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 مجلة بحوث جامعة إدلبشروط 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    ُيعرض البحث
 إذا رفضه أحد المحكمين.

  م لم تنشرأنشرت  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.

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

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

بحث  تُ  -4 نشر  طلب  استمارة  مباشرة إقدم  المجلة  الرسوم  لى  البحث  صاحب  ويدفع   ،
 .ثالمالية المترتبة على نشر البح 
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مطبوعا على ور يُ   -5 الحاسب  بثال (B5)  ق قدم األصل  منضدة على  نسخ ورقية  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    ، باإلضافةمجلةالفي    مواصفات الطباعة المطلوبة وشروط النشر  ا  محقق

 (. pdfو Wordبصيغتي ) إلكترونية

 ُيكتب في بداية البحث: عنوان البحث، اسم الباحث، القسم والكلية، الجامعة. -6
 ُيرتب 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،
 (. .…,1,2,3ُتعتمد 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( ُيبلغ الباحث بنتائج التحكيم إلجراء التعديالت المطلوبة -10
اللغوي.   -11 التدقيق  ُيعرض البحث، بعد أن يكون جاهزا  علميا  وفنيا ، على لجنة 

 .(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 والبحثاألحرف 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 ) -

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

 ...(:6- 4- 2)رأس الصفحة الزوجية  -

 ُيضاف 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 أْن يسبق العنوان الجدول ويليه في األشكال.10خط )

 طريقة التوثيق في مجلة بحوث جامعة إدلب 
 أواًل: السلسلة العلمية 

 ثانيًا: سلسلة اآلداب والشريعة 

 الدراسات النفسية والتربوية ثالثًا: سلسلة 
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 أواًل: 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

ا يكتبإذا كان   (Raup, 2003, p.52) /(12، ص1990: )الخطيب، المؤلف منفرد 
 ,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  اإذا كان المرجع بحثا  منشور   ◄

 : ، فيكتب على النحو اآلتياإلنترنتأما 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 المراجع المصادر و  -3

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

 إذا كان المرجع كتابًا 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)). محمدأبو صفط، 
  األساسيةسلسلة العلوم ) اليرموك أبحاثفي شمال الضفة الغربية". مجلة  91/92

   . 47-9(: 1) 9(: ةوالهندسي
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.  ثاسم عائلة الباح 
 مثال:  .ويتم كتابة عنوان الرسالة بين عالمتي تنصيص

الصناعي على معدالت ضغط الدم ونبض   جتأثير الضجي(.  2002)   .مظحنيني، نا
مدينة المصانع في  السمع عند عمال  غير   القلب ودرجة  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 :اإلنترنتتوثيق  (4

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

باسل المتجددة(. ج2005)  .اليوسفي،  الطاقة  استغالل  من  وبيئية  اقتصادية  . "دوى 
http://www.unep.org.bh 

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

 .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

 ُأخذْت 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  
بيروت، ط العلمية،  أو    55، ص  2ج،  م 1996هـ /    1417،  2القاضي، دار الكتب 

2/55 . 

 توثيق المرجع ألول مرة:

 اسم الكتاب .... وهكذا. ثماالسم األول ثم الكنية 
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مقلد:   صبـري  الدوليةإسماعيل  السياسية  والنظريات  ،العالقـات  األصول  في   ،دراسة 
 . 40-31ص ،  م1989، 5منشـورات دار السالسل، الكويت، ط

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

 . السابقةالخطوات 
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/ 252تيعقوب 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 ، م 1990،  1ط

يحتوي على   (6) كتاب  لمؤلف في  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     inمتبوعا   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 السودانسيد 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  الكنيةاسم المؤلف األول ثم   (1)
العدد  المجلة،مكان    المجلة، رقم  المجلد،  النشر  ،رقم  أو    ،سنة  الصفحة  رقم  ثم 

 الصفحات.
 مثـــال: 

المفرق،   المنارة،  "الجودة الشاملة في الشركات الصناعية األردنية"،  محمد الطراونة: 
 . 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       1دالعد                                مجلة بحوث جامعة إدلب           

X 
 

/ المرجع  هاداالستش   تإذا تكرر  (3) في صفحة نفسه  ات بصفه غير متتالية للمصدر 
 : 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  ب يجوز 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 )

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

األردن، النشرة اإلحصائية السنوية، مطبعة دائرة اإلحصاءات   دائرة اإلحصاءات العامة،
 . 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 العلميةهــ 

 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 المرجعتُ  )إذا ُنشرت 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  أاألرشد 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 القرارن

 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، مكان انعقاد  تاريخ
 : مثال

التعلم المفتوح والوطن العربي، في محاضر ندوة التعلم عن بعد،    عثمان: نظام   عيسىعلي  
 . 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: ثالثًا: 

 أواًل: 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 أكثرثالثة 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 

ثم دار النشر  يتلوها فاصلة،  ثم رقم الطبعة  يتلوه فاصلة،  الكتاب  ثم عنوان  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 أكثرثالثة مؤلفين - ج

االسم األول للمؤلف األول يتلوه فاصلة، ثم  نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم  
ثم كنية   يتلوه فاصلة،  الثاني  ثم االسم األول للمؤلف  يتلوه فاصلة،  الثاني  كنية المؤلف 
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
، دار  2: علم النفس التربوي، ط1998عاقل، فاخر، والرفاعي، نعيم، ومخول مالك،  -

 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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 الدوريًة 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 
 : اإللكترونيةالروابط - 7
منها الباحث االقتباس،   يأخذ  في التوثيق وفق الصفحة التي  اإللكترونيةُتعتمد الروابط  -أ

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

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

ية المؤلف يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من االسم يتلوه نقطة ، نبدأ بكنا  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: 

 : أكثرأو 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 أكثرؤلفين 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: 

 . اإللكترونيةكتب المراجع العربية أوال ، يليها المراجع األجنبية، يليها المواقع تُ  .1

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

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

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

استخالص فكرة من نص؛ يتم التوثيق وفق    تم  وأالقتباس 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  المرجع  )الفي المرة األولى وفق التوثيق في المتن، وفي المرات التالية ُيكتب  

 . 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  ُيكتب ألول  أجنبيا ،  الباحث  أو  المؤلف  كان 
 : مثال العام، ثم ُيكتفى 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- 2-1ُتستخدم 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 المجلة ل

 .يمكن االشتراك في المجلة لألفراد والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة

 :عنوان المجلة

على  • المجلة  تحرير  إدارة  إلى  مباشرةً  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/
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/


 

 

 



 INDEX الفهرس /

 حتى من اسم الباحث  عنوان البحث  م
الل       تصر    1 المحلي         ف  العام              جان  باألموال  عند                   ة  ة 
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لطة       العام   ة باألموال            جان المحلي     ل  ف ال     تصر                       ة عند غياب الس 
 

 ــى      ــحي       الي               عبد الر زاق ين                ســـــــعد الد  
 دلبإجامعة  ، والحقوق  ريعة       ة الش       كلي   ،وأصوله                   قسم الفقه اإلسالمي  

 طالب دراسات عليا )ماجستير( 
 

 :                ملخ ص  الب حث   •
 ، ة               ساتهم الحكومي                   اس لمن يدير مؤس       الن    ة ظهرت حاجة     وري           ورة الس                   منذ أن بدأت الث  

 ، ه   ي              ومجالس محل    ، ة                         أال وهي تشكيل هيئات مدني    ،اس                    فنشأت فكرة بين الن    ،ة            نهم المدني  و وشؤ 
        ذكرت    ،المدن والقرى وقرارات    ،ف بالمال العام    صر     ت                          ام أصبحت هذه الهيئات ت                ومع مرور األي  

ة؟                                قرار ا نافذ ا في األموال العام                    وهل قرارها يعد    ،الهيئاتف هذه           حكم تصر  في هذا البحث  
 .                                         وحكم حيازة األموال العام ة بغير وجه شرعي   ،                       ونيابتها عن ولي   األمر ،              ومدى شرعي تها

 : ة                  الكلمات المفتاحي   •

              المال العام    ،                  إتالف المال العام    ،                     الت صرف بالمال العام  ،ة                  ف الهيئات المدني       تصر  
                   عند غياب الس لطان.

 : مة     قد        الم   -1
الس       الث  في    ظهرت الن       وري           ورة  شؤون  يدير  لمن  الحاجة  الد                              ة  موارد  ويدير   ، ولة                    اس 

الباطني  ر       والث    ،كالمعامل  العام    ، موالمناج  ،ة             وات  المرافق  الت         حفظ      لت    ،ة                     وكذلك   ، جاوزات        من 
؛  ة                     للقيام بهذه المهم              يرونهم أهال  ن      مم                         اس على اختيار أشخاص              فاجتمع الن    ،خريب      والت    ،والهدر

مع  -ذي رأيناه       وال    ،ة                  والممتلكات العام    ،ا بحفظ المال         اس جميع         ة الن               ا من مسؤولي              وذلك انطالق  
عنا عليها ديننا الحنيف،         تي شج          ظرة ال                           ة األخيرة، يناقض هذه الن               ورات العربي          في الث    -األسف

ي  ع هوأكثر ما               ، فترى أن        سالمي               ا خ ل قنا اإل           وطلبها من    ،         العام ة  والممتلكات  ،             المال العام              ض 
العام   ا  ة                والمنشآت  أن  ،      أيض  لجان    إلى  مجالس      وتشك    ،           قامت  ضبط   ،ة      محلي    لت  حاولت 
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                      وتتعاقد مع أشخاص  أو    ،بعض األمور  منع   ت  و   ،ترا را     الق             صدر بعض           فكانت ت    ،جاوزات     الت  
                 وماهي شرعي تها؟ !                          فهل هذه الت صر فات صحيحة؟ ،         منظ مات  

 : حث     الب          أهداف   -2
ذي                       وهل تنوب عن اإلمام ال    ،تلك الهيئات  فات           رعي ة تصر     ش          بيان  إلى    البحثيهدف  

وما ضوابط تلك   ،فات به    صر              تها في الت             ومدى صالحي    ؟                ف بالمال العام      صر                  من صالحياته الت  
وتسخيره   ، وضرورة حمايته  ،                                                      كما يهدف ل ل فت أنظار الن اس إلى أهمي ة المال العام    ؟فات    صر       الت  

 .               للن فع العام   

 : حث            اختيار الب        سبب   -3
تي خرجت                      تي تعيشها األماكن ال        ط ال      خب       الت                             ما يدعو لهذا البحث حالة             من أهم         إن  

ال   البالد  الث                               عن سيطرة األنظمة في  بها  ، فرأينا ة        ا سوري            ة، وخصوص          العربي  ورات                   تي قامت 
العام       ا  تفريط واألموال  باألمالك  مثيل  له  هذه                                    ليس  من  المنفعة  وفوات  الكبير،  والهدر  ة، 

األموال               ة جديدة تخص              نوازل فقهي   رو وكذلك ظه ،دت له   ج                        وتسخيرها في غير ما و   ،األموال
جديرة    ،ة       العام   على       تعر  لي  ؛     ن ظروال  ،بالبحث              كانت  الش  ف  ك     رعي             حكمها  جان      الل    ف     تصر  ، 

العام    ،والهيئات  ،ة        المحلي   والمحمي  أر و   ،ة               باألموال  المشاع،  واألحراش                     اضي  راضي أو   ،ات، 
 وغير ذلك. ،الوقف

 : البحث طريقة -4
 الخطوات اآلتية:  ت في هذا البحث       اعتمد   لقد
 . اآليةم قور  ورة     الس   في المتن عند نهاية كل آية، بذكر  اتعزو اآلي -1
حيحين                       تخريج األحاديث الن بوي   -2                   ثم  من بقي ة كتب    ،                        فإن لم أجدها فمن الس نن  ،               ة من الص 

فحة  ،ذكر الجزءمع    ،والحكم عليها  ،وعزوها إلى مصدرها  ،الحديث ر  يوأش   ،        والر قم  ،         والص 
فحة ،للجزء        مثال .   ،(210\4: )آلتي             على الش كل ا ،         والص 

 .شرح الكلمات الغريبة -3
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 مصدرها. إلى  البحث، مع إسنادها        خص  بما يفقهاء المذاهب األربعة    أقوال  االعتماد على -4

الماد   -5 العلمي             جمع  ال            ة  والمراجع  المصادر  من  لها                            ة  سواء  عالقةتي   كانت   بالموضوع، 
 .لى مصادرهاإأو قرارات، مع عزوها  ،ا      بحاث  أأو  ،ة           أو قانوني   ،ة      شرعي  

نترنت(، )اإل  ة               بكة العنكبوتي                لجأت فيه للش    ،ا         ا مكتوب          أو بحث    ،        مرجع اما لم أجد فيه        كل   -6
 ق بذلك.                        وذكرت الموقع وما يتعل  

المشتهرين   -7 غير  األعالم  يذكر باختصار ترجمة  بحيث    ، والوالدة   ،هرة      والش    ،االسم  :، 
 مع ذكر المصدر.  ،وجدتفات حيث             وبعض المؤل   ،والوفاة

 ، ، وفي نهاية البحث ذكرت الخالصةوذكر الخالصة  ،ختمت المطالب بترجيح اآلراء -8
 قتراحات.وبعض اال ،والنتائج

                                                    وات بعت في ذلك كل  ه األسلوب الل غوي  الواضح الس هل. -9

 : ة البحث    خط   -5
 على التقسيم التالي:  البحث وقد جعلت

 .بالمصطلحات                       المطلب األو ل: الت عريف  •
                                             الت صر ف بالمال العام  عند غياب  ولي   األمر. اني:            المطلب الث   •
 .                      األمر في المال العام               ة عن ولي               جان المحلي              نيابة الل                   المطلب الث الث:  •
 لطة.               عند غياب الس                                ضوابط االنتفاع بالمال العام          ر ابع: المطلب ال •
 .     رعي     ش             بغير وجه                                     المطلب الخامس: حيازة المال العام   •

          الن تائج 

 الفهارس 
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 : عريف بالمصطلحات     الت                المطلب األو ل:  -6
أتي بمعنى واحد في تسميتها المعروفة  ي ،ة                 والهيئات المدني   ،             جان المحلي ة            تعريف الل   

الن   الل  فقد    ،اس         بين  العربي                   جاء في معجم  ه:             غة   ،                         ل ج ن ة ]مفرد[: ل ج نات"                    ة المعاصر ما نص 
 ها: ناط ب                        جنة من ناحية العمل الم                   وقال عن وصف الل   "       ول جان ،         ول ج نات

و ن ه. "  – 1                                     جماعة يجتمعون في أمر  ي ر ض 
 (1) ."                                 إليها دراسة أمر  أو إنجاز ع م ل             جماعة ي وك ل  - 2
                و)اله ي ئ ة (:                       ه ي ئات. مصدر هاء .                                 ه يئة: )اسم(. الجمع: ه ي ئات و ":  تعريف الهيئةا      أم  

الظ   الحالة  للش يء               هي  مع قولة        محسوسة    ،            اهرة  أ و  كانت  من              واله ي ئ ة    ،                    أو جماعة  منظ مة   :                      
                                                           والهيئة االجتماعي ة: الحالة الحاصلة من اجتماع قوم لهم مصالح   ،                      الن اس تقوم بعمل خاص  

 ( 2) ."مشتركة
المدني ة ما                  فالهيئة  بأمر  المهتم ين  األشخاص  من  مجموعة  هي  له    ،                                        :  ينشطون 

                    ويسعون لما ي نجحه. 
مجموعة وهو    ،                                                 يرى الباحث أن  الل جنة والهيئة تعني أمر ا واحد ا  :قب                وبناء  على ما س 

                       وفي الث ورة الس وري ة    ،ويهدفون لتحقيق ما اجتمعوا ألجله  ،                       يجتمعون إلنجاز أمر  ما  ،أشخاص
              وكان من أهم     ،                                                                        انبثقت تلك الل جان والهيئات من الواقع المرير ال ذي عاشه الش عب الس وري  

متنوعة في عملها،               فتشك لت لجان ،                                األماكن الخارجة عن سيطرة الن ظامإدارة أمور  :أهدافها
                       ولجان  ع ن ي ت بالجانب   ،                     ولجان أمني ة للحماية  ،                             إلدارة أمور القضاء بين الن اس  منها لجان

              وما يتعر ضون   ،                                ون قل  معاناة الن اس في المحر ر ،                            ولجان ع ن يت بالجانب اإلعالمي ،        اإلغاثي  
 . وهكذا ،                                      تابعت األوقاف وما تتعر ض له من تجاوزات    ن  ولجا ،له من ظلم

ما جاء في  ها  فمن   ،             للمال العام  تعاريف كثيرة    تفقد ورد  :             المال العام               أما تعريف  
المقد   العصر            كتاب  فقه  في  العام  "قال:    حيث  ، مة  ي    هو  :             المال  ال  الوجه          ما  على  ملك 

 ( 3) ."ا       عام            فليس ماال   ،أو أشخاص ،ما يملكه شخص         ث، فكل            ، وال يور        خصي        الش  

به              وال يستبد    ،        الفردي                              ماال يقع عليه الملك الخاص           هو كل  "وفي تعريف آخر:  
واحد األم    ،مالك  مجموع  يملكه  أرض    ، ة                    بل  كان  بناء    ،ا              سواء  نقد    ،          أو  ركاز    ،ا        أو    أو  ، ا         أو 
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              ته هلل، والحق                ما كانت ملكي  "ة:         العام  ة           والملكي    ،                     وقيل عن المال العام  ،  (4) ."ة   ي  تجار   ا      عروض  
 ( 5) ."         نفع عام   وناول، ذ                     ر للجماعة، وسهل الت            فيها مقر  

  أو  ،من ذهب  ة،                     يشمل األموال الحقيقي  ما  "         بأن ه:    ةالمعاصر جاء تعريفه في الكتب  و 
األموال  مثل    ،                           وكل  ما يخص  الن فع العام    ،ة                                         أو نقود، وكذلك الممتلكات والمرافق العام    ة،    فض  

الت       الت   واألموال  المسلمين،  مال  لبيت  الخيري                                       ابعة  للجهات  القرآن،         كجمعي    :ة                    ابعة  تحفيظ  ة 
  ة،                   ى بها في جهات عام                              عوة والجهاد، واألموال الموص         ة للد         عاوني                  ، والمكاتب الت            ات البر          وجمعي  

والفقراء، وغير ذلك من    ،ب العلم     كطال    : ة         جهة عام  مثل ما يوقفه بعض أهل الخير على  
   (6)."ة               الجهات الخيري  

  بقوله:   ،1976  :لسنة  ،(43): ة رقم          في الماد                 المال العام         وري                 ف القانون الس      عر  و 
تي         ة، وال           ة العام                          ولة أو لألشخاص االعتباري          تي للد      ال    ،والمنقوالت  ،العقارات  : ة     عام           أمواال       د  تع"

بمقتضى قانون      فعال    ة                صة لمنفعة  عام            تكون مخص   و قرار من الوزير أ  ،أو مرسوم  ،، أو 
 (7)."        المختص  

ما العام: هو  ي  فالمال  أن  يمكن لألشخاص  كان  وهو    ، كوه       ويتمل  به    او       ستبد                      ال  ما 
ة                        ال ي قبل وضع اليد عليهو   ،ة             لخدمة العام            مرصود ا            وال ي ملك   ،                         بغير إذن الجهات المختص 

 قادم.      بالت  

 :                                             الت صر ف بالمال العام  عند غياب  ولي   األمر: اني            المطلب الث   -7
ظل    العربي       الث            في  األحيان     انت    ،ة             ورات  بعض  في  الفوضى  بعض ت     ل      وخ    ،شرت 
القو   من  الر                   المناطق  الم  و   ،ادعة       ة  البشر    ظ      ن               الحكومة  لمصالح  األشخاص مد      فع    ،مة  بعض 
 : نهام  ،دة                ة بدوافع متعد                     والممتلكات العام  إلتالف األموال 

 . اوفائدته ،الجهل بحكم تلك األموال -1
 وردع المتجاوزين. ،جاوز             تها منع الت                ال تي من مهم   لطة          غياب الس   -2



 2020عام ل       1العدد                                    مجلة بحوث جامعة إدلب        

6 
 

 .                                حيث وجدوا بغيتهم بغياب الس لطة ؛بعض األشخاص جشع والطمع عندال -3

 .                              على األموال والممتلكات العام ة ،     عد ي                          الحاكمة كان من أسباب الت   ة             فغياب الس لط

العام  و   المال  مهم                       إدارة  ولي          من  أو            ات  يتص  ،       نو ابهاألمر  أن  وفق     ر  وعليهم  فوا 
وعدم    ، وعلى األفراد رعاية تلك األموال والممتلكات وحمايتها  ،ة               تي تخدم العام              المصلحة ال  

 ة.                   ؛ كونها ملك للعام       خصي                   كها لصالحهم الش       تمل  

يتصر  ":  قواعد األحكامصاحب  وقال   العام          ال  المصالح  أموال  في  إال                            ف  األئم        ة  ة          
بأن وجد    ،اآلحادن يصلح لذلك من                                      ر قيامهم بذلك، وأمكن القيام بها مم                  ابهم، فإذا تعذ       ونو  
ذي يجب على اإلمام العدل                   يه على الوجه ال               ف إلى مستحق      صر                         ا من مال المصالح، فلي       شيئ  

 ( 8)."، واألصلح فاألصلح       فاألهم           م األهم                          أن يصرفه فيه، بأن يقد   

  ، أو من ينيبه  ،              ات ولي   األمر        من مهم                       إدارة المال العام            ابق أن                من الكالم الس  ويظهر  
صة في مكانها ال                              اس مطالبون بوضع األموال العام            آحاد الن                        وفي حال غيابهم فإن          مخص 

اس                   لطة؛ لما على الن                         تي تتشكل حال غياب الس          جان ال             ة تلك الل                     ومن هنا جاءت شرعي    ،اله
ة               سات الحكومي                    وإدارة تلك المؤس   ، ووضعها في مكانها  ،بحفظ األموال هذه                 من واجب ديني   

حال   مصلحة ودفع مفسدة فيجان من                          ولما في تشكيل تلك الل     ،عب     الش               هي من حق   تي      ال  
بأمر                                                   وعليه فال يجوز إبقاء المناطق من غير إدارة تهتم    ،ة حاكمة    لط                المناطق من س         خلو  

له         الن اس تكو    ،المصالح  موتجلب  الل               وفي حال  تلك  والهيئات            نت  يحق    ،جان  أن            فال  لهم 
يبقى على ما هو                 المال العام         فإن    ،         اس عام ة        فع للن                 بما فيه الن          وال إال                    يتصر فوا بتلك األم

 ،               تي ح د  دت له                            فيبقى موقوف ا على الجهة ال    ،               أي ا كان نوعه  ،لطة              حال غياب الس  في  عليه  
له            من حفظ    :رورة       للض                                    وال يجوز أن ينفرد به شخص بعينه إال    ،ص له                 ويستخدم فيما خص  

فإذا كان للمال العام أو   ،ولمنع العابثين من إتالفه ،أو إصالح له ،لف        أو الت   ،ياع        من الض  
أو    ،ة                          مها لمن يصرفها على العام         ويسل     ،معها    ج    ، ة                أو عائدات مالي    ،       ة ريع                   للممتلكات العام  

  ، ة                       لة بالقيام بهذه المهم                               هذا في حال غياب الجهة المخو    ،ات                       في مصالحهم حسب األولوي  
 ولة.           خزينة الد   أو ،ة                     كصندوق األموال العام   :يع                   ا يضع فيه هذا الر                ولم يجد مكان  
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كل   األموال            وكذلك    ، والمدارس  ،وارع      والش    ،كالحدائق  :ة       العام    والمرافق  ،والممتلكات  ،أنواع 
 .اس                     ها تبقى في خدمة الن      كل   ،وتوابع ،وما فيها من أثاث  ، وغيرها ،واألنهار ،والمستشفيات

  ، ة والغلبة               وعلى حسب القو    ،واحد على حسب هواه         ف كل               لطة أن يتصر       الس  وال يعني غياب   
 ، ة                 أو األتباع الخاص    ،و األحزابأ  ،لصالح الجماعات  ،أو األمالك  ،تسخير تلك المنشآتو 

 ة.                              مالم تكن تعمل في خدمة العام  

وهذا له شروطه   ، (للا          أو حق    ،مال للا )  ههو المقصود ب  ،ث عنه         ذي أتحد      ال                 المال العام  و 
 عامل معه.       والت   ،من حيث االستخدام ،ة       الخاص  

 ،جوع لإلمام         دون الر    ل األفراد   ب          ة من ق                   ف باألموال العام      صر       الت                              ومن وجهة نظر الباحث: فإن  
لت عن طريق أعيان         تي تشك          جان ال                جوع لتلك الل           دون الر  من  أو    ،          ولي  األمر  أو من ينيبه
 : ، منهاة أسباب     لعد   ال يجوز القرى والمدن

العام            ن المتصر  إ -1 باألموال  بها    صر        بالت       ل             وليس بمخو    ،ة ال يملك رقبتها                 ف  فأشبه    ،ف 
 ف به.          يء ويتصر                              فه هذا بعطاء من ال يملك الش       تصر  

 ، ة                                وقد يجلب مفاسد كبيرة على العام    ،ة                   ف ا للمصلحة العام  الفه هذا قد يكون مخ     تصر  إن   -2
 .ف باألشياء    صر                   وقدرتهم على الت   ،اس                 الختالف مدارك الن  

ف للمصلحة      صر                 يغلب عليه الت         رب ما  و   ،يشوبه الخطأ في كثير من األحيان                العمل الفردي   -3
 ة.       الخاص  

الت   -4 الفردي      صر           هذا  للت              ف  المجال  للت                   يفتح  األشخاص  بين  العام      مل                       نافس  المال  من                     ك 
ويفتح المجال   ،الي يفتح أبواب المفاسد       وبالت    ،          غير شرعي    على نحوة                    والممتلكات العام  

 (9)للفوضى.
                ل لجان من ق بل      شك              ينبغي أن ت    ، لطة          غياب الس                   ف سليم في ظل                   وإن كان من تصر  

 ،                        الباب مفتوح ا للفاسدينوعدم ترك    ،اس                   والقيام بخدمة الن    ،ولة                        لتقوم بإدارة أموال الد    ؛اس     الن  
ما    ،فهاء      والس   بالل       يسم  وهذا  المحل          ى  ت      ال    ،ة   ي             جان  أن  ينبغي  المفاسد   ت                 تي  لرفع  وجلب   ،                  دخ ل 

 المصالح. 
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  األمر؟            جان عن ولي                    فهل تنوب هذه الل   

 :                      األمر في المال العام               ية عن ولي               جان المحل                 : نيابة الل                  المطلب الث الث  -8
اس      الن  أعباء  و   ،                               من أناس  يقومون بأعباء المجتمع                    لطة الحاكمة ال بد                  عندما تغيب الس  

فاتهم       تصر            هل تعد    ،اس                                             ذين يقومون على تلك األموال والممتلكات من الن            فهؤالء ال    ،ا       إداري  
 من اإلمام؟  فوا    كل  لم ي  ألنهمها باطلة؛     أن    وصحيحة؟ أ

أتم        أن          ال شك  "  صاحب قواعد األحكام:يقول   بهذه المصالح  من ترك هذه                             القيام 
ويحتمل أن يجب    ،ها                                                 لمة يأكلونها بغير حقها، ويصرفونها إلى غير مستحق                    األموال بأيدي الظ  

 (10) . "ذلك على من ظفر به

العام       تصر        أن    بما للمصلحة  خادمة   تكون  أن  فها  يشترط  اإلمام  هذه        فإن    ،ة                                                  فات 
األمر                                 قوا هذه المصلحة عند غياب ولي                 جميع ا أن يحق  اس                     ة ت حت  م على الن                 المصلحة العام  

           الي فإن         وبالت    ،اس عن تحقيق هذه المصلحة            يتغاضى الن    وال ينبغي أن  ،بقدر ما يستطيعون 
بل وفي كل ما يصلح أمر    ،        وأمني ا  ،         وقضائي ا  ،                                    اس مطالبون بتسيير أمور حياتهم طبي ا     الن  

ي    ،حياتهم أن  ينبغي  الن      تر                 وال  يحكمهم؛ ألن        اس         ك  يؤد                            من غير حاكم  إ         ذلك  مفسدة  ي  لى 
 اس في فوضى عارمة.          تدخل الن   ،عظيمة

 ؛ابهم بما هو األصلح للمولى عليه             ف الوالة ونو        يتصر  "فقد جاء في قواعد األحكام:  
 ( 11)."شاد         فع والر         ا للن                    رر والفساد، وجلب         ا للض       درء  

 باالجتماع             مصلحتهم إال                  بني آدم ال تتم        فإن  "ة:      رعي            ياسة الش                       وقد جاء في كتاب الس  
 ( 12) ."لهم عند االجتماع من رأس                             لحاجة بعضهم إلى بعض، وال بد  

اس           يقود الن    ، وأمير  ،وإمام   ،خاذ رأس       لى ات  تي تدعو إ   ل  اه من جملة األسباب      كل  وهذا  
مصلحتهم فيه  أن    ، ويحكمهم  لما  المعلوم  والن                    ومن  بالمعروف  من                      األمر  المنكر  عن  هي 

ل           وهذا يد   ، المنكرعن  ىوينه ،ى من يأمر بالمعروفلة بحاجة إ      األم        فإن   ،يةين            واجبات الد  ال
 .                              ال ي ستغنى عنهم إلدارة المناطق ،جان أصبحت ضرورة للمجتمع     الل           على أن  
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ة                  والهيئات اإلداري    ،ة   ي             جان المحل           فات الل       تصر        أن    ،                              ويرى الباحث؛ بناء  على ما سبق
          وو ج د ت   ،ة     رعي                    أو المخالفات الش   ،لم                وخالي ا من الظ   ،                               ف صحيح شرع ا إذا ما كان عادال       تصر  

اظر                            كما ذكرها العلماء في الن    ،وخبرة  ، وأمانة  ،من عدالةتكليف  من    :ف    صر         ة الت            بهم أهلي  
 ها:                    وذلك ألسباب من أهم   (13)على الوقف

 ذي يعيشونه.            والواقع ال   ،روف           عليهم الظ  تي تفرضها          رورة ال       للض   -1
 .                            والحرص على كسب المال العام   ،ل مصالح العباد         عدم تعط   -2
 ط العابثين والجهالء.       وتسل    ،لف      والت    ،ياع          ة من الض                    والممتلكات العام    ،حماية األموال -3
رع؛ كون ذلك من           ب به الش            مما يطال    ،              والمال العام    ،ة                       حماية الممتلكات العام         وألن   -4

 هي عن المنكر.       والن   ،األمر بالمعروف
الد   -5 الد        ومؤس    ،ولة                   استغالل واردات  لتقوية  بذلك على حماية   ،ولة                  ساتها  واالستعانة 

اتها في الحفاظ على                             للجماعة أن تمارس جميع صالحي         يحق  "ء، إذ  ين من األعدا     الد  
وهذا   ،ات                    تي تحفظ هذه الملكي           وابط ال                       وأن تضع القيود والض    ،              ومالها العام    ، ة           تها العام        ملكي  

 فات.     صر                                          وهذا يدعونا لمعرفة حدود وضوابط تلك الت  ، (14) ."المال
 وابط؟                فما هي تلك الض   

 : لطة              عند غياب الس                                 : ضوابط االنتفاع بالمال العام  ابع            المطلب الر   -9
 ، عيان البلدفينبغي على أ   ،والحكومة عن البلد  ،لطة                  ه عندما تغيب الس               ر سابق ا أن       تقر  
المال العام    أو المنطقة   ،                          وال يتركوها عرضة  للعابثين  ،ولة              وممتلكات الد    ،                            أن يسعوا إلدارة 

الممتلكات واألموال من ق ب ل هؤالء األشخاص  ،بين         والمخر    تدار هذه  فهذا يجعل   ،                                                       وعندما 
وابط في هذه المرحلة عن                تختلف هذه الض    وال  ،                                   فهم نافذ ا وجائز ا ضمن ضوابط وشروط     تصر  

        ؛ ألن                                   أكيد عليها أكثر عند غياب الس لطة        ما الت      إن    ،غيرها من حالة االستقرار وعدم الفوضى
ا في ظل    ،متاح  عدي عليها         أو الت    ،وتضييعها   ، لعبث بهامجال ا  ، قيب          غياب الر                   وخصوص 

نظيمات الموجودة        والت    ،والجماعات  ،كأموال الفصائل  ،ة     وري           ورة الس       الث                    كما يحصل في ظل  
 وابط؟                فما هي هذه الض   ها تحتاج لضوابط.     وكل   ،ات         والجمعي    ،مات              وأموال المنظ   ،احة        في الس  
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  الباحث        فإن    ،ودفع المفسدة  ،                                ر سابق ا من ضرورة تحقيق المصلحة                  بناء  على ما تقر  
 : في اآلتيممكن أن تكون من الوابط      الض           يرى أن  

 . ة     خصي                     ة دون المصلحة الش               لصالح العام    ،هذه الممتلكات واألموال          ت ستخدمأن   -1
فيه مصلحة  ا إلى م                 فال يجوز صرفه إال   ،ومال المصالح" : (15)                   قال اإلمام الغزالي  

 (16) ."بهو محتاج إليه عاجز عن الكس لمن أو  ،ة     عام  

بل المطلوب   ،وال تقتير  ، إسرافأو    ،ببناء  :            تعد   عليها  من غير          ت ستخدمأن   -2
تعالى:    وسط.     الت   ب ي ن  ذ ل ك  ق و ام ا﴾قال  ي ق ت ر وا و ك ان   ي س ر ف وا و ل م   أ ن ف ق وا ل م     ،                                                                                                ﴿و ال ذ ين  إ ذ ا 

 . [67]الفرقان: 
اإلسراف   : أي– ومن أحسن ما قيل في معناه "جاء في الجامع ألحكام القرآن: 

-   اإلسراف، ومن أمسك عن طاعة للا   من أنفق في غير طاعة للا فهو       أن    -قتير      والت  
 ( 17) ."ام          فهو القو   -تعالى–فهو اإلقتار، ومن أنفق، في طاعة للا   -عز وجل

في                  والمال العام                        به بين المال الخاص            ووجه الش    ،                في المال الخاص    الكالم  فهذا
لنفسه كما                           خص ال يملك المال العام       الش          ؛ ألن       أشد                 المال العام  هو في  بل    ،قطة         هذه الن  

 .ة     رعي            وابط الش                                فوجب عليه أن يستخدمه ضمن الض   ،                   يمتلك المال الخاص  

      وعد     ،ة     األم    تجاه  اإلمام  واجبات  تعداد  في  ة:       لطاني                     جاء في األحكام الس  وقد  
 (18) . "تقتير وال سرف، غير من  المال، بيت في يستحق وما العطايا،  تقدير" : منها

رر باآلخرين حين االنتفاع           لحاق الض  إو   ،ة           ات الفردي                ي على الملكي      عد           عدم الت   -3
 ة.                   بالممتلكات العام  

رر                          وفي نفس الوقت ي دخل الض                               شخص أن ينتفع بالمال العام        ألي            فال يحق   
 ما      إال    ، ريق على غيره           فيغلق الط               ريق العام                  كمن ينتفع بالط    ،باألفراد         الخاص    على الملك

 ة.                      تقتضيه المصلحة العام  
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  ،أو يقوم على تنظيمها  ،سبة لمن يديرها           هذا بالن     ،ر الحاجةاألخذ منها بقد -4
منه بالمعروف        كولي    ،وما شابه ذلك يأخذ  اليتيم  تعالى  ،مال                           : ﴿و م ن  ك ان  غ ن ي ا  قال 

﴾                              ف ل ي س ت ع ف ف  و م ن  ك ان    .[6]النساء:  ،                                      ف ق ير ا ف ل ي أ ك ل  ب ال م ع ر وف 
العام   -5 والمال  الممتلكات  الت                                       الحفاظ على  أي    ،رر      والض    ،لف        من                ومتابعة 
 ، اس                                   وفعل كل ما من شأنه مواصلة نفع الن    ،رميم      والت    ،عن طريق اإلصالح  ،خلل يحدث

وعدم االقتصار   ،ولة              الواردات للد  هدار  وعدم إ   ،المناسبة بمكانها المناسبالكوادر    ووضع
 . وترك المنشآت أو الممتلكات من غير صيانة ،على أخذ المنفعة

وعدم إشغال ممتلكات    ،في مجالها                                     االنتفاع من الممتلكات والمال العام   -6
كاستخدام   ،نيت له           بغير ما ب              فع العام               تي تعود للن                رات البالد ال          أو مقد    ،ساتها        أو مؤس    ،ولة     الد  

مع حاجة   ، وتعطيل عملها  ،أو معسكرات  ،أو معتقالت  ،ات      كمقر    ،أو المشافي  ،المدارس
 ،أو تلغي عمل المنشآت  ،           تي ال ت خل           ارئة ال           روف الط                       وهنا ال أتكلم عن الظ    ،اس لها     الن  

ا عند   ،ة        اس عام                 ها بمصالح الن                        بل ينبغي أن ت شغل كل    ،ة              وائر الحكومي          أو الد               وخصوص 
 .                          عم ا ت شغل به تلك المنشآت وجود البدائل
 .                ف بالمال العام      صر              ديد في الت                               بذل الجهد للوصول للقرار الس   -7

                                                         تي ينبغي أن يسير عليها من يدير الممتلكات والمال العام           وابط ال               هذه بعض الض  
ا.                وعند وجود الس   ،لطة          غياب الس          في ظل               لطة أيض 

         ال يحل    ،ة                                        من ولي والية الخالفة فما دونها إلى الوصي  "قال صاحب كتاب الفروق:  
 (19) ."أو درء مفسدة ،ف إال بجلب مصلحة            له أن يتصر  

 :يأتي ما                  ف بالمال العام               ضح لمن يتصر                فينبغي أن يت  

 ( 20)."ة منوط بالمصلحة    عي                   ف اإلمام على الر       تصر  "قاعدة:             انطالق ا من

المصلحة هي      ن  فإ ،                               األمر ومن ينيبه في المال العام            فات ولي            ابط لتصر     ض  لاهي و 
                         على حسب ما يراه مناسب ا. ،عمل يختار       ر أي               األمر أن يقر                    تي تفرض على ولي      ال  
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الد    علوم  إحياء  في  إال  ":  ين                       قال  صرفه  يجوز  فال  المصالح  م                              ومال  إلى  فيه   ا 
 ( 21)ب.أو هو محتاج إليه عاجز عن الكس ،ة           مصلحة عام  

             ف بها ولي       تصر        إن    ،وما يشابهها من مسائل  ،ففي نظر الباحث: هذه المسائل
فون باألموال          ن يتصر      مم    ،وقادة الفصائل  ،ة                 والهيئات المدني    ،ة            جان المحلي             وكذلك الل    ،األمر

      فإن    ،ات             مات والجمعي                     وكذلك مدراء المنظ    ،والمجاهدينها على الجهاد      رف            إليهم لص       د     ر        تي ت      ال  
لكن ضمن  ،فه صحيح      فتصر   ،ة المسلمين                               حسب ما يراه من مصلحة تخدم عام  فوا بها      تصر  

 : ومنها ،ة وكالم العلماء                          مستقاة من القواعد الفقهي   شروط

 ألهل الخبرة.  ،ومشورة ،ودراسة ، ل           ف بعد تأم      صر               أن يكون الت   .1
 جوع لمن سبق ذكرهم.                  برأيه من غير الر  د            أن ال يتفر   .2
 .     صر ف                             توجد مصلحة عام ة في ذلك الت  أن  .3

  ،ي يقوم بها من يلي أمر المسلمينت        فات ال      صر                                  وعلى ذلك ممكن أن نقيس باقي الت  
أو    ،لف                                 ات المشافي إذا خاف عليها من الت            كبيع معد    ،ة            يخدم العام  هذا  فه        بتصر             ويرى أن  

مساره  ،رقة     الس   طريق وتحويل  بمكا  ،وكذا قطع  طريق  فتح  آخرأو  أو    ، ن  نقل معمل  أو 
       طبع ا    ،ة                          ق شرط وجود المصلحة العام              طالما يتحق    ،منشأة         أو أي    ،خرى           لى جهة أ  ممتلكاته إ

 (22).خاذ القرار       ط بات        وتسل   ،أي                                   بدون أن يكون في األمر استئثار بالر  

 :               بغير وجه شرعي                        : حيازة المال العام  المطلب الخامس -10
على  ط      سل                     ظهرت أنواع من الت    ،الحكومات الفاسدة والمتعاقبة على البالد         في ظل  

وتسابقت إليه   ،لم                         من جملة ما وقع عليه الظ                      وكان المال العام    ،اس           وحقوق الن    ،             المال العام  
ذين     ال    اآلباءعاقب عليها من        بالت    ،ة                  والممتلكات العام    ،                    كحيازة المال العام    ،أيادي الفاسدين

  ،ة طويلة              كحيازتها لمد    ،قادم     الت  بأخذوها  أو    ،ها لألبناءو ومنح  ،                         طوا عليها بغير وجه شرعي       تسل  
 ،لت     تعط    ،وكم من المشاريع  ،والمرافق  ،والمعامل  ،سات                             وال يمكن أن نحصي كم من المؤس  

 وذهبت منافعها بسبب فساد هؤالء األشخاص. 
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تي ورثها األبناء عن آبائهم وهي                                           ؤال المطروح هو: ما حكم األمالك واألموال ال        والس  
 .          أو أمواال   ، أو ممتلكات ،أو عقارات ،ولة؟ سواء كانت أبنية              من أموال الد  

الش   يملك  العام                وهل  المال  العام                    خص  الممتلكات  مد                      أو  طالت  إذا  يده  ة                 ة  وضع 
أنواع االختالس كثرت  الد        والس    ،عليها؟ حيث  أمالك  وأموالها                 طو على  من جماعات    ،ولة 

وال تكاد   ، ونهب من تلك األموال    إال    ،أو مسؤول   ،أو رئيس  ،حاكم  يوجد  فال يكاد  ،وأفراد
ط على المال العام ما يغني تلك      سل        والت    ، وفيها من الفساد    إال    ،              أو غير عربي ة  ،ة           دولة عربي  

تسل    ،وأجيالها          الد ولة أن       ط           كما  بدعوى  العام  المال  على  األشخاص  من  دولة                                          كثير  مال  ه 
 . من باب الجرأة على ما ال يملكون  -بنظرهم–لي هو مباح لهم         وبالتا  

ظن   قد  وأمثالهم  أن                        فهؤالء  أخذوه       وا  ما  ملكوا  هذا  بفعلهم  أن       وظن    ،هم  جملة        وا  من  ه 
 رع بذلك؟      الش   حكمفما  ، ألبنائهم من بعدهمفونه          ذي سيخل              الميراث ال  

ور الس ابقة  الذ كر وما يشبهها  قال في تحرير األحكام اهرة:               المعادن الظ  ":                                        في الص 
  فط، والقار، والكبريت،                                         ا ال يحتاج إلى عمل: كالملح، والكحل، والن                      تي يكون نيلها ظاهر          وهي ال  

                     ة المسلمين، ال يختص                 مشترك بين عام  بل هو   ،          ، وال يصح  ألحد لطان إقطاعه            ال يجوز للس  
 (23) ."ة، والعيون                                به أحد عن أحد: كاألنهار الجاري  

العام    ،والمرافق  ،فهذه الممتلكات                              ال يجوز االستحواذ عليه من أي    اه    كل    ،              والمال 
األمر أو من                                  وفي حال حصل ذلك بغير إذن ولي    ،أو يمتلكه  ،ويحتجزه لنفسه  ،شخص

فنا للا        تي كل            ألمانة ال  من خيانة او   ،-تعالى–             لذي حر مه للا  امن الغصب        عد  ينوب منابه في 
  ،﴾                                                                 إ ن  َّللا   ي أ م ر ك م  أ ن  ت ؤ د وا األ  م ان ات  إ ل ى أ ه ل ه ا﴿ فقد قال تعالى:بحمايتها وحفظها  -تعالى–

 .[58]النساء:

أقوال    تفسيرها  في  المقصود"ومنها    ،كثيرةوجاء  المسلمين   أن  أمور  والة    بها 
 [.188]البقرة: ،﴾                                                     و ال ت أ ك ل وا أ م و ال ك م  ب ي ن ك م  ب ال ب اط ل  ﴿وقال تعالى:  ،(24) "وأمراؤهم
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، تعملون          ه الحق                          ويتركون ما قد علمتم أن    ،تعملون على ما يوجبه ظاهر الحكم"  :أي
دالء  بالحج   ال يأكل بعضكم    ،هي هنا بمعنى      والن    ،وتخونون في األمانةة،                              على ما يوجبه اإل 

 (25) ."ذي أباحه للا                                       مال بعض بالباطل، أي: من غير الوجه ال  

                             ه ي ط و ق ه  يوم القيامة من         ا فإن                            من أخذ شبرا  من األرض ظلم  " ملسو هيلع هللا ىلص:    وقال رسول للا 
ين    (26) ."              سبع أ ر ض 

وهو   ،                              االستيالء على مال غيره بغير حق  الغصب: هو ": المغنيفقد قال صاحب  
 (27) ."نة                م بالكتاب والس       محر  

ليس  و   ،األمر ال يثبت به الملك                  م بغير إذن ولي                                  ويرى الباحث: أن كسب المال العا  
ا ، االستيالء على المباحمن أنواع   ا      أم    ،                                                وعليه ينبغي رد  المال ألصحابه إن كان ماال  خاص 

ولطالما ال يثبت   ، لكي يعود لخدمتهم ؛ة                    ه إلى الجهات العام                                  إن كان ماال  عام ا فعليه أن يرد  
                    وإذا كان ماال  وتصرف   ،وال ينبغي أن يبقى في يد من استولى عليه  ،           ه ال يور ث              به الملك فإن  

ليجعله في مصالح   ،              أو ولي   األمر  ،                  لى الجهات العام ة             ذه من مال  إما أخ                  فينبغي عليه رد    ،به
 العباد. 

ها ضوابط                  ة تذكر في مواد                              : فقد كانت القوانين الوضعي                       ا في القانون الوضعي      أم  
ون عقوبات على من  ع               كما قرر المشر    ،وتنظم استغالل المال والممتلكات العامة  ،دة      متعد  

 . ومن يلحق األضرار بها ،ة                واألموال العام   ،والمنقوالت ،يستولي على العقارات

والغرامة   ،: ما يعاقب بالحبس     وري                                             وكان من جملة ما صدر في قانون العقوبات الس  
وكذلك    ،دود              والجسور والس    ،ة                         أو تخريب اإلنشاءات العام    ،                                  بن س ب  متفاوتة على من يقوم بهدم

المياه في  ضارة   مواد ا  رمى  من  العقوبة على  من خر    ،                                               رت ب  الس               وكذلك  والط         ب  رق            احات 
 (28) ليها.المنافذ الواصلة إ         أو سد   ،ة       العام  
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   : تائج     الن   -11
 : اآلتين                                 من خالل ما سبق في هذا البحث تبي  

وكان من    ،مالكهن                    فع منه، ولم يتعي       الن    اس           عام ة الن                       : هو كل  مال  استحق        لعام  المال ا -1
 .           فع العام          صت للن         تي خص             األشياء ال  

تي                              فيبقى موقوف ا على الجهة ال    ،لطة                             على ما هو عليه حال غياب الس  يبقى                 المال العام    -2
عند                                      وال يجوز أن ينفرد به شخص بعينه إال    ،ص له    ص                 ستخدم فيما خ      وي    ،           ح د  دت له

 . لف                  من الضياع أو الت   لحفظه ،الحاجة

العام  ف      صر       الت    -3 الر                 باألموال  ينيبه  ،جوع لإلمام                           ة من ق ب ل األفراد دون  ع  ممنو   ،أو من 
 لباب المفاسد. وإغالق ،             خشية  الفوضى :منها ،ألسباب

 ،اس                   والقيام بخدمة الن    ،ولة                        لتقوم بإدارة أموال الد    ؛اس                    ل لجان من ق بل الن      شك              ينبغي أن ت   -4
 فهاء.                                      وعدم ترك الباب مفتوح ا للفاسدين والس  

الل       تصر       ن  إ -5 المحل           فات  اإلداري    ،ة   ي             جان  تصر                   والهيئات  كان        ة  ما  إذا  شرع ا  صحيح                           ف 
 .ة     رعي       الش    أو المخالفات ،لم                      عادال  وخالي ا من الظ   فهم     تصر  

قة                ها نافعة ومحق        ه أن                 تي غلب على ظن      ال    ،ة                             األمر إذا كانت للمصلحة العام             فات ولي       تصر   -6
 . فه صحيح ونافذ         فإن تصر   ،ة               المصلحة للعام  

المحلي       الل  ف     ر  تص يبطل   -7 منه  ة            جان  صدر  الخبرة   م إذا  اجتهاد ومشورة ألهل  غير  من 
 . واألصلح ، باألفضل      ف إال      صر                        وظيفته تقتضي عدم الت       ألن  ؛ والمستشارين

وليس من أنواع االستيالء   ،األمر ال يثبت به الملك                بغير إذن ولي                       ن كسب المال العام  إ -8
               ا إن كان ماال       أم    ، ا                                              وعليه ينبغي رد  المال ألصحابه إن كان ماال  خاص    ،على المباح

وال يبقى في يد  ،        ال يور ثو  ،ة لكي يعود لخدمتهم                    ه إلى الجهات العام                  ا فعليه أن يرد       عام  
 ويضمنه إن تلف.  ،من استولى عليه
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 الهوامش الختامية  -12
 

               الن اشر: عالم    ، بمساعدة فريق عمل  ،(هـ 1424            )المتوف ى:    ،  ( 1996/  3)عمر  د. أحمد مختار عبد الحميد    ،                              معجم الل غة العربي ة المعاصرة )1(

 م.  2008 - هـ  1429                الط بعة: األولى،  ،الكتب

بدون   ،                            الن اشر: دار الكتاب العربي    ،(هـ 610            )المتوف ى:    ،  (392/  2               الم ط ر  ز ى  )                          برهان الد ين الخوارزمي    ،ينظر: المغرب في ترتيب المعرب  )2(

العروس وتاج  تاريخ.  وبدون  الجامع  ،(290/  1)           للز بيدي     ،طبعة  المعاني  )هيئة(    ،معجم  المعاني  موقع   من 

https://www.almaany.com ،  .بتصر ف         

 م.   2016 - هـ  1437                   الط بعة: الث انية،  ، صنعاء –الجيل الجديد ناشرون  ،(302/ 1                                               ( المقد مة في فقه العصر: د. فضل بن عبد للا مراد )(3

  ، م1994  - ه 1414  ، 1ط  ،مؤته  ،           مؤس سة رام  ،  (10ص  - 1د. ياسين غادي )ج  ،                                                  ( ينظر: األمالك واألموال العام ة وحكم االعتداء عليها(4

         بتصر ف. 

 .   1981 - 1401 ،4ط ، الكويت ،دار القلم ،(92ص 1ج)                البهي  الخولي   ،                            ( ينظر: الث روة في ظل  اإلسالم (55

                       لن اشر: م د ار  الو طن ا  ،(110/  9)                                                                                        أ. د. عبد للا بن محم د الطي ار، أ. د. عبد للا بن محم د المطلق، د. محم د بن إبراهيم الموسى  ،                 الف قه  المي س ر (  (6

 هـ.  1433و ،1432: 7:         الط بعة ،           الس عودي ة -                للن شر، الر ياض

  ، 1976لسنة:    ،  43                                       والقانون الس وري القانون المدني  رقم:    ،1948لسنة:    ،131                                       ( من القانون المدني  المصري  المرق م:  87                ينظر: الماد ة: )(  (7

  أستاذ ورئيس  ،                           د. يوسف حسين محم د البشير ،                                                                د. حسين عثمان و د. محم د رفعت عبد الوهاب. مبادئ القانون اإلداري   ،                       مبادئ القانون االداري  

 م.  2011 -ام درمان ،         الس ودان-جامعة النيلين ،              كلي ة القانون  ،قسم القانون العام

 ه.1414ط:  ،القاهرة –                        مكتبة الكلي ات األزهري ة (82/ 1                                                قواعد األحكام في مصالح األنام للعز  بن عبد السالم ) )8(

مثل ما    ،لى خصومات وخالفاتين إ                         وأد ى تصر ف بعض المتنفذ    ،                                                                     وقد شاعت هذه الظ اهرة في كثير من المناطق والقرى في الث ورة الس وري ة  )9(

       بغض    -                                              وتم  حل  األمر عن طريق تقسيم المشاع بين الن اس  ،              أثناء الن زوح في                دلب الش مالي  وقرى ريف إ  ، ومة           وبلدة كفر    ،حصل في بلدة حاس

                                              كما تدخ لت المجالس المحلي ة ومؤس سات الحكومة. ،            نزع ا للخالف -                             الن ظر عن الحكم الش رعي لذلك

 .(82/ 1                                                 قواعد األحكام في مصالح األنام للعز  بن عبد الس الم ) )10(

 (.89/ 2المرجع السابق ) )11(

المملكة  -                                                         الن اشر: وزارة الش ئون اإلسالمي ة واألوقاف والد عوة واإلرشاد  ،(129ابن تيمية )ص:  ،                           ة في إصالح الر اعي والرعي ة                  الس ياسة الش رعي   )12(

 هـ.1418                الط بعة: األولى،  ،                    العربي ة الس عودي ة

 من غير طبعة وتاريخها.  ،القاهرة –                    الن اشر: دار الحديث  ،(130ص:                                    ينظر: األحكام الس لطاني ة للماوردي ) )13(

أسنى المطالب  و   ،(553/  3                   مكان الن شر بيروت )  ،                    الن اشر: دار الفكر  ،                       محم د الخطيب الش ربيني   ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجو 

         بتصر ف.  ،بدون طبعة وبدون تاريخ ،                              ( الن اشر: دار الكتاب اإلسالمي  471/ 2                                  زكري ا بن محم د بن زكريا األنصاري ) ،                   في شرح روض الط الب

https://www.almaany.com/
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 (.11ص ) ،د. ياسين غادي ،                                                  األموال واألمالك العام  في اإلسالم وحكم االعتداء عليها  )14(

                                                ـ[ لز م إمام الحرمين حت ى تخر ج عن مد ة قريبة،  ه  505                        حج ة اإلسالم. ]المتوف ى:    ،                                                     هو محم د بن محم د بن محم د بن أحمد، أبو حامد الغزالي    )15(

المقدس،                                                                                                                             وصار أن ظ ر  أهل زمانه، وواحد أقرانه رحل إلى نيسابور، ثم  إلى بغداد، فالحجاز، فبالد الش ام، فمصر، وعاد إلى بلدته، وزار بيت  

                                                                                                                          وصحب الفقيه نصر بن إبراهيم بدمشق، وأقام مد ة، وأل ف كتاب )اإلحياء(، وكتاب )األربعين(، وكتاب )القسطاس(، وكتاب )محك الن ظر(.  

ثمان بن                                          شمس الد ين أبو عبد للا محم د بن أحمد بن ع   ،                                       تاريخ اإلسالم و و في ات المشاهير و األعالم  ،(62/  11         للذ هبي )  ، ينظر: تاريخ اإلسالم

. وسير  م  2003                 الط بعة: األولى،    ،                           الن اشر: دار الغرب اإلسالمي    ،                                     المحق ق: الد كتور بش ار عو اد معروف  ،(هـ 748                             ق اي ماز الذ هبي )المتوف ى:  

                ق ق: مجموعة من  المح  ،هـ(748             )المتوف ى :    ،(323/  19                                                              للذ هبي أبو عبد للا محم د بن أحمد بن عثمان بن ق اي ماز الذ هبي )  ،             أعالم الن بالء

              بتصر ف يسير.  ،م 1985هـ /  1405                     الط بعة : الث الثة ،  ،                         الن اشر: مؤس سة الر سالة ،                                      المحق قين بإشراف الش يخ شعيب األرناؤوط

              بتصر ف يسير.   بيروت. -دار المعرفة  ،(140/ 2                                                   إحياء علوم الد ين أبو حامد محم د بن محم د الغزالي ) )16(

                                                                                                   الجامع ألحكام القرآن أبو عبد للا محم د بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري  الخزرجي شمس الد ين القرطبي  ،(72/  13تفسير القرطبي ) )17(

 م.  1964 - هـ 1384             ط: الث انية،  ،القاهرة –                            الن اشر: دار الكتب المصري ة  ، ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،(هـ 671           )المتوف ى: 

 . (40ص:                       الس لطاني ة للماوردي )األحكام  )18(

  ، بدون طبعة   ،بيروت   ،                   دار الكتب العلمي ة   ، ت: خليل المنصور ،                                           أبو العب اس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي  ،(95/  4الفروق للقرافي ) )19(

 .م1998 - هـ  1418              تاريخ الن شر: 

                           واألشباه والن ظائر للس يوطي   ،م1985  - هـ  1405              ط: الث انية،    ،                  األوقاف الكويتي ة                الن اشر: وزارة    ،(309/  1          للز ركشي )                      في القواعد الفقهي ة   ((20

 م 1990 - هـ 1411                الط بعة: األولى،  ،                            الن اشر دار الكتب العلمي ة (121ص: )

 (. 140/ 2                           إحياء علوم الد ين للغزالي ) )21(

           اء ونو اب                                                                                                                             وقد ورد في كتاب الس ياسة الش رعي ة البن تيمية: »وليس لوالة األموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه فإن ما هم أمن  )22(

 ووكالء ليسوا مالكا«. 

  ، ليق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد تحقيق ودراسة وتع ،(116ص: )  ،                                                                  ينظر: تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم، محم د بن إبراهيم بن جماعة  )23(

         بتصر ف.  ، م1988-هـ 1408، 3ط ،             قطر/ الد وحة ،                      الن اشر: دار الث قافة

 م.  2000  - هـ  1420 ،1ط ،                         الن اشر: مؤس سة الر سالة ،                   المحق ق: أحمد شاكر ،(490/ 8               تفسير الط بري ) )24(

  ، 1ط  ، بيروت  –                      الن اشر: عالم الكتب    ،                              المحق ق: عبد الجليل عبده شلبي  ،وإعرابه معاني القرآن    (.258/  1                              معاني القرآن وإعرابه للز جاج ) )25(

 م   1988 - هـ  1408

 . 3026رقم الحديث: ، (1118/ 3               صحيح البخاري  ) (26(
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 . م1968  - هـ 1388              تاريخ الن شر:  بدون طبعة. ،                        الن اشر: مكتبة القاهرة ، (177/ 5المغني البن قدامة: ) )27(

ادر بالمرسوم الت شريعي  رقم:    )28(              وحت ى ماد ة    ،(733                                المواد المتتالية من ماد ة رقم: )  ،1949\ 6\22تاريخ:    148                                                         قانون العقوبات الس وري الص 

  ،                                      األراضي غير المزروعة ال تي ال مالك لها  ،(832                                                                  فقد قرر المشر  ع الس وري: بخصوص تملك األراضي العام ة: في الماد ة: )  ،(737رقم: )

                      جاء: ال يخو ل االستيالء   ،(835                                                                                ـ وال يجوز تملك هذه األراضي أو وضع اليد عليها إال بترخيص من الد ولة. وفي الماد ة: )2                    تكون ملك ا للد ولة. 

                                                     ك الد ولة وال على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة                                                                                    اكتساب أي  حق  من الحقوق العيني ة على عقار مسج ل في الس جل العقاري  أو بإدارة أمال

                                                                   ال يكتسب بالت قادم أي حق  على العقارات المتروكة المحم ية والمرفقة.  ،(926                       أو المحمي ة. الماد ة: )
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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 الكلمات المفتاحية: الرؤيا, الصالحة, حجة, ضو 

 المقدمة - 1
                                                                          الحمد هلل رب العالمين، والصالة على سيد المرسلين محمد، خاتم النبي ين وعلى آله 
ثغوره   من  ثغر  على  وجعلنا  موحدين،  مسلمين  جعلنا  أن  هلل  الحمد  أجمعين،  وأصحابه 

 صامدين. 
أما بعد من نعم هللا علينا أن جعل هذه الشريعة عامة وكاملة متكاملة، قد أحصت 

وصغيرة، إما بالنص عليها صراحة، أو بوضع قواعد عامة تندرج تحتها الحوادث  كل كبيرة 
 المستجدة. 

فهذه المزية التي تميزت بها الشريعة اإلسالمية جعلتها صالحة لكل زمان ومكان،  
 لها إلى قيام الساعة.  وهذا متمم للحفظ

 التمهيد -2
 معنى الرؤيا والحلم واإللهام  المطلب األول:

 الرؤيا  - 1
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                                                                         لغة: رأى يرى رؤيا ورؤية وراءه مثل راعه، وتراءى الجمعان رأى بعضهم بعضا ،   
والرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد، وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين، وجمع الرؤيا 
تنوين، وقد تسهل الهمزة   منامه رؤيا على فعلى بال  بالتنوين، بوزن رعى ورأى في  رؤى 

يراه اإلنسان في منامه. والرؤية بالهاء إدراك المرء بحاسة البصر وتطلق   )رويا(، وهي ما
 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  ل ك م                                                  و إ ذ  ز ي ن  ل ه م  الش ي ط ان  أ ع م ال ه م  التفكير النظري، } .2

 (.٤٨األنفال: )
 .( 1) الرأي وهو اعتقاد أحد النقيضين على غلبة الظن  .3

في المفهم: )قال بعض العلماء قد تجيء الرؤيا بمعنى (2)يقول القرطبي .1
أريناك إال فتنة للناس( فزعم  الرؤية كقوله تعالى )وما جعلنا الرؤيا التي 

أن المراد بها ما رآه النبي صلى هللا عليه وسلم ليلة اإلسراء من العجائب 
 . (3)وكان اإلسراء جميعه في اليقظة(

وعكسه بعضهم فزعم أنه حجة لمن قال إن اإلسراء كان  : )(4) ويقول ابن حجر
في تفسير سورة اإلسراء وقول ابن عباس أنها رؤيا عين ويحتمل أن    مناما واألول المعتمد 

 
المنظور،  (1)  العربابن  )لسان  الصحاح،  14/291،  مختار  األولى،  الطبعة  بيروت،  صادر  دار   ،)

 .م1995(، الرازي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1/267)
األندلسي ثم القرطبي المالكي الفقيه عرف    أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس األنصاري   (2) 
(،  ه626ت:  )  فقهاء المالكية نزل اإلسكندرية واستوطنها ودرس بها، وكان من األئمة المشهورينمن أعيان    بابن المزين

 (.38/1الديباج المذهب، )
 .  م1996(، دار ابن كثير، الطبعة األولى، دمشق،  6/6)،  المفهم لما أشكل من صحيح مسلمللقرطبي،  (3) 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقالني، أبو الفضل، شهاب الدين، من أئمة العلم والتاريخ،    (4) 

(، انظر: اإلعالم، خير الدين بن محمود م1449ه،  852)ت:أصله من عسقالن )بفلسطين( ومولده ووفاته بالقاهرة،  
،  م2002لماليين، الطبعة: الخامسة عشر،  (، دار العلم له1396ت:بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )

(178/1.) 
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تكون الحكمة في تسمية ذلك رؤيا لكون أمور الغيبيات مخالفة لرؤيا الشهادة فأشبهت ما 
 . (1)في المنام(

والحلم  الحلم:- 2 سيده  ابن  المنام  في  رأى  إذا  يحلم  حلم  أحالم  والجميع  الرؤيا 
، والحلم (2)وفي الحديث )الرؤيا من هللا والحلم من الشيطان(،  أحالماالحتالم والجمع على  

والرؤيا عبارة عما يراه النائم في نومه من األشياء، ولكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير 
قوله تعالى: )أضغاث أحالم(، والشيء الحسن، وغلب النوم عما يراه من الشر والقبيح، ومنه  

 .(3)ويستعمل كل واحد موضع اآلخر
 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 

   . مركب منها إال أن يخبر بذلك النبي صلى هللا عليه وسلمحسي وال 
                                                                              . يقول ابن حجر العسقالني: )وك ل هللا بالرؤيا ملكا اطلع على أحوال ابن آدم من اللوح 1

 . (4) المحفوظ فينسخ منها ويضرب لكل من قصته مثل( 
هللا بالرؤيا يستدل  : )أمثال مضروبة يضربها الملك الذي وكل  (5). ويقول ابن القيم الجوزية2

 . (6)الراوي بما ضرب له من المثل على نظيره ويعبر منه على شبه( 

 
 (، مكتبة التراث اإلسالمي، مصر. 3/1، ) الرؤى واألحالمالعسقالني ابن حج، (1) 
كتاب    (2)  الشيطان، ومسلم في صحيحه،  الحلم من  باب  التعبير،  كتاب  في صحيحه،  البخاري  أخرجه 

 الرؤيا. 
، لسان العرب، م1979دار الفكر، الطبعة الثانية،    (،2/93، )معجم المقاييسانظر: ابن الفارس،    (3) 

 دار صادر بيروت الطبعة األولى.  (، ابن منظور،12/45)
 (. 12/1، )واألحالمالرؤى العسقالني ابن حجر، (4) 
أحد كبار العلماء، مولده ووفاته   محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد هللا  (5) 
 (. 56/5األعالم، الزر كلي، )انظر:  ، ألف تصانيف كثيرة،م1350 -ـه 751في دمشق 

 .  م1973(، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثانية، 51/1، )مدارج السالكينابن قيم الجوزية، (6) 
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: )وتحقيق الرؤيا خواطر ترد على القلب وأحوال تتصور  (1) . ويقول أبو القاسم القشيري 3
في الوهم إذ ليس لمستغرق في النوم جميع االستشعار فيتوهم اإلنسان عند اليقظة أنه 
كان رؤية في الحقيقة وإنما كان ذلك تصورا وأوهاما للخلق تقررت في قلوبهم وحين زال 

ت بالحس والضرورة فقويت  عنهم اإلحساس الظاهر تجردت تلك األوهام عن المعلوما
تلك الحالة عند صاحبها فإذا استيقظ ضغث تلك األحوال التي تصورها باإلضافة إلى  

 .(2) حال إحساس بالمشاهدات وحصول العلوم الضرورية( 
: )الرؤيا إدراكات علقها هللا تعالى في قلب العبد على يدي ملك (3) . أبو بكر ابن العربي4

ائها )حقيقتها(، ب. بكناها )عبارتها(، ج. تخليط، ونظيرها  أ. أسم  ...  أو شيطان إما
 . (4)في اليقظة الخواطر( 

: )إلى أنها اعتقادات واحتج أن الرائي قد يرى نفسه بهيمة أو طائرا  (5) . أبو بكر بن الطيب5
مثال وليس هذا إدراكا فوجب أن يكون اعتقادا ألن االعتقاد قد يكون على خالف المعتمد  

 . (6) إنما يتعلق بالمثل(  كواإلدرا

 .(7)ورد ابن العربي ما ذكره ابن الطيب من قبيل المثل فاإلدراك إنما يتعلق به ال بأصل الذات
 

النيسابوري، أحد عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد األستاذ أبو القاسم القشيري  ( 1) 
صنف أبو القاسم   كان يعرف األصول على مذهب األشعري، والفروع على مذهب الشافعي،   العلماء بالشريعة والحقيقة،

 (.254/1انظر: طبقات الشافعية )ه(، 465ت:التفسير الكبير، وهو من أجود التفاسير، وصنف الرسالة، )
 (.175/1، )الرسالة القشيريةالقشيري أبي القاسم، (2) 
محمد بن عبد هللا بن محمد المعافري االشبيلي المالكي، أبو بكر، من حفاظ الحديث، ولد في إشبيلية،  (3) 

ورحل إلى المشرق، وبرع في االدب، وبلغ رتبة االجتهاد في علوم الدين، وصنف كتبا في الحديث والفقه واألصول  
(، انظر: األعالم للزركلي، )  ه453ت:فاس، ودفن بها )والتفسير واألدب والتاريخ، ولي قضاء إشبيلية، ومات بقرب 

227/6.) 
 (. 10/1مطبعة زيد بن ثابت، ) ،الرؤيا والمبشراتابن العربي،  (4) 
محمد أبو بكر بن الطيب بن محمد القاضي، المعروف بالباقالني، سكن بغداد، وسمع من القطيعي (  5) 

انتهت رياسة   وإليه  ماشا وغيرهما  )وابن  الجدل،  الفقه عظيم  وقته، وكان حسن  في  الديباج  ه403ت:المالكيين   ،)
 (. 142/1المذهب، )

، دار المعرفة، فتح الباري شرح صحيح البخاري (العسقالني أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي،  6)
 (. 353/12، تحقيق: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، )ه1379بيروت، 

 (. 353/12المرجع السابق، ) (7) 
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. وقال الفالسفة إن صور ما يجري في األرض هي في العالم العلوي كالنقوش فيما حاذى 6
 . (1)بعض النقوش منها انتقش فيه

والعتبار فساده فهو تحكم ال برهان عليه واالنتقاش من صفات األجسام  ونوقشوا: بأنه فاسد  
 .  وأكثر ما يجري في العالم العلوي األعراض واألعراض ال ينتقش فيه

 . . والصحيح الذي عليه أهل السنة أنها اعتقادات7
المازري  قلب (2) يقول  في  يخلقها  كما  اعتقادات  النائم  قلب  في  يحلق  هللا  )إن   :

اليقظان فإذا خلقها فكأنه جعل علما على أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال ومهما وقع 
لليقظان ونظيره أن هللا خلق الغيمة عالمة على   يقع  منها على خالف المعتقد فهو كما 
المطر وقد يتخلف وتلك االعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها ما يسر أو بحضرة  

 . (3) ما يضر والعلم عند هللا(الشيطان فيقع بعدها 
تصح رؤيا النائم    كيف تكون الرؤيا إدراك، مع أن النوم ضد اإلدراك، فهلمسألة:  
 ؟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 يخرج عن صفة العلم. 

ن . وقال بعضهم يجوز وتصح به الرؤيا للنائم مع استغراق جميع أجزاء قلبه بالنوم أن يكو 2
 ظانا أو متخيال، أما العلم فال، ألن النوم آفة تمنع حصول االعتقادات الصحيحة.

 
 . م1991(، دار الرشاد، الطبعة األولى، 15/1، )تعبير الرؤيا االفسى ارطاميدورس، (1) 
هو آخر   ومازر: بليدة من جزيرة صقلية بفتح الزاي وقد تكسر  عمر بن محمد التميمي المازري المالكي.(  2) 

لم يكن في عصره للمالكية    االجتهاد، ودقة النظر، أخذ عن اللخميالمتكلمين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه، ورتبة  
مؤسسة  م،  1993ه،  1413(، الطبعة التاسعة،20/104في أقطار األرض أفقه منه، انظر: سير أعالم النبالء، )

 الرسالة بيروت. 
 ة األولى.   (، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبع115/3، )المعلم بفوائد مسلمأبي عبد هللا المازري، (3) 
(، صحيح مسلم بشرح النووي، دار احياء التراث 353/12، )فتح الباري انظر: العسقالني ابن حجر،  (4) 

 (.   114/8، المفهم، القرطبي، )(15/17العربي، بيروت، )
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. إن كان بعض أجزاء قلبه لم يحل فيه النوم، فيصح وبه يضرب األمثال، وبه يرى ما  3
العلم وال صحة   تكليف عليه حينئذ، ألن رؤياه ليست على الحقيقة وجود  يتخيله وال 

بقية يدرك بها ضرب المثل، )كان رسول هللا تنام عيناه وال ينام  المميز، وإنما بقيت فيه  
 (1)قلبه(

 المطلب الثالث: الفرق بين الرؤيا والحلم

: هي التي تتضمن بشرى للعبد بخير يصيبه دنيا وأخرى، أو إنذار أو تحذير له  الرؤيا -1
يعرض له، فهذا من لطف هللا تعالى بعبده، أن ينذره ويحذره من الوقوع في شيء قد  

 . 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. 
التي جع واالعتقادات  الرؤيا  )يخلق  المازري:  بغير  يقول  يسر  ما  لها علما على 

ويخلق ما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان، فينسب    -حضوره    -حضرة الشيطان  
إلى الشيطان مجازا لحضوره عندها، وان كان ال فعل له حقيقة، وهذا معنى قوله صلى هللا  

، ال على أن الشيطان يفعل شيئا، فالرؤيا (2)   عليه وسلم: )الرؤيا من هللا والحلم من الشيطان(
 . (3) اسم للمحبوب، والحلم اسم للمكروه(

فأضيفت الرؤيا المحبوبة إلى هللا تشريفا، بخالف المكروهة، وإن كانت جميعا 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) 
كتاب    (2)  الشيطان، ومسلم في صحيحه،  الحلم من  باب  التعبير،  كتاب  في صحيحه،  البخاري  أخرجه 

 الرؤيا.   
 ( 115/3المعلم، المازري. ) (3) 



 حالق

25 
 

الرؤيا الصادقة من هللا والحلم  حديث أبي قتادة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ) .1
 . (1) من الشيطان(

عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه، أنه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: )إذا   .2
ير                                                                             رأى أحد كم رؤيا يحبها فإنما هي من هللا، فليحمد هللا عليها وليحدث بها، وإذا رأى غ

  ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها وال يذكرها ألحد فإنها ال تضره( 
(2 .) 

عن أبي قتادة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: )الرؤيا الصالحة من هللا والحلم من  .3
 . (3) 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 
 يقول عليه الصالة السالم: 

الشيطان ليحزن ابن آدم، ومنها ما يهم به في يقظته فيراه   )الرؤيا ثالثة، منها أهاويل .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
 . (5)يحدث به المرء نفسه(

 ثانيا: تقسيم العلماء للرؤيا

 
 ن هللا.  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التعبير، باب الرؤيا م (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) 

 أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب، باب الرؤيا ثالثة، وابن حبان في صحيحه، كتاب الرؤيا.   (4) 
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرؤيا، وأبو داود في سننه، كتاب األدب، باب ما جاء في الرؤيا،    (5) 

 وأحمد في مسنده باب مسند أبو هريرة رضي هللا عنه. 
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وال اعتبار لذلك إال لتقسيم   ،وأطالوا في ذلك  ،قسم العلماء الرؤيا أقساما عديدة 
 رسول هللا لها، فغيرها يندرج تحت هذه األقسام، وهي:

 . التي تكون بشرى من هللا، فهي مبشرة بخير ومحذرة عن شر وتسمى )البشارة والنذارة( .1
 ظته. تحزين وتهويل من الشيطان يدخله على اإلنسان ليشوش يق .2
والتي تكون من أحاديث نفس متوالية وشهوات غالبة وهموم الزمة، وهذا المشهور من   .3

 .  (1)أقسام الرؤيا
 (. من العلماء من قسمها إلى قسمين: 1
 وهي التي تقع في اليقظة على وفق ما وقعت في النوم، وهي:   الصادقة:. 1

 رؤيا األنبياء. •
 رؤيا الصالحين.   •
 الكفار.   –الفسقة  –مستوري الحال   –وهم   ،وقوعها لهملغيرهم مع الندرة في  •
 وهي ثالثة:   ،وهي القبضة من الحشيش  ،جمع ضغث األضغاث:. 2
تالعب الشيطان: فعن جابر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أن أعرابي جاءه فقال:   •

 تخبر إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه، فزجره النبي صلى هللا عليه وسلم وقال: )ال
   .  (2)بتلعب الشيطان بك في المنام(

                                                 المحال عقال  كأن تأمر المالئكة اإلنسان بفعل محرم.   •
 .  (3) 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: •
وهذا القسم ال يعبره إال حاذق لبعد ضرب األمثال فيها، فأما األولى    مرموزة بعيدة المنال: •

 . (4) فهي جزء من ستة وأربعين جزء، وأما األخرى فهي من سبعين جزء من الوحي

 
 (. 6/9انظر: المفهم، القرطبي، ) (1) 
 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرؤيا، باب ال يخبر بتلعب الشيطان به. (2) 
 (.  13) ص، العسقالني ابن حجر، الرؤى واألحالمانظر:  (3) 
 (. 12/354، )فتح الباري انظر: العسقالني ابن حجر،  (4) 
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االهتمام والذي يهمنا هنا، الرؤيا الصادقة التي هي جزء من النبوة، فهي موضع  
 .  والبحث، وهذا القسم الذي يعبر

 وفيه ثالثة مسائل:  : المطلب الثاني: معنى الرؤيا جزء من أجزاء النبوة
 أوال: خصوصية العدد

 . (1)  )رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة( -
 .  ( 2) هريرة )جزء من خمسة وأربعين(وفي حديث أبو  -
 . (3) وعند مسلم )جزء من سبعين جزء(  -
 . (4)   وفي بعض الروايات )جزء من أربعين( -

 * تفسير العدد: 
أو    ،وهل العدد المقصود في هذه األحاديث  ،تفسير العددتعددت أقوال العلماء في  

 إنما هو لغرض أخر.  
: إنما خص هذا العدد، ألن عمر النبي صلى هللا عليه وسلم في أكثر (5) . قال بعضهم1

الروايات الصحيحة، كان ثالثا وستين سنة، وكانت مدة نبوته منه ثالثا وعشرين سنة،  
وكان في أول األمر يرى الوحي في المنام، ودام كذلك                               ألن ه بعث عند استيفاء األربعين،

نصف سنة ثم رأى الملك في اليقظة، فإذا نسبت مدة الوحي في النوم إلى مدة نبوته،  
وهي ثالثة وعشرين سنة كانت نصف جزء من ثالثة وعشرين جزء وذلك جزء واجدا من  

 ستة وأربعين.  

 

ننه، أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الرؤيا، باب تعبير الرؤيا، وقال عنه: صحيح، النسائي في س (1)
 كتاب 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.  2)
 ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرؤيا.  3)
أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الرؤيا، باب تعبير الرؤيا، وقال: )حديث صحيح(، وابن حبان في    (4) 

 .(4/10صحيحه، كتاب الرؤيا، ومسند أحمد، حديث أبي رزين العقيلي، ) 
 (. 6/454انظر: تحفة األحوزي، المبارك فوري، ) (5) 
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وجه ذلك أن عمره لم يكن استكمل    ،(1)   وجاء في بعضها )جزء من خمسة وأربعين جزءا(
 .الثالث والستين

، كون محموال على من روى أن عمره كان ستين سنة فيكون  (2) )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 أخذ  2
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 النبي 

 .  (3) بأنها وحي من هللا تعالى، وأنها صادقة ال كذب فيها صلى هللا عليه وسلم لها 
والدليل على ذلك: )قول مالك أيلعب بالوحي؟( لذلك يجب االهتمام بها ألنها إما مبشرة أو  
منذرة. ومن هنا أدركنا اهتمام الرسول صلى هللا عليه وسلم بها، فالمقصود هو االهتمام  

 بحد ذاته. 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. -
 المبشرة، واستدلوا: . وذهب آخرون إلى أن التي من ستة وأربعين هي 5
 .  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  
 .  (4)من قبل الشيطان 

 
 سبق تخريجه. (1) 
 سبق تخريجه. (2) 
 (.6/16)، المفهم( انظر: القرطبي،  4)
تحقيق: عبد (،  494ت:، )(4/85، )المنتقى شرح الموطأأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي  انظر:    (4) 

 ه.1420م،1999القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة: األولى، 
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 الترجيح
 رد بعض العلماء القول األول وذلك ألمرين:

 .  تبقى األحاديث األخرى بال معنىقالوا: إذا قلنا به  -1
وأن النبي بعث على رأس    ،وبما رواه أبو سلمة بأن مدة الوحي كانت عشرين سنة  -2

 .  (1)  األربعين
 ، ال خصوص العدد ،أن المقصود من العدد لفت االنتباه إلى أهمية الرؤيا فالراجح

وكل األقوال األخرى تدلل   ،مع 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. (2) . قال بعضهم1
جزء من أجزاء  : أنها إن وقعت من النبي صلى هللا عليه وسلم فهي  (3). وقال آخرون 2

 . النبوة حقيقة
 وإن وقعت من غير النبي فهي جزء من أجزاء النبوة على سبيل المجاز. -
 . (4) . قال الخطابي معناه أن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة ألنها جزء باقي من النبوة 3
واستدلوا بقول مالك: . إنها جزء من علم النبوة، ألن النبوة وإن انقطعت، فعلمها ال ينقطع،  4

 . (5)  (؟)أيلعب بالنبوة
 . (6)أن أجزاء النبوة ال تكون نبوة، فهو مجاز ال حقيقة  الراجح

 
 (. 9/124، )تفسير القرطبي( انظر: القرطبي، (1
،  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيانظر: النفراوي أحمد بن غنيم بن سالم المالكي،    (2) 

 .ه1415(، دار الفكر، بيروت، 2/347)
 (. 12/363، )فتح الباري انظر: العسقالني ابن حجر،  (3) 
 (. 13/271)، الذخيرةانظر: القرافي،  (4) 
،  تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذيانظر: المباركفوري أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم،   (5) 

 (، دار الكتب العلمية، بيروت.  6/453)
(، مكتبة  2/76، )التيسير بشرح الجامع الصغيرانظر: المناوي اإلمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف،    (6) 

 م.1988ه، 1408اإلمام الشافعي، الرياض، الطبعة: الثالثة، 
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 االطالع وال يرد القول أنها نبوة باقية، وإنما أراد أنها لما اشتبهت بالنبوة من جهة    -
 .معلى بعض الغيب، ال ينبغي أن يتكلم فيها بغير عل

 ثالثا: الذي أضيفت إليه الرؤيا 
ومرة سكت عنها، والذي    ،ومرة ذكر الصالح  ، ومرة ذكر المؤمن،  مرة ذكر المسلم

شك فيه أنه عندما يسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، عن إضافة الرؤيا في موضع،    ال
 .  المذكور بغيرهويذكر في آخر، فسر 

واإلشكال أن الرؤيا الصالحة تكون من الرجل الصالح والمسلم الملتزم، كن ثبت    -
         و ق ال   أن 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
يناسب حاله حال النبي صلى هللا عليه وسلم، فيكرم بنوع مما أكرم به األنبياء عليهم  

على شيء من الغيب(، كما قال عليه الصالة والسالم: )لم يبقى من  االطالعالسالم ) 
 . (1) المبشرات إال الرؤيا الصالحة في النوم يراها الرجل الصالح أو ترى له(

والمخلط، وإن صدقت رؤياه في بعض األوقات ال تكون من الوحي . أما الكافر والكاذب  2
وال من النبي صلى هللا عليه وسلم، إذ ليس كل من صدق في حديث عن غيب يكون 

 . (2) 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

 
 (.6/13، )المفهمانظر: القرطبي،  (1) 
 المرجع السابق. (2) 
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 ؟اختلف العلماء هل رؤية النبي على الحقيقة أو المثال
 (. ذهب بعض العلماء أنها مثال، سواء كان على صفته المعروفة أو ال. 1)

وإنما المراد أنه رأى مثاال صار  : )ليس معنى رآني، أنه رأى جسمي وبدني،  (1) يقول الغزالي
في  فسيراني  قوله  وكذلك  إليه،  نفسي  في  الذي  المعنى  بها  يتأدى  آلة  المثال  ذلك 

 . (2) اليقظة، ليس المراد أن يرى جسمي وبدني(
 (. وذهب آخرون، إلى أنه يراه حقيقة مطلقا.  2)

ال يتمثل بي، يعني من رآني في وقت النوم فقد رآني،  يقول عصام الدين: )فإن الشيطان  
)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 

النبي صلى هللا عليه وسلم    من رأى إنسان في النوم، واعتقد أنه رسول هللا، فقد رأى 
 ( 3) في أي صورة كانت( 

(. ومنهم من فرق، إن كان على صفته فهي حقيقة، وإن كان على غير صفته، فهي  3)
 رؤية مثال.  

يقول القاضي أبو بكر بن العربي: )رؤية النبي صلى هللا عليه وسلم بصفته المعلومة، 
لمثال، فإن الصواب أن األنبياء ال إدراك على الحقيقة، ورؤيته على غير صفته إدراك ل

 .  (4) تغيرهم األرض، ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقة، وإدراك الصفات إدراك المثال(

 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي، أبو حامد، حجة اإلسالم، صاحب )المستصفى( و )إحياء   (1) 

 (.7/22(، انظر: األعالم، الزركلي، )ه 505ت:علوم الدين(، )
(، اإلمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي،  10/462سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، )  (2) 

عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة:  ( تحقيق: عادل أحمد  ه942ت:)
 م.1993ه، 1414، األولى

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات لقاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول األحمد نكري،  (3) 
طبعة: األولى، ترجمة: حسن هاني الم،  2000ه،  1421(، ادار الكتب العلمية، لبنان، بيروت،3/236، )الفنون 
 فحص. 

 (. 12/384)، فتح الباري ابن حجر،  العسقالتي  (4) 
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الصحيح أن الرؤيا إنما هي رؤيا مثال، فال يعقل أن يخرج رسول هللا صلى هللا   الراجح
 .  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 
ويخرج من قبره، ويمشي في األسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه، ويلزم من ذلك أن يخلو  

يبقى من قبره فيه شيء، فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب، ألنه جائز   قبره من جسده فال
أن يرى في الليل والنهار مع اتصال األوقات على حقيقته في غير قبره، وهذه جهاالت ال  

 .(1) يلزم بها من له أدنى مسكة من عقل( 
 رؤية النبي على غير صفته المعروفة   (.2

اتفق العلماء على أن رؤية النبي صلى هللا عليه وسلم على صفته المعروفة هي رؤية  •
 صحيحة وإدراك صحيح.  

 واختلفوا إن كانت على غير صفته المعروفة.   •
(، إلى أنها إن كانت على  (3)والقرافي (2) . ذهب بعض العلماء، منهم )ابن سيرين1

 المعروفة فإنها غير صحيحة. صفته المعروفة فقد رآه، وإن كان على غير صفته 
 يقول القرافي: ) رؤيته صلى هللا عليه وسلم إنما تصح لرجلين:  

صحابي رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه مثاله فإذا رآه جزم أنه رأى مثاله   .(1)
 المعصوم من الشيطان فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته صلى هللا عليه وسلم.   

 

 (.6/14، )المفهم(القرطبي،  1)
(، مصري هـ684ت:أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي، )  (2) 

 (. 1/95الفروق( و )الذخيرة( في فقه المالكية، األعالم، الزركلي، )المولد والمنشأ والوفاة، له )أنوار البروق في أنواء 
(، تابعي، مولده ووفاته في البصرة،  ه110ت:محمد بن سيرين البصري، االنصاري بالوالء، أبو بكر، )   (3) 

 (.  6/154تفقه وروى الحديث، واستكتبه أنس بن مالك، بفارس، له كتاب )تعبير الرؤيا(، األعالم، الزركلي، )
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ته المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه صفته  رجل تكرر سماعه صفا .(2)
عليه 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(

. وذهب بعضهم، منهم النووي وابن العربي وآخرون، إلى أنها صحيحة وإدراك  2
 حقيقي وصحيح. 

يقول ابن أبي جمرة: )الشيطان ال يتصور بصورته أصال، فمن رآه في صورة حسنة 
فذلك حسن في دين الرائي، وإن كان في جارحة من جوارحه شين أو نقص، فذلك خلل في  

الحق وجرب فوجد كذلك، وبه تحصل الفائدة الكبرى في رؤياه، حتى  دين الرائي قال هذا هو  
ألن المصطفى صلى هللا عليه وسلم، نوراني كالمرآة   ؟يظهر الرائي هل عنده خلل أم ال

وأن من تمثلت صورة المصطفى في خاطره من أرباب العقول، وتصور له   ...    الصقيلة،
أصدق من مرآه غيرهم لتنوير قلوبهم(   في عالم سره أنه يكلمه، أن ذلك يكون حقا بل هو

(2 .) 
. توسط آخرون فقالوا الرؤيا هي صحيحة على الحالين، ولكن إن كانت على 3

 صورته ال يحتاج التعبير، وإن كانت على غير صفته المعروفة فهي تحتاج إلى التأويل.
رأى الحق الذي قصد إعالم الرائي به، فإن كانت على  يقول أبو بكر بن الطيب: )

 (. 3) ظاهرها وإال سعى في تأويلها وال يهمل أمرها، ألنها إما بشرى بخير أو إنذار من شر(
 استدل المصححون بما يلي:  أدلة المصححون: األدلة:

. ظاهر الحديث فقد رآني )رؤية الحق(، ليست أضغاث وال تخيالت، ثم أردف  1
 قويم للمعنى وتعليل للحكم، )فإن الشيطان ال يتمثل بي(. بما هو ت

 

(، دار الكتب  4/415، )أنوار البروق في أنواء الفروق (القرافي أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي،  1)
 ، الطبعة: األولى، تحقيق: خليل المنصور.م1998هـ، 1418العلمية، بيروت،

  (، 3/334، )فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذيرالمناوي محمد عبد الرؤوف، (2) 
 م. 1994ه،1415تحقيق: أحمد عبد السالم، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة: االولى، 

 (. 12/384، )فتح الباري العسقالني ابن حجر،  (3) 
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، في رواية )من رآني في  (1). في رواية لمسلم )ال ينبغي للشيطان أن يتشبه بي(2
، وأيضا )من رآني فقد رأى (2)  صورتي(النوم فقد رآني إنه ال ينبغي للشيطان أن يتمثل في  

،  (4) ، )من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان ال يتزيا بي((3)الحق فإن الشيطان ال يتكونني(
 فهي من خصوصية النبي صلى هللا عليه وسلم. 

اتحد في هذا الخبر، الشرط والجزاء، فدل على  ، . )من رآني في النوم فقد رآني(3
 التناهي في المبالغة. 

 مصدر مؤكد رأى رؤية الحق.   . )من رآني فقد رأى الحق(4
لئال يتذرع   ،. منع هللا الشيطان من أن يتمثل صورة النبي صلى هللا عليه وسلم5

 وإال دخل اللبس بين الحق والباطل. ،بالكذب على لسانه في النوم
فكذلك ال ينبغي أن    ،. لم يختلف العلماء في جواز رؤية هللا تعالى في المنام6

 .(5)  صلى هللا عليه وسلم على غير صفته المعروفةيختلفوا في رؤية النبي 
. وقوله صلى هللا عليه وسلم: )من رأني في المنام فقد رآني فإني أرى في كل  7

 ، هذا دليل صريح في محل النزاع.  (6)صورة(
 استدل المخالفون بأدلة منها:   أدلة المخالفون: 

 
 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،   (2) 

اجه في سننه، كتاب تعبير الرؤيا،  والنسائي في سننه، كتاب التعبير، باب من رأى النبي صلى هللا عليه وسلم، وابن م
 باب رؤية النبي عليه الصالة والسالم.

في (3)  ومسلم  والسالم،  الصالة  عليه  النبي  رأى  من  باب  التعبير،  كتاب  في صحيحه،  البخاري  أخرجه 
 صحيحه، كتاب الرؤيا، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم: )من رآني(. 

ال  (4)  كتاب  البخاري في صحيحه،  والسالم، ومسلم في أخرجه  النبي عليه الصالة  باب من رأى  تعبير، 
 صحيحه، كتاب الرؤيا، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم: )من رآني(. 

(، دار إحياء التراث العربي، بيروت  15/25، )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجانظر: النووي،  )5(
 . ه1392الطبعة الثانية، 

(، يقول ابن حجر: )في سنده صالح مولى التوأمة وهو ضعيف 20/320، )الجامع الكبيرالسيوطي،  (6) 
 (.12/384الختالطه وهو من رواية من سمع منه بعد االختالط(، فتح الباري، )
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. رؤية النبي صلى هللا عليه وسلم في صورته التي كان عليها هي الصحيحة  1
والحقة، لحديث عاصم بن كليب، أنه سمع أبا هريرة رضي هللا عنه يقول: قال رسول هللا  
صلى هللا عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني إن الشيطان ال يتمثل بي قال أبي: 

حدثت به ابن عباس وقلت: قد رأيته صلى هللا عليه وسلم، فذكرت الحسن بن علي فشبهته ف
 .  (1) به، فقال ابن عباس: إن كان يشبهه(

باإلجماع . األحاديث ال تحمل على ظاهرها، بدليل أنه لو رآه فأمره بفعل محرم 2
ال يصح العمل بما أمره به، فتنصرف األحاديث عن ظاهرها وتصبح دليال لنا، بأن الرؤيا  

 .الحق ما كانت على صفته المعروفة
. وناقشوا خبر )من رآني في المنام فقد رآني فإنني أرى في كل صورة(، بأنه  3

 حديث ضعيف.  
صفته المعرفة، أو    الصحيح أن رؤيته صلى هللا عليه وسلم، سواء على  الراجحو

 على غيرها صحيحة.  
يقول القشيري: )ومعنى الخبر أن تلك الرؤيا رؤيا صدق وتأويلها حق وأن الرؤيا 

 .  (2) نوع من أنواع الكرامات(
: )والصحيح كما يقول القاضي أبو بكر بن الطيب إن  (3) ويقول ابن أبي جمرة  

في نفسها ولو رئي على غير  رؤيته على كل حال ليست باطلة وال أضغاث بل هي حق  
 . (4) صورته فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان بل هو من قبل هللا(

، فإن كانت على ظاهرها وإال سعى في تأويلها وال (5)   . ويؤيده )فقد رأى الحق(1
 يهمل أمرها ألنها إما بشارة خير أو إنذار من شر.  

 

( أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب تعبير الرؤيا، وقال فيه: )حديث صحيح اإلسناد(، ومسند أحمد، 1)
 .(2/342هللا عنه، )مسند أبي هريرة رضي 

 (. 1/75( الرسالة القشيرية، القشيري، )2)
أبو العباس أحمد بن عبد الملك بن موسى بن أبي جمرة األموي موالهم، المرسي، المالكي، سمع: أباه،  (  3) 

 (. 87/39(، األعالم، الزركلي، )ه 533ت:وأبا بكر بن أبي جعفر، وهشام بن أحمد، )
 (. 12/384، )فتح الباري ،  العسقالني ابن حجر(4) 
 سبق تخريجه.  (5) 
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رآه يأمره أن يفعل منهي  . وأما عموم األحاديث فال تصرف عن ظاهرها، فمن  2
 عنه ال يعتد بكالمه، وهنا لم نشك في صحة الرؤيا، ولكن في ضبط الرائي لها.

. وأما خبر ابن عباس االحتجاج بمفهومه المخالف، وبعض العلماء ال يحتجون 3
، بل أراد ابن  -أنه إذا لم يره على صورته الحقيقية أنه لم يره-به، وليس معنى الحديث  

يفسرها إن كانت على غير صفته المعروفة حتى ال يسبقه في تفسيرها من ال  عباس أن  
يعلم معناها، فتقع على ما تفسر، ألنه كما ورد في الحديث أنها معلقة على رجل طائر 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

 . (2) ، )فكأنما رآني في اليقظة( (1))فسيراني في اليقظة( 
 . اختلف العلماء في تفسير هذا األحاديث، في أصل رؤيته في اليقظة -
الغزالي، 1 اإلسالم  منهم حجة  األئمة،  من  ووقوعها  إمكانها  على  قوم  فذهب   .

العز بن عبد السالم، وابن أبي جمرة، وابن الحاج،  والقاضي أبو بكر بن العربي، والشيخ  
 . (3)واليافعي، والسيوطي وغيرهم

يقول ابن أبي جمرة: )بل يراه في الدنيا حقيقة وقد نص على إمكان رؤيته أعالم 
 . (4)منهم حجة اإلسالم(

 : (5)  . واستشكلها آخرون وفسروها بتفاسير عدة2

 
صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب من رأى النبي صلى هللا عليه وسلم، صحيح مسلم، كتاب الرؤيا،    (1) 

 قول 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     (2) 

مجمع الزوائد ومنبع   صلى هللا عليه وسلم، وأحمد في مسنده، مسند أبي قتادة األنصاري، قال الهيثمي: ) رجاله ثقات(،
 . ه1412الفكر، بيروت،  نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار (،7/376)الفوائد، 

 (، 47/5، )الديباج المذهب على صحيح مسلمعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي،  انظر:    (3) 
 .ه1416، م1996(، دار ابن عفان، تحقيق: أبو إسحاق الحويني األثري، السعودية،ه911ت: )

 (. 3/335، )فيض القديرالمناوي، (4) 
 (. 12/385، )فتح الباري انظر: العسقالني ابن حجر،  (5) 
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 اليقظة(، أي كأنما شاهدني حقيقة في عصري.أنها تشبيه وتمثيل، )فكأنما رآني في  (1
 تصديق تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها على الحق كما قال ابن البطال.   (2
أراد أهل عصره، ممن يهاجر إليه، فإنه إذا رآه في المنام جعل عالمة على أنه يراه بعد   (3

 ذلك في اليقظة.  
 . بأنه سيراه في اآلخرة (4
 بن عباس. أن يراه في المرآة لحديث ا (5
 أدلة المجيزين: األدلة: ❖

 . ظاهر حديث فسيراني في اليقظة.   1
. حديث ابن عباس لميمونة فقد ذكر أن ابن عباس رأى النبي صلى هللا عليه 2

وسلم في النوم فبقي بعد أن استيقظ متفكرا بهذا الحديث، فدخل على بعض أمهات المؤمنين، 
ولعلها ميمونة، فأخرجت له المرآة التي كانت للنبي صلى هللا عليه وسلم، فنظر فيها فرأى 

 نفسه.  صورة النبي ولم ير صورة
. الوقوع فقد وقع لكثير من الصالحين أنهم رأوا النبي صلى هللا عليه وسلم في  3

 اليقظة. 
يقول الشاذلي: )لو حجب عني طرفة عين ما عددت نفسي مسلما(، وكان بعضهم  

قال: )حتى أعرضه عليه ثم يطرق ثم(، يقول: )قال كذا فيكون كما أخبر    يءإذا سئل عن ش 
 . (1) ال يتخلف(
. خرق للعادة فكما كان لرسول هللا معجزات تشهد له، فهذه أيضا مما أكرمه هللا  4

 بها. 
 * أدلة المانعين: 

. األحاديث ليست على ظاهرها، فقد فسرها قوله صلى هللا عليه وسلم )فكأنما 1
 ، أي التشبيه والتمثيل في الحديث دليل عليه. (2) ي اليقظة(رأني ف

 

 (. 336/3، )فيض القدير(المناوي، 1)
 سبق تخريجه. (2) 
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. يلزم أن تبقى الصحبة إلى يوم القيامة، وهذا محال إذ لما لزم اجتهاد العلماء  2
 لسهولة الوصول إليه وأنه أبعد عن الخطأ.  

 . خبر الصادق ال يتخلف فقد رآه أقوام في المنام ولم يره في اليقظة.3
أن رسول هللا يرى في الحقيقة، وتكون كرامة للرجل الصالح، وهو من    الراجحو
 ياته صلى هللا عليه وسلم، ونسلم بها، وذلك ألن:خصوص

صارفا لظاهر    ،. األحاديث ال تصرف عن ظاهرها، فال يعد قوله: )فكأنما رآني( 1
يستطيع في    ،الحديث اليقظة ال  في  يتمثلني  يستطيع أن  كما ال  الشيطان  أن  معناه  ألن 
 المنام. 

أن يروه وهو   ،حبةألن شرط الص   ،منع المالزمة  ،. والجواب عن بقاء الصحبة2
وأما رؤيته بعد الموت وهو في عالم البرزخ فال تثبت به    ،في عالم الدنيا وذلك قبل موته

 .  (1) الصحبة
. والجواب على أن من رآه في المنام لم يره في اليقظة، وفي ذلك يتخلف خبر  3
إنما تقع له   ،أن الظاهر أن من يبلغ درجة الكرامات ممن هو في عموم المؤمنين ،الصادق

 . فال يتخلف الحديث وقد وقع ذلك لجماعة ،رؤيته قرب موته عند طلوع روحه
 المبحث الثاني 

 مدارك العلوم عند العلماء المطلب األول:

ارك العلوم وكيف  ال بد لنا قبل الشروع بالحديث عن حجية الرؤيا واإللهام أن نذكر مد
 أن العلماء لم يعتبروا الرؤيا واإللهام من مدارك العلوم.

 :(2)  فمدارك العلوم على المشهور منحصرة في ثالثة مراتب

 
 (. 5/286، )الديباج( السيوطي، (1

(، ـ، تحقيق: صالح 1/31، )البرهان في أصول الفقه،  ه478انظر: الجويني عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف  (2) 
، شرح مختصر  م1997،هـ1418لبنان، الطبعة األولى،    –بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت  

هـ(، المحقق: 716سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، )ت:    (،2/75الروضة، )
، البحر المحيط، في  م  1987،  ه  1407األولى،  عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة:  
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                                                                         الحس: وع ن و ا به علوم اإلدراكات والعادات وهي خمس: البصر، والسمع، والشم،   -1
 . (1) والذوق، واللمس

 . (2)                              ي فصل بها بين حقائق المعلومات(العقل: وهو: )قوة طبيعية  -2

الكتاب   -3 الشرعي:  الدليل  بأنه  الفقهاء:  المسموع، وفي عرفه  اللفظ  السمع: وهو 
 . (3) والسنة واإلجماع واالستدالل

 المطلب الثاني: حجية الرؤيا 

ذكر علماء األصول األدلة سواء المتفق على حجيتها أو  :  (. أقوال األصوليين 1
حجيتها، ولم يذكروا خاللها الرؤيا الصالحة، حتى إن بعض األصوليين ذكر  المختلف في  

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. 

ة ويلزم العمل بها، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أنه تكون حج  القول األول:*  
ألن رؤية النبي صلى هللا عليه وسلم في المنام حق    ،أهل العلم منها األستاذ أبو إسحاق

 . (4) والشيطان ال يتمثل به
أنه ال تكون حجة وال يثبت به حكم شرعي؛ ألن رؤية النبي صلى   القول الثاني:   *

ت رؤيا حق وأن الشيطان ال يتمثل به لكن النائم ليس من  هللا عليه وسلم في المنام وإن كان
 .(5)أهل التحمل للرواية لعدم حفظه

 

(، المحقق: محمد محمد تامر، دار  هـ794 ت:أصول الفقه، بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي، )
 (.1/47م ) 2000ه،1421الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،

 (. 1/47) البحر المحيط،انظر: الزركشي،   (1) 
(، 1/109التلخيص في أصول الفقه، )  ه(،478ت:  انظر: الجويني أبو المعالي عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف )  (2) 

 . م1996، ه1417تحقيق: عبد هللا جولم النبالي وبشير أحمد العمري، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، 
 (. 1/27، )البحر المحيطانظر: الزركشي،  (3) 

الشوكاني محمد4) انظر:  الشوكانيبن علي بن محمد،    (  الفحول،  )إرشاد   ،2/202( (،  ه1250ت:( 
 م.1999ه، 1419المحقق: الشيخ أحمد عناية، دار الكتاب العربي، الطبعة: األولى،  

 (.1/49) البحر المحيط،( انظر: الزركشي، 5)
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 . (1) أنه يعمل بذلك ما لم يخالف شرعا ثابتا القول الثالث:* 
 الرؤيا حجة إذا توافق عليها جماعة تواطأت على رؤيا واحدة. القول الرابع:* 

يقول ابن دقيق العيد: )إن كان أمره بأمر ثبت عنه في اليقظة خالفه، كاألمر بترك  
لم يجز العمل به، وإن أمره بشيء لم يثبت عنه في اليقظة خالفه استحب    واجب أو مندوب،

 .   (2) العمل به(
 (. تحرير محل النزاع: 2

رأى النبي صلى هللا عليه وسلم في المنام يقول قوال أو يفعل فعال، فهل يكون من 
 قوله هذا أو فعله حجة يترتب عليه حكم شرعيا أو ال؟ 

فلو رأى النبي صلى هللا عليه وسلم في المنام وأمره بأمر أو نهاه عن أمر: هل 
 لشرع الظاهر؟ يلزمه 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 له مستند سواء كان المرئي رسول هللا أو غيره وسواء أشاعت وتواترت أم رآها شخص 

 .  واء كانت دليال للرائي أم أن تكون دليال لَلمةواحد وس 
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: :(. األدلة3
. رؤية النبي صلى هللا عليه وسلم في المنام حق، والشيطان ال يتمثل به، وإن  1

المخبر في المنام النبي عليه الصالة والسالم وقد قال: )من رآني في النوم فقد رآني إنه ال  
 .(3) ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي( 

 

 (. 2/202، )إرشاد الفحول( انظر: الشوكاني، 1)
 (. 1/49، )البحر المحيط(الزركشي، 2)
 سبق تخريجه. (3) 
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  . 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   نوقش 

الو  الكل في جميع  مقام  يقوم  والجزء ال  أجزائه،  بعض  من  مقامه في  يقوم  إنما  بل  جوه، 
 الوجوه، وقد صرفت إلى جهة البشارة والنذارة وهذا كاف. 

وأيضا فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة   *
 من 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 
 ( 1)سبب هيجان بعض أخالط فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بها وترك غير الصالحة 

. وقد ورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )من كذب في رؤياه كلف أن 2
 . (2)  يعقد بين شعرتين يوم القيامة(

. وعن علي رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: )من كذب في  3
 . (3)                                       الرؤيا متعمد ا فليتبوأ مقعده من النار(

عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )من . عن ابن عمر رضي هللا  4
 )  .  (4)                                      أفرى الفرى أن ي ري عينه ما لم ت ر 

أنه لو أنها لم تكن معتبرة لما تهدد من يكذب بها هول شديد    ووجه داللة الحديث:
                                               تعالى أراه ما لم يره وأعطاه جزء ا من النبوة لم يوم القيامة، فالكاذب في رؤياه يدعي أن هللا 

يعطه إياه، والكذب على هللا تعالى أعظم فرية ممن كذب على الخلق أو على نفسه، يقول 

 
(، دار الخاني،  1/319، )االعتصامالشاطبي أبي اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي،  (1) 

 . م1996الرياض، الطبعة األولى، 
 أخرجه البخاري، كتاب التعبير، باب من كذب في حلمه.  (2) 
، وقال عنه:) له شاهد  (1/101( أخرجه أحمد في مسنده، مسند علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، )(3

 حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف عبداألعلى الثعلبي(. 
 ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التعبير، باب.  2(
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الخطابي: )معنى عقد الشعيرة أنه يكلف ما ال يكون ليطول عذابه في النار، وذلك أن عقد 
 . (1) ما بين طرفي الشعيرة غير ممكن( 

الحافظ ابن حجر عن الطبري أنه قال: )إنما اشتد فيه الوعيد مع أن الكذب  ونقل  
في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه إذ قد تكون شهادة في قتل أو حد أو أخذ مال، ألن 
الكذب في المنام كذب على هللا أنه أراه ما لم يره. والكذب على هللا أشد من الكذب على 

ون  ع ل ى  ر ب  ه م  و ي ق ول  األ  ش ه اد        و م  المخلوقين لقوله تعالى: }                                                                                                                 ن  أ ظ ل م  م م ن  اف ت ر ى  ع ل ى َّللا   ك ذ ب ا   أ ول  ئ ك  ي ع ر ض 
ء  ال ذ ين  ك ذ ب وا ع ل ى  ر ب  ه م    أ ال  ل ع ن ة  َّللا   ع ل ى الظ ال م ين { وإنما كان الكذب في المنام   ،١٨:  هود                                                                                      ه  ؤ ال 

                                                                        لحديث: )الرؤيا جزء من النبوة( وما كان من أجزاء النبوة فهو من ق ب ل هللا              كذب ا على هللا 
 . (2)تعالى

كما فعل  ،  . وقد كان صلى هللا عليه وسلم يقتبس األحكام من منامات أصحابه5
                                                     وفي رؤيا ليلة القدر. وكل ذلك بناء  على أنها وحي صحيح ، في رؤيا األذان

(3) . 
 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                            رضي هللا عنهما، أن رجاال  من    حديث عبد هللا بن عمر .  6
                                                                                          هللا عليه وسلم أ روا ليلة القدر في المنام في السبع األواخر، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: )أرى  

 . (5) األواخر(ي السبع  فليتحرها ف ،  فمن كان منكم متحريها   رؤياكم قد تواطأت في السبع األواخر، 

كما يقول ابن دقيق العيد: )فيه دليل على عظم الرؤيا واالستناد إليها    ووجه الداللة
 

(، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي، دار الفكر، تحقيق:  2/724( سنن أبي داود، )(1
 محمد محيي الدين عبد الحميد.

 (. 12/428، )فتح الباري ي بن حجر،  ( انظر: االعسقالن(2
(، أبو عمر 1/368االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار، )  (،6/14، )لمفهم( انظر: القرطبي، ا5)

، الطبعة: األولى، تحقيق: سالم  م2000يوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمري القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت،  
 محمد عطا، محمد علي معوض. 

 المرجع السابق. (4) 
باب فضل   أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب التماس ليلة القدر في السبع األواخر، ومسلم في كتاب الصيام، (5) 

 ليلة القدر والحث على طلبها. 
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 . (1) في االستدالل على األمور الوجوديات، وعلى ماال يخالف القواعد الكلية من غيرها( 

صلى  : بأن استحباب طلب ليلة القدر في العشر األواخر ثبت بإقرار النبي  ونوقش 
 . هللا عليه وسلم ال بالرؤيا

بتوافق  تعليله  لكن  وسلم،  عليه  هللا  بإقراره صلى  ثبت  وإن  االستحباب  وأجيب: 
 رؤياهم، وإقراره عليه دليل على أن الرؤيا إذا لم تخالف قواعد الشرع مما يسوغ بها االستدالل. 

 * أدلة المذهب الثاني:
      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  ع ل ي ك م   . يقول هللا تعالى:  1
ب         ع ل ى           ذ ب ح         و م ا               ذ ك ي ت م            إ ال  م ا             الس 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             الن ص 

م وا       و أ ن   م                  ت س ت ق س                     و اخ ش و ن                ت خ ش و ه م       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              ذ  ل ك م                    ب األ  ز ال 
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   م          ل ك م               و ر ض  ط ر            ف م ن               د ين ا             اإل  س ال       ف ي            اض 

ة    .٣المائدة:             ر ح يم  {،          غ ف ور       َّللا            ف إ ن                إل  ث م               م ت ج ان ف         غ ي ر              م خ م ص 
موته صلى هللا  أنه لم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد  وجه الداللة:  

عليه وسلم، إذا قال فيها بقول، أو فعل فيها فعال يكون دليال وحجة، بل قد قبضه هللا إليه 
بعد أن كمل لهذه األمة ما شرعه لها على لسانه، ولم يبق بعد ذلك حاجة لَلمة في أمر  

يتا، وبهذا  دينها، وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع، وتبيينها بالموت، وإن كان رسوال حيا وم
تعلم أن لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله صلى هللا عليه وسلم وفعله حجة عليه، 

لذا فإن إثبات األحكام م بالمنام يلزم منه تجديد وحي بحكم بعد    وال على غيره من األمة
 . (2) النبي وهذا غير وارد باإلجماع 

قدم على الخبر في النوم، لتطرق . الذي يظهر أن إخبار رسول هللا في اليقظة م2
االحتمال للرائي بالغلط في ضبط المثال، كما لو تعارض صحيحان فإنا نقدم األرجح بالسند  

 
إحكام هـ(،  702القشيري تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع، المعروف بابن دقيق العيد )ت:(1) 

األحكام شرح عمدة  )األحكام  الرسالة،   (، 1/290،  مؤسسة  سندس،  ومدثر  شيخ مصطفى  تحقيق: مصطفى 
 م.2005ه، 1426الطبعة: األولى 

 (.  202/2، )إرشاد الفحولانظر: الشوكاني،  (2) 
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في المجاز أو غيره، فكذلك خبر اليقظة وخبر   االحتمالأو اللفظ، أو بفصاحته، أو قلة  
                             راو ، والرواية ال تؤخذ إال من  الرائي غاية ما يكون أنه  ف                                  النوم ي خ ر ج ان عن هذه القاعدة،

 .  (1) 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    ووجه الداللة
النبوة وليست رسالة أن الرسالة تزيد على النبوة بتبليغ األحكام، فيؤخذ من ذلك ترجيح القول 
يكون   ال  أنه  الظاهر،  في  المستقر  الشرع  حكم  يخالف  بحكم  يأمر  المنام  في  النبي  بأن 

 . (3) جب عليه تبليغه مشروعا في حقه وال في حق غيره حتى ي
. أما وقوع الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح، وإن كانت جزء من النبوة، فال  4

يستلزم ثبوت أحكام النبوة له، ألن النبوة مركبة من ستة وأربعين جزء منه، فكيف يثبت بواحد  
 منها.  

اب  . يقول عليه الصالة والسالم: )تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم ما كت5
   (4)هللا وسنة نبيه(

أن الشرع قد حدد أدلة األحكام، ولم يجعل منها رؤيا أحد   ووجه داللة الحديث:
بالرؤى   األحكام من البشر، فإثبات األحكام بالمنام مخالف لقول صاحب الشريعة، فإثبات

 .(5)  الهدى  أئمة من أحد به يقل ولم الشرع في اعتباره على يدل ما يوجد ال

 
، شرح النووي على مسلم، (3/1035الفوائد السنية، ) (،  403/4)،  البحر المحيطانظر: الزركشي،    (1) 

 . (6/281، المجموع للنووي، دار الفكر، )(1/115)
 ( سبق تخريجه. (2
 (. 12/374، )فتح الباري ( انظر: العسقالني ابن حجر، 3(
 مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم.( أخرجه (4
 (. ٢٨٧/4( انظر: ابن الحاج، المدخل البن الحاج، )(5
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الرائي، فيتطرق الشك في صحة  6 الرؤيا، وقد جاء في الحديث . عدم عصمة 
الصحيح أن من الرؤى ما يكون من الشيطان، ومنها ما يكون من حديث النفس، ويتعذر  

 . (1) الجزم بواحد منها فيسقط االستدالل
. إن الغالب في الرؤى أن تكون على خالف ظاهرها، فهي عادة تكون رموزا  7

في وقتين    بهينلشخص منامين متشاوإشارات ال يفطن إلى حقيقتها إال القليل، وقد يرى ا
مختلفين، فيفسر كل منهما بعكس ما يفسر به اآلخر، ولهذا اتفق أهل العلم على أن الرؤيا  

 .(2)  ال تصلح للحجة وال تتخذ دليال شرعيا
. عن عائشة رضي هللا عنها، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: )رفع القلم 8

 .(3) عن ثالثة؛ عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل(  
أن هللا تعالى لم يكلف عباده بشيء مما يقع لهم في منامهم،    ووجه داللة الحديث:

ستيقظ، فال يحق له العمل بشيء يراه في نومه ألنه ليس فقد رفع التكليف عن النائم حتى ي
 .  (4)   من أهل التكليف

 * أدلة المذهب الثالث:   
ذهب الفريق الثالث أن الرؤيا الصالحة يعتد ويعمل بها ما لم تخالف شرعا ثابتا،  
فلو أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحدهم بالصيام ثالثة أيام يعمل بها الرائي، وذلك 
لمعارضتها   أهملناها  ثابتا  شرعا  خالفت  وإن  وأهميتها؛  الرؤيا  في  الواردة  باألخبار  عمال 

 النصوص الثابتة باليقظة وال يخفى على أحد أنه مذهب وسط بين المذاهب. 

 
، رسالة دكتوراه في جامعة االمام، (3/1035)  الفوائد السنية شرح األلفية،( انظر: االمام البرماوي،  (1

 الثاني، تحقيق: د.  حسن محمد مرزوقي.
ه، 1422، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، موقف اإلسالم من اإللهامضاوي، ( د.يوسف القر (2

 (.126ص )
، وأبو داود في سننه، كتاب: الحدود، (6/101(أخرجه أحمد في مسنده، مسند عائشة رضي هللا عنها، )3)

زواج، وابن ماجة في  باب: في المجنون يسرق، والنسائي في سننه، كتاب: الطالق، باب: من ال يقع طالقه من األ
سننه، كتاب: الطالق، باب: طالق المعتوه والصغير والنائم، وكلهم أخرجوه من رواية حماد بن سلمة، عن حماد بن  

 (.  1/467أبي سليمان، عن إبراهيم، عن األسود، انظر: التلخيص الحبير، ابن حجر العسقالني، )
   ه. ١٤٠١دار الفكر،  ،(4/287انظر: ابن الحاج، المدخل البن الحاج، ) )4(
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رد بعض العلماء على هذا المذهب: بأن هذا القول هو والعدم سواء،   المناقشة: 
ألن العمل يكون بما ثبت من الشرع ال بالمنام، ثم ال يخفاك أن الشرع الذي شرعه هللا لنا 
على لسان نبينا قد كمله هللا لنا: وقال: )اليوم أكملت لكم دينكم(، ولم يأتينا دليل على أن 

م في النوم بعد موته إذا قال فيها بقول أو فعل فيها فعال يكون  رؤيته صلى هللا عليه وسل
دليال وحجة، بل قبضه هللا إليه عند ما أكمل لهذه األمة ما شرعه لها على لسانه، ولم يبقى 
بعد ذلك حاجة لَلمة في أمر دينها، فال يكون ما رآه _من قوله صلى هللا عليه وسلم أو 

األمة، ولكن يستأنس بذلك ويندب له العمل )ال يلزم(  فعله_ حجة عليه وال على غيره من  
 . (1)لمراعاة أحاديث الرؤيا 

 أدلة المذهب الرابع: 
يستدل أصحاب هذا المذهب بقوله صلى هللا عليه وسلم: )أرى رؤياكم قد تواطأت  

 . (2)في العشر األخير(
)ويستفاد من الحديث أن توافق جماعة على رؤيا واحدة دل على  يقول ابن حجر: 

صدقها وصحتها كما تستفاد قوة الخبر من التوارد على األخبار من جماعة فلما كانت الرؤيا  
 .  (3)  قد أتت من جماعة تأكد من ضبط هؤالء لها( 

 المناقشة: 
 .(4)ويناقش أن النائم ليس أهال للتحمل .1
 . هللا صلى هللا عليه وسلم، يقول تعالى: )اليوم أكملت لكم دينكم( وال شرع بعد رسول  .2
والحديث ليس محال للنزاع، بل هو مما يستأنس به، وذلك ألنه يحتمل أن يكون  .3

الرسول صلى هللا عليه وسلم عرف أنها ليلة القدر من طريق أخر غير تواطأ رؤياهم، فقد  
أى رؤيا وافقت رؤياهم، فعن أبي ثبت في صحيح مسلم أنه صلى هللا عليه وسلم قد ر 

 

 (.1/175انظر: 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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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(

حديث الشيخين عن أبي سعيد الخدري وفيه )وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها وتقدم  
، فثبت أنه صلى هللا عليه وسلم كان رآها (2)   فالتمسوها في العشر األواخر في كل وتر(

وبقي ليلة من العشر األواخر فتوافقت رؤياهم على ذلك  وعلم عينها ثم رفع علم ذلك عنه  
 فالحجة في رؤيته صلى هللا عليه وسلم ولهذا فالحديث في موضع النزاع. 

 الرأي الراجح ودليله: (.5
وهو المذهب الثاني، فالحاصل من استقراء    الجمهورإن المذهب الراجح هو مذهب  

 النصوص الشرعية أمران:  
 الخالف حيث ال يوجد نص شرعي يفيد حجيتها. عدم حجية الرؤيا محل  .1
 أن النصوص الشرعية فرقت تفريقا واضحا بين الرؤيا وبين ما يكون حجة شرعية.  .2

 وعدم  فيها  من النظر البد كان األنبياء لغير الصادقة الرؤى  حصول تقرر وإذا
 . أجزاء النبوة ومن المبشرات الرسول من عدها وقد خصوصا بالكلية إلغائها

تبشير   هي وإنما للحجة، تصلح ال الرؤيا أن على العلم أهل )اتفق :القرضاوي  يقول
 وافقت إذا لالستئناس وتصلح تعتبر مبشرات، وقد   الرسول سماها ولهذا وتنبيه، وتحذير
 هذا بمثل فمجرد االستبشار  أصحابه، بعض  عباس برؤيا ابن استبشر كما  شرعية، حجة
 .    (3)الشرع(  االستدالل هو إنما العمدة     ألن   يضر ال

 فيها التي أو المطلوبة الجائزة األمور في بالرؤيا العمل بجواز صرح  الشاطبيو
  لذلك:  أوجها ذكر وقد سعة

 
 (. 12/380، )فتح الباري العسقالني ابن حجر،  (1) 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: صالة التراويح، باب: التماس ليلة القدر في السبع األواخر، ومسلم (2) 

 في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: فضل ليلة القدر والبحث عنها. 
 (. ١٢٦ ص )، موقف اإلسالم من اإللهامانظر: القرضاوي،  (3) 
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  في  يقصده فالنا أن تقتضي رؤيا يرى  كأن مباح أمر في يكون  أن األول: الوجه
 يتحفظ أو إليه قصد حسبما له التهيئة على فيعمل إليه قصد ما يعرف أو الفالني الوقت
 مشروع  هو بما إال يعامله ال لكن الجائز من بشر، فهذا قصده إن مجيئه من

 الكرامة فان عجب، يلحقه فال يرجوها لفائدة  ابه  العمل  يكون  أن  : الثاني الوجه
 واختبار فتنة كذلك هي خصوصية ا نهأ كما

 عدته      لكل   ليستعد  تبشير  أو تحذير الصالحة الرؤى  في يكون  أن  :الثالث الوجه
 فيعمل كذا، فعل إن يكون  ال أو كذا يكن لم إن ينزل أمر عن جائز، كاإلخبار أيضا فهذا
  .(1) وفق ذلك على

 : ضوابط الرؤيا المعتبرة شرعا: لثالمطلب الثا
إن الذي ترجح في المسألة هو القول الوسط، فمع كوننا نقطع بأنه ال يمكن أن  

الشرعي بالرؤى، إال أنه في نفس الوقت ال يقال بإلغاء الرؤى وعدم اعتبارها  يثبت الحكم  
بالكلية، فالتوسط في العمل هو الراجح الذي تضافرت عليه أقوال العلماء، فيعمل بالرؤى  

 على وفق الضوابط التالية: 
: رؤيا النبي يستمد منه األحكام بال خالف، ويعمل بها بال خالف، الضابط األول 

إذا أقرها الرسول في نومه شرع ودين حق ألنه معصوم فما رآه النبي هو  ،  نه حجةال أل
 حق. 

الثاني  علم الضابط  في  تقرر  كما  الشرع،  أدلة  من  وهو  لها  الصحابة  رؤيا   :
 األصول، فال يحتج بذلك على اعتبارها ملزمة بل إلقرار النبي هذه الرؤيا.

الثالث  األ الضابط  بإثبات  تستقل  ال  الرؤى  وال  :  حكما،  ترفع  فال  مطلقا،  حكام 
تخصص عاما، وال تقيد مطلقا، لعدم عصمة الرائي، فال عبرة بالرؤى المقتضية خالف ما 

 . علم من الدين بالضرورة

 

، دار المعرفة، بيروت، ي أصول الشريعةالموافقات ف(،  ه790ت:( انظر: ألبي إسحاق الشاطبـي، ) 1)
(٢٧٤/٢.) 
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: ال اعتداد بالرؤى اتفاقا إذا خالفت نصا شرعيا، بأن اقتضت ترك  الضابط الرابع  
قاعدة شرعية، فهي قطعا ليست    واجب أو ارتكاب محرم أو تحريم مباح أو أدت إلى خرم

 من هللا بل من إلقاء الشيطان. 
الخامس   مع الضابط  االستئناس،  سبيل  على  للضوابط  الموافقة  بالرؤيا  يعمل   :

األخذ في االعتبار أال يعتقد أنه حكم هلل تعالى وأال يلتزم بها على جهة المشروعية فعال أو  
 تركا، ومن باب أولى ال يلزم غيره بها. 

 االستئناس في مواضع:ويكون 
األول ترك الموضع  أو  مندوب  كفعل  حكما شرعيا  وافقت  إذا  بالرؤى  يستأنس   :

 مكروه فيستحب العمل على وفقها. 
: يستأنس بالرؤى في الترجيح بين األدلة المتعارضة إذا لم يتمكن الموضع الثاني
 .الناظر فيها من الترجيح

 الخاتمة 
الرؤيا اعتقادات يخلقها هللا في قلب النائم، والمقصود من إن الذي عليه أهل السنة أن  

                                                                            العدد في قوله صلى هللا عليه وسلم: )جزء من ستة وأربعين جزء  من النبوة(، هو لفت  
الرؤيا أهمية  إلى  العدد  ،االنتباه  بدقة    ،ال خصوص  تتفاوت  الرؤيا  أن هذه  اإلشارة  مع 

 اإلدراك بين شخص وآخر.
تكون نبوة، فهو مجاز ال حقيقة، وال يرد القول أنها نبوة    أجزاء النبوة ال  كما أن

على بعض الغيب، ال ينبغي    االطالعباقية، وإنما أراد أنها لما اشتبهت بالنبوة من جهة  
 . مأن يتكلم فيها بغير عل

النبي على المثال وأن الرؤيا إنما هي رؤيا مثال، فال يعقل أن يخرج    وإدراك 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببدنه من قبره، والصحيح أن رؤيته صلى هللا عليه وسلم، 
الحقيقة،  في  يرى  وأن رسول هللا  أو على غيرها صحيحة،  المعرفة،  سواء على صفته 

 ياته صلى هللا عليه وسلم، ونسلم بها. وتكون كرامة للرجل الصالح، وهو من خصوص
ومدارك العلوم على المشهور منحصرة في ثالثة مراتب، الحس، العقل، السمع،  

 فالحاصل من استقراء النصوص الشرعية أمران:  
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 أ. عدم حجية الرؤيا محل الخالف حيث ال يوجد نص شرعي يفيد حجيتها.
ؤيا وبين ما يكون حجة  ب. أن النصوص الشرعية فرقت تفريقا واضحا بين الر 

 شرعية. 
 وعدم  فيها  من النظر البد كان األنبياء لغير الصادقة الرؤى  حصول تقرر وإذا

، كما أنه يستأنس  أجزاء النبوة ومن المبشرات الرسول من عدها وقد خصوصا بالكلية إلغائها
وفقها،  بالرؤى إذا وافقت حكما شرعيا كفعل مندوب أو ترك مكروه فيستحب العمل على  

الناظر فيها من   يتمكن  إذا لم  المتعارضة  بين األدلة  الترجيح  بالرؤى في  وأيضا يستأنس 
 . الترجيح
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 يةاإلنتاج الكفاءة  مؤشرات على تطبيق برامج ضوئية مختلفةتأثير 
 دجاج اللحمل

  
 حذيفة مزنوق، أيهم عبد القادر، جمعة العمر 

 قسم اإلنتاج الحيواني، كلية الطب البيطري، جامعة إدلب، إدلب، سوريا
 الملخص: 

تقيم تأثير طول فترة اإلضاءة على مؤشرات اإلنتاج في   إلىهذه الدراسة  تهدف  
برامج  تربية الطيور فيها على    تمو   تم تصميم أربع مجموعات تجريبية  حيث،  ج اللحمدجا

مختلفة   األولى  ضوئية  المجموعة  يلي:  إضاءة:    T1  (23كما  ظالم(،   1ساعة  ساعة 
الثانية إضاءة:    T2   (20المجموعة  ظالم(،    4ساعة  الثالث ساعة   T3 (17ةالمجموعة 

 ساعة ظالم(.10ساعة إضاءة:  14)   T4ساعة ظالم(، المجموعة الرابعة  7ساعة إضاءة:  
،  (Ross 308)طير دجاج لحم من ساللة    144نفذت التجربة بحظيرة تجريبية على  

،  طير، بواقع ثالث مكررات لكل مجموعة36قسمت الى أربع مجموعات تحوي كل مجموعة  
الطيور بشكل عشوائي بين المجموعات. تم وزن الجسم الحي لدجاج اللحم والعلف  تم توزيع  

( من عمر الطيور، ومنه تم  38  -   31  –   24  –  17  –  10  –  0المستهلك في اليوم )
 حساب الزيادة الوزنية ومعامل التحويل العلفي. 

 10  بعد   متوسط وزن الجسم ومتوسط الزيادة الوزنيةمؤشري  في    أظهرت النتائج
 حيث بلغ  من جهة المجموعة األولى والثانية بين وجود فروق معنوية أيام من عمر الطيور

التوالي،  غ  183و  84،  غ  219و  220  للمؤشرين الثا  وبينعلى    لرابعة لثة واالمجموعة 
التواليللمؤشرين      غ169و  و178  ،غ214و   215 إال أن هذا ،  من جهة أخرى  على 

ي لم  اختال  كناالختالف  نسجل  لم  للطيور.  األكبر  األعمار  في  في                                             معنويا   معنوية   فات 
 ومعامل التحويل العلفي ف والزيادة الوزنية واستهالك العل، الجسم المتوسطات النهائية لوزن 
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معامل التحويل على و . لكن كان متوسط وزن الجسم األبين المجموعات التجريبية األربعة
عند عمر  على التوالي    1.61و  ،غ2509نية حيث بلغ  عة الثافي المجمو   العلفي األفضل

 يوم.  38
، وزن الجسم الحي، معامل التحويل دجاج اللحمبرامج اإلضاءة، الضوء،  :  الكلمات المفتاحية

      العلفي.
 Introductionالمقدمة:  -1

األساسية   ةبيئيال  املو ع                                               دورا  هاما  في تربية وإنتاج الدواجن ويعد من ال  الضوء  بعلي
تتضح أهميته بتأثيره المباشر على ، و هامةالمقومات التربية  واجن، وهو من في صناعة الد

(.  تعتمد الطيور في نشاطاتها اليومية على حاسة الرؤية أكثر من أي  1النمو واإلنتاج )
دمها الجسم  لى ذلك، فإن الضوء هو األداة الرئيسية التي يستخباإلضافة إ  (2)حاسة أخرى 

                                          ( مع ذلك، نادرا  ما كانت هذه العوامل تؤخذ 3الحيوية اليومية ) عملياتفي إدخال وضبط ال
 بجدية عند اتخاذ قرار بشأن استخدام برامج اإلضاءة في قطعان دجاج اللحم. 

ثابت أو  برنامج ضوئي  استخدام    إلى أن  في تربية الدواجن  تشير النظرية التقليدية
إنتاشبه   أقصى  عنه  ينتج  لثابت  األثقل  األوزان  وإن  اللحم،جية،  عند    دجاج  تحقيقها  يتم 

الطيور في بيئة ذات وصول بصري غير   تكون ، وفيها  اإلضاءة المستمرة  برنامجتطبيق  
( وهذه النظرية ال تزال شائعة عند الكثير من المربين لدجاج  4محدود للمعالف والمشارب )

 اللحم والمنتجين التجاريين اليوم. 
اللحم الفروجعلى    أظهرت تجربة أجريت  م للطيور وزن الجس   متوسط  أن  دجاج 

مستمرة    ةالمعرض م  24لفترة إضاءة  اعلى  كانت  تعرضت ساعة  التي  الطيور  مع  قارنة 
فروق معنوية باستهالك    أيبينما لم يالحظ    ،ظالم(  سا8  إضاءة و  سا16إضاءة )  برنامجل

                        دراسات أخرى ذكرت أيضا     .(5)  ( عند نهاية التجربةFCRالعلف ومعامل التحويل العلفي )
ستهلكة تزيد من كميات العلف الم  التي تطبق على دجاج اللحم  اإلضاءة  اتفتر   زيادة  أن
 طيور   الحي ففي تجربة أجريت على  وزن الجسممتوسط  زيادة في    ما يؤدي إلى حدوثم

ظالم(    سا1ضوء:    سا23)  وطبق عليها برنامج إضاءةيوم    42  عمر  ربيت إلىدجاج لحم  
سا ضوء:  16)برنامج ضوئي  طبق عليهاالتي   أبدت اوزان الجسم األعلى مقارنة مع تلك
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 – ساعة إضاءة    20)إضاءة مختلفة    برامجاستخدام  ب  في دراسة أجريت.  ( 6)(ظالم  سا  8
لم تؤدي الى حدوث أي فروق معنوية في مؤشرات    (ساعة إضاءة  12و  –ساعة إضاءة    16

ظالم  فترة  الطيور المعرضة لمجموعة  أن  كما أشارت تجربة أخرى  .  (7)اإلنتاج لدجاج اللحم
ظالم  فترة  ساعة كان معامل التحويل العلفي لديها أفضل من الطيور المعرضة ل  12لمدة  
مطبق عليها  أن الطيور ال  وجدت دراسةوبالمثل،   (. (8في البرامج الضوئية  ساعات  4لمدة  

عند مقارنتها   حققت وزن الجسم الحي األعلى ظالم( سا1:إضاءة سا 23) برنامج ضوئي
يوم،    42وبعمر    ظالم(  سا12:إضاءة  اس12طبق عليها برنامج اإلضاءة )بالطيور التي  

. بينما  (9)على الرغم من أن معامل التحويل العلفي كان أفضل في فترات اإلضاءة األقل
وزن ت دراسة اخرىبرنامج االضاءة الطويل المطبق على دجاج اللحم حقق نتائج أفضل لذكر 

يل العلفي الكلي كان  ، إال أن معامل التحو مقارنة مع برامج االضاءة القصيرة  يالجسم الح
في   ضوئية    الطيور  مجموعاتاألفضل  لفترات  بالم  قصيرةالمعرضة  جموعات               مقارنة  

 . (10) طويلةالمعرضة لفترات ضوئية 
على   برامج االضاءة  لتأثير  مختلفة  معطيات  أبدت  السابقة  الدراسات  نتائج  ان 

ضاءة برامج اإلدراسة تأثير خطة البحث إلى هدف وبالتالي ت.مؤشرات اإلنتاج لدجاج اللحم
اللحم  ىعلمختلفة  ال ، متوسط لمستهلككمية العلف ا)متوسط    المؤشرات اإلنتاجية لدجاج 

 . (معامل التحويل الغذائيمتوسط الزيادة الوزنية، و  متوسط ،الجسم الحي وزن 
 Materials and Methodsالمواد والطرائق:  -2
 Experimental Design   :تصميم التجربة  - 1- 2

التجربة   وزعت  طير  144  علىأجريت  لحم  عشوا  دجاج  أربع  بشكل  إلى  ئي 
طبق  رات.  ثالث مكر   دجاج لجم بواقع  طير   36كل مجموعة تحتوي    ، مجموعات تجريبية

ظالم( خالل   سا0إضاءة:   سا24)  المجموعات التجريبيةبرنامج ضوئي موحد على جميع  
األيام الثالث األولى من العمر ومن ثم تم تطبيق أربع برامج إضاءة وظالم مستمرة كما  

 ساT2  (20المجموعة الثانية – ظالم(   سا1إضاءة:  سا23) T1 يلي: المجموعة األولى
المجموعة    –ظالم(    سا7إضاءة:    سا17)  T3  المجموعة الثالثة  –ظالم(    سا4إضاءة:  

 المطبقة   ظالم( حتى عمر التسويق. كانت شدة الضوء  سا10إضاءة:    سا14)   T4الرابعة
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العمر، و  20 من  األولى  الثالث  األيام  فترة   10لوكس في  نهاية  حتى  ذلك  بعد  لوكس 
التجربة. تم قياس شدة الضوء في وسط كل مكرر من المجموعات على مستوى ارتفاع رأس 

على الطيور  توزيع  تم  التجربة.  بدء  وعند  الصيصان  وضع  قبل  بشكل    4الطيور  غرف 
عشوائي لتطبيق اإلضاءة الخاصة لكل مجموعة تجريبية مع ثالث مكررات مساحة كل  

(، وتم توفير اإلضاءة من خالل  2م / طير  12) فةبكثا  مكرر( في كل متر  1 × 1كرر )م
 . LED (light emitting diodeالمصابيح ذات الصمام الثنائي الباعث للضوء )

  Birds and House :طيورالحظيرة وال - 2- 2
( إلى Ross 308من ساللة ) تم نقل الصيصان من مفقس صيصان تجاري،

األماكن المخصصة              عشوائي ا في    وزعتبية مفتوحة محلية(، ثم  )حظيرة تر منشأة األبحاث  
مجموعة   وتم لكل  الحطب  على  تعمل  مدفأة  بواسطة  الالزمة  الحرارة  توفير  تم  تجريبية. 

التجريبية بهدف توزيع درجة  وضعها في الوسط على مسافة واحدة من كل المجموعات 
 33الحرارة وخفضها بشكل تدريجي من  الحرارة بشكل متساوي. تمت المحافظة على درجة

تراوحت الرطوبة يوم من العمر.    42درجة مئوية عند    22درجة مئوية في اليوم األول إلى  
طوال فترة التجربة، كونها أجريت في فصل   %85و   70النسبية في الحظيرة التجريبية بين  

تم تقديم العلف، الذي يعتمد بشكل أساسي في تركيبه على الذرة وكسبة فول الصويا،  الشتاء.  
تم   مكرر(.  لكل  )معلف  معلقة  بشكل حر في معالف  وقدم  تجارية  علف  شركة  قبل  من 

يوم واستمرت   21التغذية على علف دجاج اللحم المفتت مرحلة أولى لكل الطيور حتى عمر  
حتى نهاية التجربة، بما يتوافق مع االحتياجات العلفية    التغذية على علف مرحلة أولى خشن

. تم تزويد الطيور بالماء  Ad-libitumوقدم العلف بشكل حر   . (NRC:1994)األمريكية  
عن طريق مشارب معلقة )مشرب لكل مكرر(، كما وضعت فرشة من تبن القمح على عمق 

ي والوقائي الموضح في الجدول كما تم تطبيق البرنامج الصح             سم تقريب ا.    10و  7يتراوح بين  
 التالي: 

 اإلجراءات الوقائية والصحية  العمر باأليام 
 % مل/لتر.Enrofloxacin) 20إعطاء المضاد الحيوي ) 2-5
 عن طريق ماء الشرب. 1Bلقاح نيوكاسل  7
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 لقاح نيوكاسل ثاني السوتا عن طريق ماء الشرب. 14
 لقاح كمبورو.  22
 ثالث السوتا لقاح نيوكاسل  32

 

 ( تركيب الخلطات العلفية المقدمة لطيور التجربة في المرحلة األولى والمرحلة الثانية 1الجدول رقم )

 المرحلة الثانية  المرحلة أولى  المكونات % 

 64 59 الذرة الصفراء
 26 30.4 كسبة فول الصويا
 3 4 كسبة جلوتين الذرة

 2.5 2 زيت نباتي
 1.3 1.3 حجر كلسي

 2.35 2.35 ديكاسيوم فوسفات 
 0.35 0.35 ملح طعام 

 0.3 0.3 مخلوط فيتامين ومعادن** 
DL  -  0.1 0.1 ميثونين 
L -  0.1 0.1 اليسين 

 0.1 0.1 مضاد كوكسيديا 
 100 100 اإلجمالي

   القيم المحسوبة للخلطة العلفية
 19.15 21.24 بروتين % 

 3065 2986 طاقة قابلة للتمثيل )ك.ك/كغ(
 1.17 1.18 كالسيوم % 

 0.48 0.48 فوسفور متاح% 
 0.97 1.09 اليسين % 
 0.40 0.43 مثيونين %

 0.72 0.78 مثيونين + سيستين 
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كل  ** والمعادن على:  1يحتوي  الفيتامين  من مخلوط  فيتلمن    وحدة1000كغ  دولية من   A   –  2000دولية  وحدة 
  –  B2ملغ من فيتامبن B1 – 5ملغ من فيتامبن K    -  5من فيتامين   ملغE –  1ملغ من فيتامين D3 – 10فيتامين 

  – بيوتين    ملغ0.05   -من حمض الفوليك    ملغB12  –  0.35ملغ من فيتامين  B6  –  0.01من فيتامين    ملغ1.5
من   ملغ 50 –من الحديد  ملغ30 –من الكولين  ملغ250 –من النياسين  ملغ30 –من حمض البانتوثينيك  ملغ10

 ملغ سيلينيوم. 0.1 –من النحاس  ملغ4 –الزنك 

 Data Collectionجمع البيانات:  3- 2

ؤشرات اإلنتاج لدى دجاج تم جمع البيانات لتقييم تأثير طول فترة اإلضاءة على م
تجريبية  ة  مجموعفي كل  كل مكرر  لالعلف المستهلك  و   ،الطيور بشكل إفرادي  توزن  اللحم.

بفواصل أسبوعية   ( من عمر الطيور38  -   31  –  24  –  17  –  10  –  0)  ياماأل  عند
الفترة األولى حيث كانت على عمر   تم حساب السابقة  البيانات  . منأيام  10باستثناء   ،

. الغذائي  متوسط وزن الجسم، ومتوسط استهالك العلف، والزيادة الوزنية ومعامل التحويل
 فيات في المجموعات التجريبية الطيور بشكل يومي ولم تحدث أي حاالت و تم رصد وفيات  

 . طوال فترة التجربة
 Statistical Analysisالتحليل اإلحصائي:  - 4- 2

اإلحصائي   البرنامج  باستخدام  اإلحصائي  التحليل  إجراء   IBM SPSS)تم 
Statistics for windows,2019)      التحليل طريقة  الوحيدة باستخدام 

لتحليل التباين ، وعند   ANOVA   ( One-Way Analysis Of Variance )للفرق 
بين  التأثير  معرفة  تم  رئيسي  بشكل  اإلنتاج  مؤشرات  على  اإلضاءة  لبرامج  تأثير  وجود 

 0.05وعند مستوى المعنوية )  ، LSDالمجموعات من خالل تطبيق اختبار أقل فرق معنوي  
>P.) 
 Result & Discussionوالمناقشة:  النتائج -3
  Body Weight & Weight Gain وزن الجسم الحي والزيادة الوزنية:متوسط  - 1- 3

كانت أوزان صيصان دجاج اللحم بداية التجربة متناسقة في المجموعات التجريبية   
أن هناك فروق معنوية (  2)الجدول  أظهرت النتائج في  غ.36األربعة حيث بلغ بالمتوسط  

(0.05>P)  ن  من عمر الطيور بين كل م  10  اليوم  في متوسط وزن الجسم الحي عند
الثالثة والرابعة والتي تعرضت   سا1إضاءة:  سا23المجموعة األولى ) ظالم( والمجموعة 
، سا ظالم على التوالي(10إضاءة :    سا14وظالم    سا7إضاءة:  سا71فيهما الطيور إلى )
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ظالم( والمجموعة الثالثة والرابعة والتي   سا4إضاءة:   سا20مجموعة الثانية )كذلك بين ال
ظالم على   سا10:إضاءة  سا14ظالم و  اس7:إضاءة  سا17تعرضت فيهما الطيور إلى )

بين متوسطات وزن    (P<0.05)  عند   التوالي(، بينما نجد أنه ال يوجد أي فروق معنوية
( من عمر الطيور للمجموعات التجريبية  38-   31  –  24  –  17الجسم الحي في اليوم )

 األربعة. 
 االنحراف المعياري. ±ءة على متوسط وزن الجسم الحي )غ(اإلضا برامجتأثير   (2) الجدو ل

جاج
ر د

عم
   
وم(

 )ي
حم

الل
 

 التجريبية  المجموعات
 األولى المجموعة

 : إضاءة سا23)
 (ظالمسا 1

 الثانية  المجموعة
 إضاءة:  سا20) 

 (ظالم سا 4

 الثالثة المجموعة 
 سا إضاءة: 17)

 سا ظالم( 7

 رابعة المجموعة ال
 سا إضاءة: 14)

 سا ظالم(  10

 يوم 10
a220.47 
±3.38 

a219.86  
±2.79 

b215.22  
 ±4.01 

b214.61   
±5.41 

 يوم 17
a641.36 
±45.9 

a635.39 
±45.09 

a622.64 
±74.72 

a617.42 
±34.61 

 يوم 24
a1169.03 
±89.27 

a1185.14 
±100.75 

a1180.25 
±148.72 

a1160.56 
±89.85 

 يوم 31
a1805.56 
±152.32 

a1833.42 
±148.51 

a1804.97 
±170.59 

a1771.69 
±144.99 

 يوم 38
a2479.03 
±275.33 

a2509.72 
±203.63 

a2472.78 
±246.22 

a2433.83 
±215.54 

a,b    المتوسطات ذات الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تشير الى أن المجموعات متغايرة إحصائيا                                                                                     
 (P<0.05)وذلك عند مستوى معنوية   bاكبر من   aبحيث أن 

معنوية(  3) الجدول  يوضح فروق  الوزنية   (P<0.05)  عند   وجود  الزيادة  في 
ال المجموعات  بين  في  األسبوعية  هو  لما  مشابه  في    الحي  لجسما وزن  متوسط  تجريبية 

معنوي    ويضاف  (1)الجدول فرق  وجود  التجريبية   (P<0.05)عند  عليه  المجموعة  بين 
بينما  ظالم( على التوالي.    سا10إضاءة:  سا14وظالم    سا7: إضاءة  سا17الثالثة والرابعة )
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هذه أن  ال  نجد  في  تختفي  األسبوعية  الفروق  طيور  الالحقةفترات  عمر  فترة   من   وطوال 
في                           على حد سواء. أيضا ، نجد  وزن الجسم والزيادة الوزنية  ي التجربة وذلك بالنسبة لمؤشر 

سبوعية األ وزنية  الزيادة  الو   ة في متوسط وزن الجسم الحيزيادة تدريجي  (3و   2الجدولين )
من عمر صيصان                                                                تتناسب طردا  مع زيادة عدد ساعات اإلضاءة في األيام العشر األولى

أن وزن الجسم الحي يزداد بزيادة  نتائج الدراسة التي وجدت  هذا يتوافق مع    .دجاج اللحم
. ربما يعود السبب  (12) فترة اإلضاءة في األسابيع الثالثة األولى من التربية لدجاج اللحم

مقارنة مع فترات الضوء                                                    الفاقسة حديثا  تتأثر سلبا  بفترات الظالم المتزايدة  إلى أن الصيصان  
المتزايدة حيث أن األخيرة تساعدها على زيادة مستويات النشاط الحركي للجسم وزيادة تناول 

 .(6) ات ذات فترات اإلضاءة المتناقصةالعلف بصورة أكبر من المعالف مقارنة بالمجموع
 االنحراف المعياري  ±)غ(األسبوعيةمتوسط الزيادة الوزنية على ر برامج االضاءة تأثي  (3)لالجدو

ج  
دجا

مر 
ع

 
وم(

 )ي
حم

الل
 

 التجريبية  المجموعات

 األولى المجموعة
 : إضاءة سا 23)

 (ظالمسا 1

 الثانية  المجموعة
سا   20) 

 إضاءة:
 (ظالم سا 4

 الثالثة المجموعة 
 سا إضاءة: 17)

 سا ظالم( 7

 رابعة المجموعة ال
 سا إضاءة: 14)

 سا ظالم(  10

 يوم 10
a184.86  
±2.05 

a183.5  
±1.71 

b178.69  
±4.72 

c169.42  
±3.99 

 يوم 17
a421.89 
±42.48 

a404.53 
±43.46 

a407.72 
±75.22 

a402.19 
±30.43 

 يوم 24
a527.67 
±50.17 

a559.75 
±56.32 

a557.61 
±78.96 

a543.14 
±61.78 

 يوم 31
a636.44 
±72.82 

a648.28 
±51.32 

a624.72 
±40.29 

a611.14 
±65.54 

 يوم 38
a673.55 
±130.56 

a676.30 
±87.27 

a667.80 
±107.85 

a662.56 
±89.55 
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 نهائيال
a2444.42 
±277.68 

a2472.36 
±201.81 

a2436.55 
±244.35 

a2388.03 
±234.32 

a,b,c     المتوسطات ذات الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تشير الى أن المجموعات متغايرة احصائيا                                                                                      
 ( P<0.05) وذلك عند مستوى معنوية  cاكبر من   bاكبر من   aبحيث أن 

 
وزن   أفضل  (ظالم  سا4إضاءة:  سا20)أبدت المجموعة الثانية    في نهاية التجربة،

ة لكن يبيمجموعات التجر البباقي    تهامقارنعند    أسبوعية  زيادة وزنيةأفضل  جسم الحي و لل
أن   تي ذكر تال  لدراسةهذا يتعارض مع نتائج او  (P<0.05)دون وجود فروق معنوية عند 

ا و عمر  من    متقدمةلا  لفتراتفي  كان  اللحم  األدجاج  الوزنية  والزيادة  الجسم  في    علىزن 
التي   )المجموعة  إضاءة  برنامج  عليها  مقارنة   ظالم(  سا12ءة:  إضا  سا12طبق 

التيبالمج األخرى  التجريبية  عليها   موعات  إضاءة  إضاءة  برامج  طبق  ساعات    تضم 
سط وزن الجسم األكبر لدجاج  أن متو   تذكر أخرى    . كما تتعارض مع دراسة(12)أطول
سا 8برنامج إضاءة )  تي طبق عليهاالطيور ال  في مجموعة           يوما  كان    42ند عمر  ع  اللحم

الم( والطيور ظ  سا  12ضوء:  اس  12رنة بـالطيور المعرضة لـ )ظالم( مقا  سا16ضوء:
 .  ( 13) ظالم(  اس 10ضوء: سا 14المعرضة لـ )

 Feed Intakeاستهالك العلف:  - 2- 3
متوسط استهالك العلف األسبوعي والكلي لطيور دجاج اللحم    (4) يوضح الجدول

على     ( P<0.05). ال يوجد أي فروق معنوية تذكر عند  برامج إضاءة مختلفةل  ةالمعرض
ة المختلفة في الفترات التالية  للمجموعات التجر   األسبوعي والكلي  متوسط استهالك العلف

يوم(. كان متوسط استهالك العلف   38  –  31  –  24  –  17  –  10من عمر الطيور )
األعلى  في هذه   التجريبية األولى وهذا ربما يفسر الزيادة الوزنية  األعلى في المجموعة 
فترات   بأن  تقول  التي  النظرية  إلى  السبب  أن يعود  ويمكن  األول  األسبوع  المجموعة في 

لفترا الصيصان  قبل  من  والمشارب  للمعالف  بالوصول  تسمح  األطول  أطول  اإلضاءة  ت 
فترات ذات  بمجموعات  مقارنة  العلف  من  أكبر  كميات  بتناول  ذلك  اإلضاءة   ويساعدها 

              تعطي أوزانا   على دجاج اللحم  قصيرة  إضاءة    برامج أن تطبيق    دراسة  في  ذكر كما    األقصر،
خف وذلك ألن الفترة المظلمة الطويلة تحد من تناول الطعام عن طريق تقليل وقت استهالك  أ
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. من ناحية أخرى، نجد أن الحد األقصى من متوسط استهالك العلف  (14)العلف المتاح
طيور  لدى  كان  التجربة  نهاية  في  )  الكلي  األولى  ظالم(    سا1إضاءة:  سا23المجموعة 

،  (P<0.05)                                                                  مقارنة بباقي مجموعات التجربة أيضا  دون وجود فروق معنوية واضحة عند 
 استهالك العلف  متوسط  عدم وجود فروق معنوية علىفق مع نتائج دراسة ذكر فيها  هذا يت

  – إضاءة    اس20خدام أنظمة إضاءة مختلفة مثل )لدجاج اللحم الفروج عند است  األسبوعي
أن دجاج   تذكر   ع نتائج دراسة أخرى . كما يتفق م(7)إضاءة(  سا12و  –إضاءة    سا16

اللحم تناول المزيد من األعالف عند تعرضه لفترات ضوئية أطول مقارنة بالفترة الضوئية 
. لذلك، من المحتمل أن تكون الزيادة في وزن  (10)القصيرة لكن دون وجود فروق معنوية

الجسم عند تلك الطيور بسبب زيادة استهالك العلف الناتج عن زيادة التعرض لفترات ضوئية  
 أطول.

 االنحراف المعياري ±)غ(لى متوسط استهالك العلف األسبوعيع برامج االضاءة  ( تأثير4)لالجدو

ج 
دجا

مر 
ع

 
وم(

 )ي
حم

الل
 

 التجريبية  المجموعات

  المجموعة
 األولى 

 : إضاءة سا 23)

 (ظالمسا 1

  المجموعة
 الثانية 

سا   20) 
 إضاءة:

 (ظالم سا 4

 الثالثة المجموعة 

 سا إضاءة: 17)

 سا ظالم( 7

المجموعة  
 رابعةال

 سا إضاءة: 14)

 سا ظالم( 10

 يوم 10
a226.00 
±3.60 

a221.33  
±8.01 

a224.33  
±4.16 

a222.33 
 ±7.02 

 يوم 17
a537.01 
±17.57 

a528.03  
±27.03 

a526.66 
±15.94 

a533.33  
±16.09 

 يوم 24
a759.66 
±18.17 

a774.00  
±22.51 

a754.00 
±20.42 

a752.66  
±14.04 

 يوم 31
a1130.00 
±42.72 

a1142.66 
±49.65 

a1120.00 
±37.74 

a1098.33 
±56.87 
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 يوم 38
a1316.66 
±14.43 

a1298.66 
±46.18 

a1315.33 
±26.18 

a1308.08 
±84.01 

 نهائيال
a3969.33 
±80.50 

a3964.66 
±147.88 

a3940.33 
±81.25 

a3908.33 
±160.51 

a,b     المتوسطات ذات الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تشير الى أن المجموعات متغايرة احصائيا                                                                                      
 ((P<0.05وذلك عند مستوى معنوية   bاكبر من   aبحيث أن 

ذلك سبب  تفسير  الصيصان  ب  ويمكن  أو  في األعمار  أن  أسبوع  بعمر  الصغيرة 
أوزان جسم حي وزيادة وزنية ومعدل أسبوعين تحتاج إلى فترات إضاءة أكبر للحصول على  

استهالك علفي أعلى. إال أن هذه الطيور نفسها وبعد مرو أسبوعين من عمرها لم نجد  
اختالف كبير ومعنوي في مقدار استهالك العلف والزيادة الوزنية ومتوسط وزن الجسم مما 

، ربما يعود  مع التقدم في العمر  يقلل من تأثير طول فترة اإلضاءة على مؤشرات اإلنتاج
مر وبفواصل زمنية                                                               ذلك الى حاجة الصيصان الفاقسة حديثا  الى تناول العلف بشكل مست

خفاض يعود الى انخفاض تطور الحوصلة كمكان لتخزين وترطيب الطعام وان  الذيقصيرة و 
  على أجريت    في دراسةوجد    حيث  ،سعة الجهاز الهضمي مع اكتمال نموهسعتها التخزينية و 
لعلف بعد الفقس  عدم تناول الصيصان لالرغم من    أنه على  للصيصان  الجهاز الهضمي
القدرة على هضم وامتصاص أمباشرة، إال أن   نزيمات األمعاء والبنكرياس باإلضافة إلى 

الغذائية   ومتوفرةالعناصر  نشطة  الهضم  ذكر (.  15)  في جهاز  دراسة  كما  أن   أخرى،ت 
إلى األمعاء عن طريق ساق الصفار، وبالتالي يوفر العناصر الغذائية    يدخل  الصفار المتبقي

الجهاز الهضمي واالمتصاصي لألمعاء في  قد تحفز نضج وظائف  التي  القابلة للهضم 
فترة اإلضاءة يمكن أن تؤثر  كذلك األمر ذكرت دراسة أن    .(16)الصيصان حديثة الفقس

خالل   من  الحي  الجسم  ووزن  الوزنية  الزيادة  العلف في  تناول  بين  التوازن  على  التأثير 
هضم، ويتوقف وهضمه فتناول العلف يحدث أثناء اإلضاءة، بينما أثناء فترة الظالم، يستمر ال

 .(4)لطيورل  نشاط تناول العلف، وينخفض
  Feed Conversion Ratio معامل التحويل الغذائي: - 3- 3
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الجدول أنه  5)يوضح  معنوية  (،  فروق  هناك  يكن  التحويل   تذكرلم  معامل  بين 
ع ما ذكرته معظم  هذا يتعارض م(، P<0.05)عند للمجموعات التجريبية  لنهائيالغذائي ا 

بين فقد  دراسة    األبحاث  المقارنة  في  فيها  ضوئيينبين  تم    سا 8)  ثابتين  برنامجين 
أن معامل التحويل الغذائي عند الطيور   ظالم(   سا8إضاءة:    سا16ظالم( و)  سا16إضاءة:

لـ   لـ    8المعرضة  . (10) ساعة إضاءة  16ساعات إضاءة أفضل من الطيور المعرضة 
طبق عليهم برنامج  الم  مجموعة دجاج اللحمأن    تتعارض مع نتائج دراسة أخرى ذكرت  كذلك

حويل العلفي لديها أفضل من ساعة كان معامل الت  12لمدة   إضاءة يحتوي على فترة ظالم
، األمر  ((8ساعات ظالم فقط   4مجموعة دجاج اللحم المطبق عليها برنامج إضاءة يضم 

نجده أخرى    نفسه  دراسات  الت  تذكر في  معامل  في أن  أفضل  كان  الكلي  العلفي  حويل 
دجاج اللحم مجموعات                            فترات ضوئية أقصر مقارنة  بمطبق عليهم ال دجاج اللحم مجموعات

 . 18)) و ( 17)فترات ضوئية أطول.المطبق عليها 
انه لم يكن هناك فروق معنوية تذكر بين    (5)  من ناحية أخرى، نجد من الجدول

للمجموعات التجريبية باستثناء األسبوع األول حيث كان  معامل التحويل الغذائي األسبوعي
التجريبية األولى والثانية   اتالمجموع  ( فقد أبدتP<0.05)  عند  هناك فروق معنوية واضحة

في   الغذائي  التحويل  معامل  مع  مقارنته  عند  أفضل  غذائي  تحويل   ات المجموعمعامل 
 .التجريبية الثالثة والرابعة

 االنحراف المعياري ±فية على متوسط معامل التحويل العل اإلضاء برامجتأثير    (5)لالجدو

ج  
دجا

مر 
ع

 
وم(

 )ي
حم

الل
 

 التجريبية  المجموعات

 األولى المجموعة

 : إضاءة سا 23)

 (ظالمسا 1

 الثانية  المجموعة
سا   20) 

 إضاءة:

 (ظالم سا 4

 الثالثة المجموعة 

 سا إضاءة: 17)

 سا ظالم( 7

 رابعة المجموعة ال

 سا إضاءة: 14)

 سا ظالم(  10

 a1.21±0.028 a1.22±0.039 a1.24±0.017 a1.25±0.036 يوم 10
 a1.28±0.094 a1.32±0.358 a1.35±0.135 a1.33±0.107 يوم 17
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a,b     المتوسطات ذات الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تشير الى أن المجموعات متغايرة احصائيا                                                                                      
 ((P<0.05وذلك عند مستوى معنوية   bاكبر من   aبحيث أن 

فترات ظالم طويلة في مراحل    إلى  وهذا ربما يعود إلى أن تعرض الصيصان 
تشغيل اإلضاءة تتنافس الطيور بداية  عمرية مبكرة يجعلها تشعر بالجوع بشكل أكبر وعند  

في  للهدر  عرضة  أكثر  العلف  ويصبح  والمعالف  العلف  صواني  من  العلف  تناول  على 
ولة في المجموعات التجريبية األربعة في األسبوع األسبوع األول، حيث أن كمية العلف المتنا

 (. P<0.05عند )اربة وال يوجد بينها فروق معنويةاألول كانت متق
 سا 4  إضاءة:  سا20عة الثانية )ن استخدام برنامج اإلضاءة في المجمو يستنتج من البحث أ

اإلنتاجية. وعليه فاننا                        ا  على مؤشرات الكفاءة  نامج الضوئي األفضل تأثير البر   ظالم( كان 
ظالم( في حظائر انتاج دجاج اللحم   سا4إضاءة:  سا20البرنامج الضوئي )  ننصح بتطبيق 

اإلنتاجية. الكفاءة  مؤشرات  على  إيجابي  تأثير  من  لها  لما  بإجراء  كما    التجاري  نوصي 
معنوية  نتيجة لعدم وجود فروق  و   دراسات أعمق لمعرفة تأثيراتها الصحية على جسم الطيور.

إضاءة  برامج  تطبيق  االقتصادية  الناحية  من  المفيد  من  ربما  التجريبية  المجموعات  بين 
 األقصر، لقياس ذلك نوصي بتطبيق التجربة على حظيرة تجارية وبأعداد لدجاج اللحم أكبر.

 
 
 
 
 
 

 a1.45±0.158 a1.42±0.207 a1.38±0.124 a1.40±0.127 يوم 24
 a1.79±0.161 a1.81±0.136 a1.80±0.115 a1.81±0.189 يوم 31
 a2.01±0.308 a2.02±0.280 a2.00±0.324 a2.01±0.427 يوم 38

 a1.63±0.13 a1.61±0.08 a1.62±0.10 a1.64±0.02 نهائيال
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 نظرة اإلسالم لإلنجاب المساعد 

 حسن عبادة حالق

 إدلب، جامعة والشريعة ، كلية الحقوق قسم الفقه وأصوله
 طالب دراسات عليا )ماجستير( * 

 
 ملخص ال

دعا اإلسالم إلى النكاح وحث عليه واعتبره طريقا لتحصيل العفة مع تحقيق النسل  
اعمار األرض التي استخلفنا هللا عليها، ومن هنا تنبع أهمية  وبقاء 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 
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 مقدمة

                                                                              تكمن أهمية الولد في اإلسالم أنه اللبنة األهم في المجتمع، وسببا  من أسباب ر قي ه  
الذي سيكمل مسيرة االستخالف في األرض، وتتجلى أهمية الولد  وتقدمه، فهم نواة المجتمع 

  في اإلسالم فيما يلي:
حض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الزواج وإنجاب األوالد لما في ذلك من تكثير    وقد

  .(1) فإني مكاثر بكم األمم(    المسلمين، يقول عليه الصالة والسالم: )تزوجوا الودود الولود
نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الزواج بالمرأة العقيم التي ال تنجب، فقال: )ال كما  

كما نهى عن كل ما من شأنه تعطيل النسل في المعاشرة الزوجية، .  (2) (    تزوجن عاقرا
ه الصالة والسالم: )إن هللا ال يستحيي من  فنهى عن إتيان النساء في أعجازهن فقال علي

 .  (3)، ال تأتوا النساء في أعجازهن( الحق

 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب استحباب التزوج بالودود الولود، والحاكم في المستدرك، كتاب   (1) 

التلخيص:  قي  الذهبي  وتعليق  السياقة(،  بهذه  يخرجاه  ولم  اإلسناد  حديث صحيح  )هذا  عنه:  وقال  النكاح، 
ج من لم يلد، والنسائي في السنن الكبرى،  )صحيح(، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب النهي عن تزوي

 كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم.
أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر عياض بن غنم األشعري رضي هللا عنه، وقال الحاكم:  (2) 

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  3/253فقال: معاوية ضعيف، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، )
هـ.  1419الكتب العلمية، الطبعة: األولى    ، دارهـ(852علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى:  

 م.1989
أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، والنسائي في الكبرى، كتاب     (3) 

عشرة النساء: باب ذكر حديث علي بن طلق في إتيان النساء في أدبارهن، والدارمي، كتاب الصالة والطهارة:  
ال باب  النكاح:  كتاب  حبان،  وابن  دبرها،  امرأته في  أتى  قال  باب من  النساء في أعجازهن،  إتيان  نهي عن 

الترمذي: )حديث علي بن طلق، حديث حسن، وسمعت محمدا يقول: ال أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى  
هللا عليه وسلم غير هذا الحديث، وال أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي(، تلخيص الحبير، 

 ، ابن حجر. (3/390)
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والبد من اإلشارة إلى أن أعداء اإلسالم يسعون لتقليل عدد المسلمين، بينما هم  
 عليهم.يتابعون الجهود لزيادة المواليد ورفع عدد السكان، ليتفوقوا 

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.  
ه الشرعية موافقا ومطبقا لحاجات اإلنسان العضوية والغريزية، وجاء اإلسالم بأحكام 

الدين والنفس والنسل والمال  فلم يقف أمامها أو كبحها وعطلها بل نظمها بصورة تحفظ 
 .(1) والعقل من األذى والمرض، فراعى اإلسالم غريزة النوع وهذبها ونظمها 

 
 يالتمهيدالمبحث 

 
 . (2) الصلةتعريف المصطلحات ذات       أوال : 

نطفة األمشاج فيتكون من التحام نواة البيضة    هي األخالط، يتكون من الماءين*األمشاج:  
 من األنثى بنواة الحيوان المنوي من الرجل، فيتحدان وعندئذ يحصل التالقي والتالقح.

 . (3)مصطلح فقهي قديم، يعني حقن ماء الرجل في قبل المرأة  *االستدخال:
 وتسمى أيضا مؤجرة البطن.وهي التي نقل إلى رحمها البييضة اللقيحة،  *األم المستعارة:

 تصغير بيضة في اللغة: بييضة، وهي هنا: مني الزوجة أو يقال: خلية األنثى.   *البويضة:
ذا التقيا واختلطا وخلية المرأة البييضة، فإ  هو ماء الرجل، أي الحيوان المنوي،*الحوين:  

 . سيما باألمشاج

 
ه، 1393م/1973، دار الكتاب، بيروت، الطبعة الرابعة،  اإلسالم وثقافة اإلنسانينظر: الزين سميح عاطف،    (1) 

 (.9ص )
 ه. 1420م/2000، دار النفائس، الطبعة األولى،الموسوعة الفقهية الطبيةكنعان أحمد محمد،  (2) 
نهاية المحتاج الرملي شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الشهير بالشافعي الصغير،  (3) 

 .م1984ه، 1404(، دار الفكر للطباعة، بيروت، 5/111) إلى شرح المنهاج،
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وحينئذ تعلق في جدار الرحم   الحوض الذي تلتقي فيه الخليتان من ماء الزوجين،*الرحم:  
وتصبح علقة عالقة، ثم تنمو بعد ذلك نموا طبيعيا إلى مضغة، ومن مضغة إلى  

 عظام يكسوها اللحم ثم ينشئها هللا خلقا آخر فتبارك هللا أحسن الخالقين. 
)فالوب(: الرحم  بين الرحم والمبيض.   *قناة  الطريق الطبيعي التي تصل  القناة هنا هي 

 وسميت بذلك: نسبة إلى عالم التشريح اإليطالي الذي اكتشفها. 
 ثانيا: مشروعية عالج العقم.

تقدم أن األمومة هي من مظاهر غريزة النوع، ورأينا كيف أن اإلسالم شجع على  
ير طبيعية )مرضية( لما يسببه من أمراض اإلنجاب وحض عليه، ورأينا أن العقم هو حالة غ

                                                               نفسية وجسمية للمرأة، فكان لزاما أن نبين حكم التداوي ابتداء .  
 حكم التداوي من األمراض:  

ذهب عامة الفقهاء إلى أن التداوي ليس بواجب، فمنهم من جعله مندوبا، ومنهم  
 ؤكدا. من 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    تداووابالمداواة قال عليه السالم: )  أمرناجاء في المبسوط: )وقد  
، وقد فعل ذلك رسول هللا يوم أحد 1ما خلق داء إال وخلق له دواء إال السام أو قال الهرم(

ثم اكتساب السبب بالمداواة ال ينفي التيقن(   2الجراحة في وجهه حين داوى ما أصابه من  
(3)  . 

 إلى أنه مباح فقال ال بأس بالتداوي وال بأس بتركه.  المالكية* وذهب 

 
الترمذي في  وخرجه    ،30/394[،  18455مسند االمام احمد، أول مسند الكوفيين، حديث أسامة بن شريك، برقم: ]  1

[،  2038]سننه أبواب الطب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، باب: ما جاء في الدواء والحث عليه، برقم:  
برقم:  3/561 داء،  من  أنزل هللا  ما  باب:  الطب،  كتاب  ماجه،  ابن  وخرجه  حديث صحيح.  عنه:  وقال   ،
[3436 ،]5 /115. 

  .4/40[، 2911]البيضة، برقم:  صحيح البخاري كتاب: الجهاد والسير، باب: لبس  2
 (، دار المعرفة، بيروت. 30/249)، المبسوطالسرخسي شمس الدين، (3) 
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التداوي  إباحةوفي هذا الحديث وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر حديث األعراب: )
 .(1)( وإباحة معالجة األطباء وجواز الطب والتطبب

إلى أن فعله أفضل من تركه، وذهب جمهور الخلف والسلف    الشافعية* وذهب  
   نحو ما ذهب الشافعية.

(  ويستحب أن يتداوى   جاء في المجموع: )ومن مرض استحب له أن يصبر......
(2) . 

فيما روي عن أحمد روايتان: أولها: إن التداوي رخصة وتركه    الحنابلة* وذهب  
   درجة أعلى.  وثانيها: أنه يباح التداوي وتركه أفضل.

جاء في منتهى اإلرادات: )وال يجب التداوي في مرض ولو ظن نفعه إذا النافع في 
   . (3) ( 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

 .  (4)،  وجعل لكل داء دواء، فتداووا، وال تتداووا بالحرام( هللا أنزل الداء والدواء
 . (5)( .قال عليه الصالة والسالم: )ما أنزل هللا من داء إال أنزل له شفاء2

 
(،  8/414) االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار،القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمري، (1) 

 محمد علي معوض.-سالم محمد عطا ، الطبعة: األولى، تحقيق: م2000دار الكتب العلمية، بيروت، 
 م.1997دار الفكر، بيروت،  (،5/96، )المجموعالنووي شرف الدين،  (2) 
  (، 1/341) شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى،البهوتي منصور بن يونس بن إدريس، (3) 

 ، الطبعة: الثانية. م1996عالم الكتب، بيروت، 
ي سننه، كتاب الطب، باب في األدوية المكروهة، وقال المناوي: )فيه إسماعيل بن عياش وفيه  أخرجه أبو داود ف  (4) 

محمد عبد الرؤوف    (،9/73مقال(، ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، )
  1994  -  ه  1415  االولىلبنان، الطبعة    –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.  (5) 
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دواء الداء برأ بإذن هللا    . وقال عليه الصالة والسالم: )لكل داء دواء، فإذا أصبت3
 .   (1) تعالى( 

  . وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى هللا عليه وسلم وجاء األعراب 4
ا فإن هللا عز وجل لم يضع داء إال  فقالوا يا رسول هللا أنتداوى؟ فقال: نعم يا عباد هللا تداوو 

 . (2) 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 
بغير حساب،    هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: )يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا

وعنه أيضا أن    ،(3) لذين ال يسترقون وال يتطيرون وال يكتون، وعلى ربهم يتوكلون(  هم ا
امرأة سوداء أتت النبي صلى هللا عليه الصالة والسالم فقالت: أني أصرع وإني أتكشف فادع  

الجنة، ولك  )إن شئت صبرت  فقال:  لي،  فقالت    هللا  يعافيك(،  أن  هللا  وإن شئت دعوت 
لها   فدعا  أتكشف،  ال  أن  لي  فادع هللا  أتكشف  إني  فقالت  من    (،4)أصبر،  ذلك  وغير 

 األحاديث الواردة، والتي فيها األمر بالتداوي.  
ثم    5وقد فعل ذلك رسول هللا يوم أحد حين داوى ما أصابه من الجراحة في وجهه 

واحتجام النبي صلى هللا عليه وسلم وتداويه دليل   اكتساب السبب بالمداواة ال ينفي التيقن
 على مشروعية التداوي. 

 
 حباب التداوي. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السالم، باب لكل داء دواء واست (1) 
أخرجه الترمذي في السنن كتاب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، وقال: )هذا حديث حسن صحيح(،   (2) 

وأبو داود في السنن، كتاب الطب: باب الرجل يتداوى، وعند ابن ماجه في سننه، كتاب الطب، باب: ما أنزل  
كتاب: الطب، وقال عنه: )هذا حديث صحيح اإلسناد ولم  هللا داء إال أنزل له شفاء، والحاكم في المستدرك،  
 يخرجاه(، وتعليق الذهبي قي التلخيص: صحيح. 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاف الرقاق، باب من يتوكل على هللا فهو حسبه، وأخرجه مسلم في صحيحه،   (3) 
 كتاب: اإليمان، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المرضى، باب: فضل من يصرع من الريح، ومسلم في صحيحه، كتاب: البر  (4) 
 والصلة واآلداب، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك.

 .3سبق تخريجه صفحة  5
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من العقم هو الندب فيثاب فاعله وال يعاقب تاركه، وقد    فعلى هذا فحكم التداوي 
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

 ح الصناعي في التاريخ: أوال: التلقي
                                                                           بحث العلماء قديم ا في إمكان حمل المرأة بغير مالمسة من الرجال إذا وصل المني  
                                                                                    بطريقة ما إلى أعضائها التناسلية فكان هذا مستبعد ا جد ا عند األقدمين، وأثر هذا الحمل  

األساطير والقصص  والوضع عن الزعيم الديني الهندي بوذا فنسجت حول الحمل به ووضعه  
 الخيالية. 

والفارابي سينا  كابن  قبله  ابن خلدون وفالسفة اإلسالم  العالمة  إلى   1أما  أشاروا  وغيرهما 
 تخلقات تشابه ما نحن بصدده، وهو يتحدث عن الكيمياء عند األقدمين.

                                                                           فابن خلدون يقرر أن تخليق اإلنسان أو أي حيوان من المني ليس هو أمر ا متعذر ا  
 في حد ذاته وإنما المتعذر أن علوم البشر قاصرة عن إيجاد البيئة المناسبة لتخليقه           ومستحيال  

ونموه ومن تهيئة المناخ والبيئة ومن معرفة نسب الجزئيات لتخليق اإلنسان من المني خارج  
 الرحم. 

 
أبو علي الحسين بن عبد هللا بن الحسن بن علي بن سينا، الفيلسوف الحكيم المشهور، الملقب بالرئيس، كان نادرة    1

و»اإلشارات«،   »الشفا«،  كتاب  منها:  الفالسفة  مذاهب  على  سائرة  تصانيف  له  وذكائه.  علمه  في  عصره 
(، سير أعالم  ه٤٢٨عنها سنة موته )  و»القانون« وغيرها، له اعتقادات ضالة مخالفة العتقاد المسلمين تاب

 . ٥٣١/ ١٧النبالء 
                                                                                                      أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان التركي الفارابي: فيلسوف مسلم تركي األصل، اشت هر بجمعه بين علوم  

حقين                                                                                                      المنطق والسياسة واألخالق، وقد ل ق  ب ب »المعلم الثاني« وكان له األثر الكبير في كبار فالسفة المسلمين الال 
وابن رشد، و لد عام »فاراب«، وهي مدينة في خراسان )إيران حالي ا(، األعالم،  م  ٨٧٤ه/٢٦٠                                    أمثال ابن سينا                                                          في 

 .20/ 7م، 2002الزركلي: دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة عشر، 
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التي   تلك الحقيقة  تلك النظرية بل  بهذا إلى ما نسميه اآلن )أطفال األنابيب(  وهو يشير 
البيئة والمناخ المالئم لتخلق اإلنسان من المني  يء  في مقدور العلم الحديث أن يهأصبح  

 بعد أن توفرت في هذا العصر اإلحاطة والدقة في معرفة نسب الجزيئات الصحيحة.
                                         ثانيا : التلقيح الصناعي في العصر الحديث:

مية جاء دور العلم الحديث، فروت لنا الصحف قصة )أطفال األنابيب(، تجربة عل
بأسره، وتمثلت هذه   انتباه الشعب األمريكي  إليها  بها أطباء أمريكيون، وشدت  جديدة قام 
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 امرأة 

 ، والقصة الكاملة لهذه التجربة روتها صحيفة )دي باري( الفرنسية، فقالت:ثانية
امرأة  بيتش(  ،قدمت  )لونج  الطبي في  المركز  إلى  أحد   ، لم يكشف عن هويتها  فاستقبلها 

                   وفعال  تمت العملية    ،األطباء وأعلمها أن كل شيء جاهز للقيام بعملية اللقاح االصطناعي
وبعد خمسة أيام أدرك األطباء أن اللقاح قد ثبت في رحم المرأة، ومنذ تلك   ،بسهولة متناهية

فاألطباء المذكورون ينتمون في الواقع    ،                     وأخذت أبعاد ا خيالية   ،اللحظة أصبحت القصة رائعة
)شركة الخصوبة والبحث في علم الوراثة( ومهمتها مكافحة عقم   :إلى مؤسسة أمريكية تسمى

 النساء. 
                                                                      ي قدمت لتحمل الجنين فقد كانت أبرمت عقد ا مع هذه الشركة تستلم بمقتضاه  أما المرأة الت

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 

)جون بوستر( كل أدواته    ثم جاءت المرحلة النهائية من العقد حين جهز الدكتور
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   ، ا تمنتهالذي طالم  ؛فإن العملية كانت تهدف إلى تمكين امرأة 

                                     ( أسبوع ا بالضبط تمت الوالدة المنتظرة 28وبعد )  ، وهكذا تمت إعادة زرع الجنين في رحمها
 طة عملية قيصرية.بواس 
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                لن يعرف مطلق ا  الذي    ؛وكانت المرأة التي تبلغ الثالثين من عمرها سعيدة بمولودها
 . 1هوية أمه األولى 

لمواليد، ومنذ ذلك الوقت عرفت                                                وكان المولود تام ا جميال  ال يختلف عن غيره من ا
                                                                                      هذه التجربة انتشار ا واسع ا في أنحاء العالم وأتاحت الفرصة لمكافحة العقم المنتشر والذي 
يرجع سببه إلى انسداد القنوات المؤدية إلى الرحم، أما إذا كان المبيض ال يؤدي مهمته فإنه 

                             د إذ ا من إيجاد طريقة جديدة.ب                                                     ليس باإلمكان حتم ا أخذ البويضة لتلقيحها خارج الرحم وال
وسميت   عديدة  احتجاجات  القت  ممارسات  برزت  البطون -وهكذا    - بمؤاجرات 

العاقر  تلقيح صناعي المرأة تؤجر رحمها من زوج المرأة  وتتمثل هذه الطريقة في إجراء 
                                                                                    فتحمل األولى ثم تضع مولود ا تدفعه إلى أمه بموجب عقد تم إبرامه من قبل، وبهذه الطريقة  

                                                                                       باع الطفل إلى الزوجة العاقر لينسب إليها بالتبني، وحقق األستراليون اكتشاف ا جديد ا جنبهم ي
من امرأة ولقحوها داخل أنبوب بواسطة منويات    -بيضة-مشاكل العقود حين قاموا بأخذ  

 دوا زرعها في رحم الزوجة العاقر.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  
في رحم األم الثانية، وفي الحالتين تمثل هذه االكتشافات ثورة في عالم الوراثات، وذلك أن 

بة البيضة لم تعد هي األم الوارثة بل أصبحت التي تحمل الطفل وتلده فقط هي األم صاح
  (2)أمه الوارثة 

 
 المطلب الثاني: مفهوم اإلنجاب المساعد، )وتسمياته(. 

 معنى التلقيح الصناعي:  

 
، العدد الثاني، المؤتمر اإلسالمي بجدةمجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة  ،  أطفال األنابيبعبد هللا البسام،    1

(2/149.) 
، العدد الثاني،  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، أطفال األنابيبعبد هللا البسام، (2) 
(2/149.) 
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إليها األطباء المتخصصون   التجأ  التي  التكنولوجيا الحديثة  التناسل بمساعة  هو 
ابين بالعقم وذلك عن طريق إيصال الحيامن الجنسية الذكرية إلى  لمعالجة األزواج المص

بالتقاء   تتم  التي  الطبيعي  الجماع  بغير عملية  التناسلي  الجهاز  إلى  أو  األنثوية  البويضة 
اللقيحة   ليكونا  فيمتزجان ويختلطان  بالبويضة الجنسية األنثوية،  الحيامن الجنسية الذكرية 

تم نموها باكتمال مدة الحمل المقررة يخرج الجنين بوالدة التي تنمو في رحم الزوجة، فإذا  
 (.1) طبيعية 

 تسميات العملية:  
إن عملية التلقيح االصطناعي البشري تعرف طبيا )بزرع النطف(، وتسمى هذه 

 العملية بأطفال األنابيب، والتلقيح الصناعي الرحمي، واإلنجاب المساعد. 
 األنبوب: الفرق بين اإلنجاب المساعد وطفل 

أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من مبيض الزوجة فتوضعا في أنبوب اختبار 
طبي بشروط فيزيائية معينة حتى تلقح نطفة الزوج بويضة الزوجة في وعاء االختبار ثم بعد  
أن تأخذ اللقيحة في االنقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب االختبار إلى رحم 

 الزوجة نفسها.
الفرق بين األسلوبين أن التلقيح الصناعي ليس فيه مرحلة في الوسط، وإنما هو  و 

                                      ينقل من الزوج إلى مهبل الزوجة رأس ا. 
طفة من الزوج ومن مبيض الزوجة  نأما طفل األنبوب ففيه مرحلة تبقى بين أخذ ال

ثم تكون في وعاء أو في أنبوب ثم بعد ذلك بعد مضي مدة معينة تحقن في مهبل الزوجة 
(2) . 

 
 ص، اإلسالمية ةعمليات أطفال األنابيب واالستنساخ البشري في منظور الشريعد.منذر البرزنجي، شاكر العادلي، (1) 

 (، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى. 47)
مجلة مجمع ،  الحكم اإلقناعي في إبطال التلقيح الصناعي، وما يسمى شتل الجنينالشيخ عبد هللا بن زيد آل محمود،  (2) 

 (. 2/205الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، العدد الثاني، )
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 المطلب الثالث: أسباب وموجبات التلقيح الصناعي. 
عندما يكون هناك عقم أولي أو ثانوي سواء كان سببه ذكريا أو أنثويا، فإن هذه  

ية التلقيح االصطناعي شريطة أن تكون األنابيب الرحمية )قناة الحالة تعالج باستخدام عمل
فالوب( سليمة ومفتوحة وأن تؤدي وظيفتها بصورة طبيعية، وهناك أنواع مختلفة من عمليات  

 التلقيح االصطناعي، نوجز إجراء العملية بما يلي:

 قلة في تركيز النطف )الحيامن البشرية(. (1
 الحيامن البشرية(.ضعف في نشاط النطف ) (2
 حموضة الجهاز التناسلي األنثوي. (3
 وجود أجسام مناعية مضادة للنطف في عنق الرحم. (4
 ضعف المبايض وعدم قدرتها على إنتاج البيوض الناضجة. (5
عدم القدرة على الجماع بسبب ضعف االنتصاب، سواء كان عضويا أو مرضيا، أو   (6

 أي عوق عضوي يمنع االتصال. 
 من الذكرية المعكوس في المثانة البولية. القذف الجنسي للحيا (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 في  (10
 السائل المنوي. 

 زيادة الضغط التنافذي )األوزموزي( للسائل المنوي. (11
 حموضة أو قاعدية السائل المنوي.زيادة  (12
 العقم غير المعروفة أسبابه طبيا. (13
 العقم النفسي.  (14
 زيادة تركيز النطف المشوهة خلقيا في عنق الرحم. (15
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 . (1)                                                                            تغير في التركيبة الكيماوية للمادة المخاطية في عنق الرحم وزيادة ل ز وج ت ه ا  (16
 المساعدأقوال العلماء في اإلنجاب : المبحث الثاني

 المطلب األول: حكم اإلنجاب المساعد: 
                     أوال : صورة المسألة. 

تعتمد العملية على أخذ البويضة من المرأة عند خروجها من المبيض وذلك بواسطة 
الب يدخله الطبيب في تجويف البطن عند موعد خروج  يضة من المبيض  و مسبار خاص 

بق سائل فسيوليجي مناسب وفي هذا الط  ،Petri dishفيلتقطها ثم يضعها في طبق بيتري  
 يضة ونموها.لبقاء البو 

يضة … فإذا ما تم تلقيح البويضة و ي منى الرجل ويوضع في الطبق مع ال  ثم يؤخذ
ت  وسكوب تركوذلك يمكن مشاهدته تحت الميكر   Spermatozoaبأحد الحيوانات المنوية  

البو  )الزيهذه  األمشاج  الخلية  المتتالية،  المعروفة  انقساماتها  لتنقسم  الملقحة  جوت(  يضة 
البو  نواة  التحام  تنقسم فتصبح الخلية خليتان …. المكونة من  المنوي  ونواة الحيوان  يضة 

ألنها   Morulaوالخليتان أربع …. واألربع ثمان وتدخل فيما يعرف باسم مرحلة التوتة  
 توتة المعروفة. تشبه ثمرة ال

 Blastulaعند ذاك تأخذ هذه التوتة التي سرعان ما تتحول إلى ما يعرف بالكرة الجرثومية  
ويحدث في داخلها تجويف كما هو موجود في الكرة ويمتأل التجويف بسائل وتوضع هذه 

دة التي الكرة في جدار الرحم حيث تتغرز فيه وتنمو نمو الحمل الطبيعي حتى الوالدة، والم
 .  (2) يضة في الطبق ال تعدو يومين أو ثالثة  بقى فيها البو ت

                        ثانيا : أقوال الفقهاء: 
. ذهب بعض الفقهاء إلى منعها منعا مطلقا، فلم يجيزوا تدخل لثالث في عملية  1
 اإلنجاب. 

 
 (.50-48، ص )عمليات أطفال األنابيبالبرزنجي، العادلي،  (1) 
البار،      (2)  وأطفال األنابيبد. محمد علي  المؤتمر ،  التلقيح الصناعي  لمنظمة  التابع  الفقه اإلسالمي  مجلة مجمع 

 (. 2/171، العدد الثاني، )اإلسالمي بجدة
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عن طريق المعاشرة الزوجية العادية   إن إنجاب األوالد إنما يتميقول الشيخ رجب التميمي: )
يتعدى إلى غيره.  حين يحصل الحمل كما نص على ذلك الشرع الشريف ...  .  ... فال 

والتلقيح الذي   ،والتلقيح بين البويضة والحيوان المنوي للزوجين إنما يتم عن طريق الجماع
لشرع الشريف( يتم عن طريق آخر بواسطة األنبوب أو غيره مخالفة لنص اآلية الكريمة ول 

(1) . 
. وذهب البعض اآلخر إلى جوازها بصور معينة مضبوطة، ولم يتركوا الباب  2

لهم، يحلو  كما  األهواء  أصحاب  فيه  يتصرف  العملية ضوابط    مفتوحا  لهذه  إنما وضعوا 
 شرعية يجب مراعاتها.

يقول الشيخ مصطفى الزرقا: )لذلك يترجح في نظري جانب الحظر مبدئيا، فال  
 تمارس إال في أقصى درجات االضطرار أو الحاجة الشديدة حين ال يكون للزوجين ولد،

 .(2) والطبيب ثقة( 
 .                          ثالثا : تحرير محل النزاع

يكمن محل النزاع في أنه هل يجوز تدخل اإلنسان في عملية التكاثر واإلنجاب 
البشري؟ وهل هذا التدخل يعني أن اإلنسان يخلق ويوجد مع هللا تعالى؟ وهل العقم من هللا  

 فال يجوز عالجه؟  
إلى أن اإلنجاب عملية مقدسة، فال يجوز التدخل بها،  ذهب الشيخ رجب التميمي 

الزوجين وال يجوز تدخل طرفا آخر فيها، واعتبروا أن العقم من هللا، فال    وأنها تجري بين 
 يجوز التدخل في تغيير سنن هللا في األرض. 

إلى أن العقم حالة مرضية ويجوز وذهب البعض كالدكتور محمد علي البار وغيره  
من  عالجه، وذهبوا أيضا إلى أنه ال يجوز تدخل أجنبي بعملية اإلنجاب، )بأن يؤخذ نطفة

 أجنبي، أو بويضة من أجنبية(، أما إن كان هذا التدخل فقط في العالج والتداوي فأجازوه.

 
االسالمي التابع لمنظمة المؤتمر االسالمي بجدة، العدد  مجلة مجمع الفقه  ،  أطفال األنابيبالشيخ رجب التميمي،    (1) 

 .  (2/203الثاني، )
 (.26ص )الزرقا،   التلقيح الصناعي،أحمد مصطفى،  (2) 
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 .                         رابعا : األدلة والمناقشة

 أوال: أدلة المانعين:
 استدل المانعون بأدلة من الكتاب والسنة والعقل.

 الكتاب: (.1
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 تعالى - ك م               و ق د  م وا               ش               و اع ل م وا     ّللا              و ات ق وا                    أل  ن ف س 

ق وه           أ ن ك م   ر                  م ال   (.٢٢٣)البقرة:  ،                 ال م ؤ م ن ين {           و ب ش  
أن نساؤكم مكان زرعكم وموضع نسلكم وفي أرحامهن يتكون    ووجه الداللة اآلية:

الولد فأتوهن في موضع النسل والذرية وال تتعدوه إلى غيره ومعنى هذه اآلية أن التلقيح بين  
نما يتم عن طريق الجماع والتلقيح بين البويضة والحيوان  البويضة والحيوان المنوي للزوجين إ

يتم عن طريق الجماع إنما  يتم عن طريق آخر بواسطة    ،المنوي للزوجين  والتلقيح الذي 
 األنبوب أو غيره مخالفة لنص اآلية الكريمة وللشرع الشريف.

                                                               ي خ ل ق  ما ي شاء ي ه ب  ل م ن  ي شاء إ ناث ا و ي ه ب  ل م ن                                       }َلِل    م ل ك  الس ماوات  و األ  ر ض  قال تعالى:   -
، )الشورى:    {                                ع ق يم ا إ ن ه  ع ل يم  ق د ير                                                                أ و  ي ز و  ج ه م  ذ ك ران ا و إ ناث ا و ي ج ع ل  م ن  ي شاء                   ي شاء الذ ك ور 

٤٩،٥٠.) 
                                                            أن هللا عز وجل بين لنا أنه يهب لمن يشاء إناث ا، ويهب لمن يشاء   ووجه الداللة:  

                                                                              الذكور، ويهب لمن يشاء الذكور واإلناث، ويجعل من يشاء عقيم ا، فليس ألحد أن يعترض  
لف لما يريده هللا، وال يجوز لنا أن  أو يدبر بحسب هواه، وعلى ذلك فالتلقيح الصناعي مخا

للشك   مثار ا  تكون  ملتوية  بطرق  نأتي  أن  لنا  يجوز  العواطف، وال  بسبب  أحكامه                                                                               نخالف 
 والظنون في األنساب، وألن عالج العقم يسقط قوله تعالى: )ويجعل من يشاء عقيما(. 

تعالى،   : بأن عالج العقم بالتلقيح الصناعي أو غيره ال يخالف ما يريده هللا نوقش 
فهو الذي أنزل الداء وأنزل معه الدواء وأرشد اإلنسان إلى صحته النفسية والجسمية، وكل 
ذلك غير خارج عن المشيئة اإللهية، فالعقم قضاء والعالج منه قضاء، وأيضا ال يسقط قوله 
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تعالى: )ويجعل من يشاء عقيما(، ألنه ثبت علميا أن بعض الناس ال يحوي منيه على 
 .(1) للتلقيح، وأيضا هناك أنواع من العقم ال يعرف سببها ولم يعرف عالجها نطف صالحة

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  ّللا                                                       }ق ل ل  ل م ؤ م ن ين  ي غ ض 
ن ع ون    . (٣٠)النور:  {                          خ ب ير  ب م ا ي ص 

أن هللا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بحفظ فروجهم، فال يجوز    وجه داللة اآلية: 
النظر إلى عورات النساء، وال يجوز االستمناء، وهما من مستلزمات العملية، لذا كان 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:
وهي عكس كلمة نور وبما أن عملية تلقيح البويضة للمرأة تتم في خارج الرحم بواسطة نطفة 

النور  -الزوج الشرعي فإن البويضة والنطفة والبويضة الملقحة سوف تتعرض إلى الضوء  
ضوء له تأثيرات كبيرة، وأيضا البويضة  وهو ضوء المصباح الكهربائي وضوء الغرفة وال   -

بعد سحبها من الرحم إلى الخارج يتم فحصه تحت المجهر أو الميكروسكوب، وخالل عملية 
الفحص سوف يتعرض إلى الضوء الموجود في المجهر أو الميكروسكوب، وحتما إن هذا  

الموجودة  الضوء سوف يؤثر على محتويات البويضة من جينات وغيرها من التراكيب الحية  
داخل البويضة, ألن البويضة في الحالة الطبيعية تكون داخل الرحم وهو مكان مظلم جدا  

 
ه، 2001/1422، دار الهادي الطبعة األولى،التلقيح الصناعي بين العلم والشريعينظر: شهاب الدين الحسيني،  (1) 

 (.91_90ص )
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فهو داخل ثالث ظلمات، فهو مخالف للحالة الطبيعية، فال يأمن على الجنين من التشوهات، 
 .   (1) لذلك كان لزاما تركها 

           ر ب ك م        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:   -
ت ة       ف ي               و األ  ر ض                 الس م او ات           خ ل ق          ال ذ ي        ّللا    ي            ال ع ر ش         ع ل ى              اس ت و ى        ث م             أ ي ام           س             الن ه ار             الل ي ل            ي غ ش 

      ر ب        ّللا               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  
        ق ل                                                       ك ائ ك م م ن ي ب د أ  ال خ ل ق  ث م  ي ع يد ه                      }ق ل  ه ل  م ن ش ر  (، وقال أيضا:  ٥٤)األعراف:                ال ع ال م ين {  

                      خ ل ق  ّللا   ف أ ر ون ي          ه  ذ ا}(، وقال أيضا:  ٣٤)يونس:                                                               ّللا   ي ب د أ  ال خ ل ق  ث م  ي ع يد ه    ف أ ن ى  ت ؤ ف ك ون {  
ل  م ب ين                          م اذ ا خ ل ق  ال ذ ين   ال    (.١١لقمان: )،{                                                   م ن د ون ه    ب ل  الظ ال م ون  ف ي ض 

أنها تنفي إمكانية وجود خالق غير هللا سبحانه وأن جميع ما في الكون    داللة اآليات:  جوهو 
لما من أشياء هي من خلق هللا سبحانه، لذا كان طفل األنبوب مما يمتنع وال يجوز مزاولته 

 فيه مضاهاة الخالق في الخلق.
                                                                         إن عملية طفل األنبوب ليست خلقا جديدا ، وإنما هي عملية تلقيح البويضة التي    نوقش:

                                                                               من خلق هللا سبحانه بالحيمن الذي هو من خلق هللا، فاإلنسان لم يخلق جديدا ، وإنما الخلق  
 هلل سبحانه.
 السنة: (.2

             فنكاح  منها    عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن النكاح كان على أربعة أنحاء  .1
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  

يتبين حملها من ذلك الرجل ا تبين حملها  زوجها وال يمسها حتى  لذي تستبضع منه فإذا 
نكاح   النكاح  هذا  فكان  الولد  نجابة  في  رغبة  ذلك  يفعل  وإنما  أحب  إذا  زوجها  أصابها 

 .  (2) االستبضاع(

 
 . http://www.ahlalhdeeth.comملتقى أهل الحديث، ، أطفال األنابيب عملية خاطئةكاوه 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:  
بالذكاء أو اشتهر بالقوة، وهذه  بنك المني ما يناسبها من مني رجل اشتهر بالعلم أو اشتهر 

الصورة واقعة في الغرب ومرفوضة تماما في اإلسالم، نفس الصورة السابقة بما هو أشد 
وأنكى، حيث تؤخذ الحيوانات المنوية من رجل اشتهر بالذكاء والقوة وبويضات امرأة اشتهرت 

ممتازة  بشرية  البويضات إلنتاج ساللة  تلقيح هذه  ويتم  والذكاء  النازية(،    بالجمال  )نظرية 
وتتعدد الصور التي يمكن أن    ،ويمكن أن تباع هذه األجنة الفاخرة إلى من يريد ويدفع الثمن

  ،يتم بها ذلك حيث يمكن أن تحمل المرأة هذا الجنين الممتاز أو ربما تستأجر له رحما أيضا
 . (1)ثم تأخذ الجنين بعد والدته جاهزا 

بأن ال نجيز هذه العملية إال بين نطفة الزوج وبويضة الزوجة، وأما ما كان من  يناقش:  
   غيرهما فال نجيزه. 

 
،  . عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ال ضرر وال ضرار2

 .( 2) من ضار ضر هللا به، ومن شاق شق هللا عليه( 
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عن الضرر، وإن الضرر موجود في  الداللة:وجه 

النطفة المنوية )الحيوان المنوي(، للرجل يكتمل نضوجه ليس بعد خروجه  هذه العملية، ألن
من القضيب أي بعد القذف، بل يكتمل نضوجه ونموه في داخل رحم المرأة أي بعد أن يقذف  

ائل الرحمية للمرأة وخالل حركته نحو قناة الرحم )فالوب(، خالل في الرحم ويختاط بالسو 
هذه الفترة يكتمل نضوجه إلى أعلى درجات التمام والكمال وذلك أن لهذه السوائل الرحمية 

 
مجلة  (،االصطناعي  القضايا األخالقية الناجمة عن التحكم في تقنيات اإلنجاب )التلقيحينظر: د. محمد علي البار،    (1) 

  (.120/ 3مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، )
أخرجه الدارقطني في السنن, كتاب األقضية, والحاكم في المستدرك, كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والبيهقي    (2) 

دي عن عمرو بن يحيى المازني في السنن, كتاب الصلح: باب ال ضرر وال ضرار، وكلهم من طريق الدراور 
عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ال ضرر وال ضرار، قال الحاكم: )صحيح اإلسناد  
على شرط مسلم ووافقه الذهبي(. وقال البيهقي: )تفرد به عثمان بن محمد عن الددراوردي(، يقول ابن حجر  

الثالثة نظر، أما صحته على شرط مسلم فعثمان بن محمد لم  )وفي كالم    (:4/475في التلخيص الحبير، )
 يخرج له مسلم شيئا ومع ذلك فهو ضعيف ضعفه الدارقطني(. 
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بالضرر،  الجنين  على  يعود  مما  للرجل،  المنوية  النطفة  نضج  اكتمال  في  الكبير  الدور 
 .  (1) جائزة 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
إن هذه العملية محرمة عمال بهذه القواعد الشرعية، وذلك لما تؤدي إلى ضرر 

 تقبلي ومفاسد وشبه وظنون وشكوك. مس 
 : (3)هذه المضار والمخاطرفمن 

 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: 

عند النبي صلى هللا عليه وسلم وجاء األعراب   عن أسامة بن شريك قال:كنت. 1
فقالوا يا رسول هللا أنتداوى؟ فقال: نعم يا عباد هللا تداووا فإن هللا عز وجل لم يضع داء إال  

 . (4) غير داء واحد، قالوا: ما هو يا رسول هللا؟ قال: الهرم(  وضع له شفاء

 
 ، ملتقى أهل الحديث.أطفال األنابيب عملية خاطئةكاوه شفيق، (1) 
(، تحقيق: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم،  ه1357ت:، ) شرح القواعد الفقهيةينظر: أحمد بن محمد الزرقا،    (2) 

 .  م1989ه، 1409دمشق، 
 ملتقى أهل الحديث، الشبكة العالمية.، أطفال األنابيب عملية خاطئةكاوه شفيق، (3) 
 . 3سبق تخريجه، صفحة:  (4) 
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االستدالل: من   وجه  بالتداوي  الناس  أمر  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أن 
جتمع لذلك كان لزاما األمراض، والعقم مرض يؤدي إلى آثار سلبية على األسرة وعلى الم

 العالج منه. 
بأن العقم إنما هو من هللا لذلك ال يجوز معالجته لما في ذلك من تغيير    نوقش:

                            في أنه يجعل من يشاء عقيما .سنن هللا في األرض، 
)ال ضرر  عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:    .2
 .(1) هللا عليه(، من ضار ضر هللا به، ومن شاق شق  وال ضرار

أنه ال ضرر في اإلسالم وأن الضرر يزال ما أمكن، فالعقم وما يؤدي من   وجه االستدالل:
آثار مرضية ونفسية على الزوجة ثم تباعا على الزوج، يوقع األسرة في حرج كبير، فكان  

                                        لزاما  عالج العقم بالطرق المشروعة.      
 الترجيح

معينة سنأتي على إن الراجح في المسألة وهللا أعلم، جواز العملية ضمن ضوابط  
ذكرها وذلك ألن العقم )كما هو الراجح( مرض من األمراض، ويؤدي إلى آثار سلبية على  
قادر على  فهو غير  مرة أخرى  الزواج  بقادر على  الناس  كل  ليس  إذ  والمجتمع،  األسرة 
بهذه العملية،   يقوم  كان ال يستطيع أن  الولد، فإذا  النفقات، وما في نفسه من حنين إلى 

ش في شقاء وحرج عظيمين، ولما كان اإلسالم دين الفطرة، ودين التيسير على الناس،  فسيعي
منه إلى الحرمة، طبعا ضمن الضوابط المقررة، وعلى كل إن   فكان جواز العملية أقرب 

 استطاع اإلنسان أن يصبر على ذلك فلهو خير له عند ربه وهو ولي الصابرين.
 ما يلي: ويمكن إجمال ضوابط اإلنجاب المساعد ب

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. 

 
 . 11سبق تخريجه، صفحة  (1) 
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جوء إلى هذه الطرق، أي بعد استيفاء الوسائل العالجية الطبيعية                        أن تكون هناك دواع  لل  ثانيا:
جميعها، وأن تكون هذه العمليات الحديثة هي الحل األخير لإلنجاب، وأن يثبت أن ال وسيلة  
غير عمليات التلقيح االصطناعي بعد إجراء الفحوصات الطبية الالزمة، والتأكد من سالمة  

 صطناعي. الزوجين وحاجتهما إلى التلقيح اال
 أن يكون ماء التلقيح هو ماء الزوج أثناء سريان عقد الزواج الشرعي.  ثالثا:
                                                                            أن تكون البيضة محل التلقيح بيضة الزوجة أثناء سريان عقد الزواج الشرعي أيضا . رابعا:

 أن تكون الحاضنة للتلقيح صاحبة البويضة الملقحة بماء زوجها.  خامسا:
دة طرف ثالث يمنح الحيامن أو البيوض، سواء بالهبة  أال يكون اإلخصاب بمساع  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:

في   تاسعا: أي خطأ  وجود  لمنع  اإلجراءات  جميع  في  مناسبة  وجود ضوابط وضمانات 
اختالط النطف الذكوية واألنثوية واللقائح بغيرها أو استبدالها بشكل مقصود أو غير مقصود  

 وذلك للتأكد من عدم اختالط األنساب. 
 ات. أن يكون الطبيب واألطباء المساعدون، والعاملون في المختبرات من الثق عاشرا:

يحرم الكشف عن العورة لغير الزوج إال لضرورة قصوى كما إذا توقف العالج    حادي عشر: 
 على ذلك وبقدر ما تقتضيه الضرورة.

 (.  1أال تؤدي هذه العمليات إلى أضرار جسيمة أو عقلية أو نفسية خطيرة ) ثاني عشر:
 

  

 
 .(71-1/70، )عمليات أطفال األنابيبينظر: د. البرزنجي، العادلي، (  1)
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 الصناعي.ة للتلقيح حرمالمطلب الثاني: الصور الجائزة والم

 صور عمليات التلقيح الصناعي وحكمها:
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 

يضة مأخوذة من امرأة ليست تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبو أن يجري    األسلوب األول:
 زوجته.  زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم

يضة الزوجة ثم تزرع تلك وبو أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج    األسلوب الثاني:
 اللقيحة في رحم الزوجة.

أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة  األسلوب الثالث:
 متطوعة بحملها.  

يضة امرأة أجنبية وتزرع جل أجنبي وبو قيح خارجي بين بذرتي ر أن يجري تل  األسلوب الرابع:
 اللقيحة في رحم الزوجة.

أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم    األسلوب الخامس:
 الزوجة األخرى. 

                                           يضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيا  ثم تزرع  و أن تؤخذ نطفة من زوج وب  األسلوب السادس:
 اللقيحة في رحم الزوجة.

أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو   لوب السابع:األس
                       رحمها تلقيحا  داخليا .

 وقرر:
                                                                                      أن الطرق الخمسة األولى كلها محرمة شرعا  وممنوعة منعا  باتا  لذاتها أو لما يترتب عليها  

 ة وغير ذلك من المحاذير الشرعية. من اختالط األنساب وضياع األموم
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 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: 

لتنشيط حيامنه إما باستخدام سائل منوي يؤخذ من أجنبي، ليكون بديال لسائل الزوج  .1
 ومن ثم زرعها في رحم زوجته.

وإما باستخدام سائل صناعي، )متكون من نفس عناصر السائل الطبيعي(، لتنشيط   .2
 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

إذا كانت حيامن الزوج ضعيفة فيمكن تنشيطها باستخدام مصل دم أجنبي،    ية:الصورة الثان
 . (1) ومن ثم زرعها في رحم الزوجة 

إن هذه العملية جائزة، فإن عملية التغذية بالمصل جائزة، إذ إن التغذية    حكم الصورة الثانية:
 النطفة، وإنما تبقيها نشيطة فقط.ال دخل لها في تكوين 

 : (2) للتبرع بالدم أربعة شروط وقد ذكر العلماء

 التي تثبت بشهادة الطبيب الحاذق المؤتمن على مهنته.و  ،حاجة المريض إلى نقل الدم .1

 
 (.62_61ص )ينظر: البرزنجي، العادلي، عمليات أطفال األنابيب،  (1) 
، المختار طبعة  أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليهالشنقيطي د.محمد بن محمد،  ه الشروط في: تنظر هذ (2) 

د.محمد الشنقيطي, وأشار إليها    (395_394ص )م.2004ه،1424مكتبة الصحابة الشارقة الطبعة الثالثة،  
 (. 1988_1408قرار مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الرابعة )
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 أال يمكن عالج المريض بشيء آخر غير الدم.  .2
                                                                  أن يكون المتبرع قادرا  على اإلعطاء بحيث ال يلحقه الضرر بسبب التبرع. .3
 الضرورة تقدر بقدرها. أن يقتصر في ذلك على قدر الحاجة ألن  .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 المرأة، ألي من جنسهما أو من الجنس اآلخر، وقالوا: إنه يجوز للقابلة النظر إلى الفرج 
عند الوالدة أو لمعرفة البكارة في امرأة العنين أو نحوها، ويجوز للطبيب المسلم إن لم توجد  
طبيبة أن يداوي المريضة األجنبية المسلمة، وينظر منها ويلمس ما تلجئ الحاجة إلى نظره 

 .  أو لمسه، فإن لم توجد طبيبة وال طبيب مسلم جاز للطبيب الذمي ذلك
 

وتلمس من المريض ما تدعو الحاجة الملجئة إلى نظره ويجوز للطبيبة أن تنظر  
إن لم يوجد طبيب يقوم بمداواة المريض، وال بد أن يكون النظر حينئذ بقدر الضرورة، إذ 

 . الضرورات تقدر بقدرها
 

قال المالكية: )يجوز نظر الطبيب إلى محل المرض من المرأة األجنبية إذا كان 
جها للدواء، كما يجوز للقابلة نظر الفرج، قال التتائي: ولي  في الوجه أو اليدين، قيل ولو بفر 

 .  (1)فيه وقفة، إذ القابلة أنثى وهي يجوز لها نظر فرج األنثى إذا رضيت( 
 

وقال ابن عابدين نقال عن الجوهرة: )إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج 
يجوز النظر إليه عند الدواء، ألنه موضع ضرورة، وإن كان في موضع الفرج فينبغي أن 

 
 (. 3/405)ومواهب الجليل  (.2/410)الفواكه الدواني  (1) 
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تعلم امرأة تداويها، فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها وجع ال تحتمله يستروا  
علة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إال عن موضع  منها كل شيء إال موضع ال
 .(1)الجرح، وينبغي هنا للوجوب(

 
وجاء في المبسوط: )ولكن مع هذا إذا جاء العذر فال بأس بالنظر إلى العورة ألجل  
الضرورة فمن ذلك أن الخاتن ينظر ذلك الموضع والخافضة كذلك تنظر ألن الختان سنة 

ي حق الرجال ال يمكن تركه وهو مكرمة في حق النساء أيضا ومن  وهو من جملة الفطرة ف
ذلك عند الوالدة المرأة تنظر إلى موضع الفرج وغيره من المرأة ألنه ال بد من قابلة تقبل 
الولد وبدونها يخاف على الولد وقد جوز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهادة القابلة على  

لها النظر وكذلك ينظر الرجل إلى موضع االحتقان عند  الوالدة فذاك دليل على أنه يباح  
 . (2)( 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: أال  تعاطي ذلك من  
تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على األصح، ولو لم نجد لعالج المرأة إال كافرة ومسلما  

 .  (3) فالظاهر كما قال األذرعي أن الكافرة تقدم، ألن نظرها ومسها أخف من الرجل(
                                                  بيب الن ظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدن المرأة                             وجاء في المغني: )يباح للط  

 . (4)                                           األجنبي ة من العورة وغيرها فإن ه موضع حاجة( 

 
 (. 5/237)حاشية ابن عابدين  (1) 
 بيروت. -دار المعرفة  (،10/156)، المبسوطالسرخسي شمس الدين، (2) 
 بيروت. -، دار الفكر (3/133، )، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمحمد الخطيب الشربيني(3) 
عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار    (،7/459المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، )  (4) 

 . ه1405بيروت، الطبعة األولى،  –الفكر 
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واستدلوا بما ورد عن عثمان بن عفان رضي هللا تعالى عنه أنه أتي بغالم قد سرق  
 فقال: انظروا إلى مؤتزره، فنظروا ولم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه.  

 
 حاجة المرأة إلى الولد تنزل منزلة الضرورة الشرعية؟            ثانيا : هل 

البد أن نعرف أوال معنى الضرورة عند الفقهاء، ثم من خالل ذلك نستطيع بناء  
 المسألة على قاعدة الضرورة. 

 .(1) هي نازلة ال يمكن التغلب عليها إال بارتكاب محظور يباح ألجلها  مفهوم الضرورة:
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا   مصالح الدين والدنيا، وهي التي البد منها في قيام  

على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي األخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع  
 .(2)بالخسران المبين 

الدنيا   مصالح  تجر  لم  العملية  هذه  تعمل  لم  الولد-فإذا  على  والحصول  النسل،   ، )حفظ 
على استقامة، بل على فساد    -وأيضا تولد السكينة في البيت والطمأنينة واألمان من التهدم(

وتهارج وفوت الحياة )يتمثل في انهدام األسرة والقلق واالضطراب النفسي لعدم إشباع مظاهر 
 .   (3)غريزة النوع المتمثل في الحصول على ولد( 

ومما يجدر بنا أن نعلمه أنه إذا توقفت استمرارية الحياة الزوجية على هذه العملية، أو  
يخرج   مما  جسمية،  أضرار  إلى  أيضا  وأدت  جسيمة  نفسية  اضطرابات  الزوجان  أصاب 
الزوجان أو واحد منها عن الحالة الطبيعية، فعند ذلك تكون هذه النازلة، )وهي طفل األنبوب(  

 حة لفعل المحظور وهو كشف العورة.من الضرورات المبي
 أسباب إنزال هذه النازلة )الحاجة إلى الولد( منزلة الضرورة:  

 ليس تعدد الزوجات باألمر السهل لكل رجل. .1
 

 .ه1406م،1986، مجلة الوعي اإلسالمي، التلقيح الصناعيمحمد فوزي فيض هللا، (1) 
، تحقيق:  بيروت  –دار المعرفة    (،2/8، )الموافقات في أصول الفقهابراهيم بن موسى اللخمي المالكي،   الغرناطي(2)  

 عبد هللا دراز. 
 (.50، ص )أطفال األنابيب بين العلم والشريعةزياد أحمد سالمة، (3) 
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قد يكون األوالد الذين للرجل من امرأة أخرى ال يحققون أمله وال مصلحته، إذ إنه يريد  .2
 الذرية منها فقط. 

 حصول على الولد. ليس للمرأة طريق أخر مشروع لل .3
ى أزمات نفسية، وإلى عقم المرأة حالة مرضية، وحرمانها من األمومة قد يجرها إل .4

 . (1) أمراض جسمية
فبناء على ذلك يجوز كشف العورة للطبيب المعالج في حالة الضرورة وبالقدر الذي تتطلبه 

 العملية، عمال بالقاعدة الشرعية: )الضرورة تقدر بقدرها(. 
                   ثالثا : االستمناء: 

االستمناء هو طلب إخراج المني، ويسمى العادة السرية أو نكاح اليد، ويكون 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 
شيء عليه، وهذا إذا لم يقدر على النكاح، فإن قدر على النكاح ولو ألمة حرم وعزر، ألنه 

   (3) معصية(
 
 وصرح المالكية بأن استمناء الشخص بيده حرام، خشي الزنا أم ال.  .2

 
 (. 20ص )، الزرقا، لتلقيح الصناعيامصطفى، (1) 
/  6) القناع وكشاف(، 10/251، )واإلنصاف، (4/27)، حاشية رد المختار على الدر المختار ،محمد بن عابدين(2) 

 (. 1/312) ونهاية المحتاج (،1/389) وتحفة المحتاج (،125
، ه1402دار الفكر، بيروت، (، 6/125، )كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتي منصور بن يونس بن إدريس، (3) 

 تحقيق: هالل مصيلحي مصطفى هالل 



 حالق

92 

 

جاء في شرح مختصر خليل: )اعلم أن استمناء الشخص بيده حرام خشي الزنا أم  
 . (1) ال 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:  لثانيةالحالة ا
ذهب المالكية في الراجح، والحنفية في رأي، والشافعية، والحنابلة إلى جواز   .1

 .(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: )

بعض األحاديث لعن هللا من نكح يده وإن هللا أهلك أمة كانوا يعبثون بفروجهم وقوله وإن 
 .(3) خاف الزنا غاية لقوله ال بيده أي ال يجوز بيده وإن خاف الزنا( 

ي حسين من الشافعية، ومقابل الراجح عند المالكية، والحنفية في رأي، والقاض  .2
 أنه يكره االستمناء بيد الزوجة. 

 
 (1)( الخرشي  علي  بن  عبد هللا  بن  خليل(،  ه1101محمد  سيدي  مختصر  على  )الخرشي  الفكر  8/142،  دار   ،)

 للطباعة، بيروت.
،  م2000  -  هـ1421دار الفكر، بيروت،(،  27/ 4)محمد بن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار،  (2) 

(، ومطالب  ه1101، محمد بن عبد هللا بن علي الخرشي )(8/142)الخرشي على مختصر سيدي خليل،  
 . (1/173حاشية الدسوقي ) (،6/225أولي النهى )

الدمياطي أبي بكر ابن السيد محمد شطا، حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات (3) 
 (. 6/225ومطالب أولي النهى ) (، 3/169ونهاية المحتاج ) (، دار الفكر، بيروت3/340الدين، )
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وفي استمنائه بيد زوجته خالف والراجح الجواز  جاء في شرح مختصر خليل: )
 .(1)  ( وهو ما دخل تحت قول المصنف وتمتع بغير دبر 

، ألن ذلك بمنزلة ما لو أنزل بتفخيذ  قال ابن عابدين: )الظاهر أنها كراهة تنزيهية
 . (2) أو تبطين( 

وقال القاضي حسين: )لو غمزت المرأة ذكر زوجها بيدها كره وإن كان بإذنه إذا 
 .(3) أمنى، ألنه يشبه العزل والعزل مكروه(  

  

 
 (.8/142الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، )  (1) 
 محمد بن عابدين. (، 4/27)حاشية رد المختار،  (2) 
االختصار،  (3)  غاية  حل  في  األخيار  كفاية  الشافعي،  الدمشقي  الحسيني  محمد  بن  بكر  أبي  الدين  تقي  الحصيني 

، الطبعة: األولى، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي م1994(، دار الخير، دمشق،  1/478)
 سليمان. 
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 النتائج 
دعا اإلسالم إلى النكاح وحث عليه واعتبره طريقا لتحصيل العفة مع تحقيق النسل وبقاء  .1

عمار األرض التي استخلفنا هللا عليها، ومن هنا تنبع أهمية الولد ا النوع البشري، لتتحقق  
 في اإلسالم.

م  إن التداوي حكمه الندب، وذلك استنباطا من األدلة الواردة في أمر العالج، فعالج العق .2
 حكمه الندب.

حاجة المرأة إلى الولد تنزل منزلة الضرورة الشرعية، لما في العقم من أثر على نفسية  .3
المرأة وجسمها، ولما في ذلك من تأثير على المجتمع واألسرة، فيجوز للمرأة أن تكشف  

 نفسها لألطباء قدر الحاجة والضرورة. 
مرأة، ألي من جنسهما أو من يجوز عند الحاجة الملجئة كشف العورة من الرجل أو ال .4

 الجنس اآلخر. 
ما   .5 العادية، وهو المحرم، ومنه  ما يكون في األحوال  إن االستمناء على أقسام، فمنه 

يكون لضرورة معتبرة شرعا فأجازه عامة الفقهاء، ومنه ما يكون لمجرد الخوف من الزنا 
 ن. فأجازه بعضهم للدفع ال للجلب )الشهوة(، ومنه ما يكون بين الزوجي

 إن عملية التلقيح الصناعي جائزة ضمن ضوابط معينة، وليس الجواز على اإلطالق. .6
 تجوز أربع صور من عملية التلقيح الصناعي وهي: .7
                                                                                 أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيا  ثم تزرع اللقيحة في رحم   .أ

 الزوجة.
                           هبل زوجته أو رحمها تلقيحا  أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من م .ب

          داخليا . 
باستخدام سائل صناعي، )متكون من نفس عناصر السائل الطبيعي(، لتنشيط حيامن   . ج

 الزوج ثم زرعها في رحم زوجته. 
كانت حيامن .د ثم   إذا  أجنبي، ومن  دم  باستخدام مصل  تنشيطها  فيمكن  الزوج ضعيفة 

 زرعها في رحم الزوجة. 
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ّالتّغّيرّالّداللّي،ّأسسهّ ّ ّ ّّ ّّ  ّ ّ ّ  ّّ ّّ ّأشكالهمراحله،ّّوّوّخصائصهّوّّّ ّّ ّ
Semantic change, its foundations, characteristics, 

stages, and forms 

         الس ايح  المصطفىكوثر 

Kawther Mustafa Al-Sayeh 

ّّقسمّاللّغةّالعربيّة،ّ ّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّكلّيّةّّ ّاآلداب،ّجامعةّإدلّبّّّ ّ 
ّ)ماجستيرّ(*طالبةّدراساتّعلياّ
ّالملّخّص ّ  ّ ّ ّّ ّّ

Summary 

                                                                       اللغةةظ هةا رج ااعمةةا تةة ظف  اتةةا ع  الماعمّ الّسةةةةةةةةةةةةةةةاّ   الة      ث ر   ةةا        
ً  ا  تحتا ت ا  عا  ا  يسةةةةعوا           الل غظ  على                                                                                       الع غي رات ال ع   طرأ علتهف إذ يقد م الماعمّ  غي را  حضةةةةا

ف إة  الل غظ لتسةةةةةةةة  اا دج تال  ةةةةةةةةاك ظ    تقد                                                                                 واكبعهف عي ث ر عي ا ككل ف تبالد اللظ بشةةةةةةةةكل  اا 
                                                                              الل غو  وةف  ةل  عار    عار   الماعمّ ت اتةا باتةا ةه عع ب ر ع ةه تع  هرتعةه كةاعة ظ  ذلة   ثبة  أ

                                                                                        تبكل  اال  اا اتف عكتف  عغي ر الل غظ؟ ت ا الع غي ر الد الل  ؟ ت ا أ ةةةةسةةةةه؟ ت راحله؟ تأ ةةةةكاله؟ 
 ةةةعكوة                               ت ا  صةةةا صةةةه ال ع   عصةةة     ا؟                                             تع م اععمد الل غو  وة ع   قسةةةتل  ل  اا ةةةكا ؟ 

 اابظ ع    ه اا ئلظ  اًو   ا الباث ت دعه.ال

            Language is a social phenomenon that lives in the human 

society, which is affected by the changes that occur to it, as society 

presents a civilizational change and a general life that requires the 

language to keep pace with it, and affects it as a whole, and in 

particular significance, that the language is not static or static, as the 

linguists have proven, They move, the society moves, and they live 
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their lives, expressing them and all their circumstances in all 

directions, how does the language change? What is the semantic 

change? What is the basis for it? And its stages? And its forms? And 

what did linguists adopt to divide these forms? What are its 

characteristics? The answer to these questions will be the focus and 

goal of this research. 

ّّّيةالكلماتّالمفتاح  ّ : 

ّ                                                                 الع غي ر الد الل  ف  و تّ الد اللظف  ضييق الد اللظف ال  قل الد الل   

Semantic change, Significance expansion, Narrow indication, 

Semantic transmission 

ّ
ّّعريفّالتّغّيرّالّدالليت .1 ّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ:ّّ

               طبتعتةةة ظ     ةةةظ                                                            الع غي ر الةةةد الل  اةةةاّةةة     اواّةةة  الع طو ً الل غو  ف تهةةةا رج       إة   
                                                                                   لاركظ الل غظف تذل  اة    اّ  االفاظ  اب ظ لمقاصةةةةةةةةد المعكل مي ف ت  ه المقاصةةةةةةةةد    الع   

                الل غظ ت ز د ا                                   دث الع غي رات الد اللت ظ ع  صةةةةةةةةل                                          اد د الد اللظ ع د اال ةةةةةةةةع ما ف ت   الع   ا
ه  غيير الكلمةةةةات لم ةةةةاّي ةةةةاف إذ إة  الم  ى  (1)              ثراء ت  و عةةةةا   ع قةةةةظ  عبةةةةادلةةةةظ  ي  الكلمةةةةظ                                               ف إّةةةة 

ً ا  (2)                                      الةةد الل  كل مةةا حةةدث  غي ر ع   ةة ه ال  قةةظ                           ت ةةدلول ةةاف ت اةةدث الع غي ر                   فت و  غي ر  ةةد
 (3)عي قل ا    طًو إلى آ ر.                                                        يصي  دالالت الكلمات بمرًت الز    ت بد   الاتاج الّساّت ظ

ّّأسسّالتّغّيرّالّدالليّ: .2 ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ
                                                                              يقوم الع غي ر الد الل  على أ ةةةةا ةةةةي  أت ل ما: أة  الل غظ    تنةةةةّ الّسةةةةاةف تثاّي ما  
ف تل ل  لت   ً  ظ تال تاابظف  ل    ا عتاً حر                                                                                   أة  ال  قظ  ي  الل فظ تالم  ى لتسةةةةةةة  نةةةةةةةرت
                                                                              ا   ا يم ّ    إ كاة د و   غييرات داللت ظف ععسةةةةةةةةةع مل الكلمظ ع  عير  ا تنةةةةةةةةة   له 
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ًج أ ر  ع ة     ا ا    ف ع  د ا(4)أصةةةةةالظ                                                                   عل  تنةةةةةّ الكلمات  ةةةةةواء   قل الم  ى أت بخ   صةةةةةو
 اموعةظ    المشةةةةةةةةةةةةةةعركةات   : الم  ى                                                  يسةةةةةةةةةةةةةةعطتّ أة  عغي ر  لقةا تة ا ة إذ إة  كةل  كلمةظ  

تا ت ظ تاق  تالةتمظ الع  بير  ظ تالةتمظ االاعما ت ظ السةةةةة  ف تحي    زلق (5)                                                                          اا ةةةةةا ةةةةة  تالم  ى السةةةةة 
ً ات ا  إلى إحد    ه المشةةةةةةةعركات ال                                                                    ث اّو  ظ )   ى  ةةةةةةةتاق ف  تمظ   بير  ظف  تمظ ااعما ت ظ(  د

 (6)                                        الم  ى اا ا   ت ال   ال ه  عغي ر الم  ى.
ّّمراحلّالتّغّيرّالّدالليّ: .3 ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ

                                                                                 يمر  الع غي ر الةد الل   بمرحلعي : ااتلى  رحلةظ الع غي ر ّفسةةةةةةةةةةةةةةه أت اال عةدا  تالع اةد ةدف 
    ً ف يظ ر ع  الك م الف ل  ف ت   الممك  أة يا   عدد                        ت   عمل عرد   ت ةةةةةةةةةةةة و                                                        ت عقطّ 

                                                                                           أعراد الاماعظ الل غو  ظ أة    ا اال عدا  حانةةةةةةةةةر ع  أذ اّ ل  تقبلوّهف عالفرد ي لق كلمظف  
                                                  ت  ه الكلمظ  خ   تهتفع ا بفضل  وانّ ال  اس علي ا.

                     ت ا ف حيث ي سةةةةةةةةةةع مل                                                                 أ  ا المرحلظ الث اّتظ ع    رحلظ اّعشةةةةةةةةةةاً الع غي ر تاّبثاثه ااعما
ً   ت عدً  ف ت قوم                                                                                          ت  ف  إلى ّظام اللغظف ت ع سةةةةل   ه المرحلظ بخّ  ا عمل اماع   تعير  ةةةة و

 (7)             على الع قليد.
ّّخصائصّالتّغّيرّالّدالليّ: .4 ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ

                                         أ ل   صا ص الع غي ر الد الل   أّ ه:

                        ت ر ّف  ل يسعغرق تقعا                                                             يسير  بطء ت دً  ف ع   عل   غي ر  دلو  الكلمظ بشكل عاا      .1
                                                                                  طو   ف حيث   عقل       ى إلى آ ر حع ى  صل الكلمظ أحتاّا  إلى    ى ب يد ع     ا ا  
                                                                                        اات  ف ت بقى ال  قظ تثتقظ  ي  كل     ى    الم اّ  الع   عاات  ا الكلمظ تالم  ى الس ا ق  

 له.
ًادج الّساّت    .2               ظ تالع وان ة                                                        يادث     لقاء ّفسه بطر ق آل   ال د ل  ته لإل
ً ظف ال  د احد على تقف ا أت   و ق ا.   .3                                                                                 ابر   الظ وا ر اّ ه ي ضّ ع   يره لقواّي  صا
ال  قعي    .4 اّعقل     ا ب حد   الع   بالاالظ  الد اللظ  ر بط عالبا   إلي ا  الع    عقل                                                                                        الاالظ 

ًج.   اللعي  ي عمد علي ما  داع  الم اّ ف ت ما ع قظ المشا  ظ تالماات
                                                                                   لع غي ر الد الل    قي د بالز  اة تالمكاةف ت  ظل هوا ره يقعصر أثر ا على  يئظ   ي  ظ  عال  ا .5

 تعصر  اا. 
 (8)ع د ا يادث ع   يئظ  ا يظ ر أثره على امتّ أعراد ا.  .6
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ّّأشكالّالتّغّيرّالّداللّيّ: .5  ّ ّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ
                                                                         يظ ر الع غي ر الةد الل   ع  أ ةةةةةةةةةةةةةةكةا   ع ةد دجف اععمةد الل غو  وة ع   قسةةةةةةةةةةةةةةتم ةا على 

                                      ّظا ي : اات     طق  ف تالث اّ  ّفس  .
ّالمنطقّي: .5.1 ّالتّقسيم  ّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ                                                                ا  اه علماء القرة الع ا ّ عشر إلى  اليل أ كا  الع غي ر  الي      ّ

ًّع ا ب ض ا                                                                                 طةت ا    عمد   على دا رج الم اّ  القديمظ تالاد دج ّفس اف ت قا
 (9)         الد الل  .                                                ب ضف تحد دتا   اء على ذل  ث ثظ أّوا  للع غي ر 

                                                                          عالع غي رات الع   صةةي  الكلمات    حيث الم  ى ث ثظ أّوا : الع ضةةييق تاال سةةا    
ف ت  ا  ا سةةةةةةةا  ع                                                                               تاالّعقا ف ع  ا   ضةةةةةةةييق ع د ال رت        ى عام  إلى    ى  اا 
                                                                               الاةالةظ ال كسةةةةةةةةةةةةةةتة ظة أ  ع ةد ال رت        ى  ةاا  إلى    ى عةام ف ت  ةا  اّعقةا  ع ةد ةا  

ّا ال ي علفاة    ا ظ ال موم تال صةةةةةةةوا )كما ع  اّعقا  الكلمظ  ع اد  الم  تاة أت إذا كا
ب  إلى المسةب  ف أت    ال   ظ الد ال ظ إلى الشة  ء المدلو                                                                                                المال  إلى الاا  ف أت   السة 

 (10)                                                    علته(ف تاال  سا  تالع ضييق   عااة أحتاّا  ع  االّعقا .

                          عماالت الث  ثظ دتة احعما                                                     ت  سةةةةةةةةةةةة    ه الط ر قظ إلى الم طقة إذ إّ  ا   ي   االح
 (11)آ ر يضاف إلي ا.

النّفسيّّ .5.2 ّّ التّقسيمّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ للع ص تفف   :ّ اد دج  الاد ث   ا ير  الد الل    الع اليل                                                       ي رض 
الد ا     ث ا ت ظ  على  القا ل  الد الل    لل   ج  ال  ا ت ظ  الس مات                                                                               ت صطلاات  اد د 

يق ع   ل  قا  ماف  تاالاعما ت ظ  ال  فستظ  تالط بت ظ  اا ر على                                                          تالمدلو   عصر 
ًهف  ل إة  الع فسيرات ال  فست ظ                                                                               اد دات ت قستمات   طةت ظ لعغي ر الم  ى ت طو 
الع   ظ ر  اادل ظ  أكبر     ًا   قد عع ط   ااعما ت ظف  أ ر                                                                       واك   فسيرات 

 (12)                                                    ال ملت ات الد اللت ظ بشكل أتنح ت انّ لمقا ت  تقواعد.
                                            ال  فسةة  ا ةةكا  الع غي ر الد الل  اععمادا  على             ( الع قسةةتل  Ullamann             قد م أتلماة )ت 

ً  ا الد ا   تالمدلو ف ت راعاج الط بت ظ ال  فسةت ظ تاالاعما ت ظ ل  قا  ما                                                                                               صةا ص الد اللظ بماو
ًجف حيث  عل  ال  قل الد الل  بسةةةةةب  أحد   ه  كل الث  ا   ل ا ت ما المشةةةةةا  ظ تالماات                                                                                        ا  الشةةةةة 

  (13).ال  قات

                           : أيضا   كوة  ي  الل فظي   والمجاورة                                      :  كوة  ي  الل فظي  أت  ي  الم  يي ف  فالمشابهةّّّّّ
 (14) أت  ي  الم  يي .
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ًاّا ع  المشا  ظ الع   كوة:ت  ًج ال  موذ  ااكثر دت                                                              د  اال ع ا
المشا  ظ   • تع   الط بتعت ظف  ًقظ  تالو الكعابظ  ًقظ  ت الش كل  ي   ع   شا  ظ  )او ر  ظ(:                                                                                     ذات 

                                الوهتفت ظ تالمشا  ظ الموقعت ظ. 
ًقظ(ف تالل وة بالر ا اظ  • وت بالل وة  ثل )ي زف بطر ق أكثر                                                                                             عزا  ظ حست ا : تذل   عشبته الص 

  ثل )اا تض الم  ش(. 
:  ثل )صداقظ                                    اّف الت ظ: ع د ا يشب ه  إحساس  ا   • ًابطظ  ي  ما ب ض ال واا                                                  بش ء  اد  

 (15)داعئظ(.
ًج أت الم صقظ  ي  الم اّ  على الماا  ب  قا هف ت قوم    تما   عمد ع قظ الماات

                                                                                        بةخ ة  الازء   بيرا  ع  الكةل ف تالمضةةةةةةةةةةةةةةموة   بيرا  ع  المكةاة )أت الاةالتة ظ تالمالتة ظ(ف تااداج 
ًج      يي :ع  الف لف ت مك  أة  كوة  اات

                                                                                 كاّت ظ:  ثل كلمظ ) كع ( كاّ   د   على قماش يغط  طاتلظ الكعابظ ال شبت ظ ثل  على  •
ًا ه عدا المرحلظ                                                                                      الط اتلظ ثل  على المكاة ال    واد  تهف )ت و  واود ع  ال ربت ظ  عطو 

ًج   ي  ظ.                                                                         ااتلى(ف ثل  ا  سّ ليد   على  اموعظ الموهفي  ال ا لي  ع  إدا
بحف الظ  رف ال صرف المغربف ال شاء( على الص  ج الع   •                                                                                   اّت ظ:  ثل إط ق أ ماء )الص 

                                                                                         د   ع    ه ااتقاتف عااصل  اد د الز  اة ثل  أطلق على الفر ضظ الد   ت ظ الم د اج  ته. 
ال  ا    • عود  بااصل  ت و  الر صااف  إط ق  أداج  على  الز ّاد  إط ق                                                                         ببت ظ:  ثل 

 (16)          )الز ّد(.
ّوبدمجّخطّتيّالتّقسييييمّالنّفسييييّةّوالمنطتيّةّوتقسييييماتهماّتكالّأشيييكالّالتّغيّرّ .5.3 ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّّ ّ

ّّالّدالليّكاآلتي ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ(17):ّ

ّّيّتعميمّالّداللةّ)التاسيع(:5.3.1ّّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّّّ ّّّ                                               و اّعقا  الكلمظ       ى ني ق إلى    ى أت ّ  ّّّّ
ععكوة الكلمظ  ف (19)                                                       يكوة ب ط ق ا ل ّو   اا     أّوا  الا   على الا   كل هوّف(18)   ه 

ً  المدلو    ظ بمدلو    ي  ف ثل  يار   و ت ه ع د اال ع ما ف ععطلق على عد ج أعراد  شا                                                                                        اص 
                                                       عيع سّ    ى الكلمظ ت ا  شير إلته     فاهتلف ليد   على    ،(20)                         ااصل   ع  تاه    الواوه

فات   ،(21)                                                                             ى أعل  تأ ملف يضل     ا ا ااصل   ت  اّ  أ ر   شعر    ه ع  ب ض الص 
                                                                               ت صبح عدد  ا  شير إلته الكلمظ أكثر    الس ا قف أت يصبح  اا  ا ع مال ا أت ّ     
                                                                                       قبلة ععسع مل الكلمظ الع  كاّ   د   على عرد تاحد للد اللظ على أعراد كثير  ف أت على طبقظ  

ا ا                                                                             ف ت   أ ثلظ   متل الد اللظ كلمظ )البخس( الع  كاّ   د   على الارب عا  سّ    (22) بخ ر ا 



 2020ل ام     1ال دد                                       الظ باوث اا  ظ إدل    

100 

 

ًدف ال دفف الر ا دف الغرض(                                                                                      ليد   على الش د ج ع  كل   خةف تك ل  كلمات أ ر   ثل )الو
 (23) تعير ا كثير.

ة أ  إلغاء ب ض  (24)                                                          يقّ   متل الد اللظ ع  طر ق إ ةةةةةةةقاح للم  ح الع مييز  ظ للكلمظ
            ال اا  تعلى                                                                    ال صةةةةوصةةةةت ات الع   عمي ز   ا الكلمظ حعى   صةةةةبح عا  ظ  طلق على الم  ى  

                                                                              ف كما يقّ ع  طر ق إ ما  الفرتق الع  ّص  علي ا الل غو  وةف ت اات   رتح   قييد  (25)عيره
ًا  ع  إ را    ا الع غي ر ال    ع سّ                                                                                             الد اللظف ت  د   أ ةالي  اال عصةاً تاالقعصةاد تالع  ر   دت

 (26)                                     ته الد اللظ أت  ع د د  ا   طبق علته.
ر الع  متل على أ ةةةةةة                                                   اس أة  ال  اس ع  حتا  ل يكعفوة بخقل  قدً  مك                                كما يفسةةةةةة 

                                                                                    دقة ظ الةد الالت ت اةد ةد ةاف ت ق  وة ع  ع م ةا بةالقةدً الع قر ب  الة   ياق ق  ةدع ل    الك م  
                                                                               تالع  اط ف تال يارصةةةةةةةةةةوة على الد اللظ الد  تقظ الع   شةةةةةةةةةةبه المصةةةةةةةةةةطلح ال لم  ف ت ل ل ل   

ظ إلى الد اللظ ال بل ع                                            عقلوة بالد اللظ ال اصة                                                       ا  ظ للع تسةير على أّفسة لف تالعما ةا  ايسةر السة 
 .(27) طا  ل

                                                                                   ت  كر أة  الع غي ر ّاو الع  متل أقل   ةةةةةةةةةيوعا  ع  الل غات تأقل أثرا  ع   غي ر الد الالت 
ً ا    الع غي ر ّاو الع  صتص  .(28)                                  ت طو 

ّالّداللةّ)الّتضييق5.3.2     ّّّيّتخصيص ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّّ ّ ّّ                    عام  تا ّ إلى    ى  و اّعقا  الكلمظ       ى  (:ّّّّ
ظ  مث ل ّوع ا  ير  (29)                أ ص    ه تأنيق                                                               ف ت ادث ع د إط ق اال ل ال ام  على طا فظ  اص 

                                                         ف حيث  كوة الكلمظ ع  أصل ا الون    دال ظ على    ى تا ّف  (30)                       مثيل ع  ّظر المعكل ل
يقف                                                                           تلك  ا ل د ج أ باب   عل     كلمظ ا ر   ع اه  دلول ا تبكثرج اال ع ما  ّاو ا        لض 

                                             ف تب ل   عاو   الد اللظ    الم  ى الكل   إلى  (31)                                 حع ى يشع ر إط قه على    ى   صوا
                                             ف أ   اا  ااعراد ال   كاّ   صدق علته الد اللظ (32) الم  ى الاز  ف أت يضيق  اال ا

           الد اللظ               ف ت عدً    (33)                                                             ال ا  ظ ب د أة كاّ   سع مل للد اللظ على طبقظ عا  ظ    اا تاء
                                                                               أقصى ال موم كما ع  )الد الالت الكل ت ظ( إلى أقصى ال صوا )كما ع  ااع م(ف تال  زا   

ص حع ى  صل إلى ال لمت ظ.  (34)                               ع ص 
                 كالاج  إذ اقعصةةةةةةةةةرت   (35)                                                تأ ثلظ   صةةةةةةةةةتص الد اللظ كثيرج    ا االفاظ ال ةةةةةةةةة  ت ظ

ًج البي  الارام ع  أي ام   دتدج    أ ةةةةةةةةةةةةةة ر   لو ظف تكاة الاج  ع د ال  اس                                                                                     داللعه على   ا
ًاة تال باب( تعير ا   قر تالر  ااة تال يز                                                                                    و القصةةةةةةةد عا  ظف تك ل  كلمات أ ر   ثل )الصةةةةةةة 

 (36)كثير.
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فظ كما ع                                                                   قد   شةةةخ   صةةةتص الد اللظ ع  الا فف كا ف المضةةةاف إلته أت الصةةة 
                                                                                      كلمظ )الد ّتا( ت        أصةةةةة   )الاتاج الد ّتا(ف تقد يقّ الع  صةةةةةتص بقر  ظ ا ةةةةةع ما  الل فظ 
                                                                                   ع   تاق   ي      الك مف تباس   يئظ المعكل ل أت الم اط ف أت   ا بظ الك مف  ثل كلمظ  

 .(37)                                                                               ) و ل( ي عل     ا ا بال  سبظ لكل     الز ً ا  أت الر عاج أت الص   ا  أت الباعظ
                                                                              ت فسة ر   صةتص الد اللظ بخّ ه ّعتاظ إنةاعظ ب ض الم  ح الع مييز  ظ للكلمظف عكل ما  

  (38).                                    ادت الم  ح لش ء  ا قل  عدد أعراده
                                                                       كما   د   ّمط ا ةةع ما  ال  اس للكلمات إلى   صةةتص داللع اف حي  ي مدتة إلى  

ا ف تذل  لقصةةةةو                       ً ع  ال     أت بسةةةةب                                                              ب ض الد الالت ال ا  ظ ت سةةةةع ملوّ ا ا ةةةةع ماال   اصةةةة 
بلف تال  عرد د الفرد ال اد      ا  ا دام تاثقا  أة  ك  ه  ةةةةةةتكوة                                                                                         الكسةةةةةةل تالعماس أيسةةةةةةر السةةةةةة 
                                                                                         ف و ا ف تأّ ه  تاق ق الغرض   هف تإذا قد ً لمثل   ا اال ع ما  أة يشتّ  ي  ال  اس  غي رت  

                   ظ    اف ت  كر أة   داللظ الكلمظ    ال موم إلى ال صوا تناق  اال ا تاقعصر على ّاحت
 (39)                                                         الع غي ر الد الل  ّاو الع  صتص يصي  كثيرا     لغات ال الل.

ّّّّنقلّالّداللةّ)ّتغيّرّمجالّاالستعمال(:ّّّّ.5.3ي3      ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ  ّّّ ّ                                    و  او   الكلمظ       ى إلى آ رف  ّّّ
ت ادث ع د ا  ع اد  الم  تاةف    ،(40)                                              ي عل  ع ه كل  اال ع فف ع   و أنيق   ه تال أت ّ

                                                                                   أت إذا كاّا ال ي علفاة    ا ظ ال موم أت ال صواف كما ع  اّعقا  الكلمظ    المال  إلى  
أت  علته  المدلو   الش ء  إلى  الد ال ظ  ال   ظ  أت     المسب  ف  إلى  الس ب   أت                                                                                       الاا  ف 

 . (41)ال ك 
                                       إّ ما  و  سات  لهف إذ   عقل الكلمظ                                                     عالم  ى الاد د لت  أ ص     القديل تال أعل    هف   

 .(42)    ا ا إلى    ى  شابه له أت قر     ه أت  ي  ما   ا بظ 
ف ل  قظ المشةةةةةةا  ظ  ي  المدلولي ة أ  بسةةةةةةب    (43)                              ت  عمد ّقل الد اللظ على الماا 

ًجف أت ل  قظ عير المشةةةةةا  ظ  ي  المدلولي  ت   الماا  المر ةةةةةل ب  قا ه المع د دج                                                                                    اال ةةةةةع ا
ًج تعير ا.  (44)                            كالس ببت ظ تالماات

ًج ّوعاة: اات     ّّّّاسييييييتعارةّفنّيّةّمقصييييييادة                        عاال ةةةةةةةةةع ا ّّ ّّ ّ ّ  ّّّّّ ّّّ لك   ا  لطو  اال ةةةةةةةةةع ما     ّّ
                                                                                      الد اش تالغرابظ    اف ت او ل  إلى  يعظ أت ذات ظف تد ل  الر صةةةةةةةيد الل غو   الم ام    ثل  
ًج ع ل ال      دًت حو  عر سةةةةةةةعه                                                                                       )  أ    الر  ح الر ال( أ  أ عه    كل  ااّ ف ت   ا ةةةةةةةع ا

ًج                                                                 ت  اام ا    كل  ا ظ للر  ح الع   ع صةةةة  بال بوب تالحاطظ    كل  ّ                       احتظف لك   ا ا ةةةةع ا
ًصةةةةةةيد الل غظف تالث اّ             أ  أّ  ا   اسييييتعارةّميرّمقصييييادة                                                       ذتت تعقدت طبت ع ا الف  ت ظ تد ل  
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( Guriaud                                                               بةد ةل لغو   عير  صةةةةةةةةةةةةةةو ر   تدتة عرض ع    ف ت    ةا  ةةةةةةةةةةةةةةمة ا ةا ايرت )  
ًال  ًاكت ظف تالع    د   إلى   د د الم  ىف ت   أ ثلع ا ) الكر ةةة ف عي  الباب(                                                                     بالع سةةةمتظ الد

 .(45)تعير ا
ببتة ظ   ًج تالسةةةةةةةةةةةةةة                                                                            أ ة ا الماةا  المر ةةةةةةةةةةةةةةل  ت عمةد على ال  قةات  ي  المةدلولي  كةالماةات
                                                                                    تالاز ت ظ تالكل ت ظف تإط ق ا ةةل ااداج أت اةلظ على أحد تها ف اف تإط ق ا ةةل الم عر  على 

                            اء ال  بات تالايواة تأ ةةماء                           ت كثر ّقل الد اللظ ع  أ ةةم  ،(46)اال عرا  تا ةةل المكاة على الّعا 
 (47)                                                           أعضاء الاسل تاا راض تأ ماء االواة تأ ماء الاواس تعملت ا  ا.

                                                                            ت   أ ثلعةه كلمةات )الر ات ةظ للةد اللةظ على قربةظ المةاء تأصةةةةةةةةةةةةةةل ةا للةد اللةظ على الب ير 
 (48)                                                                         يسعسقى علتهف تالس ااب للد اللظ على المطرف ال    للد اللظ على ال مر( تعير ا.

ّمسّاماتّالنقلّالّداللّي: .6  ّ ّ ّ  ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ
 ف    ا:(49)                                تلل قل الد الل   سو عا ه تدتاع ه

                                                                         ونتح الم  ىف حيث   عقل الد اللظ المار دج إلى الماسو ظف لعونتا ا ت س يل   .6.1
                                                                     ع م ا ت بي   حدتد ا ت  الم اف ت    ا يم ر به اادباء تالش  راء تأصااب 

          الر  اد(.ال تا ف    ذل  )الك ايظ ع  الكرم بكثرج 
المار دج  عطو ً    .6.2 إلى  ثل   عطو ً  الد اللظ حست ظف  ال قلت ظ: حيث   شخ  الاتاج                                                                                ًق   

ً ت هف ت عل  اّعقال ا    الماسوس إلى المار د عبر الماا ف                                                                             ال قل الّساّ   ت
ً ات ظف تقد  سع مل الد اللعاة الماسو ظ المار دج   ا ف ثل  قد   زت    ًج  د                                                                             تبصو

                                                        تقد   دثر    ذل  كلمظ )الر طاّظ الع  كاّ   د   على ال ل                    الد اللظ الماسو ظ
                                                                  اعم ظ ت ا يصدً ع  ا    أصوات  ب مظ عير  ف و ظف ثل  دل   على كل  

                         ك م  ب ل  لغظ أا بت ظ(. 
                                                                            ال  قل  ي  الد الالت الماسو ظ لصلظ  ي  ا ع  الز  اّت ظ أت المكاّت ظ أت ا عرا    .6.3

                                           ل  )كلمظ ال  ق  حي   سع مل بم  ى الل اتظف                               ع  ازء كبير    الد اللظف    ذ
 . (50)                                              تالش عاء بم  ى المطرف تالش ارج بم  ى ال   لظ(

ًجف    ذل  المبالغظ    :المبالغظّ .6.4                                                                          ا  أ ثلظ ثاّو  ظ    الماا ف قر بظ الش به باال ع ا
ًات الم  بت ظ تاالصط حات الع   سعغل  ا أا زج                                                                          الع    د   س تلظ ع  الش  ا

                                                           ع   لبث أة   د   إلى عك  المقصود    اف تذل   ثل )  يد بشكل            الد عايظف
 (51)   تف(.
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                                                                        اّاطاح الد اللظ:  و االّ تاً أت الض    ال   يصي  الد اللظف ععفقد  يئا        .6.5
                                                                            أثر ا ع  ااذ اةف أت  فقد  كاّع ا  ي  االفاظ الع    ا  الع قد ر تاالحعرام ع   

 (52) الماعمّ.
ًقي  اف ت و أكثر              ي د  اّاطاح                                                                      الد اللظ أت ا ع ال ا  ةك      أ ةكا  اّعقال اف تعكسةه 

ًاق  إذ  ف(53)                                        يوعا     الر ق   ع  الل غات بشكل عام    كوة الكلمظ  سع ملظ ع   دلو  ّبيل أت 
                                                                                         عكر  ا  أت ااعما ت ا  عع  فض داللع ا إلى    ى عاد    ةا ّ اال ةع ما ف أت يكوة    ا ا قو  ا   
ًاظ أقل ف ت صةةةةةير                                                                                      ّسةةةةةبت ا   تصةةةةةير نةةةةةعتفا ف أت يكوة عادي ا  عيعاو   بكثرج اال ةةةةةع ما  إلى د

ً  ا الماعمّ                                                 ت  د  الع غي ر ّاو االّاطاح ّسةةةةةةةةبت ا  إذ ي عل      ف(54)                                     الم  ى  ر بطا  بم اة  زد
                                                                          عصةةةر ة ر ت    اعمّ ة ر حسةةة  ا ع ف  قا ت  الةتلف عما ي د  حقيرا  ع   اعمّ قد 

 (55)                    ال ي د  ك ل  ع  عيره.
                                                                            يفسةر اّاطاح الد اللظ ب وا ل عد جف    ا تاود ّزعظ  شةاي ت ظ ع  ال قل الّسةاّ ف  

ّة  عير المرعوب عي ةا للم ةاّ  الاتةادية ظ أت ال ةا ة ظف  ثةل                              حيةث  واةد  يةل للع ركيز على ال                                                          اوا
صةةةةةةةةةةة   poison             غي ر كلمظ )                                                         ( الّكليز  ظف عقد كاّ       الارعظ    أ    ةةةةةةةةةةةا ل ت  صةةةةةةةةةةة 

 (56)                بالارعظ الس ا ظ.
                                                                              تللمبالغظ أثر ع  اّاطاح الد اللظة إذ يميل ال  اس إلى إحاطظ ك   ل بقو ج ال  بًر  

                                                         ة الكلمات ع   اا  أنةةةة       اال ا اات  ف عع  اً القو ج ع  ل ا ع  الاةتقظف  تسةةةةع ملو 
داللع ا ااتلىف ت صبح الكلمظ ب د  يوع ا  خلوعظف  ثل  ا يسع مل    كلمات القعل تالقعا  

 (57)                                          ع  الش ااً تلو كاة نعتفا  ع   خّه تّعا اه.
                                                                          كةة لةة   ر بط اّاطةةاح الةةد اللةةظ بةةالمكةةاّةةظ االاعمةةا تةة ظ أت ال لمتةة ظف ت غي ر الظ رتف 
ً باط ا  عل  الظ رتفف ت كثر   تا ةةةت ظ تاالاعما ت ظف حيث  فقد الكلمظ قو   ا ال  ا ةةةئظ ع  ا                                                                                          السةةة 
                                                                                   ا ةةةع ما  الكلمظ  عو ةةة  ا  ع  إط ق اف ت شةةةتّ  ي  ال  اسف عع  فض داللع ا عم ا كاّ  علته  

ي دف  حي  ا ةةع                                                                                 مال ا ع   دلول ا الر  تّف    ذل  كلمات  ثل )ااع د ف الو  رف الااا ف السةة 
 (58)اا عاذ( تعير ا.

                                                                         كما  ع اه الد اللظ ّاو االّاطاح ع د ا ةةةةةةع ما  الكلمات ع   وانةةةةةةتّ  ثير ال  فًو 
لى                                                                              تاال ةةةةمئزا ف أت الاتاء أت االحعقاًف ت ضةةةةف  علي ا ه ال     االّاطاحف  تميل ال  اس إ

                                                                              رك اف ت سةةةةةةةةةةةةةع اً للع  بير ع  ا تعم ا يسةةةةةةةةةةةةةعاى   ه أت يكره الع صةةةةةةةةةةةةةر ح به كلمات أ ر ف 
ًج بكثرج ا ع مال ا ع    اة أقل       اّي ا ااصلت ظ.  (59)                                                                              عع  فض داللظ الكلمات المسع ا
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ًق   الد اللظ على  ا يصي  الكلمات الع  كاّ   شير إلى    .6.6                                                                         ًق   الد اللظ: يطلق 
ًعّ أت                     اة  ي  ظ أت تنت ًت  د   على   اة أ                                                      ظ أت نعتفظ ّسبت ا ف ثل  صا

 . (60) أ رف أت أقو  
                                                             تكوة للكلمةةظ ع  ااصةةةةةةةةةةةةةةةل    ى تنةةةةةةةةةةةةةةتّ أت نةةةةةةةةةةةةةةعتف أت عةةاد ف ثل   عغي ر  
ًعّ تأقو  أت عير عاد  ف تقد  بقى الم  ى اات    سةةةةةةةةةع م   يف ل                                                                                   باال ةةةةةةةةةع ما  إلى    ى أ

تاقف أت   مل  تا ل عا  ظ المسةةةةةع ملي                              ف  ت و  غي ر ّسةةةةةب  ف ي عل  (61)أصةةةةةله                                             حسةةةةة  السةةةةة 
ًاةظ أقةل                                                                                     بةا ع ف  قةةا ت  الةتل ع  الماعم ةةاتف ت ةةةةةةةةةةةةةةةا ّ تعةام  ع  الل غةةاتف تلك   ةد

 (62)                     الع غي ر ّاو االّاطاح.
ًق الط بةتة ظف    ذلة  كلمةظ                                                                               ت   أ ثلعةه  ةا  ع ل ق بةالمسةةةةةةةةةةةةةةعو ةات االاعمةا تة ظ تالفوا

ًت  د   على البي                                   ) ي ( الع  كاّ   د   على المسةةةةةةةةك                                               المصةةةةةةةة و     الشةةةةةةةة  رف ثل  صةةةةةةةةا
ً ةةةةةةةةةةو ( الع  كاّ   د   على (63)                                          الضةةةةةةةةةة  ل المع د د المسةةةةةةةةةةاك  ال   ّ  ده بالمدة                                   ف تكلمظ )

ًت  د   على ال  ب   المر ل ل دايظ ال  اس.  (64)                                                                          الش  ص المر ل ع    م ظ  اف ثل  صا

الد ال      الع    عقل     الكلمات  الع غي ر  ع    ا  المار دجف                                                    ت د ل  الد اللظ  إلى  الاس ت ظ                                     لظ 
 (65)                                                                          تك ل  الكلمات المسع ملظ ع   اا  الع  ب د تالمقد  ات  ثل )الاج ف الع ت مل(.

ّ:نتيجة .7

ا عت اب   • على  ً  ا  تقد حيو  ع ا  على  الل غاتف  د    ع   صات ظ  حالظ  الد الل    الع غي ر                                                                                      إة  
                                                     ال لمت ظ تال ملت ظ تا عتفاء  عطل بات  ل  الع غي رات                                        الع غي رات االاعما ت ظ بم عل  المااالت  

                 تالع  بير ع  ا. 
                                                   اتلى  رحلظ الع غي ر ّفسه أت اال عدا  تالع اد دف ت                      راحل يمر    ا: ا                   لع غي ر الد الل  ل     إة    •

ف يظ ر ع  الك م الف ل  ف ً   ت عقطّ                                      الث اّتظ ع    رحلظ اّعشاً الع غي ر  ت                                                   عمل عرد   ت  و
بخّ  ا عمل   تاّبثاثه المرحلظ  ت ع سل   ه  اللغظف  ّظام  إلى  ت  ف   ي سع مل                                                                              ااعما ت ا ف حيث 

ً   ت عدً  ف ت قوم على الع قليد.                                                 اماع   تعير   و
ّّيّتعميمّالّداللةّ)التاسيع(:1ّّ                                              إة  الع غي ر الد الل   يظ ر ع  أ كا  عد ج   :   • ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّّّ ّّّ   ه      عقلّّ

ّّّّيّتخصيصّالّداللةّ)الّتضييق(:2ّّف                                        الكلمظ       ى ني ق إلى    ى أت ّ   ه ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّّ ّ ّّ     عقل   ه ّّ
ّّيّنقلّالّداللةّ)ّتغيّرّمجال3ّّف                                                   الكلمظ       ى عام  تا ّ إلى    ى أ ص    ه تأنيق ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّّّ ّّ

                                                               عاو   الكلمظ       ى إلى آ رف ي عل  ع ه كل  اال ع فف ع   و أنيق  االستعمال(:ّّ
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ي علفاة    ا ظ ال موم أت    ه تال أت ّف ت ادث ع د ا  ع اد  الم  تاةف أت إذا كاّا ال  
                                                                                 ال صواف كما ع  اّعقا  الكلمظ    المال  إلى الاا  ف أت    الس ب  إلى المسب  ف أت  

 .                                                       ال   ظ الد ال ظ إلى الش ء المدلو  علته أت ال ك 
                                               ونتح الم  ىف حيث   عقل الد اللظ المار دج إلى  عم  اة                                  لل قل الد الل   سو عا ه تدتاع ه       إة    •

ًق   الاتاج ال قلت ظف ت   فالماسو ظ                                                       ال  قل  ي  الد الالت الماسو ظ لصلظ  ي  ا ع  الز  اّت ظ                           ت
       قي  ا.                                ف تالمبالغظف تاّاطاح الد اللظف تً                                               أت المكاّت ظ أت ا عرا  ع  ازء كبير    الد اللظ

 
 المراجع 
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بشرف    )1( كما   الل غظف  رامظ  ع   الكلمظ  دًت  أتلماةف  و ام د  153ص                                                             ظر:  عتف             ف 

 .59ص                            الش عيو ف الع غي ر الد الل ف 
تعبد الاليل ف  152ص                                                      عتف  أتلماةف دًت الكلمظ ع  الل غظف  رامظ كما  بشرف    ظر:    )2(

ف علل الد اللظ أصوله ت باحثه ع  الع راث ال رب ف    . 61ص                                                       قًو
ً       ظر: عبد  )3( ًا ظ  طبتةت ظ ع   رح ااّبا                                                                     الكر ل  ام د حس  ابلف ع  علل الد اللظ د

لت اتف   . 33ص             للمفض 
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 . 43ي42ص                                          ظر:  ام د الش عيو ف الع غي ر الد الل ف  )4(
                                 ف تبيير ايرتف علل الد اللظف  رامظ 39ي36ص                                      ظر: أحمد   عاً عمرف علل الد اللظف    )5(

 . 68ف 62ص                ً  ت ا  ف 
 ّ.62ّ،68ّ،99ص                                                  ظر:  يير ايرتف علل الد اللظف  رامظ    ً  تا  ف  )6(
ف ت عتف  أتلماةف 71ّّ،99ص                                                   ظر:  يير ايرتف علل الد اللظف  رامظ    ً  تا  ف    )7(

 .154ي153ص                                      دًت الكلمظ ع  الل غظف  رامظ كما  بشرف 
ّ.317ي316ص                                         ظر: عل  عبد الواحد تاع ف علل الل غظف  )8(
 .162ي161ص                                                            ظر:  عتف  أتلماةف دًت الكلمظ ع  الل غظف  رامظ كما  بشرف  )9(
القصااف   )10( و ام د  الد تا ل   الاميد  عبد  الل غظف  رامظ  ً  ف  ع د او  ف                                                                          ظر: 

 . 162ص                                                       ف ت عتف  أتلماةف دًت الكلمظ ع  الل غظف  رامظ كما  بشرف 256ص
ً  ت ظ  خصيلت ظ ّقدي ظف                                                ظر: عا ز الد ايظف علل الد اللظ ال رب  ال     )11( ًا ظ  ا                                                  ظر  ظ تالع طبيق د

 . 379ص
 ّ.380،ّص                                                             ظر: عا ز الد ايظف علل الد اللظ ال رب  ال  ظر  ظ تالع طبيق )12(
 ّ.383ص                                                              ظر: عا ز الد ايظف علل الد اللظ ال رب  ال  ظر  ظ تالع طبيقف  )13(
 . 164ص                                              أتلماةف دًت الكلمظ ع  الل غظف  رامظ كما  بشرف   ظر:  عتف   )14(
 . 384ي383ص                                                              ظر: عا ز الد ايظف علل الد اللظ ال رب  ال  ظر  ظ تالع طبيقف  )15(
 . 385ي384ص                                                              ظر: عا ز الد ايظف علل الد اللظ ال رب  ال  ظر  ظ تالع طبيقف  )16(
 . 243ص                                     ظر: أحمد   عاً عمرف علل الد اللظف  )17(
ًا ات ع  عقه الل غظف   ظر )18(  .370ص                                       :  ام د ااّطاك ف د
القصااف   )19( و ام د  الد تا ل   الاميد  عبد  الل غظف  رامظ  ً  ف  ع د او  ف                                                                          ظر: 

 . 258ص
 .73ص                                          ظر:  ام د الش عيو ف الع غي ر الد الل ف  )20(
ف  بادئ الل ساّت اتف    )21(                                      ف تعل  عبد الواحد تاع ف علل الل غظف  394ص                                        ظر: أحمد قد ًت

ً ف عقه الل غظ ت صا ص ال ربت ظف 314ص  .218ص                                              ف و ام د المبا
                                      ف ت امود الس  راةف علل الل غظ  قد  ظ  243ص                                      ظر: أحمد   عاً عمرف علل الد اللظف    )22(

ًئ ال رب ف   .231صللقا
ف  بادئ الل ساّت اتف  )23(  .395ي394ص                                       ظر: أحمد قد ًت
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 . 245ص                                     ظر: أحمد   عاً عمرف علل الد اللظف  )24(
 .73ص                                          ظر:  ام د الش عيو ف الع غي ر الد الل ف  )25(
ف  بادئ الل ساّت اتف  )26(  . 394ص                                       ظر: أحمد قد ًت
 .155ص  ظر: إ راهتل أّت ف داللظ االفاظف  )27(
 .154ص  ظر: إ راهتل أّت ف داللظ االفاظف  )28(
ًا ات ع  عقه الل غظف  )29(  .369ص                                             ظر:  ام د ااّطاك ف د
القصااف   )30( و ام د  الد تا ل   الاميد  عبد  الل غظف  رامظ  ً  ف  ع د او  ف                                                                          ظر: 

 . 257ص
 .73ص        لد الل ف                                    ظر:  ام د الش عيو ف الع غي ر ا )31(
                                   ف تعبد القادً     ف علل الد اللظ ع  245ص                                     ظر: أحمد   عاً عمرف علل الد اللظف  )32(

 .68صالم ال ال رب ف 
ًئ ال رب ف  )33(  . 230ص                                                         ظر:  امود الس  راةف علل الل غظ  قد  ظ للقا
 .153ص  ظر: إ راهتل أّت ف داللظ االفاظف  )34(
ًا ظ لغو  ظ   امت ظف  )35(  . 117ص                                                ظر: حلم   ليلف الكلمظ د
ف  بادئ الل ساّت اتف  )36(  .393ي392ص                                       ظر: أحمد قد ًت
ً ف عقه الل غظ ت صا ص ال ربت ظف   )37(  . 220ّي219ص                                                    ظر:  ام د المبا
الد اللظف ا    )38( علل  الل ساّت اتف 246                                        ظر: أحمد   عاً عمرف  ف  بادئ  قد ًت                                   ف تأحمد 

 ّ.392ص
ّّ.154ي153ص  ظر: إ راهتل أّت ف داللظ االفاظف  )39(
ًا ات ع  عقه الل غظف  )40(  .370ص                                             ظر:  ام د ااّطاك ف د
ً  ف الل غظف  رامظ عبد الاميد الد تا ل  و ام د القصااف  )41(  .625 ص                                                                  ظر: ع د
ف  بادئ الل ساّت اتف   )42( ً ف عقه الل غظ ت صا ص  396ص                                        ظر: أحمد قد ًت                                      ف و ام د المبا

 .220ص          ال ربت ظف 
االفاظف    )43( داللظ  أّت ف  إ راهتل  الل ساّت اتف  160ص  ظر:  ف  بادئ  قد ًت تأحمد                                     ف 

 . 397ّي396ص
ًا ظ لغو  ظ   امت ظف  )44(  . 118ّي117ص                                                ظر: حلم   ليلف الكلمظ د
ف  بادئ الل ساّت اتف  )45(  .398ي397ص                                       ظر: أحمد قد ًت
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ف  بادئ الل ساّت اتف  )46( ً  ف الل غظف  رامظ  399ّي398ص                                       ظر: أحمد قد ًت                                 ف تاو  ف ع د

القصااف   و ام د  الد تا ل   الاميد  الكلمظ  290ص                                     عبد  دًت  أتلماةف  ت عتف   ع  ف 
بشرف   كما   ال ربت ظف  170ص                         الل غظف  رامظ  الل غظ ت صا ص  عقه  ً ف  المبا و ام د                                                 ف 

 . 221ّي220ص
ً  ف الل غظف  رامظ عبد 247ص                                      ظر: أحمد   عاً عمرف علل الد اللظف    )47(                                    ف تاو  ف ع د

ًا ظ لغو  ظ  260ي259ص                                 الاميد الد تا ل  و ام د القصااف                                      ف تحلم   ليلف الكلمظ د
 . 117ّص           امت ظف 

ًا ظ لغو  ظ   امت ظف  )48(  . 118ص                                                ظر: حلم   ليلف الكلمظ د
ًات على أّ  ا  ااالت الع غي ر الد الل ف    ل الد كعًو عا ز    )49(                                                                                      ذكر ب ض الباحثي    ه المبر 

ال    ال رب   الد اللظ  علل  كعابه  ع   المااالت  تّاقش   ه  تالع طبيقف                                                             الد ايظف                   ظر  ظ 
الل ساّت اتف  321ّي288ص كعابه  بادئ  ع   قد ًت  أحمد  الد كعًو  ذكر ا  كما                                                               ف 
 . 402ّي400ص

 . 166 ي160ص  ظر: إ راهتل أّت ف داللظ االفاظف  )50(
أتلماةف دًت الكلمظ ع   ف ت عتف   250ي249ص                                      ظر: أحمد   عاً عمرف علل الد اللظف    )51(

 . 167ص                        الل غظف  رامظ كما  بشرف 
 .156ص  ظر: إ راهتل أّت ف داللظ االفاظف  )52(
االفاظف    )53( داللظ  أّت ف  إ راهتل  الد اللظف 158ص  ظر:  علل  عمرف  تأحمد   عاً                                  ف 

 . 248ص
 .74ص                                          ظر:  ام د الش عيو ف الع غي ر الد الل ف  )54(
 .74ص                                          ظر:  ام د الش عيو ف الع غي ر الد الل ف  )55(
 . 180ص                                                            ظر:  عتف  اتلماةف دًت الكلمظ ع  الل غظف  رامظ كما  بشرف  )56(
ًئ  156ص  ظر: إ راهتل أّت ف داللظ االفاظف    )57(                                              ف ت امود الس  راةف علل الل غظ  قد  ظ للقا

 .229ي228صال رب ف 
                             ف و ام د الش عيو ف الع غي ر  157ف  140ّي139ص  ظر: إ راهتل أّت ف داللظ االفاظف    )58(

ًئ ال رب ف 76ة75           الد الل ف ا  . 229ص                                                  . امود الس  راةف علل الل غظ  قد  ظ للقا
                             ف و ام د الش عيو ف الع غي ر  157ف  142ّي014ص  ظر: إ راهتل أّت ف داللظ االفاظف    )59(

ًئ ال رب ف 75ص         الد الل ف   . 229ص                                                    ف ت امود الس  راةف علل الل غظ  قد  ظ للقا
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ًئ ال رب ف  )60(  . 230ص                                                         ظر:  امود الس  راةف علل الل غظ  قد  ظ للقا
 .76ص                                          ظر:  ام د الش عيو ف الع غي ر الد الل ف  )61(
                                       ف ت عتف  أتلماةف دًت الكلمظ ع  الل غظف 158ص  ظر: إ راهتل أّت ف داللظ االفاظف    )62(

 .76ص                                     ف و ام د الش عيو ف الع غي ر الد الل ف 181 رامظ كما  بشرف ا
ًئ ال رب ف  )63(  . 230ص                                                         ظر:  امود الس  راةف علل الل غظ  قد  ظ للقا
 .158ص  ظر: إ راهتل أّت ف داللظ االفاظف  )64(
 .77ص                                          ظر:  ام د الش عيو ف الع غي ر الد الل ف  )65(
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لدوال اإلنتاج والتكاليف لمحاصيل القمح والبطاطا  اإلحصائيالتقدير 
 م  2019-2018لموسم  إدلبالخريفية والزيتون في محافظة 

 . محمد طه األحمدأ

  ماجستير اقتصاد زراعي عضو هيئة فنية في كلية الزراعة جامعة إدلب 

 ملخص
لدراسة القمح والبطاطا الخريفية   يهدف البحث  تأثير عناصر اإلنتاج لمحاصيل 

لى معرفة الحجم إ  باإلضافة  اإلنتاج،من خالل دراسة دوال             إحصائيا  والزيتون ومدى داللتها  
 . التكاليف لتلك المحاصيل  دوال  دراسة  للتكاليف وذلك عن طريق   خفضوالم  لإلنتاج المعظم  

لكل  معنوي  تأثير فقد أظهرت النتائج أن هناك  دوال اإلنتاج للمحاصيل المدروسة وبالنسبة ل
لى إضافة  باإل  للقمح،زوتي على متوسط كمية اإلنتاج بالنسبة  من كمية البذار والسماد األ

نتاج كل من البطاطا  إمن كمية السماد العضوي وعدد الريات على متوسط    تأثير معنوي لكل 
 .الخريفية والزيتون 

  وجود عالقة طرديةالنتائج  المدروسة فقد بينت  التكاليف للمحاصيل  دوال  ما فيما يتعلق بأ
 ، أما0.78وقد بلغت قيمة معامل التحديد  ،بين التكاليف الكلية والكمية المنتجة من القمح

نتائج لا  قد اتضح منو   ،طن  3.64قدر بنحو  التكاليف    خفض األمثل والذي ي  حجم اإلنتاجال
هذا    أن قد حققوا  المزارعين  بأ،  الحجمغالبية  يتعلق  فيا  للربح  ما  المعظم  قدر    فقدالحجم 

بزيادة التكاليف بمقدار  %  10وأنه يمكن زيادة اإلنتاجية بنحو   للهكتارطن    5.79الي  بحو 
 . يفي ظل المستوى اإلنتاجي الحال% 12.4

                                                                    النتائج أن هناك عالقة طردية مؤكدة إحصائيا  بين كل من التكاليف الكلية   توضحأكما  
مثل حجم اإلنتاج األو   ,0.82بلغت قيمة معامل التحديد  حيث    الخريفية،وإنتاج البطاطا  

غالبية المزارعين قد   نتائج أنقد اتضح من الو   ،طن  21.2  حواليالتكاليف    خفضوالذي ي
وأنه يمكن    للهكتار،طن    30.1الي  قدر بحو فقد    ، والحجم المعظم للربحالحجمحققوا هذا  
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في ظل المستوى اإلنتاجي  %  11.6بزيادة التكاليف بمقدار    %10زيادة اإلنتاجية بنحو  
 الحالي. 

                                                            أن هناك عالقة طردية مؤكدة إحصائيا  بين كل من التكاليف الكلية   كما أظهرت النتائج
 خفضمثل والذي يحجم اإلنتاج األ, و 0.74بلغت قيمة معامل التحديد  حيث  ،  الزيتون وإنتاج  

غالبية المزارعين قد حققوا   نتائج أنقد اتضح من الو   ،للهكتار   طن   4.  3  حواليالتكاليف  
وأنه يمكن زيادة  للهكتار،    طن  5.9الي  حو فقد بلغ  الحجم المعظم للربح  أما    ،الحجمهذا  

 . في ظل المستوى اإلنتاجي الحالي  %10.9بزيادة التكاليف بمقدار  %  10اإلنتاجية بنحو  
 دوال التكاليف.   اإلنتاج،دوال    ،الخريفية  البطاطا  القمح،  الزيتون،  ،إدلبالكلمات المفتاحية:  

 مقدمة: 1- 
لمعرفة ذو أهمية كبيرة  دراسة دوال اإلنتاج والتكاليف للمحاصيل الزراعية    تعتبر

المحاصيل  تلك  إنتاج  على  تأثيرا   األكثر  اإلنتاجية    يمكنوكما    ،                                             العوامل  الكفاءة  دراسة 
تعتبر دوال اإلنتاج   للمحاصيل المختارة من خالل دوال اإلنتاج والتكاليف المقدرة، حيث 
الكفاءة   على  للوقوف  بالغة  أهمية  ذات  منها  المشتقة  االقتصادية  والمتغيرات  والتكاليف 

الزراعية اإلنتاجية  للعملية  األساسية  للعناصر  الم   ,اإلنتاجية  تستخدم  المقدرة  كما  رونات 
االقتصادية   بالدوال السياسة  تعديل  أو  رسم  في  لها  والمتوسطة  الحدية  اإلنتاجيات  وقيم 

 المحافظة إلى تحقيق الكفاءة في القطاع الزراعي، سواء على مستوى    يالزراعية، بما يؤد
 . (1)مستوى المناطق المحررةعلى  ومناطق اإلنتاج، أو

التقدير   دراسة  تعتبر  القمح   اإلحصائيكما  لمحاصيل  والتكاليف  اإلنتاج  لدوال 
 واإلنتاجية ، ودراسة المؤشرات االقتصادية  من األهمية بمكان  والبطاطا الخريفية والزيتون 

للمحاصيل المذكورة كونها تشكل األهمية النسبية األكبر بالنسبة لكل من المحاصيل الشتوية  
 . (2) إدلبوالصيفية واألشجار المثمرة في محافظة 

 
 

 
 م. 2009اليوسف, ماهر, أخرون, االقتصاد الزراعي, منشورات جامعة حلب, كلية الزراعة,   )1(
 م. 2018مكتب اإلحصاء والتخطيط, مديرية الزراعة في إدلب,  )2)
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 أهمية البحث:  2-
تنبع أهمية البحث من أهمية المحاصيل المدروسة ومساهمتها الكبيرة في اإلنتاج   

المحلي، وتشغيل نسبة كبيرة من األيدي العاملة، ومساهمتها في زيادة الدخول الفردية للسكان 
وكذلك للتعرف على العوامل المؤثرة باإلنتاج كما ونوعا, تحديد الحجم  ،  إدلبفي محافظة  

عندما يصل متوسط التكاليف ألقل حد ممكن، أي تحديد القدر من الناتج  األمثل لإلنتاج  
الذي يعظم الربح، والقدر من الناتج الذي يدني التكاليف، ولتحديد أقل تكلفة متوسطة إلنتاج 
نحو   الزراعية  الموارد  توجيه  في  أهمية  من  والمؤشرات  المعالم  لهذه  لما  المنتجة،  الوحدة 

وم  لها،  األمثل  واألهداف  االستخدام  ناحية،  من  المزارع  أهداف  يحقق  بما  األرباح  عظمة 
 من ناحية أخرى. للمحافظةالتنموية 

 طرائق البحث:  3- 
،  إدلباعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة والمتوفرة لدى مديرية الزراعة في  
خاصة وعلى بيانات المجموعات اإلحصائية لوزارة الزراعة والري، وعلى استمارات استبيان 

المزارعين مع  الشخصية  بالمقابلة  البيانات (3) جمعت  تبويب  في  الدراسة  اعتمدت  كما   ،
, وقد اعتمدت الدراسة Spss  اإلحصائيوعلى برنامج التحليل    Excelوتحليلها على برنامج  

 ومن أهمها:  االقتصاديةعلى العديد من المعايير 
اإلنتاج   -3-1 دالة    :(4) دوال  اصطالح  الفيويشير  العالقة  إلى   زيائية اإلنتاج 

سلع  من  المنشأة  تنتجه  ما  وبين  اإلنتاج  الداخلة في  الموارد  بين كمية  )الكمية( 
وخدمات في فترة زمنية معينة وذلك بغض النظر عن أسعار المنتجات أو أسعار  

 .الموارد

 
الشخصية بمعدل    (3) بالمقابلة  منطقة مدروسة خالل عامي    30الى    20جمعت االستمارات  استمارة لكل 

 . م2019و  2018
 م. 2007السيد أحمد عمارة، رياض، أساسيات التقييم المالي واالقتصادي للمشروعات الزراعية,  (4)
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فيها هي أحد األساليب اإلنتاجية التي يتم    :(5)مفهوم الكفاءة االقتصادية -3-2
بنسبة صحيحة تؤدي إلى تحقيق أقصى عائد نقدي   خلط أو مزج عوامل اإلنتاج

                                                                         ممكن بأقل قدر من التكاليف بشرط تعظيم اإلنتاج وفقا  لحاجات ومتطلبات أفراد  
المجتمع وتتحقق الكفاءة االقتصادية عندما تستخدم الموارد بطريقة تعظم الكمية  

 أو الهدف من الوحدة اإلنتاجية.
اإلنتاجيةال -3-3 أو   : (6) كفاءة  مورد  استخدام  فاعلية  مدى  قياس  بها  يقصد 

تعبر عن مدى قدرة هذا المورد أو الموارد المستخدمة   ا مجموعة من الموارد أي أنه
                                                                     وتعني أيضا  التخصص األمثل واالستخدام الكفء للموارد المتاحة للحصول على  

قدر من الفائض االقتصادي أقصى قدر ممكن من اإلنتاج وذلك للوصول إلى أكبر  
من   قدر  بأقل  اإلنتاج  من  معين  قدر  على  الحصول  أو  الموارد  من  معين  بقدر 

  .الموارد وتقاس كنسبة بين المخرجات والمدخالت والمنافع إلى التكاليف
إنتاجه من سلعه   زيادةيحاول المنتج بصفة عامة    :(7) التوليفة األقل تكلفة -3-4

ما في حدود إنفاقه أو الحصول على حجم إنتاج معين بأقل تكلفة ويتحقق ذلك 
عندما يوزع المنتج جمله إنفاقه على مختلف عناصر اإلنتاج بحيث يتساوى اإلنتاج  

  أنفقعلى عنصر متغير مع اإلنتاج الحدي لكل دوالر    أنفقالحدي لكل دوالر  
 على عناصر اإلنتاج األخرى 

يقصد بمرونة اإلنتاج لعنصر إنتاجي ما بأنها مدى    : (8) المرونة اإلنتاجية -3-5
استجابة الكمية المنتجة من منتج ما للتغيرات في كمية هذا العنصر اإلنتاجي، أما  
معامل مرونة اإلنتاج فيقصد به التغير النسبي في اإلنتاج إلى التغير النسبي في  

   .كمية العنصر اإلنتاجي

 
وعالقتها بتحديد القيمة  حامد عبد الهادي, الكفاءة االقتصادية لألراضي الزراعية المصرية هدهد،   (5)

ي, كلية الزراعة, االيجارية في قانون اإلصالح الزراعي المصري, رسالة دكتوراه, قسم االقتصاد الزراع

 م. 1981جامعة المنصورة,  
 م. 1974سالم, محمد حمدي, التحليل االقتصادي, كلية الزراعة, جامعة عين شمس, مذكرات استنسل,  (6)
 م. 1995المحمود عبد الرحمن, مقدمة في االقتصاد القياسي, جامعة الملك سعود,   نصر, (7)
 . م 2007عبد الكريم,. يوسف, مبادئ االقتصاد الجزئي, كلية االقتصاد واإلدارة, جامعة الملك فيصل, (8)
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ويقصد باإلنتاجية الحدية لعنصر ما مقدار التغير في  :  (9)الناتج الحدي -3-6
العناصر   ثبات  بافتراض  العنصر  من  واحدة  وحدة  إضافة  نتيجة  الزراعي  الناتج 
للدالة اإلنتاجية بالنسبة   التفاضل األول  اإلنتاجية األخرى. ويمكن حسابه بإيجاد 

 للعنصر اإلنتاجي. 
لعنصر اإلنتاج المتغير ناتج    يمثل الناتج المتوسط  :(10) الناتج المتوسط  -3-7

قسمة الناتج الكلي على عدد الوحدات المستخدمة من هذا العنصر، ويمكن استخدام  
اإلنتاجية المتوسطة بمقارنتها بالناتج الحدي للوقوف على المرحلة اإلنتاجية التي  

 يتم فيها استخدام العنصر المتغير في العملية اإلنتاجية.
وبإدخال األسعار في التقدير يمكن   :(11) نصر اإلنتاجالعائد االقتصادي لع -3-8

تقييم الكفاءة االقتصادية الستخدام عنصر معين في إنتاج معين يعبر عنه بالنسبة  
بين قيمة الناتج الحدي لعنصر نتيجة استخدام وحدة إضافية من هذا العنصر إلى 

 .العنصر لنفسسعر الوحدة 
تنفقه الوحدة اإلنتاجية  ويقصد بالتكاليف اإلنتاجية ما    :(12)دوال التكاليف  -3-9

الثابتة  التكاليف  إجمالي  عن  عبارة  وهي  ما،  سلعة  من  معين  إنتاج حجم  على 
   .والمتغيرة

  ى يقصد بالتكاليف في المد  : (13) التكاليف اإلنتاجية في المدى القصير -3-10
القصير بتكاليف اإلنتاج في فترة زمنية معينة تستطيع الوحدة اإلنتاجية فيها تغيير  
بعض الكميات المستخدمة من عناصر اإلنتاج، ويمكن تقسيم التكاليف في المدى 

 القصير إلى: 
ثابتة: - أ للوحدة    تكاليف  يمكن  ال  والتي  الثابتة  اإلنتاجية  الموارد  تكلفة  عن  عبارة  وهي 

 تغيير الكميات المستخدمة منها في األجل القصير مثل األرض والمباني.  اإلنتاجية
 

 . م1997خليفة, علي عبد العال, محاضرات في االقتصاد الزراعي, كلية الزراعة, جامعة القاهرة,  (9)
 المرجع السابق. (10)
عطية, عبد القادر محمد, طرق قياس العالقات االقتصادية مع تطبيقات الحاسب األلي, دار الجامعات   (11)

 م. 1990المصرية, اإلسكندرية, 
 م. 1973دار التعاون للطباعة والنشر, القاهرة,  العظيمي, محمود صادق, اقتصاديات اإلنتاج النباتي,  (12)
 م. 1979علي, محمد سلطان, التخطيط االقتصادي وأساليبه, دار الجامعات المصرية,  أبو  (13)
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متغيرة:   - ب للوحدة تكاليف  يمكن  حيث  المتغيرة  اإلنتاج  موارد  تكاليف  عن  عبارة  وهي 
اإلنتاجية المتغيرة األمر الذي يمكن معه تغير  تغيير مورد أو أكثر من الموارد    اإلنتاجية

والمبيدات  األسمدة  ثمن  المؤقتة،  العمالة  أجور  مثل  القصير  المدى  في  التكاليف  مقدار 
 وغيرها. 

الطويل  -3-11 بالتكاليف اإلنتاجية   :(14) التكاليف اإلنتاجية في المدى  يقصد 
زمنية   فترة  في  اإلنتاج  بتكاليف  الطويل  المدى  معها  في  تستطيع  لدرجة  طويلة 

الوحدة اإلنتاجية من تغير الكميات التي تستخدمها الوحدة اإلنتاجية من أي عنصر 
من عناصر اإلنتاج، وعلى ذلك يمكن القول إنه في المدى الطويل تعتبر كافة  

 عناصر اإلنتاج متغيرة. 
   :(15) التكاليف الكلية المتوسطة والتكاليف الحدية -3-12

ويقصد بالتكاليف المتوسطة ما يخص الوحدة المنتجة من التكاليف   :التكاليف المتوسطة
 .الكلية )أن تكلفة إنتاج الوحدة من الناتج النهائي(

 .التكاليف الكلية المتوسطة = التكاليف الكلية/ عدد وحدات الناتج
للتغير في اإلنتاج بمقدار  وهي تعرف بأنها في التكاليف الكلية بالنسبة  التكاليف الحدية:  

                                                                                     وحدة واحدة، ورياضيا  هي عبارة عن تفاضل دالة التكاليف الكلية بالنسبة للتغير في اإلنتاج 
 بمقدار وحدة واحدة.

 حيث تبلغ سعة الوحدة اإلنتاجية كفاءتها القصوى بإنتاج نقطة التي تدني التكاليف: ال
النقطة ي               واقتصاديا  ه  ،يمكنطة أقل ما  القدر من السلعة التي تكون عندها التكاليف المتوس

وجدير بالذكر أنها تعبر  ،  المتوسطةالتي تتحدد عندما تتساوي التكاليف الحدية بالتكاليف  
عن الحجم األمثل من اإلنتاج في المدى القصير، عن الحجم األمثل للمنشأة في المدى 

 الطويل. 

 
 م. 1968الخولي, عثمان أحمد, وأخرون, القواعد االقتصادية الزراعية, دار المعارف الطبعة األولى,  (14)
,  ع بعض الزروع الرئيسية في ج م إلنتاجالشيمي, عاطف حلمي, دراسة تحليلية لبنود التكاليف  (15)

 م. 1986المؤتمر الحادي والعشرين لإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العمليات, 
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وهي النقطة التي تحقق أكبر صافي :  (16)جالنقطة التي تعظم الربح للمنت -3-13
التكاليف  تتساوى  عندما  تتحدد  التي  النقطة  هي  واقتصاديا   للمنتج،  ممكن                                                                         دخل 

 الحدية مع اإليراد الحدي )سعر الوحدة(. 
 

 النتائج والمناقشة: 4-
القمح والبطاطا الخريفية والزيتون في    التقدير اإلحصائي لدوال اإلنتاج لمحاصيل       أوال :
 :    إدلب

لقيااس أثر المادخالت اإلنتااجياة المختلفاة على دالاة إنتااج محااصاااااااااااااايال عيناة الادراسااااااااااااااة، تم  
االستعانة بنموذج االنحدار الخطي واللوغاريتمي المزدوج المتعدد ونموذج االنحدار الخطي  
واللوغااريتمي المرحلي وهاذا يعنى اسااااااااااااااتخادام الادالاة المعروفاة بادالاة )كوب دوجالس( حياث 

 لسااااااهولة تقدير معالمها، إذ أنها تتحول الى الصااااااورة الخطية بأخذ                      شاااااااع اسااااااتخدامها نظرا  
لوغاريتمات طرفيها، كما أن الدالة تعطى المرونات اإلنتاجية لكل عنصاااااار إنتاجي بشااااااكل 
مباشاار، حيث تشااير المرونة إلى مدى اسااتجابة التغير في اإلنتاج إلى التغير في عناصاار  

مح قانون تناقص الغلة، وتم تقدير دالة إنتاج  اإلنتاج، باإلضااااافة إلى أن الدالة توضااااح مال
أهم العوامل المؤثرة علاااااااااااااااى إنتااااااااااااااااج محاصايل   المحاصايل في صاورتها الفيزيقية، ولدراساة

الدراسااة تاااااااااااااااام اسااتخدام أساالوب االنحدار المتعدد بالصااورة الخطية والصااورة اللوغاريتمية ثم  
لتحديد أكثر العوامل   Step wise Regressionاالنحدار المرحلي المتعدد  استخاااااااادام

كما اسااااتلزم األمر تقدير مصاااافوفة االرتباط  بين كل   ،                                 تأثيرا  على إنتاج محاصاااايل الدراسااااة
من اإلنتااج لمختلف مزارعي عيناة الادراساااااااااااااااة, والعوامال اإلنتااجياة المختلفاة  للتعرف على 

ات تم  العالقااة بين كاال من هااذه العناااصاااااااااااااار اإلنتاااجيااة واإلنتاااج, وبناااء على نتااائج التقاادير 
 استبعاد بعض المدخالت اإلنتاجية عند دراسة االنحدار المرحلي المتعدد. 

وقد تم التعبير عن الناتج )المتغير التابع( في الدالة اإلنتاجية في صورته الفيزيقية، كما تم  
التعبير عن جميع المتغيرات الشاااااااااااارحة في صاااااااااااورتها الفيزيقية والتي يفترض تأثيرها على 

 
عبده, إبراهيم سليمان, أهم التعريفات في نظرية السلوك للوحدة االقتصادية في ضوء النظرية  (16)

 م. 1980السعرية, قسم االقتصاد,  
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المتغير التابع ومن بين الصااور الرياضااية العديدة فقد كانت الصااورة اللوغاريتمية المزدوجة 
Cob Douglass    اإلحصااااااااااااااائياة                                             هي أفضاااااااااااااال الصااااااااااااااور تقاديرا  للنموذج من النااحيتين 

 التالية:، وبالتالي تأخذ دالة اإلنتاج إحدى الصور الرياضية واالقتصادية
 الصورة الخطية المتعددة: 1-4- 

Yi = α + β1 X1i + β2 X2i + β3 X3i + β4 X4i + β5 X5i + β6 X6i + β7 X7i  
 حيث: 
Y      (.كغ /الهكتار) لإلنتاجية= القيمة التقديرية 

   1X  بكلغ /هكتار= كمية البذار. 
   2X (.كغ/هكتارالمضاف) = كمية السماد االزوتي 
   3X (.كغ/هكتارالمضاف ) لفوسفاتي= كمية السماد ا 
   4X =( هكتار3مكمية السماد العضوي مقدرا/). 
   5X  =( الهكتار 3مكمية مياه الري /.) 
   6X ( لتر/ هكتار= كمية المبيدات.) 
   7X  (.ساعة/ للهكتار) اآللي= عدد ساعات العمل 

   8X ( ساعة /الهكتار= عدد ساعات العمل اليدوي.) 
           1β ،2β ،... ،7β  ,معلمات الدالة المقدرة 

 الصورة اللوغاريتمية المزدوجة: - 
Log Y = α + β1 log X1 + β2 log X2 + β3 log X3 + β4 log X4 + β5 

log X5 + β6 log X6 + β7 log X7  
 حيث:
Y     (.كغ /الهكتار) ية= القيمة التقديرية لكمية اإلنتاج 

   1X  بلكغ /هكتار= كمية البذار. 
   2X (.كغ/هكتارالمضاف) = كمية السماد االزوتي 
   3X (.كغ/هكتارالمضاف ) لفوسفاتي= كمية السماد ا 
   4X =( هكتار3مكمية السماد العضوي مقدرا/). 
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   5X  =( الهكتار/  3مكمية مياه الري.) 
   6X ( لتر/ هكتار= كمية المبيدات.) 
   7X  (.ساعة/ للهكتار) اآللي= عدد ساعات العمل 

   8X ( ساعة /الهكتار= عدد ساعات العمل اليدوي.) 
           1β ،2β ،... ،7β  ,معلمات الدالة المقدرة 

اللوغاريتمية حيث تبين أن المتغيرات  ( دالة اإلنتاج في الصورة  1يبين الجدول رقم )
من القمح تتمثل في كمية البذار, وكمية السماد  ية                                        التفسيرية األكثر تأثيرا  على كمية اإلنتاج

للهكتار, حيث أشارت نتائج التقدير الواردة بالجدول المذكور أنه قد    بالكغزوتي المقدر  األ
، وعلى (17) ، وكمية السماد الكيميائيثبتت المعنوية اإلحصائية لمرونات عنصر كمية البذار

البذار  عنصر  زيادة كمية  فان  التقدير  في  الصغرى  المربعات  طريقة  شروط  توفر  فرض 
مع ثبات العناصر اإلنتاجية األخرى على ماهي عليه، إنما تؤدى لزيادة الكمية  % 1بنسبة 

أما فيما يتعلق بعنصر  %، 0.27المنتجة من محصول القمح زيادة معنوية بلغت حوالي  
قد ثبتت معنويتها إحصائيا،    يةزوتي، فان المرونة المقدرة من دالة اإلنتاجكمية السماد األ

زيادة معنوية   يةإنما تؤدى إلى زيادة اإلنتاج%  1اد االزوتي بنسبة  وعليه فان زيادة كمية السم
، أما فيما يتعلق بالعناصر المتبقية األخرى، فقد اتضح أنه لم تثبت % 0.35بلغت حوالى 

المعنوية اإلحصائية للمرونة المقدرة، وتعكس قيمة المرونة اإلجمالية والتي قدرت بحوالي 
إنما تؤدى إلى زيادة %،  1ج المتضمنة في التقدير بنسبة  إلى أن زيادة عناصر اإلنتا  0.62

والتي بلغت حوالي (  2R). كما تشير قيمة معامل التحديد  %0.62القمح بنسبة    يةإنتاج
من    %95ولة عن تفسير حوالي  ؤ إلى أن عناصر اإلنتاج السالفة الذكر كانت مس   0.95

المحسوبة إلى معنوية النموذج المستخدم (  Fكما أشارت قيمة)في إنتاج القمح،    يالتغير الكل
 ومالئمته لطبيعة البيانات اإلحصائية للظاهرة محل الدراسة. 

)كما   رقم  الجدول  أن  1يبين  تبين  حيث  اللوغاريتمية  الصورة  اإلنتاج في  دالة   )
من البطاطا الخريفية تتمثل في كمية السماد    اإلنتاجية                                       المتغيرات التفسيرية األكثر تأثيرا  على  

بال   المقدر  بالجدول   3مالعضوي  الواردة  التقدير  نتائج  أشارت  حيث  الري,  مياه  وكمية 
 

 %. 46% والبوتاسيوم 46السماد األزوت  (17)
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لمرونات عنصر كمية السماد العضوي وكمية    المذكور أنه قد ثبتت المعنوية اإلحصائية
مياه الري، وعلى فرض توفر شروط طريقة المربعات الصغرى في التقدير فان زيادة كمية 

مع ثبات العناصر اإلنتاجية األخرى على ماهي عليه،  %  1عنصر السماد العضوي بنسبة  
أما %،0.25ت حوالي  إنما تؤدى لزيادة الكمية المنتجة من محصول القمح زيادة معنوية بلغ

فيما يتعلق بعنصر بكمية مياه الري، فان المرونة المقدرة من دالة اإلنتاج قد ثبتت معنويتها  
زيادة    يةإنما تؤدى إلى زيادة اإلنتاج%  1إحصائيا، وعليه فان زيادة كمية مياه الري بنسبة  

فقد اتضح أنه ، أما فيما يتعلق بالعناصر المتبقية األخرى،  %  0.16معنوية بلغت حوالى
لم تثبت المعنوية اإلحصائية للمرونة المقدرة، وتعكس قيمة المرونة اإلجمالية والتي قدرت 

، إنما تؤدى  %1إلى أن زيادة عناصر اإلنتاج المتضمنة في التقدير بنسبة  0.41بحوالي 
والتي بلغت (  2R)كما تشير قيمة معامل التحديد    %,0.41إلى زيادة إنتاج القمح بنسبة  

 0.98إلى أن عناصر اإلنتاج السالفة الذكر كانت مسئولة عن تفسير حوالي    0.98والي  ح
( المحسوبة إلى معنوية Fكما أشارت قيمة)البطاطا الخريفية،  يةمن التغير الكلى في إنتاج

 النموذج المستخدم ومالئمته لطبيعة البيانات اإلحصائية للظاهرة محل الدراسة. 
في   لمحاصيل القمح والبطاطا الخريفية والزيتون نتائج التقدير اإلحصائي لدوال اإلنتاج  (1جدول رقم )

 إدلب 
 المرونة R2 F المعادلة  المحصول

 Log(y)= 0.21+ 0.27LogX1+ 0.35LogX2 القمح 
0.95 61.9 0.62                       * (16.9)             * 

(3.4)   
البطاطا  
 0.16LogX4Log(y)= 4.08+ 0.25LogX +5 الخريفية 

0.98 219.
5 

0.41 
      (5.8(              *)3.5 *) 

 0.25LogX 3Log(y)= 3.1+ 0.43LogX +4 الزيتون 
0.92 37.5 0.68 

       (4.4(              *)3.3 *) 
/  2018للموسددددم الزراعي  إدلبالمصدددددر: حسددددتم من اسددددتمارات االسددددتتيان لعينة الدراسددددة بمحافظة 

2019. 
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 حيث:
Y        (.كغ /الهكتاراإلنتاج )= القيمة التقديرية لكمية 

   1X / هكتار.= كمية التذار بلكغ 
   2X  (.المضاف)كغ/هكتار زوتي= كمية السماد األ 
   3X المضاف )كغ/هكتار(. لفوسفاتي= كمية السماد ا 
   4X =هكتار(3كمية السماد العضوي مقدرا )م/. 
   5X   =الهكتار(. 3كمية مياه الري )م / 
   6X .)كمية المتيدات )لتر/ هكتار = 
    7X  ساعة/ للهكتار(. اآللي= عدد ساعات العمل( 

   8X .)عدد ساعات العمل اليدوي )ساعة /الهكتار = 
)*( تشددددددير إلي معنوية معامل    ،0.01)**( تشددددددير إلي معنوية معامل االنحدار عند مسددددددتوى معنوية 

 0.05االنحدار عند مستوى معنوية 
)كما   رقم  الجدول  أن  1يبين  تبين  حيث  اللوغاريتمية  الصورة  اإلنتاج في  دالة   )

من الزيتون تتمثل في كمية السماد العضوي    اإلنتاجية                                       المتغيرات التفسيرية األكثر تأثيرا  على  
, وعدد الريات, حيث أشارت نتائج التقدير الواردة بالجدول المذكور أنه قد 3مالمقدر بال  

، وعدد الريات، وعلى  (18) ر كمية السماد الكيميائيثبتت المعنوية اإلحصائية لمرونات عنص
التقدير فان زيادة كمية عنصر السماد   فيفرض توفر شروط طريقة المربعات الصغرى  

بنسبة   إنما تؤدى   %1العضوي  العناصر اإلنتاجية األخرى على ماهي عليه،  ثبات  مع 
بلغت حوالي   معنوية  زيادة  القمح  محصول  من  المنتجة  الكمية  فيما %،0.43لزيادة  أما 

يتعلق بعنصر كمية المياه، فان المرونة المقدرة من دالة اإلنتاج قد ثبتت معنويتها إحصائيا،  
إنما تؤدى إلى زيادة اإلنتاج زيادة معنوية بلغت    %1وعليه فان زيادة كمية مياه الري بنسبة  

، أما فيما يتعلق بالعناصر المتبقية األخرى، فقد اتضح أنه لم تثبت المعنوية   %0.25حوالى 
إلى    0.68اإلحصائية للمرونة المقدرة، وتعكس قيمة المرونة اإلجمالية والتي قدرت بحوالي  

بنسبة   التقدير  إنتاج   %،1أن زيادة عناصر اإلنتاج المتضمنة في  إنما تؤدى إلى زيادة 
إلى   0.92  والتي بلغت حوالي(  2R)ا تشير قيمة معامل التحديد  كم  %,0.68القمح بنسبة  

 
 %.46والبوتاسيوم % 46السماد األزوت  (18)
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% من التغير الكلى 92أن عناصر اإلنتاج السالفة الذكر كانت مسئولة عن تفسير حوالي  
( المحسوبة إلى معنوية النموذج المستخدم ومالئمته Fكما أشارت قيمة)الزيتون،    يةفي إنتاج

 للظاهرة محل الدراسة. لطبيعة البيانات اإلحصائية 
 

الخريفية    2-4- القمح والبطاطا  التكاليف لمحاصيل  التقدير اإلحصائي لدوال 
 إدلبوالزيتون في محافظة 

نستعرض يلي  لمحاصيل    فيما  للهكتار  اإلنتاجية  التكاليف  داالت  وتحليل  تقدير 
عندما يصل متوسط  القمح والبطاطا الخريفية والزيتون بهدف تحديد الحجم األمثل لإلنتاج  

التكاليف ألقل حد ممكن، أي تحديد القدر من الناتج الذي يعظم الربح، والقدر من الناتج  
الذي يدني التكاليف، ولتحديد أقل تكلفة متوسطة إلنتاج الوحدة المنتجة، لما لهذه المعالم 

عظمة األرباح  والمؤشرات من أهمية في توجيه الموارد الزراعية نحو االستخدام األمثل لها، وم
 بما يحقق أهداف الزراع من ناحية، واألهداف التنموية من ناحية أخرى. 

( إلى العالقة بين التكاليف 2بالجدول رقم )  تشير نتائج التقدير اإلحصائي  حيث
والتي اتضح منها أن الصورة التربيعية هي أفضل الصور  ،  الكلية والكمية المنتجة من القمح

                                                        ج أن هناك عالقة طردية مؤكدة إحصائيا  بين كل من التكاليف  الرياضية، وتوضح النتائ
بما يشير إلى أن حوالي   0.78الكلية وإنتاج القمح، هذا وقد وبلغت قيمة معامل التحديد  

إلى التغيرات الحادثة في اإلنتاج, وتم    ترجع  من التغيرات الحادثة في التكاليف الكلية  78%
وذلك بقسمة التكاليف الكلية على الكمية المنتجة، وكذلك تم  اشتقاق دالة متوسط التكاليف  
التكاليف الحدية دالة  التكاليف    ،اشتقاق  تمولتحديد حجم اإلنتاج األمثل والذي يدني    فقد 

قد اتضح من و   ،طن  3.64مساواة التكاليف المتوسطة بالتكاليف الحدية، حيث قدر بنحو  
وقد بلغ متوسط إنتاج الهكتار من هذا    ,الحجم  غالبية المزارعين قد حققوا هذا  نتائج أنال

هكتار  4.8المحصول   ولطن/  للربح  زيادة،  المعظم  الحجم  على  الحصول  أي  ،  األرباح 
بالسعر  ب الحدية  التكاليف  دالة  المزرعةمساواة  بنحو    بأرض  قدر  والذي  القمح  من  للطن 

  5.79الي  بحو قدر  ذي  ومن المعادلة تم الحصول على الحجم المعظم للربح وال  $،280
إنتاجهم    طن لزيادة  فرصة  لديهم  مازال  المحصول  مزارعي  أن  إلى  ذلك  ويشير  للهكتار، 
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إنتاج المحصول، وبحساب مرونة  ،  لتعظيم أرباحهم الرأسي في  التوسع  وذلك عن طريق 
في مرحلة اإلنتاج  اإلنتاج  أن  إلى  ويشير ذلك  ،  1.24  الىحو   تالتكاليف اتضح أنها بلغ

في   %12.4بزيادة التكاليف بمقدار    %10االقتصادي، وأنه يمكن زيادة اإلنتاجية بنحو  
طريق  عن  اإلنتاج  زيادة  إمكانية  إلى  يشير  الذي  األمر  الحالي،  اإلنتاجي  المستوى  ظل 

المحسوبة إلى معنوية    (F)  إضافة وحدات من العناصر اإلنتاجية المختلفة، هذا وتشير قيمة
 لنموذج المستخدم ومالئمته لطبيعة البيانات للظاهرة موضع الدراسة. ا

( إلى العالقة بين التكاليف 2بالجدول رقم )  تشير نتائج التقدير اإلحصائيكما  
والتي اتضح منها أن الصورة التربيعية هي ،  الكلية والكمية المنتجة من البطاطا الخريفية

                                                                            أفضل الصور الرياضية، وتوضح النتائج أن هناك عالقة طردية مؤكدة إحصائيا  بين كل 
  0.82من التكاليف الكلية وإنتاج البطاطا الخريفية, هذا وقد وبلغت قيمة معامل التحديد  

إلى التغيرات   ترجع  الكليةمن التغيرات الحادثة في التكاليف    %82بما يشير إلى أن حوالي  
الحادثة في اإلنتاج, وتم اشتقاق دالة متوسط التكاليف وذلك بقسمة التكاليف الكلية على  

ولتحديد حجم اإلنتاج األمثل والذي   ،الكمية المنتجة، وكذلك تم اشتقاق دالة التكاليف الحدية
  21.2، حيث قدر بنحو  مساواة التكاليف المتوسطة بالتكاليف الحدية  فقد تميدني التكاليف  

وقد بلغ متوسط إنتاج    ,غالبية المزارعين قد حققوا هذا الحجم  نتائج أنقد اتضح من الو   ،طن
األرباح أي الحصول على الحجم   زيادة، ول هكتار  طن/  27.1الهكتار من هذا المحصول  

للربح ب المعظم  بالسعر  ،  الحدية  التكاليف  دالة  المزرعةمساواة  من    بأرض  ا  البطاطللطن 
ومن المعادلة تم الحصول على الحجم المعظم للربح   $،400والذي قدر بنحو    الخريفية

للهكتار، ويشير ذلك إلى أن مزارعي المحصول مازال لديهم  طن  30.1الي قدر بحو ذي  وال
وذلك عن طريق التوسع الرأسي في إنتاج المحصول،  ،  فرصة لزيادة إنتاجهم لتعظيم أرباحهم

في اإلنتاج  أن  إلى  ويشير ذلك  ،  1.16 الىحو   تالتكاليف اتضح أنها بلغوبحساب مرونة  
بزيادة التكاليف بمقدار    %10مرحلة اإلنتاج االقتصادي، وأنه يمكن زيادة اإلنتاجية بنحو  

في ظل المستوى اإلنتاجي الحالي، األمر الذي يشير إلى إمكانية زيادة اإلنتاج    11.6%
المحسوبة    (F)  اإلنتاجية المختلفة، هذا وتشير قيمة  عن طريق إضافة وحدات من العناصر

 إلى معنوية النموذج المستخدم ومالئمته لطبيعة البيانات للظاهرة موضع الدراسة. 
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( إلى العالقة بين التكاليف 2بالجدول رقم )  تشير نتائج التقدير اإلحصائيكما  
الزيتون  من  المنتجة  والكمية  أن  ،  الكلية  منها  اتضح  أفضل والتي  هي  التربيعية  الصورة 

كل من   بين  إحصائيا   مؤكدة  طردية  عالقة  هناك  أن  النتائج  وتوضح  الرياضية،                                                                             الصور 
بما يشير إلى   0.74، هذا وقد وبلغت قيمة معامل التحديد  لزيتون التكاليف الكلية وإنتاج ا

ادثة في إلى التغيرات الح  ترجع  من التغيرات الحادثة في التكاليف الكلية  %74أن حوالي  
اإلنتاج, وتم اشتقاق دالة متوسط التكاليف وذلك بقسمة التكاليف الكلية على الكمية المنتجة،  

ولتحديد حجم اإلنتاج األمثل والذي يدني التكاليف   ،وكذلك تم اشتقاق دالة التكاليف الحدية
 .طن 3.4مساواة التكاليف المتوسطة بالتكاليف الحدية، حيث قدر بنحو  فقد تم
في المدي   والبطاطا الخريفية والزيتون   (: نتائج التقدير اإلحصائي لدوال تكاليف إنتاج القمح2رقم )جدول  

 2018/2019القصير لعينة الدراسة بمحافظة إدلب للموسم الزراعي 
 الزيتون البطاطا الخريفية  القمح المحصول  /المعامالت

a 479.5 2276 520 

b1 32.48 95.1 68.9 

b2 31.7 95.06 45 

 3.8 27.1 4.8 اإلنتاجية بالطن 

 3.4 21.2 3.64 حجم اإلنتاج المدني للتكاليف

 5.9 30.1 5.79 لألرباح حجم اإلنتاج المعظم 

MC 341.2 369.35 411 

AC 273.2 316.21 377 

 1.09 1.16 1.24 المرونة

R2 0.78 0.82 0.74 

F 22.8 28.7 19.8 

االمريكيسعر الطن بالدوالر   280 400 600 

في المدى القصير لعينة الدراسة  محاصيل المدروسة  معالم دالة تكاليف إنتاج ال  α  ،Β1  ،Β2حيث:  
تشير إلي معنوية النموذج المستخدم وجميعها معنوية عند    (F)بمحافظة إدلب في الصورة التربيعية،  

 . التحديد( تشير إلي قيمة معامل 2R، )0.01مستوى معنوية 
للموسم الزراعي    ادلبالمصدر: جمعم وحستم من استمارات االستتيان لعينة الدراسة الميدانية بمحافظة  

2018/2019 . 
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وقد بلغ متوسط   ،الحجمغالبية المزارعين قد حققوا هذا    نتائج أنقد اتضح من الو 
، ولمعظمة األرباح أي الحصول على  طن/ هكتار  3.8إنتاج الهكتار من هذا المحصول  

والذي  الزيتون  مساواة دالة التكاليف الحدية بالسعر المزرعي للطن من  ، بالحجم المعظم للربح
الي قدر بحو ذي  حجم المعظم للربح وال، ومن المعادلة تم الحصول على ال$600قدر بنحو  

للهكتار، ويشير ذلك إلى أن مزارعي المحصول مازال لديهم فرصة لزيادة إنتاجهم   طن  5.9
إنتاج المحصول، وبحساب مرونة  ،  لتعظيم أرباحهم الرأسي في  التوسع  وذلك عن طريق 

ة اإلنتاج  في مرحلاإلنتاج  أن  إلى  ويشير ذلك    ،1.09  الىحو   تالتكاليف اتضح أنها بلغ
في   %10.9بزيادة التكاليف بمقدار    %10االقتصادي، وأنه يمكن زيادة اإلنتاجية بنحو  

طريق  عن  اإلنتاج  زيادة  إمكانية  إلى  يشير  الذي  األمر  الحالي،  اإلنتاجي  المستوى  ظل 
المحسوبة إلى معنوية    (F)  إضافة وحدات من العناصر اإلنتاجية المختلفة، هذا وتشير قيمة

 النموذج المستخدم ومالئمته لطبيعة البيانات للظاهرة موضع الدراسة. 
 

 االستنتاجات:5-
باعتبار المحاصيل المدروسة ذات أهمية كبيرة من ناحية مساحاتها وكونها 

 الغذائي والتصدير فتوصي الدراسة بما يلي: األمنمحاصيل استراتيجية في 
زيادة معدل البذار للقمح واساتخدام األصاناف المالئمة للمنطقة وذات الصافات الممتازة  -1

 بالحد الذي يحقق أعلى إنتاجية. األزوتيوزيادة معدل التسميد 
االهتمام بمشاااااااااريع الري الحكومية واالعتماد على الطاقة البديلة السااااااااتخراج المياه في  -2

ت في زياادة إنتااجياة كال من البطااطاا الخااصاااااااااااااااة وذلاك نظرا ألهمياة عادد الرياا  اآلباار
 الخريفية والزيتون وتخفيض التكاليف.

زياادة معادل التساااااااااااااامياد العضااااااااااااااوي مماا لاه أهمياة في زياادة إنتااجياة البطااطاا الخريفياة  -3
 والزيتون.

 األرباح.التوسع الرأسي بمساحة المحاصيل المدروسة لزيادة حجم اإلنتاج وتغطية  -4
 د المناسب من الوحدات اإلنتاجية المدروسة.زيادة اإلنتاج عن طريق إضافة الح -5
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العمارة الدينية العباسية في سوريا "انموذجا المسجد الجامع في 
 الرافقة"

 علي رمزي زعيتر                        إعداد:  
 طالب ماجستير في االثار االسالمية                 :الرتبة العلمية
 هدى العبسي أ.م.د                          إعداد:
 في تاريخ العرب والمسلمين المساعد ةاستاذ              الرتبة العلمية:

 جامعة ادلب -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  –قسم التاريخ 
 ملخص

اء التقليدية، وكان  تقاليد في العمارة يفرضها اإلقليم، ومواد البنلبالد الرافدين  إن  
لهذين العاملين األثر األكبر في طبع العمائر العباسية بطابع يميزها عن العمائر االموية،  

  /ـه 155قد تجسد ذلك في مدينة الرافقة حيث بدأ الخليفة "أبو جعفر المنصور" في عام  
"الرافقة"، وقد كلف "الرقة"، سميت  ببناء عاصمة صيفية للدولة العباسية بالقرب من    م781

 ها. أبو جعفر ابنه المهدى لبنائ
الرشيد" عاصمة ومقرا   اتخذها هارون  بين عامي                                          كما  ،  م808  –  796لحكمه 

                                                                                 وكان ازدهار الرق ة في عصر الرشيد، امتدادا  لالزدهار الذي أس سه المنصور ولالستقرار  
                       د من الرق ة مصيفا  له، السياسي الذي رافقها خالل حكم المهدي والهادي، ولقد اتخذ الرشي

 وأمر بإنشاء كل ما يلزم فيها من وسائل الراحة. 
                                                                             إن  جامع "المنصور" أو الجامع العتيق، الذي يجسد العمارة الدينية في سوريا، يقع 
في قلب "الرقة" في النصف الشمالي من الرافعة، إلى الشمال الغربي من باب "بغداد"، ويعد  

في األولى  المعمارية  الثاني    المدرسة  القرن  منتصف  من  بدءا   العباسي،  الذهبي                                                     العصر 
الهجري، وقد أخذ طراز بنائه مسجد "نابين" في فارس، ومسجد "أحمد بن طولون" في مصر،  
ومسجد "القيروان" في "تونس"، إن ما تبقى من المسجد ما هو إال جزء يسير من المسقط 

وواجـه الخـارجي  السور  منه  بقي  فقد  للمسجد  بعض  الحقيقي  وأطالل  والمئذنة  الحرم  ة 
 العضاضات. 
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                                                                               يعتبر المسجد من المباني العباسية التي تم  بناؤها في الفترة العباسية األولى، فهي 
المساجد كانت تبنى بشكل قالع أو حصون، أي   أن  تخضع لسمات العمارة العباسية، حيث

الكوفة(    ( الرافدي  المسجد  خصائص  تجتمع  وفيه  منعزلة،  تبنى  الشامي  أنها  والمسجد 
الكوفة، أما حرمه المؤلف مسجد  ل                                            براج نصف الدائرية في زواياه تجعله مشابها  )األموي(، فاأل

 طراز جامع دمشق. ل هو مشابهمجازات )بالطات(، ف من ثالث
فهي عبارة عن قنطرة تتألف من أحد عشر أما واجهة الحرم المطلة على الصحن 

                                 م ارتفاعا ، وهو محاط بجدارين من  10.5        رضا ، وم ع3.56أبعادها الوسطية       ا  عقد مدبب
                                                                                  اللبن المغلف باآلجر  المدعم بأبراج نصف دائرية، تتألف هذه القنطرة من عدد من العقود  

شكال ومنها العقود التالية: العقد نصف الدائري حدوة الفرس، والعقد  العباسية المتباينة في األ 
وجميع هذه العقود من الخارج لها العقد   العباسي رباعي المركز، والعقد ثالثي الفصوص،

 المدبب العباسي نفسه، اما من الداخل فكل عقد يختلق في الشكل عن المجاورة له. 
ه بالرغم من الفجوات في الجدران وحالتها    ن  إما سور المسجد الجامع في الرافقة فأ
نب، أي ما مجموعه  ه يحتوي على برج في كل زاوية، وأربعة أبراج أخرى في الجا   ن  إالمتهدمة ف

 م./1،70، وسماكة السور فيه /م 1.7سماكة األبراج كانت حوالي     ن  إبرجا، و  20
  كما تعتبر مئذنة المسجد الجامع في الرافقة إحدى المآذن الطينية التي تنتشر في 

فهناك واحدة في بالس / مسكنة، وثانية في منطقة أبي  منطقة الفرات األوسط في سورية،  
 ة في قلعة جعبر، ورابعة في مدينة الرافقة / الرقة، وخامسة في دير الزور.                                            هريرة، وثالث

إن مئذنة المسجد الجامع الباقية، فهي اسطوانة الشكل، تقع في باحته الداخلية، 
أعالها بشريط  أحيطت المئذنة في  نة أبي هريرة ومئذنة قلعة جعبر،  وتشبه إلى حد كبير مئذ

ا هو نور الدين محمود، وعليها ألقابه، بنيت  ري يتضمن كتابات تشير إلى أن بانيهنباتي حج
ها، فيبلغ نحو عشرين مترا، ، أما ارتفاعسم  23.5المئذنة باآلجر الذي يبلغ طوله نحو  

 فوق قاعدة حجرية كلسية منحوتة مربعة الشكل. ونصبت
الدينية  خصائص ان الجامع، مدينة في العمارة  بالمسجد  المتمثلة   متأثرة الرافقة 

 بالعمارة ومتأثرة الجامع، للمسجد الجملونية السقوف ذلك على ومثال جهة من مويةاأل بالعمارة

الدفاعية، باإلضافة الى   واألساليب التحصين في سيما المن جهة أخرى  الفارسية الساسانية
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 الحضارة  من  مزيجا الرافقة في العباسية بر العمارةتعت لذلك  براج الدفاعية،السور المزود باأل

 بين المتوسط موقعا بسبب وذلك الشرق  في الساسانية والحضارة دمشق في مويةاأل

 .الحضارتين
 المقدمة: -1

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على عبده ورسوله محمد أفضل الرسل 
 بهديه إلى يوم الدين، وبعد:وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 

أصالة حضارة    إلى  تشيرالموروث المعماري من أهم المقومات األساسية التي    يعد
                                                                               معينة، ويعد هذا الموروث المؤشر الحضاري لما وصلت له أمة معينة ليكون شاهدا  على  

ادي                                                                                مدى تطورها، فغالبا  ما تكون هذه المباني المعمارية الموروثة تعبر عن الوضع االقتص
أو االجتماعي لتلك األمة، ففي البداية لوحظ أن اهتمام االنسان كان في المسكن وايجاد  

ولكنم أكثر،  ال  وملجأ  له  أصبح    أوى  التاريخ  عبر  االستقرار  عملية  يهتم االنسان  بعد 
 1بالنواحي الجمالية لمسكنه.

عصر سوريا خالل ال في العمارة الدينية تسليط الضوء علىالهدف من البحث هو 
و  االول,  بعد  االهتمام    فيه  تراجعالذي  العباسي  خصوصا  الدينية  والعمارة  عموما  بسوريا 

ول العباسيون تشييد منشأ إسالمي  وقد حا  انتقال عاصمة المسلمين من دمشق الى بغداد,
بغداد حظها الوافر في هذا المجي بينما  دل على عظمة هذه الحضارة، فأخذت مدينة  ال 

بسو  االهتمام  البيزنطية ريا على  اقتصر  والحدود  العراق  من  لقربها  الفرات   شرق  مناطق 
أهم اإلنجازات المعمارية في الرافقة عمارة المساجد, كمسجد الجامع في الرافقة    وكانت من

بالغة في حياة  ال  ألهميتها   والذي يعود تاريخ بناؤه الى الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور
 2.سالمية والسيما العصر العباسيالمتميز خالل العصور االالمجتمع ودورها 

، والي ع ق وب ي ،  همها: تاريخ الطبري، و أ اعتمد البحث على بعض المصادر ومن   كما                               ابن األ ثير 
ولكن بسبب   ، ن كانت كثيرةإاعتمد على بعض المراجع العلمية التي تخدم هذا البحث، و 

ثرية وجمعية  الظروف الراهنة كان من الصعب جدا الحصول عليها، وخاصة الحوليات األ
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هم المراجع التي  أ العاديات التي تذكر مواسم التنقيب التي تمت في كل عام بعامه، ومن  
 3العمارة العربية اإلسالمية، سوريا نبع الحضارة.ثار، اعتمدت عليها: موسوعة العمارة واأل

مويين بمؤازرة العنصر الفارسي  على األ كان طبيعيا بعد انتصار العباسيون       
ن تظهر التأثيرات الفارسية والرافدية على  ألى العراق، إ وانتقال مركز الدولة من الشام 

كما ظهرت في العادات والتقاليد وأنظمة الحكم  ،الفنون وعلى العمارة العربية اإلسالمية
ذ الفن العربي اإلسالمي اتجاهات جديدة، واختلفت مظاهره  وبظهور هذه التأثيرات أخ

 4موي.وعناصره عما كانت عليه في العصر األ
 :موقع الرافقة -2

                    بنهر  البليخ ، مما    عند التقائه  ،                                                 تقع مدينة الرافقة على الضفة اليسرى لنهر  الفرات       
                             التي تبوأت دورا  استراتيجيا    ،                                                           جعـل  موقع ها يتميز بالخصب ووفرة المياه بين حلب ودير الزور
                        وأصبحت مركزا  مهما  من   ،                                                             وتجاريا  مهما  عبر التاريخ كجسر متقدم على حدود العالم القديم

 . 5وج انتشار اإلسالمأالمراكز الحضارية العربية اإلسالمية في  
                                                                    رقة مفرد جمعها ر قاق، وهي غضار الفيض الذي ينحسر عنه مفيض نهر الفرات ال

                                                                                             فيجف تحت الشمس متشققا  إلى رقاق، وتعتبر  الر ق ة  من أهم   المحطات  التجارية  وأكبر  مراكز   
البضائع   وتبادل   يد    ،6                           المحاصيل   الر ش  ون ز لها  الم ه دي   وأ ت م ها  الرافقة  مدينة  المنصور   ،                                                                 بنى 

يسكنها   ،7                               ن  كما ي عتقد من ت ع داد االسم                         فهي بلد  واحد ال ب ل دا ،وسرعان ما اندمجت مع الرقة
   .8أخالط مضر

  أهم اآلثار االسالمية، حيث تمتاز بأنها                                     تمتاز مدينة الرقة بأنها تضم عددا  من      
يئة الطيلسان، ولها ربض في جهتها  ، وهي مدورة كهتضم مجموعة من اآلثار العباسية

عليه سور، ولها جامعان: جامع في الرافقة وجامع في الربض، والسور الخارج  الشرقية
 9فرات.                                                                   آخذ من الفرات إلى الشمال، وأسواقها في الربض وبساتينها شرقا  إلى ال

 تاريخها: -3
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والتي ورد   ،عرفت مدينة الرقة في التاريخ القديم "توتول" موقع "تل البيعة" الحالي   
وعاصرت مملكة يمخاض )حلب(   ،ف الثالث قبل الميالداسمها بالمصادر التاريخية منذ األل

   10وماري واستمرت بازدهارها حتى عهد حمورابي ملك بابل.
                                                         تأسيس  منشآت  معمارية  ش ك ل ت نواة  قرية  قديمة  لفتت                   الرقة  تطل ب                  أهمية  موقع       إن  

  " نيقوفوريوم في موقـع  تأسيس مدينة  المكــدونيين                                                                                      نظـــر  اإلسكندر المكدوني، وينسب إلى 
، ق.م  244                                                                               الرقــة السمـراء "، ثم تغي ر  اسم ها عندما أس س  سلوقس الثاني كالينكوس في عام  

ال مكان  وبعض  مدينة  كالينيكوم،  باسم   ع ر ف ت   حاليـا(،  المأمون  حي  )في  البيضاء                                                                      رقة 
المؤرخين يردها إلى الفيلسوف اليوناني "كالينيكوس" الذي يعتقد أنه دفن فيها، وفي العصر  
                                                                                             البيزنطي كانت المدينة مركزا  اقتصاديا  وعسكريا  هاما ، وقد ورد  اس م ها في كتـــابات سريانية 

كز تجاري هام على طرق القوافل التجارية وبخاصة طريق الحرير؛ وفي عهد  وبيزنطية كمر 
 11                          ع ر ف ت  باسم ليونتوبوليس. م( 474- 457                           اإلمبراطور البيزنطي   ليون )

فتحها الجيش اإلسالمي، بقيادة عياض بن غنم من الحكم البيزنطي في         
                          في اللغة الصخرة المسط حة، وكان اسمها آنذاك "الرقة" ومن معانيها    ،هـ17  /م639عام  

وفي العصر األموي تابعت مدينــة الرقة ازدهارها فبنى فيها الخليفـة هشــام بن عبد الملك 
)الهني والمـري(    (هـ125- 105  م  724- 743) للمياه                                                              ســوقا  تجاريا  وشق قنوات  وت ر عا  

، كما بن                      ى م قابل  الرقة  على                                                                فانتشرت زراعة الكروم واألشجار المثمرة على ضفـاف الفرات 
   12                     الضفة  الغربية قصرين.

ببناء عاصمة صيفية   م772 /ـه 155بدأ الخليفة "أبو جعفر المنصور" في عام  
أبو جعفر ابنه المهدى لبناء    "الرقة"، سميت "الرافقة"، حيث كلفللدولة العباسية بالقرب من  

البيزنطية، األموية على                      وقامت إلى جانب الرق    ،13محرزوهندسها له أدهم بن    ،الرافقة ة 
" ذراع إلى الشمال الغربي بنيت على شاكل مخطط مدينة بغداد في أبوابها،    300مسافة "

وفي استعمال مادة البناء نفسها    ،14وأسوارها، وفصولها، ومساحتها، ورحابها، لكنها أصغر
بني مستقيما ، مما جعل    ،15وهي الطابوق  الفرات  الضلع الجنوبي المحاذي لنهر                                                                  إال  أن 

السور يظهر على شكل نعل فرس، وهو يحاكي سور بغداد الدائري،  وللسور أربعة أبواب، 
   16أشهرها باب بغداد، وهو تحفة معمارية. 
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نن  ان الخليفة العباسي المنصور حينما اعتزم بناء بغداد واختار موقعها، قال: لتكو 
  " أبدا ، فبنى  بعدها أربع مدن ال تخرب واحدة منهن  ثم ألبنين                                                                               أعمر مدينة في األرض، 

كذلك لما   ،  17الرافقة " ولم يسمها، وبنى ملطية، وبنى المصيصة، وبنى المنصورة بالسند
خوفا من تعطل أسواقهم    ،أراد أن يبني الرافقة بأرض الفرات امتنع أهل الرقة وأرادوا محاربته  

فبناها على بناء مدينة بغداد سوى السور وأبواب  ، بمحاربتهم      فهم   ،قهم وتضيق منازلهموارزا
  18الحديد وخندق.

لقد كان من بين الحوافز التي حثت بالخليفة المنصور لبناء الرافقة، وغيرها ذلك  
البرنامج الجديد الذي أوجدته ضرورة إقامة المدن المحصنة، إذ إن هذا الخليفة أحس بأن 

                                                        ألنهم لم يتخذوا ألنفسهم مدينة  محصنة تحصينا  قويا  تستطيع   ،                           األمويين ارتكبوا خطأ فاحشا  
أن تقاوم األعداء ألطول مدة ممكنة، ورغب في إصالح هذا الخطأ ببناء بغداد، ثم ولنفس 
                                                                                     السبب بنى " الرافقة " وهي أشبه ما تكون بقلعة قوية بالقرب من الرق ة عند مجاري الفرات  

ا، ووضع فيها حامية من الجند الخرسانيين، وهو الذي دعم حصون الكوفة، والبصيرة، العلي
التي  للدولة اإلسالمية  تعتبر سلة غذائية  باإلضافة الى أهمية موقع الرافقة عسكريا فهي 

  19يمكن ان تستفيد من المحاصيل التي تنتجها سهول الجزيرة على ضفاف الفرات.

وكان    ،م808  –  796ومقرا لحكمه بين عامي    اتخذها هارون الرشيد" عاصمة
                                                                                    ازدهار الرق ة في عصر الرشيد، امتدادا  لالزدهار الذي أس سه المنصور ولالستقرار السياسي  
                                                                                       الذي رافقها خالل حكم المهدي والهادي، ولقد اتخذ الرشيد من الرق ة مصيفا  له، وأمر بإنشاء  

دين سباق الخيل، ومالعب الصولجان، كل ما يلزم فيها من وسائل الراحة، والترف، كميا
على  المزهرة  والحدائق  الواسعة،  والمتنزهات  والحراقات،  السفن،  وموانئ  الصيد،  وحقول 

الدنيا مصائف  أجمل  من  فأصبحت  الفسيحة،  والرحاب  الفرات،  توسعت   ،20ضفتي  كما 
، ولعل أبرز صورة                                                                            المدينة شرقا  وشمـاال  وازدهرت وأصبحت المدينة مركزا  علميا  وثقافيا  هاما  

عن الرقة في عهد الرشيد تتجسد في ان األشجار كانت تظلل موكبه طيلة الطريق بين الرقة  
 21.     بته                                  وبغداد حتى ال تصل الشمس الى مرك  
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                                                                             كانت مدينة الرافقة مركزا  إلعداد الجيوش لقتال البيزنطيين، ومنها تنطلق غزواته  
بلدانها القديمة البيضاء، والسوداء، والرافقة،  الصائفة لحرب الروم، ولقد اتسعت، ولم تعد  

                                                                                     وواسط كافية الستيعاب سكانها فشي د الرشيد بالرق ة " الوسطى " وهي توسعة الرافقة، واتصال 
الرقتين، فشملت جميع المنطقة السهلية الواقعة عند ملتقى الفرات مع البليخ بما فيها من  

، على هذا السهل، كما أن  نهر الفرات   بتغيير مجراه قد ذهب بجميع معالم المدينة                                           رواب 
                          أو رق ة واسط" ومع ذلك فقد   ،                                                             الواقعة في الجهة الشامية المقابلة، والمعروفة " بواسطة الرق ة

                                                                                                     22.                                                                           قدرت مساحة األنقاض الباقية في مدينة الرق ة الجزرية بخمسين كيلو مترا  مربعا  

 180                                                                     إن  الخليفة العباسي هارون الرشيد جعل من الرق ة عاصمة دائمة له سنة )  
:                                                                   وشي د فيها قصر الخالفة المعروف بـ " قصر السالم " وعد ة قصور، ومنها  ، (م  796هـ /

، كما اتخذ األمراء، والوزراء،  يعود إلى بغداد إال لضرورة  " قصر األبيض " بحيث يمكن أال
                                                                                         والقواد، ومنهم البرامكة قصورا  لهم بالرق ة يقيمون فيها إلى جانب الخليفة، وإذا تم متابعة  
                                                                                     سيرة الرشيد في أسفاره، وحج ه، وغزوه، لوجد أن المدة التي أقامها طوال خالفته في الرق ة  

 23أطول من المدة التي كان يقيمها في بغداد.

بالط الرشيد " قصر الخلد" حين يكون في بغداد، و" قصر السالم " حين  كان مقر  
 24                                                                                  يقيم في الرق ة، وكال القصرين من أفخم قصور الدنيا في ذلك العهد، وأكبرها سعة  وجماال .

                                                                         لقد كان عصر الرشيد ذروة االزدهار في تاريخ الدولة اإلسالمية التي كانت الرق ة 
( وعلى م  808هـ /  193( ـ )م  796هـ /  180من سنة  )  سنة  13فيها عاصمة دائمة مدة  

                                                                              هذا نستطيع أن نقف على مدى االزدهار الذي كانت تتمتع به الرق ة في هذه الحقبة حيث 
                                   الدنيا أربعة منازل، دمشق، والرق ة، ا الذهبي، إذ كان الرشيد يقول: )                     بلغت الرق ة أوج عصره

                  والر ي، وسمرقند(.

الفريد الذي أبقت عليه  تكاد تكون األبنية والمخلفات   النموذج  االثرية في الرافقة 
                                                                            عاديات الزمن من آثار عصر العباسيين في عهدي المنصور والرشيد، فهي ليست آثارا  
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                                                                                  فنية وحضارية فحسب، ولكنها آثار رافقت أمجادا  عسكرية ألمتنا العربية االسالمية، وهناك  
خرى في بالد الشام، ومصر، والمغرب، كون                                               ظاهرة تنفرد بها آثار الرق ة، بالنسبة لآلثار األ

والروائع  المعمارية،  الفنية،  األساليب  منها  انطلقت  التي  األولى  المحطة  هي  اآلثار  تلك 
الخزفية، والزجاجية المصنوعة في القرنين الثاني والثالث الهجريين، وعنها انتقلت الفنون 

ا حتى يوم خرابها على يد هوالكو                  واستمر  ازدهاره  ، العباسية إلى مصر، والمغرب فيما بعد
 25م.1258

، كان عالم اآلثار األلماني أولبرايت أول من مسح المنطقة  1926في عام          
بأسبار ودراسات أثرية كشفت معلومات علمية دقيقة   1938                                أثريا ، وقام العالم مالوان عام  

 عن تاريخ الرقة. 

 المسجد الجامع في الرقة/ الرافقة )العتيق(:  •

                                                                             إن  جامع "المنصور" أو الجامع العتيق، يقع في قلب "الرقة" القديمة، يقع الجامع  
بغداد"،  الكبير في الرقة في النصف الشمالي من الرافعة، إلى الشمال الغربي من باب "

                                                                             ويعد المدرسة المعمارية األولى في العصر الذهبي، العربي اإلسالمي، بدءا  من منتصف  
القرن الثاني الهجري، وقد أخذ طراز بنائه مسجد "نابين" في فارس، ومسجد "أحمد بن  

طولون" في مصر، ومسجد "القيروان" في "تونس"، إن ما تبقى من المسجد ما هو إال جزء  
الحقيقي للمسجد فقد بقي منه السور الخـارجي وواجـهة الحرم والمئذنة  يسير من المسقط

 وأطالل بعض العضاضات.  
عصر في  الرافقة  بناء  بتاريخ  العتيق  الجامع  بناء  تاريخ  يرتبط  جعفر  كما  أبي 

                             وي ظن أن  الرشيد كان قد هدم    ، وأنشأه من الطوب " اللبن "،م772هـ/155سنة   المنصور
                                                                                   أجزاء  كبيرة  من الجامع، وأعاد بناءه باآلجر شأنه في ذلك، شأن جميع المنشآت العمرانية 

 ( 1الصورة) 26البصرة، و الكوفة .التي تعود إلى زمن المنصور في بغداد، و 
                                                                          المسجد من المباني العباسية التي تم  بناؤها في الفترة العباسية األولى، فهي         يعد  

تخضع لسمات العمارة العباسية، حيث المساجد كانت تبنى بشكل قالع أو حصون، أي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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أنها تبنى منعزلة، والذي بقي منه اليوم ما هو إال جزء من المسقط الحقيقي للمسجد، إذ بقي  
 .(2الصورة ) 27لحرم والمئذنة، وأطالل بعض العضادات.السور الخارجي وواجهة ا 

)األموي(تجتمع   الشامي  والمسجد  الكوفة(   ( الرافدي  المسجد  خصائص    ، فيه 
أما حرمه المؤلف من ثالثة مجازات    ،فاألبراج نصف الدائرية في زواياه يشبه مسجد الكوفة

                                                                             28فيشبه طراز جامع دمشق. ،)بالطات(
اعتمد في نظام عمارة "الرافقة" المخطط الدائري لمدينة "دار السالم" في "بغداد"،  
وحدد موقع المسجد الجامع وقصر اإلمارة وسط تلك الدائرة، وبني مسجد "المنصور" على 

وهو طول    /م، 93/  رضهغرار مسجد "دمشق"، ويتألف من صحن وحرم، وهو مستطيل ع
/ القبلة، وطوله  بعمق  /م108جدار  الجنوبية  الجهة  الحرم في  ويقوم  وله سقف م30،   ،

                             عمودا  في كل صف، مشكال  بذلك    14جملوني محمول على صفين من األعمدة عددها  
ثالثة أجنحة عرضية، وهذا يدل على ان المسجد قد جمع في طرازه ما بين الفن المعماري  

 29موي )السوري( والفن المعماري االسالمي العباسي )العراقي(.االسالمي اال

 بارة عن قنطرة تتألف من أحد عشر أما واجهة الحرم المطلة على الصحن فهي ع
                              ارتفاعا ، وهو محاط بجدارين من   م10.5         عرضا ، و  م3.56عقد مدبب أبعادها الوسطية  

أ وتبلغ  دائرية،  نصف  بأبراج  المدعم  باآلجر   المغلف  الواحدة                                                        اللبن  اآلجر ة                       بعاد 
 (3الصورة ) 30/سم.10× 45× 45

ه     ن  أبالرغم من الفجوات في الجدران وحالتها المتهدمة فال يزال من السهل ان نرى  
 ، برجا  20أي ما مجموعه    ،كان هناك برج في كل زاوية، وأربعة أبراج أخرى في الجانب

وفي صحنه    /م، 1،70ر فيه /م، وسماكة السو   1.7سماكة األبراج كانت حوالي       ن  أوال بد  
                                                                                  تنهض المئذنة مستقلة، ولقد أ نشئت في القرن الثاني عشر، وهي تشابه مآذن قلعة "جعبر"  

 ( 4الصورة ) 31و"مسكنة" و"أبي هريرة".
، أما واجهة الحرم المطلة  /م30،60يقوم حرمه في الجهة الجنوبية، وهو بعمق /
أحد   من  مؤلفة  قنطرة  الصحن فهي عبارة عن  أ  على  ولقد  مدبب،  ئت هذه     نش                        عشر عقد 

هذه العقود تحاط                                                                    الواجهة من اآلجر المشوي وهي إذ تبدو موحدة األقواس في الواجهة، فإن  
أسفل  وفي  مفصص،  شكل  أو  أعاله  في  حنية  أو  قوس  ذي  بارز  بصيوان  الداخل  في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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  ، 32ا                                                                           العضادات ينفتح محراب صغير، ويختلف شكل العضادتين الجانبيتين تماما  عن غيره
 لعله قد تم ترميم العضادتين في فترة زمنية الحقة. 

لقد أنشئ المسجد فيما عدا المئذنة في عصر المنصور، وذكره المقدسي وقال عنه  
"إنه جامع عجيب"، وإن مكانه في سوق الصاغة، وفي عصر نور الدين محمود بن زنكي  

حاكم   مودود  أخيه  بإشراف  المئذنة  بناء  وتم  المسجد  ترميم  منتم  - 562الرقة 
  33م.1171- 1167هـ/665

مئذنة المسجد الجامع في الرافقة إحدى المآذن الطينية التي تنتشر في منطقة  دتع
فهناك     ،الفرات األوسط في سورية، وبتعبير أدق في ما بين دير الزور ومسكنة / بالس

ورابعة في    واحدة في بالس / مسكنة، وثانية في منطقة أبي هريرة، وثالثة في قلعة جعبر،
الزور. دير  في  وخامسة  الرقة،   / الرافقة                                                                                                                                                    34مدينة 

وتشبه إلى   ،ي باحته الداخليةإن مئذنة المسجد الجامع الباقية، فهي اسطوانة الشكل، تقع ف
أحيطت المئذنة في أعالها بشريط نباتي     ،حد كبير مئذنة أبي هريرة ومئذنة قلعة جعبر

بنيت   ،حجري يتضمن كتابات تشير إلى أن بانيهما هو نور الدين محمود، وعليها ألقابه
  ، 35أما ارتفاعها، فيبلغ نحو عشرين مترا  ، سم  23.5المئذنة باآلجر الذي يبلغ طوله نحو  

وأقيمت فوق قاعدة حجرية كلسية منحوتة مربعة الشكل جددت عدة مرات كان آخرها عام  
1986 .36 

  ،                                                                         يسترعي االنتباه فيها رصف آجرها المتقن، حيث تبدو وكأنها عمود صنع بقالب 
 ( 5الصورة ) 37وتقع على مقربة من زاوية الرواقين الشرقي والشمالي.

فكان العمران والخراب    ،ارتبط مصير هذه المئذنة بمصير المسجد الجامع بالرقة
بناء المسجد إلى عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، أي    عليهما، ويعود يتناوبان  

     38م. 772هـ/  155إلى زمن بناء مدينة الرافقة عام 
عليه اليوم في جعبر،  هذا العصر اسطوانية الشكل، كما هي الحال    إذ أن مآذن

                                                                                بينما شكل المئذنة في العصر العباسي األول هي غالبا  ما تكون حلزونية، كما هو الحال 
في مسجد " سامراء " في العراق، ومسجد " أحمد بن طولون " في مصر، إذ يرى األثريون  

قد زالت، األصلية للمسجد    أن المئذنة                                                    أنهما قد ب نيا على غ رار هذا المسجد لذا يمكن القول  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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المئذنة   بجوار  والغربي  الشمالي  للرواقين  الغربية  الشمالية  الزاوية  في  وجودها  مكان  وان 
 ( 6.الصورة ) 39الحالية  

خالل  عالمية،  تنقيب  بعثات  قبل  من  الجامع  لهذا  التنقيب  عملية  تمت 
                                                   ، وقد أكد ت نتائج التنقيب على مواصفات كثيرة أهمها    م1987  - 1986  - 1985األعوام

ومن    م75.70وأبعاده من الجنوب إلى الشمال    ،  2م7033.53تبلغ مساحة الصحن  :  
الغرب   إلى  بمساحة م92.90الشرق  مشوية  أجرية  ببالطات  مغطاة  الصحن  أرضية   .

، ويحاط الصحن بأروقة من جهاته الثالث عدا الجهة الجنوبية القبلية المتاخمة  سم22× 22
ساسات على شكل أخاديد متوازية لكل رواق،  للحرم، ولقد أقيمت عضادات األروقة على أ 

واألروقة مزدوجة أي مؤلفة من بالطتين اصطفت من العضادات )االكتاف( الحاملة لسقف  
الرواق، وقد حلت محل األعمدة التي لم تكن مستعملة في المسجد، وهي تشابه تلك التي  

  م 12ق الشرقي  وعرض الروا  م11.75كانت قائمة في الحرم ويبلغ عرض الرواق الشمالي  
الغربي   الرواق  الحرم  م11.60وعرض  مساحة  تبلغ  م 30.60ل  بطو ،  2م2842.75، 

 (7. الصورة )م92.90وعرض 
وتبين أن اآلجر المكتشف يعود إلى    ،سم22× 22أرضه مفروشة باآلجر المشوي  

، وإلى طرفي سم25عصر نور الدين، أما األرضية األصلية فهي منخفضة عن المكتشفة بـ  
الشرقي   الرواق  امتداد  بمواجهة  للحرم  الشرقي  الركن  واحدة في  دكتين  اكتشاف  تم  الحرم 

بالحرم، ويبلغ   للجامع، وهي تتصل بالرواق الشرقي من خالل قنطرتي هذا الرواق المتصلتين
ولها مصعدان صغيران من أرض الحرم مؤلفان    م12.8وعرضها    سم60ارتفاع هذه الدكة  
 .         40من ثالث درجات

لقد توالت أعمال التجديد والترميم على هذا المسجد ومئذنته؛ إال أنها أهمها كان  
اف أخيه  بإشر   م  1159هـ /    561ذلك الذي تم في عهد نور الدين محمود الزنكي عام  

                                                  وأضاف له مئذنته الشامخة التي تحد ت الخراب الذي حل   ،"مودود" حاكم "الرقة" /الرافقة
وهذا ما تؤيده لوحة كتابية بالخط النسخي وتوجد في   ،40المدينة خالل فترات متعاقبة في

منتصف واجهة ما تبقى من األقواس الجنوبية. وتقول : "الزاهد المجاهد المظفر المنصور  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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لدين ركن اإلسالم والمسلمين أبو القاسم محمود بن أتابك بن أق سنقر ناصر أمير  نور ا
 41المؤمنين. وذلك في شهور سنة إحدى وستين وخمسمائة".

 األصول المعمارية للمسجد الجامع في الرافقة : 
على الخط الفاصل بين سورية وبالد ما بين النهرين، يقدم مثاال هاما  المسجد يقع 

ازيين فالمخطط المربع تقريبا للمسجد، والصحن والجدران المحصنة والعدد على مزج الطر 
الكبير من المداخل بدال من المداخل الثالثة المحورية المعتادة في سورية كلها من طراز 
بالد ما بين النهرين وكذلك مزج مواد البناء االجر الطيني للجدران واالجر المشوي لألروقة 

ا  - الكنائس  في  والسقوف الموجود  االروقة  الثالثي  الحرم  ولكن  الحيرة  في  لنسطورية 
العراق هي خصائص  المسطحة في  السقوف  بعكس   ( تغطيها  التي  المتوازية  الجمالونية 

 42سورية رأيناها في دمشق وقصر الحير

ية قرآنية مكتوبة بالخط الكوفي، آفي واجهة الحرم، وعلى العقد األوسط فيها يوجد  
ذي يمثل  جر المشوي، فوق عقد عباسي مدبب، السطر، منقوشة على األ أمؤلفة من ثمانية  

      (8بوابة الحرم . الصورة )

فمنها ثنائي المركز، كما  عقود عباسية مدببة مختلفة،  على  يحتوي المسجد الجامع  
هليجي السائد في العمارة الساسانية  حيث يختلف هذا العقد عن الشكل األ  (9في الصورة )
ا رباعية المركز، حيث يظهر لدينا عقد مدبب يتألف من عقدين ملتصقين  القديمة، ومنه

سماكةمختلفي تبلغ  بالشكل حيث  بالحجم متشابهين  متر والثاني نصف الاألول نصف    ن 
 (11( و )10صورة)كون سماكة العقد بالكامل متر من الداخل. الالمتر فت

الرافقة، من عدد من تتألف القنطرة التي تجسد واجهة الحرم في المسجد الرقة/  
شكال ومنها العقود التالية: العقد نصف الدائري حدوة الفرس، العقود العباسية المتباينة في األ

والعقد العباسي رباعي المركز، والعقد ثالثي الفصوص، وجميع هذه العقود من الخارج لها  
المجاورة .  ي الشكل عن  العقد المدبب العباسي نفسه، اما من الداخل فكل عقد يختلق ف

 ( 12الصورة )

حيث المساجد تبنى كأنها    -  المستدير في سور المسجد، نصف دائري ن البرج  إ
شعة الشمس، والمرصوف بدقة  أمن اللبن المجفف تحت             هو مبني    -حصن منيع منعزل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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ب   وكأنه  المش      ي     ن                 عالية  باآلجر  طلي  ثم  ومن  قالب،  والخارج. ضمن  الداخل  من  وي 
   (13الصورة)

التي      ن  أالمالحظ   دائرية في الزوايا تكون أكبر قطر من األبراج  األبراج نصف 
توجد في ضلع السور، حيث تمثل الركيزة األساسية التي يرتكز عليها السور، وهي أيضا  

 ( 14اآلجر المشوي. الصورة)مبنية من اللبن المجفف تحت اشعة الشمس، ومطلي ب

ألساسية في العمارة العباسية، فقي للمسجد مستطيل وهو من السمات االمسقط األ 
التي بنية على أساسه اغلب المساجد في العصر العباسي، وسوره مزود باألبراج الدائرية 

و أبراج في كل ضلع، بين البرجين الكبيرين المتواجدين في الزوايا، وه  ةفي كل زاوية وبأربع
المؤلفة من أحد عشر عقد، والتي  وفي وسط المسجد نجد القنطرة  ,  محافظ على شكله وبنيته

ثل واجه الحرم يمكن االستفادة من ارتفاعها في تحديد ارتفاع المسجد سابقا، حيث كانت تم
  (15للمسجد. الصورة )

باإلضافة الى السور المحيط بالمسجد والقنطرة التي تتوسط المسجد، توجد المئذنة 
الموجودة في المسجد حاليا ذات شكل   التي حافظت على بنيتها حتى وقتنا الحالي، فالمئذنة

اسطواني، ومبنية من اللبن  والمطلية باألجر، ومن خالل السمات العامة للعمارة في العصر 
العباسي المبكر وجدنا ان شكل المئذنة  التي بنيت في  تلك الفترة حلزونية ودرجها خارجي، 

ا من الداخل، وهي تقوم على  كما في مئذنة سامراء، اما هذه المئذنة فهي اسطوانية ودرجه
                                                                                                                                                                                                                                   (.17( و )16كة من الحجر. الصورة )د

 خصائص العمارة العباسية في سوريا: 
تقاليد في العمارة فرضها اإلقليم، ومواد البناء التقليدية، وكان    لبالد الرافدينإن   

لهذين العاملين األثر األكبر في طبع العمائر العباسية بطابع يميزها عن العمائر االموية 
وما رسخته فيها الثقافة اإلسالمية كان لها األثر الكبير   أضافة لذلك فإن الحضارة العربية

في تطوير الفنون الرافدية والفارسية وفي خلق أسلوب فني جديد مطبوع بطابع الحضارة 
العربية عرف بالفن العباسي الذي كانت له خصائص عامة نجدها في سائر نتاج الدولة 

ام ومصر وأفريقيا ال سيما في العصر  اإلسالمية في كل أقطارها في العراق وفارس وفي الش 
 43العباسي األول.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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التي   الفترة  العاشر  القرن  الثامن ويمتد الى أواخر  القرن  يبدأ من منتصف  الذي 
 على وحدتها وسمات هذه الحضارة نلخصها في النواحي التالية:   كانت الدولة خاللها محافظة

 من حيث مواد البناء: -1

جر األول في االسوار والجدران  يغلب على العمائر استعمال اللبن واأل كان
  والثاني في العقود والقباب وكسوة الجدران الخارجية.

 من حيث الهندسة والتخطيط والعناصر المعمارية: -2

شاع في المباني استخدام األواوين ذات العقود والسقوف المعقودة بالقباء 
على تسميته  قواس المدببة ) المنكسرة( في وسطها من النوع الذي اصطلحوالقباب، واأل

روقة المزدوجة المحيطة بالقوس الفارسي, واستعمل المخطط المربع في المساجد واأل
 بصحون )فناءات المساجد( .

األ ذات  المخروطية  المآذن  مظهر  ظهرت  ودخل  الخارج  من  الحلزونية  دراج 
ن يكون لهذه أالحصون على الجوامع الكبيرة فزودت أسوارها باألبراج الدائرية ولكن دون  

, ويعتبر المسجد من   44جل الدعم والمظهر الفنيأاألبراج أية قيمة دفاعية فهي فقط من  
العمارة   لسمات  تخضع  فهي  األولى،  العباسية  الفترة  في  بناؤها  تم   التي  العباسية                                                                                     المباني 

 منعزلة. بشكل قالع أو حصون، أي أنها بنيت العباسية، حيث المساجد كانت تبنى

 من حيث العناصر الزخرفية: 
كانت النقوش الجصية هي العنصر السائد في زخرفة المباني، ومواضيعها نباتية  

الهندسية األسلوب الذي على تغيير أوضاع وهندسية وحيوانية، ويدخل في عداد الزخارف  
ألواح االجر، بحيث تحدث اشكاال هندسية زخرفية، وهذه سمة من سمات الفن الساساني،  
في   له  نموذجا  نجد  الجدران،  كسوة  في  زخرفي  كعنصر  كذلك  الملون  الخزف  واستخدام 

قرن الثالث  محراب جامع القيروان، وقد جلبت ألواحه من العراق في عهد ابن االغلب )ال
الهجري(، وكان التصوير من العناصر الزخرفية الهامة عثر على نماذج لصور األشخاص  

(، وكانت  م836والحيوانات في قصر الجوسق الخاقاني في سامراء ) شيده المعتصم سنة  
    45السقوف الخشبية تزين بالنقوش واالصباغ الملونة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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 :الخاتمة
 من سماتها انتشرت  التي المبكرة العباسية  العمارة تجسد  الرافقة مدينة في  العمارة      ان  

 حيث  العباسي، االسالمي العربي للحكم تخضع  كانت  التي المعمورة رجاءأ كافة الى ذلك بعد

 فتحات في انتشر والذي العمارة، لهذه الرئيسية السمة  يعتبر الذي العباسي العقد ظهر

 .والقصور المساجد جدران وفي القناطر، عقود وفي البوابات،
يجسد     ، الجامع المسجد الرافقة مدينة في الحضارة هذه منجزات همأ  من الذي 

وهو المسجد الذي يقع على الخط الفاصل بين سورية   ،سورياالعمارة الدينية العباسية في  
وبالد ما بين النهرين، والذي يقدم مثاال هاما على مزج الطرازيين فالمخطط المربع تقريبا 
للمسجد، والصحن والجدران المحصنة والعدد الكبير من المداخل بدال من المداخل الثالثة 

ما بين النهرين وكذلك مزج مواد البناء   المحورية المعتادة في سورية كلها من طراز بالد
لألروقة المشوي  واالجر  للجدران  الطيني  والسقوف   ، االجر  االروقة  الثالثي  الحرم  بينما 

 الجمالونية المتوازية التي تغطيها بعكس السقوف المسطحة في العراق هي خصائص سورية. 
 حيث  خاصة، الرشيد هارون  عهد وفي عامة، العباسي العصر في الرافقة ازدهرت

 عشر اثني عن يقارب ما الرشيد هارون  وقضى ومصيفه، ومنتزهه الرشيد عاصمة أصبحت

 .الرافقة مدينة في حكمه فترة من عاما
      تعد   حيث الجغرافي، موقعها منها أسباب لعدة وذلك كبيرة أهمية الرافقة للمدينة     إن  

 طريق محطات من محطة كانت حيث الشمال الى  الجنوب وبوابة الشرق  الى  الغرب بوابة

 الجزيرة  سلة فهي الفرات، نهر على تعتمد التي الشاسعة  الزراعية تهاومساح التجاري، الحرير

                                   .عليها يعتمد التي الغذائية
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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 ملحق الصور:

 
     .العتيق جامع في الحرم واجهة ( 2الصورة )       الجامع مسجد( 1الصورة )

 القنطرة التي تشكل واجهة الحرم  (3الصورة )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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( مؤذنة الجامع االسطواني       5الصورة )     ( سور المسجد.     4الصورة )

 ( االروقة المزدوجة في صحن المسجد 6الصورة )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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الصورة        العقد العباسي.    (8الصورة )     اية قرآنية على مدخل الحرم.    (7الصورة )

 العقد العباسي يرسم من اربع مراكز.           (9)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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( )      . القنطرةعقود  (  10الصورة  بناءها        (11الصورة  ومادة  المسجد  أبراج 

         األبراج الكبيرة في زوايا المسجد. (12الصورة )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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 من المئذنة درج (14الصورة )            القبلية   الجهة من المسجد (13الصورة ) 

      مئذنة الجامع العتيق( 15الصورة ) .       الداخل

                                                                                       
                                                             

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9
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   :الختاميةش الهوام
،  1م، ج1999،  1طحسن الباشا: العمارة واالثار والفنون اإلسالمية، أوراق شرقية، بيروت،    1

 .  242ص
اإلسالمية2 العربية  العمارة  ريحاوي:  القادر  سورية  عبد  في  وآثارها  وزارة   ،خصائصها  منشورات 

 . 97م، ص1979، 2، طدار البشائر، دمشق الثقافة السورية, 
 .  243صحسن الباشا: مرجع سابق، 3
 . 98 ص، يحاوي: مرجع سابقعبد القادر ر 4
 . 248ص، الباشا: مرجع سابق حسن5
 . 533ص  ،1999، 1طفاطمة جود هللا: سوريا نبع الحضارة، دار الحصاد، دمشق،  6
ـ(: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، تح  ه380ت  المقدسي )محمد محمد بن احمد المقدسي ،    7

ابن االثير   ؛455م، ص1980،  1طغازي طليمات، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق،  
(: الكامل  هـ630ت  )أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري،  

 . 150ص ،4م، ج1996ج،8، 1طفي التاريخ، تح عادل احمد الرفاعي، دار صادر، بيروت، 
(: توضيح  هـ842ت:  ،الدمشقي)ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد هللا بن محمد القيسي  8

مؤسسة    ،تح: محمد نعيم العرقسوسي  ،لمشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم ا
 ، ؛الحنبلي)عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري   92ص  ،4، ج1م، ط1993  ،بيروت  ،الرسالة

  ،تح: عبد القادر األرنؤوط ومحمود األرناؤوط  ،(: شذرات الذهب في أخبار من ذهبه1089ت:  
 .  328ص  ،1ج ،1م، ط1986 ،دمشق ،دار بن كثير

ـ(: صفة جزيرة األندلس  ه866ت:    ،الحميري )أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد المنعم9
األقطار  خبر  في  المعطار  الروض  كتاب  من  بروفنصال  ،منتخبة  الفي  الجيل    ،تح:     ، دار 

 .263ص  ،1ج   ،2م، ط1988  ،بيروت
 . 531ص مرجع سابق،  : جود هللا فاطمة 10
 . 531ص، مرجع نفسهفاطمة :  11
   ،تح: خليل المنصور  ،(: المعرفة والتاريخهـ 277ت:    ،الفسوي)أبو يوسف يعقوب بن سفيان  12

 . 23ص  ،1م، ج1999 ،بيروت ،دار الكتب العلمية 
 . 358ص  ،2ج ،مصدر سابق اليعقوبي:  13
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 . 358، ص2ج  ،اليعقوبي: مصدر نفسه 14
ت: ؛  الذهبي)شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،  507ص  ،4ج   ،الطبري: مصدر سابق15

(: تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، تح: عمر عبد السالم تدمرى، دار الكتاب هـ748
 . 33ص  ،9، ج 1م،ط1987العربي، بيروت،

 . 532ص : مرجع سابق، جود هللا فاطمة 16
م،  1995،  1شريف يوسف: المدخل لتاريخ العمارة اإلسالمية وتطورها، دار الحرية، بغداد، ط 17

 . 90ص
 . 2ص  ،1ج ،اليعقوبي: مصدر سابق 18
 . 90ص، شريف يوسف: مرجع سابق 19
 . 532ص ، جود هللا: مرجع سابق فاطمة 20
النور أبو عبد هللا   ابن عبد المنعم الحميري )محمد بن محمد بن عبدهللا بن عبد المنعم بن عبد21

م،  1986،  1ط(: الروض المعطار في اخبار األقطار، دار صادر، بيروت،  هـ900تالحميري،  
 (.250، ص)2ج
 .  532ص ، جود هللا: مرجع سابقفاطمة 22
 . 532صمرجع نفسه: فاطمة جود هللا: 23
 . 533صمرجع نفسه: فاطمة جود هللا: 24
 . 533ص، جود هللا: مرجع نفسه فاطمة25
 .  536ص ،  مرجع سابق: جود هللا فاطمة26
 ،شوقي شعت: حلب  ،317، ص  1992مجموعة من الباحثين، الرقة درة الفرات، دمشق،  27

: االثار اإلسالمية األولى، تر: ك.كريزويل    ؛5395ص  ،1ج    ، د.ت  ،مجلة التاريخ العربي
 . 252، صم1996، 1طعبد الهادي عبلة، دار قتيبة، دمشق، 

؛ شوقي شعث: مجلة  60ص. ،1984، 34م  قاسم طوير، الحوليات األثرية العربية السورية، 28
 . 5394ص  ،1ج ،التاريخ 

 . 91ص، المدخل إلى تاريخ العمارةشريف يوسف: 29
 (.90)صشريف يوسف: مرجع نفسه : 30
 .   103ص ، العمارة العربية االسالميةعبد القادر ريحاوي: 31
 .  252ص، اآلثار اإلسالمية األولىكريزويل: ك. 32
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 . 90ص، المدخل الى تاريخ العمارةشريف يوسف: 33
 . 5373ص  ،1ج   ،مرجع سابقشوقي شعث: 34
 . 314ص.، الرقة درة الفراتين، مجموعة من الباحث35
 . 5393ص   ،1ج  ،شوقي شعث: مرجع سابق  ؛315صمجموعة من الباحثين: مرجع نفسه ،  36
 . 254ص ك. كريزويل: مرجع سابق، 37
 . 313ص، مرجع سابق؛ مجموعة باحثين: 60ص،  مرجع سابققاسم طوير، 38
 .  536ص،  سورية نبع الحضارةفاطمة جود هللا: 39
 .  91ص، شريف يوسف: مرجع سابق40
 .   313ص.، مرجع سابقمجموعة باحثين: 41
 . 252ص، كريزويل: مرجع سابقك. ؛103ص، يحاوي: مرجع سابقعبد القادر ر 42
 . 97صمرجع سابق، عبد القادر ريحاوي: 43
 . 98 صعبد القادر ريحاوي: مرجع سابق، 44
 . 248ص حسن الباشا: مرجع سابق، 45

    
The Abbasid Religious Architecture in Syria "The Model of 

the Whole Mosque in Rafikah " 
Mesopotamia has traditions in the architecture imposed by the 

region، and traditional building materials، and these workers had the 

greatest impact in the printing of the Abbasid buildings characterizes them 

from the Umayyad buildings، it was embodied in the city of Rafikah where 

the Caliph "Abu Jaafar al-Mansur" began in 155 AH / Of the Abbasid state 

near "Raqqa"، was named "Rafikah"، and Abu Jaafar directed his son 

Mahdi to build. 

As was taken by Harun al-Rashid، the capital and the seat of his rule 

between the years 796 - 808 AD، and the prosperity of tenderness in the era 

of rational، an extension of the prosperity established by the Mansour and 

the political stability that accompanied during the rule of Mahdi and Hadi، 

and took the good of Al-Rigga resort، and ordered the establishment of all 

necessary means of comfort. 

The Mosque of Al-Mansour، or the Old Mosque، which embodies 

the religious architecture of Syria، is located in the heart of Al-Raqqa in the 

northern half of Al-Rafa'a، north-west of Bab Baghdad. It is the first 
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architectural school in the Abbasid golden age، The second type of building 

was built in the Nabien Mosque in Fares، Ahmed Ibn Tulun Mosque in 

Egypt and the Kairouan Mosque in Tunis. The remaining part of the 

mosque is only a small part of the real estate of the mosque. Exterior and 

the façade of the Haram and the minaret and the ruins of some of the 

buildings. 

The mosque is considered one of the Abbasid buildings that was 

built in the first Abbasid period. It is subject to the characteristics of the 

Abbasid architecture، where the mosques were built in castles or fortresses، 

ie they are built in isolation، and the characteristics of the Rafidi Mosque 

and the Shami Mosque In its corners resembling the mosque of Kufa، and 

the sanctuary of the author of three massacres (tiles)، similar to the model 

of the Damascus Mosque. 

The façade of the courtyard overlooking the courtyard is a gantry 

consisting of eleven pointed nodes with a median dimensions of 3.56 m، 

and 10.5 m high. It is surrounded by two walls of milk coated with semi-

circular tiles. This arch consists of a number of different Abbasid contracts 

in shapes These include the following contracts: the semi-circular contract 

of the Persians، the Abbasid tetrahedron، and the three-lobed contract. All 

these contracts from the outside have the same Abbasid point، either inside، 

each contract forms in the shape of the adjacent one. 

As for the wall of the mosque in Rafikah، despite the gaps in the 

walls and its dilapidated condition، it contains a tower in each corner and 

four other towers on the side، a total of 20 towers. The thickness of the 

towers was about 1.7 meters، M. 

The Minaret of the Mosque in Rafikah is considered one of the 

minarets in the Middle Euphrates region of Syria. There are one in Balas / 

Meskana، one in Abu Hurayrah، one in Ja'far، one in Rafiqah and one in 

Deir Al-Zour. 

The minaret of the remaining mosque is a cylindrical shape، located 

in its interior courtyard. It is very similar to the minaret of Abu Hurayrah 

and the minaret of Qal'at Jaaber. The minaret was surrounded by a stone 

bar with inscriptions indicating that their builder was Nur al-Din Mahmud. 

Which is about 23.5 cm long، and its height is about twenty meters، and 

was built on the base of a stone carved square shaped. 

The characteristics of the religious architecture in the city of 

Rafikah represented by the Umayyad Mosque، on the one hand، such as the 

Gaelic ceilings of the mosque، were influenced by the Sassanian 

architecture of Persia، especially in the fortification and defensive methods، 
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especially the fence with defensive towers. The Umayyad civilization in 

Damascus and the Sassanid civilization in the East، due to the intermediate 

position between the two civilizations. 
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الدجاج    )مرتديال(   لحوم لبعض أنواع    تقييم التركيب الكيميائي والصفات الحسية 
 المنتشرة في الشمال السوري المعلبة  

 
 م. حسن ناطور  ،د. أحمد قدور العفدل

 
 الملخص 

مدينة  أسواق  في  المنتشرة  الدجاج  لمرتديال  ماركات  سبع  باختيار  الدراسة                                                                          ن فذت 
،  2019مكررات لكل ماركة في شهر أذار للعام    ةوبواقع خمس     ا  عشوائيإدلب وريف حلب  

                                  (. د رس التركيب الكيميائي والصفات 7  -   1من الرقم )     ء  ابتدا     ا  معين     ا                      أ عطيت كل ماركة رقم
الحسية للعينات في مخبر اإلنتاج الحيواني في كلية الهندسة الزراعية بجامعة إدلب بهدف  

مطابقتها للمواصفات القياسية السورية والعالمية. أظهرت نتائج الدراسة  تقييمها وتحديد مدى  
( والفروق في نسبة الرطوبة بين %66.96-47.56أن متوسط نسبة الرطوبة تراوح بين )
لم  (6( و)5باستثناء الفرق بين العينة)  ( (P<0.01العينات المدروسة ذات داللة معنوية

غير مطابقة للمواصفات (  7،  4،  3)نسبة الرطوبة في العينات    ، ((P>0.01             يكن معنويا   
القياسية. لوحظ أن نسبة الرماد مرتفعة في جميع العينات المدروسة، حيث تراوح متوسط  

وتفوقت على    %(10.6)( أكبر قيمة  7وسجلت العينة )%(  10.6- 6.4)نسبة الرماد بين  
( وخالفت جميع  (P<0.01نويةوالفروق ذات داللة مع(  6،  4،  3،  1)العينات األخرى  

القياسية اللحم. هناك ارتفاع ملحوظ في   ،المواصفات  ونعزي سبب ذلك لفرم العظام مع 
ويمكن تفسير ذلك بزيادة نسبة البروتين  ( 3  - 5  - 6)نسبة البروتين في العينات المدروسة  

ولكنها تطابق المواصفات       ا  أو حيواني     ا  في الخلطة األولية والذي يمكن أن يكون مصدره نباتي
نسبة دهن مرتفعة بالمقارنة    ( 2،3،  4)سجلت العينات    (.2002،  1996)القياسية السورية  

معنوية   داللة  ذات  والفروق  األخرى  العينات  مطابقة  (P<0.01مع  العينات  وجميع   )
القياسية مع    ،للمواصفات  مقارنة  عالية  عصيرية  درجة  الذكر  السابقة  العينات  وامتلكت 

(. كذلك نسبة الكربوهيدرات مرتفعة في العينات (P<0.05عينات األخرى وبفروق معنويةال
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العينات    ،(1  ،3،4) وبقية  أعاله  المذكورة  العينات  بين  معنوية  داللة  ذات  والفروق 
وسبب ذلك استخدام مصادر متنوعة من السكريات والمواد المالئة (،   (P<0.01األخرى 

دراسة   نتائج  أظهرت  الخلطة.  الحدود   pH  درجةفي  ضمن  تقع  بأنها  العينات  لجميع 
،  2،  1(. سجلت العينات )7.11-6.57)  للعينات بينpH درجة    الطبيعية، حيث تراوحت

أثناء التقييم الحسي    في  (7،  6،  5،  4)   ( درجة طعم وقبول أكبر بالمقارنة مع العينات3
 (. (P<0.05والفروق ذات داللة معنوية 

 ، التركيب الكيميائي، الصفات الحسية. الدجاج (مارتدياللحوم )الكلمات المفتاحية: 
 

 2020/ 1/4ورد البحث للمجلة بتاريخ ـا  

 2020بل للنشر بتاريخ ـا  /  /   ق  

 

Evaluation of The Chemical Composition and Sensory 

Characteristics of Some Types of Canned (Mortadella) 

Chicken Meat Spread in The Syrian North. 

Dr. Ahmad Kaddour AL-Afddal, AE. Hasan Nator 
 

Abstract 

The study was carried out by selecting seven brands randomly of 

spread chicken mortadella in the markets of Idlib city and Aleppo 

countryside, with five replications for each brand in march of 2019, and 

each brand was given a specific number (1-7). The chemical composition 

and characteristics sensory of brands were studied in the animal production 

laboratory in the Faculty of Agriculture Engineering Idlib University in 

order to evaluate them and determine their conformity to the Syrian and 

international standards. The results of studding showed that the ratio 

humidity ranged between (47.56-66.96%) and differences in the ratio 

humidity between the studied samples were significant (P<0.01), except 

the differences between the samples (5) and (6) were not significant 

(P>0.01), the ratio humidity in the samples (3, 6, 7) did not match of the 

standard specifications. The ash content was high in all the studied samples. 

The average ash ranged between (6.4-10.6%) and the ratio ash was in the 
sample (6) 10.60% and exceeded that for the samples (1, 2, 3, 4, 5, 6) and 
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the differences between the sample (7) and (1, 3, 4, 6) were significant 

(P<0.01), and it violated all standard specifications and the reason is due to 

a result of grinding bones and meat during the preparation of the mixture 

of mortadella. There was noticeable increase in the ratio protein in the 

samples (4, 5, 6) and reason is an increase protein in the initial mixture of 

mortadella manufacturing which can be plant or animal source, but it 

matches with the Syrian of standard specifications (1996, 2002). The 

samples (2, 3, 4) recorded a high fat ratio compared with other samples and 

the differences were significant (P<0.01), all samples match with the 

Syrian of standard specifications, the samples (2, 3, 4) had a high juicy 

degree compared with the samples (7, 6, 5, 1) and the differences were 

significant (P<0.05). The ratio of carbohydrates in the samples (4, 3, 1) 

were high compared with other samples, and the differences were 

significant (P<0.01) because of use of various resources of sugars and 

currency materials in the mixture. Results of study of degree pH of all 

samples were within the normal limits and ranged between (6.57-7.11). The 

samples (1, 2, 3) recorded the degree of taste and accept higher compared 

to the samples    (4,5, 6, 7) during the sensory evaluation with differences 

were significant (P<0.05). 

       
Keywords: Chemical Composition, Sensory Characteristics, Canned (Mortadella) 

Chicken. 
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   :المقدمة -1
  ه                                                                          حوم بأنواعها المختلفة ومصادرها المتنوعة من أهم المواد الغذائية نظرا  لغنا         ت عد الل

والعناصر المعدنية الضرورية    Bبالبروتين والدهون والفيتامينات وخاصة مجموعة فيتامينات  
والحديد والمغنسيوم  والفوسفور  الحيوية ،  كالكالسيوم  القيمة  عالية  الحيوانية  البروتينات 

عد     ت    (. Robinson, 2001;  2008بالمقارنة مع البروتينات النباتية )الشدي عبد الرحمن،  
من اللحوم ذات القيمة الغذائية العالية فهي ذات نسبة بروتين ونوعية أفضل   اجنالدو لحوم 

وبروتينها مصدر مهم لألحماض    ، (الحمراء  اللحوماألخرى )  الزراعيةحيوانات  ال               مقارنة  بلحوم  
وتمتاز لحوم الدواجن بانخفاض محتواها األمينية األساسية والضرورية في تغذية اإلنسان.  
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 لى ذلك إاألساسية. باإلضافة    الدهنية  الحموضن دهونها تحوي على جميع  أمن الطاقة و 
 لة المضغ والهضم، و وسه بالطراوةها لحوم تمتاز

  ن لحوم الدواجن إوباإلضافة لذلك ف،  مع وجبات غذائية متنوعة  ااستخدامهويمكن  
حظى بطلب متزايد في جميع     ت  ولهذا                  وأسهل تحضيرا    خرى األاللحوم  مقارنة ب            أرخص ثمنا   

   .Trindade et al, 2010);2010، الفياض عبد العزيز وآخرون العالمية )األسواق 
في النظام الغذائي وخاصة لحم الدجاج الذي تطور       ا               مكونا  أساسي  د                   ن لحوم الدواجن ت عإ

الفترة بين           عالمي ا   % 80.5بنسبة    2016-2000                                                خالل العقود الماضية تطورا  كبيرا  في 
 USDA FAS,2018).) %35بالمقارنة مع لحوم االبقار

 

 :أهداف الدراسة -2

األسواق في المناطق                                                            نظرا  لتعدد أنواع معلبات المرتديال المستوردة والداخلة إلى  
                                                                                  المحررة والتي ت عد غذاء  يوميا  لكثير من األسر نتيجة للحاجة الماسة ورخص أسعارها من 
                                                                                جهة وكونها مصدرا  للبروتين من جهة أخرى، كذلك نتيجة لعدم وجود رقابة غذائية صحية  
  تعمل على نحو دوري لفحص جميع المواد الغذائية وخاصة الداخلة بطريقة غير شرعية،

                                                       واستنادا  لما سبق ذكره وضعنا خطة بحث تهدف إلى ما يلي: 
المحرر   .1 المنتشرة في  المرتديال  أنواع  لبعض  الحموضة  ورقم  الكيميائي  التركيب  دراسة 

 وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية والعالمية.
 مستهلك. تقييم الخواص الحسية لبعض أنواع المرتديال وتحديد درجة قبولها لدى ال .2

 

 الدراسة المرجعية:    -3

أن لحوم الدواجن تستخدم لتحضير العديد من   Bingham, 2006)            لقد أشار )  
الواجبات السريعة والمنخفضة األسعار بالمقارنة مع اللحوم األخرى ومنخفضة األحماض  

 الدهنية المشبعة وغنية بالمواد الغذائية األساسية األخرى وهي ذات انتشار عالمي واسع.
إن الزيادة المضطردة في تعداد السكان والتطور االجتماعي في العادات الغذائية  

االهتمام بتصنيع اللحوم واتجهت الصناعة و أدى إلى زيادة الطلب على استهالك اللحوم  
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نحو تقنيات جديدة لتلبية رغبات المستهلك وتحسين جودة ونوعية المنتجات المختلفة          عموما  
 . (Kauffman, 1993) للمنتجعالية  غذائيةمع المحافظة على قيمة 

ستحلبة مثل المرتديال والالنشوان والنقانق والسجق من أكثر عد منتجات اللحوم الم   ت  
 (. Soriano et al, 2007; IBGE, 2017         عالميا  )                  المنتجات انتشارا  

( عبارة عن منتج غذائي يتم تحضيره من اللحوم الحمراء الالنشوانلحم المرتديال)
ضافتها ضمن حدود مسموح بها بعد  إنهما مع مواد يتم  بيأو لحوم الدواجن أو من خليط  

البشري  تعريضها للمعامالت الحرارية بدرجة كافية تضمن سالمتها وصالحيتها لالستهالك 
((GSO/ FDS 1818, 2013 . 

في النظام الغذائي من خالل   ولها أهمية كبيرةمنتجات اللحوم    إحدى هي  المرتديال  
تأمين الحد األدنى من االحتياج للبروتين، وتتميز بصفات حسية تحدد مدى إقبال المستهلك 

 ,.Berasategi et al, 2011; Xiao et Domenech-Asensi et alتناولها )على 

2013;al, 2011).   
انتشار وتداول األغذية المصنعة والمحفوظة بطرق متنوعة،  ازداد في الفترة األخيرة  

استخدام     عنوازداد الحديث                      اوله اإلنسان يوميا  ث أصبحت تشكل الجزء األكبر مما يتنحي
النوعية، و   تقلل  حفظ حديثة  وتقنيات  وسائل إن  من تدهور في جودة  الغذاء وخصائصه 

  أدى إلى ظهورالسلبي لتناول مثل هذه األغذية على صحة المستهلك    التأثير  الخوف من
لحصول على غذاء طازج أو شبه طازج يحقق متطلباته ومعرض بالحد األدنى  ل رغبة جامحة  

مباشر  لالستهالك  وقابل  الصناعية  الطبخ   من  ةللمعالجات  عمليات  إلجراء  حاجة  دون 
الطلبالمألوفة هذا  استدعى  ولقد  استخدام  ب  هتمامالا   إلى  ،  من  للتقليل  األغذية  صناعة 

أو  المعالجات  ال الغذاء  استخدام  صناعية  إلى  أسلوب   وللتقليلمواد إضافية  استخدام  من 
التجميد ، وبالرغم من زيادة الطلب على األغذية غير المعالجة وتعزيز مكانتها التجارية في  

سرعة  و العتمادها وسهولة       ا  محدد        عامال    د                                             السوق، ولكن محدودية فترة حفظها وتخزينها ي ع
ظ والمستهلك يعي أهمية الحصول على غذاء ذو جودة عالية ويفضل الغذاء المحفو   ،انتشارها

 ,Stringer, 1990; Farkas et al).المجففو   بالتبريد على الغذاء المجمد أو المعبأ  

2003)   
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يسعى المستهلك إلى غذاء طبيعي وصحي بعيد عن اإلضافات الصناعية وقريب 
من ثقافته المجتمعية ويكون سعره في متناول اليد، باإلضافة للرغبة الجامحة لدى الكثيرين 

     (Jin, 2008) .األسواقبتجربة ما هو جديد في 
في حالة عدم فهم النقاط الحرجة  و إن المرتديال كبقية المواد الغذائية قابلة للفساد  

ينتج عن ذلك عيوب ويمكن تتطور لتصبح خطيرة في المنتج النهائي في سلسلتها الغذائية 
 Codex) المستهلكوبالتالي البد من الفهم العميق للمنتج من المادة الخام حتى تصل لمائدة  

Alimentarius, 2005) . 
ومن   طرق  بعد  اللحوم  حفظ  عملية  )تتم    - التدخين  -التبريد  -التجفيفأهمها 

التعليب( وإن الهدف من حفظ اللحوم بطريقة التعليب الحصول على منتج يمكن حفظه لفترة 
من الميكروبات المسببة للتسمم وجاهز للتناول      ا  طويلة دون الحاجة للتبريد، حيث يكون خالي

للطبخمن  مباشرة   الحاجة  للمستهلك  وتمتاز  دون  مقبول  ومنظر  وقوام            ومطابقا     بنكهة 
العالمية. القياسية  مرتفعة    للمواصفات  بأنها  المعلبة  اللحوم  وذات وتمتاز  الغذائية  القيمة 

اللحوم   منتجات  أهم  ومن  جيدة،  )نوعية  السجق Luncheon Meatالمعلبة  وتعليب   )
، أما العبوة يجب أن تكون مصنوعة من مواد ال تسمح بحدوث أي تلوث بمحاليل ملحية

 . (2008عبد الرحمن الشدي، )                العاديةللمنتج تحت ظروف التداول 
على معلبات الدجاج المعاملة   دارسة أجراهافي  (  2003بشير محفوظ،  ال)  أشار

غاما في   بأشعة  تغير  أي  حدوث  دون  طويلة  لفترة  المنتج  لحفظ  تستخدم  حديثة  كتقنية 
والحسية الكيميائية  نتائج  مواصفاته  المدروسة  أن  المتوسط  بلغت  المؤشرات  : في 

  ورقم الحموضة   البروتين  (%15.74)الدهن،    (%14.13النسبية، )الرطوبة    (59.83%)
  ومطابقة للمواصفات القياسية. (6.46)

( بأنه هناك تباين في التركيب الكيمائي لمعلبات 2015  الحسن وآخرون،وجد )
المدروسة ولقد أوصى بدراسة وتقييم الخواص الكيميائية والحسية لجميع أنواع   األبقار  ملحو 

الستهالك دوري وذلك من أجل تحديد صالحيتها ل  على نحوالمعلبات المنتشرة في السوق  
 .المعتمدة ومدى مطابقتها لهيئة المواصفات والمقاييس
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 معلبات   في دراسته لتقييم(  Fatih Abdel Halim et al, 2018)أشار  لقد  
تتراوح في مدينة الحسكة والمصنوعة من لحوم الدواجن أن نسبة الرطوبة  المرتديال المنتشرة  

الدهن  (%70.49- 61.39)بين    ،( )،  (%17.39-5.68الخام  -10.16البروتين 
 .(%4.48- 2.66الخام )والرماد  (13.28%

الدهنية غير المشيعة والتي بدورها   تتأكسد  إن مرتديال الدجاج غنية باألحماض 
ن إضافة بعض  إمن فترة الحفظ وعدم ثبات اللون والمواصفات الحسية األخرى، حيث    وتقلل

ويحافظ على المواصفات    تقلل من أكسدة الدهون المصادر نباتي    األكسدة ذاتمضادات  
 ,Virginia K Go et al)  وبالتالي تزيد من فترة حفظ معلبات مرتديال الدجاج الحسية

2015 Bruna E A et al., 2019;) . 
 

 مواد وطرائق البحث:   -4

إدلب جمعت سبعة أنواع من معلبات مرتديال لحم الدجاج المنتشرة في أسواق مدينة  
 ،5،  4،  3،  2،  1)التالية:                  وأ عطيت األرقام    2019في شهر آذار من العام  حلب    وريف

الزراعية    الهندسة  في مخبر اإلنتاج الحيواني في كلية  الدراسة عليهاجريت اختبارات      وأ    (7،  6
 إدلب. بجامعة

   :االختبارات الكيمائية -4-1
االختبارات    تتم جميع  وأجريت  خالط  بوسطة  المدروسة  العينات  فرم  عملية 

وبطريقة   مكررات لكل معاملة  خمسةالكيميائية على العينة المطحونة ونفذنا كل اختبار بأخذ  
((AOAC, 2000 . 

 : تقدير الرطوبة النسبية -1-1
حيث طحنت العينة ووضعت في   ،غ5رطوبة النسبية لعينة مقدارها  تم تقدير ال 

 ثبات الوزن. مئوية حتىدرجة  105علبة الرطوبة في فرن تجفيف على درجة حرارة 
  /  (التجفيفوزن العينة بعد    –وزن العينة قبل التجفيف  )% للرطوبة النسبية =  

 . 100وزن العينة قبل التجفيف × 
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 الخام: تقدير الدهن  -1-2
غ  2، حيث استخدم                                                           تقدير النسبة المئوية للدهن الخام في العينة الجافة تماما  تم   

باستخدام اإليثر كمذيب عضوي بعد وضعها في الجهاز لمدة    سو كسليتجهاز    بواسطة
   اإليثر، وباستخدام المعادلة التالية:                                    ساعات وق درت نسبة الدهن بعد استخالص6

 100                       العينة الجافة تماما  ×  للدهن الخام = وزن الدهن الخام / وزن  %
 
 :  الرقم الهيدروجينيتقدير  -1-3
مل ماء    100من عينة المرتديال ووضعها في دورق وأضيف لها    غ10تم وزن   

  دهان،األلماني )  WPA))  باستخدام جهاز  pH                             وخلطت جيدا  وتمت عملية قياس    مقطر
1989). 

 تقدير البروتين الخام: -1-4
وهضمت العينة على    غ1                                                    ق در البروتين الخام باستخدام طريقة كلداهل، حيث وزن   

درجة مئوية ومن ثم تمت عملية الطبخ والتقطير وتمت المعايرة بواسطة  420درجة حرارة 
الصوديوم   كمشعر  0.1هيدروكسيد  تاشيرو  دليل  وباستخدام  النتائج   نظامي  وحسبت 

   باستخدام المعادلة التالية:
/ وزن    0.1×  × حجم حمض الكبريت المتفاعل  0.014  الخام =  للبروتين  %

 6.25×100العينة × 
 تقدير الرماد والمادة العضوية: -1-5

  600غ من كل عينة في مرمدة وعلى درجة حرارة 5تم تقدير الرماد الخام بحرق 
 :ساعة وحسبت النتائج على النحو التالي 6مئوية ولمدة 

 100                                                       للرماد الخام = وزن الرماد / وزن العينة الجافة تماما  × %  
للمادة العضوية    %  درت المادة العضوية لكل مكرر من خالل المعادلة التالية:   ق      

 الرماد% -للمادة الجافة %= 
 تقييم الصفات الحسية:  -4-2
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خالل تشكيل لصفات الحسية ألنواع المرتديال المدروسة من  التقييم ل   تنفيذ عمليةتم  
وأعضاء الهيئة التعليمية في    الصناعات الغذائية بين العاملين في مخبر    تقييم مشتركةلجنة  
الصفات    الكلية من  صفة  لكل  تقييم  سلم  )ووضع  والنكهة  -العصيريةالمدروسة    -الطعم 
 .(5- 1درجة تتراوح بين ) القبول( يتضمندرجة  -اللون 

 
   التحليل اإلحصائي:  -5
وتمت    المدروسة  المرتديال  عينات  بين  الفروق  لمعرفة  التباين  تحليل  إجراء  تم 

برنامج    ( وباستخدام0.05،  0.01)  معنوية  ييعند مستو   L.S. Dباستخدام اختبارالمقارنة  
 (. GenSt12التحليل اإلحصائي )

 
 والمناقشة: النتائج   -6
 التركيب الكيميائي: - 1- 6

أن متوسط نسبة الرطوبة في العينات المدروسة تراوح بين (  1الجدول )نتائج    بينت
(  6  ،5،  4،  3،  2،  1العينات )على    (7العينة )تفوقت  حيث  ،  (66.96%- 47.56)
 والفروق   على التوالي.  (%5.64،  4.77،  23.74،  28.97،  11.85،  13.97)  بةس بن

نسبة الرطوبة   متوسطبال  تبلغ( أقل قيمة و 3سجلت العينة )  (. (P<0.01معنوية  ذات داللة
)  في داللة  والفروق   %47.56  (3العينة  العينات    ذات  وبين  بينها  معنوية 

فيما  ،  (  (P>0.01 غير معنوية  (  6( والعينة)5الفروق بين العينة)  ،( (P<0.01المدروسة
 % 33.04حيث بلغت بالمتوسط    (7العينة )يتعلق بنسبة المادة الجافة كانت أقل قيمة في  

والفروق    %52.44إذ بلغت بالمتوسط    (3)مرتديال  عينة ال  الجافة حققتهاقيمة للمادة    وأكبر
معنوية   ذات  )بين    كانت  المادة العينات  وبقية    (3العينة  بنسبة  يتعلق  فيما 

 Fatih Abdel Halim etبالمقارنة مع نتائج الدراسات السابقة )(.  (P<0.01الجافة

al, 2018)   ،لوحظ انخفاض واضح في متوسط نسبة الرطوبة في بعض العينات المدروسة
( 2005،  المصرية( مطابقة للمواصفات القياسية العالمية والعربية )6،  5  ،2،  1)  العينات

( تخالف المواصفات القياسية، حيث أن نسبة  7،  4،  3(، أما العينات )2008و)الخليجية،  
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( العينات  في  منخفضة  )3،  4الرطوبة  العينة  ومرتفعة في  نتائج  7(  أظهرت  كذلك    .)
( وأن %10.6- 6.4( تراوح نسبة الرماد بالمتوسط  للعينات المدروسة بين )1الجدول )

رماد في العينة  نسبة الرماد مرتفعة في جميع العينات المدروسة، حيث بلغ متوسط نسبة ال
(7  )10.60%  ( األخرى  العينات  على  بمقدار)1،2،3،4،5،6وتفوقت   )39.65 ،

( 1،3،4،6( والفروق بينها والعينات )% 24.53،  7.55،  22.64،  28.30،  11.35
( ،  (P>0.01( غير معنوية  4( و)6(، الفروق بين العينة) (P<0.01ذات داللة معنوية

قة نجد بأنها مرتفعة في العينات المدروسة وهي تخالف  بالمقارنة مع نتائج الدارسات الساب
جميع المواصفات القياسية ونعزي سبب ذلك لفرم العظام مع اللحم وبكميات ليست قليلة  
ونتيجة  المواصفات  لجميع  مخالف  وهذا  المرتديال  لتصنيع  األولية  الخلطة  تحضير  أثناء 

 لغياب الرقابة على معامل التصنيع للعينات المدروسة. 
 للعينات المدروسة الكيميائي  التركيب (:1الجدول )

 االختبارات       
 المعامالت

المادة   الرماد%  المادة الجافة% الرطوبة% 
 العضوية%

1  ± g 57.60
1.01 

 ±f42.40
1.01 0.49 ±d6.4 

 ±c36.00
0.89 

2  ±c59.20
0.44 

 ±c40.80
0.44 

 ±ab9.40
1.01 

 ±d31.40
1.38 

3  ±e47.56
0.55 

 ±a52.44
0.55 

 ±cd7.6
0.49 

 ±a44.84
0.82 

4  ±d51.06
0.96 

 ±b48.98
0.96 

 ±bc8.20
0.75 

 ±b40.74
0.52 

5  ±b

0.8663.68 
 ±d36.32

0.86 
 ±a9.80

0.75 
 ±f
1.4026.52 

6  ±b

1.1163.18 
 ±d36. 82

1.11 
 ±b8.00

0.63 
1.35±e28.8

2 
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7  ±a66.96
1.38 

 ±e33.04
1.38 

 ±a10.6
0.49 

 ±g22.44
1.15 

%CV 1.8 2.6 8.9 3.8 

0.01L.S.D 1.868 1.868 1.338 2.18 

 األحرف المتماثلة ضمن العمود تعني عدم وجود فروق معنوية والعكس صحيح.  -

( أن متوسط نسبة البروتين في عينات المرتديال المدروسة 2                    ينت م عطيات الجدول )
( أكبر قيمة لنسبة بروتين، 3المرتديال )(، سجلت عينة  %19.58- 13.48تراوح بين )

بالمتوسط   بلغت  العينات )  %19.58حيث  بنسبة  1،2،4،5،6،7وتفوقت على جميع   )
(18.7  ،24  ،29.3  ،11.3  ،5.85،  27.35%( العينة  سجلتها  قيمة  وأقل   )4  )

13.48،%  ( العينة  بين  الفروق  العينات ذات داللة معنوية3كذلك  (  (P<0.01( وبقية 
( على جميع 6(، كذلك تفوقت عينة المرتديال )(P>0.01( لم تكن معنوية  6باستثناء )

(  6(، )3( الفروق بين العينة )(P<0.01العينات األخرى وكانت الفروق ذات داللة معنوية
(، وبالمقارنة مع نتائج الدراسات السابقة هناك ارتفاع ملحوظ في  (P>0.01غير معنوية  

( يمكن تفسير تلك الزيادة كنتيجة الرتفاع 3 - 6  - 5سة )نسبة البروتين في العينات المدرو 
نسبة البروتين في مكونات الخلطة األولية لتصنيع المرتديال والذي يمكن أن يكون مصدره  

( وتطابق المواصفات 2002،  1996، ولكنها تطابق المواصفات السورية )   ا  أو حيواني     ا  نباتي
 العالمية والعربية األخرى. 
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( بين  المدروسة  العينات  في  الكربوهيدرات  نسبة  متوسط  - 1.55تتراوح 
، 1،  3نسبة الكربوهيدرات مرتفعة في العينات بالمقارنة مع العينات األخرى )  %(،15.75

والفروق ذات داللة معنوية بين العينات    على التوالي.  14.86%،  15.18،  15.75(  2
(  4،3(، والعينات )1( الفروق بين العينة )(P<0.01المذكورة أعاله وبقية العينات األخرى  

ة ويمكن تفسير ارتفاع نسبة الكربوهيدرات الستخدام مصادر  (، والعين(P>0.01 غير معنوية
   متنوعة للسكريات والمواد المالئة )النشاء وغير ذلك( المستخدمة في الخلطة.

                                                                              ت عد نسبة الدهن من أهم المؤشرات الكيميائية للمرتديال المعلبة ولقد أشارت نتائج  
المدروسة فيما يتعلق بنسبة الدهن ، ولقد تراوحت ( إلى وجود تباين بين العينات 2الجدول)

( أكبر قيمة  4،  3،  2( وسجلت العينات )%11.50- 4.80نسبة الدهن بالمتوسط بين)
(، وتشير نتائج نسبة (P<0.01بالمقارنة مع العينات األخرى والفروق ذات داللة معنوية  

سورية وبقية المواصفات  الدهن في العينات المدروسة عن مطابقتها للمواصفات القياسية ال 

 التركيب الكيمائي للمؤشرات المدروسة(: 1مخطط )

              1           2            3            4            5            6             7     
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وأن انخفاض نسبة    %25العالمية األخرى والتي يجب أن ال تزيد فيها نسبة الدهن فيها عن  
 الدهن في المرتديال ذو أهمية صحية للمستهلك.

 التركيب الكيميائي للعينات المدروسة  (:2الجدول )

 االختبارات     
 المعامالت

 PH الخام%الدهن  الكربوهيدرات%  البروتين% 

1  ±cd15.92
0.27 

 ±a15.18
1.25 

 ±cd4.90
0.66 

 ±a6.57
0.61 

2  ±de14.87
0.87 

 ±b6.43
1.31 

 ±a10.10
1.20 

 ±a6.77
0.15 

3  ±a19.58
0.65 

 ±a14.86
1.53 

 ±a10.40
1.01 

 ±a6.82
0.17 

4 0.4±e13.48
6  

 ±a15.75
1.76 

 ±a11.50
0.89  

 ±a6.65
0.10 

5  ±bc 17.37
0.47 

 ±c
1.031.55 

 ±b

0.807.60 
 ±b 

0.077.11 

6  ±ab

1.4918.44 
 ±b 5.57

2.37 
 ±d

0.754.80 
 ±b 

0.056.90 

7  ±e14.23
0.58 

 ±c 1.60
0.79 

 ±bc6.60
0.80 

 ±a6.87
0.20 

%CV 5.3 19.5 12.5 4.4 

0.01L.S.D 1.516 2.96 1.74 0.51 

 معنوية والعكس صحيح. األحرف المتماثلة ضمن العمود تعني عدم وجود فروق   -

لجميع العينات بأنها تقع ضمن الحدود الطبيعية،   pHأظهرت نتائج دراسة درجة  
(. وهذا مؤشر على صالحية المنتج  7.11- 6.57للعينات بين )   pHحيث تراوحت درجة  



 2020لعام        1مجلة بحوث جامعة إدلب                                    العدد  

165 

وخ  وبقية   لوهلالستهالك  السورية  القياسية  المواصفات  شروط  وتحقق  الفساد  مسببات  من 
 . المواصفات

 

 تقييم الصفات الحسية: - 2- 6

( أن متوسط صفة اللون للعينات المدروسة تراوح 3أظهرت نتائج الجدول )     
( )3.6- 1.8بين  العينات  في  مرتفعة  كانت  اللون  درجة  وأن  أحمر   (2،6(  لون  وذات 

العينات    (،(P<0.05والفروق بينهما وبقية العينات المدروسة ذات داللة معنوية    متوسط
أما فيما يتعلق بصفة الطعم أشارت النتائج المتحصل                             ( ذات لون أحمر فاتح جدا .  3،4،5)

الطعم للعينات   صفةل  تقييمال( وتراوح متوسط درجات  1،2،3)                       أن أفضل العينات طعما     اعليه
( بين  )3.6-1.3المدروسة  العينات  بين  الفروق  وأن  العينات1،2،3(  وبقية   األخرى   ( 

 .  ( (P<0.05 ذات داللة معنوية (4،5،6،7)
 للعينات المدروسة  الصفات الحسية (:3الجدول )

0

5

10

15

20

25
%البروتين %الكربوهيدرات %الدهن الخام PH

1               2             3             4               5             6              7

 (: التركيب الكيمائي للمؤشرات المدروسة2مخطط )
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 الصفات        
 المعامالت

 درجة القبول  العصيرية الطعم اللون 

1  2.00c± 
0.32 

3.60a±0.38 
1.90cd±0.2

0 
3.60a±0.48 

2  3.6a± 0.49 
3.60a± 
0.49 

3.80a± 
0.40 

3.40ab± 
0.48 

3  1.80c± 
0.25 

3.60a± 
0.49 

3.80a± 
0.40 

3.40ab± 
0.49 

4  1.80c± 

0.49 
2.60b± 
0.49 

3.20b±0.40 
2.60bc±0.2

0 

5  2.00c± 0 
1.70c± 
0.40 

2.20c± 
0.40 

1.60de± 
0.49 

6  3.40a  
 ±0.38 

1.90bc± 
0.20 

1.60d±0.38 
2.00cd± 
0.49 

7  2.90b ± 

0.20 
1.30c± 
0.75 

1.60d± 
0.49 

1.14e± 
0.66 

%CV 13.4 21.1 17.5 24.9 

0.05L.S.D 0.43 0.71 0.59 0.82 

   األحرف المتماثلة ضمن العمود تعني عدم وجود فروق معنوية والعكس صحيح. -
العصيرية لصفة  )  بالنسبة  العينات  مرتفعة 2،3،4كانت  عصيرية  صفة  ذات   )

معنوية داللة  ذات  والفروق  األخرى  المدروسة  العينات  بقية  مع  (،  (P<0.05 بالمقارنة 
( امتلكت نسبة دهن مرتفعة بالمقارنة مع العينات األخرى  2،3،4ويمكن اإلشارة أن العينات )

الكيميائي في الجدول ) ( 3  ،2،  1سجلت العينات )  (.2المدروسة حسب نتائج التحليل 
على التوالي.   3.40  ،3.40،  3.60درجات قبول عالية لدى المستهلك وبلغت في المتوسط  
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( 3  ،2،  1( وأن الفروق بين العينات )1.60  ،1.14             ( أقل قبوال  )5،7وكانت العينات )
 (. (P<0.05وبقية العينات ذات داللة معنوية 

 الستنتاجات والتوصيات ا -7
  - )الرطوبة  المدروسة  عينات المرتديال المدروسة في جميع المؤشرات الكيميائيةتختلف   .1

   . يتعلق بالماركةوهذا  الرماد( -الدهن -البروتين -المادة الجافة 
السورية .2 القياسية  المواصفات  تطابق  المدروسة  العينات  المؤشرات    جميع  جميع  في 

 فيهما ومنخفضةحيث أن نسبة المادة الجافة مرتفعة    (3  ،4العينات )باستثناء    المدروسة
فة لف المواصاوهذا يخ  .على التوالي  %33.04،  48.98،  52.44(:  7)  العينةفي  

  .القياسية السورية والعالمية
مواصفات القياسية  ال  ومخالفة لجميع  روسةدالم  في جميع العينات  الرماد مرتفعةنسبة   .3

 السورية والعالمية.
( درجة قبول عالية بالمقارنة مع العينات المدروسة األخرى  3  ، 2،  1العينات )سجلت   .4

عالية   معنوية  داللة  ذات  العينات (P<0.05والفروق  سجلت  للعصيرية  وبالنسبة   ،)
 ( درجات عالية وهذا مرتبط بنسبة الدهن في العينات المذكورة.2،3،4)

متابعة الدراسة للعينات المختبرة وتحديد نوعية البروتين واألحماض الدهنية الداخلة في  .5
 عمليات التصنيع. 

باالعتماد    ةالمحرر في المناطق    قياسية للمرتديال خاص  العمل على إصدار دليل مواصفة .6
المرجعيات   لالستهالك   العالمية،على  صالحيتها  من  للتأكد  للمعلبات  دوري  وفحص 

   البشري.
 

 

 

 المراجع العربية:  -8
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تحسين قابلية تخزين المرتديال باستخدام معامالت مركبة    -  2003البشير محفوظ،   -1
التشعيع الذرية،   قوامها  الطاقة  هيئة  إشعاعيا .  معالجة  تغليف  ومواد  توابل                                                                  واستخدام 

 . 31 - 1ص: تشرين الثاني، –دمشق 
دراسة بعض الخواص الكيميائية    –  2015الحسن عبد أكرم؛ صاحب نوار صباح،   -2

الفرات  بغداد. مجلة  مدينة  في  المستوردة  البقري  الالنشوان  للحوم  والبكتيرية  والنوعية 
 . 31 - 1ص: (، 3)7ية، للعلوم الزراع

محمود،   -3 حلب،    -1989دهان  جامعة  الزراعة،  كلية  األغذية،  وتحليل  كيمياء 
 .ص391

منتجات صناعة اللحوم.  مجلة العلوم والتقنية،    -2008الشدي إبراهيم عبد الرحمن،   -4
 .5- 1، ص: 87العدد ، -مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الجزء األول 

منتجات صناعة اللحوم.  مجلة العلوم والتقنية،   -2008عبد الرحمن، الشدي إبراهيم  -5
األول   تشرين  األول،  الجزء  والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد  الملك  ،  -مدينة  ، 88العدد 

 . 63- 1ص:
محمد،   -6 عصمت  الزالقي  جامعة      -1996صابر  الزراعة،  كلية  اللحوم،  تكنولوجيا 

 .ص179اإلسكندرية، 
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ّّّاالتّجاهّاإلسالميّفيّالّشعرّالّسياسيّالعثمانيّفيّبالدّالّشام  ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ  ّ ّ ّّّ
اص,** د. محمود تركي الداؤد *                   نجوى بهجت قص 

ّّاللغةّالعربيّةقسمّ*  ّّّّّ ّّ ّّّ ّّّ كليّّ,ّّّ ّّّّ ةّاآلدابّوالعلومّاإلنسانيّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّجامعةّإدلّب,ّةّ

ّّاللغةّالعربيّةقسمّّ**  ّّّّّ ّّ ّّّ ّّّ كليّّ,ّّّ ّّّّ ةّاآلدابّوالعلومّاإلنسانيّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّإدلبجامعةّ,ةّّّ

ّالملخصّ:
في   الميةذي الميول السياسية اإلس لشعري رصد وتأريخ ألبرز النتاج ا  هذا البحث

إذ العثماني؛  ا  اإلسالمي  االتجاه  يرصد   العصر  السياسي  الشعر  السلطة  في  عن                    لمعب ر 
ة، وفي توجيه القيم              ة بصورة عام                                            األثر البارز للسياسة في مجمل الحياة األدبي  و ،  وسياساتها

ّ. األحداث من خالل مواقف الشعراء منة في تلك الفترة            ة والنقدي         األدبي  
ّالكلماتّالمفتاحّية: ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  _ بالد الشام. اإلسالمياالتجاه  _ سياسيالشعر ال ّ

 المقدمّة-1

لكن "وعي التاريخي والسياسي للمسلمين                                         اإلسالمية أقدم األفكار وأكثرها تجذرا  في ال
                                                        منها واهتموا بها اهتماما  بالغا ، فحق أن تكون من األغراض شعراء العصر العثماني أكثروا 

 . (1)الشعرية الجديدة"

كانت سلطتا الدين والدولة متداخلتين في العصر العثماني في نظام الخالفة فقد  
المعاصر   العثمانية  الدولة  علماء  في  النعمانية  الشقائق  كتاب  صاحب  عند  يتضح  كما 

وصفه له: "مطاع الملوك والسالطين الكرام مطيع أحكام الشريعة في    (2)للسلطان سليمان
 . (3)والدين"

"كان جهدهم في   محمد قطب:  يقول  التاريخ اإلسالمي  في  العثمانيين  أثر  وعن 
حابة والتابعين الذين حاولوا فتح القسطنطيني ة أول مرة على عهد                                                                                      الحقيقة امتدادا  لجهد الص 

                                                               ميزان هللا أنهم توغلوا في أوربا الصليبي ة ما توغلوا، وفتحوا لإلسالم األمويين، ويكفيهم في  
 ّ(4)                          ما فتحوا من أراض  وقلوب"
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قوة توحيد للمسلمين وإنقاذ للخالفة، وهذا   الدولة العثمانية  كان المسلمون يرون في
الذي يعترف بالرابطة اإلسالمية في                         احتالال  كمحمد التونجي  هامن يعدونمباعتراف حتى  

"حملت السلطة العثمانية عبء الدفاع عن مقدسات العرب، وأعلنت حمايتها الدينية قوله:  
عن الحرمين والقدس ضد الهجمات الغربية، حتى غدت كلمة ترك في الغرب ترادف كلمة 

" واهتم السالطين     ا   ولكنه بعد أن نقل الحقيقة فسرها بما يتفق وأهواءه فقال الحق  (5) مسلم  
 . (6")                                                                بالشعائر الدينية، .... إال أن  هذا كله نوع من المظاهر أمام الشعب

فهو يعترف بالرابطة الدينية، ولكنه يجعلها تقتصر على المظاهر، وغطاء يتخذه  
 . العثمانيون الستغالل الشعب

والثقا العسكري  للغزو  فعل  كرد  عشر  التاسع  القرن  في  اإلسالمية  في وانتعشت 
                                                      واتخذ الصراع أبعادا  دينية امتدادا  للفكر الصليبي في  ،  الغربي للعالمين العربي واإلسالمي

العصور الوسطى؛ فكان على اإلمبراطورية العثمانية، لكي تستمر ككيان سياسي أن تركز  
 . (7)على طابعها الديني اإلسالمي 

الجامعة استعادة            اإلسالمي ة  و"كانت  إلى  ترمي  محضة  دينية  األولى  نشأتها  في 
الوحدة اإلسالمية إال أنها لم يمض عليها زمن حتى وسعت دائرتها وأصبحت تعقد الرجاء 

                                                          وبذلك أعطوا مسلمي السلطنة عموما  وبالد الشام خصوصا  شعورا   )8(بتكوين دولة إسالمية"
 بالرضى بأنهم يعيشون تحت مظلة خالفة إسالمية.

ّّهمّيةّالبحثّوأهدافهّ:أ-2 ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّ 

أدب العصر العثماني الذي عانى من البحث إلى لفت أنظار الباحثين إلى  يهدف
و  بع اإلهمال،  المسبقةاستجالء خصائصه  باألحكام  التأثر  فهو                                 يدا  عن  بين  ؛  حلقة وصل 

ما يسهم في الوقوف عن كثب على بداية والحديث وما ارتبط بهما من أدب    التاريخ القديم
صحيح هم في تيس بما    وربيين، وبيان رؤية األدباء لهاالصراع الحضاري بين المسلمين واأل

أو السياسية  القيم  من    بعض  ليس  إذ  العثماني؛  األدب  في  ي درس    اإلنصافالنقدية            أن 
                                                 منفصال  عن بيئته التي استمد  منها تجاربه ومواقفه.
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ّطريقةّالبحّث-3
االنطباعات التي  و ،  ت بالحالة السياسيةالبحث النصوص الشعرية التي تأثر   تتبع

والمكان  ترتسما الزمان  من  محد د  نطاق  معين ضمن  لحدث  نتيجة  الشعراء  وجدان                                                                      في 
 منها في االتجاه اإلسالمي.   اما نحثبت وأ

التعبير    هوتخلل وسمات  األفكار  حيث  من  الشعرية  الشواهد  على  فنية  تعليقات 
                                                                               والصورة الشعرية والوحدة العضوية وغيرها من الخصائص الفنية تدليال  على جودة الشعر 

                   ا  على االهتمام به.     وحض  

 االتجاهّاإلسالميّفيّتأييدّالسياسةّالخارجية:-4

واإلشادة                     الدولة العثماني ة  مواالة                                           إن  من أبرز مظاهر االتجاه اإلسالمي في الشعر
                                                                     بها ومدح سالطينها تمسكا  بالخالفة، ويتضح ذلك في مناسبات وأحداث مختلفة.

 : فيّاالنتصاراتّوالفتوحاتّ-1ّ-4

"وصلت الدولة العثمانية إلى درجة عالية، ومكانة سامية، من القوة الحربية، وسعة 
                                          امهم المستقلين بسيادتها طوع ا واختيار ا،          بعض حك                                           الفتح والتغلب، فس ر  بها المسلمون، ورضي  

فكانت "شوكة في حلوق أعداء اإلسالم، ولها الفضل  ،  )9(                             كما دخل بعضهم تحتها اضطرار ا
 ( 10) في الحفاظ على الهوية اإلسالمية ووحدة البالد العربية" 

بن السلطان سليم    (11)   القانونيويطالعنا في بداية العصر مدح السلطان سليمان  
 ( 13) .                     وأر خ فتحه تلك البالد الحنبلي،، وممن مدحه ابن )12(األول حين فتح تبريز

والسبب كثرة الفتوحات التي  (14)  مرادوهناك أشعار كثيرة قيلت في مدح السلطان  
، وفتح "روان"  (15) عباسزمن الشاه هــ1044ّّّتحققت في عهده؛ فقد غزا بالد فارس سنة 

واستولى على تبريز من أيدي الصفويين، والشاعر فضل هللا بن أحمد )ابن القاف( مدحه  
 : (16)بهذه المناسبة إذ يقول 

ر قد وافى ب ه  ال خ          سكندر  إ     ذا  إ                                 رض و الد ن ي ا ف أ نـــــــــــت واملك األ     سر       ر     ض                              ال ع ص 
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                                                                 ب ه  المنابر والتيجان والســـــــــــــــــــــــــــــــــــرر  فت                ـــــــــــــر        ـد ش                                م ر اد هللا قـــــــــــــــــــ            ظل  اإلله  

 ر               ـــــــــــص                                ع نه  السالطين قد أفنتهم ال ع                                                     بعزمه ظهر ال ف ت ح الذي عجـــــــــــــــــــــزت 

فيما رأيناه من إصراره على تأكيد معاني القوة   لقد تجلت قناعة الشاعر بممدوحه
وجعله إسكندر العصر الذي تحدث عنه القرآن الكريم وعن عزته وآية بلوغه مغرب    والمنعة،

                                                                             الشمس، ثم تحدث عن رضا هللا تعالى عنه إذ اد خر له نعمة هذا الفتح، ثم مدحه بأبهى  
 ، وانتقل لوصف المعركة واألعداء:الصفات والمناقب

ار ت بهم ع                                   ذ ظـ ــــــــــــــــــــه ر واإ            جيوش الر وم      در  هلل      ر     ب                               على الروافض قد ص 

بح وا ال                                                           و قد خلت م ا به ا عيـــــــــــــــــــــــن و ال  أثر    مساكــــــــــــــــــنهم     إال  رى ي               ف أ ص 

                                              الز م ان الذي قد كـــــــــــــــنت أن ت ظر        ه ذ ا                                               وتخت تبريز ن اد ى و ه و  مبتــــــــــــــهج 

ضد الروافض، وأنهم لبوا صيحة المسلمين   ا                                        تتجلى القيم الدينية بداية في كونها حرب  
 (  46 األحقاف:)  "رى إال مساكنهميللدفاع عنهم، ثم التضمين للقرآن الكريم" فأصبحوا ال 

1050ّوفي عهده فتحت قلعة القوزاق سنة    أحمد،بن    )17(وخلفه السلطان إبراهيم
في ميميته حين انتصر على    )19(، مدحه األمير منجك)18(ـــ، وقلعة خانيه بجزيرة كريته

 : (20)                       بعد مقدمة غزلية قائال   الفتح                               أعدائه برا  وبحرا  مخلدا  هذا

ــــــــــار م ا   سلما                                  ب ال ح ق   ح ت ى ال كف ر أصبح م                                            ملك من اإل  يم ان جر د ص 

                                           ف ي صلب آدم للس ــــــــــــــج ود تقد ما                                   ل و ش اهد المطرود سطوة بأســـــه 

                                                              أ ذ نت ل ه  األ  ي ام أ ن يتكـــــــــــــــــــــــــــــلما                                             ال عد ل أخرس ك ان  قبل ز مـ ـــــــــــانه 

وصفه للسلطان                                                               هذه المبالغات دليل على دوافع الت كس ب عند الشاعر، ويؤيد ذلك  
علم إبليس الذي لم   لو، و الكفر على يديه  أسلم  قدبالملك المؤمن الذي جرد سيف اإليمان، و 

من نسل آدم لسجد له، ويرفع الممدوح على أنقاض أسالفه  يسجد آلدم أن السلطان إبراهيم
 فالعدل كان أخرس وانحلت عقدة لسانه بمجيء ممدوحه. 
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. وكان له نصيب من مدائح  (21)محمد الرابع  بعد السلطان إبراهيم، جاء السلطان
بقصيدة أوردها  1047ّّ، يمدحه في فتح إيوار          البعلي                    الشاعر البهائي    ذا  الشعراء؛ فها هو

، وقدم لها في نفحة الريحانة بقطعة أدبية نثرية جمعت بين التأريخ واألدب، ومطلعها     ي     ب     ح       الم  
  :" (22) 

ال   ى                                   بالفتح زاد الد  ين  عز ا  واع ت ل                                                        وهللا  أع ظـ ــــــــــــــــــــــــــم  م ن ة  وتفض 

                                  وأعز  جند  المسلمين أ ولى الو ال                              بالن صر أن جز وعد ه سبحانه

                                                                           بدأ الش اعر فخره بإظهار أثر هذا الفتح في نصرة الدين اإلسالمي، وبين أن السبب  
 الذي دفعهم لفتحها هو تنفيذ أمر هللا المتناعهم عن اإلسالم أو الجزية:  

ر هم لو سال موا من قبل  أو                ــــــــ ذ ال                                           أد و ا كما ش ر ع الخ راج  تبــــــــــــ                                 ما ض 

وبعد أن فرغ من تصوير المعركة انتقل ليختم قصيدته بمدح السلطان الذي ينسب 
 : النصر إليه

                                           وتس ـــــــــــــــــــــــــــــــر ب ال                    مل ك تعم م بالتقى                                                           لم تسمح  األيام  قط  بمــــــــــــــــــــــــــــــثل ه

                                          يسع ى بإرسال  الجيوش م كــــــــــــم ال                                     لم يأ ل  جهدا  في الجهاد ولم يزل  

رة الدين الم بين مجــــاهدا   ــــــــــــــــــــــــــــــال                                       في ن ص                                                               ب ر ا  وبحرا  للعساكر م رس 

                                                             وأباد ع ب اد  الصليب  وز يـ ـــــــــــــــــــــــــــــال                    ع ـــــــــدات ه                      عن ح و م ة اإلسالم ذ ب  

لقد سار الشاعر في ركب شعراء المدح في العصور السابقة، فأدار معاني مدحه  
حول منزلة السلطان الدينية، وتفرده عبر األزمان بالتقوى والغيرة على اإلسالم ثم ختم مديحه 

وصدق   قوة قريحته،ب          مستعينا                                        عونا  للناس، وأن يطيل رب  العرش عمرهبالدعاء له أن يبقى 
عاطفته الناشئة عن حسن ظنه بالسلطان على الوصول إلى غايته ببراعة دون أن يقع في 

الفتح ، و األرجح أن الغاية منها اإلجالل   و هذه المبالغات مستساغة في موطن  الغلو  حبائل
 كسب أو لغايات شخصية أخرى،                                و التعظيم، و ال مظن ة فيها للت
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                                                                          وال تدخل ضمن حكم د. سامي الد هان العام  على المديح " أن المديح عبادة  دون  
و صالة يرتلها الشعراء أمام هؤالء )اآللهة(،  و بذلك يعودون بالشعر العربي إلى وثنية    هللا،

               ا  يظل أجياال   دونها وثنية اليونان فيحكون عن ملوكهم أساطير...و يسقطون بالمديح سقوط
فقد حافظ الشاعر على صحة العقيدة،   (23) "؛                                       و قرونا  يتردى في حفرة الجهل و الظلمات

                                                                               ومقارناته ظل ت في نطاق البشر، فلم يعط ممدوحه صفات إلهية، وال حت ى نبوية، وكذلك  
                                 حال شعراء العصر في حدود اط العي. 

بالضع  الشعر  وصف  من  على  رد   وأمثالها  القصيدة  هذه  بل                                                    إن  واالنحالل  ف 
تمام والمتنبي في الجزالة وروعة المدح وابتكار                                                                                       والموت أحيانا ، ويبدو الشاعر رفيق أبي 

 .المعاني والتصرف بشتى أنواع الزخارف البيانية والبديعية في سهولة وطبيعة وسالسة

وربما ينطبق هذا الحكم على شعر الفتوحات دون غيره من شعر المديح، ويتفاوت 
"بعد إجالء    (25)هنأ الخليفة عبد المجيد  (24) من شاعر إلى آخر، فالشاعر أمين الجندي  
بن محمد علي باشا من البالد الشامية   (26) المصريين الذين هم تحت رياسة إبراهيم باشا

 ّ(27) فقال":  ه1265 عام والساحلية وكان ذلك في

 ال ــ   ل ـ                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصر جاء مكبرا  ومه       والن   رور على األنام مبســـمال          هجم الس  

 نشر المراحم في البـــــسيط على المال بخلــــــــــــــــــــــيفة                                         وهللا أيـ ـــــــــــــــــــــــــــد دينه 

                                                                             ثم انتقل بعد ذلك إلى مديح األتراك عموما ، وجعلهم من ساللة النبي وخلفائه نسبا   
 : (28)                                                              وفعال ، ويقرر أن هللا جعل لهم األرض ميراثا  ألنهم أقاموا الشرع فيها 

                                 يرضى المهيمن مجمال  ومفـــــــصال  حســــــــــــــــــبما قاموا بأعباء الخالفة 

                                                            نســـــــــــــــــبا  وأفعاال  فدع من ســــــــــــــــو ال                               ال غرو إذ هم من ساللة هاشــــم  

                                                          نـــــــــــــــــــــــــــــــص  عليهم في الكتاب تأو ال واألرض ميراث لهم من ربــــــــها 
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ّالحالي. ّالمستند لم يكتف بمدح السلطان، فمدح آباءه من باب  الّتوجدّمصادرّفي
وله فيه مدحة أخرى يصفه فيها بالمجاهد الذي حارب    ،                                المبالغة في مدحه، والتقر ب إليه

 (29)  البغي وأهله وأجرى على يديه النصر:

                                                                     تعد وا إلى نـــــــــــــــقض الشريعــــــــــــــــــــــة بالكبر   بالسيـــــــــــف عندما  البغيوجاهد أهل  

       طر  ـــد والقـــهـــ                     وأحكامه أحلى من الش   خالفته كانت على الناس رحــــــــــــــــــــــــمة 

يناسب وال يخفى ما في قوله "أحلى من الشهد والقطر" من سطحية وتعبير عامي ال  
تتناسب   التي  والجزالة  القوة  على  ليست  وتراكيبه  ألفاظه  أن  يالحظ  ولكن  السلطنة،  مقام 
يقولها أداء واجب  وموقف النصر على محمد علي الذي هددت جيوشه اآلستانة، وكأنه 
باشا   إبراهيم  في  مدائح  له  يجد  ترجمته  في  يقرأ  ومن  صادق،  انفعال  عن  نابعة  وليست 

 المذكور.

                                                                  لت عبير عن الوالء للد ولة العثمانية المس لمة على مدح الس الطين، بل  ولم يقتصر ا
 ّت)  ابن النقيب الحسيني  تجاوزه إلى القواد والوزراء وأصحاب المناصب العليا، من مثل قول

)الصدر األعظم(1081 باشا    ( في قصيدته السياسية الوحيدة، في مدح أحمد الكوبرلي 
سنتين  الذي   حصار  بعد  قندية  وعاصمتها  كريت  جزيرة  قائدها  1080فتح  إليه   فسلمها 

 (30) :موروزفين

 اد ـــنــراء واألجــ           ا  على األمــقدم ـــــــــــــــــت   ج     ت     ر                        فتحوا بقندية معاقل أ  

                                          دك  الغزاة بها ذرا األطـــــــــــــــواد                          وله بدين الحق  صولة ناصح

وينحاز للعثمانيين ودولتهم، ويمجد صفات الوزير وآله، ويعدد مناقبهم، ومنها نصرة  
                                                                                           الدين وإعالء راية الجهاد، ثم  يعبر عن التأييد الشعبي  للعثمانيين ولدولتهم، ويتغنى بحضارتهم  
                                                                                 وإنجازاتهم فيصف حال مدينته دمشق التي اعتاد أن يترن م بوصف جمالها، ويختتم قصيدته  

 لهم بالبقاء: بالدعاء 

 أيامها تزهو على األعياد                          حل يتم  مغنى دمشق فأصبحت
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                         ما الح برق أو ترن م شاد                                        وبقيتم  ظل  الــــــــــــبالد وأهلها

نلحظ ظهور الذاتية هنا في مزج المديح بالطبيعة؛ فابن النقيب هو شاعر الطبيعة  
                                                        في العصر العثماني، وهذا يعز ز القول بصدق عاطفة الشاعر. 

مصطفى الكوبريلي  (31)ومدح ابن السمان الفاضل الصدر األعظم        لم ا    (32) أخاه 
غدق على ممدوحه صفات  أ و   ة                            بقصيدة قد م لها بمقدمة غزليهــّّ  /1101                   استرد  بلغراد سنة /

 الشجاعة والدين: 

                                  ومعيد  سعد  المشركين ن حوســـــا                                   غوار  الوغـــــــــــــــــــــى                      والفارس  الكر ار  م  

                                 بعد الس كوت  وأخرس  الناقوســـا                                   قد أنطق  اإلسالم  صامت  ســــــيف ه

دور                                                    أبدا  بحفظ  إلهه  محـــــــــــــــــــــــروسا                    مـــــــــــقد ما                        ال زلت  صدرا  للص 

                                      وعال سليمان  ورقة  عيــــــــــــــسى                                                  في عز   داود  ودولة يوســـــــــــــــــــــــف  

 : (33)  ومدحه كذلك الشاعر علي الكيالني بن يحيى

                              والوقت  طاب فأسدى للنفوس صفا                                            تنف س الدهر والعيش الكـــــــــــــدور صفا 

 في أعــــصر الراشدين السادة الخلفا                                             أضحى الزمان جديدا  مثل عادتــــــــــــــه 

                                                                          إن  الشاعر بتشبيهه عصر العثمانيين بعصر الخلفاء الراشدين يؤك د على الن زعة 
عن أراضيها  الدينية في والء العرب لهم. فقد أضحت هذه الدولة القوية التي ال تغيب الشمس  

                                                                                 رمزا  لوحدة األمة اإلسالمية وقوتها، وحازت اسم الخالفة، وأضحى السلطان العثماني خليفة  
 .(34)للمسلمين 

والقواد   والوزراء  السالطين  مدح  إلى  الشعراء  اتجاه  السابقة  الشواهد  من  نلحظ 
العالم الصليبي، اإلسالم إلى عمق  لب أوصل  في جهادهم المقدس، وأنه جهاد ط  همالنتصارات

التي ال تغيب عنها الشمس فحازت إعجاب الشعراء وجعلتهم يلهجون بنشر غدت الدولة  و 
 بالمقدسات اإلسالمية. ا، وتمجيد اهتمامهابطوالته
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ّفيّالجهادّالدفاعيّضدّالمعتدين:ّ-2ّ-4

والثقافي    العسكري  للغزو  فعل  كرد  عشر  التاسع  القرن  في  اإلسالمية  انتعشت 
للعالم العربي  الغربي  الدولة    للشعراء  كانو ،  (35) واإلسالمي  ين  مناصرة  في  إيجابي                                  دور  

اإلسالمي ة البالد  عن  الدفاعي  جهادها  في  ف                                               العثماني ة  شكيب  ،  أرسل  طرابلس  حرب  في 
صيحته المدوية في ساحة الجهاد في الجبل األخضر ألول هجوم إليطاليا على   )36(أرسالن

 :(37)                                                     طرابلس الغرب فيقول من قصيدة طويلة بنفس ملحمي حماسي  

             غير  سكونها                فما حر ك اآلالم                              سراعا  بني أمي بحث  ظعونها 

 غضاب لدنيا المسلمين ودينها ا عصابة                     على غير شيء، غير أن  

 ونيرانه لم تنطفئ بكمونها                   اإلسالم غضا  بأهله فلم يزل 

إنه يحثهم على اإلسراع لنجدة إخوانهم في طرابلس، وهم عرب مسلمون لذلك تظهر 
                                    الروح اإلسالمية والشعور العربي معا : 

                                                 نزاري ة، فاستبـــــــــــــــــــــسلوا لزبونها  ــــــــــــــــها العرب حملة                    فدونكم يا أيــــــ  

 ســـــــواها لدى أفراحها وشجونها  فما الشام والنيل السعيد ودجلة 

 (38) فكيف تنام العين ملء جفونها     دا     ه                                            إذا بات إخواني ببرقــــــــــــــــــة س  

فالبالد كلها واحدة تحت مظلة اإلسالم كالجسد الواحد، ويتجلى الشعور اإلسالمي   
 مسلمين أينما كانوا. الحماسة لنصرة إخوانه الفي في األبيات 

 .(40)                     بمكة، مقصدا  وقدسية : (39)ويقرنها أمين ناصر الدين

 يحجه الناس قلنا إنه الحرم  تاهلل لو لم يكن في مكة حرم                              

 فالوشيجة اإلسالمية هي أساس العالئق بين المسلمين.  
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العربية اتجهوا هذا االتجاه في تأييد العثمانيين                                       حتى أن  الشعراء الذين عرفوا بنزعتهم  
ضد عدوهم المشترك، ونظموا أروع الشعر الحماسي لمساندة الدولة العثمانية في حروبها  

 (41)  ودعوة بني قومهم العرب إلى بذل النفس والنفيس في هذا السبيل

يستحث الناس الذي سيغدو لسان" الثورة العربية" نراه هنا    ّ(42) حتى فؤاد الخطيب
 (43)                                              عربا  وأتراكا  لنصرة إخوانه المسلمين في ليبيا:

           رى الرمم                       وا فقد صرخت تحت الث     ب     ه                               يا آل عثمان من ترك ومن عرب  

    م                             يا للمروءة! والمظلوم مت ه   يا للخالفة! قد ضاقت محاربها 

، وليس في  والخالفةإنه يرى أن االعتداء على طرابلس إنما هو اعتداء على الدين  
تخصيصه للترك والعرب بالنداء دليل على ظهور النزعة القومية، وإنما أراد أن يميزهم عن  

 األجناس األخرى التي تدخل كلها تحت قوله )آل عثمان(. 

وفي نهاية الحرب البلقانية عندما استعاد العثمانيون مدينة "أدرنة" من اليونانيين  
                                         بدأها بأبيات حماسية حكمية متغنيا  طربا    يها ذلك الحدثنظم شكيب أرسالن قصيدة مجد ف

بأعدائه بعد أن ذاقوا مرارة الهزيمة           متشفيا                                                  بالنصر معبرا  عن فرح العثمانيين بعودتها إليهم و 
 : (44)على يد األبطال المسلمين: 

 تتقسما ة بيضاء لن        حنيفي                            ة          رك أم                        وليس يزال العرب والت  

                     دهرا  عليها متي ما           فؤادكم   عاد فال يزل                                        وقولوا لهم بانت س  

 ما      زمز               اليوم أشبه   (45) وماء المريج أدرنة صارت عندنا تلو مكة                       

ولعل الترك حاولوا أن يضيفوا على خصومتهم مع الحلفاء صبغة الحرب المقدسة 
والتأييد للفتوحات العثمانية ،                                           الحرب مع اليونان امتداد للحروب الصليبي ةالستنفار العرب، وأن  

   (46) نابع من كونها في سبيل هللا 

العالمية األولى بدا لغالبية العرب أن عليهم   الدفاع عن  عند قيام الحرب  واجب 
 دولتهم وتناسي خالفاتهم مع االتحاديين، والرد على تنديد الغرب باإلسالم
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الكبرى    الحرب  في  الدخول  دعاة  من  أرسالن  شكيب  الدولة إلى  كان  جانب 
 (47) العثمانية:

          وال يدان              له الملوك         تدين                                                         بت الملوك على مليك       تأل  

      عان            بخالقه ي      ك     ل         على م                               جهل                 تعاون  األمالك       وإن  

أننا يجب أن   للعثمانيين إال  المفرط  اليوم ال نستسيغ كثيرا  هذا الوالء  أننا                                                                               وبرغم 
االتجاه اإلسالمي   هذا  التي جعلت  والمالبسات  الظروف  من خالل  الموضوع  إلى  ننظر 

ما قيل في الفتوحات العثمانية التي حازت التأريخ   ويبقى،  وجهه نظر منطقية في ذك الحين
 والتمجيد مجرد ومضات شعرية ال ترقى إلى عظمها في الواقع التاريخي. 

ّّفيّتأييدّالسياسةّالداخلّيةّ:-5 ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّّّّ ّّ ّّّ
          الت مرد،  ات  القضاء على الفتن، وحرككلسياسة العثمانيين الداخلية    كذلك  ظهر الوالء

ّوالتهليل لقوانينها الحكيمة.
 فيّالقضاءّعلىّحركاتّالتمردّوالفتن:ّّ-1ّ-5

كان أخطرها حركة فخر الدين بن معن الثاني على عهد السلطان محمد الرابع 
في لبنان وقد قضى عليها الوزير أحمد باشا كوجك وأخمدها، فمدحه    /هـــ1043ّّ–1040ّّ/

 . (48)                                                   األمير منجك باشا عندما كان في دمشق ممجدا  انتصاراته 

           اس تنتقل          في الن          ه سير                              أخبـــــــــــــــــــــار   ــــــــه                 ـــــــــــــت                                                               الــــــــــــــــــوزيــــــــــــــــــــــــر أدام هللا دول       إن  

                                شر  البغاة التي من دونها األجل                                  إذ طه ر األرض من كفر الدروز ومن 

                            صم  الصخور عليه وهو معتزل   معن بعـــــدما قطــــــــــــــــــــــــــــــعت       ابن            وجاءنا ب  

فهو يؤيد الوزير أحمد باشا، ويدعو له ألنه قضى على فساد الدروز ويصف تخلي  
                                                                                   الناس عنه خوفا  من أن ينالهم ما ناله، وهناك من رأى أن ه صراع مذهبي ديني؛ فقد أقام  

، وهناك من  (49) دولته على أساس ديني )يجمع طائفة بعينها(  فخر الدين المعني الثاني  
 . (50)                    رأى أن ه صراع سياسي 
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بمناسبة قضائه على قطاع   )52(مدح الوزير عبد هللا باشا شته جي  )51(والكيواني
 (53) طرق اعترضوا قافلة للحجيج بمدحة مطولة استهلها بالتكبير للنصر :

                                           واألمن واليمن لم ا ساعد القــــــــــــدر                                                           هللا أكبر جاء الن صر والظـــــــــــ ـــــــــــــــــــفر 

    ر                      الخــــــــــــــض                       كأن ما جر  فيها ذيله                              واخضر  روض األماني فهي حالية 

                                                                       فالممدوح استطاع أن ينشر العدل واألمن في بالد الشام بعد أن اختل ت األحوال، 
بعد أن يوفي  األمن، وسوف يعرض الشاعر لذلك  الفساد، وكثر العصاة، وافتقد  وانتشر 

 ممدوحه حقه من النعوت التي عرف بها: 

    ر     ظ       ينت       ام      مص        والص      ر          رع يأم        والش                                ه أبـــــــــــــــــــــدا                                          ر في ديــــــــــــــــــــــــــــوان             العدل ينش  

                                                                التحد ث عن محاسن الممدوح العلمي ة والفكري ة فوصف العدل، واجتثاث   بـعدوانتقل  
أصول الفساد من البالد، ورسم صورة العصاة وما حل بهم بعد أن عاثوا في األرض مفسدين 
للناس واألمة  قدمه  ولما  يستحقه  لما  استجابة  مدائحه  أن  ويقرر  الحجاج،  طريق  وقطعوا 

 واإلنسانية: 

                ف كحله الس هر       وطر             بال فتور   ه همــــــــــــــم لؤ    م           بج نان           يرعاهم  

                           الوفـــــــــــد ت د خ ر             عند رب            ذخيرة   يهنيه إكرام وفد هللا فهي له

لمتمردين قد                              والي دمشق في إخماده فتنة    )54(وللكيواني مدحة في أسعد باشا العظم
 (55)( هــ1158ّللحادثة ) اختتمت بالتأريخو  ،                  وشق وا عصا الطاعة ،عصوا أمره

                               بعد عرض الث ناء غ ب  الد عاء                                               هاك تاريخ ها إذا شئت بـــــــــــــــــيتا  

                                           ونفى الن حــــــــــــــس  أسعد  الوزراء                                           قد أقام الحدود للعدل هـــــــــــــديا  

ونموذج                                                       هي من الشعر الركيك ضم نه التاريخ في الشعر فسقط أكثر،  وهذه األبيات  
 للمديح هزيل ال يسمو إلى ابتكار وال يجري مع الفحول في مضمار. 
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تأتي قيمة هذه القصائد من أنها سجل تاريخي في تعبير ثوري، وامتازت بصدق  
                                                                العاطفة الذي أذهلهم عن استخدام المحس نات التي امتاز بها العصر. 

ّفيّالتهنئةّبالمناصبّ:ّ-2ّ-5

لمديح المتكسب الذي لم يخل منه عصر من في مقابل ذلك المديح الصادق نجد ا
  )56(عصور األدب، ومنه الشعر الذي قيل في التهنئة بالمناصب، من مثل قول شاكر العمري 

 ( 57) حها بمطلع غزلي: ت( يمدح المرادي لما تولى إفتاء دمشق يفتهـــ1194ّ)

 عرف خيم الهمام نجل المرادي                          فكأن  الزهور فيه استعارت 

                                وصف زاكي الن  جاد سامي العماد                                    وكـــــــــأن  الطيور تملي علينا

                         غيث فضل من ذهنه الوقاد   وكأن األنهار تجري لتحكي

       سعاد  سعاف واإلوخليل اإل  عين شمس الفخار خدن المعالي 

                                                                       فنصيب التقليد لفظا  ومعنى هو األوفر دون التجديد، والصورة قريبة وسطحية ال 
 لى التشبيه القريب. عمق فيها اعتمدت ع

مطلع نجوم المعالي، ")58(ومن ذلك مدح األمير منجك لعبد الرحمن بن حسام الدين 
 (  59)                                                                        وفلك شموس الموالي، المولى عبد الرحمن حين قلد صارم األحكام بدمشق الش ام"

ــواليك                            وال يأتي بثــــــــــانيك              يثني عليك   ا آل الزمان عليه أن يـــــــــــــــــــــــ

                                 أنت الم فد ى فكل  الن اس تفديك   يا بن الحسام الذي للدين نصرته

وكأن الشاعر حين يرسم شخصية الممدوح   التكلف،تشابهت القصائد، وغلب عليها  
الممدوح الذي أمامه، والناس قلما تختلف على في  كان يتخيل مثله األعلى في نفسه، ال  

 . الحياة المثل العليا في
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داللة على كساد سوق شعر    (60) من غياب المكافأة                             وأرى أن  في شكوى الشعراء
                                                                                الت كس ب، ورواج شعر المديح الصادق الذي است مد  قو ته من التفاف األم ة حول اإلسالم، 

 والجهاد في سبيل هللا.

ّتأييدهاّفيّالقوانينّواإلصالحاتّ:ّ-3ّ-5

سنة   الثاني حتى  الحميد  معطال  في عهد عبد  ظل  الذي  الدستور                                                                     ومنها إعالن 
يبشرون   لفقوب1908 الكتاب والشعراء  تام تجلى على ألسنة  بتأييد                                                                        وقتئذ  في بالد الشام 

أسباب   على  قضى  ألنه  الدستور  ويحيون  مننه،  على  الخليفة  ويشكرون  بالدستور  األمة 
يعد لها أثر في التذمر والشكوى، وسكتت إلى حين نزع  التمرد العربي على الترك فلم  ة 

   )61(الشعر 

                                                                      فنرى األمير شكيب أرسالن يصف الدستور بأنه كان "من ة " من السلطان "ألهمه" 
 ّ(62) هللا بها في قصيدة طويلة، ومنها:

 لقد جاد رب الـعرش بالنعمة الكــــبرى  أال يا بني عثمان حسبكم بشرى 

                                 على الدستور في الـدولة الـغـر ا        قياما                                 الخليفة ظلـ ـــــــــــــــهوألهم موالنا 

 ويرهقنا عسرا                                          يريـد بنا ضـــــــــــــــــــــــــيما                                                         وحاشا أبا  بر  األبوة مــــــــــــــــــــــــــــثله

 صرا على الشرق واإلسالم ال تقبل الح إمام له في كل يوم عــــــــــــــــــــــوارف

 وشاورهم باألمر إن تحمل األمــــــــــرا                                   لقد من  بالشورى عـليكم بمقتــــضى 

                                                                                   وتعد  هذه القصيدة من الوثائق الهامة في هـذه الفترة بناها على النظرة التقليدية إلى  
العالقة بين الدولة والمجتمع في سلطة مطلقة تجلت عنده في إرجاع المكاسب مهما كان  
                                                                                 نوعها إلى فضل الدولة على المجتمع ال نزوال  منها عند ضغطه، ودعوة الناس إلى االنصراف  

ياسي المعارض بعد نيل هذه المكاسب وترك السياسة ألصحابها، وتبرير  عن النشاط الس 
                                                                ، وبما أن الخليفة هو رمز الهالل واالتحاد معا  فال يمكن أن يصدر في  (63) مواقف الدولة  

                                                 سياسته إال عن حب ألبنائه )أبا  بر األبــــــــوة(. 
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وتتجلى المعاني اإلسالمية في القيم المدحية التي مدح بها السلطان عبد الحميد  
فهو إمام، وأمير المؤمنين، والشورى، ونصرته لإلسالم، واكتفى بالصفات اإلسالمية ألنها  
                                                                                  القيمة العليا في ذلك الوقت في نظر الشاعر والحاكم معا . وقد أثارت هذه القصيدة زمن  

 (64)ن النـاقمين على عبد الحميد    وسياسته نشرها حفيظة كثير م

                                                                       وكان شكيب أرسالن يغالي في الوالء للسلطان إلى حد تقديسه مسبحا  بحمده؛ فكل 
 ما يصدر منه خير في نظره، بل يجعل األمر كله له )65(

لمقام  والتقديس  التبجيل  من  النحو  هذا  تسير على  التي  المدائح  من  الكثير  وله 
 ،  )66("لوحدة األمة                   الخالفة، وتأييدا  

ّالخاتمّة-6

، وارتبط بالطبع األدب                                                        كان التوجه الديني السائد في ذلك العصر باعثا  من بواعث
 الصادق أكثر من ارتباطه بالرياء. 

واإلشادة بها    الدولة العثمانية  من أبرز مظاهر االتجاه اإلسالمي في الشعر مواالةو 
                                                                               ومدح الشعراء للسلطان تمسكا  بخليفة المسلمين، وذلك في مناسبات وأحداث مختلفة على 
البطوالت،  يخلد  العثماني  العصر  في  الشعر  واستمر   والداخلية  الخارجية  السياسة                                                                                صعيد 
الدين من المشركين والصليبيين، ويثير نخوة السالطين  باالنتصارات على أعداء  ويتغنى 

ف، ومن الذين يروعون المسلمين ويعتدون والقا                                                                          دة، لالقتصاص من الخارجين عن وحدة الص 
 على قوافل التجارة والحجيج. 

                                                                         أحيانا  نرى الشاعر يلحق بفحول الشعراء في الجزالة وابتكار المعاني والتصرف 
شعر  على  الحكم  هذا  ينطبق  وربما  وسالسة،  وطبيعة  سهولة  في  الزخارف  أنواع  بشتى 

 . اإلخراج الفني غابدون غيره في حين نجد نماذج غلب عليها التكلف و الفتوحات 

با اإلسالمي  االتجاه  طبع  محاكاة    لعودة                             وعموما   أو  ترديدا   أو  تقليدا   السلف                                          إلى 
داللة على تمسكه   )67(                                                                  مشكال  اتجاها  أدبيا  عريضا  أسماه إسكندر لوقا "االتجاه السكوني "

 خارجها. اه دخيل يفد إلى البالد من والوقوف في وجه أي اتج بالواقع،
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 النتائجّوالمناقشة-7

 االتجاه اإلسالمي األوسع بين االتجاهات السياسية األخرى. كان  •
 الموروثة. لثقافته الفنية التي تحقق انتماء األديب الوسيلة األدب بقي  •
السياسية • والصراعات  الحروب،  من  األدباء  السياسية، وموقف  الداخلية،   عكس األحوال 

 والخالفة العثمانية.
 فعل  وكان ردة  ،طغت عليه التقليدية  التجاه اإلسالمي ففي بداية العصرحدوث تطور في ا •

أعداء  ل مع  حربها  في  الدولة  لسياسة  وتوطيد ا  تأييدا   كونها  تتعدى  ال  والحروب                                                                                 لحركات 
من البلدان  اإلسالم والذود عن حياض الديار اإلسالمية التي كانت في كنفها ومعظمها  

ودخل  العربية، وظهر التجديد فيه في أواخر العصر العثماني عندما ظهرت أطماع الغرب  
عن    في وابتعد  والعلمانية،  كالقومية  األخرى  السياسية  االتجاهات  ضد  حزبية  صراعات 

 السلطة الحاكمة فظهر فيه شيء من الذاتية، وخاض في موضوعات جديدة لم يألفها.
فهناك الكثير من    واالنحطاط؛ لقت بأدب العصر العثماني كالضعف  األحكام التي عنفي   •

 النماذج الفنية.
العصر العثماني من منظور إسالمي،    واألدبي فيصياغة التاريخ السياسي  الدعوة إلى   •

                              لكنها تأكيد على احتواء الكل     ،وهي ليست محاولة إلثارة التناقض بين العروبة واإلسالم
للعروبة،   العصراإلسالمي  ميزان  هذا  المنهج   العثماني  وكان  هو  المعيار  كان  حيث 

 العرقي القومي.و سقط المعيار الجنسي         الذي ي   اإلسالمي

 

 :الحواشي
 

        األو ل  سليم السلطان عهد  من  اإلسالمية  الفتوحات في العربي قدري مكانسي: الشعر عثمان (1) 
ّ.121ّّص،2000ّّّ_1421 ، دار الضياء، الكويت،1ط العثمانية، الدولة نهاية إلى

 الملك   المكي، عبد  ينظر  وغزوات  فتوحات  له     (هـ974-900)       خ ان  سليم  بن             س ل ي م ان              الس ل ط ان  (2)

(، سمط النجوم العوالي في أخبار األوائل  هـ1111  ت)  العصامي  الملك  عبد  بن  حسين  بن

 85، ص 4ج  ،1998/ هـ 1419، بيروت، العلمية، ، دار الكتب1ط والتوالي،
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العثمانية  ـ:  ه(  968  ت)  طاشكبري زاده  (3) الدولة  علماء  النعمانية في  العقد  الشقائق   ويليه 

 ّ.6،ّص١٩٧٥ّبيروت،  دار الكتاب العربي،الروم، المنظوم في ذكر أفاضل  
  ،1طالسعودية،    والطباعة والنشر،مؤسسة المدينة للصحافة    المعاصر،واقعنا    : ( محمد قطب4)

 152ص ،1986

  العرب،  الكتاب  اتحاد  العثماني،   العصر  في   الشام  بالد  في  الشعرية   االتجاهات                  محمد الت ونجي: (5)
   .48ص ،1993 دمشق،

 .48ص الشعرية االتجاهاتونجي:             ( محمد الت  6)

 النفائس،   دار  الخالفة،  على  االنقالب  إلى  الدولة  قيام  من  العثمانيين  تاريخ             سهيل طق وش:        محم د  (7)
:                محم د الشن اوي   العزيز  عبد  ينظرو .  478صّّم،2008ّّّّ/هـ1429ّّّّ،2طّّ،لبنان  بيروت،

  المصرية،   األنجلو  مكتبة  القاهرة،  جامعة  مطبعة  عليها،  مفترى           إسالمي ة  دولة             العثماني ة  الدولة
ّّّّ،1983مصر،   حسين: ،  1182،  1181ّصّّ،3ج   في   الوطنية  االتجاهات  ومحمد 

 ّ.8ّم،ّص1992ّ/ هـ1413ّّ،9ط والتوزيع، للنشر الرسالة  دار المعاصر، األدب
مترجمة عن  129  ص  15  مجالجامعة اإلسالمية المنار    محمد رشيد رضا  ينظرللمزيد     (8)

ديسمبر وهي لكاتب من نصارى    17الفرنسية من العدد الذي صدر في    )الطان(جريدة  
 لبنان. 

278ّّّص20ّّّالمنارّمجّالحالة السياسية في الحجاز  ا:محمد رشيد رض (9)
 .3ص  ،شعر الفتوحات العثمانيةعثمان قدري مكانسي: ( 10)

      ف ي         ب ادر  واإلنصاف         العد ل      ف ي         و ال ده  نمط          س ارعلى  هـ974  سليمان القانوني: تولى السلطنة(11) 

  جزء  ، سمط النجوم العواليهـ 982      ع ام                   ع ظ يم ة توفي ف ي فتوحات      و له        الد ين شرائع قيام

4 :107 
تبريز    (12) معجم    أسوار  ذات  حسناء  عامرة  مدينة  وهي  أذربيجان       مد ن         أشه ر  مدينة  محكمة 

 4301: 1البلدان 
ويحيى    فاخوري  تحقيق محمود  حلب،  تاريخ  في  الحبب  در  (،هـ971/  908)الحنبلي    ابن(  13)

وهي في حساب    108ص  ،1ج    م،  1973  دمشق  الثقافة،  وزارة  منشورات  عبارة،  زكريا

  هـ 941           الجم ل عام 

  سنة بويع    المفسدين   قمع   في  ( تصلبهـ1049-  هـ  1012)سليم:  السلطان  بن  مراد  السلطان  (14)

ت  )  أمين                           العجم. ينظر المحبي  محمد  لغزو  هـ1044  سنة  في  بنفسه  هو  وتوجه،  هـ  1032

،  3ت. ج  د.  ،بيروت  صادر،  دار  عشر،  الحادي  القرن  أعيان   في  األثر   خالصة (:  هـ1111

 .141ص

  وبين العثمانيين   بينه   الذي  العهد  ، نقض هـ  995  سنة   في  بخراسان   السلطنة  ولى              الشاه عبا س:    (15)

  على   واستولى  الهند  بالد   من   قندهار  أخذ   ثم  عليهما   واستولى  وروان   تبريز  مملكة   وحاصر
  مكر   وقوة  جأش  صاحب  سلطانا   وكان   سنة   وأربعين  ثالثة   وسجستان  وكيالن  خوارزم
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  السلطان   يده  من   فأخذها  عثمان  آل  يد  من   بغداد  وأخذ  البالد  بعض  فاسترد  محتاال   غدارا
   489، ص1هـ. خالصة األثر ج 1038توفي  مراد

  نفحة (:  هـ1111:  )المتوفى  291_  290ص  ،3ج  األثر،خالصة    أمين:               المحب ي محمد  (16)
طالء  الريحانة الكتب    الحانة،  ورشحة  إحياء  دار  الحلو،  محمد  الفتاح  عبد  تحقيق 
خالصة األثر    مراد،ولالستزادة مما قيل في السلطان    98_    94,  3ج  م،1967العربية،

  نظم الشعربغداد، وكثر  مراد    فتح السلطانهـــ    1048  وفي سنة  340-  339، ص4ج
  منصف   جديد  فهم  نحو  وينظر نعيم الحمصي:.  339: ص 4ج  األثر،خالصة    لفتحها ينظر

  جامعة   منشورات  الجامعية،  عاتوالمطبو   الكتب  مديرية  ،  وتاريخه،  المتتابعة  الدول   ألدب
 . 102ص، 2ج م،2001  الالذقية تشرين،

  سنة   مراد  السلطان   أخيه   موت   بعد  السلطنة  ( تولىهـ  1058-  1024السلطان إبراهيم )  (17)

انتصر.    إال   ناحية  إلى  جيشا  جهز  ما  سعيد  طالع  صاحبكان  و  وأطاعته الممالك  ،هـ  1049

 .  9ص، 1جاألثر  خالصة
                                                                        أهم جزر اليونان كانت مركزا  تجاريا  هاما  بسبب قربها من القارات الثالث.كريت: من  (18)
 أهل  من:  اليوسفي  محمد  منجك باشا بن   (م  1669-   1598/  ه  1080-  1007)  المنجكي  (19)

 الرومية  الديار  إلى  رحل  أبيه، ثم  عن  ورثه  ما  صباه  في  ورياسة أنفق  إمارة  بيت  دمشق من
،  7جاألعالم  (ه 1056 سنة) دمشق إلى فعاد بطائل، يظفر ولم( إبراهيم)السلطان ومدح

 . 291ص
  منشورات   السود  عيون  باسل  محمد  تحقيق  باشا،  منجك  اليوسفي: ديوان  محمد  بن  باشا  منجك(  20)

 . 145 ،9. ص2009 دمشق، الثقافة، وزارة للكتاب، السورية العامة الهيئة

  اآلداب  كلية  البعث،  جامعة   العثماني، منشورات  العصر  في  العربي  األدب  إلى  مدخل:  وراتب سكر
 80ص  سكر:  ،  م  2003-2002  ،الجامعية   والمطبوعات  الكتب   اإلنسانية، مديرية  والعلوم

 .105صالحمصي:  ،81-

  ، ومكانسي، 213ص  م، 1981حلب،  العثماني، جامعة  األدب  في محاضرات فاخوري:  محمود  

 .25ص
 أبناء  قتل  دور  وانقضى في عهده1099  سنة  إلى 1058  سنة  بالسلطنة  الرابع  محمد        بوي ع  (21)

  دمشق،   النوري،  مكتبة   ،(م  1953- 1876)  الشام  خطط   علي:  عثمان. محمد كرد  آل  ملوك

 . 265-259، ص: 2ج. م1983/هـ1403 – 3ط
  ومكانسي،   ،354/  1  وخالصة األثر  ، 257_    256ص  ،1ج الريحانة،( القصيدة في نفحة  22)

 27ص

 ّ.39صّّّم، 1999مصر المعارف، ، دار5طالمديح،  سامي الدهان: (23)
  واليها   من                الشام مطلوبا    إلى  حضر  :المعري   أمين الجندي بن محمد  (،هـــ1229-1295ّّ)  (24)

  الدمشقي  الميداني إبراهيم بن حسن  بن الرزاق عبد سياسي. ينظر البيطار، ألمر وأبوه هو
  عليه   وعلق  ونسقه  حققه  عشر،  الثالث  القرن   تاريخ  في  البشر  حلية(:  هـ1335:  المتوفى)
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،1ّّجّّ،1993-ّّهـ1413ّّّبيروت،    صادر،  دار  ،2ط  البيطار،  بهجة  محمد:  حفيده

   .351ص
  والروسية   الدولة  بين  المحاربة   في عهده صارت  هـ،1293  سنة  السلطان عبد المجيد: بويع  (25)

محمد  بينه  الصلح  انعقدو  لإلنكليز  قبرص   جزيرة   العلية  الدولة  أعطتو ب    علي  وبين 
الشام    هـ1277وتوفي سنة    1255اشا محمد    ،97-95ص  ،  3ج ينظر خطط  بك  فريد 

  بيروت،   النفائس،  دار  ،2ط       حق ي،    إحسان   تحقيقالمحامي: تاريخ الدولة العثمانية العلية  

 .   455ص م، 1981هـ 1401

  الشامية،   األراضي  إلى  والده  وجهه   ذلك  بعد  المصرية، ثم  العساكر  قيادة   تولىإبراهيم باشا:    (26)
الدولة    بينه   الصلح  انعقد والمصرية    الحكومة   إلى  ليضمها  إلى   م،  1255وبين   ووصل 

 .29  –  15ص  ينظر حلية البشر  ،  هـ  1264  الحرام توفي سنة  واستباح  الناس  وقهر  قونية 

 . 355ّ–343ّّصّ،1ج عشر،في تاريخ القرن الثالث  حلية البشر (27)
ّّ.256صّ،1ج ،المصدر السابق (28)
 74ص مكانسي: (29)
  ّدّّ،116صّّ،2ج  ،الحمصي  355_353ّّّّ:ّص1ّّوّّ،311صّّّّ:4خالصة األثر    (30)

دراسات في األدب    :سيد أحمد وميادة التونجي  الستار وينظر                         عبد
 خالصة األثرمصطفى البابي الحلبي  و ممن مدح أحمد كوبرلي باشا  .  194ص  العثماني،

نفحة    ،1/355 الدمشقي   الس م ان  بابن  المعروف  أحمد  بن  الباقي  ّّ،1ّج  الريحانة،                                                         وعبد 
245ّص

  من   أديب   أحمد،  بن  الباقي  عبد(  م  1677-  1645  /  ه  1088-1055):  السمان   ابن     (31)

  السلطان   عند وحظي  الترك  بالد  إلى  بمصر وسافر  ثم  بها   وتعلم  دمشق  في  ولد  الشعراء،
 .218، ص 7جاألعالم   توفي. أن إلى القسطنطينية في واستقر العثماني، محمد

(32)  ( باشا:  تول1683_    1634مصطفى    والشجاعة   المضاء  من  كان   م1676الصدارة    ى( 

  وقضاة   والمرتشين  المزورين  على  واشتد  عظيم،  جانب   على  واالستقامة  اإلدارة  وحسن
 .259، ص 2جينظر خطط الشام، اللصوص  بأموال الدولة خزانة ومأل السوء

  البشائر   دار عشر، الثاني القرن  أعيان في الدرر ك( سلهـ1206ّّتخليل: ) محمد المرادي(33)
  . ومكانسي، 253-252صّّّّ،3ّّم.ّّج1988-ّّهـ1408ّّّّ،3ط  دار ابن حزم،   اإلسالمية،

 . 34ص
. ينظر  م19قّّيرى د. عمر موسى باشا أن لقب خليفة أطلق على السالطين العثمانيين في    (34)

  سوريا،   دمشق،  الفكر،  دار  العثماني،  العصر  في  العربي  األدب  تاريخ   موسى باشا:  عمر
البقاعي يمدح الصدر األعظم علي    وللشاعر أحمد  .13ّص  1989/    هـ1409ّّّّ،1ط

فتح   الحكيم وفي  بابن  المعروف  /باشا  ّ-205ّصّّ،1ج  خالصة،  ينظر  /1148مورة 
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                                                         محمد الشهير بالتقوي الحلبي يمدح الصدر األعظم نصوحا  خالصة    وينظر الشاعر  ،214
 304ص ،4ج األثر،

  والعلماني في الصراع بين التيارين الديني    كامل ضاهر:محمد  ، و478صّّ  طقوشينظر    (35)
الحديث   العربي  البيروني  والمعاصر،الفكر  1ّّطوالنشر،    للطباعة  دار  ّ-ّّهـــ1414ّّ،

 .148ّم،ّص1994
وينتسب  ولد في الشويفات في متصرفية جبل لبنـان،    (1945ّ-1869ّّشكيب أرسالن )  (36)

بالشيخ محمد عبده   وفيها التقىالتحق بمدرسة الحكمة في بيروت،  العربية،قبيلة لخم  إلى 
       وات صل الدين األفغاني    والتقى جمال                              إلى مصر، ثم  قصد إلى األستانة    ولحق به            وتأث ر به

الكثيررضا في بيروت    برشيد الشعر    أفكاره،من    وتبنى  يتدفقانوكان  من معين    والنثر 
فل ق ب الفكر                 نفسه؛  دولة  األدبفي  البيان    وعالم  المؤلفين  بأمير  معجم  11ّّجكحالة: 

 ّ.320ص
    .107ّ-104ّصّديوان األمير شكيب أرسالن  (37)
   يقول:هذا الشطر لألبيوردي في رثاء القدس يوم احتلها الصليبيون حيث   (38)

 وات أيقظت كل نائم هبالعين ملء جفونها          على  وكيف تنام  
 القشاعم أو بطون  المذاقية ظهور      مقيلهم   صرعى،الشام  وإخواننا في

األب  ديوان  الشاملة  ينظر  المكتبة  شواردها"لو ،  744  صيوردي  عن  جفوني  ملء  "أنام   لمتنبي 
 . 242 صالديوان، المكتبة الشاملة، 

  لغوي،  مجيد، شاعر: (م 1953-  1880=  ه  1373- 1297) الدين ناصر علي أمين بن (39)

 38: 4األعالم  بلبنان( كفرمتى) قرية في ووفاته مولده. الكتاب أدباء  من

  ّ،م  1913لبنان    الصفاء،  مطبعة  الخاطر،  صدى:  اللبناني  الدين  ناصر  بك  أمينينظر    (40)
 .41ص،"الحرب الظالمة"قصيدة 

ينظر   وسليمان ظاهر.(،  1958_    1882سليمان التاجي الفاروقي )من هؤالء الشعراء    (41)
الدمشقية   الرافعيومنهم    ،2ّّ1911ت20ّّالمقتبس  الحميد  بعنوان    عبد  له  من قصيدة 

  وينظر ديوان عمر حمد،   ،2ّّ1911ت15ّّ)مشاهد النصر( نشرت في المقتبس الدمشقية  
 .58صّ قصيدة " بشائر النصر" .1929بيروت  طبارة،مطبعة وزنكوغراف 

  الديباجة،   نقي  شاعر(:  م  1957-  1879=    ه  1376-  1296)  حسن  بن   الخطيب  فؤاد  (42)

،  108:  11األعالم    دمشق.ينظر  في  العربي  العلمي  المجمع  أعضاء  من  المعاني  محكم

 .69: 4، 141: 3، وخطط الشام 80: 8ومعجم المؤلفين 
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 25ّ-24م،ّص1959ّ القاهرة، الديوان، فؤاد الخطيب: (43)
محم د  جمع   أرسالن،  شكيب  األمير  ديوان:  شكيب أرسالن(44)   مطبعة   رضا،  رشيد               وتصحيح 

 . 101-99ّصّم،1935_ه1354 مصر، المنار،
 المريج : نهر يفصل بين تركبا واليونان. (45)

صدى     (46) ديوان  أمين:  الدين،  ناصر  العثماني  الخاطر،ينظر  الجندي  إلى  ،  قصيدة: 
ّّ.88_87ص

ّّ.64_63ّّصّّ،92مجلد  ،المقتبس شكيب أرسالن: الحرب الكبرى، مجلة (47)
 . 56صديوان منجك:  (48)
 .67صمكانسي: 1ّ:387ج ،األثرخالصة  (49)
 ّ.67:ّصّمكانسي (50)
  دمشق،   أهل  من  شاعر،:  كيوان  بن  باشا  حسين   بن   أحمد   م(  1759  /  ه  1173)  الكيواني  (51)

 . 334، ص1ج، األعالم مصر في سنين عدة أقام بها ووفاته  مولده

  إليه   النقابة  ووجهت  الحاج  على          وأميرا    لدمشق                 جي: كان حاكما    شته  باشا  هللا  عبد  الوزير  (52)
 .9، ص2ج. سلك الدرر، مات أن إلى عليه  وبقيت  هـ1197سنة 

  دمشق،   الحنفية،   المطبعة   (، ّه1173)   الدمشقي   الكيواني   ديوان   في   القصيدة   تنظر     ( 53) 

 . 172ّّّ–169ّّّّّصّّّ:ّه1301ّّ
العظم  أسعد    (54)   االثري   القصر  صاحب  (:م  1757-  1701=    ه  1171-  1113)  باشا 

  خدمة   في  وتقدم.  والفارسية   والتركية  ةالثالث: العربي  اللغات  حذق  دمشق،  في  المعروف
  الوالية   في  واستمر  بالوزارة،  ولقب  دمشق،  على  واليا  جعلته  أن  إلى  العثمانية   الدولة
 إلى المنفى،  طريقه   في  وقتل  فنفته،   الدولة  عليه   وغضبت.  أخرى  أعمال  إلى  ونقل   عاما،14

 .422، ص2ج، األعالم كثيرة وأوقافا  أبنية خلف

. ولنقوال الترك مدحة في األمير بشير الشهابي لقضائه 173ّّ–172ّّصّّ  ،الديوان الكيواني:    (55)
صّّّ،3ج الشام   خطط ينظر  هــ1225على والي دمشق كنج يوسف باشا بأمر السلطان 

29-30. 
  شعر  وله  واألدباء  األفاضل  من   (: ولد في دمشق، كانهـ 1194_  1140)شاكر العمري  (56)

    .1ّ،289ج. سلك الدرر، ومطارحات حسن
 .  96 محاضرات في األدب العثماني :، وينظر فاخوري 292،ّص1ّجسلك الدرر،  (57)
العثمانية،    الدولة  في  اإلفتاء   تولى  أديب،  فقيه،  (.ه  1281-)  زاده  الرومي حسام  الرحمن  عبد   (58)

 .141: 12. معجم المؤلفين بمصر وتوفي                         وولي قضاء حلب ثم  دمشق،
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أ                   الخال الطالوي هن    ، وكذلك16  _15ّّص،  ديوان منجك  و   ،1ّّ:233ج         األلب ا،  ريحانة    (59)

العصر   باشا:عمر موسى  حسين بن موسى باشا بمنصب الكتخدا على جند الشام ينظر  
ّّ–20ّّصّّديوان الخال _مخطوطة دار الكتب الظاهرية،  عن        قال  ، ن416ص  العثماني

21.   
سنة    (60) المتوفى  هللا  عبد  بن  هللا  )فتح  النحاس  ابن  النحاس  ه(  1052ينظر  ابن  ،  ديوان 

 . 63-70ّصّه.1313المطبعة األنسية، بيروت،  
 القاهرة  العربية،  الدراسات  معهد  الشام،  بالد  والعروبة في  الحماسة  شعر  :طرابلسيأمجد ال  (61)

ّّ.91ّص،1957ّّ مصر نهضة مطبعة
   .103صشكيب أرسالن الديوان  (62)
 السلطنة في السياسية  الفكرية التيارات : (م1918ّّ–1839ّ)النفزاوي  الناصر محمد ينظر (63)

  واالجتماعية،   اإلنسانية  العلوم  كلية  صفاقس،  الحامي،  علي  محمد  دار  ،1ط  العثمانية،
 . 391 ص، 2001تونس، 

التيارات الفكرية    والنفزاوي،   .12صّّّّم،1952  ،بيروت  الحديثة،رواد النهضة    مارون:عبود    (64)
 . 145ص السياسية،

 .  98وصّ،90صّ،1935، القاهرة المنار، بعةمطالديوان،  :شكيب أرسالن (65)
  وشؤون السياسة في ديوانه قسم عنوانه " في المدائح السلطانية  ، و 90  ص  المصدر نفسه  (66)

 130إلىّص90ّّمنّصّالعثمانية " 
  العرب  الكتاب اتحاد منشورات ،(م1918-1800)دمشق في األدبية الحركة إسكندر لوقا: (67)

   .8صّّّم،2008ّ دمشق، في



 د. العبسي، م. نور الدين
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تأثير موعد الزراعة ومعدل السماد الفوسفاتي على الغلة البذرية  
 وعدد من عناصرها لنبات الكزبرة 

 ، د. محمد العبسي صبا نور الدينم. 
 ، كلية الهندسة الزراعية، جامعة إدلب المحاصيل الحقليةقسم 

 : الملخص

في محطة بحوث كفر   2019-2018نفذت تجربة حقلية خالل الموسم الزراعي 
)منتصف كانون الثاني صندل التابعة لمركز بحوث إدلب لدراسة تأثير موعدي الزراعة في 

   150،  120)هي و   ،%46من السففففففماد سففففففوبر فوسفففففففات    عدلين، ومومنتصففففففف  ففففففبا  
 .والتداخل بينهماإضافة لمعاملة الشاهد    سماد فوسفاتيكغ/ه 

  صممت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية المنشقة بثالث مكررات لكل معاملة.
على بقيفة المعفامالت في اهفد بفالموعفد ا ول  الشففففففففففففففف  معفاملفة  تفوق   النتفائ أظهرت  

لموعفد الثفاني تفوق او  .2نبفات م  5.75، حيف  بل  عفدد النبفاتفات  2التجربفة بعفدد النبفاتفات م
 الموعد ا ول، وترافق ذلك مع أعلى  علىسففماد فوسفففاتي  كغ/ه   150ضففافة  اإلمع معدل  

كما أدت زيادة معدالت ا سفففففففمدة الفوسففففففففاتية حتى معدل  . عدد للنورات الزهرية في النبات
عفدد  في  إلى زيفادة إججفابيفة ففففففففففففففبفا   منتصففففففففففففففف  )مع التبكير بموعفد الزراعفة  كغ/ه   150

ا   دور وكان للزراعة في الموعد الثاني )منتصفففففف  فففففب، البذور  النبات، وزن البذور نبات
 ي.سماد فوسفاتكغ/ه  120مع إضافة  في زيادة وزن ا لف حبة

تفوقت هذه المعاملة في كغ/ه  150ي إلى اتمع زيادة معدل السففففففففماد الفوسفففففففففو           
الموعد الثاني على معاملة الشففففففففاهد، وكانت ا فمففففففففل بين رميع معامالت التجربة، حي  

 .كغ/ه 1006لكزبرة الغلة البذرية ل منفيها بلغت إنتارية الهكتار 
، وزن  السففففففففففماد الفوسفففففففففففاتي .معدنيالسففففففففففماد  ال: الكزبرة، موعد الزراعة، فتاحيةالكلمات الم

 .البذرية ، الغلة2م ، عدد النباتاتالنبات بذورال
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The Effect of the Sowing Date and the Rate of the 

Phosphate Fertilizer on the Seed Yield and A Number of its 

Components for the Coriander Plant 

 

Siba Nour Aldeen, Dr. Muhammad AL-Absi 

 Faculty of Agriculture, Idlib University 

Abstract: 

            A field experiment was carried out at Kafar Sandal Research 

Station, which belongs to Idlib Research Center, in the 2018-2019 

agricultural season.   And this experiment was meant to study the effect of 

the two sowing dates (in the middle of January and February), and the two 

rates of the super phosphate fertilizer 46%, in addition to the overlapping 

between them.   The results of the experiment showed that the treatment of 

witness of the first sowing date exceeded the other treatments in the number 

of plants per square meter.  As the number of plants reached 75.5 plant per 

square meter. While the second sowing date, whose addition rate of the 

Phosphate fertilizer was 150 kg/h exceeded the first one.  And a higher 

number of flowering inflorscences in the plant was recognized.  Increasing 

the rate of the phosphate fertilizers up to 150 kg/h, and the early sowing 

date (The middle of February) led to a positive increase in the number of 

seeds/plant, and in the weight of seeds/plant. Furthermore, the second 

sowing date played a role in increasing the weight of the 1000 seeds, with 

the addition of 120 kg of the phosphate fertilizer per hectare.   And with the 

increase of the rate of the phosphate fertilizer up to 150 kg/h, this treatment, 

in the second cultivation date, exceeded the treatment of the witness, and it 

was the best among all the experimental treatments.  As the seeds yields of 

the coriander plant reached 1006 kg/h. 

 

 Key  words: coriander, sowing date, mineral fertilizer, phosphate fertilizer, 

the weight of seeds/plant, the number of plants\m2, seed yield 
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  المقدمة والدراسة المرجعية:1-

هو نبات عشففففففففففففبي عطري   (.Coriandrum sativum Linn)الكزبرة  إن    
حوض البحر ا بيض المتوسففففم الموألن ا صففففلي للنبات. وتنتشففففر   ملس ويعدأ)أروماتي   

 [1.2]زراعته في رميع المناألق المعتدلة في أوربا والسيما في روسيا 
أهمية  كما عرفه المصففففففففففففريون القدماء. للنبات  ،كغذاء نباتي وألبي منذ القدم              ع رفت الكزبرة 
 .[3]ة والرائح جستعمل كمادة مكسبة للطعمفهو  ،غذائية وألبية

صففففالحة لطال ألازرة ويتم اسففففتخدام ا وراق والبذور   C. sativumإن رميع أرزاء نبات  
المجففة بشفكل متكرر. أوراقها الخمفراء تحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن مثل  
)الكالسفففففففففيوم، الفوسففففففففففور والحديد  وا لياا والكربوهيدرات كما تسفففففففففتخدم كخمفففففففففار، وفي 

 .[4]السلطات، والتي تقدم نكهة نموذرية 
رائحففة عطريففة   لهففامففا تمتلكففه من البففذور وا وراق والسفففففففففففففففاق والجففذور  إن الكزبرة ب

 تنم و ، سم  120إلى   20رتفاع يتراوح من  النبات الكزبرة   صللطيفة ونكهة. جمكن أن ج
أوراق الكزبرة في الغالب كعامل توابل في  تسففففففتخدم                             تماما  في حوالي أربعة أ ففففففهر. ا زهار

إعداد الكاري والحسففاء وكذلك  غراض الزخرفة في السففلطة بسففبب لونها ا خمففر الجذا   
 .[5]ورائحة حلوة في رميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة  به القارة الهندجة 

نو  و ففففرق                            عموما  في المطبخ ا سففففيوي ورنباتات الكزبرة وفي الشففففرق ا وسففففم تسففففتخدم 
دد كبير من  آسففففففففففففففيفا وأفريقيفا وأمريكفا الالتينيفة والهنفد، كمفا أن احتواء هفذه النبفاتفات على عف 

عكس اإلمكفففانيفففات العالريفففة الكبيرة لهفففا، ومن المعلوم أن بعض العقفففاقير  جالمواد الفعفففالفففة  
النباتية تمتلك قدرة عالرية تفوق القدرة التي تمتلكها ا دوية المصفففففففففففففنعة، هذا باإلضفففففففففففففافة 

 .[6]  خلوها من اآلثار الجانبية المارةل
 الدهني البتروسففففففففففيلنيك حمض من % 80 من أاثر على الكزبرة بذور  تحوي 

(Petroselinic Fatty acid) مسفففففففففتو  حمض تخفيض عن المسففففففففف ول المركب وهو 
 . [7]القلب في (Arachidonic acid) ا راايدونيك

مطهرة   الكزبرة بأحد المذيبات العمففففففوية جسففففففتعمل كمادة  بذورالنات  من   أما الزيت والدهن
 . [8] ضد البكتريا والفطريات المارة بالجسم وألاردة للديدان
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   2008لكزبرة واليانسفون والشفمرا عام )ا   الدول العشفرة ا ولى في إنتا 1ويبين الجدول )
 FAO [9]إحصائيات منظمة الغذاء والزراعة الف   حسب

                ( مقدرا  بالطن 2008( يبين أكبر عشرة منتجين للكزبرة واليانسون والشمرا عام )1جدول )
 تونس  تركيا  مصر المغر  بلغاريا  إيران الصين المكسيك الهند سوريا

115000 110000 52000 38000 30000 28100 23000 22000 19641 9800 

دررة   دتطلبات المناخية الخاصففة حي  تعجعتمد إنتا  المحاصففيل أسففاسففا على الم
تلعفب دررفة الحرارة . كمفا  إنتفاريتفهو                                                        الحرارة عفامال  منفاخيف ا مهمف ا رفد ا ي ثر على نمو النبفات،  

، لذلك فإن موعد الزراعة أمر بال  ا همية للنمو [10] في تحديد موعد الزراعة    ا              دور ا رئيسفي
. أي أن الزراعفة المبكرة أو المتفأخرة قفد جعوق النمو، الغلفة وكفذلفك ولإلنتفاريفةالخمففففففففففففففري  

التطور الفينولوري للمحاصففيل رنبا إلى رنب  فيموعد الزراعة   تحكمنوعية المحصففول. وي
 [11]مع تحويل كفاءة الكتلة الحيوية إلى العائد االقتصادي  

جعففد نبففات الكزبرة من ا نواع العطريففة التي تصففففففففففففففلج زراعتهففا في معظم ا رواء 
  الحرارة   منا لفدررفات عفاليفة  تحملهف إلى      ذلفكوالبيئفات المختلففة في عواملهفا الجويفة، ويعز 

  جكون   بذري الكاإلنتا     المحصففففففففففول الخمففففففففففري   أنحظة  مالدة مع البرو منخفمففففففففففة   وأخر  
البففاردة،   أو  الحففارة  ا خر    عنالحففارة    و ففففففففففففففبففه  المعتففدلففةالمنففاألق    ؼظروفتحففت            مرتفعففا  

 . [12]م  (25-20 يفالمبكر  والنمونبات لإل  ؿرارة ا مثلالحو 
                                                   دورا  مهما  في نمو وتطور النبات، ويعد الفوسفففففففففور أحد  ت دي العناصففففففففر الغذائية
يولورية التي تجري داخل يز ر في التأثير بمعظم العمليات الفالعناصفففففففر ذات الدور المبا ففففففف 

النبات، إذ أنه جشارك في تحليل الكربوهيدرات الناتجة عن عملية التركيب الموئي وتحرير 
وتشففكيل  .  [13]ةوين ا غشففية الخلوين دوره في تك              البناء فمففال  ع الطاقة الالزمة لعمليات

 .[14] في مقاومة نبات الكزبرة لطمراض البذور وتسريع نمجها ويساهم
في حران منطقة التجربة، رامعة حران خالل موسففففففمي النمو   دراسففففففة  [15]أرر   

لتحفديفد أنسففففففففففففففب موعفد لزراعفة الكزبرة. كفانفت هفذه   2003)-2002)و  2002)-2001)
يوم بين الموعد   15موعد زراعة، من بداجة تشففففففرين ا ول وبما جقار     14الدراسففففففة بفففففففففففففففففففف  

  1000وا خر، وقفد أظهرت النتفائ  أن ارتففاع النبفات، وعفدد ا زهفار، وعفدد البفذور، ووزن 
بذرة، ومحتو  الزيت ا سفففاسفففي، وإنتارية البذور، وإنتارية الزيت ا سفففاسفففية تغيرت بشفففكل  
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لبذور مع تأخر موعد الزراعة. عام انخفمففففففففففففت غلة ا                                 ملحوظ تبعا  لموعد الزراعة. بشففففففففففففكل  
أعلى محصول للبذور وإنتارية من الزيت العطري في منتصف  هر تشرين ا ول، وسجل  

  للزراعة في المنطقة. الموعد ا نسباان هذا الموعد هو 
، تناول دراسففة تأثير  2014في محافظة ألرألوس خالل الموسففم الزراعي     ا  بحث[16] أرر   

وأربعفة مسففففففففففففففتويفات من    ،²م/نبفات  20، 13.33، 10، (33.33أربعفة كثفاففات نبفاتيفة  
  %46من السفففوبر فوسففففات  كغ/ه   214.4)، 160.8، 0،107.2الفوسففففاتي )التسفففميد 

على بعض الصففففففففففففففففات اإلنتفاريفة والنوعيفة لنبفات الكزبرة. أظهرت النتفائ  أن هنفاك فروق 
معنوية بين المعامالت بالنسفففففففبة لمعظم الصففففففففات المدروسفففففففة، باإلضفففففففافة إلى ورود تأثير  

من كغ/ه    160.8المسفففتو  )متبادل بين الكثافة النباتية والتسفففميد الفوسففففاتي، وقد تفوق 
5O2P  ر نبات،  لبذو المسفففتويات من حي  التأثير على: عدد النورات نبات، عدد اعلى بقية

  ر النورة.لبذو ووزن ا
في تجربة أقيمت في بذرة  1000 الففففففففففففففف الكزبرة وأعلى وزن بذور  لمحصول  اان أعلى قيمة  

 0سففوبر فوسفففات بدراسففة لمسففتويات مختلفة )كغ/ه 45 بااسففتان عند المعدل السففمادي  
إلى  Pكغ/ه  45 ، إذ أدت إضففففافة السففففماد الفوسفففففاتي بمعدل  Pكغ/ه    45، 35، 15،

ر مقفارنفة بفالمسففففففففففففففتويفات لبفذور وغلفة ا  بفذرة1000 ووزن النبفات  الد النورات  زيفادة في عفد
 .]17[كغ/ه  30، 15، 0السمادجة ا خر  )
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  وأهدافه:أهمية البحث  2-

واسففففففففففففففتخداماتها الواسففففففففففففففعة، وزيادة                                               تأتي أهمية البح  نظرا   همية الكزبرة الطبية  
 لذلك ،[18]                                                                       الطلب عليها عالميا ، وأهميتها التطبيقية واسففففففتعمالها كمحصففففففول تابلي وثمري 

  افان البفد من معرففة أهم العمليفات الزراعيفة التي جمكن أن تحسففففففففففففففن من إنتفا  هفذا النبفات 
  ا يلي نبين أهم أهداا هذا البح :واالستفادة منه. فيم

 تحديد أنسب موعد لزراعة نبات الكزبرة الذي جعود بأفمل إنتارية.1-  
إنتارية من   أفمففففل غلةاختيار أفمففففل معدل إضففففافة للسففففماد الفوسفففففاتي الذي جعطي    -2

 هذا النبات.
 دراسة تأثير التفاعل بين معامالت التجربة على عناصر الغلة في نبات الكزبرة.3- 
 البحث:مواد وطرائق 3-

التي ذ البح  في محطة بحوث كفر صففففففندل تم تنفيموقع تنفيذ التجربة:    1-3-
وهي تقع في منطقة   2019   2018إدلب خالل موسفم الزراعة   كم عن مدينة  15تبعد  

 د   54.72         ففففففففففففففماال   عرض خم، م  330االسففففففففففففففتقرار ا ولى، ترتفع عن سففففففففففففففطج البحر  
أرض الحقل قليلة ا عشففففففا ،    ، ففففففرقا ثا.36  44و  د  49.13 الطول وخم ،ثا  36.03و

 وخالية من الحجارة والحصى

في المنطقة الشفمالية الغربية من    التجربةتقع أرض    المعطيات المناخية: - 2- 3
جاا، تقع ضففمن منطقة االسففتقرار  الحار و الصففي  الشففتوية و المطار ا سففوريا، بأنها ذات 

في     م    2.44في  هر تموز والصغر      م    40.18ا ولى, متوسم دررات الحرارة العظمى 
ملم, تهطل رميعها في الخري    324اانون الثاني ومتوسفففففففففم الهطول السفففففففففنوي لطمطار  

والشففففتاء والربيع, ولوح  أن أعلى رألوبة نسففففبية كانت في  ففففهر كانون الثاني وتصففففل إلى 
76.06%. 

جميفل إلى   PHالتربفة ألينيفة ثقيلفة فقيرة بفالمفادة العمففففففففففففففويفة ذات   التربةة:3-3- 
يتراوح    NPKالقلوية وذات ملوحة ضفعيفة كما أن محتواها من العناصفر الغذائية ا سفاسفية  
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ما بين ضففعي  بالنسففبة ل زوت ومتوسففم بالنسففبة للفوسفففور وعالي بالنسففبة للبوتاس كونه 
 كما هو موضج بالجدول التالي:  [19]جعتبر كإحد  عناصر تكوين فلز التربة 

 2013-2012يوضح بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة :  ((2الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :المعامالت التجريبية وتصميم التجربة- 4

 المعامالت: - 1- 4

يوم   30، تم اختيار موعدين للزراعة بفاصفففففففففففففل زمني وهو موعد الزراعة العامل األول:1-
 بين الموعد واآلخر وذلك حسب الظروا البيئية 

 2013موسم  2012موسم  الخصائص الفيزيائية والكيميائية 

 تحليل ميكانيكي 
                              من وزن التربة الجافة تماما   %)

 63.3 62.7 % ألين

 16.0 15.8 %سلت

 20.7 21.6 %رمل

 1.3 1.399 3الكثافة الظاهرية غ سم

 pH 7.7 7.8دررة 

Ec.ds.m-1 0.25 0.1 

 0.6 0.62 %المادة العموية 

 10.7 11.6 % الكلس الفعال 

  3CaCo% 34.7 32.0 

N  ppm 6.4 9.4 

P  ppm 14.9 13.3 

K  ppm 544.3 501.7 
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 : منتصف كانون الثانياألول  - 
 منتصف  با   :الثاني  - 

من السفففففماد   إضفففففافة معدليندرسفففففت ،  اتيوهو معدالت السفففففماد الفوسفففففف  اني:العامل الث-2
 وفق ما يلي: ،إضافة لمعاملة الشاهد  %46سوبر فوسفات  

وذلك ما  %46سفففماد السفففوبر فوسففففاتكغ/ه 120تم إضفففافة (:  F1المعاملة الثانية ) -
 للقطعة التجريبية. غ70جعادل 

سففماد السففوبر فوسفففات  كغ/ه  150: تم رفع معدل اإلضففافة إلى (F2)المعاملة الثالثة   -
 للقطعة التجريبية. غ90وذلك ما جعادل  46%

 :  اهد بدون تسميد فوسفاتي. F0) معاملة الشاهد -

 ات العشففوائيةعانفذت التجربة بتصففميم القط :والتحليل اإلحصةائي تصةميم التجربة - 2- 4
د  ي عا مو    فففففففففملتالمنشفففففففففقة للمعامالت المدروسفففففففففة وبواقع ثالث مكررات لكل معاملة، حي  
الزراعة على  نفذتالزراعة القطع الرئيسفففففية ومعدالت السفففففماد الفوسففففففاتي القطع المنشفففففقة، 

للخم   م 3، وبطول  سةةةةم  /50/خطو  ضفففففمن قطع تجريبية، المسفففففافة بين الخم وا خر
  18=2×3×3وقسففففففففففففففمفت ارض التجربفة إلى )قطع تجريبيفة  بل  عفدد هفذه القطع    الواحفد

خطو  بورود فاصفففففففل   4وتمفففففففم كل منها     2م 3×2قطعة تجريبية مسفففففففاحة كل منها  
متر بين كففل قطففاع   1.5متر بين كففل قطعففة وأخر  وفففاصفففففففففففففففل بعرض   0.5بعرض  

 2m 108= 6×18وأخر، وبذلك تكون مساحة التجربة الفعلية  

 : بحثطرائق ال - 3- 4

تم إرراء العمليففات الزراعيففة المختلفففة كمففا يلي:   :الزراعةة والعمليةات الزراعيةة  - 1- 3- 4
عمودجة على  قبل زراعة الموعد ا ول حراثة ثانيةرهزت ا رض بإرراء حراثة خريفية، ثم 

وتم إضففافة ا سففمدة   ،وتامين مهد مالئم للبذور                 النابتة حديثا  من ا عشففا   للتخلص    ا ولى
، ومن ثم إرراء تخطيم  كففل موعففد  زراعففةعففدالت المففذكورة دفعففة واحففدة قبففل  المعففدنيففة بففالم

                                              على الخطو  المعففدة مسففففففففففففففبقففا  وفق الكثففافففة المحففددة                                   للتربففة، حيفف  نفففذت الزراعففة يففدويففا   



 د. العبسي، م. نور الدين

202 
 

                                                             وكذلك تم أخذ بعض القراءات المدروسففففففففة على نباتات معلمة مسففففففففبقا ،  وبموعدين للزراعة،  
                                                           أرريت عملية التعشففففففيب يدويا  بين الخطو  وذلك لمكافحة ا عشففففففا   خالل مراحل النمو و 
وبعد وصففففففففول النبات لمرحلة النمفففففففف  التام تم الحصففففففففاد ،  وية التربة وتحمففففففففين النباتوته

                                   النبفاتفات المعلمفة مسففففففففففففففبقفا  في كفل قطعفة على نفس المطلوبفة  المتبقيفة وتسففففففففففففففجيفل القراءات  
وتحويلها لف    لتقدير الغلة القطعة التجريبيةكامل  أجار ل 14في حصفففففففففففففاد  التجريبية، حي  تم  

  كغ/ه)
على كغ/ه    180،  (150أضففففيفت ا سففففمدة الفوسفففففاتية بمعدالت    :التسةةةميد - 2- 3- 4

  100، بينما أضفففيفت ا سفففمدة المعدنية اآلزوتية  صفففورة سفففوبر فوسففففات ثالثي قبل الزراعة
  على دفعتين، كانت الدفعة ا ولى   رضا لكامل   %46 على صففففففورة سففففففماد يوريا كغ/ه 

 حسب توصيات وزارة الزراعة. قبل اإلزهاروالثانية كانت حراثة  أخر قبل الزراعة مع 
 القراءات المدروسة: -4-3-3

نباتات من الخطين الوسففففففففففففففطيين من كل قطعة ممثلة لنظام الزراعة،   5تم تحديد  
متسففففففففففففلسففففففففففففلة تم اعتمادها  خذ القراءات     ا  أرقام إعطائهاوتم تعليمها بربم بطاقات عليها، و 

للغلة    حولتثم    القطعة التجريبية  نباتاتكامل    البذرية فحسفففففبت من  المطلوبة، اما اإلنتارية
 : اآلتية وتم دراسة القراءات في الهكتار،

 .عدد النباتات بالمتر المربع -  1
 من النباتات. %50عدد النورات الزهرية  النبات عند إزهار  -2  
 عدد البذور  النبات. -3  
 .في النبات الواحد البذور وزن  -4  
 .بذرةا لف وزن  - 5 
   .كغ/هالغلة البذرية  - 6 
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 النتائج والمناقشة - 5

 2ي على عدد النباتات/ماتالفوسفتأثير موعد الزراعة والسماد -5-1
 2م/النباتات ي على عدد ات الزراعة ومعدالت السماد الفوسف يبين تأثير مواعيد :(3) جدول

معنوية في موعدي الزراعة بالنسفففبة لعدد  عدم ورود فروق    3وضفففج الجدول رقم )ي        
في الموعفففدين ا ول   2م  نبفففات 9.69  ،9.70النبفففاتفففات في المتر المربع، حيففف  كفففان )

 والثاني على الترتيب.
النباتات في المتر المربع مع ازدجاد معدل السففففففففماد الفوسفففففففففاتي، حي  تناقص تناقص عدد 

نبات مع ازدجاد معدل السفففففففماد الفوسففففففففاتي من   68.2نبات إلى   74.0 عدد النباتات من
  .بفروق غير معنوية سماد فوسفاتيكغ/ه   150الشاهد إلى )  في معاملة 0)

عدم تفوق أجة وبدراسفففة ا ثر المشفففترك لمعاملتي السفففماد الفوسففففاتي وموعد الزراعة يالح   
 .2ممعاملة على أخر  بالنسبة لصفة عدد النباتات 

 
 
 

 
 

 متوسم  موعد ثاني  لموعد أو  المعامالت

  
مستويات السماد الفوسفات
 ي

0 75.5 72.4 74.0 

120 65.0 73.1 69.0 

150 72.2 64.2 68.2 

 70.4 69.9 70.9 مسالمتو     

05.0LSD 
   NS(11.72 =مستويات تسميد   NS(32.59مواعيد = 

 NS(25.11  CV% = 14.4 التفاعل=
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 ي على عدد النورات/ نباتاتير موعد الزراعة والسماد الفوسفتأث- 2-5

 النورات/نبات عدد على ي ات ومعدالت السماد الفوسفيبين تأثير مواعيد الزراعة  :(4) جدول

نورة نبففات على  11.4  يالح  تفوق الموعففد الثففاني بعففدد النورات  4من الجففدول )        
 بفروق غير معنوية. نورة نبات 10.71معاملة الموعد ا ول 

حي    ي،اتالسفففففماد الفوسففففففمع زيادة معدالت  بينما يالح  ازدجاد عدد النورات على النبات   
ات التالية من    نورة نبات مع إضففففففففففافة الكمي12.13،  11.13،  9.97بل  عدد النورات )

من  كغ/ه   150، حي  تفوقت المعاملة كغ/ه   150،  120،  0)السففففففففففففماد الفوسفففففففففففففاتي  
 معنوية على معاملة الشاهد.السماد الفوسفاتي بفروق 

كانت المعاملة ا فمففففففففففل هي إضففففففففففافة بدراسففففففففففة ا ثر المشففففففففففترك بين معامالت التجربة  و 
                                           متفوقا  بفروق غير معنوية على بقية المعامالت  سفماد فوسففاتي بالموعد الثانيكغ/ه  150
 نورة نبات. 12.60، حي  بل  عدد النورات فيها ا خر  

 
 
 
 

 متوسم   موعد ثاني  لموعد أو  المعامالت
 

مستويات السماد الفوسفاتي
 

0 9.20 10.73 9.97 

120 11.27 11.00 11.13 

150 11.67 12.60 12.13 

 11.08 11.44 10.71 المتوسم

05.0LSD 
 NS((1.91=تسميد مستويات NS ((5.49مواعيد =    

 NS   CV%= 13.0 (4.23) التفاعل=  
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 ي على عدد البذور/ نباتاتالزراعة والسماد الفوسفر موعد تأثي3-5-

 البذور/نبات  ي على عددفاتد الزراعة ومعدالت السماد الفوسيبين تأثير مواعي :(5) جدول 

بفففالموعفففد الثفففاني  نالح  ورود           زيفففادة غير معنويفففة بعفففدد البفففذور في النبفففات الواحفففد 
بفذرة نبفات.    203.0بفذرة نبفات بفالمقفارنفة مع الموعفد ا ول، حيف  بل  عفدد البفذور   222.0
  5)الجدول  

ي في اتنوية بين معامالت السفففففففماد الفوسففففففففعدم ورود فروق مع  الجدولنفس وتبين بيانات  
، 209.0)كان متوسففففففففففففم عدد البذور في النبات   حي   البذور نبات ،هذه الصفففففففففففففة )عدد 

كغ/ه   150،  120، 0)ي  اترة نبات مع إضفففففافة السفففففماد الفوسففففففبذ   234.0،  193.0
 .على الترتيب

ي  ات سفماد فوسففكغ/ه   150المعاملة   بدراسفة ا ثر المشفترك بين معامالت التجربة تفوقتو 
، في عففدد البففذور في النبففات الواحففدعلى معففاملففة الشفففففففففففففففاهففد بفروق معنويففة  بففالموعففد ا ول  

  266.0وكانت المعاملة ا فمل بأعلى عدد للبذور مقارنة ببقية المعامالت في التجربة )
 بذرة في النبات.

 
 

 متوسم  موعد ثاني موعد أول المعامالت 
 

مستويات السماد الفوسفاتي
 

0 163.0 255.0 209.0 

120 180.0 207.0 193.0 

150 266.0 203.0 234.0 

 212.0 222.0 203.0 المتوسم     

LSD0.05 
   NS(63.2=دتسمي مستويات  NS (122.4مواعيد =   

  CV%= 22.3   99.9) التفاعل=   
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 )غ(وزن البذور/ نبات ي علىاتد الزراعة والسماد الفوسفموع تأثير4-5-

 البذور/نبات وزن ي على اتالزراعة ومعدالت السماد الفوسف يبين تأثير مواعيد :(6)جدول  
 

الزراعفة، حيف  بل    ي  جظهر عفدم ورود فروق معنويفة بين موعفد6من الجفدول )
نبفففات على الترتيفففب مع موعفففدي   غ    2.029،2.047وزن البفففذور في النبفففات الواحفففد )

 . يول والثانالزراعة ا 
ع زيفادة نبفات م غ    2.318،  2.022،  1.733) من في وزن البفذوربينمفا الحظنفا زيفادة 

على الترتيب، وكانت معنوية عند الف كغ/ه    150،  120، 0)ي  اتمعدل السففففففماد الفوسففففففف
 .على معاملة الشاهدكغ/ه   150

ي يالح  أن إضففففافة  اتعد الزراعة ومعدل السففففماد الفوسفففففوبدراسففففة التفاعل بين معاملتي مو 
كانت ا فمفففففففففل مقارنة بمعامالت التجربة، سفففففففففماد فوسففففففففففاتي بالموعد ا ول  كغ/ه   150
وزن البذور في النبات فيها ، حي  بل   على معاملة الشفففففففففففففاهد بنفس الموعد              تفوقت معنويا  و 

 .غ 2.559الواحد  
 
 

 متوسم  ثاني موعد  موعد أول المعامالت 
  

مستويات السماد الفوسفاتي
 

0 1.653 1.893 1.773 

120 1.875 2.170 2.022 

150 2.559 2.077 2.318 

 2.038 2.047 2.029 وسمتالم

05.0LSD 
  0.50)= تسميد مستويات  NS (1.007مواعيد =   

 CV% = 18.7 0.815)) التفاعل=   
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 غ/بذرةي على وزن االلف اتير موعد الزراعة والسماد الفوسفتأث5-5-

 غ /بذرةي على وزن االلف اتير موعد الزراعة والسماد الفوسفيبين تأث  :(7) جدول

بفالموعفد    غ10.07من   بفذرةبوزن ا لف  غير معنوي    يالح  تنفاقص 7)  من الجفدول    
    ا  ي تجاوباتتظهر زيادة معدل السفففففففماد الفوسفففففففف بالموعد الثاني. بينما لم  غ9.66ا ول إلى  

   غ 10.49من )  بشففففففففففففففكل غير معنوي  بذرة، حي  تناقص وزن ا لف  بذرةمع وزن ا لف  
سففففففففففففففمفاد كغ/ه   150إلى  كغ/ه    120مع زيفادة معفدل اإلضففففففففففففففاففة من غ   10.01إلى )
 ي.  اتفوسف

  120وبدراسفففة ا ثر المشفففترك لمعاملتي التجربة نالح  أن المعاملة ا فمفففل هي إضفففافة 
، متفوقة على غ10.61  بذرة  ي بالموعد الثاني، حي  بل  وزن ا لفاتسففففماد فوسفففففكغ/ه 

 بقية المعامالت بفروق غير معنوية.
        

 

 

 

 متوسم  موعد ثاني  موعد أول المعامالت

 
مستويات السماد 

الفوسفاتي
 

0 10.11 8.08 9.09 

120 10.37 10.61 10.49 

150 9.72 10.30 10.01 

 9.86 9.66 10.07 المتوسم

05.0LSD 
   NS (2.103مستويات تسميد =  NS (5.165مواعيد =   

 NS (4.004  CV% =  16.0التفاعل=    
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وبفروق غير الكزبرة  بذور  ففففبا  )الموعد الثاني  في غلة  منتصفففففبة  الزراع تفوقت       

، حي  بلغت الغلة البذرية )الموعد ا ول   كانون الثاني  منتصفففففففففالزراعة في معنوية على  
 .على الترتيب الثانيو  ا ولموعدي الزراعة   فيكغ/ه   995،  908)

مع ورود فروق   ي على معاملة الشففففففففاهد،اتق معنوي لمعاملتي السففففففففماد الفوسفففففففففولوح  تفو 
في معاملة الشفففففففففففففاهد إلى كغ/ه  774غلة الكزبرة من          معنويا   حي  ازدادت    معنوية بينهما

، ومع زيادة معدل السففففففففففماد سففففففففففماد فوسفففففففففففاتيكغ/ه   120مع إضففففففففففافة كغ/ه    (908)
    ة  زياد ،كغ/ه  (995)ازدادت إنتارية الهكتار من الكزبرة إلى  كغ/ه   150ي إلى  اتالفوسفففف

 .غير معنوية
معاملة  ي تفوق اتتي موعد الزراعة والسففففماد الفوسفففففولوح  بدراسففففة التفاعل المشففففترك لمعامل

كانت و ،  معاملة الشففاهد بفروق معنويةبالموعد الثاني على كغ/ه   150ي  اتالسففماد الفوسففف
الغلة  منفيها بلغت إنتارية الهكتار  فقد  هي المعاملة ا فمل بين رميع معامالت التجربة  

 .كغ/ه (1006)البذرية 
 

 ةكغ/ه  البذريةي على الغلة اتالزراعة والسماد الفوسفتأثير موعد 6-5-
 ةكغ/ه ي على الغلة البذريةاتير موعد الزراعة والسماد الفوسفيبين تأث  :(8جدول )

 متوسم  موعد ثاني  موعد أول المعامالت
 

مستويات السماد الفوسفاتي
 

0 776 771 774 

120 925 892 908 

150 983 1006 995 

 892 995 908 المتوسم

05.0LSD 
 100.6مستويات تسميد =      NS(289.3مواعيد = 

  NS(223.1    CV% = 8.5 التفاعل=
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 االستنتاجات-6
، مع تفوق  ياتمعدالت السففففففففففففففماد الفوسفففففففففففففففازدجاد عدد النورات على النبات مع زيادة  .1

 من السماد الفوسفاتي على معاملة الشاهد بفروق معنوية.كغ/ه   150للمعاملة 
على معاملة الشففففففففاهد ي بالموعد ا ول  اتسففففففففماد فوسفففففففففكغ/ه   150المعاملة   تفوقت .2

، وكفانفت المعفاملفة ا فمففففففففففففففل بفأعلى  في عفدد البفذور في النبفات الواحفدمعنويفة   بفروق 
 للبذور مقارنة ببقية المعامالت في التجربة.عدد 

كانت ا فمففففففففففل مقارنة سففففففففففماد فوسفففففففففففاتي بالموعد ا ول كغ/ه   150ن إضففففففففففافة  إ .3
فيها  حي  بل   على معاملة الشاهد بنفس الموعد،                                 بمعامالت التجربة، وتفوقت معنويا  
 .غ 2.559وزن البذور في النبات الواحد  

معاملة الشفففففففاهد  بالموعد الثاني على  كغ/ه   150ي  اتتفوق معاملة السفففففففماد الفوسفففففففف .4
بلغت بفروق معنوية، وكانت هي المعاملة ا فمفففففل بين رميع معامالت التجربة فقد 

 .كغ/ه 1006لكزبرة الغلة البذرية ل منفيها إنتارية الهكتار 
 المقترحات  -7
على إنتارية عالية في ينصفففففج بالتبكير في زراعة الكزبرة في  فففففهر  فففففبا  للحصفففففول   .1

 منطقة االستقرار ا ولى.
من السففماد الفوسفففاتي للحصففول على إنتارية عالية من  كغ/ه   150ينصففج بإضففافة   .2

 محصول الكزبرة.
ينصففففففففففففففج بتكرار التجربففة في مواقع بيئيففة وظروا منففاخيففة مختلفففة للتففأاففد من النتففائ   .3

 حصل عليها.المت
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 2019-2018الحرارة العظمى والصغرى )م( اليومية في موقع التجربة في الموسم ( 1الجدول الملحق )

 اليوم 
 أيار  نيسان  آذار شباط 2ك 1ك

 ص ع ص ع ص ع ص ع ص ع ص ع
1 14 7 9 3 13 3 11 1 13 5 27 12 
2 16 9 10 3 14 2 12 5 16 5 26 12 
3 17 9 10 3 14 1 13 5 17 8 23 12 
4 15 7 10 5 14 2 14 6 17 8 23 9 
5 14 6 8 3 14 4 13 6 18 9 25 11 
6 15 5 9 3 12 6 13 6 20 10 25 11 
7 14 6 8 3 11 4 12 4 19 9 24 11 
8 15 9 8 2 11 4 11 4 20 12 20 8 
9 13 7 8 -1 11 5 11 4 21 12 21 9 
10 15 8 8 -1 11 4 12 5 22 12 22 9 
11 13 5 8 0 15 5 17 7 22 12 25 10 
12 12 4 9 0 13 4 16 6 20 11 29 14 
13 10 4 7 3 13 4 14 5 22 11 32 14 
14 14 7 9 3 11 4 14 5 25 15 34 14 
15 15 6 8 6 11  3 11 4 20 10 36 16 
16 13 6 9 6 11 3 11 4 15 10 37 16 
17 13 6 9 2 11 3 15 5 15 10 35 13 
18 13 8 9 0 13 3 16 7 16 10 30 10 
19 13 7 9 -1 14 4 17 7 16 11 27 12 
20 13 7 8 -1 15 6 20 7 15 11 30 14 
21 15 6 10 2 14 4 20 8 14 7 34 14 
22 15 6 10 0 13 4 19 8 15 7 36 14 
23 14 4 10 2 15 5 20 8 16 7 36 14 
24 14 4 10 1 13 4 13 5 16 7 38 14 
25 14 4 11 3 12 4 12 4 23 7 32 14 
26 14 3 10 5 11 4 13 4 25 7 30 14 
27 12 3 13 5 11 4 14 6 25 11 34 14 
28 10 2 14 3 9 2 15 7 27 12 38 14 
29 11 3 14 6 - - 14 6 26 12 38 14 
30 7 2 15 6 - - 13 6 27 12 39 19 
31 9 5 12 4 - - 12 5 - - 38 19 

 401 944 283 583 170 438 105 350 79 302 175 412 المجموع 

 12.93 30.45 9.43 19.43 5.48 14.129 3.75 12.5 2.54 9.74 5.64 13.29 المتوسط
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 2019-2018( كمية الهطول المطري اليومي )مم( في موقع التجربة في الموسم 2الملحق )الجدول 

 أيار نيسان آذار شباط 2ك 1ك 2ت 1ت أيلول  اليوم 

1    8  2    

2          

3     20  28   

4   8 3   5   

5   15    1 1  

6    5 14 26 8   

7    1  16    

8    1 24 3  5  

9    3  19    

10    14  12    

11    12  3    

12          

13  3        

14     4 24 8   

15      10 3   

16     9 12 12 16  

17    8    27  

18    11    7  

19    14    12  

20        13  

21  20    9  3  

22   2       

23   21   2    

24    14      

25  12        

26  10        

27   2 37  11    

28     3 7    

29       12   

30   1 3   40   

31    1 11     

  84 117 156 85 135 49 45  المجموع 

  2.8 3.77 5.57 2.74 4.35 1.63 1.45  المتوسط

 مم 671=   2019-2018مجموع هطول الموسم 
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الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية لمحاصيل القمح والبطاطا 
 (2013-2009خالل الفترتين ) إدلبوالزيتون في محافظة الخريفية 

 م (2014-2018)
 . محمد طه األحمدأ

 إدلباقتصاد زراعي عضو هيئة فنية في كلية الزراعة جامعة  ماجستير
 ملخص

القمح    لمحاصيل  قتصادية واإلنتاجيةالكفاءة االبشكل رئيسي لمقارنة    تهدف الدراسة
 ( م 2018- 2014( و)2013- 2009خالل فترتي الدراسة ) والبطاطا الخريفية والزيتون 

 .إدلبفي محافظة 
تبين أن هناك انخفاض   للمحاصيل،وبدراسة تطور المساحات خالل فترتي الدراسة  

فكانت   ولىبالنسبة للفترة األ  أما          عموما ،معنوي سنوي لتلك المحاصيل خالل الفترة الثانية  
بالنسبة لمساحة    أما  الخريفية،المساحات مستقرة حول متوسطاتها لمحصولي القمح والبطاطا  

 .هكتار 1705.3اك انخفاض معنوي بمقدار الزيتون فقد كان هن
  ت فقد كان  المدروسة،للمحاصيل    واإلنتاجيةبالنسبة لمؤشرات الكفاءة االقتصادية    أما

فقد أظهرت النتائج لمحصول    الثانية،مقارنة بالفترة    األولىمعظم المؤشرات في صالح الفترة  
الكلي   اإليرادوصافي    اإلنتاجيةبمعظم المؤشرات والتي من أهمها    األولىالقمح تفوق المرحلة  

على التوالي    %24،  27،  29،  6والعائد الصافي وصافي عائد وحدة المياه وبزيادة بمعدل  
 .عن مثيلتها في الفترة الثانية

من الدراسة تفوقت    األولىن المرحلة  إف  ,فيةعلق بمحصول البطاطا الخريتفيما ي   أما
  اإلنتاجية مها  أهوالتي من    واإلنتاجية,ؤشرات االقتصادية  م على المرحلة الثانية في جميع ال

%, 15%,  3%,  7الكلي والعائد الصافي وصافي عائد وحدة المياه وبزيادة بمعدل    واإليراد
شجار الزيتون  مر بالنسبة ألوكذلك األ  , على التوالي عن مثيلتها في المرحلة الثانية  17%

 واإليراد   اإلنتاجيةمن الدراسة في جميع المؤشرات والتي من أهمها    األولىفقد تفوقت المرحلة  
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على    %45،  %50،  %45  ،%18ر  صافي وحدة المياه بمقداو الكلي  والعائد الصافي  
 .الثانيةي المرحلة التوالي عن مثيلتها ف

 .، البطاطا الخريفية، الكفاءة االقتصادية، القمح، الزيتون إدلب: الكلمات المفتاحية
 مقدمة:  1-

وخاصة    ،إدلبيعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات االقتصادية في محافظة  
وتوقف معظم النشاطات االقتصادية األخرى من صناعة وسياحة   ,بعد اندالع الثورة السورية 

كما يلعب اإلنتاج النباتي الدور األكبر في مساهمة القطاع    اإلنتاجية،وغيرها من القطاعات  
العام   االقتصاد  في  ظرف    للمحافظةالزراعي  نتيجة  القطاعات  باقي  نشاط  غياب  بسبب 

تبلغ مساحتها حوالي   كبيرة قابلة للزراعة  تقع على رقعة أرضية  إدلبكون محافظة  و   ،الحرب
ولمناخها المناسب لإلنتاج الزراعي والذي يمتد على ثالث مناطق    ,(1) هكتار  360122

في اإلنتاج الزراعي ويعتمد غالبية    إدلبقسم كبير من سكان    يعمل و   ، (2)زراعياستقرار  
 . (3)النشاط الزراعي  السكان في دخولهم على

و  الخريفية  والبطاطا  القمح  محاصيل  من  كل  تشكل  األهمية  أكما  الزيتون  شجار 
حواليي  هف  األكبر،النسبية   التوالي    %(  81- 36.4- 25)  تشكل  مساحة على  من 

كما تعتبر من المحاصيل االستراتيجية   ,(4)المثمرةالمحاصيل الشتوية والصيفية واألشجار  
 .الغذائي والتصدير األمنوتساهم بشكل كبير في 

يعتبر تحقيق الكفاءة االقتصادية للقطاع الزراعي أحد الركائز األساسية للتنمية و 
عندما تستخدم الموارد  ،  الزراعي، وتتحقق الكفاءة االقتصادية للقطاع  إدلباالقتصادية في  

الوحدة   من  الهدف  أو  الكمية  يعظم  الذي  االقتصادي  باألسلوب  الزراعية  االقتصادية 
الربح هو الهدف النهائي لتنظيم اإلنتاج في حالة المزارع الفردية،  المزروعة، ويعتبر تعظيم 

بينما يكون تحقيق أقصى إشباع يمكن لحاجات المجتمع من الموارد المتاحة هو الهدف  
 على المستوى المحلي. 

 
 مديرية الزراعة بإدلب. م2017المجموعة اإلحصائية الزراعية  (1)
 . م2010الخارطة االستثمارية لمحافظة إدلب وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  (2)
 , مديرية الزراعة بإدلب. م2018المجموعة اإلحصائية الزراعية  )3(
 . م2018استمارة االستبيان  (4)
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 البحث:  أهمية2- 
تنبع أهمية البحث من أهمية المحاصيل المدروسة ومساهمتها الكبيرة في اإلنتاج   

الدخول الفردية للسكان زيادة  ومساهمتها في    العاملة،  األيدينسبة كبيرة من  يل  غوتش   المحلي،
تأثر القطاع الزراعي بشكل عام والمحاصيل المدروسة بشكل ل  باإلضافة  ،إدلبفي محافظة  

وأثرها على المساحات المزروعة وعلى تكاليف   إدلبية في محافظة خاص باألحداث الجار 
اإلنتاج بكافة بنودها وعلى اإليرادات وخاصة بما يتعلق بسعر صرف الليرة السورية والتي  

 تعتبر العملة الرسمية للتداول في المحافظة. 
 أهداف البحث: 3- 

 الدراسة.دراسة تطور المساحة للمحاصيل المدروسة خالل فترتي  -1
دراسة أهم مؤشرات الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية للمحاصيل المدروسة خالل فترتي   -2

 الدراسة. 
معدل التغير لمؤشرات الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية للمحاصيل موضوع الدراسة    معرفة -3

 .للفروق المعنوية بين تلك الفترات باإلضافة بين فترتي المقارنة
   طرائق البحث:4- 

  ، إدلبعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة والمتوفرة لدى مديرية الزراعة في  ا 
 وعلى استمارات استبيان خاصة  والري،وعلى بيانات المجموعات اإلحصائية لوزارة الزراعة  

كما اعتمدت الدراسة في تبويب  ،المزارعينجمعت بالمقابلة الشخصية مع  استمارة(  210)
على   وتحليلها  التحليل    Excelبرنامج  البيانات  برنامج  وقد ,  Spss  اإلحصائيوعلى 

والتي    يلقياس ربحية النشاط الزراع  المعايير االقتصادية  دراسة على العديد منال  اعتمدت
 : فيتتمثل 

القابل    :(5) إجمالي قيمة الناتج الكلي )اإليراد الكلي( الناتج  ويتم حسابه بضرب 
 للتسويق في متوسط السعر في ارض المزرعة. 

 
للمشروعات    )5( واالقتصادي  المالي  التقييم  أساسيات  رياض،  عمارة،  أحمد  السيد 

 .2007الزراعية,
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الصافي التكاليف  (6)العائد  منها  مخصوما   الكلي  الناتج  قيمة  عن  عبارة  وهو   :                                                        
 اإلنتاجية الكلية. 

للتكاليف  العائد  التكلفة،  (7) معدل  في  المنفق  الدوالر  العائد من  عن  يعبر  وهو   :
يفيد أنه  العائد    باإلضافة إلى  التكاليف عن                                                             المنتج الصغير حيث يعطي وزنا  أكبر لقدر 

 الصافي. 
ويحسب هذا المقياس بقسمة صافي اإليراد الكلي على    :(8)ربحية الدوالر المنفق

العملية  المنفق في  الدوالر  على  العائد  المقياس  هذا  ويوضح  اإلنتاجية  التكاليف  إجمالي 
هذا   قيمة  زيادة  وتعكس  الكفاءة اإلنتاجية،  وتوفر  المنفق  الدوالر  ربحية  ارتفاع  المقياس 

 االقتصادية في اإلنتاج.
: ويعبر هذا المقياس عن متوسط اإلنتاجية ويعد أحد المعايير  (9) إنتاجية الوحدة

 االقتصادية لقياس الكفاءة االقتصادية للمزرعة. 
: ويحسب هذا المقياس من خالل قسمة التكاليف اإلنتاجية الكلية (10) تكلفة الوحدة

 على كمية اإلنتاج.  

 
عبد الكريم,. يوسف, مبادئ االقتصاد الجزئي, كلية االقتصاد واإلدارة, جامعة الملك (6)

 . م2007فيصل, 
خليفة, علي عبد العال, محاضرات في االقتصاد الزراعي, كلية الزراعة, جامعة القاهرة,  (7)

 .م1997
ضوء    عبده, إبراهيم سليمان, أهم التعريفات في نظرية السلوك للوحدة االقتصادية في(8)

 . م1980النظرية السعرية,  قسم االقتصاد, 
عاطف حلمي, دراسة تحليلية لبنود التكاليف إلنتاج بعض الزروع الرئيسية    الشيمي,  (9)

 . م1986في ج م ع, المؤتمر الحادي والعشرين لإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العمليات, 

 نفس المرجع السابق.  (10)
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  غبالكويحسب هذا المقياس قسمة اإلنتاجية    :(11)المتر مكعب بالكيلو غرام  إنتاجية
 .3معلى المقنن المائي للهكتار الهكتار  /

با المياه  المتر مكعب في  : ويحسب هذا المقياس بقسمة (12)لدوالرصافي عائد 
 .3معلى المقنن المائي للهكتار  األمريكيدوالر بال الهكتارصافي عائد 

للمحاصيل  واإلنتاجية  االقتصادية  المؤشرات  هذه  بتناول  الدراسة  قامت  حيث 
                                                                              المدروسة خالل فترتي الدراسة المعتمدة للتعرف على مدى وجود فروق معنوية إحصائيا   

بالهكتا،  بينهما  بالطن/الهكتار،  رتم احتساب المساحات  والتكاليف   واإليرادات، واإلنتاجية 
 صرف   ها حسب متوسط سعرتحويلحسابها بالليرة السورية و   وصافي العوائد بالدوالر بعد

 الدوالر لسنوات الدراسة.
 النتائج والمناقشة:5- 

تطور المسااحات المزروعة لمحاصايل القمح والبطاطا والزيتون خالل   1-5-  
 فترتي الدراسة:

ت المسحححاحة  ( تطورا1يوضحححح الجدول رقم ) محصااول القمح:1-1-5-
 :يلي لمحصول القمح ما

 ( االتجاهات الزمنية لمحصول القمح خالل فترتي الدراسة 2جدول رقم )
 المعنوية 2R F المعادلة  فترة الدراسة

 األولىالفترة 
2009-2013 

Y=3065953-1490.9X 
(0.68)      (-0.66) 

0.13 0.44 - 

 الفترة الثانية  
2014-1018 

Y=2852575-1386.6X 
(3.27)      (-3.21) 

0.77 10.3 * 

 .إدلب المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المجموعة اإلحصائية والجوالت اإلحصائية لمديرية زراعة 

 
سعود,    (11) الملك  جامعة  القياسي,  الرحمن, مقدمة في االقتصاد  عبد  المحمود  نصر, 

 .م1995
سالم, محمد حمدي, التحليل االقتصادي, كلية الزراعة, جامعة عين شمس, مذكرات  (12)
 .م1974استنسل, 
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من    األولىأظهرت معادلة االتجاه الزمني العام لتطور مسححححاحة القمح خالل الفترة 
مما    هكتار  1490الدراسحححة أن هناك تناقن سحححنوي غير معنوي في مسحححاحة القمح بمعدل  

بالنسححححححبة الى  أما، هكتار  67753.2المسححححححاحة اسححححححتقرت حول متوسححححححطها البالغ  يعني أن 
هناك تناقن معنوي بمقدار   أنتطور المسحححاحة لمحصحححول القمح في الفترة الثانية فقد تبين 

        سنويا .  هكتار1368.6
( تطورات 2: يوضححححححححححححححح الجححدول رقم )محصاااااااااول البطااطاا الخريفياة  2-1-5-

 :يلي ماك  الخريفيةالمساحة لمحصول البطاطا 
حيث بينت معادلة االتجاه الزمني العام لتطور مسححححححححححححححاحة البطاطا الخريفية خالل 
الفترة األولى من الدراسحححححححة أن هناك تناقن سحححححححنوي غير معنوي في مسحححححححاحة القمح بمعدل  

، أما  هكتار  5210مما يعني أن المسحاحة اسحتقرت حول متوسحطها البالغ    ،هكتار  912.6
بالنسحبة الى تطور المسحاحة لمحصحول البطاطا الخريفية في الفترة الثانية فقد تبين أن هناك  

        سنويا . هكتار 34بمقدارتزايد م معنوي 
 ة خالل فترتي الدراس  ( االتجاهات الزمنية لمحصول البطاطا الخريفية2جدول رقم )

 المعنوية 2R F المعادلة  فترة الدراسة
 األولىالفترة 

2009-2013 
Y=1840449-912.6X 
(1.45)      (-1.44) 

0.41 2.08 - 

 الفترة الثانية  
2014-1018 

Y=-66680.2+34X 
(-2.6)      (2.67) 

0.7 7.14 * 

 .إدلبجمعت وحسبت من بيانات المجموعة اإلحصائية والجوالت اإلحصائية لمديرية زراعة  المصدر:
المسححححححححاحة أشححححححححجار  ( تطورات3) يوضححححححححح الجدول رقم أشاااااجار الزيتون:  3-1-5-

 :يلي ما الزيتون 
 خالل فترتي الدراسة  الزيتون  ألشجار( االتجاهات الزمنية 3جدول رقم )

 المعنوية 2R F المعادلة  فترة الدراسة
 األولىالفترة 

2009-2013 
Y=-3303040+1705.34X 

(-2.93)      (3.04) 
0.75 9.24 * 

 الفترة الثانية  
2014-1018 

Y=71674055-35510.4X 
(2.9)      (-2.9) 

0.74 8.4 * 
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 .إدلبجمعت وحسبت من بيانات المجموعة اإلحصائية والجوالت اإلحصائية لمديرية زراعة  المصدر:
حيث بينت معادلة االتجاه الزمني العام لتطور مسححححححححححححاحة أشححححححححححححجار الزيتون خالل 

من الحدراسححححححححححححححة أن هنحاك تزايحد سححححححححححححححنوي معنوي في مسححححححححححححححاححة الزيتون بمعحدل    األولىالفترة  
 أن المسححححححححاحة للزيتون في الفترة الثانية فقد تبين  بالنسححححححححبة الى تطور   أما، هكتار  1705.3

        سنويا .  هكتار 35510.4بمقدارهناك تناقن معنوي 
اصايل القمح والبطاطا حلم مؤشارات الكفاءة االقتصاادية واإلنتاجية  2-5- 
 :الخريفية والزيتون 

 :لمحصول القمح مؤشرات الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية 1-2-5-
انخفحاض أغلحب مؤشححححححححححححححرات الكفحاءة االقتصححححححححححححححاديحة  ( 4يتضححححححححححححححح من الجحدول رقم )

 كما يلي:   األولىواإلنتاجية لمحصول القمح في فترة الدراسة الثانية عنها في فترة الدراسة  
  األولى انخفاض متوسحححط المسحححاحة في الفترة الثانية عن مقابلها في الفترة   أظهرت النتائج -

  Fحين كححانححت قيمححة  في    %,16  بمعححدل  هكتاار  57189.2إلى    هكتاار  67753.2من  
أي أن هذه الفروق في المسحححاحة بين    0.48المحسحححوبة للمسحححاحة بين الفترتين المدروسحححتين 

 الفترتين ليست معنوية.
متوسط إنتاجية محصول القمح في الفترة الثانية عما كان عليه في الفترة   فضتانخو كما   -

 ها /طن  3.04لتصبح  هاااا /طن  3.25  األولىحيث كانت قيمة اإلنتاجية في الفترة    األولى
المحسححححححححححوبة لإلنتاجية بين  Fبين الفترتين المدروسححححححححححتين، وكانت قيمة  %6مقداره ببمعدل  

 في اإلنتاجية بين الفترتين ليست معنوية.الفروقات   أنأي   0.619الفترتين هي 
 عن  فقد ارتفعاألولى  متوسححححط صححححافي العائد من محصححححول القمح في الفترة ل أما بالنسححححبة -

المحسحححححححوبة للعائد الصحححححححافي خالل   Fكما يتبين أن قيمة   %,27وقدره   الفترة الثانية بمعدل
 في حين أن   ،ترتين ليست معنويةالفروق الموجودة بين الف أنأي   0.722الفترتين مقدارها 

 القمح للهكتار الواحد لمحصححول  $    1111.38قدره   األولىالكلي في الفترة    اإليرادمتوسححط 
 $.  792.65والذي بلغ %  29 اقدره الكلي للفترة الثانية إليرادامتوسط عن  وبزيادة

قيمحة كحل من مؤشححححححححححححححري العحائحد للتكحاليف وربحيحة الحدوالر المنفق   كمحا أظهرت النتحائج أن -
بزيادة  تكون في الفترة الثانية أعلى منها في الفترة األولى بالنسححححححبة لمحصححححححول القمح بمعدل  
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على التوالي بين الفترتين المدروسحححتين، والسحححبب الرئيسحححي أن تسحححعيرة القمح  %9، 6 قدرها
كونححه    %20ال  ممححا يحقق هححامح ربح فوق    إنتححاجيححهتصحححححححححححححححدر غححالبححا بنححاء على تكححاليف  

 محصول استراتيجي بالنسبة لألمن الغذائي.
 
 
 خالل فترتي الدراسة  إدلب ( مؤشرات الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية لمحصول القمح في محافظة 4جدول رقم )

 مؤشر الكفاءة 
األولىالفترة     
2009-2013 

الثانية الفترة   
2014-2018 

معدل  
 التغير %

F Sig F 

 0.09 0.84 16- 57189.2 67753.2 ها المساحة
 0.45 0.62 6- 3.04 3.25 اإلنتاجية طن/ها 

     29- 792.65 1111.38 $ الكلي اإليراد
 0.42 0.72 27 575.97 788.75 $ العائد الصافي

معدل العائد  
 $ للتكاليف

3.44 3.66 6     

ربحية الدوالر 
 $  المنفق

2.44 2.66 9     

     28- 71.28 99.27 $/كغ تكلفة الوحدة
من مياه   3إنتاجية م

 كغ الري 
0.09 0.08 -11     

من 3صافي عائد م
 $مياه الري 

0.21 0.16 -24     

 .إدلبجمعت وحسبت من بيانات المجموعة اإلحصائية والجوالت اإلحصائية لمديرية زراعة  المصدر:
عما    %11المتر مكعب من المياه فقد انخفضححححححححححححت الفترة الثانية بمقدار   إنتاجية أما -

 .  األولىكانت عليه في الفترة  
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صححححححافي عائد المتر المكعب من مياه الري لمحصححححححول القمح في الفترة  وفيما يتعلق ب -
التي بلغححت   عن الفترة الثححانيححة  %24وبححانخفححاض قححدره    $0.21بلغححت  فقححد    األولى

 .$  0.16حوالي  
هناك تغيرات بين الفترتين المدروسحححححححححححححتين بالنسحححححححححححححبة   أنتقدم فقد وجد   على ما        وبناء   -

واإلنتاجية لمحصحححححححول القمح وغالب هذه التغيرات  لمؤشحححححححرات الكفاءة االقتصحححححححادية  
سحححححححححححلبية ولكن الفروق بينها غير معنوية مما يعني أن الواقع الزراعي لمحصحححححححححححول  

                                              مح لم يكن جيدا وازداد سوء  في الفترة الثانية.قال
واإلنتاجية  مؤشرات  2-2-5- االقتصادية  البطاطا   الكفاءة  لمحصول 

 : الخريفية
انخفحاض أغلحب مؤشححححححححححححححرات الكفحاءة االقتصححححححححححححححاديحة  ( 5يتضححححححححححححححح من الجحدول رقم )

وذلك   األولىفي فترة الدراسحححححة الثانية عنها في فترة الدراسحححححة   بطاطاواإلنتاجية لمحصحححححول ال
 :يلي           وفقا  لما
الذي بلغ متوسححححححححط المسححححححححاحة لمحصححححححححول البطاطا في الفترة الثانية  بينت النتائج أن -

التي  عن مقحححابلهحححا في الفترة األولى    %  64وبحححانخفحححاض قحححدره    هكتااار  1863.8
المحسححححححححححححححوبحة للمسححححححححححححححاححة بين   Fفي حين كحانحت قيمحة    ،هكتاار  5210  بلغحت نحو

أي أن هذه الفروق في المسحححاحة بين الفترتين ليسحححت    3.12الفترتين المدروسحححتين  
 معنوية أي تتراوح حول متوسطها.

متوسحط إنتاجية محصحول البطاطا في الفترة الثانية عما كان عليه في الفترة    انخفض -
لتصبح  طن/ هاااااااااا  29.95  األولىالفترة   بلغ فيحيث كانت  %3بمقدار    األولى
 %.3بمعدل تغير مقداره   في الفترة الثانية طن/ها  29.1

ارتفع فقد في الفترة األولى  متوسححط صححافي العائد من محصححول البطاطا ل أما بالنسححبة -
وعنحد إجراء تحليحل التبحاين وجحد   ة،الثحانيح في الفترة    عمحا كحان عليحه  %  16بمقحدار  

الفروق    نأأي  1.06المحسوبة للعائد الصافي خالل الفترتين مقدارها    Fقيمة   أن
الكلي في الفترة    اإليرادمتوسححححححححححححط  ب  ية وفيما يتعلقمعنو  غيرالموجودة بين الفترتين 
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 % 7فقحد ارتفع بزيحادة قحدرهحا    للهكتحار الواححد  $  11190.06  والبحالغ نحو  األولى
 $.  10377.09الكلي للفترة الثانية مقداره  اإليرادمتوسط 

أن قيمحة كحل من مؤشححححححححححححححري العحائحد للتكحاليف وربحيحة الحدوالر المنفق وأظهرت النتحائج  -
في الفترة  على التوالي    %  21، 13انخفضت عنها بمقدار  تكون في الفترة الثانية 

 ولى.األ
 
 
 

في   البطاطا )العروة الخريفية(( مؤشاااااااارات الكفاءة االقتصااااااااادية واإلنتاجية لمحصااااااااول  5جدول رقم )
 خالل فترتي الدراسة  إدلب محافظة 

 مؤشر الكفاءة 
األولىالفترة   

2009-2013  
الفترة الثانية     
2014-2018 

معدل  
 التغير %

F Sig F 

 0.12 3.12 64- 1863.8 5210 ها المساحة
 0.04 0.84 3- 29.1 29.95 اإلنتاجية طن/ها 

     7- 10377.09 11190.06 $ الكلي اإليراد
 0.33 1.06 16- 5880.54 6970.47 $ العائد الصافي

معدل العائد  
 $ للتكاليف

2.65 2.31 -13     

ربحية الدوالر 
 $  المنفق

1.65 1.31 -21     

$/  تكلفة الوحدة
 كغ

140.89 154.53 10     

من   3إنتاجية م
 $مياه الري 

5.9 5.7 -3     

 3صافي عائد م
 $من مياه الري 

1.37 1.16 -15     
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جمعت وحسحبت من بيانات المجموعة اإلحصحائية والجوالت اإلحصحائية   المصادر:
 .إدلبلمديرية زراعة 

عن مثيلتهحا في   األولىالمتر مكعحب من الميحاه في الفترة    إنتحاجيحة  انخفضححححححححححححححتبينمحا   -
صححححححافي عائد المتر المكعب من بالنسححححححبة ل  األمروكذلك  %    3رة الثانية بنحو تالف

  عما%  15فقد انخفض بمعدل قدره  األولىفي الفترة  البطاطامياه الري لمحصححول 
   الثانية.هو عليه في الفترة 

أن هناك تغيرات بين الفترتين المدروسححتين بالنسححبة لمؤشححرات الكفاءة  وجدمما سححبق  -
هذه التغيرات سححححلبية ولكن الفروق    كلو  البطاطااالقتصححححادية واإلنتاجية لمحصححححول  

لم  البطاطامما يعني أن الواقع الزراعي لمحصححححححححححول في الغالب  بينها غير معنوية 
 .                              وازداد سوء  في الفترة الثانية كما في القمح يكن جيدا

 لمحصول الزيتون: مؤشرات الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية 3-2-5- 
( انخفحاض أغلحب مؤشححححححححححححححرات الكفحاءة االقتصححححححححححححححاديحة  5يتضححححححححححححححح من الجحدول رقم )

 كما يلي:   األولىعنها في فترة الدراسة   ثانيةالزيتون في فترة الدراسة ال  واإلنتاجية لمحصول
خالل  إدلب ( مؤشاااااارات الكفاءة االقتصااااااادية واإلنتاجية لمحصااااااول الزيتون في محافظة 6جدول رقم )
 فترتي الدراسة المعتمدة

 مؤشر الكفاءة 
األولىالفترة    

2009-2013  
 الفترة الثانية 

2014-2018 
معدل  

 التغير %
F Sig F 

 86.3 33- 85104.71 126398.72 ها المساحة
0.0000

1 
 0.89 0.02 18- 1.41 1.72 اإلنتاجية طن/ها 

     45- 1328.9 2426.95 $ الكلي اإليراد
 0.11 3.39 50- 597 1194.79 $ العائد الصافي

معدل العائد  
 $ للتكاليف

1.97 1.82 -8     

ربحية الدوالر 
 $  المنفق

0.97 0.82 -15     
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 تكلفة الوحدة
 $/كغ

715.54 518.34 -28     

من   3إنتاجية م
 $ الري مياه 

0.16 0.13 -19     

 3صافي عائد م
 $من مياه الري 

0.11 0.06 -45     

جمعت وحسحبت من بيانات المجموعة اإلحصحائية والجوالت اإلحصحائية   المصادر:
 .إدلبلمديرية زراعة 

متوسححط المسححاحة لمحصححول الزيتون في الفترة الثانية عن مقابلها   كبير في  انخفاضوجد  -
%, 33قدره بمعدل  هكتار   85104.71إلى  هكتار    126398.72من    األولىفي الفترة  

أي أن هذه   86.27المحسحححوبة للمسحححاحة بين الفترتين المدروسحححتين   Fفي حين كانت قيمة  
                                                                            الفروق في المسحححححححاحة بين الفترتين معنوية جدا ، وذلك بسحححححححبب خروج كثير من المسحححححححاحات 

 المزروعة بالزيتون عن الخدمة بسبب انتشار المخيمات والتحطيب وعدم الرعاية الالزمة.
في الفترة الثانية الزيتون  انخفاض متوسححححححححط إنتاجية محصححححححححول أظهرت النتائج بنحو كما   -

  األولى حيحث كحانحت قيمحة اإلنتحاجيحة في الفترة  %  18بنحو    األولىفي الفترة  عمحا كحان عليحه  
بين الفترتين %  18بمعدل تغير مقداره طن/هاااااااااااااااا    1.41لتصحححححححححبح طن/ هاااااااااااااااا    1.72

 أن أي    0.021المحسححححححححححححححوبحة لإلنتحاجيحة بين الفترتين هي   Fالمحدروسححححححححححححححتين، وكحانحت قيمحة  
 معنوية. غيرين الفترتالفروقات في اإلنتاجية بين 

أعلى منه في كان    األولىفي الفترة    الزيتون متوسحط صحافي العائد من محصحول ل  بالنسحبة -
المحسححححححححححححححوبححة للعححائححد   Fكمححا يتبين أن قيمححة    %,50  يزيححد عنححه بمقححداريححة، حيححث  الفترة الثححان

  ة،معنوي  غيرلفروق الموجودة بين الفترتين ا أنأي   3.39الصححححافي خالل الفترتين مقدارها 
 للهكتار  $  2426.95قدره   األولىالكلي في الفترة   اإليرادأن متوسححححط كما أظهرت النتائج  

  البالغ للفترة الثانية  صحافي العائدمتوسحط  %عن 50  وبزيادة قدرها،  الزيتون الواحد لمحصحول 
597  .$ 
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 فقد انخفضحححت كاليف وربحية الدوالر المنفققيمة كل من مؤشحححري العائد للتب يتعلق  فيماو  -
 % 21، 13قداربمالزيتون  بالنسحبة لمحصحول    األولىفي الفترة عن مثيلتها  في الفترة الثانية 

 على التوالي بين الفترتين المدروستين.
في   الزيتون بينما كانت إنتاجية وصحححححححححافي عائد المتر المكعب من مياه الري لمحصحححححححححول  -

على   %  45،  19  قحدارلى التوالي بمعالفترة الثحانيحة  كحانحت منخفضحححححححححححححححة عن    األولىالفترة  
 التوالي بين الفترتين المدروستين.

أن هناك تغيرات بين الفترتين المدروسححححححتين بالنسححححححبة لمؤشححححححرات الكفاءة يتبين  مما سححححححبق  -
وكل هذه التغيرات سححلبية ولكن الفروق بينها غير    الزيتون االقتصححادية واإلنتاجية لمحصححول 

                         لم يكن جيدا وازداد سححوء     الزيتون معنوية في الغالب مما يعني أن الواقع الزراعي لمحصححول 
 في الفترة الثانية.

-  
 تاجات:االستن6-

في مؤشحححححححححرات الكفاءة االقتصحححححححححادية واإلنتاجية   األولىالمرحلة  أظهرت الدراسحححححححححة تفوق  -1
                                     الذي يعني أن القطاع الزراعي عموما     األمر على الفترة الثانيةللمحاصحححححححححححححيل المدروسحححححححححححححة  

عن األوضححححححاع   ةناتج  يعاني من تحديات كثيرة المدروسححححححة،ة للمحاصححححححيل وخاصححححححة بالنسححححححب
 .إدلبالميدانية في محافظة 

دراسححات تخصححصححية فيما    إجراءعلى األسححباب المباشححرة لهذه النتائج من خالل الوقوف   -2
يتعلق بمجال الموارد األرضححية والمائية والمسححتلزمات الزراعية والتسححعير والتسححويق ومحاولة  

يحقق الكفاءة في   ماتؤدي الى االسحححححححححححححتخدام األمثل للموارد الزراعية ب حل المشحححححححححححححاكل التي
 .مجال القطاع الزراعي
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 هيابوغاألمر             وجود ولي  ة ب     رعي       الش  األحكام إقامة  
 رة                   في المناطق المحر  

 ة(          ة تطبيقي               )دراسة فقهي  
 حسن حمدو جوالق 

 ريعة، جامعة إدلب       ة الش     ي              وأصوله، كل                 الفقه اإلسالمي  قسم 
 )ماجستير(  طالب دراسات عليا

 
 ص البحث:      ملخ  

لمعنى       بيان  البحث  هذا  الش  في  ومعنى       رعي              األحكام  ال       ولي  ة  في  لغة األمر 
ينصرف للقادة واألمراء، وفيه بيان ما            ال لفظ  هذا    إطالقعند  األصل         وأن  واالصطالح،  

ة، وبمقابل      عي                                            ة، من حفظ البيضة والجهاد وسياسة أمور الر                            أوجبه هللا على والة األمر لألم  
دة      مقي    تهمطاع       وأن  اعة،             صيحة والط            صرة والن            ة في الن       رعي                                  ذلك ما لوالة األمر من الحقوق الش  

، بالمصلحة           ة منوطة      عي                 فاتهم على الر       تصر  تكون في معصية هللا، وأن تكون أحكامهم و        بأال  
                أو يفرض حكما              ر بعقوبة          أو يعز                             وال يجوز ألحد أن يقيم حدا    ،لإلمام            اس العام           أمر الن         وأن  
كما هو الحال والواقع في المناطق    بها في حال غيا      ، أم  ر في حال وجودهاألم      ولي  دون  من  

اس وتفاهموا عليه من هيئات وحكومات                     لما اتفق عليه الن        فإن   ،     وري           مال الس             رة في الش         المحر  
األحكام ال تخالف  يجب طاعتهم فيها، طالما كانت هذه          سلطة    ة      شرعي  ومحاكم  عات        وتجم  
 وروعي فيها جانب المصلحة.        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. 
          المقد مة:

شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،   من                                                   إن  الحمد هلل نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالل  
 هللا وحده ال شريك                                                               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                     له، وأشهد أن  محم  
                                الجبري ، وح كم الن اس بالقوانين         الحكم            على األم ة ة، تعاقب                         بعد سقوط الخالفة اإلسالمي  ف

ين واألرض          عن الد         دفع                 رت إلى جهاد                     بيع العربي ، وتطو                    اشتعلت ثورات الر  و ة لعقود،          الوضعي  
                                                       اغوت عن بعض المناطق ألعوام عديدة، وأفرز الواقع هيئات                     رض، وتالشى حكم الط        والع  

اس على حياتهم ومعاشهم،                              سعت لضبط الفوضى وتأمين الن       ة        مدني             وتشكيالت       ة        شرعي            ومحاكم  
ياسة                           وجوب طاعتهم في تطبيق الس    ومدى ،  لهؤالء       رعي                   معرفة الحكم الش  فبرزت الحاجة ل

 تي يطرحونها.            واألنظمة ال  

 ة البحث:        أهمي  
 وازل.                   روف واألحداث والن                       تها لتناسب جميع الظ                ريعة، وواقعي         ة الش                      تكمن في بيان شمولي  
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 : البحثسبب اختيار 
تي                           عن الهيئات والحكومات ال  ادرة       الص    ألحكامل       رعي       الش    حكممعرفة البة في  غ   ر  ال

 رة.                                           رت لقيادة المجتمع المسلم في المناطق المحر       تصد  

  داف البحث:أه 
 ته ، ومدى سلطالعدل  األمر                         رعية في حالة وجود ولي                   بيان األحكام الش  تكمن في  

األمر، كما هو الواقع في المناطق                                                  في تنفيذها، وكذلك بيان األحكام في حال غياب ولي  
 اس.            ة على الن                                                       ة، ومدى سلطة قادة وأمراء الجهاد في فرض األحكام العام       وري  رة في س        المحر  

 ابقة:            راسات الس       الد  
م         ة تتكل                دراسة تطبيقي    -العي         بحسب اط  -لم أجد  ، لكن  كثيرة  هناك دراسات نظرية

  .رة         ة المحر       وري                       عن واقع المناطق الس  

 
 نهج وطريقة البحث: م
في المسألة وتطبيقها  بتتبع أقوال الفقهاء    ،ستنتاجيواال،                        بعت المنهج االستقرائي      ات  

  بعت في ذلك طريقة البحث اآلتية:        ر، وات             مال المحر                     على الواقع في الش  
جت األحاديث                                             بأرقامها إلى سورها، وجعلته نهاية اآلية، وخر  ة                      عزوت اآليات القرآني  

البحث ما يرتبط به من أقوال حيحين، أو أحدهما، ونقلت إلى                           الواردة في البحث من الص  
 الفقهاء ونصوصهم، وعزوت لموضع ذلك من كتبهم.

   ة البحث:    خط  
منالبحث   و         وخاتمة  وثالثة مباحث             تمهيدي            ومبحث           مقدمة    مؤلف          مبحث         لكل  ، 

  :       مطالب  
 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  
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 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 نتائج               خاتمة: وتتضم  ال

 .هوامش البحث
 . المصادر والمراجع

 
 

 األمر:       ولي  األحكام و مهيدي: تعريف             المبحث الت  

 :          واصطالحا               األحكام لغة                      المطلب األو ل: تعريف 
  :                    تعريف األحكام لغة   :   ال      أو  

كم: العلم والفقه       والح  .                                  ، وهو المنع, وهو مصدر ح كم يحك م           جمع ح كم    :األحكام   
 . [1]والقضاء والعدل

فيخرج بهذا ما ليس    ؛         أو سلبا                    إلى آخر إيجابا                   : " إسناد أمر                     ومعنى الحكم عموما     
 [.2]"                        ، كالن سبة الت قييدي ة      بحكم  

 :                      تعريف األحكام اصطالحا    :       ثانيا  
                 هللا المتعل ق بفعل                 بأن ه: خطاب             الش رعي                        من األصولي ين الحكم                   وقد عر ف كثير     

 . [3]           ، أو وضعا               ، أو تخييرا          اقتضاء   ،        المكل ف
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قبل                                                                   خطاب هللا، المراد به الكتاب والس ن ة؛ فخرج بذلك خطاب غيره, ألن ه ال ي  و    
 من غيره باطل.                   وعال, فكل  تشريع           هلل جل      إال         شرعي        حكم  

            , إيجادا       فعال    أم       قوال    أكان  بأعمالهم سواءق          ما تعل  هو    ،                   ق بأفعال المكل فين        المتعل  و     
 .        تركا   مأ

غير والمجنون.                  والمقصود بالمكل                                                               فين هنا: ما من شأنهم الت كليف، فيشمل الص 
, وكل  منهما قد                                    معناه الط لب, وقد يكون طلب فعل    االقتضاءو                                  أو طلب كف  
                                يجاب, وغير الجازم الن دب, وطلب  , فطلب الفعل الجازم هو اإل             أو غير جازم                يكون جازما  

         أربعة                                                                                    الت رك الجازم هو الت حريم, وغير الجازم هو الكراهة, فاالقتضاء على هذا يشمل أنواعا  
                                                      من الحكم، وهي: اإليجاب، والن دب، والت حريم، والكراهة. 

 وهو المباح.  ،                                 : وهو الت سوية بين الفعل والت رك          والت خيير    
   منه              له, أو مانعا                 آخر, أو شرطا         لشيء                   رع الش يء سببا                      الوضع: أي جعل الش او     

  ه.ونحو 
أو      حة  بالص  الفعل  يوصف  لكي  واألوصاف  العالمات  بهذه  الحكم  ربط                                                               أي 

, وكاشتراط  رلوراثة آخ                                          بوفاة المور ث, فتكون وفاة المور ث سببا                                 اإللغاء, كجعل الوراثة مرتبطة  
الة, وكجعل   الص  مانعا                              الوضوء لصح ة  القتل  الش ارع م                       الش ارع  ما جعله  فكل   الميراث,                                    ن 

 [.4]                                  بهذه األوصاف يسم ى بالحكم الوضعي            مرتبطا  

األمر، كالخليفة والملك أو من        ولي  األوامر التي تصدر عن  والمقصود باألحكام هو  
ابطة               واألنظمة الض  فرض القوانين                                 وال تي يقصد بها عموم الن اس، كيقوم مقامه في غيابه،  

مدى ياسات المقصود بها رعاية مصلحة الجماعة المسلمة، و                             للمجتمع المسلم، وتنفيذ الس  
                  اآلمرة بطاعة ولي  ة       رعي       الش  صوص         ل الن            وهل تتنز    ،في تقييد المباحاتاألمر           ة ولي  سلط

رة من سلطة                               هذه األحكام على المناطق المحر    تطبيقغيابه، و حال  األمر على غيره في  
 .  ة         في سوري         صيري           ظام الن       الن  

 :          واصطالحا                  ولي  األمر لغة  اني: تعريف             المطلب الث  
 :            األمر لغة                : تعريف ولي     ال      أو  
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 ، واألمر.     ولي    ، هما: من كلمتين       مؤلف            ب إضافي            األمر مرك        ولي  
                   واإلمارة والس لطان.         الخط ة  الية،       الو  و ، بالكسر والفتح،       الية      وو         الية          عليه و            ، وولي          الش يء          وولي  

 .           فهو ولي ه     خر                    وكل  من ولي أمر آ                          وتول ى العمل: إذا تقل ده.
                                                                                              والولي : ولي  اليتيم ال ذي يلي أمره ويقوم بكفايته، وولي  المرأة: ال ذي يلي عقد الن كاح عليها  

 .[5]                                  وال يدعها تستبد  بعقد الن كاح دونه
واألمر يأتي بمعنى الشأن والحال، يقال أمر فالن مستقيم. واألمير ذو األمر، وقد أمر  

 . [6]                            يأم ر، إ مرة، أي صار أميرا  

 :             األمر اصطالحا              تعريف ولي    ثانيا:
على   "ي األمر   ل      أو  "         طلق            لغوي، في                     األمر مع المعنى ال          لولي                       فق المعنى االصطالحي      يت  

 . [7]اس في دينهم ودنياهم                  هما يلون أمر الن        ، ألن  العلماء واألمراء :اس، هما              صنفين من الن  

ملسو هيلع هللا ىلص    بي             ذين أمر الن      ال  ،          والوالة            األمراء    همبوالة األمر عند اإلطالق  المقصود            اجح أن        والر  
 . [8]تهمبطاع

 
 

 : وحقوقه ،األمر               : واجبات ولي  ل             المبحث األو  
 األمر:              واجبات ولي  ول:            المطلب األ  

اجتهد العلماء في استنباط ذلك  فاألمر وحقوقه،                  د واجبات ولي       يحد          شرعي        نص            لم يرد  
ظر إلى مهمتها في       بالن                          الية العام ة أو اإلمامة            عر فوا الو  ف  ،ة     رعي           صوص الش               استقراء الن    عبر

 .مصلحتها واستقامة حالهاق لها      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  

في مصالحهم                                                             لدون: " والخالفة هي حمل الكاف ة على مقتضى الن ظر الش رعي              وقال ابن خ  
                                                             إذ أحوال الد نيا ترجع كل ها عند الش ارع إلى اعتبارها بمصالح    ،                                    األخروي ة والد نيوي ة الر اجعة إليها

به   ،اآلخرة الد نيا  وسياسة  الد ين  حراسة  في  الش رع  صاحب  عن  خالفة  الحقيقة  في                                                                       فهي 
"[10] . 
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 :[11]ها                         األمر من كتب الفقهاء بأن               واجبات ولي                      يمكن استنتاج أهم  و 
المستقر ةح .1 أصوله  الد ين على  أركان اإلسالم وشعائره  ،                              فظ  الد  بإقامة  من                ، وحماية  ين 

  رك والبدع.     الش  
بنصب القضاة وفصل    ،تنفيذ األحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين المتنازعين .2

 .وإقامة الحدود، 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 
  .                    ناء وتقليد الن صحاءاألم تولية .6
                          ينهض بسياسة األم ة وحراسة                      ، ويتصف ح األحوال، لة       العام    ورأم  اإلشراف علىأن يباشر   .7

 .        الن اصح                     فقد يخون األمين ويغش   ،غيرهفويض ت             وال يعو ل على         المل ة، 

 األمر:            حقوق ولي   اني:           لمطلب الث  ا
                                                                                    والحق  يقابله الواجب، فإذا قام اإلمام بما عليه من حقوق األم ة، فقد أد ى حق  ّللا  تعالى  

 حقوق من أهمها:  فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم
وبقاء   ،البدنة                      توصل إليهما إال بصح                            ين بالمعرفة والعبادة ال ي             فنظام الد    ؛        الط اعة      حق   -1

الحياة وسالمة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن واألقوات، واألمن هو آخر اآلفات، وال  
                       تي ال تنتظم إال بسلطان         ة، ال        روري          ات الض                                   ين إال بتحقيق األمن على هذه المهم             ينتظم الد  

 . [12]      مطاع  
الن   تواردت  الش                  وقد  الكتاب والسن       رعي           صوص  اعة لوالة        والط  مع                  ة على وجوب الس                     ة من 

                                     إ ن  ّللا   ي أ م ر ك م  أ ن  ت ؤ د وا  ﴿    قال تعالى:  دة فيما ال معصية فيه،          اعة مقي                      األمر، وأن  هذه الط  
       ّللا                ب ه  إ ن                                                                                                                         األ  م ان ات  إ ل ى أ ه ل ه ا و إ ذ ا ح ك م ت م  ب ي ن  الن اس  أ ن  ت ح ك م وا ب ال ع د ل  إ ن  ّللا   ن ع م ا ي ع ظ ك م  

ير ا * ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا أ ط يع وا ّللا   و أ ط يع وا الر س ول  و أ ول ي األ  م ر  م ن ك م           ف إ ن                                                                                                                           ك ان  س م يع ا ب ص 
         أ ح س ن                        خ ر  ذ ل ك  خ ي ر  و                                                                                                            ت ن از ع ت م  ف ي ش ي ء  ف ر د وه  إ ل ى ّللا   و الر س ول  إ ن  ك ن ت م  ت ؤ م ن ون  ب الل   و ال ي و م  اآل  

 [.  59و 58 ان: اآليتساء      الن   سورة ] ﴾           ت أ و يال  
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                                                                نزلت اآلية األولى في والة األمور؛ عليهم أن يؤد وا األمانات إلى أهلها   : "ة              قال ابن تيمي  
                                             ونزلت الث انية في الر عي ة من الجيوش وغيرهم؛   ،                                       وإذا حكموا بين الن اس أن يحكموا بالعدل 

                                                                                عليهم أن يطيعوا أولي األمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك؛ إال   
                                                          فإذا أمروا بمعصية ّللا  فال طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ فإن    ،                    أن يأمروا بمعصية ّللا  

 .[13]" ملسو هيلع هللا ىلصسوله                           رد وه إلى كتاب ّللا  وسن ة ر                  تنازعوا في شيء  

امت  ل ى هللا  ع ل ي ه  و س ل م  ع ل ى              ب اي ع ن ا» قال:  رضي هللا عنه                     وعن عبادة بن الص                                               ر س ول  ّللا   ص 
              ق   ح ي ث م ا                                                                                                                            الس م ع  و الط اع ة  ف ي الم ن ش ط  و الم ك ر ه ، و أ ن  ال  ن ن از ع  األ م ر  أ ه ل ه ، و أ ن  ن ق وم  أ و  ن ق ول  ب الح  

 .[14]«                                           ك ن ا، ال  ن خ اف  ف ي ّللا   ل و م ة  ال ئ م  

ي ، ك أ ن  ر أ س ه  ز ب يب ة  : »  ملسو هيلع هللا ىلص      بي            وقال الن                                                                                                     اس م ع وا و أ ط يع وا، و إ ن  اس ت ع م ل  ع ل ي ك م  ع ب د  ح ب ش 
»[15] . 
، وبيان                        إرشاده إلى طريق الحق    ها:ة من    عد                يأخذ أشكاال  ، وهو          الن صرةصيحة و      الن        حق   -2

ما يقوم به                 صح له في كل              وتمحيص الن    وطاعته في المعروف،واب له إذا أخطأ،          وجه الص  
    أن    رضي هللا عنه            الد اري                                             ة وتسيير أمورها وتدبير أحوالها، فعن تميم             لصالح األم              من سياسة  

يح ة    » :  قال  ملسو هيلع هللا ىلص         الن بي                                                           و ل ك ت اب ه  و ل ر س ول ه  و أل  ئ م ة  ال م س ل م ين         لل    »                           ق ل ن ا: ل م ن ؟ ق ال :«                       الد  ين  الن ص 
 .[16]«               و ع ام ت ه م  

تحم ل من   -3 ما  ذلك         أحق  ف،  األمانة                         وإعانته على  أعين على  قال    األمر،        ولي  هو  من 
وحمايته من فاع عنه           [، والد  5: اآلية سورة المائدة]  ﴾                                           و ت ع او ن وا ع ل ى ال ب ر   و الت ق و ى ﴿  تعالى:  

وء، وإبالغه عن سيرة                                عاء له، وتحذيره من بطانة الس                        ده، وحفظ مكانته والد        يتهد         خطر         أي   
   .          أو تقصير                                               اله وموظفيه، وإعالمه بما يكون منهم من خيانة      عم  

        واسعة            وسلطات                                               األمر من واجبات عظام قد أنيطت به، فله حقوق                       بمقابل ما على ولي  و 
وفرض   ة،                                                  خاذ الوسائل المشروعة في ذلك، وتنظيم األمور العام          ة، وات                     في تدبير شؤون األم  

الت  إالقيود على بعضها اآلخر، و  ال            صدار  تنظ                       نظيمات والقرارات  الن          تي  اس، والقيام             م حياة 
 القيام بواجباته. علىده تي تساع               ببعض األمور ال  

اإلسالمي        والش   ولم               ريعة  هللا،  أحكام  تنفيذ  بالحاكم  أناطت  قد  متفاوتة                                        ة  األحكام  كانت  ا 
معرفة مدى سلطة الحاكم في ذلك         روري          من الض           ، فإن            ، وتخيير          ، ونهي                      المراتب ما بين أمر  
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تعود على العباد   تي                                                ة تقييده ومنعه، أو اإللزام به تحقيقا للمصلحة ال                  ر فيه، وإمكاني         المخي  
 والبالد.

  األمر من طاعة هللا تعالى، ومعصيته من معصية هللا                  ريعة طاعة ولي                وقد جعلت الش  
ى هللا ، و م ن          م ن  قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »  ف،  تعالى ن ي ف ق د  ع ص                                                                          أ ط اع ن ي ف ق د  أ ط اع  هللا ، و م ن  ي ع ص 

ان ي  . [17]«                                                                             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 ص 
ة كبيرة                 تحتاج إلى حري   ةوما تحمله من جسام ولي األمروهذه المهمة العظيمة الموكلة ل

ذي يتوافق مع مصالح العباد والبالد،                 خاذ القرار ال           حرك وات           على الت           واسعة         درة  من السلطة، وق
ي       وأال   أتاحت له       الش                 في ذلك، فإن  ق عليه      ضي        ما يريعة قد  مقاصد به  ق  تحق                من الس لطة 
 عادة في اآلخرة.                               ريعة من الفالح في الدنيا والس       الش  

أن ال يأمر  ك ،  مقيدة بأمور طاعة ولي األمر  ف  ؛دون قيودمن  هذا ال يعني أن ذلك  لكن  
بمعصية، فمن المتفق عليه بين العلماء أن ال طاعة ألحد في معصية هللا تعالى، ورسوله 

 ملسو هيلع هللا ىلص. 
                                                                                          الس م ع  و الط اع ة  ع ل ى الم ر ء  الم س ل م  ف يم ا أ ح ب  و ك ر ه ، م ا ل م  ي ؤ م ر                      قال رسول ّللا   ملسو هيلع هللا ىلص: »  

ي ة ، ف إ ذ   ي ة  ف ال  س م ع  و ال  ط اع ة                       ب م ع ص   .  [18] «                                                ا أ م ر  ب م ع ص 
 .  [19]جمع عليه                                   األمر ال خالف فيه بين العلماء، وهو م                من طاعة ولي              وهذا الحد  

  دة بالمصلحة        ة مقي                  فاته على الرعي                         األمر، وهو أن تكون تصر                             وهناك قيد آخر لطاعة ولي  
 .[20]                                      الت صر ف على الر عي ة منوط بالمصلحة "ة:"                    ة، للقاعدة الفقهي       رعي       الش  

من أمور المسلمين، يجب 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  

و يستعين به من  ة موكول إلى اإلمام أو من ينيبه اإلمام أ                          وتقدير هذه المصلحة العام  
 اس أو خفيت عليهم.       ة الن                                     أهل الخبرة والشأن، سواء علمها عام  

                                                                    م: " فإن  الش ريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش               قال ابن القي  
 .  [21]                                                                 والمعاد، وهي عدل كل ها، ورحمة كل ها، ومصالح كل ها، وحكمة كل ها."

 األمر:            وجود ولي   حال فيالشرعية األحكام إقامة : اني            المبحث الث  
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 : العدل األمر                             ل: األحكام في حال وجود ولي              المطلب األو  
                                  إقامة نظام الحكم، وحفظ الد ين على          ة، أن               ريعة اإلسالمي                  فق عليه في الش             األصل المت  

لف، وصيانة األعراض عن تدنيسها، والعقول عن              فوس من الت              وحماية الن                    أصوله المستقر ة،  
الث  وتتضييعها، وحراسة األموال وحمايتها،   ة في               ، وسياسة األم         العدو  وجهاد    ، غور          حصين 

الن   وفض   الخصومات،  وجباية                          فصل  والعقوبات  الحدود  وإقامة  الحقوق،  وتأدية  زاعات، 
فترض       ذي ي      ال  -ن،         الممك    العدل  األمر                   هو من أعمال ولي  الزكوات وصرفها على مستحقيها،  

نائب عن األم                   ة والمنعة، ألن             وكة والقو                وهو صاحب الش    -وجوده  ة، وقائم مقامها،                     اإلمام 
اس عليه وال يتفرقون، ويخضعون له وال يختلفون، وجميع ما يحمي هذه األصول             فيجتمع الن  

من األمور   ، بلريعة وحفظتها              تي رعتها الش        ة ال       رعي                                     ويحوطها ويدعمها هو من المقاصد الش  
 ة على حفظها ورعايتها.       ماوي            رائع الس                تي اتفقت الش      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 ، ف إ ن   »    قال:    ملسو هيلع هللا ىلص       بي       الن          ن أن  حيحي        في الص  و 
 . [22]«                                         ق ال  ب غ ي ر ه  ف إ ن  ع ل ي ه  م ن ه                                                                     أ م ر  ب ت ق و ى ّللا   و ع د ل ، ف إ ن  ل ه  ب ذ ل ك  أ ج ر ا و إ ن  

من أذى المسلمين،                  ه يمنع العدو         تر ألن             " أي كالس                   اإل م ام  ج ن ة     : " ملسو هيلع هللا ىلصقوله  "  :       ووي          ال الن  ق
اس، ويخافون سطوته،                                                 اس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة اإلسالم، ويتقيه الن             ويمنع الن  
لم       الظ  ار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد و                         ": أي ي قاتل  معه الكف                            ي ق ات ل  م ن  و ر ائ ه    ومعنى: " 

 .  [23]         مطلقا  "

 .[24]" ي القتل ال يقيمه إال أولو األمر                     " ال خالف أن  القصاص ف :             ال القرطبي  وق

للوصول إلى الحالة       ا  إال سعي  -بعد سقوط الخالفة-ة                            وما قامت الجماعات اإلسالمي  
اس عن       الن                    لما فيه من كف     ،ة لإلمام                        ارع أوكل أمر سياسة األم       الش                       األولى وبلوغها، ألن  

الحقوق إلى أهلها، فتستقيم                                                         لم، وقدرته بما لديه من سلطان من االنتصاف للمظلوم ورد       الظ  
 ، وينتظم معاشهم فيعيشون آمنين مطمئنين.              اس على الحق            أمور الن  

 : العدل  األمر      ولي   غياب حالفي  األحكام: اني    لث  المطلب ا
روف                   ومن يقيمها، والظ    ،ة               واألحكام العام  لنا في كالم الفقهاء حول إقامة الحدود           إذا تأم  

ورة األولى، ومنعهم إلقامة الحدود                          لوجدناها منطبقة على الص   ،تي دونوا فيها تلك األحكام    ال  
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                             قادرا  على إقامة هذه األحكام،                      هناك إماما  موجودا           ي أن  إال بوجود اإلمام يقتض  عازير      والت  
 ر إلى مجيئه.               إقامتها تؤخ                   ة بسبب ما، فإن              لفترة زمني    هف وجود          وحيث تخل  

الحدود والت        أن           وال شك   الن  ة         لطاني               واألوامر الس  عزيرات                          المقصود من  اس عن             هو زجر 
اس وأنفسهم وأعراضهم                                       فعل الواجبات، والمحافظة على دين الن  مات، وإلزامهم ب              ارتكاب المحر  

، وال في زمن  أخرى ال يراعى في حالة دون       م  مهال       رعي                                     وعقولهم وأموالهم، وهذا المقصد الش  
 أو مكان دون مكان.  آخر،دون 

 ها:                 ة احتماالت، أهم                              األمر العدل قد يكون هناك عد                 وفي غياب ولي  

   :الوالةد             في حال تعد  ال:     أو     
فإذا فرض   ،                والباقون نو ابه  ،                                         ة: " والس ن ة أن يكون للمسلمين إمام واحد              قال ابن تيمي  

أو غير ذلك، فكان لها    ،وعجز من الباقين  ،                                      أن  األم ة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها
ويستوفي الحقوق؛ ولهذا قال العلماء   ،                                                 عد ة أئم ة: لكان يجب على كل  إمام أن يقيم الحدود

                                                                               أهل البغي ينف ذ من أحكامهم ما ينف ذ من أحكام أهل العدل؛ وكذلك لو شاركوا اإلمارة      إن   
 . [25]                                         لوجب على كل  حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم "                وصاروا أحزابا  

 
 :  )البغاة، والخوارج( األمر                          ثانيا: في حال وجود ولي  

ظهر                                      في مكان غلبوا عليه فقضى ما شاء ثم                 البغاة قاضيا   ى         وإذا ول    مام: "              وقال ابن اله  
أهل العدل فرفعت أقضيته إلى قاضي أهل العدل نفذ منها ما هو عدل، وكذا ما قضاه برأي  

لرأي قاضي                                                 قضاء القاضي في المجتهدات نافذ وإن كان مخالفا                       بعض المجتهدين؛ ألن  
 . [26]العدل"

اعة ألئمة           مع والط                   وأجمعوا على الس  "    فقال:     ي  إلجماع أبو الحسن األشعر نقل او 
                      وامتدت طاعته من بر             أو غلبة                      من أمورهم عن رضى                 من ولي شيئا        كل                      المسلمين وعلى أن  

         ، ويحج                                           يف جار أو عدل، وعلى أن يغزوا معهم العدو                                  وفاجر ال يلزم الخروج عليهم بالس  
 . [27]" خلفهم الجمع واألعيادى                       دقات إذا طلبوها ويصل                 دفع إليهم الص                  معهم البيت، وت  

 األمر:                               الث: إقامة األحكام بغياب ولي              المبحث الث  
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 ل تنصيب القضاة:             المطلب األو  
ال ينتهي، وهذا أمر             ، وفساد           ال ينقطع               إلى تهارج                    اس بال قائد يجر           ترك الن                وال يخفى أن  

وازع عند   أو    رادع    من غير          اس سدى           ترك الن                                 رع والعقل، ومع ذلك فمحال أن ي             مدرك بالش  
 ن.           وكة الممك                 ه من صاحب الش            ان، وخلو  مان من سلط          شغور الز  

 فقال:األمر             بغياب ولي  المجتمع في بيان مآالت الفوضى على        ويني       الج  وقد أطال 
                                                                               " وال يرتاب من معه م سكة  من عقل أن  الذ ب  عن الحوزة، والن ضال دون حفظ البيضة  

وازع، وال                                                    رك الن اس فوضى ال يجمعهم على الحق  جامع، وال يزعهم          ، ولو ت        شرعا           محتوم  
                                                                                    يردعهم عن ات باع خطوات الش يطان رادع، مع تفن ن اآلراء، وتفر ق األهواء النتثر الن ظام،  
اإلرادات  وتفر قت  المتناقضة،  اآلراء  وتحز بت   ، و الع و ام   الط غ ام   وتوث بت  العظام،                                                                                        وهلك 

ت المجامع، وات سع الخرق على الر اقع، وفشت المتعارضة، وملك األ                                                                  رذلون سراة الن اس، وفض 
                                                                                  الخصومات، واستحوذ على أهل الد ين ذوو الع ر ام ات  ، وتبد دت الجماعات، وال حاجة إلى 

 .[28]"                                بالس لطان أكثر مم ا يزع بالقرآن                                   اإلطناب بعد حصول البيان، وما يزع ّللا  

ر منصب             إمام، ويشغ    فيه  ة زمان ال يكون لها                        احتمال أن يأتي على األم    واستشرف بعلمه
                                              زاع ويقضي على الخصومات، فأوجب على أهل الحل       الن                               لطان عمن يقيم الحدود ويفض       الس  

ن يتوفر     مم               فوا قاضيا                  سمع له، أن يكل                                                      والعقد وأهل الرأي والوجهاء ومن له كلمة في البلد وي  
 ،اس              ترك أمور الن                                                 ه بإقامة األحكام ويعينوه على ذلك ويطيعوه، وال ت  فيه أهلية القضاء ويفوضو 

 . [29]فيها نظام الحياة          تي يختل                                   ب على ذلك من المفاسد العظيمة ال            لما يترت  
إقامة الحدود من فروض الكفايات،           في أن            المقدسي     يفهم من كالم ابن قدامةلذي  وهو ا 

دون من  اس هكذا                      ، وال تترك أمور الن  ا بعض من يقوم به  اه                  ه البد من أن يتوال            بمعنى أن  
 فقال:     حاكم

عليهم،                                                                           " والقضاء من فروض الكفايات؛ ألن  أمر الن اس ال يستقيم بدونه، فكان واجبا  
 .[30]"       لن اسمن حاكم، أتذهب حقوق ا                                                كالجهاد واإلمامة. وقال اإلمام أحمد: ال بد  للن اس

                        بقوله : " ال ب د  للن اس     رضي هللا عنه                             نته العبارة المشهورة لعلي          ذي تضم                     وهو نفس المعنى ال  
                                       الب ر ة  قد عرفناها. فما بال الفاجرة؛  : يا أمير المؤمنين هذه                               : بر ة  كانت أو فاجرة . فقيل            من إ م ارة  

 . [31]"                                                                                           فقال: ي قام  بها الحدود ، وت أم ن  بها الس ب ل ، وي جاه د  بها العدو ، وي قسم  بها الفيء  
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ذي يقيم الحدود والعقوبات      ال         رعي                      البالد من اإلمام الش                  ه في حال خلو                         وقد اتفق أهل العلم أن  
والعقد انتداب من                                                اس، وجب على العلماء ووجهاء البلد وأهل الحل                    ة ويقضي بين الن       رعي       الش  

         ات وحل   اس من غير إقامة الحدود وفض النزاع          ترك الن    على امتناع         يدل         مم ا يقوم بذلك؛ 
 . الخصومات

بوا                    والعقد ثم أن ينص                           وكة الذين هم أهل الحل       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 يدخل فيه من                   فولي األمر أعم  
  هي عن المنكر، وتسكن لهم الدهماء                                                   هم دون ذلك طالما كان لهم شوكة األمر بالمعروف والن  

                                      الد ين والن فس والعرض والعقل والمال.                               ق بهم المقاصد الش رعية من حفظ        وتتحق  
 «:                   اإل م ام  ج ن ة  في شرحه لحديث »  قال الحافظ ابن حجر

باإلمام كل  م عن بعض، والمراد  أذى بعضه                                        ألنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويكف  "  
 . [33]اس "                قائم بأمور الن  

اني تشكيل هيئات وحكومات:            المطلب الث    
هي عن المنكر، وهو                                         األمر غالبها من باب األمر بالمعروف والن                        األمور المنوطة بولي  

 سع.          اقة والو                فعل بحسب الط     ي  
اعات فقدر على بعضه وعجز عن                 ف بشيء من الط     ل              الم: " من ك              بن عبد الس             قال العز  

﴿ال      سبحانه وتعالى:  ويسقط عنه ما عجز عنه لقوله    ؛يهه يأتي بما قدر عل          بعضه فإن  
       إ ذ ا  »          [، وقوله عليه السالم: 286: اآلية سورة البقرة]                           ن ف سا  إ ال  و س ع ه ا﴾               ي ك ل  ف  ّللا   

                                                        أ م ر ت ك م  ب أ م ر  ف أ ت وا م ن ه  م ا اس ت ط ع ت م  
  »[34] ["35 .] 

اقة،              الوسع والط    ة على قدر             ريعة اإلسالمي        بالش    ين أن يعملواالمسلمجماعة                فالواجب  على  
عليه منها؛ ألن )الميسور ال   وا قادرينما كان  م                            عن بعض الش ريعة لم يسقط عنه  وا     عج ز وإذا  

                                                                                       يسقط بالمعسور(، وال ي شترط فيما ي خاطب  المكل ف  باتباعه م ن الش ريعة أن  يكون منصوصا   
والسن   الكتاب  في  بعمومها وخصوصها،                               عليه بخصوصه  األدلة  دل ت عليه  ما  كل   بل                                                 ة، 
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        فهو م ن المشتهرة، ة      رعي                          المعتبرة، والمقاصد الش   ة        الفقهي   مها، وكذلك القواعدومنطوقها ومفهو 
   .                       تي يخاطب  بها المكل ف           ريعة ال       الش  

في حال في المجتمع المسلم                 ورؤوس الن اس  الوجهاءيجب على العلماء وأهل الرأي و و 
،  عزيرات                      من إقامة الحدود والت  ،                      إليه لو كان موجودا                       أن يقوموا بما أ وكل  غياب ولي األمر  

الن   والمستطاع،            وسياسة  بالممكن  الش    اس  والن              وإظهار  بالمعروف  األمر  من  عن                              عائر  هي 
 حكيمة.ة،             سياسة شرعي  المسلمين ب وحفظ البيضة ورعاية شؤون                       المنكر، وجهاد العدو  

ة       رعي          صد الش  ق به المقا      تتحق  بل يكفي فيه ما   ،ه      ا كل  إلقامة هذالكامل                   وال ي شترط التمكين 
-األدنى، طالما كان ذلك هو المقدور عليه، فيجب                   اس، ولو بالحد                       وتستقيم به أمور الن  
عروف، عوة إليه ، واألمر بالم                                      إقامة شرع هللا تعالى ، والقضاء به، والد    -بحسب القدرة والوسع

هم، وأموالهم، ومحاربة الظلم،                              والن هي عن المنكر، وتحقيق                                                              األمن  للن اس في دمائهم، وأعراض 
سواء كان ذلك في العبادات وشعائر الدين ، أو أحكام األسرة  واألخذ على يد المفسدين ،  

  ، المالي  والمجتمع  المعامالت  ،                     أو  وغيرها  الس        والش    ة  والقضائي  ة      ياسي           ؤون  واالقتصادي              ،  ة               ة 
  حياة.ال ة وسائر شؤون            واالجتماعي  

  ، عليها         الن اس  فق                            لطان من مجاميع أو هيئات يت                 يقوم مقام الس    بتشكيل ما ق ذلك         ويتحق  
            ذ أحكام ها                                   ورى، أو حكومة أو هيئة حكم، فتنف      لش  اكمجلس    ، ويصدرون عنها  ،ويرجعون إليها
وجوده،                                                                      ذ  فيه أحكام  األمير أو القاضي المول ى م ن قبل إمام المسلمين في حال                 في كل  ما تنف  

 ودائم، وإقامة الحدود والقصاص، وعق                                             وم ن ذلك الحكم في شؤون الجهاد، واألسرى، والغن
                                                                                    الن كاح، والحكم في المفقودين، والت فريق بين الزوجين في األحوال التي يجوز فيها للقاضي 

يفر   الش          أن  سببه  وجود  عند  الفسخ  أو  كالخلع،  بينهما  تتول       رعي                                               ق  كما  مواريث             ،  توزيع  ى 
العقوبات والجنايات والد  المو  والقوانين  د  صدر من المراسيم والقواع         يات، وت                                         تى، والحكم في 

 .تي تضبط عمل المجتمع المسلم    ال  واألنظمة 
                                                            : " وأولي األمر: هم األئم ة، والس الطين، والقضاة، وكل  من كانت                وقال الشوكاني      

                                                                                   له والية شرعي ة ال والية طاغوتي ة، والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن 
، كما ثبت ذلك عن رسول ّللا     .[36]" ملسو هيلع هللا ىلص                                                          معصية، فال طاعة لمخلوق في معصية ّللا 
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                                                    لحاكم بال تلو م فإن لم يكن حاكم فصالحو البلد يقومون                                   وقولهم: "  وإن امتنع طل ق عليه ا
 .[37] " مقام الحاكم

اس إلى العلماء، فإن كثر                       مان عن إمام رجع الن                                      وجاء في مغني المحتاج: " ولو خال الز  
 . [38]" قرع               وا وتنازعوا أ     و                      بع أعلمهم، فإن است              احية فالمت             علماء الن  

تدبير شؤون األم                 األمر على كل                   فيصدق لقب ولي      ة، وتصريف                                من له والية في 
أمورها، ورعاية مصالحها، مهما أعطي من لقب كملك وأمير وسلطان وحاكم ووزير وقاض  

                       من أشكال الد ولة ونظام                                                          وغير ذلك من المناصب واأللقاب، وذلك بحسب ما يكون مناسبا  
 ا العدل.ويقام فيه ،حكمها، طالما كانت محكومة بشرع هللا 

الش   أوجبه  كان مما  فما  بالمعروف،  ابتداء                                               فيجب طاعتهم  الص               رع  والد              كإقامة  عوة          الة 
في وجوب              تصور خالف                                     رع، وإقامة الجهاد وأمثال ذلك فال ي           اس بالش                         إليها، والحكم بين الن  

 اعة في ذلك.     الط  
ال   االجتهادية  األمور  من  كان  بين                                 وما  والموازنة  المصلحة  فيها  يراعى  المصالح  تي 

اجح                          زاع، ونقطة الخالف، والر       الن                 هنا يكون محل  ف، اس            م حياة الن          تي تنظ                       والمفاسد، واألمور ال  
ا روعي فيه        ، ومم                               طالما كان األمر ال يخالف شرعا  كما سبق بيانه  وجوب طاعتهم في ذلك  

    ف         ي الص        ويقو    اس، ويجمع القلوب ،       ن الن                   ن الدهماء، ويؤم         ا يسك           فهذا مم  ،  ة               المصلحة العام  
 اس دينهم، ونفسهم، وعرضهم وعقلهم ومالهم.                  ، ويحفظ على الن                 لمواجهة العدو  

ال يرى في هذه الجموع والهيئات والقوى    بعضهم      أن    -     جدال  –وحتى لو فرضنا     
ها صدرت عن                    ي هذه األمور، وأن            ة في تول            لها شرعي                                      تي تدعمها من الفصائل المجاهدة أن      ال  

           حال تغل ب  ه في          روا أن        ن قر  المسلمي         الفقهاء           سبق أن  ة، فقد               احة الجهادي                  متغلبة على الس        قوى  
                               ن أحكام هم نافذة ، في حق  م ن  فإ                 فأقام فيها قضاة    -من أهل العدل أو البغي-         على بلد  أحد 

للش   موافقا   حكم ها  وقع  إذا  لسلطتها  تطبيق و   ،ريعة                                         يخضع  في  شوكة   المحاكم  لهذه                                  كان 
                                         مها، وال ي نقض منها إال ما خالف الش ريعة. أحكا

المحر   المناطق  في  تشكلت  التي  السورية  اإلنقاذ  حكومة  قامت  إدلب                                                            وقد  في  رة 
العسكري   الفصائل  من  تناله  الذي  الدعم  على  وبناء  المجاهدة                                                         بوزاراتها  البالد    ،ة  ووجهاء 

عاميم                          الكثير من القرارات والت  ابعة له بإصدار            وائر الت            ورى والد                      إضافة إلى مجلس الش    ،والعشائر
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وعملت بوزاراتها المختلفة اس فيها،              م شؤون الن            رة، وتنظ                              تي تضبط حركة المناطق المحر      ال  
 ...إلخ.    ا            واجتماعي      ا          وقضائي      ا          وسياسي      ا          وعسكري      ا          ة أمني                           على ضبط الحالة االجتماعي  

الش   المحاكم  إقامة  ذلك  وفصل   ،ة     رعي                             ومن  النزاعات  وفض  القضاة  ونصب 
المظلومين،   وإنصاف  ومحاسبتهم،  ومحاكمتهم  الظالمين،  يد  على  واألخذ  الخصومات، 

 وتحصيل حقوقهم.
وضبطها  األسعار  الت    ،وتنظيم  حالة  الجبري                 وفرض  المواد                سعير  غالب  على 

اس ويتالعبون       الن  ون             ذين يستغل                          ة للمسلمين، ومخالفة ال           ة وحاجي         ضروري        عد  تي ت      ة ال          األساسي  
 باألسعار والمواد. 

دة لهذه             وابط المقي            ووضع الض    ،رين والمستأجرين             ة بين المؤج        جاري                     وتنظيم العقود الت  
 رفين.                     ق العدل واإلنصاف للط           بما يحق   ،العقود

برسوم بسيطة بحدود    ، وتسجيل المركبات بأنواعها  ،والعقارات  ، واج                 وتنظيم عقود الز  
 رقات والجرائم.                                         لضبط المركبات وتنظيمها وحمايتها من الس           ترغيبا   ،ة لذلك             األجور األولي  

ارة تقوم بها الحكومة مدعومة بشرائح المجتمع وفعالياته ووجهاء                وهناك جهود جب  
د مع لة لحلقة الجها                 قدم في حلقة مكم                                                  البالد للحفاظ على االستقرار وتحقيق المزيد من الت  

 المحتلين. 

 :  البحثنتائج 
 الية:                                   البحث يمكن الوصول إلى النتائج الت  هذا في نهاية 

 العلماء واألمراء، وعند اإلطالق هم األمراء. هملغة واالصطالح             األمر في ال   ةوال .1
 لولي األمر حقوق كما عليه واجبات، وتجب طاعته في المعروف. .2
إقامة الحدود والت                     في حال وجود ولي   .3 إليه في  عزيرات، وفرض األحكام                                       األمر فاألمر 

 ة، وال يجوز تجاوزه في ذلك.                 ة في سياسة األم         العام  
ولي   .4 غياب  حال  المحر                     في  المناطق  في  كما  الش                             األمر  لذوي  فاألمر  قادة                     رة،  من  أن 

الن   ووجهاء  المجاهدة،  ورؤوسهم                               الجماعات  الش    اس  فيجب    والحكومة(،ورى              )كمجلس 
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المصلحة    روعي فيهرع و                                                     فيما هو طاعة هللا، أو اجتهدوا فيه ولم يخالفوا فيه الش  طاعتهم  
 ة، وال يجوز مخالفتهم.        العام  

 :الهوامش
                                                                                         [ ينظر: لسان العرب البن منظور، مادة )ح ك م ( ؛ ومقاييس اللغة البن فارس، مادة )ح ك م (.    1]

 .92ص                       [ الت عريفات للجرجاني  2]

 .1/25                                [ ينظر: إرشاد الفحول للش وكاني  3]

، 60-1/43           للس ب ك ي  ، واإلبهاج في شرح المنهاج  1/66                                           [ ينظر: حاشية الد سوقي  على الش رح الكبير  4]
 .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]
 .15ص للماوردي ة        لطاني              األحكام الس  [ 9]
 .239ص البن خلدون  ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر [10]
لطاني ة للماوردي [ 11]  .41و 40ص                                  ينظر: األحكام الس 
 . 128ص للغزالي  االقتصاد في االعتقاد ينظر:[ 12]
 .28/245 البن تيمية مجموع الفتاوى  [13]
 .1709، رقم الحديث 3/1470مسلم صحيح ؛ و 9917رقم الحديث  9/77صحيح البخاري،  [14]
 .7142رقم الحديث  9/62 صحيح البخاري  [15]
 .55، رقم الحديث 1/74 صحيح مسلم [16]
 .1835، رقم الحديث 3/1466صحيح مسلم و ؛ 9917رقم الحديث  9/77صحيح البخاري،  [17]
 .1839، رقم الحديث 3/1469    صحيح مسلمو ؛ 9917رقم الحديث  9/77[ صحيح 18]
 . 223-12/222للنووي   المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجينظر:  [19]
 .121ص        يوطي      لس                     األشباه والن ظائر لينظر: [ 20]
 . 3/11 إعالم الموقعين عن رب العالمين [ 21]

 .1841، رقم الحديث 3/1471مسلم صحيح ؛ و 9917رقم الحديث  9/77[ صحيح البخاري 22]
  .12/230 للنووي   اج                                 [ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحج  23]
 .2/245 للقرطبي  الجامع ألحكام القرآن[ 24]
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 . 176و34/175[ مجموع الفتاوى البن تيمية 25]
 . 6/109[ فتح القديرالبن تيمية 26]
 .169و168ص                                                    [ رسالة إلى أهل الث غر بباب األبواب ألبيالحسن األشعري  27]
 .23ص  للجويني [ غياث األمم في التياث الظلم28]
 .387صللجويني   غياث األمم في التياث الظلمينظر: [ 29]
 . 10/32                   بن قدامة المقدسي  المغني ال  [30]
 .51صالبن تيمية   ة      رعي            ياسة الش       الس  ينظر:  [31]
 .7/261                 البن حجر الهيتمي   تحفة المحتاج في شرح المنهاجينظر:  [32]
 . 6/116                  البن حجر العسقالني   فتح الباري شرح صحيح البخاري [ 33]
 .11337، رقم الحديث 2/975؛ وصحيح مسلم 9917رقم الحديث  9/77[ صحيح البخاري، 34]
 . 2/7                                                   [ قواعد األحكام في مصالح األنام للعز  بن عبد الس الم  35]
 .1/556            للش وكاني   فتح القدير [36]
 . 4/98[ ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي 37]
 . 6/259                                                               [ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الش ربيني  38]

 فهرس المصادر والمراجع: 
حق: ،  1ط،  إعالم الموقعين عن رب العالمين  -ه1411،  د بن أبي بكر     محم  ابن القيم    -

 . 4عدد األجزاء:  بيروت، –ة                               الم إبراهيم، دار الكتب العلمي             د عبد الس       محم  

 .10دار الفكر، األجزاء: ، د.ط، فتح القدير -د.ت ،د بن عبد الواحد     محم  ابن الهمام  -
حمن بن              حق: عبد الر    ،د.ط،  مجموع الفتاوى   -هـ1416أحمد بن عبد الحليم،  ابن تيمية    -

 . 35ة، عدد األجزاء:      بوي                                    د بن قاسم، مجمع فهد، المدينة الن       محم  
الحليم،    - عبد  بن  أحمد  تيمية  الش       الس    -ه1418ابن  الش  ،  1ط ة،       رعي            ياسة  ؤون            وزارة 

 .1 ة، عدد األجزاء:      عودي          ة، الس          اإلسالمي  
  ، 1ط،  جامع البيان في تأويل القرآن  - ه   1420،  د بن جرير     محم                    ابن جرير الطبري     -

 . 24سالة، عدد األجزاء:         سة الر               د شاكر، مؤس                حق: أحمد محم  
البخاري،   -ه1379                                 ابن حجر العسقالني  أحمد بن علي ،    - الباري شرح صحيح  فتح 

 .13عدد األجزاء: بيروت،  -دار المعرفة  د.ط،
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،  د.طتحفة المحتاج في شرح المنهاج،    -ه1357                                 ابن حجر الهيتمي  أحمد بن محم د،    -
 .10مصر، عدد األجزاء:  -ة الكبرى       جاري               المكتبة الت  

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب    -ه1408،  د                   عبد الرحمن بن محم  ابن خلدون    -
 .1حق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، عدد األجزاء: ، 2ط، والبربر

معجم مقاييس اللغة،   -ه1399ابن فارس أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي،    -
 . 6عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، عدد األجزاء: ، حق: .طد

مكتبة القاهرة، عدد   د.ط،المغني،    -ه1388                                   ابن قدامة المقدسي  عبد هللا بن أحمد،    -
 . 10األجزاء: 

د حسين           حق: محم    ،1ط،  تفسير القرآن العظيم  - ه  1419إسماعيل بن عمر،  ابن كثير    -
 .9بيروت، عدد األجزاء:  -ة                       ين، دار الكتب العلمي           شمس الد  

دار صادر،    ،3طلسان العرب،    -  هـ1414،                    د بن مكرم بن علي                 ابن منظور محم    -
 . 15بيروت، عدد األجزاء: 

غر بباب األبواب،                   سالة إلى أهل الث  ر   -ه1413،  بن إسماعيل       علي                     أبو الحسن األشعري     -
محم  ،  د.ط شاكر  هللا  عبد  الجنيدي                      حق:  اإلسالمي             د  الجامعة  المنو                    ،  المدينة  رة،                   ة، 
 . 1عدد األجزاء: ، ة      عودي       الس  

دار الكتب ،  1ط،  االقتصاد في االعتقاد  -هـ  1424  ،  د          د بن محم       محم                     أبو حامد الغزالي     -
 .1لبنان، عدد األجزاء:  –ة، بيروت         العلمي  

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور    -ه1422،  البخاري محمد بن إسماعيل  -
البخاري، حق: محمد زهير بن    صلى هللا عليه وسلمرسول هللا   وسننه وأيامه = صحيح 

 . 9عدد األجزاء:  ،1ط ناصر الناصر، دار طوق النجاة،
،  1طكتاب التعريفات،    -ه1403الجرجاني علي بن محمد بن علي الزين الشريف،    -

بإش  العلماء  من  جماعة  بيروت  حق:  العلمية  الكتب  دار  الناشر،  عدد  –راف  لبنان، 
 .1األجزاء: 

حق: ،  2طغياث األمم في التياث الظلم،    -هـ1401                              الجويني  عبد الملك بن عبد هللا،    -
 .1يب، مكتبة إمام الحرمين، عدد األجزاء:                 عبد العظيم الد  
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  – باعة             الفكر للط  دار  ،  د.ط شرح مختصر خليل،    -                           الخرشي  محمد بن عبد هللا، د.ت  -
 .8األجزاء:  دبيروت، عد

محتاج إلى معرفة معاني ألفاظ مغني ال  -ه1415                                  الخطيب الش ربيني  محم د بن أحمد،    -
   .6دد األجزاء: عة،                   دار الكتب العلمي  ، 1طالمنهاج، 

،  د.ط ،  رح الكبير         على الش          سوقي             حاشية الد    -د.ت،  د بن أحمد بن عرفة     محم            الد سوقي    -
  .4عدد األجزاء: دار الفكر

د،         يخ محم                حق: يوسف الش  ،  5طحاح،             مختار الص    -ه1420د بن أبي بكر،           ازي محم       الر    -
 .1صيدا، عدد األجزاء:  –ة، بيروت                 المكتبة العصري  

دار    ،د.ط ،  اإلبهاج في شرح المنهاج  -ه1416،                        بن عبد الكافي بن علي         علي             الس بكي    -
 3عدد األجزاء: ، بيروت–ة               الكتب العلمي  

الر             الس يوطي     - بكر،         عبد  أبي  بن  والن    -هـ 1411  حمن  الكتب   ،1ط،  ظائر             األشباه  دار 
 . 1ة، عدد األجزاء:         العلمي  

تحقيق   ىإرشاد الفحول إل  -ه1419د بن عبد هللا،          بن محم              د بن علي       محم           وكاني       الش    -
بطنا، دار الكتاب كفر    -و عناية، دمشق                 ، حق: أحمد عز  1طمن علم األصول،          الحق  

 .2، عدد األجزاء:         العربي  
ب     ي                               دار ابن كثير، دار الكلم الط  ،  1طفتح القدير،    -ه1414                           الش وكاني  محم د بن علي ،    -

 .6دمشق، بيروت، عدد األجزاء:  -
قواعد األحكام في مصالح  -ه1414                                               العز  بن عبد الس الم عبد العزيز بن عبد الس الم،   -

 . 2القاهرة، عدد األجزاء:  –ة            ات األزهري     ي              مكتبة الكل  د.ط،  األنام، 
حق: أحمد البردوني ، 2طالجامع ألحكام القرآن،  -ه1384                        القرطبي  محم د بن أحمد،  -

 . 20القاهرة، عدد األجزاء:  –ة              الكتب المصري   وإبراهيم أطفيش، دار
القاهرة، عدد   –دار الحديث ، د.ط، ة       لطاني              األحكام الس   -د.ت د،            علي بن محم            الماوردي   -

 .1األجزاء: 
دار  ، 2ط، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -ه1392، يحيى بن شرف         الن ووي  -

 .18عدد األجزاء: ، بيروت –إحياء التراث العربي 
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القشيري   - الحجاج  بن  العدل عن   -ه1412،  مسلم  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند 
صحيح مسلم، حق: محمد فؤاد عبد الباقي،    =  صلى هللا عليه وسلملعدل إلى رسول هللا  ا

 .5عدد األجزاء: ، د.ط بيروت، –دار إحياء التراث العربي 



 جوالق

 

249 
 

 جامعة إدلب 
                                 الش ؤون العلمي ة والبحث العلمي  

                                                                   مجل ة بحوث جامعة إدلب
            

 
                       سعير في الفقه اإلسالمي       الت  

 ة مقارنة             دراسة فقهي  
 حسن حمدو جوالق 

                      الش ريعة، جامعة إدلب                                 قسم الفقه اإلسالمي  وأصوله، كل ي ة 
 طالب دراسات عليا )ماجستير( 

Pricng in islamic jurisprudence 

A comparative jurisprudence study 
 

 ملخص البحث
من         وبالث   المتعاقدين؛  برضا  إال البيع عقد       يتم   الو  ة،   ي        الحر   اإلنسان فات     تصر   األصل في

يت      ال   عليه،         ذي  أن  وقد  فقون  ما  ظرف  في  نتيجة   ترتفعيحصل   لقانون     ة         طبيعي                  األسعار 
ال لب،      والط   العرض استعمال      يتعس   قد الباعة       لكن   الحاكم، ل      يتدخ   وهنا  في  هم،      حق   فون 

، فهنا             غير طبيعي           مصطنعا   وق      الس   في لعة     الس   سعر فيكون  األسعار، رفع  ويتواطؤون على
 بثمن ى     يسم   ما إلى المفتعل عر     الس   بخفضوازن لألسعار                في إعادة الت  م  يبرز دور الحاك

 .المثل
بين مانع  الفقهاء،   بين فيه مختلف أمر لع     الس   تسعير في الحاكم ل     تدخ   أن غير

 رعية، فاقتضى                       ب عليه بعض األحكام الش                   وهذا الخالف يترت  ،          أحيانا    موجب لهو ومجيز،  
إليها في الوقت الحاضر،  المقارن، الفقه طريقة المسألة على بحث األمر لتجدد الحاجة 

ة،              ريعة اإلسالمي            عظمة الش   إلبراز وذلك لة،أالمس  هذه في ومختصر واضح ر     تصو   إلعطاء
 تها.                  وشمولها، وواقعي  
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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. 

 :المقدمة
باهلل من شتتترور أنفستتتنا وستتتي ات                                               إن  الحمد هلل نحمده، ونستتتتعينه ونستتتتوفره، ونعوذ

                                                                         أعمالنا، من يهده هللا فال مضتتتتتتتل  له، ومن يضتتتتتتتلل فال هادي له، وأشتتتتتتتهد أن ال إله إال  هللا 
 ا بعد:                                                    وحده ال شريك له، وأشهد أن  محمدا  عبده ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، أم  

 الحياة، في العقيدة نواحي      لكل   شتتتتتتتتتتتتتاملة وأحكامه متكامل، دين اإلستتتتتتتتتتتتتالم     إن  
 .العلوم من ذلك واألخالق وغير ة     خصي               واألحوال الش   والجنايات والمعامالت والعبادات

  : ة البحث      أهمي  
 األسواق.  في األسعار حركة ريعة من     الش   فقهاء موقف في إبراز تكمن

 سبب اختيار البحث: 
رعي  للت   في حكمه،                         ومعرفة الخالف الفقهي  ستتتتتتتتتتتتعير                                      الر غبة في معرفة الحكم الشتتتتتتتتتتتت 

ديد في              االضتتتتتتتطرا  الشتتتتتتت  بعد                                  ستتتتتتتعير عند القا،لين به، وخصتتتتتتتوصتتتتتتتا          ها الت  دخليتي             والمواد ال  
 .تاألسعار، وانهيار قيمة العمال
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 هدف البحث: 
،                       سعير في الفقه اإلسالمي                  وء على حكم الت                            يهدف البحث إلى تسليط الض           

 للواقع.      ظري                     وتقريب المبحث الن  من قال به، رأي رة ل         ة المؤث              وبيان العل  

 ابقة:                الد راسات الس  
يوجد  ،ة          ة اإلستتتتتتتتالمي                                                  إضتتتتتتتتافة إلى كتب الفقه المعتمدة في المذاهب الفقهي           

ة               ودراستتتتتتتتتات فقهي   ،       عموما             الت ستتتتتتتتتعيرحكام أثت عن         تي تحد        ة ال                راستتتتتتتتتات الفقهي                 الكثير من الد  
ذي                                     البحث هو اختصتتتتتتتتتاره وتقريبه للواقع ال  ، ولعل الجديد في ة                           مقارنة مع القوانين الوضتتتتتتتتتعي  

 عامل فيه.    لت  إلى اة           حاجة ماس  في نحن 
 طريقة ومنهج البحث: 

     ثم   تهم              الفقهاء وأدل   مذاهب بعرض المقارن، الفقه منهج ذلك في بعت    ات          
 ومباحث وتمهيد مقدمة إلى البحث مت    قستت   وقد اجح،     الر   الرأي إلى للوصتتول ة      األدل   مناقشتتة
 .وخاتمة

 ة البحث مايلي:      ن خط        تتضم   :ة البحث    خط  
 تمهيد:

 سعير، وفيه مطلبان:           مفهوم الت   ل:            المبحث األو  
 .         واصطالحا             سعير لوة                ل: تعريف الت              المطلب األو       
 لة.                     اني: األلفاظ ذات الص              المطلب الث       

 سعير، وفيه مطلبان:            في حكم الت   اني:            المبحث الث  
 سعير في حال انضباط األسواق.         حكم الت  ل:             المطلب األو       
 سعير في حال عدم انضباط األسواق.              اني: حكم الت              المطلب الث       

 سعير، وفيه مطلبان:               وما يلحقه الت   ،ر عليهم   ع     س       الم   الث:            المبحث الث  
 ر عليهم.   ع     س       الم  ل:             المطلب األو       
 سعير.                   اني: ما يلحقه الت              المطلب الث       

 سعير، وفيه مطلبان:            مخالفة الت   ابع:            المبحث الر  
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 سعير.                        ل: حكم بيع المخالف للت              المطلب األو       
 سعير.             المخالف للت   اني: تعزير            المطلب الث       

 خاتمة.
 الهوامش.

 المصادر والمراجع.
 
 
 
   :مهيد     الت  

اإلستتتالم،  نات االقتصتتتاد في                       ستتتعير في كونه أحد مكو                            ة بيان الفقهاء ألحكام الت             تكمن أهمي  
، ويكشتتف                                       في استتتنباط قوانين علم االقتصتتاد اإلستتالمي            وحديثا               ريعة قديما                           وهذا يبرز دور فقهاء الشتت  

 ات.                                       تها لتكون المرجع في الن وازل والمستجد                       ريعة وشمولها وواقعي                 ساع أحكام الش             عن مدى ات  

 :               مفهوم الت سعير :األول المبحث

 :         واصطالحا             سعير لغة                ل: تعريف الت              المطلب األو  

عرهو :      لغة             الت سعععععععير .                                         هو ال ذي يقوم عليه الث من، وجمعه أستتتتتتتتعار  ، و              تقدير الستتتتتتتت 
جعلت له                                 وستع رت الشت يء وأستعرته تستعيرا                                   وا بمعنى واحد: ات فقوا على ستعر.              وأستعروا وستع ر 

 .[1ينتهي إليه]         معلوما         سعرا  

حول معنى   جميعها  تدور[، 2ة تعريفات]    عد  فه الفقهاء ب      : عر                   الت سعععععععير اصععععععطالحا  
لطان أو نو ابه  وكاني  رحمه هللا فقال: ل الت ستتتعير أن يأمر الستتت                                                                                         واحد، أكتفي بما عر فه به الشتتت 

وق أال  يبيعوا أمتعتهم إال  بستتتتتتتتتعر كذا،                                من ولي من أمور المستتتتتتتتتلمين أمرا           أو كل                                               أهل الستتتتتتتتت 
 .[3]                                                 فيمنع من الز يادة عليه أو الن قصان إال  لمصلحة ل
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 لة:                     اني: األلفاظ ذات الص       الث    المطلب
 .[4] قدان سواء زاد على القيمة أو نقصهو: ما تراضى عليه المتعا        الث من

 .[5] المعيار من غير زيادة وال نقصان                              هي: ما قو م به الش يء بمنزلة القيمة

  .[6] هو: القيمة ثمن المثل

أو أزيد                من الحقيقي       للث                           لستتلعته ستتواء كان مستتاويا                               : هو ما يطلبه البا،ع ثمنا  عر     السع  
 .[7]             منه أو أقل  

 :سعير     الت   حكم في :اني     الث   المبحث
ل الفقهاء في حكم الت سعير نظرا    الختالف الحال في األسواق:                                    فص 

 سعير في حال انضباط األسواق:           : حكم الت  ل            المطلب األو  
راء،                               بالعدل واإلنصتاف في البيع والشت  عندما تنضتبط أستواق المستلمين، ويقوم أهلها 

، ار من البا،ع وال بخس من المشتتتتتتتتري لب فال احتك      والط    العرضوتتوازن أستتتتتتتعار المواد في 
[،  10ة]             [، والشتتتتتتتتتتتتتتتافعيتت  9ة]          والمتتالكيتت    [،8ة]                                         قتتد ات فف فقهتتاء المتتذاهتتب األربعتتة من الحن يتت  فهنتتا  

                                               [، على أن  األصل في الت سعير هو الحرمة والمنع. 11والحنابلة]

ة     ن                  من القرآن والستتتتت   -              منع الت ستتتتتعير    -ة على تأييد هذا األصتتتتتل                 وقد تظاهرت األدل  
 واألثر والمعقول.

ل  إ ال  أ ن  ت ك ون  كقولته تعتالى:                                                                                                          يت ا أ ي هت ا الت ذ ين  آم ن وا ال  تت أ ك ل وا أ م و ال ك م  ب ي ن ك م  بت ال بت اطت 
 .[29: اآلية سورة النساء ﴾ ]      ك م                              ت ج ار ة  ع ن  ت ر اض  م ن  

                                                       واآلية اشترطت الت راضي، والت سعير ال يتحق ف به الت راضي.

                                                                    وما رواه أنس رضي هللا عنه قال: غال الس عر في المدينة على عهد رسول ّللا  ملسو هيلع هللا ىلص  
: غال الس عر فسع ر لنا، فقال رسول ّللا  ملسو هيلع هللا ىلص :                                                                  فقال الن اس: يا رسول ّللا 
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ط  الر از ق ، و ِّ ن  ي أل  ر ج و أ ن  أ ل ق ى ّللا   و ل ي س  أ ح د        إ ن  »   ع  ر  ال ق اب ض  ال ب استت                                                                                                            ّللا   ه و  ال م ستت 
 [. 12«]                                                        م ن ك م  ي ط ال ب ن ي ب م ظ ل م ة  ف ي د م  و ال  م ال  

      وأن ه                                                                          ووجه الد اللة أن  الن بي  ملسو هيلع هللا ىلص لم يستتتع ر، وقد ستتتألوه ذلك، ولو جاز ألجابهم إليه. 
                                                                                   علت ل عتدم الت ستتتتتتتتتتتتتتعير بكونته مظلمتة، والظ لم حرام، وألنت ه متالته، فلم يجز منعته من بيعته بمتا  

 [. 13تراضى عليه المتبايعان]

افعي                                                       : ل عن عمر أن ه مر  بحاطب بن أبي بلتعة بستتتتتتتوق المصتتتتتتتل ى                     وبما رواه الشتتتتتتت 
ع ر له مد ين   فقال عمر لقد   ،بدرهم                                                              وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فستتتتتأله عن ستتتتتعرهما فستتتتت 

عر،                                          د ثت بعير مقبلة من الط ا،ف تحمل زبيبا     ح                                             وهم يعتبرون ستتتتتتعرا فنم ا أن ترفع في الستتتتتت 
                                        فلم ا رجع عمر حاستتب نفستته ثم  أتى حاطبا   ،                                         وِّم ا أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شتت ت

ردت به                                                                          في داره فقال له إن  ال ذي قلت لك ليس بعزيمة من ي وال قضتتتتتتتتتتتاء إن ما هو شتتتتتتتتتتتيء أ
 [.14ل] البلد فحيث ش ت فبع وكيف ش ت فبعالخير ألهل 

                                                                  ووجه الداللة في هذا األثر ظاهر في رجوع عمر عن الت ستتتتتتعير ألن األصتتتتتتل فيه  
 الحظر.

                                                                          ومن المعقول: فنن الن اس مستتتتل طون على أموالهم، والت ستتتتعير حجر عليهم، واإلمام  
                         لمشتتتتتري برخص الث من أولى  مأمور برعاية مصتتتتلحة المستتتتلمين، وليس نظره في مصتتتتلحة ا

                                                                               من نظره في مصتتتتتتتتتتتتتتلحتة البتا،ع بتوفير الث من، وِّذا تقتابتل األمران وجتب تمكين الفريقين من 
                                                                                   االجتهاد ألنفستتتهم، والت ستتتعير ستتتبب الوالء، ألن  الجالبين إذا بلوهم ذلك، لم يقدموا بستتتلعهم  

من بيعهتتا،  يكرهون على بيعهتتا فيتته بوير متتا يريتتدون، ومن عنتتده البضتتتتتتتتتتتتتتتاعتتة يمتنع          بلتتدا  
، فيرفعون في ثمنهتا ليصتتتتتتتتتتتتتتلوا                                                         ويكتمهتا، ويطلبهتا أهتل الحتاجتة إليهتا، فال يجتدونهتا إال  قليال  

ا في منعهم من بيع  إليها، فتولو                                                             األستتتتتتتتتعار، ويحصتتتتتتتتتل اإلضتتتتتتتتترار بالجانبين، جانب المال 
 [.15]        حراما   منعه من الوصول إلى غرضه، فيكون  أمالكهم، وجانب المشتري في

 سعير في حال عدم انضباط األسواق:           : حكم الت  اني            المطلب الث  
وعندما ال تنضتتتتبط أستتتتواق المستتتتلمين، وال يقوم أهلها بالعدل واإلنصتتتتاف في البيع 

            اس ال تتم                                                                  راء، ويحصتل اختالل األستعار، وغلبة االحتكار والجشتع، وكانت مصتلحة الن        والشت  
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وق             ر ألهل الستتتتتتت          أن يستتتتتتتع    -والنظربمشتتتتتتتورة أهل الخبرة   -                     ستتتتتتتعير، فهل لولي  األمر          إال بالت  
 ال يتجاوزونه؟ .               فيضع لهم حدا  

 فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

 :                           ل: وهو منع الت سعير مطلقا             القول األو  
لف]  [، وهو رواية عن اإلمام مالك رحمه هللا 16                               وهذا مروي عن بعض فقهاء الستت 

 .[17ذهب أصحا  اإلمام أحمد رحمه هللا ]وِّلى ذلك ،  ة      افعي               حيح عند الش           وهو الص  ، 
وا ستتتعره، أترى                       وق إذا أفستتتده أهله حط          عن الستتت  اإلمام مالك رحمه هللا حيث ستتت ل   

ستتتعير، ولم             ؟ فكره الت  ره، ويخيرهم أن يبيعوا أو يقوموا، أو ال يلزم من ذلك                 لمن وليه أن يستتتع  
 .[18] يره، وأنكره
حيح: ل      ووي                 قال اإلمام الن  و   .[19ل ]                                            الت سعير، وهو حرام في كل  وقت على الص 

 :- في حاالت هأو وجوب -          الت سعير جوازاني: وهو            القول الث  
[، وهتذا القول  21ة]                        [، وِّلى ذلتك ذهتب الحن يت  20لف]                       وقتال بته بعض فقهتاء الستتتتتتتتتتتتتت  

[، وهو  23]      افعي                   حيح في مذهب الشتت             يقابل الصتت  وهو    [،22ة]                            رواية عن مالك وبعض المالكي  
 [.24] م           وابن القي    ة              قول ابن تيمي  

عونه                                                      : ل وهذه اآلية مستتتتتتتتتمستتتتتتتتك كل  مؤالف ومخالف في كل  حكم يد               قال القرطبي  
                                                    ت أ ك ل وا أ م و ال ك م  ب ي ن ك م  ب ال ب اط ل  ﴾.                                                         ألنفستتتتتتهم بأن ه ال يجوز، فيستتتتتتتدل  عليه بقوله تعالى:   و ال  

                                                                                      فجوابه أن يقتال له: ال نستتتتتتتتتتتتتتل م أن ه باطل حت ى تبي نته بالد ليتل، وحين تذ يدخل في هذا العموم، 
 [.25ه الباطل في المعامالت ال يجوز، وليس فيها تعيين الباطل.ل]                 فهي دليل على أن  

وليس     ا         عام                     عي نة  وليستتتتتتتت لفظا         ضتتتتتتتي ة مما هي ق         ستتتتتتتعير إن          عن الت  ملسو هيلع هللا ىلص  بي               وامتناع الن  
 [.26سعير]       غ الت               فيها ما يسو  

ف وتعقيدات الحياة،     كل                                      حابة في المدينة بستتتتتتتتتتتيطة بعيدة عن الت                  وكانت حياة الصتتتتتتتتتتت  
            ل وِّن ما لم   م رحمه هللا :                          سعير عليهم، قال ابن القي                            يانة والورع، وال حاجة للت                   ويولب عليهم الد  

                                                                                   يقع الت ستتتعير في زمن الن بي  ملسو هيلع هللا ىلص بالمدينة، ألن هم لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء، وال 
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                                                             ، بل كانوا يشتتتتتتترون الحب  ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم، وكان من        وخبزا                  من يبيع طحينا  
 [.27ل]                                  د، بل يشتريه الن اس من الجالبين                        قدم بالحب  ال يتلق اه أح

ألن هذا األثر ،                  حديث مرستتتتل ال يصتتتتح    -رضتتتتي هللا عنهما  –ب  وأثر عمر وحاط
ا                                ديف رضتتتتتتتي هللا عنه عن عمر بن الخط                    د بن أبي بكر الصتتتتتتت                          من رواية القاستتتتتتتم بن محم  

ة الوداع فكان عمره حين            ولد في حج       دا                 ، ألن أباه محم                       والقاستم لم يلف عمرا   ،رضتي هللا عنه
 [.28] القاسم لم يدرا أباه        بي أن        الوال   وذكر ،نحو ثالث سنين ري أبو بك     توف  

ستتتتتتتتتتعير ال ينظر إلى مصتتتتتتتتتتلحة المشتتتتتتتتتتتري على               اإلمام في الت        فنن   ،ومن المعقول
مصلحة البا،ع، بل يهدف إلى العدل فيه بينهما، فال وكس وال شطط بينهما، والعدل بينهما  

تواطأ                                                                       هو المقصتتتتتتتتود، بل قد يكون الت ستتتتتتتتعير لمصتتتتتتتتلحة البا،ع والمنتج في حاالت، كما لو 
 من القيمة.               راء إال بأقل                        المشترون على عدم الش  

من                                                      أن الت ستتتتتتتعير نوع من اإلكراه، فليس كل إكراه باطل، فنن  -     جدال  –ولو فرضتتتتتتتنا  
                                                                   ، كتاإلكراه على البيع ألداء نفقتة واجبتة، وأداء دين واجتب، والبيع جبرا                      اإلكراه متا يكون بحف  

                                   ، ومنه الت ستتتتتتتعير بباطل، فنذا احتكر       بحف                                               على المحتكر، فكذلك الت ستتتتتتتعير، فمنه الت ستتتتتتتعير
          رر، فنن          اس الضتتتتتتتتت                    من، وألحقوا بالن             وا في الث                      للوالء الفاحش، وتعد                       جار بضتتتتتتتتتاعتهم، طلبا       الت  

ة العرض، أو كثرة                                         ، ومقابل ذلك لو ارتفعت األستتتتتعار بستتتتتبب قل                           الت ستتتتتعير عليهم يكون بحف  
ه يكون                         ير عليهم، وِّن حصتتتتتتتتتتل فنن                                جار عالقة بذلك، فال يجوز الت ستتتتتتتتتتع                 لب، ولم يكن للت       الط  

 بباطل.

وق                             لع، واالحتكار، وانتشتتتتتار الستتتتت         ة الستتتتت                           الت ستتتتتعير ستتتتتبب للوالء، وقل                  أما قولهم بأن  
          ما يتم                                                       تا،ج، فصتحيح لو كان الت ستعير بدون ضتوابط وموازنة، وِّن                         وداء، وغير ذلك من الن       الست  

عر بين البا،ع والمشتتتتري، فال              وموازنة الستتت  أي والخبرة،                     ات بمشتتتورة أهل الر       لبي                تالفي هذه الستتت  
ة فيهم،         عزيريت                                                                      وكس وال شتتتتتتتتتتتتتتطط، واألختذ على يتد المحتكرين، والمختالفين، وِّيقتاع العقوبتة الت  

 بما يضمن مصلحة الجميع.

                                    سعير فوق ما سبف بأن  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  قال:                     واستدل المجيزون للت  
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د ل         م ن    » ة  عتتتت  ه  ق يمتتتت  التتتت  متتتت  ه  ف ي  ، ق و  م  ع ل يتتتت  ه  و ب ي ن  آخ ر  د ا ب ي نتتتت       ، ال  [29]                                                                                      أ ع ت ف  ع بتتتت 
ر ا[31]              ، و ال  ش ط ط  [30]       و ك س    [. 32] «                                                        ، ث م  ع ت ف  ع ل ي ه  ف ي م ال ه  إ ن  ك ان  م وس 

يء من ملك ة              قال ابن تيمي   ارع يوجب إخرا  الشتتتتتتتتتتت  مالكه بعوض                                              : لفنذا كان الشتتتتتتتتتتت 
ريك إلى إعتاق ذلك؛ وليس للمالك المطالبة بالز يادة على نصتتتتتف القيمة:                                                                                    المثل لحاجة الشتتتتت 
                                                                           فكيف بمن كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك الن صتتيب؟ مثل حاجة المضتتطر  
                                                                                       إلى الط عتام والل بتاس وغير ذلتك. وهتذا الت ذي أمر بته الن بي  ملسو هيلع هللا ىلص من تقويم الجميع بقيمتة المثتل 

 [.33]                    و حقيقة الت سعير.له

 سعير:                    الترجيح في حكم الت  
ح  القول بجوازه             عليها يترج      د                        ستتتتتتتتعير، ومناقشتتتتتتتتتها والر                             بعد عرض أدلة المانعين للت  

 .عند الحاجة إليه
وابط المناستتبة، فال                         اس فال بد من مراعاة الضتت             ار وال للن     ج                       وحتى ال يحصتتل ظلم للت  

جارة واألستتعار، وأصتتول البيع            راية بالت                   أي والخبرة والد                                  وضتتع الت ستتعير إال بمشتتورة أهل الر         يتم  
ستتتتتتتتلعة           لب لكل                                              بح المعقولة، وستتتتتتتتبب الوالء، ودراستتتتتتتتة العرض والط                  راء، ونستتتتتتتتبة الر        والشتتتتتتتت  

 [.34]  لعة            ة لهذه الس        ها،ي                                       سيطبقون عليها الت سعير، والكلفة الن  
         الت سعير           دة، ألن                                                  أن تكون حالة الت سعير حالة مؤقتة، أو لمواد محد          روري           ومن الض  

ر بقدرها، ويراعى في           رورة تقد              رورة، والضتتتتتتتتتت                                    خالف األصتتتتتتتتتتل، وهو من با  الحاجة والضتتتتتتتتتت  
رر ال يزال       الضتتتتت      ن  أل                                                          الت ستتتتتعير مصتتتتتلحة الجميع، وال يكون على حستتتتتا  البا،ع أو المنتج، 

وداء، وهذا          وق الستتتت                                    ار ستتتتلعتهم، ويحتكرونها، وترو  الستتتت     ج           خفي الت                            بمثله، وِّال  أدى إلى أن ي  
 [.35                       ة للمقصود من الت سعير]                      اس، ويعطي نتا،ج عكسي           على الن               ينعكس سلبا  

                                          يرى أن  الحاالت المذكورة لديهم ليست حصرا   ،              ة وابن القي م                 ع لكالم ابن تيمي           والمتتب  
                                                                               لمتا يجتب فيته الت ستتتتتتتتتتتتتتعير، بتل هي كتاألمثلتة عنتدهم، فكل متا كتانتت حتاجتة النت اس ال تنتدفع إال  

                   األمر حق ا للعام ة.          على ولي                                                           بالت سعير، وال تتحق ف مصلحتهم إال  به كان الت سعير واجبا  

اس                                 اجح من األقوال بتاعتبتار حتاجتة النت          هو الر    ،م             ة وابن القي                   ب إليته ابن تيميت  ومتا ذهت 
من الجشتتتتتع واستتتتتتوالل حاجة          لت جارلواقع الحال وما أصتتتتتا  ا                 رر عنهم، ونظرا     ضتتتتت  ورفع ال
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                   مير، فالحل  األمثل            وموت الضتتتتت                              ريعة، وضتتتتتعف الوازع الديني                         اس، في غيا  أحكام الشتتتتت       الن  
ال وكس فيه وال        عادال                         ستتعير على هؤالء تستتعيرا                      األمر أو نا،به بالت                            لهذا الواقع أن يقوم ولي  

 شطط.

                   ما يلحقه الت سعير:ر عليهم و        المسع  :  الث   ث  المبحث ال
 ر عليهم:          ل: المسع              المطلب األو  
الجتتالتتب ال              ، إلى: أن  [38]  وأكثر المتتالكيتتة  [37]  والحنتتابلتتة  [36]  ة            ذهتتب الحن يتت  

اس، فيؤمر الجتالتب أن يبيع طعتامته من غير                           إذا خيف الهالا على النت             ر عليته إال       يستتتتتتتتتتتتتتع  
 رضاه.

عير، وأما جالبهما                             ر عليه فيما عدا القمح والشتتتتتت         ة يستتتتتتع           المالكي  وقال ابن حبيب من  
  .فيبيع كيف شاء

ا يشتتريه أهل                                             من واللحم والبقل والفواكه وما أشتبه ذلك مم           يت والست                  وكذلك جالب الز  
ه إذا             ستتتتتتعير، ولكن                             ر على الجالب وال يقصتتتتتتد بالت         ال يستتتتتتع                              وق من الجالبين، فهذا أيضتتتتتتا       الستتتتتت  

  .[39] ا أن تلحف به، وِّال فاخر                        وق على سعر قيل له: إم               أمر أهل الس          استقر  
وق،                               بل يؤمر بنخرا  طعامه إلى الستتت    ،ر على المحتكر         ه ال يستتتع        ة أن              ذهب الحن ي  و 

، أم      ارا             أكانوا تج                 ر عليه، ستتتتواء          وال يستتتتع    ويبيع ما فضتتتتل عن قوت ستتتتنة لعياله كيف شتتتتاء،
  .[40]ألنفسهم       اعا      زر  

ر عليه، ويقال                                                 بن الحستن: يجبر المحتكر على بيع ما احتكر وال يستع   د          وقال محم  
  .[41]اس، وبزيادة يتوابن في مثلها، وال أتركه يبيع بأكثر                     له: بع كما يبيع الن  

 سعير:       ه الت  لحقما ياني:             المطلب الث  
إلى ة        افعي                      الت ستتتتتعير، فذهب الشتتتتت                                                اختلف الفقهاء في تحديد األشتتتتتياء ال تي هي محل  

 [.  42ه األطعمة]     محل       أن  
                                                    محل الت ستتتعير هو المكيل والموزون فقط، وال عبرة بكونه          ة بأن                    وقال بعض المالكي  

 [.43]                    ر إال ما كان منضبطا                أو ال، فال يسع          مأكوال  
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الحن يتتتتت   بعض  بتتتتتأن محتتتتتل                   وقتتتتتال  النتتتتت               ة  القوتين  قوت  وقوت                                الت ستتتتتتتتتتتتتتعير هو  اس 
 [.  44البها،م(]

اس وال                   ستتتتتتلعة يحتاجها الن                   الت ستتتتتتعير هو كل        محل       أن   القيم وابن                ار ابن تيمي ة  واخت
 [.45تباع بقيمتها]

على قول أبي حنيفة في الحجر على بعض                                        وهذا القول مال إليه ابن عابدين بناء  
رر، وقول أبي يوستتتتتتتتتتتتف في دخول االحتكار في كل            ما أضتتتتتتتتتتتتر                                                             أصتتتتتتتتتتتتحا  المهن للضتتتتتتتتتتتت 

 [.46اس]      بالن  

 سعير:                     رجيح فيما يلحقه الت       الت  
اس وال تباع بقيمتها، وهذا القول هو                   ستتتتتتتتتتتتلعة يحتاجها الن                    الت ستتتتتتتتتتتتعير هو كل        محل  

في العصتتر الحاضتتر، وال فرق                دة، وخصتتوصتتا             اس المتعد                  ف به مصتتالح الن           ذي تتحق          اجح ال       الر  
هم في                          ا يحتاجونه، وبين من يضتتر                                    اس في لباستتهم وبنا،هم وغير ذلك مم        بالن         يضتتر  من   بين 

اس             رر على الن                                 ال فرق بينهما طالما أدخلوا الضتتتتتتتتتتت   ه                              وشتتتتتتتتتتترابهم، فالواقع والحقيقة أن  طعامهم  
 وأوقعوهم في الحر . 

لم،                                                                   رع الحنيف جاء بتحقيف المصتتالح ودرء المفاستتد، وتحقيف العدل ومنع الظ        والشتت  
عارض،             ة عند الت                       ة على المصتتتتلحة الخاصتتتت                                               والموازنة بين المصتتتتالح، وتقديم المصتتتتلحة العام  

كن                 بيب، وأجرة الستتتتتتت                                                        لك ال مانع أن يشتتتتتتتمل الت ستتتتتتتعير الخدمات واألجور، كأجرة الط  وعلى ذ
 قل وغير ذلك.           ا،ين والن            كن والبن                 فر، وأجور الس        والس  

          الت سعير:  ةابع: مخالف            المبحث الر  

 سعير                        ل: حكم بيع المخالف للت              المطلب األو  

 على مكره غير ه    ألن   بيعه،     صتتتتتتتتح   اإلمام فقد ره    قد   بما باع من       ة أن              يرى الحن ي  
 باع لو ه    أن   كذا، على على من     الث   يزيد أمره أال ما     وِّن   بالبيع، يأمره لم اإلمام ألن البيع،
 .[47]      وحل   بيعه، نفذ اإلمام ره    سع   ا    مم   بأكثر أحدهم
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 ذي     وال   اإلمام، ر    ستتع   ما على زاد إذا البيع حكم في    ا      نصتت   لهم أجد ة فلم           ا المالكي      أم  
 باع فمن اإلمام، ستعر إن : قالوا ألنهم عر،     الست   على البا،ع زاد إذا البيع صتحيح      أن   يبدو
 [.48] وق      الس   من اخر  له يقال ره    سع   ا    مم   بأزيد

 :قلنا إذا :ستتعير، فقالوا     الت   جواز بعدم [، القا،لون 50ة]             [، والحنبلي  49ة]      افعي           أما الشتت  
رها     ستتتتتتع   بما أمتعتهم جار     الت   فباع اس،     الن   على ر     وستتتتتتع   اإلمام فخالف ستتتتتتعير،     الت   يجوز ال

 :حالتين بين قوا    فر   فقد عليهم،

 باطل، البيع فهذا البيع، ترا من يمكنهم وال بيعها، على يكرههم أن األولى:
     ألن   ثمن، من دفعه ما ويستتتتتترجع باعه، من على ه     يرد   أن باإلكراه  ذلك  مشتتتتتتري  وعلى
  .   ح  يص ال اإلكراه  مع البيع

 هم     لكن   إكراه، غير من مختارين أمتعتهم اس     الن   فيبيع لطان،     الست   ر     يستع   أن :انية      والث  
 طيب المبتاع علم إذا إال منهم االبتياع يكره ه    أن   غير جا،ز، فالبيع عر،            كارهون للستتتتتتتتتتت  

 حال.     كل   على    ا  صحيح اإلكراه  به يقترن  لم ذي    ال   البيع كان وِّن، نفوسهم

 صتتتتحيح، فالبيع البيع، على الباعة وأكره اإلمام ستتتتعر إن :الحنابلة بعض وقال
 قضتتتتاء أجل من البيع على اإلكراه  حالة في البيع كما يبطل ال ، وهو     بحف   إكراه  هذا     ألن  

 [.51] عليه الواجبة فقة     الن   أو دينه،

 :سعير                        اني: تعزير المخالف للت              المطلب الث  
                                                                           لإلمام أن يعز ر من خالف الت ستتتعير ال ذي رستتتمه؛ لما فيه من المجاهرة بالمخالفة، 

افعي ة]52                           وهذا ما صتتتتر   به المالكي ة] [، وبعض العلماء، ومن ذلك قولهم: ل فنذا 53                [، والشتتتت 
عر فحستتتن، وِّن خالفوه في ذلك فهل ينعقد البيع أم ال،                                                                                      ستتتع ر اإلمام، وباع الن اس بذلك الستتت 

حيح أن ه  [.54                               ينعقد، ويعز رهم لمخالفة ذلك ل]              الص 

                                                                 م: لوأمت ا إذا امتنع النت اس من بيع متا يجتب عليهم بيعته: فهنتا يؤمرون               قتال ابن القي  
بثمن المثتتتتل  يبيع  تركتتتته، وكتتتتذلتتتتك كتتتتل  من وجتتتتب عليتتتته أن                                                                       بتتتتالواجتتتتب، ويعتتتتاقبون على 

 [.55فامتنعل]
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 :الخاتمة
 :اآلتية تا،ج     الن   استخالص يمكن سعير     الت   في الفقهاء آراء في الجولة هذه بعد

 من      والث   نوا معانيها، كالقيمة                ة وضتتبطوها، وبي          األستتاستتي   وق      الستت   مصتتطلحات الفقهاء عرض-
 .ريعة وشمولها       ة الش         واقعي   على      يدل   ا    مم   عر،      والس   المثل وثمن

 فنذا ة،        الحن ي   عند ة       حريمي       الت   والكراهة،  الفقهاء جمهور عند الحرمة ستتتعير     الت   في األصتتتل-
 جمهور عند ار   ج       الت   على ر      فيستتتتع   ل      يتدخ   أن فيمكن للحاكم ستتتتعير     الت   إلى الحاجة دعت

 .بشروط الفقهاء

 عن هي     الن   في الوارد الحديث يعارض ال إليه الحاجة عند ستتتتتتتتتتتتعير     الت   بجواز القول -
 لعدم ستتتتعير     الت   عن صتتتتلى هللا عليه وستتتتلم امتنع      بي                                ستتتتعير، بل هو عمل بمناطه، فالن       الت  

       حالة   كان بل الباعة، ظلم بستتتتتتبب يكن لم األستتتتتتعار غالء           ستتتتتتعير، ألن       الت   ة   ل  ع ف     تحق  
 .لب      والط   العرض ظروف نتيجة ة       طبيعي  

عام،            ة في الط        افعي            وعند الشتتت   البها،م، وقوت البشتتتر قوت في ة        الحن ي   عند ستتتعير     الت   يكون  -
الفقهتتاء من وعنتتد بعض   ،                كتتانتتت أو موزونتتة             ة مكيلتتة          المثليتت   لع     الستتتتتتتتتتتتتت   في ة         المتتالكيتت   وعنتتد

حتا           ستتتتتتتتلعة ي       كل   في يكون  -  وهو الراجح -الحنابلة   و ة      افعي          ة والشتتتتتتتت            والمالكي   ة        الحن ي  
 .إليها

    ا  جمع وذلك األستتتعار، بمعرفة االختصتتتاص ذوي  من أي     الر   أهل ستتتعير بمشتتتورة     الت   يكون -
 .وداء     الس   وق       بالس   ى     يسم   ما حدوث من    ا  وتحاشي الباعة والمشترين، مصالح بين

 
 :الهوامش

 .4/365ر  ؛ ولسان الع1/148[ ينظر: مختار الصحا   1]
 .3/62، ومطالب أولي النهى  2/38وأسنى المطالب  ، 1/258[ ينظر: شر  حدود ابن عرفة 2]
 .5/260[ نيل األوطار للشوكاني  3]
 .6/15[ البحر الرا،ف شر  كنز الدقا،ف  4]
 .6/15[ المرجع نفسه 5]
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 .7/344للماوردي[ الحاوي الكبير  6]
 .25/9[ الموسوعة الكويتية 7]
 .6/399والدر المختار وحاشية ابن عابدين  ؛ 1/224[ ينظر: بداية المبتدي  8]
 .1/169القوانين الفقهية  و  ؛9/355البيان والتحصيل   [ ينظر:9]
 .13/29والمجموع   ؛2/64         والمهذ   ؛ 1/96التنبيه  ؛ 8/191[ ينظر: مختصر المزني  10]
 .6/178الفروع وتصحيح الفروع  ؛4/47والمبدع شر  المقنع  ؛4/164[ ينظر: الموني  11]
وقال هذا حديث حستتتتتن صتتتتتحيح، وقال ابن   1314برقم وستتتتتكت عنه، والترمذي   3451م  برق [ أخرجه أبو داود12]

                                                        ل إسناده على شرط مسلم وقد صح حه ابن حب ان والت رمذي  ل. :3/36حجر في التلخيص الحبير  
 .4/164ينظر: الموني البن قدامة [ 13]
افعي : ل وهذا الحديث مستتتتتتقصتتتتتى ليس بخالف لما روى مالك ولكن ه  ،8/191[ مختصتتتتتر المزني  14]                                                                       وفيه قال الشتتتتت 

                                                                                                روى بعض الحديث أو رواه من روى عنه وهذا أتى بأو ل الحديث وآخره وبه أقول؛ ألن  الن اس مستتتتتتل طون على  
 .ذا ليس منهال                     واضع ال تي تلزمهم وه                           بوير طيب أنفسهم إال  في الم يس ألحد أن يأخذها وال شي ا منها أموالهم ل

 .4/164 البن قدامة  [ ينظر: الموني15]
 .13/36ينظر: المجموع                    والقاسم بن محم د، وابنه سالم،                عبد ّللا  بن عمر، ك [16]
ريف أبي جعفر، وأبي الخط ا ، وابن عقيل وغيرهم، ينظر:  [  17]                                                                                                كأبي حفص العكبري ، والقاضتتتتتتي أبي يعلى، والشتتتتتت 

 .4/164، والموني  32صالحسبة في اإلسالم البن تيمية 
 .9/355[ البيان والتحصيل  18]
 .3/413[ روضة الطالبين  19]
 .1/214                                                                              [ كابن المسي ب، ويحيى بن سعيد، والل يث، وربيعة. ينظر: الطرق الحكمية البن القيم 20]
 .10/59، والعناية شر  الهداية 6/28، تبيين الحقا،ف  8/230[ البحر الرا،ف  21]
 .2/730[ هي رواية أشهب عنه، وهو قول ابن عبد البر، ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة 22]
 .3/413وضة الطالبين  [ ينظر: ر 23]
 .28/76[ ينظر: مجموع الفتاوى  24]
 .5/18[ الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  25]
 .28/95[ ينظر: مجموع الفتاوى  26]
 .213ص[ الطرق الحكمية  27]
 . 253ص[ ينظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل  28]
 .11/138شر  النووي على صحيح مسلم  :ينظربقيمة عدل: أي ال بنقص وال زيادة،  [29]
 .11/138، ينظر: شر  النووي على صحيح مسلم                    ال و ش  و ال ب خ س   هو :الوكس [30]
شر  النووي    :                                                                                             الش ط ط  ه و : الجور يقال شط  الر جل وأشط  واستشط  إذا جار وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد ، ينظر  [31]

 .11/138على صحيح مسلم
 .1501برقم  3/1287؛ وأخرجه مسلم 2522برقم   3/144ري  [ أخرجه البخا 32]
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 .28/97 البن تيمية [ مجموع الفتاوى33]
 .214؛ والطرق الحكمية  13/37؛ والمجموع للنووي  19-5/18[ ينظر: المنتقى شر  الموطأ  34]
  .218-217والطرق الحكمية   ؛76-75/ 28مجموع الفتاوى  [ ينظر: 35]
 .3/214ينظر: الفتاوى الهندية   [36]
 .214صينظر: الطرق الحكمية  [37]
 .18/  5  شر  الموطأ   ينظر: المنتقى [38]
 .19/  5  شر  الموطأ   ينظر: المنتقى [39]
 . 6/28ينظر: تبيين الحقا،ف   [40]
 .3/214ينظر: الفتاوى الهندية   [41]
                : لوحيث جو زنا  3/413روضتتتتتتة الطالبين    في الدوا ، قال النووي[ وهو قول الشتتتتتتافعية، وألحقوا باألطعمة علف  42]

 .                    الد وا   على األصح ل                                          الت سعير، فذلك في األطعمة، ويلحف بها علف
 .18/ 5المنتقى شر  الموطأ  لكية، ينظر: [ وهذا قول ابن حبيب من الما 43]
 .6/400ن عابدين                                                                     [ وهو قول العت ابي  وغيره من الحن ية، ينظر: الدر المختار وحاشية اب44]
 .213ص؛ والطرق الحكمية  29[ ينظر: الحسبة ص45]
 .6/400[ ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين  46]
 .169ص[ ينظر: القوانين الفقهية  47]
 .2/392[ ينظر: موني المحتا   48]
 .65ص[ معالم القربة في طلب الحسبة 49]
 .217ص[ الطرق الحكمية  50]
 .6/400[ ابن عابدين  51]
 .169صالقوانين الفقهية  [52]
 .411و5/410الحاوي الكبير   [53]
 .2/284منتهى اإلرادات  [54]
 .28/77مجموع الفتاوى  [55]

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. -
دار الفنون    د.ت،  د.ط،معتتتالم القربتتتة في طلتتتب الحستتتتتتتتتتتتتتبتتتة،    :بن األخوة محمتتتد بن محمتتتد بن أحمتتتدا  -

 .1»كمبرد «، عدد األجزاء: 
 .1دار البيان، عدد األجزاء:  ،د.ت د.ط،الطرق الحكمية،    :                               القي م محمد بن أبي بكر بن أيو   ابن -
حف: عبد هللا بن عبد المحستن التركي، مؤستستة    منتهى اإلرادات،   ي:بن النجار محمد بن أحمد الفتوحا -

 .5عدد األجزاء: ، ه1419، 1طالرسالة، 
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                                                            مجموع الفتتتاوى، حف: عبتتد الر حمن بن محمتت د القتتاستتتتتتتتتتتتتتم، مجم ع فهتتد،  :  ابن تيميتتة أحمتتد بن عبتتد الحليم  -
 . 35عدد األجزاء: ، هع1416، د.ط                    المدينة الن بوي ة،  

الحستتبة في اإلستتالم ي وظيفة الحكومة اإلستتالمية، دار الكتب العلمية، :  ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم -
 .1عدد األجزاء: د.ط، د.ت، 

 .1عدد األجزاء: د.ت،  القوانين الفقهية، د.ط،: أحمد بن محمدمحمد بن ابن جزي   -
، دار 1طالتلخيص الحبير في تخريج أحتاديتث الرافعي الكبير،  :  ابن حجر العستتتتتتتتتتتتتتقالني أحمتد بن علي  -

 .4عدد األجزاء:  ،ه1419 ،1طالكتب العلمية، 
وآخرون، دار الور  : د محمد حجي  حف،  البيان والتحصتتتتتتتتتتتتتيل:  ابن رشتتتتتتتتتتتتتد محمد بن أحمد بن رشتتتتتتتتتتتتتد -

 .20عدد األجزاء:  ،ه1408 ،2ط  لبنان، –اإلسالمي، بيروت  
،  هععع1412 ،2طبيروت،  -المختار، دار الفكر     ر                   المحتار على الد        رد  : ابن عابدين محمد أمين بن عمر -

 .6عدد األجزاء: 
مكتبة حف: محمد محمد أحيد،   الكافي في فقه أهل المدينة،:                                      ابن عبد البر  يوسف بن عبد هللا بن محمد -

 .2عدد األجزاء:  د.ط، د.ت،السعودية، الرياض، المملكة 
،  ه 1414  ،1ط الكافي في فقه اإلمام أحمد، دار الكتب العلمية،: المقدسي عبد هللا بن أحمدابن قدامة   -

 .4عدد األجزاء: 
 .10عدد األجزاء:  ،ه1388، د.طالموني، مكتبة القاهرة، :                                  ابن قدامة المقدسي  عبد هللا بن أحمد -
لبنان،  –المبدع في شتتتتتتتتتتتر  المقنع، دار الكتب العلمية، بيروت  : لح إبراهيم بن محمد بن عبد هللاابن مف -

 .8عدد األجزاء: ، ه1418 ،1ط
،  2طدار الكتا  اإلستالمي،   البحر الرا،ف شتر  كنز الدقا،ف،:  م زين الدين بن إبراهيم بن محمدابن نجي -

 .8عدد األجزاء: ، ه1418
  ،ه 1332، 1ط  مصتتتر، -المنتقى شتتتر  الموطأ، مطبعة الستتتعادة :  بو الوليد الباجي ستتتليمان بن خلفأ -

 .7عدد األجزاء: 
حف: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصتترية،  ستتنن أبي داود،  : أبو داود ستتليمان بن األشتتعث -

 .4عدد األجزاء: ، د.ط، د.تبيروت،   –صيدا 
 .10عدد األجزاء:  د.ط، د.ت،دار الفكر،    العناية شر  الهداية، :برتي محمد بن محمد بن محمودالبا -
صتتتلى هللا عليه الجامع المستتتند الصتتتحيح المختصتتتر من أمور رستتتول هللا : البخاري محمد بن إستتتماعيل -

 ،1ط حف: محمد زهير بن ناصتتتر الناصتتتر، دار طوق النجاة،وستتتننه وأيامه ي صتتتحيح البخاري،  وستتتلم  
 .9عدد األجزاء: ، ه1422
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                      ، دار الكتب العلمي ة، إلى معرفة معاني ألفاظ المنها موني المحتا   :                                 لخطيب الش ربيني  محم د بن أحمدا -
  .6/259، 6عدد األجزاء: ، ه1415، 1ط

يك محم د، المكتبة العصتتتتري ة، بيروت  :                          الر ازي محم د بن أبي بكر - حا ، حف: يوستتتتف الشتتتت   –                                                               مختار الصتتتت 
 .1عدد األجزاء: ، ه1420، 5طصيدا، 

اع محمد بن قاستتتتم األنصتتتتاري  - ، المكتبة العلمية، ية الشتتتتافية  شتتتتر  حدود ابن عرفة(الهداية الكاف:                               الرصتتتت 
 .1عدد األجزاء: ، ه1350، 1ط

لبي ،  تبيين الحقا،ف شتتتر :  الزيلعي عثمان بن علي -  -المطبعة الكبرى األميرية                                كنز الدقا،ف وحاشتتتية الشتتت 
 .6عدد األجزاء:  ،هع1313، 1ط بوالق، القاهرة،

أستتتتتنى المطالب في شتتتتتر  روض الطالب، دار الكتا   :  زكريا بن محمد بن زكريا األنصتتتتتاري الستتتتتنيكي   -
 .4عدد األجزاء: ، د.ط، د.تاإلسالمي،  

المكتب اإلستتالمي،    ي النهى في شتتر  غاية المنتهى،مطالب أول:  الستتيوطي مصتتطفى بن ستتعد بن عبده -
 .6عدد األجزاء: ، هع1415 ،ط

، حف : عصام الدين الصبابطي،  نيل األوطار شر  منتقى األخبار  :الشوكاني محمد بن علي بن محمد -
 .8عدد األجزاء:  ،هع1413، 1ط دار الحديث، مصر،

 .1عدد األجزاء:  د.ط، د.ت،عالم الكتب،  التنبيه في الفقه الشافعي،   :ازي إبراهيم بن عليالشير  -
  د.ط، د.ت،دار الكتب العلمية،   الشتتافعي،لمهذ  في فقه اإلمام  ا:  زي إبراهيم بن علي بن يوستتفالشتتيرا -

 .3عدد األجزاء: 
ي عبد المجيد الستلفي، عالم العال،ي خليل بن كيكلدي، جامع التحصتيل في أحكام المراستيل، حف: حمد -

 .1عدد األجزاء: ، ه1407، 2طبيروت،    –الكتب
د بن أحمتتتد  - حف: أحمتتتد البردوني وِّبراهيم أط يش، دار الكتتتتب    الجتتتامع ألحكتتتام القرآن،:                         القرطبي  محمتتت 

 .20عدد األجزاء: ، ه1384، 2طالقاهرة،  –         المصري ة
 6، عدد األجزاء: هع 1310، 2طلجنة علماء بر،اسة نظام الدين البلخي: الفتاوى الهندية، دار الفكر،   -
معوض وعتادل عبتد الموجود، دار الكتتب العلميتة، الحتاوي الكبير، حف: علي  : بن محمتد  المتاوردي علي  -

 .19عدد األجزاء: ، ه1419 ،1طلبنان،   –بيروت  
مطبعتة محمتد    ،ي في فقته اإلمتام أبي حنيفتةبتدايتة المبتتد:  ي علي بن أبي بكر بن عبتد الجليتلالمرغينتان  -

 .1عدد األجزاء: ، د.ط، د.تالقاهرة،   –علي صبح 
عدد األجزاء:    ،ه1410، د.طبيروت،  –مختصتتتتتتر المزني، دار المعرفة :  المزني إستتتتتتماعيل بن يحيى -

1. 
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، المكتب اإلستتتتتتالمي،  حف: زهير الشتتتتتتاويش  روضتتتتتتة الطالبين وعمدة المفتين،: النووي يحيى بن شتتتتتترف -
 .12عدد األجزاء: ، ه1412، 3ط، دمشف  -بيروت

،  د.ط، د.ت المجموع شتر  المهذ   مع تكملة الستبكي والمطيعي(، دار الفكر،  : بن شترف  يحيى       ووي       الن   -
 .20عدد األجزاء: 

بيروت،  –النووي يحيى بن شتتترف: المنها  شتتتر  صتتتحيح مستتتلم بن الحجا ، دار إحياء التراث العربي   -
 .18، عدد األجزاء: ه1392 ،2ط

الفروع ومعه تصتحيح الفروع لعالء الدين المرداوي، حف: عبد هللا التركي،  :محمد بن مفلحن  شتمس الدي -
 .11عدد األجزاء: ، ه1424، 1طمؤسسة الرسالة، 

حيح المختصتتر بنقل العدل عن العدل إلى رستتول هللا صتتلى هللا             المستتند الصتت  :  مستتلم بن الحجا  القشتتيري  -
  د.ط،  بيروت، –الباقي، دار إحياء التراث العربي  صتتتتتتحيح مستتتتتتلم، حف: محمد فؤاد عبد  عليه وستتتتتتلم ي

 .5عدد األجزاء:  ه1412
 من  ،  2و1ط  ،الكويت  –الموستتتوعة الفقهية الكويتية، دار الستتتالستتتل: زارة األوقاف والشتتتؤون اإلستتتالميةو  -

 جزءا. 45عدد األجزاء: (هع1427 -1404
عدد  ، هعععععععععععععع 1414، 3طلستتتتتتتان العر ، دار صتتتتتتتادر، بيروت،   :                               بن منظور محم د بن مكرم بن علي  ا -

 . 15األجزاء:  
الجامع الكبير يستتتتتتتتتتنن الترمذي، حف: بشتتتتتتتتتتار عواد معروف، دار الور   :رمذي محمد بن عيستتتتتتتتتتى     الت   -

 .6عدد األجزاء: ، م1998، د.طبيروت،   –اإلسالمي  
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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 
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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. 

      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). 



 

Researches Journal of Idlib University -Volume 3 - Issue 1 - 2020 

 

III 

 

Options: Numerals: Arabic 

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 

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. 
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- 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 

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: 
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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. 

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. 
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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: 
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Al-Youssufi, Basil. (2005). Economic and environmental feasibility of 

using renewable energy.” http://www.unep.org.bh 

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. 
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(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: 

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 
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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. 

 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. 
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(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). 

 

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 
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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. 
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 Example: 

 - Aqil, Fakher, and Al-Rifai, Naeem, 1998: Educational Psychology, 

2nd Edition, Dar Al-Ilm for Millions, Beirut. 

 

 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: 
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 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: 

 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: 
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 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 

 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: 
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 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. 

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. 
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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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