

باإلضافة    تشير نتائج الدراسة إلى أن المضاربة ليست سبب دولرة الودائع في تركيا.
تشير النتائج إلى أن األحداث السياسية لها تأثير أقوى على الدولرة مقارنة باألحداث    ذلكإلى  

جماعي بشكل  توصلاالقتصادية.  التي  النتائج  تشير  الدراسة ،  إليها  المواطنين    ت  أن  إلى 
السي الغموض  من  الحماية  بدافع  ودائعهم  بدولرة  يقومون  التقلب المحليين  من  بدال                      اسي 

االدعاء بأن الدولرة يمكن تجنبها على المدى القصير مع زيادة  الدراسة  تدعم و االقتصادي. 
 أسعار الفائدة. 

االوربية  -2012  ،صناج   ،يل الجيل  -2 بالعملة  المغاربية  العملت  ربط 
حالة البلدان الثلثة: الجزائر وتونس والمغرب    –الموحدة)اليورو( كنظام للصرف  

ماجستيررسا   ، التجارية   ،االقتصاديةلعلوم  اكلية    ،لة  والعلوم  التسيير    ،علوم 
 . ائر الجز  ، جامعة وهران

إلى   الدراسة  التي  هدفت  التحوالت  حجم  اليورو  قياس  استخدام  على  أحدثها 
مكان  بإوتحديد فيما إذا كان  مغاربية،-وحجم العالقات األورو والدولي،ستويين اإلقليمي الم
 استراتيجيات صرف بديلة. اعتماد  تصاديات المغاربية قاال

أنها  ألنظمة الصرف المغاربية الحالية  ئج التقييمية  امن خالل النت الدراسة  توصلت  و 
ليس هناك نظام صرف ثابت أنه    إال  الحالية،االقتصادية    مالئمة إلى حد كبير لألوضاع
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العملة   بها  تربط  أن  العمالإلى  و   المحلية، يمكن  من  بسلة  الربط  )الدوالر    ت ضرورة  مثل 
في    من أن احتمال التغير العمالت المغاربية بسلة عمالت    تأتي أهمية ربط   إذ  ، ( واليورو

 . بالمقارنة بالربط مع عملة واحدة                  مرجعية ضئيل جدا  قيمتها ال

-2003حلل العملة )الدولرة( في االقتصاد العراقيإظاهرة   ،هجير  ،عدنان زكي  -3
 . 1العدد ،15سياسية، المجلدمجلة قضايا  ،سياسيةمجلة قضايا . ، 2007

لقد توصل البحث  و   ،في االقتصاد العراقي  الدراسة قياس ظاهرة إحالل العملة  هدف
النقد    الطريقة المعتمدة من صندوق جاءت نتائجها قريبة من    طريقة لتقدير إحالل العملةإلى  

  إلى ما  2003% عام  40أو يزيد عن    يقارب   حالل بين ماإذ تراوحت نسب اإل  ,الدولي
عام  15يقارب   إذا لم أ  كما  ،  %2006  محل الدينار  ن العراق سيستمر بإحالل الدوالر 

 . حالل يرتبط بتطور االقتصاد العراقيوانخفاض اإل ، يتحسن الوضع االقتصادي

بالوضع  وفيما   خاص  السوري يتعلق  ه  ، بشكل  يوجد  هذا  سابقة  دراسات  ناك  ال  في 
العمل  بحسبالمجال   استبدال  عملية  حول  الباحث  أكثر  واستعمال    ,الوطنية  ةعلم  عملة 

ولكن هناك كثير من الورشات التي عقدت بهدف رفع وعي المواطن   ،سورية  في            استقرارا  
 : هاضنذكر بع  ستبدال،اال بأهمية عملية 

المصري  -1 الحكيم  الس  –عبد  الليرة  استبدال  أكثر  خطوات  عمالت  بسلة               استقرارا ، ورية 
 . 2019ديسمبر  16 ، عزازأ  ،السوريين رابطة األكاديميين  

  - استبدال العملة تحت ضغط التضخم المزدوج وثقب الصرافة األسود  ،طارق هيزندة -2
 .2019تشرين الثاني  10 ،بحث غير منشور  ، عينتابجامعة غازي 

أن االنتقال من عملة دولة إلى عملة  يتمثل في  في الورش السابقة  صل إليه  التو تم    وما
بل إن االنتقال    ، واالرتجالية، وال تصح فيه القرارات الحماسية  ليس بالسهل     ا  دولة أخرى أمر 

حتى    ,                                                                         يجب أن يكون منظما  على دفعات ومراحل متتالية على مدة زمنية ال تقل عن عامين
 السورية.  خلص من آخر قرش من الليرةيتم الت 



 م  2021 -العدد األول -4المجلد                                      مجلة بحوث جامعة إدلب                

 

67 
 

لتبادل التجاري بين  االتغيرات السياسية المتسارعة في األعوام الفائتة بعودة    ئ       ت ن ب    كذلكو 
لوجود            ممكنا ، وفي ذلك الوقت سيكون االنتقال النهائي لليرة التركية    وتركيا، النظام السوري  

 وسهولة نقل السيولة من الليرة السورية إلى أي عملة أخرى.  ,التعامالت البنكية
 مقدمة: 

  -قوة العملة من خالل قوة الوظائف التي تقوم بها )مقياس للقيمةعن    يمكن التعبير
وسيلة للمدفوعات اآلجلة(، وهذا يعني أن انخفاض قوة العملة    -وسيلة للتبادل مستودع للثروة 

  وظائفهاأو عدم القدرة على القيام بجميع    وظائفها،هو عدم قدرة العملة على القيام بأحد  
 رة على االقتصاد. وهذا له انعكاسات خطي مجتمعة،

عملتها   تنهار  أن  قبل  التضخم  أسباب  استمرار  منع  أجل  من  بقوة  الدول  تكافح 
وبالتالي سياد انهي  الوطنية،  مالية    تهاار  ونقدية  مالية  سياسات  طريق  عن  وذلك  الوطنية، 
استمرار األسباب قد تستنفد الدول كل سياساتها دون السيطرة على  ومع  متعارف عليها،  

 يطاق.  ال    ا  ويصبح العيش في هذه الدول جحيم العملة،وهنا تنهار قيمة  التضخم،

 النقود والمستوى العام لألسعارقيمة  

مع أنهما    النقود،ة  مقي  هو نفسه معدل انخفاض  األسعار  معدل ارتفاعكثيرون أن  يعتقد  
مختلفان  الحقيقة    في يوضح           تماما ،معدالن  التالي  كان  و   ذلك،والمثال  حال  ارتفاع  في 
 . 2% 50, فإن معدل انخفاض قينة النقود هو %100سعاراأل

للنقود       د  تع الشرائية  والقوة  األسعار  ارتفاع  بين  عكسية.  العالقة  إعالقة  ارتفاع  إذ  ن 
مما يؤدي إلى    ، المستهلكين)عند ثبات الدخل(  د األسعار يضعف القوة الشرائية للنقود عن 

وفي الحالة العكسية عند انخفاض األسعار    ،التقليل من الكميات المشتراة من السلع والخدمات

 

 . 272، اإلسكندرية، صالجامعي رالنقود والتضخم، دار الفك -2017شوقي أحمد دنيا,  2
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والخدمات السلع  شراء  من  المستهلك  عن   ، يزيد  النقود  قيمة  في  التغير  قياس  يمكن  لذلك 
 . 3طريق متابعة التغير في المستوى العام لألسعار

 النقود  قيمة تغير في المؤثرة العوامل

 النظرية اسة "ر بد ترتبط  النقود قيمة تغير في المؤثرة واالعتبارات العوامل  على التعرف  إن

 .4وبسيط  مختصر بشكل العوامل هذه على  التركيزوسيتم   اتجاهاتها، مختلف في  "النقدية

كونه    عن يخرج ال والخدمات السلع على قيحقي طلب أي  أن نجداليومية   حياتنا في
 عرض أي  وأن المطلوبة، والخدمات السلع قيمة قيمتها تساوي  النقود من الكمية عرض

 والخدمات  السلع قيمة قيمتها تساوي  نقود على     ا  طلب كونه عن  يخرج ال  والخدمات  للسلع
 النقود  وعرض دماتخ وال السلع على الطلب  بين الحتمي التقابل هذا  وبسبب   ،المعروضة

هة  الج على  يطرأ  كلما  فإن أخرى،  جهة  من والخدمات  السلع وعرض النقود ب  وطل ، جهة من
 الخاص العرض أو الطلب على تغيير أيأن  إذ   ،                                      األولى نجد له أثرا  على الجهة الثانية

 .5بالنقود  الخاص والطلب  العرض إلى        أيضا  يمتد   إنما والخدمات بالسلع

 أساسيين عاملين بين العالقة على مباشرة  بصفة لألسعار العام  االتجاه  يتوقف وهكذا

ثل  والمتم الحقيقي الكلي والعرض النقدي،  اإلنفاق جملة  في متمثال الكلي النقدي الطلبما:  ه
 . 6باألسواق  للبيع المعروضة والخدمات للسلع الحقيقي  الحجم في

 

النقود والمصارف،   - 2010سمحان,  سهيل أحمد، سمحان الوادي، حسين محمد نمحمود حسي3
 . 72األردن، ص  دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، 

رسالة  , إسالمية نظر وجهة  من  العملة قيمة وضبط تحليل - 2009سهيلة حاج موسى,  4
 . 61ص, التسيير علوم  قسم, التسيير وعلوم االقتصادية العلوم كلية, الجزائر جامعةماجستير, 

 . 28الجديد، اإلسكندرية، ص الجامعة  والمال، دار النقود اقتصاديات -2000,شهاب محمود مجدي 5
مقدمة في النقود والبنوك, مصر, دار النهضة العربية, الطبعة  -1964محمد زكي الشافعي,  6

 .90األولى,ص
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 مبررات استبدال العملة:  

وصول    دعن العملة الوطنية           بدال  من              استقرارا  عملة أكثر  عمال  لى استإتلجأ الشعوب  
دث في المناطق  ح   اوهذا م  ،التضخم لى مرحلة اليأس من قدرات الدولة في مكافحة  إ الشعوب  

 .               أكثر استقرارا  ألنهما  العملة السورية  ب  الدوالر والليرة التركية  بدالالناس باست  المحررة عندما بدأ

                      قد ينتج عنه أحيانا  منظم،  بشكل غير    نون هناك استبدال عشوائي يقوم به المواط
منظم االستبدال  يكون  وقد  للمواطن،  إجراءات      ا  ضرر  ضمن  المحلية  السلطات  به  تقوم 

دولة  ملة  واستعمال ع  ،سوريةمتداولة للبلد  ة الملقانونية صارمة تلزم المواطن باستبدال الع
 مستقرة. أخرى تكون 

أو   بالدولرة  العملة  يقصد  األالن قيام  إحالل  الم   بتأدية جنبية  قود        أصال     ناطةالوظائف 
مخزن  واسطة في التبادل و تحمل المسؤولية و لتحاسب و أداة ل و قياس لل كوحدة   بالعملة المحلية

في حقب األزمات  وقد حددت اقتصادات العالم هذه الظاهرة  جلة.  للقيمة وكأداة للمدفوعات اآل
التضخم بشكل  معدالت  ها  تصاعد فيت الظروف التي  ظل  في  السيما   ,وتراجع األداء المحلي

من النطاق الدولي    , فينتقلتداولال ه في  د متداأن يأخذ االدوالر  يلبث    إذ ما ،  مفرط سريع أو  
الدولرة من  امتداد  في الواقع  يمثل  وهذا  ,  نقدية على المستوى المحليإلى القيام بالتسويات ال 

 .7لنظام النقدي المحليإلى ا الدولي النظام النقدي 

 

)الدولرة( في االقتصاد لمواجهة  حالل إظاهرة  -2009زكي،عدنان  هجير 1
 . 103-87, ص1, العدد15سياسية، المجلد، مجلة قضايا 2007- 2003العراقي
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وفقدت    كبير، بشكل    2021  –   2011األعوام  خالل  الليرة السورية  صرف  سعر  تغير  
وفي بداية    50حوالي    2011فقد كان سعر الصرف في عام    ،                 كثيرا  من قيمتها  الليرة السورية

ما  2021عام   إلى  دوالر  3000يقارب    وصل  يعن  ،لكل  السورية  ما  الليرة  قيمة  تغير  ي 
 . 2011هي سنة  فترة األساسعلى اعتبار   ، %6000 داربمقوانخفاضها  

 
 2021- 2016رف الليرة السورية مقابل الدوالر مابين عامي تغير سعر ص (1الشكل رقم )

 today.com/en/currency/us_dollar-https://sp المصدر: الموقع االلكتروني

 العملة:  تجارب دول أخرى حول استبدال

                                      أجنبية بالتوازي مع أو بدال  عن العملة   عملة هو استخدام  الدولرة  أو                 استبدال الع ملة
فالعمالت    ،فقط  دوالر الواليات المتحدة بالضرورة استخداميعني مصطلح الدولرة    ال  ،ةالمحلي

األمريكي كالدوالر  تكون  قد  كبدائل  األسترالي واليورو المستخدمة  من   والدوالر  وغيرها 
عمليات استبدال العملة    فمعظم   .   ا                               استبدال العملة كلي ا أو جزئي  يمكن أن يكون و   ،لعمالتا

في   والسلفادور اإلكوادورمثل  بالكامل قد حدث بعد أزمة اقتصادية كبيرة،    هالم يكن كل  إن
في أفريقيا. بعض االقتصادات الصغيرة، التي من غير العملي  وزيمبابوي  ريكا الالتينيةأم

بجيرانها   الخاصة  العملة  تستخدم  مستقلة،  بعملة  االحتفاظ  لها  ويحدث   ؛كبر األبالنسبة 

https://sp-today.com/en/currency/us_dollar
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A
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ستبدال الجزئي للعملة عندما يختار سكان البلد االحتفاظ بحصة كبيرة من أصولهم المالية  اال
أجنبية بعمالت  العملة    ,المقومة  استبدال  إلى  تدريجي  كتحويل  ا  أيض  يحدث  أن                                                       يمكن 

.بالكامل
 العملة:  ة استبدالالدول التي طبقت تجربومن  8

 : 9تركيا  -1

جرت في تركيا، بعد انهيار الليرة التركية بسبب األزمات االقتصادية التي تعرض لها  
             ساوي دوالرا   ياالقتصادي التركي على مدى عدة عقود. فبعد أن كانت كل عشر ليرات  

                                                                        في الستينيات من القرن الماضي أصبح كل مليون ليرة تركية تساوي دوالرا  بعد          واحدا   
مما   الليرة  انهارت  كل أن  وأصبح  أصفار  ستة  إللغاء  البنك المركزي التركي  اضطر 

واحدة ليرة  يساوي  ليرة  لـو ,  مليون  مساويا   الدوالر  أصبح  تركية  1.40                            بذلك   .ليرة 

 

 :10غانا  -2

نظام    االعتبار   بعيناألخذ  ع  يتم استكشاف تأثير الدولرة على تقلبات التضخم م
أن   افتراض  على  يقوم  هذا  التضخم.  التضخم استهداف  لنظام    اعتماد  يكون  ال  قد 

وربما بشأن العالقة بين    االستهداف تأثير كبير على سلوك السالسل الزمنية للتضخم
معامل الدولرة ليس ذا داللة إحصائية    الدولرة والتضخم في غانا. تشير التقديرات إلى أن

 

8  New estimates of U.S. currency abroad, the domestic money supply 

and the unreported Economy Edgar L. Feige September 2011. 
,  8, جريدة عنب بلدي, العددجديدة.. بين الحقيقة واإلشاعة استبدال الليرة السورية بعملة ورقية  9

25 -3-2012 

https://www.enabbaladi.net/archives/572#ixzz6kh47VAyO 
10 George.T, Paul.A,2019, Dollarization, Inflation Targeting, and 

inflationary Dynamics in Ghana, JOURNAL OF AFRICAN BUSINESS 
2019, VOL. 20, NO. 3, 358–375, University of the Witwatersrand, 
Johannesburg, South Africa.P369. 

https://www.enabbaladi.net/archives/572#ixzz6kh47VAyO
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ناميكيات تقلب  في ديؤد مهمة أساسية لم ت الدولرة هذا يشير إلى أن و في كلتا الفترتين. 
 عن الفترة قيد النظر.  التضخم في غانا

 تحليل البيانات

 مجتمع وعينة البحث:  -أ

)شمال غرب سورية(    القاطنين في الشمال السوري األشخاص  يتمثل مجتمع البحث ب
وريفها  إدلب  والشمالي  ،في  الغربي  حلب  و وريف  حجم استختم  ,  البحث    راج  حسب  عينة 

 :11المعادلة اآلتية 

𝑛 = 0.250.25𝑁 + (𝐴)2(𝐸)2 
 : مجتمع الدراسة. N     : حجم العينة.n    : العدد الثابت في المعادلة.25.0

E1.96وهي  0.05 : القيمة المأخوذة من التوزيع الطبيعي عند مستوى الثقة . 

A (. 0.05هو )على فرض أن الخطأ المسموح به  : الخطأ العشوائي المسموح به     

بحسب قانون حجم العينة وجداول تحديد حجم  مفردة    384ب  المحسو   وبلغ حجم العينة
  ،يقطنون في المنطقة المشمولة بالبحث   مليون نسمة  ، وحيث أن حجم المجتمع يزيد عنالعينة 

   . شوائية البسيطةع فقد تم اختيارها وفق أسلوب العينة الوبالنسبة لطريقة اختيار العينة  

 

, مدى التزام الشركات المساهمة العامة  2006غسان فالح المطارنة, محمد محمود بشايرة, 11
بالمحاسبة عن االستثمار في األسهم والسندات في ضوء معيار المحاسبة الدولي رقم  األردنية 

 . 138, ص2, عدد22, مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية, مجلد39
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 في التحليلاعتمد منهم               استبيانا ،   400بلغ عدد االستبيانات التي تم توزيعها حوالي  

 . اتباإلجا  استبيانات لعدم اكتمال 9 , بعد استبعاد          استبيانا    391

 : بالعملة   المتعلقة بالثقة  جابات على أسئلة االستبياناإل ونسب   تكرارات -ب

ة التعامل  درجة صعوبو   أفراد العينة عن العملة التي يفضلون التعامل بها   لدى سؤال
في    كما هو موضحكانت النتائج    العمالت، ودرجة الثقة بالحكومات التي تصدر    بالعمالت، 

 الجدول التالي: 

 عملة ثقة بالتكرارات اإلجابات حول ال( 1)   جدول رقم

   T.L SYP $ T.L+$ T.L+$+SYP 

العملة  
 المفضلة 

 8 47 120 44 172 التكرار  

 2.1 12 30.6 11.3 44 % مئويةنسبة  

           صعبة جدا   صعبة متوسطة سهلة            سهلة جدا             

صعوبة 
 التعامل 

SYP 
 189 52 32 21 95 التكرار 

 48.5 13.4 8.2 5.5 24.4 نسبة مئوية% 

T.L 
 23 13 133 117 105 التكرار 

 5.8 3.4 34.0 29.9 26.8 نسبة مئوية% 

$ 
 87 75 103 58 67 التكرار 

 22.3 19.2 26.5 14.8 17.2 نسبة مئوية% 

ة منخفض           
      جدا  

      جدا   كبيرة كبيرة متوسطة منخفضة 

درجة 
الثقة  

بالحكومة  
التي  

تصدر  
 العملة 

SYP 
 47 5 19 13 306 التكرار 

 12.0 1.4 4.8 3.4 78.4 نسبة مئوية% 

T.L 
 48 99 189 24 30 التكرار 

 12.4 25.4 48.5 6.2 7.6 نسبة مئوية% 

$ 
 117 126 50 36 62 التكرار 

 29.9 32.3 12.7 9.3 15.8 نسبة مئوية% 
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في التعامل  بالدرجة األولى  أن العملة المفضلة  يتضح من نتائج الجدول السابق  
التركيةالعينأفراد  لدى   الليرة  كانت  بلغت  ،ة  يفضلون  31ويليها    ،%44نسبتهم    حيث   %

 . التعامل بالدوالر 

ب يتعلق  التعامل  درجة  وفيما  كانت    بالعملة،صعوبة  افقد  األشخاص  لذين  نسب 
بالليرة   التعامل  بأن  جدا   أجابوا  صعب  حوالي                  السورية  يتعلق  ،%49  بلغت  بالليرة   وفيما 

وفيما يتعلق بصعوبة    ،%30بلغت    ن التعامل سهلنسبة الذين أجابوا بأفقد كانت    التركية
  ط الصعوبة متوسالنسبة األكبر الذين أجابوا بأن التعامل بالدوالر  التعامل بالدوالر فقد كانت  

 %. 27بلغت 

فقد كانت نسب األشخاص    العملة،الثقة بالحكومة التي تصدر  وفيما يتعلق بدرجة  
فيما يتعلق بالليرة  و   ،%78بنسبة         جدا    منخفضة  درجة ثقتهم بالعملة السوريةالذين أجابوا بأن  

الثقة بالجهة التي أصدرت  وكذلك فيما يتعلق ب  ، %49الثقة متوسطة بنسبة  التركية فقد كانت  
 %. 32نسبة الثقة كبيرة ب فقد كانت  الدوالر 

العمالت في االدخار    أولويةعن  و   مدخرات، كان لديهم  إن  سؤال أفراد العينة    عندو 
 : اآلتي على الشكل ، كانت اإلجابات هاوترتيب

 االدخار العملت في أولوية  ترتيب االدخار و ( 2رقم ) جدول 

 % النسبة المئوية التكرار  
 33.7 132 نعم هل لديك مدخرات؟ 

 66.3 259 ال

 الثالثة المرتبة   الثانيةالمرتبة   المرتبة األولى     
 ليرة تركية  دوالر ذهب العملة

 64.3 59.8 44.3 المئوية%  النسبة
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خرات تزيد عن  نسبة األفراد الذين لديهم مد أن  يتضح من نتائج الجدول السابق  
فقد كانت المرتبة    ، االدخار  ترتيبالعمالت في وفيما يتعلق بأولوية   ، 33.7بلغت   ،حاجتهم
الذهب األولى   الدوالر   ،حازها  جاء  الثانية  المرتبة  الليرة   ،وفي  جاءت  الثالثة  المرتبة  وفي 
 التركية. 

 : قوة الشرائيةالمتعلقة بال  تكرارات ونسب اإلجابات على أسئلة االستبيان -ج

ها بالتقلبات السياسية  ودرجة تأثر   ،القوة الشرائية للعملةسؤال أفراد العينة عن    عند
 : تيكانت النتائج كما هو موضح في الجدول اآل ،ةوالعسكري

 ائية قوة الشر تكرارات اإلجابات حول ال( 3رقم )  جدول 

زادت بشكل     
 كبير 

بقيت   زادت 
 ثابتة 

نقصت   نقصت 
بشكل  

 كبير 

تغير القوة  
 الشرائية 

 81 77 42 145 47 التكرار  

النسبة   
 20.6 19.6 10.7 37.1 12.0 المئوية% 

منخفضة            
      جدا  

            كبيرة جدا   كبيرة متوسطة منخفضة 

درجة 
التأثر  

بالتقلبات  
العسكرية  
 والسياسية 

SYP 

 293 23 5 11 59 التكرار 

النسبة  
 74.9 5.8 1.4 2.7 15.1 المئوية% 

T.L 

 42 59 255 26 9 التكرار 

النسبة  
 10.7 15.1 65.3 6.5 2.4 المئوية% 

$ 
 89 17 36 114 134 التكرار 

النسبة  
 22.7 4.5 9.3 29.2 34.4 المئوية% 
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والسكان  لدى المواطنين  أن تغير القوة الشرائية  يتضح من نتائج الجدول السابق  
عملة ية بالتركال   العملةة التي شملتها الدراسة التي جرى فيها استبدال  قمنط الالمقيمين في  

من  %  40أقر  و   ، القوة الشرائية زادتبأن  قد أقروا  من أفراد العينة  %  49السورية أن نسبة  
ب العينة  الشرائيةأفراد  القوة  التركية  انخفاض  الشر   رأوا %  10و  ، للعملة  قوتها  بقيت  أن  ائية 

 . ثابتة

% من  81فقد أقر  بالتقلبات السياسية والعسكرية  العملة  تأثر  بدرجة  يتعلق    وفيما
السورية  أفراد العينة أن   الليرة  والعسكرية  تأثر  السياسية  و بدرجة  كان  بالتقلبات  كبيرة  كبيرة 

كانت إجابات  ة  يوبالنسبة لليرة الترك  ،     جدا   أن  65فقد  من أفراد العينة  تأثر  %  هذه  درجة 
% 64كانت إجابات  ر وبالنسبة للدوال ،كانت متوسطة العملة بالتقلبات السياسية والعسكرية 
هذه   تأثر  درجة  أن  العينة  أفراد  م من  كانت  والعسكرية  السياسية  بالتقلبات    نخفضةالعملة 

       جدا .  ومنخفضة

 : مستوى العام لألسعارالمتعلقة بال تكرارات ونسب اإلجابات على أسئلة االستبيان  -د

            سواء  منها  من السلع  تريات  وتغير المش تغيرات األسعار  لدى سؤال أفراد العينة عن  
 كانت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:  ، الكمالية أو األساسية
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 مستوى العام لألسعار تكرارات اإلجابات حول ال( 4رقم )  جدول 

ارتفعت   
 بشكل كبير

بقيت  ارتفعت
 ثابتة

انخفضت  انخفضت 
 بشكل كبير

 9 0 20 165 196 التكرار تغير األسعار

 2.4 0.0 5.2 42.3 50.2 % النسبة المئوية

مشتريات السلع 
 الكمالية

 78 177 63 43 30 التكرار

 19.9 45.4 16.2 11.0 7.6 % النسبة المئوية

مشتريات السلع 
 األساسية 

 34 146 145 43 23 التكرار

 8.6 37.5 37.1 11.0 5.8 % النسبة المئوية

وكان   كبير،ات األسعار قد ارتفعت بشكل  أن تغير يتضح من نتائج الجدول السابق  
حجم  ر  بتغي                        كذلك أيضا  فيما يتعلقو   بالبحث، % من أفراد العينة المشمولين  92رأي    هذا
  ،المشتريات قد انخفض حجم  % من أفراد العينة أن  65فقد أقر    الكماليةتريات من السلع  ش الم

لو  بالنسبة  األمر  األساسيكذلك  واالحتياجات  أنها 46أجاب    فقد   ةلسلع  األفراد  من   %
 . انخفضت

 يلي:   كانت اإلجابات كما  العملة،ة استبدال  تجربلنجاح  سؤال أفراد العينة حول تقييمهم    عند و 

 العملة  تجربة استبدالنجاح تقييم تكرارات اإلجابات حول ( 5رقم )  جدول 

موافق    
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق  
 بشدة

نجاح تجربة  
 االستبدال

 79 48 81 113 70 التكرار

 20.3 12.4 20.6 28.9 17.9 % النسبة المئوية
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            تركية بدال   العملة ال  عمالستأن تقييم نجاح تجربة ا يتضح من نتائج الجدول السابق  
% كان  32في حين أن    ،من أفراد العينة  %47رأي  كانت ناجحة ب  ، العملة السوريةمن  

 االستبدال بأنها غير ناجحة. تقييمهم لتجربة 

 : اختبار فرضيات البحث  -ه

مج  ااستخدام البرن  من خاللوذلك    ، سيتم فيمايلي اختبار فرضيات البحث المطروحة
 : AMOSوالبرنامج   SPSSاإلحصائي 

  :العملة   ذو داللة إحصائية لعملية استبدال إيجابي  اليوجد أثر    الفرضية األولى
 التي استبدلت بها العملة الوطنية. ة  عملعلى ثقة المواطنين بال

 يها: حليل االنحدار التي تم التوصل إل ي نتائج تتيبين الجدول اآل و 

 نتائج تحليل االنحدار الختبار الفرضية األولى ( 6)   جدول رقم

Sig. F Sig. T 

Unstandardized 
Coefficients  

Std. 
Error 

B  

.026 4.98 .000 37.74 .08 3.08 (Constant) 
  .026 -2.23- .02 -.05- evaluation 

عند مستوى                                      معامل االنحدار معنوي ودال إحصائيا  يتضح من نتائج الجدول أن  
  Fالنظر إلى قيمة مستوى المعنوية إلحصائية االختبار    عندوكذلك   ،%  5داللة إحصائية 

  ذي          إيجابي              وجود أثر  مما يعني    ،                                     يتبين أن النموذج معنوي ودال إحصائيا    0.026وهي  
استبدلت بها العملة  ثقة المواطنين بالعملة التي  داللة إحصائية لتجربة استبدال العملة على 

 الوطنية. 

   العملة    ذو داللة إحصائية لعملية استبدالإيجابي              يوجد أثر    ال  : الثانية الفرضية
 . لمواطندى اة الشرائية ل قو على ال 
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 التالي نتائج تحليل االنحدار التي تم التوصل إليها: يبين الجدول 

 ثانية نتائج تحليل االنحدار الختبار الفرضية ال( 7جدول رقم ) 

Sig. F Sig. T 

Unstandardized 
Coefficients  

Std. 
Error 

B  

.934 0.007 .00 45.22 .069 3.12 (Constant) 
  .93 -.08- .02 -.002- evaluation 

                  دال إحصائيا  عند  غير  معنوي و غير  يتضح من نتائج الجدول أن معامل االنحدار  
النظر إلى قيمة مستوى المعنوية إلحصائية االختبار بوكذلك   ،%5مستوى داللة إحصائية 

F    ي ذ          إيجابي              وجود أثر  عدم  مما يعني              إحصائيا ، يتبين أن النموذج غير معنوي وغير دال  
وبالتالي فإن إدخال    المواطن،القوة الشرائية لدى  داللة إحصائية لتجربة استبدال العملة على  

 . لدى السكان                                                                       عملة بديلة في التداول لم يسهم إيجابا  في تحسين وزيادة القوة الشرائية

   العملة    ذو داللة إحصائية لعملية استبدال  إيجابي            يوجد أثر    ال  :الثالثةالفرضية
 في المناطق التي تم بها استبدال العملة. المستوى العام لألسعار    على استقرار 

 يبين الجدول التالي نتائج تحليل االنحدار التي تم التوصل إليها: 

 ة لث نتائج تحليل االنحدار الختبار الفرضية الثا( 8جدول رقم ) 

Sig. F Sig. t 

Unstandardized 
Coefficients  

Std. 
Error 

B  

.867 0.028 .000 33.21 .095 3.17 (Constant) 
  .867 -.17- .03 -.005- Evaluation 

                  دال إحصائيا  عند  غير  معنوي و غير  يتضح من نتائج الجدول أن معامل االنحدار  
النظر إلى قيمة مستوى المعنوية إلحصائية االختبار بوكذلك   ،%5مستوى داللة إحصائية 

F  وجود  عدم  مما يعني                                                 يتبين أن النموذج غير معنوي وغير دال إحصائيا ،    0.867وهي
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 استقرار المستوى العام لألسعارداللة إحصائية لتجربة استبدال العملة على    ذي          إيجابي         أثر  
 . استبدال العملةشهدت عملية في المناطق التي 

 :العملة    ذو داللة إحصائية لعملية استبدالإيجابي              يوجد أثر    ال   الفرضية الرابعة
في المناطق  المستوى العام لألسعار    واستقرار   المواطن،على القوة الشرائية لدى  

 التي تم بها استبدال العملة في ظل وجود ثقة المواطنين. 

كل من على  تجربة االستبدال  لدراسة تأثير المتغير  Amosاستخدام برنامج  عندو 
كانت النتائج    ،( الثقة بالعملةظل وجود المتغير الوسيط )القوة الشرائية ومستوى األسعار في  

 التفصيلية الختبارات التأثير موضحة في الجدول التالي: 

 الشرائية ومستوى األسعار  قوةال على تأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتجربة االستبدال ( ال11)   جدول رقم

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P 

h1 <--- evaluation -.053 .024 -2.235 .025 

h2 <--- h1 .282 .047 6.029 *** 

h2 <--- evaluation .013 .019 .697 .486 

h3 <--- h1 .209 .068 3.095 .002 

h3 <--- evaluation .006 .028 .233 .816 

لتجربة  (  Pيتضح من النتائج السابقة أن مستوى المعنوية للتأثيرات المباشرة )العمود
ما يعني وجود    ، 0.05من    صغر( كان أ الثقة بالعملةع المتغير الوسيط ) ماستبدال العملة  

أما مستوى المعنوية لتأثير تجربة    ،لتجربة االستبدال على الثقة داللة إحصائية    تأثير ذي
عدم    ما يعني  ،0.05كان أكبر من  ف  القوة الشرائية ومستوى األسعاراالستبدال على كل من  

 قوة الشرائية ومستوى األسعار. داللة إحصائية لتجربة االستبدال على ال   تأثير ذي  وجود

القوة  )  ( في المتغير التابعالثقةوبالنسبة لمستوى المعنوية لتأثير المتغير الوسيط )
يعني أن إضافة المتغير الوسيط    وهذا  ،          إحصائيا                   ( فقد كان داال  مستوى األسعار-الشرائية
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ما يعني أنه في ظل    ،ية ومتغير مستوى األسعارقوة الشرائأسهمت في التأثير على متغير ال
تجربة االستبدال على كل من القوة الشرائية ومتغير  تأثير لأصبح هناك  وجود المتغير الوسيط  

 . مستوى األسعار

 الشكل البياني التالي: وتم تفصيل عالقات التأثير السابقة في  

 
 كمتغير وسيط الثقة بالعملة بوجود وى األسعار على القوة الشرائية ومست  تجربة االستبدال ( تأثير المتغير1الشكل) 

 .مستوى األسعار h3-لقوة الشرائيةا  h2-ثقة بالعملةالh1 –تجربة االستبدال evaluationحيث:

 النتائج:

بدلت بها                                                     استبدال العملة على ثقة المواطنين بالعملة التي است  جود أثر إيجابي لتجربة  و  -1
 . العملة الوطنية

وبالتالي    المواطن،القوة الشرائية لدى  لتجربة استبدال العملة على    إيجابيوجود أثر  عدم   -2
 .لدى السكان نتيجة استبدال العملة       تحسنا  القوة الشرائية  تشهد لم  
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تجربة استبدال العملة على استقرار المستوى العام لألسعار في  ل عدم وجود أثر إيجابي  -3
المناطق التي شهدت عملية استبدال العملة، وبالتالي فإن إدخال عملة بديلة في التداول  

 . العملة مناطق استبدال                             م إيجابا  في مستوى األسعار في لم يسه 
من استمرار         بدال  للمواطن  انخفاض القدرة الشرائية  في إيقاف  عملية االستبدال  أسهمت   -4

تم    ولكن  االستبدال،أثناء عملية    أن القدرة الشرائية لم تتحسنفعلى الرغم من    ها، تدهور 
 . على األقل الشرائيةيقاف نزيف تدهور القدرة  إ

في ظل    ومستوى األسعار  القوة الشرائيةلتجربة استبدال العملة على    إيجابيجود أثر  و  -5
 . وجود متغير الثقة بالعملة كمتغير وسيط

 التوصيات:

على ضبط األسعار  العمل  و   ، بهايتم العمل  الليرة التركية  ب  إصدار الئحة أسعار موحدة -1
يلتزمون    وتحديثها بشكل مستمر، ومخالفة األشخاص الذين ال  ،في األسواق ومراقبتها  

 باألسعار المحددة. 

تأمين عملة تركية كافية  و   األسواق، في  وتوفيرها    ، عملة التركيةعزيز الثقة بالتى  العمل عل -2
 من الفئات الصغيرة. تأمين قطع نقدية معدنية و  ،الستبدال الكتلة النقدية

من خالل إصدار سعر الصرف    الصرف                     منعا  للتالعب بأسعار    ضبط عمل الصرافة -3
 .        يوميا   رسميبشكل 

 القطاع الخاص بدفع أجور العاملين لديهم بالليرة التركية. العمل على إلزام  -4

المناطق   -5 في  المنتجة  المواد  من  الفائض  تسويق  الزراعية    حررة،المتأمين  وخاصة 
يع  وتشج   ، وذلك بهدف دعم القطاع الزراعي  ،أخرى لى تركيا أو ترانزيت لدول  إ والحيوانية  
 . المستوى المعيشي للمواطنين تحسين على           إيجابيا   مما ينعكس  المزارعين،

ولو بيوم    ر، ل تأخإذ إن ك  االستبدال، عملية  تطبيق  ب  سراعاإلعلى  باقي السلطات  حث   -6
سلبي  ينعكس    ،واحد  الوضع  بشكل  في  وو   االقتصادي،على  المحلية  السلطات  ضع 

بعملية    تلك السلطات  تتأخر إذا   كبيرة مسؤولية مجتمعية    األخرى أمام المناطق المحررة  
 . االستبدال
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 ه يابوغاألمر            وجود ولي  ة ب     رعي       الش  األحكام إقامة              
 رة                  في المناطق المحر                         

 ة(           ة تطبيقي               )دراسة فقهي                         
 ، د. بسام صهيوني حسن حمدو جوالق 

 ريعة، جامعة إدلب        ة الش     ي              وأصوله، كل                     قسم الفقه اإلسالمي              

                  
   ص البحث:     ملخ  
لغة واالصطالح،  األمر في ال        ولي  ة ومعنى      رعي              األحكام الش  في هذا البحث بيان لمعنى     
ينصرف للقادة واألمراء، وفيه بيان ما أوجبه هللا على           ال لفظ هذا   إطالقعند  األصل       وأن  

ة، وبمقابل ذلك ما لوالة      عي                                            ة، من حفظ البيضة والجهاد وسياسة أمور الر                والة األمر لألم  
تكون        بأال  دة      مقي   تهمطاع      وأن  اعة،            صيحة والط            صرة والن            ة في الن       رعي                      األمر من الحقوق الش  

أمر        وأن  ، بالمصلحة          ة منوطة      عي                 فاتهم على الر                                     في معصية هللا، وأن تكون أحكامهم وتصر  
دون  من                أو يفرض حكما             ر بعقوبة          أو يعز                             وال يجوز ألحد أن يقيم حدا   ، لإلمام            اس العام       الن  
كما هو الحال والواقع في المناطق   به ا في حال غيا       ، أم  ر في حال وجودهاألم      ولي  
اس وتفاهموا عليه من هيئات                     لما اتفق عليه الن        فإن   ،     وري           مال الس             رة في الش         المحر  

األحكام  يجب طاعتهم فيها، طالما كانت هذه         سلطة    ة      شرعي  ومحاكم  عات               وحكومات وتجم  
 وروعي فيها جانب المصلحة.                ال تخالف شرعا  
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Establish legal provision in the presence and absence of the 

guardian 

In the liberated areas (Applied Juristic Study) 

 Research Summary: 

     In this research an explanation of the meaning of the legal 
Rulings and the meaning guardian in language and convention. The 
origin when this word is released goes to leaders and princes. It 
includes astatement of what Allah has called the commant of the 
nation, in terms of preserving the nation, jihad and the policy of the 
people's matters, in return for that the legal rights of the guardians in 
support and advice and obedience, but their obedience is restricted 
by not being in the impiety of Allah. Moreover, their judgments and 
actions related to the interest of people, and that the general matter 
of the people is to the Imam. In addition, it is not permissible for 
anyone to establish a bounndary, to punish a judge or impose a 
ruling without the guardian in his presence. Whereas in his absence, 
as the real case in the liberated areas in northern Syria, what the 
people has agreed upon and understood about in terms of bodies, 
governments legitimate assemblies and courts have authority to be 
obeyed. As long as these provisions do not violate law and take into 
account the interest. 
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          المقد مة:
أعمالنا،   من شرور أنفسنا وسيئات                                                  إن  الحمد هلل نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالل  

 هللا وحده ال                                                                من يهده هللا فال مضل  له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال  
 ا بعد:                        دا  عبده ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، أم                          شريك له، وأشهد أن  محم  

اإلسالمي  ف الخالفة  سقوط  تعاقب                          بعد  األم ة  ة،  الن اس           الحكم             على  وح كم                         الجبري ، 
لعقود،   الوضعي ة  ثو و                            بالقوانين  الر  اشتعلت  وتطو           رات  العربي ،  جهاد                     بيع  إلى  عن         دفع                 رت 

والع       الد   واألرض  الط                 ين  حكم  وتالشى  عديدة،                    رض،  ألعوام  المناطق  بعض  عن  اغوت 
اس                              سعت لضبط الفوضى وتأمين الن       ة        مدني             وتشكيالت       ة        شرعي            ومحاكم                        وأفرز الواقع هيئات  

الش   الحكم  لمعرفة  الحاجة  فبرزت  ومعاشهم،  حياتهم  وجوب   ومدى،  لهؤالء       رعي                                                     على 
 تي يطرحونها.                  ياسة واألنظمة ال                       طاعتهم في تطبيق الس  

 ة البحث:        أهمي  
 وازل.                   روف واألحداث والن                       تها لتناسب جميع الظ                ريعة، وواقعي         ة الش                      تكمن في بيان شمولي  

 : البحثسبب اختيار 
رت          تي تصد                والحكومات ال  ادرة عن الهيئات       الص    ألحكامل       رعي       الش    حكم معرفة ال بة في  غ    ر  ال

 رة.                                         لقيادة المجتمع المسلم في المناطق المحر  

  داف البحث:أه
في   الش  تكمن  األحكام  ولي                   بيان  وجود  حالة  في  سلطالعدل  األمر                         رعية  ومدى  في   ته ، 

ولي   غياب  حال  في  األحكام  بيان  وكذلك  المناطق                                               تنفيذها،  في  الواقع  هو  كما  األمر، 
سوري         المحر   في  العام              رة  األحكام  فرض  في  الجهاد  وأمراء  قادة  سلطة  ومدى  على                                                       ة،  ة 
 اس.      الن  

 ابقة:            راسات الس       الد  
م عن واقع          ة تتكل                دراسة تطبيقي    -العي         بحسب اط  -لم أجد  ، لكن  كثيرة   هناك دراسات نظرية

   .رة         ة المحر       وري               المناطق الس  

 



 م 2021 -العدد األول -4مجلة بحوث جامعة إدلب                                                   المجلد 
 

88 

 

 وطريقة البحث:نهج م
فتتي المستتتألة وتطبيقهتتا علتتتى بتتبتتع أقتتتوال الفقهتتاء  ،ستتتنتاجيواال،                       بعتتت المتتنهس االستتتتقرا ي      ات  

   بعت في ذلك طريقة البحث اآلتية:        ر، وات             مال المحر                 الواقع في الش  
جتتت األحاديتتث التتواردة                                             بأرقامها إلى سورها، وجعلتتته نهايتتة اآليتتة، و ر  ة                      عزوت اآليات القرآني  

حيحين، أو أحتتدهما، ونقلتتت إلتتى البحتتث متتا يتترتبط بتته متتن أقتتوال الفقهتتاء               البحث من الصتت  في  
 ونصوصهم، وعزوت لموضع ذلك من كتبهم.

   :ة البحث    خط  
   :       مطالب          مبحث        لكل  ، و         و اتمة  وثالثة مباحث             تمهيدي            ومبحث          مقدمة    مؤلف منالبحث  

 األمر:      ولي  األحكام و : تعريف مهيدي            المبحث الت  
 .         واصطالحا               األحكام لغة  : تعريف  ل            المطلب األو  
 .        اصطالحا  و       لغة  األمر                   اني: تعريف ولي              المطلب الث  
 :ه             األمر، وحقوق         ولي              : واجبات  ل            المبحث األو  

 األمر.      ولي               ل: واجبات              المطلب األو  
 األمر.                 اني: حقوق ولي              المطلب الث  
 األمر:            وجود ولي  باألحكام  إقامة اني:              المبحث الث  

 .العدل  األمر     ولي  وجود  باألحكام   إقامةل:              المطلب األو  
 .غير العدل  األمر      ولي  بوجود  األحكام   إقامة  :اني            المطلب الث  
 :          ولي  األمر  بغياباألحكام  الث: إقامة             المبحث الث  
 تنصيب القضاة:  ل:            المطلب األو  
   تشكيل هيئات وحكومات:  اني:            المطلب الث  

   .البحثن نتا س                خاتمة: وتتضم  ال

 .هوامش البحث
 .المصادر والمراجع
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 األمر:       ولي  األحكام و مهيدي: تعريف              المبحث الت  

 :         واصطالحا                األحكام لغة                       المطلب األو ل: تعريف  
  :                    تعريف األحكام لغة    :   ال      أو  
والقضتتاء كتتم: العلتتم والفقتته       والح  .                                  ، وهو المنع, وهو مصدر ح كم يحكتت م           جمع ح كم    :األحكام    

 .[1]والعدل
،                         فيخرج بهتتذا متتا لتتي  بحكتتم   ؛         أو سلبا                   إلى آ ر إيجابا                  : " إسناد أمر                     ومعنى الحكم عموما     

 [.2]"                       كالن سبة الت قييدي ة

 :                     تعريف األحكام اصطالحا    :       ثانيا  
 ،                        هللا المتعلتت ق بفعتتل المكلتت ف              بأنتت ه:  طتتاب            الش رعي                       من األصولي ين الحكم                   وقد عر ف كثير     

 .[3]           ، أو وضعا               ، أو تخييرا          اقتضاء  

ن ة؛ فختتترج بتتتذلك  طتتتاب غيتتتره, ألنتتت ه ال ي  و               قبتتتل حكتتتم                                                                     طتتتاب هللا، المتتتراد بتتته الكتتتتاب والستتت 
 من غيره باطل.                   وعال, فكل  تشريع            هلل جل      إال          شرعي  
 م أ           , إيجتتتادا       فعتتتال   أم       قتتوال   أكتتتان بأعمتتتالهم ستتواءق         متتا تعلتتت  هتتتو  ،                   ق بأفعتتتال المكل فتتين        المتعلتت  و    
 .        تركا  
غير والمجنون.                 والمقصود بالمكل                                                              فين هنا: ما من شأنهم الت كليف، فيشمل الص 
, وكتتتل  منهمتتتا قتتتد يكتتتون                                  معنتتتاه الط لتتتب, وقتتتد يكتتتون طلتتتب فعتتتل   االقتضتتتاءو                                     أو طلتتتب كتتتف  
                                      يجتتاب, وغيتتر الجتتازم النتت دب, وطلتتب التتت رك , فطلب الفعل الجتتازم هتتو اإل             أو غير جازم           جازما  

متتن         أربعتتة                                                                             الجازم هو الت حريم, وغير الجتتازم هتتو الكراهتتة, فاالقتضتتاء علتتى هتتذا يشتتمل أنواعتتا  
                                                    الحكم، وهي: اإليجاب، والن دب، والت حريم، والكراهة.  

 وهو المباح.  ،                                 : وهو الت سوية بين الفعل والت رك          والت خيير   
   ه.ونحو   منه              له, أو مانعا                  آ ر, أو شرطا          لشيء                         الش ارع الش يء سببا  الوضع: أي جعل و    
حة أو اإللغتتتاء,                                                                         أي ربتتتط الحكتتتم بهتتتذه العالمتتتات واألوصتتتاف لكتتتي يوصتتتف الفعتتتل بالصتتت 

, وكاشتتتتراط رلوراثتتتة آ تتت                                          بوفتتتاة المتتتور ث, فتكتتتون وفتتتاة المتتتور ث ستتتببا                        كجعتتتل الوراثتتتة مرتبطتتتة  
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ا الة, وكجعتتل الشتت  ارعمتت                  رع القتتتل مانعتتا                                   الوضتتوء لصتتح ة الصتت                                   ن الميتتراث, فكتتل  متتا جعلتته الشتت 
 [.4]                                   بهذه األوصاف يسم ى بالحكم الوضعي            مرتبطا  

األمتتر، كالخليفتتة والملتتك أو متتن       ولتتي  األوامتتر التتتي تصتتدر عتتن والمقصتتود باألحكتتام هتتو 
ابطة                           فتترض القتتوانين واألنظمتتة الضتت                                 وال تتتي يقصتتد بهتتا عمتتوم النتت اس، كيقوم مقامه فتتي غيابتته، 

متتدى ياستتات المقصتتود بهتتا رعايتتة مصتتلحة الجماعتتة المستتلمة، و                             للمجتمتتع المستتلم، وتنفيتتذ الس  
                  اآلمتترة بطاعتتة ولتتي  ة      رعي       الشتت  صتتو         ل الن            وهتتل تتنتتز   ،فتتي تقييتتد المباحتتاتاألمتتر         ة ولتتي  ستتلط

رة متتن ستتلطة                               هتتذه األحكتتام علتتى المنتتاطق المحتتر    تطبيتتقغيابتته، و حتتال  األمر على غيتتره فتتي  
 .  ة         في سوري         يري  ص         ظام الن       الن  

 :         واصطالحا                  ولي  األمر لغة  اني: تعريف              المطلب الث  
 :           األمر لغة                : تعريف ولي     ال      أو  
 ، واألمر.     ولي   ، هما:من كلمتين        مؤلف             ب إضافي            األمر مرك         ولي  

يء         وولتتتتي   ة اليتتتتة،      الو  و ، بالكستتتتر والفتتتتت ،      اليتتتتة      وو        اليتتتتة          عليتتتته و           ، وولتتتتي          الشتتتت  واإلمتتتتارة        الخطتتتت 
 .          فهو ولي ه       ر                    وكل  من ولي أمر آ                                      والس لطان. وتول ى العمل: إذا تقل ده.

                                                                                       والتتولي : ولتتي  اليتتتيم التت ذي يلتتي أمتتره ويقتتوم بكفايتتته، وولتتي  المتترأة: التت ذي يلتتي عقتتد الن كتتاح 
 .[5]                                        عليها وال يدعها تستبد  بعقد الن كاح دونه

مستقيم. واألميتتر ذو األمتتر، وقتتد أمتتر واألمر يأتي بمعنى الشأن والحال، يقال أمر فالن 
 .  [6]                            يأم ر، إ مرة، أي صار أميرا  

 :             األمر اصطالحا               تعريف ولي    ثانيا:
علتتى  "ي األمتتر   لتت      أو  "       طلتتق            لغتتوي، في                     األمتتر متتع المعنتتى ال          لولي                       فق المعنى االصطالحي      يت  

 .[7]دينهم ودنياهم اس في                   هما يلون أمر الن        ، ألن  العلماء واألمراء :اس، هما              صنفين من الن  

ملسو هيلع هللا ىلص  بتتي             ذين أمتتر الن      التت  ،         والتتوالة           األمتتراء   هتتم بوالة األمتتر عنتتد اإلطتتالق المقصود            اج  أن        والر  
 .  [8]تهم بطاع
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 :وحقوقه ،األمر                : واجبات ولي  ل            المبحث األو  
 األمر:                  ول: واجبات ولي             المطلب األ  
اجتهتتد العلمتتاء فتتي استتتنباط ذلتتك فاألمتتر وحقوقتته،                د واجبات ولي       يحد         شرعي       نص           لم يرد  
ظر إلتتى مهمتهتتا فتتي       بتتالن                         اليتتة العامتت ة أو اإلمامتتة            عر فتتوا الو  ف  ،ة     رعي           صتتو  الشتت               استقراء الن    عبر

 .ق لها مصلحتها واستقامة حالها     يحق  ا     مم  ة وتدبير شؤونها،              وسياسة األم    ،ين         حفظ الد  
 .[9]                                               لخالفة الن بو ة في حراسة الد ين وسياسة الد نيا"                   " اإلمامة: موضوعة    :     ردي             قال الماو  

رعي              وقتتتتال ابتتتتن     ة علتتتتى مقتضتتتتى الن ظتتتتر الشتتتت  فتتتتي                                                           لتتتتدون: " والخالفتتتتة هتتتتي حمتتتتل الكافتتتت 
ارع إلتتى  ،                                            مصتتالحهم األ رويتت ة والد نيويتت ة الر اجعتتة إليهتتا                                             إذ أحتتوال التتد نيا ترجتتع كل هتتا عنتتد الشتت 

رع فتتي حراستتة التتد ين فهتتي فتتي الحقيقتتة  ال ،اعتبارهتتا بمصتتال  اآل تترة                                    فتتة عتتن صتتاحب الشتت 
 .[10]                    وسياسة الد نيا به "

 :[11]ها                         األمر من كتب الفقهاء بأن                واجبات ولي                      يمكن استنتاج أهم  و 
ين               ، وحمايتتة التتد  بإقامتتة أركتتان اإلستتالم وشتتعا ره  ،                              فتتظ التتد ين علتتى أصتتوله المستتتقر ة ح -1
   رك والبدع.        من الش  
بنصتتتب القضتتتاة  ،المتشتتتاجرين، وقطتتتع الخصتتتام بتتتين المتنتتتازعينتنفيتتتذ األحكتتتام بتتتين  -2

 .وإقامة الحدود،  وفصل األحكام وتنفيذها
   .األعراض           والذ ب  عن   ،المسلمين  بيضةحماية   -3
   .ار      الكف    جهادو   ر،            حصين الث غو ت -4
دقات -5    .تقدير العطاياو كاة،        والز                          جباية الفيء والص 
   .         الن صحاءناء وتقليد  األم  تولية -6
                  يتتنهض بسياستتة األمتت ة                     ، ويتصتتف   األحتتوال، لة       العامتت   ورأمتت  اإلشتتراف علتتىأن يباشتتر  -7

 .                             فقد يخون األمين ويغش  الن اص   ،غيره فويض  ت              وال يعو ل على                  وحراسة المل ة،  

 األمر:            حقوق ولي    اني:           لمطلب الث  ا
ة، فقتتتد أد ى حتتتق                                                           والحتتتق  يقابلتتته الواجتتتب، فتتتإذا قتتتام اإلمتتتام بمتتتا عليتتته متتتن حقتتتوق                         األمتتت 

 حقوق من أهمها:   تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم 
 ،ة البتتدن                    توصتتل إليهمتتا إال بصتتح                            ين بالمعرفتتة والعبتتادة ال ي             فنظتتام التتد   ؛        الط اعتتة     حتتق   -1

وبقتتتاء الحيتتتاة وستتتالمة قتتتتدر الحاجتتتات متتتن الكستتتوة والمستتتتكن واألقتتتوات، واألمتتتن هتتتو آ تتتتر 
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تتتي ال تنتتتظم        ة، ال        روري          ات الضتت                                   ين إال بتحقيتتق األمتتن علتتى هتتذه المهمتت                       اآلفتتات، وال ينتتتظم التتد  
 .[12]      مطاع               إال بسلطان  

لتتوالة اعتتة          مع والط                  ة علتتى وجتتوب الستت                     ة متتن الكتتتاب والستتن       رعي           صتتو  الشتت                  وقتتد تتتواردت الن  
ُ ْ  أ ن  تَ د د وا  قال تعتتالى: دة فيما ال معصية فيه،         اعة مقي                      األمر، وأن  هذه الط   ْ م ر                                        ﴿ إ ن  َّللا   يَ 

  ْ             بَ ه  إ ن                                                                                                                         األ  م ان ات  إ ل ى أ ه ل ه ا و إ ذ ا ح ك مَ ت ْ  بَ ي ن  النَ اأ  أ ن  ت ح ك مَ وا ب ال عَ د ل  إ ن  َّللا   ن ع مَ ا ي ع   كَ 
ول  و أ ولََ ي األ  مََ ر       َّللا    ا الََ ا َّن  يم نََ وا أ ط يعََ وا َّللا   و أ ط يعََ وا الر سََ  ير ا أ يََ ا أ َّ هََ   ََ م يع ا بً  ان  سََ                                                                                                               كََ 

ول  إ ن  ك نَ ت ْ  ت د م نَ ون  بَ اا   و ال يَ و م   ر                                                                                                                       م ن ك ْ  ف إ ن  ت ن از ع ت ْ  ف ي ش ي ء  فَ ر د وُ  إ لَ ى َّللا   و الر سَ  خَ            اْل 
 [.  59و 58  ان: اآليتساء     الن  سورة   ]                      أ ح س ن  ت ْ و يال  ﴾               ل ك  خ ي ر  و     ذ  

                                                          نزلتتت اآليتتة األولتتتى فتتي والة األمتتور؛ علتتيهم أن يتتؤد وا األمانتتات إلتتتى  : "ة              قتتال ابتتن تيميتت  
                                     ونزلتتتت الث انيتتتة فتتتي الر عيتتت ة متتتن الجيتتتو   ،                                             أهلهتتتا وإذا حكمتتتوا بتتتين النتتت اس أن يحكمتتتوا بالعتتتدل

وغيرهم؛ علتتيهم أن يطيعتتوا أولتتي األمتتر الفتتاعلين لتتذلك فتتي قستتمهم وحكمهتتم ومغتتازيهم وغيتتر 
                                             فتتإذا أمتتروا بمعصتتية    فتتال طاعتتة لمخلتتوق فتتي معصتتية  ،                             ذلتتك؛ إال  أن يتتأمروا بمعصتتية    
 .[13]"  ملسو هيلع هللا ىلص                               رد وه إلى كتاب    وسن ة رسوله                               الخالق؛ فإن تنازعوا في شيء  

امت  ل ْ  قتتال:    رضييهللا ع ه يي                      وعتتن عبتتادة بتتن الصتت  َ  ع ل يََ ه  و سََ  ل ى  ول  َّللا   صََ  ا ر سََ                                                    ب اي ع نََ 
َ  األ مَ ر  أ ه لَ ه ، و أ ن  ن قَ وم  أ و  ن قَ ول                  ع ل ى الس م ع    و  و الم كَ ر ُ ، و أ ن  ال  ن نَ از                                                                                                             و الط اعَ ة  فَ ي الم ن شَ 

 .[14]«                                                               ب الح ق   ح ي ث م ا ك ن ا، ال  ن خ اف  ف ي َّللا   ل و م ة  ال ئ ْ  
ه  ز َ يبَ ة  : »  ملسو هيلع هللا ىلص      بي            وقال الن   ْ ن  ر أ سَ  ي ، كَ                                                                                                  اس م ع وا و أ ط يع وا، و إ ن  اس ت ع م ل  ع ل ي ك ْ  ع بَ د  ح ب شَ 

»[15]  . 
،                       إرشتتاده إلتتى طريتتق الحتتق   هتتا:ة من    عتتد               يأ تتذ أشتتكاال  ، وهتتو         الن صتترة صتتيحة و      الن       حتتق   -2

متتا      كتتل  صتت  لتته فتتي             وتمحتتيص الن   وطاعته في المعتتروف،واب له إذا أ طأ،                 وبيان وجه الص  
رضييهللا ع           التتد اري                                             ة وتستتيير أمورهتتا وتتتدبير أحوالهتتا، فعتتن تمتتيم             لصال  األم                      يقوم به من سياسة  

يح ة    »                    أن  الن بي  ملسو هيلع هللا ىلص قتتال:  ه    َ ول ه  و أل  ئ مَ ة                          ق ل نتت ا: ل متت ن ا قتت ال :«                      الَد  َّن  النً                                                 » ا    و ل ك ت ابَ ه  و ل ر سَ 
ل م ين    ْ  «                ال م س   .[16]                و ع ام ت ه 

قتتال  األمتتر،      ولتتي  هتتو من أعين على ذلك       أحق  ف،  األمانة                         وإعانته على ما تحم ل من    -3
و   ﴾تعتتالى:  فاع عنتته وحمايتتته          [، والتتد  5]ستتورة الما تتدة: اآليتتة                                               ﴿ و ت عََ او ن وا ع لََ ى ال بََ ر   و الت قََ 
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وء، وإبالغتته عتتن                       وتحتتذيره متتن بطانتتة الستت  عاء لتته،                       ده، وحفتتظ مكانتتته والتتد        يتهتتد         طتتر           متتن أي   
   .          أو تقصير                                                اله وموظفيه، وإعالمه بما يكون منهم من  يانة           سيرة عم  
         وستتلطات                                              األمتتر متتن واجبتتات عظتتام قتتد أنيطتتت بتته، فلتته حقتتوق                      بمقابتتل متتا علتتى ولتتي  و 
 ة،       العامتت  خاذ الوسا ل المشتتروعة فتتي ذلتتك، وتنظتتيم األمتتور         ة، وات                     في تدبير شؤون األم           واسعة  

اس،             م حيتتاة النتت          تتتي تتتنظ                       نظيمتتات والقتترارات ال            صتتدار الت  إوفتترض القيتتود علتتى بعضتتها اآل تتر، و 
 القيام بواجباته.  علىده  تي تساع                       والقيام ببعض األمور ال  

ا كانتتتت األحكتتام متفاوتتتتة                                        ة قتتتد أناطتتت بالحتتاكم تنفيتتتذ أحكتتام هللا، ولمتت               ريعة اإلستتالمي        والشتت  
معرفتتة متتدى ستتلطة الحتتاكم فتتي        روري          متتن الضتت          ، فتتإن          وتخييتتر  ،         ، ونهتتي                      المراتتتب متتا بتتين أمتتر  

تتتي تعتتود علتتى                                                 ة تقييتتده ومنعتته، أو اإللتتزام بتته تحقيقتتا للمصتتلحة ال                  ر فيتته، وإمكانيتت             ذلتتك المخيتت  
 العباد والبالد.

 األمتتر متتن طاعتتة هللا تعتتالى، ومعصتتيته متتن معصتتية هللا                ريعة طاعة ولي                وقد جعلت الش  
َ ، قتتال رستتول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:   ف،  تعالى ى   َ د  عً  ن ي ف قَ   َ َ ، و مَ ن  ي عً    َ د  أ طَ ا                                                                      مَ ن  أ طَ اع ن ي ف قَ 

ان ي  ً  .[17]«                                                                                     و م ن  ي ط ع  األ  م ير  ف ق د  أ ط اع ن ي، و م ن  ي ع ص  األ  م ير  ف ق د  ع 
ة                تحتتتاج إلتتى حريتت   ةومتتا تحملتته متتن جستتام ولي األمتتروهتتذه المهمتتة العظيمتتة الموكلتتة لتت 

ذي يتوافتتق متتع مصتتال  العبتتاد                ختتاذ القتترار التت           حتترك وات           علتتى الت           واسعة             ، وقدرة  كبيرة من السلطة
لطة متتا يريعة قتتد أتاحتتت لتته      الشتت                فتتي ذلتتك، فتتإن  ق عليتته     ضتتي       ي               والتتبالد، وأال   بتته ق تحقتت                 متتن الستت 
 عادة في اآل رة.                              ريعة من الفالح في الدنيا والس             مقاصد الش  
أن ال يتتأمر كتت ، مقيتتدة بتتأمورطاعة ولي األمر ف ؛دون قيودمن  هذا ال يعني أن ذلك  لكن  

بمعصية، فمن المتفق عليه بين العلماء أن ال طاعة ألحتتد فتتي معصتتية هللا تعتتالى، ورستتوله 
 ملسو هيلع هللا ىلص.

ْ                    قتتال رستتول     ملسو هيلع هللا ىلص:     ََ ا ل ر ُ ، مََ  ب  و كََ  ا أ حََ  ل ْ  ف يمََ  ر ء  الم سََ  ة  ع لََ ى المََ  م ع  و الط اعََ                                                                                  السََ 
ي ة ، ف إ ذ    ً ي ة  ف ال  س م ع  و ال  ط اع ة                                َّ د م ر  ب م ع   ً  .  [18]«                                                 ا أ م ر  ب م ع 

 .  [19]جمع عليه                                   األمر ال  الف فيه بين العلماء، وهو م                 من طاعة ولي               وهذا الحد  

دة        ة مقيتتتت                  فاته علتتتتى الرعيتتتت                         األمتتتتر، وهتتتتو أن تكتتتتون تصتتتتر                            وهنتتتتاك قيتتتتد آ تتتتر لطاعتتتتة ولتتتتي  
 .[20]                                      الت صر ف على الر عي ة منوط بالمصلحة "ة:"                     ة، للقاعدة الفقهي       رعي       الش    بالمصلحة
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من أمتتور المستتلمين، يجتتب أن               من ولي شيئا                ف اإلمام وكل       تصر                          ومفاد هذه القاعدة: أن  
 ة، أي بما فيه نفع لعموم من تحت واليته.                    به المصلحة العام                 يكون مقصودا  

اإلمتتام أو يستتتعين بتته متتن ة موكتتول إلتتى اإلمتتام أو متتن ينيبتته                           وتقدير هذه المصلحة العامتت  
 اس أو  فيت عليهم.       ة الن                                     أهل الخبرة والشأن، سواء علمها عام  

ريعة مبناهتتا وأساستتها علتتى الحكتتم ومصتتال  العبتتاد فتتي المعتتا                قال ابن القي                                                                       م: " فتتإن  الشتت 
 .  [21]                                                                 والمعاد، وهي عدل كل ها، ورحمة كل ها، ومصال  كل ها، وحكمة كل ها."

 األمر:           وجود ولي   حال فيالشرعية األحكام إقامة : اني            المبحث الث  
 :العدل  األمر                             ل: األحكام في حال وجود ولي              المطلب األو  

                                  إقامتتة نظتتام الحكتتم، وحفتتظ التتد ين علتتى         ة، أن               ريعة اإلستتالمي                  فتتق عليتته فتتي الشتت             األصتتل المت  
لف، وصيانة األعتتراض عتتن تدنيستتها، والعقتتول عتتن             فوس من الت              وحماية الن                    أصوله المستقر ة،  

ة فتتي               ، وسياستتة األمتت         العتتدو  وجهتتاد  ،غتتور          حصتتين الث  وتتضتتييعها، وحراستتة األمتتوال وحمايتهتتا، 
زاعتتتات، وتأديتتتة الحقتتتوق، وإقامتتتة الحتتتدود والعقوبتتتات وجبايتتتة                         فصتتتل الخصتتتومات، وفتتتض  الن  

ذي     التتت  -ن،        الممكتتت   العتتتدل األمتتتر                  هتتتو متتتن أعمتتتال ولتتتي  الزكتتتوات وصتتترفها علتتتى مستتتتحقيها، 
ة، وقتتا م                    اإلمتتام نا تتب عتتن األمتت                  ة والمنعتتة، ألن             وكة والقتتو                وهتتو صتتاحب الشتت   -فتتترض وجتتوده    ي  

اس عليه وال يتفرقون، ويخضعون له وال يختلفون، وجميع ما يحمي هتتذه                     مقامها، فيجتمع الن  
 ، بتتلريعة وحفظتهتتا              تتتي رعتهتتا الشتت        ة ال       رعي                                           األصتتول ويحوطهتتا ويتتدعمها هتتو متتن المقاصتتد الشتت  

 ة على حفظها ورعايتها.      ماوي            را ع الس                تي اتفقت الش               من األمور ال  
                                                                        إ ن م ا اإل م ام  ج ن ة  ي ق ات ل  م ن  و ر ائ ه  و ي ت ق ى ب ه ، فَ إ ن     قتتال:  ملسو هيلع هللا ىلص     بي       الن          ن أن  حيحي        في الص  و 

 .[22]«                                          ق ال  ب غ ي ر ُ  ف إ ن  ع ل ي ه  م ن ه                                                                      أ م ر  ب ت ق و   َّللا   و ع د ل ، ف إ ن  ل ه  ب ا ل ك  أ ج ر ا و إ ن   

متتن أذى المستتلمين،                ه يمنع العتتدو         تر ألن             " أي كالس                  اإل م ام  ج ن ة    : "ملسو هيلع هللا ىلصقوله  "  :       ووي          ال الن  ق
اس، ويختتافون ستتطوته،                                                اس بعضهم من بعض، ويحمي بيضتتة اإلستتالم، ويتقيتته النتت             ويمنع الن  
ن  و ر ا تتت ه   ومعنتتتى: " ار والبغتتتاة والختتتوارج وستتتا ر أهتتتل الفستتتاد                         ": أي ي قاتتتتل  معتتته الكفتتت                           ي ق اتتتت ل  متتت 

 . [23]            لم مطلقا  "     الظ  و 

 .[24]" ي القتل ال يقيمه إال أولو األمر                     " ال  الف أن  القصا  ف:              ال القرطبي  وق
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للوصتتول إلتتى الحالتتة     ا  إال ستتعي -بعتتد ستتقوط الخالفتتة-ة                           ومتتا قامتتت الجماعتتات اإلستتالمي  
اس عتتن      النتت                   لمتتا فيتته متتن كتتف    ،ة لإلمتتام                         ارع أوكتتل أمتتر سياستتة األمتت       الشتت                      األولى وبلوغهتتا، ألن  

الحقتتوق إلتتى أهلهتتا، فتستتتقيم                                                       لم، وقدرته بما لديه من سلطان من االنتصاف للمظلتتوم ورد       الظ  
 ، وينتظم معاشهم فيعيشون آمنين مطمئنين.             اس على الحق            أمور الن  

 :العدل األمر       ولي    غياب حالفي    األحكام:  اني            المطلب الث  
روف                   ومتتن يقيمهتتا، والظتت   ،ة               واألحكتتام العامتت  لنا في كالم الفقهاء حول إقامتتة الحتتدود          إذا تأم  

ورة األولى، ومنعهم إلقامتتة الحتتدود                          لوجدناها منطبقة على الص   ،تي دونوا فيها تلك األحكام     ال  
                             قتتادرا  علتتى إقامتتة هتتذه األحكتتام،                     هنتتاك إمامتتا  موجتتودا          ي أن  اإلمتتام يقتضتت عازير إال بوجتتود        والت  

 ر إلى مجيئه.               إقامتها تؤ                     ة بسبب ما، فإن              لفترة زمني    ه ف وجود          وحيث تخل  
اس عتتن             هتتو زجتتر النتت  ة        لطاني               واألوامتتر الستت  عزيتترات                         المقصتتود متتن الحتتدود والت       أن          وال شتتك  

اس وأنفستتتتتهم                           ت، والمحافظتتتتتة علتتتتتى ديتتتتتن النتتتتت  متتتتتات، وإلتتتتتزامهم بفعتتتتتل الواجبتتتتتا              ارتكتتتتتاب المحر  
، أ تترى ال يراعتتى فتتي حالتتة دون     م  مهتت ال      رعي                                              وأعراضتتهم وعقتتولهم وأمتتوالهم، وهتتذا المقصتتد الشتت  

 أو مكان دون مكان.  آ ر،وال في زمن دون  
 ها:                ة احتماالت، أهم                              األمر العدل قد يكون هناك عد                  وفي غياب ولي  

   :د الوالة            في حال تعد  ال:      أو     
                   فإذا فتترض أن  األمتت ة  ،                والباقون نو ابه ،                                         ة: " والس ن ة أن يكون للمسلمين إمام واحد          ابن تيمي  قال  

                          أو غيتتر ذلتتك، فكتتان لهتتا عتتد ة  ،وعجتتز متتن البتتاقين ، رجتتت عتتن ذلتتك لمعصتتية متتن بعضتتها
                                      ويستتتوفي الحقتتوق؛ ولهتتذا قتتال العلمتتاء إن   ،                                            أ م ة: لكتتان يجتتب علتتى كتتل  إمتتام أن يقتتيم الحتتدود

                                                                 ذ متتن أحكتتتامهم متتا ينفتت ذ متتتن أحكتتام أهتتتل العتتدل؛ وكتتذلك لتتتو شتتاركوا اإلمتتتارة                أهتتل البغتتي ينفتتت  
 .  [25]                                         لوجب على كل  حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم "                 وصاروا أحزابا  

 
 :  )البغاة، والخوارج(األمر                           ثانيا: في حال وجود ولي  

ظهتتر                                     في مكان غلبوا عليه فقضى ما شاء ثتتم                 البغاة قاضيا   ى         وإذا ول   مام: "              وقال ابن اله  
أهتتل العتتدل فرفعتتت أقضتتيته إلتتى قاضتتي أهتتل العتتدل نفتتذ منهتتا متتا هتتو عتتدل، وكتتذا متتا قضتتاه 
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لتتترأي                                                قضتتتاء القاضتتتي فتتتي المجتهتتتدات نافتتتذ وإن كتتتان مخالفتتتا                           بتتترأي بعتتتض المجتهتتتدين؛ ألن  
 .[26]قاضي العدل"

اعتتة أل متتة المستتلمين          مع والط                   وأجمعتتوا علتتى الستت  "  فقتتال:    ي  إلجماع أبو الحستتن األشتتعر نقل او 
وفتتاجر                      وامتتتدت طاعتتته متتن بتتر            أو غلبتتة                     من أمورهم عن رضتتى                من ولي شيئا        كل             وعلى أن  

معهتتم          ، ويحتتس                                           يف جتتار أو عتتدل، وعلتتى أن يغتتزوا معهتتم العتتدو                            ال يلتتزم الختتروج علتتيهم بالستت  
 .[27]"   لفهم الجمع واألعيادى                        دقات إذا طلبوها ويصل                 دفع إليهم الص             البيت، وت  

 األمر:                              الث: إقامة األحكام بغياب ولي              المبحث الث  
 ل تنًيب القضاة:            المطلب األو  
ال ينتهتتي، وهتتذا أمتتر           ، وفستتاد           ال ينقطع              إلى تهارج                   اس بال قا د يجر           ترك الن                وال يخفى أن  
وازع عنتتد  أو رادع متتن غيتتر         اس ستتدى           تتترك النتت                                 رع والعقتتل، ومتتع ذلتتك فمحتتال أن ي             متتدرك بالشتت  
 ن.           وكة الممك                 ه من صاحب الش            ان، و لو  مان من سلط          شغور الز  

      ويني       الج  وقد أطال  
 فقال:األمر              بغياب ولي  المجتمع  في بيان مآالت الفوضى على   

                                                                              " وال يرتاب من معه م سكة  من عقل أن  الذ ب  عتتن الحتتوزة، والن ضتتال دون حفتتظ البيضتتة 
وازع، وال                                                   رك النتت اس فوضتتى ال يجمعهتتم علتتى الحتتق  جتتامع، وال يتتزعهم          ، ولتتو تتت        شتترعا          محتتتوم  

يطان رادع، متتع تفتتن ن اآلراء، وتفتتر ق األهتتواء النتثتتر الن ظتتام،                                                                                     يتتردعهم عتتن ات بتتاع  طتتوات الشتت 
و ام  ، وتحز بتتتتتت اآلراء المتناقضتتتتتة، وتفر قتتتتتت اإلرادات  ام  و العتتتتت                                                                                        وهلتتتتتك العظتتتتتام، وتوث بتتتتتت الط غتتتتت 

ت المجتتتامع، وات ستتتع الختتترق علتتتى الر اقتتتع، المتعارضتتتة، وملتتتك األ                                                             رذلتتتون ستتتراة النتتت اس، وفضتتت 
ات  ، وتبتتتد دت الجماعتتتات، وال                                                                                وفشتتتت الخصتتتومات، واستتتتحوذ علتتتى أهتتتل التتتد ين ذوو الع ر امتتت 

 .[28]"                                بالس لطان أكثر مم ا يزع بالقرآن                                             حاجة إلى اإلطناب بعد حصول البيان، وما يزع     

ر             إمتتتام، ويشتتتغ   فيتتته ة زمتتتان ال يكتتتون لهتتتا                        احتمتتتال أن يتتتأتي علتتتى األمتتت   واستشتتترف بعلمتتته
زاع ويقضتتي علتتى الخصتتومات، فأوجتتب علتتى      النتت                              لطان عمن يقتتيم الحتتدود ويفتتض            منصب الس  
            فتتوا قاضتتيا                  ستتمع لتته، أن يكل                                                      والعقد وأهل التترأي والوجهتتاء ومتتن لتته كلمتتة فتتي البلتتد وي              أهل الحل  

ه بإقامتتتة األحكتتتام ويعينتتتوه علتتتى ذلتتتك ويطيعتتتوه، وال ن يتتتتوفر فيتتته أهليتتتة القضتتتاء ويفوضتتتو     ممتتت  
فيهتتتا نظتتتام           تتتتي يختتتتل                                   ب علتتتى ذلتتتك متتتن المفاستتتد العظيمتتتة ال            لمتتتا يترتتتت   ،اس              تتتترك أمتتتور النتتت     ت  

 .[29]الحياة 
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إقامتتتتة الحتتتتدود متتتتن فتتتتروض         فتتتتي أن           المقدستتتتي   يفهتتتتم متتتتن كتتتتالم ابتتتتن قدامتتتتةلتتتتذي وهتتتتو ا 
اس هكتتذا                     ، وال تتتترك أمتتور النتت  ابعتتض متتن يقتتوم بهتت   اهتت                   ه البتتد متتن أن يتوال                      الكفايات، بمعنى أنتت  

 فقال:     دون حاكم من 

علتتيهم،                                                                         " والقضاء متتن فتتروض الكفايتتات؛ ألن  أمتتر النتت اس ال يستتتقيم بدونتته، فكتتان واجبتتا  
 .[30]"        لن اسمن حاكم، أتذهب حقوق ا                                                 كالجهاد واإلمامة. وقال اإلمام أحمد: ال بد  للن اس

                 بقولتتته : " ال بتتت د    رضيييهللا ع ه ييي                             نته العبتتتارة المشتتتهورة لعلتتتي          ذي تضتتتم                     وهتتتو نفتتت  المعنتتتى التتت  
                         البتت ر ة  قتتد عرفناهتتا. فمتتا : يتتا أميتتر المتتؤمنين هتتذه                              : بتتر ة  كانتتت أو فتتاجرة . فقيتتل                   للنتت اس متتن إ متت ارة  

                                                                                                        بال الفاجرة؛ فقال: ي قام  بها الحدود ، وت أم ن  بها الس ب ل ، وي جاه د  بها العتتدو ، وي قستتم  بهتتا الفتتيء  
"[31]  . 

ذي يقتتتيم الحتتتدود     التتت        رعي                      التتتبالد متتتن اإلمتتتام الشتتت                 ه فتتتي حتتتال  لتتتو                         وقتتتد اتفتتتق أهتتتل العلتتتم أنتتت  
والعقتتد                                               اس، وجب على العلماء ووجهتتاء البلتتد وأهتتل الحتتل                    ة ويقضي بين الن       رعي                 والعقوبات الش  

اس متتن غيتتر إقامتتة الحتتدود وفتتض          تتترك النتت   علتتى امتنتتاع       يتتدل        ممتت ا انتتتداب متتن يقتتوم بتتذلك؛
 .                 ات وحل  الخصوماتالنزاع

بوا                   والعقتتد ثتتم أن ينصتت                          وكة الذين هم أهتتل الحتتل       الش                 لطان لزم أهل               إذا عدم الس  مثل قولهم:  
 .  [32]  لذلك  الملجئة  رورة                         فتنفذ حينئذ أحكامه للض           قاضيا  

من أن يحصر بمقام الخالفة، وأمير المؤمنين العام، بل يتتد ل فيتته متتن                 فولي األمر أعم  
هتتتي عتتتن المنكتتتر، وتستتتكن لهتتتم                                                   هتتتم دون ذلتتتك طالمتتتا كتتتان لهتتتم شتتتوكة األمتتتر بتتتالمعروف والن  

                                                                   ق بهم المقاصد الش رعية من حفظ الد ين والن ف  والعرض والعقل والمال.       وتتحق   الدهماء
 «:                  اإل م ام  ج ن ة  في شرحه لحديث    قال الحافظ ابن حجر

باإلمتتام م عتتن بعتتض، والمتتراد أذى بعضتته                                       ألنتته يمنتتع العتتدو متتن أذى المستتلمين، ويكتتف  " 
 .[33]اس "                   كل قا م بأمور الن  

اني تشكيل هيئات وحكومات:            المطلب الث    

هي عتتن المنكتتر، وهتتو                                        األمر غالبها من باب األمر بالمعروف والن                        األمور المنوطة بولي  
 سع.          اقة والو                فعل بحسب الط     ي  
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اعتتات فقتتدر علتتى بعضتته وعجتتز                ف بشتتيء متتن الط     لتت              الم: " متتن ك              بتتن عبتتد الستت             قتتال العتتز  
   ستتبحانه وتعتتالى: ويستتقط عنتته متتا عجتتز عنتته لقولتته  ؛يتتهه يتتأتي بمتتا قتتدر عل             عتتن بعضتته فإنتت  
ف       ع ه ا                  ﴿ال ي ك لتتتتتت            [، وقولتتتتتته عليتتتتتته الستتتتتتالم: 286]ستتتتتتورة البقتتتتتترة: اآليتتتتتتة                            ن ف ستتتتتتا  إ ال  و ستتتتتت 

 [.35"] [34]«                                                                إ ذ ا أ م ر ت ك ْ  ب ْ م ر  ف ْ ت وا م ن ه  م ا اس ت ط ع ت ْ    

الوستتتتع  ة علتتتتى قتتتتدر             ريعة اإلستتتتالمي        بالشتتتت   ين أن يعملتتتتواالمستتتتلمجماعتتتتة              فالواجتتتتب  علتتتتى 
ريعة لتتم يستتقط عتتنه وا     عجتت ز اقتتة، وإذا       والط   عليتته منهتتا؛ ألن  وا قتتادرينمتتا كتتان م                             عتتن بعتتض الشتت 

ريعة أن                                                                                       )الميستتور ال يستتقط بالمعستتوري، وال ي شتتترط فيمتتا ي خاطتتب  المكلتت ف  باتباعتته متت ن الشتت 
                                     ة، بل كتتل  متتا دلتت ت عليتته األدلتتة بعمومهتتا                                           يكون منصوصا  عليه بخصوصه في الكتاب والسن  
ة      رعي                          المعتبتتترة، والمقاصتتتد الشتتت   ة        الفقهيتتت   و صوصتتتها، ومنطوقهتتتا ومفهومهتتتا، وكتتتذلك القواعتتتد
.                       تي يخاطب  بها المكل ف           ريعة ال               فهو م ن الش  المشتهرة،      

فتتي حتتال فتتي المجتمتتع المستتلم               ورؤوس النتت اس الوجهتتاءيجب على العلمتتاء وأهتتل التترأي و و 
، عزيتترات                      متتن إقامتتة الحتتدود والت  ،                     إليتته لتتو كتتان موجتتودا                       أن يقوموا بمتتا أ وكتتل  غياب ولي األمر  

هتتي عتتن                             عا ر متتن األمتتر بتتالمعروف والن              وإظهتتار الشتت   والمستتتطاع،اس بتتالممكن             وسياستتة النتت  
حكيمة.ة،              سياسة شرعي  المسلمين ب  وحفظ البيضة ورعاية شؤون                        المنكر، وجهاد العدو    

ق بتتته المقاصتتتد       تتحقتتت  بتتتل يكفتتتي فيتتته متتتا  ،ه      ا كلتتت  إلقامتتتة هتتتذالكامتتتل                   وال ي شتتتترط التمكتتتين 
دنتتى، طالمتتا كتتان ذلتتك هتتو المقتتدور عليتته، األ                اس، ولتتو بالحتتد                         ة وتستتتقيم بتته أمتتور النتت       رعي       الشتت  

عوة إليتته ، واألمتتر                                       إقامة شرع هللا تعتتالى ، والقضتتاء بتته، والتتد    -بحسب القدرة والوسع-فيجب  
هم، وأمتتوالهم،                                  عروف، والن هتتي عتتن المنكتتر، وتحقيتتقبتتالم                                              األمتتن  للنتت اس فتتي دمتتا هم، وأعراضتت 

ستتواء كتتان ذلتتك فتتي العبتتادات وشتتعا ر التتدين ، ومحاربة الظلم، واأل تتذ علتتى يتتد المفستتدين ، 
ة             ، والقضتتا ي  ة      ياستتي           ؤون الس        والشتت   ة وغيرهتتا ،                    أو المعتتامالت الماليتت  أو أحكام األسرة والمجتمع ، 

   الحياة.ة وسا ر شؤون              ة واالجتماعي             واالقتصادي  

 ،عليهتتا        النتت اس فتتق                            لطان متتن مجتتاميع أو هيئتتات يت                 يقتتوم مقتتام الستت   بتشكيل ماق ذلك         ويتحق  
ذ                                  ورى، أو حكومتتتتة أو هيئتتتتة حكتتتتم، فتنفتتتت      لشتتتت  اكمجلتتتت   ،ويصتتتتدرون عنهتتتتا ،ويرجعتتتتون إليهتتتتا

                                                               ذ  فيتته أحكتتام  األميتتر أو القاضتتي المتتول ى متت ن قبتتل إمتتام المستتلمين فتتي                         أحكام ها في كل  متتا تنفتت  
ن ذلتتتتك الحكتتتتم فتتتتي شتتتتؤون الجهتتتتاد، واألستتتترى، والغنتتتت  ا م، وإقامتتتتة الحتتتتدود                                                         حتتتتال وجتتتتوده، ومتتتت 

                                                                   الن كاح، والحكم فتتي المفقتتودين، والت فريتتق بتتين التتزوجين فتتي األحتتوال التتتي   ودوالقصا ، وعق
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ى             ، كمتتا تتتتول       رعي                                               ق بينهما كالخلع، أو الفسخ عند وجود سببه الش                           يجوز فيها للقاضي أن يفر  
صتتتدر متتتن المراستتتيم          يات، وت                                                          توزيتتتع مواريتتتث المتتتوتى، والحكتتتم فتتتي العقوبتتتات والجنايتتتات والتتتد  

.تي تضبط عمل المجتمع المسلم     ال  ألنظمة  والقوانين واد  والقواع  

الطين، والقضتتاة، وكتتل  متتن كانتتت                وقال الشوكاني                                                                   : " وأولتتي األمتتر: هتتم األ متت ة، والستت 
                                                                                   له والية شرعي ة ال والية طاغوتي ة، والمراد طاعتهم فيما يأمرون بتته وينهتتون عنتته متتا لتتم تكتتن 

، كما ثبت ذلك عن رسول        .[36]"  ملسو هيلع هللا ىلص                                                          معصية، فال طاعة لمخلوق في معصية   

                                            لحتتتاكم بتتتال تلتتتو م فتتتإن لتتتم يكتتتن حتتتاكم فصتتتالحو البلتتتد                                  وقتتتولهم: "  وإن امتنتتتع طلتتت ق عليتتته ا
 .[37] "  يقومون مقام الحاكم 

اس إلى العلماء، فإن كثتتر                      مان عن إمام رجع الن                                      وجاء في مغني المحتاج: " ولو  ال الز  
 .[38]"  قرع               وا وتنازعوا أ     و                      بع أعلمهم، فإن است              احية فالمت             علماء الن  

ة، وتصتتريف                               متتن لتته واليتتة فتتي تتتدبير شتتؤون األمتت                األمتتر علتتى كتتل                  فيصتتدق لقتتب ولتتي     
أمورهتتتا، ورعايتتتة مصتتتالحها، مهمتتتا أعطتتتي متتتن لقتتتب كملتتتك وأميتتتر وستتتلطان وحتتتاكم ووزيتتتر 

                 متتن أشتتكال الد ولتتة                                                              وقاض وغير ذلك من المناصب واأللقاب، وذلك بحسب ما يكون مناسبا  
 ا العدل.ويقام فيه  ،ونظام حكمها، طالما كانت محكومة بشرع هللا

عوة          الة والتتد              كإقامتتة الصتت              رع ابتتتداء                                               فيجتتب طتتاعتهم بتتالمعروف، فمتتا كتتان ممتتا أوجبتته الشتت  
فتتي وجتتوب            تصتتور  تتالف                                     رع، وإقامة الجهاد وأمثتتال ذلتتك فتتال ي           اس بالش                         إليها، والحكم بين الن  

 اعة في ذلك.     الط  
المصتتتال  تتتتي يراعتتتى فيهتتتا المصتتتلحة والموازنتتتة بتتتين                                ومتتتا كتتتان متتتن األمتتتور االجتهاديتتتة ال  

اج                          زاع، ونقطتتة الختتالف، والتتر       الن                 هنا يكون محل  ف، اس            م حياة الن          تي تنظ                       والمفاسد، واألمور ال  
ا روعتتي        ، وممتت                               طالمتتا كتتان األمتتر ال يختتالف شتترعا  كمتتا ستتبق بيانتته وجتتوب طتتاعتهم فتتي ذلتتك 
ي       ويقتتتو  ، اس، ويجمتتتع القلتتتوب       ن النتتت                   ن التتتدهماء، ويتتتؤم         ا يستتتك           فهتتتذا ممتتت  ، ة                   فيتتته المصتتتلحة العامتتت  

 اس دينهم، ونفسهم، وعرضهم وعقلهم ومالهم.                 ، ويحفظ على الن                 لمواجهة العدو       ف       الص  
تتتي                                         ال يتترى فتتي هتتذه الجمتتوع والهيئتتات والقتتوى ال   بعضتتهم      أن   -     جتتدال  –وحتتتى لتتو فرضتتنا    

هتتا صتتدرت عتتن                   ي هتتذه األمتتور، وأن            ة فتتي تتتول            لهتتا شتترعي                                  تتتدعمها متتن الفصتتا ل المجاهتتدة أن  
          حتتال تغلتت ب ه في         روا أن        ن قر  المسلمي         الفقهاء           سبق أن  ة، فقد               احة الجهادي                  متغلبة على الس         قوى  
                              ن أحكام هم نافذة ، في حتتق  متت ن فإ                 فأقام فيها قضاة   -من أهل العدل أو البغي-          على بلد   أحد  
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                                كتتتان لهتتتذه المحتتتاكم شتتتوكة  فتتتي تطبيتتتق و  ،ريعة                                         يخضتتتع لستتتلطتها إذا وقتتتع حكم هتتتا موافقتتتا  للشتتت  
                                        مها، وال ي نقض منها إال ما  الف الش ريعة.أحكا

رة فتتي إدلتتب بوزاراتهتتا                                                            وقتتد قامتتت حكومتتة اإلنقتتاذ الستتورية التتتي تشتتكلت فتتي المنتتاطق المحتتر  
 ،ووجهتتاء التتبالد والعشتتا ر ،ة المجاهتتدة                                                وبنتتاء علتتى التتدعم التتذي تنالتته متتن الفصتتا ل العستتكري  

تتتي           عتتاميم ال                           الكثيتتر متتن القتترارات والت  ابعتتة لتته بإصتتدار           وا ر الت            ورى والتتد                      إضافة إلتتى مجلتت  الشتت  
وعملتتت بوزاراتهتتا المختلفتتة علتتى اس فيهتتا،             م شتتؤون النتت            رة، وتتتنظ                           تضبط حركة المناطق المحر  

 ...إلخ.     ا            واجتماعي       ا          وقضا ي       ا          وسياسي      ا          وعسكري       ا          ة أمني                       ضبط الحالة االجتماعي  
ونصتتب القضتتاة وفتتض النزاعتتات وفصتتل الخصتتومات،  ،ة     رعي                             ومتتن ذلتتك إقامتتة المحتتاكم الشتت  

واأل تتتتتذ علتتتتتى يتتتتتد الظتتتتتالمين، ومحتتتتتاكمتهم ومحاستتتتتبتهم، وإنصتتتتتاف المظلتتتتتومين، وتحصتتتتتيل 
 حقوقهم.

تتتي       ة ال                          علتتى غالتتب المتتواد األساستتي                سعير الجبري                 وفرض حالة الت    ،وتنظيم األسعار وضبطها
اس ويتالعبتتتون باألستتتتعار      النتتت  ون            ذين يستتتتغل                          ة للمستتتلمين، ومخالفتتتتة التتت           ة وحاجيتتت         ضتتتروري       عتتتد  ت

 والمواد.
 ،دة لهتتذه العقتتود            وابط المقيتت            ووضتتع الضتت   ،رين والمستتتأجرين             ة بتتين المتتؤج        جاريتت                     وتنظيم العقتتود الت  

 رفين.                     ق العدل واإلنصاف للط           بما يحق  
برستتوم بستتيطة بحتتدود األجتتور  ،وتسجيل المركبات بأنواعها ،والعقارات ،واج                 وتنظيم عقود الز  

 رقات والجرا م.                                        لضبط المركبات وتنظيمها وحمايتها من الس            ترغيبا    ،ة لذلك       األولي  
ارة تقتتوم بهتتا الحكومتتة مدعومتتة بشتترا   المجتمتتع وفعالياتتته ووجهتتاء التتبالد                وهنتتاك جهتتود جبتت  

د متتتتع لتتتتة لحلقتتتتة الجهتتتتا                 قتتتتدم فتتتتي حلقتتتتة مكم                                            للحفتتتتاى علتتتتى االستتتتتقرار وتحقيتتتتق المزيتتتتد متتتتن الت  
 المحتلين.

 :  البحثنتائج  
 الية:                                   البحث يمكن الوصول إلى النتا س الت  هذا  في نهاية  

 العلماء واألمراء، وعند اإلطالق هم األمراء.  هم لغة واالصطالح              األمر في ال    ة وال-1
 لولي األمر حقوق كما عليه واجبات، وتجب طاعته في المعروف.-2



 م 2021 -العدد األول -4المجلد                                 مجلة بحوث جامعة إدلب                    
 

101 
 

عزيتترات، وفتترض األحكتتام                                       األمر فاألمر إليه في إقامة الحدود والت                    في حال وجود ولي  -3
 ة، وال يجوز تجاوزه في ذلك.                ة في سياسة األم         العام  
أن متتن قتتادة                     رة، فتتاألمر لتتذوي الشتت                             األمر كما فتتي المنتتاطق المحتتر                     في حال غياب ولي  -4

فيجتتتتب  والحكومتتتتةي،ورى             )كمجلتتتت  الشتتتت   اس ورؤوستتتتهم                                الجماعتتتتات المجاهتتتتدة، ووجهتتتتاء النتتتت  
المصتتلحة  روعتتي فيتتهرع و                                                     فيمتتا هتتو طاعتتة هللا، أو اجتهتتدوا فيتته ولتتم يختتالفوا فيتته الشتت  طتتاعتهم 
 ة، وال يجوز مخالفتهم.       العام  
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 الهوامش:
                                                                                       [ ينظر: لسان العرب البن منظور، مادة )ح ك م ي ؛ ومقايي  اللغة البن فارس، مادة )ح ك م ي.   1]

 

 .92                       الت عريفات للجرجاني   [ 2]

 .1/25                                [ ينظر: إرشاد الفحول للش وكاني  3]

رح الكبيتتر 4] ب ك ي  1/66                                          [ ينظتتر: حاشتتية الد ستتوقي  علتتى الشتت  ، 60-1/43                                    ، واإلبهتتاج فتتي شتترح المنهتتاج للستت 
 .27-1/25                         وإرشاد الفحول للش وكاني  

 .15/407لسان العرب، ينظر:  [5]
 .1/21حاح            مختار الص   ينظر:[ 6]
 .2/304البن كثير تفسير القرآن العظيمينظر: [ 7]
 .8/502 البن جرير الطبري  جامع البيان في تأويل القرآن ينظر:[ 8]
 .15  للماوردي ة       لطاني              األحكام الس  [ 9]
 .239  البن  لدون   ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر [10]
 .41و 40                                   ينظر: األحكام الس لطاني ة للماوردي [ 11]
 .128  للغزالي االقتصاد في االعتقاد  ينظر:[ 12]
 .28/245  البن تيمية  مجموع الفتاوى  [13]
 .1709، رقم الحديث 3/1470مسلم صحي  ؛ و 9917رقم الحديث   9/77صحي  البخاري،   [14]
 .7142رقم الحديث   9/62 صحي  البخاري  [15]
 .55، رقم الحديث 1/74 صحي  مسلم [16]
 .1835، رقم الحديث 3/1466صحي  مسلم و ؛ 9917رقم الحديث   9/77صحي  البخاري،   [17]
 .1839، رقم الحديث 3/1469  صحي  مسلمو ؛ 9917رقم الحديث   9/77[ صحي  18]
 .223-12/222للنووي  المنهاج شرح صحي  مسلم بن الحجاجينظر:   [19]
 .121        يوطي      لس                     األشباه والن ظا ر لينظر:  [ 20]
 .3/11  إعالم الموقعين عن رب العالمين[ 21]

 .1841، رقم الحديث 3/1471مسلم صحي  ؛ و 9917رقم الحديث   9/77[ صحي  البخاري 22]
   .12/230 للنووي  اج                                 [ المنهاج شرح صحي  مسلم بن الحج  23]
 .2/245 للقرطبي الجامع ألحكام القرآن[ 24]
 .176و34/175مجموع الفتاوى البن تيمية  [ 25]
 .6/109[ فت  القديرالبن تيمية 26]
 .169و168                                                      [ رسالة إلى أهل الث غر بباب األبواب ألبيالحسن األشعري   27]
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 .23  للجويني [ غياث األمم في التياث الظلم28]
 .387 للجويني  غياث األمم في التياث الظلمينظر:  [ 29]
 .10/32                قدامة المقدسي  بن  المغني ال [30]
 .51 البن تيمية  ة     رعي            ياسة الش       الس  ينظر:   [31]
 .7/261                 البن حجر الهيتمي   تحفة المحتاج في شرح المنهاجينظر:   [32]
 .6/116                  البن حجر العسقالني   فت  الباري شرح صحي  البخاري [ 33]
 .11337رقم الحديث ،  2/975؛ وصحي  مسلم 9917رقم الحديث   9/77[ صحي  البخاري،  34]
 .2/7                                                  [ قواعد األحكام في مصال  األنام للعز  بن عبد الس الم 35]
 .1/556            للش وكاني   فت  القدير [36]
 .4/98[ ينظر: شرح مختصر  ليل للخرشي 37]
 .  6/259                                                               [ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاى المنهاج للخطيب الش ربيني  38]

 فهرأ المًادر والمراجع:
ََيْ - ََن الق ََالمين -ه1411، د بتتن أبتتي بكتتر     محمتت   اب ، 1، طإعََالم المََوقعين عََن رب الع

 .4عدد األجزاء:    بيروت،  –ة                                الم إبراهيم، دار الكتب العلمي             د عبد الس           حق: محم  

 .10دار الفكر، األجزاء:  ، د.ط،  فتح القدَّر  -د.ت  ،د بن عبد الواحد     محم    ابن الهمام -
حمن              حتتق: عبتتد التتر   ، د.ط،مجمََو التتَاو   -هتتت1416أحمتتد بتتن عبتتد الحلتتيم،   ابن تيمية  -

 .35ة، عدد األجزاء:       بوي                                    د بن قاسم، مجمع فهد، المدينة الن          بن محم  
ؤون            وزارة الشتتت  ، 1ط، ة     رعي            ياسَََة الشَََ       الس   -ه1418أحمتتتد بتتتن عبتتتد الحلتتتيم،  ابَََن تيميَََة -

 .1  ة، عدد األجزاء:      عودي          ة، الس          اإلسالمي  
 ، 1، طجَامع البيَان فَي تْويَل القَرين  -ه  1420،  د بتتن جريتتر     محمتت                     ابن جرير الطبَري    -

 .24سالة، عدد األجزاء:          سة الر               د شاكر، مؤس                حق: أحمد محم  
، فََتح البََاري شََر  صََحيح البخََاري  -ه1379              أحمتتد بتتن علتتي ،                    ابََن حجََر العسََقالني   -

 .13عدد األجزاء:  بيروت،    -دار المعرفة د.ط،  
ََاج فََي شََر  المنهََاج -ه1357               أحمتتد بتتن محمتت د،                   ابََن حجََر الهيتمََي   - ، تحتََة المحت

 .10مصر، عدد األجزاء:    -ة الكبرى       جاري               المكتبة الت  د.ط،  



 م 2021 -العدد األول -4مجلة بحوث جامعة إدلب                                                   المجلد 
 

104 

 

دََّوان المبتَدأ والخبَر فَي تَارير العَرب  -ه1408، د            حمن بن محم  عبد الر   ابن خلدون   -
ر  .1حق:  ليل شحادة، دار الفكر، بيروت، عدد األجزاء:  ،  2، طوالبَر
، معجَْ مقَاَّيا اللغَة -ه1399أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي،  ابن فارأ  -

 .6د.ط، حق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، عدد األجزاء:  
مكتبتتة القتتاهرة، عتتدد  د.ط،،  المغنَي  -ه1388عبتتد هللا بتتن أحمتتد،                       ابن قدامَة المقدسَي    -

 .10األجزاء:  
ََر - ََن كثي ََرين الع ََيْ -ه 1419إستتماعيل بتتن عمتتر،  اب د          حتتق: محمتت   ،1، طتتسََير الق

 .9بيروت، عدد األجزاء:   -ة                        ين، دار الكتب العلمي                حسين شم  الد  
ََن من ََور - ، دار صتتادر، 3، طلسََان العََرب -هتتت 1414،                   د بتتن مكتترم بتتن علتتي       محمتت   اب

 .15بيروت، عدد األجزاء:  
غَََر ببَََاب                   سَََالة إلَََى أهَََل الث  ر  -ه1413، بتتتن إستتتماعيل      علتتتي                     أبَََو الحسَََن األشَََعري   -

رة،                   ة، المدينتتة المنتتو                    ، الجامعتتة اإلستتالمي             د الجنيتتدي                      حتتق: عبتتد هللا شتتاكر محمتت  د.ط، ، األبََواب
 .1عدد األجزاء:  ،  ة      عودي       الس  
دار ، 1، طاالقتًََاد فََي االعتقََاد -هتتتت 1424 ، د          د بتتتن محمتتت       محمتتت            الغزالََي   أبََو حامََد -

 .1لبنان، عدد األجزاء:    –ة، بيروت                الكتب العلمي  
الجامع المسند الًَحيح المختًَر مَن أمَور  -ه1422، محمد بن إستتماعيل  البخاري   -

، حتتق: محمتتد زهيتتر بتتن وسََننه وأيامََه ي صََحيح البخََاري  صلل هللا ع ي  للل   لل  رسََول َ 
 .9عدد األجزاء:    ،1ط  ناصر الناصر، دار طوق النجاة،

، 1، طُتََاب التعريتََات -ه1403علتتي بتتن محمتتد بتتن علتتي التتزين الشتتريف،  الجرجََاني -
لبنان، عتتدد األجتتزاء: –حق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 

1. 
حتتق: ، 2ط، غيَا  األمَْ فَي التيَا  ال لَْ  -هت1401عبد الملك بن عبد هللا،          ويني  الج  -

 .1يب، مكتبة إمام الحرمين، عدد األجزاء:                  عبد العظيم الد  
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 –باعتتة                دار الفكتتر للط  د.ط، ، شََر  مختًََر خليََل -محمتتد بتتن عبتتد هللا، د.ت         الخرشََي   -
 .8األجزاء:    دبيروت، عد

يني    - محتاج إلى معرفَة معَاني ألتَا  مغني ال  -ه1415                محم د بن أحمد،                      الخطيب الش َر
   .6دد األجزاء:  عة،                    دار الكتب العلمي  ،  1ط،  المنهاج

، د.ط، ر  الكبيَر         علَى الشَ         سوقي             حاشية الد   -، د.تد بن أحمد بن عرفة     محم    سوقي     الد    -
   .4عدد األجزاء:  دار الفكر

ََر   - ََ   -ه1420د بتتتن أبتتتي بكتتتر،      محمتتت   ازي      الَ ََار الًَ يخ               حتتتق: يوستتتف الشتتت  ، 5ط، حا            مختَ
 .1صيدا، عدد األجزاء:    –ة، بيروت                     د، المكتبة العصري       محم  
 ، د.ط،اإلبهََاج فََي شََر  المنهََاج -ه1416،                       بتتن عبتتد الكتتافي بتتن علتتي        علتتي        بكي       السََ   -

 3عدد األجزاء:  ،  بيروت–ة                    دار الكتب العلمي  

يوطي   - دار الكتتتتب  ،1، ط ََائر             األشََباُ والن   -هتتت1411 حمن بتتن أبتتي بكتتر،         عبتتد التتر             السََ 
 .1ة، عدد األجزاء:          العلمي  
تحقيَق  ىإرشاد التحَول إلَ -ه1419د بن عبتتد هللا،         بن محم             د بن علي       محم           وكاني       الش    -

كفتتر بطنتتا، دار الكتتتاب   -و عنايتتة، دمشتتق                 ، حتتق: أحمتتد عتتز  1، طمَن علَْ األصَول        الحق  
 .2، عدد األجزاء:          العربي  
وكاني   -  ََ د بتتتن علتتتي ،             الشَ ََدَّر -ه1414               محمتتت  ََتح القَ دار ابتتتن كثيتتتر، دار الكلتتتم ، 1ط، فَ
 .6دمشق، بيروت، عدد األجزاء:   -ب     ي       الط  
قواعد األحكام فَي مًَالح  -ه1414                          عبد العزيز بن عبد الس الم،                      العز  بن عبد الس الم  -

 .2القاهرة، عدد األجزاء:    –ة            ات األزهري     ي              مكتبة الكل  د.ط،  ،  األنام
حتتق: أحمتتد البردونتتي ، 2ط، الجامع ألحكام القَرين -ه1384               محم د بن أحمد،            القرطبي    -

 .20القاهرة، عدد األجزاء:    –ة              الكتب المصري    وإبراهيم أطفيش، دار
القتتتاهرة،  –دار الحتتتديث ، د.ط، ة       لطاني              األحكَََام السَََ   -د.ت د،            علتتتي بتتتن محمتتت             المَََاوردي   -

 .1عدد األجزاء:  
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،  2، طالمنهاج شر  صحيح مسلْ بن الحجاج  -ه1392، يحيى بن شرف           الن ووي  -
 . 18عدد األجزاء: ، بيروت –دار إحياء التراث العربي  

المسند الًحيح المختًر بنقل العدل عن   -ه1412،  بن الحجاج القشيري   مسلْ -
، حق: محمد فؤاد عبد الباقي،  صحيح مسلْ  ي  ص هللا ع ي  ل     العدل إلى رسول َ 

 . 5عدد األجزاء: د.ط،   بيروت، –ار إحياء التراث العربي  د
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 نظرة اإلسالم لإلنجاب المساعد 

 حسن عبادة حالق 

 إدلب، جامعة والشريعة  ، كلية الحقوق قسم الفقه وأصوله
 طالب دراسات عليا )ماجستير(* 

 ملخصال

دعا اإلسالم إلى النكاح وحث عليه واعتبره طريقا لتحصيل العفة مع تحقيق النسل  
األرض التي استخلفنا هللا عليها، ومن هنا تنبع أهمية   إعماروبقاء النوع البشري، لتتحقق  

 الولد في اإلسالم. وعالج العقم والتداوي حكمه الندب، وذلك استنباطا من األدلة الواردة.
كما أن حاجة المرأة إلى الولد تنزل منزلة الضرورة الشرعية، إذا ترتب ضرر على نفسية 

تأثير من  ذلك  في  ولما  وجسمها،  ويمكن    المرأة  واألسرة،  المجتمع  اعتماد  على  لإلنسان 
 . لعالج العقم ولكن ال بد من تفصيل فيها ببيان مسائلها وذكر ضوابطهااإلنجاب المساعد 

 مقدمة 

أسباب    من  وسببا   المجتمع،  في  األهم  اللبنة  أنه  اإلسالم  في  الولد  أهمية                                                                         تكمن 
سيكمل مسيرة االستخالف في األرض، وتتجلى أهمية                                       ر قي ه وتقدمه، فهم نواة المجتمع الذي  

  الولد في اإلسالم فيما يلي: 
الزواج وإنجاب األوالد لما في ذلك من   وقد  حض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على 

األمم(   فإني مكاثر بكم  تكثير المسلمين، يقول عليه الصالة والسالم: )تزوجوا الودود الولود
نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الزواج بالمرأة العقيم التي ال تنجب،  كما    .(1) 

 
المستدرك،    (1) في  الولود، والحاكم  بالودود  التزوج  النكاح، باب استحباب  كتاب  الكبرى،  السنن  في  البيهقي  أخرجه 

قي   الذهبي  وتعليق  السياقة(،  بهذه  يخرجاه  ولم  اإلسناد  صحيح  حديث  )هذا  عنه:  وقال  النكاح،  كتاب 
تزوي عن  النهي  باب  النكاح،  كتاب  سننه،  في  داود  وأبو  )صحيح(،  في  التلخيص:  والنسائي  يلد،  لم  من  ج 

 السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم.
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كما نهى عن كل ما من شأنه تعطيل النسل في المعاشرة  .  ( 1) (    فقال: )ال تزوجن عاقرا
الصالة   عليه  فقال  أعجازهن  في  النساء  إتيان  عن  فنهى  ال الزوجية،  هللا  )إن  والسالم: 

 .  (2) ، ال تأتوا النساء في أعجازهن(  يستحيي من الحق
هم   بينما  المسلمين،  عدد  لتقليل  يسعون  اإلسالم  أعداء  أن  إلى  اإلشارة  من  والبد 

 يتابعون الجهود لزيادة المواليد ورفع عدد السكان، ليتفوقوا عليهم. 
وألجل بقاء النسل البشري، خلق هللا في النفس اإلنسانية غريزة حفظ النوع، التي هي  
متوطنة في النفس، والتي تحتاج إلى إشباع، وإذا لم تشبع، فيحصل اإلنسان على القلق  

 واالضطراب، فمن خالل هذه الغريزة، يحاول اإلنسان أن يبقي على نوعه كإنسان.  
الشرع  بأحكامه  اإلسالم  العضوية  وجاء  اإلنسان  لحاجات  ومطبقا  موافقا  ية 

والغريزية، فلم يقف أمامها أو كبحها وعطلها بل نظمها بصورة تحفظ الدين والنفس والنسل  
 . (3) والمال والعقل من األذى والمرض، فراعى اإلسالم غريزة النوع وهذبها ونظمها 

 

 
أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر عياض بن غنم األشعري رضي هللا عنه، وقال الحاكم:    (1)

يى بن جابر  )هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه(، وأخرجه من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن يح 
عن جبير بن نفير عن عياض بن غنم، قال: قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فذكره وتعقبه الذهبي  

(، أبو الفضل أحمد بن  253/ 3فقال: معاوية ضعيف، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ) 
)المتوفى:   العسقالني  حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  دار852علي  األولى    هـ(،  الطبعة:  العلمية،  الكتب 

 م.1989هـ. 1419
أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، والنسائي في الكبرى، كتاب     (2)

عشرة النساء: باب ذكر حديث علي بن طلق في إتيان النساء في أدبارهن، والدارمي، كتاب الصالة والطهارة:  
ال النكاح: باب  في دبرها، وابن حبان، كتاب  امرأته  أتى  قال  باب من  في أعجازهن،  النساء  إتيان  نهي عن 

النبي   عن  بن طلق  لعلي  أعرف  ال  يقول:  محمدا  وسمعت  حسن،  حديث  طلق،  بن  علي  )حديث  الترمذي: 
صلى هللا عليه وسلم غير هذا الحديث، وال أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي(، تلخيص  

 (، ابن حجر.390/ 3الحبير، ) 
ه،  1393م/ 1973، دار الكتاب، بيروت، الطبعة الرابعة،  اإلسالم وثقافة اإلنسانعاطف،    ينظر: الزين سميح  (3)

 (.9ص ) 
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 ي التمهيدالمبحث 
 

 . (1) تعريف المصطلحات ذات الصلة        أوال :  
نواة  *األمشاج:   التحام  من  فيتكون  األمشاج  نطفة  الماءين  من  يتكون  األخالط،  هي 

التالقي   يحصل  وعندئذ  فيتحدان  الرجل،  من  المنوي  الحيوان  بنواة  األنثى  من  البيضة 
 والتالقح. 

 . (2) مصطلح فقهي قديم، يعني حقن ماء الرجل في قبل المرأة  *االستدخال: 
 وهي التي نقل إلى رحمها البييضة اللقيحة، وتسمى أيضا مؤجرة البطن.  *األم المستعارة:

خلية   *البويضة:  يقال:  أو  الزوجة  مني  هنا:  وهي  بييضة،  اللغة:  في  بيضة  تصغير 
 األنثى. 

ذا التقيا واختلطا  وخلية المرأة البييضة، فإ  وي، هو ماء الرجل، أي الحيوان المن*الحوين:  
 . سيما باألمشاج 

الحوض الذي تلتقي فيه الخليتان من ماء الزوجين، وحينئذ تعلق في جدار الرحم  *الرحم:  
وتصبح علقة عالقة، ثم تنمو بعد ذلك نموا طبيعيا إلى مضغة، ومن مضغة إلى عظام  

 رك هللا أحسن الخالقين. يكسوها اللحم ثم ينشئها هللا خلقا آخر فتبا
)فالوب(: الرحم  والمبيض.   *قناة  الرحم  بين  التي تصل  الطبيعي  الطريق  هي  هنا  القناة 

 وسميت بذلك: نسبة إلى عالم التشريح اإليطالي الذي اكتشفها. 
 ثانيا: مشروعية عالج العقم. 

أن اإلسالم شجع على   النوع، ورأينا كيف  األمومة هي من مظاهر غريزة  تقدم أن 
غ  حالة  هو  العقم  أن  ورأينا  عليه،  وحض  من  اإلنجاب  يسببه  لما  )مرضية(  طبيعية  ير 

                                                                     أمراض نفسية وجسمية للمرأة، فكان لزاما أن نبين حكم التداوي ابتداء .  

 
 ه. 1420م/ 2000، دار النفائس، الطبعة األولى،الموسوعة الفقهية الطبية كنعان أحمد محمد،  (1)
الصغير،  (2) بالشافعي  الشهير  الدين  شهاب  ابن  حمزة  بن  أحمد  العباس  أبي  بن  محمد  الدين  شمس  نهاية  الرملي 

 م. 1984ه، 1404(، دار الفكر للطباعة، بيروت، 111/ 5، ) المحتاج إلى شرح المنهاج
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 حكم التداوي من األمراض:  
ذهب عامة الفقهاء إلى أن التداوي ليس بواجب، فمنهم من جعله مندوبا، ومنهم من  

 ؤكدا. جعله مباحا، ومنهم من جعل تركه أفضل من فعله ومنهم من جعله م
 

 إلى أن التداوي مندوب، حتى أنه يقارب الوجوب.   الحنفية* ذهب  

عباد هللا فإن هللا ما تداووا  بالمداواة قال عليه السالم: )  أمرناجاء في المبسوط: )وقد  
الهرم(  ، وقد فعل ذلك رسول هللا يوم أحد  1خلق داء إال وخلق له دواء إال السام أو قال 

ثم اكتساب السبب بالمداواة ال ينفي التيقن(    2الجراحة في وجههحين داوى ما أصابه من  
 (3)  . 

 إلى أنه مباح فقال ال بأس بالتداوي وال بأس بتركه.  المالكية* وذهب 
التداوي    إباحةوفي هذا الحديث  وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر حديث األعراب: ) 

 . (4) (  وإباحة معالجة األطباء وجواز الطب والتطبب
وذهب   والسلف    الشافعية *  الخلف  جمهور  وذهب  تركه،  من  أفضل  فعله  أن  إلى 

   نحو ما ذهب الشافعية.
يصبر......  أن  له  استحب  مرض  )ومن  المجموع:  في  أن    جاء  ويستحب 

 . (5) (  يتداوى 
وذهب   وتركه   الحنابلة*  رخصة  التداوي  إن  أولها:  روايتان:  أحمد  عن  روي  فيما 

 
الترمذي في  ، وخرجه  394/ 30[،  18455مسند االمام احمد، أول مسند الكوفيين، حديث أسامة بن شريك، برقم: ]  1

[،  2038سننه أبواب الطب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، باب: ما جاء في الدواء والحث عليه، برقم: ]
برقم:  561/ 3 داء،  من  هللا  أنزل  ما  باب:  الطب،  كتاب  ماجه،  ابن  وخرجه  صحيح.  حديث  عنه:  وقال   ،
[3436 ،]5 /115. 

 .  40/ 4[، 2911البيضة، برقم: ]صحيح البخاري كتاب: الجهاد والسير، باب: لبس  2
 (، دار المعرفة، بيروت.  249/ 30، ) المبسوط السرخسي شمس الدين، (3)
النمري،  (4) البر  عبد  بن  هللا  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  األمصار القرطبي  فقهاء  لمذاهب  الجامع  ،  االستذكار 

بيروت،  414/ 8)  العلمية،  الكتب  دار  تحقيق:  2000(،  األولى،  الطبعة:  عطام،  محمد  علي  -سالم  محمد 
 معوض.

 م.1997(، دار الفكر، بيروت، 96/ 5، ) المجموعالنووي شرف الدين، (5)
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   درجة أعلى.  وثانيها: أنه يباح التداوي وتركه أفضل.
جاء في منتهى اإلرادات: )وال يجب التداوي في مرض ولو ظن نفعه إذا النافع في  

   .  (1) (  وتركه أي التداوي أفضل نصا ألنه أقرب إلى التوكل
 العلماء بأن العالج يصير واجبا حفظا لنفس اإلنسان من الهالك. وقال بعض 

   والراجح  
 إن التداوي حكمه الندب وذلك استنباطا من األدلة الواردة في أمر العالج ومنها: 

. عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )إن  1
 .  (2) ،  وجعل لكل داء دواء، فتداووا، وال تتداووا بالحرام(  هللا أنزل الداء والدواء

 . (3) ( .قال عليه الصالة والسالم: )ما أنزل هللا من داء إال أنزل له شفاء2
دواء الداء برأ بإذن هللا    . وقال عليه الصالة والسالم: )لكل داء دواء، فإذا أصبت 3
 .   (4) تعالى(  
  . وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى هللا عليه وسلم وجاء األعراب4

ا فإن هللا عز وجل لم يضع داء إال  فقالوا يا رسول هللا أنتداوى؟ فقال: نعم يا عباد هللا تداوو 
 . (5) وضع له شفاء غير داء واحد، قالوا: ما هو يا رسول هللا؟ قال: الهرم( 

جاءت المخاطبة بصيغة األمر واألمر يفيد الوجوب، والذي صرف    وجه االستدالل:
األمر عن الوجوب هو األحاديث األخرى التي جعلت تركه جائز، فعن ابن عباس رضي  

 
إدريس،  (1) بن  يونس  بن  منصور  المنتهى البهوتي  لشرح  النهى  أولي  دقائق  المسمى  اإلرادات  منتهى  ،  شرح 

 م، الطبعة: الثانية.1996(، عالم الكتب، بيروت، 341/ 1) 
ي سننه، كتاب الطب، باب في األدوية المكروهة، وقال المناوي: )فيه إسماعيل بن عياش وفيه  أخرجه أبو داود ف  (2)

(، محمد عبد الرؤوف  73/ 9مقال(، ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، ) 
  1994  -  ه  1415لبنان، الطبعة االولى    –المناوي، تحقيق: أحمد عبد السالم، دار الكتب العلمية بيروت  

 .    م
 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب ما أنزل هللا داء إال أنزل له شفاء. (3)
 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السالم، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. (4)
يث حسن صحيح(،  أخرجه الترمذي في السنن كتاب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، وقال: )هذا حد  (5)

وأبو داود في السنن، كتاب الطب: باب الرجل يتداوى، وعند ابن ماجه في سننه، كتاب الطب، باب: ما أنزل  
هللا داء إال أنزل له شفاء، والحاكم في المستدرك، كتاب: الطب، وقال عنه: )هذا حديث صحيح اإلسناد ولم  

 يخرجاه(، وتعليق الذهبي قي التلخيص: صحيح.
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ألفا هللا   سبعون  أمتي  من  الجنة  )يدخل  قال:  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  أن  بغير    عنه 
الذين ال يسترقون وال يتطيرون وال يكتون، وعلى ربهم يتوكلون(   وعنه    (،1) حساب، هم 

أني أصرع وإني  أيضا أن امرأة سوداء أتت النبي صلى هللا عليه الصالة والسالم فقالت:  
الجنة، ولك  صبرت  شئت  )إن  فقال:  لي،  هللا  فادع  أن    أتكشف  هللا  دعوت  شئت  وإن 

لها   فدعا  أتكشف،  أن ال  لي  فادع هللا  أتكشف  إني  فقالت  فقالت أصبر،    (، 2) يعافيك(، 
 وغير ذلك من األحاديث الواردة، والتي فيها األمر بالتداوي.  

ثم    3فعل ذلك رسول هللا يوم أحد حين داوى ما أصابه من الجراحة في وجهه وقد  
واحتجام النبي صلى هللا عليه وسلم وتداويه دليل    اكتساب السبب بالمداواة ال ينفي التيقن

 على مشروعية التداوي.  
التداوي  فحكم  هذا  وقد    فعلى  تاركه،  يعاقب  وال  فاعله  فيثاب  الندب  هو  العقم  من 

الزوجين  بين  شقاء  إلى  أدى  إذا  واجب  العقم  من  التداوي  حكم  المعاصرين  بعض  جعل 
 وتعاسة أو خشي من ذلك انفصام عرى الزوجية. 

 

 

 مفهوم اإلنجاب المساعد : المبحث األول
 : تاريخ نشأة التلقيح الصناعي المطلب األول 

 التلقيح الصناعي في التاريخ: أوال:  
وصل   إذا  الرجال  من  مالمسة  بغير  المرأة  حمل  إمكان  في  قديم ا  العلماء                                                                       بحث 
                                                                                    المني بطريقة ما إلى أعضائها التناسلية فكان هذا مستبعد ا جد ا عند األقدمين، وأثر هذا  
  الحمل والوضع عن الزعيم الديني الهندي بوذا فنسجت حول الحمل به ووضعه األساطير 

 والقصص الخيالية. 

 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاف الرقاق، باب من يتوكل على هللا فهو حسبه، وأخرجه مسلم في صحيحه،    (1)

 كتاب: اإليمان، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب.
البخاري في صحيحه، كتاب المرضى، باب: فضل من يصرع من الريح، ومسلم في صحيحه، كتاب:    (2) أخرجه 

 ر والصلة واآلداب، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك.الب
 .3سبق تخريجه صفحة  3
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والفارابي سينا  كابن  قبله  اإلسالم  وفالسفة  خلدون  ابن  العالمة  إلى    1أما  أشاروا  وغيرهما 
 تخلقات تشابه ما نحن بصدده، وهو يتحدث عن الكيمياء عند األقدمين. 

أمر ا   هو  ليس  المني  من  حيوان  أي  أو  اإلنسان  تخليق  أن  يقرر  خلدون                                                                     فابن 
البيئة           متعذر ا   إيجاد  عن  قاصرة  البشر  علوم  أن  المتعذر  وإنما  ذاته  حد  في                                                                         ومستحيال  

لتخليق   الجزئيات  نسب  معرفة  ومن  والبيئة  المناخ  تهيئة  ومن  ونموه  لتخليقه  المناسبة 
 اإلنسان من المني خارج الرحم. 

ال الحقيقة  تلك  النظرية بل  تلك  إلى ما نسميه اآلن )أطفال األنابيب(  بهذا  تي  وهو يشير 
البيئة والمناخ المالئم لتخلق اإلنسان من المني يء  أصبح في مقدور العلم الحديث أن يه

 بعد أن توفرت في هذا العصر اإلحاطة والدقة في معرفة نسب الجزيئات الصحيحة. 
                                          ثانيا : التلقيح الصناعي في العصر الحديث: 

األنابيب(،   )أطفال  قصة  الصحف  لنا  فروت  الحديث،  العلم  دور  تجربة  جاء 
علمية جديدة قام بها أطباء أمريكيون، وشدت إليها انتباه الشعب األمريكي بأسره، وتمثلت  
هذه لتجربة في نقل جنين عمره خمسة أيام من رحم أمه إلى رحم امرأة ثانية حملته تسعة 
                                                                                   أشهر ثم وضعته، وألول مرة في التاريخ تلد امرأة استرالية مولود، لقح انطالق ا من بويضة  

 أة ثانية، والقصة الكاملة لهذه التجربة روتها صحيفة )دي باري( الفرنسية، فقالت: امر 
امرأة  بيتش(   ، قدمت  )لونج  في  الطبي  المركز  إلى  أحد    ،لم يكشف عن هويتها  فاستقبلها 

                  وفعال  تمت العملية   ،األطباء وأعلمها أن كل شيء جاهز للقيام بعملية اللقاح االصطناعي
اللقاح قد ثبت في رحم المرأة، ومنذ    وبعد  ، بسهولة متناهية أيام أدرك األطباء أن  خمسة 

 
أبو علي الحسين بن عبد هللا بن الحسن بن علي بن سينا، الفيلسوف الحكيم المشهور، الملقب بالرئيس، كان نادرة    1

من الفالسفة  مذاهب  على  سائرة  تصانيف  له  وذكائه.  علمه  في  و»اإلشارات«،  عصره  »الشفا«،  كتاب  ها: 
ه(، سير أعالم  ٤٢٨و»القانون« وغيرها، له اعتقادات ضالة مخالفة العتقاد المسلمين تاب عنها سنة موته ) 

 .٥٣١/ ١٧النبالء 
فيلسوف مسلم تركي األصل، اشت هر بجمعه بين   الفارابي:                                                                                                   أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان التركي 

وال المنطق  المسلمين  علوم  فالسفة  كبار  في  الكبير  األثر  له  وكان  الثاني«  »المعلم  ب  ل ق  ب  وقد  واألخالق،                                                                                         سياسة 
ابن سينا وابن رشد، و لد عام   أمثال  )إيران حالي ا(،  ٨٧٤ه/ ٢٦٠                                           الالحقين  خراسان                                                     م في »فاراب«، وهي مدينة في 

 .20/ 7 م، 2002األعالم، الزركلي: دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة عشر، 
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فاألطباء المذكورون ينتمون في    ،                     وأخذت أبعاد ا خيالية  ،تلك اللحظة أصبحت القصة رائعة
تسمى أمريكية  مؤسسة  إلى  ومهمتها    :الواقع  الوراثة(  علم  في  والبحث  الخصوبة  )شركة 

 مكافحة عقم النساء. 
                                                                 ت لتحمل الجنين فقد كانت أبرمت عقد ا مع هذه الشركة تستلم بمقتضاه  أما المرأة التي قدم
ومنذ أن بدؤوا يفحصونها لمعرفة   ،                                ( دوالر ا منذ أن اهتم بها األطباء250                    مبلغ ا شهري ا قدرة )

 امرأة األنبوب األولى في العالم. ما إذا كانت ستصبح 
بوستر( كل أدواته    ثم جاءت المرحلة النهائية من العقد حين جهز الدكتور )جون 

ليعرف هذا    ،                                                               وأدخل مسمار ا إلى رحم المرأة وشفط الجنين حي ا وأحاطه بكل عناية  ،الخاصة
أال وهو رحم ثان غير رحم أمه األولى، وفي الواقع   ،                                 الجنين شيئ ا لم يعشه أي جنين آخر

ثانية محرومة من الحمل تمكين امرأة  إلى  العملية كانت تهدف    ،الذي طالما تمنته  ؛فإن 
رحمها في  الجنين  زرع  إعادة  تمت  )  ،وهكذا  الوالدة  28وبعد  تمت  بالضبط  أسبوع ا   )                             

 طة عملية قيصرية.المنتظرة بواس
ال  تبلغ  التي  المرأة  بمولودهاوكانت  سعيدة  عمرها  من  يعرف  الذي    ؛ثالثين  لن 

 . 1                      مطلق ا هوية أمه األولى 
الوقت   ذلك  ومنذ  المواليد،  من  غيره  عن  يختلف  ال  جميال   تام ا  المولود                                                                        وكان 
                                                                                      عرفت هذه التجربة انتشار ا واسع ا في أنحاء العالم وأتاحت الفرصة لمكافحة العقم المنتشر  

المؤدية إلى الرحم، أما إذا كان المبيض ال يؤدي  والذي يرجع سببه إلى   انسداد القنوات 
وال  الرحم  خارج  لتلقيحها  البويضة  أخذ  حتم ا  باإلمكان  ليس  فإنه  إيجاد                                                                  مهمته  من  إذ ا                    بد 

 طريقة جديدة. 
وسميت   عديدة  احتجاجات  القت  ممارسات  برزت  البطون -وهكذا    -بمؤاجرات 

تلقيح صنا إجراء  في  الطريقة  العاقر  وتتمثل هذه  المرأة  رحمها من زوج  عي المرأة تؤجر 
وبهذه   قبل،  من  إبرامه  تم  عقد  بموجب  أمه  إلى  تدفعه  مولود ا  تضع  ثم  األولى                                                                              فتحمل 
اكتشاف ا  األستراليون  وحقق  بالتبني،  إليها  لينسب  العاقر  الزوجة  إلى  الطفل  يباع                                                                                     الطريقة 

 
، العدد الثاني،  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدةأطفال األنابيب،  عبد هللا البسام،    1

 (2 /149.) 
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بأخذ   قاموا  حين  العقود  مشاكل  جنبهم  امر   -بيضة-                                          جديد ا  أنبوب من  داخل  ولقحوها  أة 
 دوا زرعها في رحم الزوجة العاقر. بواسطة منويات زوج امرأة عاقر ثم أعا

                                                                          وجاء األمريكيون أخير ا فنهجوا طريقة ال تختلف كثير ا عن طريقة األستراليين إال  
                                                                                   أنه بدال  من أن يجرى التلقيح داخل األنبوب قاموا به في رحم األم األولى، ثم أعادوا زرعه  

حم األم الثانية، وفي الحالتين تمثل هذه االكتشافات ثورة في عالم الوراثات، وذلك أن  في ر 
األم صاحبة البيضة لم تعد هي األم الوارثة بل أصبحت التي تحمل الطفل وتلده فقط هي 

   (1) أمه الوارثة 
 

 المطلب الثاني: مفهوم اإلنجاب المساعد، )وتسمياته(.  
 معنى التلقيح الصناعي:  

المتخصصون   إليها األطباء  التجأ  التي  الحديثة  التكنولوجيا  التناسل بمساعة  هو 
لمعالجة األزواج المصابين بالعقم وذلك عن طريق إيصال الحيامن الجنسية الذكرية إلى  

بالتقا تتم  التي  الطبيعي  الجماع  بغير عملية  التناسلي  الجهاز  إلى  أو  األنثوية  ء  البويضة 
اللقيحة  ليكونا  فيمتزجان ويختلطان  الجنسية األنثوية،  بالبويضة  الذكرية  الجنسية  الحيامن 
التي تنمو في رحم الزوجة، فإذا تم نموها باكتمال مدة الحمل المقررة يخرج الجنين بوالدة  

 (. 2) طبيعية  
 تسميات العملية:  

)بزرع   طبيا  تعرف  البشري  االصطناعي  التلقيح  عملية  هذه  إن  وتسمى  النطف(، 
 العملية بأطفال األنابيب، والتلقيح الصناعي الرحمي، واإلنجاب المساعد. 

 الفرق بين اإلنجاب المساعد وطفل األنبوب: 
أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من مبيض الزوجة فتوضعا في أنبوب اختبار طبي  

االختبار ثم بعد أن    بشروط فيزيائية معينة حتى تلقح نطفة الزوج بويضة الزوجة في وعاء

 
، العدد الثاني،  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدةأطفال األنابيب، عبد هللا البسام، (1)
 (2 /149.) 
،  عمليات أطفال األنابيب واالستنساخ البشري في منظور الشريعة اإلسالمية د.منذر البرزنجي، شاكر العادلي،  (2)

 (، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى.47ص ) 
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تأخذ اللقيحة في االنقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب االختبار إلى رحم  
 الزوجة نفسها. 

هو  وإنما  الوسط،  في  مرحلة  فيه  ليس  الصناعي  التلقيح  أن  األسلوبين  بين  والفرق 
                                       ينقل من الزوج إلى مهبل الزوجة رأس ا.  
طفة من الزوج ومن مبيض الزوجة  نقى بين أخذ الأما طفل األنبوب ففيه مرحلة تب

ثم تكون في وعاء أو في أنبوب ثم بعد ذلك بعد مضي مدة معينة تحقن في مهبل الزوجة 
 (1) . 

 المطلب الثالث: أسباب وموجبات التلقيح الصناعي. 
عندما يكون هناك عقم أولي أو ثانوي سواء كان سببه ذكريا أو أنثويا، فإن هذه  
الحالة تعالج باستخدام عملية التلقيح االصطناعي شريطة أن تكون األنابيب الرحمية )قناة  
من   مختلفة  أنواع  وهناك  طبيعية،  بصورة  وظيفتها  تؤدي  وأن  ومفتوحة  سليمة  فالوب( 

 عمليات التلقيح االصطناعي، نوجز إجراء العملية بما يلي: 
 (. قلة في تركيز النطف )الحيامن البشرية(. 1
 ضعف في نشاط النطف )الحيامن البشرية(.   (.2
 (. حموضة الجهاز التناسلي األنثوي. 3
 (. وجود أجسام مناعية مضادة للنطف في عنق الرحم. 4
 (. ضعف المبايض وعدم قدرتها على إنتاج البيوض الناضجة.  5
أو  6 عضويا  كان  سواء  االنتصاب،  ضعف  بسبب  الجماع  على  القدرة  عدم   .)

 عضوي يمنع االتصال. مرضيا، أو أي عوق 
 (. القذف الجنسي للحيامن الذكرية المعكوس في المثانة البولية. 7
 (. انسداد األنابيب المنوية الذكرية. 8
 (. تكتل النطف المناعي في الذكر.  9

                                                                                     (. زيادة ل ز وج ة  السائل المنوي وزيادة تراكيز الخاليا االلتهابية والبلعمية والجراحية  10

 
مجلة  الحكم اإلقناعي في إبطال التلقيح الصناعي، وما يسمى شتل الجنين،  الشيخ عبد هللا بن زيد آل محمود،  (1)

 (.  205/ 2مي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، العدد الثاني، ) مجمع الفقه اإلسال
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 في السائل المنوي. 
 (. زيادة الضغط التنافذي )األوزموزي( للسائل المنوي. 11
 (. زيادة حموضة أو قاعدية السائل المنوي. 12
 (. العقم غير المعروفة أسبابه طبيا.  13
 (. العقم النفسي. 14
 (. زيادة تركيز النطف المشوهة خلقيا في عنق الرحم. 15
ل ز وج ت ه ا  16 الرحم وزيادة  المخاطية في عنق  للمادة  الكيماوية  التركيبة  في  تغير   .)                                                                                

 (1)  . 

 أقوال العلماء في اإلنجاب المساعد :  المبحث الثاني 
 المطلب األول: حكم اإلنجاب المساعد: 

                     أوال : صورة المسألة. 
من   خروجها  عند  المرأة  من  البويضة  أخذ  على  العملية  وذلك  تعتمد  المبيض 

الب البطن عند موعد خروج  تجويف  في  الطبيب  يدخله  خاص  يضة من  و بواسطة مسبار 
بيتري   طبق  في  يضعها  ثم  فيلتقطها  الط   ،Petri dishالمبيض  هذا  سائل  وفي  بق 

 يضة ونموها. فسيوليجي مناسب لبقاء البو 
يؤخذ ال   ثم  مع  الطبق  في  ويوضع  الرجل  تلقيح  و يمنى  تم  ما  فإذا   … يضة 

المنوية   الحيوانات  بأحد  تحت    Spermatozoaالبويضة  مشاهدته  يمكن  وذلك 
البو الميكر  هذه  تركت  الخلية  وسكوب  المتتالية،  المعروفة  انقساماتها  لتنقسم  الملقحة  يضة 

ة الحيوان المنوي تنقسم فتصبح  يضة ونوا جوت( المكونة من التحام نواة البو األمشاج )الزي 
الخلية خليتان …. والخليتان أربع …. واألربع ثمان وتدخل فيما يعرف باسم مرحلة التوتة  

Morula .ألنها تشبه ثمرة التوتة المعروفة 

الجرثومية  بالكرة  يعرف  ما  إلى  تتحول  ما  سرعان  التي  التوتة  هذه  تأخذ  ذاك  عند 
Blastula  التجويف بسائل  ويحدث في داخلها تجويف ك الكرة ويمتأل  ما هو موجود في 

 
 (.48-50، ص ) عمليات أطفال األنابيبالبرزنجي، العادلي،  (1)
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حتى   الطبيعي  الحمل  نمو  وتنمو  فيه  تتغرز  حيث  الرحم  جدار  في  الكرة  هذه  وتوضع 
 .  (1) يضة في الطبق ال تعدو يومين أو ثالثة  دة التي تبقى فيها البو الوالدة، والم

                        ثانيا : أقوال الفقهاء: 
مطلقا، فلم يجيزوا تدخل لثالث في عملية  (. ذهب بعض الفقهاء إلى منعها منعا  1

 اإلنجاب. 
( التميمي:  رجب  الشيخ  الزوجية  يقول  المعاشرة  طريق  عن  يتم  إنما  األوالد  إنجاب  إن 

. ... فال يتعدى إلى غيره.  العادية حين يحصل الحمل كما نص على ذلك الشرع الشريف
والتلقيح    ،عن طريق الجماع  ... والتلقيح بين البويضة والحيوان المنوي للزوجين إنما يتم

وللشرع  الكريمة  اآلية  لنص  مخالفة  غيره  أو  األنبوب  بواسطة  آخر  طريق  عن  يتم  الذي 
 . (2) الشريف( 

الباب  2 يتركوا  ولم  مضبوطة،  معينة  بصور  جوازها  إلى  اآلخر  البعض  وذهب   .
لهم،  يحلو  كما  األهواء  أصحاب  فيه  يتصرف  لهذه    مفتوحا  وضعوا  ضوابط إنما  العملية 

 شرعية يجب مراعاتها. 
فال   مبدئيا،  الحظر  جانب  نظري  في  يترجح  )لذلك  الزرقا:  مصطفى  الشيخ  يقول 
 تمارس إال في أقصى درجات االضطرار أو الحاجة الشديدة حين ال يكون للزوجين ولد، 

 . (3) والطبيب ثقة( 
 .                          ثالثا : تحرير محل النزاع

تد يجوز  هل  أنه  في  النزاع  محل  واإلنجاب  يكمن  التكاثر  عملية  في  اإلنسان  خل 
البشري؟ وهل هذا التدخل يعني أن اإلنسان يخلق ويوجد مع هللا تعالى؟ وهل العقم من هللا  

 فال يجوز عالجه؟   
الشيخ رجب التميمي   إلى أن اإلنجاب عملية مقدسة، فال يجوز التدخل بها،  ذهب 

 
البار،      (1) الصناعي وأطفال األنابيب،  د. محمد علي  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر  التلقيح 

 (.171/ 2، العدد الثاني، ) اإلسالمي بجدة 
مجلة مجمع الفقه االسالمي التابع لمنظمة المؤتمر االسالمي بجدة، العدد  أطفال األنابيب،  الشيخ رجب التميمي،    (2)

 (.  203/ 2الثاني، ) 
 (.26، الزرقا، ص ) التلقيح الصناعي أحمد مصطفى،  (3)
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وأنها تجري بين الزوجين وال يجوز تدخل طرفا آخر فيها، واعتبروا أن العقم من هللا، فال  
 يجوز التدخل في تغيير سنن هللا في األرض. 

إلى أن العقم حالة مرضية ويجوز  وذهب البعض كالدكتور محمد علي البار وغيره  
أيضا إلى أنه ال يجوز تدخل أجنبي بعملية اإلنجاب، )بأن يؤخذ نطفة من   عالجه، وذهبوا

 أجنبي، أو بويضة من أجنبية(، أما إن كان هذا التدخل فقط في العالج والتداوي فأجازوه. 
 

 .                         رابعا : األدلة والمناقشة 
 أوال: أدلة المانعين: 

 استدل المانعون بأدلة من الكتاب والسنة والعقل. 
 الكتاب: (.  1
تعالى:    - ئ ت م          أ ن ى                ح ر ث ك م             ف أ ت وا         ل ك م            ح ر ث                }ن س اؤ ك م   قال  ك م                و ق د  م وا                 ش        ّللا               و ات ق وا                       أل  ن ف س 

ق وه           أ ن ك م                و اع ل م وا ر                  م ال   (. ٢٢٣)البقرة:   ،                ال م ؤ م ن ين {            و ب ش  
اآلية:  الداللة  أرحامهن    ووجه  وفي  نسلكم  وموضع  زرعكم  مكان  نساؤكم  أن 

أن   اآلية  هذه  ومعنى  إلى غيره  تتعدوه  والذرية وال  النسل  موضع  فأتوهن في  الولد  يتكون 
بين  والتلقيح  الجماع  طريق  عن  يتم  إنما  للزوجين  المنوي  والحيوان  البويضة  بين  التلقيح 

طريق   عن  يتم  إنما  للزوجين  المنوي  والحيوان  عن    ،الجماعالبويضة  يتم  الذي  والتلقيح 
 طريق آخر بواسطة األنبوب أو غيره مخالفة لنص اآلية الكريمة وللشرع الشريف. 

ماوات  و األ  ر ض  قال تعالى:     -                                                         ي خ ل ق  ما ي شاء ي ه ب  ل م ن  ي شاء إ ناث ا و ي ه ب                                        }َلِل    م ل ك  الس 
، الذ ك ور  ي شاء  ق د ير                          ل م ن   ع ل يم   إ ن ه   ع ق يم ا  ي شاء  م ن   و ي ج ع ل   و إ ناث ا  ذ ك ران ا  ي ز و  ج ه م   {                                                                                               أ و  

 (. ٤٩،٥٠)الشورى: 
الداللة:   لمن    ووجه  ويهب  إناث ا،  يشاء  لمن  يهب  أنه  لنا  بين  وجل  عز  هللا                                                         أن 

                                                                             يشاء الذكور، ويهب لمن يشاء الذكور واإلناث، ويجعل من يشاء عقيم ا، فليس ألحد أن  
وال   هللا،  يريده  لما  مخالف  الصناعي  فالتلقيح  ذلك  وعلى  هواه،  بحسب  يدبر  أو  يعترض 

يجوز لنا أن نأتي بطرق ملتوية تكون  يجوز لنا أن نخالف أحكامه بسبب العواطف، وال  
                                                                              مثار ا للشك والظنون في األنساب، وألن عالج العقم يسقط قوله تعالى: )ويجعل من يشاء  

 عقيما(. 
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: بأن عالج العقم بالتلقيح الصناعي أو غيره ال يخالف ما يريده هللا تعالى،  نوقش 
ه النفسية والجسمية، وكل فهو الذي أنزل الداء وأنزل معه الدواء وأرشد اإلنسان إلى صحت

ذلك غير خارج عن المشيئة اإللهية، فالعقم قضاء والعالج منه قضاء، وأيضا ال يسقط  
الناس ال يحوي منيه   قوله تعالى: )ويجعل من يشاء عقيما(، ألنه ثبت علميا أن بعض 
يعرف   ولم  سببها  يعرف  ال  العقم  من  أنواع  هناك  وأيضا  للتلقيح،  صالحة  نطف  على 

 . (1) عالجها
ار ه م    قال تعالى:  - وا م ن  أ ب ص                                                             و ي ح ف ظ وا ف ر وج ه م    ذ  ل ك  أ ز ك ى  ل ه م    إ ن                                                       }ق ل ل  ل م ؤ م ن ين  ي غ ض 

ن ع ون    . ( ٣٠)النور: {                                ّللا   خ ب ير  ب م ا ي ص 
أن هللا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بحفظ فروجهم، فال يجوز    وجه داللة اآلية:

كان   لذا  العملية،  مستلزمات  من  وهما  االستمناء،  يجوز  وال  النساء،  عورات  إلى  النظر 
 حكمها عدم الجواز. 
أنه يباح كشف العورة ألجل التداوي الذي أمرنا به الشرع، فهو من قبيل  يناقش:  

 . الضرورات 
 

             ث م ان ي ة                األ  ن ع ام               ل ك م  م ن                و أ ن ز ل              ز و ج ه ا         م ن ه ا           ج ع ل        ث م               و اح د ة           ن ف س               ق ك م  م ن         }خ ل  قال تعالى:    -
ث              ظ ل م ات       ف ي           خ ل ق           ب ع د        م ن             خ ل ق ا                أ م ه ات ك م            ب ط ون       ف ي                 ي خ ل ق ك م                   أ ز و اج         ل ه              ر ب ك م        ّللا              ذ  ل ك م            ث ال 
ر ف ون           إ ل  ه       ال                  ال م ل ك    .  ( ٦)الزمر:   {                                 إ ال  ه و    ف أ ن ى  ت ص 

أن الخلق يكون في الظلمات وهي جمع ومفردها هي كلمة ظلمة    وجه الداللة: 
تتم في خارج الرحم بواسطة   للمرأة  البويضة  تلقيح  وهي عكس كلمة نور وبما أن عملية 

-نطفة الزوج الشرعي فإن البويضة والنطفة والبويضة الملقحة سوف تتعرض إلى الضوء  
وال   -النور   الغرفة  الكهربائي وضوء  المصباح  وأيضا وهو ضوء  كبيرة،  تأثيرات  له  ضوء 

الميكروسكوب،  المجهر أو  يتم فحصه تحت  الخارج  إلى  الرحم  البويضة بعد سحبها من 
وخالل عملية الفحص سوف يتعرض إلى الضوء الموجود في المجهر أو الميكروسكوب،  

 
الحسيني،    (1) الدين  شهاب  والشريع ينظر:  العلم  بين  الصناعي  دار  التلقيح  الطبعة  ،  الهادي 

 (.91_90ه، ص ) 1422/ 2001األولى، 
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وحتما إن هذا الضوء سوف يؤثر على محتويات البويضة من جينات وغيرها من التراكيب 
الموجودة داخل البويضة, ألن البويضة في الحالة الطبيعية تكون داخل الرحم وهو  الحية  

مكان مظلم جدا فهو داخل ثالث ظلمات، فهو مخالف للحالة الطبيعية، فال يأمن على 
 .   (1) الجنين من التشوهات، لذلك كان لزاما تركها 

      إ ن   }، وقال أيضا:  ١١الروم:    {                                     ي ع يد ه  ث م  إ ل ي ه  ت ر ج ع ون                               ّللا   ي ب د أ  ال خ ل ق  ث م   } قال تعالى:    -
م او ات           خ ل ق          ال ذ ي        ّللا              ر ب ك م   ت ة       ف ي               و األ  ر ض                 الس  ي            ال ع ر ش         ع ل ى              اس ت و ى        ث م             أ ي ام           س             الل ي ل            ي غ ش 

            ت ب ار ك                     و األ  م ر              ال خ ل ق               أ ال  ل ه                   ب أ م ر ه                م س خ ر ات                و الن ج وم                و ال ق م ر               و الش م س             ح ث يث ا              ي ط ل ب ه              الن ه ار  
                                          ش ر ك ائ ك م م ن ي ب د أ  ال خ ل ق  ث م                   }ق ل  ه ل  م ن  (، وقال أيضا:  ٥٤)األعراف:                ال ع ال م ين {         ر ب        ّللا   

               ه  ذ ا خ ل ق   }(، وقال أيضا:  ٣٤)يونس:                                                                       ق ل  ّللا   ي ب د أ  ال خ ل ق  ث م  ي ع يد ه    ف أ ن ى  ت ؤ ف ك ون {                 ي ع يد ه  
ون   ل  م ب ين                            ي م اذ ا خ ل ق  ال ذ ين                ّللا   ف أ ر  ال    (.١١،)لقمان: {                                                   م ن د ون ه    ب ل  الظ ال م ون  ف ي ض 

اآليات:  جوهو  في   داللة  ما  جميع  وأن  سبحانه  هللا  غير  خالق  وجود  إمكانية  تنفي  أنها 
يمتنع وال يجوز  مما  األنبوب  كان طفل  لذا  من خلق هللا سبحانه،  هي  أشياء  من  الكون 

 لما فيه مضاهاة الخالق في الخلق. مزاولته 
                                                                         إن عملية طفل األنبوب ليست خلقا جديدا ، وإنما هي عملية تلقيح البويضة التي    نوقش:

وإنما   جديدا ،  يخلق  لم  فاإلنسان  هللا،  خلق  من  هو  الذي  بالحيمن  سبحانه  هللا  خلق                                                                           من 
 الخلق هلل سبحانه. 

 (. السنة: 2
             فنكاح  منها    . عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن النكاح كان على أربعة أنحاء1

نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر  
كان الرجل يقول المرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فالن فاستبضعي منه ويعتزلها  
الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها   يتبين حملها من ذلك الرجل  زوجها وال يمسها حتى 

نكاح أصابها   النكاح  هذا  فكان  الولد  نجابة  في  رغبة  ذلك  يفعل  وإنما  أحب  إذا  زوجها 
 .  (2) االستبضاع(

 
 . http://www.ahlalhdeeth.comملتقى أهل الحديث، أطفال األنابيب عملية خاطئة، كاوه شفيق، (1)
 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: من قال ال نكاح إال بولي. (2)
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أن نكاح االستبضاع الجاهلي قد عاد مرة أخرى حيث تشتري المرأة من وجه االستدالل:  
بنك المني ما يناسبها من مني رجل اشتهر بالعلم أو اشتهر بالذكاء أو اشتهر بالقوة، وهذه  

اقعة في الغرب ومرفوضة تماما في اإلسالم، نفس الصورة السابقة بما هو أشد  الصورة و 
امرأة   وبويضات  والقوة  بالذكاء  اشتهر  رجل  من  المنوية  الحيوانات  تؤخذ  حيث  وأنكى، 
)نظرية   ممتازة  بشرية  ساللة  إلنتاج  البويضات  هذه  تلقيح  ويتم  والذكاء  بالجمال  اشتهرت 

األ هذه  تباع  أن  ويمكن  الثمن النازية(،  ويدفع  يريد  من  إلى  الفاخرة  الصور   ،جنة  وتتعدد 
ربما   أو  الممتاز  الجنين  هذا  المرأة  تحمل  أن  يمكن  حيث  ذلك  بها  يتم  أن  يمكن  التي 

 . (1) ثم تأخذ الجنين بعد والدته جاهزا   ،تستأجر له رحما أيضا 
بأن ال نجيز هذه العملية إال بين نطفة الزوج وبويضة الزوجة، وأما ما كان من يناقش:  

   غيرهما فال نجيزه.  
 
وال 2 ضرر  )ال  وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال  قال:  الخدري،  سعيد  أبي  عن   .

 . (2) ، من ضار ضر هللا به، ومن شاق شق هللا عليه(  ضرار
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عن الضرر، وإن الضرر موجود    الداللة: وجه  

العملية، ألن هذه  بعد    في  ليس  نضوجه  يكتمل  للرجل  المنوي(،  )الحيوان  المنوية  النطفة 
المرأة أي   القذف، بل يكتمل نضوجه ونموه في داخل رحم  القضيب أي بعد  خروجه من 

بالسو  ويختاط  الرحم  في  يقذف  أن  الرحم  بعد  قناة  نحو  حركته  وخالل  للمرأة  الرحمية  ائل 
)فالوب(، خالل هذه الفترة يكتمل نضوجه إلى أعلى درجات التمام والكمال وذلك أن لهذه  

 
البار،    (1) علي  محمد  د.  الناج ينظر:  األخالقية  )التلقيح  القضايا  اإلنجاب  تقنيات  في  التحكم  عن  مة 

 (.  120/ 3مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، ) االصطناعي(، 
المحاقلة    (2) عن  النهي  باب  البيوع:  كتاب  المستدرك,  في  والحاكم  األقضية,  كتاب  السنن,  في  الدارقطني  أخرجه 

ب ال ضرر وال ضرار، وكلهم من طريق الدراوردي عن عمرو بن يحيى  والبيهقي في السنن, كتاب الصلح: با
الحاكم:   قال  ضرار،  وال  ضرر  ال  قال:  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  عن  سعيد  أبي  عن  أبيه  عن  المازني 
)صحيح اإلسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي(. وقال البيهقي: )تفرد به عثمان بن محمد عن الددراوردي(،  

حج ابن  ) يقول  الحبير،  التلخيص  في  مسلم  475/ 4ر  شرط  على  صحته  أما  نظر،  الثالثة  كالم  )وفي   :)
 فعثمان بن محمد لم يخرج له مسلم شيئا ومع ذلك فهو ضعيف ضعفه الدارقطني(.
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على  يعود  مما  للرجل،  المنوية  النطفة  نضج  اكتمال  في  الكبير  الدور  الرحمية  السوائل 
 .  (1) جائزة  الجنين بالضرر، والضرر ال يجوز فكانت هذه العملية غير  

 (. الدليل العقلي: 3
إن القاعدة الشرعية أن سد الذرائع أمر ضروري لحفظ المجتمع، ودرء المفاسد مقدم  

 . (2) على جلب المصالح
ضرر   إلى  تؤدي  لما  وذلك  الشرعية،  القواعد  بهذه  عمال  محرمة  العملية  هذه  إن 

 تقبلي ومفاسد وشبه وظنون وشكوك.  مس
 : ( 3) هذه المضار والمخاطرفمن 

الرحم  -1 داخل  بين  الحرارة  درجة  مهما    اختالفات  وألنه  للمرأة  الرحم  خارج  وبين  للمرأة 
حاول المختصون تنظيم درجة الحرارة خارج الرحم لكي تتساوى أو تتماثل مع درجة الحرارة  
داخل رحم المرأة فإنهم ال يمكن أن يصلوا إلى نفس التطابق في درجة الحرارة بين ما هو 

محتويا  أن  ومعلوم  للمرأة  الرحم  خارج  هو  وما  الرحم  والبويضة  داخل  المنوية  النطفة  ت 
والجنين بما فيها من سايتوبالزم و جينات وراثية موجودة على الكروموسومات سوف تتأثر 
باختالفات درجة الحرارة بين ما هو موجود داخل الرحم وما هو موجود خارج الرحم للمرأة  

 وهذا التأثير سوف يظهر على طفل األنبوب في المستقبل بعد الوالدة. 
تعرض كل من النطفة المنوية للرجل والبويضة للمرأة والبويضة الملقحة أو الجنين في  -2

حالة التلقيح خارج الرحم كما في أطفال األنابيب إلى الهواء ومعلوم أن الهواء يحتوي على  
المنوية   النطفة  أي  التراكيب  هذه  على  حتما  تؤثر  وهي  األوكسجين  مثل  مؤكسدة  غازات 

 رأة وكذلك الجنين. للرجل والبويضة للم
يتم إضافة مواد كيماوية إلى كل من السائل المنوي التي تحتوي النطف المنوية للرجل   -3

في   الملقحة  البويضة  تنمية  يتم  للمرأة وكذلك  البويضة  يحتوي  الذي  الرحمي  السائل  والى 
ن  محاليل غذائية اصطناعية خارج الرحم وهذه المحاليل الغذائية االصطناعية ال يمكن أ

 
 ، ملتقى أهل الحديث.أطفال األنابيب عملية خاطئةكاوه شفيق، (1)
ه(، تحقيق: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم،  1357، )ت: شرح القواعد الفقهيةينظر: أحمد بن محمد الزرقا،    (2)

 م.  1989ه، 1409دمشق، 
 ملتقى أهل الحديث، الشبكة العالمية.أطفال األنابيب عملية خاطئة، كاوه شفيق، (3)
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تتطابق وتتماثل تماما في التركيب مع السوائل الرحمية التي يعيش أو يتغذى عليها الجنين  
قبل التصاقه و زرعه بجدار الرحم للمرأة وان هذه المواد الكيمياوية سوف تدخل إلى داخل  
للخاليا وسوف تؤثر بطريقة وأخرى   الخلوي  الغشاء  )الزايكوت( عن طريق  الجنين  خاليا 

 . لجينات الوراثية الموجودة في خاليا الجنين في حالة أطفال األنابيبعلى تراكيب ا 
قد تستخدم أجهزة السونار التي تعمل بالموجات الفوق الصوتية في أثناء عملية إخراج   -4

البويضة من المبيض أو الرحم في حالة أطفال األنابيب وحتما فان هذه الموجات الفوقة 
لحية الموجودة في البويضة للمرأة وسوف يظهر هذا  الصوتية سوف تؤثر على التراكيب ا

إلى   تعرضت  التي  البويضة  هذه  من  يخلق  سوف  ألنه  حتما  األنبوب  طفل  في  التأثير 
  . الموجات الفوق الصوتة قبل وأثناء التلقيح خارج الرحم للمرأة 

احتماالت حدوث الخطأ في المختبرات وما يمكن أن يقع من بعض ضعفاء النفوس    -5
الم الكسب في  العملية لتحصيل  المتعم د إلنجاح                                                                         ستشفيات من مخالفة األمانة باالستبدال 

                                الحذر الش ديد في هذه المسألة.                               المادي، ولذلك كان ال بد  من
األمراض    -6 جميع  المني  يحمل  حيث  المني  عبر  تنتقل  التي  األمراض  زيادة  احتمال 

الزه اإليدز،  الهربس،  الكالميديا،  السيالن،  التشوهات  الجنسية:  زيادة  احتمال  وأيضا  ري، 
الخلقية حيث تتعرض الحيوانات المنوية والبويضات واألجنة المجمدة لتغييرات كثيرة حيث 

 .  ج بيئتها الطبيعية الفسيولوجيةإنها تبقى فترة خار 
بنوعيه    -7 االصطناعي  التلقيح  عن  الناتجة  العديدة  والقانونية  االجتماعية  المشاكل 

التلقيح  نتيجة  أصال  أب  لهم  يعرف  ال  طفل  مليون  ربع  هناك  فمثال  والخارجي:  الداخلي 
 Surrogate motherوكذلك مشكالت األمهات المستعارات  A I Dبواسطة بنوك المني 

 ومن تكون األم. 
التقنيات  -8 من    تؤدي  مجموعة  وتتفرغ  البشرية  الساللة  باختيار  يسمى  ما  إلى  الجديدة 

النساء فقط للحمل وذلك بأخذ األجنة جاهزة من البنك بحيث يمكن أن تحمل عشرات أو 
واألغنام   األبقار  في  حاليا  يصنع  كما  فيها،  المرغوب  الساللة  هذه  من  النساء  مئات 

 والخيول والكالب. 
فيها زراعة الخصية بالنسبة للذكر وزراعة المبيض بالنسبة    في الحاالت التي تستخدم  -9

لألنثى، فإن الحيوانات المنوية في صفاتها الموراثية ستعود إلى صاحب الخصية وكذلك  
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واإلسالم   األنساب  اختالط  مشكلة  تعود  وبذلك  المبيض،  صاحبة  إلى  ستعود  البويضات 
 .  يرفض ذلك رفضا باتا 

المشاكل األخال أن  يبدو  الناتجة عنوهكذا  تقنيات اإلنجاب عديدة   قية والدينية والقانونية 
 .  ومتنوعة

 يناقش الدليل العقلي: 
بأن قاعدة )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(، غير معتبرة أصوليا بكليتها، وال يؤخذ  
بها كيفما اتفق، وال يجوز استخدامها في أمر ظني وال ألمر فيه تغليب للعقل على النص، 
ويعمل بها إذا كانت مفسدة متحققة فعال، فالضابط في هذه المسألة، القاعدة الشرعية: )ما  

 حرام حتما فهو حرام(.  أدى إلى ال 
 : ثانيا: أدلة المجيزين

استدل المجيزين للعملية باألدلة العامة التي ذكرناها آنفا في أهمية الولد، ومشروعية  
 عالج العقم ومن هذه األدلة: 

النبي صلى هللا عليه وسلم وجاء األعراب  .  1 عن أسامة بن شريك قال:كنت عند 
أنتداوى؟ فقال: نعم يا عباد هللا تداووا فإن هللا عز وجل لم يضع داء إال  فقالوا يا رسول هللا  

 . (1) غير داء واحد، قالوا: ما هو يا رسول هللا؟ قال: الهرم(  وضع له شفاء
االستدالل:  الناس    وجه  أمر  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  من  أن  بالتداوي 

جتمع لذلك كان لزاما  األمراض، والعقم مرض يؤدي إلى آثار سلبية على األسرة وعلى الم
 العالج منه. 
تغيير    نوقش: في ذلك من  لما  معالجته  يجوز  لذلك ال  هو من هللا  إنما  العقم  بأن 

                             في أنه يجعل من يشاء عقيما . سنن هللا في األرض، 
)ال ضرر وال  عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:    .2

 . (2)   ، من ضار ضر هللا به، ومن شاق شق هللا عليه(ضرار 
أنه ال ضرر في اإلسالم وأن الضرر يزال ما أمكن، فالعقم وما يؤدي   وجه االستدالل: 

 
 .3سبق تخريجه، صفحة:  (1)
 .11سبق تخريجه، صفحة  (2)
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من آثار مرضية ونفسية على الزوجة ثم تباعا على الزوج، يوقع األسرة في حرج كبير،  
                                             فكان لزاما  عالج العقم بالطرق المشروعة.      

 الترجيح. 
معينة   ضوابط  ضمن  العملية  جواز  أعلم،  وهللا  المسألة  في  الراجح  سنأتي على  إن 

ذكرها وذلك ألن العقم )كما هو الراجح( مرض من األمراض، ويؤدي إلى آثار سلبية على  
قادر على   فهو غير  أخرى  مرة  الزواج  بقادر على  الناس  كل  ليس  إذ  والمجتمع،  األسرة 
العملية،   يقوم بهذه  فإذا كان ال يستطيع أن  الولد،  النفقات، وما في نفسه من حنين إلى 

ش  في  على  فسيعيش  التيسير  ودين  الفطرة،  دين  اإلسالم  كان  ولما  عظيمين،  وحرج  قاء 
المقررة، وعلى   الحرمة، طبعا ضمن الضوابط  العملية أقرب منه إلى  الناس، فكان جواز 

 كل إن استطاع اإلنسان أن يصبر على ذلك فلهو خير له عند ربه وهو ولي الصابرين. 
 بما يلي:  ويمكن إجمال ضوابط اإلنجاب المساعد 

أن يكون اإلنجاب الطبي من خالل قيام العالقة الزوجية بين الرجل والمرأة بال فصل    أوال:
بالطالق أو الوفاة، فال يجوز اإلجراء بعد الطالق أو بعد وفاة الزوج فانتهاء عقد الزوجية  

 بالموت أو الطالق يلغي ويبطل أي تناسل أو إنجاب شرعي. 
دواع     ثانيا: هناك  تكون  العالجية                      أن  الوسائل  استيفاء  بعد  أي  الطرق،  هذه  إلى  للجوء 

الطبيعية جميعها، وأن تكون هذه العمليات الحديثة هي الحل األخير لإلنجاب، وأن يثبت  
الالزمة،  الطبية  الفحوصات  إجراء  بعد  االصطناعي  التلقيح  عمليات  غير  وسيلة  ال  أن 

 الصطناعي.والتأكد من سالمة الزوجين وحاجتهما إلى التلقيح ا
 أن يكون ماء التلقيح هو ماء الزوج أثناء سريان عقد الزواج الشرعي.  ثالثا:
الشرعي    رابعا:  الزواج  عقد  سريان  أثناء  الزوجة  بيضة  التلقيح  محل  البيضة  تكون  أن 

        أيضا . 
 أن تكون الحاضنة للتلقيح صاحبة البويضة الملقحة بماء زوجها.   خامسا:
اعدة طرف ثالث يمنح الحيامن أو البيوض، سواء بالهبة  أال يكون اإلخصاب بمس  سادسا: 

 أو بالبيع، أو إدخال شخص غير الزوجين. 
 يجب التحقق من رضا كل من الزوجين عند إجراء العملية.  سابعا:
 وأن يتم التلقيح بحضور الزوج أو امرأة أخرى.  ،عدم خلوة الرجل )الطبيب( بالمرأة  ثامنا: 
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من  تاسعا: وضمانات  ضوابط  في  وجود  خطأ  أي  وجود  لمنع  اإلجراءات  جميع  في  اسبة 
غير   أو  مقصود  بشكل  استبدالها  أو  بغيرها  واللقائح  واألنثوية  الذكوية  النطف  اختالط 

 مقصود وذلك للتأكد من عدم اختالط األنساب. 
 أن يكون الطبيب واألطباء المساعدون، والعاملون في المختبرات من الثقات.  عاشرا: 

عشر: الك  حادي  توقف يحرم  إذا  كما  قصوى  لضرورة  إال  الزوج  لغير  العورة  عن  شف 
 العالج على ذلك وبقدر ما تقتضيه الضرورة. 

 (.  1أال تؤدي هذه العمليات إلى أضرار جسيمة أو عقلية أو نفسية خطيرة )   ثاني عشر:
 

 ة للتلقيح الصناعي. حرمالمطلب الثاني: الصور الجائزة والم

 الصناعي وحكمها: صور عمليات التلقيح  

وبعد هذا فإلى بيان هذه الصور واألساليب على ما يلي كما وردت محررة مبنية  
 :  هـ1404في عام  2في قرار المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة رقم 

للتلقيح الداخلي فيه أسلوبان وللخارجي خمسة من الناحية الواقعية بقطع النظر عن حلها  
 وهي األساليب التالية: أو حرمتها شرعا، 

 في التلقيح االصطناعي الداخلي
األول: يجري    األسلوب  وبو أن  زوج  من  مأخوذة  نطفة  بين  امرأة  تلقيح  من  مأخوذة  يضة 

 زوجته.  ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم 
الثاني:  الزوج    األسلوب  بين نطفة رجل غير  التلقيح  ثم تزرع  وبو أن يجري  يضة الزوجة 

 تلك اللقيحة في رحم الزوجة. 
أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة    األسلوب الثالث: 

 متطوعة بحملها.  
الرابع: تل   األسلوب  يجري  ر أن  بذرتي  بين  خارجي  وبو قيح  أجنبي  أجنبية جل  امرأة  يضة 

 وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة. 

 
 (.70-71/ 1، ) عمليات أطفال األنابيب. البرزنجي، العادلي، ينظر: د (  1)
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اللقيحة في رحم    األسلوب الخامس:  تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع  أن يجري 
 الزوجة األخرى. 

السادس: وب  األسلوب  نطفة من زوج  ثم  و أن تؤخذ  خارجيا   التلقيح  ويتم  من زوجته                                        يضة 
 الزوجة. تزرع اللقيحة في رحم 

أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو    األسلوب السابع: 
                        رحمها تلقيحا  داخليا . 

 وقرر: 
                                                                                      أن الطرق الخمسة األولى كلها محرمة شرعا  وممنوعة منعا  باتا  لذاتها أو لما يترتب عليها  

 عية. ة وغير ذلك من المحاذير الشر من اختالط األنساب وضياع األموم
 صورتان لم يوردهما المجمع وهما:   وهناك أيضا

إن الزوج في هذه الصورة حيامنه طبيعية ولكن سائله المنوي غير طبيعي    الصورة األولى:
 ففي هذه الحالة ال يتم التخصيب وال يكون إنجابا إال باتباع إحدى الحالتين: 

ل الزوج لتنشيط حيامنه  . إما باستخدام سائل منوي يؤخذ من أجنبي، ليكون بديال لسائ1
 ومن ثم زرعها في رحم زوجته. 

لتنشيط 2 الطبيعي(،  السائل  عناصر  نفس  من  )متكون  صناعي،  سائل  باستخدام  وإما   .
 من الزوج ثم زرعها في رحم زوجته. حيا

 حكم الصورة األولى: 
إن هذه الصورة ال تجوز في حالة أخذ سائل منوي بدون نطف من أجنبي، ولذلك  
ابتعادا عن الشبه والشكوك فلعله يكون في هذا السائل من نطف األجنبي، وأيضا شبهة 

 تغذية النطف من السائل.  
 ل صناعي فال بأس بها وهللا أعلم. وأما الحالة الثانية، والتي يستخدم فيها سائ

الثان دم    ية:الصورة  مصل  باستخدام  تنشيطها  فيمكن  ضعيفة  الزوج  حيامن  كانت  إذا 
 . (1) أجنبي، ومن ثم زرعها في رحم الزوجة  

 
 (.62_61ينظر: البرزنجي، العادلي، عمليات أطفال األنابيب، ص )  (1)
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الثانية: الصورة  إن    حكم  إذ  جائزة،  بالمصل  التغذية  عملية  فإن  جائزة،  العملية  هذه  إن 
 النطفة، وإنما تبقيها نشيطة فقط. التغذية ال دخل لها في تكوين  

 : (1)   للتبرع بالدم أربعة شروط وقد ذكر العلماء
التي تثبت بشهادة الطبيب الحاذق المؤتمن على  و   ،. حاجة المريض إلى نقل الدم1 
 مهنته.

 . أال يمكن عالج المريض بشيء آخر غير الدم. 2
                                                                     . أن يكون المتبرع قادرا  على اإلعطاء بحيث ال يلحقه الضرر بسبب التبرع. 3
 الحاجة ألن الضرورة تقدر بقدرها. . أن يقتصر في ذلك على قدر 4

 . المطلب الثالث: أحكام عامة 

 أوال: كشف العورة:  

 : النظر إلى الفرج ألجل التداوي 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز عند الحاجة الملجئة كشف العورة من الرجل أو  

النظر إلى الفرج  المرأة، ألي من جنسهما أو من الجنس اآلخر، وقالوا: إنه يجوز للقابلة  
عند الوالدة أو لمعرفة البكارة في امرأة العنين أو نحوها، ويجوز للطبيب المسلم إن لم توجد 
إلى   الحاجة  تلجئ  ما  ويلمس  منها  وينظر  المسلمة،  األجنبية  المريضة  يداوي  أن  طبيبة 

 .  نظره أو لمسه، فإن لم توجد طبيبة وال طبيب مسلم جاز للطبيب الذمي ذلك 
 

للطبيبة أن تنظر وتلمس من المريض ما تدعو الحاجة الملجئة إلى نظره إن  ويجوز  
إذ  الضرورة،  بقدر  حينئذ  النظر  يكون  أن  بد  وال  المريض،  بمداواة  يقوم  طبيب  يوجد  لم 

 .  الضرورات تقدر بقدرها
 

قال المالكية: )يجوز نظر الطبيب إلى محل المرض من المرأة األجنبية إذا كان في  

 
هذ   (1) في:  تنظر  الشروط  محمد،  ه  بن  د.محمد  عليه الشنقيطي  المترتبة  واآلثار  الطبية  الجراحة  المختار  أحكام   ،

( د.محمد الشنقيطي, وأشار  395_394ص ) م. 2004ه، 1424الطبعة الثالثة،  طبعة مكتبة الصحابة الشارقة  
 (. 1988_1408إليها قرار مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الرابعة ) 
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دين، قيل ولو بفرجها للدواء، كما يجوز للقابلة نظر الفرج، قال التتائي: ولي  الوجه أو الي
 .  (1) فيه وقفة، إذ القابلة أنثى وهي يجوز لها نظر فرج األنثى إذا رضيت(  

 
الفرج   غير  بدنها  سائر  في  المرض  كان  )إذا  الجوهرة:  عن  نقال  عابدين  ابن  وقال 

موضع ضرورة، وإن كان في موضع الفرج فينبغي أن  يجوز النظر إليه عند الدواء، ألنه  
تعلم امرأة تداويها، فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها وجع ال تحتمله يستروا 
عن   إال  استطاع  ما  بصره  ويغض  الرجل  يداويها  ثم  العلة  موضع  إال  شيء  كل  منها 

 . (2) موضع الجرح، وينبغي هنا للوجوب( 

 
كن مع هذا إذا جاء العذر فال بأس بالنظر إلى العورة ألجل  وجاء في المبسوط: )ول

الضرورة فمن ذلك أن الخاتن ينظر ذلك الموضع والخافضة كذلك تنظر ألن الختان سنة  
أيضا  النساء  تركه وهو مكرمة في حق  يمكن  الرجال ال  الفطرة في حق  وهو من جملة 

من المرأة ألنه ال بد من قابلة   ومن ذلك عند الوالدة المرأة تنظر إلى موضع الفرج وغيره
شهادة  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  جوز  وقد  الولد  على  يخاف  وبدونها  الولد  تقبل 
إلى موضع  الرجل  ينظر  النظر وكذلك  لها  يباح  أنه  الوالدة فذاك دليل على  القابلة على 

 . (3) (  االحتقان عند الحاجة أما عند المرض فألن الضرورة قد تحققت
                                                                            جاء في مغني المحتاج: )وأم ا عند الحاجة فالن ظر والل مس مباحان لفصد وحج امة   

                                                                                      وعالج ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك، وألن  في الت حريم حينئذ حرجا ، فللر جل مداواة  
المرأة وعكسه وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة...... ويشترط عدم امرأة يمكنها 

امرأة وعكسه، وأال يكون ذميا مع وجود مسلم، وقياسه ما قال األذرعي:  تعاطي ذلك من  
أال تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على األصح، ولو لم نجد لعالج المرأة إال كافرة  
من   أخف  ومسها  نظرها  ألن  تقدم،  الكافرة  أن  األذرعي  قال  كما  فالظاهر  ومسلما 

 
 (.405/ 3(. ومواهب الجليل ) 410/ 2الفواكه الدواني )  (1)
 (.237/ 5حاشية ابن عابدين )  (2)
 بيروت.  -فة (، دار المعر 156/ 10، ) لمبسوط السرخسي شمس الدين، ا(3)
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 .  (1) الرجل( 
المرأة   بدن  من  الحاجة  إليه  تدعو  ما  إلى  الن ظر  للط بيب  )يباح  المغني:  في                                                                              وجاء 

 .  (2)                                             األجنبي ة من العورة وغيرها فإن ه موضع حاجة(  
واستدلوا بما ورد عن عثمان بن عفان رضي هللا تعالى عنه أنه أتي بغالم قد سرق  

 يقطعه.    فقال: انظروا إلى مؤتزره، فنظروا ولم يجدوه أنبت الشعر فلم 
 

                                                              ثانيا : هل حاجة المرأة إلى الولد تنزل منزلة الضرورة الشرعية؟
البد أن نعرف أوال معنى الضرورة عند الفقهاء، ثم من خالل ذلك نستطيع بناء  

 المسألة على قاعدة الضرورة. 
 . (3) هي نازلة ال يمكن التغلب عليها إال بارتكاب محظور يباح ألجلها  مفهوم الضرورة:

بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا    وهي التي البد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، 
والنعيم،   النجاة  فوت  األخرى  وفي  حياة،  وفوت  وتهارج  فساد  على  بل  استقامة،  على 

 . (4) والرجوع بالخسران المبين  
الدنيا  فإذ مصالح  تجر  لم  العملية  هذه  تعمل  لم  الولد -ا  على  والحصول  النسل،    ،  )حفظ 

التهدم( من  واألمان  والطمأنينة  البيت  في  السكينة  تولد  على    -وأيضا  بل  استقامة،  على 
فساد وتهارج وفوت الحياة )يتمثل في انهدام األسرة والقلق واالضطراب النفسي لعدم إشباع 

 .   (5) لمتمثل في الحصول على ولد(  مظاهر غريزة النوع ا
بنا أن نعلمه أنه إذا توقفت استمرارية الحياة الزوجية على هذه العملية، أو    ومما يجدر 

يخرج   مما  جسمية،  أضرار  إلى  أيضا  وأدت  جسيمة  نفسية  اضطرابات  الزوجان  أصاب 

 
 بيروت. -(، دار الفكر 133/ 3، ) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج محمد الخطيب الشربيني، (1)
(، عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار  459/ 7المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، )   (2)

 ه.1405بيروت، الطبعة األولى،  –الفكر 
 ه. 1406م، 1986، مجلة الوعي اإلسالمي، التلقيح الصناعيمحمد فوزي فيض هللا، (3)
بيروت، تحقيق:    –(، دار المعرفة  8/ 2، ) الموافقات في أصول الفقهابراهيم بن موسى اللخمي المالكي،    الغرناطي(4) 

 عبد هللا دراز.
 (.50، ص ) أطفال األنابيب بين العلم والشريعة زياد أحمد سالمة،  (5)
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طفل   )وهي  النازلة،  هذه  تكون  ذلك  فعند  الطبيعية،  الحالة  عن  منها  واحد  أو  الزوجان 
 حة لفعل المحظور وهو كشف العورة. األنبوب( من الضرورات المبي 

 أسباب إنزال هذه النازلة )الحاجة إلى الولد( منزلة الضرورة:  
 . ليس تعدد الزوجات باألمر السهل لكل رجل. 1
. قد يكون األوالد الذين للرجل من امرأة أخرى ال يحققون أمله وال مصلحته، إذ إنه يريد  2

 الذرية منها فقط. 
 مشروع للحصول على الولد.  . ليس للمرأة طريق أخر3
إل4 يجرها  قد  األمومة  من  وحرمانها  مرضية،  حالة  المرأة  عقم  وإلى .  نفسية،  أزمات  ى 

 . (1) أمراض جسمية 
الذي   وبالقدر  الضرورة  حالة  في  المعالج  للطبيب  العورة  كشف  يجوز  ذلك  على  فبناء 

 تتطلبه العملية، عمال بالقاعدة الشرعية: )الضرورة تقدر بقدرها(. 
                  الثا : االستمناء: ث

ويكون   اليد،  نكاح  أو  السرية  العادة  ويسمى  المني،  إخراج  طلب  هو  االستمناء 
 بمس عضو التذكير بباطن اليد حتى يخرج المني. 

                                       االستمناء عند الضرورة المعتبرة شرعا :  الحالة األولى: 
ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية إلى جواز االستمناء إذا تعين طريقا للخالص    .1

 . (2) به من الزنا 
                                                                          جاء في كشاف القناع: )ومن استمنى بيده خوفا  من الزنى أو خوفا  على دينه فال  
النكاح ولو ألمة حرم وعزر،   فإن قدر على  النكاح،  لم يقدر على  إذا  شيء عليه، وهذا 

   (3) معصية( ألنه 
 

 
 (.20، الزرقا، ص ) التلقيح الصناعي مصطفى، (1)
عابدين (2) بن  المختار   ، محمد  الدر  المختار على  رد  ) واإلنصاف (،  27/ 4) ،  حاشية  القناع (،  251/ 10،    وكشاف 

 (.312/ 1)  ونهاية المحتاج (، 389/ 1)   وتحفة المحتاج(، 125/ 6) 
ه،  1402(، دار الفكر، بيروت،  125/ 6، ) كشاف القناع عن متن اإلقناع البهوتي منصور بن يونس بن إدريس،  (3)

 تحقيق: هالل مصيلحي مصطفى هالل 
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 وصرح المالكية بأن استمناء الشخص بيده حرام، خشي الزنا أم ال.   .2
جاء في شرح مختصر خليل: )اعلم أن استمناء الشخص بيده حرام خشي الزنا أم ال  

 . (1)   لكن إن لم يندفع عنه الزنا إال به قدمه عليه ارتكابا ألخف المفسدتين(
 وضوابط هذه الحالة هي: 

                              المحظور طريقا  لدفع الضرورة. . أن يتعين  1
 . أن تكون الضرورة قائمة ال منتظرة.  2
 . أن تقدر الضرورة بقدرها.  3
 . أن يخشى الوقوع في الحرج إن لم يفعلها. 4
 . أال يكون قصده تحصيل اللذة، وإنما دفع الضرورة. 5
 

 : االستمناء بيد الزوجة:  لثانية الحالة ا 
جواز    .1 إلى  والحنابلة  والشافعية،  رأي،  في  والحنفية  الراجح،  في  المالكية  ذهب 

 . (2) االستمناء بيد الزوجة، ألنها محل استمتاعه كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين  
ال يجوز االستمناء بيده أي وال بيد غيره غير حليلته ففي  جاء في إعانة الطالبين: )

ه وإن هللا أهلك أمة كانوا يعبثون بفروجهم وقوله وإن  بعض األحاديث لعن هللا من نكح يد 
 . (3) خاف الزنا غاية لقوله ال بيده أي ال يجوز بيده وإن خاف الزنا( 

الشافعية،    .2 المالكية، والحنفية في رأي، والقاضي حسين من  الراجح عند  ومقابل 
 أنه يكره االستمناء بيد الزوجة. 

وفي استمنائه بيد زوجته خالف والراجح الجواز وهو  جاء في شرح مختصر خليل: )

 
(1) ( الخرشي  علي  بن  هللا  عبد  بن  خليل ه(،  1101محمد  سيدي  مختصر  على  ) الخرشي  الفكر  142/ 8،  دار   ،)

 للطباعة، بيروت.
عابدين،  (2) بن  المختار حاشية  محمد  الدر  المختار على  بيروت، (،  27/ 4) ،  رد  الفكر،  ،  م2000  -هـ  1421دار 

ه(، ومطالب  1101(، محمد بن عبد هللا بن علي الخرشي ) 142/ 8الخرشي على مختصر سيدي خليل، )
 .(173/ 1(، حاشية الدسوقي ) 225/ 6أولي النهى ) 

حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين  الدمياطي أبي بكر ابن السيد محمد شطا،  (3)
 (.225/ 6(، ومطالب أولي النهى ) 169/ 3ونهاية المحتاج )  (، دار الفكر، بيروت 340/ 3، ) بمهمات الدين
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 . (1)  ( ما دخل تحت قول المصنف وتمتع بغير دبر
قال ابن عابدين: )الظاهر أنها كراهة تنزيهية، ألن ذلك بمنزلة ما لو أنزل بتفخيذ أو  

 . (2) تبطين(  
إذا   بإذنه  كان  وإن  كره  بيدها  زوجها  ذكر  المرأة  غمزت  )لو  حسين:  القاضي  وقال 

 . (3) أمنى، ألنه يشبه العزل والعزل مكروه(  

 النتائج 
واعتبر 1 عليه  وحث  النكاح  إلى  اإلسالم  دعا  تحقيق  .  مع  العفة  لتحصيل  طريقا  ه 

عمار األرض التي استخلفنا هللا عليها، ومن هنا تنبع ا النسل وبقاء النوع البشري، لتتحقق  
 أهمية الولد في اإلسالم. 

العالج،  2 أمر  في  الواردة  األدلة  من  استنباطا  وذلك  الندب،  حكمه  التداوي  إن   .
 . فعالج العقم حكمه الندب 

الولد تنزل منزلة الضرورة الشرعية، لما في العقم من أثر على  . حاجة المرأة إلى  3
أن   للمرأة  فيجوز  واألسرة،  المجتمع  على  تأثير  من  ذلك  في  ولما  وجسمها،  المرأة  نفسية 

 تكشف نفسها لألطباء قدر الحاجة والضرورة. 
. يجوز عند الحاجة الملجئة كشف العورة من الرجل أو المرأة، ألي من جنسهما  4
 لجنس اآلخر. أو من ا 
. إن االستمناء على أقسام، فمنه ما يكون في األحوال العادية، وهو المحرم، ومنه  5

ما يكون لضرورة معتبرة شرعا فأجازه عامة الفقهاء، ومنه ما يكون لمجرد الخوف من الزنا  
 فأجازه بعضهم للدفع ال للجلب )الشهوة(، ومنه ما يكون بين الزوجين.  

التلقيح  6 عملية  إن  على  .  الجواز  وليس  معينة،  ضوابط  ضمن  جائزة  الصناعي 
 اإلطالق. 

 
 (.142/ 8، ) الخرشي على مختصر سيدي خليل الخرشي،    (1)
 محمد بن عابدين.(، 27/ 4) ار، حاشية رد المخت (2)
الشافعي،  (3) الدمشقي  الحسيني  محمد  بن  بكر  أبي  الدين  تقي  االختصارالحصيني  غاية  حل  في  األخيار  ،  كفاية 

م، الطبعة: األولى، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي  1994(، دار الخير، دمشق،  478/ 1) 
 سليمان.
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 تجوز أربع صور من عملية التلقيح الصناعي وهي: .  7
                                                                               أ. أن تؤخــذ نطفــة مــن زوج وبييضــة مــن زوجتــه ويــتم التلقــيح خارجيــا  ثــم تــزرع اللقيحــة فــي 

 رحم الزوجة.
                و رحمهــا تلقيحــا  ب. أن تؤخــذ بــذرة الــزوج وتحقــن فــي الموضــع المناســب مــن مهبــل زوجتــه أ

         داخليا .
باستخدام سائل صناعي، )متكون من نفــس عناصــر الســائل الطبيعــي(، لتنشــيط حيــامن   ج.

 الزوج ثم زرعها في رحم زوجته.
إذا كانت حيامن الزوج ضعيفة فيمكن تنشيطها باستخدام مصل دم أجنبي، ومن ثم  د.  

. ة زرعها في رحم الزوج
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تأثير المستخلصات المائية لخمسة أنواع نباتية في مكافحة  
 .         مخبريا   مرض التبقع األلترناري على نبات الفول 

 عمرراعي                   سلوم موسى                    محمد عبد الحي  

 إدلبعية، جامعة  ا، كلية الهندسة الزر وقاية النباتقسم 

 الملخص: 
)أجري   إدلب  جامعة  في  البحث  تم2020-2019هذا  حيث  تأثير    (  دراسة 

المائية   ، وفصوص الثوم   ،هي ثمار األزدرخت و           مخبريا    لخمسة أنواع نباتية  المستخلصات 
الكينا  الجبلإو   ، والزعتر   ، وأوراق    % 10و  % 5لكل مستخلص وهي )   ز تراكي  ة بثالث  ، كليل 

الشعاعي  تثبيط   على   %( 20و المتناوبة    فطر ل  النمو   Alternaria  alternata  النوباء 
على  والمعزول من نباتات فول مصابة    ،المسبب لمرض التبقع األلترناري على نبات الفول

مع المبيد الفطري    هذه المستخلصاتتأثير    مقارنةو   ،PDA  مستنبت دكستروز آغار البطاطا
   .( Amstar Top)  توب  تار)دايفينوكونازول + أزوكسي ستروبين( المعروف تجاريا باسم أمس

النتائج التراكيز    أوضحت  بجميع  المستخلصات  جميع       ا  واضح     ا  تثبيط  سببتأن 
وكان هناك فروق معنوية واضحة بين المستخلصات    ،ر بنسب متفاوتة نمو الشعاعي للفطلل

وكانت    0.01عند مستوى معنوية    نفسه  فيما بينها وبين التراكيز المختلفة ضمن المستخلص
ثمار  % من مستخلصات:  20التركيز  تاله    ،% 100نسبة  للمبيد أمستار ب  نسبة تثبيطأعلى  

الثوم ،  األزدرخت  الجبلإأوراق  ،  فصوص  الكينا ،  كليل  الزعتر،  أوراق  تثبيط    أوراق  بنسب 
التركيز المثبط   وكان،  على التوالي  %.53.89،  %  57.56،  60.83%،  % 64.22،  68.55%
المختبر)   وحدات% من  50لنمو   اIC50الفطر  %، 9.33%،  8.13  :لمستخلصات( من 
، الثوم، إكليل الجبل، الكينا، الزعتر  األزدرخت لكل من  %.  %17.38،  %14.79،  12.3

   على التوالي.

 Alternaria alternata  -مائية المستخلصات ال  -األلترناريا  –المفتاحية: الفول الكلمات  
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Abstract : 

This research was conducted at the University of Idlib (2019-
2020).it studies The effect of aqueous extracts of five plant species  in 
vitro, (Azedarach fruits, garlic cloves, eucalyptus leaves, thyme and 
rosemary, with three concentrations of each extract: 5%, 10% and 20%) 
on inhibiting the radial growth of Alternaria  alternata that causes 
alternaria spotting disease on the Faba bean plant isolated from Infected 
Faba bean plants on PDA, and comparing the effect of these extracts with 
the fungicide (diphenoconazole + azoxystrobin) known commercially as 
Amstar Top. 

 The results showed that all the extracts of all concentrations 
caused a clear inhibition of the radial growth of the fungus in varying 
proportions, and there were clear significant differences among the 
extracts themselves and among the different concentrations within the 
same extract at a significant level of 0.01. The highest inhibition 
percentage of the pesticide Amstar was 100%, followed by the 
concentration of 20% of the extracts: Azedarach fruits, garlic cloves, 
rosemary leaves, eucalyptus leaves, and thyme leaves with inhibition 
rates of 68.55%, 64.22%, 60.83%, 57.56%, and 53.89% respectively. 

    The inhibitory concentration of 50% of the tested  strains fungi 
(IC50)   of the extracts was: 8.13%, 9.33%, 12.3%, 14.79%, 17.38%. for 
each of Azedarach fruits, garlic cloves, rosemary leaves, eucalyptus, and 
thyme respectively.  

Key words: Faba Bean - Alternaria  alternata - Aqueous extracts 
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 :المقدمة -1

العشبية الحولية  أحد نباتات العائلة البقولية    .Vicia faba L)يعتبر نبات الفول )
وأخرون،  Fabaceae)الفولية(   وهو(81ص  ، 2005  )منصور  البقولية    .  المحاصيل  من 

يحوي على البروتين  ه     ن  إإذ  يستخدم في التغذية  و الهامة في معظم دول العالم ومنها سوريا  
        غذاء       د  ويصنع منه العديد من األطعمة ويع   ، والنشاء والدهون وأمالح معدنية ومواد أخرى 

ا      ا  شعبي يزرع  االنتشار.  الجافة  واسع  والبذور  الغضة  القرون  على  الحصول  بهدف  لفول 
في          تعمل  س                 النجيليات كما ي               يدعم دقيق                   من بذوره دقيق       ع     ن     ص                               ويستخدم في صناعة التعليب وي  

 (. 137ص  ، 2017 عبود، ؛  2003)العيبان والخليفة،   صناعة المرتديال

تثبيت  ب   ( حيث يقوم 31ص  ،2007)عبد العزيز،التربة          خواص           الفول          راعة     ز       ن       حس      ت  
قابلة لالمتصاص من قبل  تحويلها الى مواد  و   الذوبانالمواد صعبة    إذابة  اآلزوت الجوي و 

مواد جذوره  تفرز  حيث  الفوسفورية  المركبات  وخاصة  المركبات     ا  النبات  هذه   تحلل 
 .  (138ص ، 2017)عبود،

بحر األبيض  في منطقة الالعوامل الممرضة  نوع من    100بأكثر من  الفول  هاجم     ي   
و  إنتاجيتهالتي  المتوسط  من  كثيرا   فطر                          تخفض  بينها  المتناوبة  من             النوباء 

Alternaria  alternata    من                                                             الذي أصبح يهدد نبات الفول في السنوات األخيرة ويقلل كثيرا
         .( El-hai, 2015, p.124) العائد 

يصيب    الممرضالعامل  لهذا    يمكنحيث   والثمار  أن  واألزهار  والساق  األوراق 
                                                                               ويحدث عليها تبقعات  ويصيب الجذور ويحدث عليها تعفنات  كما يمكن أن يحدث تعفنات   

  على الثمار في المخزن ويمكن أن يحدث الضرر في جميع مراحل النمو

(Nashwa and Abo-Elyousr, 2012, P.74  Lima et al., 2016, p764; ( 

                      صكككككككككغيرة  على شككككككككككل دوائر   رمادية  وتظهر أعراض هذا المرض على شككككككككككل بقع
                      تتوسكككع تدريجيا  بتقدم    ومحاطة بهالة صكككفراء             أكثر قتامة    ها                               متحدة المركز داكنة  اللون حدود

موت النبات بالكامل في إلى  اإلصكككابة ومن ثم تجأل األوراق وتتسكككاقط وقد تصدي اإلصكككابة  
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              لفحكككة  مكككدمرة   إلى  حكككال ككككانكككت الظروف منكككاسككككككككككككككبكككة حيكككث يتحول المرض من تبقع أوراق  
 (.  39، ص2009  ،جالل الدين;  ( Nasraoui, 2008, p186للنبات

ينتقل كونه  في  الممرض  المصابة وعن    تكمن خطورة  النباتية  البقايا  عن طريق 
  ،   ا  شهر   12-10  طريق البذور المصابة وتبقى األبواغ قادرة على إحداث العدوى في التربة بعد 

وتعد التربة المصابة والبقايا النباتية    .محمولة على البذورتكون   عندما          تقريبا       ا  شهر   13وحتى  
صابة الثانوية عن طريق  المصابة والبذور المصابة هي مصدر اللقاح األولي وتحدث اإل 

 (.  (Dubey and Patel, 2000, p175 األبواغ الكونيدية

الكمككمككرض   هكككككككذا  خكطككورة  حكيكككككككث  إلكى  تكعككود  الكفككطككريكككككككة  السكككككككككككككككمككوم  بكعككض  إفكرازه 
الفوعة  يسكككاهم في زيادة    Alternariol  ذيفان  أن  (Wenderoth et al., 2019,p131)رذك

النبات. ويتبع الفطر صكككككككأل الفطور الناقصكككككككة رتبة   غزو على A. alternataوقدرة الفطر  
Pleosporales  فصككككككككككككككككككككككككككككككككككككيككككككككككككككككككككككلككككككككككككككككككككككةPleosporaceae   (Dematiaceae )                             

(Barnett and Hunter,1998,p132  Nagrale et al., 2016, p114;.) 

الو  في حماية  المبيدات  استخدامها  قد ساهمت  ولكن  المختلفة  الزراعية  محاصيل 
العديد من المشاكل ظهور  إلى  العشوائي والتركيز عليها كوسيلة وحيدة في المكافحة أدى  

عديدة في الكثير من الدول  إجراءات اتخاذإلى مما أدى   ،رة بالبيئة واإلنسان والحيواناالض
ونتيجة لذلك حفزت العديد من الجهات  ،  (Harris et al., 2001,p 1126)تقييد استخدامها  ل

                                                                                     البحثية والعلمية على االهتمام بطرق ومواد بديلة أقل ضررا  على البيئة وذات فاعلية جيدة  
وكان الهدف المنشود في المستخلصات النباتية حيث اتجهت    .في الحد من تأثير اآلفات

المبيدات الكيميائية في  كبدائل عن  الكثير من الدراسات باتجاه دراسة إمكانية استخدامها  
على العديد من المركبات التي   ها تحتوي       ن أن  وجد الباحثو و  مكافحة أمراض النبات المختلفة

  ،والحيوية  والكيميائيةة  جراء االختبارات الضرورية الفيزيائيإ يمكن تطويرها كمبيدات آفات بعد  
والصحة     ن  أل البيئة  وآمنة على  مرغوبة  صفات   وتملك  مواد طبيعية  الناصر ودعاس                                                             ها   (
وهي سهلة المنال، وقد حبا هللا سوريا الكثير من النباتات الطبية والعطرية  ،  (33، ص2014،
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التي يمكن االستفادة منها كبدائل عن المبيدات الكيميائية وهي آمنة على اإلنسان والحيوان 
 . والحياة البرية

 على                                                                   في هذا البحث دراسككككة تأثير المسككككتخلصككككات المائية لخمسككككة أنواع  نباتية         تم  و 
  ، كليكل الجبكل إو   ،والثوم   ،والكينكا  ،وهي األزدرخكت مرض التبقع األلترنكاري على نبكات الفول.

   .  دايفينوكونازول + أزوكسي ستروبين، ومقارنة تأثيرها بالمبيد الفطري  والزعتر المزروع

 هذه المسككككككككككككتخلصككككككككككككات في السككككككككككككيطرة على الفطر  ينالباحثعدد من اسككككككككككككتخدم           

Alternaria.spp ومن بين هذه الدراسات:  وكانت النتائج مرضية   

المستخلصات المائية لعشرة أنواع    ( بدراسة تأثير 84ص    ، 2003 قام )سرحان،           
 ,A. alternataنباتية من بينها المستخلص المائي لفصوص الثوم على العديد من الفطريات  

Fusarium oxysporum, F. solani, Aspergillus flavus, Rhizopus stolonifer 
ة  بر ت المخات  ثبيط الفطريتأن مستخلصات الثوم والحلبة والنعناع هي األكثر فعالية في    وجد و 

 وأن درجة التثبيط كانت تزداد بزيادة التركيز. 

أن المستخلص المائي ألوراق نبات     (Guleria and Kumar, 2006, p81)وجد  
 Alternariaاألزدرخت يعمل على تنشيط المقاومة المستحثة لدى نبات السمسم ضد فطر  

sesami 

)الرحمة   قام  ص2007  واليحيى،ولقد   ،34( حول  دراسة  بإعداد  من 9(  أنواع   )
النباتية  بينها    المستخلصات  من  الجبل                   مخبريا   تأثيرها على فطريات  لمعرفة    الكينا وإكليل 

: وهي  الوعائي   ,Alternaria alternata, Macrophomina phaseolina الذبول 

Fusarium solani, Fusarium oxysporum,   قد                             أن  مستخلصات الكينا واإلكليل   ووجد
 %. 4% عند التركيز  23.9بنسبة  Alternaria  alternata ثبطا نمو الفطر

 تأثير زيت الزعتر في السيطرة على فطر  (Feng et al., 2011,p78)وقد درس  

A. alternata    وفي المخبر  تثبيط  الحقل في  ال     ا  واضح     ا  وأعطى  المخبر نمو  في  لفطر 
المسة المباشرة ولوحظ أن نسبة التثبيط تزداد بازدياد  مبال  م أ   بالتبخير                  التراكيز سواء  بمختلأل  
 التركيز. 
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بدراسة تأثير ستة أنواع من    (Nashwa and Abo-elyousr, 2012P76)وقد قام  
من بينها األزدرخت والكينا والثوم ضد مرض   في المخبر وفي الحقل المائية  المستخلصات  

ووجد أن نسب التثبيط كانت عند التركيز    Alternaria solaniاللفحة المبكرة في البندورة  
 على التوالي. (% 30، 42.2، 43.33)% لكل من األزدرخت والثوم والكينا كما يلي5

لكحولية  المستخلصات المائية وا   ( تأثير35، ص2014  درس )الناصر وعز الدين،
على  ألربعة أنواع نباتية وهي فصوص الثوم وأوراق الطيون والزعتر واألزدرخت في المخبر

ومقارنتها بتأثير المبيدات   A. alternata, Fusarium oxysporumالفطرين  ميسيليوم  نمو
الثوم    PDAعلى وسط    carbendazim, chlorothalonilالفطرية   إلى وأدى مستخلص 

 ر. مغ/لت1000% عند التركيز 100بنسبة تثبيط الفطرين 

تأثير خمسككككككة أنواع                       في باكسككككككتان مخبريا    (Khan et al., 2019,p14 )وقد درس  
  ppm(  100،  200،  300،  400)تراكيز هي ةمن المبيدات الفطرية المتخصككككككككصككككككككة بأربع

الكككككككككككككككككككمكككككككككككككككككككبكككككككككككككككككككيكككككككككككككككككككدات  Aliette(Fosetyl Aluminum)هكككككككككككككككككككي    وهكككككككككككككككككككذه 
،(Mandipropamid)Revus،Cabriotop(Pyraclostrobin-Metiram)  ،

(Propineb) Antracol    ،Topsin-M(Thiophanate-methyl)    بكالمقكارنكة مع خمسككككككككككككككة
 المسكككبب لتبقع أوراق نبات  A. alternata أنواع من المسكككتخلصكككات النباتية في مكافحة فطر

  ,Azadirchta indica, Allium sativum, Allium cepaالعنب وهذه المسكككككككككتخلصكككككككككات  
Aloe barbadnsis,Eucalyptus obliqua    وجككد  و   (%15،  10،  5هي )تراكيز    ةبثالثكك

أبدت جميع  فيما   ppm  400بالتركيز   Topsin-Mأن أفضكككككككككككل نسكككككككككككبة تثبيط كانت للمبيد  
للفطر وازدادت نسكككككككبة التثبيط بزيادة تركيز المسكككككككتخلص       ا  واضكككككككح     ا  المسكككككككتخلصكككككككات تثبيط

 المائي.

  النباتية  من المستخلصات أنواع 8( بدراسة تأثير(Shukla et al., 2019, p14قام 
الفطر  )المائية(  الكتان    Alternaria lini على  تبقع  لمرض  بتركيزالمسبب  المخبر          في 

لنبات  لكل مستخلص  %  (  7.5،10)   التركيز وكان  تثبيطي عند  تأثير  أعلى  األزدرخت 
 .  نفسه  التركيز  % عند82.85نسبة تثبيط % تاله مستخلص الريحان ب 85.71% بنسبة  10
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للثوم والكينا  Valvi et al., 2019, p1775درس )  المائية  المستخلصات  تأثير   )
 Alternaria brassicae الفطرعلى  في المخبر    Sapindus trifoliatusونبات    واألزدرخت 

أفض أن  لنبات    لولوحظ  كان  التركيز    Sapindus trifoliatusتأثير  تاله  10عند   %
   . مستخلص الثوم 

تأثير المبيدات الفطرية من ضمنها    بدراسة   ((Meena et al., 2020, p339قام  
Azoxystrobin    الفطر ضد  األزدرخت  بينها  من  النباتية  المستخلصات  بعض   .Aمع 

alternata    ا  واضح     ا  ووجد أن لمستخلص النيم تأثير   المخبر الذي يصيب أوراق الرشاد في     
 الممرض. ضد الفطر  

  إمكانية إدارة مرض لفحة األلترناريا  (Singh et al., 2020, p1861-1862)درس
القطن    وتأثيره المبيدات  A. alternataعلى  بعض  وريدوميل  بواسطة  )مانكوزيب  وهي 

مع بعض المستخلصات    ppm(  1000،  500،  250،  125وكاربندازيم( بأربعة تراكيز )
في    المستخلص الزيتي لنبات األزدرخت والمستخلص المائي لنبات الثومالنباتية واستخدم  

 . وكان المستخلص المائي للثوم أفضل في التأثير من مستخلص األزدرختالمخبر 

 

 

 

 
 

 

 

 : هدافهمبررات البحث وأ -2
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انتشار فطر    لوحظ  نتيجة تغير الظروف المناخية في السنوات األخيرة في سوريا  
الفول )أوراق  على  األلترناريا   داخل   بشكل كبيربذور(     –سيقان    –مختلأل أجزاء نبات 

مواد بديلة المتكررة، ومن أجل البحث عن  من خالل الزيارات الميدانية    زراعيةال  األراضي
التقليل ماأمكن من التلوث البيئي  ، و نسان والحيوان والكائنات النافعةلمبيدات آمنة على اإل ل

  ،ماأمكن على المزارعيين   فيض تكاليأل اإلنتاجتخ و   الناتج عن االستخدام المفرط للمبيدات
استخدامها   لتحضيرها و   اد طرق سهلةالبحث عن مواد متوفرة بالطبيعة بشكل كبير وإيج      تم  و 

 تلك المبيدات. عن  كبدائل 

 :  إلى هدف البحث  

 . عزل وتعريف الكائن الممرض •

  – إكليل الجبل    –الكينا  –  راسة تأثير المستخلصات المائية لنباتات )األزدرختد •
المعزول  -الزعتر الفطر  في  الفطري  ،        مخبريا  الثوم(  المبيد  بتأثير  تأثيرها    ومقارنة 
 4.(Difenoconazole 12.5%+ Azoxytrobin 20%)  أمستار

 : مواد وطرائق البحث -3

 : تحضير األوساط الزرعية 3-1

  بإضافةوذلك    Potato Dextrose Agar (PDA)خدم لتنمية الفطريات بيئة       است  
  ( لتر1حسب توصيات الشركة المصنعة في حوجلة معيارية ) ليتر ماء إلى  غرام بيئة  39

حتى    م100  درجة حرارة إلىومن ثم سخنت على حمام مائي  ومن ثم تم سد فوهة الحوجلة  
ليها بعد  أضيأل إ دقيقة و   15ولمدة    ºم 121حرارة  درجة    إلىموصدة  تمام الذوبان وعقمت بال

ملغرام/ لتر )يحضر بإضافة    200( مل ستربتومايسين  5تقريبا )  ºم  50حرارة    إلى  أن تصل  
ومن ثم صب   الجراثيممل ماء مقطر ومعقم(  لمنع نمو  20  إلىغرام  ستربتومايسين   0.8

 (. 200، ص 2007)الدوسري واألسدي ، في األطباق قبل التصلب  مستنبتال
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 : عزل الفطريات 2- 3

اإلصابة    الفطر   عزلتم   فول تظهر عليها عالمات  نباتات  أوراق  الممرض من 
  محافظة                                                                       اعتمادا  على األعراض الظاهرية النموذجية من حقول مزروعة بنبات الفول في  

وتحيط بها حدود  غير منتظمة في الغالب    ،حيث كانت األعراض على شكل بقع رماديةدلبإ
كما أمكن عزل ،  دوائر متحدة المركز  عة  ويظهر داخل البق  ومحاطة بهالة صفراء  أغمق

     . Nasraoui, 2008,p186) ) الفطر فيما بعد من بذور نباتات الفول في نهاية الموسم 

وغسلت بالماء    المخبر   إلى  ونقلت    ورقيةوضعت األوراق المصابة  في أكياس  
قطع صغيرة على شكل مربعات إلى الجاري للتخلص من األوساخ واألتربة العالقة وقطعت 

ثانية ومن    30% لمدة  1                                         وعقمت سطحيا  بواسطة هيبوكلوريت الصوديوم    2( سم 1بحدود )
   بتري   ثم غسلت بالماء المقطر المعقم ونشفت بين  ورقتي ترشيح ومن ثم زرعت في أطباق

  ،( المحضرة مسبقا والمتصلبةPDAحاوية على بيئة دكستروز آغار البطاطا )و   ( سم 9قطر)
  حضنت، مكررات   ةبواقع خمسبواقع خمس قطع للطبق الواحد وموزعة على أطراف الطبق 

  إدلب في مخبر الترصد الوبائي بجامعة  ينلمدة أسبوع  ºم 2±25 على درجة حرارة األطباق 
المزروعة  األجزاء  على  الفطرية  النموات  ظهور  حتى  األطباق                                  وتركت 

 (. 200، ص2007  )الدوسري واألسدي،

أخذ جزء                                                                 وتم تحديد نوع الممرض من خالل شكل المستعمرة ولونها أوال  ومن ثم 
كتوفينول وغطيت  ووضعت على شريحة تحوي نقطة من الالإبرة تلقيح  من المستعمرة بواسطة  

وتم تحديد الصفات المورفولوجية للفطر وأبواغه، من خالل   المجهر   تحتبساترة وفحصت  
التي تتضح    غبيريةوالحواجز العرضية والطولية وطول السلسلة الConidia   الغبيراتشكل  

وتم تعريف الفطر    (،  31، ص2012لفطر) حسن،ل عند فحص جزء من المستعمرات النامية  
 ,Barnett and Hunter, 1998)  باالعتماد على الصفات التصنيفية التي أوردها كل من 

p132; Ellis, 1971,p465)       
من المستعمرة من      ء   جز      ذ     خ                                             تنقية الفطر من خالل الزرع المتكرر حيث تم أ    تمت

( سابقة الذكر  PDA)  عدوى على أطباق بتري حاوية على بيئة      ت  الحدث    أ  األطراف النامية و 
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ملم ووضع القرص وسط الطبق للحصول على مستعمرات نقية    5بواسطة ثاقب فليني بقطر  
وحضنت لمدة أسبوعين على درجة حرارة   للهب وبوجود مصدر للفطر وذلك في غرفة عزل

 (. 36، ص2014 الناصر ودعاس ، (مع المراقبة المستمرة كل ثالثة أيام  ºم  25±2

 جمع المادة النباتية )المستخلصات(:   3-3

 تاريخ الجمع:  
ميالدي الموافق    25/5/2019ميالدي ولغاية    1/3/2019جمع المادة النباتية من تاريخ        تم  

جمع المادة النباتية وقت اإلزهار    إلمكانية هجري    20/9/1440هجري ولغاية    24/6/1440
 قدر اإلمكان. 

 كمية العينة:  
جمع كمية مختلفة األوزان من كل مادة نباتية بحيث نستطيع الحصول منها في النهاية       تم  

 (. 35، ص2014ودعاس،  الناصر (كغ 1على مادة نباتية جافة بحدود 
 مكان الجمع: 

كليل الجبل  إالغربي واألزدرخت و   إدلبيف  جمع أوراق الكينا من منطقة العرشاني في ر       تم  
 . والزعتر من منطقة الشيخ بحر إدلبمن منطقة خان العسل والثوم من سوق مدينة  

 طريقة الجمع:  
( حيث  1كان هناك اختالف في الجزء النباتي الالزم لالستخالص من كل نبات جدول رقم )

من أوراق سليمة  ( وتم الحصول على العينات  إكليل الجبل والكينا والزعتر ) أوراق    استخدمت  
عليها أي عالمات مرضية وتم اختيار وقت الجمع من بداية تفتح    ال تظهر غير مصابة  

نموها حيث تكون المادة الفعالة في أعلى مستوياتها بين مراحل النمو  األزهار وحتى اكتمال  
 (. 32، ص2007)الرحمة واليحيى،المختلفة  
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الثوم  استخرج مستخلص الثوم من ال   فيما   ، أماجني جمعت بعد ال التي  فصوص 
البحث  األزدرخت   إلجراء  الالزم  المائي  المستخلص  على  للحصول  الثمار  فاستخدمت 

 . في نهاية موسم النمووجمعت الثمار 

                                     وغسلت جيدا  بالماء المقطر للتخلص من    المخبر  إلى  ت المجموعة  االعيننقلت  
الغرفة مع ب على الهواء و                                               األوساخ واألتربة العالقة ومن ثم نشرت في صوان   درجة حرارة 

مطحنة                                                                             التقليب المستمر منعا  لحدوث التعفن حتى تمام الجفاف ومن ثم تم طحنها بواسطة
س بالستيكية في  وحفظت بودرة الطحن بأكيا،  ( 35، ص2014الناصر ودعاس، (كهربائية  
 . ( 33، ص2007)الرحمة واليحيى،م لحين استخدامها    8-2درجة حرارة منب الثالجة 

)الناصر وعز    ( يبين األنواع النباتية المستخدمة في االستخالص مع الجزء المستخدم من كل نوع نباتي1جدول ) 
 ( Carpinella et al.,2005, p2923؛ 35، ص2014الدين، 

 

 

 االستخالص: طريقة  3-4

النباتية الجافة  200تم أخذ   وزنت بدقة بواسطة ميزان حساس    ، غرام من المادة 
( سعة  حوجلة  ضمن  و 1ووضعت  لتر  ماء1)  أضيأل(  لتر  لكل  معقم    (  النباتية  للعينة 

المزيج لمدة       ك     ر     ت    ، لتحسين االستخالص لمدة ثالث ساعات  مستخلص ووضعها على هزاز 
(  1حوجلة معيارية )إلى  ترشيح المستخلص  تم    ، ساعة مع التحريك المستمر كل فترة   48

  لت    س            ومن ثم غ   ،للتخلص من الرواسب(  (Wattman No.2ورق ترشيح قياس لتر بواسطة 

االسم 
 العربي

 االسم العربي الفصيلة  االسم العلمي 
الجزء المستخدم  
 في االستخالص

 األوراق الفصيلة اآلسية Eucalyptus camaldulensis Myrtaceae الكينا 
 الثمار الفصيلة األزدرختية Melia Azedarach Meliaceae األزدرخت 

 أوراق الفصيلة الشفوية  Rosmarinus officinalis Lamiaceae كليل الجبل إ
 فصوص الثوم الفصيلة الزنبقية Allium sativum Liliaceae الثوم

 أوراق الفصيلة الشفوية  Thymus vulgaris Lamiaceae الزعتر
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وضعت الحوجلة في  و   .( لتر 1)إلى  الحوجلة بالماء المقطر وتم إكمال الحجم    محتويات
 ( . 3، ص2017،)الغرياني وآخرون م  50درجة حرارة   ندحمام مائي ع 

جهاز طرد مركزي إلى  نقلت  و   ، مل  200إلى  تم تركيز الرشاحة لكل مادة نباتية  و 
  تم الحصولوبذلك  ،  (3، ص2005)قيثار، دورة / دقيقة للحصول على محلول رائق  3000

المستخلص النهائي لكل  مل من    100     ح      ش             ومن ثم ر    %100تركيز  على مستخلص أولي  
حيث يتم فيه ترشيح    Whatman Klari- Flexمادة نباتية من األنواع الخمسة بواسطة جهاز  

م جهاز        ستخد      وي    جراثيم من خالله حجز الفطور وال  يمكن  um 0.22العينة على ورق ترشيح  
الترشيح   ويتم  الضغط  تحت  محكم  إلى  التفريغ  بغطاء  تماما   معقمة   BottleTop                              عبوة 

Filtration System     م   8-2تحفظ في البراد على درجة حرارة من   لحين إجراء االختبارات
 ( Diaz Dellavalle et al., 2011,p332)   الخاصة

 : تي اآل  ويمكن تلخيص المرحلتين السابقتين بالمخطط

 

 

 

 
 

 : A. alternata  النوباء المتناوبة  فطر  تأثير المستخلصات النباتية على نمو دراسة    3-5

لى قسمين  إ% وقسمت  100ذت الرشاحة النهائية لكل مستخلص ذات التركيز     خ     أ  
لى قسمين كل قسم  إ م      س                    والقسم الثاني ق    لثالجةاحتفظ بالقسم األول في ا  ،مل   50كل قسم  

أل  يأما القسم الثاني فأض ،  %20التركيز  لحصول على  ل                            استخدم القسم األول مباشرة    ،مل  25
        أيضا       م      س      ق    ،  %50مل بتركيز    50وأصبح المحلول بحجم    ، مل ماء مقطر معقم  25اليه  

  %10للحصول على التركيز  القسم األول       ذ     خ     أ    ، مل  25لى قسمين كل قسم  إ هذا المحلول  

 الوزن واالستخالص                                   جمع المادة النباتية               

 التمرير على المرشحات   تحضير التراكيز  الحفظ لحين االستخدام  

 التنظيأل والتجفيأل
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وأصبح المحلول النهائي   ، مل ماء مقطر معقم   25ليه  إأما القسم اآلخر فقد أضيأل  ،          مباشرة  
إجراء  ب  % (5،10،20المطلوبة )نهائية  ال  التراكيز   ت    ر      ض         %، ح  25مل بتركيز    50بحجم  

من   مناسبة  كمية  المستخلص مع  من  مناسبة  كمية  بإضافة  المناسبة  مستنبت  التمديدات 
القانون    ( PDAالزرع) حسب  المطلوب  التركيز  واألسدي، تحقق  ،  2007  )الدوسري 

 (. 200ص

   2× ت2 = ح 1× ت 1ح

   .الحجم المأخوذ من المحلول األساسي  1ح

  . % 100التركيز األساسي  1ت

   . مل 10وهو  مستنبتالحجم الجديد للمستخلص مع ال 2ح

 % ( 20، 10، 5)  التركيز المطلوب 2ت

بواقع    موصدة المعقم بال (PDA) مستنبت الزرعإلى  المستخلصات النباتية   ت    يف     ض     أ  
في دراسة  (  87، ص2003)سرحان،  الغذاء المسموم استخدم نظام    مكررات لكل تركيز(.  5)

للفطر   الشعاعي  النمو  على  النباتية  المستخلصات  )  تم حيث  تأثير  كل  2أخذ  من  مل   )
بشكل جيد على كامل الطبق بتحريكه حركة رحوية   وزعت   مستخلص لكل تركيز ولكل مكرر

سم(   9)أطباق  بعد تركها لتبرد( في  موصدة)المعقم بال  PDAك ال مستنبت ومن ثم تم صب 
)الرحمة لكل طبق    مستنبت( مل  8قبل تصلبها وبواقع )  وذلك    حاوية على المستخلصاتوال

 (. 40، ص2007واليحيى، 

 مل بيئة.  10بإضافة ( مكررات كشاهد بدون مستخلص  5) تحضير تم  

                          بدال  من المستخلص النباتي    )أمستار(( أطباق بتري معاملة بالمبيد5)  تحضيرتم  
  ppm(325)%32.5أمستار  من المستحضر التجاري  وذلك من خالل تحضير محلول مبيد  

( مل من المحلول السابق 1مل ماء ومن ثم أخذ )  100إلى  وأضيأل  ( مل  1حيث أخذ )
سابقة    PDA  مستنبت( مل  9)  للطبق طبق بتري ووزع بشكل متجانس وأضيأل  إلى  وأضيأل  
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(  1)  وبالتالي نكون قد حصلنا على التركيز الموصى به لالستخدام من المبيد وهوالذكر  
 .  مل لكل لتر ماء

بواسطة الثاقب الفليني    لممرضلفطر ا لقحت جميع األطباق با  مستنبتبعد تصلب ال
(  5-7)  من مزارع حديثة النمو بعمر  2سم   0.5بمقدار  بأخذ جزء من مستعمرة الفطر    وذلك 

  درجة حرارة   ند ضنت األطباق ع                         لطبق بشكل متعامد +، وح  الوجه السفلي ل  أسفلأيام وخطط  
 (. 40، ص 2007)الرحمة واليحيى، م 2 ± 25

  بشكل يومي حتى غطت مستعمرات الفطر في معاملة الشاهد كامل  مراقبة النمو      تم  
رضي  وتم أخذ القراءات المختلفة للنمو الفطري الطولي والع  . يوم   15بعد حوالي  بت  نالمست

لمستخلصات النباتية الخمس ولكل تركيز  لمعامالت ا  وحسب متوسط كل قراءة( (سم   بال
بت النسبة المئوية     س     ح  و   ،لمعرفة نسبة التثبيط لكل مستخلص ولكل تركيزوالمبيد والشاهد  

المعادلة:  ،  2007الدوسري واألسدي،  Okigbo and Nmeka 2005,p 805;)للتثبيط من 
 . ( 200ص

100×
معدل النمو الشعاعي في الشاهد - معدل النمو الشعاعي في المعاملة

معدل النمو الشعاعي في الشاهد
 % النمو لتثبيط  = 

% من  50ك  بعد االنتهاء من حساب نسبة التثبيط نقوم بحساب التركيز المثبط ل
 . IC50الفطر وهو  

 : حصائيالتحليل اإل 6 -3

  spss  V23النتائج بواسطة برنامج    تم تحليلاستخدم التصميم العشوائي الكامل و 
 tow- way Anovaواحد  حيث تم إجراء اختبار التباين باتجاه    0.01عند مستوى معنوية  

  0.01عند مستوى معنوية  LSDفرق معنوي  اختبار أقلباستخدام مقارنة المتوسطات  وتم 
 . ( 5، ص 2005)قيثار،

 النتائج:  -4
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 : المتناوبة  فطر النوباءعزل وتعريف  4-1

بالتبقع وجود    بذور(  – )أوراق    مصابةال  الفولنبات  عينات    أظهرت نتائج العزل من
النباتات،  A. alternataالفطر   هذه  وتشكيل  حيث    في  النمو  من  المعزول  الفطر  تمكن 

بمستعمرة          كامال    (سم   9) وامتأل الطبق  م  2±    25وعلى حرارة    PDAمستعمراته على بيئة  
  الفطر علىبدت مستعمرة    وقد  ،التحضين يوم من    15بعد حوالي               نما سطحيا    الفطر الذي 

اللون الداكن الذي تراوح إلى  شكل غزل فطري بلون أبيض شفاف في البداية ومن ثم يتحول  
الحاوية على   األبواغ  نتيجة تشكل  فاألسود وذلك  فالرمادي  الفاتح  الزيتوني  بين األخضر 

 . صبغة الميالنين بكثافة عالية 

بحواجز       ة  مقسم تالفطر كان  أفطورة  أن  المعزول للفطر  المجهري  التشخيص ن      بي   
حمر الفوكسين وبلون أزرق شفاف  أبلون زهري شفاف عند استخدام صبغة    ت ظهر و   عرضية

            حمل أبواغا  ي     ا  قصير  Conidiphorن حامل الغبيرات وكا ،عند استخدام صبغة الالكتوفينول
  وعرضية طولية بعدة حواجز  اآلخر مقسمة اللون أعرض في أحد طرفيها من           داكنة       ة  كمثري

  أو في سالسل  وكانت هذه األبواغ محمولة على الحوامل اما بشكل مفرد  ،وذات رأس مدبب 
   . بوغة في الغالب   5-2في الغالب وكان عدد األبواغ في السلسلة الواحدة عادة مايتراوح بين  

من بذور نباتات    هذ أمكن عزلإالبذور    ن طريق ع  ولوحظ أن الفطر يمكن أن ينتقل
   الفول في نهاية الموسم.

 

 

 :A. alternataلفطراتأثير المستخلصات المائية على نمو    2-4

                          تأثيرا  تثبيطيا  واضحا    لألنواع النباتية الخمسةلمستخلصات المائية  ل      أن    نتائجالبينت  
الشعاعي   النمو  الزرعي  على    A. alternata  المنمى  لفطرلفي   مع وجود  PDAالوسط 

كما لوحظ وجود فروق معنوية   ، فروق معنوية واضحة بين المستخلصات في تثبيط الفطر
 . 0.01بين التراكيز المختلفة لكل مستخلص عند مستوى معنوية 
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  معنوية لهذا الفطر عند مستوى       ا  مثبط     ا  معنوي     ا  المستخلصات تأثير   جميعل   وتبين أن
  كما لوحظ وجود فروق معنوية بين التراكيز الثالثة في المستخلص  ،بالشاهد مقارنة    0.01
معدالت    حيث   ،نفسه  عكسيا  نمو    قطارأ كانت  تتناسب  الفطرية  تركيز                                     المستعمرات  مع 

على العكس من النسب   تركيز المستخلصقطار كلما ازداد  ذ تقل معدالت األإ   المستخلص،
   .المئوية للتثبيط والتي كانت تزداد كلما ازداد تركيز المستخلص المائي 

دايفينوكونازول( و   + ستروبين  )أزوكسي  الفطري  للمبيد  تثبيط  نسبة  أعلى    كانت 
تثبيط  %  100بنسبة  %  32.5 نسبة  %  20تركيز  ال ب  المائيةللمستخلصات  كانت  وأفضل 

أقل نسبة  بينما %  68.55ا التركيز أعلى نسبة تثبيطية  سجل مستخلص األزدرخت عند هذ و 
 . ( 2جدول رقم )  نفسه التركيز % عند 53.89تثبيطية كانت لمستخلص الزعتر بنسبة 

% لنمو الفطر  50  أفضل تركيز مثبط بنسبة      أن    IC50ويتبين من خالل حساب  
التركيز   كان  ل8.51الشعاعي  المائي  للمستخلص  مثبط   ثمار%  تركيز  وأعلى  األزدرخت 

 . (2% جدول رقم ) 17.38كان لنبات الزعتر بتركيز  نفسها  لنسبةل

 

 

 

 
 

تراكيز مختلفة من المستخلصات  ثالثة    باستخدامA.alternata الفطر  ( يبين النسب المئوية لتثبيط  2جدول رقم ) 
 :المائية الخمسة 
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% بفروق معنوية على باقي التراكيز عند مستوى معنوية 20تفوق التركيز  لى  إ  **تشير •
p>0.01 * ،عند مستوى معنوية 5% على التركيز 10لى تفوق التركيز إ %p>0.01 

عند مستوى   خلصاتى وجود فروق معنوية بين المست ل إ( تشير  a     eألحرف من )ا •

 (p0.01معنوية)
 .بالسنتيمتر  ن معدل النمو الشعاعي هو متوسط النمو الطولي والعرضي لخمسة مكرراتإ •

 

 

 % التركيز المعاملة 
معدل النمو  
 الشعاعي /سم 

 IC50% % التثبيط معدل 

 األزدرخت 
aMelia azedarach 

5 5.52 40.44 
8.13 10* 4.26 52.67 

20** 2.83 68.55 

 الثوم 
bAllium  sativum 

5 5.45 38.66 9.33 
 10* 4.38 51.33 

20** 3.22 64.22 
 كليل الجبل إ

cRosmarinus officinalis 
5 6.14 31.8 12.3 

 10* 5.07 43.66 
20** 3.52 60.88 

 الكينا 
dcamaldulensis Eucalyptus 

5 6.5 27.77 14.79 

 10* 5.48 39.11 
20** 3.82 57.56 

 الزعتر 
evulgaris Thymus 

5 6.86 23.77 17.38 
 10* 5.83 35.2 

20** 4.15 53.89 
  100 0  معاملة المبيد 

  0 9  الشاهد 
 =SD  1.21σقيمة االنحراف المعياري الكلي 

 LSD 0.01  0.14قيمة 
 std error  0.2الخطأ القياسي  
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ين تأثير المستخلصات المائية الخمسة )األزدخت ، الثوم ، اكليل الجبل ، الكينا ، الزعتر( على  تب(  1صورة رقم ) 

 بالمقارنة مع المبيد الفطري )أمستار( والشاهد )ماء مقطر معقم(.  A. Alternataالنمو الشعاعي للفطر 

 A. alternataالشاهد على نمو الفطر  أ: تأثير مستخلص الزعتر بالمقارنة مع المبيد أمستار و 

 A. alternataتأثير مستخلص الكينا بالمقارنة مع المبيد أمستار والشاهد على نمو الفطر    ب: 

 A. alternataج: تأثير مستخلص أكليل الجبل بالمقارنة مع المبيد أمستار والشاهد على نمو الفطر 

 A. alternataد: تأثير مستخلص الثوم بالمقارنة مع المبيد أمستار والشاهد على نمو الفطر 

 A. alternataبالمقارنة مع المبيد أمستار والشاهد على نمو الفطر   تأثير مستخلص ااألزدرخته:  

 شاهد

 هد

شا
 هد
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 المناقشة:  -5

 عزل وتعريف الكائن الممرض:  5-1

العزل والتشخيصإ نتائج  الفول    A. alternata  الفطر           بي نت أن     ن  يصيب نبات 
، وهو  ويسبب تشوهات على األوراق بما يعرف بمرض التبقع األلترناري على نبات الفول 

لى لفحة مدمرة على النبات في حال توفر  إنبات الفول، ويتحول    يصيبمرض اقتصادي  
 الظروف المناخية، 

لى خطورة المرض على نبات الفول  إ   راحيث أشا  انوتتفق النتائج مع ماأورده الباحث 
(El-hai,2015, p.124, Kayim et al., 2018, p170 .) 

 (Dubey and Patel, 2000, p175اأوجده كما اتفقت نتائج العزل من البذور مع م

حول انتقال الفطر    (  9، ص2015؛ محمد رضا، 33، ص2014)الناصر وعز الدين،  (
A.alternata   .عن طريق البذور واعتبارها مصدر اللقاح األولي في الحقل 

لذلك البد من تعقيم بذور الفطر قبل زراعتها بأحد المعقمات الفطرية المتخصصة  
الل الى  للتخلص من  الممرض  أكبر وعدم نقل  إنبات  والحصول على  األولي ماأمكن  قاح 

 أراضي سليمة غير موبوءة. 

 تأثير المستخلصات:  5-2

النتائج   تأثيرأشارت  لها  كان  المستخلصات  جميع  النمو    أن  تثبيط  في  واضح 
وأن هذا التثبيط كان يزداد بازدياد التركيز،   A .alternataالشعاعي لفطر النوباء المتناوبة 

مما   وذلك ألن زيادة التركيز تزيد من كمية المواد الفعالة للمستخلص المصثرة في نمو الفطر
يشير إلى إمكانية استخدام هذه المستخلصات  في مكافحة مرض التبقع األلترناري على  

 . ت للتقليل ماأمكن من مخاطر استخدام المبيدانبات الفول  
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،  2007)الرحمة واليحيى،العديد من الباحثين فقد ذكر  ذكره  مع ما  النتائج  توافق وت
كليل إ  ي مستخلصبواسطة      A. alternataالنوباء المتناوبة  فطر   حول تثبيط نمو(  80ص

 . % 23.9% بمقدار 4عند التركيز الجبل والكينا 

( من حيث تأثير  39، ص 2014  )الناصر وعز الدين،   وجده   تتفق النتائج مع ماو 
وتختلأل معه في   A. alternataالنوباء المتناوبة    فطر  مستخلصي الثوم واألزدرخت على

مستخلص نبات الثوم       ن  أوجد  تفوق تأثير مستخلص الثوم على مستخلص األزدرخت حيث 
الية أعلى من تأثير  ملغرام/لتر بفع  200% عند التركيز  54.22قد ثبط نمو الفطر بنسبة  

المذكور الفطر  في  األزدرخت  السبب    مستخلص  يعود  المستخلص  إوربما  استخدامنا  لى 
ثبيطي أكبر لنمو الفطر من  ت المائي لثمار األزدرخت في البحث التي قد يكون لها تأثير  

 .  المستخلص المائي لألوراق
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ة شمال  في مياه اآلبار في منطق اإلشريكية القولونيةالتقصي عن 
 غرب سورية 

 
 2الدكتور فؤاد الداود  1طوق            هم ام أبو 

 
          م ل خ صال

للتمصههي  ة                                          أول بحههث ج جههي  لههي الملشمههة النههمالية مهه   ههو   ألنهه تأتي أهمية هذا البحث   
، ومعيلههة مههد  مشابمههة ميههار شههي ةية المولونيههةعهه  وجههود تلههوث لههي ميههار ايبهها  بجههيا ي  اإ

مهه   لههي الاتههيو الوا عههة ( عيلههة مهه  ميههار ايبهها 50) تهه  جمهه ايبهها  للموااههااق الميا ههية، 
التحاليهها الجي وميههة  حيث ت  إجههيا  2020ولغاجة النهي األول  2019بداجة النهي الثالث 

 للمههها             م ع يههها     ( ال         لههه و ع ي  )ال         ك ي اههه ي  الالتحليههها  ، حيهههث أجهههي  خههههل ههههذر الاتهههيو  لههههذر العيلهههاق
                                                                             بشي مههة العههدد األاثههي احتمههاي  علهها عيلههاق ميههار ايبهها ، وأدهههيق اللتهها   وجههود تلههوث لههي 

ةية المولونيههة التههي %، وجود تلوث بجههيا ي  اإشههي 28ميار ايبا  بجيا ي  المولونياق بلسبة 
 %.  18م وكانت إججابية يختبا  اإندول بلسبة  °44.5تلمو علا د جة حيا و  

 
 الكلماق الماتاحية: المولونياق، ميار ايبا ، اإشي ةية المولونية.

 
  

 
 _ جامعة إدلب كلية الشب البيشي   _طالب د ا اق عليا 1
 _ جامعة إدلب البني  كلية الشب _ أحيا  د يمة_ أ تاذ مساعد 2
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Investigation For Escherichia Coli In The Water Wells In 

The Northwest Region Of Syria 
 

 Abstract 
The importance of this research comes from being the first research 
conducted in the northern region of Syria to investigate the presence of 
contamination in well water with Escherichia coli bacteria and to know 
the extent to which well water matches the standard specifications. A 
total of 50 samples of well water were collected from the beginning of 
the third month of 2019 until the first month of 2020. The bacteriological 
analysis was carried out for these samples where the standard qualitative 
analysis of water was performed by the method of the most probable 
number on well water samples. The results showed the presence of 
contamination in well water with coliforms by 28% and the presence of 
E. coli contamination that grows at a temperature of °44.5 C and it was 
positive for the indole test by 18%. 

 

Key words: coliform, well water, Escherichia coli. 
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ــة .1  Introduction                م ق ـد  مـ 
كبيههيو  أهميههة potable (drinking) waterمصههاد  الميههار الصههالحة للنههي          أ عشيت      

ت ج مام م نههو      واي  أاههبحت مصههاد  الميههار المتاحههة له ههتهه   التصههلي  تزايههد         جههدا  ومهه    ة                 هه 
                                                                           باللااجهههاق الصهههلاعية ولحههههق الحيوانهههاق والبنهههي. ونتيجهههة لهههذل  أاهههبحت الميهههار عهههامه  

اميهههاق كبيهههيو مههه   Polluted watersاألمهههيات. تحتهههو  الميهههار الملو هههة  نمهههالهههي  ا        م خ ياههه  
                              الم ة ي و هه اق، وي ج عهه د  وجههود للمههو وتكهها ي  جيههدمصههد  اههذا ي ك        ت ا يههدالمههواد العحههو ة التههي 

       ج عهه د   الملو ههاق المعو ههة مهه  أاهها بههيا                                                  المتعحياق ايي المميضة أمههي ا مملمهه ا، لكهه   وجههود
و       ع  ال      ز حههها  المعو هههة مثههها  أخمههها ههههذر العوامههها المميضهههة مسههه ولة عههه              خشيهههي ا أل            صههه 
bacillary dysentery التيايههة ، والحمههاtyphoid fever،  والكههوليياcholera والحمههها ،
paratyphoid fever ames G. Cappuccino & Chad Welsh., (Jة نظيههيو التيايهه 

2020). 
 1.7أ   World Health Organization (WHO)تمهههد  ملظمهههة الصهههحة العالميهههة   

مههه  أمهههيات هههها معظم ،تلهههت  عههه  مصهههاد  الميهههار ايهههي ايملهههة ا                      مليهههو  حالهههة ولهههاو  هههلو   
مهه  هههذر الوليههاق تحههدث علههد األطاههال الههذي   %90و، diarrheal diseasesاإ هههايق 

جعينهههههو  لهههههي البلهههههدا  اللاميهههههة حيهههههث تكهههههو  الميالههههه  الصهههههحية وميهههههار النهههههي  لهههههي أدنههههها 
عوامههها         ب  بها    ت سههه  ا                      مليهههو  حالهههة ولهههاو  هههلو    3.4إلههها أ  حهههوالي  WHOمسهههتو اتها. تنهههيي 

ة يو ملمولهههة بالمههها  مثههها: يههه مميضهههة جي وميهههة معو هههة خش يغ يل ة الز حا   ههه   Shigella                          النههه  

dysenteriae ،ا  م ي ة ة الصهههههه  ة، Campylobacter jejuni                        الع شياهههههه  ل مونيل ة  الت  يا يهههههه                              السهههههه 
Salmonella typhi ، م ة الك وليي هه ةو Vibrio cholerae ames G. Cappuccino (J                     الحهه 

& Chad Welsh., 2020). 
                                                                      تحليا عيلاق الميههار بنههةا دو   لهه  جةههو  ممةلهها  إذا تشلههب األمههي الكنهه  عهه  كهها       إ     

ي ة ي ة   التهههههههههههههالي يهههههههههههههت  لحههههههههههههه  الميهههههههههههههار للكنههههههههههههه  عههههههههههههه و  ،عامههههههههههههها ممهههههههههههههيت                    اإ شههههههههههههه 
 fecal وهههي الجي ومههة التههي تههدل علهها التلههوث البههيا    ، Escherichia coli            المولون يهه ة
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pollution،  ي ة ي ة المولون يهه ة                        ا لههي أمعهها  البنههي لهه                 موجههودو دا مهه   E. coli                                 و مهها أ  اإ شهه 
الصههحة العامههة إلهها احتمههال وجههود عوامهها مميضههة معو ههة  يوجودها لي الما  يلب  مسهه ول

ي ة ي ة المولون يهه ةي جعتبههي وجههود   . م  ناحية  انيههةأخي  حيوانية أو بني ة   لههي الملههاط                            اإ شهه 
للتلههوث البههيا   أل  التي ههة  ا             م شههي ا أايههد   subtropics وشههب  اي ههتوا ية tropics اي ههتوا ية

ي ة ي ة المولون يههه ة لهههي ههههذر الملهههاط  تحتهههو  بنهههةا طبيعهههي                                                علههها مسهههتو اق عاليهههة مههه  اإ شههه 
E.coli مههه  ايختبههها اق اللوعيهههة والكميهههة              وتسهههتخدم كهههه   ،. لهههذل  لههههي موجهههودو لهههي المههها

qualitative and quantitative methods  لتحديد الحالة الصحية للميار   
(James G. Cappuccino & Chad Welsh., 2020 Cowan & Smith, 2018;). 
للتلههههوث        هامهههها                                                      ميههههار الصههههيا الصههههحي التههههي تصههههب لههههي الميههههار السههههشحية مصههههد ا   تعههههد  
يحتههههوا  هههههذر الميههههار الملو ههههة علهههها جميهههه          ونظههههيا   ،ةيو ههههي للميههههار الجوليههههة والسههههشحية     الم  

الكا لاق المميضة التي توجد لي الاحهق ايدميههة لهههي تهه د  إلهها اإاههابة بالعديههد مهه  
 (.Raea, 1991)  جة   د     ع              األميات الم  

تحظا الميار بأهمية بالغة لي التشبيمههاق الحيو ههة، ولههي مجههال الزا عههة والصههلاعة والوجههود 
لاههي العمههود المليلههة الماضههية  ،ي تحميهه  التلميههة المسههتدامةلهه                            البنههي ، وتلعههب دو  أ ا ههيا  

  ادو ها لة لي الشلب علا الميار العذبة، نتيجة اللمو السي   لههي عههدد السههةا   اا  هلا 
إتمهههام عمليهههة التيكيهههب الحهههو ي علهههد  ةوتسههها ت وتيهههيو التصهههلي ، كمههها تعتبهههي الميهههار أ ا هههي

 Ramakrishnaiah )اللباتاق، و لحههو ها وشهها موا دههها وتلو ههها تحهها الكههوا ث واللكبههاق 

et al, 2009). 
 Research Objectives :              أه د اف البحث .2
 الكن  ع  تلوث ميار ايبا  بالجيا ي  المولونية.  •

المخالاة   • العيلاق  علا  ايختبا اق  تواجد  إجيا   نسبة  اإشي ةية  لمعيلة 
   ليها. المولونية



 م 2021 -العدد األول -4المجلد                                 مجلة بحوث جامعة إدلب                    

166 
 

 
 Materials & Methods المواد والطرائق .3

 :Materials  المواد
  اا اق يتكس وحيدو اي تعمال. -
 حالظة تبي د للما العيلاق. -
 تستخدم لميو واحدو.  لجم  العيلاق ما  100عبواق به تيةية عميمة حج    -
 ما.  100بيني  جاجي حج    -
 ما. 25ما، و ياس   20حج   مماومة للحيا و  أنابيب اختبا   جاجية   -
 Durham tubes.أنابيب دو هام   -

 ما.  750ما، و ياس  350حواجا  جاجية حج    -
 .Test tube rack                       ح م ايق أنابيب اختبا    -
   .  9 ياس  Petri dishesأطباق بيتي    -
 .Inoculating loopsي حة الز ت   -
 Bunsen burner          ب ل ز             م ل ه ب -
  حيب  جاجي ذو نهاجة مثلثية النةا م  أجا الز ت بشي مة الايش. -
مههها،   0.1 يهههاس  Micropipette and tips                         اق م ةيو هههة ذاق   وس مااهههة        م م صههه   -

 ما. 10ما، و ياس   1و ياس  
 غ.    0.1ميزا  حساس   -
 خهط حيا   مغلاطيسي. -
 .  Waterbathحمام ما ي  -
 .Biological safety cabinetخزانة السهمة الحيو ة   -
 .Autoclaveجها  الصاد المواد   -



 م 2021 -العدد األول -4المجلد                                 مجلة بحوث جامعة إدلب                    

167 
 

 .  Incubator  Bacterial  م(°44.5م( و )°37)  حاضلة جي ومية -

 . Gram stain kitعتيدو ابغة ايام  -
 . Glass microscope slidesشيا ا مجهي ة  جاجية  -
 .Glassware marking pencil ل  تو ي  للكتابة علا النيا ا الزجاجية   -

 .Microscope  Lightمجهي ضو ي   -
 .Ethyl alcohol%  70لي  يكحول إيت -

 :Culture Media                                 األو اط الز عية )الم س ت ل بتاق( 
 ( HIMEDIA) ححيق األو اط الز عية حسب تعليماق النيكة الملتجة 

 Lactose Broth  ميق الهاتو  •
 Eosin–Methylene Blue (EMB) Agar                                   أ ا ا  الي و    و     ة المتيلي  •

 Indol Test  (2012 Barry Chess)اختبا  اإندول: •

 Peptone waterو   تما  البب •

 Kovac’s reagentااش  كولا   •
 Nutrient Agarاياا  المغذ    •

 : Methods  الشيا  
                                   لعهههة المحهههي  ومعهههيو اللعمههها  جلو ههها ، مههه  ملههاط  ) ( عيلهههة مههه  ميهههار ايبههها 50       ج معههت )

ولغاجهههههة النههههههي  2019مههههه  بداجهههههة النههههههي الثالهههههث  وذلههههه  ،                     حتههههها حههههها م وأطمهههههة شهههههماي (
 ههتيةية عميمههة بعههد جي هها  المهها  هلههي عبههواق ب ميههار ايبهها  وضههعت عيلههاق .2020األول
أ لمههت كهها عيلههة بو  ههة و لحدوث أ  تلههوث خهها جي،               وذل  تاادجا  م  البئي د ا      (5)لمدو  

، ووضعت العيلاق لي مةهها  جحاههج د جههة أخذ العيلة معلوماق تتحم  مو   و    وتا  خ
                                                                                    حيا تها تاادجهها لحههدوث أ  تغيهه ياق   ثمهها تهه  نملههها إلهها المختبههي إجههيا  التحاليهها الجي وميههة 

 اله مة.  
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 James G. Cappuccino & Chad) للمـا             م ع يـار    ( ال         نـ و ع ي  )ال         ك ي فـ ي  الالتحليـ  

Welsh., 2020). 
 Coliform bacteria                                                         إ    ايختبهها اق األ ا ههية الثه ههة للكنهه  عهه  جههيا ي  المولونيههاق    

يت  إجيا  ايختبا اق بالتعا ب علهها كهها  .لة                       دلية، وتأايدجة، ومةم    اختبا اق لي الما  هي
 .هي تكن  ع  وجود جيا ي  المولونياق )م شي للتلوث البيا  (لعيلة  يد التحليا.  

 :The Presumptive test                            الظ ل  ي  )اي ح ت م ال ي (ايختبا   

مهه   كميههة محههددو                                                               إ    ايختبا  الظلي نوعي للكن  ع  جيا ي  المولونيههاق. يههت  إضههالة    
الحههاو  علهها أنبههو     Broth Lactoseالهاتههو                                     المهها  المههياد لحصهه  إلهها مههيق ت خ ميههي

 أل  هذر الجيا ي   ههاد و علهها ا ههتخدام الهاتههو  كمصههد  . Durham tubes              دو  هام مملو 
المعو ههة األخههي  ي تخمههي الهاتههو (، لمهه  السههها الكنهه  علههها بهههذر  جههيا ي  للكي ههو  )ال
 الشي مة.  

مهها مهه  عيلههة  0.1مهها، و 1مهها،  10أنابيههب مههيق الهاتههو  بههه  Inoculated            نمههوم بههز   ت  
مهه  خمسههة أنابيههب مهه   مجموعههةتتكههو  كهها   ،الميار. تتكو  السلسههلة مهه   هههث مجموعههاق

مهها مههيق ياتههو  )مهه  العلهه  أ  المجموعههة األولهها 10مههيق الهاتههو ، وكهها أنبههو  جحههو  
مهها  10ألن   يت  وضهه   LB2X م  األنابيب تحو  علا ميق ياتو  محاع  التيكيز

.  هه  يههت    ت األنابيههب لههي كهها مجموعههة بحجهه  محههدد مهه  م  عيلة الميههار لههي كهها أنبههو (
عيلههة المهها ، كلمهها  اد عههدد األنابيههب لكهها مجموعههة تههزداد حسا ههية ايختبهها . وجههود الغهها  
لههي أ  مهه  األنابيهههب هههو دليههها دلههي علههها وجههود جهههيا ي  المولونيههاق لهههي العيلههة. كمههها أ  

أخصههها ي األحيههها  المجهي هههة مههه  الحصهههول علههها لكهههيو عههه  عهههدد                       ايختبههها  الظلهههي ج م كههه   
 Most Probable              األاثههي احتمههاي   دجههيا ي  المولونيههاق الموجههودو عهه  طي هه  اختبهها  العههد

Number ((MPN،   يهههت  تمهههديي   هههMPN   مههه  خههههل تحديهههد عهههدد األنابيهههب التهههي تلهههت
 ..11الجدول  الغا  لي كا مجموعة بعد لتيو الححانة  
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لمجموعههاق مختلاههة مهه  مهها  100لههي  MPN م شههي العههدد األاثههي احتمههاي: .11الجههدول 
         أنبو  ا 15اللتا   اإججابية والسلبية با تخدام طي مة 

MPN INDEX 
PER 100 ML 

5 OF 0.1 ML 
EACH 

5 OF 1 ML 
EACH 

5 OF 10 ML 
EACH 

<1.8 0 0 0 
1.8 1 0 0 
1.8 0 1 0 
3.6 1 1 0 
3.7 0 2 0 
5.5 1 2 0 
5.6 0 3 0 
2 0 0 1 
4 1 0 1 
6 2 0 1 
4 0 1 1 

6.1 1 1 1 
8.1 2 1 1 
6.1 0 2 1 
8.2 1 2 1 
8.3 0 3 1 
10 1 3 1 
10 0 4 1 
4.5 0 0 2 
6.8 1 0 2 
9.1 2 0 2 
6.8 0 1 2 
9.2 1 1 2 
12 2 1 2 
9.3 0 2 2 
12 1 2 2 
14 2 2 2 
12 0 3 2 
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MPN INDEX 
PER 100 ML 

5 OF 0.1 ML 
EACH 

5 OF 1 ML 
EACH 

5 OF 10 ML 
EACH 

14 1 3 2 
15 0 4 2 
7.8 0 0 3 
11 1 0 3 
13 2 0 3 
11 0 1 3 
14 1 1 3 
17 2 1 3 
14 0 2 3 
17 1 2 3 
20 2 2 3 
17 0 3 3 
21 1 3 3 
24 2 3 3 
21 0 4 3 
24 1 4 3 
25 0 5 3 
13 0 0 4 
17 1 0 4 
21 2 0 4 
25 3 0 4 
17 0 1 4 
21 1 1 4 
26 2 1 4 
31 3 1 4 
22 0 2 4 
26 1 2 4 
32 2 2 4 
38 3 2 4 
27 0 3 4 
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MPN INDEX 
PER 100 ML 

5 OF 0.1 ML 
EACH 

5 OF 1 ML 
EACH 

5 OF 10 ML 
EACH 

33 1 3 4 
39 2 3 4 
34 0 4 4 
40 1 4 4 
47 2 4 4 
41 0 5 4 
48 1 5 4 
23 0 0 5 
31 1 0 5 
43 2 0 5 
58 3 0 5 
33 0 1 5 
46 1 1 5 
63 2 1 5 
84 3 1 5 
49 0 2 5 
70 1 2 5 
94 2 2 5 
120 3 2 5 
150 4 2 5 
79 0 3 5 
110 1 3 5 
140 2 3 5 
170 3 3 5 
210 4 3 5 
130 0 4 5 
170 1 4 5 
220 2 4 5 
280 3 4 5 
350 4 4 5 
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MPN INDEX 
PER 100 ML 

5 OF 0.1 ML 
EACH 

5 OF 1 ML 
EACH 

5 OF 10 ML 
EACH 

430 5 4 5 
240 0 5 5 
350 1 5 5 
540 2 5 5 
920 3 5 5 
1600 4 5 5 

>1600 5 5 5 
Source: Data from Rice, E.W., R.B. Baird, A.D. Eaton, L.S. Clesceri, eds. 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd 
Edition. 2012. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF; p. 9–71 (Table 
9221:IV) 

 :The Confirmed test  ايختبا  التأايد 
                 مباشههيو  بههأ  عيلههة  بهههامنههةو   نتيجههة ظلههي أوالختبهها  نتيجههة إججابيههة لهيي وجههود جنهه    

                                                                        المهههها  ايههههي اههههالحة للنههههي . تأايههههد هههههذر اللتهههها   أمههههي  ضههههيو   أل  ايختبهههها اق الظليههههة 
اإججابيههههة  ههههد تكههههو  نتيجههههة لمتعحههههياق أخههههي  ايههههي المولونيههههاق التههههي ي جمةهههه  اعتبا ههههها 

 ام شياق للتلوث البيا  .
ا   ألو هههاط انتما يهههة وتاي ميهههة Confirmed testيتشلهههب ايختبههها  التأايهههد                  )مثههها: أ اههه 

ة المتيلهههههي   و    و    هههه  نهههههز ت عليههههها بشي مهههههة ( Eosin–Methylene Blue( EMB)                          اليهههه 
 التخشيط م  أنبو  ميق الهاتو  اإججابي الذ  ت  الحصول علي  م  ايختبا  الظلي.  

جحتو  علا اههباغ أ  ق الميثيلههي  الههذ  يثههبط نمههو (: EMB)                                 أ ا ا  الي و    و     ة المتيلي   •
معمههد يتي ههب علهها مسههتعمياق  EMB وجود بيئة حامحية جنههةا و الجيا ي  إججابية الغيام.  

ا ميااههههز داالههههة مهههه  لمعههههة معدنيههههة خحههههيا . التااعهههها هههههو  ههههمة مميههههزو                                                                            المولونيههههاق، ملتجهههه 
 لإلشي ةية المولونية، الم شي الي يسي للتلوث البيا  .
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 :The Completed testا         المةم     ايختبا 
                                                                             إ    ايختبهها  المةمهها هههو التحليهها اللههها ي لعيلههة الميههار، و سههتخدم لاحهه  المسههتعمياق    

تهه  ا ههتخدامها لههي ايختبهها  التأايههد .  التههي EMBالمولونيههة التههي دهههيق علهها مسههتلبت 
                                                                           يهههت  التمهههاط مسهههتعميو معزولهههة مههه  طبههه  ايختبههها  التأايهههد  وتههه ز   ت لهههي أنبهههو  مههه  مهههيق 
                                                                               الهاتو  وعلا أ ا ا  مغذ  ما ا بشي مة التخشيط لتشبيهه  اههبغة اههيام عليههها. بعههد الههز ت 

اتههو ، ووجهههود                                                                والتححههي  لهه     األنابيههب التههي تظهههي إنتهها  الحمههق والغهها  لههي مههيق اله
ي ة ي ة                                                                                   عصياق  لبية الغيام بالاح  المجهي  هذا جعلي مز د م  التأايد علا وجههود اإ شهه 

 ا إججابي.                              ، وهذا يدل أ   اختبا  المةم    E.coli             المولون ي ة  
 )اختبا  اإندول(:  اختبا  الكيميا  الحيو ة

                                                                              العيلاق اإججابية لي ايختبا  المةم  ا يت    عها لههي أنابيههب تحههو  مهها  الببتههو  ألجهها    
اختبههها  اإنهههدول، وأنابيهههب تحهههو  مهههيق الهاتهههو  إ بهههاق إنتههها  الغههها  لهههي أنبهههو  دو ههههام 

الغهها  لههي  ظهههي إنتهها                 األنابيب التي ت    اعة، 24لمدو    م °44.5وتحح  علا د جة حيا و  
 شههياق ألنابيههب مهها   10بأنابيههب دو هههام تعتبههي إججابيههة ليههت  بعههدها إضههالة  الهاتههو مههيق 

الببتهههو  الموالمهههة لهههها مههه  كاشههه  كولههها  للكنههه  عههه  حلمهههة اإنهههدول التهههي تظههههي بهههاللو  
، تعتبههي متحملههة للحههيا و وتعتبههي علهها E.coli                          اإ ش ي ة ي ة المولون يهه ة  ، وهذا جعلي أ   األحمي

 . (R Maarit et al, 2003) ة                 أنها االبا  مميض
 : Results النتائج .4

 :                   ايختبا  الظ ل  ي   نتا   
مههههها وجهههههود  100 لهههههي MPNلمعيلهههههة  1.1أدههههههيق اللتههههها   علهههههد مما نتهههههها بالجهههههدول    

                                                                             تبهههههاي  لهههههي معهههههدل العهههههدد األاثهههههي احتمهههههاي  للجهههههيا ي  المولونيهههههة لهههههي العيلهههههاق المختبهههههيو، إذ 
مهههها لههههي حههههي  كهههها  أ هههها  1600/100 مهههه اهههها  معههههدل األعههههداد لههههي  هههههث عيلههههاق أاثههههي 

 ما.  1.8/100   عيلة ي يتجاو  17 معدل لي
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الههههههذ  يوضهههههها نتهههههها   ايختبهههههها  الظلههههههي، حيههههههث بلغههههههت نسههههههبة  2.1ليمهههههها يلههههههي الجههههههدول 
مههههه  العهههههدد الكلهههههي للعيلهههههاق، ونسهههههبة  %66العيلهههههاق التهههههي تحهههههو  علههههها أنابيهههههب إججابيهههههة 

 .%34العيلاق السلبية  

  
 :ايختبا  التأايد نتا    
بعههد مهحظههة إنتهها  الغهها  للعيلههاق المز وعههة لههي أنابيههب مههيق الهاتههو  لههي ايختبهها     

كههها  العهههدد اإجمهههالي للعيلهههاق التهههي تحهههو  علههها نتههها   و م °37الظلهههي علههها د جهههة حهههيا و 
 عيلة، ت  إجيا  ايختبا  التأايد  لألنابيب اإججابية.  33إججابية لي أنابيب الميق  

ا   والتححهههي   EMB                                                                عههه ت العيلهههاق مههه  األنابيهههب اإججابيهههة بشي مهههة التخشهههيط علههها أ اههه 
اإشههي ةية المولونيههة التههي تكههو  للتأاههد مهه  وجههود  م °37 ههاعة علهها د جههة حههيا و  24لمههدو 

 مستعمياتها ذاق ميكز أ ود محاطة بلمعة معدنية خحيا 

عيلههة إججابيههة لههي ايختبهها  الظلههي دهههي  33بيلت نتا   ايختبا  التأايههد  أنهه  مهه  أاهها 
ا  عيلهههاق إججابيهههة بنهههةا كامههها لهههي جميههه  األنابيهههب المز وعهههة علههها  5لهههديلا  ، EMB       أ اههه 

عيلههاق أدهههيق نتهها   إججابيههة و ههلبية )أ  أ  بعههق  9، وعيلههة  ههلبية بنههةا كامهها 19و
بعههد  (األنابيههب ضههم  العيلههة الواحههدو أعشههت نتيجههة إججابيههة و عحههها أعشههت نتيجههة  ههلبية

 .1.3  اما يوضا الجدول،   EMB      أا ا    عها علا  
 

 يوضا عدد ونسبة نتا   ايختبا  التأايد   :1.3  الجدول

 يوضا عدد ونسبة العيلاق اإججابية والسلبية لي ايختبا  الظلي : 2.1الجدول  

العدد الكلي  
 للعيلاق 

 السلبية اإججابية 
عدد العيلاق  
 اإججابية 

نسبة العيلاق  
 اإججابية % 

عدد العيلاق  
 السلبية

نسبة العيلاق  
 السلبية % 

50 33 66% 17 34% 
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 ايختبا  التأايد   ايختبا  الظلي
العيلاق  عدد 

 اإججابية 
 العيلاق السلبية واإججابية العيلاق السلبية العيلاق اإججابية

 اللسبة% العدد  اللسبة% العدد  اللسبة% العدد 
33 5 15 19 58 9 27 

 
 :ا                ايختبا  المةم   نتا    

التأايههد  لههي مههيق الهاتههو                                                        بعههد     ت العيلههاق التههي أعشههت نتهها   إججابيههة لههي ايختبهها  
عيلههة إججابيههة  14                    ، أدهههيق اللتهها   أ   °37 ههاعة علهها د جههة حههيا و  24وتححههيلها لمههدو 

%، أ  أ  جميههه  اللتههها   التهههي كانهههت إججابيهههة والتهههي 28عيلهههة أ  بلسهههبة  50مههه  أاههها 
) ههلبية وجججابيههة( لههي ايختبهها  التأايههد  أدهههيق نتهها   إججابيههة لههي أعشههت نتهها   مختلشههة 

 .                 ايختبا  المةم  ا
وأدههههيق نتههها   اختبههها  اهههبغة اهههيام للمسهههتعمياق اللاميهههة علههها اياههها  المغهههذ  الما ههها 

 E.coliلألنابيب اإججابية أنها عصياق  لبية الغيام وهذا مايلشب  علا جيا ي   

 نتا   اختبا  إنتا  اإندول:  •
 تمت  يا و نتا   اختبا  اإندول لكانت كالتالي:   

عيلههاق إججابيههة اإنههدول مهه   9                                      عيلههة إججابيههة لههي ايختبهها  المةمهه  ا كانههت  14مهه  أاهها 
عيلههاق  ههلبية اإنههدول، أ  بلسههبة  5إنتهها  اهها  لههي أنابيههب مههيق الهاتههو  الموالمههة لههها، و

والههههذ   .1.4الجههههدول كمهههها يوضهههها % كانههههت إججابيههههة اإنههههدول مهههه  إجمههههالي العيلههههاق 18
 وضهها ليهه  عههدد اللتهها   اإججابيههة لههي ايختبهها  التأايههد  و جعيت اللتهها   بنههةا مختصههي 

                                                   والمةم  ا واختبا  اإندول م  اللسب المئو ة لللتا  .
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                                     التأكيدي والمكم  ل واختبار  اندادوم  ا    هختبا لاللتا   اإججابية    مختصي:  1.4الجدول  
 النسب المئوية

 اختبا  اإندول                  ايختبا  المةم  ا  ايختبا  التأايد   

 9 14 14 عدد اللتا   اإججابية 

 %18 %28 %28 اللسبة المئو ة

 

 المناقشة: .5

 (MPN)        احتماي  بعد إجيا  التحليا الكياي المعيا   لعيلاق الميار بشي مة العدد األاثي    

                                                                             عيلة م  ميار ايبا  الجولية، ابتدا   بايختبا  الظلي وميو  ا بايختبهها  التأايههد    50علا  
                                                                                 وانتهههها   بايختبههها  المةمههها، أدههههيق اللتههها   أ  نسهههبة عيلهههاق ميهههار ايبههها  الملو هههة بجهههيا ي  

ام %، وههههذر اللسهههبة متما  هههة مههه  نتههها   البحهههث الهههذ  أجهههي  عههه TC 28المولونيهههاق الكليهههة 
كانههههت نسههههبة التلههههوث لههههي ميههههار ايبهههها  الجوليههههة لههههي محالظههههة خهههها  يههههونس، حيههههث  2017

(، ومتما  هههة إلههها حهههد مههها مههه  نتههها   الد ا هههة 2017)علهههوا   TC 33%بالمولونيهههاق الكليهههة 
لميا بة نسبة التلههوث لميههار ايبهها  علهها مههد   ,Yassin & Abu Amr) 2008) التي أجياها

( لهههي محالظهههة خههها  يهههونس، حيهههث بلغهههت 2006إلههها عهههام  2000 ههب   هههلواق )مههه  عهههام 
مهه  نتهها   الد ا ههة  %، وايههي متوالمههة22% إلهها 0    نسبة التلوث بالمولونياق الكلية مهها بههي

والتهههي بلغهههت نسهههبة عيلهههاق الميهههار الملو هههة ليهههها بالمولونيهههاق  (2010التهههي أجياهههها )الز  هههة 
                                                              و ههد كانههت نتهها   د ا ههتلا متبايلههة جههدا  مهه  الد ا ههة التههي أجي ههت عههام %، TC 12.8الكليههة 
علا ميار ايبا  الجولية لي محالظة حم ، التي بلغت نسبة عيلههاق ميههار ايبهها    2018

عهههز  ههههذا ايخهههتها الكبيهههي لهههي       . و   (2018% )اللااهههي86الملو هههة باإشهههي ةية المولونيهههة 
اللسب إلا عدو أمو ، ملههها اخههتها طههيق التحليهها المتبعههة للعيلههاق التههي تهه د  يخههتها 

 .George, et. al)أاثههي د ههة مهه  طههيق أخههي      د     عهه                    طههيق لههي التحليهها ت           إذ  مهه ةاللتهها  ، 
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ايمتصااههية عههدم تههولي شههبةاق الصههيا الصههحي، وايعتمههاد علهها الحاههي  وجلهها ، (2002
)وهههذا األمههي جختلهه  مهه  دولههة لدولههة ومهه  مديلههة إلهها مديلههة أخههي  لههي ناههس الدولههة حيههث 
ا لهههي الهههدول                                                                          جةهههو  ايهتمهههام بهههالبلا التحتيهههة للمهههد  علههها حسهههب أهميهههة المديلهههة خصواههه 

التهههي يهههت  تجميعهههها لهههي شهههبةاق  تتهههي  الميهههار العادمهههة ولهههي كثيهههي مههه  األحيههها  (،اللاميهههة
 التجمعات خارج تتدفق يههت  نحههحها مهه  الحاههي ايمتصااههيةأو التههي  ،الصههيا الصههحي

 عبر          وأحجانا   ،لز اعيههههههههههههههههةاأل اضههههههههههههههههي ا وعبر ،األودجة ولي ،مكشولة قنوات لي ال كنجة
 قد الذي األمر ،بال كان مهه  وجههود ايبهها  الجوليههة المي بههة مهه  هههذر األ ليههة مأهولة مناطق
 .(Bellisari, 1994)  الجوفجة  أو  ال طحجة  المجار   تلوث  عن   ينت 
 :يستنتج من البحث .6
 %.28. بلغت نسبة التلوث لي ميار ايبا  الجولية بالجيا ي  المولونية  1
. بلغههت نسهههبة التلهههوث لهههي ميهههار ايبههها  الجوليهههة باإشهههي ةية المولونيهههة المتحملهههة للحهههيا و 2

 %.18                                                ° وجججابية اإندول، والتي تعد االبا  بأنها مميضة 44.5
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 صدر اإلسالمو العصر الجاهلي  في شعر االستعطاف
 البواعث، والغايات، والخصائص  

 هاني علي وهبه، د. عبد الكريم أحمد ضاهر 
 قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة إدلب

 

 

         الملخ ص 

         عرضي ة،                                                                       لم يكن االستعطاف في العصر الجاهلي   ومرحلة صدر اإلسالم ظاهرة  طارئة أو  
          ر بواعث   به. وقد كان لهذا الشع                                 أثير من ق ب ل  الشاعر إلى م خاط                      وسيلة  من وسائل الت  بل كان

في تحديد مستوى الخطاب         أث ر                       كما كان له غايات عد ة  االستعطافي،                    في إقامة الن ص           أث ر
 طرقه. و 

ه البحث         ويعرض   يعرض  ذا  كما  االستعطاف،  وغاياته    لمعنى  االستعطاف  لبواعث 
                               ا بالشواهد الشعري ة المناسبة.         م دع م    وخصائصه في العصر الجاهلي ومرحلة صدر اإلسالم،

 صدر اإلسالم.   الخصائص، الجاهلية،  ،الغاية، الباعثاالستعطاف،    :الكلمات المفتاحية 
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Entreaty Poetry in the Pre-Islamic Era and Early Islam 

 Motives, Goals, and Characteristics 

Hani Ali Wahbh, D. Abdul Karim Daher 

 

 

Abstract 
In the pre-Islamic era and the period of early Islam,  the Entreaty was not 
an urgent or absurd phenomenon, but it was rather a  means of influence 
and persuasion by the poet to his address. This poetry had motives that 
contributed in establishing the intercessory text, as it had several goals that 
contributed to determining the level of the discourse and its methods. 

This research presents the meaning of entreaty, as well as the motives, goals 
and the characteristics of entreaty poetry in the pre-Islamic era and the stage 
of early Islam, supported by appropriate poetic evidence. 

Keywords: entreaty, motivation,  goals, characteristics, Pre-Islamic, early 

Islam. 
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 : مقدمة
توجب له بدور فاعل والمقام المسععع الشععععر   بين الخطاب               االرتباطي ةتقوم العالقات  

                        بعض العالقات اإلنسعععاني ة  ولكنالخطاب وتوجيهه التوجيه المناسعععب،  هذا  بعث  وحاسعععم في 
  السععععععععععععععتبقعا  الرغبعة من أحعد األطراف            و جع د تذا  إفع   فتور أو قطيععة أو ععدا ،  قعد يعترضععععععععععععععهعا

 .قناع واالستمالةاإللغرض                         ه عبر آلي ات متنو  عةستعطاف     د  اليعم             العالقة فإن ه 
                         أهم  ي ة الخطاب الوظيفي  ب       وعي ا                                                  لقد امتلك الشععععععععاعر العرجي في الجاهلي ة وما بعدها  

في تلك  واألشعععععار    األخبار والمواقفك ير من في توجيه السععععلون اإلنسععععاني، وهذا ما ت بته  
                                                                    كعانعا الكلمعات تِّج  ر حروجع ا في بعض األحيعان، وكعانعا في أحيعان أخرى تطف   ، إذ  الفترة 
 .الفتك والصراع  نيران

اف ودراسعععععععة البواعث  موضعععععععوع االسعععععععتعطالبحث في           أهم  ي ةومن هنا وجد الباحث  
                                                   ا لالسعتعطاف، وسعبر الغايات التي من أجلها نهض الن ص                        الشعاعر العرجي  قديم          هي أتالتي  

            االستعطافي .
قد كان االسعتعطاف من                                           تكمن أهم  ي ة البحث في أهم  ي ة موضعوعه، ف:                 أهم  ي ة البحث

                               الفعععاعليععع ة الال  معععة لتوجيعععه دفععع ة  امتلعععك    إذ                                                   الخطعععابعععات الموج  هعععة والمغي  رة للمواقف المتعععأ   معععة،  
كالحجاج واإلقناع، ولقد كان                                 ال  م باشعععععععر ا عبر آليات متنو  عةالخطاب الوظيفي، وتفعيله تفعي

         الن ص      إقامة بنيانهما في            وظيفي ة أسعع وغايات    نشععأته،           أد ت إلىلشعععر االسععتعطاف بواعث  
 .، وهذا ما سيعرضه البحثاالستعطافي

من   ، ينطلق من النص  الذ الوصفي  اعتمد البحث على المنهر    منهج البحث:
 ، ودراسة توظيفه وغاياته. أجل تفسير النص ذاته 

ا قة وقد    سعععععععبقا هذا البحث دراسعععععععات أخرى في االسعععععععتعطاف،:                      الد  راساااااات السااااا 
روشعععععععن عبد السعععععععتار  دراسعععععععة الباح ة:    كان أبر ها                               اقتصعععععععرت على العصعععععععر األندلسعععععععي  ، و

اسعععععععععععتراتيجية اإلقناع في شععععععععععععر االسعععععععععععتعطاف في عهد ملون    والتي عنونتها:  مصعععععععععععطفى
                                                                وهي تختص  بدراسعععععععة شععععععععر االسعععععععتعطاف في المرحلة األندلسعععععععي ة، وتحديد ا في ،  ئفالطوا

عرض لقصععائد االسععتعطاف    إذ  ؛محمد جاسععر جبالي أسعععددراسععة  و عصععر ملون الطوائف،  
                                                                            في عصعععععر ملون الطوائف عبر المنهر الوصعععععفي، واسعععععتخلص السعععععمات الفن  ي ة لها، وكذلك  
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وهي   اف في شعععععر ابن ا بار األندلسععععي،: ظاهرة االسععععتعطدراسععععة الدكتور وسععععام الخالد 
                                                                            بحث منشعععور تحد ث فيه عن أنواع االسعععتعطاف ودواعيه عند ابن ا بار األندلسعععي، وكذلك  

دراسععععععععة                                                  التي درسعععععععا االسعععععععتعطاف عند ابن  يدون ودواعيه، وثم ة   لباح ة: ميرة غضعععععععابا
فية  الذ  عرض بعض النماذج االسععععععععتعطا                                       مقتضععععععععبة وقصععععععععيرة جدا  للباحث: مهاجر جمال

   .                                                 لبعض األدبا  الذين تعر ضوا للسجن في العصر األندلسي
                                                                     ولم يخل  البحث من بعض الصععععععوجات التي تجاو ها الباحث، وكان أبر ها جم    

 .عن غيرهاوتمييزها                االستعطافي ة  النصوص محاولة فر                           ة المتعل  قة باالستعطاف، و        الماد  
 تعريف االستعطاف:

في كتابه    يالتفتا اناالسععتعطاف على ضععالتها، فمن ذلك ما ذكر     تعريفاتتنوعا  
 .(1)»مختصر المعاني في البالغة«: )االستعطاف: طلب العفو والرحمة(

                                                            محمد جاسعععر األسععععد بأن ه )ذلك الشععععر الذ  يب  ه الشعععاعر إلى شعععخص             وقد عر فه
                                                                           ما السعععععتمالة قلبه واسعععععتدرار عطفه، آمال  بعفو  وتخليصعععععه من ضعععععروب اإلعنات والحرمان  

 .(2)الذ  يعانيه(
علي محمد الخالد  فقال: )االسععتعطاف غرض شعععر  أخذ لف ه    م وسععا          وقد عر فه 

ا فيعععدل  االسععععععععععععععتعطعععاف على طلعععب العطف والرحمعععة من  ا اصععععععععععععععطالحععع                                                                   من العطف... أمععع 
                        ن تكون خالف ا أو مجافاة  أ                                                   المسععععتعطف منه نتيجة لوقوع المسععععتعطف في محنة شععععخصععععي ة ك

 .(3)           ستعط ف منه(                      ها بين المستعط ف والم   ل     ع          فعلا ف              أو دسيسة                   تمخ ضا عن حسد  
ب لهذا المعنى في أثنا  الحديث عن االسعععععتعطاف فقال:  يوقد أشعععععار يوسعععععف قطر 

                                                                                )لقد ن   م بهذا الغرض منذ البدايات األولى للشععععععععععععر العرجي عندما راج الشعععععععععععاعر الجاهلي  
                                                                              يسعععععععععععععتعطف قلب محبوجته كي تحن  عليه، وتن ر إليه بعين الرحمة والشعععععععععععععفقة وتعود  إليه،  

                                                      هو مجعال االسععععععععععععععتعطعاف، بعل تععد ى ذلعك إلى الك ير من القضععععععععععععععايعا  وليس هعذا فحسععععععععععععععب  
                                                                                  االجتماعي ة، لكن ه يتمي ز بكونه صعععععادر ا عن نفس  ألم ا بها المحن وذاقا صعععععنوف العذاب،  

 .(4)                                                                     فراحا تطلب الرحمة والعطف مم ن ترا  أهال  إل الة تلك الهموم والمحن عنها(
                                         ف نوع من أنواع غرض المديح مسععتقل  بذاته،                               نزهة بوعياد فترى أن  االسععتعطا       وأم ا

 .(5)وهو أقرب األلوان لالعتذار ولكنه غير تاب  له، وال يكون إال من صغير نحو كبير
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                                                                           أم ا عبد العزيز عتيق فيرى أن  )قصيدة االستعطاف تدور أك ر معانيها عادة  على  
ب  إليه، واسععععععععت ت عط ف أو                                                           ترف ق الشععععععععاعر في االحتجاج على برا ته لما ن سعععععععع                            مالة قلب الم سعععععععع 

                                                                                  الم ع ت ذ ر  إليه، والتذكير بسععالف والئه أو خدماته، ووصععف ما يعانيه في سععجنه من ضععروب  
 .(6)                               اإلعنات والحرمان إن كان مسجون ا(

وكذلك يِّكد عزو   رقان مهمة االسعتعطاف كغرض شععر  فيقول: )االسعتعطاف  
 .(7)يكون الستمالة المنقذين والمنجدين(

ابقة واسعععتقصعععا  نصعععوص اال                         سعععتعطاف يمكن القول: إن                                                   وجنا   على الت عريفات السععع 
                                                         قوامه الت لط ف والت رف ق في العبارة واالحتجاج في الخطاب،               غرض  شعععععععععععععر     االسععععععععععععتعطاف

ت عط ف ه إليه، ويسعععت ير فيه الشعععفقة والرحمة عليه،  يسعععتعمله   ت عط ف ليسعععتميل به قلب م سععع                                                                                   الم سععع 
 .  رلالعتذا        مباين  وهو نوع من أنواع المدج، وهو   ضروب اإلعنات والقهر،             ليخل  صه من

 .                                 المطلب األو ل: بواعث شعر االستعطاف
هيأت ال روف والمواقف المتنوعة شعععععرا  الجاهلية وصععععدر اإلسععععالم إلبداع شعععععر 

        تنو عا                                                                            االسعععععتعطاف، والحق  أن  هذا النوع من الشععععععر لم يكن ناتج ا عن مواقف واحدة، بل  
                                                               بواع ه وتعد دت أسبابه مم ا هي أ الجو  الن فسي  المناسب إلنتاجه.

                                                       ال روف الزماني ة أو المكاني ة أو الن فسععععععي ة التي ألجأت   هي                      إن  المقصععععععود بالبواعث  
                     سعععععععععبر ك ير من الن صعععععععععوص  من خالل ، و       موج ه                          ير بإبداع نص   اسعععععععععتعطافيكالشعععععععععاعر للتف

                                                                الجاهلي ة ومرحلة صععععععععدر اإلسععععععععالم فقد ظهر للباحث أبر  البواعث الرئيسععععععععة               الشعععععععععري ة في  
 هي:و   لالستعطاف،

ج األسااار و  -1                               لقصعععععائد االسعععععتعطاف ال تي أرسعععععلها                        الباعث األو ل واألك ر وهو:          السااا  
                                                                    ك ير  من الشععععرا  لمسعععتعطفيهم، أمال  في تخليصعععهم من ضعععروب اإلعنات والقهر  

 السجون.                       ال ذ  يعانونه في ظلمات 

                                                                  طبق الوحدة على الشععاعر، ويِّا رها السععجن الضععي  ق الم لم م  ما فيه من         فحين ت  
                       موج ه لمن كان سعععععبب ا في   اسعععععتعطافي  قيود وأغالل؛ يندف  الشعععععاعر إلنتاج خطاب

ال بالقيود                     وكان من هِّال  عد   ،  هذ  الحالوصعععوله إلى                                        بن  يد  ال ذ  ت ر ن  مسعععلسععع 
في سعععجنه، فما برج يرسعععل قصعععائد االسعععتعطاف دون أن ينسعععى وصعععف حاله فيه،  

 :(8)يقولف
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يعععععععدا   و قعععع  ة   لععععععع  لسععععععععععععععععع  سععععععععععععععععع  كعععععععان   ي                                   أ حعععع  عععع 

  
بعععععععيعععععععب    العععععععطععععععع  دى  لععععععع  يعععععععان   و العععععععبععععععع  ال                                      و غععععععع 

 

 
بسعععععععععععععععععي  حععع  طعععععععال   د  قععععععع  نعععي  أ نععع  بععععععع                                  أ تعععععععان  

  
ريعععععععب    حعععع  م سععععععععععععععععععجععععون   بعععع  ت سعععععععععععععععععععععأ م  م                                 و لعععع 

 

 
التي                            شععععععععععععاكي ا لهم القيود واألغالل  وظيفي           في خطاب    خوتهإل                   ويعرض  عد   حاله

 :(9)ت قل جسد  وروحه، كما في قوله
وال  يعععععععا   ر سععععععععععععععععع  فعععععععأ بعععلععع    ر   م سعععععععععععععععععهععع  ا                                 أ بععععععع 

  
را     الععععععع  حعععن   صعععععععععععععععع  أ تععع يعععععععا   إن                                    إخعععو تعععي 

 
 

ا     أ خععععععععع  وأ بعععععععععلععععععععع    را   ععععععععععامععععععععع  ا  غععععععععع                                     أ بعععععععععلععععععععع 
 

ي   اقععععععع  وثععععععع  ديعععععععد   شععععععععععععععععععععع  ق   وثععععععع  مععععععع  نعععععععي                                 أ نععععععع 
 

 
نعععي   بععع  يععع رقععع  العععق سعععععععععععععععععطعععععععا    ديعععععععد   حععععععع                                  فعععي 

 
يع القعي   ي    شععععععععععععععع  ل   كععععععع  والع معر                                         الع حعععععععار    

 

 
ول    لعععععع  وغعععععع  ف   م ضعععععععععععععععععععععاععععععع  ديعععععععد  حععععععع                               فععععععي 

 
ال      خععععععععع  حعععععععععات   ن ضعععععععععععععععععععععع  مععععععععع  يعععععععععاب                              وثععععععععع 

 

 
 :(10)وقوله

كععععععععبععععععععيععععععععر   عععععععععن  ل  مععععععععهعععععععع  يعععععععع  أن                              أ رادوا 
         

لعععيعععععععب    قععع  فعععي  د هعععععععد ى  يععععععع  أ و  ن                                     فععع ي سععععععععععععععععجععع 
 

 
            يِّك  د أن   لك يذكر شععكوا  ومعاناته في السععجن السععتمالة القلوب وترقيقها، وهذا  كذو 

 :  (11)                                                      السجن بوطأته كان دافع ا إلبداع الن ص   االستعطافي، يقول
كعععععععا   ألعععععع  مععععععع  ي  نعععععع  ععععععع  عععععععمعععععععان   الععععععنعععععع                                    أ بععععععلعععععع    

         
و ا نعتع  عععععععار    حع بسععععععععععععععي  طعععععععال   د  قععععععع                                     إ نع نعي 

 
 

يعع فععتععع ر   د خععيعععععععل   ععع ن  عععر   شعععععععععععععععع                                  لعع يعععععععا  
    

 

هعععععععار    و نععععععع  يعععععععلعععععععي  لععععععع  أ در ن   معععععععا  يععععععع ععععععع                                  حععععععع 
 

 
هعععععععا بعععععع  عععععع  فسععععععععععععععععععععي  نعععععع  كععععععر ب   يعععععع  دا                                 قعععععععاعععععععع 

 
و ا حت صععععععععععععععععععار    جني  سعععععععععععععع  كعععععان                                     و ح رامعععععا  

 
 

                                                                     وقد ك رت القصععععععععائد واألبيات ال تي كان بواع ها األسععععععععر، وسععععععععبب ذلك أن  العرب  
األحيعان في                                                                         كعانعا دائمع ا في حعالعة تجعاذب  وتحعارب  فيمعا بينهعا، وكعان يق  العرجي  في بعض  

ه مخرج ا                                                                                        األسعر، فيحر  ن له األسعر لواعجه، فيجد نفسع ه ضععيف ا عاجز ا، فيحاول أن يجد لنفسع 
                                                                       من ضعيقه، فيسعتعطف آسعر  ، كما حصعل م  األعشعى حين اسعتعطف علقمة بن عالثة بعد  

 :(12)                       أن وق  في أس ر  ، فقال

األ مععععععور   ر تععععععنععععععي  يعععععع  صععععععععععععععععععع  د  قععععععع  م   لععععععقعععععع                                   أ ععععععع 
 

ص    نععععععععكعععععععع  معععععععع  لععععععععي  كععععععععان   و مععععععععا  يععععععععك                                 إ لعععععععع 
 
 

ه   أ ثعععععععععععوابععععععععععع  ة   الثععععععععععع  عععععععععععع  م                             ك سعععععععععععععععععععععععععاكععععععععععع 
 

األ حعععععععععععععو ص    جعععععععععععععد     مععععععععععععع  م  كععععععععععععع                                و و ر ثععععععععععععع 
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لععععععععععععوا   أ فععععععععععععحعععععععععععع  و   ن  أ نععععععععععععا    ل                                  و كعععععععععععع 
 

ب صعععععععععععععععععب صعععععععععععععععععوا   م  كععع  حعععلععع  فععع  نعععوا  ععععععععايععع                                  إ ذا 
 
 

د    يععععععع   سععععععععععععععععععع  ن  عععععع  العععععنعععععععا    ص   حععععع  فععععع                                    و   ن 
 

ص    فعععععععحععععععع  يععععععع  ال  نعععععععه   عععععععع  م  د كععععععع  يععععععع                                 ف سععععععععععععععععععععع 
 
 

وئهعععععععا   ضعععععععععععععع  في  مس   الشعععععععععععععع  ت نك ر   ل                                    ف هععععععع 
 

بعععععععر ص    العععععععمععععععع  ر   العععععععبعععععععاهععععععع  ر   مععععععع  العععععععقععععععع                                    أ و  
 
 

فعععو     العععنععع  د تعععععععك   فععععععع  ذ نعععوجعععي  لعععي  ب  هععععععع                                     فععع 
 

ص   نعععععععععقععععععععع  تعععععععع  و ال  نععععععععمععععععععي  تعععععععع                              و ال   لععععععععا  
 
 

مرا  العجم وحملها  ومن ذلك ما وق  لليلى بنا لكيز حين وقعا في أسعععععععععععر أحد أ
 :(13)في أسرها تصف العنا  الذ  تعانيه  ، فقالاإلى فار 

                                        ل عععععععععععيعععععععععععا  لل عععععععععععب عععععععععععر ا   ع يعععععععععععنعععععععععععا  ف عععععععععععت عععععععععععرى 
  

         وع عععععععععععنعععععععععععا                          معععععععععععا أ قاسعععععععععععي م عععععععععععن ب ععععععععععععععععععععععال     
كع لع يعبععععععععععععععععععععععععععععععععععععا     إخعوتعي                يععععععععععععععععععععععععععععععععععععا                   وعع قعيعال  

 
            ب الب عععععععععععععععكعععععععععععععععا  أسعدوني                يعععععععععععععععا ج ن عععععععععععععععيعععععععععععععععدا    

                                        ع عععععععععععذ  ب عععععععععععا أ خت عععععععععععك عععععععععععم  يععععععععععععععععععععععا و يل عععععععععععك عععععععععععم 
  

بعععععععععععحعععععععععععا             وم عععععععععععسعععععععععععا                            ب ععععععععععععذاب  الن كعععععععععععر  ص 
 ضعععععرجوا عععععععععععععععععععدونعععععععععععععععععععي          عععععععععععععععععععي ق ي       عععععععععععععععععععون     ل       غ ل   

 
بعععععععالعععععصعععععععععععععععععععععا   ي  مععععنعععع   ة  العععععععععفععععععع                            مععععلععععمععععس 

                                                                   وقد يق  بعض أقارب الشععععععاعر الجاهلي   في األسععععععر، فيعمد  الشععععععاعر السععععععتعطاف   
ر  ، في محاولة الوصعععععععععول إلى سعععععععععبيل يطلق بها قريبه، على نحو ما حدث م  علقمة                                                                              آسععععععععع 

، فقال بين يديه قصععععععيدة  الحارث بن أبي شععععععمر الغسععععععانيالفحل، حين وق  أخو  في أسععععععر  
 :(14)طويلة، استعطفه في نهايتها فقال

خعبع  قعععععععد  حعي    كعععععععل    بعنعععمعععععععة  طععععععع                     وفعي            ا 
 

لشعععععععععععععععععععععأ      ق   ذنعععععوب    معععععن             فعععععحععععع              نعععععععدان 
 

                                     عن أوالد  وأهله، فتوج ه مسعععععععععععتعطف ا إلى   هالسعععععععععععجن ب الم           فقد غي به  الحطيئة         وأم ا
 :(15)      قائال                           الخليفة عمر بن الخط اب

ر     معععععععع  ذ   بعععععععع  أل  فععععععععرا    قععععععععول   تعععععععع                                    مععععععععاذا 
 

ج ر          ح مر    ل  ال معععا   و ال شعععععععععععععع                                الح واصععععععععععععععععع 
ة  هعم     بع       كعععععععاسعععععععععععععع           غعيع بعععععععا    مع  علع مععععععع  قع ععر                       فعي 

          
ع م ر    يعععععععا  الم       سعععععععععععععع  ع ل يعععععععك   ا غف ر                                        فععععععع 

 
 

                                              أ نعععا  األ مين  الععع ذ  م ن ب ععععد  صععععععععععععععععاح بععع ه        
          

ر    الب شعععععععععععععع  الن هى  م قعععععععاليعععععععد   إ ل يعععععععك   ا                                           أ لقععععععع 
قعععععععد    إذ  بععععهعععععععا  يععععِّثععععرون  لععععهعععععععا                     لععععم   مععععون 

          
بعع   كعععععععانعععععععا  ألنععفسعععععععععععععععهععم         األثععر    هعععععععالععكععن 
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      ألن ه             رضععععي  ه عنه                  ع مان بن عف ان              هجا الخليفة     قدعبد الرحمن بن حنبل   وكان
أمر ع مان بحبسععععه،  ف  ،إفريقية                                        ى مروان بن الحكم أك ر مما يسععععتحق  من في  طأع-  برأيه–

ويصعععععععععف له حاله في   ،      علي ا  يسعععععععععتعطففقال –جبل بخيبر  –                       فح ب س  في حصعععععععععن القموص  
 :(16)السجن

 إلى ه أشععععععععععععععكو ال إلى النعععا  معععا ععععدا  
         

ح    شععععععععععععععععععع     ال     غ       ن     سعععععععععععععع         أبععععععا            د      ابعععععع     كعععععع     أ    ا   د     يعععععع     د       
 

 
كعععععععأنعععهعععععععا           بعععخعععيعععبعععر   العععقعععمعععوص  قعععععععر   فعععي 
         

          د     حععععععع     ال       د     حععععععع       العععلععع       ق     مععع     عععع     أ        بعععر     قععع       ب      انععععععع     و     جععع   
 

 
نشعععععععععععععععععععد أو  ا  حقعععععع  قلععععععا           أمععععععانععععععة    ت                     أإن 

 
، فمن للحق       ؟             إن معععات نعععاشعععععععععععععععععد                        ق ت لعععا 

 
 :الوعيد -2

                                                                             وقد يتوع د أحد الملون شعععاعر ا بعد أن بلغه عنه سعععو  ا، فإذا بالشعععاعر يضعععيق ذرع ا  
               الذبياني  حين                                                                     من وعيد ، فيرسععععل القصععععائد يسععععتعطف الملك بها، على نحو ما فعل الن ابغة  

 :(17)                                               أرسل للملك النعمان ك ير ا من القصائد منها قوله
ة   ر يععبععععععع  ك   لعع نعع فسععععععععععععععععععععع  أ تععر ن  لعع م  فعع  لعع فعععععععا                                           حعع 

      
ب    ذهععععععع  مععععععع  ر    لعععععععمععععععع  لععععععع  و را        يعععععععس                                        و لععععععع 

 
 

ة   خ يعععععععانععععععع  ع ن ي  ب ل  غعععععععا   د  قععععععع  ك نعععععععا                                            ل ئ ن 
    

و أ كعععععععذ ب    أ غععع     العععواشعععععععععععععععععي  ك   غععععععع  بعععلععع  مععع                                       لععع 
 

 
ال   نعععععي     فععععع  أ نععععع  كععععععع  العععععو ععععععيعععععععد   بععععععع  ي  نععععع  تعععععر كععععع                                  تععععع 

  
أ جعر ب    العقعععععععار   ه   بععععععع  مع طعلع ي   العنعععععععا                                             إ لعى 

 

 
 :القتلخوف  -3

مد للتفكير                                      ، فإذا ما شعععععععععععععععر بخطر فقدانها فإن ه يععليه                       إن  نفس اإلنسععععععععععععععان عزيزة 
            إنتععاج نص                                                       وألن  العرجي  يمتلععك من الحس   والشعععععععععععععععور معا يعينععه على                        بتوخ  ي طر  الن جععاة،

                                           معروفون بتمي زهم بالفصعععاحة والبالغة والبيان                      ال سعععي ما أن  العرب-                   ر    عالي الصعععياغة  شعععع
                                                                         يواجه مصععععععععععععععير  بحنكة وقو ة دفاع، فيعتمد الخطاب االسععععععععععععععتعطافي  القائم على إبرا         فإن ه -

 واالستمالة واإلقناع.        الحج ة  
بن أبي خا م ليسععععععتعطف أو  بن حارثة    بشععععععر                                 ولقد كان الخوف من القتل باع  ا ل

 :(18)، فقال في ذلك                     الذ  أسر  وهم  بقتله
أو           لععععراج  و نععععي   يعععععععا         نعععععععععمعععععععة                مععععنعععععععك 

      
أل    مععع     ر     خععع          و نعععي  أو        ك     نععععععع       ى         راهعععععععب            يعععععععا 
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يععنععفعععععنعع    الععيععوم              فععهعععععععل   نععي     إنعع       ا     لععععععع     قعع        إن             ي 
      

       واجب        كر        والشععععععععععع       ا           إن أنعم           سعععععععععععأشعععععععععععكر   
 

 
  اش بن  هير     خ د  وقد يسعععععععععععتعطف الشعععععععععععاعر ليمن  القتل عن أبنا  قبيلته، كما فعل 

 :(19)ة ليمن  القتل عن أبنا  قبيلته، فقالعحين استعطف بني عامر بن صعص

فععبععلعع غععن   عععر ضعععععععععععععععععععععا   ا  إمععععععع  راكععبعععععععا                                   أيعععععععا 
  

و   يعععال   قععع  ر  أ          عععع  كععع  بععع  أبعععععععا  لعععقعععيعععععععا   إن  لععع                             بععع 
وأمعععععنعععععععا   أبعععععيعععععنعععععععا  معععععن  و يعععععنعععععععا  أخععععع                               فعععععيعععععععا 

 
ر    ج سعععععععععععععع  إلعى  سععععععععععععععبعيعععععععل   ال  إلعيعكعم                                  إلعيعكعم 

جعععععععانبعععععععا    سععععععععععععععععععععأترن  إني  جعععععععانبي                                دع وا 
 

واسععععععععععععععععععععععع    والعقع هعر    ا          لعكعم  العيع معععععععامعععععععة                         بعيعن 

     مر  ا           عمرو بن  عع        يعا      ح                 أبى فعار   الضعععععععععععععع   
  

د ر           العععععذ م    ىأب  الغععععع  على  الو فعععععا                                واختعععععار 
الة والسعععععالم خوف القتل،                              بعد أن أهدر الن بي  دمه،                                                            ومنه اسعععععتعطاف كعب  للن بي   عليه الصععععع 

  :(20)فقال
أ و ععععععععد نععععععي  ه   ول   ر سععععععععععععععععععع  أ ن   ا   ئععععععع  بعععععع                                        نعععععع 

          
ذ ول    بععععععع  مععع  ه   ول   ر سععععععععععععععععع  د   نععععععع  عععع  و   فععع                                         والععععععع 

ال    ة   نععععععافلعععععع  ان   أ ع طعععععع  الععععععذ   د ان   هعععععع   ع                                           م ه ال  
 

فيهعععععععا  عععععععععععععععععععععععععععع   يعععععععل                ق ر آن   وت ف صعععععععععععععع                         م و اع يظ  
ولععم           الععو شعععععععععععععععععععععاة   بعععععععأ قعع و ال   ذ نعع  ي  تعععععععأ خععععععع                                                 ال 

 
األ قعععععععاويعععععععل    ي   فعععععع  ر ت   كعععععع  عععععع  و   ولعععععع  ب                                           أ ذ نععععععع 

 
 

عجو  بني رئام  ولقد يكون الباعث على االسعتعطاف وقوع القتل، ومن ذلك ما قالته خويلة  
تستعطفه لي أر ألبنا  أختها الذين  – بن سعوة المهر  وهو ابن اختها                    حين لحقا بم ر ضاو  

 :(21)فأناخا بفنائه وأنشأت قصيدة، منها  قتلهم بنو ناعب وجنو داهن،
مععععلععععجعععععععأ   وأمععععنعععع   معععععععععتععععمعععععععد   خععععيععععر                             يعععععععا 

  
طعععععععععالعععععععععب  وأدرن  معععععععععنعععععععععتعععععععععقعععععععععم   وأععععععععععز 

تعععع       العععع عععع           وافعععععععدة       ك     تععععععع       جعععععععا      ي     لعععع     تعععع     غعععع          كعععععععالععععى 
 

    ب      اصععععععععععععععع       النعع        ا      ضععععععععععععععع       الف             و        هعا ف      اد     و     سعععععععععععععع     ب   
غعع       فعععععععابعع     تععي     العع  كععلععى       العع عع          ويععلعععععععة     خعع         لععيعععععععل         ر د 

 
    ب      اقع               من صععععععععععععععخور الصععععععععععععععع           بعأثقعل       ا     يع       ر م   

    ه     نععععععع     إ          ثعععععععأر        ت     و       العععععععفععععععع        بعععععععل     قععععععع          وتعععععععالف   
 

ي    بععععععع عععععععوجععععععع  لعععععععق   نعععععععاعععععععع       داهععععععع                  عععععععع  أو      ب             ن  
 

                                                                    : وقد تكون قصيدة االستعطاف نتيجة غدر  لحق بالشاعر أو قبيلته، فينطلق  الغدر -4
ليسععععععتعطف من ينصععععععر  وقومه، ومن ذلك ما فعل عمرو بن سععععععالم الخزاعي حين  
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حلف النبي عليه الصعععععععالة والسعععععععالم، فانطلق  خزاعة  أحالف قري  ببكر   وبنغدر  
 :(22)                                                عمرو يستعطف النبي عليه الصالة والسالم، ومم ا قاله

د ا  معععععععع  حعععععععع  معععععععع  د   اشععععععععععععععععععععع  نعععععععع  ي  إ نعععععععع   رب                                  يععععععععا 
د ا   لعععععععع  األ  تعععععععع  ا  يععععععععنعععععععع  و أ بعععععععع  يععععععععه   أ بعععععععع  ف   لعععععععع                                         حعععععععع 
كعععععععععنعععععععععتعععععععععم    د ا             قعععععععععد  و الععععععععع  ا  نععععععععع  و كععععععععع  د ا                             و لععععععععع 
يعععععععدا   ز ع   نعععع  نعععع  م   لعععع  فعععع  ا  نععععععع  معععع  لعععع  أ سععععععععععععععععع  ا   مععععععع                                          ثعععع 
أبعععععدا   نصععععععععععععععرا  رسععععععععععععععول ه   فعععععانصععععععععععععععر 
د د ا   معععععععععع  وا  أ تعععععععععع  يعععععععععع  اد       بعععععععععع  ععععععععععع                                        و اد ع  
ول     ر سععععععععععععععععععععع  م   يعععععععهععععععع  ر د ا                  فععععععع  جععععععع  تععععععع  د   قععععععع                          
د ا   تعع ر جععععععع  ه   هععععععع  و جعع  ا  فععععععع  خ سعععععععععععععععع  يععم   سعععععععععععععععع                                         إ ن  
د ا   ز جععععععع  مععع  ر    يععع جععع  ر   بععع حععع  الععع  كععععععع  لععع ق   يععع  فععع                                              فععع ي 
 

                                                                      : وقد يندم الشعععععععععععاعر على أفعال أو أقوال بدرت منه في حق   أحد  ما، فيكون         الن دم -5
ا فعل                                                                    ندمه سععععبب ا إلنشععععا  قصععععيدة اسععععتعطافي ة يكون هدفها اسععععتمالة الم خاط ب، كم

للنبي عليه             ثم  توج ه                                                          ابن الزجعرى الذ  حارب الن بي  عليه الصععععععالة والسععععععالم وآذا ،
 :(23)واعتذر له واستعطفه، فقالالصالة والسالم  

وم   معععععععع  وهعععععععع  البععععععععل   بعععععععع  اد   الععععععععر قعععععععع  نعععععععع                                     معععععععع 
          

يععععععم    هعععععع  بعععععع  الععععععر  و ا    ر   لعععععع  تعععععع  ععععععع  معععععع  لععععععيعععععععل                                           والعععععع 
 

 
د    مععععععع  أ حععععععع  أن   أتعععععععانعععععععي  ا  مععععععع  نعععععععي                          مععععععع         المععععععع 

 
وم    معععععععع  حعععععععع  معععععععع  نععععععععي  كععععععععأنعععععععع  ا   بعععععععع  فعععععععع  يععععععععه                                فعععععععع 

 
 

ا  ال هعععع  ا  على أ و صععععععععععععععععع  ا خ ي ر  من ح م لعععع                                           يعععع 
 

غشعععععععععععععععععوم    د يعععن   العععيععععععع  رج   سععععععععععععععععع  ة   ر انععععععع  يععع                                     عععع 
 

 
ذ   الععععععع  ن   معععععع  إ لععععععيعععععععك   ذ ر   تععععععع  ععععععع  لععععععمعععععع  ي                                        إ نعععععع  

 
أ ه يم    الل   ا في الضعععععععععععععع  أنعععع  إ ذ   ا   د يعععع                                           أ سععععععععععععععععع 

 
 

 :(24) في بعضها      قائال                           كما توج ه له بقصدة أخرى   
رسعععععععععععععععول   لسعععععععععععععععععععععانععي     لعع       الععمعع             يعععععععا  إن   يعععععععك 

         
بععععععععور   أنععععععععا  إذ  فععععععععتععععععععقععععععععا  مععععععععا   راتععععععععق 
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الغي   في سععععععععععععععنن  الشععععععععععععععيطععععان  أبععععار      ع                               إذ 
         

مععع عععبعععور      عععععععععععععععععععععععععععععععي     معععيعععلعععععععه  معععععععال   ومعععن 
 

 
لععععععععرجععععععععي  والععععععععععععععععع ععععععععام  الععععععععلععععععععحععععععععم   آمععععععععن 

          
العععنعععععععذيعععر   أنعععععععا  الشععععععععععععععععهعععيعععععععد  قعععلعععبعععي   ثعععم 

 
 

عععععععععنععععععععك   حععععععععيععععععععا إنععععععععنععععععععي  ثععععععععم    اجععععععععر 
          

مععععععععععغععععععععععرور   وكععععععععععلععععععععععهععععععععععم  لععععععععععِّ    مععععععععععن 
 

 
                        ر الصععععديق، لكن ه ما لبث                          فقد ارتد  في  من أبي بك                        ط ليحة بن خويلد االسععععد       وأم ا 

                                                            وأظهر ندمه الشعععععديد، فأرسعععععل إلى أبي بكر ي  ه ر  ندمه ويسعععععتعطفه  أن عاد إلى اإلسعععععالم،  
 : (25)                 ليعفو  عنه، فقال

ثععععابععععا    ل   كععععان  من ق تعععع  مععععا  ا  على  د معععع                                         نعععع 
 

معععبعععععععد   ابعن  ثعم   العغعنعمعيعن  اشعععععععععععععععععععععة                                 وعع كععععععع 

مصععععععععععععععيبععععععة     عنععععععد   هععععععاتين   م ن                                   وأع م 
 

التعمعععععععد   ل   ف عععععععع  اإل سععععععععععععععالم  عن                                 رجوعي 

ة    مععععععع  جعععععع  والععععععحععععععوادث  بععععععالد                               وتععععععركععععععي 
 

معععطعععرد  يععع ر   غععع  كعععنعععععععا   د معععععععا   وقععععععع                                    طعععريعععععععدا  

معراجع     أنع  ي  د  يعق   الصععععععععععععععععععععع   يعقعبعععععععل                                     فعهعععععععل 
 

بمعععععا    يعععععد              وم عط   د ث   حععععع  م ن                           أحعععععدثعععععا  
 

 
الفراق -6 البععععاعععععث  الخوف م   يكون  وقععععد  من الفرا ،    هو:  مععععا الخوف  على نحو 

                                                                    حصععععععل  م  سععععععالمة بن جندل حين أراد السععععععفر، لكن ه وجد ابنته أمامه تسععععععتعطفه  
 :(26)                 ناقال  هذا المشهد  فقال                 ليعد ل عن فكرته، 

واحعععععععدا    انعععطعععالقعععععععك   إن   ابعععنعععتعععي:                                    تعععقعععول  
    

أبعععععععالعيعععععععا   ال  تعععععععاركعي  يعومعععععععا   العر وع ،                                     إلعى 
 

 
ل نعععععا  د  مي  قععععع  أو  اإل شععععععععععععععفعععععا    م ن                                          د ع ينعععععا 

 
راقعععععيعععععععا   ة    والعععععمعععععنعععععيععععععع  العععععحعععععععدثعععععععان                                  معععععن  

 

 
                              سععععععععععععتتلف  نفسععععععععععععي، أو سععععععععععععأجم   هجمة  

 
سعععععععععععععععععععععاقعيعيعهعععععععا    ان  تعرى  أ لع مععععععع             العتع راقععيعععععععا               يععععععع 

 
 

أتته  قد  أراد أن يسافر، ف حين  هستعطافلزوجة الحطيئة ال                 ن الرحيل باع  ا            وكذلك  كا
 :(27)                         أعد  راحلته ليركب، فقالاأن    بعد

نعععع   تععععحععععنعععع  إلععععيعععععععك     نععععععع              اذكععععر   نعععععععا   قعععع     و      وشعععععععععععععععععع            ا 
    

صععععععععععععععععععع       ك        بععععععنعععععععاتععععععع           واذكععععععر          غعععععععار           إنععععععهععععععن  
 

 
                                                                    وقعد يكون البعاععث على االسععععععععععععععتعطعاف الرحيعل لطلعب الجهعاد، ومم ن أراد الرحيعل  
                                                                          لععذلععك النععابغععة الجعععد ، لكن   وجتععه ال تلبععث أن تقف بععدموعهععا في وجععه  وجهععا حتى ال  
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                                  ال يجد سععبيال  للتخل ف عن الجي  ألن                                                       يتركها، فإذا بالزوج يبادر السععتعطافها و قناعها بأن ه  
 :(28)عالى أمر به في كتابه، يقولالجهاد فرض من ه ت

د ة    قععععععععاععععععععع  ا     بعععععععع  ي  ر نعععععععع  ذ كعععععععع   تعععععععع  ا                                       بععععععععاتعععععععع 
 

ب ال    أن يه معععا سعععععععععععععع  ل  م ن شعععععععععععععععع                                          و العععد م   ي نهععع 
 

 
نععي   أ خععر جعع  كعع تعععععععاب       ععع معع  ي  ة   بععنععععععع                                         يعععععععا 

 
ال  ععععع  فعععع  معععععععا  ن       ععععع  أ مععععنعععع  ل  و هععععععع  م  نععععكعععع                                       ععععع 

 
 

يعع رجعع ععع نععي   الععنعععععععا    فعع ر ب   ر جعع ععععععععا   إ ن                                          فععععععع 
 

د ال   بععععععع  غععععي  ابععععتعععع  فععععععع  ي  ر جعععع  بعععع  قعععععععا   حعععع  لعععع                                        و   ن 
 

 
فع يع ععععععععذ ر نعي  أ ععمع ى  أ و  أ ععر ج   كع نعععععععا                                            معععععععا 

 
                                         أ و ضععععععار عا  م ن ضععععععن ى ل م ي سععععععت ط   ح و ال  

 
 

عمر بن  الخليفعة  ين في أيعام  غزا م  المسععععععععععععععلمالعذ                             وكعان فرا  أبي خ راش البنعه  
جلس بين  فراش المدينة،              فقدم أبو خ  ،                 عمر رضععععععععععي  ه عنهليسععععععععععتعطف  له         باع  ا    الخطاب

 :(29)أنشأ يقولف                           وأخذ يستعطفه ليرد   إليه،  يد  عمر، وشكا إليه شوقه إلى ابنه،
خعععععع   عععععععنععععععي  مععععععبععععععلعععععع   مععععععن         راشعععععععععععععععععععععا                    أال 

 
الععععععبعععععععععععععيعععععععد   بعععععععالععععععنععععععبعععععععأ  يعععععععأتععععععيعععععععك   وقعععععععد 

 
 

ال  معععععععن  بعععععععاألخعععععععبعععععععار  يعععععععأتعععععععيعععععععك   وقعععععععد 
         

وال    بعععععععععالعععععععععحعععععععععذا    تعععععععععزيعععععععععد تعععععععععجعععععععععهعععععععععز 
 

 
كععععععععلععععععععيععععععععب  لععععععععيععععععععغععععععععبععععععععقععععععععه   يععععععععنععععععععاديععععععععه 

 
العععععولعععععيعععععععد   سععععععععععععععععععفعععععععه  لعععععقعععععععد  يعععععععأتعععععي،   وال 

 
 

فععععععععععيععععععععععه شعععععععععععععععععععععععي   ال  إنععععععععععا     فععععععععععرد 
 

الععععععععفععععععععريععععععععد   عععععععععيععععععععنععععععععيععععععععه  دمععععععععوع   كععععععععأن 
 

 
وأمسعععععععععععععععععى  ععععععععابععععقعععععععه  دون   وأصعععععععععععععععععبععععح 

 
سعععععععععععععععععود   الشعععععععععععععععععععععام  حعععرار  معععن   جعععبعععععععال 

 
 

خععععععععبععععععععر  بععععععععأن  خععععععععراش  فععععععععاعععععععععلععععععععم   أال 
 

هعععععجعععععرتعععععععه  هعععععيعععععععد   بعععععععععععععد   العععععمعععععهعععععععاجعععععر 
 

 
دونععععععععي  الععععععععبععععععععر  وابععععععععتععععععععغععععععععا    رأيععععععععتععععععععك 

 
وال    العععلعععبعععععععان   يصععععععععععععععععيعععععععد كعععمعععحصععععععععععععععععور 

 

 
 :  سلب الحقوق و         الظ لم -7

                                                                   ولعل  سععععلب الحقو  من البواعث التي تبعث الشععععاعر على االسععععتعطاف رغبة  في 
                          ويرفضه، وال يقبل أن ت مس         لم           أنف ال   ي                         ال سي ما أن  العرجي  كان                             إعادة الحقو  وكف   ال لم،  

 :(30)                                                       قول دريد بن الصمة يستعطف بني الديان ليرد وا أموال جار                           له كرامة أبد ا، وفي هذا  
جععععععععار   مععععععععال   ر د وا  ان   الععععععععد يعععععععع  نععععععععي                                   بعععععععع 

    
قعععععععال  و   العععععع عععععع  م   هعععععع  بععععععولعععععع  كعععععع  فععععععي                                أ سعععععععععععععععععععرى 

 
 

ن    معععع  بعععع  م  ئععععتعععع  شعععععععععععععععععع  إ ن  بععععي   السعععععععععععععععععع                                       و ر د وا 
 

معععععععععال  و   بععععععععع  فعععععععععاداة   مععععععععع  م  ئعععععععععتععععععععع  شعععععععععععععععععععععع                                ن 
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و ف ضعععععععععععععععععععععل   د ة   عععععععععائعععععععع  أ هععععععععل   م  أ نععععععععتعععععععع                                   فعععععععع 
 

وال    طعععععععععع  م  كعععععععععع  بعععععععععع  واهعععععععععع  معععععععععع  فععععععععععي                                وأ يععععععععععد  
 

 
ا  فع لع يسععععععععععععععععععععع  يعئعععععععا   شعععععععععععععع  تع معنع ععوا  معععععععا                                    مع تعى 

 
ِّال    السععععععععععععععععععععع  يععععععععر   غعععععععع  أ خععععععععذ     ل   بععععععععائعععععععع                                   حعععععععع 

 
 

رب   حعععععععع  ان   الععععععععد يعععععععع  نععععععععي  بعععععععع  م  كعععععععع  رجعععععععع                                   و حعععععععع 
 

العععععععز الل    بععععععع  نعععععععهعععععععا  مععععععع  ر    العععععععمععععععع  ض   غععععععع                                  يععععععع 
 

 
ب سعععععععععععععععععععععل   ان   العععععععد يععععععع  نععععععي  بعععععع  م  كعععععع                                    و جعععععععار تعععععع 

 
يعععععععععال    الععععععععععععععععععع  مععععععععع     د   عععععععععع  يععععععععع  م                                    و جعععععععععار كععععععععع 

 
 

ذا    حععععععع  م  كععععععع  لععععععع  دان   العععععععمععععععع  بعععععععد   عععععععع  ذا                                    حععععععع 
 

ر ة   معع  عععععععال              معع خ صععععععععععععععع  لععى  ععع  دور                         الصععععععععععععععععععععع 
 

 
نعععععععععي   يعععععععععاد   بععععععععع  إ ن   ان   العععععععععد يععععععععع  نعععععععععي                                   بععععععععع 

 
ععععععععععال    و العععععععععفععععععععع  ر م   كععععععععع  العععععععععتععععععععع  أ هعععععععععل   م                                     هععععععععع 

 
 

يععععععععرا   خعععععععع  ان   الععععععععد يعععععععع  نععععععععي  بعععععععع  أ ولععععععععونععععععععي                                   فعععععععع 
 

يعععععععالعععععععي   العععععععلععععععع  أ خعععععععرى  ه   بععععععع  م  كععععععع  لععععععع  ر                                     أ قععععععع 
 

 
قد كان ، فجار                                     أخواله من بني عجل ليرد وا له إبلبن يعفر  األسععود  اسععتعطف   كما

                                                                                 رجل من بني سععد اسعمه طلحة جار ا لبني رجيعة بن عجل فأكلوا إبله، فأتى إلى األسعود بن  
 :(31)ألخواله من بني عجل، فقال األسود  يعفر يسأله أن يسعى له في إبله

ه    لععع بعععونععععععع  تععع ر د   ل  هععععععع  ة   لعععحععععععع  طععع  جعععععععار                                         يعععععععا 
 

و أ كعععععععر معععععععا  لعععععععو فعععععععا    لععععععع  أ دنعععععععى  كعععععععون   تععععععع                                      فععععععع 

ه    أ رضععععععععععععععععععععع  بععععععع  معععععععو    جعععععععاو رتععععععع  و  لععععععع  ا                                       تععععععع 
 

ا حععععععر معععععععا  معععععععا  إ ذا  م  كعععععع  فعععععععار قعععععع  يعععععع  ى  تعععععع                                     حعععععع 

 
ل م  الن  ب -8          يبر  ئ                                           أو ي ت هم بتهم  مكذوجة  عليه، فيحاول أن  ،                     : فقد ي ذنب  الشععاعر                     الت نصاا 

ل من الذ نب عبر االسعععععتعطاف، كما   نفسعععععه                                                                   ويدف  الت همة عنها، ويسععععععى إلى التنصععععع 
 :(32)                                                                         فعل الن ابغة الذبياني حين وشى الوشاة بينه وجين الملك النعمان، فأنشأ يقول

أ      انععع      أتععععععع   العععلععع     يععععععع     بععع       ي  أ          ا   لععع     نععععععع         ععععن    ي     نععع     تععع     مععع        ك  
  

       سعععععععععععععععععام           هعععا الم     ن     م       ك     تععع     سعععععععععععععع               تلعععك  التي ت     و   
قععععد    ه       قلععععا                   م قععععالععععة   أن   أنععععالعععع  سععععععععععععععوف    :                

    
تعععععع    مععععععن  رائععععععع              وذلعععععععك  معععععع ععععععلعععععععك                      لععععععقعععععععا   
ععععع     معععع     ععععع     لعععع    ومعععععععا  بععععهععععيععععن     معععع            ر   عععععلععععي                  ر  

    
نعععع    بعععع     قععععععع     طعععع         لععععقعععععععد  عععععلععععي     طعععع        ا            األقعععععععارع            ال  

 

 
أ     أ   ال   ، و ف  عععععععع  غعععععععيعععععععر هعععععععا                    قعععععععار ع                  حعععععععاو ل  

      
تععععع    معععععن   غعععععي  بعععععتععععع  تععععع  ر ود ،  قععععع  و            جعععععععاد ع                                  و جععععع 

 

 
ة   ب غ ضععععععععععععععععععع  لي   ت ب ط ن   م سعععععععععععععع    ْ امر                                          أتععععععان  

  
شعععععععععععععععععععععاف      ذلعععععععك  م عععععععل  د و    عععععععع  من                                لعععععععه 
هع    بعقع و ل   كعععععععاذب     هععععععع     لع                   أتعععععععان   العن سععععععععععععععر ،                     ل  

      
بعععععالحق   و   يعععععأت   نعععععاصعععععععععععععع                     لم  هو                 العععععذ  
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ألقعععععععع   ن   أكعععععععع  لععععععععم  و ل   بععععععععقعععععععع  ه                             أتععععععععان          ولعععععععع 
 

ك    سعععععععععععععععععععععاععععععععد       ب          ولو  في            الجوام                   لعععععععا  
 

 
ر يععبعععععععة ك   لععنعع فسععععععععععععععععععععع  أتععر ن   فععلععم   ، ا                                      حععلعع فععععععع 

  
ذو    يعععععععأثععمعع ن   طعععععععائعع   ؟     ة     مععععععع  إ                 وهعععععععل                 وهععو  
حين أنشعععععععأ قصعععععععيدة يعتذر فيها للنبي عليه الصعععععععالة  وكذا قصعععععععيدة أنس بن  نيم    

 :  (33)قد قال في بعضها، و                                      والسالم مم ا بدر منه من أذى قبل اإلسالم 
لععععع   عععععع  دركعععععي              تععععع  مععععععع  أنعععععععك  ه  رسعععععععععععععععععععول                               م 

          
بعععععععالععيعععععععد         وأن    كعععععععاألخعععععععذ   معع نعععععععك                               وعععيعععععععدا  

 
 

عععععععععلعععععععع   قععععععععادر              تعععععععع  أنععععععععك  ه  رسعععععععععععععععععععععول                              م 
          

ومع نعجعععععععد    مع تعهعمع يعن  رم   صععععععععععععععع  ل   كععععععع                                   ععلعى 
 
 

لععع   بععععععع        تععع عععع  ويعععمعععر        أم  عععع  ركعععععععب   العععركعععععععب                                 ن  
          

د  معع وعععععععع  كعععععععل   الععمعع خععلععفعع و  الععكعععععععاذ بعع ون                                      هععم 
 
 

رسعععععععععععععععععععول   وا  أنععععع                  ونعععععبععععع  هعععععجعععععوتععععععع         ه   ه         ي 
         

ح    إذن     ط     و     سعععععععععععععع       ا     لععععععع     م        فال  إلي    يعععععععد                ي 
 
 

أن   قلععععع          سععععععععععععععوى  قعععععد         فتيعععععة         أم          ويعععععل       ا            ني 
          

د    وأسعععععععععععععععععععععع  بعطع لعق   ال  بعنع حعس                                     أ صععععععععععععععيعبع وا 
 
 
 

لعععععععدمعععععععائعع هععم        يععكعع ن  لععم  معع ن                                        أصعععععععععععععععععععععابعع هعع م  
          

د     بععععععلععععععع  و تعععععع  ي  بععععععرتعععععع  ععععععع  زت  ععععععع  فعععععع  ا    فععععععع                                     كعععععع 
 
 

ان بن ثعابعا فقعد كعان مم ن خعاض في حعديعث اإلفعك في حق   السععععععععععععععيعدة                                                                     وأمع ا حسعععععععععععععع 
 :(34)فيقول                                                                         عائشة، لكن ه ما لبث أن ندم على فعله، فأنشأ قصيدة  يعتذر لها، ويستعطفها،  

ز   تععععععع  معععععععا  ر  ان   ة                        ح صعععععععععععععععععععععان   ريعععععععبععععععع  بععععععع               ن  
       

ل    العغع وافععععععع  لع حعوم   مع ن  غع رثعى                                         و ت صعععععععععععععععبع ح  
 

 
خير    ا              حليلععععععة   بعععععع  وم نصعععععععععععععع  ا  دينعععععع  ا                             النعععععع 

 
ل    الف واضععععععععععععععععععععع  والمكرمعععععععات   الهعععععععدى                                     نبي   

ب          غعععععععالععععععع  بعععن   لععع ِّ      ن  مععع  ي    حععع  ة   قعععيعععلععععععع                                               عععع 
 

ل    غ ير   ائعععععع  م جععععععد ه م  الم سعععععععععععععععععععاعي                                         ك رام  
 

 
خععععع   ب       يععععععع  طععععع  د  قععععععع  ة   ذ بععععععع  هععععععع  هعععععععا                                    مععععع               يعععععمععععع 

 
سعععععععععععععععو   ل    كععععععع  مع ن  ل                                  و طع هع ر هعععععععا            و جعععععععاطععععععع 

 

 
د   ع مت م         قععععع  ذ   الععععع  ق لعععععا   د  قععععع  ك نعععععا   إ ن                                                   فععععع 

 
ا    ر فعع عععععععع  لععيطعع و    سعععععععععععععععع               فعع ال  أ نعععععععامعع  إ لعع ي                      ي 

 

 
                                                                        : ومن النادر أن يكون الرثا  باع  ا لالسعتعطاف، لكن  قتيلة بنا الحارث حين  الرثاء -9

الة       ق ت   ا شععري ا بين يد  الن بي  عليه الصع                    والسع الم ترثي فيه                                                                ل  أخوها النضعر قد ما نصع 
ال              ا الن بي                                 فهي و ن كانا تعلم أن  اسعععععععععععتعطافه،                                    الن ضعععععععععععر وتعتب على الن بي   قتله له

                 الن فسععععععععععععععي  عليهعا،                  يخف  ف الععب           التوجع ه  هعذا         فعإن  لن يعيعد لهعا أخعاهعا،  طعائعل منعه، و 
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                                   توج ها للن بي   عليه الصععععععععالة والسععععععععالم  وب، لذلك  لطمال         الن فسععععععععي                        ويحق  ق لها الت وا ن  
 :(35)وتقولتستعطفه وت ير عاطفته،  

ة   نعععععععع  معععععععع  عععععععع  يععععععععل   األ ثعععععععع  إن   راكععععععععبععععععععا                                    يععععععععا 
 

موف ق    وأنعععععا   خعععععامسعععععععععععععععععععة   ب ح                                  من صعععععععععععععع 
بعععععععأن    تعععععععا   يعععععع  مععععع  بعععععهعععععععا   ة                           أبعععععلعععععع             تعععععحععععععيععععععع 

         
 

تععزال    إن  الععنعع                معععععععا            تعع خعع فعع ق          جعععععععائعععععععب           بععهعععععععا 
ر ة     بععععع  وعععععع  إلعععععيعععععععك  ي  ة                        معععععنععععع   وحععععععع  فععععع                م سعععععععععععععععععع 

         
 

ق    نعععععع  خعععععع  تعععععع  وأخععععععرى  بععععععواكععععععفععععععهعععععععا                               جعععععععادت 
ه    نعععععاديتععععع  إن  ر  الن ضعععععععععععععع  م عن  ي  ي سعععععععععععععع                                      هعععععل 

         
 

كعععيعععف    ق  أم  يععع نعععطععع  ال  ا   معععيععععععع                            ي سععععععععععععععععمععع   
د     مععععععع  ضعععععععععععععععع             أمعع حعع  خععيععر          كععريععمعععععععة             ن            يعععععععا 

          
ععععر      مععع  فعععحعععععععل   والعععفعععحعععععععل   هعععععععا  قعععو مععع                                   فعععي 

 
 

ور ج مععععععا ا   من نعععععع  لو   ضععععععععععععععر ن   كععععععان                                      مععععععا 
          

نععع ق    حععع  العععمععع  غعععيعععظ   العععمععع  وهععع و   العععفعععتععع ى  ن                                          مععع 
 

 
فعععلعععيعععنعععفععععقععععن   فعععععععديعععععععة  قعععععععابعععععععل  كعععنعععععععا   أو 

         
يعععععنعععععفعععععق   معععععععا  بعععععععه  يعععععغعععععلعععععو  معععععععا   بعععععععأععععععز 

 
 

               وصععععععععععععععلعععا  قرابعععة                       فعععالن ضععععععععععععععر أقرب  م ن
         

ق    تعععععع  ععععععع  يعععععع  ق   تعععععع  ععععععع  كعععععععان  إن  هععععععم                                  وأحععععععقعععععع 
 

 
ه  ت نوشعععععععععععععععععععع  أبيععععععه   بني  سععععععععععععععيوف   ا                                ظلعععععع 

         
هععععععععععععنععععععععععععان    أرواج   ق                 هلل           ت شععععععععععععععععععععععععععقعععععععععععع 

 
 

 :قطع األرحام -10

                                                                           ومن بواعث االسععتعطاف قط  األرحام، فيأتي االسععتعطاف للم   شععمل األرحام ووصععلها، كما 
 :(36)عقها امرأة من بني هوا ن يقال لها أم ثواب، وقد قالا في ابن لهافعلا  

ه   مععععععع  أعععع  ععع  ر     العععفععع  مععع  عععععععل   و   و هععع  ه   تععععععع  يععع                                              ر جععع 
 

بعععععععا   د      غعععع  لععععععع  جعععع  فععععي  تععععر ى  ععععععععام   الععععطعععع                                         أ م  

  

 
ه    ذ بععععععع  شععععععععععععععععععععع  ال   العفع حععععععع  كععععععع  آض  إذ ا                                     حعتعى 

 
ر جعععععععا   العععععكععععع  ه   نععععععع  تععععع  مععععع  ن   عععععع  ى  فععععع  و نععععع                                           أبعععععععا ر    

  

 
ي   نعععععع  ِّ د  بعععععع  يعععععع  و ابععععععي  أثعععععع  مععععععز      يعععععع  ا                                          أن شععععععععععععععععععععع 

 
األ د بععععععع    يع بع تع غعى  د    عع نععععععع  يع بع ي   شعععععععععععععع  د    ا                                           أبع عععععععع 

يسععععتعطفهم حتى ال يقطعوا األرحام                                     قال بعض الضععععبي  ين يخاطب بني تميم   وكذلك 
 :(37)فيما بينهم 

م  كعععععع  معععععع  ععععععع  أ نعععععععا  ي  نعععععع  إ نعععععع  مععععععيععععععم   تعععععع                                     أ بععععععنععععععي 
 

األ ععععععمعععععععام    ن صععععععععععععععععععيعععععحعععععععة   ن   حعععععر مععععع  تععععع                                ال 
نعععععععا     العععععفععععع  ب  بععععععع  سعععععععععععععععععع  أ رى  ي  معععععععا                            إ نععععع            و   نععععع 

 
 

األ رحعععععععام    ة   قععع طعععيععععععععععع  نعععععععا    العععفععع  ب   بععععععع                                     سعععععععععععععععع 
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م أ نععععععععتععععععععع  و أ مععععععععي  أبععععععععي  بعععععععع  دار كععععععععوا  تعععععععع                                   فعععععععع 
 

 
 

رواجععععععععع    بععععععععع  م  كععععععععع           األ حعععععععععالم                         أ رحعععععععععامععععععععع 
                                                               فقعد تزو ج  وجعة ثعانيعة، فعالى أخو  وجتع ه األولى أال يكل  معه أبعد ا،    بن أو  معن      وأمع ا  

                                                                       فقعال معن قصععععععععععععععيعدة  يسععععععععععععععتعطفعه بهعا في محعاولعة للحفعا  على عالقعة القرجى والصععععععععععععععداقعة  
 :  (38)بينهما

ل    أل وجعععععععع  ي  و   نعععععععع  أ در   مععععععععا  مععععععععر ن   ععععععععع                                       لعععععععع 
    

أ و ل    ة   يععععععع  نعععععع  الععععععمعععععع  غعععععععدو  تعععععع  نعععععععا  أ يعععععع   لععععععى                                        ععععععع 

أ خععون     ل                   و   نعع ي  أ حععععععع  لعع م  الععععع هعععععععد                                 العععععععدائعع م  
 

ن بعععععععا   ب  ا       إ ن    أ و  خ صععععععععععععععم   م نز ل                        زان   ك                 بععععععع 

داو ة    ععععععع  ذ   م ن  حععععععار جععععععا   م ن                                        أ حععععععار ب  
      

غعع ر معععععععا        و أ    إ ن  معععععععالععي  ل                          حععبعع س             فعععععععأ عععقععععععع 

ف حععا  ا لى غعع د    ِّت ني ي ومععا  صعععععععععععععع                                          و   ن سعععععععععععععع 
      

ل    قععععبععععععع  معععع  ر   آخعععع  نعععععععك   معععع  وم   يعععع  ب   عععععقععععععع  يعععع                                       لعععع 

دا   م سععععععععععععععععععا  تي    م نععععك   ت شععععععععععععععفي  ك   أ نعععع                                       كعععع 
    

ل    ت ع جععععع  معععععا  و معععععا في ر يب تي  خطي                                       و سعععععععععععععع 
 

 
                                                                         ولم ا أصعععاب أمي ة  بن الصعععلا عقو   من ابنه، أنشعععأ قصعععيدة  يسعععتعطف ابنه فيها،

 :  (39)في بعضها  يقول
يعععععععافععععععععععععا   ك   لععععتععععععع  و ععععع  مععععولععععودا   ك   ذ و تععععععع                                       غععععععع 

 
ل    هععععععع  نععععع  وتععععع  إلعععععيعععععععك  ي  أ د نععععع  بعععععمعععععععا  ل   عععععععع                                     تععععع 

ا    أ بعععععع  لم  ك و   بععععععالشعععععععععععععع  ك   نععععععاب تعععععع  ليلععععععة                                           إذا 
 

ل    مععععععع  لعععع  معععع  أ تعععع  سعععععععععععععععععععععاهععععرا   إ ال  وان   كعععع                                     لشععععععععععععععععع 
بعععععععالعععععععذ    دو نعععععععك   المطرو    أنعععععععا                                  كعععععععأني 

 
معععععععل    هععع  تععع  وععععيعععنعععي   دونعععي  بعععععععه  ا   ر قععععععع                                   طععع 

و  نهعععععععا   عليعععععععك   ي  ن ف سعععععععععععععع  الر د ى  اف                                         ت خععععععع 
 

ل    معععععِّجععععععع  حعععععتعععععم   العععععمعععععوت   أن  ععععععلعععععم                                  لعععععتععععع 
 

 :الحاجة والحرمان -11

                                                                          وقد تكون الحاجة أو المصائب سبب ا باع  ا لالستعطاف، فقد تقحط السما  وتجدب   
                                                                             األرض، فيضعععععطر  بعض الشععععععرا  للجو  إلى من يعتقد أن ه سعععععبب  للفرج بإذن ه، كما لجأ  

ليطلب منه أن يدعو له ولقومه بالسعععععععقيا،  عليه الصعععععععالة والسعععععععالم  النبي    إلىلبيد بن رجيعة 
 :(40)فقال

هعععععععا  كععععلعععع  ة  الععععبععععريععععععع  خععععيععععر  يعععععععا                               أتععععيععععنعععععععان 
  

األ ل  مععععن  لععععقععععيععععنعععععععا  ا  مععععمععععععع                              لععععتععععرحععععمععععنعععععععا 
لععع      دمععع     يععععععع              والعععععععععععذرا             أتعععيعععنعععععععان     هعععععععا     انععع     بععععععع       ى 

 
ذ    أم     ه         وقعععععد  الط فعععععل        بي        الصعععععععععععععع           لعععععا             عن 
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ت   الشعععععععععععععع       كن            وألقى  اسععععععععععععععتكععععععانععععععة          يععععععه   جععععععاع 
 

صعععععععععععععع    الجوع  ي     تعععععع     م              من  ال  ي     ر     م         ا  وال   حلي         
ل  النععععا   ع نععععد نععععا    أكعععع  ا يعععع  ي   م معععع                                           و ال شعععععععععععععع 

      
وى الع له ز  العام ي   و الع به ر  الف سعععععععععععععل                                                  سعععععععععععع 

 
 

رار نععععععععا  فعععععععع  إلععععععععيععععععععك   إال   لععععععععنععععععععا                                ولععععععععيععععععععس  
 

ا          يععفععر         وأيععن     ل            الععنععععععع  الععر سععععععععععععععععععععع  إلععى                    إال  
 

 
ل  ال قيعا و جع الع فو  ت رسععععععععععععععع     ع                                              فع إ ن تع دع  بع السعععععععععععععع 

  
ما   ل نا و األ مر  عععععععععععععععععع                      ي بقى ع لى األ صععععل                       سعععع 
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 االستعطاف.    ر     ع     ش            : غايات  الثا يالمطلب 
اعر                                                                              لقد عمد  الشععععععععرا  منذ الجاهلي ة لالسعععععععتعطاف لغايات  متنو  عة، فقد وعى الشععععععع 

                                                       الجاهلي  أهم  ي ة االستعطاف في تحقيق غاياته، وكان منها:
ف  -1 م كانوا أهل نزاع وحروب، وقد                                     : وهذ  الغاية ك يرة في شععععرهم، ألن ه              العفو والصاا 

ة من أسععا  إليه،  سععلط                                     ذنب  أو إسععا ة أو تقصععير، أو قد يخضعع  لبعضععهم  يق  من 
على نحو معا فععل كععب بن معالعك حين قعدم    الخطعاب االسععععععععععععععتعطعافي،إلى  فيبعادر  

 :(41)                                                    على رسول ه عليه الصالة والسالم وأنشد بين يديه معتذر ا

ول    ر سععععععععععععععععععع  أ ن   ا   ئععععععع  بعععععع   أ و ععععععععد نععععععي                         نعععععع                ه  
          

ذ ول    بععععععع  مععع  ه   ول   ر سععععععععععععععععع  د   نععععععع  عععع  و   فععع                                         والععععععع 
ال    ة   نععععععافلعععععع  ان   أ ع طعععععع  الععععععذ   د ان   هعععععع   ع                                           م ه ال  

 
يعععععععل  عععععععععععععععععععععععععععع   وت ف صعععععععععععععع  م و اع يظ   فيهعععععععا                                      ق ر آن  

ولععم           الععو شعععععععععععععععععععععاة   بعععععععأ قعع و ال   ذ نعع  ي  تعععععععأ خععععععع                                                 ال 
 

ب     األ قعععععععاويعععععععل            أ ذ نععععععع  ي   فعععععع  ر ت   كعععععع  عععععع  و                                  ولعععععع 
 

 
هم عن نفسعععه، ويسعععتعمل           بها الت  ليدف   األعذار                       ، فيعمد  إلى تقديم              بات  هام  ما                   وقد ي ت هم الشعععاعر  

، ومن هِّال                                الم سععععتعط ف بعد أن سععععخ ط  عليه                                        لهذا شعععععر ا اسععععتعطافي ا كمحاولة السععععترضععععا 
 النابغة الذبياني حين اعتذر للملك النعمان واستعطفه ليعفو عنه وينال رضا ، يقول:

 :(42)يقول
ة   ر يععبععععععع  ك   لعع نعع فسععععععععععععععععععععع  أ تععر ن  لعع م  فعع  لعع فعععععععا                                           حعع 

    
ب    ذهععععععع  مععععععع  ر    لعععععععمععععععع  لععععععع  و را        يعععععععس                                        و لععععععع 

 
 

ة   خ يعععععععانععععععع  ع ن ي  ب ل  غعععععععا   د  قععععععع  ك نعععععععا                                            ل ئ ن 
 

و أ كعععععععذ ب    أ غععع     العععواشعععععععععععععععععي  ك   غععععععع  بعععلععع  مععع                                       لععع 
 

 
نعععععي أ نععععع  كععععععع  العععععو ععععععيعععععععد   بععععععع  ي  نععععع  تعععععر كععععع  تععععع  ال                                      فععععع 

 
العقعععععععار     ه   بععععععع  مع طعلع ي   العنعععععععا             أ جعر ب                                   إ لعى 

 
 

 :االستبقاء والوصال -2

اسعععععععععتبقائها                                                             إذا تعر ضعععععععععا بعض عالقات الشعععععععععاعر للوهن والفتور فإن ه يعمل  على  
عبععد الرحمن بن أبي بكر حين أمر  أبو  بتطليق                   من ذلععك مععا عرض  لو ،  المحععاف ععة عليهععاو 

     أن                       قعال مِّكع  د ا ألبيعه بع                                  ألن  قلبعه متعل  ق  بقلبهعا، ولعذلعك    طالقهعاسععععععععععععععتع م  ه ا     لكنع  ،   وجتعه ععاتكعة
 :(43)                                            فراقه لها أمر  ع يم جد ا ال يقدر  عليه، يقول

طععععلعععع    وخععععيعععع               يععععقععععولععععون  مععععكعععععععانعععع            قععععهعععععععا   هعععععععا          م 
         

تعععمعععنععع     مععع    نعععععععائعععم              قعععيعععمعععععععا ،  أحعععالم  العععنعععفعععس                      ى 
 

 



 م 2021 -العدد األول -4مجلة بحوث جامعة إدلب                                                   المجلد 

 

198 
 

أهعععععععل         و ن   جععععمععععيععععععععع               فععععراقععععي   هععععم            بععععيععععتععععي 
          

كعععر     إلحعععععععدى      نععع      مععع             ععععلعععى            الععععععع عععععععائعععم  ي 
 

 
أبو ،  لعه        فر                                            ثم  إنع ه أنشععععععععععععععأ أبيعاتع ا يعذكر تعل قع ه بهعا،    قهعا،                          ثم  عزم عليعه أبو  حتى طل  

 :(44)قولي وفيها،  فارتجعها
مععععا ذر           أعععععاتععععك         ار      شععععععععععععععععع                   ال أنسعععععععععععععععععان 

          
نعععععععاج          طعععو        العععمععع         معععععععام       العععحععع          قعععمعععر              ومعععععععا 

 
 

كعععععععل       ك        أععععععععاتععععععع           ولععععععيععععععلعععععععة         يععععععوم             قععععععلععععععبععععععي 
          

تععع          إلعععيعععععععك    العععنععع     فععع     خععع         بعععمعععععععا          معععععععلععع ق         فعععو          ي 
 
 

أر   العععيعععوم     لععع      ععع     مععع            ولعععم  طعععلععع ق   مععع عععلعععهعععععععا                 ي 
          

معععع    غععععيععععر      عععع        وال  فععععي  ق       م     ر     جعععع                لععععهعععععععا  طععععلعععع           يعععع 
 
 

خعععع   ب          ورأ        ل     ز     جعععع       ق     لعععع         لععععهعععععععا  نصععععععععععععععععععععع           معععع 
          

سععععععععععععععو   ومصععععععععععععععععععد           وخلق  الحيعععععاة                      في 
 
 

             هذا يعر  ضعععععععه                                                   ابنة سعععععععالمة بن جندل تسعععععععتعطف أباها ليكف عن الغزو ألن  وهذ   
                                                                                    للقتل، ويعر  ضععععععها لليتم، ولكن  محاولتها تفشععععععل، وال يلتفا األب لندائها، بل يطلب منها أن  
تتوقف عن إثعارة شععععععععععععععفقتعه، وأن تقعدم لعه بعدائعل عن الغزو العذ  يجم  بعه المعال السععععععععععععععتمرار  

 :(45)عيشهم، يقول سالمة

واحعععععععدا    انعععطعععالقعععععععك   إن   ابعععنعععتعععي:                                    تعععقعععول  
    

أبعععععععالعيعععععععا   ال  تعععععععاركعي  يعومعععععععا   العر وع ،                                     إلعى 
 

 
                                                                         وأم ا ابنة األعشععى فقد جعلا تسععتعطف أباها ليبقى معها وم  أخواتها، معبرة عن  
                                                                الخوف والقلق من ابتعاد ، وقد صععععععععععو ر ذلك األعشععععععععععى في قصععععععععععيدة له يقول في 

 :(46)بعضها
ابعععع   قععععول   حععععيععععن              تعععع  تععععي  الععععر حععععيعععععععل             نعععع  د                  جععععععع 

 

 

م    تععععععععع  يععععععععع  د  قععععععععع  ن  و مععععععععع  وا    سعععععععععععععععععععععع                                  أ رانعععععععععا 
 

 
 

نععععععععد نععععععععا  ععععععععع  ن  معععععععع  ر مععععععععا   ال  فعععععععع                                أ بععععععععانععععععععا 
 

 
      

ر م    تعععععععععع  م  لعععععععععع  إ ذا  يععععععععععر   خعععععععععع  بعععععععععع  ا  إ نعععععععععع                                   فعععععععععع 
 

 
 
 

نععععععععععد نععععععععععا  ععععععععععع  ز ل  تعععععععععع  ال  تععععععععععا  أ بعععععععععع                               و يععععععععععا 
 

 
 

ر م    خعععععععععتععععععععع  تععععععععع  أ ن  بععععععععع  خعععععععععاف   نععععععععع  ا  إ نععععععععع                                  فععععععععع 
 

 
 
 

ال  العععععععععبععععععععع  ر تعععععععععك   أ ضعععععععععععععععععععععععمععععععععع  إ ذا                                أ رانعععععععععا 
 

 
    

جععععععفععععععى    نعععععع  م            د   الععععععر حعععععع  ا  نععععععع  معععععع  قععععععطعععععع                               و تعععععع 
 

 
 وهي تواجهه، قد التي األخطار أدركا سععععععععفر ، في            رأته جاد ا حينما الشععععععععاعر ابنة إن)

 ويسعععععععععععلمه يهدد           حقيقي ا       خطر ا رحيله في رأت فإنها موته، ولذلك إلى تِّد  قد أخطار

 البيا في إليه تتوجه        فإن ها الخطر، هذا م ل يحمل رحيل الشععععععععاعر كان و ذا ...للموت
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 هذا وعلى  ...رحيله عن يعدل وأن هي حيث يبقى أن وهو يسعتجيب له لعله بدعا  ال اني

 .(47)السفر( من لمنعه نحوها األبوة  مشاعر كل وتحاول إثارة  أباها، االبنة تستعطف النحو

 :               رد  المبعدي  -3

  إليه شععععععععوقه إلى ابنه   ويشععععععععكو،             بن الخط اب جلس بين يد  عمرراش ي            فهذا أبو خ  
 :(48)يقولفوتركه،   الذ  ذهب للغزو

ا  راشععععععععععععععععععععع  خعععععع  ى  عععععععنعععععع  لعععععع     بعععععع  معععععع  ن  معععععع                                أال 
          

الععععععبعععععععععععععيعععععععد    بعععععععالععععععنععععععبعععععععأ  يعععععععأتععععععيعععععععك                            وقعععععععد 
 

 
ال معععععععن  بعععععععاألخعععععععبعععععععار  يعععععععأتعععععععيعععععععك   وقعععععععد 

          
ز  تعععععععععزيعععععععععد         ذا         بعععععععععالعععععععععحععععععععع          تعععععععععجعععععععععهععععععععع             وال 

 
 

غععععععععع  يعععععععععنعععععععععاديعععععععععه   ه      لعععععععععيععععععععع  قععععععععع          لعععععععععيعععععععععب     كععععععععع         بععععععععع 
         

سعععععععععععععععععع    لعععععقعععععععد  يعععععععأتعععععي،  العععععولعععععيعععععععد     فععععععع                  وال             ه 
 

 
فععععععععععيعععععععععع  شعععععععععععععععععععععععي    ال  إنععععععععععا        ه                        فععععععععععر د  

          
الععععععععفععععععععريععععععععد          دمععععععععوع         كععععععععأن                   عععععععععيععععععععنععععععععيععععععععه 

 
 

 :  الثأرالتحريض و  -4

بن سععععوة المهر ، وهو ابن                    لحقا بم ر ضعععاو و   فقد خرجا خويلة عجو  بني رئام 
 :(49)تستعطفه لي أر لقتل إخوته، قالا في بعضها  اختها، فأناخا بفنائه وأنشأت قصيدة 

أ   جععععععع  لعععع  معععع  نعععع     و أ معععع  د   مععععععع  تعععع  ععععع  معععع  ر   يعععع  خعععع  ا                                             يععععععع 
  

ب    الععععععععع  طععععععععع  و أ د ر ن   م   قععععععععع  تععععععععع  نععععععععع  مععععععععع  ز                                           و أ عععععععععع 
ي    لعععع  تعععع  غعععع  تعععع  ى   العععع  كععععععع  العععع عععع  د ة   و افععععععع  ك   ا  تععععععع                                              جععععععع 

 
ب    ا   النعع اضععععععععععععععع  و اد هع ا ف و    ال ف ضععععععععععععععع                                            ب سعععععععععععععع 

غععلععيعععععععل      ابعع     فععععععع     تععي     العع  كععلععى       العع عع       ة       ويععلععععععع     خعع              ر د 
  

    ب      اقع       الصععععععععععععععع        ور     خ     صعععععععععععععع       ن     م           بعأثقعل       ا     يع       ر م   
إ     ر     أ     ثععععععع        وت       العععععععفععععععع       ل     بععععععع     قععععععع        الف      وتععععععع     ه     نععععععع         

 
بععععععع ععععععع    لعععععععق   د     و            عععععععع  ي  أ      اهععععععع         جععععععع      ب      اعععععععع     نععععععع       و        ن  

 
   :العتاب -5

                                                                          وقد تكون غاية االسعععتعطاف العتاب كما فعلا قتيلة بنا الحارث حين ق ت ل  أخوها  
 :(50)                                         توج ها للن بي   عليه الصالة تعاتبه، فقالا                               النضر فجعلا ترثيه وتبكيه، ثم   

ضعععععععععععععععع   خععيععر  يعععععععا  د   مععععععع          كععريععمعععععععة             ن                      أمعع حعع 
          

ععععر      مععع  فعععحعععععععل   والعععفعععحعععععععل   هعععععععا  قعععو مععع                                   فعععي 
 

 
ور ج مععععععا ا   من نعععععع  لو   ضععععععععععععععر ن   كععععععان                                      مععععععا 

          
نععع ق    حععع  العععمععع  غعععيعععظ   العععمععع  وهععع و   العععفعععتععع ى  ن                                          مععع 

 
 

فعععلعععيعععنعععفععععقععععن   فعععععععديعععععععة  قعععععععابعععععععل  كعععنعععععععا   أو 
         

يعععععنعععععفعععععق   معععععععا  بعععععععه  يعععععغعععععلعععععو  معععععععا   بعععععععأععععععز 
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                                 فعععالن ضععععععععععععععر أقرب  م ن وصععععععععععععععلعععا  قرابعععة   
         

ق    تعععععع  ععععععع  يعععععع  ق   تعععععع  ععععععع  كعععععععان  إن  هععععععم                                  وأحععععععقعععععع 
 

 
ه  ت نوشعععععععععععععععععععع  أبيععععععه   بني  سععععععععععععععيوف   ا                                ظلعععععع 

         
ق    ت شععععععععععععععععععععععععععقعععععععععععع  هععععععععععععنععععععععععععان  أرواج                          هلل 

 
 

م قومه    م                        يعمد الشععععاعر لتحريك ه  : فقد                                        اسااتنهاا الهمم واثارا الحمي ة والحماسااة -6
هم عليه، كما فعلا أسعععععععععععرها أحد  حين  ليلى بنا لكيز                                             أو ح   هم على أمر  وحضععععععععععع  

 :(51)                                         ، فقالا تحر  ض قومها وتح  هم على إنقاذهامرا  العجم وحملها إلى فار أ
                                        ل عععععععععععيعععععععععععا  لل عععععععععععب عععععععععععر ا   ع يعععععععععععنعععععععععععا  ف عععععععععععت عععععععععععرى 

  
        ع عععععععععععنعععععععععععا                            معععععععععععا أ قاسعععععععععععي م عععععععععععن ب ععععععععععععععععععععععال   و   

كع لع يعبععععععععععععععععععععععععععععععععععععا   يعععععععععععععععععععععععععععععععععععع   إخعوتعي              ا                 وعع قعيعال  
  

            ب الب عععععععععععععععكعععععععععععععععا  أسعدوني                يعععععععععععععععا ج ن عععععععععععععععيعععععععععععععععدا    
                                        ع عععععععععععذ  ب عععععععععععا أ خت عععععععععععك عععععععععععم  يععععععععععععععععععععععا و يل عععععععععععك عععععععععععم 

  
بعععععععععععحعععععععععععا  و            م عععععععععععسعععععععععععا                               ب ععععععععععععذاب  الن كعععععععععععر  ص 

 ضعععععرجوا                          غ ل ل عععععععععععععععععععونعععععععععععععععععععي ق ي  عععععععععععععععععععدونعععععععععععععععععععي   
 

بعععععععالعععععصعععععععععععععععععععععا   ي  مععععنعععع   ة  العععععععععفععععععع                            مععععلععععمععععس 
 االستعطاف:  : خصائص شعرالمطلب الثالث 

                                                          معرفة خصععععععائص الكالم تعين على تصععععععو ر صععععععورة شععععععاملة عنه ت سععععععاهم في      إن   
                                                                          توضععععحيه وفهمه، و ن  شعععععر االسععععتعطاف كغير  من موضععععوعات الشعععععر العرجي   له ميزات  
وخصعععععائص، ولقد اكتسعععععب خصعععععائصعععععه من بواع ه التي ينطلق منها، وغاياته التي يسععععععى  

 إليها.
                            بعناية، والشععععععععععاعر يلتمس  في                                            إن  مفردات الشعععععععععععر االسععععععععععتعطافي مفردات  مختارة  

                                                                                     اسعتعطافه المفردات التي تناسعب المقام االسعتعطافي ، فإذا أراد أن يِّج  ر المشعاعر اختار ما 
                                                                                         ي ير العواطف ويحف  زها من لين وترف ق  وتود د واستمالة، و ذا أراد أن يحاجر العقل اختار ما 

                         رجعع  ه األنععدلسععععععععععععععي دور الكالم                                                     ينععاسعععععععععععععععب  الخطععاب الحجععاجي والعقالني، وقععد بي ن ابن عبععد
)والكالم الرقيق مصععايد القلوب،                                                      االسععتعطافي في اسععتمالة القلوب وسععل   األحقاد، حين قال:  

                       طف  جمرة غي ه، ويسعععل     ي                                                             و ن منه ل م ا يسعععتعطف المسعععتشعععيط غي  ا، والمندمل حقدا ، حتى
الكريم وجصععععععر ؛ وقد جعله ه    دفائن حقد ؛ و ن منه لما يسععععععتميل قلب اللئيم، ويأخذ بسععععععم 

 .(52)                                                 تعالى بينه وجين خلقه وسيلة نافعة، وشافعا  مقبوال (
                                              ويمكن إجمال خصائص الشعر االستعطافي  ، في ا تي:
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له،                                        والت لط ف، وهذا هو العنصعععععر الرئيس  د والرجا              بمعاني التود         فيض         شععععععر  ي -
ب السععععععععععععععتععدرار العطف،                                           فمنععاا االسععععععععععععععتعطععاف التود د واالنكسعععععععععععععععار للم خععاطعع  

                                                                   )المسعتعطف يتوسع ل في شععر  شعتى الوسعائل والسعبل ليصعل إلى مبتغا  وينال  و
                                                                 عفو المسععتعط ف ورضععا ، ويعيد صععفا  الروابط ويغسععل سععخام القلوب ويمحو  

 .(53)ما علق فيها من ضغينة(

،  تسعععتميلها و                الم سعععت عط فين  قلوب                ال ي ت لط  ف    الرقيقةاأللفا     شععععر يشعععتمل على -
 في المعاني واألفكار.    ا          ، وترف ق                     ولطف ا في األلفا                 دد يتطل ب رق ة  فمقام التو 

                                                             معاني شععر االسعتعطاف معان  واضعحة ال غموض فيها، بل هي ترتكز على   -
                                            الوضوج في الرسالة، لضمان فهم الم خاط ب لها.

                                           ة ال تكل ف فيها، تنب  عن صدقها وتلقائي تها.                    أفكار  م نسابة سلسل -

 .                                       تنو ع منا  كل قصيدة استعطافية وجواع ها              متنو  ع بسبب    قاعه جرسيإي -

                                                                       ال يكاد يخلو من الشعععكوى أو ذكر المعاناة الن فسعععي ة أو الجسعععدي ة سعععوا  كانا    -
ي  د لينهي   ونه يستعطف لهم الملك أو الس    معاناتهم.                                                              للش اعر أو لقوم  يخص 

                                            وهذ  خصعععععيصعععععة تمي  ز االسعععععتعطاف، ففي الوقا الذ     ،الحجاج في الخطاب -
ا باسعععععتعمال الحجاج                                                                 يسععععععى الشعععععاعر السعععععتدرار عطف الم خاط ب يقوم أيضععععع 

 ليضمن است ارة عقله و قناعه بالتجاو  عنه.

 .                           عبر آلي ات إقناعي ة منو عة  االرتباا باإلقناع -

التقريرية في الخطاب في مع م األحيان، فهو يشتمل شعر االستعطاف على   -
                          التوج ه مباشععرة  إليه دون    ي                                            رسععالة مباشععرة من الشععاعر إلى الم سععت عط ف تقتضعع 

 االلتفات عنه بضمير الغائب.

س له، إذ ي فع  ل الشعععاعر  يكاد  ال  -                                                             ينفصعععل شععععر االسعععتعطاف عن المدج المِّسععع  
                جة الم سععععععت عط ف                                                  المدج كخطوة اسععععععتباقي ة لالسععععععتعطاف في سععععععبيل إشععععععباع حا

                                      لل نا ، و شعار  بحاجة الم ست عط ف له.

                                                                    تتباين  حد ة االنفعال العاطفي في االسعععععععتعطاف بحسعععععععب الباعث الم سعععععععب  ب  له   -
                 الموقف الش عور .حسب  و 
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   الخاتمة:

                             فالشععاعر العرجي في الجاهلي ة  في شعععر العرب،                               كان لشعععر االسععتعطاف دور  مهم  
                                                                          وما بعدها وعى أهم  ي ة الخطاب الوظيفي في توجيه السعععععععععععلون اإلنسعععععععععععاني، فأنشعععععععععععأ شععععععععععععر  

  وغاياتأسعععععععهما في تشعععععععكيله،                             ماني ة ومكاني ة ونفسعععععععي ة  كان له بواعث  االسعععععععتعطاف الذ   
            العام ة له.            المي  زات                      توجيهه، وخصائص شك لا                    متنو  عة أسهما في 

 

 : الهوامش
،  1، مكتبة البشععععرى، كراتشععععي، امختصااار المعا ي في البالغة)مسعععععود بن عمر(:   انياالتفت .1

 .231م، ص2010 -ه1431
، )رسعالة  ئفاالساتعطاف في العاعر األ دلساي عصار ملوط الطوا: محمد جاسعر جبالي األسععد .2

 .9-8م، ص2003ماجستير( جامعة النجاج الوطنية، نابلس، 
                       ، مجلة كل  ي ة الترجية ساتعطاف في شاعر اب  اآل ار البلنسايظاهرا اال:  وسعام علي محمد الخالد .3

 .230ص، 2015، 16 العدد ،9جامعة الكوفة، المجلد                        للبنات للعلوم اإلنساني ة،
ا،  بيعععيوسععععععععععععععف إبراهيم قطر   .4   ،م 2016،  1                             دار الكتعععب العلميععع ة، بيروت، ا  ،                 اب  خلاادون أديباا 

 .50ص
، مجلة مجم  اللغة العرجية، دمشععععق، المجلد  النعمان ب  المننرالعاااعر في بال   :  نزهة بوعياد .5

 .288-287، ص2ج م،2006 ،81
  ، دار النهضععععععععععععععة العرجيعة، بيروت، لبنعان، د.ا،األدب العربي في األ ادل :  عبعد العزيز عتيق  .6

 .230ص
 .8ص، 2008، ، دار الكتب العلمية، بيروتشعر االستصراخ في األ دل ، عزو   رقان .7
                                         تحقيق: محمععد جبععار المعيبععد، دار الجمهوريعع ة   (:عاادب ب  دياادديوان  )  عععد  بن  يععد العبععاد .8

 . 39-38-37، ص 1965 /ه1385للطباعة والنشر، بغداد، 
   .151المصدر نفسه، ص  .9

    رب                                     ر العادي ة القديمة التي ال يعلم لها ئ                           ي دهدى: ي دحر ج. قليب: الب   .38المصعععدر نفسعععه، ص .10
 وال حافر، تكون في البرار .

 .94-93المصدر نفسه ص .11
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: محمود إبراهيم الرضععواني، و ارة ال قافة  قيق، تحديوان األععاا (: يمون بن قيساألعشععى )م .12
                             منكص: مصععععععععععدر ميمي  من نكص  عن    .278/ ص2م، ج2010،  1والفنون والتراث، الدوحة، ا

                                                         أبو علقمة، واألحوص جد  . أفحلوا: صعععععععار لهم فحل وهو الذ ك ر    :مر أ : تراج  وأحجم. عالثةاأل
خم الكريم. بصعععبص  البعير: حر ن ذن به . والبصعععبصعععة: الت مل ق.                                                                                              من كل   حيوان وقد ي طل ق  على الضععع 
ْ  على الكواكب. البرص: دا                                                                                       فحص  عنه: فت   عن عيوجه. به ر  القمر: أضععععععا  حت ى غلب  ضععععععو

 .                                                                       بق  بيضا ، وسم وا القمر أبرص على الت شبيه بمن يصيبه البرص. ت نمي: تزيد                يصيب  الجلد منه 
  1352، 1كتبة األهلية، بيروت،االم ،شاااعرات العرب في الجاهلية واإلسااالم:  بشعععير يموت .13

 .33-32م، ص 1934/هع
تحقيق: لطفي ،  ديوان علقمة الفحل  عرح األعلم العنتمرب (:                  علقمة بن ع ب دةعلقمة الفحل ) .14

 . 48، ص م1969/ه1389، 1الصقال ودرية الخطيب، دار الكتاب العرجي، حلب، ا
، عااارح اب  الساااليك والسااالرب والساااجساااتا يالحطيئة  ديوان    (:جرول بن أو )  الحطيئة (15)

اقيقتح القععععععاهرة،  وأوالد ،  الحلبي  البععععععابي  مصععععععععععععععطفى  مطبعععععععة  طععععععه،  أمين  نعمععععععان   :1  ،
 . 208، ص م1958/ه1378

                                                                   الساجون وأثرها في اآلداب العربي ة م  العصار الجاهلي   حت   هاية العصار :  واضععح الصععمد .16
- 35م، ص1995/ه1415،  1، المِّسسة الجامعية للدراسات والنشر والتو ي ، بيروت، ااألموب 

 القموص: سجن من سجون خيبر. .36

، تحقيق: محمععد أبو الفضعععععععععععععععل  الناا غاة الانبياا يديوان  (:   يععاد بن معععاويععةالنععابغععة الععذبيععاني )  .17
 .72، ص 2إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ا

: د. عزة حسععععععععن، مطبوعات مديرية قيق، تحديوان  عااااار ب  أبي خادمبشععععععععر بن أبي خا م:  .18
 .43م، ص1960/ه1379إحيا  التراث القديم، دمشق، 

أحمععد أمين، أحمععد الزين، إبراهيم  تحقيق:  ،  العقاد الفرياد                      )أحمععد بن عبععد رجعع  ه(:                  بن عبععد  رجعع  ها  .19
 .5/162 2، ج2األبيار ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ا

: أحمد قيق، تح،العاااااعر والعاااااعراء، (عبد ه بن عبد المجيد بن مسعععععععلم)  ابن قتيبة الدينور   .20
 .156-154ص، دا، د.تع، المعارف، القاهرةمحمد شاكر، دار 

، د.ت، 2، دار الفكر العرجي، القعاهرة، االمرأا في العاااااااااعر الجااهلي: أحمعد محمعد الحوفي  .21
 .447ص
  1407ر، بيروت،  ، دار الفكالباادايااة والنهااايااة(  إسععععععععععععععمععاعيععل بن عمر بن ك ير)  ابن ك ير  .22

 .4/278م،  1986/هع
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: د. يحيى الجبور ، مِّسععسععة قيق، تحديوان اب  الزبعرى ابن الزجعرى )عبد ه بن الزجعرى(:  .23
البالبل: الوسعععععاو  المختلطة واألحزان.  .  46-45م، ص1981/ه1401، 2الرسعععععالة، بيروت، ا

ا. البهيم: الذ  ال ضيا  له. غشوم: ال ترد عن وجههامعتلر: مضطرب يركب بعضه   .                                                     بعض 
 .36، صقالمصدر الساب .24
، رسععععالة ماجسععععتير، جامعة الحياا والموت في شاااعر صااادر اإلساااالم:  خليل محمد عبد العال .25

 .140ص، 2012دمشق، 
، صعععععنعة محمد بن الحسعععععن األحول، دار الكتاب ديوان ساااالمة ب  جندلسعععععالمة بن جندل:   .26

 .51م، ص1994/ه1114، 1العرجي، بيروت، ا
 .208، ص الععر الجاهليالمرأا في : أحمد الحوفي .27
: أحمد محمد شععاكر، قيق، تحالعاعر والعاعراء(: محمد عبد ه بن مسععلم)  ابن قتيبة الدينور  . 28

 .1/293دار المعارف، القاهرة، 
دار إحيا  التراث تحقيق: مكتب تحقيق  ، األغا ي(: علي بن الحسعععين)أبو الفرج    ألصعععبهانيا .29

الكليععب: من  .21/149،  م1994-ه  1415،  1بيروت، ا  –العرجي  دار إحيععا  التراث  ،  العرجي
الكلب بمعنى ال مأ، يغبقه: يسعععععععععقيه مسعععععععععا . الفريد: اللِّلِّ. حرار: جم  حرة، األرض فيها حجارة 

 سودا . اللبان: موض  اللبب من الصدر، والمحصور: المشدود
القاهرة، قيق: عمر عبد الرسعول، دار المعارف، ، تحديوان دريد ب  الصامةدريد بن الصعمة:   .30

رة: أ  دقيقة. .149ص د.ا، د.ت . بس ل : ال بس ل : المحر م. مخص                                                                        العائدة: التعط ف والب ر 
 .17-16/ص13انظر: األغاني، ج .31

 37-35-34صالديوان،  النابغة الذبياني، (32)
،  اإلساااااالم شاااااعر االعتنار في العصااااار الجاهلي إل   خر صااااادر : إبراهيم عبد القادر محمد  .33

  .440-439م، ص1985/هععععععععععععععععع1405                                   الجامعة اإلسعععالمي ة بالمدينة المنورة،   ،(رسعععالة ماجسعععتير)
                                                                             تعل م: اعلم. صععععععععععععععرم: بيوت مجتمععة. متهمين: سععععععععععععععاكنين في التهعام وهي المنخفض من األرض. 

                                                يام السعيدة، وي قال: يوم طلق إذا لم يكن فيه حر                                                 الم نجد: من يسكن الن جد وهو المرتف . الطلق: األ
 .                                         وال برد  وال شي   فيه يِّذ . تبل د : تحي ر  

ان ب  ثااباك:  عبععد الرحمن البرقوقي  .34                            ، المطبعععة الرحمععانيعع ة، مصععععععععععععععر،                         شااااااااارح ديوان حساااااااااا 
الحصعععععععان هنا: العفيفة، والر ان: المال مة موضععععععععها، وامرأة .  325-324م، ص1929/ه1347

                                                                                          ر ان: إذا كعانعا ذات ثبعات ووقعار وعفعاف. معا تزن : معا ت ت هم. غرثى: جعائععة. الغوافعل: جم  غعافلعة  
                                                                                           يريد أنها ال ترت  في أعراض الن ا . الحليلة: الزوجة. العقيلة: الكريمة. الخ يم: الطب  واألصل. 
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، 1: عفعا وصععععععععععععععال حمزة، دار الفكر، دمشععععععععععععععق، اقيق، تح             م ن    المادح: ابن سععععععععععععععيعد النعا  .35
 .360ص.140-139ص ، م1987/ه1407

، ألبي تمام شاااارح ديوان الحماسااااة(: يحيى بن علي بن محمد الشععععععيبانيالخطيب التبريز  ) .36
 ،الري                                     و أم الط ع ام ال معدة والزغب صغ ار  آض كالفحال: صار كفحل النخل،  . 1/316دار القلم، 

ع ر ال م ج ت م  ،                                          يمز  أثوابي ك ن اي ة ع ن اإلهانة والتقري  ع ر ومشعععععععطه واللمة الشععععععع                                                       الترجيل غسعععععععل الشععععععع 
ذن  .                              عرسه ام ر أ ته واألرب ال ح اجة،                    المجاو  شحمة األ 

، مطاب  جامعة شاااعر  ااابة وأخبارها في الجاهلية واإلساااالم:  حسععععن بن عيسععععى أبو ياسععععين. 37
 .277م، ص1995/ه1416، 1الرياض، االملك سعود، 

: د. عبد المنعم أحمد الصالح، منشورات  قيق، تحةديوان الحماسأبو تمام )حبيب بن أو (:    .38
،  327-326، ص  م1980الجمهوريعة العراقيعة، دار الرشععععععععععععععيعد للنشععععععععععععععر،  -و ارة ال قعافعة واإلعالم  
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 في صدر اإلسالمستعطاف شعر اال
         نموذج ا ×النبياستعطاف  
 ضاهر أحمد  وهبه، د. عبد الكريم  علي هاني

 ، جامعة إدلبوالعلوم اإلنسانية  قسم اللغة العربية، كلية اآلداب

 

 

         الملخ ص 

الحياتي ة،   المواقف  لتنو ع  نشأته  منذ  العربي    الشعر  موضوعات  االستعطاف                                                                     تنو عت                   وي عد  
، فقد وقف الشاعر في مرحلة صدر                                   ، إذ إن  له وظيفة تأثيري ة مهم ة               مهم ا وذا قيمة         موضوع ا  
، منها وقوفه في حضرة النبي عليه الصالة والسالم                    في مواطن متنو  عة،              م ست عط ف ااإلسالم  

       صفح ا.و            نال عفو ا  ي                   ليصل إلى م راده، ف                              ي االحتجاج لفكرة  يعتقد بها،                            ليستميل قلبه، أو يترف ق ف

        لنبي    ل                           شعر االستعطافي   الذي قيل  لاعرض  مفهوم االستعطاف، كما يذا البحث           ويعرض  ه
الة والس الم   لالستعطاف   ةالمهم  ةالتأثيري  الوظيفة                             في مواقف متعد  دة، مع إظهار                       عليه الص 

 . واإلقناع  من وسائل الخطاب        وسيلة   بوصفه

 : االستعطاف، النبي، االعتذار، صدر اإلسالم. الكلمات المفتاحية 
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Entreaty Poetry in the Early Islamic Period 

The sympathy of the prophet, peace be upon him, is a 

model 

 
Hani Ali Wahbh, D. Abdul Karim Daher 

 

 

Abstract 
Topics of Arabic poetry have varied since its inception due to the diversity 
of life situations, including entreaty, for the poet stood in the early stage of 
Islam the position of the interceded  in various places, including his standing 
in the presence of the Prophet, peace be upon him, to turn his heart, or be 
accompanied in protest by an idea he believes, to reach his goal, and he will 
receive pardon and forgiveness. 

This research presents the concept of compassion, as well as the 
intercessory poetry that was said in the Prophet, upon him be blessings and 
peace in various situations, while showing the important influential 
function of entreaty as a means of discourse and persuasion. 

Keywords: Entreaty, Prophet, Apology, Early Islam. 
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 :مقدمة
راض الشتتتعر العربي ا  تتتعري ا من ًأ يمكن الوصتتتول  ، إذ  (1)                                                  ي عد  االستتتتعطاف ًرضتتت 

، فإن  في معاجم اللغة  مادة االستتعطاف  ل العين والطاء والفاء أصتل واحد  "                      من الجذر ع ط ف 
                                                                                  يتتدل  على انانتتاء وعيتتاج، ي قتتال: عطفتتت  الشتتتتتتتتتتتتتتيء  إذا أملتتته، وانعطف  إذا انعتتاج ... وفالن  

عطف عليه: أ تفق...  "وفي »تاج العروس« للزبيدي:  ، (2)"يتعاطف في مشتيه إذا تمايل به
                 استتتتتتتت عير للميل                                                                  صتتتتتتتر حوا بأن  العطف بمعنى الشتتتتتتتفقة مجان من العطف بمعنى االناناء، ثم  

 .(4)"                               استعطاف ا: سأله أن يعط ف  عليه  واستعطفه" ،(3)"                         والشفقة إذا ع د  ي  بعلى
                                                ذلك الشتتتعر الذي يبا ه الشتتتاعر إلى  تتتخا ما الستتتتمالة  "       بأن ه    بعضتتتهم            وقد عر فه

 .(5)"                                                                           قلبه واستدرار عطفه، آمال  بعفوه وتخليصه من ضروب اإلعنات والحرمان الذي يعانيه
                                                  ًرض  تتتتتتتتتتعري أخذ لففه من العطف... أم ا اصتتتتتتتتتتطالح ا فيدل   "            آخر بأن ه      عر فه و 

االستتتتعطاف على طلب العطف والرحمة من المستتتتعطف منه نتيجة لوقوع المستتتتعطف في 
ها بين     ل     ع          فعلت ف              أو دستيستة                                          ن تكون خالف ا أو مجافاة تمخ ضتت عن حستد  أ              محنة  تخصتي ة ك

 .(6)"                         المستعط ف والمستعط ف منه
 :                       أهم  ي ة البحث وأهدافه

النبي  حضترة  يعرض لشتعر االستتعطاف الذي قيل في                          تكمن أهمي ة البحث بوصتفه  
وستتتتتيلة من            ؛ إذ إن ه  لالستتتتتتعطاف ةالمهم  ة          التأثيري     الوظيفة إظهارعليه الصتتتتتالة والستتتتتالم، و 
في القصتتتتتيدة العربية                         فاعلي ة ًرض االستتتتتتعطاف  بيانل           ، إضتتتتتافة  وستتتتتائل الخطاب واإلقناع

                                                                  وستتتتتتتتتائل البيان التأثيري ة التي امتلكها العرب وأفادوا منها في آلي ة   من خالل  المتضتتتتتتتتتمنة له
 .التخاطب

يعين على تشتتتكيل صتتتورة  الذي    الوصتتتفيوقد اعتمد البحث المنهج    منهج البحث:
الوصتتتتف الموضتتتتوعي  االستتتتتعطاف في مرحلة صتتتتدر اإلستتتتالم، من خالل    واضتتتتحة لشتتتتعر

عري ة الواردة المنفم    .                           للن صوص الش  
ا قة: ستتتتتتتبقت هذا البحث دراستتتتتتتات أخر  في االستتتتتتتتعطاف، وقد                        الد  راساااااات السااااا 

  رو تن عبد الستتار مصتطفىدراستة الباحاة:    وكان أبرنها                             اقتصترت على العصتر األندلستي  ،  
، ودراستتة  استتتراتيجية اإلقناع في  تتعر االستتتعطاف في عهد ملوا الطوائفوالتي عنونتها:  
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؛  تتعر االستتتعطاف في عصتتر ملوا الطوائف، ودراستتة الدكتور  محمد جاستتر جبالي أستتعد
:  ميرة ًضتتابوستتام الخالدي: ظاهرة االستتتعطاف في  تتعر ابن األبار األندلستتي، ودراستتة  

يرها من الدراسات التي  عيه،  االستعطاف عند ابن نيدون ودوا     .عالجت هذا الموضوعًو
                                                                     ولم يخل  البحث من بعض الصتتتتتعوبات التي تجاونها الباحث، وكان أبرنها جمع   

                                                                                الماد ة المتعل  قة باالستعطاف، ومحاولة فرن النصوص االستعطافي ة وتمييزها عن ًيرها.
 :ستعطاف النبي صلى هللا عليه وسلما

الم   لدولة           قائد ا–        عربي ا         قر تتتتتتتي ا               فضتتتتتتتال  عن كونه  –                              كان النبي عليه الصتتتتتتتالة والستتتتتتت 
                                                                                   اإلستالم التي أستستها وجعل مركزها المدينة المنو رة، وكان معروف ا بحزمه في مواطن الحزم،  
ل ن اا  إ ال  ر ح م       ة                                                                                              ورحمته ولينه في مواطن الرحمة واللين، وقد قال فيه هللا تعالى: }و م ا أ ر ستتتتتتتتتتتتتت 

 [.107                           ل ل ع ال م ين { ]األنبياء:  
الم كاير من مناوئيه، فتعر ضتتتتتوا له بهجاء أو  ل                                                                         قد أستتتتتاء للنبي عليه الصتتتتتالة والستتتتت 

بته  –                          عندما وصتتل الحق  إلى قلبه  –                            تتتم أو مواجهة، لكن  بعضتتهم   عاد إلى ر تتده وأعلن ًر
فتبادروا لالعتذار إليه،                                                               بالتوبة واالنصياع لما جاء به النبي عليه الصالة والس الم من حق،

                                                                  ليقبلهم عنده، وكان مم ن استتتتتتتعطفه عمرو بن ستتتتتتالم الخزاعي بعد أن نقضتتتتتتت  واستتتتتتتعطافه  
                                            فقتد وثبتت بنو بكر على خزاعتة ليال  بمتاء ي قتال  .  لعهتد التذي كتان منهم يوم الحتديبيتةقريش ا

اتلوا معهم                                                                        له: الوتير، وهو قريب من مك ة، وأعانتهم قريش على ذلك بالكراع والستتتتتتتتتتتتال ، وق
للضتغن على رستول هللا، فركب عمرو بن ستالم وقدم على رستول هللا يخبره الخبر، وقد قال 

                                                         أبيات  عر، فلم ا قدم على رسول هللا أنشده إي اها، يقول فيها:
د ا         الهتتتتتتتتتم   متتتتتتتتت  حتتتتتتتتت  متتتتتتتتت  د   ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  نتتتتتتتتت  ي                             إ نتتتتتتتتت  

د ا   لتتتتتتتت  األ  تتتتتتتتت  ا  يتتتتتتتتنتتتتتتتت  و أ بتتتتتتتت  يتتتتتتتته   أ بتتتتتتتت  ف   لتتتتتتتت                                         حتتتتتتتت 
د ا    و التتتتتتتتت  ا  نتتتتتتتتت  و كتتتتتتتتت  د ا  و لتتتتتتتتت  كتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم                                       قتتتتتتتتتد 
يتتتتتتتدا   ز ع   نتتتت  نتتتت  م   لتتتت  فتتتت  ا  نتتتتتتت  متتتت  لتتتت  أ ستتتتتتتتتتتتتتتتت  ت   متتتتتتت                                          ثتتتت 
 أعتتتتدا فتتتانصتتتتتتتتتتتتتتر رستتتتتتتتتتتتتتول هللا نصتتتتتتتتتتتتتترا   
د د ا   متتتتتتتتتت  وا  أ تتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتت  اد       بتتتتتتتتتت  عتتتتتتتتتت                                        و اد ع  
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ر د ا  جتتتتتتت  تتتتتتتت  د   قتتتتتتت  ول       ر ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  م   يتتتتتتتهتتتتتتت                                      فتتتتتتت 
د ا   تتت ر بتتتتتتت  ه   هتتتتتتت  و جتت  ا  فتتتتتتت  خ ستتتتتتتتتتتتتتتت  يتتم   ستتتتتتتتتتتتتتتت                                         إ ن  
لتتت ق     يتتت  فتتت  د ا               فتتت ي  ز بتتتتتتت  متتت  ر ي  يتتت جتتت  ر   بتتت حتتت  التتت                                 كتتتتتتت 
د ا   و عتتتتتتت  متتتتتت  التتتتتت  وا   فتتتتتت  لتتتتتت  أ ختتتتتت  ا  ر ي شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  قتتتتتت                                           إ ن  
د ا    متتتتتتت   كتتتتتتت  التتتتتتت  ك   اقتتتتتتت  يتتتتتتتاتتتتتتت  متتتتتتت  وا  ق ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت                                       و نتتتتتتت 
د ا   ر صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  د اء   كتتتتتتت  ي  فتتتتتت  ي  لتتتتتت  وا  لتتتتتت  عتتتتتت                                      و جتتتتتت 
د ا    أ حتتتتتتت  و  أ د عتتتتتتت  ت   ل ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ ن   وا  متتتتتتت                                           و ن عتتتتتتت 
د د ا   عتتتتتتتتتتتتتتتت  ل   و أ قتتتتتتتتتتتتتتتت  أ ذ ل   م   هتتتتتتتتتتتتتتتت                                  فتتتتتتتتتتتتتتتت 
 
 

د ا   جتتتتتتت  هتتتتتتت  يتتتتتتتر   و تتتتتتتت  التتتتتتت  بتتتتتتت  ا  ونتتتتتتت  تتتتتتتت  يتتتتتتت  بتتتتتتت  م                                          هتتتتتتت 
د ا   جتتتتتتتتت  و ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  عتتتتتتتتت  ر كتتتتتتتتت  ا  ونتتتتتتتتت  لتتتتتتتتت  تتتتتتتتتت                                  و قتتتتتتتتت 
ل م : ن    ل ى     ع ل ي ه  و س   .(7)يا عمرو بن سالم      ت     ر     ص                                                      ف ق ال  ر س ول      ص 

                                                               إن  الخطاب االستتتتتتتتتعطافي يفهر في األبيات ممتزج ا مع خطاب استتتتتتتتتصتتتتتتتتراخي،  
، فهو عليه الصتتتتتتالة والستتتتتتالم                                  العاطفة والحمي ة في نفس رستتتتتتول هللايحاول عمرو أن يبعث  

د عمرو إلى الدعاء للنبي بالهداية والستتتتتتتتتتتتتداد بعد أن                                    وقومه مع النبي في حلف واحد، ويعم  
ًدر قريش بخزاعة،   في خطابهدعاه للنصتتتتتتتترة، فهو صتتتتتتتتاحب الجيش القوي، وي كد عمرو  

حلف واحد، وينقل للنبي ما نعمته قريش   وهذا يعني ًدرهم بالنبي الذي كان مع خزاعة في
                                                                                  من أن  النبي قد تخل ى عن خزاعة، ويخبره بقل ة عددهم، ويعرض له ما فعلوه مع خزاعة من 

النبي    جعلي-برأيه  –          وهذا كل ه ،  ينن راكعيستتتتتتتاجد  حين كانوا في صتتتتتتتالتهم قتلوهم    فقدقتل،  
               يلب  ي النداء.

                                              في الستتماء، فقال رستتول هللا صتتلى هللا عليه وستتل م: إن     ستتحابة                  فما بر  حت ى مر ت 
                                                                            هذه الستتتحابة لتستتتتهل  بنصتتتر بني كعب، وأمر رستتتول هللا الناس بالجهان وكتمهم مخرجهم،  

 .(8)وسأل هللا أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بالدهم 
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ليه                                                                 ومم ن استتتتتتتعطف النبي عليه الصتتتتتتالة والستتتتتتالم كعب بن نهير، وكان النبي ع
فقدم على رستتول هللا صتتلى هللا عليه وستتلم، فبدأ بأبي بكر،  "الصتتالة والستتالم قد أهدر دمه، 

                                                                              فلما ستتلم النبي صتتلى هللا عليه وستتلم من صتتالة الصتتبه جاء به وهو متلام  بعمامته، فقال:  
يا رستتول هللا، هذا رجل جاء يبايعك على اإلستتالم، فبستتي النبي صتتلى هللا عليه وستتلم يده،  

عتب عن وجهته، وقتال: هتذا مقتام العتائتذ بتك يتا رستتتتتتتتتتتتتتول هللا، أنتا كعتب بن نهير،  فحستتتتتتتتتتتتتتر ك
لفت لهمته األنصتتتتتتار        فتجه   ل ذلك رستتتتتتول هللا صتتتتتتلى هللا عليه وستتتتتتلم، وأحبت     ب           لذكره ق    ؛ًو

 :(9)"              م نه واستنشده أنه النبي صلى هللا عليه وسلم، ف                        المهاجرة أن يسلم وي م   

ول   ع اد  فق ل بتتتتتتتي اليتتتتتتتوم  م ت بتتتتتتت  ت  ستتتتتتت                                           بانتتتتتتت 
         

ا لتتتتتتتتتتم ي جتتتتتتتتتت     ي م  إ ث ر هتتتتتتتتتت  ول                             م تتتتتتتتتتت                ز  م ك بتتتتتتتتتت 
 
 

ت   ي ن إ ذ ع ر ضتتتتت  داة  البتتتتت  عاد  ًتتتتت                                          ومتتتتتا ستتتتت 
          

ول    رف  م ك حتتتتت  يض  الطتتتتت  ً ضتتتتت  ن   تتتتت                                        إال  أً 
 
 

 ]حتى بلغ[: 

ول  هللا  أ و عتتتتتتتتتتتتتتتتد ني ت  أ ن  ر ستتتتتتتتتتتتتتتت                                       ن ب  ئتتتتتتتتتتتتتتت 
          

ذ ول    ول  هللا  م بتتتتتتتتتتت  د  ر ستتتتتتتتتتت  و  ع نتتتتتتتتتتت                                         والع فتتتتتتتتتت 
 
 

ت ة  التتتت  اا  نافلتتتت  د اا  التتتتذي أ ع طتتتت  ال  هتتتت                                              م هتتتت 
          

ر آن    يل           قتتتتتتتتتتتت  و اع ي   وت ف صتتتتتتتتتتتت                              فيهتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتت 
 
 

ذ ن  ي بتتتتتتتتتتتأ ق و ال  الو  تتتتتتتتتتتاة  ولتتتتتتتتتتتم                                        ال تأ ختتتتتتتتتتت 
 

ي  األ قاويتتتتتتتتل    ر ت  فتتتتتتتت  و  ك اتتتتتتتت  ب  ولتتتتتتتت                                          أ ذ نتتتتتتتت 
 
 

 فلما بلغ قوله:  

اء  بتتتتتتتتتته ور  ي س ت ضتتتتتتتتتت  ول  ل نتتتتتتتتتت                                         إ ن  الر ستتتتتتتتتت 
          

ي وف    ن  ستتتتتتتتت  ل ول      هللا                      وصتتتتتتتتتارم  متتتتتتتتت             م ستتتتتتتتت 
 
 

ائ ل ه م   ال  قتتتت  ر ي ش  قتتتت  ن  قتتتت  ب ة متتتت                                              فتتتتي ع صتتتت 
 

وا  ل م وا ن ولتتتتتتتتتت  ا أ ستتتتتتتتت  ة  ل متتتتتتتتتت  ب ط ن  م كتتتتتتتتت                                            بتتتتتتتتت 
ف    اس  وال ك شتتتتتتتتت  وا فمتتتتتتتتتا نال  أ ن كتتتتتتتتت                                        ن التتتتتتتتت 

 
و م    ود  م ع ان يتتتتتتتتتتتتتل         يتتتتتتتتتتتتت  اء  وال ستتتتتتتتتتتتت                                  ال ل قتتتتتتتتتتتتت 

                                                                           كساه النبي صلى هللا عليه وسلم بردة  ا تراها معاوية بعد ذلك بعشرين ألف درهم،  
 .(10)وهي التي يلبسها الخلفاء في العيدين

                 ويلة حت ى انتهى                                              قصتتتتتيدة طويلة، بدأها الشتتتتتاعر بمقد  مة ًزلي ة ط وهذه األبيات من
                   أن يدفع الت هم عن   فيهايحاول  وهو مانال                            رستتتتول هللا صتتتتلى هللا عليه وستتتتل م،  لإلى االعتذار  

                                                                               نفستتتته، وأن ي لصتتتتقها بالو تتتتاة الحاستتتتدين، ثم  يستتتتتعمل آلية االستتتتتعطاف لينال عفو الرستتتتول  
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 الذين آنروه                                                                         ضتاه، فيستتعمل المد  االستتعطافي لذات النبي مع المد  الموج ه لقوم الن بي   ر و 
 وساندوه.

                                                                       يعتمد اإلقناع آلية  من آليات تغيير الموقف، ويتوج ه للن بي   مدافع ا عن           الش اعر      إن  
فكر   ف                                                                        نفسه، وملقي ا الذنب على األخرين، ويستعمل المد  الم س  س لالستعطاف ليستهد

                                                             حل  اإلقناع يكون في الفكر  والعاطفة: القبول، الرضا، االطمئنان، م "                وعاطفته، إذ إن            الن بي   
 .(11)"السلوا: اإلتيان أو الترا          ي لح  في                              أم ا محل  التأثير ففي الغالب  

، وكان قد  ر     ع     ب                 عبد هللا بن الز     ه؛                            لنبي صتتتتتلى هللا عليه وستتتتتل م بلستتتتتانل ءأستتتتتان    م  وم
                                                                            هجا النبي صتتتلى هللا عليه وستتتلم، ولكن ه ندم على صتتتنيعه، وذهب إلى النبي عليه الصتتتالة  

 :(12)                                 والسالم يعتذر إليه ويستعطفه قائال  

ل ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاني  إ ن   الم ليتتتتتتك   ر ستتتتتتتتتتتتتتول                                   يتتتتتتا 
   

بتتتتتتتور    أ نتتتتتتتا  إ ذ  قتتتتتتتت   تتتتتتتت  فتتتتتتت  متتتتتتتا  ق                                    راتتتتتتتت 
ن ن  الغ ي    ي           إ ذ أ بار    يطان  في ستتتتتتتتتتتتت   ت                            الشتتتتتتتتتتتتت 

        
متت اتتبتتور  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ه   متت يتتلتتتتتتت  متتتتتتتال   و متت ن                                 ى  

 
 
 

 

ر بتتتتتتي        لتتتتتت  فتتتتتتتام   و التتتتتتعتتتتتت  حتتتتتتم   التتتتتتلتتتتتت  ن                                          آمتتتتتت 
 

ذيتر    التنتتتتتتت  أ نتتتتتتتت   هتيتتتتتتتد   الشتتتتتتتتتتتتتتت  قت لتبتي                                      ثت م  
 

 
ا        يتتتتتتت  حتتتتتتت  م   ثتتتتتتت  ر   ناجتتتتتتت  نتتتتتتتك   عتتتتتتت  نتتتتتتتي                                        إ نتتتتتتت 

 
لتتتتتتتت      ن  غتتتتتتتترور        ي            متتتتتتتت  متتتتتتتت  م  هتتتتتتتت  لتتتتتتتت                     و كتتتتتتتت 

 

 
ج ئ متتتتتتتا  د         ت            إ ن   صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ح ق   ه   بتتتتتتت                            نتتتتتتتا 

 
نتتتيتتتر    متتت  يء   م ضتتتتتتتتتتتتتتتت  نتتتور ه   ع                                 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاطتتت 

 

 
د        و الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و التتبتت ر   التتيتت قتتيتتن   بتتتتتتت                                             جتت ئتتتتت نتتتتتتتا 

 
رور    د   و الي قين  ستتتتتتتتتتتتتت                                        و في الصتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 
ع نتتتتتتتا        الج هتتتتتتتل   ة   ضتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتت  ب                                             أ ذهتتتتتتت 

 
يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور    و التتتتتتتمتتتتتتت  التتتتتتتر ختتتتتتتاء                                  و أ تتتتتتتتانتتتتتتتا 

 

 
                   عهتد اإلثم، ويصتتتتتتتتتتتتتتو  ر    في             متا بتدر  منته  ه على        ونتدمت  ه          ه وهمومت                  إنت ه يصتتتتتتتتتتتتتتف أحزانت  

                                                                                ضتتاللته، وما كان يزينه له بنو جمه وبنو ستتهم من الفلم والضتتالل، ولكن ه توج ه األن إلى  
              الز  ب ع ر                                                           ه بمحم د وما يجيء به من ستتن ة البرهان والحكم، ويعاهد ابن                         نور الهداية، وآمن قلب  

 عنه بستتتيفه ولستتتانه، فيجند  تتتعره في ستتتبيل                                        رستتتول هللا أن يكون من جنود المستتتلمين، يذب  
 الدين ومصلحة المسلمين.
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                                                     آلية اإلقرار بأن ه كان على ضتتتتتتتتتتتتتتاللة، ويلقي الذنب على بني                الز  ب ع ر  ويعتمد ابن  
                                           د لبتتتث   الاقتتتة في نفس الن بي   بتتتأنتتت ه قتتتد آمن                                                جمه التتتذين كتتتانوا ي زي  نون لتتته ويغوونتتته، ثم  يعمتتت  

                                                   ه باإليمان، ويعاهد النبي  أن يكون من جنود المسلمين.             واطمأن  قلب  

ا              الز  ب ع ر  ويعتمد ابن                                               د  ي ة في إقناع الن بي   عليه الصتتالة والستتالم                 المقارنة الضتت           أيضتت 
الل، ويقارن ذلك بمرحلة                   اإليمان بالن بي                                                                    بصتتتتدقه وإيمانه؛ إذ يصتتتتف نفستتتته في مرحلة الضتتتت 

                                                                            واالستتتتستتتالم لدين اإلستتتالم، وهذه جميعها عناصتتتر تفع  ل الخطاب االستتتتعطافي  القائم على  
 االستمالة واإلقناع.

 :(13)بي عليه الصالة والسالم وفيها يقولوله قصيدة أخر  يعتذر للن

وم   اد  ب البتتتتتتتتتتتتتتتتل  وه متتتتتتتتتتتتتتتت                                   م نتتتتتتتتتتتتتتتتع  الر قتتتتتتتتتتتتتتتت 
         

يم     ت ل ج  التتتتتتتتتتتتتر  و ا   ب هتتتتتتتتتتتتت                                          وال ليتتتتتتتتتتتتتل  م عتتتتتتتتتتتتت 
 
 

د  الم نتتتتتتتتتتتتتي ا أتتتتتتتتتتتتتتاني أن  أ ح متتتتتتتتتتتتت                                  م متتتتتتتتتتتتت 
 

وم    ت  كتتتتتتتتتتتتتتتتأن ني م ح متتتتتتتتتتتتتتتتت                                ف يتتتتتتتتتتتتتتتته ف بتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 
 

ال ه ا ت  علتتتتى أ و صتتتت  ر  متتتتن ح م لتتتت  ا خ يتتتت                                           يتتتت 
 

ة    د ين  ًشتتتتتتتتتتتتتوم               ع ي ر انتتتتتتتتتتتتت  ر   اليتتتتتتتتتتتتت                         ستتتتتتتتتتتتت 
 
 

ذي ن  التتتتتتتتتت  ذ ر  إ ليتتتتتتتتتتك  متتتتتتتتتت  ي لم ع تتتتتتتتتتت                                        إ نتتتتتتتتتت  
    

يم    الل  أ هتتتتتت  ا فتتتتتتي الضتتتتتت  د ي ت  إ ذ  أنتتتتتت                                           أ ستتتتتت 
 
 

ة   ً و   خ طتتتتتتتتتتتتتت  أ                                    أيتتتتتتتتتتتتتتا م  تتتتتتتتتتتتتتتأم ر ني بتتتتتتتتتتتتتت 
 

زوم    ه م  وتتتتتتتتتتتتتتتأم ر ني بهتتتتتتتتتتتتتتا م ختتتتتتتتتتتتتت                                 ستتتتتتتتتتتتتت 
 
 

                            وأمتتتتتتتتتتتتد  أستتتتتتتتتتتتباب التتتتتتتتتتتتر د  ويقتتتتتتتتتتتتودني
 

                          أمتتتتتتتتتتتتتتر الغتتتتتتتتتتتتتتواة وأمتتتتتتتتتتتتتترهم مشتتتتتتتتتتتتتت وم   
 فتتتتتتتتتتتتتتتاليوم آمتتتتتتتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتتتتتتتالنبي محمتتتتتتتتتتتتتتتد  

 
                        قلبتتتتتتتتتتتتي، ومخطتتتتتتتتتتتت  هتتتتتتتتتتتتذه محتتتتتتتتتتتتروم   

 
 

 مضتتتتتتتت العتتتتتتتداوة وانقضتتتتتتتت أستتتتتتتبابها
   

                         ودعتتتتتتتتتتتتتت أواصتتتتتتتتتتتتتر بيننتتتتتتتتتتتتتا وحلتتتتتتتتتتتتتوم   
 
 

داي  ك ال ه متتتتتتتا د   لتتتتتتتك و التتتتتتت                                       فتتتتتتتاًف ر  فتتتتتتت 
         

وم    م  م ر حتتتتتتتتتتتتتتتت  ك ر احتتتتتتتتتتتتتتتت                                نللتتتتتتتتتتتتتتتتي فإنتتتتتتتتتتتتتتتت 
 
 

ة                                     وع ليتتتتتتتك  متتتتتتتن علتتتتتتتم الم ل يتتتتتتتك  ع المتتتتتتت 
 

ات م    اء  وختتتتتتتتتتتتتتت  ور  أضتتتتتتتتتتتتتتت  وم                        نتتتتتتتتتتتتتتت             م خ تتتتتتتتتتتتتتتت 
 
 

ة  برهانتتتتتتتتتتتتتتته                          أعطتتتتتتتتتتتتتتتاا بعتتتتتتتتتتتتتتتد محبتتتتتتتتتتتتتتت 
 

                           تتتتتتتتتتتتترف ا، وبرهتتتتتتتتتتتتتان اإللتتتتتتتتتتتتته عفتتتتتتتتتتتتتيم   
 
 

                          ولقتتتتتتتتد  تتتتتتتتهدت بتتتتتتتتأن دينتتتتتتتتك صتتتتتتتتاد   
 

ك فتتتتتتتتتي العبتتتتتتتتتاد  جستتتتتتتتتيم                                 حتتتتتتتتتق ، وأنتتتتتتتتت 
 
 

                        وهللا يشتتتتتتتتتتتتهد أن  أحمتتتتتتتتتتتتد مصتتتتتتتتتتتتطفى 
 

                           مستتتتتتتتتتتتقبل  فتتتتتتتتتتتي الصتتتتتتتتتتتالحين كتتتتتتتتتتتريم   
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                         قتتتتتتتتتتتترم  عتتتتتتتتتتتتال بنيانتتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتتن ها تتتتتتتتتتتتم  
  
 

ن فتتتتتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتتتتتذ را وأروم                              فتتتتتتتتتتتتتترع  تمكتتتتتتتتتتتتتت 
 
 

يمد  رستتول هللا صتتلى هللا عليه وستتلم ويعتذر إليه،  "في قصتتيدته                الز  ب ع ر           إن  ابن  
                                                                                   ويذكر حاله حين كانت تقو  يه القبائل، وتحر  ضتتتتتتتتتته ستتتتتتتتتتهم ومخزوم، أما وقد آمن قلبه، وأقر   
بذنبه واعترف بإثمه فهو يستتتتأل الرستتتتول الصتتتتفه والغفران، ويذكره بأواصتتتتر القربى، وأحالم  

                                                                  ي مد  النبي بأن  عليه عالمة من علم المليك، ونور ا وخاتم ا، وقد ظهر القوم، ويمضتتتتتتتتتتتي ف
صتتتتتد ، وقد                                                                     برهانه، وعال  تتتتترفه، وتمك نت دعوته، ولذلك يشتتتتتهد الشتتتتتاعر بأن  الدين حق و 

 .(14) "الل طويلضآمن به قلبه وأناب بعد  

دية كٍلي ة  إقناعي ة؛ إذ يصتتتتتو  ر  حاله قبل اإلستتتتتالم                الز  ب ع ر  يعتمد ابن                                                                  المقارنة الضتتتتت  
ِّ في قلب الن بي   صتتتتتتتتد  إيمانه عبر                                                                                     باإلستتتتتتتتالم وبعده، ويحاول عبر آلي ة الت عزيز أن يرستتتتتتتت  

ي ا ونفستتي ا، ويعم                  ، ويربي هذا كل                     إقراره بصتتد  نبو ته د إلى استتتعطافه                                               ه بمد  الن بي   مدح ا حستت  
                           فعل  متعد  د األ تتتكال، يستتتعى  "                                                  كيره بأواصتتتر القربى، وهذا كل ه يقود لاقناع الذي هو عبر تذ

وال تخلو القصتتتتتتتتتتتتتيدة من إ تتتتتتتتتتتتتارات  ، (15)"                                              إلحداث تأثير  أو تغيير معي ن في الفرد والجماعة
استتتتتتتعطافية من خالل تذكير النبي بأواصتتتتتتر القربى التي تجمعه مع الشتتتتتتاعر، ومن خالل  

الموقف وتهتتدئتتة النفس، وهتتذا متتا جعتتل القصتتتتتتتتتتتتتتيتتدة قصتتتتتتتتتتتتتتيتتدة متتد     المتتد  التتذي فيتته تليين
 استعطافية، تركت أثرها في قلب النبي الكريم.

الم           قدم ركب  "  ، وكان قد                     أنس بن ننيم الد ؤلي                                         ومم ن هجا الن بي  عليه الصتتتالة والستتت 
و ن                                          بني خزاعة على رستول هللا صتلى هللا عليه وستل م يستت ا من كالمهم قالوا:                    صترونه؛ فلم ا فًر

                                                              إن  أنس بن ننيم الدؤلي قد هجاا، فهدر رستتتتتول هللا صتتتتتلى هللا عليه وستتتتتل م    !يا رستتتتتول هللا
              ثم  أنشتتد بين    ،(16)"                                                                    دمه، فلم ا كان يوم الفته أستتلم أنس وأتى رستتول  هللا يعتذر إليه مم ا بلغه

 :  (17)يديه

بتتتتتتتأمتر ه        د   مت عتتتتتتت  تت هتتتتتتتد   التتتتتتتذي                                       أأنتتتتتتتت 
      

د    لتتتتك  ا تتتتتتتتتتتتتتهتتتت                                   بتتتتل  هللا  ي هتتتتديهم وقتتتتال  
 

 
نتتتتتاقتتتتتة  فو   ر ح لهتتتتتا                                                ومتتتتتا ح م لتتتتتت من 

          
د    متتتتتتتحتتتتتتتمتتتتتتت  متتتتتتتن  ة   ذمتتتتتتت  وأوفتتتتتتتى                              أبتتتتتتتر  

 

 
نتتتتتتتائتال         وأستتتتتتتتتتتتتتتبتغ   ختيتر   عتلتى                                    أحتتتتتتتث  

 
قيل الم ه ن د    يف الصتتتتتتتتتتتتتت                                       إذا را   كالستتتتتتتتتتتتتت 

 

 



 م 2021 -العدد األول -4مجلة بحوث جامعة إدلب                                                   المجلد 

216 
 

ابتتتتتذالتتتته  قبتتتتل   ال   الختتتت  لب رد                                      وأكستتتتتتتتتتتتتتى 
          

التتمتت تتتجتترد    ابتتق  الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لتترأس                                  وأعتتطتتى 
 

 
دركتتتي        متتتتتتت  أنتتتتتتتك  هللا  رستتتتتتتتتتتتتتتتول   لتتت م                                    تتتت عتتت 

          
بتتتتتتاليتتتتتتد    كتتتتتتاألختتتتتتذ   م نتتتتتتك   وعيتتتتتتدا                                   وأن 

 

 
قتتتتتتتادر         أنتتتتتتتك  هللا  رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتول   م  عتتتتتتلتتتتتت                                  تتتتتتت 

          
وم نجتتتتتتد    م تهم ين  رم   صتتتتتتتتتتتتتت  ل   كتتتتتت                                   على 

 

 
عتت ويتتمتتر         ركتتتتتتتب   التتركتتتتتتتب   بتتتتتتتان   لتت م                                          تتت عتت 

          
د   مت وعتتتتتتت  كتتتتتتتل   التمت ختلتفت و  التكتتتتتتتاذ بت ون                                      هتم 

 

 
هتتتجتتتوتتتتتتتت   أنتتتي  هللا  رستتتتتتتتتتتتتتتتتول  وا   ه                          ونتتتبتتت 

         
                           فال حملتتتت ستتتتتتتتتتتتتتوطي إلي  إذن يتتتدي  

 

 
 ويتتتل أم فتيتتتة  ستتتتتتتتتتتتتتو  أنني قتتتد قلتتتت 

          
د                                      أ صتتتتتتتتتتتتتتيب وا بن حس  ال بط لق  وأستتتتتتتتتتتتتتعتتت 

 
 

 

لتتتتتتتدمتتتتتتتائت هم        يتكت ن  لتم  مت ن                                        أصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابت هت م  
          

د ي   بتتتتلتتتتتتت  و تتتتت  ي  بتتتترتتتتت  عتتتت  زت  عتتتت  فتتتت  اء   فتتتتتتت                                     كتتتت 
 

 
                      ن ك نتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتاعيتتا        إ                  فتتإنتت ك  قتتد أخف رت  

          
عتتبتتتتتتتد   بتتن  متت هتتو د                 بتتعتتبتتتتتتتد   وابتتنتتتتتتتة                   هللا 

 
 
 

 

ابت عت و        ذؤيتتتتتتتب    تت تتتتتتتت  لت متى  وستتتتتتتتتتتتتتت   ا                              وكت لتات وم  
          

فتتتتتتت  د     ال  إ         جتمتيتعتتتتتتتا   أكتمتتتتتتت  التعتيتن   دمت ع   تتتتتتتت                           
 

 
لم ى ليس حي  كما لته         لم ى وستتتتتتتتتتتتتت                                         وستتتتتتتتتتتتتت 

         
د    كتتتتتتتأ عتتتتتتبتتتتتتت  وا  لتتتتتت  متتتتتت  ل  و هتتتتتتت  ه                                   وأختتتتتتوتتتتتتتت 

 

 
 

 

دمتتتتتتتا         وال  قتتتتتتتت   تتتتت  فتتتت  د يتتتتنتتتتتتتا   ال  ي                                          فتتتتتتتإنتتتت 
          

                            تبي ن عتتتتال م  الحق   واقصتتتتتتتتتتتتتتتتتد    ،        ه ر قتتتتت   
 

 
                                                                           إن ه في األبيات األربعة األولى ياني على النبي ويمدحه بالرستتتتتتتتتتتتتالة والبر والوفاء،  
                                                                                   ويصتتتتتتتتتتفه بالكرم، ثم ينتقل في األبيات بعدها إلى االعتذار منه، وي كد أن  النبي قادر  على  
                                                                                        أن يدركه ويحاستتتبه، ثم ينفي إستتتاءته للن بي  ، ويحم  لها لبني عويمر ويت همهم بالكذب، ويدعو  

نفستتتته إن كان قد أستتتتاء للنبي بالهجاء، وي كد على براءته من دم أي مستتتتلم، فاعتذاره  على  
 يجري مجر  اعتذاريات النابغة الذبياني في دفع التهم.

س لالستتتتعطاف         المد   يعتمد                      وواضتتته  أن  الشتتتاعر ، فالمد  هنا يحمل معنى                  لي ستتت  
،         ضتتتتتتمن ا                             ثالثة مواضتتتتتتع فإنه ي قر  بها، وحين يمدحه بالرستتتتتتالة في                       اإلقرار بتصتتتتتتديقه النبي  

وي من بصتتتتد  صتتتتاحبها، لذلك يردف هذه الصتتتتفة بصتتتتفة الخير واإلستتتتبا  على كل نائل،  
من أراد    إدراا                                                                ويحاول تضتتتتتتتتخيم المد  بما ينستتتتتتتتجم مع الموقف، في كد على قو ة النبي في 

ي كتد في نهتايتة  ل  كرة المختالفتة، ويلصتتتتتتتتتتتتتتقهتا بتالكتاذبين                                   من مختالفيته، لكنت ه ال يلبتث أن ينفي ف
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                                                                                 القصيدة حزنه وبكاءه وكمده إن لم يعف  النبي عنه، فهو سيكون في حالة حزن وكمد، وإن  
               وسيعيش حزين ا.         كاير ا،  لم يقبله النبي سيبكي

ر  يوم حنين  "، فقد  د   ر     صتت                                                  ومم ن استتتعطفوا النبي عليه الصتتالة والستتالم نهير بن                    أ ستت 
ر من هوانن، فقال يستتتعطف                                                رستتول هللا، ويذك  ره بحرمة الرضتتاع في بني ستتعد...                                    فيمن أ ستت 

 :(19)، يقول(18)"                  فمن  عليهم رسول هللا

                           امتتتتتتتتنن علينتتتتتتتتا رستتتتتتتتول    فتتتتتتتتي كتتتتتتتترم
          

ر     وه  و ن ن ت فتتتتتتتتتتتتت  ر ء  ن ر جتتتتتتتتتتتتت  ك  ال متتتتتتتتتتتتت                                             ف إ نتتتتتتتتتتتتت 
 
 

د ر   ا قتتتتت  د  ع اق هتتتتت  ة  قتتتتت  ى ب ي ضتتتتت  ن ن  ع لتتتتت                                               امتتتتت 
          

ي       ممتتتتتتتتز     م ل ه ا فتتتتتتتت  ر                 تتتتتتتت  ً يتتتتتتتت  ا                    د ه ر هتتتتتتتت 
 
 

اأبقتتتتت لنتتتتا الحتتتترب   علتتتتى حتتتتزن          هت افتتتت 
          

            اء والغمتتتتتتتتتتتتتر                   علتتتتتتتتتتتتتى قلتتتتتتتتتتتتتوبهم الغمتتتتتتتتتتتتت   
 
 

تا تا ن تتع تمتتتتتتتتت اء  ت تتن تش تتر هتتتتتتتتت  م  ت تد ار ك تتهتتتتتتتت                                                              إ ن لتتتتتتتت 
         

ر    تل م ا ح يتتتتتن  ي خ ت بتتتت  تاس  حتتتت  ه  النتتتت  ا أ ر جتتتت                                                    يتتتت 
 
 

تن ن  ا تع ه ا         متتت  د  ك تنتتت تت  ت ر ضتتت  و ة  قتتت                                             ع لتتت ى ن ستتت 
          

                            إذ فتتتتتتتتوا يملتتتتتتتت ه متتتتتتتتن محضتتتتتتتتها درر   
 
 

 ترضعها        كنت        غير  تتتتتتتتص         نت طفل  أإذ 
 

          

    ر     ذ       ا تتتتتتتتتتت        ي ومتتتتتتتتتت     ت     أ        متتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتت      ك     نتتتتتتتتتت     ي     ز     ي        وإذ   
 
 

ه   ال ت  ن ع ام تتتتتتتتتتت  ن   تتتتتتتتتت  ا ك متتتتتتتتتت                                            ال ت ج ع ل نتتتتتتتتتت 
          

ا   ت ب ق  م نتتتتتتتتت  ر                    و استتتتتتتتت  ر  ن هتتتتتتتتت  ا م ع شتتتتتتتتت                           ف إ نتتتتتتتتت 
 
 

     به        ياد       الج      ت     م     ك      ت  تتتتتتت    رح       ن م  تتم     ير  تتتيا خ
        

ر ر  العنتتتتتد   ت و ق د  الشتتتتت  ا استتتتت                                       هيتتتتتاج إ ذ ا متتتتت 
 
 

ا ل   ر   إذ           للن عمتتتتتتتتتتتتاء    ر     ك     شتتتتتتتتتتتت     ن          إنتتتتتتتتتتتت      ت         ك فتتتتتتتتتتتت 
          

        متتتتتتتتتد خر              هتتتتتتتتتذا اليتتتتتتتتتوم               وعنتتتتتتتتتدنا بعتتتتتتتتتد   
 
 

ك   و ا م نتتتتتتتتتتت  ل  ع فتتتتتتتتتتت  ا ن   متتتتتتتتتتت  ه                                إ نتتتتتتتتتتت              ت ل ب ستتتتتتتتتتت 
          

ة                     إذ تعفتتتتتتتتتتو وتنتصتتتتتتتتتتر                هتتتتتتتتتتذي البريتتتتتتتتتت 
 
 

ا أنتتتتتتتت و          فتتتتتتتاًفر    ه   بتتتتتتت      اه                     عفتتتتتتتا    عمتتتتتتت 
          

               هتتتتتتتد  لتتتتتتتك الففتتتتتتتر        إذ ي            القيامتتتتتتتة        يتتتتتتتوم   
 
 

فلما سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا الشعر قال: ما كان لي ولبني عبد   
                  ، فأطلقهم جميعا .(20)"المطلب، فهو لكم، وقالت قريش: ما كان لنا فهو هلل ولرسوله

ر دففي األبيات يعرض نهير بن  صتورة النستاء األستر  من هوانن، ويستتعطف          صت 
                                                                             النبي عليه الصتتتالة والستتتالم حين يخبره بأنه قد رضتتتع من بني ستتتعد، ويتعم ق في الصتتتورة  
                                                                                   حين كان طفال  يمتل  فمه باللبن، إنها صتتتورة استتتتعطافية بليغة تركت أثرها في نفس النبي 
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الم  قوة في الحرب واالصتتتتطفاء في ، وما رافقها من ثناء ومد  بالكرم وال                   عليه الصتتتتالة والستتتت 
                                                                        العالمين، مع التأكيد على أن ه وقومه لن يكفروا نعمة النبي، بل سيشكرونها.

ورة الفن  ي ة التي تنهض بالنموذج االستتتعطافي عبر آلي ة    ويفهر                                                                        تفعيل الشتتاعر للصتت 
و  الخطاب                                                                      التي توط  د للمد  وتفع  له؛ إذ تقوم بالحجاج اللغوي الذي يرفع من مستتتتت           الت عزيز

تأخير  التقديم و كال                        ة لها ًاياتها البالًي ة     ي  اإلقناعي، مع ما يصتتتتتتتتتتتتتاحبها من أستتتتتتتتتتتتتاليب تركيب
                                             ..."، وهذا ي ك  د أن  البالًة أس  في الحجاج،  ا يمل ه من حضتتتتتها الدرر   تتتتتملها، فو ممز "
            بمجر د حشتتتتد  والشتتتتاعر بدوره ال يقوم  "،  (21)"فالحجاج ال يستتتتتطيع أن يستتتتتغني عن البالًة"

                                                                              الحجج، بل يعتمد على استتتتتتتتتتراتيجية معي نة في الر بي بين حججه، ويستتتتتتتتتتطيع بذلك تحريك  
 .(22)"                                              مشاعر المتلق  ي ويحدث انفعاله وبالتالي إقناعه

                                                                            وأم ا قيس بن الربيع فقد استعطف النبي عليه الصالة والسالم واعتذر له عم ا بلغه  
العرب                                                        فقد بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسل م بشيء إلى حي من أحياء  "                 من هجائه إي اه،  

ن  ي قال له: قيس بن    ؛األضتغان  ي حي ذو             ي قال لهم:                                                              ليقستم على فقرائهم، فكان فيهم  تيِّ  ل ست 
                                                                          الربيع كان قد أمر له النبي صتتتلى هللا عليه وستتتل م بشتتتيء نزر، فغضتتتب قيس فهجا رستتتول  

ا قد هجاه، فوجد من ذلك، فأ بل غ قيس  أن                          هللا صتلى هللا عليه وستلم، فأ                                                                  بل غ  رستول هللا أن  قيست 
                                                                          رستول هللا بلغه هجاؤا، فرحل إلى رستول هللا، فدخل المدينة وقصتده، فستل م عليه، فأعرض 

 عنه رسول هللا، فأنشأ قيس يقول:

 هم         ب  قلتتتتتتوب     ستتتتتت                     حتتتتتتي   ذوي األضتتتتتتغان ت  
 

دبغ الن عتتتتتتل                                      تحي تتتتتتتك الحستتتتتتنى فقتتتتتتد يتتتتتت 
 
 

لم فتتتتتتتاجنه لمالهتتتتتتتا      فتتتتتتتإن                               جنحتتتتتتتوا للستتتتتتت  
   

                              وإن كتمتتتتتوا عنتتتتتك الحتتتتتديث فتتتتتال تستتتتتل   
 
 

 اعه   م     ستتتتتتتت                   التتتتتتتتذي ي ذيتتتتتتتتك منتتتتتتتته        فتتتتتتتتإن  
          

    ل     قتتتتتتتتتت                         التتتتتتتتتتذي قتتتتتتتتتتالوا وراءا لتتتتتتتتتتم ي        وإن   
 
 

                                                                     فطاب من قلب النبي صتتلى هللا عليه وستتل م لحستتن اعتذاره، وقال: من لم يقبل من 
ل عذر ا صادق ا كان أو كاذب ا لم    .(23)"               يرد علي  الحوض                                       متنص  

                                                                          إنت ه يعتمتد آليت ة اإلقنتاع من خالل تتأكيتده على إثبتات صتتتتتتتتتتتتتتدقته مع الن بي  ، ودعوتته  
                                                                              لبناء الا  قة معه، وتأكيده على كذب الو اة الذين سعوا إلى إفساد العالقة بينهما.
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          ابن عم    "ولقد استتتعطف أبو ستتفيان بن الحارث النبي عليه الصتتالة والستتالم، وكان 
، وكان قد آذاه قبل إسالمه، فلما (24)"رسول هللا ورضيعه، وأ دهم عداوة ومعارضة أول مرة 

ب باإلستتالم جاء إلى النبي عليه الصتتالة والستتالم ليعتذر منه، فأعرض عنه النبي عليه   ًر
وأما ابن عمتي    ،عرضتتتتتي    ك     ت                                 ال حاجة لي بهما أما ابن عمي فه  "الصتتتتتالة والستتتتتالم، وقال:  

       ابن  قال لي بمكة ما قال، فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي ستفيان    وصتهري فهو الذي
بني هتتتذا ثم لنتتتذهبن في األرض حتى نموت  للتتته فقتتتال: وهللا ليتتتأذنن لي أو ألختتتذن بيتتتدي  

فدخال   ،ثم أذن لهما  ،                                                          عطشتا  وجوعا ، فلما بلغ ذلك رستول هللا صتلى هللا عليه وستلم ر  لهما
 فأسلما.  ،عليه

 سفيان بن الحارث قوله في إسالمه واعتذر إليه مما كان مضى منه فقال:وأنشد أبو  

       رايتتتتتتتتتتة      ل     متتتتتتتتتت     ح     أ       وم       ي يتتتتتتتتتت      نتتتتتتتتتت      إ      ا     ر     متتتتتتتتتت     ع     ل  
          

    د     متتتتتتتتت     ح     م        خيتتتتتتتتتل         التتتتتتتتتالت      ل     يتتتتتتتتت     خ      ب     لتتتتتتتتت     غ     ت     ل   
 
 

    ه     لتتتتتتتتتتتت     ي     ل      م     لتتتتتتتتتتتت     ظ     أ       ان     ر     يتتتتتتتتتتتت       الح      ج     ل     د     متتتتتتتتتتتت      ال     ك     ل  
          

 ي   د     تتتتتتتتتت     ه     أ       ي و     د     هتتتتتتتتت     أ      ن     ي       ي حتتتتتتتتت      انتتتتتتتتت     و          فهتتتتتتتتتذا أ   
 
 

                 ًيتتتتتتتتر نفستتتتتتتتي ودل نتتتتتتتتي      هتتتتتتتتاد          هتتتتتتتتداني  
 

          

    د      طتتتتتتتتر     م                متتتتتتتتن طتتتتتتتتر دت كتتتتتتتتل          علتتتتتتتتى هللا   
 
 

    د      حمتتتتتتتت        عتتتتتتتتن م   ا   د           جاهتتتتتتتت     أ     نتتتتتتتت      وأ       صتتتتتتتتد     أ  
          

 ( 25)محمد   من    ب     ستت     ت     ن        لم أ        وإن  ى تتتتتتتتتتتتتتتت    دع      وأ   

 
 

د  ي ة في ستتتبيل إثبات صتتتد  توبته وحستتتن                                                                             يبدو اعتماد الشتتتاعر على المقارنة الضتتت  
                                                                                 إيمانه، فيعرض  موقفه قبل اإلستتتتتتتتتتتتتالم وبعده، ثم  يعتمد آلي ة اإلقرار والت عزيز لكستتتتتتتتتتتتتب قلب  

  د والتوكيتت                                        بعض األستتتتتتتتتتتتتتتاليتتب البالًيتت ة، كتالقستتتتتتتتتتتتتتم "لعمرا"،                                  الن بي  ، ويعتمتتد في موقفتته على
"هتتتداني، هتتتذا أواني..."،  "إني...لكتتتالمتتتدلج"  اإلنكتتتاري  د أن  ،   والخبر االبتتتتدائي                    وهتتتذا ي كتتت  

                                                                                  ستتتتتتتتتتتتتتاليتب البالًيت ة دور ا بتالغ األهم  يت ة في دعم القو ة الحجتاجيت ة للقول، إذ ال يستتتتتتتتتتتتتتتعملهتا  لأل"
 .(26)"                                                                           الش اعر من أجل إضفاء المسحة الجمالي ة فحسب، بل كذلك من أجل اإلقناع والتأثير

عري ة  ور     الصتتتتت  كما يعتمد بعض                                  الحيران" لبيان حالته الن فستتتتتي ة    "لكالمدلجكقوله              الشتتتتت  
                          الوظيفي للحجاج الل غوي             الدور                                  يه الصتتتتالة والستتتتالم، وبذلك يفع  ل  عل                        حين كان يعادي الن بي  

 الذي ينهض بعنصر االستعطاف ويدعمه.
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                                                                         وأم ا ق تيلة بنت الحارث فقد استتتتتعطفت النبي عليه الصتتتتالة والستتتتالم في مقام رثاء 
كان ممن ي ذون رسول  "ألنه       ل     ت                                     عليه الصالة والسالم على قتله، وقد ق  أخيها وعتابها للنبي  

ا مم ا  ا فدعا إلى هللا تعالى وتال فيه القرآن وحذ ر قريشتتتتتت                                                                                 هللا، كان إذا جلس الرستتتتتتول مجلستتتتتت 
                                                                                   أصتاب األمم الخالية؛ خل ف ه النضتر في مجلسته إذا قام، فحد ثهم عن رستتم وأستفنديار وملوا  

 .(27)"                 ال أساطير األو لين                                                             فارس، ثم  يقول: وهللا  ما محم د بأحسن حديا ا من  ي، وما حدياه إ

                       الصتتتتفر ق ت ل  النضتتتتر بن  مكان استتتتمه                                كان رستتتتول هللا صتتتتلى هللا عليه وستتتتل م ب       فلم ا
 :(28)                                           الحارث، قت ل ه علي  رضي هللا عنه، فقالت قتيلة

ة          نتتتتتتت  فتتتتتت  متتتتتت  يتتتتتتتل  األثتتتتتت  إن   راكتتتتتتبتتتتتتتا                                         يتتتتتتتا 
 

ب ه ختامستتتتتتتتتتتتتتتة  وأنتت م و ف ق                                    من صتتتتتتتتتتتتتت 
 
 
 

ة    حتتتتتيتتتتتتت  تتتتتت  بتتتتتتتأن   تتتتتتتتا   يتتتتت  متتتتت  بتتتتتهتتتتتتتا  لتتتتتغ                                     أبتتتتت 
        

 

ت خ ف ق     ب   الن جتتتتتتائتتتتتت  بهتتتتتتا  ت زال  إن                                       متتتتتتا 
ة            وحتتتتتتت  فتتتت  م ستتتتتتتتتتتتتتتتت  ر ة   بتتتت  وعتتتت  إلتتتتيتتتتتتتك  ي                                            متتتتنتتتت  

        

 

ق    نتتتت  ختتتت  تتتتت  وأختتتتر   بتتتتواكتتتتفتتتتهتتتتتتتا                               جتتتتتتتادت 
ر إن نتتاديتتت ه    م عن  ي الن ضتتتتتتتتتتتتتت                                      هتتل ي ستتتتتتتتتتتتتت 

        
يت نت طت ق  ال  ت   مت يتتتتتتت   متع  ي ستتتتتتتتتتتتتتت  كتيتف                                   أم 

                                                                            إنها تبكي بحرقة وألم، فترستتتتتتتتل التحي ة وتستتتتتتتتكب الدموع حزن ا، ثم تتوجه إلى النبي   
 :(29)عليه الصالة والسالم فتعاتبه وتقول

خير   يتتتتتتتا  ن ء               أمحمتتتتتتتد                   كريمتتتتتتتة                  ضتتتتتتتتتتتتتت 
          

قتومت    مت عت ر    هتتتتتتتا          فتي  ل   فت حتتتتتتت  ل                              والتفت حتتتتتتت 
 
 
 

 

ت  ورب   لو م ن نتتتت  ر ا  كتتتتان ضتتتتتتتتتتتتتت   متتتتا                                             متتتتا 
 

نتت ق    التتمتت حتت  يتت    التتمتت غتت  وهتتو  التتفتتتتتى                                       متت ن  
قتتتتتتتابتتتتتتتل    كتتنتتتتتتتت   فتتلتتيتتنتتفتتقتتن          فتتتتتتتديتتتتتتتة                 أو 

        
يتتتنتتتفتتتق    متتتتتتتا  بتتتتتتته  يتتتغتتتلتتتو  متتتتتتتا                            بتتتتتتتأعتتتز 

 

 
ر ت  ق ر ابتت ة                                                            فتتالن ضتتتتتتتتتتتتتتر أ ق ر ب  م ن  أستتتتتتتتتتتتتت 

         
ق    تتتتت  عتتتت  يتتتت  ق   تتتتت  عتتتت  كتتتتتتتان  إن  هتتتتم                                  وأحتتتتقتتتت 

 

 
يوف بني أبيتتته ت ن و تتتتتتتتتتتتتتتتت    ه                              ظ لتتت ت ستتتتتتتتتتتتتت 

 
تشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتت    نتتتتتتتتتاا  هتتتتتتتتت  أرحتتتتتتتتتام      ق                      ّلل  

: إن رستتول هللا صتتلى هللا عليه وستتلم لما بلغه  -وهللا أعلم -                      قال ابن هشتتام: في قال  " 
 .(30)"بلغني هذا قبل قتله لمننت عليهقال: لو    هذا الشعر
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                                                                       من المالح  أن  الرثتاء يمتزج بتالمتد  والعتتاب واالستتتتتتتتتتتتتتتعطتاف، فتالرثتاء بمتا يفيض  
                زيتد من فتاعليت ة  ي  القرابتة والرحم والتتذكير بت                     عت  ل عنصتتتتتتتتتتتتتتر التعتاطف،  من  تتتتتتتتتتتتتتجون وأحزان يف

إلى النبي عليه             وتوج  هها    ،                                  تبكي أخاها ثم تغي  ر مستتتتتتتتتتتتار الرستتتتتتتتتتتتالة  فقتيلةالخطاب التأثيري،  
،  "ما كان ضتترا لو مننت"، وتعاتبه:  "يا خير ضتتنء كريمة"الصتتالة والستتالم، فتمد  النبي  

، ثم تستتتعمل الوصتتف لمشتتهد القتل:  "قرابة  أستترتفالنضتتر أقرب من "ثم تستتتعطفه بالرحم:  
عليه الصتتتالة  -                                       ، وكل هذا حر ا مواطن التعاطف من النبي  "ظلت ستتتيوف بني أبيه تنو تتته"

                                                                         معها، فأخبر أن ه لو ستتتتتتتمع هذا الكالم قبل قتله المتنع عن قتله، وفي هذا إقرار  –والستتتتتتتالم  
           أكرم  تتتتتعر   "      بأن ه   للقول عن  تتتتتعر قتيلةهاني  ببتأثره باألبيات. وهذا ما دعا أبا الفرج األصتتتتت 

 .(31)"                              موتورة ، وأعف ه وأكف ه وأحلمه

نوجته من بيته واستتتتتتتعاذت                                                 وأم ا األعشتتتتتتى المانني فقد ذهب ليمير أهله، فنشتتتتتتزت  
 ل، فشكاها األعشى للنبي عليه الصالة والسالم وقال له هذه األبيات:شبمطرف بن نه

ديتتتتتتتا   وديتتتتتتت       التتتنتتتتتتت          ستتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتت   التتتعتتترب          اس             ان 
 

 
أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتو التتتتتتتذ      ر     ذ               إلتتتتتيتتتتتتتك   متتتتتن      ب     ر              بتتتتتتتة 

رب                                     كتتالتتذئبتتتة  العنستتتتتتتتتتتتتتتتاء  في ظتتل   الستتتتتتتتتتتتتت 

ت    رجتتتتتتتب           خترجتتتتتتت  فتي  التطتعتتتتتتتام   أبتغتيتهتتتتتتتا 
 

 
       وهتتتتتتتتترب        اع     ز     نتتتتتتتتت  بتتتتتتتتت نتتتتتتتتتي     تتتتتتتتتت     فتتتتتتتتت       فتتتتتتتتتختتتتتتتتتلتتتتتتتتت  

بتتتتتتتالتتتتتتتذ       ولتتطتتتتتتت           التتعتتهتتتتتتتد       ت     فتتتتتتت       أختتلتت        ب     نتتتتتتت          ت 
 

 
ب   متت  ت شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  عصتتتتتتتتتتتتتتتر   بتتيتتن                              وقتتتتتتتذفتتتتتنتتي 

      ًتتتتتلتتتتتتتب         لتتتتتمتتتتتن          ًتتتتتتتالتتتتتتتب         تتتتتتتتتتتتتتتتتتر         وهتتتتتن   
 

 
يعقبهتا    أال                                                                 فتأمر النبي مطرفت ا أن يتدفع المرأة لألعشتتتتتتتتتتتتتتى، فتأختذ لهتا العهتد والمياتا   

 .(32)                    نوجها ثم رد ها إليه
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                                          لن بي عليه الصالة والسالم مم ا فعلت الزوجة  لالشكو  األعشى أبيات  ويغلب على  
ثير                              ألجل أن ي حد ث  في نفستتتته التأ                                                             بالشتتتتاعر، وهو إذ يشتتتتكو للن بي   فإن ه يعتمد آلي ات  إقناعي ة   

"                        المتتتد  في البتتتدايتتتة، ثم     فتتتاعتمتتتاد،  (33)"                                    فمحتتتل  اإلقنتتتاع يكون في الفكر والعتتتاطفتتتة           الم راد، 
ها                              الحجاج، ثم  الشكو  من الزوجة   التأثير  و              آلي ة اإلقناع                           ؛ كل  ذلك أد   إلى تفعيل             وبيان ًش  

 .الزوجة لهأن يدفع   ، وأمر        لمطر  فالذي استجاب               في الن بي  

 تتتتتتتتتاعر له أثره وخطره في النضتتتتتتتتتال ضتتتتتتتتتد الدين  "                          وأم ا ضتتتتتتتتترار بن الخطاب فهو  
اإلستتتتتتتالمي وأصتتتتتتتحابه المستتتتتتتلمين، وهو معدود في فرستتتتتتتان قريش و تتتتتتتجعانهم المطبوعين  

 .(34)  "المجودين، حتى قالوا: ضرار بن الخطاب فارس قريش و اعرهم 

                                                                     ولم ا أستتتلم ضتتترار بعد الفته كان قد اعتذر إلى رستتتول هللا صتتتلى هللا عليه وستتتل م،  "
وفي األبيات طلب القر يين   (35)"                                           يديه  عره الذي يقوله تكفير ا عن جنايات مضت            وقد م بين

                                                                                 من النبي عزل ستعد عن اإلمارة تخوف ا من بطشته بهم، كونهم كانوا محاربين للدين من قبل  
 :(36)أن يسلموا، يقول ضرار

لتت جتتتتتتتا إ لتت يتتتتتتتك   د   التتهتتتتتتت  نتت بتت ي         حتتيتت ت                                 يتتتتتتتا 
 

           حتتتتتتتتتتتتتين لجتتتتتتتتتتتتتاء        والت       يش     ر     قتتتتتتتتتتتتت      ي  تتتتتتتتتتتتتت 
 
 

 األر     ة     عتت           عليهم ستتتتتتتتتتتتتت       ت      اقتت     ضتتتتتتتتتتتتتتتت         حين  
 

         الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتماء        إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته      م          وعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاداه      ض   
ة    متتتت  عتتتتدا  ي ريتتتتد  قتتتتاصتتتتتتتتتتتتتت   الفهت                               إ ن  ستتتتتتتتتتتتتت 

 
           والبطحتتتتتتتتتتتتاء       ون     جتتتتتتتتتتتت       الح            تتتتتتتتتتتتتر بأهتتتتتتتتتتتتل   

 
 

 بتتتتتتتتتتتتتتتذل حتتتتتتتتتتتتتتتي قتتتتتتتتتتتتتتتريش ينتتتتتتتتتتتتتتاد       إذ ي  
 

                 بتتتتتتتتتتدا متتتتتتتتتتن الشتتتتتتتتتتهداء       رب     حتتتتتتتتتت       بتتتتتتتتتتن  او  
 
 

 ونتتتتتتتتتتتتتتتتاد          اللتتتتتتتتتتتتتتتتواء              فلتتتتتتتتتتتتتتتتئن أقحتتتتتتتتتتتتتتتتم  
 

         اللتتتتتتتتتتتتواء        أهتتتتتتتتتتتتل        واء        اللتتتتتتتتتتتت        اة     متتتتتتتتتتتت        يتتتتتتتتتتتتا ح   
 
 

     يتتتتتتتش     ر     قتتتتتتت             بتتتتتتتالتتتتتتتبتتتتتتتطتتتتتتتا             لتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتونتتتتتتتن  
          

        اإلمتتتتتتتتتتاء            فتتتتتتتتتتي أكتتتتتتتتتتف           القتتتتتتتتتتاع         فقعتتتتتتتتتتة   
 
 

ا أ       فتتتتتتتإنتتتتتتت      ه         هتت يتت نتتتتتتت     نتت      فتتتتتتت   ت   ستتتتتتتتتتتتتت      األ       د     ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت       ه 
          

            فتتتتتتتتي التتتتتتتتدماء         والتتتتتتتتغ                د لتتتتتتتتد  الغتتتتتتتتاب   
 
 

ع اللواء من قال: فأرستتتل رستتتول هللا صتتتلى هللا عليه وستتتلم إلى ستتتعد بن عبادة فنز 
ه، ورأ  رستتول هللا صتتلى هللا عليه وستتلم أن اللواء لم يخرج عنه إذ      بن  ا                      يده، وجعله بيد قيس  

صتتتار إلى آبنه، وأبى ستتتعد أن يستتتلم اللواء إال بأمارة من رستتتول هللا صتتتلى هللا عليه وستتتلم،  



 م 2021 -األولالعدد  -4مجلة بحوث جامعة إدلب                                                   المجلد 

223 

 

فأرستتتتتل إليه رستتتتتول هللا صتتتتتلى هللا عليه وستتتتتلم بعمامته، فعرفها ستتتتتعد، فدفع اللواء إلى ابنه  
 .(37)قيس

، ويعتمد بذلك خطابين اثنين،  بضتترورة عزل ستتعد عن اإلمارة        بي        الن    إقناعه يريد      إن  
                                                                             األو ل: خطاب العاطفة عبر تفعيل أللي ة االستتتتقطاب من خالل المد  الوظيفي الذي يقوم  ف

 باستمالة قلب النبي، والتأثير فيه.

ا التي  هو الااني:  والخطاب                                                         الحجاج القائم على توق ع المٍل الذي ستتتتيصتتتتيب قريشتتتت 
                                        تتضتتتتافر عوامل عد ة لتنهض بالحجاج، فقريش  ا النبي عليه الصتتتتالة والستتتتالم، و ينتستتتتب له

خرجت من الحرب ضتتعيفة، وقد أستتلمت للنبي، واإلستتاءة إليها ستتيكون إستتاءة مبا تترة للنبي  
                                                 ، وكل  هذا يستامره الشاعر في رسالته االستعطافي ة.الذي جاء بالعدل ومنع الفلم 

     د     ف     و  ، فقد  ة والستتالم الشتتاعر لبيد بن ربيعةعليه الصتتالومن الذين استتتعطفوا النبي  
(38)على النبي ليطلب منه أن يدعو له ولقومه بالسقيا بعد أن أجدبت األرض، فقال

: 

 هتتتتتتتتتتتا        ة كل                         أتينتتتتتتتتتتتاا يتتتتتتتتتتتا خيتتتتتتتتتتتر البريتتتتتتتتتتت   
 

ا لقينتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتن األن        ل                             لترحمنتتتتتتتتتتتتا ممتتتتتتتتتتتت 
دم ى ل ب ان هتتتتتتتتتتتتا                                      أتينتتتتتتتتتتتتاا  والعتتتتتتتتتتتتذراء  يتتتتتتتتتتتت 

 
بي   عتتتتتن الط فتتتتتل                 وقتتتتتد ذ ه لتتتتتت أم                         الصتتتتت 

جاع استتتتتتتتتتتتكانة                                   وألقتتتتتتتتتتى ت كن  يتتتتتتتتتتته الشتتتتتتتتتتت 
 

ر  وال ي حلتتتتي  م ت ا ال ي متتتت                                      متتتتن الجتتتتوع صتتتت 
ل  النتتتتتتاس  ع نتتتتتتد نا  ا ي أكتتتتتت  يء  م متتتتتت                                          و ال  تتتتتت 

 
    ل  تتتتتت                                         و  الع له ز  العام ي   و الع به ر  الف س      تتتت  س 

 
 

                              ولتتتتتتتتتتتتتتتيس  لنتتتتتتتتتتتتتتتا إال  إليتتتتتتتتتتتتتتتك  ف رار نتتتتتتتتتتتتتتتا
 

ل             وأيتتتتتتتن  يفتتتتتتتر    اس  إال  إلتتتتتتتى الر ستتتتتتت                            النتتتتتتت 
 
 

ل  التتتتت الع فو  ت رستتتت  قيا و بتتتت  دع  ب الستتتت  إ ن تتتتت                                                 فتتتت 
        

    ل  تتت                                      تس ماء  ل نا و األ مر  ي بقى ع لى األ صتت 
 

 
ال  إلى هللا بنبي  ه و تتتتتتفيع الناس لما دعا النبي على  "ففي األبيات يتوجه لبيد                                                         متوستتتتتت  

، ويقدم لبيد للنبي رستتالة استتتعطافية تشتتتمل  (39)ر"ر فبقيت الستتماء ستتبع ستتنين ال تمطمضتت 
،  ف على صتتتتتتتتتتتتتتورة م ثرة، حيتث تتذهتل األم عن طفلهتا لهول متا أصتتتتتتتتتتتتتتتابهم من قحي وجفتا

بكى رستول هللا صتلى هللا عليه  "ويستتعطف النبي بالدعاء لهم بالستقيا، وهذا ما حصتل، فقد  
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ماء     ستتتتت  فأمطرت ال                                                                وستتتتتلم حتى اخضتتتتتل ت لحيته وقال: اللهم استتتتتقنا ًيا ا عاجال  ًير آجل...  
 .(40)"بشيء عجيب

                                  م الشتتتتكو  للن بي   عليه الستتتتالم مم ا     قد  إظهار الضتتتتعف والوهن، و إلى    لبيدعمد  وقد  
                                                               من جوع  تتتتتتتتديد، وتتفاعل الصتتتتتتتتور الفن  ي ة لتكون جستتتتتتتتر ا نحو االستتتتتتتتتعطاف                  حل  به وبقومه

ة الخطاب التأثيري                                                                     "العذراء يدمى لبانها، وألقى تكنيه الشتتتتتتتتتتتتجاع..."، وكل هذا يرفع من حد   
                                               العاطفي، ويزيد من فاعلي ة االستعطاف في الن ا  .

 الخاتمة:

         وستتيلة                              موضتتوع ا  تتعري ا وحستتب، بل كان   في صتتدر اإلستتالم   لم يكن االستتتعطاف
         ال ستتي ما    جات التأثير،ا  خطابه الوظيفي ليقوم بأقصتتى در يقوم الشتتاعر باستتتامارها في ستتي

حابة             استتتتتعطاف   وقد ستتتتاعد على ذلك ما يشتتتتتمل عليه                              الن بي  عليه الصتتتتالة والستتتتالم،            الصتتتت 
وظيفي،                                                                       االستتتتتتتتتتتعطاف من مقو  مات إقناعي ة، ووستتتتتتتتتتائل تعبيري ة ترفع من  تتتتتتتتتتأن الخطاب ال

 .كاد تكون راسخة في أذهان أصحابها                                    وتدعمه ليشك  ل موجة تغيير لقناعات ت

قدرته على إقناع  ، فقد أبرن  توجيه الخطابكشتتتتتتتتف البحث عن دور االستتتتتتتتتعطاف في   وقد
                                                                                    المتلق  ي بمتا يحملته من أفكتار، وبمتا يعرضتتتتتتتتتتتتتتته من مواقف؛ لي حتد ث  في نهتايتة المطتاف  أثر ا  

                     واصح ا في المتلق  ي.

                                                                            طغى على  عر االستعطاف األلفاظ الرقيقة التي ت لط  ف القلوب وتستميلها، وكما ظهر وقد 
ما يتناستتتب والموقف الذي يعيشتتته الشتتتاعر،                                           فيه تصتتتر ف  خاص  للغة الشتتتعر االستتتتعطافي   ب

 بما يقتضيه المقام.و 

 الحواشي:
 

 . 50م، ص2016، 1                               ، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط                 ابن خلدون أديب ا: ب ييوسف قطر ((1

-1399: عبد السالم هارون، دار الفكر، د.ط، حقيقت ، ، عجم مقاييس اللغة م، )أحمد بن فارس(:  بن فارس ا( (2
 . 351، ص4، جم 1979

: مصطفى حجازي، مطبعة  قيق، تحتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي )محمد مرتضى الزبيدي(: ( (3
 165ص-24م، ج1987هـ/1408حكومة الكويت، 
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 . 170( المصدر السابق نفسه ص (4
جامعة    ، ، رسالة ماجستيراالستعطاف في الشعر األندلسي عصر ملوك الطوائف: ( محمد جاسر جبالي األسعد(5

 .9-8م، ص 2003النجاح الوطنية، نابلس، 
                                      ، مجلة كل  ي ة التربية للبنات للعلوم  ظاهرة االستعطاف في شعر ابن اآلبار البلنسي :  ( وسام علي محمد الخالدي(6

 . 230ص  ، 2015، 16 العدد ، 9جامعة الكوفة، المجلد           اإلنساني ة، 
ابن كثير،  دار محمود عبد القادر األرناؤوط،  ، تحقيق لبداية والنهاية ا(: إسماعيل بن عمر بن كثيرابن كثير )( (7

 .  525-524/ 4، م  2007 -هـ   1428 ، 1بيروت، ط
 . 4/279،  المصدر السابق نفسه( (8
دار المعارف،   ، : أحمد محمد شاكرقيقتح، لشعر والشعراءا )عبد هللا بن مسلم بن قتيبة(:  ( ابن قتيبة الدينوري(9

 . 154/ 1 القاهرة، 
 . 1/154  ، المصدر السابق نفسه( (10
          ، محر م،  49                           ، مجل ة جامعة اإلمام، العدد                                       اإلقناع والتأثير دراسة تأصيلي ة دعوي ة : إبراهيم بن صالح الحميدان( (11

 . 249، ص1426
د. يحيى الجبوري، مؤسسة الرسالة،   قيق، تحىديوان ابن الزبعرابن الزبعرى )عبد هللا بن الزبعرى(: ( (12

 .36م، ص1981-ه1401، 2بيروت، ط
. البالبل: الوساوس المختلطة واألحزان. معتلج: مضطرب  46-45ديوان ابن الزبعرى، صابن الزبعرى:  ( (13

. عيرانة: ناقة تشبه العير وهو حمار الوحش في شدته ونشاطه. سرح                                          يركب بعضه بعض ا. البهيم: الذي ال ضياء له
                                                                                                        اليدين: خفيفة اليدين سهلة لينة الحركة. غشوم: ال ترد عن وجهها. رسوم: شديدة الوطء تؤث  ر مناسمها في األرض.  

 األواصر: جمع آصرة وهي قرابة الرحم بين الناس. القرم: السيد الكريم. األروم: األصول.  
 19-18، صصدر السابق نفسهالم( (14
 .247اإلقناع والتأثير دراسة تأصيلية دعوية، إبراهيم بن صالح الحميدان، ص( (15
- ه1407،  1، تحقيق عفت وصال حمزة، دار الفكر، دمشق، ط              م ن ح  المدح                                  ابن سي  د الن اس )محمد بن محمد(:  ( (16

 . 45ص  م، 1987
          . تعل م:  440-439ص  ،                                      من العصر الجاهلي   إلى آخر صدر اإلسالم  االعتذار شعرإبراهيم عبد القادر محمد:  )17(

                                                                                                   اعلم. صرم: بيوت مجتمعة. متهمين: ساكنين في التهام وهي المنخفض من األرض. الم نجد: من يسكن الن جد وهو  
                                                  يه حر  وال برد  وال شيء  فيه يؤذي. تبل دي: تحي ري.                                                             المرتفع. الطلق: األيام السعيدة، وي قال: يوم طلق إذا لم يكن ف 

                                                أخفرت : نقضت  العهد. أكمد: من الكمد وهو الحزن. 
ه،  1412، 1، مؤسسة األعلمي، بيروت، طربيع األبرار ونصوص األخيار )جار هللا محمود(:  ( الزمخشري(18
 . 383، ص 3ج
. الغماء: الحزن. الغمر:  أي: أهل وعشيرة  :امنن على بيضة .108-107ص ابن سيد الناس: منح المدح،( (19

 الحقد. شالت: ارتفعت. 
 .108-107، صالمصدر السابق نفسه( (20
                                         مخبر اللسانيات والت رجمة الت ابع لجامعة   اإلشعاع، مجلة ،                                     استراتيجي ة اإلقناع في شعر المتنب  ي، خديجة بوخشة ( (21

 191، ص 2014                    العدد األو ل، يونيو،  الدكتور طاهر موالي بسعيدة، الجزائر،
 . 191المصدر السابق نفسه، ص( (22
 . 239-238، صابن سيد الناس: منح المدح( (23
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م، ص  1964-ه1384، 1مكتبة النهضة، بغداد، ط ، شعر المخضرمين وأثر اإلسالم فيه:  ( يحيى الجبوري(24

150-151 . 
مصطفى  و   إبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبييق:  تحق  ، لسيرة النبوية ا )عبد الملك بن هشام(:  بن هشاما ((25

،  م 1955 -هـ 1375الطبعة: الثانية، ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر  ، السقا
 .305. وانظر منح المدح، ص2/401ص
 . 204                                                    استراتيجي ة اإلقناع في شعر المتنب  ي، خديجة بوخشة، ص( (26
 . 78شعر المخضرمين وأثر اإلسالم فيه، ص:  ( الجبوري(27
شعر المخضرمين وأثر اإلسالم فيه   : الجبوري:، وانظر360-593منح المدح، صابن سيد الناس: انظر:  ( (28

 . 179ص
 أي عريق النسب أصيل:          م ع ر ق   ويطلق على األصل أيضا. الضنء: الولد: .360، صمنح املدحابن سيد الناس: ( (29
 . 360المصدر السابق نفسه، ص( (30
 . 1/19ه،   1415-1994، 1بيروت، ط –، دار إحياء التراث العربي األغاني)علي بن الحسين(  هانيب( األص (31
عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت،  ، تحقيق مصطفى                  السيرة الن بوي ة )أبو الفداء إسماعيل بن كثير(:  ابن كثير ((32

                                               امرأة ذ ر بة: سليطة اللسان. السرب: جحر الوحشي. . 4/143م ص 1976-ه1395
 .249، ص                     اسة تأصيلي ة دعوي ة اإلقناع والتأثير در: إبراهيم بن صالح الحميدان( (33
 . 136شعر المخضرمين وأثر اإلسالم فيه، صالجبوري:  ( (34
 . 144ص السابق المرجع ( (35
،  1ط ،، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرةنهاية األرب في فنون األدب  (:أحمد بن عبد الوهاب) النويري( (36

 . 17/304 ،هـ  1423
 .305-17/304المصدر السابق نفسه،  ( (37
،  1962                                                  تحقيق إحسان عب اس، وزارة اإلرشاد واألنباء، الكويت،  ، شرح ديوان لبيد بن ربيعةلبيد بن ربيعة: ( (38

                                                                              اللبان: الصدر. ألقى تكن  يه: استسلم. العلهز: صوف مدقوق مع القردان يأكلونه في                        . األز ل : ضيق العيش.  277ص
 الجدب. العامي: الحولي. العبهر: اسم من أسماء النرجس. الفسل: الضعيف. 

جامعة دمشق،   اآلداب، كلية  ، رسالة ماجستير، الحياة والموت في شعر صدر اإلسالم : ( خليل محمد عبد العال(39
 . 230، ص2012

 . 283منح المدح، ص                  ابن سي  د الناس: ( (40
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 عقد هدن ومصالحات مع النظام النصيري حكم 
 ( مقارنة  )دراسة فقهية تطبيقية 
 حذيفة علي باشا 

 قسم الفقه اإلسالمي وأصوله، كلية الشريعة والحقوق، جامعة إدلب
 طالب دراسات عليا )ماجستير( 

 
 ملخص البحث. 

مشروعيتها  تعريف ب، و ( اللغة واالصطالح) هذا البحث بيان لمعنى الضرورة في    في
بيان لمعنى الحاجة ومدى  وفيه    الشرعية،األحكام    في  ونوعيها من حيث التأثير  وضوابطها

 بيان   وفيه كذلك  ،وأقسامها وشروطهاتوضيح لمعنى المصلحة  وفيه  تأثيرها في األحكام،  
حيث   من  اإلسالمي،  الفقه  في  والصلح  الهدنة  والشروط  مشروعيالو   )التعريفألحكام  ة 

وبالتالي على  إسقاط  ثم    والمدة(،  اإلسالمي  الفقه  في  والصلح  الهدنة  الهدن أحكام 
 . والمصالحات مع النظام النصيري 

الدراسة والبحث   النصيري  وبعد  النظام  مع  الهدن  إلى جواز عقد  الباحث  خلص 
والحاجة الحاجة  ، وعدم جوازها  والمصلحة  للضرورة  أو  الضرورة  المصلحةلغير  أما  أو   ،

ولو  ،  المصالحات مع النظام النصيري والدخول تحت سلطانه فال تجوز بحال من األحوال
 كانت بدافع الضرورة. 

 الكلمات المفتاحية. 

 المصالحات، النظام النصيري. حكم  الهدنة،  حكم  
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Judgement on Armistices and Reconciliations with the 

Nusayri Regime 

(Comparative Applied Jurisprudential Study) 
Abstract 
This is a comparative jurisprudential study that studies the meaning of 
"Necessity", linguistically and idiomatically. It clarifies its legitimacy, 
rules, kinds, and impact on jurisprudential rules. It also clarifies the 
meaning of "Need" and its impact on rules. Moreover, it clarifies the 
meaning of "Interest" and how to be judged in Shari’a. It reveals the 
provisions of armistices and reconciliations in Islamic jurisprudence in 
terms of definition, legality, conditions, and duration. Then, it clarifies how 
these provisions are to be applied on the armistices and reconciliations with 
the Nusayri regime. 
The researcher concludes that it is possible to make an armistice with the 
Nusayri regime when necessity and need demand and for legal interests. It 
is not possible for any reason other than legal necessity and need or if it 
includes no benefit for Muslims. However, reconciliations with or getting 
under the control of the Nusayri regime are not possible at all even for 
necessity. 
Key Words 

Necessity, need, interest, armistice, reconciliation, jurisprudential rules, the 
Nusayri regime 
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 المقدمة: 
الحمد هلل نحمده،   أنفسنا وسيئات  إن  باهلل من شرور  ونستعينه ونستغفره، ونعوذ 

ال  إله إال هللا وحده    ن الأعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي، وأشهد أ
 ، أما بعد:                                      شريك له، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله 

وجيشه    ن انطلقت الثورة السورية حتى استنفر النظام النصيري أجهزته األمنيةإما 
 آلته حمل السالح لمواجهة    علىالثوار    وأجبروحشد طاقاته وإمكاناته لوأدها في مهدها،  
ولما  ،  م 2012عام  في  سوريا    أراضي % من  75العسكرية، واستطاع الثوار تحرير أكثر من  

استراتيجية جديدة تمثلت    في محاربة الثورة   أدرك النظام أن األمور خرجت عن سيطرته اتبع
فكرة    ثم طرح   ا، ومنع إدخال الغذاء والدواء إليه  ، وقطع اإلمداد عنها  ، في حصار المناطق

الهدن مع المناطق المحاصرة بحيث تضع الحرب أوزارها بين الطرفين مقابل إدخال المواد 
ة المصالحات                                في إجرامه وغي ه فأخذ يطرح فكر النظام  تمادى    ثم ،  المناطق   تلك  الغذائية إلى

وإعادة األوضاع  التي تتضمن إجراء تسوية للثوار، ودخول النظام إلى المناطق المحاصرة، 
م، فبرزت الحاجة إلى معرفة حكم مهادنة النظام المجرم، وحكم 2011إلى ما قبل آذار  

 إجراء مصالحات معه. 
 : أهمية البحث

البحث  تكمن   الشريعة  أهمية  واقعية  بيان  األحوال  في  جميع  لتناسب  وشموليتها 
 واألمكنة واألزمان.

 : سبب اختيار البحث
النظام   مع  والمصالحات  الهدن  عقد  مسألة  في  الشرع  حكم  معرفة  في  الرغبة 

 . في الحكم  والحاجة والمصلحة النصيري، ومدى تأثير الضرورة 
 :أهداف البحث

مسألة عقد الهدن والمصالحات مع النظام  في  يهدف البحث إلى معرفة حكم الشرع  
 . في الحكم تأثير الضرورة والحاجة والمصلحة النصيري، ومدى 

 
 



 م 2021 -األولالعدد  -4مجلة بحوث جامعة إدلب                                                   المجلد 

 

230 

 :الدراسات السابقة
الباحث   اإلسالميةوجد  شام  لهيئة  الهدن    فتوى  إبرام  في  الشرع  حكم  تبين 
  إال أنها مجملة ودون تفصيل  النصيري وضررها على الثورة السورية  والمصالحات مع النظام

 في الحكم. 
 :منهج وخطوات البحث

وقد اتبع الباحث في البحث المنهج االستقرائي التحليلي المقارن، وذلك بأن يستقرئ  
أقوال العلماء في المسألة المراد دراستها، ويستقصي كل ماله عالقة بها، ويحلل تلك األقوال  
ويقارن بينها، ثم يبين الراجح منها، وفق الخطوات التالية: تصوير المسائل ثم تحرير محل 

تكييفها على أصلها، وذكر أقوال المذاهب األربعة في المسألة وإيراد أدلتهم ومناقشتها  النزاع ثم  
وبيان الراجح منها، الرجوع إلى الكتب المعتمدة لدى المذاهب األربعة، ونسبة األقوال إلى 
قائليها، وتخريج اآليات وذكر اسم السورة ورقم اآلية إلى جانبها، وتخريج األحاديث الواردة  

جها           جدها خر  يوإن لم    ى، من الصحيحين فإن وجدها في أحدهما اكتف  فيخرجهابحث،  في ال 
، مع بيان  جها من باقي كتب التخريج                      جدها في كتب السنن خر  يمن كتب السنن، فإن لم  

 درجة الحديث. 

 :خطة البحث
و  مقدمة،  من  مؤلف  تمهيدي البحث  مبحث  ومبحثين،  مبحث  ولكل  وخاتمة،   ،

 مطالب: 
 ضوابط الضرورة والحاجة والمصلحة.  التمهيدي: المبحث  

في    المطلب األول: تعريف الضرورة، وضوابطها، وأنواعها من حيث التأثير     
 الحكم. 

 . اعتبارها وشروط تعريف الحاجة،المطلب الثاني:      
  تعريف المصلحة، وأقسامها، وشروطها. المطلب الثالث:       

 الهدنة والصلح في الفقه اإلسالمي. أحكام   :األولالمبحث  

 تعريف الهدنة ومشروعيتها. المطلب األول:     
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 ، ومدتها. شروط الهدنةالمطلب الثاني:     

 . حكم الهدن والمصالحات مع النظام النصيري   :الثانيالمبحث  
 . حكم مهادنة النظام النصيري   المطلب األول:    

 . المصالحات مع النظام النصيري حكم عقد  المطلب الثاني:     
 الخاتمة: وتتضمن نتائج البحث. 

 هوامش البحث. 
 المصادر والمراجع. 
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 :: ضوابط الضرورة والحاجة والمصلحةيالتمهيدالمبحث 
 : في الحكم  تعريف الضرورة، وضوابطها، وأنواعها من حيث التأثير المطلب األول:  

 : تعريف الضرورة  :      أوال  

  واالضطرار إلى الشيء هو اإللجاء ، وهو ضد النفع،   ر                  الضرورة من الض  لغة:  -
 . لهواالحتياج   إليه

الضاد والراء ثالثة أصول: األول خالف النفع، والثاني:   جاء في مقاييس اللغة:"  
ثم   ،     ضرا  اجتماع الشيء، والثالث: القوة، فاألول الضر: ضد النفع. ويقال: ضره يضره  

 [ 1"]يحمل على هذا كل ما جانسه أو قاربه.

 [2] واضطر إلى الشيء ألجئ إليه.  وجاء في مختار الصحاح: " 

هي: الحالة التي يخشى معها المكلف الهالك أو فقد عضو أو الوقوع في           اصطالحا    -
عجز أو مرض أو تأخر الشفاء من مرض إن امتنع عن ارتكاب المحظور وكانت خشيته  

 [ 3]                        يقينا  أو بالظن الغالب. 

 :ضوابط الضرورة الشرعية:         ثانيا  

العلماء   وضع  ألجلها   ضوابطو      ا  شروط  لقد  يجوز  شرعية  ضرورة   الحالة   تسمية                                             لتصح 
الذي ال يجوز ارتكابه لوال حالة الضرورة،   المحظور    الشروط   وهذه الترخص في ارتكاب 

 :هي

وذلك بأن يتيقن المكلف أنه إذا لم يرتكب                     يقينا  أو غالبا :                      أن يكون الضرر حاصال    -1
المحظور فسيلحقه ضرر بالغ في إحدى الضروريات الخمس )الدين والنفس والعقل والنسل  
والمال( وذلك كأن يتعرض للهالك أو تلف عضو أو غير ذلك، أو أن يغلب على ظنه 
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                 وقوع الضرر فعال   الهالك فال يكفي الوهم أو الظن اليسير ألنه ال عبرة للتوهم، فالبد من  
 . أو يغلب على الظن وقوعه

 يزال الضرر إال بارتكاب المحظور: وذلك بأن يتعذر على المكلف إزالة الضرر إال     أال    -2
بالوسائل المباحة، فمتى استطاع المكلف دفع الضرر    هبارتكاب المحظور، وال يستطيع دفع

 . بوسيلة مباحة لم يجز له ارتكاب المحظور

الضرر:  -3 يدفع  ما  المحظور  من  ويرتكب  بقدرها  الضرورة  تقدر  يكتفي    أن  أن  وذلك 
فع الضرر عنه دون أن يستغرق في المحظور،  دالمضطر في ارتكاب المحظر بالقدر الالزم ل 

   . بما يدفع الضرورة  يرخص من المحظور مقيد  فمقدار ما يباح أو

                                                                   يترتب على ارتكاب المحظور ألجل الضرورة ضرر مساو  أو أعظم من الضرر      أال    -4
الحاصل: فإذا وقع المكلف في ضرر فإنه يجوز له ارتكاب المحظور إذا لم يؤد ارتكابه إلى  

                              بمثله فهو باق  ولم يزل، وإذا  زيل                                                     ضرر  مساو  أو أشد من الضرر الواقع، ألن الضرر إذا أ  
                                                                                  أزيل بضرر أكبر كان جلبا  للمفسدة ولم تتحقق الغاية التي شرع ألجلها ارتكاب المحظور،  
في  الضرر  يكون  بأن  مشروط  الضرورة  حال  المحظور  فارتكاب  الضرر  إزالة  وهي  أال 

 لضرر.المحظور الذي يجوز اإلقدام عليه أنقص من ضرر حالة الضرورة فالضرر ال يزال با

ويشترط في الضرر الذي يبيح ارتكاب المحظور أن يكون                        أن يكون الضرر فاحشا :  -5
                                                                           فاحشا  يخشى معه الهالك أو ذهاب عضو أو منفعته أو مرض شديد أو عجز أو غير ذلك  

 [. 4                                                                           من الضرر البي ن، أما الضرر اليسير فإنه ال يبيح المحظور وال يرخ ص في ارتكابه]

 : من حيث التأثير في األحكام الشرعيةنوعا الضرورة  :       ثالثا  

ضرورة مؤثرة: وهي التي تؤثر في تغيير حكم الشرع في المسألة وتبيح ارتكاب المحظور    -1
 مع قيام حالة الضرورة. 
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ضرورة غير مؤثرة: وهي التي ال تؤثر في تغيير حكم لشرع وال تبيح ارتكاب المحظور    -2
 مع وجود حالة الضرورة.  

فقد يرعى    ،ل                                                         وذلك أن الذي ال يستباح إال بالضرورة لفحشه أو بعده عن الح    قال الجويني: "
الشرع فيه تحقق وقوع الضرورة وال يكتفى بتصورها في الجنس وهذا كحل الميتة ورب شيء  
يتناهى قبحه في مورد الشرع فال تبيحه الضرورة أيضا، بل يوجب الشرع االنقياد للتهلكة  

 [ 5"]ا في حق المجبر عليهما.كالقتل والزن ، واالنكفاف عنه

 :                          ، وتنز لها منزلة الضرورةوشروطها ،الحاجة: تعريف الثانيالمطلب 

 :              لغة واصطالحا    تعريف الحاجة :      أوال  

 مرادفة للضرورة. : الحاجة لغة -1

 [6]الحاء والواو والجيم أصل واحد، وهو االضطرار إلى الشيء"  قال ابن فارس:" 

ودفع :          اصطالحا  الحاجة    -2 الحرج  لرفع  بمجموعهم  الناس  أو  بمفرده  المرء  يحتاجه  ما 
 ال الضرورة. ح، إال أن الحرج أخف منه  المشقة، وإذا لم تراع وقع الناس في حرج ومشقة

الحاجيات: فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع  قال الشاطبي رحمه هللا:" وأما   
الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة الالحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل 

الحرج والمشقة، ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع    -على الجملة    -على المكلفين
 [7] في المصالح العامة."

 :                            شروط الحاجة المعتبرة شرعا    :       ثانيا  

أن يكون للحاجة أصل معتبر في الشرع، وأن تكون جارية وفق مبادئه ومقاصده ومتفقة    -1
 ومع قواعده. وأال يؤدي األخذ بها إلى مخالفة مقاصد الشرع. 
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، وإذا لم يراعها المكلف وقع  ة أن تكون الحاجة بالغة والحرج شديد والمشقة غير معتاد   -2
 في الضيق. 

: ألن األحكام الثابتة بالحاجة استثنائية وال يجوز     ا  أن تكون الحاجة قائمة ومتحققة يقين  -3
 . [8]العدول من الحكم األصلي إلى االستثنائي إال إذا تحقق السبب الداعي إلى العدول

                             تنز ل الحاجة منزلة الضرورة.   -       ثالثا  

                              الحاجة تثبت حكما  استثنائيا   المقصود في أن الحاجة تتنزل منزلة الضرورة: أن  
                                                                                   كما تثبته الضرورة، فإذا دعت الحاجة إلى إثبات حكم تسهيال  على الناس وإبعادا  للمشقة  

فالتسهيالت االستثنائية    ، عنهم فإن الحكم يثبت عندها، كما يثبت إذا دعت الضرورة إليه
حاجات الجماعة  في الشرع ال تقتصر على حاالت الضرورة الملجئة، بل تشمل التسهيالت  

                        أيضا  مما دون الضرورة. 

الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة    جاء في المنثور في القواعد الفقهية:"
  والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة فتغلب فيها الضرورة الحقيقية."   ....في حق آحاد الناس 

[9] 

القاعدة هذه  أن  منزلة    إال  الحاجة  تنزل  حتى  يشترط  بل  إطالقها،  على  ليست 
لم يرد فيه نص يجيزه أو   فإنيرد في الحكم نص يجوزه أو يثبت التعامل به،  الضرورة أن  

                                                                                   يثبت التعامل به أال يرد فيه النص يحظره وأن يكون له نظير في الشرع يمكن أن ي لحق به.  
امل األمة، ولم يكن له نظير في الشرع  أما ما لم يرد فيه نص يبيحه، ولم يجر عليه تع

                                   فالظاهر عدم جوازه، جريا  على ظواهر   ،وليس فيه مصلحة عملية ظاهرة  ،يمكن إلحاقه به
 [. 10] الشرع، وكذلك فإن فيه مخالفة لمقاصد الشريعة

فإذا توافرت الشروط في الحاجة وورد نص يجيز حكمها أو يثبت التعامل به، أو   
تثبت    هالم يثبت نص بحظرها وكان لها نظير في الشرع وكان في العمل بها مصلحة فإن

                                                           حكما  كما تثبت الضرورة سواء كانت هذه الحاجة عامة أم خاصة. 
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   :وأقسامها، وشروطها المطلب الثالث: تعريف المصلحة،

 :                            تعريف المصلحة لغة واصطالحا  :      أوال  

 من الصالح، وهي المنفعة، ويقابلها المفسدة.  :المصلحة لغة -

   [11] لصاد والالم والحاء أصل واحد يدل على خالف الفساد"جاء في مقاييس اللغة:" ا

هي: المنفعة الحاصلة للمرء بالمحافظة على مقصود الشرع، وليس في الشرع            اصطالحا  و   -
 . [ 12] ينافيهاما 

 قوتها. حيث : أقسام المصلحة من        ثانيا  

المصلحة الضرورية: وهي المصلحة التي تتوقف عليها حياة الناس، بحيث ال تستقيم    -
حياتهم إال بها، وإذا اختلت يختل معها نظام حياتهم، كاإليمان والنطق بالشهادتين، وإباحة  

 . الطعام والشراب وتحريم المسكرات، وغيره

المصلحة الحاجية: هي المصلحة تحتاجها األمة للتوسعة والبعد عن الحرج والضيق، وال    -
 يترتب على اختاللها اختالل نظام الحياة وإنما يترتب عليه وقوع الناس في مشقة وحرج. 

التحسينية: وهي المصلحة التي تكون من قبيل التحسين والتزيين والتيسير لحياة الناس،  -
 . [13] ناهج في العادات والمعامالتورعاية أحسن الم

 : : شروط العمل بالمصلحة        ثالثا  

بالمصلحة: للعمل  الشرع  يشترط  مقاصد  على  المصلحة  تحافظ  و أن  مصلحة  ،  تكون  أن 
أن ترجع و   ، سواء من حيث قوتها أو شمولها  ؛مصلحة أهم منها   وأال تفوت ،  حقيقية ال وهمية

من باب التخفيف والتيسير  ؛  الزم في الدين المصلحة إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج  
 [. 14] على العباد



 م 2021 -العدد األول -4مجلة بحوث جامعة إدلب                                                   المجلد 

237 

 :أحكام الهدنة والصلح في الفقه اإلسالمي :الثاني المبحث

 ال بد من بيان أهم أحكام الهدنة الفقه اإلسالمي. ؛ قبل بيان أحكام مهادنة النظام

 : ، ومشروعيتهاتعريف الهدنة   المطلب األول:

الهدوء   اللغة:  في  بين  الهدنة  والموادعة  المصالحة  بمعني  وتأتي  الهيجان،  بعد  والسكون 
 المتحاربين. 

 [ 15]هدن الهاء والدال والنون: أصيل يدل على سكون واستقامة." جاء في مقاييس اللغة:"

ويقال للصلح بعد القتال والموادعة    ،وأصل الهدنة السكون بعد الهيج   وجاء في لسان العرب:"
وبي والكفار  المسلمين  فإذا  بين  معلومة،  مدة  للهدنة  متحاربين: هدنة، وربما جعلت  ن كل 

 [ 16]انقضت المدة عادوا إلى القتال."

                                                                  اصطالحا ، فهي: هي اتفاق إمام المسلمين مع الحربيين على إنهاء الحرب    الهدنةوأما  
مدة معلومة يرجع تقديرها إلى اإلمام، إذا دعت إليه الحاجة، أو كان للمسلمين فيه مصلحة.  

[17] . 

 مشروعية الهدنة.  -       ثانيا  

 الهدنة مع العدو جائزة، وقد ثبتت مشروعيتها في القرآن الكريم والسنة واإلجماع. 

ل م  ف اج ن ح  ل ه ا﴿أما في القرآن الكريم: فقد قال هللا تعالى   ، وفيها:  [ 61]األنفال:  ﴾                                          و إ ن  ج ن ح وا ل لس 
مصلحة في الصلح، لنفع يجتلبونه، أو ضرر مصالحة للمسلمين للكفار إن كان لهم  جواز  

 . [18] يدفعونه، وال بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه

 [19]                    قريشا  عام الحديبية. وأما في السنة: فقد صالح النبي 

 [. 20]  أهل خيبر على نصف ثمر خيبر وقد صالح رسول هللا 

فقد أجمعت األمة على جواز   فيها شروطها وأما في اإلجماع:  توافرت  إذا  العدو  مهادنة 
 . [ 21] الشرعية
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 : ، ومدتهاالهدنةجواز شروط  المطلب الثاني:

 : شروط جواز الهدنة :      أوال  

 ة، هي:                                                اشترط العلماء لجواز الهدنة مع العدو شروطا  عد  

لما فيها من الخطر، واإلمام أو نائبه                                              أن يعقدها ممثال  عن المسلمين اإلمام أو نائبه،    -1
هو الذي يتولى األمور العظام، وهو أعرف بالمصالح من اآلحاد، وأقدر على التدبير منهم، 
ولم يشترط الحنفية إذن اإلمام بالمهادنة، فلو هادنهم فريق من المسلمين من غير إذن اإلمام  

   .مهادنتهم، ألن المعول عليه كون عقد الموادعة مصلحة جازت

دفعهم   -2 الكفار أو  القتال، أو رجاء إسالم  المسلمين، كالعجز عن  أن تكون لمصلحة 
 . الجزية، فإذا لم تحقق الهدنة مصلحة للمسلمين فال يجوز عقدها

الهدنة مطلقة عن الوقت بل  أن تكون مدتها محددة، يحددها اإلمام باجتهاده، وال تنعقد    -3
 . البد من تقييدها، ألن إطالقها يؤدي إلى تعطيل الجهاد

أن تخلو من شرط فاسد، فال يجوز عقد هدنة مع العدو فيها محظور شرعي، كأن    -4
يشترط الكفار منع فك أسرى المسلمين، أو تنازل المسلمين عن أموالهم التي استولى عليها  

 . [22]                         حق أذى وضررا  بالمسلمين الكفار، أو غير ذلك مما يل 

 مدة الهدنة.         ثانيا :

 اختلف الفقهاء في المدة التي يجوز للمسلمين فيها مهادنة عدوهم على أربعة أقوال: 

القول األول: ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجوز عقدها لمدة محددة قصرت أو طالت، 
نقضها العدو، وندب المالكية أال تزيد ولو زادت على عشر سنين، وال يجوز نقضها إال إذا 

 [. 23] على أربعة أشهر

القول الثاني: ذهب الشافعية إلى أن مدة الهدنة أربعة أشهر إذا عقدها اإلمام ال لضعف  
ألنها مدة تجب فيها الجزية فال    ؛بالمسلمين بل لمصلحة لهم، وال يجوز أن تصل السنة

بالمسلمين ضعف فيجوز أن تصل لعشر سنين،  يجوز تقريرهم فيها بال جزية، أما إذا كان  
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إليها إال عند االحتياج لها  ويمتنع أكثر منها؛ ألن هذا غاية مدة الهدنة، وال يجوز الوصول 
                                   ع ن  ال م س و ر  ب ن  م خ ر م ة ،                                      هادن قريشا  في الحديبية هذه المدة،    ، والدليل أن النبي  [24]

ن ين ، ي أ م ن  ف يه ن  الن اس  و ع ل ى                               و م ر و ان  ب ن  ال ح ك م ،   ع  ال ح ر ب  ع ش ر  س  ط ل ح وا ع ل ى و ض                                                                                                 »أ ن ه م  اص 
ل « ل  و ال  إ غ ال   [25]                                                                          أ ن  ب ي ن ن ا ع ي ب ة  م ك ف وف ة ، و أ ن ه  ال  إ س ال 

يجوز   ال  أنه  إلى  الحنابلة  ذهب  الثالث:  بمدةالقول  مقدرة  غير  مطلقا   الهدنة  ألن                                   عقد   ،
ويرجع في تقديرها إلى رأي اإلمام  ،                                                   إطالقها يقتضي التأبيد، فيفضي إلى ترك الجهاد أبدا  

على ما يراه من المصلحة في قليل وكثير، على أال تتجاوز عشر سنين، ألن األمر بالجهاد  
الحديبية على عشر، ففيما زاد    يشمل األوقات كلها، خص منه مدة العشر بصلح النبي  

 . [26]يبقى على العموم 

الرابع:   الحنابلة  ذهب  القول  الهدنة محددة بزمن، ابن تيمية من  أن تكون  أنه يجوز  إلى 
 . [27] طلقة، حسب مصلحة المسلمين مويجوز أن تكون 

ويرجح الباحث مذهب القائلين بتقييد الهدنة وعدم إطالقها وأال تزيد على عشر سنين، وذلك  
، وألن القول بإطالق الهدنة عن الوقت وجعل توقيتها حسب ما يراه اإلمام لفعل النبي  

 من المصلحة يفتح باب تعطيل الجهاد بذريعة المصلحة. 

 :م النصيري حكم الهدن والمصالحات مع النظا المبحث الثالث:
وهو   ذاته،  فالمعنى  العلماء،  عند  الصلح  للفظة  مرادفة  الهدنة  لفظة  مع   وقفإن  القتال 

أن فقد صارت    هاألعداء، واألحكام نفسها، إال  اللفظتين،  يفترق معنى  السورية  الحالة  في 
الهدنة تعني وقف قتال النظام، والصلح أو المصالحة تعني الرجوع إلى حكم النظام، وبالتالي  

 اختلفت أحكامهما، وفيما يلي بيان ذلك. 
 : حكم مهادنة النظام النصيري  المطلب األول:

باختالف    حكم   إن يختلف  النصيري  النظام  والحاجةامهادنة  ويختلف    لضرورة  إليه، 
مهادنة النظام للضرورة والحاجة،                                                        أيضا  باختالف مصلحة المسلمين فيه، وفيما يلي بيان حكم

 وللمصلحة. 

 حكم الهدنة للضرورة والحاجة.  -1
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                                                                           إن مهادنة العدو حال االضطرار جائزة شرعا ، وكذلك حال الحاجة إليها، وإن كانت  
                                                      الحاجة تتنزل منزلة الضرورة في هذه الحالة، فتثبت حكما  الحاجة دون الضرورة، إال أن  

الناس   إثبات حكم تسهيال  على  إلى  دعت  إذا  الحاجة  فإن  الضرورة،  تثبته  كما                                                                                   استثنائيا  
فالتسهيالت    ،                                                                          وإبعادا  للمشقة عنهم فإن الحكم يثبت عندها، كما يثبت إذا دعت الضرورة إليه

الت الضرورة الملجئة، بل تشمل التسهيالت حاجات  االستثنائية في الشرع ال تقتصر على حا
 [. 28ة ]                             الجماعة أيضا  مما دون الضرور 

أن يعقدها    إال أنه ينبغي أن تتوفر فيها الشروط الشرعية التي نص عليها العلماء، وهي: 
وهنا في الحالة السورية ينوب عن اإلمام أو نائبه قادة  ،  عن المسلمين          ممثال    اإلمام أو نائبه

ئل وأهل العلم الثقات في المدينة التي تعقد الهدنة، ألنهم أعلم بحقيقة الوضع، ومآالت  الفصا
الظروف  طبيعة  تحديد  على  وأقدر  و األمور،  أحس   ،  فإن  المسلمين،  لمصلحة  تكون                                     أن 

المجاهدون أن مصلحة النصيرية في الهدنة أكبر من مصلحتهم بها لم يجز له مهادنتهم،  
                                        ليتفرغ للمدن األخرى، وهذا قد حصل كثيرا   نة مع إحدى المدن  وذلك كأن يطلب النظام هد

بمقدوره خوض المعارك على أكثر من  يعد  ولم  بعد فقدان النظام للعنصر البشري المقاتل  
، ويتولى العلماء وقادة الفصائل تقديرها، ألن إطالقها عن  أن تكون مدتها محددة، و جبهة

 . ألجلها وهي اإلعداد للجهادالزمن يفوت الغاية التي شرعت 

أن  و ،                                                      تطول الهدنة ألن في إطالتها فتورا  للهمم وإضعافا  لها  نه يجب أال ويرى الباحث أ 
تخلو من شرط فاسد، فال يجوز عقد هدنة مع النصيرية فيها محظور شرعي، كأن تتضمن 

من الهدنة وضع حواجز مشتركة على مداخل مدينة ما تجمع عناصر من الثوار وعناصر 
 . [29] قوات النظام، لما في ذلك من تضييع للجهاد والرضا والتسليم ببقاء النصيرية

 حكم المهادنة للمصلحة.  -2

إن الهدنة مع العدو منها ما يكون بدافع الضرورة والحاجة، ومنها ما يكون للمصلحة،  
 وقد تقدم حكم الهدنة للضرورة والحاجة، فما حكم عقد الهدنة للمصلحة؟

إن المتأمل بحال الثورة السورية يجد أن الثوار يواجهون النصيرية ومن ورائهم االحتالل  
الروسي واإليراني بإمكانات محدودة، فمن المصلحة للثورة إيقاف المعارك مدة من الزمن  
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                                                  بون عناصرهم، ويخر جون معسكراتهم، ويحصنون مناطقهم،                             ريثما يستجمعون قواهم، ويدر  
                                                                  مع النظام النصيري أخذا  بفتوى الجمهور الذين أجازوا مهادنة األعداء  فيجوز إبرام هدنة  

المعتبرة شرعا ، بأن تحافظ المصلحة   المصلحة  ينبغي أن تراعى شروط                                                                               للمصلحة، ولكن 
على مقاصد الشرع، و أن تكون مصلحة حقيقية ال وهمية، عدم تفويتها مصلحة أهم منها، 

 [ 03] ورفع حرج الزم في الدين"وأن ترجع المصلحة إلى حفظ أمر ضروري، 

فإذا عقد الثوار هدنة مع النظام النصيري لتحقيق مصلحة معتبرة في الشرع ولحفظ  
 الجهاد في الشام واستجمعت شروطها الشرعية فالهدنة جائزة. 

 عقد الهدنة مع النظام دون ضرورة أو حاجة أو مصلحة.  -3

رورة أو حاجة إليها، أو مصلحة  إذا عقد المجاهدون هدنة مع النظام النصيري دون ض
بها، فإن الهدنة باطلة، ويجب نقضها بعد عقدها، لفقدانها الشرط الرئيس الذي نصت عليه  
الشريعة لصحة الهدنة، وهو أن تكون الهدنة في مصلحة المسلمين، كما أن في عقد مثل 

، ويضعف                                                                        هذه الهدن الخالية عن ضرورة أو مصلحة ضررا  كبيرا  يلحق الجهاد في الشام
                                                                                   الروح الجهادية لدى المجاهدين، ويقو ي الرغبة بالركون إلى الدنيا وترك الجهاد، وقد نص 

الذي تجب   [، 31]العلماء على أن الضرر يزال   وعقد مثل هذه الهدن من قبيل الضرر 
 إزالته. 

فالهدن مع النظام النصيري تجوز للضرورة والحاجة والمصلحة، وال تجوز لغير ذلك،  
وهذا الحكم يشمل الهدن المحلية التي تجري بين المجاهدين وقوات النظام في مدن وبلدات  
وتكون برعاية  كاملة  البالد  مستوى  التي تجري على  العامة  الهدن  أيضا                                                                                محددة، ويشمل 

 ها مجلس األمن الدولي، أو كما حصل في اتفاق أستانة وسوتشي.دولية، كالهدن التي فرض

 :النصيري، وأثر الضرورة فيه عقد المصالحات مع النظام المطلب الثاني:

الهدن، حيث كان يهادن مدنا    النصيري أسلوبا  خبيثا  ماكرا  في عقد  اتبع النظام                                                                                   لقد 
لح النظام بعد التدخل الروسي  وبلدات ليتفرغ ألخرى، وبعد أن بدأ ميزان القوى يرجح لصا

التهجير أو ما يسمى   القتال أو  إما  الثوار بين خيارات ثالث،  الهدن ويجعل  ينقض  أخذ 
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بالمصالحة، فما حكم هذه المصالحة في الشرع؟ وما أثر الضرورة في الحكم؟ وهل تأخذ  
 حكم الصلح الذي نص عليه العلماء؟ 

خطير، ظاهره الرحمة وباطنه من قبله  إن ما يطلق عليه عقد المصالحة إنما هو باب 
                                                                                 العذاب، حيث أن المراد به إخضاع المناطق التي عجز النظام عن السيطرة عليها عسكريا   
الباحث   المصالحات سيعرض  الشرع في هذه  بالسياسة والكذب والخداع، وقبل بيان حكم 

 نموذجين لمصالحتين جرتا بين قوات النظام والثوار. 

 ين النظام وبلدة خان الشيح في ريف دمشق. اتفاق المصالحة ب -أ

جاء في اتفاق المصالحة بين النظام وبلدة خان الشيح في ريف دمشق ما يلي: االتفاق   
بين النظام والثوار على فتح الثوار للطرقات وتسليم أسلحتهم الثقيلة والخفيفة، وتسليم المصانع  

أوضاع من يرغب بالبقاء في المدينة على أن تسوية  و   ،العسكرية وخرائط األلغام واألنفاق
أشهر ستة  أقصاها  مدة  خالل  النصيري  بالجيش  و يلتحق  وتسوية  ،  بالبقاء  يرغب  ال  من 

 . [ 32] وضعه فسيتم ترحيله إلى الشمال السوري 

 اتفاق المصالحة بين النظام ودرعا.  -ب

تلين الذين ال  وأما بنود اتفاق المصالحة بين النظام ومحافظة درعا فهي: خروج المقا
م، 2011وات النظام في مواقعها ما قبل  قشر  ت يرغبون بالمصالحة إلى الشمال السوري، وتن

تسوية أوضاع المنشقين ، و ونشر قوات روسية في المناطق التي كانت يسيطر عليها الثوار
تخضع محافظة درعا و ،  وتسليم السالح الثقيل والخفيف بشكل تدريجي،                    والمطلوبين أمنيا  

تسيطر  ، و امل إلدارة النظام السوري مع مشاركة بعض الشخصيات التي سويت أوضاعهابالك
 . [ 33]  قوات النظام على الطريق الحربي الذي يصل الريفين الشرقي والغربي لمحافظة درعا

كان هذان نموذجان التفاقات المصالحات بين النظام والثوار، وإن أدنى نظر في بنود  
                                                       ة ما يسمى" المصالحات" للشرع، واختالفها جذريا  عن الصلح  هذه المصالحات يظهر مخالف

اختل  متى  العدو محكومة بضوابط  فمصالحة ومهادنة  الشريعة،  أقرته  الذي  مع األعداء 
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أحدها لم يجز مصالحة ومهادنة العدو، وهذه المصالحات إنما تسمى "مصالحات أو هدن"  
م للنظام النصيري، فهذه المصالحات                                                 من قبيل المجاز، وإال فحقيقتها صكوك استسالم ت قد  

تضيع المقصود األعظم من الهدن وهو اإلعداد للجهاد، بل إنها تضيع الجهاد كله بتسليمها 
ن كان الفقهاء قد اشترطوا في الهدنة التي فيها مصلحة للمسلمين  ئالبالد للنظام النصيري، ول 

فكيف بما يسمى بالمصالحات  ويبرمها اإلمام ومؤقتة بمدة محددة أن تخلو من شرط فاسد، 
السالح   تسليم  من  الفاسدة  الشروط  وتملؤها  دينهم  العباد  على  وتفسد  الجهاد  تضيع  التي 

النظام، والثورة    محاربةط األنفاق واأللغام والتسوية األمنية التي تتضمن التراجع عن  ئوخرا
و من قبيل التولي  عليه، والرضا بحكمه، فإن ما يسمى بالتسوية األمنية تعد من الكبائر وه

يوم الزحف، ويزداد األمر إن تضمنت التسوية االلتحاق بقوات النظام، فيدخل تحت حكم  
 مواالة الكفار وتكثير سوادهم، وإعانتهم على استعادة احتالل البالد وتوطيد حكمهم، !! 

تجري بحكم الضرورة، ويكون المجاهدون    التيهذه المصالحات    سائل عنيسأل  وقد  
قاعدة   تحت  وتندرج  الضرورة،  حكم  تأخذ  أفال  المصالحات،  هذه  مثل  لعقد  مضطرين 

 الضرورات تبيح المحظورات؟

الضرر    ذلك: أن هذه المصالحات ال تجوز ولو كانت بدافع الضرورة، ألن  عنوالجواب  
                                 ره إال بإضرار ي لحقه بغيره، فإنه  ال يزال بالضرر، فمن وقع في ضرر وال يمكنه إزالة ضر 

ال يجوز له إزالة ضرره بإضرار غيره، وهنا ال يجوز إزالة الضرر عن المدن المضطرة إلى 
، وقد اجتمع  [34]  المصالحة بإضرار الثورة، كما أن الضرر األشد يزال بالضرر األخف 

ترتب عليها مفاسد  ضرران أحدهما بالمدن المضطرة إلى المصالحة واآلخر بالثورة ككل، إذ ي
فيدفع  الناس،  الجهاد في قلوب  للنصيرية، وإماتة روح  البالد وتسليمها  كبيرة من إضاعة 
الضرر األشد وهو الضرر الذي سيلحق بالثورة بالضرر األخف الذي يلحق المدن المضطرة 

تهدف إلى إضعاف روح الجهاد لدى المجاهدين،  ن هذه المصالحات  إإذ  إلى المصالحة،  
ات النظام المنهارة وإظهار الثوار بمظهر المستسلم الخانع الذليل، وتجعل     و  عنويات قورفع م

النظام يتفرغ للجبهات المحتدمة من خالل سحب قواته من جبهات المدن المهادنة وزجها  
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فهذه المصالحات تحرم إقامتها مع النظام حال ،  في المعارك الدائرة في المناطق الساخنة
 . ورةاالختيار وحال الضر 

ولكن إذا كانت المصالحات ال تجوز، ولم يعد بمقدور المجاهدين دفع اعتداء النظام،   
 فما السبيل الشرعي للنجاة من المهلكة؟

ت وتحمل أعباء الجهاد في سبيل هللا، فالجهاد  ا إن السبيل الشرعي يكون في الصبر والثب
ير للمجاهد من الفرار وإن غلب في سبيل هللا قائم على المخاطر واقتحام األهوال، والثبات خ

                                                                                          و م ن  ي و ل  ه م  ي و م ئ ذ  د ب ر ه  إ ال  م ت ح ر  فا  ل ق تال  أ و  م ت ح ي  زا  إ لى  ﴿على ظنه الهالك، قال هللا تعالى  
ير   ب  م ن  َّللا   و م أ واه  ج ه ن م  و ب ئ س  ال م ص   [ 16]األنفال:  ﴾                                                                             ف ئ ة  ف ق د  باء  ب غ ض 

االنسحاب،   المحتم  الهالك  من  والخوف  الضرورة  حال  للمجاهدين  يجوز  أنه  إال 
فئة مؤمنة، دون مصالحة النظام والبقاء في مناطق سيطرته والرضا بحكمه    ىواالنحياز إل

 . وإعطائه شرعية في حكم البالد، مع التأكيد على أن الثبات خير وأفضل

 نتائج البحث. 

د هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى  م الح
 آله وصحبه أجمعين، وبعد: 

 : اآلتيةيمكن الوصول إلى النتائج في نهاية البحث 

                                                                            تجوز مهادنة النظام النصيري للضرورة إذا توافرت شروط الضرورة المعتبرة شرعا .  -1

 .                                                                         تجوز مهادنة النظام النصيري للحاجة إذا توافرت شروط الحاجة المعتبرة شرعا   -2

                 المعتبرة شرعا . تجوز مهادنة النظام النصيري للمصلحة إذا توافرت شروط المصلحة   -3
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ت     ل                                                                              ال يجوز عقد الهدن مع النظام النصيري إذا لم تدع إليها الضرورة أو الحاجة أو خ   -4
 من المصلحة. 

ال يجوز عقد ما يسمى بالمصالحات مع النظام النصيري بحال من األحوال، وال تؤثر    -5
 الضرورة والحاجة في الحكم. 

 الهوامش. 

، حق: عبد السالم محمد  معجم مقاييس اللغة  : ه(395ت،  أحمد بن فارس)  ابن فارس [  1]
 ر(    ر           مادة )ض  ،  هـ1399هارون، دار الفكر، 

الشيخ محمد،  مختار الصحاح   :( 666، تمحمد بن أبي بكر)الرازي  [  2] ، حق: يوسف 
ر ر(  ،ه1420 ، 5ط صيدا،  – الدار النموذجية، بيروت -المكتبة العصرية                مادة )ض 

، حق: محمد صادق القمحاوي، أحكام القرآن  :( ه370ت،  أحمد بن علي )   الجصاص [  3]
العربي التراث  إحياء  عرفة  ، (159/  1)  ه1405بيروت،    -دار  أحمد )  ابن  بن  ، محمد 

(،  370-10/369)دار الفكر، د.ط، ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  : ه( 1230ت
، دار الكتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب  :ه( 926)زكريا بن محمد  ابن زكريا

مكتبة    المغني،  :ه( 620)عبد هللا بن أحمد، ت  ابن قدامة،  ( 1/570)  ،اإلسالمي، د.ط 
 ( 9/415)القاهرة، د. ط،  

األشباه والنظائر على مذهب  :  ه( 970)زين الدين بن إبراهيم، ت    ابن نجيم [ ينظر:  4]
)عبد    السيوطي (،  1/74)هـ،  1419،  1بيروت، ط  -، دار الكتب العلميةأبي حنيفة النعمان

  هـ،1411،  1، دار الكتب العلمية، طاألشباه والنظائر ه(،  911  ، ت الرحمن بن أبي بكر 
األشباه    :هـ(771)تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، ت  ابن السبكي(،  1/86)

،  )عبد الرحمن بن أحمد   ابن رجب،  ( 1/44)،  هـ1411،  1دار الكتب العلمية، طوالنظائر، 
العلميةالقواعد(،  ه795ت الكتب  دار  الزرقا،  الزرقا    ، ( 1/246)  ، ،  محمد  بن  )أحمد 
 (   1/101) هـ،1409،  2دمشق، ط ، ، دار القلم شرح القواعد الفقهية : (1375ت
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حق: صالح    البرهان في أصول الفقه،   :( ه478، ت)عبد الملك بن عبد هللا   الجويني[  5]
 ( 2/86)هـ،  1418، 1بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ( ج    و     ح  )  ، مادة ابن فارس، مقاييس اللغة[ 6]

بن موسى)   الشاطبي [  7] أبو عبيدة مشهور بن  حق:    ، لموافقاتا  : (ه 790  ، ت إبراهيم 
 ( 2/21)  ،هـ1417 ، 1ط، دار ابن عفان، حسن آل سلمان

-1/209)  مصطفى الزرقا، شرح القواعد الفقهية(،  2/21)  الشاطبي، الموافقات[ ينظر:  8]
عميرة   - (،  210 البرلسي  وأحمد  القليوبي  سالمة  وعميرة ،  أحمد  قليوبي  دار    ،حاشيتا 
 ( 2/179)، هـ1415 بيروت، د.ط، ،الفكر 

  ، الفقهيةالمنثور في القواعد  :  (ه 794، تمحمد بن عبد هللا بن بهادر)الزركشي    -[  9]
 ( 2/24) ، 2ط وزارة األوقاف الكويتية،

الفقهيةينظر:    [10] القواعد  شرح  الزرقا،  محمد  )  الزحيلي(،  210-1/209)  مصطفى 
دمشق، ،  دار الفكر،  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة  :( مصطفى الزحيلي

 ( 1/289)،  هـ1427، 1ط

 (    ح     ل     ص  )  ، مادة ابن فارس، مقاييس اللغة [11]

محمد)الغزالي    [12] بن  تمحمد  عبد    ،المستصفى   : (ه 505،  السالم  عبد  محمد  حق: 
عبد العزيز  )العز بن عبد السالم  ،( 1/174)، هـ1413 ،1الشافي، دار الكتب العلمية، ط 

حق: إياد خالد الطباع، دار    ، الفوائد في اختصار المقاصد   : (ه 660  ، ت بن عبد السالم 
 ( 1/32)، ه 1416، 1طدمشق، ، الفكر 

 ( 2/18)  الشاطبي، الموافقات( 1/175) الغزالي، المستصفى[ ينظر:  13]

ينظر:  14] موسى)  الشاطبي[  بن  تابراهيم  عيد    ،االعتصام   :(ه 790،  بن  سليم  حق: 
عفان ابن  دار  ط  -الهاللي،  المستصفى(  2/632)،  هـ1412،  1السعودية،    الغزالي، 
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  ،إعالم الموقعين عن رب العالمين   :ه( 751ت  محمد بن أبي بكر،)  ابن القيم، (1/174)
 ( 3/217)،هـ1411، 1بيروت، ط ، حق: محمد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية

 (    ن     د     ه  )مادة   ،فارس، مقاييس اللغةابن [ 15]

، 3، دار صادر، بيروت، طلسان العرب  :ه(711)محمد بن مكرم، ت  ابن منظور[  16]
 (        ه د ن  )، مادة  ه1414

، دار بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   : ه( 587)أبو بكر بن مسعود، ت  الكاساني [  [  17]
،  زين الدين بن إبراهيم بن محمد )  ابن نجيم   - (،  7/108)  هـ،1406،  2الكتب العلمية، ط

الحنفي :  ( ه970  ت لمحمد بن حسين بن علي الطوري  الرائق  البحر  تكملة  وفي آخره: 
البحر الرائق شرح  هـ(، وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين،    1138القادري )ت بعد  

  (، 2/206)  ابن عرفة، حاشية الدسوقي ،  ( 5/85)  ، 2ط  دار الكتاب اإلسالمي،،  كنز الدقائق 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  :  (ه 977  ت   محمد بن أحمد، )  الخطيب الشربيني 

العلمية، ط،  المنهاج  الكتب  يونس،    البهوتي (،  86/  6)،  هـ1415،  1دار  )منصور بن 
 ( 3/111)  (2/146، دار الكتب العلمية، )كشاف القناع عن متن اإلقناع  :ه( 1051ت

،  الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي  : ه(671)محمد بن أحمد، ت  القرطبي[  18]
المصرية الكتب  دار  أطفيش،  وإبراهيم  البردوني  أحمد   هـ، 1384،  2ط  القاهرة،  -حق: 

(8/40 ) 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن    :(ه 261 ، تمسلم بن الحجاج)، مسلم[ 19]
حق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث    ، العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 [ 1784رقم ] ( 3/1411)، بيروت  –العربي 

الجامع المسند الصحيح المختصر من   : (ه 256)محمد بن إسماعيل، ت  البخاري   [20]
، حق: محمد زهير  صحيح البخاري   أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = 

 [3152] (، رقم 4/95، )ه 1422، 1الناصر، دار طوق النجاة، ط 
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مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت :  ه( 456  ، ت)علي بن أحمد   ابن حزم[ ينظر:  21]
 ( 1/122) دار الكتب العلمية، بيروت،  واالعتقادات، 

لخطيب  ا (،  2/206)  ابن عرفة، حاشية الدسوقي(،  7/108)  الكاساني، بدائع الصنائع [  22]
 ( 3/111)  البهوتي، كشاف القناع (،  86/ 6) مغني المحتاج ، الشربيني 

دار الفكر، د.ط،  ، فتح القدير   : (ه 861ت محمد بن عبد الواحد، )  الكمال بن الهمام   [23]
 ( 2/206)  حاشية الدسوقي، بن عرفة، ا(5/456)

 ( 6/86) الخطيب الشربيني، مغني المحتاج[ 24]

، حق: محمد محيي الدين  سنن أبي داود   : ه(275)سليمان بن األشعث، ت  أبو داود[  25]
 ، والحديث حسن. [ 2766رقم ]، ( 3/86، )بيروت  –عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

دار الكتب    ،الكافي في فقه اإلمام أحمد  :( ه620، تعبد هللا بن أحمد )  ابن قدامة [  26]
 (297/ 9) ابن قدامة، المغني(،  4/166) ،هـ1414 ، 1ط ، العلمية

عبد الرحمن حق:    ، مجموع الفتاوى   : (ه 728  ، ت أحمد بن عبد الحليم )  ابن تيمية[  27]
المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة مجمع الملك فهد لطباعة  ،  بن محمد بن قاسم
 ( 29/141) العربية السعودية،

األشباه والنظائر على مذهب أبي  :  ه( 970، ت  زين الدين بن إبراهيم)  ابن نجيم [  28]
 ( 1/78) ، هـ1419 ، 1بيروت، ط -، دار الكتب العلميةحنيفة النعمان 

كان أحد بنود الهدنة بين الثوار وقوات النظام في بلدات ريف دمشق الجنوبي تشكيل  [  29]
اإلخبارية،   داماس  شبكة  ]ينظر:  البلدات.  تلك  لحماية  الطرفين  من  مشتركة  حواجز 

http://www.damas-mo.com/about-us/item/721] 
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- هـ1410د.ط،  ،  بيروت   ،دار المعرفة  ،األم   ه(:204ت  محمد بن إدريس،الشافعي )[  30]
حق: محمد حجي    ،الذخيرة :  ( ه 684  ت ،  أحمد بن إدريس )  القرافي(،  4/199)  ، م 1990

 ( 4/449) ، م 1994 ،1ط بيروت، -اإلسالميدار الغرب وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة، 

 ( 1/75)  ابن نجيم، األشباه والنظائرينظر:  [ 31]

 موقع الجزيرة نت،  ينظر: [32]

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/11/5   
 https://www.enabbaladi.net/archives/23959موقع عنب بلدي،  ينظر: [33]
 ( 1/75)  ابن نجيم، األشباه والنظائرينظر:  [ 34]

 فهرس المصادر والمراجع

،  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم:  حق   .مجموع الفتاوى أحمد بن عبد الحليم،    تيميةابن    -
، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

 . 35عدد األجزاء: 

 .          1عدد األجزاء:دار الكتب العلمية، بيروت،   .مراتب اإلجماع ، علي بن أحمد ابن حزم -
 .      1، عدد األجزاء: دار الكتب العلمية . القواعد ، عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب  -

دار  ،  د.ط   .أسنى المطالب في شرح روض الطالب   د.ت،،  زكريا بن محمد  ابن زكريا   -
 .            4عدد األجزاء: الكتاب اإلسالمي، 

،  د.ط  . حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرد.ت،  ،  محمد بن أحمد بن عرفة  ابن عرفة  -
 .            4دار الفكر، عدد األجزاء: 

: عبد السالم محمد  حق   . معجم مقاييس اللغة  -هـ  1399،  أحمد بن فارس  ابن فارس  -
 .   6هارون، دار الفكر، عدد األجزاء: 

دار الكتب    ،1ط  . الكافي في فقه اإلمام أحمد  - هـ    1414،  عبد هللا بن أحمد   ابن قدامة  -
 . 4عدد األجزاء: ، العلمية

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/11/5
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 .                  10عدد األجزاء:  مكتبة القاهرة،  ، د.ط . المغنيعبد هللا بن أحمد،  ابن قدامة -

:  ، حق1ط  .العالمينإعالم الموقعين عن رب    -هـ  1411،  محمد بن أبي بكر   ابن القيم  -
 . 4عدد األجزاء:، روتبي  –محمد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية 

بيروت، عدد    -دار صادر  ،3ط   .لسان العرب   -ه1414محمد بن مكرم،    ابن منظور  -
 .     15األجزاء: 

األشباه والنظائر على مذهب أبي  -هـ 1419زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  ابن نجيم -
 . 1بيروت، عدد األجزاء: -، دار الكتب العلمية1ط .حنيفة النعمان 

وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن  ،  زين الدين بن إبراهيم بن محمد   ابن نجيم  -
هـ(، وبالحاشية: منحة الخالق البن    1138حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد  

عدد األجزاء:    دار الكتاب اإلسالمي،   ،2ط  .البحر الرائق شرح كنز الدقائق   ، د.ت  عابدين،
8. 

: محمد محيي الدين عبد الحميد، حق   .سنن أبي داود سليمان بن األشعث،  ،  أبو داود   -
 .     4بيروت، عدد األجزاء:   –المكتبة العصرية، صيدا 

،  د.ط   -هـ1415  . حاشيتا قليوبي وعميرة،  أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة  -
 . 4، عدد األجزاء: بيروت  –دار الفكر 

الصحيح المختصر من أمور  الجامع المسند    -هـ  1422  محمد بن إسماعيل،  ،البخاري   -
حق: محمد زهير  ،  1ط  .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري 

   . 9، عدد األجزاء: دار طوق النجاة، بن ناصر الناصر
دار الكتب العلمية، عدد   .كشاف القناع عن متن اإلقناع ،  منصور بن يونس   البهوتي  -

 .             6األجزاء: 
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: محمد صادق القمحاوي، دار  حق . أحكام القرآن -ه1405، عليأحمد بن   الجصاص   -
 .  5بيروت، عدد األجزاء:  -إحياء التراث العربي

:  حق  ، 1ط  . البرهان في أصول الفقه  -هـ    1418،  عبد الملك بن عبد هللا  الجويني   -
 .   2لبنان، عدد األجزاء:  – بيروت   ،عويضة، دار الكتب العلميةصالح بن محمد بن 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ   -هـ 1415، محمد بن أحمد  الخطيب الشربيني -
 6دار الكتب العلمية، عدد األجزاء: ، 1ط .المنهاج 

: يوسف الشيخ محمد، ، حق 5ط  . مختار الصحاح -ه1420ر،محمد بن أبي بكالرازي  -
 .  1صيدا، عدد األجزاء: – الدار النموذجية، بيروت -المكتبة العصرية 

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب    - هـ  1427  محمد مصطفى الزحيلي،  الزحيلي   -
     .2 دمشق، عدد األجزاء:  –دار الفكر  ، 1ط . األربعة

الزرقاالزرقا  -  - الشيخ محمد  بن  الفقهية  - هـ  1409،  أحمد  القواعد  دار  ،  2ط  . شرح 
 .       1عدد األجزاء:  دمشق، - القلم 

وزارة    .المنثور في القواعد الفقهية -هـ  1405  ، محمد بن عبد هللا بن بهادر   الزركشي   -
 . 3 ، عدد األجزاء:2ط األوقاف الكويتية، 

الكتب  ،  1ط.  األشباه والنظائر   -هـ  1411عبد الرحمن بن أبي بكر،    السيوطي   - دار 
 . 1عدد األجزاء:العلمية، 

: سليم بن عيد الهاللي، دار ابن حق   . االعتصام  -هـ1412  ، ابراهيم بن موسى   الشاطبي   -
 .  2، عدد األجزاء: 1طالسعودية،  -عفان

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل    :حق   .لموافقات ا  -هـ1417،  إبراهيم بن موسى   الشاطبي- 
 . 7األجزاء: عدد    ،دار ابن عفان   ،1ط ،سلمان

عدد  ،  بيروت   -دار المعرفة  ،د.ط   .األم  ،م 1990-هـ1410  محمد بن إدريس،  الشافعي  -
 . 8 األجزاء:
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  . الفوائد في اختصار المقاصد  -ه1416  ،السالم   عبد العزيز بن عبدالعز بن عبد السالم    -
 . 1، عدد األجزاء: دمشق  – دار الفكر ق: إياد خالد الطباع، ح ،1ط
ق: محمد عبد السالم عبد ح  ،1ط  . المستصفى  -هـ  1413  محمد بن محمد،   لغزالي ا  -

 1الشافي، دار الكتب العلمية، عدد األجزاء:
،  2ط  . الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي  -هـ  1384،  محمد بن أحمد  القرطبي   - 

 .     20:القاهرة، عدد األجزاء  -: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصريةحق

: محمد حجي وسعيد  حق   الطبعة األولى،  .الذخيرة   -م 1994،  أحمد بن إدريس   القرافي  -
 . 14عدد األجزاء:  بيروت، -اإلسالميدار الغرب أعراب ومحمد بو خبزة، 

، دار  2ط  .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -هـ  1406،  أبو بكر بن مسعود   الكاساني -
 .       7الكتب العلمية، عدد األجزاء:  

الهمام  - بن  الواحد   الكمال  عبد  بن  د.ـت،  محمد  القدير،  الفكرد.ط   .فتح  دار  عدد  ،   ،
   .10األجزاء: 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  ، مسلم بن الحجاج،  مسلم  -
بيروت،    –الباقي، دار إحياء التراث العربي  : محمد فؤاد عبد  حق ،  هللا صلى هللا عليه وسلم

 5عدد األجزاء: 
 ملحق فهرس المصادر والمراجع.

     https://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/11/5الجزيرة نت، -
 https://www.enabbaladi.net/archives/23959عنب بلدي،  -
 http://www.damas-mo.com/about-us/item/721 داماس اإلخبارية، -
 

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/11/5
https://www.enabbaladi.net/archives/23959
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ّّّ التّّ ّّ سعيرّفيّالفقهّاإلسالميّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ
ّّ دراسةّفقهيّّ ّّّّ ّ ّّ ّةّمقارنّةّّ

ّ،ّد.ّبسامّصهيونّيحسنّحمدوّجوالّق
ّقسمّالفقهّاإلسالمّيّوأصوله،ّكلّّيةّالّشريعة، ّّّّ  ّ ّّ ّ ّ ّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّّّ ّّّ  جامعةّإدلّبّّّ

ّ
 ملخص البحث 

 الم عاقللدي   ب ضللا إال عالبيلل  عقللد      يلل     الو  ة،   يلل        الح    اإلنسللا   ات     تصلل    األصللف  لل 

    ة         طبيعيلل                 األسللعان ن يجللة   ت تفللعيحصللف  لل  ملل ن مللا    وقللد فقللو  عليلل ،     ي   ذي        م  اللل         وبللال   

 فو   لل  اسلل عمال      ي عسلل   قللد الباعللة      لكلل    الحللا، ، ف      ي للد    وهنللا ال لللب،      والط   العلل   لقللانو  

غيلل           مصللطنعا   وق      السلل    لل  لعة     السلل   سللع   يكللو   األسللعان، ن للع هلل ، وي واطللعو  عللل     حق  
 مللا إللل  المف عللف ع      الس   بخفضواز  لألسعان            إعادة ال         ،  هنا يب ز دون الحا،       طبيع   

 .الم ف ب م        يسم  
بللي  مللانع الفقهللا ،  بللي   يلل  مخ للل   ملل  لع     السلل   تسللعي   لل  الحللا،   ف     تللد       غيلل      

  عية،  اق ضلل                        ب عليلل  بعللض األحكللام ال لل                   وهللذا الخللتن ي  تلل  ،          حيانللا   موجب للل و ومجيز، 

ل جللدد الحاجللة إليهللا  لل  الوقلل  الحاضلل ،  المقللان ، الفقلل  ط يقللة المسللةلة عللل  بحللث األملل 
ة،               يعة اإلسللتمي            عظمة ال لل   إلب از وذلك لة،ةالمس هذه     ومخ ص  واضح ن     تصو   إلعطا 

  ها.                 وشمولها، وواقعي  

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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Pricing In Islamic Jurisprudence, A comparative 
Jurisprudence Study 

 
Research Summary 
 The origin of man’s actions is freedom, and the sale contract is only 
made with the consent of the contractors and at the price that they agree 
on. 
It may happen in some circumstance that the prices rise as a natural result 
of the law of supply and demand. In this case, the ruler does not intervere, 
but the sellers may abuse their right, and collude to raise the prices, so the 
price of the commodity in the market is an artificial, and unatural here the 
role of the ruler highlights in rebalancing prices by reducing the 
fabricated price to the so-called proverbial price. 
 However, the Governoris interference in the pricing of commodities is a 
different matter among the jurists, between prohibiting and permissible, 
and sometimes it is required. This disputeentails some legitimatc 
provisions, so the issue needs to be examined in may of comparative 
jurisprudence to renew the need for it at the present time , to give a clear 
and concise perception in this issue, in order to highlight the greatness 
coverage and reality of Islamic law. 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
ّ

ّ:المقدمّة
                                                                      إ   الحمللد ن نحمللده، ونسلل عين  ونسلل عف ه، ونعللوذ بللان ملل  شلل ون  نفسللنا وسللي ات 

ض                                                                         عمالنللا، ملل  يهللده ض  للت مضللف  للل ، وملل  يضلللف  للت هللادي للل ، و شللهد    ال إللل  إال  
 ا بعد:                                                    وحده ال ش يك ل ، و شهد     محمدا  عبده ونسول  ملسو هيلع هللا ىلص،  م  

 الحيللاة،  لل  العقيللدة  نللواح       لكللف   شللاملة و حكاملل  م كامللف، ديلل  اإلسللتم      إ   

 .العلوم  م  ذلك واأل تق وغي  ة     خصي               واألحوال ال    والجنايات والمعامتت والعبادات

ّّ أهميّّ ّ ّّّ:ّةّالبحثّّ
 األسواق.      األسعان ح كة  يعة م      ال     قها  موق     إب از تكم 

ّسببّاختيارّالبحث:ّّ
 للل  حكمللل ،                       ومع  لللة الخلللتن الفقهللل   سلللعي                                       ال  غبلللة  للل  مع  لللة الحكللل  ال للل  ع   لل            
ديد  للل               االضلللط ال ال للل  بعلللد                                سلللعي  عنلللد القلللاولي  بللل ، و صوصلللا          ها ال   د ليللل  للل              والملللواد ال  

 .تاألسعان، وانهيان قيمة العمت

ّهدفّالبحث:ّ
، وبيللا                        سللعي   لل  الفقلل  اإلسللتم                   و  عللل  حكلل  ال                             يهللدن البحللث إللل  تسلللي  الضلل           

 للواقع.       ظ ي                     وتق يب المبحث الن  م  قال ب ،    ي   ة ل         ة المعث        العل  

ّّ الّدراساتّالسّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّابقة:ّّ
يوجللد الك يلل  ملل   ،ة          ة اإلسللتمي                                                  إضا ة إل  ك ب الفق  المع مللدة  لل  المللذاهب الفقهيلل           

ة مقاننلللة ملللع               ودناسلللات  قهيللل   ،       عموملللا            ال  سلللعي حكلللام  ث  عللل           للل  تحلللد        ة ال                ناسلللات الفقهيللل       الد  
 للل  ذي نحللل                                                       ، ولعلللف الجديلللد  للل  البحلللث هلللو ا  صلللانه وتق يبللل  للواقلللع الللل  ة                 القلللواني  الوضلللعي  

 عامف  ي .    ل   إل  اة           حاجة ماس  
ّ
ّ
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ّ
ّطريقةّومنهجّالبحث:ّ

 مناق للة     ثلل     ه                الفقهللا  و دللل   مللذاهب بعلل   المقللان ، الفقلل  مللنه  ذلللك  لل  بعلل     ات          

 .و اتمة ومباحث وتمهيد مقدمة إل  البحث م     قس   وقد اجح،     ال    ال  ي إل  للوصول ة      األدل  

ّّ خطّّ  يل :  ة البحث ما         ط        ت ضم  ّ:ةّالبحثّ
 تمهيد:

 سعي ، و ي  مطلبا :              ل: مفهوم ال               المبحث األو  
 .         واصطتحا             سعي  لعة             تع يف ال   ل:              المطلب األو       
 لة.                     ان : األلفاظ ذات الص              المطلب ال        

 سعي ، و ي  مطلبا :                 ان :    حك  ال               المبحث ال   
 سعي     حال انضباط األسواق.            ل: حك  ال               المطلب األو       
 سعي     حال عدم انضباط األسواق.              ان : حك  ال               المطلب ال        

 سعي ، و ي  مطلبا :               وما يلحق  ال     ،  عليه     ع     س       الم  الث:              المبحث ال   
   عليه .   ع     س       الم  ل:              المطلب األو       
 سعي .                   ان : ما يلحق  ال               المطلب ال        

 سعي ، و ي  مطلبا :                 ابع: مخالفة ال               المبحث ال   
 سعي .                        ل: حك  بيع المخال  لل               المطلب األو       
 سعي .             المخال  لل   ان : تعزي               المطلب ال        
  اتمة.

 الهوامش.
 المصادن والم اجع.

ّ
ّ
ّ
ّ



 م 2021 -العدد األول -4المجلد                                        مجلة بحوث جامعة إدلب              

257 
 

ّ
ّ

ّّّ التّّ ّّّ :مهيدّ
نللات االق صللاد  لل  اإلسللتم،                       سللعي   لل  كونلل   حللد مكو                            ة بيللا  الفقهللا  ألحكللام ال              تكملل   هميلل  

،                                         لل  اسلل نباط  قللواني  عللل  االق صللاد اإلسللتم            وحللدي ا                يعة قللديما                           وهذا يب ز دون  قها  ال   
                              هلللا ل كلللو  الم جلللع  للل  النللل وازل                       يعة وشلللمولها وواقعي                 سلللاح  حكلللام ال للل                   ويك للل  عللل  ملللد  ات  

 .ات          والمس جد  

ّّّّمفهومّالّتسعير :األول المبحث ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ:ّ 

ّّ المطلبّاألوّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ل:ّتعريفّالتّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ سعيرّلغةّّّ ّّ ّ ّّّ ّّ واصطالحاّّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ:ّّ

ّّّّالّتسعععير ّ ّّ ّّ لغععةّّّّ ع هللو : ّّ .                                      اللل ذي يقلللوم عليلل  اللل  م ، وجمعلل   سلللعان  هللو ، و              تقلللدي  السلل 
جعللل  للل                                 وسع  ت ال     و سللع ت  تسللعي ا                                  وا بمعن  واحد: ات فقوا عل  سع .              و سع وا وسع   

 .[1ين ه  إلي ]         معلوما          سع ا  

ّّ الّتسعععيرّاصععطالحاّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ حللول معنلل   جميعهللا [، تللدون2ة تع يفللات]    عللد   لل  الفقهللا  ب      : ع   ّ
لطا   و نو ابلل   وكان   نحملل  ض  قللال: ي ال  سللعي     يللةم  السلل                                                                                         واحد،  ، ف  بما ع     بلل  ال لل 

وق  ال  يبيعللوا  م عللل ه  إال  بسلللع  كلللذا،                                مللل  ولللل  ملل   ملللون المسللللمي   ملل ا           و كللف                                                هلللف السللل 
 .[3]                                                  يمنع م  الز يادة علي   و الن قصا  إال  لمصلحة ي

ّّّّ المطلبّالثّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ األلفاظّذاتّالصّّاني:ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّلةّ:ّّ
ّّالثّمن ّ ّّ  .[4]  قدا  سوا  زاد عل  القيمة  و نقصهو: ما ت اض  علي  الم عا  ّ

 .[5]  المعيان م  غي  زيادة وال نقصا                                ه : ما قو م ب  ال     بمنزلة  القيمة

   .[6]  هو: القيمة  ثمنّالمثل

ّّ السّّ  و  زيللد              م  الحقيقلل        لللل                            لسلللع   سللوا  كللا  مسللاويا                              : هو ما يطلب  الباوع ثمنا  عرّّ
 .[7]             من   و  قف  
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ّ
ّّّ التّّ حكم في :انيّّّّ الثّّ المبحث  :سعيرّ

ف الفقها     حك  ال  سعي  نظ ا    ال  تن الحال    األسواق:                                      ص 

ّّ المطلبّاألوّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ :ّحكمّالتّّلّ ّّّّ ّسعيرّفيّحالّانضباطّاألسواق:ّّّ
 ا ،                               بالعدل واإلنصان  لل  البيللع وال لل  عندما تنضب   سواق المسلمي ، ويقوم  هلها  

، ان ملل  البللاوع وال بخللل ملل  الم لل  ي لللب  للت اح كلل       والط   العلل  وت للواز   سللعان المللواد  لل  
[، 10ة]             [، وال للللا عي  9ة]          والمالكيلللل   [،8ة]                                         قللللد ات فللللا  قهللللا  المللللذاهب األنبعللللة ملللل  الحنفيلللل   هنللللا 

                                                [، عل      األصف    ال  سعي  هو الح مة والمنع.  11والحنابلة]

ة    ن                  ملل  القلل ا  والسلل   -             منللع ال  سللعي   -ة عللل  تةييللد هللذا األصللف                 وقللد تظللاه ت األدللل  
 واألث  والمعقول.

ّلّإاّّلّأّّتّتُّّعوّتّ،قول  تعال : ﴿  ّيّاّأّّيّهاّالّّذيّنّآمّّنواّاّلّتّأّكّلّواّأّمّعوّالُّّمَّّّيّعنُّّمّّبّالّبّاطعّ  ّ ّ  ّ  ّّ  ّ  ّّ  ّ ّّ  ّ  ّ ّ ّ  ّّ  ّّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّّ  ّ  ّ  ّّ  ّ  ّ  ّّّ ّ ّ ّ  ّ  ّّ  ّّّ ّ ّ  ّ ّّ  ّ ّ  ّ  ّّ ّّ  ّ  ّ ّّّ  ّ
ّّ تّّجارّةّّّعّنّتّرّاّضّّمنّّ  ّ ّ  ّّ  ّ ّّ  ّ  ّ ّ ّ  ّّ  ّ ّّ ُّمّّّ   .[29﴾ ]سونة النسا : اآلية    ّ 

                                                       واآلية اش  ط  ال   اض ، وال  سعي  ال ي حق ا ب  ال   اض .

ع   لل  المدينللة عللل  عهللد نسللول    ملسو هيلع هللا ىلص   قللال                                                                           وما نواه  نللل نضلل  ض عنلل  قللال: غللت السلل 
: غت الس ع   سع   لنا،  قال نسول    ملسو هيلع هللا ىلص :   ّ                                                           الن اس: يا نسول   

ّّ إّّتَّّللّاّّهّّوّالّمّّ»ّّ  ّّ ّ  ّ  ّ ّ  ّّ  ّ ّّسعّّّرّالّّقاّبّضّالّبّاّسطّّالرّاّزّق،ّوّإّنّّيّأّلّّرجّعوّأّّتّأّلّقعَّّللاَّّللّاّّّولّعّيّأّأّحّعّدّمّعنُّّمّّّ   ّ  ّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّّ  ّ  ّ  ّ  ّّ  ّّ ّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّّ ّ  ّ  ّ  ّّ ّ   ّ ّ  ّ ّّ  ّ  ّّ  ّّ ّّ ّ  ّّ ّ  ّّ ّ  ّ ّّ  ّ  ّّ ّ  ّ   ّ  ّ
ّّّيطّالّبّّنيّبّّمظّلّّمةّّفّيّّدمّّواّّلّمّاّلّّ  ّّ  ّ ّ  ّ  ّ ّ ّ  ّّ ّ ّ ّ  ّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّ ّ ّ ّ  ّ ّّ  ّ ّ[»12  .] 

                                                                               ووج  الد اللة     الن ب   ملسو هيلع هللا ىلص ل  يسع  ، وقد سللةلوه ذلللك، ولللو جللاز ألجللابه  إليلل . و نلل   
                                                                         ال  سللعي  بكونلل  مظلمللة، والظ للل  حلل ام، وألنلل   ماللل ،  للل  يجللز منعلل  ملل  بيعلل  بمللا          عللل ف عللدم 

 [.  13ت اض  علي  الم بايعا ]

ا ع                                                        : ي علل  عملل   نلل   ملل   بحاطللب بلل   بلل  بل عللة بسللوق المصللل                       وبمللا نواه ال لل 
ع   للل  مللد ي  بللدنه    قللال عملل  لقللد  ،                                                                   وبللي  يديلل  غ انتللا   يهمللا زبيللب  سللةل  علل  سللع هما  سلل 

ع ،                                         د ث  بعي  مقبلة ملل  الطلل او  تحمللف زبيبللا     ح                                             وهلل  يع بلل و  سللع ا  نملل ا    ت  للع  لل  السلل 
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                                         لم ا نجع عملل  حاسللب نفسلل  ثلل    تلل  حاطبللا   ،                                         وإم ا    تد ف زبيبك البي    بيع  كي  ش  
                                                                               لل  دانه  قللال للل  إ   اللل ذي قللل  لللك للليل بعزيمللة منلل   وال قضللا  إن مللا هللو شلل    ندت بلل  

 [.14ي]  د  حيث ش    بع وكي  ش    بعالبلالخي  ألهف 
                                                                 ووج  الداللللة  لل  هللذا األثلل  مللاه   لل  نجللوح عملل  علل  ال  سللعي  أل  األصللف  يلل  

 الحظ .

                                                                         وم  المعقول:  ن  الن اس مسللل طو  عللل   مللواله ، وال  سللعي  حجلل  عللليه ، واإلمللام 
                                                                         مللةمون ب عايللة مصلللحة المسلللمي ، وللليل نظلل ه  لل  مصلللحة الم لل  ي بلل  ص اللل  م   وللل 

                                                                               ملل  نظلل ه  لل  مصلللحة البللاوع ب للو ي  اللل  م ، وإذا تقابللف األملل ا  وجللب تمكللي  الفلل يقي  ملل  
                                                                                  االج هللاد ألنفسلله ، وال  سللعي  سللبب العللت ، أل   الجللالبي  إذا بلعهلل  ذلللك، للل  يقللدموا بسلللعه  

يك هلللو  علللل  بيعهلللا  يللل  بعيللل  ملللا ي يلللدو ، ومللل  عنلللده البضلللاعة يم نلللع مللل  بيعهلللا،        بللللدا  
،  ي  علللو   للل  ثمنهلللا ليصللللوا                                             لبهلللا  هلللف الحاجلللة إليهلللا،  لللت يجلللدونها إال  قلللليت  ويك مهلللا، ويط
ا  للل  ملللنعه  مللل  بيلللع  إليهلللا،   عللللو                                                             األسلللعان، ويحصلللف اإلضللل ان بالجلللانبي ، جانلللب الملللت 

 [.15]         ح اما    منع  م  الوصول إل  غ ض ،  يكو    مت،ه ، وجانب الم   ي   

ّّّ المطلبّالثّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ :ّحكمّالتّّانيّ ّّّّ ّعدمّانضباطّاألسواق:سعيرّفيّحالّّّّّ
وعنللدما ال تنضللب   سللواق المسلللمي ، وال يقللوم  هلهللا بالعللدل واإلنصللان  لل  البيللع 

           اس ال تلل                                                                     ا ، ويحصف ا  تل األسعان، وغلبة االح كان والج ع، وكان  مصلللحة النلل        وال   
وق              ألهلللف السللل             يسلللع   -بم لللونة  هلللف الخبللل ة والنظللل  -                     سلللعي ،  هلللف للللول   األمللل           إال بال   

 ال ي جاوزون ؟ .                 يضع له  حدا  

  قد ا  ل  الفقها     هذه المسةلة عل  قولي :

ّّ القولّاألوّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّّّ ل:ّوهوّمنعّالّتسعيرّمطلقاّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّ:ّ
[، وهو نواية ع  اإلمللام مالللك نحملل  ض 16                               وهذا م وي ع  بعض  قها  الس ل ] 

 .[17ض ]وإل  ذلك ذهب  صحال اإلمام  حمد نحم  ،  ة      ا عي               حيح عند ال            وهو الص  ،  
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وا سللع ه،  تلل                         وق إذا   سللده  هللل  حطلل          علل  السلل  اإلمللام مالللك نحملل  ض حيللث سلل ف  
سللعي ، وللل              ؟  كلل ه ال    ه، ويخي ه     يبيعللوا  و يقومللوا،  و ال يلللزم ملل  ذلللك                 لم  ولي     يسع  

 .[18]  ي ه، و نك ه 
حيح                                       : ي ال  سعي ، وهو ح ام    كف  وق  عل        ووي                 قال اإلمام الن  و   .[19ي ]          الص 

ّّّ القولّالثّّ ّّ ّ ّّّ ّّّّالّتسعيرّجوازاني:ّوهوّّ ّ ّّ ّ:-فيّحاالتّّهأوّوجوبّّ-ّ
[، وهلللذا القلللول 21ة]                        [، وإلللل  ذللللك ذهلللب الحنفيللل  20ل ]                       وقلللال بللل  بعلللض  قهلللا  السللل  

[، وهللو 23]      ا ع                    حيح  لل  مللذهب ال لل             يقابف الصلل  وهو    [،22ة]                            نواية ع  مالك وبعض المالكي  
 [.24]               واب  القي    ة              قول اب  تيمي  

عونلل                                                       : ي وهللذه اآليللة مس مسللك كللف  معاللل  ومخللال   لل  كللف  حكلل  يد               قللال الق طبلل   
ف  ﴾.                                                                                                            ألنفسلله  بةنلل   ال يجللوز،  يسلل دل  عليلل  بقوللل  تعللال : ﴿ و ال  تلل ة ، ل وا   ملل و ال ك    ب يلل ن ك    ب ال ب اطلل 

ا العمللوم،                                                                               جوابلل     يقللال للل : ال نسللل    نلل   باطللف ح لل   تبي نلل  بالللد ليف، وحين للذ يللد ف  لل  هللذ
 [.25  الباطف    المعامتت ال يجوز، وليل  يها تعيي  الباطف.ي]                  ه  دليف عل   ن  

وللليل     ا         عاملل                     عي نللة  وليسلل  لفظللا                مللا هلل  قضللي ة م         سللعي  إن          علل  ال   ملسو هيلع هللا ىلص بلل               وام نللاح الن  
 [.26سعي ]       غ ال                 يها ما يسو  

وتعقيلللدات الحيلللاة،       كلللل                                      حابة  للل  المدينلللة بسلليطة بعيلللدة عللل  ال                   وكانلل  حيلللاة الصللل  
                         نحم  ض : ي وإن مللا للل                            سعي  عليه ، قال اب  القي                            يانة والونح، وال حاجة لل                    ويعلب عليه  الد  

                                                                                   يقع ال  سعي     زم  الن ب   ملسو هيلع هللا ىلص بالمدينة، ألن ه  ل  يك  عنده  ملل  يطحلل  ويخبللز بكلل ا ، وال 
   لل  بيللوته ، وكللا  ملل                                          ، بف كانوا ي   و  الحللب  ويطحنونلل  ويخبزونلل        و بزا                  م  يبيع طحينا  

 [.27ي]                                  د، بف ي   ي  الن اس م  الجالبي                         قدم بالحب  ال ي لق اه  ح

أل  هللذا األثلل  ملل  نوايللة ،                  حديث م سف ال يصللح    -نض  ض عنهما  –و ث  عم  وحاطب  
ال نضلل  ض                               ديا نضلل  ض عنلل  علل  عملل  بلل  الخطلل                    د بلل   بلل  بكلل  الصلل                 القاسلل  بلل  محملل  

   بللو                             ة الللوداح  كللا  عملل ه حللي  تللو              ولد    حج       دا                 ، أل   باه محم                       والقاس  ل  يلا عم ا    ،عن 
 [.28]  القاس  ل  يدنا  باه          ب            العت    وذك   ،نحو ثتث سني   بك
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سلللعي  ال ينظللل  إلللل  مصللللحة الم للل  ي علللل  مصللللحة               اإلملللام  للل  ال          لللن    ،ومللل  المعقلللول
بينهمللا،  للت وكللل وال شللط  بينهمللا، والعللدل بينهمللا هللو البللاوع، بللف يهللدن إللل  العللدل  يلل  

                                                                         المقصللللود، بللللف قللللد يكللللو  ال  سللللعي  لمصلللللحة البللللاوع والمنلللل    لللل  حللللاالت، كمللللا لللللو تواطللللة 
 م  القيمة.                  ا  إال بةقف                        الم   و  عل  عدم ال   

ملل                                                          ال  سللعي  نللوح ملل  اإل،لل اه،  للليل كللف إ،لل اه باطللف،  للن   -     جللدال  –ولللو   ضللنا 
                                                                   ، كاإل، اه عللل  البيللع ألدا  نفقللة واجبللة، و دا  ديلل  واجللب، والبيللع جبلل ا                      اإل، اه ما يكو  بحا  

                                  ، ومنلل  ال  سللعي  بباطللف،  للنذا اح كلل                                                  عللل  المح كلل ،  كللذلك ال  سللعي ،  منلل  ال  سللعي  بحللا  
        ن،  للن        اس الضلل                    م ، و لحقللوا بالنلل             وا  لل  اللل                       للعللت  الفللاحش، وتعللد                      جللان بضللاع ه ، طلبللا       ال   

ة العلل  ،  و ك لل ة                                        ، ومقابللف ذلللك لللو انتفعلل  األسللعان بسللبب قللل                           ال  سللعي  عللليه  يكللو  بحللا  
  يكللو                                                      جللان عتقللة بللذلك،  للت يجللوز ال  سللعي  عللليه ، وإ  حصللف  ننلل                   لللب، وللل  يكلل  لل        الط  

 بباطف.

وق                            لع، واالح كلللان، وان  لللان السللل         ة السللل                           ال  سلللعي  سلللبب للعلللت ، وقلللل                   ملللا قلللوله  بلللة   
         مللا يلل                                                          او ،  صحيح لو كا  ال  سعي  بدو  ضواب  وموازنللة، وإن                   وغي  ذلك م  الن  ودا ،       الس  

ع  بللي  البللاوع والم لل  ي،  للت                           ي والخبلل ة، وموازنللة السلل                     ات بم للونة  هللف اللل        لبي                تت لل  هللذه السلل  
ة  لليه ،        عزي يلل                                                                      وكللل وال شللط ، واأل للذ عللل  يللد المح كلل ي ، والمخللالفي ، وإيقللاح العقوبللة ال   

 يضم  مصلحة الجميع.بما 

                                    سعي   وق ما سبا بة   نسول ض ملسو هيلع هللا ىلص  قال:                     واس دل المجيزو  لل   
ّدلّّّ» ةّّعععّ ّر،ّقعّعوّّمّّّعلّيعّعهّّفعّعيّمّالعّعهّّقّيمععّ َّّعّبعّعّداَّّيّنعّعهّّّوبعّعّيّنّآخععّ ّنّأّعّتعّع ّّ مععّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّ ّ ّ ّ  ّ  ّّ  ّ ّ ّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّ ّ  ّ   ّ  ّ ّّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّ  ّ  ّّ ّ  ّ  ّ  ّّّ  ّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّّ  ّ ّ،ّاّلّ[29]ّّ   ّّّ

ّ ّّوّكأّّ  ّ ّ ّّ ،ّواّّلّّشطّطّّ[30]ّ   ّ ّ  ّ ّ َّّّعلّيّهّّفّيّمّالّهّّإّّتّّكاّتّّ[31]ّّ ّّ،ّثّمّّعّّت  ّ ّ  ّ ّ  ّ  ّّ  ّ  ّّ  ّ ّ ّ ّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّ ّ  ّ ّ  ّ ّ  ّ ّ ّّّموّسرّاّّّ   ّ ّ ّّّ» [32  .] 
انح يوجللب إ لل ان ال لل    ملل  ملللك مالكلل  بعللو  ة              قللال ابلل  تيميلل                                                           : ي للنذا كللا  ال لل 

                                                                                  الم ف لحاجللة ال لل  يك إللل  إع للاق ذلللك  وللليل للمالللك المطالبللة بالز يللادة عللل  نصلل  القيمللة: 
                                                                            كي  بم  كان  حاج    عظ  م  الحاجة إل  إع اق ذلك الن صلليب؟ م للف حاجللة المضللط   

                                                                                   الط عام والل باس وغي  ذلك. وهذا ال ذي  ملل  بلل  الن بلل   ملسو هيلع هللا ىلص ملل  تقللوي  الجميللع بقيمللة الم للف إل   
 [.33]                      هو حقيقة ال  سعي .ي

ّّّ الترجيحّفيّحكمّالتّّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّسعير:ّّ
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ح  القللول بجللوازه             عليهللا ي لل ج      د                        سللعي ، ومناق لل ها واللل                              بعللد علل    دلللة المللانعي  لل   
 .عند الحاجة إلي 

واب  المناسللبة،  للت                         اس  للت بللد ملل  م اعللاة الضلل          وال للن  ان    ج                       وح   ال يحصف مل  لل   
جللانة واألسللعان، و صللول البيللع            نايللة بال                     ي والخبلل ة والد                                  وضع ال  سللعي  إال بم للونة  هللف اللل          ي    

سلللللعة          لللللب لكللللف                                              بح المعقولللللة، وسللللبب العللللت ، ودناسللللة العلللل   والط                   ا ، ونسللللبة اللللل         وال لللل  
 [.34]  لعة            ة لهذه الس      وي  ها                                     سيطبقو  عليها ال  سعي ، والكلفة الن  

         دة، أل                                                      تكلللللو  حاللللللة ال  سلللللعي  حاللللللة معق لللللة،  و لملللللواد محلللللد          وني           ومللللل  الضللللل  
ن بقللدنها، وي اعلل             ونة تقللد               ونة، والضلل                                             ال  سعي   تن األصف، وهللو ملل  بللال الحاجللة والضلل  

 ن ال يللزال      الضلل         أل                                                                ال  سعي  مصلحة الجميع، وال يكو  عل  حسللال البللاوع  و المنلل  ، 
ودا ، وهللذا         وق السلل                                    ان سلللع ه ، ويح ك ونهللا، وتلل ون السلل     جلل           خفلل  ال                             بم للل ، وإال   د  إللل     ي  

 [.35                       ة للمقصود م  ال  سعي ]                      اس، ويعط  ن او  عكسي           عل  الن                ينعكل سلبا  

                                          ي       الحاالت المذكونة لديه  ليسلل  حصلل ا    ،              ة واب  القي                    ع لكتم اب  تيمي         لم  ب  وا
                                                                               لمللا يجللب  يلل  ال  سللعي ، بللف هلل  كاألم لللة عنللده ،  كل مللا كانلل  حاجللة النلل اس ال تنللد ع إال  

                   األم  حق ا للعام ة.           عل  ول                                                             بال  سعي ، وال ت حق ا مصلح ه  إال  ب  كا  ال  سعي  واجبا  

اس                                 اجح ملل  األقللوال باع بللان حاجللة النلل          هللو اللل    ،               ة واب  القي                 إلي  اب  تيمي    بوما ذه
ملل  الج للع واسلل عتل حاجللة         ل  جللانلواقللع الحللال ومللا  صللال ا                  ن عللنه ، ونظلل ا            ون للع الضلل  

                  مي ،  الحللف  األم للف           ومللوت الضلل                              يعة، وضللع  الللوازح الللدين                          اس،  لل  غيللال  حكللام ال لل       النلل  
ال وكللل  يلل  وال        عللادال                         سعي  عل  هعال  تسللعي ا                      األم   و ناوب  بال                             لهذا الواقع    يقوم ول   

 شط .

ّّ المسعّّ:ّّالثّ ّثّّالمبحثّال ّ ّّ ّماّيلحقهّالّتسعير:رّعليهمّّوّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ
ّّ المطلبّاألوّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ل:ّالمسعّّّ ّ ّّ ّّّ ّرّعليهم:ّ

              عليلل  إال                الجالللب ال يسللع              ، إللل :     [38]و ، لل  المالكيللة [37]والحنابلللة [36]ة            ذهللب الحنفيلل  
 اس،  يعم  الجالب    يبيع طعام  م  غي  نضاه.               الهتا عل  الن  إذا  ي   
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عي ، و ما جالبهما  يبيللع كيلل                                علي   يما عدا القمح وال          ة يسع                            وقال اب  حبيب م  المالكي  
  .شا 

وق                   ا ي لل  ي   هللف السلل                                             م  واللحلل  والبقللف والفوا،لل  ومللا  شللب  ذلللك مملل           يلل  والسلل                  وكذلك جالب الز  
 ملل                  إذا اسلل ق               سللعي ، ولكنلل                               عللل  الجالللب وال يقصللد بال          ال يسللع                        الجالبي ،  هللذا  يضللا  م   

ّّّ.[39] ا    تلحا ب ، وإال  ا  ن                       وق عل  سع  قيف ل : إم            هف الس  
وق، ويبيللع مللا                               بف يعم  بللن  ان طعاملل  إللل  السلل   ،  عل  المح ك            ال يسع        ة  ن              ذهب الحنفي  و 

      اعلللا           ،  م زن       انا              ،لللانوا تجللل                   عليللل ، سلللوا           وال يسلللع    ، ضلللف عللل  قلللوت سلللنة لعيالللل  كيللل  شلللا
   .[40]ألنفسه   
  عليلل ، ويقللال للل : بللع                                                   د ب  الحس : يجب  المح كلل  عللل  بيللع مللا اح كلل  وال يسللع            وقال محم  
ّّّ.[41]اس، وبزيادة ي عاب     م لها، وال  ت ك  يبيع بة،                ،ما يبيع الن  

ّّّ المطلبّالثّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ هّالتّّلحقماّياني:ّّّ ّّ ّسعير:ّ
إللل  ة       ا عي                      ال  سللعي ،  للذهب ال لل                                               ا  للل  الفقهللا   لل  تحديللد األشلليا  ال  لل  هلل  محللف  

 [.  42  األطعمة]     محل            
                                                   محف ال  سعي  هو المكيف والموزو   قلل ، وال عبلل ة بكونلل           ة بة                     وقال بعض المالكي  

 [.43]                      إال ما كا  منضبطا                 و ال،  ت يسع          مة،وال  
اس وقلللللوت                               ال  سلللللعي  هلللللو القلللللوتي   قلللللوت النللللل              ة بلللللة  محلللللف                   وقلللللال بعلللللض الحنفيللللل  

 [.  44البهاو (]
اس وال                   سلللعة يح اجهللا النلل                   ال  سللعي  هللو كللف        محللف            وابلل  القللي                  ان ابلل  تيميلل ةوا  لل 
 [.45تباح بقيم ها]

عل  قول  ب  حنيفة    الحج  عللل  بعللض                                       وهذا القول مال إلي  اب  عابدي  بنا   
         مللللا  ضلللل                                                              صللللحال المهلللل  للضلللل  ن، وقللللول  بلللل  يوسلللل   لللل  د للللول االح كللللان  لللل  كللللف  

 [.46اس]      بالن  

ّّّ التّّ ّّّ رجيحّفيماّيلحقهّالتّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّسعير:ّّ
اس وال تبلللاح بقيم هلللا، وهلللذا القلللول هلللو                   سللللعة يح اجهلللا النللل                   ال  سلللعي  هلللو كلللف        محلللف  

 لل  العصلل  الحاضلل ، وال  لل ق              دة، و صوصللا          الم عللد  اس                 ا ب  مصالح النلل           ذي ت حق          اجح ال       ال   
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ه   لل                           ا يح اجونلل ، وبللي  ملل  يضلل                                     اس    لباسلله  وبنللاوه  وغيلل  ذلللك مملل        بالن         يض   م     بي 
اس              ن عللل  النلل                                 ال  لل ق بينهمللا طالمللا  د لللوا الضلل                                         طعللامه  وشلل ابه ،  للالواقع والحقيقللة  نلل  

 و وقعوه     الح ن.  

للل ،                                                     ب حقيللا المصللالح ودن  المفاسللد، وتحقيللا العللدل ومنللع الظ   ح الحني  جا         وال   
عللان ،            ة عنللد ال                        ة عللل  المصلللحة الخاصلل                                               والموازنللة بللي  المصللالح، وتقللدي  المصلللحة العاملل  

ك                  بيللب، و جلل ة السللل                                                              وعللل  ذلللك ال مللانع    ي للمف ال  سللعي  الخلللدمات واألجللون، كللةج ة الط  
 غي  ذلك.قف و            اوي  والن            ك  والبن                 ف ، و جون الس        والس  

ّّّ المبحثّالرّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّالّتسعير:ّةابع:ّمخالفّ ّّّ ّ ّّ ّّ

ّّ المطلبّاألوّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ل:ّحكمَّيعّالمخالفّللتّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّّ ّسعيرّ

 عللل  مكلل ه  غيلل       ألنلل   بيعلل ،     صللح   اإلمللام  قللد نه     قللد   بمللا بللاح ملل        ة                 يلل   الحنفيلل  

 بللاح لللو       نلل   ،للذا، عللل  عللل  م      اللل    يزيللد  ملل ه  ال مللا     وإن   بللالبيع، يللةم ه  للل   اإلمللام  أل  البيللع،

 .[47]       وحف   بيع ، نفذ اإلمام   ه     سع   ا    مم   بة،    حده  

 ذي     واللل   اإلمللام،      سللع   مللا عللل  زاد إذا البيللع حك         ا      نص   له    جد ة  ل             ا المالكي       م  

 بللاح  ملل  اإلمللام، سللع  إ  :قللالوا ألنهلل   ع ،     السلل   عللل  البللاوع زاد إذاالبيللع صللحيح           يبللدو

 [.48] وق      الس   م  ا  ن ل  يقال  ه     سع   ا    مم   بةزيد

 :قلنا إذا :سعي ،  قالوا     ال    جواز بعدم  [، القاولو  50] ة             [، والحنبلي  49] ة      ا عي            ما ال   

 ها     سللع   بمللا  م علل ه   جللان     ال     بللاح اس،     النلل   عللل        وسللع   اإلمللام   خللال  سللعي ،     ال    يجللوز ال
 :حال ي  بي  قوا          قد عليه ،

 باطللف، البيللع  هللذا البيللع، تلل ا ملل  يمكللنه   وال بيعهللا، عللل  يكلل هه      األوللل :

 البيللع     أل    ثملل ، ملل  د ع  ما ويس  جع باع ، م  عل  ه      ي د      ذلك باإل، اه  م   ي  وعل 

  .   ح  يص ال اإل، اه  مع
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 ه       لكللن   إ،لل اه، غيلل  م  مخ اني   م ع ه   اس     الن    يبيع لطا ،     الس         يسع      :انية      وال   

 طيللب المب للاح عللل   إذا إال مللنه   االب يللاح يكلل ه        نلل   غيلل  جللاوز،  للالبيع ع ،            ،للانهو  للسلل  

 حال.     ،ف   عل     ا  صحيح اإل، اه  ب  يق     ل   ذي    ال   البيع ،ا  وإ ،  نفوسه  

     أل    صحيح،  البيع البيع، عل  الباعة و ، ه  اإلمام  سع  إ  :الحنابلة بعض وقال

 دينلل ، قضللا   جللف ملل  البيللع عللل  اإل،لل اه  حالة    البيع كما يبطف ال ، وهو     بحا   إ، اه  هذا

 [.51]  علي  الواجبة فقة     الن    و

ّّّ المطلبّالثّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ اني:ّتعزيرّالمخالفّللتّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ:سعيرّ
                                                                           لإلمام    يعز ن م   ال  ال  سعي  ال ذي نسللم   لمللا  يلل  ملل  المجللاه ة بالمخالفللة، 

[، وبعض العلما ، وم  ذلك قللوله : ي  للنذا 53]                [، وال  ا عي ة52]                            وهذا ما ص  ح ب  المالكي ة
ع   حسلل ، وإ   للالفوه  لل  ذلللك  هللف ينعقللد البيللع  م ال،       سع                                                                                  اإلمام، وباح الن اس بللذلك السلل 

حيح  ن   ينعقد، ويعز نه  لمخالفة ذلك ي]  [.54                                            الص 

                                                                  : يو ملل ا إذا ام نللع النلل اس ملل  بيللع مللا يجللب عللليه  بيعلل :  هنللا يللعم و                قال اب  القي  
  يبيلللللع بللللل م  الم لللللف                                                     بالواجلللللب، ويعلللللاقبو  علللللل  ت كللللل ، وكلللللذلك كلللللف  مللللل  وجلللللب عليللللل   

 [55 ام نعي]

ّ:الخاتمة
 :اآلتية  او      الن   اس ختص يمك  سعي      ال       الفقها  انا     الجولة هذه  بعد

 نوا معانيها، كالقيمة                ة وضبطوها، وبي          األساسي   وق      الس   مصطلحات الفقها  ع  -

 .وشمولها يعة         ة ال          واقعي   عل        يدل   ا    مم   ع ،      والس   الم ف وثم  م       وال   

 عنللد ة       ح يميلل       ال    والك اهللة، الفقهللا  جمهللون عنللد الح مللة سللعي      ال     لل  األصللف-

 عنللد ان   جلل       ال    عل          يسع   ف      ي د        يمك  للحا،   سعي      ال    إل  الحاجة دع   نذا ة،        الحنفي  

 .ب  وط الفقها  جمهون

 ع  ه      الن      الواند الحديث يعان  ال إلي  الحاجة عند سعي      ال    بجواز القول -

 ا     تحق   لعدم  سعي      ال    ع  صل  ض علي  وسل  ام نع      ب                                 سعي ، بف هو عمف بمناط ،  الن       ال   
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 ن يجللة ة       طبيعيلل         حالللة   ،للا  بللف الباعللة، مل   بسبب يك  ل   األسعان غت            سعي ، أل        ال    ة   ل  ع

 .لب      والط   الع   م ون

ة  لل        ا عي            وعنللد ال لل   البهللاو ، وقللوت الب لل  قللوت  لل  ة        الحنفيلل   عنللد سللعي      ال    يكللو   -
وعنللد بعللض الفقهللا  ملل   ،                كانلل   و موزونللة            ة مكيلللة          الم ليلل   لع     السلل    لل  ة         المالكيلل   عام، وعنللد     الط  

 .ح ان إليها        سلعة ي       ،ف      يكو   -  وهو ال اجح -الحنابلة   و ة      ا عي          ة وال             والمالكي   ة          الحنفي  

 وذلللك األسللعان، بمع  للة اال  صاص ذوي  م   ي     ال     هف سعي  بم ونة      ال    يكو  -

 .ودا      الس   وق       بالس         يسم   ما حدوث م     ا  وتحاشي الباعة والم   ي ، مصالح بي     ا  جمع

 
 الهوامش: 

 . 365/ 4 ل    ولسا  الع148/ 1[ ينظ : مخ ان الصحاح  1]
 . 62/ 3، ومطالب  ول  النه   38/ 2، و سن  المطالب  258/ 1[ ينظ : ش ح حدود اب  ع  ة  2]
 . 260/ 5األوطان لل وكان   [ نيف  3]
 . 15/ 6[ البح  ال اوا ش ح كنز الدقاوا  4]
 . 15/ 6[ الم جع نفس   5]
 . 344/ 7[ الحاوي الكبي  للماوندي 6]
 . 9/ 25[ الموسوعة الكوي ية  7]
 . 399/ 6  والدن المخ ان وحاشية اب  عابدي   224/ 1[ ينظ : بداية المب دي  8]
 . 169/ 1القواني  الفقهية  و    355/ 9البيا  وال حصيف    [ ينظ : 9]
 . 29/ 13  والمجموح  64/ 2              والمهذ ل  96/ 1  ال نبي   191/ 8[ ينظ : مخ ص  المزن   10]
 . 178/ 6  الف وح وتصحيح الف وح  47/ 4  والمبدح ش ح المقنع  164/ 4[ ينظ : المعن   11]
وقللال هللذا حللديث حسلل  صللحيح، وقللال ابلل   1314بلل ق  وسللك  عنلل ، وال  مللذي  3451  بلل ق [    جلل   بللو داود12]

                                                          : ي إسناده عل  ش ط مسل  وقد صح ح  اب  حب ا  وال   مذي  ي. 36/ 3حج     ال لخيص الحبي   
 . 164/ 4[ ينظ : المعن  الب  قدامة  13]
                                        مس قص  ليل بخللتن لمللا نو  مالللك ولكنلل   نو                                      ، و ي  قال ال  ا ع  : ي وهذا الحديث 191/ 8[ مخ ص  المزن   14]

يل                                                                                                      بعض الحديث  و نواه م  نو  عن  وهذا  ت  بللةو ل الحللديث وا لل ه وبلل   قللول  أل   النلل اس مسللل طو  عللل   مللواله  للل 
 .                                  واضع ال    تلزمه  وهذا ليل منهاي                           بعي  طيب  نفسه  إال     الم  ألحد    ية ذها وال شي ا منها

 . 164/ 4    قدامةالب  [ ينظ : المعن 15]
 . 36/ 13ينظ : المجموح                    والقاس  ب  محم د، وابن  سال ،                  عبد    ب  عم ،  ك [16]
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                                                                                              كللةب  حفللص العكبلل ي ، والقاضلل   بلل  يعللل ، وال لل  يف  بلل  جعفلل ، و بلل  الخطلل ال، وابلل  عقيللف وغيلل ه ، ينظلل : [ 17]
 . 164/ 4، والمعن   32الحسبة    اإلستم الب  تيمية ص

 . 355/ 9[ البيا  وال حصيف  18]
 . 413/ 3[ نوضة الطالبي   19]
 . 214/ 1ط ق الحكمية الب  القي                                                            [ كاب  المسي ب، ويحي  ب  سعيد، والل يث، ونبيعة. ينظ : ال20]
 . 59/ 10، والعناية ش ح الهداية  28/ 6، تبيي  الحقاوا  230/ 8[ البح  ال اوا  21]
 . 730/ 2[ ه  نواية  شهب عن ، وهو قول اب  عبد الب ، ينظ : الكا       ق   هف المدينة  22]
 . 413/ 3[ ينظ : نوضة الطالبي   23]
 . 76/ 28[ ينظ : مجموح الف او   24]
 . 18/ 5[ الجامع ألحكام الق ا  للق طب   25]
 . 95/ 28[ ينظ : مجموح الف او   26]
 . 213[ الط ق الحكمية ص27]
 .  253[ ينظ : جامع ال حصيف     حكام الم اسيف ص28]
 . 138/ 11ش ح النووي عل  صحيح مسل   : ينظ بقيمة عدل:  ي ال بنقص وال زيادة،   [29]
 . 138/ 11، ينظ : ش ح النووي عل  صحيح مسل          ل ب خ ل              ال ع ش  و ا  هو  : الوكل [30]
شلل ح النللووي  :                                                                                              ال  ط    ه و : الجون يقال ش   ال  جف و ش   واس     إذا جان و   ط و بعللد  لل  مجللاوزة الحللد ، ينظلل   [31]

 . 138/ 11عل  صحيح مسل 
 . 1501ب ق    1287/ 3  و   ج  مسل   2522ب ق    144/ 3[    ج  البخاني  32]
 . 97/ 28  الب  تيمية  مجموح الف او  [ 33]
 . 214  والط ق الحكمية  37/ 13  والمجموح للنووي  19-18/ 5[ ينظ : المن ق  ش ح الموطة  34]
 . 218-217  والط ق الحكمية  76-75/ 28مجموح الف او   [ ينظ :  35]
 . 214/ 3ينظ : الف او  الهندية   [36]
 . 214ينظ : الط ق الحكمية ص [37]
 . 18/    5  ش ح الموطة  ينظ : المن ق  [38]
 . 19/    5  ش ح الموطة  ينظ : المن ق  [39]
 .  28/ 6ينظ : تبيي  الحقاوا   [40]
 . 214/ 3ينظ : الف او  الهندية   [41]
             يوحيللث جو زنللا  : 413/ 3نوضللة الطللالبي    لل  [ وهللو قللول ال للا عية، و لحقللوا باألطعمللة عللل  الللدوال، قللال النللووي 42]

 .                     الد وال  عل  األصح ي                                          ال  سعي ،  ذلك    األطعمة، ويلحا بها عل 
 . 18/   5المن ق  ش ح الموطة  لكية، ينظ :  [ وهذا قول اب  حبيب م  الما43]
 . 400/ 6                                                                            [ وهو قول الع  اب   وغي ه م  الحنفية، ينظ : الدن المخ ان وحاشية اب  عابدي   44]
 . 213ط ق الحكمية ص  وال29[ ينظ : الحسبة ص45]
 . 400/ 6[ ينظ : الدن المخ ان وحاشية اب  عابدي   46]
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 . 169[ ينظ : القواني  الفقهية ص47]
 . 392/ 2[ ينظ : معن  المح ان  48]
 . 65[ معال  الق بة    طلب الحسبة ص49]
 . 217[ الط ق الحكمية ص50]
 . 400/ 6[ اب  عابدي   51]
 . 169القواني  الفقهية ص [52]
 . 411و410/ 5الحاوي الكبي    [53]
 . 284/ 2من ه  اإلنادات   [54]
 . 77/ 28مجموح الف او    [55]

ّ
ّالمصادرّوالمراجع

 الق ا  الك ي .  -
دان الفنو   د.ت، ، د.ط،معالمّالقربةّفيّطلبّالحسبة :ب  األ وة محمد ب  محمد ب   حمدا -

 .1»،مب دن«، عدد األجزا : 
 . 1دان البيا ، عدد األجزا :   ،د.ت ، د.ط،الطرقّالحكمية :                               القي   محمد ب   ب  بك  ب   يول اب  -
حا: عبد ض ب  عبد المحس  ال  ك ، معسسة  ،منتهَّللاّاإلرادات   :ب  النجان محمد ب   حمد الف وحا -

 . 5عدد األجزا : ، ه 1419، 1طال سالة، 
                                              ، حا: عبد ال  حم  ب  محم د القاس ، مجم ع  هد، مجموعّالفتاوّى: اب  تيمية  حمد ب  عبد الحلي  -

 . 35عدد األجزا : ، هل1416د.ط،                    المدينة الن بوي ة، 
، دان الك ب العلمية،  الحسبةّفيّاإلسالمّ=ّوظيفةّالحكومةّاإلسالمية: اب  تيمية  حمد ب  عبد الحلي  -

 .1عدد األجزا : د.ط، د.ت، 
 . 1عدد األجزا : د.ت،  ، د.ط،القوانينّالفقهية: محمد ب   حمد ب  محمداب  جزي  -
، دان 1، طالتلخيصّالحبيرّفيّتخريجّأحاديثّالرافعيّالُبير: اب  حج  العسقتن   حمد ب  عل  -
 .4عدد األجزا :  ، ه 1419 ،1طك ب العلمية، ال
: د محمد حج  وا  و ، دان الع ل حا،  البياتّوالتحصيل: اب  نشد محمد ب   حمد ب  نشد -

 . 20عدد األجزا :  ه،1408، 2ط لبنا ، –اإلستم ، بي وت 
ّّّ المحتارّعلَّللاّالدّّّّّ ّردّّ: اب  عابدي  محمد  مي  ب  عم  - ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ،  هل1412، 2طبي وت، -، دان الفك المختارّّ ّرّّّ

 .6عدد األجزا : 
حا: محمد محمد  حيد،   ،الُافيّفيّفقهّأهلّالمدينة:                                     اب  عبد الب   يوس  ب  عبد ض ب  محمد -

 . 2عدد األجزا : د.ط، د.ت، السعودية، مك بة ال يا ، المملكة 
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، ه 1414، 1ط ، دان الك ب العلمية،اإلمامّأحمدالُافيّفيّفقهّ: المقدس  عبد ض ب   حمداب  قدامة  -
 .4عدد األجزا : 

 .10عدد األجزا :   ،ه 1388، د.ط، مك بة القاه ة، المغني:                                  اب  قدامة المقدس   عبد ض ب   حمد -
لبنا ،   –، دان الك ب العلمية، بي وت المبدعّفيّشرحّالمقنع: لح إب اهي  ب  محمد ب  عبد ضاب  مف -
 . 8عدد األجزا : ، ه 1418، 1ط
، 2طدان الك ال اإلستم ،  ،البحرّالرائَّشرحّكنزّالدقائَ:   زي  الدي  ب  إب اهي  ب  محمداب  نجي  -

 .8عدد األجزا : ،  ه 1418
  ،ه 1332، 1ط مص ، -السعادة ، مطبعة المنتقَّللاّشرحّالموطأ: بو الوليد الباج  سليما  ب   ل   -

 .7عدد األجزا : 
حا: محمد محي  الدي  عبد الحميد، المك بة العص ية،  ، سننّأَيّداود:  بو داود سليما  ب  األشعث -

 . 4عدد األجزا : د.ط، د.ت، بي وت،  –صيدا 
 .10عدد األجزا : ، د.ت، د.طدان الفك ،  ،العنايةّشرحّالهداية :ب ت  محمد ب  محمد ب  محمودالبا -
الجامعّالمسندّالصحيحّالمختصرّمنّأمورّرسولّهللاّصلَّللاّهللاّعليهّّ: البخاني محمد ب  إسماعيف -

  ،1ط حا: محمد زهي  ب  ناص  الناص ، دان طوق النجاة،، وسننهّوأيامهّ=ّصحيحّالبخارّيوسلمّ
 .9عدد األجزا : ه،  1422

، دان الك ب  إلَّللاّمعرفةّمعانيّألفاظّالمنهاجمغنيّالمحتاجّ:                                لخطيب ال   بين   محم د ب   حمدا -
 .  6/259، 6عدد األجزا : ، ه 1415، 1ط          العلمي ة، 

ّّمختارّالّصحاح:                          ال  ازي محم د ب   ب  بك  - ّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّ  –                                                 ، حا: يوس  ال  يخ محم د، المك بة العص ي ة، بي وت ّ
 . 1عدد األجزا : ،  ه 1420، 5طصيدا، 

اح محمد ب  قاس  األنصاني  - ، المك بة العلمية، يةّالشافيةّ)شرحّحدودّاَنّعرفة(الهدايةّالُاف :                             ال ص 
 . 1عدد األجزا : ، ه 1350، 1ط
ّّ كنزّالدقائَّوحاشيةّالّشلبيّّّتبيينّالحقائَّشرح: الزيلع  ع ما  ب  عل  - ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّّ ّّ المطبعة الكب   األمي ية  ،ّّّ
 . 6عدد األجزا :  ،هل1313، 1ط بوالق، القاه ة، -
، دان الك ال  أسنَّللاّالمطالبّفيّشرحّروضّالطالب: محمد ب  زك يا األنصاني زك يا ب  السنيك   -

 . 4عدد األجزا : د.ط، د.ت، اإلستم ، 
المك ب اإلستم ،  ،يّالنهَّللاّفيّشرحّغايةّالمنتهَّللامطالبّأول: السيوط  مصطف  ب  سعد ب  عبده -

 .6عدد األجزا : ، هل1415ط، 
، حا : عصام الدي  الصبابط ، األوطارّشرحّمنتقَّللاّاألخباّرنيلّ :ال وكان  محمد ب  عل  ب  محمد -

 .8عدد األجزا :  ،هل1413، 1ط دان الحديث، مص ،
 . 1عدد األجزا : د.ط، د.ت، عال  الك ب، ، التنبيهّفيّالفقهّالشافعي :ازي إب اهي  ب  عل ال ي   -
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د.ط، د.ت، دان الك ب العلمية،  ،الشافعيلمهذبّفيّفقهّاإلمامّا: زي إب اهي  ب  عل  ب  يوس ال ي ا -
 .3عدد األجزا : 

ي عبد المجيد السلف ، عال   ، حا: حمدجامعّالتحصيلّفيّأحكامّالمراسيلالعتو   ليف ب  كيكلدي،  -
 . 1عدد األجزا : ، ه 1407، 2طبي وت،  –الك ب

حا:  حمد الب دون  وإب اهي   طفيش، دان الك ب  ،الجامعّألحكامّالقرآت:                        الق طب   محم د ب   حمد -
 .20عدد األجزا : ،  ه 1384، 2طالقاه ة،  –         المص ي ة

 6هل، عدد األجزا :  1310، 2، دان الفك ، طالفتاوىّالهنديةلجنة علما  ب واسة نظام الدي  البلخ :  -
، دان الك ب العلمية، معو  وعادل عبد الموجود، حا: عل  الحاويّالُبير: ب  محمد  الماوندي عل  -

 .19عدد األجزا : ، ه 1419، 1طلبنا ،  –بي وت 
مطبعة محمد   ،يّفيّفقهّاإلمامّأَيّحنيفةَدايةّالمبتد:   عل  ب   ب  بك  ب  عبد الجليفالم غينان  -

 .1عدد األجزا : د.ط، د.ت، القاه ة،  –عل  صبح 
 .1عدد األجزا :   ،ه 1410د.ط، بي وت،  –، دان المع  ة مختصرّالمزني: المزن  إسماعيف ب  يحي  -
، المك ب اإلستم ، حا: زهي  ال اويش ،روضةّالطالبينّوعمدةّالمفتين: النووي يحي  ب  ش ن -

 .12عدد األجزا : ، ه 1412، 3ط، دم ا -بي وت
د.ط، ، دان الفك ، المجموعّشرحّالمهذبّ)معّتُملةّالسبكيّوالمطيعي(: ب  ش ن يحي        ووي       الن   -

 .20عدد األجزا : د.ت، 
بي وت،   –، دان إحيا  ال  اث الع ب  المنهاجّشرحّصحيحّمسلمَّنّالحجاجالنووي يحي  ب  ش ن:  -
 . 18ه، عدد األجزا : 1392، 2ط
، حا: عبد ض الفروعّومعهّتصحيحّالفروعّلعالءّالدينّالمرداوّي :محمد ب  مفلح  شمل الدي  -

 . 11عدد األجزا : ، ه 1424، 1طال  ك ، معسسة ال سالة، 
ّّّ المسندّالصّّ: مسل  ب  الحجان الق ي ي  - ّّّّ ّ ّّ حيحّالمختصرَّنقلّالعدلّعنّالعدلّإلَّللاّرسولّهللاّصلَّللاّهللاّّّ

د.ط،  بي وت، –، حا: محمد  عاد عبد الباق ، دان إحيا  ال  اث الع ب  صحيحّمسلمّعليهّوسلمّ=
 . 5عدد األجزا :  ه 1412

 م  ، 2و1ط  ،الكوي  –، دان الستسفالموسوعةّالفقهيةّالُويتية: زانة األوقان وال عو  اإلستمية و  -
 جز ا.  45عدد األجزا : هل(1427 -1404

عدد  ، هل 1414، 3ط، دان صادن، بي وت، لساتّالعرب :                               ب  منظون محم د ب  مك م ب  عل   ا -
 . 15األجزا : 

، حا: ب ان عواد مع ون، دان الع ل الجامعّالُبيرّ=سننّالترمذي :محمد ب  عيس  مذي      ال    -
 .6عدد األجزا : ، م 1998د.ط، بي وت،  –اإلستم  
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 الرؤيا الصالحة حجيتها وضوابطها

 حسن عبادة حالق 
 الحقوق، جامعة إدلبة الشريعة و قسم الفقه وأصوله، كلي

 طالب دراسات عليا )ماجستير(
 ملخص

جاءت إشكالية البحث من أن الرؤيا الصالحة بنص الحديث هي جزء من النبوة،  
 الشرعية فما حكم هذه الرؤيا؟فلو رأى الشخص رؤيا بخالف األحكام 

                                                                       وتأتي اإلشكالية أيضا  أنه لو رأى النبي  صلي هللا عليه وسلم يأمره بشيء خالف  
                                                                                األحكام الشرعية المنصوصة فما حكم هذه الرؤيا، مع العلم أن رؤيا النبي  صلى هللا عليه  

 وسلم ال يتمثل بها الشيطان. 
 ابط ضو   ،حجة ،الصالحة   ،الكلمات المفتاحية: الرؤيا 

 المقدمة -1
                                                                       الحمد هلل رب العالمين، والصالة على سيد المرسلين محمد، خاتم النبي ين وعلى  
آله وأصحابه أجمعين، الحمد هلل أن جعلنا مسلمين موحدين، وجعلنا على ثغر من ثغوره  

 صامدين. 
أما بعد من نعم هللا علينا أن جعل هذه الشريعة عامة وكاملة متكاملة، قد أحصت كل  
بالنص عليها صراحة، أو بوضع قواعد عامة تندرج تحتها الحوادث   إما  كبيرة وصغيرة، 

 المستجدة.  
فهذه المزية التي تميزت بها الشريعة اإلسالمية جعلتها صالحة لكل زمان ومكان، وهذا  

 ا إلى قيام الساعة.له متمم للحفظ
 التمهيد -2

 معنى الرؤيا والحلم واإللهام  المطلب األول:

 الرؤيا  -1
بعضهم    رأى  الجمعان  وتراءى  راعه،  مثل  وراءه  ورؤية  رؤيا  يرى  رأى  لغة: 

                                                                                  بعضا ، والرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد، وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين، وجمع  
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الرؤيا رؤى بالتنوين، بوزن رعى ورأى في منامه رؤيا على فعلى بال تنوين، وقد تسهل  
سان في منامه. والرؤية بالهاء إدراك المرء بحاسة البصر  الهمزة )رويا(، وهي ما يراه اإلن

 وتطلق على:  
                                           . ما يدرك بالتخيل نحو أرى زيدا  مسافرا .  1
                                                                 و ق ال  ال  غ ال ب  ل ك م  ال ي و م  م ن  الن اس  و إ ن  ي ج ار                                                    و إ ذ  ز ي ن  ل ه م  الش ي ط ان  أ ع م ال ه م  . التفكير النظري، }  2

 (. ٤٨{)األنفال:        ل ك م  
 .(1) . الرأي وهو اعتقاد أحد النقيضين على غلبة الظن 3

القرطبي الرؤية  (2)يقول  بمعنى  الرؤيا  قد تجيء  العلماء  )قال بعض  المفهم:  في 
أرينا التي  الرؤيا  جعلنا  )وما  تعالى  رآه  كقوله  ما  بها  المراد  أن  فزعم  للناس(  فتنة  إال  ك 

 . (3)النبي صلى هللا عليه وسلم ليلة اإلسراء من العجائب وكان اإلسراء جميعه في اليقظة(

وعكسه بعضهم فزعم أنه حجة لمن قال إن اإلسراء كان  : )(4)ويقول ابن حجر
أنها رؤيا عين ويحتمل أن  في تفسير سورة اإلسراء وقول ابن عباس    مناما واألول المعتمد 

تكون الحكمة في تسمية ذلك رؤيا لكون أمور الغيبيات مخالفة لرؤيا الشهادة فأشبهت ما  
 .(5) في المنام(

 

المنظور،  (1) العربابن  ) لسان   ،14 /291 ( الصحاح،  مختار  األولى،  الطبعة  بيروت،  صادر  دار   ،)1 /267  ،)
 م. 1995الرازي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 

  األندلسي ثم القرطبي المالكي الفقيه عرف بابن المزين   أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس األنصاري   (2)
ه(، الديباج  626)ت:    من أعيان فقهاء المالكية نزل اإلسكندرية واستوطنها ودرس بها، وكان من األئمة المشهورين

 (.1/ 38المذهب، ) 
 م.  1996(، دار ابن كثير، الطبعة األولى، دمشق، 6/ 6) ، صحيح مسلمالمفهم لما أشكل من للقرطبي، (3)
أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقالني، أبو الفضل، شهاب الدين، من أئمة العلم والتاريخ، أصله    (4)

د بن  م(، انظر: اإلعالم، خير الدين بن محمو 1449ه،   852من عسقالن )بفلسطين( ومولده ووفاته بالقاهرة، )ت: 
م،  2002ه(، دار العلم للماليين، الطبعة: الخامسة عشر،  1396محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت: 

 (178 /1.) 
 (، مكتبة التراث اإلسالمي، مصر.  1/ 3، ) الرؤى واألحالمالعسقالني ابن حج، (5)
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المنام ابن سيده والحلم االحتالم   الحلم:-2 إذا رأى في  الرؤيا والجميع أحالم حلم يحلم 
، والحلم والرؤيا  (1) والحلم من الشيطان(وفي الحديث )الرؤيا من هللا  ،  والجمع على أحالم

الخير   يراه من  ما  الرؤيا على  ولكن غلبت  األشياء،  نومه من  في  النائم  يراه  عبارة عما 
)أضغاث  تعالى:  قوله  ومنه  والقبيح،  الشر  من  يراه  عما  النوم  وغلب  الحسن،  والشيء 

 .(2)واحد موضع اآلخرأحالم(، ويستعمل كل 

 المطلب الثاني: حقيقة الرؤيا 

اختلف الناس في حقيقة الرؤيا قديما وحديثا وصاروا في ذلك إلى مذاهب عدة ال  
برهان فيها وال دليل وإنما سبيل العاقل أال يطمع في معرفة ما لم ينص له دليل عقلي وال  

    . هللا عليه وسلم حسي وال مركب منها إال أن يخبر بذلك النبي صلى 

                                                                               . يقول ابن حجر العسقالني: )وك ل هللا بالرؤيا ملكا اطلع على أحوال ابن آدم من اللوح  1
 .(3) المحفوظ فينسخ منها ويضرب لكل من قصته مثل( 

الجوزية2 القيم  ابن  ويقول  بالرؤيا  ( 4) .  هللا  وكل  الذي  الملك  يضربها  مضروبة  )أمثال   :
 .(5) من المثل على نظيره ويعبر منه على شبه( يستدل الراوي بما ضرب له 

: )وتحقيق الرؤيا خواطر ترد على القلب وأحوال تتصور  ( 6) . ويقول أبو القاسم القشيري 3
أنه   اليقظة  اإلنسان عند  فيتوهم  النوم جميع االستشعار  في  لمستغرق  ليس  إذ  الوهم  في 

 

 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التعبير، باب الحلم من الشيطان، ومسلم في صحيحه، كتاب الرؤيا. (1)
(،  45/ 12م، لسان العرب، ) 1979(، دار الفكر، الطبعة الثانية،  93/ 2، ) معجم المقاييسانظر: ابن الفارس،    (2)

 دار صادر بيروت الطبعة األولى. ابن منظور،
 (.1/ 12، ) ؤى واألحالمالر العسقالني ابن حجر، (3)
أحد كبار العلماء، مولده ووفاته في دمشق    محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد هللا   (4)

 (.5/ 56األعالم، الزر كلي، ) انظر:  م، ألف تصانيف كثيرة، 1350 -هـ 751
 م.   1973(، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثانية، 1/ 51، ) مدارج السالكينابن قيم الجوزية،  (5)
العلماء  (  6) النيسابوري، أحد  القاسم القشيري  الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد األستاذ أبو  عبد 

والحقيقة،  الشافعي،  بالشريعة  مذهب  على  والفروع  األشعري،  مذهب  على  األصول  يعرف  القاس  كان  أبو  م  صنف 
 (.1/ 254ه(، انظر: طبقات الشافعية ) 465التفسير الكبير، وهو من أجود التفاسير، وصنف الرسالة، )ت: 
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تقررت في قلوبهم وحين زال    كان رؤية في الحقيقة وإنما كان ذلك تصورا وأوهاما للخلق 
عنهم اإلحساس الظاهر تجردت تلك األوهام عن المعلومات بالحس والضرورة فقويت تلك  
إلى حال   باإلضافة  التي تصورها  فإذا استيقظ ضغث تلك األحوال  الحالة عند صاحبها 

 .(1) إحساس بالمشاهدات وحصول العلوم الضرورية( 

ا إدراكات علقها هللا تعالى في قلب العبد على يدي ملك  : )الرؤي(2). أبو بكر ابن العربي4
أ. أسمائها )حقيقتها(، ب. بكناها )عبارتها(، ج. تخليط، ونظيرها في    ...  أو شيطان إما

 .(3) اليقظة الخواطر( 

: )إلى أنها اعتقادات واحتج أن الرائي قد يرى نفسه بهيمة أو  (4) . أبو بكر بن الطيب5
طائرا مثال وليس هذا إدراكا فوجب أن يكون اعتقادا ألن االعتقاد قد يكون على خالف  

 .(5) إنما يتعلق بالمثل(  ك واإلدراالمعتمد 

ال   به  يتعلق  إنما  فاإلدراك  المثل  قبيل  من  الطيب  ابن  ذكره  ما  العربي  ابن  بأصل  ورد 
 .(6) الذات

فيما  6 كالنقوش  العلوي  العالم  في  ما يجري في األرض هي  الفالسفة إن صور  وقال   .
 .(1)حاذى بعض النقوش منها انتقش فيه

 

 (.1/ 175، ) الرسالة القشيرية القشيري أبي القاسم، (1)
محمد بن عبد هللا بن محمد المعافري االشبيلي المالكي، أبو بكر، من حفاظ الحديث، ولد في إشبيلية، ورحل    (2)

المشرق  واألصول  إلى  والفقه  الحديث  في  كتبا  وصنف  الدين،  علوم  في  االجتهاد  رتبة  وبلغ  االدب،  في  وبرع   ،
ه(، انظر: األعالم للزركلي،  453والتفسير واألدب والتاريخ، ولي قضاء إشبيلية، ومات بقرب فاس، ودفن بها )ت: 

 (227 /6.) 
 (.1/ 10مطبعة زيد بن ثابت، )  ،الرؤيا والمبشراتابن العربي، (3)
محمد أبو بكر بن الطيب بن محمد القاضي، المعروف بالباقالني، سكن بغداد، وسمع من القطيعي وابن ماشا  (  4)

)ت:  الجدل،  عظيم  الفقه  وكان حسن  وقته،  في  المالكيين  رياسة  انتهت  وإليه  المذهب،  403وغيرهما  الديباج  ه(، 
 (142 /1.) 

الشافعي 5) الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن  أحمد  البخاري ،  (العسقالني  صحيح  شرح  الباري  المعرفة،  فتح  دار   ،
 (.12/ 353ه، تحقيق: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، ) 1379بيروت، 

 (.  12/ 353المرجع السابق، )  (6)
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صفات  من  واالنتقاش  عليه  برهان  ال  تحكم  فهو  فساده  والعتبار  فاسد  بأنه  ونوقشوا: 
 . واألعراض ال ينتقش فيهاألجسام وأكثر ما يجري في العالم العلوي األعراض 

 .  . والصحيح الذي عليه أهل السنة أنها اعتقادات 7

المازري  قلب  (2)يقول  في  يخلقها  كما  اعتقادات  النائم  قلب  في  يحلق  )إن هللا   :
اليقظان فإذا خلقها فكأنه جعل علما على أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال ومهما وقع  

لليقظان ونظيره أن هللا خلق الغيمة عالمة على   منها على خالف المعتقد فهو كما يقع
أو  يسر  ما  بعدها  فيقع  الملك  بحضرة  تارة  تقع  االعتقادات  وتلك  يتخلف  وقد  المطر 

 . (3)بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضر والعلم عند هللا(

فهلمسألة:   اإلدراك،  ضد  النوم  أن  مع  إدراك،  الرؤيا  تكون  النائم    كيف  رؤيا  تصح 
 ؟المستغرق أو ال

 :(4)اختلف العلماء في صحة رؤيا النائم المستغرق في نومه 

. فذهب بعضهم إلى أنه ال تصح الرؤيا وال ضرب المثل، ألن هذا ال يدرك شيئا مع  1
استغراق جميع أجزاء قلبه، ألن النوم يخرج الحي عن صفات التمييز والظن والتخيل، كما 

 العلم.  يخرج عن صفة 

للنائم مع استغراق جميع أجزاء قلبه بالنوم أن 2 . وقال بعضهم يجوز وتصح به الرؤيا 
 يكون ظانا أو متخيال، أما العلم فال، ألن النوم آفة تمنع حصول االعتقادات الصحيحة. 

 

 م. 1991(، دار الرشاد، الطبعة األولى، 1/ 15، )تعبير الرؤيا االفسى ارطاميدورس، (1)
محمد  (  2) بن  المالكي. عمر  المازري  تكسر  التميمي  وقد  الزاي  بفتح  صقلية  جزيرة  من  بليدة  آخر    ومازر:  هو 

لم يكن في عصره للمالكية    المتكلمين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه، ورتبة االجتهاد، ودقة النظر، أخذ عن اللخمي
م، مؤسسة  1993ه،  1413اسعة، (، الطبعة الت104/ 20في أقطار األرض أفقه منه، انظر: سير أعالم النبالء، ) 

 الرسالة بيروت.
 (، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى.   3/ 115، ) المعلم بفوائد مسلم أبي عبد هللا المازري، (3)
(، صحيح مسلم بشرح النووي، دار احياء التراث العربي،  12/ 353، ) فتح الباري انظر: العسقالني ابن حجر،    (4)

 (.   8/ 114فهم، القرطبي، )(، الم17/ 15بيروت، ) 
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. إن كان بعض أجزاء قلبه لم يحل فيه النوم، فيصح وبه يضرب األمثال، وبه يرى ما 3
تك  وال  صحة  يتخيله  وال  العلم  وجود  الحقيقة  على  ليست  رؤياه  ألن  حينئذ،  عليه  ليف 

المميز، وإنما بقيت فيه بقية يدرك بها ضرب المثل، )كان رسول هللا تنام عيناه وال ينام  
 ( 1) قلبه(

 المطلب الثالث: الفرق بين الرؤيا والحلم 

التي تتضمن بشرى للعبد بخير يصيبه دنيا وأخرى، أو إنذار أو تحذير  : هي  الرؤيا -1
ينذره   أن  بعبده،  تعالى  لطف هللا  من  فهذا  له،  يعرض  قد  شيء  في  الوقوع  من  له 

 .  ويحذره قبل أن تعرض عليه هذه األشياء لينتبه لها 

فهو أخالط ال حقيقة لها، بل مداره على الفزع والحزن وغير ذلك، لما   : أما الحلم
 فيه ما يكره اإلنسان من تالعب الشيطان. 

يقول المازري: )يخلق الرؤيا واالعتقادات التي جعلها علما على ما يسر بغير  
ويخلق ما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان، فينسب   -حضوره    -حضرة الشيطان  

مجازا لحضوره عندها، وان كان ال فعل له حقيقة، وهذا معنى قوله صلى    إلى الشيطان
، ال على أن الشيطان يفعل شيئا،  (2)   هللا عليه وسلم: )الرؤيا من هللا والحلم من الشيطان(

 .(3)فالرؤيا اسم للمحبوب، والحلم اسم للمكروه(

كانت جميعا   وإن  المكروهة،  تشريفا، بخالف  إلى هللا  المحبوبة  الرؤيا  فأضيفت 
من هللا تعالى وتدبيره وبإرادته، وال فعل للشيطان فيها، ولكنه يحضر المكروه ويرتضيها 

 ويسر بها.  

                                    ما جاء في الس نة من التفريق بينهما  -2

 

 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التعبير، باب كان النبي تنام عيناه وال ينام قلبه. (1)
 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التعبير، باب الحلم من الشيطان، ومسلم في صحيحه، كتاب الرؤيا.    (2)
 (3/ 115المعلم، المازري. )  (3)
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قال: )الرؤيا الصادقة من هللا والحلم  (. حديث أبي قتادة عن النبي صلى هللا عليه وسلم  1
 .(1) من الشيطان( 

(. عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه، أنه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم يقول:  2
فإنما هي من هللا، فليحمد هللا عليها وليحدث بها، وإذا رأى                               )إذا رأى أحد كم رؤيا يحبها

فإنها ال   يذكرها ألحد  فليستعذ من شرها وال  الشيطان  فإنما هي من  يكره  مما  غير ذلك 
 (. 2)  تضره(

(. عن أبي قتادة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: )الرؤيا الصالحة من هللا والحلم  3
 .(3) من الشيطان، فإذا حلم أحدكم فليتعوذ منه، وليبصق عن شماله، فإنها ال تضره(

                                                             وهناك أحاديث أخرى تدل على أن هناك فرقا  بين الرؤيا والحلم.  

 المبحث األول 
 المطلب األول: تقسيم الرؤيا 

 أوال: تقسيم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للرؤيا  

 السالم: يقول عليه الصالة 

. )الرؤيا ثالثة، منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن آدم، ومنها ما يهم به في يقظته فيراه  1
 .(4) في منامه، ومنها جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة( 

. )الرؤيا ثالثة، فالرؤيا الصالحة بشرى من هللا، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما  2
 .(1) يحدث به المرء نفسه(

 

 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التعبير، باب الرؤيا من هللا.    (1)
 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التعبير، باب الرؤيا من هللا.   (2)
                                                                                             أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التعبير، باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء  من النبوة.   (3)

 لرؤيا ثالثة، وابن حبان في صحيحه، كتاب الرؤيا.  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب، باب ا (4)
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 ثانيا: تقسيم العلماء للرؤيا 

وال اعتبار لذلك إال لتقسيم رسول هللا    ،وأطالوا في ذلك   ، قسم العلماء الرؤيا أقساما عديدة  
 لها، فغيرها يندرج تحت هذه األقسام، وهي: 

)البشارة  1 وتسمى  شر  عن  ومحذرة  بخير  مبشرة  فهي  هللا،  من  بشرى  تكون  التي    .
 .  والنذارة(

 وتهويل من الشيطان يدخله على اإلنسان ليشوش يقظته. . تحزين 2

. والتي تكون من أحاديث نفس متوالية وشهوات غالبة وهموم الزمة، وهذا المشهور من  3
 . (2) أقسام الرؤيا

 (. من العلماء من قسمها إلى قسمين: 1

 وهي التي تقع في اليقظة على وفق ما وقعت في النوم، وهي:   الصادقة:. 1

 األنبياء. رؤيا  •
 رؤيا الصالحين.   •
 الكفار.   –الفسقة  –مستوري الحال   –وهم  ، لغيرهم مع الندرة في وقوعها لهم  •

 وهي ثالثة:   ، وهي القبضة من الحشيش ، جمع ضغث األضغاث: . 2

أعرابي   • أن  وسلم،  عليه  جابر عن رسول هللا صلى هللا  فعن  الشيطان:  تالعب 
أن رأسي قطع   إني حلمت  فقال:  النبي صلى هللا عليه  جاءه  أتبعه، فزجره  فأنا 

   . (3) وسلم وقال: )ال تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام(

                                                 المحال عقال  كأن تأمر المالئكة اإلنسان بفعل محرم.   •
 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرؤيا، وأبو داود في سننه، كتاب األدب، باب ما جاء في الرؤيا، وأحمد في    (1)
 مسنده باب مسند أبو هريرة رضي هللا عنه.  

 (.9/ 6انظر: المفهم، القرطبي، )  (2)
 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرؤيا، باب ال يخبر بتلعب الشيطان به. (3)
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 . (1) أن يرى ما تحدثه به نفسه في اليقظة أو ما يتمناه  •

 (. ومنهم من قسمها إلى: 2

 وهي التي تقع كما رآه في منامه   جلية ظاهرة: •
المنال:  • بعيدة  فيها،    مرموزة  األمثال  لبعد ضرب  إال حاذق  يعبره  القسم ال  وهذا 

ين جزء  فأما األولى فهي جزء من ستة وأربعين جزء، وأما األخرى فهي من سبع
 .(2)من الوحي

االهتمام   موضع  فهي  النبوة،  من  جزء  هي  التي  الصادقة  الرؤيا  هنا،  يهمنا  والذي 
 .  والبحث، وهذا القسم الذي يعبر 

 وفيه ثالثة مسائل:  :المطلب الثاني: معنى الرؤيا جزء من أجزاء النبوة 
 أوال: خصوصية العدد 

 .(3) رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة() -

 .  (4)وفي حديث أبو هريرة )جزء من خمسة وأربعين( -

 .(5)وعند مسلم )جزء من سبعين جزء( -

 .(6) وفي بعض الروايات )جزء من أربعين(  -

 

 (.  13، ص ) الرؤى واألحالم انظر: العسقالني ابن حجر،  (1)
 (.354/ 12، ) فتح الباري انظر: العسقالني ابن حجر،   (2)
كتاب   ( 1)  سننه،  في  النسائي  صحيح،  عنه:  وقال  الرؤيا،  تعبير  باب  الرؤيا،  كتاب  سننه،  في  الترمذي  أخرجه 

 التعبير، باب الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح، وأحمد في مسنده، مسند عبادة بن الصامت.  
 ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرؤيا، باب، وابن حبان في صحيحه، كتاب الرؤيا.  4)
 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرؤيا.  (  3) 
أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الرؤيا، باب تعبير الرؤيا، وقال: )حديث صحيح(، وابن حبان في صحيحه،    (6)

 (.10/ 4كتاب الرؤيا، ومسند أحمد، حديث أبي رزين العقيلي، ) 
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 * تفسير العدد: 

  ، وهل العدد المقصود في هذه األحاديث   ،تعددت أقوال العلماء في تفسير العدد 
 أو إنما هو لغرض أخر.  

: إنما خص هذا العدد، ألن عمر النبي صلى هللا عليه وسلم في أكثر  (1) . قال بعضهم 1
منه ثالثا وعشرين سنة،   نبوته  مدة  كان ثالثا وستين سنة، وكانت  الصحيحة،  الروايات 
                                                                               ألن ه بعث عند استيفاء األربعين، وكان في أول األمر يرى الوحي في المنام، ودام كذلك  

فإذا اليقظة،  في  الملك  رأى  ثم  نبوته،    نصف سنة  مدة  إلى  النوم  في  الوحي  مدة  نسبت 
وهي ثالثة وعشرين سنة كانت نصف جزء من ثالثة وعشرين جزء وذلك جزء واجدا من  

 ستة وأربعين.  

وجه ذلك أن عمره لم يكن استكمل    ،(2)  وجاء في بعضها )جزء من خمسة وأربعين جزءا(
 . الثالث والستين

، كون محموال على من روى أن عمره كان ستين سنة فيكون  (3) )وجزء من أربعين جزءا(
 نسبة نصف سنة إلى عشرين سنة كنسبة جزء جزءا إلى أربعين. 

. وذهب آخرون إلى أن أكثر األحاديث في الصحيحين، وكلها مشهور فال سبيل إلى  2
أخذ أحدها وترك األخر، فالوجه الذي يتعين المصير إليه أن هذه األحاديث متفقة على  
أن الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح، جزء من أجزاء النبوة، فهذه شهادة صحيحة من  

 . (4) بأنها وحي من هللا تعالى، وأنها صادقة ال كذب فيها النبي صلى هللا عليه وسلم لها  

 

 (.454/ 6انظر: تحفة األحوزي، المبارك فوري، )  (1)
 سبق تخريجه. (2)
 سبق تخريجه. (3)
 (.16/ 6، ) المفهم ( انظر: القرطبي، 4) 
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والدليل على ذلك: )قول مالك أيلعب بالوحي؟( لذلك يجب االهتمام بها ألنها إما مبشرة  
هو   فالمقصود  بها،  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  اهتمام  أدركنا  هنا  ومن  منذرة.  أو 

 بحد ذاته. االهتمام بها وأنها من الوحي ال المقصود العدد  

 ستة وأربعون على الرؤيا الظاهرة الجلية.   -. وقال بعضهم 3

 وسبعون جزءا على الرؤيا الخفية.   -

 التي من ستة وأربعون جزءا هي رؤيا المؤمن.  -. وذهب بعضهم أن 4

 والتي من سبعين، جزء هي رؤيا الفاسق.  -

 وا: . وذهب آخرون إلى أن التي من ستة وأربعين هي المبشرة، واستدل5

 .  بما ما روي في حديث عطاء •

 ولكثرة وتكرار هذا الصنف من الرؤيا الصادقة.  •

والتي من سبعين على سبيل اإلنذار أو غير ذلك، لقلة تكراره ولما يكون من جنسه من  
 .  (1)قبل الشيطان 

 الترجيح 

 رد بعض العلماء القول األول وذلك ألمرين: 

 .  األحاديث األخرى بال معنىقالوا: إذا قلنا به تبقى  -1

النبي بعث على رأس    ،وبما رواه أبو سلمة بأن مدة الوحي كانت عشرين سنة   -2 وأن 
 . (2) األربعين

 

الباجي  انظر:    (1) خلف  بن  سليمان  الوليد  الموطأ أبو  شرح  ) المنتقى  )ت: 85/ 4،  القادر  494(،  عبد  تحقيق:   ،)
 ه.1420م، 1999أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة: األولى، 

 (.124/ 9، )تفسير القرطبي( انظر: القرطبي، (2
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الرؤيا  فالراجح أهمية  إلى  االنتباه  لفت  العدد  من  المقصود  العدد  ،أن  مع    ،ال خصوص 
وكل األقوال األخرى تدلل    ،اإلشارة أن هذه الرؤيا تتفاوت بدقة اإلدراك بين شخص وآخر

 وتجتمع على هذا الشيء. 

 كون الرؤيا جزء من النبوة :ثانيا 

 : نصدق به وال نخوض في طلب معناه. (1) . قال بعضهم 1

جزء من أجزاء  : أنها إن وقعت من النبي صلى هللا عليه وسلم فهي  (2) . وقال آخرون 2
 .  النبوة حقيقة 

 وإن وقعت من غير النبي فهي جزء من أجزاء النبوة على سبيل المجاز.  -

 .(3). قال الخطابي معناه أن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة ألنها جزء باقي من النبوة 3

بق4 واستدلوا  ينقطع،  فعلمها ال  انقطعت،  وإن  النبوة  النبوة، ألن  إنها جزء من علم  ول  . 
 .(4) (؟مالك: )أيلعب بالنبوة

 .(5) أن أجزاء النبوة ال تكون نبوة، فهو مجاز ال حقيقة   الراجح

على    االطالع وال يرد القول أنها نبوة باقية، وإنما أراد أنها لما اشتبهت بالنبوة من جهة    -
 . م بعض الغيب، ال ينبغي أن يتكلم فيها بغير عل 

 ثالثا: الذي أضيفت إليه الرؤيا 
 

(،  347/ 2، ) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيانظر: النفراوي أحمد بن غنيم بن سالم المالكي،   (1)
 ه.1415دار الفكر، بيروت، 

 (.  363/ 12، ) فتح الباري انظر: العسقالني ابن حجر،   (2)
 (.271/ 13) الذخيرة،  انظر: القرافي،  (3)
الرحيم،    (4) عبد  بن  الرحمن  عبد  محمد  العال  أبو  المباركفوري  الترمذي انظر:  جامع  بشرح  األحوذي  ،  تحفة 
 (، دار الكتب العلمية، بيروت. 453/ 6) 
(، مكتبة اإلمام  76/ 2، ) التيسير بشرح الجامع الصغير انظر: المناوي اإلمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف،    (5)

 م.1988ه، 1408الثالثة، الشافعي، الرياض، الطبعة: 
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شك    ومرة سكت عنها، والذي ال  ، ومرة ذكر الصالح  ،ومرة ذكر المؤمن،  مرة ذكر المسلم
موضع،   في  الرؤيا  إضافة  عن  وسلم،  عليه  يسكت رسول هللا صلى هللا  عندما  أنه  فيه 

 .  المذكور بغيرهويذكر في آخر، فسر  

الملتزم، كن ثبت أن    - والمسلم  الصالح  الرجل  الصالحة تكون من  الرؤيا  واإلشكال أن 
        و ق ال  الكافر في كثير من المواضع رأى رؤيا صحيحة، كرؤية الملك يقول هللا عز وجل: } 

م ان   ر  و أ خ ر  ي اب س ات    ي ا أ ي ه ا ال م َل                                                       ال م ل ك  إ ن  ي أ ر ى  س ب ع  ب ق ر ات  س  ت  خ ض                                                                                                     ي أ ك ل ه ن  س ب ع  ع ج اف  و س ب ع  س ن ب ال 
، ورؤيا الجالنيوس وغيرها كثير، فهل  (٤3)يوسف:  {                                                                أ ف ت ون ي ف ي ر ؤ ي اي  إ ن  ك ن ت م  ل لر ؤ ي ا ت ع ب ر ون  

 ؟ذه الرؤيا رؤيا صالحة من النبوةه

 الجواب 

. أن الرؤيا ال تكون من أجزاء النبوة، إال إذا وقعت من مسلم صادق صالح، وهو الذي  1
عليهم   األنبياء  به  أكرم  مما  بنوع  فيكرم  وسلم،  عليه  النبي صلى هللا  حال  حاله  يناسب 

( يبقى من   االطالعالسالم  قال عليه الصالة والسالم: )لم  الغيب(، كما  على شيء من 
 . (1) المبشرات إال الرؤيا الصالحة في النوم يراها الرجل الصالح أو ترى له( 

والكاذب  2 الكافر  أما  من  .  تكون  ال  األوقات  بعض  في  رؤياه  صدقت  وإن  والمخلط، 
الوحي وال من النبي صلى هللا عليه وسلم، إذ ليس كل من صدق في حديث عن غيب  

 .(2)يكون خبره ذلك نبوة، واألمثلة على ذلك كثير

 )من رأى النبي صلى هللا عليه وسلم في منامه(   :المطلب الثالث 

   : وفيه ثالثة مسائل

 إدراك النبي على الحقيقة أو المثال (.  1

 ؟اختلف العلماء هل رؤية النبي على الحقيقة أو المثال

 

 (.13/ 6، ) المفهمانظر: القرطبي،  (1)
 المرجع السابق. (2)
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 (. ذهب بعض العلماء أنها مثال، سواء كان على صفته المعروفة أو ال.  1)

: )ليس معنى رآني، أنه رأى جسمي وبدني، وإنما المراد أنه رأى  (1)يقول الغزالي
ى بها المعنى الذي في نفسي إليه، وكذلك قوله فسيراني  مثاال صار ذلك المثال آلة يتأد

 .(2) في اليقظة، ليس المراد أن يرى جسمي وبدني(

 (. وذهب آخرون، إلى أنه يراه حقيقة مطلقا.  2)

يقول عصام الدين: )فإن الشيطان ال يتمثل بي، يعني من رآني في وقت النوم  
فقد رآني، )ذاتي(، فإنه تمثل له ذاتي بصورة مناسبة للوقت لهدايته، فإن الشيطان ال  
يتمثل بي، أي بشبهي وفي صورة مضافة إلى، وال يخدع الرائي بإلقاء أنه رسول هللا،  
فعلى هذا من رأى إنسان في النوم، واعتقد أنه رسول هللا، فقد رأى النبي صلى هللا  

 ( 3) نت( عليه وسلم في أي صورة كا

(. ومنهم من فرق، إن كان على صفته فهي حقيقة، وإن كان على غير صفته، فهي  3)
 رؤية مثال.  

بصفته   وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  )رؤية  العربي:  بن  بكر  أبو  القاضي  يقول 
الصواب أن   فإن  للمثال،  الحقيقة، ورؤيته على غير صفته إدراك  المعلومة، إدراك على 

 

علوم    (1) )إحياء  و  )المستصفى(  اإلسالم، صاحب  حامد، حجة  أبو  الشافعي،  الطوسي  الغزالي  محمد  بن  محمد 
 (.22/ 7ه(، انظر: األعالم، الزركلي، )  505الدين(، )ت: 

ه(  942(، اإلمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، )ت: 462/ 10العباد، ) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير    (2)
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: األولى،  

 م.1993ه، 1414
نكري،  (3) األحمد  الرسول  رب  عبد  بن  النبي  رب  عبد  اصطالحات  لقاضي  في  العلوم  جامع  أو  العلماء  دستور 

م، الطبعة: األولى، ترجمة: حسن هاني  2000ه،   1421(، ادار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، 236/ 3، ) الفنون 
 فحص.
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إدراك   الصفات  وإدراك  حقيقة،  الكريمة  الذات  إدراك  ويكون  األرض،  تغيرهم  ال  األنبياء 
 . (1) المثال(

لرؤيا إنما هي رؤيا مثال، فال يعقل أن يخرج رسول هللا صلى  الصحيح أن ا   الراجح
 .  هللا عليه وسلم ببدنه من قبره 

يقول القرطبي: )وهذا القول يدرك فساده بأوائل العقول، ويلزم عليه أن ال يراه أحد إال  
على صورته التي مات عليها، وأن ال يراه رائيان في آن واحد في مكانيين، وأنه حيا اآلن  

من قبره، ويمشي في األسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه، ويلزم من ذلك أن يخلو   ويخرج
القبر ويسلم على غائب، ألنه   قبره من جسده فال يبقى من قبره فيه شيء، فيزار مجرد 
وهذه   قبره،  غير  في  حقيقته  على  األوقات  اتصال  مع  والنهار  الليل  في  يرى  أن  جائز 

 .(2) ة من عقل(جهاالت ال يلزم بها من له أدنى مسك

 رؤية النبي على غير صفته المعروفة   (.2

المعروفة   • النبي صلى هللا عليه وسلم على صفته  العلماء على أن رؤية  اتفق 
 هي رؤية صحيحة وإدراك صحيح.  

 واختلفوا إن كانت على غير صفته المعروفة.   •

(، إلى أنها إن كانت على صفته  (4) والقرافي(3) . ذهب بعض العلماء، منهم )ابن سيرين1
 المعروفة فقد رآه، وإن كان على غير صفته المعروفة فإنها غير صحيحة.  

 يقول القرافي: ) رؤيته صلى هللا عليه وسلم إنما تصح لرجلين:  

 

 (.384/ 12، )فتح الباري ابن حجر،  العسقالتي   (1)
 (.14/ 6) ،  المفهم (القرطبي، 2)
القرافي، )ت:   (3) هـ(، مصري المولد  684أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي 

 (.95/ 1والمنشأ والوفاة، له )أنوار البروق في أنواء الفروق( و )الذخيرة( في فقه المالكية، األعالم، الزركلي، ) 
أ   (4) بالوالء،  البصري، االنصاري  بكر، )ت: محمد بن سيرين  تفقه  110بو  البصرة،  تابعي، مولده ووفاته في  ه(، 

 (.  154/ 6وروى الحديث، واستكتبه أنس بن مالك، بفارس، له كتاب )تعبير الرؤيا(، األعالم، الزركلي، ) 
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مثاله    .  ( 1) رأى  أنه  جزم  رآه  فإذا  مثاله  نفسه  في  فانطبع  صفته  فعلم  رآه  صحابي 
 ه اللبس والشك في رؤيته صلى هللا عليه وسلم.    المعصوم من الشيطان فينتفي عن

رجل تكرر سماعه صفاته المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه صفته عليه    .  ( 2)
الصالة والسالم، وأما غير هذين فال يحل له الجزم بل يجوز أن يكون رآه عليه الصالة  

 . (1) والسالم بمثاله ويحتمل أن يكون تخيل من الشيطان(

ذهب بعضهم، منهم النووي وابن العربي وآخرون، إلى أنها صحيحة وإدراك حقيقي  . و 2
 وصحيح.  

فمن رآه في صورة   )الشيطان ال يتصور بصورته أصال،  أبي جمرة:  ابن  يقول 
حسنة فذلك حسن في دين الرائي، وإن كان في جارحة من جوارحه شين أو نقص، فذلك  

فوجد كذلك، وبه تحصل الفائدة الكبرى في    خلل في دين الرائي قال هذا هو الحق وجرب
أم ال  عنده خلل  هل  الرائي  يظهر  حتى  وسلم،    ؟ رؤياه،  عليه  المصطفى صلى هللا  ألن 

الصقيلة،  كالمرآة  أرباب    ...    نوراني  من  خاطره  في  المصطفى  صورة  تمثلت  من  وأن 
العقول، وتصور له في عالم سره أنه يكلمه، أن ذلك يكون حقا بل هو أصدق من مرآه  

 (. 2) غيرهم لتنوير قلوبهم( 

. توسط آخرون فقالوا الرؤيا هي صحيحة على الحالين، ولكن إن كانت على صورته  3
 فته المعروفة فهي تحتاج إلى التأويل. ال يحتاج التعبير، وإن كانت على غير ص

كانت   فإن  به،  الرائي  الذي قصد إعالم  الحق  الطيب: )رأى  بن  بكر  أبو  يقول 
على ظاهرها وإال سعى في تأويلها وال يهمل أمرها، ألنها إما بشرى بخير أو إنذار من  

(. 3) شر(
 

 

الصنهاجي،  1) إدريس  بن  أحمد  العباس  أبو  الفروق (القرافي  أنواء  في  البروق  ) أنوار  الكتب  415/ 4،  دار   ،)
 م، الطبعة: األولى، تحقيق: خليل المنصور.1998هـ، 1418ت، العلمية، بيرو 

(، تحقيق:  334/ 3، ) فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذيرالمناوي محمد عبد الرؤوف،  (2)
 م.1994ه، 1415أحمد عبد السالم، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة: االولى، 

 (.384/ 12، ) فتح الباري العسقالني ابن حجر، (3)
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 استدل المصححون بما يلي:    أدلة المصححون: األدلة: 

. ظاهر الحديث فقد رآني )رؤية الحق(، ليست أضغاث وال تخيالت، ثم أردف بما هو  1
 تقويم للمعنى وتعليل للحكم، )فإن الشيطان ال يتمثل بي(. 

، في رواية )من رآني في النوم  (1) . في رواية لمسلم )ال ينبغي للشيطان أن يتشبه بي(2
يتمثل في صورتي( للشيطان أن  ينبغي  إنه ال  فقد رأى  (2)   فقد رآني  ، وأيضا )من رآني 

يتكونني( ال  الشيطان  فإن  يتزيا  (3)الحق  ال  الشيطان  فإن  الحق  رأى  فقد  رآني  )من   ،
 ، فهي من خصوصية النبي صلى هللا عليه وسلم.  (4)بي(

فدل على التناهي اتحد في هذا الخبر، الشرط والجزاء،   ،. )من رآني في النوم فقد رآني(3
 في المبالغة.  

 مصدر مؤكد رأى رؤية الحق.   . )من رآني فقد رأى الحق( 4

لئال يتذرع بالكذب    ،. منع هللا الشيطان من أن يتمثل صورة النبي صلى هللا عليه وسلم5
 وإال دخل اللبس بين الحق والباطل.  ،على لسانه في النوم

فكذلك ال ينبغي أن يختلفوا في    ،. لم يختلف العلماء في جواز رؤية هللا تعالى في المنام6
 . ( 5)  رؤية النبي صلى هللا عليه وسلم على غير صفته المعروفة

 

 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرؤيا، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم: )من رآني في المنام(. (1)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرؤيا، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم: من رآني في المنام، والنسائي في    (2)

باب من رأى النبي صلى هللا عليه وسلم، وابن ماجه في سننه، كتاب تعبير الرؤيا، باب رؤية    سننه، كتاب التعبير،
 النبي عليه الصالة والسالم.

في صحيحه،  (3) ومسلم  والسالم،  الصالة  عليه  النبي  رأى  من  باب  التعبير،  كتاب  في صحيحه،  البخاري  أخرجه 
 ن رآني(.كتاب الرؤيا، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم: )م

النبي عليه الصالة والسالم، ومسلم في صحيحه،    (4) باب من رأى  التعبير،  كتاب  البخاري في صحيحه،  أخرجه 
 كتاب الرؤيا، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم: )من رآني(.

بيروت الطبعة  (، دار إحياء التراث العربي،  25/ 15، ) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجانظر: النووي،    )5(
 ه.1392الثانية، 
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كل  7 في  أرى  فإني  رآني  فقد  المنام  في  رأني  )من  وسلم:  عليه  هللا  صلى  وقوله   .
 ، هذا دليل صريح في محل النزاع.  (1) صورة(

 استدل المخالفون بأدلة منها:   أدلة المخالفون:  

. رؤية النبي صلى هللا عليه وسلم في صورته التي كان عليها هي الصحيحة والحقة،  1
هللا عنه يقول: قال رسول هللا صلى  لحديث عاصم بن كليب، أنه سمع أبا هريرة رضي  

هللا عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني إن الشيطان ال يتمثل بي قال أبي: فحدثت  
به ابن عباس وقلت: قد رأيته صلى هللا عليه وسلم، فذكرت الحسن بن علي فشبهته به،  

 . (2)فقال ابن عباس: إن كان يشبهه(

ال  2 باإلجماع  محرم  بفعل  فأمره  رآه  لو  أنه  بدليل  ظاهرها،  على  تحمل  ال  األحاديث   .
يصح العمل بما أمره به، فتنصرف األحاديث عن ظاهرها وتصبح دليال لنا، بأن الرؤيا 

 . الحق ما كانت على صفته المعروفة

بأنه حديث  3 فإنني أرى في كل صورة(،  فقد رآني  المنام  . وناقشوا خبر )من رآني في 
 ضعيف.  

أو على   الراجح و المعرفة،  أن رؤيته صلى هللا عليه وسلم، سواء على صفته  الصحيح 
 غيرها صحيحة.  

يقول القشيري: )ومعنى الخبر أن تلك الرؤيا رؤيا صدق وتأويلها حق وأن الرؤيا  
 .  (3)الكرامات( نوع من أنواع

 

(، يقول ابن حجر: )في سنده صالح مولى التوأمة وهو ضعيف الختالطه  320/ 20، ) الجامع الكبيرالسيوطي،  (1)
 (.384/ 12وهو من رواية من سمع منه بعد االختالط(، فتح الباري، ) 

اإلسناد(، ومسند أحمد، مسند أبي  ( أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب تعبير الرؤيا، وقال فيه: )حديث صحيح  2)
 (.342/ 2هريرة رضي هللا عنه، ) 

 (.75/ 1( الرسالة القشيرية، القشيري، ) 3)
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: )والصحيح كما يقول القاضي أبو بكر بن الطيب إن  (1) ويقول ابن أبي جمرة  
رؤيته على كل حال ليست باطلة وال أضغاث بل هي حق في نفسها ولو رئي على غير  

 . (2)صورته فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان بل هو من قبل هللا(

، فإن كانت على ظاهرها وإال سعى في تأويلها وال يهمل (3)  . ويؤيده )فقد رأى الحق(1
 أمرها ألنها إما بشارة خير أو إنذار من شر.  

. وأما عموم األحاديث فال تصرف عن ظاهرها، فمن رآه يأمره أن يفعل منهي عنه ال  2
 يعتد بكالمه، وهنا لم نشك في صحة الرؤيا، ولكن في ضبط الرائي لها. 

ا3 ابن عباس  وأما خبر  به،  .  العلماء ال يحتجون  المخالف، وبعض  بمفهومه  الحتجاج 
الحديث   معنى  يره -وليس  لم  أنه  الحقيقية  على صورته  يره  لم  إذا  ابن  -أنه  أراد  بل   ،

عباس أن يفسرها إن كانت على غير صفته المعروفة حتى ال يسبقه في تفسيرها من ال  
ث أنها معلقة على رجل طائر يعلم معناها، فتقع على ما تفسر، ألنه كما ورد في الحدي 

تقع ألول عابر لها، ولما رأى أنها على صفته المعروفة قال له فقد رأيته، )أي ال تحتاج  
 .إلى تأويل وتعبير فهي كما رأيت(

 . أصل رؤيته في اليقظة  3

 .(5) ، )فكأنما رآني في اليقظة( (4) )فسيراني في اليقظة( 

 

أبو العباس أحمد بن عبد الملك بن موسى بن أبي جمرة األموي موالهم، المرسي، المالكي، سمع: أباه، وأبا بكر  (  1)
 (.39/ 87كلي، ) ه(، األعالم، الزر  533بن أبي جعفر، وهشام بن أحمد، )ت: 

 (.384/ 12، ) ، فتح الباري العسقالني ابن حجر(2)
 سبق تخريجه.   (3)
الرؤيا، قول     (4) التعبير، باب من رأى النبي صلى هللا عليه وسلم، صحيح مسلم، كتاب  صحيح البخاري، كتاب 

 النبي صلى هللا عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني.
أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الرؤيا، وابن ماجه في سننه، كتاب تعبير الرؤيا، باب رؤية النبي صلى     (5)

مجمع الزوائد ومنبع    ه وسلم، وأحمد في مسنده، مسند أبي قتادة األنصاري، قال الهيثمي: ) رجاله ثقات(، هللا علي
 ه.  1412(، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الفكر، بيروت، 376/ 7الفوائد، ) 
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 .  ث، في أصل رؤيته في اليقظةاختلف العلماء في تفسير هذا األحادي -

الغزالي، والقاضي  1 . فذهب قوم على إمكانها ووقوعها من األئمة، منهم حجة اإلسالم 
أبو بكر بن العربي، والشيخ العز بن عبد السالم، وابن أبي جمرة، وابن الحاج، واليافعي،  

 .(1) والسيوطي وغيرهم 

حقيقة وقد نص على إمكان رؤيته أعالم  يقول ابن أبي جمرة: )بل يراه في الدنيا  
 .(2)منهم حجة اإلسالم(

 :(3) . واستشكلها آخرون وفسروها بتفاسير عدة 2

في  1) حقيقة  شاهدني  كأنما  أي  اليقظة(،  في  رآني  )فكأنما  وتمثيل،  تشبيه  أنها   .)
 عصري. 

 ل.  (. تصديق تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها على الحق كما قال ابن البطا2)

(. أراد أهل عصره، ممن يهاجر إليه، فإنه إذا رآه في المنام جعل عالمة على أنه يراه  3)
 بعد ذلك في اليقظة.  

 .(. بأنه سيراه في اآلخرة 4)

 (. أن يراه في المرآة لحديث ابن عباس. 5)

 أدلة المجيزين:  األدلة:  ❖

 . ظاهر حديث فسيراني في اليقظة.    1

 

(، )ت:  5/ 47)   ، الديباج المذهب على صحيح مسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي،  انظر:    (1)
 ه.1416م، 1996ه(، دار ابن عفان، تحقيق: أبو إسحاق الحويني األثري، السعودية، 911

 (.  335/ 3، ) فيض القديرالمناوي،  (2)
 (.385/ 12، ) فتح الباري انظر: العسقالني ابن حجر،   (3)
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. حديث ابن عباس لميمونة فقد ذكر أن ابن عباس رأى النبي صلى هللا عليه وسلم في  2
المؤمنين،   أمهات  بعض  على  فدخل  الحديث،  بهذا  متفكرا  استيقظ  أن  بعد  فبقي  النوم 

ظر فيها فرأى  ولعلها ميمونة، فأخرجت له المرآة التي كانت للنبي صلى هللا عليه وسلم، فن
 صورة النبي ولم ير صورة نفسه.  

 . الوقوع فقد وقع لكثير من الصالحين أنهم رأوا النبي صلى هللا عليه وسلم في اليقظة. 3

إذا   الشاذلي: )لو حجب عني طرفة عين ما عددت نفسي مسلما(، وكان بعضهم  يقول 
قال: )حتى أعرضه عليه ثم يطرق ثم(، يقول: )قال كذا فيكون كما أخبر    يءسئل عن ش
 .(1) ال يتخلف(

 . خرق للعادة فكما كان لرسول هللا معجزات تشهد له، فهذه أيضا مما أكرمه هللا بها. 4

 * أدلة المانعين:  

ي  . األحاديث ليست على ظاهرها، فقد فسرها قوله صلى هللا عليه وسلم )فكأنما رأني ف1
 ، أي التشبيه والتمثيل في الحديث دليل عليه.  (2) اليقظة(

. يلزم أن تبقى الصحبة إلى يوم القيامة، وهذا محال إذ لما لزم اجتهاد العلماء لسهولة  2
 الوصول إليه وأنه أبعد عن الخطأ.  

 . خبر الصادق ال يتخلف فقد رآه أقوام في المنام ولم يره في اليقظة. 3

من    الراجحو وهو  الصالح،  للرجل  كرامة  وتكون  الحقيقة،  في  يرى  هللا  رسول  أن 
 ياته صلى هللا عليه وسلم، ونسلم بها، وذلك ألن: خصوص

 

 (.3/ 336، ) فيض القدير(المناوي، 1)
 سبق تخريجه. (2)
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رآني( 1 )فكأنما  قوله:  يعد  فال  ظاهرها،  عن  تصرف  ال  األحاديث  لظاهر    ،.  صارفا 
يتمثلني في اليقظة ال يستطيع في    ، الحديث الشيطان كما ال يستطيع أن  ألن معناه أن 
 المنام.  

أن يروه وهو في عالم   ،حبةألن شرط الص  ،منع المالزمة  ،. والجواب عن بقاء الصحبة 2
 وأما رؤيته بعد الموت وهو في عالم البرزخ فال تثبت به الصحبة   ،الدنيا وذلك قبل موته 

(1) . 

  ، . والجواب على أن من رآه في المنام لم يره في اليقظة، وفي ذلك يتخلف خبر الصادق3
إنما تقع له رؤيته    ، أن الظاهر أن من يبلغ درجة الكرامات ممن هو في عموم المؤمنين

 . فال يتخلف الحديث وقد وقع ذلك لجماعة ، قرب موته عند طلوع روحه

 المبحث الثاني 
 مدارك العلوم عند العلماء  المطلب األول:

أن   واإللهام  الرؤيا  حجية  عن  بالحديث  الشروع  قبل  لنا  بد  العلوم  ال  مدارك  نذكر 
 وكيف أن العلماء لم يعتبروا الرؤيا واإللهام من مدارك العلوم. 

 :(2)  فمدارك العلوم على المشهور منحصرة في ثالثة مراتب

والسمع،    -1 البصر،  خمس:  وهي  والعادات  اإلدراكات  علوم  به  وع ن و ا                                                                    الحس: 
 .(3)والشم، والذوق، واللمس

 

 (.286/ 5) ،  الديباج ( السيوطي، (1
(، ـ، تحقيق: صالح  31/ 1، ) البرهان في أصول الفقهه،  478انظر: الجويني عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف  (2)

م، شرح مختصر  1997هـ، 1418لبنان، الطبعة األولى،    –بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت  
هـ(، المحقق:  716ري، أبو الربيع، )ت:  (، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرص75/ 2الروضة، ) 

م، البحر المحيط، في    1987ه،    1407عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى،  
هـ(، المحقق: محمد محمد تامر،  794أصول الفقه، بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي، )ت:  

 (.47/ 1م ) 2000ه، 1421الطبعة األولى،   دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 (.47/ 1، ) البحر المحيط انظر: الزركشي،    (3)
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 . (1)                                     طبيعية ي فصل بها بين حقائق المعلومات(العقل: وهو: )قوة  -2

الكتاب    -3 الدليل الشرعي:  بأنه  الفقهاء:  المسموع، وفي عرفه  اللفظ  السمع: وهو 
 .(2) والسنة واإلجماع واالستدالل

 المطلب الثاني: حجية الرؤيا 

المختلف  ذكر علماء األصول األدلة سواء المتفق على حجيتها أو  :  (. أقوال األصوليين 1
في حجيتها، ولم يذكروا خاللها الرؤيا الصالحة، حتى إن بعض األصوليين ذكر اإللهام،  
وأنه ليس بحجة في حق غير النبي صلى هللا عليه وسلم، ولم يذكر أي منهم الرؤيا مع 

 قربها منها إال القلة القليلة منهم، وسنذكر أقوال الذين تكلموا فيها بإذن هللا. 

األول:*   أهل    القول  إلى ذلك جماعة من  وقد ذهب  بها،  العمل  ويلزم  تكون حجة  أنه 
إسحاق أبو  األستاذ  منها  حق   ،العلم  المنام  في  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  رؤية  ألن 

 .(3)والشيطان ال يتمثل به
أنه ال تكون حجة وال يثبت به حكم شرعي؛ ألن رؤية النبي صلى هللا   القول الثاني:  *

نام وإن كانت رؤيا حق وأن الشيطان ال يتمثل به لكن النائم ليس من  عليه وسلم في الم
 .(4)أهل التحمل للرواية لعدم حفظه 

 .(5) أنه يعمل بذلك ما لم يخالف شرعا ثابتا القول الثالث: * 
 الرؤيا حجة إذا توافق عليها جماعة تواطأت على رؤيا واحدة.   القول الرابع:* 

 

)ت:    (1) يوسف  بن  هللا  عبد  بن  الملك  عبد  المعالي  أبو  الجويني  الفقه،  478انظر:  أصول  في  التلخيص  ه(، 
اإلسالمية، بيروت 109/ 1)  البشائر  دار  العمري،  النبالي وبشير أحمد  ه،  1417،  (، تحقيق: عبد هللا جولم 

 م. 1996
 (.1/27، ) البحر المحيطانظر: الزركشي،  (2)

محمد،  3) بن  علي  بن  محمد  الشوكاني  انظر:  الشوكاني(  الفحول،  ) إرشاد  )ت: 202/ 2،  المحقق:  1250(  ه(، 
 م.1999ه، 1419الشيخ أحمد عناية، دار الكتاب العربي، الطبعة: األولى، 

 (.49/ 1) ،  البحر المحيط ( انظر: الزركشي، 4)
 (.202/ 2، ) إرشاد الفحول ( انظر: الشوكاني، 5)
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يقول ابن دقيق العيد: )إن كان أمره بأمر ثبت عنه في اليقظة خالفه، كاألمر 
لم يجز العمل به، وإن أمره بشيء لم يثبت عنه في اليقظة خالفه    بترك واجب أو مندوب،

 .   (1)استحب العمل به(

 (. تحرير محل النزاع: 2

رأى النبي صلى هللا عليه وسلم في المنام يقول قوال أو يفعل فعال، فهل يكون قوله  من  
 هذا أو فعله حجة يترتب عليه حكم شرعيا أو ال؟

يلزمه  بأمر أو نهاه عن أمر: هل  المنام وأمره  النبي صلى هللا عليه وسلم في  فلو رأى 
 لشرع الظاهر؟ذلك؟ هل يجب عليه امتثاله وال بد، أو ال بد أن يعرضه على ا

 كأن رآه في النوم فقال له إن امرأتك طالق ثالثا وهو يجزم بأنه لم يطلقها هل تحرم عليه؟

اختلفوا في الرؤيا الصالحة التي تشتمل على الداللة على حكم شرعي من غير أن يكون  
المرئي رسول هللا أو غيره وسواء أشاعت وتواترت أم رآها شخص   له مستند سواء كان 

 .  واحد وسواء كانت دليال للرائي أم أن تكون دليال لَلمة

فالجمهور على أن الرؤيا ليست حجة شرعية، وال تعد دليال من األدلة، وال يحتج بها    -
 على جواز فعل أو تركه، وال على منع أو استحباب.  

 .  وذهب البعض إلى غير ذلك -

 استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة عدة نجملها:  أدلة المذهب األول: :(. األدلة 3

. رؤية النبي صلى هللا عليه وسلم في المنام حق، والشيطان ال يتمثل به، وإن المخبر  1
في المنام النبي عليه الصالة والسالم وقد قال: )من رآني في النوم فقد رآني إنه ال ينبغي  

 .(2)للشيطان أن يتمثل في صورتي(

 

 (.49/ 1، ) البحر المحيط(الزركشي،  1)
 سبق تخريجه. (2)



 م 2021 -العدد األول -4مجلة بحوث جامعة إدلب                                                   المجلد 

 

295 
 

   .  بأنه إذا كان كذلك فإخباره في النوم كإخباره في اليقظة ووجه الداللة:

أنه إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة، فليست إلينا من كمال الوحي، بل جزء من    نوقش 
أجزائه، والجزء ال يقوم مقام الكل في جميع الوجوه، بل إنما يقوم مقامه في بعض الوجوه،  

 وقد صرفت إلى جهة البشارة والنذارة وهذا كاف.  

النبوة من شرط ها أن تكون صالحة من  *  وأيضا فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء 
 الرجل الصالح وحصول الشروط مما ينظر فيه فقد تتوفر وقد ال تتوفر  

* وأيضا فهي منقسمة إلى الحلم وهو من الشيطان وإلى حديث النفس وقد تكون سبب  
 ( 1) هيجان بعض أخالط فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بها وترك غير الصالحة 

هللا عليه وسلم أنه قال: )من كذب في رؤياه كلف أن يعقد  . وقد ورد عن النبي صلى  2
 . (2) بين شعرتين يوم القيامة(

. وعن علي رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: )من كذب في الرؤيا  3
 .(3)                               متعمد ا فليتبوأ مقعده من النار(

. عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )من أفرى  4
)  .  (4)                               الفرى أن ي ري عينه ما لم ت ر 

أنه لو أنها لم تكن معتبرة لما تهدد من يكذب بها هول شديد يوم    ووجه داللة الحديث:
                                                                                    القيامة، فالكاذب في رؤياه يدعي أن هللا تعالى أراه ما لم يره وأعطاه جزء ا من النبوة لم  
يعطه إياه، والكذب على هللا تعالى أعظم فرية ممن كذب على الخلق أو على نفسه، يقول  

 

الغرناطي،  (1) اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  إبراهيم  اسحاق  أبي  ) االعتصامالشاطبي  الخاني،  319/ 1،  دار   ،)
 م.1996الرياض، الطبعة األولى، 

 أخرجه البخاري، كتاب التعبير، باب من كذب في حلمه. (2)
(، وقال عنه:) له شاهد حسن وهذا  101/ 1( أخرجه أحمد في مسنده، مسند علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، ) (3

 إسناد ضعيف لضعف عبداألعلى الثعلبي(.
 ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التعبير، باب.  2(
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يكلف ما ال يكون ليطول عذابه في النار، وذلك أن    الخطابي: )معنى عقد الشعيرة أنه
 .(1)عقد ما بين طرفي الشعيرة غير ممكن(

في   الكذب  أن  مع  الوعيد  فيه  اشتد  )إنما  قال:  أنه  الطبري  ابن حجر عن  الحافظ  ونقل 
مال، ألن   أخذ  أو  أو حد  قتل  في  تكون شهادة  قد  إذ  منه  مفسدة  أشد  يكون  قد  اليقظة 

المنام كذب على هللا أنه أراه ما لم يره. والكذب على هللا أشد من الكذب على  الكذب في  
 { تعالى:  لقوله  و ي ق ول  المخلوقين  ر ب  ه م   ع ل ى   ون   ي ع ر ض  أ ول  ئ ك   ك ذ ب ا    َّللا    ع ل ى  اف ت ر ى   م م ن   أ ظ ل م                                                                                                          و م ن  

ء  ال ذ ين  ك ذ ب وا ع ل ى  ر   وإنما كان الكذب في    ، ١٨هود:                                                   ب  ه م    أ ال  ل ع ن ة  َّللا   ع ل ى الظ ال م ين {                                                   األ  ش ه اد  ه  ؤ ال 
                                                                                 المنام كذب ا على هللا لحديث: )الرؤيا جزء من النبوة( وما كان من أجزاء النبوة فهو من  

 .(2)              ق ب ل هللا تعالى

ل في رؤيا كما فع،  . وقد كان صلى هللا عليه وسلم يقتبس األحكام من منامات أصحابه 5
 . (3)                                                     وفي رؤيا ليلة القدر. وكل ذلك بناء  على أنها وحي صحيح ، األذان 

 بأن الحكم ثبت بإقرار النبي صلى هللا عليه وسلم ال بمنامات الصحابة.   نوقش:

 .(4) ورد عليه هو تعليم لنا بأنها ال تهمل وال تترك فهو المشرع لنا 

أصحاب النبي صلى هللا عليه                            رضي هللا عنهما، أن رجاال  من    حديث عبد هللا بن عمر.  6
                                                                                          وسلم أ روا ليلة القدر في المنام في السبع األواخر، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: )أرى رؤياكم  

 .(5) األواخر(فليتحرها في السبع  ،  فمن كان منكم متحريها   قد تواطأت في السبع األواخر، 

 

، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي، دار الفكر، تحقيق: محمد محيي  (724/ 2( سنن أبي داود، ) (1
 الدين عبد الحميد.

 (.428/ 12، ) فتح الباري ( انظر: االعسقالني بن حجر، (2
(، أبو عمر يوسف  368/ 1(، االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار، ) 14/ 6، ) لمفهم ( انظر: القرطبي، ا5) 

بيروت،   العلمية،  الكتب  دار  القرطبي،  النمري  البر  عبد  بن  عبد هللا  سالم  2000بن  تحقيق:  األولى،  الطبعة:  م، 
 محمد عطا، محمد علي معوض.  

 المرجع السابق. (4)
ال   (5) باب  الصوم،  البخاري في كتاب  في كتاب الصيام، باب  أخرجه  السبع األواخر، ومسلم  القدر في  ليلة  تماس 

 فضل ليلة القدر والحث على طلبها.
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كما يقول ابن دقيق العيد: )فيه دليل على عظم الرؤيا واالستناد إليها في    ووجه الداللة 
 .(1) االستدالل على األمور الوجوديات، وعلى ماال يخالف القواعد الكلية من غيرها( 

اونوقش  بإقرار  العشر األواخر ثبت  ليلة القدر في  لنبي صلى هللا  : بأن استحباب طلب 
 .  عليه وسلم ال بالرؤيا

رؤياهم،   بتوافق  تعليله  لكن  وسلم،  عليه  بإقراره صلى هللا  ثبت  وإن  االستحباب  وأجيب: 
 وإقراره عليه دليل على أن الرؤيا إذا لم تخالف قواعد الشرع مما يسوغ بها االستدالل. 

 * أدلة المذهب الثاني: 

تعالى:  1 يقول هللا  ع ل ي ك م   .        ب ه         ّللا             ل غ ي ر            أ ه ل         و م ا                 ال خ ن ز ير             و ل ح م             و الد م                ال م ي ت ة                         }ح ر  م ت  
ب ع           أ ك ل         و م ا                  و الن ط يح ة                       و ال م ت ر د  ي ة                     و ال م و ق وذ ة                      و ال م ن خ ن ق ة   م ا             الس         ع ل ى           ذ ب ح         و م ا               ذ ك ي ت م            إ ال  

ب   م وا        و أ ن              الن ص  م                   ت س ت ق س  ذ  ل ك م                    ب األ  ز ال        ف ال               د ين ك م        م ن              ك ف ر وا           ال ذ ين            ي ئ س              ال ي و م                ف س ق               
يت              ن ع م ت ي             ع ل ي ك م                  و أ ت م م ت              د ين ك م          ل ك م                أ ك م ل ت              ال ي و م                    اخ ش و ن     و                 ت خ ش و ه م   م          ل ك م               و ر ض               اإل  س ال 

ط ر            ف م ن               د ين ا  ة      ف ي          اض   . ٣                    ر ح يم  {، المائدة:          غ ف ور        ّللا            ف إ ن               إل  ث م               م ت ج ان ف         غ ي ر              م خ م ص 

الداللة:   لم  وجه  بعد موته صلى هللا عليه  أنه  النوم  في  أن رؤيته  يدل على  دليل  يأتنا 
وسلم، إذا قال فيها بقول، أو فعل فيها فعال يكون دليال وحجة، بل قد قبضه هللا إليه بعد  
أمر   في  لَلمة  حاجة  ذلك  بعد  يبق  ولم  لسانه،  لها على  ما شرعه  األمة  لهذه  كمل  أن 

الشرا  لتبليغ  البعثة  انقطعت  وقد  وميتا،  دينها،  حيا  رسوال  كان  وإن  بالموت،  وتبيينها  ئع، 
وبهذا تعلم أن لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله صلى هللا عليه وسلم وفعله  

لذا فإن إثبات األحكام م بالمنام يلزم منه تجديد وحي    حجة عليه، وال على غيره من األمة
 . (2)بحكم بعد النبي وهذا غير وارد باإلجماع 

 

إحكام  هـ(،  702القشيري تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع، المعروف بابن دقيق العيد )ت: (1)
األحكام  ) األحكام شرح عمدة  ومدثر  290/ 1،  تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى  الرسالة،  (،  مؤسسة  سندس، 

 م.2005ه، 1426الطبعة: األولى 
 (.  2/ 202، ) إرشاد الفحول انظر: الشوكاني،  (2)
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لتطرق    .2 النوم،  في  الخبر  على  مقدم  اليقظة  في  هللا  رسول  إخبار  أن  يظهر  الذي 
األرجح   نقدم  فإنا  تعارض صحيحان  لو  كما  المثال،  في ضبط  بالغلط  للرائي  االحتمال 

في المجاز أو غيره، فكذلك خبر اليقظة    االحتمالبالسند أو اللفظ، أو بفصاحته، أو قلة  
                                                  الرائي غاية ما يكون أنه راو ، والرواية ال تؤخذ إال  ف  القاعدة،                                وخبر النوم ي خ ر ج ان عن هذه 

 . (1) من متيقظ حاضر العقل أما النائم فليس من أهل التحمل والرواية الختالط ضبط

 .(2) . يقول عليه الصالة والسالم: )الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة(3

كما يقول ابن حجر عند شرحه الحديث: )في تعليل استعمال كلمة النبوة    ووجه الداللة 
وليست رسالة أن الرسالة تزيد على النبوة بتبليغ األحكام، فيؤخذ من ذلك ترجيح القول بأن  
ا  النبي في المنام يأمر بحكم يخالف حكم الشرع المستقر في الظاهر، أنه ال يكون مشروع

 .(3)في حقه وال في حق غيره حتى يجب عليه تبليغه 

. أما وقوع الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح، وإن كانت جزء من النبوة، فال يستلزم  4
بواحد   يثبت  فكيف  منه،  وأربعين جزء  النبوة مركبة من ستة  له، ألن  النبوة  أحكام  ثبوت 

 منها.  

أ5 فيكم  )تركت  والسالم:  الصالة  يقول عليه  كتاب هللا .  ما  تمسكتم  ما  لن تضلوا  مرين 
  (4)وسنة نبيه(

الحديث: داللة  من    ووجه  أحد  رؤيا  منها  يجعل  ولم  األحكام،  أدلة  حدد  قد  الشرع  أن 
 بالرؤى ال األحكام  البشر، فإثبات األحكام بالمنام مخالف لقول صاحب الشريعة، فإثبات

 .(5) الهدى أئمة  من  أحد به يقل ولم  الشرع  في  اعتباره  على يدل  ما يوجد

 

(،  115/ 1(، شرح النووي على مسلم، ) 1035/ 3(، الفوائد السنية، ) 4/ 403، ) البحر المحيط انظر: الزركشي،    (1)
 (.281/ 6المجموع للنووي، دار الفكر، ) 

 ( سبق تخريجه.(2
 (.374/ 12، ) فتح الباري ( انظر: العسقالني ابن حجر، 3(
 ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم.(4
 (.4/ ٢٨٧( انظر: ابن الحاج، المدخل البن الحاج، ) (5
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الرؤيا، وقد جاء في الحديث الصحيح  . عدم عصمة الرائي، فيتطرق الشك في صحة  6
الجزم   النفس، ويتعذر  الشيطان، ومنها ما يكون من حديث  الرؤى ما يكون من  أن من 

 . ( 1) بواحد منها فيسقط االستدالل
. إن الغالب في الرؤى أن تكون على خالف ظاهرها، فهي عادة تكون رموزا وإشارات  7

في وقتين مختلفين،    بهينلشخص منامين متشاال يفطن إلى حقيقتها إال القليل، وقد يرى ا
ال   الرؤيا  أن  على  العلم  أهل  اتفق  ولهذا  اآلخر،  به  يفسر  ما  بعكس  منهما  كل  فيفسر 

 .(2) تصلح للحجة وال تتخذ دليال شرعيا

عن  8 القلم  )رفع  قال:  وسلم  عليه  النبي صلى هللا  عن  عنها،  عائشة رضي هللا  عن   .
 .(3) عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل( ثالثة؛ عن النائم حتى يستيقظ و 

أن هللا تعالى لم يكلف عباده بشيء مما يقع لهم في منامهم، فقد    ووجه داللة الحديث:
رفع التكليف عن النائم حتى يستيقظ، فال يحق له العمل بشيء يراه في نومه ألنه ليس  

 . (4) من أهل التكليف

 * أدلة المذهب الثالث:   
تا، فلو أمر  ذهب الفريق الثالث أن الرؤيا الصالحة يعتد ويعمل بها ما لم تخالف شرعا ثاب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحدهم بالصيام ثالثة أيام يعمل بها الرائي، وذلك عمال  
لمعارضتها   أهملناها  ثابتا  شرعا  خالفت  وإن  وأهميتها؛  الرؤيا  في  الواردة  باألخبار 

 النصوص الثابتة باليقظة وال يخفى على أحد أنه مذهب وسط بين المذاهب.  

 

البرماوي،  (1 االمام  انظر:  األلفية(  السنية شرح  ) الفوائد  في جامعة1035/ 3،  دكتوراه  الثاني،    (، رسالة  االمام، 
 تحقيق: د.  حسن محمد مرزوقي.

القرضاوي،  (2 د.يوسف  اإللهام (  من  اإلسالم  األولى،  موقف  الطبعة  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  ه، ص  1422، 
 (126.) 
(، وأبو داود في سننه، كتاب: الحدود، باب: في  101/ 6(أخرجه أحمد في مسنده، مسند عائشة رضي هللا عنها، ) 3)

يقع طالقه من األزواج، وابن ماجة في سننه،  المجنون يسرق  ، والنسائي في سننه، كتاب: الطالق، باب: من ال 
كتاب: الطالق، باب: طالق المعتوه والصغير والنائم، وكلهم أخرجوه من رواية حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي  

 (.  467/ 1، ) سليمان، عن إبراهيم، عن األسود، انظر: التلخيص الحبير، ابن حجر العسقالني
 ه.   ١٤٠١(، دار الفكر، 287/ 4انظر: ابن الحاج، المدخل البن الحاج، )  )4(
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ا   المناقشة:  بعض  والعدم سواء، ألن رد  هو  القول  هذا  بأن  المذهب:  هذا  لعلماء على 
لنا   الذي شرعه هللا  الشرع  أن  يخفاك  ثم ال  بالمنام،  الشرع ال  ثبت من  بما  يكون  العمل 
على لسان نبينا قد كمله هللا لنا: وقال: )اليوم أكملت لكم دينكم(، ولم يأتينا دليل على أن  

م بعد موته إذا قال فيها بقول أو فعل فيها فعال يكون  رؤيته صلى هللا عليه وسلم في النو 
دليال وحجة، بل قبضه هللا إليه عند ما أكمل لهذه األمة ما شرعه لها على لسانه، ولم  
قوله صلى هللا عليه   رآه _من  ما  يكون  دينها، فال  أمر  في  لَلمة  بعد ذلك حاجة  يبقى 

كن يستأنس بذلك ويندب له العمل  وسلم أو فعله_ حجة عليه وال على غيره من األمة، ول
 .(1))ال يلزم( لمراعاة أحاديث الرؤيا 

 أدلة المذهب الرابع: 

في   تواطأت  قد  )أرى رؤياكم  بقوله صلى هللا عليه وسلم:  المذهب  هذا  يستدل أصحاب 
 .(2) العشر األخير(

ابن حجر:   دل  يقول  واحدة  رؤيا  توافق جماعة على  أن  الحديث  من  )ويستفاد 
فلما  من جماعة  األخبار  على  التوارد  من  الخبر  قوة  تستفاد  كما  على صدقها وصحتها 

 . (3) كانت الرؤيا قد أتت من جماعة تأكد من ضبط هؤالء لها(

 المناقشة: 

 .(4). ويناقش أن النائم ليس أهال للتحمل1

 .هللا صلى هللا عليه وسلم، يقول تعالى: )اليوم أكملت لكم دينكم(. وال شرع بعد رسول 2

يكون 3 أن  يحتمل  ألنه  وذلك  به،  يستأنس  مما  هو  بل  للنزاع،  محال  ليس  والحديث   .
الرسول صلى هللا عليه وسلم عرف أنها ليلة القدر من طريق أخر غير تواطأ رؤياهم، فقد 

 

 (.175/ 1انظر: المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد، )  )1(
 سبق تخريجه. (2)
 ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: فضل ليلة القدر والبحث عنها.3)
 (.  4/403، ) البحر المحيطانظر: الزركشي،  (4)
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ق وسلم  أنه صلى هللا عليه  أبي ثبت في صحيح مسلم  فعن  وافقت رؤياهم،  رؤيا  رأى  د 
هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )رأيت ليلة القدر ثم أيقظني  

 . (1) بعد أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر( 

فأنسيتها   الليلة  هذه  رأيت  )وقد  وفيه  الخدري  سعيد  أبي  عن  الشيخين  حديث  وتقدم 
، فثبت أنه صلى هللا عليه وسلم كان رآها  (2)   فالتمسوها في العشر األواخر في كل وتر( 

عنه وبقي ليلة من العشر األواخر فتوافقت رؤياهم على ذلك  وعلم عينها ثم رفع علم ذلك  
 فالحجة في رؤيته صلى هللا عليه وسلم ولهذا فالحديث في موضع النزاع. 

 الرأي الراجح ودليله:   (.5

مذهب   هو  الراجح  المذهب  من    الجمهور إن  فالحاصل  الثاني،  المذهب  وهو 
 استقراء النصوص الشرعية أمران:  

 الرؤيا محل الخالف حيث ال يوجد نص شرعي يفيد حجيتها. . عدم حجية 1

 . أن النصوص الشرعية فرقت تفريقا واضحا بين الرؤيا وبين ما يكون حجة شرعية. 2

 إلغائها  وعدم فيها من النظر البد كان األنبياء لغير  الصادقة الرؤى  حصول تقرر وإذا 

 . النبوة أجزاء  ومن المبشرات الرسول من عدها وقد  خصوصا بالكلية

 هي وإنما للحجة، تصلح ال الرؤيا أن على  العلم  أهل )اتفق :القرضاوي  يقول

 إذا لالستئناس وتصلح  تعتبر مبشرات، وقد  الرسول سماها ولهذا  وتنبيه،  تبشير وتحذير 

االستبشار  أصحابه، بعض عباس برؤيا ابن  استبشر كما شرعية، حجة وافقت   فمجرد 

 .    (3) الشرع(  االستدالل هو إنما العمدة     ألن   يضر  ال هذا بمثل

 

 (.380/ 12، ) فتح الباري العسقالني ابن حجر، (1)
في  (2) ومسلم  األواخر،  السبع  في  القدر  ليلة  التماس  باب:  التراويح،  كتاب: صالة  في صحيحه،  البخاري  أخرجه 

 صحيحه، كتاب: الصيام، باب: فضل ليلة القدر والبحث عنها.
 (.١٢٦، ص ) اإللهامموقف اإلسالم من انظر: القرضاوي،  (3)
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 فيها التي أو المطلوبة الجائزة  األمور في بالرؤيا العمل بجواز صرح  الشاطبيو

  لذلك:  أوجها ذكر وقد سعة
 الوقت  في يقصده فالنا  أن  تقتضي  رؤيا يرى  كأن مباح أمر في  يكون  أن األول: الوجه 

  من  يتحفظ أو  إليه قصد حسبما له  التهيئة على  فيعمل إليه قصد  ما  يعرف أو الفالني
 مشروع  هو بما إال يعامله ال لكن الجائز من بشر، فهذا  قصده  إن  مجيئه

 ا نهأ كما  الكرامة فان  عجب،  يلحقه فال  يرجوها لفائدة ا به العمل يكون  أن   : الثاني  الوجه 
 واختبار  فتنة كذلك هي خصوصية

 فهذا عدته      لكل   ليستعد تبشير أو تحذير الصالحة الرؤى  في يكون  أن  :الثالث  الوجه

 على فيعمل كذا،  فعل إن  يكون  ال أو  كذا  يكن لم إن  ينزل أمر  عن جائز، كاإلخبار  أيضا

  .(1)وفق ذلك
 : ضوابط الرؤيا المعتبرة شرعا: لث المطلب الثا 

إن الذي ترجح في المسألة هو القول الوسط، فمع كوننا نقطع بأنه ال يمكن أن  
يثبت الحكم الشرعي بالرؤى، إال أنه في نفس الوقت ال يقال بإلغاء الرؤى وعدم اعتبارها  
بالكلية، فالتوسط في العمل هو الراجح الذي تضافرت عليه أقوال العلماء، فيعمل بالرؤى  

 على وفق الضوابط التالية: 

األول   بال  الضابط  بها  ويعمل  بال خالف،  األحكام  منه  يستمد  النبي  رؤيا  خالف، ال  : 
هو  ،  ألنه حجة النبي  رآه  فما  معصوم  ألنه  حق  ودين  نومه شرع  في  الرسول  أقرها  إذا 

 حق.  

: رؤيا الصحابة لها وهو من أدلة الشرع، كما تقرر في علم األصول، فال  الضابط الثاني  
 يحتج بذلك على اعتبارها ملزمة بل إلقرار النبي هذه الرؤيا. 

الثالث  تستقلالضابط  الرؤى ال  بإثبات األحكام مطلقا، فال ترفع حكما، وال تخصص    : 
عاما، وال تقيد مطلقا، لعدم عصمة الرائي، فال عبرة بالرؤى المقتضية خالف ما علم من  

 .  الدين بالضرورة

 

 (.٢/ ٢٧٤، دار المعرفة، بيروت، ) الموافقات في أصول الشريعة ه(، 790( انظر: ألبي إسحاق الشاطبـي، )ت:1)
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: ال اعتداد بالرؤى اتفاقا إذا خالفت نصا شرعيا، بأن اقتضت ترك واجب  الضابط الرابع 
أو أدت إلى خرم قاعدة شرعية، فهي قطعا ليست من هللا أو ارتكاب محرم أو تحريم مباح 

 بل من إلقاء الشيطان. 

: يعمل بالرؤيا الموافقة للضوابط على سبيل االستئناس، مع األخذ في  الضابط الخامس 
االعتبار أال يعتقد أنه حكم هلل تعالى وأال يلتزم بها على جهة المشروعية فعال أو تركا،  

 يلزم غيره بها.ومن باب أولى ال 

 ويكون االستئناس في مواضع: 

األول  مكروه  الموضع  ترك  أو  مندوب  كفعل  شرعيا  حكما  وافقت  إذا  بالرؤى  يستأنس   :
 فيستحب العمل على وفقها. 

: يستأنس بالرؤى في الترجيح بين األدلة المتعارضة إذا لم يتمكن الناظر  الموضع الثاني
 . فيها من الترجيح 

 الخاتمة

عليه أهل السنة أن الرؤيا اعتقادات يخلقها هللا في قلب النائم، والمقصود  إن الذي  
                                                                           من العدد في قوله صلى هللا عليه وسلم: )جزء من ستة وأربعين جزء  من النبوة(، هو  

الرؤيا  أهمية  إلى  االنتباه  العدد  ، لفت  تتفاوت    ،ال خصوص  الرؤيا  هذه  أن  اإلشارة  مع 
 بدقة اإلدراك بين شخص وآخر. 

أجزاء النبوة ال تكون نبوة، فهو مجاز ال حقيقة، وال يرد القول أنها نبوة باقية،    أنكما  
بالنبوة من جهة   أنها لما اشتبهت  ينبغي أن    االطالعوإنما أراد  على بعض الغيب، ال 

 . ميتكلم فيها بغير عل

  النبي على المثال وأن الرؤيا إنما هي رؤيا مثال، فال يعقل أن يخرج رسول هللا  وإدراك  
ببدنه من قبره، والصحيح أن رؤيته صلى هللا عليه وسلم، سواء   صلى هللا عليه وسلم 
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على صفته المعرفة، أو على غيرها صحيحة، وأن رسول هللا يرى في الحقيقة، وتكون  
 كرامة للرجل الصالح، وهو من خصوصياته صلى هللا عليه وسلم، ونسلم بها. 

في منحصرة  المشهور  على  العلوم  السمع،    ومدارك  العقل،  الحس،  مراتب،  ثالثة 
 فالحاصل من استقراء النصوص الشرعية أمران:  

 أ. عدم حجية الرؤيا محل الخالف حيث ال يوجد نص شرعي يفيد حجيتها. 

 ب. أن النصوص الشرعية فرقت تفريقا واضحا بين الرؤيا وبين ما يكون حجة شرعية. 

 وعدم فيها من النظر  البد  كان األنبياء لغير  الصادقة الرؤى  حصول تقرر وإذا 

من عدها وقد  خصوصا  بالكلية إلغائها النبوة ومن المبشرات  الرسول  أنه  أجزاء  كما   ،
يستأنس بالرؤى إذا وافقت حكما شرعيا كفعل مندوب أو ترك مكروه فيستحب العمل على 

يتمكن   لم  إذا  المتعارضة  األدلة  بين  الترجيح  في  بالرؤى  يستأنس  وأيضا  الناظر  وفقها، 
 . فيها من الترجيح
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 شخصية السجين في الرواية التدمرية 

 د. عبد الكريم ضاهر  ، براءة باطوس

 جامعة إدلب_ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية_ قسم اللغة العربية

 ملخص البحث: 

                                                                             لم يكن أدب السجون خطا  حداثيا  جديدا  في ميدان األدب فقد ظهر منذ القدم من خالل 
                             ليتطور وينضج جانبا  متكامال     ،وعرفت باسم "السجنيات"   ،في األسر القصائد التي قيلت  

متعددة   أجناسا   يشمل  الحديث  األدب  رواية م                                    في    ، ومقاالت  ،ومسرح  ،وشعر  ،وقصة  ،ن 
على    وغيرها  ،وخواطر  مسقطة  تنظيرية  لدراسات  مغريا   مهما   جزءا   مجتمعة                                                            شكلت 

 النتاجات األدبية في هذا المجال.

إذ إنها محور رئيس ال يمكن   ،                                     ين حيزا  واسعا  في الروايات السجنيةوتشغل شخصية السج 
 . سمى أدب السجون إن لم يشتمل عليهللطابع الروائي أن يندرج تحت م

وما يتفرع   ،شخصية السجين في الرواية السجنية التدمرية  الحديث عن   البحث في                 وقد اختص  هذا 
 تخدم البحث وتمنحه صفة الشمولية. عنها من جوانب جديرة بالذكر

 .سجن تدمر ، السجين ، شخصية ،رواية ،الكلمات المفتاحية: أدب السجون 
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The character of the prisoner in the Palmyra Novel 

 

Abstract: 

The prison literature was not a modern line in the literature field. It 
emerged years ago during the poems which are said in the capture 
and they are called "prison poems" and then it has become mature 
and complete in the modern literature  it included novel، story، 
poetry and many others. It formed together an important tempting 
element as part of studies projected theoretical literature. 

The character of the prisoner occupies a large place in the prison 
novels، because they are a main pivot. The novel character con not 
be categorized under the name of the "prison literature" unless it 
includes it. 

The survey focused on the study of the prisoner character in the 
Palmyra Prison novel and its branches which must mention because 
it survey and grants it the character of inclusiveness  

Key words: The prison literature, Palmyra prison, Novel, Character, 
prisoner. 
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 أهمية البحث:

                                             الضنننوء علنننى المراحنننل التننني تمنننر  بهنننا شخصنننية السنننجين  هطيلتكمنننن أهمينننة البحنننث فننني تسننن 
                   والمفننر م مننن الكيننان  ،                والمنقلب قيميننا   ،                                             بشكل  موس ع حتى يصل إلى مرحلة اإلنسان المرو ض

باإلضنننافة إلنننى  ،                                                    فتتبننند ل أحوالنننه بطريقنننة نسنننبية األثنننر تختلننن  منننن إنسنننان  خنننر ،والمرجعينننة
 ضتها روايات سجن تدمر.أنماط السجناء في مجتمع السجن كما عر  عن  الحديث

 السجين:شخصية  

                                                                              تشكل شخصية السجين في الرواية التدمرية محورا  يدور حننول ذاتننه فنني تفاعننل حلزوننني مننع 
                                                 وتركننز الروايننة التدمريننة علننى عننرض قصننة سننجين معنني ن فنني  ،ا خننر يحننددا نطننان السننجن

                                                         يتفاعننل اجتماعيننا  مننع سننجناء  خننرين فنني خنني تواصننلي أفقنني يعامنندا  ،رحلتننه وراء القضننبان
ر شخصية السننجين بشننكل عننام عننن نفسننها بمننا       وتعب   ،تفاعل عمودي مع السلطة أو السجان

                             انننا  باسننتنطان الحنندث وتفاصننيله ويقننوم الروائنني أحي ،                                   تفصننب بننه صننراحة أو انفعنناال  أو سننلوكا  
كي يننوحي بشننيء معننين ال تسننتطيع الشخصننية البننوح بننه بشننكل فننج مراعنناة لطبيعتهننا المقينندة 

ويكننننون  ،وعنننندم قنننندرتها علننننى التصننننرم كمننننا ترينننند بحكننننم موضننننعها علننننى الخنننني الصننننراعي
 ز عليننه بغيننة تحقينن      فركنن   ،              أو رسننمه خينناال   ،                                          التصننوير الروائنني لسننجين اختننارا األديننب واقعننا  
 األثر األجدى في بناء الفضاء الروائي الهادم.

 ،تعاني شخصية السجين في الرواية التدمرية من ضننبابية الرةيننة والضننياع الننذاتي الوجننودي
ومننا هننذا إال انعكنناي لوحشننية الواقننع المفننروض وجبهامننه الننناتج عننن انعنندام القنندرة ألي توقننع 

القننندرات المنننىدي إلنننى االضنننطراب فننني      شنننل    سنننببهوهنننذا االنعننندام  ،رسنننم مسنننتقبليقنننادم أو 
ففنني ظننل الخننوم  ،الننوعي الفكننري والتشننويا علننى المسننلمات والعقائنند التنني يتبناهننا اإلنسننان

المحكومننة بننءهواء ذاتيننة وانحرافننات نفسننية وعبييننة مطلقننة يشننل تفكيننر  والممارسننات القمعيننة
اإلنسننان أو باألصننب  تبنندأ أفكننارا بننالنكول إلننى مراحننل الغريننزة األوليننة ألن الفكننر اإلنسنناني 

ظننل                                     فال نراا ميال  يفكننر فنني طعننام يشننتهيه فنني  ،                                         يتناسب طردا  مع الحاجات التي تتوافر لديه
ومننا إن  ،وقد نراا يفكر في طعام يشننتهيه عننندما يحننرم منننه  ،هتوفر كميات كبيرة ومتنوعة من

 ،يحصل عليه حتى ينتقل تفكيرا إلى منحى  خر. وفنني واقننع السننجن التنندمري يحننرم السننجين
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مننن أدنننى متطلبننات الحينناة  ،                                                    الذي ناضل من أجل هدم معين تكو ن لديه نتيجننة وعنني كننام  
محافظننة غريننزة البدائيننة الهادفننة إلننى الحتى يصل إلى مرحلننة النكننول بءفكننارا إلننى مسننتوى ال

                                                                       وبذلك تتعطل عمليات التفكير العليا المتكونة نتيجننة وعنني متبلننور بشننكل كننام    ،الحياة   على
ىثر بنندأ                                                                 وجرادة متشننكلة تبعننا  لحنندث معننين تعننرض لننه السننجين أو تفاعننل اجتمنناعي منن  ،لديننه

وهنننا يبننرر دور السننلطة  ،وراح يعمننل مننن أجننل نيلهننا ،نتيجننة لننه بننالتعطا إلننى قيمننة الحريننة
ويبنننندأ الصننننراع بينهمننننا برسننننم قاعنننندة العمننننل الروائنننني الننننذي تنننننه   ،القمعيننننة فنننني المواجهننننة

ثننم إنهنناء الصننراع  ،الشخصننية فيننه بالعننبء النننءكبر فنني كشنن  حيييننات األحننداث وتصنناعدها
                                ويرسم متسعا  ألفكارا بين السطور.  ،ن يضع بصمة لهبشكل يتيب للقارئ أ

المعنننادل الموضنننوعي          ال تشنننك ل شخصنننية السنننجين فننن ن ،كننني نكنننون منصنننفين فننني البحنننثلو 
ونمنننوذج  ،                      ونمنننوذج السننناذج المسننني ر ،والمتشننندد ،لقيمننة الميالينننة لنننذلك نجننند نمنننوذج المتطنننرم

سننجين المظلننوم النننذي بالمقابننل هننننا  ال ،والسننجين صننناحب الخلفيننة السنني ة ،السننجين البننون 
السننجين السياسنني صنناحب الننرأي  نجنند        وأيضننا   ،جيء بننه نتيجننة اعتقننال جمنناعي أو اعتبنناطي

وبشننكل عننام سننيكون التركيننز علننى شخصننية السننجين التنني وعننت ذاتهننا  ،المعننارض للسننلطة
أدى إلى نضوج الوعي بالمءساة الجماعية في ظل القبضننة القمعيننة التنني يعنناني             بشكل كام  

وتنننامي التننون إلننى الحريننة والخننالل مننن   ،بالخالل واالنعتننان  والرغبة  ،ملهمنها شعب بءك
ل الغايننة                                                           لننذلك كانننت لحظننة تمننارج وعنني األديننب الروائنني مننع وعنني القننارئ تشننك   ،االسننتبداد

ي تحصننل جننراء هننذا التمننارج هنني الرئيسننة فنني وعنني الفكننرة الكبننرى بننءن المعنناني المننرادة التنن 
وليسننت محنن  مواضننيع نحننددها أو أحننداث  ،ويجننب العمننل ألجلهننا ،يمكننن تحقيقهننا       معننان  

وعننن طرينن  تلمننس المعنناني نفسننها نسننتطيع اكتشننام  ،غنائيننة نحننتفا بهننا فنني طيننات الننذاكرة 
يب وافنننر منننن ويحظنننى البعننند النفسننني بنصننن  .نمننناط الروائينننة للشخصنننيات السنننجنيةطبنننائع األ

يبتعننند عنننن أحادينننث األننننا السنننارد  إذ ،فننني تحقيننن  الفاعلينننة ة كبينننر         أهميننن ةالتركينننز لمنننا لنننه منننن 
ينننود ويعنننود ذلنننك للق ،ويكشننن  عنننن مكنوننننات الشخصنننية منننن غينننر فجاجنننة ،بطريقنننة مباشنننرة 

التي ال يستطيع السجين تقننديمها بصننورة حننرة تءخننذ مجراهننا المفروضة في المجتمع السجني  
 بشكل طبيعي دون ضغوط خارجية مفروضة لتءطيرها.



م 2021 -العدد األول -4المجلد                                    مجلة بحوث جامعة إدلب              

 

309 
 

إلنننى نمطينننة سوسنننيولوجية تكوننننت نتيجنننة ظنننروم  إن المجتمنننع المكنننون منننن السنننجناء يحينننل
ينننا إلننى تحنننول مضننموني فننني اتجننناا الطبننائع نتيجنننة وقوعهنننا                             سننجنية واحننندة وحرمننان واحننند أد  

تحنننت سنننيطرة غرينننزة البقننناء للحفنننا  علنننى الحيننناة أو لغنننرض الصنننمود أو حتنننى بالالشنننعور 
 جمعينننة الوفننني نظنننام الحيننناة التدمرينننة هننننا  أوامنننر محنننددة وسنننلوكيات  ،اإلنسننناني الفطنننري 

تءخذ طابع البعد االستينائي الجامع بين التسيير ونزع اإلنسننانية مننن خننالل   ،تنبغي مخالفتها
 ،                        يزينند ثقلننه يومننا  بعنند يننوم  ،                 وجعله عب ا  عليه ،إشعار السجين بءنه منزوع السلطة على جسدا 

                                                                                    فيتآكل نفسيا  شي ا  فشي ا  حتى يغدو مجرد قشرة هشة من اللحننم والعظننم ال تمتلننك أي ارتبنناط 
 إرادي بصاحبها:

"وكنننان عليننننا أن ننسنننى كيننن  نسنننتعمل عيونننننا ولمننناذا. اقتضنننت الحكمنننة فننني تلنننك السننننوات 
                                                                                الغابرات.. أب  رأسننك مرفوعننا  وهامتننك منحنيننة.. ويننديك خلنن  ظهننر .. والشننراقة   إيننا  أن 

والتمرد علننى القننوانين. رفننع الننرأي   ،                                                   فكر بالنظر عبرها. ارتكاب خطي تين: رفع الرأي عاليا  ت
( 22                                                                             عاليا  كان يكل  الرأي نفسه. مننا أسننهل أن تفقنندا فنني لعبننة البسنناطير التنني تنندور بننين  

 .(1          العبا   "

وال بننند لننننا هننننا منننن المنننرور علنننى مصنننطلب  التعلنننيم( وهنننو تميينننز أي فنننرد يخنننرن القنننوانين 
ليعاقنننب عنننند التننننفس أو فننني الصنننباح  ،أو يسنننتهوي منننزاج الجنننالد منننن دون سنننبب ،لتدمرينننةا

 مين كي يخرجوا لنيل عقوباتهم.       المعل    ىرج بملء إرادته   عندما ينادى علليخ  ،التالي

ومنننع  ،و" لعننل الهنندم مننن نظننام التعلننيم التنندمري هننو غننري المنعكسننات الشننرطية المناسننبة
 (2 أو ببساطة إنعاش كسر العين"  ،من التقادم   روح االستقبال أو التشريفة

وتسيرا وف  أوامننر روتينيننة محننددة تخننال   ،تحت ضغي القيود التي تكبل سلوكيات اإلنسان
                                                                                     الطبيعنننة اإلنسنننانية يبننندأ بخسنننارة إنسنننانيته شننني ا  فشننني ا  وبالتءكيننند تبننندأ تفاصنننيل المعانننناة منننن 
اللحظة األولى لدخوله سجن تدمر حين يبدأ السجانون "حننرب األعصنناب منننذ اللحظننة التنني 

وعنندم صننحوا مننن  ،داخليوهننم فنني ذلننك يسننتغلون قلقننه النن  ،يسننتلمون فيهننا السننجين السياسنني
وقيننل فنني وصنن  اليننوم األول  ،(3 مفاجننءة االعتقننال ولننذلك يقنندمون لننه وجبننة الخننوم األولننى"
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في سجن تدمر " أظن أن شننعورنا فنني يومنننا األول ال يختلنن  عننن شننعور مننن وقننع فنني ب ننر 
 .(4 عمي  في منطقة مقطوعة عن العالم. لعله شعور  دم بعد السقوط"

السننننجين فنننني المحطننننات مننننا قبننننل التدمريننننة إال أن رهبننننة السننننجن  وعلننننى الننننرغم ممننننا يكابنننندا 
                                                                                     الصحراوي تبقى  الفزاعة( الكبرى التي تهدد الجهات  المحق ق ة  المسجونين بهننا فنني حننال عنندم 
                                                                              تجاوبهم علما  أن ما ينزل بهم من عذابات قاسية ومرعبة ال يستهان به على اإلطننالن لكننن 

و منطنن  واشنننتهر بعبننارة  الننداخل مفقننود والخنننارج تنندمر تبقننى الجحننيم النننذي ال يقبلننه عقننل أ
يعننننيا علننننى هننننذا البقعننننة وهننننذا العننننرم االجتمنننناعي ال يخفننننى علننننى أي شننننخص  ،مولننننود(

تطنننرح الرواينننات التدمرينننة فظاعنننة هنننذا السنننجن منننن خنننالل عنننرض صنننورة  هنننذالو  ،األرضنننية
نقلننب ثننم ا ،السننجين فيمننا مضننى بوحشننية    ل        وعامنن   ،                                    السننجان الننذي اتصنن  سننابقا  بالالإنسننانية

                                                                              بتبنندل األمكنننة ليتعنناط  معننه فنني طرينن  ترحيلننه إلننى تنندمر ألنننه يعلننم ضننمنيا  أن مننا ينتظننرا 
 عة بالمواجع:                                        وحياته القادمة بالقتامة الضبابية المشب    ،كام ليطمس جوانب تكوينه بالسواد

 ،هننم أنفسننهم الننذين كننانوا يعاملوننننا بفظاظننة وقسننوة  ،"فننتب لنننا رجننال األمننن أبننواب السننيارات
 (5 حتى أن أحدهم قال  هللا يفرج عنكم(  "  ،أنزلونا من السيارات برف  مشوب بالشفقة

طالمننا وجنند التفاعننل  ،وكءن االنقالب الترابطنني بننين السننجان والسننجين مقتننرن بالمكننان الننرابي
ة الفارقنننة بينهمنننا تفصنننل بنننين عنننالمين واللحظنن  ،بينهمننا وراء القضنننبان وجننند الظلنننم واالسنننتعباد

                                                      ألنه أيضا  محكوم بنننزع إنسننانيته وانتننزاع إنسننانية ا خننر فنني   ،                              مختلفين تماما  بالنسبة للسجان
                                                       ليرضنني السننلطة أو ليرضنني نننزوات نفسننه. وتطننرح الروايننات أيضننا   ،السننجن الننذي يعمننل فيننه

يننز سننلوكيات السننجين المنهجية المطبقة فنني سننجن تنندمر علننى تنشننيي التفكيننر الغرائننزي وتعز 
وتيبننيي السنننلوكيات اإلنسننانية الناتجنننة عننن تنننراكم  ،                                    المتءتيننة فطريننا  منننن غيننر وعننني أو تفكيننر

معرفي وثقافة إدراكية مهذبة يتحكم بها صاحبها وهو المرمى الذي تصننوب السننلطة أهنندافها 
رم باتجاهه عامدة بذلك إلى قلب المعايير وتحويل اإلنسان من مستوى الوعي إلننى قالننب مفنن 

مننن اليقافننة المرجعيننة والتربيننة اإلنسننانية وتهننذيب النننفس وتجبننرا علننى "النكننول إلننى مسننتوى 
 وجعلها جل اهتمامه:  (6 حاجات السالمة والمعاش والجري وراء توفيرها"
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حبننة الصننمون فنني السنناحة يقننوم "فنني غمننرة حفلننة التعننذيب حانننت التفاتننة مننن السننجين إلننى 
 ،وعننن سننيل النندماء ،ة. فذهل السجين عن وجع الكيبالت خر بركلها بقدمه كءنها كر         شرطي  

واستءذن معذبه أن يتننناول تلننك الصننمونة مننن بننين  ،وتوق  كالمشدوا  ،وعن مرير الصرخات
فءجابننه: ال. وكءنننه قننال لننه: نعننم. ولننم يقننل لننه ال. كننان ذهنننه كلننه  ،أقنندام الشننرطي ويءكلهننا

فانفلننت مننن تحننت السننياط يننرك  كالمسننعور باتجنناا  ،يعمل من أجننل نعننمم فلننم يسننمع غيرهننا
واسننننتعد  ،وظنننن العسننننكري هننننا  أنننننه هنننناجم باتجاهنننه فتراجننننع إلنننى الخلنننن  ،تلنننك الصننننمونة

لالنقضاض عليننه. وذهننل ذلننك الشننرطي حننين رأى السننجين كننالحيوان يمسننك الصننمونة بكلتننا 
 ،يءكلهنننا ثنننم  ،وينننداا ترتعشنننان وتضنننطربان فتتحنننر  الصنننمونة منننن بنننين يدينننه وأصنننابعه ،يدينننه

                                                                               ويلتهمها كءنه إنسان بدائي من العصور الحجرية. كان منظننرا  يقطننع القلننب أكيننر انقضنناض 
ال يحننس -وهننو ،                                                              الشننرطي والعسننكري علننى جسنندا مننن الخلنن  يوسننعانه ضننربا  وشننتما  ودعسننا  

حتننى إذا مننا فننرم انقلننب علننى ظهننرا كءنننه ملننك  ،ماض في أكل الصمونة إلننى نهايتهننا  -بهما
 (7 كل أنواع العذاب المصبوبة على جسدا من الخل   "الدنيا ولم يعبء ب

بننين إنسننانيته  ،يتجلى الصراع الداخلي بين اإلنسان وذاته فنني أوج صننورا   في المقطع الساب 
والظفننر فنني معركننة الحصننول  ،                        بننين تحمنن ل الضننرب وأوجاعننه  ،                            وتلبية متطلبات جسدا الملحنن ة

لسياسننات المتبعننة فنني سننجن تنندمر إحنندى ا وهنني ،علننى فتننات الطعننام. إنهننا سياسننة التجويننع
والمفروضننة علننى السننجناء ضننمن الخطننة الهادفننة النتننزاع إنسننانيتهم وججبننارهم علننى التحننول 

همهننم الوحينند تلبيننة الغرائننز الجسنندية التنني تحفننا  ،إلننى بشننر بنندائيين ال أسننس مرجعيننة لننديهم 
تالئهنننا علنننى وخنننواء المعننندة هننننا ينننىدي إلنننى الخنننواء الرضنننوخي لمتطلباتهنننا وجيينننار ام ،الحيننناة 

ر ثواالختيننار التفاضننلي بننين أمننرين  كالهمننا يننى  ،سالمة الجسد من العذاب الذي اعتنناد عليننه
على سالمة الجسد( وقننع تحننت أثننر التكيينن  السننتخراج غريزيننة الحاجننة ألن العننذاب أصننبب 
                                                                             شننني ا  روتينينننا  بالنسنننبة للسنننجين التننندمري ومحصنننورا  بنننين خينننارات محنننددة هننني المنننوت تحنننت 

                                                                    العطننب الجسنندي أو السننالمة لكننن الجننوع الشننديد لننم يىلنن  ونتيجتننه حتمننا  واحنندة التعننذيب أو 
تجبننر المننرء علننى تحاشننيها حتننى وجن اضننطر إلننى االننندفاع المجننرد مننن المرجعيننة اإلنسننانية 

فقنننندان كيانننننه  السننننجين قنننند  ثننننر فنننني المقطننننع السنننناب  أو الكيننننان ذي اليقافننننة المرجعيننننة. إن
                                                                                  ومكتسننباته المعرفيننة بعنند أن نكننص بءفكننارا إلننى المرحلننة الغريزيننة كالطفننل تمامننا  فنني السنننة 
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فينطلنننن  إلننننى القطعننننة  ،األولننننى أو اليانيننننة مننننن عمننننرا عننننندما يرينننند الحصننننول علننننى الطعننننام 
ألننننه لنننم يخضنننع بعننند  لنتنننائج أو تنننءطير للتوقعننناتالموجنننودة أمامنننه بنننال تفكينننر أو حسننناب ل

مدركاتننه قاصننرة علننى اسننتيعاب أمننور      ألن  والتهننذيب السننلوكيين بمننا يكفنني  يقينن لعمليتنني الت
                رضننوخا  لمتطلبننات                         ولننذلك نجنندا ال يتصننرم إال   ،        رة جنندا  معينة وقدراته في ضبي الذات قاص

يننة إنسننان منننزوع المرجع ىإلنن كننذلك يتحننول السننجين  ،حاجاتننه اإلنسننانية بالطريقننة الطفوليننة 
 على سلوكياته بما فرضه وأجبرا عليه:  مسلوب الكيان يسيطر السجان

                وقطعنننا  منننن الخبنننز  ،ووضنننعا لننننا حلنننة منننن الشننناي ،"وقننن  اثننننان منننن البلدينننة أمنننام المهجنننع
                                                                       وعننددا  قلننيال  مننن قطننع جننبن مغلفننة ببقننرة ضنناحكة. تناولهننا السننجناء وورعوهننا علننى  ،الحننام

       وكءسننا   ،وقطعة جبنة بحجم حبننة الفننول ،الجميع فءصاب كل سجين قطعة خبز بحجم الك 
من الشاي تعلوا طبقة من الزفر. القدامى من السننجناء وجنندوا فنني ذلننك وجبننة دسننمة بعنند أن 

وجال فننن ن المنننوت  ،وأجبنننروا أنفسنننهم عليهنننا للبقننناء علنننى خنننيي الحيننناة الرفينننع ،اعتنننادوا عليهنننا
 (8                                                   المتخفي وراء باب كل مهجع سيتسلل سريعا  إلى األضلع"

الرواينننة التدمرينننة ويمكنننن تسنننميته بخفننن  سنننق  المطالنننب وهنننذا منننن النقننناط المطروحنننة فننني 
ويحدث هذا التحول عندما تتحكم السننلطة باحتياجننات اإلنسننان "فتعطنني وتمنننع   ،والطموحات

قنندان سننيطرته علننى                                                وتغنندن أو تمهننل ولننيس أشنند تننءثيرا  علننى اإلنسننان مننن ف ،وتننوفر أو تقتننر
ودي الخلننل  ،ا  النفسي والجسننديألنه يىدي به إلى بلوم مرحلة اإلنه  (9 "حاجاته األساسية

في نفسيته وبالتالي الموت الوجودي المتفاقم فنني أغلننب األحيننان إلننى نتننائج خطيننرة كننالجنون 
 أو االنتحار أو األمراض النفسية المختلفة.

                                                                              وتهنندم سياسننة التجويننع أيضننا  إلننى حننث غريننزة البقنناء علننى التجلنني بءبشننع صننورها وبالتننالي 
المشاجرات بين السجناء والحقنند علننى بعضننهم وحنن  األنانيننة استعراض نتائجها المتجسدة ب

 اإلنسانية على الظهور بءبشع صورها:

بنندأت تحننندث  ،غريننزة البقننناء ،أكيننر منننن خمسننة شنننهور مننرت علنننى بدايننة الجنننوع ،"أنننا جنننائع
عهنننندوا بهننننذا األمننننر إلننننى أكيننننر  ،بعنننن  المشنننناجرات بننننين السننننجناء بسننننبب توريننننع الطعننننام 

 تطرح هنا تساةالت كييرة حول سبب نقص الطعام: ،                       األشخال احتراما  ومهابة
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                            هم يريدوننا أن نموت جوعا  .-

 ،لكنهننا ال ترينندنا أن نكننون أقوينناء فنني الخننارج ،قنند يكننون لنندى السننلطة النيننة بنن خالء سننبيلنا-
                                                 يجب أن نكون مرضى كي ال نستطيع القيام بشيء خارجا .

 ولكن الشرطة كانت تراقب.  ،الكيير من التحليالت  ،الكيير من التخمينات

ركنن  الفنندائيون وقنناموا ب دخننال  ،فننتب اليننوم عناصننر الشننرطة البنناب وطلبننوا إدخننال الطعننام 
وبنننرر بعننندها المسننناعد  ،وألول منننرة لنننم يكنننن هننننا  ضنننرب وكنننرابيج ،كمينننات الطعنننام الهزيلنننة

صنناح بننرئيس  ،لننو غننرام بينندا بطيخننة حمننراء تننزن حننوالي ثالثننة كي ،ووقنن  علننى بنناب المهجننع
 المهجع:

 تعال لهون.

                             ذهب رئيس المهجع إليه مسرعا .

 حصة المهجع .  ،خود هالبطيخة-

 قال المساعد:  ،                                            سكت قليال  وبعد أن تناول رئيس المهجع البطيخة

 (10 بدي شوم... كي  بد  تورع هالبطيخة على المساجين ."-

وتطنننرح نتائجهنننا بشنننكل تصننناعدي يحنننول الصنننراع منننن  ،وتنننناقا رواينننة القوقعنننة هنننذا النقطنننة
 صراع عمودي إلى أفقي:

                              شنني ا  فشنني ا  مننع اسننتمرار الوضننع  ،"فنني البدايننة تعامننل الجميننع مننع المسننءلة بءنفننة وعننزة نفننس
عننالم  ،                                     فالسننجن أساسننا  هننو عننالم األشننياء الصننغيرة  ،بنندأت التصننرفات الغريزيننة تطننل برأسننها

كبيننننران فنننني السننننن...  ،                   شخصننننان محترمننننان جنننندا   ،اثنننننان مننننن أسنننناتذة الجامعننننة ،الصننننغائر
والمسءلة برمتها تكننون قنند بنندأت علننى الشننكل   ،ينتهي األمر بالمقاطعة  ،يتشاتمان  ،يتشاجران

 التالي:

 يا أخي كم مرة قلت لك ال تلبس شحاطتي   -
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 إيه... شو فيها إذا لبسناها .. رح ينقص من قيمتها يعني   -

تلبسننننها وبنننس... صنننار مينننة مننننرة حكيننننا.. وجال اننننت مننننابتفهم بيننننقص منننا بيننننقص... ال  -
 حكي  

 أنا ما بفهم  .. شو شايفني حمار متل حضرتك   -

 أكبر حمار    أنا حمار   إي انت وأبو  وكل عيلتك حمير يا -

 وقد يتطور األمر بين األستاذين إلى الضرب إذا لم يتدخل أحد بينهما. -

 وضوعها الوحيد الطعام.ال يمر يوم دون مشاجرة أو أكير م

 ليا أعطيتني قطعة خبز أصغر من غيري   -

 ليا تعطي فالن ملعقة لبنة كاملة وأنا يا دوب نص ملعقة   -

حبنننننات غينننننري  ،منننننا بيكفننننني اننننننه حصنننننتي ثالثنننننة حبنننننات ريتنننننون وفوقهنننننا تكنننننون صنننننغيرة  -
 .(11 سمينة"

إلنننى دائنننرة  يتضنننب التحنننول فننني الخننني الصنننراعي لينتقنننل منننن دائنننرة العجنننز بالنسنننبة للسنننجين
ألن الضننغي المتننراكم نتيجننة قهننر الظننروم والكبننت يوصننالنه إلننى درجننة االنفجننار  ،الفاعليننة
                                                                 فينفنننث قلنننيال  عنننن نفسنننه المضنننطربة عنننندما يجننند الفرصنننة ليعتنننرض أو يشننناجر أو  ،النفسننني

بننين السننجين وا خننر     ا  يتمتع بحقه في الكالم وهذا األمور ال تتننءتى إال إذا كننان الصننراع أفقينن 
 ن ذلك سيكون بالضرورة كارثي النتيجة.  وما دو 

                                                                            تحارب  أيضا  السلطة  السجين  بحقوقه اإلنسانية المشروعة كالطعام والدمء واألمان  
فيجنند  ،ثننم تمنحنه الغطنناء ،وتذيقنه مرارتننه ،     مننيال   ام فتفننرض عليننه البنرد القننارل وغيرهن

            ا  وعطناء منن ويصنبب الغطناء تكرمن  ،نفسه انقلب من جحيمينة البنرد إلنى نعنيم الندمء
 ،                               وأصبب الحصول عليه جل  منا يتمننىفقدا   السجين ذان مرارات              ال سيما أن  السلطة  
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فيتحنول سنق  طموحاتنه  ،ثم تمن عليه ببع  اللقيمات والفتنات   ،وتذيقه مرارة الجوع
 : مع هرم االحتياجات اإلنسانية    يا  وينخف  تماش ،من ضفة إلى أخرى 

"عنناد عشننرة مننن العسنناكر حملننوا البطانيننات علننى دفعتننين. تكومننت علننى البنناب مننن الننداخل 
 (12 فرحنا كءننا استلمنا هدايا العيد"

                                                                           تكمننن المفارقننة فنني جعننل اللحظننات الجحيميننة نعيمننا  وسننعادة عننن طرينن  اسننتبدال قناعنننات 
فهننل مننن  ،والبرد فيه يشننكل مضنناعفة لجحيميتننه  ،فالسجن التدمري بحد ذاته جحيم   ،اإلنسان

هنننل يمكنننن أن تكنننون لحظنننة أو  ،إلنننى نعنننيم                                        الممكنننن أن تحنننول بطانينننة منننيال  هنننذا الجحنننيم 
   .      مننيال                                                                            انتهاء العقوبة والدخول إلى المهجع الذي يعادل أساسننا  مكمننن العننذاب لحظننة فننرح

وعلنننى النسننن   ،ر فننني قناعنننات السنننجناءيننن تبنننع لفنننرض التغيهكنننذا تعنننرض الرواينننة الننننهج الم
                                                                              السنناب  يننتم خفنن  سننق  تطلعنناتهم كنني يبقننوا دائمننا  علننى يقننين بننءنهم فنني أسننوأ أحننوالهم فنني 

     يننرا           شنني ا  كب ننناي العنناديينيء العننادي بالنسننبة للقنند يعننني الشنن و  ،علننيهم السننلطة بننه           نعننيم تمننن  
هنندم      لعننل  و  ،يعيشننه مننن حرمننان وقهننر فنني ظننل مننا                             شخص إذا كننان سننجينا  تنندمري ا  بالنسبة لل

-به بعنند أن أذنننب                          محل المقارنة بين ما حل               نفسه ذاتيا   السجين السلطة من ذلك أن يضع
زت عليهننا                    مننن النقنناط التنني ركنن   -      أيضننا  -وهننذا  ،ع بننه              ومننا كننان يتمتنن   ،-مننن منظننور السننلطة

 الرواية التدمرية:

 ،انسننابت روائحننه وعطننورا إلننى أنفنني ،األخضر"ما أسكرني ... كان الخيار... الخيار بلونه 
                                                                      ثالثنننة جاطنننات مننننن الخينننار أفرغوهننننا وسننني المهجننننع غينننر بعينننند عنننني مشننننكلة تنننال  صننننغيرا  

الجميننع  ،رائحننة الخيننار مننهت المهجننع ،                                      إلننى جانبننه تننال  صننغيرا  أحمننر مننن البننندورة  ،أخضننر
و أعنني بمننا أقننوم بننه دون أن أفكننر أو  ،                                    أبننو عبنند هللا كننان مننذهوال  مننن أثننر الزيننارة  ،          كننان فرحننا  

إنهنننا رائحنننة  ،انحنينننت وشنننممت بعمننن  ،مشنننيت وجلسنننت إلنننى جاننننب تنننل الخينننار األخضنننر
أمسننكت واحنندة وأدنيتهننا مننن  ،اخضننرارا هننو اخضننرار الحينناة ذاتهننا ،الطبيعننة.. رائحننة الحينناة 

 أغمضت عيوني وأعتقد أن مالمحي كلها كانت تبتسم.  ،أنفي وتنشقتها بعم 
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فتحنننت عينننني وجذ بغابنننة منننن العينننون تحننندن  ،ارتنننج كيننناني كلنننه ،كنننان كنننل هنننذا أشنننبه بزلنننزال
غطيننت  ،تمننددت ،ومشننيت إلننى فراشنني ،ألقيننت الخيننارة علننى كومننة الخيننار ،بنني... لننم أعبننء

   (13 رأسي... وبكيت بصمت".

كنننل هنننذا التحنننول فننني شخصنننية السنننجين منننا هنننو إال وليننند الننننهج المتبنننع معنننه ممنننا عرضنننناا 
 وسنعرضه.

وفننرض  ،بشتى الوسائل سلب كرامة السجين عن طرينن  العقوبننات المهينننةو تحاول السلطة  
وتصننويب األسننهم االنتقاميننة إلننى النقنناط المحوريننة فنني العننرم  ،السننلوكيات المسنني ة لننسننان

ومسنن   ،والهنندم مننن ذلننك اإلذالل ،العام واليقافة المرجعية ما ال يرضاا اإلنسان على نفسننه
 ،ناسب عكسي فنني حينناة السننجين التنندمري بينننه وبننين كرامتننهفينشء ت ،ووأد اإلنسانية  ،الكرامة

 ،فكلمننا راد إحسننناي السنننجين بكرامتننه انخفضنننت قدرتنننه علنننى تحمننل القهنننر ومواصنننلة الحيننناة 
                                                                                    وأحيانننا  ربمننا تكننون الكرامننة دافعننا  للتحمننل ألن المننوت هننو نهايننة القضننية .. نهايننة المقاومننة 

 وبالتالي انتصار السجان:  ،والصمود

إمننا أن يحملهننا ويقاتننل بهننا ومننن  ،السننجين كرامتننه. تقنن  ميننل رمننب فنني وجهننه"أعنندى أعننداء 
أجلها. أو ينحني أمامها لتدوسه أقدام العننابرين   مننذبوح هننو علننى الحننالينم فءيهمننا يختننار   
وهننل الخيننار فنني سننجن ميننل سننجن  تنندمر( إرادة   أم أن اإلرادة نفسننها انننذبحت علننى عتبننة 

 .(14 البشرية القابعة في هذا الصحراء الشرقية المهلكة  "البوابة التي عبرت منها ا الم  

ويمننوت داخلننه  ،يموت اإلنسان على عتبة سننجن تنندمر ،إنه استالب اإلرادة ومس  اإلنسانية
د السننجناء بجعننل شننعار هننذا السننجن " شننعار حنن وليس من العجب ما اقترحه أ  ،مراتم ات ال

 : (15 تخلوا عن كل أمل"جحيم دانتي أيها الداخلون إلى هذا المكان  

 ،لتحطننننيم األنفننننس ،الننننذل              ج عننننل لنهانننننة و  ،"هننننذا المكننننان الننننذي ال يشننننبهه مكننننان فنننني النننندنيا
ل مننن يقننول ال للنننذات العليننا. لكننل منننن يحلننم بالحريننة لكنننل مننن يسننءل عنننن كننن للننتخلص مننن 

لكنننل مننن يننرى بعينينننه الحقيقننة ويعلننن عنهنننا. لكننل مننن يطالنننب بحنن . هنننذا  ،مسننتقبل الننوطن
لكننل مننن  ،لكننل مننن عصننى العصننا ، خننر عتبننة الحينناة وأول شننفير هاويننة المننوت  المكان هننو
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فنني مقننابر جماعيننة ال بنند أن يمننر بمحافننل التعننذيب  ،قبننل أن ينندفن كمننا تنندفن جينن  الكننالب
                                                                         عقابننا  علننى كلمننة ال. وكينن   ولمنناذا  وحتننى متننى  وال يخننرج منننه إال طويننل عمننر وطويننل 

د  والصننننبر عمننننر وطويننننل حبننننل جلنننند وصننننبر إال بعاهننننة ومننننا خننننرج منننننه طويننننل  ،                    حبننننل الج لنننن 
 (16 مستديمة"

فالسننجن الصننحراوي  ،مننن يقننتحم غمننار سننجن تنندمر يجنند أن الكننالم السنناب  ال مبالغننة فيننه
يختل  عن السجون األخرى بالرهبة التي تغلفه نتيجة الوحشننية واألسنناليب القمعيننة الباطشننة 

لصننراعية بننين السننجين والسننجان وتوضننب الروايننات التدمريننة العالقننة ا ،المدروسننة والممنهجننة
وتطرحها من خالل صننور شخوصننية وأصننوات ضنندية  ،السائرة ضمن أطر إنسانية ممنهجة

وبالتننالي انتننزاع كننل مننا  ،فنني الروايننة إذ تعمنند إلننى تجرينند السننجين مننن خصوصننيته ك نسننان
وفضنننائه  ،يتنننواءم ذلنننك منننع طبيعنننة السنننجن المقيننندة و  ،فيمينننزا عنننن غينننرا  ،رد بنننه السنننجينيتفننن 

يتماثنننل فيهنننا المختلننن  منننن األنمنننناط  ،الحننندودي المغلننن  الفنننارض ألنظمنننة وأوامنننر روتينينننة
البشننرية مننا يولنند الكييننر مننن اإلشننكاليات الناتجننة عننن التعننايا القسننري ألننناي " لننم يختنناروا 

فهنننم منننن مشنننارب ومنابنننت مختلفنننة.. تربينننات مختلفنننة.. سنننويات حضنننارية  ،            بعضنننهم بعضنننا  
لنسننن  للخصوصنننية منننع الننندمج القسنننري بنننا خر المختلننن  عنننن النننذات وهنننذا ا (17 مختلفنننة".

وينس  الوجود الننذاتي ليتحننول اإلنسننان إلننى   ،الفردة بنقاط متعددة يتجاهل القيمة الفكرية لها
ويكتسننب هننذا األخيننرة عننندما  ،مجننرد رقننم مفننرم مننن أي قيمننة إال القيمننة المضننادة إلنسننانيته

 ،الواقع أن يجمعهمننا مكننان واحنند وظننروم مختلفننةيحول إلى ألعوبة في يد إنسان  خر شاء  
ويسننننلبه كيانننننه وثقافاتننننه  ،يتالعننننب فيهننننا أحنننندهما بننننا خر بحسننننب أهوائننننه ال وفنننن  المنطنننن 

وطباعنننه المتفنننردة التننني تمينننزا عمنننن سنننواا  ،                                           المرجعينننة التننني كونتنننه وبننننى مدركاتنننه تبعنننا  لهنننا
ي كننل التفاصننيل                                                             وتحوله إلننى عنندد مننبهم ضننمن قطيننع بشننري مننرو ض يننءتمر بننءمر السننلطة فنن 

                                                         وهنننذا الخطنننوة هننني األكينننر تنننءثيرا  علنننى نفسنننية السنننجينم منننيال  يسنننعى  ،وأكيرهنننا خصوصنننية
ويفننننرض االسننننتحمام الجمنننناعي وتبننننديل  ،السننننجان إلننننى فننننرض التعننننري أمننننام المننننه إن أراد

وال يمكننننننا النظننننر إلننننى هننننذا األفعننننال مننننن المنظننننور  ،المالبننننس فنننني مهجننننع مكننننتا بالبشننننر
سننتهدم الطننابع يج              تدميري ممنننه   طابععملية تحطيم قيمية ذات ل هي  الظاهري السطحي ب

باإلضافة إلى "التجريد مننن الخصوصننية التنني تميننزا عننن   ،العقائدي والتفكير القيمي لننسان
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المجمنننوع وتجاهنننل هويتنننه بحينننث يفقننند كنننل عناصنننر االخنننتالم والتفنننرد ويتحنننول إلنننى مجنننرد 
وهننذا االستنسننا   ،(18  م السننجن"نسننخة مكننررة تننندمج ضننمن مكونننات الفضنناء المغلنن  لعننال

الكربوني العشوائي في روتين السجن بكافة تفاصيله يفرض على السننجين االننندماج القسننري 
 قدرة أو إرادة لديه.  ة                                                 مع أشخال قد ال يتف  معهم على أي صعيد مما ينس  أي  

 السياسات المتبعة في ترويض السجين التدمري كما طرحتها الرواية:

عملينننة تنننروي  السنننجين التننندمري التننني طرحتهنننا الرواينننات                             تتمحنننور السياسنننات المت بعنننة فننني 
وجميعهنننا  ،وحيوننننة السنننجين( ،والتجريننند منننن الخصوصنننية ،التدمرينننة حنننول  الحنننرب النفسنننية

       مفرغننا   ،                                وجعله إنسانا  مسي را  بننءمر ا خننر ،تصب في سبيل عملية التروي  البشري للسجين
 لنني التنفيننذ " فنني لغننة  ،ر علننى األصننب                             محدود التفكير أو محد د التفكينن   ،قيمة إنسانية  ة       من أي  

 ،19) أنننام" ،أتننءلم  ،أتعننذب ،أتغننوط ،أشننرب ،الحاضننر التننام أنننا ال أسننتخدم سننوى أفعننال:  كننل
 وربما يموت بشكل اعتباطي مفاجئ.  ،                   ي عذ ب بشكل متواصل ،تمتهن كرامته ليل نهار

 ،عقائننندي ،فكنننري  ،نفسننني ،وتتننننوع هنننذا السياسنننات لتمتننند علنننى أكينننر منننن محنننور  جسننندي
 عاطفي(.

 المحور الجسدي:

          نظننرا  إلننى  ،                                                                       تحنندثنا سننابقا  عننن سياسننة التجويننع التنني فرضننت علننيهم "إضننرابا  جبريننا  مسننتمرا   
فتزودنننا بءقننل  ،وكانننت اإلدارة تتعمنند تجويعنننا فنني عمليننة اغتيننال منظمننة  ،رداءة الطعام وقلتننه

ور نفسننه نجنند سياسننة نشننر وعلننى المحنن  (20 ما يمكننن لتمنند فنني أعمارنننا التنني قصننرها اإلذالل"
إضنننافة إلنننى التعوينننل علنننى األمنننراض  ،األمنننراض الجلدينننة بشنننكل خنننال  كنننالجرب والقمنننل(

وفيها يكون دور السلطة االمتناع عننن المعالجننة  ،الصحية المميتة كالسل والكوليرا والتيفوئيد
ولعل الهدم من ذلك الننتخلص مننن عنندد مننن المسنناجين دون  ،كما ينبغي وفي الوقت الالرم 

ال          متواصننال      ا  مسننتمر       ا  يب الجسنندي فنني هننذا السننيان كونننه شننيولم نننذكر التعننذ  ،تسبب مباشر
ن   ضمن روتين السجن اليومي.  ،ينقطع                                  وي ص 

 المحور العقائدي:
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ومننن السياسننات المتبعننة التنني تمننس الجانننب العقائنندي سياسننة انطلقننت مننن كننون السننجناء  
لنننذلك  ،ينتمنننون أو يتهمنننون بانتمنننائهم إلنننى حركنننة دينينننة معيننننة يناصنننرونها ويننندافعون عنهنننا

يهدم السجان إلى فرض حوادث ال يقبلهننا منطنن  مننع المسنناي المباشننر بمصننادر التءصننيل 
ورعزعنننة اإليمنننان ومنننا  ،يوي لصننناحب القنننوة علنننى األرضلمنطلقننناتهم منننن بننناب التحننندي الننندن

ألن التننوارن الجسنندي النفسنني  ،فكريننة( ،نفسننية ،يترتننب عليننه مننن تبعننات  انهيننارات: جسنندية
                                                                           وحمايننننة الننننذات مننننن االنهيننننار تتطلننننب إيمانننننا  قويننننا  ال يتخللننننه شننننك. وتشننننكل هننننذا األحننننداث  

ننناء ألب واحنند فنني الوقننت كحادثننة إعنندام ثالثننة أب ،صنندمة نفسننية للشننخص الننذي تعننرض لهننا
بالضننرورة سننيتعرض هننذا الشننخص لصنندمة نفسننية وفنن  تسلسننل مراحلهننا  ،نفسننه وأمننام عينيننه

وسننيمر فنني بنندايتها بمرحلتنني اإلنكننار والغضننب وعننند تمننارج هنناتين المننرحلتين قنند يتصننرم 
فتبنندأ األفكننار التنني أراد لهننا السننجان أن  ،                                          اإلنسننان منفلتننا  مننن ضننوابي العقننل لشنندة الصنندمة

جنننل تحنننت دافنننع االسنننتغراب ينننه األسننن لة االسنننتنكارية   عنننز و فيبننندأ بتوج ،سنننلل بنننالظهورتت
والصدمة لكن سرعان ما يعود السجين إلننى مرحلننة الرشنند عننند وصننول صنندمته النفسننية إلننى 

 ،اإلحبننننناط ،المسننننناومة ،الغضنننننب ،وتخطيهنننننا لبننننناقي المراحنننننل  االسنننننتنكار ،مرحلنننننة القبنننننول
 (21 القبول(.

 النفسي:المحور  

                        كيينننرة جنندا  فننني الرواينننات                           السننلطة ممي لنننة بالسنننجان مننيال   إن الحننروب النفسنننية التنني تمارسنننها
نراهننا فنني أغلننب صننفحاتها ونسننتجليها مننن معظننم أحننداثها ألنهننا تترافنن  مننع كننل و  ،التدمريننة

 السياسات السابقة:

الصننوت أو فصننوت األغنناني عبننر مكبننر  ،                                             "سننماع كلمننة انتبننه لننم يكننن أحيانننا  بنناألمر اليسننير
هنندير الطننائرات مننن مطننار تنندمر العسننكري المحنناذي للسننجن كانننا مناسننبة ممتننارة لشننرطي 
سادي يبحث عننن عنندد مننن الضننحايا.. لننم ينتبهننوا.. كانننت الشننرطة تتلننذذ ب عطنناء أمننر انتبننه 
مننع أغنيننة صننبر أيننوب... صننبرت عليننك يننا محبننوب.. وكننءن األغنيننة صننيغت لننتلحن علننى 

 (22 وقع الكرابيج والصيحات"
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ولننه حنن  التصننرم فنني كيفيننة  ،نعننم هنننا  أسننس ثابتننة ينبغنني علننى الجننالد التركيننز عليهننا 
وبمطلننن   ،ويفنننرم مكنننامن الخلنننل النفسنننية لدينننه كيفمنننا أراد ،يتفننننن ،ويطنننور ،يبتكنننر ،التطبيننن 

المهننم  ،(23 وأداة ممارسننة سننلطته وهيمنتننه" ،ألن "جسنند السننجين ألعوبننة الجننالد ،الصننالحيات
وتقنندم الروايننات  ،لطة في تطبي  الحننرب الجسنندية النفسننية علننى السننجينأن يحق  مآرب الس

 السننجين( وا خننر تميلننه السننلطة  مميننل ب  األول  :التفاوت والهوة القائمة بين طرفي الصراع
مننن الننتحكم فنني حاجننات  ظاهرويتخذ التفاعل بينهما عدة م  ، السجان( على اختالم صورا 

 ،تضننمن اسننتمرارية اإلنسننان فنني الحينناة  ألنهنناليهننا التنني ال يمكننن التفنناوض عالجسنند األوليننة 
وهنا يتحول الصراع من عمودي إلى صورة أخرى هنني الصننراع الننداخلي بننين اإلنسننان وذاتننه 

ويتحنننول بالضنننرورة إلنننى صنننراع أفقننني منننع الوسننني االجتمننناعي المماثنننل  ، جسننندا ومتطلباتنننه(
نهننننا  ويتحننننول السننننجين مننننع هننننذا الصننننراع اليالثنننني إلننننى مرحلننننة اإل ،                       للفننننرد واقعيننننا  ومعاشننننيا  
إذا  ال سنننيماد الواقنننع ب مكانياتنننه المتاحنننة مطالنننب الجسننند تفنننون منننوار ف ،                       الجسننندي تلقائينننا  و لينننا  

ألول أو البننننندائي الغرينننننزي النننننذي يتطلنننننب أدننننننى كاننننننت هنننننذا المنننننوارد ال تغطننننني المسنننننتوى ا
 ،وال تلبي أدنى مطالب الحقون التنني تتننيب لننسننان الحينناة بءبسنني صننورها  ،مستويات العيا

فكريننة...( ألنننه  -نفسننية -وهنننا ينندخل اإلنسننان فنني مرحلننة األرمننة متعننددة المننناحي  جسنندية
إياهننا دون إرادة منننه بيقافننة                                                           يتحننول ببسنناطة إلننى  خننر يغنناير ثقافتننه التنني نشننء عليهننا مسننتبدال  

علننننى اعتبننننار "اليقافننننة ليسننننت خصننننائص بيولوجيننننة وجنمننننا تميننننل صننننفات اكتسننننبها  ،السننننجن
 ،والحركننات أو االسننتجابة الشننرطية اإلنسننان البننال  مننن مجتمعننه عننن طرينن  الننتعلم المنننظم 

ويننندخل فننني إطنننار ذلنننك المهنننارات الفنينننة المختلفنننة والننننظم االجتماعينننة والمعتقننندات وأنمننناط 
وتركننز المنهجيننة المطبقننة علننى السننجين علننى ربطننه بننالحيوان أو بمعنننى  خننر  ،24) السننلو "

تحوينننه بهننندم اسنننتالب قنننيم اإلنسنننانية حتنننى  خنننر خنننيي فيهنننا عنننن طريننن  العقوبنننات وطنننرن 
حسنننب منطلننن  بوبالتءكيننند كاننننت الوسنننيلة لتحويننننه  ،الطعنننام والسنننلوكيات المفروضنننة وغيرهنننا

 ،ألن الحيننوان يسننير بعنند ترويضننه كمننا يرينند مالكننه ويننءمرالجننالد هننو انتننزاع ملكيننة الجسنند 
ومنننن ثنننم تعزيزهنننا  ،ثنننم تطبينننع المجمنننوع بهنننا ،فيبننندأ بتشنننكيل السنننلوكيات الحيوانينننة لدينننه كفنننرد

                                            وعننننندها يصننننبب الشننننخص سننننلوكيا  ثننننم نفسننننيا  منسننننوم   ،    ضننننا                            لتصننننبب سننننلوكا  منضننننبطا  مرو  
 يلهث لبلوم أدنى درجاتها فال يستطيع:  ،          اإلنسانية  
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 ،ال فنننرن بنننين حنننر ال يطنننان ،ال تنقطنننع إال لتتواصنننل ،يومينننة ،"حفنننالت التعنننذيب الهسنننتيرية
نالننت منننه تنندمر. هنننا  كننانوا  ،وبننرد ال يحتمننل. لننم ينننل منننه التعننذيب فنني أجهننزة المخننابرات

 ،ون أنننه يمنعهننا عنننهم أما هنننا فالتعننذيب لننيس لكتمانننه معلومننات يعتقنند  ،يعذبونه لكي يعترم
إلننى إنسننان لننم  ،ولقد تحول إلننى مننا يشننبهه ،إنسان ليس ب نسان  ،بل لتحويله إلى إنسان  خر

 (25 هذا أفضل ما حصل عليه"  ،رجل مسطول  ،وال إحساي  ،بال كرامة  ،يعرفه من قبل

 المحور العاطفي:

كتلة تناقضات  ختلفة تجعل منها  إن شخصية السجين تتعرض ألحداث عديدة وصراعات م 
  ،              ويضطرب نفسيا    ،               ويتطور ثقافيا    ،                فيتقزم عاطفيا    ،متوارنة ذات جوانب متفاوتة في نموهاال

أفكارا  الجسدية.  ،تتخبي  مقدرته  المرأة    وتعجز  لغياب  مكمن  التي هي                                    يتقزم عاطفيا  نظرا  
اب  وما يخلفه هذا الغي  ،الحبيبة(   ، الزوجة  ،األخت   ،على اختالم صورها  األم  ، العاطفة

رأبها:  يمكن  ال  فجوة  إن   من  لقلت  بكلمة  السجن  ألخص  أن  أحدهم  سءلني  لو  "لحظتها 
               (26 السجن هو المرأة  غيابها الحارن"

                                                                                    وتختل  الصورة التي تحصر من خاللها المرأة في الرواية التدمرية تبعا  لرةية األديب التي  
 . ( 27 ناول به هذا الموضوع"تصبب " مسىولة عن اختيار التكنيك الفني الذي يت

رجولة   تقزيم  على  التركيز  خالل  من  المرأة  ذكرى  إشعال  على  بالمقابل  السجان  ويصر 
                                    والموج هة إلى موضوعات مدر ك ة األثر    ،السجين عن طري  اإلهانات المدروسة والمتعمدة

 واليقافات المرجعية:  ، في العرم االجتماعي

أم أنها نهج  ... الدافع للتركيز على هذا الموضوع   ،"كنت أتساءل: هل هي تسلية فقي
الجنس عقد  هو  التي   ، هل  السلطة  خالل  من  يفرغونها  الرقباء  لدى  الشرقية  والكبت 

اإلنسان منه تحطيم  الغاية  نهج مدروي  أم هو  السجناء  ..  وجذالله من    ، يملكونها على 
  ،        أو أما    ،         أو أختا    ، انت روجةخالل المرأة باعتبارها أعلى قيم الشرم لدى المسلمين سواء ك 

الجنس خارج  تماري  أال  هو  بالعام  الشرقيين  لدى  المرأة  أخرى  .. وشرم  قريبة  أية  أو 
 (28 ويلح  بها العار" ،                                                وأي سلو  في هذا االتجاا قد يدم ر العائلة بالكامل ،نطان الزوجية
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ألنسب ألنه المرتع كان النهج المدروي هو اإلجابة ا  ، ولو أردنا اإلجابة عن هذا التساةل
  ، وبذلك يكون لدينا نهج تعذيبي مري   ، والمري  للسجان  ، األنسب لتفري  الجانب المعقد

 وال رادع لها.  ، حدود لوحشيته  ومعقد ال

 االنقالب القيمي للسجين:

                                                                           إن التحنننول القيمننني الننننناتج عنننن تنننندجين اإلنسنننان وتوسننننيع دائنننرة القطيننننع البشنننري المننننرو ض 
يحيننننل بالضننننرورة إلننننى النننننهج المتبننننع مننننع السننننجين التنننندمري مننننن لحظننننة والمسننننيطر عليننننه 

االسننتقبال وحتننى اإلفننراج أو المننوت أو إحنندى النهايننات المءسننوية فنني أحسننن حاالتهننام تبنندأ 
عتبننننة تنننندمر فننننني مننننا يسنننننمى حفلننننة االسنننننتقبال أو  العننننذابات منننننذ لحظنننننة وصننننول السنننننجين

بدايننننة  ،التشننننظي اإلنسننننانيوفيهننننا تبنننندأ لحظننننة  ، التشننننريفة( فنننني عننننرم السننننجن الصننننحراوي 
 ،ضنننننياع النننننذات ،                              تءنينننننث الجسننننند نفسنننننيا  أو واقعينننننا   ،وأد الرجولنننننة ،انتنننننزاع الكرامنننننة ،العبيينننننة

 سننق  باختصار تنندمر فنني العننرم االجتمنناعي واألمننني تعننني االعتباطيننة والوحشننية التنني ال
ليرسننموا                                             جميننع التراكيننب السننابقة كانننت مصنندرا  للننروائيين        . إن  يىطرهننا ويحنندد أعلننى درجاتهننا

                                                                              عالمننننا  منفتحننننا  بمننننا فيننننه مننننن مصننننادر اتسنننناع داللنننني وأبعنننناد اسننننتينائية وتراكمننننات انزياحيننننة 
                        تفنناعال  وجنندانيا  وفكريننا             ذي يتطلنن باإلشننارات بظاهرهننا وباطنهننا النن ومفارقننات جدليننة مزدوجننة 

مننننن القننننارئ ليسننننتلهم مننننا يجننننب أن يصنننننل إليننننه كنننني ينننندر  الجانننننب المضننننموني للرواينننننة. 
وتلعننب فنني الروايننة والواقننع دور الممهنند  ،يفة حفننل اسننتقبال السننجناء الجننددوالمقصننود بالتشننر 

للسننجين علننى الوضننع الجحيمنني الننذي سننيعاني منننه فنني خضننم أمننواج عارمننة مننن المعاننناة 
والالفننت فنني موضننوع التشننريفة هننو النندمج البشننري الكبيننر الننذي ال  ،واألهننوال التنني سننتجرفه

أو مننري  أو صنناحب إعاقننة أو ذي تحصننيل  يراعي أي اعتبننار لمشننلول أو كبيننر فنني السننن
                                         علنننى العكنننس تمامنننا  فننن ن الننننزالء منننن الشنننرطة أو  بنننل ،أو رمينننل سنننلك سننناب  ،علمننني سننناب 

 ،                                        وغالبنننا  منننا تنتهننني بهنننم التشنننريفة إلنننى المنننوت ،الجنننيا تكنننون عقنننوبتهم أقسنننى منننن أمينننالهم 
ء المطلنن  شننككوا بننالوال       ألن هم على احتسابهم في ص  الخونة   والموضوع هنا اعتباري بحت

باإلضافة إلننى اختننزالهم فنني مفهننوم العبننرة لكننل مننن يتجننرأ فنني تفكيننرا علننى  ،للسيادة السلطوية
االنشننقان عننن القطيننع واالنحننرام عننن المسننار  إلننىأفكننار غيننر مسننموح بهننا قنند تدفعننه طننرح 
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وعنننندما ينننرى ا خنننر منننا كابننندا  المنحنننرم( عنننن المسنننار يعنننود إلنننى مرحلنننة الرشننند  ،المقننندي
 العقلي المفترض من قبل السلطة:

                                              "صاح المساعد بصوت مشحون موجها  حدييه للسجناء

 مين فيكم ضابي .. الضباط تعو لهون.

 ا خر شاب.  ،أحدهما في منتص  العمر  ،خرج اثنان من السجناء

 شو رتبتك   -
 عميد. -

 عميد    -

 نعم. -

 وأنت شو رتبتك   -

 مالرم أول. -

 هممم. -

 وبصوت أقوى:  ،التفت المساعد إلى السجناء

 مين فيكم طبيب.. أو مهندي أو محامي.. يطلع لبرا. -

 خرج من بيننا أكير من عشرة أشخال.

 كل واحد معه شهادة جامعة.. يطلع لبرات الص . -

                                       خرج أكير من ثالثين شخصا  كنت أنا بينهم.

 صاح بالشرطة:  ،وق  بجوار البالوعة  ،                المساعد مبتعدا  مشى 

 جيبولي سيادة العميد   -

 وبلحظات كان أمام المساعد    ،انق  أكير من عشرة عناصر على العميد
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 كيفك سيادة العميد -
 الحمد  ... الذي ال يحمد على مكروا سواا. -
 شو سيادة العميد... مانك عطشان   -
            ال... شكرا . -
يعننني الرم نقنندم  ،والعننرب مشننهورين بننالكرم  ،عننني نحننن عننرببننس الرم نشننربك.. ي -

 لك ضيافة... مو من شان شي.. من شان واجبك  

وقننال بصنننوت  ،ثننم انننتف  المسنناعد ،                                            بعنند لهجننة االسننتهزاء والسننخرية صننمت االثنننان قلننيال  
 راع :

 شايف البالوعة .. انبطب واشرب منها حتى ترتوي... يا  وال كلب   -
 ال.. ما راح اشرب. -

 وباستغراب صادن صر :  ،                                 وكءن مسا  كهربائيا  أصاب المساعد

 شو.. شو.. شو        ما بتشرب   -

 عندها التفت إلى عناصر الشرطة العسكرية وال رال وجهه ينط  بالدهشة:

 شربوا... شربوا على طريقتكن وال كالب... تحركوا لشوم. -

ا بنننالخطوط داصنننطب  جسننن وبلحظنننات قليلنننة  ،حنننام ،العميننند عنننار إال منننن السنننروال النننداخلي
كوابننل  ،عصنني غليظننة ،تناوشننوا  ،أكيننر مننن عشننرة عناصننر انقضننوا عليننه ،الحمننراء والزرقنناء

ومننن أول لحظننة بنندأ  ،أقشطة مراوح دبابات... كلها تنهال عليه من جميع الجهات  ،مجدولة
أصنناب بعضننهم بضننربات يديننه...  ،يضننرب بيديننه العنصننر الننذي يننراا أمامننه ،العمينند يقنناوم 

لكنننهم كننانوا يضننربونه بشنندة  ،                                             م... يصننفع... يحنناول جاهنندا  أن يمسننك بواحنند منننهم كننان يلكنن 
خيننوط النندم تسننيل مننن مختلنن   ،علننى يديننه اللتننين يمنندهما لنمسننا  بهننم... تننزداد ضننراوتهم 

                                     أضنننحى العمينند عارينننا  تمامننا  .....( بعننند  ،أنحنناء جسنندا... تمنننزن السننروال وانقطنننع المطنناط
                        سمعت صوتا  هامسا  خلفي:  ،                     أخذتا تتءرجحان أيضا  و   ،قليل  تدلت يداا إلى جانبيه
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 تكسروا إيديه    يا لطي ... هالعميد يا رجال كتير.. يا مجنون   -

مننع الضننرب بنندأ العناصننر  ،                                                    لننم ألتفننت إلننى مصنندر الكننالم. كنننت مننءخوذا  بمننا يجننري أمننامي
التنني يملننص مننن بننين أيننديهم... تسنناعدا دمنناةا  ،العمينند يقنناوم  ،                        يحنناولون أن يبطحننوا أرضننا  

                                              كلمننا نجحننوا فنني إحنائننه قلننيال ... ينننتف  ويننتملص مننن  ،                              جعلننت جسنندا لزجننا . تكنناثروا عليننه
 قبضاتهم وبعد كل حركة تزداد ضراوة الضرب...

رأيننننت هننننراوة غليظننننة ترتفننننع مننننن خلنننن  العمينننند وتهننننوي بسننننرعة البننننرن  .. سننننمعت صننننوت 
الشنننرطة                                                                 ارتطامهنننا بنننرأي العميننند...  صنننوتا  ال يشنننبه أي صنننوت  خنننر...  حتنننى عناصنننر

شننلوا لنندى سننماعهم الصننوت ليننوان... صنناحب الهننراوة تراجننع   ،العسكرية توقفوا عننن الضننرب
خطوتين إلننى الننوراء.. جامنند العينننين..   العمينند دار بجذعننه ربننع دورة وكءنننه يرينند أن يلتفننت 

وعننندما هننم برفننع رجلننه اليانيننة... انهننار  ،إلننى الخلنن  لرةيننة ضنناربه    خطننا خطننوة واحنندة 
 اإلسفلت الخشن               متكوما  على

الصمت صفحة بيضاء صقيلة تمتد في فضاءات السنناحة األولننى... شننقها صننوت المسنناعد 
 القوي:

 يا   وال حمير... اسحبوا وخلوا يشرب   -

 واحد منهم التفت إلى المساعد وقال:  ،سحب عناصر الشرطة العميد

 شلون بدو يشرب    ،يا سيدي.. هذا غايب عن الوعي -
 بالبالوعة.. بيصحى.. بعدين شربوا.حطوا راسو   -

 ولكنه لم يصب.  ،وضعوا رأي العميد بمياا البالوعة

 سيدي .. يمكن أعطا  عمرا   يا -
 هللا ال يرحمه... اسحبوا لنص الساحة ورتوا هونيك. -
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سننوداء لزجننة علننى جب اختلطت الدماء بءشياء بيضاء و من يديه جروا على ظهرا. رأسه يتءر 
خطنننوط حمنننراء قاتمنننة تمتننند علنننى اإلسنننفلت الخشنننن منننن البالوعنننة إلنننى وجهنننه   مسنننار منننن 

 منتص  الساحة حيث تمددت جية العميد.

 صاح المساعد وقد توترت وبررت حبال رقبته:

 جيبولي.. هالكر الحقير.. المالرم لهون. -

 وبعد أن أصبب المالرم أمامه:

 شو ياحقير .. بد  تشرب وال ال   -
 حاضر سيدي.. حاضر.. بشرب. -

وضننع المسنناعد  ،غطس فكيننه فنني مينناا البالوعننة ،ب المالرم على اإلسفلت أمام البالوعةانبط
                                                            حذاءا العسكري على رأي المالرم المنبطب وضغطه إلى األسفل قائال :

 ما بيكفي هيك. الرم تشرب وتبلع   -
 وهل .. خدوا هالكلب عا التشريفة.. بدي يكون االستقبال تمام.  -

 ،اا القننذرة بمننا فيهننا مننن بصننان ومخنناط وبننول وقنناذورات أخننرى المننالرم الننذي شننرب وبلننع المينن 
لفنننوا  ،ووضنننع اثننننان منننن البلنننديات قدمينننه فننني حبنننل الفلقنننة ،ألقننني علنننى ظهنننرا بسنننرعة مذهلنننة

 الحبل على كاحليه ورفعوا القدمين إلى أعلى.

ثالثننة مننن عناصننر الشننرطة تورعننوا أمننام القنندمين وحوليهمننا  ،القنندمان مشننرعتان فنني الهننواء
مدروسننة بحيننث كانننت كننرابيجهم تهننوي علننى القنندمين بتننناغم عجيننب دون أن تعينن  بطريقننة 

ولكننن  ،                      تلننوى جسنندا يحنناول خالصننا   ،                         ارتفننع صننرا  المننالرم عاليننا   ،إحنندى الكننرابيج األخننرى 
 دون جدوى.

وكالعننب كننرة قنندم  ،                   مشى باتجاهه مسننرعا    ،استفز صرا  المالرم واستغاثاته العالية المساعد
 رأي المالرم وقذم الكرة.وجه مقدمة بوطه إلى  
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سننح  فننم  ،صننرخة كننالعواء... اسننتفز المسنناعد أكيننر فننءكير ،صننر  المننالرم صننرخة حيوانيننة
المسننناعد  ،عناصنننر الشنننرطة يواصنننلون عملهنننم علنننى قننندمي المنننالرم  ،المنننالرم بءسنننفل البنننوط

البطن... رفسننات علننى الخاصننرة... حركننات هسننتيرية  ،الصدر  ،الرأي  ،                 يواصل عمله سحقا  
                                     للمساعد وهو يصر  صراخا  بالكاد يفهم:

وال  ع... وال  حقينننرين... عنننم تشنننتغلوا ضنننند النننرئيس  .. وال  سنننوا  رلمننننة...  -
سوا  مننالرم بننالجيا... وبتشننتغل ضنندا   ... وال  ينناعمالء... يننا جواسننيس ... 

ين انتننو يننا كننالب تشننتغلوا ضنندا  .. يننا وال  الرئيس خالنا نشبع خبز.. وهل  جاي
عمننالء أمريكننا... يننا عمننالء إسننرائيل... يننا والد ال.... هلنن  عننم تترجننوا   ... بننرا 

 كنتوا عاملين حالكن رجال... يا جبناء... هل  عم تصر  وال  حقير  ..

                              كاننننت ضنننربات الشنننرطة تنننزداد عنفنننا   ،علنننى إيقننناع صنننرخات المسننناعد ودبيكنننه فنننون المنننالرم 
                                           وصرخات واستغاثات المالرم تخفت شي ا  فشي ا .  ،وشراسة

بعنند قلينننل تمننندد المنننالرم أول إلنننى جاننننب العميننند  . "ال أدري حتنننى ا ن مننناذا حنننل بنننه  هنننل 
مننننننات أم ال .. هننننننل كننننننان لنننننندى إدارة السننننننجن أوامننننننر بقتننننننل الضننننننباط أثننننننناء االسننننننتقبال أو 

 التشريفة ".

ارة سننمعتها فيمننا بعنند مننن اإلسننالميين وا ن جاء دورنا. "اجا  الموت يننا تننار  الصننالة " عبنن 
 ،بكنننالوريوي ،ليسنننانس ،حملنننة الشنننهادات الجامعينننة ،                    ولكنننن فعنننال  جننناء دورننننا ،حتنننى مللتهنننا

المحنننننننامون.. أسننننننناتذة  ،ماجسنننننننتير.. دكتنننننننوراا.. األطبننننننناء شنننننننربوا وبلعنننننننوا البالوعنننننننة ،دبلنننننننوم 
مكنننننن الجامعنننننات.. وحتنننننى المخنننننرج السنننننينمائي.. شنننننربت وبلعنننننت البالوعنننننة.. الطعنننننم.. ال ي

 وصفه   والغريب أنه وال واحد من بين كل الشاربين تقيء  

 وشرب البالوعة    ،الشهادة الجامعية  ،                                    وأصبب بين هىالء جميعا  شي ان مشتركان

أمامهننا ثالثننة عناصننر وثننالث  ،كننل فلقننة يحملهننا اثنننان مننن البلننديات ،ثننم أكيننر مننن ثالثننين
 (29 الصرا ".  ،األلم   ،كرابيج... والكيير... الكيير... من القسوة 
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والحنننوار يصننن  حفلنننة تشنننريفة بخطواتهنننا  ،الوصننن  السننناب  المتنننراوح بنننين الوصننن  السنننردي
ثننم  ،يبدأ بشننكل صننراع سنناكن مننن أعلننى إلننى أدنننى     إذ   ،نالحا فيها رئبقية الحدث  ،لةالمتسلس

                             ثننم ينتهنني باالنطفنناء دائمننا . مننن  ،ثم يءخذ منحى المطاوعة القسرية  ،                       يتخذ شكال  تماسيا  يحتد
المالحننا بشننكل واضننب التشننفي لنندى شخصننية السننجان ألن التعننذيب كمننا هننو ظنناهر لننيس 
النتننزاع معلومننة أو اعتننرام بننل هننو مننزيج درامنني مننن العقنند النفسننية واألمننراض االجتماعيننة 

وحفننننل التشننننريفة يهنننندم بشننننكل  ،والتوصنننني  التنننناريخي السياسنننني لصننننورة السننننلطة وصننننوتها
لنننذلك كنننان العميننند هنننو  ،وترسننني  مفهنننوم العبنننرة  ،وجثبنننات الوجنننود ،إلنننى كسنننر العنننينواضنننب 

فبعنند الصننراع الحاصننل بينننه وبننين المسنناعد  أعلى أدنننى(   ،المعادل الرمزي للشخص المتمرد
فاسنننتفز السنننجان ألن سنننلطته وأنننناا  ،حننناول العميننند المقاومنننة ،             أعلنننى( حالينننا   ، أدننننى ،       سنننابقا  

ومننس السننطوة التنني انتشننلته   ،ني الساحب إلننى منطقننة الالتننوارن                            و ضتعا موضع التهديد التوار 
والمتميننننل  ،فننننءحس بوجننننوب القضنننناء علننننى مكمننننن الخطننننر المهنننندد ،مننننن المكانننننة المهنننندورة 

لننذلك تنننامى عننند السننجان السننلو  االعتبنناطي المضننطرب الهننادم إلننى  ،بشخصننية العمينند
 ،سنننجناء  العسنننكرة تخلنننيص النننذات منننن مءرقهنننا. كنننذلك فننن ن اسنننتخراجه لزمنننر معيننننة منننن ال

األكاديمية بشكل عام( تشير إلى حاجته المستمرة إلثبات أننناا وموجوديتننه إذ "تكمننن   ،الطبية
جننوهر سننادية الجننالد كمننا هننو حالهننا بشننكل عننام فنني البحننث البننائس عننن األنننا والحاجننة إلننى 

ب أن توكيد الذات من خالل دفع ضحاياا لالستجابة لحقيقته الذاتية هذا أنننا.. أنننا هنننا.. يجنن 
وقننندرتي التننني ب مكانهنننا التغلنننب علنننى كنننل قننندراتك وتفوقهنننا خاصنننة أن   (30 تالحنننا وجنننودي"

القننننوة هنننننا مفروضننننة علننننى أشننننخال ممتلكننننين لجانننننب فنننني العننننرم االجتمنننناعي  الشننننهادة 
علهننننا تتنننننامى وتتعنننناظم األكاديميننننة( يننننرفعهم إلننننى مكانننننة اجتماعيننننة ونفسننننية مرموقننننة مننننا يج

ا خنننر لهنننا. وبانكسنننار الطنننرم األول  العميننند( ورةينننة النتنننائج خضنننوع الطنننرم بانتصنننارها و 
الكارثية المخيفة تتم عملية مفاضلة سريعة في دواخننل اإلنسننان بننين تننءمين الحينناة أو خسننارة 

وتحت غريزة البقاء والتمسك بالحياة يىثر اإلنسان الخيننار الينناني علننى األول بنندليل   ،الكرامة
دسننين وبعنندهم األكنناديميين بشننكل عننام. وفنني صننرخات انصننياع المننالرم ثننم األطبنناء والمهن

المسنننناعد تظهننننر شننننرعنة السننننلوكيات بتصننننني  الطننننرم ا خننننر  السننننجين( ضننننمن الخونننننة 
والعمالء وأعداء الوطن على الننرغم مننن تفضننيل السننلطة عليننه وجغداقننه بننالنعم وال عجننب مننن 



م 2021 -العدد األول -4المجلد                                    مجلة بحوث جامعة إدلب              

 

329 
 

ا يشنننبع خبنننز( الخننائن إذا أنكنننر الجميننل فعنننادى الننوطن والسنننلطة واألب الحنننون النننذي  خننال
 وخانه.  ،وتمرد عليه  ،                                      وكان وليا  لنعمة الشعب ومع ذلك جحد به

مننن السياسننة الممنهجننة التنني تننروي بغنن      ا  وكننذلك فنن ن ألصننحاب التحصننيل العلمنني نصننيب
والمفتننرض بهننم أن يسننيروا  ،وتبرير السلطة يكون بءنهم أصحاب وعي  ،األعصاب المريضة

 ،دا السنننلطة الحكيمنننة لكننننهم تصنننرفوا بغبننناء معصنننوبي األعنننين( وفننن  الننننهج النننذي خطتنننه يننن 
فتحملننوا نتيجننة قلننة وعننيهم   ومننا إن نتعمنن  فنني بننواطن األمننور حتننى نننرى أن المبننرر يكمننن 
فنني أمننرينم األول: كسننر العنننين ألن المتعننارم عليننه أن صننناحب الشننهادة األكاديميننة لدينننه 

المعلومنننات                                إذ أنننن ه أصنننبب علنننى مسنننتوى عنننال  منننن  -لنننيس المقصنننود هننننا الغنننرور–اعتنننزار 
 ولتحطيم نزعة االعتزار يعاني مايعانيه:  ،والخبرات أهلته للحصول على الشهادة 

                                                                               "شننناهدت الكتننناب يتهنننادى بعيننندا  بنننبيء وكءنهنننا لقطنننة سنننينمائية مبطنننءة ويهنننوي قلبننني وراءا.. 
ثننم  ،نكليننزي للغننة العربيننة حتننى أنهيننت ثليننهإ-نكليننزي إمضننيت سنننة وأنننا أتننرجم ذلننك المعجننم أ

 (31                       ة حافر ليقذفه بعيدا "يءتي جاهل برفس

واألمننر الينناني يعنننود إلننى النننذات األنويننة للسنننجان التنني تنننرى أن الطننرم المقابنننل لهننا يتفنننون 
ممننا يشننعرا بننالنقص الننذي  ،عليها بتمكنه من الوصول إلى مكانننة يعجننز عننن الوصننول إليهننا

يعمنند إلننى إشننباعه مننن خننالل هننذا الممارسننات التنني ترضنني الننذات القابعننة فنني مكانننة أدنننى 
                                                                          فكريننننا  وأعلننننى سننننلطويا  مننننا يجعلهننننا قننننادرة علننننى تحقينننن  توارنهننننا مننننن خننننالل فننننرض أهوائهننننا 
الالمنطقيننة وجثبننات ذاتهننا مننن خننالل رجحننان كفننة القننوة علننى العلننم فنني ظننل فضنناء قمعنني ال 

 ر تحكمه سوى أهواء الذات:معايي

                                                                           "أكينننر منننن ثالثنننين صنننرخة ألنننم .. قهنننر.. تخنننرج منننن أفنننواا أكينننر منننن ثالثنننين رجنننال  ميقفنننا .. 
                                                                       أكير من ثالثين رأسا  كل منها يحتوي الكيير من الطموح واألمل واألحالم.. عننواء            متعلما   

 (32 ية"                                                                   ثالثين ذئبا .. رئير أكير من ثالثين أسدا .. لن يكون أكير وحشية وحيوان

إننننه وأد الحضنننارات والعقنننول المفكنننرة منننن أجنننل تفريننن  الننننواقص وتحقيننن  المصنننالب يجعنننالن 
السنننجين ينننررح تحنننت قبضنننة اإلجهننناد النفسننني والجسننندي الحنننادين ويتضنننحان فننني التكييننن  
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 ،الترميزي لتحول اإلنسان من المستوى اإلنساني إلى مستوى الحيننوان القننادر علننى االفتننراي
                                            مشنني ء إلننى مرحلننة العجننز والالاقتنندار. لننذلك كانننت  ،مسننتلب القننوة  ،لجننوم ويمتلننك القننوة لكنننه م

الممارسنننات التعذيبينننة التننني تطنننرح فننني الرواينننة ذات داللنننة مزدوجنننة تحيلننننا إليهنننا الملفوظنننات 
 التضمينية ذات اإلشارات واسعة الداللة.

 أحوال السجناء:

ومننع  ،االعتقننال لشننبهة ضننعيفةنالحا في الروايات التدمرية بع  السننجناء جننيء بهننم إلننى 
ويعترفون بكل ما ترينندا السننلطة ليتضننب أن مننءرب  ،ذلك ف نهم يىثرون الخالل من العذاب

السننننجان لننننيس االعتننننرام إنمننننا اجتينننناث أي جننننذر ألي تفكيننننر معننننارض أو مننننناوئ ألوامننننر 
وتدفعننه  ،وتضننعفه ،                                                 وفنني سننبيل ذلننك يوظنن   كننل السياسننات التنني تحننارب السننجين ،السننلطة

ونتيجننة للممارسننات الوحشننية ومننا يترتننب عليهننا مننن ضننغوطات نفسننية  ،ة اإلنهننا إلننى مرحلنن 
 .أو تتحملها  ،اإلنسانية أن تطيقهاكبيرة تءبى النفس  

ويعننود  ،نمنناذج لسننجناء وصننل بهننم الحننال إلننى الجنننون الروايننات السننجنية التدمريننة  وتطننرح
ال فنني قنندرتهم التغلبيننة والتبنناين بننين األشننخ ،اوت الطبائع اإلنسانية فنني التحمننلذلك إلى تف

علنننى المعانننناة وصنننمودهم فننني وجنننه الضنننغوطات كمحننناربتهم بءبسننني احتياجننناتهم منننن طعنننام 
 باإلضافة إلى تغليفها باإلهانة والحروب النفسية:  ،ونوم   ،وصحة  ،وشراب

"اسننتمر الجننوع مننا يزينند عننن شننهرين. اسننتفحل األمننر. وارداد الجننالدون فنني تعننذيبنا بننالجوع. 
قتسنننمه عشنننرة. صنننار يقتسنننمه عشنننرون. ال يكننناد يحصنننل الواحننند علنننى كنننان رغيننن  الخبنننز ي

                                                                            لقمننة.  مننن كننان يملننك إيمانننا  عميقننا  حننافا علننى خاليننا دماغننه مننن التلنن . بعضنننا جننن أو 
كاد. أحدنا انقطع به حبل الصبر فهوى. فز ميل جني. ركنن  باتجنناا بنناب المهجننع. طرقننه 

بيننندا علنننى فنننم  ميننند. أطبننن بشننندة وراح يصنننيب. بننندي اعتنننرم.. بننندي اعتنننرم.. ارتجننن  الع
وي ثننم هننوى بلطمننة مننن ينندا علننى  وجننه العمينند. تراجننع العمينند إلننى بنن المحبننوي. دفعننه المح

                                                                  الوراء مذهوال . فتب الحاري الباب تله من عنقه للجبين وجيى على صدرا:

 شو بتقول وال -
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 بدي اعترم -
الميتنننة ت ألننن  منننرة قبنننل أن تمنننوت لنننم يعننند لالعتنننرام قيمنننة. هننننا جنننيء بنننك لتمنننو  -

خينننرة. مجي نننك إلنننى هننننا هنننو منننوت بالتقسنننيي. ولكنننن كنننل دفعنننة منننن المنننوت ال األ
بننل تسنناوي أضننعافه. شننحطه بمعاونننة  خننر مننن رجليننه وأدخلننوا  ،                تسنناوي جننزءا  منننه
 على  أبو نذير(:

 .سيدي بقول بدو يعترم -
 ...شو يعترم    تعا وال -

                             أكملوا شحطه حتى صار قريبا  :

 بشو بد  تعترم... -
يس هننننو أمرنننننا بالجهنننناد وأنننننا بنننندي لبنننني طلبننننو.. بنننندي احمننننيكن مننننن سننننيدي: الننننرئ -

 اإلخوان... رايحين يهجموا عليكن بالطيارات.  
 يهجموا علينا   -
  ا سيدي... اا سيدي.. -
 اإلخوان عندن طيارات    -
 سرقوا طيارة الرئيس سيدي... -

 . ثننم دنننا فقد  غسان( عقله على الحقيقة. اختلجت عينا  أبو نذير(. أرجع كتفيه إلننى الخلنن 
ففننتب درج مكتبننه. أخننرج إضننبارة. وقننع حكننم اإلعنندام. لننم تطلننع الشننمس مننن بعنند علننى ذلننك 

 (33 المسكين  "

فقنند تحننول  ،نالحا فنني المقطننع الروائنني السنناب  خننروج السننجان مننن السننيان المتعننارم عليننه
فنني التعذيب من هدفه الرئيسي في انتزاع المعلومات إلى دافع مشحون ب "الرغبننة العدوانيننة 

                                                                              نسنن  الننذات الشخصننية للنزيننل واالنتقننال بننه إلننى در  مننن الدونيننة والتشننيى أشنند إيالمننا  مننن 
والهنننندم مننننن ذلننننك هننننو اجتينننناث أي تمننننرد أو رفنننن  أو مننننناوءة  (34 افتقننننادا لحريتننننه نفسننننها"

وبعد فقدان اإلحساي النفسي عند السننجين هنننا  ،أو تىثر عليها  ،للسلطة قد تمس مصالحها
                                                    كائنا  معدوم القدرة والمقاومة وليس مستل با  إياهما.  ألنه أصببالتخلص منه يمكن 
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علننى  حننارالننذي  ،يني الننناجبوتطننرح روايننة القوقعننة كننذلك حالننة دكتننور الجيولوجيننا الخمسنن 
 ،ة                   م مىسسننة علميننة مهمنن        وتسننل   ،وعنناد إلننى بلنندا  ،مننن أمريكننا فنني الجيولوجيننا شننهادة النندكتوراة 

كننان هننذا  ،وبسننبب تدينننه والتزامننه بفننروض الصننالة والصننوم وغيرهننا مننن الفننروض الظنناهرة 
                                                                         سنننببا  كافينننا  التهامنننه فننني خضنننم دوامنننة األحنننداث واشنننتداد تنننوتر األوضننناع بنننين اإلسنننالميين 

يجلننننس فءصنننبب  ،وعنننند اعتقالنننه فننني سنننجن تننندمر أصنننيب بحالنننة نفسنننية انعزالينننة ،والسنننلطة
دون أن ينننبس ببنننت  -ال فننرن عننندا -الحننر أو البننرد ي ويغطنني نفسننه بالبطانيننة فنن  ،مفننردا ب

ويننذهب  ،                           ويقنناد سننحبا  إلننى حمننام الغسننل ،شفة. يتم إدخال الطعام والشراب له تحننت البطانيننة
كي  إلنسان وصننل إلننى هننذا المسننتوى العلمنني والحينناتي   35)                              ملفوفا  ببطانيته لقضاء حاجته.

ويصننارع مننن أجننل  ،      يعننذ ب ،يننذل ،وقين أن يتحننول إلننى شننخص يعامننل كالبهننائم. يهننانمنن المر 
والمنفصننل  ،                                                  فنني حالننة انطننواء اكت ابيننة انعزاليننة كالمخنند ر شننعوريا   دخننللننذلك  ،فتننات الطعننام 

وكييننرة هنني حنناالت الجنننون فنني  ،جننذري       بشننكل   هحياتنن  تلنن      تحو   أن بعنند عننن العننالم مننن حولننه
ومنننهم  36) فمنننهم مننن ينندعي النبننوة  ،صننفوم السننجناء التنني عرضننت لهننا الروايننات التدمريننة

وكننل هننذا وغيننرا مننن األمننراض  ،ومنننهم مننن يكتفنني بالصننمت  (37 من ينندعي معرفتننه بننالرئيس
 النفسية التي سببتها ضغوط السجن الالمعقولة:

لقلننب. والصننبر كننان ثمننرة مننن ثمننار اسننتبقاء العقننل. " الجنننون كننان ثمننرة مننن ثمننار امننتالء ا
حين قاومنا الجنون استطعنا أن نصبر. أنى للذين فقنندوا عقننولهم أن يصننبروا     كننل شننيء 

ن يفقنندنا الصننبر    مننن صننبر أ                           إذا  كننل شننيء كننان قننادرا  علننى  ،ون هنا كننان ينندفعنا إلننى الجننن 
 (38 "بنفسه في أرجوحة الخواء  ن ألقى                                      نجا. ومن تخلى عنه الصبر جن . ومن ج  

إذ إن التشار  مع ا خر   ،                                                          كان تقسيم المصيبة على المجموع تمسكا  بالعقل وتقوية لنيمان
وعندما تكون المءساة    ،من الحمل الفردي له  وطءة على النفس  في المصاب الواحد أخ 

اإلنسانية النفس  على  وطءتها  تخ   التح  ، جماعية  في  القدرات  ف ن   ذلك  تتباين                               ومع  مل 
اإلنسانية الشخصية  وفرادة  اإلنساني  لالختالم  تبعا   حاالت   ،                                                     وتتفاوت  تعدد  نجد  لذلك 

 التءثر في الروايات التدمرية. 
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وقد    ،                                                                           ومن الحاالت أيضا  المطروحة في الروايات حالة االنفصام التي يعاني منها السجين
رواية   األعداء"طرحتها  الدكتو   "السوريون  الرواية  بطل  خالل  أصيب  من  الذي  عدنان  ر 

الواقع الدكتور عدنان والرقم       وتشظ    ،بانفصام نفسي عن  وهو رقمه في   ،( 77                                  ى ذاتيا  إلى 
ويصور المقطع التالي حالته النفسية المىدية إلى    ، المهجع الذي ينزل به في سجن تدمر

 االنفصام: 

لعنتها   ، وسم بها  ، بصمة تدمر  ،                                                       "يتميز نفسه مشلوال  كسيحا  طيعا  وخنوعا  إرادته مكسورة
                                                                                 التصقت به كان بينهم وغائبا  عنهم   ما يهجس به ينعكس عليهم إذا كان ميلهم. فلماذا  

  ،أفكارا تتخابي   ، أم يرثي لنفسه  أي عالم هذا   المتفرج البليد   ،   يرثي لهم م نه م    ا   دليس واح 
تركيز السجن   ،وال  رفان  معهم على شاشة  ، يرى  سوداء  ،وهو  لوحة  أشد    ،بل  فيها  كانوا 

هنا  هو  كان  إذا  منها     كي     ،                               سوادا   نفسه    هو  كان  هل  إليهم   الناظر  يكون  فمن 
 بينما ينظر إليهم  ،                          يستقيم كونه منظورا  إليه

أ الذي  و ما  بينهم  ضائع  منهصابه    حاال   أفضل  كانوا  بلسما     ،                          عنهم.  وجدوا                       يحسدهم 
كريات والحنين والدعاء أما هو فبالجنون.  يقاومون جالديهم بالقر ن والدموع والذ  ،لجراحهم

النوع األسوأ منه. لم يدر  ما حل به إال بعدما أحس    ،بل ما يشبهه  ،لم يكن الجنون   ،ال
وتمكن منه.. انفصل عنه. ربما كان   ،أوغل فيه  ،ما تخوم منه  ،                      أنه فقد شي ا  من نفسه 

يقضمانه    ،شيء وال شيء  ،يشطرا إلى اثنين  ، الوحيد الذي تر  نفسه لهذا الجنون األسوأ
 على مهل.

المرعب  الخاطر  هذا  يءت  الرقم    ، لم  ا خر  شطرا  الشيء.  إلى  تعرم  عندما  (  77إال 
تدمر  لقوانين  والراض   الجالدين  ،الخانع  بءوامر  رأ   ، المتقيد  سوى    ، سهخاف   يطول  ال 

أصواتهم   ،أقدامهم به  ،ترهبه  يءمرونه  بما  بلحيته  ،يصدع  األرض  الوخم    ، يكنس  ويمسب 
بصدرا إليهم   ، والقاذورات  أما    ، يتوسل  بساطيرهم...  ولع   أمامهم  الركوع  عن  يتوانى  وال 

 فكان ال شيء.  ،هو

نت أيها الرقم  بل أ  ،المعرض للشتم والضرب والدعس بالبوط  ليس أنا   ، هل أنا هذا الذليل
77". 39) 
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جعل   داخل  إلى  خارج  من  الوجودي  المكاني  االنقالب  مع  النفسي  الزمني  التوق   إن 
شخصين إلى  يتشظى  اإلنسانية   ،السجين  مستلب  الكرامة  رقم(   ، موجود  و خر    ،منتزع 

ا ني الزمن  في  موجود  غير  الطريقة   ،سرابي  وهي  الزمكانية  الحرية  حدود  عند                                             ت ر  
التي  السجين  الوحيدة  بها  االنسحان    ، احتمى  تحمل  ليستطيع  وجوهرها  أناا  حمى  أو 

المفروض تقبل    ،اإلنساني  يستطع  لم  ألنه  الماضية  ذاته  في  منصهر  فهو شخص  خر 
التي لم تعد حتى تخضع لمسمى الذات وتالشت  -الذل والقهر الواقعين على ذاته الحالية  

ته السابقة  في الزمن الماضي( بشكل  يعيا مع عائلته وحيا  -في التنكير الرقمي للسجين
الحقيقية   بشخصيته  القطيع  مع  االندماج  عن  عجز  وقد  ذاتي.  ضمني  داخلي  خفي 

والتصبر   ،الطبيعية االنفعاالت  إبداء  على  السجن  رفان  قدرة  من  حسدهم    ،واستغرب  بل 
 على قدرتهم التحملية رغم وضعهم المءسوي. 

االنسال  القسري عن الذات الموجودة حقيقة بعد التشيى جعله ينشطر إلى ال شيء    ،ن إذ
ومختل   ني ساب   موجود  األصب  بالمعنى  أو  موجود(  بماضيه    ، غير  يتشبث  إنه 

من خالل ليتخلص من عبء الواقع وثقله  اإلنساني الذي كان يمتلك فيه اإلرادة والكرامة  
بتفاصيله السابقة  حياته  إلى  المرضى   -العيادة   -العمل  -البيت  -العائلةا  العودة 

في ا خر  األنا عن  وانفصال  لنسم    وحاالتهم(.  أو  الوجودي  االغتراب  االنشطار                                 دوامة  ه 
حالة   االنفصام  أن  من  الرغم  على  السجن  على  للتغلب  الوحيدة  الطريقة  كان  اإلنساني 

انت الملجء الوحيد أمام  نفسية سي ة لكنها مقارنة مع وضع السجين في الرواية التدمرية ك
 وتحمل أشياء ال تحتمل من الهدر اإلنساني.  ،نمي إنساني معين لالستمرارية والصمود 

لكنهم    ،                                                                          وغالبا  ما يصاب بع   السجناء باألمراض النفسية في الفترة األولى من اعتقالهم 
النفسية االضطرابات  من  يعانون  الالإنساني  ،                                    جميعا   تدمر  طبيعة سجن  هو  ذلك  ة وسبب 

             السجان أي          يستغل    إذ   ،وتحارب اإلنسان في كل شيء ،يءالتي تفرض قيودها على كل ش 
وجن لم يجد ف نه يختل  ذلك كي ال يتر  أي مشهد تفصيلي   ، تفصيل ليحوله إلى عقوبة

وتجريعه صنوم األلم جراء ما لم يفعل أو    ،يمر دون استغالله إلنزال عقوبة على السجين 
فيبث سموم الويالت والتعذيب في كل تفصيل من تفاصيل    ،     طا  فعل مهما كان الفعل بسي

بامتيار جحيمي  يوم  إلى  يحوله  االستحمام  يوم  فميال   المعيشةم  ماء    ،                                                               الحياة  الشتاء  في 
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البرودة  الفصلي    ،شديد  التعاكس  مستغال   الغليان  درجة  حرارته  تصل  ماء  الصي                                                                وفي 
وتزداد مرارتهما باقتنال    ،والصي  حاد لهاب  ، فالشتاء ل يم خشن  ،للمنا  التدمري وشدته

 فرصة تزيد من معاناة السجين:  ة           السجان أي  

عليهم استحوذ  لهوي  انصياع  كءنها  تبدو  التعذيب  ببث    ،"حفالت  المتعة  به  يستجلبون 
وكلما تعالت توسالت المرضى    ، الهلع في نفوي المساجين ب سالة دمائهم والتسلي ب ذاللهم 

من    ،والجرحى  على  رادوا  بءيديهم  ضربهم  من  يءنفون  كانوا  فيها.  التفنن  مع  عياراتها 
بءقدامهم  ،وجوههم استجاروا    ، فيدوسونهم  وجذا  والبطن.  الظهر  على  بءحذيتهم  ويلبطونهم 

يصفعونهم بالشحاطات البالستيكية ويلقمونهم إياها   ،يستعينون به على تحمل بلواهم  ،با 
فعقوبات   منها  المزيد  أما  أفواههم  القرمفي  الصراصير   ، بالغة  أكل  على  يجبرونهم 

العقوبة حتى لو تسببوا بموتهم.    ، والذباب... ال ضير عليهم أو محاسبة مهما غالوا في 
إذ هي    ،                                                                      كان مسموحا  لهم قتل عشرين بالمائة منهم على األقل من دون مساءلة أو حساب 

 ما الفرن إن تقدم موتهم إعدامهم  ، مسءلة تقديم وتءخير

الحمام وكان خرو  إلى  الذق  ، جهم  الرأي أو حالقة  األ   ، ن وشعر  بهم مناسبات إليقاع    ، ذى 
بالجروح الوجه  تصيب  بالسياط   ،بحالقة  في    ،وأجسامهم  االقتصاد  إلى  تنبيههم  بذريعة 
أنهم بشر ميل غيرهم يحلقون    ،استخدام المياا مع أنها متوفرة ل ال يداخلهم إحساي  لكن 

 ويتحممون. 

جدرانها    ، وهي ساحة صغيرة أشبه بقبر بال سق    ، باحة التنفسففي    ،أما منحة التري  
       رمنا     ، الواحد وراء ا خر  ،                       يمشون رتال  بشكل دائري   ،كهربةعالية مسورة بءسال  شائكة م

 (40 رةوسهم منكسة"  ،ال كالم أو همس ،ال يزيد عن نص  ساعة

أن   له  السجان وكي   يت بعه  الذي  الفرل  اقتنال  مبدأ  ينبع  أين  إلى موضوع                                                               من  ينتبه 
كاالستحمام وتسخيرا في خدمة بطشه  إنه الجحيم التدمري الممنهج على انتزاع اإلنسانية 
إنسانية                                                                                  وتغريب اإلنسان في واقعه بسبب ما يعانيه من عبيية ال معقولة من ق بل نماذج 

 وماذا إن انتهت التفاصيل التي يقتنصها من  ،                                       غريبة مسي رة بتخطيي دقي  وصائب وموج ه
 الواقع اليومي  : 
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الص  بعد  المهجع  رئيس  وأمر  المساجين  أحد  الرقيب  خب ء  دخولنا  لكيرة    ،                                                                 "قبيل  وكنا 
                                                               الخوم نق  عشوائيا . فخيل إليه أن التعداد كامل لم ينقص منه أحد 

 سيدي المهجع كامل التعداد. -

                                                          ين أتى   قالها الرقيب وهو يدفع بصديقنا المخب ء إلى الص . أ وهذا السجين من -

عوقب الرئيس بكسر ضلع بعد أن ضربه أربعة عسكريين بكل ما أوتوا من ضراوة وشراسة  
 (41                                                وبقي هذا األخير يبول دما  لهيام اليالثة المقبلة"

أو تنتهي التفاصيل اليومية التي يستطيع    ،عندما ال يجد السجان ما يعاقب السجين عليه
لعقوبات الفردية ذات المنعكس الجمعي ف نه يختل  ا   ، استغاللها في تدمير نفسية السجين 

وجن لم يجد ما يختلقه تكون العقوبة تعسفية    ،أو الجماعية بشكل عام ذات المنعكس نفسه 
ويءمرهم بالخروج لتلقي العقوبة الهادفة    ،                                 فميال  يفتب باب المهجع بكل بساطة  ،بدون سبب 

مساعد أو  رقيب  مزاج  تعديل  إلى  أخرى   ، ربما  عن  العقوبة  تنتج  تكسير    ، وقد  يتم                  ميال  
الباحة السير عليه  ،الزجاج ورميه على أرض  السجين  إجبار  يتم  السجين   ،ثم  إن صر  

ومتى    ،وعليه أن يتجرع األلم بصمت مطب  بال حول وال قوة  ،فستحل عليه عقوبة أخرى 
                                                                              شاء السجان ينتقل من عقوبة إلى عقوبة أخرى مستغال  هذا في جعل فضاء السجن مرتعا   

                                                                          لتفري  الحقد والنواقص النفسية وجثباتا  المتالكه السلطة والتحكم ب نسان  خر. 

 أنماط السجناء: 

مجتمعا  مصغرا   يعد  التدمري  السجن  إن  إذ  التدمرية  الرواية  في  اإلنسانية  األنماط                                                                                     تتعدد 
الخارجي المجتمع  "حقا     ، عن  فيقول:  الدهن في روايته عائد من جهنم  أبو                                                           ويصفه علي 

الفكرية واألشكال  األنواع  مختل   السجن  في  الشرير  ، نجد  ومنها  الخي ر  فالبع     ،                          منها 
شتى...  بوسائل  االردهار  نظريات  يختل   ا خر  والبع   شريف  مستقبل  لبناء  يخطي 

الذي يرسم معالم   المفكر  الداخلية والخارجيةفهنا   بلدا  والعسكري    ،التغيير في سياسات 
ويزيل    ،الذي يحلم بالمناصب العالية ال لشيء إال ليوق  الفساد في المىسسات العسكرية

المحسوبيات والتعديات التي ال يخجل بع  الضباط والعسكريين من المجاهرة بها. ترى  
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فلم يب  له سوى القسم بشرم    ،     ريا  كذلك الطبيب الذي سجن ألنه لم يجد تسوي  نفسه تجا
مسىولية   عاتقه  على  أخذ  الذي  والمحامي  المعركة...  في  جريحا   سقي  أن  بعد                                                                              المهنة 

والفساد  النظام  حامي  السلطة  محامي  مع  فتصادم  الحريات  صون  و  الح   عن    ،الدفاع 
قلمه   ويجير  ضميرا  يبيع  أن  رف   الذي  النير  والعقل  الحر  القلم  ذو  الصحافي  ومعه 

الفس "لم مصغ    ( 42 صلحة  مجتمع  "السجن  دنيا    ، ر                    و  في  الواحد  يجدا  قد  عما  وعينة 
دمث األخالن    ،الكريم والبخيل  ، الحرية. لذا ترى بيننا الطيب والخبيث. المتكبر والمتواضع

أو الحزين الذي يبقى في   ،والخائ   ،                                              وسي ها.. ومنهم أيضا  الصامت الذي ال يكلم أحدا  
فيضحك لذكرى ويبكي   ،وعائلته  ،وأهله  ،راويته طول النهار يبكي. منهم من يتذكر أوالدا

                                                                       فترتسم على وجهه سمات الوجل حينا  ومسحات خجولة من الفرح الهارب أحيانا     ،ألخرى 
أما  داخل سجنه   ..  استحبس  الذي  ذا   فهو  لمصيرا   ،األقوى  العنان  أو    ، فءطل   لحياته 

 ( 43 أو لعله يحصر تفكيرا بالحالة الوسطى ما بين نبضة الحياة وشخرة الرحيل." ،موته

فنرى من أنماط السجناء التي طرحتها    ،                                               وتبعا  لتنوع التصرفات والسلوكيات تتنوع مصادرها
المتشدد  النمي  التدمرية  النمي    ،الروايات  يكون  ما    ،   ا  متطرف     ا  ساذج     ا  نمط           المتشدد                           وغالبا  

                مستهدفا  الشبان   ، ونشر قناعاته  ،                                         يسعى دائما  إلى توسيع دائرة حزبه الفكري   ،متحجر الفكر
 ،بما يواف  أفكار أمير الجماعة م وجعادة تطويعه م الصغار ممن يسهل السيطرة على تفكيره 

كل جولة كالمية ينتصر                                                                 كما يسعى دائما  إلى إثارة اليغرات الهادفة إلى االنقسام ألنه في
يكسب العديد من المناصرين الجدد المنضمين    -  متقن ومتكلم بارع        بالغي            إذ إن ه–فيها  

حلفه للق  ،إلى  الممتلكين  غير  األشخال  مع  النقاشات  إثارة  الكالميةويتعمد  والذاكرة    ،وة 
 وتوظيفها كما يفعل:  ،والقدرة على اقتصال الشواهد الدينية من سياقها ، الحفظية

وباقي   ،أبو القعقاع وجماعته من طرم  ،لى معسكرينإ                               عشرة أيام تقريبا  قسمت المهجع    "
خاصة أنه   ،المهجع من طرم  خر. واستطاع أبو القعقاع ببراعة أن يكسب عداء الجميع 

الدين    استمر  جوهر  حول  معه  سجال  في  الدخول  رفضهم  بعد  وتحديهم  إحراجهم  في 
 (44 اإلسالمي وتعاليمه"
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شخصية    -في الرواية–فهو    ،                                                       وتمي ل شخصية أبي القعقاع نموذج السجين التدمري المتشدد 
المتشددة  الجماعات  أمراء  من  للسلطة  ، أمير  المناوئة  للعمليات  وينفذ  شاع    ،يخطي  وقد 

عنه فيما بعد ضعفه واستسالمه تحت التعذيب ما سبب وقوع الكيير من أفراد التنظيم في 
السلطات  له  ، قبضة  الناقمين عليه والمتوعدين  بدائرة  وعند نزول أبي    ،                                                    لذلك كان محاطا  

ي تنفي عنه ما رعمه بع  معارفه القعقاع إلى المهجع التدمري بدأ بسرد قصة اعتقاله الت
المتشددين  ف ة  مجددا   حوله  نفسها  ،                                لتلت   المذكورة  بالطريقة  محيطه  كان    ،فيوسع  ثم 

 اإلعدام نهايته. 

السي ة الخلفية  صاحب  السجين  أيضا م  األنماط  بون    ،                                             ومن  إلى  بدورا  يتحول  ما                                  وغالبا  
ويتقاسم ما يسطو    ، يعاقبويتراوح بين صاحب النفوذ الذي ال    ، للسلطة يعمل كمخبر لها

متبادلة خلفية مصالب  السجانين ضمن  مع  الحظوة    ، عليه  يحاول  الذي  البسيي  والسجين 
كمخبر من خالل عمله  السجان  عند  السلطة    ،والسطوة  معه  تتعامل  النمي  حسب  بوهذا 

جهة من  األسلوب    ، أهوائها  يتبع  قد  ألنه  أخرى  جهة  من  أخبار  من  ينقله  ما  وصحة 
وقد تطرقت الروايات إلى هذا النمي   ،                               فيد عي االتهامات لكل من يعاديه  ،لفيقي االنتقامي الت

وقد عرضتها رواية "يسمعون حسيسها" في صورة "خشان المسلمي"    ،(45 على تعدد صورا 
في   عصابة  للمشاكل  ، المخدراتبتجار  االرعيم  مصطنع  الضمير  ،فهو  وعندما    ،عديم 

اتخذت ردودا منحى    ،وصلت حماقاته إلى مرحلة الذروة التي ال تحتمل وينبغي الرد عليها
  خر: 

وهدد بءنه سينقل إلى الشرطة أمر تنظيم الحلقات   ،"استغل  خشان( تدخل الشي   صفوان(
إرهابية لعمليات  بالتخطيي  يقومون  أصحابها  وأن  الرئيس   ، السرية  لعن  عن  يفترون  وال 

همس في أذن الشرطي   ،. ولم ينتظر  خشان( إلى اليوم التالي ففي العد المسائيوشتمه..
السجن  مدير  إلى  توصيلها  يريد  خطيرة  أخبارا   لديه  مستعجلة  ،                                                  أن  مصلحة    ،وأنها  وفي 

 وصاح فيه:  ، الدولة. جذبه الشرطي بطوله من ياقة خرقته ورفشه في بطنه

 طالع وال... وهللا انت كذاب ابن كذاب... 

 ...  ).. 
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 دخل  خشان( بطوله الفارع إلى غرفة المدير. صاح المدير بمعاونيه: 

 قربوا هالجرو لقدام... قربوا... -

 حاضر سيدي... -

 شو في عند ..   -

 أخبار خطيرة سيدي... -

 شو..   حكي وال... ياحيوان... هو الحيوان بعمرو بيفهم... هات لنشوم.... -

 ي في تنظيمات جوا المهجع... دسي-

الخل   وهللا- إلى  كرسيه  على  ظهرا  يرجع  وهو  ذلك  تنظيمات..    قال  يعني  شو     
                                                                   ويسحب نفسا  عميقا  من السيجار الذي بين إصبعيه ثم ينفيه في الهواء( 

 عاملين سيدي تنظيمات... بيعطوا دروي بعملية االغتيال..   -

 يا لطي ... اغتيال   اغتيال مين وال   -

 اغتيال الرئيس سيدي... -

 مين... أنا وال..    الرئيس -

 أل سيدي... الرئيس... الرئيس... -

اغتيال الرئيس ....  قال ذلك وهو ينفجر من الضحك( اغتيال الرئيس...   مين...    -
  ،وال هولي رح يموتوا قبل ما يطلعوا من هالسجن يا حيوان...  وتتابعت ضحكاته الفاجرة

 وقال:  ،ثم التفت إلى معاونيه( 

 ( 46                                                    ة... بد ياا كل يوم ياكل قتلة حتى ينسى حليب إمو..."علمولي هالحيوان سن
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                                                                                   وما  خشان المسلمي( إال نموذجا  للسجين الذي يحتمي بالسلطة ظان ا  أنها ستمنحه السطوة  
وتعاقبه متى أرادت   ، بل تقتص منه ، لكنها ال تكتفي بعدم تصديقه ، والقدرة على بسي نفوذا

 حتى ال يطم ن إلى أنه محمي مقابل الخدمات اإلخبارية التي يقدمها.

مع ما شهدا من    ،وقد يكون السجين صاحب خلفية سي ة لكن تحول داخل أسوار السجن 
طيبة  ،عذابات شخصية  شخصية  الزعيم(    ، إلى  حسيسها"  "يسمعون  رواية  طرحت  وقد 

تنظيم   بءي  له عالقة  يكن  لم  او حزبيالذي  المواخير   ،سياسي  في  المقيمين    ،وكان من 
وأصغرها أكبرها  الخطايا  من  أخذته    ،ارتكب  مدينة حماا  في  األحداث  اشتداد  عند  ولكن 

الحمية بءبناء حارته المحاصرين وحاول إيصال مادة الطحين إلى أحد األفران كي يخبزها  
  ، نظيمي في حركة اإلخوان وتمت محاكمته على أنه قائد ت  ، وتم القب  عليه حينها  ،لهم 

وصل به الحال إلى    ،                                                            عنما نزل في سجن تدمر كان ما ر ا كفيال  ليتحول إلى إنسان  خر
                     حفا القر ن كامال   . 

في  السجناء  من  العظمى  الغالبية  النمي  هذا  ويشكل  الطيب  السجين  نمي  كذلك  ولدينا 
المسمى  ، الرواية هذا  تحت  يندرجون  جميعهم  الروايات  وهم  م  الفدمنه   ،وأبطال  ائيون( 

األ الشباب  من  المتينة"مجموعة  األجساد  ذوي  للقيام    ،قوياء  أنفسهم  تلقاء  من  تطوعوا 
أو   ، ميل إدخال الطعام إلى المهجع  ،بالمهام الخطرة التي تحتاج إلى قوة تحمل أو سرعة

ف ن أحد الفدائيين ينوب عن هذا    ،إذا تم تعليم أحد المرضى أو الشيو  من قبل الحراي
جلدة"ا الخمسمائة  تلقي  في  أعباء    (47 لمري   تحمل  فدائية  فرقة  مهجع  كل  لدى  وكان 

ودافعهم    ،وغايتهم كانت بصدن نيل الشهادة في سبيل إنقاذ ا خرين   ،القيام بالمهام الشاقة
وال تخلو رواية تدمرية من التعريج على الفدائيين لما لهم من دور    ، إيمان صادن وعمي 

 ملحو  في يوميات السجن. 

النمي   من  هم  السجن  داخل  بهم  يلوذ  وما  الرئيسيين  الروايات  أبطال  ف ن  ذكرنا  وكما 
النمي  ،الطيب هذا  من  الشخصيات  كل  على  المرور  يسعنا  الشي     ،وال  وتميل شخصية 

موفقا    مياال   النمي                       فارون(  هذا  الودود   ، 48) عن  الفدائي  الظل  ، الشي  األربعيني    ،خفي  
األخالن  العلم  ،دمث  الجامعة  نهأل  ،واسع  في  ا داب  كلية  عميد  منفتب    ،كان  شخص 



م 2021 -العدد األول -4المجلد                                    مجلة بحوث جامعة إدلب              

 

341 
 

ما. كان  ،       فكريا   نوعا   بقية رمالئه في                                 من عائلة موسرة  الزيارات مع  يءتيه في  يتقاسم ما 
ينال ل  له بءشياء تكفي المهجع جميعهتءتي  المهجع أو باألصب كان يطلب من عائلته أن  

                                                                    من نزالء المهجع قطعة ما. يشكل الشي  فارون نموذجا  جميال  للسجين الطيب         واحد       كل   
 وما يفعله من فضائل.   ،ى به من أخالن     تحل  وما ي ،بما يفعله 

 البلديات: 

                                            وتوضب بدقة ما يطرأ نفسيا  على شخصية اإلنسان    ، شخصية اردواجية في الرواية التدمرية
والبلديات هم مساجين    ،فيحاول ترميم نواقصه وتعوي  ما استلب منه  ،المتعرض للهدر

المتخلفين كالعساكر  السياسية  تندرج    ، القضايا غير  التي ال  األجرام  واللصول ومختل  
وتوريع    ،والطب    ،لحالقة مهمة البلديات القيام ببع  المهام كاو   ،تحت التصني  السياسي

                                                               ولهذا كانوا يتمتعون بشيء من االمتيارات. ونظرا  للتفاعل االجتماعي   ،وغير ذلك  ،الطعام
الزائفة السطوة  هذا  البلديات  استغالل  نالحا  ف ننا  وغيرهم  السجناء  من  الف ة  هذا    ،بين 

 تحت أقدام السجان الحقيقي:  ة                                           واستاللهم متنفسا  منها إليجاد ال أنا( الضائع

"تحول البلديات وهم مساجين القضايا غير السياسية إلى جزارين وجالدين ميل العساكر.  
أو   الرقيب  من  تءتيك  التي  الصفعة  والضرب.  والشتم  الركل  سلطة  السجن  إدارة  أعطتهم 

ى متوقعة العسكري مهما بلغت قسوتها فال تبل  قسوة الضربة التي تءتيك من البلديةم األول
 ( 49 واليانية غير متوقعة."

أو يماري   ،ويعن    ،وذان مرارة العذاب أن يظلم   ،كي  لسجين يرى ما يعاني سجين  خر 
كي  لمن تجرع الظلم أن يظلم بنفس الطريقة      . باختصار    ،بطشه على ا خر     

اإلنسان   يرتكز على سح   البلديات  نفسية  على  يطرأ  الذي  اإلنساني  التحول  ووضع  إن 
وعندما يعين كبلدية ف نه يوضع في مكانة وسطية بين ساح     ،إنسانيته في مءرن ضي  

فيفرم غضبه الداخلي على السجناء إما من باب التفري  أو من   ، ومسحون عاجز وقادر
باب اكتساب امتيارات خالصية أو إضافية والتماهي مع إرادة السجان لكسب رضاا من  

 وتطبي  األوامر:   خالل االلتزام بفروض الطاعة
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يفعل  مما  أكير  في جسدنا  تنها  مفترسة  وحوش  إلى  الزمن  مع  البلديات  بع   "تحول 
أك كان  أنفسهم.  العذاب  هنا ربانية  عهدهم  ولطول  أخالن.  بال  على   ،يرهم  صبرهم  وقلة 

محكومياتهم تحولوا إلى كالب في أيدي الرقباء والعساكر. وكانوا أداة اقتصال يستخدمها 
العس يعذبون أمامهم وهم يضعون  هىالء  يتفرجوا على ضحاياهم  اكر حين يطيب لهم أن 

               رجال  فون رجل. 

                        ]ومنها أن  أحد العساكر  في يوم الحالقة كان يتم جزء من هذا األهوال التي ال تصدن.  
المساجين أحد  على  حقد  قد  السجين   ، كان  لهذا  يحل   البلديات  أحد  فاقترب    ، وكان 

. ابتسم البلدية نص  ابتسامة  وتراجع إلى الخل .[   ،ي أذنه وهمس ف   ،العسكري من البلدية
ويقفز مكانه.   ،                                                              وهز رأسه وظل صامتا . بعد أقل من دقيقة كان السجين يصر  ويستغيث

كانت يداا مقيدتين فلم يستطع أن يتدار  نفسه. اجتمع عليه عدد من الحري. استمر في  
وقدم   ، إلى العسكري الذي وشوشه  صياحه واستمر الدم ييعب من جهة أذنه. تقدم البلدية

له ما في يديه. تناولها العسكريم كانت قطعة من أذن ذلك السجين المسكين. وفيما كان 
                                                         والحري يلتفون حوله يوسعونه ضربا  كان العسكري يمد أصابعه    ، صرا  السجين يتعالى

ويضعها تحت أسنانه يع  عليها كءنه يفرم شحنة هائلة    ،التي التقطت أذن تلك الضحية
والضغينة الحقد  فكيه  ، من  بين  األذن  تلك  يلو   يلفظها  ، ثم  من   ، ثم  بسيل  ذلك  ويتبع 

 ( 50 الشتائم...   "

عصارا  تتحد  الساب   المقطع  واحدةفي  تفري   نقطة  في  لشخصين  النفسية  األمراض    ،ت 
األول السجان( يحاول أن يطب  مبدأ التحكم الناعم من خالل الياني  البلديات( العناصر  

بءمرا  تءتمر  والتي  البلدية  ،                                 الممسوكة جيدا   لعنصر  األمر                       ويتراجع  خذا  وضعية    ،فيعطي 
                                      ون دور البلدية ب ثبات الوالء المنتظ ر  وهنا يك  ،المتفرج كطرم خارجي ال عالقة له بالتنفيذ 

صه من المصير المشابه لما يقع على غيرا. بالتءكيد هنا  أفعال ال إنسانية تءبى            الذي يخل   
مرضها من  الرغم  على  تنفيذها  غير    ،النفس  بطريقة  ساديته  تفري   أراد  السجان  ولعل 

تبع الستالمه قطعة    ، مباشرة  الذي  بالتصرم  النفسي  المرض  راح    ،األذنويتضب  بعدها 
 ويشتم بعد أن حاول مضغها.  ،يلعن
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مسىول  اصطي (  شخصية  أبو  البلديات  في  الرواية  ضمنتها  التي  الشخصيات  ومن 
وعهد   ، الكشك الذي استحدثه المدير الجديد في باحة السجن كمصدر دخل تعود أرباحه له

  ، ك المسىولين أبو اصطي ( أحد أول   ،بءمر كل كشك في كل مهجع ألحد من البلديات 
 ،ال رادع للىمه ومكرا وكذبه وافترائه   ،أما عنه فهو شخص شديد السوء  ،وهو أحد البلديات 

 يحاول تحصيل أرباح إضافية من السجناء خلسة عن أعين المدير: 

م ما يزيد عن  ض حد في ساحة مهاجعنا التي ت ألم يكن  أبو اصطي ( على وفان مع  "  
الكشرة  ، أل  سجين  الوفان حتى مع نفسه. إذ كان دائم  سريع    ، وأظنه لم يكن على هذا 

ال ينط  بجملة إال ويتبعها شتيمة من العيار اليقيل. ولم يكن يتورع أن يدخل    ، الغضب
                      فيبطا أحيانا  دون أن    ،وكان يستغل حظوته لدى المدير في ذلك   ،في عرا  مع أي أحد 

وجه بءي تهمة من التهم التي يشتكيه فيها السجناء                                      يجد من يسءله أو يحاسبه. وكان إذا و  
            وكييرا  ما    ،أو يتحر  له شعور  ، عند الرقباء ينكرها بسهولة وببساطة دون أن يرم له جفن

شتى أصنام    ، دون أن تتحق   ، فءوقعت الشرطة بهم  ،كال التهم الباطلة لعدد من النزالء
 (51 بامتيار  "                                                  العذاب وألوانه. كان كاذبا  ولصا  ومدعيا  وخائنا  

باختصار تحول عناصر البلديات إلى أشخال متحدين مع السجان في السلوكيات التي  
منه  تفكير          ت طلب  دون  ينفذون  أنهم    ،م.  مجرمة أخاصة  غالبيتها  ف ة  إلى  ينتمون                                      ساسا  

فكي  سيكون حالهم إن    ، ....( وهىالء في طبيعة الحال لديهم مشاكل نفسية  ،قتل   ،  سرقة
لديهم   والضمير  اإلنسانية  بقايا  ستستلب  بالتءكيد  تدمر    سجن  وجدت–دخلوا   ، -إن 

والتمتع  العذاب  من  الخالل  سبيل  في  طبيعته  كانت  أيا   به  يىمرون  ما                                                                        وينفذون 
 ( 52 بصالحيات ليست ممكنة لغيرهم.

 : عد تدمر السجين ما ب

الحدثي وتطورا داخل   التفاعل  التي يعاني منها السجين في خضم  األهوال والويالت  إن 
يمتد    ،                                                         في فضاء روائي معاد  محفوم باالضطهاد ومىطر بالقمع وتبعاته  ،أسوار السجن 

المفارقة بين السجين وسجنه لنقطة  الزمان والمكان  ليتخطى حدود  النفسي  فنجد    ، تءثيرها 
وعن امتداد  ثار تدمر المتراكمة    ، عن السجين في مرحلة ما بعد اإلفراج  الروايات تتحدث 
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المناحي  متعددة  المعاناة  الوجودي  ،جراء  الفرام  يعاني من  الذات  ،فتراا  تقدير  في    ،                      وخلل  
دائمين  وخوم  واكت اب   ،                  وقل    تنفس  انعزال   ،وفزع   ،وضي   ليل  ،وحب   ، ةيوكوابيس 

أرن  نوم   مفاجئ  ،اختنان( -كوابيس  -واضطرابات  مرحلي  مىقت(  واكت اب    ، واكت اب 
مفاجئ  هستيري  بكاء  مبرر:  غير  شعوري  شعوري  إفراط  إنها   أو  شعوري    ،وخدر 

  ، واضطرابات في الذاكرة   ،وتبلد مشاعر  ،                                        وضحك هستيري متبوع غالبا  بصمت أو بكاء(  
 ونوبات الغضب: 

ا بيني وبين "منذ أن خرجت من السجن أحسست أن هنا  هوة ال يمكن ردمها أو جسره
إلي  ، ا خرين الناي  أقرب  لينا   ،حتى  أو  فال    تم أك  ،إخوتي  ومشاعري  شعر  أ عواطفي 

 ال شيء ييير اهتمامي. ،ال شيء يشدني ،الحيادية في المشاعر ، تجاههم بشيء

لكل إنسان لغة تواصل خاصة به يستخدمها ب قامة العالقات المتفاوتة في القرب أو البعد  
واألكير من    ، مفقودة.. ميتة  ،لغتي الخاصة بالتواصل مع الناي   هذا اللغة..  ، عن الناي

 (53 أو إحياء قديمة"  ،ذلك ليست لدي رغبة بالمطل  في إيجاد لغة تواصل جديدة

التكي  مع المحيي  وعدم القدرة على    ،وأهم هذا األعراض هي عدم تقبل البشر الطبيعيين 
 الطبيعي الذي لم يدخل ويعاني داخل سجن تدمر: والمقصود هنا بكلمة  ، البشري الطبيعي

أن   معي  البال  يستقلون  أخا   وثالثين  خمسة  قرابة  وعلى  حقا   المشاهد  أغرب  من                                                                              "كان 
يقهقه ملء شدقيه بال خوم وال وجل. بعد أكير    ، معافى البدن   ،                        نبصر رجال  طبيعي الهي ة

الصحراوي  تدمر  سجن  في  أمضيناها  أعوام  عشرة  إال    ،من  نبصر  المعتقلين ال  وجوا 
ناحلة من    ، صفراء  مطءط ة  وهاماتهم  الملساء  كالبطيخة  محلوقة  الزنارين  نزالء  ورةوي 

 ( 54 القهر على الدوام تتلقى كل أصنام العذاب وال ح  لها أن تنبس ولو ببنت شفة 

نتيجة أي  من  خوفا   تصرم  بءي  القيام  في  التردد  من  يعاني  من    ،                                                          كذلك  يعاني  ونجدا 
وقد يتطور معه   ،                                                     واقع لفترة بسيطة والتوهم بءنه موجود  نيا  داخل السجن االنفصال عن ال

 .(55                              األمر كييرا  ليصل إلى االنتحار
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ويالرمه فيها حتى يبدو    ،يرافقه في حياته القادمة  ،يحيا السجن بكل تفاصيله مع السجين 
 كالوصم المقترن فيه: 

دفع يموت  اإلنسان ال  إن  يقول  بقول  أةمن  أنا  لينا:  واحدة "يا  أو    ،ة  قريب  له  كلما مات 
القريب...   أو  الصدي   هذا  يحتله  كان  الذي  الجزء  ف ن  معارفه...  من  واحد  أو  صدي  
التي   األجزاء  تكير  الموت...  سلسلة  وتتابع  األيام  ومع  اإلنسان ..  هذا  نفس  في  يموت 

 تموت داخلنا... تكبر المساحة التي يحتلها الموت... 

مقب  أحمل   ... لينا  يا  داخليوأنا  كبيرة  إلي    ،رة  ينظر  ليال ...  أبوابها  القبور  هذا                                            تفتب 
 (56 نزالةها... يحادثونني ويعاتبونني"

أحدهما  ني   متالصقين  وجودين  إلى  يقسمه  الذي  السجين  نفسية  في  الشر   ويتضب 
الحاضر إلى  ممتد  ماض  وا خر  والعقل    ،حاضر  الذاكرة  تالفي   على  قبضته  يحكم 

   .ويزرع نفسه  ،والقلب 

                                فينتقل معه خياليا  وشعوريا  من    ،رةيته من الداخل للقارئ في الخارج السجين  م       يقد    ،نهاية
على   يعمد  معينة  فكرية  ب يديولوجيات  محمال   قدمه  الذي  الفني  األدبي  النس                                                                            خالل 

ككل   المجتمع  في  النتءثير  بهدم  لواقع  إيصالها  استشرافية  جماعية  رةية  إلى  والوصول 
الزنزانة   ،أفضل  في  التفاصيل  أدن  األديب  نقل  األمكنة    ،يتضمن ذلك  إلى وص   فيعمد 

دقيقا   أحيانا    ،             وصفا   الساكت  بي    ،                     وينط   أراد  مشاعر  أخرى  تارة  أراد    ،ها                                ويحمله  فكرة  أو 
الخيال  ،إيصالها الرةية  راوية  أبعاد  يغطي  بشكل  الشخول  التي  ويص   المتلقي  عند  ية 

فيحل  مع    ،                                                                     يرك ب فيها أجزاء الشخصية المتكونة من الجسماني والنفسي والفكري وغيرها
يتخيل أشكالهم    ، يشعر بمعاناتهم   ، يعيا مع السجناء  ، الرواية إلى وسي السجن الصحراوي 

ولذلك كان التركيز على التفاصيل في الروايات التدمرية ليس فقي    ،ويتفاعل مع مواقفهم
شعوري  بامتالء  ممزوج  وعي  خالصة  هو  بل  القارئ  على  التءثير  أو  الواقعية  باب  من 

                                       ر س م ا معا  التشكيل الجمالي للرواية. 

 والمراجع:  ، المصادر
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 معيشي العلى المستوى  وأثرهالنازحين المقدمة ل  اتخدمالواقع 

 -داخل السوري النازحين في الدراسة ميدانية على -
 

 مهدي الكل  د.  الباحث: 
 .جامعة إدلب – اإلدارةو  االقتصادكلية   –إدارة األعمال قسم 

 .إدلب  –سورية 
 المستخلص: 

لى  أماكن نزوحهم ع في   الخدمات المقدمة للنازحين  متغيرتأثير هذا البحث  يدرس 
 المستوى المعيشي. 

البحث   بلغ عددهعينة من  شمل  الشمال السوري  المقيمين في   375  ا النازحين 
 المخيمات. التجمعات السكنية أم                     سواء  كانوا يقطنون   ،      شخصا  

ال  وتأثير هذه الخدمات    للنازحين، واقع الخدمات المقدمة  إلى دراسة    بحث هدفت 
  . النازحينة  معيشصعوبات التي تعترض  أهم التحديد  كذلك  و   لهم،على المستوى المعيشي  

وى  مستلخدمات المقدمة للنازحين على الاوجود  ت أبرز النتائج التي توصل إليها البحث  وكان
كل من بين    قوة وكان هناك ارتباط طردي ومتوسط ال  ،اإلنفاقو   لدخل         ممثال  با  ي لهم المعيش

 الخدمات والدخل واإلنفاق. 
 
 
 
 

 : المفتاحية الكلمات
 ، المستوى المعيشي، مخيمات الداخل السوري. لمقدمة للنازحين خدمات ا ال
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The reality of the services provided to the IDPs in the 

areas of their displacement and its impact on the 

indicators of the living standard 

(A field study on the displaced inside Syria) 

Researcher: Dr. Mahdi Al-kul 

Department of Business Administration  

Faculty of Economics and Administration- University of 

Idlib.Syria - Idlib . 
 

Abstract 

This research studies the impact of the variable services 
provided to IDPs in their places of displacement on the standard of 
living. 

The research included a sample of 375 IDPs residing in 
northern Syria, whether they live in residential areas of camps. 

The research aimed to study the reality of the services 
provided to the displaced, and the impact of these services on the 
standard of living for them, as well as to identify the most important 
difficulties facing the livelihood of the displaced, and the impact of 
these services on their standard of living, and the most prominent 
findings of the research were the existence of services provided to the 
displaced at the level of living for them represented by income and 
spending, and there was a direct and average correlation between 
services, income, and spending. 

 

key words : 

Services provided to the displaced, the standard of living, the Syrian 
internal camps. 
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 المقدمة: 

موجات    ت كان  ،2011منذ عام    النزوح من    ات موجبعض المدن السورية    شهدت 
من مناطق    إلى المناطق اآلمنة القريبة للسكان مؤقتطابع النزوح التأخذ   في البداية  النزوح 

 . رتهم على النزوحالتي أجب  سكريةعاألعمال الاالقتتال و العودة إليها فور انتهاء  هدف  ب  إقامتهم 

العسكرية  مع   وتيرة األعمال  للكثيرين تكررت تجربتصاعد  النزوح  السكان   ة    من 
الو   النزوح موجات  د  ا عدأ   تادازدو   مرة، أكثر من   في    ذين غادروا مناطقهم ل ا  نازحينأعداد 
حيث    ،نزوح   أسوأ موجة  2020وبداية عام    2019عام    ت نهايةشهد  فقد   التالية،السنوات  

         وخصوصا     اناة النازحين ذلك من معفاقم    ،1نسمةيقارب مليون وأربعمائة ألف    هم مادعدبلغ  
  ، قاسيةصعبة و اقتصادية                عليهم ظروفا   ذلك  وفرض    المأوى،  عدم إمكانية تأمين ظل    في

وتفتقر للخدمات    ، تفتقد أدنى مقومات العيش الكريم   تمثلت في السكن في مخيمات عشوائية
التعليم مثل  األساسية الصحيال-الغذاء-الصحة-:  والمياه -النظافة-صرف  البنية  -الكهرباء 

في السعي لتأمين الخدمات للناس المتأثرين                                     وهذا فرض على المنظمات عبئا  كبيرا     ،التحتية
بهدف التخفيف    ،هؤالء النازحينر أدنى مقومات المعيشة لوتوفي  ،بالصراع الدائر في سورية

 . التي مروا بهارحلة النزوح خالل والحد من المشاكل التي قد تواجههم   من معاناتهم 

ما  على  بأسبق،                 بناء   القول  قضية  يمكن  طرح  ل ن  المقدمة  لنازحين  الخدمات 
من بعد أن تحولت العديد  بالغ األهمية،    مرأوتسليط الضوء عليها    ،والمستوى المعيشي لهم 

إلى مدن وقرى    المخيمات،ضمن  سواء كانت ضمن المجتمعات المضيفة أو    النزوح،مناطق  
العيش  لمواصلة  هم  تأمين رزقيسعى سكانها لو   العالية،مزدحمة تتسم بكثافتها السكانية  صغيرة  
 والحياة. 

 

 

مسألة الالجئين والنازحين في مسارات األزمة والتسوية في سوريا، مركز  -2020معن طالع،  1
 . 2020-3- 28، نشرت بتاريخ  الجزيرة للدراسات
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 : البحث هميةأ

 تنبع أهمية البحث من خالل عدة نقاط أهمها: 

ي  والذ  ، مناطق النزوحعلى الواقع المعيشي للنازحين المقيمين في  الضوء    تسليط -1
التحديات  بات   أبرز  ال و   ،اإلنسانيالمجتمع  التي تواجه  يشكل أحد  تأثيرات  كذلك 

يتطلبه ذلك    ماو   ككل،على المجتمع  المحتملة    جتماعيةاال قتصادية و االمخاطر  الو 
 . نبالنازحيمن تداعيات األزمة التي تعصف لخروج حلول وعالجات لمن 

  المقدمة، واقع الخدمات    في معرفةخدمة النازحين  قد يفيد هذا البحث القائمين على   -2
 لسكان هذه المخيمات. وكذلك اكتشاف المستوى المعيشي 

في اتخاذ    نازحينالجهات الداعمة لليمكن أن تساهم نتائج هذه الدراسة في مساعدة   -3
يتعلق             مستقبال ، قراراتها   المقدمة  فيما  الدعم  ونوعيتها،بالخدمات  نحو    وتوجيه 

 . المجاالت التي يحتاجها النازحون 

 البحث: أهداف

 يلي:  البحث إلى تحقيق ماسعى هذا ي

 المشاكل التي يعاني منها النازحون في مناطق نزوحهم. أبرز تحديد  -1

في شمال غرب    النزوح الداخليمناطق  في  الخدمات المقدمة للسكان    واقع   توصيف  -2
 . وتحليلها سورية

المقدمة  أثير  تتحديد   -3 لهم  نينازح للالخدمات  المعيشي  المستوى    ،وقياسها   على 
 .                                                    وتحديد فيما إذا كان هذا التأثير إيجابيا  أم سلبيا  
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 مشكلة البحث:

من تدهور األوضاع المعيشية وقلة فرص العمل وارتفاع  النازحين    من   كثيريعاني  
دنى مقومات العيش اإلنساني  هؤالء النازحين إلى أ تكاليف المعيشة، ويفتقر الكثيرون من  

  ،أنفسهم  نازحين وتدهور مستويات المعيشة مصدر قلق أساسي للالكريم، وتشكل مشكلة الفقر  
  ،والذي قد يشكل كارثة إنسانية حقيقة  ،هم وللعديد من الجهات الفاعلة والعاملة في مناطق

 ينبغي معها تحرك الجهات المعنية التخاذ قرار لحل هذه المشكلة. 

 تي: اآل تكمن مشكلة البحث في التساؤل

, وذلك من خالل  ؟ ننازحيلن المستوى المعيشي ليي تحسفالخدمات المقدمة  مدى تأثير   ما
 . من جهة أخرى   نفاقي اإلفو , من جهة دخلي الفدراسة تأثير هذه الخدمات 

 : فرضيات البحث

في    نللنازحيلخدمات المقدمة  ل   يوجد تأثير"    باآلتي:الرئيسية  البحث ة  تتمثل فرضي
 عنها فرضيتان: ويتفرع  . "هم المستوى المعيشي ل

 . لديهم  دخلفي ال للنازحين لخدمات المقدمة يوجد تأثير ل  •
 . هم ديل  نفاقفي اإلللنازحين لخدمات المقدمة يوجد تأثير ل  •

 : متغيرات البحث

 . الخدمات المقدمة  المتغير المستقل: :هما  ينتناول البحث متغيرين رئيس 

 . ( اإلنفاق- )الدخلالمستوى المعيشي مؤشرات  المتغير التابع: 
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 : البحث منهج

الوصفي المنهج  المنا     د  عي  الذي  استخدم  أشكال  العلوم  أكثر  في  استخداما                           هج 
البحوث الوصفية على    اإلدارية, إذ أو ظاهرة  القيام بجمع المعلومات حول مشكلة  تعتمد 

وتفسيرها للوصول    ،2من جميع جوانبها وأبعادها   توصيفهابهدف معالجتها عن طريق  معينة  
 مل عدة أسئلة تتعلق ش  وتم جمع البيانات الالزمة من خالل استبيان  .إلى النتائج المطلوبة

  ،المقدمة لهم أنواع الخدمات  و   ، الحياة المعيشية للنازحين التي تعترض    والمشاكل  التحدياتب
امج اإلحصائي  ناستخدام البر ب   ، اإلحصائية المناسبةاليب التحليل  تم استخدام أسوفيما بعد  

SPSS . 

 الدراسات السابقة:

- Pallavi Hazarika, 2017, Internal Displacement and the 
Developmental Debate, International Journal of Science and 
Research (IJSR), Volume 6 Issue 1, January 2017. 

وإعادة تأهيلهم وإعادة    ,تحليل قضايا السكان النازحين بسبب المشروع  هدفت الدراسة إلى
 توطينهم على أساس القضايا الجوهرية التي أثارتها المنظمات المحتجة. 

  , كل مباشر من خالل المشروعهم بشتم تهجير أن بعض الناس    توصلت الدراسة إلى
في حين تم عزل البعض اآلخر عن وسائل عيشهم. غالبية أفراد القبائل المقيمين في المنطقة  

أدى فقدان وسائل  و   ,المجاورة لموقع المشروع يعتمدون على الزراعة واألنشطة المرتبطة بها
العيش والشبكات المجتمعية والخوف من احتمال انهيار السد بسبب الكوارث الطبيعية إلى  

 . قهم الثقافية وكذلك حقهم في الحياةتقويض حقو 

 

, أساليب البحث العلمي في ميدان العلوم اإلدارية، كلية االقتصاد والعلوم  2006محفوظ جودة,  2
 . 133اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، األردن، ص 



 م  2021 -العدد األول -4مجلة بحوث جامعة إدلب                                                     المجلد 

355 
 

اآلثار االقتصادية للنزوح السكاني في عنوان:  ب "  الساري   ، سكنه فرجالغزاوي   هيثم سلمان  دراسة"-
والمعالجات, العراق.. العراق  األسباب  البصرة,  جامعة  العربي,  والخليج  البصرة  دراسات   , مركز 
2017. 

وتسليط    العامة،حليل واقع النزوح السكاني ومدى تطور الخدمات  ت هدفت الدراسة إلى  
هي مشكالت  ذاتية أم  وهل هي مشكالت    النازحون،التي يعاني منها  الضوء على المشكالت  

الناجمة عن عمليات النزوح    وكذلك التعرف على اآلثار االقتصادية واالجتماعية  موضوعية،
 . السكاني في العراق 

واتساعها  االجتماعية للنازحين تعدد المشكالت نتائج أبرزها: توصلت الدراسة إلى  
ثار اقتصادية  هناك آ  ت وكذلك كان  المجتمعات، في  كل المفردات السلبية الموجودة  لتشمل  

تتحملها    األعباء المالية التي  ومنها   العراق،التي حدثت في    لعمليات النزوح السكاني   عديدة 
  زيادة نسبة الفقر وانتشار ظاهرة البطالة وكذلك    ،القسري يجة عمليات التهجير  نت  الحكومة

 . في المناطق المضيفة للنازحين 

فقد كانوف بالوضع السوري  للدراسات  مركز عمران  نشره  تقرير  هناك    يما يتعلق 
  واقع سبل العيشبعنوان:    "محمد العبدهللا"أجراه  ,  2018تشرين الثاني  7  بتاريخ   االستراتيجية

تشخيص إلى  حيث هدف    ،اسة حالة في مناطق الشمال السوري في مخيمات النزوح: در 
                                                                                مصادر دخل سكان مخيمات النزوح الداخلي، ومن ثم تحديد المعوقات الرئيسة التي تحد  

مجموعة من اآلليات والبرامج التي يمكن أن تساعد على ، وتقديم  من تنمية سبل العيش
 تنمية سبل العيش للنازحين. 

غياب الحافز لدى نسبة كبيرة من األفراد القاطنين  نتائج أبرزها:  لى  إ  توصل وكذلك  
،  يعتهم سببه الوضع النفسي واالجتمافي المخيمات للقيام بأي نشاط في سبيل تأمين معيش

رتبط بالبحث عن ظروف عدم استقرار األفراد القاطنين داخل المخيمات ألسباب توكذلك  
عدم وجود البيئة المادية المناسبة ضمن هذه المخيمات لتنمية سبل العيش،  و   ،معيشية أفضل

 .وافتقادها المستلزمات المطلوبة للقيام بأعمال مدرة للدخل
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  تي قام بها الباحثانلدراسة الحالية عن الدراسة ال يميز ا  أهم ما  ن إالقول    نيمكو 
في المجتمع  تتمثل  مختلفة  نزوح  ظروف  بيئة و   اتناوله  ،الساري   فرج  ةسكنو   هيثم الغزاوي، 

 . عيشيثر للخدمات المقدمة على المستوى الموكذلك وجود أ   السوري،

 تمهيد:

وخاصة    ، للمواطنينمناحي الحياة    كلورية بظاللها على  سفي    سنوات الحرب ألقت  
وتسبب ذلك في خسارة جزء كبير من سكان سورية    ،ها األوضاع االقتصادية والمعيشيةمن

               وديارهم قسرا   جبر الكثيرون منهم على ترك مناطقهم         حيث أ    ،مصادر دخلهم وعيشهم ورزقهم
ازدياد وتيرة الحرب ازدادت أعداد األشخاص مع  و   ،نتيجة األوضاع األمنية بالدرجة األولى 

ديارهم قسرا   العيش  وانتقلوا إلى مناطق  ،                         الذين تركوا  فيها صعوبة  ومرارة    جديدة يواجهون 
 . مساعدات اإلنسانيةخدمات واليتلقون ال هؤالء النازحون   أصبح وفيما بعد  ،الحياة

 يلي:   كما  البحث، متعلقة بهذا لاستعراض بعض المفاهيم النظرية ا بداية ال  سيتم في

 : والهجرة للجوءوا  مفهوم النزوح -1

  والمجتمعات، دول  ال   جه الكثير منا قدة التي تو عالنزوح واللجوء من القضايا الم  تعد قضايا 
ويحتم عليها البحث عن   ،                                                             وتفرض آثارا  اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياسية على هذه الدول 

 . حلول لهذه المشاكل

و مدن  أو قرى  أقاليم  أن تكون  أك  ,عملية هروب مجتمعات كاملة  "  :بأنه  يعرف النزوح
ماكن سكناهم  أمن    , بصورة قسرية وبشكل مفاجئ نتيجة ظروف طارئة  ,بكل فئاتها العمرية

الواحدإ البلد  داخل  بديلة  مساكن  البلد    , لى  هذا  قبل  من  ذاتية  بمجهودات  تهيئتها  و  أيتم 
 . 3" بمساعدات من بلدان اخرى 

 

دار   ،الطبعة األولى، "اتتطبيـقسـس و "أ يةجغرافيـة السـكانال  -1220الشـمري,  عمـاد مطيـر 3
 . 115عمان, األردن, ص ،أسامة للنشر والتوزيع
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النزوح   و  بشأن   التوجيهية   المبادئ   الصشر والتبحسب   الداخلي  األمم    ادرة د  عن 
فإن تعريف    ،                                               والضمانات  المتصلة  بحماية  النازحين  داخليا     الحقوق د  التي  تحد و   ، المتحدة 

كرهوا  على  الهرب   ـأ  األشخاص  أو  مجموعات  األشخاص  الذينهم  "                    النازحين  داخليا  
المعتادة أو اضطروا إلى ذلك، وال سيما نتيجة أو  على  ترك  منازلهم  أو  أماكن  إقامتهم  

لتفادي آثار نزاع مسلح أو حاالت عنف عام األثر أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو             أو سعيا  
ألبوخا  ) لة"كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البشر ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدو 

 . 4( 2010،وآخرون 

تقال لجماعة من منطقة  عملية انالنزوح بأنه:    ٢٠٠٠عام   المتحدةمم  منظمات األ توعرف
رادتهم  إ، وتتم هذه العملية بغير  داخل حدود بلد واحد   خرى أ لى منطقة  إقامة فيها  اعتادوا اإل

و  أويتم االنتقال على نحو دائم  و لهدف خططه المجتمع،أ              لى ذلك قسرا  إ نما باضطرارهم إو 
 . 5لى النزوح إ مؤقت بحسب زوال الظروف المؤدية 

النزوح   بأن  القول  إقامتهم    هويمكن  مناطق  إلى    األصلية،ترك األشخاص  واالنتقال 
 .                        النزوح طوعيا  أو قسريا    قد يكون و   ، وعدم المغادرة إلى خارجه  البلد ضمن حدود   مكان آخر

القسري  للنزوح  سكنهم  فهو    وبالنسبة  مكان  مجبرين  األشخاص           نتيجة    األصلي،ترك 
مناطق    إلىواالنتقال    األمنية،األوضاع  و العنف  و   والحروبوالنزاعات المسلحة  للصراعات  

 . دود البلد حولكنهم يبقون داخل   ،                      أكثر أمنا  واستقرارا  

 

النزوح الداخلي الملخص العالمي لالتجاهات والتطورات -2010 سباستيان ألبوخا وآخرون،  4
 .  88مركز رصد النزوح الداخلي، مجلس الالجئين النرويجي،  .2009للعام 

ظاهرة النزوح في العراق دراسة ميدانية لمشكالت   -7٢٠١سميرة عطية,  نبراس خماس, 5
بحاث البصرة للعلوم  أمجلة , 2016للعام         نموذجا  ألى محافظة ميسان إنازحي محافظة نينوى 

 . 46, ص٤٢د لمجلا  ,٥العدد  اإلنسانية,
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جوء، في القانون الدولي، الحماية  لل افإن    ، بين كل من مصطلح النزوح واللجوءوللتمييز  
التي تمنحها الدولة لمواطن أجنبي ضد دولته. ليس للشخص الذي تم منحه حق اللجوء أي  

   .6وال تلتزم دولة اللجوء بمنحه   طلبه،حق قانوني في 

 لالضطهاد،  التعرض وأ الخوف بسبب  وقعت حداث أ   نتيجة , يوجد شخص كلالالجئ هو  و 

 وال  , اجنسيته يحمل يالت البالد خارج السياسية, ئهآرا وأ العرق  وأ الدين وأ القومية ببسب 

 الدولة وأ  دولته قليمإ  الشخص  مغادرة  تعني وف, والهجرة الخ بسبب البلد ذلك  بحماية يرغب

 .7دائمة بصفة خيرةاأل الدولة  هذه  في قامةاإل بصفة خرى أ دولة قليم إلى إ فيها المقيم 

  ،يمكن القول بأنهما متشابهان من حيث المبدأ   ،النزوح واللجوءالنظر إلى تعريف  وب
يكون    ولكن الفرق بينهما أن النزوح  ،ألمانا  وطلب  ما يعبران عن حالة الهرب من الخوف فه

وكذلك    الدولة،خارج حدود            انتقاال  في حين أن اللجوء يكون    ،داخل أراضي الدولة          انتقاال  
ما أ  استضافه،ية الالجئ على البلد الذي  حمامهمة  تقع  حيث    األمر فيما يتعلق بالحقوق 

 . حق الحماية   كبما في ذل حكومتهم، تحت حماية  القانونية،من الناحية ن فيبقون و النازح 

 في مناطق النزوح المقدمة الخدمات  -2

  والنزاع، ع الحرب  منذ اندالشهدت العديد من المدن السورية عدة موجات من النزوح  
بعبــارة أخــرى تعرضــت    أو  –بســبب كارثــة    معظــم النــاس الذيــن أصبحــوا بــال مــأوى و 

سيتشــاركون العديــد مــن      ا  وأصبحــوا نازحــين أيض  - مــرت     د  منازلهــم ألضــرار بالغــة أو  
نفــس نقــاط الضعــف واالحتياجــات التــي يعانــي منهــا كل النازحــون والتــي قــد تتطلــب  

 . 8البنــاءمــآوي طــوارئ ومالبــس وغــذاء وميــاه ومــواد غيــر غذائيــة ومســاعدة في إعــادة  

 

6 George J. Andreopoulos، 2019- "Asylum"، Britannica encyclopedia، 
www.britannica.com، Retrieved 4-1-2019. 

جامعة بابل , مجلة                                      النزوح وجرائم الحرب )الموصل( نموذجا    -2018دالل صادق أحمد,  7
 . 570, ص2018لعام  8العدد   26للعلوم اإلنسانية, المجلد  

 :النزوح الناجم عن الكوارث  -2017أدريان سوربرينانت، أبريل  -لمجلس النرويجي لالجئينا 8

https://www.britannica.com/contributor/George-J-Andreopoulos/5477
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لهؤالء  ومتطلبات  كانت هناك احتياجات  مع ازدياد عدد النازحين  أنه  بيمكن القول  
الفاعلة والعاملة   تهامن المنظمات اإلنسانية والج  كثير  وبدأ  القتال،الناس الفارين من  

تأمين  هدف  ب  لهم،بتقديم العديد من الخدمات    المحليةوالسلطات    نسانيإلالمجال ا  في
 . الحياة دعمهم للبقاء على قيد احتياجاتهم و 

أ تكون يحتمل  على    ن  النازحين  طلب  زيادة  سلبيةآثار  العامة  على    الخدمات 
المضيف القصير  المجتمع  المدى  في   ,على  ذلك  الخدمات    انخفاض  ويتجسد  نوعية 

عليها  المقدمة السلبييو   , والضغط  اآلثار  بعض  تنشأ  أن  بعض  ة  مكن  على                   مستقبال  
مستوى   مثل  االقتصادية  واألجور,  األسعارالمؤشرات  من    واإليجارات, ,  ذلك  وغير 

 . 9المؤشرات 

 المستوى المعيشي وسبل العيش للنازحين في مناطق النزوح  -3

                                                                             ي عر ف مستوى المعيشة من الناحية اإلحصائية بأنه كمية ما يستهلكه الفرد فعال  من  
المستهلكة تعني ارتفاع أو  السلع والخدمات في وحدة زمنية معينة، فزيادة أو نقصان السلع  

  .10ةان ذلك على مستوى الفرد أو األسر سواء ك  ,انخفاض مستوى المعيشة

 

مكتب األمم  القـــــدرة علـــى التكيـــــف. كيفيــة الحـد مــن الخطــر، معــالـجــة اآلثــار وتعــزيـــز 
 . 11ص، 2018إصدار المشاورات العامة المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 

اآلثار االقتصادية للنزوح السكاني في   -2017، الساري  ، سكنه فرجالغزاوي  هيثم سلمان 9
, مركز دراسات البصرة والخليج العربي, جامعة البصرة, العراق ,اق..األسباب والمعالجاتالعر 
 . 3ص

، جامعة البصرة،  2007قياس مؤشرات المعيشة في البصرة لعام , 2009ندوة هالل جودة،  10
 .3ص  ,إلدارة واالقتصادكلية ا
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,  مستوى الوصول إلى السلع والخدمات واألنشطة الترفيهية  تشير معايير المعيشة إلى
مستوى معيشي معين وكيف    في كيفية تعيين العتبات التي تحدد ملف   LSتختلف تقييمات  و 

 . 11يحقق هذه العتباتقياس من   هم 

  النازحين، وضاع  جهة عليا لتنظيم أ وجود  حاجة إلى  ال بروز  األخيرة    ونةلوحظ في اآل
,  طالع بهذا الدورية لالضات المحلدار اإلووضع خطط مستقبلية لها، ولم تعد تفي قدرات  

نازحين في مناطق النزوح  مشكالت اجتماعية جديدة تبلورت مع طول أمد وجود البرزت  و 
فالبطالة   ,والجريمةالبطالة  ويأتي في مقدمتها، أو المجتمعات المضيفة  المخيمات         سواء  في 
والتي سيكون لها    ، طويلة األمدتصنف في إطار البطالة    جتمعات المضيفةالم  التي تغزو

واالجتم األمنية  اآلثار  وبخاصة  المحلي،  المجتمع  بنية  على  جسيمة  سلبية  اعية  أثار 
 سكان.  الوانعكاسها على  ،واالقتصادية والصحية

النزوح    مخيماتليات لبناء وتنمية سبل العيش في  آ  إيجادكان العمل على  ن األهمية بمم
مختلف    ت منجتمعاوتصميم برامج مالئمة تتناسب وظروف هذه الم  ،والمجتمعات المضيفة 

اقتصادية جادة في سبيل تحقيق خطوة نحو ، وبالتالي ال بد من التفكير بآليات  الجوانب 
ل االقتصادي  داخليا   االندماج  به                 لنازحين  المحيطة  البيئة  االندماج   , م في  يشكل  حيث 

 . 12االقتصادي الخطوة األولى في طريق االندماج االجتماعي والثقافي والخدماتي 

بحسب محددات البنك الدولي لقياس الفقر بصورة عامة، فإن الحد األدنى للدخل هو  و 
المدقع   الفقر وانخفض معدل                                                             دوالر للفرد يوميا ، وما دونه سي حيل الفرد  إلى الفقر المدقع.    1.9

 

11 Mike Brewer, 2012 -Measuring living standards with income and 
consumption:evidence from the UK, Institute for Social and Economic 
Research, University of Essex and Institute for Fiscal Studies, No. 5, 
2012, p4. 

محمد العبدهللا، واقع سبل العيش في مخيمات النزوح: دراسة حالة في مناطق الشمال السوري،   12
  .2018تشرين الثاني 7للدراسات االستراتيجية،  مركز عمران

https://www.omrandirasat.org/.html اإلصدارات/األبحاث/الدراسات/واقع سبل العيش
 في مخيمات النزوح: دراسة حالة في مناطق الشمال السوري. 

https://www.omrandirasat.org/.html
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. ويعادل ذلك نحو  2017% في عام  9.2إلى    2015% في عام  10.1في العالم من  
وعرف الفقر اليوم الواحد,                   دوالر  للفرد في   1.90أقل من    مليون شخص يعيشون على  689

يوم, في ال      ا  واحد     ا  يعادل دوالر   , وهو ماورات لإلنساناالحتياجات والضر بأنه قصور استيفاء 
                         وهو يقاس أحيانا  بمستوى  ,  تحقيق الحد األدنى من مستوى المعيشةوهو    , أي حد الكفاف

  2300بحوالي   غذاء يتيح له سعرات حرارية                                 الذي يمك ن اإلنسان من الحصول على  الدخل 
 . 13االستهالكالدخل و يعرف بفقر  ية في اليوم, وهو مار سعرة حرا

                                     فراد األسرة نقدا  أو عينا  أو خدمات،  أتلقاها  ي تشير كلمة "دخل" لجميع اإليرادات التي  
دخل األسرة: دخل العمل سواء بأجر أو عمل                                          سنويا  أو على فترات متقاربة. ومن مصادر  

خاص، والدخل من ملكية األصول المالية كالفوائد واألرباح، أو من األصول غير المالية 
التحويالت    كاإليجارات، والدخل من إنتاج الخدمات األسرية الستهالك األسرة ذاتها، وهناك 

  . 14ت                                 واء كانت نقدا  أو سلعا  أو خدماالمالية المتلقاة س

 تحليل البيانات -4

)شمال غرب    النازحين القاطنين في الشمال السوري األشخاص  يتمثل مجتمع البحث ب
إدلب وريفها في  والشمالي   ،سورية(  الغربي  أن    ،وريف حلب  النازح حيث  الذين  يهؤالء  ن 

  ،شملهم المجتمع المدروس منهم من يقطن في التجمعات السكنية داخل المجتمعات المضيفة
 وتجمعات عشوائية.   يقطن في مخيماتومنهم من 

 

محددرات الفقر في السودان باستخدام نموذج االنحدار  -2019محمد,  ادريس عبدالخالق أحمد   13
 . 18الذاتي, رسالة ماجستير, جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا, ص

الدولية،    14 العمل  األسرة   ، 2018منظمة  وإنفاق  الدخل  إحصاءات  حول  والثالث  الثاني  التقرير 
 .18، ص19/04/8201ومؤشرات أسعار االستهالك، جنيف،   المعيشية
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𝑛 :15حسب المعادلة اآلتية عينة البحث   راج حجم استخ تم   = 0.250.25𝑁 +(𝐴)2(𝐸)2 

 : مجتمع الدراسة. N     : حجم العينة.n    : العدد الثابت في المعادلة.25.0

E1.96وهي  0.05 : القيمة المأخوذة من التوزيع الطبيعي عند مستوى الثقة . 

A (. 0.05هو )على فرض أن الخطأ المسموح به  : الخطأ العشوائي المسموح به     

العينة وجداول تحديد حجم  مفردة بحسب قانون حجم    384بلغ حجم العينة المحسوب  
،  مليون نسمة يقطنون في المنطقة المشمولة بالبحث جتمع يزيد عن  وحيث أن حجم المالعينة،  

   وبالنسبة لطريقة اختيار العينة فقد تم اختيارها وفق أسلوب العينة العشوائية البسيطة. 

 : المدروسة   ةوصف العين -أ

  385  حينز في المخيمات والمجتمعات المضيفة للنا  عتز و بلغ عدد االستبيانات التي  
  كان منهم ما و   ،           استبيانا   375 في التحليلاعتمد منهم    كل الكتروني، توزيع بشالتم  و   ،           استبيانا  

منهم يقيمون في مناطق التجمعات    72%و    المخيمات، في    يقيمون  28% يقارب نسبة
إدلب الشمالي، وكذلك  من العينة  %  47نسبة  وكانت    ،السكانية %  25يقيمون في ريف 

% 81كان  فقد    فيها  ون وفيما يتعلق بنوعية المباني التي يقيم ، منهم يقيمون في مدينة إدلب
 . مجاني( -مستأجر-)ملكيقيمون ضمن التجمعات السكنية من أفراد العينة 

 

, مدى التزام الشركات المساهمة العامة  2006غسان فالح المطارنة, محمد محمود بشايرة, 15
األردنية بالمحاسبة عن االستثمار في األسهم والسندات في ضوء معيار المحاسبة الدولي رقم  

 . 138, ص2, عدد22, مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية, مجلد39
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  يعملون فقد كان جزء كبير منهم    ،ولدى سؤال أفراد العينة فيما إذا كان لديهم عمل أم ال 
طبيعة العمل المؤقت ترتبط باألوضاع السائدة فيما  أن  حيث    ، على األغلب  بشكل مؤقت 

 . االقتتال يتعلق بالحرب والصراعات والتخوف من اندالع  

 على األغلب في النواحي والمجاالت التالية: التي يتلقاها النازحون  تتمثل الخدمات  

والسكن: - النازحون    المأوى  إلى       ا  مكانيحتاج  العودة  من  يتمكنون  ريثما  فيه  يقيمون 
ديارهم، وكانت هناك فكرة مراكز االستقبال المؤقت والعبور، ومراكز اإليواء الجماعي،  

 وفيما بعد ظهرت المخيمات نتيجة الضغط والطلب الشديد على السكن. 

الغذائية:  - غير  النازح  كثير اضطر    المواد  مغادرة  يمن  إلى  قسري  ن  بشكل  ديارهم 
منهم حمل حاجياته األساسية والضرورية لحياتهم    ينلم يكن بإمكان الكثير و عجل،  ومست

اليومية والمعيشية، لذلك برزت الحاجة لتأمين مواد غير غذائية بشكل سريع ومباشر  
 وتدفئة.     ا  وقود -أدوات مطبخ  -ألبسة -اسفنجات -وأغطية    ا  تتضمن: خيم

السلل الغذائية    للمخيمات إلى توفير وتقديم داعمة منظمات وجهات  عدة سعت الغذاء:   -
 من الغذائي للسكان.  بهدف تحقيق األ  للسكان النازحين

نهم فئات  أل  طفال والنساء المتأثرين في الحرب           خصوصا  لأل  الحماية والدعم النفسي: -
 مستضعفة في المجتمع. 

خدمات    وجود   يكون هناك مجتمع سليم ومعافى من األمراض، البد من   لكيالصحة:   -
 . خاصة في المناطق المكتظة بالسكانب، و صحية ومراكز تسهم في تقديم تلك الخدمات

تمكنهم  للنازحين شرائية   ويقصد بها تقديم مبالغ مالية نقدية أو قسائم  مساعدات مالية:  -
 . الالزمة لحياتهم اليومية من شراء المواد المختلفة

يعمل برنامج المياه واإلصحاح والنهوض بالنظافة  المياه والصرف الصحي والنظافة:   -
النظيفة للشرب والطهي والنظافة   الحفاظ على    الشخصيةعلى توفير المياه  من أجل 

 . المياه والحد من انتقال األمراض المنقولة عن طريق   صحية، حياة 
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مشاريع صغيرة ومشاريع متناهية في الصغر لهم،  تقديم  اإلنعاش المبكر وسبل العيش:   -
كسابهم القدرة على االعتماد على الذات وتأمين مصدر  إل  وإقامة دورات تدريبية مهنية

   والعمل المنتج. هم، وتعزيز ثقافة التحول إلى الشخص المنتج ل عيش

التعليم جادة  بمدى اهتمامها بالتعليم، إذ إن  وتقدمها  يتمثل نهوض المجتمعات  التعليم:   -
  ،كان هناك اهتمام من قبل عدة جهات بموضوع التعليم للنازحين وقد  أساسية لإلنسان،  

 أو المدرسين أو مستلزمات العملية التعليمية.   المدارستأمين سواء عبر 

 نتائج تحليل االستبيان:  -ب

 : مقدمة للنازحينلخدمات الأهم ا  -1

 يوضح الجدول التالي أهم الخدمات التي يتلقاها النازحون: 

 ألهمية النسبية للخدمات المقدمة للنازحين في مناطق نزوحهم نتائج تحليل االستبيان ل( 1رقم )  جدول 

 *المصدر: نتائج تحليل بيانات العينة المدروسة. 

الجدول   نتائج  من  أيتبين  ماالسابق  أكثر  الخدمات    ن  هي  للنازحين  تقديمه  تم 
المتعلقة بالصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي، ومن ثم التعليم والحماية والمأوى، وكان  

 األهمية النسبية  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  خدمات المقدمةال
 %55 1.39 2.75 الحماية

 %54 1.53 2.7 المأوى والسكن 

 %51 1.51 2.57 المواد غير الغذائية

 %61 1.43 3.07 الغذاء

 %60 1.27 2.99 المياه والصرف الصحي والنظافة 

 %47 1.27 2.37 اإلنعاش المبكر وسبل العيش

 %59 1.30 2.93 التعليم

 %62 1.41 3.11 الصحة 

 %46 1.49 2.3 مساعدات مالية
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                                                                                في آخر المراتب كال  من عوامل: اإلنعاش المبكر وسبل العيش والمساعدات المالية، وكانت 
 لمطروح)الخدمة(. غالبية إجابات أفراد العينة تميل نحو عدم الموافقة على البند ا

تم اختيار تحليل المؤشر النسبي في هذه الدراسة لتصنيف المعايير حسب أهميتها  
𝑅𝐼𝐼 :16النسبية  مؤشر األهميةلتحديد قيمة  تيةالنسبية. يتم استخدام الصيغة اآل =∑ 𝑊𝐴 ∗ 𝑁 ∗ 100 = 5𝑛5 + 4𝑛4 + 3𝑛3 + 2𝑛2 + 1𝑛15 ∗ 𝑁  

 . 5إلى  1وهو من  المتسجيب، طى لكل عبارة من قبل هي الوزن المع Wحيث: 

A  إجابات(.   5  ): الوزن األعظمي وهو عدد اإلجابات في مقياس ليكرت الخماسي 

N .عدد المستجيبين الكلي : 

تم حساب األهمية النسبية في الجدول السابق من خالل قسمة الوسط الحسابي  
وهو   اإلجابات  عدد  ب  5على  الناتج  كما100وضرب  النسبية  األهمية  تصنف  حيث   , 

 :17يلي 
 األهمية النسبية مؤشر ( 2رقم )  جدول 

 

16  Raja  M.Rooshdi and others, 2018, Relative Importance Index of Sustainable 
Design and Construction Activities Criteria for Green Highway, Chemical 
Engineering  Transactions, Vol. 63, 2018, P153. 

17 Peter O.Akadiri, Oluwole.,2012, Development of a Multi-Creteria Approach 
for the selection of sustainable , materials for building projects, Phd thesis, 
school of technology, university of Wolverhampton, UK. 

0.80 الترميز  مستوى األهمية النسبية  ( RII) قيم مؤشر األهمية النسبية ≤ 𝑅𝐼𝐼 ≤ H 0.60 مرتفع 1 ≤ 𝑅𝐼𝐼 < H-M 0.40 متوسط -مرتفع 0.80 ≤ 𝑅𝐼𝐼 < M 0.20 متوسط  0.60 ≤ 𝑅𝐼𝐼 < M-L 0 منخفض -متوسط 0.40 ≤ 𝑅𝐼𝐼 <  L منخفض  0.20
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 : رض النازحينتالتي تع العقبات و لصعوبات أهم ا  -2

 لنازحون: صعوبات التي يواجهها اي أهم ال تيوضح الجدول اآل 

 لنازحين التي تعترض ا  عقباتصعوبات والألهمية النسبية لل نتائج تحليل االستبيان ل( 3رقم ) جدول 

 *المصدر: نتائج تحليل بيانات العينة المدروسة. 
تعترض  ات  يواجهه النازحون من صعوب  أن أكثر ماالسابق  يتبين من نتائج الجدول  

  يأتي وفيما بعد   العمل،فرص قلة ضعف الدخل و ومن ثم   األسعار، ءسبيل عيشهم هو غال
عدم الشعور :  اآلتية  وكان في آخر المراتب الصعوبات   المنازل،ارتفاع أجور  يب  تفي التر 

 . وغياب التعليم التمييز بين النازحين،و  باألمان،

فقد تم    ، اختيارها في هذا البحث معيشي التي تم  شرات المستوى الؤ يتعلق بم  وفيما
كل   تن واإل           اول  الدخل  العينة    ، نفاق)االستهالك( من  أفراد  رأي  استطالع  هذين تم  حول 

كانت اإلجابات: ارتفع  و   ، )عدم التغير(  زيادة أو النقصان أو الثبات اليث  ح من    المؤشرين 
 . خفض بشكل كبير ان-فضانخ   -            بقي ثابتا  - ارتفع- بشكل كبير

  المستوى المعيشي رات شمؤ الدخل كأحد على    حينالمقدمة للناز الخدمات دراسة تأثير   -3
 النازحين: 

 األهمية النسبية  ف المعياري االنحرا الوسط الحسابي  صعوبات والمشاكل ال
 %78 1.30 3.90 عدم الشعور باألمان

 %88 1.16 4.41 العمل قلة فرص و  الدخل ضعف

 %94 0.70 4.70 غالء األسعار

 %88 1.22 4.42 ارتفاع أجور المنازل

 %81 1.23 4.05 غياب التعليم

 %86 1.04 4.31 غياب خدمات المياه والكهرباء 

 %80 1.20 3.99 ييز بين النازحينمتال
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وبغية معرفة  ،على الدخل لدى النازحين الخدمات المقدمةالقيام بدراسة تأثير   عند
كانت النتائج كما    ، ينالمذكور   ين ر ياالرتباط )طردي أو عكسي( وقوته فيما بين المتغطبيعة  

 ي: تول اآلالجدهو موضح في 

 الدخل  خدمات علىاالنحدار لتأثير ال نتائج تحليل ( 4جدول رقم ) 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).** 

لخدمات التي يتلقاها النازحون  ل     ا  تأثير هناك يتبين من نتائج الجدول السابق أن 
وهو أقل   0.000عنوية لمعامل االنحدار الذي بلغ مالمن خالل مستوى   لديهم على الدخل 

  0.45باط فقد بلغ تاالر  عاملفيما يتعلق بم وكذلك, 0.31وبلغ حجم التأثير    ،0.05من 
وهو معامل , 0.01عند مستوى داللة إحصائية     ا  إحصائيدال و  وهو معامل ارتباط معنوي 

و                        الدخل( يزدادان معا  أ-يعني أن المتغيرين)الخدماتما   الشدة،ومتوسط  ارتباط موجب 
              ينقصان معا . 

أن الخدمات  إلى بين الخدمات والدخل  واالرتباط عزى ذلك التأثير             ويمكن أن ي  
على   وأ الغذائية، على مستوى المواد الغذائية وغير كانت        سواء   ، المقدمة بكافة أنواعها

من خالل بيع هذه   للنازحين                   تشكل دخال  إضافيا     قسائم(،-      نقدا  ) المساعدات المالية مستوى 
 .المواد واالستفادة من ثمنها في شراء مستلزمات أخرى يحتاجونها

فقد بلغ  الذي يربط كال المتغيرين                                        كذلك أيضا  فيما يتعلق بمعنوية النموذج  و 
يعني أن النموذج المستخدم   وهذا 0.05وهو أقل من  0.000وية النموذج مستوى معن

مستوى 
معنوية 

 لنموذجا
Sig 

إحصائية  
االختبار 

 جللنموذ
F 

معامل  
 Rاالرتباط 

مستوى 
معامل   ةمعنوي

 االنحدار
Sig 

إحصائية  
 ار االختب
T 

معامل  
 𝛽 االنحدار

ثابت  
 ∝ النموذج

 

0.000 59.84 0.45** 0.000 7.74 0.31 2.42 
الخدمات 

 المقدمة
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  وبالتالي يمكن اعتماده للتعبير عن العالقة التي تربط كال   إحصائية،معنوي وذو داللة 
 . المتغيرين 

 :18المستقل والتابع على النحو التالي  يناالرتباط بين المتغير تصنف قوة معامل و 

 3.00  xyr ارتباط ضعيف   ,     6.03.0  xyr  .ارتباط وسط 

 8.06.0  xyr ارتباط جيد     ,     18.0  xyr  ارتباط جيد جدا  أو قوي                        . 

كأحد مؤشرات المستوى المعيشي    نفاقعلى اإل   المقدمة للنازحيندراسة تأثير الخدمات    -3
 النازحين: 

، وبغية معرفة طبيعة االرتباط  على الدخل لدى النازحينالخدمات  لدى دراسة تأثير  
 في الجدول التالي: ذكورين، كانت النتائج كما )طردي أو عكسي( وقوته بين المتغيرين الم

 نفاق خدمات على اإل االنحدار لتأثير ال نتائج تحليل ( 5)   جدول رقم

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).** 

 

، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود،  2004عبد الرحمن األحمد العبيد، مبادئ التنبؤ اإلداري،  18
 . 60الرياض، ص 

مستوى 
معنوية  
 النموذج
Sig 

إحصائية  
االختبار 
 للنموذج

F 

معامل 
 Rاالرتباط 

مستوى معنوية  
معامل 
 االنحدار
Sig 

إحصائية  
 االختبار

T 

معامل 
 𝛽 االنحدار

ثابت 
 ∝ النموذج

 

الخدمات  2.71 0.21 4.33 0.000 **0.32 18.79 0.000
 المقدمة
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                                                                            يتبين من نتائج الجدول السابق أن هناك تأثيرا  للخدمات التي يتلقاها النازحون  
  0.000ذلك من خالل مستوى المعنوية لمعامل االنحدار الذي بلغ  لديهم،  فاقن على اإل

وكذلك فيما يتعلق بمعامل االرتباط فقد بلغ   ,0.21وبلغ حجم التأثير,   0.05وهو أقل من 
, وهو  0.01                                                            وهو معامل ارتباط معنوي ودال إحصائيا  عند مستوى داللة إحصائية  0.32

( يزدادان  نفاق اإل- يعني أن المتغيرين)الخدمات  وهذامعامل ارتباط موجب ومتوسط الشدة, 
                     معا  أو ينقصان معا .

                                                                       وكذلك أيضا  فيما يتعلق بمعنوية النموذج الذي يربط كال المتغيرين فقد بلغ  
يعني أن النموذج المستخدم  وهذا  0.05وهو أقل من  0.000مستوى معنوية النموذج 

وبالتالي يمكن اعتماده للتعبير عن العالقة التي تربط كال    إحصائية،معنوي وذو داللة 
 المتغيرين. 

إلى أن    )االستهالك(بين الخدمات واإلنفاق عزى ذلك التأثير واالرتباط             ويمكن أن ي  
                                                        سواء  كانت على مستوى المواد الغذائية وغير الغذائية، أو   ، أنواعها لالخدمات المقدمة بك

  ,مستوى الصحة والتعليم والمياه أو على قسائم(،  -                                   على مستوى المساعدات المالية )نقدا  
ى  إل         غالبا   دخل النازحين تؤديزيادة  إذ إن  واستهالكهم، هم إنفاقزيادة               ا  للنازحين لدفعشكل ت

 . كهم هم واستهالقزيادة إنفا

                   حون أسهمت إيجابا   ز االخدمات التي يتلقاها النسبق يمكن القول بأن    جميع ماومن  
ولكن هذا التأثير   العينة،لين ضمن  النازحين المشمو دى  ل فاق  نفي زيادة كل من الدخل واإل

والتنويع  العمل على تأمين مزيد من الخدمات  وبالتالي فإن    ،   %31يتعدى    ال             كان ضعيفا   
 . للنازحين عيشير على المستوى المبينعكس بشكل أكن  فيها من شأنه أ
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 النتائج:

ما  -1 األسعارا يواجهه    أكثر  غالء  هو  عيشهم  سبل  تعترض  صعوبات  من  ،  لنازحون 
 العمل.فرص وقلة  ،ضعف الدخل و 

،  الصحةت  قطاعافي  بالدرجة األولى  م تقديمه من خدمات للنازحين يتمثل  يت   ماأكثر   -2
 .والمأوى   ,والحماية  ,التعليم   االهتمام بقطاعات  ايليهوالصرف الصحي،    ,والمياه   ,والغذاء

 لدى النازحين. اإلنفاق( -المستوى المعيشي)الدخلعلى خدمات المقدمة لل وجود أثر   -3

- والمستوى المعيشي )الدخل  الخدمات المقدمةمتوسط الشدة بين موجب و ارتباط  وجود  -4
 إلنفاق(. ا

 لتوصيات:ا

شخاص  ومخالفة األ  ، ديثها بشكل مستمرحوت   في األسواق   األسعارالعمل على ضبط   -1
 . المحددة عارسيلتزمون باأل  الذين ال 

مصدر  يسهم في تأمين  وهذا ما    للنازحين، عمل    لتوفير فرص  والمنظمات الحكومة  سعي   -2
تعلم أي مهنة أو حرفة يعملون  المساعدة التي تمكنهم من  تقديم  ن خالل  م  لهم، دخل  لل

 . يتعلق بالمهنة التي تعلموها  للقيام بعمل خاصالتسهيالت ورأس المال ومنحهم   بها،

الخدمات   -3 نوعية  مجاالت  و   المقدمة،تحسين  نحو  والدعم  االهتمام  من  المزيد  توجيه 
ه الخدمات لم تكن مقدمة هذ      ألن  اإلنعاش المبكر وسبل العيش والمساعدات المالية،  

 تسهم في التأثير على المستوى المعيشي للنازحين.   ألنهاوفعال،            بشكل كاف  

نحو    همتوجيهو   ، طهاوضب  النازحون   بها  وعية األعمال التي يقومنالعمل على مراقبة   -4
 .األعمال المنتجة والمفيدة للمجتمع

التركيز على أن تكون الخدمات مرتبطة بتوفير فرص عمل للنازحين ولو بشكل مؤقت   -5
 أو موسمي. 

مساعدتهم على  بهدف    واستيعابهم النازحين    تشغيلقامة مشاريع من شأنها  السعي إل -6
 . تأمين لقمة عيشهم 

 



 م  2021 -العدد األول -4مجلة بحوث جامعة إدلب                                                     المجلد 

371 
 

 لمراجع:ا

مسألة الالجئين والنازحين في مسارات األزمة والتسوية في  -2020,معن، طالع -1
  لدراساتل ، مركز الجزيرة سوريا

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4621#a11. 

، كلية  أساليب البحث العلمي في ميدان العلوم اإلدارية -  2006,  محفوظ  ,جودة -2
 . االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، األردن

 ، الطبعة األولى،  "اتتطبيـقسـس و "أ  يةجغرافيـة السـكانال  - 2012,  عمـاد مطيـر  ,الشـمري  -3
 . عمان, األردن، أسامة للنشر والتوزيعدار 

العالمي لالتجاهات  ح الداخلي الملخص  النزو -2010،سباستيان وآخرون ألبوخا   -4
 . مجلس الالجئين النرويجي  ،مركز رصد النزوح الداخلي   .2009تطورات للعام  وال

ميدانية    -٢٠١7سميرة,    ,عطية  نبراس,  ,خماس -5 دراسة  العراق  في  النزوح  ظاهرة 
بحاث  أمجلة  ,  2016للعام           نموذجا  ألى محافظة ميسان  إلمشكالت نازحي محافظة نينوى  

 . ٤٢د  لمجلا , ٥العدد   اإلنسانية,البصرة للعلوم 

6- George J. Andreopoulos، "Asylum"، Britannica encyclopedia، 
www.britannica.com ، Retrieved 4-1-2019. Edited. 
https://www.britannica.com/topic/asylum. 

أحمد   -7 نموذجا    - 2018دالل,  صادق  )الموصل(  الحرب  وجرائم  مجلة                                       النزوح   ,
 . 2018لعام   8العدد  26المجلد جامعة بابل للعلوم اإلنسانية, 

ل -8 النرويجي  سوربرينانت،  - الجئينلالمجلس  عن    - 2017أدريان  الناجم  النزوح 
وتعــزيـــز  :الكوارث اآلثــار  معــالـجــة  الخطــر،  مــن  الحـد  علـــى  كيفيــة  القـــــدرة 

 إصدار المشاورات العامة. ، مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.التكيـــــف 

اآلثار االقتصادية للنزوح    -2017سكنه ،    ,الساري   فرجهيثم ،    ,لغزاوي ا سلمان   -9
, مركز دراسات البصرة والخليج العربي,  السكاني في العراق..األسباب والمعالجات

 . قرة, العراجامعة البص

،  2007قياس مؤشرات المعيشة في البصرة لعام    -  2009ندوة ،  هالل جودة   -10
 .جامعة البصرة، كلية اإلدارة واالقتصاد 

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4621#a11
https://www.britannica.com/contributor/George-J-Andreopoulos/5477
https://www.britannica.com/topic/asylum


 م  2021 -العدد األول -4مجلة بحوث جامعة إدلب                                                     المجلد 

372 
 

11- Brewer.M, 2012 -Measuring living standards with income 

and consumption:evidence from the UK, Institute for Social 
and Economic Research, University of Essex and Institute for 
Fiscal Studies, No. 5, 2012. 

في  العبدهللا   -12 حالة  دراسة  النزوح:  مخيمات  في  العيش  سبل  واقع  مناطق محمد، 
االستراتيجية، للدراسات  عمران  مركز  السوري،  الثاني  7الشمال  ,  2018تشرين 

https://www.omrandirasat.org/.html  اإلصدارات/األبحاث/الدراسات/واقع
 سبل العيش في مخيمات النزوح: دراسة حالة في مناطق الشمال السوري. 

السودان باستخدام  محددرات الفقر في  -2019عبدالخالق, أحمد ادريس محمد  -13
 . جياوللعلوم والتكنول  , رسالة ماجستير, جامعة السوداننموذج االنحدار الذاتي

الدولية،   -14 العمل  الدخل    ،2018منظمة  إحصاءات  حول  والثالث  الثاني  التقرير 
 .19/04/1820ر االستهالك، جنيف،  ومؤشرات أسعا  وإنفاق األسرة المعيشية

مدى التزام الشركات    -2006  ، محمد  محمود بشايرة    ، غسان  فالح المطارنة   -15
المساهمة العامة األردنية بالمحاسبة عن االستثمار في األسهم والسندات في  

مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية    ، 39ضوء معيار المحاسبة الدولي رقم  
 . 2عدد ،22مجلد ،والقانونية

16- Rooshdi M.R and others, 2018,Relative Importance Index 

of Sustainable Design and Construction Activities Criteria 

for Green Highway,chemical engineering transactions,vol.63 

17- Akadiri, O.P.,2012, Development of a Multi-Creteria 

Approach for the selection of sustainable , materials for 

building projects, Phd thesis, school of technology, 

university of Wolverhampton, UK. 

العبيد   -18 الرحمناألحمد  اإلداري   -  2004,  عبد  التنبؤ  العلمي مبادئ  النشر   ،
 . والمطابع، جامعة الملك سعود، الرياض 

 



 م 2021 -العدد األول -4مجلة بحوث جامعة إدلب                                                   المجلد 

373 
 

 أثر الضرورة في حكم قتل األسير نفسه في ظل الثورة السورية 
 ( مقارنة  دراسة فقهية تطبيقية )

 حذيفة علي باشا 
 ، كلية الشريعة والحقوق، جامعة إدلبقسم الفقه اإلسالمي وأصوله

 طالب دراسات عليا )ماجستير( 
 .ملخص البحث

كر ألنواعها،                     اللغة واالصطالح، وذ  في هذا البحث بيان لمعنى الضرورة في 
لة  أ مس على تطبيق ألحكام الضرورةفيه ثم  توضيح لمدى تأثيرها في األحكام الشرعية، و 

شد  أد المنتحر ب                            ، فاإلسالم حرم االنتحار، وتوع                    سيرا  في يد العدوأ قتل المسلم نفسه إذا وقع 
                      إذا كان يحمل أسرارا    قتل األسير نفسه وقد اختلف الفقهاء في حكم  العقوبات يوم القيامة،

وتعرض لتعذيب شديد وخاف    ، يترتب على بوحه بها خطر داهم يصيب الجماعة المسلمة
دخل في االنتحار ي ال ه أن يفشي تلك األسرار تحت ضغط التعذيب؛ فذهب بعضهم إلى أن

، وذهب بعضهم إلى أن قتل  وبشروط معينة ، االنتحار للضرورة لألسير جوز وي المحرم 
مهما كانت  و ؛  ال يجوز لألسير قتل نفسه بحالو األسير نفسه يدخل في باب االنتحار، 

 الدوافع واألسباب. 
وقد بين الباحث الرأيين، وأورد أدلتهما، ورجح أنه يجوز لألسير قتل نفسه  

 للضرورة، وبشروط مخصوصة. 
 الكلمات المفتاحية.

 ، الثورة السورية.نفسه األسيرقتل الضرورة، 
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Impact of Necessity on the Judgement on Captive Suicide 

During the Syrian Revolution 

(Comparative Applied Jurisprudential Study) 
Abstract 

This research clarifies the meaning of 'Necessity' idiomatically and 
linguistically. It mentions its kinds, and explains to what extent it 
affects the jurisprudential rules. It includes an application of necessity 
rulings on cases of Muslims suicide when they become captives. 
Islam forbids suicide and threatens those who commit suicide with 
the most severe punishment on the Day of Judgement. Legal scholars 
argue whether captives have the right to kill themselves or not if they 
are tortured when they have secrets that may endanger Muslims if 
disclosed. Some see that this kind of suicide is not forbidden and it is 
permissible for a captive to commit suicide out of necessity, and 
under certain conditions. Others see that it is a forbidden suicide and 
captives can't kill themselves on any ground or for any reason. The 
researcher has clarified the two opinions, cited their evidence, and 
suggested that it is permissible for captives to kill themselves out of 
necessity, and under certain conditions. 
 Key Words: 

Necessity, jurisprudential rules, suicide, forbidden, captive 
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 : المقدمة
ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور  ونستهديه إن الحمد هلل نحمده، ونستعينه     

  ن الأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي، وأشهد أ
 ، أما بعد:                                       شريك له، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله  ال إله إال هللا وحده 

استجدت مسائل ونوازل في القتال لم تكن في زمن المتقدمين من الفقهاء، إال  قد  ف
فإن للضرورة   ودفع الضرر الحرج  رفع                                                أن لها أصال  في كتبهم، ولما كان الفقه قائما  على 

                                                                        تأثيرا  في األحكام إذا توافرت فيها القيود والضوابط التي حددتها الشريعة. 

  نوازل القتال في ضوء الثورة السورية، دى إححكم  برزت الحاجة إلى بيانوقد   
ومدى تأثير   ، عرفة حكم الشرع فيهاوم، و وهي: حكم قتل المسلم نفسه إذا أسره العد

 . المسألةحكم تلك  الضرورة في 

 : أهمية البحث
تكمن في بيان واقعية الشريعة وشموليتها لتناسب جميع األحوال واألمكنة  

 واألزمان.
 : سبب اختيار البحث

الرغبة في معرفة حكم الشرع في مسألة قتل األسير نفسه، ومدى تأثير الضرورة  
 . في الحكم 
 :هداف البحثأ

        أسيرا    وقع  قتل المسلم نفسه إذا مسألة يهدف البحث إلى معرفة حكم الشرع في
ولم يعد يطيق العذاب واألذى فلجأ إلى  متحنه العدو بالضرب واإليذاء افي يد العدو، و 

 ب. ااالنتحار ليتخلص من العذ
 :الدراسات السابقة

  -بحسب اطالعه  –وجد الباحث فتاوى تبين حكم قتل األسير نفسه، ولم يجد 
                                                                             بحثا  أفرد بالدراسة أثر الضرورة في حكم قتل األسير نفسه في ظل الثورة السورية. 
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 منهج وخطوات البحث. 

االستقرائي التحليلي المقارن، وذلك بأن  وقد اتبع الباحث في البحث المنهج 
له عالقة بها، ويحلل   يستقرئ أقوال العلماء في المسألة المراد دراستها، ويستقصي كل ما

يبين الراجح منها، وفق الخطوات التالية: تصوير المسائل  و قارن بينها، ثم ي ،تلك األقوال 
  ، أقوال المذاهب األربعة في المسألةثم تحرير محل النزاع ثم تكييفها على أصلها، وذكر 

الرجوع إلى الكتب المعتمدة لدى المذاهب  و وإيراد أدلتهم ومناقشتها وبيان الراجح منها، 
األربعة، ونسبة األقوال إلى قائليها، وتخريج اآليات وذكر اسم السورة ورقم اآلية إلى  

ين فإن وجدها في  خرجها من الصحيحيجانبها، وتخريج األحاديث الواردة في البحث، ف
جدها في كتب السنن  يجها من كتب السنن، فإن لم           جدها خر  يأحدهما اكتفي وإن لم  

 ، مع بيان درجة الحديث. جها من باقي كتب التخريج    خر  

 .خطة البحث
 وخاتمة، ولكل مبحث مطالب:  ، ثالثة مباحثو  ،وتمهيد   ،مقدمة ف من ؤلالبحث م

في   من حيث التأثير نوعاها ضوابطها، و تعريف الضرورة، و   المبحث األول:
 : الحكم 

                             تعريف الضرورة لغة واصطالحا .   المطلب األول:    
 . في الحكم  من حيث التأثير نوعاها، و الضرورة ضوابط  :المطلب الثاني     

 : حكم قتل األسير نفسه، وأثر الضرورة فيه  :الثانيالمبحث  

 . حكم قتل األسير نفسه عند الفقهاءالمطلب األول:      

 أثر الضرورة في حكم قتل األسير نفسه. المطلب الثاني:      
 . وتتضمن نتائج البحث :الخاتمة

 . هوامش البحث 
 . المصادر والمراجع
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   التمهيد:
                                                                         يتسم الفقه اإلسالمي بالمرونة وصالحيته لكل زمان ومكان، ما يجعله متواكبا  مع  

ومن مرونة الفقه اإلسالمي أنه أعطى حالة  كافة الظروف والمتغيرات مهما كانت صعبة،  
                                                                                  الضرورة أحكاما  استثنائية بما يحقق مصلحة من وقع في تلك الحالة، إذ أن الفقه مبناه  

 المفاسد عنهم. ء ودر  على جلب المصالح للعباد 
حتى تنتج األحكام االستثنائية التي رخصت       ا  إال أن لحالة الضرورة ضوابط وقيود 

 بها الشريعة اإلسالمية. 
عن الحكم العام في    اومن المسائل التي قد تؤثر الضرورة في حكمها، وتخرجه

الشرع، مسألة قتل األسير نفسه، فاألصل أن قتل المسلم نفسه محرم مهما كانت األسباب،  
إال أن لهذه المسألة حاالت وتشعبات قد يخرج بعضها عن الحكم العام بسبب الضرورة  

 التي راعتها الشريعة، وفيما يلي بيان لحكمها.  
في   من حيث التأثير ونوعاها   ا،وضوابطه المبحث األول: تعريف الضرورة،

 : الحكم
                                          المطلب األول: تعريف الضرورة لغة واصطالحا . 

 لغة: تعريف الضرورة   :      أوال  

واالضطرار إلى الشيء هو اإللجاء   الضرورة من الضر، وهو ضد النفع، 
 واالحتياج إليه. 

والثاني:  الضاد والراء ثالثة أصول: األول خالف النفع،  جاء في مقاييس اللغة:"  
ثم   ،                                                                         اجتماع الشيء، والثالث: القوة، فاألول الضر: ضد النفع. ويقال: ضره يضره ضرا  

 [ 1]". ...يحمل على هذا كل ما جانسه أو قاربه

 . [2] لجئ إليه             إلى الشيء أ       ر      ضط      وا    وجاء في مختار الصحاح: " 
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فقد  هي: الحالة التي يخشى معها المكلف الهالك أو                  الضرورة اصطالحا   -ب
إن امتنع عن ارتكاب   ؛عضو أو الوقوع في عجز أو مرض أو تأخر الشفاء من مرض

 [ 3]                                           المحظور وكانت خشيته يقينا  أو بالظن الغالب.

 :في الحكم  من حيث التأثير نوعاهاو  ضوابط الضرورة،المطلب الثاني: 

 : ضوابط الضرورة الشرعية :      أوال  

  يبين                                                               بعد تعريف الضرورة لغة وشرعا  وبيان األدلة الشرعية على مراعاتها   
                                                                       شروط والضوابط التي وضعها العلماء لتصح تسمية الحالة  ضرورة  شرعية يجوز  ال الباحث  

ألجلها الترخص في ارتكاب المحظور الذي ال يجوز ارتكابه لوال حالة الضرورة، وفيما  
 يلي بيان تلك الشروط: 

                                                    يقينا  أو غالبا : وذلك بأن يتيقن المكلف أنه إذا لم                   ون الضرر حاصال  أن يك -1
يرتكب المحظور فسيلحقه ضرر بالغ في إحدى الضروريات الخمس )الدين والنفس والعقل  
والنسل والمال( وذلك كأن يتعرض للهالك أو تلف عضو أو غير ذلك، أو أن يغلب على  

ير ألنه ال عبرة للتوهم، فالبد من وقوع الضرر  ظنه الهالك فال يكفي الوهم أو الظن اليس 
 . [4]                             فعال  أو يغلب على الظن وقوعه

زال الضرر إال بارتكاب المحظور: وذلك بأن يتعذر على المكلف إزالة       ي      أال   -2
بالوسائل المباحة، فمتى استطاع المكلف   هالضرر إال بارتكاب المحظور، وال يستطيع دفع

 . [ 5]دفع الضرر بوسيلة مباحة لم يجز له ارتكاب المحظور 

وذلك أن   قدر الضرورة بقدرها ويرتكب من المحظور ما يدفع الضرر:      أن ت   -3
فع الضرر عنه دون أن يستغرق في  ديكتفي المضطر في ارتكاب المحظر بالقدر الالزم ل

 . [6] بما يدفع الضرورة  اح أو يرخص من المحظور مقيدالمحظور، فمقدار ما يب
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                                                             يترتب على ارتكاب المحظور ألجل الضرورة ضرر مساو  أو أعظم من      أال   -4
الضرر الحاصل: فإذا وقع المكلف في ضرر فإنه يجوز له ارتكاب المحظور إذا لم يؤد  

                  ل بمثله فهو باق                                                                   ارتكابه إلى ضرر  مساو  أو أشد من الضرر الواقع، ألن الضرر إذا أزي
                                                                                ولم يزل، وإذا أزيل بضرر أكبر كان جلبا  للمفسدة ولم تتحقق الغاية التي شرع ألجلها  

فارتكاب المحظور حال الضرورة مشروط بأن   ؛ارتكاب المحظور، أال وهي إزالة الضرر
يكون الضرر في المحظور الذي يجوز اإلقدام عليه أنقص من ضرر حالة الضرورة  

 . [ 7] بالضرر  فالضرر ال يزال

إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما ال يباح بدون الضرورة    قال ابن رجب:" 
 [8]                                                                          وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا ، ألن الزيادة ال ضرورة إليها فال يباح."

ويشترط في الضرر الذي يبيح ارتكاب المحظور                         أن يكون الضرر فاحشا : -5 
الهالك أو ذهاب عضو أو منفعته أو مرض شديد أو عجز                          أن يكون فاحشا  يخشى معه 

                                                                              أو غير ذلك من الضرر البي ن، أما الضرر اليسير فإنه ال يبيح المحظور وال يرخ ص في  
 [9] ارتكابه

 : من حيث التأثير في األحكام الشرعية :       ثانيا  

 هما:  نوعان،  حكام الشرعيةر في األيللضرورة من حيث التأث

مؤثرة: وهي التي تؤثر في تغيير حكم الشرع في المسألة وتبيح  ضرورة  -1
 ارتكاب المحظور مع قيام حالة الضرورة. 

لشرع وال تبيح ارتكاب  اضرورة غير مؤثرة: وهي التي ال تؤثر في تغيير حكم   -2
 المحظور مع وجود حالة الضرورة.  

بعده عن الحل   وذلك أن الذي ال يستباح إال بالضرورة لفحشه أو قال الجويني: " 
فقد يرعى الشرع فيه تحقق وقوع الضرورة وال يكتفى بتصورها في الجنس وهذا كحل  
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ورب شيء يتناهى قبحه في مورد الشرع فال تبيحه الضرورة أيضا، بل يوجب   ،الميتة 
 [ 10]"عليهما. الشرع االنقياد للتهلكة واالنكفاف عنه كالقتل والزنا في حق المجبر

 : حكم قتل األسير نفسه، وأثر الضرورة فيه الثاني:المبحث 

 : المطلب األول: حكم قتل األسير نفسه عند الفقهاء

حرمت الشريعة اإلسالمية االنتحار، وتوعدت المنتحر بأشد العذاب يوم القيامة،  
والحكم في ذلك سواء في حق المسلمين جميعهم، األسرى وغيرهم، لعموم األدلة التي تحرم  

           َّللا   ك ان                                     و ال  ت ق ت ل وا أ ن ف س ك م  إ ن  ﴿  فرق بين األسير وغيره، فقد قال هللا تعالىت االنتحار، ولم 
[، قال القرطبي:" وأجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه اآلية  29]النساء: ﴾                ب ك م  ر ح يم ا

                                                                                  النهي أن يقتل بعض الناس بعضا ، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل  
  ، في الحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف

في حال ضجر أو غضب، فهذا كله يتناول   ﴾                              و ال  ت ق ت ل وا أ ن ف س ك م  ﴿يحتمل أن يقال: و 
 [ 11." ]النهي

                                    »م ن  ت ر د ى م ن  ج ب ل  ف ق ت ل   قال:  عن أبي هريرة رضي هللا عنه، عن النبي و 
                                                  أ ب د ا، و م ن  ت ح س ى س م ا ف ق ت ل  ن ف س ه ،                                                                                 ن ف س ه ، ف ه و  ف ي ن ار  ج ه ن م  ي ت ر د ى ف يه  خ ال د ا م خ ل د ا ف يه ا  

              ف ح د يد ت ه                                                                                                                            ف س م ه  ف ي ي د ه  ي ت ح س اه  ف ي ن ار  ج ه ن م  خ ال د ا م خ ل د ا ف يه ا أ ب د ا، و م ن  ق ت ل  ن ف س ه  ب ح د يد ة ،
، فال يجوز للمرء أن  [12]                           م خ ل د ا ف يه ا أ ب د ا«                                                                   ف ي ي د ه  ي ج أ  ب ه ا ف ي ب ط ن ه  ف ي ن ار  ج ه ن م  خ ال د ا

 يقتل نفسه بحال من األحوال، ولو بدافع التخلص من العذاب. 

                                        »ك ان  ف يم ن  ك ان  ق ب ل ك م  ر ج ل    قال:  وعن جندب رضي هللا عنه أن رسول هللا  
، ق ال  َّللا   ت ع ال ى: ب   ك  ين ا ف ح ز  ب ه ا ي د ه ، ف م ا ر ق أ  الد م  ح ت ى م ات            اد ر ن ي                                                                                                                         ب ه  ج ر ح ، ف ج ز ع ، ف أ خ ذ  س 

ه ، ح ر م ت  ع ل ي ه  الج ن ة «   [13]                                                ع ب د ي ب ن ف س 

                          ، ف ق ال  ل ر ج ل  م م ن                              ش ه د ن ا م ع  ر س ول  َّللا    : عنه، قالوعن أبي هريرة رضي هللا 
اب ت   ر  الق ت ال  ق ات ل  الر ج ل  ق ت اال  ش د يد ا ف أ ص      ه                                                                                                                          ي د ع ي اإل س ال م : »ه ذ ا م ن  أ ه ل  الن ار «، ف ل م ا ح ض 

، ف إ ن ه  ق د  ق ات ل  الي و م  ق ت اال  ش د يد ا                                                          ج ر اح ة ، ف ق يل : ي ا ر س ول  َّللا  ، ال ذ ي ق ل ت  ل ه                                                                                  إ ن ه  م ن  أ ه ل  الن ار 
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، ف ق ال  الن ب ي   ، ف ب ي ن م ا ه م                                   و ق د  م ات                                                                                     : »إ ل ى الن ار «، ق ال : ف ك اد  ب ع ض  الن اس  أ ن  ي ر ت اب 
، و ل ك ن   ب ر  ع ل ى                                                         ع ل ى ذ ل ك ، إ ذ  ق يل : إ ن ه  ل م  ي م ت                                                                             ب ه  ج ر اح ا ش د يد ا، ف ل م ا ك ان  م ن  الل ي ل  ل م  ي ص 

، أ ش ه د  أ ن  ي ع ب د  َّللا   و ر س ول ه «،                                                    الج ر اح  ف ق ت ل  ن ف س ه ، ف أ خ ب ر  الن ب ي                                                                              ب ذ ل ك ، ف ق ال : »َّللا   أ ك ب ر 
                                                                                            »إ ن ه  ال  ي د خ ل  الج ن ة  إ ال  ن ف س  م س ل م ة ، و إ ن  َّللا   ل ي ؤ ي  د  ه ذ ا الد  ين                                          ث م  أ م ر  ب ال ال  ف ن اد ى ب الن اس : 

»  [  41]                       ب الر ج ل  الف اج ر 

               يقطع عضوا  من  واتفقوا أنه ال يحل ألحد أن يقتل نفسه وال أن  قال ابن حزم:"
 [ 15] األلم خاصة." أعضائه وال أن يؤلم نفسه في غير التداوي بقطع العضو  

ومع تحريم اإلسالم لالنتحار وترتيبه الوعيد الشديد عليه إال أن المنتحر ال يخرج  
 عن دائرة اإلسالم. 

أجمع الفقهاء وأهل السنة أن من قتل نفسه أنه ال يخرج بذلك   قال ابن بطال:" 
لمين،  عن اإلسالم، وأنه يصلى عليه، وإثمه عليه كما قال مالك، ويدفن في مقابر المس 

ولم يكره الصالة عليه إال عمر بن عبد العزيز، واألوزاعي في خاصة أنفسهما، والصواب  
، فيصلى                                                                     قول الجماعة، ألن الرسول سن الصالة على المسلمين، ولم يستثن منهم أحدا  

 [ 16] على جميعهم األخيار واألشرار إال الشهداء الذين أكرمهم هللا بالشهادة."

ى أنه لو أوقدت له نار وقيل له: لنضربنك بالسياط حتى  أال تر :"  السرخسي وقال 
 [ 17] نقتلك أو تلقي نفسك في النار حتى تحترق لم يسعه إلقاء نفسه."

حكم انتحار األسير بشكل خاص،  عن هذا عن حكم االنتحار بشكل عام، أما 
 ن الحكم في المسألة يختلف باختالف الحالة. إففيما يلي بيان حكم كل حالة، إذ  

                                                                     الحالة األولى: إذا تمكن الكفار من أسر أحد المسلمين ولم يكن يحمل سرا   
وامتحنه الكفار بالضرب وساموه األذى وعذبوه ونكلوا به فال يجوز له االنتحار، ويجب  

 يصبر على أذى الكفار، وذلك لعموم األدلة التي تحرم االنتحار.  عليه أن 
قال أحمد: وإذا أرادوا ضرب عنقه ال يمد رقبته وال يعين على   قال ابن مفلح:"

وا بي، ولو أسر  ؤ نفسه بشيء، فال يعطيهم سيفه ليقتل به ويقول ألنه أقطع. وال يقول: ابد
 [ 18]"هو وابنه لم يقل قدموا ابني بين يدي. ويصبر. 
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                                                                        الحالة الثانية: أن يحمل األسير سرا  للمسلمين، إال أنه ليس خطيرا ، وال يمس  
                                                                              كيانهم وجماعتهم، وليس في إفشائه عظيم ضرر يلحق المسلمين، فهذا أيضا  ال يجوز له  

أن يقدم على االنتحار ولو أصابه من األذى ما أصابه، لعموم األدلة التي تنهى عن  
                                                               السر إذا كان ال يلحق األذى بالمسلمين تخفيفا  عن نفسه، واختيارا   أن يفشي   ولهاالنتحار،  

ألخف الضررين، وأهون الشرين، فضرر إفشاء سر غير ذي بال وال قيمة له، أخف من  
 ضرر يصيب نفس المسلم. 

                                                       أن يحمل األسير سرا  خطيرا  يمس كيان المسلمين ومجموعهم،  :  الحالة الثالثة
يجوز له إذا تعرض ألذى بالغ من الكفار ليفشي السر  وفي إفشائه ضرر يلحقهم، فهل 

وخاف أال يصبر على أذاهم أن ينتحر ليتخلص من العذاب ويحفظ  وبلغ حالة الضرورة،  
 مصلحة المسلمين في كتمانه؟ أم أنه يجب عليه أن يصبر على العذاب مع كتمانه للسر؟

 . في المطلب الثاني بيان حكم هذه المسألة
 :الثاني: أثر الضرورة في حكم قتل األسير نفسه المطلب 

                                                                        إذا وقع المسلم في األسر وكان يحمل سرا  خطيرا  يتعلق بجماعة المسلمين، كأن 
     ا  يكون األسير ذا منصب قيادي في المسلمين، أو ذا مكانة في جيش المسلمين، ومطلع

 يفيدهم في الكيد                                                                   على خططه وتحركاته، وسامه الكفار سوء العذاب لينتزعوا منه اعترافا  
 لجيش المسلمين، والنيل منه، فهنا ال تخلو المسألة من إحدى الحالتين: 

الحالة األولى: أن يعلم األسير من نفسه القدرة على الصبر وتحمل العذاب،   -
فإذا علم األسير أن له طاقة على تحمل األذى من الكفار، وأن قواه لن تضعف، وعزيمته  

و معلومة تضر بالمسلمين،  أتحت تأثير العذاب، ولن يبوح بسر                          لن تلين، وسيبقى صامدا  
ن يقدم على االنتحار، وعليه أن يصبر، ويحتسب أجره عند هللا تعالى، ولو  أفال يجوز له 

إن انتحر فقد  و اضطر إلى الكذب جاز له ذلك، لما يلقاه من أذى، وألنه في حكم المكره، 
                                                                            أقدم على محرم، وال فرق بينه وبين أي منتحر يقدم على االنتحار جزعا  وسخطا  على  

 قضاء هللا تعالى. 
ية: أن يغلب على ظن األسير عدم القدرة على الصمود تحت تأثير  الحالة الثان -

عذاب وأذى الكفار، فإذا تعرض األسير ألذى شديد وتيقن أو غلب على ظنه أنه سيبوح  
بمعلومة يجهلها العدو تضر بالمسلمين، وكان الخيار بين أمرين ال ثالث لهما: إما أن  
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لمين، وإما أن ينتحر، فهل يجوز له  يبوح بما لديه من معلومات، ويلحق األذى بالمس
 االنتحار؟

، لذا تجب  هذه المسألة للعلماء المتقدمين في حكم        قاطعا                     الباحث لم يجد نصا  إن 
 دراستها دراسة متأنية بنظرة شاملة تستقصي جميع نواحيها. 

يتجاذبها أصالن، أولهما: تحريم قتل النفس أو ما يعرف  المسألة  إن هذه  
ا: ارتكاب أخف الضررين، ودفع كبرى المفسدتين بارتكاب أدناهما، أي  باالنتحار، وثانيهم

ارتكاب مفسدة االنتحار لدفع الهالك عن المسلمين، فاألصل تحريم قتل النفس، إال أنه في  
هذه الصورة وإن كان المنتحر يزهق روحه إال أنه بانتحاره يستبقي أرواح جماعة المسلمين  

 ويحمي بيضتهم. 
باحث رأيه في حكم المسألة يعرض أقوال العلماء المعاصرين  وقبل أن يبين ال 

ما بالمنع واآلخر بالجواز، وفيما يلي بيان  هأحد نيللعلماء المعاصرين فيها رأي   نإ  فيها، إذ
 المذهبين. 

 : المانعون  :      أوال  

ز لألسير أن يقتل نفسه مهما  و ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أنه ال يج
 المحيطة به، ولو كان الدافع الحفاظ على مصلحة المسلمين. كانت الظروف  

                                                                    ن ذهب إلى تحريم قتل األسير نفسه ولو كان يحمل سرا  خطيرا  تتوقف عليه  موم
حيث ورد إليها سؤال: "هل يجوز لألسير أن يقتل    المصرية  مصلحة المسلمين دار اإلفتاء

ا على سالمة جيو  للمحافظة  نفسه شها المرابطة في الميدان؟                                        على أسرار الدولة؟ وحرص 
إذا                                                         استشهاد ا في سبيل هللا يستحق عليه أجر المجاهدين؟ فقالت "القتل  وهل يعتبر هذا

                                                                                 وقع أحد من المحاربين في األسر فإنه ال يجوز له أن يقتل نفسه، والواجب عليه شرع ا أن  
ربه ورسوله  يصبر على التعذيب ويكتم سره، ويكون في ذلك المثوبة الكبرى له إلرضائه ل

                                                                               ودينه ووطنه، وال حرج عليه شرع ا أن يدلي للعدو بأقوال غير صحيحة تضليال  له وللكف  
                                                                               عن تعذيبه؛ ألن الكذب في الحروب مباح شرع ا كما وردت بذلك اآلثار وأقوال الفقهاء." 

النفس  قتل  إن واستدلوا لفتواهم بأدلة تحريم االنتحار، حيث جاء في الفتوى:" 
أكبر الكبائر وأشدها عقوبة عند هللا، وجناية اإلنسان على نفسه كجنايته على            عمد ا من  
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                                                                                غيره في اإلثم والعقوبة؛ ألن نفسه ليست ملك ا له وإنما هي ملك هلل سبحانه وتعالى، حيث  
وردت أحاديث كثيرة تؤكد تحريم قتل النفس وبشاعته، ولشدة النكير على فاعله لم يرد في  

يبيحه أو يخفف عقوبته ألي سبب من األسباب وال ألي ظرف من    الشريعة اإلسالمية ما
 [19] ." الظروف مهما كان خطره

                                                                   وممن قال بالمنع أيضا  الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، حيث سئل عن  
ماكنهم  أأسير وقع في يد أعدائه وقاموا بتعذيبه بوحشية لإلدالء بمعلومات عن زمالئه و 

تمل هذا العذاب الشديد ويخشى أن يضعف ويعترف قتل نفسه  ومعسكراتهم، وألنه قد ال يح 
                                                                              وانتحر، فهل يعد منتحرا  ويخلد في جهنم؟ فأجاب:" الحمد هلل، من وقع في أيدي أعداء  
اإلسالم وعذبوه فإنه ال يجوز له أن يقتل نفسه بحال من األحوال، بل عليه أن يصبر  

ز له ذلك، أو خشية أن يدلي بأسرار                                                 ويتصبر ويستغيث باهلل، ومن انتحر ظنا  منه أنه يجو 
ه الصالحة  ت                                                                تضر بالمسلمين، فإنه ال يكون كمن انتحر جزعا  فيرجى أن يعذره هللا بني

 [ 20] "ويغفر له، أو يعذره بجهله إذا فعل ما فعل لظنه أنه يسوغ له أن يقتل نفسه

 نفسه. فأدلة المانعين هي عموم األدلة التي تحرم االنتحار، وتنهى المرء عن قتل  

 المجيزون.  :       ثانيا  

كان   ذابعض العلماء المعاصرين إلى جواز إقدام األسير على قتل نفسه إذهب 
                                                            لحق البوح بها ضررا  بالمسلمين، وممن ذهب إلى ذلك الشيخ محمد                        يحمل أسرارا  خطيرة ي  

المجاهدين  فقد سئل عما يالقيه أهل الجزائر من  - مفتي السعودية األسبق  – بن إبراهيم 
وا على                                                                             عندما يقعون في األسر على أيدي الفرنسيين من العذاب والنكال حتى يعترفوا ويدل  

جاءنا   المسلمين، فأجاب؟"                              ن ينتحروا حتى ال يخبروا بسر  أ المسلمين وأسرارهم، فهل لهم 
جزائريون ينتسبون إلى اإلسالم يقولون: هل يجوز لإلنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه  

رنقة؟ ويقولون: أموت أنا وأنا شهيد مع أنهم يعذبونه بأنواع العذاب، فقلنا لهم: إذا كان  بالش
كما تذكرون فيجوز، ومن دليله: آمنا برب الغالم، وقول بعض أهل العلم: إن السفينة ... 

الخ، إال أن فيه التوقف من جهة قتل اإلنسان نفسه ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا،  
 [ 21] ، وهو مقتول وال بد" فالقاعدة محكمة
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:" الجواب  حيث قال  - رحمه هللا -  الشيخ حسن أيوب                         وممن أفتى بالجواز أيضا  
                                                                          الذي أراه في هذا الموضوع الخطير أخذا  من النصوص ومن أقوال العلماء هو: إن  

االنتحار إن كان له مبرر أصيل قوي، ويتصل بأمر يخص المسلمين وينفعهم، وبدونه  
                                                                      الضرر للمسلمين، فإنه حينئذ يكون جائز ا، وذلك كأن ي عذ ب إنسان من أجل  يحصل 

اإلفضاء بأسرار تتعلق بمواقع الفدائيين أو بأسمائهم أو بكشف خطط الجيش اإلسالمي أو 
                                                                               بمواقع الذخيرة أو السالح، إلى آخر ما يعتبر علم العدو به خطر ا على الجيش اإلسالمي  

على حريمهم أو ذراريهم، ويرى أنه ال صبر له على التعذيب،  أو على أفراد المسلمين أو 
 [ 22]  ".وأنه مضطر أن يفضي بهذه األسرار 

 . المناقشة والترجيح  :       ثالثا  

لقد استدل من حرم قتل األسير لنفسه ولو خاف إفشاء سر خطير يمس مصلحة  
قتل نفسه إذا  المسلمين باألدلة العامة التي تحرم االنتحار، واستدل من أجاز لألسير أن ي 

خاف البوح بسر خطير يمس المسلمين بحديث الغالم في قصة أصحاب األخدود، وبقول  
وفيما يلي  ، في السفينة إن خيف غرقهم كلهم  من قال من العلماء بجواز إلقاء بعض من

 مناقشة األدلة: 

ألنه   ال يستقيم في هذه الصورة،إن استدالل المانعين باألدلة التي تحرم االنتحار 
ألن قتل األسير نفسه يختلف عن   تسمية قتل األسير نفسه باالنتحار،م بصحة        ي سل  ال 

                                                                             االنتحار في األسباب واألهداف، فالمنتحر يقدم على قتل نفسه جزعا  وسخطا  على قضاء  
                                                      ير يقتل نفسه حماية للمسلمين ويضحي بنفسه دفاعا  عنهم. هللا تعالى، بينما األس

خطير يمس                                                  من أجاز لألسير أن يقتل نفسه إذا خاف البوح بسر  ناقش دليل     وي  
؛ بأن هذا الدليل ال ينهض  حديث الغالم في قصة أصحاب األخدودب       مستدال  المسلمين 

دوه بينما األسير يقتل                                                    الل به، ألن الغالم في قصة أصحاب األخدود ق تل على يد عدلالست 
 نفسه بنفسه. 
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وأقوى ما استدل به هذا الفريق هو فتوى جواز إلقاء بعض من في السفينة  
والتضحية بهم لحفظ مصلحة بقية المسلمين، ألنه في األصل قتل بغير حق، إال أنه أجيز  

 لضرورة حفظ جماعة المسلمين. 

 الترجيح.  -

جواز قتل األسير نفسه إذا كان يحمل   وبعد النظر في أدلة الفريقين يرجح الباحث
                                                                   سرا  خطيرا  وكان في البوح به ضرر يلحق المسلمين، وذلك لألدلة اآلتية: 

إن استدالل المانعين باألدلة التي تحرم االنتحار ال يستقيم في هذه الحالة،   :      أوال  
ألنه ال يصح تسمية قتل األسير نفسه باالنتحار، فاالنتحار لغة: مصدر انتحر، وانتحر  

 [ 23] .الرجل أي نحر نفسه

                                                                     واصطالحا : أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل حرصا  على الدنيا وطلبا   
  ﴾                                                            و ال  ت ق ت ل وا أ ن ف س ك م  إ ن  َّللا   ك ان  ب ك م  ر ح يم ا﴿ القرطبي في تفسير قوله تعالى قال  ، للمال

[:" ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على  29]النساء:
      و ال   ﴿ويحتمل أن يقال:  ،الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف 

 [ 24]في حال ضجر أو غضب، فهذا كله يتناول النهي." ﴾                        ت ق ت ل وا أ ن ف س ك م  

فإنه وإن كان قتل األسير نفسه يشترك مع االنتحار في المعنى اللغوي إال أنه  
ن االنتحار في االصطالح، قتل المرء نفسه  إيفترق عنه في المعنى االصطالحي، إذ 

                                             لدنيا، وهذا المعنى ليس موجودا  في قتل األسير                                      تسخطا  على قدر هللا تعالى وحرصا  على ا
                                                                     نه ال يقتل نفسه في سبيل الدنيا، بل حفاظا  على مصلحة اإلسالم والمسلمين. إ لنفسه، إذ 

إن األسير الذي يعلم النصيرية أنه يحمل معلومات خطيرة لن يتركوا   :       ثانيا  
                                                                                  وسيلة، ولن يدخروا جهدا ، النتزاع المعلومات منه، ولو أدى ذلك إلى موته تحت التعذيب،  
فاألسير الذي يحمل معلومات مهمة تمس الجماعة المسلمة مقتول المحالة إذا لم يعترف  

رف بها فيلجأ إلى  عتيجزع تحت تأثير التعذيب في  بما يريده أعداؤه، إال أنه يخاف أن
االنتحار، فهو يختار بين ميتين، وقد أجاز الفقهاء لمن تعين موته بأحد أمرين، واستويا  

                     نه المحالة ميت حرقا   أ  تيقنفي السوء أن يختار أحدهما، كمن كان في سفينة واحترقت و 
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                             رقا  ألنه ال يجيد السباحة فله  ، وفي الوقت ذاته إن رمى نفسه في البحر فإنه سيموت غ
 ين.  ت أن يختار إحدى الميت

قال الكاساني:" إذا كانت الغزاة في سفينة فاحترقت السفينة وخافوا الغرق، حكموا  
فيه غالب رأيهم، وأكبر ظنهم، فإن غلب على رأيهم أنهم لو طرحوا أنفسهم في البحر  

إلى فئة، وإن استوى جانبا الحرق   لينجوا بالسباحة، وجب عليهم الطرق ليسبحوا فيتحيزوا
والغرق، بأن كان إذا قاموا حرقوا، وإذا طرحوا غرقوا، فلهم الخيار عند أبي حنيفة وأبي  

 [ 25] "–رحمهما هللا   -يوسف 

لروحه، وهو ضرر خاص به، قاصر عليه،      ا  إن في قتل األسير نفسه إزهاق :       ثالثا  
ال يتعداه إلى غيره، وفي إفشائه لسر عظيم في معرفة األعداء له كسر لشوكة اإلسالم  
واستباحة لبيضة المسلمين، وتعريض ألعراضهم للخطر، ضرر كبير عام يشمل جميع  

ا  دفع الضرر العام، فإذلالمسلمين، وقد نص العلماء على جواز تحمل الضرر الخاص 
اجتمع ضرران أحدهما خاص بفئة أو بشخص، واآلخر عام يستهدف مجموع الناس فإنه  

، ويمكن حمل قتل األسير نفسه  [26]يرخص في الضرر الخاص ألجل دفع الضرر العام 
على القاعدة، فيجوز له أن يعرض األسير نفسه للضرر الخاص لدفع الضرر العام عن  

 المسلمين. 

الضرر األشد يزال باألخف، فإذا اجتمع ضرران   نص العلماء على أن  :        رابعا  
، وال شك أن  [ 27]أحدهما أعظم من اآلخر فإن الضرر األشد يزال بالضرر األخف 

يمس صالح المسلمين العام أخف وأهون      ا  عظيم    ا  ضرر انتحار األسير خوف إفشائه سر 
 من ذيوعه ذلك السر وتعريض المسلمين للخطر. 

من المعلوم عند الفقهاء أنه عند الضرورة إذا تعارضت مفسدتان روعي   :        خامسا   
                                                                               أعظمهما ضررا  بارتكاب أخفهما، فإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم دفع المفسدة غالبا   

                            ، وتطبيقا  للقاعدة على هذه  [28] ألن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات
لسر  با دة، وبوحه بالسر الخطير مفسدة، إال مفسدة بوحه الحالة: فإن انتحار األسير مفس
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قتل نفسه، فتدفع المفسدة الكبرى المتمثلة بإفشاء السر بالمفسدة  في أكبر من مفسدته 
 الصغرى المتمثلة بإباحة قتل األسير نفسه للضرورة. 

،  ومثال ذلك حالة التترس  أجاز العلماء قتل المسلم لمصلحة حفظ الدين،  :       سادسا  
العلماء قتل النساء واألطفال والشيوخ والمسلمين إذا تترس بهم أعداؤهم لضرورة    جازفقد أ

عداؤهم  أ صيانة الدين وحفظ جماعة المسلمين، فكما أنه يجوز قتل المسلمين إذا تترس بهم  
لحق المسلمين،  ي                                                            فإنه يجوز لألسير قتل نفسه خوفا  من إفشاء سر في البوح به ضرر  

 [. 29] صيانة لجماعة المسلمين 

نص العلماء على أن من استطاع منع غيره من الهالك ولم يفعل فهو  :         سابعا  
 آثم، بل ذهب المالكية والظاهرية إلى تضمينه. 

فإنه يضمن الدية في   ؛وأما إذا ترك تخليص النفس حتى قتلتقال الدسوقي:" 
                                                                            ماله إن ترك التخليص عمدا ، وعلى عاقلته إن تركه متأوال ، وال يقتل به، ولو ترك  

 [ 30]                التخليص عمدا "

                                                      من استسقى قوما  فلم يسقوه حتى مات؟ قال علي: روينا من   وقال ابن حزم:"
              أ ن  ر ج ال   طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن األشعث عن الحسن 

م ن ه م  ع م ر  الد  ي ة   ، ف ض    [31]                                                                                                                       اس ت س ق ى ع ل ى ب اب  ق و م ، ف أ ب و ا أ ن  ي س ق وه ، ف أ د ر ك ه  ال ع ط ش  ف م ات 
هو أن الذين لم يسقوه إن   -وباهلل تعالى التوفيق   -قال أبو محمد: القول في هذا عندنا 

حتى يموت، فهم قتلوه                     يمكنه إدراكه أصال   كانوا يعلمون أنه ال ماء له ألبتة إال عندهم، وال 
 [ 32] وعليهم القود بأن يمنعوا الماء حتى يموتوا."       عمدا  

واألسير إن لم يقتل نفسه، وأشاع سر المسلمين وأذاعه؛ قتل غيره، وفرط في إنقاذ  
حياة غيره، ومن فرط في إنقاذ حياة إنسان، كأن رآه في مهلكة فلم يمد له يد العون مع  

،  فإنه آثم ال محالة، لوجوب المحافظة على األنفس  ؛ ك اإلنسان   ل     ه                   قدرته على ذلك ف  
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فاألسير الذي يملك معلومات خطيرة عن المسلمين يجب عليه أن يدفع عنهم الهالك، وإذا  
 لم يمكنه دفع الهالك عنهم إال بقتل نفسه فإنه يتعين عليه ذلك حماية للمسلمين. 

رمة شق بطن المرأة الحامل إلخراج الجنين وإن كانت  نص الحنابلة على ح  :       ثامنا  
وإن ماتت حامل بمن يرجى حياته حرم                                                 ترجى حياته، حفظا  لحرمة الميتة، قال البهوتي:" 
لما فيه من هتك حرمة متيقنة إلبقاء   ، ة                                         شق بطنها من أجل الحمل مسلمة كانت أو ذمي  

أحمد على ذلك في رواية  احتج و  ، حياة موهومة، ألن الغالب والظاهر: أن الولد ال يعيش
 [ 34]"[33]                                             »ك س ر  ع ظ م  ال م ي  ت  ك ك س ر ه  ح ي ا«قال:  أبي داود بما روت عائشة أن النبي 

                                                                         فإذا كان يجوز ترك الولد يموت ولو كانت ترجى حياته منعا  النتهاك حرمة أمه،  
فأعراضهم وبيضتهم ومقدساتهم                                                 فإن موت األسير حفظا  لحرمة المسلمين قاطبة أولى، 

 أولى بالرعاية من حرمة المرأة الميتة. 

إن حماية الدين وأهله أعظم ما يقوم به المجاهد إلعالء كلمة هللا تعالى،    :       تاسعا  
أن يخفي األسير ما لديه من األسرار، ولم يمكنه    وإذا اقتضت مصلحة الدين والمسلمين

 يقتل نفسه.   إخفاء األسرار إال بقتل نفسه جاز له أن

وبعد ترجيح جواز قتل األسير نفسه خوف إفشاء األسرار، ينبغي بيان أن هذا  
 القول ليس على إطالقه، وإنما لجواز قتل األسير نفسه ضوابط وقيود، هي: 

هلل سبحانه وتعالى، وأن يدفعه إلى هذا العمل حماية وصون   هأن يخلص نيت -1
سخط على قضاء هللا تعالى، والرغبة في الموت للخالص                                 اإلسالم والمسلمين، ال الجزع والت  

 من التعذيب. 

                                                             أن يكون السر خطيرا  تتوقف عليه مصالح المسلمين، وفي كشفه ضرر   -2
يجوز لألسير أن يصمد تحت التعذيب،                                                 كبير يلحقهم، أما إذا لم يكن السر خطيرا  فإنه

 كما يجوز له أن يفشيه ليحمي نفسه. 
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                      فعال ، وال يكفي في ذلك  عليه أن يؤسر صاحب السر حقيقة، ويقع العذاب  -3
ؤسر، وقد يتوقع العذاب                                                              التوقع أو الظن، وال حتى غلبة الظن، ألنه قد يتوقع األسر ثم ال ي  

 يصبر. عذب، وقد يتوقع عدم الصبر ثم         ثم ال ي  

 .نتائج البحث

د هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى  م الح
 آله وصحبه، وبعد: 

 في نهاية البحث يمكن الوصول إلى النتائج التالية: ف

، وهو ضد النفع، واالضطرار إلى الشيء هو          من الضر  في اللغة الضرورة  -1
 اإللجاء واالحتياج إليه. 

الحالة التي يخشى معها المكلف الهالك أو فقد    الضرورة في االصطالح: -2
عضو أو الوقوع في عجز أو مرض أو تأخر الشفاء من مرض إن امتنع عن ارتكاب  

                                             المحظور وكانت خشيته يقينا  أو بالظن الغالب. 

ورة من حيث التأثير إلى ضرورة مؤثرة في الحكم، وضرورة غير  تنقسم الضر  -3
 مؤثرة في الحكم. 

                               أن يكون الضرر حاصال  يقينا  أو  ضوابط الضرورة المؤثرة في الحكم هي:  -4
أن تقدر الضرورة بقدرها ويرتكب من  و  ،أال يزال الضرر إال بارتكاب المحظورو  ،        غالبا  

                                                يترتب على ارتكاب المحظور ألجل الضرورة ضرر مساو   أال ، و المحظور ما يدفع الضرر
 .                     ن يكون الضرر فاحشا  ، وأأو أعظم من الضرر الحاصل 

فال يجوز له                                                 ن الكفار من أسر أحد المسلمين ولم يكن يحمل سرا           إذا تمك   -5        
 . بالضرب وساموه األذى وعذبوه ونكلوا به  وه امتحنإن  و االنتحار، 
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                                                 سرا  للمسلمين، إال أنه ليس خطيرا ، وال يمس كيانهم    يحمل األسير  إذا كان -6
فال يجوز له أن يقدم على   وجماعتهم، وليس في إفشائه عظيم ضرر يلحق المسلمين

 االنتحار. 

،                                                                     إذا وقع المسلم في األسر وكان يحمل سرا  خطيرا  يتعلق بجماعة المسلمين  -7
 فال يجوز له االنتحار. األسير من نفسه القدرة على الصبر وتحمل العذاب، وعلم  

،                                                                     إذا وقع المسلم في األسر وكان يحمل سرا  خطيرا  يتعلق بجماعة المسلمين  -8
ن أو غلب        وتيق   ،عدم القدرة على الصمود تحت تأثير عذاب وأذى الكفار  وغلب على ظنه

فإنه يجوز له االنتحار  ؛ على ظنه أنه سيبوح بمعلومة يجهلها العدو تضر بالمسلمين
 المسلمين.  جماعةحماية   لضرورة 

 .الهوامش
، حق: عبدد السددددددددددددددالم  معجم مقاايي  اللغاة  :(ه395، تأحمدد بن فدارس)  ابن فاار [  1]

ر ر(، هد1399محمد هارون، دار الفكر،                مادة )ض 
، حق: يوسدددددف الشددددديخ محمد،  مختار الصاااحا   :(666، تمحمد بن أبي بكر)الرازي  [  2]

ر ر(  ،ه1420  ،5ط  صيدا،  –النموذجية، بيروت  الدار  -المكتبة العصرية                مادة )ض 
، حق: محمد صدددادق القمحاوي،  أحكام القرآن  :(3705، تأحمد بن علي)  الجصااا [  3]

،  محمدددد بن أحمدددد )  ابن عرفااة  ،(159/  1)  ه1405بيروت،    -دار إحيددداء التراث العربي
،  ( 370-10/369)دار الفكر، د.ط،  ،  حاشاية الدساوقي علا الشار  الكبير  :(ه1230ت

، دار الكتاب  أساانا المطالب في شاار  روط الطالب  :(ه926زكريا بن محمد)  ابن زكريا
مكتبة    المغني،  :(ه620، تعبد هللا بن أحمد)  ابن قدامة  ،(1/570)،  د.ط  اإلسددددددددددددالمي،

 (9/415)د. ط،    القاهرة،
، دار  والنظائراألشاااااااابا   :  (ه911  ، تعبد الرحمن بن أبي بكر)  الساااااااايوطيينظر:  [  4]

  : (ه970  ، تزين الدين بن إبراهيم )  ابن نجيم(،  1/84) ،هدددددددد 1411،  1الكتب العلمية، ط
  ،1بيروت، ط  -، دار الكتدب العلميدةاألشاااااااااباا  والنظاائر علا ماذهاب أبي حنيفاة النعماان

 (1/73) ،هد1419
 (1/73)  (،1/84)  المرجع السابقينظر:  [  5]
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 (1/73)  (،1/84)  المرجع السابق[ ينظر:  6]
  (، 1/86)  السددددديوطي، األشدددددباه والنظائر(،  1/74)  ابن نجيم، األشدددددباه والنظائر[ ينظر:  7]

،  األشبا  والنظائر   :هد(771ت  ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي)  ابن السبكي
 (1/44) ،هد1411  ،1، طدار الكتب العلمية

 ( 1/246) ،، دار الكتب العلميةالقواعد :(ه795، تعبد الرحمن بن أحمد)  ابن رجب[  8]

  - ، دار القلمشااااار  القواعد الفقهية  :(1375، تأحمد بن محمد الزرقا)الزرقا  :  ينظر[  9]
 (  1/101)، هد1409،  2دمشق، ط

حق:    البرهاان في أصاااااااااول الفقاه،  :(ه478، تعبددد الملددك بن عبددد هللا)  الجويني[  10]
 (2/86)،  هد 1418،  1ط،  صالح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت

،  الجامع ألحكام القرآن = تفسااااااااير القرطبي   :(ه671، تمحمد بن أحمد)  القرطبي  [11]
،  هددددددددددددددددددددد 1384، 2القاهرة، ط  -حق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصدددددددرية

(5/157) 

الجامع المسااند الصااحيم المختصاار من    :(ه256، تإسدددماعيلمحمد بن  )  البخاري [  12]
، حق: محمد  صاااحيم البخاري  أمور رساااول ل صااالا ل عليه وسااالم وساااننه وأيامه =

 [5778( رقم ]7/139)، هد1422  ،1زهير الناصر، دار طوق النجاة، ط
 [3463( رقم ]4/170)  صحيح البخاري البخاري،  [  13]
 [3062( رقم ]4/72البخاري )صحيح  البخاري،  [  14]
مراتااب اإلجمااا  في العبااادات والمعااامالت    :(ه456  ، تعلي بن أحمددد)  ابن حزم[  15]

 (157)  بيروت،  ،دار الكتب العلمية  ،واالعتقادات
، حق: أبو تميم ياسددر  شار  صاحيم البخاري   :(ه449، تلي بن خلفع)  ابن بطال[  16]

 (3/349)، هد1423،  2الرياض، ط  ،بن إبراهيم، مكتبة الرشد
، الشددددددركة الشددددددرقية  شاااار  السااااير الكبير  :(ه483، تمحمد بن أحمد) لساااارخساااايا  [17]

 (1/1514)،  م 1971د.ط،  ،  لإلعالنات
، حق: عبد  الفرو  ومعه تصااااااااحيم الفرو   :(ه763، تمحمد بن مفلح)  ابن مفلم[  18]

 (10/243)، هد  1424 ،1هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط
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  http://aman.dostor.org/show.aspx?id   موقع األمان،  [19]
 https://ar.islamway.net/fatwa/9236موقع طريق اإلسالم،  [  20]

،  إبراهيم فتاوى الشااااااايب محمد بن    :(1389تمحمد بن إبراهيم،  )  محمد بن إبراهيم[  21]
 (208 – 207)، هد1399  ،1ط  المطابع الحكومية،

دار الندوة    ،الجهاد والفدائية في اإلساااالم  :ه(1429)حسدددددن محمد أيوب، ت حسااان أيو  [22]
 (167-166) ،ه1403 ،2لبنان، ط ،الجديدة، بيروت

،  3ط  ،، دار صدددادر، بيروتلسااان العر   :(ه711، تمحمد بن مكرم )  ابن منظور  [23]
1414  ،(5/197) 

 (157  -5/156)  القرطبي، تفسير القرطبي[  24]

دار  ،  بدائع الصانائع في ترتيب الشارائع  :(ه587، تأبو بكر بن مسدعود)  الكاسااني[  25]
 (7/99)  ،هد1406،  2الكتب العلمية، ط

 (1/74)  ابن نجيم، األشباه والنظائر[ ينظر:  26]
 (1/74)  المرجع السابق[ ينظر:  27]
- 1/87)السددديوطي، األشدددباه والنظائر  (،  1/76)  نجيم، األشدددباه والنظائرابن  [ ينظر:  28]

88) 
الحقائق شر  كنز الدقائق وحاشية  تبيين    :(هد 743، تعثمان بن علي)  الزيلعي [29]   

ل ب ي    األشباه  ،  (6/147) ،هدددددددددددد 1313،  1ط،  بوالق، القاهرة   -المطبعة الكبرى األميرية   ،             الش  
 (45-1/42)والنظائر للسبكي  

 (2/111)  الدسوقي، حاشية الدسوقي[  30]
  ، المصااااااانح في األحاديث وا ثار   :(ه235، تعبد هللا بن محمد)ابن أبي شااااااايبة  [  31]

( رقم  5/452)،  ه1409،  1الريدداض، ط،  حق: كمددال يوسددددددددددددددف الحوت، مكتبددة الرشدددددددددددددددد
[27899] 
حزم[  32] أحمددددددد)  ابن  بن  تعلي  بااااا ثااااار،  :(ه456،  بيروت،    ،الفكردار    المحلا 
(11/186) 

http://aman.dostor.org/show.aspx?idموقع
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، حق: محمد محيي  سااااانن أبي داود  :(ه275، تسددددددددليمان بن األشددددددددعث)  أبو داود[  33]
والحديث  ،  [3207( رقم ]3/212)بيروت،    –الدين عبد الحميد، المكتبة العصدددرية، صددديدا  

 صحيح.
، دار  كشااااااف القنا  عن متن اإلقنا   :(ه1051، تمنصددددددددور بن يونس)  البهوتي[  34]

 (2/146)الكتب العلمية،  
 .فهر  المصادر والمراجع

  ،1ط،  المصاااااانح في األحاديث وا ثار -ه1409عبد هللا بن محمد،  ابن أبي شاااااايبة   -
 .  7  ، عدد األجزاء:الرياض  -مكتبة الرشد  ،كمال يوسف الحوت:  حق
ياسر  : أبو تميم حق، 2ط  شر  صحيم البخاري،  -هد  1423،  علي بن خلف ابن بطال  -

 .   10  عدد األجزاء:  ،الرياض -مكتبة الرشد  ،  بن إبراهيم 

        .1عدد األجزاء:،  بيروت  -دار الكتب العلمية  مراتب اإلجما ،،  علي بن أحمد ابن حزم -
        .12  عدد األجزاء:،  بيروت  –دار الفكر    المحلا با ثار،،  علي بن أحمد ابن حزم  - 
       .1  ، عدد األجزاء:، دار الكتب العلميةالقواعد،  أحمدعبد الرحمن بن    ابن رجب -
دار  ،  د.ط،  أساااانا المطالب في شاااار  روط الطالب  د.ت،  ،زكريا بن محمد  ابن زكريا -

    .4  عدد األجزاء:،  الكتاب اإلسالمي
، دار  1طاألشبا  والنظائر،    -هدددد 1411،  عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  ابن السبكي-

 .2عدد األجزاء:  الكتب العلمية،  
، دار  د.ط،  حاشاااااية الدساااااوقي علا الشااااار  الكبير  د.ت،  محمد بن أحمد،  ابن عرفة -

            .4  ، عدد األجزاء:الفكر
: عبد السالم محمد  قح  ،معجم مقايي  اللغة -هددددددد 1399، أحمد بن فارس  ابن فار  -

 .   6  ، عدد األجزاء:دار الفكر  ،هارون 
                   .10  ، عدد األجزاء:، مكتبة القاهرة ط  د.  المغني،عبد هللا بن أحمد،    ابن قدامة -
عبد    ق:، ح1ط  ،الفرو  ومعه تصحيم الفرو  -هدددد  1424محمد بن مفلح،    ابن مفلم -

 .11، عدد األجزاء:  مؤسسة الرسالة  ،هللا بن عبد المحسن التركي
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، عدد  ، دار صددددددددادر، بيروت3ط،  لساااااان العر  -1414محمد بن مكرم،   ابن منظور -
     .15  األجزاء:

األشبا  والنظائر علا مذهب أبي حنيفة   -هددددد   1419  زين الدين بن إبراهيم،  ابن نجيم -
 .1عدد األجزاء:  بيروت،  -دار الكتب العلمية  ،1ط  ،النعمان

، حق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  سااانن أبي داودسددددليمان بن األشددددعث،    أبو داود -
 .    4بيروت، عدد األجزاء:   –المكتبة العصرية، صيدا  

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور   -هدددددددد  1422محمد بن إسماعيل،    البخاري  -
، حق: محمد زهير  1، طصااحيم البخاري رسددول هللا صددلى هللا عليه وسددلم وسددننه وأيامه   

 .  9، عدد األجزاء:الناصر، دار طوق النجاة 

، دار الكتب العلمية، عدد  كشااااف القنا  عن متن اإلقنا منصددددور بن يونس،    البهوتي -
 .            6األجزاء:  

، حق: محمد صادق القمحاوي، دار  أحكام القرآن -ه1405أحمد بن علي،    الجصا  -
 .  5بيروت، عدد األجزاء:    -إحياء التراث العربي

، حق:  1ط  البرهان في أصااول الفقه، -هددددددددددددددددد  1418عبد الملك بن عبد هللا،    الجويني -
 .  2لبنان، عدد األجزاء:    –صالح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت  

 -بيروت  ،دار الندوة الجديدة  ،2ط  ،والفدائية في اإلسااااااااالمالجهاد    -ه1403،  حساااااااان أيو  -
       .1:عدد األجزاء، لبنان
، حق: يوسددددددددددف الشدددددددددديخ  5ط  مختار الصااااااحا ،  -ه1420محمد بن أبي بكر،  الرازي   -

 .  1صيدا، عدد األجزاء: –الدار النموذجية، بيروت  -محمد، المكتبة العصرية  

  - ، دار القلم2ط،  شااااار  القواعد الفقهية  -هددددددددددددددددددددددد 1409أحمد بن محمد الزرقا الزرقا   -
   .1، عدد األجزاء:دمشق

تبيين الحقائق شر  كنز الدقائق    -هددد   1313،(هددد  743)عثمان بن علي، ت  الزيلعي، -
ل ب ي  ،    .6عدد األجزاء:بوالق، القاهرة،    -المطبعة الكبرى األميرية ،  1ط                      وحاشية الش  

، الشددددددركة الشددددددرقية  د.ط،  شاااار  السااااير الكبير  -م 1971،  محمد بن أحمد  لساااارخساااايا -
       .5عدد األجزاء:،  لإلعالنات
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، دار الكتب  1، طاألشابا  والنظائر -هدددددددددددددددد 1411عبد الرحمن بن أبي بكر،    السايوطي -
 .1عدد األجزاء:العلمية،  

،  2، طالجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي -هدددددددد 1384محمد بن أحمد،    القرطبي -
 .      20القاهرة، عدد األجزاء:    -حق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية

،  2، طبدائع الصانائع في ترتيب الشارائع  -هددددددددددددددد  1406أبو بكر بن مسدعود،    نيالكاساا -
 .      7دار الكتب العلمية، عدد األجزاء:  

،  المطابع الحكومية،  1ط  -هد1399  ،فتاوى الشيب محمد بن إبراهيم،  محمد بن إبراهيم  -
   .1  عدد األجزاء:

     ملحق فهر  المصادر والمراجع
 https://ar.islamway.net/fatwa/9236موقع طريق اإلسالم،   -
 http://aman.dostor.org/show.aspx?id     موقع األمان، -

 

https://ar.islamway.net/fatwa/9236
http://aman.dostor.org/show.aspx?idموقع
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Terms of publication in Idlib University Research Journal 

☼ In its various series, Idlib University Research Journal publishes original researches from 
inside and outside Idlib University providing that they fulfill the terms of coherent 
academic research and the requirements of Idlib University Research Journal. 

☼ The research shall be presented to two specialized arbitrators. If one of the arbitrators 
rejects the research, it shall be presented to a third arbitrator  

☼ Researches received by the journal shall not be returned to their owners, whether they are 
published or not. 

☼ A researcher gets a research publication notice after their research is ready for 
publication in the journal. 

☼ The journal reserves the right of submitting proposals for amendment and clarification 
according to the content of the experts' reports. 

☼ The journal shall not be responsible for the opinions and tendencies implicated in the 
published works. 

Conditions for publishing researches in Idlib University Research Journal 

1. A research must be original and not published or submitted for publication in any other 
journal or website. 

2. A research owner undertakes that they have never published their research, and have not 
submitted it for publication to any other party. 

3. Ownership of the accepted research shall be transferred to the journal for a period of one 
year from the date of publication. Thereafter, the researcher shall have the right to 
republish it in a book of their ownership. 

4. A research publication request form shall be submitted directly to the journal, and the 
research owner shall pay the financial fees incurred for publishing the research. 

5. The original research shall be printed on the computer in three hard copies on one side 
on (B5) paper, with the name of the researcher on one copy only. The research shall be 
not less than 5 pages and not more than 30 pages, including summaries, tables and 
references.... provided that it meets the required specifications of printing and conditions 
of publication in the journal. In addition, an electronic copy in both formats (Word and 
PDF) shall be submitted. 

6. The title of the research, the name of the researcher, the department and the college and 
the university shall be written at the beginning of the research. 

7. The research shall be organized in accordance with the specialization. 
      Example 1: 

Summary, keywords, foreign language summary, foreign language keywords, 
introduction, materials and methods, results and discussion. 
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      Example 2: 

Summary, keywords, foreign language summary, foreign language keywords, 
introduction, importance of the research, research methodology, previous studies, 
difficulties, research plan, preface, themes and conclusion. 

8. Arabic numerals shall be used in the research (1,2,3, …) 
9. The research shall include a summary (5-10 lines) in the original language of the 

research in addition to a summary in a foreign language. 
10. The researcher shall be informed of the results of the arbitration to make the required 

amendments (if any). 
11. After the research is scientifically and technically ready, it shall be presented to the 

linguistic audit committee. The researcher shall be required to make linguistic 
corrections (if any). 

12. After the research is ready for publication (scientifically, linguistically and technically), 
the researcher shall submit a final paper copy and an electronic copy (Word, PDF) 
signed by them.  

Page and print options 

Options: Numerals: Arabic 

Paragraph Format: First line indent (1.27 cm). Line spacing: single. 

Page Setup: 

 

Margins: Top and Bottom (2.5 cm), Right and Left (2.5 
cm). [The documentation margin for odd pages:  0.8 and 
for even pages: 0.8]. 

Paper size: B5 - height and width (17.6 x 25 cm). 

Headers and Footers: Different odd and even pages; footer 
and header: (1.5 cm). 

 

Type of the letter specified for research, text body, and footnotes 

Paragraph Arabic Font Foreign Font Font Style 

Font Simplified Arabic Times New Roman Bold 

Research Title 16 14 Bold 

Researcher's name and surname 13 12 Regular 

Dept., Faculty and University 12 12 Bold 

Summary text 13 12 Regular 
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Letters and numbers in the text of the 
summary and the research 

13 12 Bold 

Headings in the body of the text 14 13 Bold 

The text in the body of the research 13 12 Regular 

Subheadings in the body of the text 13 12 Bold 

Footnotes (bottom 0f the page) 12 12 Regular 

Odd and Even Page Header 12 12 Regular 

Page number (bottom center) 13 12 Regular 

Values inside the table 12 12 Regular 

 
- Odd Page Header (1-3-5…): 
If the research is written in Arabic, the following shall be added: Idlib University Research 
Journal, Biological Sciences Series, Issue No ……. year 2020. 

 

- Even page header (2-4-6...): 

If the research is written in Arabic, the following shall be added: the name of the researcher 
or researchers, for example: Dr. Hassoun, Dr. Mossa and Dr. Khulaif. 
Microsoft Word formatting tips: 

- There should be no space before the following characters (they should be typed 
immediately after the preceding word): dot (.), comma (, ،), semicolon (; ؛), colon (:), 
closed parenthesis)] and percent (%). 

- There should be no space after the following characters (the following word should be 
written immediately after them): the open bracket ([ and the Arabic conjunction (و). 

- Symbols and equations are typed in foreign characters using the Microsoft Equation 
editor built-in in Microsoft Word. Chemical equations have special programmes such as 
Chem Window. 

- Tables and figures should be numbered respectively according to their occurrence in the 
manuscript. They should be titled in font size (10) of the bold style provided that the 
title precedes the table and follows the figures. 

 
Documentation Method in Idlib University Research Journal 

First    : Scientific Series 
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Second: Literature and Sharia Series 

Third  : Psychological and Educational Studies Series 

 

First: Scientific Series: 

Documentation, according to the American Psychological Association (APA) method, shall 
be as follows: 

1- Inside the research: 

► If the reference is a book, the author’s family name, the year of publication, the page or 
pages shall be written in parentheses as follows: 
If the reference is written by one author: (Al-Khatib, 1990, p. 12) / (Raup, 2003, p.52) 
If the reference is written by two authors: (Al-Qaddoumi and Abd al-Haqq, p. 22) / 
(Wilmore & Costill, 1994, p.22) 
If the reference is written by three authors or more: the first author's family name and 
the following phrase should be added "et al". Example: 
(Anis et al., 1972, p. 30)/ (Adams, et al., 2002, p.85) 

► If the reference is a research published in a scientific journal, the above should be taken 
into account. 

► If the reference is a website, the Author's name (if any), Article Title, Year, and Site 
shall be written: as follows:  
(Al-Yousifi, 2002, The economic and environmental feasibility of using renewable 
energy). http://www.unep.org.bh 
 

2- The list of references is written at the end of the research alphabetically with continuous 
numbering so that the numbering begins with the Arabic references and then the foreign 
references. 

3- Sources and references at the end of the research. 

Arabic sources and references first, then foreign sources and references shall be listed as 
follows:  

1) If the reference is a book in Arabic: 

The author's family or nickname, followed by his name. Year of Publication. Two spaces. 
The Title of the Book, underlined. Edition. Two spaces. Publisher. Place of Publication. 
Example: 

Al-Turki, Khaled. (2002). Earth science. i3. University Book House. Riyadh. Saudi 
Arabia. 
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Raup, D. (2003). Principles of Paleontology. Toppan Company. Tokyo. Japan 

- If the reference is composed by more than one person, we write as follows: 
Nickname, name, full name of the second and third authors, etc. Then we continue in the 
above order. 

2) For Documenting a research published in a scientific journal in Arabic or in a 

foreign language, the following order shall be taken into account: 

The author's family name, followed by his first name. Year of Publication. Search Title in 
quotation marks. Journal Name: Volume, Issue (if available). Pages. Example: 

Abu Saft, Muhammad. (2000). "Landslides that occurred during the 91/92 winter season 
in the northern West Bank." Yarmouk Research Journal (Basic and Engineering Sciences 
Series): 9(1): 9-47. 

Parker, G. (1990). "Surface-based bedload transport relation for grave/rivers". Journal of 
Hydraulic Research. 28(4): 417-436. 

3) Documentation of an unpublished university thesis in Arabic or a foreign 

language: 

The following order is taken into account: 
The researcher's family name, followed by his first name. Year. Title. College, 
University. Country of Publication. The thesis title shall be written in quotation marks. 
Example: 

Hanini, Nazim. (2002). "The impact of industrial noise on the rates of blood pressure, 
heart rate and hearing among factory workers in the city of Nablus", an unpublished 
master’s thesis, College of Graduate Studies, An-Najah National University, Nablus, 
Palestine. 

Al-Najjar, T. (2000). "The seasonal dynamics and grazing control of phyto and 
mespzooplankton in the 
Northern Gulf of Aqaba". Unpublished Ph.D. thesis. Center for Tropical Marine Ecology. 
University of 
Bremen. Germany. 

4) Documentation of the Internet: The following order should be taken into account: 
The author's family or nickname, first name, year of publication. "Article Title", website 
- underlined. 

Example: 

Al-Youssufi, Basil. (2005). Economic and environmental feasibility of using renewable 
energy.” http://www.unep.org.bh 
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Second: Literature and Sharia Series: 

Footnotes (sources, references, journals...) shall be written at the end of the research by 
inserting sequential endnotes according to their occurrence in the article. 
 

 A- Books: 

(1) When a book is documented for the first time, documentation shall be as follows: 

The most famous name of the author, then parentheses (the first name of the author and 
the nickname) (without scientific titles), a colon, then the title of the book (in bold) as 
mentioned by the author himself, followed by a comma, the investigation or translation 
(if any), the publishing house followed by a comma, the place of publication followed by 
a comma, the edition, followed by a comma, date of the edition or publication, the part 
from which the information was taken, a comma, the page or pages, then the 
documentation ends with a dot. 
 
Example: 

Source Documentation for the first time: 

Ibn al-Atheer (Abul Hasan Muhammad al-Jazari, d. 630 AH): al-Kamil fi al-Tarikh, 
investigated by Abdullah al-Qadi, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, 2, 1417 AH / 1996 
AD, vol. 2, p. 55 or 2/55. 
 
Reference Documentation for the first time: 

The first name, the nickname, then the name of the book .... and so on. 

Ismail Sabri Muqalled: International Political Relations, a study in origins and 

theories, Publications of Dar Al Salasil, Kuwait, 5th edition, 1989, pp. 31-40. 
 
(2) If the documentation of the same source/reference is repeated twice or consecutively on 

the same page of the research, the following shall be written: 

Source/ibid., part 2 - if available, p. 110. 
In English we write: Ibid, p110. 
 

(3) If the source/reference is repeated in a non-consecutive manner, it shall be referred to as 
follows: 
Author's last name: Title of the book, vol... (if any), p... 

 Example: 
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Ibn al-Atheer: al-Kamil, vol. 1, p. 87. 
Muqalled: International Politics, pp. 85-93 

 
(4) If the author has another book, it shall be documented for the first time as mentioned 

above. If it is repeated, the previous steps shall be followed. 

(5) If the book is investigated/translated, the name of the investigator/translator shall be 
added immediately after the name of the book, and the same above-mentioned method of 
documentation shall be followed. 

 Investigation Example: 

 Al-Kindi (Yacoub bin Isshaq, d. 252 AH/866 AD): In the Great Industry, investigated 
by Azmi Taha al-Sayyid Ahmed, Dar al-Shabab, Cyprus, 1, 1987 AD, pp. 85-87. 

 
 Translation Example: 

 Harold Lasky: Socialism in the Balance, translated by Fawzi Attia, An-Noor Press, 
Damascus, 1, 1990, vol 1, p. 20. 

 
(6) If the reference is an author's article in a book that contains articles by several 

researchers, it shall be documented as follows: 

 The first name of the author of the article, nickname, colon, the title of the article in 
inverted small brackets “…” followed by a comma, then the preposition in, the title of 
the book followed by a comma, then the first name and nickname of the book editor 
followed by a comma, the publishing house, a comma, the place of publication followed 
by a comma, the year of publication, the page or pages, then a dot. 

 Example: 
 Sayed Numeiri: "The Industry in Sudan", in An Introduction to the Sudan Economy, 

edited by Ali Al-Hassan, Khartoum University Press, Khartoum, 1976, pp. 76-101. 
 
(7) The date of death is indicated - in the Hijri year, preferably in the Hijri and Gregorian 

calendar - for authors born before 1900 AD. 

 

B- Journals: 

(1) The first name of the author, then the nickname: “The title of the article in inverted 
small brackets”, the           name of the journal, location of the journal, volume number, 
issue number, year of publication, then age or pages number. 
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 Example: 
 Muhammad Al-Tarawneh: “Total Quality Management in Jordanian Industrial 

Companies”, Al-Manarah, Al-Mafraq, Vol. 1, No. 3, 1996 AD, pp. 113-151. 
          

(2) If the citation is repeated in succession, we write as follows: 

  Ibid, p. 62. Ibid, p62. 
 
(3) If the citations from the same source / reference are repeated non-consecutively on a 

later page of the thesis, the documentation shall be as follows: 

 Muhammad Al-Tarawneh: “Total Quality”, p. 72. 
 Author's Name ''Title Of Article ", Op,Cit P 72. 
 
(4) The abbreviated name of journals can be written according to what is approved in 

scientific encyclopedias. 

C. Official and International Institutions publication: 

 Official source: the following shall be written: the name of the ministry, the department 
and the institution first, then the name of the country, the name of the source, publishing 
house, year, table and page. 

 Example (1): 

 Ministry of Planning, Jordan, Economic Development Plan: 1973 - 1975, National Press, 
Amman, 1975, Table 10, p. 80. 

 Example (2): 

 Department of General Statistics, Jordan, Annual Statistical Bulletin, Department of 
General Statistics Press, Amman, 1996, Table 14, p. 50. 

 Example 3:  
 International Monetary Fund, International Financial Review, Washington 1996, table 

50, p. 90. 
 IMF, International Financial Statistics, Washington ,1996, vol 45, table 25, p120. 
D. Theses and Dissertations: 

  Theses and Dissertations (Master and PhD) are documented as follows: 

 Abdullah Hafez Al-Haj Abdullah: Hejaz Trade in Early Islam from the Prophet’s 
Mission to 41 AH / 610 - 661 AD, Master’s Thesis, Faculty of Arts, Ain Shams 
University, Cairo, 1430 AH / 2011 AD, p. 65. 

 (If theses and dissertations are published, they will be treated as a reference). 
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E. Manuscripts:  

 Author's first name and nickname: manuscript's title, manuscript's location and 
classification number and folio number. It shall be stated in parentheses that the source is 
a manuscript.  

 Example: 

 Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muflih Al-Rumaithi Al-Maqdisi (died 803 
AH / 1400 AD): The most guiding destination in the remembrance of the companions of 
Imam Ahmad, Library of the Iraqi Museum, Baghdad No. 8630, Folio 25, (Manuscript). 

F. Newspapers: 

  Name of the newspaper, place of publication, Issue number, date, page. 
 Example:  

 Ad-Dustour, Amman, No. 9268, 13 June, 1993, p. 3, first column. 
 Jordan Times Amman, No. 5281, 12 April, 1993, p. 2. 

G. Court Records: 

 The name of the court that issued the decision shall be mentioned, decision number and 
year (3/94), then the place of its publication (if any), the issue (if any), then the year. 

 Example in the case of publication in the Bar Journal: 
 Discrimination of Rights 383/91, Journal of the Jordanian Bar Association, issue 1-3, p. 

181, National Press, Amman, 1993. 
 Insurance Co. North America .V. Heritage Bank. 595 Federal Second 171 163 1979. 
Conference Proceedings 

 Author's name and nickname: title, name of the proceedings, volume number or issue 
number, place of the conference, date of the conference, place of proceedings 
publication, year. 

 Example: 

 Ali Issa Othman: The Open Learning System and the Arab World, in the minutes of the 
Distance Learning Symposium, edited by ….., Amman, Jordan, December 6-8, 1986 

 Carlier, P And King, G. Qustal Al- Balqa An Umayyad Site In Jordan, Proceedings Of 
The Fourth international Conference On The History Of Bilad Al –Sham, Vol.ll The 
University Of Jordan, Amman Jordan 1989 Pp 17 -110. 

 
 
Third: Psychological and Educational Studies Series: 

 

First: Arabic references: 
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1- Inside the text: 

    A- One author: 

 Between two parentheses: the author’s nickname and initial letter of the first name, year, 
page number. 

 Example: (Aqil, F, 1998, 57) 
 
    B- two authors: 

 Between two parentheses: the first author's nickname and initial letter of their first name, 
the second author's nickname and initial letter of their first name, year, page number. 

 Example: (Aqil, F, and Al-Rifai, N, 1998, 57) 
 

    C- Three or more authors: 

 Between two parentheses: the first author's nickname and initial letter of their first name, 
then et al., year, page number. 

 Example: (Aqil, F, et al., 1998, 57). 
 
 
2- List of Arabic references at the end of the research: 

 A- One author:  
 It shall be started with the surname followed by a comma, first name followed by a 

comma, year followed by colon:, title of the book followed by a comma, edition number 
followed by a comma, publishing house followed by a comma, country of publication 
followed by a dot. 

 Example: 

 - Aqil, Fakher, 1998: Educational Psychology, 2nd Edition, Dar Al-Ilm for Millions, 
Beirut. 

 B- Two authors: 

 It shall be started with the first author's surname followed by a comma, their first name 
followed by a comma, then the second author's surname and their first name followed by 
a comma, year followed by a colin:, title of the book followed by a comma, edition 
number followed by a comma, publishing house followed by a comma, country of 
publication followed by a dot. 

 Example: 

 - Aqil, Fakher, and Al-Rifai, Naeem, 1998: Educational Psychology, 2nd Edition, Dar 
Al-Ilm for Millions, Beirut. 
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 C- Three or more authors: 

 It shall be started with the first author's surname followed by a comma, their first name 
followed by a comma, then the second author's surname followed by a comma, their first 
name followed by a comma, then the third author's surname followed by a comma, their 
first name followed by a comma, the year followed by colon:, the title of the book 
followed by a comma, edition number followed by a comma, publishing house followed 
by a comma, country of publication followed by a dot. 

 Example: 

 - Aqil, Fakher, Al-Rifai, Naeem, and Makhoul, Malik, 1998: Educational Psychology, 
2nd Edition, Dar Al-Ilm for Millions, Beirut. 

3. Translated reference: 

 A- Inside the text: Documentation is done in the name of the author only. 
 Example: (Watson, J., 1984, 14) 
 B- In the list of references: The author and the translator are indicated as follows: 
 Author's surname, author's first name, year of authorship: title of reference, translator's 

name and surname after writing the phrase translated by, publishing house, country of 
publication. 

 Example: 

 Watson, John, 1984: The Behavioral Theory, translated by Abdel Aziz Al-Qusi, Anglo-
Egyptian Library, Cairo. 

4- The periodical or scientific journal: 

 Surname of the author or researcher, first name of the author or researcher, year: title of 
the article or research, name of the journal or periodical, volume number, issue number 
of the volume, range of research pages in the journal or periodical. 

 Example: 

 Al-Assar, Safaa, 1998: Achievement motivation and its relationship to exam anxiety 
among high school students, Psychological Research Journal, Volume 3, Issue 4, 434-
452. 

 
5. PhD and Master theses: 

 Researcher's nickname, first name, year: Thesis title, type, college, university, country. 
 Example: 

 - Marei, Tawfiq Ahmed, 1981: The Basic Educational Performance Competencies of the 
Primary School Teacher in Jordan in the Light of Systems and Proposing Programmes to 
Develop them, an unpublished Ph.D. thesis, Ain Shams University, Cairo, Egypt. 

6. Conference Researches: 
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 Researcher's surname, researcher's first name, year: Title of research (in bold), 
conference sequence (if any), conference title, conference venue (in the period from... 
to…), volume number, range of research pages in the volume. 

 Example: 
 Al-Sabban, Abeer, 2007: Marital Compatibility in the Light of Some Personality Traits 

in a Sample of Saudi Wives in Makkah Al-Mukarramah, Fourteenth Annual Conference, 
Psychological Counseling for Development in the Light of Total Quality, Egypt, Volume 
One, 119-154. 

7. Electronic links: 

 A- Electronic links shall be approved for documentation according to the page from 
which the researcher takes the quote, and the link appears in the top bar of the site. 

 B- Electronic links shall be approved for documentation, provided that the author, the 
researcher or the publisher of the article holds a doctorate degree. 

 
Second: Foreign references: 

1- Inside the Text: 

 A- One author: 

 Between parentheses, the author’s surname followed by a comma, the initial letter of 
their name followed by a dot followed by a comma., year followed by a comma, page 
number. 

 Example: (Freeman, F., 1962, 22) 
 B- Two authors: 

 Between parentheses, the first author’s surname followed by a comma, the initial letter 
of their first name followed by a dot followed by a comma, then the second author's 
surname followed by a comma, the initial letter of their first name followed by a dot 
followed by a comma, then the year followed by a comma, page number. 

 Example: (Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001, 232) 
 C- Three or more authors: 

 Between parentheses, the first author's surname followed by a comma, the initial letter of 
their first name followed by a dot followed by a comma, then the abbreviation et al. 
followed by a comma, year, page number. 

 Example: (Saywitz, J., et al, 2000, 56) 
2- List of foreign references at the end of the research: 

 What applies to Arabic references applies to foreign references, with only mentioning 
the author’s surname without the full name. The initial letter of the foreign author shall 
be followed by a dot followed by a comma. 

 A. One Author: Example 
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 Freeman, F., 1962: Theory and practice of psychological testing, New York, Rinehart 
and Winston. 

 B. Two Authors: Example 

 Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001: Family mediation, Facts, myths, and future prospects, 
Washington, DC: American Psychological Association. 

 C. Three or more Authors: Example 

 Saywitz, J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A., 2000: Treatment for sexually 
abused children and adolescents. American Psychologist, 55, 1040-1049. 

3- Documentation from a foreign journal or periodical: 

 Mellers, B. A., 2000: Choice and the relative pleasure of consequences, Psychological 
Bulletin, 126, 910-924. 

4. Conference Researches: 

 Lanktree, C., & Briere, J., 1991, January: Early data on the Trauma Symptom Checklist 
for Children, Paper presented at the meeting of the American Professional Society on the 
Abuse of Children, San Diego, CA. 

Important Notes: 

1.Arabic references shall be written first, followed by foreign references, followed by 
websites 

2.The Arabic references, including journal researches, master's and doctoral theses, and 
conference researches, shall be arranged alphabetically. 

3.Foreign references, including journal researches, master's and doctoral theses, and 
conference researches, shall be arranged alphabetically. 

4.A literal quotation, regardless of the number of its words, shall be placed between 
quotation marks “………” and documentation shall be done according to the 
documentation in the text directly. 

5.If quotation is taken according to the researcher's understanding, or if an idea is extracted 
from a text, documentation shall be done according to the documentation in the text 
directly without quotation marks. 

6.If the same reference has been quoted consecutively within the text in succession, 
documentation shall be done in the first time according to the documentation in the text. 
In the following times the following shall be written (the previous reference and the page 
only). Example: 
The first time: (Aqil, F, and Al-Rifai, N, 1998, 57) 
Next time: (op. cit., 122) 

7.If the author or researcher is a foreigner, it is written for the first time in both foreign and 
Arabic languages and the year. Then it is sufficient in the following times to be written in 
Arabic with the year. Example: 
Albert Ellis 1990 sees that the rational-emotive approach.... etc. 
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The following times: 
Albert Ellis 1990 believes that irrational thoughts...etc. 

 
8.Arabic numerals (1-2-3-4...) shall be used throughout the whole research. 
9.Numbering of Arabic references begins first in alphabetical order, and numbering of 

foreign references continues in the same way. If the numbering of the Arabic references 
ends with the number (30), the number of the first foreign reference shall be (31) and the 
series continue. 

 

The title of the Journal 

• The required copies of the scientific material can be delivered directly to the 

editorial department of the Journal at: Syria - Idlib Street Institutes Building 

University Presidency Idlib University Research Journal 

              d.j.sr@idlib.university  
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