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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.  
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/ 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
 16 1                      كوثر المصطفى الس ايح                        ، وسبل الت مييز بينها أنواعه                  المشترك الل فظي ،   1
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 . بينها          الت مييز، وسبل  أنواعه،                  المشترك الل فظي  
The verbal joint, its types, and distinguish between 

them. 

 
         الس ايح  المصطفىكوثر 

Kawther Mustafa Al-Sayeh 

 
                                               قسم الل غة العربي ة، كل ي ة اآلداب، جامعة إدلب 

 )ماجستير(  *طالبة دراسات عليا
         الملخ ص 

Summary 
ع ى خالف بين  ،      عداود               ف  ال  غدا ظدارر  ووووة                           يعدّ  المتدددددددددددددد ر  ال  ف    
اا  ون ععرفف د                             الدّ اسيددددددددددددددين ةو  رد   ال د ارر  إلى  ،  اأو إنكداسرد   اإلى اإلقراس بوووةرد   ا                بّد

                 ال    اع هعورا          والط رافق منارج ال  أيددددددددها  نتددددددددوف ا ون اف  ا، خالف ناو  عن اخ الف
                         أنواع المتدد ر  ال  ف      ال ارر  ةسايدد   ف    ون و اال  االخ الف      وإن  ،   ع اف  ةسايدد 

                                  المعان  ال    عّ   ع ي ا الك م                                            صددددددددن ل غعي ال  غوف ين المتدددددددد ر  غاالع ماة ع ى  إذ 
فيكون نوع المعنى   ى  عاالع مدداة  أو غدد ،                                              فيكون المتدددددددددددددد ر  ال  ف    ثنددافيدد ا  أو و عددّ ةا  

 ع ى االع ماة وقّ يكون                      ون المتدددددددد ر  ال  ف   ، وا ي عل الك م     ا            أو راوتددددددددي       ا         وركزف  
فما ر  أنواع                                              فيكون المتد ر  ععّ ةا  ف  المعنى أو ع انسدا ،    وايد عمال ا،  عاسفخ الك م 

                           وار  السدددددددد  ل ال    اع مّرا  ، و                                                     المتدددددددد ر  ال  ف   ، وكيل ّ    ال  مييز بين ر   ا نواع
                                         ال  مييز بين ع د  ا نواع، يدددددددددددددد كون اإلوداغد  عن                                  ال  غوف ون ع ى اخ الف وندار    ف   
 .ر   ا يئ   وحوس ر ا الهحث ورّفه
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     Verbal subscriber is a phenomenon found in general languages, in 

contradiction between learners about this phenomenon, from its 

definition to the recognition of its existence or its denial, to the reasons 

for its emergence and its results, a dispute caused by the different 

approaches and methods that they followed in their studies,  One of the 

areas of difference in this study of the phenomenon is the types of 

verbal subscriber, as some linguists classified the subscriber by relying 

on the meanings denoted by the word, so the verbal subscriber is 

binary or multiple, or by relying on the type of meaning, it is central 

or marginal, which makes the word from the verbal subscriber, and 

dependence may be On the history and use of the word, the subscriber 

is a multiplicity of meaning or homogeneity, what are the types of 

verbal subscriber, and how is a distinction between these types, and 

what ways linguists have adopted in their different approaches to 

distinguishing between these types, will be the answer On these 

questions the focus and purpose of this research. 

 
                    الكلمات المفتاحي ة 

           )ال   انس(         ال  ف                             ، ععّ ة المعنى، المت ر المت ر 

Subscriber, Plurality of meaning, Verbal subscriber (Homonymy) 
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 : المشترك عند المحدثين .1
                              جوانب دراسة المشترك الل فظي:  .1.1

                                                                              إن  ظارر  المتدد ر  ال  ف    ون الايددايا ال   ع     الّ سايددا  ال  غوف   الحّّ    
                                                      بّساي  ا، وع ناو  ر   الايي   ون ووانب و عّ ة ، ون ا:

(، ووت ر   Polysemy                                           المت ر : ةيث ي ري عاسيمه إلى وت ر  وعنوي  )دد أنواع  
 (، وبيان عاسيمه ف  المع   واالي عما . Homonymy       لف    )

 (1)                                                                     دد ةّوث المت ر : وفكون ذل  ب يان ا يها  وطرق الحّوث ف  عاسفخ ال  غا .
 إثها  وووة  أو نفيه.                                                          دد ععرفل المت ر  ال  ف    وآساا الهاة ين فيه واخ الف   ةو  

                       تعريف المشترك الل فظي: .1.2
                                                                  يعدددّ  المتدددددددددددددد ر  ال  ف    ظدددارر  لغوفددد   عددداوددد   وووووة  ف  وع   ال  غدددا   

افع ، ياابل ال  راةف وفعاكسددددده ، وفعن  ةالل  ك م  واةّ  ع ى وعنيين اثنين أو (2)                                 التددددد 
                ، وعسدم ى الك م  (4)الحّوة، وال ةّوة ل  ا ا ك ر، فع ى قّس االيد عما  عكون (3)أك ر

 .(5)                             ال   ع عّ ة وعاني ا غالمت ر 
                                                                         ع عّ ة ععرففا  المتدد ر  ال  ف    وع نو ع، ةيث يعر فه غعي الهاة ين غالك م  

ا ،  (6)الواةدّد  ذا  وعددان وة  فدد                                                     ، وفعر فدده آخر غددال  فد الددّ ا   ع ى وعنيين فصددددددددددددددداعدّد
                              ما اع حّ  صددددوسعه واخ  ل وعنا                      ، وون   ون عر فه غ(7)                        وسدددد ال  كل  وعنى عن ا خر

                ل نو ع ايددددددددد عماله
يوط  ز ف  »المزررز فالمتددددددددد ر  (8)                                                       ، وون   ون نال ععرفل »السددددددددد 

واا                                                                                      ال  ف    لّيه رو ال  فد الواةّ الّ ا   ع ى وعنيين وة  فين فأك ر، ةالل  ع ى السددددددددددد 
 (9)                   عنّ أرل ع   ال  غ .

                        عّ ة  ل ك ما  المتدددد رك                                                  وون   ون اشدددد ر  أن عكون الّ الل  ف  المعان  الم 
ّفد                                            سبط ععدّ ة المعنى ب عدّ ة االيدددددددددددددد عمدا ، فال ةدّ    ون ، وون  (10)                    ةقيقيد   يير و دا

                                                                    ل معان  ال   عحم  ا ك ما  المت ر ، إذ ّرعهط عّةرا غاالي عما  وعنو عه.
(11) 

ا  غتددددرو  عّ  ، فالمتدددد ر  رو                كل  لفد وفرة  "                                                         فيما عر فه غعيدددد   ععرففا  وايّ 
                                                            ةروفه وةركاعه ع ى وعنيين فصدددددددددداعّا  ةالل  خاصدددددددددد  ، ف  بيئ  واةّ ،              ّّ   ب رعيب

ّوان واةّ، وال ّربط بين ع   المعان  ساغط وعنوي  أو بالي     (12)."                                                         و
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                                                            وك ل  وضدددددد  »ابن عاشددددددوسز شددددددروطا  ف  ععرففه ل متدددددد ر ، فياو : " أن 
            عط  ب عالق                                                                    يكون ال  فد ةاال  ع ى وعان  وسدددددددد ا   ةالل  أولي ، أي يير وح او  إلى  

ةرف. وذل  و ل العين ل هاصدددر ،   م       فعال  أ م                                     وال إلى نصدددب قرفن ، يدددواا  أكان ايدددما  أ
 (13)والناغع  غالماا، وييّ الاوم، وعين الما  )ال رب والفي (".

                        أنواع المشترك الل فظي:  .2
                                                    ّ كر الهاة ون أنواعا  و عّ ة  ل مت ر  ال  ف   ، ر :

 (14)                                 ةوله عّ   وعان فرعي   أو راوتي  .                              د وووة وعنى وركزي  ل  فد عّوس 1
                                                         د ععّ ة المعنى لك م  وا ن ي   الي عمال ا ف  وواقل وة  ف .2
                                                                             د ةالل  الك م  الواةّ  ع ى أك ر ون وعنى، ن ي   ل   غي ر الّ الل   الماصوة ويير 3

 الماصوة. 
عّ   كل  ون ما ع ى وعنى، ولكن  ما  4 وس                                                         د وووة أك ر ون ك م                       و  حّعان ف  الص 

 ( 15)                       ن ي   عغي ر ف  الن طق.
                                                                 وقددّد أخرع غعي الهددداة ين ا نواع ال  الثددد  ا ولى ون المتدددددددددددددد ر  ال  ف   ،  
                                                                                وعدددّ ردددا طرفادددا  إلى الم ددداّ أو نوعدددا  ونددده، ورندددا  ون أةوج الن وعين ال ددد الدددث والر اغ   

                    لّ الل ين ف  الك م                                                                  وعّ رما نوعا  واةّا ، ورنا  ون اشدددددددد ر  ف  الن وع الر اغ  اخ الف ا
 (16)                       الواةّ  اخ الفا  بي نا .

                                                                 فيما صددددددددددن ل غاةث آخر أنواع المتدددددددددد ر  بناا ع ى عّة المعان  ال   عّ    
 :ع ي ا الك م ، أو العالقا  بين ا، فالمت ر  لّيه

                                                         ثناف   المعنى، أي وت ر  لف    له وعنيان، و ل ك م  )ين (.       لف    اش را    .1
                                                   ى، أي وت ر  لف    و عّ ة المعان ، و ل ك م  )عين(.                           اش را  لف    و عّ ة المعن .2
                                                              اش را  لف    و  عالق  بين المعان ، و ل ك ما  )قّم، عين، فصل(.  .3
                                                         اش را  لف    ةون عالق  بين المعان ، و ل ك ما  )قرن، خا (.  .4

 (17) 

                          ز، وبين المتددددددد ر  ال  ف     Polysemy                                    فالهاة ون وي زوا بين ععّ ة المعنى »
«Homonymyسيدددددددورما كموضدددددددوعين وسددددددد ا  ين، فيما وم  بين ما آخرون، ز، وة                                                 
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                                                                     فأةسع ععّ ة المعنى عحت وصددددط ح المتدددد ر ، وفتددددير ر ان المصددددط حان إلى ةالل   
               ر ّن الن وعين.  ع ى، وييا صر الهحث رنا (18)                           ك م  واةّ  ع ى عّ   وّلوال 

2.1. ( المعنى  أنواع  (:  Polysemy              تعد د  ون  نوعا   المعنى  ععّ ة                                    يعّ  
، وفط ق ع ى الك م  الواةّ  (20)                         وخاصي   عاو   ف  ال  غ (19)المت ر ،

 ( 21)                   أو وّلوال  و عّ ة .                   الّ ال   ع ى وعان

ث رد ا ال  عدّ ة ن ي د  ل غي ر ف  وداندب المعنى، ةيدث عك سدددددددددددددددب الك مد                                                                     يحّد
                                                     ، أةّ ر   المعان  رو المعنى الحقيا   وا خر رو المعنى (22)وعنى أو وعان  وّّّ 

ّي ،                                                                  ورو يعن  أن  صددددددديغ  لغوف   واةّ  ل ا أك ر ون ةالل ين، إةّارما يط ق  (23)         الم ا
ثدت عن طرفق عةصددددددددددددددي                                                                  ع يده المعنى المهداشددددددددددددددر، وا خري ر  الدّ اللد  ال   ةّد

                                             ، وون الممكن الاو  إن ه المتدددددددد ر  الحاصددددددددل ن ي   (24)                             الّ الل ، أو نا  ا، أو الم اّ
                                             م  ن ي   ايدددددددددددددد عمال ا ضددددددددددددددمن ال ماع  ال  غوف  ،                                     ال  غي ر الّ الل  ال ي يطرأ ع ى الك

                                            وععر ض ا ل   روف المؤة ي  إلى ر ا ال  غي ر.
                                                                       ورو وا قصدددّد  لغوف و العربي   الاّواا غمصددددط ح المتدددد ر  ال  ف   ، لكن ه رنا 
                                                                    يم  ل إةّي ةاال  المتددددددددددد ر  فاط، ةين عووّ عالق  وتددددددددددداب   بين المعنيين، وون 

                                                 ، ال   عّد   ع ى العم يد   العسددددددددددددددكرفد  ، وال راةيد  ،  (25)                            أو   ده: ك مد  )عين( و)عم يد  (
فا  ال   اسف                       والصدددددددددد 
                                                          ، ف عّ ة وعاني ا واا ون االيدددددددددد عماال  الم عّ ة  ل ك م ، فيما  (26)

ّفد   الادافمد  ع ى عالقد                                                                          اك سدددددددددددددد دت ك مد  )عين( وعداني دا ن ي د  االيدددددددددددددد عمداال  الم دا
ر غعالقا  المتدداب  ، وقّ يددهات اإلشدداس  إلى ووقل الهاة ين ونه و                            إخراع كل  وا يفسدد 

 الم اّ وون ا المتاب   ون ةافر  المت ر .
المعان   و       اك ساب ا  ف   الك ما   ع  هع ا  ال    الط رق  أولمانز  »ي يفن                                                                      ذكر 

                 الم عّ ة ، ور : 
المتعد د • االستعمال  الك ما     :                        طريقة  عط يق  ف   ال  غيير  ةّوث  غم رة                                              وع ّأ 

المواقل  ف   االخ صاس  إلى  غالحاو   الم ك  مين  شعوس  ذل   يعاب  ث                                                                            واي عمال ا، 
                                                                                    والس ياقا  ال   يك ر في ا عكراس الك م  عكراسا  و حوظا ، ث   يك فون غاي عمال ا وةّرا 

                         وف حّ ة وعنارا ال ّّّ ف                                                          ل ّ الل  ع ى وا ّرفّون ال  ع ير عنه، وةين ع   وس الك م   
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ةافرع ا االو ماعي   الةاص  ، ة  ى عصهح وار س    ع وي   ةّوة  الفني   الةاص                                                                                     ال يئ  
غمّلوالع ا   ال  كر  الس اغا   )عم ي  (  ك م   وو اله  العام ،  ال  غوي  االي عما   ف                                                                                     ثاب   

 المة  ف .
متاب   بين المّلولين،                                     ةين يعمّ الم ك    إلى والة   عالق  ال                    االستعمال المجازي : •

( ك م   إطالق  ذل   ون  ّف ا ،  و ا ناال   طافر  Crane                                        ليحا ق  ععن   ال    اإلنك يزف     )                             
)لسان(  االسعفاع واالو ّاة، وك م   الر افع ، اع ماةا  ع ى المتاب   ف                                                                                الكرك  ع ى 
                                                                           ال   صاس  عط ق ع ى ال  غ ، فإعطاا اي  العيو ل ن تا  ال ي ّن  ه ال ّووّ فيه  

 ( 27)                                     ر ف  االي عما ، وإن ما رو نال المعنى.عغيي
                                          يعر ف المت ر  ال  ف    غعّ   ععاسفل ون ا    (: Homonymy                 المشترك الل فظي ) .2.2

، أو و موع  ك ما   (28)                                           ال   انس، أي وووة عّ   ك ما  غالت كل نفسه
إلى   أقر   ورو  الت كل،  أو  يغ   الص  ف   اع فاق ا  يوي  بين ا  عالق                                                                 ال 

العربي  ال ناس   ف                       ال  ام  
ن ي   (29) المعنى  ععّ ة  غأن ه  يعر ف  وك ل    ،                                       

                                                      عطو س ف  وانب ال  فد، أو ك ما  و عّ ة  _ وعان و عّ ة 
أو رو  ،  (30) 

يغ                                          الك ما  و عّ ة  المعنى الم  حّ  الص 
(.31 ) 

                                       وفعّ  نوعا  ون أنواع المت ر  بووه عام  
، ورو عهاس  عن ك ما  و تاب    (32)

                                                  ك دداغد ، ولكن  ددا وة  فدد  ف  الدّ اللد  والمعنى المع م                 ف  الن طق وال
،وقّد ع تددددددددددددددداغده  (33)

                                                                                  الك ما  ف  الن طق فاط، أو ف  الك اغ ، أو ف  ك ي ما وعا ، ور ا ال  تدددددداغه أو االع فاق 
                                                                               ف  الن طق أو الك اغ  أو ك ي ما إن ما رو ناشئ عن عغي ر صوع   يحّث و  الز ون، أو 

               ، ف   حّ أصدددوا  (34)ن ك م  أصدددي   وأخري ةخي  ون عطابق عن طرفق المصددداةف  بي
 (35)                                                  الك ما  وفصهح نطا ما نطاا  واةّا ، ووعنارما وة  ل.

                                                                  وفم  ل له غالك م  )قا ، يايل(، و)قا ، ياو ( ةينما يسدددددد عمالن ف  صدددددديغ  
واة  (36)الماضددددد  أو صددددديغ  ايددددد  الفاعل                                              ، وك م  )ةن ( ال   وسة  ل ّ الل  ع ى السددددد 

م نونا ، ف اارا االشدددددددددددددد را  عن طرفق ال  غي ر غمعنى                                                                         )ة  (،  ن  ا واا  غإبّا  الال 
ياف    وس( العربي   الّ ال   ع ى الحافط، والفاسيددي   الّ ال   ع ى اليدد  وع  ، وك م  )السدد                                                                                           الصدد 

                                          ،ّ كر أن  غعي الهاة ين أخرع ك ما  المتدددددددد ر  (37)                                    ب اّي  الط عام اع فا ا لف ا  وك اغ 
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                                                                  لعواول ال  صدددددددرففي   ون ةافر  المتددددددد ر  ال  ف   ، وال   ذكررا ك ير ون               الن اشدددددددئ  عن ا
                                                                                 ال  غوف ين كأو    ل  ا الن وع ون المتد ر ، و ل ك ما  )الغرو ، ووّ( واك فى غما نتدأ 

وع   فاط                          عن ال  غي ر الص 
(38). 

                                                                        إن  ر ا الن وع ون المتدد ر  ال  ف    ال يعن  اخ الف الّ الل  ف  إطاس الك م   
يغد  ال  غوفد   الواةّد  ّّد   ع ى وووة  الواةد                                                                            ّ ، وذلد  أن  وووة وعنيين أو أك ر ل صدددددددددددددد 

ية ال  غوف                                                                                       ك م ين أو أك ر، فالك م  صددددديغ  لغوف   ةال   ع ى وعنى، فإذا عنو عت الصددددد 
                                                          أو ععّ ة  الّ الال  ععّ ة  الك ما ، ة  ى لو ةّث وت ر  لف   .
(39) 

سفن                                     وة  فين  أك ررما وقوعا  رو اع فاق                                       إذا  المتددد ر  ال  ف    ّنتدددأ عن وصددّد
يغ ، وال  ان  ّنتددددددددددأ عن عطو س وّلوال  الك م                                                                             ك م ين وسدددددددددد ا   ين أو أك ر ف  الصدددددددددد 

 (40)                                                           الواةّ ، ةين عم ّ  ف  خطو  و هاعّ  ة  ى عنعّم العالق  بين ا.
                                              الت مييز بين تعد د المعنى والمشترك الل فظي :  .3

                                             والمتدددددددددددددد ر  ال  ف   ّ ع  ق ب اسفخ الك م  وعحّّّ                            إن  الفرق بين ععّ ة المعنى 
خدل المع م   لكدل  ون ما  (41)صدددددددددددددديغ  دا ّّد المعنى والمّد                                                                   ، ورو أور لده أرمي  ده ف  عحّد

                                                                  ، ةيث ّ    وضدددددددددددددد  وا ّّخل عحت إطاس ععّ ة المعنى ف  وّخل وع م   واةّ  (42)
ر                                                                     ن ه أصدددددددددددل واةّ أو ك م  واةّ ، فيما ّ    وضددددددددددد  وا ّّخل عحت إطاس المتددددددددددد 

                                                      ال  ف    ف  وّاخل و عّ ة    ن ه وفرةا  أو أصو  وة  ف .
(43) 

                                                                      وذكر الهدداة ون عددّ   وعدداّير ل   مييز بين ععددّ ة المعنى والمتدددددددددددددد ر  ال  ف    
 إضاف  إلى المع   ووّاخل الك ما ، وون ا:

ةالل ين :  االشتقاق  .3.1 ذا   ولكن  ا  واةّ   ال  غوف    يغ   الص  عكون  ةين                                                           وذل  
                                                       سفن وة  فين، و اله ك م  )ك  ي  ( المأخوذ  ون الك م   وة  ف ين وون و

( الّ ال   ع ى وزا ون ال اوع ، عة  ل ةالل  ا College            اإلنك يزف     )                                            
                      ( الّ ال   ع ى العموم ك، ل، ل                                   عن ك م  )ك  ي  ( المأخوذ  ون ا صل )

                                                                    والت مو ، فال عالق  بين الّ الل ين، وون الممكن عّ رما ك م ين وة  ف ين  
ّن، أي وت ر  لف   ، بناا ع ى اخ الف أصو      اع   يغ  والو                                                             فا ا ف  الص 

                                                              كل  ون ا، وع ى العكس ون ذل  ك م  )عين(، فالّ الال  المة  ف  ل ا 
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                                                                عم  ل ةالال  وة  ف  لك م  واةّ  ون أصل اش ااق   واةّ، فالك م  رنا 
 . (44)            ععّ ة وعنى

ياقا .3.2                            المت ر  ال  ف   ، أو ععّ ة                                     : قّ يحّث غعي ال  هس ف  الك ما  ون         لس 
                                             وعنى، ورما ليس ا ك ل ، فالحك  ف  ذل  ل س ياق.
 (45) 

ولكن :  الهجاء   اختالف .3.3 الن طق  عم   نفس  ال  ف     المت ر   ك ما   كانت                                                       إذا 
                                                                     ب  اا أو ك اغ  وة  ف ، فإن  اخ الف ال  اا ي ع  ا ون المت ر  ال  ف     

(Homonymy ) (46). 
                                                        ل  عووّ عالق  بين المعنيين، وكانت الك م  و ن   ال  غي ر  إذا  :           الد اللي    المعيار .3.4

وس ا     ك ما   كانت  إن  ا  إذ  ال  ف   ،  المت ر   ون  ف    وع  ،                                                                 الص 
أو    بالمصاةف و  العالق   ووّ   إذا  أو ا  والك اغ ،  الن طق  نفس                                                     و كت 

                          ةون عك  ل، ول  عكن الك م  ون                                       المتاب  ، وأوكن الر بط بين ا بوضوح و 
ال    وروس             و ن    و   بهطا  عغي ر   واةّ   ك م   رنا  ف    وع ،  الص                                                        غي ر 

 (47)                                                  الوقت، أو غسرع  و  الم اّ، أي ر  ون ععّ ة المعنى.
ل فصل بين      ا                                 ، ّري اع ةاذ أوزاا الكالم وعياس ز  Lyons        قّ وه »:  الكالم  أجزاء  .3.5

                                                           الن وعين، فحين اخ الف نوع الك م  بين اي  وفعل عوض  ف  وّاخل 
                     ون ذل  ك م  )الن وي(                                ع يه ف   ون المت ر  ال  ف   ،                  وع مي   وة  ف ، و 

عّ  ع ى الهعّ ور  وصّس, وعّ  ع ى ب س  الزبيب, وع   ال مر ور  
                                              أو ا ةين عكون ون نوع واةّ ف وض  ف  وّخل واةّ،  وم  ك م  )نوا (

 ( 48.)                           وع يه ف   ون ععّ ة المعنى
ز إذا كانت لغ  أخري Chapinاالق راح »           ياّ م ر ا  :                           الن ظر إلى الل غات األخرى  .3.6

                                                                عي  ك م ين لما عي  له ال  غ  ك م  واةّ  ف   وت ر  لف   ، و اله  
( وت ركا   Uncleك م   ععّ   والةا ،  الع   ع ى  عّ    ال    اإلنك يزف     )                                                      

 (49)                                                    لف ي ا ، إذ عاّ م لغا  أخري ك م ين ل   ع ير عن ما. 
                            فيكون ععّ ةا  ف  المعنى ةين   زWeinreich        قّ وه »  :                    حصر مكو نات المعنى .3.7

                                                                       يم   الم االن و محا  ةاللي ا  واةّا  ع ى ا قل، وفكون وت ركا  إذا ل  ّووّ 
                               ( ال   عّ   ع ى )وصرف، ضف  (،  Bank                           أي  و مح ةالل  ، و ا  ك م  )
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                                                          ف   و عّ ة  المعان  لوووة والوح وت رك  )ش ا، واةي ، وحسوس، 
         يير ة  (.
 (50) 

                                          فالك ما  المن مي  إلى ةال ةالل   واةّ ععّ  :              قل الد اللي                     استعمال نظري ة الح .3.8
                                                                         ون ععّ ة المعنى، فيما ععّ  المن مي  إلى ةاو  و عّ ة  وت ركا  لف ي ا ، إذ 

( ك م   و اله  ونفص  ،  ك ما   ا لوان،     (Orange                                أن  ا                    عة   ةال 
 . (51)                  وعة   ةال الفاك  

ون  :           الت رابط .3.9 ععّ   الم راغط   يير                              فالك ما   الك ما   ععّ   فيما  المعنى،                                       ععّ ة 
                                             الم راغط  وت ركا  لف ي ا ، وال  راغط نوعان: 

                                                                        عراغط عاسفة  : فيكون المعنيان و راغطين إذا أوكن سة رما إلى نفس ا صل، أو  .1
                             كان أةّرما وأخوذا  عن ا خر. 

االن                                                                             عراغط عا    أو نفس  : إذا شعر وس عم و ال  غ  أن  ما و راغطان وأن  ما اي عم .2
ّوا  أن ّ طابق ال اسيمين, فم ال  الك م ان )  (52) ,وة  فان لنفس الك م  (  Ear                                                وليس ال

و) عن ميان  Ear)أذن(  لكن ما  ال غ ,  أبناا  ف  عال  و راغطان  يكونان  قّ  )ين   (   )
                                        عاسفةيا  إلى أص ين اش ااقيين وة  فيين. 

المجاز .3.10 من  نوعين  بين  ّا   1:                             الت مييز  وا ال ي  الح  :  الن وع  الغراغ                              د  ّ ير 
                                                                       والّ رت ، ور ا ال بّ  ون اع هاس  ورعهطا  غمعنا  الحقيا  ، ول ا ال بّ  ون 

                                                          ضوا المعنى الحقيا  ، وفعّ  ون ال  عّ ة ف  المعنى، و ل سأس   ف عفسير   
                                                                المسماس، وسول الكري ، وإطالق أيّ ع ى الر ول الت  اع، ف  ا الن وع 

ولم   ال الي  ،  االي عما   طوس  ف   ّا   االي عما                                      وا ةافر   إلى  ّن ال  ا 
                                                            الحقيا  ، وفةرع ون ةافر  المت ر  إلى الهحث ال الي   والم اّ.

                                                                      د الن وع المي ت أو المنس  : ورو ف  ر   الحال  ال ّ ير لّي الس او  أي   2
                                                                    يراغ  أو ةرت ، و ل اي عما  الك اغ  غمعنى الن سخ ةيث يفس ررا الس او  

غمعنارا   سبط ا  ون  ةون  يعّ   ف  ا  الارب ،  أو  الهغ    ك   ب   ورو                                                   ا و   
                                                                   المت ر  ال  ف    وفصن ل و  ألفاظ الحقيا ، وإن كان ف  أص ه قّ اع مّ 

 (53)ع ى الم اّ.
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 نتيجة .4

                          وخاصي   عاو   ف  ال  غ    ون أنواع المت ر ،  ( نوعPolysemy              ععّ ة المعنى )     إن    •
                   أو وّلوال  و عّ ة . وعان                                  ق ع ى الك م  الواةّ  الّ ال   ع ى وفط 

                        ون ا ال   انس، أي وووة    ععرففا        غعّ      (Homonymy                 المت ر  ال  ف   )        يعر ف •
ف    اع فاق ا  يوي  بين ا  ك ما  ال عالق   و موع   أو  نفسه،  غالت كل  ك ما                                                                          عّ   
يغ  أو الت كل، ورو أقر  إلى ال ناس ال  ام  ف  العربي  ، وك ل  يعر ف غأن ه ععّ ة                                                                                        الص 

 .                                   المعنى ن ي   عطو س ف  وانب ال  فد
                                                و عّ ة ، كالس ياق وال  مييز بين الم اّ الح                                               ل   مييز بين الن وعين ةّ ة ال  غوف ون ي ال   •

ع     الّ الل   وييررا وم ا  المعنى واي عما  ن رف   الحال                                                                               والمنس   وةصر وكو نا  
                                                                ذكر  ياغاا ، وم ا يمك ن الهاةث ون عحّّّ الن وع غاالع ماة ع ي ا. 

          ال  ف                                                                         إن  ر ّن الن وعين ال   ّن ّنّسوان عحت وصط ح  ععّ ة المعنى والمت ر    •
الك م  الواةّ    الن  ي    يفييان إلى وف وم واةّ، إذ عحمل وع ما              عّ   وعان              ف  

اع فاق صوع    ون  غس ب  أو  والم اّ،  االي عما   ععّ ة  ون  نتأ   يواا                                                                       وة  ف ، 
                  إذ إن  الن  ر ف      ا  و تاغه                                                عاسض، فالن  ي   واةّ ، وأثر كل  ون ما ف  االي عم

                                                  ة المت ر  واي عماله غتكل عام ، ةون الن  ر ف  ر                                الن صوص ال  غوف   ّؤك ّ ووو 
ال ي  ا ور  ال  غوف ون،  بّساي  ا  ية     وعماّز  فروق  ون  أثمرعه  ووا                                                                            ال  اسيما  

 .                                      وع ى الّ سايا  ال  اسفةي   ف  ال  غ  ياصر أثررا ع ى المعاو  ووّاخ  ا
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                                                     ، وأةمّ ع ّ الر ةمن ةم اة، عواول ال  طو س ال  غوي ،  78ـ77ص                             العرب  الن  رف   وال  ط يق،  
 . 71ص

 .145ص                                       ّن ر: ع   ع ّ الواةّ واف ، فاه ال  غ ،  )10(
                                                                         ر: أةمّ نصيل ال ناب ، ظارر  المت ر  ال  ف    ووتك   يموض الّ الل ، و      ّن   )11(

الح، ةسايا  ف  فاه ال  غ ، 363ص                          الم م   الع م   العراق  ،   . 302                                       ، وصهح  الص 
 . 37ص                                                                                 ّن ر: وحمّ  المن  ّ، االش را  ال  ف    ف  الارآن الكرف  بين الن  رف   وال  ط يق،    )12(
                                                                                 ّن ر: وحمّ  الط ارر الميساوي، وم ر  وااال  وسيافل الت يخ وحمّ  الط ارر ابن عاشوس،   )13(

 . 1050ــ 1049ص، 3جم
 .163ــ 162ص                                   ّن ر: أةمّ وة اس عمر، ع   الّ الل ،  )14(
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، وة م  خ يل، الك م  ةساي  163ــ162ص                           ّ وة اس عمر، ع   الّ الل ،  ّن ر: أةم  )15(

 . 127ــ126ص                 لغوف   وع مي  ، 
، وة م  خ يل، الك م  ةساي  169ــ168ص                                    ّن ر: أةمّ وة اس عمر، ع   الّ الل ،    )16(

 . 127ص                 لغوف   وع مي  ، 
 .144ص                                 ّن ر: وحمّ  الةول ، ع   الّ الل ،  )17(
ال  ساني ا ،    )18( وهاةئ  قّ وس،  أةمّ  لغوف    374ص                                      ّن ر:  ةساي   الك م   خ يل،                                     ، وة م  

                                                       ، وي يفن أولمان، ةوس الك م  ف  ال  غ ، عروم  كما  غتر، 127،  125ص          وع مي  ،  
، ووحموة  38ص                                                      ، ووحمّ  المن  ّ، االش را  ال  ف    ف  الارآن الكرف ،  114ــ112ص

ّي، وّخل إلى ع   ال  غ ،  . 148ص                                 ف م  ة ا
 .377، 374ص                                     ّن ر: أةمّ قّ وس، وهاةئ ال  ساني ا ،  )19(
 .124ص                                                    ّن ر: فران  غالمر، ع   الّ الل ، عروم  و يّ الماشط ،  )20(
الّ الل ،    )21( ع    عمر،  وة اس  أةمّ  ال  ساني ا ، 165ص                                    ّن ر:  وهاةئ  قّ وس،  وأةمّ   ،                                  

يفن أولمان، ةوس  ، وي 126ص                                           ، وة م  خ يل، الك م  ةساي  لغوف   وع مي  ، 374ص
                                        ، وفران  غالمر، ع   الّ الل ، عروم  و يّ 113ص                                  الك م  ف  ال  غ ، عروم  كما  غتر، 

ّي، وّخل إلى ع   ال  غ ، 116صالماشط ،   . 148ص                                          ، ووحموة ف م  ة ا
 . 165ص                                   ّن ر: أةمّ وة اس عمر، ع   الّ الل ،  )22(
ّي، وّخل إلى ع   ال  غ ،  )23(  . 148ص                                             ّن ر: وحموة ف م  ة ا
 . 127ص                                              ّن ر: ة م  خ يل، الك م  ةساي  لغوف   وع مي  ،  )24(
                   ، ووحمّ  المن  ّ،  118ص                                                           ّن ر: أةمّ نعي  كراعين، ع   الّ الل  بين الن  ر وال  ط يق،  )25(

 . 377ص                                  ، وأةمّ قّ وس، وهاةئ ال  ساني ا ، 38ص                                   االش را  ال  ف    ف  الارآن الكرف ، 
، وي يفن أولمان،  118ص                                   الّ الل  بين الن  ر وال  ط يق،  ّن ر: أةمّ نعي  كراعين، ع   )26(

 . 115ص                                      ةوس الك م  ف  ال  غ ، عروم  كما  غتر، 
، وأةمّ وة اس عمر، ع   116ـ115ص                                           ّن ر: ي يفن أولمان، ةوس الك م  ف  ال  غ ،    )27(

 . 375ص                                   ، وأةمّ قّ وس، وهاةئ ال  ساني ا ، 166ص         الّ الل ، 
 .117ص                             الّ الل ، عروم  و يّ الماشط ، ّن ر: فران  غالمر، ع    )28(
 .38ص                                                                   ّن ر: وحمّ  نوس الّ ّن المن  ّ، االش را  ال  ف    ف  الارآن الكرف ،  )29(
 . 167ص                                   ّن ر: أةمّ وة اس عمر، ع   الّ الل ،  )30(
 . 114ص                                                          ّن ر: ي يفن أولمان، ةوس الك م  ف  ال  غ ، عروم  كما  غتر،  )31(
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 . 377ص                                     ّن ر: أةمّ قّ وس، وهاةئ ال  ساني ا ،  )32(
 . 125ص                                              ّن ر: ة م  خ يل، الك م  ةساي  لغوف   وع مي  ،  )33(
ّي، وّخل إلى  377ص                                      ّن ر: أةمّ قّ وس، وهاةئ ال  ساني ا ،    )34( ، ووحموة ف م  ة ا

 . 167ـ166ص                                ، وأةمّ وة اس عمر، ع   الّ الل ، 149ـ148ص            ع   ال  غ ، 
ّي، وّخل  167ـ166ص                      اس عمر، ع   الّ الل ،  ّن ر: أةمّ وة   )35( ، ووحموة ف م  ة ا

 ،  149  ـ148ص                إلى ع   ال  غ ، 
 . 167ص                                   ّن ر: أةمّ وة اس عمر، ع   الّ الل ،  )36(
 . 378 ص                                     ّن ر: أةمّ قّ وس، وهاةئ ال  ساني ا ،  )37(
 .147ص                                       ّن ر: ع   ع ّ الواةّ واف ، فاه ال  غ ،  )38(
ّي، وّخل إلى ع   ال  غ ،    )39( وة م  خ يل، الك م    ،148ص                                              ّن ر: وحموة ف م  ة ا

 . 127ص                       ةساي  لغوف   وع مي  ،  
 . 125ص                                                          ّن ر: ي يفن أولمان، ةوس الك م  ف  ال  غ ، عروم  كما  غتر،  )40

ّي،  127ص                                               ّن ر: ة م  خ يل، الك م  ةساي  لغوف   وع مي  ،    )41( ، ووحموة ف م  ة ا
ال  ع    إلى  الماشط ،  149          غ ، صوّخل  و يّ  عروم   الّ الل ،  ع    غالمر،  وفران    ،                                                  

 .  118ص
لغوف   وع مي  ،    )42( ةساي   الك م   خ يل،  ة م   ف م    ،128ـ  127ص                                               ّن ر:  ووحموة 

ّي، وّخل إلى ع   ال  غ ،   . 149ص                            ة ا
 يّ                                       ، وفران  غالمر، ع   الّ الل ، عروم  و379ص                                      ّن ر: أةمّ قّ وس، وهاةئ ال  ساني ا ،    )43(

 . 128ـ 127ص                                            ، وة م  خ يل، الك م  ةساي  لغوف   وع مي  ، 118الماشط ، ص
ّي،  128ص                                               ّن ر: ة م  خ يل، الك م  ةساي  لغوف   وع مي  ،    )44( ، ووحموة ف م  ة ا

 . 149ص                     وّخل إلى ع   ال  غ ، 
 . 128ص                                              ّن ر: ة م  خ يل، الك م  ةساي  لغوف   وع مي  ،  )45(
 . 169ص                                   ّن ر: أةمّ وة اس عمر، ع   الّ الل ،  )46(
                              ، وع ّ الكرف  وحمّ  ةسن و ل،  170ـ 169ص                                   ّن ر: أةمّ وة اس عمر، ع   الّ الل ،  )47(

 . 293ص                                                          ف  ع   الّ الل  ةساي  عط يقي   ف  شرح ا نهاسي ل مفي  ي ا ، 
 . 170ص                                   ّن ر: أةمّ وة اس عمر، ع   الّ الل ،  )48(
 . 171ص، المرو  نفسهّن ر:  )49(
 . 172  ـ171ص، المرو  نفسهّن ر:  )50(
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 . 173ص، المرو  نفسهّن ر:  )51(
 . نفس ا صالمرو  نفسه، ّن ر:  )52(
                                 ، وع ّ الكرف  وحمّ  ةسن و ل، ف   177ص                                    ّن ر: أةمّ وة اس عمر، ع   الّ الل ،    )53(

ل مفي  ي ا ،   عط يقي   ف  شرح ا نهاسي  الّ الل  ةساي   المن  ّ،  294ص                                                        ع                       ، ووحمّ  
 . 43ص                                                           االش را  ال  ف    ف  الارآن الكرف  بين الن  رف   وال  ط يق، 
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 الجهاد بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلف
 محمد عبد الغني الحمود

 ملخص البحث 
الجهاد على بصيرة يحقق الثمرة المرجوة لألمة اإلسالمية من فتح أبواب الدعوة إلى  

بالجهاد                                                                           ، ودفع الظلم عن الناس، ورد الحقوق إلى أصحابها، لذلك فال بد  للعبد المكلف  للا 
                                                      من فرضية الجهاد، وأن يكون مقصده موافقا  لمقصد للا تبارك   أن يعرف مقاصد للا 

وهم   يد  عن  الجزية  يعطوا  أو  والكفر،  الشرك  نفي  هو:  الجهاد  من  للا  فمقصد  وتعالى، 
، من  صاغرون، لذلك فالواجب على المجاهد أن يقصد المقصد نفسه الذي قصده للا 

                                       لكفرهم، ودفع الظلم ألن  الشرك ظلم عظيم.جهاد الكافرين 
لتكون كلمة للا هي العليا،   -عالوة على ذلك، فالبد أن تكون نية المجاهد_ وهي قصده

قصد بحكم الجهاد نفي الكفر، وأن يكون الدين    ألن اإلسالم يعلو وال يعلى عليه، فاهلل
لألمة عزتها ونصرها   هو الذي يحقق  كله هلل. ومطابقة مقصد المجاهد مع مقصد للا 

 وتمكينها. 
 المكلف  -المقاصد -الجهادالكلمات المفتاحية: 

Jihad between law maker's intentions and the intentions 

of the commissioned person (Mujahid). 

Research Summary 

       Jihad for insight achieves the desired outcome of the Islamic nation 

by opening the doors of the call to Allah, and preventing injustice upon 

people, and restoring the rights to their owners, so the servant in charge of 

jihad has to know Allah's intentions of enforcing of jihad, and his intention 

is in conformity with Blessed and Exalted Allah's purpose. Allah's purpose 

of jihad is to deny polytheism and disbelief, or to give tribute by hand while 

they are submissive So the Mujahid's duty is to intend the same intention 

as Allah's intention of jihad of the disbelievers for their disbelief, and 

prevent injustice because polytheism is a great injustice. Moreover, the 

intention of the Mujahid - which is his intention - must be that Allah's word 

has to be supreme, because Islam is superior to and nothing is superior to 
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it, Allah means by enforcing jihad the negation of disbelief, and that the 

whole religion is for Allah's sake. 

   And matching the intention of the Mujahid with the purpose of Allah 

is the thing that achieves the nation’s dignity, victory and empowerment. 

 مقدمة -1
والسالم على المبعوث   والصالة                                           بسم للا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب  العالمين،  

 رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
 أما بعد: 

                وإن  شر  األمور    ،                                 وخير  الهدي  هدي  محمد  رسول للا                           فإن  خير الكالم كتاب للا,
                                                                   محدثاتها، وإن  كل  محدثة بدعة وكل  بدعة  ضاللة وكل  ضاللة في النار. 

                                                              علي  بالجهاد، وبتدريس مادته، فقه الجهاد، لعدة سنوات، في شامنا                بعد أن  من  للا  
المنصور  الطائفة  وحاضنة   والعلماء،  العلم  منارة   الممدودة                                                        الحبيب  بالتمكين،  المبشرة  ة، 

بالنصر، والثبات، المؤيدة بتمسكها بالكتاب والسنة، وبعد أن جمعت بين النظري والعملي، 
بين مقصد للا  الوثيق  الرابط  بتبيين  من فرضية                                                                 ما استطعت إلى ذلك سبيال ؛ هممت 

            أجل  مطالب  الجهاد؛ وبين مقصد المكلف وهو المجاهد؛ باعتبار أن المقاصد الشرعية من  
 المكلف. 

أن يترك عباده   [، حاشا هلل36القيامة]                                          أي ح س ب  اإل  ن س ان  أ ن  ي ت ر ك  س د ى   :قال للا 
                        كل أمر، منطوقا  به، أو   في ثنايا كتابه، وسنة نبيه                               في حيارى من أمرهم، بل بي ن للا 

قال   أمرنا،  من  بينة  على  نكون  حتى  أمره،  من  المقصود  وبين  إشارة،  أو                                                                            مفهوما ، 
:  أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا                           [ إذ قد ثبت باألدلة القطعية أن للا 115المؤمنون" ،]    ال

ا السماوات وما خلقن                                                                  يفعل األشياء عبثا ؛ دل  على ذلك صنعه في الخلقة كما أنبأ عنه قوله:  
 1[" 39-38لدخان]اواألرض وما بينهما العبين ما خلقناهما إال بالحق

                                                            متضمنة  مقاصدا  له سبحانه وتعالى، وال ينال العبد أجر مواله إال  فجاءت أوامر للا 
 .2، و" أن القصد المطابق لقصد الشارع هو الصحيح"بموافقة مقصده بمقصد للا 
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النفس، ودفع  "فالجهاد موضوع إلعالء كلمة للا؛ وإن أدى إلى مفسدة في المال أو 
 3ى القتل والقتال"المحارب مشروع لرفع القتل والقتال؛ وإن أدى إل

 تعريف مصطلحات عنوان البحث  -2
الجهاد لغة: تقول: اجهد جهدك؛ وقيل: الجهد المشقة                     أوال :                                                               الج هد والج هد: الطاقة، 

                                                                                   والجهد الطاقة، وفي حديث أم معبد: شاة خلفها الجهد عن الغنم، وأجه د  القوم  علينا في 
وجاء في المعجم الوسيط: أنه قتال من ليس لهم ذمة من   ،4                                     الع داوة وجاه د ت  الع د و  م جاه دة

 .5الكفار
                                                      في بدائع الصنائع: "الج ه اد  في ع رف الشرع يستعمل في    جاء                        ثانيا : الجهاد شرعا : 

للا  سبيل  بالقتال في  والطاقة،  الوسع،  أو  بذل  ذلك  أو غير  واللسان،  والمال  بالنفس  ؛ 
 . 6المبالغة في ذلك" 

                                                                     المالكية: "إتعاب األنفس في ذات للا، وإعالء كلمته التي جعلها للا طريقا  إلى وقال  
                                                                 وال جه اد  أي : القتال في سبيل للا، مأخوذ من المجاهدة وهي المقاتلة   ,7الجنة، وسبيال إليها"

، بخالف المسلمين من البغاة، وقطاع الطريق، وغيرهم،  9وهو قتال الكفار   8في سبيل للا"
ه وبين القتال عموم مطلق؛ وهو بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق أيضا على مجاهدة فبين

 وباعتبار الجهاد ينقسم إلى قسمين فال بد من تعريف كل قسم:  .10النفس والشيطان والفساق
                                                                               جهاد الدفع: هو الذي يتعين على المسلم بدون أي شرط؛ كأن يدهم العدو بلدا  من بالد   - أ

 .11                                لى المسلمين الجهاد لصد  العدوانالمسلمين، فيتوجب ع
جهاد الطلب: هو طلب الكفار إلى بالدهم؛ بشروط، وهو واجب على الكفاية؛ إذا قام  - ب

 .12به البعض سقط عن األخرين
د قصدا  فهو قاصد، قال للا                        ثالثا : المقاصد لغة : د  يقص                                                           القصد استقامة الطريق، ق ص 

  :وعلى للا قصد السبيل[أي  على للا تبين الطريق المستقيم 9النحل ،]                                 والفقهاء    .13
يعبرون عن الغايات بالمقاصد، فالمقاصد هي الغاية المرجوة، التي وضعت الشريعة ألجل  
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، والغاية مدى الشيء، والغاية أقصى الشيء، وغاية كل شيء 14تحقيقها لمصلحة العباد
 15مداه ومنتهاه، وغاية كل شيء منتهاه 

تعريف صريح أو محدد للمقاصد  لم يوجد عند العلماء األوائل                            رابعا : المقاصد اصطالحا :
                                                                                     وإنما وجدت كلمات وج م ل لها تعلق ببعض أنواعها وأقسامها، وببعض تعبيراتها ومرادفاتها،  
وبأمثلتها وتطبيقاتها، وبحجيتها وحقيقتها؛ فقد ذكروا الكليات المقاصدية الخمس: "حفظ الدين  

ورية والحاجية والتحسينية، والنفس والعقل والنسل أو النسب والمال"، وذكروا المصالح الضر 
. وقد عرف بعض العلماء  16                                                           وذكروا بعض الح ك م واألسرار والعلل المتصلة بأحكامها وأدلتها 

المعاصرين المقاصد بأنها: "المعاني والحكم الملحوظة للشارع، في جميع أحوال التشريع،  
 .17ة"أو معظمها، بحيث ال تختص مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريع

 أهمية البحث:  -3
من فرضية الجهاد؛ يعتبر من األهمية بمكان، ليجاهد   تعريف المكلف بمقصد للا 

                                                                                عن بصيرة وعلم وهدف مشروع. وإن  العلم بمقاصد الشارع الحكيم؛ يعتبر حافزا  لتصحيح  
 مقصد المكلف؛ من جهاده وقتاله. 

 أهداف البحث:  -4
؛ لتتعزز الثقة يهدف البحث إلى وضوح المقصد األصلي من الجهاد في سبيل للا 

من الجهاد؛ هو المصلحة للمكلف ليس غيرها،                           المكلف؛ بأن  ما يقصده للا الكاملة عند  
 .من الجهاد في سبيل للا   وأن المفسدة هي تهميش مقصد للا 

 طريقة البحث:  -5
 ابتدأ الباحث بحثه بمقدمة ضمنها معاني البحث. - أ

                                      عرف مصطلحات عنوان البحث لغة واصطالحا . - ب
                                    ، وعن حكمه الكوني، وأنه مشروع عقال .تكلم بثالثة مطالب عن مشروعية الجهاد - ت
من   - ث والغاية  الجهاد،  من  الشارع  للمقاصد، ومقصد  العام  المعنى  بأربعة مطالب  بين 

 الجهاد بين مقصد الشارع ومقصد المكلف، والجهاد على بصيرة وعلم.
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 قيد بعض نتائج البحث. -ج
 وثق المراجع والمصادر التي استقى منها البحث.  -ح
 رعي الجهاد وتأصيله الش  -6

يتعرف المسلم؛ وخاصة المجاهد على أحكام الجهاد المستمدة من   ما  بقدر 
                                                                           ، وإيمانه بها؛ بقدر ما يكون لجماعة األمة من الخيرية والفضيلة، إذ أن  الجهاد للا 

                                                                          هو ذروة سنام اإلسالم، وحماية جنابه الشريف، باعتبار أن  الجهاد حكم من األحكام 
، وليس هو حالة  وسنة رسول للا   ثابتة في كتاب للا الشرعية؛ ذو أصول راسخة  

 من الفوضى والغوغاء التي ال يحكمها حاكم، وال يضبطها ضابط. 
 مشروعية الجهاد.  -  1-6

                                                           ك ت ب  ع ل ي ك م  ال ق ت ال  و ه و  ك ر ه  ل ك م  و ع س ى  :                                       ش رع الجهاد بصريح الكتاب والسنة، قال للا 
                ال  ت ع ل م ون                                                                                                                            أ ن  ت ك ر ه وا ش ي ئ ا و ه و  خ ي ر  ل ك م  و ع س ى أ ن  ت ح ب وا ش ي ئ ا و ه و  ش ر  ل ك م  و َّللا   ي ع ل م  و أ ن ت م  

[قال اإلمام الطبري في تفسيره: "كتب عليكم ا216  البقرة .] لقتال"؛ ف رض عليكم القتال؛                           
وقال ابن كثير: "هذا إيجاب من للا تعالى للجهاد على المسلمين؛ 18يعني قتال المشركين" 

                                           وقال الزهري رحمه للا تعالى: الجهاد  واجب على                                        أن يك ف وا شر  األعداء عن ح و زة اإلسالم.
، وإذا است ن فر                                                             كل  أحد، غزا أو قعد؛ فالقاعد عليه إذ ا استعين أن ي عين ، و                                         إذا است غيث  أن ي غيث 

                                                             و ق ات ل وه م  ح ت ى ال  ت ك ون  ف ت ن ة  و ي ك ون  الد  ين     :، وقال للا 19                                  أن ينفر، وإن لم ي حت ج  إليه قعد"
الظ ال م ين   إ ال  ع ل ى  ف ال  ع د و ان   ان ت ه و ا  ف إ ن   شرك وال 193البقرة  ]                                                              هلل     يبقى  أي  حتى ال                            [؛ 

خ ر  و ال  ي ح ر  م ون  م ا ، وقال سبحانه وتعالى:20كفر                                                                                          ق ات ل وا ال ذ ين  ال  ي ؤ م ن ون  ب اهلل   و ال  ب ال ي و م  اْل 
       و ه م           ي د                                                                                                                         ح ر م  َّللا   و ر س ول ه  و ال  ي د ين ون  د ين  ال ح ق   م ن  ال ذ ين  أ وت وا ال ك ت اب  ح ت ى ي ع ط وا ال ج ز ي ة  ع ن  

اغ ر ون   [، هذه مجموعة من األوامر التي تحض على الجهاد، وترغب فيه؛  29التوبة]           ص 
رسول   وقال  غيره.  إلى  الوجوب  من  الحكم  تصرف  صارف  يأتي  حتى  للوجوب  واألمر 

                                                                          :»أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال للا وأن  محمدا  رسول للا ويقيموا للا 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم وحسابهم الصالة  

، فيهما  22:»جاهدوا المشركين بأموالكم و أنفسكم وألسنتكم« ، وقال رسول للا 21على للا«
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الطلب   جهاد  على  داللته و داللة  تفضي  الذي  المشترك  اللفظ  هو  الداللة؛  ووجه  الدفع، 
 عن أبي هريرةفاعي، لعدم بيان اللفظ المشترك،  قسميه الطلبي والد لمشروعية الجهاد ب
. فسئل ثم ماذا قال: ثم الجهاد                                 أي  اإليمان أفضل قال: »إيمان باهللقال: سئل رسول للا 

ماذا قال: حج  مبرور« في سبيل للا  ثم  الكفاية؛ 23                               . قيل:  ، فجهاد الطلب فرض على 
                                             يخرج المجاهد إال بشروط كإذن الوالدين مثال ،  الو   عنى أن بعض األعمال تفضل عليه، بم

فإذا تعين الجهاد فتسقط الشروط؛ فيخرج بدون إذن والديه، والعبد بدون إذن سيده، والمرأة 
بدون إذن زوجها، ويعضد الحكم ما أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عن عبد للا بن  

فسأله "جاء رجل إلى رسول للا صلى للا عليه وسلم  عن أفضل األعمال، قال:   عمرو 
لدين، فقال آمرك بوالديك خيرا. فقال والذي االصالة. قال ثم مه؟ قال الجهاد. قال: فإن لي و 

وهو محمول على جهاد فرض   24                                                   بعثك بالحق نبيا  ألجاهدن وألتركنهما، قال: فأنت أعلم"
 25                            العين توفيقا  بين الحديثين"

 . والكوني الجهاد بين حكمه الشرعي 2-6-

الدفاع عن النفس، والعرض، والمال؛ حق مشروع لكل إنسان على وجه البسيطة ؛وذلك 
                                                                               من مقتضيات الحكمة اإللهية في الخلق؛ ألن  التعدي محظور عند كل المجتمعات اإلنسانية، 
                                                                                 على حد   سواء، وهو أمر كوني، فلو أن  وثنيا  يعيش في بيئة مسلمة، فله كامل الحق في 

ن نفسه، وعرضه، وماله، لو تعرض له مسلم بغير وجه حق، وعلى الحاكم أن أن يدافع ع
                                 :»انصر أخاك ظالما  أو مظلوما «.  ينصر المسلم بردعه، وكفه، عن األذى، قال رسول للا 

      ، أي  26                                                                          قالوا يا رسول للا هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما  ؟ قال: »تأخذ فوق يديه« 
المسلمين  تمنعه من ظلم   والتعدي على  الظلم  بحرمة  النبوي عام،  األمر  اْلخرين، وجاء 

وغيرهم، إال أن يكونوا محاربين؛ وهذا فيه داللة عظيمة، وملمح مهم، على عظمة التشريع 
 اإلسالمي، وسمو أحكامه، ورفعة مكانته، وسماحته، وأنه يعلو وال يعلى عليه.

كالمسلم؛ ألنه بعقد الذمة وجب له مالنا، فإذا                                          جاء في حاشية رد  المحتار:" وتحرم غيبته  
:»أال ، قال رسول للا 27حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته، بل قالوا: إن ظلم الذمي أشد" 
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                                                                                من ظلم معاهدا  أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا  بغير طيب نفس؛ فأنا  
                            الجانب الشرعي، فإن  من حكمة                                 هذا من جانب األمر الكوني، أم ا.  28«  حجيجه يوم القيامة

      أمرا    -وهو حق الدفاع عن النفس-بالمسلمين ورحمة بهم، أن رتب على األمر الكوني  للا 
                                                                                شرعيا  عالوة على األمر الكوني، فجعل من أسمى العبادات، وأرفعها، وأنفسها؛ الجهاد في 

أدلك على رأس األمر،  لمعاذ بن جبل: »أوال    ، ليمتاز بذروة سنام اإلسالم، قالسبيل للا 
وعموده، وذروة سنامه؛ أما رأس األمر فاإلسالم، فمن أسلم سلم، وأما عموده فالصالة، وأما  

، فالجهاد بقسميه، الهجومي و الدفاعي؛ هما ذروة   »29ذروة سنامه، فالجهاد في سبيل للا 
           عيني، أم ا                                                                      سنام اإلسالم، إال أن  الدفاعي أفضل وأسمى، باعتبار أن  حكمه الشرعي واجب

 الطلبي فكفائي إذا قام به البعض سقط عن اْلخرين.

 .                                   الجهاد حق مشروع عقال  بمقتضى الفطرة - 3-6

           جل  شأنه،    والعقل مصدرهما واحد؛ هو للا -القرآن والسنة -                          باعتبار أن  الشرع بوحييه
أكد العلماء على دور العقل، في إثبات كثير من األحكام الشرعية، وذلك في دوره ومحله، 
                                                                             من خالل إعمال العقل في النصوص الشرعية؛ وألن  العقل بمبادئه، وضوابطه، شيء متفق  
                                                                                عليه بين األمم جميعا ، ال ينكرها إال سفسطائي، أو معاند. يقول أبو الحسن الندوي رحمه 

: "فإن الذي يوجد االعتدال، ويخفض من المادية الجامحة، ويجعل منها حياة معتدلة، للا 
هو النظام الروحي الديني الخلقي الحكيم؛ الذي يوافق الفطرة اإلنسانية الصحيحة ،والذي ال 
                                                                                     يتصدى ألن يزيل الفطرة اإلنسانية؛ بل يوجهها توجيها  نافعا ؛ فإنها ال تزول، ولكن تميل من  

، فقد صرف شجاعة العرب خير، وهكذا فعل اإلسالم، وهكذا فعل سيدنا محمد  شر إلى
للا،  سبيل  الجهاد في  إلى  القديمة؛  الثأر واألحقاد  وأخذ  والتقاتل،  القبلية،  المنافسات  من 
وإعالء كلمة للا، وصرف تبذيرهم وسماحتهم إلى اإلنفاق في سبيل للا، وشغلهم عن الجاهلية 

،                                         ،وعليه فإن  دعوة إنكار الجهاد في سبيل للا 30وأبدل الشيء بالشيء" بالدين اإلسالمي، 
وتعطيل أحكام الجهاد، والدفاع عن النفس؛ دعوة مبتورة، ال برهان عليها، وال حق فيها، بل  
الفطرة   بمقتضى  مشروع عقال   الجهاد حق  أن   دينا ،  باإلسالم  يؤمن  من ال  يحاجج                                                                              العقل 

، والدفاع عن مقدساتنا؛ حق                             عقال ، أن  الجهاد في سبيل للا   وبناء عليه؛ نؤكد  اإلنسانية.
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قال:   عن النبي                                                                 مشروع، وأن  التخلي عنه إيذانا  بالذل والمسكنة، فقد روى ابن عمر
»لئن تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم للا مذلة في رقابكم ال تنفك  

؛                              ، وإن  ترك الجهاد في سبيل للا 31رجعوا على ما كنتم عليه«عنكم حتى تتوبوا إلى للا وت
 تعطيل لمنهج للا تعالى في األرض، المتمثل في قانون المدافعة. 

 المفهوم الشرعي للمقاصد.   -7
أسمى ما يحققه المكلف؛ ألنها الحكم الملحوظة للشارع في    المقاصد الشرعية هي:

؛ عبودية محضة تشريعه، والمعاني المقصودة من األحكام، فالعمل على تحقيق مقاصد للا 
 هلل تبارك وتعالى.

 المعنى العام من المقاصد 1-7- 
شرع في كل تصرف من                "اعلم أن  للا   :32                                     يقول اإلمام العز  بن عبد السالم رحمه للا

التصرفات ما يحصل مقاصده، ويوفر مصالحه، فشرع في باب ما يحصل مصالحه العامة 
والخاصة، فإن عمت المصلحة جميع التصرفات شرعت تلك المصلحة في كل تصرف،  
به، بل قد   ما لم تختص  به دون  فيما اختصت  وإن اختصت ببعض التصرفات شرعت 

ويقول   ،33                                        مبطال  في غيره، نظرا  إلى مصلحة البابين"   يشترط في بعض األبواب ما يكون 
اإلمام ابن القيم رحمه للا: "وقاعدة الشريعة التي ال يجوز هدمها، أن المقاصد واالعتقادات  
التقربات والعبادات، فالقصد والنية واالعتقاد،  معتبرة في التصرفات، كما هي معتبرة في 

                                            ، أو فاسدا ، وطاعة، أو معصية، كما أن  القصد                                     يجعل الشيء حالال ، أو حراما ، وصحيحا  
أو فاسدة" أو محرمة، أو صحيحة،  أو مستحبة،  العبادة يجعلها واجبة،             . فكما أن  34في 

                                                                                مقاصد الشارع معتبرة في األحكام، كذلك أن  مقصد المكلف معتبر في تصرفاته، والحق هو  
توافق وتطابق مقصد المكلف مع مقصد الحق

حكم شرعي؛ لعدم خلوه  ، وذلك في كل 35
 من الحكمة والمقصد.

 من حكم الجهاد.  مقصد الشارع  2-7-
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[، الفتنة بمعنى  39األنفال]وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل :قال للا 
                                                                                    الكفر والشرك، "وقاتلوهم قصدا  منكم إلى زوال الكفر؛ ألن الواجب في قتال الكفار أن يكون 

العدول القصد زوال   القتال؛ وجب عليه  بغير  يقلع عن الكفر  أنه  إذا ظن  ولذلك  الكفر، 
العليا فهو في سبيل للا« . وقال رسول للا 36عنه" ،  37:»من قاتل لتكون كلمة للا هي 

، في أن يكون الدين كله هلل ال جزء منه؛ فبزوال الشرك، وتحقيق المقتضى من أمر للا 
                                                          يقول العز  ابن عبد السالم رحمه للا: "مقصود الجهاد األعظم إنما  فهو إعالء لكلمة للا 

هو إعالء كلمة الدين، وملك الغنائم تابع لذلك غير مقصود، فإذا أعرض عنه سقط ألنه 
العالمين"  كلمة رب   الدين، وإعالء  لنصرة  الجهاد  وليتمحص  مقصود،  ابن  38                                                                غير  يقول   ،

تكون كلمة للا هي العليا وأن يكون الدين كله هلل   "والجهاد مقصوده أن  :39تيمية رحمه للا 
، فالجهاد وسيلة إلعزاز الدين، وليس 40؛ فمقصوده إقامة دين للا ال استيفاء الرجل حظه"

                                                                                    القصد منه قتل الكفار لذاته؛ بل القتل وسيلة لدفع شر  الكفر في جهاد الطلب، وشر  الكفر 
م أو الجزية، وفتح باب الحريات في الدعوة إلى  بعد طلب اإلسال  ،41والحرابة في جهاد الدفع 

 . للا 
 .  الغاية من الجهاد بين مقصد المكلف ومقصد الشارع 3-7-

، فحرف]حتى[حرف موضوع حتى يكون الدين كله هللباتت الغاية من الجهاد معلومة،
يتحقق المقصود                                                               ، فما دامت الغاية غير متحققة من الجهاد فعال ، فالجهاد باق حتى  42للغاية 

منه، لذلك فتحصيل مقدمات الجهاد، يعتبر ضرورة ليستقيم مقصد المكلف؛ من اإلعداد 
الجماعة  قوة  ذهاب  المسببان في  والنزاع،  الخالف،  والعتاد، ونزع  العدة  واعداد   ، النفسي 

ب ر وا إ ن  َّللا                                                                 و أ ط يع وا َّللا   و ر س ول ه  و ال  ت ن از ع وا ف ت ف ش ل وا و  :المسلمة، قال للا                                           ت ذ ه ب  ر يح ك م  و اص 
اب ر ين   التي ال تحابي  [، وغيرها من األسباب التي تستدعي سنة للا 46األنفال]                   م ع  الص 

، يجب قصدها                                                                 أحدا  في الخذالن. فالغاية التي قصدها الشارع من الجهاد في سبيل للا 
للا  قصده  لما  والقصد  النية  فإن   المكلف]المجاهد[،  من  سبيل،                                                          بداية  في  الجهاد  روح 

حتى يتوافق                                                                  وتحقيق لمراد للا سبحانه وتعالى، بل إن  المجاهد ال يكون في سبيل للا 
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جالس منكس رأسه فقال:  ، ورسول للا ، جاء رجل إلى رسول للا                صد ه مع مقصد للا مق
رأسه ،فإن أحدنا يقاتل حمية وغضبا فله أجر قال: فرفع رسول للا ما القتال في سبيل للا 

ما رفع رأسه إليه فقال: »من قاتل  -الشك من زهير-                                       إليه ولوال أنه كان قائما  أو كان قاعدا  
 .  »43للا هي العليا فهو في سبيل للا لتكون كلمة 

                                                                          فأي  خلل في نية ومقصد المكلف؛ فإنه سينعكس سلبا  عليه ال سيما في اْلخرة، فعن 
قال:  قال له ناتل أهل الشام أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول للا   أبى هريرة

أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى                يقول: » إن  نعم سمعت رسول للا  
به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك 
قاتلت ألن يقال جريء. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار ورجل 

عرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت  تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه ف
العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. وقرأت القرآن 
ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار. ورجل وسع للا  

ل فما عملت فيها قال ما  عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قا
تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو  

يخبرنا عن    فالنبي  .44جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى في النار«
الخلل الذي حصل في الدنيا؛ في المقصد والنية، كيف ترتبت آثاره على جزاء المكلف في  

 اْلخرة. 
                                                                         وعليه فإن  ثمرة جهاد المكلف، ال تتحصل إال بتوافق المقصدين؛ مقصد المكلف مع  

 مقصد الشارع. 
 اآلثار المترتبة على مخالفة مقصد الشارع. 4-7-

: عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، فقال رسول للا سئل النبي
  وقصده   فمن كانت هذه نيته  ،45»من قاتل لتكون كلمة للا هي العليا، فهو في سبيل للا«

، وكلمة للا مصطلح شرعي شامل لكثير من المعاني؛  فهو في سبيل للا   في الجهاد والقتال
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كإقامة شرع للا وتحكيمه، وتمكين الدعوة إلى للا في بالد الكفر، والدفاع عن المظلومين 
واسترداد حقوقهم، والضرب على يد الظالمين، هذا كله لتكون كلمة للا هي العليا، وكالم 

تعالى، لذلك جاء التهديد والوعيد الشديد   واضح الداللة على من عدل عن مقصد للا   النبي
بكبريائها الدنيا  ، وزخرفتها، وجعل المقصد  على من جعل اْلخرة آخر همه، والتفت إلى 

، والسلطة والجاه، كما حصل للبعض في ثورة الشام وجهاده، هو المغنماألول من الجهاد  
به فعرفه نعمه فعرفها،  : »إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي  قال

قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت ألن  قال: فما عملت فيها؟ قال: 
يقال: جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم، 

لعلم، وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت ا
وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: 
هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع للا عليه،  
وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما  
تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال:  

األصناف  فهؤالء  ،46«أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقي في النارهو جواد، فقد قيل، ثم 
للا كتاب  والمنفقين وحفظة  المجاهدين  من  كما  الثالثة  الدنيا  في  الناس  أفضل  من  ؛ هم 

، فكانت العاقبة وخيمة؛ السحب نياتهم ومقاصدهم لم توافق مقصد للا   نحسبهم، ولكن
، وإضافة إلى ذلك تضييق المقصد من على الوجوه، واإللقاء في النار على رؤوس الخالئق 

الجهاد؛ بمعنى أن كثير من المجاهدين ما إذا سقطت بلده نراه قد قعد مع القاعدين، وهذا  
أن نجاهد، فهذه ومثلها كثير تعتبر سلبيات   رنا للا شرخ آخر للمقصد الذي من أجله أم

 في حياة المجاهد؛ تعود عليه بالوبال يوم ال ينفع مال والبنون إال من أتى للا بقلب سليم. 
                                                                                     وهذه دعوة إلى إخواننا المجاهدين لمراقبة نواياهم كل يوم، وتصحيحها دائما  وأبدا ، حتى  

   ة مبرورة.  يفوزوا بالدارين، نصر وتمكين أو شهاد
   47                                                        الجهاد على بصيرة وعلم، مطلب  شرعي ، لتحقيق المقصد األسمى -7-5



 2020لعام     2العدد                                             مجلة بحوث جامعة إدلب   

28 
 

من خالل سيرته مع أصحابه؛ أنه ما بدأ بجهاد الكفار؛ إال    الثابت عن رسول للا 
، وعالوة على ذلك كانوا                                                        وقد امتألت قلوب الصحابة رضي للا عنهم، وش حنت إيمانا  باهلل

سبيل   في  والقتال  الجهاد،  فريضة  لضبط  وأخالقا ،  وأحكاما   عقيدة  النافع،  بالعلم                                                                                    مؤهلين 
الللا  مكة  في  سنة  عشرة  ثالث  فخالل  للا ؛  ورسول  ويزكي    مكرمة؛  أصحابه،  يعلم 

نفوسهم، بالعلم والموعظة، والعمل، كااللتزام بالفرائض، والحض على النوافل، كقيام الليل،  
قال: قيل له قد علمكم   في السر والعلن، فقد ورد عن سلمان  وكثرة األذكار، ومراقبة للا 

انا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول                                              كل شيء حتى الخراءة. قال: فقال أجل : »لقد نهنبيكم
بأقل من ثالثة أحجار أو أن نستنجى برجيع أو   باليمين أو أن نستنجى  أو أن نستنجى 

شاردة وال واردة، إال أداها ألصحابه، كيف ال وهم الجيل    ، ما ترك رسول للا 48بعظم« 
، هم الجيل الباني والمؤسس لقواعد ، ولرسولهاألول السباقون بكل شيء؛ نصرة لدين للا 

                                        هذا الدين، تطبيقا  عمليا ، بكل جوانبه. 
فتحوا بالد المشرق والمغرب؛ ليكون الدين كله هلل، وإلعالء كلمة، بأخالقهم، مطبقين  

، في كل تصرفاتهم، فإذا ما  ، من العلم الشرعي، مراقبين للا أخذوه من رسول للا   ما
                                                                               شرد أحدهم عن الطريق؛ فسرعان ما يعود مأنبا  نفسه على ما فعل؛ ليكون الدين كله هلل، 
                                                                                  ال ألحد سواه، فكم من واحد من الصحابة عاد بما أخذه من الغنية خوفا  من الجليل سبحانه  

يترك قتل الكافر بعدما بصق عليه، حتى ال يكون للنفس نصيب من قتل    وتعالى، وعلي
                                                      ، فكم تركوا من المباح خوفا  من الشبهات، وكم تركوا من  الكافر؛ بل ليكون الدين فقط هلل

، بل باعوا أنفسهم رخيصة                                                             الحالل إيثارا  لغيرهم، وكم اعتقوا وتصدقوا ورحلوا واغتربوا هلل
 مرة العلم بأحكام الشرع، واإليمان بها، وتطبيقها. ، هذا كله ثفي سبيل للا 

الغلبة بأن الكفار قوم ال                                                                            جاء في التفسير المحيط ما نصه "نص  تعالى على سبب 
يفقهون، والمعنى أنهم قوم جهلة، يقاتلون على غير احتساب، وطلب ثواب، كالبهائم فتفل  

ذلك بخالف من يقاتل على نياتهم، ويعدمون لجهلهم باهلل نصرته، فهو تعالى يخذلهم، و 
والغلبة" بالنصر  للا  من  موعود  وهو  يكون 49بصيرة،  أن  الجهاد  هذا  مقتضيات  "ومن   ،
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                                                                              اإلنسان عارفا  باإلسالم الذي يجاهد ألجله، وبالكفر والجاهلية التي يجاهد ضدها، يعرف 
وال اإلسالم معرفة صحيحة، ويعرف الكفر والجاهلية معرفة دقيقة، فال تخدعه المظاهر،  

 50تغره األلوان وال تعزه األلوان،"
 . النتائج -8
                                                                           أن الجهاد أوسع من القتال، وأن  الجهاد ليس غاية في نفسه، بل هو وسيلة لتحقيق   -1

 غاية أسمى. 
                                                                               تبين أن  الجهاد ال يؤتي أكله إال إذا توافق مقصد المجاهدين مع مقصد الشارع الحكيم.  -2
                                        ن  الحكم الشرعي مترتب على الحكم الكوني                                    إن  الدفاع عن النفس مشروع عقال ، وأ  -3
 عبودية محضة هلل تبارك وتعالى.                             إن  العمل على تحقيق مقاصد للا   -4
                                وري للتخلص من الرايات العمي ة.                                      إن  الجهاد والقتال على بصيرة وعلم ضر  -5
 الحواشي الختامية  -9
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الفكر   دار  الشافعي،  الدمياطي  بن محمد شطا  بالبكري( عثمان  )المشهور  بكر  أبو  الدين(، 
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كتاب العين، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي،  - 143ص15جينظر، لسان العرب،  -  15
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في حليب األطفال  مادة الميالمين  كروماتوغرافية لتحديد تطوير طريقة 
 RP-HPLC باستخدام تقانة         الم جفف 

 د. جمعة العمر*، د. أحمد حلبي**، محمد أمجد أبو حجر*** 
 *قسم التقانة الحيوية والغذائية، كلية الطب البيطري، جامعة ادلب

 التحليلية، كلية العلوم، جامعة ادلب **قسم الكيمياء 

 (، كلية العلوم، جامعة ادلب كيمياء ***طالب دراسات عليا )ماجستير
 الملخص 

                                        لتحاااادلااااد الم حم ب اي حل اااُا افط اااا   الم ج      كروماااا اويرا  ااااةطريقااااة    طورناااا 
مزيج مكون مب الم ث نو  والم ء المقطر   د     ساااااااااااات  ح ث ا  ،RP-HPLC اق نةب ساااااااااااات دا  

(20:80V/V)  احار  بواسااااااااااااااطااة  الع ناا    الترة  ثم اماا   ، ومب  الساااااااااااااات ح  الم حم ب 
 ساااات دا  ب µm,5mm4.6)×(250ODS18C، ام ال صااااى علو عمود m0.45μ  م كرون ة

 وق  س االمتصااااااا  ااااااا ة عند الطو  الموجي، 1ml/minبمعد  اداق   الم ء كطور متحرك
=210nmmaxλ   ب ساااات دا  ك  اااا Photodiode array (PDA)،   اراوح المج   ال طي

بااا لاااد اااة    يقاااة التحل ل اااةالطر   امتااا     كمااا  µg.mL30)–(0.1-1المجااا      ضاااااااااااااامب  للتراك ز
مع مع مى   والتكرارية الممت  ة RSD%=3.98ح ث لم اتج و  ق م  والحساااااااااا ساااااااااا ة الع ل ت ب

مب مرابااااة   ال  اااا ر   لنقاااا ق ال ي  الك اااااااااااااا  و   ،0.99992R=اراباااا ق  ام حساااااااااااااااااا   حااااد 
g.mLμ078LOQ=0.0-              وحد التحدلد الكمي  =g.mLμ0.0026LOD-1النوعي

ع نة   64  علو                                       واق ال اااااااااااروق الكروم اويرا  ة الم قترحة HPLC-RPاطب ق طريقة  ام   ،1
     و جااد لتحاادلااد   ماا  نتا كاا ناا  احتو  علو الم حم ب أ  ال، و ااد    سااااااااااااااتورد             حل اُا مج   م  

الم حم ب اي ثما ن اة ع نا   كا نا  ممسااااااااااااااة منما  احو  الم حم ب بكم ا   أدنو مب الحاد 
بحساااااااااُا ندارة افيقية والعق   ر   (1ppm)المسااااااااااموح بتواجدا اي حل ُ افط    المج    

ب ااااكى  الحد المسااااموح ب    ك ن  اوق    وثحثة منم  احتو  علو الم حم ب بكم   افم رك ة
  . ل ى
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المفتاحية الم ج  ،  الم حم ب  :الكلمات  افط     حل ُ   ،                        RP-HPLC    ،
Photodiode array (PDA) . 

 

 المقدمة. 1
 الغراء   ننت ج  مثى  الصاان ة ة  االساات دام    مب ل  العدلد  ك م  ئي  مركُ الم حم ب

، كم  ام اسااات دام  كسااام د بسااابُ اللمُ ومثبط    والطحء  الح اااقة  والمواد الطع   أوانيو 
محتواا الع لي مب الن تروج ب علو الريم مب أن اع ل ت  كسااااام د يعتمد علو وجود الك ئن   

التي يمكب أن استقلب  نلو مركب      Klebsiella terragenaالح ة الدق قة اي التربة مثى  
 أ    لاا   اوجااد  ومب الجاادلر باا لااقكر أناا  ال  .[1]الن تروج ب المتوارة بساااااااااااااامولااة مثااى ال ورياا   

  ضاااامب  الساااات دام  او اااا    أ  اوجد وال  للم حم ب،  معتمدة مب  اااارة يقائ ة  اساااات دام  
( مب الكتلاة 66٪)الم حم ب اي                                 ال أن  ارا ا   محتو  الن تروج بن .[2] الغاقائي  الدسااااااااااااااتور

المنتج   تا  الصاالة فن المحتو                                   ت  عمدا  نلو المواد الغقائ ة أوضاا ا                     يعتبر ساابب   ك      إ
 البروا ب  احل ى  امتب را  اق سااااااااااااا  تحدلد محتو  الن تروج ب الق                           البروا ني ع دة  م  يقدر ب

    تا  وال لتم ام  ز المركب ،(Dumas)دوم س أو  (Kjeldahl)ك لداهى    مثى  الق  ساااااااااااا ة
أن يمكب                                       وبناا ء  علو تلاان اااين الم حم ب الم  ااااااااااااااا      .المحتو  النتروج ني عب البروا ب
م ااة أكبر مب المنتجاا   وتلاان لجعلماا  اباادو أنماا  احتو  ك                              ي عز  المحتو  الن تروج ني اي  

 .[3]                                    البروا ب وهقا ي حقق مردود ربحي كب ر 
،  IUPAC (1,3,5-triazine-2,4,6-triamine )ج ء  اسم ة الم حم ب حسُ 

 .[5][4] وبعض موا  اصلة للم حم ب    ُ  الص غة الك م  ئ ة الم( 1)ر م   الجدو وضح      وي  
 الص غة الك م  ئ ة الم صلة للم حم ب وبعض موا  (: 1)الجدو  ر م 

 6N6H3C الص غة الجزيئ ة المجملة 

g/mol   الكتلة
 126.12 المول ة

 أب ض مسحوق  المظمر ال  رجي
3kg/m 1.574 الكث اة 
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°C  نقطة

 345 االنصهار 

g/L 

(20°C)3.240 القوب ن اي الم ء 

 ل لة   الم حم بساااا  نورا  نساااا ن أكثر عرضااااة لت ااااك ى بلورا                   ل وحظ أن جساااام اإ
ويوضح ،  الموجود اي الجسم مع حمض الس  نور  القوب ن اي الم ء وتلن بت  عى الم حم ب

و د . [6]  لة ب ب الم حم ب وحمض السا  نورت اك                  الم دروج ن ة الم   الروابي(  a-1)ال اكى ر م 
أو السام ة  الدراسا   أن هقا البلورا  مسالولة ب اكى مب  ار عب حدوث ال  اى الكلو  ب ن  

 .[8][7] المرابطة بتراكم بلورا  س  نورا  الم حم ب( b-1)اي ال كى ر م المب نة الكلوية  

         
الت ااا  ل النسااا جي    (:b-1)ال اااكى ر م       الصااا غة الك م  ئ ة  لب ب  (: a-1)ال اااكى ر م          

بتراكم ساااا  نورا   المرابي    الكلو                   الم حم ببلورا  ساااا  نورا   ل            .           لل  ااااى  
 الم حم ب

  ،                              الحل ُ الم ج   بم دة الم حم ب انت ااااااار  اي السااااااانوا  الم ضااااااا ة ح ال  ي 
 أل  ط ى يع نون مب م اااا كى كلوية وأدملوا 50ام اإبحغ عب أكثر مب   2008ا ي الع   

ة الع لم ة عب أبلغ  منظمة الصاااح  كم   .[9]نلو المسااات ااا و بعد ح دثة الغ  اي الصااا ب 
       او ايمنمم دمو  الم  و اي ح ب  ح لة 51900أكثر مب  اطلُ   ،رض ع  294000 ن  بة

  الم حم ب مب  من   ااةال  مسااتوي  ال عب  الك اا   أ اابحلقلن   .[10]  منمم  أ اا     سااتة
 ب لغ        أمرا    الحل ُا  علو  القا ئماة  المنتجا   أو افط ا    حل ُا اي                            والتي مب الم حتماى أن اوجد

لاقا أجر  اإدارة العا ماة الصاااااااااااااا ن اة للر ا باة علو الجودة والت ت   افهم اة اي العا لم أجمع  
                                   مل صااااااااا  بموجبم  نلو احدلد اراك ز مب  حجر الصاااااااااحي دراساااااااااة اساااااااااتقصااااااااا ئ ة وطن ة وال
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حل اااُا  وتلااان ضاااااااااااااامب منتجااا      2500mg/kgنلو    0.1mg/kgاراوحااا  مب    الم حم ب
ندارة افيقية والعق   ر   حدد كم     .[11] ااااركة  اااا ن ة   22                            افط    الم ج   التي انتجم   

         الم ج                                  ي سمح بتواجدا اي حل ُ افط     ppm1للم حم ب             حدا  أعلو  (FDA) افمريك ة
سانوا  والنسا ء الحوامى أو  3                                                   وافيقية الم صاصاة أسا سا   للط    القلب اقى أعم رهم عب 

ال ئران لمدة لو                         وتلن واق دراسة أ جري  ع                   الم عدة للب لغ ب  للطعمة  2.5ppm            الم رضع   و
                                                                              أسااابوع  ، كم  وضاااع  بلدان أمر  أي ااا   حدا  م ااا بم   للم حم ب اي المنتج   الغقائ ة  13

[2][12][13][14]. 
  حم ب اي حل ُا افط ا   المج   لم                                       ال اوجاد طريقاة دسااااااااااااااتورياة م عتمادة لتحادلاد ا

الم حم ب اي حل ُا   واحادلاد  العا لم اة لادراساااااااااااااااة  العلم اة  افبحا ث  مب العادلاد  لاقلان اوجما 
ب ساااااااااات دا  الكروم اويرا    الساااااااااا ئلة    التحل ى  مثى  م تل ة  احل ل ة  بطرائق                 افط    الم ج  

أو ب ساااااااااات دا   ،[20][19][3]أو الكروم اويرا    الغ  ية   ،[18][17][16][15]  ع ل ة افداء
 .ELISA [21][22]اق نة 

لتحدلد الم حم ب  بعض ال اااااااااااااروق الكروم اويرا  ة  اطوير  نلو    لمد  هقا البحث
وسااااااااريعة بساااااااا طة طريقة واق   RP-HPLC اق نة                                 اي حل ُ افط    الم ج   ب ساااااااات دا   

، كما  لماد  نلو ايجا د طريقاة الساااااااااااااات ح  الم حم ب مب  وتا  د اة عا ل اة وا تصاااااااااااااا دياة
ق  سااااااا  بح ث اتمتع ب لسااااااارعة والسااااااامولة اي العمى مع مراع ة االساااااااترج ة ة  الحل ُ بغ ة 

اي التحل اى  الم حم ب  تحادلادل            الم ت صااااااااااااااصااااااااااااااةالم ا بر  دها  اي  اعتما   وبا لتا لي ،للم حم ب
   .                      الروا ني للحل ُ الم ج

 القسم العملي.  2
 . األجهزة1.2

  Thermo Scientificننت ج  اااااااااااااركة   HPLCجم      ا البحثاي هق          اسااااااااااااات  د 
 photodiode array (PDA)مزود بك  اااااااااا   UltiMate 3000 RSافمريك ة نموتج  

جم   مط    ة و   Chromeleonمو اااو  مع ح سااُا لمع لجة الب  ن   عب طريق برن مج  
            ااااااااااركة   ننت ج  UV-VIS,Spectrophotometerاف ااااااااااعة م  اوق البن سااااااااااج ة والمرئ ة  

PG Instruments Limited    البريط ن ة نموتجT80  مو ااااااااااو  مع ح ساااااااااُا لمع لجة
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جمااا   أمواج مااا  اوق الصااااااااااااااوا اااة و   UV win5 softwareالب ااا نااا   عب طريق برنااا مج  
Ultrasonic    ننت ج  ااااااااااااركةWincom صاااااااااااا ن ة نموتج  الWT-615HTD ننت ج          وم ث لة

ننت ج  اركة  (0.0001g) وم زان احل لي حسا س  M415Pالترك ة نموتج   Elektro اركة  
Sartorius   افلم ن ة نموتجQUINTIX224-1S   الحجم   متغ رة آل ة حجم ة م  اااااااااا  و  

  م كرون ة مر ح  و   الص ن ة JOANLAB  ركة ننت ج م تل ة  ع  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا س  تا 
µm0.45 ركة ننت ج مب  SHIMADZU- GL SCIENCES ل  ب ن ةا. 

 . المواد الكيميائية2.2
             ااااااااااااااركااة مب   Melamine (%98.0)  الم حم ب تا  النقاا وة                اساااااااااااااات  اادماا  ماا دة

Chemical Industry  حح  المسااااااااااااات دمة      الم  و جم ع المواد الك م  ئ ة  ، كم  أن  ال  ب ن ة
 ن اة افلما   Merckومب ننتا ج  ااااااااااااااركاة   GRاي هاقا البحاث كا نا  عا ل اة النقا وة مب درجاة  

، كم  ك ن  اي جم ع مراحى اح اااااااااااا ر الع ن   م ء ثن ئي التقط روالم ء المساااااااااااات د  هو 
  جم عم  تا  نق وة ع ل ة. HPLC                                الم حح  الم  صصة للعمى علو جم   

 . تحضير المحاليل3.2
 : تحضير محلول الميالمين القياسي )األم( 1.3.2

    وتلن عب طريق و ن   1mg/mL  ام اح ااا ر المحلو  الق  ساااي للم حم ب بترك ز
102mg   100منا  باد اة ومب ثم نقلما  الو دورق حجمي سااااااااااااااعاةmL وإتابتا  اي كم اة مب  

  مقطرماا ء الالماا ء المقطر مع التحرياان لماادة كاا   ااة إاماا   االنحح ، ثم نكماا   الحجم باا ل
 حتو الدائرة ال   رية ب لم ء المقطر.

 تحضير المحاليل العيارية للميالمين 2.3.2
باتاراكا از  لالاما احما اب  الا ا ااااااا رياااااااة  الاماحااااااا لا اااااااى  ماب  ساااااااااااااالساااااااااااااالاااااااة  ااح اااااااااااااا ار                    اام 

µg/mL(0.1, 0.5, 1, 5, 10, 20, 30 ) المحلو  ال   ر  وتلن بأمق حجو  من سااااااااابة مب
  رية واكم   الحجم حتو الدائرة ال  10mL)اف ( ومب ثم نقلم  نلو دوارق حجم ة سااااااااااااعة 

 .(20:80)الم ء المقطربمزيج مكون مب الم ث نو  و 
 تحضير عينات الحليب: 3.3.2
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       وي  اااااا    15mLامتب ر سااااااعة   نبو                  ( ثم ا نقى نلو أ2gو ن كم ة مب الحل ُ )ا
      ي غلق  ،(20:80)مب مزيج مكون مب الم ثا نو  والما ء المقطر واق النساااااااااااااُا  10mLال ما  

لمدة دق قة حتو ام   انحح  مساااااااااااااحوق الحل ُ  ب اااااااااااااكى رأساااااااااااااي                          أنبو  االمتب ر ثم ل رج
جم    االمتب ر ضااااااااامب   نبو                                  لو  متج نس المظمر، ل وضاااااااااع بعده  أوالحصاااااااااو  علو مح

                 وبعده  ل نقى الو   C°25د  ئق عند الدرجة   5( لمدة Ultrasonicاوق الصاااااااوا ة ) افمواج
السااااا ئى       ي ساااااحُ  وبعده  د  ئق، 4لمدة  3200rpmعند    ااااابي( واCentrifuge          الم ث لة )

               المسااااااا                                                                      الط اي مب الع نة بواساااااااطة سااااااا رنن وي ر اااااااح ب سااااااات دا  التر م كروني ح جم  
0.45μm    وبقلن اكون ع نة الحل ُ ج هزة للحقب ضمب جمHPLC. 

 القياسات الكروماتوغرافية )طريقة العمل(. 4.2
( مب أجاى احادلاد  2                                                         ام اعتما د ال ااااااااااااااروق الكروما اويرا  اة الم ب ناة اي الجادو  ر م )

 اي مح ل ل  ال   رية وع ن   الحل ُ. RP-HPLCالم حم ب بطريقة 
أهم ال روق الكروم اويرا  ة التي ستطبق اي هقا البحث مب أجى احدلد   : لب ب(2الجدو  ر م )

 RP-HPLCالم حم ب ضمب ع ن   الحل ُ المج   بتق نة 

mm, 5  ODS 18C (250X4.6) العمود التحل لي 

µm 

 HPLC (%100) م ء  الطور المتحرك 
 C°25 درجة حرارة العمود 

 1mL/min معد  التداق 

 µL 20 حجم الحقنة 

 nm 210 طو  موجة الك    

 النتائج والمناقشة .3
            دراسةةةة تر ير طريقة تحضةةةير العينة علد تحديد الميالمين باسةةةتخدام تقانة  1.3
RP-HPLC   

                                                             اساااااااات  دم  اي هقا البحث ثحثة طرائق لتح اااااااا ر ع ن   الحل ُ واساااااااات ح  
، ح ث لتم اي الطريقة افولو  RP-HPLCالم حم ب منم  بغ ة ق  سااااااااا  ب سااااااااات دا  اق نة  

 ت ح  الم حم ب مب ع ن   الحل ُالس   (50:50مزيج مب الم ء وافس تونتريى )است دا   
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                                                                              واعتماد  الطريقاة الثا ن اة علو ا ث ر البروا ب با ساااااااااااااات ادا  افحما   الم    اة بجعاى درجاة 
، أم  الطريقة 10minلمدة  C°60للدرجة  مع التساااااا  ب   pH=4.6حموضااااااة المحلو  عند 

بمد  است ح     (80:20)الم ء والم ث نو  الث لثة اعتمد  علو است دا  مزيج مكون مب  
  ،                                                   ومب الجاادلر باا لااقكر أن هااقا الطرائق الثحثااة ط بقاا  علو الم حم ب مب ع ناا   الحل اُا

للم حم ب القمااااة   محلو  ة اااا ر   اااااأث رهاااا  علو  مب و ااااااااااااااكااااى  مااااد   وتلاااان لتوضاااااااااااااا ح 
 الكروم اويرا  ة ال   ة ب لم حم ب.

   ترك زت  ال  ( الكروم اويرا  الموااق لمحلو  الم حم ب ال   ر  2)  ر م  ب ب ال كى   ل  
1-10µg.mL  وب ساااااااات دا   (50:50)مزيج مب الم ء وافساااااااا تونتريى ب ساااااااات دا          لم ح اااااااار وا

 ة ح دة  مة كروم اويرا                                                        ال ااااااااااااااروق الكروم اويرا  ة ساااااااااااااا بقة القكر، ح ث ي ظمر المنحني  
نسااااااااتنتج أن  و ،  4.2minمع  مة كروم اويرا  ة مرااقة عند   2.6min للم حم ب عند  مب

لتح اااااااااااا ر ع ن   الحل ُ فن  (50:50)الم ء وافساااااااااااا تونتريى ال يمكب اساااااااااااات دا  مزيج  
ب إضااااااااا اة لتدامى القمة الرئ سااااااااا ة    حم ب ال   ر  للم الكروم اويرا  ال   ر  أعطو  مت ب

التي اعود لمكون   الحل ُ كم  هو موضح مع ب  ي القمم  2.6minللم حم ب عند الزمب 
 (.3) اي ال كى ر م

 
                    الم ح ر بنسبة مزج 10µg.mL-1 (: الكروم اويرا  الموااق للم حم ب ال   ر  ت  الترك ز2ال كى ر م)

                                       بتطب ق ال روق الكروم اويرا  ة الم ثلو (50:50والم ء ) افس تونتريى
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 اقي حل ُ ب ست دا  طور متحرك ملل  مب الم ء ال (: الكروم اويرا  الموااق لع نة 3ال كى ر م)

ت  الترك ز   ( الكروما اويرا  الموااق لمحلو  الم حم ب 4كما  لب ب ال ااااااااااااااكاى ر م )
1-10µg.mL   الم ح اااااار بطريقة الت ث ر الحم ااااااي ب ساااااات دا  ال ااااااروق الكروم اويرا  ة                                                              

عند وواضحة علو  كى  مة كروم اويرا  ة ح دة  ال   ر   المقكورة، ح ث يظمر الم حم ب
وباا لتاا لي ال   4.2minروماا اويرا  ااة مرااقااة عنااد الزمب  مع  مااة ك 3.1min مب احت اا    

ع ن   الحل ُ كونم  اعطي يمكب اعتم د طريقة الت ث ر الحم اااااااااااااي مب أجى اح ااااااااااااا ر 
 مت ب للم حم ب ال   ر  و د يعز  تلن لت ر  الم حم ب اي الوساااي الحم اااي ب إضااا اة 

مم  يعني    الحل ُ  فن القمة افسااااااااااااا سااااااااااااا ة للم حم ب اكون متداملة مع ب  ي  مم مكون 
 .حدوث ادامى لقمة الم حم ب مع ب  ي القمم الكروم اويرا  ة المرااقة لمكون   الحل ُ

 
                 الم ح ر ب ست دا    µg.mL 10-1ترك زت  الالكروم اويرا  الموااق للم حم ب ال   ر  (: 4ال كى ر م)

                                       بتطب ق ال روق الكروم اويرا  ة الم ثلو  pH=4.6 الم ء عند
ت   ( الكرومااا اويرا  الموااق لمحلو  الم حم ب  5ح ب لب ب ال ااااااااااااااكاااى ر م )اي  

وبتطب ق ن س   (80:20والماااا ء )  الم ثاااا نو   بمزيج          الم ح اااااااااااااار  0µg.mL2-1الترك ز    
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عند الزمب وواضااااااااااحة   مة كروم اويرا  ة ح دة  المنحني  ظمر                           ال ااااااااااروق الكروم اويرا  ة، ي  
7.68min . دون وجود أ   مة أمر 
 

 
                    الم ح ر بنسبة مزج 20µg.mL-1 (: الكروم اويرا  الموااق للم حم ب ال   ر  ت  الترك ز5ال كى ر م)

                                       بتطب ق ال روق الكروم اويرا  ة الم ثلو  (20:80والم ء ) الم ث نو 
الكرومااا اويرا  الموااق لمحلو  الم حم ب ال  ااا ر  (  6كمااا  لب ب ال ااااااااااااااكاااى ر م )

(، ح ث 20:80)  والم ء                                   والم ح ااااااار بمحلو  التمدلد الم ث نو                          الم  ااااااا   نلو ع نة الحل ُ  
 1.5min                                                                       نححظ أناا  ي ظمر  مم عاادلاادة موااقااة لمكوناا   الحل اُا الم تل ااة ب ب اف منااة مب  

 مب   للم حم ب عند لقمة ةن صااااااالة موااق                                 كم  أن  ي ظمر  مة ح دة وواضاااااااحة وم  7minنلو  
الم حم ب واحدلدا ب اااكى                                 رة الطريقة الم قترحة علو اصاااىمم  للكد  د  7.8min             ريُ جدا  

بمحلو  التمدلد  ، وب لت لي سا تم اعتم د طريقة التح ا ر السا بقة ب سات دا                   د  ق وساريع جدا  
 لتحدلد الم حم ب. (20:80) والم ء الم ث نو 

 
                                 والتي احو  الم حم اااااب الم      الكروم ااااويرا  الموااق لع نة الحل ُ المج   ( 6ال كى ر م )

 20µg.mL-1بترك ز
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 RP-HPLCبتقانة  العياري  الدراسة التحليلية للميالمين 3.3

                                                                            ام رساااام المنحن    الكروم اويرام ة لمنحن    الساااالساااالة ال   رية الم ح اااارة ساااا بق    
                      ، ثم ر ساااااااااااااام  العح ة ب ب n=5واكرارية ق  س                           الكروم اويرا  ة الم ثلوبتطب ق ال ااااااااااااااروق 

 .µg.mL-1                                                  استج بة الك    بداللة ارك ز الم حم ب مقدرا  بواحدة 
( الكروم اويرام   ال   رية لمح ل ى السااااالسااااالة ال   رية ح ث 7لب ب ال اااااكى ر م )

 احت اااا     مبكروماااا اويرا  ااااة حاااا دة وواضااااااااااااااحااااة عنااااد  نححظ أن جم عماااا  أعطاااا   مااااة  
=7.7minRt . مع ا دي د اي مس حة القمة ب  دي د ارك ز الم حم ب اي المحلو 

                                                   ( المنحني ال   ر  لساااالساااالة مح ل ى الم حم ب الم ح اااارة  8كم  لب ب ال ااااكى ر م )
واق التراك ز المقكورة، ح ث نححظ مب هقا ال ااااكى أن اسااااتج بة الك  اااا  اكون متن ساااابة  

  .) µg.mL) 30–0.1-1                                                طردا  مط    مع ا دي د ارك ز الم حم ب ضمب المج   

 
 المح ل ى ال   رية للم حم ب(: الكروم اويرام   الموااقة لسلسلة 7ال كى ر م )
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 مب أجى التراك ز ال ط ة  nm max 210 =: المنحني ال   ر  للم حم ب عند  )8( ال كى ر م

وب ساااااااات دا     Excel                                                       وبطريقة أ ااااااااغر المربع   المبرمجة ح سااااااااوب    واق   لبرن مج  
احادلاد ق م معا ماى االرابا ق ب ب النقا ق والتقا طع مع   ا   المنحني ال  ا ر  ال طي ام  معط

المنحنااااااااااااااي الاااااااااااااااا   ر     ح ث ك ن  مع دلةللمعط    ال   رية، محور االمتص   ة والم ى  
 Xو مثى مس حة القمة الكروم اويرا  ةا Y         علم   أن  Y=5.144X+3.0285ال طااااااااااااااااااااااااااااااااااااي  

بواحااااادة   مقااااادرا   الم حم ب  معااااا ماااااى    ،mLg.μ-1                                   امثاااااى ارك ز  للنقااااا قارابااااا ق  مع         مطي 
=0.99992R    ق مااة االنحرا     لم اتجاا و و مط ااة ممتاا  ة للمجاا   المحاادد،  وهااقا لااد  علو

ام حساااا   ق مة حد ،  (%3.98) فدنو ارك ز ام احدلدا %RSDال   ر  النساااابي المئو  
التحدلد وكقلن ام حساااااااااااا   ق مة حد   =g.mLμ0.0026LOD-1  اك ن   الك اااااااااااا  النوعي

مما  لاد  علو الحسااااااااااااااا ساااااااااااااا اة العا ل اة لتحادلاد  ،=g.mLμ0.0078LOQ-1  اكا نا   الكمي
التحل ل اااة   الساااااااااااااامااا  بعض    (3)اي الجااادو  ر م    ويب ب،  RP-HPLCالم حم ب بتقااا ناااة  

 للمنحن    ال   رية للم حم ب.
   nm max 210 =  التحل ل ة لالم حم ب عند سم  : ال)3(الجدو  ر م

 g.mLμ 0.1 - 30-1الخطية مجال التراكيز 

 A = 5.144C+ 3.0285 عح ة المنحناااااااي الاااااااا   ر  ال طااااااااااااي 
 1-g.mLμ 0.0026 (LOD)حد الكشف  

y = 5.144x + 3.0285

R²=0.9999
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 1-g.mLμ 0.0078  (LOQ)حد التحديد الكمي 

طول موجة االمتصاص األعظمي  

)max( nm 210 

االنحراف العياري النسبي المئوي  

RSD % 3.98 

 2R 0.9999معامل االرتباط  

 تحديد دقة وصحة الطريقة التحليلية المقترحة 1.3
لتحادلاد د اة و ااااااااااااااحاة الطريقاة التحل ل اة المتبعاة اي هاقا البحاث مب أجاى احادلاد  

ال   رية للم حم ب اقع  الم حم ب اي مح ل ل  ال   رية، ام اح ااااااا ر سااااااالسااااااالة مب المح ل ى 
سم  الكروم اويرام                                                                ضمب المج   ال طي وتلن انطح    مب المحلو  ال   ر  اف ، ثم ر  

القمااااة                                    ق ال ااااااااااااااروق الكروماااا اويرا  ااااة الم ثلو،  الموااقااااة بتطب  ام اعويض ق م مسااااااااااااااااا حااااة 
ى الكروما اويرا  اة للمحا ل اى ال  ا رياة اي معا دلاة ال ي الب ا ني ال  ا ر  المسااااااااااااااتق م مب أجا 

                                                                             احدلد التراك ز ال   رية للم حم ب، وأ جري  بعض الحسااااااااا ب   اإحصااااااااا ئ ة مثى االنحرا   
الم   ر  واالنحرا  الم   ر  النساااابي المئو  واالسااااترج ة ة النسااااب ة للتراك ز المحددة مب  

النت ئج (  4يعر  الجدو  ر م )و س التحل لي،  المنحني ال   ر  وكقلن ام حس   مطأ الق  
ح ث           الم ثلووبتطب ق ال اااروق   RP-HPLCاإحصااا ئ ة لتحدلد الم حم ب ب سااات دا  اق نة  

الج اادة وتلاان مب مح  ام ز  النتاا ئج التحل ل ااة باا لااد ااة  ،  n=5أن عاادد مرا  الق اا س كاا ن  
المن   اااااااااااااااة والتي لم اتجا و  الق ماة   %RSDق م االنحرا  الم  ا ر  النساااااااااااااابي المئو  

ب لنسااااابة    1.06%والق مة  g.mL0.1μ-1  ارك ز ضااااامب السااااالسااااالة ب لنسااااابة فدنو .%983
، كم  أنم  ام ز  ب لصاااااحة ح ث اراوح  ق م  g.mL30μ-1ضااااامب السااااالساااااة    فعلو ارك ز

 .%(101.5-99.1) االسترج ة ة ب ب
بتطب ق   RP-HPLC(: النت ئج اإحص ئ ة لتحدلد الم حم ب ب ست دا  اق نة 4الجدو  ر م )

                                ال روق الكروم اويرا  ة الم ثلو 
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              خالل يوم وخالل عدة أيام تكرارية النتائج التحليلية 3.3
للتأكااااد مااااب اكراريااااة النتاااا ئج التحل ل ااااة التااااي ااااام الحصااااو  عل ماااا ، ااااام احدلااااد    

 RP-HPLCتق ناااااااة                                                          ارك اااااااز الم حمااااااا ب للمح ل اااااااى ال   رياااااااة السااااااابعة المح ااااااارة سااااااا بق   ب
 وهااااااي موااقااااااة وضاااااامب ال ااااااروق التجريب ااااااة المثلااااااو، وتلاااااان مااااااح  ممسااااااة أياااااا   متت ل ااااااة

ال ااااااي مع دلااااااة    دم     اساااااات   ،                    أ مااااااق  اااااااي ال ااااااو  افو التااااااي  n=5لعاااااادد ماااااارا  الق اااااا س 
           أ جريااااا  للم حمااااا ب، كماااا     ريااااةالتراك ااااز ال مااااب أجااااى احدلااااادالمساااااتق م  ال  اااا ر  الب اااا ني 

ويباااااااا ب  المئااااااااو ، النساااااااابي RSDوالنساااااااابي  SD مثااااااااى بعااااااااض الحساااااااا ب   االحصاااااااا ئ ة
وتلااااان ماااااب ماااااح   التكرارياااااة( ااااااي النتااااا ئج التحل ل اااااةماااااد  التطااااا بق ) (5الجااااادو  ر ااااام )

 و لااااا ( ماااااح  %RSDالتقااااا ر  الكب ااااار بااااا ب قااااا م االنحااااارا  الم  ااااا ر  النسااااابي المئاااااو  )
وكاااااقلن ماااااب             ة الم تبعاااااةوماااااح  ممساااااة أيااااا   متت ل اااااة ممااااا  لاااااد  علاااااو د اااااة الطريقااااا  واحاااااد

 ماااااح  لاااااو  واحاااااد وماااااح  ممساااااة أيااااا   متت ل اااااة %Recovery ماااااح  قااااا م االساااااترج ة ة
وهقا لد  علو  حة النت ئج التحل ل ة.

مطأ الق  س 
 التحل لي 

n

SD

 
 
 

 
 االسترج ة ة 

Recovery% 

 

RSD% 

SD   ±x 
1-μg.mL 

n=5)) 
 

 

 الترك ز المأموت
 مب الم حم ب 

 1-μg.mL X 

 

0.0018 100.4 3.98 0.1004 ± 0.004 0.100 
0.0054 101.2 2.37 0.506 ± 0.012 0.500 
0.0098 101.5 2.17 1.01 ± 0.022 1.00 

0.033 99.6 1.4 4.98 ± 0.073 5.00 
0.058 100.7 1.29 10.07  ± 0.13 10.00 

0.107 99.1 1.21 19.82 ± 0.24 20.00 

0.143 100.3 1.06 30.09  ± 0.32 30.00 
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ضمن عينات الحليب دراسة استرجاعية الطريقة المقترحة لتحديد الميالمين 4.3

 ضمب ال روق التحل ل ة المثلو  RP-HPLCالم حم ب ب ست دا  اق نة  اقدلر اكرارية النت ئج التحل ل ة لتحدلد (:5الجدو  ر م )

 الد ة والصحة مح  عدة أي   

(n=5) 

 

 الد ة والصحة مح  لو  واحد 

(n=5) الترك ز المأموت 
 الم حم ب مب 

1-g.mLμ   X
  

 

Recovery% 

 
RSD% 

SD  ±x 
1-μg.mL 

 

Recovery% 

 
RSD% 

SD  ±x 
1-μg.mL 

 

97 5.15 ± 0.0050.097  100.4 3.98 0.1004 ± 0.004 0.100 
98 3.47 0.49 ± 0.017  101.2 2.37 0.506 ± 0.012 0.500 
99 2.83 0.99 ± 0.028  101.5 2.17 1.01 ± 0.022 1.00 

99.20 1.65 4.96 ± 0.082  99.6 1.4 4.98 ± 0.073 5.00 
100.00 1.2 10 ± 0.12  100.7 1.29 10.07  ± 0.13 10.00 

99.30 1.05 19.86 ± 0.21  99.1 1.21 19.82 ± 0.24 20.00 

100.20 0.96 30.06 ± 0.29  100.3 1.06 30.09  ± 0.32 30.00 

50 
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مقترحة لتحدلد الم حم ب اي بمد  التأكد مب حسااااا سااااا ة ود ة الطريقة التحل ل ة ال
افط    المج    من  بتح ا ر ع ن   مب الحل ُ احتو  علو الم حم ب الم ا   حل ُ  

ح ث   )µg.mL)30-20-10-5-1-0.5-0.1-1اراك ز السالسالة ال ط ة   بح ث نحصاى علو ن س
لمساااااااااااااات اد  ا  الحل ُا المج   لتحادلاد الم حم ب اي أنوا   الطريقاة التحل ل اة المقترحاة       ط بقا 

 م  بااا:رمز ل                          للمراحى العمرية ك اة وس   
A) لل ئة العمرية مب ع مر لو  واحد وحتو ع مر ستة أ مر                                                   

B) لل ئة العمرية مب ع مر ستة أ مر وحتو ع مر سنة                                              

C)  م.                         الحل ُ الم ج   ك مى الدس 

                                                                       ر ساااااااااااااام  المنحن    الكروم اويرا  ة لمح ل ى الم حم ب ال   رية الم  اااااااااااااا اة نلو 
                                 الكروم اويرا  ة الم ثلو الس بقة.ع ن   الحل ُ المقكورة وتلن بتطب ق ال وق 

والتي احو   (A)   ع نة الحل ُالكروم ااااااااااااااااااااااااااااااااااويرا  الموااق ل (9)لب ب ال كى ر م 
20µg.mL-1بترك ز                      الم حم ااااااااااااااب الم     

 كروم اويرا  ة عدلدة لمكون  اظمر  مم  ح ث   
، كما  اظمر  ماة كروما اويرا  اة  7minنلو   1.5minالحل ُا عناد أ مناة احت ا   اتراوح مب 
الكروم ااااويرا   (  10)لب ب ال كى ر م    كم   .min 7.82ح دة ومن صلة للم حم ب عند الزمب  

0.1µg.mL-1                                        والتي احو  الم حم ااااااااااااااااااااااااااااااب الم     بترك ز  )B(الموااق للع نة  
وعند ن س   

 للم حم ب عند الزمبرا  ة  ااااااااااغ رة ، ح ث اظمر  مة كروم اوي اويرا  ةال ااااااااااروق الكروم
7.87min   مكونا   ع ناة    اجاة عب                                                 ومن صاااااااااااااالاة اما ما   عب با  ي القمم الكروما اويرا  اة النا

والتي احو    (C)الكروم اااااااااااااااااااويرا  الموااق للع نة (  11اي ح ب لب ب ال كى ر م )  الحل ُ.
5µg.mL-1                             الم حم اااااااااااااااب الم     بترك ز

ر  ح ث اظم ،  س ال روق الكروم اويرا  ةوعند ن   
                         ، ومن صااااااااالة ام م   عب ب  ي 7.91min مة كروم اويرا  ة واضاااااااااحة للم حم ب عند الزمب  

 مكون   ع نة الحل ُ.ل الكروم اويرا  ة القمم
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والتي احو  الم حم اااااب   (A) ( الكروم ااااويرا  الموااق لع نة الحل ُ المج   9ال كى ر م )

 20µg.mL-1               الم     بترك ز

 
والتي احو  الم حم اااااب   (B)( الكروم ااااويرا  الموااق لع نة الحل ُ المج   10ال كى ر م )

 0.1µg.mL-1               الم     بترك ز

 
والتي احو  الم حم اااااب   (C)( الكروم ااااويرا  الموااق لع نة الحل ُ المج   11ال كى ر م )

 µg.mL 5-1               الم     بترك ز 

                بتراك ز م  تل ة                   للم حم ب الم  اااا    ( ق م االسااااترج ة ة  6-7-8و  ر م )اب ب الجدا
، ح اث اسااااااااااااااتطا عا  الطريقاة التحل ل اة A,B,C                         مب حل ُا افط ا   الم ج    للنوا  الثحثاة

  0.1µg.mL-1الترك زعند (95.9-98.6-96.3)%المقترحة احق ق اساااااااترج ة ة اصاااااااى نلو  
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افعلو المسااموح ب  لتواجد  وهو أ ااغر بع اار مرا  مب الحدللع ن   الثحثة علو التوالي  
التقصاااي                                 لم صاااصاااة أسااا سااا   للط   ، أ  يمكب                                     الم حم ب اي الحل ُ الم ج   وافيقية ا

                                                                        عب الوث حل ُا افط ا   الم ج   با لم حم ب باد اة وحسااااااااااااااا ساااااااااااااا اة عا ل ت ب عناد التراك ز 
 .المن   ة

          ب ست دا  اق نة (A)الم حم ب الم    للع نة  النت ئج التحل ل ة لتحدلد (:6الجدو  ر م )
RP-HPLC  .ضمب ال روق التحل ل ة المثلو 

ب ست دا    (B)الم حم ب الم    للع نة  النت ئج التحل ل ة لتحدلد (:7الجدو  ر م )
 ضمب ال روق التحل ل ة المثلو.  RP-HPLC            اق نة

 االسترج ة ة 
Recovery% 

  

RSD% 

SD   ±x 
1-μg.mL 

n=5)) 
 

                  الترك ز الم      
 مب الم حم ب 

1-g.mLμ X  

96 3.13 0.096 ± 0.003 0.100 
96 2.92 0.48 ± 0.014 0.500 
99 2.02 0.99 ± 0.02 1.00 

98.8 1.64 4.94 ± 0.081 5.00 
99.9 1.70 9.99  ± 0.17 10.00 

99 1.06 19.8  ± 0.21 20.00 

99.6 1.00 29.9  ± 0.30 30.00 

 االسترج ة ة 
Recovery% 

  

RSD% 

SD   ±x 
1-μg.mL 

n=5)) 
 

                  الترك ز الم      
 مب الم حم ب 

1-g.mLμ X  

98 5.1 0.098  ± 0.005 0.100 
98 3.26 0.49 ±0.016 0.500 
98 2.65 0.98 ± 0.026 1.00 
98 1.86 4.90 ± 0.091 5.00 

99.7 1.1 9.97  ± 0.11 10.00 
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-RPب ست دا  اق نة  (C)الم حم ب الم    للع نة  النت ئج التحل ل ة لتحدلد (:8الجدو  ر م )

HPLC  .ضمب ال روق التحل ل ة المثلو 
 

 التطبيق العملي:                                                          .6.2
                                                    حل ُ افط    الم ج   المتواارة اي السااااااوق المحل ة ضاااااامب  ع نة ل  (64)ام جمع 

دلُ وم  حولم  ب اااااكى ع اااااوائي ولم تل  المراحى العمرية، ح ث لتم اسااااات راد هقا نمدلنة  
                                                    المنتجاة للحل ُا الم ج  ، علما   أن جم ع الع نا   كا نا   اف اااااااااااااانا   مب عادد مب البلادان  

ب لنساااابة لدرجة الحرارة والرطوبة، ام    ضاااامب اترة الصااااحح ة و د ام ح ظم  اي مك ن محئم
-RP                                                                            اح اااااااا ر ع ن   الحل ُ بن س الطريقة المقكورة ساااااااا بق   بغ ة ق  ساااااااام  بتق نة

HPLC  المنحن    الكروم اويرا  ة                                             واق ال ااااااااااااااروق الكروم اويرا  ة الم ثلو، ثم ر ساااااااااااااام  
                                                                               للع ن   الم ح ااارة ومب ثم عوضااا  ق م مسااا حة القمة الكروم اويرا  ة اي مع دلة المنحني 

g.mLμ-1  ال   ر  وحسب  التراك ز مقدرة ب لاا
ح   وجوده  م حم ب اي ثم حسب  اراك ز ال  

 .                                               اي ع ن   الحل ُ علو أس س الحل ُ الم ح ر الس ئى

98.5 0.96 19.7  ± 0.19 20.00 

99.7 0.84 29.9  ± 0.25 30.00 

 االسترج ة ة 
Recovery% 

  

RSD% 

SD   ±x 
1-μg.mL 

n=5)) 
 

                  الترك ز الم      
 مب الم حم ب 

1-g.mLμ X  

95 4.74 0.095 ± 0.0045 0.100 
94 3.19 0.47 ± 0.015 0.500 
100 2.1 1.00 ± 0.021 1.00 
96 1.96 4.80 ± 0.094 5.00 

99.6 1.61 9.96  ± 0.16 10.00 

99.00 1.16 19.8  ± 0.23 20.00 

99 0.98 29.7  ± 0.29 30.00 
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 الصة       الخ  . 3
هقا البحث اطوير طريقة ام ز  ب لسااااااااامولة والسااااااااارعة مب أجى اح ااااااااا ر ام اي  

، ح ااث اعتمااد  RP-HPLC                                                الحل اُا الم ج   بغ ااة احاادلااد الم حم ب ا ماا  بتقاا نااة    ع ناا  
مب أجى ا ث ر ع ن     (20:80)الم ث نو  والم ء المقطرعلو اساااااااااااات دا  مزيج مكون مب 

الت ث ر ام وضااااااااااااااعم    عمل ة                                                            الحل ُ الم ج   الم قد  لك اة ال ئ   العمرية، ومب أجى نام    
عند  4minومب ثم اث  ى الع ن   لمدة   5minضااااااامب جم   افمواج اوق الصاااااااوا ة لمدة 

(rpm3200 والم ححظ أن طريقة التح اااااااا ر سااااااااريعة ح ث أنم  لم اسااااااااتغرق أكثر مب ،)                                                              
10min    اجا و اي ح ب أن طريقاة التح اااااااااااااا ر اي بعض افبحا ث العلم اة السااااااااااااااا بقاة   
30min. 

وبمد  الحصااااااااااو  علو  مة كروم اويرا  ة متن ورة وح دة وم صااااااااااولة للم حم ب  
بح   وجودا ضاااااامب ع ن   الحل ُ ام اطوير بعض ال ااااااروق الكروم اويرا  ة مب امت  ر 

 mm, 5 µm ODS 18C (250X4.6)( وعمود 100%طور متحرك من ساااااااااااااُا وهو الم ء )
و اد أباد  المنحن ا   الكروما اويرام اة  ماة حا دة متنا ورة م صااااااااااااااولاة   ،1ml/minوتةدفق 

                     ح اث ي عتبر  مب  صاااااااااااااا ر    7.8minللم حم ب عب با  ي  مم مكونا   الحل ُا عناد الزمب  
                                         نسب    وب لت لي السرعة اي انج   التحل ى.

ام اجراء دراسااااة احل ل ة  اااا ملة بمد  احدلد المج   ال طي للتراك ز والق  اراوح 
الكشددددف    g.mLμ30)–(0.1-1ب ب   تحددديددد حددد  قكدداندد   يمه          ومع  الكمي  التحددديددد  حددد 

1-g.mLμ0.0026     1و-g.mLμ0.0078    ،كما  أ جريا  مقا رناة للنتا ئج التي ام    علو التوالي                                   
مع النت ئج ل مساااة أي   متت ل ة وك ن    (n=5)بمعد  اكرار   التو اااى نل م  مح  لو  واحد

الطريقااة علو احاادلااد الم حم ب اي                                      متقاا ربااة، وأي ااااااااااااااا   بمااد  اااأك ااد نمكاا ن ااة  جم ع النتاا ئج
                                                                             ع ن   الحل ُ الم ج   ام  دراسااااة االسااااترج ة ة لمح ل ى ة  رية للم حم ب أ ضاااا    نلو 
، و اد ب نا  النتا ئج  ادرة الطريقاة علو احادلاد الم حم ب اي ع نا   الحل اُا   ع نا   الحل ُا

 .1ppmبح   وجودا بكم    أ ى بع رة مرا  مب الحد المسموح ب  
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لتحااادلاااد         أم را    بااا لوا ع العملي ام اطب ق الطريقاااة المقترحاااة  وبماااد  ربي البحاااث 
                                         اب ب النت ئج أن ي لب ة الع ن   الم ح اارة  ،  الم حم ب اي ع ن   الحل ُ المج   المسااتورد

                                                                              لم احتو  أ  كم اة مب الم حم ب اي ح ب و جاد  كم ا    ل لاة مب الم حم ب حو  الحادود  
، و   8المسااااااااااااااموح بماا  اي                                             الم ححظ أن جم ع ع ناا   التي اجاا و   الحاادود  ع ناا   حل اُا

 د ال يكون وجود هقا .                                                     بكم    ضااااااااااائ لة مب الم حم ب ك ن  حل ُ م ج   ك مى الدسااااااااااام
                                                                            الكم ا   مب الم حم ب بساااااااااااااابُا الغ  فنا  ال يحقق يا ياة ربح اة وإنما   اد ي عز  نلو الوث 

                   ت كر اين الم حم ب  الحل ُ بمقا الكم    ال ااااااااائ لة أثن ء مراحى التصااااااااان ع ح ث أن  وكم  
 .لدمى اي  ن عة أواني التصن ع
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 المتعلقة بالتركة   فدية العبادات البدنية
 ( دراسة فقهية مقارنة)

 منصور المنصور 
 إدلب ، جامعةشريعة، كلية الفقه اإلسالمي وأصولهقسم ال

 ( دكتوراهطالب دراسات عليا )

 الملخص 
بحكم نفع   الفذذة ذذل بالةثذذ ني هم نللهذذ  ال ذذ م بال ذذ   مفهوم  لبيذذ      في هذذ ا الث ذذ 

                                                                                الفة ل الم ليل عوضذذذذذ   عء اناب الةث ني ال,ةويل  بهي الصذذذذذوي بالصذذذذذوم با ع      بم ةار 
ت,رئل  إ  إذ ه ه الفة ل  بكيفيل إخراجه  عء الملت مء ترك ه  اهي مء الةيو  ام الوص   ؟  

 ء بت,ل                                                                           ذمل الملت مء الةيو  بالوصذذذذذذذ       ة  مء ال  ملء مء الموذذذذذذذابليل بال     ا خرب   
بك لك فة ل ا ع        ل ,رئل ذمل الملت  عةم مشذذذذذذذذذذذذرباليل فة ل الصذذذذذذذذذذذذوي الواجثل  للث ح 

    وهللا اعلم.للنص باإلجم ع بلنم  تصح فة ل الصوم عء الملت  المن بر على الراجح 

 :مقدمة
بالصذذذوي بالوذذذوم على مذذذلةو  م مة بعلى تله بصذذذ  ب ه   ر  ال  لملءال مة هلل  

   ه ة:    م  ا  اجم لء

ُذ ر ع ت  ت قي    لهة                                                                                ا صذ  في الةث نا  ال,ةويل ال ويي,  فو بة  مء انائه  كم  
                                                                                  ال ,ون ل لر  ال,ري ل  فو   وذذذذ   ه عنه  هم ال  ب  توذذذذ ال ه  ال إ  ه مذذذذ رن ب مء المشذذذذر ع   

ع فة ل ه ض الةث نا  ال,ةويل في ح    خ صذذذذذذذذذذذذل بقة برن  وصذذذذذذذذذذذذو  همشذذذذذذذذذذذذرباليل نف
بضذذذذذذذذذذذذذذواهال م ةني  بفي ه ا الث   مذذذذذذذذذذذذذذن  ر  على احك م بح    فة ل الم ليل الم  ل ذل  

 .في ت,رئل ذمل الملت ه لصوي بالصي م با ع    
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م رفذذل هذذ ه ا حكذذ م حذذ جذذل النذذ   إلى    ت مء اهميذذل الث ذذ  في  :             أهميّّ ة الب ّّ 
بفي إخراج الفة ل وفع ك,لر للف راب بالموذذذذذذذذذذذ  لء  به ا  اقرب ئهم                          موذذذذذذذذذذذ رعل منهم إلبراب ذم ل

 م وقف على م رفل ال كم الشرعي له   ف    ه ا الث   تل,يل لل  جل.

كرري ا مئلل الم  ل ل في مو ئ  ه ا الث    بح ج هم إلى  :سبب اختيار الب  
 ه   ج مع موجز  جلب عء امئل هم.

ب كر صذذوري   المقارن ل ه ا الث   المنهك ا صذذ  في منهك ك  همنهج الب  :  
ثم بي   الرا  الراجح مع     المن قشذذلثم انلل ك  فريق مع    مع اقواال الف ه ب فله    موذذ لل    

 مو نةه.

بذلك في      إلى موره عزب  اآل    ال رتويل ه رق مهفقد طريقة الب  :           بام   عء 
مع ذكر اقواال ال لم ب   الوذذذذذذذذذذذنل الم  ,ري                             خر جت ا ح ني  باآلث ر مء ك ب  ب    ت لوه  ل ك   

  .م  لم ت ء في الص ي لء اب احةهم   في نرج ه  م  امكء

بخ صذذذذذذذذذذذل في الموذذذذذذذذذذذ ئ      و لت إلى الث   م      ج إليه مء النصذذذذذذذذذذذو  الف هيل
 اب غلر ذلك مء ا غراه المفلةي.    المشكلل اب ال ي ت ضمء ال وال الم  مة في الم هب

 فدية والعبادةالمب   األول: حقيقة ال -1
                                        المطلب األول: تعريف الفدية لغة واصطالحا   -1-1

                                            مء قولك فةي ذه بهذ ا ا  جزي ذه هه باعهل ذه بة      [1]: الجزابالفذة ل في اللةذل ت ني
بفي    [15:  ال ّدّدد]﴾                            ب    م ء  الذ   يء  ك ف ر با                                            فذ  ل ل و م     ي ا خذ    م ن   م  فذ ة  ذ ل  قذ ال ت ذ لى:     [2]منذه

 .[3]((ا      ,  من م بةال ب  عوه ب  وفس اخرى تفولر ال رط,ي: )) 

                                            ال   ي, له اإلووذذذذ     ي هه وفوذذذذه مء ت صذذذذلر  بقع             هي القد ر   :               الفدية اصّّّطالحا  
 .[4]                     منه في الث ني  بو وه 
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هو إط ذ م   -لذك في الصذذذذذذذذذذذذذذوي عنذة ال ذ ئللء بهذ بكذ   - مبهذ ا ال ذةر في الصذذذذذذذذذذذذذذيذ  
 .[184:لبقرةا]                           ف ة   ل  ط    م  م و ك لء﴾ ل وله ت  لى:   [3]موكلء

                                           المطلب الثاني: تعريف العبادة لغة واصطالحا   -1-2

 منه :  للةث ني في اللةل م     :: الةث ني في اللةل     أول  

 .[5]بالةث ني: اله عل(             بال  ,وني  بال ,ون لق ال في ال  مو : )                 ا ب ال: اله عل 

 .ال ضوع بال  ل  با م   ول للم ,ون: اله عل مع الثاني

  : فمءحك م مء حرام بحوال بفرائض بحةبنبته,لق ا                     : ات ث ع ال شذذذذذذذذذذذذذذريعالثال 
برضذذي ب ه,لق احك مه ال ي م  اوزال هللا به  مء مذذله   فهو                            اتثع تشذذري    غلر تشذذريع هللا 

                                                         ات  ذذ   با  ا ح ثذذ  ر ه م  ب ر ا ثذذ  و ه م  ا ر بذذ  هذذ   م  ء  : بيذذةال على ذلذذك قولذذه ت ذذ لى                      عذذ بذذة  لةلر هللا ت ذذ لى
 .[31:التوبة            ن ب   ّللا  ﴾]

                                         بصر  الهم ل بالوقت في طلب الشيب بت صلله:   : ب ال م  في الومعرابع ال

ل                                   , ة  الة  ين  ر  ب الة  ر ه م     ع   (1)         » ت   س  :بيةال عليه قوله                               ب ال   ه يف ل  ب ال   م يص 
(2)»(3) . 

 : الةث ني في اصهوح الف ه ب       ثانيا  

                                     إ   ت ري, ال لم ب للةث ني على قوملء:

                                         ذكر ال لمذذ ب ت ريفذذ    كرلري للةثذذ ني اخ ذذ ر :  الم نى ال ذذ م للةثذذ نيال وذذذذذذذذذذذذذذم ا بال:  
 ال  ريف  :ء ه ه بم                                             ه ض   منه   ثم اذكر ال  ري, الراجح للةث ني

                                  هي ف ذذ  المكل ف على خو  هوى وفوذذذذذذذذذذذذذذذه: )رحمذذه هللا ه ولذذه                  عر فهذذ  الجرجذذ وي
 .[6](             ت ظيم   لربه

هي امذذذذذذذذذذم ج مع ل   م    ثه   :                                       عر فه  ابء تيميل رحمه هللا ه وله:)الةث ني
 .[7]هللا بيرض ه مء ا قواال با عم ال الظ هري بالث طنل(
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هللا ت  لى  بال ضذذذذذذذذذذذذذذوع له في جميع ا ف  ال )ا ل زام هشذذذذذذذذذذذذذذرع  ال  ري, الم   ر: 
                                                  با قواال با حواال عء حب  بطوااليل هموجب ع ة اإل م  (.

 الم نى ا صهوحي ) ال    ( للةث ني:                                                                     

ذذذ  ئره   بم   شذذذ ر     ال  ,ة لالةث ني ه لم نى ا صذذذهوحي: هي ارك   اإلمذذذوم ُب
 .[8]بم  يل ق به   له 

 المطلب الثال : أقسام العبادات -1-3

ُذ صذيل  بجن      بم  مو   قوذم الف ه ب ابوا  الف ه إلى الث نا     ... باحواال 
  - ه   الةث نا  -بلم   صذذذذةبا ا  الةث ني هلل ت  لى خ صذذذذل ه لث   ا بال                  اصذذذذهوح   منهم

ببه ه المصذذذذذذذذذذهل   : ال فريق بلء ووعلء مء                              بإو م  قصذذذذذذذذذذةبا به ا ال  وذذذذذذذذذذيم  (4)نب  غلره
 ا حك م الف هيل مء خوال الن    الروثل ال  ليل:

                            فليس لل ,ة فله  إ   ال ل ي                                                    ال فريق بلء ا حك م ال ي  اوشذذذذ ه  الشذذذذ رع اب ةاب         أول :  
  ببلء ا حك م ال ي اوشذذذذ ه  الن    يم  بلنهم   ي الشذذذذ  ئر ال  ,ة ل بم  يل ق به به  بال نفل 

                                     فه ه ا حك م موجوني ق,  ا  ينص  علله    ل نظيم عوق تهم ه ضذذذذذهم مع ه ض في حي تهم
بيمنع الف مذذذذة     ح بالن فع منه             بي ر  الصذذذذ ل                                            بمهم ل الشذذذذ رع فله  ا  ي ه   به  بي ة  له    الشذذذذ رع

.          بالض ر 

نب  ا ل ف   إلى الم  وي             )التعب د(ال ي ا صذذذذذذذذذذذذذ  فله   ال فريق بلء ا حك م         ثانيا :
                                ( با ل فذ   إلى الم ذ وي بال  ك م التعلّي ال ي ا صذذذذذذذذذذذذذذذ  فلهذ  )  ببلء ا حكذ م   بالم ذ صذذذذذذذذذذذذذذذة

 .(العبادات)ال  ,ة  بذ  ف صهل وا على توميل ا حك م ذا  اله هع  بالم  صة

  (                               ال ,ذة ه ذ ل ذه بمذذذذذذذذذذذذذذم وهذ  )الةثذ نا ال ي تنظم عوقذل   ال فريق بلء ا حكذ م         ّثالّثا :
 .ال ي تنظم عوقل اإلوو   مع غلره ببلء ا حك م

 :  تي فإ  الةث ني في اإلموم تشم  م    بمم  م,ق مء ت ري, الةث ني
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ال هو ع     -1                                                                          ا رك   الش  ئريل مء الصوي بالصوم بالزك ي بال ك  بم  زان ع  مء 
   ل وبي با ذك ر بالةع ب  بم  يل ق به  مء ا  م   بالن بر با ض حي بو وه .  

 ال ضوع  حك م الشري ل مء حوال بحرام بحةبن بفرائض بو و ذلك.  -2
 .لرحم باإلحو   للل يم بالموكلء                                             ح وء الم  ملل مع الن    ك,ر  الوالةيء بصلل ا -3
 مك رم ا خوق بالفض ئ  اإلوو ويل مء الصةق با م ول بالوف ب بغلر ذلك.  -4
 ر... ا خوق الرب ويل؛ مء حب هللا برموله بال شيل منه بالرض  ه ض ئه بالص, -5
 ال وثل بهي )ا مر ه لم رب  بالنهي عء المن ر(. -6
 المريض  بوصري المظلوم  بغلر ذلك.ةي ني كا عم ال ا ج م اليل الن ف ل:  -7
ا عم ال الةولويل ال ي   وم به  اإلوو   لمةيش ه  هشر  ص ل النيل  با   كو  عمله   -8

 . [9]                                                         مشربع    با    شةله عء الواجث   الةينيل  مع إت     لل م 
 .                                                                         ا ف  ال الج ,ل ي ل با عم ال الةريزي ل: ك     بالشر  بالنوم  هشر  ص ل النيل -9

 .   [9]                                          الوجهل في ال ي ي  ج   ال ي ي كل ه  الث نيتص يح  -10

ذذذذذ  ئره بم  ي ل ق هههم ن ه  ال       الةث نا ب  بت وذذذذذذم                                        هي ارك   اإلمذذذذذوم ُب
 إلى ثوثل اقو م: 

قرابي     بيل ق به                                                      الةث نا  ال,ةوي ل الم ضذذذذذذذل: بهي الصذذذذذذذوي بالصذذذذذذذي م با ع     .1
                          ال رت  با ذك ر بالة ع ب. 

 با ض يل.  بالصةق                                                         الةث نا  الم لي ل الم ضل: بهي زك ي الم ال بزك ي الفهر .2

  .                                            الةث نا  ال,ةوي ل الم ليل: بهي ال ك بال مري .3

 بالمران ه لةث ني الم ضل في ه ا الث  : الصوي بالصي م با ع     ف ال.

 المطلب الرابع: مقدار الفدية -1-4

 :على قوللء  م ةار الفة لالف ه ب في اخ لف  

( اب                       وصذذذذذف صذذذذذ ع مء ب ر  )حنهل  ال وال ا بال: بهو م هب ال نفيل  ق لوا: الفة ل
بإخراج القيمل افضذذذذذذذذذذذ    اب صذذذذذذذذذذذ ع مء ُذذذذذذذذذذذ لر اب مء تمر اب مء زبلب اب ييم ه  ييم ه
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  لصذذذذلوا  اللوم باللللل    به ا الم ةار ل   صذذذذوي مفربضذذذذل   إلمذذذذراعه  هوذذذذة ح جل الف لر
 .[  بك لك لصي م يوم باحة10]على الص يح المف ى هه

                                                                     ال وال الرذ وي: بهو مذ هذب الجمهور  بم ذةارهذ  عنذة ال ذ ئللء بهذ  منهم: مذة   
 .[11]مء غ لب قو  ال,لة عء ك  صوي  بعء ك  صي م اب اع     يوم

 الةفدية الص  المب   الثاني: -2

ك وت الفة ل منه اب مء   مذذذذذذذواب     خو  اوه   تصذذذذذذذح فة ل الصذذذذذذذوي عء ال ي
الموذذذ لل    مفرنا  ه ه  ببقع ال و  في فة ل الصذذذوي عء الملت  بمذذذ ه   ه ه  غلره عنه

 يل:تاآل  المه لبفي 

 : اقواال الف ه ب في فة ل الصوي عء الملت  المهلب ا بال

 : تفصل  فة ل الصوي عء الملت عنة ال نفيل المهلب الر وي

                             : ح  م فة ل الصوي عء الملت  المهلب الر ل 

 : ا نلل بالمن قشل بال رجيح المهلب الراهع

 : أقوال الفقهاء في فدية الصالة عن الميت المطلب األول -2-1

بهذذ ه اقواال     على عذذةي  هذذ ب في صذذذذذذذذذذذذذذ ذذل الفذذة ذذل عء صذذذذذذذذذذذذذذوي الملذذت اخ لف الف 
 :م اه,هم

: إلى ال وال هص ل الفة ل [13]والشافعية في وجه عندهم  ,[12]ذهب ال نفيةذذذذذذذذ 
 .لملت إلم    م  في ذم ه مء صلوا   هشر  الوصيل به  عنة ال نفيلعء ا

فة ل إلى اوه    :[11] والشافعية في المشهور عندهم  ,[14]وذهب المالكيةّّّّّّّّ 
 .                          عء الملت ل م  عليه مء صوي

 .                                               : إلى اوه   فة ل عء الصوي المفربضل قو   باحةا  [15] ّ وذهب ال نابلة
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 :رباي    -ا  ال ن بلل   -: ف نةهم بام  الصوي المن بري 

 .الراج ل  اوه   فة ل ب  كف ري : بهيإحةاهم 

 .عء صوته المن بري ال ي لم يانه : اوه  صح ا    رج كف ري  ملء الر ويلب 

لموذذذذ لل ) فة ل الصذذذذوي                                                      ببم  ا   م هب ال نفيل هو ا رر الم اهب اخ ا  بتفصذذذذلو  
            بتشة ث ته   لجمع فربعه      -في ه ه المو لل  -                              بة  مء إفران م ه,هم  ه ل كر( فوعء الملت 

 .ال رلري

 : تفصي  فدية الصالة عن الميت عند ال نفية المطلب الثاني -2-2

: مء قر  مء المو  بكذذ   عليذذه صذذذذذذذذذذذذذذلوا   جذذب عليذذه ا  [12]  قذذ ال ال نفيذذل
 .بقض ب نيووهيوصي هإخراج فة ل عء صلواته، بت رج الفة ل مء ثل  ال ركل ه ة تجهلزه 

فإ  ابصذذذذذى    فة ل اب لم يو فمء م   بعليه صذذذذذلوا  إم  ا   كو  ابصذذذذذى ه ل
بيضذذ   إلله     فلةين  اربع ح                                                          ه لفة ل فإم  ا   كو  ترك م     في م  عليه اب لم ي رك

 :رت   للةبر في إخراج فة ل الصويصو 

 :                                                     صى بالفدية، وترك مال  يفي ثلث ه  بما عليه من الصلوات: إن أو ال الة األولى

                       عء ك  صذذذذذذذذذذذذذذوي فريضذذذذذذذذذذذذذذل ف ئ ل  فة ل                   ي   هي الولي                                 فإ  الفة ل ت  ر ج مء الرل  
            عنذةه  خوفذ   ( 5)                                                             بكذ لذك   رج الفذة ذل  عء صذذذذذذذذذذذذذذوي الوتر عنذة ابي حنفيذل  وهذ  فره  عملي

 .[12]بالف وى على قوال ابي حنفيل  للص ح,لء 

 :                             ل  قليال  ل يفي ثلثه بما عليهوترك ما : إن أوصى بالفدية,ال الة الثانية

  :                        ولم دترك شيئا  من المال ،إذا أوصى بالفدية :الثالثةال الة 

 .  يلزم الورثل إخراج ا رر مء الرل  إ  إ  ي ,رعوا ب لكففي ه تلء ال  ل لء  

فإ  ت,رع       جب على الولي ُذذذذذذذذ   :                       إ  لم يو   هفة ل الصذذذذذذذذوي  :ال الة الرابعة
 .[12]ج ز الولي ه لفة ل عء الملت
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                            : ح كم فدية الصالة عن الميت المطلب الثال  -2-3

إ  اخ و  الف ه ب في فة ل الصذذذذذذذذوي عء الملت يرجع إلى ال كم الوضذذذذذذذذ ي مء  
   فم نى جواز الفة ل اب عةم جوازه  هو صذذذ  ه  اب عةم صذذذ  ه   حل  الصذذذ ل بالثهو 

   بم نى اإلجزاب ا  ال م  صذذذذذذذ يح ه ل  ت رتب عليه تث ره                                  الجواز هن    ني اإلجزاب
  م نى جواز الفة ل عء الصذذذوي عء الملت: ا  ي رتب علله  تث ره  بهي هن  إمذذذ     يكو 

ب  يرجع الجواز إلى ال كم ال  ليفي الذ     ني مذ  عذةا     فره الصذذذذذذذذذذذذذذوي عء ذمذل الملذت
 .                                                              بل لك لم اجة احةا  مء الف ه ب ق ال إ  فة ل الصوي عء الملت حرام   ال رام

                                                       ا   الفة ل عء صوي الملت ذذذذذذذذ عنة ال نفيل ذذذذذذذذ ج ئزي ) هم نى   فال كم الوضعي     إذا  
بم,ب ال  للق  ،                                      ا  مو هل للفره ال   في ذم  ه إ  ُ ب هللا                          او ه  ص ي ل ( إ  ُ ب هللا 

ك لء على المشذذذذلئل ا  ن لل النص   إذ   على فة ل الصذذذذوي غلر صذذذذري ل  ﴾                          ف ة   ل  ط    م  م وذذذذ 
ف  و     بمنه  الصذذذذذذذذذذذذذذوي   لعجز عن أداء عبادة بدنيةا                                   م  ا   كو  النص م لو   ه ل ل 

                                                  بي  م  ا   كو  النص خ صذذذذذذ   ه لل ال جز عء الصذذذذذذوم    الفة ل عء الصذذذذذذوي صذذذذذذ ي ل
ُذ,هل بل ا ع ل  ق  الجواز  على المشذلئل   ف  و  الفة ل صذةقل عء الملت ه ا                                                         ف    في ث,وته  

 .                  [12]في عةم اإلجزاب                                   ام   إذا لم يو  به  ف لش,هل ك,لري     إذا ابصى ه لفة ل

 :أما بالنسبة لل كم التكليفي عند القائلين بها

بهذ ا الوجو  ي جذه إلى المنو  عنذه     : فذة ذل الصذذذذذذذذذذذذذذوي باجثذل[12]قذ ال ال نفيذل  
ا  يوصذذذي ه لفة ل عء صذذذلواته    (6)(،  يجب على المنو  عنه )الملت)الملت( بإلى الن ئب

بإخراج الفة ل عء صذذذذذوي الملت مء ثل    بيجب على الولي تنفل  بصذذذذذل ه  ال ي في ذم ه
 .ترك ه

بإ  جذ ز لذه ا  ي ,رع   ،امذ  إذا لم يو  الملذت فو  جذب على الولي إخراج الفذة ذل
 . [12]ل ء الش,هل ك,لري في عةم إجزائه  الصوي عء الملت  به  عء الملت

 .[11]ام  عنة الش فةيل ال  ئللء به : فو ت رج عء اإله حل اب ا م  ث  
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        بإو م                                                                             بال   ي,ةب لي ا   ال كم ال  ليفي لفة ل الصذذذوي   يرت ي إلى نرجل الوذذذن ي ل
به ا                                                                          ي  لق ه ل كم الوضذذ ي مء حل  صذذ ل الفة ل في إمذذ    الفره عء المكل ف اب  

 .اآلتي م  مل ضح ه ة المن قشل بال رجيح

 : األدلة والمناقشة والترجيح المطلب الرابع  -2-4

 :عرض األدلة      أول : 

 :ّ أدلة القائلين بمنع فدية الصالة عن الميت   1

 :ّ أدلة ال نفية1

                                                                        ذذ إ   ا ح ي   في الةث نا  يلزم إل  ق الصوي ه لصوم،  ح م ال ا   كو  النص  
                 ب ع ل ى ال   يء   : بةوي بهو قوله ت  لىء اناب باجب                                     في فة ل الصذذذذذذذذذذذذوم م لو   ه ل ل ال جز ع

بليس   ،العجز عن أداء عبادة بدنية           ف ل ل ل هي    [184:]الث ري﴾                                         ه ي  وو ه  ف ة   ل  ط    م  م وذ ك لء
اب )   ،عء الملت       صّدقة                                     بإ  لم  كء النص م لو   ت و  الفة ل                            خ صذ    ه ل جز عء الصذي م

 [.12]                                   ب ر ا  م, ةا   صلح م حي   للولئ   (

ب هج مع اوهم  مء ح وق هللا   ذذذ الصوي تشثه الصوم مء حل  كووه  الث ني بةويل
 .[12]ب  الصوي ابلى ل ووه  اهم  ت  لى

 :ّ دلي  الوجه عند الشافعية 2

                       ل  عء اإلم م الشذذ ف ي                                                ت ريك ه ض الشذذ فةيل قول هم هفة ل الصذذوي على رباوهو  
 [.11]مء ا ع                      ( ا  اإلط  م بة   في جواز )فة ل ا ع    

                                      عء الشذذ ف ي اوه  ق ال في ا ع         ف    ) بو   ال,ويهي:ق ال النوب  رحمه هللا 
   يه م عء ق ال الثةو : ب  يث ة ت ريك ه ا في الصذذذوي ،بفي ربا ل  ه م عنه   عنه بليه

 .[16](              صوي مة  

 .         ك,  بمنع                                                           بذلك هقي   ا ع     على الصوم إذ كو  منهم  الث ني بةويل فله  

 :ّ دلي  ال نابلة في كفارة اليمين عن الصالة المنذورة عن الميت 3
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 .(7)»كفارة النذر كفارة اليمين«ق ال:            ا   رموال هللا  ذ عء عقثل بء ع مر

                       يكف ر عنذذه بليذذه كفذذ ري  ،                                       ا   الملذذت قذذة ت  ق عجزه عء الوفذذ ب بنذذ ره  :بجذذه الذذة لذذل
 .[15]اليملء

 :القائلين بمنع فدية الصالة عن الميتّ أدلة     2

بعةم بجون النص    عةم بجون وص ُذذذذذذذذذذرعي في جواز الفة ل عء صذذذذذذذذذذوي الملت
   اناب الصذوي اب قضذ به  اب الفة ل عنه  مء ا مور    [11]                         نلل   على عةم  مشذربعل ه 

بحلذ    يوجذة وص     فل وقف جوازهذ  على بجون النص  ال وييفيذل ال ي   مجذ ال للرا  فلهذ 
 .                    فهي إذا  غلر مشربعل

فو  صذذح                                                               ذذذذذذذذذذذذذذذذذ إ   الصذذوي الث ني  بةويل م ضذذل   يةخ  الم ال في ج,راوه  ه  ال
 .[15]يي مه  على الصوم

 لترجيح  المناقشة وا
                                                                     ام  إل  ق ال نفيل الصذذذذذذذوي ه لصذذذذذذذي م فو  شذذذذذذذك  نللو  على جواز فة ل الصذذذذذذذوي عء  -1

الملت     الفة ل مء ا مور ال  ,ة ل ال ي   تر,ت ه مذذ  وذذ   اب يي    بإوم      ج 
                                          ث,وته  إلى وص  ص يح بصريح في ن ل ه علله .

بةويل  ب هج مع اوهم  مء ح وق هللا بام  تش,يه الصوي ه لصوم مء حل  كووه  الث ني  -2
 ت  لى  فه ا ال ش,يه في حقي  ه يي   مع الف رق لم  يلي:

                                                                       إ   الفة ل تصذذذذح مء الشذذذذي  الف وي ال ي عء صذذذذي مه  بلنم    تصذذذذح منه عء صذذذذوته   •
 ه تف ق.

                                                                       تصذذذذذذذذذذذذذح فة ل الصذذذذذذذذذذذذذوم عء الملت  وه  بج,ت عليه في حي ته اب ةاب  بهو مكلف ع مر   •
                                                             الصوي  إذ    كلف به  ال ي اتف ق    فإذا م   م ال عنه ال  لي,. ال مل  ه و  فة ل

    لف الصوم عء الصوي ه   له ت لق ه لم ال  بذلك مء بجهلء:  -3



 المنصور 

69 

ج,را  الصذذذذذذذذذذذذذذي م في اإلفه ر ه لجم ع ه ل ف ري الم ليل )ع ق ريثل، إط  م   :األول 
               م لء موكلن  (.

 .عجز الشي  الف وي عء الصي م باو   له إلى اإلط  م :الثاني 

 .كم  في كف ري اليملء    م  ينو  الصوم عء إخراج الم ال عنة ال جز

 .ام  الصوي فليس له  ت لق ه لم ال

 ام  قولهم: الصوي ابلى ] ا  هإخراج الفة ل [ ل ووه  اهم: -4

هذذذذ لج,را  عنذذذذة تركذذذذه اب ال ه ابلى                     فريال  يذذذذه، فمرو ؛                                                       فو يلزم مء كو  ا هم اوذذذذ 
ال نفيل    قيوو  اليملء الةمو  على اليملء المن  ةي في لزبم ال ف ري ه جل ا  الةمو  

  .                   اعظم مء ا      ف ر

بإوم    بام  كف ري الصوي المن بري ذذذذذ في ربا ل عنة ال ن بلل ذذذذذ فو مةخ  له  ه لفة ل
 .يبهي ه ل  لي كف ري  ملء بليوت فة ل صو  هي كف ري و ر

ي   ق ههري ل مشربعل مء الةع ب له بالصةقل عنه    إ  الو ي لنفع الملت         ثانيا :
ي وقف جوازه        ه ه موذ لل توييفيل     ه  ج ه ن بالرا   بغلر ذلك مم  اذ  الشذ رع هه

 .على النص الشرعي

                                                                 إ   ال وال هفة ل الصذوي عء الملت  شذج  ع ضذ    اإل م   على ال ه ب  في          ثالثا :
مء    فة ل الصذذذذويإق مل الصذذذذوي اب على تركه بمء ه ا الوجه  مكء ال وال ه ةم مشذذذذرباليل 

 .وهللا ت  لى اعلم                   ه   مة  ال رائع

 والعتكاف  ومفدية الصالمب   الثال :   -3
بإ    - ة ل عمء م   بعليه صذذذذذذذذذذذذوم   خو  بلء الم اهب ا رب ل في جواز الف

ب فذة ذل   ل ء  ب ا  هذ ه الفذة ذل ت  لق ب ركذل الملذتب   -خذ لف في ذلذك الظذ هريذل                 هذ  ت   وذذذذذذذذذذذذذذذ 
 ص    ؟ الصوم مء الةيو  ام مء الو 

  الصوم وحكمهافدية  توصيف :  المطلب األول -3-1



 2020ل  م       2ال ةن                                     مجلل ه وث ج م ل إنلب        
 

70 

 

                          ه  ت  ر ج مء جملل الةيو    -                           توصذذي, فة ل الصذذوم عء المل ت الف ه ب فياخ لف  
 : ثوثل اقواالذلك على كم  ب  -ام مء ثل  ال ركل ه ع ث ره  بصيل

: بهو ا  فذة ذل الصذذذذذذذذذذذذذذوم  [14]والّمالكّية  [10]: وهو ّمذّهب ال نفّيةالقول األول
ب  مء صذذذذوم ا  على مء حضذذذذرته الوف ي بعليه   جب :الواجثل  بل لك ق لواالوصّّّية               ت   وذذذذ 

                                                           بيجب على الورثل تنفل  الوصذذذذذذذذيل إ  ترك م    ي وذذذذذذذذع ث لر ه لفة ل                      يوصذذذذذذذذي  هفة ل الصذذذذذذذذوم
كله  ق ال ابء  إ  ك   له بارث ، بإ  ف لفة ل ت رج مء ك  ال ركل بلو بلةت الم ال   الصذذذوم

 .[12]( بة مء اإل ص ب لل   ق ا خ ي رب وجيم رحمه هللا: )

زان ال نفيل: إ  ي ,رعوا    جب على الورثل ُذذذذذذذذذذذذيب                              فإ  لم يو   الملت ه لفة ل    
 .ه لفة ل مء اموالهم  يجوز ذلك إ  ُ ب هللا ت  لى

                       الزيذ ني م ن  ذ ت     فذإ  زان  الفذة ذل عء الرلذ    تجذب الزيذ ني إ  هذإجذ زي الورثذل
  .كم  لو ك   بارث باج ز الزي ني على الرل   ف ل    يوجة بارث فو م وع   ل ق الوارث

ّّافعيةالقول الثاني بهو ا  فة ل الصذذذذذذذوم    :[15]وال نابلة  [16]: وهو مذهب الشّّ
                                                           بت رج مء ترك ه مء جملل الةيو  ال ي عليه مذذذذذذواب   ابصذذذذذذى به  اب                        ت ة  نين   على الملت

  .بالةيء م ةم على الوصيل  ب    ح جل إلى الوصيل به   وه  نيء   

 .: إلى اوه   تصح الفة ل عء صوم الملت بلو ابصى به [17]وذهب الظاهرية

 حكم فدية الصوم أدلة :المطلب الثاني -3-2

 :أدلة الجمهور في وجوب الفدية عن الميت      أول : 

على ا  مء م   بعليه صذذوم  صذذح اإلط  م عنه) إط  م   :_ إجماع الصّ ابة   1
                                   بع, ر عنه الشذذ,رام ل وذذي ه وه)[13]الرملي :                                    موذذكلء عء ك  يوم (  بممء ذكر اإلجم ع  

 .[13]خو   يه(
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   بقة صذذذذذذح عء ه ض الصذذذذذذ  هل ال وال ه إلط  م عء الملت بلم   لم لهم م  لف
ُ ه ر       م ء    «:عمرم  رباه ال رم   هإمن ن ص يح عء ابء   :بمء ذلك ي  م                                     م     ب ع ل ي ه  ص 

                                                   ف ل ي ه   م  ع ن ه  م       ك     ي و م  م و ك لء  
(8). 

عء احة، ب       صذذذذذذذذذذذذذذوم احة»          او ه ق ال:  ابء الثذ    النوذذذذذذذذذذذذذذ ئي عء  م  رباه ب 
 .(9)«                                         ، بل ء  ه م عنه مك   ك  يوم مةا  مء حنهل صلي احة عء احة

 :عليه صوم ّ بالشيخ الفاني_ إل اق الميت ّ الذي 2   ً  

    إذ ك  منهم  ع جز عء الصذذذذذوم                                           بذلك في بجو  الفة ل عليه بة   مء الصذذذذذوم 
 يجب اإلط  م عء    ب  إ  ال جز عء الصذذذذذذذوم م   ق في الملت ا رر مء الشذذذذذذذي  الف وي

    ل ء ههريق الة لل    إذ        الملت على ال ي  الملت ههريق ا بلى   ههريق القي  
بالملت قة بجب عليه       الفة ل بةال عء الصذذذذذذذوم  صذذذذذذذ ر إلله  عء ال جز عء الصذذذذذذذوم

 يصذذذذذذ ر بجو  ال ضذذذذذذ ب إلى بةال    قضذذذذذذ ب الصذذذذذذوم في حي ته ثم عجز عنه ب  صذذذذذذلر منه
 .[13]بالش فةيل في الجةية[ 18]إذ    ص م عء الملت عنة ال نفيلالصوم بهو الفة ل 

  :اهرية في عدم ص ة الفدية عن صوم الميتدلي  الظ        ثانيا : 

عةم بربن حةي  ص يح صريح في جواز الفة ل عء صوم الملت  فإ  ال   برن  
 .[17]هو قض ب الصوم عء الملت كم  هو ث بت في الص ي لء بغلرهم 

                                   ه   م  صذح عء الصذ  هل مء اقواال  فهي   :اج   ابء حزم عء إجم ع الصذ  هلب 
                      فل لك و رك اقوال هم ،                               بليس قوال  ه ضهم ابلى مء ه ض  م   رضل قة صح عنهم خوفه 
 .[17]مء الصوم عء الملت ف ال نب  الفة ل بواخ  هم  صح عء رموال هللا 

                               ا  رجو  مذذذذذذذذذذذذذذذذ لذذذه عء اخيذذذه مذذذ   بعليذذذه )  :_ ربى ابء حزم عء ابء عمر  
                                                                  م  ف ف  ه ابء عمر ه   عليه بةو    م لةت    ثم مذذ ال الرج  ابء  الث   رمضذذ ولء لم  صذذمه

ذذذذذذ   الصذذذذذذوم  :ف  ال ابء الث       يرحم هللا اه  ع,ة الرحمء _ ابء عمر _ م  ُذذذذذذ   ال,ة  ُب
) إ  لم  كء قوال ابء عمر في ال,ةو لء   :اط م عء اخيك مذذذ لء موذذذكلن (  ثم ق ال ابء حزم



 2020ل  م       2ال ةن                                     مجلل ه وث ج م ل إنلب        
 

72 

 

                                           حجل  ب  فرق  بل   ه ا لم  كء مهي    للصذذذذذذذذذذوم  حجل  فليس قوال ابء الث   في اإلط  م 
)[17] . 

بام  قوال ع ئشذذذذل في اإلط  م فو    ك هه:  وه  ق لت  ه م عء ك  يوم وصذذذذف 
 . [17]بالةلل  إم  ا  ياخ  كله اب ي رك كله             ه م م ة    :بالم ل يل بالش فةيل ق لوا  ص ع

  :الجواب

الصذذذذذوم عء الملت فه ا صذذذذذ يح ق ال  _ ام  إوه لم يرن حةي  صذذذذذ يح في فة ل 1
ل  بال ,ر                                       ا  م هب الشذذذذذذذذذذ ف ي الجةية [ح جل مء الوذذذذذذذذذذن  : ) بليس للجةية ]النوب  رحمه هللا 

 .[19](الوارن ه إلط  م ضةي,

ذذذذذذذذذذذذذ ام  م  رباه ابء حزم عء ابء عمر ه وه اف ى الو ئ   يمء م   بعليه صي م    2
 :ف ة برن خوفه عنه  ُهريء ا  عليه بةو    م لةت  

                                                                   ربى ال,له ي في مذذذذذذذذننه: )عء ابي يزية المةوي ا  رجو  م   بعليه رمضذذذذذذذذ و    
                                 باقضذوا عني ن يني ، بابةوبا بة يء    بلم  صذح بلنهم ، ف بصذى ا   وذ لوا الف ه ب م   كفرهم 

ف خ,ربه ،   (  فرج وا إلى ابء عمر                            ف  ال: )إط  م مذ لء موذكلن                        هللا، ف توا ابء الث    
 .(10)(  ك لك ف صن واف  ال: )صةق

بإ  قولهم ه ا له   هو ال وال ه لفة ل عء صذذذذذذذوم الملت  ف لر بت عء الصذذذذذذذ  هل  
 .حكم الرفع ، ب  يوجة حةي  ه لنهي عء فة ل الصوم عء الملت

 :أدلة القائلين بوجوب الوصية بفدية الصوم

 :الوصية بفدية الصوم قب  الموتاستدل ال نفية والمالكية القائلين بوجوب 

                           بقة ت و  الث ني الصوم بة       ذذذذذذذذ إ  الفة ل الث ني ذذذذذذذذ  وه  بةال عء الث ني الصوم   1
مء اإلط  م كم  في كف ري اليملء ذذذذذذذذذذذذذذذذ بالةث ني    صذذح اناوه  إ  بنيل  بالملت او هع عنه 

في اناب الةث ني                                                                    ال  لي,  فو تان ى عء الملت إ  إذا ابصذى به      الوصذيل همر هل ويل 
 .[18]                                             ليظهر اخ ي ر المكلف ه صة ه  الصوم  ق,  بف ته
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فإذا                              الفة ل بةال  عء الصوم  _    جوز إخراج الفة ل عء الملت إ  ه مره2   ً  
بال,ةال      لف    _ريق الني هل ف  ا ال,ةال_ الفة ل             يان ى هه       ا صذذذذ  _ ا  الصذذذذوم

             اب حكم   ه     -               بهو م    ر منه  -                   الملت بنفوذذذذذذذذذذذه حقي ل    ا   ف له   ا صذذذذذذذذذذذ   فو بة للفة ل
 . [10]يوصي هإخراجه 

مء مذذذ   بعليذذذه صذذذذذذذذذذذذذذوم فليه م »  _ اجذذذ   ال نفيذذذل: عء قوال ابء عمر     3
 [.18]                                                                  ه وه م موال على م  إذا ابصى، اب على او ه  وء  له اإلط  م إ  لم يو    «..عنه

                                             ه   فة ل الصذذذوم عء الملت ن يء   جب على الورثل   :أما دلي  الشّّافعية وال نابلة
 إخراجه مء ك  تركل: 

                                                      ُذذذذذذثه قضذذذذذذ ب الصذذذذذذوم عء الملت ه لة يء  بك لك الفة ل مء ه     _ ا  الن,ي    1
 . [16]                                         ابلى   و ه  الث ني م ليل ت  لق هك  ال ركل

                              . يجب على الورثل إخراجه   (  فلة الوجو _  إ  قوال ابء عمر )فليه م عنه   2

               يو  إو مذ  برن  إ  مذ  برن في اإلط ذ م ليس  يذه ا  الملذت ابصذذذذذذذذذذذذذذى اب لم    -   3 
   .              [15]                           مهل     فو   لة الجواز به 

 الترجيحو : المناقشة المطلب الثال  -3-3

                      فليس ثمل وص  ُرعي على  :أما عن أدلة القائلين بوجوب الوصية بفدية الصوم
                                                                                 بجو  الوصذيل هفة ل الصذوم ق,  المو   بإ   م  برن في فة ل الصذوم عء الملت مء تث ر

                                      هذ  ابصذذذذذذذذذذذذذذى هذ لفذة ذل اب لم يو   بهذ   بترك     فليس فلهذ  امذذذذذذذذذذذذذذ فوذذذذذذذذذذذذذذذ ر عء حذ ال الملذت
  .                                 ا م فص ال يةال على ا   الوجو  مهلق

م ض اج هذ ن  من وه بامذ  مذ  امذذذذذذذذذذذذذذ ذةلوا هذه لظهور اخ يذ ر المكلف، فذإومذ  هو  
                                                                 الصذوم بال ك عء الملت ه لة يء ال         ج إلى بصذيل ل ضذ ئه، ف م     ب شذ,يه الن,ي  

                                    وه  بةال عنه  ب  ن يء الفة ل ابلى                                ف  لك فة ل الصذذذذذذذذذذذذوم ن يء ا ضذذذذذذذذذذذذ                    ا   الصذذذذذذذذذذذذوم ن يء
م   ه ل ضذ ب مء نيء الصذوم     الفة ل الث ني م ليل بالصذوم الث ني بةويل  فإذا ك   الصذو 

 .    ج إلى بصيل  ف لفة ل مء ه   ابلى
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 .                                                                     بإ   قض ب الة يء عء الملت م ة م على تنفل  الوصيل  ف ي,     ج إلله  ؟   ه ا

                                                                                                               :                                                                      وأم ا عن أدلة الشافعية وال نابلة القائلين بأن  الفدية د دن  على الميت

  : يج   عنه                                                            ام  قولهم إ  الفة ل ن يء على الملت ذذذذذذذ بن يء هللا احق ه  ناب ذذذذذذذ _    1
رح رمذذذوال هللا  ب لك ف  ال:)                                                                     ه    الة يء يان ى همرله  فةيء الصذذذوم يان ى ه لصذذذوم  بقة صذذذ 

                 ضذذذذذى ن يء   :      فمرو     صذذذذذومي عء امك (  ف ضذذذذذ ب نيء الصذذذذذوم  كو  ه لصذذذذذوم   هةلره
ال ك ه  ضذذذذ يل  فل لك    وذذذذ ةال ه ضذذذذ ب الصذذذذوم عء الملت على ا  الفة ل عء صذذذذومه 

  .ه                          ن يء   جب ا    رج مء ترك 

   فلة الوجو ، كم  ا  حةي  )صذومي                                    ام  قوال ابء عمر ) فليه م (: فإو ه _   2
 .(    فلة بجو  الصي م عء الملت ف  لك اإلط  معء امك

مء ا مر هإخراج فة ل الصذوم عء الملت  بليس                           فلث ى م  صذح  عء الصذ  هل  
 .ثمل نلل  م  لف

بإ  لم    -              إ   خل ف تركل - هك                                      جب إخراج فة ل عء صذذذذوم الملت مء ك   تر    إذ
ذذذذذذذذذذ مع                                                  ب      ل ر الورثل بلء اإلط  م بالصي م اب ةابا     ، ب  ي  لء الوجو  ه لفة ليو  به 

  وهللا لى الورثل اإلط  م عنه ذذذ الفة ل                                                ام  ث   الصي م عنه ذذذ فإ  لم  صم عنه احة ت ل ء ع
 .ت  لى اعلم

 : فدية العتكاف المنذور المطلب الرابع  -3-4

؟ للف ه ب في    المن بر عء الملت  بيوذذذذذذ ال عنه                        ه   صذذذذذذح  اإلط  م عء ا ع  
 :ه ه المو لل قو  

ّّّ ة الّفد بهو قوال ،  ّية عن العتّكاف المّنذور عن المّيتالقول األول: وهو صّّّّّّّ
، با بزاعي                                                                     ال نفي ل بال ن بلل بالشذذذذذذذذ ف ي في قوال رب  عنه ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ببه ق ال مذذذذذذذذفي   الر ور  

  :بتفصل  ذلك ك آلتي
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وم عء  :ف  لوا [10]              أم ا ال نفي ةذذذذذذذذذذذذ                                                 فة ل ا ع     المن بر عء الملت كفة ل الص 
                                                     بيجب على الولي  إخراجه  إ  ابصذذذذذذذذى الملت به  بترك م                        ف جب الوصذذذذذذذذي ل به    الملت

 ,رعوا به                                                فإ  لم يو   به     جب على الورثل ُذذذذذذذذيب إ  ا  ي                            ي وذذذذذذذذع ثلر ه لم ةار الفة ل
 .مء اموالهم  يجوز

قذذ ال    (                                لواجذذب  ه م عنذذه ل ذذ   يوم كذذ لفهري) با ع  ذذ   ا:                     قذذ ال في الذذةر  الم  ذذ ر 
 .[10](                               ر ل  لزبم   إ  ابصى بإ  جوازا  ا  مء الابء ع بةيء رحمه هللا: )

وم الموزم له   عء                                                                       بالفة ل في ا ع     المن بر عء الملت إوم  هي عء الصذذذذذذذ 
  ُ را  الصوم في ا ع     المن بر عنة ال نفيل.   الموجةالل,  في  

 :القول المروي عن الشافعيذ ام  في 

 . [16]                                                                    فإ   الولي  ه  م عء الملت عء ك  يوم  بللل ه مة ا  مء غ لب قو  ال,لة 

وم المن بر مء جهل اإلط  م  :ف  لوا[  20]ال نابلة        ذذذذذذذذذ ام                                                 ا ع     المن بر ك لص 
  :                       بل لك ومل ز بلء ح ل لء  عنه

                                                     :  يجذب على الولي  قضذذذذذذذذذذذذذذ ب ا ع  ذ   المنذ بر عء الملذت  هذ   أن يخلف المّيت ترّكة  - أ 
                                                                                   ف الولي  بنفوه عء الملت بإ  بجب عليه ا  يةفع فة ل ذذذذ م ةار إط  م موكلء ذذذذ مء 

   .عنهتركل الملت إلى مء     ف 

                                     ل ء  وذذذء  له ا ع     عنه ل فرم ذم  ه    : لم يلزم الولي ُذذذيبإن لم يخلف الميت تركة -ب
  .                                                   بيجوز لألجن,ي ا      ف عء الملت بلو هةلر إذ  الولي      ض ب نينه

ّّّ ة الّفدّية عن العتّكاف المّنذور عن المّيت  :القول الّثاني •   بهو قوال وهو ّعدم صّّّّّّّ
    .هريل                                  الش فةي ل في المشهور عنةهم بالظ  

إذا مذذ   بعليذذه اع  ذذ   فهذذ   ه م عنذذه ؟  يذذه خو                       قذذ ال الن وب  رحمذذه هللا: )
 . [16](                              يح او ه    ه م عنه في ا ع           بالص  

 . [17]()بم  لإلط  م مةخ  في ا ع     بق ال ابء حزم رحمه هللا:
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 :        الر اجح

   ا ع  ذ   المنذ بر عء الملذتفذة ذل   قولهم هجواز  في ال نفيذل بال نذ بلذل  إ  مذ هذب 
ف        ب   كفي إل  قه  هفة ل الصذذذذوم المجمع علله نلل  ُذذذذرعي صذذذذ يح صذذذذريحله  ليس 

 .وهللا اعلم  الث ني ت   ج إلى وص مو    في مشربعل ه 

 نتائج:الخاتمة وال
ام      بالصذذذذذذوي بالوذذذذذذوم على رمذذذذذذوال هللا بعلى تله بصذذذذذذ ثه بمء با ه   ال مة هلل

  مكء ال صوال على الرمرا  اآلتيل:المه   في ه  الث    ه ة: في وه  ل

                                                                          ت,رئذل ذمذل الملذت مء ت صذذذذذذذذذذذذذذلره في الةثذ نا  ال,ذةويذل ه وه مذ لي   يذ ةرك هذ ل  ذ  ب   -1
                                             مج ال للقي    يه  فو,ل  ذلك هو ال ويي, حصرا .

يس نفع عوه م لي كفة ل عء الصذذذذذذلوا  المفربضذذذذذذ   الم ربك   مء تركل الملت ل -2
 يذذه وص  ببذذ ل ذذ لي يث ى ا صذذذذذذذذذذذذذذذ  بهو عذذةم المشذذذذذذذذذذذذذذرباليذذل  بكذذ لذذك ا مر في فذذة ذذل  

 ا ع     المن بر.

                                                                          ام   فة ل الصذذذذذذذوم عء الملت ل ,رئل ذم ه فهي مشذذذذذذذربعل  بعلى ذلك الم اهب ا رب ل   -3
  وهللا اعلم.   بهي على الراجح ت وب مء جملل الةيو    الوص      

                         ف هر س المصادر والمراجع
  لوذ   ال ر   الهث ل الوذ نمذل، نار صذ نر ه1417ّّّّّّّّّّ                           [ ابء منظور م م ة بء مكرم  1]

 .11/432جزب    15ب,لرب   ل,ن    

نار ال لوم  الهث ذل الرذ لرذل   م  ذ ر الصذذذذذذذذذذذذذذ ذ ح      ه1409م مذة بء ابي هكر   لراز  [ ا2]
 صف ل.350موري   ةمشق  باإلوو ويل  

  الجذ مع  حكذ م ال رت   الهث ذل الرذ ويذل  نار ال  ذب م1964ال رط,ي م مذة بء احمذة  [  3]
 .248/  17, جزابأ10المصريل ه ل  هري  مصر  
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  عو  الم ,ون ُذذذذذرح مذذذذذنء ابي نابن  نار م1995[ ال ظيم ته ن  م مة ُذذذذذمس ال ق  4]
 .2/140         جزبا  14 الف ر ب,لرب   ل,ن   

مامذذذذذذذذذذوذذذذذذذذذذل   الهث ل الر منل   ال  مو  الم يال    2005م مة بء    و   لفلربزته ن [ ا5]
 .582صل,ن     ,لرب  الرم لل ب

  نار ال  ذذ   ال ربي الهث ذذل ا بلىال  ريفذذ        م1983علي بء م مذذة    لجرجذذ وي[ ا6]
 صف ل.262ل,ن     ,لرب  ب

  ال ,ون ل  الهث ل الو ه ل  المك ب اإلمومي  م2005[ ابء تيميل احمة بء ع,ة ال ليم 7]
 .44صب,لرب   ل,ن    

   الةث ني  نرامذذذذذذذذذذذل منهجيل ُذذذذذذذذذذذ ملل في ضذذذذذذذذذذذوب ال      ه1404[ ال,ي وووي ابو الف ح  8]
 .18صموري                                            بالون ل  الهث ل ا بلى  نار الووم ه لب 

ر الم  ةي    الةث ني في اإلمذذذذذذوم  الهث ل ال شذذذذذذرب   الةام1992[ ال رضذذذذذذ ب  يومذذذذذذف 9]
 .50صبةمشق  موري   

  رن الم  ذ ر على الذةر الم  ذ ر  الهث ذل م1992[ ابء عذ بذةيء م مذة املء بء عمر  10]
 .8/514  الر ويل  نار الف ر ب,لرب   ل,ن  

إعذذ وذذل الهذذ ل,لء على حذذ  الفذذ ي ف ح الم لء،    ه1418ابو هكر بء م مذذةالثكر   [  11]
 .2/264اجزاب  4 ،ل,ن    ,لرب ب نار الف ر  الهث ل ا بلى 

نار , الهث ل الر ويل, البحر الرائق شررررن  ال الئق ئق  ,ابء وجيم زيء الةيء بء إبراايم[ 12]
 .2/307,  اجزاب8ال     اإلمومي   

بم ه ح ُذذذذذذذذيل   وه  ل الم   ج إلى ُذذذذذذذذرح المنه ج    م1984الرملي م مة بء احمة [ 13]
 .3/187اجزاب    6ل,ن     ,لرب  بنار الف ر                الش,رامل وي 

، نار ال  ب  الهث ل ا بلى  ا مذذذ  ك ر    ه1421 يومذذذف بء ع,ة هللا                  [ ابء ع,ة ال, ر  14]
 .10/166ل,ن      ,لرب  بال لميل 
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  مصذذذذذذذذذذذذذر     المةني  مك ثل ال  هريم1968ةيء ع,ة هللا بء احمة [ ابء قةامل موفق ال15]
 .3/94اجزاب   10

 .6/372[ النوب    لى بء ُر   المجموع  ن.   نار الف ر ب,لرب   ل,ن    16]

هذذذذ آلثذذذذ ر،   علي بء احمذذذذةابء حزم    [17]   جزب 12   ل,نذذذذ    ,لرب ،بنار الف ر    الم لى 
9/120   . 

الهث ل    بةائع الصن ئع في ترتلب الشرائع    ه1406ّّّّّّ  مو ونال  م وي ابو هكر بء [ 18]
 .2/263   ل,ن  ,لرب   ب ال  ب ال لميلنار   الر ويل 

  المنه ج ُذذذذذذذذرح صذذذذذذذذ يح موذذذذذذذذلم بء ال ج ج   ه1392  ُذذذذذذذذر النوب    لى بء  [  19] 
 .8/25  جزبا 18الهث ل الر ويل  نار إحي ب ال راث ال ربي ب,لرب   ل,ن    

 6ال,هوتي منصذذذذور بء يووس  كشذذذذ   ال ن ع عء م ء اإلقن ع  نار ال  ب ال لميل   [ 20]
 .2/335اجزاب 

 

 الهوامش الختامية 
 

                                                                                    ( ت   س: هكوذذذذذذذذذذذذذذر ال لء: إذا عرر باو ذذب  لوجهذذه  بقذذة ت ف  ح ال لء: بهو نعذذ ب عليذذه هذذ لهوك   1)
]النه  ل في غريب ال ةي  با ثر   بي الوذذذذذذذ  نا  المث رك بء م مة الجزر  )ابء ا ثلر( 

 [.2/190د.ت,   المك ثل اإلموميل  حق: ط هر الزاب   606ت

ل: هي ثو  خ ز                                     ( ال   ه يف ل: هي ال مللل: بهي ك   2)                                                         ثو   له خم  مء ا  ُذذيب ك    ب ال   م يصذذ 
 [. 82/ 2                                                                  اب صو  م   ل م )ا  له عومل (  ]النه  ل في غريب ال ةي    بء ا ثلر  

( عء  5955                                                                        ( اخرجه الث  ر  في صذذذذ ي ه  ك    الرق ق  ه   م  ي   ى مء ف نل الم ال  رقم )3)
 .ابي هريري 
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                                                          اوه ترمذ   في اذه   ه ض الن   فهم خ ط   بهو ا  صذفل الةث ني  ( إ  مء تث ر ه ا ال  وذيم4)
خ صذل ه لم نى ا صذهوحي  فإذا هم انبا الشذ  ئر ال  ,ة ل بفق احك م اإلمذوم فو يث لو   
ه ةه  ا  يانبا احك م الم  مو  اب المواري  اب غلره  على غلر ُذذري ل اإلمذذوم  بيظنو   

                                                                          بهذ  بخل وا  جلهذ    ب مذ   خ ل  ذ ت  ال ج ء  ب اإل  وس  إ    ل ي   ,ذ ة ب   ﴾                                    اوهم قذة ان با الةثذ ني ال ي امربا
!! بالف ه ب لم   صذةبا ذلك  بإ  م  صذن وه هو م  ضذى ال صذني, بال  لي, ال لمي. ينظر: 

 ([.71ّ]الةث ني في اإلموم  لل رض ب : )

ل  ال م  هه ف ال    الفره ال ملي: بهو مصذذذذهلح خ   عنة ال نفيل بي ني فره مء ح (5)
 (.1/187 ,للةنيمي  مء حل  ا ع   ن، إذ    كفر من ر الوتر  )اللث   ُرح ال    

                                             ( ا  مء قر  مء المو  إذ    صح ت لي, المل  ت.6)

( بموذذذذذذذذلم في 1733( اخرجه الث  ر  في صذذذذذذذذ ي ه:ال ك، مء و ر ا   مشذذذذذذذذي إلى ال ةثل )7)
 (.1645ص ي ه: الن ر  كف ري الن ر )

( ،بقذذ ال: 718( اخرجذذه ال رمذذ   في جذذ م ذذه :  ذذ   الصذذذذذذذذذذذذذذوم ، هذذ   مذذ  جذذ ب مء ال فذذ ري )  8)
باخرجه ابء م جل في مذذذذذننه :  الصذذذذذي م  ه   مء                                     بالصذذذذذ يح عء ابء عمر موقو   قول ه

(   باخرجه ابء خزيمل  في صذذذ ي ه : الصذذذوم   1757برقم )   م   بعليه صذذذي م رمضذذذ  
) ال ل يص                                 ع    بصذذ يح موقوف   على ابء عمر (   بال ةي  ضذذةي, مرفو 2056برقم )

 .(208/ 2ال ,لر: 
ال ل يص )(   2918صذذذذذوم ال ي عء الملت )ه    الصذذذذذوم   ك       ( الوذذذذذنء ال ,رى للنوذذذذذ ئي9)

 .(1/209ال ,لر 

- 257/ 4)   مء م   بعليه صذذذي م رمضذذذ ولء ه   الصذذذوم   ك     ال,له ي  ال ,رى  وذذذنءال( 10)
258.) 
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ِِِالِهبِةِب ِ ِ ِشرطِالثوابِِِ 
ِِ(تطبيقيةِفقهيةدراسةِ)

 منصور المنصور 
ِإدلبِ،ِجامعةوالحقوِق شريعة،ِكليةِالفقهِاإلسالميِوأصولهقسمِال

ِِ(دكتوراهطالبِدراساتِعلياِ)

ِالملخِص
من الضطذذ    مفهوم الهثذذب وضوو ميمززاهذذ  يمذذ    ذذذذذذذذذذذذذذ ههذذ   لبيذذ      في هذذ ا الث ذذ 

ومزمه, مك لك بي    يقد الهثب, مهل ي ذذذذملع مض , محكم شذذذذلع الضوو في  مالهد ب مالصذذذذد ب
, مأبلز يط يق يه  المض صذذلم من الميمزن المض م ي ل هثب الم ذذلم ب و لضوو  الفقهيالمكزيف  

أم   -أم المث دلي, مالضوو الم  مل لق   الم لع و لدم, مالهدا   مالنقوع في من سذذذذذذذث ح ا فلا 
إمكذذ  يذذب مذذدن إمكذذ  يذذب ي ل   هذذ                       , حزذذ  بز ن الثذذ حذذ -حمى ا يلا  في وضض ا يلاف

                          , مي ز ن له إمك  يب ي ل   المط يق ح ي ى يقد الهثب وضوو, ب كل أمجه االيف ق ماالخمالف
المذيمزن المثذ دلي, مكذ لذك نالصذذذذذذذذذذذذذذنذ دله المكذ ف يذبن ي ى الهثذب وضوو, مكذ لذك جواز الضوو 

, مك لك م لمعيب  غزل الم لمع في الم لع و لدم مع اإلجم ع ي ى حلمب بيضه إال ل ضلمرم
مغمفلم                                                                           ن قوعن, ال ي   كي ف ي ى أسذ   الهثب وضوو, فهه لب الضوو غزل الم ذلمع  صذ   

 . في يقود الم لي ح, وهللا أي م

ِ:مقدمة -1
مالصذذذذالم مال ذذذذالم   منال الكم ب مه زم ا حااب,           الوه  ب,  المضطي ال مد هلل الكل م

ا صذ  ب,  سذ رل م  مي ى آله مزمج يه                                               ز ن  م م د اله دي إلى  ل ه ال ه مالصذواب,  ي ى
 , من ال ذذزو مال ذذث ب, ممن إلى  ل ه الهدا ب مالض م   ب, مهللالى هللا أ  ب مي وضزهم وإح ذذ  
 إم  وضد: ال   ب,  المآب م دارمزن ممالزمزن إلى لوم             صالم مسالم   
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مضذ مالح المذ ليذب لمذ   كمنفهذ  الغموو في                                     يضذ د  يقود الم ليذ ح من أخطل يقود ال
ي ى ال  ل من  لف    -في أصذذذذذذذ ه   -الصذذذذذذذيغب مالم ذذذذذذذ هل في بي   شذذذذذذذلم ه  كو ه  م نيب

ماحد, فقد  قع المن زع في يوصذذذيفه   ميهب ل لك هل هي ي لع م ض أم مض م ذذذب, مم  هي 
   مم  مقدار , مهل هو م ذذذذذذذذذذذلمع في الهثب  ذذذذذذذذذذذمن  أم مميخل ينه , كل ه    يضب الضوو

 ا سئ ب  ه ب ينه  من خالل م  رل ه ا الث  .

ِأهميِّةِالبحّ : ِ ِِِ ِِ ِ  ِ ِ يكمن أهميذب الث ذ  في م ذ ملذب الو وف ي ى أرجو أ وال الفقهذ     ِِ
في يكزيفه هل هو بيع أم هثب مهلدم أم هثب ابمدا  مبيع ا مه   لم  لمليو ي ى كل يكزيف  

ب أم ال يع, إلمك  يب ي ل    مم ذذم ام يه, مك لك يمززا  ين الضقد الصذذوري ل هث منه  أحك مه
 مض مالح الن   ال  رضب ي يه  من  واوط مشلمع ه ا الم ل  .

                                                   اسمدالل وضض المض صل ن وضقد الهثب المضو  ب ي ى إو حب   سببِاختيارِالبح :
وضض الضقود الم ذذذذذذذذمهدم, مالمصذذذذذذذذلف ح  الم ذذذذذذذذم د ب, ك لميمزن م  و , فلأل  الو وف ي ى 

 فزه , لمضلفب ص ب أم ف  د ه ا االسمدالل.أصل الم يلب مأ وال الفقه   

                                                        ال أي م كم و   م ذذمقال  مم مصذذ   في ه ا المو ذذوع, ين مله من  الدراسّّاتِالسّّابقة:ِ
                                                    حيب فقهيب, مجمع شم ح م  ر ه, ميضم ن وضض  وازله.

, ب كل صذذذذذورم المقارِنا صذذذذذل في منه  كم وب ه ا الث   المنه  ِِمنهجِالبح :
,  م بي   اللأي اللاجو مع  المن   ذذب, مع أ وال الفقه   فزه ,  م أدلب كل فل ه مع  م ذذيلب  كل

ّّتقراِ م ذذذذذذذذمند , مك لك احمون ي ى منه    في يمثع جاري ح الم ذذذذذذذذ رل الفقهيب القد مب  االسّّّ
ِو لث  , مك لك يمثع النوازل المي  مكن ي ل هه  ي ى الهثب وضوو.  الممض قب

  إلى سذذوره , مكلك في يامح اآل  ح القلآ يب وير  مهِفقدطريقةِالبح :ِِ         مأم   ين 
                                                                 خل ج  ا ح دل  ماآل  ر من كمو ال ذذذذذذذذذذذنب المضم لم, مع ككل أ وال الض م   , م آ ب ه  ب كل  

ِفي درجمه  م  أمكن, م  لم يكن في الص ي زن أم أحدهم  . 

 ق   إلى الث   م    م ج إليه من النصذذذذذذذذذذذوو الفقهيب, مخ صذذذذذذذذذذذب في الم ذذذذذذذذذذذ رل  
 أم غزل كلك من ا غلاو المفزدم.   ,ب أم المي يمضمن القول المضممد في الم هوالم ك 
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ِبعوضِمفهومِالهبةِالمبح ِاألول: -2
ِ ِوشرعاِ.المطلبِاألول:ِتعريفِالهبةِِِِ-1ِ-2 ِِ ِِِ

ِأوالِ:ِالهبةِفيِاللغة: ِِِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِِ ِِِ ِِِِ

,               , أم الم ل ع [1]مط ه الم لع  ميضني:  –وك ذذذذذل اله   مفمو الث     -الهثب في ال غب: 
                                     مفي ال ذذدلذذ : َل قذذ د  ه م مذذ    أ    ال  ,  [2]هي الضطيذذب ال ذذ ليذذب ين ا يواو ما غلاو  أم

ي   أ م  أ   صذذذذذذ  ر ي   أ م    ق ف ي    ن هؤال ,   هم  أي ال أ  ل هثب إال م, [3]                                                                      أ ي ه و  ه ث ب  إ ال  م ن    ل شذذذذذذ 
 أيلف ومك رم ا خالق.أص  ب مد  م 

ِِ ثانياِ:ِتعريفِالهبةِشرعاِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِِِِِِ ِِِِ  .[4]يك الضزن بال يوو(: )يم ِ

 م ملزاح المضل ف:

خلاج الضذ ر ذب فذإ هذ  يم يذك  الضزن(: إل)  ضذذذذذذذذذذذذذذيذ فذب فذإ هذ  إوذ حذب,)يم يذك(: إلخلاج ال
 .من فع

ِ ِالعوضِ(ِلغةِوشرعاِ:ِ–المطلبِالثاني:ِِتعريفِ)ِالثوابِِِ-2ِ-2 ِِ ِِِ ِِِ ِِِ ِِِِ ِِ

ِأوالِ:ِتعريفِالثواب: ِِ ِِِ ِِ من  ذ ب أي: رجع,   ,[5]هو مط ه الهاا   :الثوابِفيِاللّغةِِِِ ِِِِِِِ
 .ف لثواب هو م   ه زن وه اإل    , م لجع ي يه من فض ه في ال زل مال ل

ِِ والثوابِشّّّّّّّرعاِِ ِِ ِِ ِِ ِِِ ميخوك من المضني ال غوي, هو م  للجع ي ى المضنى ال ذذذذذذذذذذذليي    :ِِ
,                                                                          الم  ذذذذذن من إح ذذذذذ  ه, مي ى الم ذذذذذي  من إسذذذذذ  يه, لكنه و ل زل أخ , مأكثل اسذذذذذمضم ال  

 .[6](: أي أيطي هد ب مق بل هدلمهممنه  ولهم: )أيطي  واب الهد ب

ِثانياِ:ِتعريفِالعوض: ِِِِ ِِ ِِِِِِِ ِِِِ ِِ

 .[8]في ال لع: هو ب ل شي , مأخ  بدله, م [7]                        الضوو في ال غب: ال    ف

ِالمطلبِالثال :ِاأللفاظِذاتِالصلة.ِِِ-3ِ-2
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ِِِأوالِ:ِالهبةِوالعطاِ  ِِِ ِِِ ِِ ِِ لزمهل لك       م ال                                 قمضذذذذذذي المم يكت فقد يضطي ز دا  الضط  : ال   :ِِِ ِِِ
                                            أم  من حز  االصطال : فإ  اإليط   ملادف  ل هثب.,  وه, ه ا من حز  ال غب

ِثّانيّاِ:ِالهبّةِوالهّد ّة: ِِِ ِِ ِِِ ِِ ِِ ِِِ ِ ِِِ أمذذ    الهثذذب أيم من الهذذد ذذبت    الهثذذب هي مط ه المم يذذك,ِِِ
مي ى ه ا, ف لهد ب يكو      صذذذذذذذذذد المقلب ل مهدن إليه,:  الهد ب فإ ه  يم يك ل ضزن وقزود منه 

يموم مخصذذذذذوو   هم ف زنفض ى ه ا: كل هد ب هثب ال الضكس,   ,[9]ا ي ىمن ا د ى إلى  
ِمط ه.

ِثالثاِ:ِالهبةِوالصّّدقة: ِِِ ِِ ِِِ ِِ ِِ ِِِ ِِِ هي يم يك ل ضزن وقصذذذد  الهثب أيم من الصذذذد ب: ف لصذذذد ب  ِِِ
ف زن الهثذذب مالصذذذذذذذذذذذذذذذذد ذذب يموم   ,[10]             ي يذذه م مذذ جذذ                                    واب اآلخلمت مهللا   كو  الممصذذذذذذذذذذذذذذذذدق  

 مخصوو مجهي.

ِالوصفِالشرعيِلعقدِالهبةِبعوض:ِِالمبح ِالثاني -3
ِالمطلبِاألول:ِحكمِشرطِالعوضِفيِالهبةِِِِ-1ِ-3

                                                         الضوو في نهثب الثوابن: إم  أ   كو  م لم    أم غزل م لمع:

ِِأوالِ:ِالعوضِالمشروطِفيِالهبة:ِ ِِ ِِ ِِ ِِِ ِِِ ِ ِِ ِِ ِِِِ ِِِ ِِِِ

ِ.[11]أ   قول الواهو: مه   ه ا لك ي ى أ  يضو ني ك ا صورةِالمسألة:

ِاخم ف الفقه   في حكم ه   الصورم ي ى  ولزن:  ِِأقوالِالفقها :

ِِ القولِاألول:ِأنِهذاِالعقدِصّّحيوِوالشّّرطِأ  ّّاِِ ِِِ ِ ِِ ِِ ِِِ ِِ ِ ِِِِِِ ِِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ مهو  ول جمهور الفقه   من :ِِِ
ِ.  [15], ماللاجو يند ال ن ب ب[14], ما ظهل يند ال  فعيب[13], مالم لكيب[12]ال نفيب

ِالقولِالثاني:ِأنِهذاِالشرطِباطلِويبطلِالعقد.

 .[16ب]ت مهو م هو الظ هل [15], مرما ب ين أحمد[14]مهو  ول يند ال  فعيب

ِاألدلّّّّّّّّّّّّّّّّّّة:

ِأوالِ:ِأدلةِالمجيزين: ِِِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِِِ
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 .[17]: َالم  مو  يند شلم هم من ال نب الن و ب:  وله   -   1

الضوو في الهثب هو من جم ب ال ذذذذذذذذذذذذذلمع المي  هو مجه الداللب: أ  اشذذذذذذذذذذذذذملاع  
 االلماام به .

 الهواب: سند ه ا ال دل   عيف.
في ال ذذذذذذذذذلمع اله رام, ال في ال ذذذذذذذذذلمع المنهي    زدقمفإ ه  ي ى فلو صذذذذذذذذذ ب ال دل :  .1

, مهللاوط له إ    إكا [18]ينه , م د صذذذذذذذذذذو  هي اللسذذذذذذذذذذول ين كل شذذذذذذذذذذلع ليس في كم ب هللا 
كل شذذذلع ليس في كم ب هللا, فو ذذذو ا مل بثطال  هثب ف لن   د مرد وإوط ل  ,  [16]م ع

 الثواب.

 من اآل  ر: .2
لمواهو  ال ب: رجل مهو من غزل  وله: )ا  م  رما  الط  مي ين أبي الدردا   

مرجل اسذموهو فوهو ف ه , أ    ذموهو فهي ك ذ زل الصذد ب ف يس له أ  للجع في صذد مه
, إال كلذذك ملذذه أ  للجع في ه مذذه مذذ  لم لثذذوالثواب فذذإ    ذذل ي ى موه مذذه  واوذذ  ف يس لذذه  

 .[19]مرجل مهو ماشملع الثواب فهو دلن ي ى ص ح ه  في حي يه مبضد مف يه(

 من المضقول: أ  هثب الثواب بيع من ال زوع, ما صل في ال زوع اإلو حب. .3
 الهواب: ال  هوز ال يع وغزل  من م كور مال بثمن مههول.

ِِثانياِ:ِأدلةِالمانعين:ِمنِالكتابِوالسنة:ِ ِِ ِِ ِِِ ِِ ِِِ ِِ ِ ِِِ ِِِِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِِِ ِِ
 :الكل م من القلآ  -1

 [.39الروم:]﴾وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِى: ﴿ وله يض ل
مجه الداللب: ككل ابن حام وإسذذذذذن د  إلى ابن عث   ر ذذذذذي هللا ينه  وله في ه   
اآل ب: )مهو هد ب اللجل أم هثب اللجل لل د أ  لث ب أفضذذذذذذذل منه, ف لك ال ي ال للبو يند  

 هللا مال لؤجل ي يه ص حثه, مال إ م ي يه(.
ا إكا أراد   ذ ل: )هذ   -                                      يضقزثذ   ي ى  ول ابن عثذ   )مال إ م ي يذه(  - ذ ل ابن حام  

 .[16]                                         وق ثه, مأم  إكا اشملع فضزن  الث  ل ماإل م(
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 الهواب: أ  ه   اآل ب ليس فزه   في لص ب ه ا المصلف, مهللا م  فزه   في ل ثواب. 
 [.6المدثر:﴾]وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِر                                ممن القلآ  أ ض  :  وله يض لى: ﴿ .1

الذذذذذداللذذذذذب: كثزل  مجذذذذذه  ابن  هذذذذذ ا    – ذذذذذ ل  ﴿-القول              م ذذذذذذذذذذذذذذمظهلا   )م ولذذذذذه:  تَمْنُنْ :  وَلَااا 

تَكْثِر : ال يضط الضطيذذب ي ممس أكثل منهذذ , مكذذ ا  ذذ ل [  ذذ ل ابن عثذذ    6المّدثر:﴾]تَسااااْ
 .[20]يكلمبت ممه هدت ميط  ت م  مم ت... مغزلهم(

 من ال نب الن و ب: .2
  ل: َم  ك   من شذذذذلع ليس في  ا أ  رسذذذذول هللا ين أم المؤمنزن ي ر ذذذذب  

 .[18]كم ب هللا يا م جل فهو و  ل, مهللا  ك   مئب شلع 

                                                                     ل ابن حام رحمه هللا: )مال  هوز هثب   ذذذذذذملع فزه  الثواب أصذذذذذذال , مهي ف سذذذذذذدم 
 .[16]ملدمدم,    ه ا ال لع ليس في كم ب هللا يا مجل فهو و  ل(

                                                                      ل وضض ال  فعيب: إ  يقدلل الضوو في الهثب  هض ه  بيض  , مال يع ب فظ  من المضقول: .3
 .[14]الهثب و  ل

ِالترجيو:
مهو جواز الهثذب   - ول الهمهور    –ملضذل اللاجو في هذ   الم ذذذذذذذذذذذذذذذيلذب القول ا مل

 .و لع الضوو لم  س ه من أدلمهم مخ صب اآل  ر الملم ب ين الص  وب  
ِاشتراطِمعلوميةِالعوضالمطلبِالثاني:ِِِِ-2ِ-3

ي ى م هو الهمهور من صذذذذذذذذذذ ب اشذذذذذذذذذذملاع الضوو في الهثب, فهل   ذذذذذذذذذذملع في 
ِ                                                      الضوو أ   كو  مض وم  ؟ فيه خالف بزن الفقه   ي ى أ وال: 

ِِ القولِاألول:ِ شّترطِفيِالعوضِالمشّروطِفيِالهبةِأنِ كونِمعلوماِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِِِ ِِِ ِ ِِ ِِ ِِِِ ِِ ِِِ ِِِ ِِِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ فإ  ك     ,ِ
                                الضوو الم لمع مههوال  وطل الضقد.

, [16], مالظ هل ب[15], مال ن ب ب في اللاجو[14]مه ا  ول ال ذذذذ فعيب في الم هو
 .[13]مبضض الم لكيب
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ّّةِ: ّّوِالعقّّدِ ب ّّرطِالمجهولهِويصّّّّّّّ ّّاني:ِطبطّّلِالشّّّّّّّ ِالقولِالث  ِ ِ ِِِ ِِِ ِِ ِ ِِِِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِ ِِِِِ ِِِ ِِ ِِ ِ ِِِ مهو مذذذ هذذذو ِِِ
ِ.[12]ال نفيب

                                                                        حهمهم في كلك: أ   الهثب وضوو هي هثب ابمدا   مبيع ا مه    الشذذذذذذذذذملاع المق وض 
؛    الهثب وطل اشملاع الضوو, مصو الضقد هثب                                  في الضو زن, ف م  ك   الضوو مههوال  

 .[12]من يقود الم لع, ميقود الم لع ال يثطل و ل لمع الف سدم

هو الم لكيب في الم ذذذذهور  مهو م ِِالقولِالثال :ِ صّّوِالعقدِوالشّّرطِالمجهول:
ِيندهم.

                                                                  حهمهم في كلذذذك: إ   هثذذذب الثواب ي ذذذ لف ال يع في جهذذذ لذذذب الضوو ما جذذذل, مال 
لثطذذل الضقذذد وذذ لههذذ لذذب,    الضلف لنال منالذذب ال ذذذذذذذذذذذذذذلع, مهو يضززن الضوو ومثذذل الضزن 

 . [13]الموهوبب أم قيممه 

ِ:ِالتكييفِالفقهيِلعقدِالهبةِبعوضالمطلبِالثال ِِِ-3ِ-3

 اخم ف الفقه   في يكزيفهم لضقد نالهثب وضوون ي ى  ال ب أ وال:

ّّداِ ِوانتهّّا ِِِِِ-القولِاألول:ِأنهّّاِعقّّدِ ي ِِ ِِِ ا ت ِِِِ ِِ  ِِِ , [13]مهذذذ ا مذذذ هذذذو المذذذ لكيذذذبهِِِِِ
ِ.[12]                    , مز ف ل من ال نفيب[15]ت مال ن ب ب في اللاجو[14]مال  فعيب في الص يو

المض م ب, فإ ه  مض م ب م ل وم ل, حهمهم في كلك: النظل لمضنى ممضمو  ه   
                             فص   بيض  , كم  لو   ل وضمك.

                                                                                فإ  ك    الهثذب وضوو يقذد  بيع  ابمذدا   ما مهذ   , فمث ذ  فزهذ  أحكذ م ال يع فال لثطل  
و ل ذذذزوع, م فزد الم ك بنف ذذذه من غزل اشذذذملاع المثضت مال  م ك الض  دا  اللجوع, كلك    

مضنى في يقد الهثب وضوو, ماخمالف العث رم ال لوجو ال يع يم يك وضوو, م د مجد ه ا ال
م   ))الض لم في الضقود ل مض  ي, ال لأللف ظ مالمث  ي((, فيصذذذذذذذذذو ال يع ب فظ   اخمالف ال كم
 .[21]الهثب وضوو
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  الفلمق بزنهذذذ  مبزن ال يع ممنهذذذ                                                م زذذذد المذذذ لكيذذذب وذذذي هذذذ  بيع  )غذذذ لثذذذ  (, لوجود وضض
 .[13]ال يصو في ال يعجه لب الضوو يصو في هثب الثواب, م 

مشذذذذذذذذذذذذذذلع الضوو ال  غزل من  هِِالقولِالثّّاني:ِ بّّةِالثوابِهيِعقّّدِ بّّةِفق 
ِ. [15]مال ن ب ب [14]مه ا  ول يند وضض ال  فعيب,  حميقمهت ف لض لم فيه ل فظ

ِالقولِالثال :ِالتفصيلِحسبِصيغةِ بةِالثواب:

إ    ل الواهو: مه مك ه ا ال ذذذذذذذي  ي ى أ  يضو ذذذذذذذي أم يثز ني ك ا؛ فه ا يقد   
 مه ا  ول ال نفيب )اإلم م مص ح يه( فقط, دم  زفل.,                         هثب ابمدا   بيع ا مه    

ِ.[12]                                                                    هللا    ل الواهو: )مه مك ه ا ال ي  وك ا(؛ فهو يقد بيع ابمدا   ما مه    م 

ّّترطِ)المّتأخرِعنِالعّقد(ِفيِالهّبةِِالمطّلبِالراب :ِالعوضِييرِِِِِ-4ِ-3 المشّّّّّّّ
ِبعوض.

ِأوالِ:ِلزومِالعوضِدونِاشتراط: ِِ ِِ ِِ ِ ِ ِِِ ِِِِ ِِِِ ِِ ِِ ِِِِ

إكا كذ  ذ  الهثذب مهلدم ين ككل الضوو, فهذل الهثذب يقمضذذذذذذذذذذذذذذي مجوب الضوو؟  
 – ومضنى إكا يم  الهثب دم  شذذذذذذذذذلع الضوو, فهل  هو ي ى الموهوب له أ  لثزو الواهو

 ؟ -أي  ضو ه م ك فئه

ِ  في ه   الم يلب ي ى  ولزن:  اخم ف الفقه ِِأقوالِالفقها :

 القول ا مل: يدم مجوب الضوو:

في [  15], مال ن ب ب في اللاجو يندهم[14], مال ذذذذذذذذذذذذ فعيب[12]مهو م هو ال نفيب
 الهم ب.

الثذذذذ  المهلدم يالقول  الهثذذذذب  في  الضوو  مذذذذ لذذذذك,  : مجوب  مذذذذ هذذذذو  ,  [13]مهذذذذ ا 
 .[14]مال  فضي في القد م

 :  األدلّّّّّّة
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 :-في يدم مجوب الضوو ي ى الهثب المهلدم  -القول ا مل:            أمال : أدلب  

 من ال نب الن و ب: -1

 .[3]                                                            ال      ل  م  ل  ام ل ئ  م     م  إال  و ط زو    ف س  م ن ه  : َ وله  

مجذه الذداللذب: أ ذه  ذد ال يطزذو  فس الموهوب لذه ب ذ ل الضوو, فكيف  هذو ي يذه, 
 م  م  ه الواهو. 

أ  كل م  صذو يم كه من غزل ككل بدل, لم   ذم ه فيه ال دل ك لوصذيب  من المضقول: -2
 .[14]مالصد ب

ِِِِِثانياِ:ِأدلةِالقولِالثانيِفيِوجوبِالعوضِعلىِالهبةِالمجردة:ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِِِ ِِ ِِ ِِِ ِِِ ِِِ ِِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِِِ ِِ

 من الكم ب مال نب ما  ل ماإلجم ع مالمضقول: 

﴿ يذذضذذذذذذذ لذذى:  فذذقذذولذذذذذذذه  الذذكذذمذذذذذذذ ب:  مذذن  أَوْ أمذذذذذذذ   َحْسااااَانَ مِانْا َااا  بِاَا فَا َايَاوا  حُايياياتُامْ بِاتَا ِايَّااوا  وَإِذَا 

 [.86النسا :]﴾رُدَوهَا

, فهي    من ال ذذالم مالثن   مالهد ب و لم لي ذذمضمل في مضمجه الداللب: أ  الم يب  
من , مالم يب يمضزن هن  و لهد ب بدلزل مالم ذذذذذذذذمل  لمضزن أحد مجوهه و لدلزلمن الم ذذذذذذذذمل ,  

                                                  أ م  ر د مه  ﴾,    اللد إ مذ  لم قه في ا عيذ   ال في ﴿ فس اآل ب الكل مذب مهي  وله يضذ لى:  
 .[12]ا يلاو

)مظ هل الكالم  قمضذذذذذذذذذي أدا  الم يب وضزنه  مهي الهد بت   ل القل  ي رحمه هللا: 
 .[23]فيمل و لمضو ض إ    ل أم اللد وضزنهت مه ا ال  مكن في ال الم(

وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُ َييكَ بِهِ مالصذذذذذذذذذ يو أ  الم يب ههن  ال ذذذذذذذذذالمت لقوله يض لى: ﴿

 [.8:لمجادلةا﴾]اللَّهُ

 من ال نب المطهلم:  .4
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                       ق  ل  ال ه د   ب ,               َك   رسذذذذول  هللا   ين أم المؤمنزن ي ر ذذذذب ر ذذذذي هللا ينه    ل :
ِ.[17 ]                  م  ثزو  ي   ز ه  

 ي ى المك فيم ي ى الهد ب. مجه الداللب: مواظ مه 

ِمنِالمعقول:

 .[14]ما صل في ال زوع اإلو حب إ  هثب الثواب بيع من ال زوع, -

 الهواب: ال  هوز ال يع وغزل  من م كور مال بثمن مههول.

ِ:هيِللعوضِومقدارهالتكييفِالفق:ِثانيا

إكا يقلر يوجيذه القولزن في مجوب الضوو, فمذ  هي   يضذب الضوو الممذيخل ين 
 الهثب ؟

الموهوب له الواهو فه ا أم  ي ى القول ا مل في يدم مجوب الضوو: فإ  أ  ب  
الضوو هو هثذب م مذدأم م ذذذذذذذذذذذذذذمق ذب في أحكذ مهذ  ين الهثذب ا ملى فال لمض ه حكم ماحذد من 
اله مزن و  خلن, ف و اسذذذذذذذذذذم ق  إحداهم  أم ظهل به  يزو, ف  خلن ي ى ح له  ال  هوز  

 . [14]أ  ي ملجع

 أم  ي ى القول الث  ي في مجوب الضوو ي ى الهثب المهلدم:

 ؟ فيه  ال ب أ وال:قدارِالعوضفماِهوِم 

د ر الضوو وميمذذذب الهثذذذب لوم المثض, ال ي امذذذه الا ذذذ دم ي زهذذذ , مال   ا مل:                                                                   أ    قذذذ 
, ما صذذذذذذو يند ال ذذذذذذ فعيب في [13]ه ا هو الم ذذذذذذهور يند الم لكيب,   هاره النقصذذذذذذ   منه 

 .[14] ولهم الملجو  بوجوب الضوو

مهو  ول يند الم لكيب ,  لل ذذذيههوب له أ   ضوو الواهو حمى : ي ى المو الث  ي
 . [14]و, م ول يند ال  فعيب في مق بل ا ص[13]في مق بل الم هور
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الثذ لذ : مقذدار الضوو ح ذذذذذذذذذذذذذذو الضلف, أي  هذو ي ى الموهوب لذه أ ذ   ضوو 
                                                                              الواهو وم   كو  في الضلف  واو   لمثل ي ك الهثب,    الل ذذذذذذذذذذى و لهثب ال لن صذذذذذذذذذذل فك    

 . [14]ي ى القول القد م الملجو - ول آخل يند ال  فعيبمه ا , الضلف أملى أ   ضم ل

ِالتطبيقاتِالمعاصرةِلعقدِالهبةِبعوضِِ:الثال المبح ِِ-4
ِالمطلبِاألول:ِالهبةِبعوضِوالتأمينِِِِ-1ِ-4

للن وضض المض صذذذل ن أ  يقد الميمزن   لج ي ى أسذذذ   وضض الضقود ال ذذذلعيب  
 .[28]الم م م ممنه  يقد الهثب وضوو

ِأوجهِاالختالفِ ينِالتأمينِوالهبةِبعوض.ِ

                                                                          يقذذد المذذيمزن  ذذد  كو  مؤ مذذ  , بزنمذذ  الهثذذب وضوو ال يكو  مؤ مذذب, فهي ينذذد جمذذ هزل  -1
                                    الض م   بيع, مال يع ال  كو  مؤ م  . 

                                                         مي ى اللأي اآلخل ي ى أ ه  هثب, ف لهثب أ ض   ال يكو  مؤ مب. -2

)الل  ى( ينذذد وضض  ممذذ  جذذ ز ل مذذيمزن في وضض صذذذذذذذذذذذذذذورهذذ  مهي )الضملن( أم  
الفقهذذ  , فهي  ذذ بمذذب ينذذد القذذ ر زن بهذذ  ي ى خالف الميذذ  , ممذذ    ذذ  ي ى خالف الميذذ   

 فغزل  ي يه ال  ق  .

 م إ  ال نفيذذب  ذذ لوا ال يمم الهثذذب وضض إال بمقذذ وض الضو ذذذذذذذذذذذذذذزن, فذذيلن يقذذ وض 
 الضو زن في الميمزن؟!

في ذذذذذذذذملع أ   كو  مي ى رأي جمهور الفقه   من صذذذذذذذذ ب اشذذذذذذذذملاع الضوو في الهثب,   -3
                                                                                 الضوو مض وم  , مهللا  جه لب الضوو يثطل الضقد يند ال ذذ فعيب مال ن ب ب, ميثطل المض م ذذب 

 من الضقد يند ال نفيب حز  يصثو الهثب مهلدم ين الضوو.  

لكنذذذذه  قذذذذدر وميمذذذذب الموهوب ي ى  مي ى رأي المذذذذ لكيذذذذب وهواز جهذذذذ لذذذذب الضوو, 
 واهو حمى لل ى.الم هور في الم هو مي ى القول اآلخل  ضطى ال
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                                                                         مالضوو في الميمزن )م  غ الميمزن( م  لف ل لك يم م   فإ ه ال   دد ي ى أسذذذذ    
قيمب الموهوب مال  ضطى حمى لل ذذذذذذذذذذذذذى, مال ح ذذذذذذذذذذذذذو الضلف إ م  ح ذذذذذذذذذذذذذو هو   رم ي ى 

 االحمم ل.

 قي   الميمزن ي ى الهثب وضوو قي   ف سد:  -4
مكذ لذك المؤمن ال لهذو المؤمن لذه    المؤمن لذه ال لهذو ا   ذذذذذذذذذذذذذذذ ع ل مؤمن وضووت   -

 م  غ الميمزن.
م    يب الم لع ال مجود له  في الميمزن يند كل من  لفيه, بزنم   يب الم لع موجودم, مال  -

 .[29]بد منه يند الواهو في الهثب وضوو
بزنم  الهثب وضوو مهللا  ك    النميهب مض م ذذذذذب لكنه    الميمزن يقد مض م ذذذذذب م ضذذذذذب, -5

في أسذذذذذذذذ سذذذذذذذذه  يقد ي لع, مالغ ن في الم لي ح غزل مؤ ل, بزنم  في المض م ذذذذذذذذ ح  د  هزا  
 .  [29]  و الف خ

 : مدىِانطباقِالتأمينِعلىِالهبةِبعوض

إكا ك   الم ذذذذميمن هو الواهو وضوو, فه ا  ضني أ  الم ذذذذميمن لهو ال ذذذذلكب ا   ذذذذ ع   .1
  مقذذ بذذل كلذذك بذذدفع الضوو مهذذ   الهثذذب يضذذد بيضذذ  بثمن مههول مال يع بثمن مههول م  امهذذ 

 من بزوع الغلر.
هدف الهثب أم الهثب  ضوو اإلح ذذذذذذ   ماإلخ   أم الملاحم مالمواسذذذذذذ م, أم  هدف الميمزن  .2

يند ال ذذذذلكب المؤمنب جمع الم ل ميند الم ذذذذميمن مصذذذذ  مه في دفع ال طل ين  ف ذذذذه فال 
 .[30]ي ى يقد الهثب وضوو لنطه يقد الميمزن

ِالمطلبِالثاني:ِالهبةِبعوضِوالتبرعِبالدمِِِِ-2ِ-4

                                                               هل  هوز لإل  ذذذذذذذذذذذذذ   أ  لم لع بدمه مق بل يوو م دي   صذذذذذذذذذذذذذل ي يه من     ل 
                                                   المم لع  ج ه أم أ  ربه؟ مهل   ل ج ي ى الهثب وضوو؟

ِِأوالِ:ِحكمِالتبرعِبالدمِ)دونِعوض(: ِِ ِِ ِ ِِِِِِِ ِِِ ِِ ِِِ ِِِِ ِِِ ِِِِ
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                                         فب  ال ب: مم ل ع, ممم ل ع له, مال ذ   ال ي لمضلفب حكم الم لع و لدم   ذمديي مضل 
                                              ضممد ي ى  وله في  قل الدم )  زو أم   و (.

ِأماِاألول:ِالمتبرِع: ِ ِِِ ِِ ِِِ ِ ِ ِِ ِِ                                                     مهو ال ذذذذذذ   ال ي ل نق ل منه الدم, في ذذذذذذملع أال لمليو ي ى  ِِ
ل ار   قل الدم منه  لر له أم لغزل , لقوله   ل ر  م ال     .[31]                         : َال   

ِالمتبِرعِّله:وأمّاِالّثاني:ِِ ِِِ ِ ِِ ِ ِِ                                                مهو ال ذذذذذذذذذذذذذذ   الذ ي ل نقذ ل إليذه الذدم, مهو من يو فذذ     ِ
                                                                                   حي يه ي ى  قل الدم إليه, سوا  ك   مل ض   أم جل    , ما صل في ه ا يموم  وله يض لى:  

ٍ  م ال                                                                                                           إ   م   ح ل م  ي   ي ك م  ال م ز م ب  م الد م  م ل   م  ال   ن ا  ل  م م   أ ه ل  و ه  ل غ ز ل  َّللا   ف م  ﴿ ط ل  غ ز ل  و                                ن  ا ذ 
 [.173البقرة:]﴾                                                    ي  د  ف ال  إ   م  ي   ي ه  إ    َّللا   غ ف ور  ر ح يم  

                                                                          مأم  الث ل : مهو ال ذذذ   ال ي   ضممد ي ى  وله في  قل الدم, مهو الط زو الثقب 
                                                         الم  م إ  مجد مهللاال فال م  ع من غزل  إ  ك   خ زلا  و لطو ذ

 .[28]لض م   في يصل   وإو حب  قل الدممي ى ه ا ج  ح فم من ا

ِِِِثانياِ:ِأخذِالعوضِعلىِالتبرعِبالدم: ِِِ ِِ ِِِ ِِ ِِ ِِ ِِِِ ِِِ ِِ ِِ ِِِِ ِِ

ِطبيعةِالعوضِعلىِنقلِالدم:

ِأنهِ ي هِوالِ جوزِ ي ِالدمهِدلتِعلىِذلكِاألدلةِالنقليةِوالعقلية: -1
 من ا دلب النق يب: الواردم في حكم ه   الم يلب:

,  هى ين  من الدم   ل: َإ  الن ي   أبي ج يفب    رمن الث  ري في ص ي ه ين .1
 [.32]م من الك و, مآكل اللب  مموك ه, مالواشمب مالم موشمب 

مالملاد ي ل م بيع الذذدم كمذذ  حلم بيع المزمذذب مال نا ل )   ذذ ل ابن حهل رحمذذه هللا:
 .[25]مأخ   منه(                                مهو حلام إجم ي   أيني بيع الدم

مي ى هذ ا جذ  ح فمذ من الض مذ   في يصذذذذذذذذذذذذذذل ذ  وذ حذب  قذل الذدم مي ل م بيضذه, مأ   
المضذذذطل ل  ذذذي  ال إ م ي يه مال لوم مال يثل وت إلى أ   هد مسذذذز ب أخلن ل لكت مأ  يمثع  
ال ذذذذذذذذذذذلمع الط يب لنقل الدم, ممن ي ك الفم من فمون ال ذذذذذذذذذذذيخ ح ذذذذذذذذذذذزن م  وف مفمي الد  ر 
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(, مفمون 1959(, )1950مفمون الد  ر المصذل ب)(,  1950المصذل ب المي صذدرح سذنب )
 .[33](ه1329ّكث ر الض م   و ل ضود ب )

ِاألدلةِالعقلية:
                                                                       يكل م اإل  ذذذذذ    قمضذذذذذي أ  ال  هوز بيع أي جا  منه, فال   ل أ  لث ع شذذذذذضل  مثال , 

وَلَقَدْ  كمذ  يثذ ع أصذذذذذذذذذذذذذذواف ال زوا ذ حت مكذ لذك دمذه ال   ذل لذه بيضذه,    هللا يضذ لى  قول: ﴿

                                                          [, مأخ ا  من ه ا المكل م ال  هوز لإل  ذذ   أ  ل يع جا ا  منه  70اإلسّّرا :﴾]مْنَا بَنِي آدَمكَرَّ
 كم  يث ع ال  ع. 

  م ذد جذ   في فمون المهمع الفقهي للاوطذب الضذ لم اإلسذذذذذذذذذذذذذذالمي في دمريذه ال ذ د ذذب 
 ( م  ل ي:ه1409ّرجب20ِِِِ-13ي لم المنضقدم ومكب المكلمب )

الذدمت مبعثذ رم أخلن: بيع الذدم؛ فقذد رأن المه س أ ذه )أمذ  حكم أخذ  الضوو ين  
ال  هوز   ه من الم لم ح المنصذذذوو ي زه  في القلآ  الكل م مع المزمب مل م ال نا لت 
                                                                        فال  هوز بيضه مأخ  يوو ينه. م د صذذذذذذذذذذو في ال دل : َإ  هللا يض لى إكا حلم شذذذذذذذذذذزئ    

ك ح الح الضذذذذذذذذلمرم إليه  حلم  منه ت كم  صذذذذذذذذو أ ه  هى ين بيع الدم, م  ذذذذذذذذمثنى من كل
لألغلاو الط يذذبت مال لوجذذد من لم لع إال وضووت فذذإ  الضذذذذذذذذذذذذذذلمراح ي يو الم ظوراح ت 
وقذذذذدر مذذذذ  يلفع الضذذذذذذذذذذذذذذلمرم. مينذذذذدرذذذذ    ذذذذل ل م ذذذذذذذذذذذذذذملي دفع الضووت م كو  اإل م ي ى 

 .[28]اآلخ (

 الهبةِوالمكافأةِللمتبرعِ دمه: -2
                              ي ذذذذذذذذذذذذذذهيضذ   لذه ملغزل  ي ى الم لع  أجذ ز الفقهذ   مكذ فذيم المم لع بذدمذه وضوو مذ دي 

                                                                           و لدم, مسذذذذذذذذموا كلك الضوو هثب ال  من   ي ى بيع دمه, مه   وضض النصذذذذذذذذوو الواردم في 
 كلك:

 ج   في فمون مهمع الفقه اإلسالمي م   ييي:
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                                                                            )مال م  ع من إيط   الم ل ي ى سذذذذ زل الهثب أم المك فيم ي ذذذذهيض   ي ى المي م به ا  
,   ه  كو  من و ب الم لي حت ال من و ب  -م لع و لدم أي ال  –الضمل اإل  ذذذذذذذذذذذذ  ي ال زلي  

 .[28]المض م  ح(

 -  قول شذذذذذذذذذذذذي ن  د. مهثب الاحز ي حفظه هللا: )ملكن ال  ق ل بيع ه   ا يضذذذذذذذذذذذذ  
مهللا م   هوز الم لع بدفع يوو م لي ي ى كم  ال  هوز بيع الدمت  و  ل, –أيضذذ   اإل  ذذ  

في ح لب المضلو لهال  أم  ذذلر    لم لع و لدمسذذ زل الهثب أم المك فيم يند  قل الضضذذو أم ا
وذذذ لغ, فذذذإ  ي مم دفع الضوو مال لوجذذذد مم لع من ا  ذذذ رب أم غزلهمت جذذذ ز ل ذذذدافع الذذذدفع  

 .[21](ل ضلمرم

ِالمطلبِالثال :ِالنقوطِوالهبةِبعوضِِِِ-3ِ-4

ِأوالِ:ِمفهومِالنقوطِوصورته: ِِِ ِ ِِِ ِِِِِ ِِِِ ِِ ِِِ ِِِِ

حز  يدفع هدا    -الاماج)النقوع(: هو م  لدفع في من سذذذذذذث ح ا فلا , كمن سذذذذذذثب 
, أم من سذذذثب مولودت أم  ه  , أم  دمم من ال  , أم خلمج سذذذهزن, -ل ضلمسذذذزن أم أحدهم 

م  و كلك, ف لن    قدمو  هدا   في ه   المن سذذذذذذذذذذذث ح م نمظلم  رده  لهم في من سذذذذذذذذذذذث ح  
م ذذذذذذذذذذذذ بهب, حمى يضدح ه   الهدا   إلى من سذذذذذذذذذذذذث ح ا يلا  في وضض ا يلاف, حز  يقدم  

 أم م  يداح أم صنع  ض م في الضاا , أم ملو م  و . هدا  

ِِثانياِ:ِالتكييفِالفقهيِلِّ"ِالنقوطِ": ِ ِِِِِ ِِِ ِِِِ ِ ِِِِ ِِ ِِِِِِ ِِِ ِِِِ ِِ

                                                                      ككل الفقه    ال ب يقود   ك ي ف ي ى أسذذذذذذذذ سذذذذذذذذه  النقوع, مهي: )الهثب المضو ذذذذذذذذب, 
                    مالقلو, مالض ر  ب(:

 تكييفِ"النقوط"ِعلىِأساسِالهبةِبعوض: -1

                              ك ل   قزني, مابن حهل الهزممي.مهللالى كلك كهو وضض ال  فعيب:  

مال أ ل  ِِمالذ ي لمهذه في النقوع المضمذ د في ا فلا  أ ذه هثذبففي ي فذب الم مذ ج: )
                                                      م  لم  قل خ   مثال  م نوي القلو م صذذذذذذذذذذدق في  يب كلك هو أم ل ضلف فيه ال ذذذذذذذذذذطلاوه,  
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)ما مجذذذه في النقوع المضمذذذ د في ا فلا  أ ذذذه هثذذذبت ال  لوت مهللا  ايمزذذذد رد    [,14](مار ذذذه
 مث ه(.

 :ِ[14]تكييفِ"النقوط"ِعلىِأساسِالقرض -2

 [.15]مهللالى كلك كهو وضض ال  فعيب مال ن ب ب

  ل ال ذذذذذذذذذذذذزد الثكلي رحمه هللا: )مم  جلح وه الض دم في زم  ن  من دفع ن النقوع ن 
                                                     لد  أم لد ميكم هت هل  كو  هثب أم  ل ذذذذذذ   ؟ أ  ه الث  ي في ا فلا  لصذذذذذذ حو الفل  في  
 [.15] (جمعت مجلن ي ى ا مل وضضهم

ايمزذذد   ي ى القلو ي ى الذذ ي  -ينذذد ال ذذذذذذذذذذذذذذذذ فعيذذب  –                           إك ,   مذذل )  ك ي ف( النقوع
اللجوع وذذه, م  مذذل ي ى الهثذذب ي ى مذذ  لم  ضمذذد اللجوع وذذه, الخمالف كلذذك وذذيحوال النذذ    

 .[14]مال الد

ِتكييفِ"ِالنقوط"ِعلىِأساسِالعارِية: -3 ِ ِِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِ ِِ ِِِ ِِِِِ ِِِ ِ ِِِِِ 

مهللالى كلك كهو وضض المض صذذذذل ن منهم ال ذذذذيخ يطيب صذذذذقل مفمي مصذذذذل, مه   
إ ه ِِ  ل ينه ي م   ال ذذذذذذذذ فعيب: -النقوع ال ي ايم د الن   يقد مه ومن سذذذذذذذذثب الاماج )  فموا :

اللأي من و ب اإلي رمت للجع وه صذذذذذ حثه سذذذذذوا  أك   ميكوال أم غزل ميكول, .. مي ى ه ا 
                                                                                      يكو  الهدا   دلن   ل ام الوف   وه في حي م اإل  ذذذذذذ   مبضد مم يهت م  لج كلك من الملكب   ل  

آ ذذذذ ح الموار ذذذذ : ﴿ و بِ َاا أَوْ دَيْن   َيْرَ                                                   يوز ضهذذذذ  كمذذذذ     القلا   الكل م في  يَّاوا يُوِااااَ مِنْ بَعْادِ وَِااااِ

ار ن سذذذذذثب مم   بت  [, مبضض الن     لصذذذذذو  ي ى رد  أمرد مث ه في م12  النسّّّّا :﴾]مُضااَ
 .[33]م د    و المقصزل في كلك م  كل ك زلمت ما يلاف ي ى كل ح ل ي م ف(

ِالراجو:ِ

ع                                                                       مال ي ل دم لي أ  يكزيف نالنقوعن ي ى أسذذذ   الض ر ب وضزد جدا ,    من شذذذلم 
                                                       ل النومي رحمه هللا: )م] شذذذلع[ الم ذذذمض ر كو ه منمفض   وه ,  الض ر ب: وق   الضزن الم ذذذمض رم
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                                                               ذذ ل ال ذذذذذذذذذذذذذذلبزني رحمذذه هللا: ))مع وقذذ   يزنذذه( كذذ لض ذذد مالثوب, فال   ضذذ ر  , م مع وقذذ   يزنذذه(
 . [14]المطضوم م  و , فإ  اال مف ع بهم  هو و السمهال  ف  مفى المقصود من اإلي رم(

 فعيب, م د سذذذذذذذذذذ ه مفهوم اإلي رم مالضهزو في كلك   ذذذذذذذذذذثب ه ا المكزيف إلى ال ذذذذذذذذذذ 
 يندهم, ملم أجد من   ل و الف كلك, ملم أجد الكم ب المن وب إليه كلك القول.

                                                                     مي ى فلو مجود ه ا القول يند أحد ي م   ال ذذذذذذذذ فعيب لثقى اإلشذذذذذذذذك ل   رم   في 
  ل ينه ي م    -المضميم حز    ل: ) النقوع ال ي ايم د الن   يقد مه ومن سذذذذذذذذذذذذذذثب الاماج 

ِ(ِ..!!ِإ ه من و ب اإلي رمِِال  فعيب:

كو  وأماِتكييفِ"النقوط"ِعلىِأسّّّّّّّاسِالقرض:ِفايهِإشّّّّّّّكالِوهوِاشّّّّّّّتراطِ)
                  مكزال  أم موزم   . –       مث ي   (ِِِ              ال ي  المقل و

مالنقوع ال  قمصذذذذذذذذذذذذذذل ي ى المث يذذ ح ) قود, سذذذذذذذذذذذذذذكل, رز, ز ذذ ..(, بذذل  كو  في 
 وه (. نم م الميمي ح )ك لغ

 ي ى أس   نالهثب وضوون, فميخ  أحك مه , وهللا أي م. ف للاجو يكزيف نالنقوعن

ِالنتائج:-5
يقد الهثب وضوو م لج لكثزل من  وازل الم لي ح ال ذذ رضب, مخ صذذب ي ك المي لم 
                                                                               ذذذذذذذذملع فزه  الضوو  صذذذذذذذذ   , حز    غمف ل فزه  م  ك   من جه لب في مقدار الضوو مأجل 

                                               مي ز ن ل ثذ حذ  إمكذ  يذب ي ل   المذيمزن المثذ دلي,  ي ذذذذذذذذذذذذذذ يمذه, فذ لغلر في يقود الم لع مغمفل,  
مك لك نالصذذذذذذن دله المك ف يبن ي ى الهثب وضوو, مك لك جواز الضوو غزل الم ذذذذذذلمع في 
الم لع و لدم مع اإلجم ع ي ى حلمب بيضه إال ل ضلمرم, مك لك م لمعيب نالنقوعن, ي ى أ ه 

 . هثب وضوو مميخل, مجه لب الضوو غزل الم لمع فيه مغمفلم 

ه ا, مم  ك   من صذذواب فمن هللا, مم  ك   من خطي فمني مال ذذيط  , مأسذذيل هللا 
                                                                                 يض لى أ   هضل ه ا الث   لوجهه خ لصذذذذذذذ  , م نفضني وه مالم ذذذذذذذ مزن, إ ه ملي كلك مالق در  

 ي يه.
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ِِِفِهِرسِالمصادرِوال ِِ ِِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِراج ِمِ ِ
دار   الطثضذب ا ملى,                            المغل ب في يليزذو المضل ب,,  ه1379                     المطل زي   صذذذذذذذذذذذذذذل الدلن  [ 1]

 .ص يفب  544, سور     و,وأس مب بن ز د 

ت دار صذ در الطثضب ال ذ دسذبل ذ   الضلب,    ,ه1417ّّّّّّّّّّ                         ابن منظور م م د بن مكلم   [2]
 .جا   15 ل ن  ,  زلمح,ب

بزلمح,    مؤسذذذذذذذ ذذذذذذذب اللسذذذذذذذ لب  ,الطثضب ا ملى ,أحمدم ذذذذذذذند   ,ه1421 بن حن ل أحمد[ ا3]
,  ا ر  ؤمع: إسذذذذذن د  صذذذذذ يو ي ى شذذذذذلع ال ذذذذذي زن   ل شذذذذذضزو   (ت2687)ل ن  , ر م

/4ِ  ل الهزممي: )رما  أحمد مال اار: مرج ل أحمد رج ل الصذذذذذذذ يو( مهمع الامارد: م 
264.ِِِ

, م  ل الم قه )شذذذذذذضزو ا ر  ؤمع( رحمه (, ين أبي حمزد ال ذذذذذذ يدي  23605)م    
مال اار مرج ل الهميع رج ل إسذذن د  صذذ يو, م  ل الهزثمي رحمه هللا:)رما  أحمد  : هللا 

 [4/304ِهالص يو(]مهمع الامارد

, دار الكمذذ ب الضلبي الطثضذذب ا ملىالمضل فذذ ح,    ,م1983ي ي بن م مذذد    لهلجذذ  ي[ ا4]
 صف ب.262ل ن  ,   زلمح,ب

دار الض وم  الطثضذب الثذ لثذب,  م مذ ر الصذذذذذذذذذذذذذذ ذ  ,    ,ه1409م مذد بن أبي وكل   للازي [ ا5]
 صف ب.350سور  , دم ه, باإل    يب  

دار النف رس  الطثضب ا ملى,   مضهم لغب الفقه  ,  ,ه1405ّّّّّّّّّّّّّّ   ضه جي م مد رما [ 6]
 .516, ل ن   زلمح, ب

مؤسذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذب   الطثضب الث منب,  الق مو  الم يط,  ,2005م مد بن  ضقوب  لفزلمزآو دي[ ا7]
 .582صل ن  ,   زلمح,اللس لب ب

المكمثذذب   النهذذ  ذذب في غل ذذو ال ذذدلذذ  ما  ل,  م1979  ابن ا  زل المثذذ ر  بن م مذذد  [8]
 .1/338  أجاا , 5  ,م1979  -ه1399ّبزلمحت د.ع,   -الض ميب
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الطثضب  الموقيف ي ى مهم ح المض ر ف,  ,  ه1410ّّّّّّّّّّّّّ[ المن مي ي د اللؤمف بن ي ي  9]
 صف ب.738ا ملى, ي لم الكمو و لق هلم, مصل, 

ت  دار الض م مالثق فب و لق هلم, مصذذذذذذل   الفلمق ال غو ب, ال  ذذذذذذن بن ي د هللا, لض ذذذذذذكلي [ ا10]
 .صف ب  314

 صف ب.  314القوا زن الفقهيب,  م مد, ابن جاي [ 11]

الطثضذب   رد الم مذ ر ي ى الذدر الم مذ ر,  ,م1992  ابن يذ بذدلن م مذد أمزن بن يمل  [12]
 .8/514, ل ن   زلمح, بدار الفكل   الث  يب,

  الطثضب الث  يب,   بدارع الصن رع في يليزو ال لارع,  ,ه1406ّّ الك س  ي أبو وكل بن م ضود
 .5/168, ل ن   زلمح, ب  الكمو الض ميبدار 

  , م ه  ب المقمصذذذذذذذذذذذذذذد بدا ب المهمهد  ,ه1395)ال فزد( م مد بن أحمد  ابن رشذذذذذذذذذذذذذذد[ 13] 
 صف ب.  774أجاا ,  4, مطثضب مصطفى الث بي ال   يت مصل,  الطثضب اللاوضب

, ال  مي الك زل في فقه م هو اإلم م ال ذذذذذذذذذذذ فضي,  م1999الم مردي ي ي بن م مد [ 14]
 .7/232ه18ِجالطثضب ا ملى, دار الكمو الض ميب ب زلمح, ل ن  , 

 

الطثضب    من ر ال ذذذذذذذذذ زل في شذذذذذذذذذل  الدلزل,  ,ه1409  إبلاهيم بن م مد ابن  ذذذذذذذذذو   [ 15]
 .2/17  جاآ , ,ب زلمح, ل ن    اإلسالميالمكمو ال  وضب,  

وذذذذ آل ذذذذ رت  ,ي ي بن أحمذذذذدابن حام    [16]   جا , 12  ,ل نذذذذ     زلمحتبدار الفكل    الم  ى 
9/120   . 

, كم ب اإلج رم, و ب أجل  -                     يض يق   وصذذذذذذذذذذذذذذيغب الهام    -رما  الث  ري في صذذذذذذذذذذذذذذ ي ه  [ 17]
مك ه  فزه  مق ل,  : ))-رما  يهوضد ككل   –(,   ل ال   مي 2153ال م لم, وضد الل م )

: )الم ذ مو   مأمث ه  أمله  م د ي قه الث  ري ج زم  وه, فق ل في اإلج رم م  ل الن ي
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(, ]المق صذذذذذد ال  ذذذذذنب,  يند شذذذذذلم هم( فهو صذذذذذ يو ي ى م  يقلر في ي وم ال دل 
 [.607ص

أبو   رما  الط لا ي في الك زل مفيذذذه حكيم بن ج ي مهو مملم  م ذذذ لم ذذذ ل الهزثمي: )   
 [.4/371زريب: م  ه الصدق إ  ش   هللا(, ]مهمع الامارد, 

]رما [ أبو دامد مال ذ كم من حذدلذ  الولزذد بن ربذ  ت ين أبي  م ذ ل ال ذ فظ ابن حهل: )   
هل لمت م ذذذذذذذذضفه ابن حام مي د ال هت مح ذذذذذذذذنه الملم ي, مرما  الملم ي مال  كم من 
 ل ه كثزل بن ي د هللا بن يملم ين أبيه ين جد  مزاد: }إال شذذذذذل   حلم حالال أم 

 [.3/398أحل حلام {, مهو  عيف(, ]الم  ي  ال  زل, 

صذذذذذذذذذذذذذ يو الث  ري, , ففي                                           ق  ل  ال ه د   ب , م  ثزو  ي   ز ه                 َك   رسذذذذذذذذذذذذذول  هللا حدل  أم     
 (.2445كم ب الهثب, و ب المك فيم في الهثب, )

(,َم  ك   1504و ب: إ م  الوال  لمن أيمه, ) ذذذكم  في ص يو م  م, كم ب الضمه,[ 18]
 .من شلع ليس في كم ب هللا يا مجل فهو و  ل 

الطثضب ا ملى, ي لم الكمو   شذذل  مض  ي اآل  ر,,  م1994[ الط  مي أحمد بن م مد 19]
 .   5/53,  أجاا 5ب زلمح, ل ن  , 

ه, يف زل القلآ  الضظيم , المضلمف بذذذذذذذذذذذ:نيف زل  1419ابن كثزل إسم يزل بن يمل   [20]
 .6/286أجاا   9ابن كثزلن, الطثضب ا ملى, دار الكمو الض ميب ب زلمح, ل ن  ,  

,  جا 11دار الفكل بدم ذذذذذذذذذذذذذه, سذذذذذذذذذذذذذور  ,   الفقه اإلسذذذذذذذذذذذذذالمي مأدلمه,[ الاحز ي, مهثب, 21] 
4/457. 

, م  ل  (, ين أبي حمزد ال ذذذذذذذذذذذذ يدي  23605م: )أخلجه أحمد في م ذذذذذذذذذذذذند , بل [ 22]
إسذذن د  صذذ يو, م  ل الهزثمي رحمه هللا:)رما   : الم قه )شذذضزو ا ر  ؤمع( رحمه هللا 

 [.4/304أحمد مال اار مرج ل الهميع رج ل الص يو(]مهمع الامارد,
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الكمو  , اله مع  حك م القلآ , الطثضب الث  يب, دار  م1964القل  ي م مد بن أحمد  [23]
 .5/298,  أجاا 10, المصل ب و لق هلم, مصل

 (.2445ص يو الث  ري, كم ب الهثب, و ب المك فيم في الهثب, )[ 24]

ه, فمو الث ري شذذذذذل  صذذذذذ يو الث  ري,  1379ابن حهل الض ذذذذذقال ي أحمد بن ي ي  [25]
 .5/210,  اجزِ 13دار المضلفب ب زلمح, ل ن  ت 

(, مهللاسذذن د   ذذعيف, كم   2378سذذنن ابن م جه, و ب: من مهو هثب رج    وابه , ) [26]
(,  ممصذذذذذذذذذف إسذذذذذذذذذن د  وي ه: منقطع في الامارد, مأخلجه ال زهقي في نال ذذذذذذذذذنن الك لنن,

 .  6/181ال نن الك لن,  

, مهللاسذذذذن د  صذذذذ يو, ]الم  ي  ال  زل, كم ب الهثب  6/182ال ذذذذنن الك لن, ل  زهقي,   [27]
4/34  .] 

  / 2الفقه اإلسذذذذذذذذذذذذذالمي, الضدد مهمع الفقه اإلسذذذذذذذذذذذذذالمي في دمريه الث  يب, مه ب مهمع [28]
2/500. 

ميمزن في ال ذذذذذل ضب اإلسذذذذذالميب, مكمثب النهضذذذذذب  حكم ال, ي د الن صذذذذذل يوفزهالضط ر  [29]
 .صف ب350, مصل المصل ب,

دار الطثضب الث لثب,    الميمزن في ال ذذذذذذذل ضب مالق  و ,  ,ه1416 شذذذذذذذوك  م مد           [ ي ي   30]
 .صفحة208السعودية,  لرايض,اب         الشو اف

(, م  ل في  2340)حدل  ح ذذذذذذذذذذذذذذن(, رما  ابن م جه في سذذذذذذذذذذذذذذننه, كم ب ا حك م, ) [31] 
ين أبي , مرما  ال  كم في نالم ذذذذذذذذذذذذمدر ن إسذذذذذذذذذذذذن د رج له  ق ح إال أ ه منقطعالامارد: 

,  2/319, مصذ  ه ي ى شذلع م ذ م ممافقه ال ه ي, كم ب ال زوع,  سذضزد ال دري  
 [.407ص, ]ا كك ر ل نومي, مح نه النومي 

(, كم ب ال زوع, و ب  من 5601صذذذذذذذذ يو الث  ري, كم ب ال ث  , و ب الواشذذذذذذذذمب, ) [32]
 (.2123)  الك و,
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  .256 /7  ,أجاا 10مهمويب من الض م  ,   فم من ا زهل,  [33]
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                      استثمار المال العام  
 اليــحيــى زاق         عبد الر   ين                ســـــــعد الد  

 دلبإجامعة                    الش ريعة والحقوق، ة      كلي   وأصوله،                   قسم الفقه اإلسالمي  

 طالب دراسات عليا )ماجستير( 

 :     حث       الب      ص       ملخ   •
ة      أم                وتسود, وكل  , وبه تعلو                      مم, به تقارع العدو                   من نعم هللا على ال                 المال العام   

ول           رات الد                وليس من مبر     م الخدمات لشعبها,     قد       لت    ؛مطالبة برفع مستوى دخلها وزيادة وارداتها
طرق زيادة الواردات,             من أهم          وإن    وتجديد,  ,واستثمار  ,رك أموالها وثرواتها من غير تنميةتأن ت

وء        ط الض       سل   أة, وفي هذا البحث       رعي      لش  وابط ا          رق والض           وفق الط                          استثمار المال العام             أن يتم  
أهم   المر   ي           على  ذلك  الحكم  ,وضوابطه  ,ة  بيان  بالمصطلحات,        والت    ,بعد  بين  عريف  ت           كما 

العام       و         المس   المال  الن                            غات الستثمار  ال                             , وذكرت في الختام بعض  استخلصتها من          تائج  تي 
 .وفيق     الت           وهللا ولي  , اقتضابالبحث ب

 : ة                  الكلمات المفتاحي   •
 .                  ف بالمال العام       صر         , الت               المال العام   استثمارة,        العام   , الواردات             المال العام  

 : مة        المقد    -1
ة باهتمام               ريعة اإلسالمي                     يحظى المال في الش    وزينتها؛ ولذلك  المال هو عصب الحياة

         ا كثيرة           اس أنوع                 ريعة أمام الن                                                            كبير؛ لما له من فائدة تعود على الفرد والمجتمع, وفتحت الش  
الستثمار  المعامالت  لكل     ,الموال  من  المجال  وفسحت  ليختار                                 وتنميتها,  منهم                    شخص  

له في حياته مع وضعه  ,النسب  يتالءم  وكل    ,وما  شرعي                  وقدراته,  بضوابط  كان  ة؛                       ذلك 
في معامالتهم,  اس من غير ظلم وال ضرر وال مفاسد                            العالقات والمصالح بين الن            لتستمر  

بدنياهم وآخرتهم, هذا على           ق ا يضر                   قون بالموال تعل        يتعل               اس إلى حد                       ومن غير أن يصل الن  
الخاص       الص   أم             عيد  العام        ,  المال  الد       فإن    ,               ا  عصب  الن             ه  وشريانها  ال                     ولة,  من          ابض  يرفع  ذي 
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ة, ومقارعة العداء, بحاجة    د      لع  وإعداد اها, فالجهاد  ئة أمام أعدا             ة واالقتصادي                   قدراتها العسكري  
بل                     ولة أن تبحث عن الس       للد            , وال بد                            ولة لتستطيع مقارعة العدو                          كثيرة وموارد كبيرة للد         موال  ل

تي من خاللها تسابق المنافسين, وتزيد من رصيد خزينتها, كاالستثمار لألموال         رق ال        والط  
 ة.       العام  

 : أهداف البحث -2
ستثمار المال العام, ال         رعي           كم الش                   لى الكشف عن الح  إ   الباحثمن خالل هذا    هدفأ 

ال ذي الن اس                 في الوقت  العام ة  ,                                       نرى أموال الم ة يستفيد منها بعض            ويسخ  ره  ,                      وي حر م منه 
تحت    ,ة         والعربي    ,ة          ة اإلسالمي               ذي ترزح الم         قت ال           وفي الو  وسلطانهم,    ,                        الح ك ام لخدمة مشاريعهم

 , م    قد        والت    ,جاح         مات الن                                   ة والكبيرة, بينما لدينا من مقو             ول الغني                  والقروض من الد    ,يون           وطأة الد  
وال    ,              وقرار مستقل     ,                      الي نصبح أصحاب سيادة           , وبالت  ما لدى أعدائنا          عن كل     يكفيناما    ,والغنى

مصا بنا  أعدائناتتحكم  هذالح  البحث  خالل  ومن  ا   ح  أكشف    ,,  العام   كم  المال  ,                       ستثمار 
 ق.                              وضرورته, وضوابطه, وهللا الموف   

 : سبب اختيار البحث -3
ول       بالد             , وما حل  من حاجة وفقر    ة               ورات العربي                 ة في أيام الث              عوب العربي        بالش          ما حل  

  , يدعونا إلعادة حساباتنا فيما نملكه  ,وغيره  ,الكبرى, هذا المر  ول       ة للد          مديوني  ة من          العربي  
ي   ن استخدامه  ؛ليناإ     د     ر         وما  نتعل  بقراراتنا,           نستقل  كي  ل  ؛                 لن حس  شعوبنا ونكفيها, وال  ق                                ونخدم 

 .قدم         مات الت                                 , ونعرف قيمة ما لدينا من مقو   نا                     ذي ي مليه علينا عدو      ال        تات        بالف  

 : منهجي بالبحث -4
 : تيةالخطوات اآل ت في هذا البحث       اعتمد   لقد
 ورقمها. ,ورة        لى الس  إع اآليات، مع عزو اآلية      تتب   -1
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حيحين, فإن لم أجدها فمن الس نن, ثم  من بقي ة كتب                        تخريج الحاديث الن بوي   -2                                                           ة من الص 
فحة,  مع  خرجها, والحكم عليها,  وم  ,الحديث, وعزوها إلى مصدرها                       ذكر الجزء, والص 

فحة, على الش كل الت الي: )                      والر قم, وأشرت للجزء,           (, مثال .210\4                               والص 
                            ذكرها وفيها شيء  من الغموض.         تي يتم                      عريف بالمصطلحات ال       الت   -3

 البحث، مع إسنادها لمصدرها.     خص  بما يفقهاء المذاهب الربعة  جمع أقوال -4

الماد   -5 العلمي             جمع  ال            ة  والمراجع  المصادر  من  تعل                            ة  لها  سواء            تي  بالموضوع،    كانت   ق 
 .لى مصادرهاإقرارات، مع عزوها أو  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  

  , والوفاة   ,والوالدة   ,هرة      والش    ,االسم  :ذكر، بحيث يباختصارترجمة العالم غير المشتهرين   -7
 مصدر. ال, مع ذكر فات حيث وجدت            وبعض المؤل  

  , ، وفي نهاية البحث ذكرت الخالصة الخالصة  ذكرو ,  ختمت المطالب بترجيح اآلراء -8
 . قتراحاتوبعض اال ,والنتائج

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

 : حث       ة الب      خط   -5
 : تيقسيم اآل         على الت   حث     الب   وقد جعلت

 .                    تعريف المال العام  ل:    و             المطلب ال   •
 .ا        واصطالح   ,     لغة   :تعريف االستثماراني:             المطلب الث   •
 .                         حكم استثمار المال العام  الث:             المطلب الث   •
 .                         غات استثمار المال العام        مسو   : ابع     الر  المطلب  •
 .                            ضوابط استثمار المال العام  : خامسالمطلب ال •

 .وصيات      والت   ,تائج     الن  
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 .الفهارس

 :                    تعريف المال العام  ل:             المطلب األو   -6
ما جاء في كتاب   عاريف:                , فمن هذه الت  ا            وضوابط أيض   ,تعاريف كثيرة              للمال العام   

العام  »مة في فقه العصر, قال:         المقد   ي    هو  :             المال  ، وال        خصي                      ملك على الوجه الش          ما ال 
 (1) . «ا       عام            فليس ماال   ,أو أشخاص ,ما يملكه شخص         ث، فكل       يور  

           وال يستبد    ,        الفردي                              ماال يقع عليه الملك الخاص           هو كل  »وفي تعريف آخر جاء:  
  أو  ,ا         أو ركاز    ,ا        أو نقد    ,         أو بناء    ,ا                 ة, سواء كان أرض                                    به مالك واحد, بل يملكه مجموع الم  

 (2) .«ة   ي  تجار  ا      عروض  

ر            فيها مقر                 ته هلل، والحق                ما كانت ملكي  » ة:         العام  ة           والملكي    ,                     وقيل عن المال العام  
 ( 3) .«         نفع عام   وناول، ذ                   للجماعة، وسهل الت  

أو   ة،     فض    أو  ,من ذهب  ة،                     يشمل الموال الحقيقي  ما  »   : ه     بأن                            في الت عريف المعاصر جاء و 
ابعة              الموال الت    : , مثل                      ما يخص  الن فع العام           , وكل  ة                والمرافق العام    ,نقود، وكذلك الممتلكات

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

والفقراء، وغير ذلك من الجهات   ,ب العلم     كطال    :ة                                 يوقفه بعض أهل الخير على جهة عام  
 (4).ة«        الخيري  

 : , منها                  وابط للمال العام           بعض الض   : من خالل ما سبق تظهر                  ضابط المال العام  
 .                      إال بالط رق الش رعي ة ويملكوه               بالمال العام   ادو                        ال يمكن لألشخاص أن يستب   -1

 ة.             لخدمة العام                  ما كان مرصود ا -2

 قادم.       بالت          الملك  اليد عليه و قبل وضع      ال ي   -3

فع منه،       الن       ة       عام  ال                     هو كل  مال  استحق    :              فالمال العام    :                          تعريف الباحث للمال العام  
 .          فع العام          صت للن          تي خص                      وكان من الشياء ال   ,ن مالكه          ولم يتعي  
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          واصطالح ا: ,                    تعريف االستثمار لغة  اني:             المطلب الث   -7
: معنى االستثمار لغة      أو    , مر                   وأثمر صار فيه الث    ,جر       ر الش      ثم  :  ]ث م ر[جاء في باب  :                       ال 

جل ماله(         ر )الر                     )و( من المجاز: ثم  ,لمالا)وقوم مثمورون(: كثيرو  ,جل كثر ماله           وأثمر الر  
 (5) ر هللا مالك.                ره(، ويقال: ثم          اه وكث          ا: )نم         تثمير  

ا:   استثمر  ,                                                             استثمر  يستثمر، استثمار ا، فهو م ستثم ر، والمفعول م ستثم ر                 وفيه جاء أيض 
استثمر رأس  ,خل                 ق مزيد ا من الد        وتحق   ,                                                      المال  ونحوه: نم اه، وظ فه في أعمال ت د ر  عليه ربح ا 

 ( 6).جارة             ماله في الت  

بمعان    ر: االستثما                              ثاني ا: معنى االستثمار اصطالح ا الفقهاء  ها                مغايرة, ولكن                           جاء عند 
                                  ركة, فعند تعريفهم لها ذكروا أن               اربة أو الش                                 اتها نفس المعنى, من ذلك  المض              تحمل في طي  

ذاته                     جار به, وهذا بحد                                                              صاحب المال والعامل كالهما يبتغي في عقده هذا تنمية ماله واالت  
 استثمار للمال.

المقصود من هذا العقد                      يسافر بالمال؛ لن       ال  »وللمضارب أ:  نائع           بدائع الص  قال في  
 وتنميته.  ,فاستنماء المال هو استثماره (7) .استنماء المال«

ف فيه        ليتصر             على نقد          »عقد  وجاء في تعريف المضاربة في كفاية الخيار قال:  
 ( 8) .بح بينهما«            فيكون الر   ,جارة             العامل بالت  

 (9) .وتكثيره« ,»تنمية المال  :ه                  فون االستثمار بأن       يعر   :ين               وعند االقتصادي  
استخدام الموال في   : )االستثمار(له بقوله:    وجاء في المعجم الوسيط  تعريف   

 , كشراء السهم  :ا بطريق غير مباشر     وإم    ,ة               والمواد الولي    ,بشراء اآلالت  :          ا مباشرة      إم    :اإلنتاج
 ( 10).ندات      والس  

              المال العام    ستثمارالمقصود من ا        ن أن        يتبي    ,: من خالل ما سبقعريف الباحثت
أو أي   ,        أو ماال    ,                            به, وتنميته, سواء كان شجر ا  يتاجرا      مم            والن فع  مرة                  هو: طلب حصول الث  

                  فع على الم ستثمر.                ماء ويعود بالن              ا يقبل الن          نوع مم  
 :                          حكم استثمار المال العام  الث:             المطلب الث   -8
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وتعالى -هللا      ن  إ بقوله:    -تبارك  المال  على  ال  ر ض  استخلفنا  م ن   أ ن ش أ ك م                                    ﴿ه و  
 .[61هود: ] ,                          و اس ت ع م ر ك م  ف يه ا﴾

اللة           وفيه الد    ,يعني أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه»  :﴿واستعمركم فيها﴾  :وقوله
 (11) .والبنية« ,والغراس ,راعة                          على وجوب عمارة الرض للز   

يعني أن   تتطل                  وهذا  جارة, وأن         والت     ,والجهد  ,ب من اإلنسان العمل                 عمارة الرض 
 ات أولياء المور.                    وأمالك, وهي من مهم    ,يسعى لتنمية ما أعطاه هللا من أموال

قوله   تفسير  ب ال ت  ﴿تعالى:  فقد جاء في  إ ال   ال ي ت يم   م ال   ت ق ر ب وا  أ ح س ن                                                و ال    , ﴾                 ي ه ي  
 (12) .«وال تقربوا ماله إال بما فيه صالحه وتثميره» قال:و  ,[ 152األنعام: ]

          »فضال  عن    ,                                 ﴿و ال ت ق ر ب وا م ال  ال ي ت يم﴾: عند قوله تعالى:  روح البيانكما جاء في  
تي هي أحسن الخصال     ال    ,ريقة       والط    , بالخصلة    إال    ,          أ ح س ن ﴾     ي     ه    ي          ب ال ت                       أن تتصرفوا فيه ﴿إ ال  

 (13) وهي حفظه واستثماره«.  ؛رائق      والط  

ضوا              »أي ال تتعر    ,تيم﴾                    ﴿وال تقربوا مال الي  وجاء في روح المعاني عند قوله تعالى:  
 ,تي هي أحسن ما يفعل بماله كحفظه            بالفعلة ال    :أي  ,تي هي أحسن                           له بوجه من الوجوه إال بال  

 ( 14) .وتثميره«

ف به الولياء بما فيه مصلحته,        يتصر                 تيم يمكن أن           مال الي                         ووجه االستدالل هنا أن  
              م س خ ر لخدمة                           عامل فيه, والمال العام                                      ليس بأخطر من مال اليتيم من حيث الت                  فالمال العام  

الد       الد   أن يبحث القائمون على                            دة ومتزايدة, فمن المهم                           ولة عليها التزامات متجد                 ولة, وهذه 
                             ولة, ووضع  خطط محكمة لزيادة                    افد الماد  ي للد       الر                                 ولة على أعمال  من شأنها زيادة             موارد الد  

يجوز استثماره بما في ذلك من مصلحة يراها أهل الخبرة                 المال العام                         الواردات, وعليه فإن  
 ى أمره.        ن يتول      مم  

م               هللا البيع وحر         وأحل  ﴿ تعالى:  قوله        عموم ا                                  ا ي ست دل  به على شرعي ة االستثمار      ومم  
   .[2 /275البقرة:] ,﴾با     الر  
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البيع  راء  ,          لن   مم    ,          والش   كان  إذا  االستثمار,  أنواع  من  أحل                                     نوع  هللا         ا    , -تعالى–ه 
 وبطريقة مشروعة.

في    -رحمه هللا   -مالك                                                         ومن الد لة على جواز استثمار المال العام  ما ذكره اإلمام
في جيش   -رضي هللا عنهم-اب                            وعبيد هللا ابنا عمر بن الخط    ,خرج عبد هللا »قال:    :موطأال

، وهو أمير البصرة،  -رضي هللا عنه-                       ا على أبي موسى الشعري            ا قفال مر       فلم    ,إلى العراق
قال: بلى هاهنا                                                   قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم           ل، ثم              ب بهما وسه       فرح  

ا من                                                                               مال من مال هللا، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه فتبتاعان به متاع  
بح لكما،                                              يان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الر                          تبيعانه بالمدينة، فتؤد                     متاع العراق، ثم  

يأخذ منهما    أن  -رضي هللا عنه-اب                                             فقاال: وددنا ذلك، ففعل، وكتب إلى عمر بن الخط  
الجيش             قال: »أكل   -رضي هللا عنه-ا دفعا ذلك إلى عمر                         ا قدما باعا فأربحا، فلم              المال، فلم  

: »ابنا أمير -رضي هللا عنه-اب                                            مثل ما أسلفكما«؟ قاال: ال، فقال عمر بن الخط    أسلفه
ال: ما ينبغي  ا عبيد هللا فق                   ا عبد هللا فسكت، وأم                        يا المال وربحه«، فأم                           المؤمنين، فأسلفكما، أد   

- رضي هللا عنه-اه؟ فقال عمر                              لو نقص هذا المال أو هلك لضمن    ,لك يا أمير المؤمنين هذا 
  , ياه، فسكت عبد هللا، وراجعه عبيد هللا، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين      : أد  

وأخذ  ا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه،                             ا؟ فقال عمر: قد جعلته قراض                 لو جعلته قراض  
 (15) . «نصف ربح المال -رضي هللا عنهم-اب                                عبد هللا وعبيد هللا ابنا عمر بن الخط  

ه: »هذا اجتهاد من عمر    ,             لن هما ابناه  -رضي هللا عنه-                                             قال في االستذكار ما نص 
بما أعطاهما, فاجتهد للمسلمين في ذلك,   -رضي هللا عنه-                          وحاباهما أبو موسى الشعري  

                                                               بعم اله اذ شاطرهم أموالهم احتياط ا لعام ة المسلمين, ويحتمل بأن      ل     ع                      واحتاط عليهم كما ف  
فشاطرهما  ,                                                                       يكون فعل ذلك عقوبة  لهما النفرادهما دون سائر المسلمين لمال من بيت المال

 (16) . «لمستعانطرهم أموالهم وهللا ا                             في ذلك كما فعل بعم اله إذ شا

ما على       , إن                بالمال العام        يه     د     ل       ف و               ليس على تصر    -رضي هللا عنه-فاعتراض عمر  
ولذلك   مثل ما أسلفكما«؟  الجيش أسلفه     ل       »أك  تخصيصهما من بين المسلمين, بدليل قوله:  

رضي  -؟ فقال عمر«ا               لو جعلته قراض    ,: »يا أمير المؤمنين ئهمن جلساعندما قال له رجل  
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عنه قراض  -هللا  جعلته  »قد  أن    ا«                  :  بعموم             أك د  ال  بولديه  المر  حصر  على  االعتراض 
ي  أن يكون ذلك رشوة ، لن  المسلمين, كما   ؛ ولذا ، فقال ما قال          الن اس له  بأقر هما كانا                                خ ش 

ا ف     صر                 ك  د جواز الت  ا يؤ     مم   للمسلمين, و            الح العام                 كونه يخدم الص    ؛                            ق ب ل  أن يكون المال قراض 
,  -رضي هللا عنهم-عمر    , وفعل ابني                     فعل أبي موسى الشعري    ,للمصلحة                 بالمال العام  

 ( 17) .نولو كان المر ال يجوز المتنعا عنه, ولما فعله أبو موسى رضي هللا عنهم أجمعي

 :                          غات استثمار المال العام             ابع: مسو               المطلب الر   -9
                                          باإلضافة لما سبق, ما أ نيط بولي   المر من    ة                               ا يسو  غ استثمار الموال العام       ومم  

 : آلتيةة, كما جاء في القواعد ا    عي              والصلح للر   ,                       ة تخو  له اختيار النسب     مهم  
 (18) .ة منوط بالمصلحة«    عي                   ف اإلمام على الر               قاعدة: »تصر   -1
 ( 19) .من اليتيم«                ة منزلة الولي      عي                       »منزلة اإلمام من الر   :وقاعدة -2
 ( 20).ف بالمصلحة«                        عن الغير فعليه أن يتصر  ف                    وقاعدة: »كل متصر    -3

ة          قة عام                                 , على حسب ما يراه مصلحة متحق                المال العام  في  ف        يتصر    ,اإلمام       فإن  
ولة, ومن                            البحث عن موارد جديدة للد   :ولة في الوقت الحاضر             المصالح للد                 اس, ومن أهم        للن  
ولة واستثمار                  تشغيل أموال الد    :تلك المصادر              , ومن أهم                               مصدر كانت ما لم تكن م حر مة       أي   

ذلك يقاس              ة, وفي كل      عي        والر   ,ولة          ة عن الد             والمديوني   ,رات, ليرفع الحرج            ولة من مقد             ما في الد  
ح   فيه:  -تعالى-ذي قال هللا                   ف بمال اليتيم ال      صر           على الت   ال                                                   ﴿و ي س أ ل ون ك  ع ن  ال ي ت ام ى ق ل  إ ص 

﴾  . [220البقرة: ],                ل ه م  خ ي ر 

 ,اإلصالح لموالهم من غير أجرة :بمعنى ,هم خيرقل إصالح ل»جاء في بيانها: 
 ( 21)ا«               خير وأعظم أجر   ,ومن غير عوض عنهم

دقة، واحتاج إلى بيعها لمصلحة من          اعي الص                وإذا أخذ الس  »ي: المغنقال صاحب 
 وهذا من باب فعل الصلح. ( 22).«أو نحوهما، فله ذلك ,أو مرضها ,في نقلها         ك ل ف ه  

 , ومستقبل  ,ة, والعمل على إنشاء واقع                      , تنمية الموال العام  المر       ولي             من مهام  ف
ال    ,أفضل لهم عن طريق حسن استخدامها البالد  ا  بها                               واستغاللها, وخصوص  تي تعصف 
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عليها من    ي تنهالت                           يها أمام أعاصير العداء ال        يقو                          استثمار المال العام       لن     الحروب والفتن؛
طات                                ة, وال تزال ترزح تحت تلك المخط                        مثاال  للبالد العربي      إال                            كل حدب وصوب, وما سوري ة

ومخطط يمشي عليه من سيدير    ,من رؤية واضحة                               وتغرقها بالفقر, وعليه فالبد    , تي تهدمها    ال  
العام   لتنميته              الموال  الد    ,اوتشغيله  , اة  مستوى  اقتصادي                  ورفع  الد      أي    ,ا             ولة  تلك  كانت  ولة,                  ا 

أذكر بعضها في    ,ذلك يكون ضمن ضوابط وحدود         , وكل                                  والعمل على استثمار المال العام  
 . الي            المطلب الت  

 :   ّ  ضوابط استثمار المال العام : الخامسمطلب  ال -10
من وضع             ة, ال بد               وضرورته لألم    ,ته   ي        وأهم                                       بعد معرفة حكم استثمار المال العام  

مار         ق الث         ى يحق                                         المر بعيد ا عن الهدف المنشود منه, وحت    ن ضوابط لذلك العمل, حتى ال يكو 
 اس. فمن ذلك:           المر والن                   تي يرتجيها ولي      ال  

يكون   -1 مم  أن  المالك  أو  الموال  هذه  على  ي                                     القائم  على     حس       ن  والعمل  استخدامها  ن 
 تنميتها. 

اس،         ها الن         يا أي  » يخطب على المنبر، يقول:    -رضي هللا عنه  -اب                 كان عمر بن الخط  فقد  
أرض   أحيا  مي                من  له       ا  فهي  أن  «تة  وذلك  ال       رجاال               .  ما  الرض  من  يحتجرون  كانوا   

 . يعمرون 
كان  و  لرجل  هللا قال  رسول  منحه  ا:    -ملسو هيلع هللا ىلص-  قد  هللا       إن  »        أرض  يقطعك    -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول  لم 

الن  (23) لتحجره إن          عن  عمارته        اس،  على  قدرت  ما  منها  فخذ  لتعمل،  أقطعك         ورد    ,ما 
 (24).«الباقي

  ,                                         ه مصلحة, ال أن يكون جزاف ا من غير دراسة      أن                       بما يغلب فيه الظن    االستثمار  أن يكون  -2
 المر تهدف لذلك.          فات ولي       تصر                                      أو مشورة  لهل الخبرة واالختصاص؛ لن  

 ,         ودراية    ,        ومشورة    ,                                                         المر يختار الجانب المثل والفضل الستثمار المال, بعد دراسة          وولي  
 من أهل الخبرة.

                                       أو احتكار الس لع, والبضائع, قال تعالى    با,      كالر    :مة                               يكون االستثمار في الوجوه المحر        أال   -3
 . [275البقرة: ] ,                                           ﴿و أ ح ل  َّللا   ال ب ي ع  و ح ر م  الر  ب ا﴾:                 في تحريم الر با
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: ؟ قال        وما هن   ,يا رسول هللا   :قالوا  ,ت«بع الموبقا              »اجتنبوا الس    :ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول هللا  
 ,وأكل مال اليتيم  ,با          وأكل الر    ,         بالحق        هللا إال  م         تي حر         فس ال            وقتل الن    ,حر      والس    ,        رك بالل        »الش  

 (25) .وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت« ,حف           ي يوم الز      ول        والت  

, ويقاس        لى أي                                     عليه المال العام  إذا دفعه اإلمام إ                                     فالن هي ورد في المال الخاص 
  , لع                     عن طريق احتكار الس  مات, وكذا ال يجوز                             , فاالستثمار ال يكون بالمحر                شخص ليت جر به

باآلخرين, وغيره مما حر  والبضائع, أو عن طريق اإل ؛ لما له من  -تعالى–مه هللا                              ضرار 
, كجمع المال على حساب    ي  واالقتصاد  ,          والخالقي    ,              عيد االجتماعي           على الص    ,وآثار  ,أضرار

اس,               وق وضرر للن                         االحتكار من خلل في الس  , وما يحدثه         با مثال                          خرين حين المتاجرة بالر  اآل
يتول   وشحناء          وما  بغضاء  من  العام    ,د  المال  استثمار  عند  الخرين  حقوق  وإدخال   ,                                          وأخذ 

 لع الفاسدة.          أو بالس   ,بالخمر تجاررر على اآلخرين, كاإل     الض  

زمن  ع بالمال إلنفاقه ضمن                      إن و ج د, كمن يتبر                      عين بالمال العام                      مراعاة شروط المتبر   -4
فيه يمكنه       رط                            ن, في نف ذ شرطه, وما ال ش                ن في زمن معي                           د, أو وقفه على مصرف معي       محد  

 يستثمره. وأ ,أن يتاجر به
ف على        ليتعر   ؛أو لجان متابعة ,المر متابعة االستثمارات عن طريق خبراء           وعلى ولي   -5

ا على عدم الت   ,جدوى االستثمار  .       العام   ضييع للمال        ب والت      سي                                   ومدى نجاحها, وحرص 
تكل   ة,       رعي            وابط الش                                                 م علماء كثر من المعاصرين حول االستثمار ضمن الض           وقد 

ق مقصد          تي تحق           وابط ال                 , ومن تلك الض                والمال العام    ,             المال الخاص                         وكالمهم كان فيما يخص  
 :بنظرهم ريعة     الش  

 .ألموالل هخطيط عند استثمار                                 ضرورة التزام المستثمر بحسن الت   -1
 عة.                                                          التزام المستثمر بمبدأ المفاضلة بين مجاالت االستثمار المتنو  ضرورة  -2
 (26) .رق وأرشدها عند االستثمار              باع أقوم الط                                  ضرورة التزام المستثمر بمبدأ ات   -3

 ات.                 ات على الكمالي                    رورات على الحاجي             تقديم الض   :وهو ,                 فق مع مبدأ شرعي           وهذا يت  
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 ,         وتجربة                  لى صاحب خبرة  , فيدفع ماله إ        تجاري اجاح                                 فالمستثمر قد ال يملك أدوات الن  
وهي: عقد على   ,ى بالمضاربة                بح, وهو ما يسم     ر  واحد منهما جزء من ال                   على أن يكون لكل  

من    ا           منهما جزء        كل            ويستحق    ,اني عليه العمل      والث    ,أحدهما عليه المال  ,شركة بين اثنين
 ( 27)اني لجهده.      والث   ,ل لماله     الو   ؛بح     الر  

                                       لمن ي تقن فن  إدارة المال العام , ولمن                  ا كم تحتاج الم ة                     هذا العرض يظهر جلي  بعد 
استثماره, واستخدامه  وصيانته                  ي حسن  الن  ,  نفعه على  يعود  أبنية                        فيما  من  فكم   ,                       اس عام ة, 

ط إلدارة          ذي يخط                                  لسوء اإلدارة وعدم وجود اإلمام ال    ؛فة              وصناعات متوق    ,ومعامل  ,ومنشآت
والمؤس   المصانع  مم                      تلك  العام           سات,  المال  جعل  الن        متوق                       ا  ا        ف  معر ض  مستثمر ,  غير                             فع, 

 ياع.      والض   ,لف      والت   ,واالندثار ,للهالك
 : تائج               الخاتمة والن   -11

 :ن اآلتي      يتبي                          ة استثمار المال العام     ي                 ابقة وكشف أهم               المطالب الس   بعد عرض
ص لهذه  ,                                        كل  ما كان من حق  العام ة أن ينتفعوا به :هو ,             المال العام   -1                      وكان من المخص 

         المهم ة.
 ولة.                          لرفع مستوى الواردات للد   ؛من ضرورات الحياة                      استثمار المال العام   -2
 وشروط. ,                  جائز شرع ا بضوابط                      استثمار المال العام   -3
 ة لذلك.            لحاجة الم   ؛مورات والة ال                            استثمار المال العام من مهم   -4
هم مطالبون بفعل الصلح     لن    ؛هم         وما يهم    ,اس                  ظر في مصالح الن                     على والة المور الن   -5

 .                         لك استثمار المال العام  ذومن ضمن  ,لهم
العام , -6 المال  استثمار  ضوابط  أهل                                   من  يضعها  خطط  وفق  االستثمار  يكون  أن 

 االختصاص في الوجوه الجائزة.
تبر    -7 المتبر           إذا  شروط  فيجب مراعاة  وجه عام   بمال في  شخص  في   ,عين                                                ع  ما  وصرفها 

 وال يجوز استثمار تلك الموال إذا كانت تخالف شرطه.   ,شرطه
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 : المصادر والمراجع
 

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

العام  (2 ينظر: المالك والموال  غادي                             (  ياسين  عليها, د.    (,10ص  -1ج )  ة وحكم االعتداء 
 ف.      بتصر   ,م1994  -ه1414, 1                    مؤس سة رام, مؤته, ط

الث  (3 ينظر:  ظل               (  في  البهي               روة  الكويت,    ,(92ص  1ج )  الخولي                اإلسالم,  القلم,  , 4طدار 
1401- 1981   . 

                                                                                         الف قه  المي س ر, أ. د. عبد هللا بن محمد الطي ار، أ. د. عبد هللا بن محم د المطلق، د. محم د بن  ( (4
, ة                         المملكة العربية السعودي    -                                   اشر: م د ار  الو طن للن شر، الرياض    لن  ا   (.110/  9)إبراهيم الموسى  

 م 2012 -هـ  1433, و2011/ 1432 :7 بعة:     الط  
 (5)( المرسي  بن سيده  بن إسماعيل  علي  الحسن  أبو  والمحيط العظم,  (,  146/  10المحكم 

  2000  - هـ    1421،  1ط,  بيروت  –ة                         اشر: دار الكتب العلمي       الن  ,  ق: عبد الحميد هنداوي        المحق  
 . اشر: دار الهداية     الن  ,  قين       المحق  ق: مجموعة من         المحق  (,  333/  10          الز بيدي ),  تاج العروس. و م
اشر: عالم      الن    ,(327/  1ة المعاصرة د أحمد مختار عبد الحميد عمر )           غة العربي            معجم الل  (6) 

 . م 2008  -هـ  1429، 1ط, الكتب
، 2ط,  ة                       اشر: دار الكتب العلمي       الن    ,(88/  6)للكاساني,  رائع                     نائع في ترتيب الش             بدائع الص      (7)

 . م1986 -هـ  1406
ص:  )الحصني,  د بن عبد المؤمن                  أبو بكر بن محم    ,كفاية الخيار في حل غاية االختصار(8) 

, دمشق  –اشر: دار الخير       الن  ,  د وهبي سليمان                              ق: علي عبد الحميد بلطجي ومحم         المحق  (,  287
اشر:      الن    ,(380/  2)                    , زكري ا النصاري,الب                             أسنى المطالب في شرح روض الط  و   .1994،  1ط

 . بدون طبعة وبدون تاريخ ,                    دار الكتاب اإلسالمي  
اشر: دار       الن    ,(51ص:  نزيه حماد )  ,ة في لغة الفقهاء             ة واالقتصادي                         معجم المصطلحات المالي  (9) 

 . م2008هـ / 1429: شر           تاريخ الن  , 1ط, دمشق  –القلم 
مصطفى / أحمد الزيات / )إبراهيم    ة بالقاهرة           غة العربي              ( مجمع الل  100/  1المعجم الوسيط )(10) 

 , نت دون تاريخ طباعة. عوة              اشر: دار الد       الن  , جار(                            حامد عبد القادر / محمد الن  
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اشر: دار       الن  , د علي شاهين        الم محم              ق: عبد الس         المحق   (378 /4اص )                     ( أحكام القرآن للجص  (11

 م.1994هـ/1415، 1ط, لبنان –ة بيروت               الكتب العلمي  
  1420,  1طسالة,          سة الر            اشر: مؤس                     ق: أحمد شاكر, الن            (, المحق  662/  9)  بري            تفسير الط  (12) 
 م.  2000 -هـ 
 .بيروت  –اشر: دار الفكر       الن  (,  118/  5الخلوتي )  ,ي اإلستانبولي            إسماعيل حق  ,  روح البيان(13) 
الكتب      الن  ,  ة                       ق: علي عبد الباري عطي         المحق  ,  (55/  8)لأللوسي    روح المعاني(14)  اشر: دار 

 .هـ 1415 ,1, طبيروت –ة         العلمي  
, د فؤاد عبد الباقي             ق عليه: محم                 ج أحاديثه وعل          مه وخر          حه ورق      صح  (, 687/ 2أ مالك )     موط  (15) 
الت       الن   إحياء  دار  العربي                      اشر:  بيروت              راث  الن  ,  لبنان  –،  . م  1985  -  هـ  1406شر:           عام 
ت     عز  ,  ندي            د عابد الس          ة: محم          الفقهي  به على البواب      رت    ,(170/  2افعي )                مسند اإلمام الش  و 

الحسيني        العط   العلمي       الن  ,              ار  الكتب  دار  بيروت                         اشر:  الن  ,  لبنان  –ة،    - هـ    1370شر:           عام 
اشر: دار       الن  ,  د عبد القادر عطا        ق: محم         المحق    ,(183/  6)                     نن الكبرى للبيهقي       الس  . و م  1951

                         قال في الت لخيص الحبير,  و   .م  2003  -هـ    1424،  3طن,  لبنا  –ة، بيروت                الكتب العلمي  
بعة       الط  ,  ة                       اشر: دار الكتب العلمي       الن  ,  ـ(ه852ى:          المتوف    (,139/  3)  أحمد بن حجر العسقالني 

 إسناده صحيح.  م.1989هـ. 1419الولى 
,  ( هـ463ى:           )المتوف  (,  4/  7)مري القرطبي         د الن                        يوسف بن عبد هللا بن محم    ,االستذكار(16) 

، 1ط,  بيروت  –ة                         اشر: دار الكتب العلمي       الن  ,  ض           د علي معو            عطا، محم  د                   تحقيق: سالم محم  
1421 – 2000 . 

, عادة                اشر: مطبعة الس       الن  ,  (150/  5)  سليمان بن خلف بن سعد           الموط أ,  المنتقى شرح  ينظر:  (17) 
,                       د أنور شاه الكشميري       محم    ,                             فيض الباري على صحيح البخاري  . و ه  1332  ,1ط,  مصر

 , ة                       اشر: دار الكتب العلمي       الن  ,  د بدر عالم الميرتهي        ق: محم         المحق  (,  435/  4),  (486  /3)
        بتصر ف. م 2005  -هـ  1426، 1, طلبنان –بيروت 

(, 309/ 1ركشي )                         د بن عبد هللا بن بهادر الز          ين محم           بدر الد  , ة                            المنثور في القواعد الفقهي  (18) 
الكويتي       الن   والن    .  م1985  -هـ  1405  ,1, طة                           اشر: وزارة الوقاف  للس                والشباه  يوطي            ظائر 
 م. 1990 -هـ  1411، 1ط , بيروت ة,                      اشر دار الكتب العلمي       الن   (121ص: )
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والن  (19)  للس               الشباه  )          ظائر  العدلي        ومجل    ,(121ص:  يوطي  مكو    ,ة                 ة الحكام  عد            لجنة  من  ة            نة 

العثماني   الخالفة  في  وفقهاء  )                                  علماء  هواويني,         المحق  ,  (58  :ة        )الماد  ,  (22ص:ة  نجيب  ق: 
 كراتشي. ,د              اشر: نور محم       الن  
دراسة وتحقيق: د. عبد    ,(12/  4القواعد للحصني )و   ,(310/  1بكي )          ظائر للس               الشباه والن  (20) 
شد                  اشر: مكتبة الر         , الن                    د بن حسن البصيلي                        عالن، د. جبريل بن محم                    حمن بن عبد هللا الش       الر  
 . م 1997 -هـ   1418، 1طة,       عودي         ة الس                  المملكة العربي   -ياض            وزيع، الر           شر والت       للن  
د                        تحقيق: اإلمام أبي محم    ,(154/  2علبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن )            تفسير الث  (21) 

 بن عاشور
,  لبنان  –، بيروت     ّ  راث العربي                    اشر: دار إحياء الت       الن  ,  اعدي                                مراجعة وتدقيق: الستاذ نظير الس  

 م   2002 -، هـ 1422 ,1ط
هـ  1388شر:                                            اشر: مكتبة القاهرة, بدون طبعة. تاريخ الن       الن    ,(503/  2المغني البن قدامة )(22) 
 م. 1968 -
ناصر   ,المغرب في ترتيب المعرب    ,                                                          احت جر الرض  أ ع ل م ع لما  في حدودها ل ي ح وز ها ويمنعها(23) 

                         الم ط ر  ز ى  )المتوفى:                  ين الخوارزمي                    الفتح، برهان الد  يد أبى المكارم ابن على، أبو              بن عبد الس  
 ( 182/ 1)  1979بعة الولى،      الط  , حلب –اشر: مكتبة أسامة بن زيد      الن  , هـ(610

الموال للقاسم بن  , ينظر:                        بالل بن الحارث المزني  هو    ملسو هيلع هللا ىلص                            والر جل ال ذي أقطعه رسول هللا  (24) 
   بيروت. - اشر: دار الفكر     الن  , اس.      د هر               ق: خليل محم         المحق  , (368سالم )ص: 

  - اشر: دار ابن كثير، اليمامة        , الن  ,  2615  , رقم الحديث,(1017/  3)                صحيح البخاري  (25) 
 بيروت 

 تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. ,1987 – 1407، 3ط
 - فائس         دار الن                                                                 االستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه اإلسالمي . د. قطب مصطفى سانو,  (26)

 .2000- 1420 –الردن 
تاريخ  , بدون طبعة, بيروت–اشر: دار المعرفة       الن  (,  18/  22رخسي )             المبسوط للس  ينظر:    (27)
بيروت,    –اشر: دار المعرفة       الن    ,(113/  7)        افعي       للش          والم    ,م1993  -هـ  1414شر:       الن  

 م, 1990هـ/1410شر:                ب, ط, سنة الن  
   .القاهرة -د علي صبح                         اشر: مكتبة ومطبعة محم       الن   (,178ص: ) المرغيناني, بداية المبتديو  
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ألعضاء الداخلية  الوزن النسبي ل علىبرامج اإلضاءة المختلفة  تأثير
 لدى دجاج اللحم والعين

 حذيفة مزنوق، أيهم عبد القادر، جمعة العمر 

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

 : الملخص

بعض ل  النسبي  وزن الدراسة تأثير طول فترة اإلضاءة على    هذا البحث إلى  هدف
  دجاج اللحم   من   أربع مجموعات تجريبية   ربية تم ت  ،للحمفي دجاج ا  األعضاء الداخلية والعين

ظالم(،    سا1إضاءة:سا  23)  T1المجموعة األولى  كما يلي:    على برامج ضوئية مختلفة
الثانية إضاءة:T2   (20المجموعة  الثالثة  سا  4سا  المجموعة  سا  T3 (17ظالم(، 

المجموعة    سا7إضاءة: وضع    ظالم(.  سا10إضاءة:سا14)   T4الرابعةظالم(، 
، قسمت الى أربع في حظيرة تجريبية  (Ross 308)دجاج لحم من ساللة    صوص144

تم وزن الجسم   ،طير، بواقع ثالث مكررات لكل مجموعة36مجموعات تحوي كل مجموعة  
  ، وذبحها ووزن األعضاء الداخلية المأكولة كالقلب  ، يوم  42عند عمر  الحي لدجاج اللحم  

فابريشيو   ،والقانصة  ،والكبد وغدة  الطحال  الى  و   سإضافة  العين،  أوزان  وكذلك  حساب 
 األعضاء الداخلية كنسبة مئوية من وزن الذبيحة.

 لقلب والكبد النسبي ل  وزن ال         يا  على                             لبرامج اإلضاءة تأثيرا  معنو أظهرت النتائج أن  
، %  0.773بلغت النسبة المئوية لوزن القلب والكبد األعلى  حيث    في المجموعة الرابعة

عند مقارنتها مع كل من    (P≤0.05)  عند  على التوالي مع وجود فروق معنوية%  2.6
مقارنتها مع   ، بينما لم يوجد هناك فروق معنوية عندة الثانيةوالمجموع  عة األولىالمجمو 

لقانصة لدى  النسبي ل  وزن اللم تؤثر برامج اإلضاءة بشكل معنوي على  .  المجموعة الثالثة
 . طيور مجموعات التجربة
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وبشكل معنوي على وزن   أثرسا ظالم(    4سا إضاءة:20)إن برنامج اإلضاءة  
  %  0.210،  %  0.096األعلى    النسبي  لوزن ا  كانتالطحال وصرة فابريشيوس. حيث  

معنوية   فروق  وجود  مع  التوالي  المجموعات    (P≤0.05)على  باقي  مع  مقارنتها  عند 
  وكان  (P≤0.05)فقد أظهرت اختالفات معنوية  التجريبية. أما بالنسبة لوزن العين النسبي

 0.176%،    0.183الوزن النسبي للعين األكبر في المجموعة األولى ثم الثانية حيث بلغ  
 .ثة والرابعةمقارنتها مع المجموعة الثال  دعن وي لى التوالي وبفارق معنع %

المفتاحية: الضوء،   الكلمات  اللحم  برامج اإلضاءة،  وزن  دجاج  القانصة، ،  القلب،  الكبد، 
 .العين

 Introduction المقدمة: -1

 عمليات دمها الجسم في إدخال وضبط الالضوء هو األداة الرئيسية التي يستخإن  
( اليومية  واإلنتاج )1الحيوية  النمو  على  المباشر  بتأثيره  تتضح أهميته  تعتمد  2(  (. كما 

 .(3)الطيور في نشاطاتها اليومية على الرؤية أكثر من أي حاسة أخرى 

 الخاليا في تطور       ا  في الطيور، ويلعب دور   المناعيةيعد الطحال من األعضاء  
 وس وتعد غدة فابريشي  (8)   وسقبل أن تنتقل إلى جراب فابريشي  فيهفإنها تستقر    Bنوع    اللمفية

 في جسم الطيور، فهي المكان الذي تنضج فيه الخاليا ةالمناع عضو األهم المسؤول عنال
عند اإلجهاد   تشريحيةت  اكمؤشر   جراب فابريشيوس. ويستعمل الطحال و B  (9)  اللمفاوية نوع

(10). 

بسبب   على صحة العين  برامج اإلضاءة  اتتأثير تحديد    تشير الدراسات الى صعوبة
                                        ، ومع ذلك، فإن التغيرات السريعة نسبيا  (7)  دجاج اللحم )الفروج(         نسبيا  ل  ةالقصير   فترة التربية

ؤثر على  ربما ت  تشير إلى أنهتعرضها لفترات ضوئية طويلة  في مورفولوجيا العين نتيجة  
إضاءة مختلفة   برامج  في هذا البحث دراسة تأثير  الرئيسي  هدف.  كان ال(12)الطيور  مردود  



 مزنوق ود. عبد القادر ود. العمر

118 

متتتضمن   من    ناقصةمستويات  الداخلية  على    ضاءةاإلفترات               تدريجيا   األعضاء  أوزان 
                                                   ، إضافة إلى بعض األعضاء التي تلعب دورا  في المناعة  والقانصةالمأكولة كالقلب والكبد  

                           أعضاء الجسم تأثرا  بالضوء.كالطحال وصرة فابريشيوس. كما تم أخذ وزن العين كأحد أهم  

 Materials and methods: البحث  طرائقمواد و  -2

 Experimental Design   :تصميم التجربة - 1- 2

على التجربة  )  144  أجريت  لحم  دجاج  بشكل  وزعت    ( Ross:308صوص 
كل مجموعة تحتوي على   ،إلى أربع مجموعات تجريبيةبغض النظر عن الجنس،    ،عشوائي

مكررات يضم    ،ثالث  مكرر  دجاج    12كل  على(،  12*3*4)،  لحمطير  جميع    طبق 
ظالم( خالل األيام الثالث األولى من العمر   سا0سا إضاءة:  24)  برنامج إضاءة  الطيور
إضاءة:    اس 23)المجموعة األولى  كما يلي:    مستمرة  تم تطبيق أربع برامج إضاءة  ومن ثم

 سا 17)المجموعة الثالثة    – سا ظالم(  4إضاءة:  سا20)مجموعة الثانية  ال  – ظالم(    سا1
سا ظالم( حتى عمر التسويق. 10سا إضاءة:14)  المجموعة الرابعة  –سا ظالم(  7ضاءة:إ

لوكس بعد ذلك    10لوكس في األيام الثالث األولى من العمر، و  20كانت شدة الضوء  
. وقد تم قياس  حسب توصيات الشركة المنتجة لساللة الصيصان  حتى نهاية فترة التجربة

شدة الضوء في وسط كل مكرر من المجموعات في مستوى ارتفاع رأس الطيور قبل وضع 
لتطبيق اإلضاءة الخاصة لكل   غرف  4لتجربة. تم توزيع الطيور على الصيصان وعند بدء ا

متر( في كل غرفة بكثافة   1×  1مع ثالث مكررات مساحة كل مكرر )مجموعة تجريبية  
وتم توفير اإلضاءة من خالل المصابيح ذات الصمام الثنائي الباعث  (،  2طير / م  12)

   .LED (light emitting diodeللضوء )

  Birds and house :والطيورالحظيرة  - 2- 2
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( إلى Ross 308ساللة )من   تم نقل الصيصان من مفقس صيصان تجاري،
األماكن المخصصة              عشوائي ا في    وزعتبية مفتوحة محلية(، ثم  منشأة األبحاث )حظيرة تر 

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 

 33بشكل متساوي. تمت المحافظة على درجة الحرارة وخفضها بشكل تدريجي من  الحرارة
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  
يعتمد بشكل أساسي في تركيبه على الذرة وكسبة فول الصويا،    تم تقديم العلف، الذيالشتاء.  

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  

بما يتوافق مع االحتياجات العلفية  التغذية على علف مرحلة أولى خشن حتى نهاية التجربة،  
 . Ad-libitumوقدم العلف بشكل حر  .(NRC:1994)األمريكية 

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

 المرحلة الثانية المرحلة أولى المكونات %
 64 59 الذرة الصفراء

 26 30.4 الصوياكسبة فول 
 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 
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 0.1 0.1 مضاد كوكسيديا 
 100 100 اإلجمالي

   المحسوبة للخلطة العلفيةالقيم 
 19.15 21.24 بروتين % 

 3065 2986 ك.ك/كغ()طاقة قابلة للتمثيل 
 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 + سيستين  نميثيوني 

  –  Aوحدة دولية فيتلمن  1000كغ من مخلوط الفيتامين والمعادن على:  1يحتوي كل  **
    Kملغ من فيتامين  E   –  1ملغ من فيتامين  D3  –  10وحدة دولية من فيتامين    2000

فيتامبن  5  - من  فيتامبن  B1   –  5ملغ  من  فيتامين  B2  –  1.5ملغ  من    –   B6ملغ 
  – بيوتين    ملغ0.05   -ملغ من حمض الفوليك  B12   –  0.35ملغ من فيتامين  0.01

ملغ 30 –ملغ من الكولين 250 – ملغ من النياسين 30 – ملغ من حمض البانتوثينيك  10
 ملغ سيلينيوم. 0.1 –ملغ من النحاس 4 –ملغ من الزنك  50 –من الحديد 

كما    مكرر(،  لكل  )مشرب  معلقة  مشارب  طريق  عن  بالماء  الطيور  تزويد  تم 
كما تم تطبيق البرنامج               سم تقريب ا.   10و 7يتراوح بين    بارتفاعوضعت فرشة من تبن القمح  

 الصحي والوقائي الموضح في الجدول التالي: 

 اإلجراءات الوقائية والصحية  العمر باأليام 
 % مل/لتر.Enrofloxacin) 20الحيوي )إعطاء المضاد  2-5
 عن طريق ماء الشرب. 1Bلقاح نيوكاسل  7

 لقاح نيوكاسل ثاني السوتا عن طريق ماء الشرب. 14
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 لقاح كمبورو.  22
 لقاح نيوكاسل ثالث السوتا  32

 Data collection جمع البيانات: - 3- 2

في نهاية  دجاج اللحمألعضاء الداخلية لل   ينسبوزن الاللتقييم تأثير طول فترة اإلضاءة على  
جسم الحي بشكل فردي لكل طائر بعد  وزن ال تم جمع البيانات بيوم.  42فترة التربية بعمر 

  ر في كل مجموعة تجريبية( ثم سمطنطي  36المجموعات )  في  طيورالجميع    تذبح  ذلك
 تمو استخراج األعضاء الداخلية،    ذلك تم  . بعدإزالة الرأس والقدمينمع    عنها  الريش  نتفو 

كما تم استخراج كل من الطحال    ،والقانصة بعد تفريغها من محتوياتها  الكبدو وزن القلب  
تم حساب النسبة    .غ0.001وزنهم بميزان الكتروني حساس حتى  وغدة فابريشيوس والعينين و 

 .(5) 100وزن الجسم الحي للطيور مضروبة في  أساس لىع ألعضاء السابقة المئوية ل

     100وزن الذبيحة( * النسبة المئوية لوزن العضو = )وزن العضو/

 Statistical analysis  التحليل اإلحصائي: -3

التباين   تحليل    ANOVA (One-Way Analysis Of Variance)أجري 
بين مجموعات التجربة المدروسة، وعند وجود تأثير لبرامج اإلضاءة على مؤشرات اإلنتاج 

  L.S.Dبشكل رئيسي تم معرفة التأثير بين المجموعات باستخدام اختبار أقل فرق معنوي  
 IBM SPSS)اإلحصائي    التحليل  برنامج  باستخدام  (P≤  0.05عند مستوى معنوية )

Statistics for windows,2019)     

 Result and discussionوالمناقشة:  النتائج -4

  :داخليةعضاء الوزن األ - 1- 4
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الجدول  القلب،    وزاناألمتوسطات  (  2)يبين  الداخلية  لألحشاء    ،والكبدالنسبية 
للطيور،    ،والقانصة الحي  للوزن  األعلى  بالنسبة  القلب  لوزن  المئوية  النسبة  بلغت  حيث 
ظالم( مع وجود فروق معنوية سا  10سا إضاءة:14عند المجموعة الرابعة )  0.773%

(P≤0.05)  ( األولى  المجموعة  من  كل  مع  مقارنتها  :23عند  إضاءة  ظالم(  1سا  سا 
 عند فروق معنوية    يالحظ وجودسا ظالم(، بينما لم  4سا إضاءة:20والمجموعة الثانية )

  أن   الوقت بينت التجربة  . بنفسسا ظالم(7سا إضاءة: 17)مقارنتها مع المجموعة الثالثة  
ظالم( هي    سا10سا إضاءة :14بد كانت في المجموعة الرابعة )النسبة المئوية لوزن الك

مع وجود فروق معنوية عند مقارنتها مع كل من المجموعة األولى   %2.6األعلى حيث بلغ  
سا ظالم(، بينما لم يوجد    4سا إضاءة:  20سا ظالم( والمجموعة الثانية )1سا إضاءة :23)

أن    ،. نجد مما سبقسا ظالم(7سا إضاءة:17)هناك فروق معنوية مع المجموعة الثالثة  
اج اللحم الفروج عند تقليل ساعات اإلضاءة  هناك تأثير معنوي على وزن القلب والكبد لدج

الحظ على دجاج اللحم. بينما لم يظالم في برامج اإلضاءة التي تطبق  وزيادة ساعات ال
المجموعات التجريبية األربعة. متوسطات  فروق معنوية بالنسبة لوزن القانصة بين  وجود  

    ا  إحصائي  معنوية  فروق   دتوج               مؤخرا  أنه التتفق النتائج السابقة مع ما وجدته  دراسة أجريت  
لوحظ   . حيثلكبدالوزن النسبي ل، باستثناء  الوزن النسبي لألعضاء الداخلية للذبيحة  على

كان أعلى   (ظالم سا6 إضاءة: سا18)التي تعرضت لـ   لطيورأن الوزن النسبي للكبد من ا
سا   24اإلضاءة مستمرة )  حيث  شاهدمجموعة اله النسبي لدى  ( مقارنة بوزنP≤0.05)عند  

 . ((4إضاءة(

 . يوم  42عمر النسبي لألعضاء الداخلية عند  وزن العلى اإلضاءة برامج أثير  ت  (2)الجدو ل

ضو
الع

 

 المجموعات التجريبية 

 المجموعة األولى
 المجموعة الثانية 

سا   20) 
سا  4إضاءة:

 ظالم(

 رابعة المجموعة ال الثالثة المجموعة 
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سا   23)
سا 1إضاءة:

 ظالم(

سا  17)
سا  7إضاءة:

 ظالم(

سا  14)
سا  10إضاءة:

 ظالم(
 a0.590 a0.593 b0.753 b0.773 القلب % 

 b2.16 b2.17 a2.5 a2.6 الكبد %
 a1.22 a1.26 a1.22 a1.24 القانصة% 

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

تطبيق    أنمن    دراسة( وما توصلت اليه  2اليوجد تطابق بين نتائج الجدول )  
اللحم  برنامج اإلضاءةبرامج   تأثير على  على دجاج  له  األأوزا  أي من  لم يكن  عضاء  ن 

إلى أن    ت دراسةأشار   أخرى،. من ناحية  (5)بما في ذلك الكبد والقانصة  لذبيحةالداخلية ل 
المتقطعة تستخدم   نبرامج اإلضاءة  اللزيادة  ت  حملمو دجاج   ، يحةالذبزيد من مردود  حيث 

  .( 6)المستمرة  برامج إضاءةور المعرضة لمقارنة بالطيفخذ  عضالت الصدر والوتزيد من  
الناجم عن زيادة إفراز    االستقالبي  وزن الكبد عائد الى زيادة نشاطه  متوسط  زيادة  كون ربما ي

على في تجربة أجريت  مع انخفاض ساعات اإلضاءة فقد وجد  هرمون الكورتيكوستيرون  
  سا 1سا إضاءة: 23المستمر )المجموعة األولى الضوء  على    فيها  طبق  وج،فر لحم الدجاج ال

وجد على التوالي.    (سا ظالم12سا إضاءة:  12المقيد غير المتقطع )  والثانية الضوء  ظالم(
بشكل معنوي      دم طيور المجموعة الثانية  ركيز الكورتيكوستيرون في بالزما انه زاد ت  في

في زيادة نشاط الكبد         حيويا                          والذي يلعب ربما دورا     الضوء المستمر  ةمجموععند مقارنتها مع  
 .  (15)االستقالبي

 وزن الطحال وصرة فابريشيوس والعين:  - 2- 4
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ن عند دجاج اللحم  طحال وغدة فابريشيوس والعي( الوزن النسبي لل3)  يبين الجدول 
فابريشيوس    وزن الطحال وغدةمتوسطات  نسبة مئوية لأعلى    يوم.  بلغت  42الفروج في عمر  

  0.210،  %  0.096سا ظالم( حيث بلغت  4سا إضاءة:20الثانية )لدى طيور المجموعة  
  عند مقارنتها مع باقي المجموعات  (P≤0.05)  على التوالي مع وجود فروق معنوية%  

عليهم وطبق  اللحم  دجاج  على  أجريت  تجربة  نتائج  ذكرته  ما  مع  يتفق  هذا    التجريبية، 
 سا ظالم(، 8سا إضاءة:16)سا ظالم( والثاني  6  ا إضاءة:س 18) األول    برنامجي إضاءة

. من ناحية وزن الطحال النسبي فقط  متوسط  بالنسبة ل  كانت النتائج متشابه مع هذه التجربة
معنوية بوزن غدة فابريشيوس في كال    تجد فروق لم    الدراسة السابقة نفسها  ان  أخرى، نجد
لعل وهذا يتعارض مع نتائج هذه الدراسة.    (11التجريبيتين األولى والثانية )  المجموعتين

ا توصلت  مفي هذه الدراسة يعود الى    فابريشيوسالسبب وراء الزيادة في وزن الطحال وصرة  
سا 23تلقت المجموعة األولى الضوء المستمر )  وج،فر لحم ال دجاج الأجريت على  اليه تجربة  

وجد ويادة تركيز  على التوالي.    (سا ظالم12إضاءة:  سا12)  يةوالثان  ظالم(  سا1إضاءة:
بالزما  في  طيور    الكورتيكوستيرون  الثانيةدم  مع    المجموعة  مقارنتها  عند  معنوي  بشكل 

 .  (15)                                                        والذي يلعب ربما دورا  في زيادة نشاط كل من الطحال والكبد  الضوء المستمر  ةمجموع

 . يوم  42عمر ب  وصرة فابريشيوس والعينينلطحال النسبي ل  وزن على الاإلضاءة  برامج  ( تأثير3)لالجدو

ضو 
 الع

نوع
 

 المجموعات التجريبية 

المجموعة  
 األولى

سا   23)
سا 1إضاءة: 

 ظالم(

 المجموعة الثانية 
سا   20) 

سا  4إضاءة: 
 ظالم(

المجموعة  
 الثالثة

 سا إضاءة:17)
 سا ظالم( 7

المجموعة  
 رابعةال

 سا إضاءة:14)
 ظالم(  سا 10

 0.080a 0.096b 0.073a 0.0a75  % الطحال
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غدة 
  %فابريشيوس

b0.206 a0.210 b0.205 b0.206 

 a183 0.a176 0.b156 0.b157.0  % ينالع

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

فقد أظهرت اختالفات معنوية واضحة   نيالنسبي للعزن  الو لمتوسط  أما بالنسبة            
(P≤0.05  )  ن األكبر في المجموعة األولى ثم الثانية حيث الوزن النسبي للعيمتوسط  وكان

مقارنتها مع    د( عنP≤0.05على التوالي وبفارق معنوي )%    0.176%،    0.183بلغ  
ي. هذه النتائج على التوال%  0.157%،    0.156المجموعة الثالثة والرابعة حيث كانت  

متوسط الوزن   ذكروا أن  الذينن  لمجموعة من الباحثي  تتوافق مع ما وجدته دراسات عدة  
التي تعرضت لفترة اإلضاءة األطول مقارنة ين األكبر كان في مجموعة الطيور لعالنسبي ل

ربما يكون هذا  (.  7( و )12)مع المجموعات التجريبية األخرى ذات فترات اإلضاءة األقل  
العين نتيجة التعرض الطويل للضوء وخاصة في مرحلة    بنيةد إلى التحريض المتزايد لعائ

التنبيه المستمر  النمو مما يدفع بحدوث ضخامة فيزيولوجية في أنسجة العين ناتجة عن 
  عند التعرض لبرامج   بنية العين  في  التغييرات  سبب  ، نسبت دراسةألنسجتها. من ناحية أخرى 

يؤثر على    والذيالميالتونين،    انخفاض أو حتى توقف إفراز  إلى  ضوئية طويلة ومستمرة
    .(14)نمو العين

  متوسطات   علىأثرت  لتي تحوي فترات إضاءة طويلة  ا  مج اإلضاءةبرا  يستنتج من البحث أن 
 النسبي للقلب   زن بشكل سلبي. حيث وجد انخفاض الو   النسبية  أوزان كل من القلب والكبد

  برامجلم يؤثر    ،التي يتعرض لها الطيور. من ناحية أخرى   اإلضاءةمع زيادة ساعات  والكبد  
النسبية    ناوز األات  متوسط             تأثر أيضا  كما    لقانصة.النسبي ل  وزن الاإلضاءة المختلفة على  

وكان برنامج االضاءة الفضل   حيث ازدادت بزيادة فترات اإلضاءة  فابريشيوسغدة  لطحال و ل
، أفضل وزن نسبي لكل من الطحال وغدة فابريشيوس  في المجموعتة الثانية والذي أدى إلى
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العين. من    تأبد  كما الطيور المعرضة لبرامج اإلضاءة األطول زيادة ملحوظة في وزن 
المفيد تأكيد البحث على مزارع كبيرة ودراسة تأثير برامج اإلضاءة على البنية التشريحية  

 . الدم البيوكيميائيةدراسة بعض مؤشرات مع  لألعضاء السابقة المدروسة
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تأثير بعض المعامالت الزراعية على عدد من الصفات الشكلية 
 واإلنتاجية لنبات الكزبرة 

 
 ، د. محمد العبسي صبا نور الدينم. 

 ، كلية الهندسة الزراعية، جامعة إدلب المحاصيل الحقليةقسم 
 
 :الملخص

 كفرفي محطة بحوث   2018, 2019للعامنفذ البحث خالل الموسمممممممممممم  ال را ي 
حيث التجربة وفق تصممم   الاطا ات العاممواا ة الملامماة،   نفذت  .صمملدل في محاف ة لدل 

بين المو د واألخر، وهي  لى الترتي   يوم  30ت  زرا ة بذور الك برة في مو دين بفاصل 
  %46)أول شمبا،، أول ذاار،، ت  خاللاا تطييق معدلين من السمماد سموبر فوسمفات  ال ي 

 0باإلضمممممممممممافة لمعاملة الاممممممممممماهد ) كغ/ه(  150،180)  ما، وهلكل معاملة  بثالث مكررات
التبكير في مو ممممد أظارت نتممممااب البحممممث أر التمممملخير بمو ممممد ال را ممممة أدت للى    .،كغ/ه

ز ادة معدالت   كما أر  ،اإلزهار واللضممممممممممممممب، ويلى ز ادة معلو ة في  دد األفر   لى اللبات
ال را ة أ طى أ لى  دد من  مو د  في   مع التلخيركغ/ه   150األسممممدة الفوسمممفات ة حتى 

اليممذور في وزر  ب  في اإلنتمماة ممةمعلو ممة  اللبممات، وز ممادة  /اللورات ال هر ممة  من  و   نبممات/األفر 
من السمممممممممممممماد سممممممممممممموبر كغ/ه   180في اللبات والك مع اإلضمممممممممممممافة    دد اليذوراللبات، و 

بمذرة/نبمات   49.3بمذرة/نبمات ب  مادة   232.7حيمث بل   مدد اليمذور في اللبمات  ،  فوسممممممممممممممفمات
 . ن المتوسط العام

أدى للى كغ/ه   150أر التبكير في ال را ة مع التسممميد الفوسممفاتي بالمعدل    كما
ز ادة معلو ة في ارتفا  نبات الك برة، و دد اللباتات في وحدة المسمممممممممماحة، وز ادة في ال لة  

 .كغ/ه 969، حيث بل  اإلنتاج اليذر ة
 را ة،  دد  ال، موا يد  الفوسممممممممفاتيالسممممممممماد معدني، السممممممممماد ال: الك برة، الكلمات المفتاحية

 يذر ة. ال لة ال، اللبات/ هر ةاللورات ال،  اللبات/،  دد األفر 2م/اللباتات
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The Effect of some Agricultural Treatments on number of 

the Morphological and productive Characteristics of the 

coriander plant 
 

Siba Nour Aldeen, Dr. Muhammad AL-Absi 

Faculty of Agriculture, Idlib University 
 

Abstract: 

         The research was carried out at kafar Sandal Research Station in  Idlib 

Governorate, during the (2018-2019) agricultural season. The experiment 

was carried out by applying the design of Split random sectors, Where the 

seeds of coriander were planted in two different dates a month apart 

between the first sowing date and the other. To specify more, they are 

respectively in the first of February, and the first of March. And during 

these two dates, two rates of triple super phosphate were applied 46% with 

three replications per treatment. In fact, the two rates were (150,120 kg\h), 

in addition to the treatment of witness (0) kg\h. The research results 

showed that delaying the date of planting resulted in the early date of 

blooming and ripening, and in a significant increase in the number of 

branches on the plant. Both of increasing the rates of phosphate fertilizers, 

up to (150 kg'\h), and delaying the sowing date gave the highest number 

of branches\plant, flowering inflorscences \plant, and a significant increase 

in the weight and number of the seeds in the plant. It is important to mention 

that such results appeared when adding (180 kg\h) of the super phosphate 

fertilizer per hectare. As the number of seeds in the plant reached (232.7) 

seeds\plant. In fact, this number is considered to be an increase of (49.3) 

seeds\plant over the general average.  As a matter of fact, the early 

cultivation date, with the use of the phosphate fertilization at an average of 

(150 kg\h), also led to a significant increase in the height of the Coriander 

plant, the number of plants per unit area, and an increase in the seed yield, 

as the production reached (969 kg\h). 

 

 Key words:  coriander, mineral fertilizer, phosphate fertilizer, sowing 

dates, the number of plants\m2, the number of 

branches\plant, inflorescences\plant, the seed yield 
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   المقدمة والدراسة المرجعية:1-

المكم بمرة للمى  مممممممااملمممممممة   (Coriandrum sativum L) لر   Apiaceaeتملمتمممي 

(Umbelliferae)  يعتاد أر الملامممممل . [1]                                          الم رو ة أسممممماسممممما  من بذورها  لى مدار السممممملة
األصممممممممملي للباتات هذا الجلق هو ملابق حول البحر المتوسمممممممممط وانتامممممممممرت زرا تاا في 

 .[2] بل الدش، الالد، روس ا، أوروبا، والم رب
، ت   لاممما رااحمممة وبع  بيممم  لل مممايمممةاللبممماتمممات العطر مممة والطي مممة والتاليمممديمممة،  لر  

اسممممممممتلداماا  لى نطاي واسممممممممع في صمممممممملا ة المواد ال ذاا ة إل داد المسممممممممكرات والحلو ات  
 . [3]والياارات وكذلك العطور ومستحضرات التجميل  

 مار الك برة اللاضمجة  لى نطاي واسمع وشمعي ة في تحضمير الحان كعامل مسمكن          ت سمتلدم
؛  Coriandrum sativumوالك برة )،  [4]   لليول                              ومضمممممممممممممماد للتامممممممممممممملب وحمم ام بمارد وممدر 

Apiaceae  نو  من اللبممماتمممات في العمممال ، تسممممممممممممممتلمممدم في الطعمممام   20.000، واحمممدة من
 . [5]ة جميل والمواد الك م اا ة والطي ومستحضرات الت

، في الطمم  الاممدي  بمملنامما من اللبمماتممات .Coriandrum sativum Lوقممد  رفممك الك برة )
العطر ممة والماو ممة والطمماردة للر مما ، وتاو، المعممدة، وتملع اإلسمممممممممممممماممال، وتعمممل  لى تاو ممة 

  يرةوتالل ضممممممم ط الدم، كوناا تحتو، نسمممممممبة كييرة من اليود لضمممممممافة لفوااد أخرى كثالال ،  
[6]. 

يلتامر مع ماا في الملابق المعتدلة من نصم       ا  ، نو 2500تضم  هذ  الفصميلة حوالي )
 لاا ة الحول أو معمرة، سمممممممممممماقاا قصممممممممممممي ة، أوراقاا  أو  حول ةلما الكرة الامممممممممممممالي، نباتاتاا  

متبادلة، أزهارها خماسمممممم ة مجتمعة باممممممكل م لة بسمممممم طة أو مركبة، المي   سممممممفلي  لااي 
 [7] اللباء، الثمرة برة م دوةة، وتحتو، نباتات هذ  الفصيلة  لى قلوات مفرزة

                                 حال ا  مكانة  كييرة  في الصممممممممممممملا ات ،  (.Coriandrum sativum L ياممممممممممممم ل نبات الك برة
ال ذاا ة، ولمسمممتحضمممراتة أهم ة كييرة في الوقاية من أكسمممدة الليييدات، لا يعد تلكسمممدها من  
األسممممممممباب الرا سممممممممة في تلرب األثذية ونامممممممموء التلوث ال ذااي بالجرا   . لر تل ير الك برة 

ضممممممماد أكسمممممممدة يمكن أر الفعال في مجال واسمممممممع من الجرا   ، وكذلك تل يرها الييولوةي كم
                                                                                يجعل لمستللصاتاا استلداما  في الصلا ات الدواا ة للوقاية من الكثير من األمرال اات 
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المصممممممممممممدر الجر ومي، وكذلك للوقاية من الكثير من األمرال التي تلاممممممممممممل نت جة أكسممممممممممممدة 
  .[8]  الييروكسيدات مثل السربار وأمرال الا لوخة

، هكتار  77055وخصصك مساحة )في سور ا   ة  بالمحاصيل الطي ة والعطر   زادت العلاية
حلبة  ، شممممممممملك الك برة والكمور وال انسممممممممور وال2012ضمممممممممن خطة اإلنتاج ال را ي لعام )

 .[9]  الاام ة ةالامق والورد وارود
يعتمد لنتاج المحاصميل أسماسما  لى المتطلبات الملاخ ة اللاصمة حيث تعتير درةة الحرارة  

                                     والعماامد. كمما تلعم  درةمة الحرارة دور ا  اللمو                                               مامال  ملماخ م ا مامم ا ةمد ا يل ر  لى نمو اللبمات، 
 ، [10]ال را ة                       را س  ا في تحديد مو د 

اإلزهار المبكر، ولكن قد يكور  رضممممممممممممة  لر مو د ال را ة المبكر للبات الك برة يلد، للى  
للتل  في حالة اليرد الاممديد والصمم  ع. من ناح ة أخرى، أ رت ال را ة المتلخرة  لى اللمو 

 .[11] وكذلك  لى العااد والجودة بطر اة معاكسة
ك /هكتار/ يوم من   36انلفضممك بلسممبة من اليذور  الك برة  نباتأر لنتاة ة [12]  الحظ  

 . كانور األول1أيلول للى مو د ال را ة األخير في 17 مو د ال را ة األول في  
تجربة في محطة البحوث ال راع ة سممممممملا، ةامعة  ين شممممممممق خالل مواسممممممم     [13]أةرى  
من أةممل تاي   تممل ير الملممال المحلي في تممار ة ال را ممة، وكممدلممك   2014-  2013اللمو  

 Coriandrum)  تل ير تطييق التسميد اللتروةيلي  لى اللمو والمحصول ومكونات الك برة

Sativum L. ،  ولكانور األ9تاممر ن الثاني،  9تاممر ن األول،10 كانك موا يد ال را ة .
أظارت اللتااب التي ت  الحصمممممممممول  لياا أر ال را ة في األول من شمممممممممار كانور األول قد 

بذرة وأ لى لنتاة ة لللبات  1000 حسمممممممممممممملك الصممممممممممممممفات اللبات ة حيث أنتجك أ لى وزر   
ــ1923.77 الواحد، وثلة قدرها  ، وانلف   دد األيام من ال را ة للى الحصاد للىكغ/هـ

 .ياألساس وم، وأ لى نسبة من ال  ك ي135
األ ر المعلو، للتسمممميد بالفوسمممفور  لى ثلة نبات الك برة يمكن أر  أر  [14]أشمممار الباحث  

 اللورات و دد الثمار في اللبات يفسر بتل ير الفوسفور  لى ز ادة  دد
، و 2000-1999دراسممممممممممممممة في مرك  أبحماث في الالمد خالل الموسمممممممممممممممين ) [15]  أةرى 

، تحك ظروف ال را ة NPKالمثلى لألسممممدة المعدن ة )، لتحديد اللسممم   2000-2001)
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المرو ة، وفي تربة سوداء  م اة، وقد توصلك الدراسة للى أر المعامالت األمثل واألفضل 
، قد 5O2P، والفوسفور، )N، وأر السماد اآلزوتي )كغ/هــ،  N600:P402k:            تجار ا  هي )

كن ل  ييد المحصول أ، استجابة خالل العامين، ول اليذورحاق ز ادة معلو ة في ال لة من 
 .،O2Kللسماد اليوتاسي )

ازديماد ارتفما    ظارت اللتمااب، راةسممممممممممممممتمار والالمد وأJobnerتجربمة ميمدان مة في   [16] أةرى 
ز مممادة و  مممدد اليمممذور،  و األزهمممار في اللبمممات،   مممدد  اللبمممات، الممممادة الجمممافمممة، و مممدد الفرو ،  

 .5O2Pمع ز ادة معدالت   اإلنتاة ة
وسفور  لى محصول اليذور بدراسة تل ير كم ة ملتلفة من الليتروةين وأسمدة الف  [17]قام 

حصممول ز ك وينتاة ة بذور  ، وبين أنة ت  الحصممول  لى أ لى ممن ال  ك لك برةا وينتاة ة
 .فوسفور كغ/هـ 100نتروةين وهـ كغ/90 من تطييق

   :أهداف البحث ومبرراته2-
نت جمممة توافر   وال مممذاا مممة وز مممادة الطلممم   ل مممة، مممة                                ن را  ألهم مممة نبمممات الك برة الطي

ظروف ملاخ ة ةيدة إلنتاج هذا المحصممممممول، كار إلةراء هذا البحث أهميتة وفق األهداف  
 التال ة:

  مو د ال را ة األنسمممممممممممم  للحصممممممممممممول  لى صممممممممممممفات مورفولوة ة وينتاة ة ةيدة  اخت ار-1
 .لمحصول الك برة

ادف الحصمول  لى أفضمل لنتاة ة من تطييق المعدل األفضمل من السمماد الفوسمفاتي ب-2
 محصول الك برة.

سفاتي ودورهما في الحصول  لى  مو د ال را ة والتسميد الفو    ر المتبادل بيناأل دراسة-3
 .صفات مورفولوة ة وينتاة ة ةيدة
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 البحث:مواد وطرائق 3-
التي ت  تلفيذ البحث في محطة بحوث كفر صمممممملدل موقع تنفيذ التجربة:   1-- 3

وهي تاع في   2019/ 2018موسمممممممممممممم  ال را ممة  اللدلمم  خالل     ن مممديلممة  كم  /15تبعممد /
 د   54.72       شممممماال    رل خطم،    330ملطاة االسممممتارار األولى، ترتفع  ن سممممط  البحر  

،  األ امممممماب   قليلة  الحال وأرل       شممممممرقا   ثا.36  44و د  49.13/الطول وخط ثا،  36.03و
 وخال ة من الحجارة والحصى

في الملطاة الامممممممال ة ال رب ة من    التجربةتاع أرل   المعطيات المناخية:  2-3-
جاف، تاع ضمممن ملطاة االسممتارار  الحار و الصمم   الاممتو ة و المطار األسممور ا، بلناا اات 

في     م    2.44في شار تموز والص رى      م    40.18األولى, متوسط درةات الحرارة الع مى  
, تاطل ةم عاا في اللر   ملم  324كانور الثاني ومتوسممممممممط الاطول السمممممممملو، لألمطار  

والاممممتاء والرب ع, ولوح  أر أ لى ربوبة نسممممي ة كانك في شممممار كانور الثاني وتصممممل للى 
76.06%. 

يميمل للى   pHالتربمة بيل مة  ايلمة فايرة بمالممادة العضممممممممممممممو مة اات    الترـبة: 3-3-
يتراو     NPKالالو ة واات ملوحة ضمع فة كما أر محتواها من العلاصمر ال ذاا ة األسماسم ة  

ما بين ضممع   باللسممبة ل زوت ومتوسممط باللسممبة للفوسممفور و الي باللسممبة لليوتا  كونة 
 كما هو موض  بالجدول التالي:، [18] لاصر تكو ن فل  التربة  أحديعتير 
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 (2013 -(2012يوضح بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة   :(1)الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعامالت التجريبية وتصميم التجربة:- 4

 المعامالت: - 1- 4

    ا  يوم  30، ت  اخت ار مو دين لل را ة بفاصممممممممممممل زملي  مو د ال را ةالعامل األول: وهو  1-
 بين المو د واآلخر والك حس  ال روف الييئ ة 

 1/2/2019األول:   - 

 2013موس   2012موس   اللصااص الفي  اا ة والك م اا ة 

 تحليل م كان كي 

                              من وزر التربة الجافة تماما ، %)

 63.3 62.7 % بين

 16.0 15.8 %سلك

 20.7 21.6 %رمل

 1.3 1.399 3الكثافة ال اهر ة غ/س 

 pH 7.7 7.8درةة 

Ec.ds.m-1 0.25 0.1 

 0.6 0.62 %المادة العضو ة 

 10.7 11.6 % الكلق 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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  1/3/2019 الثاني:  - 

السمممممماد  حيث ت  لضمممممافة معدلين مني،  اتثاني: وهو معدالت السمممممماد الفوسمممممفالعامل ال-2
 وفق ما يلي: باإلضافة الااهد )بدور سماد فوسفاتي،  %46سوبر فوسفات  

 : شاهد بدور تسميد فوسفاتي.،F0)  الااهد -
  غ90والك ما يعادل  كغ/ه   150ت  لضمممممممممممممافة  (:  F1)  األولىالمعاملة  -

 للاطعة التجر ي ة.  %46من سماد السوبر فوسفات
والك كغ/ه   180: ت  رفع معدل اإلضممممممممممممافة للى  (2F)  الثان ةالمعاملة  -
 للاطعة التجر ي ة. %46من سماد السوبر فوسفات  غ110ما يعادل 

نفذت التجربة بتصمممممممم   الاطع الملاممممممماة للمعامالت المدروسممممممممة    تصـــــميم التجربة: - 2- 4
د ال را ة الاطع الرا سمممممم ة ومعدالت ي ا مو  شممممممملكمكررات لكل معاملة، حيث    ةوبواقع  ال 

كانك ال را ة  لى خطو، ضممن قطع تجر ي ة، في كل   السمماد الفوسمفاتي الاطع الملاماة،
  لللط الواحد  /م 3، وبطول /ســـــــم  /50/قطعة أربعة خطو،، المسممممممممممافة بين اللط واألخر

قطعمة     18=2×3×3وقسممممممممممممممممك ارل التجربمة للى )قطع تجر ي مة، بل   مدد همذ  الاطع  
متر بين كل قطعة   /5.0بوةود فاصمممممممممممل بعرل / 2م  /3×2تجر ي ة مسممممممممممماحة كل ملاا /

متر بين كل قطا  وأخر، وبذلك تكور مسممممممممممممماحة التجربة   /1.5وأخرى وفاصمممممممممممممل بعرل/
  2m 108= 6×18الفعل ة  

 : البحثطرائق  - 3- 4

ت  لةراء العمل مات ال راع مة الملتلفمة كمما يلي:  :الزراعـة والعمليـات الزراعيـة  - 1- 3- 4
من للتللص     موديممة  لى األولى  حرا ممة  ممان ممةةا ت األرل بممرةراء حرا ممة خر   ممة،     

وت  لضممافة األسمممدة المعدن ة بالمعدالت   ،وتامين ماد مالا  لليذور                 اللابتة حديثا  األ امماب  
                                                                                    الممذكورة دفعمة واحمدة قيمل ال را مة، ومن    لةراء تلط ط للتربمة، حيمث نفمذت ال را مة يمدو ما  

وكذلك ت  أخذ بع                                                                    لى اللطو، المعدة مسمممممباا  وفق الكثافة المحددة وبمو دين لل را ة،  
أةر ك  مل ة التعامي  اللمو خالل مراحل و                                             الاراءات المدروسمة  لى نباتات معلمة مسمباا ،  

وبعد وصمممول ،                                                                   يدو ا  بين اللطو، والك لمكافحة األ اممماب وتاو ة التربة وتحضمممين اللبات
 لى نفق المطلوبة  المتب  ة اللبات لمرحلة اللضممممممممب التام ت  الحصمممممممماد وتسممممممممجيل الاراءات  
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مل كاأيار ل /14في /حصمممممممممماد ال                                                   اللباتات المعلمة مسممممممممممباا  في كل قطعة تجر ي ة، حيث ت  
 ،كغ/هوتحو لاا لم )  لتادير ال لة  الاطعة التجر ي ة

ــ ،180،  (150أض فك األسمدة الفوسفات ة بمعدالت   :التسميد - 2- 3- 4  لى  كغ/هـــــــ
  100، بيلما أضممم فك األسممممدة المعدن ة اآلزوت ة  صمممورة سممموبر فوسمممفات  ال ي قيل ال را ة

 ، األولى كانكملاصفة  لى دفعتين رلاأللكامل  %46 لى صورة سماد يور ا  كغ/هــــــــ  
 حس  توص ات وزارة ال را ة. والثان ة كانك قيل اإلزهارحرا ة  أخر قيل ال را ة مع 

 القراءات المدروسة: -4-3-3

نباتات من اللطين الوسممممممممممطيين من كل قطعة ممثلة لل ام ال را ة،   5ت  تحديد  
أرقمام متسمممممممممممممملسمممممممممممممملمة ت  ا تممادهما ألخمذ الاراءات  أ طيمكوت  تعل ماما بربط بطماقمات  لياما، و 

     تحو لاا لل لة في الاكتار،  الاطعة التجر ي ةالمطلوبة، اما اإلنتاة ة فكانك لكامل لنتاج 
 :  اآلت ة وت  دراسة الاراءات

 من اللباتات.  %50 دد األيام من ال را ة حتى لزهار  .1
، حيممث ت   ممد اللبمماتممات بعممد اكتمممال اإلنبممات في ةم ع  ممدد اللبمماتممات بممالمتر المربع .2

 الاطع التجر ي ة ولاا دور في لنتاة ة المحصول.
 من اللباتات   %50، بواسطة مسطرة مدرةة وق اسة  لد لزهار  سمارتفا  اللبات بم ) .3
 من اللباتات. %50 دد األفر  / اللبات ت  أخذها  لد لزهار  .4
 .من اللباتات %50 دد اللورات ال هر ة /اللبات  لد لزهار  .5
 من اللباتات. %50 دد األيام من ال را ة حتى نضب  .6
  . دد اليذور/ اللبات .7
 .،غ)  في اللبات الواحد اليذوروزر  .8
 .كغ/هـال لة اليذر ة  .9
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 والمناقشةالنتائج  5-

    في نبات  زهارتأثير بعض العمليات الزراعية على عدد األيام حتى اإل 1-- 5

 الكزبرة  
 تأثير بعض العمليات الزراعية على عدد األيام حتى اإلزهار في نبات الكزبرة يبين  ( 2جدول )

 
 أول ذاار في  أقمل زمن اسممممممممممممممت رقمة اللبمات ل زهمار كمار أر  ،  2يالح  من ب مانمات الجمدول )

، حيث )المو د األول، بامممممكل معلو،  لى ال را ة في أول شمممممبا،و          متفوقا  )المو د الثاني، 
مو ممدين األول               ، يوممما  في ال 86.22،64.78بل   ممدد األيممام من ال را ممة حتى اإلزهممار )

 .رتي والثاني  لى الت
معلو ة إلضمافة السمماد الفوسمفاتي في متوسمط  دد األيام حتى  دم وةود فروي كما لوح  

،  75.67،75,17، 75.67، حيممث بل   ممدد األيممام من ال را ممة حتى اإلزهممار )اإلزهممار
وبدراسة األ ر   .من السماد الفوسفاتيكغ/هــــ  ،  0 ,150 ,180                        يوما  مع لضافة المعدالت )

  150المدروسمممة ظار تفوي للمعاملة بالمو د الثاني  لد لضمممافة  المامممتري بين المعامالت
من السمممماد الفوسمممفاتي بلقل زمن اسمممت رقة اللبات ل زهار، حيث بل   دد األيام من  كغ/ه 

       يوما .  64.3ال را ة حتى اإلزهار 
 

 متوسطال مو د  اني  مو د أول المعامالت
مستو ات السماد الفوسفاتي

 

0 86.33 65.00 75.67 

150 86.33 65.00 75.67 

180 86.00 64.33 75.17 

 75.50 64.78 86.22 المتوسط

05.0LSD 
 NS (0.80)=تسميد مستو ات 0.478موا يد = 

  CV% = 0.8  ، 0.93 (التفا ل=



 نور الدين

138 
 

 
 الكزبرة في نبات 2مالنباتات/على عدد  تأثير بعض العمليات الزراعية -5-2

 في نبات الكزبرة 2متأثير بعض العمليات الزراعية على عدد النباتات/يبين  :(3جدول )

، تيين وةود فروقممات معلو ممة بين 3بمالح ممة الي ممانممات الواردة في الجممدول )    
، والممك بتفوي ال را ممة في المو ممد األول 2ممو ممد، ال را ممة  لى صممممممممممممممفممة  ممدد اللبمماتممات /

، حيممث بل   ممدد اللبمماتممات في المتر المربع في المو ممدين األول 2ماللبمماتممات/              معلو مما  بعممدد  
 .2م، نبات/4.49، 3.90والثاني  لى الترتي  )

ــ    150تفوقك معاملة التسميد الفوسفاتي برضافة  ، 2منبات/  4.71بعدد نباتات قدر  كغ/هــ
سمممممماد  كغ/ه   180                                                             متفوقا  بذلك  لى معاملة الاممممماهد، ومعاملة التسمممممميد األخرى برضمممممافة 

 .وبفروي ل  تكن معلو ة  فوسفاتي
كغ/هـ    150وبدراسممة األ ر الماممتري بين معامالت التجربة، كار لمعدل السممماد الفوسممفاتي  

                                                                             المضاف في المو د األول )أول شبا،، األفضل ة، متفوقا   لى باقي اإلضافات من السماد 
، 2منبات/  2.96، حيث أ طى بفروي ثير معلو ة  سممماد فوسممفاتي كغ /هـــــــــــ،  180 .0)

  ن المتوسط العام. 2م/تنبا 3.26وب  ادة 

 

 متوسطال مو د  اني  مو د أول المعامالت 
 

مستو ات السماد الفوسفاتي
 

0 88.5 51.3 69.9 

150 96.2 46.7 71.4 

180 86.3 50.3 68.3 

 69.9 49.4 90.3 المتوسط

0.0LSD
5 

 11.87موا يد = 
   NSتسممممممممممممممممميمممممممد=  مسمممممممممممممممتمو مممممممات

(16.32، 

 CV% = 17.5 ، 19.38) التفا ل=
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 تفاع النبات/سم في نبات الكزبرة تأثير بعض العمليات الزراعية على ار 3-5-

 تأثير بعض العمليات الزراعية على ارتفاع النبات/سم في نبات الكزبرة ( يبين 4) جدول

مو د، ال را ة  لى صممفة  ، ل  ت ار فروقات معلو ة بين4من ب انات الجدول )
الترتيمممم   اللبممممات في المو ممممدين األول والثمممماني  لى  كممممار ارتفمممما   اللبممممات، حيممممث  ارتفمممما  

 . سم،  58.8 ،59.7)
الاممماهد  معاملة  لى                تفوقك معلو ا  كغ/هــــــــــــ    150و الح  أر معاملة السمممماد الفوسمممفاتي  

 . سم، 63.7)حيث بل  ارتفا  اللبات   سماد فوسفاتي،كغ/هـ  180ومعاملة التسميد 
تفا ل المعامالت  الح لا فروي معلو ة بوبدراسمممممممممة األ ر المامممممممممتري بين معامالت التجربة  

ــ  150برضافة المعاملة                      وسة وتفوقك معلو ا  ر المد  لى المعامالت    سماد فوسفاتي  كغ/هــــــــ
الثاني  لى معاملة الامماهد فاط،                                     ول، بيلما تفوقك معلو ا  في المو داأل األخرى في المو د

  6.7ز ادة   ســم  65.5بالمو د األول، حيث بل    لللباتوأ طك هذ  المعاملة أ لى ارتفا  
  ن المتوسط العام. سم

 
 

 متوسط  مو د  اني  مو د أول المعامالت 
 

مستو ات السماد الفوسفاتي
 

0 58.1 54.9 56.5 

150 65.5 61.8 63.7 

180 55.5 59.7 57.6 

 58.8 58.8 59.7 المتوسط

05.0LSD 
 5.79مستو ات تسميد = ،NS (3.60=دموا ي

 CV% = 7.3 ، 6.81) التفا ل=



 نور الدين

140 
 

 
 الكزبرة  تأثير بعض العمليات الزراعية على عدد االفرع/نبات في نبات4-5-

 عدد االفرع/نبات في نبات الكزبرةتأثير بعض العمليات الزراعية على يبين  :(5جدول )

فر /نبمات  9.89  اتمعلو مة في  مدد األفر   لى اللبم   أظار المو مد الثماني ز مادة
فر /نبمممات، بيلمممما الح لممما  مممدم وةود فروي معلو مممة بين   6.78مامممارنمممة بمممالمو مممد األول  

 ،5)ةدول  معامالت السماد الفوسفاتي في صفة  دد األفر   لى اللبات. 
الح لا فروي معلو ة بتفا ل المعامالت  وبدراسمممممممممة األ ر المامممممممممتري بين معامالت التجربة  

  سماد فوسفاتي   كغ/هــــــ  150المعاملة برضافة                                           المدوسة بالمو د األول فاط وتفوقك معلو ا  
، فر  6.07،  8.00،  6.27)  حيمث بل   مدد األفر  في اللبمات  ، لى المعمامالت األخرى 

، وبمالح ة كغ/هــــ،  180،  150،  0) لى الترتي  مع لضافات السماد الفوسفاتي    نبات/
، 180،  150)  مع لضممممممممممممممافة  الثاني المو دللمعاملة تفوي ، لوح  5اللتااب بالجدول )رق  

 ، فر  /نبات.9.93بعدد أفر  بل  ) لى المعامالت األخرى  سماد فوسفاتي  كغ/هـ  
 
 
 

 

 متوسطال مو د  اني  مو د أول المعامالت 
 

مستو ات السماد الفوسفاتي
 

0 6.27 9.80 8.03 

150 8.00 9.93 8.97 

180 6.07 9.93 8.00 

 8.33 9.89 6.78 لمتوسطا

05.0LSD 
 ،NS(1.17د=تسمي مستو ات 0.970موا يد = 

 CV% =  10.6 ، 1.415) التفا ل=
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   الكزبرة تأثير بعض العمليات الزراعية على عدد النورات/نبات5-5-

 تأثير بعض العمليات الزراعية على عدد النورات/نبات في نبات الكزبرةيبين  :(6)دول ج
 

)أظارت    الجممممممدول  معلو،  6ب ممممممانممممممات  تفوي  اللورات  ،  بعممممممدد  الثمممممماني  للمو ممممممد 
 كمما تفوقمكنورة/نبمات.    9.40نورة/نبمات  لى معماملمة المو مد األول    12.91ال هر مة/نبمات 

 لى معامالت التسميد األخرى لال أر الفروقات ل  كغ/هـــــ    150معاملة السماد الفوسفاتي  
اللورات بل   مممممدد  حيمممممث  مع   ،10.87،  11.97،  10.63)  تكن معلو مممممة،  نورة/نبمممممات 

 سماد فوسفاتي.كغ/هـ    ،180، 150، 0)اإلضافات  
الح لا فروي معلو ة بتفا ل المعامالت  وبدراسمممممممممة األ ر المامممممممممتري بين معامالت التجربة  

ــ  150المدوسمممة بالمو د األول فاط، حيث تفوقك معلو ا المعاملة برضمممافة  سمممماد   كغ/هـــــــــ
فيل     فوسممممممممممممممفممممماتي المعمممممامالت األخرى،  اللورات لى   ، 8.93،  10.87،  8.40)   مممممدد 

ــ   ،180،  150، 0)نورة/نبات مع اإلضافات   للمعاملة تفوي ، ولوح   سماد فوسفاتيكغ/هـ
 لى ةم ع المعامالت األخرى  سممماد فوسممفاتي  كغ/هـــــــــــ  ،  150) مع لضممافة الثاني المو د

 .نورة/نبات 13.07حيث بل   دد اللورات ال هر ة فياا 
 

 متوسطال مو د  اني  مو د أول المعامالت 
 

مستو ات السماد الفوسفاتي
 

0 8.40 12.87 10.63 

150 10.87 13.07 11.97 

180 8.93 12.80 10.87 

 11.16 12.91 9.40 المتوسط

05.0LSD 
 1.883موا يد = 

تسمممممممممممممممممممميمممممممد=  مسممممممممممممممممتمممو مممممممات 
Ns(1.88، 

 CV% =  11.4 ، 2.132) التفا ل=
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 تأثير بعض العمليات الزراعية على عدد األيام حتى النضج في نبات الكزبرة 6-5-

 أليام حتى النضج في نبات الكزبرةتأثير بعض العمليات الزراعية على عدد ايبين  :(7جدول )

تفوي المو د الثاني في صفة الباكور ة في اللضب ،  7يالح  من ب انات الجدول )
                     يوما  وبفروي معلو ة.  ،107.00                         ، بوما   لى المو د األول )80.33)

 دد األيام حتى اللضممممممب، تل ير معلو، في التسممممممميد الفوسممممممفاتي   تمعدال  ل  يكن إلضممممممافة
           ، يوما  مع  93.50،93.67،  93.83) اللضمممممممممممممببل   دد األيام من ال را ة حتى   حيث

 من السماد الفوسفاتي.  كغ/هـ   ،180،  150، 0)لضافة المعدالت 
وبدراسمممممممة األ ر المتبادل بين معامالت التجربة، كار إلضمممممممافة معدل التسمممممممميد الفوسمممممممفاتي  

                                                     تفوقا  واضممممحا  وكذلك لجم ع مسممممتو ات التسممممميد في المو د  في المو د الثاني  كغ/ه   150
 بتبكير اللبات في اللضب.األول  لى مثيالتاا في المو د الثاني 

 

 

 

 

 متوسطال مو د  اني  مو د أول المعامالت 
 

مستو ات السماد الفوسفاتي
 

0 107.33 80.33 93.83 

150 106.33 80.67 93.50 

180 107.33 80.00 93.67 

 93.67 80.33 107.00 المتوسط

05.0LSD 
 ، NS (1.153=تسميد مستو ات 4.968موا يد =

  CV% = 0.9  ، 4.05) التفا ل=



 2020عام ل       2العدد                                    مجلة بحوث ةامعة لدل         

143 
 

 الزراعية على عدد البذور/نبات في نبات الكزبرةتأثير بعض العمليات 7-5-
 تأثير بعض العمليات الزراعية على عدد البذور/نبات في نبات الكزبرة يبين :(8جدول )

 

بذرة/نبات   187.4لر التلخير ب را ة الك برة أ طى  دد بذور أكثر بمتوسممط بل   
ومن خالل ب ممانممات الجممدول   بممذرة/نبممات.  179.4في المو ممد الثمماني ماممارنممة بممالمو ممد األول  

، أ طى المو د الثاني أقل  دد من اللباتات في وحدة المساحة والذ، ترافق بل لى  دد 3)
، حيممث أر قلممة  ممدد اللبمماتممات في وحممدة  8لليممذور ماممارنممة بممالمو ممد األول كممما في الجممدول)

وضممك اللاص ب  ادة  دد اليذور في اللبات لتوفر  لاصممر ثذاا ة أفضممل وقلة  المسمماحة  
 الملافسة بين اللباتات  لى الماء والاواء والضوء.                   

                            ازداد معلو ا   دد اليذور في  كغ /هـــــــــ  ،180للى    150)ومع ز ادة السماد الفوسفاتي من  
 .بذرة/نبات، 207.7للى  158.9)اللبات من 

سمممماد فوسمممفاتي  كغ/هــــــــــــ    180معامالت التجربة لوح  أر لضمممافة    نالتفا ل بيوبدراسمممة  
 ممدد اليممذور في ت األخرى بلفق المو ممد فيل   المعممامالالثمماني  لى  أ طى تفوي بممالمو ممد  

، 150، 0)مع اإلضمافات   لى الترتي     ، بذرة/نبات232.7،  166.5، 163.1)اللبات  
كما تفوقك هذ  المعاملة  لى ةم ع معامالت التجربة  ، فوسمممممفاتيسمممممماد كغ/هـــــــــــــ   ،180

 بذرة/نبات  ن المتوسط العام. 49.3ز ادة وحااك  
 تأثير بعض العمليات الزراعية على وزن البذور/نبات في نبات الكزبرة8-5-

 وزن البذور/نبات في نبات الكزبرةتأثير بعض العمليات الزراعية على يبين (: 9جدول )

 متوسطال مو د  اني  مو د أول المعامالت 
 

مستو ات السماد الفوسفاتي
 

0 154.7 63.11 158.9 

501 200,7 66.51 183.6 

801 182.7 32.72 207.7 

 183.4 87.41 179.4 المتوسط

05.0LSD 
 34.78تسميد =مستو ات   ، NS (80.07موا يد=

 CV %= 14.2 ، 62.61) التفا ل=
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وزر ل الثمممممماني    ر  المو ممممممد  في  معلو ممممممة،    تفوي اليممممممذور  ثير  بل  بفروي  حيممممممث 
اليممممذور /غ2.148 بل  وزر  المو ممممد األول، حيممممث  اليممممذور في  نبممممات، ماممممارنممممة مع وزر 
 ،9نبات كما في الجدول )/غ1.760

ــ    150تفوي معاملة السماد الفوسفاتي    نالح   نفسةوبالعودة لي انات الجدول    لى كغ/هــــــــ
ب  ة المعامالت دور وةود فروي معلو ة بين معامالت التسممميد الفوسممفاتي، حيث بل  وزر  

، 0)نبات  لى الترتي  مع لضمممممممممممافة  /غ،  1.969،  2.178،  1.714)اليذور في اللبات  
 من السماد الفوسفاتي.كغ/هـ  ،  180،  150

ضمممافة  اإل   لدنالح  وةود فروقات معلو ة المامممتري بين معامالت التجربة   وبدراسمممة األ ر
ــ  كغ/ه   180 و لى    لى المعاملة في المو د األولالمو د الثاني  في   سمممممماد فوسمممممفاتيـــــــــــ

، ول  تكن الفروي نبممات/غ  2.371))بل  وزر اليممذور  حيممث    ،نفق المو ممدالاممممممممممممممماهممد في  
  لكال المو دين األول والثاني.كغ/ه 150معلو ة مع معدل اإلضافة 

 في نبات الكزبرةكغ/هـ تأثير بعض العمليات الزراعية على غلة البذور 9-5-
 في نبات الكزبرةكغ/هـ تأثير بعض العمليات الزراعية على غلة البذور يبين  :(10جدول )

 متوسطال مو د  اني  مو د أول  المعامالت

 
مستو ات السماد الفوسفاتي

 

0 1.611 1.817 1.714 

150 2.101 2.255 2.178 

180 1.567 2.371 1.969 

 1.954 2.148 1.760 المتوسط

 
      05.0LSD

   

 NS (0.47)=تسميد مستو ات ،NS(0.63   = موا يد

 CV= 18.2  ، 0.62) التفا ل=
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ثلة صفة           معلو ا  ب  تفوقك  بلول شبا،، يالح  أر ال را ة 10من ب انات الجدول )

،  591، 913حيث بل ك ال لة اليذر ة )  أول ذااربذور الك برة ماارنة مع المو د الثاني في  
والك لمالامة ال روف الييئ ة لعمل ات   لى الترتي  في المو دين األول والثاني،كغ/هـــــــــ  

لتصممممممممممل ع وتراك  المواد ال ذاا ة بكم ة أكير  اللمو وبول مدتة وبالتالي أداء خضممممممممممر، ةيد 
                                  ق اسا  بموا يد ال را ة المتلخرة.

ــ،  180،  150)و الح  تفوي معلو، لمعاملتي السمماد الفوسمفاتي   سمماد فوسمفاتي   كغ/هــــــــ
،  (570الاممممممماهد  الترتي . بالماارنة مع معاملة     لىه كغ/،  828، 875)برنتاة ة بل ك 

 .كغ/هـ
لمعاملتي السمممممماد الفوسمممممفاتي  تفوي وبدراسمممممة األ ر المامممممتري بين معامالت التجربة يالح   

  لى معاملة الاممممممممماهد بالمو د الثاني فاط بفروي معلو ة بل ك   كغ/هــــــــــــــــ، 180،  150)
لضافة السماد الفوسفاتي  بيلما تيين أر   ،LSD= 170.3 لد ق مة  هــ  كغ/، 348،  407)

سممممممممممممممماد  كغ/ه ، 180،  150)بالمو د األول هو األفضممممممممممممممل باإلنتاة ة والك بالمعاملتين  
 .كغ/هـ ،969)الواحد الاكتار فوسفاتي، حيث بل ك لنتاة ة  

 
 
 
 

 متوسطال  اني مو د  مو د أول  المعامالت

 
مستو ات السماد الفوسفاتي

 

0 801 339 570 

150 969 746 875 

180 969 687 828 

 752 591 913 المتوسط

05.0LSD 
 134.6مستو ات تسميد = 154.6موا يد = 

              CV= 13.4 ، 170.3) التفا ل=
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 االستنتاجات6-

من السممممماد الفوسممممفاتي بلقل  كغ/ه   150تفوي للمعاملة بالمو د الثاني  لد لضممممافة   .1
 اللضب.زمن است رقة اللبات ل زهار وللتبكير في  

، حيممث بل   مدد اللبمماتمات 2م                                             ال را مة في المو مد األول معلو ما  بعممدد اللبمماتمات/  كتفوقمم  .2
( الترتيمممممم   والثمممممماني  لى  األول  المو ممممممدين  في  المربع  المتر  ،  90.3،49.4 في 

 .2منبات/
ــ    150معاملة السماد الفوسفاتي  تفوقك   .3 الااهد ومعاملة التسميد   لى          معلو ا  كغ/هـــ

 .لللبات  حيث أ طك أ لى ارتفا  سماد فوسفاتيكغ/هـ  180
ثماني أ لى هلماي فروقمات معلو مة بين مو مد، ال را مة، حيمث أ طى المو مد ال ككمانم   .4

معلو ممة بتفمما ممل المعممامالت المممدوسمممممممممممممممة      ا  كممما الح لمما فروقمم ،  ق مممة بعممدد األفر /نبممات
ــ  150                               وتفوقك معلو ا  المعاملة برضمافة  ،بالمو د األول فاط  سمماد فوسمفاتي   كغ/هــــــــ

  لى المعامالت األخرى 
امالت المدوسممممممممممممة بالمو د األول فاط بعدد اللورات  فروي معلو ة بتفا ل المعكانك ال .5

ــ  150المعاملة برضممممممافة                     حيث تفوقك معلو ا    ال هر ة  لى اللبات، سممممممماد   كغ/هــــــــــــ
 . لى المعامالت األخرى   فوسفاتي

ــ  ،180للى   150)مع ز ادة السماد الفوسفاتي من  .6                          ازداد معلو ا   دد اليذور   كغ /هــــ
 .، بذرة/نبات207.7للى  158.9)في اللبات من 

األفضل ماارنة بب  ة   كانكسماد فوسفاتي بالمو د الثاني كغ/هــــــــــ    180لضافة  لر  .7
 نبات. /غ 2.371معامالت التجربة حيث بل  وزر اليذور 

ثلة بذور الك برة ماارنة مع المو د صممممممممممممفة           معلو ا  ب  تفوقكر ال را ة بلول شممممممممممممبا،  ل .8
لضممافة السممماد الفوسممفاتي بالمو د األول هو األفضممل  تيين أر و ، أول ذاارالثاني في  

سممممممممممممماد فوسممممممممممممفاتي، حيث بل ك كغ/ه ،  180، 150بالمعاملتين )باإلنتاة ة والك  
 كغ/هـ. 969))لنتاة ة الاكتار الواحد  
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 المقترحات  -7
نتاة ة  ال ة في ملطاة االسممممممممتارار    زرا ة الك برة في بداية شممممممممبا، للحصممممممممول  لى ل - 1

 األولى.
 لمحصول الك برة إل طاء للاكتار من السماد الفوسفاتي  كغ/ه   150لضافة المعدل  -2

 لنتاة ة  ال ة.    
 اإلنتاة ةروف والمعامالت للتلكد من  بات ة اات الموقع ونفق ال تكرار التجربة في   -3

 وفق المعامالت الموصى باا.    
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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 

                                                                                                                    

 مم 671=   2019-2018مجموع هطول الموسم 
 

 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
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هنة في محافظة  وم الفروج ضمن الظروف الرانتاج لحإاقتصاديات 
 دلبإ

 فاطمة مرجان
 إدلب                                           قسم االقتصاد الزراعي، كلي ة الزراعة، جامع ة 

 ص        الملخ  
تعتبر الثروة الحيوانية بصفة عامة وخاصة قطاع الدواجن إحدى الدعائم األساسية  
لتحقيق األمن الغذائي في محافظة إدلب من حيث تأمين االحتياجات من البروتين الحيواني  

ر األحماض                                  نها مصدر غذائي غني بالطاقة وتوف  إلى ارتفاع قيمتها الغذائية حيث أإضافة  
  هنية األساسية الضرورية لإلنسان، تكمن المشكلة في الخلل المتزايد األمينية واألحماض الد

فرة الحاصلة في                                                                        في الميزان الغذائي نتيجة التزايد في الطلب على لحوم الدواجن بح كم الط  
للمنطقة المدروسة التي تعاني منذ سنوات من أزمة                   النزوح الداخلي (بسبب   )التعداد السكاني

كية متعددة األوجه وانعكاساتها على مختلف الجوانب االقتصادية  إنسانية ذات طبيعة دينامي
غير المرغوبة المجمدة  وإغراق السوق بالمنتجات المستوردة  ، بما فيها ارتفاع تكاليف اإلنتاج  

يستهدف البحث قطاع صناعة الدواجن في المحافظة؛ مع غياب التنظيم أو الدعم المقدم ل،
ا الوضع  وتحليل  دراسة  أساسية  أهم بصفة  دراسة  خالل  من  الدواجن  لحوم  إلنتاج  لراهن 

طير وتحليل هيكل التكاليف اإلنتاجية    [ 4000,5000]لعوامل المؤثرة على اإلنتاج للسعة  ا
وقد تم االعتماد على األسلوب اإلحصائي الوصفي والكمي   م تقدير دالة التكاليف اإلنتاجية،ث

 في وصف وتحليل بيانات الدراسة، توصل البحث للعديد من النتائج منها: 

التكاليف       ق د   -1 المدروسة    الثابتةر متوسط  للدورة أمريكي    دوالر (1757.1) بنحوللسعة 
  12438.45من متوسط التكاليف الكلية والمقدرة بنحو    % 14ما يعادل نحوالواحدة  

  دوالر أمريكي  10681.3 بنحو  رةلمتغيا                                         دوالر أمريكي، في حين ق د ر متوسط التكاليف 
 إجمالي التكاليف. متوسط من   % 86يعادل نحو  للدورة
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ما يعني أن مستثمري مزارع هذه السعة   0.81لمرونة اإلجمالية لدالة اإلنتاج  بلغت ا -2
 وهي مرحلة اقتصادية. الثانية  ينتجون في المرحلة

في حين    للدورة  طن   . (11.202)و (11.357)                                جم المعظ م واألمثل للربح بحواليقدر الح -3
 .طن )   (11.19بحواليقدر المتوسط الفعلي لإلنتاج 

 دالة التكاليف.نتاج، دالة اإللحوم الدواجن، دراسة اقتصادية،  :ة                  الكلمات المفتاحي  

 مة:     مقد  
وإنه          تماما   لوق هلل شأنه بذلك شأن الكون  ه عبد مخ                            إن مركز اإلنسان في الكون أن  

                                                                 سي د باإلنابة والتفويض، ال يخفى على باحث مدى أهمية وخطورة النتائج  في الوقت ذاته  
                                             كفي في ذلك أن نقول إن  اختالف األفراد حيال هذه ي                                 المترتبة على هذه المسلمات حتى ل  

                                             ى علومهم ومعارفهم، ي بنى االقتصاد الوضعي على                          كان وراء اختالفهم في شت  المسلمات  
توافق حاجات اإلنسان األساسية ووظيفته حتى وإن  التي  الكبرى  هذه الفروض األساسية 

لغذائية من أبرز هذه الحاجات، [؛تعد المتطلبات ا1أضمرتها جنبات الدراسات االقتصادية ]
وتلبي المنتجات الحيوانية معظمها، ومن الطبيعي أن يواصل الطلب على هذه المنتجات  
ارتفاعه طالما واصل الدخل وعدد السكان االرتفاع وإنه لمن الضروري احتواء هذا النمو 

لدواجن ثاني . يعتبر قطاع اوالمساهمة في سبل المعيشة واألمن الغذائي على المدى البعيد
[، وهو بصفة خاصة إحدى الدعائم األساسية  2أكبر مصدر للحوم الحيوانية في العالم ]

  1596  لىإ2009   مدلب حيث وصل عدد مزارع الفروج عالألمن الغذائي في محافظة إ
  23005رين مزرعة إلنتاج أمهات الفروج بلغ إنتاجها اإلجمالي  زرعة باإلضافة لثالث وعش م

 [.3] طن

 مشكلة البحث:  -1
مسبوقة غير  بتذبذبات  مؤخرا   الفروج  تربية  قطاع  اإلحصائيات                                                    مر   غياب  مع 

تبة لم يسبق الوصول واإلشراف المدروس عليه تزامن ذلك مع وصول عدد سكان المحافظة ع
ممارسات   _سكانللإلحداث كفاية في النظم الغذائية _لكفؤ ، يتطلب اإلنتاج الحيواني اإليها
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؛ لذلك سيتم من خالل [4]  إدارية جيدة ترقى باإلنتاج المحلي لمنافسة البدائل غير المرغوبة
في محاولة لضبط تذبذبات سوق الفروج وتلبية    هذا البحث تحليل تابع اإلنتاج والتكاليف

 االحتياجات االستهالكية.

   هدف البحث: -2

 دراسة وتحليل الوضع الراهن إلنتاج لحوم الدواجن  يستهدف البحث بصفة أساسية
 طير من خالل دراسة النقاط التالية:   [4000,5000] بإلقاء الضوء على السعة

اج لحوم الدواجن في محافظة إدلب للسعة  التعرف على أهم العوامل المؤثرة على إنت -1
 المحددة. 

 دراسة هيكل التكاليف اإلنتاجية إلنتاج لحوم الدواجن للسعة المحددة.  -2

                                                                        تقدير دالة التكاليف اإلنتاجية، وحساب كال  من الحجم األمثل والمعظم للربح.   -3

 لطريقة البحثية ومصادر البيانات: ا -3
على األسلوب اإلحصائي الوصفي والكمي                                        تحقيقا  ألهداف الدراسة فقد تم االعتماد

في وصف وتحليل بيانات الدراسة حيث تم استخدام بعض المقاييس اإلحصائية كذلك تم  
؛ وقد تم االعتماد على بيانات  [5]  اإلنتاج والتكاليف         دالتي  استخدام نماذج االنحدار لتقدير  

تم تجميعها من خالل تطبيق استبيان على منتجي لحوم الدواجن في محافظة إدلب للسعة  
جع العلمية والدراسات واألبحاث  إضافة للعديد من المرا  2019/1441المحددة خالل عام  

ذات الصلة بموضوع الدراسة حيث أن البحث مستخلص من رسالة الماجستير الخاصة  
 .ةالباحثب
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 اختيار عينة الدراسة:

تم                                                                        تم اختيار وتحديد عينة الدراسة بناء  على عينة تخص رسالة الماجستير التي  
حيث تم جمع   إعدادها بعنوان "دراسة اقتصادية إلنتاج لحوم الدواجن في محافظة إدلب"

 ثالثون استمارة بشكل عشوائي على امتداد جغرافيا محافظة إدلب. 

 النتائج البحثية ومناقشتها:  -4

 العوامل المؤثرة على إنتاج لحوم الدواجن في محافظة إدلب:  - 1- 4

إن عدد الصيصان المسمنة من أهم العوامل المؤثرة على كمية اإلنتاج   عدد الصيصان: -1
ن الصوص هو الوحدة الحيوانية التي يتم تسمينها، يرمز هذا من لحوم الدواجن، حيث أ 

بالرمز   بين عدد الصيصان والكمية   (1X)العامل  المتوقع أن تكون العالقة طردية  ومن 
 المنتجة من اللحوم. 

تعتبر األعالف أكثر مستلزمات اإلنتاج تكلفة حيث   كمية العلف المستهلك لكل طائر: -2
ويرجع ذلك الستهالك   مزارع الدواجنفي  من جملة التكاليف  %  75-65تتراوح عادة بين  

يتوقع أن تكون العالقة ( و 2X) بالرمز ، يرمز هذا العامل [2] الطيور كمية كبيرة من العلف
للحوم، تبين من خالل االستبيان أن طردية بين كمية العلف المستهلك والكمية المنتجة من ا

يستهلك   اإلنتاجية  كيلو غرام  3.07-4.68الطائر  المستهلك  للدورة  العلف  أسعار  قدرت   .
 . 2019لعام   دورةلكل  $ 390.82-511.39إلنتاج طن من الفروج الحي ما بين 

-0.033أي ما يقارب  دورة اإلنتاجية  لكل    $ 70-160تراوحت قيم األدوية    قيمة األدوية: -3

ها األدوية التي يستهلكاألمصال و   وهو يشير إلى قيمة(  3X)بالرمز  ترمز    طير لكل    $ 0.014
من المتوقع أن تكون إشارة ثابت هذا المتغير موجبة ألن استخدام األدوية بشكل  الطائر  
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بالذكر أن قد  أكبر   المدروسة، الجدير  ناجما  عن اكتظاظ أكبر للطيور في السعة                                                                         يكون 
 النفوق في مزارعهم إلى رداءة األدوية.                     من الم ستفتين نسبوا  % 26.6

                                                       النسب المئوية للمزارع التي استخدمت عماال  بصورة مؤقتة.  ،(1)رقم  الشكل

الدائمة بوحدة العمل    عدد العمال: -4 قياس العمالة  على اعتبار العامل الذكر  (  4X)تم 
عمل   وحدة (0.4-0.6) وحدة عمل والعمال األطفال 0.8وحدة عمل واحدة والعاملة األنثى 

                             شغ لت السعة المدروسة وسطيا     ،[2]                                                في ضوء أعمارهم ووفقا  لشريحة محددة من المهارة
  وحدة عمل لكل    طن (0.93بلغ متوسط إنتاجية العمل )  .                      من وحدات العمل سنويا    15.35

                                                  من العينة الممسوحة عماال  مؤقتين لكل دورة إنتاجية    % 43.33استخدم    .خالل دورة إنتاجية
   (.1)  ما يبينه الشكل  .الواحدة  دورةلل  $38)عمال تحميل، صيانة، تنظيف...( بمتوسط كلفة  

الطيور: -5 )  كمية النافق من  أعداد  5Xيعبر  دخول ( عن  من  ابتداء   النافقة                                  الصيصان 
منها إلى   % 40نسب    % 3-10تراوحت نسبة النفوق                                      الصيصان للعنابر انتهاء  بتسويقها، 

 . األوبئة
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البيطري: -6 نسبة وجود اإلشراف    اإلشراف  المدروسة   في  )6X (البيطري بلغت    العينة 
 ( 2ما يبينه الشكل )  .إنتاجية دورةلكل  $ 126.8بمتوسط كلفة  (%76.67)

 

النسب المئوية للمزارع التي اعتمدت على اإلشراف البيطري أثناء  ،  (2)رقم    الشكل
   التربية.

، تشمل كلفة اإليجار أو الكلفة البديلة له (7X(      ترم ز  كلف التجهيزات واللوازم الثابتة: -7
الدائمة،   العمالة  واللوازم  وكلفة  التجهيزات  صيانة   الحراقات،   )المولدات،  الثابتةوكلفة 

                                                                          ، والكلفة التي تكب دتها المنشئة عند بدء االستثمار ضمن الظروف الحالية. يبين المراوح...(
 (. 1رقم )متوسط كلفها الجدول 

الجزئية  (1)رقم  جدول   البنود  تكاليف  الثابتة    متوسطات  واللوازم  التجهيزات  لبند 
 *  .لتكاليف الثابتةا منونسبها المئوية  )دوالر أمريكي(

بدء   صيانة  العمالة الدائمة اإليجار  كلفة 
 االستثمار 

البند كلفة   متوسط 
)$( 

688.33 178.83 80.98 872.38 
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من   المئوية  نسبته 
التكاليف  إجمالي  

 الثابتة 

38% 10% 4% 48% 

  االستبيان. واقع المصدر: جمعت وحسبت من*

(، تشمل كلفة الصيصان،  8X       ترم ز )كلف التجهيزات واللوازم المتغيرة:  _  8
المؤقتة العمالة  البيطري،  النشارة، اإلشراف  المياه،  النقل،  التعقيم،  األدوية، العلف،   ،

 (. 2يبينها الجدول رقم )

)دوالر  لبند التجهيزات واللوازم المتغيرة  تكاليف البنود الجزئية    متوسط  (2)رقم    جدول
 *  المتغيرة.لتكاليف من إجمالي ا ونسبها المئوية أمريكي(

العمالة  األدوية  
 المؤقتة 

اإلشراف 
 البيطري 

 الصيصان  العلف  التعقيم النقل  المياه النشارة

متوسط  
البند  كلفة 

)$( 

107.3 38 126.8 189.2 65.8 61.6 36 7996.9 2059 

نسبته  
المئوية من  

إجمالي 
التكاليف 

 المتغيرة 

1% 0.3% 1.1% 1.7% 0.6% 0.5% 0.3% 74.8% 19.2% 

 االستبيان.  واقع المصدر: جمعت وحسبت من*
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 هيكل التكاليف اإلنتاجية إلنتاج لحوم الدواجن في محافظة إدلب: - 2- 4

خاللها التعرف تعتبر تكاليف اإلنتاج من أهم المؤشرات االقتصادية التي يمكن من  
على مدى كفاءة الوحدات اإلنتاجية في استخدام الموارد اإلنتاجية في العملية اإلنتاجية وما 

 . [6] يمكن أن تحققه هذه الوحدات من أرباح

الثابتة: -1 التكاليف  لبنود  النسبية  بنحو    األهمية  الثابتة  التكاليف  متوسط  قدر 
الكلية14يعادلما  $  1757.1 التكاليف  متوسط  من  بنحو    %  والمقدرة 

( أن بند التكلفة التي تكبدتها المزرعة  1)رقم  يتبين من الجدول$، 12438.4
االستثمار   بدء  بمتوسط  عند  الثابتة  البنود  مقدمة  في  ما  872.38                                     جاء    $

من متوسط التكاليف الثابتة، يليه بند إيجار المزرعة بمتوسط %   48يعادل
من التكاليف الثابتة، ومن ثم بند العمالة الدائمة %   38ما يعادل $  688.33

                                 من التكاليف الثابتة، في حين جاء  %  10ما يعادل  $  178.83               المقدر وسطيا   
 .80كلفة    بند صيانة التجهيزات واللوازم الثابتة في المرتبة األخيرة بمتوسط

 من التكاليف الثابتة.% 4يعادل $ 98

قدر متوسط التكاليف المتغيرة للسعة لبنود التكاليف المتغيرة:  األهمية النسبية   -2
من متوسط التكاليف الكلية. يتضح  %  86ما يعادل  $  10681.3المدروسة  

  $7996.9( أنه قد جاء بند كلفة العلف المقدر بمتوسط  2)  رقم  من الجدول
من التكاليف  %  63.96من التكاليف المتغيرة و  %  74.8في المقدمة بمعدل 

من التكاليف  %  19.2تعادل    $ 2059 صيصان بمتوسطبند ال  يليهالكلية،  
الكلية،%  16.47المتغيرة و التكاليف  النشارة بمتوسط    من  بند    $ 189.2ثم 

بمتوسط م  % 1.7تعادل   البيطري  اإلشراف  بند  ثم  المتغيرة،  التكاليف  ن 
  $ 65.8من التكاليف المتغيرة، يليه بند المياه بمتوسط    % 1.1تعادل    126.8$

ما يعادل    $ 61.6من التكاليف المتغيرة، ثم النقل بمتوسط    % 0.6ما يعادل  
  $ 38$،36                                                            من التكاليف المتغيرة، وأخيرا  ب ندي  التعقيم واألدوية بكلفة    0.5%

 من إجمالي التكاليف المتغيرة لكل منهما.  %0.3تعادل قرابة  على التوالي
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 اإلحصائي لدالة إنتاج لحوم الدواجن:التقدير - 3- 4

 * التقدير اإلحصائي لدالة إنتاج لحوم الدواجن.( 3)الجدول رقم 

 
)1( NS   غير معنوي 
 %1معنوي عند مستوى معنوية  * )2(

 

 

 

 المتغيرات 

 الصورة اللوغاريتمية  الصورة الخطية
Enter Stepwise Enter Stepwise 

معامل  
االنحدار

β 

معامل   tقيمة 
االنحدار

β 

معامل   t  قيمة
االنحدار

β 

معامل   t  قيمة
االنحدار

β 

 tقيمة 

  0.322NS 3.097 ثابت الدالة

(1) 

26.574 6.162NS -0.239 -0.210NS 0.516 0.823NS 

عدد 
الصيصان)صوص 

) 

0.007 3.838**  2 

 

0.003 2.843** 0.506 3.327** 0.250 -3.017** 

كمية  
العلف)كغ/صوص

) 

5.018 2.271**   0.244 1.726NS   

 **5.613 0.246 **4.984 0.230 **5.594 0.135 **5.242 0.128 قيمة األدوية)$(

   0.009NS   -0.012 -0.211NS- 0.011- العمال)وحدة عمل(

   1.789NS   0.065 1.693NS 0.014 النفوق)صوص( 

اإلشراف 
 البيطري)$(

0.041 2.800*

* 

0.034 2.420*

* 

0.082 2.599*

* 

0.070 2.356*

* 
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 *المصدر: جمعت وحسبت من واقع االستبيان. 

)  الصورة الخطية: -1 رقم  الجدول  مؤشرات  من  نحو  3يتبين  التحديد  معامل  قيمة  أن   )
من التغيرات في الدخل الناتج عن صناعة إنتاج لحوم    %88( ما يعني أن نحو  0.88)

ات تفسرها من هذه المتغير %  12الدواجن تفسرها المتغيرات المقدرة في النموذج وأن نحو  
تأكدت معنوية النموذج المقدر عند مستوى  ، كما[2] البحثعوامل أخرى خارج نطاق هذا 

 . 0.01معنوية 

العلف وقيمة يتضح وجود عالقة طردية بين الدخل الناتج وكل من عدد الصيصان وكمية   •
 . 0.01واإلشراف البيطري والنفوق وتأكدت معنوية ذلك عند مستوى معنوية األدوية 

في   طن 7سينتج عنه زيادة    لهذه السعة         سنويا  زيادة أعداد الصيصان بقدر ألف صوص   •
 الناتج الدخل 

يعني عدم  وقيمة اإلشراف البيطري اإلشارة الموجبة لمعامل انحدار كمية العلف واألدوية  •
 . [7] وجود أي هدر في هذه العناصر

قيمة التجهيزات  
 واللوازم الثابتة)$(

0.000 -0.371NS   0.003 0.161NS   

قيمة التجهيزات  
 والوازم المتغيرة)$( 

-0.002 NS-1.905   -0.224 NS1.511-   

 𝑅 0.942 0.919 0.936 0.919قيمة  

 𝑅2 0.887 0.845 0.876 0.844معامل التحديد 

 **𝐹 20.601** **47.284 18.619** 46.851قيمة  

 0.56 0.81 ------- ------- المرونة اإلجمالية 

 المرحلة الثانية المرحلة الثانية ------- ------- المرحلة اإلنتاجية 
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السنوي   • الناتج  بين  من  العالقة عكسية  كل  المتغيرةبند  وقيمة  واللوازم  وبند   التجهيزات 
ضئيل في هذه العناصر قد يعود سببه إلى ارتفاع لكنه  ما يعني وجود هدر    العمالة

المعنوية،  تكاليفها مستوى  عند  ذلك  معنوية  تأكدت  قيمة   . 0.01وقد  تبدي  لم  فيما 
 رونة أمام كمية الناتج. التجهيزات والوازم الثابتة م

المرحلي   االنحدار  نموذج  باستخدام  اإلنتاجية  الدالة  تقدير  تم  وقد  هذا 
stepwise    وقد تبين أن أهم المتغيرات المؤثرة على ،  0.01مع تأكد معنويتها عند

 عدد الصيصان هي  للسعة المدروسة  في المنطقة  الدخل الناتج عن صناعة الدواجن  
ولم تثبت معنوية عوامل   )$(ثم اإلشراف البيطري )$(  األدويةقيمة ( ثم صوص)

( العلف  والعمالصوص/كغ كمية  )عمل  وحدة)  (  والنفوق  وقيمة  صوص(   )
      ح سب    لهذا النموذج من أجل هذه السعة.  )$(  الثابتة والمتغيرة  التجهيزات والوازم

من    %86( ما يعني أن العوامل المدروسة حددت  0.86)  حواليمعامل التحديد  
من العوامل كانت    %14                                                     العوامل التي تؤثر في الدخل الم تأتي عن االستثمار وأن  

 خارج نطاق البحث.

يتضح من التحليل اإلحصائي لدالة الدخل الناتج عن صناعة    الصورة اللوغاريتمية: -2
[ وجود عالقة طردية لوغاريتمية بين الدخل الناتج  5000,4000لحوم الدجاج عند السعة ]

األدوية   وقيمة  العلف  وكمية  الصيصان  عدد  العوامل:  من  وكل  االستثمار   والنفوق عن 
وهذا   F  (F=18.619 (حيث كانت قيمةة  واللوازم الثابتواإلشراف البيطري وقيمة التجهيزات  

( إلى 0.87)  لخطية. تشير قيمة معامل التحديديتفق مع ما تم التوصل إليه في الصورة ا
من المتغيرات في الناتج تفسره المتغيرات المقدرة في النموذج اللوغاريتمي وأن   % 87أن  

قد تأكدت معنوية ، و من التغيرات تفسرها عوامل أخرى خارج نطاق البحثفقط    %13حوالي  
 [ 5]. 0.01النموذج عند 

الجزئية لعناصر   تشير قيمة الثوابت للنموذج اللوغاريتمي إلى المرونات
المرونة  قيمة  تشير  كما  االقتصادي  اإلنتاج  مرحلة  في  جميعها  وهي  اإلنتاج 
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( إلى أن اإلنتاج يتم في المرحلة الثانية كذلك وهي مرحلة  0.81اإلجمالية البالغة )
 اقتصادية. 

في   الموضحة  النتائج  أظهرت  المرحلي  االنحدار  أسلوب  استخدام  عند 
 األدوية مع         طردا     يتناسب  للسعة المدروسة  أن الناتج عن االستثمار (3)  رقم  الجدول

 في بند النفوق  وقد كان معامل  ،فقط    وعدد الصيصانواالشراف البيطري    مة       المقد  
                                كان متراوحا  حول نسبه الطبيعية  ون النفوق                         النماذج األخرى موجبا  كهذا النموذج و 

( ،تشير المرونات الجزئية لكمية 0.84يمة معامل التحديد لهذا النموذج).بلغت ق
البيطري  وقيمة اإلشراف  األدوية  وقيمة  الصيصان  منها    لعدد  كل  زيادة  أن  إلى 

الناتج  %  10بنسبة   على  %    0.7و  2.4%  و%   2.5.بقدرستؤدي لزيادة في 
ينتجون    ما يعني أن منتجو هذه السعة  ((0.56الترتيب، بلغت المرونة اإلجمالية  

 ما يتفق مع تم التوصل إليه في الصورة الخطية.  في مرحلة اقتصادية

 تقدير دالة التكاليف إلنتاج لحوم الدواجن: -4-4

                                                                         تعبر دالة التكاليف عن العالقة بين تكاليف اإلنتاج وحجمه، فمثال  إذا فرضنا أن 
𝑸دالة اإلنتاج تأخذ الصورة التالية: = 𝒇(𝑳, 𝑲) 

 : حجم اإلنتاج من السلعة موضع الدراسة.𝐐حيث: 

        𝐋: .الكمية المستخدمة من عنصر العمل 

       𝐊: .الكمية المستخدمة من عنصر رأس المال 

𝑻𝑪: فإن دالة التكاليف تأخذ الصورة التالية = 𝒇(𝑸) 

 الكلية لإلنتاج.: التكاليف TCحيث: 

        Q.حجم اإلنتاج من السلعة : 

يكون: ذلك   × كميةالعنصرK )  +  (ثمنL× كميةالعنصرL)  = TCوعلى 

Kثمن )    
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في  المستخدمة  اإلنتاج  عناصر  قيم  مجموع  هي  اإلنتاج  تكاليف  أن  يعني  هذا 
معينة من السلعة خالل                                                             العملية اإلنتاجية أو هي مجموع ما يتكلفه  المشروع إلنتاج كمية  

 [ 8فترة معينة. ]

                                                                              وقد تم تحديد دالة التكاليف في الصورة التربيعية كما يلي وفقا  للنموذج التالي: 

𝑻𝑪 =  𝜷𝟎 − 𝜷𝟏𝑸 + 𝜷𝟐𝑸𝟐  ]9 [ 

 حيث:

TC.التكاليف الكلية :  

Q .حجم اإلنتاج : 

2β ,1β, 0β : .ثوابت 
𝐓𝐂 =  𝟑𝟕. 𝟎𝟐 − 𝟓. 𝟓𝟎𝟏𝐐 + 𝟎. 𝟐𝟗𝟓𝐐𝟐  

**  0.632       **0.841     ** 0.388   

R2 = 0.82 

F=3.833** 

االقتصادية   الناحية  من  منطقيته  المقد ر  النموذج  مؤشرات  دراسة  من                                                                     يتضح 
، تشير قيمة معامل التحديد البالغة كذلك  0.01ومعنويته من الناحية اإلحصائية عند مستوى  

                                                       من التغيرات في التكاليف المزرعي ة يفسرها متوسط اإلنتاج  %    82إلى أن حوالي    0.82
م لك التغيرات تفسرها عوامل أخرى خارج النموذج. وقد تمن ت % 18لهذه السعة وأن نحو 

اإلنتاج،                                                                                 اشتقاق دالتي  التكاليف الحدية عن طريق اشتقاق دالة التكاليف الكلية بالنسبة لحجم  
وأمكن التعبير    [10كاليف الكلية على حجم اإلنتاج ]عن طريق قسمة دالة الت  والمتوسطة

 عنها بالمعادلتين: 
𝑴𝑪 =  −𝟓. 𝟓𝟎𝟏 + 𝟎. 𝟓𝟗 𝑸 

𝑨𝑪 =  
𝟑𝟕. 𝟎𝟐

𝑸
− 𝟓. 𝟓𝟎𝟏 + 𝟎. 𝟐𝟗𝟓𝑸 
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تقدر  لكل دورة إنتاجية طن  11.19نحو وفي ضوء متوسط اإلنتاج الفعلي المقدر  
 على التوالي.  ألف دوالر 1.118  $1.101 بنحو  AC و  MCقيمة كل من 

 يلي: لتي يمكن حسابها كماا ECالتكاليفتشير قيمة مرونة 

𝐄𝐂 =
𝐌𝐂

𝐀𝐂
                    

𝐄𝐂 =
𝟏. 𝟏𝟎𝟏

𝟏. 𝟏𝟏𝟖
= 𝟎. 𝟗𝟖 

𝟎أن المداجن تنتج في المرحلة اإلنتاجية المثلى والتي يكون فيها  إلى   < 𝑴𝑪 <

𝑨𝑪  [10] 

 تقدير الحجم المعظم للربح:  -5
توسط يمكن الحصول على الحجم المعظم للربح من خال مساواة التكاليف الحدية بم

 [ 11] . 1.15نحوالسعر السائد والبالغ 
MC=-5.501+0.59Q 

-5.501 +0.59Q=1.15 

Q=11.35  طن 

 تقدير الحجم األمثل لإلنتاج:  -6
الكلية إلى أقل حد ممكن ويمكن   التكاليف  هو الحجم الذي يصل عنده متوسط 

 ومساواتها  AC الحصول عليه من خالل إيجاد المشتق التفاضلي األول للتكاليف المتوسطة 
 كما يلي:  [11] بالصفر

𝐀𝐂 =  
𝟑𝟕. 𝟎𝟐

𝐐
− 𝟓. 𝟓𝟎𝟏 + 𝟎. 𝟐𝟗𝟓𝐐 

∆𝐀𝐂

∆𝐐
=

−𝟑𝟕. 𝟎𝟐

𝐐𝟐
+ 𝟎. 𝟐𝟗𝟓 = 𝟎 
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𝐐𝟐 =
𝟑𝟕. 𝟎𝟐

𝟎. 𝟐𝟗𝟓
= 𝟏𝟐𝟓. 𝟒𝟗 

𝐐 = 𝟏𝟏.  طن𝟐𝟎𝟐
 

 التوصيات:  -7
 ضرورة وضع هيكل تنظيمي ومؤسسي لهذه الصناعة على مستوى المحافظة.  -1

 على مدخالت ومخرجات صناعة الدواجن. ضرورة قيام الجهات المسؤولة بدور رقابي  -2

تحديد سعر الفروج باالعتماد على تحديد هامش للربح، من خالل إيجاد اتحاد لمربي   -3
                                                           الدواجن وذلك منعا  ألي احتكارات قد تقوم بها مكاتب الدواجن. 

 توسيع دائرة األبحاث المختصة بهذا المجال.  -4

 المراجع: 
شوقي،-[  1] وع- 1993دنيا  المسلمين  علم علماء  مؤسس  خلدون  ابن  االقتصاد  لم 

 206 األولى، دار معاذ للنشر، مكة، المملكة العربية السعودية،  . الطبعةاالقتصاد

 صفحة. 

اقتصاديات اإلنتاج الزراعي والصناعي. الطبعة األولى، دار - 2016ناجي محمد،_[  2]
 صفحة.253 ،أمجد للنشر، عمان، األردن

 . 2009سوريا،  دمشق،وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، المجموعة االقتصادية، -[ 3]

[4 ]-FAO ،2018،Poultry in human nutrition  . 

التحليل اإلحصائي لالستبيانات باستخدام برنامج  -2014التنجي معن، البحر غيث،-[  5]
BMI spss statics. سات اإلحصائية، إستانبول، مركز سبر للدرا ،الطبعة األولى

 صفحة.104تركيا، 
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مطبوعات جامعة    . الطبعة األولى،العطوان سمعان، إدارة مزارع اإلنتاج الحيواني-[  6]
 صفحة.  200 حلب، سوريا، ،حلب

.  تحليل وتقييم المشروعات الزراعية-2002العليوي أحمد، عبد اللطيف عبد الغني، -[ 7]
 صفحة. 404لب، حلب، سوريا،مطبوعات جامعة ح الطبعة األولى،

االقتصاد الزراعي. الطبعة األولى، مطبوعات جامعة حلب، -1993البكدش علي،  -[  8]
 صفحة. 104حلب، سوريا، 

دراسة اقتصادية إلنتاج لحوم الدواجن في -2015، وآخرون  هدهد حامد عبد الشافي-[ 9]
 . 163- 153، 2، العدد 6جامعة المنصورة، المجلد محافظة السليمانية. مجلة 

تقدير الحجم األمثل لمزارع تمور المجول في فلسطين  -2016حلوم علي أحمد،  -[  10]
 . 85- 78 ، 7، العدد 2عن طريق دراسة تكاليف اإلنتاج. مجلة الغدير، المجلد 

مبادئ االقتصاد الزراعي. الطبعة األولى، -2011سماق طاهر، يوسف ماهر،  -[  11]
 .صفحة  382مطبوعات جامعة حلب، حلب، سوريا،
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االستثمار   مخاطر  إدارةأثر كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية 
 بين جامعة إدلب ومديرية صحة إدلب  دراسة مقارنة  - ورأس المال

 

 * *، د. نور الدين غفير**، د. حسام األحمد**محمد البكور

 جامعة إدلب. -كلية العلوم اإلدارية  -قسم إدارة االعمال -*طالب دراسات عليا )ماجستير(

 جامعة إدلب. -كلية العلوم اإلدارية  - قسم المحاسبة -**األستاذ المساعد 

 جامعة إدلب. -كلية العلوم اإلدارية  -قسم إدارة االعمال -***األستاذ المساعد 

 

 صلخم
  إدارة التعرف على أثر كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية   إلى يهدف البحث

من   دراسة مقارنة في كل  -  ستثمار ومخاطر رأس المالمخاطر ال   -المخاطر المالية  
يتكون مجتمع البحث من العاملين في الجانب  ، حيث  إدلبومديرية صحة    إدلبجامعة  

 تية:النتائج اآل إلىتوصل الباحث و  ،إدلبومديرية صحة  إدلبالمالي في جامعة 

 

على    ستثمارمخاطر ال  إدارةيوجد أثر لدراسة كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية   -
ارتباط ذات دللة معنوية بين    ، كما توجد عالقةإدلب  وعلى مديرية صحة  إدلبجامعة  

 . ستثمارمخاطر ال  إدارةمن كفاءة نظم المعلومات المالية وفاعلية  كل
 
 رأس المال مخاطر    إدارةيوجد أثر لدراسة كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية  ل   -

ارتباط ذات دللة معنوية   ، كما توجد عالقةإدلبعلى مديرية صحة  و  إدلبعلى جامعة 
 .رأس المالمخاطر  إدارةمن كفاءة نظم المعلومات المالية وفاعلية   بين كل
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 مقدمة -1
عملياتها   جميع  في والتميز  والتفوق  النجاح تحقيق إلى اليوم المؤسسات معظم تتطلع

 وغاياتها، أهدافها تحقيق وبالتالي ،تهوفعالي  أدائها زيادة كفاءة أجل من وتتسابق وأنشطتها
تواجه   والتحديات  المؤسساتكما  التغيرات  من  تغالعديد  إلى  التحديات  هذه  ودعت  ير ي، 

من تحديات، وتبني نظم حديثة  ؤسساتتتناسب مع ما تواجهه المأساليبها التقليدية التي ل 
جهها والتغلب عليها لتحقيق مستوى األداء  امن التعامل مع التحديات التي تو   المؤسسةتمكن  

 األفضل. 

فعالية من شأنه أن يحقق  الكفاءة و اللنظم المعلومات ذات    المؤسسات  استخدامولعل  
 المؤسسات، حاسم في تطوير  أثر مهم و من   لهالنظم لما    تطلعاتها، فقد تزايد الهتمام بهذه

المستويات  لمختلف  مالءمة  األكثر  األوقات  في  المناسبة  المعلومات  كافة  توفر  حيث 
تدفق   اإلدارية، وذلك لدعم جميع المهام والوظائف باإلضافة إلى تحسين وتطوير حركة 

على أدائها اإلجمالي      ا  يجابيإالمعلومات بين تلك المستويات، وكل ذلك من شأنه أن ينعكس  
 . اصةوالمالي خ امةع

 إلى ديؤ ي مما أعمالها، ممارسة عند عديدة مخاطر المنظمات مختلف كما تواجه
 ولعل ،التأكد عدم حالة في        عموما   األزمات، تتمثل من العديد إلى األعمال  هذه تعرض
 به تقبل الذي التأكد عدم حجم مقدار تحديد هو اإلدارة يواجه  الذي األساسي التحدي

 يمثل باألساس التأكد عدم إن  ،         مسبقا   المسطرة  ستراتيجيةال  أهدافها بلوغ بموجبه لتستطيع
 لنجاح تؤدي باحتمالية بالمؤسسة تحيط التي  والتهديدات المتاحة الفرص هما حالتين

 الوسائل أحد يمثل  المخاطر إلدارة الستراتيجي المدخل اعتماد نإف لذلك فشلها، أو المؤسسة
 .المخاطر هذه لمثل  المنظمات تقليل تعرض على تعمل التي

 والتهديدات الفرص وتحديد التأكد عدم مقدار قياس عملية إن  ولذا يمكن القول
اإلدارة  تمكين في تسهم حيث المخاطر بإدارة يسمى ما هو دور ،المؤسسة تواجهها التي
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المستقبل   في وصعوبات مخاطر  من المؤسسة له تتعرض أن  ما يمكن مع  للتعامل المالية
  .من خالل نظم المعلومات المالية

 : البحث أهمية -2
 :ةالتالي من النقاط البحث هذا أهمية تنبع

  .لدى عينة البحث نظم المعلومات المالية وممارسة كفاءة تطبيقدراسة  -1

 .إدارة المخاطر المالية لدى عينة البحث ودور أهمية إبراز -2

لمحاولة    مؤسساتال في نظم المعلومات المالية تطبيق   أهميةأظهار  ب ةساهممال  -3
 .تجنب المخاطر المالية التي قد تقع فيها

 : البحث أهداف -3
 :ما يلي تحقيق إلى البحث هذا يهدف

 كفاءة نظم المعلومات المالية. واقع على التعرف -1

 المؤسسات في التعامل مع المخاطر المالية.  فاعلية على التعرف -2

 الوصول لعالقة أثر كفاءة نظم المعلومات المالية في إدارة المخاطر المالية.  -3

 : البحث فرضيات -4
بين المتغير المستقل "كفاءة نظم    الفرضيات اختبار على البحث هذا يقوم  

 المخاطر المالية". إدارةالمعلومات المالية" والمتغير التابع "فاعلية 

الرئيسية:  وجود    الفرضية  ذعدم  نظم  إ دللة    ي أثر  كفاءة  لتطبيق  حصائية 
المالية فاعلية    المعلومات  )  إدارةفي  من  بكل  المتمثلة  المالية  رأس ،  األستثمارالمخاطر 

 ويتفرع عنها ما يلي: عند دراسة البحث بكل من جامعة إدلب ومديرية صحة إدلب ( المال

دللة إحصائية لتطبيق كفاءة نظم    يأثر ذ  دى: ل يوجاألولالفرضية الفرعية    -1
 . الستثمارمخاطر  إدارةالمعلومات المالية في فاعلية 
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بيق كفاءة نظم  دللة إحصائية لتط  يأثر ذ  دل يوجالفرضية الفرعية الثانية:    -2
 .رأس المالمخاطر  إدارةفي فاعلية  المعلومات المالية

 
 :البحث حدود -5
تقتصر الدراسة التطبيقية على كل من جامعة إدلب ومديرية صحة   المكانية: الحدود  -1

 إدلب. 

الشهر  وحتى م2019للعام    /1/الشهر من الفترة في الدراسة تنحصر الزمانية: الحدود  -2
 .م2020من العام  /9/

تقتصر دراسة كفاءة نظم المعلومات المالية على المتغيرين الفرعيين    الحدود الفنية:  -3
معا   اإلدارية  والمستلزمات  البشرية  إدارة                                             المستلزمات  فعالية  دراسة  تقتصر  كما   ،

المتغيرين الفرعيين مخاطر الستثمار ومخاطر رأس المال كل  المخاطر المالية على 
 . ةعلى حد

 : البحث مجتمع وعينة -6
ومديرية الصحة   إدلبلكل من )جامعة    المالي  بالجانبمجتمع البحث: العاملون  

 (. 48( وقد بلغ عددهم )إدلبفي 

( عددها  والبالغ  المستهدفة  للشريحة  الشامل  المسح  تم  البحث:  ،       فردا  (  48عينة 
صحة   مديرية  على  )  إدلبموزعين  استبانة،  24وعددها  )  إدلبوجامعة  (  (  24وعددها 

 .استبانة

المخاطر 
المالية

االستثمار

رأس المال

مستلزمات نظم 
:  المعلومات

(البشرية، اإلدارية)
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 : نظم المعلومات المالية وإدارة المخاطرة تناولت  التي  لسابقةلدراسات اا -7

و ب البحث  كفاءة عن دكتوراه  تيلرسا بإيجاز نعرض  المراجعة،عد  نظم   موضوع 
 :يلي ما كالمخاطر،  إدارةالمعلومات المالية و 

دور المبتكرات المالية في مواجهة المخاطر المالية وتحقيق   خدومة الوردي،  دراسة: -1
  ،الجزائر  – جامعة الحاج لخضر    – استقرار المؤسسة االقتصادية، اطروحة دكتوراه  

 م. 2015

 األمر بتغطية يتعلق  عندما  فعالية لها المبتكرة المالية األدوات وضحت الدراسة أنأ
 من استخدامها تم إذا خاصة التحوط أو التغطية ستراتيجيةاب ىسمي ما  أي المالية خاطرالم

 :هما ينهمم أمرين يتطلب هذا ماو  ليةاوفع بكفاءة القتصادية طرف المؤسسة

 آليات في الجيد القتصادي، التحكم المحيط في المتوقعة للمخاطر الجيدة القراءة
 .المبتكرة المالية األدوات

 مكاسب تحقيق  بغرض األدوات هذه في الستثمار أي  بالمضاربة األمر تعلق إذا
 الفترات في عادة  يكون  ذلك  لكن ة كبير  تكون          أحيانا   مكاسب تحقق التقلبات السعرية جراء من

استقرارا   التي القتصادية  عدم تعرف التي الفترات في األمر يتعلق عندما لكن ،               تعرف 
 .متوقعة غير جديدة ذلك مخاطر عن ينجم قد فإنه الستقرار

 :التالية النتائج استخالص وتم

 ليس تحكمها التي الرياضية النماذج  تعقيد ومدى  المالية البتكارات انتشار إن -
 المعيار بل المالية المخاطر من التحوط في وفعاليتها نجاحها على مدى  للحكم         معيارا  

هو المبتكرات هذه لتقييم الحقيقي  تحسين يمكنها حيث المالية، الوساطة كفاءة المالية 
عن لتقاسم المتاحة الفرص توسيع خالل من الكفاءة  تكاليف خفض طريق المخاطر، 

 .الوكالة وتكاليف المعلومات تماثل عدم تكاليف وخفض المعامالت
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 التغطية أغراض لتحقيق وذلك المالية، البتكارات بتنفيذ المالية الهندسة تقوم  -
 أن المالية، بمعنى  الهندسة لمشاكل       حلول   المالية البتكارات تعتبر لذا المالية المخاطر من

 .المالية للهندسة النهائي هي المنتج المالية البتكارات

إدارة المخاطر في    استخدام  ،عبد الحي محمد دراسة: -2 المالية في  الهندسة  تقنيات 
 م. 2014اطروحة دكتوراه بجامعة حلب,  ،المصارف اإلسالمية

 من ومخاطرة  التمويل مشاكل لمعالجة مالية منتجات  ركزت الدراسة على تقديم
 تقديم إلى باإلضافة النوعية، أو الكيفية المالية عليه بالهندسة نطلق أن يمكن ما وهو جهة،
 وتسعير والمصرفي المالي  النشاط تعترض أن التي يمكن المخاطر حجم لقياس كمية نماذج

الكمية،  المالية بالهندسة عليه نطلق أن ما يمكن  وهو أخرى، جهة من المالية المنتجات
 في المصارف المطبقة المالية الهندسة تقنيات  بعض استخدام إمكانية موضوع تناول تم وقد

 اإلسالمية. المصارف في المخاطر إدارة في التقليدية

 على والعائد المصرفية، المخاطر إدارة مجال في واألهم األبرز التقنيات اختيار تم
 والسالمة قرارتالس  مؤشر إلى باإلضافة الضغط، واختبارات بالخطر، المعدل المال رأس

 المالية. 

 آنفة التقليدية المصارف في المستخدمة التقنيات   أن إلى األطروحة كما توصلت
 طبيعة مع لتتناسب عليها الجوهرية والشكلية التعديالت من العديد إجراء إلى تحتاج الذكر،
 اإلسالمي.  والمصرفي المالي العمل

 الهندسة محددات إلى بالستناد  ئهاوبنا كمية هندسة نماذج  باإلمكان  أنه وتبين
 .اإلسالمية المصارف في المخاطر إلدارة المالية

 كفاءة نظم المعلومات المالية ول: المبحث األ  -8

 :مفهوم الكفاءة وقياسهااوال: 
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 بين العالقة عن بأنها: تعبر ة الكفاء  (29م، ص2010)الذنيبات،    ذنيباتعرف  
 المخرجات تعظيم  يعني  وهذا ،تكلفة بأقل هدافاأل تحقيق يأ،  المخرجاتو  المدخالت
 من المحدد القدر لتحقيق المدخالت تقليل وأالمحددة   الموارد من القدر نفس باستخدام

 .المخرجات

 بحيث ومناسبة، معقولة  بتكلفة يةلالما المعلومات بتوفيرالكفاءة هي القيام    نأكما   
        وت قاس تنخفض، أو  ترتفع قد نسبية والكفاءة عليها، الحصول تكلفة المعلومات منافع تفوق 
 الكفاءة مفهوم ، حيث يشيرالتكلفة إلى المنفعة نسبة أوالمدخالت،    إلى المخرجات بنسبة

 خالل من قياسها ويمكن مضافة، قيمة تحقيق بهدف المتاحة للموارد مثلاأل الستخدام لىإ
 (62م، ص2011)دباغية،  :التالية الرياضية الصيغة

 المنفعة                المخرجات                      
      =                      =الكفاءة           

 التكلفة                  المدخالت                      
 المكتسبة المنافع خالل من تقاس المحاسبية المعلومات نظم كفاءة نإف وبالتالي

 لبناء  بها التضحية يتم  التي بالتكاليف مقارنة المحاسبي النظام لستخدام مخرجات نتيجة
 .وتشغيله هوتصميم المحاسبي النظام

 : مفهوم نظم المعلومات: ثانيا

        بعضا  مع بعضها    ةمن المكونات المترابط  ةمجموع  نه: أيعرف نظام المعلومات ب
لى المستخدمين إيصال هذه المعلومات  إ، و ةنتاج المعلومات المفيدإجل  أمنتظم من    على نحو

)عبد  .إليهمداء الوظائف الموكلة  أجل مساعدتهم في  أبالشكل المالئم، والوقت المناسب، من  
 ( 18ص، م2003الرزاق، 

كذلك   عليه  المتعارف  معلوماتي  أن  أومن  ثالث  نظام  من  مكونات    ةيتكون 
 ( Kieso, 2001, p38)ة:رئيسي
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دخالها للنظام إالتي يتم الخام حداث والمعطيات عن األ ةوهي عبار  المدخالت:-1
 معالجتها.  بغية

الحسابي  ةوهي عبار   :ةالمعالج-2 العمليات  جميع  تجرى  ةوالمنطقي  ةعن  التي   ،
 الثالثة من النظام.   ةللمرحل هاتئوتهي عدادهاإ على المدخالت بغرض 

الصادر   ةوهي عبار   المخرجات:-3 والنتائج  المعلومات  بعد    ةعن  النظام  ن أمن 
 المناسبة للبيانات المدخلة.  ةنتهي المعالجت

 :المالية والمعلومات: ماهية البيانات ثالثا

 :تعريف البيانات -1

 مصقولة، غير وحقائق مهضومة، غير مالحظات"  :أنها على البيانات  عرفت
 ( 95م، ص2010عليان، ) ."الخ ... مختلفة أشكال تظهر في

أحداث   عن ( تعبرأوليةخام ) لحقائق تدفقات عن عبارة  :أنها على       أيضا   وعرفت
 ( 16م، ص2005مرسي، ) األعمال. منظمة تعامالت مثل معينة

 معلومات: إلى البيانات تحويل مراحل

 تكون  قد إلى معلومات التشغيلية لتحويلها العملياتلمجموعة من   البيانات تخضع
عنأ المستقلة التالية العمليات إحدى  طريق  عن معقدة،  أو بسيطة مجموعة و   طريق 

، البيانات مراجعة،  وتسجيلها بيانات على الحصول)(  27م، ص 2004)مناصرية،  : منها
 إعادة،  السترجاع،  التخزين،  والمنطقية الحسابية العمليات،  التلخيص،  الفرز،  التصنيف

 . (واتصال توزيع، اإلنتاج

 :المالية المعلوماتمفهوم  -2

يقصد بالمعلومات، كل أشكال المعرفة التي يتم توصيلها وتتعلق بحقيقة معينة أو  
بذاته، أو هي المعارف التي نحصل عليها من خالل عمليات التصال والبحوث  حدث 

 (205م، ص2008)المصري، . والعملوالتعليم وغيرها من مصادر المعرفة والثقافة 
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المعلومات   عرفت   معنى لتقديم ومعالجتها تنظيمها تم التي بياناتلا بأنهاكما 
 القرار، اتخاذ عملية لتطوير أو قرارات لتخاذ معلومات إلى المستخدمون  للمستخدم، ويحتاج

عامة،  ونوعية كمية زادت كلما األفضل، القرارات اتخاذ للمستخدمين يمكن  وكقاعدة 
 ( 25م، ص2009ستينبارت، ) ."المعلومات

المالي  بالوضع تتعلق  التي المعلومات بأنها  فتعرف  المالية المعلومات أما
 ( 7م، ص2009ملكاوي، ) .للمنظمات

لدى   صدى  لها يكون  التي البيانات هي المالية المعلومات أن هندريكسن ويرى 
قيمتها   تكون  القرار متخذ إلى رسالة وتوصل التأكد،  عدم تخفيض إلى وتؤدي مستقبلها،

، هندريكسون )  .القرار متخذ استجابة تستدعي  أنها المحتمل ومن تكلفتها، من أعلى
 ( 123م، ص1990

 فاعلية إدارة المخاطر المالية :  الثانيالمبحث  -9

 : مفهوم الفاعلية وقياسهاوال: أ

 تحقيق وأ نشطةاأل وأ للبرامج المرسومة هدافاأل تحقيق  بأنها  :الفاعليةتعرف  
 (29م، ص2010الذنيبات، ) . المطلوب التأثير

 المعلومات مالئمة بمدى  ةيلالما المعلومات نظام  فعالية تتحددي  الشيراز  حسبوب
 ( 426م، ص 2009الشيرازي، ) .القرار اتخاذ في المالية

متغيرة الفاعلية  مقاييس دتع   . المحيطة البيئية والمؤثرات للظروف       تبعا   مقاييس 
 (62م، ص2011دباغية، )

 :        رياضيا   عننها يعبرو 

 هداف المحققة األ             
  =الفاعلية 

 هداف المخططة األ           
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 :المالية المخاطر إدارة:        ثانيا  

العملية التي يتم من خاللها التأكد بأن األحداث غير   بأنها  إدارة المخاطر:تعرف  
 ,David Murphy)  .تحدث)والمتعلقة باألمور التي يترتب عليها خسائر( ل  المرغوبة  

2008, P46 ) 
 على القتصادية والسيطرة تحليلالو  تحديدال بأنها   المالية:  المخاطر إدارةوتعرف  

 ( 10م، ص2009)الراوي،  .يرادية للمشروعاإل القدرة أو األصول تهدد التي المخاطر

  (125م، ص2008)الشيخ،  :إدارة المخاطر المالية بأنها تحديد ويمكن

 .بالحالة األمثلوبقائها استمرارية المؤسسة   وهو لمؤسسةا هدفب ةمباشر  رتبطت -1

 :ألجل الرئيسية المصادر تمثل والتي بالمؤسسة المالية بالقرارات مباشرة رتبطت -2

 قاء المؤسسة يضمن ب    ا  جيد     ا  يراد إ يحقق بما بالمؤسسة النقدية التدفقات توليد - أ
 .واستمرارها

 دون من   ،أصول المؤسسة على يحافظ بما النقدية التدفقات مخاطر إدارة - ب
 .صولاألتآكل  أو المتوقع العائد ضياع

 أدوات وبين بالمؤسسة المالية المخاطر مفهوم بين المباشر الربط تحقيق على ساعدت -3
 .إدارتها من الهدف لها وبين القياس

 : ستثمارمخاطر االثالثا: 

يعرف الستثمار بأنه ذلك" القرار المتعلق بكيفية استخدام المؤسسة للموارد المتاحة  
التوزيع األمثل  لها في الحصول على وسائل اإلنتاج، ويظهر قرار الستثمار من خالل 

للمؤسسة على مختلف أنواع األصول بطريقة توازن بين المبلغ المخصص للموارد المتاحة  
دون نقص يؤدي  من تبديد األموال  لكل عنصر من عناصر األصول دون زيادة تؤدي إلى

 ( 30م، ص2008مفلح، ) .اإلنتاجإلى توقف 
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إن القرار الستثماري هو    (17م، ص2009)شبيب،  :القرار االستثماري   خاطرم
الختيار المدرك والواعي بين البدائل المتاحة في موقف معين وهو اختيار بوعي يقوم  ذلك 

عدم التأكد الناتج عن  على التدبير والحساب في الغاية والوسيلة، إن األصل في القرار هو
متعددة وبدائل  مناهج  اإل،  وجود  في  الحرجة  العملية  القرار  اتخاذ  يعد   ويجد ،  دارةولذلك 

  :ظروف هي  ةالقرار نفسه وسط ثالثالمستثمر متخذ 

حالة التأكد: الذي هو الظرف المثالي لتخاذ القرار لمعرفته بالبدائل المتاحة والظروف  -1
 . المحيطة بها والنتائج عنها واألهداف التي ينشدها المستثمر

بالمعلومات الجزئية وغير  -2 بينة  القرار على  حالة المخاطرة: والتي يكون عندها متخذ 
 . ملة عند تقدير احتمال تحقق النتائجالكا

حالة عدم التأكد: وهي حالة عدم توفر المعلومات عن الحتمالت والبدائل ونتائجها -3
وتوزيعاتها الحتمالية وهنا يعتمد اتخاذ القرار على طبيعة التخمينات التي بموجبها يتم  

الستثماري على مفهوم المستثمر الرشيد الذي تقدير العوائد المستقبلية، ويستند القرار  
القرار   يتسم  أي  القتصادية،  الستثمارية  القرارات  اتخاذ  في  العلمي  األسلوب  يعتمد 
بالقدرة على الستخدام األمثل للموارد النادرة من خالل الحصول على أكبر عائد ممكن  

 .على الستثمار وبأقل درجة مخاطر

 :رأس المال: مخاطر        رابعا  

المال  يعرف   أو   بأنهرأس  األفراد   ي ملك ها  التي  الم متلكات  من  غيرها  أو                                                         النقود 
                                                                                  الم نشآت، وي ستخدم رأس المال ب ه دف تأسيس مؤسسة أو شركة، أو لست ثماره في م جالت  

 ة.         م تنو ع

أو  ويعرف   المنشأة،  في  الملكية  وبصورة أخرى هو األصافي  بأنه حقوق  صول 
المتبقية من أصول   يتم طرح كافة  الحصة  بعد أن  الدولية    .تزاماتاللالمنشأة  )المعايير 

 ( 126م، ص2011 إلعداد التقارير المالية،

 ( 306م، ص2009)مطر، : رأس المال مخاطر
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تحديد تركيبة رأس المال المستثمر التي تجعل التكلفة المتوسطة أو المرجحة  عند  
 : بد من توفر معلومات أساسية لفي تجاوز المخاطر  موال عند حدها األدنىألل

 . مصادر التمويل المتاحة وتكلفة التمويل من كل مصدر-1

أم من حيث وزنها النسبي في   الكمية،القيود المفروضة على أي مصدر سواء من حيث  -2
الهيكل اإلجمالي لرأس المال والمنصوص عليها ضمن السياسات المالية التي تتبناها  

 .وسياسة توزيع األرباح ... ألخ مثال،كنسبة الرفع المالي 

 .روع الذي سيتم تمويلهمن المش  ستثمارمعدل العائد الداخلي المتوقع على ال-3

ة بالعمل البشري  حيث   فهو نوع من أنواع    :                                                    ي عد  رأس المال من الم نتجات الخاص 
إذ   :                يتأث ر باالنخفاض، وآللت، وغيرها من إنتاج اإلنسانرؤوس األموال، مثل المباني، وا

است قيمته          يؤد ي  انخفاض  إلى  استهالكه  ومرار  التدمير،  تدمير    :يقبل  الممكن  من  حيث 
                                                           بسبب الستخدام الدائم لها، مثل انتهاء العمر الفتراضي  لآللت   كافة                      المنتجات الرأسمالي ة

 .                               والمركبات الم ستخدمة في الشركة

 : داة وخصائص البحثأ -10
 داة البحث:أ - 10-1

هداف أ كثر مالئمة لتحقيق  دوات األتم اعتماد الستبانة كأداة للبحث كونها من األ
لتحفظ العاملين                                                         لى صعوبة الحصول على البيانات والمعلومات المالية نظرا  إضافة  إالبحث،  

 :يعلى ما يل                                                  بالمجال المالي، ولذا تم تصميم الستبيان اعتمادا  

واأل  -10-1-1 المعلومات الدراسات  نظم  موضوع  تناولت  التي  السابقة  بحاث 
 .البشرية واإلدارية و متغيراتها من مستلزماتهاأالمالية 

و أبحاث السابقة التي تناولت موضوع المخاطر المالية الدراسات واأل -10-1-2
 . رأس المالو  الستثماريراتها من مخاطر متغ
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صممت    -10-1-3 استبانة  بواسطة  البيانات  متغيراتجمعت  البحث    لتغطي 
 تي:قسام مرتبة وفق اآلأبعاده، وتتألف من ثالثة أو 

المتعلقة بالخصائص   األسئلةبيانات عامة وتتضمن    :األولالقسم    - 1- 10-1-3
العينة والمتمثلة في: )العمر، المؤهل العلمي، تخصص العمل، سنوات    ألفرادالديموغرافية  

 الخبرة(. 

، كفاءة نظم المعلومات األوليمثل المتغير المستقل    القسم الثاني:  - 2- 10-1-3
 المستلزمات التالية: نمثالي محورين إلىالمالية وتقسم 

من    :األولالمحور    - 1-3-2-1- 10 بمتغير    األسئلةيتألف  المتعلقة 
 سئلة. أ( 5في هذا المتغير ) األسئلة، حيث بلغت عدد بشريةالمستلزمات ال

الثاني:  - 2- 2- 3- 1- 10 من    المحور  بمتغير    األسئلةيتألف  المتعلقة 
 سئلة. أ( 5في هذا المتغير ) األسئلةية، حيث بلغت عدد دار المستلزمات اإل

المخاطر المالية    إدارةيمثل المتغير التابع، فاعلية    القسم الثالث:  - 3- 10-1-3
 المخاطر المالية التالية:  نيمثال ينور مح إلىوتقسم 

المتعلقة بمتغير مخاطر    األسئلةيتألف من    :األولالمحور    - 1- 3- 10-1-3
 سئلة.أ( 5في هذا المتغير ) األسئلة، حيث بلغت عدد الستثمار

المتعلقة بمتغير مخاطر    األسئلةيتألف من    المحور الثاني:   - 2- 3- 10-1-3
 سئلة.أ( 5في هذا المتغير ) األسئلة، حيث بلغت عدد رأس المال

 داة المستخدمة:صدق وثبات األ -10-2
ل  صالحة للقياس، وأنها تضمنت كن الستبانة المعدة لهذا البحث  أتم التأكد من  
يجب   التي  التحليلأالعناصر  في  تدخل  ومفرداتها  وبأن  ،ن  من  واضحة    فقراتها  لكل 

 التالي:  وفقيستخدمها، 



 2020عام        2العدد                                    مجلة بحوث جامعة إدلب      

 

181 

 

 الصدق الظاهري:   -10-2-1
تم عرض الستبيان على عدد من المحكمين للتعرف على مدى صدقه في قياس  

( محكمين من كلية العلوم  5جله، وبلغ عدد المحكمين لستبيان هذا البحث )أما وضع من  
تم تعديل وحذف بعض العبارات آ                واستنادا  إلى،  إدلبفي جامعة    اإلدارية راء المحكمين 

 بصورتها النهائية.  لتكون   خرى أضافة عبارات إاغة بعضها و يعادة صإ و 

 reliability(: ةالموثوقيداة القياس )أثبات   -10-2-2
( حيث خكرو نباجراء اختبار الثبات على عينة البحث باستخدام معامل )الفا  إتم  

من: استقرار المقياس                                                قياس التساق الداخلي بين عباراتها ويتضمن كال  أداة  يقصد بثبات  
ن يتم  أبأن يتم الحصول على نفس النتائج إذا قيس المتغير مرات متتالية، والموضوعية أي  

و الذي قام  أعن الشخص الذي يطبق الختبار  غض النظر  الحصول على ذات الدرجة ب
 بتصميمه. 

 ل ن أوحتى يتمتع المقياس بالثبات يجب  (0-1)تتراوح بين  خكرو نبا ن قيمة الفا إ
 القيم التالية: وعند تحليل الستبانة تبين لنا ، ( 0.70)دنى لقيمة المعامل عن يقل الحد األ

 Alphaقيمة  المحور 

 0.856 المستقل نظم المعلومات المالية المتغير 

 0.711 المتغير التابع فاعلية إدارة المخاطر المالية

والثاني   األوللمتغير  اتمتع بها  ي                                  رتفعة تشير لدرجة ثبات جيدة جدا  وهي قيمة م
 عدت له.أ وهي صالحة لقياس ما     ا  موموالستبانة ع
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 : خصائص البحث :        ثانيا   -10-3
الشخصية   الخصائص  الفصل  هذا  في  استنادا    ألفرادنتناول  البحث،   إلى                        عينة 

الواردة في الستبانة ضمن فقرة المعلومات العامة، من حيث العمر    األسئلةجاباتهم عن  إ
 والتحصيل العلمي والتخصص وعدد سنوات الخبرة العملية وذلك على النحو التالي: 

 توزيع مفردات العينة حسب الفئة العمرية:  -10-3-1
( توزيع مفردات العينة حسب الفئة العمرية، وذلك من خالل  1يوضح الجدول رقم )

 نسب المئوية. ال
 (: توزيع مفردات العينة وفق الفئة العمرية1الجدول رقم )

الفئة 
 العمرية 

حتى   20من 
29 

حتى   30من 
39 

حتى   40من 
 المجموع  فأكثر  50من  49

عينة  
 البحث

جامعة  
 إدلب 

صحة  
 إدلب 

جامعة  
 إدلب 

صحة  
 إدلب 

جامعة  
 إدلب 

صحة  
 إدلب 

جامعة  
 إدلب 

صحة  
 إدلب 

 

 % 100 4.2 8.3 20.8 12.5 54.2 37.5 20.8 41.7 النسبة%

 حصائي لالستبيان.الباحث بالعتماد على نتائج التحليل اإل إعدادالمصدر: 

م هم بالمرتبة األولى لدى      عا  29أن فئة ما دون  عاله  أ يتضح من الجدول السابق  
م هم بالمرتبة األولى لدى      عا    39حتى    30أن فئة من  (، و %41.7)  جامعة إدلب بنسبة

بنسبة الباحثون  ،  (%54.2)  مديرية صحة إدلب  بعدد    ارتفاع فئة الشبابحيث يالحظ 
لجامعة   المالي  المجال  في  ال  إدلبالعاملين  وذلك  إدلب،  صحة  ن أعتبار  ومديرية 

 .المؤسسات حديثة العهد

 توزيع مفردات العينة حسب المؤهل العلمي:  -10-3-2
العينة حسب المؤهل العلمي، وذلك من ( توزيع مفردات  2يوضح الجدول رقم )

 خالل النسب المئوية. 
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 (: توزيع مفردات العينة وفق المؤهل العلمي 2الجدول رقم )

ئة 
الف

رية 
لعم

ا
 

 معهد  ثانوية 
إجازة 
 ماجستير دبلوم جامعية 

موع 
مج

ال
 

حث 
 الب

ينة
ع

لب 
 إد

معة
جا

لب 
 إد

حة
ص

لب 
 إد

معة
جا

لب 
 إد

حة
ص

لب 
 إد

معة
جا

لب 
 إد

حة
ص

لب 
 إد

معة
جا

لب 
 إد

حة
ص

لب 
 إد

معة
جا

لب 
 إد

حة
ص

 

 

النسبة 
% 

- 12.
5 

58.
3 

20.
8 

37.
5 

50.
0 

4.2 4.2 - 12.
5 

100
% 

 حصائي لالستبيان.الباحث بالعتماد على نتائج التحليل اإل إعدادالمصدر: 

جازة الجامعية يحتلون المرتبة  ن من يحملون اإل أعاله  أ يتضح من الجدول السابق 
وأن من يحملون شهادة المعهد  (، %50فقد بلغت نسبتهم ) لدى مديرية صحة إدلب ى األول

ارتفاع نسبة    يالحظ الباحثون   ،(%58.3نسبة )هم في المرتبة األولى لدى جامعة إدلب ب
المالي بشهادة المعهد   القطاع  مناء الصناديق  أإدلب الرتفاع عدد  جامعة  للعاملين في 

مديرية صحة  ل  للعاملين في القطاع المالي  اإلجازة الجامعيةشهادة  وارتفاع نسبة  ،  لديهم
 .إدلب الرتفاع عدد المحاسبين لديهم

 توزيع مفردات العينة حسب تخصص العمل:  -10-3-3
( توزيع مفردات العينة حسب تخصص العمل، وذلك من 3يوضح الجدول رقم )

 الل النسب المئوية. خ
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 (: توزيع مفردات العينة وفق تخصص العمل3الجدول رقم )

تخصص  
 العمل 

 النسبة % عينة البحث  تخصص العمل النسبة % عينة البحث 

 إدارة مالية
 8.3 جامعة إدلب

 أمين مستودع 
 8.3 جامعة إدلب

 20.8 صحة إدلب 16.7 صحة إدلب

 محاسب 
 8.3 جامعة إدلب

 مشتريات 
 12.5 جامعة إدلب

 16.7 صحة إدلب 25 صحة إدلب

أمين  
 صندوق 

 33.3 جامعة إدلب
 خرى أأعمال 

 29.2 جامعة إدلب

 12.5 صحة إدلب 8.3 صحة إدلب

 حصائي لالستبيان.الباحث بالعتماد على نتائج التحليل اإل إعدادالمصدر: 

يحتلون  إدلبن العاملين كأمناء للصناديق في جامعة أيتضح من الجدول السابق 
ى في مديرية األولفي المرتبة  هم  العاملين كمحاسبين  وأن  (،  %33.3)  بنسبةى  األول المرتبة  
ويعود ذلك العتماد جامعة إدلب على الواردات الذاتية عبر ،  (%25بنسبة )  إدلبصحة  

 للممول   ارستمر اب  بتقديم تقارير  مديرية صحة إدلب  لتزامتحصيل األقساط من الطلبة، وا
 الخارجي.  

 توزيع مفردات العينة حسب القدم الوظيفي )سنوات الخبرة(:   - 10-3-4
( رقم  الجدول  من 4يوضح  الوظيفي، وذلك  القدم  العينة حسب  توزيع مفردات   )

 خالل النسب المئوية. 
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 (: توزيع مفردات العينة وفق القدم الوظيفي 4الجدول رقم )

تخصص  
 العمل 

النسبة  عينة البحث 
% 

تخصص  
 العمل 

النسبة  عينة البحث 
% 

  5 ن ما دو 
 سنوات

حتى   15من  33.3 جامعة إدلب
19 

 8.3 جامعة إدلب

 4.2 صحة إدلب 33.3 صحة إدلب

 9حتى  5من 
حتى   20من  29.2 جامعة إدلب

24 
 4.2 جامعة إدلب

 - صحة إدلب 41.7 صحة إدلب

حتى   10من 
14 

 16.7 إدلبجامعة 
 فأكثر  25من 

 8.3 جامعة إدلب

 - صحة إدلب 20.8 صحة إدلب

 حصائي لالستبيان.الباحث بالعتماد على نتائج التحليل اإل إعدادالمصدر: 

)أيتضح من الجدول السابق   العاملين  ( سنوات يحتلون المرتبة 5  مادون ن فئة 
( سنوات يحتلون المرتبة 9حتى5العاملين )ن فئة  وأ  (،%33.3)  بنسبة  بجامعة إدلب  ىاألول
بنسبةى  األول إدلب  صحة  مديرية  أعمار  ،  (% 41.7)  لدى  فئة  مع  متناسبة  قيم  وهي 

 العاملين لدى جامعة إدلب ومديرية صحة إدلب.

 فرضيات الاختبار تحليل و  -11

 مقياس االستبيان:  -11-1
ذ يشير  إمن المقاييس المتوازنة في درجاتها،    ألنهالخماسي    لكرتاختيار مقياس    تم

مدى موافقتهم على كل عبارة من العبارات التي يتكون منها  ب  راد العينة الخاضعة لالختبارفأ
 جابات على النحو التالي: مقياس التجاه المقترح، وقد قسمت اإل 
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 همية النسبية (: مقياس تحديد األ5الجدول رقم )

 غير موافق بشدة  غير موافق محايد  موافق موافق بشدة االهمية

 1 2 3 4 5 الدرجة

 حصائي لالستبيان.الباحث بالعتماد على نتائج التحليل اإل إعدادالمصدر: 

جمعها بواسطة الستبانة،   تم اختبار الفرضة من خالل تحليل البيانات، التي تم 
(، وقد اعتمد  SPSS18حصائي )إالباحث بتحليل البيانات باستخدام الحاسوب وبرنامج    مقاو 

( 0.05النتائج عند مستوى ثقة )  إلىحصاء الوصفي والتحليلي، للوصول  الباحث على اإل 
فقرة تتعلق بأثر كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية    نعشريوتضمنت هذه الفرضية  

 المخاطر المالية.  إدارة

ومديرية صحة   إدلباختبار الفرضيات بدراسة مقارنة بين جامعة -11-2
 : إدلب

 ى والتي تنص على: األولاختبار الفرضية   -11-2-1

 (H01)  : بيق كفاءة نظم المعلومات  أثر ذو داللة إحصائية لتط  دال يوج
 . ستثمار االمخاطر  إدارة في فاعلية  المالية

إذا كان هناك عالقة ارتباط ذات دللة معنوية   فيما  تم  ألتحديد  جراء إم ل فقد 
تحليل النحدار لكفاءة لنظم المعلومات المالية باعتبارها متغيرات مستقلة، مع المتغير التابع 

 ( وكانت النتائج على النحو التالي:ستثمار)مخاطر ال
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 ستثمارنحدار لنظم المعلومات المالية/مخاطر ال(: معنوية ومعالم نموذج ال6الجدول رقم )

عينة  
 البحث

معامل  
 الرتباط 

R 

معامل  
 التحديد

R² 

 قيمة 

F 

 المعنوية 

Sig 

 قيمة 

T 
Bº B¹ 

 المعنوية 

Sig 

 0.000 0.36 0.28 3.82 0.000 14.64 0.13 0.36 الجامعة 

 0.004 0.28 0.38 2.92 0.004 8.52 0.08 0.28 الصحة

 حصائي لالستبيان.الباحث بالعتماد على نتائج التحليل اإل إعدادالمصدر: 

 نوضح التالي: ( 6لجدول السابق رقم )ا إلى بالرجوع

عند دراسة أثر كفاءة نظم المعلومات المالية على مخاطر التمويل لقيم استبيان 
ن قيمة  أ، كما  (0.05)وهي أصغر من    Sig  (0.000)(  F)ن قيمة  أتبين لنا،    إدلبجامعة  

((T   المحسوبة بالقيمة المطلقة بالنسبة لكفاءة نظم المعلومات المالية كمتغير مستقل بلغت
الجدولية، وبالتالي يتم رفض فرضية العدم القائلة بعدم   T))، وهي أكبر من قيمة  (3.82)

مخاطر   إدارةلتطبيق كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية    إحصائيةدللة    يوجود أثر ذ
لتطبيق    إحصائيةدللة    ية البديلة القائلة: بوجود أثر ذيوبالتالي قبول الفرض،  الستثمار

،  (%5)عند مستوى دللة    ستثمارمخاطر ال إدارةكفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية 
والتي توضح قوة عالقة الرتباط بين المتغير المستقل المتمثل بكفاءة    ( R)كما بلغت معامل  

، وهذه القيمة ((%36  ستثمارالية، والمتغير التابع المتمثل بمخاطر النظم المعلومات الم
بين المتغير المستقل والمتغير التابع،   متوسطةتدل على وجود عالقة ارتباط طردية موجبة 

بأن المعلومات التي توفرها كفاءة نظم المعلومات المالية  (R2)وتبين قيمة معامل التحديد  
ما نسبته   قيمة  ستثمارمخاطر ال  إدارةمن التحسن لتعزيز فاعلية    (%13)تفسر  ، وهي 

 .              منخفضة نسبيا  

لقيم استبيان   الستثماروعند دراسة أثر كفاءة نظم المعلومات المالية على مخاطر  
ن  أكما    (، 0.05)من    قلوهي أ  Sig   (0.004)(  F)ن قيمة  أتبين لنا،    إدلب  مديرية صحة
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المحسوبة بالقيمة المطلقة بالنسبة لكفاءة نظم المعلومات المالية كمتغير مستقل    T))قيمة  
ة العدم القائلة  فرضي   رفضالجدولية، وبالتالي يتم    T))من قيمة    كبر، وهي أ(2.92)بلغت  

 إدارة لتطبيق كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية    إحصائيةدللة    بعدم وجود أثر ذي
 إحصائية دللة    يالفرضية البديلة القائلة: بوجود أثر ذ  قبول، وبالتالي  ستثمارمخاطر ال

عند مستوى دللة    ستثمارمخاطر ال  إدارةلتطبيق كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية  
معامل  (5%) بلغت  كما   ،(R)   المستقل المتغير  بين  الرتباط  عالقة  قوة  توضح  والتي 

،  ((%28  ستثمارالمتمثل بكفاءة نظم المعلومات المالية، والمتغير التابع المتمثل بمخاطر ال
المستقل   المتغير  بين  ضعيفة  موجبة  طردية  ارتباط  عالقة  وجود  على  تدل  القيمة  وهذه 

بأن المعلومات التي توفرها كفاءة نظم   (R2)قيمة معامل التحديد  والمتغير التابع، وتبين  
، ستثمارمخاطر ال  إدارةمن التحسن لتعزيز فاعلية    (%8)المعلومات المالية تفسر ما نسبته  

 وهي قيمة منخفضة. 

 اختبار الفرضية الثانية والتي تنص على:   -11-2-2

(H02)  :لتط   دال يوج المعلومات  أثر ذو داللة إحصائية  بيق كفاءة نظم 
 .رأس المالمخاطر  إدارة في فاعلية  المالية

إذا كان هناك عالقة ارتباط ذات دللة معنوية   فيما  تم  ألتحديد  جراء إم ل فقد 
ها متغيرات مستقلة، مع المتغير التابع  وصفنظم المعلومات المالية ب نحدار لكفاءة تحليل ال
 ( وكانت النتائج على النحو التالي:رأس المال)مخاطر 
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 رأس المال(: معنوية ومعالم نموذج النحدار لنظم المعلومات المالية/مخاطر 7الجدول رقم )

 حصائي لالستبيان.الباحث بالعتماد على نتائج التحليل اإل إعدادالمصدر: 

 ( نوضح التالي: 7الجدول السابق رقم ) إلىبالرجوع 

لقيم استبيان    سيولةعند دراسة أثر كفاءة نظم المعلومات المالية على مخاطر ال
  ن قيمةأكما    (،0.05)ر من  كبوهي أ  Sig  (0.094)(  F)ن قيمة  أتبين لنا،    إدلبجامعة  

((T   المحسوبة بالقيمة المطلقة بالنسبة لكفاءة نظم المعلومات المالية كمتغير مستقل بلغت
القائلة بعدم  ة العدم  فرضي  قبولالجدولية، وبالتالي يتم    T))من قيمة    صغر ، وهي أ(1.69)

مخاطر   إدارةلتطبيق كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية    إحصائيةدللة    وجود أثر ذي
لتطبيق   إحصائيةدللة    يالفرضية البديلة القائلة: بوجود أثر ذ  رفض، وبالتالي  رأس المال

،  (%5)عند مستوى دللة    سيولةمخاطر ال  إدارةكفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية  
والتي توضح قوة عالقة الرتباط بين المتغير المستقل المتمثل بكفاءة    ( R)كما بلغت معامل  

، وهذه القيمة ((%17  رأس المالنظم المعلومات المالية، والمتغير التابع المتمثل بمخاطر  
لمتغير التابع، بين المتغير المستقل وا  ضعيفةتدل على وجود عالقة ارتباط طردية موجبة  

بأن المعلومات التي توفرها كفاءة نظم المعلومات المالية  (R2)وتبين قيمة معامل التحديد  
نسبته   ما  فاعلية    ( %3)تفسر  لتعزيز  التحسن  المالمخاطر    إدارةمن  قيمة  رأس  ، وهي 

 .منخفضة

لقيم استبيان   السيولةوعند دراسة أثر كفاءة نظم المعلومات المالية على مخاطر  
ن  أ، كما  ( 0.05)من    ركبأوهي    Sig  (0.331)(  F)ن قيمة  أتبين لنا،    إدلبمديرية صحة  

عينة  
 البحث

معامل  
 الرتباط 

R 

معامل  
 التحديد

R² 

 قيمة 

F 

 المعنوية 

Sig 

 قيمة 

T 
Bº B¹ 

 المعنوية 

Sig 

 0.094 0.17 0.18 1.69 0.094 2.86 0.03 0.17 الجامعة 

 0.331 - 0.10 - 0.11 - 0.97 0.331 0.95 0.01 0.10 الصحة
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المحسوبة بالقيمة المطلقة بالنسبة لكفاءة نظم المعلومات المالية كمتغير مستقل    T))قيمة  
فرضية العدم القائلة   قبولالجدولية، وبالتالي يتم    T))ر من قيمة  صغ، وهي أ(0.97-)بلغت  

 إدارة لتطبيق كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية    إحصائيةدللة    يبعدم وجود أثر ذ
 إحصائيةدللة    يالفرضية البديلة القائلة: بوجود أثر ذ  رفض، وبالتالي  رأس المالمخاطر  

عند مستوى دللة    رأس المالمخاطر    إدارةلتطبيق كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية  
معامل    (،5%) بلغت  المستقل    (R)كما  المتغير  بين  الرتباط  عالقة  قوة  توضح  والتي 

 (، (%10  رأس المالالمتمثل بكفاءة نظم المعلومات المالية، والمتغير التابع المتمثل بمخاطر  
موجبة   طردية  ارتباط  عالقة  وجود  على  تدل  القيمة  المستقل    ضعيفةوهذه  المتغير  بين 

بأن المعلومات التي توفرها كفاءة نظم   (R2)والمتغير التابع، وتبين قيمة معامل التحديد  
نسبته   ما  تفسر  المالية  فاعلية    (%1)المعلومات  لتعزيز  التحسن  رأس مخاطر    إدارةمن 

  .     جدا   ، وهي قيمة منخفضةالمال

 النتائج والتوصيات  -12

 الدراسة: نتائج   -12-1
  spssحصائي لالستبيان باستخدام برنامج  توصلت الدراسة الميدانية والتحليل اإل

 النتائج التالية:  إلى

من شريحة هم    إدلبالعاملين لدى جامعة    أعمار كبر من  ن العدد األإ  -12-1-1
شريحة   من  إدلبلدى مديرية صحة    عماركبر من األن العدد األإو   ،   ا  عام29دون  العمر ما  
 .   ا  عام 39-30 العمر من

هم من   إدلبكبر من العاملين في القطاع المالي لجامعة  ن العدد األإ  -12-1-2
هم من   إدلبالعاملين لدى مديرة صحة    أعدادكبر من  ن العدد األإو حملة شهادة المعهد،  

 جازة الجامعية. حملة اإل 

مناء الصناديق، هو أل  إدلببجامعة    كبر من الوظائفن العدد األإ  -12-1-3
وجود  مع  هو للمحاسبين،    إدلبكبر من الوظائف لدى مديرية صحة  فيما كان العدد األ
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توفر عدد جيد من العاملين بالقسم و ،  إدلبالمالية بجامعة    دارةلدى اإل  عاملينالضعف بعدد  
 . المالي لدى مديرية صحة إدلب

     ا  عددهم األكثر    سنوات  (5-9)  ن شريحةمن عدد سنوات الخبرة  إ  -12-1-4
سنوات بجامعة    5  ن شريحة ما دون معدد سنوات الخبرة  ، فيما كان  إدلبمديرية صحة  في  

 . إدلب، وهو دليل على توفر خبرات أكثر لدى مديرية صحة إدلب

مخاطر   إدارةيؤثر تطبيق كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية    -12-1-5
ضرورة توفر كوادر بشرية لويعود وجود األثر    ،إدلبمديرية صحة  و   إدلبجامعة  ب  الستثمار

 . يجابيةإضافية إنظمة إدارية جيدة كي تستطيع تحقيق استثمارات أو 

مخاطر   إدارةيؤثر تطبيق كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية  ل    -12-1-6
، لعدم توفر الخبرات البشرية الكافية وعدم  إدلبمديرية صحة  و   إدلبجامعة  ب  رأس المال

 .وجود أنظمة إدارية تسمح بحماية وتعزيز رأس المال

بين كفاءة    %36  بنسبة  يوجد عالقة ارتباط طردية موجبة متوسطة  -12-1-7
د عالقة ارتباط طردية  يوجو ، جامعة إدلبب ستثمارنظم المعلومات المالية وإدارة مخاطر ال

المالية وإدارة مخاطر ال  %28  بنسبة  ضعيفة  موجبة  ستثمار بين كفاءة نظم المعلومات 
 مديرية صحة إدلب.ب

بين كفاءة   %17  بنسبة  ضعيفةعالقة ارتباط طردية موجبة    يوجد  -12-1-8
جامعة إدلب، يوجد عالقة ارتباط طردية  ب   رأس المال نظم المعلومات المالية وإدارة مخاطر  

 رأس المال بين كفاءة نظم المعلومات المالية وإدارة مخاطر    %10  بنسبة  ضعيفةموجبة  
 مديرية صحة إدلب.ب

 توصيات البحث:  -12-2
ليه الدراسة من استنتاجات، يعرض الباحث مجموعة من  إفي ضوء ما توصلت  

 على النحو التالي:  إدلبومديرية صحة  إدلبمن جامعة  لكلالتوصيات، 
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للمهام المالية التنفيذية العتيادية مراعاة استقطاب وتعيين العاملين    -12-2-1
لمهام الوظيفية                                            األعمار الفتية وتعيين األعمار األكثر تقدما  ل  كأمناء للصناديق من شريحة

 .المالية التخطيطية

 يتناسب مع مهمة العمل الموكلة مستوى الشهادة العلمية بما    مراعاة  -12-2-2
اديق من حملة شهادة المعهد وتعيين المحاسبين  نصمناء للأكتعيين ، للعاملين بالقسم المالي

 .الجامعيةجازة دارة المالية في التخطيط والحسابات من حملة اإل والعاملين باإل

 العاملين المختصين   ضرورة اهتمام جامعة إدلب في استقطاب وتعيين  -12-2-3
 . دارة التخطيط الماليإبالعمل المالي والمحاسبي و 

أصحاب  اضرورة    -12-2-4 المتخصصة  الكوادر  على  والمحافظة  ستقطاب 
 الخبرات. 

إجراء تقييم للعامليين بشكل دوري وفق متطلبات العمل وقدرات ضرورة    -12-2-5
بتنمية الموارد   العاملين والحاجة المطلوبة لمواكبة التطور المستمر، مع ضرورة الهتمام 
البشرية عن طريق التدريب والتأهيل، كي تمكن تلك الكوادر من مواكبة التطورات العلمية  

 .زيز الستثمار لتعوالتكنولوجية وتنتج ما يطلب منها 

البشرية، و   -12-2-6 الموارد  بنوعية  الهتمام  والشفافية  ضرورة  الوضوح  زيادة 
منسجم ومنسق    على نحوباللوائح التنظيمية لتحديد العالقة بين األقسام وتدفق المعلومات  

 .داخل الهيكل التنظيمي

واستقطاب وتدريب العاملين القادرين نظم المعلومات المالية  تطوير    -12-2-7
دارة  إدعم مما يساهم في على التعامل مع النظم الحديثة مع تطوير هياكل العمل اإلدارية، 

 . تحقيق استدامة بالعملو  وحماية رأس المال ستثمارالمخاطر 
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 المراجع  -13
 للنشر العلمية اليازوري  دار الستثماري، والتحليل الستثمار ،كامل  شبيب، دريد آل -1

 . م2009 عمان، والتوزيع،
نظم ةدباغي -2 وفاعلية  كفاءة  على  البيئية  العوامل  "أثر  إبراهيم،  والسعدي،  محمد،   ،

اإلدارة   –المعلومات   مجلة  دراسة: في  الردنية"،  التأمين  شركات  تحليلية في  دراسة 
 .م2011(، جامعة المستنصرية، العراق، 90والقتصاد، العدد )

لي عبد القادر،" تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية نظرية وتطبيق"،  الذنيبات، ع -3
 . م2010رز، دار مطابع األ

خالد وهيب، إدارة المخاطر المالية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،    ،الراوي  -4
 . م2009

الطبعة   خ،ي، نظم المعلومات المحاسبية، دار المر رومني  ،مارشالو بول،    نبارت،يست -5
 . م2009األولى، 

 . م2008فهمي مصطفى، التحليل المالي، رام هللا، فلسطين،  ،الشيخ -6
عباس مهدي، نظرية المحاسبة، الطبعة األولى، ذات السالسل، الكويت،    الشيرازي، -7

 . م2009
الرزاق، محمد قاسم، نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة، الدار العالمية الدولية    عبد -8

 . م2003للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
ر صفاء للنشر والتوزيع، طبعة األولى، ربحي مصطفى، اقتصاد المعلومات، دا  ان،يعل -9

 .م2010عمان، 
بدون   لينب  مرسي، -10 الجديدة،  الجامعة  دار  للمعلومات،  الحديثة  التقنيات  محمد، 

 .م2005طبعة، اإلسكندرية، 
القرارات، مؤسسة شباب    -المعلومات  -أحمد، اإلدارة الحديثة التصالت  المصري، -11

 م.2008الجامعة، اإلسكندرية، 
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ساليب واألدوات ئتماني: األتجاهات الحديثة في التحليل المالي والال مطر، محمد،  -12
 . م2009 عمان، دار وائل للنشر، ،الطبعة الثالثة ستخدامات العلمية،وال

المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، أبو  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، -13
 . م2011 ،األردن غزالة للترجمة والتوزيع، عمان،

محمد -14  العربي المجتمع مكتبة والتحليل، المالية اإلدارة  في مقدمة ،عقل مفلح، 
 . م2008األردن،  والتوزيع، للنشر

وحمادنة، عبد الرؤوف، دور المعلومات المالية في الحد من   ،ملكاوي، نازم محمود -15
دراسة في سوق عمان  آثار األزمة المالية العالمية على األسواق المالية للدول النامية "

 . م2009المالي"، بحث مقدم لمؤتمر األزمة العالمية، جامعة اإلسراء، 
فعالية عملية    ة، يمناصر  -16 من  الرفع  اإلدارية في  المعلومات  نظام  دور  إسماعيل، 

 . م2004الجزائر،   لة،ياتخاذ القرارات اإلدارية، ماجستير، جامعة المس 
الطبعة    هندريكسون، -17 زيد،  أبو  خليفة  كمال  ترجمة  المحاسبة،  نظرية  الدونس، 

 .م1990السعودية،  األولى، مكتبة الملك فهد،
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التمويل مخاطر   إدارةأثر كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية 
 إدلبومديرية صحة  إدلببين جامعة  دراسة مقارنة - والسيولة

 

 * حمد**حسام األ د. نور الدين غفير**،د. *، محمد البكور

 . جامعة إدلب-كلية العلوم اإلدارية  -قسم إدارة االعمال -*طالب دراسات عليا )ماجستير(

 . جامعة إدلب-كلية العلوم اإلدارية  - المحاسبة قسم -األستاذ المساعد **

 . جامعة إدلب-كلية العلوم اإلدارية  -قسم إدارة االعمال -***األستاذ المساعد 
 

 صخلم
  إدارة التعرف على أثر كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية   إلى يهدف البحث

من جامعة    دراسة مقارنة في كل  -مخاطر التمويل ومخاطر السيولة    -المخاطر المالية  
يتكون مجتمع البحث من العاملين في الجانب المالي في ، حيث  إدلبومديرية صحة  إدلب

 تية:النتائج اآل إلىتوصل الباحث و  ،إدلبومديرية صحة  إدلبجامعة 

 

المالية في فاعلية   - التمويل على    إدارةيوجد أثر لدراسة كفاءة نظم المعلومات  مخاطر 
مخاطر   إدارةنه ال يوجد أثر لكفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية  أال  إ   إدلبجامعة  

من    ارتباط ذات داللة معنوية بين كل  ، كما توجد عالقةإدلبالتمويل على مديرية صحة  
 مخاطر التمويل. إدارةكفاءة نظم المعلومات المالية وفاعلية 

 
فاعلية   - المالية في  المعلومات  نظم  كفاءة  لدراسة  أثر  السيولة على   إدارةيوجد  مخاطر 

ارتباط ذات داللة معنوية بين    ، كما توجد عالقةإدلب  وعلى مديرية صحة  إدلبجامعة  
 السيولة.مخاطر   إدارةمن كفاءة نظم المعلومات المالية وفاعلية  كل
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 مقدمة -1
عملياتها   جميع  في والتميز  والتفوق  النجاح تحقيق إلى اليوم المؤسسات معظم تتطلع

 وغاياتها، أهدافها تحقيق وبالتالي ،تهوفعالي  أدائها زيادة كفاءة أجل من وتتسابق وأنشطتها
تواجه   والتحديات  المؤسساتكما  التغيرات  من  تغالعديد  إلى  التحديات  هذه  ودعت  ير ي، 

من تحديات، وتبني نظم حديثة  ؤسساتأساليبها التقليدية التي ال تتناسب مع ما تواجهه الم
جهها والتغلب عليها لتحقيق مستوى األداء  امن التعامل مع التحديات التي تو   المؤسسةتمكن  

 األفضل. 

فعالية من شأنه أن يحقق  الكفاءة و اللنظم المعلومات ذات    المؤسسات  استخدامولعل  
 المؤسسات، سم في تطوير  حاو   أثر مهم من   له  تطلعاتها، فقد تزايد االهتمام بهذه النظم لما

المستويات  لمختلف  مالءمة  األكثر  األوقات  في  المناسبة  المعلومات  كافة  توفر  حيث 
تدفق   اإلدارية، وذلك لدعم جميع المهام والوظائف باإلضافة إلى تحسين وتطوير حركة 

 على أدائها اإلجمالي           يجابيا  إالمعلومات بين تلك المستويات، وكل ذلك من شأنه أن ينعكس  
 . ةوالمالي خاص ةعام

 إلى ديؤ ي مما أعمالها، ممارسة عند عديدة مخاطر المنظمات مختلف كما تواجه
 ولعل ،التأكد عدم حالة في        عموما   األزمات، تتمثل من العديد إلى األعمال  هذه تعرض
 به تقبل الذي التأكد عدم حجم مقدار تحديد هو اإلدارة يواجه  الذي األساسي التحدي

 يمثل باألساس التأكد عدم إن  ،         مسبقا   المسطرة  ستراتيجيةاال  أهدافها بلوغ بموجبه لتستطيع
 لنجاح تؤدي باحتمالية بالمؤسسة تحيط التي  والتهديدات المتاحة الفرص هما حالتين

 الوسائل أحد يمثل  المخاطر إلدارة االستراتيجي المدخل اعتماد نإف لذلك فشلها، أو المؤسسة
 .المخاطر هذه لمثل  المنظمات تقليل تعرض على تعمل التي

 والتهديدات الفرص وتحديد التأكد عدم مقدار قياس عملية إن  ولذا يمكن القول
اإلدارة  تمكين في تسهم حيث المخاطر بإدارة يسمى ما هو دور ،المؤسسة تواجهها التي

المستقبل   في وصعوبات مخاطر  من المؤسسة له تتعرض أن  ما يمكن مع  للتعامل المالية
  .من خالل نظم المعلومات المالية
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 : البحث أهمية -2
 :ةالتالي من النقاط البحث هذا أهمية تنبع

  .لدى عينة البحث نظم المعلومات المالية وممارسة كفاءة تطبيقدراسة  -1

 .لدى عينة البحث المخاطر المالية إدارة ودور أهمية إبراز -2

لمحاولة    مؤسساتال في نظم المعلومات المالية تطبيق   أهميةأظهار  ب ةساهممال  -3
 .تجنب المخاطر المالية التي قد تقع فيها

 : البحث أهداف -3
 :ما يلي تحقيق إلى البحث هذا يهدف

 .نظم المعلومات المالية  كفاءة واقع على التعرف -1

 . المالية في التعامل مع المخاطر المؤسسات فاعلية على التعرف -2

 المخاطر المالية.  إدارةأثر كفاءة نظم المعلومات المالية في  وصول لعالقةال -3

 : البحث فرضيات -4
بين المتغير المستقل "كفاءة نظم المعلومات   الفرضيات اختبار على البحث هذا يقوم

 المخاطر المالية". إدارةالمالية" والمتغير التابع "فاعلية 

الرئيسية:  وجود    الفرضية  نظم  إ داللة    ذي أثر  عدم  كفاءة  لتطبيق  حصائية 
عند المخاطر المالية المتمثلة بكل من )السيولة، التمويل(    إدارةفي فاعلية    المعلومات المالية

 ويتفرع عنها ما يلي: دراسة البحث بكل من جامعة إدلب ومديرية صحة إدلب 

بيق كفاءة نظم  داللة إحصائية لتط  ذيأثر    دال يوج  ى:األولالفرضية الفرعية    -1
 .التمويلمخاطر  إدارةفي فاعلية  المعلومات المالية
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بيق كفاءة نظم  داللة إحصائية لتط  ذيأثر    دال يوجالفرضية الفرعية الثانية:    -2
 . السيولةمخاطر  إدارةفي فاعلية  المعلومات المالية

 
 :البحث حدود -5

ومديرية   إدلبكل من جامعة  تقتصر الدراسة التطبيقية على   المكانية: الحدود  -1
 .إدلبصحة 

 م2019للعام    /1/الشهر من الفترة في الدراسة تنحصر الزمانية: الحدود  -2
 .م2020من العام  /9/الشهر  وحتى

المتغيرين    الحدود الفنية:  -3 تقتصر دراسة كفاءة نظم المعلومات المالية على 
الفنية  والمستلزمات  المادية  المستلزمات  كما       معا    الفرعيين  فعالية  تقتصر  ،    إدارة دراسة 

 .ةكل على حد مخاطر التمويل ومخاطر السيولة على المتغيرين الفرعيين المخاطر المالية

 : البحث مجتمع وعينة -6
ومديرية الصحة   إدلبلكل من )جامعة    المالي  بالجانبمجتمع البحث: العاملون  

 (. 48( وقد بلغ عددهم )إدلبفي 

المستهدفة   للشريحة  الشامل  المسح  تم  البحث:  )عينة  عددها  فردا  48والبالغ   )          ،
صحة   مديرية  على  )  إدلبموزعين  استبانة،  24وعددها  )  إدلبوجامعة  (  (  24وعددها 

 .استبانة

 : نظم المعلومات المالية وإدارة المخاطرة تناولت التي لسابقةلدراسات ا ا  -7

المخاطر 
المالية

ةالسيول

لالتموي

مستلزمات نظم 
:  المعلومات

(المادية، الفنية)
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و ب البحث  كفاءة عن دكتوراه  تيلرسا بإيجاز نعرض  المراجعة،عد  نظم   موضوع 
 :يلي ما كالمخاطر،  إدارةالمعلومات المالية و 

دور المبتكرات المالية في مواجهة المخاطر المالية وتحقيق   خدومة الوردي،  دراسة: -1
  ،الجزائر  – جامعة الحاج لخضر    – استقرار المؤسسة االقتصادية، اطروحة دكتوراه  

 م. 2015

 األمر بتغطية يتعلق  عندما  فعالية لها المبتكرة المالية األدوات وضحت الدراسة أنأ
 من استخدامها تم إذا خاصة التحوط أو التغطية ستراتيجيةاب ىسمي ما  أي المالية المخاطر

 :هما مينه م أمرين يتطلب هذا ماو  ليةاوفع بكفاءة االقتصادية طرف المؤسسة

 آليات في الجيد االقتصادي، التحكم المحيط في المتوقعة للمخاطر الجيدة القراءة
 .المبتكرة المالية األدوات

 مكاسب تحقيق  بغرض األدوات هذه في االستثمار أي  بالمضاربة األمر تعلق إذا
 الفترات في عادة  يكون  ذلك  لكن ة كبير  تكون          أحيانا   مكاسب تحقق التقلبات السعرية جراء من

استقرارا   التي االقتصادية  عدم تعرف التي الفترات في األمر يتعلق عندما لكن ،               تعرف 
 .متوقعة غير جديدة ذلك مخاطر عن ينجم قد فإنه االستقرار

 :التالية النتائج استخالص وتم

 ليس تحكمها التي الرياضية النماذج  تعقيد ومدى  المالية االبتكارات انتشار إن -
 المعيار بل المالية المخاطر من التحوط في وفعاليتها نجاحها على مدى  للحكم         معيارا  

هو المبتكرات هذه لتقييم الحقيقي  تحسين يمكنها حيث المالية، الوساطة كفاءة المالية 
عن لتقاسم المتاحة الفرص توسيع خالل من الكفاءة  تكاليف خفض طريق المخاطر، 

 .الوكالة وتكاليف المعلومات تماثل عدم تكاليف وخفض المعامالت
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 التغطية أغراض لتحقيق وذلك المالية، االبتكارات بتنفيذ المالية الهندسة تقوم  -
 أن المالية، بمعنى  الهندسة لمشاكل       حلوال   المالية االبتكارات تعتبر لذا المالية المخاطر من

 .المالية للهندسة النهائي هي المنتج المالية االبتكارات

إدارة المخاطر في    استخدام  ،عبد الحي محمد دراسة: -2 المالية في  الهندسة  تقنيات 
 م. 2014اطروحة دكتوراه بجامعة حلب,  ،المصارف اإلسالمية

 من ومخاطرة  التمويل مشاكل لمعالجة مالية منتجات  ركزت الدراسة على تقديم
 تقديم إلى باإلضافة النوعية، أو الكيفية المالية عليه بالهندسة نطلق أن يمكن ما وهو جهة،
 وتسعير والمصرفي المالي  النشاط تعترض أن التي يمكن المخاطر حجم لقياس كمية نماذج

الكمية،  المالية بالهندسة عليه نطلق أن ما يمكن  وهو أخرى، جهة من المالية المنتجات
 في المصارف المطبقة المالية الهندسة تقنيات  بعض استخدام إمكانية موضوع تناول تم وقد

 اإلسالمية. المصارف في المخاطر إدارة في التقليدية

 على والعائد المصرفية، المخاطر إدارة مجال في واألهم األبرز التقنيات اختيار تم
 والسالمة قرارتاالس  مؤشر إلى باإلضافة الضغط، واختبارات بالخطر، المعدل المال رأس

 المالية. 

 آنفة التقليدية المصارف في المستخدمة التقنيات   أن إلى األطروحة كما توصلت
 طبيعة مع لتتناسب عليها الجوهرية والشكلية التعديالت من العديد إجراء إلى تحتاج الذكر،
 اإلسالمي.  والمصرفي المالي العمل

 الهندسة محددات إلى باالستناد ئهاوبنا  كمية نماذج  هندسة باإلمكان  أنه وتبين
 .اإلسالمية المصارف في المخاطر إلدارة المالية

 المالية  كفاءة نظم المعلوماتول: المبحث األ  -8

 :مفهوم الكفاءة وقياسهااوال: 



 البكور، د. غفير ود. األحمد 

 

201 
 

 بين العالقة عن بأنها: تعبر  ة الكفاء  (29، صم2010،  ذنيباتال)  عرف ذنيبات
 المخرجات تعظيم  يعني  وهذا ،تكلفة بأقل هدافاأل تحقيق يأ،  المخرجاتو  المدخالت
 من المحدد القدر لتحقيق المدخالت تقليل وأالمحددة   الموارد من القدر نفس باستخدام

 .المخرجات

 بحيث ومناسبة، معقولة  بتكلفة يةلالما المعلومات بتوفيرالكفاءة هي القيام    نأكما   
        وت قاس تنخفض، أو  ترتفع قد نسبية والكفاءة عليها، الحصول تكلفة المعلومات منافع تفوق 
 الكفاءة مفهوم ، حيث يشيرالتكلفة إلى المنفعة نسبة أوالمدخالت،    إلى المخرجات بنسبة

 خالل من قياسها ويمكن مضافة، قيمة تحقيق بهدف المتاحة للموارد مثلاأل االستخدام لىإ
 ( 62م، ص2011)دباغية،  :التالية الرياضية الصيغة

 المنفعة                المخرجات                      
      =                      =الكفاءة           

 التكلفة                  المدخالت                      
 المكتسبة المنافع خالل من تقاس المحاسبية المعلومات نظم كفاءة نإف وبالتالي

 لبناء  بها التضحية يتم  التي بالتكاليف مقارنة المحاسبي النظام الستخدام مخرجات نتيجة
 .وتشغيله هوتصميم المحاسبي النظام

 : مفهوم نظم المعلومات: ثانيا

        بعضا  مع بعضها    ةمن المكونات المترابط  ةمجموع  نه: أيعرف نظام المعلومات ب
لى المستخدمين إ، وايصال هذه المعلومات  ةنتاج المعلومات المفيدإجل  أمنتظم من    على نحو

)عبد .داء الوظائف الموكلة إليهمأجل مساعدتهم في  أ بالشكل المالئم، والوقت المناسب، من  
 (18م، ص2003الرزاق، 

كذلك   عليه  المتعارف  معلوماتي  أن  أومن  ثالث  نظام  من  مكونات    ةيتكون 
 ( Kieso, 2001, p38)ة:رئيسي
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دخالها للنظام إالتي يتم الخام حداث والمعطيات عن األ ةوهي عبار  المدخالت:-1
 معالجتها.  بغية

الحسابي  ةوهي عبار   :ةالمعالج-2 العمليات  جميع  تجرى  ةوالمنطقي  ةعن  التي   ،
 الثالثة من النظام.   ةللمرحل هاتئوتهي عدادهاإ على المدخالت بغرض 

الصادر   ةوهي عبار   المخرجات:-3 والنتائج  المعلومات  بعد    ةعن  النظام  ن أمن 
 المناسبة للبيانات المدخلة.  ةنتهي المعالجت

 :المالية والمعلومات: ماهية البيانات ثالثا

 :عريف البياناتت -1

 مصقولة، غير وحقائق مهضومة، غير مالحظات"  :      أنها   على البيانات  عرفت
 ( 95م، ص2010عليان، ) ."الخ... مختلفة أشكال تظهر في

أحداث   عن ( تعبرأوليةخام ) لحقائق تدفقات عن عبارة  :أنها على أيضا وعرفت
 ( 16م، ص2005مرسي، ) األعمال. منظمة تعامالت مثل معينة

 معلومات: إلى البيانات تحويل مراحل -2

 تكون  قد إلى معلومات لتحويلها  التشغيلية العملياتلمجموعة من   البيانات تخضع
عنأ المستقلة التالية العمليات إحدى  طريق  عن معقدة،  أو بسيطة مجموعة و   طريق 

، البيانات مراجعة،  وتسجيلها بيانات على الحصول)  (27م، ص 2004)مناصرية،  : منها
 إعادة،  االسترجاع،  التخزين،  والمنطقية الحسابية العمليات،  التلخيص،  الفرز،  التصنيف

 . (واتصال توزيع، اإلنتاج

 :المالية المعلوماتمفهوم  -3

يقصد بالمعلومات، كل أشكال المعرفة التي يتم توصيلها وتتعلق بحقيقة معينة أو  
بذاته، أو هي المعارف التي نحصل عليها من خالل عمليات االتصال والبحوث  حدث 

 (205م، ص2008)المصري، . والتعليم وغيرها من مصادر المعرفة والثقافة والعمل



 البكور، د. غفير ود. األحمد 

 

203 
 

عرفت    معنى لتقديم ومعالجتها تنظيمها تم التي بياناتلا بأنهاالمعلومات  كما 
 القرار، اتخاذ عملية لتطوير أو قرارات التخاذ معلومات إلى المستخدمون  للمستخدم، ويحتاج

عامة،  ونوعية كمية زادت كلما األفضل، القرارات اتخاذ للمستخدمين يمكن  وكقاعدة 
 ( 25م، ص2009)ستينبارت،  ."المعلومات

المالي  بالوضع تتعلق  التي المعلومات بأنها  فتعرف  المالية المعلومات أما
 ( 7م، ص2009ملكاوي، ) .للمنظمات

لدى   صدى  لها يكون  التي البيانات هي المالية المعلومات أن هندريكسن ويرى 
قيمتها   تكون  القرار متخذ إلى رسالة وتوصل التأكد،  عدم تخفيض إلى وتؤدي مستقبلها،

، هندريكسون )  .القرار متخذ استجابة تستدعي  أنها المحتمل ومن تكلفتها، من أعلى
 ( 123م، ص1990

 إدارة المخاطر المالية فاعلية :  الثانيالمبحث  -9

 : مفهوم الفاعلية وقياسهاوال: أ

 تحقيق وأ نشطةاال وا للبرامج المرسومة هدافاأل تحقيق  بأنها  :الفاعليةتعرف  
 (29م، ص2010الذنيبات، ) . المطلوب التأثير

 المعلومات مالئمة بمدى  ةيلالما المعلومات نظام  فعالية تتحددي  الشيراز  حسبوب
 ( 426م، ص 2009الشيرازي، ) .القرار اتخاذ في المالية

متغيرة الفاعلية  مقاييس دتع   . المحيطة البيئية والمؤثرات للظروف       تبعا   مقاييس 
 (62م، ص2011دباغية، )

 :        رياضيا   عننها يعبرو 

 هداف المحققة األ             
  =الفاعلية 

 هداف المخططة األ           
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 :المالية المخاطر إدارة:      نيا  ثا

العملية التي يتم من خاللها التأكد بأن األحداث غير   بأنها  إدارة المخاطر:تعرف  
 ,David Murphy)  .تحدثالمرغوبة )والمتعلقة باألمور التي يترتب عليها خسائر( ال  

2008, P46) 
 على االقتصادية والسيطرة تحليلالو  تحديدال بأنها   المالية:  المخاطر إدارةتعرف  و 

 ( 10م، ص2009)الراوي،  .يرادية للمشروعاإل القدرة أو األصول تهدد التي المخاطر

 (125م، ص2008)الشيخ،  :إدارة المخاطر المالية بأنها تحديد ويمكن

 .بالحالة األمثل  وبقائها  استمرارية المؤسسة وهو لمؤسسةا هدفب  مباشرة رتبط ت  -1

 :ألجل الرئيسية المصادر تمثل والتي بالمؤسسة المالية بالقرارات مباشرة رتبطت  -2

 .واستمرارها قاء المؤسسةيضمن ب    ا  جيد    ا  ايراد يحقق بما بالمؤسسة النقدية التدفقات توليد - أ

 العائد ضياع دون  من  ،أصول المؤسسة على يحافظ بما النقدية التدفقات مخاطر إدارة - ب
 .صولاألتآكل  أو المتوقع

 وبين بالمؤسسة المالية المخاطر مفهوم بين المباشر الربط تحقيق على ساعدت  -3
 .إدارتها من الهدف لها وبين القياس أدوات

 : مخاطر السيولة: ثالثا

 عدم تنشأ عن محتملة لخسارة مؤسسةال تعرض أنها على السيولة مخاطر تعرف
 أن دون  من  استحقاقها عند الموجودات في الزيادة تمويل أو بالتزاماتها الوفاء على قدرتها
 .مقبولة غير  أو خسائر تكاليف تتكبد

 ,Operational, 2005):يلي ما إلى مؤسساتال في السيولة إدارة تستندحيث  

P20) 

 .األوقات جميع في ماتهااز تبال للوفاء كافية بسيولة مؤسساتال تحتفظ أن يجب -1
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العوامل بحيث ونوعية، كمية  عوامل مؤسساتال سياسات تشمل أن يجب -2  تتضمن 
 العامة القدرة تقييم فتتضمن النوعية العوامل وأما  ومصادرها،  األموال تنوع مدى  الكمية

 .يةمالال المعلومات نظم لإلدارة، ونوعية

 أن يجب وبالتالي ألخرى، مؤسسة من تختلف للسيولة األساسية البنية أن إلى       نظرا   -3
 إمكانية  االعتبار في تأخذ أنو ،  منفصل على نحو سيولتها وتدير ؤسساتالم تلك تراقب
 .األم المنظمة أو الرئيسي المركز من قبل لمؤسسةل السيولة توفير

 ول استحقاقاجد  بإنشاء وذلك السيولة، في مستقبلي عجز أي مؤسساتال تحدد أن البد -4
 . مالئمة زمنية أطر وفق

 :: مخاطر التمويل   ا  رابع

وتطويرها وذلك توفير األموال الالزمة للقيام بالمشاريع االقتصادية    بأنهيعرف التمويل   [1]
 ترتبط فاألولى خاصة، وأخرى  عامة مخاطر  بين ، وهنا نفرق أوقات الحاجة إليها  في

 .األصول من معين بنوع أو بعينها  بمنشأة الثانيةو  عامة أو االقتصاد السوق  بأحوال
 ( 28م، ص2003، وأحمد، )خان

 (83، صم2000،شحاته) :العامةالمالية المخاطر  ❖

 :يلي ما العامة المخاطر تضمو  نظام السوق  على تأثير لها التي المخاطر وتشمل

 دقيقة أو غير مكتملة غير معلومات نتيجة خاطئة قرارات فاتخاذ  :اإلدارة سوء  مخاطر -1
الفعالية   تحقيق إلى        دائما   اإلدارة تسعى أن ويجب ،مؤسسةال عائدات على يؤثر قد

 الفعالية.  علم هو اإلدارة فعلم اإلدارية،

والتأميم تحتها  فتندرج  المخاطر من  النوع هذا أما  : السياسية المخاطر -2  الحروب 
 وغيرها.  والتصفية واالبتزاز والمصادرة

بسبب   تكون  أو والقوانين، بالضوابط االلتزام عدم بسبب تنشأ  :القانونية المخاطر -3
 المنشآت.  معامالت تحكم التي القوانين في المستمرة التعديالت
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 حيث الجيد االقتصادي مقومات األداء إلى االطمئنان من البد  :االقتصادية األوضاع -4
إلى الذي الكبير واإلنتاج والتكنولوجية الفنية اإلمكانات تتوفر  الجودة ارتفاع يؤدي 

 المشروع تعثر إذا ما جهات الممولةال  تجاه بااللتزامات الوفاء يتيح وهذا التكلفة  وخفض
 سداد.ال مشكلة وبالتالي

 : داة وخصائص البحثأ -10
 :داة البحثأ - 10-1

هداف أ كثر مالئمة لتحقيق  دوات األتم اعتماد االستبانة كأداة للبحث كونها من األ
لتحفظ العاملين         نظرا  لى صعوبة الحصول على البيانات والمعلومات المالية  إضافة  إالبحث،  

 :يما يلعلى            اعتمادا   ولذا تم تصميم االستبيان ،بالمجال المالي

واأل  -10-1-1 المعلومات الدراسات  نظم  موضوع  تناولت  التي  السابقة  بحاث 
 و متغيراتها من مستلزماتها المادية والفنية.أالمالية 

و أبحاث السابقة التي تناولت موضوع المخاطر المالية الدراسات واأل -10-1-2
 .يراتها من مخاطر السيولة والتمويلمتغ

متغيرات  -10-1-3 لتغطي  صممت  استبانة  بواسطة  البيانات  البحث    جمعت 
 تي:قسام مرتبة وفق اآلأبعاده، وتتألف من ثالثة أو 

المتعلقة بالخصائص   األسئلةبيانات عامة وتتضمن    :األولالقسم    - 1- 3- 10-1
العينة والمتمثلة في: )العمر، المؤهل العلمي، تخصص العمل، سنوات    ألفرادالديموغرافية  

 الخبرة(. 

، كفاءة نظم المعلومات األوليمثل المتغير المستقل    القسم الثاني:  - 2- 3- 10-1
 المستلزمات التالية: نمثالي محورين إلىالمالية وتقسم 

من    :األولالمحور    - 1-3-2-1- 10 بمتغير    األسئلةيتألف  المتعلقة 
 سئلة.أ( 5في هذا المتغير ) األسئلةالمستلزمات المادية، حيث بلغت عدد 
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الثاني:  - 2- 2- 3- 10-1 من    المحور  بمتغير    األسئلةيتألف  المتعلقة 
 سئلة. أ( 5في هذا المتغير ) األسئلةالمستلزمات الفنية، حيث بلغت عدد 

المخاطر المالية    إدارةيمثل المتغير التابع، فاعلية    القسم الثالث:  - 3- 3- 10-1
 المخاطر المالية التالية:  نيمثال ينور مح إلىوتقسم 

المتعلقة بمتغير مخاطر    األسئلةيتألف من    :األولالمحور    - 1- 3- 3- 10-1
 سئلة.أ( 5في هذا المتغير )  األسئلةالسيولة، حيث بلغت عدد 

المتعلقة بمتغير مخاطر    األسئلةيتألف من    المحور الثاني:  - 2- 3- 3- 10-1
 سئلة.أ( 5في هذا المتغير )  األسئلةالتمويل، حيث بلغت عدد 

 داة المستخدمة:صدق وثبات األ -10-2
ل  صالحة للقياس، وأنها تضمنت كن االستبانة المعدة لهذا البحث  أتم التأكد من  
يجب   التي  التحليلأالعناصر  في  تدخل  ومفرداتها  وبأن  ،ن  من  واضحة    فقراتها  لكل 

 التالي:  وفقيستخدمها، 

 الصدق الظاهري:   -10-2-1
للتعرف على مدى صدقه في قياس    تم عرض االستبيان على عدد من المحكمين

( محكمين من كلية العلوم  3جله، وبلغ عدد المحكمين الستبيان هذا البحث )أما وضع من  
تم تعديل وحذف بعض العبارات آ               استنادا  إلى، و إدلبفي جامعة    اإلدارية راء المحكمين 

 بصورتها النهائية.  لتكون  خرى أ ضافة عبارات إو   ،اغة بعضهايعادة صإ و 

 reliability(: ةالموثوقيداة القياس )أثبات   -10-2-2
( حيث خكرو نباجراء اختبار الثبات على عينة البحث باستخدام معامل )الفا  إتم  

من: استقرار المقياس                                                قياس االتساق الداخلي بين عباراتها ويتضمن كال  أداة  يقصد بثبات  
ن يتم  أبأن يتم الحصول على نفس النتائج إذا قيس المتغير مرات متتالية، والموضوعية أي  
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و الذي قام  أعن الشخص الذي يطبق االختبار  الحصول على ذات الدرجة بغض النظر  
 بتصميمه. 

 ال ن أوحتى يتمتع المقياس بالثبات يجب  (0-1)تتراوح بين  خكرو نبا ن قيمة الفا إ
 القيم التالية: وعند تحليل االستبانة تبين لنا ، ( 0.70)دنى لقيمة المعامل عن يقل الحد األ

  قيمة المحور 
Alpha 

المعلومات  نظم  المستقل  المتغير 
 0.908 المالية

المخاطر  إدارة  فاعلية  التابع  المتغير 
 0.796 المالية

والثاني   األوللمتغير  اتمتع بها  ي                                  رتفعة تشير لدرجة ثبات جيدة جدا  وهي قيمة م
 عدت له.أ وهي صالحة لقياس ما       وما  مواالستبانة ع

 : خصائص البحث :        ثانيا   -10-3
الشخصية   الخصائص  الفصل  هذا  في  استنادا    ألفرادنتناول  البحث،   إلى                        عينة 

الواردة في االستبانة ضمن فقرة المعلومات العامة، من حيث العمر    األسئلةجاباتهم عن  إ
 والتحصيل العلمي والتخصص وعدد سنوات الخبرة العملية وذلك على النحو التالي: 

 توزيع مفردات العينة حسب الفئة العمرية:  -10-3-1
خالل  ( توزيع مفردات العينة حسب الفئة العمرية، وذلك من  1يوضح الجدول رقم )

 النسب المئوية. 
 (: توزيع مفردات العينة وفق الفئة العمرية1الجدول رقم )

الفئة 
 العمرية 

حتى   20من 
29 

حتى   30من 
39 

حتى   40من 
 المجموع  فأكثر  50من  49
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عينة  
 البحث

جامعة  
 إدلب 

صحة  
 إدلب 

جامعة  
 إدلب 

صحة  
 إدلب 

جامعة  
 إدلب 

صحة  
 إدلب 

جامعة  
 إدلب 

صحة  
 إدلب 

 

 % 100 4.2 8.3 20.8 12.5 54.2 37.5 20.8 41.7 النسبة%

 حصائي لالستبيان.الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإل إعدادالمصدر: 

هم بالمرتبة األولى لدى     ا  عام29أن فئة ما دون عاله أ يتضح من الجدول السابق 
هم بالمرتبة األولى لدى       ا  عام  39حتى    30أن فئة من  (، و %41.7)  جامعة إدلب بنسبة

بنسبة الشبابالباحثون    يالحظحيث    ،(%54.2)  مديرية صحة إدلب  فئة  بعدد    ارتفاع 
ال في  لجامعة    مجالالعاملين  صحة  و   إدلبالمالي  الإدلبمديرية  وذلك  ن أعتبار  ، 

 .العهد حديثة المؤسسات 

 توزيع مفردات العينة حسب المؤهل العلمي:  -10-3-2
وذلك من مؤهل العلمي،  ( توزيع مفردات العينة حسب ال2يوضح الجدول رقم )

 خالل النسب المئوية. 
 (: توزيع مفردات العينة وفق المؤهل العلمي 2الجدول رقم )

رية 
لعم

ة ا
الفئ

 

 معهد  ثانوية 
إجازة 
 ماجستير دبلوم جامعية 

موع 
مج

ال
 

حث 
 الب

ينة
ع

لب 
 إد

معة
جا

لب 
 إد

حة
ص

لب 
 إد

معة
جا

لب 
 إد

حة
ص

لب 
 إد

معة
جا

 

حة 
ص

لب
إد

لب 
 إد

معة
جا

لب 
 إد

حة
ص

لب 
 إد

معة
جا

لب 
 إد

حة
ص

 

 

النسبة 
% 

- 12.5 58.3 20.8 37.5 50.0 4.2 4.2 - 12.
5 

100
% 

 حصائي لالستبيان.الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإل إعدادالمصدر: 
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يحتلون المرتبة   جازة الجامعيةحملون اإل من ي نأعاله  أ من الجدول السابق يتضح 
وأن من يحملون شهادة المعهد  (، %50فقد بلغت نسبتهم ) لدى مديرية صحة إدلب ى األول

ارتفاع نسبة    يالحظ الباحثون   ،(%58.3نسبة )هم في المرتبة األولى لدى جامعة إدلب ب
ب  شهادة المعهد المالي  القطاع  مناء الصناديق  أالرتفاع عدد    إدلبجامعة  للعاملين في 

مديرية صحة  ل  للعاملين في القطاع المالي  جازة الجامعيةاإلشهادة  ارتفاع نسبة  و ،  لديهم
 .الرتفاع عدد المحاسبين لديهم إدلب

 : لمتخصص العتوزيع مفردات العينة حسب  -10-3-3
( توزيع مفردات العينة حسب تخصص العمل، وذلك من 3يوضح الجدول رقم )

 خالل النسب المئوية. 
 (: توزيع مفردات العينة وفق تخصص العمل3الجدول رقم )

تخصص  
 العمل 

عينة  
 البحث

النسبة 
% 

تخصص  
 العمل 

عينة  
 البحث

النسبة 
% 

 إدارة مالية

جامعة  
 إدلب 

8.3 
 أمين مستودع 

جامعة  
 إدلب 

8.3 

 16.7 صحة إدلب
صحة  

 20.8 إدلب 

 محاسب 

جامعة  
 إدلب 

8.3 
 مشتريات 

جامعة  
 إدلب 

12.5 

صحة   25 صحة إدلب
 إدلب 

16.7 

 أمين صندوق 
جامعة  

 إدلب 
 خرى أأعمال  33.3

جامعة  
 إدلب 

29.2 
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صحة   8.3 صحة إدلب
 إدلب 

12.5 

 حصائي لالستبيان.الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإل إعدادالمصدر: 

يحتلون  إدلبفي جامعة ق اديللصن كأمناء العاملين ن أ يتضح من الجدول السابق
ى في مديرية األولفي المرتبة  هم  العاملين كمحاسبين  وأن  (،  %33.3)  بنسبة  ىاألول المرتبة  
ويعود ذلك العتماد جامعة إدلب على الواردات الذاتية عبر ،  (%25بنسبة )  إدلبصحة  

 للممول   ارستمر با  بتقديم تقارير  مديرية صحة إدلب  لتزامقساط من الطلبة، واتحصيل األ
   .الخارجي

 توزيع مفردات العينة حسب القدم الوظيفي )سنوات الخبرة(:   - 10-3-4
( رقم  الجدول  من 4يوضح  الوظيفي، وذلك  القدم  العينة حسب  توزيع مفردات   )

 خالل النسب المئوية. 
 (: توزيع مفردات العينة وفق القدم الوظيفي 4الجدول رقم )

تخصص  
 العمل 

عينة  
 البحث

النسبة 
% 

تخصص  
 العمل 

عينة  
 البحث

النسبة 
% 

  5 ن ما دو 
 سنوات

جامعة  
 إدلب 

33.3 
حتى   15من 

19 

جامعة  
 إدلب 

8.3 

 33.3 صحة إدلب
صحة  

 4.2 إدلب 

 9حتى  5من 

جامعة  
 إدلب 

29.2 
حتى   20من 

24 

جامعة  
 إدلب 

4.2 

صحة   41.7 صحة إدلب
 إدلب 

- 
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حتى   10من 
14 

جامعة  
 إدلب 

16.7 
 فأكثر  25من 

جامعة  
 إدلب 

8.3 

 20.8 صحة إدلب
صحة  

 - إدلب 

 حصائي لالستبيان.الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإل إعدادالمصدر: 

يحتلون المرتبة ( سنوات  5  مادون )العاملين  فئة  ن  أيتضح من الجدول السابق  
( سنوات يحتلون المرتبة 9حتى5ن فئة العاملين )وأ  (،%33.3)  بنسبة  بجامعة إدلب  ىاألول
بنسبةى  األول إدلب  صحة  مديرية  أعمار  ،  (% 41.7)  لدى  فئة  مع  متناسبة  قيم  وهي 

 .العاملين لدى جامعة إدلب ومديرية صحة إدلب

 فرضيات الاختبار تحليل و  -11

 مقياس االستبيان:  -11-1
ذ يشير  إمن المقاييس المتوازنة في درجاتها،    ألنهالخماسي    لكرتتم اختيار مقياس  

مدى موافقتهم على كل عبارة من العبارات التي يتكون منها  ب  راد العينة الخاضعة لالختبارفأ
 جابات على النحو التالي: مقياس االتجاه المقترح، وقد قسمت اإل 

 همية النسبية (: مقياس تحديد األ5الجدول رقم )

 غير موافق بشدة  غير موافق محايد  موافق موافق بشدة االهمية

 1 2 3 4 5 الدرجة

 حصائي لالستبيان.الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإل إعدادالمصدر: 

جمعها بواسطة االستبانة،   تم اختبار الفرضة من خالل تحليل البيانات، التي تم 
(، وقد اعتمد  SPSS18حصائي )إالباحث بتحليل البيانات باستخدام الحاسوب وبرنامج    مقاو 

( 0.05النتائج عند مستوى ثقة )  إلىحصاء الوصفي والتحليلي، للوصول  الباحث على اإل 
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فقرة تتعلق بأثر كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية    نيعشر وتضمنت هذه الفرضية  
 المخاطر المالية.  إدارة

ومديرية صحة   إدلببدراسة مقارنة بين جامعة اختبار الفرضيات -11-2
 : إدلب

 ى والتي تنص على: األولاختبار الفرضية   -11-2-1

(H01)  :لتط   دال يوج المعلومات  بيق كفاءة نظم  أثر ذو داللة إحصائية 
 . التمويلمخاطر  إدارة في فاعلية  المالية

إذا كان هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية   فيما  تم  ألتحديد  جراء إم ال فقد 
تحليل االنحدار لكفاءة لنظم المعلومات المالية باعتبارها متغيرات مستقلة، مع المتغير التابع 

 التالي: )مخاطر التمويل( وكانت النتائج على النحو 
 (: معنوية ومعالم نموذج االنحدار لنظم المعلومات المالية/مخاطر التمويل 6الجدول رقم )

 عينة البحث 
معامل  
 االرتباط 

R 

معامل  
 التحديد

R² 

 قيمة 

F 

 المعنوية 

Sig 

 قيمة 

T 
Bº B¹ 

 المعنوية 

Sig 

 0.000 0.43 0.39 4.73 0.000 22.43 0.18 0.43 الجامعة 

 0.170 0.14 0.17 1.38 0.170 1.91 0.02 0.14 الصحة

 حصائي لالستبيان.الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإل إعدادالمصدر: 

 نوضح التالي: ( 6لجدول السابق رقم )ا إلى بالرجوع

عند دراسة أثر كفاءة نظم المعلومات المالية على مخاطر التمويل لقيم استبيان 
ن قيمة  أ، كما  (0.05)وهي أصغر من    Sig  (0.000)(  F)ن قيمة  أتبين لنا،    إدلبجامعة  

((T   المحسوبة بالقيمة المطلقة بالنسبة لكفاءة نظم المعلومات المالية كمتغير مستقل بلغت



 2020لعام     2العدد                                             مجلة بحوث جامعة إدلب

214 

 

الجدولية، وبالتالي يتم رفض فرضية العدم القائلة بعدم   T))، وهي أكبر من قيمة  (4.73)
مخاطر   إدارةلتطبيق كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية    إحصائيةداللة    ذيوجود أثر  

لتطبيق كفاءة    إحصائيةداللة    ذيالتمويل، وبالتالي قبول الفرضية البديلة القائلة: بوجود أثر  
المالية في فاعلية   التمويل عند مستوى داللة    إدارةنظم المعلومات  ، كما (%5)مخاطر 

قة االرتباط بين المتغير المستقل المتمثل بكفاءة  والتي توضح قوة عال  (R)بلغت معامل  
، وهذه القيمة تدل  ((%43نظم المعلومات المالية، والمتغير التابع المتمثل بمخاطر التمويل  

بين المتغير المستقل والمتغير التابع، وتبين    متوسطةعلى وجود عالقة ارتباط طردية موجبة  
بأن المعلومات التي توفرها كفاءة نظم المعلومات المالية تفسر  (R2)قيمة معامل التحديد  

مخاطر التمويل، وهي قيمة منخفضة   إدارة من التحسن لتعزيز فاعلية    (%18)ما نسبته  
 .       نسبيا  

وعند دراسة أثر كفاءة نظم المعلومات المالية على مخاطر التمويل لقيم استبيان  
ن  أكما    (،0.05)ر من  كبوهي أ  Sig  (0.170)(  F)ن قيمة  أتبين لنا،    إدلب  مديرية صحة

المحسوبة بالقيمة المطلقة بالنسبة لكفاءة نظم المعلومات المالية كمتغير مستقل    T))قيمة  
فرضية العدم القائلة    قبولالجدولية، وبالتالي يتم    T))من قيمة    قل ، وهي أ(1.38)بلغت  

 إدارة لتطبيق كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية    إحصائيةداللة    ذيبعدم وجود أثر  
التمويل، وبالتالي   القائلة: بوجود أثر    رفضمخاطر  البديلة    إحصائية داللة    ذيالفرضية 

مخاطر التمويل عند مستوى داللة   إدارةلتطبيق كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية  
معامل  (5%) بلغت  كما   ،(R)  عال قوة  توضح  المستقل والتي  المتغير  بين  االرتباط  قة 

،  ((%14المتمثل بكفاءة نظم المعلومات المالية، والمتغير التابع المتمثل بمخاطر التمويل  
المستقل   المتغير  بين  ضعيفة  موجبة  طردية  ارتباط  عالقة  وجود  على  تدل  القيمة  وهذه 

بأن المعلومات التي توفرها كفاءة نظم   (R2)والمتغير التابع، وتبين قيمة معامل التحديد  
مخاطر التمويل،  إدارةمن التحسن لتعزيز فاعلية  (%2)المعلومات المالية تفسر ما نسبته 

 وهي قيمة منخفضة. 



 البكور، د. غفير ود. األحمد 

 

215 
 

 اختبار الفرضية الثانية والتي تنص على:   -11-2-2
(H02)  :لتط   دال يوج المعلومات  أثر ذو داللة إحصائية  بيق كفاءة نظم 

 مخاطر السيولة.  إدارة في فاعلية  المالية
إذا كان هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية   فيما  تم  ألتحديد  جراء إم ال فقد 

متغيرات مستقلة، مع المتغير التابع    بوصفهاتحليل االنحدار لكفاءة لنظم المعلومات المالية  
 )مخاطر السيولة( وكانت النتائج على النحو التالي: 

 السيولة (: معنوية ومعالم نموذج االنحدار لنظم المعلومات المالية/مخاطر 7م )الجدول رق

عينة  
 البحث

معامل  
 االرتباط 

R 

معامل  
 التحديد

R² 

 قيمة 

F 

 المعنوية 

Sig 

 قيمة 

T 
Bº B¹ 

 المعنوية 

Sig 

 0.007 0.27 0.25 2.75 0.007 7.58 0.07 0.27 الجامعة 

 0.021 0.29 0.23 2.34 0.021 5.51 0.05 0.23 الصحة

 حصائي لالستبيان.الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإل إعدادالمصدر: 

 ( نوضح التالي: 7الجدول السابق رقم ) إلىبالرجوع 

لقيم استبيان    سيولةعند دراسة أثر كفاءة نظم المعلومات المالية على مخاطر ال
  ن قيمةأكما    (، 0.05)وهي أصغر من    Sig  (0.007 )(  F)ن قيمة  أتبين لنا،    إدلبجامعة  

((T   المحسوبة بالقيمة المطلقة بالنسبة لكفاءة نظم المعلومات المالية كمتغير مستقل بلغت
الجدولية، وبالتالي يتم رفض فرضية العدم القائلة بعدم   T))، وهي أكبر من قيمة  (2.75)

مخاطر   إدارةلتطبيق كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية    إحصائيةداللة    ذيوجود أثر  
لتطبيق كفاءة   إحصائيةداللة    ذي، وبالتالي قبول الفرضية البديلة القائلة: بوجود أثر  سيولةال

، كما بلغت  (%5)عند مستوى داللة    سيولةمخاطر ال  إدارةنظم المعلومات المالية في فاعلية  
قوة عال  (R)معامل   توضح  نظم  والتي  بكفاءة  المتمثل  المستقل  المتغير  بين  االرتباط  قة 
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، وهذه القيمة تدل على ((%27  سيولةالمعلومات المالية، والمتغير التابع المتمثل بمخاطر ال
بين المتغير المستقل والمتغير التابع، وتبين قيمة    ضعيفةوجود عالقة ارتباط طردية موجبة  

بأن المعلومات التي توفرها كفاءة نظم المعلومات المالية تفسر ما   (R2)معامل التحديد  
 . منخفضة، وهي قيمة السيولةمخاطر  إدارةمن التحسن لتعزيز فاعلية  (%7)نسبته 

لقيم استبيان   السيولةوعند دراسة أثر كفاءة نظم المعلومات المالية على مخاطر  
ن  أ، كما  (0.05)من    صغرأوهي    Sig (0.021)( F)ن قيمة  أتبين لنا،    إدلبمديرية صحة  

المحسوبة بالقيمة المطلقة بالنسبة لكفاءة نظم المعلومات المالية كمتغير مستقل    T))قيمة  
فرضية العدم القائلة  رفض  الجدولية، وبالتالي يتم    T))، وهي أكبر من قيمة  (2.34)بلغت  

 إدارة لتطبيق كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية    إحصائيةداللة    ذيبعدم وجود أثر  
ال وبالتالي  سيولةمخاطر  أثر  قبول  ،  بوجود  القائلة:  البديلة    إحصائية داللة    ذيالفرضية 

عند مستوى داللة   السيولةمخاطر    إدارةلتطبيق كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية  
معامل    (،5%) بلغت  عال  (R)كما  قوة  توضح  المستقل  والتي  المتغير  بين  االرتباط  قة 

  (، (%23  سيولةالمتمثل بكفاءة نظم المعلومات المالية، والمتغير التابع المتمثل بمخاطر ال
موجبة   طردية  ارتباط  عالقة  وجود  على  تدل  القيمة  المستقل    ضعيفةوهذه  المتغير  بين 

بأن المعلومات التي توفرها كفاءة نظم   (R2)والمتغير التابع، وتبين قيمة معامل التحديد  
،  السيولةمخاطر  إدارةمن التحسن لتعزيز فاعلية  (%5)المعلومات المالية تفسر ما نسبته 

 وهي قيمة منخفضة. 

 النتائج والتوصيات  -12

 : الدراسة  نتائج -12-1
حصائي لالستبيان باستخدام برنامج  توصلت الدراسة الميدانية والتحليل اإل  

spss  النتائج التالية: إلى 
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من شريحة هم    إدلبالعاملين لدى جامعة    أعمار كبر من  ن العدد األإ  -12-1-1
شريحة   من  إدلبلدى مديرية صحة    عماركبر من األن العدد األإو   ،   ا  عام29دون  العمر ما  
 .   ا  عام 39-30 العمر من

هم من   إدلبكبر من العاملين في القطاع المالي لجامعة  ن العدد األإ  -12-1-2
هم من   إدلبالعاملين لدى مديرة صحة    أعدادكبر من  ن العدد األإو حملة شهادة المعهد،  

 جازة الجامعية. حملة اإل 

مناء الصناديق، هو أل  إدلببجامعة    كبر من الوظائفن العدد األإ  -12-1-3
وجود  مع  هو للمحاسبين،    إدلبكبر من الوظائف لدى مديرية صحة  فيما كان العدد األ

توفر عدد جيد من العاملين بالقسم و ،  إدلبالمالية بجامعة    دارةلدى اإل  عاملينالضعف بعدد  
 . المالي لدى مديرية صحة إدلب

     ا  عددهم األكثر    سنوات  (5- 9)  ن شريحةمن عدد سنوات الخبرة  إ  -12-1-4
سنوات بجامعة    5  ن شريحة ما دون معدد سنوات الخبرة  ، فيما كان  إدلبمديرية صحة  في  

 . إدلب، وهو دليل على توفر خبرات أكثر لدى مديرية صحة إدلب

مخاطر   إدارةيؤثر تطبيق كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية    -12-1-5
نه ال يؤثر تطبيق  أال  إ،  في تمويلها على عوائد خدماتها  هاالعتماد  إدلبجامعة  بالتمويل  

فاعلية   المالية في  المعلومات  نظم  التمويل    إدارةكفاءة  صحة  لدى  مخاطر    إدلب مديرية 
ها في  شبه كامل وعدم اعتماد  على نحوارجية  العتمادها في تمويلها على المنظمات الخ

 تمويلها على عوائد خدماتها. 

مخاطر   إدارةيؤثر تطبيق كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية    -12-1-6
 . إدلبمديرية صحة و  إدلبجامعة بالسيولة 

بين كفاءة    %43  بنسبة  متوسطةيوجد عالقة ارتباط طردية موجبة    -12-1-7
العتمادها على الجباية الداخلية   جامعة إدلببنظم المعلومات المالية وإدارة مخاطر التمويل  

% بين كفاءة نظم  14  بنسبة يوجد عالقة ارتباط طردية موجبة لكنها ضعيفةو في تمويلها،  
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العتمادها في تمويلها على   مديرية صحة إدلببالمعلومات المالية وإدارة مخاطر التمويل  
 المنظمات الخارجية.

بين كفاءة %  27  بنسبة  ضعيفةعالقة ارتباط طردية موجبة    يوجد  -12-1-8
السيولة   مخاطر  وإدارة  المالية  المعلومات  طردية  بنظم  ارتباط  يوجد عالقة  إدلب،  جامعة 

مديرية ببين كفاءة نظم المعلومات المالية وإدارة مخاطر السيولة    %23  بنسبة  ضعيفةموجبة  
 صحة إدلب.

 : البحث  توصيات -12-2
ليه الدراسة من استنتاجات، يعرض الباحث مجموعة من  إفي ضوء ما توصلت  

 على النحو التالي:  إدلبومديرية صحة  إدلبمن جامعة  لكلالتوصيات، 

للمهام المالية التنفيذية االعتيادية مراعاة استقطاب وتعيين العاملين    -12-2-1
للمهام الوظيفية          تقدما  وتعيين األعمار األكثر  األعمار الفتية    من شريحةكأمناء للصناديق  
 .المالية التخطيطية

  يتناسب مع مهمة العمل الموكلة مستوى الشهادة العلمية بما    مراعاة-12-2-2
اديق من حملة شهادة المعهد وتعيين المحاسبين  نصمناء للأكتعيين ، للعاملين بالقسم المالي

 .جازة الجامعيةدارة المالية في التخطيط والحسابات من حملة اإل والعاملين باإل

 العاملين المختصين   ضرورة اهتمام جامعة إدلب في استقطاب وتعيين  -12-2-3
 . دارة التخطيط الماليإبالعمل المالي والمحاسبي و 

أصحاب  اضرورة    -12-2-4 المتخصصة  الكوادر  على  والمحافظة  ستقطاب 
 الخبرات. 

الداخلية، ودراسة تغطية   مواردال على    تمويلالفي  عتماد  الضرورة ا  -12-2-5
 خرى االستعانة بمصادر الدعم الخارجية األ  معخدمات،  ال عوائد    علىتكاليف التشغيلية  ال
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في مصادر التمويل واستمرارية       ا  واستقرار      ا  مستمر      ا  لتنشيط التمويل االستثماري، مما يحقق نمو 
 في العمل.

 ، قبل بداية السنة الماليةتخطيطية  الموازنات  التماد  داد واععإ ضرورة    -12-2-6
بنودها مما  تطبيق  بااللتزام    مع   علمي  على نحورادات والمصاريف  يبواب اإلأمن             تشمل كال  

 و العجز المالي. أالسيولة وتجنب الوقوع بالعسر المالي  إدارةيحقق االستقرار في  

وتوفير البرامج المالية المحاسبية الجيدة نظم المعلومات المالية  تطوير    -12-2-7
السيولة  إدعم  مما يساهم في   التمويل  دارة  مصادر  سريعة وتعزيز  نتائج  والحصول على 
 واضحة ودقيقة. 

 المراجع  -13
المعهد  -1 للتنمية،  البنك اإلسالمي  المخاطر،  إدارة  وأحمد، حبيب،  هللا،  طارق  خان، 

 . م2003المملكة العربية السعودية، سنة  -اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة 
نظم  ةدباغي -2 وفاعلية  كفاءة  على  البيئية  العوامل  "أثر  إبراهيم،  والسعدي،  محمد،   ،

تأمين االردنية"، دراسة: في مجلة اإلدارة دراسة تحليلية في شركات ال  –المعلومات  
 .م2011(، جامعة المستنصرية، العراق، 90واالقتصاد، العدد )

نظرية   -3 الدولية  المعايير  ضوء  في  الحسابات  تدقيق  القادر،"  عبد  علي  الذنيبات، 
 .م2010رز، وتطبيق"، دار مطابع األ

ل  ،الراوي  -4 المسيرة  دار  المالية،  المخاطر  إدارة  وهيب،  عمان، خالد  والتوزيع،  لنشر 
 .م2009األردن، 

الطبعة    خ،يرومني، نظم المعلومات المحاسبية، دار المر   ،مارشالو بول،    نبارت،يست -5
 . م2009األولى، 

والتوزيع    ،شحاته -6 للنشر  الكلمة  دار  األعمال،  رجال  مخاطر  تأمين  حسين،  حسين 
 . م2000سنةالمنصورة، مصر، 

 . م2008فهمي مصطفى، التحليل المالي، رام هللا، فلسطين،  ،الشيخ -7
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عباس مهدي، نظرية المحاسبة، الطبعة األولى، ذات السالسل، الكويت،   الشيرازي، -8
 . م2009

المعلومات المحاسبية المحوسبة، الدار العالمية الدولية  الرزاق، محمد قاسم، نظم    عبد -9
 . م2003للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

ربحي مصطفى، اقتصاد المعلومات، دار صفاء للنشر والتوزيع، طبعة األولى،   ان،يعل -10
 .م2010عمان، 

الجامعة الجديدة، بدون طبعة،  محمد، التقنيات الحديثة للمعلومات، دار  ل ينب مرسي، -11
 .م2005اإلسكندرية، 

القرارات، مؤسسة شباب   -المعلومات  -أحمد، اإلدارة الحديثة االتصاالت  المصري، -12
 . م2008الجامعة، اإلسكندرية، 

، عبد الرؤوف، دور المعلومات المالية في الحد من وحمادنة  ،ملكاوي، نازم محمود -13
آثار األزمة المالية العالمية على األسواق المالية للدول النامية "دراسة في سوق عمان  

 . م2009المالي"، بحث مقدم لمؤتمر األزمة العالمية، جامعة اإلسراء، 
ة عملية اتخاذ إسماعيل، دور نظام المعلومات اإلدارية في الرفع من فعالي  ة،يمناصر  -14

 .م2004الجزائر،  لة،يالقرارات اإلدارية، ماجستير، جامعة المس 
الدونس، نظرية المحاسبة، ترجمة كمال خليفة أبو زيد، الطبعة األولى،    هندريكسون، -15

 . م1990السعودية،  مكتبة الملك فهد،
16- David Murphy, under standing the Risk, (The Theory and Practice of 

Financial Risk Management), Taylor and Francis Group, London, UK, 

(2008). 
17- Kieso, E. Donald, Jerry J. Wwygandt and T, D. Warfield, Intermediate 

Accounting, 10 edition, New York: John Wiley & Sons, (2001). 
18- Operational Consideration – Principle 5.1 (Liquidity Risk), Guiding 

Principles of Risk Management for  Institutions (Other than Insurance 

Institutions) Offering only Islamic Financial Services, IFSB, (2005). 
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Terms of publication in Idlib University Research Journal 

☼ In its various series, Idlib University Research Journal publishes original 
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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). 
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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: 



 

Researches Journal of Idlib University -Volume 3 - Issue 2 - 2020 

 

XV 

 

 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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