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 (مواقع واشرتاكات اجمللة يف املستوعبات العلمية) 
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 (باجمللةتعريف )

جامعة /تصدر عن كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ,فصلية,جملة حمكمة ومتخصصة  .1

 .وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية/البصرة

تطمح أن تكون مصنفة ضمن أهم القواعد والبيانات العاملية وان  .2

تكون مرجعاً علمياً للباحثني والدارسني يف العلوم اإلنسانية ووصول 

 .اهمم ل ى أوس  نطا  من العامأحب
 (:حقوق الطبع  حمفوظة للناشر) 

 .كلية الرتبية للعلوم االنسانية/مجيع حقوق الطبع حمفوظة جلامعة البصرة  .1

ال جيوز نشر أي جزء من هذه اجمللة أو اقتباسه دون احلصول على موافقة خطية  .2

 .مسبقة من رئيس هيأة التحرير

راء أصحابه وال يعكس أراء هيأة التحرير أو ما يرد يف اجمللة يعرب عن أ  .3

 .سياسة جامعة البصرة

 

 

 

 

 

 

 :ست سار والتوالل مع هيأة تحرير المجلةلال

-Email:magazinbasrah@gmail.com                     

- +964 7736024869 
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 :هيأة التحرير

 مكان العمل االسم واللقب العلمي ت

4.  
 عبد الباسط خليل محمد. د.أ

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية-جامعة البصرة

 قسم علوم القرآن

2.  
 إبراهيم فنجان صدام. د.أ

 لعلوم اإلنسانيةكلية التربية ل-جامعة البصرة

 قسم التاريخ

1.  
 حامد قاسم ريشان. د.أ

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية-جامعة البصرة

 قسم اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي

1.  
 مرتضى عباس فالح. د.أ

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية-جامعة البصرة

 قسم اللغة العربية

5.  
 عالء حسين عودة. د.أ

 تربية للعلوم اإلنسانيةكلية ال-جامعة البصرة

 قسم اللغة االنكليزية

1.  
 عباس عبد الحسن كاظم. د.أ

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية-جامعة البصرة

 قسم الجغرافية

7.  
 نبيل كاظم نهير. د.م.أ

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية-جامعة البصرة

 قسم العلوم التربوية والنفسية

1.  
 محمد الخزامي عزيز. د.أ

 كلية اآلداب -امعة الفيوم ج -مصر 

 قسم الجغرافية

2.  
 بوشهر -جامعة خليج فارس -إيران رسول بالوي. د.م.أ

40.  
 كلية التربية -جامعة السويس   -مصر جمـال الديـن إبـراهيـم محمود العمرجى. د.أ

44.  
 ناقد وأكاديمي –تركيا  عبد اهلل  أبراهيم. د.أ

42.  
 كلية العلوم التربوية –جامعة آل البيت  –األردن  محمد سليمان مجلي بني خالد. د.أ

41.  
 كلية اآلداب –الجامعة اللبنانية  محمد نجيب مراد. د.أ
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 ((للعلوم اإلنسانية)شروط النشر في مجلة أبحاث البصرة ))

 تنقسم  ضوابط النشر إلى قسمين: 

 (:ما قبل احلصول على قبول النشر)عند تقويم البحث :اواًل

الغرر  مرا البحرث العنوان يف أعلى الصفحة ويندرج حتته فقرة :لى بالشكل التالييكون ترتيب الص حة األو (1
أسررم الباحررث أو )ثررم(أو غررر كلرر ,أو للرتقيررة,(أطروحررة تكتررورا ),(رسررالة ماتسررتر)مسررتل ):هررو

 (.الكلية والقسم,اجلامعة,الباحثني

ال تةيد عن خمسة اسطر وتترجم إلى  -ليةيةماعدا قسم اللغة االنك-خاللة البحث باللغة العربية بالنسبة لألقسام كافة  (2

ترجمة العنوان والملخص )وتتضمن ,حصرًا قبل وحدة اخلدمات يف قسم اللغة االنكليزيةاللغة االنكليةية من 

أما بالنسبة لقسم اللغة االنكليةية كذلك تتم ترجمة العنوان وأسماء .وتختم وتجلب مع البحث النهائي( وأسماء الباحثين

 . الملخص باللغة العربيةالباحثين و

للغددة ( Times New Roman)و, للغددة العربيددة  ( Simplified Arabic)يكددون نددوع الخددط للبحددث    (1

 .حصرًا وال يقبل غير ذلك( word 2007)ويعتمد برنامج .وال يقبل أي خط أخر.االنكليةية

وحواشدي الصد حة األربعدة     (سدم 1,5)ويكدون تباعدد األسدطر   ,للهدوام  (12)للعنداوين و ( 16)للمدتن و  (14)حجم الخط  (1

 .من جميع الجهات( 2,5)
 .الترقيم  يكون في أس ل الص حة مع تجنب أي عالمات أو إطارات أو خطوط (5
 .تكون هوام  ومصادر البحث كلها في نهايته (1
( عليه السالم)أو ( وسلم للى اهلل عليه واله)عدم استخدام الخطوط والرموز الجاهةة خصولًا اآليات القرآنية وكلمة  (7

 .وغيرها( رضي اهلل عنه)أو 
أربعين إلف دينار مع أربع نسخ ورقية من البحث لكافة األقسام ( 44,444)يسلم الباحث لترويج البحث مبلغًا قدره  (1

 .ثالثين إلف دينار( 34,444)باستثناء قسمي اللغة العربية واالنكليةية ثالث نسخ مع مبلغ قدره 

   (لحصول على قبول النشرل)وقبوله عند رتوع البحث ما املقومني : ثانيا: 

( لالح للنشر)عند اكتمال عملية تقويم البحث من قبل المقومين يعاد البحث إلى الباحث في حال كانت نتيجة التقويم  (4

وال يمنح قبول النشر أال بعد إن يسلم الباحث نسخه نهائية ورقية معدلة إضافة إلى ,لغرض أجراء التعديالت المثبتة عليه

مع ضرورة جلب النسخ األللية التي أجريت عليها التعديالت وأن (.CD)على قرص(word)كترونية بصيغةنسخة ال

 :أتور النشر املرتتبة حبسب التعليمات والتفاصيل أتنا يكون البحث بمجمله مح وظ في ملف واحد  ويدفع   

( 3444)ل حة بــــ  ( 25)أول تحسب ( الماجستير والدكتوراه) ملستالت حبوث طلبة الدراسات العليابالنسبة  ( أ

 .أربعه أالف دينار( 4444)ثالث أالف دينار إما ما يةيد عن ذلك فتحسب الص حة بـــ 

آالف دينار وما يةيد عن ذلك من ( 4444)ل حة بــــ ( 25)فتحسب أول لبحوث الرتقيات وغر كل  إما بالنسبة   ( ب

 .خمسة أالف دينار( 5444)ل حات فتحسب بـــ 
 .بة الباحث باسترجاع مبلغ التقويم أو مبلغ النشر أذا تم إرسال البحث للمقومينتسقط مطال (2
بنشر كافة البحوث التي تمنحها قبول نشر وتم تسديد مبالغ نشرها  ملزمةتل ت المجلة انتباه السادة الباحثين إلى أنها  (1

دون استعدادهم لدفع مبالغ نشرها في  قبول نشر فقطوال تستقبل البحوث التي يروم ألحابها الحصول على , بالولوالت

 .المجلة
 .تعتذر إدارة المجلة عن استالم أي بحث ال تنطبق عليه الضوابط أعاله
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 الصفحات اسم الباحث عنوان البحث ت

1-  

 اوزان تمبكتو القديمة 

قرررررررراقة فررررررري مقرررررررا  مرررررررونيي عرررررررن المقرررررررايي  

 القديمة بتمبكتو

 34-81 زمان عبيد ونا . د.أ

2-  

فقرررررراق فررررري الحيررررراة السياسرررررية فررررري اثررررر  بقرررررة ال

 (ه57ه ـــــ 43)العراق 

 دراسة تاريخية

 75-33 محمد عبا  حسن ال ائي.د

3-  
ال عرررررررررون فررررررررري انتخابرررررررررات ا ردنيرررررررررة لعرررررررررام "

 "وا جراقات حيالها  8555
 15-46 ليلى عبدالقادر/ الباحثة 

4-  

الرضرررررررررا وا ختيرررررررررار فررررررررري مفهررررررررروم الخ فرررررررررة 

 الراشدة

– قراقة في الجذور - 

 51-11 ر محمد يون د عما.ا

5-  

تنظررررررريم المرررررررا  العرررررررام والرقابرررررررة فررررررري الدولرررررررة 

 ا س مية

دراسررررة فرررري كتررررا  ا مرررروا   برررري عبيررررد القاسررررم 

 بن س م 

 (م  141/هـ 223 -م  553/هـ875)  

  عبير عبد الرسو  محمد التميمي.د. م.أ

 ايمان عبيد ونا  المعموري.د

55-825 

6-  

الشرررررررعو بالوحررررررردة النفسرررررررية وت ثيرهرررررررا علرررررررى )

 (ا كتئا  عند األ فا 

لررررردة عينرررررة  ررررر   الصررررر  الثالرررررث ا بتررررردائي )

 (في مدار  مدينة الديوانية 

 836-821 صفاق حسين حميد. م

7-  
اثررررررررررر ا نظمررررررررررة المخابراتيررررررررررة فرررررررررري ت ررررررررررور 

 ا مبرا ورية المغولية التجس  انموذجا  
 875-838 عبد الل ي  جاسم حميدي العقابي. د.م 

8-  
فرررررري شرررررررح  ه  548احترررررررازات ابررررررن هشررررررام ت 

 لق ر الندة و شذور الذه 
 852-846 د ف ح رسو  حسين الحسيني.م.أ

9-  

التررررر ريي السياسررررري ا سررررر مي فررررري فكرررررر سرررررهي  

 زكار 

 عصر النبوة والخ فة الراشدة/ 

 سعد كاظم عبد الجنابي. د.م . أ 

 علي رؤو  جبر. م

854-248 

 المحتويات
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 275-242 العنكوشيعقي  جاسم محمد . م. م التغلي  في العربية والقرآن الكريم  -11

11-  
العولمرررررررة و دور المدرسرررررررة  فررررررري نبرررررررذ العنررررررر  

 وا عتدا 

عمار سليم عبد                              . د. أ

 نبي  حسن محمد                                       . م. م
271-255 

12-  
 دراسة في مواقعها ا ثرية :مدينة باب  

 مدينة سورا إنموذجا  
 444-255 ح الجبوري            حمدية صال. د. ا

13-  
الب غرررررة الصررررروتية فررررري القررررررآن الكرررررريم سرررررورة 

 أنموذجا  ( ق ) 
 457-443 زين  جاسم محمد العرداوي.د.أ

14-  

الفكررررررر القيررررررادي السياسرررررري للرسررررررو  صررررررلى   

 علي  وال  لدة علماق البصرة

 ابن سعد انموذجا

 

 454-454 داوج اضرلا دبع تارف.د

15-  

عليرررررررر  )ا مررررررررام الحسررررررررن (الصررررررررلح)معاهرررررررردة 

ألسررررربا  التررررري ادت الرررررى مرررررع معاويرررررة وا(السررررر م

 .   قبو  المعاهدة

 د عمار محمد يون  .ا

 قاهر محد علي                                   . الباحث 

 محمد تركي عبد العزيز . الباحث 

 ليلى محمد جابر. الباحث 

453-367 

16-  
ررررررررررررة إشرررررررررررركالية المفهرررررررررررروم  العوامرررررررررررر  المعنويل

 والت بيق

 حيدر عذا  حسين. د. م

 قح ان هادي الكندي. د. م

364-328 

17-  

 (غرر السير)

أبرررررو منصرررررور عبرررررد الملررررر  برررررن محمرررررد : تررررر لي 

 (هـ325ت)بن إسماعي  الثعالبي 

دراسررررررررررررررة ( ظ468-و252)مررررررررررررررن الورقررررررررررررررة 

  النص يحقق ألو)تحقيق 

 372-322 ياسر محمد ياسين. ا م د
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 القديمةتمبكتو وزان ا

 .القديمة بتمبكتو مقاييسعن ال يقراءة في مقال موني

 االستاذ الدكتور زمان عبيد وناس

جامعة كربالء/ كلية التربية للعلوم االنسانية   

بصالت تجارية عالمية ،  –افريقيا الغربية  –اشتهرت بالد السودان الغربي 
ن وكاالت التجار االجانب انتشرت بأصقاع البالد ، السيما مدينة تمبكتو التي حتى ا

ُأطلق عليها ميناء الصحراء ، إذ كانت تمثل منطقة دولية لتجمع البضائع وانطالقها 
من جديد نحو وجهاتها المختلفة في بلدان العالم آنذاك ، في قاراته المعروفة افريقيا 

جارات أو البضائع كانت الذهب والرقيق االسود والمعادن واسيا واوربا ، وأهم تلك الت
والمجوهرات والمواد الطبية والملح ، التي أحيكت حولها اساطير تصف تجاراتها 
بشتى األوصاف والمعامالت التجارية ، وفي االخص كتب الجغرافيين والرحالة 

دينة تمبكتو العرب ، حتى صارت هذه الروايات مادة دفعت بدول الجوار االقليمي لم
بالطمع ومحاولة احتاللها ، ناهيك عن محاوالت االوربيون التي آلت الى ان يجدوا 

 .موطئ قدم في سواحل افريقيا الغربية في مطلع القرن الخامس عشر للميالد 

والباحث في سوسيولوجية االحوال االقتصادية للشعوب يعلم جيدا ان 
من االحوال التاريخية لألمم وبمختلف  الدراسات االقتصادية تعطي معيارية واقعية

جوانبها ، وألننا نعلم ان اوزان تمبكتو وتاريخيتها التداولية تعطي صورة توثيقية حقيقية 
لنمطية الحياة الصاخبة في اسواق تمبكتو التي كانت حينها ،  هذا فضال عن جميع 

القراءة الهم مقال اقليم بالد السودان الغربي في أهم تراث ورمزية له ، لذا تعرضنا ب
ميداني آثاري الوزان بالد السودان الغربي التي وجدت في تمبكتو الذي قام بها 
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الباحث مونيي ، المنشور باللغة الفرنسية في المجلة التاريخية المغربية في العدد 
م ، والغاية هو التعريف بهذا االرث االنساني االفريقي لآلخر 5191لسنة  51-51

 .ذا االقليم من القارة السمراءالمهتم بتاريخ ه

The Western Sudan- west of Africa – was so famous 
of the external global links that the commercial agencies of 
the foreign merchants which were sporadic all over that 
land in general and in Timbuktu City in particular. Thus, 
this town could have been regarded as an international 
region for the accumulated goods to be re- exported to 
different parts of the three continents of the Old World. 
Therefore, Timbuktu was called the Desert Port and it was, 
indeed, a center for exchanging most of the necessary 
commodities as gold, clinical materials, slaves, gems, salt 
and other metals. Consequently, many legends were 
written on these marine activities that depicted various 
treatments and sale operations. In addition, number of 
Arab travellers and geographers authored well- known 
books and accounts that became as  motives for the 
regional neighbors as well as the European powers to 
have a footstep there in the early of the Fifteenth Century 
A. D there. 
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 The researchers in this article has actually attempted 
to study psychology of the economic conditions to find 
some criterion for the realistic economies of the nations 
from different points of views. Because most of the 
standards and weights of Timbuktu are clearly known and 
identified, a pure vision for the history of the circulation 
could be given for the documentation of the style of the 
daily life in Sudan and West of Africa. So, this article has 
been planned to read and analyze one of the most 
important field archeological article of by Mooney.   This 
article was published in French in the Historical Moroccan 
Journal numbered as 15-16 in 1979. Moreover, we have 
aims to identify the human heritage of the dark continent . 
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 اوزان تمبكتو القديمة

 قراءة في مقال مونيي عن المقاييس القديمة بتمبكتو

 

  

بصالت تجارية عالمية ،  –افريقيا الغربية  –اشتهرت بالد السودان الغربي 
حتى ان وكاالت التجار االجانب انتشرت بأصقاع البالد ، السيما مدينة تمبكتو التي 

مثل منطقة دولية لتجمع البضائع وانطالقها ُأطلق عليها ميناء الصحراء ، إذ كانت ت
من جديد نحو وجهاتها المختلفة في بلدان العالم آنذاك ، في قاراته المعروفة افريقيا 
واسيا واوربا ، وأهم تلك التجارات أو البضائع كانت الذهب والرقيق االسود والمعادن 

تها ار تصف تجار والمجوهرات والمواد الطبية والملح ، التي أحيكت حولها اساطي
بشتى األوصاف والمعامالت التجارية ، وفي االخص كتب الجغرافيين والرحالة 
العرب ، حتى صارت هذه الروايات مادة دفعت بدول الجوار االقليمي لمدينة تمبكتو 
بالطمع ومحاولة احتاللها ، ناهيك عن محاوالت االوربيون التي آلت الى ان يجدوا 

 .قيا الغربية في مطلع القرن الخامس عشر للميالد موطئ قدم في سواحل افري

أما تمبكتو فقد سقطت في قبضة السلطان أحمد الذهبي سلطان مراكش ،  
حينما كانت تمبكتو تمثل جزًء من كبريات مدن امبراطورية السونغاي التي ظهرت 
عقب دولة مالي ، وكان دخول جيش احمد الذهبي الغازي لتمبكتو بمثابة سيل 

 .مر سوقها الرائج ، وانهى عالمية التداول التجاري فيه جارف د

وليكن البيع ))   :قا  امير المؤمنين علي بن ابي  ال  م 

 ((  بيعا سمحا, بموازين عد 
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والباحث في سوسيولوجية االحوال االقتصادية للشعوب يعلم جيدا ان  
الدراسات االقتصادية تعطي معيارية واقعية من االحوال التاريخية لألمم وبمختلف 

رة توثيقية حقيقية جوانبها ، وألننا نعلم ان اوزان تمبكتو وتاريخيتها التداولية تعطي صو 
هذا فضال عن جميع ،  التي كانت حينها لنمطية الحياة الصاخبة في اسواق تمبكتو 

اقليم بالد السودان الغربي في أهم تراث ورمزية له ، لذا تعرضنا بالقراءة الهم مقال 
تمبكتو الذي قام بها ميداني آثاري الوزان بالد السودان الغربي التي وجدت في 

، المنشور باللغة الفرنسية في المجلة التاريخية المغربية في العدد  يالباحث موني
م ، والغاية هو التعريف بهذا االرث االنساني االفريقي لآلخر 5191لسنة  15-16

 :رضنا للموضوع بمبحثين هي ــن القارة السمراء ، وتعـــالمهتم بتاريخ هذا االقليم م

 :دية ببالد السودان الغربي أ ـ تمبكتو ومكانتها التجارية واالقتصا

، وفي كتب الرحالة العرب  (5)تمبكتو أو تنبكت ، ورسمت ايضًا تينبكت 
بضم التاء المعلوة وسكون النون : )) ، وضبط ابن بطوطة رسمها قائاًل  (2)تنبكتو

وعند الباحثين  (3)((وضم الباء الموحدة وسكون الكاف وضم التاء المعلوة وواو 
، لكنها لم تخرج عن التي رسمتها المصادر االصلية من رسمت بطرائق شتى 

، اذ الشائع عند  (1)وطونبوكتو (4)رسمها تونبوكتوسودانية وعربية ، هذا فضاًل عن 
المغاربة ابدال حرف التاء طاء مثل رسمهم لموريتانيا موريطانيا ، اي العود بالحرف 

 .الى اصله طاء 

ليم الجغرافي الذي اطلق عليه مصطلح المدينة فهي تنتمي الى االقأما موقع  
الصحراء الكبرى ، وتحديدا ضمن المنطقة التي تعرف بالسودان الغربي تاريخيا ، 

 °1التي تبدأ من ثنية نهر النيجر حتى سواحل المحيط االطلسي بين خط عرض 
 (1).شرقا  °51غربا الى  °59شماال ، ومن خط طول  °21شماال الى 
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في هذا االقليم الحافة الجنوبية من الصحراء الكبرى وموقع تمبكتو تحديدا  
شمال دولة مالي الحالية ، على منحنى نهر النيجر عند دوران قوسه الشمالي ، 

 (9).حيث تصل اليه بعض قنوات نهر النيجر المتفرعة عنه 

ومن تمركزها هذا وسط كبريات المدن السودانية ، والحواضر السياسية ،  
حافة الصحراء من جهة الشمال ، واقليم النباتات اصل بين الفموقعها فضال عن 

المطيرة من الجنوب ، جعل منها قاعدة استراتيجية اقتصادية مميزة ، تتمركز فيها كل 
تجارات البالد المحلية والدولية ، بل ان نمطية الحياة فيها قد اختلفت عن مثيالتها 

ل شيء تقريبا ، لذا صار ب في كالسودانية ، فهي اقرب الى نمطية اهل المغر 
لتمبكتو قدم سبق في حركة االقتصاد السوداني ، ناهيك عن الجانب المعرفي 

 .والفكري المالكي 

هـ على يد قبائل طوارق مشغرن عندما 414ومع ان تمبكتو قد تأسست سنة  
اتخذوا منها مرعى ألغنامهم ابتداًء ، فان نشاطها االقتصادي كان بعد هذا التاريخ ، 

شارة الى اهميتها االقتصادية اتضحت في روايات المررخين والرحالة عصر واال
-952( سلطان مالي) السلطان دولة مالي التي بدأت مع اخبار منسا موسى 

إذ تمركز نشاط اهل السودان من قبل نحو داخل البالد بعمق الغابات  – (7)هـ937
كانت معرفة تمبكتو حكرا ، وقبل هذا التاريخ  (1)والمنسا هو لقب سالطين مالي -

بتجار الصحراء حتى ذاع صيتها ، وطار صيت بوبوكينا الذي يعني الحي الكبير 
، وبه  (51)الذي يضم قصر السلطان وسوقها الكبير واالشهر ببالد السودان الغربي

كذا أماكن البيع ومكاتب التجارة والدكاكين التي يرتادها الزبائن والسماسرة ووسطاء 
التي تجري فيها  –المخازن  –اضف الى ذلك امكنة التخزين الكبيرة االتجار ، 

عمليات بيع الجملة ، إذ كان لكل تاجر مخزن كبير ، وهي عبارة عن بنايات كبيرة 
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ساحة كبيرة اشبه ما تكون بالقيصاريات االندلسية أو الخانات ، تجري فيها تتوسطها 
سوق الدولي كان هناك سوق عمليات الكيل والوزن والبيع ، وفضال عن هذا ال

بين تمبكتو وبقية  –االقليمية  –الذي كانت تجري فيه التجارات المحلية  (55)فنتكر
المدن السودانية ، وكانت أهم بضاعة هذه االسواق الذهب ، والملح ، والعبيد ، 
والنسيج ، وباألخص النسيج االنكليزي الذي نقله تجار عرب ، واوربيون من البرتغال 

، وايضا كانت تجارت التحف ومواد االستطباب والخيول وغيرها  (52)نيا وفرنساواسبا
 .كذا 

ولألهمية التجارية الوسطية لتمبكتو اشتهرت هذه المدينة بتداوالت االئتمان  
والعمل التي اشارت اليها االقتصادي وانواع الحواالت والتعامل في اشكال الموازين 

الذي اجراه مونيي الذي مكنه من معرفة مقاييس  المصادر ، وأهمها البحث اآلثاري
تمبكتو المستعملة آنذاك ودونه في مقال حمل عنوان مقاييس تمبكتو القديمة ، الذي 

 .جعلناه فرضية بحثنا وبينا سببه سلفا في التقدمة 

 ـ:قراءة في نصوص مونيي  –ب ـ اوزان تمبكتو 

مة فحواها التي تعد تكمن أهمية هذا البحث في تداول نصوص مونيي وترج 
وثيقة هامة في شرح أوزان تمبكتو ومقاييسها المعتمدة في المعامالت التجارية ألهل 
السودان حتى وقت ليس ببعيد ، القرن التاسع عشر للميالد وبدايات القرن العشرين 
الميالدي الذي راحت في بواكير سنيه تلكم االوزان الى الوزال تدريجيا ، إذ تحول 

 .النظام المتري  الناس الى

ومن هذه االوزان المستعملة التي اشارت اليها حتى المصادر السودانية  
العادية ، القدح الصغير ، وكان هذا بقدر قبضة اليد ، أو بالوحدة للسلع الشائعة 
االستهالك ، وهذا المقياس هو في الحقيقة اعتمد كيال ال وزنا ، ويكال به حبات 
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عن كافة انواع الحبوب االخرى موضع التداول التجاري ، فضال االرز أو الحنطة 
 .بصورة عامة هناك 

والى جانب هذه وجدت اوزان صغيرة جدا ، استخدمت لقياس وزن االشياء  
الصغيرة ، إذ استخدمت في االصل لحساب وزن المعادن الثمينة والمجوهرات ، أو 

اثمانها ، ومن هذه االوزان المواد العالجية الطبية لندرتها في بالد السودان وغالء 
وهذه للفضة  dammaوحبة شعيرة صغيرة    branaحبة االكاسيا االنداسوتية 

، والتمرة بحسب   dyote، وحبة االرز   bani، وحبة االكاسيا العربية  (53)والذهب
، وهذا الى جانب االوزان  cauriونواة التمر  حجمها كبيرة وصغيرة ومكلية ، 

ة في البالد العربية ، مثل وزن الدينار والدرهم ، وكذا استخدموا االسالمية الشائع
اقراص صغيرة من الزجاج و أخرى مسكوكة من معدن ما تعتمد لحساب اوزان السلع 

مثل الفلس أو كومبي صالح ، وهذا الوزن نسبة الى  -وبكميات قليلة جدا  -الثمينة 
 .مدينة كومبي صالح عاصمة دولة غانا 

مية االوزان الموجودة في الجدول المرفق يصعب ان نجد تحديدا عمليا فمع ك 
دقيقا لهذه االوزان المختلفة ، فمن الحبوب وجدت اربعة انواع ، وبأوزان مختلفة من 

غ 4.5غ ، و تسعة عشر نوع من المثاقيل ، وأوزانها من 0.25غ  ، ووزن 0.187
غ 13.5ا تتراوح من غ ، و احدى عشر نوع من االواقي ، واوزانه55، الى وزن  

 .غ 202.5غ  الى  42.5غ ، وسبعة نميات اوزانها من  450الى 

وبذا صار من الصعب الحديث عن نوعية معينة من هذه االوزان ولها قياس  
من وحدات الغرامات ، فمقاييس ( X)ان المثقال يساوي : وزن ثابت ، كأن نقول 

ن المثقال يحدد بنوعية السلع المراد المثاقيل مختلفة ، لكن يمكن القول ان مقاييس وز 
 .االتجار بها ، فمثال بين الذهب والتبغ فلكل نوع سلعة مقياس وزن معين 
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تحسب لقياس وزن  –المعلمة باألرقام العربية  –وغالبا ما كانت هذه االوزان  
التي ( حب وعروق ) الذهب ، والفضة ، والحديد ، والصمغ العربي ، والمواد الدوائية 

مد دواًء للنساء الحوامل ، وكذا التبغ ، وهذه كانت بمثابة قاعدة لقياس االوزان تعت
 .الثمينة كما بينا سلفا 

ويغلب ايضا ما كانت هذه االوزان تعلم بعالمات وزخارف وهي مرمزة بها ،  
إذ من المعروف للباحثين في الشأن االفريقي ان لهذه العالمات والزخارف رمزية 

قدس شعوب تلك المناطق وطقوسها الدينية ، وتاريخ حضاراتها ومعنى له صلة بم
هذه االوزان ال تخرج لرمزية الالضاربة في القدم ، والمرثرة بوصفها رمزية مقدسة ، ف

، وعلى اية حال فان التداخل الدقيق بين تلك االوزان تعبر  عن هذا المعنى مطلقا
ثيق بين موروثاتها وحضاراتها عن عبقرية شعوب تلك المنطقة ، وعن ارتباط رائع وو 

اي االوزان  –حتى االجنبية منها ، وبهذا فهي  -اي شعوب بالد السودان الغربي  –
االقتصاد وحركته في المجتمع آنذاك  ةيمكن ان تعطي نبذة حقيقية عن سوسيولوجي –

، بل حتى في المستويات المعاشية لسكان االقليم الغربي وطبقيتها ، وأهم مواد 
ر من بضائع داخلية وخارجية ، إذ ان هذه االوزان والمقاييس مثلت حاجة االتجا

اساسية للسكان االصليين الحتساب بضاعتهم ومصدر ارزاقهم ، وكانت ثابتة 
االستخدام مثل القول بالمثقال ، واالوقية ، وكاروسي ، ومن اجل هذا ُعدت هذه 

لسودانية إذا ما تمكن لطبيعة حركة المجتمعات اناطقة ، و المقاييس صورة حية 
 .الباحث من استنطاقها ، ورسم صورها المعبرة عن حال ذلك المجتمع 

وتمبكتو بوصفها ميناء الصحراء التجاري كانت الوعاء الحاوي لهذه االوزان  
وبعدها االسالمية االكثر  –افريقيا الغربية  –والمقاييس ، وكانت االوزان السودانية 

ارية ، وبعٍض منها كان مزيجا بين الوزن العربي حضورا في المعامالت التج
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االسالمي ووزن شعوب بالد السودان الغربي ، وجدول االوزان والمقاييس المدرج طي 
 (54).هذا البحث يشرح هذا المعنى 

 :ـ واوزان تمبكتو ومقاييسها هي  

المجففة ، وهي شجرة شوكية اوراقها قوية ،  baniحبة االكاسيا العربية  
في الصيف حبة أو نواة ، أو جزيئات ذات وزن غير محدد ، وهذه كانت جزء  ُتسقط

من وحدة الوزن ، وبذا هي تمثل مقياس وزن يختلف بحسب الوحدة المراد قياسها 
ونوعها ، من ذهٍب أو فضة ، وهي تعادل الحبة المعروفة في التقليد العربي 

 (51).االسالمي 

 Aالمجموعة 

 سيطالشكل مدور ومحدب بشكل ب

 غ  0.30: ملم                      الوزن   9.25: القطر 

 ملم    5.30:  العرض 

 هذه الحبوب تستخدم وهي جافة

 

 

 

 B  1: المجموعة 

 Baniسدس    : االسم 
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 نحاس: دائري مسطح                  المادة : الشكل  

 ملم 2.00: ملم                      العرض  7.47: القطر 

 .غم  0.60: زن الو 

2 

 خمس نجوم على شكل وجه

 دائري مسطح: تالي                          الشكل : االسم 

 ملم  10.28: برونز                        القطر : المادة 

 غم 1.00: ملم                  الوزن  2.15: العرض 

3 

 سطحدائري م: آروبو                        الشكل : االسم 

 ملم 10.00: نحاس                       القطر : المادة 

 غ 1.10: ملم                 الوزن  3.00: العرض 

 خمسة نجوم على شكل وجه

4 

 دائري مسطح: ديير                        الشكل : االسم 

 ملم 14.19: نحاس                      القطر : المادة 

 غم 2.90: الوزن               ملم   2.47: العرض 



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

28 
 

 خمسة نجوم على شكل وجه

5 

 دائري مسطح: مثقال                      الشكل : االسم 

 ملم 15.16: برونز                     القطر : المادة 

 غ 4.90: ملم               الوزن  3.42: العرض 

6 

 مسطحدائري : مثقال                    الشكل : االسم 

 ملم 15.19: برونز                   القطر : المادة 

 غ 4.90: ملم               الوزن  3.43: العرض 

7 

 دائري مسطح: أوقية دييري              الشكل : االسم 

 ملم 22.02: برونز                   القطر : المادة 

 غ 12.60: ملم             الوزن  4.18: العرض 

 B: ذج مجموعة نما
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 C   1: المجموعة 

 دائري مسطح: أوقية دييري              الشكل : االسم 

 ملم 20.17: نحاس                   القطر : المادة 

 غ 13.50: ملم             الوزن  5.31: العرض 

2 

 دائري مقعر: اوقية اوربو             الشكل : االسم 

 ملم      22.17ملم  و   12.05: القطر 

 غم 20.20: ملم          الوزن  8.43: العرض 

مجزأ ( او القديس اندرو ) على الوجه العلوي تضاعف الصليب يوناني : مالحظة 
الجانبين ، ايواء اربع نقاط وقوس على شكل دائري أو دائرة في كل ربع ، الجانب 

 السفلي غير مقروء 

3 

 دائري مفلطح: شكل كروي                     ال: االسم 

 ملم 20.15: نحاس                    القطر : المادة 

 غ 61.10: ملم            الوزن  15.06: العرض 

 على كل وجه خمسة نجوم كل خمسة في دائرة وهي في النقطة المركزية: مالحظة 
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4 

 دائري مفلطح: أوقية مضاعفة            الشكل : االسم 

 ملم 26.00: القطر                نحاس     : المادة 

 غ 60.20: ملم             الوزن  11.17: العرض 

5 

 دائري مفلطح: أوقية ثقيلة                الشكل : االسم 

 ملم 29.00: نحاس                   القطر : المادة 

 غ  75.30: ملم           الوزن  14.19: العرض 

مقروءة ، مع ذلك يمكن للمرء ان يالحظ آثار النجوم  وجوه بالية ، غير: مالحظة 
والنقاط وأقواس الدائرة على الجناح ، اثني عشر نجما ، اثني عشر تيك أوب نوك 
سببيري تشبع شقوقا مكسورة ، أربع شقوق غير منقطعة مع كرة نقطة مجوفة في 

 .المنتصف 

6 

 دائري ممتلئ: أوقية كندية             الشكل : االسم 

 ملم 29.50: نحاس                 القطر : لمادة ا

 غ 93.50: ملم         الوزن  15.26: العرض 

7 

 دائري مفلطح: الشكل     كروي             : االسم 
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 ملم 33.80: القطر    نحاس             : المادة 

 غ 101.10: ملم        الوزن  13.46: العرض 

 .شقا متقطعا اربعة دون انقطاع  على الجناح ستة عشر: مالحظة 

 Cاشكال المجموعة 

 

 

 

 D   1: المجموعة 

 دائري مفلطح: آتيمي                الشكل : االسم 

 ملم 12.14: نحاس                القطر : المادة 

 غ 5.10: ملم          الوزن  5.21: العرض 

جانب واحد (  أ)خط (  5) على جانب واحد ، في دائرة ، الرقم العربي :مالحظة 
 .غير مقروء ، اثني عشر شقا مقطوعا ومتناوب على الحافة 

2 

 دائري مفلطح: ارابو                    الشكل : االسم 

 ملم 14.46: نحاس                  القطر : المادة 
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 غ 7.60: ملم            الوزن  7.47: العرض 

 شر قطعا متقطعا و بالتناوب على الخاصرة اثني ع. جوانب غير مقروءة : مالحظة 

3 

 دائري مفلطح: أوقية تلتي               الشكل : االسم 

 ملم 15.41: نحاس                  القطر : المادة 

 غ 10.30: ملم            الوزن  8.26: العرض 

على  ؛ العديد من الشقوق(  2) على جانب واحد في الدائرة رقم العربي : مالحظة 
 .الجانب 

4 

 دائري مفلطح: اوقية ديري           الشكل : االسم 

 ملم 18.08: نحاس               القطر : المادة 

 غ 15.10: ملم         الوزن  8.48: العرض 

العربي وعلى الجانب االخر (  3) على جانب واحد في دائرة الرقم : مالحظة 
 والشرائح  الجانبوكذلك الجانب الشقوق على  (أو القديس اندرو ) الصليب اليوناني 

5 

 دائري مفلطح: أوقية َأروبو         الشكل : االسم 

 ملم 21.23: نحاس              القطر : المادة 
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 غ 25.10: ملم        الوزن  9.37: العرض 

الجانب االخر غير مقروء (  1) على الوجه دائرة كتب فيها الرقم العربي : مالحظة 
 .العديد من الشقوق والجروح على الجانب ، 

6 

 دائري مفلطح: أوقية لورد          الشكل : االسم 

 ملم 28.00: نحاس             القطر : المادة 

 غ 74.40: ملم      الوزن  13.03: العرض 

 .الوزن بالي جدا ، الوجوه غير مقروءة ، الشقوق على الجانب : مالحظة 

7 

 دائري مفلطح: الشكل (       قية مضاعفة او ) كروي : االسم 

 ملم 30.20: نحاس               القطر : المادة 

 غ 99.60: ملم        الوزن  15.40: العرض 

(  4) الوزن بالي جدا ، على احد الجوانب في دائرة الرقم العربي : مالحظة 
 .عشرون جروح او شقوق على الجانب . والجانب االخر غير مقروء 

 Dل المجموعة شك
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 E  1المجموعة 

 نصف دائري: اتيمي                  الشكل : االسم 

 ملم 12.19: نحاس                 القطر : المادة 

 غ 5.70: ملم           الوزن  7.37: العرض 

 ( .أ ) على القاعدة الحرف العربي : مالحظة 

2 

 ينصف دائر : أوقية ديري          الشكل : االسم 

 ملم         15.25: نحاس             القطر : المادة 

 غ 10.30: ملم       الوزن  8.29: العرض 

 .صغيرة (  7) و (  9) على القاعدة بين قوسين الرقم العربي : مالحظة 

3 
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 دائري مقعر : اوقية اروبو         الشكل : االسم 

 ملم 18.25ملم و  14.31: نحاس              القطر : المادة 

 غ 20.25: ملم      الوزن  12.49: العرض 

 .بين قوسين ( 4)على القاعدة الرقم العربي : مالحظة 

4 

 دائري مسطح: أوقية                 الشكل : االسم 

 ملم 21.09: نحاس                القطر : المادة 

 غ 25.70: ملم          الوزن  9.22: العرض 

 ا غير مقروءةبالية جد: مالحظة 

5 

 دائري مقعر : اوقية                الشكل : االسم 

 ملم 20.45ملم و  15.43: نحاس               القطر : المادة 

 غ 34.70: ملم       الوزن  19.40: العرض 

صغيرة الحجم بالية جدا (  7و  9) على القاعدة بين قوسين الرقم العربي : مالحظة 
 .ق على الحافة السفلية يصعب قراءتها ، شقو 

6 

 دائري مفلطح: كاروي                 الشكل : االسم 
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 ملم 20.35: نحاس                 القطر : المادة 

 غ 46.20: ملم         الوزن  12.07: العرض 

 ( . 1) على الوجه في دائرة الرقم العربي : مالحظة 

7   

 نصف دائري :أوقية اروبو مضاعفة     الشكل : االسم 

 ملم              29.50: نحاس                   القطر : المادة 

 غ 50.10: ملم            الوزن  9.22: العرض 

 ( .51)على القاعدة بين قوسين الرقم العربي : مالحظة 

 E: شكل المجموعة 

 F  1المجموعة 

 دائري: تالي مضاعف         الشكل : االسم 

 ملم 11.30: القطر              رصاص : المادة 



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

37 
 

 غ 2.50: ملم          الوزن  2.44: العرض 

  2أو  5العربي وعلى الثاني (  21) على وجه واحد الرقم : مالحظة 

2 

 مثلث : ديري                 الشكل : االسم 

 ملم X 7.10 X 3.23 9.43: رصاص              االبعاد : المادة 

 غ  2.00: الوزن 

 ( . 2) على وجه واحد الرقم : الحظة م

3 

 دائري مقعر : اتيمي             الشكل : االسم 

 ملم 9.20ملم و  8.25: رصاص           القطر : المادة 

 غ 5.60: ملم      الوزن  10.23: العرض 

 .حبة البزالء ، بالنحاس ، الفارغة العامة : مالحظة 

4 

 شبه منحرف:  اوتيمي            الشكل: االسم 

 ملم  X 4.19ملم  11.12: رصاص         االبعاد : المادة 

 غ 5.40: الوزن 

 ( . 5) على وجه واحد رقم : مالحظة 
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5 

 دائري مسطح: اتيمي            الشكل : االسم 

 ملم 17.70: نحاس           القطر : المادة 

 غ 5.10: ملم    الوزن  2.21: العرض 

 ( . 5) واحد الرقم على وجه : مالحظة 

6 

 زوايا دائرية: أوقية            الشكل : االسم 

 ملم X 16.38 15.41: حديد            االبعاد : المادة 

 غ 18.70: الوزن 

 .ال يحمل اي عالمة : مالحظة 

7 

 اسطواني أو مقعر: أوقية              الشكل : االسم 

 ملم 13.35ملم و  12.44: حديد              القطر : المادة 

 غ 18.10: ملم     الوزن  18.42: العرض 

 .ال يحمل اي عالمة : مالحظة 

8 

 اسطواني: اوقية اوروبو         الشكل : االسم 
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 ملم  13.25ملم  و   13.15: رصاص            القطر : المادة 

 غ 25.40: ملم       الوزن  19.30: العرض 

 ( . 5) رقم على الوجه الداخلي : مالحظة 

9 

 دائري مسطح: اوقية            الشكل : االسم 

 ملم 20.33: رصاص         القطر : المادة 

 غ  9.00: ملم     الوزن  5.35: العرض 

 ( . 20) وعلى الوجه الثاني (  4) على احد االوجه الرقم : مالحظة 

10 

 مستطيل: كاروي          الشكل : االسم 

 ملم X 10.15ملم  X 20.24ملم  22.31: االبعاد     الرصاص  : المادة 

 غ 50.10: الوزن 

 ( . 1) وعلى االخر رقم (  10) على احد االوجه رقم : مالحظة 

11 

 دائري: كروي             الشكل : االسم 

 ملم 28.00: رصاص           القطر : المادة 

 غ 76.30: ملم     الوزن  12.24: العرض 
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 ( 15: ) وجه واحد الرقم  على: مالحظة 

 Fشكل المجموعة 

 

 

ختام القول فان ما قدم مثل اوزان الصنجات التي اعتمدت في بالد السودان الغربي ، 
ومثلت ارثا حضاريا لمكونات المجتمع من المحيط حتى حدود نهر النيجر الشرقية ، 

المجاميع وبعمق االقليم شماال وجنوبا ممزوج بحضارة العرب ، فكل ما مرت به 
البشرية من اقدم االزمان حتى العصور الحديثة نجد عبق اثارها فيها ، وروح موروثها 

 .الشعبي في مختلف االصعدة البشرية 
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 : ثبت الهوامش

: باريس ) ـ كعت ، محمود بن المتوكل الكرمني التنبكتي ، التاريخ الفتاش  5 
وف باحمد بابا التنبكتي ، نيل ؛ التنبكتي ، احمد بن احمد المعر  54ص ( م 5114

؛ السعدي ، عبد الرحمن  342ص ( هـ 5315: القاهرة ) االبتهاج بتطريز الديباج 
؛ مجهول ،  21ص ( م 5114: باريس ) بن عبد اهلل بن عمران ، تاريخ السودان 
؛ الوالتي ، ابو  53ص ( م 5111:باريس ) تذكرة النسيان في اخبار ملوك السودان 

لطالب محمد بن ابي بكر البرتلي ، فتح الشكور في معرفة اعيان علماء عبد اهلل ا
 . 11ص ( م 5175: بيروت ) التكرور ، تحقيق محمد ابراهيم 

ـ ابن بطوطة ، ابو عبد اهلل اللواتي الطنجي ، تحفة النظار في غرائب االمصار 2  
ن محمد ؛ الوزان ، حسن ب 431، ص 4ج( م 5129: باريس ) ، تحقيق توم بريمر 

 . 511، ص 2ج( م 5172: الرباط ) المعروف بليو االفريقي ، وصف افريقيا 

 . 431، ص  4ـ ابن بطوطة ، تحفة النظار ، ج 3 

: بغداد ) ـ الغربي ، محمد احمد ، بداية الحكم المغربي في السودان الغربي  4  
 . 193ص ( م 5172

 . 91ص ( م 5111: دمشق ) م ـ قداح ، نعيم ، افريقيا الغربية في ظل االسال 1  

 ,Trimingham .J.S, Islam in west Africa (London:1979) 2ndـ   1
vol 1, p2 . 

ـ ابراهيم ، عبد العباس ، الحركة الفكرية والعلمية لمدينة مراكش ، رسالة  9 
 . 451م ، ص 5171ماجستير مقدمة الى كلية العلوم ، جامعة القاهرة ، لسنة 



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

42 
 

) واثرها الحضاري في العصور االسالمية المتاخرة ، دار االيام تمبكتو  ـ كتابنا ، 7 
 . 41-31ص  ( م 2151: عمان 

 . 311، ص  4ـ ابن بطوطة ، تحفة النظار ، ج 1  

 . 199؛ الغربي ، بداية الحكم المغربي ، ص  41ـ كتابنا ، تمبكتو ، ص  51 

 . 197ـ الغربي ، بداية الحكم المغربي ،  ص  55  

؛ طرخان ، ابراهيم علي ، البرتغاليون ،   521ـ قداح ، افريقيا الغربية ، ص  52 
 . 21ص 

ـ في قياس وزن الذهب والفضة الشرعي كانت تعتمد وزن حبة الشعير  53 
غم وفي هذا الوزن الشرعي حديث نبوي شريف  1019المتوسطة الحجم اي ما يعادل 

: فيما الصدقة يا علي ، قال : يه السالم إذ قال النبي صلى اهلل عليه واله لعلي عل
راجع كتاب تخريج الدالالت .في حبة ، المراد من ذلك قياس وزن الذهب والفضة 

من الحرف والصنائع والعماالت  ملسو هيلع هللا ىلصالسمعية على ما كان في عهد رسول اهلل 
) الشرعية لعلي بن محمد الخزرجي ، تحقيق حسان عباس ، دار المغرب االسالمي 

  .باب الزكاة ( م5171: بيروت 

14- Meunier.Par D, Note sur La survivance Des Poids Anciens 
A Tombouctou , (5191:تونس ) 51-51المجلة التاريخية المغربية ، العدد   
pp 95-105 . 

15- Meunier ,  Note sur La survivance, pp 95-105 . 
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 (ه57ه ـــــ 46)راق اثر طبقة الفقراء في الحياة السياسية في الع
 دراسة تاريخية

 الدكتور محمد عباس حسن الطائي

 مديرية تربية بابل/ وزارة التربية / جمهورية العراق 

تعد طبقة الفقراء واحدة من بين اهم الطبقات المهمة والمهمشة في المجتمع     
وء على العربي االسالمي فقد اهمل المررخون االوائل هذه الطبقة إذ لم يسلطوا الض

نما همشت من كل الجوانب اال ما ندر منهم لذلك  تلك الطبقة وال على دورهم وا 
حاولنا قدر المستطاع في اقتناص النصوص التاريخية التي ذكرت اثرهم ودورهم في 
الحياة السياسية لنرفع الظلم والحيف عنها وقد تبين لنا أن لطبقة السفلى او طبقة 

كات السياسية ضد الطبقة الحاكمة في ذلك العهد الفقراء شاركت في ثورات والحر 
ليس من اجل طموحات سياسية او مغانم شخصية وانما سعت قدر االمكان لتخليص 
انفسهم من الظلم الذي وقع عليهم والوقوف بوجه استغالل السلطة التي جلعت من 

همشة بيت المال المسلمين حكرًا لهم ولكل من ساندهم ، ولذلك اخذت هذه الطبقة الم
وتحديدًا في العراق من استغالل المشهد السياسي وما آل اليه من تطورات في 
العصر االموي بتنظيم صفوفهم وزج انفسهم في حركات رافضة للحكم االموي آملين 
وراء ذلك في استرداد ولو لجزء من حقوقهم المالية رغبة منهم للعيش الكريم ومن هذه 

وحركة ( ه14)هي حركة المختار الثقفي عام  الحركات التي انظم اليها الفقراء
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الذي خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي ، هذا ( ه91)عبداهلل بن الجارود عام 
التي كانت حركة خالصة للفقراء التي طالبت ( ه91)فضاًل عن حركة الزنج عام 

وان شاء اهلل نثبت أن الزنج كانت بداياتهم في العصر االموي . بحقوقهم المالية 
 .ليس في العصر العباسي و 

هم ايضًا ( ه11)وال بد من االشارة الى حركة التوابين التي بدأت حركتهم عام     
كانوا من الطبقة الفقيرة اال انهم اعلنوا رفض الحكم االموي ورفعوا شعار الثأر لألمام 

ولم يكن مطالبهم من اجل المال او انصافهم في الحقوق ( عليه السالم)الحسين 
 .لية الما

    The poor class is one of the most important and 
marginalized classes in the Arab and Islamic society. The early 
historians neglected this class, as they did not shed light on 
that class or their role, but it was marginalized from all sides, 
except for the rare of them, so we tried as much as possible to 
seize the historical texts that mentioned their impact. And their 
role in political life to lift the injustice and unfairness about it. It 
has become clear to us that the lower class or the poor class 
participated in revolutions and political movements against the 
ruling class in that era, not for the sake of political ambitions or 
personal spoils, but rather sought as much as possible to rid 
themselves of the injustice that had befallen them and to stand 
against the abuse of power that made Muslims a monopoly 
from the treasury. For them and everyone who supported 
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them. Therefore, this marginalized class, specifically in Iraq, 
took advantage of the political scene and the developments 
that led to it in the Umayyad era by organizing their ranks and 
immersing themselves in movements rejecting the Umayyad 
rule, hoping behind this to recover even part of their financial 
rights in their desire for a decent life, and from these 
movements the poor joined is the movement of al-Mukhtar al-
Thaqafi in (64 AH) and the movement of Abdullah bin al-Jarud 
in (75 AH), which revolted against al-Hajjaj ibn Yusuf al-
Thaqafi, in addition to the Zanj movement in (75 AH), which 
was a movement exclusively for the poor who demanded their 
financial rights. And, if God wills, we will prove that the Zanj 
had their beginnings in the Umayyad era and not in the 
Abbasid era. It is necessary to refer to the movement of the 
repenters, which began their movement in the year (65 AH). 
They were also from the poor class, but they announced their 
rejection of the Umayyad rule and raised the slogan of revenge 
for Imam Hussein (peace be upon him), and their demands 
were not for money or their equity in financial rights.              
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 :.دمة المق
تعتبر طبقة الفقراء واحدة من بين طبقات المجتمع االخرى التي تقع على كاهلها    

العبء الثقيل والتهميش المتعمد قبل االسالم ؛ لكن هذا التهميش لم يستمر بعد 
مجيء االسالم إذ انصفها لهذه الطبقة وجعل لها كيان خاص وعمل على رفع من 

ميع الفروقات الطبقية ما بين الشريف والوضيع ؛ شئنها وقد ألغا الدين االسالمي ج
لكن فيما بعد وتحديدًا بعد وصول بني امية الى سدة الحكم والتربع على العرش عادة 
تلك الطبقة اعني الفقراء الى سابق عهدها بل وعدة من الطبقة المعدمة التي ال يبالي 

د عن تعاليم الدين االسالمي لها الحكام االمويين وال عمالهم فقد كانوا بعيدين كل البع
 . الحنيف 

وال بد من االشارة ان الباحث واجه صعوبات كبيرة في سبيل اقتناص النصوص     
التاريخية إذ لم يكن المررخون يهتمون بهذه الطبقة اال ما ندر منهم وكان جل 

 . اهتمامهم بالحياة السياسية لطبقة الحكام وعمالهم 
د من المصادر االولية والمراجع الثانوية التي اسهمت في كما اعتمدنا على العدي    

 .اكمال صورة البحث وقد وثقناها في نهاية البحث 
 .( ه45هــ ـــــ46) حركة المختار بن ابي عبيد الثقفي : أوالا 

دور كبير في ايقاظ شعور المسلمين ( عليه السالم)كانت لثورة االمام الحسين     
وقات المادية والمعنوية التي كانت في نفوس المسلمين ، وازالة كل المخاوف والمع

الكثير من الحركات التي كادت ( عليه السالم)لذلك فقد ترتبت على اثر ثورة االمام 
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تطيح بالدولة االموية او على االقل سببت لهم قلق شديد خصوصًا في العراق فقد 
مختار الثقفي والتي للسلطة في ذلك العهد هي حركة ال بزت اولى حركات المعارضة

والثاني ( عليه السالم)قتل كل من شارك في قتل االمام الحسين : كانت اهدافها هي 
اعالن عن قيام دولة تحكم العراق بعدالة والمساوة بين طبقات المجتمع ومن جميع 

 . (i)النواحي

 كان الدافع وراء ذلك ألذاللهم واضعافهم واخذت السلطة بفرض ضرائب قاسية اثقلت 
من كاهل الفقراء فضاًل عن ذلك انقاص عطائهم ، وفوق كل ذلك الظلم الذي لحق 
بهم من الناحية االقتصادية كذلك ظلموا من الناحية االجتماعية إذ كانت الدولة 
االموية تعتبر الموالي مواطنو من الدرجة الثانية وهذا مما ساعد على اذاللهم فإخذوا 

 .  (ii)ثورة ضد السلطةينتهزون الفرصة من اجل اعالن ال

 الدولة اضطهاد من تخلصهم سياسية حركة الى ينتظرون الموالي او الفقراء كان    
 إذ معهم السلطة انتهجتها التي العنصرية السياسة جراء كثيراً  عانوا فقد لهم االموية

انظم الموالي او طبقة الفقراء الى حركة عبداهلل بن الزبير في بادئ االمر في الحجاز 
بدافع التخلص من ظلم بني امية ؛ لكن ابن الزبير لم يراعي الموالي فعمد الى تقليل 

 وقاتلنا الدماء سفكنا ارانا ما الزبير ابن يا" : " عطائهم وقد عتبوا عليه إذ قالوا له 
كما عبروا عن حجم االذى الذي لحق بهم بسبب الفقر بهذه .  (iii)" لتملك اال الناس

 : االبيات 

 والحربا الجوع تشكوا الخليفة عـــــلى      عاتبة وهي أمست الموالي أن          

 (iv)؟ غلبا حولنا ما على الملوك أي      يـــــــــــرزرنا كنا وماذا علينا ماذا          
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أنظم اليه ( ه14)وعندما اعلن المختار الثقفي عن حركته في مدينة الكوفة عام 
ولما تمكن المختار من  (v)ت قيادة شخص يدعى كيسانالكثير من الموالي وكانوا تح

السيطرة على زمام الحكم أمر بالمساواة في العطاء بين الموالي والعرب مستندًا في 
ألمرة عربية كانت قد طلبت ( عليه السالم)سياسته هذه على ما قاله االمام علي 

عليه )االمام علي  بتفضيلها في العطاء على أمرة واقفة بجنبها من الموالي فأجابها
 اسحاق بني على فضالً  الفيء هذا في اسماعيل لبني اجد ال واهلل: " بقوله ( السالم

"(vi)  . 

كانت سياسة المساوة في العطاء قد اثارة حفيظة العرب وكانوا ممتعضين من     
 اهلل افاءهم فيء وهم موالينا الى عمدت" : هذه السياسة مع الموالي فقالوا للمختار 

 (vii)..." والشكر والثواب ذلك في االجر نأمل رقابهم فاعتقنا جميعا البالد وهذه يناعل
 أتقاتلون فيكم فيأكم وجعلت مواليكم لكم تركت انا أن: " فرد عليهم المختار بقوله . 

 . (viii)..." بذلك الوفاء على وتعطون زبير وابن امية بني معي

غير راضين على سياسة المختار ومن خالل هذه النصوص تبين لنا ان العرب     
الثقفي هذا من جانب ومن جانب اخر نالحظ ان المختار كان يعتمد على طبقة 
الموالي الفقراء في تثبيت دولته الفتية فتخذهم جند له لمواجهة خطر بني امية وخطر 
ابن الزبير وبالفعل كان الموالي قد ابلوا بالء حسن في خوضهم للمعارك مع المختار 

ي طوال مدة حكمه على العراق واستمر لوائهم له حتى مقتل المختار الثقفي عام الثقف
 . (ix)(ه19)

     .( ه47)حركة التوابين : ثانياا 

مما الشك فيه كانت حركة التوابين واحدة من بين الحركات التي ظهرت بعد ثورة     
م مقدرتهم في فقد كان هدفها التكفير عن ذنبهم لعد( عليه السالم)االمام الحسين 



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

49 
 

لذلك عرفت بهذا االسم ورفعوا شعار الثأر لإلمام ( عليه السالم)نصرة االمام الحسين 
 . (x)(عليه السالم)

وبعد ان تفحصنا ودققنا في النصوص التاريخية االولية وجدنا ان قائد الحركة     
جيش هم من طبقة الفقراء إذ كان  (xii)والمسيب بن نجبة (xi)سليمان بن صرد الخزاعي

فقد اعتمد . التوابين يفتقر كثيرًا الى التجهيزات العسكرية والى العدة الالزمة للجيش 
التوابين على الدعم الذاتي إذ لم تتلقى أي دعم خارجي ، يذكر أن سليمان الخزاعي 

 وال بن عبداهلل بماله فليأت شيئا هذا من اراد من حسبكم: " قال ألصحابه 
 الخلة ذوي به جهزنا اموالكم من اخرجه تريدون كلما عنده اجتمع فاذا...  (xiii)التيمي

 . (xiv)" اشياعكم من والمسكنة

 : ومن خالل هذا النص اعاله تبين لنا ما يلي     

ــــ أن حركة التوابين كان تمويلها ذاتي وقد تعرض بعضهم ممن هم من الطبقة 5
راء التجهيزات العسكرية الميسورة الى الفقر وذلك لتبرعهم كل ما لديهم من االموال لش

وقد على  (xvi)بكل ما لديه (xv)لجيشهم وهذا ما الحظناه عندما تبرع خالد بن سعيد
 صدقة عدوي به اقاتل الذي سالحي سوا املكه اصبحت ما كل أن: " ذلك بقوله 

 . (xvii)" الفاسقين قتال على به اقويهم المسلمين على

لبهم من طبقة الفقراء وهذا ما اكده ـــ بصورة غير مباشرة كانت حركة التوابين اغ2
 . (xviii)" اشياعكم من والمسكنة الخلة ذوي به جهزنا"... : سليمان الخزاعي بقوله 

مع كل ذلك تمكن سليمان الخزاعي من قيادة جيش التوابين وخاض معركة     
( ه11)شرسة ضد الجيش االموي عرفت بمعركة عين الوردة التي حدثت عام 
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االموي بعد ان فتك بالتوابين والقاهم جميعهم قتلى بسبب عدم  وانتصر فيها الجيش
 . (xix)تكافر الجيشين من حيث العدة والعدد

وال بد من االشارة الى ان التوابين كان السبب المباشر في اعالن عن حركتهم     
وليس ( عليه السالم)وخرجهم على الدولة االموية هو االخذ بثأر االمام الحسين 

 .ي وقد تطرقنا لهم في دراستنا هذه لكونهم عدوا في خانة الفقراء لظرف اقتصاد

 ( .ه57) (xx)حركة عبداهلل بن الجارود : ثالثاا 

كان العراق خالل هذه الحقبة تحت سيطرة الدولة االموية وتحديدًا تحت أمرة     
الحجاج بن يوسف الثقفي الذي تمكن االخير من فرض سيطرته الكاملة على العراق 

امر اهل العراق بمختلف قبائلهم بالخروج مع المهلب بن ابي صفرة وااللتحاق كما 
 . (xxi)بجيشة لمواجهة الخوارج

كما امر الحجاج الثقفي بفرض الضرائب الباهظة وتقليل العطاء وفرض الجزية     
على الموالي وأن اسلموا وهذا ما يتعارض مع ما منحه الدين االسالمي من حقوق 

واستخدم الحجاج اساليبه المرهبة فخطب بأهل .  (xxii)انوا من المواليللمسلمين وان ك
 منافق فاسق زيادة اعطياتكم في الزبير ابن زادكم التي الزيادة ان: " البصرة قائاًل 

 فاسق بزيادة ليست انها فقال العبدي الجارود بن عبداهلل اليه فقام اجيزها ولست
 . (xxiii)" عبدالملك...  زيادة ولكنها منافق

ومن خالل هذا النص يتبين لنا ان ابن الجارود قد اعلن رفضه إلجراءات     
الحجاج الثقفي التعسفية والتي اضرت كثيرًا بالطبقة السفلى من المجتمع وانقاصه 
للعطاء فضاًل عن ذلك فرض الجزية على الموالي وان اسلموا كل ذلك ادى الى تفاقم 

ء بما فيهم الموالي من االلتفاف حول ابن االوضاع السياسية وتطورها وساعد الفقرا
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الجارود واعلن ابن الجارود عن حركته المعارضة ؛ لكن سرعان ما تمكن الحجاج 
الثقفي من اخماد تلك المعارضة وتمكن من قتل ابن الجارود في العام نفسه 

 . (xxiv)(ه91)

 ( .هـ57)حركة الزنج  :رابعاا 

فقراء التي اعلنت عن حركتها الرافضة تعد حركة الزنج حركة خالصة لطبقة ال    
للسياسة المالية المتبعة من السلطة والتهميش المتعمد لها وقد اشار ابن االثير الى 
بدايات الزنج كانت في عهد مصعب بن الزبير اثناء سيطرته على البصرة في عهد 

ات في اخيه عبداهلل بن الزبير على العراق إذ كانوا الزنج متواجدين على ساحل الفر 
 بالكثير يكونوا ولم: " البصرة اال انهم كانوا عددهم قليل وهذا ما اكد ابن االثير بقوله 

 . (xxv)" الثمار وتناولوا فأسدوا

وعلى ما يبدو ان الزنج عانوا كثيرًا بسبب سوء اوضاعهم االقتصادية بل     
الزراعي واالجتماعية وقد شكى الناس من تواجد الزنج بسبب تعديهم على االراضي 

وذلك لسد جوعهم واشباع بطونهم الخاوية إذ كانت البصرة في ذلك العهد تحت 
وقد استمع لشكوى  (xxvi)سيطرة الدولة االموية فقد كان والي البصرة عبداهلل بن خالد

 وصلبهم فقتلهم بعضهم واخذ" الناس من الزنج فأمر الوالي بتفريقهم ومطاردتهم 
"(xxvii)  . 

وايات أن ليس السلطة فقط من وقفت ضد الزنج وانما كان ونستنتج من تلك الر     
الناس قد امتعضت من تواجدهم وما اقدموا عليه من تعدي على حقوقهم ومزارعهم 
والمالحظ في ذلك ان سرعة استجابة السلطة للشكوى والتخلص منهم بطريقة القوة 

م او عطائهم والترهيب فبداًل من ان تحتويهم او تساعدهم في سد رمقهم او اطعامه
 .المال عملت على بطشهم وازهاق ارواحهم 
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استغل الزنج اضطراب االوضاع السياسية في العراق وانشغال الحجاج بن     
يوسف الثقفي بحركة عبداهلل بن الجارود وهذا مما ساعد على اعالن الزنج حركتهم 

ير زنج أي ووحدوا صفوفهم وبجماعات كثيرة ونصبوا قائدًا عليهم اطلق عليه اسم ش
 . (xxviii)اسد الزنج

على الرغم من انشغال الحجاج الثقفي بحركة ابن الجارود االنه لم يترك أمرهم     
واوكل مهمة القضاء عليهم  (xxix)لذلك وجه اليهم قائد شرطة البصرة زياد بن عمرو

اال ان الزنج هذه المرة كانوا اشد شراسة وقوة فقد تمكنوا من القضاء على الجيش زياد 
عمر وقتله وهذا االنتصار ساعد على زيادة الروح المعنوية لزنج في االستعداد بن 

 . (xxx)لمواجهة الحجاج الثقفي

ولما وصلت اخبار الهزيمة الى الحجاج الثقفي اضطر االخير في القدوم الى     
 رأوا وكساحيكم عبيدكم ان" : البصرة بنفسه وقد توعد اهلها بخطبة قال فيها 

 ألعقرن أمرهم فتكفوني الكالب هرالء الى تخرجوا لئن اهلل وأيم ، بكم فتأسوا معصيتكم
 . (xxxi)" وفسادكم باستخراجكم أهل له انتم ما بكم وألنزلن ، نخلكم

كانت لهذه الخطبة المرهبة أثر كبير في نفوس اهالي البصرة التي ارهبتهم لذلك 
إذ تمكنوا  (xxxii)الكانتدب اهلها في التخلص من خطر عبيدهم فكان عليهم كراز بن م

 . (xxxiii)من قتل شير زنجي قائد الزنج وتفريق جمعهم
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 :.الخاتمة

 : أن اهم االستنتاجات التي توصلنا اليها هي     

 . ــــــ كان لطبقة الفقراء دور كبير في الحياة السياسية داخل العراق 5

صالحية التي طالبت من الثورات اال( عليه السالم)ـــــ تعتبر ثورة االمام الحسين 2
بإنصاف الفقراء وقد عقبت تلك الثورة العديد من الحركات السياسية التي سارت على 

ومن هذه الحركات هي حركة التوابين ( عليه السالم)مبادئ ثورة االمام الحسين 
عليه )وعلى الرغم ان هذه الحركة كانت قد رفعت شعار الثأر الالمام الحسين 

 . من اجل مغانم او منافع شخصية فضاًل كونهم من الفقراء  إذ لم يخرجوا( السالم

ــــــ كان الفقراء الموالي اكثر فئة مضطهدة في ذلك العهد إذ اعتبرتهم الدولة االموية 3
مواطنو من الدراجة الثانية فقد اثقلوهم بالضرائب وفرض الجزية وان دخلوا االسالم 

سياسية تهدف االطاحة بالحكم االموي  لذلك اخذوا هرالء في االنضمام الى اي حركة
 .ومن هذه الحركات هي حركة المختار الثقفي 

ــــــ يمكن القول ان البدايات االولى للزنج كانت في العصر االموي لما اثبتت 4
المصادر االولية من قيام الزنج في العراق وتحديدًا في البصرة بثورة ضد السلطة 
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ف وراء ذلك سد جوعهم والتخلص من السياسة الحاكمة في ذلك العهد وكان الهد
 .االقتصادية للدولة االموية المتبعة ضدهم 

 

 

 
                                                           

(i)  تاريخ )، تاريخ الطبري المسمى ( م122/هـ351ت )الطبري ، ابي جعفر محمد بن جرير
، ( ت. دار المعارف ، د: القاهرة )،  2محمد ابو الفضل ابراهيم ، ط: تحقيق ( الرسل والملوك

 . 414، ص 4ج
(ii)  حمد ا: ، التاج في اخالق الملوك ، تحقيق ( م717/هـ211ت )الجاحظ ، عمرو بن بحر

، ( م5131/هـ425ت )؛ ابن مسكويه ، ابو احمد بن محمد  533، ص( ت. د: م . د)زكي ، 
دار سروش ، : طهران )،  2ابو القاسم امامي ، ط: تجارب االمم وتعاقب الهمم ، تحقيق 

 . 22، ص 2، ج( م2115
(iii)  سهيل  :، انساب االشراف ، تحقيق ( م712/هـ291ت )البالذري ، احمد بن يحيى بن جابر

 . 312، ص 1، ج( م5111دار الفكر ، : بيروت )زكار ورياض زركلي ، 
(iv)  مروج الذهب ( م119/هـ341ت )المسعودي ، علي سبن الحسين بن علي بن الحسين ،

 . 91، ص 3، ج( م5174دار الهجرة ، : قم المقدسة )،  2ومعادن الجوهر ، ط
(v)  دة جيش المختار الثقفي من الموالي ، ساعد هو كيسان وقيل كيان ابو عمرة أحد قا: كيسان

أذ تمكن من القضاء على ( عليه السالم)المختار في انجاز مهمته في قتل قتلة االمام الحسين 
شمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد وشبث بن ربعي ، قتل في معركة المذار التي دارت بين 

( . م171/ه19)عمرة عام  جيش المختار وجيش مصعب بن الزبير انتهت بمقتل كيسان ابو
 . 111، ص 4الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج: ينظر 

(vi)  جالل الدين : ، الغارات ، تحقيق ( م711/هـ273ت )الثقفي ، ابراهيم بن محمد الكوفي
فان ، السيادة العربية ، ؛ فلوتن  91، ص 5، ج( ت. مطبعة بهمين ،  د: م . د)االموري ، 

حسن ابراهيم حسن ومحمد زكي ابراهيم ، : ، ترجمة ( يات في عهد بني أميةوالشيعة واإلسرائيل)
 . 91، ص( م5134مطبعة السعادة ، : م . د)
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(vii)  مقتل ( م994/هـ519ت )ابي مخنف ، لوط ابن يحيى بن سعيد االزدي الكوفي ،
، ( ت. المطبعة العلمية ، د: قم المقدسة )حسين الغفاري ، : ، تحقيق ( عليه السالم)الحسين

 . 311ص
viii) )157، ص 4الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج . 
(ix) ت )؛ ابن االثير ،عز الدين ابي الحسن علي بن ابي كرم  191، ص 4المصدر نفسه ، ج

 . 217، ص 4، ج( م5111دار صادر ، : بيروت )، الكامل في التاريخ ، ( م5212/ه131
x) ) 241، ص( لسالمعليه ا)ابو مخنف االزدي ، مقتل الحسين . 

(xi)  هو سليمان بن صرد بن جون الخزاعي ، ابو مطرف ، : سليمان بن صرد الخزاعي
عليه )، شارك مع االمام ( عليه السالم)صحابي جليل ومن العباد الزهاد موالي لألمام علي 

 ، قاد حركة التوابين واستشهد في معركة( الجمل وصفين)العديد من الحروب والمعارك ( السالم
، ( م5211/هـ119ت)ابن الجوزي ، ابن الفرج عبداهلل ابن علي بن محمد : ينظر . عين الوردة 

: بيروت )عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر ، : المنتظم في تاريخ الملوك واالمم ، تحقيق 
ابن حجر العسقالني ، شهاب الدين ابي  ؛  41، ص 1، ج( م5112دار الكتب ، 

عادل : ، االصابة في تمييز الصحابة ، تحقيق ( م5447/هـ712ت )الفضل احمد بن علي 
 . 544، ص 3، ج( هـ5451دار الكتب ، : بيروت )احمد وعلي محمد ، 

(xii)  هو المسيب بن نجبة بن ربيعة الفزاري ، تابعي ، اشترك في فتوح العراق : المسيب بن نجبة
وخاض معه الحروب المعارك ، ( السالمعليه )وشهد معركة القادسية ، من الموالين لألمام علي 

ابن عساكر ، ابي : ينظر . كان من كبار قادة حركة التوابين واستشهد في معركة عين الوردة 
، تاريخ مدينة دمشق ، ( م5591/هـ195ت )القاسم علي ابن الحسين بن هبة اهلل الشافعي 

؛ الذهبي ، شمس  511، ص 17، ج( هـ5451دار الفكر ، : بيروت )علي شيري ، : تحقيق 
، تاريخ االسالم ووفيات المشاهير ( م5349/ هـ947ت )الدين محمد ابن احمد ابن عثمان 

 . 247، ص 1، ج( م5179دار الكتاب ، : بيروت )عمر عبد السالم ، : واالعالم ، تحقيق 
(xiii)  الموالين هو عبداهلل بن وال التميمي من تميم بكر بن وائل ، من : عبد اهلل بن وال التميمي

. واحد المشاركين في حركة التوابين واستشهد في معركة عين الوردة ( عليه السالم)لألمام علي 
؛ البراقي ، حسين ، تاريخ الكوفة ،  311، ص 1البالذري ، انساب االشراف ، ج:  ينظر 
 . 345، ص( هـ5424المكتبة الحيدرية ، : النجف االشرف )ماجد احمد العطية ، : تحقيق 

xiv) ) ؛ الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ،  212، ص( عليه السالم)ابو مخنف ، مقتل الحسين
 . 421، ص 4ج
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xv))  هو خالد بن سعد بن نفيل االزدي ، احد المشاركين في حركة التوابين واحد : خالد بن سعد

لراية المتبرعين بماله من اجل مساندة ودعم الحركة ، كما شارك في معركة عين الوردة واخذ ا
: ينظر . بعد ان استشهد اخيه عبداهلل بن سعد وبعدها استشهد خالد في المعركة ولحق بأخيه 

، نهاية االرب في فنون ( م5332/هـ933ت )النويري ، شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب 
؛ ابن االثير ، الكامل  137، ص 21، ج( ت. مطبعة كوستاتسوماس ،  د: القاهرة )االدب ، 
 . 515، ص 4ريخ ، جفي التا

(xvi) 511، ص 2ابن مسكويه ، تجارب االمم ، ج . 
(xvii) 515، ص 4ابن االثير ، الكامل في التاريخ ، ج . 
(xviii)  ؛ بيضون ، إبراهيم ، التوابون  215، ص( عليه السالم)ابو مخنف ، مقتل االمام الحسين
 . 17، ص( ت. د: م . د)، 

(xix) 411ـــــ411، ص ص  4الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج . 
(xx)  هو عبداهلل بن بشر بن عمرو بن حنش العبدلي ، عرف بأبن الجارود : عبداهلل بن الجارود

نسبة الى لقب اطلق على ابيه بشر الذي فر االخير بإبله الى اخواله من بني شيبان وكانت إبله 
ينظر . العناق لقصر قامته  ولقب عبداهلل بطير. بها داء ففشا ذلك الداء في إبل اخواله فأهلكها 

ثروت : ، المعارف ، تحقيق ( م771/هـ291ت )ابن قتيبة ، ابي محمد عبداهلل ابن مسلم : 
 . 337، ص( م5111دار المعارف ،   : مصر )،  2عكاشة ، ط

xxi) ) بيروت )، تاريخ اليعقوبي ، ( م114/هـ212ت)اليعقوبي ، احمد ابن ابي يعقوب ابن جعفر
 . 293، ص 2، ج( ت .دار صادر ، د: 

(xxii) ؛ الدجيلي ، خولة شاكر ، بيت المال   572، ص 1الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج
، ( م5191وزارة االوقاف ، : بغداد )نشأته وتطوره من القرن االول حتى القرن الرابع الهجري ، 

 . 519ص
(xxiii) 41، ص 1الطبري ، تاريخ الرسل والملوك، ج . 

 (xxiv)511، ص 1لمنتظم ، جابن الجوزي ، ا . 
(xxv) 377، ص 4الكامل في التاريخ ، ج . 

 (xxvi) هو خالد بن عبداهلل بن خالد بن اسيد االموي ، تولى ولية البصرة عام : خالد بن عبداهلل
اليعقوبي : ينظر ( . م113/ه94)من قبل عبدالملك بن مروان وعزل عنها عام ( م115/ه92)

 . 295، ص 2، تاريخ ، ج
(xxvii) 377، ص 4ثير ، الكامل في التاريخ ، جابن اال . 
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xxviii) )211، ص 9البالذري ، انساب االشراف ، ج . 

 (xxix) هو زياد بن عمرو العتكي قائد شرطة البصرة للحجاج الثقفي ، اسند قيادة : زياد بن عمرو
. شرطته الى ولده حفص للقضاء على الزنج اال انهم لم يتمكن من ذلك فقتل ولده ومن معه 

 . 231، ص 52لبالذري ، انساب االشراف ، جا: ينظر 
 (xxx)311، ص 9البالذري ، انساب االشراف ، ج . 
 (xxxi)311، ص 9المصدر نفسه ، ج . 
(xxxii)  لم تزودنا المصادر االولية عن ترجمته. 

 (xxxiii)223، ص 25النويري ، نهاية االرب ، ج . 
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المطبعة العلمية ،  : قم المقدسة )حسين الغفاري ، : ، تحقيق ( )الحسينمقتل  -55

 ( .ت. د
 ( .م275/هـ364ت )ين بن علي بن الحسين المسعودي ، علي سبن الحس 
 ( .م5174دار الهجرة ، : قم المقدسة )،  2مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ط -52
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 "واالجراءات حيالها  5119الطعون في انتخابات االردنية لعام "
 ليلى عادل عبد القادر

 م 2121ه                   5442
 

 المستخلص  
قيام مجلس النواب بتشـكيل لجـان للطعـون مـن داخـل المجلـس وللتحقـق مـن صـحة ادعـاء 

ين المعتاد عليه في جميع دول العالم الطاعنين بصحة نيابة النواب الفائزين عن دوائهم وهذا الروت
المتقدمة بعد كـل دورة انتخابيـة ويكـون الفصـل فيهـا اسـتنادًا للدسـتور والنصـوص القانونيـة لمجلـس 

وهـذا مـا تطمـح لـه  5113و  5171النواب، وجاءت نتيجـة الطعـون مطابقـة لمـا سـبقتها فـي عـام 
 5119ريبـة لنتيجـة االنتخابـات لعـام الحكومة في كـل دورة انتخابيـة وهـذا مـا يبعـث علـى الشـك وال

وخاصة وانها جاءت في ظل رفض الشارع االردنـي لهـا بعـد صـدور قـانون االنتخـاب المرقـت رقـم 
الذي ابقى على قانون الصوت الواحد للناخـب الواحـد ومقاطعـة اخـوان المسـلمين  5119لعام  24
 . لها

The Interior’s Ministry Procedures to organize 1997’s 
parliamentary elections 

Layla Adil Abdu Qdir 
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Abstract  

The Jordanian street had rejected the temporary election Act No. 

24 of 1997, which had come to amend the House of Representatives 

election’s Act because it preserved the law of “one vote for one voter”, 

as the previous Act allowed the voter to choose a number of candidates 

equal to the number of seats allocated in his district, and because this 

occurred after the issuance of publication’s Act, at the end parliamentary 

session. This led Muslim Brotherhood headed by the Islamic Action 

Front to announce their boycott to the elections. The Jordanian street 

believes that this Act came in the interest of the government, especially 

with the conditions that the country pass, and its suffering from an 

economic crisis. This negatively affected the course of electoral 

processing, which led to democratic détente’s retreating, and raised a 

heavy weight of clans in the new parliament, at the expense of the rest 

parties that participated in the elections. 
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 المقدمة

ومجرياتهـا حيـث قـام مجلـس   5119سلطت الدراسة الضـوء علـى الطعـون فـي انتخابـات 
النـــواب بتشـــكيل خمـــس لجـــان للتحقـــق مـــن صـــحة نيابـــة النـــواب المطعـــون بصـــحة نيـــابتهم اســـتنادًا 
للنصوص القانونية لمجلس النواب وابداء وزارة الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية التعاون الكبيـر 

لتحقــق مــن صــحة االدعــاء وكــان لهــذا التعــاون االثــر الكبيــر الكمــال العمليــة االنتخابيــة علــى اتــم ل
 .  وجه

ان التصـــدي لكتابـــة هـــذا الموضـــوع مـــن االمـــور المهمـــة فـــي تلـــك المرحلـــة وخاصـــة وان 
للكشف عن ما يجـري  5119المملكة تمر بظروف اقتصادية حرجة ومقاطعة االخوان النتخابات 

 فيها من
 . ياخفا 

 "واالجراءات حيالها  2225الطعون في انتخابات "
تقــرر تشــكيل خمــس  (xxxiii)مــن النظــام الــداخلي لمجلــس النــواب( 23)عمــاًل باحكــام المــادة 

ــم تــرد الطعــون فــي منــاطقهم، وخــالل الجلســة الثانيــة مــن الــدورة (xxxiii)لجــان ــذين ل ، ضــد النــواب ال
برئاســة اســامة الملكــاوي وبحضــور  5119العاديــة االولــى المنعقــدة يــوم الثالــث مــن كــانون االول 

  3امـين عـام المجلـس محمــد المصـالحة، اجتمعـت لجنـة الطعــون الرابعـة بنصـابها القـانوني بتــاريخ 
عن دائرة معـان مـن  5119تشرين الثاني  1للنظر في الطعن المقدم بتاريخ  5119كانون االول 

حة نيابـــة احمـــد ســـليمان آل اكـــرم علـــي كريشـــان عـــن طريـــق وكيلـــه المحـــامي زيـــاد النجـــداوي بصـــ
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واســتند فــي اعتراضــه الــى عــدة  (xxxiii)خطــاب ونــايف ســليمان جــراد الهــالالت ووليــد هويــل عوجــان
 .  (xxxiii)اسباب

وتحققـــت مـــن االمـــور الواجـــب توفرهـــا  5119كـــانون االول  24اجتمعـــت اللجنـــة بتـــاريخ 
واب فقــررت قبــول مــن النظــام الــداخلي لمجلــس النــ( 29)لقبــول الطعــن شــكاًل وفقــًا الحكــام المــادة 

الطعن شكاًل وتبليغ النواب المطعون بصحة نيابتهم لبيـان اوجـه دفـاعهم خـالل خمسـة عشـر يومـًا 
فرد الـدفاع المقـدم مـن النـواب المطعـون بصـحة نيـابتهم كـل مـن احمـد آل   (xxxiii)من تاريخ تبليغهم

التـوالي، علـى  5117كـانون الثـاني  51، 54، 55خطاب ونايف الهالالت ووليد عوجان بتـاريخ 
، ورأت اللجنــة  (xxxiii)وقـررت اللجنــة عـدم قبــول لـوائح الــدفاع لورودهــا بعـد انقضــاء المهلـة القانونيــة

ان الالئحـــة المقدمـــة مـــن اكـــرم كريشـــان عـــن طريـــق محاميـــه الـــى االمانـــة العامـــة لمجلـــس النـــواب 
 ، وكـان هنـاك اخـتالط (xxxiii)ولـيس الـى مجلـس النـواب االردنـي 5119االردني الثالـث عشـر عـام 

مـــن ( 95)االمـــر علـــى المعتـــرض فـــي هـــذه النقطـــة، ان المشـــرع الدســـتوري نـــص فـــي المـــادة رقـــم 
مـن ( 24)والمـادة قـم   (xxxiii)مـن قـانون االنتخـاب( 11)وجارته في ذلك المادة رقم   (xxxiii)الدستور

، وبمــا ان الطعـن قــدم الـى جهــة غيــر مختصـة وهــي االمانــة  (xxxiii)النظـام الــداخلي لمجلـس النــواب
 . (xxxiii)لنواب وعليه فان اللجنة ترى ان هذا االعتراض جدير بالردالعامة لمجلس ا

وبتــدقيق اللجنــة فــي الوكالــة الخاصــة التــي قــدمها وكيــل المعتــرض اعتراضــه هــذا اســتنادًا 
اليها تبين انها تخلو من اسـم احمـد آل خطـاب ورد فيهـا اسـم علقـه الخليفـات بـدل مـن اسـم النائـب 

الطعن بصحة نيابة احمد الخطـاب وحصـر االعتـراض بنيابـة المذكور وعليه فان اللجنة قررت رد 
، قامــت اللجنــة بــالتحقق مــن صــحة المحاضــر التــي نضــمتها  (xxxiii)نــايف الهــالالت ووليــد عوجــان

ـــام  ـــراع والفـــرز والصـــناديق  ذوات االرق وهـــي الصـــناديق التـــي ( 21، 57، 52، 51)هيئـــات االقت
اضـر سـليمة ومطابقـة للواقـع مـن حيـث يدعي المعترض انها موضوع شبهه، فوجدت ان هـذه المح

عــدد االوراق وعــدد النــاخبين وانهــا ال تتضــمن أي اعتــراض مقــدم مــن المرشــحين أو منــدوبيهم وان 
ـــم يـــدع بهـــا  هـــذه المحاضـــر هـــي مســـتندات رســـمية وال يجـــوز الطعـــن بهـــا اال بـــالتزوير وهـــو مـــا ل

 .   (xxxiii)المعترض
لـــــق بتســـــليم بطاقـــــات انتخـــــاب جـــــاء رد اللجنـــــة عـــــن الســـــبب االول مـــــن االعتـــــراض المتع

االشــــخاص دون تفــــويض، تجــــد اللجنــــة ان تعليمــــات بطاقــــات االنتخــــاب تســــمح بتســــليم بطاقــــات 
ــم يثبــت للجنــة ان احــدًا مــن النــاخبين تقــدم  االنتخــاب الــى أي مــن افــراد االســرة بــدون تفــويض، ول

االنتخابيــة، بشـكوى رســمية الــى الجهــات الــى الجهــات المختصـة، حــول قيــام احــد باحتجــاز بطاقتــه 
 .  ولذلك ترى اللجنة ان هذا السبب يتوجب رده
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وعنـد الســبب الثـاني تــرى اللجنـة ان قــانون االنتخـاب اجــاز لـوزير الداخليــة اسـتثناء أي مــن بيانــات 
البطاقة االنتخابية من االلزام، بما في ذلك صورة الناخب، وان تعليمات البطاقة االنتخابيـة جعلـت 

اختياريًا حيث تقوم لجنة توزيع البطاقـات بالصـاق صـورة الناخـب علـى  الصاق صورة الناخب امراً 
البطاقــة وختمهــا بعــد التحقــق مــن الشخصــية بــالطرق المتاحــة لهــا، ولــم يقــم أي مــن المرشــحين او 
مندوبيهم باالعتراض على ذلك في حينه، مما يجعل التحقق من صحة هذا االدعاء متعذرًا ولذلك 

 . (xxxiii)قررت اللجنة رد هذا السبب
وجـــاء رد اللجنـــة عـــن الســـببين الثالـــث والرابـــع مـــن االعتـــراض ان وزارة الداخليـــة اصـــدرت 
بطاقة واحدة لكل ناخب مسجل في جداول االنتخاب التي اكتسبت الدرجة النهائية، وان المعترض 
لم يدع بأن احد ما انتخب دون ان يكون مسجاًل فـي هـذه الجـداول، وان عـدد اوراق االقتـراع التـي 

جــدت فــي الصــناديق كــان مطابقــًا لعــدد الــذين مارســوا حــق االقتــراع، لــذلك فــان اللجنــة قــررت رد و 
 . هذين السببين ايضاً 

امــا عــن الســبب الخــامس المتعلــق بــاخراج الشــرطة الحــدى منــدوبات المرشــحين بعــد قيــام 
حافظــة مشــاجرة فــي احــدى قاعــات االقتــراع، تــرى اللجنــة ان ذلــك االجــراء كــان محقــًا، مــن اجــل الم

، وان بـاقي منـدوبي (xxxiii)مـن قـانون االنتخـاب( 45)على سير عملية االقتراع، استنادًا الى احكام 
المرشحين في نفس القاعة، تابعوا اجـراءات االقتـراع، دون تـدوين أي اعتـراض عليهـا ولـذلك، فـان 

مرسـل،  وعن السبب السادس ترى اللجنة ان هـذا االدعـاء هـو ادعـاء . اللجنة قررت رد هذا السبب
يصعب ان يقوم عليه الدليل، وذلك ان مسرولية رئيس هيئة االقتراع تتركز في التحقـق بنفسـه مـن 
وجــود اســم الناخــب فــي جــداول االنتخــاب الموجــود فــي المركــز، ومــن مطابقتــه للبطاقــة االنتخابيــة 

 (xxxiii)وشخصية الناخب دون الزامه لوسيلة معينة، ولذلك تقرر اللجنة رد هذا السبب
الحــــاالت التــــي اوردهــــا المعتــــرض فــــي الســــبب الســــابع مــــن حيــــث قيــــام بعــــض  امــــا عــــن

االشــخاص الــذين يقيمــون بصــفة دائمــة فــي االمــارات المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية بممارســة 
حــــق االنتخــــاب فــــان اللجنــــة تــــرى ان االقامــــة الدائمــــة فــــي االردن ليســــت شــــرطًا لممارســــة حــــق 

فــــذة ســــمحت ألي مــــن الجنســــين بممارســــة حــــق االنتخــــاب فــــي االنتخــــاب، كمــــا ان التعليمــــات النا
الصندوق الذي ورد اسمه فيه، بغض النظر عـن الجـنس لتعـذر نقـل تسـجيلهم، لـذا تجـد اللجنـة ان 
جميع الحاالت التي وردت فـي هـذا السـبب بفـرض ثبوتهـا وثبـوت مخالفتهـا للتعليمـات ال تـرثر فـي 

النـواب المطعـون بصـحة نيـابتهم، لـذلك رأت اللجنـة نتائج االنتخابات وال تبـرر الشـك بصـحة نيابـة 
 (xxxiii)عدم الحاجة للتحقق في هذا السبب وقررت رده
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ان المعترض حصر طلباتـه فـي اعـادة الفـرز فـي دائـرة معـان االنتخابيـة فقـط، فـان اللجنـة 
تــرى ان االســباب التــي اوردهــا فــي اعتراضــه ال تبــرر اعــادة فــرز اوراق االنتخــاب فــي تلــك الــدائرة 

مــا انــه لــم يــدع بوجــود اخطــاء فــي عمليــة الفــرز ذاتهــا، وعليــه قــررت اللجنــة باالجمــاع رد هــذا طال
 . (xxxiii)الطعن

، برئاســة محمــود 5119اجتمعــت جنــة الطعــون االولــى بتــاريخ التاســع مــن كــانون االول 
الخرابشة وبحضور امين عام المجلس محمد المصالحة، وقامت اللجنة بفحص الطعن المقـدم مـن 

زي ايليا خوري ناخب عن الدائرة الثالثة بمحافظة العاصـمة عـن طريـق وكيلـه المحـامي المرشح رم
 . (xxxiii)ورقة( 52)فيصل البطانية والتي تتضمن 

قــــررت اللجنــــة قبــــول الطعــــن شــــكاًل لتقديمــــه ضــــمن المــــدة القانونيــــة والســــتيفائه الشــــروط 
، 91، 99)ذوات االرقــام  القانونيــة، وتوجيــه كتــاب الــى وزارة الداخليــة الحضــار صــناديق االقتــراع

ذكــور وانــاث واحضــار هيئــات االقتــراع بهــذه الصــناديق وبيــان مــدى موافقتهــا الحكــام المــادة ( 71
وعــن وجــود منــدوبين للمرشــحين قامــت اللجنــة بتــدقيق الصــناديق  (xxxiii)مــن قــانون االنتخــاب( 47)

لفـرز وموافقـة الحكـام االنتخابية وتبين بعد تدقيقها من قبل اعضاء اللجنة انهـا مطابقـة لمحاضـر ا
،  ومرفق ضبط منظم وموقع من اللجنة، وحضر االجتماع (xxxiii)من قانون االنتخاب( 47)المادة 

نيابة عن رمـزي خـوري وبحضـور  5117شباط  7وكيل الطاعن المحامي فيصل البطانية بتاريخ 
ام اللجنــة رئــيس اللجنــة ومقررهــا وكافــة اعضــاء اللجنــة حيــث قــدم الطــاعن بياناتــه وقــام بشــرحها امــ

، ووجـه كتـاب الـى نـايف (xxxiii)وطلب من رئيس اللجنة واالعضاء ان يستدعي الشهود لهذا الطعن
موال البداء دفاعه، تقدم نايف موال بناءًا على الكتاب الموجـه لـه وذلـك البـداء اوجـه دفاعـه بمـذكرة 

االجتماع  حضر. (xxxiii)5117الى رئيس اللجنة يبين فيها دفاعه بنقطتين بتاريخ التاسع من آذار 
الشــاهدان الــذين طلــب المحــامي اســتدعائهما وهمــا عمــر احمــد حنــون وهــدى عبــد المجيــد ود حيــث 
قامـــا بـــاالدالء بشـــهادتهما امـــام اللجنـــة وقامــــت اللجنـــة والطـــاعن بمناقشـــة الشـــهود حـــول حيثيــــات 

وبعـد دراسـة اللجنـة الطعـن فانهـا تــرى بـان الطـاعن يحصـر اسـباب طعنـه بصــحة . (xxxiii)شـهادتهما
 . (xxxiii)ة المطعون بنيابته في سبع فقراتنياب

ورأت اللجنـــة انـــه بـــالرغم مـــن ان جــــداول االنتخـــاب قـــد اكتســـبت الدرجـــة القطعيــــة اال ان 
شــطب االســماء المكــررة بنــاء علــى تعليمــات مــن وزيــر الداخليــة ال يعتبــر فــي الحقيقــة تعــدياًل علــى 

دون ان يحــــرم أي مــــن تلــــك الجــــداول، وذلــــك الن الشــــطب قــــد اقتصــــر علــــى االســــماء المكــــررة و 
الناخبين من حقه الدسـتوري فـي االنتخـاب، كمـا ان مـن صـالحية الـوزير بشـطب االسـماء المكـررة 

لعــام ( 11)مــن جــداول النــاخبين مســتمدة مــن احكــام قــانون االنتخــاب وذلــك بموجــب النظــام رقــم 
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ى المـادة من قانون انتخاب مجلس النـواب الصـادر بمقتضـ( 92)الصادر باالستناد للمادة  5171
، وعليـــه فـــان اللجنـــة قـــررت رد (xxxiii)مـــن هـــذا النظـــام( 2)مـــن الدســـتور حيـــث تـــنص المـــادة ( 35)

الســبب االول، امــا عــن الســبب الثــاني فــان اللجنــة تــرى انــه وبفــرض ثبــوت هــذا االدعــاء فــان عــدد 
ل البطاقات التي اقيمت قضايا بشانها قليلة جدًا بالمقارنة مع الفارق في عدد االصوات التـي حصـ

عليهــا النائــب المطعــون بصــحة نيابتــه وبــين االصــوات التــي حصــل عليهــا المرشــح الــذي يليــه فــي 
الترتيب، كما ترى ان االدعاء بان البطاقات التي تعود لالشـخاص الـذين سـينتخبون مرشـحًا بعينـه 
هو ادعـاء مسترسـل يسـتحيل التحقـق فيـه النـه يعتمـد علـى النوايـا وعلـى الـرغم مـن كـل ذلـك وعلـى 

مـن تعليمـات البطاقـة االنتخابيـة ( 3)ثبوت ما يدعيه الطاعن فـان ذلـك موافـق لـنص المـادة  فرض
، وعليـه (xxxiii)وتعديالتـه 5171لعـام ( 22)من قانون االنتخاب رقـم ( 31)الصادرة بموجب المادة 

اما عن السبب الثالث فقد تبين للجنـة بـان تعليمـات وزارة . (xxxiii)فان هذا السبب رد من قبل اللجنة
خلية تقضي بحجب البطاقـات االنتخابيـة عـن كـل مـن يـرد اسـمه فـي جـداول النـاخبين اذا تبـين الدا

اال اذا ثبت صاحب العالقة خالف ذلـك، ( أي عسكري)ان مهنته الحالية موظف في وزارة الدفاع 
كما ان هيئـات االقتـراع ال تملـك حرمـان حـامي بطاقـة االنتخـاب مـن ممارسـة حقهـم فـي االنتخـاب 

وتعديالته وعلى فرض  5117لعام ( 22)من قانون االنتخاب رقم ( 3)ادًا لنص المادة وذلك استن
ثبوت ما يدعيه الطاعن في طعنه فان بامكانه ان يلجأ الى المحاكم المختصة، وعليـه فـان اللجنـة 

اما السبب الرابع كان رد اللجنة فهي ليست من قبيل الدعايـة االنتخابيـة . (xxxiii)ترى رد هذا السبب
وكـذلك ان صـحت فـال تعـدو ان  (xxxiii)مـن قـانون االنتخـاب( 14)وعة بمقتضى احكام المادة الممن

تكون مخالفة ادارية لقوانين االمانة وانظمتها وهي ليست من اختصاصا هذه اللجنة وكـان بامكـان 
ـــة رد هـــذا الســـبب ـــه . (xxxiii)الطـــاعن ان يلجـــأ للمحكمـــة، وعليـــه رأت اللجن امـــا الســـبب الخـــامس فان

ان منـدوبًا عـن المرشـحة  (xxxiii)مـن قـانون االنتخـاب لمجلـس النـواب( ج)فقـرة ( 41)بحسب المـادة 
توجــان فيصــل كــان متواجــدًا فــي غرفــة الفــرز الرئيســية، كمــا هــو موضــح مــن المشــروحات الخطيــة 
التـــي اشـــار اليهـــا الطـــاعن فـــي طعنـــه فـــان اللجنـــة تـــرى ان ذلـــك كـــاف للتحقـــق مـــن صـــحة ســـالمة 

ة، وعليـــه رأت اللجنـــة بـــان هـــذا الســـبب مـــن االســـباب الجـــديرة االجـــراءات فـــي قاعـــة الفـــرز الرئيســـي
منـــه فـــان اللجنـــة قـــد ( أ)امـــا عـــن الســـبب الســـادس جـــاء رد اللجنـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالفقرة . (xxxiii)بـــالرد

انـــــاث بعــــد ان طلبتهـــــا مـــــن وزارة ( 91، 99)ذكـــــور وكــــذلك ( 91، 99)تحققــــت مـــــن الصــــندقين 
رض ثبوت ما يدعيه الطاعن في طعنه فان كان الداخلية ووجدتها مطابقة لمحاضر الفرز وعلى ف

ان يلجأ الى اللجنة المركزية لتتـولى  (xxxiii)من قانون االنتخاب( 14)بامكانه بموجب احكام المادة 
مــن هــذا الســبب فقــد تحققــت اللجنــة مــن المحضــر ( ب)الفصــل فــي شــكواه واعتراضــه، عــن الفقــرة 
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انــاث حيــث وجدتــه موافقــًا ( 71)ور وذكــ( 71)الــذي نضــمته هيئــة االقتــراع بشــان الصــندوق رقــم 
مــــن قــــانون االنتخــــاب ودون أي تحفظــــات مــــن منــــدوبي المرشــــحين او مــــن ( 47)الحكــــام المــــادة 

اعضـــــاء لجنــــــة الفـــــرز وهــــــو محضـــــر رســــــمي وال يجــــــوز الطعـــــن بــــــه اال بـــــالطرق التــــــي رســــــمها 
خاب الخاصة من نفس السبب والمتعلق باالدعاء بأن اوراق االنت( ج)اما عن الفقرة . (xxxiii)القانون

بالنائب المطعون بصـحة نيابتـه كانـت عبـارة عـن رزم كتبـت بخـط واحـد فـان اللجنـة تـرى بـان هـذا 
ــم يكــن  االدعــاء بواقعــة مزعومــة ال يتســنى وال يحــق للطــاعن ان يشــهد علــى صــحتها طالمــا انــه ل

مـــن ذلـــك الســـبب فـــان هـــذا موافـــق لتعليمـــات بطاقـــة ( د)عضـــوًا فـــي لجـــان الفـــرز، امـــا عـــن الفقـــرة 
وتعديالتــه ( 22)مــن قــانون انتخــاب مجلــس النــواب رقــم ( 31)االنتخــاب الصــادر بموجــب المــادة 

، وبالنتيجــة فــان جميــع االدعــاءات التــي وردت فــي هــذه االســباب مخالفــة للمحاضــر 5171لعــام 
امـا السـبب السـابع تـرى اللجنـة بـان . (xxxiii)الرسمية وغير مرثرة وعليه ترى اللجنة رد هذه االسـباب

والنظــــام ال يســــمحان باضــــافة اســــباب جديــــدة للطعــــن بعــــد تقديمــــه وانــــه ال حاجــــة لطلــــب القــــانون 
 .(xxxiii)كشوفات وجداول الناخبين للدائرة الثالثة ولهذا السبب قررت رفضه

لكل ما تقدم فان اللجنة تجد ان لم يثبت مـن خـالل الطعـن المقـدم بجميـع اسـبابه مـا يقـال 
ة بــاعالن فــوز النائــب نــايف خــال مــوال عــن المقعــد عــن صــحة النتيجــة التــي اعلنهــا وزيــر الداخليــ

 . (xxxiii)الشيشاني للدائرة الثالثة وعليه تقرر باالجماع رد الطعن -الشركسي
للنظــر  5119كــانون االول  21اجتمعــت لجنــة الطعــون الثالثــة بنصــابها القــانوني بتــاريخ 

حة نيابــة فــوزي فــي الطعــون المقدمــة عــن دائــرة البلقــاء وهــي ثالثــة طعــون كــل مــن هــاني حتــر بصــ
طعيمــة وخالــد حتــر بصــحة نيابــة ســمير قعــوار بواســطة وكــيلهم المحــامي فيصــل البطانيــة وهاشــم 

 . (xxxiii)الدباس بصحة نيابة هاشم الفاعوري
مـــن النظـــام ( 21)وبعـــد دراســـة اللجنـــة للطعـــون والتحقـــق مـــن الشـــروط الـــواردة فـــي المـــادة 

دمـــة شـــكاًل ومخاطبـــة الطعـــون بصـــحة الـــداخلي لمجلـــس النـــواب قـــررت اللجنـــة قبـــول الطعـــون المق
مـــن النظـــام ( 29)نيـــابتهم البـــداء اوجـــه الـــدفاع لـــديهم ضـــمن المـــدة القانونيـــة المحـــددة فـــي المـــادة 

وقررت اللجنة دعوة الطاعنين لالستماع القوالهم واالسباب القانونية . (xxxiii)الداخلي لمجلس النواب
 . (xxxiii)لطعنهم

وحضــر االجتمــاع وكيــل  5117ون الثــاني كــان 3عقــدت اللجنــة اجتماعهــا االول بتــاريخ 
الطــاعنين المحــامي فيصــل البطانيـــة نيابــة عــن هـــاني حتــر وخالــد حتـــر وحضــر وكيــل المطعـــون 

وعقـد االجتمـاع الثـاني للجنـة بتـاريخ . (xxxiii)بصحة نيابتـه المحـامي حنانـده نيابـة عـن سـمير قعـوار
ا االجتمــاع الثالــث ، امــ(xxxiii)حضــر وكيــل الطــاعنين مطالــب موكليــه بعــدة نقــاط 5117آذار  54
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وتدارســـت اللجنـــة االســـباب القانونيـــة للطعنـــين االول والثـــاني وكـــان  5117آذار  22عقـــد بتـــاريخ 
ردهــا بالنســبة للطعـــن االول والــذي يعتــرض فيـــه الطاعنــان علــى اصـــدار وزيــر الداخليــة تعليمـــات 

الخط االحمــر قامــت اللجنــة بمخاطبــة وزارة الداخليــة للتوضــيح الشــطب بــ. لشــطب االســماء المكــررة
عنـد االســماء المكــررة وافـادت بــان هــذه االســماء مسـجلة اصــاًل فــي دوائـر انتخابيــة اخــرى، كمــا ان 

،  وكـذلك الحـال فـي (xxxiii) مـن قـانون االنتخـاب( 1)اللجنة ترى ان هذا السـبب مـردود وفقـًا للمـادة 
ضــع مالحظــة وبالتــالي فــان مــا اجــراه وزيــر الداخليــة مــن و  (xxxiii)مــن قــانون االنتخــاب( 4)المــادة 

، 4)مكــرر امــام اســماء النــاخبين المكــررة اســمائهم مــنعهم مــن التصــويت انمــا هــو تطبيــق للمــادتين 
 .  (xxxiii)من  قانون االنتخاب( 1

امــا بالنســبة للبنــود ثانيــًا وثالثــًا ورابعــًا للطعنــين االول والثــاني والتــي يــدعي فيهــا الطاعنــان 
يـة مــن خـالل تفـويض مــزور وقيـام المطعــون قيـام المطعـون بصــحة نيـابتهم بسـحب بطاقــات انتخاب

بصــحة نيــابتهم بشــراء بطاقــات االنتخابيــة واتالفهــا وقيــامهم بــدفع مبــالغ نقديــة للنــاخبين مــن اجــل 
انتخــابهم، فاللجنــة تــرى ان هــذه االدعــاءات اذا وقعــت فهــي جــرائم انتخابيــة نــص عليهــا فــي قــانون 

 . (xxxiii)االنتخاب وليس مجلس النواب جهة مختصة بالنظر فيها
واســـتمعت مـــن جمـــال الـــدباس  5117كـــانون االول  21عقـــدت اللجنـــة االجتمـــاع بتـــاريخ 

المفـــوض باســـم الطاعـــة هاشـــم الـــدباس وحضـــر مطالـــب مفوضـــه بتـــدقيق الصـــناديق ذوات االرقـــام 
 . (xxxiii)من دائرة البلقاء االنتخابية( 511، 511، 514، 513، 512)

ـــاريخ  ـــة اجتماعهـــا الثـــاني بت حضـــرة مـــدير دائـــرة  5117الثـــاني  كـــانون 51وعقـــدت اللجن
االنتخابــات العامــة فــي وزارة الداخليــة واوضــح بنــاء علــى طلــب اللجنــة المعــايير المتبعــة فــي فــرز 

، وبعــد تاكــد (xxxiii)االصــوات وبعــد ذلــك بــدأت اللجنــة بفــرز االصــوات فــي الصــناديق حيــث وجــدت
د الطعن المقدم من هاشـم اللجنة من مطابقة االرقام الموجودة في محاضرر الفرز للواقع، قررت ر 

 .(xxxiii)الدباس بصحة نيابة هاشم الواكد الفاعوري
كـانون الثـاني  21اجتمعت لجنة الطعون الثانية لمجلس النـواب بنصـابها القـانوني بتـاريخ 

للنظــر فــي الطعــون المقدمــة مــن محمــد مصــطفى العــدوان ولطفــي حســين الــديرباني واحمــد  5117
فـي صـحة  5119تشرين الثـاني  21ي فيصل البطانية بتاريخ كريم النهار بواسطة وكيلهم المحام

نيابة كل من محمد عبد اهلل ابو هديب ومنير حسني صوير واحمد عودة محارب العجارمة واحمد 
 . (xxxiii)صالح سليمان عويدي العبادي وعساف عبد ربه الكايد العساف عن الدائرة الخامسة

دائرة الخامســة بمحافظــة العاصــمة وتضــمنت الئحــة الطعــن ان المســتدعين نــاخبون فــي الــ
، وبمـــا ان اعـــالن اللجنـــة (xxxiii)5119باالضـــافة الـــى كـــونهم مرشـــحين النتخابـــات البرلمـــان لعـــام 
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تشــرين  1المركزيــة لالنتخابــات فــي الــدائرة الخامســة مــن محافظــة العاصــمة لنتائجهــا يــوم االربعــاء 
حية بذلك، وورد بنصوص وهو اعالن متفق مع احكام القانون ومن جهة ذات صال 5119الثاني 

وهو نـص حاسـم يحـدد بـدء سـريان مـدة الطعـن ابتـداء مـن يـوم اعـالن النتـائج ( 95)الدستور مادة 
فانه يكون قدم بعد فوات المدة التي حددها  5119تشرين الثاني  21وحيث ان الطعن قدم بتاريخ 

اللجنــة ان الطعــن  ، تــرى(xxxiii)الدســتور وكررهــا قــانون االنتخــاب والنظــام الــداخلي لمجلــس النــواب
جــــاء غيــــر مســــتوفي للشــــروط الشــــكلية الواجــــب توافرهــــا معــــه وعليــــه قــــررت اللجنــــة باالجمــــاع رد 

 . (xxxiii)الطعن
وبعـــد تـــدقيق اللجنـــة للنصـــوص القانونيـــة وتطبيقهـــا علـــى الواقـــع وجـــدت ان اعـــالن وزيـــر 

مســتندًا  5119تشــرين الثــاني  1الداخليــة بمــرتمر صــحفي النتــائج العامــة لالنتخابــات النيابيــة يــوم 
بذلك الى النتائج التي اعلنتها اللجان المركزية للدوائر االنتخابية وارسلت اليـه تطبيقـًا لـنص المـادة 

ــــه( 11) ــــات ذات ــــدائرة (xxxiii)مــــن قــــانون االنتخاب ــــات فــــي ال ــــة لالنتخاب ، وان اعــــالن اللجنــــة المركزي
الن متفق مع احكاك وهو اع 5119تشرين الثاني  1الخامسة من محافظة العاصمة لنتائجها يوم 

تشـرين  21، وترى اللجنة بما ان الطعن قـدم بتـاريخ ( 95)القانون، وورد بنصوص الدستور مادة 
فانــه قــدم بعــد فــوات المــدة التــي حــددها الدســتور وكررهــا قــانون االنتخــاب والنظــام  5119الثــاني 

رشحًا ولـيس ناخبـًا الداخلي لمجلس النواب، باالضافة الى ان الطاعن تقدم بطلب الطعن بصفته م
مـن قــانون ( 11)مـن النظــام الـداخلي لمجلــس النـواب ونـص المــادة ( 24)كمـا اشـترط نــص المـادة 

، وعليه ترى اللجنة ان الطعن غير مسـتوف (xxxiii)من الدستور( 95)االنتخاب وكذلك نص المادة 
 . (xxxiii)للشروط الشكلية الواجب توافرها وقررت رد الطعن باالجماع

 5117آذار  51ن الثانيـة لمجلـس النـواب بنصـابها القـانوني بتـاريخ اجتمعت لجنـة الطعـو 
مـن ابـراهيم احمـد صـافي ناخـب  5119تشـرين الثـاني  1وبحثت اللجنة في الطعـن المقـدم بتـاريخ 

وزوجتـــه هيفـــاء ( 43)صـــندوق رقـــم  5511فـــي الـــدائرة الخامســـة محافظـــة العاصـــمة وتحـــت رقـــم 
في الدائرة الخامسة  اناث( 43)في الصندوق رقم  5945محمود السقا المسجلة كناخبة تحت رقم 

عن طريق وكيلهما المحامي فيصل البطانية بصحة نيابة كل من محمد عبد اهلل الحمد ابو هديب 
واحمــد صــالح ســليمان عويــدي العبــادي واحمــد عــودة محــارب العجارمــة وعســاف عبــد ربــه الكايــد 

 .  (xxxiii)العساف ومنير حسني شومان صوير
ـــه قـــدم ضـــمن المـــدة  وبعـــد االطـــالع ـــة قبـــول الطعـــن شـــكاًل الن ـــى االوراق قـــررت اللجن عل

، وتمــت مخاطبــة وزارة الداخليــة وطلبــت اوراق ومحاضــر االقتــراع والفــرز لصــناديق (xxxiii)القانونيــة
، وبحضــور وكيــل الطــاعن المحــامي فيصــل البطانيـــة (xxxiii)الــدائرة الخامســة كلهــا واحضــرت فعــال
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ناديق التـي تحــوي محاضــر االقتــراع والفــرز واوراق االقتــراع قامـت اللجنــة بفــتح مغلفــات اوراق الصــ
والمحاضـر النهائيـة الموقعــة مـن لجــان االقتـراع والفـرز وكشــوفات النـاخبين النهائيــة للصـندوق رقــم 

ـــراهيم احمـــد صـــافي فـــي كشـــف ( 43) ـــة اســـم المســـتدعي اب ذكـــور الـــدائرة الخامســـة فوجـــدت اللجن
ذلـــك كمـــا ورد فـــي الئحـــة الطعـــن لكـــن االســـم وجـــد و  5511النـــاخبين لهـــذا الصـــندوق وتحـــت رقـــم 

ممـــا ال يخولـــه االقتـــراع فـــي هـــذا ( مكـــرر الثانيـــة)مشـــطوبًا بـــالخط االحمـــر ومكتوبـــًا قبالتـــه عبـــارة 
انــاث الــدائرة الخامســة فوجــد اســم هيفــاء ( 43)الصــندوق، وذات االجــراء تــم علــى الصــندوق رقــم 

االسـم مشـطوبًا بـالخط االحمـر ومكتوبـًا وهي زوجـة الطـاعن وكـان  5945محمود السقا تحت رقم 
 . (xxxiii) (مكرر الثانية)قبالته عبارة 

بعــد فــتح الصــناديق والتاكــد مــن محتوياتهــا بموجــب ضــبط مــنظم مــن اللجنــة وموقــع منهــا، 
تمـــت مخاطبـــة وزارة الداخليـــة لتوضـــيح الشـــطب بـــالخط االحمـــر علـــى اســـم الطـــاعن وزوجتـــه مـــن 

، رد (xxxiii)عند اسمائهما( مكرر الثانية)كرت وتفسير عبارة كشوفات الناخبين في الصناديق التي ذ
علــى مــا نصــه مــن الرجــوع الــى ســجالت النــاخبين  5117آذار  51وزيــر الداخليــة بكتابــه بتــاريخ 

تبين بـان ابـراهيم احمـد محمـد صـافي مسـجل فـي الـدائرة االنتخابيـة الثانيـة لمحافظـة العاصـمة فـي 
وان هيفـاء  2541الملكة نور الثانية للبنـات تحـت رقـم مركز االقتراع مدرسة ( 15)الصندوق رقم 

مركـز االقتـراع ( 49)محمود السقا مسجلة في الدائرة الثانية لمحافظة العاصمة في الصـندوق رقـم 
كشوفات الحاسب اآللي التي  2412وتحت رقم ( 2، 5)مخيم الوحدات االعدادية  -مدرسة ذكور

واســم ( 15)صــندوق رقــم ( 2541)ي تحــت رقــم تضــمن اســم الطــاعن ابــراهيم احمــد محمــد الصــاف
انـاث التـي توضـح انهـم نـاخبون ( 49)صـندوق رقـم  2412زوجته هيفاء محمود السـقا تحـت رقـم 
 ، وبهــذا يكــون الطـــاعن ابــراهيم احمــد محمــد صـــافي و(xxxiii)فــي الــدائرة الثانيــة محافظـــة العاصــمة

ة الثانيــة التـــي ورد اســمائهم فيهـــا زوجتــه هيفــاء محمـــود الســقا انتخبـــوا بالــدائرة الخامســـة بــدل الـــدائر 
، 95)بحسب الكشوفات الواردة مـن وزارة الداخليـة وهـذا مخـالف للنصـوص القانونيـة حسـب المـادة 

11 ،24) (xxxiii) . 
وبذلك ترى اللجنة ان الطاعن ابراهيم محمد صافي ال يتمتع بالمركز القانوني للناخب في 

محــررات الرســمية وعنــد تطبيــق النصــوص القانونيــة الــدائرة الخامســة كمــا ثبــت بالبينــات والوقــائع وال
مــن النظــام الــداخلي لمجلــس النــواب، ( 24)مــن قــانون االنتخــاب ( 11)مــن الدســتور ( 95)للمــواد 

فان اللجنة تجد ان الطعن الذي تقدم به الطاعن غير مسـتوفي لشـروطه الشـكلية لـوروده مـن غيـر 
ه، وعليـــه قـــررت اللجنـــة باالجمـــاع رد المنصـــوص عليهـــا وجوبـــًا فـــي دائرتـــ( صـــفة الناخـــب)صـــفة 
 . (xxxiii)الطعن
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، نظــرت فــي 5117آذار  52اجتمعــت لجنــة الطعــون الخامســة بنصــابها القــانوني بتــاريخ 
الطلــب المقــدم مــن طحيمــر الزيــود المتعلــق بســحب الطعــن المقــدم مــن قبلــه فــي صــحة نيابــة مخلــد 

، ووافقـت اللجنـة علـى (xxxiii)5117شـباط  52الزهراوي وعدنان العقرباوي في دائـرة الزرقـاء بتـاريخ 
الطلب وتم شطب الطعن من قائمة الطعون المقدمـة للجنـة، واعتبـار نيابـة المطعونـان فـي نيـابتهم 

 .  (xxxiii)مخلد الزهراوي وعدنان العقرباوي صحيحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "الخاتمة"
ان جميع الطعون التي قدمت من المرشحين الى مجلس النواب لم تجد نفعًا وجاءت 

ة للنتيجة وحسمت لصالح النواب المنتخبين ولو الحكومة اتبعت اسلوبًا اكثر واقعية في مطابق
التعامل معها لجاءت النتيجة مغايرة لما حصلت عليه الحكومة، وعليه فان التحقيق في حاالت 

ال يعد وسيلة رقابية فعالة بالمجلس مباشرة، لذلك اوصي ان يكون الفصل بيد السلطة  –كثيرة 
 . ةالقضائي
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 (5)ملحق 

 اناث وذكور التابعة لوزارة الداخلية ( 71،  91،  99)الخاص بمحضر فرز الصناديق رقم 
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ملحـــق الجريـــدة الرســـمية االردنيـــة ، مـــذكرات مجلـــس االمـــة ، محضـــر الجلســـة الثالثـــة : المصـــدر 
، العـدد  31( لـدمج)والعشرين من الدورة العادية االولى لمجلس االمة الثالث عشر ، 

 . 43- 37، ص  5117آذار  7، 23
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 ( 2)الملحق 

الخاص بالطعن المقدم من ابراهيم احمد محمد صافي المنطقة الخامسة عن طريق وكيله 
 المحامي فيصل البطاينة لالمانة العامة لمجلس النواب 
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جلــس االمــة ، محضــر الجلســة العشــرين ملحــق الجريــدة الرســمية االردنيــة ، مــذكرات م: المصــدر 
 21،  21، العـدد 31( مجلـد)من الـدورة العاديـة االولـى لمجلـس االمـة الثالـث عشـر ، 

 . 41، ص 5117شباط 

 

 الهوامش والمصادر
(xxxiii) على المجلس ان ينتخب في بداية كل دورة تلي انتخابات عامة او تكميلية، لجنة واحدة  -أ

حاجـة، للتحقـق فـي الطعـون المقدمـة بصـحة نيابـة أي عضـو مـن او اكثر ، حسبما تدعو اليـه ال
تتــألف اللجنــة مــن خمســة اعضــاء، وال يجــوز ان يشــترك فيهــا النائــب الــذي يعهــد  -اعضــائه ب

تنتخب لجنة الطعون رئيسا ومقررا لها في اول جلسة تعقـدها  -اليها التحقق من صحة نيابته ج
مجلـس : ينظـر . ن المجلـس الـواردة فـي هـذا النظـاموتمارس اعمالها وفقـُا لالحكـام المتعلقـة بلجـا

 . 1، ص2111، 4النواب النظام الداخلي، مطبوعات مجلس النواب، عمان، ط
(xxxiii)  اللجنــة االولــى برئاســة النائــب محمــود الخرابشــة والمقــرر ماجــد عبابنــه وزيــاد الشــويخ وغــازي

ي والمقــرر خليــل عطيــة وحــازم الفــايز وعبــد اهلل زريقــات، امــا اللجنــة الثانيــة برئاســة غالــب الزعبــ
المومني وسالمة الحياري، اما اللجنة الثالثـة برئاسـة خالـد الطراونـة والمقـرر راشـد البرايسـة وعبـد 
اهلل الجــازي وريــاض داود، واللجنــة الرابعــة برئاســة اســامة ملكــاوي والمقــرر كامــل العمــري وعايــد 

برئاسة حمد ابو زيد والمقرر رعد  واللجنة الخامسة العضايلة وصدقي الشبطات ونجيب الحجابا،
ملحـــق الجريـــدة الرســـمية االردنيـــة، مـــذكرات : ينظـــر . البكـــري، وبـــرجس الحديـــد وامجـــد المجـــالي

مجلــس االمــة، محضــر الجلســة الثامنــة عشــرة مــن الــدورة العاديــة االولــى لمجلــس االمــة الثالــث 
الرســـــمية  ؛ ملحـــــق الجريـــــدة 51، ص 5117شـــــباط  57،  57، العـــــدد  31( مجلـــــد)عشـــــر ، 

االردنية ، مـذكرات مجلـس االمـة ، محضـر الجلسـة الثالثـة والعشـرون مـن الـدورة العاديـة االولـى 
؛ ملحــق الجريــدة 1، ص5117آذار  7، 23، العــدد 31( مجلــد)لمجلــس االمــة الثالــث عشــر ، 

الرسـمية االردنيـة، مـذكرات مجلـس االمـة، محضــر الجلسـة الحاديـة والعشـرين مـن الـدورة العاديــة 
؛ ملحـق 31، ص5117آذار  5، 25، العـدد 31( مجلـد)ولى لمجلـس االمـة الثالـث عشـر ، اال

الجريـــدة الرســـمية االردنيـــة، مـــذكرات مجلـــس االمـــة، محضـــر الجلســـة الســـابعة عشـــر مـــن الـــدورة 
، 5117شــــباط  51، 59، العــــدد 31( مجلــــد)العاديــــة االولــــى لمجلــــس االمــــة الثالــــث عشــــر ، 

الردنية، مذكرات مجلس االمة، محضر الجلسة العشرين من ؛ ملحق الجريدة الرسمية ا555ص
، 5117شـباط  21، 21، العـدد 31( مجلـد)الدورة العادية االولى لمجلس االمة الثالث عشر ، 
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، عمـان، 2115-5171؛ محمد مصالحة، الرقابة البرلمانية في مجلس النـواب االردنـي 27ص
 . 11، ص2112

(xxxiii) ،555، ص5117شباط   51، 59، العدد 31( مجلد)  ملحق الجريدة الرسمية االردنية . 
(xxxiii) 555المصدر نفسه ، ص . 
(xxxiii)  تسليم بطاقات انتخابية بدون تفـويض وخـتم البطاقـة االنتخابيـة الملصـق عليهـا صـورة بـدون

اتبــاع االصــول والقــانون وتقــدم الكثيــر مــن النــاخبين الــى صــناديق االقتــراع دون ان يكــون لــديهم 
االستناد الى دفتر العائلة واي وثيقة اخرى وعدم تثبيت ررسـاء لجـان االقتـراع بطاقات انتخابية ب

ـــد  ـــة احـــد المرشـــحين بعـــد حـــدوث مشـــاجرة عن ـــة تكـــرار االســـماء واخـــراج الشـــرطة مندوب مـــن حال
اعتراضـها علـى احــد االشـخاص مدعيـة مشــاهدته وهـو يقـوم بوضــع عـدة اوراق داخـل الصــندوق 

(  21)ئات االقتراع مـن صـفة الناخـب فـي صـندوق رقـم وعدم تثبيت بعض ررساء هي( 57)رقم 
ممارســة حـق االنتخـاب باسـماء اشـخاص يقيمــون ( أ)واورد الحـاالت التاليـة علـى سـبيل الحصـر 

بالتصـويت فـي صـناديق ( شـادن)و( وسـام)قيـام اثنـين مـن الـذكور ( ب)في السعودية واالمـارات 
ت االمنيــة بممارســة حــق االنتخــاب الســماح الحــد مــوظفي المرسسـا( ج( )52، 51)االنـاث رقــم 

قيـــام ثالثـــة اشـــخاص ( هــــ)الســـماح لشـــخص غيـــر كامـــل االهليـــة بممارســـة حـــق االنتخـــاب ( د)
بممارســة حـــق االنتخــاب باســـماء متــوفين وطلـــب قبــول االعتـــراض شــكاًل فـــي الموضــوع واعـــادة 

، العـدد 31( جلـدم)ملحق الجريدة الرسمية االردنيـة،  : ينظر . الفرز عند دائرة معان االنتخابية
 . 551-554، ص5117شباط   51، 59

(xxxiii) 553المصدر نفسه، ص . 
(xxxiii) 554المصدر نفسه، ص. 
(xxxiii)  الســبب ان االمانــة العامــة ليســت جهــة اختصــاص للنظــر بــالطعون نيابــة النــواب وانمــا هــي

ســكرتارية تــودي وظــائف اداريــة لمســاعدة المجلــس فــي اداء واجباتــه وهــي بهــذه الصــفة ال تعتبــر 
المصــدر نفســه، : ينظــر . ء مــن الكيــان القــانوني لمجلــس النــواب وال تــردي وظيفــة دســتوريةجــز 
 . 554ص

(xxxiii)  لمجلــس النــواب حــق الفصــل فــي صــحة نيابــة أعضــائه ولكــل ناخــب أن يقــدم إلــى ســكرتيرية
المجلس خالل خمسـة عشـر يومـًا مـن تـاريخ إعـالن نتيجـة االنتخـاب فـي دائرتـه طعنـًا يبـين فيـه 

نونيـــة لعـــدم صـــحة نيابـــة المطعـــون فيـــه وال تعتبـــر النيابـــة باطلـــة إال بقـــرار يصـــدر األســـباب القا
المملكة االردنية الهاشمية، الدستور االردنـي مـع جميـع : ينظر . بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس 

 . 21، ص2151التعديالت التي طرأت عليه، عمان، 
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(xxxiii) النــواب ويقــدم هــذا  لكـل ناخــب ان يطعــن فــي صــحة انتخــاب اي شــخص عضــوا فــي مجلــس

الطعن الـى االمانـة العامـة للمجلـس خـالل خمسـة عشـر يومـا مـن تـاريخ اعـالن نتـائج االنتخـاب 
تيســير : ينظــر . فــي دائرتــه االنتخابيــة متضــمنا االســباب القانونيــة التــي يســتند اليهــا فــي طعنــه

عديالتــه، وت 5171لسـنة ( 22)احمـد الزعبـي، شـرح قـانون االنتخـاب لمجلـس النـواب قـانون رقـم 
 .  557-559، ص 5114عمان، 

(xxxiii)  اذا قــرر الحــاكم االداري رفــض طلــب الترشــيح بعــدم مطابقتــه الحكــام هــذا القــانون فلطالــب
الترشيح ان يعترض على القرار خالل يومين من تاريخ تبليغه له لـدى محكمـة البدايـة التـي تقـع 

االعتــراض خــالل ثالثــة ايــام الــدائرة االنتخابيــة ضــمن اختصاصــها، وعلــى المحكمــة الفصــل فــي 
مــن تــاريخ تقديمــه اليهــا ويكــون قرارهــا قطعيــا وعلــى المحكمــة االداري بيــان اســباب الــرفض مــن 

وزارة الداخليـــــة الجهـــــة المختصـــــة باالشـــــراف علـــــى عمليـــــة )اينـــــاس الخالـــــدي ، : ينظـــــر .قـــــراره 
 15، ص5111، حزيـران،  51، 54، العـددان 4( مجلـد)، " رسالة مجلـس االمـة"، ( االنتخاب

 . 14؛ محمد المصالحة، المصدر السابق، ص
(xxxiii)   ،551، ص5117شباط   51، 59، العدد 31( مجلد)ملحق الجريدة الرسمية االردنية. 
(xxxiii)  551المصدر نفسه، ص . 
(xxxiii)  551المصدر نفسه، ص. 
(xxxiii)  551المصدر نفسه، ص. 
(xxxiii)  :راع فــي اي مركـــز مـــن لكــل مرشـــح او مــن ينتدبـــه خطيــا ان يحضـــر ويراقـــب عمليــة االقتـــ

مراكــز االقتــراع علــى انــه ال يجــوز الي مرشــح ان يكــون لــه فــي اي مــن تلــك المراكــز اكثــر مــن 
نظام االنتخاب قـانون رقـم  -هاني خير، قانون االنتخاب: ينظر . مندوب واحد في الوقت نفسه

( 11)م نظـــام االنتخـــاب قـــانون رقـــ -وتعديالتـــه، جـــداول الـــدائرة االنتخابيـــة  5171لســـنة ( 22)
ت، .تعليمــات البطاقــة االنتخابيــة الشخصــية، عمــان، مطبوعــات مجلــس االمــة، د 5171لســنة 
 . 31ص 

(xxxiii)   ،551، ص5117شـباط   51، 59، العـدد 31( مجلد)ملحق الجريدة الرسمية االردنية- 
559 . 

(xxxiii)  559المصدر نفسه، ص. 
(xxxiii)  559المصدر نفسه، ص. 
(xxxiii) العـدد  31( مجلد)، مذكرات مجلس االمة الثالث عشر ،  ملحق الجريدة الرسمية االردنية ،

؛ الدســــتور  49؛ محمــــد المصــــالحة ، المصــــدرر الســــابق ، ص 1، ص 5117آذار  7،  23
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؛ مجلـــس النـــواب االردنـــي الثالـــث عشـــر  5119أيلـــول  7، 51719، االردن ، العـــدد ( جريـــدة)
 12ص ، 2119، االمانة العامة لمجلس النواب ، عمان ،  5119-2115

(xxxiii) بعـد االنتهـاء مـن عمليـة االقتـراع تـنظم هيئـة االقتـراع محضـرا توقعـه مـع مـن يرغـب مـن  -أ
يوضع المحضر المنصوص عليه في الفقرة -ب. الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم 

من هـذه المـادة واالوراق التـي بقيـت دون اسـتعمال علـى الجـزء العلـوي مـن صـندوق االقتـراع ( أ)
تنقـل هيئـة االقتـراع -ج. عها بقطعة قماش تثبت برباط يخـتم عقدتـه بخـاتم هيئـة االقتـراعويلف م

صـــندوق االقتـــراع مـــع مفاتيحـــه الثالثـــة وخاتمهـــا وجـــدول النـــاخبين الـــى مركـــز الـــدائرة االنتخابيـــة 
محمـــــد نـــــزال : ينظـــــر . وتســــلمها الـــــى اللجنـــــة المركزيـــــة مقابـــــل ايصـــــال رســــمي يوقعـــــه رئيســـــها

القوانين واالنظمة المتعلقة بالحكم المحلي واالنتخابات النيابية فـي المملكـة  العرموطي، مجموعة
؛ سعدي عابدين، قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم 251ت، ص.االردنية الهاشمية، عمان، د

 5171لسـنة  11نظـام االنتخـاب رقـم  5113لسنة  51معداًل بالقانون رقم  5171لسنة ( 22)
تيســير احمــد الزعبــي، شــرح قــانون االنتخــاب لمجلــس النــواب  ؛34-33، ص 5113، عمــان، 
 . 557-559، ص5114وتعديالته، عمان،  5171لسنة ( 22)قانون رقم 

(xxxiii)   ،75، ص5117آذار   7، 23، العدد 31( مجلد)ملحق الجريدة الرسمية االردنية. 
(xxxiii) صــمة بانتــداب حيــث ذكــر فــي النقطــة االولــى ان الكتــاب الموقــع مــن قبلــه الــى محافظــة العا

مجموعــة مـــن الــذين عملـــوا فــي حملتـــه االنتخابيــة لـــم يكــن القصـــد منــه جمـــع بطاقــات المريـــدين 
والــذين عملــو فــي حملتـــه االنتخابيــة لــم يكـــن القصــد منــه جمــع بطاقـــات المريــدين والــذين بلغـــوه 
ة رغبــتهم بانتخابــه عــن المقعــد الشركســي فــي الــدائرة الثالثــة، وانمــا كــان الهــدف مــن وراء مســاعد

هـــرالء االشـــخاص فـــي اســـتالم بطاقـــاتهم بشـــكل ســـريع بـــدون المـــرور بـــاالجراءات الروتينيـــة امـــا 
النقطة الثانية والتي يشير فيها الطاعن بوجود دعاوي تزوير لـدى المـدعي العـام، فقـد تبـين بانـه 
ال يوجــد أي دعــاوي ضــده، حيــث تقــدم حــاتم النــاظر بمثــل هــذه الــدعاوي ثــم قــام بســحبها بعــد ان 

 . 7-9-1المصدر نفسه ، ص : ينظر . في منزلي معتذرًا عما قام به زارني
(xxxiii) 7المصدر نفسه ، ص 
(xxxiii)  اواًل شطب االسماء المكررة في جداول الناخبين بعـد اكتسـاب هـذه الجـداول الدرجـة القطعيـة

ثانيـــًا حرمـــان نـــاخبين مـــن ممارســـة حقهـــم االنتخـــابي بســـبب تســـليم بطاقـــاتهم الشـــخاص آخـــرين 
ضــات مــزورة ثالثــًا ممارســة االنتخــاب مــن قبــل اشــخاص عســكرين او متــوفين رابعــًا بموجــب تفوي

دعا الطاعن استخدام وسائل نقل تعود المانة عمان الكبرى واقامة احتفال بمناسبة نجاح النائب 
ـــة  ـــع رئـــيس لجن المطعـــون بنيابتـــه فـــي ســـاحة مـــن الســـاحات المملوكـــة المانـــة عمـــان خامســـًا من
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الثة المرشح المنافس للنائب المطعون بصحة نيابته من دخول قاعـة الفـرز االنتخابات للدائرة الث
سادسـًا ادعـى بــأن هنـاك مخالفــات قانونيـة عديــدة ادت الـى حصــول المطعـون بنيايتــه علـى عــدد 
كبير من االصوات بدون وجه حق منها وجود عدد من االوراق غير موقعـة مـن رئـيس االقتـراع 

، وكــذلك مــا جــرى ( 91)و( 99)والموجــود فــي الصــناديق واحتســبت لصــالح المطعــون بنيابتــه 
منــه انــه ســلم للجنــة الفــرز دون ان يكــون ملفوفــًا بالقمــاش وبــدون توقيــع علــى ( 71)للصــندوق 

تسليمه وكذلك يفيد الطاعن بان عدد كبير من اوراق االقتراع كتبت بخد واحد لصالح المطعـون 
خبين كــان يحضــرهم المطعــون بنيابتــه او بصــحة نيابتــه، وكــذلك ادعــى بــان عــدد كبيــر مــن النــا

مندوبيـــه لـــم يكونـــوا يحملـــون وثـــائق ثبـــوت شخصـــية ورغـــم االعتـــراض علـــيهم مـــن كاتـــب لجـــان 
االقتــراع تقبــل مــنهم البطاقــة االنتخابيــة التــي تحمــل صــورهم مختومــة  بخــتم وزارة الصــحة ســابعًا 

طـــالع علـــى كشـــوفات يفيـــد الطـــاعن بانـــه ســـيثبت عـــدم صـــحة نيابـــة المطعـــون بنيابتـــه عنـــد اال
 . 51-51المصدر نفسه ، ص : ينظر . وجداول الناخبين باالضافة المور اخرى

(xxxiii)  يتم اعداد جداول الناخبين وفقًا للتعليمات واالجراءات والمواعيد التـي يقررهـا ويحـددها وزيـر
ول الداخلية بمقتضـى احكـام قـانون االنتخـاب المعمـول بـه ولـه ان يقـرر طريقـة تنظـيم تلـك الجـدا

: ينظـر . مـن نفـس النظـام( 53)والنماذج التي تعتمد لـذلك الغـرض وكـذلك سـندًا الحكـام المـادة 
 . 237؛ تيسير احمد الزعبي، المصدر السابق، ص11هاني خير، المصدر السابق، ص

(xxxiii)  يقوم الحكام االداريون بفتح سجل خاص يسجل فيه اسـم صـاحب البطاقـة وتوقيـع مسـتلميها
ات بمعرفـة الحكـام االداريـين فـي الـدائرة االنتخابيـة ويحـق لـرب االسـرة او احـد ويتم توزيـع البطاقـ

تيسـير : ينظـر . افرادها ممن لهم حق استالم هذه البطاقة وكذلك من يحمل تفويضـها باالسـتالم
 . 12هاني خير، المصدر السابق، ص ؛345احمد الزعبي، المصدر السابق، ص

(xxxiii)  ،52، ص5117آذار   7، 23، العدد 31( مجلد) ملحق الجريدة الرسمية االردنية . 
(xxxiii)  553المصدر نفسه، ص. 
(xxxiii)  يحظر على موظفي الحكومة والمرسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية القيام بالدعاية

 . 221تيسير احمد الزعبي، المصدر السابق، ص: ينظر . االنتخابية لصالح أي من المرشحين
(xxxiii) 22، ص5117آذار   7، 23، العدد 31( مجلد)االردنية،   ملحق الجريدة الرسمية. 
(xxxiii)  يقســم رئــيس واعضــاء لجــان الفــرز الفرعيــة والكتــاب يمينــا امــام اللجنــة المركزيــة بــأن يقومــوا

بمهمتهم بأمانة وحياد وذلك قبل مباشرتهم العمـل ويحـق لكـل مرشـح او مـن يمثلـه بكتـاب خطـي 
عمليــة الفــرز وال يحــق الحــد غيــره ممارســة هــذا  مصــدق مــن الحــاكم االداري ان يحضــر ويراقــب
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هـــــاني الحـــــوراني وحســـــين ابـــــو رمـــــان وايمـــــن ياســـــين، االطـــــار القـــــانوني للبنـــــاء : ينظـــــر .الحـــــق
 . 514، ص2111الديمقراطي في االردن، سلسلة المجتمع المدني، عمان، 
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االصــوات وتصــدر القــرارات التــي تراهــا مناســبة بشــأن تلــك االعتراضــات بالســرعة التــي تقتضــيها 
لســـنة  22هـــاني خيــر، قـــانون االنتخــاب لمجلـــس النــواب قـــانون ررقــم : ينظــر . اجــراءات الفـــرز

 .33،  ص5171، عمان، 5171لسنة ( 11)االنتخاب نظام رقم  نظام 5171
(xxxiii)  انـــاث ( 71، 91، 99)الخـــاص بمحضـــر فـــرز الصـــناديق رقـــم ( 5)الملحـــق رقـــم : ينظـــر
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 .51، ص5117

(xxxiii)  51المصدر نفسه ، ص . 
(xxxiii) 51المصدر نفسه ، ص . 
(xxxiii) 51المصدر نفسه ، ص . 
(xxxiii)  ملحق الجريدة الرسمية االردنية،  مذكرات مجلس االمة، محضر الجلسة الحاديـة والعشـرين

ــــواب الثالــــث عشــــر،  ــــى لمجلــــس الن ــــدورة العاديــــة االول شــــباط   5، 2، العــــدد 31( مجلــــد)مــــن ال
 .41، ص5117
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، 2111، 4مجلــس النــواب، النظــام الــداخلي، عمــان، ط: ينظــر . عشــر يومــا مــن تــاريخ تبليغــه 
 . 51ص
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(xxxiii) 41المصدر نفسه، ص . 
(xxxiii)  بجلــب الجــداول االنتخابيــة التــي اكتســبت الدرجــة القطعيــة لالطــالع عليهــا مــن قبــل اللجنــة

: ينظـــر . والنظـــر فـــي اســـماء النـــاخبين التـــي وضـــع فـــي مقابلهـــا علـــى الجـــدول مالحظـــة مكـــرر
 . 41المصدر نفسه، ص

(xxxiii) رة انتخابيــة تتضــمن اســماء النــاخبين مــن ابنــاء تلــك الــدائرة تنظــيم جــداول النــاخبين لكــل دائــ
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(xxxiii) ركـز االقتـراع المسـجل اسـمه فيـه ال يجوز للناخب ان يسـتعمل حقـه فـي االقتـراع فـي غيـر م
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مــة، محضــر الجلســة العشــرين مــن الــدورة العاديــة الجريــدة الرســمية االردنيــة، مــذكرات مجلــس اال
 .32، ص5117آذار   21، 21، العدد 31( مجلد)االولى لمجلس النواب الثالث عشر، 

(xxxiii) 32المصدر نفسه، ص .  
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. بصــحة نيــابتهم باالســم وموضــحًا اســباب الطعــن وصــناديق اقتــراعهم ومحــددًا اســماء المطعــون
 .33المصدر نفسه، ص: ينظر 

(xxxiii) 33المصدر  نفسه، ص. 
(xxxiii) 34المصدر نفسه، ص. 
(xxxiii) 31المصدر نفسه ، ص. 
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 الرضا واالختيار في مفهوم الخالفة الراشدة

– قراءة في الجذور - 

 االستاذ الدكتور عمار محمد يونس

 جامعة كربالء - كلية التربية للعلوم االنسانية

 

، هج ولم تكن النظرية السياسية قد تبلورت بشكلها النهائي 55عام  -ص-توفي الرسول
ان يضع لهم كتابًا لن  -ص–والتي ُمنَع الرسول  (5)وهذا ماتُفسره حادثة أو رزية يوم الخميس

وهكذا رحل . بويبدو من حادثة الرزية انهم لم يكونوا بحاجٍة الى ذلك الكتا. يضلوا من بعده أبدا
التفقه آلية النظام السياسي ، كما اخبرتنا المصادر، واألمةُ ، عن هذه الدنيا -ص–رسول اهلل 

وهو ، "األمر"حتى أنهم كانوا يتداولون ويصطلحون على السلطة ب! وكيفية االرتقاه الى قيادتها
وكذلك  (2)ينهموأمرهم شورى ب"بسم اهلل الرحمن الرحيم ، اصطالح قرآني ورد في قوله سبحانه

وما ، فتداول المسلمون االوائل هذا االصطالح للداللة على الُسلطة (3)،"وشاورهم في األمر"
فيذكر ان العباس بن عبد ، يوضخ ذلك، سقيفة بني ساعدة، اوردته المصادر في حادثة السقيفة

رسول أن وأشرُت عليك بعد وفاة ال"معاتبًا  -رض–المطلب قال البن أخيه علي بن ابي طالب 
ويمكن استشفاف االصطالح مما دار من مساجالت كالمية في ،  (4)"تعاجل باألمر فأبيت

 ".األمر"السقيفة سنوردها باختصار شديد وقوفًا عند مفرده 
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وفضيلة ، لكم سابقة في الدين، يامعشر االنصار"ففي خطبة سعد بن عبادة سيد الحزرج انه قال 
استبدوا ، وبكم َقريُر َعينٍ ، وتوفاه اهلل وهو عنكم راضٍ ، ه الَعربُ ودانت بأسيافكم ل، ...في االسالم

، فأجابته االنصار بأجمعهم أن قد وفقت في الرأي، فانه لكم دون الناس، بهذا األمر دون الناس
 .(1)"ولن نعدو مارأيت نوليك هذا األمر، وأصبت في القول

فقال  -رض–ل الى ابي بكر حتى أقب -رض–وما أن وصل الخبر الى عمر بن الخطاب     
يريدون أن يولوا هذا األمر سعد بن ، أما علمت أن االنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة"

 . (1)"منا أميُر ومن قريٍش أميرُ : عبادة؟ وأمسخهم مقالًة من يقول

حتى وصلوا السقيفة فخطب ابي  -رض–وعندها أسرع بعض المهاجرين يقودهم ابو بكر     
، وااليمان به، فخص اهلل المهاجرين األولين من قومه بتصديقه  "... خطبًة جاء فيها -رض–بكر 

فهم أول من عبد اهلل ، ...،وتكذبيهم إياهم، على شدة اذى قومهم لهم ، والصبر معه، والمراساة له
، ...،وأحق الناس بهذا األمر من بعده، وهم اولياره وعشيرته، وآمن باهلل وبالرسول، في األرض

رضيكم اهلل ، والسابقتهم العظيمة في االسالم، وأنتم يامعشر األنصار من اليُنَكُر  فضلهم في الين
فليس بعد المهاجرين ، وجعل إليكم هجرتُه وفيكم جَلُه أزواجَه وأصحابه  ، أنصارًا لدينه  ورسوله  
 .(9)"تقضى دونكم األمورُ التفتأتون بمشورٍة وال، وأنتم الوزراء، فنحن األمراء، األولين عندنا بمنزلكم

إخواننا في . فنحن المهاجرون وأنتم االنصار، :"...انه قال  -رض–وفي خطبٍة أخرى له     
، فنحن األمراء، فجزاكم اهلل خيرا، آويتم واوسيتم، وأنصارنا على العدو، وشركارنا في الفيء. الدين

 .(7)"ال تدين العرُب إال لهذا الحق من قريش، وأنتم الوزراء

يا : "بين قائل من االنصار، واشتد السجال بين المهاجرين واالنصار حول أحقيتهم في أالمر    
واهلل الترضى ، "...بقوله -رض–وبين رد عمر ، (1)..."،أمل كوا عليكم أمركم، معشر االنصار

هم ولكن العرب التمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة في، العرب أن يرمروكم ونبيها من غيركم
 .(51)..."،وَوليُّ أمورهم منهم

، "األمر"وقد يطول بنا المقام اذا ما ارودنا الخطب التي صدحت بها تلك الحناُجر متنافسة ب    
 .ولكن ماتقدم تكفي كل لبيب باألشارة يفهمُ 
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وكان من سادة ، وكان حاسدًا لسعد بن ُعبادة، وفي خطبة بشير بن سعد الخزرجي أبو نعمان   
ما اردنا به ، "...بقوله -ص-ما يستدل به على أن الغاية هي رضا اهلل وطاعة النبي (55)الخزرج

وايم اهلل ، وقومه أحق به وأولى، من قريش -ص-أال أن محمداً ، ...،وطاعة نبينا، إال رضا ربنا
 .(52)"فاتقوا اهلل والتخالفوهم والتنازعوهم، اليراني اهلل انازعهم هذا األمر أبداً 

واهلل النتولى : فقاال، هذا ُعمر وهذا أبو عبيدة فأيهما شئتم فبايعوا: -رض-ابو بكر وهنا قال   
 .(53)هذا األمر عليك

قد أسفرت عن الرضا فيمن يتولى " األمر"ومما تقدم ذكره يتضح أن مالمح الصراع على    
 ،"ابو بكر وعمر وابوعبيدة"األمر من قريش وعن إختيار أحد الثالثة

 .ايبدو من أهم الركائز في تولي األمر وارتقاء ذمة الحكم آنذاكفصارت على م   

عند ذكره لما  -رض–الى السرعة في ارتقاء ابي بكر  -رض–وبادر عمر بن الخطاب     
فكثر اللغط وارتفعت األصوات حتى تخوفت األختالف فقلت إبسط يدك : قال عُمر" حدث حينها

 .(54)"ألبايعك

ترسم صورة جليًة بأن ، تأريخية وصفت مادار في السقيفةوماتقدم ذكره من نصوص     
بأي نص ديني لحسم الخالف " األمر"المتحاورين في تلك السقيفة لم يستعينوا في جدالهم علي

بل انهم لجأوا الى ثقافتهم التي كانت سائدة آنذاك من االنحياز الى العصبية القبلية او ، والجدال
 !م رغم إيمانهم باالسالم وَحسن اعتقادهم بعقيدتهالعشائرية وماتوارثوه عن أسالفه

كذلك فان صورة الحدث التاريخي تدفع بالعقل الى الركون نحو قبولهم الفكرة أو احتمالية وفاة     
من  -ص-وماصرح به، بعد مرضه الذي دام أليام منعه من تأدية الصالة اليويمة -ص-النبي

 .البحث عن القيادة الجديدة وهذا على مايبدو حرك البعض نحو، قرب أجله

لذا فأن فكرة عفوية السقيفة كحادثة وما دار فيها من سجال وجدال تبدو بعيدة عن الواقع     
 .والمنطق
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فهل يقبل سياق الحدث وما دونه من جدلية الصراع الذي اصطبغ بلون ثقافتهم العشائرية او    
 فعالي مرتجل؟ان تكون البيعة بهذه السرعة وكأنها عمل ان، القبلية

فاجتماع االنصار في السقيفة ، ويمكن استشفاف ذلك من خالل النصوص السالفة الذكر   
لصاحبهم سعد بن عبادة يوحي باحتمالية اتفاقهم مسبقًا لمثل ذلك " األمر"ومبادرتهم في ان يكون 

لية يركد نفس االحتما -رض-كذلك ما بدر من المهاجرين ابو بكر وعمر وابو عبيدة، األمر
يرجح فكرة حصول اتفاقات مسبقة لكل ، وهم ممن حسن أسالمهم، فالجدل بين الشقين االسالميين

 .طرف قبل لقائهم بالسقيفة

اال انه وعلى مابينته النصوص لم يلغ  السياقات االجتماعية " ان االسالم يجُب ماقبله"ورغم   
 .نافس القبليوالتي طالما شكلت بنية أساسية في السياسة الالحقة وهي الت

 :-ع-وهذا ماقاله االمام علي بن ابي طالب

 

 فإن كنُت بالشورى ملكت أمورهمُ "

يُرون ُغيَُّب؟                                    فكيف بهذا والمش 

ن ُكنَت بالقربى حججَت خصيمهمُ   وا 

 .(51)"َفَغيُرَك أولى بالنب يِّ وأقربُ                                   

ابة  والقرابة  ! واعَجَباه" -ع-وكذلك قوله    الفَة بالصحَّ  .(51)"أتُكوُن الخ 

في المسجد على شكل  -رض–ان الناس اجتمعوا بعد بيعة ابي بكر  (59)وجاء في الرواية    
وبالتالي فان ماحدث في السقيفة وما بعدها من اجتماع جماعات قبلية في ، جماعات قبلية

الفة جاءت من تنافس قبلي إسالمي وليس من مسلمين ينتمون الى المسجد َيدُل على ان الخ
وكانت الكلمة  -ص-فكانت ثقافة القبيلة هي من حددت مسار البيعة األولى بعد النبي! قبائل

 .(57)الفصل بين المتنافسين هي القربى والنسب القبلي
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، سائدة آنذاك وفق العرف القبلي والثقافة ال -رض–البي بكر  -رض–كما ان بيعة عمر    
التضفي صفة الشرعية الرتقاء السلطة إال اذا كانت هناك اتفاقات مسبقة بين ثلة من المهاجرين 

وفي قول ، بعيدًا عن أهل بيته رغم قربهم منه -ص-انتهت باختيار أحد الثالثة كخليفة للرسول
واالشدون ، ون نسباً اما االستبداد علينا بهذا المقام ونحن االعل"، ما يركد ذلك -ع-االمام علي
، وسخت عنها نفوُس آخرين، فإنها كانت أَثَرًة شحت عليها نفوس قومٍ ، َنوطا -ص-برسول اهلل
 .(51)"واَلمْعَوُد إليه القيامةُ ، واَلحَكُم اهللُ 

ال تصُلُح على ، إن اأَلئمة من قريٍش ُغر سوا في هذا البطن  من هاشمٍ " -ع-وكذلك في قوله    
 .(21)"ُلُح الوالُة من غير هموال َتصُ ، سو اُهم

بان قريشًا ، ه 7لقد استثمر المرتمرون في السقيفة من المهاجرين ما أسفر عنه فتح مكة عام    
، وهذا ما رسخ في الذهن العربي القبلي آنذاك، لها الحق في الصدارة على جميع قبائل العرب

 .مما يجعل من السلطة شأنًا قرشيا

وهذا ما صرح به ، صاحبة الشأن السياسي ويحق لها تقرير المصير فالنبوة من قريش وهي   
فخص اهلل المهاجرين األولين من قومه "... في أحدى خطبه في السقيفة  -رض-ابو بكر
وآمن ، فهم أول من عبداهلل في األرض، ...،والصبر معه، والمراساة له، وااليمان به، بتصديقه  

 .(25)..."وأحق الناس بهذا األمر من بعده، هوهم اولياره وعشيرت، باهلل وبالرسول

يمان    بل وفق الثقافة ، وكانت استجابة القبائل في اكثرها استجابة خضوع ال استجابة إعتقاد وا 
ويبدو ان االنصار وهم من المرمنين قد رضخوا لتلك االمتيازات القرشية عند ، القبلية آنذاك 

، ...،وقومه أحق به وأولى، من قريش -ص-داً أال أن محم، "...سماعهم ُلحجج المهاجرين 
 .(22)"فاتقوا اهلل والتخالفوهم والتنازعوهم

وفق ثقافة العشيرة ولكن بصبغة جديدة تفتقر الى الدعم " األمر"وهكذا تسنم المهاجرون    
 !وهم أهل بيته من جهٍة اخرى -ص-الشرعي من جهة وتستثني األقرب نسبًا بالرسول

صبغة الجديدة إال ان تقتحم غايتها في ُعرف السياسة المنتخبة لتجعل من فما كان على ال    
فكانت القاعدة الرضا واالختيار القول ، "لألمر"تلك الصبغة قاعدة شرعية في اختيار المرشح 
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، دون غيره من العرب، فال تُصح خالفة القرشي،  -رض-الفصل في المرشح القادم بعد ابي بكر
الى  -رض-وهذا ما يوضح كيفية انتقال الخالفة من ابي بكر. ارها لهإال برضا الخاصة واختي

فبموجب قاعدة الرضا واالختيار التي رسخت ، كخلٍف له على السلطة ووالية األمر -رض–عمر 
–تم اختيار عمر ، بعد حادثة السقيفة واقعًا جديدًا ومعيارًا لمشروعية السلطة ونموذجًا لنجاحها

وكذلك مادار من تفاضل في مجلس شورى السنة الذي تركه . -رض–خلفًا البي بكر  -رض
كانت سيرة الشيخين معيارًا اساسيًا بعد ، من بعده الختيار الخليفة الجديد -رض–الخليفة عمر 

ورفضها علي بن الب  -رض–والتي قبلها عثمان بن عفان ، -ص-القرآن الكريم وسنة الرسول
 .(23)-ع–طالب 

–كيزة ثالثًة بعد القرآن والُسنة وكما كانت سببًا في وصول عثمان فأمست سيرة الشيخين ر    
الى السلطة كانت هي السبب الرئيس في نهايته بعد انحرافه عنها مُنذ العام السابع  -رض

وما شنه بعض الصحابة  -رض-_وقد حفلت المرلفات في ذكر حوادث الفتنة واغتياله. لخالفته
من الوصول إليه ولكن الثوار  (24)لهم ابناءهم لمنع الثوارمن محاوالت للدفاع عنه بارسا -رض–

وما يلفت االنتباه ويشُد االذهان رواية صاحب ، -رض–وقتل عثمان ، استطاعوا ان يدخلوا داره
عن ازدرائه لما حدث وخاصة  -ع-والتي أفصح فيها االمام علي، (21)كتاب االمامة والسياسة

وغضبه  -ع-حتى ان الراوية صورت االمام علي! قتله قتل الخليفة دون حجة أو بينة تستوجب
من كالم حول ما  -رض–وبين طلحة  -ع–وما دار بينه  -رض–من الفتنة  وبكائه على عثمان 

 .حدث للخليفة المقتول

عن سيرة الشيخين كما ذكرت المصادر في  -رض-ومماتقدم يتضح ان ابتعاد الخليفة الثالث   
بعد انتهج ، د سلبت منه شرط رضا الخاصة مما افقدُه الشرعيةق -رض-حوادث الفتنة وسياسته

والتي ُسَن بمبوجبها شرط الرضا واالختيار كركيزة  -رض-مسارًا جديدًا بعيدًا عن سيرة الشيخين
 ".األمر"ثالثة بعد اقرآن الكريم والسنة النبوية في الوصول الى السلطة

 

 :الخاتمة
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َق كأساس في َخلصت هذه االوراق الى ما استحدثه ا  لمسلمون االوائل من شرط ألح 
 .وصول القرشي الى السلطة وتولي االمر

الى التفاوض على من " المرمنون"فالفراغ السياسي كما تشير المصادر الذي دفع بالمسلمين     
في سقيفة بني ساعدة قد أسفَر عن الشرط الجديد الذي ولد _ ص_يتولى األمر بعد موت الرسول

َم في بعد مساجالت  كالمية وفق المنطق القبلي القائم على القرابة والذي صار معيارًا أقح 
َم الصراع ، " الرضا واالختيار"المنظومة االيديولوجية االسالمية المبكرة آنذاك وهو  بعد أن ُحس 

 .-ص-في السقيفة لصالح قريش وانفرادها باألمر دون غيرها من القبائل كعشيرة للرسول

كان المعيار الرئيس في وصول القرشي الى السلطة وكذلك " لرضا واالختيارا"ويبدو ان شرط 
ورغم تعطيله بعد حادثة الفتنة ومقتل الخليفة الثالث عثمان بن . نهايته اذا ما أنحرف بعيدًا عنه

إال أنه أسهم وبشكل فعَّال طيلة العهد األموي لكل من طالب بالعودة إليه طيلة ، -رض-عفان
 .الركيزة التي تعكزت عليها بنو العباس في ثورتهم على الحكم االموي آنذاك ذلك العهد وكان
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  -:الهوامش

، ؛ مسلم52ص، 2ج،باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد، صحيح البخاري، ينظر البخاري -(5)
 511الحديث ، المسند، ؛ أحمد بن حنبل91-91ص، 1ج، باب من ترك الوصية، صحيح مسلم

حوادث عام ، تاريخ الطبري، ؛ الطبري 244ص، 2ج، طبيروت، الطبقات الكبرى ، عد؛ بن س
تاريخ ، ؛ الذهبي 227-229ص، 1ج، البداية والنهاية، ؛ ابن كثير513ص، 3ج، هجرية 55

 .515ص، 5ج، تاريخ ابي الفداء، ؛ ابو الفداء  355ص، 5ج، الذهبي

 .37اآلية، سورة الشورى -(2)

 .511اآلية ، سورة آل عمران -(3)

 .94ص، 3ج، العقد الفريد، ؛ ابن عبد ربه 214ص، 3تاريخ ج، الطبري -(4)

 .594-593ص، 5مج، جمهرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت -( 1)

 .594ص، 5مج، جمهرة الخطب، صفوت -(1)

 .591-594ص، 5مج، جمهرة الخطب، صفوت -(9)

 .591-591ص، 5مج، جمهرة الخطب، صفوت -(7)

 .591ص، 5مج، هرة الخطبجم، صفوت -(1)
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 .591ص، 5مج، جمهرة الخطب، صفوت -(51)

 .597-599ص، 5مج، جمهرة الخطب، صفوت -(55)

 .597-599ص،5مج، جمهرة الخطب، صفوت -(52)

 .513ص، 2ج، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي -(53)

 .241ص، 1ج، البداية والنهاية، ؛ ابن كثير 331ص، 4ج، سيرة ابن هشام، ابن هشام -(54)

 .113ص، نهج البالغة -(51)

 .113ص، نهج البالغة -(51)

 .27ص، 5ج، االمامة والسياسة، ابن قتيبة -(59)

 .19-71ص، العقل السياسي العربي، محمد عابد الجابري -(57)

 .314ص، نهج البالغة -(51)

 .213ص، نهج البالغة -(21)

 .594ص، 5مج، جمهرة الخطب، صفوت -(25)

 .597ص، 5مج، لخطبصفوت جمهرة ا -(22)

بين حقيقة االصطالح  -ع-حزب اهلل في فكر االمام علي"لالستزادة راجع بحثنا الموسوم -(23)
والذي نوقش على منصة جامعة ليفربول ألكترونيًا ومرتمر مركز اقرأ في دمشق ، " وانحراف األمة

 .م ألكترونياً 2125عام 

 .11ص، 5ج، االمامة والسياسة، ابن قتيبة  -(24)

 .14-13ص، 5ج، ابن قتيبة -(21)
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم-

 قائمة المصادر؛-أ

 .ه5329، ط مصر، صحيح البخاري، " ه211ت"ابو عبداهلل محمد بن اسماعيل، البخاري-5

: شرح، مسند أحمد بن حنبل، " ه245ت"ابو عبداهلل محمد بن حنبل الشيباني ، ابن حنبل -2
 .ه5353، ط القاهرة، شاكرأحمد محمد 

الحافظ شمس الدين ابي عبداهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ، الذهبي-3
 .ه5311، ط القاهرة، تاريخ االسالم او تاريخ الذهبي، "ه947ت"الشافعي

، نهج البالغة، " ه411ت"ابو الحسن محمد الرضي بن الحسن الموسوي ، الشريف الرضي-4
 .ق.ه5425، ايران، 3ط، الدكتور صبحي الصالح .ضبطة وابتكر فهارسه

، ط ليدن، الطبقات الكبرى، " ه231ت بعد "ابو عبداهلل محمد بن منيع الزهري، ابن سعد-1
 .ت.د

 .ه5317، ط مصر، تاريخ الرسل والملوك، " ه351ت"ابو جعفر محمد بن جرير ، الطبري-1

قد الفريد، " ه327ت"شهاب الدين أحمد بن محمد االندلسي ، ابن عبد ربه-9 ، ط مصر، الع 
 .ه5392
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المختصر في أخبار ، " ه932ت"عماد الدين اسماعيل بن علي الشافعي، ابو الفداء-7
 .ه5335، ط مصر، " تاريخ ابي الفداء"البشر

" تاريخ الخلفاء"االمامة والسياسة ، " ه291ت"ابو محمد عبداهلل بن مسلم الدنيوري ، ابن قتيبة-1
 .م5111، بيروت، دار االضواء ، 5ط ، يعلي شير : تحقيق، 

البداية " تاريخ ابن كثير"، " ه994ت"اسماعيل بن عُمر القرشي الشافعي ، ابن كثير-51
 .ه5393، مط السعادة مصر، والنهاية

، ط مصر ، صحيح مسلم، " ه215ت"ابو الحسين بن الحجاج النيسابوري ، مسلم-55
 .ه5334

محمد .د: تحقيق ، السيرة النبوية ، " ه257ت"الحميري  ابو محمد عبد الملك، ابن هشام-52
 .ت.د، ط مصر ، محي الدين

، ط النجف، تاريخ اليعقوبي، " ه274ت بعد "أحمد بن ابي يعقوب بن واضح ، اليعقوبي-53
 .ه5317

 قائمة المراجع؛-ب

، العربيةمركز دراسات الوحدة ، 4ط ، العقل السياسي محدداته وتجلياته، محمد عابد، الجابري-5
 .م2111، بيروت

 .م5133، بيروت، المكتبة العلمية، 5ط، جمهرة خطب العرب، أحمد زكي، صفوت-2

بين جقيقة االصطالح وانحراف  -ع–حزب اهلل في فكر االمام علي ، عمار محمد، يونس-3
بحث نوقش على منصة جامعة ليفربول إلكترونيًا ومرتمر مركز اقرأ مع جامعة دمشق ، األمة
 .م2125عام 
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 تنظيم المال العام والرقابة في الدولة االسالمية

 دراسة في كتاب االموال البي عبيد القاسم بن سالم 

 (م  232/هـ 116 -م  556/هـ275)  

 اعداد

 عبير عبد الرسول محمد التميمي .د. م.أ

 العراق  –جامعة االمام الكاظم  –ايمان عبيد وناس المعموري .د

 :الملخص

وقد كانت ، د تنظيم المال العام والرقابة المالية وهو من اساسيات االقتصاد االسالمي يع     
وعدم ، من اولياتها التأكيد على اهمية العمل  صلى اهلل عليه واله وسلمالتنظيمات المالية في عهد الرسول 

، في داره  تأخير العطاء حيث كان ال يبقي ماال وكان يوزعه حال استالمه وال يدعه ليلة واحدة
وكان ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يوزعون االموال حال استالمها وكذا اهتدى الخلفاء 

حيث كانوا ال يحتفظون بإي فائض من المال لالعوام ، الراشدون رضي اهلل عنهم من بعده 
  .التالية وانما كانوا يتعبرون ابقاء االموال في ذلك الوقت نوعا من االستئثار باالموال 

وكان التنظيم االداري المالي في العهد النبوي الشريف بسيطا يتناسب مع صغر الدولة       
وكان يرسل السعاة بنفسه ويحاسبهم ، وهذا يدل على مرونة التنظيم ومالئمته للواقع  ، ووارداتها 
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 وقسم اقتصاديات الغزوات، واسس اقتصاديات الزكاة والصدقة وموارد صرفها ، بنفسه ايضا 
 .والفتوحات من موارد متعددة من الغنائم والفئ والجزية والفداء 

وارتبط التنظيم االداري للدولة بالتنظيم المالي فان الرسول صلى اهلل عليه واله وسلم كان       
ويتضح من العدد ، النواة االولى للجهازين المالي واالداري وشرون السياسة الداخلية والخارجية 

بة واالداريين والمحاسبين الذين كلفهم بتدوين وكتابة الوقائع والعهود وخاصة التي الكبير من الكت
، كانت ترسل الى الملوك وررساء االجناد لتبليغ رسالة االسالم او الخيار بين الجزية والقتال 

وشملت مواثيق ومعاهدات مع النصارى واليهود وعقود مع القبائل وُكتب االمان الى الملوك 
، والشام ، والبحرين ، واليمامة ،وعمان ، ومصر، والحبشة، والفرس ، الروم : )  واالمراء
وكان الهدف منها اقامة العالقات والتبادل التجاري والدعوة الى االسالم وتأمين ، ...( وغيرها

 .الطرق التجارية 

وال تقتصر الرقابة  ،على حق رقابة الحاكم على الرعية  صلى اهلل عليه واله وسلموقد اكد  الرسول     
، وكل القاطنين ارضها ، المالية على الرعية من المسلمين بل انها تشمل عموم مواطنين الدولة 

وكان صلى اهلل عليه ، فقد تدخل في اموال بني النضير عندما اجالهم وبني عبد القيس وغيرهم 
لتجارة والزراعة والحرف واله يراقب على بعض الممارسات العملية في الممارسات المالية لعقود ا

ورقابته على الواردات االخرى من جباية الزكاة وصرفها من حيث التقسيم االداري لمناطق ، 
وتنطلق رقابة الرسول صلى ، التمويل او التخصص من حيث ممارسة الجباية والتوريع وتطبيقها 

 .الشريعة اهلل عليه واله على اموال المسلمين من وظيفته االساسية بتطبيق احكام 

تنظم واردات الدولة المالية وتحفظ الحقوق  صلى اهلل عليه واله وسلموكان هناك تعليمات للرسول      
النهي عن استدراج الناس او اجبارهم على الحلف على االوعية : منها ،  العامة والخاصة

الممول  والحرص على عدم تكليف، ومراعاة السنوية في الجباية ، المفروض عليها الحقوق 
واخذ الصدقات في ، وعدم التنازل عن اي حق لمال اهلل ، ومراعاة العدالة ، باكثر مما يطيق 

 .وجواز اخذ المعادل النقدي للقيمة ، وجهها 
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ازدادت موارد الدولة ووظيفة الرقابة المالية عليها في العهد الراشدي نظرا التساع  الدولة      
فكان هنالك الزكاة واالغنائم والفئ والخراج والجزية ، سالم وكثرة الفتوحات ودخول الناس لال

وميراث من ال وارث له  وزاد عليها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه العشور على 
الوافدين بتجاربهم واموالهم الى دولة االسالم تطبيقا للمعاملة بالمثل مع المسلمين الذين بتعاملون 

شهد التاريخ االسالمي اختالفا في القرارات المالية بين الخلفاء وهذا يعود  وقد، معهم في ارضهم 
 .لنظرة واجتهاد كل منهم وبحسب متطلبات عصره ومستجداته  

 

    Summary:   

      The regulation of public money and financial control is one of the 
basics of the Islamic economy, and the financial organizations during the 
era of the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, were 
among its priorities to emphasize the importance of work, and not to 
delay the bid as he did not keep money and he used to distribute it as 
soon as he received it and did not leave it for one night in his home Abu 
Bakr Al-Siddiq and Omar bin Al-Khattab distributed the money as soon 
as it was received, as well as the Rightly Guided Caliphs, may God be 
pleased with them after him, as they did not keep any surplus money for 
the following years, but rather they considered keeping the money at 
that time a kind of monopoly. 

     The financial administrative organization in the noble Prophet's era 
was simple commensurate with the smallness of the state and its 
imports, and this indicates the flexibility of the organization and its 
suitability to reality, and he used to send couriers himself and hold them 
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accountable himself as well, and the foundations of the economics of 
zakat, charity and its disbursement resources  ..  

      The administrative organization of the state was linked to the 
financial organization, because the Messenger, may God’s prayers and 
peace be upon him, was the first nucleus of the financial and 
administrative apparatus and internal and external policy affairs, and it is 
evident from the large number of clerks, administrators and accountants 
who were assigned to record and write facts and covenants, especially 
those that were sent to the kings and chiefs of soldiers to convey the 
message of Islam or The choice between tribute and fighting, which 
included charters and treaties with Christians and Jews, contracts with 
tribes, and security was written to kings and princes: (the Romans, 
Persians, Abyssinians, Egypt, Oman, the Yamamah, Bahrain, the 
Levant, and others ...), and the aim was to establish relations and trade 
exchange And advocating Islam and securing trade routes. 

     The Messenger, may God’s prayers and peace be upon him and his 
family, affirmed the right to control the ruler over the parish, and 
financial control is not limited to the Muslim parish, but rather includes 
all the citizens of the state and all the inhabitants of its land. On him 
and his family he monitors some practical practices in the financial 
practices of trade, agriculture and crafts contracts, and his control over 
other imports from the collection and disbursement of zakat in terms of 
the administrative division of areas of financing or specialization in terms 
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of the practice of collection and retention and their application. The 
basic application of the provisions of Sharia. 

There were instructions by the Messenger, may God bless him and his 
family, regulate the state’s financial revenues and preserve public and 
private rights, including: the prohibition of luring people or forcing them 
to swear to the containers upon which rights are imposed, observing the 
annual collection, and ensuring that the taxpayer is not assigned more 
than he can afford, and observing justice, And not to give up any right to 
Allah's money, and take alms in its face, and it is permissible to take the 
monetary equivalent of the value. 

     The state’s resources and the function of financial control over it 
increased during the Rashidun era due to the expansion of the state and 
the many conquests and the entry of people to Islam, so there was 
zakat, spoils, class, kharaj, tribute, and the inheritance of those without 
heirs. For reciprocity With the Muslims who deal with them on their land, 
and Islamic history has witnessed a difference in financial decisions 
among the caliphs, and this is due to the view and diligence of each of 
them according to the requirements of his era and developments. 

 :المقدمة 

تتنوع المذاهب االقتصادية الحديثة في دور الدولة في إدارة االقتصاد ونظرتها نحو ادارة     
هب المدرسة التجارية مثال الى تدخل الدولة في الحياة االقتصادية من خالل فقد دعا مذ، الدولة 

بينما دعا مذهبا الفيزوقراطيين واتباع المدرسة ، تحكمها في بالفائض من المعادن النفيسة 
ويظهر التتبع ، الكالسيكية الى عدم تدخل الدولة في النشاط االقتصادي  وسيادة الحرية التجارية 
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وقد حرص العلماء ، ر الدولة االسالمية انه كان محدودا في جوانب معينة التأريخي لدو 
صلى وهذا ماأكد عليه رسول اهلل ، المسلمون على عدم تدخل الدولة في ادارة النشاط االقتصادي 

عندما أقام نظام اقتصادي عادل ومتوازن وقائم على شروط العلم والعمل الصالح  اهلل عليه واله وسلم
ومنع الدولة في التدخل في تحديد االسعار او ، وحفظ الحقوق الخاصة والعامة  وبذل الجهد

او مزاحمة الفالحين او ، مزاحمة التجار او غصب الحكام للتجارات او احتكار البضائع 
فان هنالك فرقا واضحا بين تدخل الدولة في االقتصاد ، الحرفيين لنشاطهم االقتصادي ونحو ذلك 

ويالحظ من خالل تطور الدولة االسالمية في ، ها في النظريات الحديثة األسالمي وبين تدخل
وعهد الخلفاء الراشدين من بعده ان الدولة كان تدخلها محدودا ،  صلى اهلل عليه واله وسلمعهد رسول اهلل 

في إدارة االقتصاد والمنافع العامة وسن القوانين االقتصادية القائمة على العلم والعدالة وربطه 
ومن جهة اخرى ربطه بالجانب االخالقي وجعل القيمة ، لشريعة عقيدة ومعاملة من جهة با

 .االولى واالساسية ليس لالموال وانما لالنسان وسعادته 

وتنظيم ، لذا كان من مسروليات الدولة االسالمية هو االهتمام بالمال العام وموارد الدولة    
وحفظ السوق واالسعار حرة ، االيرادات العامة وتطورها  وتنظيم، المال العام والرقابة على صرفه 

بإخراج الحقوق ، واخيرا اقامة النظام الضريبي ، وفقا للنظام الطبيعي من العرض والطلب 
والواجبات من االموال الشريعة القامة مجتمع مستقر ومتوازن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في آن 

 .واحد 

والجزية وسائر االموال االخرى التي ، الصدقة والفىء والنفل والخراج ويتكون المال العام من     
وهذا ما حفز ، وجعل للمسلمين حقا في هذا المال بحسب شروط معينة ، فرضها اهلل تعالى 

العلماء الذين عالجوا مواضيع االقتصاد االسالمي على توضيح موارد الدولة االسالمية 
والخلفاء من بعده ينصب اهتمامهم على المال العام  عليه واله وسلمصلى اهلل وكان الرسول ، ومصارفها 

على التنظير وانما   صلى اهلل عليه واله وسلمولم يكتف  رسول اهلل ، وجعله احد اساسيات الحكم للدولة 
فضال عن انه لم يترك المجتمع المسلم دون مراقبة وتشديد ، طبق هذا النظام وبشكل عملي 

يراقب ويحاسب ويقاضي كال من تخلف او  صلى اهلل عليه واله وسلما النظام فكان لضمان تطبيقهم لهذ
 .تدخل بشكل غير طبيعي وتسبب في االخالل بالتوازن االقتصادي 
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ومع الحاجة لإللمام ، ونظرا ألهمية موضوع التنظيم والرقابة المالية في االقتصاد االسالمي     
ولما يصب في خدمة واقعنا االقتصادي ، علمي كبير  والمعرفة بما تركه له العلماء من إرث

كان هذا البحث هو باكورة عمل لدراسة هذا ، والتخطيط لمستقبلنا وفقا لررى اسالمية أصلية 
، الكتاب واستخراج اآللية القانونية والتشريعية للنظام االقتصادي في مجال التنظيم والرقابة المالية 

قوانين وررى وتشريعات اقتصادية للدولة العربية االسالمية  ومعرفة ما توصل اليه المصنف من
لذا نظم ، في السياسة المالية الداخلية والخارجية  وفي الرقابة على موارد الدولة ومصروفاتها

التنظيم والرقابة دراسة في كتاب ابي عبيد : البحث على هيئة خمس مباحث كان المبحث االول 
والمكانة العلمية ، التنظيم والرقابة لغة واصطالحا : ن ناقشا وقد ضم محورا، القاسم بن سالم

في حين بحث المبحث الثاني في التنظيم ، للمصنف ابي عبيد وعرضا سريعا لكتابه االموال
التنظيم المالي لواردات الدولة : وجاء المبحث الثالث ، المالي والرقابة من المنظور التشريعي 

واخيرا المبحث ، السياسة المالية الداخلية والخارجية : بحث الرابع والم، واالموال غير المنقولة 
 . ومن ثم الخاتمة ، الرقابة المالية على موارد الدولة ومصروفاتها : الخامس 

    

        -:التنظيم والرقابة دراسة في كتاب ابي عبيد القاسم بن سالم : المبحث االول 

 :واصطالحا  التنظيم والرقابة لغة: المحور االول 

ُمه َنْظمًا ون ظامًا وَنظَّمه ، النَّْظُم )) :هو ، التنظيم لغة مشتق من النظم         التْأليُف َنَظَمه َيْنظ 
وكلُّ شعبٍة منه وَأْصٍل ن ظاٌم ون ظاُم كل َأمر ، والنِّظاُم ما َنَظْمَت فيه الشيء ، xxxiii((فاْنَتَظم وَتَنظَّم 

مة  نتظم الشيء تألف واتسق يقال نظمه فانتظم ويقال انتظم أمره او  ،xxxiiiم الُكه والجمع َأْنظ 
اما اصطالحا فقد اهتم االقتصاد االسالمي بالتنظيم وُعر ف بقوانينه الحكيمة والعادلة ، xxxiiiاستقام 

وقنَّن قواعد التبادل، وجعل ، وبوضع الرقباء في نظام الحسبة وهو نظام مراقبة األسواق ، 
وجعل ، ع والمشتري يحقق كل منهما أقصى منفعة بقيمة مجزية للطرفينالمنفعة متبادلة بين البائ

للتبادل قواعد يراعيها البائع والمشتري، من منع تداول السلع الضارة أو التي ال منفعة فيها ومنع 
وأوصى اإلسالم بتيسير ،  وألغى التدخل غير المشروع بين البائع والمشتري، xxxiiiوالَغَرر ، الغش
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والقاعدة الكبرى ، ك بضبط المقاييس والمكاييل ضمان لحقوق أطراف التعاملسبل التبادل، وذل
هي أن الدولة تقوم بمراقبة التبادل وتقيم نظام الحسبة وُتعّين ، في التنظيم االقتصادي االسالمي 

فتحفظ بذلك توازن السوق ، المحتسب بحيث ال يختل التبادل في األسواق وال يظلم أحٌد أحًدا
 .اإلسالم وتحفظ أخالق 

رُ : والرقيبُ ، الحافُظ )): وأما الرقابة لغة فهي مشتقة من الرقيُب وهو       َرَقْبُت : تقول، الُمْنَتظ 
، xxxiii ((الُمَوكُِّل بالَضريب : والرقيبُ ، الشيَء َأْرُقُبُه ُرقوبًا، ور ْقَبًة ور ْقبانًا بالكسر فيهما، إذا َرَصْدَتهُ 

 xxxiii ((الذي ُيْشر ُف على َمْرَقبٍة لَيْحُرَسهم والرَّق يُب الحار ُس الحاف ُظ   وَرق يُب القوم  حار ُسهم وهو ))
اما اصطالحا ، الحفظ واالنتظار واالشراف والحراسة والعناية : وبذلك فإن الرقابة تعني في اللغة 

 فإن الدولة لكي،  ((الرقابة على طرق كسب الموارد المالية وطرق التصرف فيها او انفاقها  )): 
والتي تتضمن ، تحقق استقرارها وتوازنها االقتصادي البد لها من نظام رقابي مستمر وشامل 

فإن احدى ، تطبيق قوانينها االقتصادية وتحقيق العدالة التي تنشدها سياسة الدولة االسالمية 
عادل وهي مضافة الى القيادة الحكيمة والدستور ال، اركان وقواعد الحضارة االسالمية هي الرقابة 

 .والقانون المنجز 

- (:كتاب االموال -مكانته العلمية )ابو عبيد : المحور الثاني

اشتغل أبو ، كان أبوه عبدًا روميًا لرجل من أهل هراة،  -بتشديد الالم  -هو القاسم بن ساّلم    
وكأنه ، عبيد بالحديث واألدب والفقه، وكان ذا دين وسيرة جميلة، ومذهب حسن وفضل بارع 

ولي القضاء بمدينة طرسوس ثمان عشرة سنة، وقرأ القرآن ، نفخ فيه الروح، يحسن كل شيء جبل
سماعيل بن جعفر وهشيم بن بشير وشريك بن  على الكسائي وغيره، وسمع إسماعيل بن عياش وا 

 xxxiii.عبد اهلل، وهو أكبر شيخ له، وغيرهم 

: وقال ابن حنبل،ال يحتاج إليناإنا نحتاج إلى أبي عبيد، وأبو عبيد : قال إسحاق بن راهويه    
كان أبو عبيد فاضال في : وقال القاضي أحمد بن كامل، أبو عبيد ممن يزداد عندنا كل يوم خيراً 

دينه وعلمه، ربانيا متفننا في أصناف علوم اإلسالم من القراءات والفقه والعربية واألخبار، حسن 
 xxxiii.الرواية وصحيح النقل
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وعلي بن محمد بن ، ت بن عمرو بن حبيب مولى علي بن رابطة وقد روى عنه وأخذ منه ثاب   
، ومحمد بن إسحاق الصاغاني، وأبو منصور نصر بن داود بن طوق ، وصب المشعري 

، والحارث بن أبي أسامة ،وأبو بكر بن أبي الدنيا ،والحسن بن مكرم وأحمد بن يوسف التغلبي 
وعلي بن أبي ، ن سهل وأحمد بن عاصم وأبي عبد الرحمن أحمد ب، ومحمد بن يحيى المروزي 

وعبد ، ومحمد بن المغيرة البغدادي ، ومحمد بن سعيد الهروّي ، ثابت ومحمد بن وهب المنازي 
براهيم بن عبد العزيز بن عبد الرحمن ، وأحمد بن القاسم ، الخالق بن منصور النيسابوري  وا 

وعبد ، ووكيع بن الجراح ، لبخاري ومحمد بن إسماعيل ا، وأخوه علي بن عبد العزيز ، البغوي 
 xxxiii.ومحمد بن عبد الوهاب الفراء، اهلل بن عبد الرحمن الدارمي 

هـ حيث عمل ُمرّدًبا ألبناء هرثمة بن أعين أحد  515عاد أبو عبيد إلى خراسان نحو سنة      
ت والة هارون الرشيد، ثم اتصل بثابت بن نصر بن مالك الخزاعي يردب ولده، ولّما ولي ثاب

هـ، وّلى ثابت أبي عبيد القضاء بطرسوس ثماني عشرة سنة، فانشغل عن  512طرسوس سنة 
وفي ، ومنها عاد إلى بغداد، هـ  253ثم رحل إلى مصر مع يحيى بن معين سنة ، كتابة الحديث

وطلب من يفّقهه فندبوا إليه أبي ، إحدى حمالت طاهر بن الحسين إلى خراسان، مر ببغداد 
طاهر علمه، وأشفق أن يحمله مع في حملته، واصطحبه في طريق عودته،  عبيد، فاستحسن

ولزم أبو عبيد طاهر بن الحسين ومن بعده ابنه عبد اهلل بن ، xxxiiiوسار به إلى سر من رأى
طاهر الذي كان ُيّجل أبي عبيد، ويجري له الجرايات، كما كان أبو عبيد إذا ألف كتاًبا أهداه إلى 

 xxxiii.إليه مااًل كثيًرا استحساًنا وتشجيعاً  عبد اهلل بن طاهر، فيحمل

وكتاب ، وكتاب معاني القرآن،وكتاب غريب القرآن، كتاب غريب الحديث: وله من الكتب    
، وكتاب األموال، وكتاب المذكر والمرنث، وكتاب القراءات، وكتاب المقصور والممدود، الشعراء 

وكتاب أدب ، وكتاب عدد آي القرآن، وكتاب األمثال السائرة، وكتاب األحداث، وكتاب النسب
وكتاب فضائل ، وكتاب الحيض، وكتاب األيمان والنذور، وكتاب الناسخ والمنسوخ، القاضي
 xxxiii.وكتاب الطهارة، وله غير ذلك من الكتب الفقهية، وكتاب الحجر والتفليس، القرآن

، االقتصاد اإلسالميمن أمهات الكتب في ، ُيعد كتاب االموال البي عبيد القاسم بن سالم      
لآليات واألحاديث ، ((األموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفها)): وقد عرض أبو عبيد فيه 
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والمأثورات والوقائع والتطبيقات التي تناولت األموال في الشريعة اإلسالمية، وكذلك تناول 
متون الروايات مرّجًحا اجتهادات المذاهب الفقهية في هذا الميدان، كما نقد سند الراويات وتفّحص 

 xxxiii. -اال انه ليس موضوع بحثنا -ما رآه راجًحا

الموارد العامة التي ُتجمع لصالح بيت المال التي تتجلى ، وحدد أبو عبيد في كتاب األموال     
في الخراج والجزية وعشور التجارة والغنيمة والزكاة، كما تمثل أيًضا النفقات العامة في مصارف 

حياء األراضيالفيء والُخمُ  وتتطرق الى عدالة التوزيع وتداول المال ، س والزكاة وأرزاق الجيش وا 
وبين هرالء ، والمحاسبة المالية وتحديد الملكية الخاصة، والمواثيق والعهود بين المعاهدين واألئمة 

 xxxiii.وأهل الصلح من الدول المجاورة، فيما يعرف اليوم بالقانون الدولي الخاص والعام

- :التنظيم المالي والرقابة من المنظور التشريعي: لثاني المبحث ا

ابتدأ ابو عبيد القاسم بن سالم  كتابه االموال في  بيان المسرولية السياسية والدينية لإلمام     
وانها مسرولية ، وقد  بين الروابط الرئيسية بين السياسية والدين ، في ادارة الدولة وجميع شرونها 

داء الواجبات وتحقيق العدالة والمساواة متبادلة بين االم ومن ، ام والرعية في حفظ الحقوق وا 
فإن االمير الذي ،  xxxiii((كلكم راع وكلكم مسرول عن رعيته  )):  صلى اهلل عليه واله وسلماشهر اقواله 

فمن واجباته تأمين الحياة االجتماعية االئقة ، على الناس راٍع عليهم وهو مسرول عنهم 
 .من توازن وازدهار اقتصادي ومايرافقها 

على شرعية الحكم ومقام االمامة الرفيع وانها امانة بقوله  صلى اهلل عليه واله وسلمواكد رسول اهلل    
نعم الشىء االمارة عن  )): صلى اهلل عليه واله وسلم فإجابه ، للرجل عندما قال بأس الشيء اإلمارة 

تكون عليه يوم القيامة ، عن اخذها بغير حقها وحلها وبئس الشىء االمارة ، أخذها بحلها وحقها 
 xxxiii. ((حسرة وندامة 

في االخذ بالمشورة وكانت سنتهم التواضع ، وقد سار الخلفاء الراشدون على نهج الرسالة الخالدة 
اما بعد فاني وليت امركم ولست  )): فقال ابو بكر عند استالمها الخالفة ، وقبول النصيحة 
ايها الناس انما انا ... القران وسنة النبي صلى اهلل عليه واله وسلم الى ان قالبخيركم لكنه نزل 

 .xxxiii((متبع والسبب مبتدع فان احسنت فاعينوني وان أسأت فقوموني
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وقد قامت السياسة االقتصادية في االسالم على بناء الدولة بناًء متينا يقوم على ضرورة     
ف ما كان سائدا عند العرب في عدهم الحرف امرا مشينا بخال، االنتاج واحترام العمل وتقدسية 

في  التاكيد على العمل وكراهة تأخيره او  صلى اهلل عليه واله وسلمفقد جاءت توصيات الرسول ، ومعيبا 
فان القوة  )): فقد كتب عمر الى ابي موسى،  تركه سواء كان عمال اداريا او نشاطا اقتصاديا 

فال ، xxxiii ((وم الى الغد فإنكم اذا  فعلتم ذلك تداركت عليكم االعمال في العمل اال ترخر عمل الي
يمكن بناء دولة قوية اال بإقتصاد مزدهر وبمدخالت مستقرة وهذا ال يتم اال مع انتشار ثقافة 

تقانه   . السعي والجد واالجتهاد في العمل وا 

صلى اهلل عليه التي  قام به رسول اهلل  ابتدأ ابو عبيد كتابه االموال في بيان اآللية االدارية المالية    

فلم يترك ، وبيان اصولها في الكتاب والسنة ، في تنظيم االموال المنقولة وغير المنقولة  واله وسلم
، صغيرة وال كبيرة اال وبين اصلها وكيفية قسمتها ومقدار السهم  صلى اهلل عليه واله وسلمرسول اهلل 
جميع موارد الدولة وكذلك جميع مخرجاتها في نظام دقيق   يه واله وسلمصلى اهلل علفقد بين ، ومستحقيها 

ومن ثم باب ، وبيان وجوه وسبله، الفيء: وكانت اولى االموال التي شرع في بيانها هي ، وعادل 
وهي من االموال ، وبعد ذلك  سنن والخمس والصدقة ، الجزية وسنة في قبولها وهي من الفيء 

وبين اخذ الجزية من عرب  اهل الكتاب ومن المجوس ومن تجب عليه ،عية التي تليها االئمة للر 
ثم ذكر فرض الجزية مبلغها وارزق المسلمين ، الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء

 xxxiii.والجزيةعلى من اسلم من اهل الذمة ، وضيافتهم 

يلهم على اهل والحكم في قسم الفيء وفرض اعطية وفرض العطاء  الهل الحاضرة وتفض      
، والفرض للذرية والنساء والمماليك واجراء الطعام وتعجيل اخراجه وقسمته بين اهله، البادية 

والتسوية بين الناس في الفيء ، والغنيمة والفيء ومن ايهما تكون اعطيه المقاتله وارزاق الذرية 
.xxxiii 

م النبي من الخمس وسهم وكانت سياسة االسالم في  الخمس واحكامه في االنفال والنفل وسه    
ذوي القربى من الخمس في المعادن والركائز وفي المال المدفون في ما يخرج من البحر من 

 xxxiii.ثم بعدها كتاب الصدقة واحكامها وسننها وفضلها، العنبر والجوهر والسمك 
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والذهب في فرض الصدقة في االبل، وفي الزكاة  صلى اهلل عليه واله وسلموفصل الرسول االكرم      
وصدقة ما تخرج ، وصدقة مال اليتيم ومال العبد والمكاتب والصدقة في الخيل والرقيق ، والورق 

 xxxiii.االرض من الحبوب والثمار وما فيها من العشر ونصف العشر

- :التنظيم المالي لواردات الدولة واالموال غير المنقولة  : المبحث الثالث 

المالي ما قام به من تنظيم لالموال غير المنقولة  يه واله وسلمصلى اهلل علوشمل  تنظيم الرسول      
، النها تعد مصدر مالي مستمر العطاء ،ايضا فهي في غاية االهمية في نظر الدولة االسالمية 

، فضال عن سيادة الدولة وحفظ االموال الضخمة وتوزيع مواردها على المسلمين جيال بعد جيل 
مما يسبب الطبقية واألستثار باالموال العامة على حساب  وعدم جعلها في ايدي فئة خاصة

فضال عن حاجة الدولة لالموال في سد حاجتها في تأمين مصروفات الدولة ، الفقراء والمساكين 
صلى لذا فصل رسول اهلل  xxxiii،من السالح وتعبيد الطرق وفتح االنهار وسائر المصروفات العامة 

وفتح االرض عنوة وهي من الفيء ، ين صلحا وسننها واحكامهافي فتوح االرض  اهلل عليه واله وسلم
واستمر في بيان تقسيم وتنظيم رسول اهلل ، تقر في ايدي اهلها ويوضع عليها الخراج ، والغنيمة 

وارض ، لشراء ارض العنوة التي اقر االمام فيها اهلها وسيرها ارض خراج  صلى اهلل عليه واله وسلم
وما يجوز الهل الذمة ان يحدث ، ليها فيها عشر مع خراج ام ال ؟ الخراج من يسلم صاحبها ع

وحكم في الرقاب  من اهل العنوة االسارى ، في ارض العنوة في امصار المسلمين وما ال يجوز 
، ثم وصل الى كتاب افتتاح االرض صلحها واحكامها وسننها وهي من تكون غنيمة  ، والسبي 

، حكام االرضيين في انقطاعها واحيائها وحماها ومياههاوايضا بيان  سياسة االسالم في  ا
واالقطاع واحياء االرضين واحتجازها والدخول على من احياها وحمل االرض ذات الكال والماء 

xxxiii ، ويمكن تلخيص اجراءات الدولة لتحصيل الخراج وجبايته على افضل وجه وفقا للسياسة
 :وهي تهدف الى  xxxiiiالمتقدمة

 .لخراجية مسح وتقدير االرض ا -5
 .فرض الخراج على جميع االرض الصالحة للزراعة سواء زرعت او لم تزرع  -2
 .ان ياخذ حامل الخراج ما تحمله االرض اساسا لتقدير الضريبة  -3
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صلى اهلل عليه وشرع ابو عبيد في تصنيف الواردات المالية للدولة االسالمية في عهد رسول اهلل      

باب صنوف االموال التي يليها االئمة للرعية : ني من كتابه فذكر في الباب الثا،  واله وسلم
 xxxiii.واصولها في الكتاب والسنة 

الفىء والصفي : من  صلى اهلل عليه واله وسلموابتدأ ابو عبيد في االموال الخاصة لرسول اهلل      
 ه واله وسلمصلى اهلل عليوخمس الخمس واموال بني النضير وفدك وذكر قدوم وفد عبد القيس على النبي 

... فامرنا بامر نعمل به وندعوا اليهم وراءنا فقال امركم باربع وانهاكم عن اربع  )): و قوله له 
ثم فسر لهم شهادة ان ال اله اال اهلل وان محمد رسول اهلل واقام الصالة وايتاء ... االيمان باهلل 

فكانت ، xxxiii((لنقير  والمقير الزكاة وانت ادخل كنت ما غنمتم وانهاكم عن الدباء والحنتم  وا
وصاياه االقتصادية هي عبارة عن وصايا تشريعية ال يمكن مخالفتها الن المخالفة ال تنسجم مع 

فقد ربط الرسول الكريم بين حقيقة ، اخالق المسلم في النصحية والحب الخيه المسلم وعدم غشه 
اء كانت منها العبادية من الصالة االيمان باهلل تعالى ورسوله الكريم وبين الفروض والواجبات سو 

او العبادية والمالية من اخراج الحقوق  المالية وذلك وفقا للسياسة االسالمية القائمة على 
وبين اخراج االموال الشرعية من الخمس ، الوسطية بين االعتراف بالملكية الخاصة واحترامها 

تيانها الفقراء من االمة وفقا لنظرية التكافل االجتماعي وسد ثغرات الجريمة  والزكاة والصدقة وا 
فضال عن ان االسالم ال ينظر الى االموال ، والتفكك االسري وسائر المشاكل االخالقية االخرى 

انها هي الغاية المرجوة وانما ينظر الى االنسان وسعادته هو الغاية التي يجب تحقيقها وبالتالي 
، ج جزء يسير من اموالهم لمساعدة اخوانهم الفقراء فان انسانية اصحاب االموال ال تتم اال بإخرا

وبذلك تتحقق اهداف السياسة االقتصادية االسالمية في كونها انسانية وغير نفعية لفئة او طبقة 
 xxxiii.دون اخرى 

- :السياسة المالية الداخلية والخارجية : المبحث الرابع 

كان النواة االولى  صلى اهلل عليه واله وسلمالرسول ارتبط التنظيم االداري للدولة بالتنظيم المالي فان      
ويتضح من العدد الكبير ، للجهازين المالي واالداري وشرون السياسة المالية الداخلية والخارجية 

من الكتبة واالداريين والمحاسبين الذين كلفهم بتدوين وكتابة الوقائع والعهود وخاصة التي كانت 
وشملت ، ناد لتبليغ رسالة االسالم او الخيار بين الجزية والقتال ترسل الى الملوك وررساء االج
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: مواثيق ومعاهدات مع النصارى واليهود وعقود مع القبائل وُكتب االمان الى الملوك واالمراء 
وكان ، ... وغيرها، والشام ، والبحرين ، واليمامة ،وعمان ، ومصر، والحبشة، والفرس ، الروم 

وكان ، القات والتبادل التجاري والدعوة الى االسالم وتأمين الطرق التجارية الهدف منها اقامة الع
وكانت سياسته ال ، هو المشرع والحاكم الديني والسياسي في االمة صلى اهلل عليه واله وسلم الرسول 

وانما فتح عالقات واواصر دينية واجتماعية ، تقتصر على التنظيم الداخلي لمفاصل الدولة
ومن ثم بالقوى الدولة ثانية من مخاطبة ، ع المناطق المحيطة بالمدينة المنورة اوالواقتصادية م

 صلى اهلل عليه واله وسلمواخذ رسول اهلل ، الملوك والزعماء والحكام في شبة الجزيرة العربية وخارجها 
ره منها ما ذك، xxxiiiيكتب الكتب والرسائل دعوه القبائل لالسالم وبطريقة سلمية وحضارية راقية 

والى شريح بن ، ابو عبيد وفق ما جاء في الصافية رسالة الرسول الى الحارث ابن عبد كالل 
تبعات االيمان  صلى اهلل عليه واله وسلموقد فرض عليهم رسول اهلل ، عبد كالل والى نعيم بن عبد كالل 

قد هداكم ان اصبحت  ان اهلل عز وجل قد هذا )):  صلى اهلل عليه واله وسلممن االلتزام بقوانينه قال 
و ما كتب اهلل  صلى اهلل عليه واله وسلممواضع تم اهلل ورسوله واعطيته من المغانم الخمس وسهم النبي 

فلم يكن السبب االول هو ، فإن العلة الرئيسية هي االسالم ،  xxxiii ((على المرمنين في الصدقة 
االموال كتبعية لذلك االيمان  وانما جاءت، التبعية السياسية فحسب او استجالب االموال فقط 

ونبذ االكتناز واالحتكار والغش ، بالدين االسالمي وفقا لنظريته في تحقيق العدالة االجتماعية 
 xxxiii.وغيره 

حيث بين ابو عبيد ان العلة من قتال ، xxxiiiفي مسألة الفيء، وهذا ايضا ما تم التأكيد عليه      
ذا الحكم في بداية االسالم وقبل نزول حكم قبول وكان ه، الناس هو عدم االيمان والكفر باهلل 

امرت ان اقاتل الناس او ال ازال اقاتل الناس حتى يقولوا ال اله اال  )): قال رسول اهلل ، الجزية 
وقال ابو عبيد ، xxxiii (( اهلل فان  قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم اال بحقها وحسابهم على اهلل

انما قال ذلك قبل ان تنزل سوره براءة صلى اهلل عليه واله وسلم ن الرسول انما توجه هذه االحاديث على ا
وانما نزل هذا في ،  xxxiii((حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ))ويأمر فيها بقبول الجزية ، 

 xxxiii. اخر االسالم 



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

112 
 

                                                                                                                                                                      

فان ابو ، الى الملوك وغيرهم يدعوهم الى االسالمصلى اهلل عليه واله وسلم ثم جرت كتب رسول اهلل    
الى ملوك  صلى اهلل عليه واله وسلمومنها ما كتبه ، xxxiiiفالجزية وبذلك كان يوصي امراء جيوشه وسراياه

 صلى اهلل عليه واله وسلمومن كان منهم بالبحرين وهي قائمة على االيمان باهلل تعالى ورسوله  ، عمان 
اسلم عليه غير ان مال بيت  ان امنوا وان لهم ما سلموا عليه وان وان لهم ما )): واعطاء حقه 

اهلل ورسوله وان عاشور الثمر صدقه ونصف عاشور الحب وان للمسلمين نصرهم  xxxiiiالنار فثنيا
فان التنظيم االداري المالي ،  xxxiiiكذلك كتب الى كسرى وقيصر والنجاشي  ، xxxiii ((ونصحهم 

يدل على مرونة وهذا ، في العهد النبوي الشريف كان بسيطا يتناسب مع صغر الدولة ووارداتها 
واسس اقتصاديات الزكاة ، وارسل السعاة بنفسه ويحاسبهم بنفسه ايضا ، التنظيم ومالئمته للواقع  
وقسم اقتصاديات الغزوات والفتوحات من موارد متعددة من الغنائم ، والصدقة وموارد صرفها 

 .والفئ والجزية والفداء 

تنظيم واردات الدولة المالية وحفظ الحقوق  وسلم صلى اهلل عليه والهوتضمنت تعليمات الرسول      
ومراعاة السنوية ، النهي عن استدراج الناس او اجبارهم على الحلف : من ها ،  العامة والخاصة
وعدم ، ومراعاة العدالة ، والحرص على عدم تكليف الممول باكثر مما يطيق ، في الجباية 

 .وجواز اخذ المعادل النقدي للقيمة ، في وجهها واخذ الصدقات ، التنازل عن اي حق لمال اهلل 

تمثيل البتقوى اهلل وعدم  ))يوصي امراه وسراياه   صلى اهلل عليه واله وسلمفقد كان حكم رسول اهلل      
اال ان ، وال يقول لهم في الغنيمة والفيء شيء ، واجري عليهم حكم اكرامهم ، وال القتل لوليد 

وكف ، فاقبل منهم فإن أجابوا وعليهم الجزية ، بوا دخلوا االسالم يجاهدوا مع المسلمين فان ا
 xxxiii.((عنهم وان ابو فاستعن باهلل وقاتلهم 

من اراد ان ينصح لذي سلطان فال يبده له عالنية  )):  صلى اهلل عليه واله وسلموقال رسول اهلل       
وذكر ان عمر بن ،  xxxiii((ه ؟ واال فقد ادى الذي علي فان قبله فذاكولكن ياخذ بيده فيخل به 
اني اال اظن قد  )): فقال ، قال ابو عبيد احسبه قال من الجزيرة ، الخطاب قد جاءه مال كثير

، نعم :  قال ، قالوا ال واهلل ما اخذنا اال عفوا صنع قالب ال صوت وال نوض ، اهلكتم الناس 
   xxxiii. ((وال في سلطانه ، قال الحمد هلل يجعل ذلك على يديه 
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رروس الناس واوصاه بالرفق رجال على خراج   عليه السالمواستعمل االمام علي بن ابي طالب     
ابرا ومن صاحب اال بر  )): يخذ الجزية من كل الذي صنعه من  عليه السالموكان على ،   بهم

والفضة ثم يدعو العرفاء فيعطيهم الذهب ، صاحب المسان مسان ومن صاحب الحبال حباال 
، xxxiii ((فيقولون ال حاجة لنا فيه فيقول اخذتم خياره وتركته علَي شراره لتحملنه ،  ...يقتسمونه 

قال ابو عبيد وانما يتوجه هذا من على انه انما كان ياخذ منهم هذه االمتعة بقيمتها من الدراهم 
ثم ياخذ ذلك من الثمن اراده الرفق بهم ، التي عليهم الجزية رروسهم وال يحض على بيعها 

 xxxiii. وكذلك فعل امر حين كان ياخذ اإلبل في الجزية، يف عليهم والتخف

واوضح ابو عبيد في ، على اقامة تنظيم مالي شامل  صلى اهلل عليه واله وسلموحرصا من رسول اهلل     
سنن الفيء والخمس والصدقة وهي : كتابه االموال هذه  السياسة االقتصادية الشاملة وتقسيماتها 

 xxxiii.االئمة للرعية  االموال التي تليها

وكان في ،في تنظيم المال العام للدولة العربية االسالمية  صلى اهلل عليه واله وسلمواخذ رسول اهلل     
صلى اهلل عليه واله منها ما ذكره ابو عبيد عند بعثه رسول اهلل ، باب اخذ الجزية من عرب اهل الكتاب 

، ومن كل اربعين مسنة -او قالت تبيعا  -ة بقرة ان ياخذ من كل ثالثين بقر ، معاذ الى اليمن وسلم
ومن كل حال من دينارا او عدله من المعافر التبيع واال الذي يتجاوز ال حول العالم الذي بلغ 

 xxxiii. الحلم اي سن البلوغ المسن هي التي اوقفت حولين وجاوزت هما المعافر ثياب

وهو باليمن فيما سقت السماء العشر وفي الحالم الى معاذ  صلى اهلل عليه واله وسلموكتب رسول اهلل     
 xxxiii. وال يفتن يهودي عن يهوديته، دينارا او عدله من المعافر

صلى اهلل عليه فيما كتب رسول اهلل ،  xxxiiiكان في تنظيم آلية اخذ الجزية من المجوس : وثانيا       

وان ال تاكل له ، لجزية الى مجوس هجر يدعوهم الى االسالم فمن لم يقبل ضربت عليه ا واله وسلم
،   صلى اهلل عليه واله وسلموقد سار الخلفاء الراشدون على سنة رسول اهلل ،  ذبيحة و ال تنكح له امراة 

وقال ابو ، وامره ان يسير حتى ينزل الحيره ثم يمضي الشام ، فقد بعث ابو بكر خالد ابن الوليد 
فارس الى شهداء الجزية وهم مجوس بعد  عبيد هذا خالد ابن الوليد عامل ابي بكر يدعو اهل

 xxxiii.وقد قبلها منهم  صلى اهلل عليه واله وسلمرسول اهلل 
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وقد ذكر ،  xxxiiiكان في من تجب عليه الجزية وما تسقط عنه من الرجال والنساء : وثالثا       
ء فلما ألغيت الذرية وهم النسا، ابو عبيد انها تجب على الرجال وتسقط على النساء والصبيان 

والولدان من القتل اسقطت عنهم الجزية وثبتت على من يستحق القتل لمنعها وهم الرجال ومضت 
 xxxiii.السنة بذلك وعمل به المسلمون 

فان الخليفة عمر بن الخطاب ضرب ، فرض الجزية ومبلغها وارزق المسلمين وضيافتهم: ورابعا  
ما ومع ذلك ارزاق المسلمين و الجزية على اهل الذهب اربع دنانير و على الورق اربعون دره

 xxxiii.ضيافه ثالثه ايام  

 :الى ، ويمكن تلخيص اهم االمور التي اسست في الجزية 

من بلغ من صغارهم او افاق من مجانينهم او اعتق من عبيدهم استقبل به حوال ثم  -5
 .اخذت منه الجزية  

 .اذا اجتمعت على الذمي جزيت سنتين اخذت منه ولم تتداخل  -2
 .الحول اخذت جزيته من تركته ولم تسقط منه الجزية  من مات بعد -3

 :وشمل التنظيم المالي كتاب فتوح االرضين صالحا وسننها واحكامها وتضمن عدة ابواب  

وقال ابو عبيد  وجدنا ، باب فتح االرض ترخذ عنوة وهي من الفيء والغنيمه جميعا : اوال  
 :xxxiiiوالخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح االرضين ثالثة  صلى اهلل عليه واله وسلماالثار على رسول اهلل 

فهي لهم ملك ايمانهم وهي ارض عشر ال شيء عليهم ، احكام ارض اسلم عليها اهلها : اوال 
 .فيها  غيره

، ارض اخذت عنوة فهي التي اختلف فيها المسلمون فقال بعضهم سبيلها سبيل الغنيمة : وثانيا  
ين فتحوها خاصه ويكون الخمس الباقي لمن اسماء اهلل تبارك تقسم فيها اربع اخماس بين الذ

وقال بعضهم بالحكم فيها والنظر موكل الى االمام الرأي يجعلها غنيمة فأنه يخمسها ،وتعالى 
بخيبر في ذلك له او ال يقسمها ولكن تكون موقوفة  صلى اهلل عليه واله وسلمويقسمها كما فعل رسول اهلل 

ووفقا ، ا صنع بالسواد وذلك وفقا لنوعية الفتح في كونه عنوة او صلحا على المسلمين عامة كم
فهذه احكام االرض التي ، الحكام المصلحة العامة وهي تبعا لرأي االمام والظرف الراهن حينها 
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وقال ابو عبيد فقد تواترت االثار في افتتاح االرضين بهذين الحكمين ان االول ، xxxiiiتفتح فتحا
في خيبر وذلك انه جعلها غنيمة في خمسها فخامتها  صلى اهلل عليه واله وسلماهلل منهما في حكم رسول 

واشاره به الزبير بن العوام على ، وقسمها وبهذا الرأي الذي اشاره بالل على عمر في بالد الشام 
وذلك انه جعله ، واما الحكم االخر في حكم عمر في غيره ، عمر بن العاص في ارض مصر 

لى المسلمين ما تناسل ولم يكن خمسه ولم يقسم وهو راي الذي اشار به عليه علي فيها موقوفا ع
بن ابي طالب رضي اهلل عنه معاذ بن جبل رحمه اهلل وفقا لتحقيق المصلحة العامة ومنعا لتكوين 

 xxxiii.الطبقية في المجتمع االسالمي 

وضع عليها وهو الخراج وكان التنظيم الثاني في  باب ارض العنوة التي تقر في ايدي اهلها وي 
xxxiii ، ان الخليفة عمر بن الخطاب وارسل عمار بن ياسر الى اهل الكوفة على صالتهم جيوشهم

وعثمان بن حنيف على مساحة االرض تفرض ، وعبد اهلل بن مسعود على قضائهم وبيت مالهم 
كتار ه: ومساحتها ،  وقد مسح عثمان بن حنيف االرض ، عليهم في كل يوم الشهادات بينهم 

الكرم عشرة دراهم وعلى جريد النخل خمسه دراهم وعلى جريب القصب ستة دراهم وعلى جريب 
الحنطة اربع دراهم وعلى جريب الشعير درهمين وجعل على اهل الذمة في اموالهم التي يختلفون 

وجعل على رروسهم اربع وعشرين درهما من كل سنة وكتب ، بها في كل عشرين درهما درهما 
ى عمر في اجازة مرضية به وطلب شراء ارض العنوة التي اقر ما فيها اهلها وسيرها بذلك ال

واجابه الخليفة عمر بإن ال تشتروا رقيق اهل الذمة فانهما أهل خراج وال ارضيهم ، ارض خراج 
 xxxiii. وانها عامة للمسلمين

لكارهون من جهتين قال ابو عبيد فقد تتابعت االثار بالكراهة بشراء ارض الخراج وانما كره ا    
وال : وكالهما داخل في حديث عمر ، واالخرى ان الخراج صغار ، احدهما انها فيء للمسلمين 

ابن مسعود وابن عباس وعبد اهلل بن عمر : ونقله ، يقرن احدكم بالصغار بعد اذ نجاه اهلل 
واستمر ،  عنهرضي اهلل وقد وافقه على ذلك االمام علي بن ابي طالب ، وقبيصة بن ذئب وغيرهم 

اما :  عليه السالمفقال االمام علي ، فعندما اسلما دهقان بالد فارس   عليه السالمالحال في عهد علي 
 xxxiii.انت فال جزيت عليك واما ارض تكفلنا 

     -:الرقابة المالية على موارد الدولة ومصروفاتها : المبحث الخامس 
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، ء وفقا لمقومات حضارية ومدنية عادلة  ان نجاح الدولة العربية االسالمية انما جا    
فباالضافة الى التنظيم االداري المالي للدولة وافرادها وفقا لدستور قرآني عادل وقويم ومع وجود 

فعلى الرغم من سنها للقوانين المالية ، القيادة الحكيمة لم تفتأ الدولة في التاكيد على مبدأ الرقابة 
اال انه اكد على ضرورة ديمومية تطبيق القانون في ،  مخالفتها الشاملة وربطها بالشريعة وحرمة 

الرقابة المستمرة على موارد الدولة ومصروفاتها واالسواق والتجار والموازين والمكاييل وجعل حلوال 
الن في مخالفته ظلم ، وعقوبات على من سولت له نفسه وخالف النظام االقتصادي االسالمي 

فساد وضياع لالموال في وما يرافقها من تدهور للعملة واخالل ، موادر غير مفيدة بل ضارة  وا 
 .بالتوازن االقتصادي للدولة والسوق والتجار وعامة المجتمع 

وشملت الرقابة المالية تنجيزها الفعلي وفقا للوالية القضائية لإلمام المسلمين  وحقه في تطبيق     
ياء للقانون االسالمي سواء كان اقتصاديا او الحكم الشرعي على االمة االسالمية وفي ذلك إح

يحق على االمام ان يحكم بما : )) عليه السالمقال االمام علي بن ابي طالب ، في اي مجال اخر 
فاذا فعل ذلك في حق على الناس ان يسمعوا له ويطلعوا ويجيبوا اذا دعاه ، انزل اهلل واي االمانة 

. ))xxxiii 

وال تقتصر الرقابة ، على حق رقابة الحاكم على الرعية  عليه واله وسلمصلى اهلل وقد اكد  الرسول      
، وكل القاطنين ارضها ، المالية على الرعية من المسلمين بل انها تشمل عموم مواطنين الدولة 
 صلى اهلل عليه واله وسلموكان ، فقد تدخل في اموال بني النضير عندما اجالهم وبني عبد القيس وغيرهم 

، ى بعض الممارسات العملية في الممارسات المالية لعقود التجارة والزراعة والحرف يراقب عل
ورقابته على الواردات االخرى من جباية الزكاة وصرفها من حيث التقسيم االداري لمناطق 

وتنطلق رقابة الرسول ، xxxiiiالتمويل او التخصص من حيث ممارسة الجباية والتوريع وتطبيقها 
ففي  باب ،  على اموال المسلمين من وظيفته االساسية بتطبيق احكام الشريعة هصلى اهلل عليه وال

والخراج وما ُأمر به من الرفق باهلها ونهى عنه ورد تاكيد السياسية االسالمية على حرمة تعذيب 
الناس وان كان في قبض االموال الشريعة فقد اكدت الشريعة االسالمية والسياسة االقتصادية 

،  عن هشام بن حكيم ابن حزام انه مر على قوم يعذبون في فلسطين ))، لرفق به على ضرورة ا
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يقول ان اهلل يعذب يوم القيامه الذين يعذبون الناس ،   اهلل صلى اهلل عليه والههشام سمعت رسول : فقال 
 xxxiii. ((في الدنيا 

يمكننا أن ، بيد ومن خالل دراسة الموارد المالية للدولة اإلسالمية في كتاب االموال البي ع
 :نقّسمها إلى خمسة أقسام 

الخراج والزكاة والخمس :  الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق الضرائب من - 5
 .والصدقات والغنائم وغيرها 

الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق العقارات واحكام االراضي العامة والصوافي  - 2
 .والموات 

ذي يرد الحكومة عن طريق قيامها بنشاطات اقتصادية من الزراعة والحرف الدخل المالي ال - 3
 .والصناعات والتجارة واالسواق 

 .الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق القرض وتقديم المرن والمساعدات المالية  - 4

االمام  الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق واليتها العامة على المواطنين من تقسيم - 1
 .عليهم من حقه الخاص سواء من سهمه في الغنائم او الفىء او سائر الحقوق الشرعية  

فقد ازدادت موارد الدولة ووظيفة الرقابة المالية عليها في العهد الراشدي نظرا التساع  الدولة     
اج والجزية فكان هنالك الزكاة واالغنائم والفئ والخر ، وكثرة الفتوحات ودخول الناس لالسالم 

وزاد عليها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب عنه العشور على الوافدين ، وميراث من ال وارث له 
بتجاربهم واموالهم الى دولة االسالم تطبيقا للمعاملة بالمثل مع المسلمين الذين بتعاملون معهم في 

الخلفاء وهذا يعود لنظرة وقد شهد التاريخ االسالمي اختالفا في القرارات المالية بين ، ارضهم 
 xxxiii.واجتهاد كل منهم وبحسب متطلبات عصره ومستجداته  

فمثال نجد ان  الفيء وهو ما يرجع إلى المسلمين من المشركين، مما لم يوجف عليه بخيل     
ويشمل األموال . وما يتركه الكفار للمسلمين من غير أن يقاتل عليه المسلمون... وال ركاب
ويملكها رئيس الدولة اإلسالمية ، كالعقارات  –وغير المنقولة  -ود واألثاث كالنق -المنقولة 
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َوما َأفاَء اهلُل َعلى :))قال تعالى، xxxiiiليصرفها في شرون الدولة العامة والمصالح االجتماعية 
ْن َخْيل  َوال ر كاٍب، َولك نَّ اهلَل ُيَسلُِّط  ْنُهْم، َفما َاْوَجْفُتْم َعَلْيه  م  ُرُسَلُه َعلى َمْن َيشاُء، َواهلُل َعلى َرُسول ه  م 

 xxxiii(( .ُكلِّ َشيٍء َقديرٍ 

يعتبر ، فألن اإلمامة هي الوالية الشرعية على المسلمين: وكذا الحال في إرث من ال وارث له    
والذي يموت عن غير وارث من األقارب ، اإلمام وارثًا لمن ال وارث له من أقارب وموالي 

 xxxiii.فورًا لتنقل إلى خزينة الدولةوالموالي، تضبط أمواله 

ويمكن التوصل الى النقاط المهمة في مسألة تحصيل الزكاة والخمس وسائر االموال الواجبة     
 :من خالل تتبع االحاديث والرويات في ذلك 

عدم اخذ كرائم اموال الناس فال يرخذ في الفرائض الربى ؛ وهي التي ولدت ومعها ولدها  -5
 .وال االكولة وهي السمينة  وال المخاض وهي حامل

 .عدم اخذ المعيب كالهرمة من االنعام وقليلة اللبن والمريضة والجرباء ونحوها -2
 .فالزكاة فرضت على وجه الرفق ، وجوب اخذ الوسط الن العدل فيه  -3
 .اخذ البديل اذا لم توجد االموال المطلوبة   -4
 .ال تأخذ زكاة الثمار اال بعد ان تجف   -1

وال العامة في الدولة االسالمية هو اهم االهداف وحمايتها وحفظهما من ان حفظ االم    
كما جعلت السياسة االقتصادية حفظ المال وصيانته وهو الضروريات ، الضياع واالختالس 

xxxiii ،  ويمكن تلخيص اهداف الرقابة المالية في االسالم بالنقاط التالية: 

ها وتحصيلها وفقا الحكام الشريعة التثبيت بان جميع موارد الدولة التي قد تم جمع -5
 .االسالمية وقد تم ايداعها في بيت مال المسلمين 

التحقق بان االنفاق العام من الصادرات كان وافق القواعد الشرعية وان صرف االموال  -2
 .واستخدامها قد جاء وفقا لما خصص لها دون تبذير او اسراف 

 .اح وسائل للعالج الكشف عن المخالفات وصيانة المال العام واقتر  -3
، متابعة تنفيذ الخطط المقررة للمشاريع النافعة والتي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة  -4

 .مع الكشف عن المخالفات واالخطاء وتصويبها 



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

119 
 

                                                                                                                                                                      

مراجعة اجراءات العقود والبيع والشراء والشركات واالئتمانات والتاكد من االنظمة  -1
 .المعمول وفقها 

 .اق ومعاقبة الممارسات الممنوعة فيها مراقبة االسعار واالسو  -1

قبل العمل فقد كانت ، ومن مصاديق الرقابة االسالمية التي كانت على وفق مستويات ثالثة    
وايُم اهلل  لو أنَّ فاطمَة بنَت محمٍَّد سَرقْت  ))، رقابة قوية وصارمة وال تقبل الضيم او االستثناء 

لية بعد العمل فقد اسس رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم والرقابة الما، xxxiii ((َلقَطْعُت َيَدها 
فقد اْسَتْعَمَل ، متابعة اعمل بعد اداءه وقد سار الخلفاء الراشدون من بعده على سنته الشريفة 

ة ، َفَلمَّا َجاَء َحاَسَبُه، َرُجاًل عَلى َصَدَقات  َبن ي ُسَلْيٍم، ُيْدَعى اْبَن اللُّْتب يَّ  َصلَّى اهلُل عليه واله وسلَّمَ َرسوُل اللَّه  
يَّةٌ )): قالَ  َفَهالَّ َجَلْسَت في َبْيت  أب يَك : َفقاَل َرسوُل اللَّه  َصلَّى اهلُل عليه وسلَّمَ . هذا َماُلُكْم وهذا َهد 

َد اللََّه وَأْثَنى ع ًقا ثُمَّ َخَطَبَنا، َفَحم  يَُّتَك إْن ُكْنَت َصاد  أمَّا َبْعُد، : ليه، ثُمَّ قالَ وُأمَِّك، حتَّى تَْأت َيَك َهد 
ن ي اللَُّه، َفَيْأتي فَيقولُ  نُكم عَلى الَعَمل  ممَّا والَّ ُل الرَُّجَل م  َيْت : فإنِّي أْسَتْعم  يٌَّة ُأْهد  هذا َماُلُكْم وهذا َهد 
يَُّتُه، واللَّه  ال َيْأُخذُ  نُكم شيًئا بغير  َحقِّه  إالَّ  ل ي، أفال َجَلَس في َبْيت  أب يه  وُأمِّه  حتَّى تَْأت َيُه َهد  أَحٌد م 

يًرا له ُرَغاٌء، أْو بَ  ُل َبع  نُكم َلق َي اللََّه َيْحم  ُلُه َيوَم الق َياَمة ، َفأَلَْعر َفنَّ أَحًدا م  َقَرًة َلَها ُخَواٌر، َلق َي اللََّه َيْحم 
ه ،  ((اللَُّهمَّ هْل َبلَّْغُت َبْصَر َعْين ي وَسْمَع ُأُذن ي: يقولُ  أْو َشاًة َتْيَعُر ثُمَّ َرَفَع َيَدُه حتَّى ُرئ َي َبَياُض إْبط 

xxxiii ، وال ، ال جلب وال جنب  )): صلى اهلل عليه واله وسلم قال رسول اهلل ، والرقابة المالية اثناء االداء
عن الشعبي قال اشترى عتبة بن ، تخفيفا عليهم وحفظا للمال  xxxiii((ترخذ صدقاتهم إال في دورهم 

:  فقال، فذكر ذلك االمر ، ال تاخذ غصبا  )): فقال له عمر، رضا على شاطئ الفراتفرقد ا
قال هرالء ، فلما اجتمع المهاجرون واالنصار عند عمر ... من اربابها : قال، خمٌس اشتريتها 

، xxxiii ((ردها على من اشتريتها منه واخذ مالك : قال ، ال :  قال، اهلها فقد اشتريت منهم شيئا 
 )):  فقال، عن السواد  فساٌد فقال لم ينتدب فانتدب له ثالثمائه  رضي اهلل عنهاالمام علي  وقد بلغ

 xxxiii. ((لوال ان تضرب وجوه قوما عن مياهم لقسمت السواده بينهم 

، وكانت الرقابة على االسواق مستمرة عليها وبالمستويات الرقابية الثالث معا وفي ان واحد      
وهو تنظيم يدعوا الى الحث واالسراع على االتجار والسعي ، xxxiii فضال عن تنظيمها الخاص
الى  عليه السالمخرجت مع علي  )): قال ، عن االصبغ بن نباته ، والتبكير في السوق والعمل 
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،  ما هذا قالوا اهل السوق قد حازوا امكنتهم:  فقال، السوق وراى  اهل السوق قد حازوا امكنتهم 
وق المسلمين كمصلى المسلمين من سبق الى شيء فهو له يومه س، اليس كذلك لهم : فقال 

 xxxiii. ((حتى يدعه

 

 

 

 :الخاتمة 

من ، (م  737/هـ 224 -م  994/هـ 519)ُيعد كتاب االموال البي عبيد القاسم بن سالم     
األموال الشرعية وبيان جهاتها ))وقد عرض أبو عبيد فيه ، أمهات الكتب في االقتصاد اإلسالمي

لآليات واألحاديث والمأثورات والوقائع والتطبيقات التي تناولت األموال في الشريعة ، ((اومصارفه
اإلسالمية، وكذلك تناول اجتهادات المذاهب الفقهية في هذا الميدان، ونقد سند الراويات وتفّحص 

 . متون الروايات مرّجًحا ما رآه راجًحا

عامة التي ُتجمع لصالح بيت المال التي تتجلى الموارد ال، حدد أبو عبيد في كتاب األموال     
في الخراج والجزية وعشور التجارة والغنيمة والزكاة، كما تمثل أيضًا النفقات العامة في مصارف 

حياء األراضي وتتطرق الى عدالة التوزيع وتداول المال ، الفيء والُخُمس والزكاة وأرزاق الجيش وا 
لخاصة، والمواثيق والعهود بين المعاهدين واألئمة وبين هرالء والمحاسبة المالية وتحديد الملكية ا

 .وأهل الصلح من الدول المجاورة، فيما يعرف اليوم بالقانون الدولي الخاص والعام

وقد كانت ، ويعد تنظيم المال العام والرقابة المالية من اساسيات االقتصاد االسالمي      
هلل عليه واله وسلم من اولياتها التأكيد على اهمية التنظيمات المالية في عهد الرسول صلى ا

وعدم تأخير العطاء حيث كان ال يبقي ماال وكان يوزعه حال استالمه وال يدعه ليلة ، العمل 
حيث كانوا ال ، وكذا اهتدى الخلفاء الراشدون رضي اهلل عنهم من بعده ، واحدة في داره 
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وانما كانوا يتعبرون إبقاء االموال في ذلك الوقت يحتفظون بإي فائض من المال لألعوام التالية 
 . نوعا من االستئثار باألموال 

وكان التنظيم االداري المالي في العهد النبوي الشريف بسيطا يتناسب مع صغر الدولة       
وكان يرسل السعاة بنفسه ويحاسبهم ، وهذا يدل على مرونة التنظيم ومالئمته للواقع  ، ووارداتها 

وقسم اقتصاديات الغزوات ، واسس اقتصاديات الزكاة والصدقة وموارد صرفها ، ايضا  بنفسه
 .والفتوحات من موارد متعددة من الغنائم والفئ والجزية والفداء 

وارتبط التنظيم االداري للدولة بالتنظيم المالي فان الرسول صلى اهلل عليه واله وسلم كان       
ويتضح من العدد ، ي واالداري وشرون السياسة الداخلية والخارجية النواة االولى للجهازين المال

الكبير من الكتبة واالداريين والمحاسبين الذين كلفهم بتدوين وكتابة الوقائع والعهود وخاصة التي 
، كانت ترسل الى الملوك وررساء االجناد لتبليغ رسالة االسالم او الخيار بين الجزية والقتال 

عاهدات مع النصارى واليهود وعقود مع القبائل وُكتب االمان الى الملوك وشملت مواثيق وم
، والشام ، والبحرين ، واليمامة ،وعمان ، ومصر، والحبشة، والفرس ، الروم : ) واالمراء 
وكان الهدف منها اقامة العالقات والتبادل التجاري والدعوة الى االسالم وتأمين ، ...( وغيرها

 .الطرق التجارية 

وال تقتصر ، وقد اكد  الرسول صلى اهلل عليه واله وسلم على حق رقابة الحاكم على الرعية     
وكل القاطنين ، الرقابة المالية على الرعية من المسلمين بل انها تشمل عموم مواطنين الدولة 

وكان صلى ، فقد تدخل في اموال بني النضير عندما اجالهم وبني عبد القيس وغيرهم ، ارضها 
اهلل عليه واله يراقب على بعض الممارسات العملية في الممارسات المالية لعقود التجارة والزراعة 

ورقابته على الواردات االخرى من جباية الزكاة وصرفها من حيث التقسيم االداري ، والحرف 
وتنطلق رقابة ، لمناطق التمويل او التخصص من حيث ممارسة الجباية والتوريع وتطبيقها 

 .رسول صلى اهلل عليه واله على اموال المسلمين من وظيفته االساسية بتطبيق احكام الشريعة ال

وكان هناك تعليمات للرسول صلى اهلل عليه واله تنظم واردات الدولة المالية وتحفظ الحقوق      
النهي عن استدراج الناس او اجبارهم على الحلف على االوعية : منها ،  العامة والخاصة
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والحرص على عدم تكليف الممول ، ومراعاة السنوية في الجباية ، مفروض عليها الحقوق ال
واخذ الصدقات في ، وعدم التنازل عن اي حق لمال اهلل ، ومراعاة العدالة ، باكثر مما يطيق 

 .وجواز اخذ المعادل النقدي للقيمة ، وجهها 

ها في العهد الراشدي نظرا التساع  الدولة ازدادت موارد الدولة ووظيفة الرقابة المالية علي     
فكان هنالك الزكاة واالغنائم والفئ والخراج والجزية ، وكثرة الفتوحات ودخول الناس لالسالم 

وميراث من ال وارث له  وزاد عليها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه العشور على 
تطبيقا للمعاملة بالمثل مع المسلمين الذين بتعاملون  الوافدين بتجاربهم واموالهم الى دولة االسالم

وقد شهد التاريخ االسالمي اختالفا في القرارات المالية بين الخلفاء وهذا يعود ، معهم في ارضهم 
 .لنظرة واجتهاد كل منهم وبحسب متطلبات عصره ومستجداته  

- :المصادر والمراجع 

 .القرآن الكريم * 

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ،(هـ131ت)ابن األثير  -
 :الشيباني 

 (.ت/د:بيروت)ط، دار الكتاب العربي /ُأسد الغابة في معرفة الصحابة،د-5

 (.م 5111: بيروت )،دار صادر 5الكامل في التاريخ ،ط-2

 :، ابو محمد أحمد بن اعثم الكوفي ( هـ 254ت نحو )ابن أعثم الكوفي-

 (.هـ  5455: بيروت )، دار االضواء  5لفتوح ، طكتاب ا -3

، أبوعبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة ( هـ 211ت)البخاري -
 : الجعفي 

 (.ه 5411: بيروت ) ، دار المعرفة  5التاريخ الصغير ، تحقيق محمود ابراهيم ، ط-4

 (.م 5175:بيروت)، دار الفكر 5صحيح البخاري ، ط-1 
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 :، احمد بن يحيى(هـ291ت)البالذري -
 (.م5115: القاهرة)، مطبعة الموسوعات 5فتوح البلدان، ط -1
 :، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ( هـ417ت )البيهقي  -
بيروت )، دار الكتب العلمية 5معرفة السنن واآلثار ،تحقيق  سيد كسروي حسن، ط-9
 (.ت/د:
 :مد بن علي الرازي ، أبو بكر أح(ه 391ت )الجصاص-
 (.م 5114: بيروت )، دار الكتب العلمية5الفصول المهمة ، ،ط-7
 :حمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي( هـ314ت )ابن حبان -
 (.هـ  5313:حيدر آباد )، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية5الثقات، ط-1
 :لعسقالني ، شهاب الدين احمد بن علي ا(هـ712ت)ابن حجر -
 (.ت.د: بيروت)اإلصابة في تمييز الصحابة، دار الكتب العلمية  -51
 (.ت/د: بيروت)تهذيب التهذيب، دار صادر  -55
 :،الحسن بن يوسف بن علي المطهر ( ه912ت )الحلي -
، مطبعة  5تحرير االحكام ،تحقيق مرسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث،ط -52

 (.ـه 5451:قم)ستارة 
 (:هـ 245ت)، احمد بن حنبل أبو عبد اهلل ( هـ  241ت ) ابن حنبل  -
مسند احمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن االقوال واالفعال ، ط  -53
 ( .ت / د : بيروت ) ، دار صادر 5
 :، ابو بكر احمد بن علي ( هـ 413ت ) الخطيب البغدادي  - 

: بيروت ) ، دار الكتب العلمية  5فى عبد القادر ط تاريخ بغداد ، تحقيق مصط -54
 (.م 5119

 :، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر(هـ175ت)ابن خلكان -

 (.ت/د: بيروت)وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر  -51

 :، ابو بكر بن اسحاق النيسابوري (هـ355ت)ابن خزيمة -
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. ال) ، المكتب االسالمي 2صحيح ابن خزيمة ، تحقيق محمد االعظمي ، ط -51
 (.م 5112/مكان

 :، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان(هـ947ت)الذهبي -

، دار 5سير أعالم النبالء، تحقيق محي الدين سعيد بن عمر بن غرامه الهروي، ط -59
 (.م5111: بيروت)الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع 

 :، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (هـ111ت)الرازي -

 ( .م5173:بيروت )ط،  دار الكتب العلمية/مختار الصحاح ،د -57

 :،محمد بن سعد بن منيع (هـ231ت )ابن سعد -

 (.ت/د:بيروت)ط، دار صادر /الطبقات الكبرى ،تحقيق إحسان عباس ،د-51

 :بو عبد اهلل محمد بن علي بن شهراشوب ، شير الدين أ( هـ177ت ) أبن شهر اشوب -

 5، تحقيق لجنة من أساتذة النجف األشرف ، ط( عليهم السالم)مناقب آل أبي طالب  -21
 (.م5111: النجف ) ، المطبعة الحيدرية 

 :، ابو بكر عبد اهلل بن محمد العبسي الكوفي (هـ 231ت  ) ابن ابي شيبة  -

، طبعة ومنشورات المجلس 5ألعظمي ، طالمصنف ، تحقيق حبيب الرحمن ا -25  
 (.ت / د : مكان / د) العلمي

 :، صالح الدين خليل بن أيبك  بن عبد اهلل ( هـ914ت ) الصفدي -

: بيروت ) ط ، دار أحياء التراث /الوافي بالوفيات ، تحقيق أحمد األرنارط ، د -22
 (.م2111

 :د المكي،علّي بن محّمد بن أحم(ه 711ت )ابن الصباغ المالكي -
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،مرسسة دار الحديث 5الفصول المهّمة في معرفة األئّمة ،تحقيق سامي الغريري،ط -23
 (.هـ5422: قم ) الثقافّية

 :، صالح الدين خليل بن أيبك  بن عبد اهلل ( هـ914ت ) الصفدي -

: بيروت ) ط ، دار أحياء التراث /الوافي بالوفيات ، تحقيق أحمد األرنارط ، د -24
 (. م2111

 :، الضحاك ابن أبي عاصم(هـ279ت )الضحاك -
: الرياض ) ، دار الراية5اآلحاد والمثاني تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة ، ط-21

 ( .م  5115

 :، ابو القاسم سليمان بن احمد ( هـ 311ت ) الطبراني-

دار احياء التراث العربي ، 5ط، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، المعجم الكبير -21
 (.ت/د:بيروت)

 :، أبو جعفر محمد بن جرير( ه 351ت) الطبري  -

 ( . 5111: مصر) ، مطبعة دار المعارف 2تاريخ األمم والملوك ، ط -29

 :،ابو جعفر محمد بن الحسن(هـ 411ت )الطوسي-
 (.هـ5425: قم ) ، مرسسة النشر اإلسالمي  5تفسير جوامع الجامع ، ط -27
،مطبعة  مرسسة النشر االسالمي 5اني ،طالخالف،تحقيق علي الخراس -21
 (. ه5455:قم)
 :،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد( هـ413ت )ابن عبد البر-
،دار 5االستيعاب في معرفة األصحاب، تحقيق علي محمد البجاوي،ط-31

 (.م5112:بيروت)الجيل

 :القاسم بن سالم ، (ه224ت )ابو عبيد  -
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 .م5171، بيروت ، 5ط، دار الشروق ،  تحقيق محمد عمارة، االموال  -35

 :،بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى الحنفي (هـ 711ت ) العيني-

 (.ت/د:بيروت ) عمدة القاري في شرح البخاري ،دار إحياء التراث العربي -32

 :، أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن الزكي(هـ942ت)المزي -
 (.م 5177: بيروت)رسسة الرسالة ، م3تهذيب الكمال في أسماء الرجال،ط-33
 :،محمد بن يعقوب (ه321ت )الكليني-
) ، دار الكتب اإلسالمية5األصول من الكافي ، تحقيق علي أكبر الغفاري ، ط- 34

 (.ت/ د: طهران
 :، محمد بن عمر بن واقد ( ه 219ت ) الواقدي-
 (.ت/د: بيروت ) ، دار الجبل  5فتوح الشام ، ط -31
 :أبو الحسن بن الحجاج النيسابوري،(هـ215ت)مسلم -
 (.م2151:بيروت)، دار المعرفة3صحيح مسلم ، تحقيق خليل مأمون شيحا ، ط-31
 (:م111-هـ371ت)ابن النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق  -
 (.م5195: طهران)الفهرست، تحقيق رضا تجدد  -39
 : ي، جمال الدين محمد مكرم االنصار (ه955ت)ابن منظور -
 (.ت / د : بيروت ) ، دار لسان العرب 2لسان العرب،تحقيق يوسف الخياط ،ط - 37
 :،عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي(هـ191ت )المتقي الهندي  -
، مرسسة الرسالة 5كنز العمال في سنين األقوال واألفعال ، تحقيق صفوة السقا، ط-31
 (.م 5171: بيروت) 
 :زيد عمر البصري ابن شبه ،أبو -
 5451:قم )، مطبعة قدس 5تاريخ المدينة المنورة ،تحقيق فهيم محمد شلتوت، ط-41
 (.هـ
 (:م114-هـ212ت بعد )اليعقوبي، احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب  -
 (.ت/د:قم ) ط  ،دار صادر/تاريخ اليعقوبي ، د  -45
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 :موسوي ، أبو عبد اهلل محمد تقي ال(هـ 5347ت ) األصفهاني-
 (.ت/د:بيروت)، مرسسة األعلمي 5الفوائد ،تحقيق علي عاشور،ط -42
 :،محب الدين أبي الفيض محمد مرتضى الحسيني (هـ 5211ت ) الزبيدي-
) ، دار الفكر 5تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقيق علي شيري ، ط  -43

 (. 5114: بيروت
 :الصدر ، محمد باقر  -
 (.هـ5421:مشهد ) كتب األعالم اإلسالمي ، ، م 2أقتصادنا ، ط -44
 . هـ5415،دار الغدير ، 5ط،تحقيق عبد الجبار شرارة ، فدك في التاريخ  -41
 :، مولى محمد صالح ( هـ5175)المازندراني -
 ( .م2111:بيروت ) ، دار أحياء التراث العربي ،  5شرح أصول الكافي ، ط-41

 (ى االكتئاب عند األطفالالوحدة النفسية وتأثيرها علب رالشعو )
 (لدى عينة طالب الصف الثالث االبتدائي في مدارس مدينة الديوانية )

 
 

 (صفاء حسين حميد. اعداد الباحثة م)
 جامعة القادسية/كلية التربية للبنات 

 قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
 

 الملخص
ية وبين االكتئاب لدى األطفال من يهدف هذا البحث إلى الكشف عن العالقة بين الوحدة النفس

طالب  الصف الثالث االبتدائي  في مدارس محافظة الديوانية ، والهدف منه بيان الفرق بين 
( 912)وعدد عينات الدراسة ". للجنسين"لمتغير ً األطفال في الوحدة النفسية وبين االكتئاب تبعا

من الذكور ً تلميذا( 311)عين إلىوتلميذة من تالميذ الصف الثالث االبتدائي  موز ً تلميذا
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بق عليهم اختبارا الوحدة النفسية ُوط. تلميذة من اإلناث من مدارس محافظة الديوانية  ( 396)و
 .والشعور باالكتئاب لدى األطفال 

 :  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى
يث ،حًتوفر ارتباط بين الوحدة النفسية وبين االكتئاب لدى أطفال عينة البحث جميعا -

 (.  0.77)بلغت قيمة معامل االرتباط بين الوحدة النفسية واالكتئاب 
توفر ارتباط بين الوحدة النفسية وبين االكتئاب لدى األطفال من الجنسين، حيث بلغت  -

بينما بلغت قيمة معامل ( 0.79)قيمة معامل االرتباط بين الوحدة النفسية واالكتئاب عند الذكور 
 (.  0.75)نفسية واالكتئاب عند اإلناث االرتباط بين الوحدة ال

 .  اثبتت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في الوحدة النفسية -
 اثبتت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في االكتئاب      -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  مقدمـة
د أهم المشكالت النفسية أح Psychological Lonelinessتعتبراالحساس بالوحدة النفسية 

الهامة في حياة اإلنسان اليوم، والتي نجمت عن التغيرات السريعة والتقدم العلمي والتكنولوجي في 
مجاالت الحياة كافة، فأصبحت حياة اإلنسان حياة معقدة يسودها الضيق والقلق والصراع والتوتر 

ترة  الطفولة، يمثل نقطة البداية إال أن االحساس بالوحدة النفسية، والذي يبدأ في ف. النفسي
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لكثيرٍ  من المشكالت التي يعانيها اإلنسان ويعايشها ويشكو منها، يتصدرها الشعور الذاتي بعدم 
  .ما يردي باإلنسان إلى اضطراباٍت نفسية عديدةً السعادة والتشارم والعجز، والذي كثيرا

ة النفسية، وعلم االجتمـاع ، والفلسفة لقد اختلف العلماء والباحثون في مجال علم النفس، والصح
ً حديثاً في تعري فهم لمفهوم الوحدة النفسية،  وذلك لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها أنـه يعد مفهوما

في تناول الدراسات النفسية له، حيث بـدأ االهتمـام  الفعلـي بدراسة هذا المفهوم في أواخر ً نسبيا
ن وجـود أشـكال مختلفة للوحدة النفسية ، والتي ترجع إل ى السبعينيات من القرن الماضي، كما أ

 .اختالف أسبابها

وعلى الرغم من اختالف العلماء والباحثين في تعريفهم لمفهوم الوحدة النفسيـة، إالأنهم اتفقوا فيما 
بينهم على أن الوحدة النفسية شعور داخلي أو شخصية ال تتكافأ مع العزلة االجتماعية، كما أنها 

رة نفسية غير سارة تبعث على األسى والحزن أو التعاسة لدى كل من يشعر بها أو يعانيها، خب
وتنتج من النقص المدرك للخلل في شبكة العالقات االجتماعية للفرد، ولذا فهي تتضمن عدم 

رضا الفرد عن عالقاته االجتماعية، كما ترتبط الوحدة النفسية بانفعاالت العجز مثل تقدير الذات 
  . منخفض والقلق واالكتئابال

فقد أكد الكثير من الباحثين على ضرورة التمييز بين الوحدة النفسية واالكتئاب، على الرغم من 
حيث يشير ويس . وجود ارتباٍط كبير بينهما، وذلك بتناول أعراض ومصاحبات كٍل منهما منفردا

wiess,1973   رد للتخلص من ضيقه، وذلك في الوحدة النفسية يوجد دافع يقود الف" إلى أنه
عن طريق االندماج في عالقة جديدة، أما في االكتئاب، فهناك استسالم من قبل الفرد لحالة 

 " الضيق هذه 

 
 :  مشكلة البحث

للكشف عن العالقة بين الوحدة النفسية وبين االكتئاب لـدى ً يعتبر البحث الحالي محاولة
ذه المتغيرات لدى األطفال من الجنـسين، السيما وأن األطفال، ومعرفة مستوى الشعور بكٍل من ه

معظم البحوث والدراسات العربية واألجنبية لم تعط  األهمية الكافية لدراسة العالقة بين الوحدة 
نما ركزت على دراسـتها عنـد المراهقين مع إهمالها للمراحل  النفسية واالكتئاب عند األطفال، وا 
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عماد محمد أحمد Weeks et al,1980–)ـن هـذه الدراسـات  األخرى من النمو كالطفولـة، م
، هذا باإلضافة  إلى أن معظم البحوث (1994نيفين محمد علي زهران  2003–مخيمر

والدراسات العربية واألجنبية التي درست الوحدة النفسية عند األطفال كانت إما بهدف بناء 
ع برامج إرشادية لخفض  مستوى الشعور مقاييس للوحدة النفـسية عنـد األطفـال، أو بهدف وض

بالوحدة النفسية لديهم، أو بهـدف ربط الوحدة النفسية بعدٍد كبير من المتغيرات، كافتقاد الصداقة، 
والـرفض مـن قبـل األقران أو الوالدين، وأساليب المعاملـة الوالديـة الخاطئـة، مـن هـذه الدراسـات   

(Asher & Wheeler,1985 – مايسة أحمـد ال نيـال  – 1990ومي علي حسن محمد بي
1993 – Salomon & Strobel,1996 – Berguno et al,1994 – Parker & 

Asher,1993  

وجميع هذه البحوث والدراسات اتفقت في نتائجها ( 1998أماني عبد المقصود عبد الوهاب  –
ة، إال أنها لم تهتم بدراسة على دور المتغيرات السابقة الذكر على شعور الطفل بالوحدة النفسي

العالقة ب ين الوحدة النفسية واالكتئاب لدى األطفــال، األمر الذي دفع الباحثة للقيام بهذا 
 .البحث

 :  أهمية البحث

 :   تنبع أهمية البحث من نقاط عدة أهمها
ً أهمية الموضوع نفسه، حيث تعتبر االحساس بالوحدة من اخطر الضغوط النفسية ألما .1

حساس بالعجز نتيجة افتقاره للعالقات ً ، نظراللطفل لما تحمله من خبرٍة نفسية مرلمة، وا 
 االجتماعية الحميمة، باإلضافة إلى النقص الملحوظ في الدعم النفسي 

في ظهور ًالذي يتلقاه من البيئة االجتماعية المحيطة به، مما يجعل من الوحدة النفسية سببا
فسية لدى الطفل، كاالكتئاب الذي يعيقه عن عملية التكيف واستمرار الكثير االضطرابات الن

 .   النفسي السليم

ضرورة دراسة هذه المرحلة، ألن الطفل هو مستقبل المجتمع، ، ويعتبر من اهم اعمدة  .2
المجتمع في المستقبل في علو ورفعة المجتمع وتطوره، واحساسه بالوحدة النفسية واالكتئاب 

  .  من الممكن ان يدمر حياته
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عدم وجود دراسات سابقة عربية حسب معلومات الباحثة تصدت لدراسة الوحدة النفسية في 
عالقتها باالكتئاب لدى األطفال، وأغلب الدراسات والبحوث النفـسية  العربية السابقة قد تركزت 

 .حول مرحلة المراهقة، وأغفلت مرحلة الطفولة

 :  أهـداف البحـث
 :  يهدف البحث الحالي إلى 

هناك نسبة انتشار في  كٍل من الوحدة النفسية واالكتئاب لدى األطفال فـي  الصف  هل -1
 .  الثالث

هل هناك ارتباط بين الوحدة النفسية واالكتئاب لدى طالب الصف الثالث في متغير  -2
 .     الجنس

  :فرضيـات البحـث
  :يحاول البحث اختبار الفرضيات التالية

بين الوحدة النفسية واالكتئاب لتالميذ الـصف  الثالث ً ليس هناك ارتباط دال إحصائيا .1
 .  االبتدائي

بين الوحدة النفسية واالكتئاب لتالميذ الـذكور في ً ليس هناك ارتباط دال إحصائيا .2
 الصف الثالث االبتدائي 

  .  بين الوحدة النفسية واالكتئاب لتلميذات اإلناثً ليس هنالك ارتباط دال إحصائيا .3
  .ذات داللة إحصائية بين الجنسين  في الـشعور بالوحـدة النفسية ليس هناك فروق .4
  .ال وجود لفروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في االكتئاب .5

  :منهـج البحـث
يهدف إلى جمع أوصاف علمية دقيقة "اعتمدت الدراسة عل المنهج الوصفي التحليلي  والـذي  "

لى دراسة العالقات التي توجد بين الظاهرات  للظاهرة موضوع الدراسة في وضعها الـراهن ، وا 
 (.   29،ص 1977: زهران" )المختلفة 

 :  التعريفـات النظريـة واإلجرائيـة لمصطلحات البحـث

غير محببة تدعو إ لى الحزن والضيق، تنـتج مـن إدراك ٌ تعف عل انها  خبرة: الوحدة النفسية
شخـصية أو ذاتيـة، تتضمن رغبة ٌ افة إلى أنها خبـرةالفرد للنقص في عالقاته االجتماعية، باإلض
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، ، وصعوبة التمسك بهم، بجانب الـشعور  ً  ملحة في االبتعاد عن اآلخرين، والجلوس وحيدا
بأنه شخص يفتقر إلى ً بـالنقص  وعـدم  الثقـة  بالنفس، وعليه يعرف الفرد الوحيد نفسيا

عن تكوين عالقات مع االخرين، ويرغب أن  األصدقاء، وأنه غيـر  محبوب من الناس، وعاجز
أكبر وقت ممكن، مع شعوره بالخجل والتوتر في وجود اآلخرين، وال يتفاعل معهم ً يكون وحيدا

ما يشعر ً بشكٍل إيجابي ومقبول، وهو شخص ال يثق بنفـسه ، وال يقـدرها  حـق  قدرها، وغالبا
 .  بالوحدة حتى في وجود اآلخرين

 :  حـدود البحـث
تم إجراء البحث على عينة من تالميذ الصف الثالث   مـن  التعلـيم  االبتدائي  فــي مــدارس َ

 محافظة الديوانية  للعــام الدراســي  
  .(2051-2057)  

  : اإلطـار النظـري
تنشأ الوحدة النفسية مع اإلنسان منذ الطفولة، عندما يبدأ احتياجه لالتصال باآلخرين، وترثر في 

ونموه، وتصل إلى أهميتها القصوى في نموه مع بداية مرحلة المراهقة، فالطفل يقابل العديد خبرته 
 .  من المواقف في حياته مما يجعله يواجه الشعور بالوحدةالنفسية

ومن هنا يرجع التحليليون جذور االحساس بالوحدة النفسية إلى إحباط الحاجات األوليـة للطفولة، 
أن االحساس بالوحدة النفسية تنشأ في الطفولـة عن طريق إحباط  Sullivan,1953حيث يرى سوليفان 

الحاجة إلى األلفة اإلنسانية، فهي استجابة  إنـسانية لفقـدان العالقـة الحميمة مع اآلخرين، ورد 
 فعٍل يتخذه الطفل عندما تحبط حاجته للعطـف ولال تـصال باآلخرين، فالطفل يملك 

 

 :  إجراءات البحث
   :تمع البحث وعينتهمج -1

 )يتكون المجتمع األصلي للبحث من تالميذ الصف الثالث للدراسة االبتدائية  للعام الدراسي 
2157-2151) 
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وقد (. 311)وقد بلغ عدد أفراد المجتمع األصلي فـي  الـصف الثالث  . طبقت فيه الدراسةُالذي 
،وأن ال يرثر اختيـار  أي فـرد  بأيـة  " ة تم اختيار العينة لهذا البحث بالطريقة العشوائية الطبقي

وقد (. 116-18، ص ص1991:حمصي")صـورة  مـن  الـصور  فـي  اختيـار  فـرد  آخر
وتلميـذة ً تلميذا( 912)، فبلغ عدد أفراد العينة التي تم سحبها %(2)تمسحب عينة البحث بنـسبة  

 ( Gay, 1980, Borg & Gall, 1979حيث أن اإلحصائيين ." ًإناثا( 396)ً  ذكـورا( 311)، 
لكل متغير ً فردا 30ينصحون بأن يكـون  الحد األدنى لألفراد في العينة للدراسات االرتباطية  (

 (. 177، ص1988:عودة والخليلي" )في االرتبـاط  واالنحدار المتعددين 

 

الديوانية   وكان  عدد مدارس التعليم االبتدائي  حسب إحصائيات مديرية التربية في محافظة
من %( 3)مدرسة، وعلى هذا فقد تم سحب ما نسبته ( 11( )2151-2157)للعام الدراسي 

ً تلميذا( 95)مجموع أفراد المجتمع األصلي، فبلغ عدد أفراد العينة المسحوبة من كل مدرسة 
 . ًإناثا( 36)وً ذكورا( 31)وتلميذة، 

   :أدوات البحث وصدقها وثباتها-

اختبار االحساس بالوحدة : ، استخدمت الباحثة االختبارات التالية :للعينة  سيةاختبار الوحدة النف
، اختبار الشعور 1985البحيري  -، اختبار الشعور بالوحدة النفسية 1979قشقوش  -النفسية 

 .1998إعداد مجدي محمد الدسوقي   -بالوحدة النفسية 

 :  تحليل النتائج ومناقشة الفرضيات

بيان نسبة انتشار الشعور بالوحدة النفسية والشعور باالكتئاب لدى األطفال، الهدف من الدراسة 
عند الذكور، ( 34.7%)عند األطفال، ( 34.29%)حيث بلغت نسبة الشعور بالوحدة النفسية 

عند األطفال، ( 15.27%)عند اإلناث، بينما بلغت نسبة الشعور باالكتئاب ( 34%)و
اإلناث، كما يقوم هذا البحث على إثبات فرضية عند ( 41%)عند الذكور، و( %65.14)

أساسية، مفادها التوجد عالقة بين الوحدة النفسية وبين االكتئاب لدى العينة ووصوال إلى مناقشة 
 :  هذه الفرضية نبدأ بمناقشة الفرضيات التالية
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 .   بين الوحدة النفسية وبين االكتئاب لدى عينة البحثً ليس هناك ارتباط دال إحصائيا -

من أجل اختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي لدرجات التالميذ على اختبار الوحدة 
بين نتائج التالميذ على ( بيرسون)النفسية واختبار االكتئاب، ومن ثم تم احتساب معامل االرتباط 

الوحدة النفسية  يبين قيمة معامل االرتباط بين( 5)اختباري الوحدة النفسية واالكتئاب، والجدول رقم
 .           وبين االكتئاب لدى تالميذ الصف الثالث

 (  5)الجدول رقم

  يبين المتوسط الحسابي ومعامل االرتباط لنتائج العينة على اختباري الوحدة النفسية واالكتئاب

مستوى  القرار
 الداللة

معامل 
 االرتباط

المتوسط 
 الحسابي

أفراد 
 العينة

 

 دال

0.01 0.77 

الوحدة  311 34.29
 النفسية

 االكتئاب 311 78.35

بين الوحدة النفسية واالكتئاب، اتضحت ً وجود ارتباط دال إحصائيا( 3)يتبين لنا من الجدول رقم
وهي هناك ارتباط (: الفرضية البديلة) نرفض الفرضية ونقبلً إذا(. 0.77)قيمة معامل االرتباط 

 .تئاب لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائيبين الوحدة النفسية واالكً دال إحصائيا

بين الوحدة النفسية وبين االكتئاب لدى الطالب  الذكور في ً اليوجد ارتباط دال إحصائيا -2
 .الصف الثالث االبتدائي

للتحقق من هذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي لدرجات التالميذ الذكور على اختبار 
بين درجات ( بيرسون)اب، ومن ثم تم حساب معامل االرتباط الوحدة النفسية واختبار االكتئ

يبين قيمة معامل ( 2)التالميذ الذكور على اختبار الوحدة النفسية واختبار االكتئاب، والجدول رقم
 .  االرتباط بين الوحدة النفسية واالكتئاب لدى التالميذ الذكور
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 (  2)الجدول رقم

رتباط بين الوحدة النفسية وبين االكتئاب لدى يبين المتوسط الحسابي وقيمة معامل اال
  التالميذ الذكور

مستوى   القرار
  الداللة

معامل 
  االرتباط

المتوسط 
  الحسابي

أفراد 
  العينة

  

  دال

 0.01  0.79 

الوحدة  311  34.70 
  النفسية

  االكتئاب 311  78.06 

بين الوحدة النفسية واالكتئاب لدى  ًوجود ارتباط دال إحصائيا( 2)  يتضح لنا من جدول رقم
الفرضية " نرفض الفرضية ونقبلً إذا(. 0.79)التالميذ الذكور، وكانت نتيجة معامل االرتباط 

بين الوحدة النفسية واالكتئاب لدى التالميذ الذكور في ً وهي هناك ارتباط دال إحصائيا": البديلة 
 .  الصف الرابع من التعليم األساسي

بين الوحدة النفسية وبين االكتئاب للطالبات اإلناث في ً اك ارتباط دال إحصائيااليوجد هن-3
 الصف الثالث االبتدائي

للتحقق من هذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي لدرجات التلميذات اإلناث على الوحدة 
البات بين درجات الط( بيرسون)النفسية واختبار االكتئاب، ومن ثم تم حساب معامل االرتباط 
يبين قيمة معامل االرتباط للوحدة ( 3)اإلناث على الوحدة النفسية واختبار االكتئاب، والجدول رقم

 .   النفسية واالكتئاب للطالبات اإلناث

يبين المتوسط الحسابي وقيمة معامل االرتباط بين الوحدة النفسية وبين (  3)الجدول رقم
 االكتئاب لدى التلميذات اإلناث  

مستوى   القرار
  الداللة

معامل 
  االرتباط

المتوسط 
  الحسابي

أفراد 
  العينة
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  دال

 0.01  0.75 

الوحدة  396  33.87 
  النفسية

  االكتئاب 396  78.65 

بين الوحدة النفسية واالكتئاب لدى ً وجود ارتباط دال إحصائيا( 3)يتبين لنا من الجدول رقم
الفرضية "نرفض الفرضية ونقبل ً إذا(. 0.75)مل االرتباط الطالبات اإلناث، حيث بلغت قيمة معا

للوحدة النفسية واالكتئاب لدى الطالبات اإلناث في ً وهي يوجد ارتباط دال إحصائيا": البديل
 .  الصف الثالث االبتدائي 

 .  الفروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في متوسط اجاباتهم على اختبار الوحدة النفسية -

 د من الفرضية حسبت الفروقات بين متوسطات درجات التالميذ ككلللتأك

 (.  4)على اختبار الوحدة النفسية، وكانت النتائج كما هو موضح بالجدول رقم" للجنسين" 

على " للجنسين"يبين داللة الفروقات بين متوسط درجات التالميذ (  4)الجدول رقم
 اختبار الوحدة النفسية  

 

  

 الداللة
القيمة 
 االحتمالية

 درجة

 الحرية

 قيمة

 (T)اختبار

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 أفراد

 العينة

 

 غير

 812 0.517 دال

1.37 

 

 الذكور 311 34.70 8.834

 8.488  
33.87 

  اإلناث 311 
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حيث ضهرت القيمة ( 0.373)بلغت( T)يتبين لنا أن قيمة اختبار( 4)عندما  نحليل الجدول رقم
ومن ثم فإن الفرق غير دال إحصائيا وبذلك ( 0.05)وهي أعلى من ( 0.517)مالية لهااالحت

 .  وهي الفروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في الوحدة النفسية": نقبل الفرضية"

 .    ال فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في متوسط أدائهم على اختبارات االكتئاب -5

سبت الفروقات بين متوسطات درجات العينة ككل للجنسين على اختبار للتأكد من الفرضية ح
  (.1)االكتئاب، والنتيجة كما هو موضح بالجدول رقم

 (  1)الجدول رقم
 هناك فروق بين متوسط درجات التالميذ للجنسين على اختبار االكتئاب  

  الداللة
القيمة 
  االحتمالية

 درجة 

  الحرية

 قيمة 

  (T)اختبار

ف االنحرا
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

 عدد 

  العينة

  

 غير 

 0.56-  812  0.573   دال

 14.97  
78.06 

  الذكور 311 

 14.69  
78.65 

  اإلناث 396 

بينما بلغت القيمة ( 0.564-)بلغت( T)عندما نحليل الجدول يتضح لنا أن قيمة اختبار
نقبل "وبذلك ً هنا الفروق غير دالة إحصائياو ( 0.05)والنتيجة اعلى  ( 0.195)االحتمالية لها

 .  ال فروق ذات دالالت إحصائية بين الجنسين في االكتئاب": الفرضية
 :  تحليل النتائج

بين الوحدة النفسية وبين االكتئاب عنـد أفراد ً بينت نتائج البحث توافر ارتباط دال إحصائيا: ًأوال
 .العينة كلهم

 : مقترحات البحث
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على إجراء المزيد من " علم النفس واإلرشاد النفسي"عاملين  في مجالي يجب على ال-
الدراسات والبحوث حول بناء برامج إرشادية لتقليل من الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب عند 

  ".االطفال"االفئة العمرية 

مل على السعي للتقليل من االحساس والشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى األطفال، والع-
مواجهة المسببات إليهما، وذلك ببث جو من األمن والدفء والسعادة داخل االسرة والمدارس، 
ً وتجنب الخالفات والمشاجرات، واالبتعاد عن مسببات االكتئاب في البيت والمدرسة، وذلك نظرا

  . لآلثار السلبية التي يخلفها على نموهم النفسي بشكٍل عام
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تطورت اإلمبراطورية المغولية بشكل ملفت للنظر وخالل فترة وجيزة ،ويرجع ذلك للعديد 

تها تكثيف وتطوير الجهاز المخابراتي بدءًا بزرع العيون في كافة انحاء من االسباب يقع في مقدم

البلدان وصواًل الى تخصيص نظام مكون من مجموعة افراد يمتازون بالذكاء البالغ والقدرة على 

االيهام ،وقد كانت الخبرات المتراكمة للدول السابقة لهم دور كبير في ذلك ، وتقع في مقدمتها 

روا بهم ايما تأثر، وانعكس ذلك على تطوير نظام الجاسوسية الذي كان له الصين الذين تأث

الفضل الكبير في بسط النفوذ المغولي على دولة مترامية االطراف تمتد من منغوليا حتى العالم 

االسالمي ،ناهيك عن عوامل الضعف التي كانت تعيشها الدول المجاورة مما اتاح لهذه 

كل ذلك لصالحها وبالتالي اثمر عن سقوط اعظم دولة عربية عرفها االمبراطورية الى استغالل 

-911/هـ111-532)التاريخ وهي الدولة العباسية والتي امتدت لخمس قرون من الزمان 

 (.م5217

 

Conclusion 

The Mongol Empire developed in a remarkable manner and within 

a short period, due to many reasons, foremost of which is the 

intensification and development of the intelligence apparatus, starting 

with planting eyes in all countries, ending with the allocation of a system 

composed of a group of individuals who are extremely intelligent and 

able to delude, and the accumulated experiences of previous countries 
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were They have a big role in this, and at the forefront of which is China, 

who were affected by them, and this was reflected in the development of 

the espionage system, which had great credit for extending the Mongol 

influence over a vast country extending from Mongolia to the Islamic 

world, not to mention the factors of weakness that the countries were 

experiencing. Neighboring allowing this The empire had to exploit all of 

this to its advantage and thus resulted in the fall of the greatest Arab 

state known in history, the Abbasid state, which spanned for five 

centuries (132-656 AH/750-1258AD).  

 

 

 المقدمة 

تعد الجاسوسية مهنة من اقدم المهن التي يمارسها االنسان داخل المجتمعات البشرية 

المنظمة منذ فجر الخليقة ،وقد مثلت ممارستها بالنسبة له ضرورة ملحة تدفعه إليها غريزته 

الفطرية للحصول على المعرفة ومحاولة استقراء المجهول وكشف اسراره التي قد تشكل خطرًا 

د به في المستقبل ،ولذلك تنوعت طرق التجسس ووسائله بدءًا باالعتقاد المجردة والحيل يترص

البدائية ،والتقديرات التخمينية ،وعلى مر العصور ظهر العديد من الجواسيس ،لكن قلة منهم هم 

الذين استطاعوا ان يحفروا اسمائهم في ذاكرة التاريخ ،ولكون الجاسوسية قد ظهرت عند امم 
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كثيرة ومن بين هذه الشعوب هم المغول الذين استخدموها للحصول على المعلومات من وشعوب 

اجل التوسع واالحتالل وبسط النفوذ العسكري على دول واقاليم ضموها الى إمبراطوريتهم 

المترامية االطراف ،فقد ارتئينا ان نسلط الضوء على هذه المهمة التي عدها المغول من اولويات 

 .هم العسكرية لالحتالل والهيمنة ومحو اطراف العالم آنذاكاعمالهم وجهود

وقد قسمنا موضوع البحث الى مبحثين ،تناول االول تعريف التجسس لغة واصطالحًا 

 .عند االمم والشعوب ومنها المغول 

فيما خصص الثاني لدراسة استخدام المغول للجاسوسية في عهد جنكيز خان ،وحادثة 

 . اوترار وقتل جنكيز خان 

 

 

 

 الجاسوسية لغة واصطالحًا : المبحث االول

أي :الجاسوسية من التجسس والتجسس لغة مأخوذ من الجسَّ ،وهو جسَّ الخبر ومعناه 

أي التفتيش عن بواطن :بحث عنه وفحص ،وتجسست فالنًا عن فالن أي بحث عنه ،والتجسس 

 .االمور واكثر ما يقال في الشر

بار ثم يأتي اليها ،وهو صاحب سر الشر، والناموس أي العين يتجسس االخ:والجاسوس 

 .صاحب سرَّ الخير  
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اما التجسس اصطالحًا فيقصد به البحث عن العورات والمعايب ،وكشف ما ستره 

 . (1)الناس

هو الشخص الذي يعمل في الخفاء او تحت شعار كاذب ليحصل على :والجاسوس 

،بهدف ايصالها للعدو ،فهم يعملون في وقت معلومات عن العمليات العسكرية للدولة المحاربة 

 .(2)السلم والحرب ويحصلون على معلومات لتعزيز جبهة الدولة التي يتجسسون لحسابها 

وفي حالة نشوب حرب جديدة في الحصول على معلومات عن تطور االسلحة الحربية 

صراع القائم بين في الدول االخرى او ما وصلت اليه من تكنولوجيا حديثة ، ومن اجل تقوية ال

الدول على القواعد االستراتيجية والسيطرة على مناطق النفوذ واالستفادة من االضطرابات 

السياسية في بقاع العالم مثل مشكلة فلسطين والعراق عن طريق دس الفتن والمرامرات السياسية 

 .(3)لخدمة مصالحها السياسية واالستراتيجية 

و الشخص الذي يعمل  لحساب دولتين في وقت ه:ويمكن تعريف الجاسوس المزدوج 

وهو اذكى واخطر انواع الجواسيس ،فال يمكن ان ينجح في هذه ( جاسوس بوجهين )واحد 

المهمة سوى الشخص الي يتصف بالذكاء والمكر الشديد حتى يستطيع ان يكسب ثقة الطرفين 

 .(4)ويخدع كل منهما في نفس الوقت 

المزدوج هي رهن ألي خطأ بسيط يقع فيه دون قصد ،لكم وغالبًا ما تكون حياة الجاسوس 

ما يحققه من مكاسب كبيرة تجاه هذه اللعبة الخطرة يجعله ال يبالي حتى بحياته في سبيل ما 

كان ( جورج بليك)يحصل عليه من اموال من كلتا الدولتين ،ومثال على الجاسوس المزدوج 
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ليزية في المانيا اثناء الحرب العالمية الثانية ولكنه في دبلوماسيًا انكليزيًا وعمياًل للمخابرات االنك

 .نفس الوقت كان شيوعيًا يتجسس لحساب روسيا

بانهم علم له قواعده واصوله التي يجب ارشاد الجواسيس اليها :كما تعّرف الجاسوسية 

 .(5)ليتمكنوا من انجاز واداء واجباتهم كما تتطلبها الغاية التي يسعون اليها 

 :     ومهنة التجسس  الجواسيس

التجسس فن قديم ال يمكن لباحث ان يتكهن  بتاريخ ظهوره على وجه الدقة ،لكن يعتقد 

انه تواجد منذ خلق االنسان ،حيث بدأ صراع االستحواذ والهيمنة وفرض قانون القوة باستخدام 

وقد مارس شتى االساليب المتاحة واهمها الجاسوس الذي كان هو االداة االولى بال منازع ،

االنسان التجسس منذ اقدم العصور داخل المجتمعات البشرية المنظمة ،وقد فشلت ممارسته 

بالنسبة له ضرورة ملحة تدفعه اليها غريزته الفطرية للحصول على المعرفة وكشف اسرار 

المجهول التي قد تشكل خطرًا يترصد به ،ولذلك تنوعت طرق التجسس بدءًا من االعتماد على 

المجردة والحيل البدائية والتخمينات وصواًل الى الثورة التكنلوجية  في ميدان االتصاالت  الحواس

 .(6)والمعلومات 

وقد تختلف شدة ممارسة التجسس بين مجتمع  وآخر حسب نوع االعراف والعادات 

السائدة ،فنراه على سبيل المثال سمة ثابتة عند اليابانيين فهم يرمنون إن العمل في مجال 

مخابرات خدمة نبيلة ،كما إن تحتمس الثالث قام بتنظيم  جهاز مخابرات عرفه العالم ،ويذكر ال

المررخون إن سجالت قدماء المصريين تشير الى قيامهم بأعمال عظيمة  في مجال المخابرات 

 .(7)،لكمها تعرضت للضعف في بعض العهود 



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

146 
 

                                                                                                                                                                      

 :    الجاسوسية والمخابرات عند االمم والشعوب 

البعض بان الجهد المخابراتي واالستخباري وليد عصر االلة الحديث ،لكن  قد يعتقد

التاريخ المدون بخبرنا بان لهذا الجهاز بدايات عرفته اكثر الشعوب والحضارات ،فهو يعود الى 

عصور سحيقة عفها المصريون القدامى ،وقد ابدع المصريون في مجال االستخبارات ،كما عرفا 

فارسلوا جواسيسهم في اكثر البلدان المحيطة بهم لمعرفة نوايا الخصوم االغريق واالشوريون ،

وتعداد جيوشهم ،نوعيات اسلحتهم ،كما عرفها الصينيون و الفرس  واليونانيون والرومان والمغول 

،ويمكن القول بأن اصل كلمة مخابرات تعني العقل ،الذكاء والعقل المفكر ،او صاحب الذكاء 

 .(8)تنبه اليقظالخارق ،او العقل الم

 :     الجاسوسية والمخابرات عند المسلمين 

مع اشتداد حدة الصراع بين المسلمين والمشركين بعد هجرة النبي من مكة الى المدينة 

ازدادت حاجة المسلمين لالستخبار وتقصي تحركات المشركين واخبارهم ،وقد حدثت العديد من 

اهلل بن جحش في السنة الثانية من الهجرة ،وقد  سرية عبد:العمليات ومنها على سبيل المثال 

وفي غزوة بدر الكبرى خرج الرسول .كلف النبي االخير برصد تحركات قريش ومعرفة اخبارهم 

 .(9)من المدينة وسار مع اصحابه الى مكان بدر

وقد بعث من يأتيه بأخبار ابي سفيان وقافلته واخبرته العيون إن قريشًا سارت اليه ليمنعوا 

له وتجارته حتى ال تفع في ايدي المسلمين ،وفي غزوة بدر ايضًا ارسل النبي اثنين من اب

المجاهدين للحصول عن معلومات عن قوات المشركين ،والجدير بالذكر بإن النبي اعتمد في 

غزواته على القوافل المكية على المعلومات التي كان يزوده بها اعوانه في مكة ،بينما لم يكن 
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زوده بأخبار المسلمين في المدينة ،وكان النبي يوصي المسلمين بكتمان اسرارهم لقريش من ي

لعلهم يصيبون العدو على غير استعداد وينتصرون دون سفك دماء وازهاق ارواح كما حدث قبيل 

 .(10)فتح مكة 

 :الجاسوسية عند الصين ومدى تأثيرها على المغول

ال يعني ذلك إن الصين لم تعرف رائد الجاسوسية في الصين ،و ( صن تزو)يعتبر 

ن الفضل يرجع لصن تزو في تكوين اول شبكة مخابرات (م.ق151)الجاسوسية قبل عان  ،وا 

عاملة في الصين ،وقد الف كتابًا بعنوان اصول او فن الحرب ، وهو اقدم كتاب عرف عن 

ن تزو بأن شن الحرب عمومًا ،وما زال مطلوبًا للقراءة في اكاديميات عسكرية كثيرة ،ويعتقد ص

الحرب بطريقة اقتصادية مع دفاع البالد ضد اآلخرين  يتطلب ضرورة استخدام نظام تجسس 

دائم ،يرصد انشطة االعداء والجيران على السواء ،كما اعتبر الجاسوسية عماًل شريفًا ومالحظة 

 .(11)استمرار تقريب العمالء من زعمائهم السياسيين والقادة العسكريين 

باإلشارة بأن المغول قد اخذوا من الصين جوانب كثيرة نقلوها الى اقوامهم  ومن الجدير

وقبائلهم ؛ومنها كان تقليد اللون االحمر الذي كان هو اللون الرسمي ألسرة سنوك الحاكمة  في 

ن هذا اللون كان يرمز لإلمبراطورية الجديدة في الصين ،كما اخذ المغول عن الصين  الصين ،وا 

،وهو داللة على انه الخان االعظم ،وكرسي (12)ي اجلسوا عليه جنكيز خانكرسي العرش الذ

 .العرش مزينًا برروس التنين المطلية بالذهب 

ويعد التنين رمزًا للجبروت والسلطة ،وهذا النموذج من كرسي العرش قد عرفته إحدى 

 .(13)زعامات منغوليا من قبل
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ة الذهبية تمجيدًا وتعظيمًا لها عن سائر باألسر  (14)كما اطلق المغول على اسرة تيموجين 

االسر الحاكمة ،ويبدو ان تمجيد هذه األسرة جاء متأثرًا بتسمية األسرة الذهبية التي كانت تطلق 

 .(15)على االسر الحاكمة الصينية 

كما إن جنكيز خان ادرك بأنه من الضروري بناء قوة عسكرية متفوقة على القوى 

 .(16)مجاورة كإمبراطورية الصين والدولة الخوارزمية العسكرية للدول الكبرى ال

ويبدو إن جنكيز خان لم ينشأ تنظيم للجيش عرضيًا في اثناء المعركة ،وانما كان هذا 

التنظيم معمواًل به من قبل جيوش الشعوب المتحضرة كالجيش الصيني الذي كان جنكيز خان 

      .(17)مطلعًا على تشكيالته بحكم احتكاكه بهم من قبل

وال بد من اإلشارة الى إنه وبعد وصول المغول الى الصين واحتكاكهم بالحضارة الصينية 

واطالعهم على جوانبها ومناحيها الكثيرة واقتباسهم من جوانب حضارتهم ما وجدوه مناسبًا لحياتهم 

سكرية وبيئتهم واتفاقه مع نسق عاداتهم وتقاليدهم واعرافهم ودياناتهم ،وتنظيمات جيوشهم الع

،يمكن القول بأن الجاسوسية قد نقلت من الصين الى المغول ،وانهم اقتبسوا هذا النظام المسمى 

باالستخباراتي ،فأصبح لديهم جواسيس بشكله المبسط لتلبية ادوار ومقتضيات احوال دولتهم 

ليم وتنظيمات بالدهم العسكرية التي تفرضها عليهم الحروب والتصادمات العسكرية مع دول واقا

جاورهم او على حدودهم او حدود االقاليم التي يرمون الوصول اليها او التوسع وبسط النفوذ 

 .عليها 

 استخدام المغول للجاسوسية في عهد جنكيز خان  :المبحث الثاني 
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فما كان لجنكيز خان ان يبسط سلطانه على االرض ما بين منغوليا وابواب العلم 

ت الخطط المحكمة تحتاج بالضرورة الى معلومات دقيقة االسالمي بدون خطط محكمة ،وكان

يستقيها جواسيس اكفاء ويجمعها عمالء اذكياء من مختلف الشعوب واالمم ،كمقدمة واساس 

لغزواته كما كان يكلف التجار المتجولين باالنتشار في البالد التي يوشك ان يغزوها ،فيسجلون 

سمعونه ويرسلونه اليه ،وكثيرًا ما لجأ جنكيز خان المعلومات الالزمة ويدونون مشاهداتهم وما ي

 .(18)الى ايفاد بعض امهر قواده في مهام جاسوسية صعبة 

ومن هرالء قائد اسمه سبتاي وهو من ابرز قادة الجيش وآخر اسمه تويون ،وعندما عزم 

التتار جنكيز خان على شن الحرب على التتار ،افتعل خالفًا مع سبتاي وكلفه باللجوء الى قائد 

وزعم انه تخلى عن جنكيز خان وانشق عليه ،ويرغب في االنضمام الى التتر ،واثباتًا لحسن نيته 

قدم لقائد التتار معلومات مزيفة خالصتها أن الجيش المغولي بعيد عنهم ،وصار يزود جنكيز 

سوى  خان بالمعلومات سرًا ،وفوجئ التتار بجيش المغول يحدق بهم ،فأدركوا ان سبتاي لم يكن

 .جاسوس خدعهم لكن بعد فوات االوان 

اما تويون فقد ارسله جنكيز خان على رأس قوة مغولية من الفرسان لمساعدة إمبراطور 

الصين  في القضاء على تمرد الحاكم الجنوبي ،وكان جنكيز خان يضمر شرًا لإلمبراطور 

على الصين ،ونفذ الصيني، فأوصى تويون بالحصول على كل المعلومات الالزمة لشن هجوم 

كما قامت مستحدثات .(19)تويون الوصية ،واستفاد جنكيز خان من المعلومات في وضع خطته 

عسكرية مليئة بالجرأة ،لقد استخدم المغول الجاسوسية للحصول على المعلومات الالزمة لشن 

وة جنودهم حمالتهم كما لجأوا الى الشائعات وغيرها من وسائل المبالغة لتجسيم عدد قوادتهم وق

،ولم يكم يهمهم ماذا يمكن ان يظن اعدائهم ما داموا ينتفضون من الخوف والرعب وقوة خيالة 
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المغول الضاربة ،وقد استخدم جنكيز خان جواسيس العدو كوسيلة إلرهاب جنود العدو انفسهم 

واتهم عندما كان يستميل جواسيس العدو الى جانبه وكان يلقيهم الشائعات التي ينشرونها بين ق
(20). 

 :   وقتل تجار جنكيز خان (21)حادثة اوترار

ان هذه الحادثة تمثلت في ان جنكيز خان بعث برسالة الى السلطان الخوارزمي عالء 

محمود )الدين لكي يبرهن له حسن نيته معهم تلك الرسالة التي حملها ثالثة من التجار وهم 

وحمل الوفد القادم من البالط . (22)(داري الخوارزمي ،وعلي خواجة البخاري ،ويوسف كنجا اإل

المغولي الهدايا النفيسة دلياًل على رغبة جنكيز خان في قيام عالقات طيبة بين الطرفين ،وقد 

نفاذ حكمك في اكثر اقاليم االرض :).....نصت الرسالة على االتي  ولقد علمت بسط ملكك وا 

ل اعز اوالدي وغير خاف عليك اني ،وانا ارى مسالمتك من جملة الواجبات ،وانت عندي مث

ملكت الصين وما يليها من بالد الترك ،فأن رأيت ان تفتح للتجار في الجبهتين سبيل التردد 

 .(23)(عمت المنافع وشملت الفوائد

غضب السلطان عالء الدين محمد بعد ان قرأ الرسالة غضبًا شديدًا ، السيما أن الرسالة 

الوعيد، وشعر باإلهانة  عندما طلب منه جنكيز خان ان يوظفه تحمل في طياتها طابع التهديد و 

ومهناها ( وانت  عندي مثل اعز اوالدي )خانًا على الشعوب المغولية والتركية ان يعده كانه 

التبعية للخان المغولي ،لكن كياسة التاجر الذي اجتمع بالسلطان بددت حالة الغضب عنده  

دوء واالتزان ،فقبل ان يعقد معاهدة تحالف وصداقة مع جنكيز واعادته الى حالته الطبيعية من اله

 .(24)خان ،وعاد اعضاء السفارة الى البالط المغولي وهم يحملون الرد بقبول االتفاق 
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لقد سر جنكيز خان وراح  يعمل على تأمين الطرق التجارية بين شرق اسيا وغربها 

ر ومن ثم تزويد الطرق بحراسة دائمة واخضاع القبائل التي تقطعها  وتسلب ما يحمله التجا

 .(25)لتأمين وصول التجار سالمين الى المعسكر المغولي 

ن االطماع السياسية لمحمد خوارزم شاه المتمثلة بالقضاء على التتار ووراثتهم بدل تلك  وا 

العالقة الطيبة بعالقة عدائية ،فهو ارسل السفارة الى جنكيز خان كان هدفه االستطالع ،ولم 

 .(26)غب باي حال الدخول في عالقات تجارية مع منغوليا ير 

وقد تبدلت المواقف السياسية الظاهرية منها والباطنية ،فقد قام ثالثة من التجار 

برحلة الى ممالك المغول يحملون بضائعهم من الثياب المذهبة  (27)الخوارزميين من سكان بخارى

 .(28)والكرباس 

ان تم للتجار ما ارادوا من بيع بضائعهم لبالط الخان  وغيرها مما يليق بخانات وبعد

المغولي ،فضاًل عن انهم عوملوا معاملة طيبة من قبل جنكيز خان الذي امر ان ينفذ معهم الى 

 .(29)بالدهم جماعة من اصحابه وهم محملين بالذهب والفضة الى بالد خوارزم

ى الحدود الشرقية للدولة لقد وصل تجار المغول الى مدينة اوترار الواقعة في اقص

الخوارزمية ،وكانت تعد مفتاح التجارة بين شرق اسيا وغربها زكان بها حاكم من قبل خوارزم شاه 

ابن خال السلطان عالء الدين محمد الخوارزمي في عشرين الف فارس ( ينال خان)يدعى 
لسلطان مكاتبة خائن فشرهت نفسه الدنيئة الى اموال اولئك وكاتب ا)وفي ذلك يقول النسوي .(30)

 .(31)( يقول إن هرالء القوم جاءوا الى اوترار في زي التجار
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استأثر بأموال اولئك التجار لنفسه دون (ينال خان )ونشير المصادر التاريخية أن 

السلطان ،ويروى انه قتلهم وسير ما معهم الى السلطان الذي فرقه على تجار بخارى وسمرقند 

ويبدو ان السلطان وينال خان قد اتفقوا فيما بينهم على قتل التجار المغول .(32)وأخذ اثمانها منهم 

 .ومصادرة اموالهم

فمنهم من .اختلف الباحثون في تفسير حادثة اوترار التي تمثلت بقتل التجار المغول 

يقول إن هرالء ما كانوا اال جواسيس ارسلهم جنكيز خان للتجسس على الدولة االسالمية او 

 .(33)ا ،وقد ايقن حاكم اوترار ما تخفيه مزاعم جنكيز خان فأقبل على قتل التجارالستفزازه

ومن الباحثين من قال إنما ارسل جنكيز خان بعضًا من رجاله الى ارض المسلمين ليقتلوا 

 .(34)تجار التتار هناك حتى يكون ذلك سببًا في غزو بالد المسلمين 

قتل التجار المغول ،اال إن جنكيز خان سعى وعلى الرغم من قيام السلطان الخوارزمي ب

الى ان يسوي االمر مع الخوارزميين بالطرق السلمية كما ظهر من خالل االحداث بانه كان 

لخوارزم شاه هيبة عند جنكيز خان فعمل على تدميرها نفسيًا وسياسيًا وعسكريًا واخالقيًا ،فارسل 

 .(35)جنكيز خان رساًل يطلب تفسيرًا لما حدث

يكتفي جنكيز خان بأرسال الرسل ،بل بعث معهم رسالة الى السلطان عالء الدين لم 

 .(36)محمد ،وطلب منه ان يسلم ينال خان لقتله تجار المغول

اال ان السلطان الخوارزمي رفض تسليم ابن خاله ،وامر بقتل صاحب الرسالة ،واطلق  

بالعودة الى بالدهم حتى يرويا سراح الرسوالن اللذان كانا بصحبة مبعوث الخان ،وسمح لهم 

 .(37)للخان ما حدث 
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خلفت حادثة اوترار اثرًا كبيرًا في تصاعد حدة المواجهة بين التتار والخوارزميين ، لتتحول 

الى نزاع عسكري بين الطرفين ،فضاًل على ان تلك الحادثة قد تركت اثرًا في نفس جنكيز خان 

مي هذا من جهة ،ومن جهة اخرى تلك الحادثة اثرًا وعززت رغبته في التوجه صوب العالم االسال

في جعل الخوارزميين يظهرون بمظهر القوي الذي ير اظهار نفوذه على الساحة السياسية امام 

الخليقة العباسي الناصر لدين اهلل والقوى الجديدة التي بدأ خطرها وهي قوة قادة المغول وجيشهم 

وارزميين للثأر منهم ذلك الثائر الذي لم يقف عند حد التتاري الذي بدأ بالزحف نحو بالد الخ

 .  االنتقام لمقتل التجار ،بل وجه انظار التتار نحو العالم االسالمي برمته

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة واهم االستنتاجات                       

 :توصلت الباحثة الى مجموعة من النتائج واالستنتاجات هي 
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المهن التي مارسها االنسان في داخل المجتمعات البشرية الجاسوسية هي مهنة من اقدم  .5

المنظمة منذ فجر التاريخ ،وذلك للحصول على المعرفة واستقراء المجهول وكشف اسراره 

 .التي قد تشكل خطرًا يترصد به في المستقبل 

الجاسوسية والمخابرات عرفتها ومارستها امم وشعوب كثيرة كالمصريين واالغريق  .2

 .الصينيون والفرس واليونانيون والرومان والمغولواالشوريين و 

مع اشتداد حدة الصراع بين المسلمين والمشركين بعد هجرة النبي من مكة الى المدينة  .3

ازدادت حاجة المسلمين لالستخبار وتقصي تحركات المشركين واخبارهم ،فكانت 

بن عبد اهلل  الجاسوسية عند المسلمين في صدر االسالم وفي عهد سيد المرسلين محمد

 ( .صلى اهلل عليه واله وسلم)

الجاسوسية عند المغول قد انتقلت واقتبست من الصينيون نظرًا لتأثر المغول بكل ما عند  .4

الصين من حضارة وانظمة وقوانيين وقواعد تنظم حياتهم بعد وصول المغول الى الصين 

 .وتأثرهم بالحضارة الصينية العريقة 

نه على االرض ما بين منغوليا وابواب العالم االسالمي حتى يبسط جنكيز خان سلطا .1

بخطط عسكرية تحتاج الى معلومات دقيقة يستقيها جواسيس اكفاء ويجمعها عمالء 

اذكياء ،فلذلك استخدم المغول الجاسوسية في عهد جنكيز خان ،وقد اعتمد على التجار 

 .المتجولين باالنتشار في البالد التي يوشك ان يغزوها 

دثة اوترار وقتل تجار جنكيز خان ،كانت مثااًل وتجربة للجاسوسية التي ادت في إن حا .1

النهاية الى تصاعد حدة المواجهة بين التتار والخوارزميين لتتحول الى نزاع عسكري بين 

الطرفين قد تركت اثرًا في نفس جنكيز خان من جهة وعززت رغبته في التوجه صوب 
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ا اظهرت هذه الحادثة الخوارزميون بمظهر القوي  العلم االسالمي من جهة اخرى، كم

 .الذي يريد اظهار نفوذه على الساحة السياسية امام الخليفة العباسي الناصر لدين اهلل

 :  قائمة هوامش البحث وتعليقاته

المنتديات العامة للتاريخ العالمي ،تاريخ الجواسيس ،بحث منشور على الموقع  .5
 .2ص  ،.comwww.shakwmakwااللكتروني 

،بحث منشور على الموقع االلكتروني (الجاسوسية)راضي ،ايناس محمد ،علم المخابرات  .2
www.uobablon.endu 5، ص. 

 .2المصدر نفسه ،ص .3
 .المصدر نفسه  .4
 .المصدر نفسه  .1
ى الموقع المنتديات العامة للتاريخ العالمي ،تاريخ الجواسيس ،بحث منشور عل .1

 .2،  صwww.shakwmakw.comااللكتروني 
 .2المصدر نفسه ،ص .9
كاظم، جاسم محمد ،كيف نبني جهاز مخابرات علمي وذكي ومتطور ،بحث منشور  .7

 .5،صwww.M.ahewar.org:على الموقع االلكتروني 
المنتديات العامة للتاريخ العالمي ،تاريخ الجواسيس ،بحث منشور على الموقع  .1

 .1-7،  صwww.shakwmakw.comااللكتروني 
 .51-1المصدر نفسه ،ص .51
 .4-3المصدر نفسه ،ص .55
،وخان ( ابن السماء)جنكيز :اسم يتكون من مقطعين ، المقطع االول :جنكيز خان  .52

 .5/319المقريزي ،السلوك،.صفة للسلطة العليا 
 . 219-211كيتشانوف ،حياة تيموجين ،ص .53
 .551اليوسف ،عالقات بين الشرق والغرب ،ص .54
 .71هوخام ،تاريخ الصين ،ص.77،جنكيز خان،صصفا  .51

http://www.uobablon.endu/
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خير الورى وسيد المرسلين  محمد واله الطاهرين ، 
أما بعد فال يخفى على المطلع أثر ابن هشام في علم النحو من خالل مرلفاته الكثيرة وحضوره 

ع ثقافته ، وقد تناول الباحث موضوعا  مهما أال الكبير الفاعل  وتحليله البديع وسعة اطالعه وتنو 
شرح قطر الندى  ، وشرح شذور الذهب  ، إذ :  في كتابين مهمين البن هشام (  االحتراز)وهو 

تطرق ابن هشام الى االحتراز  تصريحا او تلميحا ،  فكانت له احترازات عدة ، وقد تناوله 
إثراء الموضوع في العرض والتحليل ، ودوره  الباحث لكثرته في هذين المرلفين ، ولفائدته في

 .الكبير في  فهم القارئ 

من اجل  استيعاب ( عنوان البحث ) وقد بذل الباحث جهدا في تتبع الكتابين المذكورين في 
الموضوع  وتقديم صورة واضحة ووافية للقارئ ،  وبعد تتبع الموارد وجمعها قسمها على أقسام 

الحدود ، واالحتراز في التمثيل ،  واستعان الباحث  بمجموعة من  االحتراز في: عدة أبرزها 
المصادر والمراجع اللغوية والنحوية وغيرها ،  وتوصل الى بعض النتائج دونها في صحيفة 

 .الخاتمة 

نسأل اهلل تعالى ان ينال  هذا البحث القبول والرضا  ، و ان ينتفع بما نقدمه طالُب العلم  
 .ع مجيبوالمعرفة ، انه سمي

 .االحتراز ، ابن هشام ، قطر الندى ، شذور الذهب : الكلمات المفتاحية 

 

The precautions of IbnHisham,  761 AH, in his explanation of the 
drops of dew and gold nuggets. 

Assist.Prof. Dr. Falah Rasoul Hussein Al Husseini 

University of Karbala/ College of Education for Human Sciences/ 
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In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. 

Praise be to God, Lord of the Worlds, and may prayers and peace be 
upon the best of the righteous and the master of the messengers, 

Muhammad and his pure family.  

As for what follows, it is not hidden from the knowledgeable the 
influence of IbnHisham in the science of grammar through his many 
writings, his great active presence, his brilliant analysis, his breadth of 
knowledge and the diversity of his culture. In two important books by 
IbnHisham: Explanation of Qatar An-Nada, and Explanation of the 
Roots of Gold, as IbnHisham touched on precaution either explicitly or in 
a hint, so he had several precautions, and the researcher dealt with it 
due to its abundance in these two books, and its usefulness in enriching 
the subject in presentation and analysis, and its great role in 

understanding of the reader . 

The researcher has made an effort to follow the two books mentioned in 
(the title of the research) in order to understand the subject and provide 
a clear and adequate picture to the reader.After tracking and collecting 
the resources, the researcher has divided them into several sections, 
most notably: Precaution in Borders and Precaution in Representation. , 

and reached some results that written in the conclusion of this paper. 

We ask God Almighty that this research obtains acceptance and 
satisfaction, and students could benefit from what is offered in this 

paper, for He is Hearing and Responding. 
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الحمد هلل رب العالمين و الصالة والسالم على حبيب اله العالمين المصطفى األمجد المحمود 
 .االحمد  وعلى آله الطيبين الطاهرين 

حاطة  أما بعد  فما تزال مرلفات  ابن هشام معينا للدارسين والباحثين  لما فيها من تنوع وتحليل وا 
واحتياط ،  ودقة ، واستنتاج ، إذ  سبر أغوار لغتنا وجنى منها ثمارا متنوعة وكثيرة أفاد منها 

 . العلماء ، وتزود منها الباحثون

شرح قطر )  ها  في كتابين مهمين له وقد نظرت في مرلفاته فوجدت  االحترازات عنده  فتناولت
، ولم اكتف  بما صرح به من احترازات ، إذ تطرق ابن هشام الى ( الندى  ، وشرح شذور الذهب 

االحتراز  تصريحا او تلميحا ، فتناولت الشكلين معا ، وكانت احترازاته كثيرة ومهمة جدا أسهمت 
يحلله ويشرحه ، فكان لتلك االحترازات أثرا تلك االحترازات  في إثراء ما يعرضه ابن هشام  وما 

 .جما في حل اإلشكاالت التي تدور في خلد القارئ 

وتتبعت  الكتابين صحيفة صحيفة  للوقوف على  الموضوع جيدا واإلحاطة بصور   تلك   
االحتراز في الحدود ، واالحتراز : االحترازات ، وقد ُقسم البحث على ما ألفيناه من صور ، وهي 

التمثيل ، واالحتراز في الشرح ، واالحتراز في منهج التأليف ،  ودونت  نماذج لكل صورة  في 
:  مستعينا بطائفة من الروافد العلمية القيمة التي تخدم البحث العلمي  وقد تنوعت تلك الروافد 

نحوية ولغوية وقرآنية وغيرها ،  وارى اني  توصلت الى جملة من النتائج ذكرت أهمها في 
 .خاتمة ال

وفي الختام نسأل المولى المنان ان يمن علينا بالعلم والمعرفة وخدمة طالبهما وان ال يبعدنا عن  
 . هذا السبيل طرفة عين أبدا ، بيده الخير انه على كل شيء قدير

 

 معنى االحتراز/ تمهيد

 :بعد تتبع االحتراز في معجمات اللغة وجدت اآلتي 
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ْرز... الَخَطر، : قد َحُرَز َحرازًة، والَحَرزُ : ان َحريزمك: )) ورد في العين مادة حرز ما : والح 
ع من َشْيء، تقول ْرزي: أْحَرْزَت في َمْوض   xxxiii((.واحَتَرْزُت من ُفالنٍ .هو في ح 

ْرُز ما َأْحَرَزك من : )) وذكر ابن منظور ْرٌز َحر يٌز والح  ْرز الموضع الحصين يقال هذا ح  الح 
ُزه إ ْحرازًا إ ذا حفظته ... ْرٍز ال ُيوَصل إ ليه موضع وغيره تقول هو في ح   يقال َأْحَرْزت الشيء ُأْحر 

ْزُت َأي َتَوقَّْيتُه  ... وضممته إ ليك وُصْنَته عن اأَلخذ   ْرزًا واْحَتَرْزُت من كذا وَتَحرَّ ويسمى الّتْعويُذ ح 
ْرٍز منه  ...  َز جعل نفسه في ح  بالتحريك الَخَطر وهو الَجْوز  والَحَرز...واْحَتَرَز منه وَتَحرَّ

 xxxiii...((الَمْحكوك يلعب به الصبّي والجمع َأْحراز وَأخطار 

ْرٍز ، أو هو إْبداٌل ، واألصُل : َوَحَرَزُه َحْرَزًا :  وورد في تاج العروس    َحف َظه َوَجَعله في ح 
َزه َتْحر يزًا . َحَرَسه ، بالسين الُمهَملة  ه ، : وحرَّ فظ  َز . ..باَلَغ في ح  تَحفََّظ : واْحَترَز منه َوَتَحرَّ

ْرٍز منه  وَأْحَرَزه إْحرازًا ، إذا َحف َظه وَضمَّه وصاَنه عن اأَلْخذ  xxxiiiَوَتَوقَّى ، كأّنه جعَل َنْفَسه في ح 

صار ( استحرز ) منه احترز ، ( تحرز ) منه توقاه ، ( احترز : ) وجاء في المعجم الوسيط 
 . xxxiiiلحصين يحفظ فيه الشيء والمكان المنيع يلجأ إليه والعوذه الوعاء ا( الحرز ) في حرز ، 

فالحرز هو الموضع الحصين ، واحترزت من كذا ، وتحرزت أي توقيته ، وتحّرز تحّفظ وتوقى ، 
 .واحترز منه وتحرز جعل نفسه في حرز منه 

لذي يبدو التوقي من اللبس في الكالم والتوقي من االعتراض واالشكال ا: فالتحرز هو التوقي 
للقارئ والتوقي من الوقوع في الخطأ فيجعل الكاتب نفسه في حرز من ذلك ، كذلك يجعل القارئ 
في حرز من الوقوع في الخطأ باستبعاد بعض االمثلة التي ُيظن انها داخلة   ، فاالحتراز في 

الفكرة الحدود لتكون جامعة مانعة ، وفي التمثيل لتكون االمثلة صائبة ، وفي الشرح ل تصل 
 .بوضوح ودفع اللبس واإلشكال الوارد ، وهكذا 

التوقي من الوقوع في الخطأ او السهو او خالف االصوب ، ومرة : يمكن القول ان االحتراز هو 
باستعمال لفظة ما في  -يعني ابتعاد الكاتب عن الخطأ وغيره –يكون هذا التوقي للكاتب نفسه 

من الوقوع في الخطأ  –القارئ او مستعمل اللغة  –خر حد ما مثال ، ومرة يكون هذا التوقي لآل
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او السهو او الوهم او خالف االصوب ، فيستبعد الكاتب  امثلة قد يظن القارئ بأنها داخلة 
 .ضمن حكم ما

وقد وجدنا ابن هشام تارة يصرح باالحتراز في مواطن عدة ، سنذكر نماذج منها في البحث ، 
: لة  على ذلك قوله  في تأخيره المبني على السكون قائال وتارة يلمح به  ومن اوضح االمث

ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا خشيت من وهم من يتوهم أنه خالف األصل فدفعت ))
 . xxxiii((هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء

 

لكن اخترنا احترازات ابن هشام لكثرتها وتنوعها  xxxiiiوقد ورد االحتراز في كتب النحو     
 .يتها  والهم

 :االحتراز في الحدود وشروحها/ اوال

اعلم ان الحد والتعريف في عرف النحاة والفقهاء : )) الحد هو التعريف ، ذكر الفاكهي 
واالصوليين اسمان لمسمى واحد ، وهو ما يميز الشيء عما عداه ، وال يكون كذلك إال ما كان 

 . xxxiii((جامعا مانعا 

ناسبة ودقيقة وبعناية شديدة ، ووجدنا ذلك عند ابن هشام لذا البد من صياغة الحدود صياغة م
 .حينما عرض بعض الحدود

 (:اإلعراب)حد   -2

ر  االْسم  المَتَمكِّن  : ))وجاء في حد اإلعراب  ُل في آخ  ٌر َأو ْمَقدٌَّر َيْجل ُبُه اْلَعام  ْعَراُب أَثٌر َظاه  اإل 
 xxxiii((َواْلف ْعل  المضارع 

فَمْن ُأوتي ))نحو الضمة في النون في قوله تعالى ( يجلبه العامل )وخرج بقولي : ))شرحه قائال 
سقاط الهمزة ، ( ُأوتَي )في قراءة َوْرش بنقل حركة همزة ( 95اإلسراء (( )كتابه الى ما قبلها وا 

الحمد  )على قراءته ايضا بالنقل والكسرة في دال ( 5: المرمنون (( )قد أفلح))والفتحة في دال 
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ن أْتَبع الدال الالم ، فإن هذه الحركات وان كانت آثارا ظاهرة في آخر الكلمة في قراءة م( ل له
بيان لمحل (( في آخر الكلمة ))وقولي . لكنها لم تجلبها عوامل دخلت عليها ، فليست إعرابا 

االعراب من الكلمة ، وليس باحتراز ، اذ ليس لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة 
اال ترى  انهما اذا دخل عليهما ( ابن م)و( امرئ)بلى وجد ذلك في : فإن قلت  .فيحترز عنها 

هذا امرر وابنٌم ، واذا دخل عليهما الناصب : الرافع ضمَّ آخرهما ، وما قبل آخرهما ، فتقول 
مررت بامرئ : رأيُت امَرأ وابَنما ، واذا دخل عليهما الخافض كسرهما ، فتقول : فتحهما ، فتقول 

انهما معربان من مكانين : اختلف اهل البلدين في هذين االسمين فقال الكوفيون : قلت ...  وابن مٍ 
، واذا فرعنا على قولهم فال يجوز االحتراز عنهما ، بل يجب ادخالهما في الحد ، وقال 

ان الحركة االخيرة هي االعراب وما قبلها اتباع لها ، وعلى قولهم : البصريون ، وهو الصواب 
 . xxxiii.((ح إدخالهما في الحد فال يص

 : أما حد اإلعراب عند من سبقه فعلى النحو اآلتي

هو الذي يسمى اإلعراب وهو ما يلحق اإلسم : والضرب الثاني من التغيير : ))جاء في األصول 
عراب الذي يلحق اإلسم المفرد السالم المتمكن   ))ثم ذكر ..xxxiii(( والفعل  ويكون ... اإل 

تح وكسر فإ ذا كانت الضمة إعرابًا تدخل في أواخر األسماء واألفعال ضم وف: بحركات ثالث 
ذا كانت الكسرة كذلك سميت  وتزول عنها سميت رفعًا ن فإذا كان الفتحة كذلك سميت نصبًا وا 

 .xxxiii...((خفضًا وجرًا 

 xxxiii((اإلعراب أن تختلف أواخر الكلم الختالف العامل : )) وقال الفارسي 

هو اإلبانة عن المعاني باأللفاظ أال ترى إنك إذا سمعت أكرم سعيد ): )وحده ابن جني بالقول 
أباه وشكر سعيدا أبوه علمت برفع أحدهما ونصب اآلخر الفاعل من المفعول ولو كان الكالم 

  xxxiii((َشْرجًا واحدًا اُلستبهم أحدهما من صاحبه

اإلعراب ان : يقول فقيد ولم يطلق ف: )) وجاء في شرح الجرجاني لقول الفارسي المذكور آنفا 
بيان . تختلف أواخر الكلم؟ فالجواب  أن آخر الكلمة قد يختلف وال يكون ذلك االختالف اعرابا 

أخذُت من زيد فيكون النون ساكنا ثم تقول أخذُت مَن الرجل فيصير مفتوحا ، : هذا انك تقول
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با النه ليس له ثم ذكر ان هذا االختالف ليس اعرا xxxiii((من ابنَك ، فيكون مكسورا : وتقول 
: ثم ذكر ان االعراب يفتقر الى ثالث شرائط .  xxxiiiعامل وانما الحركة الجل التقاء الساكنين 

 .xxxiiiاالختالف ، وان هذا االختالف في اخر الكلمة ، والثالثة ان يكون باختالف العوامل

وامل تغير اخر الكلمة الختالف الع: )) وجاء في شرح جمل الزجاجي معرفا االعراب اصطالحا 
ينبغي أال يكون : فإن قلت : )) ثم تحدث عن احترازه قائال  xxxiii((الداخلة عليها لفظا او تقديرا 

تغيير الكلمة الختالف العوامل الداخلة عليها لكان كافيا ولم : في الحد حشو ، وانت لو قلت 
ي االخر يحتج الى قصر التغيير على االخر فالجواب انه لو لم تزد في الحد اشتراط التغيير ف

اال ترى ان تغييرهما انما هو اتباع ( ابنمن)والنون من ( امرئ)لدخل عليه تغير الراء من 
ان هذا التغيير بالعامل وان : لالعراب يعني الراء والنون واالعراب بسبب العوامل يمكن ان يقال 

 .xxxiii((كان بواسطة االعراب

تضى العامل من حركٍة، أو حرف، أو اإلعراُب ما جيء به لبيان مق: ))  وجاء في شرح التسهيل
 xxxiii...((سكون، أو حذف 

المجعول آخر الكلمة مبينا : وهو عند المحققين من النحويين عبارة عن : )) وقال في شرحه
للمعنى الحادث فيها بالتركيب من حركة أو سكون أو ما يقوم مقامهما، وذلك المجعول قد يتغير 

وقد يلزم . ضرب زيٌد غالَم عمرو: تحة والكسرة في نحولتغير مدلوله وهو األكثر، كالضمة والف
 .xxxiii...((وكنصب سبحاَن اهلل ورويَدك. ال َنوُلك أن تفعل، ولعمرك: للزوم مدلوله كرفع

في حد االعراب ، فالنحاة الذين سبقوا ابن هشام بعضهم ( االخر)تدور المسألة حول ذكر كلمة  
، والكثير ( يجلبه العامل)االخر دون ذكر  لم يذكر االخر اصال كابن جني ، وبعضهم يذكر

عده بمثابة احتراز ، ( االخر)، وبعضهم حين ذكر ( يجلبه العامل)مع ذكر ( االخر)منهم ذكر
وليس هذا الذكر ( االخر)اما ابن هشام فذكر . كما هو الحال عند الجرجاني وابن عصفور 

امرئ  ، )قشا االمثلة التي قيلت مثل احترازا  عنده  بل هو بيان لمحل االعراب من الكلمة  منا
 ( .وابنم
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لكن شرحه لهذه الكلمة . ليس باحتراز ( االخر)ان ابن هشام يرى ان وجود هذه الكلمة : أقول 
في الحد وبيان دورها فيه وعلة ورودها مع ذكر االراء التي قيلت فيها هو بمثابة احتراز لدفع 

 .الوهم او االشكال الحاصل في المسألة 

هو احتراز ضمني بدليل قوله المذكور انفا ( يجلبه العامل)ال على ان ذكره في الحد عبارة فض 
فَمْن ))نحو الضمة في النون في قوله تعالى ( يجلبه العامل )وخرج بقولي : ))في شرحه للحد

سقاط ال( ُأوتَي )في قراءة َوْرش بنقل حركة همزة ( 95اإلسراء (( )ُأوتي كتابه همزة الى ما قبلها وا 
الحمد  )على قراءته ايضا بالنقل والكسرة في دال ( 5: المرمنون (( )قد أفلح))، والفتحة في دال 

في قراءة من أْتَبع الدال الالم ، فإن هذه الحركات وان كانت آثارا ظاهرة في آخر الكلمة ( ل له
 (( .لكنها لم تجلبها عوامل دخلت عليها ، فليست إعرابا

 (:المبتدأ)حد   -1

جنس يشمل ( االسم) لمبتدأ هو االسم المجرد عن العوامل اللفظية لإلسناد فـ : ))في حده جاء 
وأن تصوموا خير ))الصريح كزيد في نحو زيد قائم والمرول في نحو وأن تصوموا في قوله تعالى 

 xxxiii... ((، فإنه مبتدأ مخبر عنه بخير ( 574البقرة (( )لكم

يَّة  : ))هب باالتي في حين حد المبتدأ في شرحه لشذور الذ اْلُمُبَتَدُأ َوْهَو اْلُمَجرَُّد َعن  اْلَعَوام ل  اللَّْفظ 
 .  xxxiii((ُمْخَبرًا َعْنُه َأْو َوْصفًا َراف عًا ل ُمْكَتفًى ب ه  

المبتدأ وهو نوعان مبتدأ له خبر وهو الغالب ومبتدأ ليس له خبر لكن له : ))  جاء في شرحه 
يفترقان في أمرين َأحدهما أن المبتدأ الذي له خبر يكون اسمًا و ...  مرفوع ُيْغني عن الخبر 

أي وصياُمكم خيٌر ( َوَأْن َتُصوُموا َخْيٌر َلُكْم ) ومروَّاًل باالسم نحو ( ... اهلُل َربَُّنا ) صريحًا نحو 
ْن أْن َتَراُه  ؛ ولذلك قلت  يِّ َخْيٌر م  م أقل االسم المجرد ول( المجرد)لكم ومثله قوُلهم َتْسَمَع ب الُمَعْيد 

وال يكون المبتدأ المستغني عن الخبر في تأويل االسم البتة ، بل وال كل اسم ، بل يكون اسمًا هو 
ْيَدان   والثاني أن المبتدأ الذي له خبر ال يحتاج الى شيء يعتمد عليه ... صفة نحو َأَقائُم الزَّ

 استفهام كما َمثَّْلَنا وكقوله  والمبتدأ المستغني عن الخبر ال بد َأن يعتمد على نفي أو

َي أْنُتَما )   ُع ... َخل َيَليَّ َما َواٍف ب َعْهد   (اَذا َلْم َتُكوَنا لي َعَلى َمْن ُأَقاط 
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 وقوله 

ٌن َقْوُم َسْلَمى َأْم َنَوْوا َظَعنًا )   يٌب َعْيُش َمْن َقَطَنا ... َأَقاط   (اْن َيْظَعُنوا َفَعج 

أَعمُّ من أن يكون ذلك المرفوع اسمًا ظاهرًا ك قوم سلمى في البيت ( رافعًا لمكتفى به)وقولي 
الثاني َأو ضميرًا منفصاًل ك أنتما في البيت األول وفيه َردٌّ على الكوفيين والزمخشري وابن 

ٌب َأْنَت ) الحاجب اذ َأوجبوا َأن يكون المرفوع ظاهرًا وَأوجبوا في قوله تعالى  َأن يكون ( َأَراغ 
على التقديم والتأخير وذلك ال يمكنهم في البيت األول اذ ال يخبر عن المثنى بالمفرد محمواًل 

وَأَعمُّ من أن يكون ذلك المرفوع فاعاًل كما في البيتين أو نائبًا عن الفاعل كما في قولك 
ٌم مبتدْأ وخرج عن قولي مكَتفى به نحو اقائٌم اَبَواه َزْيٌد فليس لك ان تعرب اقائ.  اَمْضُروٌب الزيدان

وابواه فاعاًل اغنى عن الخبر ألنه ال يتم به الكالُم بل زيد مبتدٌأ مرخر وقائم خبر مقدم وابواه 
 xxxiii((فاعل به

فقد حده اوال باالسم المجرد ، وذكر انه يشمل الصريح والمرول ، وفي شذور الذهب حده ب 
االسم المجرد ليدخل  ولم يذكر االسمية ، وفي الشرح وضح سبب قوله المجرد وليس( المجرد)
ووضح سبب التعبير بهذا ( المكتفى به)كذلك ذكر عبارة (  .  تسمع بالمعيدي)و( وان تصوموا)

فقال النه اعم وهذا رد على من اوجب ان يكون المرفوع ظاهرا ، ووضح ابن هشام العبارة جيدا 
 .  أقائم ابواه زيد : حينما استبعد امثلة  مثل (  مكتفى به)

 :عند من سبقه فجاء على النحو االتي اما الحد 

وهما ما ال يغنى واحد منهما عن اآلخر، وال يجد : ))ذكر سيبويه في باب المسند والمسند اليه 
وهو قولك عبد اهلل أخوك، وهذا أخوك . فمن ذلك االسم المبتدأ والمبني عليه. المتكلم منه بداً 

))...xxxiii  هذا عبد اهلل : سماء المبهمة فقولكفأما المبني على األ: ))وقال في موطن آخر
ولم يكن ليكون هذا كالمًا حتى . فهذا اسٌم مبتدأ يبنى عليه ما بعده وهو عبد اهلل... منطلقًا، 

 xxxiii((فالمبتدأ ُمسند والمبني عليه مسند إليه،. ُيبنى عليه أو يبنى على ما قبله
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سماء ومن األفعال والحروف وكان ما جردته من عوامل األ: المبتدأ : ))وعرفه ابن السراج قائال 
القصد فيه أن تجعله أواًل لثاٍن مبتدأ به دون الفعل يكون ثانيه خبره وال يستغني واحد منهما عن 

 xxxiii((صاحبه  

وصفة المبتدأ ان يكون معرى من العوامل الظاهرة ومسندا : )) وذكره ابو علي الفارسي بالقول 
 xxxiii((زيد منطلق: اليه شيء ، مثال ذلك

وهو كل اسم ابتدأته وعريته من العوامل اللفظية وعرضته لها : )) ابن جني في حده  وقال
وجعلته أوال لثان يكون الثاني خبرا عن األول ومسندا إليه وهو مرفوع باالبتداء تقول زيد قائم 

))...xxxiii . 

نطلق هما اإلسمان المجردان لإلسناد نحو قولك زيد م: ))قال الزمخشري في حده المبتدأ والخبر
)).xxxiii 

 xxxiii((كل اسم عريته من العوامل اللفظية لفظا او تقديرا   : ))وقال االنباري

هو جعلك االسم او ماهو في تقديره او الكالم لفظا او تقديرا : )) وقال ابن عصفور في االبتداء 
هو االسم او ما : ))وقال في المبتدأ.  xxxiii((معرى من العوامل اللفظية غير الزائدة لتخبر عنه 

 xxxiii((ي تقديره المجعول اول الكالم لفظا او نية على الوصف المتقدم  ف

م حقيقة أو حكما عامال لفظيا من ُمْخَبر عنه، أو وصٍف : )) وجاء في شرح التسهيل وهو ما َعد 
 xxxiii. ((سابق رافع ما انفصل وأغنى

كما يكون قد تقدم ما يدل على أن اإلخبار عن الشيء يكون باعتبار لفظه، : )) وجاء في الشرح
ويكون . زيد كاتب، وزيد معرب: باعتبار معناه، وأن المخبر عنه باالعتبارين يكون اسما، نحو

: فلو قلت. باعتبار المعنى" أن تصوموا"فخير خبر عن ( وأن تصوموا خيٌر لكم)غير اسم نحو 
 أْن وتصوموا، ناصب ومنصوب، لكان إخبارا باعتبار اللفظ، ومن اإلخبار باعتبار المعنى

رهم)والُمْخَبر عنه في اللفظ غير اسم قوله تعالى  أي سواء عليهم ( سواٌء عليهم أأنذرتهم أم لم تُْنذ 
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ولذا لم ُأَصدِّر حد المبتدأ باالسم، ألنه بعض ما يكون مبتدأ، بل َصّدرته بما عدم . اإلنذاُر وعدمه
 xxxiii((عام ال لفظيا ليتناول االسم وغيره

اللفظية مسندا " " فالمبتدأ هو االسم المجرد عن العوامل )) :وذكر الرضي تعريف ابن الحاجب
االستفهام رافعة لظاهر، مثل زيد قائم، وما قائم " إليه، أو الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف 

 xxxiii...((وأقائم الزيدان" " الزيدان 

تراه، وقوله  ، ال يرد عليه نحو، تسمع بالمعيدي ال أن"االسم المجرد : " قوله: ))وجاء في شرحه
أأنذرتهم مبتدأ، لتأويلهما باالسم، أي سماعك : ، عند من قال" سواء عليهم أأنذرتهم : " تعالى

 . xxxiii... ((بالمعيدي، وسواء عليهم إنذارك وتركه

ذكروا االسمية في الحد ، مثل سيبويه وابن  -وهم االكثر–فالنحويون بناء على ما سبق بعضهم 
، ( أن يكون معرى) وبعضهم ذكر ( ما جردته)وبعضهم ذكر  جني والزمخشري  واالنباري ،

فجعله ...( ما عدم حقيقة او حكما : االسم او ما في تقديره ، وفي التسهيل : وعند ابن عصفور 
اما الرضي فقد اشار الى . بهذا القول  اسما  وغير اسم ، لذلك لم يصدر التعريف باالسم 

 -في قوله الثاني –فابن هشام . وجيها يناسب االسمية االمثلة التي ظاهرها غير اسم ووجها ت
ابتعد عن لفظ االسم ، وهذا الرأي والتوجه هو البن مالك في شرح التسهيل وعلى الرغم من ان 

 .وجه تلك االمثلة إال أن ابن هشام اتخذ رأيا آخر تابع فيه ابن مالك  –وهو سابق له -الرضي 

 .ت اعم مما استعمَل قبله التي كان( مكتفى به)كما جاء بعبارة 

 ( : المفعول المطلق )حد   -3

والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة : ))حدَّ المفعوَل المطلق  في كتابه  شرح قطر الندى 
  xxxiii((المسلط عليه عامل من لفظه كـ ضربت ضربا أو من معناه كـ قعدت جلوسا

الُمك كالٌم حسن وقول العرب َجّد واحترزت بذكر الفضلة عن نحو قولك ك: ))واحترز عليه قائال
دُّه مصدران ُسلط عليهما عامل من لفظهما وهو الفعل في المثال الثاني  دُُّه فكالم الثاني وج  ج 
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والمبتدأ في المثال األول؛ بناء على قول سيبويه إن المبتدأ عامل في الخبر وليسا من باب 
 xxxiii((المفعول المطلق في شيء

ه  َأْو : ))لذهب قائالوحّده في كتابه شرح شذور ا ل ه  أو اْلمَبيُِّن ل َنْوع  اْلَمْصَدُر اْلَفْضَلُة اْلُمركُِّد ل َعام 
ه  ك َضَرْبُت َضْربًا َأو َضْرَب األمير  َأو َضْرَبتَْين     xxxiii((ل َعَدد 

نه وقولي الَفْضلة احتراٌز من نحو قولك ُرُكوُع َزْيٍد ُركوٌع حَسٌن أو طويل فإ  ))واحترز عليه قائال 
يفيد بياَن النوع ولكنه ليس بفضلة ، وقولي المركد لعامله مخرج لنحو قولك َكر ْهُت الُفُجوَر الُفُجوَر 

 . xxxiii((فان الثاني مصدر فضلة مفيد للتوكيد ولكن المركََّد ليس العامل في المركِّد  

ناه في فقد حرص ابن هشام على ذكر الفضلة في كتابيه ذاكرا االمثلة التي تثبت صحة ما تب
 . الى الحد ( الفضلة)اضافة كلمة 

 xxxiii، والجرجاني xxxiiiسيبويه : ومن النحاة الذين لم يذكروا الفضلة في حدهم للمفعول المطلق 
 .xxxiiiوابن عصفور  xxxiiiوالزمخشري 

المفعول : )) وهناك من ذكر  ذكر الفضلة في الشرح وليس في الحد  ، منهم ابن جني  قائال 
وهو وفعله من . المصدر كل اسم دل على حدث وزمان مجهول وهو المصدر اعلم ان : المطلق

والفعل مشتق من المصدر ، فاذا ذكرت المصدر مع فعله فضلًة فهو منصوب به . لفظ واحد 
 .xxxiiiكذلك فعل الزنجاني فقد ذكرها في الشرح ال  الحد xxxiii((قمت قياما وقعدت قعودا : تقول

 ( :الكلمة)حد   -6

فإن قلت فلم ال ))فاحترز قائال  xxxiii((الكلمة قول مفرد: )) قال عندما ذكر ابن هشام الكلمة 
اشترطت في الكلمة الوضع كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد قلت إنما احتاجوا 
إلى ذلك ألخذهم اللفظ جنسا للكلمة واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل فاحتاجوا إلى االحتراز عن 

ل جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن المهمل بذكر الوضع ولما أخذت القو 
اشتراط الوضع فإن قلت فلم عدلت عن اللفظ إلى القول قلت ألن اللفظ جنس بعيد النطالقه على 
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المهمل والمستعمل كما ذكرنا والقول جنس الختصاصه بالمستعمل واستعمال األجناس البعيدة في 
 xxxiii((الحدود معيب عند أهل النظر

)) و . xxxiii((هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع: ))لكلمة عند من سبقه من تعريفات ا
 .xxxiii((لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقا او تقديرا ، او منوي معه كذلك وهي اسم وفعل وحرف 

فلما عدل ابن هشام عن اللفظ الى القول ، ولم يشترط الوضع ، لجأ الى توضيح ذلك وبيان 
 .السبب احترازا 

  

 :الحتراز في التمثيلا/ ثانيا

 :الفعل الذي ال يطلب مفعوال به البتة  -2

 :في معرض حديثه عن عالمات الفعل الذي ال يطلب مفعوال به البتة قال  

يٌن ))  يل كَذلَّ فهو َذليل وَسم ن فهو َسم  ل اللذين َوْصُفهما على َفع  َأن يكون على وزن َفَعل َأو َفع 
ل فإ نه ويدل على َأن ذلَّ َفَعل بالفتح قو  لُّ بالكسر ، وقلت في نحو ذلَّ احترازًا من نحو َبخ  لهم َيذ 

ل بكذا  .xxxiii((يتعدى بالجار تقول َبخ 

 .دفعا لاللتباس والتوهم(. بخل)من  مثال ( ذلَّ )فاحترز بمثال 

 (:حموها)التمثيل بـ   -1

 :محترزا ( حموها)ذكر ابن هشام سبب التمثيل بـ 

نما قلت وحموها فأضفت الحم إل)) ى ضمير المرنث ألبين أن الحم أقارب زوج المرأة كأبيه وا 
 .xxxiii((وعمه وابن عمه على أنه ربما أطلق على أقارب الزوجة

 : ولو عدنا الى المعجمات وكتب النحو للبحث عن هذه الكلمة لوجدنا االتي 
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من ولي  أبو الّزوج، وأخو الّزوج، وكلّ : الَحْموُ ))و  xxxiii.((وأم الزوج حماة للمرأة، وأبوه حموها))
: وجاء في لسان العرب  xxxiii.((حماُتها: وأّم زوجها. فهم أحماء المرأة. الّزوج من ذي قرابته

وَحْمُو ... َحْمُو المرَأة وَحُموها وَحماها َأبو َزْوجها وَأُخو زوجها وكذلك من كان من ق َبل ه   ))
 .  xxxiii((مرَأة خاصًة الرجل َأبو امرَأته أو َأخوها َأو عمها وقيل اأَلْحماُء من ق َبل ال

 :فبعضها ذكر حموها والكثير منها حموك : اما الكتب النحوية 

، وفي شرح xxxiiiوفي االنصاف  xxxiiiو في اسرار العربية  xxxiiiفي   اللمع ( حموك )فقد جاءت  
 .xxxiiiأسرار النحو ( : حموها)وممن ذكر .  xxxiiiوشرح الكافية  xxxiiiجمل الزجاجي 

الحم ابو زوج المرأة وغيره من : )) قول ابن مالك فابن هشام اعتمد الرأي المشهور في ذلك ، ي
 xxxiii((اقاربه ، هذا هو المشهور ، وقد يطلق على اقارب الزوجة 

 :أمثلة الممنوع من الصرف  -3

 : قال متحدثا عن أمثلة الممنوع من الصرف 

وتمثيلي في األصل بقولي بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقوله مررت بعثماننا فإن األعالم ))
نكرة زال منه أحد السببين المان َعين له من الصرف ( عثمان)تضاف حتى تنكر فإذا صار نحو ال 

فإن مانعه من (  أفضل)وهو العلمية فدخل في  باب ما ينصرف وليس الكالم فيه ، بخالف 
( باألفضل)الصرف الصفة ووزن الفعل وهما موجودان فيه أضفته أم لم تضفه وكذلك تمثيلي 

 : بعضهم بقوله أولى من تمثيل 

 رأيت الوليد بن اليزيد مباركا      شديدا بأعباء الخالفة كاهله

ألنه يحتمل أن يكون َقّدَر في يزيد الشياع فصار نكرة ثم أدخل عليه أل للتعريف فعلى هذا ليس 
فيه إال وزن الفعل خاصة ويحتمل أن يكون باقيا على علميته و أل زائدة فيه كما زعم من مثل به  

))xxxiii 
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فقد أتى بأمثلة غير المستعملة ، ثم نوه لسبب استعماله االمثلة المغايرة مشيرة الى ان تمثيله اولى 
 معلال ذلك ، كل هذا يدخل في باب االحتراز مما يدور في ذهن القارئ

: وجاء في كتاب شرح شذور الذهب متحدثا عن الممنوع من الصرف مشيرا الى بعض امثلته 
نة تنويَن التمكين وانَّما تخرج عن هذا وأقول األْصُل في ا)) ألسماء أن تكون منصرفة أعني ُمَنوَّ

لَّتين ... األصل اذا وجد فيها علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما  والذي يقوم مقام ع 
شيئآن التأنيث باأللف مقصورًة كانت كُبْهَمى َأو ممدودة كصحراَء واْلجمع الذي ال نظيَر له في 

ي ُل َكمَصابيَح َوَدَنان يَر وانما مثلت اآل َد َوَمَفاع  ُل َكمَساج  حاد َأي ال ُمْفَرَد على وزنه وهو َمَفاع 
للمقصورة ببُهْمي دون ُحْبَلى وللممدوة بصحراء دون حمراء لئال ُيتوهم َأن المانع الصفة وَألف 

هم الذي ينشأ من التمثيل فقد لجأ الى امثلة مختلفة دفعا للتو .  xxxiii((التأنيث كما توهم بعضهم
 (.حبلى ، حمراء)باالمثلة االخرى 

 : التمثيل في باب الفاعل   -6

 :قال متحدثا عن احكام الفاعل ونائبه 

الحكم اأَلول َأنهما ال ُيْحَذَفان . وأقول ذكرت هنا خمسة َأحكام يشترك فيها الفاعُل والنائُب عنه )) 
فعلهما منزَلَة الجزء  فان ورد ما ظاهره َأنهما فيه محذوفان فليس  وذلك ألنهما ُعْمَدتَان  وُمَنزَّاَلن  من

ال ))محموال على ذلك الظاهر وانما هو محمول على َأنهما ضميران مستتران فمن ذلك قوُل النبي 
يَن َيْشَرُبَها َوُهَو ُمرم نٌ  ٌن واََل َيْشَرُب اْلَخْمَر ح  يَن َيْزني َوُهَو َمرم  ففاعل يشرب ((  َيْزني الزَّاني ح 

ليس ضميرًا عائدًا الى ما تقدم ذكره وهو الزاني ألن ذلك خالُف المقصود  وال األصل وال يشرب 
فحذف الشارب ألن الفاعل عمدة فال يحذف وانما هو ضميٌر مستتٌر في الفعل عائٌد على الشارب 

ير   ه  وهو ال َيْزني الزَّاني الذي استلزمه يشرب فإ ن  يشرب يستلزم الشارب وَحسََّن ذلك تََقدُُّم َنظ 
وعلى ذلك َفق ْس وَتَلّطْف لكل موضع بما يناسبه وعن الكسائي اجازة حذف  الفاعل وتابعه على 

 . xxxiii...((ذلك السَُّهْيلي وابن َمَضاء 

فبعد ان ذكر حكم عدم الحذف احترز بذكر احد االمثلة التي ُيظن انها من باب حذف الفاعل ، 
 .يهه المناسب فعرض المثال ذاكرا توج
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 :نصب المضارع بأن مضمرة بعد الفاء   -7

ان تكون الفاء للسببية ، وان يكون الفعل : ذكر ابن هشام انه ينتصب المضارع بعدها بشرطين 
وَأما االستفهاُم : ))االستفهام ، تحدث عنه قائال : ومن اقسام الطلب  xxxiiiمسبوقا بنفي او طلب 

َهل َأُخوَك )اسمية خبرها جامد فال يجوز النصب في نحو  فشرطه َأن ال يكون بَأداة تليها جملة
 xxxiii( ... ((َزْيٌد فَأْكر ُمهُ 

فإ ن قلت فما َبال الفعل لم ينصب في جواب االستفهام في قول اهلل عز و جل : ))ثم احترز قائال
َن السِّماء  َماًء َفُتْصب ُح اأَلْرُض ُمْخَضرًَّة ))  قلت لوجهين َأحدهما َأن ((  َأَلْم تَر َأنَّ اهلَل َأْنَزل م 

ثبات والمعنى قد رَأيت َأن اهلل َأنزل من السماء ماء والثاني َأن إ صباح  االستفهام هنا معناه اإل 
األرض مخَضرَّة ال َيَتَسبَُّب عما دخل عليه االستفهام وهو ررية المطر وانما يتسبب ذلك عن 

لسماء َماَء فتصبح اأَلرض مخضرة ثم دخل نزول المطر نفسه فلو كانت العبارة َأنزل اهلل من ا
 .االستفهام َصحَّ النصُب 

ي  ) فإ ن قلت يردُّ هذا الَوْجَه قوُله تعالى   ْثل َهذا اْلُغَراب  فأَوار َي َسوَأَة َأخ  فإ ن ( َأَعَجْزُت َأن َأكوَن م 
ال يكون سببًا في ُمواراة السوَأة ال يتسبب عما دخل عليه حرف االستفهام ألن الَعْجَز عن الشيء 

منصوبًا في جواب االستفهام وانما هو منصوب بالعطف على الفعل ( أواريَ ) حصوله قلت ليس 
فإ ن قلت فقد جعله الزمخشري منصوبًا في جواب االستفهام  قلت هو ( . أكون ) المنصوب وهو 
 .xxxiii((غالٌط في ذلك  

 .ي ذهن اآلخر من تسارلفاحترز حينما ذكر االيتين المذكورتين آنفا ، مجيبا عما ف

 :جزم المضارع  -4

 :وجاء في جزم المضارع 

واعلم أنه ال يجوز الجزم في جواب النهي إال بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون )) 
( ال تدن من األسد تسلمْ ) ال تكفْر تدخل  الجنة و: )بال النافية مع صحة المعنى وذلك نحو قولك 

ال تكفر تدخل الجنة ، و إن ال تدن من األسد تسلم صّح ،  فإنه لو قيل في موضعهما إن 
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:  فإنه ممتنع فإنه ال يصح أن يقال( ال تدن من األسد يأكُلك )و ( ال تكفر تدخُل النار)بخالف 
إن ال تكفر تدخل النار و إن ال تدن من األسد يأكلك ،  ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في 

إن ال تمنن تستكثر ، وليس هذا بجواب : ألنه ال يصح أن يقال(( رُ وال تمنْن تستكث)) قوله تعالى 
نما هو في موضع نصب على الحال من الضمير في تمنن فكأنه قيل وال تمنن مستكثرا ، :  ،  وا 

ومعنى اآلية أن اهلل تعالى نهى نبيه صلى اهلل عليه و سلم عن أن يهب شيئا وهو يطمع أن 
 ( .ن الموهوب أكثر م)َيَتعّوض من الموهوب له 

: يحتمل ثالثة أوجه أحدها:  بالجزم ؟  قلت( تستكثْر )فإن قلت فما تصنع بقراءة الحسن البصري 
أن يكون :  ال تستكثر أي ال تر ما تعطيه كثيرا ،  والثاني : أن يكون بدال من تمنن ، كأنه قيل 

أن يكون :  لوقف ، والثالثَقّدَر الوقف عليه ؛ لكونه رأس آية فسكنه ألجل الوقف ثم وصله بنيه ا
 . xxxiii((سكنه لتناسب رروس اآلي وهي فأنذْر فكبْر فطهْر فاهجْر 

فاحترز ابن هشام ، فذكر قراءة الجزم ، رافضا ان تكون من باب الجواب ، موجها القراءة ثالثة 
 .توجيهات 

َقْوُلُه : )) وهناك من اجاز الجواب مشيرا الى التقدير في جعله جوابا ، جاء في التبيان للعكبري
ير  . َوب اْلَجْزم  َعَلى َأنَُّه َجَواٌب، َأْو َبَدلٌ . ب الرَّْفع  َعَلى َأنَُّه َحالٌ ( : َتْسَتْكث رُ : )َتَعاَلى َوب النَّْصب  َعَلى َتْقد 

يرُ . ل َتْسَتْكث رَ  ، ل َساَلَمة  إ نََّك إ ْن اَل َتْمُنْن ب َعَمل َك َأْو ب َعط  : ف ي َجْعل ه  َجَواًبا: َوالتَّْقد  َن الثََّواب  يَّت َك َتْزَدْد م 
ْبَطال  ب اْلَمنِّ َعَلى َما َقاَل َتَعاَلى ُلوا َصَدَقات ُكْم ب اْلَمنِّ َواأْلََذى: )َذل َك َعن  اإْل  : ُسوَرُة اْلَبَقَرة  ( ]اَل تُْبط 

214))  ]xxxiii. 

  

 :االحتراز في الشرح / ثالثا 

 :المجرور باالضافة  -2

 :عن المجرور باالضافة وقال متحدثا 
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َن التَّ ))  يٍن أْو ُنوٍن ُتْشب ُهُه ُمْطَلقًا َوم  ْن تَْنو  ُد اْلُمَضاُف م  َضاَفة  َك ُغاَلم  َزْيٍد َوُيَجرَّ ْعر يف  اْلَمْجُروُر ب اإل 
وفي االصطالح اسناُد اسم الى غيره على تنزيل : ))فأشار الى احترازه قائال  xxxiii((ااّل ف يما مرَّ 

من األول منزَلة تنوينه َأو ما يقوم َمَقاَم تنوينه ولهذا وجب تجريُد المضاف  من التنوين في الثاني 
وذلك ألن نون المثنى  ... نحو ُغاَلم  َزْيٍد ومن النون في نحو ُغاَلَمي َزْيد وَضار بي َعْمرو 
ويجرد المضاف من تنوين  والمجموع على َحدِّه  قائمٌة َمَقاَم تنوين المفرد   ، والى هذا َأشْرُت بقولي

من نون المفرد وجمع التكسير كشيطان وشياطين تقول ( ُتشبهه)واحترزُت بقولي. َأو نون تشبهه 
نِّ ) ين اْلج  ْن َشَياط  نس َشرٌّ م  فتثبت النون فيهما وال يجوز غير ذلك ، وقولي مطلقًا ( شيطاُن اإل 

 . xxxiii((ء بخالف القاعدة التي بعدهاَأَشْرُت به الى َأنها قاعدة عامة ال يستثنى منها شي

من النوع االخر وهو نون المفرد وجمع التكسير مشيرا الى سبب ذلك ( تشبهه)فاحترز بكلمة      
. 

 :حاالت وجوب كسر همزة ان -1

 : وقال في الحديث عن حاالت وجوب كسر همزة ان 

ْن َبْيت َك ب اْلَحقِّ َوا  نَّ كَما َأْخرَ ) َأن تقع في َأول الجملة الحالية كقوله تعالى : الرابعة )) َجَك َربَُّك م 
ن يَن َلَكار ُهوَن  َن اْلُمرم  ي َأنَُّه َظاف ٌر ( َفر يقًا م  ْند   واحتَرْزُت بقيد األولية من نحو َأْقَبَل َزْيٌد َوع 

 -وهو إ ذ وا  ذا وحيث -َأن تقع في َأول الجملة المضاف إليها ما يختص بالجملة :  الخامسة 
، وقد ُأولع الفقهاء وغيرهم بفتح إ ن بعد حيث وهو لحن (  َلْسُت َحْيُث انَّ َزْيدًا َجال ٌس جَ )نحو 

فاحش فإ نها ال تضاف إ ال إ لى الجملة وَأن المفتوحة ومعموالها في تأويل المفرد واْحَتَرْزُت بقيد 
 األولية من نحو َجَلْسُت َحْيُث اْعت َقاُد َزْيٍد َأنَُّه َمَكاٌن َحَسٌن 

 xxxiii((ولم َأَر َأحدًا من النحويين اشترط األولية في مسألتي الحال وحيث وال بد من ذلك   

ولم أجد فيما لدي من مصادر َمن أشار قبله الى .نالحظ انه نفى ذكر األولية عند من سبقه 
 ( .األولية)

 : واختلفت عبارات من سبقه حول الكسر مع الحال  
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نه يفخر يومئذ  ، كأنك قلت وتقول رأيته شا: )) يقول سيبويه  تقول . رأيته شابا وهذه حاله : با وا 
 . xxxiii.((هذا ابتداء ،ولم يجعل الكالم على رأيت ، وان شئت حملت الكالم على الفعل ففتحت 

: بعد واو الوقت كسرت النه موضع ابتداء نحو قولك ( ان)واذا ذكرت : ))ويقول ابن السراج 
نه يومئذ يفخر  . xxxiii((رأيته شابا وا 

 . xxxiii((لقيتك وانك لراكب: وتكسر أيضا إذا كانت حاال نحو : )) ويقول الرضي

 .xxxiii((ان تقع موقع الحال : ))ويقول المرادي 

 :عالمات الفعل الذي ال يطلب مفعوال ألبتة   -3

 : وقال متحدثا عن عالمات الفعل الذي ال يطلب مفعوال ألبتة 

يل وَقُصر النهاُر َوَخُلَق الثوُب َوَنُظَف َوَطُهَر َطاَل الل)َأن يدلَّ على حدوث صفة حسيٍة نحو ))
َأال ترى َأن األول منها متعّد الثنين ( علم وفهم وفرح)واحترزت بالحسِّْية من نحو ( َوَنُجَس 

والثاني لواحد بنفسه والثالث لواحد بالحرف تقول علمُت زيدًا فاضاًل وفهمُت المسألَة وفرحُت 
 . xxxiii((بزيد

 .احترازا من غيرها وساق امثلة ليستدل بها على صحة ما ذهب اليه فذكر الحسية     

 :المضارع المنصوب   -6

 :وفي حديثه عن المضارع المنصوب بأن قال 

وقيدت أن بالمصدرية احترازا من المفسرة والزائدة فإنهما ال ينصبان المضارع فالمفسرة هي )) 
إليه أن يفعل كذا إذا أردت به معنى أي  المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه نحو كتبت 

واشترطت أن ال . أقسم باهلل أن لو يأتيني زيد ألكرمنه : والزائدة هي الواقعة بين القسم ولو نحو 
تسبق المصدرية بعلم مطلقا وال بظن في أحد الوجهين احترازا عن المخففة من الثقيلة والحاصل 

الت إحداها أن يتقدم عليها ما يدل على العلم فهذه أن ألن المصدرية باعتبار ما قبلها ثالث حا
مخففة من الثقيلة ال غير ويجب فيما بعدها أمران أحدهما رفعه والثاني فصله منها بحرف من 
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أن يتقدم عليها ظن فيجوز : الثانية  ...حروف أربعة وهي حرف التنفيس وحرف النفي وقد ولو 
ذكرنا ويجوز أن تكون ناصبة وهو األرجح في  أن تكون مخففة من الثقيلة فيكون حكمها كما

 . xxxiii((القياس واألكثر في كالمهم  

بالمصدرية الن هي الناصبة ، فهناك انواع منها ناصبة ومنها غير ناصبة ، لذلك ( أن)فقيد 
 .ذكر االحتراز

 :مع المضارع( نأيت)حروف   -7

 : قال في حديثه عن المضارع 

حرف من حروف نأيت وهي النون واأللف والياء والتاء وذكرت أنه ال بد أن يكون في أوله ))
نما ذكرت هذه األحرف  نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم وتسمى هذه األربعة أحرف المضارعة وا 
بساطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها ال ألعرف بها الفعل المضارع ألنا وجدناها تدخل في أول 

و نرجست الدواء إذا جعلت فيه نرجسا و الفعل الماضي نحو أكرمت زيدا و تعلمت المسألة 
نما العمدة في تعريف المضارع دخول لم عليه  يرنأت الشيب إذا خضبته باليرناء وهو الحناء وا 

))xxxiii 

نما ذكرت هذه األحرف بساطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها ال )فاحترز ابن هشام بتوضيحه  وا 
ها عالمات الفعل المضارع ، وربما خشية من توهم بعضهم ان...( ألعرف بها الفعل المضارع 

لجأ الى هذا الن عبارات بعض النحويين قد توحي الى ذلك ، فقد  ذكر سيبويه  االفعال 
وحروف اإلعراب لألسماء المتمّكنة ولألفعال المضارعة ألسماء الفاعلين : ))المضارعة قائال 

أفعل أنا وتفعل أنت أو : وذلك قولك .الهمزة والتاء والياء والنون: التي في أوائلها الزوائد األربع
 xxxiii.((هي ويفعل هو ونفعل نحن

) واألفعال التي يسميها النحويون : ))وتطرق ابن السراج الى  االفعال المضارعة  فقال 
األلف والتاء والياء والنون تصلح لما أنت فيه : هي التي في أوائلها الزوائد األربع ( : المضارعة 

نحو أكل وتأكل ويأكل ونأكل فجميع هذا يصلح لما أنت فيه من الزمان من الزمان ولما يستقبل 
 .xxxiii((ولما يستقبل
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 :لتعريف الجنس( ال)  -4

 :لتعريف الجنس( ال)وجاء في حديثه عن 

إذ لم ُترد به رجال بعينه وال امرأة (  الرجُل أفضُل من المرأة)وأما التي لتعريف الجنس فكقولك )) 
نما أردت أن هذا ال جنس من حيث هو أفضل من هذا الجنس من حيث هو ،  وال يصح بعينها وا 

ان يراد بهذا أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحدة من النساء ؛ ألن الواقع بخالفه وكذلك 
وأل هذه (( .  وجعلنا من الماء كّل شيء حي)) وقوله تعالى( أهلَك الناَس الديناُر والدرهم)قولك 

 .xxxiii((ة ويعبر عنها أيضا بالتي لبيان الماهية وبالتي لبيان الحقيقةهي التي يعبر عنها بالجنسي

 ( .وال يصح ان يراد بهذا أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحدة من النساء)فاحترز بقوله 

الرجُل أفضُل )وبعضها ذكر  xxxiii(( الرجل خير من المرأة: )) وبعض المصادر ذكرت مثال  
 .در ذكرت المثال  دونما احترازلكن هذه المصا.  xxxiii(  من المرأة

 :االحتراز في منهج التأليف/ رابعا 

احترازه في تقديمه لشيء ما ،  وتأخيره لشيء وغيرها من   -في مواطن عدة   -ذكر ابن هشام 
 :مسائل التأليف ، والمسائل التي سنذكرها كانت من االحتراز غير المصرح به ،  ومنها 

 : ترتيب المعرب والمبني   -2

 :حديثه عن المعرب والمبني من األسماء قال  عند

وهو ضربان معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد ومبني وهو بخالفه )) 
كهرالء في لزوم الكسر وكذلك حذام وأمس في لغة الحجازيين وكأحد عشر وأخواته في لزوم 

ضاف إليه ونوى معناه وكمن وكم في الفتح وكقبل وبعد وأخواتها في لزوم الضم إذا حذف الم
 xxxiii((لزوم السكون وهو أصل البناء

 : البن هشام احترازان 
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لما فرغت من تعريف االسم بذكر شيء من عالماته عقبت : ))في تقديمه المعرب قائال : االول
 xxxiii((ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني وقدمت المعرب ألنه األصل وأخرت المبني ألنه الفرع

ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا خشيت : ))في تأخيره المبني على السكون قائال : ي الثان
  xxxiii((من وهم من يتوهم أنه خالف األصل فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء

 : تقديم المرفوعات ، وتقديم الفاعل منها   -1

 :قال في تقديمه المرفوعات ، وتقديمه الفاعل  

هنا في ذكر انواع المعربات وبدأت منها بالمرفوعات النها اركان االسناد  وأقول شرعت من))  
وثنيت بالمنصوبات النها فضالت غالبا وختمت بالمجرورات النها تابعة في الُعْمدية والَفْضلية 

ان عامله لفظي وهو الفعل او شبهه : وبدأت من المرفوعات بالفاعل المرين احدهما ...  لغيرها 
أ فان عامله معنوي وهو االبتداء والعامل اللفظي اقوى من العامل المعنوي بدليل بخالف المبتد

، ولما بينت ان عامل ... زيد قائم ، كان زيد قائما : انه يزيل حكم العامل المعنوي تقول في 
ان الرفع في الفاعل للفرق : الفاعل اقوى كان الفاعل اقوى واالقوى مقدم على االضعف ، الثاني 

بين المفعول وليس هو في المبتدأ كذلك ، واالصل في االعراب ان يكون للفرق بين بينه و 
 .xxxiii((المعاني فقدمت ما هو االصل 

الزنجاني ،  فذكر  سبب تقديم المرفوعات وذلك : وممن اشار الى تقديم المرفوعات من قبل  
قائم وقام زيد والن زيد : الن الرفع مستغن عن النصب والجر فان الكالم به يتم دونهما كقولك 

 xxxiiiالرفع من اعراب العمد والمعني بالعمدة ما استغنى بها المتكلم ولم يجد منها بدا من خطابه 
. 

انما ذكر المنصوبات بعد )) وقد اشار الزنجاني الى سبب ذكر المنصوبات بعد المرفوعات 
را ، والن ضرب زيد عم: المرفوعات الشتراكهما في ان العامل الواحد يعمل فيهما نحو 

ضارب زيد عمرا ، والن : المنصوب في اللفظ قد يكون مرفوعا في المعنى وعلى العكس ، نحو 
المنصوب قد يكون هو المرفوع وعلى العكس ، كمعمولي كان وان واخواتها وكالحال وكالتمييز 
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عد ُضرب زيد ، فلم يبق ب: طاب زيد نفسا ، والن المنصوب قد يقام مقام المرفوع نحو : نحو 
 xxxiii((ذلك اال تأخر المجرورات 

 xxxiiiوممن قدم المبتدأ على الفاعل ابن السراج.   xxxiiiوممن قدم الفاعل على المبتدأ الزمخشري
من النحويين من : )) وقد اشار الزنجاني الى هذا الخالف قائال  xxxiiiوالزنجاني  xxxiiiوابن جني

المبتدأ اول الجملة والفاعل  واكثرهم يرى تقديم المبتدأ الن. قدم ذكر الفاعل الن عامله لفظي فعل
ثاني الجملة والن المبتدأ اقوى في التصرف النه يزول عن موضعه بأن يرخر واليبطل كونه 

 xxxiii(( مبتدأ والفاعل اذا قدم على الفعل بطلت فاعليته 

 : ترتيب المنصوبات   -3

 : البدء بالمفاعيل ، وبالمفعول به تحديدا/ اوال

سة عشر نوعا ، وبدأت منها بالمفاعيل النها االصل ، وأقول المنصوبات محصورة في خم)) 
وغيرها محمول عليها ومشبه بها ، وبدأت من المفاعيل بالمفعول به كما فعل الفارسي وجماعة 
منهم صاحبا المقرب والتسهيل ، ال بالمفعول المطلق كما فعل الزمخشري وابن الحاجب ، ووجه 

 xxxiii((اب النه الذي يقع بينه وبين الفاعل االلتباسما اخترناه ان المفعول به أحوج الى االعر 

وقد اشار  xxxiiiوالزنجاني xxxiiiو الزمخشري xxxiiiابن جني: وممن ذهب خالف ذلك فقدم المطلق 
ُقدم المصدر على بقية المفاعيل لداللته على لفظ الفعل )) الزنجاني الى سبب تقديم المطلق 
 xxxiii((والنه المفعول الذي اوجده الفاعل  

 :المفعول معه تأخير /  ثانيا 

َرها في : ))قال ابن هشام في ذلك   َل آخ  وأقول الخامُس من المنصوبات المفعوُل معه  وانما ُجع 
أنَّ العامل انما : والثاني ...  أنهم اختلفوا فيه هل هو قياسي أو سماعي: الذكر ألمرين أحدهما 

ُل إليه بواسطة حرٍف ملفوٍظ به وهو الواو بخالف سائر المفعو   xxxiii((التَيص 

  :المضارع المنصوب   -4
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 :وقال متحدثا عن المضارع المنصوب 

ٍب َوُهوَ ))  إْن ُصدَِّرْت َو كاَن ( اَذنْ )الَمْصَدر يَُّة ُمْطلقًا و( َكي)أْو ( َلنْ ) ثم قلت َوالمَضارُع َبْعَد َناص 
اًل باْلَقَسم  أو ب اَل ، َأو َبعْ  اًل أْو ُمْنَفص  َواّلذي أْطَمُع أْن ) اْلَمْصَدر يَّة  نحُو ( أنْ )َد اْلف ْعُل ُمْستَْقَباًل ُمّتص 

ْنُكم َمْرَضى ) إ ْن َلْم ُتْسبق ب عْلٍم نحُو ( َيْغف َر لي َخطيئتي  فإ ْن ُسب َقْت ب َظن ( َعل َم َأْن َسَيُكوُن م 
ُبوا َأن ال تكوَن ف ْتَنٌة ) َفَوْجَهان  نحُو   xxxiii( ((َوَحس 

وهي دالة على نفي المستقبل وعاملة النصَب دائمًا بخالف : ))( لن)ثم قال موضحا سبب تقديم  
الواردة في ( مطلقا)وقال موضحا كلمة  xxxiii((غيرها من الثالثة فلهذا قدْمُتَها عليها في الذكر

. وقولي مطلقًا راجع الى َلْن وَكي المصدرية فإ ن النصب ال يتخلُف عنهما : ))النص السابق 
ْرُتَها عن ولما كانت كي تنقسم الى ناصب ة وهي المصدرية وغير ناصبة وهي التعليلية أخَّ

 xxxiii((َلنْ 

لن وكي المصدرية ، : فقد ذكر ان النصب اليتخلف عن  –واهلل اعلم  –ويبدو ان هناك تناقضا 
دون ذكره ( كي)ثم بعد ذلك يقول تنقسم كي الى ناصبة وغير ناصبة ، فلو كان عند التعداد ذكر 

 . منسجما لكان الكالم ( المصدرية)

 xxxiiiوابن جني  xxxiiiو ابن السراج   xxxiiiوالمبرد xxxiiiمن النحاة سيبويه( أن)وممن قدم 
( أن)انتصابه ب )) والزمخشري ، قائال متحدثا عن نصب المضارع  xxxiiiوالجرجاني
ام ( أن)وعدها المرادي . xxxiiiوالرضي االستراباذي xxxiiiكذلك ابن عصفور  xxxiii((واخواته
 . xxxiiiالباب

 :ه اما ابن مالك فقد قال في الفيت

 وبلن انصبه وكي وكذا بأن     ال بعد علم والتي من بعد َظن

، والشعر كما معلوم مقيد فيه الناظم  xxxiiiأوال تبعا للناظم( لن)وشرَح ابُن الناظم األدوات ذاكرا 
لكان موزونا ايضا ، اقول  ان ( لن)محل ( أن)لو قال : بالوزن والقافية ، وربما قائل يقول 

ومن االدلة . فلو فعل ذاك لتغيرت صياغة البيت كلها ( لن)دون ( نأ)الشطر الثاني خاص ب 
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: فعدد االدوات ( لن)على ( أن)على ما نقوله ان ابن مالك في شرح التسهيل اتبع من سبقه فقدم 
 xxxiiiأن ، ولن وكي واذن 

 .ولما كان ابن هشام مخالفا لهرالء وغيرهم فاحترز دفعا لإلشكال 

     

 

 الخاتمة

 من الرحيمبسم اهلل الرح

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على محمد واله الطاهرين ، أما بعد فقد توصل الباحث 
 :الى جملة من النتائج  ، يعرض ابرزها على النحو االتي 

تطرق البحث لالحتراز لغة ، وذكر الباحث ما يعنيه االحتراز في كتب النحاة ، بناء  -
 .اللغوي ، ونصوص النحاة والسيما ابن هشام على ما اهتدى إليه من التعريف 

كثرة االحتراز عند ابن هشام  مما يدل على أهمية هذا الجانب من جهة وسعة اطالع  -
: المرلف  وعمقه في الطرح والتحليل ، وكان االحتراز في كثير من المسائل ، أبرزها

 .الحدود  ، والتمثيل ،  والشرح ، والمنهج  
حسب التصريح وعدمه فهناك المصرح به وهناك ما ليس كذلك هناك قسمان لالحتراز ب -

وكالهما مهم في إبداء الرأي والمعلومة وقد تنوعت صور المصرح به بحسب االشتقاق 
: كما تعددت اشكال ووسائل غير المصرح به منها ..( احترزت ، احترازا ، ُيحترز )

 ...طريقة التعليل ومنها فإن قيل 
 ف في ذكر المصطلح والعبارة والمثال والشرحدقة ابن هشام في التألي -
ولم َأَر : ))في باب كسر همزة ان ، معلقا على هذا ( االولية)احترز  ابن هشام بقيد  -

 ((.َأحدًا من النحويين اشترط األولية في مسألتي الحال وحيث وال بد من ذلك 
ر)رفض ابن هشام ان يكون  -  .ت ذلك غيرهفي حد االعراب احترازا ، في حين اثب( االخ 
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في حده للمبتدأ ذكر حدين احدهما في شرح القطر واالخر في شرح الشذور ، وبين سبب  -
، وذهب في هذا مذهب ابن مالك ،  اضافة الى هذا ( االسم المجرد)دون ( المجرد)قول 

 .و فّضلها على ما جاء في حدود غيره ( مكتفى به )فقد استعمل ابن هشام  عبارة 
كر الفضلة في حده للمفعول المطلق بخالف غيره الذين لم يذكروا احترز ابن هشام بذ -

 ذلك او اكتفوا بذكرها في الشرح دون الحد
له احترازات مهمة في التمثيل والسيما في باب الممنوع من الصرف  مستعمال امثلة  -

 .اخرى ، كما استبعد بعض االمثلة في ابواب اخرى
ع ، وبين سبب ذلك ، ووضحنا في متن في باب نواصب المضار ( لن)مال الى تقديم  -

 .البحث سبب هذا االحتراز

 المصادر والمراجع

 .القران الكريم  -
 .احمد حسن حامد ، منشورات دار الفكر: اسرار النحو ، ابن كمال باشا ، تحقيق  -
عبد الحسين الفتلي ، مرسسة الرسالة ، . د: االصول في النحو ، ابن السراج ، تحقيق  -

 .5179بيروت ، 
النصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ، ابو البركات االنباري ا -

 .ت. محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الطالئع ، القاهرة ، د: ، تحقيق 
 .مجموعة من المحققين ، دار الهداية : تاج العروس ، الزبيدي ، تحقيق  -
محمد حسين شمس الدين ، : شيه التبيان في اعراب القران ، العكبري ، وضع حوا -

 .م 5117، 5لبنان ، ط -منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت
فخر الدين قباوة ، . ، تحقيق د(ه941ت )الجنى الداني في حروف المعاني ، الُمرادي  -

لبنان  -ومحمد نديم فاضل ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت
 .م 5112، 5، ط

عبد الحميد هنداوي ، ، منشورات محمد علي . د: الخصائص، ابن جني ، تحقيق  -
 .م 2113، 2لبنان ، ط -بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت
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محمد بن سليم اللبابيدي : شرح الفية ابن مالك ، ابن الناظم، اعتنى بتصحيحه وتنقيحه  -
 ت.، د

محمد بدوي ، هجر . عبد الرحمن السيد ، د .د: شرح التسهيل ، ابن مالك ، تحقيق  -
 .للطباعة والنشر

انس بديوي ، دار احياء التراث العربي . د: شرح جمل الزجاجي ، ابن عصفور ، تحقيق  -
 .2113، 5ط.لبنان–، بيروت 

زكي االلوسي، وزارة التعليم العالي والبحث : شرح الحدود النحوية ، الفاكهي ، تحقيق  -
 .د ، بيت الحكمة العلمي ، جامعة بغدا

يوسف : ، تصحيح وتعليق (ه177ت )شرح الرضي على الكافية ، الرضي االستراباذي -
 .م 5197حسن عمر ، جامعة قاريونس  ، 

محمد محيي الدين : شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ، ابن هشام ، تحقيق  -
 .عبد الحميد ، دار الطالئع ، القاهرة

محمد محيي الدين عبد الحميد ، : ابن هشام ، تحقيق  شرح قطر الندى وبل الصدى ، -
 .ه ش ، مطبعة امير  5372منشورات فيروزآبادي ، قم 

ابراهيم . مهدي المخزومي ، د. د: ، الفراهيدي ، تحقيق (  ترتيب كتاب العين)العين  -
، 5السامرائي ، تصحيح االستاذ اسعد الطيب ، انتشارات اسوة ، مطبعة باقري ، قم ، ط 

 .ق .ه 5454
قسم : ه ، دراسة وتحقيق  111الكافي في شرح الهادي ، ابو المعالي الزنجاني ت  -

دار النور المبين . انس بن محمود . د: محمود بن يوسف ، قسم التصريف . د: النحو 
 .م 2121، 5، االردن ،  ط

 .عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي ، القاهرة : الكتاب ، سيبويه ، تحقيق  -
عبد اهلل علي الكبير وآخرين ، دار المعارف ، : العرب ، ابن منظور ، تحقيق  لسان -

 .القاهرة 
حامد المرمن ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة : اللمع في العربية ، ابن جني ، تحقيق -

 .العربية
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المعجم الوسيط ، قام بإخراجه إبراهيم مصطفى ، وآخرون ، مجمع اللغة العربية ، اإلدارة  -
حياء التراث ، دار الدعوة ، استانبول العامة   .تركية  –للمعجمات وا 

إميل . المفصل في صنعة اإلعراب ، الزمخشري ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د -
لبنان ،  –بديع يعقوب ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 .م 5111، 5ط
كاظم بحر المرجان ، . ني ، تحقيق دالمقتصد في شرح االيضاح ، عبد القاهر الجرجا -

 . 5172دار الرشيد للنشر ، العراق ، 
المقتضب ، المبرد ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، لجنة احياء التراث االسالمي ،  -

 .5114مصر ، القاهرة ، 
، تحقيق احمد عبد الستار الجواري ، وعبد اهلل ( ه111ت )المقرب ، ابن عصفور -

ألوقاف والشرون الدينية ، لجنة إحياء التراث اإلسالمي ، مطبعة العاني الجبوري ، وزارة ا
 .ت  .، بغداد ، د

- xxxiii  مادة حرز: العين 
- xxxiii  مادة حرز: لسان العرب 
- xxxiii  حرز: تاج العروس : ينظر 
- xxxiii مادة حرز: المعجم الوسيط. 
- xxxiii 21: شرح قطر الندى. 
- xxxiii شرح الهادي والكافي في .  11: واسرار العربية. 5/99: المقتصد: ينظر :

: وشرح الرضي.5/219: وشرح التسهيل . 5/55: وشرح جمل الزجاجي . 2/114
 وغيرها.3/341

- xxxiii  21: شرح الحدود النحوية. 
- xxxiii  17: شرح شذور الذهب. 
- xxxiii  11: شرح شذور الذهب. 
- xxxiii 5/44: االصول في النحو. 
- xxxiii 5/41: المصدر نفسه. 
- xxxiii 5/19:المقتصد. 
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- xxxiii 5/71:الخصائص. 
- xxxiii 5/11: المقتصد. 
- xxxiii 5/11:المقتصد: ينظر. 
- xxxiii 5/511: المصدر نفسه: ينظر. 
- xxxiii 5/51: شرح جمل الزجاجي. 
- xxxiii 5/51:: المصدر نفسه. 
- xxxiii 33/ 5: شرح التسهيل. 
- xxxiii 33/ 5: شرح التسهيل. 
- xxxiii  559-551: شرح قطر الندى. 
- xxxiii  211: شرح شذور الذهب. 
- xxxiii 252-251: شرح شذور الذهب. 
- xxxiii 5/24: الكتاب. 
- xxxiii 2/97: المصدر نفسه. 
- xxxiii 5/17: االصول في النحو. 
- xxxiii 5/253:المقتصد. 
- xxxiii 95: اللمع. 
- xxxiii 13:المفصل. 
- xxxiii 11:اسرار العربية. 
- xxxiii 77:المقرب. 
- xxxiii 77: المصدر نفسه. 
- xxxiii 5/219: شرح التسهيل. 
- xxxiii 5/219:المصدر نفسه. 
- xxxiii 223/ 5: شرح الرضي. 
- xxxiii 221/ 5: المصدر نفسه. 
- xxxiii 224: شرح قطر الندى. 
- xxxiii 221: المصدر نفسه. 
- xxxiii  212: ح شذور الذهب شر. 
- xxxiii 213: شرح شذور الذهب. 
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- xxxiii  474 -397،  31-34/ 5: الكتاب : ينظر. 
- xxxiii 171-5/191: المقتصد: ينظر. 
- xxxiii 12: ينظر المفصل. 
- xxxiii  2/299: شرح جمل الزجاجي: ينظر. 
- xxxiii  515: اللمع. 
- xxxiii 151-2/111:ينظر الكافي في شرح الهادي. 
- xxxiii 55: شرح قطر الندى. 
- xxxiii 52-55: شرح قطر الندى. 
- xxxiii 33: المفصل. 
- xxxiii 5/3: شرح التسهيل. 
- xxxiii  311: شرح شذور الذهب. 
- xxxiii  49شرح قطر الندى. 
- xxxiii  ختن:مادة : العين 
- xxxiii حمو: مادة : :المصدر نفسه 
- xxxiii  حما: مادة : لسان العرب. 
- xxxiii 11: اللمع: ينظر. 
- xxxiii  43: اسرار العربية : ينظر. 
- xxxiii 5/31:االنصاف: ينظر. 
- xxxiii 5/21:شرح جمل الزجاجي: ينظر. 
- xxxiii 2/219: شرح الرضي: ينظر. 
- xxxiii  91: اسرار النحو : ينظر. 
- xxxiii 5/44: شرح التسهيل. 
- xxxiii  14-12: شرح قطر الندى. 
- xxxiii 419: شرح شذور الذهب. 
- xxxiii 519-511:: المصدر نفسه. 
- xxxiii  325-321: المصدر نفسه: ينظر. 
- xxxiii  321: شرح شذور الذهب. 
- xxxiii 329-321: :المصدر نفسه. 
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- xxxiii  73-72: شرح قطر الندى. 
- xxxiii 434/ 2: لتبيانا. 
- xxxiii  342: شرح شذور الذهب. 
- xxxiii 343: المصدر نفسه. 
- xxxiii 233: شرح شذور الذهب. 
- xxxiii 3/522: الكتاب. 
- xxxiii 5/211: االصول في النحو. 
- xxxiii 4/342: شرح الرضي. 
- xxxiii 411: الجنى الداني. 
- xxxiii  311: شرح شذور الذهب. 
- xxxiii 14-15: شرح قطر الندى. 
- xxxiii 34:: المصدر نفسه. 
- xxxiii 5/53: الكتاب. 
- xxxiii 5/31: صول في النحواال. 
- xxxiii  553: شرح قطر الندى. 
- xxxiii  424:المفصل: ينظر . 
- xxxiii  5/519: االنصاف:  ينظر. 
- xxxiii  53: شرح قطر الندى. 
- xxxiii 53: المصدر نفسه. 
- xxxiii 21: المصدر نفسه. 
- xxxiii  571: شرح شذور الذهب. 
- xxxiii 341/ 5: الكافي في شرح الهادي. 
- xxxiii 111/ 2:: المصدر نفسه. 
- xxxiii 49: المفصل. 
- xxxiii 5/17: النحو االصول في. 
- xxxiii 95: اللمع: ينظر. 
- xxxiii 5/341: الكافي في شرح الهادي. 
- xxxiii 311: المصدر نفسه. 
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- xxxiii  245: شرح شذور الذهب. 
- xxxiii 515: اللمع: ينظر. 
- xxxiii 12: ينظر المفصل. 
- xxxiii 111/ 2: الكافي في شرح الهادي : ينظر. 
- xxxiii 114/ 2:: المصدر نفسه. 
- xxxiii  212: شرح شذور الذهب. 
- xxxiii 311:: المصدر نفسه. 
- xxxiii 311:: المصدر نفسه. 
- xxxiii 355:: المصدر نفسه. 
- xxxiii 3/1: ينظر الكتاب. 
- xxxiii  2/1: المقتضب: ينظر. 
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 التأريخ السياسي االسالمي في فكر سهيل زكار 

 عصر النبوة والخالفة الراشدة/ 

 

 الباحثان

 سعد كاظم عبد الجنابي. د.م . أ 

 علي رؤوف جبر. م

 الملخص     

الصعبة التي عصفت بها عند وفاة  لقد واجهت االمة االسالمية أول تجاربها في تحديات االزمة
،  (ملسو هيلع هللا ىلص)وكانت تتمحور اصول االزمة حول مسالة زعامة المسلمين بعده  (ملسو هيلع هللا ىلص)الرسول 

لم يوضع شكل الحكم من بعده  (ملسو هيلع هللا ىلص)وحسب ما تعتقده اغلبية الجماعة المسلمة ان الرسول 
ر جلل ولم يوصي بذلك وهذا خلل كبير في تشريع دخل بأدق تفاصيل حياة المسلمين فكيف بأم

قد اوصى في اكثر من مناسبة واشار في يوم الوليمة  (ملسو هيلع هللا ىلص)بينما يرى الشيعة ان النبي ، كهذا 
في يوم تبوك على المدينة ثم في غدير خم عند عودته في ( عليه السالم ) وفي استخالف علي 

ل حجة الوداع وبين هذا الراي وذاك هناك استعراض لمختلف اآلراء القديمة والحديثة ويعد سهي
زكار من كبار المررخين الذين اعتمدوا في كتاباتهم على تحليل المعلومة التاريخية وتفكيكها 
ومقارنتها بغيره واعتماد الروايات االقدم واالقرب إلى زمن الحدث وجعل القران الكريم البوصلة في 
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قبول أو رفض هذه الرواية وتلك مع اعتماده على فرشة واسعة من المصادر من مختلف 
لمذاهب االسالمية سنية كانت أم شيعية أم خارجية من المعيارية عنده في قبول الرواية ورفضها ا

ليس طائفيا بل علميا بحتا وهدفه األول واالساسي هو مالمسة جوانب الحقيقة فهو ليس عبدا 
 " اعرف الحق تعرف اهله "  ()لألشخاص بل هو كما قال امير المرمنين علي 

 .ذا البحث البعض من آراء هذا الباحث االكاديمي الكبير سهيل زكار وعليه نستعرض في ه

Islamic Political History in the Thought of Sohail Zakar / The Age of 
Prophecy and the Rightly Guided Caliphate 

    The Islamic nation faced its first experiences in the challenges of the 
difficult crisis that afflicted it upon the death of the Messenger (may God 
bless him and his family and grant them peace). May God be upon him 
and his family) The form of the rule was not established after him and 
he did not recommend that. This is a major flaw in legislation that 
entered into the smallest details of the lives of Muslims, so how about 
such a grandiose matter, while the Shiites see that the Prophet (peace 
and blessings of God be upon him and his family) has recommended on 
more than one occasion and pointed out in one day The banquet and in 
the succession of Ali (peace be upon him) on the day of Tabuk over 
Medina and then in Ghadir Khum upon his return in the Farewell 
Pilgrimage and between this opinion and that there is a review of the 
various ancient and modern opinions. The oldest and closest narrations 
to the time of the event and made the Noble Qur’an the compass in 
accepting or rejecting this narration and that with its reliance on a wide 
array of sources from different Islamic sects, whether Sunni, Shiite or 
external, than the standard for him in accepting the narration. Its 
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dissolution is not sectarian, but rather purely scientific, and its first and 
primary goal is to touch the sides of the truth. He is not a slave to 
people, but rather he is, as the Commander of the Faithful Ali (peace be 

upon him) said, “Know the truth and know its people.” 

Accordingly, we review in this research some of the views of this great 
academic researcher Suhail Zakkar. 

 المقدمة 

على أله و ( ملسو هيلع هللا ىلص)والصالة والسالم على النبي االمين محمد ، الحمد هلل مستحق الحمد       
 .وصحبه المنجبين 

تتناول هذه الدراسة التعرف على التأريخ السياسي االسالمي للمررخ سهيل زكار في عصر النبوة 
 .  والخالفة الراشدة 

أريخ االسالمي قراءة معمقة وكانت له مرلفات وتكمن اهمية هذا الموضوع في كونه قد قرأ الت
كثيرة لعل ابرزها في باب االطالع وليس الحصر تأريخ العرب واالسالم والحضارة العربية 
االسالمية وتأريخ الدولة العربية االسالمية وغيرها الكثير اضافة إلى لقاءاته التلفزيونية عبر 

الف في زمن قريب اال أن تأريخنا العربي . الفضائيات وعلى الرغم من أن كتبه المعاصرة 
االسالمي وفي كثير من عصوره وعهوده لم تحسم فيه كلمة فصل نهائية سواء من جهة سرد 
االحداث وتسلسلها التاريخي ام االحاطة الشاملة بأخبار هذه المدة ام من زاوية تحليل وتعليل هذه 

 .االحداث وارجاعها إلى مسبباتها 

بي االسالمي في اكثر مواضيعه يتحمل اعادة الصياغة ويستوجب التهذيب وبقي التأريخ العر 
وربما لهذا السبب خاصة ظهرت كتابات كثيرة على يد ، والتثبت ويستلزم التحليل والتعليل لحقائقه 

المستشرقين أواًل وهي تجمع وتفسر وتحلل مواضيع االحداث التي مرت بها االمة العربية 
 .فرقة االسالمية مجتمعة أو مت
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يأخذ سهيل زكار مكانته مررخا وباحثا واكاديميا في الحضارة العربية واالسالمية بين اقرانه كونه 
تميز بكتاباته التحليلية والتي لم تتأثر بمذهبية أو طائفية فقد كان يبحث عن الحقيقة مهما كانت 

 .ولهذا تميزت اراءه بين معاصريه ، مرة وبشجاعته المعهودة كان يجهر بها 

وعن مصادرنا التي اعتمدها هذا البحث فقد كانت مرلفاته بالدرجة األولى وخاصة كتابة تأريخ 
والبالذري وبن ، العرب واالسالم والذي ارجعنا بدوره إلى كبار المصادر التاريخية كالطبري 

قناة اضافة إلى لقاءاته التلفزيونية عبر ، االثير وبن اعثم الكوفي وغيرها الكثير من المصادر 
الكوثر الفضائية في برنامجه الذي استمر سنوات حقائق التأريخ والذي طرح آراء تحليلية رصينة 

 .  جديرة باالهتمام والبحث اضافة إلى مقاالت متنوعة 

 :ظهور اإلسالم

اندلعت الثورة على الحياة القبلية ونظمها واعرافها مع بدء آيات القرآن بالنزول عن طريق 
، وهو في بداية العقد الرابع من عمره الشريف ، وعندما كان ( ملسو هيلع هللا ىلص)ل الوحي على الرسو 

، فكانت ثورة دينية ضد عبادة االصنام وثورة اجتماعية ضد االتجاهات  يتحنث في غار حراء
عالن النظام عالمي جديد من أجل بناء اإلنسان أواًل والمجتمع  القبلية وما كان سائدًا فيها ، وا 

 .(xxxiii)ثانياً 

بن عبد اهلل ( ملسو هيلع هللا ىلص)ت في مكة بقيادة مسددة إلهية برسول اإلنسانية محمد وأول ما ظهر 
، ليدعوا لعبادة اهلل الواحد  (xxxiii)بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالببن عبد المطلب 

وليلغي عبادة األوثان السائدة في الجزيرة ويقضي على دين عرفه العرب والفوه مئات من السنين 
جتمع بتقاليده وعاداته اعتاب عليه الناس وطبقوا هذه النظم في ، ويقضي أيضًا على نظام م

حياتهم العامة ، ولينقل الناس من عبادة األوثان إلى عبادة الخالق ، ومن الطبقات بين الناس 
إلى المساواة ، ومن ظالم الطغيان إلى العدل واإلخاء والمحبة ، وفي الحقيقة لم يكن من السهل 

ائهم األولين ، واإلسالم بمبادئه السمحة ال يتالءم مع هذه العادات التخلي عما ورثوه من آب
 .والتقاليد ولذا فإن أي ثورة البد أن تواجه معارضة رروس المتعصبين لما كان محببًا ومألوفاً 
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فضاًل عن أن اإلسالم جاء بإخوة العقيدة بداًل من أخوة الدم وما تعنيه هذه األخوة من 
خ عن أخيه ، وتضع األخوة اإلسالمية بين الغرباء وتبعد عنه أخوة   تغيرات جديدة قد تبعد األ

 .(xxxiii) الدم

وحاولت قريش الوقوف ضد هذا التوجه الجديد لإلسالم الذي كان يدعوا له الرسول 
وال مكان للزعامات القديمة فيه حيث أن ( ملسو هيلع هللا ىلص)ألن الزعامة فيه ستكون حتمًا للرسول ( ملسو هيلع هللا ىلص)

ليًا عن تلك الزعامات القرشية وحاولت ما استطاعت إليه سبيال مواصفات الزعيم الجديد تختلف ك
لم يكن ( ملسو هيلع هللا ىلص)الدين الجديد على الرغم من أن القرآن أكد على أن الرسول  في الوقوف ضد هذا

 .(xxxiii)﴾ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيه  َأْجًرا إ الَّ اْلَمَودََّة ف ي اْلُقْرَبى  يريد زعامة وال رئاسة ﴿

وف من هذه الدعوة فقاموا بالتحرك ضد الدعوة لكنهم لم يستطيعوا عمل وأصاب قريش الخ
شيء بوجود أبي طالب زعيم الهاشميين وعمه ، وحاولوا التهديد واإلغراء والتخلي عن ابن اخيه 

، وهنا اعلن رجال قريش الحرب على عموم بني هاشم وعلى جميع المرمنين ( ملسو هيلع هللا ىلص)محمد 
 . (xxxiii)سية وكانت في غاية القسوةوهي حربًا اجتماعية اقتصادية وسيا

من المسلمين أن يهاجروا إلى أمر أتباعه ( ملسو هيلع هللا ىلص)وقد صمد بني هاشم ولكن الرسول 
،  (xxxiii)الحبشة من دون البلدان( ملسو هيلع هللا ىلص)الحبشة ، والحقيقة نحن ال نعرف لماذا اختار الرسول 

اره األفريقية واجاد والحقيقة ان هذه الهجرة لها االثر الكبير في نشر االسالم في تلك الربوع من الق
 .(xxxiii)ملجئ وموطئ قدم لهم وسند الذي تمثل بالحبشة وزعيمها النجاشي الذي دخل االسالم

وفي الحبشة كان المأوى للمسلمين والحماية ، وحاولت قريش استردادهم لكنها فشلت في 
يعد العدة للخروج من مكة خصوصًا بعد أن فقد عمه وفقد زوجته ( ملسو هيلع هللا ىلص)ذلك ، وبدأ الرسول 

 .(xxxiii) خديجة ، فقد عرض نفسه ودعوته على القبائل حتى وجد من يحالفه ويحيمه

اكبر سندين وناصرين له في جهاده ، فقد توفيت زوجته ( ملسو هيلع هللا ىلص)وبعد أن خسر الرسول 
خديجه بنت خويلد زوجته وكذلك ابو طالب عمه ، وتجرأت قريش بعد ذلك من الحاق االذى به 

لكنه لم يلق بها القبول الحسن ورد ردا قبحا فتوجه الخروج إلى الطائف و ( ملسو هيلع هللا ىلص)فكان رأيه 
لمختلة التي تحج إلى مكة اثناء الموسم فألتقى برهط من حجاج نحو االتصال بالقبائل ا( ملسو هيلع هللا ىلص)
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الخزرجي ، بايعوه بيعه العقبة االولى ، نبعث سهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف ، 
 .(xxxiii)قههم في الدينوامره ان يقرئاهم القرآن ويعلمهم االسالم ويف

 -وفي هذه الفترة انتشر االسالم في يثرب ، وفي الموسم التالي قدم لفيف من اهل يثرب 
بيعه العقبة ( ملسو هيلع هللا ىلص)رجال وامرأتان ، وبايعوا الرسول  92حجاج قومهم وكان عددهم  –االنصار 

حابه يشجع اص( ملسو هيلع هللا ىلص)التي تعتبر البصر الجديد للجماعة اإلسالمية فبدأ الرسول  (xxxiii)الثانية
الرسول اتى إلى  ورد في كتب التأريخ في ما يخص بيعة العقبة الثانية ان، للهجرة إلى يثرب 

االنصار وكانوا سبعين او نحو ذلك معهم امرأتان وجاء الرسول اهلل ومعه العباس عمه وهو كافر 
علمتم  يا معشر الخزرج ان محمد منا حيث قد: )) احب ان يتوثق البن اخيه فتكلم العباس فقال 

كيف يكون الرسول في منعه وقد تأمروا عليه لبادوه هو واصحابه  (xxxiii) ... ((في عز ومنعه ، 
خصوصا بعد موت عمه ابو طالب وأرادوا قتله في الليلة التي هاجر فيها إلى المدينة وكيف ، 

هذا الدور ويذكر سهيل زكار ( ملسو هيلع هللا ىلص)يقول عمه العباس الذي هو من الحزب المعادي للرسول 
 .(xxxiii)ال انكر ان العباس قد حاول جلب االخفاق لبيعه العقبة الثانيةانا 

ان لواء الدين الجديد يجمع وال يفرق وهو افضل حل لمشاكل متجذره في يثرب بين االرص 
 .والخزرج واليهود وهذا الدين هو فوق العصبية القبيلة وداعي للوحدة 

ثرب ، وكثيرا ما كان اليهود وكان هناك صراع بين العرب واليهود على السيادة في ي
يهددون العرب بقرب ظهور نبي سيحالفونه في حرب يفتون بها عرب المدينة ولقد رأى هرالء 

 .(xxxiii)المنتظر قبل ان يفعل اليهود ذلك( ملسو هيلع هللا ىلص)العرب في التماكن مع النبي 

وكانت غالبيه عرب المدينة تتألف من قبيلتين هما االوس والخزرج ، وكانتا في صراع 
ن اجل السيادة على المدينة وقد انهك هذا الصراع قواهم ، وجعلهم يلتمون خرصا ، شديد م

وهيأهم لقبول زعامة رجل غير مدى يأتي المحرج على يديه ، وكان هذا مما شجع النبي 
في البداية للقيام باالتصال بحجاج المدينة ليرمنوا به وشجعه ايضا معرفته بأهمية ( ملسو هيلع هللا ىلص)

داخلي ، قد انهك قوى اهلها ، لكنه خلق طبقه مدربه على القتال ، وجعل المدينة ، وأن الصراع ال
تتوفر في المدينة ، وبعد اتصاالت عده واجتماعات عرفت ببيعتي العقبة تعاقد النبي االسلمة 
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مع ممثلي المدينة على ان يهاجر إلى مدينتهم مع من آمن به وتبعه من المكيين ( ملسو هيلع هللا ىلص)
 .(xxxiii)وغيرهم

يهتم باألسس االجتماعية والسياسية واالقتصادية  والعلمية التي ( ملسو هيلع هللا ىلص)لذلك اخذ الرسول 
فدعا إلى المساعدة ووحدت الصفوف واخى . عليها الدولة ولم تكن مهمته سهله يجب ان تقوم 

 .(xxxiii)بين المهاجرين واالنصار على الحق والمساواة

ة في انه سيادة االمه الجديدة ظل محافظا على صفته األساسي( ملسو هيلع هللا ىلص)وحين تولى النبي 
يه تبليغ ما كان يأمره نبي مرسل ال يملك الحق بالتشريع الن المشرع هو اهلل ، وكان كل ما عل

، كانت ( ملسو هيلع هللا ىلص)اهلل بتبليغه والسهر على االوامر اإللهية وعلى هذا فالدولة التي اقامها محمد 
 . (xxxiii)دوله السيد فيها هو اهلل واهلل هو وحده الحاكم

 

مكانياته التي هي مدرجه في االغلب في كتب ( ملسو هيلع هللا ىلص)نبي ان االمعان في مراسالت ال وا 
هو نفسه اول من ( ملسو هيلع هللا ىلص)، وكذا غير ذلك من االولى يثبت ان النبي التأريخ والسيرة والحديث 

اعتمد تلك الحادثة الكبرى كبدا للتأريخ، وكان يررخ رسائله وكتبه إلى امراء العرب وزعماء القبائل 
ريخ الهجري ، وان ما مشهور بين المررخين من ان عمر بن وغيرهم من الشعطات البارزة بالتأ

بدأ للتأريخ االسالمي باقتراح من علي بن ابي طالب ( ملسو هيلع هللا ىلص) الخطاب جعل هجره الرسول
()(xxxiii). 

( ملسو هيلع هللا ىلص)ويمكن تقسيم عرب الجزيرة من حيث التفكير والتخطيط اثناء فترة مرض النبي 
 : وبعد وفاته مباشرة إلى خمس فئات وهي كاالتي 

فئه مسلمة كان تحركها خالصا ومحضا ، وان االسالم رساله للجميع ويجب ان  -:أوالً 
تستمر وتدوم وتنتشر كل العالم ، فوضعوا خططهم من اجل تطبيق هذا الهدف وايضا هم على 
استعداد لكل طارئ ، وفي نفس الوقت كانوا على اطالع بحركة الفئات االخرى ويمثل هذه الفئه 

 . الخطاب ، وابو عبيده عامر بن الجراح  ، ابو بكر، وعمر بن



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

244 
 

                                                                                                                                                                      

فئه مسلمه ، كان لها شأن ونفوذ وسيطرة على مدينتها ، خططت للعودة باألمور  -:ثانياً 
وما قبل االسالم ، ومثل هذه الفئه اهل يثرب من قبيلتي االوس ( ملسو هيلع هللا ىلص)إلى ما قبل هجرة النبي 

تعداد لها في السقيفة لبني مساعدة والخزرج الذين عرفوا باألنصار ، وتجلت حركتهم هذه واالس
 . مباشرة ( ملسو هيلع هللا ىلص)بعد وفاة الرسول 

واله ، ( ملسو هيلع هللا ىلص)فئه مسلمة ، كان ايمانها ضبابيا ال تنوبه شائبة وتتمثل بأسرة النبي  -:ثالثاً 
عن التحرك وعن اي شيء اخر وصنعها من التخطيط ، وكانت ( ملسو هيلع هللا ىلص)شغلها مرض النبي 

ا بشيء من امور السياسة دون شاركتهم واخذ رأيهم هذه الفئة تعتقد بان المسلمين لن يقومو 
 . تم بهذه السرعة التي تمت وانتهت إليها االمور في السقيفة واعتبارهم ان ما من شيء سوف ي

فئه حديثة االسالم ترى ان بقاء االسالم وديمومته من صالحها وان وفاة النبي  -:رابعاً 
منها في توجيه االحداث لصالحها ، وهذه  من الممكن ان تكون فرصة تستثمرها وتستفاد( ملسو هيلع هللا ىلص)

ين وهم رجال المال والتجارة وقد نجح هرالء فيما بعد الفئه تتمثل ب قريش والطائف من الثقفي
فسيطروا على الحكم االسالمي وديار المسلمين وتحولت ثروات بالد االسالم لصالحهم وذلك 

 .(xxxiii)بقيام الدولة االموية ثم بحلول الدولة العباسية محلها

فئه كانت مجموعة من قبائل البادية واالعراب والتي ظهر انها كانت مكرهة على  -:خامساً 
، ران طاعتها له هي طاعة كزعيم ولم تكن طاعة هلل وللعقيدة االسالمية او ( ملسو هيلع هللا ىلص)طاعة النبي 

الذي يمثل لها الزعيم حتى شعرت هذه ( ملسو هيلع هللا ىلص)دولة ذات نظام مركزي ، وما ان توفي النبي 
تى بعض نحالل الروابط التي تربطه به وباإلسالم ، كما ان كثيرا من زعماء القبائل ، وحالفئة با

يمكن تقليدها لتكون وسيلة للزعامة (( مودة))من النساء من ذوي الطموح ، رأوا في النبوة ظاهرة 
وظهرت واضحة بعيد    ( ملسو هيلع هللا ىلص)والسيادة ، لذلك كثر من ادعى النبوة في االيام االخيرة للرسول 

 . (xxxiii)(ملسو هيلع هللا ىلص)اته وف

(:ملسو هيلع هللا ىلص)وفاة النبي    
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( ملسو هيلع هللا ىلص)مريضًا ، وطال به المرض ، فلزم ( ملسو هيلع هللا ىلص)في السنه العاشرة للهجرة وقع الرسول 
بيته ولم يكن باستطاعته ان يأمر المسلمين بالصلوات ، لذا استخلف صاحبه ابا بكر واوكل اليه 

 .(xxxiii)القيام بأمامه الصلوات

القوة العسكرية في حروب الردة وفي فرض  ولكن لما بعد وفاة الرسول استخدم المسلمون
 .واقع جديد في تمرد وعصيان البعض على سلطة الخليفة بعض الوالة على السلطة الشرعية

( ملسو هيلع هللا ىلص)ولكن قبل ان تتناول موضوع السقيفة البد الوقوف على احداث مرض ووفاة النبي 
 . (xxxiii)المي فيما بعدهلما لها اهمية تاريخية باألحداث المهمة في تعبير مجرى التأريخ االس

االنسان يلد مرة واحدة ويموت مرة واحدة وبصعوبة وهناك موضوعات يمكن طرحها مرارا 
او على االقل ( ملسو هيلع هللا ىلص)وتكرارا وبدون توقف ، ومن هذه الموضوعات ، المرض االخير للنبي 

للرفيق االعلى هذا الموضوع منذ الف دار ( ملسو هيلع هللا ىلص)منذ حادثة غدير ضم إلى انتقال المصفى 
ن دعونا في ه عام وحتى يومنا هذا تختلف اآلراء وتتباين وتتصارع وتصل حد الشجار ، لكبمائ

هذا العصر الذي نستهدف فيه توحيد صفوفي المسلمين وان نعالج القضية معالجة علمية 
لنَّاَس إ َذا َجاَء َنْصُر اللَّه  َواْلَفْتُح َوَرَأْيَت ا: ) ومتوازنة ونكون االقرب إلى الحقيقة قال تعالى 

ين  اللَّه  َأْفَواًجا َفَسبِّْح ب َحْمد  َربَِّك َواْسَتْغف ْرُه إ نَُّه َكاَن َتوَّاًبا ، هناك من يرجع ان  (xxxiii) (َيْدُخُلوَن ف ي د 
هذه السورة الكريمة نزلت قبل فتح مكة وربما بعد الحديبية وربما ايام الحديبية وعلى عادة اهل 

السناد ربع المحتوى ونظائر المواد ربع الوقائع وطبعا القرآن الحديث االوائل ، نتعامل مع ا
وسيرته ال يرقى الية ادنى شك ، وهو وحده بين كتب الديانات الذي يمتلك الشرعية التاريخية ، 

 .وما من كتاب اخر يمتلك الشرعية التاريخية

ائق وانا ولنحاول من خالل هذه الشريعة ومن خالل القراءة العامة من الوصول إلى الحق
شخصيا من خالل ما لدي من معلومات ، ان السورة نزلت قبل فتح مكة وايام الحديبية ، وبعضم 
يقول ان مأتم في صلح الحديبية وآراء بعض الصحابة الكرام حول الصلح وغير ذلك جاءت 

 .البشارة من اهلل لنبيه الكريم وللمرمنين بأن الفتح بات قريبا
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ان الناس يدخلون في دين اهلل افواجا ، بل كثيرا من  وعندما نتفحص المرض ال نجد
االضطرابات خصوصا اليمن وفي نجد وفي المناطق المحيطة بالمدينة المنورة وفي مكة ، وظهر 

وبوادر لردة حنيفة ، ولدينا  (xxxiii)وبوادر ظهور مسلمة الكذاب (xxxiii)االسود المبني في اليمن
في دين اهلل افواجا اال ان العورة قد تكون معاكسة  تحركات القبائل ، واذا اردنا ان نقول يدخلون

ومن ثم علينا ان ندع هذه الرواية ونتعامل مع عدد ( ملسو هيلع هللا ىلص)كما هو الوضع قبيل وفاة النبي 
لدينا روايات مبكرة ( ملسو هيلع هللا ىلص)كبير اخر من الروايات ، حول ما حدث في المرض االخير للنبي 

حنبلي من اهالي بغداد ومتعصب إلى حد  ولدينا روايات متأخرة مثل ما أورده ابن الجوزي وهو
كان ( ملسو هيلع هللا ىلص)هل المرض االخير للنبي .  (xxxiii)ما في كتابة المنتظم في تأريخ الملوك واالمم

بعد الهجرة ؟ هل منذرا للوفاة ؟ ماهي االوضاع في المدينة ؟ ماهي طبيعة الدولة ؟ التي تأسست 
علما بأن لفظ الدولة ( ملسو هيلع هللا ىلص)بي كانت دولة مرسسات ، ام دولة نبوة ؟ تعلقت كل االمور بالن

َكْي اَل ) (xxxiii)عندما نترجم االن الكلمة منها شيء من الخطأ الن الدولة في القرآن تعني المال
ولكي ال تتجمع الثروات بين الناس ولنحاول كل هدوء ان  (xxxiii)(َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اأْلَْغن َياء  م نُكمْ 

 .(xxxiii)لإلماءة إلى احد نعالج هذه القضية دون ان نتسبب ب ادنى سبيل

 العصر الراشدي 

العصر الراشدي لم يكن عصر نبوة ترى فيه محاوالت للتطبيق االمثل للعقيدة االسالمية 
ولكن ليست كل المحاوالت تنجح ، ليضاف إلى ذلك اننا في العصر الراشدي انتقلنا من مرحلة 

انحصرت كل وظائف ( ملسو هيلع هللا ىلص)نبي النبوة إلى مرحلة الدولة الزمانية ودولة المرسسات في ايام ال
الدولة به ولم تكن هناك وظائف رسمية ثابتة، يكلف فالنًا ان يكون قائدًا للجيش ومرة اخرى 

الجنود يجعله جنديا بسيطا في الجيش مثل بعثة اسامة ، ابو بكر وعمر ابن الخطاب كانوا من 
نا من دولة النبوة وختم البسطاء في هذه البعثة او السرية ، ولما جاء العصر الراشدي وانتقل

عصر االنبياء نأتي إلى عصر دولة المرسسات الزمانية ، هذا استغرق وقت وكانت له ردات 
فعل ، واعتقد ان اول عملية انتقال إلى عصر المرسسات الزمانية مع عمر ابن الخطاب ، في 

ة ومثالية ، ال ، لكن هل يمكن ان تقول انها كلها كانت عدال(xxxiii)الدواوين والعطاء والتنظيمات
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كانت بشرية ، وكانت هناك اهواء وتنافس وكانت هناك شخصيات كبيرة تريد ان تجني مرابح من 
 .(xxxiii)هذه االنتصارات

وغيره اصبحوا يملكون اطياف كبيرة ويملكون  (xxxiii)ونجد ان بعض الصحابة مثل الزبير
تماعية ثم رافقتها النظرة اموال وترى ، كلها جاءت نتيجة التحوالت السياسية ورافقتها تحوالت اج

إلى المكانة هناك عدد كبير من االعراب البدأة الذين رافقوا الفتوحات او انتصروا في حروب 
 .الردة صاروا زعماء والذين هزموا من االشراف صاروا في ادنى المراتب

ونحن امام هذه الحال فأننا نشهد في العصر الراشدي محاوالت للتطبيق االمثل انما 
قال من دولة النبوة او من مرمنة النبوة إلى مرسسة بشرية هذا احتاج إلى وقت وكان له االنت

ردأت قبل ورافقته بعض التجاوزات وقد صف عمر ابن الخطاب ما حدث يوم السقيفة بأنُه 
 .(xxxiii)لكن المشكلة  هو االنتقال من الشرعية االسالمية إلى شرعية االمر الواقع (xxxiii)فلته

لما حضر الرسول وفي البيت رجال من بينهم عمر بن : ))قولهحيث روى ابن عباس 
ان رسول اهلل : هلموا اكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده ، فقال عمر(: "ملسو هيلع هللا ىلص)الخطاب ، فقال النبي 

ه الوجع ، وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب اهلل ، فاختلف اهل البيت واختصموا ، فمنهم قد غلب علي
كتابًا ال تظلوا بعده ، ومنهم من يقول ما قال عمر ( ملسو هيلع هللا ىلص)ل اهلل قربوا يكتب لكم رسو : من يقول 

: فكان ابن عباس يقول ...قوموا : قال ( ملسو هيلع هللا ىلص)، فلما اكثروا اللغو واالختالف عند رسول اهلل 
وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب ،من ( ملسو هيلع هللا ىلص)ية كل الرزية ما حال بين رسول اهلل ان الرز 

 .(xxxiii)((اختالفهم ولفظهم

يخيل )ر في نفي هذه الرواية التي هي موجودة في مصادر الفريقين ويقول ينفرد سهيل زكا
 (وغيره (xxxiii)ووصل االمر للنواري (xxxiii)لي انها من ضمن ما اخترع وقبل وصار عند البخاري

 52في بعض الروايات استمر ( ملسو هيلع هللا ىلص)هنا يقوم الباحث بتحليل الرواية ، ان مرض النبي 
ن ايام المسلمين باستثناء ثالثة ايام ،و يومين يوم لكن خالل هذه االيام هو كا (xxxiii)عشر يوما

 52توفى يوم االثنين مع ان االثنين ليس ( ملسو هيلع هللا ىلص)صالة ويوم اخر نصف صالة ، اذا قبلنا انه 
وهذه تحتاج إلى  (xxxiii)بيع االول وتبقى مشكله صفر وكم يوم من صفرر 55ربيع االول وانما 
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ر نصفها مع ابي بكر وبعد ذلك اخذ بعض معالجة ولكن اذا قبلنا يوم االثنين صلى صالة الفج
 59صلى ( ملسو هيلع هللا ىلص)المسلمين حتى خيل للناس وصوته يسمع خارج المسجد انه شفي اذا قلت انه 

صلوات اقف مع  1صالوات الجمعة 1صلوات السبت  1ارجع لما قبل االثنين الحد  (xxxiii)صالة
لحكاية والوصية ، الخميس ،الخميس صلى ابو بكر العشاء األخرة ، فيا ترى متى حديث هذه ا

اال سيما وانا أجد روايات اخرى اوردها ابن ناصر الدين وغيره بأن عائشة روتها ،وانا اقف 
 متحفظًا كثيرا 

ومن ( )االنصار ولذلك ال غرابة ان نجد قيس بن سعد من اقرب الناس لإلمام علي 
مشادة  وعندما ذهب مكرها لبيعة معاوية حصلت بينهما (xxxiii)()بعجه االمام الحسن 

 . (xxxiii)كالمية

بالتعامل مع قضايا تجنب ( ملسو هيلع هللا ىلص)بسيرة المصطفى ( )لقد اقتدى االمام علي 
بتعيين عمر ابن المسلمين الفتنة وسفك الدماء ، وبعد ستة اشهر بايع ابو بكر وقبل 

من قبل ابو بكر وكان ابي بكر يسدد الدين لعمر ، وطبعا اقدر تمام التقدير  (xxxiii)الخطاب
عندما اراد ابي بكر ان يعهد  (xxxiii)تمت على يدي ابي بكر وعلى يدي عمر االنجازات التي

اتخلف )بالخالفة إلى عمر ابن الخطاب ،جاء جمع من الصحابة ومن اكابرهم لطلحة وقالو له 
وهذا دليل ان الصحابة لم يبايعون وكذلك .  (xxxiii)...!(علينا فظا غليظا فما تقول لربك اذا لقيته 

 ( .  )االمام علي

عن اداء امر مهم ومشروع مثل ( )ا سرال يطرح نفسه لماذا ال يبايع االمام علي وهن
الخالفة فهو في نظر السنه هما بين عادل ؟ ماهي علة تأخره من البيعة طيلة ستة اشهر اي بعد 

عن البيعة إلى ( ملسو هيلع هللا ىلص)بنت النبي ( )ولماذا امتنعت فاطمة ( )وفات الصديقة الزهراء 
من مات ولم يكن في عنقه بيعة فقد مات : )قال( ملسو هيلع هللا ىلص)ع مع ان النبي ان توفت وهي لم تباي

 . (xxxiii)(ميتة جاهلية

ودومًا تساءل هل ان االنجازات تمت لحكم الفرد أم بقضاء اهلل جلت قدرته ، ان الفرد ال 
 . (xxxiii)يمكن ان ينجز كثيرا من االعمال اذ لم يكن معه اناس يرمنون بالقضية ويعملون من اجلها
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 (xxxiii) ()رفض دعوة الزبير ال اغمد سيفا حتى يبايعون لعلي ( ) االمام علي
عب مستقبل االيام في معركة الجمل كيف ( )والغريب ان الزبير سوف يقاتل االمام علي 

انني ال ارى عجاجة ال يطفئها ( )ال اعرف وابو سفيان ، قال االمام علي !! تغيرت االمور 
ابو بكر جلوسه على الخالفة وتقدمه على علي ابن ابي كان الذين انكروا على . (xxxiii)اال الدم
اثنا عشر رجال من المهاجرين واالنصار ، كانوا من المهاجرين خالد بن سعيد بن ( )طالب 

العاص وابي بن كعب والمقداد بن االسود ، وابو ذر الغفاري ، وعمار بن ياسر ،وعبد اهلل بن 
ومن االنصار خزيمة بن ثابت وسهل بن صنيف مسعود ،وسلمان الفارسي ،وبريدة االسلمي ، 

وأراد ان يقتل المسلمين ، لكن االمام . (xxxiii)وابو ايوب االنصاري وابو الهيثم بن النبهان وغيرهم
كان يدرك خطورة الموقف ورفض واصر على الرفض حتى يجنب االمه الوقوع في ( )علي 

 .(xxxiii) شك ان ذلك انقذ مسيرة االسالمازمة ويجنب االمه االسالمية الدماء والحروب الداخلية وال

نجد في الروايات التقليدية للسنة التي تتكلم عن استخالف عمر التي ال تروي عن اي  
على هذا االستخالف ، بينما نالحظ في روايات شيعية ( )موقف اعتراض من االمام علي 

 .    اعترض وسخط على هذا  االمر ( )انه 

الشيعية التي تركد هذا الموقف ففي كتاب االمالي فإن االمام  ونورد هنا بعض من الروايات
واهلل لقد بايع الناس ابا بكر وأنا أولى الناس بهم مني بقميصي : )قال في خطبته( )علي 

هذا، فكظمت غيظي ، وانتظرت امر ربي ، والصقت كلكلي باألرض ثم ان ابا بكر هلك 
اس بهم مني بقميصي هذا فكظمت غيضي ، واستخلفت عمر ، وقد علم واهلل اني اولى الن

 .(xxxiii) ...(وانتظرت امر ربي 

في يوم السقيفة ان تعود االمور إلى  (xxxiii)وانا كنت اتوقع واتصور بعد ما حدثت الفلتة
، لكن االحالف التي كانت بين صفوف قريش قبل ( )نصابها وان يتم توليه االمام علي 

 .يخيا مع االسفاالسالم وهي التي انتصرت وهذا ما حدث تار 

 بيعة عمر ابن الخطاب 
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وقبل وفاته عين عمر ابن الخطاب وليا لعهده ... مرض ابو بكر المرض الذي توفي فيه 
بموجب وصية فكان اول خليفة اقدم على ذلك في تأريخ اإلسالم ، وبوصية ابو بكر بمكننا القول 

ستعداد لذلك ، ويتطور هذا بان ذلك كان البداية في تحول الفكر السياسي االسالمي وفي اال
 .(xxxiii)الفكر مع االيام ويتبعه القول بمبدأ الملكية الوراثية

ان انتقال الخالفة من ابو بكر إلى عمر ابن الخطاب امر متوقعا جدا ، اذا راجعنا السقيفة 
واحداثها وعلى مدى عامين بعدها ، كان عمر بن الخطاب اكثر المسلمين فعالية في عملية تولية 

اول من اقرا الساحة ( )بكر وفي فترة قيادة ابي بكر لالمة ،لقد كان االمام علي ابي 
ألخذ ( )السياسية وتوقع انتقال الخالفة إلى عمر وبعد ان بعث ابو بكر إلى بيت االمام علي 

 أتني به بأعنف العنف ، فلما اتاه ، جرى بينهم كالم فقال" البيعة منه بالقوة ولو باإلكراه وقال له 
( اصلب صلبا لك شطرة ،واهلل ما صرحك غلى امارته اليوم اال ليوم لحرك غدا( )علي لعمر)
"(xxxiii). 

ومنهم من  (xxxiii)وقد استشار ابو بكر كثير من الصحابة في توليه الخالفة من بعده
اعترض على توليه عمر بن الخطاب ، لكن الخليفة االول اصر على توليه عمر بعده وهذا 

اكتب بسم اهلل )ده في مرضه إلى دعوة عثمان بن عفان وحده فقال له االصرار هو الذي قا
الرحمن الرحيم ، هذا ما عهد به ابو بكر بن ابي قحافة إلى المسلمين ، اما بعد ثم اغمي عليه 
فذهب عنه ، فكتب عثمان فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم إلكم خيرًا منه ، ثم 

لي ، فقرا عليه فكبر ابو بكر وقال اراك خفت ان يختلف الناس ان افاق ابو بكر فقال ،اقرا ع
اختلت نفسي في غشيتي ، قال نعم ، قال جزاك اهلل خيرًا عن االسالم واهله ، واقرها ابو بكر 

 .(xxxiii)(رضي اهلل عنه من هذا الوضع

واهم هذه المشاكل ، قضية السواد وقضية نصارى تغلب ،حيث ان االحكام االسالمية 
بتقسيم الغنائم التي يحصل عليها المسلمون وفقا لقواعد حددها القران الكريم ،وان يدفع  تقتضي

اهل الذمة من  نصارى وسواهم من غير المسلمين الجزية وفي هذه الحالة كان من المفروض 
تقسيم السواد بين المقاتلة ، اما قبيلة تغلب العربية فالبد ان تدفع لجزية ولكنهم التفوا من ذلك 

ولكن عمر ابن الخطاب ترك قسمة السواد ولجا إلى اسقاط الجزية عن قبيلة تغلب مقابل ،
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مضاعفة الصدقة على نصارى القبلية ،اي ان هرالء النصارى يدفعون ضريبة من نفس النوع 
 .(xxxiii)الذي يدفعه المسلم انما الكمية مضاعفة

فقد قال منذ توليه انا  لقد منح عمر بن الخطاب نفسة السلطات التشريعية ،اما ابا بكر 
متبع ولست بمبتدع ،لكن عمر بن الخطاب شرع واوقف تقسيم السواد على المقاتلين وهذا تعطيل 
حكم شرعي ،وضاعف الصدقة على قبائل تغلب وعفاهم من الجزية وهذا تشريع وهناك تشريع 

شرة وهم اخر هو اختزل االمة وجعلها في قريش فقط واقصاء االنصار وجعل قريش يمثلها ع
بالجنة وال اعرف من بشرهم وكيف بلغ الحقد بهرالء لعشرة من الخروج على  (xxxiii)العشرة المبشرة

وصادروا بل الصدقة  (xxxiii)الخليفة الشرعي ومعهم السيدة عائشة وفتح مال الفتنة بين المسلمين
ومنهم طلحة المسرول االول عن قتل عثمان بن  (xxxiii)واالموال ليمولوا منها الفتنة

 .(xxxiii()xxxiii)عفان

فلم تكن  (xxxiii)وما صالة التراويح التي يصليها المسلمين في رمضان اال باسم هرالء العشرة
وال أيام ابي بكر ولكنه نوع من انواع التقليد القبلي ( ملسو هيلع هللا ىلص)هذه الصالة موجودة في ايام النبي 

عجب ، ولست متأكدا ان المأل من قريش كانوا عشرة او اكثر لكن هذا تشريع ،وانا ا(xxxiii)او المأل
بهذا التشريع او بهذا المخطط لنقل السلطة ؟ ولم يجادله ( )وأتساءل كيف رضي االمام علي 

احد وهل كل القضية نسبت اليه وهو على فراش الموت ،هل بعد صفاته كان قادرا على قبل هذه 
الوصايا هذه قضية يجب ان تدخل في الحسبان ،ومن المحتمل ان تكون هذه الترتيبات موضوعة 

ضت فرضا قبل اغتياله وهذه المناورة الختيار عثمان وفيها اعطى الدور لعبد الرحمن بن وفر 
( )، ان القضية واضحة والدور االموي فيها واضح تمامًا إلقصاء االمام علي !عون وغيره

عن السلطة ، وعملية االقصاء هذه تكررت للمرة الثالثة ، وأنا برأيي فيها مخالفة صريحة لما 
 . (xxxiii)وة ، في انتقاله للرفيق االعلىمنذ الجهر بالدع( ملسو هيلع هللا ىلص)النبي أوصى فيه 

 : خالفة عثمان بن عفان

لما صار االمر إلى عثمان بن عفان ، : " يقول ابن االعثم الكوفي ، في كتابه الفتوح
واجتمع  اليه الناس ، ارسل إلى عمال عمر بن الخطاب ، فأقرهم على اعمالهم التي هي عليها 

ن واليته ، ثم انه بعث اليهم فقر لهم عن االعمال ، وجعل يقدم اهل بيته وبن عمه مدة يسيرة  م
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اجتمع عنده شيء من ذلك  ثم كثر المال عليه فكان كلما... من بني اميه، فوالهم الواليات ، 
 .(xxxiii)الف درهممائة يفرقه في الناس ويزيدهم بالعطاء ، حتى كان يأمر بالرجل الواحد 

فوصله بثالثمائة الف  (xxxiii)اهلل بن خالد بن اسيد بن ابن العاص بن اميهثم قدم عليه عبد  
، (ملسو هيلع هللا ىلص)فرده إلى المدينة وهو طريد رسول اهلل  (xxxiii)درهم، ثم بعث إلى الحكم بن ابن العاص

ثم وصله ثمانية الف درهم من بيت مال المسلمين ، وجعل له خمس أفريقيا، وجعل ابنه الحارث 
، ووصل ابنه بمال جليل فكبر ذلك على اصحاب النبي على سوق المدينة (xxxiii)بن الحكم

، وكرهوا ذلك من فعله، ثم انهم دخلوا على عبد الرحمن بن عوف فشكو اليه امر عثمان (ملسو هيلع هللا ىلص)
يا : وقالوا يا ابن عوف هذا من  فعالك بنا ولسنا نلزم هذه االئمه احد سواك ، فقال عبد الرحمن

مر لكم ، فقال له علي بن ابي م بما يكون ، واآلن االهرالء اني كنت اخذت لكم بالوثيقة ولم اعل
طالب فهكذا يجب ان يكون، فقال يا ابا الحسن انه لم يكن عندي علم هذا، واآلن فخذ سيفك 

 .(xxxiii)وآخذ سيفي

عبد : وبلغ الخبر إلى عثمان ان عبد الرحمن بن عوف قد قال كذا وكذا، فقال عثمان : قال
 (xxxiii)"قال ، ويهون عليه ان يشيط بدمي الرحمن رجل منافق ال يبالي بما

ونحن مطالبون دومًا بإعادة النظر ، والسيما ما رويَّ من قبل شخصيات معاصرة للحدث 
ومن المحسوبين على السلطة ، طالما انهم تحدثوا بقضية من القضايا وقيام الشعب إلى غير 

 ذلك من محاولة االصالح

ين وخارجي عن االسالم وهنا نجد انفسنا مع لقد اعتبر عثمان الشعب رعاع وسوقه ومنافق
 واالن( )طالئع الفتنه الكبرى ، عندما قال عبد الرحمن بن عوف لإلمام علي 

، هذه دعوة لقتل عثمان وبدأيه اعالن الفتنه الكبرى التي (xxxiii)خذ سيفك وانا اخذ سيفي
  كثيرًا، وهناك سوف تلصق بأهل الكوفة واهل مصر وسيستغلها معاوية بن ابن سفيان استغالالً 

روايات كثيرة ذكرها ابن اعثم الكوفي وهي من افضل الروايات وكذلك البالذري والطبري، ولكن 
بعض  روايات ابن اعثم في كتابه الفتوح هي االفضل رواية ماده وثائقية كبيرة حول الفتنه وفيها

من الصحابي الجليل المراسالت والنصائح التي وجهت إلى عثمان ورفضها وايضًا مواقف عثمان 
، وكيف سلط عثمان بني اميه على رقاب (xxxiii)ابي ذر الغفاري ومن الصحابي عمار بن ياسر

 .(xxxiii)الناس وحولهم إلى خول
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خواًل  وعندما نتعامل مع صحيفه المدينة فأن المواطنة مرتبطة بالعقيدة والمواطنون ليس
رجحت  لكن شهادة االمام علي وكذبه عثمان( ملسو هيلع هللا ىلص)وليسوا رعيه، وهو ما رواه اباذر عن النبي 

الموضوع ، وعثمان شرع بإلغاء صحيفة المدينة وحول المسلمين إلى خول ورعيه وعبيد وهذه 
نقطه مهمة  وفاصله في تأريخ اإلسالم ، إن المرمنين االن في عهد عثمان صاروا عبيدًا 

رقاب الناس وهذه للقريشين الطلقاء او اصحاب القافلة الذين تسلطوا على بيت االموال وعلى 
 .(xxxiii)قضيه خطيرة جدا

زوجته كلكم قتلة  (xxxiii)ومقتل الخليفة الثالث وما قيل على لسان نائله بنت الفرانصة
وربما عثمان نفسه هو مسرول عن قتله نفسه والبد هنا من وقفه متانيه مع ما فعله  (xxxiii)عثمان

ه عثمان وصدق كالم عثمان من عزل  لوالة عمر بن الخطاب وكذلك بقضية ابي ذر الذي كذب
منفيًا وبمعاملة قاسية جدًا في الطريق من الشام إلى المدينة  معاوية واالكثر من ذلك قدوم اباذر

ولم يحقق معه ولم يحاكمه ، وكذلك عندما جاءه عمار بن ياسر يشتكي له  (xxxiii)ونفاه إلى الربذة
، وعندما (xxxiii)د ان يقتلهويبلغه شكاوي الناس ضربه وسلط عليه اعوانه وتسببوا له بالفتق وكا

ان : ، قال له االمام علي (xxxiii)فأنفعل وبدأ يهدد بالنفي كما نفى اباذر( )جاءه االمام علي 
فوق قدرته وفوق قدرة بني أمية لكن هذا الموقف يسجل  وهذا التهديد (xxxiii)استطعت فأفعل

 .(xxxiii)تاريخياً 

رى ليسلمها للقريشين الذين صاروا والحقيقة ان عثمان جاء للسلطة ليسلمها إلى ابن اخيه او باألح
هم السادة ، وهرالء فرضوا عثمان اآلن منذ السقيفة بعد إن كانوا مرلفة قلوبهم او طلقاء صاروا 

 (xxxiii)فرضًا وفرضوا الوالة

ونفيهم إلى اقصى خراسان وبالد ما وراء النهر وتعطلت حركه الجهاد وتحرير البشرية وفتح 
 .(xxxiii)الجمل وصفين وأدى إلى عدم ثقة الناس بالسلطة والدولةباب الفتنة والحروب االهلية في 

واجتمعت عناصر ساخطه في اواسط الجند ضد عثمان ورياح النقمة وصلت إلى العاصمة 
نفسها فانضم اليها بشكل غير مباشر عدد من الصحابة فآخذوا يتعاطفون ضمنًا مع الثوار 

 .(xxxiii)ويباركون ثورتهم وتحركهم ويراقبونهم باهتمام

في الكوفة،   ه342وكانت اولى االعمال العنيفة والعصيان ألوامر الخليفة التي حدثت عام  
سعد بن العاص اميرًا على الكوفة ، فخرج اهل الكوفة عليه بالسالح "عندما رد عثمان واليه 
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مالك وكان االشتر النخعي " ال واهلل ال يلي علينا حكيمًا ما حملنا سيوفنا : فتلقوه  فردوه ، وقالو
 بن الحارث على رأس، الذين تصدوا لسعيد ومنعوه من دخول الكوفة ، وقد استجاب عثمان

لمطالبهم فعزل   سعيد بن العاص واقر تعين ابي موسى االشعري واليًا مكانه بعد ان اختاره 
وهذه اول مواجهة بين العناصر الثائرة والخالفة وجلبت ورائها احداثًا جسيمة تجلت . (xxxiii)اهلها
 .(xxxiii)تحدي االوامر الصادرة من الخليفة كل حين والتفكير بخلعه في

وكان سكان المدينة معظمهم قد  ،وقد اجتمع ثوار من الكوفة مع ثوار من مصر في المدينة
( ملسو هيلع هللا ىلص)وكثير من الصحابة وعلى رأسهم الزبير وطلحة وعائشة ارملة النبي  ساندوا الثوار

فدعاه ( )فأرسل إلى االمام علي " مخرج لهواضطر عثمان إلى االنصياع ، وحاول ايجاد 
 ، يا ابا الحسن انت لهرالء القوم ، فأدعوهم لكتاب اهلل ، وسنة نبيه ، واكفني مما يكرهون: " فقال

ان اعطيتني عهد اهلل وميثاقه انك تعني لهم بكل ما اعطيتهم فعلت ذلك ، فقال : فقال له علي
علي عليه عهدًا  فأخذ :ي جميع ما يريدون ، قالعثمان ، نعم يا ابا   الحسن اضمن لهم عن

ما وراءك يا ابا : حليفًا وميثاقًا مركدًا، ثم خرج  من عنده فأقبل نحو القوم ، فلما دنا منهم قالوا
الحسن ، فأننا نجلك ؟  فقال انكم تعطون ما تريدون ، وتعافون من كل ما اسخطكم ، ويولى 

ومن يضمن لنا ذلك ؟ قال علي انا : رهون ، فقالواعليكم من تحبون ، ويعزل عنكم   من تك
 .(xxxiii)..."رضينا: ضمنت لكم ذلك ، فقالوا

اعتبهم من كل ما كرهوا ،  عاتبوه فقدم علي ومعه وجوه القوم واشرافهم إلى عثمان ، فلما
دخلوا اكتبوا بما احببتم ، وا:كتابًا ، وجعل عليًا ضامنًا بالوفاء فقال عثمان  اكتب لنا بذلك: فقالوا

هذا كتاب من عبد اهلل عثمان بن " من اردتم في هذا الضمان فكتبوا بسم اهلل الرحمن الرحيم 
عفان  امير المرمنين لجميع من نقم عليه من اهل البصرة والكوفة واهل مصر، ان لكم عليَّ ان 

، وان المحروم ُيعطى ، والخائف (ملسو هيلع هللا ىلص)اعمل  فيكم بكتاب اهلل عز وجل وسنة نبيه محمد 
رمن ، والمنفي ُيّرد على اهل الحقوق ، وان يعزل عبد اهلل بن سعد بن ابي سرح عن اهل يُ 

نريد ان تولي علينا محمد بن ابي بكر، : اهل مصر فقال: قال. مصر، ويولى عليهم من يرضون
وان علي بن ابي طالب ضمن المرمنين بالوفاء " : لكم ذلك ، ثم اثبتوا في الكتاب : فقال عثمان

 .في هذا الكتاب لهم بما
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الزبير بن العوام وطلحة بن عبد اهلل ، وسعد بن ابي وقاص ، وعبد اهلل بن : شهد على ذلك
عمر ، وزيد بن ثابت ، وجهل بن ُحنين ، وابو ايوب خالد بن زيد ، وُكتب في ذي الحجة سنة 

 .(xxxiii)"خمس وثالثين

نة  من المهاجرين لقد استمر الحصار اربعين يومًا شارك فيه الكثير من اهل المدي
واالنصار وكان اشراف القوم وكبرائهم يحرضون على قتل عثمان ، وكانت عائشة ارمله النبي 

لم يتلى وبيت سنته ، اقتلوا نعثالً ، قتل اهلل ( ملسو هيلع هللا ىلص)ايها الناس ، هذا قميص رسول اهلل : " تقول
ة دون سفك صنع شيء للحيلول( )وليشد الحصار عليه ، وحاول االمام علي  (xxxiii)"نعثاًل 

 . دمه فأخفق

ورفض عثمان كل المقترحات التي قدمت له اقرباءه في الخروج من المدينة او القتال ولكنه  
في نفس الوقت كتب إلى كل من عبد اهلل  بن عامر واليه على البصرة ومعاوية ابن ابي سفيان   

اهل الكوفة واهل مصر اما بعد فأن اهل البغي والسفه والجهل والعدوان من  (والي الشام يقول
واهل المدينة قد احاطوا بداري ، ولم يرضيهم شيء دون قتلي او خلعي سربااًل سربلينه ربي ، اال 
واني مالق ربي فأعني برجال ذوي نجده ورأي فلعل ربي يدفع بهم عني بغي هرالء الظالمين 

 (.الباغين علي ، والسالم

في قتله والذي قتل طلحة يوم الجمل هو ومقتل عثمان قد ندعوه فتنة ولكن طلحة اشترك 
 .(xxxiii)مروان بن الحكم ولوال تيقنه من أن طلحة قتل عثمان لم يقتله ، وكان متيقنًا من ذلك

إن قتل عثمان فتح باب الفتنة والحروب األهلية بين المسلمين وعطل مسيرة اإلصالح 
قائمة مواطنتهم على وأوقف حركة الجهاد وحول أو ساعد على تحويل المسلمين من مواطنين 

 .(xxxiii)العقيدة إلى خول أو إلى رعية ومكن معاوية من أن يصبح ملك

ومن المدهش حقًا ان مصرع عثمان لم يوصل الثوار إلى تحقيق اهدافهم بل عجل في  
انهيار  نظام الشورى للخالفة الرائدة ومن ثم التحول بسرعه نحو الملكية المطلقة وذلك على يد 

 .ن اول الملوك في االسالممعاوية   الذي كا

 (: )اإلمام علي 
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بعد مقتل عثمان بقى منصب الخالفة خاليًا لعده ايام ، عزم  فيه الثوار مع اهلي المدينة   
 بصيته ومكانته باإلسالم وسابقته( )اختيار خليفه جديد وكان االمام علي بن ابي طالب 
ولكن ( ملسو هيلع هللا ىلص)ا المنصب  منذ وفاة الرسول وقرابته  بالنبي وعالقته الخاصة به، وهو مرشح  لهذ

ثيرة حالت بينه وبين استالم الخالفة وقيادة االمة ، واآلن بعد مصرع  الخليفة لم يكن ظروفا ك
 .(xxxiii)لهذا المنصب( )اجدر من االمام علي 

( )وبعد ان بايعه كبار الصحابة ورجال االسالم في المدينة وبعد تردد وافق االمام علي 
 .(xxxiii)خليفةواصبح  هو ال

جانب من الخطورة والصعوبة ، والبد له لكي يمكن سلطته ( )كانت مهمة االمام علي 
وان يوجد الحلول لجميع المشاكل التي ادت إلى مقتل عثمان ، وان عملية تقويه وتمكين السلطة  
يردي إلى عملية القضاء على قوى كثيرة وكبيرة على رأس تلك القوى عدد كبير من الصحابة  

رجاالت االسالم واثروا زمن الخليفة عثمان مما سببوا له المشاكل واخرين حرضوا على قتله و 
اضافه  إلى رجال بني امية الذين استثمروا هدر دمه بشكل ممتاز لصالح اسرتهم وعلى رأسهم 

 .(xxxiii)معاوية  الذي اعلن انه ولي الدم للخليفة المقتول وطالب بالقصاص من قتلته

المدينة المنورة عاصمة له ، ومن هذه المدينة باشر االمام ( )علي لقد اتخذ االمام 
علي اول اعماله واخطرها وهي عزل من بقي من والة عثمان واعوانه الذين هم اسباب النقمة 
واستبدالهم بأعوان جدد يتمتعون بثقة وينسجمون مع سياسته اال معاوية بن ابي سفيان فأنه رفض 

 .(xxxiii)عتراف باإلمام علي خليفه جديداً اوامر العزل ورفض ايضا اال

من خالل التمحيص التاريخي والتحقيق المدقق للسيرة النبوية قد كان ( )إن اإلمام علي 
وحدثت السقيفة وسلف أن قلنا أن السقيفة كانت فلته وبعد ( ملسو هيلع هللا ىلص)هو المستخلف من قبل النبي 

ال عثمان إلى السلطة ، إنما السقيفة ، أبو بكر عين عمر بن الخطاب وحدثت عملية تآمر إليص
 (.)التي جمعت بين اإلمامة والخالفة هي بيعة اإلمام علي البيعة الصحيحة 

واإلمام علي جاء ليجدد عصر النبوة وليعيد تشكيل الدولة واألمة وأن حلوله هي التي تأخذ 
 . بها وهي التي حققت النجاحات المستمرة لإلمام

قوى في الدولة االسالمية والتي تضم الجند وتنظيم ايضًا  ولدينا اآلن اربع معسكرات هي اال
السلطة والطموح ، معسكر دمشق او الجابية، وعلى رأسه معاوية ، ومعسكر الكوفة وهو 
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المتضرر من استيالء معاوية على الجزيرة واخرجها الذي كان االهل الكوفة ، ومعسكر البصرة 
ر القسطاط الذي كان شبه معطل ، ومعاوية الذي يتنافس  مع معسكر الكوفة ، وكذلك معسك

يهمه ان تقع الحرب بين معسكر البصرة والكوفة ليتفرد ويصل لرأس السلطة وهذا واقع الحال 
، (xxxiii)واورد ان اشير هنا إلى إن بيعة االمام علي هي البيعة الكاملة والصحيحة بين كل البيعات

هم من اهل الحل والعقد او شورى السته و  (xxxiii)بايعه اهل المدينة ، وعلى رأسهم الزبير وطلحة
 .(xxxiii)وبايعه خير االنصار وهذا لم يحدث حتى لعمر بن الخطاب او لعثمان

إن الناس انهالوا عليه من كل جانب حتى كادوا ان يطروا الحسنان   (xxxiii)وفي نهج البالغة 
م يدي قبضت يدي فبسطتموها ، ونازعتك:" وكادوا ان يثقوا ردائه ، وهو قال اكثر من مرة

، لقد كان اإلمام علي غير راغب بالسلطة ، وكان مدركًا اكثر من سواه عظم  (xxxiii)"فجازيتموها
المسرولية  ولكنه تحملها ، والحقيقة للمرة االولى في تأريخ اإلسالم جمع بين اإلمامة والخالفة 

ما  ريخ إلسالموكان هذا تشريعًا لمستقبل االيام ولوال هذا التشريع لحدثت مشاكل كبيرة جدًا بتأ
 (xxxiii)كان من  الممكن تداركها ، والسيما قضية حرب الناكثين وشرعة قتال اهل القبلة

، رجعوا (xxxiii)ويجب ان نقف على ما حدث في المدينة المنورة ، ان اهل الكوفة واهل مصر
إن الذين : ليشتكوا من مرامرة قتلهم ، لكن لم نجد في النصوص انهم حرضوا على قتل عثمان

لى حدحرضوا   كبير طلحه هو المسرول  على قتل عثمان هم الصحابة وعائشة ام المرمنين وا 
عن عملية القتل والحصار على بيت عثمان ومن ثم تنفيذ فيما بعد ، ولذلك البد من اعادة النظر 

 .(xxxiii)بهذه االمور

 وحينما نتمعن فيما يجري اواخر ايام عثمان ، نجد ان هناك تيارًا يمثله عبد الرحمن بن
عوف ثم بعد ذلك طلحه والزبير، وعائشة ارادوا التخلص من عثمان قتاًل وليس عزاًل ، وعندما  
يعود االنسان للمراسالت التي جاءت من كل مكان للخليفة عثمان ، وطلب منه االصالح ، 

وشغفه على هذه االمة من الفرقة، يعني كان : ويهمني ان اقف عند عبارة وردت عن اهل الكوفة
عور بأن بعض الصحابة وهم ليسوا بمعصومين ارادوا ان يعيدوا الدنيا إلى ما كانت عليه هناك ش

قبل االسالم وهناك من اراد االستقالل بالبصرة وفي اواخر ايام عثمان توقفت الفتوحات االسالمية 
في خراسان وهي مسوليه اهل البصرة وتوقفت الفتوحات في الشمال االفريقي وتجميد الجنود 

، عبد اهلل (xxxiii)تيالء، على االموال وعبد اهلل بن سعد بن ابي سرح ، اراد االستقالل بمصرواالس
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لربما معه الزبير طلحه وعائشة ، ارادوا االستقالل بالبصرة وترك اهل الكوفة  (xxxiii)بن عامر
يموتوا جوعًا الن خراج اهل الكوفة كان من الجزيرة ، وعندما صار معاوية واليًا على الشام 

رة قطع عنهم خراجهم ، وهذه الصورة هي تمزيق لوحدة االمة الجديدة وتعطيل الحركة والجزي
ورجع إلى  (xxxiii)الجهاد ، لذلك غير طلحة والزبير الما بقسوة عبد اهلل بن عامر لما ترك البصرة

، وبعد ذلك خططا معه والتحق  بالسيدة عائشة إلى مكة، وكان مجيء يعلن ابن (xxxiii)المدينة
 .(xxxiii)امرة في البصرة وبدء اول حرب اهليهاميه وتدبير مر 

ان يساوي في االعطيات ( )والبد من مناقشة مسألة االعطيات التي اراد االمام علي 
وهناك مشكله اخرى هي مشكله الداخلين الجدد في االسالم ومساواتهم بالمسلمين القدماء وايضًا 

وايضًا المهاجرين من شبه الجزيرة   المهاجرين من شبه الجزيرة ومساواتهم بالمسلمين القدماء ،
، الوضع فنحن اآلن امام تيار تمزيقي وانتشار (xxxiii)ومساواتهم مع الذين يسمون باألشراف

يحمل ( )الدويالت  وتحالفات ما قبل االسالم وايقاف حركة الجهاد ، وعلى االمام علي 
 المسرولية ويعيد الوحدة 

 

 

 

 الخاتمة 

بحث أن سهيل زكار اهتم بالمقارنة بين كتب السلف في استخدام لقد تبين من خالل هذا ال    
المصادر التاريخية الذي وثق من خاللها تاريخه واخذ العبر عنها وبين ما اطلع عليه في الكتب 

 .والمجالت التي كتبت باللغة االنكليزية مستفيدًا من قدرته على الترجمة 

عند سهيل زكار بمواضيعه المتنوعة وبمادته كما اظهر البحث في التأريخ السياسي االسالمي 
التاريخية المهمة سعة اطالع سهيل زكار واعطاء التأريخ السياسي للعرب واالسالم صورته 
الحقيقة التي انكر وجودها االعداء بأسلوبه المقتدر المتمكن وقد اغنانا عن قراءات كثيرة من 

 .التأريخ عبر قراءاته الكثيرة والمتنوعة كتب ومصادر التأريخ العربي االسالمي ألحاطته لهذا 
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وقد تميز سهيل زكار بنقده الواضح للحوادث التاريخية مع التحليل واالضافة والتعليق بين حين 
 .وأخر 

وتبين انه من الباحثين الثقات أن يعتمد على معلومته على المصادر التاريخية المعتمدة على 
الكاملة في المصادر المستخدمة في الهوامش والقواعد الرغم من أنه ال يلتزم دائما باإلشارة 

 .المنهجية 

 .إن مررخنا اخلص النية هلل سبحانه وتعالى ودوافع عن دينه وعن تأريخ امته 

 والحمد هلل رب العالمين

 

 

 

 

 

 

 

(xxxiii) منشورات جامعة دمشق ، الحضارة العربية االسالمية ، وسهيل زكار ، شكران خربوطلي ،
 . 31ص : م  2159/ هـ 5431، كلية اآلداب 

(xxxiii )31ص :  المصدر نفسه. 
(xxxiii ) 31ص : المصدر نفسه . 
(xxxiii ) 23: سورة الشورى ، اآلية. 
(xxxiii ) تأريخ العرب واإلسالم منذ ما قبل المبعث حتى سقوط بغداد ، دار الفكر ، زكار ، سهيل

 .47: م 5172/ هـ  5412،  4ط، بيروت ، للطباعة والنشر والتوزيع 
(xxxiii )47: صدر نفسه الم. 
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(xxxiii ) محمد زهير بن : صحيح البخاري ، تحقيق ، محمد بن اسماعيل ، البخاري ، ابو عبد اهلل
 .1/15: م  2113/هـ 5422،  5ط، ناصر الناصر 

(xxxiii) ( هـ  515: ت ) المدني ، ابن اسحق ، محمد بن اسحق بن يسار المطلبي بالوالء  ،
، لبنان ، بيروت ، دار الفكر ، سهيل زكار : تحقيق ، سيرة ابن اسحق ، كتاب السير والمغازي 

عبد الملك بن هشام بن ، ابو محمد ، ابن هشام ؛  11-11:    م  5197/ هـ  5317،  5ط
: تحقيق ، السيرة النبوية البن هشام ، ( هـ 253: ت ) جمال الدين ، ايوب الحميري المعافري 

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، شلبي مصطفى السقا وابراهيم االيباري وعبد الحفيظ ال
، ابو جعفر ، الطبري ؛  375 – 5/359: م 5111/ ه 591ط، القاهرة ــ مصر ، واوالده 

جامع البيان في تأويل ، ( هـ 351: ت ) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن كثير اآلملي 
-2/217 :م 2111/ هـ  5421،  5ط، مرسسة الرسالة ، احمد محمد شاكر : تحقيق ، القرآن 
البغدادي ، البصري ، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء ، ابن سعد ، ابو عبد اهلل ؛  379
مكتبة العلوم والحكم المدينة ، زياد محمد منصور : الطبقات الكبرى، تحقيق (  هـ  231: ت) 

 .251-5/511: م 5177/ هـ  5417،  2ط، السعودية ، المنورة 
(xxxiii ) تأريخ ،  ( هـ  351: ت ) ؛ الطبري ، البي جعفر محمد بن جرير  2/91هشام ، ابن

: ابن كثير ، السيرة النبوية ، تحقيق ؛  2/311: 2ط، دار المعارف بمصر ، الرسل والملوك 
/ هـ  5311، لبنان ، بيروت ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، مصطفى عبد الواحد 

 .5/525الفداء ،  ؛ ابو 3/574 :م  5191
(xxxiii ) ابن االثير ، ابو الحسن علي بن ابي كرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد

عمر عبد السالم : الكامل في التأريخ ، تحقيق ،  ( هـ  131: ت ) ، الحرزي ، الشيباني 
 .5/115 :هـ 5499، لبنان ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، تدمري 

(xxxiii ) ؛ أبو الفداء ، عماد الدين اسماعيل بن علي بن  5/115، الكامل في التأريخابن األثير
هـ  932: ت ) صاحب حماة ، الملك المريد ، محمود بن محمد بن عمر ابن تاخشان بن ايوب 

: ال تاريخ ،  5ط، مصر ، المختصر في اخبار البشر،  المطبعة الحسينية المصرية ،  ( 
5/522. 
(xxxiii)برنامج حقائق التأريخ ، اإلمام علي والسقيفة ، الفضائية  زكار ، قناة الكوثر. 
(xxxiii ) ، موجز التأريخ ،  العسيري ، احمد معمور : ؛ ينظر 41زكار ، تأريخ العرب واإلسالم

م 5111/ هـ  5459،  5ط، الرياض ، اإلسالمي منذ عهد آدم إلى عصرنا ، مكتبة الملك فهد 
 :5/11. 
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(xxxiii )؛  5/449ابن هشام ، السيرة النبوية ، : ؛ ينظر 41الم ، زكار ، تأريخ العرب واإلس
الروض االنف ، ( هـ 175: ت ) بن احمد ، عبد الرحمن بن عبد اهلل ، السهيلي ، ابو القاسم 

، دار احياء التراث العربي ، عمر عبد السالمي : تحقيق ، في شرح السيرة النبوية البن هشام 
 .4/99: م 2111/ هـ  5425،  5ط، بيروت 

(xxxiii ) ، أنساب ، ( هـ  291: ت) البالذري ، احمد بن يحيى بن جابر ؛  2/511ابن هشام
/ هـ  5459، لبنان ، بيروت ، دار الفكر ، سهيل زكار ورياض الزركلي : األشراف ، تحقيق 

 .11؛ زكار ، تأريخ العرب واإلسالم ،  5/357 :م  5119
(xxxiii )31مية ، خربوطلي ، زكار ، الحضارة العربية اإلسال. 
(xxxiii) حسن ، ( هـ  155: ت ) جالل الدين ، ؛ السيوطي ،  عبد الرحمن بن ابي بكر

دار احياء الكتب ، محمد ابو الفضل ابراهيم : تحقيق ، المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة 
 .5/55: م  5119/ هـ  5379،  5ط، مصر ، عيسى البابي الحلبي وشركاءه ، العربية 

(xxxiii )11: العرب واإلسالم  زكار ، تأريخ. 
(xxxiii ) 11: المصدر نفسه. 
(xxxiii ) ، ؛ ابن كثير ، السيرة  1/232،  1/234،  7/49،  7/13ابن كثير ، البداية والنهاية

، احمد بن علي القادر الحسيني العبيدي ، ؛ المقريزي ، ابو العباس  4/413، 4/411النبوية ، 
ا للنبي من االحوال واالموال والحفدة والمتاع ، امتاع االسماع بم،  ( هـ  741: ت ) تقي الدين 

/ هـ 5421،  5ط، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، محمد عبد الحميد النميسي : تحقيق 
، ( هـ 155: ت) جالل الدين ، ؛ السيوطي ، عبد الرحمن بن ابي بكر  54/414:م 5111

؛ السيوطي ، تأريخ  2/491: ال تخ ،  لبنان، بيروت ، الخصائص الكبرى ، دار الكتب العلمية 
، ال مطبعة ، ال مكان طبع ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، حمدي الدمرداش : الخلفاء ، تحقيق 

 .14: ؛ زكار ، تأريخ العرب واإلسالم 14،  5/12:  م 2111/ هـ  5421
(xxxiii) ألحداث وا( ملسو هيلع هللا ىلص)وفاة النبي برنامج حقائق التأريخ ، ، زكار ، قناة الكوثر الفضائية

 الخطيرة التي رافقتها 
اثني عشر يومًا ، وقيل أربعة عشر يومًا وكان يصلي بالناس ( ملسو هيلع هللا ىلص)كانت مدة مرض النبي 

 .54/411امتاع االسماع ، : ينظر. وانقطع ثالثة أيام
(xxxiii ) (.3-5)سورة النصر ، اآلية 
(xxxiii ) ( هـ  419 :ت ) عبد الملك بن محمد بن ابراهيم النيسابوري ، الخركوشي ، ابو سعد ،

/ هـ 5424،  2ط، السعودية ، مكة ، دار البشائر االسالمية : شرف المصطفى ، تحقيق 
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، القرطبي ، ؛ بن حزم األندلسي ، ابو محمد علي بن احمد بن سعيد  51/ 4:  م  2113
، بيروت ، دار الكتب العلمية ، جوامع السيرة النبوية ، ال تح ،  ( هـ  411: ت ) الظاهري 

احمد بن الحسين بن علي ، ابو بكر ، البيهقي ؛ 231، 23،  21،  5/51:  ال تاريخ ،  لبنان
عبد المعطي : تحقيق ، دالئل النبوة ، ( هـ  417: ت ) بن موسى الخسروجردي الخرساني 

 .2/411 :م 5177/ هـ  5417،  5ط، دار الريان للتراث ، دار الكتب العلمية ، تلعجي 
(xxxiii )؛ البغوي  2/111،  2/191،  2/92،  5/411النبوية البن هشام ،  ابن هشام ، السيرة

األنوار في شمائل ، ( هـ  151: ت ) الحسين بن مسعود بن محمد الشافعي ، ، ابو محمد 
 5111/ هـ  5451،  5ط، دمشق ، دار المكتبي ، ابراهيم اليعقوبي : النبي المختار ، تحقيق 

 .5/197: م 
(xxxiii)119: ت) دين ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ابن الجوزي ، جمال ال 

مصطفى عبد القادر ، محمد عبد القادر عطا : تحقيق ، المنتظم في تأريخ الملوك واالمم ، ( هـ 
 .4/31: م  5112/ هـ  5452،  5ط، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، عطا 

(xxxiii ) المال ، ويراد بها االستيالء ، كما تفيد معنى الدولة بضم الدال كلمة تستخدم في مجال
. صار الفيء ُدولة بينهم يتداولونه يكون مرة لهذا ومرة لذاك: شيء متداول من مال وغوه ، يقال

، مختار الصحاح ، ال تح ، ( هـ  111: ت ) الرازي ، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر : ينظر
 .  251ص: م  5173 /هـ  5413، ال مكان ، دار الكتاب العربي 

(xxxiii ) 9: سورة الحشر ، اآلية . 
(xxxiii) (.ملسو هيلع هللا ىلص)برنامج حقائق التأريخ ، وفاة النبي ، زكار ، قناة الكوثر الفضائية 
(xxxiii ) ت ) البغدادي ، عبد اهلل بن احمد بن محمد الشيباني ، ابن حنبل ، ابو عبد الرحمن :

 5ط، الدمام ، دار ابن القيم ، ني محمد بن سعيد بن سالم القحطا: السنة ، تحقيق ، ( هـ  211
علي بن ابي بكر بن ، نور الدين ، الهيثمي ، ابو الحسن ،  2/111: م  5171/هـ  5411، 

مكتبة القدسي ، حسام الدين المقدسي : الصواعق المحرقة ، تحقيق ، ( هـ  719: ت ) سلمان 
 .5/14: م 5114/هـ 5454، القاهرة ، 
(xxxiii )94سالم ، زكار ، تأريخ العرب واإل. 
(xxxiii ) الزبير بن العوام ترك من العروض قيمة خمسين ألف ألف درهم ومن العين خمسين ألف

، ( هـ  195: ت ) علي بن الحسين بن هبة اهلل ، ابن عساكر ، ابو القاسم : ينظر. ألف دينار
 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمرو بن غرامة العمروي : تأريخ دمشق ، تحقيق 

 .3/551؛ ابن سعد ، الطبقات الكبرى ،  57/427: م  5111/ هـ  5451
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(xxxiii ) ينظر. أن بيعة أبي بكر فلته وقى اهلل شرها وأمر عمر بن الخطاب بقتل من عاد مثلها :
تمهيد ، القاضي ابو بكر الباقالني ، المالكي ، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم 

، لبنان ، مرسسة الكتب الثقافية ، عماد الدين احمد حيدر : ، تحقيق  األوائل في تلخيص الدالئل
احمد بن عبد اهلل بن احمد بن ، االصبهاني ، ابو نعيم ،  5/411: م 5179/ هـ  5419،  5ط

علي بن : اإلمامة والرد على الرافضة ، تحقيق ، ( هـ  431: ت ) اسحق بن موسى بن مهران 
هـ  5451،  3ط، السعودية ، المدينة المنورة ، ة العلوم والحكم مكتب، محمد بن ناصر الفقيهي 

؛ الشهرستاني ، ابو الفتح و محمد بن عبد الكريم بن ابي بكر احمد  5/217: م  5114/ 
 .5/23: مرسسة الحلبي ، الملل والنحل ، ال تح ، ( هـ  147: ت ) ، الشهرستاني 

(xxxiii) (.ملسو هيلع هللا ىلص)ئق التأريخ ، وفاة النبي برنامج حقا، زكار ، قناة الكوثر الفضائية 
(xxxiii ) صحيح مسلم ، ، ( هـ  215: ت ) النيسابوري ، مسلم بن حجاج ابو الحسن القشيري

؛  2/5211: ال سنة ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، محمد فراد عبد الباقي : تحقيق 
السنن ، (  هـ 214: ت ) النسائي ، ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي الخراساني 

/ هـ  5425،  5ط، بيروت ، مرسسة الرسالة ، حسن عبد المنعم شلبي : الكبرى ،  تحقيق 
( هـ  144: ت ) ؛ اليحصبي ، ابو الفضل القاضي عياض بن موسى  311/ 51:  م  2115

الشفا بتعريف حقوق المصطفى مذياًل بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء ، ال تح ، 
؛ البيهقي ، دالئل النبوة  2/512: م  5177/ هـ  5411، ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع د، 
، الدرر في اختصار المغازي والسير ، ال وفاة ، ؛ النمري ، الحافظ يوسف بن البر  9/573، 

: م  5173/ هـ  5413،  2ط، مصر ، القاهرة ، دار المعارف ، شوقي ضيف . د: تحقيق 
دار المعرفة للطباعة ، مصطفى عبد الواحد : كثير ، السيرة النبوية ، تحقيق  ابن؛  5/291

؛ ابن ناصر الدين ، سلوة  4/415:م  5191/ هـ  5311، لبنان ، بيروت ، والنشر والتوزيع 
دار ، هاشم صالح مناع ، صالح يوسف معتوك : تحقيق  ،( ملسو هيلع هللا ىلص)الكئيب بوفاة الحبيب 

؛ القسطالني ، احمد بن محمد بن  5/511: ال تاريخ ، المارات ا، البحوث للدراسات االسالمية 
المواهب ، ( هـ  123: ت ) ابي بكر بن عبد الملك القتيبي المصري ابو العباس شهاب الدين 

 .2/114: ال تاريخ ، مصر ، القاهرة ، اللدنية بالمنح المحمدية ، الناشر المكتبة التوثيقية 
(xxxiii ) ، 1/1صحيح البخاري. 
(xxxiii )1/1: لمصدر نفسه ا. 
(xxxiii ) أيام، وصلى أبو بكر بالناس إلى أن توفّي  3يوم وانقطع  54يوم وقيل  52مرض النبي

احمد بن ، المقريزي ، ابو العباس : ينظر. أيام 3صالة وقيل صلى  59( ملسو هيلع هللا ىلص)رسول اهلل 
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نبي من امتاع االسماع بما لل(  هـ 741: ت) تقي الدين الحسيني العبيدي ، علي بن عبد القادر 
، دار الكتب العلمية ، محمد عبد الحميد النميسي : تحقيق ، االحوال واالموال والحفدة والمتاع 

 . 54/411: م 5111/هـ 5421،  5ط، لبنان ، بيروت 
(xxxiii )52  أو الثاني والسبعين لو كان )ربيع األول هو اليوم الحادي والسبعين من أيام السنة

 .(شهر صفر متممًا لليوم الثالثين
(xxxiii ) ، ؛ ابن سيد الناس ، عيون األثر في فنون المغازي  9/519البيهقي ، دالئل النبوة

؛ ابن ناصر الدين ، سلوة  4/411؛ ابن كثير ، السيرة النبوية ،  2/419والشمائل والسير ، 
؛  3/412؛ الحلبي ، السيرة الحلبية ،  2/534؛ المقريزي ، امتاع االسماع ،  5/551الكئيب 
جمال الدين عبد الرحمن ، ؛ ابن الجوزي ، ابو الفرج  3/519، تأريخ الرسل والملوك ،  الطبري

، تلقيح مفهوم األثر في عيون التأريخ والسير ، ال تح ، ( هـ  119: ت ) بن علي بن محمد 
ابن ، 5/45:م  5119/ هـ  5457،  5ط، لبنان ، بيروت ، شركة دار االرقم بن ابي االرقم 

 .  1/231؛ ابن كثير، البداية والنهاية ،  2/574امل في التأريخ، االثير ، الك
(xxxiii) ( هـ  241: ت) خليفة بن خياط ، ابو عمرو بن خليفة الشيباني العصفري البصري ،

، دمشق ، مرسسة الرسالة ، دار القلم ، اكرم ضياء العمري : تحقيق ، تاريخ خليفة بن خياط 
 .5/519: م  5199/ 5319،  2ط، بيروت 

(xxxiii ) ورد صلح بين قيس بن سعد ومعاوية بعد استشهاد اإلمام علي وبعد استالم معاوية
 .1/271ابن كثير ، البداية والنهاية ، : ينظر. الخالفة

(xxxiii )ت ) بن حزم االندلسي ، االمام ابي محمد علي بن احمد المعروف بابن حزم الظاهري ا :
عبد . د، محمد ابراهيم نصير . د: ، تحقيق الفصل في الملل واألهواء والنحل ،  ( هـ  411

؛ الفيروز أبادي  4/525: م  5111/ هـ  5451،  2ط، بيروت ، دار الجيل ، الرحمن عميرة 
 .5/11، الرد على الرافضة أو القضاب المشتهر على رقاب ابن المطهر ، 

(xxxiii) برنامج حقائق التأريخ ، السقيفة، زكار ، قناة الكوثر الفضائية. 
(xxxiii) مكتبة الثقافة ، البدء والتأريخ ، ال تح ، ( هـ 311: ت ) لمقدسي ، المطهر بن طاهر ا

 53/272؛ ابن الجوزي ، المنتظم ،  1/519: ال طبعة ، ال تاريخ ، مصر ، بورسعيد ، الدينية 
 .51/41،  515،  55/573؛ بن كثير ، البداية والنهاية ، 

(xxxiii)  ، 5/512الشهرستاني ، الملل والنحل. 
(xxxiii) برنامج حقائق التأريخ ، السقيفة، زكار ، قناة الكوثر الفضائية. 
(xxxiii ) ، 3/213الطبري ، تأريخ الرسل والملوك. 
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(xxxiii ) ،ت ) محمد طاهر القمي ، ؛ الشيرازي  2/579ابن األثير ، الكامل في التأريخ :
 5457،  5ط ،ال بلد ، مهدي الرجائي و مطبعة امير : ، كتاب األربعين ، تحقيق (  هـ 5117

حسن : ، أعيان الشيعة ، تحقيق ( هـ 5395: ت ) ؛ محسن األمين  211ص : م 5117/هـ 
 .5/435:  ال تاريخ طبع ، لبنان ، بيروت ، دار التعارف للمطبوعات ، االمين 

(xxxiii ) ، ؛  5/511؛ السجستاني ، كتاب المصاحف ،  2/417األمين ، أعيان الشيعة
الخصال ، ، ؛ الصدوق ، كمال الدين وتمام النعمة  5/541لبيت ، الباكستاني ، الشيعة وأهل ا

، ( هـ  375: ت ) مرسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة ، علي اكبر الغفاري : تحقيق 
 . 415: م  5171/ هـ  5411، ايران ، قم ، المدرسين 

(xxxiii ) برنامج حقائق التأريخ ، السقيفة ، زكار ، قناة الكوثر الفضائية. 
(xxxiii ) ، ( ه 5555: ت ) ؛ المجلسي  2/311؛ البحراني ، حلية األولياء ،  513الشيخ المفيد
هـ 5413،  بالط ، لبنان ، بيروت ، دار الرضا ، عبد الزهراء العلوي : بحار األنوار ، تحقيق ، 
؛ الشريف المرتضى ، الشافي في  2/29؛ بان ، حياة أمير المرمنين ،  27/391: م  5173/ 

 .1/21؛ البحراني، غاية المرام ،  3/551مة ، اإلما
(xxxiii ) ، ؛ المرتضى ،  3/259؛ االردبيلي ، مجمع الفائدة ،  524الطوسي ، الرسائل العشر

شرح األزهار ،   ؛ الذهبي ، المنتقى من منهاج االعتدال في نقض كالم اهل الرفض واالعتزال 
؛ ابن ابي شيبة ، ابو بكر  5/337: يخ ال تار ، ال دار نشر ، محب الدين الخطيب : تحقيق ، 

الكتاب ، ( هـ  231: ت ) عبد اهلل بن محمد بن ابراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي 
، الرياض ، مكتبة الرشد ، كمال يوسف الحوت : المصنف في االحاديث واالثار ، تحقيق 

؛  7/517ي، ؛ البخاري ، صحيح البخار  1/412: م  5171/ هـ  5411،  5ط، السعودية 
 . 5/419البزاز  ، 

(xxxiii ) ، 29بيضون ، التوابون ، : ؛ ينظر 71زكار ، تأريخ العرب واإلسالم. 
(xxxiii ) ، ؛ البكري ، من حياة الخليفة عمر بن  352مرلف مجهول ، أخبار الدولة العباسية

إلمامة ، ا( هـ  291: ت ) ابو محمد عبد اهلل بن مسلم ، ؛ ابن قتيبة الدينوري  541الخطاب ، 
، حقوق الطبع محفوظة ، والسياسة ، اعتنى بطبعه وتصحيحه وشرحه محمد محمود الرافعي 

 .5/219؛ القرشي ،  5/57: م  5114/ هـ  5322، مطبعة النيل بمصر 
(xxxiii)  ؛ المقدسي ،  2/245الديار بكري ، تأريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس ، : ينظر

 .1/519البدء والتأريخ، 
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(xxxiii )؛ ابن  4/521؛ ابن الجوزي ، المنتظم ،  3/421ري ، تأريخ الرسل والملوك ، الطب
 .2/219األثير ، الكامل في التأريخ، 

(xxxiii ) ، ؛ أبو يوسف ، الخراج ،  27؛ بيضون ، التوابون ،  79زكار ، تأريخ العرب واإلسالم
27-49. 
(xxxiii) بيضون : ن الخطاب ، ينظربرنامج حقائق التأريخ ، عمر ب، زكار ، قناة الكوثر الفضائية

 .31، التوابون ، 
(xxxiii)  برنامج حقائق التأريخ ، العشرة المبشرين بالجنة، زكار ، قناة الكوثر الفضائية. 
(xxxiii ) ،؛  114،  2/29؛ القرشي ، حياة اإلمام الحسين ،  5/252الكوراني ، جواهر التأريخ

صامي ، عبد الملك بن حسين ؛ الع 5/511السالوي ، االستقصاء ألخبار المغرب االقصى ، 
سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي ، ، ( هـ 5555: ت ) بن عبد الملك المكي 

، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد معوض : تحقيق 2
 .19/117: م 5117/ هـ  5451،  5ط
(xxxiii ) ، ؛ خليفة بن خياط ، تأريخ خليفة بن خياط ،  2/291الديار بكري ، تأريخ الخميس
 . 5/555؛ أبو العرب، المحن ،  5/575
(xxxiii) برنامج حقائق التأريخ ، العشرة المبشرة بالجنة، زكار ، قناة الكوثر الفضائية. 
(xxxiii )أبو بكر بالجنة ، وعمر في ( : ملسو هيلع هللا ىلص)قال رسول اهلل : عن عبد الرحمن بن عوف قال

وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة ، وعبد الرحمن بن  الجنة وعثمان في الجنة
أحمد : ينظر. عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة

مسند ، ( هـ  245: ت ) احمد بن محمد بن هالل بن اسد الشيباني ، ابو عبد اهلل بن حنبل ، 
،  5ط، مرسسة الرسالة ، شعيب االرنارط عادل مرشد وأخرون : قيق تح، اإلمام أحمد بن حنبل 

؛  1/515سنن الترمذي ، ، ( هـ  321: ت ) ؛ الترمذي ،  3/211: م  2115/هـ  5425
 .5/27النسائي ، فضائل الصحابة ، 

ولم ينقل حديث العشرة المبشرة في أي من مصادر مدرسة أهل البيت ، ويعتقد الشيعة اإلمامية 
ذا الحديث من األحاديث الموضوعة المختلفة على عهد بني أمية ووضعوه على لسان أن ه

 .بعض الصحابة ورب مشهور وال أصل له
(xxxiii )5/144بن هشام ، السيرة النبوية ألبن هشام ، : ينظر. األشراف والررساء: المأل. 

بة بن ربيعة وأبو نذكر منهم عتبة بن ربيعة وشي. أما عدد المأل من قريش فكانوا أكثر من عشرة
سفيان بن حرب وطعيمة بن عدي وجبير بن مطعم ، والحارث بن عامر بن نوفل ، والنظر بن 
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حارث بن كلدة ، وأبو البختري بن هشام ، ورفعة بن األسود ابن المطلب ، وحكيم بن حزام ، 
سهيلي ، ال: ينظر. وأبو جهل بن هشام ، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج ، وأمية بن خلف ، وغيرهم 

 .4/591الروض األنف في شرح السيرة النبوية ، 
(xxxiii ) برنامج حقائق التأريخ ، عمر بن الخطاب، زكار ، قناة الكوثر الفضائية. 
(xxxiii ) علي : الفتوح ، تحقيق ، ( هـ  354: ت ) ابن اعثم الكوفي ،  ابي محمد احمد بن اعثم

 .295-2/391:  5ط، دار االضواء  ، شيري 
(xxxiii )بن خالد بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، وأمه  عبد اهلل

 .1/495ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، : ينظر. ابطه بنت عبد اهلل بن خزاعي بن أسيد من ثقيف
(xxxiii ) الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ، عم عثمان بن عفان ، كان من مسلمة

مدينة فنزل بالطائف ، وخرج معه ابنه مروان ، وقيل أن مروان ولد الفتح ، طرده رسول اهلل من ال
له بالطائف ولم يزل الحكم بالطائف إلى أن ولي عثمان الخالفة فردُه إلى المدينة ، وتوفي آخر 
خالفة عثمان قبل القيام عليه بأشهر واختلف في سبب نفيه ، فقيل أنُه كان يتصل ويتخفى 

إلى كبار اصحابه ، في مشركي قريش ، وسائر الكفار ( ملسو هيلع هللا ىلص)ويتسمع ما يسره رسول اهلل 
وكان ( ملسو هيلع هللا ىلص)والمنافقين ، وكان يفشي ذلك عنه حتى ظهر ذلك عليه ، وكان يحكيه في مشيته 

فكان الحكم . ذلك فقال رسول اهلل وكذلك فلتسكنيتكفى فألتفت فرآه يضل ( ملسو هيلع هللا ىلص)الرسول 
؛ القرطبي  54/333،  2/511السماع ، المقريزي ، امتاع ا: ينظر. مختلجًا مرتعشًا من يومئذ

، ( هـ  413: ت ) يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري ، ، ابو عمر 
، لبنان ، بيروت ، دار الجيل ، علي محمد البجاوي : تحقيق ، االستيعاب في معرفة االصحاب 

 .  العميان ،       ؛ الصفدي ، نكث الهميان في نكت 5/311: م 5112/هـ  5452،  5ط
(xxxiii)  ، العسكري ، الحسن بن عبد اهلل ابو هالل ،  145-1/139البالذري ، أنساب األشراف
 .5/511: هـ  5417،  5ط، األوائل ،  دار النشر طنطا ، ( هـ  311: ت) 
(xxxiii ) ، 2/395ابن اعثم الكوفي ، الفتوح. 
(xxxiii ) ، 11العرب واإلسالم ، ؛ زكار ، تأريخ  2/395ابن اعثم الكوفي ، الفتوح. 
(xxxiii ) ، 2/395ابن اعثم الكوفي ، الفتوح. 
(xxxiii ) ،1/212المقدسي ، البدء والتأريخ. 
(xxxiii ) ، ؛ زكار ، حقائق التأريخ، أسباب فتنة عثمان بن  2/395ابن اعثم الكوفي ، الفتوح

 .عفان
(xxxiii)  بن عفان برنامج حقائق التأريخ ، أسباب فتنة عثمان، زكار ، قناة الكوثر الفضائية. 
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(xxxiii )وهي نصرانية تزوجها عثمان بن عفان أيام خالفته وأقام عليها : نائلة بنت الفرانصة الكلبية
ابراهيم بن ، ؛ الثقفي ، ابي اسحق  2/317اإلمام مالك ، المدونة الكبرى ، : ينظر. حتى مقتله

مطبعة ، ت الغارا، جالل الدين محدث : تحقيق ، ( هـ  273: ت ) محمد بن سعيد بن جالل 
 .5/93؛ الغدير ، أحمد بن حنبل ، مسند أحمد ،  5/291: ال تخ ، ايران ، بهمني 

(xxxiii ) ، ؛ الريشهري ، موسوعة اإلمام  512؛ المفيد ، الجمل ،  5/445األمين ، أعيان الشيعة
 .235علي بن أبي طالب في الكتاب والسنة والتأريخ، 

(xxxiii )المعارف ، تحقيق ، ( هـ  291: ت )  بن مسلم ابن قتيبة الدينوري ، ابو محمد عبد اهلل :
؛  511: م  5112،  2ط، القاهرة ، الناشر الهيأة المصرية العامة للكتاب ، ثروت عكاشة 

؛ الطبري ، تأريخ الرسل والملوك ، 2/592السمعاني ، االنساب ،  اليعقوبي ، تأريخ اليعقوبي ، 
3/331. 
(xxxiii ) ، 297؛ عاشور ، النص على إمامة أمير المرمنين ،  2/419ابن اعثم الكوفي ، الفتوح 

؛ ابن قتيبة الدينوري ، اإلمامة والسياسة ،  3/575؛ الريشهري ، موسوعة اإلمام علي ، 
5/231. 
(xxxiii ) ، ت في القرن الرابع ( ) الشيعي ) محمد بن جرير ، ؛ الطبري  151االزدي ، االيضاح

،  5ط، قم ، مطبعة سلمان الفارسي ، مودي احمد المح: ، المسترشد ، تحقيق (الهجري 
: ت ) ؛ العاملي ، مرتضى جعفر  97؛ القمي ، الفضائل ،  222ص : م 5111/ هـ 5451
؛  55: م 5111/هـ  5451، لبنان ، بيروت ، توضيح المقاصد ، دار الهادي ، ( هـ 5314

 .22 ؛ االسكافي ، المعيار والموازنة ، 22/454المجلسي ، بحار األنوار ، 
(xxxiii ) م 5111/ هـ  5451، قم ، مطبعة ستارة ،  5وضوء النبي ، ط، الشهرستاني ، علي :
5/341    . 
(xxxiii ) برنامج حقائق التأريخ ،  فتنة عثمان بن عفان، زكار ، قناة الكوثر الفضائية. 
(xxxiii ) المصدر نفسه. 
(xxxiii)  ان بن عفان برنامج حقائق التأريخ ،  فتنة عثم، زكار ، قناة الكوثر الفضائية. 
(xxxiii ) ، 547؛ المالكي ، نحو انقاذ التأريخ اإلسالمي ،  17زكار ، تأريخ العرب واإلسالم. 
(xxxiii ) ، ؛ الديار بكري ، تأريخ الخميس  5/125الباقالني ، تمهيد األوائل في تلخيص الدالئل

 . 1/375؛ المقدسي ، البدء والتأريخ،  2/292في أحوال أنفس النفيس ، 
(xxxiii ) ، 17تأريخ العرب واإلسالم ، زكار. 
(xxxiii ) 451،  2/217؛ ابن اعثم الكوفي ،  5/73حياة الحيوان الكبرى ، ( أبو البقاء)الدميري. 
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(xxxiii ) ، 5531،  3/5539؛ ابن شبه ، تأريخ المدينة ،  2/451ابن اعثم الكوفي ، الفتوح . 
(xxxiii ) ، شرح المحصول ، ؛ القرامي ، نفائس األصول في  4/343الفخر الرازي ، المحصول
؛ ابن عساكر ، تأريخ دمشق ،  5/411؛ مسكويه ،  تجارب األمم وتعاقب الهمم ،  9/2115

11/221. 
(xxxiii ) ، ؛ ابن  9/99؛ البكجري ، اكمال تهذيب الكمال ،  51/292الصفدي ، الوافي بالوفيات

 .1/37سعد ، الطبقات الكبرى ، 
(xxxiii) ق التأريخ ، العشرة المبشرة بالجنة برنامج حقائ، زكار ، قناة الكوثر الفضائية. 
(xxxiii ) ، 513زكار ، تأريخ العرب واإلسالم. 
(xxxiii ) 513: المصدر نفسه. 
(xxxiii ) ، 4/111الطبري ، تأريخ الرسل والملوك. 
(xxxiii )؛ ابن األثير ، الكامل في التأريخ،  1/17الطبري ، تأريخ الرسل والملوك ، : ينظر
احمد بن علي بن محمد بن ، ابو الفضل ، ين ؛ ابن حجر العسقالني ، شهاب الد 2/172

: ت ) المصري الشافعي ، محمد بن علي بن محمود بن احمد بن احمد الكناني العسقالني 
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي بالتعاون : اإلصابة في تمييز الصحابة ، تحقيق ،  ( هـ  712

؛  4/411:  5بيروت ط، ية دار الكتب العلم، مطبعة الشرفية ، مع مركز هجر للبحوث 
؛ النووي ، نهاية األرب في فنون  5/241الحميري ، الروض المعطار في خبر األقطار ، 

 .513؛ زكار ، تأريخ العرب واإلسالم ، 21/519األدب ، 
(xxxiii ) برنامج حقائق التأريخ ، اإلمام علي، زكار ، قناة الكوثر الفضائية. 
(xxxiii ) ، معالم المدرستين ، مركز ، السيد مرتضى العسكري  العسكري ،،  1المدني ، الجمل

: هـ  5424،  5ط، مطبعة ليلى ، الطباعة والنشر للمجمع العالمي ألهل البيت عليهم السالم 
؛ ابن الصباغ ، الفصول المهمة في معرفة  5/73؛ الدينوري ، اإلمامة والسياسة ،  5/545

 .5/311األئمة ، 
(xxxiii) برنامج حقائق التأريخ ، اإلمام علي، ية زكار ، قناة الكوثر الفضائ. 
(xxxiii ) دار احياء ، محمد ابو الفضل ابراهيم :ابن أبي الحديد ،  شرح نهج البالغة ،  تحقيق

 .5/311: ، ال مطبعة ، الكتب العربية 
(xxxiii ) ، ؛  5/311؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج البالغة ،  31/51المجلسي ، بحار األنوار

 .1/19لسي ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه االند
(xxxiii ) برنامج حقائق التأريخ ، ما بين علي وعائشة، زكار ، قناة الكوثر الفضائية. 
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(xxxiii ) ، ؛  2/131؛ ابن األثير ، الكامل في التأريخ،  4/411الطبري ، تأريخ الرسل والملوك
 .3/554الذهبي ، تأريخ اإلسالم ، 

(xxxiii)  مج حقائق التأريخ ، ما بين علي وعائشةبرنا، زكار ، قناة الكوثر الفضائية. 
(xxxiii) برنامج حقائق التأريخ ، ما بين علي وعائشة، زكار ، قناة الكوثر الفضائية. 
(xxxiii ) ( هـ  255: ت ) الصنعاني ، ابو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني ،

، المكتبي االسالمي ،  الهند، المجلس العلمي ، حبيب الرحمن االعظمي : المصنف ، تحقيق 
 .5/531؛ الدينوري ، األخبار الطوال ،  1/412: م  5173/ هـ 5413،  2ط، بيروت 

(xxxiii ) ، 2/411ابن اعثم الكوفي ، الفتوح . 
(xxxiii ) 2/413:  المصدر نفسه. 
(xxxiii) برنامج حقائق التأريخ ، ما بين علي وعائشة، زكار ، قناة الكوثر الفضائية. 
(xxxiii ) مستدرك الوسائل وتنشيط ( هـ  5321: ت ) حسين النوري الطبرسي الشيخ ، الميرزا ،

 .55/12،   5ط، مرسسة آل البيت عليهم السالم الحياء التراث : تحقيق ، المسائل 

 قائمة المصادر والمراجع 

 .ـــ القران الكريم 
كلية ، ق منشورات جامعة دمش، الحضارة العربية االسالمية ، وسهيل زكار ، شكران خربوطلي ــ 

 .م  2159/ هـ 5431، اآلداب 
تأريخ العرب واإلسالم منذ ما قبل المبعث حتى سقوط بغداد ، دار الفكر ، زكار ، سهيل ــ   

 .م 5172/ هـ  5412،  4ط، بيروت ، للطباعة والنشر والتوزيع 
ر بن محمد زهي: صحيح البخاري ، تحقيق ، محمد بن اسماعيل ، البخاري ، ابو عبد اهلل ــ  

 .م  2113/هـ 5422،  5ط، ناصر الناصر 
سيرة ،  ( هـ  515: ت ) المدني ، ابن اسحق ، محمد بن اسحق بن يسار المطلبي بالوالء ــ 

 5ط، لبنان ، بيروت ، دار الفكر ، سهيل زكار : تحقيق ، ابن اسحق ، كتاب السير والمغازي 
 .م  5197/ هـ  5317، 

: ت ) جمال الدين ، د الملك بن هشام بن ايوب الحميري المعافري عب، ابو محمد ، ــ ابن هشام 
مصطفى السقا وابراهيم االيباري وعبد الحفيظ : تحقيق ، السيرة النبوية البن هشام ، ( هـ 253

م 5111/ ه 591ط، القاهرة ــ مصر ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واوالده ، الشلبي 
، ( هـ 351: ت ) د بن جرير بن يزيد بن كثير بن كثير اآلملي محم، ابو جعفر ، الطبري ــ 
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هـ  5421،  5ط، مرسسة الرسالة ، احمد محمد شاكر : تحقيق ، جامع البيان في تأويل القرآن 
 .م 2111/ 
: ت) البغدادي ، البصري ، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء ، ابن سعد ، ابو عبد اهلل  ــ 

مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ، زياد محمد منصور : ات الكبرى، تحقيق الطبق(  هـ  231
 .م 5177/ هـ  5417،  2ط، السعودية ، 

دار ، تأريخ الرسل والملوك ،  ( هـ  351: ت ) ــ الطبري ، البي جعفر محمد بن جرير 
 ؛  2/311: 2ط، المعارف بمصر 

دار المعرفة للطباعة والنشر ، صطفى عبد الواحد م: ــ ابن كثير ، السيرة النبوية ، تحقيق 
 .م  5191/ هـ  5311، لبنان ، بيروت ، والتوزيع 

ابن االثير ، ابو الحسن علي بن ابي كرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ــ 
عمر عبد السالم : الكامل في التأريخ ، تحقيق ،  ( هـ  131: ت ) ، الحرزي ، الشيباني 

 .5/115 :هـ 5499، لبنان ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، مري تد
ــ أبو الفداء ، عماد الدين اسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر ابن تاخشان بن ايوب 

المختصر في اخبار البشر،  المطبعة ،  ( هـ  932: ت ) صاحب حماة ، الملك المريد ، 
 .ريخ ال تا،  5ط، مصر ، الحسينية المصرية 

(xxxiii) برنامج حقائق التأريخ ، اإلمام علي والسقيفة ، زكار ، قناة الكوثر الفضائية. 
موجز التأريخ اإلسالمي منذ عهد آدم إلى عصرنا ، مكتبة الملك ،  ــ  العسيري ، احمد معمور 

 م 5111/ هـ  5459،  5ط، الرياض ، فهد 
الروض االنف ، ( هـ 175: ت ) بن احمد ،  عبد الرحمن بن عبد اهلل، السهيلي ، ابو القاسم ـــ 

، دار احياء التراث العربي ، عمر عبد السالمي : تحقيق ، في شرح السيرة النبوية البن هشام 
 .م 2111/ هـ  5425،  5ط، بيروت 

سهيل : أنساب األشراف ، تحقيق ، ( هـ  291: ت) البالذري ، احمد بن يحيى بن جابر  ـــ 
 .م  5119/ هـ  5459، لبنان ، بيروت ، دار الفكر ،  زكار ورياض الزركلي

حسن المحاضرة في ، ( هـ  155: ت ) جالل الدين ، السيوطي ،  عبد الرحمن بن ابي بكر ــ 
عيسى ، دار احياء الكتب العربية ، محمد ابو الفضل ابراهيم : تحقيق ، تأريخ مصر والقاهرة 

 .م  5119/ هـ  5379،  5ط، مصر ، البابي الحلبي وشركاءه 
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( هـ 741: ت ) تقي الدين ، احمد بن علي القادر الحسيني العبيدي ، المقريزي ، ابو العباس ــ  
محمد عبد الحميد : امتاع االسماع بما للنبي من االحوال واالموال والحفدة والمتاع ، تحقيق ،  

 .م 5111/ هـ 5421،  5ط، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، النميسي 
الخصائص الكبرى ، ، ( هـ 155: ت) جالل الدين ، ــ  السيوطي ، عبد الرحمن بن ابي بكر 

: ؛ السيوطي ، تأريخ الخلفاء ، تحقيق  2/491: ال تخ ، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية 
/ هـ  5421، ال مطبعة ، ال مكان طبع ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، حمدي الدمرداش 

 .؛ زكار ، تأريخ العرب واإلسالم 14،  5/12 : م 2111
واألحداث الخطيرة ( ملسو هيلع هللا ىلص)وفاة النبي برنامج حقائق التأريخ ، ، زكار ، قناة الكوثر الفضائية ـــ 

 التي رافقتها 
شرف ، ( هـ  419: ت ) عبد الملك بن محمد بن ابراهيم النيسابوري ، الخركوشي ، ابو سعد ـــ  

.  م  2113/ هـ 5424،  2ط، السعودية ، مكة ، بشائر االسالمية دار ال: المصطفى ، تحقيق 
( هـ  411: ت ) الظاهري ، القرطبي ، ــ بن حزم األندلسي ، ابو محمد علي بن احمد بن سعيد 

 . ال تاريخ ، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، جوامع السيرة النبوية ، ال تح ،  
 417: ت ) الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخرساني  احمد بن، ابو بكر ، البيهقي ــ 
، دار الريان للتراث ، دار الكتب العلمية ، عبد المعطي تلعجي : تحقيق ، دالئل النبوة ، ( هـ 
 .م 5177/ هـ  5417،  5ط
؛ البغوي ،  2/111،  2/191،  2/92،  5/411ابن هشام ، السيرة النبوية البن هشام ، ــ  

األنوار في شمائل النبي ، ( هـ  151: ت ) الحسين بن مسعود بن محمد الشافعي ، ابو محمد 
 .م 5111/ هـ  5451،  5ط، دمشق ، دار المكتبي ، ابراهيم اليعقوبي : المختار ، تحقيق 

، ( هـ  119: ت) ابن الجوزي ، جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ـ 
، مصطفى عبد القادر عطا ، محمد عبد القادر عطا : تحقيق ، الملوك واالمم  المنتظم في تأريخ
 م  5112/ هـ  5452،  5ط، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية 

دار ، مختار الصحاح ، ال تح ، ( هـ  111: ت ) ـ  الرازي ، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر 
 .  م  5173/ هـ  5413، ال مكان ، الكتاب العربي 

 211: ت ) البغدادي ، عبد اهلل بن احمد بن محمد الشيباني ، ابن حنبل ، ابو عبد الرحمن ــ   
،  5ط، الدمام ، دار ابن القيم ، محمد بن سعيد بن سالم القحطاني : السنة ، تحقيق ، ( هـ 

 .م  5171/هـ  5411



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

229 
 

                                                                                                                                                                      

الصواعق ، ( هـ  719: ت ) علي بن ابي بكر بن سلمان ، نور الدين ، الهيثمي ، ابو الحسن  
 . م 5114/هـ 5454، القاهرة ، مكتبة القدسي ، حسام الدين المقدسي : المحرقة ، تحقيق 

تأريخ دمشق ، ، ( هـ  195: ت ) علي بن الحسين بن هبة اهلل ، ابن عساكر ، ابو القاسم ــ  
 م 5111/ هـ  5451،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمرو بن غرامة العمروي : تحقيق 

تمهيد ، القاضي ابو بكر الباقالني ، المالكي ، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم ــ 
، لبنان ، مرسسة الكتب الثقافية ، عماد الدين احمد حيدر : األوائل في تلخيص الدالئل ، تحقيق 

 . م5179/ هـ  5419،  5ط
: ت ) اهلل بن احمد بن اسحق بن موسى بن مهران  احمد بن عبد، ـ االصبهاني ، ابو نعيم 

مكتبة ، علي بن محمد بن ناصر الفقيهي : اإلمامة والرد على الرافضة ، تحقيق ، ( هـ  431
 .م  5114/ هـ  5451،  3ط، السعودية ، المدينة المنورة ، العلوم والحكم 

 147: ت ) ، احمد الشهرستاني ـــ الشهرستاني ، ابو الفتح و محمد بن عبد الكريم بن ابي بكر 
 .مرسسة الحلبي ، الملل والنحل ، ال تح ، ( هـ 
صحيح مسلم ، تحقيق ، ( هـ  215: ت ) النيسابوري ، مسلم بن حجاج ابو الحسن القشيري ـ   
 .ال سنة ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، محمد فراد عبد الباقي : 
السنن ، ( هـ  214: ت ) د بن شعيب بن علي الخراساني ــ النسائي ، ابو عبد الرحمن احم 

/ هـ  5425،  5ط، بيروت ، مرسسة الرسالة ، حسن عبد المنعم شلبي : الكبرى ،  تحقيق 
 .م  2115

الشفا بتعريف حقوق ، ( هـ  144: ت ) ــــ  اليحصبي ، ابو الفضل القاضي عياض بن موسى 
دار الفكر للطباعة ، الخفاء عن ألفاظ الشفاء ، ال تح المصطفى مذياًل بالحاشية المسماة مزيل 

 .م  5177/ هـ  5411، والنشر والتوزيع 
. د: تحقيق ، الدرر في اختصار المغازي والسير ، ال وفاة ، ــــ النمري ، الحافظ يوسف بن البر 

 .م  5173/ هـ  5413،  2ط، مصر ، القاهرة ، دار المعارف ، شوقي ضيف 
دار المعرفة للطباعة والنشر ، مصطفى عبد الواحد : ، السيرة النبوية ، تحقيق ابن كثير ـــ 

 .م  5191/ هـ  5311، لبنان ، بيروت ، والتوزيع 
، صالح يوسف معتوك : ، تحقيق ( ملسو هيلع هللا ىلص)ابن ناصر الدين ، سلوة الكئيب بوفاة الحبيب  ـــ 

 .ال تاريخ ، االمارات ، دار البحوث للدراسات االسالمية ، هاشم صالح مناع 
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ـــ  القسطالني ، احمد بن محمد بن ابي بكر بن عبد الملك القتيبي المصري ابو العباس شهاب 
، القاهرة ، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ، الناشر المكتبة التوثيقية ، ( هـ  123: ت ) الدين 
 .ال تاريخ ، مصر 

: ت) تقي الدين الحسيني العبيدي ، القادر  احمد بن علي بن عبد، المقريزي ، ابو العباس ـــ  
محمد عبد : تحقيق ، امتاع االسماع بما للنبي من االحوال واالموال والحفدة والمتاع (  هـ 741

 .م 5111/هـ 5421،  5ط، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الحميد النميسي 
، ( هـ  119: ت ) علي بن محمد  جمال الدين عبد الرحمن بن، ــ  ابن الجوزي ، ابو الفرج 

، بيروت ، شركة دار االرقم بن ابي االرقم ، تلقيح مفهوم األثر في عيون التأريخ والسير ، ال تح 
 .م  5119/ هـ  5457،  5ط، لبنان 

(xxxiii) ( هـ  241: ت) خليفة بن خياط ، ابو عمرو بن خليفة الشيباني العصفري البصري ،
، دمشق ، مرسسة الرسالة ، دار القلم ، اكرم ضياء العمري : ق تحقي، تاريخ خليفة بن خياط 

 .م  5199/ 5319،  2ط، بيروت 
: ت ) بن حزم االندلسي ، االمام ابي محمد علي بن احمد المعروف بابن حزم الظاهري ـ  ا 

عبد . د، محمد ابراهيم نصير . د: الفصل في الملل واألهواء والنحل ، تحقيق ،  ( هـ  411
 .م  5111/ هـ  5451،  2ط، بيروت ، دار الجيل ، ن عميرة الرحم

(xxxiii)  مكتبة الثقافة ، البدء والتأريخ ، ال تح ، ( هـ 311: ت ) المقدسي ، المطهر بن طاهر
 .ال طبعة ، ال تاريخ ، مصر ، بورسعيد ، الدينية 

مهدي الرجائي : ، كتاب األربعين ، تحقيق (  هـ 5117: ت ) محمد طاهر القمي ، ـــ الشيرازي 
 .م 5117/هـ  5457،  5ط، ال بلد ، و مطبعة امير 

دار التعارف ، حسن االمين : ، أعيان الشيعة ، تحقيق ( هـ 5395: ت ) ــ محسن األمين 
 .ال تاريخ طبع ، لبنان ، بيروت ، للمطبوعات 

مرسسة النشر ، علي اكبر الغفاري : الخصال ، تحقيق ، الصدوق ، كمال الدين وتمام النعمة ــ 
 .م 5171/ هـ  5411، ايران ، قم ، المدرسين ، ( هـ  375: ت ) االسالمي التابعة لجماعة 

، دار الرضا ، عبد الزهراء العلوي : بحار األنوار ، تحقيق ، ( ه 5555: ت ) ـــ المجلسي 
 م  5173/ هـ 5413،  بالط ، لبنان ، بيروت 

محب : تحقيق ، تدال في نقض كالم اهل الرفض واالعتزال ــ  الذهبي ، المنتقى من منهاج االع
 .ال تاريخ ، ال دار نشر ، الدين الخطيب 
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: ت ) ـــ ابن ابي شيبة ، ابو بكر عبد اهلل بن محمد بن ابراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي 
مكتبة ، كمال يوسف الحوت : الكتاب المصنف في االحاديث واالثار ، تحقيق ، ( هـ  231
 .م  5171/ هـ  5411،  5ط، السعودية ، الرياض ، الرشد 

، اإلمامة والسياسة ، اعتنى ( هـ  291: ت ) ابو محمد عبد اهلل بن مسلم ، ابن قتيبة الدينوري ــ 
، مطبعة النيل بمصر ، حقوق الطبع محفوظة ، بطبعه وتصحيحه وشرحه محمد محمود الرافعي 

 .م  5114/ هـ  5322
سمط النجوم ، ( هـ 5555: ت ) ، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكي ــــ العصامي 

، عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد معوض : تحقيق 2العوالي في أنباء األوائل والتوالي ، 
 .م 5117/ هـ  5451،  5ط، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية 

( هـ  245: ت ) د بن هالل بن اسد الشيباني احمد بن محم، أحمد بن حنبل ، ابو عبد اهلل  ــ  
مرسسة الرسالة ، شعيب االرنارط عادل مرشد وأخرون : تحقيق ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، 
 .م  2115/هـ  5425،  5ط، 
علي : الفتوح ، تحقيق ، ( هـ  354: ت ) ابن اعثم الكوفي ،  ابي محمد احمد بن اعثم ــ   

 . 5ط، دار االضواء  ، شيري 
عبد اهلل بن خالد بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، وأمه ابطه ــ 

 .ابن سعد ، الطبقات الكبرى : ينظر. بنت عبد اهلل بن خزاعي بن أسيد من ثقيف
: ت ) يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري ، القرطبي ، ابو عمر ــ 

، دار الجيل ، علي محمد البجاوي : تحقيق ، ستيعاب في معرفة االصحاب اال، ( هـ  413
 .م 5112/هـ  5452،  5ط، لبنان ، بيروت 

، األوائل ،  دار النشر طنطا ، ( هـ  311: ت) ـــ العسكري ، الحسن بن عبد اهلل ابو هالل  
 .هـ  5417،  5ط
: تحقيق ، ( هـ  273: ت ) الل ابراهيم بن محمد بن سعيد بن ج، الثقفي ، ابي اسحق ــ  

 .ال تخ ، ايران ، مطبعة بهمني ، الغارات ، جالل الدين محدث 
: المعارف ، تحقيق ، ( هـ  291: ت ) ابن قتيبة الدينوري ، ابو محمد عبد اهلل بن مسلم ــ  

 .م  5112،  2ط، القاهرة ، الناشر الهيأة المصرية العامة للكتاب ، ثروت عكاشة 
: ، المسترشد ، تحقيق (ت في القرن الرابع الهجري ( ) الشيعي ) محمد بن جرير ، بري الط ــ  

 .م 5111/ هـ 5451،  5ط، قم ، مطبعة سلمان الفارسي ، احمد المحمودي 
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، بيروت ، توضيح المقاصد ، دار الهادي ، ( هـ 5314: ت ) ــ  العاملي ، مرتضى جعفر 
 . م 5111/هـ  5451، لبنان 
 .م 5111/ هـ  5451، قم ، مطبعة ستارة ،  5وضوء النبي ، ط، هرستاني ، علي الشــ  
احمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ، ابو الفضل ، ابن حجر العسقالني ، شهاب الدين  ــ

،  ( هـ  712: ت ) المصري الشافعي ، بن محمود بن احمد بن احمد الكناني العسقالني 
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر : ، تحقيق  اإلصابة في تمييز الصحابة

 . 5بيروت ط، دار الكتب العلمية ، مطبعة الشرفية ، للبحوث 
معالم المدرستين ، مركز الطباعة والنشر للمجمع ، العسكري ، السيد مرتضى العسكري  ــ 

 .هـ  5424،  5ط، مطبعة ليلى ، العالمي ألهل البيت عليهم السالم 
دار احياء الكتب ، محمد ابو الفضل ابراهيم :ابن أبي الحديد ،  شرح نهج البالغة ،  تحقيق ــ  

 .ال مطبعة ، العربية 
، ( هـ  255: ت ) الصنعاني ، ابو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني ــ   

، المكتبي االسالمي ، هند ال، المجلس العلمي ، حبيب الرحمن االعظمي : المصنف ، تحقيق 
 م  5173/ هـ 5413،  2ط، بيروت 

، مستدرك الوسائل وتنشيط ( هـ  5321: ت ) الشيخ حسين النوري الطبرسي ، الميرزا ــ  
 .  5ط، مرسسة آل البيت عليهم السالم الحياء التراث : تحقيق ، المسائل 
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 التغليب في العربية والقرآن الكريم

 عقيل جاسم محمد العنكوشي. م. م

 مديرية تربية النجف األشرف

 :  الخالصة

ــــــح " إن التغليـــــب أحـــــد القضـــــايا اللغويـــــة التـــــي إنمـــــازت بـــــه اللغـــــة العربيـــــة ويـــــراد بـــــه        ترجيـ

احــــد المعلــــومين علــــى اآلخــــر بــــإطالق لفظــــه عليهمــــا، كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى فــــي وصــــف مــــريم 

ـــــ ـــــَن اْلَق ـــــْت م  ـــــة عمـــــران ﴿  َوَكاَن ألن الغـــــرض وصـــــفها بالصـــــالح ال ( 52التحـــــريم ) ان ت يَن  ﴾ ابن

وصـــــفها فـــــي النشـــــأة مـــــن أهـــــل الصـــــالح ، فـــــإذا كانـــــت مـــــن للتبعـــــيض لـــــزم ان المـــــراد بالقـــــانتين 

ــــــترك المـــــذكر والمرنـــــث فــــــي صـــــحة  ــــــكن لمـــــا اشـ القانتـــــات، ألنهـــــا بعضـــــهن ال بعـــــض القـــــانتين لـ

ملت صـــــيغته المختصــــة بـــــه فـــــي مكـــــــان الوصــــف بالقــــــنوت غلـــــب جانــــــبه علــــــى جانبهـــــا، فاســـــــتع

ـــــا أوجــــب اســــتعمال صــــيغة مكــــان أخــــرى مــــع االشــــتراك فــــي مــــادة اللفــــظ  ـــــغليب هنـ صــــيغتها، فالتـ

وهـــــذه الظاهــــــرة اللغويـــــة مـــــدار اهتمـــــام البالغيـــــين لمـــــا لهـــــا مـــــن اهميـــــة فـــــي االيجـــــاز "  والمعنـــــى

َبْين فـــــي الّلفـــــظ ، : التَّْغليـــــب" فـــــي الكـــــالم فــــــ  أو المتشـــــاك َلْين  المتشـــــاب َهْين  إعــــــطاء أحـــــد المتصـــــاح 

يجـــــاز فـــــي  ف ـــــي َبْعـــــض  الصـــــفات، أو المتــــــجاورين أو نحـــــو ذلـــــك ُحْكـــــَم اآلَخـــــر ومـــــن فوائـــــده اإل 

وقــــد عمــــد المحــــدثين فــــي تعريفـــــاتهم " العبــــارة ، مــــع فوائــــد بالغيــــة ُتالَحــــُظ فــــي ُمْخَتل ــــف  اأَلمثلــــة 

 .للتغليب عـلى ما جاء في كتب القدامى



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

234 
 

                                                                                                                                                                      

 

 : تغليب في اللغة العربيةال           

هــــــو ظــــــاهرة لغويــــــة هامــــــة وذات أبعــــــاد فكريــــــة عميقــــــة، وأن التغليــــــب فــــــي المعجمــــــات          

ـــــــَي َأْفَصـــــــُح، وَغَلبـــــــًة وَمْغَلبـــــــًا : غلـــــــب)) العربيـــــــة  جـــــــاء بمعنـــــــى  َغَلبـــــــه َيْغل ُبـــــــه َغْلبـــــــًا وَغَلبـــــــًا، َوه 

 :وَمْغَلبًة؛ َقاَل َأبو الُمَثلَّم  

 َركَّاُب َسْلهبٍة، َقطَّاُع َأْقران  ... َمنَّاُع َمْغَلبٍة،  َربَّاُء َمْرَقبٍة،

ل بَّــــــى، َعــــــْن ُكــــــَراعٍ  ــــــمِّ . َقَهــــــره: وُغُلبَّــــــًة وَغُلبَّــــــًة، اأَلخيـــــرُة َعــــــن  اللِّْحَيــــــان يِّ . وُغُلبَّـــــى وغ  والُغُلبَّــــــة، ب الضَّ

يد  الباء    :الَغَلبُة؛ َقاَل الَمرَّار: َوَتْشد 

زٌّ َأَشمُّ َطويلُ ... ْذُت ُغُلبًَّة، َأَخْذُت بَنْجٍد َما َأخَ   وبالَغْور  ل ي ع 

ــــــــريعًا، َعــــــــن  اأَلصــــــــمعي          ــــــــُب َس ــــــــة َأي َيْغل  ــــــــاُلوا. َوَرُجــــــــٌل ُغُلبَّ ــــــــة ، : َوَق ــــــــْذكر َأيــــــــاَم الُغُلبَّ َأَت

ل بَّــــــى، َأي َأيــــــاَم الَغَلبــــــة  ل َمـــــــن  : َيُقولُــــــوا لمـــــــن  الَغلَــــــُب والَغَلبــــــُة ؟ َولَــــــمْ : َوقَــــــاُلوا..... والُغُلبَّــــــى، والغ 

يــــز   لبُبونَ  : الَغْلــــُب ؟ َوف ــــي التَّْنز يــــل  اْلَعز  من َســــَيغن ــــدب َغَلــــببهب ــــنن َبعن َكَمــــا .... ،]3: الــــروم [   َوُهــــمن مب

َصـــــــال ه  : ُيقـــــــال ـــــــى ُفـــــــاَلٍن الَكـــــــَرُم َأي ُهـــــــَو َأكثـــــــر خ  ـــــــُب : ، والُمَغلَّـــــــبُ . .......َغَلـــــــَب َعَل ي ُيْغَل الَّـــــــذ 

ــــًرا رٌ . َكث ي ــــاع  ــــُب؛ والُمَغلَّــــُب َأيضــــاً  َوَش ــــا ُيْغَل ــــة، َواْلُمــــَراُد : ُمَغلَّــــٌب َأي َكث يــــًرا َم ــــُه بالَغَلب ي ُيْحَكــــُم َل الَّــــذ 

ل ــــــٌب . اأَلوَّ ــــــَو غال  ــــــَن اأَلضــــــداد: وُغلِّــــــَب الرجــــــُل، َفُه ــــــَو م  ــــــَب، َوُه ب ه  . َغَل ــــــى َصــــــاح  ــــــَب َعَل : وُغلِّ

ـــــة ـــــه  بالغَلب ـــــُه َعَلْي ـــــَم َل ـــــ: التغليـــــب))، وxxxiii.. ((ُحك  ـــــظ اْلَغال ـــــب َوعرفـــــاُه ـــــة إ يـــــَراد اللَّْف ـــــَو َأن : َو ُلَغ ُه

ــــــــي اأْلَب َواأُلم،  ــــــــْيء َمــــــــا لغيــــــــره لتناســــــــب َبينهَمــــــــا َأو اْخــــــــت اَلط ، كــــــــاألبوين ف  يغلــــــــب علــــــــى الشَّ
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ـــــــر،  ـــــــْمس َواْلَقَم ـــــــي الشَّ ـــــــرب، والقمـــــــرين ف  ـــــــي اْلمشـــــــرق َواْلمْغ والمشـــــــرقين والمغـــــــربين والخـــــــافقين ف 

ــــــَفا والمــــــروة والعمــــــرين ف ــــــي أبــــــي بكــــــر َوعمــــــر ( التغليــــــب)))، إذن فـــــــxxxiii((، والمــــــروتين ف ــــــي الصَّ

ـــــي اللَُّغـــــة) ـــــين مـــــدلوليهما ( ف  ـــــي اأْلَْحَكـــــام اْلَعَربيَّـــــة إ ذا َكـــــاَن َب إ يثَـــــار أحـــــد اللَّْفَظـــــْين  علـــــى اآلخـــــر ف 

ـــــي اأْلََبـــــَوْين  اأْلَب َواأُلم والمشـــــرقين اْلمشـــــرق َواْلمْغـــــرب والعمـــــر  ـــــة َأو اْخـــــت اَلط َكَمـــــا ف  ين أبـــــي علَق

 .  xxxiii((بكر َوعمر   

  :والتغليب في االصطالح  

وبــــــاب التغليــــــب بــــــاب )) التغليــــــب فــــــي االصــــــطالح لــــــيس ببعيــــــد عــــــن معنــــــاه اللغــــــوي          

ـــــَعينُب  : قـــــال تعـــــالى حكايـــــة عـــــن قـــــوم شـــــعيب. واســـــع يجـــــري فـــــي كـــــل فـــــن ـــــا ُش ـــــَا َي ربَجنَّ َلُنخن

ـــا َأون  َيتبَن ـــنن َقرن ـــَا مب ـــوا َمَع يَن َآَمُن ـــذب لَّتبَنـــاَوالَّ ـــي مب ـــوُدنَّ فب ، أدخـــل شـــعيب ] 77:االعـــراف   [َلَتُع

ال فمــــــا كــــــان شــــــعيب فــــــي ملــــــتهم كــــــافرا مــــــثلهم فــــــإن  فــــــي لتعــــــودن فــــــي ملتنــــــا بحكــــــم التغليــــــب وا 

إبنن  : األنبيــــاء معصــــومون أن يقــــع مــــنهم صــــغيرة فيهــــا نـــــوع نفــــرة فمــــا بــــال الكفــــر وكــــــذا قولـــــه

ـــــــــتبُكمن  لَّ ـــــــــي مب َنا فب ـــــــــدن ، وجـــــــــاء معنـــــــــاه  االصـــــــــطالحي فـــــــــي  xxxiii((]71: االعـــــــــراف [      ُع

ــــب)) التعريفــــات أن  ــــدوا : التغلي ــــه عليهمــــا، وقي طالق ــــى اآلخــــر وا  ــــومين عل هــــو تــــرجيح أحــــد المعل

ــــــيم اللَّْفــــــظ اْلَعــــــام xxxiii.(( إطالقــــــه عليهمــــــا لالحتــــــراز عــــــن المشــــــاكلة ، َوقــــــد ُيــــــَراد بالتغليــــــب َتْعم 

 .ب َحسب اْلَوضع على َما ُهَو غير المصطلح 

يّ  قَـــــالَ          ــــــذ  ؛ ( َأَبــــــَوان  )قــــــد يكــــــون التغليـــــب لقُــــــوَّة َمــــــا يغلــــــب وفضـــــله َكَمــــــا ف ــــــي : )) " التِّْرم 

ـــــي  ـــــا ف  ـــــى ( القمـــــرين)َوقـــــد يكـــــون لُمَجـــــّرد َكونـــــه مـــــذكرا َكَم ؛ َوقـــــد يكـــــون لقلَّـــــة ُحُروفـــــه ب النِّْســـــَبة  إ َل

ـــــة( العمـــــرين)اْلُمَغلـــــب َعَلْيـــــه  َكَمـــــا ف ـــــي  ُشـــــَعْيب وقصـــــة لـــــوط  ، َوقـــــد يكـــــون لكثرتـــــه َكَمـــــا ف ـــــي قصَّ
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ــــــاَلم ــــــْيه م السَّ ــــــْرَيم وقصــــــة آدم َعَل ــــــى جعــــــل بعــــــض المفهومــــــات "  وقصــــــة َم ــــــب عل ومــــــدار التغلي

ــــر َعْنُهَمــــا  ــــال َتحــــت حكمــــه ف ــــي التَّْعب ي ــــب xxxiii((َتابعــــا لــــَبعض، َداخ  حقيقتــــه إعطــــاء )) ، و التغلي

ــــــره ــــــى اآلخــــــر أو إطــــــالق لفظــــــة عليه. الشــــــيء حكــــــم غي ــــــوبين عل ــــــرجيح أحــــــد المغل ــــــل ت مــــــا وقي

ــــــــب ب َحســــــــب اْلَوضــــــــع  xxxiii((إجــــــــراء للمختلفــــــــين مجــــــــرى المتفقــــــــين ــــــــاَرة َمْخُصوَصــــــــة للمغل َب ، ب ع 

ــــــي َجانــــــب  ــــــي َجانــــــب اْلَغال ــــــب َواَل ف  ــــــي اْلوحــــــَدة والتعــــــدد اَل ف  ــــــَرة ف  ْب الشخصــــــي َأو النــــــوعي، َواَل ع 

 .المغلوب

ــــــــَن ف يَهمــــــــا  جعــــــــل بعــــــــض المفهومــــــــات َتاب      ــــــــَبعض والمشــــــــاكلة  أو المشــــــــابهة َوا  ن يَك عــــــــا ل

ــــــن كــــــل مــــــن  ــــــا َع ــــــر ف يَه ــــــه يعب ــــــوع إ الَّ َأن ــــــاَرة اْلَمْتُب َب ــــــُه ب ع  ــــــر َعن ــــــي التَّْعب ي ــــــال َتحــــــت حكمــــــه ف  َداخ 

ــــــَتقلَّة  ــــــاَرة ُمْس َب ــــــبxxxiiiالمتشــــــاكلين أو المتشــــــابهين ب ع  إعطــــــاء أحــــــد : )) ، وجــــــاء أيضــــــا أن التَّْغلي

ــــــ َبْين فــــــي الّلفــــــظ ، أو المتشــــــاك َلْين  المتشــــــاب َهْين  ف  ي َبْعــــــض  الصــــــفات، أو المتجــــــاورين المتصــــــاح 

يجــــــاز فــــــي العبــــــارة، مــــــع فوائــــــد بالغيــــــة xxxiii.((أو نحــــــو ذلــــــك ُحْكــــــَم اآلَخــــــر ، ومــــــن فوائــــــده اإل 

 .ُتالَحُظ في ُمْخَتل ف  اأَلمثلة

 

فالتغليـــــــب  ظـــــــاهرة تنتشـــــــر فـــــــي اللغـــــــة العربيـــــــة  ويســـــــتخدمها البالغيـــــــون والنحويـــــــون           

 .الية النصوص وسيلة لتحليل النصوص والتعمق في جم

ــــــة و بخصــــــوص هــــــذا الموضــــــوع            ــــــز بهــــــا اللغــــــة العربي ــــــة  تتمي وهــــــذه  الظــــــاهرة اللغوي

أنــــــه واضــــــح جــــــدًا وصــــــوره تفــــــوق تصــــــور بعــــــض اللغــــــات، إذ يعــــــود ذلــــــك بســــــبب ميــــــل اللغــــــة 

 .العربية إلى االختصار واإليجاز
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ــــــرة، منهــــــا         ــــــي أمــــــور كثي ــــــب ف ــــــى الم: ويكــــــون التغلي ــــــُب المــــــذّكر عل ــــــب تغلي ــــــث، وتغلي رّن

ـــــــب،  ـــــــى الغائ ـــــــب المخاطـــــــب عل ـــــــظ ، وتغلي ـــــــى اللف ـــــــى عل ـــــــب المعن ـــــــل، وتغلي ـــــــى القلي ـــــــر عل الكثي

وتغليـــــب أحـــــد المتناســـــبين أو المتشـــــاَبهْين أو المتجـــــاورْين  علـــــى اآلخـــــر، وتغليـــــب العقـــــالء علـــــى 

 .غيرهم، إلى غير ذلك من أمور

ـــرب َجنَّـــَا َيـــا ُشــــَعينُب  : والتغليـــب بـــاب واســـع يجـــري فـــي فنـــون كثيـــرة كقولــــه تعـــالى         َلُنخن

لَّتبَنــــا ــــي مب َيتبَنــــا أو َلَتُعــــوُدنَّ فب ــــنن َقرن يَن آَمُنــــوا َمَعــــَا مب ، أدخــــل شــــعيب [ 577: األعــــراف]  َوالَّــــذب

عليـــــه الســـــالم فـــــي لتعـــــودن فـــــي ملتنـــــا بحكـــــم التغليـــــب، إذ لـــــم يكـــــن شـــــعيب فـــــي ملـــــتهم أصـــــاًل، 

لَّـــــتبكُ  : ومثلــــه قولـــــه تعـــــالى َنا فبـــــي مب َوَكاَنـــــتن  : ، وكقولـــــه تعـــــالى] 71:االعـــــراف [  مإبنن ُعـــــدن

ـــَن النَقـــانبتبين : ، عـــدت األنثـــى مـــن الـــذكور بحكـــم التغليـــب وكقولـــه تعـــالى]52:التحـــريم   [  مب

 لبـــــيس ـــــيس مـــــن المالئكـــــة بحكـــــم التغليـــــب وكقولـــــه  ]34: البقـــــرة [  َفَســـــَجُدوا إبالَّ إببن ، عـــــد إبل

هَ  : تعــــالى م  َتجن ــــون ــــُتمن َق ــــلن َأنن ــــونَب ــــى ]11: النمــــل [  ُل ــــتم عل ــــب جانــــب أن ــــاء الخطــــاب غل ، بت

 xxxiii.]523: هود [  َوَما َربَُّا ببَغافبٍل َعمَّا َتعنَمُلون : جانب قوم، ومثله قوله تعالى 

ـــــــــة، وهـــــــــو إعطـــــــــاء أحـــــــــد            ـــــــــي المحســـــــــنات البديعي ـــــــــب معـــــــــدود ف ـــــــــى أن التغلي وال يخف

فقــــــا لــــــه فــــــي الهيئــــــة أو المــــــادة؛ فــــــاألول المتصــــــاحبين أو المتشــــــابهين حكــــــم اآلخــــــر بجعلــــــه موا

ـــــانبتبينَ  : كقولـــــه تعـــــالى ـــــَن النَق ـــــتن مب ، والثـــــاني كـــــاألبوين لـــــألب واألم، ]52:التحـــــريم   [  َوَكاَن

إن التغليــــــب مــــــن المجــــــاز المرســــــل لعالقــــــة المجــــــاورة، أو : وقيــــــل. وكــــــالقمرين للقمــــــر والشــــــمس

وات المتصـــــفة بـــــالقنوت، ويصـــــح مـــــثال الـــــذ" القـــــانتين"مـــــن بـــــاب عمـــــوم المجـــــاز، بـــــأن يـــــراد مـــــن 

ــــل اللفــــظ  ــــيس مــــن المجــــاز؛ ألن المجــــاز نق ــــان، والحــــق أنــــه ل ــــب بعلــــم البي ــــق التغلي بهــــذا أن ُيلَح

ـــه المعنـــى  مـــن معنـــى إلـــى آخـــر، أمـــا التغليـــب فهـــو كالمشـــاَكَلة اآلتيـــة فـــي البـــديع، فإنمـــا ينقـــل في
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مجــــاورة أو غيرهــــا؛  مــــن لبــــاس إلــــى لبــــاس ال اللفــــظ ، وهــــذا يقودنــــا إلــــى أنــــه ال عالقــــة فيــــه مــــن

 xxxiii.ألن عالقة المجاورة تكون بين مدلولي اللفظين ال بين اللفظين

ـــــــى المرنـــــــث فـــــــي الخطـــــــاب عنـــــــد اجتماعهمـــــــا،           ومـــــــن التغليـــــــب، كتغليـــــــب المـــــــذكر عل

ــــــــدواعي بالغيــــــــة أخــــــــرى، أو  ــــــــي اللفــــــــظ، أو ل ــــــــذكور، لإل يجــــــــاز ف وخطابهمــــــــا معــــــــًا بخطــــــــاب ال

الموضــــوع لغيــــر العاقــــل، " مــــا"ســــتعمال اســــم الموصــــول لمراعــــاة مــــا كــــان عــــدده هــــو األكثــــر، كا

ــــار أن المخلوقــــات غيــــر العاقلــــة أكثــــر مــــن المخلوقــــات  فــــي الكــــالم عــــن العقــــالء وغيــــرهم، باعتب

 .العاقلة

:  وكتغليـــــــب الشـــــــمس علـــــــى القمـــــــر، أو العكـــــــس، عنـــــــد تثنيتهمـــــــا معـــــــًا، فيقـــــــال مـــــــثالً            

يجاز: القمران، أي  xxxiii.الشمس والقمر، والداعي اإل 

ــــــْنُهم َنْحـــــو             [ َوَكاَنـــــت مـــــن القــــــانتين : والمـــــذكرين علـــــى اْلُمَرنَّـــــث َحتَـّــــى عـــــدت م 

لبــــــيس ؛ َواْلَماَلئ َكــــــة علــــــى إ ْبل ــــــيس َحتَّــــــى اْســــــتْثن ي ف ــــــي ]52:التحـــــريم  البقــــــرة [  فســــــجدوا إبالَّ إببن

 .، والمخاطبين والعقالء على الغائبين  ] 34:

اأْلَْقــــــَرب علــــــى اأْلَْبَعــــــد ب ــــــَدل يل َتْغل يــــــب اْلُمــــــَتَكّلم علــــــى اْلُمَخاطــــــب، وهمــــــا َواْلعــــــرب تغلــــــب         

 (.َأْنت َوزيد قمتما)و ( َأنا َوَأنت قمنا: )على اْلَغائ ب ف ي اأْلَْسَماء َنْحو

ـــــــه             ـــــــدخل في ـــــــظ الرجـــــــال لت ـــــــث أي تعمـــــــيم لف ـــــــظ المـــــــذكر ليشـــــــمل المرن ـــــــب اللف و تغلي

ــــإذا خوطــــب الرجــــال ــــه تعالــــــى  النســــاء، ف ــــوا بصيغــــــة المــــذكر كقول ـــــا خوطب : والنســــاء بفعــــــل لهمـ

  َلنَبـــابب ُولبـــي األن ـــلب َوالنََّهـــارب َْلََيـــاٍت ألب ـــتباَلفب اللَّين ِب َواخن َرن آل ]    إبنَّ فبـــي َخلنـــقب السَّـــَماَواتب َواألن
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وا يـــــا أيهـــــا الـــــذين آمنـــــ : وقـــــال تعـــــالى. ، فهـــــو يشـــــمل كـــــذلك أوالت األلبـــــاب[ 511: عمــــران

 .، فهو يشمل كذلك الالئي آمّن [ 297:البقرة]  اتقوا اهلل

كــــذلك تغليــــب خطــــاب العاقـــــل علــــى غيــــر العاقــــل إذا خوطـــــب العقــــالء وغيــــر العقـــــالء          

ُعوَن إبالَّ إبيَّـــا   : كقولـــه تعـــالى ـــرب َضـــلَّ َمـــنن َتـــدن ـــي النَبحن ـــرُّ فب ـــُكُم الضُّ [ 19:اإلســـراء]  َوا بَذا َمسَّ

ـــــر عقـــــالء، فـــــتّم تغليـــــب خطـــــاب فهـــــم كـــــانوا يـــــد عون أصـــــناما آلهـــــة وغيـــــر أصـــــنام عقـــــالء وغي

ـــــن { مـــــن}العاقـــــل  ـــــك الموقـــــف ول ـــــن ينفعـــــوهم فـــــي ذل ـــــدونهم ل ـــــراز أن مـــــا يزعمـــــونهم آلهـــــة يعب إلب

يســــتجيبوا لهــــم حتــــى لــــو كــــانوا عقــــالء، فكيــــف تــــنفعهم أو تســــتجيب لهــــم األصــــنام الجامــــدة التــــي 

ده هــــــو اإللــــــه الخــــــالق الــــــذي ال شــــــريك لــــــه والــــــذي يعبــــــدونها ؟ وذلــــــك للتأكيــــــد علــــــى أن اهلل وحــــــ

 . يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه وأن غيره مخلوق له سبحانه

ِب  : وكقولـــــه تعــــــالى     َرن ــــــَماَواتب َواألن َلــــــُم ببَمــــــنن فبــــــي السَّ ،فــــــي [ 11:اإلســــــراء]   َوَربُّــــــَا َأعن

 . هي للعاقلالتي { من}السموات واألرض العاقل وغير العاقل واستعمل خطاب العاقل 

 xxxiii:فائدتان في باب التغليب ذكرهما الزركشي هما 

جميـــــع بـــــاب التغليـــــب مـــــن المجـــــاز ألن اللفـــــظ لـــــم يســـــتعمل فيمـــــا وضـــــع لـــــه أال تـــــرى : إحـــــداهما

أن القـــــــانتين موضـــــــوع للـــــــذكور الموصـــــــوفين بهـــــــذا الوصـــــــف فإطالقـــــــه علـــــــى الـــــــذكور واإلنـــــــاث 

 .على غير ما وضع له وقس على هذا جميع األمثلة السابقة

ــــــب مــــــن التغليــــــب أن يراعــــــى األشــــــرف كمــــــا ســــــبق ولهــــــذا قــــــالوا فــــــي تثنيــــــة األب : الثانيــــــة الغال

المشـــــرقان ألن الشـــــرق دال علـــــى الوجـــــود والغـــــرب : أبـــــوان وفـــــي تثنيـــــة المشـــــرق والمغـــــرب: واألم

 :دال على العدم والوجود ال محالة أشرف وكذلك القمران، قال
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 *لنا قمراها والنجوم الطوالع*

 .القمر فغلب القمر لشرف التذكير أراد الشمس و 

ــــي َبــــاب التغليــــب َتــــرد عنــــدما ُيــــراد             ــــين اْلَحق يَقــــة َواْلمَجــــاز ف  وقــــد تكــــون شــــبهة اْلجمــــع َب

ـــــد مركـــــب مـــــن اْلَمْعنـــــى اْلَحق يق ـــــّي  يـــــد ب ـــــه  معنـــــى َواح  ـــــب ُأر  كـــــال  اْلَمْعنيـــــين ب ـــــاللَّْفظ  ، َوف ـــــي التغلي

ــــــي اْلَمْجُمــــــوع مَجــــــاًزا نعــــــم إ نََّمــــــا والمجــــــازي، َولــــــم يْســــــَتْعمل اللَّ  ْنُهَمــــــا بــــــل ف  ــــــد م  ــــــي كــــــل َواح  ْفــــــظ ف 

ــــــي مثـــــل  ــــــَذا ف ــ ــــــى َهــ ـــــنن ُدونب اللَّـــــه ، و (العمـــــرين ) يتمشــ ـــــُدوَن مب ُب ، ]17:االنبيـــــاء [  َمـــــا َتعن

َن اْلعـــــود إ    ]77: االعـــــراف [  َأون َلَتُعـــــوُدنَّ  َوأمــــــــا ف ـــــــي َنْحـــــــو    ن أخـــــرج َفـــــاَل يتمشـــــى، أل 

ــــزم  ــــّي يْل ــــاُه اْلَحق يق  ــــى َمْعَن ــــي عل ــــب؛ َوا  ن ُأْبق  ــــاَل َتْغل ي ــــاز ي َف ــــى اْلمَج ــــى اْلَمْعن ــــّي إ َل ــــاُه اْلَحق يق  ــــن َمْعَن َع

ــــاَلى ــــه َتَع ــــإ ن َقْول ــــة، َف ـــــد ُيعــــد التغليــــب ك َناَي ــــا، َوقـ ــــْذُكور َواَل مَجــــاز للتركيــــب َبينهَم   : اْلَمْحــــُذور اْلَم

م   ــــون ــــُتمن َق ــــلن َأنن ــــونَ َب َهُل ــــم ] 11:النمــــل  [  َتجن ــــة ، َواْعَل ْلت َفــــات اْلَمْعــــُدود مــــن اْلك َناَي ، مــــن قبيــــل اال 

ــــن َغالــــب  ــــي كــــل متناســــبين ومختلطــــين ب َحســــب المقامــــات، َلك  َأن التغليــــب َأمــــر قياســــي يْجــــر ي ف 

 xxxiii. أمره دائر على الخفة واألشرفية وخصوصا في باب التذكير والتأنيث

 :أنواع التغليب 

 xxxiii:أنواع وهو 

 .تغليب المذكر: األول

ُس َوالنَقَمــــــر : كقولــــــه تعــــــالى        ــــــمن ــــــَع الشَّ غلــــــب المــــــذكر ألن الــــــواو ] 1:القيامــــــة [  َوُجمب

ـــــَع   : قولـــــه تعـــــالى)) جامعـــــة ألن لفـــــظ الفعـــــل مقـــــتص ولـــــو أردت العطـــــف امتنـــــع، ومنـــــه  َوَرَف
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ــــــهب  ا مــــــن بــــــاب التغليــــــب، وهــــــذ:  فــــــي أحــــــد القــــــولين، قــــــال بعضــــــهم[ 511: يوســــــف]     َأَبَوين

طــــالُق حيــــث ال تثنيــــٌة وال  يعنــــي أنــــه َغلَّــــب األَب علــــى غيــــره وفيــــه نظــــٌر، فإنــــه قــــد جــــاء هــــذا اإل 

 xxxiii((جمٌع َفُيَغلَُّب فيهما 

ـــــــاببربينَ  : وقولـــــــه تعـــــــالى ـــــــَن النَغ ـــــــتن مب ـــــــُه َكاَن رََأَت مـــــــن :" ، واألصـــــــل] 73:االعـــــــراف [  إبالَّ امن

ن المـــــذكر بحكـــــم التغليـــــب هكـــــذا قـــــالوا ،  وهـــــو عجيـــــب فعـــــدت األنثـــــى مـــــ" القانتـــــات والغـــــابرات 

ـــــه  ـــــي فـــــالن ال تريـــــد إال مـــــواالتهم والتصـــــويب لطـــــريقتهم ، فقول فـــــإن العـــــرب تقـــــول نحـــــن مـــــن بن

ـــانبتبينَ   : ســـبحانه ـــَن النَق إيـــذانا بـــأن وضـــعها " القانتـــات"مـــن : ولـــم يقـــل  ]52:التحـــريم [    مب

ــــــاد جــــــدا واجتهــــــادا وعلمــــــا وتبصــــــرا ورفعــــــة مــــــن ــــــي العب ــــــي أوصــــــاف الرجــــــال  ف اهلل لــــــدرجاتها ف

 .القانتين وطريقهم

ـــــانبتبينَ  : وقولـــــه تعـــــالى ـــــَن النَق ـــــتن مب عـــــدت األنثـــــى مـــــن الـــــذكور بحكـــــم [ 52: التحـــــريم]  َوَكاَن

ــــــــنْ "، هــــــــذا علــــــــى أن  xxxiiiالتغليــــــــب ـــــــــا ابتدائيــــــــة علــــــــى أن المــــــــراد " م  تبعيضــــــــية، ويجــــــــوز جعلهـ

ســــــحاق، واأل ــــــون كــــــإبراهيم وا  ــــــانتين آبارهــــــا األول ــــــب مــــــن اإلشــــــعار بالق ــــــغ لمــــــا فــــــي التغلي ول أبل

 .بأنها بلغت في طاعتها مبلغ أولئك الرجال القانتين حتى عدت منهم

ـــــالَ         ، َفَق ـــــُجود  ُكـــــوع  َعـــــن  السُّ ير  الرُّ ـــــْأخ  ـــــي َت ـــــا آَخـــــَر ف  يًه َمْخَشـــــر يُّ َتْوج  ـــــُل : )) َوَذَكـــــَر الزَّ َوُيْحَتَم

ــــ ــــي َزَمان َهــــا َمــــْن َكــــاَن َيُق َرْت َأْن َيُكــــوَن ف  ــــُأم  ــــي َصــــاَلت ه  َواَل َيْرَكــــُع، َوف يــــه  َمــــْن َيْرَكــــُع، َف وُم َوَيْســــُجُد ف 

ــــْن اَل َيْرَكــــعُ  ــــوَن َمــــَع َم يَن، َواَل َتُك ــــرَّاك ع  ــــَع َمــــَع ال ــــى. ب ــــَأنَّ َتْرَك ــــُه ق يــــلَ . اْنَتَه ــــى : َفَكَأنَّ ــــر ي َعَل اَل َتْقَتص 

يف ي إ َلى َذل كَ  ، َبْل َأض   xxxiii.((الرُُّكوعَ  اْلق َيام  َوالسُُّجود 
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ي: ب ـــــاْقُنت ي: اْلُمـــــَرادُ : َوق يـــــلَ  ـــــي، َوب اْســـــُجد  يع  ، َأي  : َأط  ـــــُجود  ـــــُه َوَأْدبـــــاَر السُّ ْن الصـــــلوات، :))َصـــــلِّي، َوم 

ْنـــــهُ : بـــــإركعي: و ـــــاك ر يَن، َوم  َوَخـــــرَّ راك عـــــًا َوَأنـــــاَب ، َوُيَقـــــوِّي َهـــــَذا اْلَمْعَنـــــى، َوَيـــــُردُّ : اْشـــــُكر ي َمـــــَع الشَّ

ــــْن َعَلــــى َمــــْن  ، َفــــإ نَّ اْلُمَشــــاَهَد م  ــــُجود  ُكــــوُع ف يَهــــا ُمَقــــدٌَّم َعَلــــى السُّ َزَعــــَم َأنَّــــُه َلــــْم ُتَشــــرَّْع َصــــاَلٌة إ الَّ َوالرُّ

ي ُيَتوَ  ــــاُء الَّــــذ  َن ْنح  ــــَراَد ب ــــالرُُّكوع  اال  ــــُد َأْن ُي ، َوَيْبُع ــــوع  ُك ــــَن الرُّ ــــود  َوالنََّصــــاَرى ُخُلوَُّهــــا م  ــــُل َصــــاَلة  اْلَيُه صَّ

ــــهُ  ْن ــــوُد َوالنََّصــــاَرى مــــن معــــالم  م  ــــُه اْلَيُه ــــا َغيََّرْت مَّ ُكــــوع  م  ــــْرُك الرُّ ــــوَن َت ــــُل َأْن َيُك ، َوُيْحَتَم ــــُجود  ــــى السُّ إ َل

 .شريعتهم

ـــــي َقْول ـــــه  : و ُكـــــوع  َمـــــَع َمـــــْن : مـــــع، ف  ـــــاع  الرُّ ـــــي إ يَق ْجت َمـــــاَع ف  ـــــْحَبَة َواال  ـــــي الصُّ يَن، َتْقَتض  َمـــــَع الـــــرَّاك ع 

ـــــاَلة  ف ـــــي َجَماَعـــــٍة، َوُيْحَتَمـــــُل َأْن ُيَتَجـــــوََّز ف ـــــيَيْرَكـــــُع، َفَتُكـــــو  َمـــــَع، َفَتُكـــــوَن ل ْلُمَواَفَقـــــة  : ُن َمـــــْأُموَرًة ب الصَّ

ـــــاٍع، َأي   ـــــْط ُدوَن اْجت َم ـــــل  َفَق ـــــْت : ل ْلف ْع ـــــا َكاَن ـــــْم، َفإ نََّه ـــــاَلَة َمَعُه ـــــوق ع ي الصَّ ـــــْم ُت ـــــْم، َوا  ْن َل ـــــي َكف ْعل ه  اْفَعل 

ْحَرا َنَّ َهـــــَذا اْلَجْمــــــَع َأَعــــــمُّ إ ْذ َيْشــــــَمُل : َوَجـــــاءَ . ب َهــــــاُتَصـــــلِّي ف ــــــي م  يَن، ُدوَن الرَّاك َعــــــات  أل  َمــــــَع الــــــرَّاك ع 

ْقت ــــــدَ  َنَّ اال  ــــــُد، َوأل  ــــــُل َوَبْع ــــــات  َقْب ــــــر  اآْلَي ، َول ُمَناَســــــَبة  َأَواخ  ــــــى َســــــب يل  التَّْغل يــــــب  اَء الرَِّجــــــاَل َوالنَِّســــــاَء َعَل

 xxxiii.((ُقْلَنا إ نََّها َمْأُموَرٌة ب َصاَلة  اْلَجَماَعة   ب الرَِّجال  َأْفَضُل إ نْ 

يُّ  يــــد  ــــاَل اْلَماُتر  َنَّهُــــْم َكــــاُنوا َذو ي : )) َق ــــي اْلَجَماَعــــة ، َوا  ْن َكاَنــــْت َشــــابًَّة، أل  ــــاَلُة ف  َولَــــْم ُتْكــــَرْه َلهَــــا الصَّ

َها َوا  مْ  وا ف ي َضمِّ ٍم، َول َذل َك اْخُتصُّ ْنَها َوَرح   .xxxiii((َساك َها َقَراَبٍة م 

ــــة :وقولــــه تعــــالى  ــــَن الجن ــــَوينُكمن م  ــــَرَج َأَب ــــُ َأخن ــــنَُّكُم الشــــيطان َكَم ــــا بنــــي َءاَدَم اَل َيفنتبَن  ...  ي

ــــــد ( آدم وحــــــواء ) أنــــــه كمــــــا أخــــــرَج َأبــــــاكم وأّمكــــــم : أي[ . 29: االعــــــراف] عليهمــــــا الســــــالم ، فق

ــــَوْيُكْم ) جــــاء ذكرهمــــا بعبــــارة  ــــب، لمــــا( َأَب بينهمــــا مــــن عالقــــة، وُغلِّــــَب الــــذكر  علــــى ســــبيل التغلي

 xxxiii.على األنثى
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 .تغليب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب: الثاني

ـــال ـــه تعـــالى: )) فيق ـــه قول ـــد تفعـــالن ومن ـــا وأنـــت وزي ـــد فعلن ـــا وزي َهلُـــونَ  : أن م  َتجن ـــون ـــلن َأننـــُتمن َق   َب

ــــــب ]11:النمــــــل [ ــــــب جان ــــــاء الخطــــــاب غل ــــــب [ أنــــــتم]، بت ــــــى جان ــــــاس أن يجــــــيء وال[ قــــــوم]عل قي

باليــــاء ألنــــه وصــــف القــــوم وقــــوم اســــم غيبــــة ولكــــن حســــن آخــــر الخطــــاب وصــــفا ل قــــوم لوقوعــــه 

ــــَا ُبُيــــوُتُهمن    إنــــه حالــــل لـــــ : ولــــو قيــــل: قــــال ابــــن الشــــجري. خبــــرا عــــن ضــــمير المخــــاطبين َفتبلن

ــــــــةا  َي ؛ ألن فــــــــي ضــــــــمير الخطــــــــاب معنــــــــى اإلشــــــــارة لمالزمتــــــــه لهــــــــا أو    12:النمــــــــل [ َخاوب

ن لــــم تســــاعده الصــــناعة لكــــن يبعــــده أن المــــراد وصــــفهم بجهــــل مســــتمر لمعناهــــا  لكــــان متجهــــا وا 

إيــــذانا بـــــأنهم يتجــــددون عنـــــد كــــل مصـــــيبة [ جـــــاهلون: ]ال مخصــــوص بحـــــال الخطــــاب ولـــــم يقــــل

 xxxiii.((لطلب آيات جهلهم

 .تغليب العاقل على غيره: الثالث

ص بالعاقـــــل علـــــى بـــــأن يتقـــــدم لفـــــظ يعـــــم مـــــن يعقـــــل ومـــــن ال يعقـــــل فيطلـــــق اللفـــــظ المخـــــت       

 .مختص بالعقالء[ هم]، فإن لفظ "خلق اهلل الناس واألنعام ورزقهم: "الجميع كما تقول

ـــاءٍ  : ومنـــه قولـــه تعـــالى ـــنن َم ـــٍة مب ـــلَّ َدابَّ ـــَق ُك ـــُه َخَل ، لمـــا تقـــدم لفـــظ الدابـــة ] 41: النـــور [  َواللَّ

 .{ ن يمشي فمنهم م} : والمراد بها عموم من يعقل ومن ال يعقل غلب من يعقل فقال

: ألنـــــه لمـــــن يعقـــــل وهـــــو راجـــــع إلـــــى الجميـــــع فلـــــم قـــــال[ فمـــــنهم } هـــــذا صـــــحيح فـــــي : فـــــإن قيـــــل

 .وهو ال يقع على العام بل خاص بالعاقل؟[ من]
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فكيف يقع على بعضه لفظ ما ال : فإن قلت،  وهو ضمير من يعقل[ هم]هنا بعض [ من: ]قلت

 يعقل؟

عمــــوم لفـــــظ متقـــــدم فهــــو بمنزلـــــة مـــــن  إنـــــه تغليـــــب مــــن غيـــــر: مـــــن هنــــا قـــــال أبـــــو عثمــــان: قلــــت

 xxxiii.يقول رأيت ثالثة زيدا وعمرا وحمارا 

ـــــن الصـــــائغ ـــــة [ هـــــم: ]وقـــــال اب ـــــى كـــــل داب ـــــل فلمـــــا أعـــــاد الضـــــمير عل ـــــى مـــــن يعق ـــــع إال عل ال تق

ـــب مـــن يعقـــل فقـــال ـــزم أن يقـــول [ هـــم: ]غل فلمـــا [ مـــن]ومـــن بعـــض هـــذا الضـــمير وهـــو للعاقـــل فل

عليــــه حكمــــه حكــــم العــــاقلين فــــتمم ذلــــك بــــأن  بوقــــوع التغليــــب فــــي الضــــمير صــــار مــــا يقــــع: قــــال

ين : وقولـــه تعـــالى حاكيـــا عـــن الســـماء واألرض[ . مـــن]أوقـــع  َنـــا َطـــائبعب فصـــلت [  َقاَلتَـــا َأَتين

 .، إنما جمعهما جمع]55:

 .تغليب المتصف بالشيء على ما لم يتصف به: الرابع

ــــا عَ  : كقولــــه تعــــالى ــــا َنزَّلنَن مَّ ــــٍب مب ــــي َرين ــــُتمن فب َناَوا بنن ُكنن ــــدب ــــى َعبن غلــــب : ، قيــــل]23: البقــــرة [  َل

ــــهب  : غيــــر المرتــــابين علــــى المرتــــابين واعتــــرض بقولــــه تعــــالى ــــنن ُدونب اللَّ ــــوا ُشــــَهَداَءُكمن مب ُع َوادن

قبين ـــــادب ـــــُتمن َص ـــــرة [  إبنن ُكنن ـــــار فقـــــط قطعـــــا فهـــــم المخـــــاطبون أوال ]23: البق ، وهـــــذا خطـــــاب للكف

ــــــز فيهــــــا  ــــــتم صــــــادقين ال يتمي ــــــم إن كن ــــــذلك ث ــــــأن المــــــتكلم معهــــــم ب ــــــم هــــــي شــــــاهدة ب التغليــــــب ث

 .يخص

 تغليب األكثر على األقل: الخامس
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ـــــه تعـــــالى ـــــاألكثر كقول ـــــع وصـــــف يخـــــتص ب ـــــأن ينســـــب إلـــــى الجمي ربَجنَّـــــَا َيـــــا ُشـــــَعينُب  : ب َلُنخن

لَّتبَنــــا َيتبَنــــا َأون َلَتُعــــوُدنَّ فبــــي مب ــــنن َقرن يَن َآَمُنــــوا َمَعــــَا مب يب ، أدخــــل شــــع]77:االعــــراف [  َوالَّــــذب

ـــــه ـــــه الســـــالم فـــــي قول ـــــوُدنَّ  : علي ـــــى   َلَتُع ـــــتهم أصـــــال حت ـــــي مل ـــــم يكـــــن ف ـــــب، إذ ل بحكـــــم التغلي

لَّـــــتبُكمن  : يعـــــود إليهـــــا ومثلـــــه قولـــــه َنا فبـــــي مب ، واعتـــــرض بـــــأن عـــــاد ]71:االعـــــراف [  إبنن ُعـــــدن

 .بمعنى صار لغة معروفة

فيمــــا بيــــنهم  تغليــــب الجــــنس الكثيــــر األفــــراد علــــى فــــرد مــــن غيــــر هــــذا الجــــنس مغمــــوز: الســــادس

 .بأن يطلق اسم الجنس على الجميع

َمُعـــــوَن   :كقولـــــه تعـــــالى  لبـــــيَس َأَبـــــى َأنن َيُكـــــوَن َمـــــَع ( 36)َفَســـــَجَد النَماَلئبَكـــــُة ُكلُُّهـــــمن َأجن إبالَّ إببن

ينَ  دب ـــــه ]35-31:الحجـــــر[  السَّـــــاجب عـــــد مـــــنهم مـــــع أنـــــه كـــــان مـــــن الجـــــن تغليبـــــا لكونـــــه ))، وأن

ــــه . حمــــل االســــتثناء علــــى االتصــــال هــــو األصــــلجنيــــا واحــــدا فيمــــا بيــــنهم وألن  ــــى كون ــــدل عل وي

خلقــــــت المالئكــــــة مــــــن نــــــور والجــــــن مــــــن : " مـــــن غيــــــر المالئكــــــة مــــــا رواه مســــــلم فــــــي صــــــحيحه

 ".النار 

ومــــــن المشــــــهور الــــــذي ال يــــــدفع أن المالئكــــــة روحــــــانيون، فقيــــــل ســــــموا بــــــذلك ألنهــــــم            

ــــةب ُرُســــالا  : تعــــالى مــــن الــــريح أو مــــن الــــروح ، وأيضــــا المالئكــــة رســــل قولــــه  ــــلب النَمالئبَك    جاعب

ــــــُل ربســــــاَلَتهُ   :ورســــــل اهلل معصــــــومون قــــــال تعــــــالى [ 5: فــــــاطر] َع ــــــُث َيجن ــــــُم َحين َل ــــــُه َأعن   اللَّ

ــــــى، [ 524: األنعــــــام] ــــــى المتصــــــل أول ــــــه عل حجــــــة اآلخــــــرين أنــــــه اســــــتثناه مــــــن المالئكــــــة، وحمل

إن ابلـــــيس جنـــــي : نقطـــــع، وقيـــــلألن تخصـــــيص العمـــــوم فـــــي كتـــــاب اهلل أكثـــــر مـــــن االســـــتثناء الم

واحـــــد مغمـــــور بـــــين ظهرانـــــي ألـــــوف مـــــن المالئكـــــة فغلبـــــوا عليـــــه بكثـــــرتهم، وأشـــــرفيتهم  وهـــــذا ال 
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وأجيــــــب بــــــأن التغليــــــب إنمــــــا يصــــــار إليــــــه إذا كــــــان المغلــــــوب . ينــــــافي كــــــون االســــــتثناء متصــــــال

 .وهذا يريد القول  بالتغليب ،xxxiiiساقطا عن درجة االعتبار

ن المالئكــــة لــــم يتناولــــه الخطــــاب بـــــ اْســــُجُدوا وحينئــــذ لــــم يســــتحق لــــو لــــم يكــــن مــــ)) وأيضــــا قيــــل 

ــــه األمــــر  ــــه نشــــأ معهــــم والتصــــق بهــــم فتناول ــــا، وال يمكــــن أن يقــــال إن ــــرك الســــجود لومــــا وتعنيف بت

لمـــــــا بـــــــين فــــــــي أصـــــــول الفقــــــــه أن خطـــــــاب الـــــــذكور ال يتنــــــــاول اإلنـــــــاث وبــــــــالعكس مـــــــع شــــــــدة 

ب الملكيــــة وأجيــــب عــــن كونــــه مــــن إنــــه كــــان ملكــــا فســــل: ، وقيــــلxxxiii((.المخالطــــة بــــين الصــــنفين

 .الجن بأنه اسم لنوع من المالئكة

ـــــدعوة بالخلطـــــة ال بـــــالجنس فيكـــــون مـــــن : قـــــال الزمخشـــــري ـــــذ عمتـــــه ال كـــــان مختلطـــــا بهـــــم فحينئ

 [ .لكن]بمعنى [ إال]هذا إن جعلنا االستثناء متصال ولم يجعل . تغليب األكثر

ــــــه تعــــــالى          ــــــي قول ــــــا  : وجــــــاء أيضــــــا ف ــــــَجُدوا إبالَّ َوا بذن ُقلنن َدَم َفَس ــــــُجُدوا ْلب ــــــةب اسن لبلنَمالئبَك

لبــــــيَس َأبــــــى  واذكــــــر وقــــــت مــــــا : إ ْذ منصــــــوب بمضــــــمر، أي )) ، [  551: ســــــورة طــــــه  ] إببن

جـــــرى عليـــــه مـــــن معـــــاداة إبلـــــيس ووسوســـــته إليـــــه وتزيينـــــه لـــــه األكـــــل مـــــن الشـــــجرة، وطاعتـــــه لـــــه 

ـــّدمت معـــه النصـــيحة والموعظـــة البليغـــة والتحـــذير مـــ ـــم بعـــد مـــا تق ـــه ل ـــك أن ـــين ل ـــده، حتـــى يتب ن كي

ـــــَن : فـــــإن قلـــــت. يكـــــن مـــــن أولـــــى العـــــزم والثبـــــات إبلـــــيس كـــــان جنيـــــا بـــــدليل قولـــــه تعـــــالى كـــــاَن م 

ـــــنِّ َفَفَســـــَق َعـــــْن َأْمـــــر  َربِّـــــه  فمـــــن أيـــــن تناولـــــه األمـــــر وهـــــو للمالئكـــــة خاصـــــة؟ قلـــــت كـــــان فـــــي  اْلج 

والتواضـــــع لــــــه كرامــــــة  صـــــحبتهم، وكــــــان يعبـــــد اهلل تعــــــالى عبـــــادتهم، فلمــــــا أمـــــروا بالســــــجود آلدم

ــــه، كــــان الجنــــى الــــذي معهــــم أجــــدر بــــأن بتواضــــع، كمــــا لــــو قــــام لمقبــــل علــــى المجلــــس عليــــة  ل

أهلـــه وســــراتهم، كــــان القيــــام علــــى واحــــد بيــــنهم هـــو دونهــــم فــــي المنزلــــة أوجــــب، حتــــى إن لــــم يقــــم 
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فكيــــف : قــــد قــــام فـــالن وفــــالن، فمــــن أنــــت حتــــى تترفـــع عــــن القيــــام؟ فــــإن قلــــت: وقيــــل لــــه. عنـــف

عمــــل علــــى حكــــم التغليــــب فــــي إطــــالق اســــم : ثناره وهــــو جنــــى عــــن المالئكــــة؟ قلــــتصــــّح اســــت

ــــك ــــك، كقول ــــى ذل ــــأخرج االســــتثناء عل ــــه، ف ــــيهم وعلي ــــين : المالئكــــة عل ــــة، المــــرأة ب خرجــــوا إال فالن

والوجـــــه أن ال يقـــــّدر لـــــه . لـــــم لـــــم يســـــجد: الرجـــــال َأبـــــى جملـــــة مســـــتأنفة، كأنـــــه جـــــواب قائـــــل قـــــال

ــــــــ ــــــــاء مفعــــــــول، وهــــــــو الســــــــجود المــــــــدلول علي ــــــــاه أظهــــــــر اإلب ــــــــَجُدوا وأن يكــــــــون معن ــــــــه َفَس ه بقول

 . xxxiii((وتوقف

أن الســــــجود كــــــان بمعنــــــى وضــــــع الجبهــــــة ولكــــــن ال عبــــــادة )) ومــــــن جميــــــل األقــــــوال           

. بــــل تكرمـــــة وتحيــــة كالســـــالم مــــنهم عليـــــه، وقــــد كانـــــت األمــــم الســـــالفة تفعــــل ذلـــــك بــــدل التســـــليم

داا   :قـــال قتــــادة فــــي قولـــه وا َلــــُه ُســــجَّ كــــان تحيـــة النــــاس يومئــــذ ســــجود [ 511: يوســــف]  َوَخــــرُّ

ـــــــــات ـــــــــف الرســـــــــوم والعـــــــــادات بـــــــــاختالف األزمنـــــــــة واألوق ـــــــــبعض، ويجـــــــــوز أن تختل . بعضـــــــــهم ل

 .واختلف في أن إبليس من المالئكة أم ال

: وقـــــال كثيـــــر مـــــن الفقهـــــاء. إنـــــه لـــــم يكـــــن مـــــنهم: فقـــــال أكثـــــر المتكلمـــــين ال ســـــيما المعتزلـــــة     

ــــن    : ه مــــن الجــــن لقولــــه تعــــالىإنــــه كــــان مــــنهم حجــــة األولــــين أنــــ ــــَن النجب لبــــيَس كــــاَن مب  إبالَّ إببن

يعـــــاا ثُـــــمَّ َيُقـــــوُل  : فـــــال يكــــون مـــــن المالئكــــة،  وأيضـــــا قــــال[ 11:الكهــــف] ُشـــــُرُهمن َجمب َم َيحن َوَيـــــون

ــــنن ُدونب  ــــا مب ــــَت َولبيُّن ــــُدوَن قــــاُلوا ُســــبنحاَنَا َأنن ُب ــــاُكمن كــــاُنوا َيعن ــــةب َأهــــُؤالءب إبيَّ ــــلن كــــاُنوا لبلنَمالئبَك ــــمن َب هب

ــــــنَّ  ُبــــــُدوَن النجب ورد األول بــــــأن الجــــــن قــــــد يطلــــــق علــــــى الملــــــك الســــــتتاره عــــــن [ 41: ســــــبأ]  َيعن

والثـــــاني بأنـــــه ال يلـــــزم مـــــن كـــــون الجـــــن . العيـــــون، وبـــــأن كـــــان يحتمـــــل أن تكـــــون بمعنـــــى صـــــار

ـــــى أيضـــــا مغـــــايرا، الحتمـــــال  ـــــة األول ـــــي اآلي ـــــة نوعـــــا مغـــــايرا للمالئكـــــة أن يكـــــون ف فـــــي هـــــذه اآلي

 :وقالوا. ه على مقتضى أصل اللغة وهو االستتاركون
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ــــــي  :إن إبلــــــيس لــــــه ذريــــــة لقولــــــه تعــــــالى           ــــــنن ُدونب لبيــــــاَء مب يَّتَــــــُه َأون ُذوَنــــــُه َوُذر    َأَفَتتَّخب

والمالئكـــــــة ال ذريـــــــة لهـــــــا ألنهـــــــا تحصـــــــل مـــــــن الـــــــذكر واألنثـــــــى وال إنـــــــاث فـــــــيهم [ 11: الكهـــــــف]

ـــه منب إبناثـــاا َوَجَعلُـــوا النَمالئبَكـــَة ا : لقول بـــاُد الـــرَّحن يَن ُهـــمن عب ، منكـــرا علـــيهم [ 51: الزخـــرف]  لَّـــذب

بلــــــيس لــــــم يكــــــن كــــــذلك  وأيضــــــا إنــــــه مــــــن النــــــار. وأيضــــــا المالئكــــــة معصــــــومون لمــــــا ســــــلف، وا 

ــــــنن نـــــــارٍ  خلقـــــــت »وأنهــــــم مــــــن نــــــور، لقولـــــــه صــــــلى اهلل عليــــــه وســــــلم [ 91: ص] َخَلقنَتنبــــــي مب

 xxxiii((.ارالمالئكة من نور وخلق الجان من مارج من ن

 

 .تغليب الموجود على ما لم يوجد: السابع

ـــــاَ  : كقولـــــه تعـــــالى  َل إبَلين ـــــزب ـــــا ُأنن المنـــــزل : فـــــإن المـــــراد: )) ، قـــــال الزمخشـــــري]4:البقـــــرة [  ببَم

ـــــى مـــــا لـــــم  ـــــا تغليبـــــا للموجـــــود عل ن كـــــان بعضـــــه مترقب ـــــه بلفـــــظ المضـــــي وا  ـــــر عن نمـــــا عب ـــــه وا  كل

 . xxxiii((يوجد

، قالـــــــــه ]532: االنعــــــــام [  َولبُكــــــــلا َدَرَجـــــــــات    :تغليــــــــب اإلســــــــالم، كقولـــــــــه تعــــــــالى: الثــــــــامن

ألن الــــــــــدرجات للعلــــــــــو والــــــــــدركات للســــــــــفل فاســــــــــتعمل الــــــــــدرجات فــــــــــي القســــــــــمين : الزمخشــــــــــري

 .xxxiiiتغليبا

 .تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا الوجه: التاسع

ـــــه تعـــــالى يُكمن  : كقول ـــــدب ـــــدي ألن أكثـــــر ، ذكـــــ]572:ال عمـــــران [  َذلبـــــَا ببَمـــــا َقـــــدََّمتن َأين ر األي

 .األعمال
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 تغليب األشهر: العاشر

ـــــربَقيننب  : كقولـــــه تعـــــالى ـــــَد النَمشن َنـــــَا ُبعن ـــــي َوَبين ـــــَت َبيننب ،  أراد المشـــــرق ]37: الزخـــــرف[   َيـــــا َلين

 .والمغرب فغلب المشرق ألنه أشهر الجهتين 

 

 

 

 :تحليل بعِ النصوص 

َوَقَضـــــى  : جـــــاء فـــــي قولـــــه تعـــــالى  مـــــا( الوالـــــدين ) مـــــن أشـــــهر مواضـــــع  التغليـــــب           

َســـــاناا ُبـــــُدوا إبالَّ إبيَّـــــاُ  َوببالنَوالبـــــَديننب إبحن ُكتبـــــَب  : ، وقولـــــه تعـــــالى ]23: االســـــراء [  َربُّـــــَا َأالَّ َتعن

ـــــَرببينَ  َقن ـــــيَُّة لبلنَوالبـــــَديننب َواألن ـــــراا النَوصب ُت إبنن َتـــــَرَا َخين ـــــينُكمن إبَذا َحَضـــــَر َأَحـــــَدُكُم النَمـــــون : البقـــــرة [  َعَل

ــــــــا  -،  فــــــــاألب ] 571 ــــــــي هــــــــي األم،  -هن ــــــــد الحقيق ــــــــب؛ ألن الوال ــــــــى أســــــــلوب التغلي ــــــــد عل وال

ـــــرى القـــــرآن عنـــــدما اســـــتدعى المقـــــام معنـــــى  ـــــظ القرآنـــــي  ن " وحفاظـــــًا علـــــى هـــــذه الدقـــــة فـــــي اللف

: " قـــــد عـــــدل عـــــن اســـــم الفاعـــــل  -أي القـــــرآن  -لكونـــــه ســـــببًا فـــــي حكـــــم شـــــرعى نـــــراه " الـــــوالدة 

ــــعنَن َأوناَلَدُهــــنَّ  : ؛ فقــــال تعــــالى  xxxiii" مولــــود لــــه : " المفعــــولإلــــى اســــم " والــــد  َوالنَوالبــــَداُت ُيرنضب

ــــــَوُتُهنَّ  ــــــنَّ َوكبسن ُقُه زن ــــــُه رب ــــــودب َل ُل ــــــى النَمون ــــــتبمَّ الرََّضــــــاَعَة َوَعَل ــــــنن َأرَاَد َأنن ُي َليننب لبَم ــــــامب َليننب َك َحــــــون

ــــَعَها اَل  ُلــــود  َلــــُه ببَوَلـــدب ب ببـــالنَمعنُروفب اَل ُتَكلَّــــُف َنفنــــس  إبالَّ ُوسن َها َواَل َمون .    ُتَضـــارَّ َوالبــــَدة  ببَوَلــــدب

ـــــــى مـــــــن ذهـــــــب إلـــــــى أن يـــــــوم القيامـــــــة ينـــــــادى النـــــــاس بأســـــــماء ] 233: البقـــــــرة [ ، وهـــــــذا رد عل
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ــــَذا )) ُأمهــــاتهم ألســــباب منهــــا  ــــائ ه ْم، َوَه ــــَماء  آَب ــــَرة  ب َأْســــَمائ ه ْم َوَأْس ــــي اآْلخ  ــــْدَعْوَن ف  ــــاَس ُي ــــُردُّ َأنَّ النَّ َي

ـــــــي َذل ـــــــَك َســـــــْتًرا َعَلـــــــى آَبـــــــائ ه ْم : َعَلـــــــى َمـــــــْن َقـــــــالَ  َنَّ ف  َهـــــــات ه ْم أل  ، xxxiii((إ نََّمـــــــا ُيـــــــْدَعْوَن ب َأْســـــــَماء  ُأمَّ

ـــــة  ـــــه ، وهـــــذه اآلي ـــــود ل ـــــد الحقيقـــــي هـــــي األم والرجـــــل إنمـــــا هـــــو مول ـــــدنا )) والصـــــحيح أن الوال تفي

 :من ناحيتين

ـــــاً : أوالهمـــــا ـــــى باســـــم المفعـــــول مكني ـــــى وجـــــه الحقيقـــــة؛ ألن األب  أن القـــــرآن أت بـــــه عـــــن األب عل

 : ، ثــــم  َوَعلــــى المولــــوَد لــــهُ  : مولـــود لــــه حقيقــــة، ولــــيس بوالــــد، وذلــــك فــــــي موضـــعين منهــــا

ه    . َواَل َمْوُلوٌد َلُه ب َوَلد 

ـــــى األم علـــــى وجـــــه الحقيقـــــة ألنهـــــا : ثانيتهمـــــا أنـــــه أتـــــى باســـــم الفاعـــــل المرنـــــث فـــــي الداللـــــة عل

ـــــعننَ  : ي موضـــــعين منهـــــا كـــــذلكوذلـــــك فـــــ. والـــــدة فعـــــالً  ـــــَداُت ُيرنضب اَل ُتَضـــــارَّ  : ، ثـــــم  َوالنَوالب

َها ــــدب ــــَدة  ببَول ــــه ، وهــــذه لغــــة   َوالب ــــود ل نمــــا هــــو مول ــــدًا، وا  ــــيس وال ، فــــاألب فــــي جميــــع األحــــوال ل

 .xxxiii.((التنزيل التي تكاد تخلو من ظاهرة الترادف في هذه المواضع

 

ـــــوَن  : تعـــــالى ومـــــن التغليـــــب مـــــا ورد فـــــي قولـــــه          ـــــاتب اللَّـــــهب َوَيقنُتُل ـــــُروَن ببَُي ُف ـــــاُنوا َيكن َك

ــــرب َحــــقا  ــــاَء ببَغين َننببَي كيــــَف جــــاَز عقــــاُبهم علــــى مــــا لــــم : ويقــــال: )) ، قــــال[552: آل عمــــران] األن

نما فعله أسالُفهم دونهم؟  يفعلوه من قتل  األنبياء  ـ صلواُت اهلل عليهم ـ وا 

 :فيه وجهان  : الجوابُ 
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ـــــه أجـــــرى علـــــيهم صـــــفَة القتـــــل  : األولُ  ــــــو علـــــى رضـــــاهم بـــــذلك، إالَّ أنَّ أن يكـــــوَن العقـــــاُب إنمـــــا هـ

ـــــي رضــــاُهم بــــه، فكــــأنهم قــــد فعلــــوه، علــــى نحــــو  َظــــم  الُجــــرم  فـ ــــاَءُهمن  ل ع  َن َُ َأبن ــــَذب  : القصــــص]  ُي

نما أمَر به[4  .، وا 

ــــــفُة تعــــــمُّ الجميــــــَع، فــــــدخلوا فــــــي الجملــــــة ، وُتجــــــر : الثــــــاني ــــــفُة علــــــى أن تكــــــوَن الصِّ ى علــــــيهم الصِّ

، وكذلَك ُتغلُِّب القاتَل على الرَّاضي  ، كما ُتغلُِّب المذكََّر على المرنَّث   .xxxiii((التَّغليب 

ــــاقي         ــــه بــــاب واســــع وظــــاهرة لغويــــة مشــــهورة كب ــــين أن التغليــــب فــــي العربيــــة  أن وبــــذلك يتب

ـــــــَة لـــــــه بالتفضـــــــيل الجنســـــــي أو الوجـــــــو  ـــــــة  األخـــــــرى وال عالق دي  كمـــــــا يفهُمـــــــه الظـــــــواهر اللغوي

ــــــْدر  النســــــاء؛ ألن الــــــذين َيعترضــــــوَن  بعــــــض النــــــاُس اليــــــوَم فيظنــــــون أن العربيــــــَة تنــــــتقُص مــــــن َق

إنَّمـــــا َيفعلـــــون ذلــــــَك ألّن َمصـــــدَر اعتراضـــــهم نــــــابع مـــــن تــــــأثرهم بمـــــا هـــــو موجــــــود مـــــن أســــــاليُب 

ــــــُص الكــــــالم لمخاطــــــب بعينــــــه ، وخطــــــاب الُعمــــــوم فــــــي  ــــــة  االخــــــرى التــــــي ُتخصِّ اللغــــــات  األجنبّي

ــــا ــــإذا قلن ــــه، ف ــــي شــــهر رمضــــان، : العربيــــة ال تخصــــيَص في ــــذين حفظــــوا القــــرآن ف إن المــــرمنين ال

ـــــل ُهـــــّن ... َمـــــدعوون لحضـــــور مأدبـــــة العيـــــد  فـــــال ُيفهـــــم مـــــن ذلـــــَك أّن النســـــاء َغيـــــر معنيـــــات، َب

َمشـــــموالٌت بالخطــــــاب، وهــــــذه مــــــن عــــــادات العربيـــــة وأســــــاليبها وال اعتــــــراَض علْيهــــــا إاّل إذا بــــــدَّْلنا 

 .ننا نلتزم بعادات اللغة األخرىاللغة فإ

ــــــديمًا أصــــــبَح اليــــــوَم تخصيصــــــًا ألّن  ــــــد َيقــــــوُل قائــــــُل إن اللغــــــات  تتطــــــوَُّر َفمــــــا كــــــاَن َتعميمــــــًا َق وَق

ــــــي َينبغــــــي  ــــــَة أثَبتــــــت َجــــــْدوى الَقواعــــــد  الكليــــــة  الت ــــــَة والَمباحــــــَث اللســــــانيَة الَحديث النظريــــــات  الّداللي

ْبـــــذ الَقواعـــــد  الَقديَمـــــة  ألنهـــــا ال ُتوافـــــُق قُـــــدرات  المتكلمـــــيَن َتعميُمهـــــا فـــــي اســـــتعمال اللغـــــات  اليـــــوَم ونَ 
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ــــــــــيَن  ــــــــــرُض التخصــــــــــيَص والتعي ــــــــــة، وألّن حاجــــــــــات  العصــــــــــر  َتف ــــــــــاءاتهم الّلغوّي وال تتناَســــــــــُب وكف

 .والتدقيَق ألّنه أقرُب إلى المنطق

ـــــــُب علْيهـــــــا تفســـــــيُر الظـــــــوا         هر يجـــــــاب علـــــــى ذلـــــــَك أّن النظريـــــــات  اللســـــــانيَة الحديثـــــــَة يغل

والتنظيـــــر لهـــــا، وال َيـــــدخُل فـــــي َمهاّمهـــــا َتعمـــــيُم َقواعـــــد لغـــــة علـــــى لغـــــات أخـــــرى؛ وتظـــــلُّ اللغـــــُة 

ــــــد االســــــتعمال   و َتظــــــلُّ لكــــــل لغــــــة َخصائُصــــــها؛ .   العربيــــــُة ذاَت أســــــاليَب ينبغــــــي أن ُتراعــــــى عن

 .فالُفصحى لها صفاُتها وخصائُصها  

 

 :النتائج 

ـــــارزة، وردت         ـــــة ب ـــــب ظـــــاهرة لغوي ـــــب  التغلي ـــــي كت ـــــة ف ـــــراث اللغـــــوي موزعـــــة ومبثوث ـــــي الت ف

اللغـــــــويين والنحـــــــويين وعلـــــــوم القـــــــرآن والمفســـــــرين والبالغيـــــــين، فجـــــــاءت هـــــــذه الدراســـــــة محاولـــــــة  

الوقــــوف علــــى أهــــم اآلراء فــــي هــــذه الكتــــب لتبــــين وتلمــــس مــــا انمــــازت بــــه هــــذه الظــــاهرة اللغويــــة  

 :ويمكن تلخيص أهم نتائج ما ذكر سلفا على النحو اآلتي

إذ يعـــــد التغليـــــب مـــــن ابـــــواب االشـــــتغال الفكـــــري إذ شـــــغل كثيـــــر مـــــن العلمـــــاء والدارســـــين        

الــــــذين اهتمــــــوا بــــــه وكــــــان لكــــــل واحــــــد مــــــنهم رأي فــــــي هــــــذا البــــــاب يعبــــــر عــــــن تصــــــورهم لهــــــذا 

 .الميدان اللغوي في زمانهم 
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إن ظــــــاهرة التغليــــــب عــــــرض لهــــــا علمــــــاء اللغــــــة والنحــــــو والبالغــــــة والمفســــــرين، واصــــــحاب      

ـــم يتفقـــوا علـــى مـــا هـــو داخـــل فـــي هـــذه الظـــاهرة، ومـــا هـــو الكتـــب  ـــوم القـــرآن لكـــنهم ل الجامعـــة لعل

 .ليس منها، فهناك من توسع فيها، وهناك من حددها وقصرها على حاالت معينة

فكانــــت مــــن بــــين اهــــم تطبيقــــات العلمــــاء نصــــوص القــــرآن الكــــريم ومحــــوالت لفهــــم وتأويــــل       

مــــن أبــــواب المجــــاز، ولكـــن فــــي حقيقــــة األمــــر هــــو بعـــض النصــــوص آنــــذاك إذ أنهــــم عـــدوه بــــاب 

لـــــيس مـــــن المجـــــاز،  باإلضـــــافة إلـــــى انهـــــم تلمســـــوا مـــــن خـــــالل هـــــذا البـــــاب اللغـــــوي أو الظـــــاهرة 

اللغويــــــة بعـــــــض جوانـــــــب الجمـــــــال اللغــــــوي فـــــــي لغتنـــــــا العربيـــــــة ، باإلضــــــافة إلـــــــى أنهـــــــا ظـــــــاهرة 
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تواجه العملية التربوية مشكالت سلوكية خطيرة أال وهي العنف في المدارس : مشكلة البحث
والتطرف، فهناك عنف مابين الطلبة مع بعضهم البعض، وهناك عنف ما بين الطلبة والمدرسين،  

 وهناك تطرف محرض من المدارس 
أهم العوامل االجتماعية المسببة للعنف وكيف يتم التحريض  وما يهمنا اليوم هو الوقوف على

 . عليه
تأتي أهمية البحث هذا في انه يتصدى لموضوع في غاية األهمية أال وهو دور : أهمية البحث

المدرسة في نبذ العنف ونشر مبادئ االعتدال وعدم التطرف، كما يسعى هذا البحث إلى التعرف 
رة في العنف المدرسي وأساليب المواجهة لبناء مجتمع خالي من على العوامل االجتماعية المرث

 .العنف ونشر مبدأ التسامح واالعتدال ونبذ الطائفية
التعرف على العوامل االجتماعية المردية للعنف  يهدف البحث إلى: هدف البحث  -5

المدرسية ، وما هو دور الذي ممكن إن تلعبه  المدرسة في نشر ثقافة التسامح واحترام 
والتعرف على عوامل  العولمة التي  لها دور . حقوق اآلخرين ونبذ الطائفية والتطرف

 .في تأثيرها على الطالب في العنف المدرسي 
وما هي اآلليات والوسائل والتوصيات التي يمكن إن تتبعها في الحد من العنف ومواجه التطرف  

 . واالعتدال
الدراسات الوصفية التحليلية للوقوف على أسباب اعتمد الباحث في بحثه على : منهجية البحث 

العنف في المدارس وتحليلها وتقديم تفسير منطقي لهذه الظاهرة ـ وكيف يمكن للمدرسة ان تنشر 
 .ثقافة االعتدال ونبذ العنف

 
 :يحتوي هذا البحث على ثالثة فصول  رئيسية  وهما

يتناول عناصر البحث : بحث األول الم:  الفصل االول : وقد ضم هذا البحث ثالثة مباحث وهي
المبحث : فيتناول تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية ، الفصل الثاني :  ، أما المبحث الثاني

العوامل االجتماعية : المبحث الرابع  ،  العولمة ودور المدرسة في نبذ العنف واالعتدال: الثالث 
:  ابعاد العولمة،   المبحث السادس   : المبحث الخامس: المردية للعنف،  الفصل الثالث 

المبحث ( والمظاهراآلثار ) العولمة والشباب : إيجابيات العولمة وسلبياتها ، المبحث السابع   
           .واهم التوصيات
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That many of the thinkers and theorists say if you want to know the 
reality of societies and looking for education, as the factors of strength 
and weakness are only a result of the reality of the differences that we 
see between communities in their upbringing. Since education is 
primarily aimed at re-shaping and forming the individual, which in turn 
contributes to the formulation and construction of society in a way that is 
acceptable to the members of society. In keeping with its stated goals, 
which are supposed to preserve its identity and enable it to remain a 
cohesive and strong society. 
The higher the educational level of the members of the community, the 
added value will affect the land of the reality of society. Violence is 
intended to refer to the discrimination of the individual on the basis of 
race (national) exclusion and marginalization or force use or threat and 
at different levels of linguistic violence to deviation. And extremism this 
research contains two main sections: 
The first topic: Contains introduction and definition of important concepts 
and methodology of research and identify the social, educational and 
psychological factors leading to violence in school. 
 
Key words:( Globalization, School, Violence, School Violence). 
 

 
 الفصل االول

 عناصر البحث: المبحث االول 
ل من المالحظ انتشار ظاهرة العنف في المدارس وازدياد معدالتها بشك: مشكلة البحث: اوال 

ملفت للنظر، وهي إحدى المشاكل المهمة التي تعاني منها المرسسات التربوية متمثلة بالسلوك 
اهرة العنف المدرسي يقف :أن االبحث.العدواني في المراحل المتوسطة واإلعدادية على حد سواء

ورائها عوامل ومتغيرات اجتماعية، مما يرثر سلبا على عالقة المجتمع المدرسي المبني على 
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لتفاعل والتعاون، ويرثر على مستوى األداء المدرسي وسمعة  سيئة المدارس في حالة وجود تلك ا
إن للمدرسة دور مهم في التنشئة االجتماعية ال يقل أهمية عن دور األسرة في . السلوكيات

المجتمع ، أال أن المالحظ أن المدرسة  قد تخلت عن دورها في التنشئة االجتماعية والضبط 
اعي، وبالتالي أصبحت المهمة األساسية للمدرسة هي تعليم الطالب بعيدا عن توجيهم االجتم

وتوعيتهم وتنشئتهم تنشئة اجتماعية سليمة خالية من العنف قائمة على االحترام والمحبة والتعاون 
 . ونبذ العنف واالعتدال

 
 : أهمية البحث" : ثانيا
ع في غاية األهمية أال وهو العولمة ومالها تأتي أهمية البحث هذا في انه يتصدى لموضو     

من تثير  في المدرسة في نبذ العنف ونشر مبادئ االعتدال وعدم التطرف، كما يسعى هذا 
البحث إلى التعرف على العوامل االجتماعية المرثرة في العنف المدرسي وأساليب المواجهة لبناء 

 .ونبذ الطائفيةمجتمع خالي من العنف ونشر مبدأ التسامح واالعتدال 
 :اهداف البحث " : ثالثا

 . التعرف على العوامل االجتماعية المردية للعنف المدرسية   -2
وما هو الدور الذي ممكن إن تلعبه  المدرسة في نشر ثقافة التسامح واحترام حقوق   -3

 اآلخرين ونبذ الطائفية والتطرف؟
ى الطالب في العنف التعرف على عوامل  العولمة التي  لها دور في تأثيرها عل  -4

 المدرسي ؟
وما هي اآلليات والوسائل والتوصيات التي يمكن إن تتبعها في الحد من العنف  -1

 . خاصة، ومواجه التطرف واالعتدال عامة 
 
 

 : المقدمة
وتعد مشكلة العنف ظاهرة اجتماعية في المجتمعات السابقة والحاضرة وتشير إلى خلل في مراقبة 

 األبناء ورعايتهم 
ن تربيتهم وتنشئتهم وتوجيهم، ولما كانت المدرسة تحتضن عددا كبير من الطلبة الذين أتوا وحس

إليها من طبقات المجتمع حاملين معهم خبرات وقيم  وتنشئة اجتماعية مختلفة، فان من المتوقع 
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حدوث خالفات في سلوكيات بين الطلبة، من خالل التفاعل االجتماعي مع بعضهم البعض أو 
 . سين داخل المدرسةمع المدر 

حيث أن سلوك . الدائم والمتبادل بين الطالب ومدرسيهم أن العملية التربوية مبنية على التفاعل
يتأثران بالخلفية البيئية، ولذا فإننا عندما نحاول أن نقيم أي  الواحد يرثر على اآلخر وكالهما

المختلفة المكونة لها حيث  المدرسة فمن الخطأ بمكان أن نفصلها عن المركبات ظاهرة في إطار
  .جزءًا كبيرًا من هذه المركبات أن للبيئة

خالل عملية التفاعل قد يعاني بعض الطلبة من بعض الصعوبات التي من شانها أن ترثر في 
عند ذاك سوف تظهر بعض السلوكيات غير متكيفة وقد تعمل على . تفاعلهم وتكيفهم السليم

أن انتشار ظاهرة العنف المدرسي  .ق في سير العملية التربويةعرقلة العملية التربوية وقف عائ
يقف ورائها عوامل ومتغيرات اجتماعية، مما يرثر سلبا على عالقة المجتمع المدرسي المبني 
على التفاعل والتعاون، ويرثر على مستوى األداء المدرسي وسمعة  سيئة المدارس في حالة 

مهم في التنشئة االجتماعية ال يقل أهمية عن دور األسرة إن للمدرسة دور . وجود تلك السلوكيات
تعد المدرسة المرسسة االجتماعية الثانية في األهمية بعد األسرة من حيث مكانتها . في المجتمع

في التأثير على الطالب وتوجيه وتنشئته، وصقل شخصيته، وتنمية مهاراته وقدراته وتزويده 
باالتجاه الذي ينفع المجتمع، وهي بهذا تحقق الهدف العام  وتوجيه سلوكه. بالمعارف والمعلومات

للتربية أال وهو إعداد الطالب ليكون مواطنا صالحا في مجتمع يتخلى بقيم المجتمع وبعيدا عن 
ذا ما فشلت المدرسة في غرس القيم التربوية واألخالقية  في سلوكيات الطلبة  . العنف والتطرف وا 

 .الطلبة ضد العنف والتطرففان المجتمع يفقد خط تحصين 
أن النهوض بالدور التربوي واألخالقي للمدرسة لما لها من ثقل مهم في بناء ثقافة المجتمع، 

 .وتنمية قيم التسامح ونبذ العنف والتطرف
يتناول عناصر البحث ، أما المبحث : المبحث األول :  وقد ضم هذا البحث ثالثة مباحث وهي 

العولمة ودور المدرسة : لمفاهيم والمصطلحات العلمية ، المبحث الثالث فيتناول تحديد ا:  الثاني
المبحث العوامل االجتماعية المردية للعنف، : المبحث الرابع  ،  في نبذ العنف واالعتدال

إيجابيات العولمة وسلبياتها ، المبحث السابع   :  ابعاد العولمة،   المبحث السادس   : الخامس
 .المبحث واهم التوصيات( اآلثار والمظاهر) العولمة والشباب : 

 تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية:  المبحث الثاني 
 العولمة  : أوال 
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وتعرف العولمة بأنها تلك الحالة أو الظاهرة التي تسود العالم حاليا وتتميز بمجموعة من 

جاوز الحدود الجغرافية العالقات والعوامل والقوى التي تتحرك بسهولة على المستوى الكوني مت

للدول  ويصعب السيطرة عليها تساندها ألتزامات دولية أو دعم قانوني مستخدمة اليات متعددة 

ومنتجه ألثار ونتائج تتعدى نطاق الدولة الوطنية الى المستوى العالمي لتربط العالم في شكل 

 .(2)متشابك األطراف ويطلق عليها القرية الكونية 

حركة أديولوجية تسعى الى أشاعة وتعميم   -:لعولمة أجرائيا على أنها ويمكن أن تعرف ا 

وفرض نمط حياة معين على مجتمعات العالم أجمع من خالل أذرع العولمة ، يقصد أحداث 

تغيرات أجتماعية وأقتصادية وفكرية واقعية للمجتمعات األخرى ، فضال على فرض السيطرة على 

 د المجتمع مختلف الجوانب للتأثير على أفرا

  : المدرسة" : ثانيا
هي مرسسة اجتماعية تربوية، يبرز دورها الالفت والمهم في تنشئة األجيال وتكوينهم بما يخدم    

وعرفها البعض على أنها مرسسة اجتماعية تعكس ثقافة المجتمع، يتعلم فيها الطالب . المجتمع
فهي مرسسة اجتماعية ضرورية . آلخرينالقواعد األخالقية واالتجاهات وطرق بناء العالقات مع ا

أو هي المرسسة . تهدف إلى ضمان عملية التواصل بين العائلة والدولة من اجل إعداد األجيال
االجتماعية الرسمية التي تقوم بوظائف التربية، ونقل الثقافة ، وتوفير الظروف المالئمة للنمو، 

 (1).جسميا وانفعاليا واجتماعيا ومعرفيا
ي كيان اجتماعي مقصود، تتضمن حقوق وواجبات، وفي إطار العملية التربوية فالمدرسة ه

المقصودة، كما أنها تنظم سلوك الطالب داخلها وعالقاتهم بغيرها من المرسسات، فالهدف 
 (3)األساسي من المدرسة هو التعليم والتعلم

دارة المعرف. عبارة كل مرسسة وطريقة التعليموالمدرسة هي  ة المعتمدة اجتماعيا ، عملية تعلم وا 
بما في ذلك المناهج الدراسية وعلم التربية المعتمدة ، والمربين المهنية المدفوعة ، والحضور 

 (6).اإللزامي للتالميذ 
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هي مرسسة تربوية رسمية تقع على عاتقها تعليم وتربية الطالب، : التعريف اإلجرائي للمدرسة
 فهي تجمع بين

 .بية والتنشئة االجتماعية لنقل ثقافة المجتمعوظيفة التعليم و وظيفة التر 
لقد اقترن مفهوم المدرسة بمفهوم التربية في كثير من المواقف، فواجب علينا أن نوضح هذا 

 (التربية)المفهوم
فهل التربية تعني التنشئة ، والتعليم ، واإلعداد ، واإلصالح ، والتأديب ، والتهذيب ، والسياسة ، 

أن أغلب الكتب التراثية في حديثها عن  .، واإلرشاد، والتأهيل ، والتدبير والتطهير ، والتزكية
يتضح أن " التربية ركزت على الجانب األخالقي عند اإلنسان ، وكيفية بلوغ األخالق المثلى و

 .التربية تدور حول اإلصالح
 :(7) وفي اصطالح التربويين هناك تعريفات كثيرة  للتربية، فمنها

ن تنشئ الفرد قوي البدن حسن الخلق، صحيح الفكر محبًا لوطنه ، معتزًا التربية هي أ-5
 .بقوميته  مدركًا واجباته ، مزودًا بالمعلومات التي يحتاج إليها في حياته

إنها عملية إنماء الشخصية بصورة متوازنة ومتكاملة، أي تشمل جوانب الشخصية -2
 .قية والعقلية والوجدانيةالجسدية واالجتماعية والجمالية والروحية واألخال

 .إنها تنمية الوظائف الجسمية والعقلية والخلقية كي تبلغ كمالها عن طريق التدريب والتثقيف -3
التربية عملية اجتماعية ، وهي صورة لحياة المجتمع تمثل فلسفته ، وتدل على تاريخه ودرجة  -4

 .نموه وتطوره
ه على أساس الدين اإلسالمي بقصد تحقيق هي تنمية فكر اإلنسان وتنظيم سلوكه وعواطف-1

مجموعة العمليات التي بها . أهداف اإلسالم في حياة الفرد والجماعة في كل مجاالت الحياة
يستطيع المجتمع أن ينقل معارفه وأهدافه المكتسبة ليحافظ على بقائه، وفي الوقت نفسه 

 (4)التجدد المستمر لهذا التراث، ولألفراد الذين يحملونه
الرفق، وهو كل  ، وهو ضد عنيف فهو ، والمه وقسوة بشدة أخذه أي عنف به: العنف" : لثاثا

، وهو سر استعمال القوة. فعل شديد يخالف طبيعة الشيء ويكون مفروضا عليه من الخارج
 ويعني جملة األذى والضرر الواقع على 

 –تدمير ) األشياءكما يستخدم العنف ضد  ،(جرح –ضرب  –قتل ) السالمة الجسدية للطالب
 (.أتالف -تخريب
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وتشير كلمة عنف في اللغة العربية إلى كل سلوك يتضمن الشدة والقسوة والتوبيخ واللوم، وبالتالي 
والتي تعني ( violence)أما مفهوم العنف في اللغة االنكليزية. يكون العنف سلوكا فعليا أو لفظيا

 (5).فة إلى الضرر البدنيينتهك أو يرذي ينتج عنه تأثيرات عاطفية باإلضا
 :(2)إلى عدة أصناف كاآلتي  ويمكن تصنيف العنف

وهو أكثر األنواع  ويقصد به كل فعل مرذ نفسيا، مثل االحتقار والشتم،: العنف المعنوي-2
 .ولم يعترف به القانون لصعوبة قياسه، وضبطه مع أن أشكاله واضحة، شيوعا

لحاق وهو استخدام القوة الج: العنف الجسدي -1 سدية تجاه اآلخرين، من أجل إيذائهم، وا 
الضرر الجسمي بهم ، وذلك كوسيلة عقاب غير شرعية، مما تردي إلى اآلالم واألوجاع والمعاناة 

 .النفسية
ويمكن تعريف العنف داخل المدارس بوجه عام على أنه التهديد أو استخدام القوة البدنية مع  

تخويف شخص آخر، وأشاروا إلي أن هذا العنف يأخذ القصد في إحداث اإلصابة البدنية أو 
أشكااًل مثل العنف المتبادل، والضرب ، ورمي األشياء ، عندما تكون النية هي الضرر أو 

 .التهديد لشخص آخر
هو كل سلوك أو لفظ يوجه ضد شخص لغرض إيذاءه  جسديا ونفسيا  التعريف اإلجرائي للعنف

يستند إلى سند مشروع ويخالف القوانين والقيم والنظم وهو غير مشروع ألنه ال . أو تخويفه
والعادات والتقاليد، وهو سلوك غير سوي ، والذي جاوز حدود التسامح المجتمعي، ويقسم العنف 
إلى عنف مباشر أو غير مباشر، وهو االستعمال الغير قانوني لوسائل القهر القسر المادي، 

 . ابتغاء تحقيق أهداف شخصية أو جماعية
لعنف ظاهرة اجتماعية تطورت وتجاوز حدودها كظاهرة، إلى أن أصبحت مشكلة اجتماعية لها وا

 تفسيرها،
والعنف من الظواهر االجتماعية المركبة التي ال تعتمد على عامل واحد في تفسيرها، ألنها 

 ظاهرة فردية 
صية والعنف تعبير عن الضعف والخلل والتناقض في سياق الشخ(. مجتمعية)واجتماعية 

اإلنسانية، فعندما تستخدم القوة في العالقات االجتماعية تحت أي مبرر فهو خروج عن المألوف 
 .وعن المعايير االجتماعية السائدة
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 العنف المدراسي  :  رابعا 

هو ذلك الفعل الذي يقع في أطار البيئة المدرسية التي تضم أطرافا عدة لعل في المقدمة منها 

 (2).المدرس والطالب 

هو جملة من الممارسات االيذائية النفسية أو البدنية أو المادية التي يمارسها  -:ويعرف ايضا 

الطلبة في المدارس وتردي الى ألحاق الضرر بالمعلمين واإلداريين أو بممتلكاتهم الشخصية أو 

 (51)  . المدرسية بهدف ايذائهم والحاق الضرر بهم واألنتقام منهم 

جميع األقوال واألفعال التي يقوم بها أي طرف من أطراف العملية التربوية  -:ايضا بأنه  ويعرف

والتعليمية في المدرسة بهدف ألحاق أذى أو ضرر مادي أو معنوي بطرف أو عنصرا من نفس 

 (55) .المدرسة 

هو كل تصرف يبدر عن التلميذ أتجاه األخرين أو  -:اما التعريف االجرائي للعنف المدرسي 

علم وممتلكات المدرسة أو يصدر من المعلم أتجاه التلميذ ويردي الى ألحاق األذى أتجاه الم

باألخرين وقد يكون األذى باألخرين وقد هذا األذى جسميا أو نفسيا ، فالسخرية واالستهزاء من 

سماع الكلمات البذيئة جميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة   .الفرد وفرض اآلراء بالقوة وا 

 

 لثالفصل الثا

 
 العولمة ودور المدرسة في نبذ العنف واالعتدال: المبحث الثالث 

 
 : (21)مستويات العنف: اوال 
العنف من طالب تجاه آخر والعنف من الطالب تجاه المدرس ، والعنف من الطالب نحو  -5

دارتها وممتلكاتها  .المدرسة وا 
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لمدرس والعنف من المدرس العنف من المدرس أو المدير نحو الطالب ومن المدير تجاه ا -2
 . والمدير نحو اآلباء والعنف من اآلباء نحو المدرسين أو المدير

العنف من هيئة المدرسة مع اآلباء ، والحي الذي تقع فيه المدرسة مع المدرسة أو اآلباء ،  -3
 . والمجتمع المحيط تجاه أعضاء المدرسة واآلباء

ة ، والثقافة الشعبية، ووسائل اإلعالم وأثرها على السياسات التربوية والقومية على المدرس -4
المستويات والعمليات االجتماعية الضارة التي تتخلل المستويات األربعة  -1. الطالب والمدرسين

 .السابقة
   

فيما يتعلق بالصحة النفسية واالتجاهات نحو المدرسة يشعر الطفل قبل التحاقه بالمدرسة 
فل عادة يحلم بهذا اليوم الذي يدخل فيه المدرسة، وحتى ال يطفئ بالتشويق الزائد إليها، والط

هذا الشوق على المربين أن يكون التلميذ مواظبا على الدوام لتحقيق السعادة، ويمكن تحقيق 
 :ذلك من خالل

أن تكون معاملة المشرفين على تربية الطفل فيها حنان وعطف، فالرهبة والتهديد يرديان -5
 .أن الطالب اآلمن يشعر بالرضا والهدوء. دم األمان الداخليإلى شعور الطفل بع

 .أن يوضح المشرفين على الطالب أن القوانين واللوائح موضوعة لحماية الطالب وزمالئه-2
أن يهتم المشرفون بالمظهر العام للمدارس ، عن طريق تنسيق المالعب،والنظافة، وتزين -3

ئل اإليضاح من شانها تكوين اتجاهات طيبة نحو باللوحات المدرسية واالهتمام بتوفير وسا
 المدرسةـ

إشباع الرغبة بالنجاح تجعل الفرد يشعر بالكفاية، ويعتبر جدير باالحترام وتسهم في بناء -4
 .شخصيته

يردي الشعور بالنقص الى عدم الكفاية وعدم الشعور بالقيمة الشخصية أو انحطاط  -1
 .تقدير الذات

نجاح وال يقتصر ذلك على المواد الدراسية، بل التشجيع على تشجيع الطالب على ال -1
براز  األلعاب الرياضية، والقيادة والزعامة وتكوين عالقات اجتماعية من خالل صداقات، وا 

وان تخلق للطالب .المواهب بالهوايات كالتمثيل والرسم والخطابات، واالهتمام بالمظهر العام
 . أكثر من مجال للنجاح

المدرسة  المرونة أي أن  وظائف و عن" التربية و الديمقراطية "كتابة في ديوى جون ذكر وقد
. تكون إدارة المدرسة إدارة إنسانية تتصف بالمرونة بمسايرتها لالتجاهات التربوية والتعليمية
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قرار التوازن بين مختلف عناصر البيئة االجتماعية وهو من وظيفة من  وظائف المدرسة،  وا 
. كل فرد من أفراد الجماعة حتى يتحرر من قيود الجماعة التي نشأ فيهاإلتاحة الفرصة ل

فلكل تلميذ يأتي من أسرة لها أخالقها ومستواها العلمي وتقاليدها قد تأثر بها قبل دخوله 
فوظيفة المدرسة هي إيجاد التقارب بين هذه الصفات المختلفة ، وخلق صفات . المدرسة

هداف الصفات المختلفة توحد أهداف التالميذ وطرق جديدة مشتركة بين الطالب توحد أ
تفكيرهم والتقارب بين عقائدهم الدينية وتنشئتهم على أسلوب سليم من التفكير العلمي، 
والمدرسة تساعده على تكوينه االجتماعي من خالل تكيفه للعالقات االجتماعية ومعرفة 

أن الذي . ربوية لكي يطبقها ويحترمهاالنظام والتدريب النفسي على فهم اللوائح والقوانين الت
يجعل العنف يزداد في المدرسة هو عدم االهتمام بهذه المشكلة حيث يركز المهتمين على 

أن االنتظام وااللتزام واحترام المعايير واألنظمة واحترام الغير . حدود مسئولية المدرسة فقط
ي يتم داخل المدرسة، وعدم في المدارس، يعكس مكونات التفاعل االجتماعي االيجابي الذ

االنضباط يعكس الخلل في طبيعة هذا التفاعل الذي قد يردي إلى ظهور العنف والسلوك 
فعندما يحدث هذا الخلل يتحول االنضباط إلى حالة الفوضى وعدم . العدواني في المدارس

نها ال معنى لها وغير مناسبة   .  (23)االنصياع ويتعلم الطلبة مخالفة القواعد وا 
أن التعليم بصفة  عامة يركز على الجوانب الخاصة بالعملية التعليمية والتلقين فقط، ويغفل 
غيرها من الجوانب اإلنسانية المرتبطة بالمعلم والمتعلم وبالبيئة الخارجية والداخلية لمجتمع 

 وهذا يعني إن هناك إغفال وعدم اهتمام من المرسسات التربوية بالجوانب النفسية. المدرسة
وهناك عوامل داخلية تولد . واالجتماعية والمحيط التربوي واالحتياجات النفسية واالجتماعية للطلبة

العنف في المدارس فالبناء الفيزيقي وحجمه و مدى تالرمه لحجم الطالب و وجود المالعب 
ويظهر اإلحباط لدى الطلبة عندما يكون هناك عدم . والساحات وطبيعة التعليم والمناهج   

هتمام بالطالب أو بشخصيته، وعندما يصبح التعليم والمعرفة هي غاية ما يراد الوصول إليه ا
والتركيز على النواحي العلمية فقط، وتجاهل قدرات الطالب وميوله ومواهبه مما يولد عائق يحول 
تحقيق ما كان يصبوا إليه الطالب فتظهر انفعاالت وتوترات تضغط على الطالب قد تردي إلى 

 . (26)رسة العنف على اآلخرين  مما
ونظرًا لغياب التخطيط التربوي السليم وفي ظل تفاوت المدخالت التعليمية عن مخرجاته، نشأت 
أزمة التعليم التي أدت إلى تهميش أعداد ضخمة من الشباب الذين لم ينالوا حظهم من التعليم أو 

لتعليم أعداد لن تجد طريقها إلى االندماج لم ينالوا فرصهم في الحياة والعمل بعد التخرج مما لفظ ا
داخل دواليب الدولة والمرسسات فاستشرت ظاهرة البطالة بين الشباب وتنامي شعور حاد 
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باإلحباط وعدم الثقة من مجمل النظم والعمليات السياسية، وجعل هذه الفئات لقمة سائغة 
انحطاط المرسسات والنشاطات  أما إخفاق التنمية التربوية فيظهر بجالء. لالنخراط في العنف

األكاديمية والمناهج التعليمية ووسائلها حيث تكرس أهداف التعليم على التلقين والتكرار والحفظ 
دون أن تخلق رجاًل مبدعًا نامي العقل مفكرًا مناقشًا، إنها نظم تعليمية ال تساعد على تنمية 

.  التعبير الحر عن الرأي  
نضباط غير المتسم بالعنف، وتشمل العوامل التي يرجح ان توفر أن وجود نظام ايجابي من اال

الحماية ضد العنف في المدارس، و وجود سياسات شاملة ومناهج فعالة تدعم تنمية مواقف 
.وأنماط سلوك خالية من العنف  

وتزداد مخاطر العنف بسبب االكتظاظ واألحوال المزرية ، والتمييز، وسر تدريب المدرسين، 
ال توجد آليات فعالة للشكوى والرصد والتفتيش، واللوائح وعمليات اإلشراف الحكومية وكثيرا ما 
وال يقدم جميع مرتكبي جرائم العنف إلى المحاكم ، مما يردي إلى اإلفالت من العقاب . المناسبة

.            والتسامح مع العنف ضد األطفال  
ل من اجل مساهمتهم في القضاء على والبد من تنمية قدرات جميع الذين يعملون مع األطفا

جميع أشكال العنف، وينبغي توفير التدريب األولي والتدريب إثناء الخدمة الذين يكسبان المعرفة 
         (27).واالحترام لحقوق الطفل

 
 

 :العوامل االجتماعية المؤدية للعنف: المبحث الرابع  
 . عوامل متعددة ومتداخلةالعوامل التي ترفع  من درجة العنف في المجتمع هي 

األسرة هي المرسسة االجتماعية األولى التي تستقبل الطفل، وتعد الوعاء  :والمدرسة األسرة
التربوي األول الذي تتشكل من خالله شخصيته االجتماعية، وهي بهذا تمارس عمليات تربوية 

المدرسة باعتبارها المرسسة ويأتي دور . هادفة لتحقيق نمو الفرد، وانصهاره في البوتقة االجتماعية
ويتلقى فيها  .االجتماعية الثانية التي تستقبل الطفل والتي يقضي فيها الطفل الجزء األكبر من وقته

وفي . وتحديد اتجاهاته وعالقته بالمجتمع في تكوين شخصيته التي تسهم  المعرفة وأصول التربية
أ الطفل في تكوين عالقات مع أقرانه الذين المدرسة ومن خالل اندماج الطفل أقرانه وزمالئه ، يبد

يتفقون معه في الميول واألهداف، ويتأثر بهم ومع استمرار ذلك تقوى العالقات والروابط 
والمشاركات، وتتكون اتجاهاته إما ايجابيا وأما سلبيا، وبالتالي تكون سلوكياته إما مندمجة مع 
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يات المنحرفة مثل تعلمه العنف أو انطباعه المجتمع ومتفقة مع سلوكياته أو تكون لديه السلوك
 (24).بالسلوك العنيف المكتسب

 : (25) باآلتي  وتتمثل والصفية المدرسية بالبيئة المتعلقة ومن األسباب 
االفتقار إلى إدراك حاجات الطلبة وفق مراحلهم العمرية المختلفة، وعدم القدرة على تلبيتها في -5

 . الوقت المناسب
لى األساليب التربوية في معالجة مشكالت الطلبة واللجوء إلى العقاب البدني االفتقار إ-2

 .المرفوض تربويا ونفسيا
 .الفردية الفروق مراعاة ضعف -3
 .التعليمية للعملية الداعمة غير الشخصية وصفاته المعلم، مزاجية  -4

 :األسباب المتعلقة بالبيئة المحيطة بالطالب والمجتمع المحلي وهي
قر والبطالة والتأثير السلبي لوسائل اإلعالم، وتأثير انتشار الثقافات المختلفة عبر الف-5

 .الفضائيات
 .العائلية الخالفات إلى تردي والتي السلبي، األثر ذات والتقاليد العادات مظاهر بعض -2

 ( :22)األسباب األسرية 
وما ينتج عنها من سوء معاملة  التنشئة االجتماعية الخاطئة -غياب األسرة عن القيام بدورها -أ

األطفال، اإلهمال وعدم تلبية الحاجات،  الحرمان المادي والعاطفي، والتفكك األسري، اللجوء إلى 
القسوة والعقاب البدني في معاملة األبناء، إضافة إلى ما ذكر فان الفقر والبطالة والمستوى الثقافي 

سب صحيا وانتشار اإلمراض واإلعاقات واإلمراض المتدني، وحجم األسرة ومسكن األسرة الغير منا
بين إفراد األسرة، وترتيب الطفل في األسرة والصفات الشخصية واإلمراض الجسمية والنفسية 

 . للطفل
 
كما يشير تقرير األمم المتحدة إلى أن العنف ضد األطفال داخل البيئة المدرسية حيث تجيز 

لنفسي في المدارس كأحد الوسائل التأديبية في العملية العقاب الجسدي وابعض الثقافات والعادات 
( الفقر و البطالة والعزلة االجتماعية) كما أن تعرض األسرة لبعض المشكالت مثل .التعليمية

ترثر تأثير مباشر على حدوث العنف ضد األطفال من خالل تأثيرها السلبي على الصحة النفسية 
للعنف بعضها مرتبط بالوالدين وعدم معرفتهم بطبيعة وهناك أسباب . والحياة النفسية لآلباء

خصائص المراحل العمرية لنمو الطفل، وضعف الوازع الديني وعدم التوافق بين الزوجين وجهل 
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.                                                        الوالدين باألساليب التنشئة االجتماعية
     

وتشجيعها على العنف في بعض برامجها، خاصة تلك الموجهة  إن انتشار القنوات الفضائية
فتتولد لدى . لألطفال بصورة مباشرة، األمر الذي يوجد مكانا خصبا لثقافة العنف لدى األطفال

األطفال سلوكيات عنيفة، من جانب آخر تفشي األمية والجهل وسيادة بعض المعايير االجتماعية 
عدد الزوجات ، ومصادرة حريات األبناء ، والمبادئ التي وهناك أيضا رفقة السر، وت.الخاطئة

زخت كثير من اآليات . تربي األوالد على العنف منذ الصغر، وتدخل األهل في تربية األبناء
. القرآنية بمبادئ الرحمة وحب المسلم ألخيه المسلم والكلمة الطيبة  

بعون معهم أبشع األساليب التربوية أما األطفال الذين يعانون صعوبة في التعليم فان المدرسين يت
بتوجيه االهانات والشتائم والضرب لهرالء دون أن تستوعب إمكاناتهم أو دون الوجود جهة 

باإلضافة إلى ذلك فان ممارسات العنف ضد األطفال في المدارس . تحاسب المعلم المعتدي
والفكري لهذا الطفل،  تتفاوت في درجة الممارسة حسب الجنس والمستوى االجتماعي واالقتصادي

 فكثيرا ما تكون أعمال المضايقة سواء من قبل التالميذ او المدرسين
بالتميز ضد الطالب الذين ينحدرون من اسر فقيرة أو األسر المهشمة أو ذوي االحتياجات 

.         الخاصة  
م حاجات أن هذه الممارسات تثبت أن عدم جدارة األساتذة في تربية الطفل وعدم استيعاب وفه

. الطالب ، األمر الذي يردي إلى إهمال الطالب ويكون سببا للهروب وبالتالي االتجاه إلى الشارع
                         
وما مشكلة المجتمع اليوم إال مشكلة تربوية تتعلق بالفرد الذي يحتاج إلى إعادة الروح والدفع 

حداث  التغيير التربية ماهي إال صورة مصغرة للبناء ف.  السلوكي الذي يهيئه لإلصالح وا 
االجتماعي الذي يقوم بعكسه كل تناقضاته وتفاعالته، كما ان النظام التعليمي ال يمكن أن 
.يصلح نفسه ما لم تسبقه إصالحات في البناء االجتماعي اوال  

لتربية إن ا. الن المجتمع هو القوة الموجهة للتغيير وذلك عن طريق األهداف والسياسات التربوية
عامل مهم في التنمية االجتماعية والوحدة الوطنية والتقدم والرقي ألنها تزيد من نوعية الفرد وترفع 

      (22).قيمته
 
 
 



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

273 
 

                                                                                                                                                                      

             
 الفصل الثالث

 ابعاد العولمة  : المبحث الخامس

 : (16)تنقسم العولمة الى عدة أبعاد وهي  

عرض مرسسات المجتمع لكثير من الضغوط األجتماعية وهي التي تت: العولمة األجتماعية : أوال 

التي تستهدف التأثير في معتقداته وفي أبنائه ومشاعرهم وأتجاهاتهم وأنتماءهم الى مجتمعهم من 

خالل مجموعة من التقنيات الحديثة المتطورة ، والبث األعالمي المباشر وأختراق السماء ، وتلك 

ة الفرد أن يكون نفسيا وأجتماعيا وعقليا بتقبيل ما الحدود ومن شأن ذلك التأثير في شخصي

 .سيفعله من أفكار ترثر في أنتمائه للمجتمع

أن العولمة من الجانب األجتماعي فأن الغرب يميل بجد كي يفرض النمط الغربي في       

ثق العيش ويجعل األسرة الغربية هي مثال األسرة المتقدمة وهو يستخدم منظمة األمم المتحدة وينب

عنها من مرسسات ألجل توظيف هذا األمر ويكرس الجهود الحديثة لغرض قيمه و أرائه على 

مجتمعات الدول النامية والفقيرة ، حيث تقوم بعقد المرتمرات والندوات التي تخص األسرة والطفل 

بين والشباب  والمرأة ، وغيرها فيطرح مواضيع خطيرة وحساسة نحو حرية المرأة والمساواة بينها و 

الرجل ، فيالحقوق والواجبات والحرية الجنسية وتجعل المقياس األسري الغربي هو المقياس 

 .الحقيقي لألسرة الناجحة 

 

 .العولمة األقتصادية : ثانيا 
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تحول العالم الى منضومة من العالقات األقتصادية المتشابكة التي تزداد تعقيدا سيادة        

األعتماد بعضه على بعضه األخر في كل من الخامات والسلع  نظام أقتصادي واحد يتبادل منه

 .والمنتجات 

ويشير مفهوم العولمة من المنظور األقتصادي الى تحول العالم الى منظومة من         

العالقات األقتصادية المتشابكة التي تكون في المجتمع حيث ال قيمة لرروس األموال من 

ويضيف األقتصاديون أنه منذ بدء تطور . سواق تستهلكها أستثمارات و ال قيمة للسلع دون أ

الشركات المتعددة أدت الى األسراع بتضخم هذه الشركات بدءا من زيادة قدرتها على األستفادة 

من فروق األسعار أو بنسبة الضرائب أو بمستوى األجور وأنتهاء بتركيز األنتاج في المكان 

األعلى على مستوى الكرة األرضية ، ولم ال والعولمة  األرخص ونقله الى األستهالك في المكان

 ..هي صناعة االسواق التي تتضمن عالمية التصدير واألستيراد 

 

  

 . العولمة الثقافية: ثالثا 

أرتبط المفهوم الثقافي بفكرة التنميط  الثقافي للعالم ، على هذه التغيرات التي أستخدمتها       

داد لمرتمر السياسات الثقافية من أجل التنمية التي عقدت لجنة اليونسكو العالمية لألع

األمين العام األسبق ( خافيير دي كوبالير)برئاسة  5177أجتماعاتها في مدينة أستوكهولم عام 

 (11) .لألمم المتحدة 

فقد رأت اللجنة أن التنميط الثقافي يتم بأستقالل ثورة وشبكة األتصاالت العالمية وهيكلها 

األنتاجي و المتمثل في شبكات النقل المعلمات والسلع والخدمات وتحريك رروس األقتصادي 
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كما أن التنميط أو التوحيد الثقافي مرأة التطور األقتصادي للعولمة ضمن البديهي أن . األموال 

تكامل البناء الثقافي لألنسانية مع البناء األقتصادي والمعلوماتية ومن هنا أتخذ المفهوم 

حيث األعالم هو التوصيل والتأثير باألفكار الثقافية . الثقافي للعولمة بعدا أعالميا األقتصادي و 

وعلى الجانب األخر يقف المعارضون لثقافة العولمة على أتبار . التي يراد لها الذيوع واألنتشار 

أنها تسعى الى طغيان ثقافة عالمية واحدة على الثقافات القومية بما يشكل خطر على 

ومن هنا ، جاءت . ا وعل المدى الطويل وقد يردي الى أبتالعها والحلول محلها خصوصياته

الدعوة الى محاربتها والتصدي لها بأحياء الذاكرة التاريخية والتمسك بالمنهج العلمي في التفكير 

العلمي والتعرف على األشياء وترقيه مناهج التعليم والتمسك بقيم الدين وبيان حقيقة الدنيا وعدم 

 .لغو في التمسك بها ال

 

 العولمة السياسية : رابعا 

العولمة في المنظور السياسي ، تعني أن الدولة ال تكون هي الفاعل الوحيد على          

المسرح السياسي العالمي ، ولكن توجد الى جانبها هيئات متعددة الجنسيات ومنظمات عالمية 

تي تسعى الى تحقيق مزيد من الترابط والتداخل وجماعات دولية وغيرها من التنظيمات الفاعلة ال

بحيث تكف الدولة عن مراعاة مبدأ السيادة الذي يأخذ من التقلص . والتعاون واألندماج الدولي 

والتآكل تحت تأثير حاجة الدولة الى التعاون فيما بينها في المجاالت األقتصاجية والبيئية 

دة ال تكون لها األهمية نفسها من الناحية الفعلية ، والتكنولوجية وغير ذلك ،وهذا يعني أن السيا

فالدول قد تكون ذات سيادة من الناحية القانونية لكن من الناحية العلمية قد تضطر الى التفاوض 

من جميع الفعاليات الدولية ، مما ينتج عنه أن حريتها في التطرف بحسب مشيئتها تصبح 
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العولمة نظام يقفز على " على ذلك بقوله ( د الجابريمحمد عاب)ويركد الدكتور . ناقصة ومفيدة 

الدولة واألمة والوطن وبالتالي فهو يعمل على التفنن والتشتت وايقاظ اطر األنتماء الى القبيلة 

 .والطائفة والجهة والتعصب بعد أن تضعف أرادة الدولة وهوية الوطن 

 إيجابيات العولمة وسلبياتها :  المبحث السادس   

 

في ظل التقدم الهائل لوسائل األتصال لم يعد من المبالغة القول بأن العالم أضحى              

ضربة يمكن للقانطين في أي من أطرافها معرفة ما يحدث في الطرف األخر منها في نفس وقت 

ولم يعد هذا القول من قبيل التعبير المجازي بل هو واقع يعنيه والحقيقة ذاتها تكون . حدوثه 

لتطور العولمة بشكل كبير وال شك أن هذه الظروف قد بدت سبل أنتقال المعلومات وتبادل  نتيجة

األفكار والمعلومات والمعارف بين أرجاء المعمورة األمر الذي جعل بعض الكاتبين يشير بدنو 

حقبة جديدة من التاريخ اإلنساني تتالقى فيها الثقافات المختلفة  وتتالحق األفكار والررى 

ددة وصوال الى مرحلة التكامل المصروفي واألندماج الثقافي والحضاري واألقتصادي المتع

غير أن هذه الخواطر لبت أدثر من أمنيات طيبة ال صدى .  واألجتماعي تعد بثقافة كونية أرقى

أن مثل هذه األمنيات تفترض التكافر والندبة في . لها في الواقع الذي نعيشه وندرك معالمه 

الثقافات المختلفة واأللتقاء على قاعدة األعتراف المتبادل ، وقيول األخر مع توافر  العالقة بين

وواقع الحال أيضا ان الواليات المتحدة . النيات الحسنة وكل هذه األمور بعيدة عن واقع الحال 

والدول والمرسسات الغربية تسيطر على أبرز وسائل النقل األعالمية المسموعة والمقروءة 

ة واألعظم تأثيرا على مستوى العالم ، وتحتكر البنة التحتية العظمى لشبكات األنترنيت ، والمرئي

كما أنها تفصح الى حد . ان مثل هذه الظروف ترثر على الشباب سلبا وذلك لتأثيرهم الشديد بها 
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بعيد عن مالمح هذه العولمة ، فتدرك بسهولة انها لن تعنى تعزيز فرص التالفي والحوار 

حق واألخذ والعطاء بين الثقافات المتعددة وانما ستكون هجوما كاسحا بأتجاه طريق ترسيخ والتال

قيمة الثقافة مثل الثقافات الغربية ، على غيرها من الثقافات ولعل االمة في هذه الظروف وهي 

في أضعف حاالتها الى أدراك مخاطر العولمة وجوانبها السلبية على ضوء فهم سليم لهذه 

 (13)  .المخاطر 

 

 واهم التوصيات( اْلثار والمظاهر) العولمة والشباب : المبحث السابع   

 

 (اْلثار والمظاهر) العولمة والشباب " : اوال

لما كانت العولمة أحدى أهم القضايا التي ينشغل بها عالمنا المعاصر وتتأثر باهتمام          

لى اختالف توجهاتهم ، ومدارسهم وذلك لما العديد من الكتاب والمفكرين والباحثين والدارسين ع

لها من أهمية بالغة وتأثير واسع وعميق على مختلف جوانب الحياة السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية وذا تأثير بالغ األهمية على الشباب باعتبارها تمثل جدال وتحوال مفصليا هاما في 

اء وبما أن العولمة تكتسب هذه األهمية حياة الشعوب واألمم والمجتمعات واألفراد على حد سو 

البالغة منذ ظهورها وهي تزحف بسرعة عالمنا من كل الجهات وبالدنا جزء من الفضاء الكوني 

الواسع الذي يرثر ويتأثر بما يجري حوله وما يحيط به وبالمتغيرات التي تحدثها التطورات التي 

ة لحقيقة أضحت تطال بمختلف جوانب الحياة يشهدها العالم ، ومن ذلك التأثير الذي تحثه العولم

األمر يضعنا أمام استحقاقات جديدة لمواكبة التغير المتسارع في وسائط المعرفة ومكونات 

المفاهيم االجتماعية وأصول التفاعل العالمي وهو ما دفع لجنة الثقافة واألعالم والشباب الذي 
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ة المستقبل لمعرفة واقع العولمة وتأثيرها يمثل أكثر من نصف المجتمع ويمثل ذخيرة الحاضر وعد

على أفكار وعقول الشباب وما مدى التأثير الفعلي للعولمة داخل هذا القطاع المهم كان البد لنا 

من أتباع أنجح الوسائل وأهم المواقع لمعرفة مدى التأثير للعولمة على شبابنا الذين خلقه كما 

، كما أن هذ المصطلح الجديد لظاهرة جديدة ( نا الزمن غير زمان: ) جاء في الحديث الشريف 

يفيد على ما تعلمه اليوم ، محاولة لفرض ظاهرة أو نمط ثقافي وحقيقة األمر ان العولمة وما 

يرافقها من غزو ثقافي وبعكس العالمية هي ظاهرة ترقى الى مستوى فرض نوع من الرأسمالية 

وعلى الشباب خصوصا ، وأقصد باألخالقية من المتوحشة أو األخالقية على كل العالم عموما ، 

ناحية مرثراتها الطاغية على معيشة األنسان والقوة العاملة بالدرجة األولى وتحول األنسان العامل 

الى مجرد آلة جامدة من االالت األنتاج الرأسمالي ، فالعولمة وحال هذه وما يرافقها من نمطية 

ألقاليم في المركز قيل األطراف ويعتقد البعض أن ذات عمومية وشمول وقد بدأت بالشعوب وا

العولمة طانت النموذج السائد في عالقات الشعوب مع بعضها البعض منذ العهود السحقية ولكن 

أختالف التنمية ووسائل نشرها وأمتداداتها عبر البلدان واألوطان ولكن العولمة الحديثة أخذت 

االت المختلفة كشبكات األنترنيت واألقمار صداها من طريقة أنتشارها عبر وسائل االتص

الصناعية والهاتف والمجالت وغيرها ، وقد يردي بل من المحتم ان يردي الى قطع روابط 

( األنسان مع ثقافة مما حافظت عليه الشعوب بكل الوسائل ، على هويتها وخصوصيتها المنفردة

على الثقافة العربية وشعوب المنظمة كما أنها تحاول الغزو على عقول الشباب بثقافة العولمة و 

بل العالم كله واذاية القيم الثقافية لصالح ثقافته الوحيدة ونشر مفاهيم الحرية الجنسية والتفكك 

األسري والقضاء على التراث الحضاري والترويج لمنع الحياة والفساد وتغريب الشباب عبئ 

يق نشر عادات غريبة بعيدة كل البعد عن ثقافاتهم األصلية وابعادهم عنها بشتى الوسائل عن طر 
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تعاليم ديننا ، ولكن في نفس الوقت يجيب علينا الدفاع عن هويتنا وأصلنا علينا نلجأ الى 

ذات يوم مستعدان أفتح نوافذ ( غاندي)األنفالق والتقوقع وعدم األقتباس وكما قال الزعيم الهندي 

 (24)  .بيتي على كل الثقافات ولكني أرفض أن أذوب معها 

التوصيات" :   ثانيا  

.سن تشريعات لحظر العقاب الجسدي في المدارس ووضع آليات لتنفيذ ذلك -5  
.العمل على زيادة الوعي الديني واألخالقي والتربوي والتعريف بحقوق الطفل للمربين -2  
.وضع األنظمة والتشريعات التي تضبط أسلوب التعامل مع األطفال في المدارس -3  
  .وسائل الترفيه السليم والنافع إيجاد -4
تباع إجراءات تأديبية ال تستند إلى  -1 كفالة استخدام استراتيجيات غير عنيفة للتدريس والتعلم، وا 

.الخوف أو التهديد أو االهانة أو القوة الجسدية  

إيجاد برامج لمعالجة البيئة المدرسية بأكملها، مثل تسوية الصراعات بطرق غير عنيفة  -1
. اع سياسات لمكافحة المضايقات والتحرشواتب  

التفاهم  بين المدير والمعلمين والطالب وأولياء األمور على سياسة اللطف والهدوء في  -9
.المعاملة  

.تكريم الطلبة المثاليين -7  

.محاربة التطرف بالمناهج التربوية أو اإلعالم ومراقبة الخطاب الديني -1  

.خص حقوق الطفلإعادة تأهيل المعلمين في ي -51  
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 المصادر والمراجع

القران الكريم:  اوال   

الكتب": ثانيا  

منى عبد الفضل األلفي ، القدرات والمهارات الالزمة للطالب الجامعي في عصر العولمة   -5
 . 31، ص 2114مصر ،  –، رسالة دكتوراه منشورة مقدمة من جامعة السويس 

ألقتصادية للدول العربية ، مجلة أقتصاديات شمال نوري منير ، منوعات مسايدة العولمة ا  -2
 .  77، ص 2113أفريقيا ، العدد االول ، أفريقيا ، 

بيروت ،  –محمد سعيد أبو عزوز ، العولمة وماهيتها وتنشئتها وأهدافها ، دار البيارق   -3
 17، ص  2115

 .371، ص  5175محمود حسن ، األسرة ومشكالتها ، دار النهضة ، بيروت ،   -4

رسي، التربية حقائقها وأصولها األولى ، ترجمة عبد العزيز ابراهيم البسام ، مطبعة ب  -1
 .311، ص 5114بغداد ،  –المعارف 

عمر محمد القومي ، دور المربى ورجل األعالم والمرشد الديني في الوقاية من الجريمة   -1
 .37، ص  5113واألنحراف ، المركز العربي للدراسات االمنية والتدريب ، الرياض ، 

الطفولة والشخصية ، ترجمة أحمد عبد العزيز  جون كونجر ، وآخرون ، سيكولوجية    -9
 .14، ص 5191سالمة ، وجابر عبد الحميد ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

خالد الصرايرة ، أسباب سلوك العنف الطالبي الموجه ضد المعلمين واالداريين ، المجلة   -7
 531، ص 2111، األردن ،  2، العدد 5تربوية ، مجلدة األردنية في العلوم ال

محمد مصطفى أبو عليا ، أثر العنف المدرسي في درجة شعور الطلبة بالقلق وتكيفهم   -1
 .519، ص 2115، األردن ،  5المدرسي ، مجلة دراسات العلوم التربوية ، العدد 

سات التربوية للحد عبد الرروف أحمد بن عيسى ، تفصيل دور األجهزة األمنية والمرس  -51
 .55، ص( ب ، ت)من العنف ، جامعة العلوم األسالمية ، األردن ، 
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مصطفى عبد الغني ، أبحاث والتبعية الثقافية ، الهيئة العامة للكتاب ، مكتبة األسرة ،   -55
 .92، ص 5111القاهرة ، 

بية ، محمد عابد الجابري ، قضايا في الفكر المعاصر ، مركز دراسات الوحدة العر   -12
، 9إبراهيم عصمت مطاوع، أصول التربية، طبعة  -53 5119الطبعة األولى ، بيروت ، 

 .5111القاهرة ، دار الفكر العربي، سنة 
أماني السيد عبد الحميد، العنف األسري وعالقته باالتجاه نحو التطرف، رسالة ماجستير  -54

 .2111في التربية، جامعة الزقازيق، كلية التربية، 
ر الصدر ، فلسفتنا ، دار المعارف للمطبوعات ، الطبعة الثالثة ، النجف محمد باق  -51

 .15، ص 5111األشرف ، 

مجدي عبد الحافظ ، العولمة هيئة منفردة في المجاالت األقتصادية والسياسية والعسكرية   -51
 .31، ص ( 5117)    ، مطبعة المنشاوي ، مصر ،

 . 53، ص  5117، األردن ،  5371مصطفى محمود ، األسالم وطن ، العدد  -59
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 البشرية الموارد لتنمية اتالجامع في الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق

 
 حميد نعمة الجنابي  د أحالم.م

 
 كلية التربية/جامعة القادسية 

 (الجامعات ) العالي التعليم في الشاملة الجودة إدارة مفهوم بتناول الدراسة تبدأ: الملخص
 في وأثرها الجامعات في الشاملة الجودة إدارة نظام بناء خطوات بيان ثم ومعاييرها، وتطبيقها
 إدارة تطبيقات في العالم في الجامعات تجارب بعض إلى التطرق ثم .العاملة البشرية الموارد
 بالنتائج الدراسة نختم ثم .المتميزة العاملة البشرية الموارد وتخريج الجامعات في الشاملة الجودة

 .والمراجع والتوصيات
 

 بين تمزج وهي الموجهة الحديثة اإلدارية المفاهيم أحد إلى الشاملة الجودة مفهوم يرتكز :المقدمة
 التخصص ذات الفنية المهارات وبين أخرى، جهة من االبتكارية واألعمال اإلدارية الوسائل
 الشديد باالهتمام الشاملة الجودة إدارة وحظيت  [1].اإلدارة مستوى إسناء أجل من وذلك الدقيق
 أي أداء على إيجابي بشكل ينعكس الشاملة الجودة إدارة تضييق أن الدراسات معظم ووجدت
 العاملين بين العالقة وتحسين األداء وتحسن التكاليف انخفاض عبر وذلك تطبقها، منظمة
 [2].بينهم الوظيفي الرضا مستوى وارتفاع
 حيث االستشارية الشركات بعض لدى الجودة هذه دراسة تمّ  الشاملة الجودة بإدارة االهتمام وسبب
 الدراسات هذه ونشر والصعوبات التحديات مواجهة في الشاملة الجودة إدارة  مساهمة في شككت

 الجودة مفهوم الدراسات هذه جعلت وقد علمية، دوريات في أو  علمية محكمة مجالت في
 له ليس زائف نفسه الوقت في وهو به، ومعرفة إلماما له أن يدعي أن باحث كل يحاول مفهوما
 [3].التحسين في حقيقي تاثير
 مرسسة أي في أداء في األعمال الكفاية ترفع األعمال أداء في الشاملة الجودة إدارة مهمات من
 لهذه بد ال هنا ومن ؛ ذلك غير أم شركة أم حكومية إدارة أم جامعية كانت سواء منظمة أو

 ذلك ويكون والتحسين التطوير أمام عائقا تقف التي والتحديات الصعوبات تواجه أن المرسسات
 وذلك لها، المشابهة المرسسات من غيرها عن المرسسة هذه وتميز .الجودة إدارة مفهوم بتطبيق
 .المقدمة للخدمة الجودة مستوى وتحسين األداء في الكلفة وتخفيض اإلنتاج زيادة تحقيق بوساطة
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 المرسسات هذه ارتباط بسبب العالي التعليم مرسسات في بليغ أثر ذا ذلك كان ذلك ضوء في
 .التعليمي والثقافي واالجتماعي االقتصادي ونموه المجتمع مع وجودتها
 على يةالعالم المطالب وازدياد العالي التعليم بمرسسات الملتحقين الطلبة أعداد زيادة وبسبب
 وللدارسين عام بشكل للمواطنين المقدمة الخدمات لتحسين العالمية والهيئات المنظمات مستوى
 باالتفاقيات الدول وارتباط الطلبة استقطاب في الجامعات بين التنافس ازدياد ثم خاص، بشكل
 وظيفة ئلةالها المعرفية الثورة وتردي .العالي التعليم مستوى على العالمية والمنظمات الدولية
 في أهمية من لها لما العالم في المكتبات إلى النظرة تغيير في سريع تطوير إحداث في رئيسة

 بجمع تقوم المكتبات وهذه مجتمع، ألي والثقافية والعلمية واالقتصادية االجتماعية النشاطات
 أو تللجها األفراد أو المرسسات أو للجهات تدفقها وتسهيل وحفظها وتنظيمها المعلومات
 لها التابعة المرسسات تقويم بها يتم التي الرئيسة المعايير أحد من وتعد األفراد، أو المرسسات
 تهتم الجامعات جعلت التي الرئيسة األسباب من مجاالتها بكل الحديثة فالتقنية كالجامعات،

دارتها بالجودة دارتها بالجودة تهتم يتعلق وما وا   من فيدينللمست تقويم من بها يتعلق وما وا 
 .المرسسات هذه تقود التي الزيادة وتحسين بها العاملين وتحسين الخدمات

  
 : الشاملة الجودة إدارة مفهوم     .2

دارتها الشاملة الجودة إدارة عن تتحدث التي األدبيات مراجعة عبر لوحظ  على تعتمد أنها وا 
 .ومبادئها وفلسفتها وظائفها نوبيا تأسيسها في مهما دورا أدوا مشهورين لعلماء أجنبية مصادر
 عادة وتختصر MANAGMENT QUALITY TOTAL للتعبير ترجمة الشاملة الجودة فإدارة

 عنصرا التركيب هذا تناول فبعضهم لها، الباحثين تعريفات تعددت وقد ( TQM ) بالمصطلح
 متواصل اءإسن أجل من المرسسة إمكانية على والمحافظة التطوير بأنها اإلدارة فعّرف عنصرا،
 الشاملة وأما ومتطلباته، المستفيد رغبات تحقيق فهي (QUALITY ) الجودة وأما للجودة،

(  TOTAL) المستفيد حاجات من ابتداء كلها، العمل مظاهر في الجودة عن البحث بها فيعنى 
 .المرسسة له تقدمها التي الخدمات عن رضاه بتقويم وانتهاء

  
 تقييم على واالعتماد مرة أول من سليم بشكل بالعمل القيام بأنها ريكياألم الفدرالي المعهد وعرفها
 إلى ترتكز التي التعريفات من  وغيرها األداء في اإلسناء مدى معرفة في المستفيد أو العميل
 لضمان باستمرار  المنتج تحسين على والعمل المستفيد على بتركيزها الشاملة الجودة مبادئ
لى التنافسية الميزة لى الشاملة الجودة أداء كيفية وا   التي فالمرسسات [4].والنتائج األهداف وا 
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جراءات إدارتها في تنطلق حديثة داريةإ فلسفة إلى تستند الشاملة الجودة إدارة ظل في تعامل  _ وا 
 : األساليب هذه ومن الشاملة الجودة إدارة تعتمدها التي األساليب بعض _ عادة
  

SOLVING PROBLEM  المشكالت حل أسلوب               -5
 TECHNUQUE في المشكالت لمناقشة فرق تكوين طريق عن ذلك ويكون 

 [5]. الجودة تحسين اللجان هذه اممه ومن حلها، على والعمل الجامعة
 عن البحث على تعتمد وهي BENCHMARKING المرجعية المقارنة               -2

 ومن  األداء في التفوق إلى تردي منافسة مرسسات بها تقوم التي الممارسات أفضل
 المطلوب التغيير وتطبيق األخرى الجامعات مع بالمقارنة األداء هذا بقياس تقوم ثم

  الجامعات في الدارسين توقعات تحديد إلى تهدف المقارنة وهذه األحسن لتحقيق
يجاد واحتياجاتهم  [6].الجودة إسناء من واضحة أهداف وا 

 نظام بوضع ويكون SYSTEM SUGGESTION االقتراحات أنظمة               -3
 [7].دراستها حاتاالقترا هذه وتتبنى بالجامعة للموظفين االقتراحات

 اسلوب وهو SYSTEM TIME IN -JUST المناسب التوقيت أنظمة               -4
 [8].المناسب الوقت في الكمية وطلب للمواد الفعلي المخزون تقنيين على يساعد

PROCESS STATISTICAL  اإلحصائية العمليات رقابة               -1
CONTROL اإلحصائية األساليب تطبيق على الحاسوب وبرمجيات بياناتال تساعد 

 قرار اتخاذ أو ما، مشكلة حل على تساعد ببيانات الجودة تحسين لجان تزود التي
 العاملين مشتركة[9].ما

  
 بين تفاعل إلى الشاملة الجودة إدارة في النظام يردي :  الجامعات في الشاملة الجودة إدارة 2.2

 والموظفون والطلبة الدراسية المناهج :وهي لألجهزة واألساليب األفراد في المتمثلة التعليم مدخالت
 الخريجين من المتخصصة الكوادر في المتمثلة المخرجات وبين التدريسية والهيئة اإلداريون
 التعليمية والعملية النظام :ومنها المفاهيم بعض في كالمرسسات التعليم نظام من والمستفيد
 من جزءا الجودة واعتبار الطلبة ) المستفيدين على والتركيز واألساليب الجامعي والهيكل

 في عضو كل لتحسين االستمرارية على كيزوالتر  العاملين علىمشاركة والتركيز (االستراتيجية
 بعض تحديد منا تتطلب الجامعات في الشاملة الجودة فإدارة [10].الجودة في مسروال الجامعة
 عناصر وهي واألساليب، الجامعي والهيكل التعليمية والعملية النظام :وهي بها، المتعلقة المفاهيم
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 وتركز استراتيجيةالجامعة من رئيسا جزءا الجودة وتعد وحاجاتهم والمستفيدين الدارسين على تركز
 الجودة إدارة أن أي الجودة؛ عن ومسرولة الجامعة في عضوا وتعد التحسين في االستمرارية على

 . التعليمي للنظام والمخرجات المدخالت بين التفاعل عبر قيم نظام الشاملة
  
 [11] :يأتي ما المعايير هذه أهم من : الجامعات في الشاملة الجودة إدارة تطبيق معايير .1.2

 .والتعلم التعليم لدعم المادية المصادر توفر        .أ 
 .والتعلم التعليم لدعم المرهلين الموظفين توفر   .ب 
 .والطلبة التدريسية الهيئة من المفهومة األهداف توفر    .ج 
 .وغاياته البرنامج بأهداف سيةالدرا الموضوعات محتوى ارتباط      .د 
 في المسرولية وتحملهم الفاعلة المشاركة على الطلبة تشجيع       .ه 

 .التعليم
 .للبرنامج ومناسبته البرنامج معايير      .و 
 .والعادل والموضوعي الصادق التقييم       .ز 
 .واسع بشكل وغاياته المساق أهداف يغطي الذي التقييم    .ح 
 .التقييم من المفيدة الراجعة للتغذية الطلبة لقيت    .ط 
 .الجامعة إلى لالنتقال قابلة ومعرفة مهارات على الطلبة حصول    .ي 

  
 ترجو ما تحقيق أجل من معينة بخطوات تقوم أن بد ال النظام هذا بتطبيق الجامعات تقوم ولكي
 وتحسين التكاليف وتخفيض تالخدما نوعية وتحسين العاملين لدى األداء مستوى رفع من إليه

 وغيرها المناقشة على الجامعات واستمرارية للمرسسة العاملين لدى الوالء وزيادة التدريس طرائق
 : الخطوات هذه أهم ومن الجامعة، في العاملون األفراد يجنيها التي الفوائد هذه من

 .الكفاية ذات المتعددة اللجان تشكيل        
 .الجامعة في والمديرين لينالعام تدريب        
 .الجودة دليل إعداد        
 .الجودة إدارة عناصر تحديد        

  
 كما جامعة أي في الشاملة الجودة برنامج بدء في منها االستفادة يمكن الخطوات هذه ضوء في
 [12]: يأتي
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 ررية ويسبقها للعاملين، واضح بشكل mission  الجامعة أهداف كتابة (5
 تم ما بمعنى المستقبل، في الجامعة مسار تحدد ؛ vision للجامعة عامة
 ما إلى صلن وكيف نكون؟ أن ةنريد واين اآلن؟ نحن أين :بالتسارل إنجازه
 كل في (بالتميز االلتزام ) هو للجامعة العام الهدف يكون ذلك لتفعيل نريد؟
 البحوث في ما، لجامعة مثال التميز يكون وقد .اإلداري العلمي األداء جوانب

 حاجات لسد المرهلين الدارسين إنتاج عملية في يكون أو العلمية والدراسات
 .عالية بكفاية السوق

 بمراجعة وذلك المستمر التطوير إلى ترتكز للتغيير استراتيجية ءببنا القيام  (2
 المعرفة بنقل التميز  وأساليب القيم ونظام للجامعة اإلداري والهيكل االهداف
بداعها  .األساسية الجامعة وظائف من وهذه.المجتمع وخدمة وا 

  
 : الجامعات في والتميز الجودة .1

 الجامعات في والمحاضرين األساتذة أداء تحسين من بد ال الشاملة الجودة إدارة نجاح لضمان
 تساعد التي العوامل بأن سابقا ذكر وكما .وقصرها اإلجراءات وسهولة األنظمة مرونة وتحسين

 عبر مستمر بشكل التحسين يتم أن في تكون الشاملة الجودة إدارة في المطالب هذه تحقيق على
 في الشاملة فالجودة .الخطط وتنفيذ وأساليبه لعملا إجراءات حول المعلومات وتحليل التخطيط
 [13]: يأتي ما تحقق إنها بحيث تطبيقها حالة في جمة فوائد تحقق الجامعات

 وتطويرها الدراسية للمناهج وتقييمها الجودة ضبط                -5
 .ومراجعتها

 وتطوير الجامعي التعليمي النظام في األداء تقييم               -2
 .األداء قياس معايير

 .للطلبة الخدمات تقديم               -3
 .الموظفين بين الثقافي السلوك تغيير               -4
 .التنافسية القدرة ومنحها الجامعات تسوق               -1
 .الجماعي العمل أسلوب تطوير               -1
 في التعليم جودة على تركز تنظيمية هياكل إيجاد               -9

 .الجامعات
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 بناء على أثر هناك يكون سوف الجامعات في الشاملة الجودة إلدارة الجمة الفوائد هذه ضوء في
 االقتصادية والتكتالت كالعولمة والعشرين الواحد القرن تحديات مواجهة تستطيع وسلوكيات لهيك
 الجامعات في الشاملة الجودة إدارة تطبيق يواجه قد أخرى ناحية ومن .الحديثة التقنية وثورة
 العوائق هذه حول اآلراء واختلفت الفوائد، هذه تحقيق دون حائال تقف التي المعوقات بعض
 تتبع ويمكننا واألهلي، الحكومي التعليم في التطبيق تواجه التي الصعوبات إلى أشار همفبعض
 [14]: يأتي كما العوائق هذه بعض

 متطلبات لتحقيق الالزمة البيانات توفر وعدم المعلومات نظام ضعف        -
 .التعليمية العملية

 .المرهل التدريسي الكادر توفر عدم        -
 .العالي التعليم سياسات وضع في المركزية        -
 التدريسية الهيئة أعضاء بعض لدى التدريس عملية في الخبرة نقص        -

 .التدريس في الحديثة ساليبلأل قبولهم وعدم
 للجامعة تسويقها بسبب الجامعات بعض في الصحيحة المعلومات دقة عدم        -

 .الجودة في الصدقية وانعدام الطلبة الستقطاب
 .الجودة إدارة لتطبيق السريعة النتائج توقع تعجل        -
 .الجودة تحسين إلى تردي التي هي الحاسوب اجهزة بأن االعتقاد        -
ي مما اإلحصائية للطرق الواعي غير التدريس        -  خاطئة نتائج إلى يرد 

 .ومضللة
 .والعاملين اإلدارة من التغيير مقاومة        -
 اعتمادها من أكثر بالجودة خبراء على الشاملة الجودة برامج اعتماد        -

 .المرسسة في العاديين األشخاص على
 .كله النظام على وليس الجودة إدارة في معينة أساليب لىع التركيز        -

  
 الجودة تحسين عملية تفهم للجامعة عليا إدارة هناك يكون أن يتطلب العوائق هذه على فالتغلب
 العملية لهذه واإلعداد والتخطيط مدرسين أم إداريين كانوا سواء الموظفون العمل هذا في ويشارك

 .نجاحها لضمان حديثة تقنية وأساليب قيادية مهارات من يلزم بما
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 الجودة إدارة تطبيق بدأ : الشاملة الجودة إدارة تطبيق في العالم في الجامعات تجارب .2.1
 بعض به قامت ما عبر ذلك كان إذ المتحدة؛ األمريكية بالواليات األمر بداية في الشاملة
 (إيدج ماونت) مدرسة بادرت فمثال ليم،للتع إصالح بعملية والجامعات والكليات الثانوية المدارس
 المستوى على يحتذى مثاال وأصبحت الشاملة الجودة إدارة تطبيق إلى األمريكية أالسكا بوالية

 ت) مدرسة حصلت بريطانيا وفي ،(ديترويت ) والية في أخرى مدارس التوجه هذا وتبنت الوطني
 .م5111 عام الجودة في ويلز جائزة على ويلز بمقاطعة (دراي يني
  
 تحديد وتم الشاملة الجودة إدارة نظام أريغون جامعة طبقت فقد الجامعات مستوى على أما

 لتطبيق االفضل النهج أن إلى النتيجة وخلصت الجودة إدارة نظام لتطبيق األهداف من مجموعة
 فقد بنسلفانيا جامعة أما .االستراتيجي التخطيط نهج أريغون جامعة في الشاملة الجودة نظام

 م،5113 عام الجامعة في اإلدارية الخدمات نوعية في واضحة تحسينات إنجاز استطاعت
 على وركزت الجامعة، في والتعليم البحث لدعم وأهداف استراتيجيات بصياغة الجامعة وقامت
 الجامعية المرحلة مستوى على الشاملة الجودة إدارة بتطبيق وقامت تكلفة بأقل الزبائن خدمة
 (الدكتوراه ) العالية واإلجازة (الماجستير ) العليا الجامعية الدراسات ومرحلة (بكالوريوسال) األول
 .األعمال إدارة قسم في
  

 اإلدارية الجوانب على والتركيز الشاملة الجودة إدارة بتطبيق قامت أخرى أمريكية جامعات وهناك
 ميسوري ويست نورث ) جامعة وفي العلمي، والبحث التعليمية الجوانب من أكثر المالية واألنظمة
 يمكن عديدة أخرى تجارب وهناك [15].النوعية ثقافتها بتطوير وقامت م،5171 عام (ستايت
 .أدناه المذكورة والمراجع المصادر من إليها الرجوع

  
 المجال في الجامعات في سيما وال باليابان الشاملة الجودة فكرة نشأت : اليابان تجارب

 في حقيقيا إسهاما تسهم مفاهيم إلى يشير إذ الجودة؛ بيت عليه أطلق المفهوم وهذا الصناعي،
 من تتكون وهي الفوقية، البنية :ومنها رتكزات،م إلى ترتكز المفاهيم وهذه الشاملة الجودة تحقيق
 العمل خدمة حيث من الجودة ركائز وثانيها التقني؛ والنظام اإلداري والنظام االجتماعي النظام
 يرتكز التي الحجرية واألحكام االصول وثالثها المستمر؛ والتحسين بالحقائق واإلدارة البشر واحترام
 والررية والمهمة األركان وخامسها اإلدارة؛ إنسانية ورابعها األعمدة؛ أو السقف إليها
 التي األسباب من انوك اليابان في واشتهر بالجودة عالقة له إداري مفهوم وثمة  [16].والقيم
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 النظريات ومن اإلدارية، والخبرات بالمعرفة الشعوب من غيرهم على يتفوقون اليابايين جعلت
 نظرية وهي اإلنتاج لمشكالت عالجا بوصفها (ح ) بنظرية يسمى ما المجال هذا في المشهورة

 النظرية ولهذه يةاإلنتاج زيادة مشكلة حل مفتاح هو والملتزم السعيد العامل أن أساس على تقوم
 [17].واأللفة والمودة الحذق أو والمهارة الثقة :وهي عناصر، ثالثة

  
 معايير بتطبيق واإلسالمية العربية الجامعات بدأت : واإلسالمي العربي العالم تجارب .1.1
 لجامعات عدة نماذج هناك وكان الجامعات هذه لدى المعايير تنوعت وقد فيها، الشاملة الجودة
يجابياتها المعايير هذه لنا وصنفت عربية،  التطبيق أثناء واجهتها التي والمشاكل وسلبياتها وا 
 :يأتي ما المبادئ هذه بتطبيق قامت التي الجامعات مثلة ومن وبعده،

  
 إلى[18]المعاصريين أحد دراسة تشير إذ ؛ُعمان بدولة قابوس السلطان جامعة تجربة :أوال

 عل وضبطها الجودة ضمان أنظمة تطبيق في قابوس السلطان بجامعة التربية كلية تجربة
 للحصول التربية كلية سعي على التجربة هذه أكدت حيث المجتمع، وخدمة البحثية الخدمات

 عدة، بمراحل بدأت لجان بتشكيل وقامت المطروحة، لبرامجها (األكاديمي ) العلمي االعتماد على
 : وهي
  

 العلمي االعتماد على حصلت وجامعات كليات إلى اللجان زيارة :ألولىا المرحلة
 .وقطر المتحدة العربية اإلمارات جامعة سيما وال تجربتها على واالطالع
 للقسم ذاتية دراسة إلعداد التدريس هيئة أعضاء من لجان تشكيل :الثانية المرحلة
 والمباني بالقسم يفالتعر  :وهي شت، بنودا الدراسة تتضمن إليه ينتمون الذي

 يطرحها التي والبرامج وأساليبها قسم لكل العلمية والغدارة بالقسم الخاصة والمساحات
 في البحثي النشاط وطبيعة القسم في العلمية والتخصصات (وبحثية تعليمية ) القسم
 البشرية والموارد والتعلم التعليم ومصادر المجتمع، خدمة في القسم ودور القسم

 الدراسة أرسلت ذلك وبعد التدريس، هيئة وأعضاء القسم وخريجو القسم في والمادية
 .الخارج من متخصصين إلى

 أعمال على لالطالع الخارجيين  الممتحنين لزيارة برنامج وضع :الثالثة المرحلة
 االعتماد على الكلية حصلت الكلية بهذه التجربة وخلصت الكلية في األقسام

 .الثالث حلالمرا هذه بعد األكاديمي
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 وجامعة العالي التعليم وزارة قامت إذ ،السعودية العربية بالمملكة القرى أم جامعة تجربة :ثانيا
 عبر وذلك بالمملكة العالي التعليم مرسسات في والنوعية الجودة تطبيق في بالسعودية القرى أم

 إتاحة عبر واألكاديميين يناإلداري من موظفيها بتأهيل الجامعة عناية تبين للجودة تطويرية مراحل
 في رائدة خطوة هذه وكانت المصاحبة، العمل وورش التدريبية الدورات لحضور أمامهم الفرصة
 جهاز تدريس عضو لكل الجامعة ووفرت وتطويره، التدريسية الهيئة أعضاء لدى األداء تحسين
 والبحت التعليم في األداء لتحسين فرصا لهم ووضعت اإلنترنت بشبكة دائم بشكل مربوط حاسوب
 [19].الحاسوب باستخدام

  
 : الجامعات في البشرية الموارد تنمية في الشاملة الجودة مبادئ أثر -3
 بتحديد نبدأ الجامعات، في البشرية الموارد تنمية في واثرها الشاملة الجودة مبادئ ببيان دءالب قبل

 نظرة اإلنسان إلى النظر تعني أنها إلى والعربية الغربية األدبيات تشير إذ بشرية، موارد مفهوم
 التنمية أداة البشر أن يعني وهذا [20] وتفاصيلها، الشجرة وليس الغابة فيها ترى مجتمعية
 الحشد موارد بمفهوم ويقصد .البشر تنمية أجل من الشاملة الجودة إدارة تستخدم حيث وغاياتها
 بكامل يتمتع الذي الحر اإلنسان على تعتمد أن بد ال حقيقية تنمية وأي [21] والحصر، والتعبئة
 أعلى من بوصفها االهتمام من واسعة مكانة البشرية الموارد بتنمية العناية قضية وأخذت حقوقه،
 .ومحلي عالمي مستوى على ذلك وكان االستثمار، درجات
 االجتماعية واألبعاد االقتصادية األبعاد :ومنها عدة، أبعادا البشرية الموارد بتنمية العناية أخذت

 تحقيق عبر ةاالقتصادي بالتنمية الدول اهتمت االقتصادية األبعاد في فمثال والتعليمية؛ والثقافية
 ضوء في تعليميا تأهيال المرهل فالموظف والمدربة، المرهلة البشرية الموارد وتوفير لها التقدم
 فرص من ويزيد العمل في الدقة على سيحافظ مستمر وتدريب عالية وبجودة الشاملة الجودة
 ينتج اطنامو  بوصفه عمل فرص يجد أن الفرد لهذا يسمح مما الوقت، على ويحافظ الجيد التعليم
 البشرية الموارد لتنمية الثقافي البعد وأما المحلي؛ االقتصاد تنشيط في تساهم مضافة قيمة ويحقق
 معرفة من ويزيد للمجتمع الحضارية التنمية في البشرية الموارد من المثقفين نسبة تزايد في فيتمثل
 يدور لما لديه الوعي مستوى ادويزد والفلكور واللغة التراث حيث من الثقافية بهويته وتمسكه الفرد
 وعولمة االتصاالت تقنيات وعولمة والعالمية المحلية األسواق عولمة تحديات من حوله من

 العمل فاعلية في المرثرة العوامل تجاه القياديين ونظرة ديمغرافيا تحدث التي والتغيرات المعلومات
 .التغيرات من وغيرها التغيرو  التحول بسرعة تتسم التي والتنظيمية اإلدارية والبيئات
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 العقلية الفرد قدرات ينمي الذي التعليم في فيكون البشرية الموارد لتنمية االجتماعي البعد أما

 االجتماعية المشكالت تفهم إلى به يردي مما المتوازنة وقيمها السلوكية األنماط ويكسبه والفكرية
 البعد وهو البشرية الموارد بتنمية يتعلق رآخ بعدا نضيف أن ويمكن  .األسرية الروابط وترسيخ
 نسبة تخفيض إلى يردي وتدريبه الفرد بتعليم التعليمية المرسسة أو الدولة عناية إن إذ األمني؛
 البشرية الموارد وهذه.للمجتمع األمني االستقرار في يساهم مما التعليم مع تتناقص التي البطالة

 منظمة  إحصائيات تشير حيث خصوصا، النامية ولالد في التنمية عمليات في مهم دور لها
 وكذلك والتنمية، المجتمع في المرثرة اإلنتاجية العناصر أهم من يعد العمل أن إلى الدولية العمل
 البشري العنصر أهمية إلى أشارت التي المجال هذا في العاملة المتحدة األمم منظمات قرارات
 [22].المادي المال رأس عل التركيز من أكثر وتنميته

  
 في وتطبيقه الشاملة الجودة إدارة لنظام يمكن البشرية بالموارد العناصر بعض ارتباط أن ويالحظ

 االقتصادي، النشاط في اإلسهام قلة أوال  :العناصر هذه ومن تنميتهم، على ثرير  أن الجامعات
 إلى ذلك ويعود عام، بشكل الغربي العالم إلى قياسا اإلسالمي العالم في اإلسهام ضعف حيث
 ظاهرة ثانيا االقتصادي؛ المرأة نشاط وضعف الشابة العمرية الشرائح ارتفاع أهمها من أسباب
 العالم في واسعة  مساحة تأخذ التي البطالة ثالثا االجتماعي؛ كالتكافل لالعم عن االكتفاء

 الهجرة رابعا والسياسي؛ االجتماعي للبعد التوزيع لسوء ذلك ويعود خصوصا، والعربي اإلسالمي
 واتساع بالدهم في الخدمات انخفاض بسبب خاصًة، والعربية الفقيرة البالد في العلمية للكفايات
 الحقوق إعطاء وعدم األجر قلة حيث من العمل وبيئة والغرب؛ الثالث العالم بين ةالتقني الفجوة

 [23].للعاملين
  

 معارف للفرد يقدم إذ وللفرد؛ للدولة عظيمة فائدة ذا البشري المال رأس في االستثمار كان ولذلك
 وتساعده الفرد فيها يعمل التي المرسسات في العمل بيئة وتعزز المادية دخوله في تزيد ومهارات

 وتدريبه الفرد تعليم على اإلنفاق يكون وقد ينفع، بما واستخدامها الحديثة التقنية استغالل على
 إلى يردي ثم من وهذا فيه، يقوم الذي المجال في ومهارته لقدراته الفرد إظهار يف مساعدا عامال
 مفاهيم طبقت التي الجامعات في أّهل الذي الفرد نعد أن يمكننا ولذلك .البشرية التنمية زيادة
 قدرات من العمل سوق يطلبه بما القيام أجل من مفيدا عنصرا عناصرها بكل الشاملة الجودة
 . والعالمي المحلي العمل سوق في نافسةوالم وكفاية
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 التعليم إن حيث التعليم، في نوعية نقلة تردي أنها نجد السوق في  التقنية التغيرات وبسبب
 التعليم، على قائما اقتصادا يعني المعرفة على قائم واقتصاد المعرفة عالم في صنوان والتنمية

 فهو التغيير في رئيس عامل ذاته بحد لتعليموا جدال بال مقوماته أهم من البشري العنصر ألن
 والعدالة الحرية في اإلنسان غايات إلى للوصول طريق هي والمعرفة االجتماعي التقدم مصدر
 المصادر أهمية توارت عندما لذلك وقودها، والتعليم المجتمع محرك والمعرفة اإلنسانية، والكرامة
 الموارد تنمية عملية وأصبحت القوة مصادر من امصدر  بوصفها المعرفة برزت والمادية الطبيعية
 التنمية تداخل إلى أدى بدوره وهذا المجتمع، مستقبل تحديد في الحاسم العامل هي البشرية
 المجتمع على منفعة تدر التي االستثمارات أكثر من التعليم مجال في االستثمار وصار بالتعليم
 المجاالت كل في الحديثة التقنية تطبيق مراميه من الذي المعرفة اقتصاد في سيما وال والفرد،
 صناعة ومنتجات المعارف وقواعد االختراع وبراءات البرمجيات أصول المثال سبيل على

لكتروني طباعي نشر من المحتوى نتاج وا  عالمي تلفزيوني وا  بداع .وغيرها وا   الجديدة األفكار وا 
 [24] .الفائدة يحقق بما واستغاللها

  
 بجانب يشمل ألنه التعليم من أوسع كونه في التعليم عن يختلف الذي التعّلمُ  التعليم   أعمدة ومن

 ومن الشيخوخة، مرحلة إلى الطفولة من والمهارات راتوالخب المعرفة اكتساب أشكال جميع التعليم
 اإلبداع من أحيانا يمنعه لمتعلميه مكرر نسخ عملية التعليم كون الفردية الفروق مراعاة حيث
 المتعلم يكون أن المجتمع على فرض فقد التعلم نحو التوجه لهذا ونتيجة .النابغين موهبة ويقتل
 المعرفة في التوسع وأدى والعمل، بالممارسة عرفةالم ووربطه عالية مهارات على حائزا

 للمهارات األولوية إعطاء التعليمية المرسسات على الفرض إلى المعرفية والقاعدة االقتصادية
 العمل، سوق فرصه الذي بالعمل التعليمي لإلعداد  ربط بدوره وهذا اليدوية، المهارة على العقلية
 المهني والتعليم بالتدريب كثيرا تقترن الجامعات في بشريةال الموارد تنمية أدبيات كانت ولذلك
 هيئة وعضو الطالب أو الفرد إعداد في الشاملة الجودة مفهوم إليه أشار ما وهذا والتنمية والتقني
 الكفاية الطلبة يكتسب وأن كفايته وتحسين المعلم فاعلية وتحسين الدورات بحضور التدريس
 .التربوية أهدافهم تعزز التي األساسية والمهارة

  
 التعليم مجال في البشري المال رأس مفهوم من اإلسالم موقف عن هنا التسارل يتم وقد

 إجرائي عرض إال هو ما ومبادئها الشاملة الجودة مفاهيم من ذكرناه ما إن إذ والجامعات،
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 يةالتنم ضمنها من وكان عشر األربعة ديمنج آراء ضمنها من ذكرت التي الجودة لسياسات
 حياتيا سلوكا بوصفها الجودة أهمية على خصوصا الجامعات في العاملين توعية عبر البشرية
 الجماعي بالعمل يتصف تنظيميا مناخا وتهيء الجودة مع بالتعامل تقوم فاعلة قيادة وجود وعلى
 .المستمر يالذات والتعلم والعاملين القيادة بين الشفافية وتفعيل اللجان وتفعيل العاملين بين والثقة
 بمفاهيم مباشرة عالقة لها اإلسالم في وأخالقيات وأدبيات جوانب ثمة أن نرى بدورنا ونحن

 حيث ،547/البقرة .." الخيرات فاستبقوا ...  "تعالى لقوله الخير عمل على المنافسة مثل الجودة،
 ال التكليف على تقوم لتيا والقيادة .الذاتية المنفعة أو مثال الربح ال الخير استباق على اآلية تركد

 المجاالت، كل في ومنفتحة لهم ومحركة العاملين مع متفاعلة قيادة تكون سوف بدورها التشريف
 على والحث المرآزرة على بل اآلخر إنهاء على القائم الشريف غير التنافس في سببا تكون ولن

 تحقيق إلى ذكرنا، كما نوتر  التي الجودة معطيات مع تتوافق وهذه الصالح والعمل والبر العمل
 .المخرجات بعد وفاعلية جودة له  اإلنتاج ليكون المتبادلة والثقة واالستمرارية والشفافية التعاون

  
 ومعلمين طلبة تخريج في وأثرها الجامعات في الجودة تطبيق على مثال نأخذ ذكر ما ضوء في
 الجامعة تعبر حيث بماليزيا، ثة،الحدي التقنية واستخدام المعرفة في وكفاية عالية جودة ذوي

 ألن والخاصة، العامة والشركات والماليزية الحكومية المرسسات في مقبول نموذج عن اإلسالمية
 ماهرة تصبح كي البشرية الموارد أهمية على االستراتيجية خطتها في ركزت الماليزية الحكومة
 ررية لتحقيق خططا لحكومةا وضعت حيث لماليزيا االقتصادية التنمية عبر وذلك ومبدعة
 االقتصادية والتباينات الفقر تخفيض أساس على تقوم اقتصادية سياسة عبر م2121

عانات االستثمار بتشجيع وذلك واالجتماعية  واإلعفاءات subsidies credit المالية االئتمان وا 
 أواخر في ابماليزي الصناعة واشتهرت األجنبية االستثمارات وجذب exception tax الضريبية

 مرحلة وهي متقدمة، دولة لتصبح الثانية المرحلة بتطبيق بدأت التسعينيات بداية وفي الثمانينيات،
 القطاع على واالعتماد الفقر على وركزت policy Development new the القومية التنمية
 بشكل النمو ليدوتو  المعرفة نحو الدولة توجهت المرحلة هذه وفي البشرية، الموارد وتقوية الخاص
 المجاالت في االستثمار وجذب الوطنية القدرات وتنمية الوطني االستثمار تقوية عبر ذاتي

عادة االستراتيجية  .المعرفة على المعتمد المجتمع لدعم البشرية الموارد تشكيل وا 
 لتقويةو  الجامعات، سيما وال التعليم في وتطبيقها الشاملة الجودة أهمية توضح التي النقطة وهذه
 مبادراتها ومن التطوير تسهيل شأنها من إجراءات باتخاذ ماليزيا قامت المعرفة اقتصاد مفهوم
multimedia The  المتعددة للوسائط المتميز والنفوذ الوطنية المعلومات تقنية أجندة إطالق
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Corridor Super العالمي، المستوى على المعرفي االقتصاد خارطة في نفسها لتضع وذلك 
 الدولة وشجعت االطالع والواسعة الماهرة العاملة القوى وتدريب العالي بالتعليم اهتمت لذلكو 

 والحصول education university tertiary الثالثي الجامعي التعليم على عام بشكل العمال
 وغيرها ، polytechnics البولوتكنيك معاهد عبر والمهني التقني التعليم معاهد على األقل على
 سنتين ولمدة والتقنية واالقتصاد الهندسة مجاالت في تعطى التي كالبرامج للتطوير الفرص نم

 ودفع التدريب عبر للعاطلين كبيرة فرصا وتعطي للعمل، ترهله شهادة عل الدارس بعدها ويحصل
 الطلب وتحويل المعرفة اقتصاد تطوير لدعم البشري المال رأس تقوية أنواع من نوع وهذا عالوة،

 في والتطوير التحسين عملية في الجودة به قامت ما وهذا التقنية، والخبرات المهارات أجل نم
 [25] .واإلدارة الدارس

  
عداده وتطويره الفرد بناء في الشاملة الجودة أثر حول ذكرناه ما ضوء في : خالصة  إعداداً  وا 
 مفهوم أن نرى والطلب، السوق حاجة لسد بها يتميز التي والنوعية المنافسة أجل من سليما
 أهم من والتي البشرية، الموارد تنمية في كبير أثر لها الجامعات على وتطبيقها الشاملة الجودة

 جزءا الجودة مفهوم ويصبح ويدرب، يهيأ الذي الطالب أو المعلم أو العامل أو اإلنسان عناصرها
 مع والتعامل أنواعها بكل الحديثة التقنية واستخدام المشكالت وحل اإلبداع أجل من حياته من

 يقترح ولذلك .المجاالت كل في هائلة تطورات من يحمل ما بكل الغرب سيما وال الخارجي، العالم
 أماكن مجال في حتى الحياة مستويات كل في ومفهومها الشاملة الجودة استخدام يتم أن حثالب

 في أثر من لذلك وما والعطاء واإلبداع التجديد أجل من المهنية والوظائف والصحة العبادة
 التعليم مجال في النفقات وتقليل للمجتمع المعيشة مستوى وتحسين للفرد المادي الوضع تحسين
 .واإلنتاج ةوالصناع
 : والمراجع اإلحاالت
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,of Cost .1992 Katel, 7 J. Mathews  :األمر هذا في الغربيين أحد ذكره انظرما [2]
 quality total on course business times hard with faced quality:
 49.-48 PP. Week, News ),(TQM management ،عوض، محمد والترتوري 

 ومراكز والمكتبات العالي تعليمال مؤسسات في الشاملة الجودة إدارة جويحلن، عرفان وأغادير
 رشدي، وطعيمة، ؛21ص م،2111 األردن، عمان، للنشر، المسيرة دار ،5ط ،المعلومات
 سعيد، المهدي ومحسن النفيب، الرحمن وعبد سليمان، أحمد وسعيد الباقي، عبد أحمد ومصطفى
 معاييرو  التمييز مؤشرات بين التعليم في الشاملة الجودة النذري، سليمان بن ومحمد

 بن حمد والسلوم، بعدها؛ وما 52ص م،2111 األردن، عمان، المسيرة، دار االعتماد،
 السعودية، الرياض، والنشر، للطباعة الوراق دار ،5ط ،وجودة أداء :التعليم عن أحاديث إبراهيم،
 .21ص م،2111

 .نفسها السابقة المصادر في ذكرناه ما انظر [3]
,for planning on Juran 1988. J. Juran :في الشاملة الجودة تعاريف انظر [4]

 New ,free is Quality 1979. Crosby. press; Free York: New .Quality
Hill; Graw Mc York 

 Government, industry, for economics new The 1993. W.E. Deming,
 Technology of Institute sMassachusett mat: Cambridge .Education
 Total .1991 A.V. Feigenbaum, study; engineering advances for Centre

Hill. -McGraw York: New edn. rd3 ,Control Quality 
.Quality Managing 1994. G. B. Dale, :الموضوع هذا في ذكره ما انظر [5]

International. Hall Prentice UK: edu, nd2في دراسات العزيز، عبد نبعة، وأبو ؛ 
 العربية والمراجع ؛7ص األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الوراق مرسسة ،الجامعية اإلدارة تحديث
 .السابقة

,El, nd2 ,Management Quality Total S.1993. J. Oakland  :انظر [6]
 Higher Effective .Berghout,abdelazizi Ltd; Heinemann Butterworth
 Seminar International Autonomy. &Institional Dynamics ation:Educ
 Prospects. and Challenges World: Muslim the In Education Higher on

P. 2008. March 25-24 Lumpur, Kuala 
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,Operation and Production W.1995. B. Tayler S. R. Russel  :انظر [7]
 Hall Prenice ,Competitiveness Quality on Focusing Management:

Inc.15ص ، (بالعربية) نفسه السابق والمرجع ؛. 
,Mc -Manufacturing Product New In .G.1992 H, Menon- :انظر [8]

Inc. Hill Grow 
 .نفسه السابق المرجع :انظر [9]

 دار ن5ط فاق،وآ مفاهيم :التعليمية اإلدارة صالح، الرحمن عبد هاني الطويل، :انظر [10]
 ،المعاصر عالمنا في التعليم أزمة ف، وكومبز، ؛557ص م،5111 وانشر، للطباعة وائل

  مع .5ص م،5195 القاهرة، النهضة، دار الحميد، عبد وجابر كاظم، خيري أحمد ترجمة
 االهداف :اآلتية المدخالت في يكون كومبز ذكر كما تعليمي نظام أي المدخالت أن مالحظة
 والمهارات والمعرفة األفراد :فهي المخرجات وأما ، والعناصر والتمويل المعلمونو  والمحتوى
 واالختراع االبتكار وقوى والدوافع واالتجاهات والقيم والنقد العقلي المنطق وقوى والعملية العقلية
 .الثقافي والتقدير والتجديد

 والسلوم، ؛75ص الشاملة، الجودة إدارة جويحان، وأغادير عوض، محمد الترتوري، :انظر [11]
 في الشاملة الجودة وآخرون، رشدي وطعيمة، ؛312ص التعليم عن أحاديث إبراهيم، بن حمد

 تصب لكنها مختلفة بأساليب المعايير تناولت قد المراجع هذه أن مالحظة مع .23ص التعليم،
 أو الزيادة حيث من النقاط بعض في اختالف مع أعاله ذكرناها التي النقاط في النهاية في

 .النقصان
.High in Quality Causing Quality: On Symour.D1992  :انظر[12]

 cmillan Ma Educatio, on council American York: New ,education
 Publishing. والصغير، ؛372ص التعليم، عن أحاديث إبراهيم، محمد السلوم، :وانظر 

 عمل ورقة ،"المأمول الواقع بين التصنيف معايير :الجامعات في الجودة إدارة" صالح، بن إبراهيم
 المعهد وآفاق، تحديات :اإلسالمي العالم في العالي التعليم عن العالمي المؤتمر في قدمت

 م،2119 مارس 21 – 24 بماليزيا، العالمية اإلسالمية الجامعة ،األمة لوحدة العالمي
 .9ص كوااللمبور،

Relations, Human and Hermeneutics 1995. I. Robert, Mac  :انظر [13]
52.-February.P.45 January/ Review, Quality Total the ،ناصر وعليمات 

 دار ،التطوير ومقترحات التطبيق :التربوية المؤسسات في الشاملة الجودة إدارة صالح،
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 التعليم تطوير" محمد، الستار عبد والعلي، ؛19ص م،2114 عمان، والتوزيع، للنشر الشروق
 الجامعي مللتعلي األول المرتمر في قدمت عمل ورقة ".الشاملة الجودة إدارة باستخدام الجامعي
 .59ص م،5111 المتحدة، العربية اإلمارات دولة جامعة العربي، العالم في والتجاري اإلداري

 طعيمة، ؛351ص ،وجودة أداء :التعليم عن الحديث إبراهيم، بن مدح السلوم، :انظر [14]
 اإلدارة تحديث في دراسة العزيز، عبد نبعة، أبو ؛41ص التعليم، في الشاملة الجودة رشدي،

 الهيئة أعضاء اتجاهات تباين ورد، فالح وحسين حجيم، يوسف سلطان، ؛511ص الجامعية،
 ورقة القادسية، جامعة واالقتصاد، اإلدارة كلية في شاملةال الجودة تطبيق إمكانية حول التدريسية

 وآفاق، تحديات :اإلسالمي العالم في العالي التعليم عن العالمي المؤتمر في قدمت عمل
 م،2119 مارس 21 – 24 بماليزيا، العالمية اإلسالمية الجامعة ،األمة لوحدة العالمي المعهد

 .9ص كوااللمبور،
,E. Fram 1995.  :األميريكية بالجامعات الشاملة الجودة إدارة تطبيق مجال في انظر [15]

 anagement,M Quality Total & marketing Bedfellows Strange So Not
 Kleindorfer. 56;-50 PP. 1, no. Vol5, Quality, Service Managing
 Managing Pennsylvania, of universities the at P.R.1993.TQM
 23.-5.PP.20 No. 6, Vol. ServiceQuality, ،إدارة ،عوض محمد والترتوري 

 .531ص الجامعية، دارةاإل تحديث في دراسات العزيز، عبد قبعة، وأبو ؛77ص الجودة،
 مدخل خالل من عالميا الجامعات تسويق وبوحنية، وصافوقوي، سعيد، :ذكره ما انظر [16]
 .م2111 ،التعليم مستقبل استشراف مؤتمر .الجودة
 ،اإلدارة تحديث في دراسات العزيز، عبد نبعة، أبو :في النظرية حول كتب ما انظر [17]
 .43ص

 عمل ورقة ".قابوس السلطان جامعة في الجودة  ضبط معايير "بسام، العمري، :انظر [18]
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 .كوااللمبور
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Human .2005 bird. Maria Compton, tRober alan, Nankevis  :انظر [20]
 edition, fifth ,Processes and Strategies Management Recourse

10. P. Limited. Pty Austin Nelson 
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 .55ص م،5114 الكويت، للتخطيط، العربي المعهد ،العربي
 في البشرية الموارد تنمية سياسات :المقارنة التربية " حمودي، جميل أحمد مقالة انظر [22]
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 دراسة في مواقعها االثرية :مدينة بابل 

 مدينة سورا إنموذجاا 

 حمدية صالَ الجبوري. د. ا

 قسم التاريخ/ كلية التربية /جامعة القادسية 

 الخالصة

را ، تلك يتناول هذا الموضوع احدى المدن الفرعية التابعة لمدينة بابل ،اال وهي مدينة سو 

المدينة العظيمة ذات التاريخ العريق ،والتي لم تحظ بحيز كافي للكتابة عنها رغم قدم المدة 

الزمنية لها ، اال ما وجد في بطون الكتب من كلمات متناثرة هنا وهناك ، لذا ارتأيت جمع هذه 
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انية واالقتصادية المعلومات ودراستها دراسة تاريخية علمية، للوقوف على النتاجات الفكرية والعمر 

 .التابعة لها ،وما قدمه لنا ابنائها خالل هذا التاريخ الطويل في شتى المجـاالت العلمية 

إذ تعتبر سورا من المراكز الدينية اليهودية القديمة ، بل ومركز رأس الجالوت اليهودي 

ستمرت حتى القرن ،وانشأت فيها العديد من المعابد والمدارس اليهودية في فترات زمنية قديمة، وا

السادس الهجري ،وبعد هذا التاريخ الطويل عاشت سورا عصورها االسالمية تحت الحكم االموي 

،ومن ثم العباسي، حتى خضوعها حالها حال بقية الدول العربية االسالمية للحكم البويهي ، وقد 

 .م على يد صدقة المزيدي 5515/هـ 411مصرت سنة 

لم العمرانية ،يقع في مقدمتها مرقد القاسم بن االمام الكاظم انشأت فيها العديد من المعا

الذي  بقي شاخصًا الى يومنا هذا ،وفضاًل عن ذلك ،فقد ضمت بين اظهرها  قصر ابن ( ع)

 .هبيرة ،وجسر سورا وغيرها من المعالم االخرى التي اخفتها يد الزمن، باستثناء القليل منها 

 المزيدي ، حلة ، رأس الجالوت ، اليهود سورا ، صدقة :  الكلمات المفتاحية

      Abstract 

     This topic deals with one of the sub-cities of the city of Babel, the 

great city of Soura, the city with a long history, which did not have 

enough space to write about it despite the time period, but found in the 

stomach of the books of words scattered here and there, This 

information is studied in a scientific historical study, to find out the 

intellectual, physical and economic products of the company, and what 
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its sons have provided us during this long history in various scientific 

fields. 

      Sora was one of the oldest Jewish religious centers and even the 

center of the Jewish community. It established many Jewish temples 

and schools in ancient periods. It lasted until the sixth century AH. After 

this long history, Sora lived under the Umayyad rule, Even subject to the 

same situation in the rest of the Arab Islamic countries of the rule of the 

Poeh, and was approved in 495 for immigration by the charity Zaid. 

       It is located in the center of which is the shrine of Qasim bin Imam 

Al-Kadhim (p.), Which has remained unique to this day. In addition, it 

has included the palace of Ibn Hubira, the bridge of Surat and other 

landmarks that were hidden by time. 

 المقدمة

تعد دراسة األماكن والتراث في التاريخ من االشياء االساسية للتعرف على شعبه والبنى 

التحتية ومدى التطور الذي حظيت به تلك المدن ،وهل اخذت نصيبًا وافرًا من البحث العلمي ،ام 

لذا فإن انها ال زالت تقف على اعتاب الباحثين بحاجة الى تتمة للحديث عنها واظهارها للعيان ، 

كونها ترلف ، فعل هذا التوثيق أو الدراسة بدأ يأخذ ما يستحق من االهتمام من لدن الباحثين

وبالرغم من أن العديد ، األركان األساسية للتطورات التاريخية واألدبية والسياسية وما شابه ذلك
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افية  اال انها ما من هذه الدراسات أدت دورًا فاعاًل في التطورات االجتماعية واالقتصادية والثق

 .تزال بحاجة إلى المزيد من الدراسة الجادة لتسليط األضواء عليها وصواًل إلى الحقيقة التاريخية

لذا رأيت ان تلك الخطوة من المسائل الضرورية لالستكشاف مدينة اخرى من مدن الحلة 

أكمله ،بل وكان الفيحاء ،اال وهي مدينة سورا ،تلك المدينة التي احتضنت تاريخ عريق مشرف ب

لها الفضل الكبير في تتمة حلقات مدينة الحلة األم ،بما قدمته من علماء ومفكرين ،بل واسر 

 .شامخة عظيمة بقيت خالدة الى يومنا هذا 

وقد تطلبت طبيعة الدراسة تقسيمه الى مبحثين وخاتمة ، تطرقت في المبحث االول الى 

ية التي حكمتها عبر التاريخ ،ومن ثم عرجت على مدخل حول مدينة بابل وابرز السالالت الملك

 .ذكر مدينة سورا من حيث التسمية والنشأة وموقعها الجغرافي ،ودورها الفكري وابرز علمائها

 .المعالم االثرية والجغرافية لمدينة سورا :اما المبحث الثاني ،فتناولت فيه 

رافية التاريخية ،مثل وقد اعتمدت على جملة من المصادر يقع في مقدمتها كتب الجغ

: ت)للبغدادي ( مراصد االطالع )،و( م5221/هـ122: ت)لياقوت الحموي ( معجم البلدان )

 .، وغيرها من المصادر االخرى(م5331/هـ931

 .وفي النهاية ارجو ان اكــــون قد قدمت صورة مبسطة إلحدى مدن الحلة الفيـــحاء 
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 :المبحث االول 

 :مدخل

واستيطان السهل الرسوبي قبل سبعة االف سنة ، ولم يكن حينها يتكون من  بدأ تعمير»

بيئة جغرافية واحدة ،وانما من عدة بيئات واحدة منها تقع بين غرب دجلة وشرق الفرات ،وتتكون 

هذه البيئة من بيئتين ثانويتين ،االولى تقع في جزئها الشمالي ، والثانية في جزئها الجنوبي 

،وشهد هذا xxxiiiيرات واسعة عرفت في العصور القديمة باسم االهوار البابلية  ،وتفصل بينها بح

الجزء قيام العديد من المدن ودويالتها عبر االدوار التاريخية ،حتى يمكن القول بانه المنجم الذي 

انتج كبريات المدن عبر تلك االدوار ، إذ اصبح مركزًا وعاصمة إلدارة  وحكم االمبراطوريات 

توالت على حكم هذه المنطقة من السهل الرسوبي والتي عرقت بارض اكد ، او  الكبرى التي

 ( .م.ق131-2511)ارض بابل للفترة  من 

ان اقدم المستوطنات التاريخية المعروفة ظهرت في االلف الثالث قبل الميالد في وادي 

وهي ثورة حضارية الفرات ،وفي هذه المنطقة بالذات ،وقد اتسمت نشأتها بنوع من انواع العمران ،



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

344 
 

                                                                                                                                                                      

كبرى ألنها اقترنت بظهور المدينة ،وكان ظهور هذه المدن على وادي الفرات ،وليس على وادي 

دجلة بسبب انخفاض مستوى االرض حول مجرى النهر ،مما يتيح ممارسة الزراعة المستديمة 

ادي ،فضاًل عن وفرة المياه في فصل الصيف ،وبطأ جريان النهر في هذا الو ( الري السيحي)

جعله اكثر استقرارًا وثباتًا واقل خطورة من دجلة في اثناء الفيضان ،وبذلك كان اكثر صالحية 

 .  xxxiiiللسكن واالستيطان

هناك عامل امتازت به مدينة بابل هو التربة الرسوبية التي تكونت بتأثير ترسبات اخرى 

سنين ، ومن ذلك يمكن منقولة بالمياه تجمعت من الفيضانات الحالية المتعاقبة خالل مئات ال

القول ، ان التربة ليس من التكوين االساسي ،وانما منقولة من مناطق اخرى تمتاز بالخصوبة 

وتحتوي على كميات من الكلس ، مما اعطت صفة الخصوبة وكثرة االنتاج الزراعي في مدينة 

 .xxxiiiبابل

لعصر الذي ان الزمن الذي ظهر فيه االستيطان والمدينة في هذه المنطقة كان في ا 

سادت فيه ظروف المناخ االنتقالي الحالي ، بين الفترة المطيرة وحلول الجفاف ، إذ تعذر على 

السكان ممارسة الصيد ،ولم تعد اسباب الحياة متيسرة   ،وهذا السبب هو الذي يفسر هجرة 

جريان في برد االقوام والقبائل من شبه الجزيرة العربية واالستقرار على اودية االنهار الدائمة ال

 .      الرافدين والهالل الخصيب 

لقد ضم اقليم بابل معظم المراكز الحضارية التي ظهرت في السهل الرسوبي العراقي ان لم 

يكن جميعها ،وارتبطت تسمية العراق باقليم بابل ، فالعراق او بالد مابين النهرين لم يعرف اال 

 . xxxiii" وما انزل على الملكين ببابل :"ي قوله تعالى من خالل بابل ، التي ذكرها القرآن الكريم ف
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وكان ملوك النبط وابراهيم قد نزلوا بارض بابل ،والكلدانيون هم الذين نزلوها في الزمن 

 .xxxiiiاالول ،ويقال ان نوحًا هو اول من سكنها وعمرها 

 ونظرًا لما تتمتع به بابل من مقومات اقتصادية وعمرانية ودينية ،فأنها اصبحت مراكز

جذب واغراء وبصورة دائمة لمختلف االقوام التي غزت بالد الرافدين ، إذ لقب ملوك الفرس 

م ،واتخذها السلوقيين .ق131بعد احتاللهم لها عام ( ملوك بابل والبالد )االخمينيون انفسهم 

 .عاصمة لهم سلوقية على نهر دجلة  

ته الجديدة اكد، واصبحت وقد سكنها العديد من الملوك مثل سرجون االكدي واقام عاصم

بابل عاصمة لساللة بابل االولى ،واصبح لها شأن كبير على يد ملكها السادس حمورابي 

،واصبحت بابل ومنذ الساللة االكدية مركزًا للعراق لمدة خمسة عشر قرن من ( م.ق5913)

عة لها الزمان ،وعاصمة لعشر سالالت حاكمة ،وقد انعكس ذلك ايجابًا على كل النواحي التاب

،مما كان لها الفضل  xxxiii،ومنها سورا التي انشأت فيها العديد من المدارس الدينية العلمية 

إذ سكنها خليط من اليهود وكانوا  . xxxiiiالكبير في اضفاء مسحة علمية على هذه المدينة 

يشكلون الثقل االكبر من سكانها ،إذ بلغت اعدادهم  ما يزيد عن عشرة االف يهودي ،وهناك 

من المعابد الخاصة بهم  ،وقد خلد لنا التاريخ اربعة منها ،وكانت سورا من العظمة انها  العديد

،فضاًل عن النصارى الذين كانوا يتمتعون بالحرية والعيش والعمل  xxxiiiكانت مقر رأس الجالوت 

 .xxxiiiفيها بسالم 
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 نشأتها ودورها الفكري  : سورا: المبحث االول

منخفضة  ،وقد اختلف المررخون في تسميتها على سورا كلمة عبرية، وتعني األرض ال

،وهناك من ذكرها  xxxiii،وآخر باأللف المقصورة  xxxiiiاقوال ،فمنهم من ذكرها باأللف الممدودة

 xxxiii.بالشين بدل السين ،فيكون اسمها شورى و شورا

 .الهاشميَّات، وشوشى، وغيرها: واضيف اليها اسماء اخرى فيما بعد منها 

تسمية ترجع الى عهود قديمة ،وهو ان ملك النبط اردوان كانت ومهما يكن من امر فأن ال

له فتاة اسمها سورا ،وهي ام سابور بن اردشير من ملوك الساسانيين ،وبما ان  من عادة  الملوك 

تسمية مشاريعهم الكبرى على اسماء ابنائهم ،لذا سميت المدينة ونهرها بأسم سورا ،وهي بلدة في 

سكنها المزيديون قبل تمصير الحلة ،وهي قريبة  xxxiiiد السريانيين العراق من ارض بابل في بال

 xxxiii، وعلى ما يبدو ان الوقف خطأ مطبعي كما اشار اليه العلي xxxiiiمن الوقف والحلة المزيدية 

،الن الوقف لم تذكره المصادر في المواضع والقرى التابعة للحلة ، او في (القف)،والصحيح هو 

 xxxiiiاك اشارات الى ان القف موضع من ارض بابل قرب باجومناطق الفرات االوسط ، ولكن هن

  xxxiii.وسورا

ما يركد انها قرب نهر المحاويل :اما عن موقعها الجغرافي، فهناك جملة اراء منها 

، بدليل وجود ثمة تحديات ألرض سورا متمثلة بنهر سورا و مروره بعدة طساسيج ، xxxiiiالحالي

،وهذا بالتحديد يتفق ما ذهب اليه (ع)مام القاسم من بينها طسوج بريسما الذي يقع فيه مشهد اال

 .xxxiiiالقزويني 
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، وهناك من يرى انها تقع على xxxiiiبينما ذهب ابن عنبة الى انها تقع بين القاسم والكفل 

نهر الفرات  في بداية انقسامه ،وهذا ما ذهب اليه المسعودي ،من ان نهر سورا االعلى يمر 

 .xxxiiiبطساسيج سورا وبريسما 

مد سوسة انها تقع بجوار الحلة على صدر شط النيل المتفرع من الفرات بينما ذكر أح

 .xxxiiiالذي كان يعرف قديمًا بنهر سوران، وكانت مركزًا من المراكز الرئيسة المهمة

، بينما أكد آخرون أنها تقع xxxiiiوهناك من يركد أنها تقع تحت الحلة، أي إلى الجنوب منها

، مما ُيبيِّن لنا أن إقليم مدينة (عليهما السالم)الكاظم قرب مرقد اإلمام القاسم بن اإلمام موسى 

 (.ع)سورا يمتد من شرق الكفل إلى شرق مدينة القاسم 

وفيما يخص اصولها التاريخية ، فتعود الى فترات قديمة جدًا  كما ذكرنا قبل قليل ،فيذكر 

يها صناعة ،وقد نسبوا الxxxiiiالحموي انها تعود الى السريانيين ،إذ كان يسكنها النصارى 

 .xxxiiiالخمور

 :بالقول  xxxiiiوهذا ما اكده ابو جفنة القرشي 

 وفتى يدير على طرف له           خمرًا تولد في العظام فتورا 

 ما زلت اشربها واسقي صاحبي       حتى رأيت لسانه مكسورًا 

 مما تخيرت التجار ببابل            او ما تعتقه اليهود بسورا

 :حر في قوله وقد مده عبيد اهلل بن ال

 ويوما بسوراء التي عند بابل            أتاني أخو عجل بذي لجب مجر 
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 فثرنا إليهم بالسيوف فأدبروا            لئام المساعي والضرائب والنجر

اراد القول بانها مدينة مقصودة أي انها  xxxiiiووصفت بانها مدينة مقتصدة ،ولعل ابن حوقل

رة ، لهذا يقصدها الناس ،وفي بعض الروايات ان ائمة اهل واقعة على طريق المسافرين والتجا

حثوا الناس على السكن والعمل فيها ،فعن محمد بن علي بن ابراهيم بن ( عليهم السالم)البيت 

امض  بنا حتى نصير الى :"ضاق بنا االمر ، فقال ابي :قال –احد اصحاب االئمة - xxxiiiجعفر 

واهلل وال رأيته قط ، :عنه سماحة ،فقلت اتعرفه ؟قال ، فقد وصف ( ع)هذا الرجل يعني ابا محمد 

ليته يأمر لي بخمسمائة درهم ،مائتي درهم للكسوة :ثم قصدناه ، فقال ابي ونحن في الطريق 

،ومائتي درهم للدقيق ومائة درهم للنفقة ،وقلت انا في نفسي ليته يأمر لي بثالثمائة درهم ،مئة 

ائة للكسوة ،واخرج الى الجبل ،فلما وافينا الباب خرج علينا اشتري بها حمارًا ،ومائة للنفقة ،وم

يا علي ما خلفك عنا :يدخل علي بن ابراهيم وابنه ،فلما دخلنا وسلمنا ،قال البي : غالمه ،فقال

يا سيدي استحييت ان القاك على هذه الحال ،فلما خرجنا من عنده جاءنا :الى هذا الوقت ،فقلت 

هذه خمسمائة درهم مائتان للكسوة ،ومائتان للدقيق : دراهم ،فقال  غالمه ،فناول ابي صرة فيها

هذه ثالثمائة درهم ،اجعلها مائة في ثمن حمارك :،ومائة للنفقة ،واعطاني صرة مثلها وقال 

فصار الى سورا وتزوج امرأة :،ومائة للكسوة ،ومائة للنفقة ،وال تخرج للجبل ،وصر الى سورا ،قال 

 .xxxiii"منها 

تبين لنا بشكل واضح االهمية التي حظيت بها هذه المدينة عند االئمة  وهذه الرواية

واتباعهم ،ولربما هذا ما يفسر لنا االقبال عليها من اماكن عديدة ،وعلى ما يبدو ان االئمة  كانوا 

يهدفون من وراء ذلك الى زيادة المد الشيعي في هذه البقعة المباركة ،وهذا واضح من استقرار 

 .ين ابراهيم فيها وزواجه من احدى نسائها محمد بن علي 
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وتعد سورا واحدة من المراكز االدارية الرئيسية المرتبطة بالحلة ،ويتبعها عدد من القرى 

 . xxxiiiوالقفxxxiiiوغطط  xxxiiiوشانيا xxxiiiوالمواضع منها بنورا

ويظهر ان هناك قرى تابعة لها اداريًا ، اال ان المصادر امسكت عن ذكرها الهتمامها 

 .xxxiiiدارية الرئيسية بالمراكز اال

اما عن نشأتها وتمصيرها ،ففي هذا المضمار استخدم الباحثون اصطالحات كثيرة تدل 

مصرت ،واخرى اسست ،وثالثة عمرت ،ورابعة  شيدت ،وخامسة :على بناء مدينة  معينة منها 

الخ من الكلمات الدالة على هذا المعنى ،ولكن ....استحدثت ،وسادسة بنيت ،وسابعة خططت 

ن خالل البحث والمتابعة ،نجد ان كلمة تمصير هي الكلمة االكثر مالئمة من غيرها ،وربما م

 .يعود ذلك الى كون المدينة االسالمية انفردت ألخذ هذا المصطلح ،واصبح مرافق لها 

 xxxiiiاما ما يتعلق بمدينة سورا ،فقد وردت العديد من النصوص التي تشير الى تمصيرها 

مارة المزيدية بالنيل في عهد البويهيين في مطلع القرن الخامس الهجري، تأسست فيها اإلبعد ان 

استطاع األمير أبو الحسن علي بن مزيد بن مرثد الناشري األسدي ( م117/هـ377)ففي عام 

التي تبعد عن مدينة بابل حوالي ( النيل)في الحلة بالعراق واتخذ من بلدة ( المزيدية)إقامة الدولة 

لحكمه، وقد حصل على دعم من البويهيين المسيطرين على مقاليد الحكم في  خمسة أميال مقراً 

بغداد، إذ أضفوا عليهم صفة اإلمارة بشكل رسمي فكان لهم دور مهم وفاعل في تاريخ الدولة 

 .العباسية دام نحو قرن ونصف القرن

،   م5153/ هــ 413وأشارت بعض الروايات التاريخية الى أن سنة تأسيسها كانت سنة 

فيما يستشف من روايات أخرى أن تأسيسها راجع الى سنوات أقدم من التاريخ المذكور، فقد ذكر 
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، قد منح أبا الحسن علي بن (5135 - 115/هــ 422-هــ  375)إن الخليفة العباسي القادر

 .مزيد لقب امير 

لرخاء ، عاشت سورا في زمن المزيديين حياة األمن واالستقرار واxxxiiiوفي العصر البويهي

االقتصادي ،فقد كانوا ملوك العرب وأمرارها وكان ملجأ الالجئين وثمال الراجين وموئل المعتفين 

وكنف المستضعفين تشد إليهم رحال اآلمال وتنفق عندهم فضائل الرجال، وأثرهم في الخيرات 

يين، ، وعندما اضطربت احوال العراق وبدأ نشاط المزيد.....( أثير، والحديث عن كرمهم كثير

طلب الوزير ابو محمد المهلبي وزير معز الدولة البويهي من زعيم األسديين مزيد بن الديان 

، وبقي فيها حتى وفاته قبل نشوء (هـ312و 341)األسدي حماية منطقة سورا وسوادها بين سنتي 

 .اإلمارة المزيدية

ن السادس الهجري وزادت اهمية سورا في القرنين الرابع والخامس للهجرة ،وبقيت حتى القر 

،إذ تناقضت اهميتها،  ولم يبقى فيه اكثر من خمسين نفسًا من رجال ونساء في زقاق واحد 

،ويبدو ان هجمات القبائل عليها، وتحول الطريق التجاري وعدم مروره بقصر ابن هبيرة  

 .xxxiii،وتأسيس الحلة كان من االسباب المباشرة  لتناقض اهميتها

االقتصادية وكثرة اسواقها ،،وهذا ما نوه اليه بعض  وقد اشتهرت سورا بأهميتها

وسورا  مدينة حسنة متوسطة القدر ذات سور واسواق ونخيل واشجار : " بالقول  xxxiiiالمررخين

، فقد كانت ذات بيئة مالئمة وتربة خصبة " وفواكه جمة ،ومنها ينصب الفرات الى سائر السواد

ع الفاكهة ،ولعل على قيدومها فاكهة الرمان ،الذي ،مما اتاح المجال الشتهارها بالعديد من انوا

( ع) يعتبر من اجود انواع الفواكه في العراق آنذاك ،وألهميته الغذائية ،فقد مدحه االمام الصادق
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لو اني عندكم ألتيت الفرات كل يوم فاغتسلت ،واكلت من رمان سورا  في كل يوم :" بالقول 

 .رمانة 

بالقول  xxxiiiلهذه النبتة ،و هذا ما يركده  يزيد بن عبد الملك وهذا يعكس الفائدة الغذائية  

من اكل رمانة انارت قلبه ،ومن انار قلبه ،فأن الشيطان بعيد :"يقول ( ع)سمعت ابي عبد اهلل :

ما يركد هذا xxxiiiوكذلك نقل عبد العزيز العبدي .سورانيكم هذا :أي الرمان ؟فقال :منه ،فقلت 

 :الكالم بقوله 

 .ألكلت كل يوم رمانة سورانية ،واغتمست في الفرات غمسة  لو كنت بالعراق"

وان تناقل هذه المقولة  لإلمام الصادق من قبل اكثر من شخصية ،لداللة واضحة على 

 .االهمية والفائدة الكبرى التي اختص بها رمان سورا دونًا عن بقية البلدان االخرى

بات طيب الرائحة ،ويسمى سنبل فضاًل عن الرمان ،اشتهرت ايضًا بنبات السنبل وهو ن

،وغيرها من الفواكه  xxxiiiكذلك اشتهرت بالريحان وانواع عديدة من  الفواكه  كاألعناب.العصافير 

 .xxxiiiوالخضروات االخرى 

 

 :دورها الفكري 

 :تعتبر سورا من ابرز الحواضر العلمية ،وقد انشأت فيها العديد من المدارس منها 

 :المدارس اليهودية –أ 
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عديد من الدارس اليهودية منها مدرسة سيدار ،والتي اشتهرت بتعليمها المعرفة ، انشأت ال

وكانت مرجعًا للعلوم الدينية اليهودية ،وبقيت فترات زمنية طويلة ،ومن الجدير بالذكر ان 

المدارس اليهودية في سورا كانت تدار من قبل الحاخام نفسه ، فضاًل عن ذلك كانت هناك 

االولى في سورا ،واالخرى في قوميدتا في االنبار استمرتا حتر القرن  مدرستين يهوديتين ،

 . xxxiiiالخامس الهجري ،كان لهما الدور الكبير تطوير القضاء الديني اليهودي ،والثقافة اليهودية

استمرت قيام هاتين المدرستين ثمانية قرون ،ثالثة قرون منها برز فيه االمورانيون ،ونحو 

ابورانيون ، وفي حين ترأس الغارونيم الفترة المتبقية والتي تتراوح مدتها نصف قرن برز خالله الس

سنة ، وفي نهاية عهد الغارونيم انتقلت المدرستان الى مدينة بغداد ،واليها انتقل رئيس  411

الذي الف كتاب االمانات واالعتقادات باللغة العربية ،ومن ثم xxxiiiالجالية الحاخام سعديا جارون 

رية ،وكان الكتاب يهدف الى جعل اليهودية عقيدة مقبولة لليهود المتعلمين من ترجم الى العب

 .xxxiiiخالل تقديم تفسير مالئم لجميع االمور الحياتية 

، بقيت مزدهرة زهاء تسعة قرون (م731/هــ251)كما وانشأت مدرسة دينية يهودية سنة 

 .حتى أغلقت في خالفة القادر باهلل العباسي

نت هنالك العديد من النقاشات التي عقدت بين كبار الحاخامات باإلضافة الى ذلك كا

 .الدينية التلمودية في مدينة سورا 

 :المدارس االسالمية  -ب

والتي كان لها الفضل الكبير في تخليد وحفظ التراث الفكري لمدينة بابل عمومًا ،وسورا  

 :،ولعل من ابرزهم  xxxiiiعلى وجه الخصوص
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ارا الدهقان أبو القاسم، كوفي سكن سورا وانتقل إلى ، هو  xxxiiiحميد بن زياد بن حماد .5

كان ثقة واقفا وجها  -قرية على العلقمي إلى جنب الحائر على صاحبه السالم  -نينوى 

فيهم، سمع الكتب وصنف كتاب الجامع في أنواع الشرائع، كتاب الخمس، كتاب الدعاء، 

الفرائض، كتاب  كتاب الرجال، كتاب من روى عن الصادق عليه السالم، وكتاب

الدالئل، كتاب ذم من خالف الحق وأهله، كتاب فضل العلم والعلماء، كتاب الثالث 

حدثنا : أخبرنا أحمد بن علي بن نوح، قال. واالربع، كتاب النوادر وهو كتاب كبير

قرأت على حميد بن زياد كتابه كتاب الدعاء، وأخبرنا : الحسين بن علي بن سفيان، قال

قال : قال. حدثنا أحمد بن جعفر بن سفيان، عن حميد بكتبه: اهلل، قال الحسين بن عبيد

لقيته : أجازنا سنة عشرة وثالثمائة، وقال أبو الحسن علي بن حاتم: أبو المفضل الشيباني

سنة ست وثالثمائة، وسمعت منه كتابه الرجال قراءة وأجاز لنا كتبه، ومات حميد سنة 

 .xxxiiiعشر وثالثمائة 

الحسيني العلوي الفاطمي الحلي ( طاووس)محمد بن محمد الملقب بـ محمد بن احمد بن .2

السوراني ، وينتهي نسبه من جهة األب إلى السيد األجل أبي عبد اهلل بن محمد بن 

إسحاق بن الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن اإلمام الحسن 

مصنف مجتهد ، ( عليهم السالم)، فقيه أهل البيت  ( ع)المجتبى بن علي بن أبي طالب

، وكان شاعرًا مصقعًا بليغًا مجيدًا ، هو فقيه أهل البيت، كان أورع فضالء زمانه 

وكان شاعرًا مصقعًا منشئًا مجيدًا، له اثنان ، كان أورع فضالء عصره ، مصنف مجتهد

 .xxxiiiوثمانون كتابًا من أحسن التصانيف وأحقها ،اثنى عليه العلماء والمررخين

 :xxxiiiهيم بن نصر بن منصور بن اسحاق السوريني او السوراني الفقيهابرا .3
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رجل مشهور من جلة :، قيل عنه  xxxiiiوهو ابرز المحدثين والفقهاء في العصر العباسي

،وفي  xxxiiiسفيان الثوري :العلماء اشتهر بعلم الحيث ،روى عن جلة من العلماء منهم 

 xxxiiiبن عبد الوهاب العبدي  محمد:نفس الوقت روى عنه جملة من افاضل العلماء منهم 

 .xxxiiiوابو زرعة وعبد الرحمن بن ابي حاتم وغيرهم 

، احد اوعية العلم ،ومن فقهاء سورا xxxiiiالحسين بن علي بن جود، وقيل خود السوراني  .4

 .xxxiii،حدث عن سعيد ين احمد البنا

مامية، روى جميع مصنفات  .1 الشيخ يحيى بن محمد بن الفرج السوراوي  من مشايخ اال 

مثل الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي ، والسيد المرتضى  : ئفةفقهاء الطا

 .والشيخ أبي جعفر الطوسي وروى أيضًا عن الحافظ ابن شهر آشوب 

السيد أحمد بن موسى ابن طاووس الحسني : وروى عنه جماعة من كبار الفقهاء، منهم

د فخار بن معد ابن فخار الحّلي، والمحّقق جعفر بن الحسن الهذلي الحّلي، والسي

وله منه « تهذيب ااَلحكام»الموسوي، وسديد الدين يوسف ابن المطهر، وقرأ عليه كتاب 

 .إجازة بروايته

( م5225/هــ 121)اما عن وفاته ،فلم نظفر بتاريخ لها، لكنه كان  حيًا في حدود سنة 

 .xxxiiiوغيره عنه( 5213/هــ 112المولود )لرواية المحقق الحّلي 

بن هبة الّله بن رطبة السوراوي ،من أكابر مشايخ الشيعة، فقيهًا، عارفًا  الحسين .1

باألصول،  روى عن أبي علي بن الشيخ الطوسي، وقرأ الكتب ورحل إلى خراسان، ولقي 

 .كبار العلماء، وصّنف وشغل بالحلة وغيرها
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ت العبداد محمد بن أبي البركات بن إبراهيم الصنعاني ورشيد الدين أبو البركا: روى عنه

بن جعفر بن محمد الديلمي، ويحيى بن محمد بن يحيى بن الفرج السوراوي، ومحمد بن 

جعفر بن علي المشهدي، وعربي بن مسافر العبادي، وابنه هبة الّله بن الحسين بن هبة 

 .xxxiiiتوّفي في رجب سنة تسع وسبعين وخمسمائة. الّله وغيرهم

فاضال جليال ، روى عنه السيد رضي الدين الشيخ الحسين بن أحمد السوراوي كان عالما  .9

من أجلة علماء األمامية وأكابر فقهاء هذه الطائفة يروي . علي بن موسى بن طاووس 

قال . عن محمد بن أبي القاسم الطبري وكان معاصرا ألحمد بن عبد القاهر األصفهاني

ي بذلك ابن طاووس في االقبال عند ذكر تفسير محمد بن الماهيار ما لفظه وأخبرن

الشيخ الصالح حسين بن أحمد السوراوي إجازة عن الشيخ السعيد أبي القاسم الطبري عن 

 .الشيخ المفيد أبي علي الحسن ابن الشيخ أبي جعفر الطوسي إلى آخر السند

وقال في موضع آخر من االقبال أخبرني الشيخ العالم حسين بن أحمد السوراوي،  

البن طاووس ،وهو غير الحسين بن رطبة السوراوي  وكذا يظهر من جمال األسبوع وغيره

قطعا الن ابن رطبة يروي عنه عربي بن مسافر ويروي هو عن أبي علي ولد الشيخ 

الطوسي والمترجم يروي عنه علي بن طاووس المعاصر للعالمة فابن رطبة عصره متقدم 

 .xxxiiiوالمترجم عصره متأخر

احد شيوخها االفاضل : xxxiiiي السورانيالمقداد بن عبد اهلل بن محمد بن الحسين االسد .7

 (.كنز العرفان)انتج العديد من المرلفات ،اشهرها كتابه الموسوم 

 .احد ادبائها اشتهر بجودة شعره:ابو منصور السوراني  .1
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فقيه فاضل صالح ، وكان يروي عن الشيخ أبي علي : الحسين بن رطبة السوراوي  .51

م ، النه سمع تلميذه عنه كتاب سليم بن 5511/هـ111الطوسي ، توفي بعد محرم الحرام سنة 

  . xxxiiiهـ  111في محرم الحرام سنة [ الحسيني ] قيس في الحائر 

باإلضافة الى عدد كبير من علمائها الذين لم نحظى بتراجم وافية عنهم ،باستثناء اسمائهم 

 :مثل 

الحسن بن رطبة ،ابن ثابت ،سالم بن محفوظ ، نجيب الدين محمد، علي بن يحيى  .55

 .xxxiiiخياط السوراني وغيرهمال

باإلضافة الى هذه الكوكبة من العلماء  ،فقد حظيت ايضًا بزيارة ثلة من خيرة الفقهاء 

صاحب كتاب الكافي ،الذي قصدها ( م145/هـــ321ت )ورجال الدين، ومنهم الشيخ الكليني

االخيرة ، بعد  ثم كان العراق محطته:"...لينهل من علم رجالها ، واشار الى ذلك العميدي  بقوله 

ان زار مدنه ايضًا كالكوفة التي كانت من مركز العلم والدين في ذلك الحين ،والتقى بكثير من 

شيوخها ،وحدث عنهم ،وحدثوا عنه ،وتبادلوا رواية الحديث سماعًا واجازة ،ثم انتقل الى سورا 

 .xxxiii..."،واخذ عن شيوخها كحميد ين الزياد الثقة 

من منابع العلم فقط ،وانما مقصد عطاشى العلم يأتون اليها ليرتوا  اذًا لم تكن سورا منبعاً 

 .من عيونها الروية 

ومن الجدير بالذكر ان الكثير من اسماء رجاالت هذه المدينة ينسبون انفسهم الى مدينتهم 

سورا ،فيعرفون انفسهم بالسواري  والسيوري والسوراري ،وغيرها من االلقاب التي تشير الى ذلك، 
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يعرفون انفسهم بعشائرهم ،وهذا ان دل علي شيء ـانما يدل على الحالة االجتماعية الرصينة وال 

 .بين سكانها ، واعتزازهم بمدينتهم ،وتفضيلهم اياها على عشائرهم ،وحب االنتماء اليها

 :المعالم االثرية والجغرافية لمدينة سورا : المبحث الثاني

 ( :ع)مرقد االمام القاسم-5

باحتضان جثمان العلوي  القاسم بن موسى الكاظم بن جعفر بن محمد بن حظيت سورا 

، الذي (م919-911/ هـــ571-515( )عليهم السالم)علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 

تعرض الى مضايقات الخالفة العباسية مرارًا ،لذا اختفى عن االنظار في مدينة سورا، بعد ان 

استقر هناك ،وتزوج احدى نسائها ،وبقي فيها حتى وافته المنية علم بتشيعها وميولها العلوية ،و 

 .م919/  هـ 571سنة 

في أرض سورا المعروفة اآلن ( ع)وُتشير أغلب الروايات التاريخية إلى أنَّ مرقد القاسم 

 .xxxiiiبأرض نهر الجربوعية من أعمال الحلَّة السيفية

 :اما عن اسباب اختياره لها فتعود الى 

ي القريب من الكوفة ،وبغداد في وقت واحد ،مما يتيح له المجال االطالع موقعها الجغراف .5

 .على احوال واخبار الدولة العباسية 

 .قربها من مدينة كربالء التي كان يتوافد عليها العديد من الزوار  .2

االزدهار االقتصادي الذي حظيت به هذه المدينة ،والتي ترهله الى العيش بصورة جيدة،  .3

 .عيون العباسية التي كانت تتربص به الدوائر بعيدًا عن ال
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 (.عليهم السالم)والء سكان هذه المدينة ألهل البيت  .4

 :قصر ابن هبيرة -2

،  وقيل ليزيد بن xxxiiiقصر ابن هبيرة ينسب إلى ابي المثنا عمر بن هبيرة  امير العراق

فزارة بن  عمر بن هبيرة بن معية بن سكين بن خديج بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن

ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان ،كان لما ولي العراق من قبل مروان بن محمد بن مروان 

بنى على فرات الكوفة مدينة فنزلها ولم يستتمها حتى كتب إليه مروان بن محمد يأمره باالجتناب 

 عن مجاورة أهل الكوفة، فتركها وبنى قصره المعروف به بالقرب من جسر سورا ،فلما ملك

، وكان الناس ال xxxiiiالسفاح نزله واستتم تسقيف مقاصير فيه وزاد في بنائه وسماه الهاشمية

يقولون إال قصر ابن هبيرة على العادة األولى ،فقال ما أرى ذكر ابن هبيرة يسقط عنه فرفضه 

وبنى حياله مدينة ونزلها أيضا المنصور واستتم بناء كان قد بقي فيها وزاد فيها أشياء وجعلها 

لى ما أراد ،ثم تحول منها إلى بغداد ،فبنى مدينة وسماها مدينة السالم، قال هالل بن المحسن ع

في كتاب بغداد وذكر خرابها، وأما قصر ابن هبيرة فإني أذكر فيه عدة حمامات وكثيرا من الناس 

منهم قضاة وشهود وعمال وكتاب وأعوان وتناء وتجار، وكنت أحدث بذلك شرف الدولة بن علي 

م على ضمان النصف من سوق الغزل بها وضمنته بسبعمائة دينار في 5525/هـ154ي سنة ف

من جهة الغرب النصف اآلخر بألف دينار ،ألن يده  xxxiiiكل سنة وضمن الناظر في الحساميات

كانت بسطى وما بقي في هذا الموضع اليوم أكثر من خمسين نفسا من رجال ونساء في بيوت 

ن طاهر حدث من هذا القصر علي بن محمد بن علي بن الحسن شعثة على حال رثة ،قال اب

المكنى أبا الحسن وهو أخو أحمد بن محمد روى عن عبد اهلل بن إبراهيم األزدي وغيره روى عنه 

ابن أخيه أبو عبد اهلل أحمد بن أحمد ابن محمد وعبد اهلل بن إبراهيم بن محمد بن الحسن األزدي 
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حلواني وأحمد الدورقي روى عنه أبو أحمد بن عدي وأبو القصري الضرير حدث عن الحسن ال

بكر اإلسماعيلي وغيرهما وعبد الكريم بن علي بن أحمد بن علي بن الحسين بن عبد اهلل أبو 

عبيد اهلل التميمي المعروف بابن السيني القصري روى عن محمد بن عمر بن زنبور وأبي محمد 

وأبو بكر محمد بن جعفر بن رميس  114في سنة األكفاني روى عنه أبو بكر الخطيب ووثقه تو 

القصري ومحمد بن طوس القصري الذي ينسب إليه تعليق الكتاب عن أبي علي الفارسي قاله 

 .xxxiiiأبو منصور المقدر األصبهاني في كتاب له صنفه في ثلب أبي الحسن األشعري

  :جسر سورا  - 3

شائه مع انشاء نهر سورا ، وعلى وهو من المعالم العمرانية المهمة في سورا ، تزامن ان

مايبدو ان التسمية مأخوذة من النهر نفسه، وكان لهذا الجسر الفضل الكبير في تطور اوضاع 

مدينة سورا عمومًا ،ذلك انه كان معقود على مراكب متصلة ،وصار طريق الحج من بغداد الى 

هذا الجسر الطريق بين الكوفة  الكوفة ، وقد أكسب مدينة سورا أهمية في تاريخ العراق، إذ ُيعدُّ 

والمدائن وبغداد، كما كان معبرًا للجيوش اإلسالمية أيام الفتوحات اإلسالمية ، وقد جعل موسيل 

، وقد حظي هذا الجسر بزيارات العديد من xxxiiiجسر سورا بالقرب من نهر المحاويل الحالي 

معقودًا على مراكب كبار، وكان هذا الجسر عظيمًا :"ابن جبير الذي قال فيه : الرحالة منهم

 . xxxiiiتحف بها من جانبيها سالسل من حديد

 

 :نهر سورا  -4
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وهو من ابرز المعالم الجغرافية التي تمتاز بها هذه المدينة ، وهو السبب الرئيسي النتعاش 

إذ إنَّ ُملك األردوان، ، الزراعة فيها،  وهو أكبر أنهار الفرات، يرجع حفره إلى زمن ملوك الطوائف

نَّما سمُّوا نبطًا، ألنَّهم وهم ال نبط الذين كانوا في السَّواد قبل ُملك فارس، ودام ُملكهم ألف سنة، وا 

، ونهر سورا، xxxiii، ونهر أباxxxiiiأنبطوا األرض، وحفروا األنهار العظام، ومنها الصراة العظمى

 .xxxiiiونهر الملك، في المئة الرابعة للهجرة 

،فيمر  xxxiiiمين بعد تجاوزه لنهر كوثى يقع هذا النهر على رأس انقسام الفرات الى قس

الفرات الى قنطرة الكوفة ،ويماس مدينة الكوفة وعليه جسر هناك ،ويمر الى البطائح ،ويمر القسم 

االخر نهرًا عظيمًا اعظم من الفرات واعرض ،وهو النهر الذي يقال عنه نهر سورى االعلى ، او 

ي تأخذ مياهها من نهر الفرات، ومجراه ما ، وهو نهر كثير الماء، هو أكبر األنهار الت(سوراء)

يتفرَّع هذا النهر من الفرات إلى فرعين، يكون اتجاه األول قلياًل (. ع)بين الكفل وبين قرية القاسم 

، وهو يمر بالكوفة وغيرها، ويسمَّى الفرع اآلخر (العلقمي)نحو جهة الغرب، ويسمَّى هذا الفرع بـ

ى النيل والطفوف، وينتهي كل ذلك إلى بطيحة البصرة وواسط، ، وهو يمرُّ بمدينة سورا إل(سورا)

ويمر بقرى وضياع ويتفرع منه انهار كثيرة تسقى طسوج سورا وبريسما وباروسما ،ويمر بازاء 

مدينة قصر ابن هبيرة بينهما اقل من ميل ،وهذا الجسر يحمل منه ابي رحا ،اوله فوق القصر 

القصر بفرسخ ،،ويتفرع منه نهر يقال له سورا  بفرسخ ،ويمر بمدينة القصر ،ويصب اسفل

يمر .xxxiiiاالسفل ،وعلى فوهة هذا النهر قنطرة عظيمة يقال لها قنطرة الغامقان والماء فيها كثير 

هذا النهر بقرى عديدة ،وتتفرع منه انهار كثيرة تسقى طسوج بابل وخطرنية والجامعين والقلوجة 

نهر يقال له النرس ،اوله من الجامع القديم ،يمر بقرى العليا ،ويحمل ايضًا من نهر سورا االسفل 

وضياع وتتفرع منه انهار تسقى سواد الكوفة ،وهي حسب تسلسلها تكون سورا في اول جريانه 
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،وعلى النهر يوجد جسر سورا ولهذا تبدو سورا وكأنها تقع بالقرب من الجسر ،ولهذا اعتبر 

 .xxxiiiالمقدسي سورا من مدن الكوفة 

لما :"انه قال  xxxiiiهر بصفات جميلة ،فعن ابي المنذر هشام بن السائبوصف هذا الن 

ظفر قتيبة بن مسلم بفيروز بن كسرى، اخذ ابنته شاهين ومعها سفط ،فبعث بها الى الحجاج 

،فحملها الى الوليد ،وفتح السفط ،فإذا فيه بسم اهلل المصور ميز قباذ بن فيروز اقليمه ،ووزن 

مدينة ينزلها ،فوجد انزه بقاع االرض اقليمه بعد ان بدأ بالعراق التي الماء والتراب ليبني لنفسه 

ووجد اخف المياه عشرة ...المداين والسوس :هي سرة االقاليم ، فوجد انها ثالثة عشر موضعًا 

،كما جاء ذكره على xxxiii"دجلة والفرات وجيحون وجنديسابور ،وماسبذان ،وقزوين ،وماء سورا 

الصبح هو الذي رأيته كان معترضًا كأنه بياض نهر سورا :"ه قال ان( ع)لسان االمام الصادق 

"xxxiii. 

وعندما حلت المائة السادسة من الهجرة، اصبح لهذا النهر مكانة عظيمة ،واصبح عمودًا 

 .xxxiiiلنهر الفرات فيما بعد

 

 

 :الخاتمة 

 :في نهاية هذا البحث كانت هنالك جملة من النتائج  توصلت اليها الباحثة منها
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سورا امتداد لمدينة بابل التي كانت مركزًا مهمًا لعشر سالالت ملكية لمدة خمسة تعتبر  .5

 .عشر قرن من الزمان

ان مدينة سورا ذات طبيعة جغرافية خصبة ومنخفضة في آن واحد ،وعلى ما يبدو ان  .2

 .هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع الى تسميتها

/ هـ411الذين تولوا تمصيرها سنة زادت مكانتها في عهد البويهيين بزعامة بني مزيد  .3

 .م5515

تعتبر من الحواضر العلمية المهمة ،إذ استوعبت الجوانب الفكرية على اختالف مناشئها  .4

الدينية ،فقد احتضنت اليهودي والمسلم على حد سواء ،مما يعكس لنا مدى االنفتاح 

 .الحضاري الذي كانت تتمتع يه هذه المدينة  

العديد من العلماء والمفكرين الذين اثروا الجانب الحضاري  كان لها الفضل في انجاب .1

 .بنتاجاتهم العلمية المتميزة 

ان انتساب ابناء سورا من علماء ومفكرين اليها دون االنتساب الى عشائرهم وبيوتاتهم  .1

 .يعكس مدى احتوائها ألبنائها ومدى تعلقهم ووالئهم لها

اسبة دفع الناس الى اختيارها كبيئة صالحة ان تربتها الخصبة واجوائها الجغرافية المن .9

للسكن وممارسة الزراعة ،مما ادى الى اشتهار النباتات السيورية وتفضيلها على بقية 

 .فواكه وخضروات المدن االخرى

،والثناء عليها من قبلهم  بل ( عليهم السالم)حظيت بمكانة كبيرة من قبل االئمة  .7

 .والتشجيع على قصدها والسكن فيها
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مرقد القاسم  بن :وت على العديد من المعالم العمرانية المهمة ، يقع في مقدمتها احت .1

، وقصر ابن هبيرة، وجسر سورا الذي زاره العديد من الرحالة ،منهم (ع)موسى الكاظم

 .ابن جبير

من ابرز المعالم الجغرافية نهر سورا ،الذي يعتبر من اكبر انهار الفرات ،بل وان رأس  .51

 .ى سوراانقسامه يقع عل

 

 قائمة مصادر البحث وهوامشه وتعليقاته

xxxiii 13شريف ،الموقع الجغرافي ،ص. 
xxxiii  14المصدر نفسه، ص. 
xxxiii 4الغزالي ،اثر المتغيرات ،ص. 
xxxiii  (.512)سورة البقرة ،اآلية 
xxxiii ، 3/11الحموي ،معجم البلدان. 
xxxiii 57الهيتي ،طريق القير ،ص. 
xxxiii 32سوسة ،تطور الري ،ص. 
xxxiii22-25ة ،صعزوز ،االجازة العلمي. 
xxxiii 22المصدر نفسه،ص. 
xxxiii ،5/311المصدر نفسه. 
xxxiii  ،21/913البغدادي ،مراصد االطالع. 
xxxiii ، 3/11الحموي ،معجم البلدان. 
xxxiii 9الحلي ،تاريخ الحلة ، ص. 
xxxiii 19الزبيدي ، ،صفحات من تاريخ الحلة ، ،ص. 
xxxiii 11معالم العراق العمرانية، ص. 
xxxiii 5/2الحموي، معجم البلدان، ،: ،ينظر موضع ببابل من ارض العراق في ناحية القف. 
xxxiii 59هادي ، الحلة في العهد الجالئري ،ص. 
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xxxiii 274ناجي، االمارة المزيدية ،ص. 
xxxiii 271المصدر نفسه،ص. 
xxxiii  277ابن عنبة ،عمدة الطالب ،ص. 
xxxiii  49التنبيه واالشراف،ص. 
xxxiii ،5/11حضارة وادي الرافدين. 
xxxiii ،5/595الحائري ،شجرة طوبى. 
xxxiii  22-25العلمية ،صعزوز، االجازة. 
xxxiii ، 3/11الحموي ،معجم البلدان. 
xxxiii  من الشعراء الخلعاء ومدمني الشرب المتطرحين في الديارات والحانات، ومن ابياته: 

 .541/ 1النجار،  االعالم ، .وانحسر البرد في أزمته .. ترنم الطير بعد عجمته 
xxxiii 243صورة االرض، ص. 
xxxiii ابن أخت خاّلد : جعفر القرشى، مولى صيرفى محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى أبو

ء، وهو خاّلد بن عيسى، وكان يلّقب محمد بن علي أبا سمينة، ضعيف جدًا، فاسد  المقرى
ء، وكان ورد قم، وقد اشتهر بالكذب بالكوفة، ونزل على أحمد بن  االعتقاد، اليعتمد في شى

بن محمد بن عيسى عن قم، وله  محمد بن عيسى مّدة، ثّم تشّهر بالغلّو فجفى، وأخرجه أحمد
النجاشي ،رجال . كتاب الدالئل، وكتاب الوصايا، وكتاب العتق: قّصة، وله من الكتب
 .55271النجاشي،رقم الترجمة 

xxxiii ،1/297المجلسي ،بحار االنوار. 
xxxiii قريـة مـن ناحيـة نهـر ا قـور قـرب سـورا، بينهمـا نحـو فرسـخ منهـا كـان الشـريف النسـابة عبـد 

العلوي، كان اوحد الناس في علم االنساب واالخبار توفي عام .الحميـد بـن التقـي 
 .5/115الحمـوي، معجـم البلـدان، : م، ينظـر5211/هـ119
xxxiii  الحمـوي ،معجم : ينظـر .ارسـتاق مـن نـواحي الكوفـة مـن طسـوج سـورا مـن السـيب االعلـى

 /3البلـدان،
351. 
xxxiii يـاقوت الحمـوي، معجـم : ينظـر.شـانيا مـن السـيب االعلـى قـرب سـوراارستاق بالكوفة متصل ب

 /4البلـدان، 
219. 
xxxiii 4/1374يـاقوت الحمـوي، معجـم البلـدان، : ينظـر. موضـع بـارض بابـل قـرب بـاحوا وسـورا. 
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xxxiii  217جاسم،ادارة الحلة ،ص . 
xxxiii 11الزبيدي ،صفحات ،ص. 
xxxiii ،4/211ابن كثير ،البداية والنهاية. 
xxxiii 271ناجي ،االمارة المزيدية ، ص. 
xxxiii 274ابن عنبة ،عمدة الطالب ، ص. 
xxxiii  يزيد بن عبد الملك  النوفلي المدني؛ فقيه احد رواة الحديث ،اختلف في امره ، فمنهم من

 .115ابن حجر ،لسان الميزان،ص.اتهمه بانه منكر الحديث ،وهناك من قال ان عبى خير 
xxxiii ر ان اسمه عبد العزيز بن عبد اهلل العبدي ،له جملة من ، والظاه(ع)من أصحاب الصادق

، وعن ابن أبي يعفور، وحمزة (ع)الروايات تبلغ ستة وعشرين موردا، فقد روى عن أبي عبد اهلل
 .44/  55الخوئي، معجم رجال الحديث .بن حمران، وعبد اهلل بن أبي يعفور، وغيرهم الكثير 

xxxiii 271ناجي ،االمارة المزيدية ، ص. 
xxxiii 19لزبيدي ،صفحات ،ص ا. 
xxxiii 43قزانجي ،الثقافة السريانية ،ص. 
xxxiii  هو الحاخام سعيد يوسف الفيومي ،ولد في مصر ،وتلقى في قريته تعليمًا عربيًا ،فتوفرت له

الثقافة االسالمية ،كما درس اليهودية من خالل الكتاب المقدس والتلمود ،وعد اكمال تحصيله 
 .39مصالحة ،المرجعية اليهودية،ص.رئيسًا في مدرسة سورا  الدراسي ،انتقل الى العراق واصبح

xxxiii 39مصالحة ،المرجعية اليهودية ،ص. 
xxxiii 19الزبيدي ،صفحات من تاريخ الحلة ،ص. 
xxxiii 553الكعبي ،شريك االمامة ،ص. 
xxxiii ، المازندراني، منتهى . 237/  11الطوسي، الفهرست ، .9/231النجاشي ،رجال النجاشي

 .3/545المقال ،
xxxiii 2/12، خالصة االقوال ، الحلي. 
xxxiii استشهد في عسكر القائد محمد بن حميد الطوسي بّدينور في قتال بابك فوجد إبراهيم بن

الحموي ،معجم البلدان .9/231نصر مقتوال سنة عشر ومائتين ابن عساكر ،تاريخ دمشق،
،3/11. 

xxxiii ،2/451الذهبي ،تذكرة الحفاظ. 
xxxiii فقيه ( م997/ هــ 515:ت)عيد بن مسروق الثورى أبو عبد اهلل سفيان بن س: سفيان الثوري

مام من أئمة الحديث النبوي، قال عنه الذهبي هو »: كوفي، وأحد أعالم الزهد عند المسلمين، وا 
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شيخ اإلسالم، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد اهلل الثوري الكوفي المجتهد 
بلتاجي، مناهج التشريع ، . 511ان الثوري، صالدقر، اإلمام سفي. «مصنف كتاب الجامع

 .315ص
xxxiii  فقيه وأديب من نيسابور، وأحد رواة الحديث عند أهل السنة :محمد بن عبد الوهاب العبدي

 .21/21المزي ،تهذيب االسماء،.م771/هـ292م،توفي919/هـ  571والجماعة، ولد بعد سنة 
xxxiii ،9/231ابن عساكر ،تاريخ دمشق. 
xxxiii 3/11بلدان ،الحموي ،معجم ال. 
xxxiii 217ابن ناصر الدين ،توضيح المشتبه،ص. 
xxxiii  ،53153رقم الترجمة /25الخوئي،معجم رجال الحديث. 
xxxiii  9/311اللجنة العلمية ، موسوعة طبقات الفقهاء. 
xxxiii  ، 1/423االمين ،اعيان الشيعة. 
xxxiii  ، 1/14اللجنة العلمية  ،موسوعة طبقات الفقهاء. 
xxxiii ، 12/  3الرازي، الفهرست . 
xxxiii 553الكعبي ،شريك االمامة ،ص. 
xxxiii ، 5/39العميدي، دفاع  عن الكافي. 
xxxiii ،3/11الحموي، معجم البلدان 
xxxiii 311ابن حوقل ،صورة االرض ،ص. 
xxxiii 421موقع االسالم، تعريف باألماكن ،ص. 
xxxiii 4/311الحموي، معجم البلدان، : ينظر. من قرى قصر ابن هبيرة وتقع غربها. 
xxxiii  ، 4/311الحموي ،معجن البلدان. 
xxxiii 274ناجي ، االمارة المزيدية االسدية  ،ص. 
xxxiii 254ابن جبير ،رحلة ابن جبير،ص. 
xxxiii  نهر في العراق ،قيل ان النبط هم الذين قاموا ببنائه ،وقبل الفرس ،وقبل الجن بأمر النبي

 .5/574سبط ابن الجوزي ،مرآة الزمان ،(.ع)سليمان
xxxiii إلـى أبـا بـن الصـامغان مـن ملـوك النـبط ينظـر يقـع بـين الكوفـة وقصـر ابـن هبيـرة، وينسـب :

 .5/512ابن الجوزي ،المنتظم ،.4/11الحمـوي، معجـم البلدان، 
xxxiii ، 5/329فرنسيس ، موسوعة المدن. 
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xxxiii  كوثى  بسواد العراق في أرض بابل وبمكة وهو منزل بني عبد الدار خاّصة ثم :نهر كوثى

، (ع)ق بكوثى من بني أرفخشد بن سام بن نوح، غلب على الجميع ،و سمي نهر كوثى بالعرا
، أبو أمه بونا بنت كرنبا بن كوثى، وهو أول نهر (ع)وهو الذي كراه فنسب إليه، وهو جد إبراهيم

أخرج بالعراق من الفرات ثم حفر سليمان نهر أكلف ثم كثرت األنهار، الحموي ،معجـم البلدان، 
4./479. 

xxxiii ، 4/521مزيك ، عجائب االقاليم السبعة. 
xxxiii ، 291-55/294االصفهاني ،االغاني. 
xxxiii 525المقدسي،احسن التقاسيم،ص. 
xxxiii ،5/11المصدر نفسه. 
xxxiii ،5/571الصدوق ،من ال يحضره الفقيه. 
xxxiii 17-19لسترانج، بلدان الخالفة الشرقية،ص.  

 قائمة المصادر والمراجع                             

 :االولية قائمة المصادر

 يمالقران الكر *

 (  م119/ هـ 311: ت)األصفهاني، ابو الفرج* 

 .م5173/هـ 5414دار الثقافة ، :،بيروت1األغاني،ط-

 (م5331/هـ931: ت)البغدادي ، عبد الحق عبد المومن  صفي الدين*

،حلب ، 5علي محمد البجاوي ،ط: مراصد االطالع على اسماء االمكنة والبقاع ،تحقيق -

 .م5114/هـ5391

 (م5441/هـ712:ت)الني ، الفضل شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسق*
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/ هـ 5423عبد الفتاح أبي غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، : لسان الميزان، تحقيق-

 .م2112

 (م5257/هــ154: ت)ابن جبير ،ابو الحسن محمد بن احمد * 

 .م5714/هـ5374دار بيروت للطباعة والنشر ،: بيروت. رحلة ابن جبير ،ط-

 (م5215/هـ119:ت)ابن الجوزي، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن*

محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا : المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ،  تحقيق-

 .م5111/ هـ 5451دار الكتب العلمية ، :،بيروت 

 (م5321/هـ921:ت)الحلي، الحسن بن يوسف *

 (.ت.د)جواد الفيومي ،مرسسة النشر االسالمي،: ، حققهخالصة االقوال في معرفة الرجال-

 (م 199/ هـ 319: ت)ابن حوقل ، أبي القاسم محمد بن علي الموصلي* 

 م5112/هـ5453دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر ، . صورة األرض، ط-

 (م5221/هـ122: ت)الحموي ،شهاب الدين ياقوت * 

 . (ت.د)دار صادر،:،بيروت2معجم البلدان،ط-

 (م 5192/هــ 413: ت)الخطيب البغدادي ، احمد بن علي*

/ هـ5425دار الغرب االسالمي ،:بشار عمار ،بيروت :تاريخ بغداد وذيله المستفاد ، تحقيق -

 م2115
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 (م 5347/هـ947:ت)الذهبي ،شمس الدين * 

 (.ت.د)الرياض ،.ـتذكرة الحفاظ، ط -

 (م5214/هـ111بعد عام : ت)الرازي ،منتجب الدين * 

 (.ت.د)،(ط.د)تعليق الشيخ محمد، . تحقيق جالل الدين األرموي : فهرست منتجب الدين  -

 (م5213/هـ114:ت)سبط ابن الجوزي ،شمس الدين ابي المظفر يوسف*

كامل سلمان الجبوري : ،تحقيق(ذيل مرآة الزمان)مرآة الزمان في تاريخ األعيان وبذيله  -

 .م5195/هـ5315دار الكتب العلمية،:،بيروت 

 (م5519/هـ112:ت)السمعاني ،ابي سعد عبد الكريم بن محمد*

عبد الرحمن بن يحيى، مطبعة دائرة المعارف العثمانية : االنساب ،تصحيح-

 .م5114/هـ5374،

 (م5111/هـ 411: ت)الطوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي * 

 .م5119/هـ5459الشيخ جواد القيومي ،: الفهرست ، تحقيق-

 (م5591/هـ195:ت)ن عساكر، ابو القاسم اب*

 .م5111/ هـ5451علي شيري ، بيروت ،: تاريخ دمشق، حققه-

 (م5421/هـ727: ت)ابن عنبة ،جمال الدين علي بن الحسين*
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،النجف، 2محمد حسن ال طالقاني ،ط:عمدة الطالب في انساب ال ابي طالب ،تحقيق -

 .م5115/هـ5371

 (م5392/هـ994:ت)ابن كثير، ابو الفدا *

 .م5111/ هـ5371البداية والنهاية ، بيروت ،-

 (م5911/هـ5555:ت)المجلسي ،محمد باقر* 

 .م5173/هـ5413دار احياء التراث العربي ،:،بيروت3بحار االنوار،ط -

 (.م171/هـ391ت)المقدسي، شمس الدين ابو عبد اهلل محمد بن احمد المعروف بالبثاري * 

 .م5111/،مطبعة بريل، ليدن،  2قاليم، طأحسن التقاسيم في معرفة األ -

 (.م5342/ هـ942:ت)المزي ،ابي الحجاج جمال الدين بن يوسف* 

دار الكتب العلمية، :بيروت .عمرو سيد شوكت، : تهذيب الكمال في اسماء الرجال ،حققه-

 . م2114/هـ 5421

 (م119/هـ341:ت)المسعودي ،ابي الحسن علي بن الحسين * 

ـ /ه5311مكتبة الشرق االسالمية،:عبد اهلل اسماعيل ،القاهرة :ف ،مراجعة التنبيه واالشرا-

 .م5137

 (م5131/هـ 425: ت)ابن مسكويه، احمد بن محمد بن يعقوب *
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 5421دار الكتب العلمية ،: سيد كسروي ،مصر: تجارب االمم وتعاقب االمم، تحقيق-

 .م2113/هـ

 (م 5431/هـ742:ت)سيابن ناصر الدين الدمشقي ، ابي عبد اهلل القي* 

 .م 5113/هـ5453، (ط.د )محمد العرقسوسي،: توضيح المشتبه ،حققه -

 (م5111/هـ 411) النجاشي، العباس احمد بن علي االسدي الكوفي* 

 .م2151/ هـ5435مرسسة االعلمي: بيروت.رجال النجاشي ،ط -

 

 :قائمة المراجع

 االمين ،محسن * 

 (.ت.د)دار التعارف،:ن ،بيروت حسن االمي: اعيان الشيعة، تحقيق -

 باقر ،طه*

 .م5193/هـــ5312مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ،بغداد، -

 بلتاجي ، محمد* 

مناهج التشريع اإلسالمي في القرن الثاني الهجري، محمد ، دار السالم للطباعة  -

 .م2119/هـ 5427والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الثانية، 

 طمة بوعمامة ،فا*
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/ هــ5425كنوز الحكمة ،:اليهودي في القرنين السابع والثامن للميالد، الجزائر -

 .م2155

 (م5111/هـ5311:ت)الحائري المازندراني، محمد مهدي * 

 م5111/هـ 5371،مطبعة ردمك ،5شجرة طوبى، ط -

 الحلي ،يوسف كركوش*

 (.ت.د)تاريخ الحلة ،المطبعة الحيدرية ،-

 الخوئي، أبو القاسم*

 . م5112/هـ5453، (ت.د)معجم رجال الحديث،  -

 الدقر، عبد الغني* 

 5451دار القلم ،: أمير المرمنين في الحديث، دمشق -اإلمام سفيان الثوري - 

 .م 5114/هــ

 الزبيدي ،كريم مطر واخرون *  

 .م2153/هـ5434دار الرضوان للنشر والتوزيع ،.،صفحات من تاريخ الحلة ،ط -

 سعيد ،مريد* 

 .م5171/هـ5471السلوقي،العراق،–الطرق في عهد االحتالل االخميني -

 سوسة ،احمد*

 .م5141/هـ5314مطبعة المعارف،: وادي الفرات ومشروع سدة الهندية ،بغداد-

، تطور الري في العراق واثاره االقتصادية واالجتماعية ، دار الكتب والوثائق العراقية -

 .م5111/هــ5421
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ي الرافدين في ضوء مشاريع الري والزراعة والمكتشفات اآلثارية تاريخ حضارة واد-

 (.ط.د)،(ت.د)والمصادر التاريخية ،

 شريف، ابراهيم *

 (.ت.د)بغداد،. الموقع الجغرافي للعراق واثره في تاريخه العام حتى الفتح االسالمي ،ط-

 العلي ،صالح احمد* 

 .م5171/ هـ5471لعامة، بغداد،معالم العراق العمرانية، دار الشرون الثقافية ا -

 العميدي ، ثامر هاشم حبيب * 

دفاع عن الكافي، دراسة نقدية مقارنة ألهم الطعون والشبهات المثارة حول كتاب  -

 (.ت.د)،(ط.د)الكافي للشيخ الكليني ، 

 علي ، فاضل عبد الواحد*

 .م5173/هـ5473دار الحرية للطباعة :بغداد .السومريون واالكديون ،ط -

 فرنسيس ، بشير يوسف  *

 موسوعة المدن والمواقع في العراق ،-

 قزانجي ،فراد يوسف*

دار :اصول الثقافة السريانية في بالد ما بين وراء النهرين  ،بغداد - 

 .م2151/هـ5432دجلة،

 الكعبي ،حميد مجيد* 

دار الفرات للثقافة واالعالم :شريك االمامة القاسم بن موسى الكاظم ،الحلة -

 .م2151/هـ5439،
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 (ع)اللجنة العلمية لمرسسة االمام الصادق * 

(  ع)الشيخ جعفر السبحاني ،مرسسة اإلمام الصادق: موسوعة طبقات الفقهاء، اشراف -

 م5119/هـ5457،

 المازندراني،محمد اسماعيل * 

مرسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء : منتهى المقال في احوال الرجال ، تحقيق -

 .م5111/ هـ5451مرسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث ،: التراث، قم

 مزيك ،هانس فون *

مطبعة ادولف هولز :فينا)سهراب :عجائب االقاليم السبعة الى نهاية العمارة ،تصنيف -

 .م5121/ هـ5349هوزنو ،

 مصالحة ،عمرامين*

دار اليازوري :تالتلمود المرجعية اليهودية للتشريعات الدينية واالجتماعية ،بيرو -

 .م2151/هـ5431العلمية،

 ناجي ، عبد الجبار*

 .م5191/هـ5459دار الطباعة الحديثة،: االمارة المزيدية االسدية البصرة-

 النجار ،رمزي*

 (.ط.د)االعالم والقضاء ،بيروت،-

 :قائمة الرسائل الجامعية 

 عزوز، محمد جساب*
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قرن الثامن الهجري ،رسالة ماجستير االجازة العلمية عند علماء الحلة حتى نهاية ال-

 .م2154/هـ5431كلية التربية للعلوم االنسانية ،/غير منشورة، جامعة بابل 

 :قائمة المجالت والدوريات

 جاسم ،عبد الستار نصيف ومحمد ضايع حسون *

،مجلة بابل للعلوم (م5217-5515/هـ111-411)ادارة الحلة في العصر العباسي -

 .م2151/هـ5431لرابع ، العدد الثالث ،االنسانية ،المجلد ا

 الغزالي ،جاسم شعالن*

اثر المتغيرات التاريخية والجغرافية في نشأة وتوزيع مراكز االستيطان في اقليم بابل -

 .م2152/هـ5434،مجلة كلية التربية االساسية ،المجلد الثالث ، العدد الثاني،

 هادي، بيداء *

 .م2154/ه 5431بابل للدراسات الحضارية ،الحلة في العهد الجالئري ، مركز -

 الهيتي ،صالح فليح حسن*

طريق القير من هيت الى بابل ،مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، العدد الثالث -

 «. م5171/ هـ5455والعشرين ،

 :قائمة مواقع االنترنت

 موقع االسالم*

 تعريف باألماكن الواردة في كتاب البداية والنهاية -

 https://al-maktaba.org/book/ 
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 أنموذجاا ( ق ) البالغة الصوتية في القرآن الكريم سورة        

 زينب جاسم محمد العرداوي .د.أ                                         

 كلية التربية األساسية/ جامعة الكوفة                                         

 المقدمة                                            
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اللغـــة العربيـــة لغـــة موســـيقية، فهـــي تنمـــاز بطاقـــة خالقـــة فـــي مفرداتهـــا وتراكيبهـــا وأصـــواتها       
متفاعلة مـع معانيهـا ولكـل واحـد مـن حروفهـا خصـائص تميـز كـل واحـد منهـا عـن اآلخـر، والقـرآن 

تيــان بمثلــه يتــألف مــن هــذه اللغــة والمفــردة الكــريم هــذه المعجــزة اإللهيــة التــي عجــز العــرب عــن اإل
اللغوية تتألف من حروف، وهذه الحروف تحمل خصائص معينة تـأتي منسـجمة مـع المعنـى التـي 
تحملـــه ، وفـــي هـــذا البحـــث حاولـــت الكشـــف عـــن البالغـــة الصـــوتية فـــي القـــرآن الكـــريم مـــن خـــالل 

المعنى في مفرداتها وتراكيبهـا الوقوف على سورة من سوره الكريمة لتلمس التفاعل بين األصوات و 
؛بمــا تحملــه هــذه التراكيــب مــن ســبك الــنظم وبالغــة المعــاني ولمــا لهــا مــن طــابع نفســي واثــر فــي 
المتلقــي ،إذ  يتحقــق فيهــا مفهــوم البالغــة مــن حيــث إبــراز المعنــى وانســجامه مــع الســياق العــام مــن 

أنموذجـا لمـا ( ق ) كون سورة ناحية ومطابقته لمقتضى الحال من ناحية أخرى ، وقد ارتأيت أن ت
لهــذه الســورة مــن ميــزة انمــازت بهــا وهــي أن اســم الســورة جــاء حــرف مــن حــروف الكــالم، وجــاء فــي 
أول آية منها في موضـع قسـم  وهـي مـن الحـروف المقطعـة فـي بدايـة السـور الكريمـة ،فضـاًل عـن 

تضمنه  التمهيد لهذا  أسباب ومكان نزولها ،وترتيبها  ،وسبب تسميتها ،وفضلها فكان ذلك أهم ما
وهــو مــا يثيــره اللفــظ (: الجــرس الصـوتي فــي ســورة ق ) المبحــث األول منــه  فــي  البحـث؛ وتناولــت

عنـــد الســـامع مـــن داللـــة تـــتالئم  مـــع ترتيـــب الحـــروف وبمـــا ينســـجم مـــع داللتـــه علـــى حـــدث مـــا ،و 
تية لهـــذه ذكـــرت فيـــه الميـــزة الصـــو (: ق ) اإليحـــاء الصـــوتي فـــي ســـورة ) المبحـــث الثـــاني عنوانـــه 

األلفاظ والتراكيب ومقدار ما تحمله من اثر في المتلقي بما يحمله من جرس صوتي يوحي بـاألثر 
وهذا  يقوم على االنسجام في ( :ق) االنسجام الصوتي في سورة ) الداللي  ؛ أما المبحث الثالث 

النفســـي  التـــأليف مـــن خـــالل اختيـــار الكلمـــات ذات النســـيج الصـــوتي المتنـــاغم مـــع المعنـــى والجـــو
وهو االنسجام الموسـيقي ومـا يترتـب عليـه :إيقاع النغم : والوقوف فيه على أسباب االنسجام وهي 

من اثر في التركيب ،ويتعلق بأساليب البديع في النص القرآني ونوع المقاطع الصوتية وانسـجامها 
يقـاع الصـيغ  مـال وقـوة فـي وهـو اختيـار المفـردات ومـا تنمـاز بـه مـن دقـة وج: مع سياق السـورة ،وا 

السبك وما تحمله من تناسق في المعنى ؛فنجد أن اختيار المفردات وما تحمله من خصـائص فـي 
ترتيب الحروف  فيها ،وانسجام هذا الترتيب مع داللة المعنى وارتباط ذلك بالسـياق العـام للسـورة ، 

نسيج ألفاظـه وموضوعها ، و قصديتها يكشف عما يحمله هذا الكتاب الكريم من طاقة خالقة في 
 .و من أسرار إعجاز النص القرآني ،وتراكيبه ومعانيه ، وه
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Vocal rhetoric in the Holy Quran, Sura (s) as a model 

Prof Dr. Zainab Jassim Mohammed Al-Ardawi 

University of Kufa / College of Basic Education 

The introduction 

Arabic is a musical language. It is distinguished by a creative card in its 
vocabulary, compositions, and sounds interacting with its meanings. 
Each of its letters has characteristics that distinguish each of them from 
the other. The Holy Qur'an is this divine miracle, which the Arabs have 
been unable to produce, consists of this language and the linguistic 
singularity consists of letters. These letters carry certain characteristics 
that come in harmony with the meaning they carry. In this research, I 
tried to reveal the phonetic rhetoric in the Holy Quran by standing on a 
surah from Surat to touch the interaction between sounds and meaning 
in their vocabulary and compositions, because of these compositions of 
casting systems and the rhetoric of meanings because of their 
psychological and impact. In the receiver, as the concept of rhetoric is 
realised in terms of highlighting meaning and its harmony with the 
general context on the one hand and conforming to the case on the 
other hand, I considered that Surat (s) should be a model of the 
advantage of this surah, which was distinctive, which is that the name of 
the surah came from the letters of speech, and the The pronunciation in 
the hearer is a connotation that is compatible with the order of letters 
and in line with its significance of an event. The second topic is entitled 
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(acoustic suggestion in Surat (s): I mentioned the acoustic feature of 
these words and compositions and the amount of impact they carry on 
the recipient with its sound bell suggests the semantic effect. The third 
topic (vocal harmony in Surat Sura S): This is based on harmony in 
authorship by selecting words with the vocal fabric that is consistent with 
the meaning and the psychological atmosphere and identifying in it on 
the reasons for harmony, which are: Rhythm rhythm of melody: which is 
musical harmony and the consequent impact. In the composition, it 
relates to the methods of Budaiya in the Qur'anic text, the type of audio 
clips, their harmony with the context of the surah, and the rhythm of 
formulas: it is the choice of vocabulary, the accuracy, beauty and 
strength in casting and the consistency it carries in meaning. We find 

that the choice of vocabulary and the characteristics it 

 

 

 

 

 ( ق ) التعريف بسورة : التمهيد   

 :مكان نزولها 

إال إن اغلـب    xxxiiiمدنية نزلت فـي اليهـود (  37) آلية وقيل إن اxxxiiiهي مكية بال خالف       
َوَلقَـْد َخَلْقَنـا السَّـَماَوات  اخـرج الحـاكم وغيـره أن قولـه تعـالى " المفسرين  ذهـب إلـى أنهـا مكيـة  فقـد 

ْن ُلُغوٍب  تَّة  َأيَّاٍم َوَما َمسََّنا م  زعومة يهودية نزلت بالمدينة ، ردا على م َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنُهَما ف ي س 
،قالوا إن اهلل استراح يوم السبت بعد أن خلق السماوات واألرض فـي سـتة أيـام مـن يـوم األحـد إلـى 

أما نزولها ردا على تلك المزعومة الباطلة فنعم ، وأما أنهـا نزلـت بالمدينـة فـال، :يوم الجمعة، قلت 
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أخـــذون مـــنهم تعـــاليم او وذلـــك الن العـــرب كـــانوا علـــى اتصـــال دائـــم بأهـــل الكتـــاب ،وربمـــا كـــانوا ي
معــارف ممــا يخــص خلــق الســماوات واألرض فكانــت مشــهورة بــين العــرب المشــركين فهــذا الــرد  لــو 
صح انه رد ال يدل على انه نزل بالمدينة فلعل الرواية القائلة بأنها نزلت في اليهود ،أنما تعني ما 

اآليــة مكيــة  مــا جــاء تقريعــا  ذكرنــا ،أي نزلــت فــي تعــاليم كــانوا بثوهــا بــين العــرب والشــاهد علــى أن
التي هي من  َفاْصب ْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َوَسبِّْح ب َحْمد  َربَِّك َقْبَل ُطُلوع  الشَّْمس  َوَقْبَل اْلُغُروب   عليها

 .  xxxiii"آيات الصفح المكية والتي نسخت فيما بعد

 

 :ترتيب النزول 

وبعدها سورة الـذاريات  وترتيـب نزولهـا علـى ترتيبها في القران خمسون وتكون بعد سورة الحجرات 
(  33)فهي السورة الرابعة والثالثون وتكون بعـد سـورة المرسـالت -وآله   –الرسول الكريم محمد 
 . xxxiii( 31)، وبعدها سورة البلد 

 

 :عدد آياتها وكلماتها وحروفها 

، xxxiiiة  بـال خـالفأتفق المفسـرون ودارسـي علـوم القـرآن أن عـدد آياتهـا خمـس وأربعـون آيـ       
آيـــة مســـتقلة، وأمـــا َكل مهـــا ثـــالث وخمـــس وســـبعون كلمـــة وحروفهـــا ألـــف وأربعـــة ( ق)ال ُتعـــد فيهـــا 
 .  xxxiiiوسبعون حرفاً 

 

  أسباب النزول 

مــن الســور المكيــة التــي يغلــب عليهــا عــرض األدلــة والبــراهين فكــان مــن أهــم ( ق)إن ســورة        
ن قضـايا العقيـدة اإلسـالمية وكلهـا تـرول إلـى قضـية الموضوعات التي تناولتها هذه السورة عـددًا مـ

فسألت  -وآله أن اليهود أتت رسول اهلل " اإليمان بالبعث بعد الموت ؛فقد  ُنقل عن ابن عباس 
خلـــق اهلل األرض يـــوم األحـــد واالثنـــين ،وخلـــق الجبـــال يـــوم :" عـــن خلـــق الســـموات واألرض فقـــال 

ربعاء الشجر والمـاء وخلـق يـوم الخمـيس السـماء وخلـق الثالثاء وما فيهن من المنافع وخلق يوم األ
ثم أستوى على العرش " ثم ماذا يا محمد؟ قال :قالت اليهود " يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر 
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َوَلقَـْد  غضـبًا شـديدًا،فنزلت  -وآلـه -فغضـب النبـي .قد أصبت لـو تممـت ، ثـم اسـتراح :قالوا " 
ــَماَوات  َواأْلَرْ  ــا السَّ ــْن ُلُغــوٍب َخَلْقَن ــَنا م  ــاٍم َوَمــا َمسَّ ــتَّة  َأيَّ ــي س  َفاْصــب ْر َعَلــى َمــا ( 37)َض َوَمــا َبْيَنُهَمــا ف 

إنهـا نزلـت  عنـدما : وقيـل  "xxxiii(31)َيُقوُلوَن َوَسبِّْح ب َحْمد  َربَِّك َقْبَل ُطُلوع  الشَّـْمس  َوَقْبـَل اْلُغـُروب  
ْتنَ  تعجب كفار قريش من قوله تعالى  يـٌد َأئ َذا م  أبـي بـن خلـف،  "ومـنهم ا َوُكنَّا ُتَراًبا َذل َك َرْجـٌع َبع 

قــال ألبــي جهــل تعــال إلــي ألعجبــك مــن محمــد، ثــم اخــذ عظمــا ففتــه ثــم قــال يــزعم محمــد أن هــذا 
 يعنـى مختلفـا، ثـم احـتج علـيهم َبْل َكذَُّبوا ب اْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُهْم َفُهْم ف ي َأْمـٍر َمـر يٍج  :يحيى فقال اهلل

َأَفلَـْم َيْنظُـُروا إ لَـى السَّـَماء  َفــْوَقُهْم َكْيـَف َبَنْيَناَهـا َوَزيَّنَّاَهـا َوَمـا َلَهــا وضـرب للبعـث والنشـور مـثال فقــال 
ـْن فُـُروٍج  ـْن ُكـلِّ َزْوٍج َبه ـيٍج ( 1)م  ـَي َوَأْنَبْتَنـا ف يهَـا م  زْ   (9)َواأْلَْرَض َمـَدْدَناَها َوَأْلَقْيَنـا ف يهَـا َرَواس  قًـا ر 

َباد  َوَأْحَيْيَنا ب ه  َبْلَدًة َمْيًتا َكَذل َك اْلُخُروجُ  يـٌد  : جوابا لقولهم ل ْلع  ْتَنا َوُكنَّا ُتَراًبـا َذل ـَك َرْجـٌع َبع  ،  َأئ َذا م 
كمـــا أن المــاء أنزلنـــاه مـــن الســماء فتخـــرج النبــات مـــن األرض كـــذلك انــتم تخرجـــون مـــن : فقــال اهلل
 xxxiii."األرض

 

 اسم السورة 

إن الوقــوف عنــد اســم الســورة لــه أثــره فــي الكشــف عــن االرتبــاط الــداللي بــين تســمية الســورة        
بهذا االسم ومضمونها ، فضال عن البالغة الصوتية في السورة فان إيقاعها جاء منسجمًا بما ورد 

الوعـد  فيها من البراهين واألدلة على الوحدانية والبعث وما فيها من القصص القرآنـي ومـا ورد مـن
والوعيــد وغيــر ذلــك؛ فقــد جــاء حــرف القــاف اســمًا للســورة وجــاء فــي اآليــة األولــى منهــا بعــد القســم 

يحــاءا دالليــا واضــحًا؛ وحمــل أكثــر أهــل اللغــة حــرف  ( القــاف )ومجيئــه فــي الســورة يحمــل جرســا وا 
 أن يكــون" علـى المجــاز كبــاقي الســور التــي ابتــدأت األحــرف المقطعــة بهــا  ورجــح الــبعض اآلخــر 

وقد جاء فـي بعـض كتـب التفسـير أن قـاف ...ُحمَّ األْمرُ ( حم)قضي األمر، َكَما ق يَل ( َقافْ )معنى 
ْن ُخْضَرت ه نما اْخَضرت م  وقيـل   xxxiii".جبل محيط بالدنيا من ياقوتة خضراء وأن السماء بيضاء وا 

" ل الكنايـة انـه اسـم للسـورة علـى سـبي: ، ومنهم من قـالxxxiii... "اسم من أسماء اهلل تعالى : " انه 
نجيال؛ أقسم بهـذه السـورة والقـرآن جملـة: كما سمى كتابه ويحتمـل أن يـذكر .قرآًنا، وزبوًرا، وتوراة، وا 

كناية عن جميع الحروف المقطعة، والقرآن هـو اسـم الحـروف المجموعـة مـن المقطعـة؛ أقسـم ( ق)
ــــ ،195، ونقـــل القرطبـــي  تــــــــ xxxiii" بـــالحروف المقطعـــة والمجموعـــة جميًعـــا  مـــا جـــاء فـــي كتـــب  هــ
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التفسير فضال عن ما نقل عن السلف في المراد بالقاف اسما للسورة وبعـد ذلـك موضـع قسـم اقسـم 
َنـا َوَنْهي َنـا َواَل َتْعـُدُهَما: قَـاَل َأُبـو َبْكـٍر اْلـَورَّاقُ : " جل جالله بـه  فقـال  ْنـَد َأْمر  يبـدو xxxiii. "َمْعَنـاُه ق ـْف ع 

) صوتية ذات اثر  داللي في تأدية المعنى ؛ فموقع حرف أن لكل واحد من هذه األحرف بالغة  
،أي عنــد xxxiii" أقصــى اللســان ومــا فوقــه مــن ســقف الحنــك األعلــى" مــن مخــارج الحــروف ( القــاف 

النطق به يمتنع مرور الهواء إال بعد اكتمال النطق فيقطع النفس وال يمكن معها نطق حرف واحد 
، وهــذا xxxiiiم حرفــي يمــد ســت حركــات مخفــف فصــوت القــاف فيــه مــد الز (   -5-ينظــر الشــكل ) 

يعنـــي البـــد مـــن نطـــق هـــذا الحـــرف بمـــده وهـــذا مـــن شـــأنه أن يمنـــع مـــرور الهـــواء وهـــو أمـــر يتعلـــق 
باإلنسان من حيث الحياة والموت؛ الن التوقف في موضع النطق يمنع خـروج الـنفس إلـى الخـارج   

امـل  ولكـن مـد الحـرف يسـاعد الذي يعني الموت عند هذه الموقع فهـو يغلـق المجـرى التنفسـي بالك
علــى  خــروج الــنفس مــرة أخــرى  ، وفــي ذلــك تحــدي لهــوالء المنكــرين لقــدرة اهلل علــى اإلحيــاء بعــد 
الممــات وهــذا برهــان واضــح علــى بيــان قدرتــه جــل وعــال وهــو وجــه مــن وجــوه إعجــاز هــذا الــنص 

يحــاء  بالغــي وقــد الكــريم وهــم أهــل الفصــاحة والبيــان ويــدركون مــا لهــذه الحــروف مــن خصــائص وا 
فــي ( ق )، و أن المــراد بـــــ xxxiiiجــاءت فــي مقدمــة بعــض الســور الكريمــة علــى ســبيل التحــدي لهــم 

تسمية السورة ومجـيء هـذا الحـرف فـي مقدمـة السـورة وفـي موضـع قسـم هـو الموضـع الـذي تتحـدد 
يـد  عنده حياة اإلنسان وقـد أردف بقولـه تعـالى  وهـو قسـم  أي بشـرف هـذا القـران  ق َواْلقُـْرَآن  اْلَمج 

إشــارة واضــحة لهــذا المخلــوق  و عظــيم لــم يتكــرر فــي الــنص القرآنــي  وفيــه تكــريم لهــذا اإلنســان،
اإليحـاء  لما تضمنه من إيحاء بالغي وتكثيف داللي ؛فضال عـن ( القاف)العجيب؛ فكان اختيار 

ضهم يلفظـه القاف هو شديد ، بلفظه بع"بجرس صوتي لالنتباه واالهتمام لما بعده من الكالم ؛ فـــ 
ويصفه االرسـوزي ( للمفاجأة تحدث صوتا)مجهورًا وبعضهم يلفظه مهموسا ، يصفه العاليلي بأنه 

وكـال الوصـفين يفضـيان بـه إلـى أحاسـيس لمسـية مـن القسـاوة والصـالبة والشـدة ( للمقاومـة ( بـأن 
بة ؛ فهـذه الشـدة والصـالxxxiii"والى أحاسـيس بصـرية وسـمعية ،مـن فقاعـة تنفجـر ،أو فخـارة تنكسـر 

أقسم اهلل تعالى بقوته وقدرته ؛فتسمية السورة  في هذا الحرف جاءت منسجمة مع القسم بعدها ؛فقد
بهذا االسم يرتبط بالنسق الموسيقي ،واإليحاء الصوتي الذي  يتضمنه جـرس األلفـاظ فيهـا وعالقـة 

سميت وذهب بعض المفسرين إلى أنها  .ذلك بشكل مباشر ببالغة السورة وموضوعها وقصديتها 
يٌد  لمجيء قوله تعالى( الباسقات ) بسورة " َقاٍت َلَها َطْلٌع َنض    xxxiii["51:ق]  َوالنَّْخَل َباس 
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 فضل قراءتها 

كان يهتم اهتمامـًا كبيـرًا بهـذه السـورة؛ فقـد روي عـن  -وآله–ذهب اغلب المفسرين إلى أن النبي 
ن اهلل عليــه تــارات المــوت و هــو (ق ) قــال مــن قــرأ ســورة   -وآلــه -أبــي بــن كعــب عــن النبــي "

قـال و مـن أدمـن فـي فرائضـه و نوافلـه ( عليـه السـالم)أبو حمـزة الثمـالي عـن أبـي جعفـر . سكراته 
إن : وقيـــل. xxxiii"وســـع اهلل فـــي رزقــه و أعطـــاه كتابـــه بيمينـــه و حاســبه حســـابا يســـيرًا ( ق ) ســورة 

ه  السُّـوَرَة تُْقـَرُأ " معـة كان يقرأ هذه السورة في صالة العيد وفي خطبـة الج -وآله –الرسول  َأنَّ َهـذ 
، ل َقْول ــه  َتَعــاَلى ف يَهــا يــد  َكــذل َك اْلُخــُروُج : َوَقْول ــه  َتَعــاَلى[ 42: ق]ذل ــَك َيــْوُم اْلُخــُروج   ف ــي َصــاَلة  اْلع 

[55: ق ]َوَقْول ه  َتَعاَلى : يٌر يـَد َيـْومُ [ 44: ق]ذل َك َحْشٌر َعَلْينا َيس  ـي َأْن اَل  فَـإ نَّ اْلع  يَنـة ، َفَيْنَبغ  الزِّ
ــ ، َواَل َيُكــوُن ف ــي َذل ــَك اْلَيــْوم  َفر ًحــا َفُخــوًرا، َواَل َيْرَتك  َســاب  ْنَســاُن ُخُروَجــُه إ َلــى َعْرَصــات  اْلح  ُب َيْنَســى اإْل 

ــه  َوَســلََّم ب التَّــذْ  ــَر النَّب ــيَّ َصــلَّى اللَّــُه َعَلْي ــا َأَم ــًقا َواَل ُفُجــوًرا، َوَلمَّ ــوَرة  ف ْس ــر  السُّ ــه  ف ــي آخ  فَــَذكِّْر ك ير  ب َقْول 
يد   ه ْم ب َقْول ه  ق َواْلُقْرآن  [ 41: ق]ب اْلُقْرآن  َمْن َيخاُف َوع  ُب َحاَلُهْم ف ي َيْوم   xxxiii."َذكََّرُهْم ب َما ُيَناس 
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 ( 5) الشكل رقم                                          

 

 

 

 (  ق)س الصوتي في سورة الجر : المبحث األول
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 xxxiiiبدهي أن من أهم تعريفات  البالغة هي مطابقة الكالم لمقتضى الحال مع فصـاحته         
؛ولكــن البالغــة الصــوتية هــي المطابقــة بــين أصــوات الحــروف ،وترتيبهــا فــي اللفــظ الواحــد مــع مــا 

ة جــذور فــي التــراث يحملــه مــن داللــة فــي المعنــى تنســجم مــع الســياق العــام لــه ؛ وللبالغــة الصــوتي
العربــي وقــد تنــاول الــدكتور محمــد إبــراهيم شــادي التــأليف فــي البالغــة الصــوتية عنــد علمــاء اللغــة 

،ولعــل دارســي اإلعجــاز هــم أول مــن أشــار إلــى الجمــال اإليقــاعي فــي الــنص  xxxiiiوالبالغــة والنقــد 
لفــظ مــن قــيم الكــريم ؛فقــد كــان مــن أهــم صــور اإلعجــاز هــو التــأثير فــي النفــوس وهــو مــا  يحملــه ال

صـــوتية وطاقـــة فـــي انســـجام حروفـــه و معانيـــه مـــع الســـياق الكلـــي للـــنص ؛ فالتتنـــاغم فـــي النســـيج 
الصوتي من ناحية  ،واإليحاء المرثر للمعنى وظالله وما يثيره من اإلحساس المتوازن اتجـاه مـراد 

وتية  الــنص مــن خــالل االنســجام فــي التــأليف مــن ناحيــة أخــرى  وهــو مــا تســعى إليــه البالغــة الصــ
- :؛فكان من أهم جوانبها ما ورد في المباحث الثالثة وهي

 
 

 الجرس 
هو موسيقى اللفظ  الموحية  للمعنـى الـذي  يحملـه مـن خـالل الترتيـب المتـوالي للحـروف          

مصـدر  :الَجـرُس "على هيأة منظمة توحي بالمعنى المـراد  ؛ وبـالرجوع إلـى المعـاجم نجـده  بمعنـى 
ـوُت نفسـه: ، والَجرُس الصَّوت  المجروس نغمـة : وَجـرُس الَحـرف. تكلَّمـُت بـه: وَجَرسـُت الكـالم. الصًّ

وقد اهتم العرب القدماء بجـرس األلفـاظ وداللتهـا  xxxiii"وجرس الحرف نغمته :" وقيل xxxiii" الصَّوت  
لــن تكــون :" هــــ  إلــى قيمــة مــا يحملــه اللفــظ مــن جــرس صــوتي  بقولــه 211، فقــد أشــار الجــاحظ تــــــ

وجعــل  ابــن جنــي    xxxiii"ان لفظــا وال كالمــا موزونــا وال منثــورا إال بظهــور الصــوت حركــات اللســ
أصــوات الحــروف التــي تــأتي :"  هـــــ ألصــوات الحــروف خصــائص تــرتبط  بمعانيهــا، فقــال311تـــــــــــ

أراد بـــذلك أن للحـــروف داللـــة تـــأتي منســـجمة مـــع  xxxiii" علـــى ســـمت األحـــداث المعبـــر بهـــا عنهـــا 
يار الحروف للمعاني التي تالئمها في الداللة ؛ وقـد اشـترط  الدارسـون  محسوس األحداث فيتم اخت

واضحة وهي أن الحروف  وعلة هذا"بهذه األلفاظ البد من أن تكون متباعدة في مخارج الحروف  
التي هي أصوات تجرى من السمع مجرى األلوان من البصر وال شك فـي أن األلـوان المتباينـة إذا 

بمــا تشــكله هــذه األصــوات مــن لوحــة  xxxiii"حســن مــن األلــوان المتقاربــةجمعــت كانــت فــي المنظــر أ
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لـه حسـابه "  موسيقية تهيئ الذهن لرسـم صـورة واضـحة لداللـة اللفـظ ؛ فـاقتران األلفـاظ بالصـوت  
؛ فالنغمــة التــي xxxiii" فــي الداللــة ،وكــان جــزءا فــي االصــطالح الــذي انشــأ المعنــى اللغــوي للفظــة 

وســيلة اإلنســان التعبيريــة فــي " المباشــر فــي المتلقــي بوصــفها  تحملهــا اللفظــة  تســهم فــي التــأثير 
وقـد حـد أمـين الخـولي األلفـاظ بأنهـا  xxxiii" هي جرس صوتي مقطع بنظام " فالكلمة   xxxiii"الكالم 

عبــد اهلل الطيــب أن فصــاحة اللفظــة تــرتبط بمــا تمتلكــه مــن .وقــد قــال د xxxiii"أصــوات ذات جــرس " 
معاصــرين ، أدل منهــا علــى القصــد ، فصــوتها نفســه فكلمــة الجــرس التــي نســتعملها نحــن ال" رنــين 

يشعر بمعناها ، وهي بعد لفظ واسع المدلول ينضوي تحته كل ما يتعلق بدندنة األلفاظ في البيـان 
في حين ذهب آخرون إلى ان الجرس له اثر سمعي غير ذي ذبذبة مستمرة مطـردة  xxxiii"الشعري 

في الكالم من خالل بعض  المفردات  فنجد  الجرس الصوتي يكون    ؛ xxxiiiكالنقرة على الخشب
التـي تتــألف مــن حــروف تكــون مخــارج الحـروف فيهــا  ذات جــرس مــوحي او مشــعر بــالمعنى  وقــد 

يـد   فنجد فـي مطلـع السـورة فـي قولـه تعـالى  ( ق)تجسد ذلك في سورة   [5:ق]  ق َواْلقُـْرَآن  اْلَمج 
وهـو مـن الحـروف القويـة ( القـرآن)ظ في موقع القسم ثم في لف( القاف)تكرار حرف القاف ومجيء 

عــده وقــد   xxxiiiالــذي   ينمــاز بالشــدة والصــالبة واالنفجــار والقــوة والقســاوة فــي صــوت هــذا الحــرف 
إنهــا حــروف إذا رددتهــا ارتــدع الصــوت فيهــا :" هــــ، مــن الحــروف المجهــورة ؛ فقــال  271المبــرد تــــــ

"xxxiii فهـي التـي تمنـع الصـوت أن يجـري  مـن الحـروف الشـديدة" هـــ ،انـه441وقال ابن سـنان تــــــ ،
فضال عن انه أردف بلفظ المجيد وهو مـن األلفـاظ التـي تحمـل قـوة فـي تأديـة المعنـى ؛ xxxiii" فيها 

: نيـل الّشـرف، َوقـد َمَجـَد الرجـل، وَمُجــدَ : الَمْجــدُ "  : و( مجـد)ورد تحـت جـذر (  المجيـد)ففـي اللغـة 
، والَمْجــدُ  ــارك : ُلَغَتــان  ــُه ل َعَظَمت ــه  كــرم فعالــه، َواهلل تَب ــَدُه ُخُلُق ــَد بفعالــه، وَمجَّ يــد، َتَمجَّ َوَتَعــاَلى ُهــَو اْلمج 

"xxxiii  فكل هذه الدالالت تحمل قوة في أداء المعنى فضال عن القـوة الصـوتية  فـي الحـروف  لهـذا
ثــم أردف بحــرف اليــاء التــي يقــول عنهــا  xxxiiiاللفــظ فــالجيم وهــو مــن األصــوات المركبــة االنفجاريــة 

  xxxiiiوالـدال هـو مـن الحـروف المجهـورة الشـديدة  xxxiii"ها لالنفعال المرثر في البواطن ان" العاليلي 
فنجد الجرس الصوتي في اآلية حدث من خالل التأليف المنظم بين الحروف بما يتالئم مع المراد 
من هذه اآلية وبما يناسب مكان النزول فهي من السور المكية التي تمتاز بطابع الشدة والعنـف ؛ 

يراد األ فكـان البـد مـن قـوة فـي اللفـظ وبمـا يحملـه مـن جـرس صـوتي تـتالئم مـع  xxxiiiدلة والبـراهينوا 
؛ فالبالغة الصوتية في اآلية جاءت مـن قـوة المفـردة  مناسبة اآلية أو السورة  وتأدية الغرض منها
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الصـوتية وعمــق الداللــة فيهــا  وأثرهـا فــي تأديــة المعنــى المراد؛فالسـورة تضــمنت كلمــات مبنيــة علــى 
ـــ حــرف  ْكــر  اْلَخْلــق  َوَتْكــَرار  " القــاف ؛فــ ــْن ذ  ــْرآن  َوم  ْكــر  اْلُق ــْن ذ  ــٌة َعَلــى اْلَكل َمــات  اْلَقاف َيــة  م  ــوَرَة َمْبن يَّ السُّ

ْكـر  الرَّق   َراًرا َواْلُقْرب  م ن  اْبـن  آَدَم َوَتَلقِّـي اْلَمَلَكـْين  َوقَـْول  اْلَعت يـد  َوذ  ْكـر  السَّـاب ق   يـب  اْلَقْول  َوُمَراَجَعت ه  م  َوذ 
ْكــر  اْلَقْلــب  َواْلَقــْرن  وَ  ــيَن َوذ  ْكــر  اْلُمتَّق  ــدُّم  ب اْلَوْعــد  َوذ  ــي َجَهــنََّم َوالتََّق ــاء  ف  ْلَق ــب اَلد  َواْلَقــر ين  َواإْل  ــي اْل التَّْنق يــب  ف 

ـي ف يهَـ َواس  َتْين  َوَتَشقُّق  اأْلَْرض  َوا  ْلقَـاء  الرَّ ْكر  اْلَقْتل  َمرَّ ْكـر  اْلقَـْوم  َوَخـْوف  َوذ  ْزق  َوذ  ا َوُبُسـوق  النَّْخـل  َوالـرِّ
ــ ــَن الشِّ ــٌب ل َمــا ف ــي َحــْرف  اْلَقــاف  م  ــرٌّ آَخــُر َوُهــَو َأنَّ ُكــلَّ َمَعــان ي السُّــوَرة  ُمَناس  يــد  َوَغْيــر  َذل ــَك َوس  دَّة  اْلَوع 

ْنف َتــاح   ( قــاف )ن إلــى تفســير مجــي القســم بــالحرف وذهــب بعــض المفســري xxxiii"َواْلَجْهــر  َواْلَقْلَقَلــة  َواال 
وبــالقرآن المجيــد وقــد تضــمن هــذا الحــرف أيضــًا فضــاًل عــن قــوة حــروف الكلمــات فــي اآليــة   لمــا 
تحدثــه هــذه الحــروف مــن هــزة  ليواجــه بهــا قلــوبهم المنحرفــة عــن جــادة الصــواب والحــق للتأمــل فــي 

أول حــرف فــي " لقــاف وهــو يمثــل خلــق اهلل وجميــل صــنعه فكــان أن تبــدأ الســورة بالقســم و بحــرف ا
. فهو قسم في ابتداء الكـالم، يـوحي بذاتـه باليقظـة واالهتمـام. وال يذكر المقسم عليه..« قرآن»لفظ 

ولعــل هــذا هـــو المقصــود بهـــذا . فــاألمر جلــل، واهلل يبـــدأ الحــديث بالقســم، فهـــو أمــر إذن لــه خطـــر
مله هـذه األلفـاظ مـن القـوة فـي أداء فكانت هذه المضامين في السورة تتالئم مع ما تح xxxiii"االبتداء

 .المعنى تبعا لما تمتلكه حروف كلماتها من بالغة صوتية وقدرة على أداء المعنى المراد 

فالجرس في األلفاظ  هو أن يثير اللفظ عند السامع داللة تنسجم مع ترتيب الحـروف لـه وبمـا     
تهـــا مـــن خـــالل اختيـــار وترتيـــب ينســـجم مـــع داللتـــه علـــى حـــدث مـــا ،فنجـــد ان العبـــارة تكتســـب دالل

َبْل َكَذُبوا ب اْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُهْم َفُهْم ف ي َأْمٍر َمـر يٍج حروفها في  أداء معانيها فقد جاء في قوله تعالى 
[1:ق ]لفظ ذو جرس يتضمن داللـة االلتبـاس واالخـتالط ؛فقـد ورد فـي المعـاجم انـه  (  مريج ) فـــــ
َمـر َج "وهـو يـدل علـى االضـطراب والقلـق أيضـا    xxxiii" لمـرج االخـتالطالخلـط، وا: أصـل الَمـْرج"  

ــَرُج الُعهُــود  : الــدينُ  راُبها وق لَّــُة اْلَوفَــاء  ب هَــا؛ وَأصــل : اْضــَطَرَب والتَــَبَس الَمْخــَرُج ف يــه ، َوَكــَذل َك َم اْضــط 
فإذا كانـت الداللـة اللغويـة  xxxiii" تبك ُمْلَتٍو ُمشْ : وُغْصن َمر يجٌ . وَأْمٌر َمر يٌج َأي مختل طٌ . الَمَرج  الَقَلقُ 

للفظ تحمل هذه المعاني ؛فعند الرجوع إلى خصـائص حـروف هـذا اللفـظ نجـد ان  المـيم تـدل علـى 
والــراء مــن الحــروف البصــرية التــي تمتلــك خاصــية الحركــة والتكــرار فــي  xxxiiiاالنضــمام واالنجمــاع 

مــا فــي صــميم " دل علــى أمــا مجــيء اليــاء الســاكنة بعــد حــرف تحــرك بالكســر فانــه يــ  xxxiiiصــوته 
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وهــو يتناســب مــع مــا يــدور فــي أذهــان  xxxiii"اإلنســان أو األشــياء مــن الخصــائص المتأصــلة فيهــا 
الكفــار مــن الحيــرة والشــك وعــدم االطمئنــان وهــو يتناســب مــع إيحــاء حــرف الجــيم  الــذي يــدل علــى 

ية قد ثم من يالحظ أن اآل  xxxiii" الفجاجة ،وهي ال توحي بأية مشاعر إنسانية أصال " شيء من 
ـــق  ـــه مصـــير هـــوالء الكفـــار مـــن االضـــطراب والقل ـــى مـــا ينتهـــي ب ختمـــت بهـــذا اللفـــظ هـــو إشـــارة إل
وااللتبـــاس بـــأمر ديـــنهم  فـــاللفظ اكتســـب جرســـًا مـــن خـــالل معناهـــا وتناســـبه مـــع مخـــارج وصـــفات 

مخـتلط " الحروف فيها فضاًل عن موقعها في نهاية اآلية الذي يتناسب مع نهاية الكفـار ؛ فـأمرهم 
 .  وهي من صفات الكافرين xxxiii."بس فهم يترّددون في ظلمات تحّيرهم، ويضطربون في شّكهموملت

َأَفَلْم َيْنظُروا إ َلى السََّماء  :وجرس الحروف يتمثل في إضافة الضمير الى اللفظ ،ففي  قوله تعالى 
ــُروٍج  ــْن ُف ــا م  ــا َلَه ــا َوَم ــا َوَزيَّنَّاَه ــَف َبَنْيَناَه ــْوَقُهْم َكْي ــا )فــالجرس الصــوتي فــي لفــظ [ 1 :ق]   َف َبَنْيَناَه

لها  إشارة إلى القـوة والعظمـة وهـو يـوحي بعظمـة البنـاء ( نا )من خالل إضافة الضمير ( َوَزيَّنَّاَها 
ما فيها من الكواكب المرتبة على نظام بديع ، فكأن عظمة التزيين وروعتها " والزينة وهو  يصور 

فالبالغة الصـوتية تتمثـل فـي مـا يتضـمنه اللفـظ مـن  xxxiii"ظمة الع" نون "ألزمت إظهار الفاعل بـ  
موســيقى وجــرس تــتالئم مــع قــوة الفعــل فــي البنــاء والزينــة ومــا يثيــره فــي ذهــن المتلقــي مــن دهشــة 

عجاب   .   وا 
َواأْلَْرَض َمـَدْدَناَها َوَأْلَقْيَنــا :والجـرس الصـوتي يكــون فـي تضــعيف احـد حـروف الفعــل ،قـال تعــالى  

ــ ــْن ُكــلِّ َزْوٍج َبه ـيٍج ف يهَـا َرَواس  فــالجرس الصــوتي فــي اللفــظ يكــون [    9:ق ]  (9)َي َوَأْنَبْتَنــا ف يَهــا م 
تضـــعيف لحـــرف الـــدال فيهـــا وذلـــك يتناســـب مـــع  ( َمـــَدْدَناَها )بتضـــعيف احـــد الحـــروف ؛ ففـــي لفـــظ 

األرض و " سـياق الســورة الــذي يتضـمن ذكــر نعــم الخـالق  ســبحانه وتعــالى وهـو مالئــم لداللــة اآليــة 
  xxxiii." مــددناها فجعلناهــا لهــم مهــادا، وجعلنــا لهــا الجبــال أوتــادا، وأنبتنــا فيهــا أشــجارا وأزهــارا وأنــوارا

رســاء الجبــال فيهــا ثــم مــا تنبــت األرض مــن  فالمــد جــاء مضــاعفًا فــي انبســاط األرض  ودحوهــا وا 
فيهــا تحــدي  أنــواع النبــات ، وفيــه بيــان واضــح لمــن جحــد وأنكــر ؛ فالســورة مــن الســور المكيــة التــي

للمنكرين والجاحدين ففيها برهان على قدرة اهلل تعالى واثبات وحدانيته سبحانه وتعالى  وفيه إشـارة 
ــُة اَل : َأنَُّهــْم َقــاُلوا" إلــى أن داللــة األرض فــي اآليــة   َي َيــُة َوالنَّام  ْنَســاُن إ َذا َمــاَت َوَفاَرَقْتــُه اْلُقــوَُّة اْلَغاذ  اإْل 

ت  َك اْلُقوَُّة، َفَنقُـوُل اأْلَْرُض َأَشـدُّ ُجُمـوًدا َوَأْكثَـُر ُخُمـوًدا َواللَّـُه َتَعـاَلى ُيْنب ـُت ف يهَـا َأْنـَواَع النََّبـاَتُعوُد إ َلْيه  ت لْ 
ْنَساُن َتُعوُد إ َلْيه  اْلَحَياُة َوَذَكـَر ف ـي اأْلَْرض  َثاَلثَـَة ُأُمـوٍر َكَمـا َذَكـرَ  ف ـي السَّـَماء   َوَيْنُمو َوَيز يُد، َفَكَذل َك اإْل 
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ـــَماء  اْلب َنـــاُء َوالتَّـــزْ  ْنَبـــاُت ف يَهـــا، َوف ـــي السَّ ـــي َواإْل  َواس  ـــي اأْلَْرض  اْلَمـــدُّ َوا  ْلَقـــاُء الرَّ ي يُن َوَســـدُّ َثاَلثَـــَة ُأُمـــوٍر ف 
َنَّ الْ  ، أل  ٍد َفاْلَمدُّ ف ي ُمَقاَبَلة  اْلب َنـاء  ٍد ف ي ُمَقاَبَلة  َواح  ، َوُكلُّ َواح  ـي اْلُفُروج  َواس  َمـدَّ َوْضـٌع َواْلب َنـاَء َرْفـٌع، َوالرَّ

ْنَبـاُت ف ـي اأْلَْرض  َشـقَُّها  وفـي   xxxiii" ف ي اأْلَْرض  ثَاب َتٌة َواْلَكَواك ُب ف ـي السَّـَماء  َمْرُكـوَزٌة ُمَزيَِّنـٌة َلهَـا َواإْل 
نسـان  ذلك بيان واضح للمتحدي والكافر على عظيم قدرتـه سـبحانه وتعـالى ففـي كـل ذلـك آيـات لإل

 َهـَذا َمـا ُتوَعـُدوَن ل ُكـلِّ َأوَّاٍب َحف ـيٍظ فـي قولـه تعـالى و  .علـى بـديع خلـق اهلل تعـالى وجميـل صـنعه
[ 32:ق  ] ول ُكـلِّ َأوَّاٍب "وهو صفة لكثرة الرجوع إلى اهلل والتوبة والطاعـة  وقـد ورد (  َأوَّابٍ )كلفظ

ْنُهْم، وهذا إشارة إلى بدل من قوله للمتقين، بتكرير الجاّر كقوله تعالى ل   ُفوا ل َمْن آَمَن م  يَن اْسُتْضع  لَّذ 
يَد : "وقيـــل . xxxiii."الثـــواب ـــْن َبـــاب  اْلُمَباَلَغـــة  َأْي َيُكـــوُن َكث يـــَر اأْلَْوب  َشـــد  َواأْلَوَّاُب َواْلَحف ـــيُظ ك اَلُهَمـــا م 
 ، ْفظ  ي َرَجَع َعْن ُمَتاَبعَ ... اْلح  َواُه، َواْلَحف يُظ ُهَو َوُهَو َأنَّ اأْلَوَّاَب ُهَو الَّذ  ْقَبال  َعَلى َما س  ة  َهَواُه ف ي اإْل 

ـيًرا ل ْلُمتَّق ـي ـُل ب هَـا َتْقـَواُه َوَيُكـوُن َهـَذا َتْفس  ي إ َذا َأْدَرَكُه ب َأْشَرف  قُـَواُه اَل َيْتُرُكـُه َفُيْكم  َنَّ اْلُمتَّق ـي ُهـَو الَّذ  ، أل 
ي ي اتََّقى الشِّْرَك َوالتَّْعط  ـُع الَّذ  ي اَل َيْعتَـر ُف ب َغْيـر ه  َوَيْرج  َل َوَلْم ُيْنك ْرُه َوَلْم َيْعَتر ْف ب َغْير ه ، َواأْلَوَّاُب ُهَو الَّـذ 

أن تضعيف الحرف فـي اآليـة الكريمـة  حقـق جرسـًا  صـوتيًا  xxxiii"  َعْن ُكلِّ َشْيٍء َغْير  اللَّه  َتَعاَلى
تعـالى بعيـدا عـن الهـوى ،وحافظـًا لحـدوده بـان  يصور حالة وهيأة من يرجـع فـي كـل أمـوره إلـى اهلل

َراًعا َذل َك َحْشٌر َعَلْيَنا  :وكذلك في قوله تعالى . الجنة هو ما يوعد به  َيْوَم َتَشقَُّق اأْلَْرُض َعْنُهْم س 
يٌر  (  َتَشـقَّقُ )وربما ورد التضعيف فيما يالئم ويناسب السـياق فـي اآليـة ففـي لفـظ [ 44: ق ]  َيس 
وهــو الحــرف الــذي ســميت بــه الســورة وهــو مــن حــروف الشــدة والقــوة وهــو ( القــاف )حــرف تكــرار ل

ال يتيســر " الحــرف الــذي تكــرر فــي الســورة الكريمــة ،وقــد جــاء منســجمًا مــع اآليــة فهــو أمــر عظــيم 
ثــم أن هــذا   xxxiii"مثــل ذلــك األمــر العظــيم إال علــى القــادر الــذات الــذي ال يشــغله شــأن عــن شــأن،

ه  " علــى وجــه الســرعة وهــو مــع ذلــك يســير علــى اهلل تعــالى   األمــر علــى عظمتــه جــاء ــاَدْت َهــذ  َأَف
ـْن َأْحَوال ـه  َوُهـَو َتَشـقُُّق اأْلَْرض   َعـْنُهْم، اْلُجْمَلُة اْست ْئَناًفا اْسـت ْداَلاًل َعلَـى إ ْمَكـان  اْلَحْشـر  َوَوْصـف  َحـاٍل م 

ْم َوَعن  ا ه  َْجَساد  فالتضعيف فـي اآليـة    xxxiii.  "أْلَْجَساد  الَّت ي َلْم َيْلَحْقَها اْلَفَناءُ َأْي َعْن َأْجَساٍد َمث يَلٍة أل 
يتضــمن جــرس صــوتي بتضــعيف الفعــل لتهيئــة النفــوس نحــو مشــهد  يصــور انشــقاق األرض التــي 

وكل ذلك على ( سراعاً )تكشف عن أجساد الموتى واألحياء الذين سيحشرون معهم ثم أردف بلفظ 
جهم فيه فقال معلقًا بما ختم به االبتـداء ممـا قبلـه زيـادة فـي تفخيمـه صور خرو " وجه السرعة  فقد 
وعبر بفعل المطاوعة القتضاء الحال له، وحذف تاء   َيْوَم َتَشقَُّق اأْلَْرُض   : :وتعظيمه وتبجيله
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ـــى ســـهولة الفعـــل وســـرعته  أي مجـــاوزة لهـــم بعـــد أن كـــانوا فـــي بطنهـــا ( عـــنهم)المطاوعـــة إشـــارة إل
إلــى إجابــة مناديهــا، ( ســراعاً )حيــاء كمــا كــانوا علــى ظهرهــا أحيــاء، حــال كــونهم فيخرجــون منهــا أ

، فــالجرس xxxiii" أي جمــع بكــره( حشــر)أي اإلخــراج العظــيم جــدًا ( ذلــك: )وأشــار إلــى عظمــه بقولــه
الصـوتي جــاء مــن خــالل تضــعيف الحـرف فــي الفعــل لمــا يقابلــه مـن قــوة فــي المعنــى وداللــة للفعــل 

ر لحــرف القــاف الــذي ينســجم فــي خصائصــه الصــوتية مــع داللــة المعنــى وتضــمنه التكــرا( َتَشــقَّقُ )
) الــذي زاد فــي بيــان عظمــة هــذا األمــر ثــم لفــظ   (اأْلَْرُض )المتضــمن لــه  ثــم إضــافة الفعــل للفــظ 

ال يتيسـر  إال للخـالق جـل وعـال ، فموسـيقى الـنص جـاءت منسـجمة لبيـان أن هـذا األمـر ( سراعًا 
عليـــه الخيـــال  ؛الن اإلنســـان لـــم يألفـــه وهـــو دليـــل علـــى قدرتـــه  مـــع صـــورة المشـــهد الـــذي  ال يـــأتي

 .   سبحانه وتعالى 

والجرس الصوتي يكون في تكرار بعض الحروف التي تنعكس داللة خصائصها على المعنى فـي 
ُس اآلية الكريمة ؛ففي قوله تعـالى  ْنَسـاَن َوَنْعلَـُم َمـا ُتَوْسـو  َنْحـُن َأْقـَرُب إ َلْيـه  ب ـه  َنْفُسـُه وَ  َوَلقَـْد َخَلْقَنـا اإْل 

ْن َحْبل  اْلَور يد   فمجيء السين متكـررة فـي اآليـة الكريمـة يتناسـب مـع تكـرار الوسوسـة  [51: ق] م 
في نفس اإلنسان  يعطي جرسًا موسيقيًا من تكرار هذا الحـرف وهـو مـن حـروف الهمـس  والخفـاء 

ا الخفاء فان اهلل جل وعال اقرب وهذا الفعل ال يحدث بصورة جهرية بل بصورة خفية ولكن مع هذ
َوَنْحـُن َأْقـَرُب إلى اإلنسان من نفسه، وفيه جرس لرعـب وتخويـف  الجاحـدين و إينـاس للمـرمنين  

ْن َحْبل  اْلَور يد   " فحبل الوريـد أقـرب أجـزاء نفسـه إلـى نفسـه، والمـراد مـن ذلـك العلـم والقـدرة،   إ َلْيه  م 
xxxiii  َوَنْحــُن َأْقــَرُب إ َلْيــه  مجــاز، والمــراد"علــى ســبيل المجــاز  وذهــب بعــض المفســرين إلــى انــه ورد :

قرب علمه منه، وأنه يتعلق بمعلومه منه ومن أحواله تعلقا ال يخفى عليه شيء من خفياته، فكـأن 
ل هَـا "وهـو دليـل علـى القـدرة اإللهيـة وعظمـة الخـالق   xxxiii"ذاته قريبة منه  ْنهَـا َتْأك يـُد َعام  اْلَمْقُصـوُد م 

ْنَسان  َوَتحْ  ن  اإْل  ْلم  ب َباط  ُر َوَأْحَسـُن َمـا ... ق يُق اْست ْمَرار  اْلع  اْلَوْسَوَسَة َأْقـَرُب َشـْيٍء ُتَشـبَُّه ب ـه  ت ْلـَك اْلَخـَواط 
ير   ــَن التََّقــاد  َنََّهــا َتْجَمــُع ُمْخَتل ــَف َأْحــَوال  َمــا َيُجــوُل ف ــي اْلَعْقــل  م  ففــي اآليــة جــرس  xxxiii."ُيْســَتَعاُر َلَهــا أل 

صوتي  يوحي بالهمس والخفـاء متمـثال بالوسوسـة يقابلـه فـي اآليـة داللـة  تـوحي بـالقوة اتجـاه فعـل 
ْن َحْبل  اْلَور يد   الوسوسة  متمثال  بقوله تعالى  وبما تحمله االية من قوة في  َوَنْحُن َأْقَرُب إ َلْيه  م 

ابلــه مــن قــوة فــي المعنــى ومــا يق( أقــرب )فــي ( القــاف )الجــرس الموســيقي فــي الحــروف فيهــا مــن 
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وفيه إشارة إلى بيان قدرة اهلل تعالى في التصرف بـأمور خلقـه ؛ فالسـورة مـن السـور ( حبل الوريد )
المكيــة التــي تضــمنت تقــديم األدلــة والبــراهين فــي الخطــاب للمنكــرين والمتــرددين فــي إيمــانهم وبيــان 

تنبيـه ممـا يجـول بـه فـي خـاطره مـن اإلحاطة والعلم والقدرة اإللهية  وهو، جرس صـوتي لإلنسـان لل
 .      الوسوسة وغيرها 

 

 ( ق)اإليحاء الصوتي في سورة : المبحث الثاني 

 

  اإليحاء

هو ما يحمله الكـالم المنطـوق أو المكتـوب مـن داللـة يبقـى  صـدى أثرهـا  فـي المتلقـي            
ــة بمــا يحملــه مــن جــرس صــوتي يــوحي بــاألثر الــداللي ، أي أن اللفــظ يــرتبط  ــه مــن دالل بمــا يحمل

الداللـة الظـاهرة "هــــ  ،ان 211معنوية يتضمنها اللفظ ويوحي للمتلقي بهـا ،  وقـد عـدَّ الجـاحظ تــــــــــــــ
جعلـت " وهذا يعنـي ان هنـاك  صـلة بـين اللفـظ ومدلولـه ؛فقـد   xxxiii"هو البيان المعنى الخفيعلى 

هــــ ، مـراد الداللـة  941ح العلـوي تــــــو أوضـ xxxiii"األلفاظ أدلـة علـى إثبـات معانيهـا ال علـى سـلبها 
ن كان متعّلقهما األلفاظ المفـردة، لكنهمـا . إن علم اللغة، وعلم الفصاحة:" في علم البيان  بقوله  وا 

وصـاحب .يفترقان في الداللة، فـإّن نظـر اللغـوّى مقصـور علـى معرفـة مـا يـدّل علـى اللفـظ بالوضـع
هـــة جزالتهـــا، وســـالمتها عـــن التعقيـــد، وبراءتهـــا عـــن علـــم البيـــان ينظـــر فـــي األلفـــاظ المفـــردة مـــن ج

،  xxxiii" مــع مـا يتعلــق بهـا مــن األنـواع المجازيــة، فإنهـا مرديــة المقصـود بــالطرق المختلفــة البشـاعة
هـــ الــى جــوهر اللفــظ والــى داللتــه الوضــعية ومــا تفيــد الكــالم كمــاال وزينــة 111وقــد أشــار الــرازي ت

َوقَـْد َيتَّف ـُق ف ـي َبْعـض  اأْلَْلفَـاظ  : " علـى معنـاه ،يقـول  ،أي انه يجعل للفظ قيمة ذاتية محسوسـة تـدل
َنَّ َهـَذا اللَّْفـَظ ُيْشـب ُه َصـْوَتُه، وَ  ، أل  ْسـم  َيت ه ُم اْلَقَطـا ب هَـَذا اال  ْثـَل َتْسـم  ًبا ل َمْعَناُه م  َكـَذا اْلقَـْوُل ف ـي َكْوُنُه ُمَناس 

، َوَلْفــَظ « اْلَخْضــم  »اللَّْقَلــق ، َوَأْيًضــا َوَضــُعوا َلْفــَظ  َْكــل  الرَُّطــب  َنْحــو  اْلب طِّــيخ  َواْلق ثَّــاء  َْكــل  « اْلَقْضــم  »أل  أل 
ــْيء  الرَّْطــب  َوَحــْرفَ  َنَّ َحــْرَف اْلَخــاء  ُيْشــب ُه َصــْوَت َأْكــل  الشَّ يَرَها، أل  ــُة َشــع   اْلَيــاب س  َنْحــو  َقَضــَمت  الدَّابَّ

وهــذا الجانـــب مــن الكــالم يعكـــس اهتمــام العلمـــاء   xxxiii" ْلَيـــاب س  الشَّــْيء  ااْلقَــاف  ُيْشــب ُه َصـــْوَت َأْكــل  
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فــإن كــل عــارٍف بأســرار الكــالم مــن أيَّــة  لغــة كانــت مــن اللغــات "بالجانــب الصــوتي فــي نظــم الكــالم 
يلـــّذها الســـمع وال ينبـــو عنهـــا الطبـــع، خيـــٌر مـــن ، يعلـــم أن إخـــراج المعـــاني فـــي ألفـــاظ حســـنة رائقـــة

والبد أن يكون انسجاما بين األلفاظ وبين  xxxiii"ة ينبو عنها السمعإخراجها في ألفاظ قبيحة مستكره
أصــواتها وبــين الموضــوع مالئمــة بحيــث يكــون فيهــا تقليــد للشــيء " الســياق الــذي وردت فيــه وبــين 

الموصوف أو وحي إلى الخـاطر يصـعب تحديـده ولكنـه محسـوس ،وهـذه الخاصـية للكلمـات ينظـر 
إن األلفــاظ التــي نســتعملها فــي التعامــل مــع  xxxiii" ها فيهــا إلــى كــل كلمــة علــى حــدة وتــأثير أصــوات

أي عالقـــة اللفـــظ وصـــياغته  اآلخـــرين مـــا هـــي إال للتعبيـــر عـــن الخـــواطر التـــي يجـــول بهـــا الـــذهن 
تلـك الخصـائص التـي ينبغـي " بأنه (  (Connotationوقد عرف كوبر اإليحاء بداللته المعنوية ،

ط ووشائج بين اللفظ  وما يتضمنه مـن داللـة أي هناك رواب xxxiii"أن تكون متلبسة بما تشير  إليه 
يحاء  ، في حين ذهب آخرون إلى ان المراد باإليحاء طاقة من الدالالت التـي يحملهـا اللفـظ أو  وا 

ـــارة " هـــي  ـــة للكلمـــة أو العب ـــى الداللـــة المركزي ـــدة عل ـــة المفـــردة   xxxiii"دالالت زائ ـــرتبط بدالل فهـــي ت
،أي ما تثيـره مـن صـورة أو إحسـاس عنـد المتلقـي وتطورها التاريخي ؛فضال عن بالغتها الصوتية 

حساس الصورة وبينه وبين أي إحساس من نـوع آخـر ثـم " ؛ فالعقل   يقرن بين إحساس الصوت وا 
فإذا كان هذا الصـوت بعينـه فـي الواقـع مقرونـًا .يقيم الصوت دلياًل على ما اقترن به من أحاسيس 
قــام الصــوت تولــت أعصــاب الــدماغ المختصــة بهــذه الصــورة بعينهــا فــي الواقــع ثــم غابــت الصــورة و 

ونجـد اإليحــاء الصــوتي البالغــي فــي القـرآن الكــريم قــد تجســد فــي  xxxiii" توليـد تلــك الصــورة الغائبــة 
 فــي قولــه تعــالى وقــد ورد اإليحــاء الصــوتي  ( ق)مواضــع كثيــرة ،إال إن مــدار البحــث فــي ســورة 

ْن ُكـلِّ َزْوٍج َبه ـيٍج َواأْلَْرَض َمَدْدَناَها َوَأْلَقْيَنا ف يَها َرَواس   بهـيج )ورد فـي لفـظ [ 9: ق] َي َوَأْنَبْتَنا ف يَها م 
سـّر بـه سـرورا  َبه ـٍج،: ويقـال...حسن اللـون وظهـور السـرور،" لما تنبت األرض والمراد بالَبْهَجة ( 

 فقــد جعــل للنبــات اثــر فــي الســرور والفــرح وهــو اســتعارة   xxxiii."بــان أثــره علــى وجهــه، وَأْبَهَجــُه كــذا
ـْن ُكـلِّ َزْوٍج مـن كـل صـنف َبه ـيٍج يبـتهج بـه" لجمالـه وحسـن مظهـره  يسـتمد إيحـاءه  فـاللفظ  xxxiii."م 

ليدل على الجانب المعنوي  ،والبهجة صفة من صفات اإلنسـان وقـد من أصل االستعمال الحسي 
بهــيج  أي هــو فــي " اســتعير للنبــات علــى ســبيل المجــاز فقــد جعــل النبــات يفــرح ولــه مظهــر حســن 

فنجـد السـياق العـام لآليـة يتضـمن  xxxiii."متنزهـاً  -مع كونه رزقًا  -الرونق واإلعجاب، فكان غاية 
التنوع والكثرة مع حسـنه وجمالـه ممـا جعـل اللفـظ يعكـس صـورة موحيـة لمـا تنبـت األرض فاإليحـاء 
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الـذي تحملــه هــذه الصـورة تحــاكي الحالــة التـي يكــون عليهــا الـزرع مــن البهجــة والسـرور ممــا يجعــل 
واإليحــاء يكــون فــي أكثــر مــن كلمــة أو فــي .  هــا يحمــل جــرس صــوتي يــوحي بــالمعنى  صــدى أثر 

العبــارة وهــو يــرتبط  بســياق الــنص والجــو النفســي ، ومقــدار التفاعــل مــع اإليحــاء الصــوتي لأللفــاظ 
يٍد   ،ففي قوله تعالى  ْن َخْلٍق َجد  ل  َبْل ُهْم ف ي َلْبٍس م  نجد فـي [ 51: ق ]   َأَفَعي ينا ب اْلَخْلق  اأْلَوَّ

مســبوقًا بصــيغة االســتفهام المجــازي ( عيــا )اآليــة إيحــاء ، وحركــة وذلــك مــن خــالل توظيــف الفعــل 
أْن تلــفَّ الَحــْرف بــالَحْرف أي ُتــْدغم ألنَّ الَعــيَّ أْصــُلُه الَعــْوُي " ،فالفعــل ينمــاز بأنــه مــن اللفيــف أي 

كـة ُلوهــ.. فاسـتْتقلوا إظهـاَر الــواو مـع اليــاء المتحرِّ عيــى " والمــراد بـــ    xxxiii."ا يـاء وأدغُموهــا فيهـافحوَّ
ْعَيــاءُ  ــيُّ : اإْل  فمــا  xxxiii." عجــز يلحــق مــن تــوّلي األمــر والكــالم. عجــز يلحــق البــدن مــن المشــي، واْلع 

يتضــمنه الفعــل مــن اإلدغــام يحــاكي مضــمون المعنــى لهــذا الفعــل فقــد انطــوى معنــى العجــز علــى 
أنــا لــم نعجــز كمــا علمــوا "  سـتفهام اإلنكــاري أي تـولي األمــر ، والكــالم فضــال عــن انــه  ُســبق  باال

فاإليحـاء فـي اآليـة يبـرز مـن خـالل العالقـة بـين   xxxiii" عن الخلق األول، حتى نعجـز عـن الثـاني
الفعــــل واالســــتفهام الــــوارد فــــي مقــــدم اآليــــة فالســــياق العــــام يســــتوجب مجــــيء االســــتفهام  للمنكــــرين 

قــدرتنا علــى الخلــق األول بــل هــم فــي "  ينكــرون    والجاحــدين علــى ســبيل  التَــْوب يٌخ لهــم فهــوالء ال
خلــط، وشــبهة فــي خلــق مســتأنف لمــا فيــه مــن مخالفــة العــادة، وتنكيــر الخلــق الجديــد لتعظــيم شــأنه 

شعار بأنه على وجه غيـر متعـارف وال معتـاد عـادة  xxxiii."واإل  فالحـديث عـن أمـر البعـث والخـروج وا 
في القرآن ؛فالخطـاب فـي اآليـة جـاء  -وآله- الخلق جاء بعد استنكارهم لما جاءهم به الرسول  

يواجــه قلــوبهم المنحرفــة ليردهــا أصــال " للــرد علــى أقــوالهم وحججهــم  ، و للتــأثير فــي نفوســهم وهــو 
إلى الحـق، ويقـّوم مـا فيهـا مـن عـوج ويحـاول قبـل كـل شـيء إيقـاظ هـذه القلـوب وهزهـا لتتفـتح علـى 

. يــدخل معهــم فــي جــدل ذهنــي إلثبــات البعــث ومــن ثــم ال. الحقــائق الكبيــرة فــي صــلب هــذا الوجــود
ـــه  ـــائق المباشـــرة مـــن حول ـــدبر، ويلمـــس وجـــدانهم ليتـــأثر بالحق نمـــا يحيـــي قلـــوبهم لتتفكـــر هـــي وتت وا 

فجاء االستفهام في مقـدم اآليـة إلثبـات قدرتـه تعـالى فـي الخلـق األول وعـدم عجـزه   xxxiii"فيستجيب
ْعت ـَراُف ب ـَأنَّ اللَّـَه لَـْم إ ْنَكـاٍر َوَتْغل ـ" عن إعادة خلقهم ، وفيه  -جل جالله- َنَّهُـْم اَل َيَسـُعُهْم إ الَّ اال  يٍط أل 

ــٌل َكَمــاَل ُقــْدَرة  اْلَخــال ق  َوعــدم َعجــزه ــُر َعاق  ل  إ ْذ اَل ُيْنك  فاإليحــاء البالغــي فــي xxxiii. "َيْعــَي ب ــاْلَخْلق  اأْلَوَّ
تمثل  بصـيغة االسـتفهام   اآلية  بما تضمنته من عمق داللي لتحدي هوالء المنافقين و المشركين

اإلنكـــاري قبـــل فـــاء التفريـــع واتصـــاله بفعـــل يتعـــدى بالبـــاء  التـــي تفيـــد معنـــى المجـــاوزة بمـــا يتصـــل 
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بالمعنى الذي يستمده من داللة  السياق بتحدي المنكـرين والجاحـدين ألمـر البعـث والخلـق وان اهلل 
قـادر علـى إعـادة خلقهـم مـن ال يعجزه شيء في السموات واألرض ؛ فلم يعجز عن الخلـق األول و 

 .جديد وهو ينسجم مع السياق العام للسورة ومقاصدها  

ـْن قَـْوٍل إ الَّ َلَدْيـه  َرق يـٌب َعت يـدٌ : وورد اإليحـاء البالغـي  فـي قولـه تعـالى   فــي  [ 57: ق]َمـا َيْلف ـُظ م 
َعتُـَد : عتـد"د ،وهـو مـن أي القائم بأعمال العبا xxxiii"ُمْعَتدٌّ أعماَل العباد" وهو بمعنى  ( عتيد )لفظ 

فأي عمل يقوم اإلنسـان بـه أو مـا يلفـظ مـن قـول إال   xxxiii." حاضرٌ : الشَّيء َيْعُتد َعتادًا فهو َعت يد
علــى وزن ( عتيــد ) وقــد وكــل بــه ملــك مــن مالئكــة اهلل  الصــالحين حاضــر قــائم بإعمــال العبــاد و

اللفـظ فـي سـياق المراقبـة  وهو صفة مشبهة بالفعل اي مالزمة الصفة للموصوف ومجيء( فعيل )
يحائيــة لمــا يحملــه مــن انســجام فــي بنــاء اللفــظ ومعنــاه   ألعمــال العبــاد جعــل  لــه وظيفــة تأثيريــة وا 

ْنَســاُن "فـي كــل زمـان ومكـان حاضــر وهـو ثابـت الزم لهــم  xxxiii."أي ثابـت الزم( َعت يـدٌ ") َمـا َيْلف ـُظ اإْل 
ْنَدَما يَ  ْن َقْوٍل َفَيَتَكلَُّم ب ه ، إ الَّ ع  ْن َقْوٍل َرق يٌب َعت يـٌد، َيْعن ـي َحـاف ٌظ َيْحَفظُـُه، َعت يـٌد ُمَعـدٌّ م   xxxiii" ْلف ُظ ب ه  م 

يكتبـان كـل شـيء : َرق يٌب ملك يرقب عمله َعت يٌد حاضر، واختلف فيما يكتب الملكان، فقيـل:"وقيل 
" ن وفـي العتيـد وجهــاxxxiii"ال يكتبـان إال مـا يـرجر عليـه أو يــرزر بـه: وقيــل. حتـى أنينـه فـي مرضـه

يـــبُ  ي اَل َيغ  ـــُر الَّـــذ  ـــُه اْلَحاض  ـــَهاَدة  . َأَحـــُدُهَما َأنَّ ـــا ل لشَّ ْفـــظ  َوا  مَّ ـــا ل ْلح  ـــُه اْلَحـــاف ُظ اْلُمَعـــدُّ إ مَّ ـــاَل . الثَّـــان ي َأنَّ َق
ُر اْلُمَهيَُّأ، َوَقْد َعتََّدُه َتْعت يًدا َوَأْعَتَدُه إ ْعَتادً : اْلَجْوَهر يُّ  وأيضـًا  xxxiii"ا َأْي َأَعدَُّه ل َيـْومٍ اْلَعت يُد الشَّْيُء اْلَحاض 

علـى سـبيل الموعظـة ،والتحـذير ( عتيـد)و( رقيـب )اإليحاء في اآلية جـاء مـن الـتالزم اللفظـي بـين 
َوَجــاَءْت َســْكَرُة : فــي قولــه تعــالىو .  مــن إحصــاء األعمــال ســواء منهــا علــى ســبيل الخيــر أو الشــر

ْنـُه تَ  يــُد اْلَمـْوت  ب ـاْلَحقِّ َذل ـَك َمـا ُكْنـَت م  ان ( ســكرة )إن المعنـى فـي قولـه تعـالى للفـظ [  51: ق] ح 
حالــة تعـــرض بيــت المـــرء وعقلــه، وأكثـــر مــا يســـتعمل ذلــك فـــي الّشــراب، وقـــد يعتــري مـــن : السُّــْكرُ "

فهو ما يرثر على عقل اإلنسان ؛ فيغيب عـن وعيـه   xxxiii" َسَكَراُت الموت: الغضب والعشق، ومنه
وقد اكتسبت اللفظة إيحاء بالغي من ( سكر)ال اللغوي للفظ هذا هو األصل الحسي  في االستعم

وقد جاءت في اآلية لإليحـاء   xxxiii."شّدته الذاهبة بالعقل"خالل إضافة  السكرة للموت لإلشارة إلى 
بشـدة األمـر وهـول مـا يصـيبه ،وتقريـب حـال مـن حضـرته المنيـة وتصـوير لحـال اإلنسـان فـي هـذه 

يــٌل ا" الحالــة ، وتقريبهــا لألذهــان فـــــ ْســت َعاَرة  َتْهو  ه  اال  ْعت ــَراء  َوف ــي َهــذ  ــيُء َمَجــاٌز ف ــي اْلُحُصــول  َواال  ْلَمج 
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ْنَســان  َوُشــُعور ه  ب َأنَّــُه ُمَفــار ُق اْلَحَيــاَة الَّت ــي َأل َفَهــا َوَتَعلَّــَق ب َهــا َقْلُبــهُ  ــْكَرةُ .ل َحاَلــة  اْحت َضــار  اإْل  اْســٌم ل َمــا : َوالسَّ
ْنَســـ ْدَراُك َوَيْعتَـــر ي َيْعتَـــر ي اإْل  ـــْن إ ْدَراك  اْلَعْقـــل  َفَيْخَتـــلُّ اإْل  ـــَزاج  َيْحُجـــُب م  ـــْن َأَلـــٍم َأو  اْخـــت اَلٍل ف ـــي اْلم  اَن م 
ْنـُه َجـاَء َوْصـ. اْلَعْقَل َغْيُبوَبةٌ  َنَُّه ُيْغل ُق اْلَعْقَل َوم  َن السَّْكر  ب َفْتٍح َفُسُكوٍن َوُهَو اْلَغْلُق أل  َي ُمْشَتقٌّ م  ُف َوه 

وهــذه صـــورة لحالــة االحتضــار لإلنســـان وقــد شــبه  بمجـــيء الســكر  أو حالــة مـــن   xxxiii."السَّــْكَران  
غيــاب الــوعي فــي شــدته وغلبتــه علــى اإلنســان وهــو ال يســتطيع الرجــوع إلــى حالــه األول وقــد جــاء 

لــم لمــا فيــه مــن داللــة االخــتالل ،والغيبوبــة ،واالبتعــاد عــن اإلدراك مــع األ( الســكر )اســتعمال لفــظ  
،والخوف لمـا يعتريـه مـن هـذه الحالـة وهـو بـذلك ينسـجم مـع السـياق الـوارد فـي هـذه اآليـات إذ نجـد 

فــي أصــل ( ســائق )فلفــظ  [25: ق] َوَجــاَءْت ُكــلُّ َنْفــٍس َمَعَهــا َســائ ٌق َوَشــه يٌد بعــدها  قولــه تعــالى 
بَل وغيَرها َيُسوقها َسْوق"االستعمال من يقود أو يسوق الدابة  وفي اآلية الكريمة ورد   xxxiii"ًا ساَق اإل 

المجيء بهذه النفس على سبيل المجاز للتخويف والتهويل لما يرول إليه حال اإلنسان بعد المـوت 
وهو يساق خارج إرادته فهو مسلوب اإلرادة  ؛فقد جعـل للـنفس هيـأة تسـاق وتحاسـب وُيشـهد عليهـا  

لســـائق مـــن المالئكـــة، والشـــاهد مـــن ا:" ، وقيـــل  xxxiii"ملـــك َيُســـوُقُه، وآخـــر يشـــهد عليـــه ولـــه : أي" 
فالســـائق هـــو مـــن يســـوق الـــنفس  xxxiii."األيـــدي واألرجـــل، والمالئكـــة أيضـــا شـــهداء علـــيهم: أنفســـهم

ويتلقها من ملك الموت فيسوقها إلى أمـر اهلل ؛ فـاللفظ يـوحي بالصـورة التـي تسـاق بهـا الـنفس فهـو 
تبط بـاألخر ارتباطـا ال يقبـل ان المعنى والصوت كالهمـا مـر " مرتبط بالمعنى الذي سيق من اجله 

ــــة  ــــة مســــتمدة مــــن ذلــــك   xxxiii" التفرق ــــظ فــــي األصــــل يظــــل يــــوحي بدالل فاالســــتعمال الحســــي للف
ومن خالل المعنى اللغوي للفظ واالنسجام فـي ترتيـب الحـروف  يتضـح اإليحـاء فـي  االستعمال  ،

ــْن َهــَذا َفَكَشــْفَنا َعْنــَك َلَقــْد ُكْنــَت ف ــي َغفْ :وفــي قولــه تعــالى موســيقى اللفــظ بمــا يتناســب وداللتــه، َلــٍة م 
يــدٌ  ــْوَم َحد  َطــاَءَك َفَبَصــُرَك اْلَي َطــاَءكَ )ورد لفــظ  [22: ق]غ  بمعنــى الغطــاء او الكســاء وهــو يــدل ( غ 

مــا يجعــل فــوق الشــيء مــن طبــق ونحــوه، كمــا أّن الغشــاء مــا يجعــل فــوق :الغطــاء"علــى الســتر و 
َغطـا "ى سـبيل حمـل المعنـى علـى المجـاز  علـ xxxiii"الشيء من لباس ونحـوه وقـد اسـتعير للجهالـة 

طــاُء، كك ســاءٍ }( ...َواَراُه وَســَتَرهُ : )َغْطــواً ( الشَّــيءَ ) ْصــباح( ....َمــا ُيَغطَّــى ب ــه  : والغ  طــاُء : َوف ــي الم  الغ 
وقد استعمل اللفظ بالمعنى المجازي او انه اكتسب داللة جديـدة هـي الجـالء والظهـور  xxxiii"الّسْتُر 

 ََطــاَءكَ  َفَكَشــْفَنا َعْنــك فجلينــا ذلــك لــك، وأظهرنــاه لعينيــك، حتــى رأيتــه وعاينتــه، فزالــت الغفلــة "   غ 
يضـاحه  xxxiii."عنك ف ـي : َوُأوث ـَر َقْولُـهُ . َبيَّنَّـا لَـَك الـدَّل يَل ب ـاْلح سِّ َفهُـَو َأْيًضـا َتَهكُّـمٌ " وهو بيان األمـر وا 
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َطــاء  َغْفَلــٍة َعَلــى َأْن ُيَقــاَل َغــاف اًل ل لدَّاَلَلــة  َعَلــى  ْنــُه َول ــَذل َك اْســَتْتَبَع َتْمث يَلَهــا ب اْلغ  ــن  اْلَغْفَلــة  م  َوَكْشــُف .َتَمكُّ
ي كَ  َطاَء الَّذ  ه ، َأْي َكَشْفَنا َعْنَك اْلغ  َطاء  َتْمث يٌل ل ُحُصول  اْلَيق ين  ب الشَّْيء  َبْعَد إ ْنَكار  ُوُقوع  اَن َيْحُجُب اْلغ 

ي َأْظهَـَر َلهَـا َأْسـَباَب ُحُصـول  َعْنَك ُوُقوَع َهَذا اْلَيْوم   َنَّـُه الَّـذ  ب َما ف يه ، َوُأْسن َد اْلَكْشـُف إ لَـى اللَّـه  َتَعـاَلى أل 
ــــين   د  َعــــْين  اْلَيق  ــــين  ب َشــــَواه  ــــيَف . اْلَيق  َطــــاءَ )َوُأض  ــــى ( غ  ــــة  َعَل ــــب  ل لدَّاَلَل ْنَســــان  اْلُمَخاط  ير  اإْل  ــــى َضــــم  إ َل

ه  ب ه  َوَأنَّهُ  َطـاءَ )فنجد اإليحاء البالغي الصوتي في لفظ  xxxiii."م مَّا ُيْعَرُف ب ه   اْخت َصاص  قـد انتقـل ( غ 
بداللــة اللفــظ مــن الجانــب الحســي وهــو مــا يســتر اإلنســان بــه نفســه  إلــى الجانــب العقلــي المــراد بــه 

 .الحجب والموانع من بيان األمر وتجليه 

ــنْ : وفــي قولــه تعــالى  ــْن  َوَكــْم َأْهَلْكَنــا قَــْبَلُهْم م  ــْنُهْم َبْطًشــا َفَنقَُّبــوا ف ــي اْلــب اَلد  َهــْل م  ــْم َأَشــدُّ م  قَــْرٍن ُه
يصٍ  ـْن قَـْرنٍ نجد في قوله تعالى [ 31: ق]  َمح  انـه أراد القـوم  مـن األمـم السـابقة وقـد عبـر   م 

ْن َقْرٍن )عنهم بقوله  ـنْ ")لإلشارة على االقتـران بـين هـوالء القـوم  فـي األعمـال واألفعـال ( م  ( قَـْرنٍ  م 
مــن األمــم الــذين كــانوا قـــبلهم، فســلكوا ســبيلهم فــي تكــذيب رســـلهم فيمــا أتــوهم بــه مــن عنـــد : يعنــي
وان األصـل الحسـي لهـذا اللفـظ  -وآلـه-وقد ورد على سبيل التسلية للنبي الكـريم محمـد  xxxiii"اهلل

ْقت ــَراُن كــاالزدواج فــي كونــه اجتمــاع شــيئين، أو أشــياء فــي معنــى مــن ال"جــاء مــن     xxxiii"معــاني اال 
هـو عـدد مـن السـنين اختلفـوا فـي تحديـدها (  القـرن ) واتفق أصحاب المعجمات علـى ان المـراد بــ 

وهو يـتالئم مـع   xxxiiiوالمراد منها هو العدد المتكرر في جنس معين ومنه جاء االقتران واالزدواج 
لرساالت األنبيـاء اإليحاء البالغي للفظ ليدل على ما يجمع بين هوالء القوم من اإلنكار والتكذيب 

 َفَنقَُّبـوا  فقـد  ورد لفـظ ،ثم على ما اجتمع عليه هوالء من محاولة الهروب والخالص من المـوت 
 فــي قولــه تعــالى :    َفَنقَُّبــوا ف ــي اْلــب اَلد      كَأنــه : الَمْنَقبــةُ " فانــه مــن ، ــَي الطَّر يــُق َبــْيَن الــدَّاَرْين  ه 

ه ؛ ه  إ لى َهذ  ْن َهذ  ثـم اسـتمد اللفـظ إيحـاءه  xxxiii." ُهَو الطَّر يُق الَّت ي َتْعُلو َأْنشـاَز اأَلرض: َوق يلَ  ُنق َب م 
من المكان  أو الطريق إلى من سار فيه فقد انتقلت داللة اللفظ إلى مـن يبحـث فـي مكـان مـا عـن 

قــوا طوِّ " المعنــى   xxxiii."أي طّوفــوا فــي الــبالد، وتــرّددوا فيهــا، فــإنكم لــن تفوتونــا بأنفســكم". ضــالته 
َفَنقَُّبوا ف ي اْلب الد  فخرقوا في " وهو الهروب طلبا للعيش   xxxiii"وفتِّشوا، فلم َتَروا َمحيصًا من الموت 

فاإليحـاء فـي اآليـة تجسـد  xxxiii"البالد وتصرفوا فيها، أو جالوا في األرض كل مجـال حـذر المـوت 
نكـــارهم لرســـاالت األن بيـــاء ثـــم محـــاولتهم فـــي اقتـــران هـــوالء القـــوم فـــي أعمـــالهم وتكـــذيب رســـلهم وا 
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للخـــالص مـــن المـــوت بشـــتى الطـــرق ولكـــن ال مفـــر مـــن أمـــر اهلل فقـــد ورد الخطـــاب بلغـــة التهديـــد 
يصٍ والتحدي لهم ان وجدوا مخرجا من الموت بقوله تعالى  ْن َمح  فأللفاظ  َفَنقَُّبوا ف ي اْلب اَلد  َهْل م 

اء فـي الـنص القرآنـي يتبـين مـن فاإليحـ  في اآلية تحمل قيمة ذاتية محسوسـة تـدل علـى  معناهـا ؛
خالل توظيف المفردات في اآليات الكريمة بما ينسجم مع أصلها الحسي ،ومـا تعكسـه مـن ظـالل 
في سياق النص ،وهي بذلك تحاكي األفكار والمشاعر للتأثير في نفوس متلقيهـا وهـو مـا نجـده قـد 

ة اهلل فــي إعــادة البعــث التــي جــاءت لتحــدي المنكــرين والجاحــدين وبيــان قــدر ( ق)تجســد فــي ســورة 
،وقدرتــه فــي التصــرف بــأمر الخلــق ، ولــذلك جــاءت المفــردات تحمــل قيمــًا صــوتية موحيــة تــرتبط 

 .بسياق الحال والمقام لهذه السورة الكريمة 

 ( ق)االنسجام الصوتي في سورة : المبحث الثالث 

 االنسجام في التأليف 

بنســـق بالغـــي وتشـــكيل لغـــوي يحـــافظ علـــى  االنســـجام هـــو نظـــم المفـــردات والتـــأليف بينهـــا       
موسيقيتها في تركيب النص وكذلك على ما تتضمنه هـذه المفـردات مـن حـروف تمتلـك خصـائص 
دالليــة تــرتبط بالنســق الموســيقي لهــا ، وقــد أشــار العلمــاء القــدماء إلــى االنســجام ، قــال الســيوطي 

كتحدر الماء المنسـجم، ويكـاد لسـهولة  وهو أن يكون  الكالم لخلوه من العقادة  منحدرا" هـ 155تـــــ
، ان االنسـجام فـي مفـردات الـنص xxxiii"تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسـيل رقـة ، والقـرآن كلـه كـذلك  

حتى يكون للجملـة مـن المنثـور والبيـت مـن المـوزون وقـع فـي النفـوس "يكون له تأثير عند المتلقي 
ت النسيج الصوتي المتنـاغم مـع المعنـى فاختيار المفردات ذا xxxiii"وتأثير في القلوب ما ليس لغيره

د " يردي إلى  في التـأثير النفسـي   xxxiii"اتساق العناصر المختلفة اتساقا موفقا ينتهي إلى اثر موحَّ
 . وخلق جوًا من المشاعر واألحاسيس تنسجم مع سياق النص  العام  

ــَماء   :ورد االنســجام الصــوتي فــي قولــه تعــالى        ــَن السَّ ْلَنــا م  َمــاًء ُمَباَرًكــا َفَأْنَبْتَنــا ب ــه  َجنَّــاٍت  َوَنزَّ
ــيد   فتــوالي حــرف المــيم فــي اآليــة الكريمــة مــا هــو إال انعكاســا واضــحا [  1: ق]    َوَحــبَّ اْلَحص 

للصــورة الــواردة فيهــا ؛ فعنــد النطــق فيهــا ضــم فــي الصــوت وضــم متــواٍل فــي الشــفتين وهــذا الضــم 
ميمـات المتواليـة  ؛فهـذا الضـم يعنـي أن هـذا المـاء يضـم ينسجم تماما مع المعنى المراد مـن هـذه ال
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الكثير من البركة والخير ، فضال عن ضم األرض واحتفاظها لهذا الماء المبارك من السماء  وما 
ينــتج عنــه مــن ضــم ألنــواع مختلفــة مــن النبــات وهــو يخلــق فــي الــنفس صــورة واضــحة لهــذا الضــم 

" نـوع مـن أنـواع النبـات جنـات حـب الحصـيد  لألرض ، وما ينـتج عنـه مـن إنبـات األرض مـن كـل
ــدَ  وهــو مالئــم مــع  xxxiii."فجمــع بــذلك جميــع مــا يقتــات بــه مــن حــب الحنطــة والشــعير وكــل مــا َحص 

الســياق العــام فــي اآليــة ؛ ففــي الســياق أشــارة واضــحة إلــى نعــم الخــالق فــي خلــق الســماء وزينتهــا 
مـن نـزول المطـر ومـا يعقبـه مـن واألرض وما فيها من مظاهر الطبيعة الخالقة ثـم مـا يعقـب ذلـك 

خيــر للعبــاد فكــان متناســبا مــع الضــم لهــذا الخيــر ؛ ولكــن ورد فــي الســورة ذاتهــا ميمــات متكــررة فــي 
سياق المنع  ؛ فنجد اإلنذار بنفخ الصـور ونفـاد البصـيرة ، وتهيـأ المالئكـة لحسـاب المنـافقين علـى 

لة صيغة المفـردة  ،ففـي قولـه تعـالى ومن أساليب االنسجام الصوتي العدول بدال كفرهم وعنادهم ،
   ــيد ــا ب ــه  َجنَّــاٍت َوَحــبَّ اْلَحص  ــَماء  َمــاًء ُمَباَرًكــا َفَأْنَبْتَن ــَن السَّ ْلَنــا م  ــٌع ( 1)َوَنزَّ ــَقاٍت َلَهــا َطْل َوالنَّْخــَل َباس 

ــــيٌد  فــــي الفواصــــل كثيــــرا لتحقيــــق ( مفعــــول )وردت صــــيغة فعيــــل بمعنــــى [ 51-1: ق](51)َنض 
صوتي بين الفواصل السابقة والالحقة لها مع أدائها الغرض  المعنوي المطلوب ؛ ففي االنسجام ال

وذهــب اغلــب المفســرين إلــى  xxxiii" أي منضــود بعضــه فــوق بعــض " ، قــال الفــراء ( نضــيد ) لفــظ 
ولكـن العـدول بصـيغة المفعـول  xxxiiiانها وردت بمعنى منضود لكثرة الطلع أو لما فيهـا مـن الثمـار 

أي دوام صــفة كثــرة الطلــع بشــكل منضــود وهــو داللــة علــى الترتيــب  xxxiiiرار للداللــة علــى االســتم
نَّـــة   "والتنظـــيم لهـــا و ـــَن اْلم  ـــْنَعة  َوم  يع  الصَّ ـــَئة  َعـــْن َبـــد  ـــَفات  النَّاش  ـــَن الصِّ َيـــاد  م  ْزد  ه  اْلَحـــال  ل ال  َيـــاَدُة َهـــذ  ز 

ن  َمْنَظر  َما أوتـوه مـة فـي بيـان بـديع الصـنع وجمـال وهـذا ينسـجم مـع داللـة اآليـة الكري xxxiii."ب َمَحاس 
المنظـر الــذي تكــون عليـه هــذه الثمــار فــي الجنـة ، فاالنســجام الصــوتي يتضـح مــن خــالل  العــدول 

ففــي قولــه تعــالى  . بصــيغة المفــردة فــي داللتهــا مــن ناحيــة ، ورعايتهــا للفاصــلة مــن ناحيــة أخــرى 
 ٍَمنَّـــاٍع ل ْلَخْيـــر  ُمْعتَـــٍد ُمر يـــب  [21:   ق  ]متتاليـــة تضـــمنت  حـــرف المـــيم  ولكـــن  وكلهـــا صـــفات

بداللة تختلف تماما عن األولى بداللة االنضمام و االنجمـاع  لمنـع الخيـر ؛ فمنـاع هـو مـن يمنـع 
ــكاً العطــاء أو أداء الحقــوق الواجبــة  ــياًل ممس  وفــي اآليــة هــو مــن يمنــع أداء  xxxiiiَوَمنَّــاع إ ذا َكــاَن َبخ 

، َفُهــَو َأْنَكــَر َداَلئ ــَل َوْحَدان يَّــة  اللَّــه  َمــَع َكث يــُر اْلَمْنــع  ل ْلَمــال  " الزكــاة فهــو   ــَن اْلُكْفــر  ، َوا  ْن َكــاَن م  ــب  اْلَواج 
ت َهــا َوُظُهور َهــا و الضــم فــي االعتــداء فــي منــع اإليمــان فهــو مرتــب علــى  منــاع وفــي ضــم  xxxiii" ُقوَّ

لـك عـادة لـه كثير المنع للمال عن حقوقه، جعل ذ" الريب والشك وعدم اإلخالص ألنه منافق فهو 
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ُمْعتَـٍد ظـالم ... أو مناع لجنس الخير أن يصل إلـى أهلـه يحـول بينـه وبيـنهم. ال يبذل منه شيئا قط
وَعلى "بل هو من يعتدي على المسلمين باألذى   xxxiii."متخط للحق ُمر يٍب شاك في اهلل وفي دينه

يب  َواْلَقــْول  ا ــل  الرَُّســول َصــلَّى اهلُل َعَلْيــه  َوَســلََّم ب التَّْكــذ  فكــان مــا يترتــب علــى ذلــك اإللقــاء فــي xxxiii"ْلَباط 
جهـنم فالخطــاب يتضــمن  التهويــل والترهيــب فقــد اجمــع هــوالء علــى المنــع للخيــر وهــو يتناســب مــع 

فالتنــاغم فــي ترتيــب .الســياق العــام  ؛إذ إن اآليــة وردت فــي معــرض الكفــر ، واإلشــراك بــاهلل تعــالى
الخيــر  وقــد ن كــل واحــد منهــا معنــى منــع الحــروف فــي اآليــة يتناســب مــع ترتيــب الصــفات وتضــم

َهـــَذا َمـــا  وجـــاء االنســـجام الصـــوتي فـــي قولـــه تعـــالى  .جـــاءت منســـجمة مـــع الســـياق العـــام فيهـــا 
ـَي الـرَّْحَمَن ب اْلَغْيـب  َوَجـاَء ب َقْلـٍب ُمن يـٍب ) 32)ُتوَعُدوَن ل ُكلِّ َأوَّاٍب َحف ـيٍظ  [ 33-32: ق]   َمـْن َخش 
ومــا لــه مــن إيقــاع موســيقي يتناســب مــع داللتهــا ؛ فـــ (الــواو )كــرار حــرف فــي اآليــة األولــى  نجــد ت

فخصــائص هــذا  xxxiiiوهــو مــن الحــروف اللينــة الجوفيــة  لالنفعــال المــرثر فــي الظــواهرتفيــد ( الــواو)
(( األواب ))الحـرف تتناســب فــي داللتهــا و إيقاعهــا مــع مــا جـاء فيهــا مــن تكــرار ،ومــع  داللــة لفــظ 

َأْي الرجــوع عــن المعصــية فــي  xxxiii"لى بتــرك المعاصــي وفعــل الطاعــاتالراجــع إلــى اهلل تعــا" وهــو 
ْفــظ  " الــدنيا والتوبــة مــن الــذنوب واالســتغفار منهــا ، ثــم أردف لفــظ األواب بــالحفيظ وهــو  اْلَكث يــُر اْلح 

ه   ـــــى. ل َوَصـــــاَيا اللَّـــــه  َوُحـــــُدود  ـــــ: َواْلَمْعَن ْن ـــــإ َذا َصـــــَدَرْت م  ـــــى الطَّاَعـــــة  َف ـــــا َأنَّـــــُه ُمَحـــــاف ٌظ َعَل ـــــٌة َأْعَقَبَه ُه َفْلَت
هي لالنفعال المرثر  وهي  تتناسب مع قوة  الفعل  أي التوبة والرجـوع عـن (الواو)فـ  xxxiii."ب التَّْوَبة  

ـَي الـرَّْحَمَن ب اْلَغْيـب  َوَجـاَء ب َقْلـٍب  قولـه تعـالى  المعصية  ، وهـو ينسـجم مـع مـا جـاء فـي   َمـْن َخش 
اآليــــة الكريمــــة وداللــــة وحــــداتها الصــــوتية يتبــــين التنغــــيم ان تأمــــل مفــــردات [ (33: )ق ] ُمن يــــبٍ 

الموسيقي فيها المنسجم مع داللتها وما تثيره من إحساس بالخشـوع  ؛ فالخطـاب فيهـا موجـه  لمـن 
َفإ نَّ اْلَخْشَيَة ف ي ت ْلَك اْلَحاَلة  تَـُدلُّ " وهذا يثير جوًا من اإلخالص في العبادة  خشي الرحمن بالغيب 

ْدق   َقاَب َأَحٍد  َعَلى ص  فيها  ( الباء)ثم تكرار حرف   xxxiii"الطَّاَعة  ل لَّه  ب َحْيُث اَل َيْرُجو ثََناَء َأَحٍد َواَل ع 
" لالنبثاق واالنفراج واالتسـاع، وهـو يحـاكي انفـراج الشـفتين عنـد النطـق  وهـو صـوت وهي صوت 

انـه :ويقـول االرسـوزي(تفعـل لبلوغ المعنى ، وللقوام الصـلب بال) مجهور شديد يقول عنه العالليلي 
ومــن أهــم وظــائف صــوت هــذا الحــرف ان بعضــها إيمــائي ،وبعضــها ( يــوحي باالنبثــاق والظهــور )

فاإليحــاء فــي حــرف البــاء  للداللــة علــى بلــوغ المعنــى غايتــه أو إلــى منتهــاه   xxxiii"اآلخــر إيحــائي 
لبــاء فــي لفــظ الغيــب باالمتثــال هلل تعــالى فــي أوامــره ، ونواهيــه وفــي توحيــده جــل وعــال  ؛ فتــردد ا
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للتعبيــر عــن  التوبــة مــن ( منيــب ) و( قلــب )للجهــر بالخشــية والطاعــة هلل تعــالى  وكــذلك فــي لفــظ 
ن  -بقلــب منيــب ليكــون للعصــاة فــي هــذا أمــل ألنهــم: لــم يقــل بــنفس مطيعــة بــل قــال" الــذنوب و وا 

بــر بلفــظ وع  xxxiii."فلهــم األســف بقلــوبهم وصــدق الّنــدم -قّصــروا بنفوســهم ولــيس لهــم صــدق القــدم
" وجعلهــا صـفة للقلــب علـى ســبيل المجــاز     xxxiii"الرجــوع إلـى اهلل تعــالى "منيـب الن اإلنابــة هـي 

ُث َعَلْيَها َنَُّه اْلَباع  َناَبة  أل  َنَّ اْلَقْلَب َسَبُب اإْل  اآلية األولى وما فاالنسجام الصوتي بين حروف  xxxiii."أل 
المـــرثر ،وفـــي اآليـــة الثانيـــة كـــان تكـــرارا  فيهـــا لالنفعـــال( الـــواو )تضـــمنته مـــن  داللـــة تكـــرار حـــرف 

الذي يدل على الظهور واالنبثـاق وهـذا يعنـي انـه البـد لهـذا االنفعـال أي التوبـة عـن ( الباء)لحرف 
طاعــة أوامــره واجتنــاب نواهيــه وهــذا الترتيــب  المعاصــي مــن الظهــور واالنبثــاق بــالرجوع إلــى اهلل وا 

هلل والبراءة من الشرك وهو موضوع السورة ومقصدها  إحساسا بالتوبة والرجوع إلى االموسيقي يثير 
ــيُر    وفــي قولــه تعــالى  . يــُت َوا  َلْيَنــا اْلَمص  ورد تكــرار حرفــي  [ 43: ق ]  إ نَّــا َنْحــُن ُنْحي ــي َوُنم 

النون والياء في اآلية وذكر حرف النون ثم توالى حرف الياء فيها ولكل منهما صـفات تكـاد تكـون 
مجهــورة متوســطة الشــدة " ا لآلخــر  لتشــكيل لوحــة تصــويرية رائعــة،  فــالنون مكملــة كــل واحــد منهــ

إنهــا للتعبيــر عــن البطــون فــي : )يقــول العاليلــي...،معناهــا لغــة شــفرة الســيف أو الحــوت أو الــدواة 
أمـــا اليـــاء فجـــاءت فـــي اآليـــة لبيـــان   xxxiii("للتعبيـــر عـــن الصـــميمية ) ويقـــول االرســـوزي( األشـــياء 

( لالنفعـال المـرثر  فـي البـواطن ) لينـة جوفيـة يقـول العاليلـي " فاليـاء اب الجانب اللين  فـي الخطـ
"xxxiii  فنجد الخطاب ورد بأسلوب معتدل للتعبير عن  القدرة اإللهية العظيمة في الحياة والممـات ؛

؛ فجاء حرف النون مشددًا  للتعبير عن بطون األشياء أي ما وراء هذه المعجزة العظيمة من قدرة 
فــالنون األولــى ضــمت فــي بواطنهــا الخطــاب اإللهــي علــى لســان النبــي حكايــة عــن  خارقــة للعبــاد

ثـم  النـون واليـاء ( نـا ) مكـررة تأكيـدًا للضـمير ( نحـن)المالئكة والنون الثانيـة جـاءت فـي الضـمير 
لما يتضمنه هذا الفعل من إعجـاز الهـي لكشـف عمـا فـي صـميم (  نميت ) ، و( نحيي)في الفعل 

يُت إ َشاَرٌة إ لَـى اْلَمْوتَـة  " المتأصلة فيهما ؛فالمراد الفعل من الخصائص  ْحَياُء َأوَّاًل َوُنم  ْحَياء  اإْل  َن اإْل  م 
ــا أ ــوُل اْلَقائ ــُل َأَن ــا َنْحــُن ل َتْعر يــف  َعَظَمت ــه  َيُق ــدََّم إ نَّ ــاٌن ل ْلَحْشــر  َفَق ــا َبَي ــُه َوا  َلْيَن نــا أي مشــهور اأْلُوَلــى َوَقْوُل

ــيُر بيــان للمقصــودوُنْحي ــي َوُنم   ــَدٌة َمْعَنــى اْلَعَظَمــة  َوا  َلْيَنــا اْلَمص  ( اليــاء ) ،وجــاءت xxxiii."يــُت ُأُمــوٌر ُمَركِّ
اليـاء ) وهي تعني  ما يرول إليه  األمر وأثره فـي االنفعـال، و ( نا)مع حرف الجر مع  الضمير  

لخـالقهم وهـو أمـر تحمل داللة االنسيابية في األمـر ؛ فمرجـع الكـل ومصـيرهم (المصير)في لفظ ( 
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ْهت َمـام  "ليس طارئا  أو بالمصادفة أنما هو من األمور المركـدة   ـيُر ل ال  يُم إ َلْيَنـا ف ـي إ َلْيَنـا اْلَمص  . َوَتْقـد 
، َأْي ُكـلُّ َشـْيٍء َصـائ ٌر إ لَـى َمـا قَـدَّْرَناُه لَـُه َوَأْكَبـُر ذَ  ـْنس  يُر إ مَّا َتْعر يـُف اْلج  ل ـَك ُهـَو َوالتَّْعر يُف ف ي اْلَمص 
ـيُر اْلُمَتَحـدَُّث َعْنـ ، َأي  اْلَمص  ـا َتْعر يـُف اْلَعْهـد  يـع  اأْلَْحَيـاء  َوا  مَّ ُه، َوُهـَو َناُموُس اْلَفَناء  اْلَمْكُتوُب َعلَـى َجم 

ــيَر َبْعــَد اْلَمــْوت  إ َلــى ُحْكــم  اللَّــه   َنَّ اْلَمص  فالنســق الصــوتي فــي اآليــة الكريمــة  يتضــح  xxxiii."اْلَمــْوُت أل 
ومــا يتضــمنه مــن داللــة علــى اإلشــارة إلــى صــميم األمــر ( النــون )خــالل التكــرار فــي  حــرف مــن 

الـذي  يحمـل خصـائص التـأثير فـي الخطـاب بمـا ينسـجم  مـع ( الياء ) ومحوره ومجيئه مع حرف 
السياق العام إذ وردت اآلية في سياق تهديد المشركين بعـذاب فـي الـدنيا ،وعـذاب الـيم يـوم القيامـة 

وهـــم يــرون أهوالهـــا فهــم مـــن يجــادلون ويجحــدون هـــذه القــدرات العظيمـــة فجــاءت هـــذه وكيــف بهــم 
ـــيرُ  الحقيقـــة فـــي قولـــه تعـــالى  ـــا اْلَمص  يـــُت َوا  َلْيَن ـــا َنْحـــُن ُنْحي ـــي َوُنم  ردًا علـــى عنـــادهم وكفـــرهم   إ نَّ

  .وجحودهم 

 

 : اإليقاع 

صـوتيًا ونغمـًا موسـيقيًا و داللـة   إن تركيب النص القرآني  في نظم مفرداته يتضمن  إيقاعاً        
يحائيــة تنســجم مــع ســياق الــنص ، واإليقــاع كلمــة  مشــتقة أصــاًل مــن اليونانيــة ،بمعنــى " بالغيــة وا 

والمقصــود بــه عامــة هــو التــواتر  المتتــابع بــين حــالتي الصــوت والصــمت أو .الجريــان أو التــدفق 
غط واللــين أو القصــر والطــول أو النــور ،والظــالم أو الحركــة والســكون أو القــوة والضــعف أو الضــ

فهــو يمثــل العالقــة بــين الجــزء والجــزء األخــر ،وبــين ....اإلســراع واإلبطــاء أو التــوتر واالســترخاء 
الجــزء وكــل األجــزاء  األخــرى لألثــر الفنــي أو األدبــي ويكــون ذلــك فــي قالــب متحــرك ومنــتظم فــي 

ت قــد تــم اختيارهــا بدقــة فإنهــا فــإذا كانــت صــيغ المفــردا xxxiii"األســلوب األدبــي أو فــي الشــكل الفنــي 
تحــدث قــوة فــي الــنظم وجمــاال مــن حيــث النســق الصــوتي  ،فضــال عمــا تحدثــه مــن إيقــاع خــاص 

المصـرفات هـي الوحـدات الصـغرى الحاملـة للمعنـى ،فـاذا   "ينسجم مع داللة الجملة او العبارة  فــ 
ونــة للعناصــر حللنــا المصــرفات الــى مســتوى أصــغر فسنصــل الــى الصــيتات التــي تعــد عناصــر مك

اللغوية الداللية األكبر منها ، ومنها أن الصبتات ليس لها عالقة مباشرة  بـالمعنى ،فانـه ال يمكـن 
فاالنسـجام  xxxiii"الحصول على معنى من أي عنصر لغوي إال عن طريـق ائـتالف هـذه الصـيتات 
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الــنص واإليقــاع  فـي التركيــب اللغـوي ينــتج عنــه انسـجامًا صــوتيًا وتنغيمــًا موسـيقيًا يــتالئم مــع سـياق 
- :على نوعين 

ــنغم - وهــو مــن أســاليب االنســجام فــي بنــاء الــنص والســيما االنســجام الموســيقي ومــا  -: إيقــاع ال
يترتـــب عليـــه مـــن اثـــر فـــي التركيـــب  ويتعلـــق بأســـاليب البـــديع  فـــي الـــنص القرآنـــي؛  وهـــو  يتعلـــق 

،  و الــنغم القرآنــي يكــون بنوعيــة المقــاطع الصــوتية وانســجام هــذه المقــاطع مــع الســياق العــام لهــا 
مزيجــا مــن  اإليقــاع الخــارجي متمثــل بالفاصــلة القرآنيــة واإليقــاع الــداخلي الــذي يــرتبط بــاللفظ ومــا 
يحمله من المقـاطع التـي يحـدد نوعهـا الموقـف والجـرس الصـوتي أو تكـرار  بعـض الحـروف فيهـا؛  

يٌد إ ْذ َيَتَلقَّى اْلُمَتَلقَِّيان  َعن  اْلَيم  ففي قوله تعالى  ْن َقْوٍل إ الَّ َلَدْيه  ( 59)ين  َوَعن  الشَِّمال  َقع  َما َيْلف ُظ م 
يُد ( 57)َرق يٌب َعت يٌد  ْنُه َتح  ور  َذل َك ( 51)َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوت  ب اْلَحقِّ َذل َك َما ُكْنَت م  َوُنف َخ ف ي الصُّ
يـــد   نالحـــظ ان المقطـــع [ 25- 59: ق]  ا َســـائ ٌق َوَشـــه يٌد َوَجـــاَءْت ُكـــلُّ َنْفـــٍس َمَعَهـــ( 21)َيــْوُم اْلَوع 
يحدث جرسا صوتيا بنغمات متوافقة بين البطء والسرعة متناسبا مـع (َيَتَلقَّى اْلُمَتَلقَِّيان  )الصوتي في 

ـــ ــان  " اداء حركــة المالئكــة فــي تســجيل الحســنات ، والســيئات عــن اليمــين وعــن الشــمال ، فــــ اْلُمَتَلقَِّي
ْن َمَلك  اْلَمْوت  َعَلى هَ  : َوُيَريُِّد َما َذَكْرَنا َقْوُلُه َتَعـاَلى... َذا اْلَوْجه  ُهَما اْلَمَلَكان  اللََّذان  َيْأُخَذان  ُروَحُه م 

ـْن َملَـ[ 25: ق]سائ ٌق َوَشه يٌد  ـه  م  يُد َوالسَّـائ ُق ُهـَو اْلُمَتَلقِّـي َيَتَلقَّـى َأْخـَذ ُروح  ك  اْلَمـْوت  َفالشَّه يُد ُهَو اْلَقع 
َعاَدة   يدٌ )ثم قال  xxxiii"َفَيُسوُقُه إ َلى َمْنز ل ه  َوْقَت اإْل  ليتناسب في المعنـى مـع العمـل الـذي تقـوم بـه ( َقع 

المالئكـــة وينســـجم مـــع الفواصـــل الســـابقة والالحقـــة فـــي الســـورة الكريمـــة وفـــي اآليـــة مقـــاطع تحمـــل 
بحيث نقف على ( َيَتَلقَّى)ية تبدأ بالفعل صفات صوتية تدل على الحركة والقوة في األداء فنجد اآل

مــــن الحــــروف التــــي  تنمــــاز بالشــــدة والصــــالبة ( القــــاف )القــــاف المشــــددة فنجــــد  القــــوة والشــــدة فــــــ 
إنهــا حــروف إذا رددتهــا ارتــدع : "وقيــل   xxxiiiواالنفجــار والقــوة و القســاوة فــي صــوت هــذا الحــرف 

فــي التعبيــر تــتالئم مــع قــوة الفعــل ليكــون بــذلك مــن الحــروف التــي تحمــل قــوة  xxxiii"الصــوت فيهــا 
وأهميتــه  ؛فالســورة مــن الســور المكيــة التــي تحتــاج إلــى القــوة فــي عــرض األدلــة والبــراهين فجــاءت 
الحروف التي نسج منها هذا اللفظ في خصائصها وترتيب مقاطعها الصوتية منسجمًا مـع المعنـى 

 . لها في اآلية ، وفي رعاية الفاصلة  مع اآليات السابقة والالحقة 
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ــْن ُلُغــوٍب  وفــي قولــه تعــالى  ــَنا م  ــتَّة  َأيَّــاٍم َوَمــا َمسَّ ــَماَوات  َواأْلَْرَض َوَمــا َبْيَنُهَمــا ف ــي س  َوَلَقــْد َخَلْقَنــا السَّ
: ق](31)َفاْصـــب ْر َعَلـــى َمـــا َيُقولُـــوَن َوَســـبِّْح ب َحْمـــد  َربِّـــَك َقْبـــَل ُطلُـــوع  الشَّـــْمس  َوَقْبـــَل اْلُغـــُروب  ( 37)

الـواو ) مسـبوقا بحـرف المـد (  الباء) ان النبر الصوتي جاء من انتهاء اآليتين  بحرف [ 37-31
وقــد حقــق بــذلك انســجامًا صــوتيًا يتناســب مــع جــرس الحــروف فيهمــا ،فضــال عــن تنــوع الخطــاب ( 

ثـم ارتبـاط هـذا الفعـل ( خلقنـا )فيها الـذي انتقـل فيـه مـن خطـاب الجمـع  لخطـاب المفـرد فـي الفعـل 
ـْن ُلُغـوٍب َأْي َمـا "  ت و األرض ،  وما بينهما في ستة أيـام ولـم يمسـهم تعـب بالسماوا َومـا َمسَّـنا م 

َعــاَدة  ثَان ًيــا َر َعَلــى اإْل  ل  َحتَّــى اَل َنْقــد  ْبَنــا ب ــاْلَخْلق  اأْلَوَّ يــدُ : َتع  فــالمعنى هــو بيــان قــدرة  xxxiii"َواْلَخْلــُق اْلَجد 
عادة الخلق ،ثم انتقل  َفاْصب ْر َعلَـى  :في  قوله تعالى الخطاب الى المفرد  الخالق على البعث وا 

وذلك عطفا على ما جاء في  (31)َما َيُقوُلوَن َوَسبِّْح ب َحْمد  َربَِّك َقْبَل ُطُلوع  الشَّْمس  َوَقْبَل اْلُغُروب  
؛ إذ اآليــة الســابقة وانســجامًا مــع األداء الحركــي فيهـــا وانســجامًا للمعنــى  ، ورعايــة الفاصــلة فيهـــا 

الســورة كلهــا مكيــة واآليــة نزلــت فــي تحــدي اليهــود  والــرد علــى تكــذيبهم قــدرة اهلل علــى الخلــق األول  
فاصــبر علــى مــا يقــول المشــركون مــن إنكــارهم البعــث، فــإّن مــن  "؛فكيــف يعجــز عــن إعــادة الخلــق 

ثــم  عطــف التســبيح علــى الصـــبر  xxxiii . "قــدر علــى خلــق العــالم قــدر علــى بعـــثهم واالنتقــام مــنهم
الن تنزيــه الخــالق عــن العجــز فيــه تحــدي لهــوالء  -وآلــه–الخطــاب موجــه للرســول الكــريم محمــد و 

َوَسبِّْح ب َحْمد  َربَِّك ونزهه عن العجز عما يمكن والوصف بما يوجب التشبيه " المنكرين والجاحدين  
"   والخطــاب فيهــا يتضــمن أفعــاالً  xxxiii. " حامـدًا لــه علــى مــا أنعــم عليــك مــن إصــابة الحــق وغيرهــا

يتحدث في ظاللهـا عـن الصـبر علـى مـا يقولـون مـن إنكـار للبعـث وجحـود بقـدرة اهلل علـى اإلحيـاء 
تثور في الحس كلما نظر إلى السماوات واألرض وكلما رأى مطلع الشمس، أو مقدم . ...واإلعادة

فقـد أمـر اهلل تعـالى بالتسـبيح مـن الفجـر وحتـى  xxxiii.." الليل وكلمـا سـجد هلل فـي شـروق أو غـروب
الغـــروب أي اســـتغراق اليـــوم كلـــه ؛الن فعـــل التســـبيح ســـبق بالصـــبر وهـــذا يحتـــاج مـــدة مـــن الـــزمن 

؛ فاإليقــاع تحقــق مــن خــالل التنــاوب فــي صــيغة واختيــار وقــت التســبيح لمــا فيــه فضــيلة الــوقتين 
 .الخطاب ورعاية الفاصلة في اآلي الذي  مّثَل تشاكاًل  في المعنى و الموسيقى 

اختيار المفردات التي تنماز بدقتها وجمالها وقوتهـا فـي السـبك ومـا تحدثـه وهو  -: إيقاع الصيغ-
من تناسق في المعنى وتناسقًا في اإليقاع بما ينسجم مع السياق العام  وقد ورد في النص القرآني 
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جـاء فـي قولـه ( ق)إيقاع الصيغ  بأعلى درجة من درجات البالغـة ،وحسـن التعبيـر ، وفـي سـورة  
يد  ق َوالْ : تعالى يـٌب ( 5)ُقْرَآن  اْلَمج  ْنُهْم َفَقاَل اْلَكاف ُروَن َهـَذا َشـْيٌء َعج  ٌر م  ُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنذ  َبْل َعج 

يـٌد ( 2) ْتَنـا َوُكنَّـا ُتَراًبـا َذل ــَك َرْجـٌع َبع  تبـدأ الســورة بالقسـم ليبـدأ معهـا اإليقــاع [  3-5: ق] (3)َأئ ـَذا م 
في توجيـه الخطـاب فكـان القسـم بحـرف القـاف وهـو مـن الحـروف  الصوتي الدال على الشدة والقوة

وفي ذلك إيحاء بالغي  بأهمية األمـر  xxxiiiاالنفجارية التي تنماز بالشدة والصالبة والقوة والقساوة 
المقسم به والذي جاءت السورة من اجله  وهو للرد على المكذبين والمنكرين ألمـر البعـث والنشـور 

عــادة الخلــق والشــك فــي  قــد مــن  ( ق )  رة اهلل علــى التصــرف بــأمور الخلــق  ،والســيما  أن ســورةوا 
يراد األدلــة والبــراهين الســور المكيــة فنجــد تناســقا فــي بنــاء   xxxiiiالتــي تمتــاز بطــابع الشــدة والعنــف؛وا 

يقاعهـــا الصـــوتي مـــن ناحيـــة أخـــرى  ينســـجم تمامـــا مـــع موضـــوعها ،  ونظـــم الـــنص مـــن ناحيـــة وا 
قـــوى وقـــادر »: مفتـــاح أســمائه" ألنهـــا  ( القــاف )ن مجـــيء  وقصــديتها ، ومكـــان نزولهــا  ؛وقيـــل إ

والقســم فــي بــدأ الســورة وبهــذا   xxxiii.."وقــد أقســم بهــذه األســماء وبــالقرآن المجيــد.. « وقــدير وقريــب
ليبدأ حديثا كأنـه جديـد عـن عجـبهم  -أثره في الحس والقلب"اإليقاع الصوتي وذكر لفظ القران له  

ومطلـع  السـورة  xxxiii:"في القرآن المجيد من أمر البعث والخروجواستنكارهم لما جاءهم به رسولهم 
ينسجم  مع هذا البناء فيها ومع النسق  الصـوتي لهـا ؛ فعلـى الـرغم مـن انتهـاء الفاصـلة فـي اآليـة 
األولــى بالــدال واآليــة الثانيــة بالبــاء إال إنهمــا حرفــان متقاربــان مــن الناحيــة الصــوتية ، ويتضــمنان 

تامــة : ناســبة اللفظيــة  تــوخي اإلتيــان بكلمــات متزنــات، وهــي علــى ضــربينالم" مناســبة لفظيــة فـــ  
وغير تامة، فالتامة أن تكون الكلمات مع االتـزان مقفـاة وأخـرى ليسـت بمقفـاة، فالتقفيـة غيـر الزمـة 

فالتناسب اللفظي والمعنوي في اآليـة الكريمـة ومـا بعـدها مـن اآليـات يـدل علـى أن xxxiii" للمناسبة  
 . وانه كتاب اهلل الذي جاء بالحق   القرآن من عند اهلل

ويأتي اإليقاع الصوتي من خالل االنتقال في صيغ الخطاب ، وتوالي صيغ التوكيد فيها في قوله 
يـٌد  تعالى  َطاَءَك َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحد  ْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك غ  [ 22: ق]  ( 22)َلَقْد ُكْنَت ف ي َغْفَلٍة م 

) فــي ( الكــاف )و (  كشــفنا )فــي ( نــا )ثــم تــوالي الضــمائر ( قــد )و ( الــالم ) د بـــ  فقــد ورد التوكيــ
وهـذا مـن شـانه أن يحـدث جرسـًا موسـيقيًا يتناسـب مـع انتقـال ( بصرك)في ( الكاف )و ( غطاءك 

الخطاب في اآلية من الغيبة إلى المتكلم وهو من أساليب االلتفات التي مـن شـانها أن تحـدث اثـرًا 



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

365 
 

                                                                                                                                                                      

هــذا هــو الموعــد الــذي غفلــت " قــي وتشــعر بأهميــة األمــر بتوجيــه الخطــاب إلــى اإلنســان  عنــد المتل
فــاآلن . عنــه، وهــذا هــو الموقــف الــذي لــم تحســب حســابه، وهــذه هــي النهايــة التــي كنــت ال تتوقعهــا

"  لبيـان  فبصرك اليـوم حديـد :ثم ختمت اآلية بجملة التشبيه البليغ في قوله تعالى   xxxiii"فانظر
فالخطـاب فـي  xxxiii."من التكـذيب فـاليوم ال يسـمع منـك خطـاب، وال يرفـع عنـك عـذاب ما كنت فيه

اآليـة تضـمن  جرسـًا موسـيقيًا يحــاكي قـوة المعنـى فيهـا ؛ فقـد ُكشــف الغطـاء وذلـك لحصـول اليقــين 
ــْوم  " بعــد اإلنكــار   ي َكــاَن َيْحُجــُب َعْنــَك ُوُقــوَع َهــَذا اْلَي َطــاَء الَّــذ  ب َمــا ف يــه ، َوُأْســن َد َأْي َكَشــْفَنا َعْنــَك اْلغ 

د  َعـْين  اْلَيق ـين   ي َأْظهَـَر َلهَـا َأْسـَباَب ُحُصـول  اْلَيق ـين  ب َشـَواه  َنَُّه الَّـذ  ـيَف . اْلَكْشُف إ َلى اللَّه  َتَعاَلى أل  َوُأض 
َطـــاءَ ) ـــه  ب ـــه  َوَأنَّـــهُ ( غ  ـــب  ل لدَّاَلَلـــة  َعَلـــى اْخت َصاص  ْنَســـان  اْلُمَخاط  ير  اإْل  ـــا ُيْعـــَرُف ب ـــه   إ َلـــى َضـــم  مَّ  xxxiii."م 

فاإليقاع الصوتي جاء من اختيار صيغ المفردات بدقة بحيث تضمنت قوة فـي السـبك وتناسـقا فـي 
سناد الضمائر فيها بمـا يـتالئم مـع سـياق اآليـة  الـذي  المعنى  من خالل  تنوع أساليب الخطاب وا 

وانه يشاهد كل شيء بعين  يثيره خطاب المنكر للبعث وتصوير حاله في اآلخرة بحصول اليقين ،
وتضمنت السورة ايقاعًا في النظم  يرتبط بالجانب البـديعي  فـي نظـم اآليـات الكريمـة  مـن اليقين ،

خـالل توظيـف فنـون البـديع وهـو مـن خصــائص التعبيـر القرآنـي  فـي نظـم اآليـة ؛فقـد ورد الجنــاس 
ــَتأَلْت  وَ  فــي قولــه تعــالى  ــْوَم َنُقــوُل ل َجَهــنََّم َهــل  اْم ــْن َمز يــٍد َي فالجنــاس ؛  [ 31: ق]  َتُقــوُل َهــْل م 

وهـو يتضـمن تقابـل داللـي فـي المعنـى بـين السـرال والجـواب  ( تقـول )و( نقـول )الصوتي جاء بين 
القــول هنــا علــى التوّســع ألنــه لــو كانــت جهــنم ممــن يجيــب لقالــت ذلــك بــل يحييهــا حتــى تقــول "فـــ 
ْن َمز يدٍ ».ذلك فمجـيء  الجنـاس فـي لفـظ  xxxiii."، واالسـتزادة مـن الكفـارعلى جهة التغليظ: « َهْل م 
فيــه إشـــارة إلــى الحــوار وهـــذا يعنــي تضــمن اآليـــة تصــوير لحــال توجيـــه الخطــاب لجهـــنم ( القــول )

وسـرال جهـنم وجوابهـا " على سبيل  المجاز يمثل حركية في النص  (هل من مزيد )والقول  عنها 
أنهـا : القلـب وتثبيتـه، وفيـه معنيـان، أحـدهمالمعنـى فـي  من باب التخييـل  الـذي يقصـد بـه تصـوير

تمتلـــئ مـــع اتســـاعها وتباعـــد أطرافهـــا حتـــى ال يســـعها شـــيء وال يـــزاد علـــى امتالئهـــا، لقولـــه تعـــالى 
 xxxiii. "أنهـــا مـــن الســـعة بحيـــث يـــدخلها مـــن يـــدخلها وفيهـــا موضـــع للمزيـــد: أَلَْمـــأَلَنَّ َجَهـــنََّم والثـــاني

فضال عن التقابل الداللي بين اللفظـين ممـا يثيـر  فالجناس يجعل إيقاع النص موسيقيا وفيه جرس
 . إحساسًا بالخوف والرعب  من شدة الموقف 
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ــيُر وورد  إيقــاع الــنغم فــي قولــه تعــالى      ــا اْلَمص  يــُت َوا  َلْيَن يــوم تشــقق  (43)إ نَّــا َنْحــُن ُنْحي ــي َوُنم 
و تــوالى حــرف  نجــد  تكــرار[ 44-43:ق ]   44األرض عــنهم ســراعًا ذلــك حشــر علينــا يســير 

مـع الضـمير ( نا ) المركدة مع  الضمير (إن ) وتكرار  المركدات فيها  الميم  ،والنون  في اآلية 
ويـــرتبط بإيحـــاء المعنـــى فيهـــا  ؛فضـــال عـــن انســـجام يشـــكل  إيقاعـــًا يتناســـب ومضـــمونها ( نحـــن ) 

د توكيــده وهــو وهــذا لــه أهميــة فــي المعنــى المــرا(( يســير ))فاصــلة هــذه اآليــة مــع بعــدها فــي قولــه 
ـــ   ــا أنــا أي " اإلحيــاء والممــات فـ ــوُل اْلَقائ ــُل َأَن ــا َنْحــُن ل َتْعر يــف  َعَظَمت ــه  َيُق ــدََّم إ نَّ ــاٌن ل ْلَحْشــر  َفَق ــا َبَي ا َلْيَن

ــيُر بيــان للمقصــود ــَدٌة َمْعَنــى اْلَعَظَمــة  َوا  َلْيَنــا اْلَمص  يــُت ُأُمــوٌر ُمَركِّ  فالنســيج. xxxiii" مشــهور وُنْحي ــي َوُنم 
الصوتي في اآليات الكريمـة فـي إيقاعهـا الـداخلي متمـثال باختيـار المفـردات ذات الجـرس الصـوتي 
يقاعها الخارجي في رعاية الفاصلة جاء منسجما مع الجـو النفسـي  الـذي  واإليحاء في المعنى،  وا 

"  .يرتبط بأسباب نزول السورة ومكان نزولها في بيان قدرته جـل وعـال فـي التصـرف بـأمور الكـون
فنجـــد   xxxiii"فـــالجرس فـــي ألفـــاظ القـــرآن وعباراتـــه يشـــترك فـــي تصـــوير المعنـــى ووقعـــه فـــي الحـــس 

االنســجام الصــوتي فــي الســورة  جــاء مــن خــالل  اختيــار المفــردات ذات النســيج الصــوتي فــي نظــم 
حروفها التي توحي بقوة الحدث وأهميته  فيها مـن ناحيـة ، وكـذلك الـتالرم فـي  موضـوع السـورة و 

 .ناحية أخرى   قصديتها من

 :الخاتمة 

تتضــح مــن القيمــة الصــوتية لهــذا الحــرف ومــا يحملــه مــن ( ق ) إن البالغــة الصــوتية فــي ســورة -
خصـــائص تـــتالئم مـــع موضـــوع الســـورة وأهـــدافها و قصـــديتها فقـــد  جـــاءت منســـجمة فـــي مكـــان ، 

دلـــة علـــى وترتيـــب ،وأســـباب نزولهـــا ،وفضـــل قراءتهـــا مـــن ناحيـــة ،ومـــا ورد فيهـــا مـــن البـــراهين واأل
الوحدانيـــة والبعـــث ومـــا فيهـــا مـــن القصـــص القرآنـــي والوعـــد والوعيـــد مـــن جانـــب آخـــر وهـــذا يشـــكل 

 .عنصرا من عناصر البالغة الصوتية وتشكالتها في النص القرآني 

الجــرس هــو موســيقى اللفــظ الموحيــة للمعنــى الــذي يحملــه مــن خــالل الترتيــب المتــوالي للحــروف -
المراد ،فضال عما تشكله هذه األصوات من لوحة موسيقية تهيئ على هيأة منظمة توحي بالمعنى 

تحمـــل جرســـًا موســـيقيًا جـــاء ( ق)الـــذهن لرســـم صـــورة واضـــحة لداللـــة اللفـــظ ، فاأللفـــاظ فـــي ســـورة 
 .منسجمًا مع قوة المعنى و الجو النفسي في السورة الكريمة 
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لكريمــة بمــا ينســجم مــع يتبــين مــن خــالل توظيــف المفــردات فــي اآليــات ا(  ق)اإليحــاء فــي ســورة -
أصــلها الحســي ،ومــا تعكســه مــن ظــالل فــي ســياق الــنص ،وهــي بــذلك تحــاكي األفكــار والمشــاعر 
للتأثير فـي نفـوس متلقيهـا وهـو مـا ورد فـي سـياق خطـاب التحـدي للمنكـرين والجاحـدين وبيـان قـدرة 

قيمـًا صـوتية اهلل في إعادة البعث ،وقدرته في التصرف بأمر الخلق ؛لذلك جاءت المفـردات تحمـل 
 .موحية ترتبط بسياق الحال والمقام فيها 

االنســجام الصــوتي فــي الســورة تمثــل فــي االنســجام فــي التــأليف مــن خــالل اختيــار المفــردات أو -
ــة تــتالئم مــع مــراد الــنص  و التنــوع بأســاليب  التالعــب فــي صــيغها الصــرفية ومــا تحملــه مــن دالل

قــوة فـــي الســبك وتناســقا فـــي الموســيقى  وهـــو  الخطــاب بدقــة تتناســـب مــع المعنى،ومــا يحملـــه مــن
منسجمًا مع الجو النفسي في السورة الكريمة ،فضال عن اإليقاع الداخلي متمثال في  نظم األلفـاظ 
والتراكيــب ،واإليقــاع الخــارجي متمــثال برعايــة الفاصــلة وفقــا لمــا يتطلبــه المعنــى وهــي تــوحي بقــوة 

ن تنغـيم موسـيقي لـه أثـره النفسـي  فـي المتلقـي لهـذا الحدث وأهميته  فيهـا ، ومـا يحتاجـه السـياق مـ
 الخطاب في لرد على المنكرين والجاحدين   
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xxxiii - ، 311/ 21التحرير والتنوير ،ابن عاشور. 

xxxiii -5/72بيين،الجاحظ ،البيان والت. 
xxxiii -،  3/513الخصائص،ابن جني 
xxxiii -، 5/53الطراز ،العلوي. 
xxxiii -، 5/31التفسير الكبير ،  الرازي. 
xxxiii- ،  5/11المثل السائر،ابن األثير. 

-xxxiii  ، 45قواعد النقد األدبي ،كرومبي  . 
xxxiii -،  573-572المعنى وظالل المعنى ، محمد محمد يونس األمين. 
xxxiii -  574نفسه، المصدر. 
xxxiii - ، 9نحو الصوت نحو المعنى ،نعيم علوية . 

xxxiii-  ، 547المفردات في غريب القرآن ،األصفهاني. 

xxxiii - ، 375/ 4الكشاف ، الزمخشري. 
-xxxiii ، 451/ 57نظم الدرر ، البقاعي. 

xxxiii -  291/ 2، ( عيا )العين ، مادة. 

xxxiii-  ، ( عيا )مادة  لسان العرب ، :وينظر .  111المفردات في غريب القرآن  ، األصفهاني
  ،51 /555. 

xxxiii -  ، 533/ 27التفسير الكبير ، الرازي ،  : ينظر.  372/ 4الكشاف ، الزمخشري. 

-xxxiii   ، أنـــــوار التنزيـــــل وأســـــرار التأويـــــل ، : ينظـــــر. 7/ 59الجـــــامع الحكـــــام القـــــرآن ،القرطبـــــي
 .541/ 1البيضاوي ، 

xxxiii -، 1/3319في ظالل القرآن ،سيد قطب. 
-xxxiii ، 21،219ابن عاشور ،التحرير والتنوير. 

xxxiii-  141( عتد )المفردات في غريب القرآن ، األصفهاني ،مادة. 

xxxiii - 251/ 4،( عتد )مقاييس اللغة، مادة : ينظر. 21/ 2،( عتد )العين ،مادة. 

xxxiii -، عرابه، الزجاج  .41/ 1معاني القرآن وا 
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xxxiii -  ، 424/ 25جامع البيان ،الطبري. 

xxxiii-  ، 314/ 21التحرير والتنوير،ابن عاشور ، :  ينظر .371/ 4الكشاف ،الزمخشري. 

xxxiii-   ، 55/ 59الجامع الحكام القرآن ،  القرطبي. 
xxxiii - ، 451المفردات في غريب ،الراغب االصفهاني. 
xxxiii- ، 4/371الكشاف ،الزمخشري. 
xxxiii- ، 311/ 21التحرير والتنوير ،ابن عاشور. 

xxxiii-  51/511(سوق ) لسان العرب ، مادة. 
xxxiii -431القرآن ، االصفهاني،  المفردات في غريب. 

xxxiii -، ـــان التفســـير . 371/ 4الكشـــاف ،الزمخشـــري ، : ينظـــر.  341/ ،2)الطبـــري  جـــامع البي
 .54/ 59الجامع ألحكام القرآن ،  القرطبي ، .534/ 27الكبير،الرازي  ،

-xxxiii  ، 31قواعد النقد االدبي ،كرومبي  . 
xxxiii-  ، 111المفردات في غريب القرآن ،األصفهاني. 

xxxiii -591/ 31،( غطا)تاج العروس ، مادة : ينظر .   2449/ 1،( مادة غطا)صحاح ،ال. 

xxxiii- ، 311/ 22جامع البيان ،الطبري. 

xxxiii ، 311/ 21التحرير والتنوير ،ابن عاشور. 

xxxiii -، 22/ 59الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي ،: ينظر. 542/ 25جامع البيان ، الطبري. 

xxxiii- 119هاني ، المفردات في غريب القرآن ، األصف. 
-xxxiii  عرابه،  الزجـاج ،: ينظر ، ( نقـب)   لسـان العـرب ،مـادة : ينظـر . 47/ 1معاني القرآن وا 
53 /335. 

-xxxiii   919/ 5،( نقب )لسان العرب ، مادة. 

xxxiii -،  392/ 22جامع البيان، الطبري. 
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xxxiii- ، عرابه، الزجاج  .47/ 1معاني القرآن وا 

xxxiii - ، ـــــرآن  ،القرطبـــــي ـــــل : ينظـــــر .22/ 59الجـــــامع الحكـــــام الق ـــــل وأســـــرار التأوي أنـــــوار التنزي
 .543/ 1،البيضاوي ،

xxxiii -، 211/ 3اإلتقان  في علوم القرآن ، السيوطي. 
xxxiii ، معجم البالغة العربية ،بدوي طبانة : وينظر.5/421تحرير التحبير، ابن أبي األصبع
،297. 

xxxiii   13،معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،مجدي وهبة وكامل المهندس. 
xxxiii  ، عرابه ، الزجاج / 59الجامع الحكام القران ، القرطبي ،: ينظر. 43/ 1معاني القرآن وا 
1. 

xxxiii -، 3/91معاني القران ،الفراء. 

xxxiii  375/ 4الكشاف ، الزمخشري ، . 441/ 3لطائف اإلشارات ،القشيري ،: ينظر. 

xxxiii -554، المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية ،سيف الدين طه الفقراء. 
xxxiii - ، 213/ 21التحرير والتنوير، ابن عاشور. 

xxxiii - 54/ 3،( منع )تهذيب اللغة، مادة :ينظر. 

xxxiii -، 531/ 27التفسير الكبير ،الرازي. 

xxxiii -، 531/ 27التفسير الكبير، الرازي ، :ينظر. 379/ 4الكشاف ،الزمخشري. 

xxxiii - ، 352/ 21التحرير والتنوير،ابن عاشور. 

xxxiii - 515وف حسن عباس ،خصائص الحر : ينظر. 
xxxiii- ،  19مفردات الفاظ القران ،االصفهاني. 
xxxiii- ،  351/ 21التحرير والتنوير،ابن عاشور. 

-xxxiii  ، 321/ 21التحرير والتنوير،ابن عاشور. 
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xxxiii-  ، 515خصائص الحروف ،حسن عباس. 

-xxxiii ، 311/ 22جامع البيان ، الطبري ،: ، ينظر 411/ 3لطائف اإلشارات ، القشيري. 
xxxiii -27/541التفسير الكبير ، الرازي ،: ينظر . 311/ 4ف ،الزمخشري ، الكشا. 

xxxiii-   ، 321/ 21التحرير والتنوير،ابن عاشور. 

xxxiii -، 511خصائص الحروف ،عباس حسن. 
xxxiii 1،  17خصائص الحروف،عباس حسن. 
xxxiii -، 511/ 27التفسير الكبير ، الرازي.  

xxxiii-  ، 335/ 21التحرير والتنوير ، ابن عاشور. 

xxxiii - 95المصطلحات العربية في اللغة واالدب ، مجدي وهبة وكامل المهندس ، معجم. 
xxxiii -، 231المعنى وظالل المعنى ،محمد محمد يونس األمين. 
xxxiii - ، 534/ 27التفسير الكبير، الرازي. 

xxxiii -  541خصائص الحروف ، حسن عباس ،: ينظر. 
xxxiii- ،  5/514المقتضب،المبرد . 
xxxiii-  ، التحريــر . 437/ 57نظــم الــدرر ، البقــاعي ،: ينظــر. 512/ 27التفســير الكبير،الــرازي

 .321/ 21والتنوير،ابن عاشور، 

xxxiii ، 512/ 27التفسير الكبير ، الرازي ،:ينظر . 312/ 4الكشاف ، الزمخشري. 

xxxiii -  ، 544/ 1أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي. 

xxxiii- ، 3311/ 1في ظالل القرآن،سيد قطب   . 
xxxiii - -541لحروف ،حسن عباس خصائص ا: ينظر . 
xxxiii -  5/511التمهيد في علوم القرآن ، محمد هادي معرفة ، : ينظر. 
xxxiii-  ، 449/ 3لطائف اإلشارات ، القشيري. 
xxxiii -  ، 3319/ 1في ظالل القرآن، سيد قطب. 

xxxiii -  ،319تحرير التحبير، ابن ابي األصبع. 
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xxxiii -  ، 3314/ 1في ظالل القرآن ،سيد قطب. 

xxxiii -27التفســـــــــير الكبيـــــــــر ،الـــــــــرازي ،: ينظـــــــــر . 412/ 3، القشـــــــــيري ، لطـــــــــائف اإلشـــــــــارات /
 .51/ 59الجامع الحكام القرآن ،القرطبي ،.531

xxxiii -، 317/ 21التحرير والتنوير ،ابن عاشور. 

xxxiii ، 413/ 3لطائف اإلشارات ، القشيري. 
xxxiii - ، 377/ 4الكشاف ،الزمخشري. 
 

xxxiii -  ، 29/ 59حكام القران ، القرطبي ، الجامع ال:ينظر .511/ 27التفسير الكبير،الرازي .
 .335/ 21التحرير والتنوير، ابن عاشور ، . 544/ 1أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،البيضاوي ، 

xxxiii  ، 571مشاهد القيامة ،سيد قطب. 
 

 المصادر والمراجع 
 

 القرآن الكريم
 
أبـو الفضـل   محمـد: هـ، تحـــ155اإلتقان في علوم القرآن ،لإلمام جالل الدين السيوطي ت -1

 .   م5194إبراهيم ، الهيأة المصرية للكتاب ،
عبــد اهلل :هـــ ،تحـــ417أســباب النزول،أبــي الحســن علــي بــن احمــد الواحــدي النيســابوري ت -2

 .م2115،دار صالح الدين ،القاهرة ،5المنشاوي ،ط
 

المملكـة العربيـة  –استخدامات الحروف العربية ، سليمان فياض ، دار المريخ ، الريـاض  -3
 ، . م5117-هــ5457لسعودية ،ا
، ناصـــر الـــدين ابـــو ســـعيد الشـــيرازي  (  تفســـير البيضـــاوي )أنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويـــل -4

، دار إحيـــــاء التـــــراث ،  5محمـــــد عبـــــد الـــــرحمن المرعشـــــلي،ط: هـــ،تــــــــ171البيضـــــاوي تــــــــــــ
 .هـ5457
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ل الـــدين االيضـــاح اإليضـــاح فـــي علـــوم البالغـــة، محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن عمـــر جـــال -1
 .لبنان –،دار الجيل ،بيروت 3محمد عبد المنعم خفاجي،ط: هـ،تحـ 931القزويني تـ 

–،دار الرسـالة ،القـاهرة 5محمـد ابـراهيم شـادي ،ط .البالغة الصوتية في القرآن الكـريم ،د -1
 .م5177مصر،
 محمـد ابـو: هـ تحـ 914البرهان في علوم القران ،بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي تـ -9

 .القاهرة -الفضل ابراهيم ، دار التراث ،مصر
غــانم قــدوري .د: هـــ ،تحـــ444البيــان فــي عــد آي القــرآن ، ابــو عمــرو االندلســي الــداني تـــ  -7

 . هــ5454، ،مركز المخطوطات والتراث والتوثيق ، الكويت ،5الحمد ، ط
محمــد عبــد الســالم : ه، تحـــ211البيــان والتبيــين، أبــو عثمــان عمــر بــن بحــر الجــاحظ تـــ  -1

 .  م5117، مطبعة المدني، الناشر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 9هارون، ط
بيـدي   -51     تاج العروس من جواهر القاموس ، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسـيني، الزَّ
 .م 5111احمد عبد الستار فراج  وآخرين ،الكويت ،:  هـ، تحـ5211تــ 

هـ ، تحقيق وتصـحيح 411أبو جعفر محمد بـن الحسن الطوسي تـ التبيان في تفسير القرآن ،-55
ـ  5119أحمد شوقي األمين وأحمـد حبيـب قصـير ، المطبعـة العلميـة ومطبعـة النعمـان ،النجـف : 

5111 . 
تحريــر التحبيــر فــي صــناعة الشــعر والنثــر وبيــان اعجــاز القــرآن، ابــن أبــي االصــبع المصــري -52
محمـــد شـــرف ، لجنـــة احيـــاء التـــراث االســـالمي ، القـــاهرة ،  حنفـــي.د: هــــ، تحقيـــق وتقـــديم 114،تــــ

 .هـ 5373
 

، (تحريـر المعنـى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد)التحرير والتنـوير --53
هــ،الدار التونسـية للنشـر 5313محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشـور التونسـي تـــ 

 .تونس –
 
،منشــورات االعلمــي للمطبوعــات ، 5،أبــي الحســن علــي بــن ابــراهيم القمــي ،ط تفســير القمــي--54

 .م5111 -هـ5453لبنان ، –بيروت 
علـق عليـة واخـرج ، هـاني الحـاج : قدم له ، هـ  114فخر الدين الرازي تــــ ، التفسير الكبير--51

 . مصر  –القاهرة ، عماد زكي البارودي : أحاديثه
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، أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطبـري ( يـان عـن تأويـل آي القـران جـامع الب)تفسير الطبـري  -51
احمد محمد شـاكر :محمود محمد شاكر ، راجعه وخرج أحاديثه : هـ ، حققه وعلق حواشيه 351تــــ
 .   م5113، دار المعارف ،مصر 2،ط

ـــ -51 . د: هـــ ،تحـــ333تفســير الماتريــدي محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصــور الماتريــدي تـ
 .م 2111 -هـ  5421بيروت، لبنان،  -، دار الكتب العلمية 5دي باسلوم ،طمج

 
التمهيـــــــد فـــــــي علـــــــوم القـــــــران الكريم،محمـــــــد هـــــــادي معرفـــــــة، ط، منشـــــــورات ذوي القربـــــــى،قم -51

 .  م2119المقدسة،
ــدار : هـــ، تحـــ391تهــذيب اللغــة ،محمــد بــن احمــد األزهــري ت-59 عبــد الســالم محمــد هــارون ،ال

 .م5114المصرية للتأليف ،
 

، هـ 195ألبي عبد اهلل محمد القرطبي األنصاري تــــ ،تفسير القرطبي، الجامع ألحكام القران -57
المغـرب -الدار البيضـاء ،،مكتبة الصفا 5ط ،اخرج أحاديثه احمد بن شعبان احمد بن عبد الحليم 

 .م 2111، 
 
، 5ماهر مهدي هالل ،ط.دجرس األلفاظ وداللتها في البحث البالغي والنقدي عند العرب ، -51

 .م5171العراق ،-دار الرشيد للنشر ، بغداد
، دار  4محمـــد علـــي النجـــار ، ط: ، تحــــ  هــــ312ابـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي تــــ: الخصـــائص -21

 .م5111الشرون الثقافية العامة ، بغداد ، 
شـق، خصائص الحروف العربّية ومعانيها، حسن عباس، منشورات اتحـاد الكتـاب العـرب، دم-25

 م5117
ـــــ ، روح المعــــاني فــــي تفســــير القــــران العظــــيم -22 ، هـــــ 5291للعالمــــة شــــهاب الــــدين االلوســــي تـ

 .م 2111 -هـ  5421. بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، منشورات علي بيضون 
عبــد : تحـــهــ  411البــي محمــد عبــد اهلل بــن ســعيد بــن ســنان الخفــاجي الحلبــي  تـــ: ســر الفصــاحة-23

 .  م5111الصعيدي ، مكتبة محمد صبيح ، مصر ، المتعال 
ـهـــ، 313تاج اللغة وصـحاح العربيـة ،أبـو نصـر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري ت –الصحاح -24
 .م 5179،دار العلم للماليين، بيروت  ،  4أحمد عبد الغفور العطار،ط:تحـ
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هــ ، 941لعلوي تــ الطراز المتضمن ألسرار البالغة، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم ا-21
 .  م5154مطبعة المقتطف، 

مهدي المخزومي . د: تحـ، هـ  591البي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي تــ ، العين -21
 .م5172، دار الرشيد للنشر ، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ، ابراهيم السامرائي . د

خاري ، أبو الطيـب صـديق بـن حسـن بـن علـي، القنوجي الب: فتح البيان في مقاصد القرآن --29
عبــد اهلل بــن ابــراهيم األنصــاري ، إحيــاء التــراث اإلســالمي ، قطــر ، : هـــ، تقــديم ومراجعــة 5319تـــ

 .م 5171-هـ5451
 .م5149فن القول ،أمين الخولي ، القاهرة ،فن القول --27
  
 .م  2114 -هـ  5421، ، دار الشروق 34ط،سيد قطب ، في ظالل القران --21
 

محمــد محمــد عــوض ،لجنــة التليــف والنشــر : قواعـد النقــد االدبــي ،آبركرمبــي الســل ،ترجمــة --31
 .م5144والترجمة ،

مكتبـة : عبـد السـالم محمـد هـارون :هـ،تحـــ571الكتاب ،عمرو بن عثمـان الملقـب سـيبويه تــــ -35
 .الخانجي، القاهرة

البــــي القاســــم محمــــود ، التأويــــل  الكشــــاف عــــن حقــــائق التنزيــــل وعيــــون األقاويــــل فــــي وجــــوه-32
 –بيـــروت ، ، دار احيـــاء التـــراث العربـــي 2ط،عبـــد الــرزاق المهـــدي : هــــ تحـــــ  137الزمخشــري تــــــ 

 . م  2115، لبنان 
، دار 9هــ، ط 955لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بـن مكـرم ابـن منظـور  تــ -33  

 .صادر، بيروت

،عبـــد الكــــريم بـــن هــــوازن بـــن عبــــد الملـــك القشــــيري (تفســـير القشــــيري )لطـــائف اإلشــــارات -34   
 .، الهيئة المصرية للكتاب ،مصر3ابراهيم البسيوني ، ط: هـــ،تحـــ411تــــــــ
قـدم لـه وحققـه . هــ139المثل السائر فـي أدب الكاتـب والشاعر،ضـياء الـدين بـن األثيـر تــ -31   

 -منشورات دار الرفاعي . 2ط. الدكتور أحمد الحوفي، والدكتور بدوي طبانة: وشرحه وعلق عليه
 .م5173-هـ5413الرياض 

 
ـــ-31 ، حققــه 2هـــ ،ط147مجمــع البيــان لعلــوم القــران ، أبــو علــي الفضــل بــن الحســن الطبرســي تـــ

 .م2111لجنة من العلماء والمحققين ، مرسسة األعلمي للمطبوعات ،: وعلق عليه 
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، مطبعـة البـابي الحلبـي ، 5لـى فهـم أشـعار العـرب ، الـدكتور الطيـب المجـذوب طالمرشد إ-39 
 .م 5111مصر،   

 . لبنان –مشاهد القيامة ،سيد قطب ،بيروت -37
 

سـيف الـدين :،اعداد -دراسة صرفية إحصائية –المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية -31
 .م2112دابها ،الجامعة األردنية ،طه الفقراء ،رسالة دكتوراه في اللغة العربية وآ

 
عرابه ، ابو اسحاق ابراهيم بن السِّري الزجاج تـ-41 هـ355معاني القرآن وا 

عبـد . د: تحقيق وشـرح ،  
األســتاذ علــي جمـال الــدين محمـد ، دار الحــديث ، القــاهرة ، : الجليـل عبــده شـلبي ، خــرج أحاديثـه 

 .م 2114 -هـ 5424
جـــدة ، –بيــروت ،دار المنـــارة –،دار ابــن حـــزم 4بـــدوي طبانـــة ،ط. معجــم البالغـــة العربيــة ،د-45

 .م5119
بيـروت، -مكتبـة لبنـان. معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب، مجدي كامـل المهنـدس-42

 .م5191
 .  م2119لبنان ،–، بيروت 2،محمد محمد يونس علي ،طالمعنى وظالل المعنى، -43 

لقاســـــم الحســـــين بـــــن محمـــــد بالراغـــــب األصـــــفهانى تـــــــ المفـــــردات فـــــي غريـــــب القـــــرآن ، أبـــــو ا-44
 5452دمشــق بيــروت ،  -، دار القلــم، الــدار الشــامية 5صــفوان عــدنان الــداودي ،ط: هـ،تحــــ112

 .هـ
، شــركة اإلعــالن ،عبــد الخــالق عظيمــة : تحــــ،هـــ  271ابــو العبــاس يزيــد المبــرد تــــــــ،المقتضــب-41

 .هـ5377، القاهرة 
، دار النهضـة ،بيــروت 5طالــب محمـد إسـماعيل الزوبعــي ،ط.القرآنـي ،دمـن أسـاليب التعبيــر -41
 .م 5111،

 
هــ 5411المغـرب ، -دار الثقافة ، الدار البيضـاء. تمام حسان . مناهج البحث في اللغة ، د-49
 .م 5191 –

مناهج تجديد في النحو والبالغة والتفسير واألدب ، أمين الخولي ، مطابع الطناني ، القاهرة -47
 .  م 5115، 
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ــــة ،ط-41 ــــان -،المركــــز الثقــــافي العربــــي ، بيــــروت5نحــــو الصــــوت نحــــو المعنــــى ،نعــــيم علوي لبن
 . م5112،

 .النقد األدبي ،سيد قطب دار الشروق ، مصر -11
نظـم الـدرر فـي تناسـب اآليـات والسـور ،إبـراهيم بـن عمـر بـن علـي بـن أبـي بكـر البقـاعي ،تــــ -15

 .م5111مصر  ،-رةهـ، دار الكتاب اإلسالمي، القاه771
 

 الفكر القيادي السياسي للرسول صلى اهلل عليه واله لدى علماء البصرة

 ابن سعد انموذجا

 فرات عبد الرضا جواد. د

 :الملخص 

ــم يكــن غريبــا علــى بنــي هاشــم  فقــد ورث  الرســول االكــرم  اســاليب ،ان الفكــر السياســي المحنــك ل
ريخ مأثر جده هاشم بن عبد مناف حيث استطاع ان فقد حفظ لنا التا،القيادة السياسية من اجداده 

يخــرج اهــل مكــة مــن دائــرة الصــراع البيزنطــي الساســاني ويجعــل مكــة منطقــة مســتقلة لهــا نظامهــا 
السياسي واالقتصادي من خالل نظام رحـالت الشـتاء والصـيف وقـد انعكـس ذلـك االثـر مـن خـالل 

و كيفيـة مواجهـة العقبـات التـي حـدثت مـع اساليب القيادة عنـد النبـي محمـد سـواء عنـد بنـاء دولتـه ا
 .اهل المدينه سيما اليهود 

Abstract 

Sophisticated political thought was not strange to Banu Hashim, The 
Noble Prophet inherited the methods of political leadership from his 
ancestors. History has preserved for us the exploits of his grandfather, 
Hashim bin Abd Manaf, who was able to get the people of Mecca out of 
the circle of the Byzantine-Sasanian conflict and make Mecca an 
independent region with its own political and economic system. Through 
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the system of winter and summer trips, this effect was reflected through 
the leadership methods of the Prophet Muhammad, whether when 
building his state or how to face the obstacles that occurred with the 

people of the city, especially the Jews. 

 

 :المقدمة 

اهتمـام منقطـع النضــير مـن قبـل المــررخين ( لى اهلل عليـه والــه صـ)نالـت سـيرة الرسـول الكــريم 

، ولم يقتصـر هـذا االهتمـام علـى تفاصـيل حياتـه الشـريفة فحسـب ، والباحثين في الشأن االسالمي 

صـلى اهلل )فصدرت دراسات مسـتقلة تعنـى بفكـر الرسـول،بل حتى فكره القيادي والسياسي والتربوي 

وال يــزال البــاحثين يســلطون الضــوء علــى االثــر الفكــري ، المية اغنــت المكتبــة االســ(  عليــه والــه 

 ( .صلى اهلل عليه واله )للنبي 

وانطالقـــا مـــن اهميـــة دراســـة مـــا جـــادت بـــه قريحـــة العلمـــاء مـــن مرويـــات تناولـــت الفكـــر القيـــادي    

ــه )والسياســي للرســول  الفكــر القيــادي السياســي )جــاء اختيــار بحثنــا المعنــون ( صــلى اهلل عليــه وال

الـــذي قســـم علـــى مبحثـــين  ( لرســـول صـــلى اهلل عليـــه والـــه لـــدى علمـــاء البصـــرة ابـــن ســـعد انموذجـــال

صـلى اهلل عليـه )جاء المبحث االول ليدرس الفكر القيادي الـذي تنـاول كيـف نظـم النبـي ، وخاتمة 

ه لنـا دولته في المدينة المنورة اما المبحث الثاني فقد تناولنا فية الفكر السياسي الذي اظهرتـ( واله 

مع اعالن دولته وعقـده للبيعـات ( صلى اهلل عليه واله )مرويات ابن سعد في كيفة تعامل الرسول 

 . ت التي واجهته مع اهل المدينة وكيف واجه العقبا

 ( صلى اهلل عليه واله )الفكر القيادي السياسي للرسول : اوال 
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( صلى اهلل عليه واله)رسول االكرم فقد ورث ال،لم تكن الحنكة السياسية غريبة على بني هاشم    
فقــد حفــظ لنــا التــاريخ مــأثر جــده هاشــم بــن عبــد منــاف حيــث ،اســاليب القيــادة السياســية مــن اجــداده 

استطاع ان يخرج اهل مكة من دائرة الصراع البيزنطي الساساني ويجعـل مكـة منطقـة مسـتقلة لهـا 
ــــاد الوضــــع ، لصــــيفنظامهــــا السياســــة واالقتصــــادي مــــن خــــالل نظــــام رحــــالت الشــــتاء وا ــــد اف وق

المضــطرب فــي الــيمن فرســخت مكانــة قــريش فــي الجزيــرة العربيــة ،اذ اصــبحت مكــة وســيطًا لنقــل 
تجارة اليمن الى الشام وفلسطين، ونقل تجارة الشام الى نجد والحجاز واليمن،فاصبحت مكة مركزًا 

 .    (xxxiii)من مراكز المال في الجزيرة العربية

ة النشـاء عمـل مركـزي عربـي السـتثمار الطـرق التجاريـة، فلعـل تـدمر ولم يكن االيالف أول محاول
لكــن إيــالف قــريش ربمــا كــان أوضــح المحــاوالت وأكملهــا .وُبصــرى وغيرهمــا حاولــت ذلــك مــن قبــل

إذ لـــــم تقتصــــــر آثـــــار اجتمـــــاع القبائــــــل حـــــول االيــــــالف علـــــى الجانــــــب .وأنجحهـــــا وأعظمهـــــا أثــــــراً 
العالقــــات االجتماعيــــة والعقائــــد الدينيــــة والرابطــــة االقتصــــادي،بل تعــــدتها الــــى االســــواق الشــــعرية و 

 .(xxxiii)السياسية

فــي تنظــيم امــور مكــة ( صــلى اهلل عليــه والــه)انعكســت تلــك الخبــرات التــي جــاء بهــا اجــداد الرســول 
فعندما اراد ان يرسس دولة اتبع نظاما دقيقـا ، لدولته( صلى اهلل عليه واله)على الية تنظيم الرسول
 ثم اليات تنظيم الدولة،ثم وسائل االعالم ،ختيار المكان ومتطورا آنذاك فبدأ با

 :اختيار مكان الدولة .2

 اسباب سياسية . أ

فقـد كانـت هنـاك اسـباب ، عئشـوائيا ( صلى اهلل عليه واله)لم يكن اختيار مدينة يثرب من الرسول 
، جتمــاعي منهــا السياســي واالقتصــادي واال، عديــدة جعلــت منهــا مكانــا مناســبا للدولــة االســالمية 

كــان النظــام القبلــي هــو الســائد، وتعــد القبيلــة الوحــدة السياســية التــي تقــوم ،فمــن الجانــب السياســي 
عليها حياة العرب السياسية واالجتماعية قبل االسالم، وكانت القبائل في صراع وذلـك سـبب عـدم 

الـــوالء الـــى االســـتقرار الـــدائم علـــى ارض معينـــة لتكـــون موطنـــًا لهـــم، وعـــوض عـــن ذلـــك باالنتمـــاء و 
 .(xxxiii)القبيلة التي تقوم مقام الدولة 
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، فوجـــدوا األمـــوال "ســـيل العـــرم"كـــان قـــدومهم علـــى أثـــر حـــادث "  الخـــزرج"و" األوس"ســـكن يثـــرب 
ووجدوا العـدد والقـوة معهـم، فمكثـوا معهـم أمـدا وعقـدوا معهـم حلفـا ، واآلطام والنخل في أيدي اليهود

مـن سـواهم، فلـم يزالـوا علـى ذلـك زمانـا طـويال، حتـى وجوارا يأمن به بعضهم بعضا ويمتنعون به م
بأقربــائهم  ،نقضــت اليهــود عهــد الحلــف والجــوار، وتســلطها علــى يثــرب، فاســتعان األوس والخــزرج

 (xxxiii)على اليهود، فغلبوهم، وصارت الغلبة للعرب على المدينة منذ ذلك العهد

قع في النصف الثاني مـن القـرن أخذ األوس والخزرج أمر المدينة بيدهم، وزحزحة اليهود عنها، و  
في زمن ال يبعد كثيرا عن اإلسالم؛ لذا كانت يثرب تعيش فـي نـزاع مسـتمر : السادس للميالد، أي

بين قبيلتي األوس والخزرج،حول الزعامة والحكم، وكان الرابح المستفيد من ذلك النـزاع هـم اليهـود 
،سـببًا فـي جعلهـم (يوم بعـاث)المعارك المقيمين بأرضهم، وربما كانت هزيمة الخزرج،في أخر تلك 

 .(xxxiii)أكثر اقباال على االسالم، واعتناق له من األوس

 

ســـيما وانهـــم ، ان حالـــة االنشـــقاق التـــي عاشـــها اهـــل يثـــرب جعلهـــم يرحبـــون بفكـــرة القيـــادة الموحـــدة 
فضال عـن ذلـك وجـدوا فـي افكـار االسـالم ، لحظوا ان المستفيد من الصراع الدائر بينهم هم اليهود

 .هكذا كانت يثرب االرض المثلى لقيام الدولة االسالمية . الحل الوحيد النهاء دائرة الصراع

 اسباب اجتماعية . ب

ومــــن ثــــم اعــــالن قيــــام ، كــــان الختيــــار رســــول اهلل مدينــــة يثــــرب للهجــــرة اليهــــا ونشــــر دعوتــــه     
رب كــــانوا إ ن أهــــل يثــــ:" دولتــــه فيهــــا اســــباب عــــدة، فمــــن تلــــك االســــباب مــــا قالــــه حســــن إبــــراهيم

يعيشــــون بجــــوار اليهــــود واليهوديــــة ديــــن ســــماوي ، حتــــى انهــــم الفــــوا افكــــار اليهــــود الدينيــــة بتــــأثير 
 . (xxxiii)" الجوار ما يجعلهم اكثر من غيرهم قبوال لالسالم الن اصول االديان واحدة 

ـــــه)كمـــــا ان الرســـــول  ـــــه وال ـــــاس ( صـــــلى اهلل علي ـــــرب طائتفـــــان مـــــن الن ـــــم ان فـــــي يث كـــــان يعل
فـــــــاذا اســـــــتطاع ، واليهـــــــود الكتـــــــابيين ، وبينهمـــــــا نـــــــزاع وتطلـــــــع إلـــــــى الســـــــيادة  العـــــــرب الـــــــوثنيين

ــــه)الرســــول  ــــه وال ــــى مبادئــــه احــــدى هــــاتين الطــــائفتين امكنــــه (  صــــلى اهلل علي ل ان يجــــذب اليــــه وا 
ـــــدر رســـــول اهلل  ـــــف وامـــــتالك زمـــــام االمـــــور ، وّق ـــــى الموق ـــــه)الســـــيطرة عل ـــــه وال ، ( صـــــلى اهلل علي
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ـــــــه مـــــــن ا ـــــــومي لليهـــــــود ســـــــيمنعهم مـــــــن ان العـــــــرب ســـــــيكونون اعـــــــون ل ليهـــــــود ، الن الحقـــــــد الق
 . (xxxiii)االنضواء تحت راية رجل من العرب 

فضـــــــــاًل عـــــــــن أن اهـــــــــل المدينـــــــــة متمرســـــــــون عســـــــــكريا ، إذ كانـــــــــت الخالفـــــــــات والحـــــــــرب 
ــــين االوس والخــــزرج جعــــل منهــــا مدينــــة محاربــــة ، وجعــــل الهلهــــا  ــــين اهلهــــا ، ســــيما ب الداخليــــة ب

ية الجديـــــدة التـــــي سينضـــــوون تحـــــت لوائهـــــا لـــــو قـــــدر االمـــــر القـــــدرة علـــــى حمايـــــة الدولـــــة االســـــالم
(xxxiii) ــــين حــــرتين ــــك موقعهــــا الجغرافــــي الواقــــع ب ــــى ذل ــــوبرة فــــي الغــــرب وواقــــم  (xxxiii)، اضــــف ال ال

ـــــي الشـــــرق ، واحـــــد وســـــلع فـــــي الشـــــمال ، وجبـــــل عيـــــر فـــــي الجنـــــوب الغربـــــي  جعلهـــــا ،  (xxxiii)ف
ــــــــى العــــــــدو اقتحامهــــــــا  ــــــــى طريــــــــق ال (xxxiii)مدينــــــــة محصــــــــنة يصــــــــعب عل ــــــــل ، ووقوعهــــــــا عل قواف

، وهــــذا يمكنهــــا مــــن قطــــع  (xxxiii)التجاريــــة بــــين الشــــام والــــيمن وعبــــر البحــــر إلــــى مصــــر وأفريقيــــا 
ـــــى تجـــــارة الشـــــام هـــــو ضـــــرب لتجـــــارة  ـــــق عل ـــــى مشـــــركي مكـــــة ، وقطـــــع الطري طريـــــق التجـــــارة عل

 . (xxxiii)اليمن الن تجار قريش كانوا يحملون سلع إلى الشام وبالعكس

 اسباب اقتصادية .ج

ون يثرب بلد زراعي غني بموارده ومحاصـيله الزراعيـة الكثيـرة مثـل وهناك أسباب اقتصادية ك
، فضــال عــن صــناعاتها المتعــددة التــي كانــت لهــا  (xxxiii)النخيــل والشــعير والقمــح والفواكــه وغيرهــا 

 (xxxiii)شهرة عالمية مثل صناعة الخشب واألثاث والحلي وادوات الزينـة وصـناعة السـالح  وغيرهـا 
ارة والحــدادة والصــياغة وكــان ابــرز مــن مــارس هــذه الحــرف ، كمــا وجــدت بعــض الحــرف مثــل النجــ

يحتمل ان تكون الصياغة في " ، وقد اشار الخزاعي إلى انه  (xxxiii)يهود بني قينقاع وبعض العبيد
؛ هـذه العوامـل حققـت  (xxxiii)" اول االسالم حرفة اليهود ، ولم يكن احد من المسـلمين يحتـرف بهـا 

بـــذلك تســـتطيع الصـــمود امـــام الحصـــار اذا مـــا حوصـــرت الهلهـــا االكتفـــاء الـــذاتي إلـــى حـــد كبيـــر و 
 . (xxxiii)وتستطيع تأمين الموارد المالية الكافية لنفقات الدولة االسالمية 

الطبيعيــــة فجوهــــا علــــى العمــــوم خيــــر مــــن جــــو مكــــة، فهــــو ألطــــف " يثــــرب"فضــــال عــــن مقومــــات  
يـــه، ولـــم يعـــان أهلهـــا مـــا عـــانى أهـــل مكـــة مـــن قحـــط فـــي المـــاء ومـــن شـــدة الحصـــول عل. وأفـــرح

فالمــــاء متــــوفر بعــــض الشــــيء فــــي المدينــــة، وهــــو غيــــر بعيــــد عــــن ". بئــــر زمــــزم"حتــــى بعــــد حفــــر 
ــــوت ــــار فــــي البي ــــر آب ــــه بســــهولة بحف ولهــــذا صــــار . ســــطح األرض، ومــــن الممكــــن الحصــــول علي
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نشــــــاء البســــــاتين والحــــــدائق، والتفســــــح فيهــــــا، والخــــــروج إلــــــى  فــــــي إمكــــــان أهلهــــــا زرع النخيــــــل، وا 
ــــاع أهلهــــا فجعلهــــم ألــــين عريكــــة وأشــــرح صــــدرا مــــن  أطــــراف المدينــــة للنزهــــة، فــــأثر ذلــــك فــــي طب

 . (xxxiii)أهل البيت الحرام

 الفكر السياسي : ثانيا 

 االعالم السياسي . 2

 :بيعة العقبة األولى .  أ

" النفـر السـتة ( صلى اهلل عليه واله)لما حل الموسم المقبل من العام الذي لقى فيه رسول اهلل 
 (xxxiii)، واطلق عليها اسم بيعـة النسـاء(xxxiii)" عام وهي العقبة األولىلقي اثنا عشر رجال بعد ذلك ب

واســاس تلــك البيعــة هــو االخــذ بمبــادئ االســالم ولــيس فيهــا ذكــر للجهــاد ، وقــد ذكــر عبــادة بــن ، 
فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء علـى : " ، وكان ممن حضر العقبة االولى فقال  (xxxiii)الصامت 

ق وال نزني وال نقتل اوالدنا وال نأتي ببهتان نفتريه بين ايـدينا وارجلنـا ان ال نشرك باهلل شيئا وال نسر 
، فكانـــت تشـــمل هـــذه البيعـــة االيمـــان بـــاهلل الواحـــد ونبـــذ مـــا ســـواه  (xxxiii)" وال نعصـــيه فـــي معـــروف 

مـن قـرآن ( صـلى اهلل عليـه والـه)واالستقامة في السلوك واالخذ بالحق المتدفق علـى لسـان الرسـول 
هــا ذكــر للجهــاد فــي ســبيل اهلل دفاعــا عــن رســوله وال عــن دينــه ، ثــم انصــرفوا إلــى وُســّنة ، ولــيس في

ابعـــث الينـــا مقرئـــا يقرئنـــا ( صـــلى اهلل عليـــه والـــه)المدينـــة ، وكتـــب االوس والخـــزرج إلـــى رســـول اهلل 
، فبعــث إلــيهم مصــعب بــن عميــر العبــدري ،  (xxxiii)القــرآن ويعلمهــم االســالم ، ويفقههــم فــي الــدين 

 . (xxxiii)بن زرارة   (xxxiii)دفنزل في دار اسع

ــم تقتصــر علــى تفقيــه االنصــار بالــدين فحســب ، بــل  وفــي حقيقــة االمــر ان مهمــة مصــعب ل
كانت هنـاك ابعـاد سياسـية اخـرى منهـا التعـرف علـى المجتمـع اليثربـي عـن كثـب ومعرفـة رد فعلهـم 

وال غــرو إذ تجــاه الــدين الجديــد ، ســيما اليهــود وكــذلك ايجــاد قاعــدة شــعبية للقائــد المنتظــر قدومــه ، 
قلنــا انهــا اول خطــوة عرفهــا التــاريخ االســالمي ، لمــا يعرفــه بسياســة االعــالم المناصــر كمــا يطلــق 

ومـن سـيقدم ( صـلى اهلل عليـه والـه)ثم التمهيـد الرضـية خصـبة يمكنهـا اسـتقبال النبـي ، عليه اليوم 
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مــن جهــة ( بارض وشــع) واقامــة دولتــه بكيــان كامــل ، معــه لتــوفير الــدعم اللوجســتي لــه مــن جهــه 
 .وما العقبة الثانية اال العالن ذلك ، ثانية 

 

 

 

 :بيعة العقبة الثانية  . ب
خــرج فــي موســم الحــج الــذي تــال بيعــة العقبــة األولــى فــي يثــرب ثالثــة وســبعون شخصــًا مــن 

( صــلى اهلل عليــه والــه)المســلمين الــذين أســلموا قاصــدين مكــة ، وقــد عزمــوا علــى أن يــدعو النبــي 
ايعوه علــى انــه نبــيهم وزعــيمهم ، وكــان االجتمــاع فــي العقبــة بعــد اداء الحــج للهجــرة إلــى يثــرب وبــ

يـا معشـر الخـزرج انكـم قـد : " وكان معه عمه العباس بن عبد المطلب وكان اول من تكلم ، فقال 
دعــوتم محمــدا إلــى مــا دعوتمــوه اليــه ، ومحمــد مــن اعــز النــاس فــي عشــيرته ، يمنعــه واهلل منــا مــن 

ــم ي ــه ، ومــن ل ــه يمنعــه الحســب والشــرف ، وقــد ابــى محمــد النــاس كلهــم كــان قول كــن منــا علــى قول
واحدا من اهل ( صلى اهلل عليه واله)، وقد اعتبرت بيعة العقبة الثانية النبي محمد  (xxxiii)" غيركم 

يثــرب دمــه كــدمهم ، وهــذه الحمايــة التــي تعهــد بهــا االوس والخــزرج ال تبــدأ إال بعــد وصــول النبــي 
إلــى يثـرب ، ولــذلك حــرص المســلمون علــى اخفـاء امــر هــذه البيعــة حتــى ال  (صـلى اهلل عليــه والــه)

وقد سميت ببيعـة الحـرب النهـم ،  (xxxiii)تعلم بها قريش ، وحتى يأذن اهلل تعالى بالهجرة إلى يثرب 
 . (xxxiii)على الحرب والقتال بايعوا الرسول

علـيهم فـانتخبوا  وقد طلب الرسول منهم ان ينتخبوا مـن بيـنهم اثنـى عشـر نقيبـا ليكونـوا ررسـاء
أنـــتم كفـــالء علـــى قـــومكم : " ، وقـــال لهـــم رســـول اهلل  (xxxiii)تســـعة مـــن الخـــزرج وثالثـــة مـــن االوس 

 .(xxxiii)"نعم: ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم ، وأنا كفيل قومي ، قالوا 

 :في المدينة ( صلى اهلل عليه واله)تنظيمات الرسول. 1

 :اتخاذ مقر للقيادة . أ
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إلى المدينة أول شيء قام به هو بناء المسجد ( صلى اهلل عليه واله) بعد أن وصل رسول اهلل
بركــت ناقــة رســول اهلل : " والمســاكن التــي يحتــاج إليهــا ، وكــان موقــع المســجد كمــا قــال ابــن ســعد 

، وهــو يومئــذ يصــلي ( صــلى اهلل عليــه والــه)عنــد موضــع مســجد رســول اهلل ( صــلى اهلل عليــه والــه)
، ولــم  (xxxiii)" كــان مربــدًا لســهل وســهيل غالمــين يتيمــين مــن األنصــار منــه رجــال مــن المســلمين و 

يكــن المســـجد يمثـــل مركـــز دينـــي ومكـــان للعبـــادة والصــالة فحســـب ، بـــل كـــان يمثـــل مركـــزا سياســـيا 
مــع اصــحابه والمســلمين ، وتوقــع بــه ( صــلى اهلل عليــه والــه)واجتماعيــا وثقافيــا وبــه يتشــاور الرســول

د ويعـــبء الجــيش وتعقــد األلويــة وكـــان ايضــا مكانــا يجتمــع بـــه المعاهــدات والكتــب ويســتقبل الوفــو 
 . (xxxiii)المسلمون للنظر في جميع شرونهم الدينية والدنيوية 

 اعالن دستور للمدينة . ب

إلــى المدينــة عمــد إلــى وضــع قــانون يــنظم العالقــات ( صــلى اهلل عليــه والــه)بعــد وصــول رســول اهلل 
ارجيــــة مــــن الناحيــــة االجتماعيــــة واالقتصــــادية بــــين ســــكان يثــــرب انفســــهم ، وكــــذلك عالقــــاتهم الخ

، ومــن اهــداف دســتور المدينــة السياســية هــو خلــق " وثيقــة المدينــة " والسياســية وهــو مــا عــرف بـــ 
مجتمع متمدن يخضع لقوانين وسياسات يرسمها له الشرع تجعله ينقاد تمام االنقيـاد الوامـر رسـول 

االرض ويبتعــد عــن خلفيتــه العشــائريه فيكــون فــرد بصــفته خليفــة اهلل فــي ( صــلى اهلل عليــه والــه)اهلل
ومن الجدير بالذكر ان ابن سعد قد اكتفى بـذكرها عنـدما عـرج علـى نقـض ، ضمن امه ال عشيره 

، فقــد تشــكلت بالمدينــة خلــيط مــن قــوى سياســية متعــددة لكــل منهــا (xxxiii)اليهــود لعهــودهم ومــواثيقهم
لمون مــن المهــاجرين واالنصــار والفئــة مصــالحه الخاصــة ، فكــان هنــاك فئــات أربعــة االولــى المســ

الثانية المشركون في بقايا االوس والخزرج والقبائل االخرى والفئة الثالثـة اليهـود والرابعـة المنـافقون 
(xxxiii) . 

جماعتـــه ووجـــه  (صـــلى اهلل عليـــه والـــه)واعتبـــرت الوثيقـــة القاعـــدة التـــي نظـــم فيهـــا رســـول اهلل 
 .االحداث وحدد موقعه ازاءها منطلقا منها 

 :ويمكننا أن نالحظ على الوثيقة ما يلي 

، ووضـعها ( صـلى اهلل عليـه والـه)أنها مكرسة لتحديـد شـكل الجماعـة التـي يقودهـا الرسـول -أ
القانوني الذي ينظم دورها السياسي ويحدد شكل حياتها االقتصادية واالجتماعية و ، أي ان جميع 
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انهـم امـة واحـدة " يتبـين ذلـك مـن هـذه الفقـرة المسلمين على اختالف شـعوبهم وقبـائلهم امـة واحـدة و 
 . (xxxiii)" من دون الناس 

 :نظمت الوثيقة عالقة المسلمين باليهود من خالل المحاور اآلتية  -ب

  إقــرار مبــدأ الحريــة الدينيــة(xxxiii)  فلليهــود ديــنهم وللمســلمين ديــنهم ، امــوالهم وانفســهم اال ،
 . (xxxiii)يته ، اال نفسه واهل ب (xxxiii)من ظلم وآثم فانه ال يوتغ 

  المساواة بين المسلمين واليهـود فـي الحقـوق والواجبـات(xxxiii)  ، " وانـه مـن تبعنـا مـن يهـود
 . (xxxiii)" فان له النصر واالسوة غير مظلومين وال متناصرين عليهم 

  وان " االســتقالل االقتصــادي حيــث تنفــق كــل طائفــة مــن المســلمين واليهــود علــى انفســهم
 . (xxxiii)" نفقتهم  على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين

 المدينـة إلـى جانـب المسـلمين مـن أي اعتـداء خـارجي والمشـاركة  التزام اليهود بالدفاع عـن
 . (xxxiii)" وان اليهود ينفقون مع المرمنين ما داموا محاربين " في تحمل نفقات الحرب 

  علـى اليهــود النصــح للدولــة االســالمية ، فــال يتــآمرون عليهــا ، وال يخفــون نبــأ مــن يعلمــون
 . (xxxiii)" وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون االثم " ،  (xxxiii)الكيد للدولة االسالمية  منه

نظمـــت الوثيقـــة الموقـــف مـــن المشـــركين وهـــو موقـــف عـــام نـــابع مـــن طبيعـــة النظـــرة إلـــى  -ج
،  (xxxiii)المشركين الذين يجب الحاقهم بالمرمنين وقد ترك لهم الباب مفتوح لالنتمـاء إلـى الجماعـة 

 . (xxxiii)" حق بهم وجاهد معهم ومن تبعهم فل" 

صـلى اهلل عليـه )كرست الوثيقة أول مبادئ الحكم وجعلت الحكومة هلل ولمحمد رسـول اهلل  -د
وانـه مهمـا اختلفـتم فيـه مـن شـيء ، فـان مـرده إلـى اهلل " ، وقد تم تأكيد هذا المبدأ في نصـين ( واله

لــى محمــد  الجديــدة اســاس الحكــم ومحمــد ، فالعقيــدة "  (xxxiii)( " صــلى اهلل عليــه والــه)عــز وجــل وا 
، فهذه الفقرة بالغة االهمية والخطورة من حيث  (xxxiii)( صلى اهلل عليه واله)الحاكم النه رسول اهلل 

لـى محمـد صـلى )تأكيدها على ان أي خالف ينشـأ بـين اهـل الصـحيفة يجـب الرجـوع فيـه إلـى اهلل وا 
 .(xxxiii)  (اهلل عليه واله

ب يكون لهم فيه سلطة مركزية ومرجعيـة يجـب علـيهم وهنا نالحظ انه اول مرة في تاريخ العر 
عدم الخـروج عليهـا أو تجاوزهـا فـي أي خـالف يحـدث بـين االطـراف المشـتركة فـي الصـحيفة وهـي 
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، علـى الـرغم مـن تعـدد السـلطات المتمثلـة بزعامـات القبائـل، ( صلى اهلل عليـه والـه)سلطة الرسول 
 .ة سياسياً وهو تأكيد ضمني برئاسة الرسول على دولة المدين

 ارساء قواعد النظام االقتصادي للدولة  . ج

كانت هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة قمة التضحية ، فقد خرجوا من بلدهم وتركوا موطنهم   
االول ، فيــه أمــوالهم وكــل مــا يملكــون و وصــلوا الــى يثــرب ولــيس لهــم فيهــا بيــت يــأويهم وال مــال 

المدينـة آخـى بـين المهـاجرين بعضـهم لـبعض ، وآخـى ( ) لمـا قـدم رسـول اهلل" ينهض بحـوائجهم 
، بالمراخـاة لحــل أقتصـادي مرقــت ( )لـذا فقـد شــرع رسـول اهلل  (xxxiii)" بـين المهـاجرين واألنصــار 

اذ جعل االمالك مشـاعه بـين المسـلمين حينـا مـن الـدهر ليعـد العـده لبنـاء سياسـة اقتصـادية لدولتـه 
، العمــل لــه اثــره فــي كفالــة المهــاجرين الفــارين مــن قــريشكمــا ان لهــذا ، مبنيــه علــى اســاس القــرآن 

" االنصار " بعدما أزال النزاع الذي كان بين األوس والخزرج من اهل يثرب ووحد بينهما وسماهم 
بعــدما ناصــروه فــي االســالم ثــم وحــد بــين المهــاجرين مــن أهــل مكــة ، واخيــرا وحــد بــين االنصــار 

 . (xxxiii)" تآخوا في اهلل أخوين أخوين : " ، فقال لهم  (xxxiii)والمهاجرين وآخى بينهم 

كــان ذلــك تأكيــدا للوحــدة السياســية والتضــامنية بــين المســلمين فــي يثــرب واصــبح اآلخــاء فــي 
، فكـان نظامـا (xxxiii)االسالم هو الرابطة التي جمع بينهم مكان رابطة الدم والنسب والعصبية القبلية

فـي االفكـار والمشـاعر واالفـراح واالحـزان  جديدا من التعـاون المطلـق والمشـاركة الكاملـة ، مشـاركة
 . والمأكل والمشرب والمسكن والدين 

 

 :الخاتمة 

 :بعد االنتهاء من البحث توصلنا الى النتائج التالية 

فــي مجــال القيــادة والسياســة اجــراءات مدروســة ( صــلى اهلل عليــه والــه)كانــت اجــراءات الرســول .5
 وفق معطيات سياسية واجتماعية واقتصادية 
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الفكـر السياسـي واالقتصـادي مـن االرث الفكـري الجـداده بنـي ( صلى اهلل عليـه والـه)ورث النبي .2
 . هاشم 

لتاسـيس الدولـة االسـالمية خطـوات ( صـلى اهلل عليـه والـه)كانت الخطوات التي اتخـذها الرسـول. 3
 .رهم تبدأ بسياسة االعالم وانتهاء بوضع قانون ينظم حياة اهل المدينة من المسلمين وغي
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 .  241ص،  2ج، م البلدان معج،  الحموي 
(xxxiii) 11الشريف ، دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ، ص . 
(xxxiii) 79قلعة جي ، قراءة سياسية  للسيرة النبوية ، ص . 
(xxxiii)  معطي ، التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة في عهد الرسول() 41، ص . 
(xxxiii) 79قلعة جي ، قراءة سياسية للسيرة النبوية ، ص  . 
(xxxiii) 11فرج ، حياة نبي اإلسالم سيرته دعوته كفاحه ، ص . 
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(xxxiii) 41معطي ، التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة ، ص . 
(xxxiii) 271المالح ، الوسيط في تاريخ العرب قبل اإلسالم ، ص . 
(xxxiii) 954تخريج الدالالت السمعية ، ص . 
(xxxiii) 41ة ، صمعطي ، التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدين  . 
  )  xxxiii.532ص،9ج،المفصل،جواد علي( 
(xxxiii)221، ص 5ابن سعد ، الطبقات ، ج . 

xxxiii) ) 11ص، الدرر ، ابن عبد البر . 
(xxxiii)  عبـادة بـن الصـامت بـن قـيس بـن صـرم بـن فهـر ، يكنـى أبـا الوليـد وهـو أحـد النقبـاء األثنـى

، شـهد بـدرا واحـدا ، وكان له من العمر اثنـين وسـبعين سـنة ( م114/هـ34)عشر ، توفي سنة 
 3؛ ابـن سـعد ، الطبقـات ، ج( صلى اهلل عليه واله)والخندق والمشاهد كلها مع رسول اهلل 

 . 312، ص 3؛ ابن حبان ، الثقات ، ج 141، ص
(xxxiii) 555؛ العاملي ، الدر النظيم ، ص 221، ص 5ابن سعد ، الطبقات ، ج . 
(xxxiii) 417، ص 7، المصنف ، ج؛ ابن أبي شيبة  221، ص 5ابن سعد ، الطبقات ، ج . 
(xxxiii)  أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة أبو أمامة األنصـاري الخزرجـي ، شـهد العقبتـين

،  5وكان نقيبا على قبيلته ، ولم يكن في النقبـاء أصـغر سـنا منـه ؛ ابـن حجـر ، اإلصـابة ، ج
 .  14ص

(xxxiii) 37، ص 2بي ، ج؛ اليعقوبي ، تاريخ اليعقو  222، ص 5ابن سعد ، الطبقات ، ج  . 
(xxxiii) 222، ص 5ابن سعد ، الطبقات ، ج . 
(xxxiii) ؛ شبارو ، الدولة العربية اإلسالمية األولى  11، ص 2الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج

 .  12، ص
xxxiii) ) ؛ ابـن  11ص،  2ج، المعجـم الكبيـر ، ؛ الطبرانـي  351ص،  1ج، المسند ، ابن حنبل

 . 54ص،  1ج، االستذكار ، عبد البر 
(xxxiii) 219، ص 2؛ اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج  119، ص 3ابن سعد ، الطبقات ، ج  . 
(xxxiii) 119، ص 3المصدر نفسه ، ج  . 
(xxxiii)211، ص 5المصدر نفسه ، ج . 
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(xxxiii) 517شبارو ، الدولة العربية اإلسالمية األولى ، ص  . 
(xxxiii) 511-27، ص 2ابن سعد ، الطبقات ، ج  . 
(xxxiii)  والدولة في سياسة النبي الحديثي ، األمة( )522والخلفاء الراشدين ، ص  . 
(xxxiii) 11؛ سرور ، قيام الدولة العربية ، ص 293، ص 3ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج  . 
(xxxiii) 517النجار ، القول المبين في سيرة سيد المرسلين ، ص . 
(xxxiii)  ( وتغ)فسد وهلك وأثم ؛ ابن منظور ، لسان العرب ، مادة : يوتغ. 
(xxxiii) 9، ص 2الزمخشري ، الفايق في غريب الحديث ، ج  . 
(xxxiii) 14ن ص 2اليوسفي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، ج . 
(xxxiii) 341، ص 2ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج . 
(xxxiii) 5؛ ابــن ســـيد النــاس ، عيــون األثـــر ، ج 322، ص 2ابــن كثيــر ، الســـيرة النبويــة ، ج  ،

 .  215ص
(xxxiii) 2؛ اليوسـفي ، موسـوعة التـاريخ اإلسـالمي ، ج 31، ص 2لنبويـة ، جابن هشام ، السـيرة ا 

 . 14، ص
(xxxiii) 555قلعة جي ، قراءة سياسية للسيرة النبوية، ص . 
(xxxiii) 5؛ ابــن ســيد النــاس ، عيــون األثــر ، ج 311، ص 2ابــن هشــام ، الســيرة النبويــة ، ج  ،

 . 215ص
(xxxiii) 524راشدين ، صالحديثي ، األمة والدولة في سياسة النبي والخلفاء ال . 
(xxxiii) 511، ص 7البيهقي ، السنن الكبرى ، ج . 
(xxxiii) 311، ص 2ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج . 
(xxxiii)  مرتضى ، الصحيح من سيرة النبي األعظم() 212، ص 5، ج . 
(xxxiii) 95الجميل ، النبي ويهود المدينة ، ص  . 
(xxxiii) 214، ص 5ابن سعد ، الطبقات ، ج . 
(xxxiii)  555العربية اإلسالمية األولى ، صشبارو ، الدولة . 
(xxxiii) 324، ص 2؛ ابن كثير ، السيرة النبوية ، ج 315، ص 2ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج  

. 
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(xxxiii) 555شبارو ، الدولة العربية االسالمية االولى ، ص  . 
 

 قائمة المصادر والمراجع

 
 : المصادر القديمة  -أوال 

 ( :م 5111/ هـ 417: ت) البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين 
 ( بال تاريخ : بيروت ) السنن الكبرى ، دار الفكر  -5
  ( : م111/ هـ 314: ت)ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد 
 ( :م5193/ هـ 5313: الهند )الثقات ، الطبعة األولى ، دائرة المعارف العثمانية  -2
  ( :م 5447/ هـ 712: ت)ابن حجر ، احمد بن علي العسقالني 
عادل أحمد عبد الموجود ، الطبعة األولى ، دار : صابة في تمييز الصحابة ، تحقيق اإل -3

 ( .م 5111/ هـ 5451: بيروت ) الكتب العلمية 
  ( :م 711/ هـ 245: ت)ابن حنبل ، احمد بن محمد بن حنبل 
 ( .بال تاريخ : بيروت ) مسند ابن حنبل ، دار صادر  -4
  ( :م 5371/ هـ 971: ت)الخزاعي ، علي بن محمد بن سعد 
تخريج الدالالت السمعية على ما كان في عهد رسول اهلل من الحرف والصنائع والعماالت  -1

/ هـ 5421: بيروت ) ، دار العرب اإلسالمي  2إحسان عباس ، ط: الشرعية ، تحقيق 
 (  م 5111

  ( :م5544/ هـ 131: ت)الزمخشري ، أبو عمر جار اهلل محمود بن عمر 
/ هـ 5459: بيروت ) الحديث ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمية  الفايق في غريب -1

 (   م 5111
  ( :م744/ هـ 231: ت)ابن سعد ، محمد بن سعد بن منيع الزهري 
م 5119/ هـ 5399: بيروت ) إحسان عباس ، دار صادر : الطبقات الكبرى ، تحقيق  -9

. ) 
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  ( :م5333/ هـ 934: ت)ابن سيد الناس ، محمد بن عبد اهلل بن يحيى 
) عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير ، الطبعة األولى ، مرسسة عز الدين  -7

 ( .م 5171/ هـ 5411: بيروت 
  ( :م741/ هـ 231: ت)ابن أبي شيبة ، عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم الكوفي 
هـ 5411: ت بيرو ) سعد محمد اللحام ، الطبعة األولى ، دار الفكر : المصنف ، تحقيق  -1

 ( م 5177/ 
  ( :م191/ هـ 311: ت)الطبراني ، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 

حمدي بن المجيد السلفي ، الطبعة الثانية ، دار أحياء : المعجم الكبير ، تحقيق  -51
 ( .بال تاريخ : القاهرة ) التراث العربي 

  ( :م122/ هـ 351: ت)الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير 
نخبة من العلماء ، مرسسة : يخ الرسل والملوك ، راجعه وصححه وضبطه تار  -55

 ( .م 5179/ هـ 5419: بيروت ) العلماء 
  ( :م5191/ هـ 413: ت)ابن عبد البر القرطبي ، يوسف بن عبد اهلل بن محمد النمري 

سالم محمد عطا ، محمد : االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار ، تحقيق  -52
 ( .م 2111/ هـ 5451: بيروت ) الطبعة األولى ، دار الكتب العلمية علي معوض ، 

: القاهرة ) شوقي صيف : الدرر في اختصار المغازي والسير ، تحقيق  -53
 ( .م 2112/ هـ 5423

  ( :م5392/ هـ 994: ت)ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
ألولى ، دار أحياء التراث علي شيري ، الطبعة ا: البداية والنهاية ، تحقيق  -54

 ( .م 5177/ هـ 5417: بيروت ) العربي 
  ( :م5355/ هـ 955: ت)ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم 

/ هـ 5411: بيروت ) لسان العرب ، الطبعة األولى ، دار أحياء التراث العربي  -51
 ( .م 5174
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 ( :م733/ هـ 257: ت)فري ابن هشام ، أبو محمد عبد الملك بن أيوب الحميري المعا 
عمر عبد السالم التدمري ، دار : السيرة النبوية ، علق عليها وخرج أحاديثها  -51

 ( .م 2117/ هـ 5421: بيروت ) الكتاب العربي 
  (:م5227/ هـ 121: ت)ياقوت الحموي ، أبو عبد اهلل شهاب الدين الرومي البغدادي 

 ( .م 5191/ هـ 5311: بيروت ) معجم البلدان ، دار أحياء التراث  -59
  م 114/ هـ 212: ت)اليعقوبي ، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح البغدادي

. ) 
 ( .بال تاريخ : بيروت ) تاريخ اليعقوبي ، دار صادر  -57
 
 
 
 
 :المراجع العربية والمعربة  -ثانيا 

  الجبوري ، أحمد إسماعيل : 
م ، 941 - 715/ هــــ 532 - 249( العصـــر العباســـي األول ) تــاريخ الدولـــة العباســـية  .5

 ( .م 2151/ هـ 5435: عمان ) الطبعة األولى ، دار الفكر 
عالقة الخالفة العباسية بالعلماء في العصر العباسي األول ، الطبعة األولى ، دار الفكر  .2

 ( .م 2111/ هـ 5431: عمان ) 
  الجميلي ، محمد بن فارس : 
/ هــــ 5422: الريـــاض ) ، مركـــز الملـــك فيصـــل النبـــي ويهـــود المدينـــة ، الطبعـــة األولـــى  .3

 ( .م 2112
  الحديثي ، نزار عبد اللطيف : 
والخلفـاء الراشـدين ، الطبعـة األولـى ( صـلى اهلل عليـه والـه)األمة والدولة في سياسة النبي  .4

 ( .م 5179/ هـ 5417: بغداد ) ، دار الحرية 
  حسن إبراهيم حسن : 
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/ هـــ 5431: بيــروت ) في االجتمــاعي ، دار الجيــل تــاريخ اإلســالم الــديني السياســي الثقــا .1
 ( . م 2111

  جواد علي : 
 ( .   بال تاريخ : إيران ) المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم  .1
 السامرائي، فراس سليم الحسني: 
،الطبعـــــــة االولـــــــى، دار (صـــــــلى اهلل عليـــــــه والـــــــه)تـــــــاريخ العـــــــرب القـــــــديم وعهـــــــد الرســـــــول .9

 (.م2153/هـ5434:عمان)الصفاء
 اب، فكتورسح: 
ايــــالف قــــريش رحلــــة الشـــــتاء والصــــيف، الطبعــــة االولـــــى، كومبيــــو نشــــروالمركز الثقـــــافي  .7

 (م5112/ه5453:بيروت )العربي
  سرور ، محمد جمال : 
، دار الفكـر العربـي ( صـلى اهلل عليـه والـه)قيام الدولة العربية اإلسالمية في حياة محمـد   .1

 ( .م 5141/ هـ 5211: القاهرة ) 
 م محمد شبارو ، عصا : 

الطبعــــة الثالثــــة ، دار (  م115-123/ هـــــ 54-5) الدولــــة العربيــــة اإلســــالمية األولــــى  .51
 ( .م 5111/ هـ 5451:بيروت ) النهضة العربية 

  الشريف ، أحمد إبراهيم : 
: بيــــروت ) دور الحجــــار فــــي الحيــــاة السياســــية العامــــة ، الطبعــــة األولــــى ، دار الفكــــر  .55

 ( .م 5117/ هـ 5377
  محمد حسن العبدروس ، : 

هــ 5425: بال مكـان ) الدولة اإلسالمية األولى ، الطبعة األولى ، دار الكتاب الحديث  .52
 ( .م 2115/ 
 فراج، عز الدين: 
كفاحــــــه ،دار الراشــــــد العربي،الطبعــــــة -دعوتــــــه -حيــــــاة محمــــــد نبــــــي االســــــالم ،ســــــيرته .53

 (.م5174/هـ5414:بيروت)الثانية
  قلعة جي ، محمد رواسي: 

/ هـــــ 5421: بيــــروت ) لســــيرة النبويــــة ، الطبعــــة الثانيــــة، دار النفــــائس قــــراءة سياســــية ل .54
 ( م 2111
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  مرتضى ، جعفر : 
، الطبعـة الرابعـة ، دار الهـادي ( صـلى اهلل عليـه والـه)الصحيح من سيرة النبـي األعظـم  .51

 ( .م 5111/ هـ 5451: بيروت ) ، دار السيرة 
 معطي، علي: 
،اسـتراتيجية الرسـول (صـلى اهلل عليـه والـه)رسـولالتاريخ السياسـي والعسـكري لدولـة فـي ال .51

 السياسية
 ،(م5117/ه5451:بيروت)والعسكرية، الطبعة االولى، دار المعارف

  المالح ، هاشم يحيى : 
 ( .بال تاريخ : بغداد ) الوسيط في تاريخ العرب قبل اإلسالم  .59
  النجار ، محمد الطيب : 

 (بال تاريخ : بيروت ) دوة الجديدة القول المبين من سيرة سيد المرسلين ، دار الن .57
 اليوسفي، محمدهادي اليوسفي: 
 (م5111/هـ  5457 :قم)موسوعة التاريخ االسالمي،الطبعة االولى، مرسسة الهادي .51
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مع معاوية واألسباب التي ادت الى قبول (عليه السالم)االمام الحسن (الصلَ)معاهدة 
 .المعاهدة

 د عمار محمد يونس. أ            قاهر محد علي           . الباحث 
 محمد تركي عبد العزيز. الباحث 
 ليلى محمد جابر. الباحث 

 
 :    الملخص

العديد من التحديات والمصاعب ولكنـه اسـتطاع ان يحـافظ ( عليه السالم)واجه اإلمام الحسن     
يه للظلـم والظـالمين ، وتنـازل عـن حقـه فـي سـبيل  على بيضة االسالم نقية صافية من خالل تصـد 

إصالح االمة ، الن هدفه وهدف كل ائمـة الهـدى هـو االصـالح فـي األمـة التـي كانـت تعـاني مـن 
 .األمراض المزمنة التي خلفتها العهود السابقة لعهده

 صـالح معاويـة وتنـازل عــن الخالفـة مـن أجــل أن يبقـى الـدين عــامرًا والرسـالة المحمديـة خالــدة،    
 .  ن صلحه من منطق القوة وليس الضعف او المهادنة وكا
مـع معاويـة وأعوانـه وأهـل الكوفـة، يثبـت ( عليه السالم)والمتفحص الحتجاجات اإلمام الحسن     

أنــــه كــــان رجــــاًل ال يهــــادن علــــى الحــــق وال يعــــرف الضــــعف واللــــين ، بــــل كشــــف مــــن خــــالل هــــذه 
 .المأل االحتجاجات زيف األمويين في مجالسهم وفضحهم أمام 
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كان صلحه مع معاوية بمثابة إنقاذًا لألمة المهزومة، فلوال صلحه لما بقي من أتباعه أحد على      
مثلما عبر عن ذلك الشيخ راضي ( عليه السالم)وجه األرض ، ولوال صلحه لما حدثت ثورة الحسين 

( عليـه السـالم)حسـين إن ثورة ال: ، حيث قال ( عليه السالم)آل ياسين في كتابه صلح االمام الحسن
رســم لثــورة الحســين مــن يــوم ( عليــه الســالم)حســنية التخطــيط حســينية التنفيــذ ، بــل إن اإلمــام الحســن 

 .البيعة لمعاوية( عليه السالم)بيعته لمعاوية ، حيث أبى اإلمام الحسين 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract   : 
     Imam Hassan (peace be upon him) faced many challenges and 
difficulties, but he was able to keep the egg of Islam pure and pure by 
confronting injustice and oppressors, and he gave up his right for the 
sake of reforming the nation, because his goal and the goal of all the 
imams of guidance is reform in the nation that was suffering from 
chronic diseases. left over from previous eras. 
        Saleh Muawiyah and relinquished the caliphate in order to keep 
the religion alive and the Muhammadiyah message immortal, and his 
reconciliation was based on the logic of strength, not weakness or 
appeasement. 
        And examining the protests of Imam Hassan (peace be upon him) 
with Muawiyah, his aides and the people of Kufa, proves that he was a 
man who did not compromise on truth and did not know weakness and 
leniency. Rather, through these protests, he exposed the falsehood of 
the Umayyads in their gatherings and exposed them in public. 
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     His peace with Muawiyah was tantamount to saving the defeated 
nation, for without his peace there would not be any of his followers left 
on the face of the earth, and without his peace the revolution of al-
Hussain (peace be upon him) would not have occurred, as expressed by 
Sheikh Radi Al Yasin in his book The Peace of Imam al-Hassan (peace 
be upon him), where he said Al-Hussein’s revolution (peace be upon 
him) is a good planning and a good execution. In fact, Imam Hassan 
(peace be upon him) drew a sketch of the Hussein revolution from the 
day he pledged allegiance to Muawiyah, where Imam Hussein (peace be 
upon him) refused to pledge allegiance to Muawiyah. 

 
 

 :المقدمة
بما أنه ال يمكن لألرض أن تبقى من غير حجة لذا ( عليه السالم)بعد استشهاد االمام علي   

في وقت كان فيه معاوية قد سيطر ( عليه السالم)انتقلت اإلمامة بعد استشهاده إلى ابنه الحسن 
الذين هربوا من الحق والذين امتألت على بالد الشام لسنوات طويلة ،وكان معه أولئك المنافقون و 

بطونهم بالحرام، وكذلك الذين نهبوا بيت المال وهربوا من العدالة ويمكننا أن نعبر عن هرالء ومن 
 .نهج نهجهم في جملة واحدة وهي أنهم كانوا أهل باطل 

حابه يواجه جبهتين األولى هم أعداره والثانية هم أص( عليه السالم)وقد كان اإلمام الحسن   
قد :))الذين فقدوا االستقامة والمساعدة له كما هو واضح من خطابه الى أهل الكوفة حيث يقول 

 (( . غررتموني كما غررتم من كان قبلي
الى حد تجرأ الهجوم على خيمته وسحبوا ( عليه السالم)وصلت مظلومية اإلمام الحسن   

وفي مثل هذه الظروف لم تكن  مصالته من تحته وجروه من قميصه وضربوه بمعول في فخذه،
أية وسيلة اال قبول الصلح مع معاوية، ومع ذلك فقد كان بشروط ( عليه السالم)لإلمام الحسن 

 ( . عليه السالم)لو نفذها معاوية لكان انتصارًا لإلمام الحسن 
وهكذا كانت مواقف أولئك الذين أظهروا االسالم على السنتهم وأبطنوا الكفر وهم للعهد    
 . اقضون ن
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بهذه السياسة والتدبير العقالني وفي تلك الظروف ( عليه السالم)واستطاع اإلمام الحسن      
الحساسة أن يحافظ على بيضة االسالم، وفشل الذين يريدون هدم االسالم بمهاجمتهم سياسة 

 . الحكيمة واهلل عز وجل اعلم حيث يجعل رسالته( عليه السالم )اإلمام الحسن 
الى الخالفة في خضم تيارات متعددة من األمويين والخوارج ( عليه السالم)مام الحسن جاء اإل  

 .وغيرهم
 

 :   المبحث االول
مع معاوية ال ُبدَّ مـن معرفـة معنـى الصـلح  (عليه السالم)قبل التطرق الى صلح اإلمام الحسن    

 .  ومعنى الهدنة
 :الصلح   

مي فقــد يكــون موقتــًا وقــد يعبــر بــه عــن الهدنــة كصــلح أعــم مــن الهدنــة فــي لغــة الفقــه االســال    
الحديبية وقد يعبر به على عقد الذمة فيما يقـال هـذا مـا تصـالح عليـه فـالن وفـالن، وقـد يقصـد بـه 

  .(xxxiii)عقد الصلح النهائي الذي تنتهي به الحرب ويكون صلحًا  دائمًا 
 :أما الهدنة 

  .(xxxiii) فيقصد بها االتفاق على هدنة معينة لعقد الصلح   
هو صلح وليست هدنة ومع  (عليه السالم)ومن هذا يتضح لنا أن ما عمل به اإلمام الحسن    

َينَماَن ﴿: إن االلتزام بهما واجب شرعي إذ قال تعالى ُتمن َواَل َتننُقُضوا األن ُفوا ببَعهندب اللَّهب إبَذا َعاَهدن َوَأون
َها َوَقدن َجَعلنُتُم اللََّه َعلَ  كبيدب َلُم َما َتفنَعُلونَ َبعنَد َتون ، رغم ذلك فأن معاوية (xxxiii)﴾ينُكمن َكفبيالا إبنَّ اللََّه َيعن

، من خالل سياسة معاوية التي اتبعها (عليه السالم)لم يف  بالعهود التي قطعها لإلمام الحسن
 (.عليه السالم)وشيعة أمير المرمنين علي( عليه السالم)تجاه االمام الحسن

أن معاوية أرسل إلـى الحسـن صـحيفة بيضـاء مختـوم علـى أسـفلها، "  :(xxxiii)أورد بن عسـاكر   
، ولـو أردنـا االكتفـاء فـي سـبيل التعـّرف علـى " أن اشترط فـي هـذ  مـا شـئت، فهـو لـا  وكتب اليه

أغــرق الصـحيفة المختومــة فـي أســفلها، بشــتى  (عليـه الســالم)معنـاه أن الحســن محتويـات المعاهــدة،
صــلحته، أو يهــدف الــى فائدتــه، ســواء أكــان فــي نفســه أو فــي شــروطه التــي أرادهــا، فيمــا يتصــل بم

أهــل بيتــه أو فــي شــيعته أو فــي مراميــه، وال شــيء يحتمــل غيــر ذلــك، حيــث أنهــا كانــت مــن الســعة 
، بحيث صححت مـا يكون من الفقرات المنقولة (عليه السالم)والسماحة والجنوح إلى اإلمام الحسن

ـــن المعاهــدة أقــرب الــى صــالح اإلمــام ، ورجحتــه علــى مــا يكــون منهــا فــي صــالح (ليــه الســالمع)عــ
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فــــي أن يكتــــب مــــن الشــــروط مــــا  (عليــــه الســــالم)خصـــومه، كنتيجــــة قطعيــــة لحريــــة اإلمــــام الحســــن
 .(xxxiii)يشاء
، ذهب إلى (xxxiii)اختلف المررخون اختالفًا كبيرا في تحديد من بادر الى طلب الصلح فالطبري  

 ويريده في ذلك كل من ابن أعثم (يه السالمعل)أن المبادر إلى طلب الصلح هو اإلمام الحسن

(xxxiii)وبن االثير ،(xxxiii)وبن كثير ،(xxxiii) . أما الفريق اآلخر، فقد ذكر أن معاوية هو الذي طلب
، والشيخ (xxxiii)وهذا مـــا أكده ابو الفرج األصفهاني (عليه السالم)الصلح مــع اإلمــام الحسـن

 . وغيرهم (xxxiii)، والمجلسي(xxxiii)، واالربلي(xxxiii)، وبن الجوزي(xxxiii)المفيد
ومما يدل  (عليه السالم)وتأكيدًا على ذلك ان معاوية هو الذي طلب الصلح من اإلمام الحسن   

إن معاوية " : الـــــــذي ألقاه فــــــــي المدائن جــــاء فيه (عليه السالم)على ذلك خطاب اإلمام الحسن
 .(xxxiii)"دعا الى أمر ليس فيه عز وال نصفة 

 : لها دوافع كثيرة منها ( عليه السالم)الصلح من اإلمام الحسن دوافع معاوية بطلب  
 .أن الصلح بنظر معاوية يعطيه الشرعية في تسلطه - 5
 .عن حقه(عليه السالم)إسكات اإلمام الحسن - 2
 . خوفه من نتائج الحرب التي قد تردي بحياة الكثير من أنصاره أو بحياته - 3
في الحرب يوجب قيام العالم اإلسالمي عليه  (ليه السالمع)خوفه من أن قتل اإلمام الحسن -4

 .(xxxiii)بقتله سيد شباب أهل الجنة 

 : (الصلح)بنود 
وسيرة الخلفاء ، (xxxiii)تسليم األمر إلى معاوية، على أن يعمل بكتاب اهلل وسنة رسوله  -5

 .(xxxiii)الراشدين
وكان االمام علي بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن  إن الرواية التي ذكرت شرط أتباع سيرة أبي   
رفض الخالفة كلها عندما اشترط عليه عبد الرحمن بن عوف في الشورى التي  (عليه السالم)

عليه )، ومعناه أن أباه اإلمام علي((بسيرة الشيخين))أن يعمل ( رضي اهلل عنه)رتبها الخليفة عمر
وعمر جزءًا من الذي هو قدوته وأسوته ترك كل الخالفة حتى ال يجعل سيرة أبي بكر ( السالم

اإلسالم، وال ُيدخل فيه ما ليس منه، فكيف يشترط هو على معاوية أن يعمل بسيرتهما ويجعلها 
سيرة أبي بكر وعمر،  (عليه السالم)فكيف يعقل أن يتبنى اإلمام الحسنجزءًا من الدين ؟ 

 . (xxxiii)ويجعلها شرطًا على معاوية
بالتصرف في شرون ( حسب المعاهدة)حرًا لو سلمنا بهذا األمر، فمعناه ان معاوية ليس     

المسلمين كما يحلو له، وانما هو مطالب بالعمل على تطبيق حكم االسالم وليس شيئًا أخر، ولو 
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كان معاوية يسير على نهج االسالم، وملتزمًا بتعاليم القرآن والسنة الشريفة لما اشترط عليه هذا 
هدة الصلح ، فيدل هذا بالمفهوم ، على أنه لم الشرط، ولما جعله في مقدمة الشروط لتوقيع معا

 .(xxxiii)يكن يعمل على ضوء تعاليم وأحكام االسالم
عليه )بعد معاوية، فإن حدث به حدث فألخيه الحسين  (عليه السالم)أن يكون األمر للحسن  -1

، وليس لمعاوية أن يعهد به إلى (xxxiii)أو تكون والية العهد شورى بين المسلمين (السالم
 .(xxxiii)أحد
عن الخالفة لمعاوية لم يكن عن رضا نفس أو قناعة فكرية او  (عليه السالم)ّن تنازل اإلمام إ  

سياسة بذلك، وانما اجبرته الظروف السياسية على ذلك، واال فمعاوية ليس اهال للخالفة كما قال 
اني  إن معاوية زعم:"  إذ ذكر في خطابه يوم االجتماع في الكوفة ،(عليه السالم)اإلمام الحسن 

أنا أولى الناس بالناس في كتاب . رأيته للخالفة أهالا، ولم ار نفسي لها أهالا، فكذب معاوية
 .(xxxiii)"اهلل وعلى لسان نبي اهلل 

هو أحق بالخالفة، ولكن الظروف اجبرته على التنازل  (عليه السالم)فاالمام الحسن     
فإن حدث به  (عليه السالم)له  لمعاوية، لكنه اشترط على معاوية ان تكون الخالفة من بعده

وليس لمعاوية أن يعهد الى احد، هذا يعني ان معاوية ليس  (عليه السالم)حدث فألخيه الحسين
عليهما )له حق تعين ولي العهد كما يشاء، وأن االمر محسوم لالمام الحسن ثم لإلمام الحسين

عليه )اغتال اإلمام الحسن  ، لكن معاوية لم يلتزم بهذا الشرط كغيره من الشروط، بل(السالم
 .  (xxxiii)!، وعين ابنه يزيد وليَا للعهد من بعده ، ومن ابى فإن السيف في انتظاره(السالم

  .(xxxiii)وأن ال يذكر اإلمام علي إال بخير  (عليه السالم)أن يترك سب اإلمام علي   -3
ابر، والعدول على المن (عليه السالم)وهذا الشرط يدل على أن معاوية كان يلعن االمام علي   

 .(xxxiii)؟عن القنوت عليه في الصلوات
استثناء ما في بيت مال الكوفة، وهو خمسة اآلف ألف درهم، وعلى معاوية أن يحمل الى  -6

كل عام ألفي درهم وأن يفضل بني هاشم في العطاء، وأن يفرق في أوالد  (عليه السالم)الحسن
معه بصفين ألف ألف درهم وأن يجعل ذلك من قتل مع أمير المرمنين يوم الجمل وأوالد من قتل 

 . (xxxiii)في بالد فارس (xxxiii)من خراج دار آبجرد
، وأن يتعهد معاوية بأن يدع الناس قاطبة من أي جنس وعنصر في منـأى مـن المالحقـة واألذى  -1

ـــرمن أصــحاب علــي  (xxxiii)ال يأخــذ أهــل العــراق بالضــغينة  ، وشــيعته آمنــون (عليــه الســالم)وأن يـ
م ونســـائهم وأوالدهـــم، وأن ال يتعقـــب علـــيهم شـــيء، وال يتعـــرض ألحـــد مـــنهم علـــى أنفســـهم وأمـــواله

 .(xxxiii)بسوء، ويوصل إلى كل ذي حق حقه
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عليـه وهـو لـم يسـر علـى  (عليـه السـالم)لم يف  معاوية بالشروط التي أشـترطها اإلمـام الحسـن     
جعل ابنه يزيـد وليـًا  سنة اهلل ونبيه وسيرة الخلفاء الصالحين، كما إنه جعل األمر من بعده ملكًا إذ

 .للعهد من بعده، هو رجل شارب للخمر وفاسق وكما يعبر عنه يزيد الفهود والخنازير والقردة
 :المبحث الثاني

 (:الصلح)أسباب قبول المعاهدة 
أن يحافظ على اتباع أهل البيت من القتل والتنكيل، فكان  (عليه السالم)أراد اإلمام الحسن  -5

لوال ما  " :  وقوله( قاعدة التشيع)لحفاظ على هذه الفئة التي انطلقت منها قرار عقد الصلح هو ل
عليه )، وهو ما دعا اإلمام (xxxiii)"  أتيت لما ترا من شيعتنا على وجه األِر أحد إال قتل

 إلى مالك بن ضمرة (عليه السالم)أن يشترط على معاوية بالعفو عن اتباعه، وقوله  (السالم

(xxxiii) فأردت أن يكون للدين في : " ح لما عاتبه على الصل ، خشيت أن تجتثوا عن وجه االِر
"  السالم عليا يامذل المؤمنين:"  (xxxiii)، وحينما قال له سفيان بن ابي ليلى(xxxiii)"األِر ناعي

 "ما أذللتهم، ولكن كرهت أن افنيهم وأستأصل شأفتهم ألجل الدنيا :" له  (عليه السالم)قفال 
(xxxiii). 

عن السياسة ومكوثه في المدينة التي اصبحت مركزًا دينيًا بعد أْن  (معليه السال)إن اعتزاله    
كانت عاصمة الدولة االسالمية، دلياًل على هذا التوجه، ولعل ما يدعم هذا الرأي دعوات االمام 
الدائمة لمريديه باالبتعاد عن النزعات والغلو والتطرف والتزام الهدوء إيمانًا منه بأن االمور غير 

 . (xxxiii)ذا الخط، وان االنتصار على الطرف المقابل لم يحن وقتهصالحه له
أعد العدة الالزمة،  (عليه السالم)تفكك المجتمع فور سماع معاوية باستشهاد اإلمام علي  -2

إن خوض المعركة مع ( عاصمة الخالفة االسالمية)وهيأ جيشًا قوامه ستون ألف لغزو الكوفة
، في حين أن (قيادة شرعية)وترابطه، واصطفافه حول  العدو يحتاج الى تماسك قوى المجتمع

لم يكن في حالة يسمح بالدخول في  (عليه السالم)الواقع االجتماعي العام في عهد اإلمام الحسن 
حرب شرسة مع بني امية، نتيجة للتفكيك االجتماعي، وحالة القلق واالضطراب الذي اصاب 

 .(xxxiii)المجتمع الكوفي بعد استشهاد االمام 

فالمجتمع العراقي لم يكن في تلك الفترة مجتمعًا مترابطًا ومتحدًا يسوده االنسجام، بل كان     
مرلفًا من شرائح وتيارات عديدة متناقضة، ال يجمعها اي تفاهم وتناسق، فهناك أنصار الحزب 

الى األموي الخطير، والخوارج الذين يوجبون محاربة الفريقين، والمسلمون الموالي الذين وفدوا 
العراق من مناطق اخرى حيث بلغ عددهم العشرين الف، واخيرا جماعة شكاكون بال عقيدة ثابتة 
يتأرجحون بين تأييد هذا التيار وذاك هرالء جميعًا شكلوا الجبهة العراقية ، قد وصفهم االمام 
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يوم كنتم في مبدئكم إلى صفين ودينكم أمام دنياكم، وقد أصبحتم ال:" بقوله ( عليه السالم)
نا كما كنا لكم، قتيل : ولستم كما كنتم لنا، وقد أصبحتم بين قتيلين ودنياكم أمام دينكم، وا 

فضاًل . (xxxiii)"بصفين تبكون عليه، وقتيل بالنهروان تطلبون بثأر ، والباكي خاذل، والطالب ثائر
 .(xxxiii)عن تلك الشريحة التي تشايع خط امير المرمنين واهل البيت

خدمها لزعزعة صفوف جيش اإلمام عن طريق الشائعات التي بثها دسائس معاوية التي است  -4
بان االمام "داخل المعسكر، مثل ما فعل بمعسكر عبيد اهلل بن عباس التي انتشرت الشائعة 

، وشائعات أخرى تشير الى ان قيسًا بن (xxxiii)"كاتب معاوية على الصلَ فلم تقتلون انفسكم
ئس استطاع بها معاوية تفريق جيش اإلمام ، وغيرها من الدسا(xxxiii) سعد قد صالح معاوية

 .ومن ثم كسب اإلمر لصالحه( عليه السالم )
 

 هوامش البحث

(xxxiii) الخليفـة الراشـدي  البطبـوطي، ؛314علي منصور، الشريعة االسالمية والقانون الـدولي، ص
 .514، ص( عليهما السالم)الخامس اإلمام الحسن بن علي 

(xxxiii) 341، صوالقانون الدوليعلي منصور، الشريعة االسالمية . 
(xxxiii)  15/سورة النحل. 
(xxxiii) 292، ص 53تاريخ دمشق، ج  . 
(xxxiii)  (  عليهما السالم)؛ العذاري، أخبار الحسن والحسين 211آل ياسين، صلح الحسن، ص

 .224في كتاب تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، ص
(xxxiii  ) ،514-513، ص1تاريخ االمم والملوك ،ج الطبري. 
 . 211، ص4ح ،جالفتو  (4)   
(xxxiii)  1، ص 3الكامل في التاريخ ، ج. 
(xxxiii) 531، ص 55البداية والنهاية ، ج. 
(xxxiii)  43مقاتل الطالبيين، ص. 
 . 54-53، ص2االرشاد، ج)  7)
(xxxiii ) 25،ص2تذكرة الخواص ،ج . 
(xxxiii)  117، ص5كشف الغمة ، ج. 
(xxxiii ) 47، ص  44بحار االنوار، ج . 
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(xxxiii) ـــــل النبـــــوة ـــــت دالئ ـــــي، تثبي ـــــذكرة الحمدونيـــــة ،ج142،ص 2،جالمعتزل ـــــدين، الت ، 1؛ بهـــــاء ال

 .249ص
(xxxiii) ؛ البطبوطي، الخليفة الراشدي 49العوازم، المجتبى بين وميض الحالف وهيج القافية، ص

 . 513، ص(عليهما السالم )الخامس اإلمام الحسن بن علي
(xxxiii ) ،الغــة ؛ ابــن ابـي الحديــد، شـرح نهــج الب114، ص4،ج مناقــب ابـي طالــبابـن شــهر اشـوب

 .251، ص51،ج
(xxxiii )511ابن حجر، فتح الباري ، ص. 
(xxxiii)  في كتاب تاريخ مدينة دمشق البن ( عليهما السالم)العذاري، أخبار الحسن والحسين

 .232-235عساكر، ص
(xxxiii) 31اليوسف، صلح االمام الحسن المجتبى، ص. 
(xxxiii) 11، ص44المجلسي، بحار االنوار ،ج. 
(xxxiii) 515السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص. 
(xxxiii) 22، ص 44المجلسي، بحار االنوار ،ج . 
(xxxiii) 39-31اليوسف، صلح االمام الحسن المجتبى ، ص . 
(xxxiii) 471، ص5؛ االربلي، كشف الغمة، ج43االصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص. 
(xxxiii) 54، ص  2المفيد، اإلرشاد ،ج. 
(xxxiii) رية من كورة دار ابجرد، والية بفارس ينسب اليها كثير من العلماء، ودار ابجرد ق

إصطخر، بها معدن الزئبق، ودار ابجرد تقع على حدود االهواز فتحها المسلمون عنوة، 
ويسمى المال المأخوذ من األراضي المفتوحة عنوة بالفيء وهذا المال صرف في المصالح 

؛ اليوسف، صلح االمام ( دار ابجرد   )ياقوت الحموي، معجم البلدان، مادة . العامة للمسلمين
 .42سن المجتبى، صالح

 (xxxiii) مناقــب ابــي طالــب؛  ابــن شــهر اشــوب ، 522، ص 4الطبــري، تــاريح الرســل والملــوك،ج 
  411.، ص 3؛ ابن االثير، الكامل في التاريخ ، ج 114، ص 4،ج

(xxxiii )215؛ ال ياسين، صلح الحسن، ص133، ص5االربلي، كشف الغمة ،ج  . 
(xxxiii )114، ص4ابن شهر اشوب، مناقب ابي طالب، ج. 
(xxxiii)  2، ص44؛ المجلسي، بحار االنوار، ج219الصدوق، علل الشرائع ، ص. 
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(xxxiii)   وممن استبطن من جهته علما ( عليه السالم)الرراسي من أصحاب علي مالك بن ضمرة

العاملي، مستدركات . كثيرا وكان أيضا قد صحب أبا ذر فاخذ من علمه، توفي زمن معاوية
 .9، ص 9أعيان الشيعة، ج

(xxxiii) 271، ص53كر، تاريخ دمشق ، جابن عسا  . 
(xxxiii) العوجاء أبو ليلى األنصاري  أبي  بن  سفيان    وذكره ابي نعيم ،  هو: سفيان بن ابي ليلى

داود، وعند : بالل، وقيل: أوس، وقيل: سفيان، وقيل: سكن الكوفة، مختلف في اسمه، فقيل
أبا ليلى : يست له صحبة، يكنىالعوجاء رجل من التابعين، ل َأبي  ْبن  سفيان  ابن االثير ، 

أيًضا، سكن الشام والكوفة، وعرف بالكوفي والشامي ؛ اما ابن حجر فله راي اخر فقال، 
أبي ليلى، ذكره أبو نعيم، وظّن أنه والد عبد الّرحمن بن . العوجاء أبو ليلى أبي  بن  سفيان  

ذا تابعّي باتفاق البخاري فوهم، فوالد عبد الّرحمن أنصارّي، وهذا سلمي، وذاك  صحابّي، وه
 .239، ص3؛ اإلصابة ، ج417، ص2أسد الغابة ، ج. ومسلم وغيرهما

(xxxiii) 44؛ المجلسي، بحار االنوار ،ج21، ص2سبط بن الجوزي ، تذكرة الخواص، ج  ،
 .21ص

(xxxiii) 542، ص5ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة ، ج. 
(xxxiii) 57اليوسف، صلح االمام المجتبى ، ص. 
(xxxiii ) ،142 ، ص2تثبيت دالئل النبوة ، جالمعتزلي. 
(xxxiii)  11، ص( عليهم السالم)البيثواني، سيرة االئمة . 
(xxxiii) 42، ص51ابن ابي الحديد ، شرح نهج البالغة ، ج. 
(xxxiii) 254، ص2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج . 
 
 

 المصادر والمراجع: قائمة
 
 القرآن الكريم•
 :المصادر : اوالا  

 (:م2132/هـ436ت )ي بن محمد الجزري أبن األثير، أبو الحسن عل 
، دار  5علي محمد معوض واخرون، ط : أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيق  -5

 (.م 5114/ هـ 5451: بيروت)الكتب العلمية 
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بيروت )، دار الكتاب العربي5عمر عبد السالم تدمري، ط: الكامل في التاريخ، تحقيق -2
 (.م5119/ هـ5459:
 (:م2123/ هـ423ت )علي بن عيسى بن أبي الفتَ  األربلي ، أبى الحسن 
 (.بال تاريخ: بيروت )كشف الغمة في معرفة األئمة ، بال تحقيق ، دار األضواء  -3
  (:م244/هـ 374ت )األصفهاني ، أبو الفرج علي بن الحسين 
 (.م5111/هـ5371: بال مكان )  2كاظم المظفر ، ط: مقاتل الطالبيين ،تحقيق -4
 (:م214/هـ326ت )د احمد ابن أعثم، ابي محم 
 (.م5115/هـ5455:بيروت)، دار االضواء 5علي شيري ، ط:الفتوح، تحقيق  -1
  ت )بهاء الدين البغدادي، أبو المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون

 (:م2244/ هـ741
 (.م5111/ هـ 5459:بيروت) ، دار صادر5التذكرة الحمدونية،ط  -1
  ( :م2662/ هـ271ت )الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقالني ، أبو 
،  دار 5ط ، عادل أحمد عبد الموجود واخرون: تحقيق، اإلصابة في تمييز الصحابة -9

 (.م5111/  ه 5451:بيروت) الكتب العلمية 
 (.م5111/هـ5391: بيروت) فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة  -7
 (: م2172/ هـ474ت)ميد هبة اهلل ابن أبي الحديد،  عز الدين أبو حامد عبد الح 
، دار إحياء الكتب العربية 5محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط: شرح نهج البالغة، ، تحقيق  -1

 (.م5111/ هـ5397:بال مكان ) 
  سبط ابن الجوزي،  شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قراوغلي بن عبد اهلل

 (:م2174/هـ476ت)
/ هـ5415: بيروت)ة أهل البيت تذكرة الخواص في خصائص االئمة ، مرسس -51

 (.م5171
 (:م2767/هـ222ت)السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
: بال مكان ) ، مكتبة نزار مصطفى الباز5حمدي الدمرداش، ط:تاريخ الخلفاء ، تحقيق  -55

 (.م2114/هـ5421
  (:م2221/ هـ722ت )ابن شهر آشوب ، أبوعبداهلل محمد بن علي 

ط ، الحيدرية . لجنة من أساتذة النجف األشرف ، د: لب، تحقيق مناقب آل أبي طا -52
 (.م 5111/  5391: النجف)
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  هـ  322ت ) أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، الصدوق /
 (: م222

: النجف األشرف )مطبعة الحيدرية ، محمد صادق بحر العلوم : تحقيق، علل الشرائع  -53
 (.م5111/هـ 5371

 (:م211/ هـ326ت )، أبو جعفر محمد بن جريرالطبري 
 (.م5119/ هـ 5379: بيروت) ، دار التراث2تاريخ الرسل والملوك ،ط -54
  (:م2257/ هـ752ت  )ابن عساكر ، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل 
/ هـ  5451:بال مكان )عمرو بن غرامة العمروي ، دار الفكر: تاريخ دمشق ، تحقيق -51

 (.م 5111
 (:م222/  هـ154ت)تيبة الدينوري ، أبو محمد عبد اهلل بن مسلم ابن ق 
: القاهرة) طه محمد زيني، مرسسة الحلبي وشركائه: االمامة والسياسة ، تحقيق -51

 (.م5111
 (:م2351/هـ556ت)ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمرو القرشي الدمشقي 
، دار هجر للطباعة 5تركي، طعبد اهلل بن عبد المحسن ال: البداية والنهاية ، تحقيق -59

 (.م 5119/ هـ  5457:بال مكان )والنشر والتوزيع واإلعالن 
   (:م2616/هـ627ت )المعتزلي ، أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
 (.بال تاريخ: القاهرة) تثبيت دالئل النبوة ، بال تحقيق ، دار المصطفى  -57
 (:م2611/هـ623ت)ن النعمان المفيد، ابي عبداهلل محمد بن محمد ب 
، مطبعة 5، ط( ع)مرسسة ال البيت :االرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد ، تحقيق  -51

 (.هـ5435:بال مكان)ظهور
  (:م2112/ هـ414ت )ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد اهلل الرومي 
 (.م 5111: بيروت)، دار صادر2معجم البلدان، بال تحقيق، ط -21
 ( : م225/هـ126ت)مد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي ، اح 
 (.بال تاريخ: بيروت ) تاريخ اليعقوبي ، بال تحقيق ، دار صادر  -25
 المراجع: ثانياا 
  آل ياسين ، الشيخ راضي: 
 ( .م5193-5314:بيروت ) صلح االمام الحسن ،  -22
  البيثواني ، مهدي: 
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ي ، مرسسة االمام حسين الواسط: ، تعريب  5، ط( عليهم السالم )سيرة االئمة  -23
 (.م2112/هـ 5423: قم )الصادق 

  (:هـ2352ت) العاملي، محسن االمين بن عبد الكريم الحسيني 
حسن االمين ،دار المعارف للمطبوعات، : مستدركات أعيان الشيعة، تحقيق -24

 (.م5173/ هـ5413:بيروت)
  علي ، منصور : 
: القاهرة )اإلسالمية  الشريعة االسالمية وقانون الدولي المجلس االعلى للشرون -21

 (م5195/هـ5315
  العوازم ، مهدي. 
 ( .م  2111/هـ  5451: قم ) المجتبى بين وميض الحرب ووهيج القافية -21
 (:م  2422/هـ2222ت)المجلسي ، محمد باقر 
) ، دار إحياء التراث العربي 2محمد الباقر البهبودي، ط:  ، تحقيق2بحار األنوار، ط -29

 (.م 5173/ 5413: بيروت
 يوسف ، عبد اهلل احمدال: 
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 قحطان هادي الكندي. د. م: الباحث الثاني

 ملخص البحث
ي النحو العربي مـن خـالل عـرض سعى البحث إلى تسليط الضوء على العامل المعنوي ف        

وقــد قســمته علــى أربعــة أقســام، َســَبقْتها مقدِّمــٌة، وتلتهــا . موقــف النحــويين مــن أنواعــه والخــالف فيــه
ُخالصة بيَّنُت فيها أهم ما جاء في البحث، أمَّا األقسام األربعة التي تضـمنها البحـث فكانـت علـى 

العامل، وموقف النحـويين منـه، والثـاني تحـدثت  القسم األول تحدَّثت فيه عن تعريف: النَّحو اآلتي
فيه عن أنواع العوامل النحويَّة، وأمَّا الثالـث فقـد تناولـُت فيـه معنـى العامـل المعنـوي، والخـالف فـي 
عدده، وأخيًرا درسُت نماذَج مـن العامـل المعنـوي، سـلَّطُت الضـوء فيهـا علـى أهـم العوامـل المعنويَّـة 

 .( البصرة، والكوفة: )التي قال بها نحاة المدرستين
Abstract 

light on the moral factor in the  The research sought to shed        
of the grammarians of their  Arabic grammar by presenting the position

sections, preceded by an  types and differences. And divided it into four
the most important thing  followed by a Conclusion in which introduction,
included in the research  that came in the research, The four sections

definition of the factor,  were as follows: The first section spoke about the
the second talked  and the position of the grammarians from it, And
with the meaning  about the types of grammatical factors, The third dealt
Finally, models of  of the moral factor, and the difference in its number,

important moral  the moral factor were studied, highlighting the most
Basrah and Kufa. he teachers of the two schools:factors mentioned by t 

 
 المقد مة
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ـــٍد،       ـــاكرين، والصـــالُة والســـالُم علـــى المبعـــوث  رحمـــًة للعـــالمين، ســـيِّدنا ُمحمَّ الحمـــُد هلل حمـــَد الشَّ
 :أمَّا بعدُ . وعلى آله الطيِّبيَن الطاهرينَ 

ولى التي نشأ منهـا هـذا العلـم، وُيعطـي لنـا فالكالُم على العامل النحوي يأخذنا إلى البدايات األ    
صورًة واضحًة عن المجهود الذهني الذي بذله النحويون في سبيل إرساء القواعد، وتثبيـت األسـس 

، ومــن هــذه الــدعائم التــي اســتندوا إليهــا هــي مســألة العمــل، فعنــد تثبيــت القواعــد (النحــو)لهــذا العلــم 
أت منهــا تلــك القواعــد، فظهــر مــن ذلــك مــا يســمى والقــوانين بحثــوا عــن العلــل واألصــول التــي نشــ

العوامـل اللفظيَّـة، وكـان تشخيصـها ســهاًل يسـيًرا علـيهم؛ ألنَّهـا متعّلقــٌة بظـاهر اللفـظ، ولكـنَّهم وجــدوا 
نَّما تتبيَّن من المعنى، وهـو مـا اصـطلحوا  كثيًرا من العوامل التي تكون غير ظاهرة في التركيب، وا 

 (.العوامل المعنويَّة)عليه بـ
وقـــد ســـعى البحـــث إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى العامـــل المعنـــوي فـــي النحـــو العربـــي مـــن خـــالل      

وقــد قســمته علــى أربعــة . مــن أنواعــه والخــالف فيــه( القــدماء والمحــدثين)عــرض موقــف النحــويين 
عـة التـي أقسام، َسَبقْتها مقدِّمٌة، وتلتها ُخالصة بيَّنُت فيها أهم ما جاء في البحث، أمَّا األقسام األرب

القســم األول تحـدَّثت فيـه عـن تعريـف العامـل، وموقــف : تضـمنها البحـث فكانـت علـى النَّحـو اآلتـي
ـا الثالـث فقـد تناولـُت فيـه معنـى  النحويين منه، والثاني تحدثت فيه عـن أنـواع العوامـل النحويَّـة، وأمَّ

نـوي، وموقـف النحـويين العامل المعنوي، والخالف في عدده، وأخيًرا درسُت نماذَج من العامـل المع
ــة التــي قــال بهــا نحــاة المدرســتين البصــرة، : )منهــا ســلَّطُت الضــوء فيهــا علــى أهــم العوامــل المعنويَّ

 (.والكوفة
وفـي الختـام أتمنــى أن أكـون قــد وفِّقـت فـي إبــراز النقـاط المهمــة فـي فكـرة هــذا الموضـوع، فــإْن      

َن اهلل َمنَّ بها على عبد ْن كانت األخرى فحسبي أّني قد اجتهدت، وما أُكن كذلك فهذه نعمٌة م  ه، وا 
 .               توفيقي إاّل باهلل 

 
 تعريُف العامل وموقُف النَّحوي ين منه : أوال  

: لقــــد عــــرَّف النحويــــون العامــــل النحــــوي تعريفــــات متعــــددة، مــــن ذلــــك تعريــــف ابــــن الحاجــــب      
م المعنــى المقتضــي: والعامــل)) الفاعــل، : المعنــى المقتضــي لإلعــراب ثالثــة ، و (xxxiii)((مــا بــه يتقــوَّ

. (xxxiii)فالفاعلية تقتضي الرفع، والمفعوليَّة تقتضي النصب، واإلضافة الجر. والمفعوليَّه، واإلضافة
وهذا التعريف كما يراه الرَّضي والشيخ خالد األزهري مقيَّد بما يعمل في االسـم مـن الرفـع والنصـب 

 . (xxxiii)الرفع والنصب والجزم والجر، ولم يشمل ما يعمل في الفعل من
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وقد عرَّفه الشيخ األزهري في شرح العوامل المائة أنَّه ما أوجب كون آخر الكلمـة مرفوًعـا، أو      
وبعبـارة ُأخـرى .  (xxxiii)(جاء زيٌد، ورأيُت زيًدا، ومررُت بزيدٍ : )منصوًبا، أو مجروًرا، أو ساكًنا، نحو

 .(xxxiii)((من اإلعراب   ما أوجب كون آخر الكلمة على وجٍه مخصوص:))هو
وفــي الواقــع أنَّــه لــم يخــل أي كتــاب مــن كتــب النحــو قــديًما وحــديثًا مــن اإلشــارة إلــى معنــى  

العامل، فقد اهتمَّ النحويون بالعامـل، وعلـى أساسـه قامـت التصـنيفات النحويَّـة، فهـذا كتـاب سـيبويه 
: دأ أبــواَب كتابــه ببــابقــد ُبنــي علــى أســاس العامــل، وهــو أقــدم مرلَّــف فــي النحــو وصــل إلينــا، إذ بــ

ـــم) ـــده ثمانيـــة مجـــاري(مجـــاري أواخـــر الكل النصـــب، والجـــر، والرفـــع، والجـــزم، والفـــتح، : ، وهـــي عن
النصـــب والفـــتح فـــي اللفـــظ  : والكســـر، والضـــم، والوقـــف، وقـــد جمـــع هـــذه المجـــاري بأربعـــة أضـــرب

وهكـذا  .(xxxiii)ضرب واحد، والجر والكسر في ضرب واحـد، وكـذلك الرفـع والضـم، والجـزم، والوقـف
 . سار في بقيَّة األبواب ُيعدِّد ما يعمل من األفعال والحروف واألسماء، مبّيًنا تفصيل كّل نوع منها

وعلى هذا النهج سار النحويون مـن بعـده، متـأثرين بهـذه اآلراء، وكـان البصـريون والكوفيـون       
جـع إلــى مــا بــين المنهجــين مــن قـد اتفقــوا علــى األخــذ بهــا، ولكـنَّهم اختلفــوا فــي التفاصــيل اختالًفــا ير 

ــة بــين الفــريقين، لــذا كُثــرت .  (xxxiii)اخــتالف قامــة الحجَّ فكــان العامــل أساًســا للجــدل واالخــتالف، وا 
 .   اآلراء في المسألة الواحدة، وتشعَّبت مسالكها

تـه وسـيطرته فــي الدراسـات النحويـة فــي القـرنين الثالـث والرابــع       وقـد قـوى أثـر العامــل وزادت قوَّ
رة، حيث دخلت في نسيج أبواب النحو جميًعا، وصارت مثار خالف وجدل نظري طويل بين للهج

ـــة العمـــل  ـــا عـــن روح اللغـــة ووظيفتهـــا، حيـــث توســـع النحويـــون فـــي نظري ـــد بهـــم أحياًن النحـــويين َبُع
 .     (xxxiii) وفلسفوها، وجعلوا المنطق سبياًل إليها

: ن مضــاء القرطبــي، الــذي ألَّــف كتابــهوهــذا مــا أثــار حفيظــة بعــض النحــويين المتــأخرين كــاب     
أن ُيخلِّــــَص النحــــَو مــــن كثــــرة الفــــروع واألقيســــة  –كمــــا ذكــــر  –، وكــــان هدفــــه (الــــرد علــــى النحــــاة)

وال يخفــى علــى أحــٍد أنَّ دوافــع ابــن مضــاء فــي تــأليف كتابــه كانــت دينيــة؛ فهــو . (xxxiii)والتــأويالت
، ومن هنا رأى محقـق الكتــــاب الدكـــتور معتنق المذهب الظاهري الذي يأخذ بظاهر الكتاب والسُّنَّة

شـــــوقي ضـــــيف أنَّ ابـــــن مضـــــاء بـــــــتأثير مـــــــن نـــــــزعته الظـاهــــــرية ردَّ بهــــــذا الكـــــــتاب علـــــى نـــــــــــــــحاة 
 . ومع ذلك لم تلَق دعوة ابن مضاء تأييًدا من العلماء، بل تصدُّوا للرّد عليه. (xxxiii)المشرق
آراء ابـــن مضـــاء، ولعـــلَّ فـــي مقـــدِّمتهم األســـتاذ  (xxxiii)نوقـــد تلقَّـــف بعـــض الدارســـين المحـــدثي      

، الذي انتقد النحويين في اعتمادهم نظرية العامل، ويرى (إحياء النحو)إبراهيم مصطفى في كتابه 
، ولـم تحـَظ هـذه (xxxiii)أنَّهم أضاعوا العناية بمعاني الكـالم فـي سـبيل الحـرص علـى عامـل اإلعـراب

ومـا زال مهيمًنـا  –رحمهـم اهلل  –ذي اختطَّـه النحويـون األوائـل الدعوات بالقبول، واستمرَّ المنهج الـ
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علــى الــدرس النحــوي، إْذ إنَّ هــدم النظريــة ســيردي حتًمــا إلــى الفوضــى والعبــث ، والمنــادون بإلغــاء 
العامل لم يأتـوا ببديل يقوم مقامه، بل زادوا المسألة تعقيًدا ، ولكن هذا ال يعني أنَّ هذه النظريـة ال 

 . ات، وهذه صفة أي عملتخلو من هن
 

 أنــواع الـعوامل     : ثانياا
عندما ننعم النظر في كتب النحو ندرك مدى اهتمـام النحـويين بالعوامـل وأنواعهـا، وتنـاثر         

آرائهـــم بـــين طياتهـــا، غيـــر أنَّ كتًبـــا كثيـــرًة قـــد ُألِّفـــت فـــي العوامـــل موضـــوًعا، فحـــدَّتها وقســـمتها إلـــى 
ـــ: )صـــنفين رئيســـين  (العوامـــل المائـــة)، ولعـــلَّ مـــن أهـــم هـــذه الكتـــب هـــو كتـــاب (ة، ومعنويَّـــةلفظيَّ

 . للجرجاني
ــن:) مــا تعــرف بالجنــان، وُتلفــظ باللســان، نحــو : فالعوامــل اللفظيــة عنــده      فــي قولــك ( إلــى)و( م 
األفعـــال، : )علمـــاء النحــو إلــى ثالثــة أقســام هــي وقســمها. (xxxiii)(ســرُت مــن البصــرة إلــى الكوفــة:)

ّنمـا الحـديث . (xxxiii)(واألدواتواألسماء،  وهذه العوامل ليست هي مجال الحديث في هذا البحث، وا 
 . على العوامل المعنوية

أّمـا العوامل المعنوية فهي التي يظهر أثرها في بعض الكلمات في الجمل من دون أن يكـون      
نَّمـا والعامل المعنوي هو الذي ال يكون لل: ))لها وجود في الكالم، يقول الجرجاني سان فيه خط، وا 

 . والعوامل المعنوية كثيرة سيأتي بيانها الحقا.  (xxxiii)((هو يعرف بالقلب
وواضــٌح . (xxxiii)والُمتفـُق عليــه عنــد النَّحــويين أنَّ العامــَل اللفظـّي أقــوى مــن العامــل المعنــوي

 ذلـك مــن ظهـور العامــل اللفظــي فـي الكــالم، ونطقــه أيًضـا، بخــالف العامــل المعنـوّي الــذي ُيفتــَرُض 
 .في أغلب األحيان من قبل النحويين افتراًضا ينسجم وسياق الكالم

: إذ قـال، (بـاب مقـاييس العربيَّـة)أو معنويًّا فـي ، وقد بيَّن ابن جني عّلة تسمية العامل لفظيًّا      
نَّما قال النحويون)) عامل لفظي، وعامل معنوي، لُيُروَك أنَّ بعض العمل يأتي مسـّبًبا عـن لفـظ : وا 

، وبعضــه يــأتي عارًيــا مــن مصــاحبة لفــظ يتعّلــق بــه، (ليــت عمــًرا قــائمٌ )و، (مــررُت بزيــدٍ )به؛ كـــيصــح
ــا فــي الحقيقــة ومحصــول الحــديث ... كرفــع المبتــدأ باالبتــداء، ورفــع الفعــل لوقوعــه موقــع االســم فأمَّ

 . (xxxiii)((فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم، إنَّما هو للمتكّلم نفسه، ال لشيء غيره
وهــذا القــول واضــٌح ال لــبَس فيــه إاّل مــا ورد فيــه مــن قولــه بــأنَّ العمــل هــو للمــتكّلم نفســه، فقــد       

وال مجــال هنــا الستعراضــها، ولكــن . (xxxiii)وقــف عنــد هــذا القــول كثيــٌر مــن النحــويين قــديًما وحــديثًا
فــق نظريَّــة يبــدو أنَّ ابــن جنــي لــم يكــن فــي تفكيــره بــأنَّ العامــل هــو المــتكّلم بــدليل أّنــه ســار علــى و 
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العامــل فــي ُجــلِّ مرلفاتــه، وربَّمــا أراد بــالمتكّلم هنــا هــو الُمَنفِّــذ لوضــع الحركــة اإلعرابيَّــة علــى أواخــر 
 . الكلم في الجملة

 الــــعامل الـــمعنوي والــــخالف فيه : ثالثاا
عــاٍر مــن هــو الــذي ال صــورة لــه فــي النطــق ال تحقيًقــا، وال تقــديًرا، بــل هــو : العامــل المعنــوي     

 .مصاحبة لفظ يتعلَّق به كما قال ابن جني آنًفا
وقد اختلـف النحويـون فـي عـدد العوامـل المعنويَّـة فهـي عنـد سـيبويه ومـن تابعـه اثنـان، وعنـد       

، (xxxiii)(االبتــداء، ورفــع الفعــل المضــارع: )األخفــش والكــوفيين أكثــر مــن ذلــك، فهــي عنــد البصــريين
عليهــا عامــل التبعيَّــة، فهــو يــرى أنَّ العامــل فــي الصــفة هــو _ وهــو مــن البصــريين _ وزاد األخفــش 

ونسب السيوطي إلى األخفش عامل اإلضافة .(xxxiii)عامل معنوي، وليس لفظي، وتابعه غير واحد
 .  (xxxiii)أيًضا
الخــالف، العامــل : )أمَّـا عنــد الكـوفيين فهــي أكثـر مــن ذلــك؛ ألنَّهـم توسَّــعوا فيهـا، ومــن أهمهـا      

التجــرد مــن الناصــب والجــازم فــي رفــع الفعــل المضــارع، عامــل المفعوليَّــة،  فــي رفــع الفاعــل، عامــل
 .  (xxxiii)(عامل التقريب

وال يمكننا الجزم بعدد العوامل لكل من المدرستين؛ ذلك أنَّ عدًدا كبيًرا من العوامـل المعنويَّـة       
ح، وســوف يتبــيَّن هــذا قــال بهــا الفريقــان مًعــا، ولكــنَّهم اختلفــوا فــي تفســيرها، أو اختلفــوا فــي المصــطل

 . عند دراسة نماذج من العوامل المعنويَّة
 

 نماذج مــــن العامل المعنوي، وموقف النحويين منها  : رابعاا
إنَّ معظــم المســائل النحويَّــة الخالفيَّــة كــان أساســها هــو االخــتالف فــي العوامــل، وهــذه بعــض      

 : المسائل الخالفيَّة في العامل المعنوي
 امل المعنوي في المبتدأ والخبر  الع -(2) 

هـو االهتمـام : ))، ومعنـى االبتـداء(xxxiii)يرى البصريون أنَّ العامل فـي المبتـدأ هـو االبتـداء        
: ، قال المبرِّد(xxxiii)، أو هو تعرية االسم من العوامل اللفظيَّة(xxxiii)((باالسم وَجْعُله مقدًَّما لُيسند إليه

ـــــداء،وم)) ـــــا رفـــــع المبتـــــدأ فباالبت التنبيه،والتعريـــــة عـــــن العوامـــــل غيره،وهـــــو أّوُل : عنى االبتـــــداءفأمَّ
 . مرفوع باالبتداء ( زيد)فــــ ( زيٌد منطلقٌ : )، نحو قولنا(xxxiii)((الكالم
ــة أنَّــه لــو كــان حقًّــا عــاماًل لوجــب أن يرفــع الفعــل        أّمــا الكوفيــون فيرفضــون هــذا العامــل، بحجَّ

إنَّ عــدم العمــل ال : ر زيــد، وذهــب عمــرو، وقــالواحضــ: الماضــي الــذي يقــع فــي أول الجملــة، مثــل
 . (xxxiii)يكون عمالً 
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الـذي ( عدم العوامـل ال يكـون عـامالً : )ويبدو أنَّ هذا المذهب قد ُنسب إلى الكوفيين، فقولهم      
إنَّ رفــع الفعــل المضــارع : )ذكــره أبــو البركــات األنبــاري منقــوٌض بمــا قالــه الفــرَّاء، ومعظــم الكــوفيين

 .، ألنَّ هذا قوٌل بعمل عدم العوامل(xxxiii)(لعوامل الناصبة والجازمةلتعّريه من ا
، والمبـّرد (xxxiii)أّما خبُر المبتدأ فاخُتلف فـي رافعـه أيًضـا، فعنـد سـيبويه مرفـوع بالمبتـدأ وحـده       

ب إلـى األخفـش وابـن الّسـّراج والّرمـاني أنَّـه رفعـه (xxxiii)يرى أّن االبتداء والمبتدأ يرفعان الخبر ، وُنس 
ُرفع المبتدأ والخبر بَتجّردهما لإلسناد، أي تعّري المبتـدأ والخبـر مـن : ، وقيل(xxxiii)بتداء كالمبتدأباال

، وأّمــا مــا ُنســب  إلــى الكــوفيين (xxxiii)العوامــل اللفظيَّــة، وهــو مــذهب الجرمــي، وكثيــر مــن البصــريين
، والخبــر يرفــع إنَّ المبتــدأ والخبــر يترافعــان، المبتــدأ يرفــع الخبــر: فــي رفــع الخبــر فهــو القــول اآلتــي

 . (xxxiii)المبتدأ
وألنَّ الخــالف ال أثــر لــه فــي اإلعــراب، وال فــي المعنــى، لــذا أرى أنَّ تــرجيح رأي علــى آخــر،      

 . والبحث عن العّلة والسبب ال فائدة منه
 : العامل المعنوي في الفعل المضارع المرفوع –( 1)  

 : رأي البصريين  -أ      
. (xxxiii)قــوع األفعــال المضــارعة موقــع االســم، هــو العامــل فــي رفعهــايــرى البصــريون أنَّ و         

في ( يقوم)عليه جمهور البصريين أّنه ارتفع بوقوعه موقع االسم ، فإنَّ ))هذا ما : يقول السيوطي 
 . (xxxiii)((، وذلك هو الذي أوجب له الرفع [في زيد قائم( ] قائم ) وقع موقع ( زيٌد يقوم : ) نحو
إنَّ الرافــع للمضــارع التعــّري مــن : رة هــذا الــرأي عــن البصــريين، فقــد قيــلوعلــى الــرغم مــن شــه     

ب إلى جماعة من البصريين  . (xxxiii)العوامل اللفظيَّة مطلًقا، وُنس 
 

 : رأي الكوفيين –ب      
فــذهب األكثــرون إلــى ))، (يقــوم زيــد: )اختلفــت آراء الكــوفيين فــي رفــع الفعــل المضــارع، نحــو      

ـــتع ـــرفع لـ ـــزائد فــي أنَّــه يــ ـــكسائي إلــى أنَّــه يرتفــع بالـــ ـــجازمة، وذهــب الـ ـــناصبة والـــــــ ّريه مــن العوامــل ال
وُنسب إلى ُحّذاق الكوفيين ومنهم الفّراء إلى أنَّه مرتفع؛ لتجّرده من العوامل الناصبة . (xxxiii) ((أّوله

ع بــــنفس ارتفـــ))، وذهـــب ثعلــــب ـ كمـــا ُنســــب إليـــه ـ إلـــى أنَّ الفعـــل المضــــارع (xxxiii)والجازمـــة
، وهناك آراء أخرى كثيرة ال مجال لحصرها هنا ، وهي موجودة في مظان كتـب (xxxiii)((المضارعة

 . (xxxiii)كثيرة من كتب النحو العربي
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وقوعـــه موقـــع االســـم، وهـــو رأي : )والمالحـــظ فـــي عامـــل الرفـــع للفعـــل المضـــارع أنَّ الـــرأيين       
قــد حظيــا باهتمــام جــّل ( ء علــى األرجــحالبصــريين، والتجــّرد مــن الناصــب والجــازم، وهــو رأي الفــّرا

نما ُيذكر، ألجل االختالف النحوي وحسب   . النحويين، وما عداهما ال ُيعتدُّ به ، وا 
 الصــــرف والخــــــالف  -( 3)

، أي هـو مصـطلٌح كـوفي (xxxiii)الصرف هو عامٌل معنوي ذكره الفرَّاء، وتابعه فيه غيـر واحـد      
لفـاء، والـواو، إذا ُسـبق (أو)للنصـب فـي الفعـل المضـارع بعـد  على األصـح ، وقـد جعلـوه عـامالً  ، وا 

أن تأتي بالواو معطوفة علـى كـالم : قلت. وما الّصرف؟: فإْن قلت: ))بنفي أو طلب ، قال الفرَّاء 
ــْرف، كقــول  ــف عليهــا، فــإذا كــان كــذلك فهــو الصَّ فــي أولــه حادثــة ال تســتقيم إعادُتهــا علــى مــا ُعط 

  (xxxiii):الشاعر
ثنَلُه            عار  عليَا إذا َفعلَت عظيمُ  ال َتننهَ   عن ُخُلٍق وتأتبَي مب

، فلذلك ُسـّمي َصـْرًفا، إْذ كـان معطوفًـا، ولـم (تأتي مثله)في ( ال)أال ترى أّنه ال يجوز إعادة       
 . (xxxiii)((يستقم أن ُيعاد فيه الحادث الذي قبَله

ـْرف أن يجتمـع الف: ))وقال في موضوٍع آخر      ، وفـي أّولـه (أو)، أو (ثــمَّ )عـالن بـالواو، أو والصَّ
جحـــــد، أو اســـــتفهام، ثـــــمَّ تـــــرى ذلـــــك الجحـــــد أو االســـــتفهام ممتنًعـــــا أن ُيكـــــرَّ فـــــي العطـــــف، فـــــذلك 

 .(xxxiii)(واو الصرف)وتسمى الواو التي تسبق الفعل بـ. (xxxiii)((الصرف
( تشــــَربَ ) ، فالفعــــل(ال تأكــــل الســــمك وتشــــرَب اللــــبن: )ومــــن أمثلــــة الصــــرف أيًضــــا قولــــك        

منصـــوب علـــى الصـــرف؛ وذلـــك ألّن الفعـــل الثـــاني مخـــالف لـــألّول، أال تـــرى أّنـــه ال يحســـن تكـــرار 
، ولـو كـان فـي نّيـة تكـرار العامـل لوجـب (ال تأكل السـمك، وال تشـرب اللـبن: )العامل فيه، فال يقال

ا كــان الثـــاني الجــزم فــي الفعلــين جميًعـــا؛ ألّن الثــاني موافــق لـــألّول فــي النهــي ال مخــالف لـــه، فلّمــ
 . (xxxiii)مخالًفا لألوَّل ومصروًفا عنه، صارت مخالفته لألّول، وصرفه عنه ناصًبا له

قـــد وردا فيــه، وهمـــا ( الصــرف، والخــالف: )والمالحــظ فــي الـــنصِّ المتقــدِّم أنَّ المصـــطلحين       
 . بالمعنى نفسه، وسيأتي الحًقا إثبات أنَّهما يداّلن على معنى واحد

َب إلى الكوفيين أيًضاأّما الخال      ذهب الكوفيـون : ))، قال أبو البركات األنباري(xxxiii)ف فقد ُنس 
ألّنـه (... اسـتوى المـاء والخشـبةَ : )إلى أّن المفعول معه منصوب علـى الخـالف، وذلـك نحـو قـولهم

؛ ألّن الخشــبَة لــم تكــن معوجــة (اســتوى المــاء واســتوت الخشــبة: )ال يحســن تكريــر الفعــل، فيقــال...
، فقـد خـالف الثـاني األول، (جـاء زيـد وعمـرو)فلما لم يحسن تكرير الفعل، كما يحسن فـي فتستوي،

 . (xxxiii)((فانتصب على الخالف
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البــّد مــن اإلشــارة إلــى ( الصــرف، والخــالف: )وبعــد أن تبيَّنــت لنــا فكــرة هــذين المصــطلحين        
وقـولهم فـي : ))قـال الرضـيتـداخلهما؛ فكثيـٌر مـن النحـوّيين ُيّصـرح بهمـا وهـو يريـد المسـألة نفسـها، 

ـب علـى الخـالف ( ال تأكل السمك وتشرَب اللبن: )نحو ب على الّصرف بمعنـى قـولهم ُنص  إّنُه ُنص 
إنَّ هــذين المصــطلحين يعّبــران عــن عامــل معنــوي  واحــد، : ، ومــن هنــا جــاز لنــا القــول(xxxiii)((ســواء

ف والخـالف عامـل واحـد إنَّ عـاملي الصـر : ))وهو ما ذهب إليه الدكتور كريم حسين ناصـح بقولـه
ومـا بعـدها،  -( ( أو) الفـاء، والـواو، و: يريـد) -ذلك أنَّ الخالف بين معنى ما قبل هذه الحـروف 

الستحالة تكرار المعنى األول يردي إلى صرف االسم أو الفعل من الحالة اإلعرابيَّة التي يستحقها 
ين عنــد بعــض النحــويين وقــد أرجــع ســبب الــوهم بــين المصــطلح. (xxxiii)((عنــد العطــف إلــى النصــب

 . (xxxiii)تــــــارًة أخرى( الصرف)تــــارًة، وبمصطلح ( الخالف)إلى أنهَّم رأوا الفرَّاء يسميه بمصطلح 
ويبدو أنَّ مصطلح الخالف قد شاع بصورٍة أكبر، فهو ُيذكر دائًما عند تفسير النصب، حتى      

 . كما مَّر آنًفا( الصرف)عند تفسير مصطلح 
، قـال أبـو البركـات (المفعـول فيـه)رن مصطلح الخالف عند تفسير عامل النصـب فـي وقد اقت     

زيٌد : )ذهب الكوفيون إلى أنَّ الظرف ينتصب على الخالف إذا وقع خبًرا للمبتدأ، نحو: ))األنباري
إنَّمــا قلنــا إنَّــه ينتصــب بــالخالف؛ وذلــك ألنَّ خبــر المبتــدأ فــي : قــالوا( ... عمــرو وراءك)، و(أمامــكَ 

، (زيـد)فـي المعنـى هـو ( أمامـك)لـم بكـن ( عمرو وراءك)، و(زيٌد أمامك)أّما ... لمعنى هو المبتدأا
ــــي المعنــــى هــــو ( وراءك)وال  ــــا لــــه ُنصــــب علــــى الخــــالف ليفّرقــــوا (... عمــــرو)ف فلّمــــا كــــان مخالًف

 .(xxxiii)((بينهما
ـــة ُأَخـــر مختلـــف فيهـــا، ولـــم يصـــّرح النحويـــون بهـــا، ولكـــنَّ        ـــة عوامـــل معنويَّ هم أوجـــدوا لهـــا وثمَّ

، وهـذا التقـدير يـدلُّ داللـًة واضـحًة علـى (التقـدير)مخرًجـا، علَّلـوا بـه ظـواهر كثيـرة، وهـو مـا سـّمي بــ
أنَّهم حين تعذَّر عليهم إيجاد ألفاظ مصاحبة للتركيب تصلح ألن تكون هي العاملـة، لـذا مـالوا إلـى 

تـدل عليـه، ولكنَّهـا ال تظهـر فـي الكـالم، التقدير، والتقدير هو محاولة إيجاد ألفاظ مقاربـة للمعنـى، 
نَّ اإلحســـــــاس بضـــــــرورة التقـــــــدير أو التمثيـــــــل لهـــــــو إحســـــــاٌس بوجـــــــود العامـــــــل  فتمثَّـــــــل تمثـــــــياًل، وا 

ونجُد مثل هذا التقدير في كثير من أبواب النحو العربي كما سيتضح وهو مختلـٌف . (xxxiii)المعنوي
ــا ســبُب هــذا االخــتالف فهــو يعــوُد  امــل فــي أي مــن هــذه األبــواب هــو عامــٌل إلــى أنَّ الع))فيــه، أّم

ــة ضــرورة ملزمــة بتقــديره، أو إظهــاره، أو  معنــوي ُيــدَرُك مــن المعنــى النحــوي للبــاب نفســه، ولــيس ثمَّ
 . (xxxiii)((وصفه بألفاظ

 :  وال مجال هنا لتفصيل هذه العوامل، ولكن يمكن اإلشارة إليها، ومنها     
 .(xxxiii)عامل الرفع في الفاعل (5)
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 .(xxxiii)فعول بهعامل النصب في الم (2)
 .(xxxiii)العامل المعنوي الناصب للمستثنى (3)
 .(xxxiii)العامل المعنوي في التوابع (4)
 . (xxxiii)(النسبة)عامل جر المضاف إليه  (1)
 .(xxxiii)(ائتني أكرْمكَ : )عامل الطلب في مثل (1)
 .(xxxiii)عامل التقريب (9)
      

 ُخالصة البحث
لنحـو العربــي، لــذا ال إنَّ مسـألة العمــل النحــوي ارتبطـت بمــنهج النحــاة فـي تنــاولهم ألبــواب ا -     

ذا كــان العامــل : نكــاد نجــد كتاًبــا نحويًّــا يخلــو مــن ذكــر العمــل النحــوي، بشــقَّيه اللفظــي والمعنــوي، وا 
موضـع خـالٍف بـين النحـويين، فكيـف إذا كـان هـذا العامـل  -مع ظهوره وسهولة تعيينـه  –اللفظي 

تالًفـــا كبيـــًرا خـــرج إلـــى حـــدِّ ، لـــذا نجـــدهم قـــد اختلفـــوا فيـــه اخ(أي معنـــوي)غيـــَر ظـــاهٍر فـــي التركيـــب 
التعّسف والمبالغة فـي تعيينـه، وال سـيَّما فـي مسـائل الخـالف النحـوي، فمعظـم مسـائل الخـالف بـين 

 .النحويين تعود إلى اختالفهم في العمل النحوي 
إنَّ الذين اعترضوا على نظرية العامـل، وشـنَّعوها لـم تقـَو نظريـاتهم واعتراضـاتهم أمـام مـا  -      
نَّ الجانـب التعليمـي كـان سـبًبا رئيًسـا شاع و  استقرَّ عليه الـدرس النحـوي عنـد القـدماء والمحـدثين، وا 

 .في ترسيخ نظريتهم
إنَّ ابـن جنــي ال يعنــي فــي مقولتـه المشــهورة بــأنَّ العامــل هـو المــتكلِّم، بــل هــو أراد بــالمتكلِّم  -     

جملــة، بــدليل أنَّــه ســار علــى وفــق نظريَّــة المنفِّــذ لوضــع الحركــة اإلعرابيَّــة علــى أواخــر الكلــم فــي ال
 .العامل في ُجلِّ مرلَّفاته

ــة عنــد علمــاء المدرســتين -      ــم يتفــق عــدد العوامــل المعنويَّ ، بخــالف مــا (البصــرة، والكوفــة: )ل
حدَّده بعض النحويين، بأنَّ العوامل المعنويَّة عند البصريين اثنان، وعنـد الكـوفيين أكثـر مـن ذلـك، 

عـدَّدت بتعــّدد آراء النحـويين المتقـدِّمين، فنجــد الكسـائي وهـو زعــيم المدرسـة الكوفيـة يوافــق بـل إنَّهـا ت
البصـريين فـي بعـض المسـائل، أو يـأتي بـرأي يخـالف فيـه مـا شـاع عـن أهـل الكوفـة، وفـي المقابــل 

 . نجد األخفش كذلك
نقلـه أبـو البركـات  ُنسبت بعض اآلراء إلى الكوفيين، وهي ليست لهم، وهذا ما وجدناه فيمـا -     

األنباري من أنَّ الكوفيين يرفضون عامل االبتداء؛ ألنَّ عدم العمل ال يكـون عمـاًل، فـي حـين نجـد 



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

419 
 

                                                                                                                                                                      

يه من العوامل الناصـبة والجازمـة، فهـذا قـوٌل بعمـل عـدم : الفرَّاء يقول إنَّ الفعل المضارع ُرف َع؛ لتعرِّ
 .العوامل
تداء، وعامل رفع الفعـل المضـارع، وصـلت إلـى سـبعة هناك آراء كثيرة قيلت في عامل االب -     

آراء، ولكــن مــا شــاع عنــد المتــأّخرين مــن النحــاة هــو أّنهــم أخــذوا بأشــهرها، والــذي ال يتعــدَّى رأيــين، 
 . وما سواه اقتصر ذكره في كتب الخالف النحوي ككتاب اإلنصاف وغيره

األمـــر، وهـــو مـــا أكَّـــده  إنَّ مصـــطلحا الصـــرف والخـــالف همـــا مصـــطلٌح واحـــد فـــي حقيقـــة -     
 .الرضي، إذ إنَّهما يداّلن على فكرة واحدة تدور في عمل النصب

هناك ارتبـاط وثيـق بـين العامـل المعنـوي والتقـدير، فالتقـدير هـو محاولـة إيجـاد ألفـاظ مقاربـة  -    
ة، فــي للمعنــى، والفــرق بينــه وبــين العامــل المعنــوي، هــو أنَّــه يجــب إظهــاره؛ لتســتقيم القاعــدة النحويَّــ

 .حين أنَّ العامل المعنوي ُيذكر من دون تقدير
 روافد البحث

   القرآن الكريم 
   المصادر والمراجع المطبوعة: 

 .القاهرة  –م 5112/  2إحياء النحو، إبراهيم مصطفى، ط.5
عبــد العــال . د :، تحقيــق(هـــ155ت )األشــباه والنظــائر فــي النحــو، جــالل الــدين الســيوطي .2

      .م 2113/ 3القاهرة، ط –الكتب سالم مكرم، عالم 
 .د علمما لغل ممح لغ،مم     ورأي ابـن مضــاء فــي ضــوء، أصـول النحــو العربــي فــي نظــر النحــاة.3

 .م 5171/ القاهرة –، عالم الكتبع   م،م 
اإلنصــاف فــي مســائل الخــالف بــين النحــويين البصــريِّين والكــوفيِّين، أبــو البركــات األنبــاري، .4

نصاف، محمد محيي الدين عبـد الحميـد، المكتبـة العصـريَّة ومعه كتاب اإلنتصاف من اإل
 .م 2119بيروت  –صيدا  –

حسـن هنـداوي، . د: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسـهيل، أبـو حّيـان األندلسـي، تحقيـق.1
 .م2111/ 5الرياض، ط –دار كنوز إشبيليا 

نصـــر : ق، تحقيـــ(هــــ618ت)التعريفــات، أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بــن علـــي الجرجـــاني .1
 .م2119/ 5القاهرة، ط –الدِّين تونسي، شركة القدس التجاريَّة 

ـــة الوصـــفيَّة فـــي النحـــو العربـــي، د.9 ـــد دار الضـــياء . الجمل ـــان –ليـــث أســـعد عبـــد الحمي / عمَّ
 .م 2111/ 5األردن، ط
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فخـــر الـــدين قبـــاوة، ومحمـــد نـــديم . د: الجنـــى الـــداني فـــي حـــروف المعـــاني،المرادي، تحقيـــق.7
  .م1991/ 5بيروت، ط -العلميَّةفاضل، دار الكتب 

حاشـــــــية الصـــــــبَّان علـــــــى شـــــــرح األشـــــــموني علـــــــى ألفيـــــــة ابـــــــن مالـــــــك، محمـــــــد بـــــــن علـــــــي .1
( ت.د) مصـر –طه عبد الرروف سعيد، المكتبة التوفيقيَّـة : ، تحقيق(هـ1128ت)الصبَّان

. 
ــاجي، حقَّقــه وقــدَّم لــه.51 علــي توفيــق الحمــد، مرسســة . د: حــروف المعــاني، أبــو القاســم الزجَّ

 .م 5174/ 5األردن، ط –بيروت، دار األمل  -رسالة ال
ـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي  .55 ـــق(هــــ312ت)الخصـــائص، أب ـــي النجـــار، : ، تحقي محمـــد عل

   .  م 2111/ 2القاهرة، ط -المكتبة العلميَّة، دار الكتب المصريَّة، القسم األدبي 
الشـيخ محمـد : حقيـق، ت(هــ211ت)ديوان أبي األسود الدرلي، صنعة أبي سعيد ألسُّكَّري  .52

 . م 5117/ 2بيروت، ط –حسين آل ياسين، دار ومكتبة الهالل 
ـــق .53 ـــى ، . د: الـــرد علـــى النحـــاة، تحقي شـــوقي ضـــيف ، دار الفكـــر العربـــي ، الطبعـــة األول

 .م5149
، أبـو (مـنهج السَّـالك إلـى الفيَّـة ابـن مالـك)شرح األشموني على ألفيَّة ابن مالك، الُمسمَّى  .54

محمد محيي الّدين عبد الحميد،دار : ، حقَّقه(هـ111ت)علي بن محمد  الحسن نور الدين
 .م 5111/ 5بيروت، ط –الكتاب العربي 

، وقــد صــار االعتنــاء بتصــحيحه وتنقيحــه (هـــ171ت)شــرح ألفيَّــة ابــن مالــك، ابــن النــاظم  .51
 على نسخ معتبرة بمعرفة محمد بن سليم اللبابيدي، وهو يباع في المكتبة العثمانيـة بجـوار

 ( .ت.د)الجامع الكبير العمري في مدينة والية بيروت 
ــد بــدوي . عبــد الــرحمن الســيَّد، د. د: شــرح التســهيل، جمــال الــدين بــن مالــك، تحقيــق .51 محمَّ

 .م 5111/ 5القاهرة، ط –المختون، دار هجر 
، محمد بن يوسف بن أحمـد، (تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد)شرح التسهيل المسمى  .59

علـي محمـد فـاخر وآخـرون، دار . د: ، تحقيـق(ه997ت)ن الحلبي ثم المصريمحب الدي
 .هـ5427/ 5السالم، القاهرة ، ط

ــاجي .57 . د: ، تحقيــق(هـــ889ت)، ابــن عصــفور اإلشــبيلي (الشــرح الكبيــر) شــرح جمــل الزجَّ
  . م1999/ 5بيروت، ط –صاحب أبو جناح، عالم الكتب 

يوســف  :، تصــحيح(هـــ868ت)رابادي ضــي علــى الكافيــة، رضــي الــدين اإلســتشــرح الرَّ  .51
 .م1996ليبيا  -حسن عمر، نشر جامعة قار يونس
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شرح العوامل المائة النَّحويَّة في أصول علم العربيَّة، عبد القاهر الجرجاني، شـرح الشـيخ  .21
/ 2القـاهرة، ط –البـدراوي زهـران، دار المعـارف . د: خالد األزهـري، تحقيـق وتقـديم وتعليـق

 .م5177
أحمد السـيِّد : تحقيق وضبط واخراج، (هـ846ت)ل، موفَّق الدين بن يعيش شرح المفصَّ   .25

اســماعيل عبــد الجــواد عبــد الغنــي، المكتبــة التوفيقيَّــة، : ســيِّد أحمــد، راجعــه ووضــع فهارســه
 ( .ت.د)القاهرة  -مصر 

 –خليل أحمد عمـايرة، مكتبـة اللغـة العربيَّـة . العامل النحوي ودوره في التحليل اللغوي، د .22
 .شارع المتنبي 

، (هــ696ت)الفوائد الضـيائيَّة شـرح كافيـة ابـن الحاجـب، نـور الـدين عبـد الـرحمن الجـامي .23
 .م1966،تحقيق، أسامة الرفاعي، مطبعة وزارة األوقاف 

بغداد  –مهدي المخزومي، دار الشرون الثقافية العامة . في النحو العربي نقٌد وتوجيه، د .24
  . م1222

عبــد الســالم : ، تحقيــق(هـــ162ت)شــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر كتــاب ســيبويه، أبــو ب .21
( 4ج. )م 5177/ 3القـــــاهرة، ط –، مكتبــــة الخـــــانجي ( 3 – 2 – 5ج )محمــــد هـــــارون 
   . م 5172/ 2الرياض، ط –القاهرة، دار الرفاعي  -مكتبة الخانجي 

 .  م 5114المغرب  –تمام حسَّان، دار الثقافة . اللغة العربية معناها ومبناها، د .21
 ( .ت.د) 9القاهرة، ط –شوقي ضيف، دار المعارف . المدارس النحوية، د .29
مهـــدي المخزومـــي، شـــركة مكتبـــة . مدرســة الكوفـــة ومنهجهـــا فـــي دراســـة اللغـــة والنحـــو، د .27

 .م 5117/ 2ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، ط
ــدين بــن عقيــل، تحقيــق وتعل .21 محمــد كامــل . د: يــقالمســاعد علــى تســهيل الفوائــد، بهــاء ال

دمشـق،  –دار الفكـر ( 2ج)م، 1221 /2، طالسـعوديَّة –جامعة أم القرى  (5ج)بركات، 
   .م1964/ 5القاهرة، ط –دار المدني ( 4ج) و (3ج)م، 1961/ 5ط
أحمد يوسـف : ، تحقيق(1ج)، (هـ129ت)معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفرَّاء  .31

ار، ار،: ، تحقيق ومراجعة(1ج) نجاتي، ومحمد علي النجَّ : تحقيق( 6ج) محّمد علي النجَّ
ـــي النجـــدي ناصـــف، دار الســـرور، : عبـــد الفتَّـــاح إســـماعيل شـــلبي، راجعـــه. د األســـتاذ عل
  (. ت.د)
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، أبـو إسـحق إبـراهيم (شـرح ألفيـة ابـن مالـك)المقاصد الشافية فـي شـرح الخالصـة الكافيـة  .35
محققــــين، معهـــد البحــــوث العلميــــة مجموعـــة : ، تحقيــــق(هـــــ911ت)بـــن موســــى الشـــاطبي 

حياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى   .م2119 -هـ  5427/ 5مكة المكرمة، ط -وا 
محمــد عبــد الخــالق : ، تحقيــق(هـــ271ت)المقتضــب، أبــو العبَّــاس محمــد بــن يزيــد الُمبــرِّد  .32

 .م5114/ 3القاهرة، ط –وزارة األوقاف عضيمة، 
 .م1226/ 7القاهرة، ط –نيس، مكتبة األنجلو المصرية إبراهيم أ. من أسرار العربية، د .33
 .تمام حسان، مكتبة األنجلو المصريَّة . مناهج البحث في اللغة ، د .34
المنصــــوب علــــى التقريــــب، البــــراهيم بــــن ســــليمان البعيمــــي، مجلــــة الجامعــــة اإلســــالميَّة  .31

 (.هـ5457/5451/ ) 519بالمدينة المنورة، السنة التاسعة والعشرون، العدد 
منهج األخفـش األوسـط فـي الدراسـة النحويـة، عبـد األميـر أمـين الـورد، مرسسـة األعلمـي  .31

 .م 5191للمطبوعات، بيروت ، الطبعة األولى ، 
ــة للدراســات . نحــو التيســير، د  .39 بيــروت،  –أحمــد عبــد الســتار الجــواري، المرسســة العربيَّ

 .م 2111/ األردن –دار الفارس 
 –كــريم حســـين ناصــح الخالـــدي، دار صـــفاء . لنحويَّـــة، دنظريــة المعنـــى فــي الدراســـات ا .37

 .م 2111/ 5األردن، ط/ عمَّان
عبـد السـالم : تحقيـق، 5همع الهوامع فـي شـرح جمـع الجوامـع، جـالل الـدين السـيُّوطي،ج .31

عبـــد . د: بتحقيـــق( 9 - 1- 1 - 4 - 3 - 2ج)عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم، و. هــارون، د
 .م 1221اهرة الق -العال سالم مكرم، عالم الكتب 

  
(xxxiii )51/ 2: شرح الرضي على الكافية، لرضي الدين االستراباذي. 
(xxxiii )والفوائد الضيائيَّة شرح كافية ابن الحاجب، لنور الدين 51/ 2: شرح الرضي: ينظر ،

 . 2/225: الجامي
(xxxiii )وشرح العوامل المائة النحوية، للشيخ خالد األزهري51/ 2: شرح الرضي: ينظر ، :

53. 
(xxxiii )53: شرح العوامل المائة: نظري. 
(xxxiii )267: التعريفات، للشريف الجرجاني. 
(xxxiii )23/ 2: الكتاب: ينظر. 
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(xxxiii )مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، للدكتور مهدي المخزومي: ينظر :
154. 

(xxxiii )24 – 26: مناهج البحث في اللغة، للدكتور تمام حسان: ينظر. 
(xxxiii )والعامل النحوي ودور  في التحليل 52: ه الرد على النحاةمذهبه في كتاب: ينظر ،

 .51 – 42: اللغوي، للدكتور خليل أحمد عمايرة
(xxxiii )4: الرد على النحاة: ينظر . 
(xxxiii )وما بعدها،  135(: من أسرار اللغة: )منهم الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه: ينظر

وما بعدها، والدكتور  252(: ناها مبناهااللغة العربية مع: )والدكتور تمام حسَّان في كتابه
 .وما بعدها 11(: في النحو العربي نقد وتوجيه: )مهدي المخزومي في كتابه

(xxxiii )62 – 66: إحياء النحو: ينظر. 
 الفاخر في شرح جمل عبد القاهر للبعلى، وتنقيَ األلباب فى شرح : غير هذا الكتاب: ينظر

 .يعوامل اإلعراب للشنترين
(xxxiii )26: شرح العوامل المائة: ينظر. 
(xxxiii )46 - 76: العامل النحوي: ينظر. 
(xxxiii )222: التعريفات. 
(xxxiii) تمهيد القواعد بشرح »وشرح التسهيل المسمى . 223/ 6: التذييل والتكميل: ينظر

، والمقاصد الشافية 2226/ 3: ، محمد بن يوسف، المعروف بناظر الجيش«تسهيل الفوائد
/ 1: ، أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي(ح ألفية ابن مالاشر )في شرح الخالصة الكافية

42 . 
(xxxiii )226  - 262/ 2: الخصائص. 
(xxxiii )ونحو التيسير، للدكتور أحمد عبد الستار الجواري 25 - 24: الرد على النحاة: ينظر ،
علم اللغة  بن مضاء في ضوءاوأصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ، 66 – 32:

 . 76  - 76: ، والعامل النحوي 022: عيد كتور محمدللد الحديث،
(xxxiii )واإلنصاف في مسائل الخالف، ألبي البركات 26/ 3، 215/ 1: الكتاب: ينظر ،

   . 771/ 1، 64 - 62/ 2: األنباري
(xxxiii )2 :، واألشبا  والنظائر، للسيوطي127: / شرح جمل الزجاجي، البن عصفور: ينظر /

، والعامل 126: ، لعبد األمير محمد أميني الدراسة النحويةوسط فخفش األ منهج األو ، 167
     .12: ، والجملة الوصفيَّة في النحو العربي، للدكتور ليث أسعد عبد الحميد42: النحوي
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(xxxiii) 64/ 1: همع الهوامع: ينظر . 
(xxxiii) 2: ، واألشبا  والنظائر2/22: ، وهمع الهوامع771/ 1، 62/ 2: اإلنصاف: ينظر /

153 - 156.  
(xxxiii) والمساعد 115/ 2: ، وشرح الرضي62/ 2: ، واإلنصاف215/ 1: الكتاب: ينظر ،

 .167/ 2: على تسهيل الفوائد، البن عقيل
(xxxiii) 26/ 2: شرح األشموني. 
(xxxiii) 166/ 2: ، واألشبا  والنظائر214/ 6: المقتضب: ينظر. 
(xxxiii) 214/ 6: المقتضب . 
(xxxiii) 46: وي، والعامل النح165، 64/ 2: اإلنصاف: ينظر. 
(xxxiii) وشرح 146: ، وشرح ابن الناظم772 - 776/  1، 62/ 2: اإلنصاف: ينظر ،

 . 156/ 1: ،  وهمع الهوامع765/ 3: األشموني
(xxxiii) 2: ، وشرح االشموني152 – 156/ 2، وشرح التسهيل 215/ 1: الكتاب: ينظر /

26 . 
(xxxiii) 26/ 2: ، وشرح االشموني64/ 2: ، واإلنصاف214/ 6: المقتضب: ينظر. 
(xxxiii) 2/ 2: ، وهمع الهوامع167/ 2: المساعد: ينظر. 
(xxxiii) والتذييل والتكميل في شرح كتاب 164/ 2: ، والمساعد62/ 2: األنصاف: ينظر ،

 .141 - 142/ 3: التسهيل، أبو حيان األندلسي
(xxxiii) 3: ، والتذييل والتكميل115/ 2: ، وشرح الرضي151/ 2: شرح التسهيل: ينظر /

 . ، وهنا نسبه السيوطي إلى ابن جني2/ 1: ع، وهمع الهوام114
(xxxiii) 3: ، والمساعد771/ 1: ، واإلنصاف7/ 1: ، والمقتضب26/ 3: الكتاب: ينظر /

 .156/ 1: ، وهمع الهوامع72
(xxxiii) 156/ 1: همع الهوامع. 
(xxxiii) (نسبه الخضراوي للفرّاء واألخفش: )، وهنا قال ابن عقيل72/ 3: المساعد: ينظر ،

 .156/ 1: وهمع الهوامع
(xxxiii) 772 - 776/ 1: اإلنصاف. 
(xxxiii) 765/  3: ، وشرح األشموني72/ 3: ، والمساعد146: شرح ابن الناظم: ينظر ،

 .161/ 2: ، واألشبا  والنظائر156/ 1: وهمع الهوامع
(xxxiii) 156/ 1: ، وينظر همع الهوامع765/  3: شرح االشموني. 
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(xxxiii) 1/156: ، وهمع الهوامع771 – 772/ 1: على سبيل التمثيل كتاب االنصاف: ينظر 
 .163 - 161/ 2: ، واألشبا  والنظائر157 -
(xxxiii) واإلنصاف 32: ، وحروف المعاني، للزجاجي36 - 2/33: معاني القرآن: ينظر ،
 .  275:  ، والجني الداني2/162
(xxxiii) 666: ُنسب إلى أبي األسود الدؤلي، ينظر ديوانه، صنعة أبي سعيد ألسُّكَّري. 
(xxxiii) 36 – 33/ 2: القرآن معاني . 
(xxxiii) 137/ 2: معاني القرآن. 
(xxxiii) 32: حروف المعاني، للزجاجي: ينظر. 
(xxxiii) 774 – 1/777: اإلنصاف: ينظر. 
(xxxiii) وهمع 2/766: ، والمساعد6/76: ، وشرح الرضي2/162: اإلنصاف: ينظر ،

 .163/ 2: ، واألشبا  والنظائر3/132: الهوامع
(xxxiii) 2/162: اإلنصاف . 
(xxxiii) 6/76: لرضيشرح ا. 
(xxxiii) 25: نظرية المعنى في الدراسات النحويَّة . 
(xxxiii) المصدر نفسه والصحيفة نفسها: ينظر. 
(xxxiii) 76/ 6: ، وشرح الرضي22/ 2: ، وينظر شرح المفصل164 – 2/167: اإلنصاف 
 .   2/12: وهمع الهوامع ،77-
(xxxiii) 22: نظرية المعنى في الدراسات النحويَّة : ينظر  . 
(xxxiii) 266: لمعنى في الدراسات النحويةنظرية ا  . 
(xxxiii) 325 - 2/324: ، والمساعد2/225: ، وشرح الرضي2/52: االنصاف: ينظر ،

 .166/ 2: ، واألشبا  والنظائر176/ 1: وهمع الهوامع
(xxxiii) 166/ 2: ، واألشبا  والنظائر5/ 3: ،وهمع الهوامع22 - 52/  2: االنصاف: ينظر 
- 167 . 
(xxxiii) 173/ 3: ، وهمع الهوامع147، 142 /2: االنصاف: ينظر . 
(xxxiii) 72/ 3: حاشية الصبان: ينظر  . 
(xxxiii) 262: شوقي ضيف. ، والمدارس النحوية، د163/ 1: شرح الرضي: ينظر. 
(xxxiii) 742/ 3: ، وشرح األشموني237/ 1: ، والمقتضب22 - 23/ 3: الكتاب: ينظر - 

742    . 
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(xxxiii) إعمال أسماء اإلشارة في الجمل االسمية : به هو عامل  معنويٌّ اصطلحه الكوفيون، ُيراد
، فيرتفع ما كان مبتدأ على أنَّه اسم  للتقريب، وُينَصُب الخبر على أنَّه خبر  له، نحو (كان)عمل 
َتقيماا﴾ : ، وُجعل منه قوله تعالى(هذ  الشمُس طالعةا : )قولنا رَاُط َرب َا ُمسن / اإلنعام ] ﴿َوهذا صب

، 22/ 1: ينظر الكتاب. اإلشارة هنا؛ ألنَّه دلَّ على معنى التقريب فعمل اسم [ 214من اْلية 
، وبحث المنصوب على 22: ، ونظرية المعنى في الدراسات النحوية242/ 6: والمقتضب

 .            762: التقريب، إلبراهيم بن سليمان البعيمي
 

 

 

 

 

 

 

 (غرر السير)

 (هـ612ت)الثعالبي  أبو منصور عبد الملا بن محمد بن إسماعيل: تأليف

 (النص يحقق ألول مرة)دراسة تحقيق ( ظ362-و121)من الورقة 

 قسم تربية سامراء –المديرية العامة لتربية صالح الدين  -ياسر محمد ياسين . ا م د

دارت حياة أبي منصور عبد الملك الثعالبي بين مدن عدة أولها نيسابور وبها ولد : المستخلص
وهو من أسرة موسرة حرص أبوه على تأديبه منذ . جلود الثعالبألب كان يحترف صناعة 

عمق ثقافته وذكاءه مهد له الطريق إلى مجالس . الصغر في الكتاتيب فحبب إليه العلم واألدب
 (. غرر السير)الملوك والوزراء فخدمهم بكتبه عن طريق إهدائها ومنها هذا الكتاب 

 (Gharry al-Sir) 

ABSTRACT :- 
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Al-Thalabi's life revolved between several cities, the first of which was 
Nishapur, which had a father-in-law who was skilled in making fox 
skins. He is from a well-off family, and his father was keen to discipline 
him from a young age in the scribes, so he loved science and literature. 
The depth of his culture and intelligence paved the way for him to enter 
the councils of kings and ministers, so he served them with his books by 
donating them, including this book (Gharry al-Sir). 

 

 

 

 

 

 :المقدمة

أبرز علماء وأدباء القرن الرابع الهجري في نيسابور، ذلك القرن الذي  يعّد الثعالبي أحد      
ظهر فيه نخبة مميزة من األدباء والشعراء واللغويين، حيث كانت علوم اللغة وفنونها تحظى 
. برعاية الخلفاء والوزراء واألمراء الذين كانوا يزّينون مجالسهم بجديد الشعر وبليغ القول والنثر

الثعالبي وكما وصفه كل َمن ترجم له بأنه فريد دهره وقريع عصره ونسيج وحده  وكان أبو منصور
فاستحّق بذلك كل ألقاب الثناء والسردد في عصره، فتصّدر تلك المجالس حتى ذاع صيته ولمع 

 .نجمه في سماء األمة اإلسالمية فأصبح جاحظ نيسابور وزبدة األحقاب والدهور

لفاء واألمراء والمررخين والشعراء والنقاد وكل َمن له اهتمام بفنون وقد نالت مرلفاته ثناء الخ     
الشعر واللغة، حيث ال يخلو عصر من العصور إاّل  وذكر يتيمة الدهر أو فقه اللغة أو سحر 
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البالغة وغيرها مما فاضت به شخصيته األدبية التي سحرت قلوب وأفئدة األمة بسبب جودة ما 
 .ة ما بقي ذكر للغة واألدبكتبه من مرلفات ستبقى خالد

سيرة الثعالبي : وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم الى ثالثة مباحث، كان األول بعنوان     
الشخصية، تناولت فيه دراسة مقتضبة لكثرة الدراسات عن هذه الشخصية الفذة بدأتها بحياته ذكر 

: ا كان المبحث الثاني بعنوانفيم. اسمه ولقبه وكنيته ووالدته ونشأته وعصره ومرلفاته ووفاته
دراسة كتاب تاريخ غرر السير وتضمن اسم الكتاب ووصف المخطوط ونسبته إلى مرلفه مع 

أما المبحث الثالث واألخير فكان بعنوان . بيان منهجه في الكتاب ثم ذكرت منهجي في التحقيق
 .وذكرت قائمة للمصادر والمراجع المعتمدة في كتابة البحث. النص المحقق

 سيرة الثعالبي الشخصية

 :اسمه ونسبه

هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، وهو ما أجمعت عليه كل المصادر التي ترجمت      
لحياته، وكذلك ذكر الثعالبي اسمه صريحًا في كتبه التي أّلفها والتي تم نشر وتحقيق قسم منها، 

 في مصدر أو كتاب يشير فيه إلى ولم نسمع أو نقرأ. وبالتالي اتفقت المصادر على اسمه هكذا

 .xxxiiiاختالف في ذكر اسمه أو اسم عائلته

 :كنيته ولقبـه

، فجميع المصادر تثبت له هذه (أبو منصور)أجمع المررخون على كنية الثعالبي بأنه       
الكنية دون تغيير أو تبديل، حتى في مجالس السالطين واألمراء تذكر كنيته التي اشتهر بها بين 

أما لقبه فهو الثعالبي وهذا اللقب . xxxiiiاألدباء والكتّاب الذين كتبوا عنه دون أّي خالف العلماء
يحمل اسمه وعائلته التي ينتمي إليها، والتي أصبحت فيما بعد عنوان له اشتهر به جدًا، ونودي 

ع صيتها وقد دّون الثعالبي لقبه في كلِّ كتبه التي أّلفها ونشرت وذا. بهذا اللقب أينما حلَّ وارتحل
ولقب الثعالبي منسوب إلى امتهان خياطه جلود الثعالب وعملها، فقيل له ذلك . xxxiiiفي اآلفاق

وذكره بهذا اللقب كّل المررخين ومنهم ابن خلكان، فقد كان من أهل بيت يشتغل . ألنه كان فّراءً 
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وهي بذلك كأنما أصبحت حرفة صناعية قد . أهله بحرفة خياطة الجلود فنسب إلى صناعته
 .xxxiiiامتهنها وداوم على العمل بها استمرارًا لعمل عائلته في هذه المهنة

نما سمي الثعالبي ألنه كان فراء يخيط جلود : )ولعل أبي الفداء يشير بهذا اللقب فقال       وا 
والمصادر األخرى تدّون لقبه بالثعالبي وال يكاد مصدر . xxxiii(الثعالب وله أشعار كثيرة مليحه

للقب الذي عرف به واشتهر ودونه في كتبه التي ألفها أو التي أهداها الى آخر يعطي غير هذا ا
وقد أورد أحدهم بأنَّ هذه المهنة هي ألبيه وليست له فذكر أنَّ أباه يبيع . xxxiiiاألمراء أو األصدقاء

 .فراء الثعالب، والعائلة تحترف خياطة جلود الثعالب فنسب إلى حرفته

 :والدتـه ونشأته

 ، في الحقبة التي كانت فيها الفوضى قائمة بينxxxiii(هـ311)بي بنيسابور عام ولد الثعال      
وكانت والدته في أسرة ميسورة الحال . الدويالت اإلسالمية في المشرق والدولة العباسية ببغداد

ورث عنها المال والضياع الكثيرة لكنه أضاع كثيرًا مما كان يملك وذلك بسبب مطالب 
ذكرها في شعره ومن ذلك نرى أنه كان من أسرة غنّية كان لها ضياع واحتياجات الحياة والتي 

 .من أراضي وبساتين، لكنه أنفقها جميعًا بسبب سلوكه طريق العلم واألدب والتحصيل والجدّ 

 :عصر 

عاش الثعالبي خالل العصر العباسي الثالث، وكان هذا العصر زاخرًا بالعلوم والمعرفة، وظهر  
دباء في كافة المجاالت، وكانت اللغة العربية قد ترّسخ سلطانها بحيث فيه خيرة العلماء واأل

وكان . أصبحت لغة العلوم والمعارف والثقافة وتعددت ألوانها فأصبحت لغة الثقافات العالية
الخلفاء واألمراء واألدباء قد أعطوها من رعايتهم واهتمامهم الشيء الكثير مما دفع الناس إلى 

ف بمختلف أنواعها، ودفعهم حرصهم على تحصيلها ورغبتهم في الدراسة طلب العلوم والمعار 
فقد ظهر الثعالبي في هذا العصر مع ثّلة من العلماء الكبار . xxxiiiوالبحث في التخصصات كافة

الذين عال شأنهم وارتفع في سماء األمة اإلسالمية، وأصبح يشار إليهم بالبنان لوفرة وجودة كتبهم 
 . في اآلفاق والبلدان ومصنفاتهم التي انتشرت

  :طلبه للعلم
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يعتبر الثعالبي من أعظم الشخصيات األدبية في عصره، وقد أّكد ذلك كّل من ترجم له أو ذكره، 
وقد أخذ العلم عن أهله وتدّرج في ذلك حتى بلغ طريقه إلى المجد والشهرة، تحفّزه إلى ذلك نفس 

حيث كان ذو رغبة عارمة في الحصول على . متوثبة إلى معرفة العلوم والتفّقه بها ودراستها
فعكف على تراث وعلوم من قبله بهّمة عالية، فقد رزق حافظة قوية . العلوم والمعارف والبحث

 .xxxiiiوذكاًء متّقداً 

طلب الثعالبي العلم منذ نشأته، وكان جلَّ اهتمامه باللغة العربية وفنونها، فاشتغل باألدب       
، وكان والده قد اهتم به عندما كان xxxiiiصّنف فيها الكتب الكثيرةوالتاريخ فنبغ في تحصيلها، و 

نيسابور، وهي يومئذ إحدى حواضر اإلسالم وقلعه من قالع العلم ( كتاتيب)صغيرًا فألحقه بأحد 
والمعرفة، فكان من بين مردبيه، مردِّب َحّبب إليه األدب وحفظ الشعر، ولذلك فقد حّبب إليه قراءة 

، وكان لعلوِّ هّمته وعمق ثقافته وشغفه بالتأليف والتصنيف جعلته يبتعد األدب واستظهار الشعر
وعندما استهواه العلم واألدب ترك مهنة والده في خياطة جلود الثعالب . عن مهنة تعليم الصبيان

واتجه إلى تحصيل العلم وطلبه، فبدأ يشق طريقه على يد أبي بكر الخوارزمي، فاشتغل بمهنة 
فقد كان يطمح إلى أن يجد لنفسه موضعًا بين . فه بالعلم يدفعه إلى االستزادةالتأديب، وظلَّ شغ

وقد مكنته مواهبه واتساع ثقافته أن يتصل . حشد العلماء واألدباء الذين كانت تعّج بهم نيسابور
بالحكام واألمراء في مجالسهم، وأن يهديهم كتبه وتآليفه حتى ارتفع قدره بين أدباء عصره، فذاع 

 .xxxiiiعرف اسمه بين ألمع أسماء األدباء والنحويين والكتّاب في عصرهصيته و 

  :مؤلفاتـه

فترك . كانت حياة الثعالبي مليئة بالجد والعطاء، ومعروف من حيث غزارة اإلنتاج ووفرة المرلفات
رصيدًا علميًا هائاًل من الكتب والمصنفات وخّلف ثروة أدبية رائعة تنوعت بين اللغة واألخبار 

ة واألدب زادت على الثمانين كتابًا، دّون فيها معارف عصره ورسم صورة واضحة المعالم والبالغ
فقد ألف في األدب والنقد والبالغة والتاريخ، وحتى العلوم التي لم . xxxiiiألعالمه وكتّابه وشعرائه

يختص بها نراه قد تطّرق ولو بإشارة، فنجده يكتب في بعض علوم التفسير والحديث وخصائص 
 :ونظرًا لكثرة مرلفاته فسنذكر بعضًا منها. ن ومنادمة الملوك وغيرهاالبلدا
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فقه اللغة وسر  -3. سحر البالغة وسر البراعة -2.يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر -5
التمثيل  -1. أحسن ما سمعت -1. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب -4. العربية

الظرائف  -51. االعجاز وااليجاز -1. خاص الخاص -7. تتمة اليتيمة -9. والمحاضرة
 .واللطائف

  :وفاتـه

، وشذ القليل منهم وجعلها سنة (هـ421)أجمع المررخون على سنة وفاة الثعالبي وهي  
عن عمر ( هـ421)، فقد ذكر ابن خلكان وأبي الفدا وابن كثير وغيره أنه توفى سنة xxxiii(هـ431)

 .افلة بالجد والعطاء، بعد حياة حxxxiiiيناهز الثمانين عامًا بنيسابور

 "تاريخ غرر السير"دراسة كتاب : المبحث الثاني 

على النسخة الخطّية الخزائنية السلطانية " تاريخ غرر السير"ورد اسم الكتاب : اسم الكتاب
 .بإسطنبول( احمد الثالث)الموجودة في المكتبة السليمانية 

 :نسخ الكتاب

هي التي بين أيدينا، واألولى منها هي نسخة و  –فيما أعلم  -للمخطوط ثالث نسخ         
. وهي نسخة خزائنية بمجّلدين( 151)المكتبة السليمانية في إسطنبول ورقمها ( داماد إبراهيم)

والنسخة الثالثة لمكتبة ( 1112)والنسخة الثانية محفوظة في مكتبة باريس األهلية وتحمل الرقم 
ي منقولة من النسخة السلطانية السليمانية وذلك وه( 5477)باريس األهلية أيضًا وتحمل الرقم 
 .بسبب التشابه الواقع في النسختين

 :وصف النسخ الخطّية

للثعالبي توجد عّدة نسخ منه في خزائن مكتبات مختلفة بالعالم، " تاريخ غرر السير"كتاب      
وجمالية الخط  وأولها النسخة السلطانية الخاصة بالمكتبة السليمانية وتتميز بوضوحها الشديد
ورقة، ( 342)الذي كتبت فيه فضاًل عن أنها مضبوطة الشكل وتقع بمجلدين وعدد أوراقها 

 . كلمات( 51-7)سطر وفي السطر الواحد ( 59)وفي كل ورقة ( 23×51)مسطرتها 
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ُله  اهلل رحمه الثعالبي منصور أبي اإلمام الشيخ تصنيف السير غرر تاريخ من األول المجلد : أوَّ
 أرضه في األمالك ومستخلف سمائه في األفالك مدير اهلل حمد بعد أما الرحمن الرحيم اهلل بسم
 عليهم زائداً  ... منصور أبي الدين ناصر بن نصر أبو المظفر ... األمير موالنا كان ولما ...
 ... وخادمه لعبده ورسم ... الكتب إلى اقتناء العالية هممه بعض صرف ... والفضل العلم في
ُره ... وآدابهم وسيرهم الملوك أخبار غرر في كاف شاف كتاب يفتأل  أبي بن علي قال ... : آخ 

 وقد يرخرك ذا الذي فمن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قدمك نستقيلك وال نقيلك ال واهلل طالب
في  الغرر كتاب من الثاني الجزء تم التوفيق وباهلل لدنيانا فرضيناك لديننا السالم عليه رضيك
 .وأخبارهم الملوك سير

في  ، ومذهبة مزخرفة الجزأين من كل من األولى والصفحة العنوان صفحة خزائنية، مخطوطةال
 من األول القديم المجلد الكوفي بالخط كتب الموجودة الزخرفة وضمن الكتاب من األولى الصفحة
 الثاني، الجزء بداية في اهلل وكذلك رحمه الثعالبي منصور أبي اإلمام تصنيف غرر السير تاريخ

 فيه، لما مجدول فهرس جزء كل أول في بالشكل، مضبوطة النسخة باللون األحمر، العناوين
 والثاني األول الجزآن هي النسخة هذه تعليقات، وبضع بضع تصحيحات النسخة هامش على
 أبي بن علي اهلل فضل :الناسخ. األعالم في ذكر الزركلي كما آخرين جزأين للكتاب أن ويبدو
. نسخ : الكتابة خطّ . هـ119 سنة اآلخرة جمادى من السادس في: النسخ تاريخ الكاديري بكر

 بن وأحمد هـ،177 سنة البغدادكي، بك تولمر بن خان بن محمود :تمّلك باسم َعلى المخطوط
: ت)، وهي مهدات الى ألبي المظفر نصر (هـ939)، سنة (؟)الكمتدي  الدين حسام
 وهو أخو ، (م5125/هـ452

 .األصلمحمود سبكتكين الغزنوي ونظرًا لوضوحها وقّلة الخطأ والسقط فيها فقد جعلتها النسخة 

أما النسخة الثانية وهي نسخة مكتبة باريس األولى وهي مقروءة وواضحة ولكن فيها القليل       
 سم وقد رمزت لها( 54×25)لوحة ومسطرتها ( 271)من السقط والبياض وعدد لوحاتها 

 (.5ب)بالحرف 



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

433 
 

                                                                                                                                                                      

أما نسخة باريس الثانية فهي أقل وضوحًا من األولى والخط الذي كتبت فيه أقّل جودة فضاًل عن 
دمج العناوين التي وضعها المرلف مع متن المخطوط مما يجعل تتبع عناوين مواضيعها فيه 

رتها لوحة ومسط( 217)وعدد لوحاتها . شيء من الصعوبة وكذلك فيها نسبة قليلة من السقط
 (.2ب)سم وقد رمزت لها بالحرف ( 51×22)

بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل )يبدأ بـــــ ( السلطانية السليمانية)أول المخطوط األصل       
مدّبر األفالك في سمائه ومستخلف األمالك في أرضه والصالة على المصطفى محمد خير خلقه 

قال علي بن )وآخر المخطوط ينتهي بــــ...( السلطانوخاتم رسله، فإن الناس بالزمان والزمان ب
واهلل ال نقيلك وال نستقيلك، قّدمك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم فمن ذا الذي يرّخرك : أبي طالب

 (.وقد رضَيَك عليه السالم لديننا فرضيناك لدنيانا

 : منهج المؤلف في الكتاب

 .ت او االحداثاتبع المرلف الترتيب الزمني في ذكر الغزوا -5
أشار المرلف الى بعض المصادر التي أخذ منهـا صـراحة لتوثيـق روايتـه، فهـو مـثاًل يقـول ان  -2

 .الطبري قال كذا في تاريخه
وقـال أصـحاب " عبـارة : المرلف أحيانًا ال يشير الى المصادر التي نقل منها، فهو مثاًل يذكر -3

 ".بعض األخبار
ع ويـزّين رواياتـه بأبيـات مـن الشـعر وذلـك لمـا ُعـرف عنـه انـه المرلف يكتب بأسلوب أدبي رفيـ -4

 . أديب من الطراز األول
 .المرلف ال يفّسر إطالقًا الكلمات الغريبة والكثيرة جدًا التي وردت في المخطوط -1

 : توثيق نسبة الكتاب الى المؤلف
منصور الثعـالبي فـي  اختلف المهتمون بتراث المررخ واألديب أبو" تاريخ غرر السير"كتاب       

نسبة هذا الكتاب ولكن األكثر اجمعوا على انه ألبي منصور الثعالبي، فقد ذكر اسمه صراحة في 
وكــذلك فقــد ذكــره المستشــرق الفرنســي زوتنبــرج فــي دراســة . مقدمــة المخطــوط وبالورقــة األولــى منــه

ســية للجــزء األول مــن أعــّدها عــن النســختان الخطيتــان اللتــان التــي يحــتفظ بهمــا مــع الترجمــة الفرن
، وذكـره  5151وكذلك فقد ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون صفحة . م5111المخطوط سنة 

 . 15ص" الثعالبي ناقدًا وأديباً "أيضا األستاذ محمود الجادر في كتابه 
 :منهجي في التحقيق
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ـــى مواقعهـــا فـــي القـــرآن الكـــريم -5 ـــة الـــواردة فـــي الـــنص مـــع اإلشـــارة ال  ضـــبط اآليـــات القرآني
 .ووضعتها بين قوسين مزهرين

تخريج األحاديث النبوية من كتب الصـحاح والسـنن والمصـنفات والمسـانيد وكتـب الزوائـد  -2
والحواشي مع ذكر درجة وقّوة الحديث ما استطعت إلى ذلك سبيال لتوثيـق الـنص وزيـادة 

 .االطمئنان
ا الـى مواردهـا تخريج النصوص والروايات واألشعار التـي أقتبسـها المرلـف وذلـك بإعادتهـ -3

 .األصلية
تخــريج المــدن والمواقــع الجغرافيــة الــواردة فــي المخطــوط ونســبة ذلــك الــى كتــب المعــاجم  -4

 .الجغرافية المعتمدة
 .لم أترجم لألعالم والشخصيات والمدن المشهورة جدا كونها معروفة عند جمهور الناس -1
قل منها المعلومات وقع في المخطوط بعض السقط فثبتناه من المصادر التاريخية التي ن -1

 .وأشرت الى ذلك بالهامش]  [ ووضعتها بين قوسين معقوفين 
 .تم إلحاق بعض الصور للنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق -9
عنيـت بتحريــر الــنص وضــبطه لكـي أقــّدم قــول المرلــف بأمانـة تامــة وحافظــت مــا أمكننــي  -7

تـــي لـــم تـــرد فـــي علــى رســـم المخطـــوط ونقّطـــت مـــا لـــم يـــنّقط ووضـــعت عالمـــات التـــرقيم ال
 .عبارات المخطوط وجمله

 

 

 النسخة الخزائنية
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 نسخة باريس األولى

 

 
 نسخة باريس الثانية

 النص المحقق: المبحث الثالث
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 غزوُة األبواءب َوهي َأوُل َغزوٍة َغزاها َرُسوُل اهللب َصّلى اهلُل َعليهب وسّلم

المحّرم وَصفُر َخرَج َرُسوُل اهلل  َصّلى اهلُل َعليه  َوَسّلْم  َلمَّا َمَضى م ن الَسنة  الثانية  م ن اله جَرة        
ينة   ريَن واألنصار  وصاحُب ل َوائ ه  حمزُة بن َعبد  المَطلِّب  َوَخليَفُتُه على المد  َن المهاج  َوَمعُه ماَئتان م 

ينَة وَوّدان ب الُقرب  منها َخرَج إليه  بنو  xxxiiiَسعُد بن ُعباَدَة َفَلّما َبلَغ األبواَء وهَي ما بيَن َمّكَة والمد 
ينة   ن بن َعمُرو َفَرجَع عنهم إلى المد  َوُيقاُل [ ظ212]َضمرَة بن بكٍر َفواَدُعوُه وسيُدهم َيومئٍذ ُمْحس 

َنُة َفَزارهُ   xxxiiiلهذه  الغزوة  أيضًا غزوُة َوّدان، وكاَن ُمقاُمُه باألبواء  َخْمَسَة َعشَر َيومًا وبها َقبُر ُأّمه  آم 
 .xxxiiiالجيش   في

  xxxiiiغزوُة بواط

َن الَشام        يرًا ل ُقريٍش َأقَبلت م  َلّما َرَجَع عليه  الَسالُم م ن غزوة  األَبواء  إلى المدينة  َبلَغُه َأنَّ ع 
 َوفيَها ُاَمّيَة بن َخَلف ومائَة َرُجٍل م ن ُقَريٍش َوَمَعُهم َألٌف وَخمسَمائة َجَمٍل ُموقَرٍة باأَلمتعة ، فاستخَلفَ 

ُب لوائه َسعُد بن َأبي  على المدينة  َسعُد بن َمعاذ ريَن َواألنصار  وَصاح  َن المهاج  وَخرَج في َسر ّيٍة م 
ير  إلى َمّكَة  يَر ُقَريٍش، َفلّما انَتهى إلى َسْفح  َرْضَوى َبَلَغُه َأنَّ ُقَريشًا َقْد رجعت بالع  َوقاٍص ُيريُد ع 

يَنة   نانُه إلى المد   .xxxiiiفثنى ع 

 ذاتب الَعشيرةب  غزوةُ 

ْيٍر َفَصَلْت من َمّكَة تريُد الشاَم فاسَتخَلَف على المدينة  َأبا        اتصَل به  َعليه  الَسالُم َخبر ع 
َسَلَمَة بن َعبد  األَسد  وأعَطى ل واءُه حمزة بن َعبد  المَطلِّب  وخرَج في َسر يٍة م ن َأصحابه  حتى بلَغ 

يَرة  َوسأَل عن خَ  يناٍر فَنزَل َتْحَت ذاَت الَعش  ير  فلم َيطلع َعليه ، ثُمَّ َسَلَك َعلى َنْقب  بني د  َبر  الع 
دًا وَصّلى فيه  وُصنع َلُه َطَعامًا َفأكَل َمَع َأصحابه  منُه، ثُمَّ  َشَجرٍة ُيقاُل َلَها َذاُت الساق ، َفَخطَّ َمسج 

َوفي َهذه  الغزوة  رَأى علّي بن َأبي َطالب . ل جٍ ارتحَل حتى َعاوَد َذاَت الَعشيرة  َوَوادَع ب َها َبني ُمدْ 
ي اهلُل َعنُه َنائ مًا في الُتراب  َفَأيَقَظُه وقالَ  ُثمَّ َأنَُّه َعليه  . َفَلزمْتُه الُكْنَية[ و213]ُقْم يا َأبا ُتراب : َرض 

يَنة    .xxxiiiالسالُم َرَجَع إلى المد 

 غزوُة بطن النخلة وهي سرية عبد اهلل بن جحش 
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ُثمَّ إنَّ رسوَل اهلل  َصّلى اهلُل َعليه  َوَسّلَم ضمَّ سرّيًة إلى عبد اهلل  بن جحٍش ودفع إليه  كتابًا       
يَر يومين  وال ُتْكر ه َأحدًا على ُصحبتكَ : مختومًا وقال له فلّما َساَر يومين  . ال تنظر فيه  َحَتى َتس 

ْر َحَتى تنز َل بطَن النخلة  بيَن يا عبَد اهلل  إ ذ: َفضَّ الكتاُب وقرأُه فإذا فيه ا نظرَت في كتابي هذا َفس 
َوَاّطلَع . َسمعًا وطاعًة ألنَُّه َرُسوُل اهلل  : َمّكَة والطائ ف َفَتَرّصَد ب ها ُقَريشًا وتعّرَف َأخبارهم، فقالَ 

بن َأبي وقاص وعتبة  َأْصَحابُه َعلى ُمودِّع  الك تاب  َفَلْم يمتنع َأحٌد من ُصحَبت ه  َوَمَضوا وفيهم سعدُ 
ّي في َطَلبه    .xxxiiiبن غزوان فأَضاّل بعيرًا لهما كانا يتعقبانه  َوَتَخّلفا عنهم للُمض 

ُل َزبيبًا        يٌر ل ُقَريٍش َتحم  َوَمَضى َعبُد اهلل  في أصحابه  َحَتى َنَزَل َبْطَن الَنخلة  َفَمّرْت به  ع 
يرة  وَغيرهما م ْن تجارة  قريش وف يهم  xxxiiiوَأدماً  َعمرُو بن الحضرمي وعثماُن بن َعبد  اهلل  بن المغ 

وأصحابُه في اإليقاع  ب ه م وذلَك في آخر  َيوٍم م ْن َرَجب  xxxiiiوغيرهم، َفَتشاَوَر َعبُد اهلل  بن َجحشٍ 
ْن َقاَتلَناُهم في الَشهر  الَحرام  : وقالوا َتَعرضَنا ل إل ثم   إ ْن َتَركناُهم اليوَم َلَيدُخّلَن َمّكَة ُممَتن عيَن َبها وا 

يم  في َهتك  ُحرَمت ه   نُهم وَأْخذ  ما َمَعُهم، َفَرمى . الَعظ  ثُمَّ َتَجاَسُروا وتَباَيُعوا َعلى َقتل  َمْن َقَدُروا َعليه  م 
َعمرُو بن الَحْضَرمي ب َسْهٍم َفَقَتَلُه واستأَسَر ُعثماُن بن َعبد  اهلل   xxxiiiواقُد بن َعبد  اهلل  الَتم يم ي

 .xxxiiiوأفلَت نوفل بن الَحكم  َفأعَجَزُهم[ ظ213] xxxiiiلَحَكُم بن كيسانَ وا

ير  َواأَلسيرين  حتى َقَدُموا على َرُسول  اهلل  َصّلى اهلُل        وَأقَبَل َعبد اهلل  بن َجْحش  وأصحاَبُه بالع 
ّما َغن ْمنا الُخمَس  إ نَّ لَرُسول  اهلل  َصّلى اهلل  : َعليه  َوَسّلم، وكاَن َعبد  اهلل  َقاَل أَلصحابه   َعليه  َوَسّلم م 

َن الَغنائ م  َفقاَل َلُهم xxxiiiوَذلَك َقبَل َأْن َفرَض اهلُل الُخمَس  واهلل  َما أَمرُتُكم ب الق تال  في الَشهر  : م 
ير واأَلسيَرين  َفُسق َط في َأيدي ابن  َجْحٍش وَأصحاَبُه وَظّنوا َأَنُهم َقد َهلَ  ، َووَقَف الع  ُكوا وَعّنفهم الَحَرام 

قد اسَتحلَّ ُمَحمدًا وأصحابُه الشهَر الحراَم : إخوانهم من المسلميَن ف يَما صنعوا، وقالت قريش
َيْسَأُلوَنَك َعن  الشَّْهر  اْلَحَرام  : )) وَسَفُكوا فيه  الَدَم وَأَخُذوا الماَل وَأَسُروا الر جاَل َفَأنزَل اهلُل َعزَّ اْسمهُ 

ْنُه َأْكَبُر  ۖق َتاٌل ف يه  َكب يٌر  ُقلْ  ۖق َتاٍل ف يه   د  اْلَحَرام  َوا  ْخَراُج َأْهل ه  م  َوَصدٌّ َعْن َسب يل  اللَّه  َوُكْفٌر ب ه  َواْلَمْسج 
ْنَد اللَّه   َن اْلَقْتل   ۚع  َفَفر َح المسل ُموَن ب هذه  اآلَية  ([ 259)البقرة، جزء من اآلية (( ]َۗواْلف ْتَنُة َأْكَبُر م 

َوَقَسَم َرُسوُل اهلل  َصّلى اهلُل . xxxiiiَفرجَّ اهلُل َعن ابن َجْحٍش وأصحابُه ب ما كانوا فيه  من اإلشفاق  وَ 
َبُه َوفي هم أنَزَل اهللُ  سهام  ألنَّ َجْحش َوَمْن َصح  يَر على أصحابه  بعَد اال  إ نَّ : ))عليه  وَسّلَم الع 
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ينَ  ينَ  آَمُنوا الَّذ  يمٌ  َغُفورٌ  َواللَّهُ  ۚ اللَّه   َرْحَمتَ  َيْرُجونَ  ُأولَ ئ كَ  اللَّه   َسب يل   ف ي ُدواَهاَجُروا َوَجاهَ  َوالَّذ   ((َرح 
 .([257البقرة، اآلية ]

ُثمَّ إنَّ ُقَريشًا َبَعَثت إلى َرُسول  اهلل  َصّلى اهلُل َعليه  وَسّلم في ف َداء  ُعثماَن بن َعبد  اهلل  والَحكُم       
ُبنا َيعن ي َسعُد بن َأبي َوقاٍص : يه  الّسالمُ بن كيساَن َفقاَل َعل ي َهذه  الف دَيَة حتى َيْقُدَم َصاح  لن َنمض 
َم سعد وعتبة فحينئذٍ [ و214] xxxiiiوُعتبة بن غزوان فإذا ُعثماَن  xxxiiiفإّنا نخشاكم عليها، َفَقد 

نَد النبّي َصّلى اهللُ   َعليه  وَسّلم حتى استشهّد َيوَم والَحكَم، فأّما الَحَكُم َفأسَلَم وَحُسَن إسالُمُه وأقاَم ع 
َق بمّكة حتى ماَت بها كاف راً   .xxxiiiَمُعوَنة وَأّما ُعثماُن َفَلح 

ٍر اأُلُوَلى   َغَزَوُة َبدن

يَرة  إاّل َأيامًا       لم ُيق ْم َرُسوَل اهلل  َصّلى اهلُل َعليه  وَسّلم بالمديَنة  َبعَد ُقُدوم ه  م ن َغزَوة  َذات  الَعش 
َفَخرَج َعليه  الَسالُم في َطَلب ه  َحَتى َبَلَغ . حتى َأَغاَر َبكُر بن َجابَر الف ْهري َعَلى َسَرح المديَنة   َقالئ لَ 

ْن ناحية  َبدٍر وَفاُته ُكرٌز َفَلم ُيدر كُه، ُثمَّ َرَجَع إلى المديَنة ، وَبعَث َسعُد بن  َواديا ُيقاُل َلُه َسَفواُن م 
زارَ أبي َوقاص في َثَمان َيٍة  ريَن حتى َبلَغ الح  َن المهاج  جاز  ُثمَّ َرَجعَ  xxxiiiم   xxxiiiم ن َأرض  الح 

 َغزَوُة َبدٍر الُكبرى

َن اله جَرة  ا ّتَصَل به  الَنبُي َصّلى اهلُل َعليه  َوَسّلم        َن الَسنة  الثَانَية  م  َلّما َدَخَل َشَهُر َرَمضاَن م 
يَن إَليه م َوقالَ َخَبُر َأبي ُسفَياَن بن َحْرٍب ُمقب اًل م   ير  ُقَريش َفَنَدَب المسل م  يُر : َن الَشام  ب ع  هذه  ع 

فانَتَدَب الَناُس َفَخّف َبعٌض َوثَُقَل َبعٌض، . ُقَريٍش وفيها َأمَواُلُهم فانف روا ب َنا إ ليَها َلعّل اهلُل َينَفْلُكموها
هلل  َصّلى اهلُل َعليه  َوَسّلم في َثالث َماَئٍة َوت سَعَة َعَشَر َرُجاًل وَلم َيعَلُموا َأنَُّهم َيْلَقوَن َحربًا، وَخَرَج َرُسوُل ا

يَنة   ، واسَتخَلَف على المد  ريَن واألنَصار  َن المهاج  َن ل ُعثمان  بن َعّفان  xxxiii[أبا]م  ُلَباَبُة بن المنذر  وَأذ 
إذ كانت [ ظ214] َعليه  َوسّلَم في الَتَخّلف  َعنُه ل ُيقيَم َعلى ُرَقيَة ب نت  َرُسول  اهلل  َصّلى اهللُ 

 .xxxiiiمريضة

ْن        نُه ُثمَّ َرك َب َوَرُجٌل م  َوَساَر َعليه  الَسالُم يطوي المراحَل حتى َشارَف َبدرًا َوَنَزَل َقريبًا م 
َن الَعرب  َفَسَأَلُه عن قريٍش وعن ُمَحمٍد وَأصحابه  َوما  َأصحابه  وانَطلَق حتى َوَقَف َعلى َشيٍخ م 
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إذا أخبرتنا : ال أخبركما حتى تخبراني َمْن أنتما َفقاَل َعليه  الَسالمُ : َغُه َعنُهم َفقاَل الَشيخُ َبلَ 
ينة  َيوَم َكَذا فإْن كاَن َصَدَقن ي : أخبرناَك؟ َفقاَل الَشيخُ  َن المد  َبَلَغن ي َأنَّ ُمَحَمدًا وَأصَحابُه َخَرُجوا م 

ا َوَسّمى المكاَن الذي َنَزَلُه، وَبَلَغن ي َأنَّ ُقَريشًا َخَرُجوا َيوَم َكَذا فإْن الذي َأخَبرني فُهو الَيوَم ب مكان  َكذَ 
َفم مْن أنُتما؟ َفقاَل َرُسول اهلل  : َصَدَقني المْخب ر َفُهو الَيوَم ب َمكان  َكَذا للمكان  الّذي به  ُقَريش، ُثمَّ قالَ 

ْن َماٍء َوَرجَ : َصّلى اهلُل عليه  َوَسّلم  .xxxiiiَع إلى َأصحاب ه  َنحُن م 

فلّما َأمَسى َبَعَث َعليًا رضي اهلُل َعنُه َوالُزَبيُر وسعُد بن َأبي َوقاٍص في نفٍر من أصحابه  إلى      
 ماء  بدٍر 

يٍد  xxxiiiليلتمسوا الخبَر َفوجدوا َيًة ل ُقريٍش، َوفيَها َأسَلُم ُغالُم َبني الَحّجاج  َوُعَريٌض ُغالُم َبني َسع  َراو 
َنحُن ُسَقاُة ُقريٍش : وَأُتوا ب هَما الَنبيَّ َصّلى اهلُل َعليه  وَسّلم وُهو َقائ ٌم ُيَصّلي َفَسأُلوُهما َفَقاال فأخذوهما

َنحُن ألََبي ُسفياَن : َبَعُثونا ل َنسقيُهم َفَظنوُهَما ألَبي ُسفياَن فضربوهما ل ُيقّرا، َفَلّما َمّسُهما األلم قاال
ُهْم : أخبراني أيَن ُقريش؟ قاال: هلل  انَُّهما ل ُقَريٍش ُثمَّ َأقبَل َعَليه َما وقاَل َلُهَماوقد َصَدَقا َوا. فتركوهما

َكْم ُعّدُتهم؟ : َكث يٌر، َقالَ : قاالَ [ و211]َكم الَقوُم؟ : َوَراَء الَكث يب  الّذي َتَرى بالُعدَوة  الُقصَوى، َفقالَ 
القوُم : َيومًا ت سعًا َوَيومًا َعشرًا، َفقاَل َعليه  الَسالمُ : وٍم؟ قاالَكْم َينَحُرون ُكلَّ يَ : ما َندري، َقالَ : قاال

 .xxxiiiما َبيَن الت سَع مائٍة إلى األَلف  

قد َمَضيا َحَتى َنزاَل َبدرًا، َوَمْجدي  xxxiiiوَعدي بن أبي الَزعَباء xxxiiiَوَقد كاَن َبسَبس بن َعمُرو     
َعا َجارَ  ، والملُزومُة تَُقوُل بن َعمُرو الُجَهّني َعلى الماء  َفَسم  َرة  وُهما َتتاَلَزمان  تَين  م ن َجواري الَحاض 

َبت ها يَك الذي لك  : ل َصاح  يُر ُقَريٍش َغدًا َأو َبعَد َغٍد فأعَمل َلُهم ُثمَّ أقض  ي. إنَّما َتأت ي ع  : َفقاَل َمجد 
اهلل َصّلى اهلُل َعليه  َوَسّلم َفأخَبراُه ب َما  َفَرك َب َبْسبس َوَعدي وانَطلقا إلى َرُسول  . َصَدقت  َوَفّرَق َبيَنُهَما

َعا شاً . َسم  ْير  ُمَتَحش  َهل أحَسسَت : حتى َورَد الماَء َفقاَل لمجدي xxxiiiَوَأقبَل َأُبو ُسفياَن ُمتَقّدمًا للع 
ْن َبْعر  لم َأَر إاّل راكَبين  قد َأناَخا واستقيا ثُمَّ انَطلقا فأَتى َأبو ُسفياَن َمناَخُهم: َأحدًا؟ قالَ  ا فأَخَذ م 

يَريه ما َفَفّتُه فاذا فيه  النَّوى َفقالَ  َعاَلئف َيثر َب واهلل ، َوَقْد َكاَن َنذَر َقبَل هذا ب َمسير  الَنب ي َصّلى : َبع 
، فاسَتأَجَر َضْمَضم بن َعْمُرو َوَأَمرُه َأْن َيُغّذ الَسيَر إلى َمّكَة  ير  َويأت ي اهلُل َعليه  َوَسّلم في َطَلب  الع 

ُقريشًا فيستنفرهم إلى َأموال ه م التي في عير ه  َوُيَعل ُمُهم أنَّ ُمَحمدًا َقْد ا عَتَرَضها ف ي َأصَحابه  
 .xxxiiiَوُيحّرضهم على المسير  َساعة َساعَة َيلَقاُهم
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يَرُه َوَنَكَس َرْحَلُه َوَشّق َقم   xxxiiiَفطاَر َضْمَضمُ        يَصُه َوَناَدى بَأَعلى َحَتى َوَرَد َمكَة َوقد َجَذَع َبع 
يمةَ : َصوت ه   يمَة الَلط  يَر الَلط  يَر الع  َأمواَلُكم َمَع أبي ُسفياَن َقد َتَعرََّض َلَها ! يا َمعَشَر ُقَريٍش الع 

فتجّهزْت ُقَريٌش ! ُمَحَمٌد َمَع َأصَحابه  َوما َأَرى َأْن ُتْدر ُكوها َفالَغْوَث الَغوث والَعَجَل الَعَجل[ ظ211]
َرا ّما َباعٍث َمَكانُه َرُجالً س  ٍص وا  وكاَن . عًا ولم يتخّلف من َأشراف ه م َأَحٌد وكانوا َبيَن َرُجَلين  إّما َشاخ 

ٌد ف ي  يمًا ثَق ياًل َفأْرَبَع الُقُعوَد، َفَأَتاُه ُعقَبُة بن َأبي ُمَعيٍط َوُهو َقاع  ُأَميُة بن َخَلٍف َشيخًا َجلياًل َجس 
د  الَحرام  ف ي نَ  ه  ب مْجَمرٍة ف يها َناٌر َوُبُخور َوَوَضَعها َبيَن َيديه  َوقالَ المسج  يا أبا علّي : َفٍر م ن َقوم 

َن النَِّساء   ئَت به  ثُمَّ َتَجّهَز َوبرَز َمَع : َفقالَ ! استجمر ب ها فأنَت م  ُأَمّيُة َلَعَنَك اهلُل َوَلَعَن َما ج 
 .xxxiiiُقَريشٍ 

ْن َوَلّما لم َيأَمن َأُبو ُسفيا       َن إيَقاَع الَنّبي َصّلى اهلُل َعَليه  َوَسّلم به  َقبَل ُوُصول  ُقَريٍش إليه  م 
 َمّكَة 

يره  َعن  الَطريق ، َفَساَحَل ب ها َوَترَك َبْدرًا وانَطَلَق فأسَرعَ  وأقَبَلْت ُقَريٌش َفَنَزَلت . َضَرَب َوجَه ع 
يره  فأحَرَزَها أرَسَل إلى ُقَريٍش َمْن قاَل َلهموَلّما رأى َأبو ُسفَياَن َأنَُّه قد احتَ . xxxiiiالجحَفةُ  : اَط على ع 

ُعوا وراَئُكم َسال ميَن، فَ  يَرُكم َور َجاَلُكم وأمَواَلُكم َوَقد َنّجاها اهلُل َلُكم َفارج  قاَل إنُكم إنَما َخَرجُتم ل َتمَنُعوا ع 
َع حتى َنر ُد َبدرًا َوَنشرَب خَ : أُبو َجْهلٍ   .xxxiiiمرًا َوُنقيَم َعشراً ال واهلل  اَل َنرج 

م         ْن َمَواس  مًا م  َفَصّوَب َرأَيُه َقوٌم َوَخّطأُه آخَرُوَن وانَصرَف َبعُضُهم . الَعرب   xxxiiiوكاَن َبدٌر َموس 
َن االرت حال  َوَخرَج َرُسول اهلل   َوَزَحَف َأكَثُرُهم حتى َنَزلُوا بالُعْدوة  الُقْصَوى، َوجاَءت َمَطَرٌة َمَنَعت م 

َواُه م َن الُقُلب  َوَبَنى َصلّ  ى اهلُل َعَليه وَسّلم َفَباَدَرُهم إلى َبدٍر وَنزَل على َخير  المياه  وغّور ما س 
يا َرسوَل اهلل  َقْد َتَخّلَف َعنَك : الّذي َنزَل َعَليه  َفقاَل لُه َسعُد بن َمعاذٍ [ و211]َحوضًا على الَقليب  

َحْربًا َوَقْد َجاَءت ُقريٌش في َكثرٍة وَنحُن في ق ّلٍة واهلُل َمَعَنا، َوالَرأُي َأْن تَبن ي  َأقواٌم َلْم َيُظُنوا َانََّك َتلَقى
ّنا ال قَتاُل َوَنُعدَّ َلَك ركائبك ثُمَّ َنلَقى الَعُدّو فإن أظَهرنا اهلُل َعَليه م َفذاَك  xxxiiiَلَك َعر يشاً  َتدُخُل إذا َجّد م 

ْقتَ  ن َتُكن  األخرى َرك بَت َفَلح  فَأثَنى َعَليه  َرُسوُل اهلل  َصّلى اهلُل َعَليه َوَسّلم َوَدَعا َلُه . ب َمن وراءك وا 
َن الَكثيب َفَرَفَع َيَديه  إلى . ب َخيرٍ  يٍش َوَنظَر إلى ُقَرْيٍش ُيصّوُب م  ْن َحش  َفَأَمر َوُبن ى َلُه َعر يٌش م 

ئ َها وَفْخر ها تحاّدَك َوُتَكذُِّب َرُسوَلَك اّللهّم َفَنصُرَك اللُهم هذه  ُقَريٌش َقْد أقبَلْت ب ُخَيالَ : السماء  وقالَ 
 .xxxiiiالّذي َوَعْدتَن ي
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ي      أحُرْز َلَنا َأصَحاَب : َفَقالوا َلهُ  xxxiiiُثمَّ إنَُّهم َنَزُلوا وأَخُذوا َأَماك َنُهم َوَبَعُثوا ُعَميُر بن َوْهٍب الَجَمح 
َثالثُماَئة َرجٍل َيز يُدوَن َقلياًل َأو َينُقصوَنُه َولك ن : َع إَليه م َوَقالَ ُمَحّمٍد، َفَرك َب َوطاَف َحوَلُهم ُثمَّ َرج  

ين أو َمَدد َفَقاُلوا ي َحَتى أبَعَد َفَلْم َيَر َشيئًا . َشَأَنكَ : امه ُلون ي حتى أنُظَر للَقوم  َكم  فَضرَب في الَواد 
ينًا واََل َمَددًا : َفَرَجع إَليه م َوَقالَ  ُح ُشرٍب َتحمُل ما َرأيُت َكم  ُل المنايا َنَواض  َوَلك ّني َرأيُت الَبالَيا َتحم 

نُهم حتى ُيقتَ  َل الُسّم الَناق َع، قومًا َليَس َلُهم َمَنعٌة واَل َملَجٌأ إاّل ُسُيوُفُهم، َواهلل  َما َتَرى أْن يقتَل َرُجاًل م 
نُكم أعداَدُهم َفَما نُكم َمَكاَنه، فإَذا أَصاُبوا م  ُلوا آلرائكم َرُجٌل م   .xxxiiiَخيُر الَعيش  َبعَدُهم، َفاعم 

زامٍ        راف  َفقاَما َوَقَعدا  xxxiiiَفاجَتمع َحكيُم بن ح  َوُعْتَبه بن  َربيَعه َعلى اإلَهاَبة  ب ُقريٍش إلى االنص 
يَن َرَأى َواهلل  س xxxiiiَقد انتََفحَ : َوَنَصَحا، َوَبلَغ أَبا َجْهٍل َمْيل ُعتَبة إلى المواَدَعة  َفقالَ [ ظ211] حَرُه ح 

َوَبَلَغ ُعتَبه َقولُه فيه  َقد انَتفَخ . َكاَل َواهلل  َما َنرجُع َأو َيحُكم اهلُل َبيَنَنا َوَبيَن ُمَحّمدٍ ! ُمَحّمدًا َوَأصَحاَبهُ 
حَرُه َفقالَ  َدًة َتَسُع َسَيعَلُم ُمصفُر أسته  من انتَفَح َسحُرُه، َواْلَتمَس َبْيَضة يلَبُسها َفَما َوَجُدوا َوا: س  ح 

َظم  َهاَمت ه ، َفاعَتجرَ  xxxiiiرأُسه ه  ب ُبْرٍد َلُه وَتهيَأ الَقوم للَفراغ  وَخرَج أسوُد بن َعبد   xxxiiiل ع  على َرأس 
ُد واهلَل ألشرَبّن م ْن َحوض  ُمَحمَّد َوألْهّدَمّنُه َأو أَلُموَتّن ُدوَنهُ : َفقالَ  xxxiiiاألَسد  المخُزومي . ُأَعاه 
بن َعبد  المّطلب وَضَربُه بالَسيف  َضرَبًة فأطّن َقَدَمُه َفوَقَع َعلى َظهر ه  َوَحبا إلى  َفَخرَج َلُه َحمَزةُ 

يَنُه   .xxxiiiَوعاَد َحمَزُة ب َضرب ٍة َفَقَتَلُه َعلى الَحوض   -ب ُزْعم ه   –الَحوض  ُيريُد أْن َيبّر َيم 

ه شيبَة بن أبي ربيعَة وابنُه الَوليُد بن ُعتَبَة ُثمَّ َتصاّف الَفر يَقان  َوَبرَز ُعتبُة بن ربيعَة بين أخي      
، : َيْدعوَن إلى المبارزة ، َفَبرَز  إلْيهم ف تَيٌة م َن األنَصار  َفقالُوا َلُهم َمْن أنُتم؟ َقالُوا َرْهٌط م َن األنصار 

َنا؟ xxxiiiيا ُمَحّمد أخر ج إلينا أكّفائنا: َفَناَدوا ْن َقوم  اْبُرز يا ُعَبيَدة بن : وَسّلم َفقاَل َصّلى اهلُل َعَليه  . م 
َنَعْم َواهلل  أكفاٌء : َفقاَل ُعتَبُة وأُخوُه وابُنهُ . الَحارث، ابُرز يا َحمَزة، ابُرْز يا َعلّي، َفَبَرُزوا َوانَتَسُبوا

ّما َحمَزُة َفَلْم َيْمَهل َفَباَرَز ُعَبْيدُة وكاَن أَسّن القوم  َوَبارَز َحمَزُة َشْيَبَة َوَبارَز َعليٌّ الَوليَد، فأ. xxxiiiك َرامٌ 
ه  واخَتلَف ُعَبيَدُة َوُعتَبُة َبيَنُهما  xxxiiiَشْيبَة أن َقَتَلُه وأّما َعلّي َفَلم ُيَنهنه الَوليَد َحَتى َأَتى على ُروح 

َبُه، َوَكرَّ َحمَزُة َوَعليٌّ َعلى ُعتَبَة َفدفَفا[ و219]ضربتين  ك اَلُهَما  َعليه  َواحَتماَل  xxxiiiأثَبَت َصاح 
 .xxxiiiَبيَدَة َفَرجَعا به  إلى أصَحاب هَماعُ 

ُلوا حتى َيأُمَرُهم، َوقاَل        ُثمَّ َتَزاَحَف الَفر يَقان  وأَمَر َرُسوُل اهلل  َصّلى اهلُل َعَليه  َوَسّلم أْن ال َيحم 
َيُكُم الَقوُم وأرَهُقوُكم فأنضحوهم: َلُهم َن الَعريش  . َعنُكم بالَنْبل   xxxiiiإْن َغش  ه  ق ْدحٌ  َوَخَرَج م   xxxiiiوفي َيد 
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ُيَسّوي به  ُصُفوَف أصحابه  ُثمَّ َعاَد إلى الَعر يش  َوَدَخَلُه َوَمَعُه أُبو َبكٍر َوَسعُد بن َمعاٍذ َقائ ٌم َعلى 
َن األنصار  َيحُرسوَن الَنب يَّ َصّلى اهلُل َعليه  َوَسّلم  َوَبَلَغُه َعليه  الَسالُم َخَبرُ . باب  الَعر يش  في َنَفٍر م 
ه  الق ْدُح ُيَعّدُلَها، َفَمرَّ ب َسواد  بن َغَزَية َوَهو َخارٌج م َن الَصّف  xxxiiiَخَلٍل في الُصُفوف  َفَخرَج َوب يد 

اْسَتو  َيا َسواَد، َفقاَل َيا َرُسوَل اهلل  أوَجعتَن ي َوَقْد َبَعَثَك اهلُل بالَحّق : َفَطَعَن في َصدر ه  بالق ْدح  َوقالَ 
ُدَوَنَك َيا َسَواد َفاْسَتق ْد، َفاعتََنَق َسواُد َبطَنُه : َفَكَشَف َعليه  الَسالُم َعْن َبطن ه  َوقالَ . ل ي xxxiiiَفاسَتق دْ 

: ما َحَملَك على هذا يا َسواْد؟ َفقالَ : وأقبَل َعليه  ُيَقّبَلُه َفَتَبسََّم َرُسوُل اهلل  َصّلى اهلُل َعليه  َوَسّلم َوقالَ 
ي ب َك أْن َيمسَّ  يا َرُسوَل اهلل  َقْد هاَجت   َر َعهد  الَهيَجاء وأنا ُمَتعّرٌض للّشهاَدة  فأَرْدُت أْن َيكوَن آخ 

ْلَدكَ  لدي ج  يل  الُصُفوف  : َفقاَل َلُه َرُسوُل اهلل  َصّلى اهلُل َعليه  َوَسّلم. ج  َحَسنًا َوَدَعا َلُه وأَخَذ في َتْعد 
إلى الَعر يش  َفَقَعَد ف يه  َمَع أبي بكٍر َوَليَس ف يه  أَحٌد َغْيَرُه ثُمَّ َرَجَع . َحَتى َسّواَها وأمّدها بالُدَعاء  

َن الَنصر  َوَيقوُل ف يَما َيقولُ  ُد َربَُّه في است نجاز  ما َوَعدُه م  يا َربِّ إْن َتهل ْك هذه  : َوَرُسوُل اهلل  ُيَناش 
فإنَّ  xxxiiiيا َرُسوَل اهلل  َبعَض ُمناشدتك  رّبكَ : ولُ الُعَصاَبُة اليوَم َلْم ُتعَبد َبعَدُه، َوأبو َبكٍر َيقُ [ ظ219]

ٌز لك ما َوَعدكَ   .xxxiiiاهلَل ُمنج 

ُثمَّ َنَعَس َرُسوُل اهلل  َصّلى اهلُل َعليه  َوَسّلم َفَخَفَق َخْفَقًة َوُهو في الَعر ْيش  َفَلم َيلَبْث أْن انتَبَه       
 : َفقالَ 

ْر يا أبا بكٍر َفَقد أتاَك َنصُر اهلل   َنان  َفَرٍس َيقوُدُه وعلى ثَناَياُه الَنقعُ أبش  ٌذ ب ع  وقد . ، هذا جبريل آخ 
َن المسلم ينَ  ُثمَّ َخَرَج النبيُّ . xxxiiiُرمي َمهَجٌع مولى ُعَمر بن الَخطاب  ب َسهٍم َفُقت َل َوكاَن أَوَل َقت يٍل م 

نُهم ما أَصاَب وقالَ  َصّلى اهلُل َعليه  وَسّلم إلى أصَحابه  َفَحّرَضُهم َعلى الق تال  َونقلَ  : ُكّل امرئ م 
بًا ُمقب اًل َغيَر ُمدب ٍر إاّل َأدَخلهُ  اهلُل  والذِّي َنفُس ُمَحّمٍد ب َيده  اَل ُيقات لُهم اليوَم َرجٌل َفُيقَتَل َصاب رًا ُمحَتس 

ه  َتمراٌت يأكلُهّن َبٍخ ب: xxxiiiَفقاَل ُعَمير بن الَحمام. الَجنَّةَ  ! ٍخ يا َرُسول اهلل  َأخو بني َسَلمَة وفي َيد 
ْن َيده  وأَخَذ َسيَفُه َفَقاَتَل َحَتى . إنَّما َبيني َوبيَن ُدخول  الَجّنة  إاّل أْن َيقُتلن ي َهرالء   ثُمَّ َقذَف الَتمراُت م 

ْن َبعٍض َفقاَل َأُبو َجْهلٍ  م  َوآتاَنا : ُقت َل، ُثمَّ َتَزاَحَف الناُس َوَدَنا َبعُضُهم م  ب ما ال َنْعرفُه أْقَطعَنا للَرح 
ْنهُ   .xxxiiiاللُهّم، َفكاَن َكالمستَفت ح xxxiiiفأح 

ُثمَّ أَخَذ َرُسوُل اهلل  َصّلى اهلُل َعَليه َوَسّلم َحفَنًة م َن الُتراب  والَحصباء َفَرَمى ب َها ُوُجوَه ُقَريٍش        
وأَسُروا وارَتَفعت  الُغبَرُة ثُمَّ انجَلْت  ُشّدوا اآلن، َفحَملوا وَقتُلوا: َشاَهت  الُوُجوُه، وقاَل أَلصَحاب ه  : َوقالَ 



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

443 
 

                                                                                                                                                                      

َعن َظَفر  َجيش  النبّي َصّلى اهلُل َعَليه وَسّلم وَهز يمة ُقَريش، وأقبَل المسلموَن َيقُتلوَن َأكثَر م ّمن 
ُروَن َوَرُسوُل اهلل  َصّلى اهلُل َعَليه  وَسّلم في الَعر يش   َبابه  وَسعُد بن َمعاٍذ َقائٌم َعَلى [ و217]َيأس 

ْن َكّرة الَعُدو   َن األنَصار  َيحر ُسوَن الَنبيَّ َصّلى اهلُل َعليه  َوَسّلم م  َفرَأى . xxxiiiُمَتوشٌح ب َسيفه  في َنَفٍر م 
َعها يا َسعُد إنَّها َأَوُل َوقَعٍة َأوقَ : َرُسوُل اهلل  الَكَراَهَة في َوجه  َسعٍد َوتََبّيَن فيه  َتَسّخَطُه ل َكثَرة  الَقتل  َفقالَ 

م فكاَن اإلثخانُ  ٍم َوَغيره  ْن َبني َهاش  رك  م  في الَقتل  أعَجُب إلّي م ن استبقاء  xxxiiiاهلُل بأهل الش 
ْن َبني َهاشٍم َوَغير ه م قد ُأخر ُجوا ُكْرهًا اَل : ُثمَّ قاَل َعَليه الَسالمُ . xxxiiiالر َجال   إّني أَلعر ُف ر َجااًل م 

ٍم َفاَل َيقُتَلَنُه َوَمْن َلَقى أبا الُبختريَحاَجَة َلُهم في ق َتال نا َفمَن َلق   ْن َبن ي َهاش  نُكم أَحدًا م  بن  xxxiiiَي م 
أُيقتَل : xxxiiiَفقاَل َأُبو ُحَذيَفَة بن ُعتَبة بن ربيَعة. هاشم َفاَل َيقُتَلَنُه َوَمْن َلقي َعم يَّ الَعّباس َفاَل َيقُتَلّنه

خَواَننا وَعَشائ َرنا وَنْترك العّباس مّنُه ب َسيفي هذاوَ ! آبائنا وا   .xxxiiiاهلل  َلئ ن َلق يُتُه ألْلج 

َيا َأبا َحْفٍص َوَلم َيُكن َكّناُه َقبلَها َأُيضَرُب : َفَبَلَغْت َكل َمُتُه َرُسوَل اهلل  َفقاَل ل ُعَمَر بن الَخطاب        
ال : فقاَل َرُسوُل اهلل  . َناَفقيا َرُسول اهلل  َدعن ي َأضر ُب ُعُنَقُه َفَقد : َفقاَل ُعَمر! َوجُه َعّمي بالَسيف  

ما أْنَس اَل َأْنَس َنَدمي على ت لَك الَكل َمة واستحَيائي م ْن َرُسول  اهلل  َصّلى : ال، َفَكاَن أُبو ُحَذيَفَة َيُقولُ 
ّنما َنَهى َرُسوُل اهلل  . xxxiiiاهلُل َعَليه وَسّلم وَأسأُل أن ُيَكفِّرها َعّني، واسَتشَهَد يوَم الَيماَمةَ  َعن َقْتل  وا 

نُه المخدر بن زياد البلوي  xxxiiiأبي الُبختري ألَنَُّه كاَن أَكفَّ الَقوم  َعنُه وعن أصَحابه ، فَتمّكَن م 
يلّي : إ نَّ َرُسوَل اهلل  قد َنهاَنا عن َقْتل َك، َفقالَ : َحل يف األنَصار  فقال َيعن ي َرُجاًل َخَرَج [ ظ217]َوَزم 

ْن َمّكَة ا سُمُه ُجنَ  ْيل َك، َفَما أَمَرنا َرُسوُل اهلل  إاّل : اَدة َفقاَل المخدرُ َمَعُه م  اَل َواهلل  َما َنحُن ب َتار كي َزم 
 : َفارَتَجَز َأُبو الُبختري َوهَو َيُقولُ . ب است حَيائ َك َوحَدكَ 

َلهن  َلهن           َحَتى َيُموَت أون َيَرى َسببين ين لبَم ابُن ُحّرٍة َزمب  xxxiiiَلنن ُيسن

. َواهلل  أَلُموَتنَّ أَنا وُهَو َجميعًا َلئ اّل َتَتّحدُث ن ساء َمّكَة َعنِّي بأْن َقْد َخَذلُت َزميلي: قالَ  ُثمَّ      
واّلذي َبَعَثَك بالَحقِّ لَقد َجهدُت بأبي الُبحت ري أْن : َفاقَتَتاَل َفَقتَلُه المخدر وأتى َرُسوَل اهلل  َفقاَل َلهُ 

َن المسل ميَن َيهوي إلى المشرك  ب َسيف ه  . َبى إاّل أْن ُيَقات َلني َفَقَتلُتهُ ُيسَتأَسَر فآت يَك به ، فأَ  َفكاَن الَرُجُل م 
َل إليه  َسيفُه، َفَعل َم أنَّ َقات َلُه َغيُرُه َواَل َيشّك في أنَّ المالئ َكَة َفَعلت   xxxiiiَفيندر َرأُسُه َقبَل أْن َيص 

يلَ   .xxxiiiاألَفاع 
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َن المسل ميَن ُثمَّ إنَّ َرُسوَل ا      هلل  َأَمَر بالتماس  َأبي َجْهٍل في الَقتَلى، َوكاَن َقْد َخَرَجُه َرُجالن  م 
ر  َرَمٍق، َفَوَضَع ر ْجَلُه  على َفَسَقَط ل َما ب ه  َوبه  َرَمٌق، َفَمرَّ َعليه  َعبُد اهلل  بن مسعود َفَعَرَفُه َوَوَجَدُه بآخ 

الَغَنم َلَقد ارَتَقيَت ُمرتََقًى َصْعبًا، فاحَتّز رأَسُه  xxxiiiيا ُرَويعي: ُه أُبو َجْهلٍ ُعُنق ه  ليَأُخَذ َرأَسُه َفقاَل لَ 
باهلل  : فقالَ . هذا رأُس َعُدّو اهلل  أبي َجْهلٍ : وأَتى ب ه  النبّي َصّلى اهلُل َعَليه َوَسّلم فألَقاُه َبيَن َيَديه  وقالَ 

َيف   َبلى يا َرُسولَ : َفقالَ ! الّذي ال إله إاّل ُهوَ  َد اهلَل َوَشَكرُه ُثمَّ أَمَر َعَليه الَسالُم بإلقاء  ج  اهلل ، َفَحم 
َيا ُعْتَبة بن َرب يَعَة يا َشْيبَة بن َرب يعَة يا ُأَمّيَة بن : َوَوَقَف َعَليه  فَقالَ [ و211]الَقتَلى في الَقليب  

َشاٍم يا ُفاَلَن هل َوَجدُتم ما َوَعد . َربُُّكم َحقًا؟ َفَقد َوَجدُت ما َوَعَد ربي َحقاً  َخَلٍف يا َأبا َجْهل  بن ه 
ما أنُتم بأسَمَع ل َما أُقوُل منهم ولك نُهم ال : يا َرُسوَل اهلل  أتَُنادي َقْومًا َقد جّيُفوا َفقالَ : َفقاَل المسل ُمونَ 

يُبون ي ُروَن على أْن ُيج   .xxxiiiَيقد 

يفًا  xxxiiiَأُبو الَيسر َكْعُب بن َعمُرو َوكاَن الّذي أَسَر العّباَس بن َعبد  المّطلب         وكاَن رُجاًل َنح 
يمًا َفقاَل َرُسوُل اهلل   يا َرُسوَل اهلل  َلَقد : يا َأبا الَيسر َكيَف أَسرَت الَعَباَس؟ فقالَ : وكاَن الَعباُس َجس 

َوَلّما . xxxiiiعانَك َعليه  َمَلٌك َكر ْيمٌ َلَقد أَ : َفقاَل َعَليه الَسالمُ ! َأعاَنن ي عليه  َرُجٌل ما َرَأيُتُه َقبُل َواَل َبعدُ 
َأمَسى المسل ُموَن َيوَم َبْدٍر واألنَفاُل َمجُموَعًة َمنُضوَدة واأُلَساَرى ُمَقّرُنوَن في األْصَفاد  باَت َرُسول 

َلَقد : َتناُم؟ َفقالَ يا َرُسوَل اهلل  ما َلَك ال : اهلل  َصّلى اهلُل َعَليه وَسّلم َساه رًا َيَتمْلَمُل َفقاَل َلُه أصحابهُ 
َوايات  أنَُّهم أرَخوا َوثَاَقُه، . أسَهَرن ي َأن يُن َعمِّي في َوثَاق ه   َفَقاُموا إلى الَعباس  فأطَلُقوُه وفي أكَثر  الر 

 .xxxiiiَفَناَم َرُسوُل اهلل  

ن َزيد وساَر حتى ولما أصَبَح َأقبَل َقاف اًل إلى المدينة  وجعَل على األنفال  َعبُد اهلل  بن َكعب  ب      
َية  َفَقَسَم ُهَناَك الَنفَل الذي أَفاَء اهلُل عَلى المسل مين  َنَزلت على َكثي ٍب َبيَن المضيق  َوَبيَن الَباد 

ثُمَّ ارَتحَل َفلّما كاَن بالَروَحاء َلق َيُه المسل ُموَن ُيَهن ُئوَنُه ب َفتح  اهلل  َعَليه  وعلى َمْن َمَعُه . بالَسويَّة  
َوُعْقَبُة بن  xxxiiiَفَأَمَر َعل يًا ب َقتل  الَنْضر بن الَحارث xxxiiiثُمَّ ارَتَحَل َحَتى َنزَل عرق الظبية[ ظ211]

بَية يا ُمَحّمُد؟ َفقالَ : َوَكاَنا في األْسَرى َفقاَل ُعْقَبةُ  xxxiiiأبي ُمَعْيط الناُر، َوُيرَوى أنَّ ثَابُت : َفَمْن للص 
 .xxxiiiبن اأَلفَلح َتوَلى َقتل ُعقَبةَ 

َم َرُسوُل اهلل  َصّلى اهلُل َعَليه  المديَنَة في َأصَحاب ه  وُعّزي عن ُرَقيََّة ابَنته ، َوَنَظرْت َسودة        ُثمَّ َقد 
ه  إلى ُعُنقه  ب َحبٍل َفَما  ب نت َزمَعة إلى أبي يزيد ُسَهيُل بن َعمرو في ناحَية الُحجرة َمجموَعة َيد 
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َطيُتم بأيديُكم َفَهاّل ُمّتُم ك رامًا؟ فقاَل َلَها َرُسوُل اهلل  َصّلى اهلُل َعَليه  يا َأبا يزيد َأع: َمَلَكت أْن َقاَلت
واّلذي َبَعثَك بالَحقِّ إنَّ ل َساني َجرى ب َما ُقلتُُه : فَقاَلتْ ! َأَعَلى اهلل  َوَرُسوله  َتجَتر ئيَن يا َسودة: َوَسّلم

: اأُلَسارى على أصَحابه   xxxiiiَعَليه َوَسّلم َوَقد َفّرَق م نَ  ثُمَّ قاَل َصّلى اهللُ . َعن َغير  َتَعّمٍد م ّني
ه م ُنوَن ب ه م َوُيرث روَنُهم على أنُفس   .xxxiiiاسَتوُصوا ب ه م َخيرًا، َفكاُنوا ُيحس 

َم َمّكَة بُمَصاب  ُقَريٍش الحيسمان       ما َوَراءَك؟ : بن َعبد  اهلل  َفَقاُلوا َلهُ  xxxiiiوكاَن َأوُل َمْن َقد 
ُقت َل ُعتَبة بُن َربيَعَة َوَشيَبُة بن  ربيعَة وأُبو َجْهٍل َوَنب يُه َوُمنَبُه َوُاميُة بن َخَلٍف وَزمَعُة بن : َفقالَ 

َفَلّما َجَعَل ُيَعدِّد . األْسود وأبو الُبختري وُعقَبُة بن أبي ُمَعيٍط َوالَنضُر بن الَحاَرث وَفالن  بن فالن
! َواهلل  إنَّ هذا َليَس َيعق ل َما َيُقولُ : َوُهو َجالٌس َعَلى الَحَجر xxxiiiيةَ أشراَف ُقَريٍش قاَل َصفواُن بن ُامَ 

، َوَقْد واهلل  َرأيُت َأباهُ : ما َفَعَل َصْفواُن بن ُاَميَّة؟ قالَ : َفسئُلوُه َعني؟ َقالُوا ْجر  ُهَو َذلك َجالٌس في الح 
َوبلَغ َعُدّو اهلل  أبي َلَهب الَخبُر وكاَن . كييب[ و311]فأرَسَل َصفواُن بن ُعَييَنة . وَأخاُه حيَن ُقت الَ 

 .xxxiiiَفَقتَلتهُ  xxxiiiَمر يضًا فازداَد َمَرُضُه وَخرَجْت به  الَعَدَسةُ 

َوناَحْت ُقَريش على قتالها ثُمَّ اتفقت على أْن ال َتُنوَح وال تَبكي َفَيشَمت ُمَحمٌد وأصحاُبُه      
في  xxxiiiُهم ل َئاّل َينشُط عَليهم ُمَحّمٌد َصّلى اهلُل عليه وسّلمواتفَقت على أْن ال َتعَجل في ُمَفاَداة  أسرا

، وكاَن األسوُد بن المطّلب  َقْد ُأصيَب ب َثاَلَثٍة من أبَنائ ه   َزمعَة وَعقيل والحارث وكاَن ُيح بُّ : المال 
َع َصوَت َفَبي. أْن َيبكي َعَليه م َوُيقيم المناحاَت َلُهم َفاَل َيْجسر على ُمَخاَلَفة  ُقَريشٍ  نا ُهَو َكَذلَك إْذ َسم 

ُأنُظر َهل َبَكْت ُقَريٌش َعلى َقتاَلَها َفَلَعلِّي أبكي على َبن ّي َفَقد احَتَرَق : نائ حٍة باَلليل  َفقاَل ل ُغاَلٍم َلهُ 
يٍر َلَها َقد أَضّلتُه، فأنشأ: َجوفي، َفَذَهَب الُغالُم َوَرَجَع َفقالَ   : َيُقولُ  إنما هي امرَأٌة تبكي على َبع 

ـــــَن النومب الُسهودُ  ّل لها َبعيـــر            وَيمنُعها مب  أتبكي أنن َتضب

 وال تبكي على َبكٍر ولكن           لدى َبدٍر تناصرتب الُجدودُ 

 xxxiiiأال قــــــــد ساَد بعدهم رجال          ولوال يوَم بدٍر لـــــــم يسودوا

إ نَّ َلُه ابنًا : َفقاَل َرُسوُل اهلل  َصّلى اهلُل َعَليه  َوَسّلم xxxiiiَة الَسْهم يوكاَن في األَسارى أبو َوَداعَ      
َفَلّما َقاَلْت ُقَريٍش ال َتْعَجلُوا ب ُمَفاَداة  . َكّيسًا ذا ماٍل ُيَقاُل َلُه المّطل ب َوَكَأَنُكم ب ه  َقد َجاَء ُيَفادي َأَباهُ 

رَهٍم األسرى انَسّل المّطلب واَتَخَذ الَليل َجمَ  َم المديَنَة ففادى َأباُه بأربعة  آالف  د  [ ظ311]اًل َحَتى َقد 
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َم ُمْكرز بن َحْفٍص ف ي فداء ُسَهيل بن َعْمرو َفَقاَل  وانَطَلَق ب ه  َفَبَعَثْت ُقَريش في ف َداء  األسرى، َوَقد 
ْيب: ُعَمر اَل ُأَمثُِّل ب ه  َفُيَمثُِّل : ًا َفقاَل َعَليه  الَسالمُ يا َرُسوُل اهلل  انزع ثَن ّيتي ُسَهيل َلئ ال َيُقوَم َعليَك َخط 

ْن ُكنُت َنب ّياً   .xxxiiiاهلُل ب ي وا 

وابَني أخوْيَك َعق يُل بن أبي َطال ٍب وَنوَفل بن  xxxiiiاف ْد َنفَسكَ : َوَدَعا بالَعّباس  َفَقاَل َلهُ      
َرُسوَل اهلل  إّني ُكنُت ُمسل مًا وَلكّن الَقوَم  يا: وَحل يَفَك ُعقَبُة بن َعمُرو فإّنَك ُذو ماٍل َفقالَ  xxxiiiالحارث

ُر أمر َك َفَقد : أكَرُهوني، فقالَ  ْن َيُكن ما َتذكر َحقًا َفاهلُل ُيجزيَك ب ه ، فأّما َظاه  اهلُل أعَلُم بإسالم َك وا 
شر يَن ُاوق َيًة . xxxiiiكاَن َعَلينا َفاْفد  َنفَسكَ  نُه ع  ْن َذَهٍب َكاَنت َمَعُه، وَقد كاَن َعَليه  الَسالُم َأَخَذ م  م 

ُبَها ف ي ف َدائي؟ فقالَ : َفقاَل الَعّباُس  نَك، َقالَ : يا َرُسوَل اهلل  َأْحس  يا : اَل ذاَك شيء أعَطاَنا اهلُل م 
نَد أّم الَفضل   xxxiiiفأينَ : قال! َرُسوَل اهلل  َليَس ل ي َمالٌ  يَن َخَرجَت ع  الماُل الّذي َوَضعَتُه ب َمّكَة ح 

وَليَس َمَعُكَما أَحٌد ُثمَّ ُقلَت َلَها إن أصْبَت في َسَفر ي هذا َفل لَفْضل  َكذا َول ُعَبيد  اهلل   xxxiiiارث  ب نُت الحَ 
ّني أَلعَلُم أنََّك َرُسوُل : َكَذا َول َعبد  اهلل  َكذا؟ قالَ  والّذي َبَعَثَك ب الَحقِّ ما َعل َم َهَذا َأَحٌد َغير ي وَغير ها وا 

 . xxxiiiُه واْبَني أَخويه  َوَحليَفُه َوأسَلَم َفَحُسَن إساَلَمهُ َفَفَدى َنفسَ . اهلل  

َوكاَن َعمرو بن أبي ُسفيان أسيرًا ف ي َيد  َرسول  اهلل  َبعَد أْن ُقت َل أخوُه َحنَظَلة، َفقيَل ألبي      
ُكوَنُه َدُعو [ و315! ]َأَدمي َومال ي َقَتلوا َحنظَلَة وأْفدي َعْمراً : ُسفياَن افد  َعْمرًا َفقالَ  يه م ُيمس  ُه في أيد 

َن المدينة  ُمعَتم راً . xxxiiiما َبَدا َلُهم وكاَنت ُقَريش ال تَتَعّرُض لل َحاج   xxxiiiَفَخَرَج َسعُد بن الُنعمان  م 
َر إ اّل ب َخيٍر، َفَوَثَب َعَليه  أبو ُسفياَن َفَحَبَسُه ب َمّكَة مكاَن ابنه ، َفمَشى َقوُم َسعٍد إلى َرُسول   والمعَتم 

َبُهم ا هلل  َصّلى اهلُل َعَليه  َوَسّلم وأخَبُروا َخَبرُه َوَسألُوُه َأْن ُيعطَيُهم َعمُرو بن أبي ُسفياَن فَنَفُلوا به  َصاح 
م وأَمَر ب َتسليم  َعمرو إليهم، َفَبعثوا ب ه  إلى أبي ُسفيان َفَخّلى َسب يَل  ه  َفأَجاَبُهم َعَليه  الَسالُم إلى ُمراد 

 .xxxiiiَسعدٍ 

َرُسول  اهلل  َصّلى اهلُل  xxxiiiَخَتنُ  xxxiiiَوكاَن في ُأَسارى َبدٍر أبي العاص  الَربيع بن َعبد  العّزى      
في فداء َأبي الَعاص  ب َماٍل ف يه  ق اَلَدٌة َلَها وكاَنت  xxxiiiَفَبَعَثت َزيَنبُ . َعَليه  َوَسّلم على ا بَنت ه  َزينبُ 

يَجُة َوَهَبتَها َلَها، َفَلّما َرآَها َرسُ  : وُل اهلل  َصّلى اهلُل َعَليه  َوَسّلم َرقَّ َلَها ر قًَّة َشديَدًة وقاَل أَلصحاب ه  َخد 
يَرَها َوَترّدوا َعَليها َمالَها فافَعُلوا، قالوا َنَعْم يا رُسوَل اهلل ، فأطَلُقوا َأبا : إْن َرَأيُتم َأْن ُتطل ُقوا َلها أس 

ّي  xxxiiiاهلل  َصّلى اهلُل َعَليه  َوَسّلم َزيٌد بن َحار َثةَ  َوَأَمر َرُسولُ . xxxiiiالعاص  َوَرّدوا ماَل َزيَنبَ  بالمض 
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رًا إلى . إلى َمّكَة واإلتَيان  ب َزيَنَب َفَفعلَ  وَأقاَمْت َزيَنُب على َأب يها َعَليه  الَسالُم، َوَخرَج أُبو العاص  تاج 
. ّلى اهلُل َعَليه  َوَسّلم َفأَخُذوا ما َمَعُه وأعَجَزُهم َهار باً الشام  ب َمال ه ، َفَلّما َقَفَل َلق َيتُه َسر ّيٌة ل َرُسول  اهلل  صَ 

َمْت الَسر ّيُة بالمال  أقَبَل أبو العاص  َتحَت الَليل  حتى َدَخَل على َزيَنَب َفاسَتَجاَر ب َها  يَن َقد  وح 
ّليَن يا ُبَنّيَة أكر : َفَأَجاَرْتُه، َوَبَلَغ الَنبّي َعَليه  الَساَلُم َخَبرُه َفقالَ  مي َمثَواُه َواَل َتخل َصنَّ إليك  فإنََّك اَل َتح 

ر ه  [ ظ315]َلُه، وأَمر ب َرّد مال  أبي العاص   ثُمَّ َأنَُّه أسَلَم َوَرّد َعليه  الَنب ّي عليه  . َعَليه ، َفُردَّ َعْن آخ 
 .xxxiiiالسالُم َزينَب َعلى النِّكاح  اأَلوَّل  

 اسُم ماٍء لهم  غزوُة بني ُسَليم وهي غزوُة الكبدرب 

 َلّما أقَدَم َعَليه  الَسالُم م ن َبدٍر َلم َيُقْم بالمدينة  إاّل َقلياًل َحَتى َغَزا َبني ُسَليٍم، َفَلّما َبَلَغ ماًء َلُهم    
شوال وَذا الَقعَدة   ُيَقاُل َلُه الَكْدُر أَقاَم َعَليه  َثالَثَة أياٍم ثُمَّ َعاَوَد المديَنَة ولم َيلَق َكيدًا وَأقاَم بها بقّيةَ 

ى ف ي إَقاَمت ه  ُجلَّ َأسرى َبدرٍ   .xxxiiiوَفاد 
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؛ البكري،  1/311، م5111، دار صادر، بيروت، 2، معجم البلدان، ط(هـ121: ت)الحموي 

، معجم ما استعجم من (هـ479: ت)أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد البكري األندلسي 
 .3/5112هـ، 5413، عالم الكتب، بيروت، 3أسماء البالد والمواضع، ط

xxxiii )والصواب ما أثبت في األصل(فزاده: )2وفي ب 5في ب ،. 
xxxiii ) ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين

هـ، 5455طه عبد الرروف سعد، دار الجيل، بيروت، : ، السيرة النبوية، تح(هـ 253: ت)
حمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي ؛ ابن حزم األندلسي، أبو محمد علي بن أ 2/591

 5111مصر،  –، دار المعارف 5إحسان عباس، ط: ، جوامع السيرة، تح(هـ411: ت)الظاهري 
 .51م، ص 
xxxiii )والتصحيح من المصادر(أنواط: )في األصل وباقي النسخ تصحيف ،. 
xxxiii ) ،51؛ ابن حزم األندلسي، جوامع السيرة، ص3/299ابن هشام، السيرة النبوية. 
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xxxiii ) الواقدي، محمد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء، المدني، أبو عبد اهلل، الواقدي
؛ ابن 53-5/52بيروت،  –، دار األعلمي3مارسدن جونس، ط: ، المغازي، تح(هـ219: ت)

 .512حزم األندلسي، جوامع السيرة، ص
xxxiii )فة للطباعة والنشر مصطفى عبد الواحد، دار المعر : ابن كثير، السيرة النبوية، تح

؛ ابن سيد الناس، محمد بن محمد بن محمد بن  2/311م، 5191 -هـ 5311والتوزيع بيروت، 
، عيون األثر، (هـ934: ت)أحمد، ابن سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدين 

 .5/214م، 5113/هـ5454بيروت،  –، دار القلم 5إبراهيم محمد رمضان، ط: تعليق
xxxiii )  بالكسر هو الخل، واأُلْدُم بالضم هو كل ما يركل مع الخبز من أي شيء كان: داماإل .

ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم 
 -طاهر أحمد الزاوى : ، النهاية في غريب الحديث، (هـ111: ت)الشيباني الجزري ابن األثير 

 .5/35م، 5191 -هـ 5311بيروت،  -ناحي، المكتبة العلمية محمود محمد الط
xxxiii ) هو أبو محمد عبد اهلل بن جحش األسدي، صهر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وزينب

بنت جحش أخته زوجة الرسول، شهد بدرًا ومن مهاجرة الحبشة، وهو أول أمير أّمره رسول اهلل 
عيم األصفهاني، أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن أبو ن. صلى اهلل عليه وسلم، استشهد يوم أحد

عادل بن يوسف : ، معرفة الصحابة، تح(هـ431:ت)إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني 
  .3/5111م، 5117 -هـ 5451، دار الوطن للنشر، الرياض، 5العزازي، ط

xxxiii )رسول  هو واقد بن عبد اهلل بن عبد مناف التميمي الحنظلي، له صحبة وأسلم قبل دخول
. اهلل عليه السالم دار األرقم، شهد بدرًا وأحد والمشاهد كلها، ومات في خالفة عمر بن الخطاب

ابن األثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
بيروت،  –، أسد الغابة، دار الفكر (هـ131: ت)الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير 

 .4/111م، 5171 -هـ 5411
xxxiii ) هو الحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة، أسلم في السنة األولى من الهجرة وحسن

 . 2/14ابن األثير، أسد الغابة، . إسالمه وقتل يوم بئر معونة مع عامر بن فهيرة
xxxiii ) ،1/2921أبو نعيم األصفهاني، معرفة الصحابة. 
xxxiii( )2سقطت من ب( الخمس. 
xxxiii )،؛ البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 2/597السيرة النبوية،  ابن هشام

ردي الخراساني، أبو بكر  عبد المعطي قلعجي، . د: ، دالئل النبوة، تح(هـ417: ت)الُخْسَرْوج 
 .3/57م، 5177 -هـ 5417، دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث، 5ط
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xxxiii )االسالم وهاجر الى الحبشة في الهجرة  هو عتبة بن غزوان بن جابر المضري، قديم في
الثانية، كان من الرماة المذكورين ، استعمله عمر بن الخطاب على البصرة وهو الذي اختطها 

ابن سعد، أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن . هـ59ومّصرها وبنى مسجدها ومات فيها مبطونًا سنة 
، الطبقات الكبرى، (هـ231: ت)سعد  منيع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن

 .3/17م، 5117بيروت،  –، دار صادر 5إحسان عباس، ط: تح
xxxiii )كذا في جميع النسخ. 
xxxiii ) ،2/571؛ ابن هشام، السيرة النبوية،  2/9ابن سعد، الطبقات الكبرى. 
xxxiii )(.الجراز: )2في ب 
xxxiii )ت)ر الطبري الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعف :
؛  2/411ه، 5379بيروت،  –، دار التراث 2، تاريخ الرسل والملوك، تاريخ الطبري، ط(هـ351

، مروج الذهب (هـ 341: ت)المسعودي، أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي 
 .2/272هـ، 5411قم،  –أسعد داغر، دار الهجرة : ومعادن الجوهر، تح

xxxiii )ضافة من المصادرسقطت من جميع النسخ واال. 
xxxiii ) ،2/21تاريخ الطبري. 
xxxiii ) ،5/119ابن هشام، السيرة النبوية. 
xxxiii )ب212ورقة  2، والتصحيح من ب(فواجدوا: )5في األصل وفي ب. 
xxxiii ) الروض (هـ175: ت)السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد السهيلي ،

؛ ابن  1/14هـ، 5452التراث العربي، بيروت،  ، دار إحياء5األنف في شرح السيرة النبوية، ط
عبد البر القرطبي، يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر، 

، دار 2شوقي ضيف، ط. د: ، الدرر في اختصار المغازي والسير، تح(م5195=هـ 413)
 .514هـ، ص5413القاهرة،  –المعارف 

xxxiii ) يقال بسبسة الجهني األنصاري من بني ساعدة، وهو الذي أرسله هو بسبس بن عمرو و
ير أبي سفيان، وقد شهد بدرًا مع الرسول صّلى اهلل عليه وسّلم . رسول اهلل يتجسس األخبار عن ع 

 .5/393ابن األثير، أسد الغابة، 
xxxiii ) ل هو عدي بن أبي الزعباء الجهني، شهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع الرسو

صلى اهلل عليه وسلم، وهو الذي أرسله رسول اهلل مع بسبس الجهني ليتجسس عير أبي سفيان 
 .4/55ابن األثير، أسد الغابة، . فأخبره فسار الى بدر
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xxxiii ) َتَحْشَحش القوم إذا تحركوا وأصله تحشش زيدت فيه الحاء لئال (. حذرا)في المصادر
ْنٍس واحدٍ  ن حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي أبو سليما. َيْجَتم ع حرفان من ج 

عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، خرج : ، غريب الحديث تح(هـ 377: المتوفى)المعروف بالخطابي 
 .5/212م، 5172 -هـ 5412دمشق،  –عبد القيوم عبد رب النبي، دار الفكر : أحاديثه
xxxiii ) ،سالم ووفيات المشاهير واألعالم، ؛ الذهبي، تاريخ اإل 5/157ابن هشام، السيرة النبوية

 .2/13م، 5113 -هـ 5453، دار الكتاب العربي، بيروت، 2عمر عبد السالم التدمري، ط: 
xxxiii ) هو ضمضم بن عمرو الغفاري الذي أخبر قريش بخطر تعرض قافلة أبي سفيان من قبل

 ابن. المسلمين
، معرفة (هـ311: ت)ه العبدي مندة، أبو عبد اهلل محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن َمْندَ 

، مطبوعات جامعة اإلمارات 5عامر حسن صبري، ط. أ د: الصحابة، حققه وقدم له وعلق عليه
 .139م، ص2111 -هـ 5421العربية المتحدة، 

xxxiii ) ،مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناروط، : الذهبي، سير أعالم النبالء
 .5/315م، 5171/هـ5411، مرسسة الرسالة، 3ط

xxxiii )قرية كبيرة على طريق المدينة من مّكة على أربع مراحل، وهي ميقات أهل : الجحفة
مصر والشام، وسميت الجحفة ألن السيل اجتحفها وحمل أهلها، ولما قدمها النبي صّلى اهلل عليه 

 .2/555ياقوت الحموي، معجم البلدان، . وسّلم استوبأها وحّم أصحابه
xxxiii )2/27؛ الطبري، تاريخ الرسل، 5/157النبوية،  ابن هشام، السيرة. 
xxxiii )2من مواسم سقطت من ب. 
xxxiii )ْبُه اْلَهْوَدج  : َواْلَعر يُش ، َوَعرَّْشُت اْلَكْرَم َتْعر يًشا، َما ُيْسَتَظلُّ ب ه  : العريش إبراهيم بن . ش 

لعايدـ، سليمان إبراهيم محمد ا. د: ، غريب الحديث، تح(هـ271: ت)إسحاق الحربي أبو إسحاق 
 .5/312هـ، 5411مكة المكرمة،  -، جامعة أم القرى 5ط

xxxiii ) ،511؛ ابن عبد البر القرطبي، الدرر، ص2/31الطبري، تاريخ الرسل. 
xxxiii ) ،هو ُعمير بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي شهد بدرًا كافرًا ثم أسلم بعد بدر

اهلل عليه وسلم فهداه اهلل الى االسالم ثم كان من أبطال قريش، قدم الى المدينة ليقتل النبي صلى 
ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن . رجع الى مكة مسلمًا وأدرك أحد وشهدها وما بعدها

: ، اإلصابة في تمييز الصحابة، تح(هـ712: ت)علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 
هـ، 5451بيروت،  –العلمية ، دار الكتب 5عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، ط

4/113 . 
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xxxiii ) ،5/125؛ ابن هشام، السيرة النبوية، 5/11الواقدي، المغازي. 
xxxiii ) هو حكيم بن حزام بن خويلد القرشي األسدي، ولد في الكعبة وهو من َمْسَلمة الفتح، كان

وستين من أشراف قريش في الجاهلية واالسالم ومن المرّلفة، عاش مائة سنة ستين في الجاهلية 
 .2/17ابن األثير، أسد الغابة، . ه في خالفة معاوية14في االسم، مات سنة 

xxxiii )أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد . وكل َشْيء اْنَكَشَف َعن َشْيء فقد اْنَفتح َعنهُ : انتفح
 .5/371م، 5179بيروت،  –، دار العلم للماليين5، جمهرة اللغة، ط(هـ325: ت)األزدي 
xxxiii ) 5، والتصحيح من ب(سهارأ)في األصل. 
xxxiii )ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل . لّف العمامة على رأسه دون التلحي: اعتجر

، دار إحياء التراث 5خليل إبراهم جفال، ط: ، المخصص، تح(هـ417: ت)بن سيده المرسي 
 .5/312م، 5111-هـ 5459بيروت،  –العربي 
xxxiii )ي، قال ابن الكلبي وابن بكار أن أسود بن هو أسود بن سفيان بن عبد األسد المخزوم

 .5/231ابن األثير، أسد الغابة، . سفيان مات كافرًا ببدر
xxxiii ) ،5/122ابن هشام، السيرة النبوية. 
xxxiii )2، والتصحيح من ب(كفانا: )2في األصل وفي ب. 
xxxiii ) ،3/92؛ البيهقي، دالئل النبوة، 2/32الطبري، تاريخ الرسل. 
xxxiii )لنسخ ومعناها مأخوذ من النهنهة وهي الكّف أي أنه أسرع في كذا في األصل وباقي ا
 .قتله

xxxiii )(.فدففا: )5في ب 
xxxiii ) ،2/453؛ ابن كثير، السيرة النبوية، 3/95البيهقي، دالئل النبوة. 
xxxiii )1/91ابن األثير، النهاية في غريب الحديث، . أي أرموهم: أنضحوكم. 
xxxiii )؛ الكجراتي،  5/114ريد، جمهرة اللغة، ابن د. هو العود الذي يصنع منه السهم: القّدح

، مجمع بحار (هـ171: ت)جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الَفتَّن ي الكجراتي 
، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 3األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار، ط

 .4/259م، 5119 -هـ 5379
xxxiii )ن بني النجار، شهد بدرًا والمشاهد بعدها، وكان عامل هو سواد بن غزّية األنصاري م

 .2/111ابن األثير، أسد الغابة، . رسول اهلل على خيبر
xxxiii )(.فأقد: )2وفي ب 5في ب 
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xxxiii  والتصحيح من (كّف عن بعض مناشدتك: )5، وفي ب(بعض مشاهد بك)في األصل ،
 .المصادر

xxxiii ) ،؛ ابن سيد الناس، عيون 2/33؛ الطبري، تاريخ الرسل، 2/115الواقدي، المغازي
 .5/217األثر، 
xxxiii ) ،5/341ابن األثير، أسد الغابة. 
xxxiii ) هو عمير بن الحمام بن الجموح، كان أول قتيل في االسالم من األنصار، استشهد ببدر

 .5/431ابن األثير، أسد الغابة، (. وال تحسبّن اّلذين قتلوا في سبيل اهلل أموات: )وفيه نزلت اآلية
xxxiii )قال : )وتكملة النص في المصادر. ، والصواب ما أثبت في األصل(فأخّيبه: )5في ب

نُه الغداَة، فكان هو المستفت ح: أبو جهل بن هشام  (.اللهم أقَطَعنا للرحم وآتانا بما ال ُيعَرْف، فأح 
xxxiii )2/425؛ ابن كثير، السيرة النبوية،553ابن حزم األندلسي، جوامع السيرة، ص. 
xxxiii ) 1/11؛ السهيلي، الروض االنف، 5/127النبوية، ابن هشام، السيرة. 
xxxiii )ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، . في الشيء المبالغة فيه واإلكثار منه: اإلثخان

 –، دار صادر3، لسان العرب، ط(هـ955:ت)جمال الدين ابن منظور األنصاري اإلفريقى 
 .5/493هـ، 5454بيروت، 

xxxiii ) ،عمر عبد السالم تدمري، : الكامل في التاريخ، تح ؛ ابن األثير،2/34تاريخ الطبري
 .2/25م، 5119/هـ5459، دار الكتاب العربي، بيروت، 5ط

xxxiii )وهو العاص بن هشام بن . والمصادر 5والتصحيح من ب( أبو البحتري: )في األصل
الحارث بن عبد العزى، من زعماء قريش في الجاهلية، كان ممن نقض الصحيفة التي تعاقد فيها 

كو قريش على مقاطعة بني هاشم واتفق مع آخرين على تمزيقها ولم يعرف عنه إيذاء النبي مشر 
ابن حبيب، محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي، . هـ2ويكّف الناس عنه، مات سنة 
إيلزة ليختن شتيتر، دار اآلفاق الجديدة، : ، المحبر، تح(هـ241: ت)بالوالء، أبو جعفر البغدادي 

 .7/243؛ ابن حجر، اإلصابة،  391، ص(ت.د1بيروت 
xxxiii ) هو أبو حذيفة واسمه ُهشيم، أسلم قبل دخول الرسول دار األرقم وكان من مهاجرة

الحبشة في الهجرتين ومعه امرأته سهلة بنت سهيل، وشهد بدرًا واحدًا والخندق والمشاهد كلها مع 
 .3/15ت الكبرى، ابن سعد، الطبقا. هـ52رسول اهلل واستشهد في اليمامة سنة 

xxxiii ) ،5/71؛ الواقدي، المغازي، 3/591ابن هشام، السيرة النبوية. 
xxxiii ) ،3/15ابن سعد، الطبقات الكبرى. 
xxxiii )(.المجدر: )وفي المصادر 5في ب 
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xxxiii )األصفهاني، علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم . البيت من بحر الرجز
؛ 4/519بيروت،  –، دار الفكر 2ر جابر طسمي: المرواني األموي القرشي، األغاني، تح

النويري، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين 
، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 5، نهاية األرب في فنون األدب، ط(هـ933: ت)النويري 
 .59/41هـ، 5423
xxxiii )1/4372العرب، ابن منظور، لسان. اي يسقط: يندر. 
xxxiii ) ،1/219؛ السهيلي، الروض األنف، 2/517ابن هشام، السيرة النبوية. 
xxxiii )مصّغر راعي: رويعي . 
xxxiii ) ت)ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بابن عساكر :
، عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: ، تاريخ دمشق، تح(هـ195
؛ ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 37/211م، 5111 -هـ 5451

، السيرة النبوية، صّححه، وعلق عليه (هـ314: ت)َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي 
 .5/591هـ، 5459بيروت،  –، الكتب الثقافية 3الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء، ط

xxxiii )بو اليسر كعب بن عمرو بن عباد األنصاري السلمي، شهد العقبة وبدرًا والمشاهد هو أ
كلها، وهو الذي أسر العباس بن عبد المطلب وانتزع راية  المشركين يوم بدر، وشهد صفين مع 

 .1/321ابن األثير، أسد الغابة، . هـ11علي بن أبي طالب، مات بالمدينة سنة 
xxxiii )أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني أحمد بن حنبل، أبو عبد اهلل 

د عبد : عادل مرشد، وآخرون إشراف -شعيب األرنروط : ، المسند الجامع، (هـ245: المتوفى)
( 3351)رقم  5/313م، 2115 -هـ 5425، مرسسة الرسالة، 5اهلل بن عبد المحسن التركي، ط
 .عن ابن عباس رضي اهلل عنهما

xxxiii )محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس، . د: ي، دالئل النبوة، تحأبو نعيم األصفهان
؛ المقريزي، أحمد بن علي بن عبد 495م، ص5171 -هـ 5411، دار النفائس، بيروت، 2ط

، إمتاع األسماع بما (هـ741: ت)القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي 
، دار الكتب 5محمد عبد الحميد النميسي، ط: تاع ، تحللنبي من األحوال واألموال والحفدة والم

 .52/519م، 5111 -هـ 5421بيروت،  –العلمية 
xxxiii )والتصحيح من (أعوق الطيب: )2وفي ب( أعرق الطيب: )5في األصل وفي ب ،

 .المصادر
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xxxiii ) هو النضر بن الحارث بن علقمة حامل راية أحد ألوية المشركين الثالثة يوم بدر، أسره
 .2/51ابن سعد، الطبقات الكبرى، . فأمر النبي صّلى اهلل عليه وآله وسّلم بقتله المسلمون

xxxiii ) هو عقبة بن أبي معيط أحد صناديد قريش، كان أشّد الناس إيذاءًا لرسول اهلل عليه
السالم فقد لوى ثوبًا وَشّدُه على عنق النبّي وهو يصّلي بالكعبة ثم رمى عليه سال جزور، دعا 

 . 5/111الذهبي، تاريخ االسالم، .  فقتل يوم بدرعليه رسول اهلل
xxxiii ) ،5/144؛ ابن هشام، السيرة النبوية، 5/537الواقدي، المغازي. 
xxxiii )(.بين: )5في ب 
xxxiii ) ،5/332؛ ابن سيد الناس، عيون األثر، 2/3ابن هشام، السيرة النبوية. 
xxxiii )(.الجسمان: )2في ب 
xxxiii )لنبي صلى اهلل عليه وسلم أبا وهب، أسلم هو صفوان بن أمية بن خلف الجمحي، كّناه ا

بعد الفتح، وشهد حنينًا وهو مشرك ثم أسلم بعد ذلك، وروى األحاديث عن النبي عليه السالم 
 .24/511ابن عساكر، تاريخ دمشق، . هـ42وشهد اليرموك ومات بمكة سنة 

xxxiii )تقتل  هي البثرة تشبه العدسة تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطاعون: العدسة
 .4/2731ابن منظور، لسان العرب، . صاحبها غالباً 

(xxxiii  ،5/351؛ ابن سيد الناس، عيون األثر، 3/551البيهقي، دالئل النبوة. 
xxxiii( )سقطت من األصل( وسّلم. 
xxxiii )المرزوقي، أبو على أحمد بن محمد بن الحسن : ينظر. االبيات من بحر الوافر

غريد الشيخ وضع فهارسه : ان الحماسة، تح، شرح ديو (هـ 425: ت)المرزوقي األصفهاني 
. 159م، ص2113 -هـ 5424، دار الكتب العلمية، بيروت، 5إبراهيم شمس الدين، ط: العامة

 .3/517والخبر عند ابن هشام، السيرة النبوية، 
xxxiii ) هو أبو وداعة الحارث بن صبيرة القرشي السهمي، شهد بدرًا مع المشركين فأسر ففداه

 .5/154ابن األثير، أسد الغابة، . أسلم هو وابنه المطلب يوم فتح مكة ابنه بمال كثير،
xxxiii ) ،؛ الديار بكري، حسين بن محمد بن الحسن الدِّيار 5/141ابن هشام، السيرة النبوية
، (ت.د)بيروت،  –، تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، دار صادر (هـ111: ت)َبْكري 

5/371. 
xxxiii( )ررة باألصلمك( فقال له افد نفسك. 
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xxxiii ) ،هو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي، ابن عم الرسول صّلى اهلل عليه وسّلم
أسر يوم بدر كافرًا وفداه عمه العباس فأسلم وهاجر أيام الخندق، شهد مع الرسول فتح مكة 

 .1/349ابن األثير، أسد الغابة، . هـ51وحنين والطائف، توفي بالمدينة سنة 
xxxiii )،؛ الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 5/574السيرة النبوية،  ابن حبان

، دار ومكتبة 5أعالم النبوة، ط( هـ411: ت)حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 
 .524هـ، ص5411بيروت،  –الهالل
xxxiii )(.أين: )2و ب 5في ب 
xxxiii )د المطلب، روت بعض هي لبابة بنت الحارث أم الفضل العامرية امرأة العباس بن عب

أبو نعيم األصفهاني، معرفة الصحابة، . األحاديث عن النبي صّلى اهلل عليه وآله وسّلم
1/3431. 

xxxiii ) ،52/511؛ المقريزي، إمتاع األسماع، 3/334البيهقي، دالئل النبوة. 
xxxiii )(.أيجتمُع عليَّ دمي ومالي: )في المصادر.. 
xxxiii )(.محمّرًا معتمراً : )2في ب 
xxxiii )2/411ير، أسد الغابة، ابن األث. 
xxxiii ) العاص بن عبد العزى بن عبد شمس، أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة، وهو ختن

انه حدثني وصدقني : )النبي بابنته زينب، أسلم وهاجر، أثنى عليه النبي عليه السالم وقال
رفة أبو نعيم األصفهاني، مع. ، رّد عليه النبي ابنته عليه بعد إسالمه(ووعدني فوّفى لي

 .1/2459الصحابة، 
xxxiii )عبد الحميد هنداوي، : ابن سيدة، المحكم والمحيط األعظم، تح. أي زوج ابنته: الختن

 .1/515م، 2111 -هـ 5425بيروت،  –، دار الكتب العلمية 5ط
xxxiii( )2سقطت من ب( زينب. 
xxxiii ) ،؛ الصالحي الشامي، حمد بن يوسف الصالحي  5/113ابن هشام، السيرة النبوية
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، : ، سبل الهدى والرشاد، تحقيق وتعليق(هـ142: ت) الشامي

 .4/95م، 5113 -هـ 5454، دار الكتب العلمية بيروت، 5الشيخ علي محمد معوض، ط
xxxiii ) هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو أسامة حّب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

كبار السابقين األولين، اشترته خديجة ووهبته للنبي عليه وأول من آمن به من الموالي ومن 
 .2/535الذهبي، سير أعالم النبالء، . السالم، روى عنه ابنه أسامه وأخوه جبلة

xxxiii ) ،19/51؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، 5/535الواقدي، المغازي. 
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xxxiii ) ،51؛ ابن حزم األندلسي، جوامع السيرة، ص2/43ابن هشام، السيرة النبوية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحــــــث في

 (ندرة الدوالر وأثر  علي االستثمار ) 

 إعداد
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 عبير فؤاد الغوباري/المستشار  الدكتور 

 عضو هيئة قضايا الدولة

 :مقدمة 
تكمن أهمية االستثمار في أي بلد على جوانب عديدة يمكن أن يستفيد منها البلد 

الدخل القومي باعتباره مكونًا رئيسًا من المضيف للمستثمرين ؛حيث يعمل االستثمار على زيادة 
مكونات الطلب الكلي ويعمل على نقل التكنولوجيا خاصة االستثمار األجنبي، وكما يعمل على 
زيادة الخبرات المحلية وخاصة الخبرات اإلدارية وذلك من خالل األفكار الجديدة أوغير الموجودة 

نبية المباشرة إلى نقل الجودة وأساليبها مما يدفع مما يخلق نقلة نوعية،كما يربط االستثمارات األج
بكفاءة السوق المحلي ويساعد أيضًا على خفض البطالة وخاصة إذا كانت االستثمارات ذات 

 -من خالل األجور والمرتبات للعاملين  -كثافة عمالية مما يسهل عملية االدخار االختياري 
هم في الخروج من دائرة الفقر مما يدفع بعجلة والذي بدوره يردي إلى زيادة الدخل القومي ويسا

التنمية بالبالد ، وهناك الكثير من المشكالت والمعوقات لالستثمار،حيث صارت قضية 
 . االستثمار تررق الدولة 

ويمكن اجمال معوقات االستثمار في عدم توافر العملة، و ضبابية المعلومات حول 
خبط الحكومى فى اتخاذ القرارات والتراجع عنها أو مفاجئة السياسة النقدية والمالية للحكومة، والت

المستثمرين بقرارات دون الرجوع إليهم، كقرار زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع دون 
أعالمهم مسبقا لكى تعيد الشركات خططها، أما السبب االخير فهو البيروقراطية التى يعانى منها 

وق المصرية سواء فى الحصول على األراضى أو الترخيص كافة المستثمرين العاملين بالس
 .لمصانع جديدة 

وترجع أزمة العملة في مصر إلي عدة اسباب منها قلة التدفقات االجنبية ،زيادة واردات 
مصر في ظل ضعف االنتاج المحلي ، وتراجع الثقة في السياسة النقدية ،االتجاه لتعويم الجنيه، 

 .النقد األجنبي  واخيرا انخفاض االحتياط من
ويرثر سعر الصرف على األداء الصناعى و الجهاز المصرفى بالمصانع، حيث توقفت 
عدة مصانع لعدم وجود سيولة دوالرية بالقطاع المصرفى، وارتفاع سعر الدوالر فى السوق 

 .الخارجى مما تسبب فى ضعف تلبية احتياجات المصانع من المواد الخام
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الجنيه المصري أمام الدوالر ، الي العديد من األسباب منها ويرجع انخفاض او ارتفاع 
على سبيل المثال ال الحصر الوضع السياسي واالقتصادي بشكل عام والموارد االقتصادية 
واالستثمارات المحلية والدولية، كما أن البنك المركزي أيضا له دور حيث يحافظ على سعر عملة 

ثقة المواطنين بعملتهم لها دور في ارتفاع وانخفاض  منخفض ألسباب تنافسية تصديرية، أيضاً 
العملة، كما حدث في مصر أثناء الثورة، حيث سارع المواطنون للتخلص من العملة المصرية 

 .واستبدالها بعملة أجنبية مما أدى إلى انخفاض قيمتها بشكل كبير
عملية االستثمارية ، وهنا تكمن اهمية البحث في بيان أهمية توافر الدوالر لجذب وتنمية ال

والوقوف علي أسباب ندرته في السوق المصري ، واآلليات القانونية لحماية سعر الدوالر كآلية 
 :لجذب االستثمارات، وذلك من خالل عرض البحث في ثالث مطالب كاألتي 

 .أهمية النقد األجنبي وخصوصا الدوالر : المطلب األول 
 .دوالر في السوق المصري أسباب ندرة عملة ال: المطلب الثاني 
 .اْلليات القانونية والمصرفيه لحماية الدوالر : المطلب الثالث 

 
 المطلب األول

 أهمية النقد األجنبي وخصوصا الدوالر
يعرف النقد االجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة األجنبية فقط التي تحتفظ بها 

ل المصطلح في االستخدام الشعبي الشائع المصارف المركزية والسلطات النقدية ،ولكن يشم
  Special)صرف العمالت األجنبية والذهب، ومواقف احتياطي لحقوق السحب الخاصة

Drawing Rights) وصندوق النقد الدولي . 
هذا االستخدام أكثر انتشارا، ولكن من األدق وصفه بـاالحتياطيات الدولية الرسمية ،و 

زي بمختلف احتياطي العمالت، ومعظمهما من الدوالر يحتفظ باألصول في المصرف المرك
األمريكي، ومنها باليورو و الجنيه اإلسترليني والين الياباني، وتستخدم في وفاء الديون، وعلى 
سبيل المثال العملة المحلية الصادرة ، ومختلف إيداعات احتياطي المصارف مع المصرف 

 .ةالمركزي، من قبل الحكومة أو المرسسات المالي
 21الي  51واالحتياطي النقدي بالنسبة للبنوك هي نسبة من راس المال تتراوح ما بين 

يتم وضعها في البنك المركزي والهدف الوحيد من االحتياطي النقدي هو ضمان حقوق % 
 . -لضمان حقوق المودعين في حالة افالس البنك مثال  –الدائنين 
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ي ملون اي احتياطي يضم عدد من العمالت أما بالنسبة للبنك المركزي يكون االحتياط
   xxxiii.وهو يستخدم في حاالت االستيراد من الخارج لصالح القطاع العام

وقد كانت سابقا . ، هي وسيلة للمدفوعات الدولية الرسميةالرسميةواالحتياطيات الدولية 
الدوالر األمريكي كعملة ، اعتمد بريتون وودز ولكن في إطار نظام الفضة وأحيانا الذهب فقط من

الحتياطي النقد، وأصبح أيضا جزء من أصول االحتياطي الدولي الرسمي للدول، ومن سنة 
كان الدوالر األمريكي قابال للتحويل إلى الذهب عن طريق نظام االحتياطي  5144-5117

الذهب  تفردت المصارف المركزية بإمكانية تحويل الدوالر إلى 5117الفيدرالي،ولكن بعد سنة 
لم يتمكن أي فرد أو مرسسة من تحويل الدوالر  5193من احتياطي الذهب الرسمي،وبعد سنة 

، لم يعد من الممكن تحويل أي من 5193إلى ذهب من االحتياطي الرسمي للذهب، ومنذ سنة 
العمالت الرئيسية األخرى إلى ذهب من االحتياطي الرسمي للذهب، ويجب على األفراد 

شراء الذهب في األسواق الخاصة، مثلها مثل غيرها من السلع ،وحتى ولو كان  والمرسسات اآلن
الدوالر األمريكي والعمالت األخرى لم تعد قابلة للتحويل إلى ذهب من االحتياطي الرسمي 

 xxxiii.للذهب، فإنها ال تزال تعمل كاحتياطيات دولية رسمية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B2
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تسمح أصول االحتياطي  في نظام سعر الصرف المرن،: فائدة احتياطي النقد األجنبي
الدولي الرسمي للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية، التي تعتبر مسرولية البنك المركزي 

،وهذا العمل يمكن من تحقيق االستقرار في قيمة (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين)
انا في بيع وشراء العملة المحلية،وقد تعاونت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أحي

 .xxxiiiاالحتياطي الدولي الرسمي لمحاولة التأثير على أسعار الصرف
يمكن لكمية احتياطي النقد األجنبي أن تتغير عندما يطبق : التغيرات في االحتياطي

ما وقد ويواجه المصرف المركزي الذي يطبق سياسة سعر  سياسة نقدية المصرف المركزي
زيادة أو )الصرف الثابت وضعا معينا حيث يدفع العرض والطلب قيمة العملة لتهبط أو ترتفع 

في نظام سعر الصرف (. نقصان الطلب على العملة من شأنه أن يرفع من قيمتها أو ينقصها
المرن، تحدث هذه العمليات تلقائيا، حيث يقوم البنك المركزي بإزالة أي زيادة في الطلب أو 

 "dirty floats"أنظمة سعر الصرف المختلطة. العرض عن طريق شراء أو بيع العملة األجنبية
قد تتطلب استخدام عمليات صرف للعمالت األجنبية  أو اختالفات مماثلة "target bands" أو

للحفاظ على سعر الصرف المستهدف ( أو غير معقمة( أي بتعويض صرف العمالت)معقمة 
 xxxiii.(وقد اتهمت الواليات المتحدة الصين مرارا وتكرارا بالقيام بذلك)ضمن الحدود المقررة 

تردي عمليات صرف العمالت األجنبية غير المعقمة إلى توسع أو تقلص كمية العملة 
وسعر الصرف المستهدف : شرة على السياسة النقدية والتضخمالمحلية في التداول، مما يرثر مبا

البلدان التي ال تستهدف سعر صرف محدد يقال . ال يمكن أن يكون مستقال عن هدف التضخم
، وتسمح للسوق بتحديد أسعار الصرف، والبلدان ذات أسعار الصرف سعر صرف عائم أن لديها

العائمة تفضل عموما أدوات أخرى للسياسة النقدية وقد تحد من نوع وحجم تدخالت النقد 
حتى تلك البنوك المركزية التي تحد بشكل صارم من تدخالت النقد األجنبي، تعرف . األجنبي

 .xxxiiiالعمالت متقلبة ويمكن أن تتدخل لمواجهة اضطراب تحركات قصيرة األجل غالبا أن أسواق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1_%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85
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وللحفاظ على نفس سعر الصرف في حالة الزيادة في الطلب، فإن البنك المركزي يمكن 
أن يبيع المزيد من العملة المحلية ويشتري العمالت األجنبية، األمر الذي سيزيد من مجموع 

في هذه الحالة تتقهقر قيمة العملة المحلية حيث إذا لم يكن  .االحتياطي من العمالت األجنبية
تنخفض )، وهذا قد يثير التضخم المحلي (يطبع المال)هناك تعقيم يزداد عرض العملية المحلية 

 .(قيمة العملة المحلية نسبيا إلى قيمة السلع والخدمات 
نتيجة ضعف )وألن كمية احتياطي النقد األجنبي المتاح للدفاع عن ضعف العملة 

قيمة  انخفاض محدودة، فقد تنتهي بأزمة في التحويل إلى النقد األجنبي أو( الطلب على العملة
نقد بالنسبة للعملة ذات الطلب العالي والمرتفع جدا، يمكن الحتياطي ال .Devaluation العملة

األجنبي من الناحية النظرية أن يعوض باستمرار، مع أنه في نهاية المطاف ستردي زيادة 
كما أن قيمتها )المعروض من النقد المحلي إلى التضخم والحد من الطلب على العملة المحلية 

وفي الواقع العملي تقوم بعض المصارف المركزية، عن طريق (. النسبية للسلع والخدمات تتقهقر
يات السوق المفتوحة الهادفة إلى منع عمالتها من االرتفاع، ويمكن في الوقت نفسه بناء عمل

 .xxxiiiاحتياطي كبير
يسمح االحتياطي الكبير من العمالت األجنبية :  التكاليف والفوائد ، واالنتقادات
عادة لتحقيق االستقرار في أسعار صرف العمالت  -للحكومة بالتالعب بأسعار الصرف 

لتوفير بيئة اقتصادية مواتية على وجه أكبر، من الناحية النظرية، يوفر التالعب في األجنبية 
 .أسعار صرف العمالت األجنبية استقرارا يوفره معيار الذهب، ولكن في الواقع هذا غير صحيح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6_%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6_%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6_%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6_%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9


 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

463 
 

                                                                                                                                                                      

هناك ثمن للحفاظ باحتياطي ضخم من العمالت،تردي التقلبات في أسعار الصرف في 
ئر في القوة الشرائية لالحتياطي، وحتى في غياب أزمة في العملة، األسواق إلى مكاسب وخسا

فقد تردي التقلبات إلى خسائر ضخمة،على سبيل المثال، تحتفظ الصين برصيد ضخم من 
األصول المقيمة بالدوالر األمريكي، ولكن الدوالر قد ضعف في أسواق الصرف، مما يردي إلى 

بات في أسعار الصرف، فإن القوة الشرائية للنقود اإللزامية خسارة نسبية للثروة،باإلضافة إلى التقل
تنخفض باستمرار نتيجة لتخفيض قيمة العملة عن طريق   Fiat money (النقود الورقية)

لذا يجب على المصرف المركزي باستمرار زيادة كمية االحتياطي للحفاظ على نفس  التضخم،
القدرة على التالعب في أسعار الصرف،ويوفر احتياطي العمالت األجنبية عائدا صغيرا من 
الفائدة،ولكن هذا قد يكون أقل من االنخفاض في القوة الشرائية لهذه العملة خالل نفس الفترة من 

 "شبه التكلفة المالية"تضخم، مما يردى فعليا إلى عودة سلبية تعرف باسم الزمن بسبب ال
(quasi-fiscal cost)  عالوة على ذلك، يمكن استثمار االحتياطي الضخم من العمالت في

 .xxxiiiاألصول ذات العوائد المرتفعة
احتياطي النقد األجنبي هو مرشر هام على القدرة على تسديد :االحتياطيات الفائضة

ن الخارجية والدفاع عن العملة، ويستخدم لتحديد التصنيفات االئتمانية للدول ومن جهة الديو 
أخرى، الصناديق الحكومية األخرى التي تحتسب ضمن األصول السائلة التي يمكن استعمالها 

، (Stabilization fund) صناديق تثبيت األسعار لوفاء الديون في أوقات األزمات وتشمل
 .xxxiii صناديق الثروة السيادية والمعروفة أيضا باسم

 503بقيمة  اإلمارات على رأس القائمة، وصندوق ودول الخليج العربي النرويج وتعتبر
أيضا  سنغافورة ولدى .الصين هي في المرتبة الثانية بعد وجهاز أبوظبي لالستثمار تريليون دوالر

وحكومة  )Temasek Holdings( تيماسيك هولدينغز صناديق حكومية قوية تشمل شركة
ا إلنشاء شركة استثمار خاصة بها من احتياطياته الهند كما تخطط )GIC .(سنغافورة لالستثمار
 .من النقد األجنبي

 :خصوصية الدوالر  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Stabilization_fund
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83_%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Temasek_Holdings
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_Singapore_Investment_Corporation
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF


 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

464 
 

                                                                                                                                                                      

السرال الذي يطرح نفسه لماذا يسيطر الدوالر األمريكي علي االقتصاد العالمي فما هي 
 العوامل التي جعلت هذه العملة مهمه ؟

الدوالر يمثل اليوم الورقة النقدية األقوي واألكثر تأثيرا في االقتصاد العالمي، يكفي القول 
والنفط والعمالت األخري يتم تحديدها وفقا لسعر صرف الدوالر بسوق تداول بأن أسعار الذهب 

 العمالت، فما سر تفوقها علي العمالت االخري، ولماذا هي المهيمنة علي االقتصاد العالمي؟
 :أهمية الدوالر 

لقد هيمن الدوالر األمريكي علي االقتصاد العالمي لقرابة قرن من الزمان والزال األمر 
 :ويرجع ذلك الي العهديد من العوامل أهمها مستمر ،

 :كثافة التداوي : أوال 
أهم العوامل التي جعلت الدوالر األمريكي علي هذه الدرجة من األهمية هو كثافة 
التداول، حيث تشير االحصائيات إلي أن الدوالر هو العملة األكثر طلبا في سوق المال، وذلك 

مالت التجارية حول العالم،وقدر قدر حجم تدوال الدوالر من التعا% 11ألنه يستخدم في حوالي 
تريليونات،واالمر نفسه ينطبق علي تعامالت البورصة حيث يشغل  1األمريكي اليومي بحوالي 

فتتقاسمها عمالت النقود % 53تقريبا من تعامالتها اليومية بينما نسبة ال % 79الدوالر نسبة 
 .ترليني واليورو األوروبي والين الياباني القوية األخري وعلي رأسها الجنيه االس

 .استقرار معدالت االحتياطي النقدي : ثانيا 
يشغل الدوالر األمريكي نسبة االكبر من االحتياطي النقدي في مختلف البنوك المركزية 
حول العالم ،وذلك من االسباب المباشرة التي حافظت علي قيمته واستقرار سعر الصرف الخاص 

اال انه ال يزال  2111م من ان قيمة احتياطي الدوالر قد شهد تراجعا ابتداء من عام به علي الرغ
تقريبا وفقا لتقارير صندوق % 12الي % 95في الصدارة ، حيث تراجع مستوي االحتياطي من 

النقد الدولي ،لكنه في النهاية ظل محتفظا بصدارة االحتياطات النقدية بفارق كبير عن العملة 
 .فقط من جمل االحتياطي النقدي العالمي % 24هي اليورو التي سجلت حوالي التي تليه و 

 .األمان وثبات سعر الصرف :ثالثا 
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يفضل رواد األعمال ورجال التجارة والصناعة االعتماد علي الدوالر األمريكي في 
الت تعامالتهم المالية،وذلك للعديد من المزايا التي يكفلها الدوالر لهم وتفتقر اليها العم

االخري،أولها سهولة تحويل السندات الدوالرية الي سيولة نقدية في اي مكان بالعالم بجانب 
امكانية بيعه وتحويله الي اي عملة نقدية في اي وقت، أما ثاني العوامل فهو الثبات النسبي في 

ول سعر صرف الدوالر،فمن غير المرجح ان يتعرض الدوالر االمريكي الي االنهيار في سوق تدا
العمالت،مما يشعر المتعامل به بدرجة عاليه من االمان وضمان عدم خسارة مدخراته الدوالريه 

 .بانخفاض أسعار التداول 
 .زيادة الطلب : رابعا 

العمالت المحررة بشكل عام يتم تحديد قيمتها في سوق الصرف وفقا لمعايير العرض 
مستمر فان هذا يجعل سعر صرفه متسم والطلب،وألن الطلب علي الدوالر األمريكي في تزايد 

باالستقرار النسبي او في حالة ارتفاع مستمر، وذلك ألن العديد من المرسسات والهيئات العالمية 
تشترط استخدام الدوالر في التعامل معها،من أمثلة ذلك الممرات المالحية الهامة ومنها قناة 

تاج وتصدير البترول تعتمد في السويس في مصر ،كما أن بعض الدول التي تعمل علي ان
 .تعامالتها علي الدوالر األمريكي 

 .التحكم في االقتصاد العالمي : خامسا 
إن هيمنة الدوالر األمريكي علي االقتصاد العالمي ليست وليدة اليوم بل إن ذلك يعود 

دة هيكلة لعدة سنوات وتحديدا في اعقاب الحرب العالمية االولي ،حيث بدأت خالل تلك الفترة إعا
النظام المالي العالمي بعدما تعرضت أوروبا بشكل عام وانجلترا بصفة خاصة لخسائر 
فادحة،وذلك أتاح الفرصة أمام الدوالر للصعود والتفوق علي الجنيه االسترليني الذي كان يعد 

 .أقوي العمالت في ذلك الوقت 
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نهيار االقتصاد العالمي وقد ازداد األمر سوءا بعد اشتعال الحرب العالمية الثانية وا
،فوضعت الواليات المتحدة مشروعا يحدد مسار االقتصاد العالمي أو ما يعرف باسم قواعد 
النظام المالي العالمي،وكام من أهم بنوده إقامة مرسسة نقدية مركزية تعرف باسم صندوق النقد 

علن في نفس الدولي ومن المعروف أن الواليات المتحدة تسيطر علي هذه المرسسة،كما أ
المرتمر عن ضرورة ربط الدول عمالتها إما بالدوالر أو الذهب لتثبيت أسعار الصرف بتلك الفترة 

دوالر امريكي تمتلك الواليات المتحدة وحدها منه  37تم تقدير االرصدة المالية في العالم بقرابة .
الحفاظ علي سعر مليار أي ما يعادل ثلثي ذهب العالم تقريبا ،وبذلك استطاعت  21حوالي 

 .صرف عملتها واالرتقاء بها وفرض هيمنتها علي االقتصاد العالمي الذي دام قرابة مائة عام 
 المطلب الثاني

 أسباب ندرة عملة الدوالر في السوق المصري
، وقد "أزمة نقص الدوالر"من المالحظ أنه خالل السنوات الخمس الماضية انتشرت 

في تقلص إيرادات السياحة واالستثمار األجنبي، وهو ما أدى إلى اتهمت ثورة يناير بأنها السبب 
 .انخفاض قيمة الجنيه أمام الدوالر، وهذا االتهام غير دقيق بالمرة
 :وترجع أزمة العملة في مصر إلي عدة أسباب كالتالي 

 
 الفرع األول

 قلة التدفقات األجنبية
ن بحسب مصادر النقد األجنبي، فبشكل عام، يمكن تقسيم فترة ما بعد الثورة إلى فترتي

وشهدت الفترة األولى تعويًضا فاق أثر نقص الموارد الدوالرية، والفترة الثانية شهدت نقًصا طفيًفا، 
 :بما ال يجعل ندرة المتحصالت الدوالرية هي السبب في ندرة الدوالر

  (: 1623-1622)الفترة األولي
المعتادة للنقد األجنبي، مثل السياحة  طرأ خالل تلك الفترة نقص طفيف في بعض الموارد

وقناة السويس، إال أن مقابل تلك الموارد كانت هناك زيادة في االستثمار األجنبي والصادرات 
بشكل غير مسبوق في تحويالت العاملين للخارج، وهو ما غطى كثيًرا على النقص،ورغم تلك 

طات الدولية انخفاضا فقد فقدت خالله الزيادة، خالل العامين األولين من الثورة، شهدت االحتيا
 .2152مليار دوالر في مايو  5101مليار دوالر، لتقف عند  21أكثر من 



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

467 
 

                                                                                                                                                                      

، الممثِّلة  -والذي تتبناه أيًضا بنوك االستثمار الكبرى -ظل الخطاب الحكومي السائد ـ
، ويوضح الجدول هو اتهام نقص الموارد الدوالرية -لمصالح الرأسمالية المالية المصرية والعالمية

 .xxxiiiأهم مصادر النقد األجنبي التي دخلت البالد قبل وبعد الثورة( 5)
 .xxxiiiبعض أهم مصادر النقد األجنبي (: 5)الجدول 

االستثمار  السياحة السنوات
االجنبي 
 المباشر

قناة 
 السويس

تحويالت  الصادرات
العاملين 
 من الخارج

القروض *
 الخارجية

2151/2155 5101 101 105 2301 107 501 
2155/2152 104 5507 102 2105 57 201 
2152/2153 107 5103 1 29 5709 401 
2153/2154 105 5101 104 21 5701 55 
2154/2151 904 5201 104 2202 5103 5103 
2151/2151 307 5204 105 5709 5905 51 

مصادر أجنبية القروض الخارجية هي تلك التي اقترضتها الحكومة والبنك المركزي من * 
بالدوالر بكافة أنواعها، ولكنها ال تشمل قروض البنوك وهي ليست القيمة الصافية بعد خصم 

 .قيمة المسدد من القروض الخارجية
نستطيع أن نرى أن أهم البنود التي شهدت انخفاًضا ( الجزء األصفر)من الجدول السابق 

لموارد خالل العامين األولين من الثورة يقابلها زيادة تفوقها من موارد من أخرى، جاءت تلك ا
 .خاصة من تحويالت العاملين من الخارج، تليها الصادرات

 ( .$مليار)مصادر النقد األجنبي  -
                 1626/1622:       أهم البنود التي شهدت انخفااضا  : أوالا 

1622/1621 
 107                         5101السياحة                                             
                                 1                           105قناة السويس                                         

 .مليار دوالر  101( =5)مجموع االنخفاض في هذين البندين 
 

  1622/1621                    1626/1622أهم البنود التي شهدت ارتفاعاا : ثانياا
 5709                              101االستثمار األجنبي المباشر                
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  29                              2301الصادرات                                
 5709                                107تحويالت العاملين بالخارج                
 401                                 501القروض الخارجية                       

 مليار دوالر  5104( = 2)مجموع الزيادة في هذه البنود 
الهدف من تلك الحسبة هو توضيح فكرة أنه مقابل االنخفاض الذي طرأ على بعض 

اك ما يعوضها في شكل ارتفاع في المصادر الدوالرية التقليدية لالقتصاد المصري كان هن
 .xxxiiiمصادر أخرى

إذن كانت هناك زيادة صافية في العائدات الدوالرية للبالد خالل األعوام الثالثة األول 
مليار دوالر، أْي أنَّ أيَّ خطاب حكومي رشيد  54بأكثر من ( 5-2)وتقدر هذه الزيادة . للثورة

ادة تدفقات النقد األجنبي التي دخلت مصر وموضوعي كان ينبغي أن يشيد بفضل الثورة على زي
خالل األعوام الثالثة التالية للثورة، وكان هذا االعتراف سيثير الدهشة حين نتذكر أن قيمة الجنيه 

جنيهات وعادت السوق السوداء بعد  7انخفضت وندر الدوالر حتى وصل سعره إلى ما فوق 
 .اختفاء دام أكثر من سبع سنوات

أكبر من الدوالرات خارج البلد لجأت الدولة إلي طلب قرض من  ونتيجة لهروب كم  
لى زيادة االقتراض الخارجي، على الرغم من زيادة الموارد الدوالرية  .صندوق النقد الدولي، وا 

 أهم بنود خروج رروس األموال من مصر( 2)ويوضح الجدول 
خروج  السياحة السنوات

 االستثمارات
األرباح 
 المحولة

د سدا الواردات
القروض 
 الحكومية

التزامات 
البنك 
المركزي 
والبنوك 
تجاه 
 الخارج

2151/2155 205 904 101 1405 --xxxiii -107 
2155/2152 201 907 109 1102 207 502 
2152/2153 201 101 901 1909 201 109 
2153/2154 3 109 901 1102 305 501 
2154/2151 303 102 101 1503 302 709 
2151/2151 405 101 401 1103 101 52 
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، أن أكبر نزوح للدوالرات خارج البالد في الفترة (الجزء األصفر() 2)يتضح من الجدول         
 .xxxiii، كان في شكل تحويل أرباح وخروج االستثمارات 2153/2152 -2155/2151

إن مجموع المبالغ التي خرجت من مصر خالل األعوام الثالثة األولى للثورة في شكل 
 :ستثمارات وتحويل أرباح فقط خروج ا

 مليار دوالر=  4207=  5301+5401+5405
ثالثة )ويعد المبلغ الذي خرج من مصر خالل تلك الفترة بشكل مشروع أكبر من 

 .xxxiiiكل اإليرادات القياسية التي دخلت البالد بعد الثورة( أضعاف تقريًبا
األموال بشكل غير كما عرفت مصر خالل السنوات الثالث األولى من الثورة خروج 

مشروع من الواضح أن تلك األموال خرجت بشكل سريع في شهر ديسمبر، في أعقاب ثورة 
،في حين كانت هناك عمليات التهريب التي تمت بعد xxxiiiتونس، تحسًبا من قيام ثورة في مصر

الثورة بالشكل األقدم واألقل تعقيًدا من خالل المطار محمولة في حقائب السفر، بالمخالفة 
 .لقانونل

خروج النقد األجنبي من  -الخالصة هي أن تقصير البنك المركزي في تعقب والحد من
مصر بشكل خاص قد أوقع البلد في أزمة دوالر،وقد كان الثمن الباهظ الذي دفعه االقتصاد هو 

 .التضحية باالحتياطات الدولية من أجل تغطية هروب األموال إلى الخارج 
 (: 6241-1623) الفترة الثانية 

وصعد الدوالر إلى ضعف سعره في ". أزمة الدوالر"شهدت تلك الفترة تفاقم ما سمي بـ
الفترة السابقة في السوق السوداء التي أصبحت متحكمة تماًما في عرض الدوالر،وظل الخطاب 
ب الرسمي يردد التبرير غير الدقيق والذي يعزي األزمة إلى تناقص الموارد الدوالرية التقليدية بسب

 ".الفوضى التي خلقتها الثورة"
في هذه الفترة، قلت بالفعل الموارد التقليدية من الدوالر، ولكن ظلت التحويالت الرسمية 

تعوض معظم ذلك االنخفاض؛ إضافة إلى االستثمار  -للعاملين بالخارج ـ على نقصها الطفيف
تضاعف حجم  ،وقد(، الجزء األخضر(5)انظر الجدول . )المباشر والقروض الخارجية

 .،  ثالث مرات، خالل نفس الفترة"األزمة"االستثمارات األجنبية بعد الثورة، وحتى بعد 
أهم مصادر تدفقات الموارد من النقد األجنبي التي شهدت (: 4)ويوضح الجدول 

 (.5)انخفاًضا وأهم المصادر التي شهدت ارتفاًعا، كما وردت في الجدول 
 النقد األجنبي الداخل إلى مصر أهم مصادر انخفاض(: 4)الجدول 

 2151/2151      2153/2154      ($مليار)االنخفاض في أهم مصادر النقد 
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 105                 104                                       قناة السويس
 307                 105                                          السياحة 

 5709                   21                                 الصادرات   
 5905                 5701تحويالت العاملين بالخارج                   

 مليار دوالر 5103= 11-4409( =  5)مجموع االنخفاض في المصادر
 االرتفاع في أهم مصادر النقد األجنبي: ثانياا

                    5204                         5101            االستثمار األجنبي المباشر  -
 51                            55القروض الخارجية                     - -

مليار دوالر صافي االنخفاض في أهم  101(= 2)مجموع االرتفاع في أهم المصادر
 .مليار دوالر 107-= 5103 -101= الموارد الدوالرية 

نا بدأت أزمة نقص الدوالر في الظهور، ولكنها مع ذلك ليست بتلك القسوة التي ه
 .انعكست على سعر الصرف

وبشكل عام، استمر الدوالر في االرتفاع أمام الجنيه المصري، سواء حقق ميزان 
أي أن االرتفاع له أسباب أخرى عدا ندرة (. 3)المدفوعات فائًضا أو عجًزا، كما يوضح الجدول 

 .xxxiiiالرالدو 
 :أزمة خروج الدوالرات

ويوضح الجدول رقم . وال تكتمل الصورة إال إذا أدخلنا حجم األموال التي تخرج من مصر
 .أهم مصادر خروج األموال، والتي تتخذ أشكااًل مختلفة مقارنة بالفترة األولى( الجزء األخضر) 2

ثافة إلى خارج مصر، نجد في السنوات الثالث األخيرة استمرار الدوالرات في الخروج بك
 (.أقساط وفوائد القروض)ولكن اتخذت بنوًدا إضافية أهمها خدمة الدين الخارجي 

أهم بنود المدفوعات إلي 
 (مليار دوال)الخارج

2153/2154 2151/2151 

 407 901 عوائد االستثمار
 1051 3051 خدمة الدين الخارجي
 405 3014 السياحة الخارجية
 5901 1 أقساط القروض

 
 :هي 5(عدا الواردات) 2151/2151، بلغ مجموع أهم المدفوعات في عام (2)بحسب الجدول 
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 .مليار دوالر 3309
كما استمرت ظاهرة خروج األموال بشكل غير مشروع، وانعكس ذلك على بند السهو 

في . 2154/2153مليار دوالر في عام  101حيث بلغت قيمتها . والخطأ في ميزان المدفوعات
 .2151/2151مليارات دوالر في عام  4ل هذا المبلغ إلى حين وص

وهنا أيًضا يمكن لوم البنك المركزي على سياسة االقتراض الخارجي التي اتبعها منذ 
حيث لجأ إلى االقتراض قصير األجل ومتوسط األجل من أجل تغطية . 2153/2152

مليار دوالر خالل العام  5901مما رفع من تكلفة خدمة الدين، لتبلغ . االحتياطات الدولية
 (.5الجدول )مليار دوالر التزامات على البنك المركزي فقط  52، منها 2151/2151

وهي كلها قروض تبخرت جراء الهروب المتواصل لألموال خارج البالد أو بسبب 
مليار دوالر في  1053فقد بلغ صافي االقتراض. مشروعات قومية لم تتم دراستها جيًدا على األقل

 .xxxiii، ذهب معظمها إلى البنك المركزي، وذلك لتدعيم االحتياطات الدولية 2151/2151م عا
كما يتضح من حجم األرباح المحولة إلى الخارج أنه يمكن لوم الحكومة على عدم تحفيز 

 .أو فشل تدعيم السياحة الداخلية. المستثمرين على إعادة استثمار أرباحهم داخل البالد
الت الحكومية القائلة بأن نقص الموارد الدوالرية تسبب في الخالصة هي خطأ المقو 

 .ارتفاع قيمة الدوالر أمام الجنيه
وأنه لوال غياب سياسات مناسبة للتعامل مع ظروف الثورة، لما خرجت كل تلك األموال 

ولما كان االقتصاد قد احتاج إلى هذا الكم الكبير من . خارج البالد، متسببة في األزمة الحالية
 .قروض الخارجية وال إلى التعويمال

نشير إلى حجم االلتزامات الدوالرية التي كان من الممكن تفاديها والتي كان من  5
كما أن الواردات انخفضت عبر . الممكن أن تتبنى الحكومة والبنك المركزي سياسات لتحجيمها

ي الحجة التي تقدمها بل بالعكس تثر . السنوات الست الماضية، لذلك فهي ال تغير جوهر التحليل
 .هذه الورقة
 

 الفرع الثاني
 زيادة واردات مصر

تحاول الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي ، منذ أواخر العام الماضى تقليص حجم 
فاتورة الواردات السلعية إلى مصر، من خالل وسائل عديدة ومختلفة بهدف تقليل الفجوة التمويلية 

 .لسيولة الدوالريةالتى تواجه الدولة فى ظل نقص ا
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 11وقدر البنك المركزي فاتورة الواردات المصرية خالل العام المالى الماضى بحوالى 
مليار دوالر،  41مليار دوالر، كما قدر حجم الفجوة التمويلية خالل األربع سنوات القادمة بحوالى 

مليار دوالر خالل  21وحيث إن ترشيد عملية استيراد السلع غير األساسية سيوفر للدولة حوالى 
2151. 

ويرى اقتصاديون، أن قدرة الحكومة على تقليص الفجوة التمويلية ، مرهونة بنجاحها فى 
ترشيد االستيراد وزيادة إيرادات الدولة، فضاًل عن الحصول على قروض من مرسسات التمويل 

ل جميع المصادر الدولية، واستثمارات من دول األخري، وتقوم الدولة بدور قوى وفعال فى استغال
التمويلية المتاحة لدعم االقتصاد، وبذلك فإن حصول مصر على منح وقروض ومساعدات من 

 .xxxiiiمرسسات التمويل الدولية ، سيدعم تقليص الفجوة التمويلية 
ولذلك تتجه الحكومة إلي االستعانة بصندوق النقد الدولى لالقتراض، كأداة تمويلية فعالة 

در صندوق النقد الدولى الفجوة التمويلية لمصر خالل العامين تدعم المسار اإلصالحى،وق
مليار دوالر، وطالب الصندوق من الحكومة أكثر من مرة العمل  21بحوالى  2159/2157

على سرعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض عجز الموازنة،وأمام أزمة نقص السيولة 
 .االستيرادالدوالرية، تسعى الحكومة لفرض بعض القيود على 

وال شك أن القطاع الخاص يلعب دورًا فعااًل فى مساعدة الحكومة فى الحصول على 
سيولة دوالرية على هيئة قروض من خارج مصر،كما أن تباطر اقتصاديات العالم وانخفاض 
مستوى أسعار البترول، يرثر على حجم التمويالت والمساعدات التى قد تحصل عليها مصر من 

 .خريدول الدول األ
وال شك أن الحكومة تواجه تحديات اجتماعية نابعة من مشاكل اقتصادية والمتمثلة فى 
ضبط أسعار السلع الغذائية فى السوق، فى ظل سعيها لتقنين واردات بعض السلع، ولذلك تحتاج 
الدولة إلي العمل بقوة حتى تستطيع الحكومة الحد من استيراد السلع غير الضرورية بهدف 

 .جوةتقليص الف
ومن هنا يمكن القول أن الخطوة الرئيسية التي ينبغي أن تسعي اليها الحكومة المصرية 
هي ضرورة فتح اسواق انتاج داخلية وزيادة حجم االنتاج المحلي في محاولة لتقليل حجم 
الصادرات المصرية من الخارج لتجنب تفاقم أزمة الدوالر التي تواجه المستوردين والتي تسببت 

من األزمات في عدة مجاالت منها مجال الدواء الذي أصبح يعاني بشدة وكذلك سوق  في كثير
 .السيارات 
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 الفرع الثالث 
  تراجع الثقة في السياسة النقدية

تعد السياسة النقدية والسياسة المالية أداتين يعتمد عليهما إلى حد كبير في إنعاش النمو 
مر على الكثيرين بأنهما عبارة عن سياسة واحدة، االقتصادي والسيطرة على التضخم، ويختلط األ

وهذا غير صحيح، فالسياسة النقدية ترتبط دائما بتغيير معدالت الفائدة والتأثير في حجم 
 .xxxiiiالمعروض من األموال المتداولة، وتنفذ هذه السياسة بواسطة البنوك المركزية 

بأدوات نقدية مثل التيسير ويمكن للسلطات النقدية والبنوك المركزية تحفيز االقتصاد 
الكمي لزيادة المعروض من النقد،وتعتمد السياسة المالية على قرارات حكومية بتغيير معدالت 
الضرائب ومستويات اإلنفاق من أجل التأثير في الطلب، وبالتالي االنعكاس على النمو 

 .االقتصادي 
تم اقتصاديا اذا كان هناك وصف لسياسات الحكم فى مصر فإنه يمكن وصف ما ي

بالتخبط االقتصادى، حيث ال يتم مواجهة مشكلة من المشاكل المستمرة ووضع آليات القضاء 
على المشكلة بل مجرد إجراءات للتهدئة وتجاوز االحتقان المجتمعى، وهو ما نجده فى مواجهة 

سلعة مشاكل نقص السلع المستمرة من األرز إلى السكر إلى األدوية وهكذا تستمر األزمات من 
  xxxiii.إلى أخرى دون وضع حلول تمنع تكرار هذه األزمات

كما أنه من مظاهر هذا التخبط أيضا اتخاذ قرارات ثم التراجع عنها، وهو ما رأيناه فى 
قرار منع تصدير األرز ثم السماح بتصديره ثم العودة لمنع التصدير والتغاضى عن التهريب ثم 

رة على مواجهة هذا التهريب، نضف إلى ذلك الشكوى من التهريب وكأن الحكومة غير قاد
أيضا التراجع عن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة بعد صدوره بأيام وما صاحب 
ذلك من اتهامات بتربح البعض، وفى كال القرارين هناك المبررات بأن ذلك لصالح المستهلك 

 .xxxiiiبينما المستهلك يئن من زيادة األسعار يوميا
التخبط السياسة النقدية؛ فمن وضع قواعد وتحديد مبالغ اإليداعات بالعملة أيضا طال 

األجنبية لمواجهة السوق السوداء فى العمالت األجنبية وتقليل الواردات إلى إلغاء ذلك عمليا 
بعد شهور ثم التحول الدراماتيكى فى السياسة االقتصادية بتعويم الجنيه، ثم لم تكد تمضى 

رتفاع سعر الدوالر كل عدة ساعات، إال وعادت المطالبة بضرورة تدخل أسابيع وتحت ضغط ا
البنك المركزى وضخ الدوالرات فى األسواق مما يساعد على وقف ارتفاع سعر الدوالر، وهكذا 

 .يستمر التخبط لعدم وجود الدراسة الكافية لتبعات القرار والتحوط لذلك 
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ودى الدخل والتى تكون فى جملتها نشير أيًضا إلى ما يصدر من وعود بمراعاة محد
مجرد رسالة لبث الطمأنينة فى النفوس حتى يتم التعود على األوضاع الجديدة، ومن ذلك 
قرارات بعدم المساس بأسعار السلع األساسية مهما حدث لسعر الدوالر، بينما الواقع أن زلزاال 

د المواطن ثقته فى قد أصاب كل السلع نتيجة تعويم الجنيه، وتكون نتيجة ذلك أن يفق
 .التصريحات وعلى المدى الطويل يقل الشعور باالنتماء وهو من الكوارث الوطنية لو تعلمون

كما أنه من مظاهر التخبط االقتصادى أن تخضع الحكومة ألصحاب المصالح ذوى 
الصوت العالى، والمثال الواضح لذلك هو خضوعها لشركات الدواء والموافقة على زيادة 

شهور، وكان على الحكومة أن  1مع الموافقة على الزيادة كل % 11بنسب تصل إلى األسعار 
تدرس هيكل التكاليف وخاصة أن هناك الكثيرين من المتخصصين ومنهم الصيادلة الذين 
يركدون أن هناك مغاالة فى تسعير األدوية وأن الشركات تلجأ لعدم اإلنتاج حتى تفرض على 

لك أن الحكومة كانت قد قامت بزيادة أسعار األدوية قبل الحكومة مصالحها، أضف إلى ذ
شهور تحت ضغط عدم تواجدها فى األسواق، فإلى متى يستمر هذا الحال وماذا يفعل الفقراء 

 .ومتوسطى الحال من المرضى، وهل زيادة المرضى من صالح اإلنتاج؟
اد الوقود وأسعار كما أقدمت الدولة على اتخاذ قرارات بتعويم الجنيه وزيادة أسعار مو 

الكهرباء والمياه وفرض ضريبة القيمة المضافة، وهى كما يقول المسئولون قرارات صعبة وقلبت 
األوضاع االقتصادية رأسا على عقب، بالتالي لم تعد المشكلة اآلن في مدى صواب هذه 

جهة القرارات ولكن في كيفية مواجهة آثارها، حيث أنه ال توجد سياسة واضحة لتقليل وموا
اآلثار السلبية لهذه القرارات، بل أن السياسة المتبعة هي سياسة التهرب وعدم االعتراف بحدوث 
مشكلة ثم االعتراف بها والبحث عن حلول وخاصة ألصحاب الصوت العالى، وهو ما يردى 

 . xxxiiiإلى ضياع الوقت فى دولة ال تملك رفاهية التأجيل، بل كل يوم يمر يزداد تفاقم األزمات
ظ أيًضا أن الحكومة فى قرارتها كانت تهدف إلى خفض عجز الموازنة والتى ترى يالح

أن السبب الرئيسي لحدوثها هو الدعم وزيادة الديون، ولكن نتيجة قراراتها وزيادة األسعار 
اضطرت إلى التعهد بتحمل الزيادة فى تكاليف الوقود لمخابز الرغيف المدعم، وكذلك تحمل 

نقل العام، وتعويض المقاولين عن الزيادة فى تكاليف العقود وكذلك تحمل الزيادة فى تكاليف ال
الزيادة فى تكلفة طباعة الكتب المدرسية، وهكذا بدأت الحكومة بهدف تقليص الدعم والدين 

 .xxxiiiالعام لتنتهى إلى زيادة الدعم والدين العام باإلضافة طبعا إلى زيادة األعباء على مواطنيها
كومة تعالج األعراض المرضية وال تعالج المرض، تحاول خفض خالصة القول أن الح

عجز الموازنة والدعم بتحميل المواطنين ذلك من خالل زيادة األسعار، ولكنها ال تحاول أن 
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يكون لها دور المنظم لالقتصاد ووضع السياسات التى تردى إلى زيادة اإلنتاج وتقليل االعتماد 
ى، وهو ما يمكن أن يتم من خالل وضع السياسات على الخارج من خالل اإلنتاج المحل

وتحديد اإلجراءات المطلوبة لذلك وليس االكتفاء بمناشدة رجال األعمال أو تكليف القوات 
 .المسلحة ببعض المشروعات أو التعويل على وضع قانون لالستثمار لن يغير شيئا

العام الجديد هى في النهاية نركد على أن المشكلة التى تواجه مصر واقتصادها فى 
هل يمكن لمتخذى القرار فيها أن يتنازلوا ويراجعوا قناعاتهم بأنهم يسيرون فى االتجاه الصحيح، 

 .بينما هناك تضرر من سوء األحوال، وذلك قبل أن نتحول إلى مجتمع غالبيته من المتسولين
 المطلب الثالث

 اْلليات القانونية والمصرفيه لحماية الدوالر 
 البنا المركزي في حماية النقد األجنبي وخصوصا الدوالردور : أوال 

من سلطات البنك المركزى المصرى حماية النقد األجنبي ومن أدواته مثال طرح مزادات 
بالعملة الصعبة، إذا حدثت تقلبات مفرطة فى سعر الصرف ، وتعد تلك اآللية التى تضمن 

، خاصة بعد التعويم xxxiiiدوالرية بشكل كبيرضًخا دوالرًيا هاًما عندما تتراجع موارد البنوك ال
  .الكامل للجنيه

أشهر الماضية ارتفعت حصيلة البنوك من العمالت األجنبية، إلى أكثر من  3وخالل الـ
مليار دوالر، نسبة كبيرة منها موجهة الستثمار مقابل تلك الحصيلة بالجنيه المصرى، فى  901

مليار جينه للبنوك، بالتوازى  311ت أكثر من ، والتى جذب%21و 51الشهادات مرتفعة العائد 
مليار دوالر بنهاية  2403مع نجاح خطة رفع االحتياطى من النقد األجنبى لمصر إلى نحو 

مليار دوالر، خالل العام القادم، مع  27، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 2151ديسمبر 
مع الوضع فى االعتبار سداد مليارات دوالر تمثل حصيلة السندات الدوالرية لمصر،  4وصول 
 . مليون دوالر قسط نادى باريس 911

ومن هنا تركد توافر السيولة الدوالرية لدى البنك المركزى المصرى، من االحتياطى 
األجنبى، على قدرته ضخ العطاءات الدوالرية االستثنائية، خالل الفترة القادمة، بقيمة من 

والر دفعة واحدة عند حدوث طلب مفاجئ أو مليار د 501و 111الممكن أن تتراوح بين 
موسمى كبير على الدوالر خالل الشهور القليلة القادمة، فى ظل تراجع حصيلة تنازالت 

جنيه فى  501أو  5العمالت األجنبية لدى البنوك، أو حدوث قفزة كبيرة فى سعر الدوالر بنحو 
 .لبنك المركزى وقتهاسعر الدوالر دفعة واحدة وهو ما يستدعى تدخاًل سريًعا من ا
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والسيناريو األقرب لضخ العطاءات الدوالرية االستثنائية، يتمثل فى فترة الطلب المتزايد 
خالل الشهرين القادمين مع زيادة الطلب على الدوالر الستيراد سلع ومنتجات شهر رمضان 

التوقعات  الموسمية، إلى جانب تغطية جزء كبير من الطلبات المعلقة لدى بنوك عدة، وفى ظل
جنيه  5701التى تشير إلى قفزة متوقعة لسعر الدوالر أمام الجنيه من المتوسط الحالى البالغ 

جنيًها للدوالر، وهو ما يمثل ضغًطا على موارد البنوك العاملة  21للدوالر، إلى كسر حاجز الـ
مليار  901فى السوق المحلية من العمالت األجنبية فى ظل التراجع الملحوظ خاصة وأن الـ

دوالر التى تمثل الحصيلة بعد التعويم تم ضخها بالكامل فى تلبية فتح االعتمادات المستندية 
 .الالزمة الستيراد السلع والخدمات من الخارج

سنوات هى آلية تسعير العملة  4وظلت آلية عطاءات الدوالر األسبوعية على مدار 
مدادها بأرصدة دوالرية لتلبي ة احتياجاتها ومد السوق بالسيولة الالزمة للبنوك أسبوعًيا، وا 

، مع 2151نوفمبر  3لالستيراد، خاصة للسلع األساسية واالستيراتيجية، إلى أن توقفت يوم 
 .رفع البنك المركزى المصرى يده عن سوق الصرف، وتحرير سعر الصرف

قد ويعد إعطاء البنك المركزى المصرى الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير الن
األجنبى، وذلك من خالل آلية اإلنتربنك، حيث تعمل البنوك من خالل أساس التسعير الداخلى 
دارة السيولة والمعامالت الدولية، وبالتالى أصبحت أسعار العمالت  عن طريق إدارات الخزانة وا 
 العربية واألجنبية، هى شأن داخلى لكل بنك، ويتم تبادل العمالت بين البنوك وبعضها البعض

 .xxxiiiعن طريق آلية اإلنتربنك الدوالرى
بيع البنك  –، ، كانت نهاية آلية اإلنتربنك الدوالرى 2152وبنهاية شهر ديسمبر 

وتدشين آلية جديدة هى عطاءات العملة  –المركزى المصرى للدوالر للبنوك لضخها فى السوق 
دت بالتوازى تحريًكا مرات يومًيا، ثم تقلصت إلى عطاء واحد ، كل يوم ثالثاء، وشه 3الصعبة 

قرًشا أمام الدوالر لفترة امتدت  951تدريجًيا للعملة المحلية أمام الدوالر، لتستقر فيما بعد عند 
، ووصل 2151نوفمبر  3قرًشا، حتى التعويم يوم  777لنحو عامين، ويرتفع بعدها إلى 

والذى يعنى سوق  جنيه للدوالر، وعودة سوق اإلنتربنك الدوالرى، 5701المتوسط حالًيا نحو 
تداول العمالت بين البنوك وبعضها البعض، وهو ما يعمل على توفير العمالت للبنوك الالزمة 

 .لتلبية االستيراد
واعتاد البنك المركزى المصرى قبل تعويم الجنيه، على ضخ عطاء دوالرى دورى كل 

عطاءات  3بعد دمج الـ مليون دوالر للبنوك العاملة فى السوق المحلية، 521يوم ثالثاء، بنحو 
األسبوعية فى عطاء واحد فقط كل يوم ثالثاء، بالتوازى مع تكثيف البنك المركزى المصرى 



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

477 
 

                                                                                                                                                                      

حمالته التفتيشية عن طريق مفتشيه الميدانيين، على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع 
أشهر،  3شهر والعملة الصعبة ويتدرج فى العقوبات للمخالفين من اإلغالق لمدة تترواح بين 

 .وتصل إلى شطب الشركة نهائًيا حال تكرار المخالفات
وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدوالرية الذاتية من عمليات تنازالت العمالء عن 
العملة واإليداعات فى األوعية اإلدخارية بالعمالت األجنبية الرئيسية، باإلضافة إلى أرصدة 

 .xxxiiiعمليات المصرفية المختلفةالبنوك الدوالرية الناتجة عن ال
وتستهدف البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى ترشيد استخدامات أرصدة 
النقد األجنبى لديها وتوظيف العملة األجنبية فى العمليات االستيراد بشكل أمثل، إلى جانب 

ة فى ظل السيطرة على فوضى االستيراد من الخارج للسلع غير الضرورية ومنتجات الرفاهي
األزمة الخاصة بتأثر موارد العملة الصعبة من قطاعى السياحة واالستثمارات، وتشجيع الطلب 

 .على المنتج المحلى والسلع التى لها بديل فى السوق المحلية
وتشمل قائمة السلع األساسية والتموينية واالستراتيجية والمواد الخام التى لها األولوية 

الستيرادها، وهى القائمة التى وضعها البنك المركزى المصرى لترشيد فى تدبير العملة الصعبة 
، وتضم الشاى واللحوم والدواجن واألسماك والقمح والزيت واللبن xxxiiiاستخدامات النقد األجنبى

ولبن األطفال والفول والعدس والزبدة، والذرة واآلالت ومعدات اإلنتاج وقطع الغيار، والسلع  -
 .نتاج والخامات، واألدوية واألمصال والكيماوياتالوسيطة ومستلزمات اإل

 التصدي لتعدد سعر الصرف للدوالر: ثانيا 
يبحث المستثمر األجنبى دائًما عن سعر موحد للعملة قبل الدخول فى أسواق ناشئة 
جاذبة مثل مصر، بما يركد أن وجود سعر واحد للدوالر فى مصر ، أحد أهم القرارات الجاذبة 

ث يعمل المستثمر على تغيير العملة الصعبة مع دخوله السوق لإلنفاق على لالستثمار ، حي
المشروع من أجور وتكاليف أخرى، وفى نهاية السنة المالية للمرسسة يعمل على تدبير الدوالر 

 xxxiii.مرة أخرى لتحويل األرباح للخارج، وبالتالى فإن التعويم يفيد المستثمر األجنبى
ك المركزي يعمل على إدارة سعر الصرف باستخدام أدوات من بينها وقبل قرار التعويم، كان البن

عطاءات دورية لبيع الدوالر للبنوك يتم من خاللها ضبط سعر الصرف،اال ان التعويم يعني أنه 
تخلى عن هذه السياسة وأنه سيترك تحديد سعر العملة لقوى العرض والطلب في السوق، ومن 

 .xxxiiiلى أي مدى سيتخلى البنك المركزي عن إدارة سعر الصرفالمتوقع أن تظهر األيام المقبلة إ
شركات صرافة لمدة عام، بسبب تالعبها بسوق  51وقد أغلق البنك المركزي المصري نحو 

 .بالسوق السوداءوالمضاربة على العمالت األجنبية الصرف 
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رتفاع وتسببت المضاربات العنيفة التي شهدتها سوق الصرف بمصر خالل الفترة الماضية في ا
والخدمات، ما صاحبه ارتفاع قياسي في أسعار السلع سعر الصرف للدوالر مقابل الجنيه، 

وذلك وفقا للجهاز % 45التضخم الي مستويات غير مسبوقة بلغت نحو وبالتالي ارتفاع 
 .المركزي للتعبئة واإلحصاء 

سمية رعار الباألس لية ال تتعامرق المصوفي الس لافة التي تعمركات الصرإن غالبية شحيث 
المضاربات  رلتقتص، داءوق السوعلى أسعار الس دودائما تعتم، روووالر واليدللعمالت خاصة ال

 العملة.افة وكبار تجار ركات الصرف على شرق الصوالعنيفة في س
كة رش 32 صاخيري تزكرالم كوأن ألغى البن قسب، افةركة صرش 155 رفي مص لويعم

ي خالل ري المصزكرالم كأغلقها البن.كات التي ري الشإجمال كلذب لليص، نهائي لمنها بشك
 . ركات العاملة في مصرإجمالي الش نم% 93 ونح لتمث، كةرش 33 والعام الجاري إلى نح

ق ووالر للسدالوندرة ف رق الصوها سدولية األزمة التي تشهؤمسوقد أعلن البنك المركزي أن 
 .اق واسعطوعلى ن رممست لبشك مداء وتجار العملة والمضاربات التي تتوالس

افة هي ركات صرش قا بغلرخؤها مذي التي اتخري المصزكرالم كاءات البنرإجلذلك فإن 
داء وق السوالس نق بيرف دجوخاصة وأنه ال ي، فرق الصوار إلى سردة االستقواية عدب

 .افة ركات الصروش
 

 
 ثالثا

 التعريفة الجمركية
يسمى بالدوالر الجمركي، إذ بات هذا  ظهر في الفترة التالية لقرار التعويم ماثالثا 

ويعرف بأنه سعر  الدوالر الجمركيالمصطلح متداواًل بين المستوردين بشكل خاص،ويعرف 
الدوالر مقابل الجنيه المصري، المستخدم بالجهات الجمركية، إذ يتم تحديد قيمة البضائع 

بناًء عليه، حيث يدفع المستوردون قيمة الضريبة الجمركية المستوردة لحساب الرسوم الجمركية 
 .التي تحددها الدولة، على بضائعهم بالعملة األجنبية بالسعر المعلن للدوالر في الجمارك

رسوم ، التابعة لوزارة المالية، على تحصيل الضرائب والمصلحة الجماركوتعمل 
والجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي يدفعها المستوردون والمصدرون للجمارك طبًقا 
لقانون التعريفة الجمركية، إذ ال يجوز اإلفراج عن أي بضاعة قبل إتمام اإلجراءات الجمركية 

 .وأداء الضرائب والرسوم المستحقة، ما لم ينص القانون على خالف ذلك

http://www.masrawy.com/News/News_Economy/details/2017/1/8/1010485/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%25A
http://www.customs.gov.eg/
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مصلحة الجمارك، تعليمات بربط سعر صرف الدوالر الجمركي باألسعار أصدرت وقد 
التي ترد في نشرة البنك المركزي اليومية للمصلحة، إذ ذكرت المصلحة أن سعر الدوالر المقبول 

في تاريخ تسجيل البيان الجمركي، ومنذ ذلك لديها هو سعر الصرف المعلن من البنك المركزي 
 .الحين بات سعر الدوالر الجمركي متغيًرا بشكل يومي

هناك سببان رئيسيان لتمسك الحكومة بسعر الدوالر الجمركي المرتفع، وكذلك زيادة 
، 2151مليار دوالر في عام  99هو أن فاتورة االستيراد في مصر بلغت  األولأسعار الجمارك، 

ومع رفع األسعار يضطر المستورون إلى تخفيض االستيراد وهو ما يخف الضغط على العملة 
 .ن التوازنالصعبة وخصوصا الدوالر، باإلضافة إلى أنه يجعل الميزان التجاري مقترًبا أكثر م

السبب الثاني ، بالرغم من األضرار البالغة التي يتعرض لها المواطن المصري، هو أن 
 وصلتاألمر متعلق بحصيلة إيرادات مصلحة الجمارك والتي تعد من أهم إيرادات البالد، إذ 

 5401جمارك خالل الشهور السبعة األولى من العام المالي الماضي إلى نحو حصيلة مصلحة ال
من المستهدف خالل تلك الفترة،وتستهدف الحكومة تحقيق % 71مليار جنيه بنسبة تزيد على 

 .مليار جنيه على مدار العام 2904حصيلة جمركية بقيمة 
ن التأثير بهبوط الدوالر مما سبق يتبين أنه كلما ارتفعت نسبة الجمارك على السلعة، كا

الجمركي طفيًفا، وهذا يعني أن هبوط الدوالر الجمركي ال يعني انخفاض األسعار األساسية ألن 
 .الجمارك المفروضة عليها منخفضة

 
 رابعا

 زيادة االنتاج المحلي
إن ازمة الدوالر لها تأثير سلبى على الشركات الوطنية فى تدبير احتياجاتها لشراء السلع 

ويكمن الحل في تطور االقتصاد المصري علي زيادة  يطة التى تدخل فى عملية االنتاج ،الوس
حجم الصادرات زيادة االنتاج ، ويجب ان تحل مشكلة الصادرات التى اصبحت اهم مصادر 
النقد االجنبى فى الوقت الراهن وذلك من خالل محاولة ادخال بدائل محلية فى االنتاج 

يقلل تكلفة االستيراد  عن مستلزمات االنتاج المستوردة وذلك من شأنه ان  واالستغناء قدر االمكان
                          .وتقليل الطلب على الدوالر وزيادة قيمة الصادرات وزيادة المعروض من الدوالر

كما انه من الضرورى اعادة النظر فى هيكل الصادرات وانتاج سلع قابلة للتصدير 
        .تج المصرىوتشجيع شراء المن

http://www.aswatmasriya.com/news/details/69783
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/sasapost/raise-tariffs-on-goods-in-egypt.html
http://www.alborsanews.com/2017/02/15/977433
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يتبعها البنك المركزى من اجل استقرار سعر  وعلي الرغم من السياسات النقدية التى 
يمنع استمرار انخفاض الجنيه المصرى فى مواجهة الدوالر وما سيترتب  الصرف إال أن ذلك لن 

معدالت  يترتب على ذلك من ارتفاع عليه من اثار سلبية من ضمنها ارتفاع مستوى االسعار وما 
التضخم فى ظل ارتفاع اسعار الواردات من السلع االساسية ومستلزمات االنتاج ويردى ذلك الى 

يحد من القدرة التنافسية لهذه الصادرات رغم أن انخفاض  ارتفاع اسعار الصادرات المصرية مما 
دث يح يردى الى حفز وتشجيع الصادرات وهذا لم  يمكن ان  سعر صرف الجنيه المصرى كان 

                                                  .الرتفاع نسبة مدخالت الصناعة الخارجية من مواد خام ومستلزمات انتاجية
يرثر على المناخ الجاذب لالستثمارات  كما ان التراجع فى سعر الصرف من الممكن ان 

بة لالستثمارات االجنبية التى االجنبية واثر ذلك على معدل ارباح هذه االستثمارات خاصة بالنس
تنتج للسوق المحلى باالضافة الى زيادة عبء الديون الخارجية وخدمتها وبذلك نجد ان سياسة 
تراجع سعر صرف الجنيه المصرى لم تكن مجدية فى عجز الميزان التجارى خاصة انه عجز 

ى وهذا الى جانب ان يحتاج الى مواجهة حاسمة لمشكلة اختالل التوازن الداخل هيكلى باالساس 
السياسة النقدية فى مصر قد تخلت عن سعر الصرف كمحور لالرتكاز االسمى واصبحت 

ان   2113 لسنة   77 تستهدف التضخم حيث حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 
يلتزم البنك المركزى بتحقيق معدالت منخفضة للتضخم تسهم فى بناء الثقة والمحافظة على  

                                      .معدالت مرتفعة لالستثمار والنمو االقتصادى
ولذلك فإن قضية الصادرات تعد احدى دعائم التنمية االقتصادية الشاملة فى ظل تجارب 
جنوب شرق آسيا التى حققت نجاحات ملموسة وفى ظل نماذج النمو الموجه للصادرات وما 

وتتصاعد اآلمال فى ان تلعب الصادرات  الصناعية الصاعدة،  حققته من نجاح فى الدول
المصرية دورا رئيسيا فى ارتفاع معدل النمو االقتصادى والتخلص من االعتماد على القروض 

يعتمد على العمل الكثيف  والمنح الخارجية ومواجهة مشكالت البطالة فى اطار تقدم تكنولوجى 
يقوم بدعم تنافسية  مع االهتمام بعملية البحوث والتطوير بما المهارات والمعارف الفنية المتطورة 

                         .الصادرات
 

 الخاتمة
مما سبق يتبين لنا أن سبب أزمة الدوالر هو عدم قدرة االقتصاد على تنمية موارده 

ية المباشرة بالعمالت األجنبية، مع تراجع موارد الدولة من السياحة وعدم نمو االستثمارات األجنب
 . بصورة كافية وتراجع إيرادات الصادرات



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

481 
 

                                                                                                                                                                      

وكذلك ضعف الطاقات المتاحة إلنتاج سلع أساسية أهمها الغذاء مما يضطر الدولة 
الستيرادها، وأيضا اعتماد الكثير من الصناعات القائمة على المدخالت المستوردة وضعف 

 .   د التعبئةالمكون المحلى بنسب متفاوتة تصل فى بعض األحيان إلى مجر 
ويستلزم عالج هذه المشكالت إقامة تنمية صناعية مستدامة فى ظل هيكلة اقتصادية قد 
يمتد تنفيذها لعدة سنوات إلقامة صناعات لإلحالل محل الواردات من ناحية وتنمية التصدير من 

وعات ناحية أخرى، وتظهر بوادر هذه االستراتيجية حاليا فى استراتيجية تنمية وتمويل المشر 
قامة تجمعات زراعية تصنيعية متكاملة ضمن مشروع استصالح المليون  الصغيرة والمتوسطة وا 

 . ونصف المليون فدان
كما أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى مرخرا، وآخرها خفض قيمة الجنيه الفعلية 

ستثمرين فى تعد بداية حقيقية لإلصالح االقتصادى فى مصر فمن شأنها أن تزيد من ثقة الم
االقتصاد المصرى، ولكن يجب أن يتالزم معها إصالحات مكملة على صعيد بقية المجاالت 
االقتصادية إلزالة عوائق التصدير واالستثمار من خالل إصالح اقتصادى حقيقى ونرى أن 
إعالن البنك المركزى اتباع سياسات مرنة يستهدف فى المقام األول بث الثقة فى مناخ االستثمار 
فى مصر، خاصة وأن اإلجراءات األخيرة التى اتخذها البنك المركزى بمثابة خطوة لتضييق 
الفجوة بين السعرين الرسمى وغير الرسمى للدوالر والتى وصلت إلى أكثر من جنيهين ونصف 

 .  الجنيه، مما يضر بسعر الصرف وحركة االستثمار فى مصر
نة تساهم فى تحقيق التنمية االقتصادية قادرة كما ينبغي اتباع استراتيجية لسياسة نقدية مر 

على تجميع فائض المدخرات من القطاعات االقتصادية المختلفة إلعادة توظيف هذه المدخرات 
فى تمويل عمليات االستثمار والتبادل التجارى مع ربط معدالت التوسع النقدى بمعدالت نمو 

لخارجى على السواء، والمحافظة على الدخل المحلى اإلجمالى، وتحقيق التوازن الداخلى وا
استقرار سعر صرف حقيقى، وأن تتواءم وتتفاعل ديناميكيا السياسة النقدية مع باقى السياسات 
االقتصادية، وتحقيق أهدافها بأقل اختالفات ممكنة وتحقيق أقصى ما يمكن من استفادة لبلوغ 

 . أهداف التنمية االقتصادية من خالل إطار مرسسى للدولة
تحتاج السياسات الحالية للبنك المركزى إلى تطوير برنامج لمعالجة التعثر المالى الناتج و 

نعاش  عن اإلجراءات المصرفية ، من شأن ذلك إطالق قدرات اقتصادية وتنموية جديدة وا 
معدالت النمو االقتصادى من خالل إعادة تشغيل رروس أموال وأصول استثمارية معقدة، خاصة 

المختلفة لحجم االستثمارات المتوقفة نتيجة التعثر تعكس بوضوح حجم التأثير على وأن التقديرات 
 . النمو االقتصادى فى حال دعم السياسات النقدية واالقتصادية إلنهاء حالة تعثرها المالى الحالية
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إلى جانب ذلك ينبغي تفعيل الدور الرقابى من أجهزة الدولة فى الرقابة على األسواق 
ل قرار خفض الجنيه، خاصة وأن الشرائح األكثر تأثرا بهذا القرار ستتمثل فى منعا الستغال

الشرائح الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يستدعى اتخاذ إجراءات حمائية لها من مثل هذه التأثيرات 
 . المتوقعة

وعلي ذلك فإن إجراءات البنك المركزى لن تكفى وحدها لمعالجة األزمة االقتصادية والبد 
ود سياسة مالية واستثمارية رشيدة ومحفزة لمساعدة المتضررين من محدودى الدخل، من وج

باإلضافة إلى ضرورة إصالح االختالل في هيكل ميزان المدفوعات الناجم عن خلل الميزان 
عادة النظر فى سياسة التصدير وتنافسية الصادرات المصرية  . التجارى، وا 

بسعر الصرف لعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة  وال شك أن السياسة المرنة فيما يتعلق
المحلية وعالج التشوهات فى منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد األجنبى داخل الجهاز 
المصرفى بصورة منتظمة ومستدامة وتعكس آليات العرض والطلب مما يعمل على تعميق 

 . السيولة ويعزز أيضا من قدرتنا على جذب االستثمار
 التوصيات

 :من خالل بحثنا في عوامل ندرة الدوالر يمكن لنا الخروج بعدة توصيات منها 
نوصي الدولة باتخاذ كافة االجراءات ووضع القيود الالزمة لمواجهة ظاهرة تهريب  -

األموال للخارج،واتخاذ االجراءات القضائية والقانونية والسياسية لتمكين استرداد 
 .الفعل األموال التي تم تهريبها ب

ضرورة فرض ضرائب باهظة على خروج ما يسمى برروس األموال الساخنة، ووضع  -
 (. رفع التكلفة، التفاوض حول البقاء)قيود على خروج االستثمارات 

ينبغي تقرير وسيلة العفاء الشركات التي تحتفظ بما ال يقل عن نصف أرباحها  -
 .ادة استثمار إلعادة استثمارها داخل مصر من الضريبة كحافز علي إع

الحرص علي فرض ضرائب على الشركات التي تملك فروًعا في مالذات ضريبية،   -
أو يتخذ مرسسوها من المالذات الضريبية مقّر الضريبة كما هو الحال في إنجلترا، 

 (. والواليات المتحدة األمريكية
بنكية عن ضرورة االنضمام إلى قاعدة بيانات الدول التي تتبادل آلّيا المعلومات ال -

انتقال األموال وهي خاصة بتتبع تهريب األموال إلي المالذات الضريبية ،وفي نفس 
اإلطار تقترح منظمة النزاهة المالية الدولية أن تُلزم كل دولة الشركات العالمية 
المستثمرة لديها بأن تعلن أرباح الشركة عن كل دولة على حدة وبشكل  مفصل 
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لفروع المقامة في البلدان التي ال تفرض ضرائب بحيث لتفادي تحويل األرباح إلى ا
يتم تفادي أن يظهر كل عام أن فرع الشركة في دولة مثل مصر يحقق خسائر أو 

 .أرباًحا ضئيلة، حتى ال يدفع ضرائب في مصر 
ضرورة تدعيم وتفعيل دور الجمارك وتدريب كوادرها والحرص علي اطالعهم بشكل  -

ألسواق العالمية من أجل مواجهة تحويل األرباح إلي مستمر علي أسعار السلع في ا
عن طريق المبالغة في تقدير قيمة فواتير االستيراد والتقليل من قيمة فواتير الخارج 

التصدير، وهو الشكل األكثر انتشاًرا لهروب األموال بطريقة غير مشروعة في مصر 
المهربة عبر العالم من إجمالي األموال % 7304وفي العالم، إذ يمثل في المتوسط 

7304 .)% 
ينبغي علي الدولة محاربة السوق السوداء التي تمارسها شركات صرافة العملة من  -

 .أجل ضمان سعر موحد لصرف الدوالر 
 .علي البنك المركزي االستمرار في اتخاذ اجراءات تحرير سعر الصرف  -
والحفاظ علي النقد  وأخيرا التوصية العامة واألهم في كل عقبات االستثمار بوجه عام -

االجنبي بشكل خاص هي تأسيس دولة القانون التي تعمل علي حساب الفاسدين في 
كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص،دون محاباة ومن ثم ينجذب المستثمرين 

 .المصريين واألجانب، وهذا ما يرفع قيمة الجنيه
 

xxxiii )  مة بالتالعب بأسعار يسمح االحتياطي الكبير من العمالت األجنبية للحكو
عادة لتحقيق االستقرار في أسعار صرف العمالت األجنبية لتوفير بيئة اقتصادية  –الصرف 

من الناحية النظرية، يوفر التالعب في أسعار صرف العمالت األجنبية . مواتية على وجه أكبر
 .استقرارا يوفره معيار الذهب، ولكن في الواقع هذا غير صحيح

 
xxxiii ( 71،71،ص2111محمد هاشم،النقود والبنوك،بدون دار نشر،اسماعيل .د. 
xxxiii  )قياس وضبط )طارق عبد العال حماد،ادارة السيولة في الشركات والمصارف،.د
 .252،253،ص 2152،الدار الجامعية،(السيولة
xxxiii  ) 251المرجع السابق،ص. 

xxxiii  )77اسماعيل محمد هاشم،مرجع سابق،ص.د. 
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xxxiii  )ل عدد قليل من المصارف المركزية أو نظم العمالت على في الواقع العملي أيضا، يعم

الطلب المحلي، واإلنتاج واإلنتاجية، )هذا المستوى في التبسيط، والعديد من العوامل األخرى 
. سوف يرثر على النتيجة النهائية( والواردات والصادرات، واألسعار النسبية للسلع والخدمات، الخ

يمكن أن تستغرق شهورا أو حتى سنوات لتصبح واضحة، ( خممثل التض)كما أن تأثيرات معينة 
والتغيرات في االحتياطي األجنبي وقيم العمالت على المدى القصير قد تكون كبيرة جدا لكي 

 .تتفاعل مختلف األسواق مع بيانات ناقصة
xxxiii  ) محمد دويدار واسامة الفولي،مبادئ االقتصاد النقدي،دار الجامعة الجديدة ،بدون تاريخ

 .211نشر،ص
xxxiii  )عبد القادر محمد عبد القادر،االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق،الدار .د

 .55،ص2111الجامعية،
(xxxiii  البنك المركزي المصري، النشرة الشهرية، أعداد مختلفة: المصدر. 
xxxiii   )2151/2151 :تقديرات أولية. 

 
xxxiii  )صرية للحقوق الشخصية،الطبعة سلمي حسين،تعويم الجنيه المصري،المبادرة الم/الباحثة

 .7،ص2151األولي،نوفمبر 
xxxiii  )--غير متاح 

xxxiii( وزارة المالية، التقرير الشهري، . البنك المركزي، النشرة الشهرية، أعداد متفرقة: المصدر
 .2151أغسطس 

xxxiii  ) عن خروج ( 2152المصري اليوم، )على سبيل المثال، كشف تحقيق استقصائي
ربعة أشهر قبل وبعد الثورة، بشكل مشروع خارج البالد عن طريق مليار جنيه خالل األ 401

وكان األجدى  5شركة مصرية مقيدة ببورصتي مصر ولندن 54البورصة، وذلك عن طريق 
وضع حوافز إلبقاء تلك األموال داخل البالد، أو فرض ضريبة رادعة على خروجها قبل مرور 

 .صادية، وتهدأ المخاوفستة أشهر مثاًل، وذلك حتى تستقر األوضاع االقت
كما وافقت الحكومة على انتقال مجموعة أوراسكوم للصناعة والبناء إلى خارج مصر، 

مليار دوالر في صفقة واحدة  501في أعقاب الثورة، وهو ما ترتب عليه خروج حوالي من 
(Reuters, 2153.) 
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وم يقع على البنك غياب مثل تلك السياسات وضع اللبنة األولى ألزمة الدوالر، أي أن الل
بنزوح كل تلك  -عن وعي أو عن غير وعي –المركزي والحكومات المتعاقبة الذين سمحوا 

 .األموال بدون رادع
xxxiii  وصلت فى –وتهريب الجنيه المصرى للخارج يتم بخروج المبالغ النقدية الكبيرة

ة والموانئ عبر التهريب من خالل المنافذ الجمركي –ماليين جنيه 1بعض األحيان إلى نحو 
العمالت –المصرية، وبعد ذلك يقوم أطراف عملية االتجار فى الخارج بشراء العملة الصعبة 

من المصرى المقيم بالخارج مقابل سعر العملة الصعبة  –العربية واألجنبية خاصة الدوالر واليورو
د المصرى أمام الجنيه المصرى فى السوق السوداء وقت تنفيذ العملية ، وعمليات تهريب النق

للخارج أضرت كثيًرا باالقتصاد خالل الفترة الماضية ألنها تحرم االحتياطى من النقد األجنبى من 
 .أرصدة العملة الصعبة التى تعد أحد أهم مكونات االحتياطيات األجنبية 

-   Illicit Financial Flows Report,2015: المصدر 
 

xxxiii  أعداد مختلفة البنك المركزي، النشرة الشهرية،: المصدر. 
 

xxxiii  )52سلمي حسين،تعويم الجنيه المصري،مرجع سابق،ص/الباحثة. 
xxxiii )291،ص 2111ضياء مجيد،االقتصاد النقدي،مرسسة شباب الجامعه،.د. 

xxxiii ( في "النظرية والتطبيق " علي توفيق الصادق وآخرون،السياسة النقدية في البلدان العربية،
 .22،ص 5111بية،مجلة السياسات النقدية في الدول العر 

xxxiii  )211محمد دويدار ،أسامة الفولي،مبادئ االقتصاد النقدي،مرجع سابق،ص. 
xxxiii  ) 34علي توفيق الصادق وآخرون،مرجع سابق،ص. 
xxxiii  )4:1،ص2157يناير  4التعويم،المعهد المصري للدراسات، 2159أحمد ذكر اهلل،اقتصاد مصر .د .  

xxxiii ( 41علي توفيق الصادق،مرجع سابق،ص .د . 

xxxiii  )،39،ص2153عبد المطلب عمر السعيد،السياسة النقدية واستقاللية البنك المركزي،الدار الجامعية،االسكندرية. 
xxxiii ( 55،ص2111محمد سعيد أنور السلطان،ادارة البنوك،دار الجامعة الجديدة،.د. 

xxxiii ( أحمد أبو الفتوح الناقة،نظرية النقود والبنوك،مرسسة شباب الجامعة،بدون تاريخ .د
 .529ر،صنش

xxxiii  )295،292،ص 2111ضياء مجيد،االقتصاد النقدي،مرسسة شباب الجامعة،.د. 
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xxxiii )جوان 4بعلوج بولمير،معوقات االستثمار،مجلة اقتصاديات شمال افريقيا،العدد،
 .93،ص2111

xxxiii )55أحمد ذكر اهلل،مرجع سابق،ص.د. 
 
 

 قائمة المـــــــــراجع
 

والبنوك،مرسسة شباب الجامعة،بدون تاريخ أحمد أبو الفتوح الناقة،نظرية النقود .د -
 .نشر

يناير  4،المعهد المصري للدراسات،"التعويم"2159أحمد ذكر اهلل،اقتصاد مصر .د -
2157. 

 .2111اسماعيل محمد هاشم،النقود والبنوك،االسكندرية،.د -
،جوان 4بعلوج بولمير،معوقات االستثمار ،مجلة اقتصاديات شمال افريقيا،العدد  -

2111. 
قياس وضبط )ق عبد العال حماد،ادارة السيولة في الشركات والمصارفطار .د -

 .2152/2153،الدار الجامعية،االسكندرية،(السيولة
النظرية "علي توفيق الصادق وآخرون،السياسة النقدية في البلدان العربية .د -

 .5111،مجلة السياسات النقدية في الدول العربية،" والتطبيق
لقادر،االقتصاد السياسي بين النظرية والتطبيق،الدار عبد القادر محمد عبد ا.د -

 .2111الجامعية،
عبد المطلب عمر السعيد،السياسة النقدية واستقالبية البنك المركزي،الدار .د -

 .2153الجامعية،
 .ضياء مجيد،االقتصاد النقدي،مرسسة شباب الجامعة،بدون تاريخ نشر.د -
د النقدي،دار الجامعة أسامة الفولي،مبادئ االقتصا.محمد دويدار،د.د -

 .2113الجديدة،
 .2111محمد سعيد أنور السلطان،إدارة البنوك،دار الجامعة الجديدة،.د -

 
 :مواقع االنترنت 
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 http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/Pages/
MonthlyStatisticaclBulletin.aspx  

 http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/Pages/
MonthlyBulletinHistorical.aspx 

 http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D 7% B 1% D 1%71% D 7% A 9% D
1%77% D 1%7 A%D 1%71%21% D 7% B 5% D 7% A 1 

%D 1%7 A%D 7% B 3% D 1%7 A%D 1%79 /PE/Pages/budget 51-
59.aspx  

 Frankel, J. )2111(, Contractionary Currency Crashes in 
Developing Countries, NBER Working Paper n. .55117, 
Cambridge  

 http://www.nber.org/papers/w55117.pdf .Global Financial Integrity 
)2151), Illicit Financial Flows, Global Financial Integrity, 
Washington  

 http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/ 2151/52 /IFF-
Update_2151-Final-5.pdf Global Financial Integrity )2154(, Illicit 
Financial Flows from Developing Countries, GFI, Washington 

  http:// /www.gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-from-
developing-countries- 2114-2153 Krugman, P., Taylor, L. )5191(,  

 Contractionary Effects of Devaluation, n.515, Massachusetts 
Institute of Technology.  

 https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/ 592505/13415 /contraction
aryef11krug.pdf?sequence= 5 :Ye Xie )2151(, Quick Take on 
Capital  

 Controls, Bloomberg 
http://www.bloomberg.com/quicktake/capital-controls 

  "Intergovernmental Group of Twenty-Four on International 
Monetary Affairs and Development: Communiqué".  

http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/Pages/MonthlyBulletinHistorical.aspx
http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/Pages/MonthlyBulletinHistorical.aspx
http://www.bloomberg.com/quicktake/capital-controls
http://web.archive.org/web/20170409094944/http:/www.imf.org/external/np/cm/2009/042409.htm
http://web.archive.org/web/20170409094944/http:/www.imf.org/external/np/cm/2009/042409.htm
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 ^ International Monetary Fund (IMF). Balance of payments 
manual. International Monetary Fund, 2010.  

  "Singapore FX Reserves (USD) MoM". Investing.  تمت أرشفته
األصل من 2159يوليو  23في   .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .جدلية النحو في النص القرآني، المرفوعات والمنصوبات اختيارا

االستاذ المساعد الدكتور فاطمة عبد الحسين صيهود، العراق، جامعة الكوفة، كلية التربية 
 للبنات

 
 : ملخص البحث

يسعى البحث إلى دراسة بعض المرفوعات والمنصوبات من المسائل النحوية الواردة في 
النص القرآني في كتب القدامى والمحدثين وبيان مواضع الخالف بين آراء النحويين حول بعض 
تراكيب القرآن الكريم، والباحث في مسائل النحو القرآني يجدها متنوعة بين مرفوعات 

شرطية، وأدوات، وقد اكتفينا بذكر بعض مسائل المرفوعات وبعض مسائل ومنصوبات، وجملة 
 . المنصوبات، دون األدوات والجملة الشرطية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#cite_ref-2
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/chap7.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/chap7.pdf
http://web.archive.org/web/20170723142906/https:/www.investing.com/economic-calendar/singaporean-foreign-reserves-usd-1113
https://www.investing.com/economic-calendar/singaporean-foreign-reserves-usd-1113
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تقديم : مقدمة وتمهيد ومبحثين األّول شمل بعض المرفوعات ومنها: ويتكون البحث من
عل الفعل على الفاعل والمطابقة بينهما، مجيء نائب الفاعل شبه جملة، مجيء نائب الفا

مجيء المفعول به متعديا : مصدر، وضّم المبحث الثاني في طياته بعض المنصوبات ومنها
بنفسه مع الفعل استغاث، مجيء الفعل استمع متعديًا بحرف الجر تارًة وبنفسه تارًة أخرى، ورود 

وحرمان اثنين منهما من عالمة النصب بسبب التعليق، وأهم ما " نّبأ"ثالثة مفاعيل مع الفعل 
 .  صلنا اليه من نتائج، ثم الهوامش وأخيرا روافد البحثتو 

 
Research Summary: 

 
It may be superfluous to say that every science has rules and 

tools that control the process of arriving at the required logical results. 
Syntax is one of these sciences, which is based on rules that control the 
linguistic vocabulary and its harmony with the other vocabulary 
constituting the linguistic text and directing it to the meaning required of 
the formulation of the text. As in the other sciences, there are instances 
that are not subject to rules and controls, and scholars are unable to 
agree on their interpretation. Therefore, there are some structures that 
are irregular or ill-formed, as syntax has faced this issue in textual 
formulations. The most important is what is related to the Qur’anic text 
and its formulation and composition of its vocabulary. 

In more than one Qur’anic text, there has been a linguistic 
formulation that deviated from the rules of the grammar in which the 
grammarians have no clear-cut view about it. Some referred it to the 
space of the irregularity, and some of them placed it as a weak 
discourse formulation, and others went to say that the Qur’anic text 
must have its own syntax called (the Qur’anic Syntax), this is due to the 
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specificity and completeness of this text rhetorically. Because the 
Qur’anic text is Allah's words that cannot be lacking in any aspect 
linguistically. 

The research included the nominatives and accusatives in the 
Qur’anic texts, in which these follow particular syntactic rules that are 
not subject to the formal rules of the grammar. 

key words: The Syntactic .  Argumentation in  .the Qur’anic Text. 

  
    

 
 
 
 
 
 

 :  المقدمة
فإن : بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين، وبعدُ 

يم، فالسبب المباشر لنشره هو الحفاظ على القرآن الكريم من لعلم النحو صلة وثيقة بالقرآن الكر 
اللحن، وفي أثناء ذلك  نضجت عندهم أفكار عّدة منها فكرة وجود علم يبحث في العلل، فابتعدوا 
عن غايتهم من نشأة النحو وأدخلوا المنطق والفلسفة، وذهبوا الى االستشهاد  بالشعر على حساب 

ضحا وبشكل جلي عند القدماء فعندما نقف على تعريفهم للنحو، بأنه القرآن الكريم، ونجد هذا وا
علم استخرجه المتقدمون من خالل استقراءهم لكالم العرب، فهنا اإلشارة إلى كالم العرب دون 

 .  القرآن الكريم
لقد أوعز المحدثون ظهور النحو القرآني إلى قصور النحويين في استقراء الظواهر النحوية 

لكريم ، ومما تجدر االشارة اليه ان بعض مسائل النحو القرآني كانت موجودة في من القرآن ا
كتب القدماء وموضع سجال بين البعض منهم، اال ان المصطلح لم يكن معروفا بينهم، وأصبح 
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متداوال بين المحدثين، بالرغم من اختالف وجهات النظر بينهم، فهناك من يرى ان كل ما ورد 
مطابقا لرأي النحويين هو نحًوا قرآنيا، ويعّد هذا خلطًا بين النحو القرآني والنحو في القرآن الكريم و 

المألوف الذي يشمل كل القواعد النحوية التي اتفق عليها جمهور النحويين، فهناك ما عدوه شاذا 
أو ضعيفا بالرغم من وروده في القرآن الكريم، الى ان استقر هذا المفهوم على يد الدكتور خليل 

، فالنحو القرآني عنده هي القواعد النحوية التي جاءت "النحويون والقرآن"نيان في كتابه ب
 . متعارضة مع قواعد النحو المألوف الذي شمل كل اآلراء النحوية التي تناقلتها كتب النحو 

ويهدف البحث إلى استنباط القاعدة النحوية من القرآن الكريم واإلفادة من اساليبه، وذلك 
ة تقوم على  ترجيح آلراء النحويين المطابقة لما ورد في القرآن الكريم دون الخوض في بدراس

 .التأويالت المطولة التي ال تخرج  للباحث بنتيجة، مما يصعب عليه ترجيح الرأي الصحيح
جدلية النحو في النص القرآني المرفوعات "  واقتضت طبيعة  بحثنا الموسوم بـ

يتكون من مقدمة وتمهيد ومبحثين تقفوهم نتائج وأهم الروافد التي ، ان "والمنصوبات اختيارا
أفدت منها شمل بعضها كتب النحويين القدامى والبعض اآلخر كتب علوم القرآن وكتب 

 :  التفاسير وبعض المعاجم، وشمل المبحث األول على بعض المرفوعات ومنها
 .تقديم الفعل على الفاعل والمطابقة بينهما -
 . لفاعل شبه جملةمجيء نائب ا -
 . مجيء نائب الفاعل مصدًرا -

 :ومنها وضّم المبحث الثاني في طياته بعض المنصوبات
 . مجيء المفعول به متعديا بنفسه مع الفعل استغاث -
 .مجيء الفعل استمع متعديًا بحرف الجر تارًة وبنفسه تارًة أخرى  -
عالمة النصب بسبب  وحرمان اثنين منهما  من" نّبأ"ورود ثالثة مفاعيل مع الفعل  -

 .التعليق
 .   مجيء الفعل المضارع منصوبا في جواب الترّجي -
 :التمهيد

تعّد بعض مسائل النحو في النص القرآني موضع سجال بين بعض النحويين من القدامى 
والمجددين المحدثين بل وحتى المفسرين، وهنا البد من التطرق إلى ذكر نقد بعض المفسرين 

يين الذين يتخذون من الشاهد الشعري أساسا لبناء قواعدهم النحوية في الوقت التي وجهوها للنحو 
: " الذي يصدون  فيه عن القرآن الكريم، وأصدق ما قيل في هذا األمر، هو قول أحد المفسرين

وكثيرا ما أرى النحويين يتحيرون في تقرير األلفاظ الواردة في القرآن، فإذا استشهدوا في تقريرها 
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ل فر حوا به، وانا شديد العجب منهم، فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على ببيت مجهو 
 . (xxxiii)"وفقها دلياًل على صّحتها؛ فألن يجعلوا ورود القرآن دلياًل على صحتها كان أولى

لسنا متعبدين بقول نحاة البصرة وال غيرهم : " اما القول الثاني فهو قول ابو حيان االندلسي
وكم حكم ثبت ! فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كالم العرب لم ينقله البصريون ممن خالفهم،

نما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية ال : قال! بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون وا 
أصحاب الكنانيس، المشتغلون بضروب من مبادئ العلوم، اآلخذون عن الصحف دون 

 . (xxxiii)"الشيوخ
وكان من توفيق اهلل لنا ان وجدنا كثيرا من اآليات القرآنية التي "نصاري ويذكر الدكتور اال

 .(xxxiii)"يعارضها سيبويه معارضة صريحة، أو خفّية، إذا لم تتفق مع القواعد النحوية
أصدق مرجع واصح مصدر يرجع " ويذهب الدكتور مهدي المخزومي  ان القرآن الكريم

االصول؛ ألّن العربية لم تشهد كتابا ُأحيط بالعناية  النحاة اليه في تقنين القوانين، واستخراج
 . (xxxiii)"وأكتُن ف بالرواية منذ زمٍن بكر

إذا قارنا بين االستشهاد بالقرآن الكريم وبين اصول "ويقول الدكتور عبد العال سالم مكرم 
 االستشهاد االخرى من الشعر والحديث وغيرهما، فإننا نجد ان القرآن الكريم هو األصل األول

 . (xxxiii)"لهذه االصول، وهو الدعامة التي ترتكز عليها اصول االستشهاد االخرى
ومن المالحظ إن القرآن قد اشتمل على كل احكام اللغة واستثنى من ذلك ما شذ وندر، بينما 
نجد النحو منذ نشأته والى يومنا هذا لم يستوعب كل ما جاء في القرآن من التراكيب األسلوبية، 

مسألة االستدراك بين النحويين، وكان هذا نتيجة ألخالل بعض النحويين لما لذلك فقد ظهرت 
ورد في القرآن، وبالتالي أدى هذا األمر الى ظهور مصطلح النحو القرآني، فقد برز على الساحة 
بمرلفات عّدة بل ان بعضهم عّده تخليصا للنحو من الشوائب التي علقت به من آثار الفلسفة 

خرون تجديدا وتسيرا للنحو، ان واضعي النحو من األوائل كان جل اعتمادهم والمنطق، وعّده اآل
 :على
 .ما ورد من كالم العرب من شعر ونثر -
 .أو انهم سلكوا جانب المنطق والفلسفة، فأخذوا يتصورون القاعدة قبل استقراء المادة  -
وه من وهناك من ذهب بعيدا، فأخذوا يرولون ما ورد من آيات حتى تنسجم مع ما وضع -

 .قاعدة نحوية، وهذا هو التحريف بعينه
، وهنا البد (xxxiii)وآخرون يعدونها خارجة على النحو العربي، فيصفونها بالضعف أو الشذوذ -

من التنبيه الى ان النواة األولى للنحو القرآني كمادة ال كمصطلح ابصرت على يد 
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بها النحويون األوائل،  المجددين، ومن ابرزهم ابن مالك ، فقد كانت له مسائل كثير يخالف
فلو توسطت إذن بين ذي خبر وخبر، أو بين : " فيقول" إذن"نذكر منها مثاًل رأيه في الغاء 

ذي جواب وجواب الغيت، ولو قدم عليها حرف عطف جاز الغارها، والغارها أجود وهي لغة 
اَل :"في قوله تعالى (xxxiii)القرآن التي قرأ بها السبعة  .  (xxxiii)" َفَك إ الَّ َقل ياًل َوا  ًذا اَل َيْلَبُثوَن خ 

ثم تبع خطاه وزاد عليها فيضا، ابن هشام االنصاري ، إذ أخذ يستنبط القاعدة النحوية 
من القرآن الكريم، ثم يذكر جذورها في الشعر العربي الذي لم يتوافق مع قواعدهم التي 

منها مثال ما ذكره عن وضعوها، فعّدوه شاذا، أو نادرا، وما ورد في المغني أمثلة كثيره نذكر 
: ، وما قاله عن ياء النداء"لم تأت واو المعية في القرآن بيقين: " واو المفعول معه، اذ يقول

بمن أكثر من نصبها، حتى " لدن"جر : "، وقوله في جر لدن"ليس في التنزيل نداٌء بغير يا"
 . (xxxiii)"إنها لم ترد في التنزيل منصوبة

ان المصدر األول له هو القرآن، وان ورود الشعر في ونستشف من عباراته التي ذكرها 
 . كتبه قياسا باآليات نزر قليل

: ويركد الدكتور عبد الخالق عضيمة ورود األساليب التي لها نظير في القرآن فيقول
وللنحويين قوانين كثيرة لم يحتكموا فيها ألسلوب القرآن، فمنعوا أساليب كثيرة جاء نظيرها "

المضافة إلى نكرة في أن تلي ( كل)يعطي مثال ما ذكره سيبويه قبح ، و (xxxiii)"في القرآن
 . (xxxiii)"أكلت شاة كل شاة حسن، وأكلت كل شاة ضعيف: "قال سيبويه في: "العوامل، فيقول

 .مسائل الرفع:  المبحث األول

 .    تقديم الفعل على الفاعل والمطابقة بينهما: المحور  األول
فال تطابق ، دم الفعل على االسم الظاهر الواقع فاعاًل ذهبت النحويون إلى أنه  إذا تق

، بينما ذهبت بعض القبائل العربية إلى مخالفة ما قال به هرالء النحويون، وهذا (xxxiii)بينهما
كتب النحو اّن بعض القبائل العربية كانت تخالف ما درجت عليه العربية " ما ذكرته بعض

ق تثنية الفعل أو جمعه، إذا كان الفاعل مثنًى الفصحى، فتطابق بين الفعل والفاعل، عن طري
وعلل سيبويه وجود هذه الظاهرة  ،(xxxiii)"أو مجموعًا، على الرغم من تقدم الفعل على الفاعل

ضربوني قومك، وضرباني أخواك، : واعلم أّن من العرب من يقول:" بين هذه القبائل بقوله
نهم أرادوا أن يجعلوا للجمع عالمة، و وكأ" قالت فالنة"فشبهوا هذا بالتاء التي يظهرونها في 

 . ، وهذا اعتراف من سيبويه بأنها لغة فصيحة صحيحة(xxxiii)"جعلوا للمرنث، وهي قليلة



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

494 
 

                                                                                                                                                                      

على   -إال المجددين  -وقد رفض النحويون هذه اللهجة ونعتوها بأنها غير صحيحة 
، أخواكَ  حضرَ : الرغم من ورودها في القرآن الكريم، أما المجددون فقد أجازوا أن يقال

وَتب ْعَنُهم  إمارك، ويعللون ذلك بأن أصحاب هذه اللهجة أرادوا ان يميزوا ، وانطلقوا عبيدك
فكانوا يوصلون الفعل بعالمة التثنية والجمع عند قصد ، الفعل الُمسند إلى الواحد من غيره

احدة التثنية التثنية والجمع ويجردونه من العالمة إذا قصدوا اإلفراد ليجري الباب على طريقة و 
( xxxiii) ليجري الباب على طريقة واحدة، إذا قصدوا اإلفراد، ويجردونه من العالمة ، والجمع 

ُبوْا َأالَّ َتُكوَن ف ْتَنٌة َفَعُموْا َوَصمُّوْا ثُمَّ َتاَب الّلُه َعَلْيه ْم ُثمَّ َعُموْا :"مستشهدين بقوله تعالى (51) َوَحس 
ْنُهْم َوال يٌر ب َما َيْعَمُلوَن َوَصمُّوْا َكث يٌر مِّ وْا :"، وبقوله تعالى(xxxiii)"ّلُه َبص  َيًة ُقُلوُبُهْم َوَأَسرُّ اَله 

ُروَن  ْثُلُكْم َأَفتَْأُتوَن السِّْحَر َوَأنُتْم تُْبص  يَن َظَلُموْا َهْل َهَذا إ الَّ َبَشٌر مِّ ، وعززوا ( xxxiii)"النَّْجَوى الَّذ 
 :ذلك بالموروث الشعري من ذلك قول الشاعر

م      وَلَو أنَُّهْم َخذلوك ُكْنَت َذل يالَنصَ   روَك َقْومي فاْعَتَزْزَت ب َنْصر ه 

 .، بإظهار الفاعل مع وجود الضمير المتصل (يتعاقبون فيكم مالئكة: )وهو شاهد على لغة 

وا النَّْجَوى)وقوله :" ، فقد ذكر3أما الفراء وعند وقوفه على سورة األنبياء : إنما قيل( َوَأَسرُّ
ين وصفوا باللهو واللعب و وأ ينَ )سروا ؛ ألنها للناس الَّذ  : تابعة للناس مخفوضة كأنك قلت( الَّذ 

ن شئت جعلت  ه حالهم، وا  يَن َهذ  ينَ )اقترب للناس الَّذ  مستأنقة مرفوعة، كأنك جعلتها تفسيًرا ( الَّذ 
 .(xxxiii)"لألسماء التي ف ي أسروا 

ُبوْا َأالَّ :"ومنها أيضا قوله تعالى  َتُكوَن ف ْتَنٌة َفَعُموْا َوَصمُّوْا ُثمَّ َتاَب الّلُه َعَلْيه ْم ُثمَّ َعُموْا  َوَحس 
يٌر ب َما َيْعَمُلوَن  ْنُهْم َوالّلُه َبص   .(xxxiii)"َوَصمُّوْا َكث يٌر مِّ

في هذه اآلية لم يجزم النحويون بوجه واحد في االعراب بل ان منهم من ذكرها على وجوه 
ْنُهْم بدل من الضمير:" الثة آراء أجملها بقولهعّدة فللزمخشري فيها ث : أو على قولهم: َكث يٌر م 

 . ( xxxiii)"أكلوني البراغيث، أو هو خبر مبتدأ محذوف أي أولئك كثير منهم
ومنهم من أنكرها ووصفها بالضعف وعدم الفصاحة ومنهم ابن األنباري  فقد أعرب لفظ 

أنه : ، والثاني"َصمُّواْ " و " َعُمواْ " دل من الواو فيأنه مرفوع على الب: كثير على ثالثة أوجه األول
 .(xxxiii) أن الواو للجمعية ال للفاعل: العمى والّصم كثيٌر منهم، الثالث: خبر لمبتدأ محذوف تقديره 

وْا النَّْجَوى :"وذكرها العكبري في حالة الرفع عند وقوفه على قوله تعالى َيًة ُقُلوُبُهْم َوَأَسرُّ اَله 
يَن ظَ  ُروَن الَّذ  ْثُلُكْم َأَفتَْأُتوَن السِّْحَر َوَأنُتْم تُْبص   . (xxxiii)"َلُموْا َهْل َهَذا إ الَّ َبَشٌر مِّ
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يَن َظَلُموا:" )فقال ه  َثاَلَثُة َأْوُجهٍ (: الَّذ  ع  ْفُع، َوف يه  َأْرَبَعُة َأْوُجٍه : َأَحُدَها؛ ف ي َمْوض  َأْن : َأَحُدَها؛ الرَّ
َن اْلوَ  وا»او  ف ي َيُكوَن َبَداًل م  اًل، َواْلَواُو َحْرٌف ل ْلَجْمع  اَل اْسمٌ : َوالثَّان ي. «َأَسرُّ : َوالثَّال ثُ . َأْن َيُكوَن َفاع 

يرُ « َهْل َهَذا»َأْن َيُكوَن ُمْبَتَدًأ، َواْلَخَبُر  َأْن َيُكوَن َخَبَر ُمْبَتَدٍأ : َوالرَّاب عُ . َهْل َهَذا: َيُقوُلونَ : َوالتَّْقد 
يَن َظَلُموا؛  َمْحُذوفٍ   .(xxxiii)"َأْي ُهُم الَّذ 

ا نَّ الواَو عالمُة جمع الفاعل، كما :"وذكرها السمين الحلبي من ضمن وجوه عّدة  بقوله 
وهذه اللغة جاريٌة في المثنى " قامت هند" َيْلحق الفعَل تاُء التأنيث ليدلَّ على تأنيث الفاعل، كـ

ناث أيضًا فيقال  . (xxxiii)"ن أخواتكقاما أخواك، وقم: وجمع  اإل 
 :(xxxiii)ومن الشواهد الشعرية التي عزز أصحاب هذا الرأي رأيهم فيها قول الشاعر

 توّلى قتال المارقين بنفسه     وقد َأْسَلماه ُمْبَعٌد وَحميمٌ 

أسلماه مبعد، حيث وصل بالفعل ألف التثنيه مع أن الفاعل اسم ظاهر مذكور بعده : والشاهد
(xxxiii) . 

 :   (xxxiii)ومنها أيضا قول الشاعر

رَن السَّليَط أقارُبهْ  ياف يٌّ أبوه وأمُّه   ب َحْوراَن َيْعص   لكْن د 

رنَ )الشاهد في البيت، كونه جاء بنون النسوة  ، (xxxiii)"أقاربه"ثم أتى بالفاعل الظاهر ( َيْعص 
 .(xxxiii)عالمة التأنيث للجمع« يعصرن»ويصف سيبويه النون في 

ة هذه اللغة ولكنه لم يأخذ باستعمالها وأوعز أما الدكتور عباس حسن، فقد أقّر بصحة  فصاح
ن كان قلياًل بالنسبة :" ذلك الى عدم شيوعها إذ يقول ألن الوارد المسموع بها كثير في ذاته، وا 

للوارد من اللغة األخرى، وال معنى لما يتكلفه بعض النحاة من تأويل ذلك الوارد المشتمل على 
ل الظاهر بعد تلك العالمة؛ قاصًدا بالتأويل إدخال تلك عالمة التثنية، أو الجمع مع وجود الفاع

األمثلة تحت حكم آخر ال يمنع اجتماع الضمير مع ذلك االسم المرفوع في جملة فعلية واحدة؛ 
فهذا خطأ منهم؛ إذ المقرر أن القلة النسبية ال تمنع، القياس، وأنه ال يصح إخضاع لغة قبلية 

 (.xxxiii)"حيحةللغة أخرى ما دامت كلتاهما عربية ص
 : مجيء نائب الفاعل مصدرً ا: المحور الثاني

ذهب بعض النحويين إلى عدم جواز مجيء نائب الفاعل مصدرا، بينما ذهب اآلخر إلى 
 تجويز ذلك، ومما اختلفوا فيه

يه  َشْيٌء َفاتَِّباٌع ب اْلَمْعُروف  :"قوله تعالى  ْن َأخ    ( .xxxiii)"َفَمْن ُعف َي َلُه م 
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تل ورضي منه بالدِّية، وهو قاتل متعمد للقتل عفى له بأن ترك له دُمه، أي من ترك له الق
وذكر أن من كان قبلنا لم " َذل َك َتْخف يٌف م ْن َربُِّكْم َوَرْحَمةٌ : " ورضي منه بالدية  قال اللَّه عز وجلَّ 

 . (xxxiii)يفرض عليهم إال النفس
ويجوز في غير القرآن : "ولويذهب النحاس استثناء القرآن من قواعدهم التي وضعوها، فيق

 .(xxxiii)"فاتّباعًا وأداًء يجعلهما مصدرين، ذل َك َتْخف يٌف ابتداء وخبر
ْنُه الدَِّيُة، َوق يلَ ؛ م ْن ك َناَيٌة َعن  اْلَقات ل  : "ويذكر العكبري : َواْلَمْعَنى إ َذا ُعف َي َعن  اْلَقات ل  َفُقب َلْت م 

يه  َعْفوٌ َأْي مَ ؛ َشْيٌء ب َمْعَنى اْلَمْصَدر   ْن َأخ  ُكْم َكْيُدُهْم َشْيًئا»: َكَما َقالَ ؛ ْن ُعف َي َلُه م  َأْي ؛ «اَل َيُضرُّ
 .(xxxiii)َضْيًرا

هو القائ ُم مقام الفاعل، والمراُد به المصدر، وبني " شيء: "ومما ورد في الدر المصون
َفإ َذا ُنف َخ ف ي :"الى للمفعول، وا  ْن كان قاصرًا؛ ألن القاصر يتعدَّى للمصدر؛ كقوله تع« ُعف يَ »

َدةٌ  ، واألخ هو المقتوُل، أو وليُّ الدم، وسمَّاه أخًا للقات ل؛ استعطافًا عَلْيه، (xxxiii)"الصور َنْفَخٌة َواح 
لى " ُعف يَ "وهذا المصدر القائُم مقام الفاعل المراُد به الدَُّم المعُفوُّ عنه، و  يتعّدى إلى الجاني، وا 

فإذا عدي إليهما معًا، تعدَّى إلى " َعَفْوُت َعْن َزْيٍد، وَعَفْوُت َعْن َذْنب  َزْيدٍ : "؛ تقول"َعنْ "الجناية بـ 
لى الجناية بـ "الالم"الجاني بـ  : ، واآلية من هذا الباب، أي«َعَفْوُت ل َزْيٍد َعْن َذْنب ه  »؛ تقول "َعنْ "، وا 

، وهو هو وليُّ أي َمْن جُ « َمنْ »: وقيل" فَمْن ُعف َي له َعْن جنايت ه  " َل له من دم أخيه  بدُل الدم  ع 
 . (xxxiii)الق َصاص، أو الدَِّيةُ 

َفَمْن : ُرف َع َذل َك َعَلى َمْعَنى: َوَقْد َقاَل َبْعُض َأْهل  اْلَعَرب يَّة  "  "شيءٌ "يبدي الطبري رأيه في رفع 
، َوَهَذا مَ  يه  َشْيٌء َفَعَلْيه  اتَِّباٌع ب اْلَمْعُروف  ْن َأخ  ْن َنَظائ ر  َذل َك ُعف َي َلُه م  ْذَهب ي، َوَكَذل َك ُكلُّ َما َكاَن م 

ي ُقْلَناهُ  ْثُل َقْول ه  تعالى (xxxiii) ف ي اْلُقْرآن  َفإ ْن َرَفَعُه َعَلى اْلَوْجه  الَّذ  ًدا :"، َوَذل َك م  ْنُكْم ُمَتَعمِّ َوَمْن َقَتَلُه م 
َن النََّعم   ْثُل َما َقَتَل م   . (xxxiii)"َفإ ْمَساٌك ب َمْعُروٍف َأْو َتْسر يٌح ب إ ْحَسانٍ :"عز وجل  َوَقْوُلهُ ( xxxiii)"َفَجَزاٌء م 

ذهب الزمخشري الى انه ال يجوز ان ينوب المصدر عن الفاعل واستشفينا ذلك من خالل 
يه  َشْيٌء َفاتَِّباٌع ب اْلَمْعُروف  :"وقوفه على قوله تعالى  ْن َأخ   .(xxxiii)"َفَمْن ُعف َي َلُه م 

ال يتعّدى إلى مفعول به " عفا"يكون شيء في معنى المفعول به، ألن  وال يصح أن: "فيقول
هو ولّى المقتول، وقيل له أخوه، ألنه البسه، من قبل أنه ولي الدم ومطالبه : إال بواسطة، وأخوه

قل لصاحبك كذا، لمن بينه وبينه أدنى مالبسة أو ذكره بلفظ األخوة، : به، كما تقول للرجل
ُعف َي "وهنا ، (xxxiii)"به بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية واإلسالمليعطف أحدهما على صاح

لى الجناية بعن يقال ذا عديت إلى الذنب مرادا  -عفوت عن زيد وعن ذنبه: تعدى إلى الجاني وا  وا 
ألن التجاوز عن األول والنفع « بالالم»سواء كان مذكورا أوال كما في اآلية عدي إلى الجاني 

 ( .xxxiii)"لى التجاوز عن الجناية إال أنه ترك ذكرها ألن االهتمام بشأن الجانيللثاني فالقصد هنا إ
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فمن عفى له عند جنايته، فاستغنى عن ذكر الجناية، فإن : وعلى هذا ما في اآلية، كأنه قيل
ألن عفا الشيء : هال فسرت عفى بترك حتى يكون شيء في معنى المفعول به؟ قلت: قلت

 .(xxxiii)"عفاه بمعنى تركه ليس بثبت، ولكن أ
ي َلْم يسم : َشْيءٍ : "ويرى أبو حيان ويوافقه االستاذ عبد الخالق عضيمة ان ُهَو اْلَمْفُعوُل الَّذ 

ز َم َيَتَعدَّى إ َلى  َنَّ الالَّ ، َوا  ْن َكاَن اَلز ًما، أل  ، َوُبن َي َعَفا، ل ْلَمْفُعول  فاعله، وهو معنى اْلَمْصَدر 
َدٌة  ثُمَّ ُنف َخ ف يه  ُأْخَرى َفإ َذا ُهم ق َياٌم :"ى ، َكَقْول ه  تعال(xxxiii)اْلَمْصَدر   ور  َنْفَخٌة واح  َفإ ذا ُنف َخ ف ي الصُّ
   . (xxxiii)"َينُظُرونَ 

 :  (xxxiii)"ُأْخَرى"ويذهب أبو حيان الى احتمالين في اعراب 
 ع  َنْصٍب، َواْلَقائ ُم َمَقاَم : "األول ل  اْلَجاُر اْحَتَمَل ُأْخَرى َعَلى َأْن َتُكوَن ف ي َمْوض  اْلَفاع 

 ".َواْلَمْجُرورُ 
    َكَما َصرََّح ب ه  ف ي َقْول ه ، ل  ع  َرْفٍع َمَقاًما َمَقاَم اْلَفاع  ور  : "َوَأْن َيُكوَن ف ي َمْوض  َفإ َذا ُنف َخ ف ي الصُّ

َدةٌ   .(xxxiii)"َنْفَخٌة َواح 
للمجهول في فعل ماض مبني ( ُعف يَ :" )بقوله( ُعف يَ )ومن المحدثين الدرويش فقد أعرب

يه  )الجار والمجرور متعلقان بعفي ( َلهُ )محل جزم فعل الشرط  ْن َأخ  الجار والمجرور متعلقان ( م 
 .(xxxiii)نائب فاعل عفي( َشْيءٌ )بمحذوف حال أي حالة كونه من دم أخيه 

 ُثمَّ ُنف َخ ف يه  ُأْخَرى َفإ َذا ُهم ق َيامٌ : "في قوله تعالى" ُأْخَرى" وجّوز وجهين في اعراب
فإذا نفخ في »نائب فاعل نفخ على حد قوله تعالى " أخرى"، الوجه األول هو ان (xxxiii)"َينُظُرونَ 

أن يكون الجار والمجرور هو القائم مقام نائب الفاعل : ، الوجه الثاني«الصور نفخة واحدة
 .           (xxxiii)"وأخرى صفة لمصدر محذوف نابت عنه أي فهي مفعول مطلق

 :   ائب الفاعل شبه جملة المحور الثالث مجيء ن
َأن اْلَمْجُرور ف ي َمحل رفع َوُهَو النَّائ ب َنْحو سير بزيد َكَما َلو َكاَن "ذهب البصريون الى 

 .  (xxxiii)"اْلَجار َزائ دا
َشام َأن النَّائ ب ضمير ُمْبَهم مستتر ف ي اْلف ْعل َوجعل ضميرا ُمْبهما ليتحمل َما  بينما يرى اْبن ه 

 .(xxxiii)ْلف ْعل من مصدر َأو ظرف َمَكان َأو زَمان إ ْذ اَل َدل يل على تْعيين َأحدَهايدل َعَلْيه  ا
ع رفع َكَما َأن اْلف ْعل ف ي زيد  َوذهب اْلفراء الى ان النَّائ ب حرف اْلَجّر َوحده َوَأنه ف ي َموض 

ع رفع  .(xxxiii)يقوم ف ي َموض 
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وجّوز الزمخشري ذلك في قوله ، (xxxiii)إن الجار والمجرور يقوم مقام الفاعل: ويرى ابن مالك
، (xxxiii)النائب عن الفاعل الجار والمجرور (xxxiii)" َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َولَـك ن ُشبَِّه َلُهْم :" تعالى

 .  (xxxiii)ووافقهم االستاذ عبد الخالق عضيمة في ذلك
الجار  لم يذهب إليه أحد أعني أن يكون الذي يقام هو: "بينما يرد ابو حيان رأيه إذ يقول 

، ونلحظ ان االندلسي قد ناقض نفسه في البحر المحيط، فهو قد قال بهذا (xxxiii)"والمجرور مًعا
ْزُقُهنَّ َوك ْسَوُتُهنَّ ب اْلَمْعُروف  : "الرأي من خالل اعرابه لقوله تعالى  .(xxxiii)"َوعَلى اْلَمْوُلود  َلُه ر 

ُلُه ُهوَ : "فيقول ي َلْم ُيَسمَّ َفاع  ُل، وهو َواْلَمْفُعوُل الَّذ  َف اْلَفاع  الوالدات، : اْلَجارُّ َواْلَمْجُروُر، َوُحذ 
 . (xxxiii)"اأْلَْواَلُد، َوُأق يَم اْلَجارُّ َواْلَمْجُروُر َمَقاَم الفاعل: والمفعول ب ه  َوُهوَ 

واختلفوا أيضا في كون النائب عن الفاعل هو حرف الجر أم االسم المجرور، فكان 
، في حين يرى الفراء ان النائب (xxxiii)ل هو االسم المجرور وحدهللبصرين رأي في ان نائب الفاع
 .(xxxiii)عن الفاعل حرف الجر وحده
هذا بعيد، إذ ان الحرف الحّظ له في االعراب ال لفظا وال : "ويقول صاحب المنحة

 .(xxxiii)"محالً 

أنه يمكن ان يحل شبه الجملة من الجار والمجرور نائب عن ( هـ312: ت)وذكر ابن جني 
ل فَ : "الفاعل ْنُهَما مَقام اْلَفاع  د م  إ ن اتَّصل ب ه  حرف جر َأو ظرف َأو مصدر َجاَز َأن تقيم كل َواح 

ل قلت سير  يدا َفإ ن َأقمت اْلَباء َوَما عملت ب ه  ُمقام اْلَفاع  تَقول سرت بزيد فرسخين َيْوَمْين  سيرا َشد 
يدا فالباء َوَما عملت ف يه   ع رفع َفإ ن َأقمت الفرسخين مَقام  بزيد فرسخين َيْوَمْين  سيرا َشد  ف ي َموض 

ل قلت ل قلت سير بزيد : اْلَفاع  يدا َفإ ن َأقمت اْلَيْوَمْين  مَقام اْلَفاع  يَر بزيد فرسخان َيْوَمْين  سيرا َشد  س 
ل قلت سير بزيد فرسخين َيْوَمْين  سيرٌ  يدا َفإ ن َأقمت اْلمصدر مَقام اْلَفاع   فرسخين َيْوَمان  سيرا َشد 

ل اَل غير ي تُق يمُه مَقام اْلَفاع   . (xxxiii)"شديٌد ترفع الَّذ 
، الى نيابة الجار والمجرور مقام الفاعل (هـ411: ت)ويذهب صاحب المقدمة المحتسبة 

، جملة األشياء التي تقوم مقام الفاعل عند عدم المفعول أربعة، المفعول بحرف جر: "وذلك بقوله
والمصدر المخصص، ومثال ، ف المتمكن من المكانوالظر ، والظرف المتمكن من الزمان

و وشيء به، الجار والمجرور في موضع ، وحير على عمرو، سير بزيد: المفعول بحرف الجر
وتابعه في هذا الرأي علي ابن سليمان ابن حيدرة اليمني . (xxxiii)"رفع لقيامه مقام الفاعل

 .(xxxiii) (هـ111:ت)
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وقد وافقهم  محيي ( هـ171:ت)الح النحوي ، وابن ف(هـ192:ت)وجاء من بعدهم ابن مالك 
َحاٍف مِّن َذَهٍب َوَأْكَواٍب : "الدين الدرويش فيما ذهبوا اليه منها في قوله تعالى ُيَطاُف َعَلْيه م ب ص 

 .(xxxiii)"َوف يَها َما َتْشَته يه  اأْلَنُفُس َوَتَلذُّ اأْلَْعُيُن َوَأنُتْم ف يَها َخال ُدوَن 

، قال (xxxiii)"ع مبني للمجهول، وعليهم في موضع رفع نائب فاعلُيَطاُف فعل مضار : "فقال
ْن َعَذاب َها َكَذل  :"تعالى يَن َكَفُروا َلُهْم َناُر َجَهنََّم اَل ُيْقَضى َعَلْيه ْم َفَيُموُتوا َواَل ُيَخفَُّف َعْنُهم مِّ َك َوالَّذ 

 .( xxxiii)"َنْجز ي ُكلَّ َكُفوٍر 

: هول؛ أي ال يحكم عليهم بالموت، وعليهمفعل مضارع مبني للمج: نافية وُيقضى: ال
يجوز ان يقوم مقام " عنهم"عطف على اليقضى و: السببية، وال يخفف: متعلقان بيقضى، والفاء

 . (xxxiii)الفاعل

َي َبْيَنُهْم ب اْلَحقِّ َوُهْم اَل ُيْظَلُمونَ : "ومنه قوله تعالى يَء ب النَّب يِّيَن َوالشَُّهَداء  َوُقض   .(xxxiii)"َوج 

يَ " ما متعلق بقضي، " بينهم"فعل ماض مبني للمجهول و: ُقض  إما ناب مناب الفاعل وا 
 . (xxxiii)ونائب الفاعل محذوف مقدر من المصدر المفهوم

َضةٌ : "وفي قوله تعالى ُتُهْم َداح  يَب َلُه ُحجَّ ْن َبْعد  َما اْسُتج  وَن ف ي اللَّه  م  يَن ُيَحاجُّ  (. xxxiii)"…َوالَّذ 

يبَ "في موضع رفع نائب فاعل لـ " له"ل استجيب فعل ماض مبني للمجهو   . (xxxiii)"اْسُتج 

ْن َقْبل كَ : "وفي قوله تعالى يَن م  َي إ َلْيَك َوا  َلى الَّذ  ، الالم موطئة للقسم وقد حرف (xxxiii)"َوَلَقْد ُأوح 
ليك سد مسد نائب الفاعل وقيل نائب الفاعل محذوف  تحقيق وأوحي فعل ماض مبني للمجهول وا 

م أي أوحي إليك التوحيد والى الذين عطف على إليك ومن قبلك متعلقان يدل عليه سياق الكال
 .  (xxxiii)بمحذوف صلة الموصول

 :  المبحث الثاني  مسائل النصب 
 : مجيء المفعول به متعديا بنفسه مع الفعل استغاث: المحور األول 

أميت اأَلْصل من َهَذا غاثه يغوثه غوثا َوُهَو اأَلْصل وأغاثه يغيثه إغاثة ف: اْسم ُيَقال: اْلَغْوث
 .(xxxiii)َواْستْعمل أغاثه يغيثه إغاثة، َوقد سموا غوثا ومغيثا وغياثا

ر الُمنَتَصر به، والمستعين المستعان به ، وطلب الغوث وهو (xxxiii)واالستغاثة دعاء الُمنَتص 
 . استغاث زيد عمرا: ، وهو متعد بنفسه نحو(xxxiii)التخليص من الشدة والنقمة والعون

 : اث في القرآن الكريم متعٍد بنفسه مرتين كما فيورد الفعل استغ
ف ينَ ": قوله تعالى َن اْلَمآلئ َكة  ُمْرد  دُُّكم ب َأْلٍف مِّ يُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأنِّي ُمم   . (xxxiii)"إ ْذ َتْسَتغ 
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ْن َعُدوِّه  فَ ": وقوله تعالى ي م  يَعت ه  َعَلى الَّذ  ي م ن ش  َوَكَزُه ُموَسى َفَقَضى َفاْسَتَغاَثُه الَّذ 
 . (xxxiii)"َعَلْيه  

استغاث به، فهو مستغاث به، : والنحويون يقولون. فالداعي مستغيث، والمدعو مستغاث
 .(xxxiii)وكالم العرب بخالف ذلك

وقد مال بعض المفسرين إلى التعدية بالحرف دون نفسه، اذ ا نهم اعتمدوا على أقوال 
باب االستغاثة في كتاب سيبويه، وعلى بعض االبيات النحويين المتقدمين، و منها ما ورد في 

الشعرية ولم يرجعوا إلى القرآن الكريم لو لم يرد الفعل فيه، بدليل انهم يستشهدون اوال بالشعر، ولم 
وهو متعد بنفسه ولم يقع في القرآن الكريم إال "يعلقوا على ما جاء في القرآن واكتفوا بالقول 

 .(xxxiii)"كذلك

ك يعّده صاحب البحر مأخذًا عليه بأنه أعتمد على القرآن وحده، ولم يرجع وما قاله ابن مال
إلى رأي سيبويه في التعدية بالباء، ثم يذكر ان كالم ابن مالك مسموع من كالم العرب، فكيف 

 :وأنشد على َتَعدِّيته بالحرف قول الشاعر زهير" بان كالم العرب خالفا لذلك: " يقول
                     اٍء اَل ر َشاَء َلهُ َحتَّى اْسَتَغاَث ب مَ  

. 
 

ح  ف ي َحافات ه  اْلُبَركُ   َن اأْلََباط   ( xxxiii)م 

 . (xxxiii)وأيده بذلك اآللوسي، بل واستشهد بالبيت الشعري نفسه 
لم يذكر النحويون األوائل تعدي الفعل استغاث بنفسه ، بل ذكروه  متعديا بحرف جر وأول 

ك في االستغاثة والتعجب، ولم يأخذ بما ورد في القرآن، بل اعتمد ، وذل(xxxiii)من قال بهذا سيبويه
 : على ما جاء في الشعر، مستشهدا بقول المهلهل

روا لي ُكليباً                  يا َلبكٍر أنش 
. 

 ( xxxiii)ويا َلبكٍر أيَن أيَن الفرارُ  

، فقد رواه الكثير بفتح األول  يا " الكسر في الثانيوب" يا لبكرَ "وللسيرافي في شرح البيت رأيٌّ
 : بإلى أين أرجع؟  موثقا كالمه : "وان الشاعر في األول يهزأ بهم، كما يقال للمنهزم" لبكر  

ْنَها َيْرُكُضونَ : "قوله تعالى اَل َتْرُكُضوا : " ، وقوله تعالى(xxxiii) "َفَلمَّا َأَحسُّوا َبْأَسَنا إ َذا ُهم مِّ
ُعوا إ َلى َما ُأْتر ْفُتْم ف يه    . (xxxiii)" َوَمَساك ن ُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسَأُلوَن  َواْرج 

ذا استغثت بقوم ففتحت الالم  إن هذا توبيخ لهم حين فروا، وبخوا على ما كان منهم، وا 
، الالم "يا َللرجال ول لّنساء: "منهم، ثم عطفت على ذلك، فإن الالم من المعطوف مكسورة، كقولك
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نما كسرت هذه الالم وهي في موضع المستغاث به، من الرجال مفتوحة، ومن النساء مكسورة؛ وا  
من قبل أن الالم في المستغاث به، إنما فتحت وأصلها الكسر، لئال يقع اللبس بين المدعو 
والمدعو إليه، فإذا فتحناها ثم عطفنا عليها، فقد علم أن الثاني مدعو ومستغاث به، ولم يقع بينه 

 .(xxxiii)الكسروبين غيره لبس، فرّدت المه إلى أصلها من 
َيا لبكر أدعوكم : والمستغاث من َأجله ف ي اْلَبْيت ُهَو المستغاث ب ه  َواْلمْعَنى: وقال األعلم

ْنُه استطالة ووعيد َوَكاُنوا قد قتلوا كليبًا َأَخاهُ  حيائه َوَهَذا م  ألنفسكم مطالبًا لكم ف ي إنشار ُكَلْيب وا 
 . ف ي َأمر البسوس

جيد ومأخذه من َهَذا اْلَبْيت َواضح اَل َخَفاء ب ه  واََل معنى لالستغاثة ف يه  َكَما َوَهَذا اْلَمْعنى ُهَو الْ 
ْست ْهَزاء َفَقالَ  : َحقََّقُه الشَّار ح، َوف يه ُمَخالَفة لسيبويه ف ي جعلَها لالستغاثة، َوحملَها الّنحاس على اال 

 . (xxxiii)ليباً أنشروا لي ك: إ نََّما َيدُعوُهم ليهزأ بهم َأال تَراُه َقالَ 
فاستغاث بهم ألن ينشروا له كليبا وهو منه وعيد وتهدد، وكليب أخوه، وكان قد قتل، "

: والمعنى كما ال سبيل إلى إحياء الموتى، فكذلك ال سبيل لكم إلى النجاة منا ومن قتلنا، وقوله
لإلنشار،  يا لبكر: الالم، كأنه قال: أنشروا في معنى: فاستغاث بهم ألن ينشروا له كليبا، جعل

 ".استغاث بهم لهم: "أدعوكم إلى اإلنشار، ومعنى قولة: أي
يا لبكر أدعوكم للفرار، ومم الفرار؟ ومعنى : يا لبكر أين أين الفرار بمعنى: أن قوله: يريد
 .(xxxiii)مّم تفرون؟ على جهة االستطالة عليهم والوعيد لهم: الكالم

يُثوَن َربَُّكْم َفاسْ : "قال تعالى ف ينَ إ ْذ َتْسَتغ  دُُّكْم ب َأْلٍف م َن اْلَمالئ َكة  ُمْرد  ، ( xxxiii)"َتجاَب َلُكْم َأنِّي ُمم 
 .   ربكم مفعول به

 :وأعربها محيي الدين على وجهين
إ ْذ : )الظرف متعلق بمحذوف، أي أنه منصوب بفعل مضمر وهو اذكروا، والتقدير: األول

يُثوَن اذكروا َربَُّكْم   .(xxxiii)إنه مقتطٌع عما قبله: وفي مستأنفًا أي، ولذلك سمَّاه الح(َتْسَتغ 
َل َوَلْو َكر َه " ، في اآلية التي سبقتها "يحق"يجوز أن يتعلق بـ:  الثاني َل اْلَباط  قَّ اْلَحقَّ َوُيْبط  ُيح 

 . (xxxiii)"اْلُمْجر ُمونَ 
وعّبر بالحق حكاية للحال الماضية ولذلك عطف عليه، فاستجاب لكم بصيغة 

 .(xxxiii)ك أنه منصوب بيحقُّ، وهو قول ابن جرير، ومعنى ذل(xxxiii)"الماضي
ظرف لما مضى، « إذ»، و«َأنْ »مستقبل ألنه منصوب بإضمار « ليحقَّ »وهو غلط، ألنَّ 

 . (xxxiii)فكيف يعمل المستقبل في الماضي
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ي م ْن َعُدوِّه  َفَوَكَزُه ُموَسى َفَقَضى عَ ": قال تعالى يَعت ه  َعَلى الَّذ  ي م ن ش   "َلْيه  َفاْسَتَغاَثُه الَّذ 
(xxxiii) . 

وهي ما تسمى بقراءُة العامَّة ، وقرأ " غاث"بالغين المعجمة والثاء من " فاستغاثه"قرأ الجمهور 
أي طلب منه " بالعين المهملة، والنون بدل الثاء" فاستعانه"سيبويه وابن مقسم والزعفراني والحسن 

ذلي؛ ألن اإلعانة أولى ، واستحسنها أبو القاسم يوسف بن جبار اله(xxxiii)اإلعانة على القبطي
 . (xxxiii)هنا

بالعين غير معجمة وبالنون هو تصحيٌف ال " استعانه"ذكر األخفش : "قال ابُن عطية
 . (xxxiii)"قراءة

يَبَوْيه ، َواْبُن ُجَباَرَة َعن  : ويرد عليه ابن حيان يًفا، َفَقْد َنَقَلَها اْبُن َخاَلَوْيه  َعْن س  َوَلْيَسْت َتْصح 
ْقَسٍم َوال يُّ ل ُموَسىاْبن  م  ، َوُرو َي َأنَُّه َلمَّا اْشَتدَّ التََّناُكُر َبْيَنُهَما َقاَل اْلق ْبط  َلَقْد َهَمْمُت َأْن : زَّْعَفَران يِّ

َلُه َعَلْيَك، َيْعن ي اْلَحَطَب، َفاْشَتدَّ َغَضُب ُموَسى، َوَكاَن َقْد ُأوت َي ُقوًَّة، َفَوَكَزُه، َفَماتَ   .  (xxxiii)َأْحم 
فعل " استغاثه" ي الدين في اعرابها إلى وجه واحد وهو التعدي بنفسه واعربويذهب محي

ومفعول به والذي فاعل ومن شيعته متعلقان بمحذوف صلة، وذكر ان استغاث يتعدى بنفسه تارة 
، ويريد بقوله هنا اشارة إلى اآلية القرآنية، وقوله تارة بالباء اشارة الى (xxxiii)"كما هنا وتارة بالباء

 .ي الشعر، اال انه لم يستشهد بهورودها ف

 .مجيء الفعل استمع متعديًا بحرف الجر تارًة وبنفسه تارًة أخرى: المحور الثاني
حفرته واحتفرته وشويته واشتويته، لقد تعدى الفعل : سمعت الشي واستمعته، كما تقول: يقال

  .(xxxiii)استمع بالالم، وال فصل بين فعلت وافتعلت في ذلك التفاقهما بالتعدي
ُعوا َلهُ : "قوله تعالى: فمثال ما تعدى بحرف الجر ، (xxxiii)" ...يا َأيَُّها النَّاُس ُضر َب َمَثٌل َفاْسَتم 

ُتوْا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ : " وقوله تعالى ُعوْا َلُه َوَأنص  الفعل استمع هنا تعدى . (xxxiii)"َوا  َذا ُقر َئ اْلُقْرآُن َفاْسَتم 
 . بحرف الجر الالم
ْيَحَة ب اْلَحقِّ : "ل سمع ان يتعدى بنفسه مثل قوله تعالىان أصل الفع  ..."َيْوَم َيْسَمُعوَن الصَّ

(xxxiii)اَل َيسَّمَُّعوَن ": ، َوَقْولهْم سمع اهلل لمن َحمده َأي اْسَتَجاَب، فقد عّدي بالالم، وفي قوله تعالى
 . (xxxiii)"إلى"اَل يصغون، فعّدي بـ : ، َأي(xxxiii) "إ َلى اْلَمإَل  اأْلَْعَلى

لى  ولو قلنا ما لفرق بين سمعت فالنا يتحدث، وسمعت اليه يتحدث، سمعت حديثه، وا 
، (xxxiii)يفيد االصغاء مع االدراك" إلى"ان الُمعّدى بنفسه يفيد االدراك، و المعّدى بـ: حديثه؟ نقول

 يتضمن معنى االصغاء فأفاد االستماع واالصغاء ايجازا واختصارا، وفائدة" الالم"وكذلك المعّدى بـ
 .(xxxiii)أخرى هي تشخيص صورة المصغي
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وضرب مثل فعل ماض مبني للمجهول ونائب فاعل، : "ويذكر محيي الدين في اعرابه فيقول
فاستمعوا الفاء الفصيحة واستمعوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وله متعلقان 

 ( .xxxiii)"استمعوا"بـ
وحرمان اثنين منهما من عالمة النصب بسبب  "نّبأ"ورود ثالثة مفاعيل مع الفعل : المحور الثالث

 .التعليق

ما : إبطال العمل لفظا ال محال لمجيء ماله صدر الكالم بعده  مثل: التعليق في النحو
علمت ما محمدا مسافرا، وعلمت لمحمد مسافر، وعلمت : النافية، والم االبتداء، واالستفهام، تقول

متصرفة بخصيصة التعليق، وهي أفعال اليقين ماعدا وتتميز األفعال القلبية ال ،(xxxiii)أيهم أبوك
، هذا ما ذكره النحويون القدامى، وهذا ما نراه واضحا في (xxxiii)"َهب"، وأفعال الّشك ماعدا "تعّلم"

يَن َكَفُروا َهْل َنُدلُُّكْم َعَلى َرُجٍل ُيَنبُِّئُكْم إ َذا ُمزِّ :" رأي  الزجاج عند وقوفه على قوله تعالى ْقُتْم َوَقاَل الَّذ 
يٍد  ْقُتمْ )في موضع َنْصب ب ـ ( إ َذا:" )، فهو يرى ان (xxxiii)ُكلَّ ُمَمزٍَّق إ نَُّكْم َلف ي َخْلٍق َجد  وال ( ُمزِّ

يدٍ )يمكن َأْن َيْعمل فيها  ال يعمل فيما قبلها، والتأويل هل ندلكم على رجل ( أن)ألن ما بعد ( َجد 
( xxxiii)" الجزاء، يعمل فيها الذي يليها" إن " بمنزلة "  إذا" يقول لكم إنكم إذا مزقتم تبعثوَن، ويكون 

. 

، مستدلين في ذلك "نّبأ"وقد توّسع هذا المفهوم عند بعض المجددين والمحدثين ليشمل الفعل 
َوَقاَل :" على ما ورد في القرآن الكريم، والشعر العربي القديم، فمما ورد في القرآن قوله تعالى

يَن َكَفُروا َهْل َندُ  يٍد الَّذ  ْقُتْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق إ نَُّكْم َلف ي َخْلٍق َجد   .(xxxiii)"لُُّكْم َعَلى َرُجٍل ُيَنبُِّئُكْم إ َذا ُمزِّ

، ومن (xxxiii)فعلق ينبئ ألنها بمعنى يعلم، فتعليقها لمعنى حروف يعلم ومعناها أحق وأولى
 : (xxxiii)تعليق أفعال هذا الباب قول الشاعر

 َسُتجزى بما تسعى فتسعَد أو تشقى َحذار  فقد ُنبِّئت إنك َلّلذي    
استعمل ُنّبئ وهو فعل قلبي ينصب ثالثة مفاعيل وعدَّاه إلى واحد من هذه المفاعيل " وهنا 

الثالثة،  وهو الضمير المتصل الواقع نائب فاعل وعلقه عن العمل في الثاني والثالث منها بالالم 
إبطال عمل العامل في لفظيهما مع كونه  وتعليقه عن العمل فيهما معناه" إنّ "الواقعة في خبر 
 .(xxxiii)"عاماًل في محلهما

، فقد وقف على (xxxiii)ومن المحدثين  المريدين لجواز التعليق الدكتور عبد الخالق عضيمة
يٍد " يحتمل أن يكون: "اآلية السابقة مستشهدا بقول صاحب البحر معمواًل " إ نَُّكْم َلف ي َخْلٍق َجد 

مفتوحة سادة مسد المفعولين، والجملة ( إن)لكانت ( إن) الالم في خبر لينبئكم، وهو معلق، ولوال
 .  (xxxiii)"الشرطية على هذا معترضة، وقد منع قوم التعليق في باب أعلم والصحيح جوازه
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ينُ :" ويدخل في هذا الباب قوله تعالى ويذكر صاحب ، (xxxiii)"َهْل ُأَنبُِّئُكْم َعَلى َمن تََنزَُّل الشََّياط 
أعلمكم، فإن : جملة االستفهامية في موضع نصب ألنبئكم، ألنه معلق، ألنه بمعنىال" البحر ان

ن قدرتها متعدية لثالثة كانت سادة مسد  قدرتها متعدية الثنين كانت سادة مسد المفعول الثاني، وا 
 .(xxxiii)" المفعول الثاني والثالث

الستعالم، بل يرول واالستفهام إذا علق عنه العامل ال يبقى على حقيقة االستفهام، وهو ا
معناه إلى الخبر، أال ترى أن قولك علمت زيد في الدار أم عمرو كان المعنى  علمت أحدهما 
في الدار فليس المعنى أنه صدر منه علم، ثم استعلم المخاطب عن تعيين من في الدار من زيد 

اطبين عن وعمرو، فالمعنى هنا، هل أعلمكم من تنزل الشياطين عليه، ال أنه استعلم المخ
تنزل على : "الشخص الذي تنزل الشياطين عليه، ولما كان المعنى هذا جاء اإلخبار بعده بقوله

 .(xxxiii)"تنزل: هل أخبركم بكذا قيل له أخبر، فقال: كأنه لما قال" كل أفاك أثيم
ْن َأْخَبار ُكْم :" ومنها قوله تعالى  .(xxxiii)"َقْد َنبََّأَنا الّلُه م 

نبأ بمعنى أعلم يتعدى لثالثة :" ار على مفعول واحد وذلك بقولهجّوز صاحب البيان االقتص
مفاعيل، ويجوز أن يقتصر على واحد، وال يجوز االقتصار على اثنين، لذلك ال يجوز أن تكون 

 .(xxxiii)"زائدة ( من)
نبأ بمعنى أعلم المتعدي إلى ثالثة، والثالث محذوف اختصاًرا، لداللة الكالم : "وفي البحر ان

 .(xxxiii)" ن أخباركم كذبا، أو نحوهعليه، أي م
 . (xxxiii)"المفعوالن الثالث والثاني محذوفان؛أي أخباًرا من أخباركم مثبتة: "ويرى العكبري ان

َمْن :" نبأ هنا تعدت إلى مفعولين كعرف، نحو قوله" وذهب الدكتور عبد الخالق عضيمة ان
 . (xxxiii)"زائدة( من)ن تكون ، الثاني هو من أخباركم وعلى رأي أبي الحس( xxxiii)"َأنَبَأَك َهَذا

 :   مجيء الفعل المضارع منصوبا في جواب الترّجي: المحور الرابع 
يذهب علماء النحو الى أن حروف النصب عند دخولها على الفعل المضارع، فإنها تحّول 

حروف النصب انما معناهّن :" داللته من الحال إلى االستقبال وهذا ما أّكده السيوطي إذ يقول 
 .، وتعد الفاء من الحروف التي دار الجدل في نصب الفعل المضارع بعدها(xxxiii)"قعمالم ي

هل للترجي جواب، فينصب الفعل بعد الفاء : والسرال الذي اختلف النحويون في جوابه هو
 أم ال؟ 

ذهب الكوفيون إلى الجواز نصب المضارع جواًبا للترجي حماًل على التمني واستشهدوا بقوله 
ف ْرَعْوُن َيا َهاَماُن اْبن  ل ي َصْرًحا لََّعلِّي َأْبُلُغ اأْلَْسَباَب  َأْسَباَب السََّماَوات  َفَأطَّل َع إ َلى   َوَقالَ :" تعالى

لعل تكون استفهاًما وشكًّا، وتجاب في الوجهين، ومن "، وبرهانهم على ذلك بأن ( xxxiii)"إ لَ ه  ُموَسى  
عرفون االستفهام بلعلَّ وال نصب الجواب لعلي سأحج فأزوَرك، والبصريون ال ي: أمثلتهم
   .(xxxiii)"بعدها
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وعند الكوفيين ان  (xxxiii)والصحيح ان الترجي قد يعمل على التمني فيكون له جواب منصوب
المضمرة بعد فاء السببية جوابًا للترجي " أن"فعل مضارع منصوب بـ" َأطَّل عَ "الفاء سببية و " َفَأطَّل عَ "

 . (xxxiii)تشبيها للترجي بالتمني
 : (xxxiii)، وقد عزز الكوفيون رأيهم بقول الشاعر(xxxiii)وذهب الفراء إلى هذا الرأي 

 َعلِّ صروف الدهر أو     دوالتها تديلنا اللمة من لماتها
ْن َزْفَرات َها  فَتْسَتر يَح النَّْفُس م 

 . (xxxiii)" لعلّ "بمعنى " علّ "بعد الفاء، و " لعلّ " البيت شاهد على أنه يجوز نصب جواب 
في جواب  « َأنْ »أعني كوَنه منصوبًا بإضمار :" ين الحلبي هذه المسألة بقولهويوجز السم

ي ُمْجرى التمني، وفيه خالٌف مشهور بين البصريين والكوفيين،  ي بعد الفاء إجراًء للترجِّ الترجِّ
ة نافع ُر لعله يزَّكى أو َيذَّكَّ :" فالبصريون يمنعوَنه والكوفيون ُيجيزونه مستدلِّين على ذلك بقراء 

لعلي أبلُغ األسباَب أسباَب السماوات  »: وبقراءة عاصم في رواية حفص« تنفعه»بنصب " فتنفَعه
 .  (xxxiii)« فأطَّل عَ »بنصب « فأطَّل عَ 

 :نتائج البحث
 :بعد هذه الرحلة القصيرة في ثنايا القرآن الكريم، والتي توصلنا فيها الى

نص القرآني لم تكن بين بصريين ان الخالف في بعض المسائل النحوية الواردة في ال  -
وكوفيين وال حتى بين نحويين ومفسرين، بل انها كانت موضع سجال بين نحويين 
انفسهم وكذا األمر بالنسبة للمفسرين فالبعض منهم تبع ما ذهب اليه النحويون الذين 

وحرمان اثنين " نّبأ"سبقوهم، وهذا ما وجدناه في مسألة ورود ثالثة مفاعيل مع الفعل 
منهما من عالمة النصب بسبب التعليق، إذ ان بعض النحويين القدامى من بصريين 

وقصروها على أفعال اليقين، والبعض اآلخر خالفهم الرأي " نّبأ"وكوفيين استثنوا الفعل 
 .وتبعهم المحدثين في ذلك

الذي استنتج البحث ان للقراءات القرآنية الدور البارز في تعدد الوجوه االعرابية، األمر  -
أدى إلى توسيع القاعدة النحوية، وخروجها من وضع الجمود الذي كانت عليه، ومنها 
مسألة مجيء الفعل المضارع منصوبا في جواب الترّجي، وما ورد فيها من قراءات أثبتت 

 .   صحة المسألة
لكل سبب نتيجة وان من اسباب ظهور النحو القرآني هو اهمال أو تغافل بعض  -

رد في القرآن الكريم، األمر الذي ارتبط بحركة تجديد النحو وتيسيره، فقد النحويين لما و 
طالب الكثير من المحدثين باالعتماد على القرآن أواًل في وضع القاعدة النحوية، ومنها 
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ما ذهب اليه  الدكتور مهدي المخزومي وغيره من المحدثين الذين عّدوا القرآن الكريم من 
 .درأصدق وأصح المراجع والمصا

خلص البحث الى ان الكثير من النحويين القدامى قد اعتمدوا في وضع قواعدهم على  -
أشعار بعض القبائل دون أخرى، إذ ان هناك اشعار تطابق ما ورد في القرآن الكريم من 
قاعدة نحوية، فيذكرون البيت الشعري الذي يستشهدون به، ويستثنون لهجة قبيلة معينه، 

كذا، وتعّد لهجات القبائل ثروة يمكن االستفادة منها لما ورد في  وذلك بقولهم ااّل لهجة
القرآن الكريم، وهذا ما نجده في مسألة تقديم الفعل على الفاعل والمطابقة بينهما، على 

 .    الرغم من تعليل سيبويه لهذه اللهجة دون استبعادها
ن آيات مخالفة توصل البحث إلى ان بعض النحويين الرافضين لما جاء في القرآن م -

لقاعدتهم النحوية، وّجهوا اآلية القرآنية التي ورد فيها الشاهد بحسب قاعدتهم النحوية التي 
وضعوها، وألجل تقعيد القاعدة ، يأتون الى تأويل ما استشهدوا به من البيت الشعري، 

ى، ومن أمثلة ذلك مسألة مجيء الفعل استمع متعديًا بحرف الجر تارًة وبنفسه تارًة أخر 
 .بنفسه تارة وبحرف الجر تارة اخرى" استمع"وال ضير تعدي الفعل 

ذهب بعض النحويين المحدثين وبعض المفسرين الى اتخاذ بعض اآليات القرآنية المخالفة  -
لما ورد في النحو منطلقا  لقاعدة نحوية جديدة اعتمدوا فيها على كثرة ورودها في القرآن 

لك في مسألة مجيء نائب الفاعل شبه جملة وتبعه ابن الكريم، ونخص منهم بالذكر ابن ما
ومن المفسرين الزمخشري ومن المحدثين االستاذ عبد الخالق ( هـ171:ت)فالح النحوي 

    . عضيمة ومحيي الدين الدرويش
يرى البحث انه ال يوجد ضير في جواز مجيء الفعل المضارع منصوبا في جواب الترجي،  -

 .  آنية والشعرية وهذا ما ثبت بالشواهد القر 
توصل البحث إلى ان بعض النحويين المشهورين يضعون القاعدة النحوية ويستثنون منها ما  -

 .  ورد في القرآن الكريم منها مسألة مجيء نائب الفاعل مصدرا ويجوز عندهم في غير القرآن
 :الهوامش
. xxxiii 511/ 3: مفاتيح الغيب  . 
. xxxiii 13/ 5:البحر المحيط ألبي حيان االندلسي. 
. xxxiii القسم األول، وينظر( ح)الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين، مقّدمة الكتاب :

 .1 - 7: النحويون والقرآن 
. xxxiii 15: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو. 
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. xxxiii 331: القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية، عبد العال سالم مكرم. 

. xxxiii 9: آن أحمد عبد الستار الجوارينحو القر : ينظر    . 

. xxxiii 479/ 1: شرح التسهيل البن مالك  . 

. xxxiii 91: سورة اإلسراء، اآلية. 

. xxxiii 531/  5، 51/ 5، و 34/  2مغني اللبيب : ينظر. 

. xxxiii 1 - 1/ 5: دراسات السلوب القرآن الكريم. 

. xxxiii  294/  5: الكتاب. 

. xxxiii 249: هد التوضيحشوا: ، ينظر  5/371: شرح االشموني: ينظر  . 

. xxxiii 211:قواعد بناء المفردات والجمل في لهجة قبائل األزد. 

. xxxiii 2/41:الكتاب. 

. xxxiii 249:شواهد التوضيح: ينظر. 

. xxxiii 95:سورة المائدة، اآلية . 

. xxxiii 3:سورة األنبياء، اآلية. 

. xxxiii 2/517:معاني القرآن للفراء. 

. xxxiii 95: سورة المائدة، اآلية. 

. xxxiii 5/113:الكشاف . 

. xxxiii 312/ 5: البيان في غريب اعراب القرآن: ينظر  . 

. xxxiii 3:سورة األنبياء، اآلية. 

. xxxiii 155/ 2:التبيان في اعراب القرآن. 

. xxxiii 4/391:الدر المصون . 

. xxxiii  511البيت من الطويل، وهو لعبيد اهلل بن قيس الرقيات في ديوانه ص. 

. xxxiii 3/31:شرح الشواهد الشعرية: ينظر. 

. xxxiii 12/ 5لطويل، وهو للفرزدق في ديوانه البيت من ا. 

. xxxiii 5/511:شرح الشواهد الشعرية: ينظر. 

. xxxiii 2/41:الكتاب. 

. xxxiii 94/ 2: النحو الوافي . 

. xxxiii 597: سورة البقرة، اآلية. 

. xxxiii 247/ 5:معاني القرآن واعرابه للزجاج    . 
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. xxxiii 5/12: اعراب القرآن للنحاس   . 

. xxxiii 541/ 5: التبيان في اعراب القرآن   . 

. xxxiii 53:سورة الحاقة، اآلية   

. xxxiii 213/ 2: الدر المصون   . 

. xxxiii  555 -551/ 3جامع البيان للطبري. 

. xxxiii 11سورة المائدة، اآلية. 

. xxxiii 221: سورة البقرة، اآلية . 

. xxxiii 597:سورة البقرة، اآلية. 

. xxxiii 222  -225/ 5: الكشاف    . 

. xxxiii 5449:روح المعاني. 

. xxxiii 222  -225/ 5: الكشاف . 

. xxxiii 7مج/ 5ج/ 3ق: دراسات السلوب القرآن: ، وينظر547/ 2:  البحر المحيط  /
 .911ص

. xxxiii 17:سورة الزمر، اآلية 

. xxxiii 1/222: البحر المحيط   . 

. xxxiii 53: سورة الحاقة، اآلية. 

. xxxiii 2/227/ 5: اعراب القرآن وبيانه   . 

. xxxiii 17:سورة الزمر، اآلية. 

. xxxiii 139/ 24/ 1:اعراب القرآن وبيانه   . 

. xxxiii 2/411: البحر المحيط: ، وينظر5/179:همع الهوامع   . 

. xxxiii 5/179:همع الهوامع   . 

. xxxiii 2/411: البحر المحيط: ، وينظر5/179:همع الهوامع   . 
. xxxiii وشرح عمدة الحافظ 2/524:، وشرح التسهيل119/ 2:شرح الكافية الشافية: ينظر ،

 .  13:وعّدة الالفظ
. xxxiii 519: آليةسورة النساء ا. 
. xxxiii 179: 5الكشاف : ينظر. 
. xxxiii 7/112:دراسات السلوب القرآن: ينظر. 
. xxxiii 3/339: ارتشاف الضرب    . 
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. xxxiii 233:  سورة البقرة ،اآلية. 

. xxxiii 2/411: البحر المحيط  . 

. xxxiii 512/  2: أبو حّيان: ارتشاف الضرب: ينظر   . 

. xxxiii 12/ 2: شرح القطر الفاكهي: ينظر  . 

. xxxiii 511/ 5:ملك الوهاب بشرح ملحة االعراب للحريريمنحة ال    . 

. xxxiii 34: اللمع في العربية  . 

. xxxiii 393/ 2:شرح المقدمة المحتسبة ابن بابشاذ. 

. xxxiii 19:  كشف المشكل في النحو البن حيدره اليمني: ينظر   . 

. xxxiii 95:سورة الزخرف، اآلية   . 

. xxxiii 512/ 21/ 9:اعراب القرآن وبيانه   . 

. xxxiii  31:فاطر، اآليةسورة . 

. xxxiii 1/214: اعراب القرآن الكريم وبيانه   . 

. xxxiii 11:سورة الزمر، اآلية . 

. xxxiii 137/ 24/ 1: اعراب القرآن الكريم وبيانه    . 

. xxxiii 51سورة الشورى، اآلية . 

. xxxiii 21/27/ 9: اعراب القرآن الكريم  وبيانه   . 

. xxxiii 11:سورة الزمر، اآلية. 

. xxxiii 443/ 7:وبيانه اعراب القرآن الكريم. 

. xxxiii 421/ 5:  جمهرة اللغة. 

. xxxiii   311/ 2شرح التسهيل البن مالك. 

. xxxiii 515/ 1:  روح المعاني لآللوسي: ينظر. 

. xxxiii 1: سورة األنفال، آية. 

. xxxiii 51: سورة القصص، آية. 

. xxxiii  311/ 2شرح التسهيل البن مالك. 

. xxxiii 291/ 1،و البحر المحيط 515ص/1:  روح المعاني: ينظر. 

. xxxiii 75- 71: البيت من البحر البسيط ديوان زهير بن أبي ُسلمى. 

. xxxiii 515/ 1:  روح المعاني: ينظر. 

. xxxiii 251/  2: :ينظر الكتاب  . 
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. xxxiii خزانة األدب ولب لباب لسان العرب :البيت لمهلهل بن ربيعة أخو كليب، ينظر
 .2/512: للبغدادي
. xxxiii 52: سورة األنبياء، آية. 
. xxxiii ،53: آية سورة األنبياء. 
. xxxiii  15/ 5: شرح كتاب سيبويه للسيرافي. 
. xxxiii  المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
. xxxiii 274/  5: النكت في تفسير كتاب سيبويه للشنتمري. 
. xxxiii 1: سورة األنفال، آية. 
. xxxiii 111/ 1: ينظر الدر المصون. 
. xxxiii 7: سورة األنفال، آية. 
. xxxiii 511/ 3: اعراب القرآن وبيانه : ينظر. 
. xxxiii  41/ 55: جامع البيان. 
. xxxiii 411/ 1: تفسير اللباب في علوم الكتاب. 
. xxxiii 51: سورة القصص، آية. 
. xxxiii 119/ 7: ، والدر المصون 57/ 9معجم القراءات : ينظر. 
. xxxiii 154 - 153: الكامل في القراءات: ينظر . 
. xxxiii 271ص/ 4المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج . 
. xxxiii 213/  7: البحر المحيط. 
. xxxiii  172/   1: أعراب القرآن وبيانه. 
. xxxiii  3/241:المبهج في القراءات السبع   . 
. xxxiii 93: سورة الحج، آية. 
. xxxiii 214: سورة األعراف، آية. 
. xxxiii 42: سورة ق، آية. 
. xxxiii 7: سورة الصافات، آية. 
. xxxiii  193/  1مغني اللبيب. 
. xxxiii 117/ 2الكشاف : ينظر. 
. xxxiii 192ص :المجاز في القرآن الكريم موسوعة اساليب : ينظر. 
. xxxiii 1/594: اعراب القرآن الكريم وبيانه. 
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. xxxiii 512/ 5، حاشية الخضري 214/ 5شرح التصريح : ينظر. 

. xxxiii 5/313:شرح االشموني   . 

. xxxiii 9:سورة سبأ، اآلية. 

. xxxiii 4/245:معاني القرآن واعرابه للزجاج. 

. xxxiii 9:سورة سبأ، اآلية. 

. xxxiii 513/ 2:شرح التسهيل: ينظر. 

. xxxiii 5، وهمع الهوامع 449/ 2: البيت من الطويل، وهو بال نسبة في المقاصد النحوية /
517. 

. xxxiii 72/ 2:أوضح المسالك  . 

. xxxiii  112/ 1:دراسات السلوب القرآن الكريم. 

. xxxiii 9/211:البحر المحيط . 

. xxxiii 225:سورة الشعراء، اآلية. 

. xxxiii 47/ 9: البحر المحيط. 

. xxxiii   219: 3، الجمل 47/ 9البحر المحيط . 

. xxxiii 14:سورة التوبة، اآلية. 

. xxxiii 414/ 5: البيان 

. xxxiii  71: 1البحر المحيط. 

. xxxiii  55/ 2البيان. 

. xxxiii 3:سورة  التحريم، اآلية. 

. xxxiii  1/114:دراسات ال سلوب القرآن الكريم. 

. xxxiii 2/1:همع الهوامع. 

. xxxiii  39، 31سورة غافر، اآليتان. 

. xxxiii  219: الصاحبي . 

. xxxiii 4/34:شرح التسهيل: ظرين. 

. xxxiii 1/347:الكشاف: ينظر. 

. xxxiii  4/7:ينظر معاني القرآن  الفّراء. 

. xxxiii 419/ 5وسر صناعة اإلعراب    321/ 4: الرجز بال نسبة في لسان العرب. 

. xxxiii 352/ 3/ ، وشرح األشموني21/ 1: شرح المفصل: ينظر . 
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. xxxiii 312/ 4: الدر المصون. 
 

 :روافد البحث
 . ريم القرآن الك* 
ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان  -

: رجب عثمان محمد مراجعة: تحقيق وشرح ودراسة( هـ941: ت)أثير الدين األندلسي 
 -هـ 5457، مطبعة المدني، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة،، 5رمضان عبد التواب، ط

 . م5117
اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي  أبو: إعراب القرآن - : ت)جعفر النَّحَّ

عبد المنعم خليل إبراهيم ، منشورات محمد علي بيضون، : وضع حواشيه وعلق عليه( هـ337
 .هـ 5425،دار الكتب العلمية، بيروت ، 5ط
دار  ،4، ط( هـ5413: ت)محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش : إعراب القرآن وبيانه  -

دار ابن ) ، ( بيروت -دمشق  -دار اليمامة )سورية ،  -حمص  -اإلرشاد للشئون الجامعية 
 .ه  5451، ( بيروت -دمشق  -كثير 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل ابن يوسف،  -
سف الشيخ محمد البقاعي ، يو : تحقيق( هـ915: المتوفى)أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام 
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي : البحر المحيط  -
 .ه5421دار الفكر ، بيروت، ، : الناشر5صدقي محمد جميل ط، : تحقيق( هـ941: ت)
طه عبد الحميد طه، الهيئة : ن األنباري، تحقيقالبيان في غريب إعراب القرآن، أبو البركات اب -

 . 5171 - 5411المصرية العامة للكتاب، 
( هـ151: ت )التبيان في إعراب القرآن ،أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري  -

 . عيسى البابي الحلبي وشركاه: علي محمد البجاوي، الناشر : تحقيق
، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح (ر القرطبيتفسي) الجامع ألحكام القرآن -

براهيم : تحقيق( هـ195: ت)األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي  أحمد البردوني وا 
 .م  5114 -هـ 5374،دار الكتب المصرية، القاهرة ،  2أطفيش ، ط

ب اآلملي، أبو جعفر جامع البيان في تأويل القرآن ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غال -
 -هـ  5421، مرسسة الرسالة ، 5أحمد محمد شاكر، ط: تحقيق( هـ351: ت)الطبري 
 م 2111

رمزي منير : تحقيق( هـ325: ت)جمهرة اللغة ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي  -
 .م5179، دار العلم للماليين،  بيروت ، 5بعلبكي ،ط

: ، تحقيق (الخضري ) حمد بن عفيفي الباجوري حاشية الخضري على شرح ابن عقيل،  م -
 .  م2155،  دار الفكر5يوسف الشيخ محمد البقاعي، ط
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تحقيق ( هـ5113: ت)خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر بن عمر البغدادي  -
 م 5119 -هـ  5457، مكتبة الخانجي، القاهرة ، 4عبد السالم محمد هارون،ط: وشرح

أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد : ي علوم الكتاب المكنونالدر المصون ف -
الدكتور أحمد محمد الخراط ، دار : تحقيق( هـ911: ت)الدائم المعروف بالسمين الحلبي 

 .القلم، دمشق، بدون تأريخ
تصدير، محمود ( هـ 5414ت )دراسات ألسلوب القرآن الكريم ، محمد عبد الخالق عضيمة  -

 .ر ،  دار الحديث، القاهرةمحمد شاك
القسم األول، دار اتحاد ( ح)الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين ، مقّدمة الكتاب -

 .م 5193العربي للطباعة ، 
االستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمية بيروت، : ديوان زهير بن أبي ُسلمى ، شرحه وقدم له -

 .م 5177 -ه5417لبنان، 
، أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التميمي ، ( ه554ت  )ديوان الفرزدق   -

 . م 5179، بيروت، لبنان ، 5علي فاعور، دار الكتب العلمية، ط:  شرح وضبط
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد اهلل  -

، دار الكتب العلمية،  5ري، طعلي عبد البا: تحقيق( هـ5291: ت)الحسيني األلوسي 
 . ه5451بيروت 

الدكتور : ، تحقيق(هـ312: ت)سر صناعة اإلعراب ، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي  -
 .م2111 -هـ5425، بيروت، لبنان،   5حسن هنداوي، دار الكتب العلمية ، ط

بو عبد اهلل، محمد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي الجياني، أ: شرح تسهيل الفوائد المرلف -
محمد بدوي المختون، . عبد الرحمن السيد، د. د: المحقق( هـ192: المتوفى)جمال الدين 

 (م5111 -هـ 5451)هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، : ، الناشر5ط
شرح التصريح على التوضيح، أو التصريح بمضمون التوضيح، في النحو، وهو شرح للشيخ  -

لإلمام " أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" على( هـ111ت )هريخالد بن عبد اهلل األز 
محمد : العالمة جمال الدين أبي محمد بن عبد اهلل بن يوسف بن هشام االنصاري ، تحقيق

 .م 2111 -هـ 5425باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
محمد حسن ُشرَّاب، مرسسة شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية ، محمد بن  -

 .  م  2119/ هـ 5429، لبنان 5الرسالة، بيروت، ط
هـ 192ت )شرح عمدة الحافظ و عدة الالفظ ، محمد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي الجياني  -

سلسلة  -وزارة األوقاف بالجمهورية العراقية : عدنان عبد الرحمن الدوري، نشر: ، تحقيق(
 .م 5199/ هـ 5319العاني بغداد،  ، مطبعة21إحياء التراث 

: شرح الكافية الشافية، للعالمة  جمال الدين أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن مالك، تحقيق -
 .م5172/ ه 5412، دار المأمون للتراث، 5عبد المنعم أحمد،ط
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، قدم ( هـ 143ت ) شرح المفصل موفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي -
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، 5وضع هوامشه الدكتور إميل بديع يعقوب، ،طله و 

 .    م2115 -هـ 5422
: تحقيق( هـ 411: المتوفى)شرح المقدمة المحتسبة ابن بابشاذ، طاهر بن أحمد بن بابشاذ  -

 . م5199الكويت ،  -المطبعة العصرية : ، الناشر5خالد عبد الكريم،ط
ح َوالتَّصحيح لمشكالت الجامع الصَّحيح ، محمد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي َشَواه د التَّوضي -

ن ،ط: تحقيق( هـ192: ت)الجياني، أبو عبد اهلل، جمال الدين  ، مكتبة 5الدكتور َطه ُمحس 
 . ه5411ابن تيمية، 

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ،  أحمد بن فارس بن  -
: ، منشورات5أحمد صقر، ط: تحقيق( هـ311: ت)ياء القزويني الرازي، أبو الحسين زكر 

 .م5119-هـ5457محمد علي بيضون،  
، دار النشر 2القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ،الدكتور عبد العال سالم مكرم، ط -

 . م5197مرسسة علي جراح الصباح ، 
بائل األزد، االستاذ الدكتور عباس علي اسماعيل، قواعد بناء المفردات والجمل في لهجة ق -

 .م2111هـ  5431، 7مجلة جامعة أهل البيت عليهم السالم، العدد
: ت)كتاب سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه  -

 - هـ 5417، مكتبة الخانجي، القاهرة ، 3عبد السالم محمد هارون ،ط: تحقيق( هـ571
5177. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار  -
 .هـ 5419 -بيروت  -،  دار الكتاب العربي 3ط( هـ137: ت)اهلل 

الكامل في القراءات واألربعين الزائدة عليها ، يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن  -
جمال بن السيد بن : تحقيق( هـ411: المتوفى)اليشكري المغربي  سواده أبو القاسم الُهَذلي

 .م 2119 -هـ  5427، مرسسة سما للتوزيع والنشر ، 5رفاعي الشايب،ط
هادي عطية مطر : كشف المشكل في النحو ، علي بن سليمان الحيدرة اليمني تحقيق الدكتور -

 .م5174/ 5414، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ،5، ط
حمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري لسان العرب، م  -

 .ه5454بيروت،   –، دار صادر 3ط( هـ955: المتوفى)الرويفعى اإلفريقى 
اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي  -

د والشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجو : تحقيق( هـ991: ت)النعماني 
 .  م5117-هـ  5451، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان ،  5ط
فائز فارس، دار : تحقيق( هـ312: ت)اللمع في العربية، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي  -

 .م5192الكتب الثقافية،  الكويت، 



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

515 
 

                                                                                                                                                                      

سيد كسروي حسن، دار : سبط الخياط السبع، ترجمة و تحقيق: المبهج في القراءات السبع  -
 .  2111الكتب العلمية، 

مجيب الندا في شرح قطر الندى ، عبد اهلل بن أحمد المكي الفاكهي ، تحقيق الدكتور مرمن  -
  . م  2117/ هـ  5421،  5عمر محمد البدارين ، الدار العثمانية ، عّمان ، ط 

عبد السالم عبد : ه، تحقيق141المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية ت  -
 . م 5113/ ه 5453دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،  5الشافي محمد، ط

شركة : مهدي المخزومي دار الطبــــع: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، الدكتور -
 .م5171مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، 

( هـ251: ت( )األخفش األوسط)ن مسعدة المعروف بـ معانى القرآن، ألبي الحسن سعيد ب -
 .م  5111 -هـ  5455،مكتبة الخانجي، القاهرة 5الدكتورة هدى محمود قراعة، ط: تحقيق

عبد : تحقيق( هـ355: ت)معاني القرآن ، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج  -
 .5177 -هـ  5417بيروت ،   -،عالم الكتب  5الجليل عبده شلبي ، ط

: المتوفى)معاني القرآن ، للفراء أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفراء  -
 . 5173، عالم الكتب  ، 3ط( هـ 219ت) أحمد يوسف النجاتي : تحقيق( هـ219

 . م2117معجم القراءات، الدكتور عبد اللطيف الخطيب، سعد الدين للطباعة والنشر،  -
ن كتب األعاريب ، عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل ابن يوسف، أبو مغني اللبيب ع -

الدكتور عبداللطيف محمد : ، تحقيق وشرح(هـ915: ت)محمد، جمال الدين، ابن هشام 
 .م 2111/ ه 5425، الكويت، 5الخطيب،ط

لتيمي ،  أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين ا( التفسير الكبير) مفاتيح الغيب  -
، دار إحياء التراث العربي ، 3ط( هـ111: ت)الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

 .  هـ  5421بيروت ، 
، بدر الدين " شرح الشواهد الكبرى"المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية المشهور بـ  -

علي محمد فاخر، األستاذ الدكتور : تحقيق( هـ711ت)محمود بن أحمد بن موسى العيني 
، دار 5األستاذ الدكتور أحمد محمد توفيق السوداني، الدكتور عبد العزيز محمد فاخر، ط

 .  م 2151/هـ 5435السالم للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
هـ 5111ت )منحة الملك الوهاب بشرح ملحة االعراب للحريري ، محمد عبدالملك بن دعسين  -

  . م5111طفى احمد النحاس، رسالة دكتوراه، القاهرة، مصر ، مص: دراسة وتحقيق( 
أحمد حمد محسن الجبوري، دار الكتب العلمية :موسوعة اساليب المجاز في القرآن الكريم  -

 .م2159الرسائل والدراسات الجامعية، : السلسلة
نحو القرآن، الدكتور أحمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي،  -

 . م5194/ هـ5314داد،بغ
 . م2119،دار المعارف، مصر،3الدكتور عباس حسن،ط: النحو الوافي -
 .م2112، مكتبة الرسالة، عمان، 5النحويون والقرآن، خليل بنيان الحسون،ط -
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النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه،يوسف بن سليمان  -
 .5111،  بيب، الناشر وزارة األوقاف والشرون اإلسالميةالشنتمري ، الُمحرر رشيد بلح

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي  -
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 5أحمد شمس الدين، ط: ، تحقيق(هـ155:ت)

 .  م 5117 -ه5457
 

 مستقبالا أثر المنهج اإلصالحي على المجتمع حاضراا و  

 (إنموذجاا  منهج اإلمام جعفر الصادق )

 المدرس الدكتور

 سهيل صالَ جالي

 مديرية التربية الرصافة الثالثة/ وزارة التربية/ بغداد

 
 :الخالصة

نما هي استخالص العبر منه  ال شك أن دراسة التاريخ ليست بحثًا في األزمان الغابرة فحسب، وا 
لكي ُيتخذ القرار الصائب في اللحظات الحاسمة، ومواجهة من أجل بناء الحاضر والمستقبل؛ 

التحديات والمشاكل والفتن وتجنب الوقوع فيها، فالتاريخ له أثر كبير في ررية حاضر األمة 
 .ومستقبلها 

صالح المجتمع، ومن هرالء  ن األمة العريقة لها قادتها الذين كان لهم دور كبير في هداية وا  وا 
فهو عظيم من آل البيت، والذي انطلق من  قرة هو اإلمام جعفر الصادقالقادة العظماء والعبا

مدرسته الفكرية واإلصالحية في مطلع القرن الثاني الهجري ليجدد بها مدرسة جده رسول 
نما لكل األجيال الالحقة وقد بذل نفسه  ، ولم يكن اإلماماهلل المعلم األمثل لجيله فقط، وا 

من خالل التوجيه الروحي والبناء االخالقي، من خالل الحث  في عملية اإلصالح االجتماعي
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على األخوة والمحبة والمودة بين الناس، كما حذر الناس من البالء العام الذي يعم البر والفاجر، 
والصالح والطالح، والنقي والعاصي؛ لينذر األمة في كل جيل عاقبة سلوكهم، وما أحوجنا اليوم 

ذي انتشرت فيه الفتن كقطع الليل المظلم، وانتشار الفساد، وبالء ونحن نمر في هذا الزمن ال
وكل هذا قد مرَّ على األزمان السابقة فلنبحث كيف تعامل العظماء مع تلك ... الوباء وغيرها

 .المشاكل وما هي توصياتهم النتشال األمة من كل ذلك

Abstract  

There is no doubt that the study of history is not only a research in 
ancient times, but rather is the drawing of lessons from it in order to 
build the present and the future. In order for the right decision to be 
taken at crucial moments, to face challenges, problems and strife and 
avoid falling into them, because history has a great impact on the vision 

of the nation’s present and its future  

And the ancient nation has its leaders who played a major role in 
guiding and reforming society, and among these great leaders and 
geniuses is Imam Jaafar al-Sadiq, who is a great family of the House, 
who set out from his school of thought and reform at the beginning of 
the second century AH to renew the school of his grandfather, the 
Messenger of God. The imam was not the ideal teacher for his 
generation, but for all subsequent generations, and he sacrificed himself 
in the process of social reform through spiritual guidance and moral 
construction, by urging brotherhood, love and affection among people, 
He also warned the people of the general affliction that pervades 
righteousness and immorality, the good and the bad, the pure and the 
rebellious To warn the nation in every generation of the consequences 
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of their behavior, and how much we need today as we pass through this 
time in which strife has spread, such as cutting off the dark night and 
fighting the corrupt, the plague of the epidemic, and so on ... All this 
has passed over previous times, so let's discuss how the great people 
dealt with these problems and what are their recommendations for the 

recovery The nation of all of it .                                    

 :المقدمة

ساهم الباحثون في إنجاز موسوعات فريدة في البحث والتحقيق والتأليف حول حياة األئمة 
، وعلى الرغم من تعدد تلك الكتابات ومنها حياة اإلمام جعفر الصادق المعصومين

الجانب السردي فيما يخص حياتهم واألحداث واختالف ررى مصنفيها فإن البعض منها اتخذت 
التي واجهتهم دون ربط تلك األحداث بواقعنا الحاضر واإلفادة منها في حل مشكالت العصر، 

مارسوا أدوارًا آلهية في عدد من  وعدم الوقوع فيها في المستقبل، وباعتبار أن األئمة 
اإلنسان الصالح، فمن الواجب علينا أن المراحل ورسموا لألمة منهجًا إصالحيًا متكاماًل لتربية 

نستنطق تلك األحداث التاريخية التي مرت على الماضيين وحتمًا ستجري على الباقيين؛ وقد 
عباد اهلل إن : "لهذا الموضوع بوضوح في خطبة له، حيث قال فيها أشار قول اإلمام علي

برة  (xxxiii)"الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين  بهدف الحصول على الحلول لنحصل على الع 
الناجعة في مواجهة تحديات العصر التي تمر بنا مستلهمين من أحاديثهم ومواقفهم منهجًا 
إصالحيًا متكاماًل للنهوض بواقع األمة وتربية الفرد في كل جوانب الحياة وبمستوى ما تتطلبه 

 .الحاجة وبحدود ما يستوعبه البحث
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 المبحث األول

 حثالتعريف بمصطلحات الب
 :المنهج لغة: أوالً 

في  وقد جاء قول اهلل  ذكر علماء اللغة بأن كلمة َمنهج بفتح الميم كالم نهاج بكسر الميم، و

، وأنهج (xxxiii)، ومنهج ومنهاج هي الطريق الواضح(xxxiii)َّ  ينىن نن من زن رنٱُّٱ كتابه الكريم

 .(xxxiii) الطريق أي وضح واستبان وصار نهجًا بينًا واضحاً 

 :اً المنهج اصطالح: ثانياً 

يمكن أن نستشف تعريفًا اصطالحيًا للمنهج من خالل ما سبق من تعريفه اللغوي وما يناسب 
البحث بأنه هو مجموعة من الركائز واألسس المهمة التي توضح مسلك الفرد أو المجتمع أو 

 . (xxxiii)األمة لتحقيق اآلثار التي يصبو إليها كل منهم

 المبحث الثاني

 ومضات من حياة اإلمام الصادق

 وخصائص عصر 
هو أبو عبد اهلل جعفر بن اإلمام محمد الباقر بن اإلمام علي السجاد بن اإلمام الحسين الشهيد 

، كانت والدته في المدينة المنورة في فجر يوم الجمعة السابع بن اإلمام علي بن أبي طالب

لثالث  ، وقيل إن والدته كانت يوم االثنين(xxxiii)م917/ه73عشر من شهر ربيع األول سنة 
م، وأمه أم فروة بنت القاسم بنت القاسم بن محمد بن 111/ه71عشرة بقيت من ربيع األول سنة 

فقد  ، أما استشهاده(xxxiii)الصادق ، أما كنيته أبا عبد اهلل، ومن أشهر ألقابه(xxxiii)أبي بكر
أتفقت أغلب الروايات على إنه كانت في المدينة في الخامس والعشرين من شوال سنة 

، فكانت مدة (xxxiii)م وله من العمر خمس وستون سنة، ومدفنه في مقبرة البقيع119/ه547

 .، فسالم عليه يوم ولد ويوم ُأستشهد ويوم يبعث حياً (xxxiii)إمامته أربع وثالثين سنة
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الذي عاش فيه باالنفتاح الفكري والسياسي واالجتماعي؛  وقد تميز عصر اإلمام الصادق
 العباسيون على الحكم األموي، فقد امتد عصر اإلمام نتيجة االنقالب السياسي الذي قام به

من آخر خالفة عبد الملك بن مروان إلى وسط خالفة المنصور الدوانيقي أي من سنة 
في نشر عقائد   م، فسنحت الفرصة لإلمام الصادق119/ه547م إلى سنة 917/ه73

صالح المجتمع بصورة كبيرة، ويعود سبب ذلك إلى ت زامن إمامته  مع نهاية وفقه أهل البيت وا 
الدولة األموية وسقوطها، وقيام الدولة العباسية، فقد تميزت هذه الفترة بالهدوء والحرية النسبية 
حيث كانت الدولة األموية في نهاياتها مشغولة بمواجهة الثورات واالنتفاضات التي كانت مشتعلة 

عباسية كانت بحاجة إلى وقت لتثبيت في أكثر من مكان من بالد اإلسالم، وعندما قامت الدولة ال

 . (xxxiii)نشر علومه بين الناس حكمها، وتشييد أركان نظامها، فأتاح كل ذلك لإلمام

 

 المبحث الثالث

 في حل مشاكل األمة نماذج من منهج اإلمام الصادق

 ومقارنتها مع الحاضر  
 (.حسن التعامل)الجاتب واألخالقي :أوالً 

و أساس البناء ألي مجتمع يريد النهوض والتقدم، وأن االختالف التعامل األخالقي مع الناس ه
في وجهات النظر في قضايا فكرية أو مذهبية أو ثقافية أو سياسية ليست مبررًا للتعامل السيء 
مع اآلخرين، فإن التعامل الحسن مع الناس، وااللتزام بأخالق المعاشرة وآدابها أمر مطلوب 

قانونًا، وأما التعامل السيء فهو أمر قبيح في نفسه ومنهي عنه وراجح في نفسه عقاًل وشرعًا و 
 .عقاًل وشرعًا وقانوناً 

في أحاديثه على التعامل الحسن والطيب مع جميع الناس، بل مع  لذا ركز اإلمام الصادق
ومن هنا يتضح أهمية وشأن التاريخ في جوانب التربية واالخالق والسلوك  جميع المخلوقات،
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معاشر الشيعة، كونوا لنا زينًا، وال : " لشيعته ومحبيه قوله اعي، فمن وصاياه الفردي والجم

 (xxxiii)"تكونوا لنا شينًا، قولوا للناس حسنًا، واحفظوا ألسنتكم و كفوها عن الفضول، و قبيح القول 

فااللتزام بهذه الوصية تتحقق سلوكيات اإلنسان المرمن وتعامله مع الناس؛ وأن يكون زينًا لهم 
املنا وسلوكنا وتحبيب الناس بجميل األفعال وجذب النفوس، واالبتعاد عن األمور المشينة بتع

كسوء الخلق والغش والتدليس، واألمور التي ترذي البشر، وال سيما في حالة الفرح أو الحزن في 
وقتنا الحاضر والرمي العشوائي الذي يزهق أرواح الناس وهي من مصاديق الشين وبالتالي 

، وهو ما يرلم قلب ذه السلوكيات الشاذة على النظرة السيئة ألتباع أهل البيتتنعكس ه
فالتحلي باألخالق الفاضلة، والتعامل الحسن مع اآلخرين، واإلحسان إليهم؛ يكون  اإلمام

كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم ليروا :" أنه قال أكثر تأثيرًا من األقوال، ولذا روي عنه

 .(xxxiii)" تهاد والصدق والورعمنكم االج

ومن الجوانب األخالقية المهمة والتي تحتاجها المجتمعات اليوم هو أخالقية التسامح في ما بين 
اآلخرين، فال يمكن العيش والتمتع بحياة هادئة ومستقرة دون أن يسود العالم قيم التسامح، وال 

قيم، فقد ُعرف مفهوم التسامح يتصور البعض أن التسامح هو تنازل عن المواقف والمبادئ وال

، وقد (xxxiii)" القدرة على تحمل الغير والصبر على أشياء ال يحبها اإلنسان أو يرغب بها:" بأنه
 ومنهم اإلمام الصادق عّد اإلسالم التسامح منهجًا وطريقًا للعيش الهانئ، وكذلك األئمة

تعد عن مفهوم التسامح فقد حرص على خلق مجتمع متسامح، فكانت وصاياه إلى أصحابه ال تب
إياك وكثرة الخصومات فإنها : "إلنشاء مجتمع متصالح مع اآلخرين ففي وصيته لمرمن الطاق

على إشاعة روح التسامح بين األمم  ، كما حرص اإلمام الصادق(xxxiii)"تبعد من اهلل 
عن بعض والشعوب والمجتمعات، وجعلها بمثابة عزًا وليس كما يعتقد الناس إن التسامح والتنازل 

عليكم :" الحقوق هي ذلة، ومن مصاديق التسامح هي العفو وهذا ماجاء في حديثه المبارك بقوله

 .(xxxiii)"بالعفو، فإن العفو ال يزيد العبد إال عزًا، فتعافوا يعزكم اهلل 
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 (.تجنب الوباء)الجانب الصحي : ثانياً 

وأمانة أودعها   بالجانب الصحي؛ ألن صحة البدن نعمة من اهلل أهتم أئمة أهل البيت
عندنا لكي نتمكن من ممارسة أعمالنا والقدرة على العطاء والنشاط واإلنجاز وعليه يجب أن تقابل 
هذه النعمة باالشكر؛ لكي تدوم، وما نمر به اليوم من انتشار األمراض واألوبئة في وقتنا الحالي 

من الكم الهائل من  ة الذي أرعب العالم بأكمله، ولمالحظة ما أوصى به األئم( كورونا)
اإلرشادات والتوصيات الصحية والوقائية التي تدعو في مجملها إلى الحفاظ على سالمة اإلنسان 
من األمراض، والتمتع بصحة األبدان والنفوس والعقول، وتجنب األمراض واألوبئة من خالل تلك 

 .الوصايا

االحتكاك والتالمس مع اآلخرين ولبس فنجد أن العلماء قد أوصوا بالنظافة وعدم لمس األشياء أو 
فيروس )الكمامة وغيرها؛ والتي ينصح بها األطباء للوقاية من الميكروبات والفيروسات، ومنها 

، فذلك هو نفس ما أوصت به التعاليم الدينية التي حثت على غسل اليدين قبل األكل (كورونا
من غسل يده قبل : " أنه قال وبعده قبل ألف وأربعمائة سنة، فقد روي عن اإلمام الصادق

 .(xxxiii)"الطعام وبعده، عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده 

على النظافة العامة واالهتمام بنظافة المنزل وغسل أواني الطبخ  وقد حث اإلمام الصادق
اكنسوا أفنيتكم وال :" أنه قال والطعام التي تقي من انتقال األمراض واألوبئة، فقد روي عنه

 . (xxxiii)" الفناء مجلبة للرزق  (xxxiii)غسل اإلناء، وكسح: " ، وقوله(xxxiii)" باليهود تشبهوا

ن من أهم وسائل الوقاية من األمراض المعدية قديمًا هو تجنب االختالط بالمرضى وترك  وا 

عن رسول  بالنسبة للرجل المصاب بالجذام فقد ورد عن اإلمام الصادق (xxxiii)مسافة ذراع

إال أن يكون بينه وبين المصاب قدر  (xxxiii)أن يكلم الرجل مجذوماً وكره : " ... إنه قال اهلل

بعدم االختالط بالمجذومين حتى ال يتعرض  واألئمة ، فقد نصح الرسول(xxxiii) "ذراع 
 .للعدوى 
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في الوقت الحاضر، فكما ( كورونا)وتعدى هذا األمر إلى غيره من األمراض المعدية كفيروس  
ذومين بقدر ذراع، كذلك ينصح األطباء باالبتعاد عن ورد في الحديث باالبتعاد عن المج

بمقدار متر أو متر ونصف للوقاية منه، لحماية نفسه من اإلصابة ( كورونا)المصابين بفيروس 
( التباعد االجتماعي)بهذا المرض أو غيره من األمراض المعدية، وهو ما يعبر عنه اليوم بـ 

ن دل هذا عل... كوسيلة من وسائل الوقاية ى شيء فإنه يدل على فائدة الروايات التاريخية وا 
وأهل  وتجارب الماضيين واالستفادة منها، وال سيما ما يتعلق بالروايات التي جاءت عن النبي

 .الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا  بيته 

 .(مجال التخصص)الجانب الفكري : ثالثاً 

في جانب  ء المسلمين بفكر اإلمام الصادق ال يختلف وال يشك أحد من المررخين وعلما
مدرسة متكاملة في جميع العلوم، واتخذ من  الفكر والعلم في الحياة الثقافية اإلسالمية، فكان 

: " بقوله  (xxxiii)مسجد الكوفة مركزًا وصوتًا لمدرسته الكبرى وهذا ما لمسناه من الحسن الوشا
ائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن تسعم[ يعني مسجد الكوفة]أدركت في هذا المسجد 

عادة مقاربتها بطريقة   "(xxxiii)محمد لذا علينا أن نتأمل ونتفحص جيدًا منهجه وأحاديثه، وا 
 .جديدة  تحاكي الواقع المعاصر وهمومه وأسئلته وما يمر به 

فإن الكثير من الحوارات والمناظرات تجري في أيامنا الحاضرة، ونجد فيها أنها مجرد حوارات  
ناظرات الهدف منها ليس الجانب الفكري أو الوصول إلى فائدة علمية على مستوى الفرد وم

والمجتمع، بل أحيانًا نجد أن المتحاورين غير متخصصين في الموضوع الذي يخوضون فيه، 
أهتم بذلك الجانب الفكري، وجعل لكل واحد من أصحابه  بينما نجد أن اإلمام جعفر الصادق

يخوض فيهم في مناظراته مع خصومه من العلماء والملحدين على حٍد تخصص فكري وعلمي ل
سواء دون أن يتدخل شخص صاحب لغة وعلم بالقران بآخر صاحب فقه وعقائد، فنجد في 

الذين قيل إنهم بلغوا ما يزيد على أربعة آالف شخص فيهم الفقيه  طالب اإلمام الصادق
ر واألديب والمررخ كل واحد  منهم له علمه واختصاصه، ونذكر رواية في هذا والمتكلم والمفس 

الجانب المهم؛ لكي نستفاد منه في حاضرنا ومستقبلنا، وتشجيع المتعلمين على حب تخصصهم 
 ... .الدقيق دون التطفل على علوم أخرى 
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جماعة من أصحابه، فورد رجل  كنا عند أبي عبد اهلل : " فقد روي عن هشام بن سالم، قال
حاجتك : بالجلوس، ثم قال له استأذن له، فلما دخل سلم فأمره أبو عبداهلل من أهل الشام ف
بلغني أنك عالم بكل ماتسأل عنه فصرت اليك ألناظرك، فقال أبو عبد اهلل : أيها الرجل ؟ قال

 في القرآن وقطعه واسكانه وخفضه ونصبه ورفعه، فقال أبوعبد اهلل : في ماذا؟ قال : يا
إن غلبت : إنما أريدك أنت ال حمران، فقال أبوعبد اهلل : قال الرجلحمران دونك الرجل، ف

 حمران فقد غلبتني، فأقبل الشامي يسأل حمران حتى غرض وحمران يجيبه، فقال أبوعبد اهلل 
 كيف رأيت يا شامي ؟ قال رأيته حاذقًا ما سألته عن شئ إال أجابني فيه، فقال أبو عبد اهلل 

أريد يا أبا عبد اهلل أناظرك في العربية، : ما تركه يكشر، فقال الشامييا حمران سل الشامي ف: 
أريد : يا أبان ابن تغلب ناظره، فناظره فما ترك الشامي يكشر، قال: فقال فالتفت أبوعبد اهلل 

يا مرمن الطاق ناظره، فناظره فسجل الكالم بينهما ثم تكلم مرمن : أن أناظرك في الكالم قال
: كلمه فيها، قال: أريد أن أناظرك في االستطاعة فقال للطيار: لبه به، فقالالطاق بكالمه فغ

كلمه، فسجل : فكلمه فما تركه يكشر، ثم قال أريد أن أكلمك في التوحيد، فقال لهشام بن سالم
كلمه يا أبا : الكالم بينهما ثم خصمه هشام، فقال أريد أن أتكلم في االمامة، فقال لهشام بن الحكم

حتى بدت  فبقي يضحك أبو عبد اهلل : كلمه فما تركه يريم واليحلي واليمري، قالالحكم، ف
هو ذاك، : كأنك أردت أن تخبرني أن في شيعتك مثل هرالء الرجال ؟ قال: نواجذه، فقال الشامي

فحزقك فحرت له فغلبك بلسانه سألك عن حرف من الحق : يا أخا أهل الشام أما حمران: ثم قال
فقاسك فغلب قياسه قياسك، : فمغث حقًا بباطل فغلبك، وأما زرارة: ا أبان بن تغلبفلم تعرفه، وأم
فكان كالطير يقع ويقوم، وأنت كالطير المقصوص ال نهوض لك، وأما هشام بن : وأما الطيار

فتكلم بالحق فما سوغك بريقك، يا أخا أهل : فأحس أن يقع ويطير، وأما هشام بن الحكم: سالم
ذ ضغثًا من الحق وضغثًا من الباطل فمغثهما ثم أخرجهما إلى الناس، ثم بعث الشام إن اهلل أخ

أنبياء يفرقون بينهما ففرقها األنبياء واألوصياء، وبعث اهلل األنبياء ليعرفوا ذلك، وجعل األنبياء 
قبل األوصياء ليعلم الناس من يفضل اهلل ومن يختص، ولو كان الحق على حدة والباطل على 

منهما قائم بشأنه ما احتاج الناس إلى نبي وال وصي، ولكن اهلل خلطهما وجعل  حدة كل واحد
أبو : ، فقال... " قد أفلح من جالسك: من عباده، فقال الشامي تفريقهما إلى األنبياء واألئمة 

كان يجالسه جبرائيل وميكائيل واسرافيل يصعد إلى السماء  إن رسول اهلل : عبد اهلل 
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اجعلني من شيعتك : ن عند الجبار فان كان ذلك كذلك فهو كذلك، فقال الشاميفيأتيه بالخبر م
رأينا : يا هشام علمه فاني أحب أن يكون تلماذا لك، فقيل:  وعلمني، فقال أبوعبد اهلل 

، ويأتي الشامي بهدايا أهل الشام، وهشام يزوده الشامي عند هشام بعد موت أبي عبد اهلل 

 .(xxxiii)" وكان الشامي ذكي القلب: على بن منصورهدايا أهل العراق، قال 

كان حريص كل الحرص على تشجيع العلماء  تدلل هذه الرواية وتركد بأن اإلمام الصادق
والمتعلمين على حب االختصاص واإلبداع فيه، وأن يكون لكل شخص دورًا محددًا ال يتجاوز 

 .وبة حدود أمكانياته العلمية والفكرية، وعلى قدر كفايتهم الموه

 .(أسس التكافل االجتماعي)الجانب االجتماعي : رابعاً 

أكد اإلسالم على بناء المجتمعات من خالل تدعيم العالقات التي تقوم على أساس          
األلفة والمودة بين األسرة الواحدة، وبين األخوة واألصدقاء، والتعامل الحسن ومداراة الناس من 

بقى المجتمع متوحد ومتماسك فيما بينه، وقد أشار القرآن الكريم أجل العيش بسالم ووئام؛ لكي ي
 رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰٱُّٱُّ ِّ  :لذلك المعنى بقوله تعالى

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث
، وكان (xxxiii)َّهت مت خت حت جت  هبمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ريٰى ين ىن  نن

الدور البالغ في ترسيخ مبدأ التكافل االجتماعي من خالل  يته وأهل ب لسنة الرسول
عانتهم، وهذا ما جاء في وصية الرسول   تأكيدها على حقوق اإلخوة وقضاء حوائج الناس وا 

فإنا قضاء  (xxxiii)"من مشي في عون أخيه ومنفعته  فله ثواب المجاهدين في سبيل اهلل : " بقوله 
العيش الكريم، مما يستلزم الثواب األخروي الجزيل، وكان حوائج اإلخوان تردي إلى استمرار 

أقوال كثيرة تركد على قضاء حوائج الناس وأثر التكافل األجتماعي في  لمدرسة أهل البيت 
إن اهلل في عون المرمن ما : " قوله تماسك المجتمع ونهوضه، فورد عن اإلمام الصادق 

من خالل   الهية يرسمها لنا اإلمام الصادقفهذه معادلة  (xxxiii)" كان المرمن في عون أخيه 
عون المرمن فإن اهلل سيكون عونًا لك في حال كنت عونًا للفقير، ويفتح لك أبواب الرزق من 

 .حيت ال تشعر
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عندما يوصي  وكذا يوصي بمبدأ األخوة وأسس التكافل في مختلف الظروف، فجاء عنه  
يك المسلم، وأحب له ما ُتحّب لنفسك، واكره له ما أوصيك بتقوى اهلل وبر أخ: " أحد أصحابه، قال

ن كف عنك فاعرض عليه، وال تمله خيرًا فإنه ال يملك، وكن  ن سألك فأعطه، وا  تكره لنفسك، وا 

، (xxxiii)"فوازره وأكرمه والطفه، فإنه منك وأنت منه [ ... إلى أن قال... ]له عضدًا فإنه لك عضد
أن التكافل االجتماعي هو من من   الصادقيظهر على ضوء ما تقدم من أحاديث اإلمام 

، بل ويضاهي العبادات األخرى، وقد يفوقها ثوابًا، فهناك إشارة لذلك في  أروع أنواع عبادة اهلل
من مشى في حاجة أخيه المرمن يطلب بذلك ما عند اهلل حتى تقضى : " عندما قال حديثه 

وصوم شهرين من أشهر الحرم  له بذلك أجر حجة وعمرة مبرورتين، له، وكتب اهلل 
واعتكافهما في المسجد الحرام، ومن مشى فيها بنية ولم تقضى كتب اهلل له بذلك مثل حجة 

فورد  لكل من يقصر في حق إخوانه ، وفي المقابل يحذر اإلمام الصادق (xxxiii)" مبرورة 
ياها، عّيره أيما رجل مسلم أتاه رجل مسلم في حاجة، وهو يقدر على قضائها فمنعه إ"   عنه

أتاك أخوك في حاجة قد جعلت قضارها في يدك فمنعته : اهلل يوم القيامة تعييرًا شديد، وقال له

، (xxxiii)"إياها زهدًا منك في ثوابها، وعزتي ال أنظر إليك اليوم في حاجة معذبًا كنت أو مغفورًا لك 
وة إلى تقوية في أحاديثه قد سبق علماء االجتماع في الدع وبذلك يكون اإلمام الصادق

األواصر االجتماعية لدى الناس، وزرع في وعي األمة فكرة المسرولية العامة لكي ترتقي من 
ترسيخ المبادئ   خاللها إلى مستوى التكافل االجتماعي المطلوب، وقد استخلصنا من أقواله

 .واألسس لقيم التكافل االجتماعي
أسس وقواعد متينة وهي  مام الصادق وهناك الكثير من مجاالت الحياة التي وضع لها األ 

ليست لها نهاية، ففكره ال ينحصر بمكان وال يحده زمان محدود، فهو لك األزمان واألجيال في 
 .الماضي والحاضر والمستقبل 

 :الخاتمة

مدرسة فكرية تربوية وأخالقية ومن شعاراتها اإلصالح وكان دور  ـ تعد مدرسة أهل البيت 5
ن خالل تعاليمه وأقواله ووصاياه تعتبر منهجًا رائعًا وحلواًل ناجعة لكل م اإلمام الصادق 

 .األجيال في كل زمان ومكان
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باالنفتاح الفكري والسياسي واالجتماعي؛ نتيجة االنقالب  ـ تميز عصر اإلمام الصادق2
ها السياسي الذي قام به العباسيون على الحكم األموي، حيث كانت الدولة األموية في نهايات

مشغولة بمواجهة الثورات واالنتفاضات التي كانت مشتعلة في أكثر من مكان من بالد اإلسالم، 
وعندما قامت الدولة العباسية كانت بحاجة إلى وقت لتثبيت حكمها، وتشييد أركان نظامها، مما 

 .نشر علومه بين الناس أتاح لإلمام 

جوانب إصالحية حقيقية في االخالق بما حمله من  ـ أهمية توظيف فكر اإلمام الصادق 3
في المرسسات التعليمية ... والصحة والعلوم والثقافة والتكافل االجتماعي والمبادئ والقيم 

 .والمناهج الدراسية للنهوض واإلرتقاء بالمستوى العلمي واألخالقي للفرد 

لما يحمله من حلول ، ـ وأخيرًا وليس آخرًا أدعوا جميع الباحثين باإلهتمام بفكر أهل البيت 4
للمشاكل التي تقع اليوم في مجتمعاتنا ونكون بحق قد درسنا التاريخ من خالل استنطاق الروايات 

وهذه المسرولية تقع على عاتق ... والفائدة منها، وليس مجرد قراءة سردية لكسب األجر والثواب
 .كل مربي رسالي يحمل هموم االمة 
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 . 514، ص(ه5459قم،)، مرسسة النشر اإلسالمي،5القيومي، ط
(xxxiii )  ،فهرست مصنفي الشيعة المشتهر (ه411ت)النجاشي، ابو العباس احمد بن علي بن احمد ،
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لألرض أهمية كبيرة كونها مصدر الموارد الطبيعية لمختلف أشكالها والتي هي األساس        
لذا نجد بأن االهتمام بملكية األرض من المسائل القديمة التي تمثل قدم ، في العملية اإلنتاجية

إن المصادر التي تناولت نمط الملكية في المفهوم اإلسالمي على الربط ، لمجتمعات اإلنسانيةا
وصنفت هذه األرض الى ، بين طريقة دخول األرض في الدولة اإلسالمية وبين نمط ملكيتها

هي األرض المحررة بالحرب واألرض المحررة عن طريق الصلح واألرض ، ثالثُه أنواع أساسية
وأنتهت الى تحديد نمط ملكية األرض فقد تطرقنا في المبحث األول ، سالم الطوعيالمحررة باإل

 .عن نظم األرضين باعتبار أن األرض هي مصدر الثراء والغنى لإلنسان

وقد استطاع الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم أن يبسط سلطة االسالم على منازل       
ى إلى انتقال األراضي إلى حوزة المسلمين وبالتالي وهذا ما أد، العرب وديارهم في جزيرة العرب

 :خضوعها لسيطرتهم وكانت هذه األرض تتمثل

 .األرض التي دخل أهلها األسالم  - أ
األرض التي استولى عليها الرسول صلى اهلل عليه وسلم عنوة ألن أهلها لم يذعنوا  - ب

 .لإلسالم إال بالقوة 
قرارهم عل - ت  .يها بعدما يردون ما عليهم من أموالاألرض التي بقى أهلها على دينها وا 

أما المبحث الثاني فقد تطرقت فيه عن الملكية في الفكر اإلقتصادي لغة واصطالحا والى       
انواع الملكية وتم االستدالل بااليات القرانية الكريمة التي تنص على االرض وملكيتها فنجد ان 

ة تعددت فالى جانب الملكية العامة وجدت صورة االرض الزراعية في الدولة العربية االسالمي
الملكية الخاصة فاالسالم أقر الملكية الخاصة وحدد شروطها بالشكل الذي يضمن عدم التناقض 

 بينها وبين الملكية العامة

وهو الذي )وقد ورد في آيات القرآن الكريم ما يركد ثبوت الملكية الخاصة فقد جاء في قوله تعالى 
وهذه اآلية قد أثبتت أنه من يمتلك ( 545االنعام ..... )وغير معروشات أنشأ جنات معروشات 

 (.حقه)االرض ليعطي الحق المترتب عليه كما ورد في لفظة واتوا 

Summary of the research 
 

        The land is of great importance as it is the source of the various 
forms of natural resources which are the basis for the production 
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process, so we find that the interest in land ownership is one of the 
ancient issues that represent the ancient human societies. The pattern 
of its ownership, and this land was classified into three basic types, 
namely, the land liberated by war, the land liberated through peace, and 
the land liberated by voluntary Islam. 
        The Messenger Muhammad, may God’s prayers and peace be 
upon him, was able to simplify the authority of Islam over the homes 
and homes of the Arabs in the Arabian Peninsula. 
A. The land whose people converted to Islam. 
B. The land that the Messenger, may God bless him and grant him 

peace, seized by force, because its people did not submit to Islam 
except by force. 

C. The land whose people remained on its religion and approved it after 
they had paid their money. 

      As for the second topic, I dealt with ownership in economic thought, 
linguistically and technically, and the types of ownership. The noble 
Quranic verses that stipulate land and its ownership were inferred. We 
find that the image of agricultural land in the Arab Islamic state varied. 
In addition to public ownership, private ownership was found. Islam 
approved private ownership and defined its conditions in the form Which 
ensures that there is no conflict between it and the public domain 
In the verses of the Noble Qur’an, what confirms the affirmation of 
private ownership has been mentioned in the Almighty’s saying (And He 
is the One who created trellised and untrellised gardens.....(Al-An’am 
141) and this verse has proven that he who owns the land is given the 
right that results from him, as stated in the word “watwa” (his right). 

 .نظم األراضين : المبحث  األول 
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األرض هي مصدر الثراء والغنى لألنسان وعلى مقدار ما يملكة االنسان من االرض تكون       
ويكون غناه، خضعت تحت لواء الدولة  االسالمية االرض المفتوحة واهلها وكان البد من  ثروته

 .وضع قواعد تتالئم مع المنظور االسالمي للتعامل مع اهالي االرض الجديدة 

" من المبدا القرأني نفسة للملكية، فروى عنه قوله( صل اهلل عليه وسلم)انطلق الرسول محمد      
الناس شركاء في "ثم أقر الملكية العامة فحديثه   للرسول ثم هي لكم  من بعدعادي االرض هلل و 

كية الجماعية عن طريق الحمي xxxiiiوقد ثبت النبي هذه المل (xxxiii)"ثالثه الماء والكآل والنار 
(xxxiii)  صل اهلل )فجعل النقيع قرب المدينة مرعى لخيل المسلمين كافة كما سمح الرسول محمد

زة االرض الموات المهملة، التي ليس لها مالك عن طريق احياء االرض لألفراد بحيا( عليه وسلم
وتعميرها واحياء االرض الموات يتم بجعلها صالحة للزراعة، او االنتفاع بها بغير الزراعة وذلك 

فاذا كانت مغمورة بالماء كان يرفع الماء منها ومنعه عنها . بازالة االسباب التي تحول دون ذلك
صرف الماء، واذا كانت بعيدة عن الماء محرومة منه كان بأيصال الماء اليها، باقامة السدود و 

وذلك بشق المجاري، وحفر الترع واالبار، واذا كانت سبخة كان بتحويلها بوساطة الماء والري 
ونحوه، الى أرض صالحة للزراعة، كما يكون احيارها بالبناء عليها القامة السوار، واتخاذها 

 . (xxxiii)"ك، من االعمال التي تجعلها صالحة لالنتفاع بهامخزنا أو نحو ذل

من أحاط حائطا على االرض فهي " ومن سبق الى ما لم يسبقة اليه مسلم فهو له أيضا     
ولحماية هذه الملكية اقر الرسول مبدأ التحجير، ومعناه أن يضرب على األرض األعالم ( xxxiii)"له

بين حدود األرض، هو يحدد بمدة ثالث سنوات  والمنار، وهو يعني تحديد الملكيات، والفصل
" ،يفقد المحتجر حقه اذا لم يتم استصالح األرض وتعميرها خالل هذه المهلة، ويقول في الحديث

والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق
 .ن طريق احيائها ومن هنا يتم تمليك الفرد لألرض ع. (xxxiii)غرس بغير حق 

وقد استطاع الرسول وبسياسته هذه أن يبسط سلطة االسالم على منازل العرب وديارهم في جزيرة 
العرب، وقد نتج عن ذلك انتقال األراضي الى حوزة المسلمين، أو خضوعها لسيطرتهم، وكانت 

وعها احكامها تختلف من حيث استجابة أهلها للدعوة ،وطريقة االستيالء عليها، أو خض
 :للمسلمين، وذلك على الشكل التالي

 األراضي التي دخل أهلها االسالم  - أ
عنوة، ألن أهلها لم يذعنوا له ( صل اهلل عليه وسلم)األرض التي استولى عليها الرسول   - ب

 .االبالقوة
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 .االرض التي بقى أهلها علي دينهم واقرارهم عليها بعد أن يردوا ماعليهم من أموال   - ج
 

 . خل أهلها االسالم األراضي التي د - أ

وقد طبق ذلك على األموال المنقولة، وغير ، (xxxiii)"من أسلم على شيء فهو له      
المنقولة، وكان منها أرض العرب الذين استجابوا للدعوة، كالمدينة، اليمن،وبعض بالسماء 

إذا هذه األرض يجب أن ، (xxxiii)واألنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها 
يتوارثونها ، ملكية خالصة، فتبقى ملكيتها لمن هي تحت أيديهم، ن صالحة للزراعةتكو 

 .ولذلك تسمى أرضا عشرية، وبالتالي ومن ثم فضريبتها هي العشر، ويتبايعونها

ألن اهلها لم يذعنوا له إالبالقوة وسقطت ، األِر التي استولى عليها المسلمون عنوة   - ب
 :ف بها الرسول بطريقتين وقد تصر ، بالدهم في أيدي المسلمين

 ولم ، األراضي ألصحابها( صل اهلل عليه وسلم)فترك الرسول ، افتتح المسلمون مكة
صل اهلل )ومن رسول ، اعتبرت بعد اسالم أصحابها أراض عشرية، يقسمها بين القائمين

بعد أن أضفره اهلل ، على أهل مكة فلم يتعرض ألشخاصهم وال ألموالهم( عليه وسلم
لم يقسم ( صل اهلل عليه وسلم)ومن خالل ذلك يمكن أن نقول أن الرسول ، لفتحتعالى با

 .أرض مكة وذلك مراعاة لمكانتها الدينية 
  التي أجرى ، في خيبر ووادي القرى( صل اهلل عليه وسلم)الطريقة الثانية ما فعله الرسول

خمسه وللرسول واعلموا أنما غنتم من شيئ فأن هلل : "عليها حكم الغنيمة بموجب اآلية
، واخذ نصيبه منها، خمسها الرسول (xxxiii) "ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

ولهذا فقد تحدد الوضع ، (xxxiii)ووزع أربعة اخماسها الباقية على الذين فتحوها 
فمافتح منها صلحًا صارت مما أفاء اهلل ، حسب كيفية الفتح، األقتصادي ألرض خيبر

قسمت بين الغانمين بعد أخراج ، عنوة صار بمثابة غنيمة حربوما فتح ، على رسوله
، والغانمين، بين الرسول، وهكذا توزعت ملكية أرض خيبر، الخمس طبقا ألية الغنيمة

اي يكون لهم ، فقد أبقاها كلها تحت أيدي أهلها مناصفة، وأما األراضي الزراعية والنخيل
( صل اهلل عليه وسلم)آلخر للنبي والنصف ا، نصف مما تنتجة األرض بأعدهم زراعها

وعرف أهل فدك بذلك أرسلوا الى ، خيبر( صل اهلل عليه وسلم)وعندما فتح رسول اهلل 
صل )فكانت فدك لرسول اهلل ، فصالحهم على النصف من فدك، الرسول يسألونه الصلح

التي وهذه المعاملة ، ألنه لم يوقف عليها بخيل وال ركابxxxiii (22) خالصة( اهلل عليه وسلم
ألنهم لم تكن لهم سابقة في مقاومة ، عاملهم بها رسول اهلل أفضل من معاملة أهل خيبر
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، وألنهم اسرعوا في طلب الصلح مع الرسول، مثل أهل خيبر، والتحالف ضده، اإلسالم
يتبين أن البالد التي كانت "وبتتبع سياسة النبي ، ولم يرفعوا سالحا في وجه المسلمين

أو كما يعبر الفقهاء ، على أن تكون ملكيتها لألمة، أيدي أهلهاتفتح تبقى أرضها ب
، وغلتها تكون بالمقاسمة بين واضعي اليد في مال المسلمين، محبوسة على منافع األمة

والباقي لمالك ، ويكون ذلك مزارعة تجعل للعامل حظًا معلوما شائعًا في الزراعة والثمر
 أو ماحبست له منافع الرقبة، الرقبة

األرض التي بقي أهلها على دينهم وخضعت لرسول اهلل بموجب أحد المعاهدات معه كما  –ج 
ويصالحونكم على  لعلكم تقاتلون قومًا فيفتنونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم"جاء في الحديث 

صل اهلل عليه )وقد تركهم الرسول ، (xxxiii)" فال تأخذوا منهم فوق ذلك فإنه اليحل لكم، صلح
سواء سعوا الى الصلح قبل مباشرة الحرب ، ين في أرضهم على الشروط التي قبلوهامقيم( وسلم

وهجر في ، ونجران، والجرباء، ومقنا، وأذرح، وأيلة، وتبوك، وجرش،وتباله، أم أثناءها ومنها فدك
أو ، فإما أن تكون عامرة أو مواتا ، وتختلف هذه األراضي من حيث طبيعتها العمرانية، البحرين 
 .وفي حاالتها الثالث تكون ملكا للمسلمين ، أهملها أهلها باإلسالم عامرة 

مقابل ، مع هرالء أن تبقى األراضي بأيدي مالكها( صل اهلل عليه وسلم)واتبع الرسول       
، فرض الجزية عليهم لم يفرق الرسول في تعاملة  مع اهل الذمة من اصحاب األرض الزراعية

أو ، واالعتراف بملكيتهم لها، من حيث إقرارهم في ارضهم، ةبين ما كان صلحا وما كان عنو 
 .أخذها فيئا

ثم عاملهم ، وفتح وادي القرى عنوة، فدك صلحاً ( صل اهلل عليه وسلم)فقد فتح الرسول       
كمادخل الرسول تبوك بال ، وتركهم يعملون عليها كلياً ، على حد سواء؛ فجعل لهم نصف األرض

بل صالحهم على الجزية كما صالح أهل تيماء ، ذ شيئًا من أرضهاولكنة لم يأخ، صلح سابق
في األستجابة لمطالبهم وماشرطوا ، وقد يفرق الرسول بين أهل الصلح وأهل العنوة. وغيرها
وهكذا يتضح بأن سياسية الرسول تجاه األراضي ، (xxxiii)وربما راعي التيسير عليهم ،ألنفسهم
 الى حد كبير كانت تتسم بالمرونه والتنوع، المفتوحة

 

 الُملكية في الفكر االقتصاد اإلسالمي: المبحث الثاني

 :تعريف الُملكية



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

538 
 

                                                                                                                                                                      

 :الملا لغة

وقال عنها ابن ،(xxxiii) "كل ما ملكت اليد من مال وخول:"كلمة الملك عند علماء اللغة تعني
 هو احتواء الشيء:"في حين قال الفيروزآبادي،(xxxiii)" إن الملك مايحويه اإلنسان من ماله:"دريد

 .(xxxiii)"والقدرة على االستبداد به

 : الملا اصطالحا

وأوردوا عدة تعريفات ، استخدم الفقهاء في مصنفاتهم لفظ الملك كثيرًا للداللة على تملك األرض
حكم شرعي :"وعرفه آخر بأنه(.xxxiii)الملك هو القدرة على التصرف في المحل شرعًا :" له منها 

 "يضاف إلية من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه أو المنفعة يقتضي تمكن من، مقدر في العين
(xxxiii). أي كل مااطلق لآلنسان التصرف به واليحق لغيره ذلك التصرف اال بأذنه وبتعبير اخر

او حق قابل للمعاوضة ، او منفعة، سلطة اعتبارية على عين:اشمل من سابقه فالملكية هي 
ان هذه التعريفات اعاله .xxxiii (51).تمكن صاحبها من التصرف فيها او معاوضتها، المبادلة 

توضح آثار الملك ونتائجه التي تتمثل في تصرف المالك بالشيء المملوك واالنتفاع به بجميع 
 .وهذا إقرار بان الملك هلل وحده وان لألنسان حق استثمار هذا الملك فقط. الطرق المشروعة

 :أنواع الُملكية

و خالق الكون كله وخالق األرض وما فيها ومن على الرغم من أن اهلل تبارك وتعالى ه         
مبهب : )وال يذكر قوله تعالى، أرضي ومالي: إال إن اإلنسان اليزال يقول ، عليها َقاَل ُموَسى لبَقون

َبادب ب َوالنَعاقبَبُة لبلنُمتَّ  َِ لبلَّهب ُيوربُثَها َمنن َيَشاُء مبنن عب َرن ببُروا إبنَّ األن يُنوا بباللَّهب َواصن َتعب وانا ،(xxxiii) (قبينَ اسن
ُن النَواربُثونَ  : ( هو القائل( عز وجل)اهلل  يبي َوُنمبيُت َوَنحن ُن ُنحن عز )وقال ، (xxxiii)( َوا بنَّا َلَنحن
يرٍ (: )وجل ِب َوَما َلُكمن مبنن ُدونب اللَّهب مبنن َولبيا َواَل َنصب َرن َلمن َأنَّ اللََّه َلُه ُملنُا السََّماَواتب َواألن ( أََلمن َتعن

(xxxiii) ، ًير  : )وقال ايضا ٍء َقدب ِب َواللَُّه َعَلى ُكل  َشين َرن لقد خلق ، (xxxiii) (َولبلَّهب ُملنُا السََّماَواتب َواألن
ِب َنَباتاا: )اهلل األرض لنا ثم خلقنا من األرض  َرن َن األن ُهَو : )وكذلك قال. (xxxiii)( َواللَُّه َأننَبَتُكمن مب

َن  َلُم ببُكمن إبذن َأننَشَأُكمن مب َلُم َأعن نَّة  فبي ُبُطونب ُأمََّهاتبُكمن َفاَل ُتَزكُّوا َأننُفَسُكمن ُهَو َأعن ِب َوا بذن َأننُتمن َأجب َرن األن
بل مهد لنا سبل الحياة جميعها من هواء وماء ، وهو لم يتركنا فوق ارضه سدى، (xxxiii)(ببَمنب اتََّقى

َناَها َوأَلنَقينَنا فبيَها : )ونبات فقال  َِ َمَددن َرن يٍج َواألن َي َوَأننَبتنَنا فبيَها مبنن ُكل  َزونٍج َبهب َرةا ( 5)َرَواسب َتبنصب
َرى لبُكل  َعبنٍد ُمنبيٍب  كن يدب ( 2)َوذب َن السََّماءب َماءا ُمَباَركاا َفَأننَبتنَنا ببهب َجنَّاٍت َوَحبَّ النَحصب ( 2)َوَنزَّلنَنا مب

يد   َقاٍت َلَها َطلنع  َنضب َل َباسب َيينَنا ببهب َبلنَدةا َمينتاا َكَذلبَا النُخُروجُ رب ( 26)َوالنَّخن َبادب َوَأحن قاا لبلنعب ، (xxxiii)( زن
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لنا هذه المائدة الكبرى دعانا نحن عباده لنأخذ نصيبًا من هذه المائدة ( عز وجل)وبعد أن مد اهلل 
ِب َحاَلالا طَ : )فقال في سورة البقرة َرن مَّا فبي األن ي باا َواَل َتتَّببُعوا ُخُطَواتب الشَّينَطانب َيا َأيَُّها النَّاُس ُكُلوا مب
أي ، إذن فلكل إنسان في هذه المائدة حقه الذي ال ينازعه فيه منازع ، (xxxiii)( إبنَُّه َلُكمن َعُدوٌّ ُمببين  

وكل يأخذ حقه من هذه المائدة بحسب ، حقه في ان يحصل على مطالبه الضرورية للحياة 
ننَسانب إبالَّ َما َسَعى : )عالىعماًل بقوله ت، مجهوده في العمل ب أما غير القادر ، (xxxiii)(َوَأنن َلينَس لبْلن

ألن عمل اإلنسان اليعطيه ، على العمل لسبب مشروع فقد جعل له اهلل حقا في مائدته ايضاً 
ان االنسان لم يخلق الماء ولم ، الحق في أن يحتكر ثروات هذه المائدة النه لم يخلق هذه الثروة

إن عمل االنسان اذا قورن ، ولم يودع ظاهر وباطن األرض من الثروات الطبيعيةيسير السحاب 
فهل هذا ينفي حق ، انه في الواقع اعداد المادة التي خلقها اهلل لالستهالك، بم خلق اهلل اليعد شيئاً 

ل فيصبح ما( المال هلل)وهل هذا االعداد ينقل ُملكية المال  األصلي للثروة ؟( عزوجل)المالك اهلل 
ننُه َيأنُكُلونَ )االنسان؟  ننَها َحبًّا َفمب َنا مب َرجن َيينَناَها َوَأخن ُِ النَمينَتُة َأحن َرن إذن العمل ، (xxxiii)(َوَآَية  َلُهُم األن

والمال مال اهلل وُملكية واضع اليد هي ُملكية ، األصلي واإلنتاج األصلي هو هلل سبحانه وتعالى
ِب َوَما : )ألنه تعالىعارضة طارئة التنسخ ابدًا ُملكية اهلل  َرن َلُه َما فبي السََّماَواتب َوَما فبي األن

َت الثََّرى تلك الفطرة التي ، فاإلسالم يدرك فطرة اإلنسان التي فطر عليها (xxxiii)(َبينَنُهَما َوَما َتحن
جبلت على حب التملك والتي يحفزها هذا الحق  الى المزيد من الجهد واإلنتاج واإلتقان الذي يعم 

 .(xxxiii)ما الفرد والمجتمعنفعه

فالى ، من هنا نرى ان صور ُملكية األراضي الزراعية في الدول العربية اإلسالمية تعددت       
جانب الُملكية العامة وجدت الُملكية الخاصة التي خضعت لقيود تنظيمًا وضمانًا لتحقيق مصلحة 

 .الجماعة

نجد ان األرض الزراعية ، سالميوحسب نظرية اآلستخالف في الفكر االقتصادي اإل       
 .يجري عليها األستخالف الخاص ، شأنها في ذلك شأن األموال األخرى 

كل بحسب طريقة تحصيلة ومشروعة حيازته وحجم ، واالستخالف العام على حد سواء        
على وفق مقتضيات تحقيق المصلحة المقصودة وعدم اإلضرار باآلخرين ذلك أن رسول ، منفعته

ومن الثابت إن األرض  (xxxiii)"الضرر والضرار في االسالم:"قال ( صل اهلل عليه وسلم) اهلل
( صل اهلل عليه وسلم)وعروض التجارة وكل ما كان موضوعًا الختصاص األفراد فيعهد الرسول 

وال يستطيع اي باحث أو ناظر في ، فان التشريعات االسالمية تفترض ضمنًا شرعية ذلك
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وهو إباحة ملك ، وأقوال الفقهاء جميعًا مايدفع هذا، السنة النبوية المطهرةو ، نصوص القرآن الكريم
 (.xxxiii)األرض رقبة ومنفعة

 : الُملكية الخاصة

اقر االسالم الُملكية الخاصة وحدد شروطها بالشكل الذي يضمن عدم التناقض بينها وبين       
ال تعني االموال المملوكة من قبل فرد مما ينبغي االشارة اليه ان الُملكية الخاصة ، الُملكية العامة

معين فقط  بل يصح اطالقها على ملكية مجموعة من االشخاص سواء اكانوا افرادا ام اشخاصا 
لذا عرفت الُملكية الخاصة على انها اختصاص فرد او مجموعة محدد بمال ، (xxxiii)اعتباريين

وجد ضرورة او استثناء يمنع بالشكل يجعلهم حق في حرمان غيرهم من االنتفاع به مالم ت، معين
الخاصة : ومع قيام الدولة العربية االسالمية اصبحت ُملكية األراضي الزراعية على نوعين، ذلك

وحماها ونظممها ولكنه ابطل انواعًا من ، فأبقى عليها الفكر االقتصادي اإلسالمي، والعامة
م اقر الُملكية الخاصة وحافظ عليها  وبدءًا نقول إن االسال، الُملكية كانت تقوم على الغلبة والقهر

وفي هذا المجال يركد احد الباحثين اقرار الُملكية الخاصة قي ، وحماها من تجاوز المتطفلين
أن اقرار الشريعة االسالمية لحق الُملكية أمر معروف من : "ودعمه لها بالقول، (xxxiii)االسالم
 .الدين

وال هذا اإلقرار لما كان هناك معنى لما شرعه إذ ل، بالضرورة ال يجادل فيه إال جاهل أو مكابر
الن هذه التشريعات تستلزم بالبداهة االعتراف بحق ، اإلسالم من أنظمة الزكاة واإلرث والنفقات
 .(xxxiii)"وهذه التشريعات تتعلق به أو بحمايته، الُملكية الخاصة ألن هذا الحق محله المال

َوُهَو الَّذبي  : )الُملكية الخاصة فقد قال تعالى وفي آيات القرآن الكريم ما يركد ثبوت         
ينُتوَن َوالرُّمَّانَ  َتلبفاا ُأُكُلُه َوالزَّ رنَع ُمخن َل َوالزَّ  ُمَتَشاببهاا َأننَشَأ َجنَّاٍت َمعنُروَشاٍت َوَغينَر َمعنُروَشاٍت َوالنَّخن

َم َحَصادب ب َواَل ُتسنربُفوا إبنَُّه اَل ُيحببُّ َوَغينَر ُمَتَشاببٍه ُكُلوا مبنن َثَمرب ب إبَذا َأثنَمَر َوَآُتوا حَ  قَُّه َيون
ربفبينَ  هنا تعني ان هناك من يمتلك األرض ليعطي الحق المترتب على ( حقه)ولفظ ، (xxxiii)(النُمسن

في حين قال آخرون إن المقصود بالحق هو العطية التي . ارضه المنتجة شرعًا وهو الزكاة 
وايًا . لمحتاجين الذين اصبح لهم حق مقدر فيما انتجته ارضهميعطيها صاحب الزرع للفقراء وا

واليكون غيره ، كان األمر فإن هذا يعني إن هناك من يملك األرض فيرتي حق اهلل في غلتها 
وتريد آية أخرى في كتاب اهلل العزيز هذا المعنى وتركده ، (xxxiii)مالكًا لألراضي فيأخذون حق اهلل

ِب َيا َأيُّهَ : )وهي قوله تعالى َرن َن األن َنا َلُكمن مب َرجن مَّا َأخن يَن َآَمُنوا َأننفبُقوا مبنن َطي َباتب َما َكَسبنُتمن َومب ا الَّذب
َلُموا َأنَّ اللَّهَ  يهب إبالَّ َأنن ُتغنمبُضوا فبيهب َواعن ذب َُخب ُتمن بب ننُه ُتننفبُقوَن َوَلسن يد   َواَل َتَيمَُّموا النَخببيَث مب ( َغنبيٌّ َحمب
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(xxxiii) ،وهذا يعني بطبيعة الحال انه ال يأتمر ، لمراد باألنفاق من حاصل األرض هو أداء الزكاةوا

وهذه اآلية لم تفرق بين ، من أصحاب األراضي، بهذا األمر إال من كان مالكًا لحاصل األرض
مما يدل على إن نظرية األستخالف تشملها ، ُملكية األرض عن سائر أنواع األموال األخرى

وهذا يعني إن ُملكية األراضي الزراعية ال تنحصر فقط في الُملكية ، األموال األخرى ايضًا كسائر
نما يقر األسالم فيها الُملكية الخاصة ايضاً ، العامة  لذا قال أحد الباحثين. وا 

ذا نظرنا فيما كتبه الباحثون المهتمون باالقتصاد االسالمي وبخاصة في جانب ُملكية       وا 
يشجع : والثاني، يدعم الُملكية الخاصة: نستطيع أن نرشر اتجاهين األول ،األراضي الزراعية

أم وظيفة ، تنوعت ررية القائلين به بين كون الُملكية الخاصة حقًا طبيعياً ، الُملكية العامة األول
، ومن المعلوم إن اإلسالم ال يقر حقوقًا طبيعة دون اسباب شرعية، أم غريرة فطرية، اجتماعية
ففي ، (xxxiii)حقوق خاصة كانت ام عامة ال يقرها اإلسالم إال إذا كانت بأذن من الشارعوان تلك ال

ََنامب : )الوقت الذي نجد فيه من يرى إن قوله تعالى َِ َوَضَعَها لبْلن َرن بأنه يفيد الُملكية  (xxxiii)(َواألن
تضع لم _ اآلية_وانها ، ان اآلية تبين نعم اهلل على ناس: ) نرى آخرين يرون، العامة لألرض

صل اهلل )وان رسول اهلل ، أو أنها تحمل قاعدة في التشريع، قانونًا جديدًا من القوانين االجتماعية
بل كان ، لم ينفذ هذا القانون بجعل األرض ُملكية عامة للناس في حياتة ويعمل به( عليه وسلم

 .(xxxiii)اقر الُملكية الخاصة( صل اهلل عليه وسلم)أي ان رسول اهلل ( عمله مناقضًا لها

الى لفظة ، والسنة النبوية، القرآن الكريم: أشارت مصادر التشريع اإلسالمي األساسية      
فخصت ، (األراضي الزراعية وغيرها ) األموال ولم تفرق بين ُملكية المال المنقول وغير المنقول 

َرَثُكمن ) :إذ قال تعالى، بعض آيات كتاب اهلل العزيز ُملكية األراضي الزراعية بالذكر صراحة َوَأون
يراا ٍء َقدب ا َلمن َتَطُئوَها َوَكاَن اللَُّه َعَلى ُكل  َشين َواَلُهمن َوَأرنضا َياَرُهمن َوَأمن َضُهمن َودب واألراض التي ، (xxxiii)(َأرن

أخذها المسلمون وهي المقصودة في اآلية أعاله هي ارض بني قريظة من اليهود الذين ظاهروا 
فأصبحت ُملكًا للمسلمين هي وديارهم وأموالهم ( م129/ه1)ة في غزوة الخندق سن، المشركين

ملككم :"جاء في تفسير الطبري لآلية الكريمة أعاله ، (xxxiii)المنقولة كغنيمة قسمت على الفاتحين
 .(xxxiii)"أرضهم يعني مزارعهم ومغارسهم، بعد مهلكهم

ان تلك األحاديث أقرت أما في األحاديث النبوية الشريفة فإن المطلع يمكنه القول باطمئنان       
كل المسلم على المسلم (: " صل اهلل عليه وسلم)فقد قال رسول اهلل ، الُملكية لألراضي الزراعية
اليحل مال امرئ مسلم إال : ايضاً ( صل اهلل علية وسلم)كما قال ، (xxxiii)"حرام دمه وماله وعرضهُ 

ع قاعدة تمليك األرض وض( صل اهلل عليه وسلم)كما نالحظ ان رسول اهلل ، (xxxiii)"بطيب نفسه
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وليس لعرق ، من أحيا ارضًا ميتة فله رقبتها(: "صل اهلل عليه وسلم)إذ قال ، الموات بإحيائها
إن من : األولى، وهذا الحديث يضع قاعدتين أساسيتين ومهمتين في الوقت ذاته، (xxxiii)"ظالم حق

قضي ان من يغتصب ت: والثانية، يصلح ارضًا ميته ويجعلها صالحة للزراعة يصبح مالكًا لها
والعرق ، وال يكون له فيها حق بل يجب عليه تركها لمن أحياها، ارضًا أحياها غيره يعد ظالماً 

وان هذا إن دل على ، (xxxiii)كل من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في ارض غيره: الظالم هنا
الخاصة  وضع ضوابط لحماية الُملكية( صل اهلل عليه وسلم)شيء فإنما يدل على ان رسول اهلل 

 .لألراضي الزراعية

 :الُملكية العامة 

من خالل الصفحات السابقة تبين لنا إن الُملكية الخاصة لألراضي الزراعية حق منحه اهلل        
ويقتصر على األموال التي التسبب ُملكيتها ، وهو حق مقيد غير مطلق، سبحانه وتعالى لعباده

، ملك األشياء ذات النفع العام والضرورية لحياة الناسفال يجوز شرعًا ت، الخاصة ضررًا بالمجتمع
الماء والكأل : المسلمون شركاء في ثالث(:"صلى اهلل عليه وسلم)قال رسول . كالماء والكأل والنار

ويبدو إن المقصود هو كل مصادر الطاقة األساسية ومنها المعادن التي في باطن ، (xxxiii)"والنار
 .األرض

ن اليد عليها ليست يد مالك  وقد ذكر ان األراضي       الزراعية المفتوحة في ضمن ذلك وا 
إن كل شيء ، (xxxiii)ولكنها يد اختصاص يثبت فيها حق األختصاص وال يثبت حق الُملكية التامة

ويكون اإلنسان حائزًا لألموال ، (عزوجل)فالعبد وما ملكته يداه ُملك له ، في الوجود ُملك هلل تعالى
استخلفه عليها لالنتفاع بها ابتغاء ( عزوجل)الن اهلل . ال يد مالك وموقعه يد استخالف، فحسب

 .(xxxiii)على أن ال تتضرر بذلك مصلحة الجماعة، إشباع حاجاته الذاتية

كما مر بنا في موضوع )وليست حقًا لألنسان ، إذن فالُملكية ال تعدو أن تكون منحة إلهية     
المالك كونه مستخلفًا أو خازنًا أو نائبًا على  وهي إنابة واستخالف يمارسها(. الُملكية الخاصة

 .مال اهلل على وفق ما أمر به الشرع 

صل )وذكر ان بعض األموال اليجوز أن تكون ُملكًا لفرد معين واستشهدوا بقول الرسول       
ومما يُعزز وجهة نظرهم " . الماء والكأل والنار: المسلمون شركاء في ثالث( :" اهلل عليه وسلم

المسلم أخو المسلم يسعهما الماء (:" صلى اهلل عليه وسلم)وكذلك قول ، ديث النبوي الشريفالح
واألمر نفسه ينحسب على الحمى الذي أقرتة الشريعة ، (xxxiii)"والشجر ويتعاونان على الفتان
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ال حمى إال هلل ( :" صل اهلل عليه وسلم)اإلسالمية للمصلحة العامة وهذا واضح في قول الرسول 
 ،(xxxiii)"ةولرسول

إال  ان يكون ذلك لمصلحة ، أي ال يحق ألحد أن يحمى لنفسه بصورة خاصة من دون الناس
 .(xxxiii)المسلمين

يعني ايضًا انه اليجوز الحمى إال على " ال حمى( " صل اهلل عليه وسلم) كما إن قول       
هلل ولمصلحة فهو للفقراء والمساكين وفي سبيل ا( صل اهلل عليه وسلم)وفق ما حماه رسول اهلل 

ال على ما كانوا عليه قبل اإلسالم ومن تفرد العزيز من القوم بالحمى . المسلمين كافة
 .(xxxiii)لنفسه

 الخاتمة

 :نستخلص من ملكية األرض في  الفكر االسالمي الى مجموعة من النقاط وهي 

 .إن تملك اهلل سبحانه وتعالى وحده وان االنسان خليفة في ذلك المالك .5
سواء كان ، سالمي الملكية الفردية في االرض المقيدة بتعاليم االسالم العادلةشرع الدين اال .2

ودليل على ذلك األيات القرانية واالحاديث النبوية التي تخص ، لغرض الزراعة ام البناء
 .االرث

 .يجوز انتزاع المكلية الفردية وجعلها ملكية عامة اذا اصبح مصدر ضرر لالفراد والمجتمع .3
ية األرض بطريقة التحرير فاذا ما كانت االرض محررة بالحروب فانها تكون ترتبط نمط ملك .4

واذا كانت االرض محررة عن طريق الصلح فأنها تبقى بيد اهلها واذا ما كانت ، ملك عام
 .سلمًا فانها تبقى بيد اهلها وهي اراضي عشرية

ارض الحاوية على االراضي العامرة طبيعيًا ُتعد ملكًا مشتركًا للمجتمع ككل ونقصد بها  .1
 .الغابات والمراعي

 
 
 
 
 

(xxxiii) 211، ص5177هـ االموال، الدار الحديثة، بيروت،224أبن سالم، ابي عبيد القاسم ت 
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(xxxiii) ،5195محمد،محمدعبد الجواد،ملكية االرض في االسالم، المطبعة العالمية، القاهرة ،
 45ص

xxxiii) )5111، هضة العربية ، بيروت الخفيف، على، الملكية في الشريعة االسالمية، دار الن ،
  311ص

(xxxiii)  أبو داود ،سليمان بن األشعث، سنن أبي داود، تحقيق محمد عبدالعزيز الخالدي، ط
 411، ص 2115ه ،5422، –دار الكتب العلمية، بيروت ’5

(xxxiii)  دار الحديث ،القاهرة ، 2محمد فراد عبدالباقي، ط: أبن أنس،مالك ،الموطأ، تعليق ،
 191،ص5113
(xxxiii) أبن سالم ، االموال ، ص 
xxxiii)) 411ص 5175القرشي ؛يحيى ابن ادم الخراج ،دار الشروق ؛بيروت؛،أبو داود 
(xxxiii)45اآلية ، سورة األنفال. 
(xxxiii) دار احياء التراث العربي، 2ج،الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد بن منيع، ابن سعد ،
 .313ص 2ج،   -بيروت
xxxiii) )تحقيق مصطفى ، مختصر التاريخ، حمد البغداديضهير الدين على بن م، ابن الكازروني
 .44ص، م 5115،دار اقرأ ، 5ط، جواد

(xxxiii) 511ص، ابن سالم االموال 
xxxiii)) التنظيم االسالمي لألراض الزراعية حتى قيام الخالفة ، فهمي عبد الجليل،محمود

 47ص، 5194، جامعة القاهرة، قسم تاريخ كلية دار العلوم، ماجستير، رسالة، العباسية

(xxxiii)مرسسة االمة العربية ، ابو عبدالرحمن الخليل بن احمد بن عمرو، كتاب العين، الفراهيدي
 .34، ص5191،القاهره ،

(xxxiii)تحقيق ،ابراهيم شمس الدين ،دار ، ابن دريد، ابو بكر محمد بن الحسين ،جمهرة اللغة
 19،ص5179الكتب العلمية،بيروت،

(xxxiii) مكتبة الباب ،،القاموس المحيطالفيروز ابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب
دراسات في الفكر االقتصادي ،وناس، زمان عبيد ،71،ص5112القاهرة 71الحلبي،

 91ص،االسالمي
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 (xxxiii)دار المعارف، ،محمد بن مكرم بن علي ابو الفضل جمال الدين،لسان العرب، ابن منظور

 523ص، 3ج

(xxxiii)  11ص،القاموس المحيط ، الفيروزآبادي 
xxxiii)) 91-91ص، دراسات في الفكر االقتصادي االسالمي ، يد زمان عب، وناس 
xxxiii))  527اآلية: سورة االعراف. 
xxxiii)  ) 23اآلية: سورة الحجر. 
xxxiii)  )519: سورة البقرة 
xxxiii)  ) 571اآلية: سورة آل عمران. 
xxxiii)  ) 59اآلية : سورة  نوح. 
xxxiii)  )32اآلية: سورة النجم. 
xxxiii)  ) 55-9اآلية: سورة  ق 
xxxiii) ) 517آليةا: سورة  البقرة. 
xxxiii)  ) 31اآلية: سورة النجم 
xxxiii)  ) 34-33اآلية: سورة  يس 
xxxiii)  ) 1اآلية : سورة طة 
xxxiii) ) دار الفكر بيروت ، جاسم محمد شهاب، دراسات في الفكر العربي االسالمي ، الجاري
 .45،ص
xxxiii) )ابو الحسن علي بن احمد،سنن الدارالقطني تحقيق، علي بن عبداهلل،مرسسة ، الدار قطني
 45،ص5173الة،بيروت،الرس

xxxiii) )294ص، في الفكر االقتصادي العربي االسالمي ، خليل. 
xxxiii) )71ص، دراسات في الفكر االقتصادي االسالمي ، زمان عبيد، وناس. 
xxxiii) )دار الفكر، ملكية االرض  في الفكر االقتصادي االسالمي، هاشم علوان، السامرائي ،
 .599ص، بيروت
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xxxiii) )دار ، الوظيفة االجتماعية للملكية الخاصة  منذر عبد الحسين،، الفضل

 .555ص5199الحرية،بغداد،
xxxiii) )545اآلية : سورة  االنعام. 
xxxiii) )تحقيق،محمد حسين الزيدي، ، ابو جعفر محمد بن جرير،تفسير الطبري، الطبري

 .19ص ،  5ج 5321دارالمعرفة،بيروت،
xxxiii) )اآلية: سورة  البقرة 
(xxxiii)الرياض، دار النشر، تصادي االسالمي ومكافحة الجرائمالفكر االق، شوربجي، عبد المولى ،
 .41ص، ه5452

 (xxxiii)11ص، ملكية االرض، السامرائي. 

(xxxiii)  97الياس ،مقدمة في دراسة المجتمع العربي ،ص، فرح. 
(xxxiii) 29ص، سورة  االحزاب. 
(xxxiii) 11ص، الخراج ، ابو يوسف. 

(xxxiii) 532الطبري،تفسير الطبري ص. 

(xxxiii) تحقيق،عبدالرحمن محمد عثمان ، د بن عيسى،الجامع الصحيح ابو عيسى محم، الترمذي
 .33ص5171المكتبة السلفية،مكه المكرمة،

 
 (xxxiii)19ص، سنن ابو داود ، ابو داود. 
(xxxiii) 13ص، الجامع الصحيح ، الترمذي. 
xxxiii) ) 599ص، الجامع الصحيح ، الترمذي. 
xxxiii) ) 571ص، االموال ، ابن سالم. 
xxxiii) ) تحقيق،محمد حسين الزيدي،دار ، الكتابة  جعفر،الخراج وصناعة، قدامة

 .511،ص5321المعرفة،بيروت،
xxxiii) ) 11ص، سنن الدار قطني ، الدارقطني. 
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xxxiii ) 31الجامع الصحيح ن ص، الترمذي. 
xxxiii ) 549ص،  5ج، تفسير الطبري ، الطبري. 
xxxiii ) 549ص،  5ج، تفسير الطبري ، الطبري. 

xxxiii )554ابو يوسف ن الخراج ن ص. 

 

 عالمصادر والمراج

 القرآن الكريم: اوالا 

 المصادر العربية: ثانياا 

دار الكتب ، ابراهيم شمس الدين: تحقيق، جمهرة اللغة، ابوبكر محمد بن الحسن، ابن دريد .5
 .م5179، بيروت، العملية

 .القاهر، دار الهدى ، ابو انس سيد بن رجب: تحقيق، االموال  ،ابو عبيد القاسم، ابن سالم .2
، القاهرة، مكتبة مصطفى البابي، سنن ابي داود، الشعث بن اسحقسليمان بن ا، ابو داود .3

5231. 
عبد الرحمن محمد : تحيق، الجامع الصحيَ، ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، الترمذي .4

 (.م5171/ه25411. )مكة، الملكية السلفية، عثمان
 :المراجع الحديثة : ثالثاا 

مطبعة ، تصادي العربي االسالميدراسات في الفكر االق، جاسم محمد شهاب، الجاري .5
 .م5111، الموصل، الجمهور

 .م5172بغداد ، دار الرشيد، في الفكر االقتصادي العربي االسالمي، محسن، خليل .2
علي بن ، تحقيق، سنن الدار قطني، ابو الحسن علي بن عمر بن احمد، الدار قطني .3

 .5173، بيروت ، مرسسة الرسالة، عبداهلل
 .بيروت، دار الفكر، ملكية االِر في الفكر االقتصادي االسالمي، نهاشم علوا، السامرائي .4
 .مصر، دار الرسالة، تاريخ الفكر االقتصادي، لبيب، شقر .1
، نخبة من العلماء االجالء: تحقيق، تفسير الطبري، ابو جعفر محمد بن جرير، الطبري .1

 .(ه5319، مطبعة االستقامة)، القاهرة 
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، الرياض، دار النشر، قتصادي االسالمي ومكافحة الجرائمالفكر اال، شوربجي، عبد المولى .9
 .ه5452

، مرسسة االمة العربية، كتاب العين، ابو عبدالرحمن الخليل بن احمد بن عمرو، الفراهيدي .7
 .5191، القاهرة

، منشورات وزارة الثقافة، مقدمة في دراسة المجتمع العربي والحضارة العربية، الياس، فرح .1
 .م5191، بغداد

، بغداد، دار الحرية، الوظيفة االجتماعية للمكلية الخاصة، منذر عبد الحسين، ضلالف .51
 .م5199

، مكتبة البابي الحلبي، القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب، الفيروز ابادري .55
 .5112، القاهرة 

، دار المعرفة، محمد حسين الزبيدي: تحقيق، الخراج وصناعة الكتابة، جعفر، قدامة .52
 .5321، بيروت

 .5175، بيروت ، الدار الشروق، الخراج، يحيى ابن ادم، القرشي .53
التنظيم االسالمي لالِر الزراعية حتى قيام الخالفة ، فهمي عبد الجليل، محمود .54

 .جامعة القاهرة ، كلية دار العلوم،قسم تاريخ ، رسالة ماجستير، العباسية
دار الصفاء للنشر ، ميدراسات في الفكر االقتصادي االسال، زمان عبيد، وناس .51

 .م2125، 5ط، عمان، والطباعة

 

 
 صبحي بركات الخالدي ودور  السياسي والتشريعي في سورية

2222-2232 
 الباحث األستاذ الدكتور محمد صالَ الزيادي

 قسم التاريخ/ كلية لتربية/ جامعة القادسية 
 

جتماعي وبواكير العمل صبحي البركات التعريف بظروف النشأة والتكوين اإل:المبحث األول 
 .السياسي

 :الوالدة والنشأة : أواًل 
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 . 5121ثانيًا ــ بوكير عمله السياسي في سورية حتى عام 
 . 5131-5121صبحي البركات الخالدي ونشاطه السياسي في سورية : المبحث الثاني 

 .5122صبحي بركات  وتشكيل الحكومة السورية األولى عام : أواًل 

 .5121في تشكيل الحكومة الثانية  دوره: ثانيًا 

عالن الدستور السوري : ثالثًا   .صبحي بركات وانتخابات الجمعية التأسيسية وا 

 .5131-5131صبحي البركات الخالدي والحياة السياسية في سورية : المبحث الثالث 

 .صبحي بركات ورئاسة المجلس النيابي : أواًل 

 .الداخلية في سورية  حتى وفاته صبحي الخالدي وتطور األحداث: ثانيًا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الخالصة
تعتز األمم بعظامها وعلمائها ومفكريها وسياسيها الذين كرسوا حياتهم لبلدانهم ، وصبحي 
بركات الخالدي واحد من هذه الشخصيات التي قامت بدور بارز في أحداث سورية ، إذ كانت 

وزعيمًا للمقاومة ضد الفرنسيين خالل  هذه الشخصية من األعيان البارزين في انطاكية ،
الفرنسية ، وبعدها أنتقل إلى حلب، وأتخذ منها مقرًا  –األحداث التي مهدت للحرب التركية 

لنشاطه السياسي ، بعدها مثل مدينة حلب مع زمالئه رجال السياسة السوريين في إدارة البالد 
السورية التي لم يغفل دورها في  تحت ظل االنتداب الفرنسي وبدوره هذا كان أحد الشخصيات
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المجالين السياسي ، والتشريعي ، وألجل هذا القينا الضوء على حياة هذه الشخصية وسيرتها مع 
، إلى جانب دوره هذه الشخصية في 5131دورها السياسي وتقلدها الوزارات في سورية حتى عام 

صبحي بركات الخالدي " لمعنونة المجال التشريعي في سورية ، ولهذا تم أختيار هذه الدراسة ا
لنلقي الضوء على هذه الشخصية ودورها " 5131-5771ودوره السياسي والتشريعي في سورية 

 . في تاريخ سورية 
صبحي : قسمت الدراسة على  مقدمة وثالثة مباحث ، وخاتمة كان المبحث األول بعنوان

ت العمل السياسي ، أما المبحث البركات التعريف بظروف النشأة والتكوين االجتماعي وبدايا
،  5131-5121صبحي البركات الخالدي ونشاطه السياسي في سورية : الثاني فقد كان بعنوان 

صبحي البركات الخالدي والحياة : المبحث الثالث : فيما كان المبحث الثالث واألخير بعنوان 
يفكر بأعتزال السياسة ، بدأ  5131، وبعد العام  5131-5131السياسية والتشريعية في سورية 

الذي  5131وعلى أثر ذلك ذهب إلى انطاكية ولم يعد إلى دمشق ، ولم يخض انتخابات برلمان 
سيطرت عليها الكتلة الوطنية ، وعندما تم فصل لواء األسكندرونه عن سورية وضم إلى تركيا 

جل وهو في منتصف كان هو مقيمًا في انطاكية ، وقد عارض هذا الضم بشدة ، إال إنه وافاه األ
 .نشاطه السياسي ومن أجل االطالع على حيثيات هذه الشخصية 

 
 
 
 
 

 :المقدمة 
تهدف هذه الدراسة إلى بيان نشاط أحد الشخصيات السياسية السورية البارزة ، التي 
ساهمت في مقاومة الفرنسيين في بداية حياته السياسية ، إال إنه كان بعيدًا عن التيار الوطني 

شق الذي كان يناضل ضد االنتداب الفرنسي ، عرف عنه حبه لمدينة حلب ، أال إنه في في دم
فيما بعد ساهم في تدني شعبيته رغم تمتعه بذكاء وجاذبية ، وألهمية هذه الشخصية ودورها في 

صبحي بركات الخالدي ودوره السياسي والتشريعي : تاريخ سورية الحديث جاء اختيارنا لموضوع 
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من أجل إبراز الدور السياسي والتشريعي لهذه الشخصية ، ومساهمته  5131-5771في سورية 
 .في مجلس النواب السوري 

صبحي :  قسمت الدراسة إلى مقدمة وثالثة مباحث ، وخاتمة كان المبحث األول بعنوان
البركات التعريف بظروف النشأة والتكوين االجتماعي وبدايات العمل السياسي ، وأشتمل المبحث 

أسرته، والدته وتربيته ، تعليمه وثقافته ، بدايات العمل السياسي في سورية حتى : لى تناول ع
صبحي البركات الخالدي ونشاطه السياسي : ، أما المبحث الثاني فقد كان بعنوان  5121عام 

صبحي الخالدي : ،  الذي تضمن خمسة محاور كان المحور األول  5131-5121في سورية 
: ، أما المحور الثاني فكان بعنوان (المجلس االتحادي)س المرتمر السوري العامودوره في تأسي

تشكيل : ، وحمل المحور الثالث عنوان  5122الخالدي وتشكيل الحكومة السورية األولى عام 
صبحي بركات ودوره في انتخابات : ، فيما كان المحور الرابع بعنوان 5121الحكومة الثانية 

عالن الدستور السوري ، وأخيرًا : ، والمحور الخامس الجمعية التأسيسية  صبحي بركات وا 
صبحي البركات الخالدي والحياة السياسية والتشريعية في : المبحث الثالث الذي حمل عنوان 

الخالدي وتأسيس الحزب الدستوري ، والمحور الثاني : ، وتم التركيز على 5131-5131سورية 
صبحي : المجلس النيابي ، أما المحور الثالث فقد عنون بـ  صبحي بركات ورئاسة: حمل عنوان 

 .الخالدي وتطور األحداث الداخلية في سورية  حتى وفاته

اعتمدت الدراسة على عدد من المصادر المهمة تأتي في مقدمتها الوثائق غير المنشورة 
، 931/355كيولعل أهمها الوثائق المحفوظة في دار الكتب والوثائق وهي ملفات البالط المل

 1في  919/ ملفة ة(  9113)كتاب القنصلية العامة في بيروت إلى الخارجية العراقية ، رقم 
، التقرير المرفوع من المفوضية العراقية في بيروت إلى   943/355و  5132كانون األول 

، تقرير عن الحالة العامة  4117/355، وملفة 5133آب  5في 9597وزارة الخارجية ، المرقم 
، و 5141شباط  24في  39/ 551في سورية إلى الوزارة الخارجية العراقية ، المرقم 

، في ( 5/7/331)، تقرير القنصلية العراقية في حلب إلى وزارة الخارجية ، رقم 933/355
، تقرير المفوضية العراقية في دمشق إلى وزارة  355/ 2147، و  22، و 5145شباط 29

، تقرير  4753/355، و 5143تموز  21، في ( 1/5/521)الخارجية العراقية ، رقم 
. 5141نيسان 3، في  231/1/5المفوضية العراقية في دمشق إلى وزارة الخارجية ، رقم 

والوثائق المحفوظة في مديرية الوثائق التاريخية السورية القسم الخاص ، وهي المجموعة الخاصة 
رقم ( تقارير)ائق الدولة ، المجموعة الداخلية إلى جانب وث. 4بالكتلة الوطنية ، الوثيقة رقم 
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( إضراب)، ووثائق الدولة ، وهي المجموعة الخاصة باالنتداب الفرنسي  5/11/51الوثيقة د
 .  1/4/الوثيقة  هـ

 :أما الوثائق األجنبية المحفوظة في مكتبة األسد 
M.A.E.F.E .L event ,Syrie –Liban 1918-1929 ,V.225 ,F.oHumphrys to 
Lord Passfield Communicated to Foreign Office ,Baghdad,May 
1,1931,F.o,371    / 15364,E2627 / 294 / 89,F.o.371 / 4055,vol.16974 
.Todd .Quarterly Report ,April –June,1933,F.o.371 / 684/ 711/ 
3,No.6,Mackereeth to Simon ,Les Echo s De Syria ,cited in F.o,17 
/Nov/ 1934, Documents of the British Foreign office about Syria from 
1921-1947,  Volume 6 ,M.A.E.F.E .L event ,Syrie –Liban 1930-1940 
,V.430,E-412 -1. Consul General Sacow to Sir Austen . 

النبي بزي ، ناجي عبد : كما اعتمدت الدراسة على الرسائل واألطاريح الجامعية  كان أهمها
سورية صراع االستقطاب ، دراسة تحليلية ألحداث الشرق األوسط والتداخالت الدولية في 

؛ صباح علكم موسى (5111دمشق ، )، دار ابن العربي ،  5193- 5159األحداث السورية 
رسالة  5143-5711الخزاعي ، الشيخ تاج الدين الحسني ودوره في تاريخ سورية المعاصر 

؛ محمد عبد الكريم حجيل ، ( 2119، كلية التربية ، جامعة القادسية ، ( ر منشورةغي)ماجستير 
،كلية التربية ، (غير منشورة)، رسالة ماجستير 5117-5141الحركة الديمقراطية في سوريا 

 (. 2155جامعة القادسية ، )
ابري ، سعد اهلل الج:كما اعتمدت الدراسة على الكتب العربية والمعربة كان أهمها كتاب 

؛ ستيفن همسلي لونكريك ، سورية ولبنان تحت االنتداب ( ت.دمشق ،د)، 5124يوميات عام 
؛ عبد الرحمن الكيالي ، المراحل في االنتداب ( 5197بيروت ، )الفرنسي ، ترجمة بيار عقيل ، 

؛ سليمان سليم البواب ، (5117حلب ، )، مطبعة القادة  5الفرنسي وفي نضالنا الوطني ،ج
؛ سليمان وعدنان ( 2111بيروت ، ) 3،ج2،ج5عة أعالم سورية في القرن العشرين ، جموسو 

؛ عبد الغني العطري ، عبقريات (2155دمشق ، )منافيخي ، هرالء حكموا سورية ، دار األنوار 
علي رضا ، سورية من االستقالل حتى (. 5111دمشق ، )، 5من بالدي ، دار البشائر ،ط

 ( .ت.دمشق ، د)،  5117 -5141الوحدة المباركة 
 :فيما اعتمدت الدراسة على الكتب األجنبية كان أهمها كتاب 
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La Syre et le Laban Sous l,occupation et le Mandat Francais 1919-
1927(Paris,1929),George Haddad,fifty years of modem Syria and 
Lebanon ,(Beirut,1950),Carlton , David , Anthony Eden , Aboography , 
London 1981 ,Rhodes  James , Robert , Anthony Eden , Ablogrphy . 
London 1986. 
ولم تغفل الدراسة الدوريات من الصحف والمجالت  فبالنسبة للصحف فكانت هناك 

 صحيفة األحرار اللبنانية ، والقبس الدمشقية ، أما المجالت 
رافـــدًا مهمـــًا دعـــم الرســـالة بمجموعـــة مـــن  (Internet)وشـــكلت شـــبكة المعلومـــات الدوليـــة 

المقــاالت التــي كتبهــا عــدد مــن الكتــاب والصــحفيين التــي قــدمت معلومــات قيمــة عــن مواقــف وآراء 
ونشاطات فوزي سلو، التي أسهمت في إغناء الرسـالة بـبعض المعلومـات واآلراء المهمـة عـن هـذه 

 .ت التي رافقت كتابة الرسالةالشخصية ومعاصريها التي أفادتنا في سد بعض الثغرا

وأخيرًا إن كل ما نتمناه ، هو ان تكون هذه الدراسة إسهامًا متواضـعًا يسـاعد فـي مـلء فـراغ بسـيط 
في المكتبة العراقية والعربيـة ، والسـيما الجـزء المتعلـق منهـا بدراسـة الشخصـيات السـورية وبخاصـة 

 .الرواد األوائل الذين دأبوا على خدمة وطنهم 
 :الوالدة والنشأة : أوالا 

، وهو من أسرة األشراف ومالكي  5771ولد صبحي بركات الخالدي في مدينة انطاكيا 
األراضي ، وكان والده رفعت أغا من األعيان ، ومن رجال الدين الذين ناضلوا بقوة وجرأة ضد 

هنة واللغة الحكم العثماني ، وهو من تركمان سورية غير أنه كان تركيًا من ناحية األصول، والم
ية المحلية والثانوية في المدرسة الثانو  أنطاكيةأكثر مما كان سوريًا ، ودرس االبتدائية في مدارس 

 (xxxiii)، ثم أنتقل إلى االستانة إلكمال دراسته العالية في المدرسة الملكية الشاهانية في استانبول
كان يتكلم اللغة العربية بصعوبة ، ورغم عدم إتقانه اللغة العربية ، وتحدث التركية منذ صغره 

أنطاكيا  بحيث ال يستطيع تلفظ بضع كلمات متتابعة صحيحة القواعد ، أصبح من أعيان
البارزين ، وأحاط نفسه بحاشية من التركمان شغلت معظم الوظائف العامة ( جنوبي تركيا حالًيا)

العليا ، وقد انتخب عضوًا في مجلس المبعوثان العثماني ممثاًل عن والية حلب ، ويعود نسب 
ى إضافة األسرة إلى القائد خالد بن الوليد ، وهذا ما يفسر أصرار صبحي بركات فيما بعد عل

 .   (xxxiii) الخالدي إلى كل مراسالته الرسمية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9)
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-للحرب التركيةالتي مهدت  الثورةأصبح زعيمًا للمقاومة ضد الفرنسيين فيها خالل 
لإلقامة في حلب التي أتم علومه فيها ، ثم اتخذ  5159بعد انتهاء الحرب أنتقل عام . الفرنسية

منها مقرا لنشاطه السياسي ، وأحاط نفسه بحاشية من التركمان ، بعدها شغل معظم الوظائف 
ب لتكون عاصمة البالد ، وهو ماساهم في تدني رغم ما تمتع به العامة ، وعرف عن تفضيله حل

واستمّر " بيك"على الرغم من أنه عرف عنه بنظافة اليد، وكان يتمتع بلقب  (xxxiii)"ذكاء وجاذبية " 
تال ضد الفرنسيين ، ولكنهم استمالوه وعمل في الق (xxxiii)يخاطب به  ، وساهم مع إبراهيم هنانو

 .(xxxiii) 5151معهم للقضاء على ثورة هنانو في خريف عم 
محمد علي كريمة وزيره  ليلى العابد ،من  5121تزوج صبحي بركات في عام 

حميد السلطان عبد ال ، كبير إمناءأحمد عزت باشا العابدوحفيدة الوجيه الدمشقي  (xxxiii)العابد
، وجرت حفلة الزفاف في قصر العابد حضرها رجاالت الدولة السورية وضيوف كبار (xxxiii) الثاني
، ولكن هذا الزواج لم يستمر، وتزوج بركات مجددًا من كريمة الوجيه التركي ومصر تركيامن 

، وكانت إحدى شقيقات زوجته التركية متزوجة  سهل البقاعرشدي بك ، أحد أغنى المالكين في 
مريد العظم ، اللبنانية ، ولها أخت ثانية متزوجة من وجيه من آل  عائلة الصلحمن وجيه من 

وقد رزق صبحي بركات بابنتين ، تزوجت ابنته الكبرى، سهيلة، من نجل السياسي التركي رفيق 
 . (xxxiii)كورالتان 

ومن صفاته أنه كان معرضًا في البداية والنهاية ، وكان تاريخًا كبير وهو في سن صغير 
ربعين والخمسين وشأن جليل في جسم جبار ، منتظم القسمات متسق الجوارح ، ولعله بين األ

أبيض اللون مستدير الوجه ضيق الجبين أنفه بائن الطول واالنتفاخ في قليل من شمم وتيه تبدى 
ذا ارتفع كلمة  ذا تحدث نسلخت على فم رقيق الشفتين ضخم الصوت ، وا  بعض شعبه ، وا 

، بارز  بالعربية والتركية سمعت جلجلة الرعد في الليلة العاصفة ، وله عينان كعين لديك صفاء
الصدر على آخر طراز من األناقة ، وهو ثائر عنيف الصولة عظيم الشجاعة وافر المال ، قليل 
الصبر سريع الغضب ، يرضيك ظاهره ، كما يرضيك باطنه ، فإذا البسته تكشف لك عن حسن 

 . (xxxiii)محاضرة ولطف روح وسالسة نفس على خالف الظن به
أي حال كان وحسبك أن تدرك منه إذا تحدث ومن خواصه إنه ال ينزل على المهانة في 

اليك إنه رجل ال يريد ، إال أن يكون عظيمًا ، أو على الصحيح  أنه لم يخلق إال لعظيم ، وال 

https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_ar_all_maxi/A/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_ar_all_maxi/A/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_ar_all_maxi/A/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_ar_all_maxi/A/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83
https://damapedia.com/2022/02/03/%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af/
https://damapedia.com/2021/04/07/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%91%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af/
https://damapedia.com/2021/04/07/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%91%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af/
https://damapedia.com/2021/04/07/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%91%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af/
https://damapedia.com/2021/04/07/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%91%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af/
https://damapedia.com/2021/01/27/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9_(%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86)
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD
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يرى غضاضة في أن يظهر على رأيه أي أنسان كان ، يعالج األمور بقوة وعزم وصالبة في 
يمًا بما يظنون فيه من تنكيل بالبالد موطن الرأي ، أم رأي األهالي فيه فقد حقد الناس عليه قد

وكيد لها فغامر في الميدان السياسي بحزب قوي وصدم الكتلة لوطنية فكاد أن يصدع بنيانها 
ويفرق صفوفها فتحرجت من هذا الحال عليه الصدور فتربصت به لمكروه ، حتى أختط له 

نه ألصحابه برغم كثرتهم مهما منهجًا جديدًا ، فتفقد الغائب وعاد المريض ، وشيع جنازة لميت وأ
 .(xxxiii)يكثرهم الحدثان وينزل بهم المصائب ، فأهاب بالبالد ، فنهضت في أثره الجموع 

كان يرى على الحكومة الفرنسية أن تتبع سياسة واضحة تجاه سورية ، وأن سورية قد  
باألخص وضعًا ملت سياسة التردد والتبدل وعدم األستقرار ، فالشعب السوري ينتظر نهجًا بينًا و 

سياسيًا يرضي سورية ولبنان ، ألن القضية السياسية تزداد تعقدًا بقدر ما تبقى دمشق وحمص ، 
وحماه ، وحلب بعيدة ومنفصلة عن البحر المتوسط وعن بقية البالد الساحلية ، فكان يرى البد 

صلح وقتًا ومناسبة من منفذ بحري للبالد الداخلية إجابة لما تتطلبه الحياة االقتصادية ، وليس أ
من السياسة الحديثة ــ سياسة البترول ـ ويرى أن مدينة طرابلس هي المرفأ الوحيد الطبيعي لدمشق 

 . (xxxiii)، السيما وأن هذا البلد اآلن مركز الطيران التجاري ومصب أنابيب البترول 
ألة تقريب أما رأيه في الوحدة فأنه يرى متى انحلت العقدة لتي تقدم لكالم عنها تبقى مس 

سورية الداخلية من بقية الحكومات المشمولة باالنتداب وسيلة لتخفيف كثير من لنفقات التي 
تتكبدها فرنسا في الشرق ، وذلك كان يرى بإعادة األقضية األربع التي الحقت بلبنان العتبارات 

ويًا لتمكين استثنائية في ظروف خاصة قد زالت اآلن فأرجاعها اليوم إلى أصلها يكون عاماًل ق
دعائم الصداقة وتوطيد أركان الثقة بين البلدين ، ومن جهة أخرى بعيد إلى لبنان تجانسه الذي 
فقده بوضعه ونظامه الحاليين ، ويرى أن األوضاع السياسية القائمة اآلن تكلف البالد نفقات 

 .باهضة ال تقوى حالتها االقتصادية على تحملها 
اقتصادي يحافظ على مكانة البالد ، سيما بعد أن قامت فكان يرى وجب تحقيق برنامج  

بريطانيا بإنشاء مرفأ حيفا لمزاحمة سورية ولنقل الحركة التجربة إلى فلسطين ، وهذا أمر خطر 
جدًا له نتائج سيئة على بالدنا يتطلب السعي منا بكل قوة لمقاومته ولتوجيه الحركة التجارية نحو 

ع سورية أكبر مساعد على ذلك ، كما يعتقد بضرورة طرابلس وحمص خاصة ويرى أن موق
إصالح إداري في لعلويين ، وجبل الدروز يكون من شأنه ضم هاتين المنطقتين إلى سورية على 

ثم رأى االهتمام بتنفيذ المشروع االقتصادي الذي لم يكن له من العناية لدى : أساس لالمركزية 
موضع عنايتهم ، إذ ن سورية بالد زراعية غنية  ممثلي فرنسا للشرون السياسية التي جعلوها
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وهذا ما يحقق رغائب أبنائها التي أعربوا عنها في مناسبات عديدة والتي مازالت  بحاصالتها
 .(xxxiii)متنزى الجرح الذي ما يفتأ على الزمان داميًا ومثار الدمع ما يبرح على الدهر هاميًا 

 . 2216ام ثانياا ــ بوكير عمله السياسي في سورية حتى ع
ومع بداية عقد  مرتمر السالم في باريس بحضور األمير فيصل بن الشريف 

كممثل  5151الذي طالب بحق تقرير مصير العرب في جلسة السادس من شباط   (xxxiii)حسين
مما  (xxxiii)للعرب ومطالبته بتشكيل لجنة لمعرفة رغبات الشعب العربي وبشكل خاص في سورية 

التي كان مقررًا لها زيارة المنطقة العربية ، إذ ( King Crane) أدى إلى تشكيل لجنة كنج كرين
، ولتعبئة السوريين لنيل االستقالل 5151زارة فلسطين ومن ثم زارت سورية في أواخر حزيران 

ولمقاومة المطابع االستعمارية وبخاصة فرنسا ، وحينذاك وجه األمير فيصل بن الشريف حسين 
سه بيانًا ألبناء سورية ، أعلن فيه االتفاق المبدئي على منح سورية في األول من أيار من العام نف

االستقالل ، ودعا سائر المناطق السورية واللبنانية إلى الوحدة وجمع الكلمة أمام لجنة االستفتاء 
 . (xxxiii)األمريكية 

أن يستعمل فيصل جهوده مع :" شفهيًا على  كليمنصواتفق األمير فيصل بن الحسين و 
 (xxxiii)" ل تأمين انتداب فرنسي على سورية مقابل أن تعترف فرنسا باستقالل سوريةشعبه من أج

، واعدًا أنه سيستعمل سلطته ونفوذه  5151نيسان  31، وبعد أن عاد فيصل إلى سورية في 
ليسكن من روع أحزابه المتطرفة ، وكان قد عقد آمااًل كبيرة على لجنة التحقيق الدولية، وأعتقد 

 .(xxxiii)للجنة ستحدد مصير سورية جازمًا أن هذه ا
 -5151حزيران )أما دور صبحي بركات الخالدي في تأسيس المرتمر السوري العام 

، فبعد أن أستقبل فيصل استقبااًل  فخمًا ، وفي الوقت نفسه حصل هيجانًا في ( 5121تموز 
ية ، وعلى أثر البالد بسبب ما أفشاه مرتمر الصلح من حقيقة نوايا السياسة البريطانية ـ الفرنس

ذلك تمت الدعوة ألجراء انتخابات أعضاء المرتمر السوري وجرت االنتخابات في النصف الثاني 
وتمخضت مداوالت المرتمر الذي سمي بالمرتمر السوري العام ، عن  (xxxiii)5151من أيار 

انبثاق أول برلمان منتخب في عهد األمير فيصل بن الشريف حسين ، برئاسة هاشم 
وقد أنتخب صبحي بركات نائبًا عن انطاكيا في المرتمر المذكور الذي كان من  (xxxiii)األتاسي

، وقد بذل األعضاء ومنهم بركات فيه  (xxxiii)قراراته االعالن عن قيام المملكة العربية السورية 
جهودهم في إصدار مجموعة من القرارات لتأكيد استقالل سورية التام ، ضمن وحدة عربية 

من ميثاق عصبة األمم ( 22)وصاية ، مع إظهار احتجاجهم على المادة مستقلة دون حماية وال 
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التي تجعل سورية في خانة الدول التي هي بحاجة إلى االنتداب ، وطالب صبحي بركات شأنه 
شأن أعضاء المرتمر اآلخرين إرسال وفد يمثل السوريون للدفاع عن حقوقهم ، وعرض طلبات 

وتعريفها على رغبات الشعب ...األمريكية حين وصولهاالشعب السوري وقراراته على اللجنة 
 . (xxxiii)مستمدين سلطتهم من الشعب عن طريق االنتخاب 

والحقيقية التي تتجلى أن قرارات المرتمر السوري العام قد أصبحت وثيقة تلقتها اللجنة 
ة أنها أهم وثيق:"، وقد وصفت هذه اللجنة قرارات المرتمر السوري بقولها 5151تموز  3في 

قدمت للجنة وتستحق أن تدرس بأعظم االحترام ، ولما كانت نتيجة العملية سياسية واسعة، 
وشاقة ، فإنها تشكل أساسًا يمكن أن يجتمع السوريون عليه ، وهي أفضل وأثبت أساس لنظام 

 .(xxxiii)..." قومي في سورية
ن من ويمكن القول أن صبحي بركات الخالدي قد استطاع هو وأعضاء المرتمر اآلخري

ضرورة  -5: أن يجعلوا تقرير اللجنة متشددة فيما يخص توصياتها التي نصت على اآلتي
يجب تعديل البرنامج الصهيوني تعدياًل أساسيًا ألنه لن يمكن  -2المحافظة على الوحدة السورية 

 .تطبيقه إال بقوة السالح
وحيد الذي نظر صبحي بركات من جانبه إلى تقرير هذه اللجنة على أنه المصدر ال

يحتكم إليه المررخ إذا تطلب تحلياًل نزيهًا موضوعيًا ، وعند اإلمعان في قرارات اللجنة فأنه 
دراك  نها قد وضعت تقريرها بحكمة وا   .سيجدها تنم عن المعرفة الصحيحة للمواقف ، وا 

ويمكن القول إن المرتمر العام قد وضع اللبنة األولى للحياة الديمقراطية في سورية 
( 25)منت المطالبة باستقالل سورية التام ، وقد قدم أعضاء المرتمر الذين بلغ عددهم وتض

عضوًا برئاسة هاشم األتاسي مقرراته العشرة إلى لجنة االستفتاء األمريكية في الثالث من تموز 
5151 (xxxiii). 

ونستطيع القول إن المرتمر السوري العام جاء برغبة من األمير فيصل لتكوين هيئة 
عية تعبر عن موقف موحد أمام لجنة االستفتاء األمريكية باتخاذ طابع دستوري ديمقراطي تشري

للحكم كمحاولة لكسب هذه اللجنة والحصول على االستقالل ، وعلى أية حال فقد أعلن المرتمر 
استقالل سورية وبضمنها فلسطين ولبنن كدولة مستقلة ذات  5121في جلسة السابع من آذار 

مة ملكية دستورية ، والمناداة بفيصل بن الحسين ملكًا عليها ، وعلى أثر ذلك بويع سيادة ، وحكو 
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األمير فيصل في الثامن من آذار من العام نفسه ملكًا على سورية وسط حماس شعبي كبير 
 .(xxxiii)وأطلقت المدفعية مائة طلقة وطلقة 

لمديرين ليحقق وبهذا يكون المرتمر قد أنهى مرحلة اإلمارة الفيصلية وحكومة مجلس ا
في يوم االستقالل  (xxxiii)مرحلة الملكية والحكومة الدستورية النيابية التي شكلها علي رضا الركابي

، فكانت أول وزارة دستورية تألفت في عهد الملك فيصل ، وأصبحت مسرولة تجاه المرتمر 
دول ، فيما أخذ رئيس الحكومة علي رضا الركابي من جانبه بإحاطة (xxxiii)السوري  والملك 

الحلفاء بإعالن سورية الدولة المستقلة ، وقد أرفق ذلك بنسخة مترجمة عن القرار الذي اتخذه 
 .(xxxiii)المرتمر السوري العام طالبًا منها االعتراف بالمملكة السورية الجديدة

وبعد ذلك أخذ صبحي بركات الخالدي وبقية أعضاء المرتمر السوري دراسة الموقف 
كل المرتمر لجنة لوضع الدستور ، حيث قامت خالل عشرة لوضع صيغة الدستور حيث ش

مادة ، وقدمته إلى المرتمر ( 547)الذي تألف من ( الدستور)أسابيع من وضع القانون األساسي 
، حيث تمت المصادقة على المواد السبع األولى في الثالث عشر  5121في الثالث من تموز 

ن سورية دولة ملكية مستقلة برلمانية أساسها من منه ، وقد جاء في الدستور الجديد باإلعال
 .  (xxxiii)االنتخاب الشعبي العام وبرلمانها مرلف من مجلسي الشيوخ والنواب 

يقاوم  إلبراهيم هنانو ورفيًقا فرنساويمكن القول إن صبحي بركات كان من الثوار على 
، والحق فقد اتهم بمعاداة فرنسا تأييدًا 5121تموز  -5151الفرنسيين خصوصًا خالل الفترة أيار 

الرئيس التركي ؛ ألنه كان يخوض حربًا ضدها في قيليقية ، ومع بداية  (xxxiii) كماللمصطفى 
تموز من العام نفسه وخضوع  24دخول الفرنسيين إلى األراضي السورية بعد موقعة ميسلون في 

، أقدمت الحكومة الفرنسية على حل المرتمر السوري العام في  (xxxiii)سورية لالحتالل الفرنسي 
 (xxxiii)( Henry Goro)ن تموز من العام نفسه ، بدخول الجنرال هنري غورو الرابع والعشرون م

كم قامت اإلدارة المذكورة بتقسيم  (xxxiii)دمشق وسقوط لحكومة العربية في سورية ، وعلق الدستور
أيلول ، ودولة  7سورية إلى عدة دويالت صغيرة كان من بينها دولة دمشق، ودولة حلب في 

وأعطائها نظام حكم خاص إلى منطقة لواء االسكندرونة قبل  جبل العلويين، ودولة الدروز،
سلخها عن األراضي السورية، أتخذ صبحي بركات من دولة حلب مقرًا لنشاطه السياسي ضد 

 التفاقية أنقرة، ولكن ما أن عقدت الهدنة بين الفرنسيين واألتراك والتي أدت (xxxiii)الفرنسيين  
األقاليم السورية حيث تنازلت فرنسا لتركيا عن أراضي قيليقية أو  5125تشرين الثاني  21في

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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من واليتي حلب وأضنة للعثمانيتين ، مما أدى إلى انقطاع إمدادات السالح والذخيرة من  الشمالية
كان هناك دافعًا آخرا جعله يتخلى عن الثورة ، وهو توسط محمود تركيا عن ثورة هنانو ، كما 

الشركسي أحد وجهاء حلب إليقاف قتاله مع فرنسا ، ثم زار بيروت بواسطته وهناك التقى صبحي 
وحينذاك أخذ يميل بموقفه إلى الفرنسيين حتى ُحسب على المريدين  هنري غوروبركات بالجنرال 

، وترك هنانو وحّول صداقته له إلى عداوٍة وتنافٍس شديدين ، وأنضم إلى محور تأييد (xxxiii)له 
االنتداب ، كون إن بركات لم يكن وطنًيا وال دمشقًيا، وكان بعيدًا عن التيار الوطني في دمشق 

لذي كان يناضل ضد االنتداب الفرنسي لتأسيس دولة سورية موحدة عاصمتها دمشق األمر ا
الذي جعله يلقى استحساًنا لدى المندوبية العليا الفرنسية ، التي كانت تسعى لمنع دمشق بسبب 

 . (xxxiii)غلبة التيار الوطني فيها من ممارسة نفوذها الكبير

 . 2236-2216شاطه السياسي في سورية صبحي البركات الخالدي ون: المبحث الثاني 

 .2211الخالدي وتشكيل الحكومة السورية األولى عام : أوالا 

 .2217دور  في تشكيل الحكومة الثانية : ثانياا 

عالن الدستور السوري : ثالثاا   .صبحي بركات وانتخابات الجمعية التأسيسية وا 

 
 .2211 الخالدي وتشكيل الحكومة السورية األولى عام: أوالا 

 5122حزيران  27في ( 5411)أصدر المفوض السامي هنري غورو قرارًا  يحمل الرقم 
لحكومات دمشق ، وحلب ، وأراضي ( xxxiii)تمحور حول تأليف مجلس مرقت التحاد دول سوريًا 

، وفي  (xxxiii)العلويين المستقلة بضغط من الكتلة الوطنية ، وكانت عاصمته حلب وليس دمشق 
( 51)ع مجلس االتحاد المرلف من ممثلي الدول المذكورة آنفًا وعددهم اجتم 5122حزيران  21

، وفي  (xxxiii)، بخمسة ممثلين لكل منها(دمشق ، وحلب ، وجبل العلويين)ممثاًل لدول االتحاد 
كانون  25-5122آب  29)آب من العام نفسه تشكلت حكومة صبحي بركات األولى  29

صبحي بركات رئيسًا لالتحاد السوري، السيد السيد : (xxxiii)على النحو اآلتي ( 5124األول 
 (xxxiii)مدير اإلدارة والمصالح المدنية االتحادية ، والسيد محمد علي العابد (xxxiii)نصري بخاش

شباط  24مديرًا لألشغال العمومية االتحادية ، وفي  (xxxiii)مديرًا للمالية ، والسيد حسن عزت باشا 
عامًا للعدلية ، والسيد مصطفى نعمت  مديراً  (xxxiii)أضيف اليها ، والسيد عطا األيوبي  5123

، إلى جانب وجود مجالس تمثيلة وحكومات فيدرالية داخل المقاطعات الثالث (xxxiii)مديرًا للدرك

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%88
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المكونة له ، أمر الرئيس صبحي بركات بنقل العاصمة إلى دمشق بعد عشرة أشهر من بدء 
في الميزانية والضرائب  االتحاد ، وقد أنشأ غورو مجالس تمثيلية محددة الصالحيات للنظر

، وقد دامت هذه الحكومة  (xxxiii)والتشريع واإلدارة ، وتعيين ممثلي الدولة في المجلس االتحادي 
 .لمدة سنتان وخمسة أشهر وثالث وعشرون يومًا 

وفي محاولة من الفرنسيين لكسب ود الشعب السوري تم تعيين الجنرال مكسيم ويغاند 
(Maxim Weygand (xxxiii)ليقوم بإنشاء مجلسين  5123ًا لسورية ولبنان عام مفوضًا سامي

قانونًا  5123تمثيليين بصفة استشارية لدولتي دمشق وحلب ، فأصدر في األول من أيلول 
حدد به طريقة االنتخاب والشروط  الخاصة بالناخبين ، وجرت ( 2544)لالنتخابات بالرقم 

مثيل المدن السورية ويكون مجلسًا االنتخابات في ضوء هذ القانون النتخاب مجلس تأسيسي لت
التي كانت ضعيفة نظرًا لمعارضة  5123تشرين الثاني  53تمثيليًا فقط وأجريت االنتخابات في 

ومقاطعة الشعب السوري لها كونها ال تلبي تطلعاته ورغباته الوطنية المشروعة إلى جانب ذلك 
 لدولة حلببات المجلس التمثيلي إنها كانت تكريس للتجزئة ، وقد شارك صبحي بركات في انتخا

، وفاز بأحد المقاعد ، وبعد أن ألتأم المجلس األعلى لالتحاد الفدرالي السوري قام بانتخاب 
رفض أهالي دمشق التعاون مع دولة االتحاد التي صبحي بركات بمنصب رئيس االتحاد ، وقد 

مقرها حلب ورئيسها األنطاكي باإلضافة إلى أنه كان بعيدًا عن التيار الوطني في دمشق الذي 
 . (xxxiii)كان يناضل ضد الفرنسيين لتأسيس دولة موحدة عاصمتها دمشق

لة مدير قام صبحي بركات بعدة أعمال في  اثناء رئاسته خالل هذه الوزارة منها إقا
شرطة دمشق أحمد حمدي الجالد وحبسه بتهمة سرقة أموال كانت مخصصة لشق شارع بغداد 
وسط العاصمة دمشق ثم قام بإعادة تأهيل الشرطة السورية عبر تزويدها بدراجات نارية للمداهمة 
عطاء عناصرها مسدسات حديثة كما أقيمت لهم دورات تدريبية في  بداًل من الدراجات الهوائية وا 
فرنسا ، كما قام بإلغاء جميع االمتيازات األجنبية الممنوحة للدول األجنبية على األراضي السورية 
السارية المفعول منذ أيام العثمانيين ومنها الحصانة من المحاكم أمام القضاء السوري ، كما وقع 

الكبير إلنشاء  اتفاقًا مع الحكومة اللبنانية هو األول منذ تأسيس دولة لبنان 5124في أول أب 
مصرف سوريا ولبنان وبناء عليه أصدرت سورية عبر دولة االتحاد أول عملة ورقية منذ عام 

5121(xxxiii)  ثم تم في عهد هذه الوزارة دمج كليتي الطب والحقوق في مرسسة تعليمية واحدة ،
ت سميت بالجامعة السورية ومع ذلك لم يسلم الرئيس بركات من الصحافة الدمشقية التي نشر 

خطاباته دون تنقيح لغوي وأمالئي إلظهار مدى ضعفه باللغة العربية ألنه كان يتكلم التركية وال 
 .(xxxiii)يجيد اللغة العبية إال بكلمات قليلة جدًا 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D8%A8
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كما أستثمر الرئيس بركات في قطاع التعليم وأمر بإدخال وسائل األمان إلى المدارس 
عت بموجبه إشارات المرور اليدوية في معظم والجامعات وأقر قانون للسير في سوريا حيث ومن

الشوارع الرئيسية كما أمر بزيادة التوعية الصحية والمرورية من خالل دورات مجانية لألهالي 
والجمعيات والنقابات على كيفية التعامل مع الحريق والزالزل والعواصف والزوابع في الساحل 

 .(xxxiii)السوري والجفاف في ريف ادلب وحماة 

ر قرارًا رياديًا يقضي بالسماح للسجناء بالعمل خالل قضاء مدة محكوميتهم لقاء كما أصد
مبلغ من المال يحدده مدير السجن يدفع كراتب وليس صدقة ويعتبر هذا العمل جزءًا من خدمتهم 
المجتمعية وتعطي األجور لمن يجيد القراءة والكتابة من السجناء ومن يعلم زمالئه األميين أما 

خرى المدفوعة الثمن فكانت التنظيف وخياطة المالبس والتمريض ومساعدة العجزة المهن األ
وكان ربع الراتب يدفع بشكل شهري خالل تواجد األشخاص في السجن وتجمع بقية الراتب لتمنح 

، كما لم يفرض االتحاد  (xxxiii)للسجين بعد خروجه كي يستطيع بدء حياته برأس مال صغير
الشعب السوري طول فترة حكمه بعد اعتراض الرئيس بركات أمام  السوري أي ضريبة جديدة على

كفى على الشعب السوري معاناة سوف نغطي أي عجز من حر مالنا :" حكومة االنتداب بالقول 
 "(xxxiii) .  

، بعد  (xxxiii)وفي عهد حكومة صبحي بركات الخالدي هذه تم تأسيس الجامعة السورية 
بوزارة المعارف ، وسيطرت الدولة بالتالي على إدارتهما أن ألحق المعهد الطبي والمعهد الحقوقي 

، وقام رئيس اتحاد الدول السورية الذي ضم دويالت دمشق وحلب والعلويين  بإصدار قرار 
الذي نص على تأسيس الجامعة السورية، وقد وافق على ذلك  5123حزيران 51في ( 532)

 .(xxxiii)5123حزيران  27القرار المفوض السامي الفرنسي في 
أولهما يعني بالجامعة ، : وعند مناقشة القرار المذكور نجد أنه قد تضمن فصلين  

وثانيهما بمعاهد الجامعة ، ويضمان معًا ست عشر مادة ، وقد نصت المادة األولى على أنه 
معهد الحقوق : تأسست في دمشق ، تحت اسم الجامعة السورية ، جامعة تضم المرسسات اآلتية 

لمجمع العلمي ، والمتحف ، ونصت المادة الثانية على أن الجامعة السورية ، معهد الطب ، ا
ملحقة إداريًا بمديرية المصالح المدنية في االتحاد ، ويكلف مدير المصالح المدنية بدراسة جميع 

تهيئة : القضايا المتعلقة بالجامعة والتي يجب أن تعرض على رئيس االتحاد ، وبخاصة منها 
يصدرها رئيس االتحاد فيما يتعلق بتنظيم الجامعة ، وتفحص األنظمة الداخلية المراسيم التي س

للجامعة التي يعدها مجلس الجامعة بغية عرضها مع مالحظات مدير المصالح المدنية عليها 
لمصادقة رئيس االتحاد عليها ، ودراسة طلبات تمويل الجامعة التي يعدها رئيسها ويرفعها إلى 
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ية الذي يرفعها بدوره إلى رئيس االتحاد مع مالحظاته عليها ، إلى جانب مدير المصالح المدن
 .(xxxiii)رفع قرارات الجامعة فيما يتعلق باالنتخاب لوظائف الجامعة ، وتعيين األساتذة 

أن الجامعة تدار من قبل رئيس يسمى لمدة سنة بمرسوم من : وذكرت المادة الثالثة 
لطب والحقوق أو رئيس المجمع العلمي ، ويمكن تمديد رئيس االتحاد ، ويختار من بين عميدي ا

مدة رئيس الجامعة سنة أخرى بموجب مرسوم رئاسي ، وجاء في المادة الرابعة أن رئيس الجامعة 
يعاونه مجلس الجامعة الذي يرأسه والذي يضم عميدي الطب والحقوق ورئيس المجمع ، وثالثة 

هرالء األساتذة لمدة سنة من قبل زمالئهم في  أساتذة من كل معهد وثالثة من المجمع وينتخب
 . (xxxiii)المعهدين

وحدد موعدان الجتماع مجلس الجامعة في أيار تشرين الثاني ، كما يمكن للمجلس 
وجاء في المادة الثامنة أن الجامعة تتمتع باالستقالل الذاتي فيما . االجتماع في حاالت استثنائية 

من الرسوم واألقساط الجامعية والهبات واإلعانات المالية التي يتعلق بالموازنة ، وتتألف الموازنة 
 . (xxxiii)يقدمها االتحاد ، والتي يجب أن تفعل جميعها بالنفقات

أن معهدي الطب والحقوق يدران من قبل ( العشرة)ونص الفصل الثاني في مادته األولى  
ذة المعهد ، ويمكن تجديد عميد لكل منهما يسمى لمدة سنة من قبل رئيس االتحاد ، ويختاره أسات

مدته ، ويساعد العميد مجلس أساتذة المعهد ، ويرأس المجمع العلمي رئيس االتحاد ، ويقوم 
بإدارة المتحف ، ومركز المجمع هو دمشق ، وله فرع من المراسلين في حلب ، : استثنائيًا 

حزيران  51في الصادر ( 532)ويناقش مجلس المجمع األمور المتعلقة به ، ويختتم القرار 
، ويختتم القرار بتوقيع رئيس االتحاد صبحي 5123بأن تطبيقه بدءًا من األول من تموز  5123

، وهكذا تم  (xxxiii)بركات ، على أن يصدق عليه مكسيم ويغاند المفوض السامي الفرنسي
عدم االعتراف بالجامعة السورية وتم الحفاظ على اسمها الذي تبنته الحكومة العربية السورية ، و 

السماح بتعين رئيسًا فرنسيًا للجامعة ، كما لم يتم ربط الجامعة السورية باي جامعة فرنسية ، 
ويبدو أن ذلك راجع إلى الشعور الوطني المتنامي الذي أراد لها أن تظل الجامعة السورية جامعة 

 .(xxxiii)وطنية حرة إدارًة واساتذًة ومرسسات 
ادة المطالبات بافتتاح كليات جديدة ترفد الواقع لقد أثار تأسيس الجامعة السورية إلى زي

العلمي ، وعلى أثر جرت محاوالت إلنشاء كلية اآلداب العربية من أجل المحافظة على اللغة 
 .(xxxiii)5127العربية ، ولكن تلك المساعي لم تتحقق إال في عام 
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وبقية  واجه خريجو هذه الجامعة معادلة شهاداتهم مع الشهادات التي تمنح في فرنسا 
الدول العربية ، وقد تدخل رئيس االتحاد صبحي بركات بناءًا على طلب رئيس الجامعة السورية 

بشأن اعتراف الحكومة  5124تشرين األول  27وكتب إلى المفوض السامي الجنرال سراي في 
 المصرية وبقية الدول المجاورة بشهادة المعهد الطبي في دمشق ، كما طلب منه القيام بمساعيه

شباط  3من أجل هذا االعتراف ، وقد أردف هذه الخطوة بخطوة أخرى عندما أرسل رسالة في 
 .  (xxxiii)موجه إلى المفوض نفسه 5121

شباط من العام نفسه وقع عدد من األطباء والصيادلة من خريجي المعهد الطبي  1وفي 
ون فيها المفوض بدمشق عريضة أخرى دعمًا للمطالبات التي قدمها صبحي بركات ، وكانوا يرج

 . (xxxiii)السامي االعتراف بشهاداتهم في العراق ومصر وتركيا وجميع البالد الشرقية 

أعاد الرئيس صبحي بركات تشكيل حكومته على النحو  5124كانون األول  51وفي 
صبحي بركات رئيسًا ، وسليم نصري نجاش وزارة الداخلية وجاء بالطبيب رضا سعيد : اآلتي 

، وفي عهد حكومته هذه استغل الطالب كل  (xxxiii)إلى وزارة المعارف رئيس جامعة دمشق
المناسبات للمطالبة باالعتراف بشهاداتهم في البلدات المجاورة ، وعلى سبيل المثال طالب هرالء 

،  5121نيسان 51الطالب الجنرال سراي الذي حضر الحفل الذي أقامته الجامعة السورية في 
الدكتور رضا سعيد في حكومة صبحي بركات والذي احتفظ  وخالل ذلك تحدث وزير المعارف

بمنصب رئاسة الجامعة وعمادة المعهد الطبي ، وطلب من الجنرال أن يجعل شهادة المعهد 
الطبي مقبولة في الدول المجاورة ، وبالمقابل وعد الجنرال سراي بجعل الشهادة مقبولة ، مطالبًا 

 . (xxxiii)بالسياسة في الوقت نفسه من الطلبة عدم االشتغال 

كانون األول  25كما قدم صبحي بركات كتابًا آخرًا إلى المفوض السامي في دمشق في  
يتضمن الغرض نفسه ، إلى جانب شكر الحكومة السورية للمساعي التي بذلها المفوض  5121

السامي والتي كان من نتائجها قبول حكومة فلسطين االعتراف بشهادة المعهد الطبي السوري 
(xxxiii)  والجدول اآلتي يبين عدد الطالب في السنوات التي تولى فيها صبحي بركات الحكم ،
(xxxiii). 

الطب  السنة 
 البشري

الصيد القبالة
 لة 

طب 
 اإلسنان 

الحقو
 ق 

المجموع  المجموع
انا ذكور  العام

 ث
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2216-
2212 

57 26 35  -65 272 26 242 

2212-
2211 

53  -32 37 26 115  -115 

2211-
2213 

21 3 11 32 23 112 3 132 

2213-
2216 

27 7 25 36 262 162 7 164 

2216-
2217 

52 3 16 33 226 167 6 162 

ونستنتج من الجدول في أعاله أن هناك تطورًا ولكن هذا التطور كان بطيئًا ، في 
 .5121-5124المقبولين ، إلى جانب قبول أول طالبة في قسم الطب البشري في العام الدراسي 

والجدول اآلتي يوضح عدد الطالب المتخرجين في السنوات التي تولى فيها صبحي 
 .(xxxiii)بركات الحكم 

الطب  السنة 
 البشري

المجموع العام  الحقوق  الصيدلة 
 ذكور واناث

2216-2212 27 26  -17 
2212-2211 7 22 17 62 
2211-2213 22 26 16 62 
2213-2216 22 7 15 63 
2216-2217 1 6 15 33 

 

 .2217دور  في تشكيل الحكومة الثانية : ثانياا 

وبعد تعيين مكسيم ويغاند مفوضًا ساميًا عامًا على سورية ولبنان ، تم في عهده تأليف 
، إال إنه لم  (xxxiii)عضوًا برئاسة بديع المريد( 31)المجلس التمثيلي النيابي لالتحاد السوري من 

، بعد ن  5124مذكور في الخامس من كانون األول يستمر طوياًل إللغاء المفوض السامي ال
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أستجاب لمطالب السوريين بالوحدة ، وأتخذ قرارًا بإلغاء االتحاد السوري وأعلن قيام الوحدة بين 
، وقد جاء ذلك في مرسوم استحداث الدولة على أن يكون "الدولة السورية "دولتي دمشق وحلب 

اإلدارة الفرنسية استبدال الجنرال ويغاند بالجنرال  ، وبعد أن قامت(xxxiii)صبحي بركات رئيسًا لها 
مفوضًا ساميًا جديدًا تعززت صداقة بالرئيس صبحي  (xxxiii)( Moris Sarail)موريس سارايل 

بركات األمر جعل اقتراح المفوض الفرنسي الجديد بأن يوعز إلى صبحي بركات بتشكيل 
كانون  25-5121كانون الثاني 5)ي حكومته الثانية ، وفعاًل تشكلت الحكومة على النحو اآلت

السيد صبحي بركات رئيسًا للدولة ، والسيد نصري بك : (xxxiii)على النحو اآلتي ( 5121األول 
وزيرًا للداخلية ، السيد عطا األيوبي وزيرًا للعدلية ، والسيد جالل زهدي وزيرًا للمالية ، (xxxiii)بخاش 

شا وزيرًا لألشغال العامة والزراعة ، والدكتور رضا سعيد بك وزيرًا للمعارف ، وحسن عزت با
واإلصالح االقتصادي ، وقد تم إحالة السيد عطا األيوبي على المعاش ، وتعيين السيد جالل 

 . (xxxiii)زهدي وزيرًا للعدلية ، وتعيين السيد حمدي النصر وزير للمالية 

تي وقد شهدت سورية خالل رئاسته هذه تزايد في حرية العمل السياسي واالجتماعي ال
وفرها المفوض الفرنسي الجديد الجنرال سراي ، غير أن ذلك لم ينعكس ال من الناحية السياسية 

المحاباة " فقد ازدادت"وال من الناحية اإلدارية أو االقتصادية على الدولة ، وعلى العكس من ذلك 
اب الحكم ، ، وتعيين األقارب ، وانتشار الرشاوي في أروقة الحكومة ، من أجل تعزيز مواقع أقط

وفي المقابل قاد عبد الرحمن الشهبندر الذي أسس حزب الشعب ــ وهو الذي مثل الرحم الذي 
انبثق منه الحقًا الكتلة الوطنية ـ معارضة قوية ضد صبحي بركات مناديًا بالسيادة ، والوحدة 

لشهبندر الوطنية، والحرية الشخصية التامة ، واإلصالحات سيما في الفضاء ، فكانت معارضة ا
 . (xxxiii)القوية لصبحي بركات 

ففي عهد حكومته  (5129-5121)أما موقف صبحي بركات من الثورة السورية الكبرى 
والتي دامت أحد عشر شهرًا وأحدى وعشرون يومًا، ثار  5121كانون الثاني  5التي تشكلت في 
نتشرت ثورتهم ، وا(xxxiii)تموز من العام نفسه بقيادة سلطان بشا ألطرش  25أهالي الدورز في 

من قرية الكفر في جبل الدروز إلى  سورية ، وكانت أبرز مطالب الثورة تحرير رقبة سوريا من 
االنتداب واستقاللها الصحيح وسيادتها المطلقة ، أما صبحي بركات فأنه لم يدعم تلك الثورة أو 

ء والمدراء العامين اإلقرار بمطالبها أو تأييد البيان الذي أصدره سلطان األطرش ، ونبه الوزرا
 5121تشرين الثاني  57، بل أصدر في (xxxiii)وموظفي الحكومة إلى عدم االنجرار وراءها 

بعقوبة السجن حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسمائة ليرة على كل من يلقي :" قانونًا يقضي 
 ، غير (xxxiii)" الذعر في نفوس الشعب ، ويشوش الطمأنينة العامة ، في الصحافة أو المجتمع 
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نهاء  أن هذا القانون الذي أصدره بعد ثمانية أيام من استدعاء الجنرال موريس سراي إلى فرنسا وا 
مهامه في سورية ، بعد أن قصفت دمشق السيما أحيائها الشرقية بالمدفعية الثقيلة ، فتسبب في  

وحي سيدي عامود ، وكان هذا االستدعاء  حي الميداندمار هائل في هذه األحياء ، والسّيما 
الذين يمثلهم صبحي بركات ، " المعتدلين"دليل على تغيير في السياسة الفرنسية وتراجع حظوة 
بكل األحوال ، فقد رفضت " الوطنيين"ع لتفسح المفوضية الفرنسية المجال إلمكانية التفاوض م

بعض الشخصيات الوطنية البارزة منها هاشم األتاسي المصادقة على استعمال العنف ، أو جر 
البالد إلى حرب استنزاف ضد فرنسا ؛ ذلك لم يمنع من أن يطغي عهد صبحي بركات طابع 

في مختلف انحاء الدولة انتشار المعارك ، والمتاريس ، وأعمال الشغب ، والفوضى ، والخطب 
السورية وحتى لبنان الكبير، بما فيها العاصمة دمشق ، وفي الوقت نفسه شعر المسرولون في 
باريس بالخطأ الفادح لذي ارتكبه لمندوب السامي الجنرال سراي فأستدعي إلى بريس وحمل 

 Henei)مسرولية األحداث وعين المفوض الجديد الكونت هنري دي جوفنيل 
Dejouvenil(xxxiii) (5121-5121 ) أتبع  5121كانون األول  2وحال وصوله إلى بيروت في

سياسة ديناميكية تهدف إلى تحقيق السالم ، بعد أن كان األستغراب على وجه الرئيس ، وبعد 
اللقاء مباشرة ، استدعى صبحي بركات كبير مرافقي الوفد الرئاسي عبد القادر بازارباشي ، وأمره 

مع الوفد بالسيارة الرئاسية فورًا ، أما صبحي بركات فقد ظل في بيروت ، بالعودة إلى دمشق 
إلى فندق النور مندي ، بينما أعلنت المفوضية الفرنسية ، بعدها أعلن " سيرًا على األقدام "واتجه 

الحرب لمن يريد الحرب والسالم :"إنه سيسعى لتحقيق الستقالل الوطني ورفع شعاره السياسي 
، وفي الوقت نفسه كن رئيس لوزراء صبحي بركات قد آثر العزلة نتيجة  (xxxiii)") م لمن يريد السل

 5121كانون ألول  25تقييد صالحياته وتدخل المستشارين الفرنسيين ، ولذا قدم استقالته في 
(xxxiii)  وهكذا عانت البالد أزمة حكومية أستلم خالل خاللها مندوب المفوض السامي في دمشق

حاكمًا ( أندريا)، فيما عين الجنرال  5121شباط  1م رئاسة الحكومة في مه( بيير ألب)المسيو 
 .(xxxiii)5121نيسان  21عسكريًا لدمشق ، وقد سمي هذا العهد بالحكم العسكري حتى 

عالن الدستور السوري : ثالثاا   .صبحي بركات وانتخابات الجمعية التأسيسية وا 

لتأليف وزارة  (xxxiii)د أحمد ناميوقع اختيار دي جوفنيل على الداما 5121أيار  4وفي 
، ولكن هذه ( الميثاق الوطني)ضمت بعض العناصر الوطنية ، ووضعت برنامجًا عرف بـ 

التشكيلة الوزارية لم تستمر ؛ بسبب عدم تحديد موقفها من األحداث التي أرتكبها الفرنسيون في 
تشكيل في  اد أحمد ناميحي الميدان واعتقال الوزراء المستقيلين ونفيهم ، وهكذا أعاد اللدام

 .(xxxiii)( 5121كانون األول  2-حزيران  52)وزارته 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86
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عمله لم :"وبعد أن تنكرت وزارة الخارجية الفرنسية لوعود دي جوفنيل أمام عصبة األمم وبأن 
األمر الذي دفعه لالستقالة وتعيين هنري " يكن برأي الحكومة الفرنسية ؛ بل برأيه الشخصي 

، ولتقى 5121، لذي وصل سورية ولبنان في تشرين األول (xxxiii)( Henri ponsot)بونسو 
خالل ذلك بزعماء الكتلة الوطنية والررساء السابقين للدول السورية للوقوف على رغبات الشعب 

أنه سيسعى لوضع دستور :"أصدر بونسو بيانًا أعلن فيه  5129، وفي تموز  (xxxiii)السوري 
 . (xxxiii)" للبالد
عن أي نشاط سياسي ليعود مجددًا مع دعوة الشيخ تاج الدين عاد صبحي بركات بعد غياب   

لتشكيل حكومة مرقته من أجل انتخاب جمعية  5127الحسني في الرابع عشر من شباط 
تأسيسية تضع دستورًا للبالد وترسس حكومة دستورية ، وعقد معاهدة  ، األمر الذي دلل على 

، وتمهيدًا لهذه السياسة  (xxxiii)ة السورية عزمه على الوصول إلى تفهم مع الوطنيين لحل القضي
أعلن عفوًا عامًا مقيدًا ، والغى األحكام العرفية ومراقبة الصحف ، ألف الحسني الوزارة من 

 للداخلية ، وجميل األلشي (xxxiii)تاج الدين الحسني رئيسًا ، وسعيد محاسن: الشخصيات اآلتية 

(xxxiii) للمالية ، ومحمد كرد(xxxiii) نياليعلي للمعارف ، وصبحي ال(xxxiii)  للعدلية ، وعبد القادر
لألشغال العامة ،  وأعلن الرئيس تاج الدين  (xxxiii)للزراعة والتجارة ، وتوفيق شامية (xxxiii)الكيالني

الحسني أن وزارته مرقتة ومهمتها إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية تضع دستورًا للبالد ، ثم تودع 
ي بركات من أجل المشاركة في المرتمر الحكم إلى وزارة نيابية ، وبناًء على ذلك عاد صبح

التأسيسي المكلف بوضع دستور جديد لسوريا بداًل من الدستور الملكي الذي كانت فرنسا قد 
 .(xxxiii)عطلته قبل ثمان سنوات 

وشارك فيها الوطنيون  5127نيسان  24و51بدأت االنتخابات على درجتين في يوم  
 ونائبًا عن حلب ، وبعد التوصل إلى اتفاق حدد وفازوا باألغلبية، أما صبحي بركات فاز ممثالً 

نائبًا ، ( 11)حزيران من العام نفسه موعدًا الجتماع الجمعية البالغ عدد أعضاءها  1يوم 
اجتمعت الجمعية التأسيسية في موعدها لمحدد برئاسة أكبر األعضاء سنًا ، وقد حضر االفتتاح 

 .(xxxiii)تماع المسيو بونسو الذي تظاهر بارتياحه لهذا االج
( 37)وفي الجلسة األولى فاز هاشم األتاسي زعيم الكتلة الوطنية برئاسة الجمعية بـ 

كنائبين  (xxxiii)، وفتح هلل أسيون (xxxiii)صوتًا ، وفاز كل من فوزي الغزي( 17)صوتًا من أصل 
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للرئيس ، وحاز الوطنيون على أكثرية عاملة في الجمعية بانتخاب مرشحيهم لجميع وظائفها ، 
، (xxxiii)لجنة وضع الدستور التي فاز برئاستها إبراهيم هنانو وفوزي الغزي كمقرر لها  وبخاصة

باشرت لجنة الدستور أعمالها لوضع دستور للبالد مع مراعاة آمل لوطنيين في لسيادة القومية 
ووضعت للجنة  5127آب  2ولوحدة وتشكيل الجيش وحقوق رئيس الجمهورية ، وفي يوم 

متفقة مع دساتير الدول لعربية في جو من الثقة والتفاهم المتبادل بين  مادة( 551)الدستور من 
من ( 552، 551، 91، 93، 2)أعضاء اللجنة ، أعترض المفوض السامي على المواد 

باإلجماع في جلسة المشروع ، إال إن الجمعية لم تلتفت لتلك االعتراضات ، وأقرت الدستور 
الذي أدى إلى أنسحب المفوض لسامي بونسو من الجلسة السابع من آب من العام نفسه ، األمر 

، وعلى أثره انسحاب تاج الدين الحسني وأعضاء حكومته ، فأجَّل رئيس الجمعية الجلسة إلى 
، ونتيجة لموقف أعضاء الجمعية ومنهم صبحي بركات الرافض لتعديل المواد  (xxxiii)اليوم التالي 

عشر من آب ، قرارًا بتأجيله مدة ثالثة أشهر الست ، أصدر المفوض السامي في جلسة الحادي 
أجلت الجمعية التأسيسية لملتئمة لوضع الدستور مدة : "ردًا على جواب للجنة نص على آلتي 

، مما أثار احتجاجًا في البالد ما   (xxxiii)"5127ثالثة أشهر تبدأ من يوم الحادي عشر من آب 
مر يعطل عمل الجمعية التأسيسية ثم أدى إلى أن يقدم المندوب السامي بونسو على إصدار أ

وأعلن موافقته على قبول هذه المواد ولكن مقابل إضافة مادة أخرى برقم  5131عاد في أيار 
إلى الدستور وتتضمن اخضاع قرارات المجلس إلى موافقته التامة ما أدى إلى موجة ( 551)

بونسو بتعطيل أعمال أعلن المفوض السامي  5121شباط  21احتجاج واسعة في سوريا ، وفي 
الجمعية إلى أجل غير مسمى نتيجة تعارض وتناقض بعض مواد الدستور السوري مع المصالح 

 .(xxxiii)الفرنسية في سورية 
أعلن صبحي بركات تأسيس الحزب الدستوري في شمال سوريا غير أن دعمه للفرنسيين 

 .  واغراضه في محاباة التحالفات العائلية جعل الحزب قليل الجماهيرية
 

 .2232-2236صبحي البركات الخالدي والحياة السياسية في سورية : المبحث الثالث 

 .صبحي بركات والمجلس النيابي : أوالا 
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وبعد أن ساءت األوضاع السياسية وتدهورت نتيجة خروج الشعب السوري بمظاهرات  
بركات إلى  أنظم صبحي 5135قادها الزعماء الوطنيون ، وخالل هذه ألحداث أي في العام 

 9حزب لدستوريين األحرار، وكمحاولة لتهدئة األوضاع ،أصدر المفوض السامي بونسو قرارًا في 
كانون األول العام نفسه نص على إجراءات انتخابات النتخاب مجلس نيابي جديد وتأليف 
ة حكومة وطنية مهمتها تحدد العالقة مابين فرنسا وسورية بموجب معاهدة مابين الطرفين بديل

األولى : عن االنتداب ، وأوضح المفوض السامي الفرنسي إن االنتخابات ستتم على مرحلتين 
وأكد على أن مهمة  5132كانون الثاني  1والثانية في  5135كانون األول  21ستكون في 

تشرين الثاني  59وفي  (xxxiii)المجلس النيابي والحكومة الجديدة هو عقد معاهدة مع فرنسًا 
إلى بيروت ، وفي محولة الستمالة الرأي العام لسوري وتمرير الدستور ،  عاد بونسو 5135

أصدر ثالث قررت ألول حل وزارة الشيخ تاج الدين الحسني ، والثاني تحديد موعد إلجراء 
االنتخابات فيما تضمن الثالث تشكيل مجلس استشاري يضم ررساء الحكومات السابقة بدءًا منذ 

 .(xxxiii)5121ستة 
عقدت الكتلة الوطنية مرتمر في مرتمرًا في دمشق لتحديد  5135ن األول كانو  51وفي  

موقفها من االنتخابات ، وكانت نتائج االجتماع أن قررت الكتلة االشتراك في االنتخابات 
وهكذا جرت  (xxxiii)واشترطوا إعالن العفو عن المبعدين لسياسيين ومراقبة صناديق القتراع 

انون األول من العام نفسه بأشراف سولمياك وحصلت خاللها ك 21انتخابات الدرجة األولى في 
مخالفات صريحة في عدد من المدن السورية وبخاصة في دمشق وحلب وحماة وغيرهم ، حيث 
تدخلت السلطات الفرنسية في االنتخابات لصالح من تريد لهم الفوز والسيما قائمة صبحي بركات 

فازت القائمة الذي ينتمي إليها األخير  5132الثاني كانون  1، وعندما جرت المرحلة الثانية في 
مقعدًا متقدمًا على قائمة الكتلة الوطنية التي يقودها حليفه السابق ( 27)في االنتخابات النيابية بـ 

وخصمه اليوم إبراهيم هنانو وجاءت نتائجها متوازنة بين الوطنيين وبين الملتفين حول سلطات 
الشرطة بضرب المتظاهرين الذي احتجوا على هذا التدخل  قامت وعلى أثر ذلا ،(xxxiii)االنتداب 

ودخلوا ساحة المرجة في دمشق ، وعلى أثر ذلك تم مهاجمة مكاتب االقتراع  وحطمت صناديقها 
، وراح ضحيت ذلك استشهاد سبعة متظاهرين ، وجرح  خمسة  وعشرين  آخرين من الوطنيين ، 

يقافها االنتخابات في دمشق وكاد األمر أن يتفاقم لوال تدخل السلطا  .(xxxiii)ت الفرنسية وا 
وفي حلب معقل الوطنيين شهدت مصادمات أكثر عنفًا بين رجل الشرطة والدرك 
والمتظاهرين من النساء والرجال ، وهكذا جرت االنتخابات في أجواء متوترة وحماسية خاللها 

م صبحي بركات في خالفت سلطات االنتداب قانون النتخابات وفاز أنصارها وعلى أرأسه



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

574 
 

                                                                                                                                                                      

انتخابات المرحلة األولى ، ولهذا أضربت المدينة ستة أيام وتعرض خالل ذلك منزل صبحي 
بركات للهجوم من قبل مناصري الكتلة الوطنية بعد إعالن نتائج االنتخابات وفوزه بأحد المقاعد 

الواسعة في حلب ـ  أيضًا ، وقد جاء هذا الهجوم بعد خسارة الكتلة الوطنية ذات الزعامات الشعبية
ـ أمام فوز صبحي بركات وهو ما ينحو عدد من  (xxxiii)مثل ابراهيم هنانو ، وسعد اهلل الجابري

، كما أعتدى (xxxiii)المررخين بوصفه ناتجًا عن وجود تدخل فرنسي لمصلحته في االنتخابات 
يما أنصار الكتلة الوطنية على صبحي بركات بالضرب بعد أيام قليلة في أحد فنادق حلب ، ف

 .(xxxiii)اغتياله في بيروت في العام نفسه  (xxxiii)حاول أكرم حوراني
وعمومًا نجحت السلطات والمتعاطفون معها في السيطرة على المجلس النيابي بعد أن تأكد 

نائبًا للحزب الدستوري الذي ( 27)نائبًا هم ( 11)نائبًا من أصل ( 12)لها إن األكثرية معها 
نائبًا فقط ( 59)ًا لحزب االئتالف أما الوطنيون فكان عددهم نائب( 24)يرأسه صبحي بركات ، و

(xxxiii). 
بحماية مشددة من الشرطة وبحضور مندوب  5132حزيران  9أفتتح البرلمان عماله في 

 (xxxiii)المفوض السامي ورجال الحكومة وحشد كبير من األهالي ورأس الجلسة محمد األضة لي
، وقد أوقفت الجلسة دقيقتين حدادًا على روح نائب اإلسكندرونه ، كونه أكبر األعضاء سنًا 

المرحوم فوزي الغزي ، وحال التصويت على انتخاب رئيس المجلس ظهرت ثالث كتل برلمانية، 
نائبًا يساندهم ( 27)نائبًا ، وكتلة نواب الشمال برئاسة بركات ( 59)بـ األولى الكتلة لوطنية 

نائبًا برئاسة ( 24)ة كتلة نواب الجنوب وتضم والثالث( الفاستر)مندوب المفوض السامي في حلب 
نائبًا  ومع بدأ مرحلة انتخابات رئاسة المجلس ( 11)حقي العظم ، وهكذا أصبح عدد النواب 

رشحت كتلة الدستوريين األحرار التي ينتمي إليها صبحي بركات لمنصب رئيس البرلمان مقابل 
ممثاًل لكتلة نواب الجنوب ، أما هاشم  هاشم األتاسي ممثاًل للكتلة الوطنية ، وحقي العظم

صوتًا فقرر ( 59)األتاسي ونظرًا لضعف تمثيل كتلته في الشمال فلم يحصل سوى على
، (xxxiii)صوتًا ( 27)صوتًا ، وصبحي بركات الخالدي ( 23) (xxxiii)االنسحاب ، ونال حقي العظم

 .ومن خالل ما تقدم نجد إنه لم يحصل أي مرشح على أغلبية ساحقة 
ية الجلسة األولى النتخاب رئيس الجمهورية أنسحب نواب الكتلة الوطنية من وفي بد 

لمجلس اعتراضًا على نتائج االنتخابات ، فأجل التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية ، 
لم ، 5132حزيران 55وعندما افتتحت الجلسة الثانية لمجلس النواب في يوم السبت الموافق 

البرلمان ورشح نفسه مجددًا لمنصب رئيس الجمهورية ضد  يكتفي صبحي بركات بمنصب رئيس
وقد احتجت الكتلة كل من هاشم االتاسي ، وحقي العظم ، ورضا الركابي ، ومحمد علي العابد ، 



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

571 
 

                                                                                                                                                                      

، وبعد احتدام الوطنية على التدخل الفرنسي في االنتخابات التي حصلت في المجلس النيابي 
صوتًا لصبحي بركات ، وتولى رئاسة ( 32)مقابل صوتًا ( 31) الجدل نال محمد علي العابد

، ورفع العلم  5132الجمهورية ، وكلف حقي العظم بتشكيل الوزارة بتشكيل الوزارة في حزيران 
 .(xxxiii)السوري فوق الدوائر الحكومة 

ويبدو أن الكتلة الوطنية لم تقف خلف صبحي بركات في هذه االنتخابات بل أعطت 
االتاسي ، ومن ثم إلى محمد علي العابد والد زوجة صبحي بركات اصواتها بدايًة إلى هاشم 

الذي أنتخب كأول رئيس للجمهورية السورية في عهد االنتداب ، وأبقى على األخير رئيسًا 
 .للمجلس 

( 5134آذار  -5132حزيران 3)ومن نافلة القول أن نشير إلى أن وزارة حقي العظم  
 (xxxiii)ساهم فيها أثنان من الكتلة الوطنية هما جميل مردمأول وزارة في العهد الجمهوري ، وقد 
، وفي تشرين األول  (xxxiii)وزير للعدل وللمعارف  (xxxiii)وزير للمالية والزراعة ، ومظهر رسالن
وقد حاول فرض مشروع  Danil De Martel (xxxiii)))أستبدل بونسو بالكونت دي مارتيل 

لنواب ، وأقدمت الكتلة على تجديد اختيار معاهدة على البرلمان فرفضتها الكتلة الوطنية بأغلبية ا
إبراهيم هنانو بوصفه زعيمًا لها ، فيما توالت اجتماعات المجلس النيابي لمناقشة الوضع السياسي 

 .(xxxiii)المعقد 
أخذ صبحي بركات  5133حزيران  3وفي أعقاب تشكيل حكومة حقي العظم الثالثة في 

العالقة بينه وبين الفرنسيين نتيجة اتهامهم بعد أن ساءت يميل نحو الكتلة الوطنية ، سيما 
، لذلك وقف مع الكتلة الوطنية في معارضة بأفشال مساعيه في الوصول إلى رئاسة الجمهورية 

أصدر رئيس الجمهورية  5133تشرين األول  51الحكومة الفرنسية في مجلس النواب ، وفي 
يومًا ، وفعاًل أمتثل لهذا ( 51)لمدة محمد علي العابد مرسومًا بتأجيل اجتماع المجلس النيابي 

بعدها األمر رئيس المجلس صبحي بركات الخالدي وقام بإيقاف جلسات المجلس المذكور، 
طالبت الكتلة الوطنية في المجلس سلطات االنتداب بعقد معاهدة تحدد العالقات بين الدولة 

طرح مشروع الوحدة السورية  وخالل محادثات سريةالسورية وفرنسا وتكون بدياًل عن االنتداب ، 
، (xxxiii)على الجانب الفرنسي وتسوية جميع نقاط الخالف جميعها عدا قضية الوحدة السورية 

تشرين  51وبدأت المفاوضات بين الحكومة السورية وفرنسا لعقد المعاهدة بين الطرفين ، وفي 
ع الحكومة وقعت وزارة حقي لعظم باألحرف األولى معاهدة صداقة وتحالف م5133الثاني 

الفرنسية ، من قبل المندوب السامي الكونت دي مارتيل ورئيس الحكومة السوري حقي العظم ، 
 . (xxxiii)5133تشرين الثاني  51وأذيعت رسميًا في 
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إزداد عدد  5133تشرين الثاني  25دعا صبحي بركات المجلس النيابي لالنعقاد في 
ه الجلسة عرض المراحل المختلفة التي مرت نائبًا ، وجرى في هذ( 41)المعارضين للمعاهدة إلى 

بها المعاهدة ، وخرج المجلس بعدد من التوصيات منها بذل الجهود الالزمة وتوحيدها ، من أجل 
 (xxxiii)شل المساعي الرامية إلى تقييد األمة بمعاهدة تحرمها االستقالل الحقيقي والوحدة الحقيقية 

تلبيتها مطالب الشعب السوري ، وعلى أثر  وبذلك حصلت على األغلبية لرفض المعاهدة لعدم
، وثم أصدر قرارًا  (xxxiii)ذلك أعلن المندوب السامي تأجيل اجتماعات المجلس لمدة أربعة أيام

تشرين الثاني من العام نفسه أمر من خالله بتوقيف مناقشات البرلمان وطلب إلى  21آخرًا في 
 .                                                                                                      (xxxiii)ث عنها رئيس الجمهورية السورية استرداد نص المعاهدة المبحو 

ومن أجل التأثير على المعارضة الوطنية ، أقدم رئيس الجمهورية محمد العابد على تكليف 
 (xxxiii)( 5131شباط  23-5134آذار  51)الشيخ تاج الدين الحسني بتشكيل وزارته الرابعة في 

بهدف توجيه أنظار البالد إلى العناية  بالمشاريع االقتصادية بداًل من االهتمام بقضية استقالل 
البالد ، ولذا أقترح عليه إعادة تنظيم الحكومة بشكل يسمح بافتتاح المجلس النيابي في تشرين 

 .(xxxiii) 5134األول 
  .في سورية  حتى وفاته صبحي الخالدي وتطور األحداث الداخلية: ثانياا 

وعندما طرحت فرنسا اتفاقية الصداقة مع الجمهورية السورية عبر مندوبها السامي هنري 
قام صبحي بركات بمعارضة هذه االتفاقية والوقوف بوجهها ، وأثناء  5134بونسو في نيسان 

جلس التصويت عليها في مجلس النواب قام بركات بالتصويت ضدها وقام بإجهاضها داخل م
، وبعد رفض المعاهدة في المجلس النيابي ازدادت التظاهرات الرافضة لها ، وعلى  (xxxiii) النواب

أثر ذلك تم تأليف لجنة لمتابعة إسقاط الحكومة ، وقد ضمت في عضويتها هاشم األتاسي، 
وصبحي بركات وآخرين ، وعقدت اللجنة سلسة من االجتماعات لمناقشة الحالة السياسية 

ع المعاهدة المرفوضة ، وقدم صبحي البركات وزعيم الكتلة الوطنية هاشم األتاسي ومساوئ مشرو 
 .(xxxiii)شكر وتقدير للنواب لموقفهم الوطني إزاء المعاهدة 

وشهدت هذه المدة الزمنية تطورات سياسية كبيرة في سوريا منها استبدال المندوب 
ادقة معاهدة صداقة والتحالف ، وقد حاول األخير مص السامي هنري بونسو بالكونت دي مارتيل

بعد عرضه على البرلمان ، وعندما اقترب موعد انعقاد المجلس النيابي حدث خالف بين رئيس 
المجلس النيابي صبحي بركات الخالدي وبين ابراهيم هنانو وبعض من رجاالت الكتلة الوطنية 

( دي مارتيل)لسامي بشأن خطة عمل المجلس في دورته الجديدة قبل تعطيله من قبل المندوب ا
، ودعا ابراهيم هنانو إلى مقاطعة المجلس ، فيما دعا صبحي بركات من جانبه إلى المشاركة 
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الفعالة بحجة أنهم أصبحوا أكثرية ، ولكن الكتلة الوطنية استطاعت انهاء تلك الخالفات ومواصلة 
فضها نواب الكتلة ، وخالل مناقشات المجلس النيابي للمعاهدة ر (xxxiii)النشاط في أعمال المجلس

الوطنية ، وقد أيد صبحي بركات موقف أعضاء الكتلة الوطنية ، لذلك أقدم المندوب السامي 
الجديد على تكليف تاج الدين الحسيني بتشكيل الحكومة للضغط على المعارضين إلبرام االتفاقية 

يين بأضراب ، كما وقامت السلطات الفرنسية بمهاجمة مكاتب الكتلة الوطنية وقابله السور 
وتظاهرات عنيفة ، وعلى أثر ذلك قام المفوض السامي بأصدر قرارًا جديدًا بتأجيل اجتماعات 

، لكن هذه التصرفات لم تنجح في إسكات المعارضة الوطنية ، مما أدى (xxxiii)المجلس النيابي
عالن العفو العام ، و  عالنها إلى أن تغير فرنسا من سياستها وقامت بأطالق سراح المعتقلين ، وا  ا 

 .(xxxiii)عن فتح باب التفاوض من أجل التصديق معاهدة بين البلدين
عندما أصدر المندوب السامي شارل دي مارتيل قرارًا 5134تشرين الثاني  23وفي 

بإيقاف عمل البرلمان بعد رفضه التصديق على المعاهدة مع فرنسا وشكلت الكتلة الوطنية لجنة 
ما اشتدَّت االحتجاجات والتظاهرات التي شهدتها سوريا للعمل كان بركات أحد أعضائها ، وعند

أيد بركات هذه التحركات من أجل بدء التفاوض للحصول على معاهدة عادلة مع الفرنسيين تنهي 
 . (xxxiii)االنتداب على سوريا

النيابي ويمكن القول أن السلطات الفرنسية لطالما ما عبرت عن رضاها عن المجلس 
لمجلس المذكور قبول المعاهدة أصبحت ثقة تلك السلطات به السوري ، ولكن بعد رفض ا

 . معدومة لذلك منعت االستمرار في أعماله 
وبعد أن اضطربت البالد من أقصاها إلى أقصاها ، معلنتًا األضراب الستيني عام 

في أغلب المدن السورية ، لعدم تحقيق طلباتها القومية ، وقد أفضى األضراب المذكور  5131
د وفد سوري من الكتلة الوطنية مهمته السفر إلى باريس لمفاوضة وزارتها من أجل إلى ميال

هاشم األتاسي رئيسًا ، : التوصل إلى اتفاقية جديدة ومنصفة مع فرنسا ، فتألف الوفد من السادة 
، وأدمون  (xxxiii)وفارس الخوري ، وجميل مردم ، وسعد اهلل الجابري ، واألمير مصطفى الشهابي

ضاء ، ودخل السوريون في مفاوضات مع الفرنسيين من أجل عقد معاهدة تنظم أع (xxxiii)حمصي
العالقة بين الطرفين السيما بعد وصول حكومة الجبهة الشعبية إلى الحكم في فرنسا بقيادة ليون 

، وعلى أثر ذلك انسحبت وزارة الشيخ تاج الدين الحسني من مقاليد الحل والربط في  (xxxiii)بلوم
ف عطا األيوبي من قبل رئاسة الجمهورية بتأليف الحكومة ، وقد أحتفظ ، فكل5131شباط  23

للعدلية ،  (xxxiii)أدمون حمصي للمالية ، وسعيد الغزي: األيوبي بوزارة الداخلية فشكلها من السادة 
آذار  25واألمير مصطفى الشهابي للمعارف ، ومصطفى القصيري لالقتصاد الوطني ، وفي 
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، بعدها وقعت 5131أيلول  1سية ، وبدأت المفاوضات فعليًا حتى ذهب الوفد إلى العاصة الفرن
هذه المعاهدة ، فاحتفل في قاعة الساعة في الكي دورسيه ـ قصر وزارة الخارجية ـ بتوقيع 

وقد نصت المعاهدة  (xxxiii)( ليون بلوم)المعاهدة المنشورة بحضور رئيس الوزراء الفرنسي المسيو 
مستقلة خالل مدة أمدها ثالث سنوات فترشحها فرنسا إلى  المذكورة على أن تصبح سوريا دولة

عضوية عصبة األمم والتحالف والصداقة بين البلدين والتشاور في الشرون الخارجية التي يمس 
مصالحها المشتركة كما أكدت على انتقال مسروليات الحكم إلى السوريين شريطة احتفاظ فرنسا 

ذقية فضال عن  قاعدتين جويتين تختارهما فرنسا في بقاعدتين عسكريتين في جبل الدروز والال
أي مكان طوال مدة المعاهدة والتأكيد على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين والتعاون في 

 .(xxxiii)حالة الحرب مقابل قيام فرنسا بتدريب وتسليح الجيش السوري 
تى كانون األول ويمكن القول أن صبحي بركات بقي في منصبه رئيسًا لمجلس النواب ح

، إال إنه خالل المفاوضات مع الجانب الفرنسي لعقد المعاهدة أعتكف صبحي بركات 5131عام 
في انطاكية ريثما تتضح معالم االتفاقية ، ولم يعد إلى دمشق ، وعندما تم فصل لواء 
ت االسكندرون عن سورية كان صبحي بركات مقيمًا في انطاكية ، وبعد إبرام المعاهدة استقبل

، وعلى أثرها جرت انتخابات نيابية عامة في سوريا جاءت (xxxiii)الشام هذا النبأ بمظاهرة االبتهاج 
بأغلبية ساحقة للكتلة الوطنية ، وفي كانون األول أجتمع البرلمان الجديد وانتخب هاشم االتاسي 

 .(xxxiii)رئيسًا للجمهورية وجميل مردم لرئاسة الحكومة 
 :وفاته

أجبر صبحي بركات على االستقالة بعد  5131ية في سوريا وقبل االنتخابات النياب
استقالة الرئيس محمد علي العابد من منصبه والذهاب إلى انتخابات مبكرة لم يترشح صبحي 
بركات ألي منصب هذه المرة وتوجه إلى مسقط رأسه في انطاكيا إلدارة أمالك أسرته تاركًا إلى 

عارض صبحي بركات قرار فصل االسكندرونة عن وهناك  (xxxiii)األبد العمل األمور السياسية 
واشتدت معارضته بعد رفض البرلمان  5137حلب وجعلها جمهورية مستقلة باسم هاتاي عام 

ومن ثم   5131الفرنسي المصادقة على المعاهدة عندما تم تقديمها إلى البرلمان المذكور عام 
، بعد تلك األحداث  (xxxiii)5131 حزيران 23القرار الذي قضى بضم هذا اللواء إلى تركيا في 

في أحدى مستشفيات استانبول بعد إصابته بسرطان الدم  5131توفي صبحي بركات عام 
وبموته فقدت سوريا شخصية سياسية بارزة ، وقد ذكر المحامي عالء السيد أنه عرف عنه نظافة 

 (xxxiii)اليد 
 :الخاتمة 
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الفاعل في األحداث  تناولت هذه الدراسة شخصية سياسية سورية كان لها األثر 
السياسية الداخلية في سورية خالل عهد االنتداب الفرنسي على سورية، ومن خالل قراءة متأنية 

 :لهذه الدراسة توصلنا إلى ما يأتي 
ـ تلقى صبحي بركات تعليمًا عاليًا في المدارس العالية لذلك فرض نفسه زعيمًا وأصبحت له 5

فريدًا على رجولته ، فكان من القادة السياسيين السوريين جبهة خاصة به ، وضرب للرجال المثل 
تأييدًا  ، فقد حارب مع الجيش العثماني وكان أمينًا لجنديته ، ثم قاوم المستعمر الفرنسي

توسط محمود ، أال إنه تم استمالته لصالح الفرنسيين نتيجة  لمصطفى كمال الرئيس التركي
إن بركات لم يكن وطنًيا وال دمشقًيا ، بل حركة ب، فأظهرت هذه الالشركسي أحد وجهاء حلب 

 كان بعيدًا عن التيار الوطني في سورية ، فلقي هذا األمر استحساًنا لدى المندوبية العليا الفرنسية
،  5131-5122ـ قام صبحي بركات بدور رئيس في الحياة السياسية في سورية بين عامي  2

مداهنة ، فقد كان يختار أقصر العبارات للتعبير عما فقد كان سياسيًا من الطراز الذي عرف بال
 .يريد ، كانت له  جرأته التي تجلت في كل أعماله

ـ أثار الفرنسيون الطائفية خالل الحكومات التي تقلدها صبحي بركات ، ففي وزارته األخيرة 3
مشق ، وقد ارتكبت في سورية المآسي ودمرت د 5121انتشرت الثورة السورية  الكبرى لعام 

نتيجة القصف ، إال إن تلك األحدث لم ترثر في مشاعر وعواطف صبحي بركات التجاه ما 
يتعرض إليه الشعب السوري ، األمر الذي جعله مكروه وغير مرغوب به إلى الدرجة التي أنهت 
حكومته فاستقال بضغط من المفوض السامي ، وبعد غياب لمدة سنتين عاد إلى الحياة الدستورية 

سس الفرنسيون حكومة موالية لهم في تلك الظروف العصيبة ، فأدت عودته إلى أن عندما أ
 .يشارك في الجمعية التأسيسية التي قمت بتشكيل لجنة الصدار أول دستور للشعب السوري 

، إال إن ثقته  ساهمت كتلته المعتدلة في وصول صبحي بركات إلى رئاسة المجلس النيابيـ 4
ته أن يقدم على ترشيح نفسة لرئاسة الجمهورية ، إال إن غلبة المصالح المفرطة بالفرنسيين جعل

االستعمارية ، جعلته يفقد الثقة في الفرنسيين ، ويميل إلى التعاون مع الكتلة الوطنية نكاية 
بالفرنسيين الذين تخلوا عنه عندما رشح لرئاسة الجمهورية ، ظلت النظرة الجفاء إلى صبحي 

 .ه بركات مسترة حتى وفات
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 :الهوامش 

(xxxiii ) ، سيفن همسلي لونكريك ، سورية ولبنان تحت االنتداب الفرنسي ، ترجمة بيار عقل
 .225دار الحقيقة ، ص 

(xxxiii ) ترجمة مرسسة  5141 -5121فيليب خوري ، سورية ولبنان ، سياسة القومية  العربية
 .311، ص  515، ،  ص5119األبحاث العلمية  ، بيروت ، 

(xxxiii )225ي لونكريك ، المصدر السابق  ، ص سيفن همسل. 
(xxxiii ) سياسي سوري  قام بثورة شمال سورية ضد الفرنسيين ، أصبح أحد قادة : إبراهيم هنانو

جورج فارس ، من هو في : ينظر.من أحد  ابرز الكتلة الوطنية ، وكان من المتشددين فيها 
 .41، ص ( 5141دمشق ، )العالم العربي ، 

(xxxiii ) 31، المصدر السابق ، ص مازن يوسف صباغ. 
(xxxiii ) 225سيفن همسلي لونكريك ، المصدر السابق  ، ص. 
(xxxiii )هو محمد علي بن أحمد عزت ، ولد في دمشق ، ( 5131-5719: )محمد علي العابد

تلقى تعليمة في دمشق ، ثم أكمل تعليمه العالي في استانبول ، ثم درس الحقوق في باريس ، ثم 
توفي في باريس ودفن في  5131-5132مهورية السورية للمدة تم تعينه أول من رئيس للج

ناجي عبد النبي بزي ، سورية صراع االستقطاب ، دراسة تحليلية ألحداث : للمزيد ينظر. دمشق 
، دار ابن العربي ،  5193- 5159الشرق األوسط والتداخالت الدولية في األحداث السورية 

 .153، ص ( 5111دمشق ، )
(xxxiii )وهو ابن السلطان عبد  5742ولد عام ( 5157-5742: )د الحميد الثاني السلطان عب

أعلن تعليق العمل بالدستور  5791آب  35اعتلى السلطنة في  ( 5715-5731)المجيد األول 
 5157، توفي  5117الذي اعلنه بعد من اعالنه ، وقد اعيد العمل بالدستور بعد خلعه في عام 

، تاريخ الدولة العثمانية المعروف بكتاب التحفه الحليمية في  ابراهيم بك حليم: للمزيد ينظر 
 . 392-395، ص ( 2114القاهرة ، )تاريخ الدولة العلية ،

(xxxiii ) أّما ابنته الثانية زهراء فقد تزوجت من 5111سنة  للبرلمان التركيالذي أصبح رئيسًا ،
ر خارجية قبل أن يكون وزي واالتحاد السوفييتي والكويت لبنانفي  تركيا، سفير  وحيد خلف أوغلو

تاريخ دمشق المنسي ، دار رياض نجيب . سامي مروان مبّيض: ينظر . 5171عام  تركيا
 . 22-55، ص  2151الرئيس ، بيروت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.zamanarabic.com/2017/01/21/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF/
https://www.zamanarabic.com/2017/01/21/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7


 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

577 
 

                                                                                                                                                                      

(xxxiii )  ت ، .، د3، جسليمان سليم البواب ، موسوعة أعالم سورية  ، في القرن العشرين
 . 519، ص 2111

(xxxiii ) 511-517المصدر نفسه ، ص. 
(xxxiii ) 511-511المصدر نفسه ، ص. 
(xxxiii  ) 519-511سليمان سليم البواب ، المصدر السابق ، ص. 
(xxxiii ) وهو نجل الملك حسين بن علي ،في الطائف  5771ولد عام : فيصل بن الحسين

لس المبعوثات العثماني ، حارب مع أكمل دراسته في األستانة بتركيا انتخب عضوًا في مج
إال إن الفرنسيين خلعوه في العام  5121الجيش العثماني في سوريا ، توج ملكًا على سوريا عام 

:  5133، وتوفي في مدينة برن في سويسرا عام  5125نفسه وتوج ملكًا على  العراق عام 
ل حياته ودوره السياسي في عالء جاسم محمد، الملك فيصل األو : للمزيد من المعلومات ينظر 

بغداد ، )منشورات مكتبة اليقظة العربية ، ، 5133-5773الثورة العربية وسورية والعراق 
5171.) 

 
((xxxiii)(Stewart Erskien Mrs ,King Faical of Iraq Othorised and Authentic 
study ,London ,1933,p p 99-100. 

(xxxiii )زين نور الدين زين ، الصراع : ينظر . وحول نص البيان الذي القه األمير فيصل
 ؛523-552، ص ص 5195الدولي في الشرق األوسط ووالدة سورية ولبنان ، بيروت ، 

Yale ,W,the Near East A Modern History ,New ,York ,1958,p ,316. 
(xxxiii ) ، ص 5195، مصر ،  5121-5157خيرية  قاسمية ، الحكومة العربية في دمشق ،

512. 
(xxxiii ) نزيه : لودر ، القول الحق في تاريخ سورية وفلسطين والعراق ، تعريب . دي ف  .ج

 .13، ص5121المعظم ، دمشق الحديثة ، 
(xxxiii ) 11حكمت علي اسماعيل ، المصدر السابق ، ص. 
(xxxiii ) في حمص كان والده خلد األتاسي 5791ولد عام ( 5111-5791: )هاشم األتاسي

ائية فيها ، ثم تابع دراسته الثانوية والعالية في االستانة بالمكتب مفتي المدينة ، تلقى علومه االبتد
 5719، ثم عين قائمقام سنة  5714الملكي ، بدأ حياته مأمورًا بمعية والي بيروت سنة 
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، انتخب نائبًا عن حمص في الجمعية التأسيسية ، ثم رئيسًا لها ، ترأس  5153ومتصرفًا عام 
، انتخب في العام نفسه نائبًا عن حمص ، ورئيسًا  5131الوفد السوري في باريس عام 

، ثم اعتزل السياسة ، حتى االنقالب الذي  5131للجمهورية وبقي في المنصب حتى عام 
فحين ذاك طلب منه تشكيل الحكومة االنتقالية التي كانت مهمتها أعادة  5141حصل عام 

وفي  5141كانون األول  54مهورية في األوضاع الدستورية واالستقرار، عندها انتخب رئيسًا للج
سعاد أسد جمعة ، : ينظر .5111، اعيد انتخابه رئيسًا للجمهورية ، توفي عام  5114آذار 

،  2111، دمشق ، 2111-5157حسن ظاظا ، الحكومات السورية في القرن العشرين من 
 . 54ص
(xxxiii ) 12حكمت علي اسماعيل ، المصدر السابق ، ص. 
(xxxiii )، 12ص  المصدر نفسه. 
(xxxiii ) 11حكمت علي اسماعيل ، المصدر السابق ، ص  . 
(xxxiii )17، ص 5193، بيروت ، 5مذكرات خالد العظم ، تقديم عمر المدني ، ج. 
(xxxiii ) ، 1، ص 5197حسن الحكيم ، خبراي في الحكم ، عمان. 
(xxxiii ) درس في 5799ولد في دمشق  عام ( 5142-5799: )علي رضا باشا الركابي ،

ة في االستانة ، ليتخرج برتبة ضابط ، كلف من قبل األمير فيصل بتشكيل المدرسة الحربي
سليمان وعدنان منافيخي ، هرالء : للمزيد ينظر.  5142الحكومة العربية ، توفي في دمشق عام 
 .54، ص  2155حكموا سورية ، دار األنوار ، دمشق ، 

(xxxiii )رنسي في سورية ، دمشق ، غالب العياشي ، اإليضاحات السياسية وأسرار االنتداب الف
 .17 -19، ص  5114

(xxxiii ) ساطع الحصري ، يوم ميسلون ، صفحة من تاريخ العرب الحديث ، بيروت ، دار
 .91؛ حكمت علي اسماعيل ، المصدر لسابق ، ص 273-275، ص 5141ألتحاد ، 

(xxxiii )؛ 57، ص5193، بيروت ، 2نجيب األرمنازي ، سورية من االحتالل حتى لجالء ، ط
مصر ( قراءة  في تاريخ سورية المعاصر)ن قرقوط ، المشرق العربي في مواجهة االستعمار ذوقا
 .552-19، ص  5199، 
(xxxiii ) هو مصطفى علي رضا ولد في والية ( 5137 -5775)مصطفى كمال أتاتورك

، من أسرة البانية األصل ، أكمل دراسته العسكرية في مانستر ، ثم يلتحق  5775سالنيك عام 
برتبة نقيب ركن في الجيش العثماني  5111ية الحربية في اسطنبول ، وتخرج منها عام في الكل
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( الغازي)منح لقب اتاتورك  5125، شارك في الحرب العالمية االولى ،، وفي عام  5111عام 
بعد انتصاره على القوات اليونانية في أزمير ، تمكن من طرد القوات االجنبية من تركيا ، وأسس 

مصطفى : للمزيد  ينظر 5137ركيا الحديثة وأصبح أول رئيس لها حتى وفاته عام جمهورية ت
؛ أمين محمد سعيد ،  511، ص( 5172بيروت، )الزين، اتاتورك وخلفاره ، دار الحكمة للنشر، 

كريم خليل ثابت ، سيرة مصطفى كمال باشا وتاريخ الحركة التركية الوطنية في األناضول، 
رل بروكلمان ، تاريخ الشعوب االسالمية ، ترجمة بنية فارس ومنير ؛ كا 1، ص5122القاهرة 

 . 9-5،  ص5199، بيروت، 9البعلبكي، دار العلم للماليين ،ط
(xxxiii ) ؛ وجيه كوثراني ، بالد 515فيليب خوري ، سوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي ، ص

،  5171عشرين ، بيروت ، الشام ، السكان ، االقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن ال
 . 45 – 31ص
(xxxiii ) كان كاثوليكيًا ورعًا متعصبًا خدم في موريتانيا ، ثم 5719ولد عام : هنري غورو ،

، حيث رقي هناك إلى رتبة جنرال  5159إلى  5155خدم في المغرب تحت إمرة ليوتي من 
للحرب حل محله  ليكون بذلك أصغر فرنسي يحصل على هذه الرتبة ، وحين عين ليوتي وزيراً 

الجنرال غورو كمقيم عام ، وفي المغرب لمع نجم الجنرال غورو واكتسب سمعة رجل اإلدارة 
، شارك في الحرب ( كناية عن المغاربة)االستعماري الشهير والشخصية التي تهدئ الطربوش 

سامي العالمية األولى في الجبهة الغربية ولمع فيها حتى إنه أصبح المرشح لمنصب المفوض ال
في الشرق في وقت كانت فرنسا بحاجة لشخصية قوية تتوفر فيها خبرة في المسائل العسكرية 

 . 551حكمت علي اسماعيل ، المصدر السابق ، ص : ينظر. واالستعمارية في آن واحد 
(xxxiii )؛ 57، ص5193، بيروت ، 2نجيب األرمنازي ، سورية من االحتالل حتى الجالء ، ط

 .552-19السابق ، ص ص  ذوقان قرقوط ، المصدر
(xxxiii )515ستيفن همسلي لونكريك ، المصدر السابق ، ص. 
(xxxiii ) 371،  ص5114وديع بشور ، سوريا صنع دولة ووالدة أمة ، دار اليازجي، دمشق. 
(xxxiii ) ؛ وجيه كوثراني ، بالد الشام ، السكان ، 515فيليب خوري ، المصدر السابق ، ص

 . 45ـ  31، ص ص 5171القرن العشرين ، بيروت ،  االقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع
(xxxiii ) مجلس أوجدته سلطة االنتداب الفرنسي في سورية كبديل عن :مجلس االتحاد السوري

ومنح (دمشق ،حلب ،جبل العلوين)المرتمر السوري العام الذي احلته ،ضم المجلس ممثلين عن 
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،الدستور والحكم في الجمهورية  وجيه الحفار: صالحيات محدودة ،لمزيد من المعلومات ينظر
  1  519، ص 5147السورية ، مطبعة اإلرشاد ، دمشق ، 

(xxxiii ) ، 231، ص ص 5131أمين سعيد ، الثورة العربية الكبرى ، المجلد الثالث ، مصر-
241. 

(xxxiii ) دار  2151 – 5157مازن يوسف صباغ ، سجل الحكومات والوزارات السورية ،
 . 11، ص 2151، دمشق ،  5الشروق للطباعة والنشر ، ط

(xxxiii ) ؛ الجمهورية العربية السورية ، رئاسة مجلس 5123في ( 215)جريدة العاصمة ، العدد
 .41، ص (5171دمشق ، )الوزراء ، الوزارات السورية ، 

(xxxiii ) الجمهورية العربية السورية ، رئاسة : ينظر . 5122آب  21في 5تعين بالقرار رقم
 .41، ص 5171، دمشق ، 5171-5157لسورية ، مجلس الوزراء ، الوزارات ا

(xxxiii ) 41المصدر نفسه ، ص : ينظر . 5122آب  21في  2تعين بالقرار رقم . 
(xxxiii ) 41المصدر نفسه ، ص : ينظر . 5122آب  21في  3تعين بالقرار رقم . 
(xxxiii) ولد في دمشق ، درس في االبتدائية والثانوية فيها، ( 5144-5799)عطا األيوبي

كانون  –، شكل وزارة في شباط  5121للداخلية في حكومة جميل األلشي عام  أصبح وزيراً 
عطا : فيما تألفت وزارته من اآلتي.5141توفي عام 5143آب -، وفي آذار 5131األول 

األيوبي رئيسًا للوزراء ، مصطفى الشهابي للمالية واالقتصاد واالعاشة  ، فيضي األتاسي للعدل 
حسن الحكيم مذكراتي من : ينظر.ي للخارجية واألشغال العامة والمعارف ، ونعيم األنطاك
؛ أسامة 595، ص 5111، القسم الثاني ، بيروت ،  5117-5121صفحات سورية الحديث 

غير )، رسالة ماجستير  5111-5779رفعت البياتي ، هاشم األتاسي ودوره السياسي في سوريا 
؛  الجمهورية السورية ، 24، ص (2111اد ،جامعة بغد) ، كلية التربية ، ابن رشد ، (منشورة

 . 41، ص  5141، مطبعة ألف باء ، دمشق ، 5141-5131دليل الجمهورية السورية 
، مطبعة ألف باء ، دمشق ، 5141-5131الجمهورية السورية ، دليل الجمهورية السورية ( 41)

، ص  5195، ؛ حسين فوزي النجار ، المشرق العربي بين حربين ، القاهرة  1، ص 5141
 .21ـ  27ص
(xxxiii ) ، 231، ص ص 5131أمين سعيد ، الثورة العربية الكبرى ، المجلد الثالث ، مصر-

241. 
(xxxiii ) درس في كلية سان ريمو وتخرج منها 5719ولد في بروكسل عام : مكسيم ويغاند ،

 ، أصبح مفوضا سامياً  5151منح رتبة جنرال اثناء الحرب العالمية االولى عام 5777عام 
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محمد عبد الكريم حجيل ، الحركة الديمقراطية في سوريا : ينظر. 5123لسوريا في نيسان عام 
، (2155جامعة القادسية ، )،كلية التربية ، (غير منشورة)، رسالة ماجستير 5141-5117
 . 54ص
(xxxiii ) دار  2151 – 5157مازن يوسف صباغ ، سجل الحكومات والوزارات السورية ،

 . 11، ص 2151، دمشق ،  5نشر ، طالشروق للطباعة وال
(xxxiii )511فليب خوري ، المصدر السابق ، ص . 
(xxxiii )552سامي مروان مبيض ، المصدر السابق ، ص . 
(xxxiii ) ، 11، ص 5173يوسف الحكيم ، سوريا واالنتداب الفرنسي ، دار النهار ، بيروت . 
(xxxiii  )19المصدر نفسه   ، ص. 
(xxxiii )، 559ص سامي مروان مبيض ، المصدر السابق . 
(xxxiii ) 5121تموز  21بعد فرض االنتداب الفرنسي وسقوط حكومة فيصل بن الحسين  في ،

كانت أولى المهام التي وجب على السلطات الجامعية مجابهتها متابعة مراحل تنظيم قبول 
عداد المناهج ، وتهيئة الكوادر التعليمية ، ولكن بعد الجهود  الطالب ، ومواعيد التسجيل ، وا 

تمكنت عمادة معهد الحقوق من إعالن عن شروط قبول الطالب في المعهد وهي   المضنية
،  5121أيلول  21الشروط ذاتها التي وضعت في عهد الحكومة العربية ، وحدد بدأ الدراسة في 

شروط القبول ومواعيد التسجيل على أن تبدأ الدراسة  5121آب  51كما أذاع المعهد الطبي في 
العام نفسه ، ويدل إعالن موعدين للقبول على السمعة الطيبة التي حازها  تشرين األول من 2في 

معهدا الطب والحقوق في الوطن العربي ، وقد انصرف القائمون على التعليم العالي في سورية 
عالم إدارة االنتداب الفرنسية بأنظمة الجامعة ، إذ وجه الدكتور  إلى سورية إلى إرساء قواعده وا 

بصفته عميد معهد الطب السوري إلى  5121كانون األول  5بالفرنسية في  رضا سعيد كتاباً 
مستشار المعارف الفرنسي إليضاح أنظمة المعهد الطبي وأقسامه وجدول بالنفقات ومخوالته ، 

، ( 547)،( 543)جريدة العاصمة ، األعداد : ينظر . وأعداد اإلساتذة والطالب والموظفين 
 .5121أيلول  23، 5121آب  51، 5121آب 2في ( 519)
(xxxiii ) دمشق ،  5141-5115عبد الكريم رافق ، تاريخ الجامعة السورية ، البداية والنمو ،

 . 91، ص  2114
(xxxiii) MAE,Nantes,Instruction publique ,Carton,No.87,Fonds Beyrouth . 

(xxxiii ) 71عبد الكريم رافق ، المصدر السابق ، ص. 
(xxxiii) MAE,Nantes,Instruction publique ,Carton,No.87,Fonds Beyrouth . 
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(xxxiii )75عبد الكريم رافق ، المصدر السابق ، ص . 
(xxxiii)75عبد الكريم رافق ، المصدر السابق ، ص . 
(xxxiii ) 5121كانون الثاني  31في ( 21)، ( 27)، دمشق ، األعداد ( جريدة)المقتبس. 

(xxxiii) MAE,Nantes,Instruction publique ,Carton,No.71,Fonds Beyrouth 
(xxxiii)  (xxxiii ) MAE,Nantes,Instruction publique ,Carton,No.71,Fonds 
Beyrouth. 

(xxxiii )19مازن يوسف صباغ ، المصدر السابق ، ص . 
(xxxiii) Ibid . 
(xxxiii) Ibid . 

(xxxiii ) ، المجموعة اإلحصائية ، جامعة دمشق ، مكتب اإلحصاء ، مطبعة جامعة دمشق
 .11، ص 5111 -5111

(xxxiii)Jean Ducruet ,s.j., Un Siecle de Cooperation  Franco –Libanaise 
au Service des Professions de la Sante (Liban:Imprimerie 
Catholique,1992).  

(xxxiii ) في مديتة دمشق ، وهو ابن وجيه بك المريد العظم ،  5791ولد في : بديع المريد
،بدأ حياته موظفًا في الديون تلقى علومه األبتدائية والثانوية في دمشق والعليا في االستانة 

عين عضوًا  5157مديرًا لشعبة األمور الحقوقية ، وفي  5717العثمانية لإلدارة المركزية ، وفي 
في مجلس الشورى السوري ، تقليد مناصب وزارية وأخرى غيرها منها وزيرًا للمعارف في حكومة 

ة في حكومة المسيو سولولمياك في عالء الدين الدروبي ، أصبح وزيرًا للزراعة ووكياًل للداخلي
جورج فارس ، : ينظر. 5114ثم عتزل لسياسة ، توفي  5135تشرين الثاني في عم  25

 . 439المصدر السابق ، ص 
(xxxiii )القاهرة ، 5حسين فوزي النجار ، السياسية واالستراتيجية في الشرق األوسط ، ج ،

، 5127-5121ي على سورية ؛ حكمت علي أسماعيل ، نظام النتداب الفرنس31، ص 5113
 .  311، ص 5117تقديم الدكتور محمد خير فارس ، دار طالس للدراسات ولترجمة ، دمشق ، 

(xxxiii ) بطل معركة المارن ، وأصبح الجنرال المفضل لدى  5711ولد في :موريس ساراي ،
لطوية اليسار الفرنسي ، وربما الرجل العسكري األكثر إثارة للجدل في فرنسا وكونه شخصية س

 : ينظر .ونافذة الصبر للمزيد عن حياة الجنرال سراي 
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Jan karl Tannin banm, General Maurice Savrail ; politics (chapel Hill,N.c 
1974). 

 
(xxxiii ) المنشور بجريدة العاصمة ، العدد  5124كانون األول  21في ( 5)تشكلت بالقرار رقم
ة السورية ، رئاسة مجلس الوزراء ، الوزارات ؛ الجمهورية العربي 5121شباط 5في ( 291)

 .41-41، ص 5171السورية ، دمشق ، 
(xxxiii ) 41-41المصدر نفسه  ، ص . 5122آب  21في 5تعين بالقرار رقم  
(xxxiii ) آب  29في ( 341)لقد تمت اإلحالة على المعاش وتعيين الوزراء بموجب األمر

ستيفن همسلي لونكريك ، . 5121، لعام ( 272)المنشور بجريدة العاصمة العدد  5121
 ؛ 511المصدر السابق ، ص 

(xxxiii) 511ستيفن همسلي لونكريك ، المصدر السابق  ، ص. 
(xxxiii ) هو سلطان بن ذوقان األطرش من أسرة سورية (5172-5715: )سلطان باشا ألطرش

ل عريقة ، ووالده أحد ضحايا الظلم أعدمه األتراك ، ثار على الفرنسيين مع رجل حزب االستقال
، وقائدًا لها 5121وحزب الشعب ، اختير رئيسًا للمجلس الوطني للثورة السورية لكبرى عام 

، 2عبد الرحمن الكيالي ، المراحل في االنتداب الفرنسي  والنضال الوطني ، ج: للمزيد ينظر .
 .251-254، ص 5111مطبعة الضاد ، دمشق ، 

(xxxiii ) 215سيفن همسلي لونكريك ، المصدر السابق ، ص. 
(xxxiii ) ؛ محمد بديع شريف وآخرون ، دراسات 524المصدر نفسه ، المصدر السابق ، ص

 .417ت ، ص. تاريخية في النهضة العربية الحديثة ، القاهرة ، ال 
(xxxiii ) هو عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ، وكان مندوبًا لفرنسا في : الكونت دي جوفنيل

ك صالحياته ، محسن أيمن ، لبنان ، عصبة األمم ، ليس ممن المفوضين الساميين من يمتل
 .22، ص ( 5114بيروت ، )الصورة ذاكرة قرن ، المطبعة العربية ، 

(xxxiii ) 515-511حكمت علي أسماعيل ، المصدر السابق ، ص. 
(xxxiii )  ،21، ص5114نجيب األرمنازي، محاضرات عن سوريا من االحتالل إلى الجالء . 
(xxxiii) 211، ص ستيفن همسلي لونكريك ، المصدر السابق. 
(xxxiii ) ديار بكر ثم غادر  هو من أصل كردي من عائلة نزحت من مدينة: الداماد أحمد نامي

بيروت إلى باريس وعمل استاذًا جامعيًا في جامعة السوربون تزوج ابنة السلطان العثماني ، ثم 



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

584 
 

                                                                                                                                                                      

 طلقها بضغط من السلطان نفسه لموقفه  ضد الحكم العثماني  ، بعد عودته إلى بيروت ، شغل
وخالل هذه المدة وضعت  5127شباط  7-5121منصب رئاسة الحكومة السورية في نيسان 

: ينظر .الثورة السورية أوزارها ثم استقال من الحكم ليفسح المجال لالنتخابات الجمعية التأسيسية 
، 2111-5157سعاد أسد جمعة ، حسن ظاظا ، الحكومات السورية في القرن العشرين من 

 .41، ص ( 2111دمشق ، )
(xxxiii )؛ نجيب األرمنازي ، محاضرات عن سوريا من االحتالل إلى 527المصدر نفسه  ، ص

 .21الجالء ، ص 
(xxxiii ) وهو كبار الموظفين الفرنسيين في الدائرة الشرقية في وزارة الخارجية : هنري بونسو

تموز  51، ثم رحل عن سورية في  5121تشرين األول  53الفرنسية نقل إلى سورية في 
 5عبد الرحمن الكيالي ، المراحل في االنتداب الفرنسي وفي نضالنا الوطني ،ج: ينظر.  5133

 . 12، ص  5117، مطبعة القادة ، حلب ، 
(xxxiii ) 5133-5131محمد صالح الزيادي ، سوريا في سنوات األزمة االقتصادية العالمية 

 .531، ص  2152دراسة تاريخية ، دار تموز ، دمشق ، 
(xxxiii ) 535، ص 5134ري ، المسألة السورية ، الموصل ، مجيد خدو. 

  (xxxiii) Document Francais Affaires E trangeres  concernont  Le Levant 
syrie Liban Durant Let annees 1918-1929 ,105 Tomes 1986 ,vol ,p.203 
,p 246-247. 

(xxxiii ) نة في ولد في دمشق ، درس الحقوق في االستا( 5111-5771)سعيد المحاسني
، أصبح مدعيًا عامًا في قضاء صيدا ، أصبح عضوًا في محكمة حماه ، عاد إلى دمشق  5111

، كان من المطالبين بأعاده األقضية السورية األربعة ، أصبح وزيرًا للداخلية في حكومة الشيخ 
أيلول  31لكنه أستقال منه في ( 5131آب  54-5127شباط  51)تاج الدين الحسني األولى 

؛ محمد صالح الزيادي ، 514، ص 2حسن الحكيم ، المصدر السابق ، ج: ينظر .  5127
 . 513-512المصدر السابق ، ص 

(xxxiii ) ولد  في دمشق ، دخل مدرسة االركان الحربية في ( 5115-5773: )جميل االلشي
، عمل في الجيش العثماني ، سجنه أحمد جمال باشا خالل الحرب  5111االستانة عام 

األولى في لبنان بتهمة اتصاله بالحركة العربية ، وبعد براءته عين قائدًا للفرقة العسكرية العالمية 
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المرابطة في الدردنيل ، وبعد عودته الى سوريا صار وزيرًا للحربية في وزارة عالء الدين الدروبي 
نه قدم تولى رئاسة الوزارة ، للوزراء  ولك 5143، وفي عام  5127، اعتزل العمل السياسي عام 

تألفت . 5115واعتزل السياسة مرة أخرى حتى وفاته عام . 5143كانون الثاني  7استقالته في 
وزارته من جميل االلشي للرئاسة الوزراء والداخلية ، فائز  الخوري للخارجية ، مصطفى الشهابي 

: نظرمنير العجالني للشرون االجتماعية ، حسن األطرش للدفاع الوطني ، ي.للمالية ، ينظر 
؛ منير العباسي للعدل واألشغال ، 541، ص 5سليمان سليم البواب ، المصدر السابق ، ج

وليد المعلم ، سورية  : ينظر . ، محمد العايش لالقتصاد الوطني  حكمت الحراكي لالعاشة
 .21التحدي والمواجهة  ، ص   5117  - 5157

(xxxiii ) كردي ، متزوج وله ولد في دمشق ، من أصل ( 5113-5791: )محمد كرد علي
ستة أوالد تلقى تعليمه على يد الشيخ ظاهر الجزائري ، هجر إلى مصر ، عاد إلى دمشق ، تقلد 

توفي في دمشق سنة ( 5121كانون األول  5 –أيلول  1)وزارة لمعرف في وزرة جميل األلشي 
ص  ، 5مجموعة من المرلفين ، ج: ينظر .، ترك أثارًا مطبوعة أهمها خطط الشام  5113
151. 

(xxxiii ) 5794من أسرة مالكي أراضي ، ولد في دمشق ( 5113-5794)صبحي النيال 
وتلقى علومه االبتدائية والثانوية فيها ثم دخل مدرسة الحقوق في استانبول ، شغل وظيفة قاضي 

شباط  51)في محكمة التمييز بدمشق ، عين وزيرًا للعدلية في حكومة تاج الدين الحسني األولى 
ثم أعتزل الحياة السياسية وتوفي  5131آب  53إلى أن أستقال في ( 5131آب  54 -5127
 .14، ص 2حسن الحكيم ، المصدر السابق ، ج: ينظر . 5113سنة 

(xxxiii ) ولد في دمشق ، درس االبتدائية والثانوية فيها ( 5141-5791)عبد لقادر الكيالني
ائبًا في مجلس المبعوثان ، أنتخب نائبًا في والعالية في االستانة ، عين رئيسًا لبلدية حماة ، ثم ن

. لجمعية التأسيسية ، ثم وزيرًا للزراعة  في حكومة الحسني الثانية ، كن من لمريدين لالنتداب 
-514، ص 2؛ حسن لحكيم ، مذكراتي ، ج311فيليب خوري ، لمصدر السبق ، ص : ينظر 
511. 

(xxxiii )لمدرسة اآلرذوكسية في دمشق ، ثم ولد في دمشق ، تلقى علومه في ا:  توفيق شاميه
الجامعة األمريكية في بيروت ، تقلد وزارة األشغال العامة ، في وزارة تاج الدين الحسني 
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: للمزيد ينظر. 5142، عين محافظًا للفرات حتى عام  5131، وفي حزيران ( 5127-5131)
 ..14محمد صالح الزيادي ، المصدر السابق ، ص 

(xxxiii)  F.o 371 / 16974 D amascus Quarterly Report April Is j une 30 
th 1933 ,p18   ؛ Document  Francais Des  Affaires E trangeres  
concernont   Levant syrie- Liban  Durant Let annees  1918-1929 ,105 
Tomes 89 ,vol .203,p.246 ؛ 

(xxxiii ) منشورات در الرواد ،  5111-5117محمد حرب فرزات ، الحياة الحزبية في سورية ،
 ؛ 552، ص 5111

Georg Haddad fif ty yeary of modern syriy and Liban ,Beirut , Dar Al 
Hayat ,1949.p80. 

(xxxiii )كان أبوه قاضيًا ، تلقى  5715ولد في دمشق عام (  5121-5715(:  فوزي الغزي ،
-5154لمحاماة خالل المدة علومه في  مدينة مولده ، ثم تخرج من مدرسة االستانة ومارس ا

، انتخب رئيسًا ثانيًا 5125، عين استاذًا للقانون الدولي في مدرسة الحقوق بدمشق عام  5121
للمزيد  5121للجمعية التأسيسية ومقررًا للجنة التي تشكلت لصيغة الدستور السوري ، توفي عام 

ص ( 5114دمشق ، )،2جميل عويدات ، أعالم نهضة العرب في القرن العشرين ، ط: ينظر
559. 

(xxxiii ) درس  5711هو ابن السيد أدوار فتح اهلل سيون ، ولد في حلب عام : فتح هلل أسيون
االبتدائية والثانوية فيها ، درس البكالوريوس في الحقوق في القاهرة ، أنتخب نائبًا عن حلب في 

في المجلس  انتخب نائبًا عن حلب أيضا 5131، ، وفي عام  5127المجلس التأسيسي عام 
لتمثيل حلب في البرلمان السوري ، كما شغل اللجنة  5143النيابي ، وتجدد انتخابه عام 

، ومقررًا  5144، كان مقرر للجنة الموازنة عام  5131القضائية وللجنة التشريعية في عام 
: ظر للمزيد ين.  5141، ثم تقلد وزارة األشغال العامة عام  5143ورئيسًا للجنة القضائية عم 

 . 21، ص 5141، المطبعة األهلية ، دمشق ،  5141جورج فارس ، من هو في سورية 
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(xxxiii )القنصلية الملكية العامة في دمشق ، برقية  742/355ك و ، البالط الملكي ،  .د
في  4عادية من قنصل صاحب الجاللة البريطانية بالشام إلى المعتمد السامي ببغداد ، المرقمة 

 .4، ص 5و ، 5127حزيران  51
(xxxiii ) ص 5177دمشق ، ( الطريق إلى الحرية ) 5141-5151وليد لمعلم ، سورية ،

239. 
(xxxiii ) ؛ ذوقان قرقوط ، تطور الحركة الوطنية في 141أمين سعيد ، المصدر السابق ، ص

؛ الجمهورية العربية السورية ،  51 – 9، ص ص 5191، بيروت ،  5131 – 5121سوريا 
 .49، ص 55-51، ص 5171الوزارات السورية ، دمشق ، رئاسة مجلس الوزراء ، 

(xxxiii) 5191، بيروت ،  5131 – 5121ذوقان قرقوط ، تطور الحركة الوطنية في سوريا  ،
 . 51 – 9ص ص

(xxxiii ) ترجمة محمود  5117-5141توري ، السياسة السورية والعسكريون .جوردن  هـ ،
ن جبر البديري ، إبراهيم هنانو ؛ حاتم محس244، ص 5111،  2فالحه ، دار الجماهير ، ط

، معهد التاريخ ( غير منشورة)،  رسالة ماجستير  5131ودوره السيسي في سورية  حتى عام 
 .515،  ص 2113العربي  والتراث العلمي ، بغداد ، 

(xxxiii ) دار  دمشق ، دمشق ،  5141-5111عبد هلل حنا ، الحركة العمالية في سورية ولبنان
  231-234، ص ص 5195

 (xxxiii)  A.Minorities Hourani in the Arab word ,oxford ,1947, p.179 ؛   
، االنتداب الفرنسي ، قرارات وبالغات المفوضية (دمشق )مديرية الوثائق التاريخية        

رقم  1191/ 5؛ مديرية الوثائق ، لوزارة الداخلية ، تسلسل 412، ص 5، و 5135السياسية 
 . 5،ص5، و5135المحكومين السياسيين ، العفو عن 411لوثيقة ،  

(xxxiii )و ، البالط الملكي ، القنصلية الملكية العراقية في بيروت ، كتاب القنصلية الملكية .ك.د
 -571المرقم ( عن النتخابات في سورية )العرقية العامة في بيروت إلى وزارة لخارجية العراقية 

 .527، ص41، و 5135كانون األول  25في  244



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

588 
 

                                                                                                                                                                      

 (xxxiii )   Consal Hole to Foreign Office  , Damscus , December  
23,1931 ,F.o ,371/ 15365 , No. 105  العدد ( جريدة)األخاء الوطني العراقية ،

؛5135كانون األول  57، ( 557)  

(xxxiii )هو  سعد  اهلل  عبد القادر لطفي ( 5149-5714)سعد الجابري : سعد اهلل الجابري
، درس االبتدائية والثانوية فيها ، أرسل الى الدراسة في  5714م الجابري ، ولد في حلب عا

المانيا، لكنه بعد سنتين عاد الى استنبول ليكمل دراسته بسبب ظروف الحرب العالمية األولى ، 
اتصل بإبراهيم هنانو ليدعمه في ثورته ، وبسبب  5151جند في الجيش العثماني ، وفي عام 

أرسل الى سجن إرواد ، وبسبب رفضه المعاهدة سجن مرة أخرى مواقفه السياسية هذه اعتقل و 
،  5149توفي في حزيران  5149،  5143، تولى رئاسة الوزراء في األعوام  5133عام 

سعد اهلل الجابري رئيسًا للوزراء ، جميل مردم للخارجية ، لطفي الحفار : وتألفت وزارته من اآلتي
، خالد العظم للمالية ، نصوح البخاري للمعارف والدفاع ، للداخلية ، عبد الرحمن الكيالي للعدل 

رياض : ينظر.مظهر رسالن للتموين واألشغال واإلعاشة، وتوفيق شامية لالقتصاد الوطني 
، وليد المعلم ( 5117حمص ، )الجابري ، سعد اهلل الجابري وحوار مع التاريخ ، دار المعارف ،

    21، ص ( التحدي والمواجهة) 5117-5157، سوريا 
(xxxiii )القنصلية الملكية العراقية في بيروت ، كتاب 931/355و ، البالط الملكي  .ك.د ،

حوادث سورية )القنصلية الملكية العراقية العامة في بيروت إلى وزارة لخارجية العراقية حول 
 .23، ص43، و 5135كانون األول  35في  224المرقم ( األخيرة

(xxxiii )سياســـــــي ســــــوري، ولـــــــد فـــــــي حمـــــــاه عـــــــام ( -5154)اني أكـــــــرم الحـــــــور : أكــــــرم حـــــــوراني
، قـــــــاد انتفاضـــــــة الفالحـــــــين فـــــــي حمـــــــاه ضـــــــد اإلقطـــــــاع، فـــــــاز بتمثيـــــــل حمـــــــاة فـــــــي 5154

، وتجــــــدد انتخابــــــه نائبــــــًا عــــــن حمــــــاه أيضــــــًا فــــــي 5143المجلــــــس النيــــــابي الســــــوري لــــــدورة 
، أســـــس جريـــــدة اليقظـــــة التـــــي تصـــــدر فـــــي دمشـــــق، أشـــــترك فـــــي حـــــرب 5149تمـــــوز عـــــام 

، 5141، شـــــــارك فـــــــي االنقالبـــــــات العســـــــكرية التـــــــي جـــــــرت عــــــــام 5147فلســـــــطين عـــــــام 
الحــــــزب  5111وتجــــــدد انتخابــــــه نائبــــــًا عــــــن حمــــــاه أيضــــــًا فــــــي العــــــام نفســــــه، أســــــس عــــــام 

االشــــــتراكي العربــــــي الــــــذي انــــــدمح فيمــــــا بعــــــد بحــــــزب البعــــــث العربــــــي االشــــــتراكي، أصــــــبح 
ر جــــــورج فــــــارس، المصــــــد: ينظــــــر : للمزيــــــد . عضــــــو بــــــارزًا فــــــي مجلــــــس النــــــواب الســــــوري

ـــــــد الوهـــــــاب الكيـــــــالي وآخـــــــرون، الموســـــــوعة السياســـــــية، بيـــــــروت، 537الســـــــابق، ص  ؛ عب
 .19، ص5193

(xxxiii )245سيفن همسلي لونكريك ، المصدر السابق ، ص. 
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(xxxiii ) 249-241عبد هلل حنا ، الحركة العمالية ، ص. 
(xxxiii)وهو محمد يحيي األطه لي ، أنتخب نائبًا عن إنطاكية للمجلس النيابي: محمد األطة لي 

ثم ( 5134آذار  9 -5133أيار  3)، أسندت إليه وزارة الزراعة في وزارة حقي العظم الثالثة ، 
شباط  23-5134آذار  59)وزيرًا للزراعة والتجارة في وزارة الشيخ تاج الدين الحسني الرابعة 

 . 551محمد صالح الزيادي ، المصدر لسابق ، ص : ينظر ( . 5131
(xxxiii)من أصل تركي  5714ولد في دمشق عام ( 5111-5714): حقي العظم: حقي العظم

أسس صحيفة الشورى العثمانية ، وعم  5111، أخذ علومه في المدارس العثمانية ، وفي عام 
بدأ الحرب العلمية األولى حكم علية الديوان الحربي باإلعدام غيابيا ،  وخالل االنتداب الفرنسي 

، شكل الوزارة  5121عيد تعينه لنفس الوظيفة عام تولى رئاسة المجلس االستشاري السوري ، وأ
محمد صالح الزيادي ، سورية في سنوات : ، للمزيد ينظر  5111توفي عام  5134حتى عام 

 .511، ص  2153، دراسة تاريخية ، تموز ، دمشق ، 5133-5121األزمة االقتصادية 

(xxxiii )الملكية العراقية العامة القنصلية  919/ ، ملفة ة  931/355و ، البالط الملكي  .ك.د
في كانون األول ( 9113)في دمشق ، تقرير القنصلية العراقية إلى وزارة الخارجية العراقية المرقم 

؛ الجريدة الرسمية للجمهورية السورية 241؛ وليد المعلم ، المصدر السابق ، ص 2، ص 5132
؛ 57، ص  5132يران حز  31دمشق في ( 52)السنة الرابعة عشر ملحق العدد( 52)، العدد 

؛ وديع 54، ص  5132حزيران  51، دمشق ، ( 55)النشرة الرسمية للجمهورية السورية ، العدد
 .371، ص 5114بشور ، سوريا صناعة دولة ووالدة أمة ، دار اليازجي ، دمشق ، 

(xxxiii )القنصلية الملكية العراقية العامة  919/ ، ملفة ة 931/355و ، البالط الملكي  . ك. د
حزيران  53في ( 111)المرقم ( رئاسة الجمهورية السورية)ي دمشق ، وزارة الخارجية العراقية ف

؛ وجيه الحفار ،الدستور والحكم في الجمهورية السورية ، مطبعة اإلرشاد 33ص  55، و5133
 . 445؛ فليب خوري ، المصدر السابق ، ص593، ص  5147، دمشق ، 

(xxxiii ) ـــــــد فـــــــي دمشـــــــق، ( 511-5711)جميـــــــل مـــــــردم : جميـــــــل مـــــــردم سياســـــــي ســـــــوري، ول
ـــــــذ  ـــــــة واألحـــــــزاب الســـــــورية من ـــــــات العربي ـــــــاريس، وعمـــــــال فـــــــي الجمعي ـــــــي ب ـــــــانون ف درس الق

: للمزيـــــد ينظــــــر . 5111شـــــبابه، عـــــين مــــــرات عـــــدة رئيســــــًا للـــــوزارة الســــــورية، تـــــوفي عــــــام 
، ص 2119نـــــزار كـــــريم جـــــواد الربيعـــــي، دراســـــات فـــــي تـــــاريخ ســـــورية المعاصـــــر، بغـــــداد، 

41-13. 
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(xxxiii )وهو ابن السيد مصطفى بن مصطفى رسالن ، ولد ( 5147-5779(: ر رسالن مظه
، تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي فيها ، أكمل دراسته العالية ، عين  5779في حمص عام 

قائمقام لدير الزور ، أنتخب عضوًا في الجمعية الوطنية ، ونائبًا عن حمص في المجلس النيابي 
، توفي في مصر في حزيران  5143شغال العامة واإلغاثة عام ، ثم شغل وزير األ5132عام 
؛ سليمان سليم البواب ، 491جورج فارس ، المصدر السابق ، ص : لينظر. 5147عام 

 .341، ص  2المصدر السابق ، ج

(xxxiii ) تألفت وزارة حقي العظم من األخير رئيسًا وللداخلية ، و جميل مردم وزيرا للمالية
الن وزير للعدلية وللمعارف ، والنائب سليم جنبرت وزيرًا لألشغال العامة والزراعة ، ومظهر رس

المفوضية العراقية  1/2/4/5، ملفة  931/355و ، البالط الملكي  .ك.د: ينظر . للمزيد 
الملكية العامة في بيروت ، تقرير القنصلية العراقية في بيروت إلى وزارة الخارجية العراقية ، 

 .535، ص57و
(xxxiii ) درس  5779تشرين عام  29هو داميال جوزيف الفرد شارل ، ولد في : مارتيل دي ،

، كلف بأعمال السكرتير األول في  5115آيار  53الحقوق ، ودخل مكتب رئيس الوزراء في 
 51، عين مفوضًا ساميًا في طوكيو ، وأصبح وزيرًا مفوضًا في بكين في  5151بكين في أيلول 
، التقرير   943/355والبالط الملكي . ك.د: ينظر.  5121ًا عام ، وسفير  5127كانون األول 

،  5133أب 5في  9597المرفوع من المفوضية العراقية في بيروت إلى وزارة الخارجية ، المرقم 
 .532، ص 57و
(xxxiii ) ؛ 371-371غالب العياشي ، اإليضاحات السياسية ، ص 

 Document Franncaisdes  Affaires E trangeres  concernont  La  syrie  et 
Liban d 1930-1940 ,4  Tomes p.203 ,p .190. 

(xxxiii )22 – 51ذوقان قوقوط ، المصدر السابق  ، ص ص  . 
 (xxxiii )   Acting Consul to Sir John S imon ,Damascus ,May 

24,1933,F.o, 371/16974,No,29 ، تقرير 355/ 935و البالط الملكي ، . ك.؛ د
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نيسان  21في  ( 5315)ة في بيروت المرفوع  إلى وزارة الخارجية المرقم المفوضية العراقي
.51، ص 25، و 5133  

(xxxiii) تشرين 51، و5133تشرين الثاني  59في (  443)و( 422)القبس السورية ، العددان
 .5133الثاني 

(xxxiii )تقرير المفوضية العراقية في بيروت المرفوع  355/ 935و البالط الملكي ، . ك.د ،
 .525، ص 51، و 5133تشرين الثاني   25في  ( 5391)زارة الخارجية المرقم إلى و 

(xxxiii) مطبعة ألف باء ، دمشق 5141-5131الجمهورية السورية ، دليل الجمهورية السورية ،
 .52-55، ص  5141، 
(xxxiii ) ، تألفت وزارة تاج الدين الحسني منه رئيسًا ووزارة الداخلية ، وهنري هندية وزيرًا للمالية
محمد يحيي العدل وزيرًا  للزراعة ، وعطا األيوبي وزيرًا للعدلية ، وحسني البرازي وزيرًا للمعارف و 

الجمهورية العربية السورية رئاسة مجلس الوزراء ، : ينظر .، وجميل األلشي وزيرًا لألشغال 
؛ غالب العياشي ، اإليضاحات 72، المصدر السابق ، ص  5171-5157الوزارات السورية 

 . 379سياسية ، ص ال
(xxxiii )القنصلية الملكية العراقية العامة في دمشق ،  931/355و ، البالط الملكي  . ك.د ،

 4في ( 177)المرقم ( إيقاف البرلمان السوري)تقرير القنصلية العراقية إلى وزارة الخارجية العراقية
 .11، ص 5133تشرين الثاني 

(xxxiii )445فليب خوري ، المصدر السابق ، ص . 
(xxxiii) 5133كانون األول    3، في ( 434)القبس السورية ، العدد. 
(xxxiii ) 5134أيلول  59، في ( 3154)، بغداد ، العدد ( جريدة)العراق . 

xxxiii 5111-5779أسامة رفعت حسن البياتي ، هاشم األتاسي ودوره السياسي في سورية ،
 .551، ص 2111،  ابن رشد/ جامعة بغداد ، كلية التربية ( غير منشورة)رسالة ماجستير 

(xxxiii)14 – 13نجيب الرمنازي ، المصدر السابق ، ص . 
(xxxiii )311وديع بشور ، المصدر السابق ، ص . 
(xxxiii ) هو األمير مصطفى بن محمد بن جهجاه ( 5117-5713: )مصطفى الشهابي

نلقى دراسته األولى ، جاء إلى دمشق ليلتحق  5713، عام ( لبنان)الشهابي ، ولد في حاصبيا 
، أصبح ضابطًا احتياط في الجيش  5154، حصل على شهادة الهندسة عام السطانية  ويةبالثان
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ووزيرًا للمالية بعد االستقالل عام ( 5131-5139)العثماني ، أصبح محافظًا لحلب خالل المدة 
: للمزيد ينظر .5117توفي عام  5141ووزيرًا للعدل عام  5141،ثم محافظًا لحلب عام  5143

،  2111، بغداد ،  5، بيت الحكمة ، ط5مررخين ، موسوعة أعالم العرب ،جمجموعة من ال
 .113ص 

(xxxiii ) تلقى علومه الثانوية في جامعة القديس يوسف  5115ولد عام : أدمون حمصي ،
، تقلد وزارة المالية  5122والجامعة األميركية ، وأكمل علومه في جامعة لوزان وجامعة أكسفورد 

 .531جورج فارس ، المصدر السابق ، ص : زيد ينظر للم 5141في نيسان عام 
(xxxiii ) ليون بلوم : 
(xxxiii ) ولد بدمشق ، وتلقى علومه لولية واالبتدائية فيها ، ثم ( 5119-5713: )سعيد الغزي

انتقل إلى بيروت ، واستانبول ، وبعد تخرجه مارس المحاماة ، عمل في صفوف حزب الشعب 
ي صفوف الكتلة الوطنية ، أعيد انتخابه نائبًا عن دمشق ثم ف 5124الذي ساهم في تشكيله عام 

-5112، أيد انتخبه نائبًا عن دمشق في عهد االنفصال  5149، ثم عاد في  5143عام 
م ، .، د3سليمان سليم البواب ، موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين ، ج: ينظر . 5113
 .371، ص 2111

(xxxiii) مطبعة ألف باء ، دمشق 5141-5131رية السورية الجمهورية السورية ، دليل الجمهو ،
 .52، ص  5141، 
(xxxiii ) محمد صالح الزيادي ، تاريخ البالد العربية المعاصر المشرق العربي ، مصر والسودان

 . 553 – 552، ص 2151والمغرب العربي ، دار ابن السكيت للطباعة والنشر ، 
(xxxiii) مطبعة ألف باء ، دمشق 5141-5131الجمهورية السورية ، دليل الجمهورية السورية ،
 .52، ص  5141، 
(xxxiii )ترجمة جعفر الخياط، 2جورج لنشوفسكي ، الشرق األوسط في الشرون العالمية، ج ،

 . 15، ص5111بغداد ، 
(xxxiii )521 – 523سامي مروان مبيض ، المصدر السابق ، ص . 
(xxxiii )573جورج لنشوفشكي ، المصدر السابق  ، ص . 
(xxxiii )451 – 451مصدر السابق  ، صوديع بشور ، ال . 
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 :قائمة المصادر والمراجع 
 :الوثائق : أواًل 

 : ــ الوثائق العربية 
 .5135كانون األول  57، ( 557)، العدد ( جريدة)األخاء الوطني العراقية  -5
في  ( 5391)تقرير المفوضية العراقية في بيروت المرفوع  إلى وزارة الخارجية المرقم  -2

 . 5133 تشرين الثاني  25
، القنصلية الملكية العراقية العامة في دمشق ،  931/355و ، البالط الملكي  . ك.د -3

المرقم ( إيقاف البرلمان السوري)تقرير القنصلية العراقية إلى وزارة الخارجية العراقية
 .5133تشرين الثاني  4في ( 177)

اقية الملكية العامة المفوضية العر  1/2/4/5، ملفة  931/355و ، البالط الملكي  .ك.د -4
 .في بيروت ، تقرير القنصلية العراقية في بيروت إلى وزارة الخارجية العراقية 

، التقرير المرفوع من المفوضية العراقية في بيروت   943/355و،البالط الملكي .ك.د  -1
 . 5133أب 5في  9597إلى وزارة الخارجية ، المرقم 

ير المفوضية العراقية في بيروت المرفوع  ، تقر 355/ 935و البالط الملكي ، . ك.د  -1
 . 5133نيسان  21في  ( 5315)إلى وزارة الخارجية المرقم 

القنصلية الملكية العراقية العامة  919/ ، ملفة ة  931/355و ، البالط الملكي  .ك.د -9
في ( 9113)في دمشق ، تقرير القنصلية العراقية إلى وزارة الخارجية العراقية المرقم 

 5132األول كانون 
و ، البالط الملكي ، القنصلية الملكية العراقية في بيروت ، كتاب القنصلية الملكية .ك.د -7

المرقم ( عن النتخابات في سورية )العرقية العامة في بيروت إلى وزارة لخارجية العراقية 
 . 5135كانون األول  25في  244 -571

لكية العامة في دمشق ، برقية عادية القنصلية الم 742/355ك و ، البالط الملكي ،  .د -1
في  4من قنصل صاحب الجاللة البريطانية بالشام إلى المعتمد السامي ببغداد ، المرقمة 

 . 5127حزيران  51
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، القنصلية الملكية العراقية في بيروت ، 931/355و ، البالط الملكي  .ك.د  -51
ة الخارجية العراقية حول كتاب القنصلية الملكية العراقية العامة في بيروت إلى وزار 

 . 5135كانون األول  35في  224المرقم ( حوادث سورية األخيرة)
السنة الرابعة عشر ملحق ( 52)الجريدة الرسمية للجمهورية السورية ، العدد   -55

 . 5132حزيران  31دمشق في ( 52)العدد
 .5121آب 2في ( 543)جريدة العاصمة ، األعداد   -52
 . 5121آب  51، ( 547)جريدة العاصمة ،  -53
 .5121أيلول  23في  ( 519)جريدة العاصمة ،   -54
 .5123في ( 215)جريدة العاصمة ، العدد   -51
 . 5121شباط 5في ( 291)جريدة العاصمة ، العدد   -51
المجموعة اإلحصائية ، جامعة دمشق ، مكتب اإلحصاء ، مطبعة جامعة   -59

 .5111 -5111دمشق ، 
نتداب الفرنسي ، قرارات وبالغات ، اال(دمشق )مديرية الوثائق التاريخية   -57

 . 5135المفوضية السياسية 
، العفو 411رقم لوثيقة ،   1191/ 5مديرية الوثائق ، وزارة الداخلية ، تسلسل   -51

 . 5135عن المحكومين السياسيين 
 5132حزيران  51، دمشق ، ( 55)النشرة الرسمية للجمهورية السورية ، العدد  -21

. 
 :ــ الوثائق األجنبية 

1- Acting Consul to Sir John S imon ,Damascus ,May 24,1933,F.o, 
371/16974,No,29. 

2- A.Minorities Hourani in the Arab word ,oxford ,1947. 
3-   Consal Hole to Foreign Office  , Damscus , December  23,1931 

,F.o ,371/ 15365 , No. 105 ؛ 
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4- Document Franncaisdes  Affaires E trangeres  concernont  La  
syrie  et Liban d 1930-1940 ,4  Tomes . 

5- Document Francais Affaires E trangeres  concernont  Le Levant 
syrie Liban Durant Let annees 1918-1929 ,105 Tomes 1986 ,vol 
,p.203 . 

6- Document  Francais Des  Affaires E trangeres  concernont   
Levant syrie- Liban  Durant Let annees  1918-1929 ,105 Tomes 
89 ,vol .203. 

7-   F.o 371 / 16974 D amascus Quarterly Report April Is j une 30 th 
1933. 

8- MAE,Nantes,Instruction publique ,Carton,No.71,Fonds Beyrouth 

 :الرسائل واألطاريح الجامعية : ثانيًا 
، 5111-5779عت حسن البياتي ، هاشم األتاسي ودوره السياسي في سورية أسامة رف -5

 .2111ابن رشد ، / جامعة بغداد ، كلية التربية ( غير منشورة)رسالة ماجستير 
،   5131حاتم محسن جبر البديري ، إبراهيم هنانو ودوره السيسي في سورية  حتى عام   -2

العربي  والتراث العلمي ، بغداد ، ، معهد التاريخ ( غير منشورة)رسالة ماجستير 
2113. 

، رسالة 5117-5141محمد عبد الكريم حجيل ، الحركة الديمقراطية في سوريا  -3
 .2155،كلية التربية ، جامعة القادسية ، (غير منشورة)ماجستير

 :المذكرات الشخصية : رابعًا 
ثاني ، ، القسم ال 5117-5121حسن الحكيم ، مذكراتي من صفحات سورية الحديث  -5

 . 5111بيروت ، 
 .5193، بيروت ، 5خالد العظم مذكرات خالد العظم ، تقديم عمر المدني ، ج -2
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، بغداد ،  5، بيت الحكمة ، ط5مجموعة من المررخين ، موسوعة أعالم العرب ،ج -3
2111 . 

 :الموسوعات : خامسًا 
 . 5114، دمشق ، 2جميل عويدات ، أعالم نهضة العرب في القرن العشرين ، ط -5
 . 5141، المطبعة األهلية ، دمشق ،  5141جورج فارس ، من هو في سورية  -2
 .2111م ، .، د3سليمان سليم البواب ، موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين ، ج -3
 .5193عبد الوهاب الكيالي وآخرون، الموسوعة السياسية، بيروت،  -4
 :الكتب : سادسًا 
ية المعروف بكتاب التحفه الحليمية في تاريخ ابراهيم بك حليم ، تاريخ الدولة العثمان -5

 (.2114القاهرة ، )الدولة العلية ،
 .5131أمين سعيد ، الثورة العربية الكبرى ، المجلد الثالث ، مصر ،  -2
أمين محمد سعيد ، كريم خليل ثابت ، سيرة مصطفى كمال باشا وتاريخ الحركة التركية  -3

 .5122الوطنية في االناضول، القاهرة 
همسلي لونكريك ، سورية ولبنان تحت االنتداب الفرنسي ، ترجمة بيار عقل ، دار سيفن  -4

 .ت .الحقيقة ،د
، مطبعة ألف باء ، دمشق 5141-5131الجمهورية السورية ، دليل الجمهورية السورية  -1

 ،5141 . 
، 5171-5157الجمهورية العربية السورية ، رئاسة مجلس الوزراء ، الوزارات السورية ،  -1

 .5171، دمشق 
، ترجمة جعفر الخياط، 2جورج لنشوفسكي ، الشرق األوسط في الشرون العالمية، ج -9

 .5111بغداد ، 
، ترجمة محمود  5117-5141توري ، السياسة السورية والعسكريون .جوردن  هـ  -7

 .5111،  2فالحه ، دار الجماهير ، ط
 . 5197حسن الحكيم ، خبراتي في الحكم ، عمان ،  -1
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، القاهرة 5ار ، السياسية واالستراتيجية في الشرق األوسط ، جحسين فوزي النج -51
 ،5113. 
 . 5195ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، المشرق العربي بين حربين ، القاهرة ،   -55
، 5127-5121حكمت علي أسماعيل ، نظام النتداب الفرنسي على سورية   -52

 .5117لترجمة ، دمشق ، تقديم الدكتور محمد خير فارس ، دار طالس للدراسات وا
، مصر ،  5121-5157خيرية  قاسمية ، الحكومة العربية في دمشق ،   -53

5195. 
، بيروت ،  5131 – 5121ذوقان قرقوط ، تطور الحركة الوطنية في سوريا   -54

5191 . 
قراءة  في تاريخ سورية )ـــــــــــــــــــــــ ، المشرق العربي في مواجهة االستعمار   -51

 .5199صر ، م( المعاصر
رياض الجابري ، سعد اهلل الجابري وحوار مع التاريخ ، دار المعارف ، حمص   -51

 ،5117. 
زين نور الدين زين ، الصراع الدولي في الشرق األوسط ووالدة سورية ولبنان ،  -59

 .5195بيروت ، 
ساطع الحصري ، يوم ميسلون ، صفحة من تاريخ العرب الحديث ، بيروت ،  -57

 .5141دار ألتحاد ، 
سامي مروان مبّيض ، تاريخ دمشق المنسي ، دار رياض نجيب الرئيس ،   -51

 . 2151بيروت 
سعاد أسد جمعة ، حسن ظاظا ، الحكومات السورية في القرن العشرين من   -21

 .2111، دمشق ، 5157-2111
سليمان وعدنان منافيخي ، هرالء حكموا سورية ، دار األنوار ، دمشق ،   -25

2155 ،. 
 5يالي ، المراحل في االنتداب الفرنسي وفي نضالنا الوطني ،جعبد الرحمن الك  -22

   5117، مطبعة القادة ، حلب ، 
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، مطبعة 2ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، المراحل في االنتداب الفرنسي  والنضال الوطني ، ج  -23
 . 5111الضاد ، دمشق ، 

،  5141-5115مو عبد الكريم رافق ، تاريخ الجامعة السورية ، البداية والن -24
 . 2114دمشق ، 

دار  دمشق ،  5141-5111عبد هلل حنا ، الحركة العمالية في سورية ولبنان   -21
 .5195دمشق ، 

عالء جاسم محمد، الملك فيصل األول حياته ودوره السياسي في الثورة العربية  -21
 .5171منشورات مكتبة اليقظة العربية ، بغداد ، ، 5133-5773وسورية والعراق 

ب العياشي ، اإليضاحات السياسية وأسرار االنتداب الفرنسي في سورية ، غال -29
 . 5114دمشق ، 

كارل بروكلمان ، تاريخ الشعوب االسالمية ، ترجمة بنية فارس ومنير   -27
 5199، بيروت، 9البعلبكي، دار العلم للماليين ، ط

: يب لودر ، القول الحق في تاريخ سورية وفلسطين والعراق ، تعر . دي ف . ج  -21
 .5121نزيه المعظم ، دمشق الحديثة ، 

ترجمة  5141 -5121فيليب خوري ، سورية ولبنان ، سياسة القومية  العربية   -31
 5119مرسسة األبحاث العلمية  ، بيروت ، 

،  2151 – 5157مازن يوسف صباغ ، سجل الحكومات والوزارات السورية   -35
  . 2151، دمشق ،  5دار الشروق للطباعة والنشر ، ط

 .5134مجيد خدوري ، المسألة السورية ، الموصل ،   -32
 .5114محسن أيمن ، لبنان ، الصورة ذاكرة قرن ، المطبعة العربية ، بيروت ،  -33
محمد بديع شريف وآخرون ، دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة ،  -34

 .ت . القاهرة ، د 
، منشورات در  5111-5117محمد حرب فرزات ، الحياة الحزبية في سورية   -31

 .5111الرواد ، 
محمد صالح الزيادي ، تاريخ البالد العربية المعاصر المشرق العربي ، مصر   -31

 . 2151والسودان والمغرب العربي ، دار ابن السكيت للطباعة والنشر ، 
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-5131محمد صالح الزيادي ، سوريا في سنوات األزمة األقتصادية العالمية   -39
 .  2152تموز ، دمشق ،  دراسة تاريخية ، دار 5133

 . 5172مصطفى الزين، اتاتورك وخلفاره ، دار الحكمة للنشر، بيروت،   -37
ناجي عبد النبي بزي ، سورية صراع االستقطاب ، دراسة تحليلية ألحداث   -31

، دار ابن  5193- 5159الشرق األوسط والتداخالت الدولية في األحداث السورية 
 . 5111العربي ، دمشق ، 

 .5193، بيروت ، 2رمنازي ، سورية من االحتالل حتى الجالء ، طنجيب األ  -41
 . 2119نزار كريم جواد الربيعي، دراسات في تاريخ سورية المعاصر، بغداد،    -45
وجيه الحفار ،الدستور والحكم في الجمهورية السورية ، مطبعة اإلرشاد ،   -42

 .  5147دمشق ، 
صاد والسياسة الفرنسية في مطلع وجيه كوثراني ، بالد الشام ، السكان ، االقت  -43

 . 5171القرن العشرين ، بيروت ، 
 .5114وديع بشور ، سوريا صنع دولة ووالدة أمة ، دار اليازجي، دمشق   -44
 . 5177دمشق ، ( الطريق إلى الحرية ) 5141-5151وليد لمعلم ، سورية   -41
 . 5173يوسف الحكيم ، سوريا واالنتداب الفرنسي ، دار النهار ، بيروت ،  -41
 :الكتب األجنبية : سابعًا 

1- Georg Haddad fif ty yeary of modern syriy and Liban ,Beirut , Dar 
Al Hayat ,1949. 

2- Jean Ducruet ,s.j., Un Siecle de Cooperation  Franco –Libanaise 
au Service des Professions de la Sante (Liban:Imprimerie 
Catholique,1992). 

3- Jan karl Tannin banm, General Maurice Savrail ; politics (chapel 
Hill,N.c 1974).  

4- Stewart Erskien Mrs ,King Faical of Iraq Othorised and Authentic 
study ,London ,1933. 
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5- Yale ,W,the Near East A Modern History ,New ,York ,1958. 

 :الصحف : ثامنًا 
 .5134أيلول  59، في ( 3154)اد ، العدد ، بغد( جريدة)العراق  -5
 .5133كانون األول    3، في ( 434)القبس السورية ، العدد  -2
 ، 5133تشرين الثاني  59في (  422)القبس السورية ، العددان  -3
 .5133تشرين الثاني  51، في ( 443)القبس السورية  ، ،  -4
 .5121ني كانون الثا 31في (  27)، دمشق ، العدد ( جريدة)المقتبس   -1
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 جون كوينسي آدمز

 ودور  في وزارة الخارجية االمريكية للمدة

(2225-2217) 

 فاطمة عبد الجليل ياسر. م. د

 د فاطمة فالَ جاسم. م. أ

 قسم التاريخ\كلية التربية للعلوم االنسانية \جامعة ذي قار 

 :الملخص

سية التي ادت دورًا كبيرًا في تثبيت تعد شخصية جون كوينسي آدمز من الشخصيات السيا
اركان السياسة الخارجية للواليات المتحدة االمريكية، وساعدت البيئة السياسية التي عاشها جون 
كوينسي من خالل مرافقة والده جون آدمز في جميع اسفاره الى اوربا وحضوره للمناقشات حول 

، إذ اسهم هذا 5994لقاري الثاني عام تأسيس دولة خاصة بهم واهم تلك المحافل هو المرتمر ا
االمر في بلورة افكاره وآرائه السياسية ، كما اثرت الثورة الفرنسية واالحداث السياسية التي رافقتها 
في اوربا من خالل تواجده كممثل لبالده في هولندا وبروسيا على شخصيته إذ حاول فهم اهداف 

كما انه كان سفيرًا للواليات المتحدة االمريكية  في تلك الثورة ومواقف الدول االوربية تجاهها، 
وعمد من خالل تواجده فيها على تشكيل عالقة صداقة مع بعض ( 5754-5711)روسيا للمدة

 .الشخصيات االوربية وبين بينهم السكندر االول قيصر روسيا 

ت في مفاوضات لتوقيع معاهدة غن 5754ولم يقتصر عمله لهذا الحد بل اشترك في عام 
، وشغل منصب سفير للواليات المتحدة 5752عقب انتهاء الحرب البريطانية االمريكية عام 
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، واستطاع خالل هذا المنصب من انتزاع اعتراف (5759-5754)االمريكية في بريطانيا للمدة 
 .بريطانيا باالستقالل الكامل لبالده واقامة عالقات تجارية بين البلدين

وزير الخارجية االمريكية الى عدة اسباب منها غيابه الطويل ويعود سبب اختياره لمنصب 
عن البالد بسبب تمثيل بالده في بعض الدول االوربية هذا االمر قد ابعده عن التحيز الحزبي 
والشخصي، وسعى جون كوينسي خالل المنصب الجديد الى توظيف افكاره السياسية في المجال 

خالل فرض سيطرة الواليات المتحدة االمريكية على  الخارجي تمثل بتحقيق سياسة التوسع من
 .كامل قارة امريكا الشمالية من خالل ما يعرف بسياسة القارية

ولم تقتصر افكاره بهذا المجال فقط بل عمل على ابعاد الدول االوربية عن التدخل في 
في صياغة الشرون االمريكية من خالل اصدار مبدأ مونرو، إذ ادى جون كوينسي دورًا مهمًا 
 .5723ومناقشة واخراج مبدأ مونرو على الشاكلة التي اعلنها الرئيس االمريكي مونرو في عام 

John Quincy Adams 

and his role in the US State Department for the period (1817-1825) 

John Quincy Adams is one of the political figures who played a 
major role in stabilizing the foreign policy of the United States of 
America, and the political environment that John Quincy lived by 
accompanying his father John Adams on all his travels to Europe and 
his presence in discussions about establishing a state of their own and 
the most important of these forums is The second continental 
conference in 1774, as this matter contributed to the crystallization of his 
political ideas and opinions, as the French revolution and the political 
events that accompanied it in Europe through his presence as a 
representative of his country in the Netherlands and Russia affected his 
personality as he tried to understand the goals of that revolution and the 
positions of European countries Ahaa, he was also ambassador United 
States America in Russia for period (1809-1814) and deliberately 
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through presence on the formation relationship friendship with some 
European personalities, among the first Russian Czar Alexander. 

His work was not limited to this, but he participated in 1814 in 
negotiations to sign the Treaty of Ghent after the end of the British-
American War in 1812, and he served as the Ambassador of the United 
States of America in Britain for the period (1814-1817), and during this 
position he was able to extract Britain's recognition of the complete 
independence of his country and the establishment of Trade relations 
between the two countries. 

The reason for choosing the position of US Secretary of State is 
due to several reasons, including his long absence from the country 
because of his country's representation in some European countries. 
This matter has kept him away from partisan and personal bias. John 
Quincy sought during the new position to employ his political ideas in 
the external field represented by achieving the policy of expansion 
through Imposing the United States of America control over the entire 
continent of North America through what is known as the continental 
policy. 

His ideas were not confined to this field only, but he also worked to 
keep European countries away from interfering in American affairs by 
issuing the Monroe Doctrine, as John Quincy played an important role in 
formulating, discussing and devising the Monroe Doctrine in the manner 
announced by US President Monroe in 1823. 

 :المقدمة

كية في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر  أضحت الواليات المتحدة األمري
،وقامت مجموعة من الشخصيات  5991دولة لها كيانها الخاص بعد تحقيقها استقاللها عام 
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السياسية إلى تنظيم شرون الدولة في جميع جوانبها السياسية واالقتصادية واإلدارية على 
يات التي حاولت تثبيت اركان الواليات المتحدة الصعيدين الداخلي والخارجي، ومن تلك الشخص

 .االمريكية هي شخصية جون كوينسي آدمز  ابن رئيس الواليات المتحدة األمريكية جون آدمز

برزت شخصية جون كوينسي آدمز وتكونت نتيجة مرافقة والده جون آدمز في جميع 
هم هذا األمر في بلورة اسفاره إلى أوربا وحضور المناقشات حول تأسيس دولة خاصة بهم، أس

شخصيته وتحديد أفكاره وآرائه السياسية، إذ عمد من خالل تواجده في المناصب التي توالها منها 
سفير للواليات المتحدة األمريكية في كل من روسيا وبريطانيا على توثيق العالقات بالده مع 

ت المتحدة األمريكية ونرى ذلك الدول االوربية ،كما كانت له آرائه حول التوسع اإلقليمي للواليا
 .واضحا خالل تأييده لمبدأ مونرو الذي يعد احد واضعي ذلك المبدأ

قسم البحث الى ثالثة مباحث فضاًل عن مقدمة وخاتمة، تطرق المبحث االول الذي جاء 
الى البدايات االولى من حياة جون ( جون كوينسي آدمز وتكوينه االجتماعي والعلمي)بعنوان

دمز والتعرف الى اسرة آدمز وكيفية وصولهم الى الواليات المتحدة االمريكية فضاًل عن كوينسي آ
جون كوينسي آدمز )التعرف الى تكوينه العلمي، في حين جاء المبحث الثاني تحت عنوان

الذي درس دخول جون كوينسي آدمز الحياة السياسية منذ نعومة ( ودخوله المعترك السياسي
لده المرتمر القاري الثاني، كما عمل كسكرتير خاص ومترجم ومرافق اظفاره إذ حضر مع وا

للمبعوث الواليات المتحدة االمريكية فرانسيس دانا، وعمل كسفير للواليات المتحدة االمريكية في 
جون كوينسي آدمز وزير الخارجية )هولندا وبروسيا وروسيا وبريطانيا، وتناول المبحث الثالث 

الذي سلط الضوء على الدور الذي لعبه جون (( 5721-5759)مريكيةللواليات المتحدة اال
كوينسي آدمز عندما اصبح وزيرًا للخارجية وعمل على توظيف جميع افكاره السياسية في تقوية 

 .الواليات المتحدة االمريكية في المجال الخارجي

االكاديمية اعتمد البحث على مجموعة من الكتب واالطاريح والرسائل الجامعية والبحوث 
 .التي رفدت البحث بمعلومات قيمة ساعدت على انجاز العمل

 :جون كوينسي آدمز وتكوينه االجتماعي والعلمي: المبحث االول 

 Adams)الى أسرة آدمز (John Quincy Adams)ينتسب جون كوينسي آدمز 
Family )رات أهمية من التي ارتبط تاريخها باألراضي االمريكية من خالل إنشاء أكثر المستعم

كان بين ( Thomas Adams)الناحيتين االقتصادية والسياسية فقد لوحظ أن اسم توماس آدمز 
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، واشتملت على منح 5121اسمًا وردت في البراءة الملكية الصادرة في الرابع من آذار ( 21)
، وتضمن (Massachusetts Colony)(xxxiii)أصحابها امتياز إنشاء مستعمرة ماساتشوستس

ز منح أصحابه صالحية تأسيس حكومة تمثيلية تدير أمور المستعمرة ، علمًا أٌن توماس االمتيا
انحدر من اسرة آدمز التي سكنت في بلدة كريديتن  -الذي ورد اسمه في ذلك االمتياز–آدمز 

(Crediton )التابعة لمقاطعة ديفون شاير(Devonshire )الواقعة في شمال انكلترا(xxxiii). 

على األراضي األمريكية مع بداية تنفيذ مضامين ذلك االمتياز،  ظهر دور تلك االسرة
الذي تمثل بإقامة حكومة تمثيلية في مستعمرة مساشوستس، إذ شهدت الوالية في الثالث عشر 

انتخابات حكومتها، التي تألفت من حاكم ونائب حاكم ومجلس مساعدين  5121من آيار عام 
وبعد حل المجلس وانتخاب أعضاء لمجلس جديد  عضوًا، كان توماس آدمز أحدهم،( 57)ضم 

في السنة التالية، أعيد انتخاب توماس آدمز، وهو دليل على أنه كان ناجحًا في عالقاته 
الشقـيق ( Henry Adams)االجتماعية وفي تأكيد نضجه السياسي، كما حصل هنري آدمز 

، وكان أحد (Braintree) (xxxiii)األصغر لتوماس آدمز، على قطعة أرض في بلدة براينتري
ويدل هذا االمر على مكانة السياسية لهذه االسرة في المستعمرة التي . (xxxiii)أعضاء مجلس البلدة

اشتركت في انشاء تلك المستعمرة وكونت مع سكانها عالقات اجتماعية ساعدت على بروزها في 
 .الساحة العملية للمنطقة

سرة هنري آدمز الذي ولد في من الجيل الرابع أل( John Adams)ويعد جون آدمز االب
بتعليمه ويعود ( 5919-5115)واهتم والده جون آدمز االب  (xxxiii)5931تشرين االول  31

ويعد من اكثر المذاهب اهتمامًا بالتعليم،  (xxxiii)السبب في ذلك هو اعتناق والده لمذهب البيوريتان
ة القانون واصبح ثم توجه لدراس 5911اكمال دراسته في كلية هارفرد التي تخرج منها عام 

 Abigail) (xxxiii)تزوج من ابيغيل سميث 5914تشرين األول  21، في (xxxiii)5917محاميًا عام 
Smith ) وقد عرفت بكونها فتاة ذكية جدًا ومتعلمة، عكس أكثر الفتيات في ذلك الوقت الالتي ال

ًا متقدمًا يعرفن القراءة والكتابة ولم يحصلن على تعليم، وهو ما فسر إنها أظهرت فكرًا سياسي
عندما كانت تدخل في نقاش حاد وطويل مع آدمز حول مستقبل المستعمرات ومصيرها، بل إنها 

لعب جون آدمز مع زوجته ابيغيل دورًا .(xxxiii)كانت تمهد األمور لزوجها في كثير من القضايا 
متميزًا ومهمًا في حياة جون كوينسي آدمز مما ساعد على تنشئته تنشئة اجتماعية وسياسية 

 .ساعدت على بلورة شخصيته وآرائه السياسية
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ولد جون كوينسي آدمز في براينتري وهي منطقة صغيرة ال تبعد سوى اميال قليلة الى 
 المدارس إلى كوينسي جون يذهب لم، (xxxiii)5919تموز  55في ( Boston)جنوب من بوسطن

 ذوي من ينالمدرسين الخصوصي من وصفوة أمه، و أبيه يد على تعلم ولكنه االبتدائية،
ويعود السبب في ذلك الى الدمار .كوينسي جون إلعداد أبوه، أحضرهم الذين المختلفة، الجنسيات

 .(xxxiii)(5973-5991)الذي لحق معظم المدارس بسبب الحرب االستقالل االمريكية 

 بجامعة وبعدها التحق الفرنسية اللغة لتعلم باريس في داخلية خاصة بمدرسة التحق ثم  
اللغات  لتعلم طبيعي غير كوينسي شغفاً  جون وأظهر .هولندا بجنوب(xxxiii)اليدن ةمدين في هاج

 عاد 5971عام ، وفي بقل ظهر عن والعالمي األوروبي التاريخ يحفظ انفك فيهما ونبغ والتاريخ
 دراسة قرر تخرجه منها وبعد هارفارد بجامعة المتحدة، إذ التحق الواليات إلى كوينسي جون

واصبح محاميًا مجازًا في , ماساشوستس بوالية  نيوبريبورت في الحقوق ليةبك فالتحق القانون،
 .(xxxiii)بوسطن مدينة في المحاماة ممارسة مهنة كوينسي وبدأ، (xxxiii)5911بوسطن عام 

 Louisa)من لويزا كاثرين 5919اما حياته الزوجية تزوج جون كوينسي آدمز في عام 
Catherine ) جاشوا جونسون ابنة القنصل االمريكي في انكلترا(Joshua Johnson ) ورزق

في برلين ،  5715ولد عام ( George Washington)منها بثالثة ابناء هم جورج واشنطن
 Charles)في مدينة براينتري في والية مساشوستس، وتشارلز فرانسيس 5713وجون ولد عام 

Francis ) وتوفيت  5755في بوسطن ، وله بنت واحدة وهي لويزا ولدت عام  5719ولد عام
 . (xxxiii)في روسيا 5752عام 

يتبين مما تقدم ان هناك عوامل عديدة ساعدت على بلورة شخصية جون كوينسي آدمز 
منها االرث ألسرة آدمز ومكانتهم المتميزة في والية مساشوستس، كما اثرت شخصية والديه في 

بتربيته، إذ مهدت هذه  تكوينه االجتماعي وفضاًل عن اهتمامهما وحرصهما في تعليمه واالهتمام
 .  العوامل على دخوله المعترك الدبلوماسي والسياسي في الواليات المتحدة االمريكية

 :جون كوينسي آدمز ودخوله المعترا السياسي: المبحث الثاني

مارس جون كوينسي آدمز الحياة السياسية منذ نعومة اظفاره وحقق فيها نجاحات باهرة في 
بب في ذلك هو معاصرته لإلحداث السياسية في الواليات المتحدة هذا المجال، ولعل الس

االمريكية منذ صغره المتمثلة بحرب االستقالل االمريكية ، فضاًل عن تأثره بوالده جون آدمز ،إذ 
صرف جون كوينسي آدمز معظم شابه في مرافقة والده في العديد مْن مهماته الدبلوماسية أثناء 
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بمدينة  5994في عام (xxxiii)رافقته ومشاركته في مرتمر القاري الثانيالثورة األمريكية منها م
فقد كان يسمع ويرى كل ما يدور من الموضوعات السياسية التي تم ( Phildelphia)فيالدلفيا

 .(xxxiii)مناقشتها في ذلك المرتمر

مبعوث الواليات المتحدة ( Francis Dana)(xxxiii)، رافق فرانسيس دانا5975وفي عام 
روسيا القيصرية ،كسكرتير ومترجم باللغة الفرنسية وكان يبلغ من العمر اربعة االمريكية الى 

التحق بوالده في باريس وحضر  5972، وفي عام (xxxiii)عشر عامًا، بقي فيها عامًا كامالً 
المفاوضات حول معاهدة السالم مع بريطانيا بعد نهاية حرب االستقالل االمريكية والتي تم 

إذ ساعدت هذه المشاهدات واللقاءات على تنمية المهارات .(xxxiii)5973توقيعها في شباط عام 
 .السياسية لدى جون كوينسي آدمز، وصقل افكاره  وآرائه السياسية

اصبح هذا واضحًا في كتابة المقاالت التي تدافع عن سياسة الحياد التي اتبعها الرئيس   
نسا وبريطانيا في عام فيما يتعلق بالحرب بين فر ( George Washington)(xxxiii)جورج واشنطن

5913(xxxiii) كوزير أمريكي لهولندا جورج واشنطن عينته 5914، وفي عام(xxxiii) وخالل المدة ،
كانت الدول االوربية تمر بأحداث سياسية مهمة تمثلت ( 5919-5914)التي قضاها في هولندا 

، إذ عكف جون كوينسي آدمز على دراساتها (xxxiii)فرنسية وما اعقبها من حروب بالثورة ال
وتحليلها واستنتاج الدروس عنها، ثم وضع كل هذه الدراسات في تقرير مفصل وارسله الى 

 .  (xxxiii)الحكومة االمريكية

وبعد ان اصبح والده جون آدمز رئيسًا للواليات المتحدة االمريكية، اوكل اليه مهمة تمثيل 
بتجديد المعاهدة التجارية االمريكية  5911، ونحج عام (5715-5919)ده في بروسيا للمدة بال

اصدر الرئيس جون آدمز قرارًا بعودة  5715، وفي عام (xxxiii)5971الموقعة عام  (xxxiii)البروسية
ابنه من مهمته الدبلوماسية ، فاستقر جون كوينسي آدمز في بوسطن، وعاد لممارسة المحاماة ، 

اصبح عضوًا في مجلس الشيوخ بصفته ممثاًل لالتحاديين، ولكنه خرج من  5713وفي عام 
قبل نهاية واليته بسبب معارضته لسياسة الحزب في معظم  5717مجلس الشيوخ عام 

 .(xxxiii)جوانبها

 كوينسي جون أرسل الحكم( James Madison)(xxxiii)ماديسون جيمس تولي الرئيس عند
 وزير مفوض بدرجة روسيا في المتحدة الواليات ثيلتم وهي صعبة، مهمة دبلوماسية في آدمز

(xxxiii)  األول السكندر وبين بينه صداقة عالقة نشأت عمله خاللو ( 5754-5711)للمدة(xxxiii) 
(Alexander I  )روسيا قيصر(xxxiii). 

https://www.history.com/topics/us-states/washington
https://www.history.com/topics/us-states/washington
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و كان أهم األسباب التي أشعلت  5752وعند اندالع الحرب االمريكية البريطانية عام 
الواليات المتحدة األمريكية هي تلك المضايقات التي كانت تقوم بها الحرب بين كل من بريطانيا و 

، فضاًل عن قيامها بإلقاء (xxxiii)القوات البحرية البريطانية، ضد حركة التجارة البحرية األمريكية
جبارهم على الخدمة العسكرية في الجيش البريطاني، متذرعة  القبض على البحارة األميركيين، وا 

لبحارة هم من رعايا الحكومة البريطانية، وأنهم في حكم الهاربين عن أداء في ذلك، بأن هرالء ا
الخدمة العسكرية، في حين كانت الواليات المتحدة االمريكية تصر دائمًا على أن هرالء كانوا 
مواطنين أميركيين، يضاف لتلك األسباب، رغبة عدد من القادة األميركيين الذين كان يطلق 

 .(xxxiii)باحتالل كندا وضمها إلى الواليات المتحدة االمريكية  (xxxiii) بعليهم اسم صقور الحر 

نقل المستشار الروسي الكونت نيكوالس  5753وفي الحادي والعشرين من آب عام  
إلى السيد آدامز استعداد القيصر للعمل كوسيط  بين كل ( Nicholas Romanoff)رومانوف 

ما والتوصل إلى سالم دائم بين الطرفين، كما نقل من بريطانيا والواليات المتحدة لحل النزاع بينه
له قلق القيصر من استمرار الحرب بين األمتين ، وأثر هذه الحرب على التجارة الدولية ، ووضح 
له منافع السالم االقتصادية والسياسية على الطرفين المتحاربين أواًل وعلى روسيا وأوربا ثانيًا، كما 

وضات جديدة وتحت رعاية حكومته ، فردت الواليات المتحدة دعا الطرفين لالشتراك في مفا
، أن القيصر الروسي (xxxiii)االمريكية على تلك الدعوة بالترحيب والموافقة على العرض الروسي

كان متلهف للفوائد االقتصادية التي سيجنيها من خالل تجارته مع كل من بريطانيا والواليات 
مامه في إعادة بناء بالده ، ورغبة منه اقامة عالقة صداقة المتحدة االمريكية، في الوقت ذاته اهت

مع الواليات المتحدة االمريكية ،فضاًل عن ذلك رغبته الكبيرة في أن تركز بريطانيا جميع قواتها 
 .(xxxiii)لهزيمة نابليون

وذلك  ونتيجة لذلك وافقت الحكومتان األمريكية والبريطانية على مقترح الوساطة الروسية،
، إذ قام الرئيس ماديسون بترشيح الوفد المفاوض، الذي 5753عشر من آذار عام في الحادي 
وهو (  James A. Bayard) (xxxiii)بايارد . جون كوينسي آدمز، و جيمس أي: تألف من

وزير الخزانة ، (  Albert Gallatin) (xxxiii)اتحادي وعضو في مجلس الشيوخ ، وألبرت غالتين
وبدأت المفاوضات حث الموضوع مع الجانب البريطاني ، وذلك لمتابعة المقترح الروسي، بعد ب
ولعب جون  5754الرابع والعشريـن من كانـون األول عام في التاسع من اب واستمرت حتى 

والتي انتهت بتوقيع  (xxxiii)كوينسي آدمز دورًا مهمًا في سير المفاوضات مع الجانب البريطاني
وقد نصت المعاهدة على وقف اعمال ( الدالسالم عشيـة عيد المي) أو ( Gand)معاهـدة غنت 
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، وبالتالي فلم (xxxiii)العدوان وعلى ان يجلى كل فريق دون قيد او شرط عن اراضي الفريق االخر
 .(xxxiii)يحقق احد من الفريقين اية فائدة من هذه الحرب

 وجهاً  فكان آدامز، ًمن خيرا يمثلها في بريطانيا من االمريكية المتحدة الواليات تجد لم
 الدبلوماسية ببراعته آدامز استطاع وقد البريطاني التاج لدى ، االمريكية المتحدة للواليات مشرفاً 
 ينتزع اعترافاً  أن استطاع فقد ذلك، من أبعد إلى ذهب بل صديق، إلى عدو من بريطانيا تحويل
قام،و  البريطاني التاج سلطة عن االمريكيةالمتحدة  للواليات الكامل باالستقالل بريطانيا  عالقات ةا 

 .(xxxiii)اقتصادية بين البلدين مصلحة تجارية ذات

 (Monroe James) (xxxiii)وتم اختياره لمنصب وزير للخارجية في عهد الرئيس مونرو
-5721)، وفي انتخابات الرئاسية تمكن من الفوز في الرئاسة للمدة(5724-5759)للمدة 
، وفي عام 5731 وترك العمل السياسي في عام 5721، وخسر االنتخابات لعام (5721
عاد للعمل السياسي وتم انتخابه في مجلس الشيوخ واستمر فيها حتى وفاته في شباط  5735
5747(xxxiii). امتلك جون كوينسي آدمز مهارات وقدرات سياسية ساعدت على يردي دورًا بارزًا

 .في سير الخارجية للواليات المتحدة االمريكية

-2225)ارجية للواليات المتحدة االمريكية جون كوينس آدمز وزير الخ: المبحث الثالث
2217) 

مكان ماديسون في منصب رئاسة الواليات المتحدة  5759حل جيمس مونرو عام 
كان سفير  – (xxxiii)االمريكية، فاستدعى جون كوينسي آدمز على وجه السرعة الى واشنطن

 .(xxxiii)وعينه وزير للخارجية -للواليات المتحدة االمريكية في بريطانيا

سبب اختيار جون كوينسي آدمز من قبل الرئيس مونرو الى عدة اسباب منها  ويعود
وبريطانيا للمدة ( 5754-5711)غيابه الطويل عن البالد بسبب تمثيل بالده في روسيا للمدة 

هذا االمر قد ابعده عن التحيز الحزبي والشخصي، وقد اشار الى هذا ( 5754-5759)
( Andrew Jacksen)(xxxiii)مونرو الى جنرال اندرو جاكسوناالختيار في رسالة ارسلها الرئيس 

سأحضر شخصًا الى وزارة الخارجية من الشرق، والسيد :" 5759بتاريخ االول من آذار عام 
آدمز من خالل الخدمة الطويلة في التمثيل الدبلوماسي، يبدو انه يحق له التفضيل، مدعومًا 

ليس لدي أي تردد في القول أنك قمت :" ون بقوله، ورد جنرال جاكس"بقدراته ونزاهته المعترف بها
مساعًدا قديًرا وأنا مقتنًعا أن  -في ساعة الصعوبة  -باختيار أفضل، يمكن أن يكون السيد آدمز 
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ومن هنا يالحظ ان اختيار جون كوينسي آدمز لهذا .(xxxiii)"تعيينه سيعطي ارتياًحا عاًما 
ظهرها في المفاوضات مع الدول االوربية ، المنصف قائمًا على أسس سليمة منها قدرته التي أ

فضاًل عن مهارته في سحب االعتراف كل من روسيا وبريطانيا باستقالل الواليات المتحدة 
 .االمريكية ، واقامة معها عالقات اقتصادية معهم

وعندما تلقى جون آدمز اشعار بتعيين لهذا المنصب شرع مع أسرته في السفر إلى 
، وهبط في ( Washington)مريكية على متن السفينة واشنطنالواليات المتحدة اال

، وباشر مهامه الوزارية في ايلول عام 5759في السادس من آب عام ( New York)نيويورك
5759(xxxiii). 

وسعى جون كوينسي آدمز من خالل المنصب الجديد الى وضع محددات جديدة في  
سة التوسع من خالل فرض سيطرة الواليات السياسة الخارجية االمريكية التي تمثلت بتحقيق سيا

المتحدة االمريكية على كامل قارة امريكا الشمالية ، وهي تعرف بسياسة القارية التي نادى 
، من خالل عدة وسائل منها إعادة رسم حدود الواليات المتحدة االمريكية عبر عقد (xxxiii)بها

بين الواليات المتحدة  5757هدة عام سلسلة من المعاهدات واالتفاقيات الحدودية في مقدمتها معا
االمريكية وكندا البريطانية التي حددت الحدود بين البلدين التي اتخذت من بحيرة وودز 

(Woods)الى جبال الروكي(Rocky ) على طول خط العرض(41o ) شمااًل حدودًا طبيعية بين
 .(xxxiii)البلدين

ت الحكم االسباني منذ عام التي كانت تح( Florida)كما انه نجح من انتزاع فلوريدا
بعد أن تنازلت عنها فرنسا لحليفتها اسبانيا في نهاية حرب السبع سنوات وكانت سيطرة  5913

األخيرة على هذه المنطقة هشة بسبب بعدها عن اسبانيا وعدم وجود مهاجرين أسبان بأعداد كبيرة 
تشكله من اضطرابات للواليات  ليكونوا أداة ربط ما بين اسبانيا ومستعمرتها، زيادة على ذلك ما

الجنوبية األمريكية نتيجة احتواء المقاطعة على القبائل الهندية المعروفة باسم 
الذين يقومون بشن غارات على المواطنين البيض في الواليات ( Seminole)(xxxiii)السيمينول

حاجزا في نقل الجنوبية، وشكوى المزارعين البيض في الواليات الجنوبية بان هذه المقاطعة تشكل 
 . (xxxiii) منتوجاتهم عبر سواحل المحيط األطلسي الجنوبية

نتيجة  (xxxiii)جاءت الظروف في صالح الواليات المتحدة االمريكية 5757وفي عام  
االضطرابات التي حدثت في الكثير من المستعمرات االسبانية سواء كان في أمريكا الوسطى وفي 

المشاكل، فضاًل عن استمرار غارات هنود السيمينول على أمريكا الالتينية وانشغال اسبانيا بهذه 
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الممتلكات األمريكية متخذين من المستنقعات الواسعة في فلوريدا منطلقًا لهم ، وبعد أن تهيأت 
( New Orleans)الظروف السياسية المالئمة أمر الرئيس جيمس مونرو بطل معركة نيواورليانز

، إال أن جاكسون لم يقف عند حدود  (xxxiii) وقف غاراتهماندرو جاكسون بمطاردة هرالء الهنود و 
المطاردة بل ابتعد إلى أكثر من ذلك من خالل التقدم داخل مقاطعة فلوريدا واالستيالء على قلعة 

، وبعد ذلك سيطرت قواته على مدينة ( St. Marx)سانت ماركس االسبانية
احلية الممتدة من فلوريدا حتى ثم احكم سيطرته على جميع األراضي الس( Pensacola)بنساكوال

، وبهذا تم أحكام السيطرة (Mexico)على خليج المكسيك(Mississippi)مصب نهر المسيسبي 
 . (xxxiii)على فلوريدا الشرقية والغربية بكاملها وعزل حاكمها االسباني

إن تصرف جاكسون هذا أدى إلى أزمة سياسية ما بين الواليات المتحدة واسبانيا وسبب  
سية في العاصمة األمريكية واشنطن، حتى إن أغلب السياسيين األمريكيين لم يوافق ضجة سيا

على عمله هذا ألنه تجاوز األوامر المكلف بتنفيذها وكان من اشد المعترضين على هذا التصرف 
والرئيس مونرو، وبعض أعضاء الكونغرس ( John Calhoun)(xxxiii)وزير الحرب جون كالهون
انب انتقدوا هذا التصرف ، وطالبوا بمعاقبة جاكسون وطرده من وحتى الدبلوماسيين األج

 .  (xxxiii)الجيش

لكن وزير الخارجية جون كوينسي آدمز كانت له وجهة نظر أخرى خالف بها الجميع ،إذ 
وقف بقوة إلى جانب جاكسون وأعلن إن تصرفه هذا كان جزءًا من األوامر لوضع حد للوضع 

كوينسي أن يضم إلى جانبه الرئيس مونرو فيما بعد ،مما الشاذ في هذه المقاطعة ، واستطاع 
الشك فيه إن عمل جاكسون هذا وضع ملك اسبانيا الذي يدعي ملكيته لهذه المنطقة ، تحت ما 

، مما اجبر بعد ذلك على (xxxiii)وهو احتالل األمريكيين لها( باألمر الواقع)يسمى في لغة السياسة 
شكلة ، مثل الجانب األمريكي فيها وزير الخارجية جون  إجراء مفاوضات بين البلدين لتسوية الم

، وبعد مفاوضات (Louise Onis)كوينسي آدمز ومثل اسبانيا وزير خارجيتها لويس أونايس 
طويلة اقتنعت اسبانيا في أخر المطاف في التخلي عن والية فلوريدا مقابل مبلغ مالي قدره خمسة 

، (xxxiii)كيين كتعويضات نتيجة األضرار التي أصابتهم، دفعت للمواطنين األمري(xxxiii)ماليين دوالر
أونايس  -باسم معاهدة آدمز 5751وعقدت المعاهدة في الثاني والعشرون من شباط 

((Adams-Onis Treaty  بندًا ، جاء في البند األول من المعاهدة ( 51)، وتألفت المعاهد من
مة الواليات المتحدة االمريكية، أن يكون هناك سالم دائم وصداقة ما بين حكومة اسبانيا وحكو 

وفي البند الثاني يتمتع المواطنون اإلسبان المتواجدون في مقاطعة فلوريدا بكافة الحقوق 
والواجبات التي يتمتع بها أقرانهم من المواطنين األمريكيين التي ينص عليها الدستور الفدرالي، 
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ت التي تحصل ما بين البلدين مستقباًل وجاء في البند الثالث يتعهد الطرفان بتسوية كل الخالفا
بالطرق السلمية دون اللجوء إلى العنف واستخدام السالح، وجاء في البند الرابع يترك للمواطنين 
اإلسبان حرية الديانة واختيار المعتقد الذي يدينون به وهي الديانة المسيحية الكاثوليكية، وتضمن 

 (xxxiii)ومقاطعة اوريغون( Louisiana)لويزيانا  البند الخامس عدم مطالبة اسبانيا بمقاطعة
(Oregon) مستقباًل ، أما البند السادس فقد ألزم الواليات المتحدة االمريكية بالتخلي عن مطالبيها

، وجاء في احد بنودها (Sabine)والمنطقة التي غرب نهر سابين( Texas)في مقاطعة تكساس
 . ( xxxiii)تتجاوز ستة أشهرإن يتم تصديق المعاهدة بين الطرفين في مدة ال 

إن هذه المعاهدة تعد نجاحًا للجهود الدبلوماسية لجون كوينسي آدمز والتي تم بموجبها 
نما إسقاط مزاعم اسبانيا في إقليم لويزيانا ومقاطعة اوريغون ، وهذا  ليس عقد صفقة الشراء فقط وا 

 .بحد ذاته يعد مكسبًا جديدًا للواليات المتحدة االمريكية

أ مونرو الحدث األبرز على مستوى السياسة الخارجية األمريكية خالل الربع يمثل مبد
األول من القرن التاسع عشر ، وهو الحدث الذي يعد في نظر الكثير من الكتاب والمهتمين في 
الشأن األمريكي خروجًا للسياسة الخارجية عن األطر والمبادئ التي ميزت مرحلة تأسيس 

 ية ، تلك المبادئ التي امن بها الرئيس األول للواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة األمريك
جورج واشنطن ولخصها بشكل جلي وصريح في خطاب الوداع في نهاية واليته الثانية عام 

5911(xxxiii). 

ويمثل وصول الرئيس جيمس مونرو إلى السلطة بداية تغير خط سير السياسة األمريكية 
إن اهلل والطبيعة : "وزير الخارجية جون كوينسي آدمز الذي كان معتقداً  الخارجية التي كان يديرها

نها تشمل قارة أمريكا  قد رسما وكونا الواليات المتحدة األمريكية بالشكل الذي هي عليه وا 
يجب على العالم أن يتفهم مبدأ سيطرتنا : "،وفي مناسبة ثانية قال آدمز" الشمالية بكاملها

شمالية ومنذ الوقت الذي أصبحنا فيه شعباا مستقالا ،واستمر قائالا من الشرعية على أمريكا ال
غير المعقول إن تبقى هذ  المساحات الصغيرة من األراضي المبعثرة على عالقة مع األمم التي 

إن تصريحات آدمز هذه ما هي إال دليل قاطع ". تقع على الجانب الثاني من المحيط األطلسي
ة الخارجية األمريكية الهادفة إلى بسط سيطرتها على الجزء الغربي على تغير جذري في السياس

من الكرة األرضية ومنع الدول المطلة على الجانب الثاني للمحيط األطلسي من استمرار 
 . (xxxiii)سيطرتها ونفوذها على هذا الجزء المهم من العالم
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التي عملت على  لقد سبق إعالن مونرو الكثير من التطورات السياسية واألزمات الدولية
استقالل المستعمرات االسبانية في أمريكا ، تمثلت بظهور هذا المبدأ إلى حيز الوجود

على يد الزعيمين سيمون  (xxxiii)، التي بدأت في الربع األول من القرن التاسع عشر(xxxiii)الالتينية
، (xxxiii) (Jose de San Martin)وخوزيه دي سان مارتان (xxxiii) (Simon Bolivar)بوليفار 
حظيت بتأييد السياسيين في الواليات المتحدة األمريكية كما انها اعلنت عن اعترافها  والتي

 .(xxxiii)باستقالل دول القارة الجنوبية

استعادة تلك  (xxxiii)(Ferdinand VII)ونتيجة لهذا الوضع حاول الملك فرديناند السابع 
حدث تمرد داخل  5721المستعمرات ـ اال انه واجه صعوبة في عملية استرجاعها، إذ ففي عام 

الجيش االسباني في مدينة قادش بسبب رفض الجنود اإلسبان التوجه إلى المستعمرات االسبانية 
في أمريكا الالتينية مما أدى إلى نشوب حرب أهلية في اسبانيا كان من نتيجتها سقوط حكومة 

كانت تبحث عن  إن تسارع األحداث في اسبانيا دفع فرنسا، والتي 5722فرديناند السابع في عام 
 Holly)أي فرصة تثبت من خاللها إنها مازالت دولة كبرى ، وبالتعاون مع دول الحلف المقدس 

Alliance)(xxxiii)  دعت إلى عقد اجتماع في مدينة فيرونا االيطالية في شهر تشرين الثاني
وكان من ضمن  (xxxiii)(Metternich)لمعالجة المشكلة االسبانية، وفقًا لسياسة مترنيخ  5722

الخيارات المطروحة هو التدخل العسكري سواء كان في إعادة الملك المخلوع إلى عرشه ، أو 
إلخماد الثورات في المستعمرات االسبانية والسيما من جانب فرنسا لتي كانت تبحث فرصة 
مناسبة تتم من خاللها استعادة مكانتها كدولة كبرى، إال أن هذا المشروع واجه معارضة شديدة 

بشكل حازم  (xxxiii)(George Canning)نيا والتي وقف وزير خارجيتها جورج كاننجمن بريطا
وقوي ضد مبدأ التدخل ، حتى انه عارض إرسال قوات من دول الحلف المقدس إلى الطرف 
اآلخر من الكرة األرضية ، وكان لجهوده الدبلوماسية دور فعال في إفشال عقد مرتمر دولي ثاًن 

 ، من خالل اعالنه أمام مجلس العموم(xxxiii)ت للحظيرة االسبانية لبحث قضية إرجاع المستعمرا
 .(xxxiii)عن رغبة بريطانيا في االعتراف باستقالل دول أمريكا الالتينية 5723البريطاني سنة 

ان الجهود الدبلوماسية البريطانية في منع تقويض استقالل المستعمرات االسبانية فإنها 
فوجدت ضالتها في الواليات المتحدة األمريكية، عند  كانت تحتاج لمرازرة ومساندة طرف ثاني،

 Richard)ذلك اتصل وزير الخارجية البريطاني بالسفير األمريكي في لندن ريتشارد رش 
Rich)(xxxiii)  واقترح عليه مشروعًا للعمل المشترك للدولتين تعترفان فيه باستقالل  5723في آب

أوربي إلعادتها إلى االستعمار االسباني من الدول الجديدة وسيادتها، وعدم السماح ألي تدخل 
،وبعد إن ابلغ السفير األمريكي رش وزير خارجيته وقتذاك جون كوينسي آدمز رحب الوزير  جديد
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بالمقترح ، لكنه كانت له وجهة نظر ثانية وهي عدم إصدار تصريح مشترك مع بريطانيا ألسباب 
لى الساحة السياسية العالمية وكأنها تابع يدور منها انه ال يريد من الواليات المتحدة ان تظهر ع

في فلك اإلمبراطورية البريطانية، وان الواليات المتحدة االمريكية كانت تسعى إلى دمج دول 
أمريكا الالتينية ضمن نفوذها اإلقليمي، كما أن التصريح المنفرد يضمن لها إبعاد القوى الخارجية 

وحرة في فرض سياستها االقتصادية والسياسية في هذه عن نصف الكرة الغربي لكي تكون طليقة 
المنطقة، واألهم من هذا كله أن التصريح المنفرد سيدل على استقاللية القرار السياسي 

 .  (xxxiii)األمريكي

أما الدافع الثاني إلعالن مبدأ مونرو، يتمثل باألطماع الروسية في إقليم اريغون 
(Oregon)5725في السابع والعشرين من أيلول عام  األول ، فأعلن القيصر الروسي الكسندر 

عن حقوق روسيا في ساحل الباسفيك والمياه المجاورة الممتدة من أالسكا التي كانت وقتئذ 
، كما صدرت األوامر إلى السفن األمريكية بان تبقى على (15)تمتلكها روسيا إلى خط عرض 

ني إشراف روسيا الكامل على سواحل ميل من تلك المناطق، وهذا يع( 551)مسافة ال تقل عن 
 . (xxxiii)المحيط الهادي الشمالية والمطلة على مضيق بيرنغ سواء كانت أمريكية أو آسيوية

وأمام هذا التطور الجديد من جانب روسيا، جاء رد الواليات المتحدة االمريكية سريعًا 
الروسي المفوض لدى  وحازمًا حينما ابلغ وزير الخارجية األمريكي جون كوينسي آدمز، الوزير

يتوجب عليها أن تحتج وترفِ حق روسيا في أي وجود لها : "واشنطن بان الواليات المتحدة
فوق أراضي هذ  القارة وعليها أن تؤكد بصورة واضحة مبدأ إن القارة األمريكية لم تعد بعد 

ون كوينسي ، فضاًل عن ذلك كتب وزير الخارجية ج" اْلن مكاناا لوجود أوربي استعماري جديد
ربما ال تتوفر فرصة انسب من هذ  : "آدمز رسالة إلى السفير األمريكي في روسيا يقول له

الفرصة إلبالغ الحكومة الروسية بصراحة وجالء بان وجود روسيا فوق أي جزء من أجزاء 
 القارة األمريكية أالن ومستقبالا ال يمكن أن يخدم مستقبل السالم في العالم وال مصلحة روسيا

 . (xxxiii)"نفسها

وعلى كل حال أصبحت الظروف في صالح الواليات المتحدة االمريكية لكي تطلب من 
دول أوربا أن تبقى بعيدة عن نصف الكرة الغربي ، وان تتركها وشانها ، ويبدو أن الرئيس مونرو 

صراره على إنذار دول أوربا بشكل منفرد ، وهذا األ مر فهم أخيرًا أفكار وزير خارجيته آدمز وا 
من األكثر صدقاا وجدارة ان نعترف : "أثلج قلب جون كوينسي آدمز الذي عبر عن ذلك قائالً 
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بأنفسنا لروسيا وفرنسا بمبادئنا بدالا من ان نبدو وكأننا نسير على خطى خطوات 
 .  (xxxiii)"البريطانيين

لعب جون كوينسي آدمز الدور الرئيس في صياغة ومناقشة واخراج مبدأ مونرو على 
ه التي اعلنها الرئيس مونرو في رسالته السنوية السابعة للكونغرس االمريكي في الثاني من شاكلت

هيأ جون كوينسي  5723، وفي الثالث عشر من تشرين االول عام 5723كانون االول عام 
وطالبه بإعطاء جواب نهائي ، آدمز مذكرة باقتراحات جورج كاننك وعرضها على الرئيس مونرو

مضيفا بان البعثة االمريكية سوف ، حات أما بقبول العرض البريطاني أو رفضهعلى هذه المقتر 
كما أخبر الرئيس مونرو بخطورة الوضع ، تكون قادرة على التهير بصورة متوافقة مع كال القرارين

اذا كان لدى االمريكان الجنوبيون حكومات ضعيفة كما قيمها وزير : "الذي يجابهه أذ قال
 . (xxxiii)" في مصيرها االمريكية ان هناا مخاوف من تورط الواليات المتحدةف، الدفاع كالهون 

اال ان هذا المبدأ قوبل في بادي االمر بردود فعل تشارمية  وخاصة من جانب كالهون   
في مجلس الوزراء ، مما دفع جون كوينسي آدمز على التصريح في االجتماع  نفسه محاواًل بيان 

تقد باننا سوف نخضع جميع االجوبة المقترحة لطروحات السيد انا اع" وجهة نظره، اذ قال 
واضعين بنظر االعتبار جنوب امريكا كشعب ، جورج كاننا الختبار فيما اذا كانت صَ او خطأ 

ونحن ليس لدينا ، مستقل وأنهم وليس شعب اخر لهم الحق في أن يقترحوا عن ظروفهم 
ق أي دولة اخرى ان تقترح لهم بدون الحق في االقتراح عن ظروفهم كما انه ليس من ح
لغز جميع اجوبة جورج كاننا وبصراحة  موافقتهم ، ان هذا المبدأ سوف يعطينا مفتاحا لحل

 .(xxxiii)"وثقة وبناء على ذلا يجب ان نضع المخطط التمهيدي للبعثة المقترحة الى لندن 

ير المفوض التقى جون كوينسي آدمز الوز  5723وفي التاسع عشر من تشرين االول عام 
الروسي في واشنطن وشرح له القناعات واالفكار التي تولدت لدى االدارة االمريكية وبين موقف 
الحكومة االمريكية من االحداث المتسارعة في اوربا وما تشكله من خطر على امن وسالمة 

اجتمعت  5723وفي  الحادي والعشرين من تشرين االول عام . ومصلحة الواليات المتحدة
وقد عبر آدمز عن مقترحاته في هذا االجتماع ، حين اعرض عن رغبته ، دارة األمريكيةاإل

الشديدة في تطوير وتأكيد المصالح االمريكية في امريكا الوسطى والجنوبية، وفي نفس الوقت 
جدد رفضه العمل المشترك مع بريطانيا مستندًا على اعتبارات شرحها ألعضاء المجلس، وكان 

ذاتها دائرة  االمريكية ن ان تردي هذه المشاركة الى دخول الواليات المتحدةمبعثها خوفه م
الصراع االوربي الذي تسعى هي النتزاع بريطانيا منه، ثم خوفه من ان التصريح المشترك 
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المزمع اعالنه ضد اي تدخل اوربي في اميركا الالتينية، ال يلبث ان يتخذ شكل يدل على ان 
، ليس غرضهما مجرد الحيلولة وحسب دون  االمريكية اليات المتحدةالدولتين بريطانيا والو 

استيالء دولة اوربية على قسم من امالك اسبانيا في اميركا، بل انهما تتعهدان فوق ذلك 
، فال  االمريكية بامتناعهما ايضا عن فعل ذلك، االمر الذي يردي الى تقييد الواليات المتحدة

على بعض االقاليم التي تنوي  االستيالء عليها مثل تكساس  تستطيع في المستقبل االستيالء
 . (xxxiii)وكوبا

كل البعد عن  االمريكية فكانت مقترحاته منصبة على ضرورة ابتعاد الواليات المتحدة
النظام االوربي ،  وان تحرص على ان يبقى الباب مفتوحا امامها لتضم اليها ما تشاء من 

نصح جون كوينسي آدمز الرئيس مونرو بضرورة تأكيد االقاليم في المستقبل، وعليه فقد 
االستقالل االمريكي عن طريق تبني التحرك المنفرد للواليات المتحدة عن طريق االعالن عن 
مبادئها الصريحة والواضحة لكل الدول االوربية ،وما كان من الرئيس مونرو اال أن يوافق على 

ل المنفرد ، وفي نفس الوقت العمل على مقترح جون كوينسي  آدمز القاضي بضرورة العم
صياغة موقف ثابت من الشرون االوربية عن طريق اعالن السياسة االمريكية على قاعدة ثابتة 

 .(xxxiii) االمريكية لتحقيق المصالح الوطنية  للواليات المتحدة

والبد من االشارة هنا الى االعتراضات التي واجهت اقتراحات جون كوينسي  آدمز ،  
اثارت خوف مونرو ، وجعلت بقية اعضاء االدارة االمريكية مترددين في اتخاذ قرار بشان  والتي

ما عرضه جون كوينسي آدمز وكانت اولى هذه االعتراضات قد صدرت من الشخص الذي ساند 
آدمز في اقتراحاته السابقة ،اذ تساءل كالهون فيما اذا كان هذا المشروع مناسبا ليقبل من قبل 

فوض الروسي، والذي تضمنت على عرض متفاخر به لمبادئ الجمهورية االمريكية الوزير الم
والتي عدها كالهون هجومية على الحكومة الروسية بل وحتى على حكومة بريطانيا، أما نائب 

  االمريكية فقد اثار مسالة المبررات التي ستسوقها الواليات المتحدة(  (Wirtالمدعي العام ويرت
لف المقدس الذي ينوي اعادة المستعمرات االسبانية في امريكا الالتينية الى للوقوف بوجه الح

ما هي الخطوات التي سوف تتخذ فيما لو قرر الحلف المقدس اعالن "وتساءل  ويرت ، اسبانيا 
الحرب على الواليات المتحدة، ففي هذ  الحالة فان الواليات المتحدة سوف تساق الى حرب 

وفي نهاية كالمه اقترح ويرت تهدئة التصريح وحذف ".  ة للحلف المقدسالدول االوربية المكون
 .(xxxiii)عبارات التهديد والعداوة فيه
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ولم تحبط هذه االعتراضات من عزيمة جون كوينسي آدمز في المضي بمشروعه الذي 
اعتقد أنه كان يحقق المصالح القومية للواليات المتحدة ، فجاء رده على ما أثار اعضاء االدارة 

أن عدم اهتمام  "بقبوله باحتمال الحرب مع الدول االوربية ، ولكنه في نفس الوقت، اشار الى 
أي دولة من الدول المتحالفة سيكون مشجعا لعدم اعادة المستعمرات االسبانية في اميركا 
الالتينية الى اسبانيا في وقت ستسعى فيه الواليات المتحدة الى اثارة بوادر االنقسام بين 

ء الحلف المقدس، أما اذا ساء الموقف فان الطعم الذي سوف يقدم الى بريطانيا للوقوف اعضا
لقد كان آدمز مدركًا كل االدراك أن تهديد الحلف المقدس  ،" بجانب الواليات المتحدة هو كوبا

هو وهم وليس حقيقة  ،  لكنه في نفس الوقت كان يعتقد ان تأثير الحلف المقـدس ممكن ان 
رًا مرقـت في اميركا الالتينية لمدة ثالث أو أربعة اعوام، وأنهى آدمز اجاباته بتأكيد يصنع تأثي

مسالة أن المستعمرات االسبانية في اميركا الالتينية ليس من الممكن استرجاع سيطرة اسبانيا 
 . (xxxiii)عليها

وهكذا صدر مبدأ مونرو الذي اشترك في اخراجه وتكوينه المع عقول الواليات       
متحدة في تلك المدة معلنا عن والدة عقيدة قانونية جديدة في العالم الجديد كشف وبشكل واضح ال

عن تقهقر فاضح للدول االستعمارية القديمة في العالم ومعلنا في الوقت نفسه عن والدة دولة 
دة ثم تسلمها قيا قوية قدر لها ان تقود العالم الجديد بعد سبعة عقود من صدور هذا المبدأ ومن

 .  العالم كله 

 الخاتمة

-5759جون كوينسي آدمز ودوره في وزارة الخارجية االمريكية للمدة بعد دراسة موضوع 
 : تم التوصل إلى جملة من االستنتاجات، 5721

  تأثرت شخصية جون كوينسي آدمز بأفكار والده جون آدمز االب الذي رافقه في
، مما جعله مطلع على كثب لتلك االحداث، إذ  العديد من المحافل الدولية منذ نعومة اظافره

كان يرى ويسمع مما اثر بشكل واضح وجلي على تفكيره ومهاراته بما مكنته ان يعتلي 
 . مناصب بوصفه وزير مفوضًا لبالده في التمثيل الخارجي او وزير للخارجية

  تمثلت افكار جون كوينسي آدمز في السياسة الخارجية في تحقيق مكاسب
ات المتحدة االمريكية من خالل تطبيق سياسة القارية ، وساعدت هذه السياسة على للوالي

 .شراء فلوريدا وتحديد الحدود بين الواليات المتحدة االمريكية وكندا البريطانية
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  اسهام التدرج في المناصب وفي تمثيل بالده بصفه وزير مفوض للواليات
، ان يكون على دراية تامة بأحوال السياسة المتحدة االمريكية في بعض العواصم االوربية 

الخارجية وكيفية سيرها، مما جعله له دورًا بارزًا في السياسة الخارجية للواليات المتحدة 
 .االمريكية 

  لعب دورًا مهمًا ومتميزًا في  صياغة ومناقشة واخراج مبدأ مونرو والتي نبعت
يكية بعيدة عن النظم االوربية والتحرك من ايمانه بالعمل المنفرد للواليات المتحدة االمر 

 . السياسي االوربي مما يخدم مصالح الواليات المتحدة االمريكية 

 

 

 

 

 

 

 :الهوامش
(xxxiii) اسم هندي قديم يعني الربوة الصغيرة، أهم ما يميزها ميناء بوسطن، وهي : ماساتشوستس

لخمسة وهي كونكتيكت ا( New England)ترلف المستعمرة الرئيسة بين مستعمرات نيوانغلند 
غربًا  91 -31شمااًل و  42 -41ورودآيلند ومين ونيوهمشاير، وتقع بين خطي عرض 

 :ينظر. كيلومتر مربع تقريباً 25،317ومساحتها 
Justin Winsor, Massachusetts, Little Brown Company, Boston, 1882,P. 
30. 

(xxxiii) 5715-5931لسياسة االمريكية خالد سلمان شدهان الزهيري، جون آدمز ودوره في ا ،
 .9، ص2151اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية للعلوم االنسانية ، جامعة تكريت، 

(xxxiii)  ُأنشأت بموجب القرار الصادر من هيأة ماساتشوستس التشريعية التي كانت تعرف في
والمزارع المنتشرة  ، وتألفت من عشرات المنازل5141آيار  53البداية باسم المحكمة العامة في 
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كيلو متر شمااًل، وباليموث  57على طول الطريق الساحلي بين بوسطن، التي تبعد 
(Plymouth ) ينظر. كيلو متر جنوباً  41التي تبعد: 

John Stetson Barry, The History of Massachusetts The Colonial Period, 
Phillips, Sampson and Company, Boston, 1855, P. 215. 

xxxiii) )7خالد سلمان شدهان الزهيري، المصدر السابق، ص. 
xxxiii)) حتى اليوم، دار  5971أودو زاوتر، ررساء الواليات المتحدة االمريكية منذ عام

 .24، ص2111الحكمة،لندن،
(xxxiii) مذهب مسيحي بروتستانتي يجمع بين االفكار االجتماعية والسياسية :المذهب البيوريتان

ة ، ظهر في انكلترا في عهد الملكة إليزابيث االولى وأزدهر في القرنين والالهوتية واالخالقي
السادس عشر والسابع عشر ، وتستمد تعاليمه بالكتاب المقدس مصدرُا وحيدُا للعقيدة وليس أقوال 
القديسين ورجال الكنيسة ، تأثروا بأفكار كالفن حتى أطلقوا عليهم أسم الكالفينية ، دخلوا في 

ب االنكليكاني في عهد الملكة إليزابيث مما دعاهم للهجرة الى العالم الجديد الذي صراع مع المذه
في ( May flower) وصلت إليه أول رحلة حملت بعضًا منهم على ظهر السفينة ميفالور 

محمد محمود النيرب، المدخل في تاريخ الواليات :ينظر .  5121السادس عشر من أيلول 
 .31، ص 5119، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، 5، ج5799المتحدة األمريكية حتى عام 

xxxiii) )55-51، المصدر السابق، صخالد سلمان شدهان الزهيري. 
xxxiii) )في مستعمرة مساشوستس ، لم تحصل على التعليم  5944ولدت في عام : ابيغيل سميث

ليزي والفرنسي الرسمي ، ولكنها تعلمت على يد امها القراءة والكتابة ، فاطلعت على االدب االنك
، وتوفيت 5914من خالل مكتبة صغيرة كان يملكها والدها، تزوجت من جون آدمز في عام 

 : للتفاصيل ، ينظر. 5757عام 
The New Encyclopedia  Britannica ,Vol 1, U.S.A,2003,P.80-81. 

xxxiii) )53خالد سلمان شدهان الزهيري، المصدر السابق، ص. 
(xxxiii)The New Encyclopedia  Britannica,Op.Cit,p.84. 

xxxiii) )هي الحرب التي اعلنها جورج الثالث ملك بريطانيا على : حرب االستقالل االمريكية
المستعمرات االمريكية الثالثة عشر اثر تحررها عن التاج البريطاني ، انتهت بعقد معاهدة باريس 

اليات المتحدة ، التي اعترفت بموجبها بريطانيا باستقالل الو 5973في العاشر من شباط 
بشرى طايس عبد المرمن، الموقف الفرنسي من حرب االستقالل : للتفاصيل ، ينظر. االمريكية

؛ دان 2111، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة المستنصرية،(5997-5973)
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عباس ؛ يونس 5111سامي ناشد، القاهرة، : ليسي، الثورة االمريكية دافعها ومغزاها ، ترجمة
دراسة تاريخية ، مجلة آداب الكوفة ( 5973-5991)نعمة الياسري، حرب االستقالل االمريكية 

 .311-351، ص2151، الكوفة،23، العدد5، المجلد 
xxxiii) )  هي من اقدم جامعات هولندا،  أنشأت في مدينة اليدن بأمر وليم امبواورانج قائد الثورة

:                                                                                    ، ينظر للمزيد من التفاصيل. 5191الهولندية عام 
https://ar.m.wikipedia.org// 

xxxiii)  )11أودو زاوتر، المصدر السابق، ص. 
)xxxiii)William H. Seward, Life and Public Services of John Quincy Adams 
–sixth Presideut of the United States ,New York ,1849,P.45. 
)xxxiii) The New Encyclopedia  Britannica,Op.Cit,p.84. 

xxxiii) )خالد سلمان شدهان : للتفاصيل حول دور جون آدمز االب في مرتمر القاري ، ينظر
 ؛93-15الزهيري، المصدر السابق، ص

Samuel Willard, Great Americans of History John Adams,A Character 
Sketch, Milwaukee ,1903,P.35-75. 
)xxxiii) The New Encyclopedia  Britannica,Op.Cit,p.84. 

xxxiii))بوالية مساشوستس، تلقى تعليمه في جامعة هارفارد وتخرج  5943ولد عام : فرانسيس دانا
تم تعينيه وزيرًا  5971، في عام 5994، وانتخب في الكونغرس في عام 5912منها عام 

، واصبح 5971سية ، وتم تعينيه في المحكمة العليا في مساشوستس عام لإلمبراطورية الرو 
 : ينظر. 5755، وتوفي عام 5915رئيسًا للمحكمة العدل عام 

http://en.wikipedia.org/wiki. 
(xxxiii) William H. Seward, Op.Cit,P.97. 
)xxxiii) The New Encyclopedia  Britannica,Op.Cit,p.84. 

xxxiii) ) في مقاطعة مورالند الغربية  5932ورجل دولة ، ولد عام  سياسي: جورج واشنطن
(West Moreland ) في والية فرجينيا(Virginia)  عمل مساحًا ثم درس العلوم العسكرية ،

والتحق بفرق الحرس الوطني في واليته واصبح ضابطًا فيها، تدرج في الرتب العسكرية ، ليصبح 
حرب االستقالل االمريكي ، انتخب اول رئيس للواليات  القائد العام لجيش الواليات المتحدة وقاد

عباس علوان لفتة الشويلي، جورج : للتفاصيل ، ينظر.  5911المتحدة لدورتين، توفي عام
، رسالة 5915-5932واشنطن ودوره العسكري والسياسي في الواليات المتحدة االمريكية 
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؛ جاك برنسون ، جورج 2151رية ، ماجستير غير منشورة ، كلية التربية، الجامعة المستنص
 .2119هشام خضر، مكتبة النافذة ، الجيزة، : واشنطن مرسس امريكا، عرض وتحليل 

)xxxiii) William H. Seward, Op.Cit,P.52. 
)xxxiii) Ibid.,P.61. 

xxxiii) )اسراء شرشاب عايد ،  :للتفاصيل عن الثورة الفرنسية وما اعقبها من تطورات ، ينظر
وموقفها من الثورة الفرنسية ، رسالة ماجستير غير منشورة، ( 5913-5911)ماري انطوانيت 

؛ عبد العزيز سليمان نوار وعبد المجيد 2154كلية التربية للعلوم االنسانية ، جامعة ذي قار ، 
نعنعي، التاريخ المعاصر اوربا من الثورة الفرنسية الى الحرب العالمية الثانية، دار النهضة 

، 4جورج كوس، ط: ألبير سوبول ، تاريخ الثورة الفرنسية، ترجمة ؛2154العربية، بيروت، 
 .5171منشورات عويدات، بيروت، 

xxxiii) )؛ 11-11أودو زاوتر، المصدر السابق، ص 
Marla Cristina Gonzalez Ortiz, John Quincy Adams EL Provecho Moral 
Y Practico De Un Dlario, Estudios DE Historia Moderna Y 
Contemporanea De Mexico.2003,P.52. 

xxxiii) )وهي معاهدة الصداقة والتجارة بين مملكة بروسيا : المعاهدة التجارية االمريكية البروسية
وجورج  فريدريك العظيم ، وقعها الملك5971ايلول51في والواليات المتحدة األمريكية

والواليات المتحدة  األلمانية مملكة بروسيا أسست المعاهدة لتحالف تجاري بين،واشنطن
حرب  وكانت األول من نوعها التي توقعها قوة أوروبية مع الواليات المتحدة بعد األمريكية

    .org/wikihttps://ar.wikipedia:                   ينظر. االستقالل األمريكية
)xxxiii) The New Encyclopedia Britannica,Op.Cit,p.84. 
(xxxiii)Marla Cristina Gonzalez Ortiz, Op.Cit,P.53؛ William H. Seward, 
Op.Cit,P.82-89; .                                  11أودو زاوتر، المصدر السابق، ص 
                                       

xxxiii) ) سياسـي ومفكر ورجل دولة أمريكي وأحد اآلباء المرسسين للواليات : ماديسونجيمس
األمريكيـة ، ولد في مدينـة ويليمبيرغ بواليـة فرجينيا ، وتعلم في مدارسها ، تخرج من كليـة وليم 

انتخب عضوًا في  5997ماري ، شارك في حرب االستقالل األمريكية وبرع فيها ، في عام 
كان له دور بارز في صياغة الدستور  5979لواليـة فرجينيا ، وفي عام المجلس التشريعي 

االتحادي ، وساهم في تأييده من قبل األمريكيين من خالل تحريره لألوراق الفيدرالية مع هاملتون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki


 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

622 
 

                                                                                                                                                                      

نجـح مع توماس جيفرسون في تأسيس الحزب الديمقراطي  5912وجون جاي ، في عام 
، ثم (  5711-5715) ية طوال مدة حكم جيفرسون األمريكي ، شغل منصب وزير الخارج

، شهدت مدة (  5759-5711) أصبـح رئيسًا للواليات المتحدة لفترتين رئاسيتين بين عامي 
خالد سلمان شدهان الزهيري، : للتفاصيل، ينظر. 5754-5752حكمه الحرب مع بريطانيا عام 

لة الملوية للدراسات االثارية والتاريخية جيمس ماديسون وفلسفته السياسية والدينية في الحكم ، مج
 .11-42؛ أودو زاوتر، المصدر السابق، ص2159، الموصل، 1، العدد 4، المجلد 

xxxiii))  و " السفير فوق العادة"و " السفير"من المفيد ان نذكر ، ان هناك تداول لمصطلحات
على في التمثيل هو الشخص صاحب المرتبة اال: ، والفرق بينهم أن السفير " وزير المفوض"

الدبلوماسي، يقوم بتمثيل رئيس الدولة ذات السيادة لدى دولة اخرى ،ويخضع لسلطاته سائر افراد 
البعثة الدبلوماسية والموظفون في السفارة ،ويتمتع السفير بالحصانة الدبلوماسية التي ال يخضع 

سفير فوق العادة هو اعلى  اما. بموجبها لسلطة الدولة المعتمد لديها ،بل لحكم القضاء في بالده
مرتبة من السفير ويتمتع بصالحيات مطلقة، اما وزير المفوض هو ممثل دبلوماسي لبالده يلي 
السفير مرتبة ويملك الصالحيات او السلطات الكاملة ، يسير االعمال في البعثة او المفوضية 

هاب الكيالي وآخرون عبد الو  .،وله اختصاصات السفير ماعد حق الصدارة او شرون المراسيم 
-211،ص 5113،المرسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،2، ط 3،موسوعة السياسية،ج

،المرسسة العربية للدراسات 1،ط9عبد الوهاب الكيالي وآخرون، موسوعة السياسية،ج ؛ 219
 .271،ص2111والنشر ،بيروت،

xxxiii) )االبن االول للدوق بافل  (5721 – 5715) هو قيصر روسيا  للمدة من : السكندر االول
وتولت جدته كاترين 5999كانون االول 52بتروفج والذي عرف الحقا باسم بول االول، ولد في

اال انه ، حالف نابليون االول واقتسم معه النفوذ في وسط اوروبا وشرقها 5719الثانية تربيته في 
دم القيصر بمشروع الحلف بعد ذلك حاربه وادى دورًا بارزًا في اسقاطه ،وبعد مرتمر فينا تق

للتفاصيل ،  . 5721توفي في عام . المقدس الذي سعى من خالله لتوحيد العالم المسيحي 
سوسن فيصل السامر : ، ترجمة (5141-5971)آالن بالمر، الموسوعة التاريخ الحديث : ينظر

 . 41 - 37، ص 5112، دار المأمون، بغداد ،2و يوسف محمد أمين ،ج
)xxxiii) Marla Cristina Gonzalez Ortiz, Op.Cit,P.51 ; William H. Seward, 
Op.Cit,P.93.  

(xxxiii ) ،تاريخ األمريكيتين والتكوين السياسي للواليات المتحدة االمريكية ، عبد الفتاح ابو عليه
 .17-19، ص5179دار المريخ، الرياض، 
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xxxiii))اآلخرين لدفعهم  أنقسم األمريكيون حول موضوع إعالن الحرب، واحتاجوا أن يضغطوا على

 ،في اتجاه واحد، ومثلت جماعة الضغط هذه مجموعة من الرجال  أطلق عليها اسم صقور الحرب
، جاءوا إلى  ، وقد فاز العديد منهم في مقاعد الكونجرس  وتوزع صقور الحرب في الغرب والجنوب 

اء صقور ومن زعم، ، أغلبهم كانوا من الشباب، وجادلوا بشكل عاطفي للحرب5755واشنطن في
الحرب كان هنري كالي من كنتاكي وجون كالهون من كارولينا الجنوبية، رّشح كالي للرئاسة، 

لطفي جميل : للتفاصيل ، ينظر. أما كالهون فقد شغل منصب نائب الرئيس لرئيسين مختلفين
، رسالة ماجستير غير (5754-5752البريطانية  -الحرب االمريكية) 5752محمد، حرب 
 .99، ص2111ة الدراسات التاريخية، جامعة البصرة ، منشورة، كلي

(xxxiii)المدخل في تاريخ الواليات المتحدة  ؛ محمد محمود النيرب،549المصدر نفسه، ص
  .515، ص5119، القاهرة ، 5، ج5799االمريكية حتى عام 

xxxiii) )محمد محمود السروجي، سياسة الواليات المتحدة االمريكية الخارجية منذ االستقالل الى 
 .31، ص2111منتصف القرن العشرين ، االسكندرية، 

xxxiii))515لطفي جميل محمد ، المصدر السابق، ص. 
(xxxiii ) وأمه في  5991، بعد موت أّبيه في 5919تموز  27ولد في : بايارد. جيمس أي

تخرج من كلّية نيو جيرسي  5974، ذهب جيمس للعيش مع عم جون بايارد، وفي 5994
(Princeton )تزّوَج آن  5911مام عظيم في التأريخ والفلسفة، وعلم التشريع، في ، كان له اهت
(Bassett ) عمل (5715- 5919)بنت رئيس محكمة ديلوار ريتشارد وهو اتحادي بارز بين ،

 5753و  5711بايارد كعضو  كونجرس لديلوار، صار عضو مجلس الشيوخ في ديلوار بين 
شجَب الهجوَم البريطانَي  5719، في 5752ب ونشط في العديد من القضايا التي تتعّلق بحر 

 االمريكية أن شرف وحقوق واستقالل الواليات المّتحدة: "على الباخرة األمريكية جيسبيك ، قال
، ألقَى خطابًا في مجلس الشيوخ 5752، في السادس عشر من حزيران "يجب أْن يدافع عنها 

عدة للحرب ، ويجب أن تفرض مقاطعة ضّد غير مست االمريكية َزعم فيه بأّن الواليات المّتحدة
،عندما عاد من 5752يوم ، شارك في األنشطة الدبلوماسية خالل حرب ( 11)بريطانيا ولمدة

وهو يعاني من  5751مفاوضات السالم في جنت وصل ديلوار في الحادي والثالثين من تموز
 .المصدر نفسه: ينظر. المرض، ثم مات بعد سّتة أيام من ذلك

(xxxiii )حصل على 5915كانون الثّاني  21ولد من عائلة سويسرية بارزة في : رت غالتينألب ،
، تركت حركات التنويَر الثقافَي في مسقط رأسه أثارها ( Ganeva)تعليم أولي في أكاديمية 

مارس مهنة التعليم في هارفارد في تشرين األول  5971التحّررية على ثقافة غالتين ،في صيف 
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فاءة غير عادية في تفهمه لألمور المالية العامة، مما أّدى ذلك إلى ، أصبَح ذات ك5971
المصدر : ينظر . 5731، توفي عام 5913انتخابه في مجلس الشيوخ األمريكي في شباط 

 .نفسه

(xxxiii(Marla Cristina Gonzalez Ortiz, Op.Cit,P.50 ; William H. Seward, 
Op.Cit,P.104. 

xxxiii) ) 511لطفي جميل محمد ، المصدر السابق، ص: ، ينظرلالطالع على بنود المعاهدة-
599. 
xxxiii) ) ،عبد العزيز سليمان نوار وعبد المجيد نعنعي، تاريخ الواليات المتحدة االمريكية الحديث

؛ فرانكلين اشر، موجز تاريخ الواليات المتحدة 511، ص5193دار النهضة العربية، بيروت، 
 .79،ص5114م، .، دمهيبة مالكي الدسوقي: االمريكية ، ترجمة

(xxxiii)William H. Seward, Op.Cit ,P. 109;The New Encyclopedia    
Britannica,Op.Cit,p.84؛ 

 .11أودو زاوتر ، المصدر السابق، ص
xxxiii) )سياسي ورجل دولة أمريكي من والية فرجينيا ، درس في مدرسة كامبل : جيمس مونرو

وقاتل في الجيش القاري  5971حاميا عام تاون ثم في كلية وليام وماري التي تخرج منها م
ممثاًل عن والية فرجينيا  5972،انتخب بمجلس النواب عام (ترينتون)واظهر براعة في معركة 

انضم إلى المعارضين للفدرالية لكنه صادق على  5979،تم حاكمًا لواليته ثالثة اعوام، وفي عام 
عمل وزيرًا مفوضًا في فرنسا خالل عضوًا في الكونجرس ، ثم  5911الدستور ، انتخب عام 

،وكان له دور في شراء لويزيانا، ثم أصبح خامس رئيس للواليات المتحدة (5911-5914)المدة 
محمد شفيق غربال ، الموسوعة :  للتفاصيل، ينظر . 5735، توفي عام (5724-5759)للمدة 

 .19-15ق، ص؛ أودو زاوتر، المصدر الساب5912ت، ص.العربية الميسرة، القاهرة، د
xxxiii) )؛             12-11أودو زاوتر ، المصدر السابق، ص  

Marla Cristina Gonzalez Ortiz, Op.Cit,P.58. 
)xxxiii) The New Encyclopedia Britannica,Op.Cit,p.84-85. 

xxxiii) )11أودو زاوتر، المصدر السابق، ص. 
xxxiii)) قاطعة وهو الرئيس السابع للواليات المتحدة ولد بم: اندرو جاكسون(Wacseha ) بوالية

كارولينا الجنوبية ، توفى والده جاكسون قبل والدته، اشترك في الحرب الثورية وعمره ثالث عشرة 
عام وأظهر فيها شجاعة ال توصف ، فقد شقيقيه ووالدته في الحرب الثورية لذلك كان يكره 
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، ثم انتقل إلى 5979 ومارس المحاماة عام 5974البريطانيين لدرجة كبيرة درس القانون عام 
ساعد على تهيئة دستور الوالية، ثم أصبح نائبًا عنها في  5911تنيسي في العام التالي في عام 

، للتفاصيل،  5721مجلس النواب، تدرج في المناصب حتى اصبح رئيس الواليات اعتمده عام 
 .  92-13المصدر نفسه ، ص : ينظر 

(xxxiii)William H. Seward, Op.Cit ,p.115. 
(xxxiii)Ibid.,p.115-118 

xxxiii) ) (5712-5741)علي خوير مطرود، بيان المصير وسياسة التوسع االقليمية االمريكي ،
 .215-211،ص2155، واسط، 51مجلة كلية التربية، العدد

)xxxiii)Marla Cristina Gonzalez Ortiz,Op.Cit,P.54;The New Encyclopedia  
Britannica,Op.Cit,p.84؛ 

 .11السابق، صأودو زاوتر، المصدر 
xxxiii)) هي قبيلة امريكية اصلية في والية فلوريدا وهي تضم ثالث قبائل معترف بها : السيمينول

فدراليًا ومجموعات مستقلة ويعيش معظمهم في اوكالهوما مع اقلية في فلوريدا نشأت امة 
السيمينول من قبائل كريك في مناطق شمال موسكوجي، وكلمة السيمينول هي تحريف لكلمة 

 : ينظر. وهو مصطلح إسباني يعي الهارب او البري(Cimurron)يمارون س
John .K Mahon and Brent R. Weisman, Florda,s Seminole and 
Miccosukee People, Press University of Florda,s, 1996,P.183-200. 

xxxiii)) سياسية ، الحزب الديمقراطي األمريكي ودورة في الحياة الحاكم فنيخ علي الخفاجي
، (صفي الدين الحلي)،رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية 5727-5715األمريكية 

؛ عبدالعزيز سليمان نوار ومحمود محمد جمال الدين، تاريخ 533،ص2151جامعة بابل، 
الواليات المتحدة االمريكية من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين، دار الفكر العربي، 

 .19، ص5111القاهرة، 
xxxiii)) هذه األسباب وغيرها دفعت حكومة الواليات المتحدة في التحرك لضم مقاطعة فلوريدا سلميًا

ومقابلة ملك  5711لعدد من المرات ، وكان أبرزها بعثة جيمس مونرو إلى اسبانيا في عام
 اسبانيا وعرض الموضوع عليه، إال ان محاولة الضم السلمية باءت بالفشل نتيجة رفض الجانب
االسباني لها ، وبعد فشل الطرق السلمية بضم فلوريدا دفع الحكومة األمريكية لضم هذه المقاطعة 

، لكن لظروف الحرب وما رافقها من تطورات اجلت 5752بالقوة وكان مخطط لها في حرب عام 
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، 2تشارلز ماري بيرد، تاريخ الواليات المتحدة األمريكية، ج: ينظر. موضوع الضم لوقت الحق
 . 211، ص(ت .د) ر دار أطلس، دمشق،نش

xxxiii)) ؛ حاكم فنيخ علي 77؛ فرانكلين اشر، المصدر السابق، ص 211المصدر نفسه ،ص
 .533، المصدر السابق، صالخفاجي

xxxiii)) ؛ عبدالعزيز سليمان نوار و محمود 533، المصدر السابق ،ص حاكم فنيخ علي الخفاجي
 .17محمد جمال الدين، المصدر السابق، ص

xxxiii)) قائد وسياسي أمريكي ، ولد في ابيفيل : ون كالهون ج(Abbeville ) بوالية كارولينا
ومارس المحاماة عام  5714وتخرج منها عام ( Yale)الجنوبية، درس القانون في كلية يالي 

، ثم ( 5711 -5717) ، واصبح عضوًا في مجلس واليته التشريعي ما بين عامي 5719
ممثاًل عن الحزب الديمقراطي ، وكان من اشد الداعين لحرب  5751عضوًا في الكونجرس عام 

حيدر شاكر : ،ضد بريطانيا، وله جهود كبيرة في هذه الحرب ، للتفاصيل، ينظر  5752عام  
، (5711-5972)خميس ، جون كالدويل كالهون ودوره السياسي في الواليات المتحدة االمريكية

 .534-551،ص2151د، ، بغدا259، العدد 5مجلة االستاذ، المجلد 
xxxiii) )؛534، المصدر السابق ،ص حاكم فنيخ علي الخفاجي 

William H. Seward, Op.Cit ,p.120. 
((xxxiii5137صالح حامد، القاهرة ، : أند المونت ميد كروفت، قصة الدنيا الجديدة ، ترجمة ،

 . 77-ـ79ص 
((xxxiii 523عبد الفتاح حسن ابو عليه ، المصدر السابق، ص. 
((xxxiiiتعريب ( 5154 -5751)ن، تاريخ العالقات الدولية في القرن التاسع عشر بيير رنوفا،
؛ عبد العزيز سليمان وعبد المجيد  514، ص5171جالل يحيى، دار المعارف، القاهرة ، :

؛ عبدالعزيز سليمان نوار و محمود محمد جمال الدين،  517نعنعي، المصدر السابق، ص
 .17المصدر السابق، ص

((xxxiiiهو االقليم الذي كان يفصل بين كاليفورنيا واالسكا الروسية ، ومنذ عام : اقليم اوريغون
بدأت الشركات االمريكية لتجارة الفراء والبعثات التبشيرية الكاثوليكية تجد طريقها الى  5755

نسمة فبدأت مشكلة اقليم اوريغون بين  111االقاليم حتى وصل عدد االمريكيين الى حوالي 
بريطانيا كل منهما تدعي امتالكه على اساس االستكشاف واالستيطان الواليات المتحدة و 

أذ تم ( 5741-5739) ولم يتم حل هذه المشكلة اال في عهد الرئيس فان بولك . المبكرين 
. 41االتفاق بين الدولتين على جعل الحدود بين كندا البريطانية واوريغون عن خط العرض 
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، 5191يمي الشيخ ، اميركا العالقات الدولية ، القاهرة ، رافت غن: للمزيد من التفاصيل، ينظر 
 . 11 -11ص  

((xxxiii المصدر السابق  حاكم فنيخ علي الخفاجي: للمزيد حول بنود المعاهدة ، ينظر ،
 .531-534،ص
xxxiii) ) فقد أشار جورج واشنطن فيما يخص السياسة الخارجية لبالده للمرحلة المقبلة في خطبة

 : بادئ منها الوادع إلى جملة من الم
اتخاذ جانب الحياد في التعامل مع المشاكل الدولية واالبتعاد والعزلة عن التنافس الدولي  -5

 . الذي ال يخدم المصالح األمريكية 
 . عدم التورط في المشاكل الدولية ألنها ال تخدم اهتمامات ومصالح الواليات المتحدة  -2
الن الشعب الذي يسير في كراهيته لشعب "شعوب العالم إتباع السياسة السلمية والودية اتجاه  -3

 " .  آخر أو يفرط بمحبته له ، شعب عبد لكراهيته ومحبته
استخدام المبدأ األخالقي في التعامل مع اآلخرين، وغيرها من المبادئ التي طالب بالثبات  -4

دكستر ؛ 11ق، صعبدالفتاح ابو عليه، المصدر الساب: ينظر. عليها في بناء الدولة الناشئة
 .  1، ص5112حسين عمر، القاهرة، : بركنس ، فلسفة السياسة الخارجية األمريكية ، ترجمة

xxxiii) )595-591حاكم فينج علي الخفاجي، المصدر السابق، ص. 
xxxiii) ) نتيجة لقرار البابا الذي  5414تعود جذور االستعمار االسباني ألمريكا الالتينية إلى عام

ذ، ومجال المحاوالت االستكشافية الجغرافية بين قطبي االستعمار آنذاك خص بتقسيم مناطق النفو 
عقدة  391بجعل جميع المناطق الواقعة غرب خط الطول المار على بعد االسباني والبرتغالي، 

غربًا من جزر الرأس األخضر من حق اسبانيا والمناطق الواقعة شرق الخط المذكور مناطق نفوذ 
عبد العزيز سليمان نوار وعبد المجيد نعنعي، المصدر السابق ، : رللتفاصيل، ينظ.برتغالية

 .7ص
xxxiii) ) كان للظروف الصعبة التي تمر بها اسبانيا اثر بارز ومحوري في إعالن هذه المستعمرات

االستقالل في ذلك الوقت، وكانت اسبانيا تحكم من قبل الملك فرديناند السابع لكن اطماع نابليون 
تلك الحقبة الزمنية لم تسلم منها جارة فرنسا الجنوبية وحليفتها في الوقت نفسه وحروبه الكثيرة في 

مملكة اسبانيا، حينما امتدت لها يد نابليون الذي تمكن من احتاللها وضمها إلى إمبراطورتيه في 
، ومن ثم خلع ملكها ،إن عمل نابليون هذا أدى إلى انقطاع صلة المستعمرات 5717عام 

ريكا الالتينية مع التاج االسباني، وبالتالي توفرت لسكان المستعمرات الفرصة االسبانية في أم
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المناسبة لممارسة الحكم الذاتي والمطالبة بالحرية التي تحولت بمرور الوقت إلى إعالن 
 .593حاكم فينج علي الخفاجي، المصدر السابق، ص: ينظر. االستقالل عن اسبانيا

xxxiii) )وسياسي من فنزويال احدى دول أمريكا الالتينية سافر إلى ثوري و قائد : سيمون بوليفار
فرنسا في بداية حياته والتقى بالعالم األلماني اسكندر هومبولت الذي نقل له اعتقاده بان 
المستعمرات االسبانية في حالة استعداد للتحرر فراقت الفكرة لبوليفار واخذ يمعن النظر في 

ليفار وبمساعدة الوطنيين في بالده من إسقاط الحاكم تمكن بو  5751تحرير بالده ، وفي عام 
قامة حكم عسكري في عام ( فنسيت دي أميران)االسباني  ثم غادر بوليفار إلى  5752وا 

وواصل ثورته ضد االستعمار ( كولومبيا) كارتاجينا في غرناطة الجديدة التي سميت فيما بعد
. 5731سبانية في كولومبيا ، توفي عام قاد حملة لضرب القوات اال 5751االسباني ، ففي عام 

 :للتفاصيل، ينظر 
 Encyclopedia Britannica,Vol.2,pp.871-873. 

xxxiii) )جنرال وقائد ثوري في الجزء الجنوبي لقارة أمريكا الالتينية التي : خوسيه دي سان مارتان
في عدة معارك الرغواي ، ولد في األرجنتين ، ودرس في اسبانيا اشترك اتضم األرجنتين وشيلي و 

ضد الفرنسيين أثناء احتالل نابليون السبانيا ، ومن ثم اتصل بعدد من المريدين باستقالل دول 
، وبعدها  5754أمريكا الالتينية من االسبان ، وأحرز أول انتصاراته ضد القوات االسبانية عام 

ي معركة تشاكابوكو عبر جبال االنديز إلى شيلي وحقق انتصارا كبيرًا على القوات االسبانية ف
. 5711، ثم معركة ميب بنفس العام والتي من خاللها تم تحرير شيلي، وتوفي عام 5757عام 

 :للتفاصيل، ينظر 
                 Encyclopedia Britannica,Vol.2,pp.349-353  

xxxiii) )593حاكم فينج علي الخفاجي، المصدر السابق، ص. 
xxxiii) )اسبانيا الذي ينتمي إلى عائلة البوربون الشهيرة وهي أسرة  وهو احد ملوك: فرديناند السابع

مالكة فرنسية حكم بعض أفرادها فرنسا واسبانيا ونابولي ، كان فرديناند شخصًا طموحًا في 
بالتآمر عليه بمساعدة والدته ورئيس الوزراء  5719الوصول للحكم حتى انه اتهمه والده في عام 

اند ملك اسبانيا وبالعام نفسه تم إزاحته عن حكم اسبانيا أصبح فردين 5717غودوي، وفي عام 
من قبل نابليون بعد اجتياح قواته لهذا البلد ومنح عرشها ألخيه جوزيف بونابرت ، وبعد القضاء 

، كان عهد فرديناند من أهم واعقد  5754على نابليون استعاد فرديناند السابع عرشه في عام 
يزت بنضال شعبي ضد االحتالل االسباني ومن ثم النضال من حقبة في تاريخ اسبانيا ألنها تم

 :، للمزيد ينظر  5721اجل إقامة ملكية دستورية في عام 
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http://www.bookrog.com/FerdinandVIIofSpina 
xxxiii) ) بعد 5751أيلول عام  21وهو الحلف الذي وقع عليه في باريس في : الحلف المقدس ،

( 5721-5715)الحلف على يد الكسندر األول قيصر روسيا  القضاء على نابليون، وكانت فكرة
وكان أول من وقعه فرنسيس األول إمبراطور النمسا وفريدريك وليم الثالث ملك بروسيا ، وكان 
خماد  الغرض من الحلف هو سحق أي ثورة تهدف إلى تغير األنظمة الرجعية في أوربا، وا 

:                                                      يل، ينظرللتفاص. حركات التحرر، باسم المبادئ المسيحية
 http://mousou3a.educdz.com 

xxxiii) )سياسي ورجل دولة نمساوي ويعد من أهم دبلوماسي عصره ، ولد في مقاطعة : مترنيخ
لنمساوية في هولندا ، درس الحقوق من كوبلنز على شاطئ الراين وهو نجل حاكم المقاطعات ا

في ستراسبورغ ، وشهد بدايات الثورة الفرنسية التي مقتها كثيرًا ، ثم عين  5911-5971عام 
عين سفيرًا في فرنسا حتى  5711، وفي عام ( 5713-5715)سفيرًا للنمسا في ساكس من عام 

شارًا للنمسا الذي استمر في هذا وهو العام نفسه الذي عين فيه وزيرًا للخارجية ومست 5711عام 
. بعد سقوط نابليون  5751، وكان مهندس مرتمر فينا عام 5747المنصب حتى عام 

 :للتفاصيل، ينظر 
Encyclopedia Britannica , Vol.15 ,U.S.A, New York,1973, PP. 336-340 

xxxiii) )عد مرور عام سياسي ورجل دولة بريطاني من مواليد لندن ، توفي والده ب: جورج كاننج
، بعد التخرج اخذ يهتم  5915وتخرج منها عام  5979من والدته ، دخل جامعة أكسفورد عام 

انتخب  5913باألمور السياسية متأثرًا بالشخصية البارزة في ذلك الوقت وليم بت ، وفي عام 
ي أصبح وزيرًا للمالية الذ 5714عضوًا في مجلس العموم ممثاًل عن حزب الويك ، وفي عام 

أصبح وزير الخارجية بعد انتحار الوزير السابق  5722، في عام  5711استمر فيه حتى عام 
 :  كاسلريه، للتفاصيل، ينظر 

http://en.wikipedia.org/George.Conning 
xxxiii)) 591-594حاكم فينج علي الخفاجي، المصدر السابق، ص. 
xxxiii) ) احمد نجيب : ، ترجمة 5111-5971ل فشر ، تاريخ أوربا في العصر الحديث . أ . هـ

 .523، دار المعارف ،القاهرة ، ص 9هاشم ووديع الضبع ، ط
xxxiii) )دبلوماسي ورجل دولة أمريكي ، من والية فرجينيا تخرج من جامعة برينستون : رتشارد رش
وعمل   5755، وشغل عدة مناصب حكومية منها مدير عام في والية بنسلفانيا عام  5919عام 

، ثم عمل مدعيًا ( 5754-5755) زارة الخزانة في الواليات المتحدة بين عاميمراقب مالي في و 

http://mousou3a.educdz.com/
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،وعمل سفيرًا للواليات (5759-5754) عام في حكومة جيمس ماديسون خالل المدة  من عام
 : للتفاصيل، ينظر (.5721-5757) المتحدة في بريطانيا من عام

http://ar.wikipedia.org/wiki/RichardRuch 
xxxiii) )599-591حاكم فينج علي الخفاجي، المصدر السابق، ص. 
xxxiii) )597حاكم فينج علي الخفاجي، المصدر السابق ، ص. 
xxxiii))المصدر نفسه. 
xxxiii) )591-597المصدر نفسه، ص. 
xxxiii) )5723ية للفترة حسن عطية عبداهلل، مبدأ مونرو واثره على السياسة الخارجية االمريك-

 .11، ص2111، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية االداب، جامعة بغداد، 5711
xxxiii) )511-11المصدر نفسه، ص. 
xxxiii) )511المصدر نفسه، ص. 
xxxiii))515المصدر نفسه، ص. 
xxxiii))المصدر نفسه. 
xxxiii) )512المصدر نفسه، ص. 

 :قائمة المصادر
 :الرسائل واالطاريَ الجامعية:اوالا 
لي الخفاجي، الحزب الديمقراطي األمريكي ودورة في الحياة السياسية األمريكية حاكم فنيخ ع .5

، جامعة بابل، (صفي الدين الحلي)،رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية  5715-5727
2151. 

-5723حسن عطية عبداهلل، مبدأ مونرو واثره على السياسة الخارجية االمريكية للفترة  .2
 .2111ر غير منشورة ، كلية االداب، جامعة بغداد، ، رسالة ماجستي5711

، 5715-5931الد سلمان شدهان الزهيري، جون آدمز ودوره في السياسة االمريكية خ .3
 .2151اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية للعلوم االنسانية ، جامعة تكريت، 

ي في الواليات المتحدة عباس علوان لفتة الشويلي، جورج واشنطن ودوره العسكري والسياس .4
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية، الجامعة المستنصرية ، 5915-5932االمريكية 
2151. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/RichardRuch
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، رسالة (5754-5752البريطانية  -الحرب االمريكية) 5752لطفي جميل محمد، حرب  .1
 .2111ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات التاريخية، جامعة البصرة ، 

 :الكتب  :ثانياا 
 :العربية والمعربة / أ
، منشورات عويدات، بيروت، 4جورج كوس، ط: ألبير سوبول ، تاريخ الثورة الفرنسية، ترجمة .5

5171. 

 .5137صالح حامد ، القاهرة ، : أند المونت ميد كروفت، قصة الدنيا الجديدة ، ترجمة .2

ى اليوم، دار الحكمة، حت 5971أودو زاوتر، ررساء الواليات المتحدة االمريكية منذ عام  .3
 .2111لندن، 

،تعريب ( 5154 -5751)بيير رنوفان، تاريخ العالقات الدولية في القرن التاسع عشر  .4
 .5171جالل يحيى، دار المعارف، القاهرة ، :

 (.ت.د) ، نشر دار أطلس، دمشق،2تشارلز ماري بيرد، تاريخ الواليات المتحدة األمريكية، ج .1

هشام خضر، مكتبة النافذة ، : ن مرسس امريكا، عرض وتحليل جاك برنسون ، جورج واشنط .1
 .2119الجيزة، 

 .5111سامي ناشد، القاهرة، : دان ليسي، الثورة االمريكية دافعها ومغزاها ، ترجمة .9

 .   5112حسين عمر، القاهرة، : دكستر بركنس، فلسفة السياسة الخارجية األمريكية ، ترجمة .7

المجيد نعنعي، التاريخ المعاصر اوربا من الثورة الفرنسية الى عبد العزيز سليمان نوار وعبد  .1
 .2154الحرب العالمية الثانية، دار النهضة العربية، بيروت، 

عبد العزيز سليمان نوار وعبد المجيد نعنعي، تاريخ الواليات المتحدة االمريكية الحديث، دار  .51
 . 5193النهضة العربية، بيروت، 

محمود محمد جمال الدين، تاريخ الواليات المتحدة االمريكية من عبدالعزيز سليمان نوار و  .55
 .5111القرن السادس عشر حتى القرن العشرين، دار الفكر العربي، القاهرة، 
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مهيبة مالكي الدسوقي، : فرانكلين اشر، موجز تاريخ الواليات المتحدة االمريكية ، ترجمة .52
 .5114م، .د

المتحدة االمريكية الخارجية منذ االستقالل الى محمد محمود السروجي، سياسة الواليات  .53
 .2111منتصف القرن العشرين ، االسكندرية، 

، 5، ج5799محمد محمود النيرب، المدخل في تاريخ الواليات المتحدة االمريكية حتى عام  .54
 . 5119القاهرة ، 

احمد نجيب : ، ترجمة 5111-5971ل فشر ، تاريخ أوربا في العصر الحديث . أ . هـ  .51
 .، دار المعارف ،القاهرة  9هاشم ووديع الضبع ، ط

 :االنكليزية/ ب
1. John Stetson Barry, The History of Massachusetts The Colonial 

Period, Phillips, Sampson and Company, Boston, 1855. 

2. Justin Winsor, Massachusetts, Little Brown Company, Boston, 
1882 

3. William H. Seward, Life and Public Services of John Quincy 
Adams Sixth President of The United States, Derby, Miller and 
Company, 1849. 

 :البحوث االكاديمية: ثالثاا 
، رسالة (5973-5997)بشرى طايس عبد المرمن، الموقف الفرنسي من حرب االستقالل  .5

 .2111الجامعة المستنصرية،ماجستير غير منشورة، كلية التربية، 

حيدر شاكر خميس، جون كالدويل كالهون ودوره السياسي في الواليات المتحدة  .2
 .2151، بغداد، 259، العدد 5، مجلة االستاذ، المجلد (5711-5972)االمريكية

خالد سلمان شدهان الزهيري، جيمس ماديسون وفلسفته السياسية والدينية في الحكم ، مجلة  .3
 .2159، الموصل، 1، العدد 4راسات االثارية والتاريخية ، المجلد الملوية للد
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، (5712-5741)علي خوير مطرود، بيان المصير وسياسة التوسع االقليمية االمريكي  .4
 .2155، واسط، 51مجلة كلية التربية، العدد

 :الموسوعات : رابعاا 
 :العربية والمعربة /أ
سوسن فيصل السامر و : ، ترجمة (5141-5971)آالن بالمر، الموسوعة التاريخ الحديث  .5

 . 41ـ  37، ص 5112، دار المأمون، بغداد ،2يوسف محمد أمين ،ج

،المرسسة العربية للدراسات 2، ط 3عبد الوهاب الكيالي وآخرون ،موسوعة السياسية،ج .2
 . 5113والنشر، بيروت،

للدراسات والنشر  ،المرسسة العربية1،ط9عبد الوهاب الكيالي وآخرون، موسوعة السياسية،ج  .3
 .2111،بيروت،

 .ت.محمد شفيق غربال ، الموسوعة العربية الميسرة، القاهرة، د .4

 :االنكليزية/ب
1) The New Encyclopedia  Britannica ,Vol 1 -2-15, U.S.A,2003. 

 :االنترنيت: خامساا 
1. http://ar.wikipedia.org/wiki/RichardRuch 

2. http://en.wikipedia.org/George.Conning .  

3. http://mousou3a.educdz.com  

4.     http://www.bookrog.com/FerdinandVIIofSpina  

https://ar.wikipedia.org/wiki -5        

     

On Translating Contemporary English Dramatic Texts into 
Arabic 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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The history of translation is as old as antiquity when the Hebrew Bible 
was rendered into Greek to enable people to acquaint themselves with 
religious teachings. Irrespective of modes and types, and ever since 
those ancient times, and through the Middle Ages, the Renaissance and 
later centuries, translation has endeavoured to abridge values between 
cultures. Hence, the significance of translation. Defining the very task of 
translation is still a matter of debate: is it a 'creative' work, or an act of 
'assassinating' the original author and plagiarizing his work? 
Notwithstanding how to describe the task, translation remains highly 
advantageous despite its great effort demanding. 

Unfortunately, people who are not directly involved in the translation 
experience consider it subsidiary to other writings. Translation is indeed 
multilayered activity that covers essential perspectives: language and 
socio-cultural. Nevertheless, dealing with dramatic texts requires more 
efforts and knowledgeabilities. This paper is, however, devoted to the 
treatment of challenges translators are met with when they embark on 
working with dramatic texts, due to the peculiarity of drama, being 
associated with 'action'. 

Key words: translation, creativity, plagiarism, dramatic text, action.    
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1.  The History of Translation 

The history of translation is dated back to antiquity when people felt 
the need to understand their religious teachings. The fact that George 
Steiner (1995) has divided the periods of history of translation into four 
falls beyond the scope of this study, but his theoretical views about 
translation in After Babel seem quite interesting, especially when he 
insists that "real translation" is impossible; but unfortunately, neither 
Steiner nor his views exactly define the scope(s) of such “realness”. 
Nevertheless, it is most likely agreed that irrespective of strict 
identification of such periods, the history of translation is closely and 
inseparably associated with the history of the world (cf. Datta Sawant, 
1996:5). Notwithstanding trade benefits, World interrelations have 
significantly resulted in more potential roles played by translation 
activities to universally enrich the scientific and socio-cultural scenes of 
all nations. Modern translatology and translation theories have widely 
managed to escalate the translation activities throughout the globe, 
hence the more opportunities to help peoples getting acquainted with the 
arts, literatures and sciences of the world.  

In the history of Arabic literature, for example, many, if not all, types 
and movements are said to have indispensably benefited from 
translation activities and\or cultural contacts to reshape the modern 
literary scenes. Although the Arabs have been familiar with verse since 
the Pre-Islamic period, but many of the poetic movements and verse 
writings are certainly the outcomes of European models. On the other 
hand, in the fields of fiction and drama, have the Arabs written Arabic 
language novels and plays before their contacts with other foreign 
language literatures. 
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2. The Definitions of Translation 

In the light of translatological perspectives and paradigms, translation 
has acquired numerous definitions, since it was studied within the 
linguistic framework. Nida (1964: 3) for instance, considered it as "the 
transference of a message from one language to another." He therefore 
envisaged it as an 'objective' process. Besides, Catford (1965:1) treated 
translation in terms of Applied Linguistics and thought of it as a "process 
of substituting a text in one language for a text in another”. For Catford, 
the activity may be merely understood as an intralingual replacement of 
a discourse in one language by another discourse in supposedly an 
"equivalent" one (Ibid.). Such definition might likely seem just a 
'mechanical' process: as such, it formidably overlooks more significant 
perspectives rendering the definition befitting "Machine Translation", 
which has undoubtedly proved inadequate, inaccurate and often 
ridiculous. 

Irrespective of all sets of definitions, the primal interest in translation 
lies in what a translator is expected to functionally do, and how he\she 
treats the target discourse. Linguistic and language scholars 
unanimously agree to the very fact that language is "culture," and, in 
Terry Eagleton's words, it is "bound up with our social and sensory 
activity….  ]and[  words have meaning only in so far as they are woven 
into a practical form of life" (2016: 81). Most likely, Eagleton refers to 
the common definition of 'Culture' by the "practical form of life", hence, 
the inseparable bond between language and culture, as it is by language 
that “we can inhabit different worlds even when we live on the same 
street” (Ibid.). 
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In this sense, translation is an art: it is not a process that constitutes 
the mere 'replacement' of a text in one language by a text to another. 
Nor is it a substitution of one discourse intralingually for another. By 
such 'word by word' activity, culture is not only ignored but also wholly 
non-existent, because when a translator embarks on a translator task to 
render a literary text into the target language, the activity will 
unfortunately be fallacious as the values, meanings and aesthetics will 
be spoiled. For some translators, a sense for sense discipline of 
translation is a more appropriate alternative; but the search for a 
perfectly 'real' version of a text in another different language is certainly 
too difficult and far-fetched. In the field of literature, over 'focus' on 
"intercommunication" and "understandability" per se is not fit at all, for it 
simply “can lead to the simplifying of words and make the literature 
works un-literature” (Jixing, 2013: 107). 

In the midst of a huge bulk of definitions, a literary work indeed seems 
highly complex, for it involves numerable perspectives and disciplines. 
This, however, explains why Andre Lefevere, cited in Jixing, (ibid.:110), 
views translating a literary work as a "process of re-writing" which he 
finds "basically determined by two factors- ideology poetics", where 
ideology stands for "form, convention and belief which orders our 
action…." Implicitly, Lefevere (1992) recalls Eagleton's viewpoint of 
culture role, and eventually concludes that literature is a "subsystem of 
culture" (Jixing, 2013: 109). Hence, the rise of difficulties, complexities 
and challenges of the process of translating literary texts from one 
language into another. Translating English literary texts into Arabic is 
certainly not an exception, be they fictional, poetic and dramatic.          

3. The Translation of Literary Texts 



 مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
 عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المعنون

 (النص وجدلية المعرفة في العلوم اإلنسانية)

638 
 

                                                                                                                                                                      

When one resorts to the rational conclusion that translation is an art, 
one, therefore, equally of ‘subjectivity’. Given the fact that translation is 
culture-oriented, it is notwithstanding an activity of 'transcreation': 
besides faithfulness and equivalence, a translator undertakes to fulfill 
tasks other than rendering the discourse to another language. A 
competent translator of non-literary documents is expected to perform 
much lesser industrious work with such texts than a translator of a 
literary text is done, wherein the process requires multilayered 
subjective, aesthetic and cultural tendencies. If a non-literary text 
translator focuses on accuracy per se, the literary text translator has 
many aspects to consider. In the latter's activity, the translator is not 
occupied with an 'inferior' copy of a "periodized original", but with another 
'creative' version, or with an "afterlife of the source text, "its means of 
survival ]and[ its reincarnation." In brief, the translation "becomes the 
original" (Youzi, 2004).   

 

1.3. The Translation of Literary Non-Dramatic Texts 

It is assumed that the literary text translator's insight into the above 
mentioned tendencies necessitates more attentive reading of the source 
text. Indeed, such meticulous reading alone may not exclusively suffice 
for qualifying the translation version for a creative "periodized original" 
one. The translator of a literary text must realize that translating literary 
text, be it fictional, poetic and dramatic, is a highly complex effort. It is 
not a matter of 'words' replaced by 'words': it is much more than such 
an effortless activity. Within the literary discourse, words constitute 
statements that bind up in order to give meanings comprehended by the 
readership of the source language, who is in this respect the translator. 
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Being a professional reader, the translator attempts at digging deep into 
the literary source materials to arrive at certain reception levels of 
familiarization. The translator therefore undertakes to "deconstruct" the 
source text in order that he\she may provide the target language reader 
with a refamiliarization by means of a subtly creative effort of 
reconstruction. This is certainly the very spirit of Lefevere's (1992) 
"rewriting" theory. Once the translator arrives at his\her familiarization of 
the source text, he\she embarks on entering a realm of more 
sophisticated debate. The translator's debate with the source text, also 
identified as the author, cannot terminate objectively, because his\her 
realization of the source material is normally subjective. In the midst of 
the conflict between the translator's subjective realization of the source 
text and his\her expected objective address of the readers of the target 
language, he\she finds himself\herself facing an open-ended problem. 
This conflict, however, may end up by the translator's conscious effort to 
rewrite the text genuinely. 

 

2. 3. The Translation of Literary Dramatic Text 

For some translation scholars, the conflict between 'the objective' and 
'the subjective' may drive inefficient translators to either mess up and, if 
faithful, quit the activity, or produce, when unfaithful, a ruined and 
deformed version of the target language. Some professional translators 
defy such conflict by their conscious attempts and efforts to re-write the 
source text afresh and genuinely; they resort to 'creative power' to end 
up the struggle, hence their version is another "original." If such defiance 
requires "willpower" and competence in respect of a literary non-
dramatic text, the labour of translating a dramatic text is much more 
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demanding than that of a non-dramatic text. The challenges faced by 
the translator might be manageable dealing with literary texts except for 
literary dramatic tasks where the translation exercises are fiercer and 
highly sophisticated. Over focus on dramatic texts aside from other 
literary examples is attributed to the very fact that the translator of a 
dramatic text does not deal a 'text' per se, but he\she is recommended 
to treat a literary text written ad hoc to be acted on a stage. 
Etymologically, 'drama' is derived from the Greek dramatos, or perhaps 
from drao, both of which refer to action or\and deed, without which there 
exists no drama. Since the Greek times, drama has been performed on 
stages except perhaps for the "closet" bedroom plays of the Romantic 
period which were written mainly to be read (Online Etymology 
Dictionary, 2022). 

Other than those plays, the dramatic text is a primal action, it 
resembles other literary texts in matters of hardships of translation. It is, 
however, in the realms where specific dramatic elements uniquely depart 
from other literatures that the translator is often encountered with serious 
problems. Any translator of 'literary texts in general' has to be 
elaborately familiar with the culture of the source text originally 
produced. He\She is necessarily required to fully comprehend the text in 
the same domain of the native writer\reader; otherwise, the outcome of 
the reading is doomed to evade the truth, and the translated copy be 
deemed misshapen. The culture-oriented strategy of translation is the 
cornerstone of the entire process. In fact, this is a condition without 
which no translation activity is workable semantically and\or thematically. 

The over focus on the challenges of translating dramatic texts into 
Arabic arise from the fact that the nature of drama (dramatic text) is 
distinct. Translating a narrative text or a poem essentially depends on 
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the relation between the literary product and the recipient or the target 
reader addressed. Such relation in respect of a poem or a story is 
unilateral. It only involves the reader's response to the text (author, now 
invisible); it is never as reciprocal as the dramatic activity where a third 
party exists. As far as the non-dramatic text is concerned, the reader 
never expects a reaction from the product (now the writer), but only the 
reader responds to the text according to his\her comprehension and 
interpretation of the product. Therefore, the translator, being a 
professional reader, directly deals with the text, unlike what happens 
with a dramatic text where it is assumed that there is a virtual audience 
for whom the text is decoded semiotically. A process like that makes the 
translation manageable easily since the translator enters the text space 
and helps the reader familiarize himself\herself with the incident: the 
reader, nevertheless, again realizes it afresh in the translator's style and 
viewpoint. In this case, the translator plays the role of a second author 
who is not subordinate to the source text writer. 

The relation between the text\author and the translator is 
characteristically more complex when the latter intends to deal with a 
dramatic text. When the translator embarks on translating a dramatic 
text, he\she is necessarily required to bear in mind that there is 
nonetheless a virtual and invisible third party, who is the one and 
fundamental addressee by the dramatic text. Accordingly, the competent 
translator is often encouraged to realize, as well as respect this fact, and 
react to the idea that "words" in a dramatic dialogue are meant to be 
spoken by persons. The dramatic dialogue for Battaz (2020:15) stands 
for "actions and\or situations." In plain words, they "do not narrate how 
people meet and make relations but perform the people acting and 
communicating with each other." In a dramatic dialogue, incomplete 
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sentences, ellipses and silence are mediums of contacts which the 
translator should semantically and thematically render into meaningful 
sentences and situations; otherwise, the process is deformed. In drama, 
silence is an unheard 'speech'\dialogue addressed to audience who 
should inevitably be able to 'decode' the silence in the light of the 
intended performance wherein other devices should be highly 
considered. 

Characteristically, being a professional reader, the translator's 
essential role and accomplishment rest on his\her success in 
transposing non-verbal dramatic devices to a written discourse. For 
instance, the actor on the stage embodies a specific dramatic situation 
not merely by 'words' (which might be translated), but equally by 
paradramatic means. The whole process depends on the translator's 
visualization of how the text is presented; simultaneously, he\she 
endeavours to help the target reader interpret the devices as speech 
patterns according to his\her realization. Certainly, the translator may 
suggest certain possibilities, which is an act that enhances the reader to 
make his own comprehension. 

Given the fact that silence recurs very often in Modern Drama, it is 
however required of the translator of a dramatic text to naturally bear in 
mind that he should correspond it to a written literary text mainly 
intended to be published. One common critique about Samuel Becket's 
Absurd plays, as well as about Modern Drama, is the ample employment 
of silence, which might present a major challenge for translators. To 
manage the translation process of specific non-verbal mediums, it is 
highly advisable that dramatic text translators be literarily and artistically 
oriented in the art and study of drama. Such orientation undoubtedly 
helps in performing a more adequate piece of work, because the 
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translator's task extends the process of intralingual translation to the 
domains of virtual intrasemiotic translation. Although the dramatic text is 
literary in form, it is nevertheless basically visual and scenic: it is indeed 
peculiarly a status of "semiotic system" that involves various 
complexities. As a professional reader, the translator sets out his 
process by attentively reading the dramatic text, transposing it (in his 
mind) into a visual scenic version, then representing it verbally for 
readers who are similarly encouraged to visualize the text as a virtual 
scenic form. Such a multilayered process might favourably make the 
work open for interpretations as long as the literary text "conveys more 
information, more implicit than its ]visual[  equivalent … ]therefore[  the 
written text can be considered more ambiguous than the visual one." 
(Dusi, 2015:12).   

Notwithstanding these difficulties, the translator's treatment of specific 
figures of speech and word connotations that acquire their actual 
meanings by means of non-verbal acts and scenes constitutes a 
formidable outcome if not efficiently taken into consideration. As words 
and expressions derive their meanings within contexts, the translator is 
often encountered with serious difficulties if contexts are either ignored 
or misunderstood. In Shakespeare's Othello (1968. V, ii, 7.), the 
protagonist soliloquizes when in Desdemona's bedroom, reflecting upon 
the execution of his purpose:  "Put out the light, and then put out the 
light" (italics mine). The words "light" and "light" figuratively refer to two 
different 'objects', which the translator should considerably manage 
creatively and metaphorically; otherwise, the dialogue would lose its 
function(s). He\She is expected to critically examine the line above, 
visualize the setting of the scene and interpret the psycho-emotional 
status of the protagonist in the light of his\her careful reading of the 
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whole play: on the bed is beautiful Desdemona asleep with all haloes of 
heavenly charm and purity, and by her side a candle is placed. 
Reluctantly, Othello advances toward the murder location, and after 
moments of terrifying silence, he stares at both and meditates: as he 
cannot execute his 'mission' of killing whom he describes angelically, he 
should therefore "put the light", literally, extinguish the candle at 
Desdemona's side, so it becomes dark and his eyes would not see what 
his hands would do. The dark-minded Othello consciously identifies 
Desdemona with "light", hence the second 'light' to put out is the killing 
of Desdemona. The translator must professionally realize the 
connotative and figurative meanings of the two "lights" when putting the 
line in Arabic. In the light of his\her experience and critical assessments, 
the translator might manage such issues by a variety of selected 
appropriate alternatives: synonyms and printing means. The success of 
the translator is actually attributed to his\her appropriate selection of the 
alternative devices.  

This is only one incident where the translator is practically entitled to 
either omit, add or alter expressions. Similarly, in Shakespeare's Othello 
too, the translator faces another incident that invites attentive reading of 
the dialogue: Emilia accidently finds Desdemona's handkerchief and 
approaches her husband, Iago, to inform him of the event, in the hope 
that she wins his love: 

 Iago: How now, what do you here? 

 Emilia: Do not you chide, I have a thing for you.  

 Iago: A thing for me? It is a common thing ـــ 

 Emilia: Ha? (Italics mine) III, ii, 304-7. 
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The words "thing" in lines 305 and 306 are significantly employed and 
should be translated adequately in the light of the character's 
mentalities. Emilia's "thing" is plainly used to refer to the object found; 
hence the translator can employ the Arabic equivalent word commonly 
used among Arabic language readership, Iago's "thing" is certainly one 
that widely differs and ought to be translated according to Iago's filthy-
mindedness and Emilia's response in line 307. Iago obscenely intends 
to use "thing" with a special sexual allusion that corresponds to his 
viewpoints about women in general and his cheap treatment of Emilia in 
particular. The translator is once more required to seek an appropriate 
fitting word to use in Arabic, or to resort to any non-verbal device that 
highlights the signification of the second "thing", such as italicization 
and\or semiotic stage directions, because Iago's "thing" is handled with 
the same understanding of his views that women are "pictures out o' 
doors", "Bels in …parlours", "players in …housewifery; and housewives 
in…beds", and eventually they "rise to play, and go to bed to work."(II,i, 
109-15). The merit of the dialogue would definitely be ruined if the 
translator could not heed such signification. 

Naturally, dramatic text translators' main difficulties are attributed to 
the fact that words in drama are verbal mediums that would be 
transposed to non-verbal expressions. The difference in the nature of 
words as such demands thoughtful readings of dramatic texts and 
insightful investigation of the texts thematic values, especially when the 
texts are written in everyday and\or colloquial English. In this respect 
and due to the idea that most contemporary dramatic texts are written in 
such mediums, an act that necessitates the selection of most 
appropriate words or expressions and invites for more adequacy, 
especially with dialogues and situations where the source text words and 
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incidents oppose the common socio-cultural scenes of the reader's 
communities. Most of the everyday dialogues in English, for instance, 
contain lots of sexual hints, obscene references and vows, and the 
translator should bear in mind that, socio-culturally, he\she is morally 
bound to 'neutralize' such terms and 'clean' them in order not to insult 
the reader's ethos and principles.    

4. Conclusion 

Despite the variety of definitions and ample theorization in respect of 
translation, it is really a field where most people fear to tread. 
Translation, be it in arts, science and education requires thoughtful 
ventures on part of practitioners.  It is true that translating literary 
subjects is indeed an adventure, but more adventurous is the translation 
process of a dramatic text. In addition to the translator's acquaintance 
with the essentials of such endeavours, the dramatic text translator 
encounters more prerequisite requirements. Besides orientation in the 
roles of culture and sufficient knowledgeabilities in both languages, the 
dramatic text translator is expected to be well acquainted with the art of 
drama and how it works. Lack of knowledge in the elements of drama 
and its semiotics renders the activity not only inadequate, but also 
fallacious. Nevertheless, the function of dialogue in dramatic texts is 
basically different from that in the narratives: words in dramatic dialogue 
are verbal: they are addressed to people who communicate with others 
on a stage. Hence, its role is both complex and vital.        
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Abstract 

This study is intended to present sarcasm in American and British 

interviews. The purpose of this work is to clarify critical pragmatics as an 

approach of analysis, as it attempts to shed light on this phenomenon, 

its types and functions in social interviews. 

There are certain ways in which Grice's maxims of cooperative principle 

may go unfulfilled in normal conversation. When some speakers intend 

that their listeners understand their conversation without observing the 

maxims, they will flout the maxims but there is no intention to deceive or 

mislead the listeners. People can violate a maxim if they are liable to 

mislead others. People can also infringe a maxim when they fail to 

observe a maxim with no intention to deceive someone. 
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Americans and British violate the maxims of conversation frequently for 

a purpose. For example when, they want to show the audience that 

sarcasm more affects people, especially as a rhetorical device, used in 

social life with a sense of humor. 

Key words: conversation, critical pragmatics, Grice's maxims of 

cooperative principle, sarcasm. 

Introduction 

The word sarcasm comes from the Greek (sarkasmós) which means "to 

tear flesh, bite the lip in rage, sneer" it. Derek Bousfield,(2010) states 

that,  it means the use of strategies which are apparently appropriate to 

the situation, but have opposite  meaning. When an  utterance appears 

to sustain  or enhance the face of the listener,  it attacks and damages 

the face of the listener .Sarcasm is an insincere form of politeness 

which is used to offend one's interlocutor to distinguish sarcasm from 

banter, and the use of irony in sarcasm. 

1.1 What is sarcasm 

The term comes directly into English from the Greek sarkasmos, which 

in turn derives from the ugly verb sarkazsein, "to tear the flesh". When 

sarcasm is used within the context of a given rhetoric, the main purpose 
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is usually to mock a given idea or position by almost pretending to agree 

with it and parrot it. For example, if a person says in a snide tone of 

voice that something was a great idea, then he is using sarcasm, and 

what he means to say is that it was actually a terrible idea. Another 

example, a sarcastic indirect request,  

- Why don’t you take your time washing the dishes? 

This means: 

- Hurry up and wash the dishes. The effective use of sarcasm is 

generally premised on some shared cultural understanding of norms 

(Gibbs, 1993: 264). 

1.2 The Origin of Term Sarcasm 

Sarcasm is a literary device that uses irony to mock someone or 

something or convey contempt. Sarcasm can also be defined as the use 

of words that mean the opposite of what the speaker or writer intends, 

especially to insult or show irritation with someone, or to amuse others. 

Sarcasm is generally viewed as cruel and emotionally cutting to its 

subject. The word “sarcasm” is derived from the French sarcasm, from 
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the Late Latin sarcasmos, and from the Greek sarkasmos, meaning “to 

tear flesh” “bite the lips in rage,” or “sneer.” Lindblom (2006: 152). 

1.3 Sarcasm as a pragmatic concept 

Pragmatics is the study of how to use language in communication, and 

to do the other things in language. Pragmatics involves the formation of 

intentions on the part of speakers and the discovery of intentions on the 

part of hearers. Pragmatics is but one of the major divisions of the study 

of language, but it is the one that makes sense of the others. Because 

Pragmatics is the study of invisible meaning, what is said and what is 

meant, it can be said that sarcasm is flouting Grice’s maxims, the 

Standard Pragmatic Model .Sarcasm do not follow the Principle of 

Cooperation (Grice, 1989:26), saying something to mean another .Many 

theories have arisen to describe sarcasm, since Paul Grice introduced 

the cooperative principle, but the base of all these theories is the 

cooperative principle. However, the cooperative principle sometimes 

interferes with other principles of pragmatics, such as the politeness 

theory, speech acts theory and impoliteness theory etc. 

1.4 Types of Sarcasm 
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The origin of the word sarcasm comes from the French word sarcasmor, 

and also from the Greek word sarkazein, to “tear flesh,” .In other words 

sarcasm means that, the literal meaning is different than what the 

speaker intends to say. It is considered as a literary and rhetorical 

device to mock, the purpose is to amuse or hurt someone. The effective 

use of sarcasm is generally premised on some shared cultural 

understanding of norms. 

Sarcasm often based on mood and tone of voice. According to Mike 

Lamb (2011), there are seven types of sarcasm:  

1. Self-deprecating: This type of sarcasm uses an exaggerated sense 

of inferiority and worthlessness. For instance;  

a. “Hey Bob, I’m gonna need you to work overtime this weekend.” 

b. “Yeah, that’s fine. I mean, I was gonna get married this weekend but, 

you know, it’s not a big deal, I’ll just skip it. She would’ve left me 

anyway" 

2. Brooding: in which the speaker utters something polite, but in a 

bitter tone. For instance: 

a. “Hey Bob, I’m gonna need you to work overtime this weekend.” 
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b. “Looking forward to it". "I live to serve.” 

3. Deadpan: An expression without laughter or emotion, it difficult for 

the listener to judge whether the speaker is joking or serious. For 

instance; 

a. “Hey Bob, I’m gonna need you to work overtime this weekend.” 

b. “Can’t make it. Got a cult meeting. It’s my turn to kill the goat.” 

4. Polite: A speaker is said to have delivered a polite sarcasm when his 

listeners realize that his remark was a little too polite but insincere. For 

instance; 

a. “Hey Bob, I’m gonna need you to work overtime this weekend.” 

b. “Ooh, fun! I’ll bring the ice cream!" 

5. Obnoxious: This kind of sarcasm makes people feel like punching 

the speaker in the face. It is not very funny, usually spoken in a whiney 

tone of voice. For instance: 

a. “Hey Bob, I’m gonna need you to work overtime this weekend.” 

b. “Oh, well that’s just f*****g great. Just what I wanted to do this 

weekend. Awesome.” 
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6. Manic: Manic sarcasm is spoken with unnatural exuberance, and 

may sound a bit crazy. For example: 

“Can you pick up the kids from their second birthday party this 

weekend?” 

“YES!! I absolutely can’t WAIT to do that! Can we do it again next 

weekend???  

7. Raging: This kind of sarcasm relies mainly on hyperbole and threats 

of violence. It is usually the hallmark of a psychotic rant; unpredictable 

and uncalled for. For example, it might include vulgar language and 

extreme conclusions. For instance: 

a. “Hey Bob, I’m gonna need you to work overtime this weekend.” 

b. "Oh, don't worry! I'll be there! Want me to shine your f*****g shoes 

while I'm at it?! Hell, I'll come to your house tonight and wash your 

goddamn Ferrari! Actually, you know what? Forget it. I'm just gonna go 

home and blow my brains out." ( 

-Write-to-Way-ghtRi-http://www.writerscafe.org/courses/The

)sarcasm-of-types-seven-Wrong/658/The 

1.5 A Taxonomy of Sarcasm 

http://www.writerscafe.org/courses/The-Right-Way-to-Write-Wrong/658/The-seven-types-of-sarcasm
http://www.writerscafe.org/courses/The-Right-Way-to-Write-Wrong/658/The-seven-types-of-sarcasm
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Benjamin Carlisle (2010) has put these taxonomies of sarcasm: 

1. First degree: Saying what you mean, and saying it insincerely 

a. “Oh! Now that was intelligent!” [Said sardonically after something 

stupid is done] 

2. Second degree: Saying what you don’t mean, but saying it sincerely 

a. “Oh, now that was intelligent.” [Said in a complimentary way after 

something stupid is done] 

3. Third degree: Saying what you mean, but saying it insincerely 

a. “Yeah, you’re a good friend.” [said in a mocking tone of voice to a 

true friend] 

4. Fourth degree: Saying what you mean, and saying it sincerely 

a. “Yeah, you’re a good friend.” [said in a matter-of-fact tone of voice 

to a true friend] 

Intent x literal Insincere sincere 

insincere 1st 2nd 

Sincere 3rd 4th 

1.6 Americans and British sarcasm 
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According to the Smithsonian Magazine, sarcasm permeates every 

aspect of modern American culture. It can be seen in movies, on TV, in 

interviews, and just in general conversation. In fact, it is such an 

essential skill in modern America that it can be difficult to function 

socially if you do not understand it. The difference is that Americans do 

not use sarcasm quite as relentlessly or drily as the British.The majority 

of New Yorkers find sarcasm funny and a desirable quality. It is not that 

they do not get it. It’s just that they may not find it particularly 

appropriate. (10 British and American Stereotypes That Science Says 

Are Bull - Listverse.htm) 

The use of sarcasm in the two cultures is said to be almost similar. But 

still there are certain differences.  For a British in the USA the popular 

wisdom amongst British is that Americans do not get it, and popular 

wisdom amongst Americans is it is bad’. So British and Americans have 

different points of view, British were a bit more dry though. In the USA, 

sarcasm is definitely identified by tone of voice, smirks, etc. where with 

British it seems to be difficult to pick up on the signs always. 
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Sarcasm in the USA seems to include the blatantly obvious stated in an 

idiomatic way like the “Not the brightest crayon in the box, are ya?” as 

well as preposterous statements like “Could you be any stupider?” 

The context is very important for most of those comments. The British 

generally describe remarks as ‘sarcastic’ when they are saying the 

opposite of what they mean e.g. ‘Wow, that’s a surprise’ when 

something was very predictable, or ‘Nice weather, eh?’ when it is 

pouring with rain, or ‘Punctual, as always.’ when someone who always 

comes late finally arrives. So sarcasm can be either nice (a funny joke) 

or nasty (an unkind remark) but some element of ‘saying the opposite of 

what you mean’ needs to be involved for something to be labeled 

sarcastic. 

So ‘sarcastic’ seems to be used to describe a wider variety of remarks 

in American– some are saying the opposite of what’s meant, but many 

are not. Depending on context, sarcastic seems to mean something 

closer to ‘unkind’, ‘insulting’ or simply ‘funny or amusing’ here; it might 

be just a matter of terminology. Because the US is a multicultural mix of 

immigrants, the potential for misunderstanding in humour (and thus 

offence) is larger.  
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(Sarcasm in the UK and US – Part one%20 what’s sarcastic%20 » 

Learning to speak 'merican.htm). 

2. The Critical Pragmatic Approach 

Critical Pragmatics, like critical linguistics (Fowler et al, 1979), which 

puts great emphasis on the relationship between social power and 

language use,  Mey’s  (2001)  critical  pragmatics  incorporates  the  

critical discourse  traditions  of  Teun  van  Dijk  and  mainly  the  

critical language  awareness  tradition  of  the  Lancaster    School  that 

 is centered on Norman Fairclough and his co-workers.  Therefore, just 

like in the Critical Discourse Analysis (CDA) tradition, ‘critical’ when 

applied to  pragmatics has  to do  with examining the  fundamental 

relations that assign power to various groups in society, particularly 

,viewing language as an important instrument of exercising power and  

paying  critical  attention  to  the  context  of  use.  Critical pragmatics 

draws attention to the fact that pragmatics is a tool for social struggle. It 

seeks to critically examine, and try to understand the social functioning 

of language and its various manifestations of use.   
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  Critical pragmatics operates from the viewpoint of language as a social 

science. It argues that different language use is not just a matter of 

linguistic variation, to be described as classified in purely theoretical  

terms,  or  to  be analyzed  with  the  aid of  sociological variables  

denoting  class  or  other  societal  parameters.  The main impact, as 

Mey (2001) argues, is in the ways it helps us to recognise social 

discrimination and motivates us to work toward ending it. He argues  

further  that  from  a critically  pragmatic  perspective,  what 

conversation  analysts  should  primarily  worry  about  is  how  the 

mechanisms of linguistic deployments are related to the powers of 

society  that  operate  in  discourse  (including,  but  not  limited  to 

conversation).   

  Under the critical pragmatic perspective, the truly interesting aspects of 

conversations (speech acts) are in the different ways they manifest 

themselves in different user contexts. So using language in conversation 

can be many things:  from an exchange between equals on the job or in 

the home, to ‘passing the time of day’ with strangers, to specialized 

types of conversation such as the medical or job interview, or even the 

conversations with the police or other authorities.  The purposes  and  
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affordances of  conversation,  as of any  other  use  of  language, are  

strictly  determined  by  the  social setting (in particular, the institution) 

in which it occurs. Pragmatics, therefore, especially in its social-critical 

variety, aims at increasing freedom and independence by making the 

users of language conscious of, unveil and (if necessary) oppose the 

institutional and linguistic  conditions  of  power  that  they  are  living  

under.  What characterizes power as a social factor is not its brute force 

as such, but rather, its being accepted as a natural thing.  According to 

Mey, ‘naturalisation is said to happen whenever what should be critically 

examined and resisted is taken as a natural matter, with the self-

evidence of the commonsensical’.  This  commonsensical  or 

naturalised  dimensions  of  discourse  is  critically  examined  and 

untied,  paying  critical  attention  to  the  contexts  of  their 

manifestations both at the immediate and the wider  levels within the 

framework of critical pragmatic theory.  

According to the Critical Pragmatic approach, Kepa Korta and John 

Perry (2011) claim  that ,the main concern of this approach  is  to deal 

with the language  is  a means  of doing things with words; the  

meanings of sentences and  utterances are derived from human 
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intentions; and language combines with other factors to allow humans to 

achieve communicative goals when a speaker utters an utterance, this 

utterance has some contents. Based on this claim, Korta & Perry show 

how their approach can handle the difficulties that traditionally arise from 

the theoretical use of what is said. 

2.1 Irony and sarcasm 

It is difficult to set clear the difference between irony and sarcasm. 

Because sarcasm can be considered as a form of irony, Muecke 

(1974:51) argues that “if it is a basic requirement of irony that one must 

feel the force of both the apparent and the real meanings, then sarcasm 

hardly exists as irony”. So, irony is likely to be confused with sarcasm 

but it differs from sarcasm in that “it is usually lighter, less harsh in its 

wording though in effect probably more cutting because of its 

indirectness” (Holman, 1960:248).  

Watts (1981:103-104) distinguishes between the two concepts to say 

that sarcasm refers to “the use of sharp or bitter remarks, expressed 

ironically with the explicit intent to hurt another person’s feelings” .When 

irony is meant to express a negatively critical attitude towards the 
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subject of the ironic utterance, sarcasm is more direct, more cutting, and 

reveals not only a critical attitude but also an attack with the purpose of 

wording the subject’s feelings (ibid.:103). In addition, the sarcastic 

utterance can be understood as sarcasm by the subject but the speaker 

who uses irony may aim to exclude the subject of the ironic utterance to 

understand what is really meant. 

2.2 Grice's cooperative principle: 

Paul Grice is English philosopher who is considered to be the "father of 

pragmatics", was fascinated by how the hearer gets from the expressed 

meaning to the implied meaning. That is, his aim was to explain how the 

hearer gets from what is said to what is meant (Thomas, 1995:56).  

According to the Cooperative Principle the speaker and hearer converse 

with the willingness to deliver and interpret a message. The speaker and 

hearer cooperate and that is why communicating efficiently (Thomas, 

1995:63). In 'Logic and Conversation', Grice (1975:45) defines 

conversation as an essentially interactive and cooperative process. The 

general principle is called the Cooperative Principle (CP). The CP runs 

as follows: 
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Make your contribution such as is required, at the stage at which it 

occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in 

which you are engaged. 

In order to illustrate how people interpret meaning, Grice presented, in 

addition to the Cooperative Principle, four conversational maxims to 

show how people communicate effectively in the light of certain rules.    

    Thomas (1995:63) says that thanks extend to Grice's maxims; we 

can interpret and understand the underlying implication of an utterance.  

Maxim of Quantity (Informativeness)                                               

         

a- Make your contribution as informative as is required                      

  

b- Do not make your contribution more informative than is required. 

Maxim of Quality (Truthfulness)                                                     

                                           

Super maxim: Try to make your contribution one that is true, more 

specifically:                                                                              
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a- Do not say what you believe to be false.                                     

                    

b- Do not say that for which you lack adequate evidence.                   

          

Maxim of Relation (Relevance)                                                     

              

Super maxim: Make your contribution relevant.                                 

         

a- Be relevant.                                                                         

                      

Maxim of Manner (Clarity)                                                            

           

Super maxim: Be perspicuous… (Be clear), and specifically:                

     

a- Avoid obscurity of expression.                                                  
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b- Avoid ambiguity.                                                                   

                   

 c- Be brief (avoid unnecessary prolixity).                                       

               

 d- Be orderly.                                                                          

                        

The central role of the cooperative principle and maxims is to explain 

how it is possible for speakers to communicate more than they actually 

say. Speakers may observe all the maxims as in the following example: 

Husband: Where is my watch?                                                     

  

Wife: It is on the table in the hall?                                                 

    

The wife has answered the question clearly (Manner), truthfully (Quality) 

with right amount of information (quantity), and satisfying the goal of the 

question (Relation). 

 According to Lindblom (2006: 152), Grice pointed out that there are 

certain ways in which the maxims of the cooperative principle may go 
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unfulfilled in ordinary conversation.                                                

                  

When some speakers intend their hearers to understand their 

conversation without observing the maxims, they will flout the maxims 

but there is no intention of deceiving or misleading the hearers. People 

can violate a maxim if they are liable to mislead the others. People can 

also infringe a maxim when they fail to observe a maxim with no 

intention to deceive someone (Paltridge, 2012: 47).                           

                                

E.g.:- 

A. How are you getting to the airport tomorrow?                               

             

  B. Well…. I’m going with Peter (ibid, 51). 

In this example, B is flouting the maxims of relation and quantity 

because his answer is irrelevant and because A has given less 

information than is required therefore; he is flouting the maxim of 

quantity from which B derives that he may have to make their own way 

to airport. So a maxim might be flouted in a way that exploits another 
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maxim.                                                                                    

                   

Pragmatically speaking, Grice argues that if people fail to fulfill or 

observe the maxims of cooperative principle during the exchange of 

conversation, the participant may quietly and unostentatiously violate a 

maxim. This means that the participant does not observe the maxim 

intentionally for some purposes. Grice states that in the case when one 

quietly and unostentatiously violates a maxim, “one is liable to mislead”. 

 More often than not, people fail to observe the maxims, be it 

deliberately or accidentally. Two of such failing to observe maxims of 

the cooperative principle are: violation and flouting of maxims. The 

violation of maxims is when the maxims are deliberately manipulated so 

that the speaker misleads the interlocutor. In other word, a speaker can 

be said to violate a maxim when they know that the hearer will not know 

the truth and will only understand the surface meaning of the words. 

They intentionally generate a misleading implicature. A maxim violation 

is quietly deceiving. The speaker deliberately supplies insufficient 

information, saying something that is insincere, irrelevant or ambiguous, 
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and the hearer wrongly assumes that they are cooperating (Cutting, 

2002: 40). 

 In struggling to clearly define these notions Pultridge puts forward an 

example as: when a mother tells her children “Mummy's gone on a little 

holiday because she needs a rest” (Paltridge, 2012: 47). In this 

example, the mother has not said she is going away to think about 

divorce of her husband. But instead, she violates the maxim of quality, 

meaning that she is not telling the truth. Unlike the violation of maxims, 

which takes place to cause misunderstanding on the part of the listener, 

the flouting of maxims takes place when individuals deliberately cease 

to apply the maxims to persuade their listeners to infer the hidden 

meaning behind the utterances; that is, the speakers employ implicature. 

  

Levinson also asserts that unlike the violation of maxims, which takes 

place to cause misunderstanding on the part of the listener, the flouting 

of maxims occurs when individuals intentionally do not apply the maxims 

in order to persuade their listeners to derive the hidden meaning behind 

what is said, that is, the speakers employ implicature. He also believes 

that when someone is flouting a maxim, they are not deliberately trying 
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to deceive or mislead their interlocutors, but they are deliberately not 

observing the maxims, in order for the interlocutors to understand 

another set of meaning (Levinson, 2008:109). Flouting occurs when the 

speakers appear not to follow the maxims of the cooperative principle 

but expect hearers to appreciate or understand the meaning implies, as 

in the case of the dress shop assistant, the romantic date and the chilly 

room, it can be said that they are flouting the maxims. It is similar to an 

indirect speech act, in it, the speaker assumes that the hearer knows 

that their words should not be taken at face value and they can infer the 

implicit meaning (Cutting, 2002:37). For Example: 

Well, how do I look? 

Your shoes are nice (ibid). 

 In this example, the speaker flouts the maxim of quantity when he gives 

too little information, he does not mention anything about his or her 

clothes (ibid). So sarcasm works because it is an apparent violation of 

the cooperative principle. It makes sense because it relates shared 

experiences or norms of both the speaker and listener.  
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In conclusion, sarcasm is a frequently used means of communicating 

that has proven basis in linguistic theories. 

 3. Data Collection and Analysis 

In this research, a critical pragmatic approach is applied in selected 

American and British interviews, in order to analyze the violation and 

flouting of conversational maxims done by the characters in the 

interviews. Grice’s Cooperative Principle and its four conversational 

maxims theories are applied to examine the types of conversational 

maxims which are violated and flouted by the characters in order to 

create humorous situations. The analysis will be arranged in a table, 

according to the violation of Grice’s Maxims and explanation of the 

implied or intended meaning which has inferred from the context and 

situation. 

Eight texts from different magazines and journals from websites were 

selected for the purpose of analysis.  The number of the extracts will be 

eighteen. The extracts that will be mentioned and the sarcastic word or 

phrase will be underlined. The samples of the full texts will be found in 

the appendix. 
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Text (1) 

1. George Bush and Bill Clinton: The people of Haiti need basic foodstuffs, 

so we will send them arugula from the White House vegetable garden. 

2. I have a nickname for Haiti: Hate It. 

    3. Obama added, "These two can aid me in the mid-term election."• 

Bush added, "Laura went to Haiti to oversee our AIDS effort."• 

."I went Haiti and spread AIDSClinton added, " 

Text (2) 

1. Los Angeles-based British actor Tim Curry didn't pause for a second 

when asked what he missed most about the UK. "Irony," he replied: 

Then there's Eddie Izzard, recounting how he saw a London 

Underground guard checking an unattended bag by shaking it: "Oh, 

Captain Clever! Rattle it, if it doesn't go off it can't be a bomb!" 

2. And the king of sarcasm, Basil Fawlty, when Mrs Richards complains 

about the view of Torquay: "What did you expect to see out of a 

Torquay hotel bedroom window? Sydney Opera House perhaps? The 

Hanging Gardens of Babylon? Herds of wildebeest sweeping 

majestically...?" 
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Text (3) 

1.    Do Americans understand the meaning of the word 'sarcasm'? 

 I certainly Cana speak for all Americans, but I suspect that the real 

issue is that some of us in the US use the English language (American 

. There Trumpish languagechanging -the ever English) while others use

are futile attempts by those on the Trump team to interpret Trumpish but 

the lack of consistent translations leaves me baffled. 

Text (4) 

1. Even today, people try to walk in strange ways when they see him, as 

he once did in the highly popular sketch "Ministry of Silly Walks." He 

says it makes him smile, but that he wishes people wouldn't do it. 

Before beginning our interview, Cleese orders a hot toddy, which, to his 

mild amusement, never gets served. 

Text (5) 

1. Fareed Zakaria: "America is Going Down the Toilet, But I Love Living 

Here" 
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2. The only surprise,"• says Zakaria, "is that the rise of Barack Obama did 

not end this downward death spiral. Even he, the chosen one, cannot 

reverse the decline of this evil culture."• 

Text (6) 

1. “He is finally letting his Muslim roots come out,” said Eliot Abrams, a 

senior fellow for Middle East studies at the Council on Foreign Relations 

in Washington, D.C. “so the questions is whether he is a Sunni or a 

Shiite. 

Text (7) 

1. What do you see as being your main responsibilities as the Prince of 

Wales and heir to the throne? 

from cars or balconies as circumstances  – Waving’s very important

demand. Keeping alive traditional hedge laying methods and taking 

small talk to strange and exciting places 

2. What’s the best thing about being the Prince of Wales? 

Well I do love a leek! 

3. And the worst? 
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it’s like nails down a  – That bloody languageGoing to Wales. 

blackboard. Of course you can’t say that. 

4.And what contribution do you think your brothers Andrew and Edward 

have made to the country? 

Without Edward there’d have been no It’s A  They’ve been invaluable.

Royal Knockout or that documentary series on the Queen Mother. Do 

you want to live in a world where those things never happened? 

Because I don’t. Andrew though has been a tremendous 

embarrassment. 

5. I have a tremendous sense of humour. As I mentioned I still listen to 

the Goons Show, eight or nine times a day. ‘Bring it on’ that’s what I 

As long as they don’t mention my ears.say, we can take it…  

Text (8) 

1. President Obama was the "founder of ISIS?" Remember when he said 

?"Barack HUSSEIN Obamathis after referring to the President as  

2. "No, I meant he's the founder of ISIS," Trump told Hewitt. "I do. He 

e most valuable player thwas the most valuable player. I give him 

I give her, too, by the way, Hillary Clinton." award. 
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Text Sarcasm Violation Explanation 

1 1.so we will send them 

arugula from the White 

House vegetable garden. 

Manner As if arugula is basic for living and 

from White House garden.   

1 2.I have a nickname for 

Haiti: Hate It. 

quality Replace Haiti with (Hate it) 

1 3.I went Haiti and spread 

AIDS 

quality What is said aids ,what is meant the 
disease  of(acquired immune 

deficiency syndrome). 
 

2 4. Oh, Captain Clever! Quality  Naming the person with an adjective. 

2 5. Sydney Opera House 

perhaps? The Hanging 

Gardens of Babylon? 

Herds of wildebeest 

sweeping majestically?" 

Manner To compare between opposite places. 
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2 6."Still here?" quality The supervisor sent him to an 

interview and he is still arguing. 

3 7.Trumpish Quality  The language of Donald Trump 

4 8."Ministry of Silly Walks. quality To make silly as ministry  

4 9. He's a wonderful 

murderer 

quality To mean a perfect one. 

5. 10. America is Going 

Down the Toilet, But I 

Love Living Here" 

Quality Who loves living in toilet? 

5. 11. this evil culture Quality & 

Manner  

Still he prefers living there . 

6. 12. “so the questions is 

whether he is a Sunni or a 

Shiite. 

Four 

maxims 

After letting his Muslim roots come 

out. The question ,to which sect does 

he belong?   

7 13. Waving’s very 

important 

Relation  The big responsibility of the Prince of 

Wales. 
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7 14. Well I do love a leek! Relation The Prince of Wales was asked about 

the best thing about being the Prince 

of Wales? 

7 15. That bloody language Quality 

&manner  

How can a language be bloody? 

7 16. They’ve been 

invaluable. 

Manner  The Prince described his brothers. 

7 17. As long as they don’t 

mention my ears 

Quality, 

relation  

Because he has long ears. 

8 18. "Barack HUSSEIN 

Obama 

Four 

maxims 

Trump accusing Obama of being the 

founder of ISIS because  this 

suggested links with the Muslim world. 

Though Obama has been a lifelong 

Christian and is not a Muslim 

 

Table (3.1) Analysis of violation of Grice Maxims with explanation. 

Conclusion 
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From the analysis of the data from American and British interviews, 
there are flouting and violating of the four maxims (Quantity, Quality, 
Manner and Relation) of the cooperative principle and there is implied 
meaning, conversational implicature. Speakers use the flouting and 
violating of the maxims  by using sarcasm as a rhetorical figure of 
speech for many purposes  to  fulfill social functions in a sense of 
humour .The use of this type communication depends on two 
conditions: the situation is acceptable to be sarcastic ,for instance ,in a 
job interview ,sarcasm should be avoided ,also in formal  interviews, 
children also do not understand it. Strangers, from other cultures may 
do not understand it. The other condition, is the participants themselves 

accept it, and able to recognize it easily.  

The study has presented a critical pragmatic analysis of the interviews to 
highlight the violation and flouting of the maxims of the cooperative 
principle by the characters. Hoping that the analysis would improve the 
reader’s knowledge of how the different characters violated and flouted 
maxims and then they understand quite well the speakers’ intended 
meanings in their conversation, in which the characters mean more than 

what they utter. 
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