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 قواعد النشر في مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

3659-2708ISSN:   
 

 أوالً: القواعد العامة للنشر:

 تتوافر فیها الشروط اآلت�ة: على أنالتطب�ق�ة و  لعلوم اإلنسان�ةا�اللغتین العر��ة واإلنجلیز�ة، في المكتو�ة  ال�حوثُ�قبل للنشر    

 وتتوافر ف�ه شروط ال�حث العلمي المعتمد على المنهج�ة المتعارف علیها في �تا�ة ال�حوث العلم�ة. أن �كون ال�حث أصیًال   -١

ال ُ�سمح بنشره ُقبل للنشر  و�ذا . أو موجًزا، �امًال أخرى  نشر للنشر في أي جهة اقدمً مقد سبق نشره أو  �كون ال�حثُ  أالَّ   -٢

 في أي جهة أخرى ولو بلغة أخرى إال �موافقة خط�ة من رئ�س هیئة التحر�ر.

اآللي  على الحاسب اومطبوعً  –إن وجدت  -األشكال وضوح دقة الحروف و  ابلغة سل�مة مراع�ً  اال�حث مكتو�ً أن �كون   -٣

) بین ١٬١٥) �مسافة (١٦�حجم ( )Traditional Arabic( بنوع خط :اللغة العر��ة)، Microsoft word(على برنامج 

على وجه واحد، ) بین األسطر، ١٬١٥) �مسافة (١٢) �حجم (Times New Roman( بنوع خط :األسطر. واللغة اإلنجلیز�ة

صفحة ) ٣٠( أال یز�د عدد صفحات ال�حث عنسم) على جانبي الورقة، و  ٣مع ترك هامش بنحو ( A4)على ورق مقاس (

�ما في ذلك األشكال والجداول والصور  ترقم جم�ع صفحات ال�حث ترق�ًما تسلسلً�ا، على أن متضمنة الهوامش والمراجع

 ردة متجاوزًة هذا الحّد �حسب طب�عة ال�حث وآل�اته.تحر�ر النظر في �عض ال�حوث الواالو�حق لهیئة  .والمالحق وقائمة المراجع

 بدقة التوثیق وحسن استخدام المصادر والمراجع وتثبیتها �اآلتي:  اأن �كون ال�حث ملتزمً   -٤

مرّقمة  ) بین األسطر،١٬١٥) �مسافة (١٣) �حجم (Traditional Arabicبنوع خط (في نها�ة ال�حث هوامش ال ُتوضع -أ

، ُتعتمد فیها األصول المتعارف علیها �حیث تتضمن: اسم المؤلف، عنوان الكتاب أو المقال، جهة النشر، آل��ا متسلسًال ترق�ًما 

مكان النشر، سنة النشر، الجزء والصفحة. وفي حالة الرجوع إلى الدور�ات �كون التوثیق على النحو اآلتي: اسم المؤلف، 

 �ة، المجلد، العدد، السنة، الصفحة.عنوان ال�حث، اسم الدور 

، مصوغة �حسب المتعارف عل�ه في ال�حث العلمي، وفي في نها�ة ال�حث �عد الهوامشالمصادر والمراجع قائمة وضع تُ  -ب

 . عدادها الترتیب األلف�ائيحالة وجود مصادر بلغة أجنب�ة تضاف قائمة بها منفصلة عن قائمة المصادر العر��ة، ُیراعى في إ 

 نيا: إجراءات النشر:ثا

�فید �أن �حثه عمل أصیل له ولم �سبق نشره ولن �قدم لغرض النشر في أي جهة علم�ة  ا�قدم ال�احث للمجلة إقراًرا خط��  -١

 .أخرى (وفق النموذج اُلمعّد لذلك)

إلى عنوان المجلة  ) وذلكCDال�حث المقدم للنشر من أصل وثالث نسخ ورق�ة، ونسخة إلكترون�ة على قرص مدمج ( ُ�سلم -٢

 .العنوان، وجهة العمل، ورقم هاتفه، وعنوان بر�ده اإللكترونيو  ،ولق�ه العلمي ،�حیث �ظهر في غالف ال�حث اسم ال�احث

 و�رفق �ه إشعار التسدید لمبلغ رسوم النشر.

 ق ال�احث نسخة مختصرة من سیرته الذات�ة إذا تعامل مع المجلة للمرة األولى. یرف -٣



عنوان �تا�ة  ؛ مع مراعاةلكل ملخص�لمة)  ١٥٠ -١٠٠( نحوفي  اإلنجلیز�ةو العر��ة �اللغتین  انیرفق �ال�حث ملخص -٤

 .بلغة �ل ملخصال�حث 

 لهیئة تحر�ر المجلة الحق أن تطلب إجراء تعدیالت �سیرة أو شاملة على ال�حث قبل إجازته للنشر. -٥

 �خطر ال�احث بتار�خ تسلُّم �حثه، وتقوم هیئة التحر�ر �استكمال إجراءات التحك�م. -٦

ة واالختصاص خالل ثالثة قبوله للنشر �عد عرضه على محكمین من ذوي الكفاء عدم أوال�حث قبول �خطر ال�احث �قرار  -٧

 ال�حث. تسلُّمتار�خ  مناألكثر  أشهرفي

، قبل النشر من المحكمین ترسل المالحظات إلى ال�احث إلجراء التعدیالت الالزمةأو تعدیالت ات إضاففي حالة ورود  -٨

 .ال�احث مالحظات المحكمینأسبوعان منذ تسلُّم خالل مدة أقصاها  ال�حث �عد إجراء التعدیالت المطلو�ة اد�ععلى أن 
 

 ثالثاً: أحكام عامة:

 ال�حوث التي تخالف قواعد النشر وشروطه ال ُینظر فیها وال تعاد إلى أصحابها. -١

 المجلة غیر ملزمة �إعادة ال�حوث إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. -٢

 الحصول على موافقة خطّ�ة من رئ�س هیئة تحر�ر المجلة.، وال �جوز نشر جزء منها دون تؤول جم�ع حقوق النشر للمجلة -٣

 تعبر ال�حوث المقدمة للنشر �المجلة عن آراء أصحابها فقط، وال تعبر �الضرورة عن وجهة نظر المجلة أو الجامعة. -٤

ألف  ) عشرون ٢٠٬٠٠٠ه (قدرُ  اابل النشر في المجلة مبلًغا نقد�� �ان مقیدفع ال�احث من غیر الهیئة التدر�س�ة �جامعة الر  -٥

) ١٥٠و�دفع ال�احث من خارج الجمهور�ة ( ).٢٥٤٠٣٨٦٧٤(ُتودع لدى شر�ة العمقي للصرافة في حساب رقم ر�ال �مني، 

 .اا أمر�ك�� مائة وخمسین دوالرً 

 ) المذ�ورة أنًفا.ا ثالثً ) من البند (  ٥�ورة في الفقرة ( عند اإلعتذار عن عدم النشر ال تعاد الرسوم المذ -٦

 والتطب�ق�ة على عنوان المجلة: اإلنسان�ة للعلوم الر�ان توّجه المراسالت وال�حوث �اسم رئ�س تحر�ر مجلة -٧

.            للمؤتمرات د. علي هود �اع�ادأ. أمام قاعة  اإلنشاءات، -فوة  -المكال  –محافظة حضرموت  –الجمهور�ة ال�من�ة 

 .  و�مكن أن ترسل ال�حوث على البر�د اإللكتروني للمجلة: )٠٠٩٦٧٥٣٦٢٩٤٠(: رقم هاتف
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 من خالل كتابو  االنحراف في فهم النص القرآني عند د. محمد شحرور
 دراسة نقدية في ضوء أصول التفسير "قراءة معاصرة - الكتاب والقرآن"

 

 فائز ؿبمد حسن السوؿبي د.                                                                                         
  ذ مساعد, قسم الدراسات اإلسالميةستاأ                                                                                           

  جامعة حضرموت, كلية اآلداب   

 :ملخصال
كتابو " الكتاب من خالؿ  ؿبمد شحركر,  عند د. يدرس ىذا البحث االكبراؼ يف فهم النص القرآين

ف على ؾبرد الذين يعتمدك  ," ؼبا ؽبذا الكتاب من أمهية عند العقالنيُت اؼبعاصرين قراءة معاصرة -كالقرآف 
ا ,عقوؽبم يف فهم النص القرآين  عت اؼبنهج التحليلي النقدمعن أصوؿ التفسَت اؼبتعارؼ عليها, كقد اتب بعيدن

, كقسمت البحث على سبهيد كمبحثُت كخاسبة؛ ذكرت يف التمهيد: مشكلة لكتاب الدكتور شحركر اؼبذكور
مع  اب,التعريف باؼبؤلف كالكت, كيف اؼببحث األكؿ: أمهية اؼبوضوع كأىدافو كالدراسات السابقةك  البحث

اكبرافو عن أصوؿ : اؼببحث الثاينألىم ما اشتمل عليو, كأصوؿ الفهم اليت اعتمد عليها اؼبؤلف, كيف تلخيص 
تفسَت القرآف بالقرآف, كتفسَت القرآف بالسنة, كتفسَت القرآف باإلصباع, كتفسَت القرآف بأقواؿ  يف التفسَت

و اكبرافك  عند كل أصل, مبيننا اػبركج عنوكذكرت مناذج من كالـ اؼبؤلف  كتفسَت القرآف باللغة العربية, السلف,
    يف فهم القرآف.

ف السبب الرئيس ؽبذا االكبراؼ ىو تنحية أصوؿ التفسَت, كتوصل الباحث إُف نتائج عدة من أمهها: أ
ف الوقاية بدعول القراءة اؼبعاصرة للنصوص, كأ ماد على مطلق العقل من غَت ضوابطكعدـ االعتداد ّٔا, كاالعت

 صدركساركا عليها منذ  ف بالسَت على األصوؿ كالضوابط اليت تواطأ عليها علماء الفنكبراؼ يكو من ىذا اال
 اإلسالـ.

 :مقدمة
, كالصالة كالسالـ على اؽبادم إُف سبيل لى عبده الكتاب كَف جيعل لو عوجنااغبمد  الذم أنزؿ ع

 .أثره, كسلم تسليمنا كثَتنا كمن اتبع ىداه كاقتفى نبينا ؿبمد  ,اؽبدل
اإلسالـ إُف يومنا ىذا َف يزالوا ينهلوف من معُت القرآف  صدركبعد فإف األئمة الراسخُت يف العلم منذ 

الصايف, آخذين دبا دٌلت عليو آيات القرآف الكرًن, يذعنوف كمو, كيؤمنوف دبتشأّو, كما كقع بينهم من 
قبوؿ الذم يدخل يف خالؼ التنوع, كما قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية فغالبو من اػبالؼ اؼبيف معناه خالؼ 
 التفسَت, يف خالفهم من أكثر األحكاـ يف كخالفهم قليل, التفسَت يف السلف بُت " اػبالؼ :رضبو ا
كما كاف من اختالؼ , (1)" تضاد اختالؼ ال تنوع اختالؼ إُف يرجع اػبالؼ من عنهم يصح ما كغالب
منهم َف يقل ألف اؼبخالف  يدخل يف االجتهاد اؼبأجور صاحبو؛ فإنو –على ندرتو يف تفسَت السلف  –التضاد 

من أصوؿ  ده, مث قبمت ناصبة َف تراًع شيئنابل باالجتهاد اؼببٍت على قرائن عن فيو دبحض اؽبول كالتشهي,
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 د. فائز ؿبمد حسن السوؿبي .. .  االكبراؼ يف فهم النص القرآين عند د. ؿبمد شحركر
 

عن  ةن افق األىواء, خارجكتتكلف القوؿ يف القرآف دبا يو  ,بل ذىبت زببط خبط عشواء ,التفسَت كقواعده
األصوؿ اليت قررىا العلماء, كإننا يف ىذا البحث نسلط الضوء على ىذه الطريقة اؼبنحرفة يف فهم القرآف 

كالقرآف  الكرًن, اليت مالت بأصحأّا عن جادة الصواب, كدبا أف كتاب اؼبهندس د. ؿبمد شحركر " الكتاب
ا قراءة - ىذه اؼبدرسة؛ فإنو سيكوف ؿبطَّ دراستنا النقدية ىذه, سائلُت عند أرباب  معاصرة " قد القى ركاجن

 .اؼبوُف عز كجل التوفيق كالسداد
 كخاسبة: كمبحثُت سبهيد علىكقد قسمت حبثي 

 كالدراسات السابقة. ,كأىدافو ,أمهية اؼبوضوعك  : بياف مشكلة البحث,التمهيد كذكرت فيو
 كأصوؿ الفهم اليت اعتمد عليها, كفيو ثالثة مطالب.اب, كالكت ,التعريف باؼبؤلف: فيوك  كاؼببحث األكؿ

 كفيو أربعة مطالب.اكبرافو عن أصوؿ التفسَت, : اؼببحث الثاينك 
 :التمهيد

 :د مشكلة البحث يف األسئلة اآلتيةديكن ربدي :مشكلة البحث
 " ؟ معاصرة قراءة - كالقرآف الكتابالدكتور ؿبمد شحركر النص القرآين يف كتابو "  كيف فهم

 ىل كقع يف االكبراؼ عند فهمو للنص القرآين ؟ كما أسباب ىذا االكبراؼ ؟
 ىل سار يف تفسَته للنص القرآين على أصوؿ التفسَت اؼبعركفة عند العلماء أـ خالف تلك األصوؿ ؟

 :مهية اؼبوضوع فيما يأيتسبكن أ :أىمية الموضوع
كاختلط فيها الصحيح بالسقيم, فوجب معرفة أف الدراسات اؼبعاصرة للقرآف الكرًن قد كثرت مؤخرنا,  -1

 الصحيح فيستفاد منو, كالسقيم فييحذَّر منو.
ؼبا لكتاب الدكتور ؿبمد شحركر ىذا من اؼبكانة عند أرباب القراءات اؼبعاصرة حىت صار قبلة ؽبم يف  -2

 ىذا الباب, فأضحى تقوًن اػبلل اغباصل فيو كفق األصوؿ اؼبتبعة من األمور اؼبتحتمة.
ا عن األصوؿ, كأثرىا السيء على الفرد كآّتمع. خطر  -3  آّازفة يف تفسَت كتاب ا تعاُف بعيدن

 :أىداف البحث
 بياف أخطاء أرباب القراءات اؼبعاصرة يف فهم النصوص القرآنية؛ ال سيما كقد انتفش ىذا اؼبنهج مؤخرنا.  -1
دراسة  –" الكتاب كالقرآف  :كتابوكشف مدل بػيٍعد التزاـ د. شحركر باألصوؿ اليت أصلها العلماء يف   -2

 معاصرة ".
الوقوؼ على مناذج من كالـ د. شحركر يف كتابو ىذا كاليت خالف فيها أصوؿ التفسَت, كإبراز أكجو  -3

 االكبراؼ يف فهمو للنص القرآين من خالؿ تلك النماذج.
  بياف اػبلفية الفكرية للدكتور شحركر كاليت أثرت سلبنا يف فهمو للنص القرآين.  -4
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 :الدراسات السابقة
ابالتتبع للدراسات السابقة   :كىي على نوعُت يف ىذا اؼبوضوع كجدهتا كثَتة جدن

: , ككتابكثَتةالدراسات النقدية اؼبوجهة ألرباب القراءة اؼبعاصرة للنصوص الشرعية, كىذه الدراسات  : األول
 " كغَته.  شوقي أبو خليل :قراءة علمية للقراءات اؼبعاصرة للدكتور "
 –الرد على كتابو " الكتاب كالقرآف  صمن خصٌ الردَّ على د. شحركر كأطركحاتو, ال سيما من أفرد : الثاني 

عدد  يو من دراساتما كقفت علىنا " كىذا الذم سنقف عنده؛ لتعلقو اؼبباشر ببحثنا, كأذكر  قراءة معاصرة
 :راساتأىم ىذه الد من ةقليلمن أىل العلم كالباحثُت, كىي غَت 

 األسس اػباسرة للقراءة اؼبعاصرة, ـ. مأموف اعبوجيايت. -1
 اإلشكاليات اؼبنهجية يف الكتاب كالقرآف, ماىر اؼبنجد. -2
 أخطاءه فيو بُت لغوم نقد بيضة الديك, نقد لكتاب " الكتاب كالقرآف ", يوسف الصيداكم. كىو -3

 فيو كصرفها, ردَّ  كبوىا باللغة؛ الفاضح عبهلو كالتفسَت؛ لالجتهاد أىليتو عدـ إثبات قصده ككاف اللغوية
 .كرقة كستُت كأربع مائتُت يف فقط اللغوم اعبانب من الكتاب من صفحات عشر أكؿ على

الشيخ عبد  ,(معاصرة قراءة كالقرآف الكتاب :شحركر ؿبمد. د كتاب على ردّّ ) اؼبعاصر التحريف -4
 .الرضبن حسن حبنكة اؼبيداين

 تقوًن علمي لكتاب " الكتاب كالقرآف " د. ؿبمد فريز منفيخي. -5
 الكاتب. لفكر اؼباركسية األصوؿ فيو بٌُت  الشواؼ, طاىر ؿبمد منَت د. ؿبامي اؼبعاصرة, القراءة هتافت -6
 ذاؾ ردّّ ؟ عن قراءة معاصرة للكتاب كالقرآف, نشأة ظبياف. -7
 العلمية كالضوابط اؼبنهجية, الشيخ خالد العك. الفرقاف كالقرآف؛ قراءة إسالمية معاصرة ضمن الثوابت -8
 ؾبرد تنجيم, سليم اعبايب. –القراءة اؼبعاصرة للدكتور شحركر  -9

 قراءة معاصرة يف القراءة اؼبعاصرة دراسة يف فكر د. شحركر, د. صهيب ؿبمود السقار. -10
 القراءة اؼبعاصرة للقرآف يف اؼبيزاف, أضبد عمراف. -11
اؼبعاصرة رد علمي شامل على كتاب " الكتاب كالقرآف ", ـ. جواد عفانة, القرآف كأكىاـ القراءة  -12

 كفقهي. عقدم فاحش خطأ ستمائة على يزيد ما فيو أحصى
 اؼبعرٌاكم. صياح ؿبمد اامي كالقرآف, أك اؼباركسالمية كالقرآف, اؼباركسية -13
بدر بن  ", راءة معاصرةق الكتاب كالقرآف" موقف د. ؿبمد شحركر من أركاف اإلدياف من خالؿ كتابو  -14

 .ؿبمد ناضرين
 نقض منهجية القراءة اؼبعاصرة للنص القرآين عند اؼبهندس ؿبمد شحركر, الشيخ عباس شريفة. -15

 .(2) أما اؼبقاالت فهي كثَتة, منها
 .الشاـ أدباء رابطة موقع ا, سعد ساَف ؿبمد. د منوذجنا, شحركر ؿبمد – القرآين النص فهم إشكالية -1
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 .ـ1991 ,43العدد اإلسالـ, هنج خليل, أبو شوقي اؼبعاصرة, القراءات دركب على خطرة تقاطعات -2
 .ـ1992 ,47العدد اإلسالـ, هنج ياسُت, شفيق ؿبمد اإلسالـ, يف اغبدكد -3
 .ـ1990 ,42العدد  سوريا, اإلسالـ, هنج ؾبلة البوطي, ؿبمد معاصرة, قراءة لشعار اليهودية اػبلفية -4
 .ـ1992 ,45العدد بَتكت, الناقد, ؾبلة زيادة, طارؽ التأكيل, يف كغرابة التقسيم يف طرافة -5
 منوذجنا, كالقرآف " " الكتاب كتابو يف الكرًن القرآف آليات كتقسيمو شحركر ؿبمد :اغبداثي الفكر -6

 .ـ2011 ديسمرب آسيا, يف اإلسالـ ؾبلة ؾبيد, كىمصدؽ منظور, ؿبمد
 .ـ1996 ,46العدد اإلسالـ, هنج ياسُت, شفيق ؿبمد ,(كالقرآف الكتاب) يف نقدية قراءة -7
 اؽبالؿ, ؾبلة زيد, أبو حامد نصر اإلسالـ, ذبديد مشركعات من كثَت على التلفيقية طفت ؼباذا -8

 .ـ1991 ,10العدد القاىرة,
 .ـ1992 ,3العدد اؽبالؿ, زيد, أبو حامد نصر الدينية, النصوص فهم يف النفعي اؼبنهج -9

 :من ناحيتُت زبتلف دراسيت عن سابقاهتاك 
اليت كقع االكبراؼ فيها يف  التفسَت أصوؿلتأصيلي, أم دراسة االكبراؼ عن اعبانب ا تناكلت دراسيت :األولى

 ".  القرآف للدكتور شحركرك الكتاب  فهم النص مع التطبيقات من كتاب "
تفسَت  كاكبرافاتو عنف التعرض ؼبا سواه,  فهم القرآف فحسب, دك  دراسيت على االكبراؼ عنترٌكزت  :والثاني

 لفظ لو ارتباط دبعٌت آية اكبرؼ عناألحاديث النبوية أك األلفاظ اللغوية ما َف يكن ىذا اغبديث أك ىذا ال
 .فهمها

 :مطالبكفيو ثالثة  المبحث األول: التعريف بالمؤلف والكتاب وأصول الفهم التي اعتمد عليها:
 : التعريف بالمؤلف:المطلب األول

اؼبدنية, كلد يف دمشق سنة  اؽبندسة يف دكتوراه حيمل سورم معاصر, شحركر, ديب بن ؿبمد ىو
 , كىناؾ تأثر تأثرنا ظاىرنا(ـ1964 - 1958) بُت مافي اؼبدنية اؽبندسة لدراسة ركسيا إُف بتعثمث اـ, 1938

 اؼباجستَت لدراسة«  دبلن » إيرلندا يف دراستو خالؿ باؼبستشرقُت تأثره زاد على ىذا كالشيوعية, كقد باؼباركسية
كقد بدأ يف دراسة التنزيل اغبكيم يف  ,أيضنا اؼبدنية اؽبندسة يف( ـ1980 - ـ1970) بُت مافي كالدكتوراه

كساعده اؼبنطق الرياضي على ىذه الدراسة, كاستمر  ـ,1970ـ كذلك يف عاـ 1967بعد حرب إيرلندا 
معاصرة( الصادرة عن دار األىاِف للطباعة دراسات إسالمية ـ إذ أصدر كتب )1990لدراسة حىت عاـ با

 :كىي كالنشر
  ( صفحة, كىو ؿبور دراستنا ىذه.822كيقع يف ) ,ـ1990قراءة معاصرة( عاـ  –)الكتاب كالقرآف 
 ( عاـ )( صفحة.375يقع يف ) ,ـ1994الدكلة كآّتمع 
  خر من الكتبعددنا آك ( صفحة. 400ـ, يقع يف )1996منظومة القيم( عاـ  –)اإلسالـ كاإلدياف. 

 .(3)ـ2019/  12/  21تويف شحركر يف أبو ظيب, اإلمارات العربية اؼبتحدة يف 
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ر أظبائهم على اكىو ظاىر من تكر  ,عجابو كاغًتاره بالفالسفةأمل يف شخصية اؼبهندس شحركر يرل إاؼبتك 
صل ؿ آية أكمن ذلك ثناؤه على داركين كأنو خَت من أكٌ  ,أينشتاين كداركين ككانت كنيوتن ككبوىم :مثل ,لسانو

 .انتقاصو من اؼبفسرين قاطبةيف مقابل  -كما سيأيت يف موضعو   –خلق اإلنساف 
ككذا اإلغراؽ يف التأثر بالنظريات الغربية, كتشرٌبو للنظرية اؼبادية, كالتأثر الواضح بالفلسفة يف طورىا 

كانعكاس  كإف كاف أحياننا عن أمر غييب كالكالـ عن العرش,  ,اغبديثة األخَت, كأقصد ّٔا اؼبمزكجة بالعلـو
على شخصية اؼبؤلف يف كتاباتو التنظَتية, كالربط بُت العلـو الشرعية كالتطبيقية يف  –اؽبندسة  –التخصص 

 .(4) ؾ التعليل كال ؿبالة, كلو تكلفناإدرا
 اءة معاصرة(:قر  –)الكتاب والقرآن  :المطلب الثاني: التعريف بالكتاب

األكساط يف  شخصيات اؼبعاصرة, اليت أثارت جدالن كاسعنايعد اؼبهندس السورم د. ؿبمد شحركر أحد ال
أهنا قراءة معاصرة للنصوص الشرعية ال سيما النص  فبها اليت ادعى ,من الكتب العلمية بعد إصداره عددنا

كالذم تنٌكر فيو لتفاسَت العلماء اؼبتقدمُت  ,قراءة معاصرة( –)الكتاب كالقرآف  :القرآين, كمن أشهرىا كتابو
حىت كقع يف  ,بزعم التجديد كاؼبعاصرة ؛كجاء بتأكيالت ال خيلو غالبها من تكلف ظاىر ,منهم كاؼبتأخرين

 .(5)مو للنص القرآين على كجو التحديداكبرافات كثَتة يف فه
مراحل  يفنو ألفو قاؿ عنو مؤلفو إ ـ,1990 عاـ دمشق يف ( صفحة, كطبع820) كيقع الكتاب يف

, كانتشر الكتاب انتشارنا -حبسب قولو  - (6)مرت بثالث مراحل ( عامنا,20)عدة, قضى يف تأليفو أكثر من 
  .مع ضخامة حجمو فقد طبع مرارنا, ك كاسعنا

الكتاب, كأنو كقٌدـ الدكتور جعفر دؾ الباب كتاب زميلو د. شحركر ىذا دبقدمة, بٌرر لو فيها صنيعو يف 
ا لغوينا لبعض أئمة اللغة كأيب علي الفارسي, كابن جٍت, كاعبرجاين, فبا يدؿ على رضاه عن الكاتب  اتبع منهجن

 كالكتاب.
كالباحثُت, ؼبا حيمل  العلماء كخاصة اؼبثقفُت, عامة لدل عميقنا كقلقنا ,الكتاب ضٌجة كبَتة أحدث كقد

عليو,   عدِّة ردكد كظهرت اؼبسلمُت؛ علماء كعامة يف فهم النصوص الشرعية,من أفكار مناىضة ؼبا عليو عمـو 
 ." الدراسات السابقة يف مبحث " بيانو سبقكما 

 يف اؼبادية النزعة » كتاب صاحب أف حىت ,ىذا " شحركر"  كتاب يف اؼبثَتة اؼبوضوعات كثرت كلقد
 اؼبنهج عن اكبرافنا ديثل موضع ألف على يزيد ما كتابو يف أحصيت لقد": يقوؿ«  اإلسالمي العاَف

 .(7)"اإلسالمي
العتمادىا على العقل  ؛عرفوف بػأهنم أرباب )اؼبدرسة العقلية(ة لكثَت فبن يي مث إف ىذا الكتاب أضحى قبلن 

برز ىذه االكبرافات من خالؿ كتابو ىذا, يف نص الشرعي, ككبن سنعرض يف ىذه الدراسة ألكحده يف فهم ال
الًتجيح بُت األقواؿ يف  اليت يرجع إليها اؼبفسركف يف بياف اؼبعٌت اؼبقبوؿ من اؼبردكد أك ,ضوء أصوؿ التفسَت

 التفسَت.
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 خالصة ما حواه كتاب د. شحرور: 
"  اؼبصحف " الكتاب قسم فقد إليو, يسبق َف للقرآف جديد كتقسيم دبفهـو شحركر ؿبمدد.  أتى قدل

 :للكتاب تعريفو حسب كتب إُف
 :الكتاب كتفصيل اؼبثاين كالسبع القرآف .1

 قصص الكتاب كتفصيل - للسور فواتح سبع تعريفو حسب كىي - اؼبثاين كالسبع القرآف أظباه ما كعدِّ 
 .فقط القرآين اإلعجاز فيها كقع اليت اآليات كىي كالرسل, األنبياء

   ؿبكمة ليست اليت باآليات الكتاب تفصيل كآيات باؼبتشأّات, اؼبثاين كالسبع القرآف آيات ككصف
  ؿبمد سيدنا نبوة كحصر. معجزة صبيعها أهنا إال معلومات, على ربتوم إذ النبوة من كلكنها متشأّة, كال

  .اتول كحركة النص ثبات :بأنو التشابو كعرؼ فقط, اآليات ّٔذه
 تعاًف اليت اآليات ىي أم الكتاب, أـ اأيضن  كىي اكمات, اآليات كىي التشريع, آيات كىي :الرسالة .2

 االجتماعية كالظركؼ اغباجة حسب اليومي كسلوكهم العباد ألعماؿ اغبلوؿ كتعطي ,الناس مشاكل
 .كالسياسية كاالقتصادية

 كىي ,التاريخ كأحداث الطبيعة كظواىر الوجود قوانُت آيات ىي :القرآف أظباه ما آيات أف الكاتب قرر .3
 .بالقدر عنها عرب كلذلك حتمية, قوانُت فهي ,اإلنساين الوعي خارج موجودة

( التشريع) الكتاب أـ من كىو ,الوجود ىذا ضمن كاإلثبات النفي بُت كاعية إنسانية حركة فهو :القضاء أما .4
 مناط فهي كلذلك ,ّٔا القياـ عدـ أك ّٔا القياـُت ب اإلنساف خيٌَت  كنصائح, ككصايا كأحكاـ مواعظ كىي

 بتغَت يتغَت أف كديكن ,أزِف غَت ا قضاء ففإ كلذلك اإلنسانية, اغبرية ضمن كتدخل ,اإلنساين القضاء
 قضاء ىو اإلنساف يف النافذ ا قضاء فكإ للناس, منذرين كاؼبرسلوف األنبياء جاء لذا الناس, أحواؿ

 من اضربن  كالدعاء كالنبوات الرساالت ألصبحت امربمن  اأزلين  ا قضاء كاف كلو اإلنساف, دبوقف مشركط
 .العبث ضركب
 ,القرآف من ليست الكتاب أـ آيات فكأ ," التشريع " الكتاب أـ آيات من ىو القضاء ألف اكنظرن 

 للتقليد, كقابلة للتزكير قابلة كىي ,كاالجتهاد للتبديل كزبضع ,مطلقة ليست كالتشريع الكتاب أـ آيات فتكوف
 .إعجاز أم فيها يوجد كال
 :اؼبكنوف الكتابك  افوظ اللوح يف ما تشكل الوجود ربكم اليت العامة النواميس بأف قرر .5

 أما يعمل, كىو الربنامج, ىذا يوجد افوظ اللوح كيف للكوف, العاـ الربنامج يوجد اؼبكنوف الكتاب ففي
 كبناء كقوعها, بعد التاريخ كأحداث خالؽبا, من التصرؼ يتم اليت اعبزئية الطبيعة قوانُت فيو فيوجد اؼببُت اإلماـ
 .مبُت إماـ كيف افوظ اللوح يف اؼبخزف فقط ىو - تعريفو حسب - القرآف أف يقرر ذلك على

 الكتاب كتفصيل كالتعليمات كالوصايا كاؼبواعظ العبادات كمنها ,اغبدكد على حيتوم الذم الكتاب أما
 .الكتاب من كإمنا ,القرآف من ليست :أم بُت,اؼب ماـباإل أك افوظ باللوح عالقة ؽبا فليس



 

7 

 (7م. الرقن التسلسلي )2021(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. فائز ؿبمد حسن السوؿبي .. .  االكبراؼ يف فهم النص القرآين عند د. ؿبمد شحركر
 

 كلصاـ الطبيعة ظواىر من ألصبح مبُت إماـ يف اـبزنن  رمضاف صـو كاف لو بأنو ذلك على كيستدؿ
 .بالتشريع اؼبتعلقة الكتاب مواضيع ككذلك أبوا, أـ شاؤكا الناسي  رمضافى 

 كدييز .اإلسالمية كالتعاليم اؼبسيحية كالتقاليد اليهودية بُت اؼبشًتؾ القاسم ىو الفرقاف أف الكاتب يرل .6
 :مها ,الفرقاف من نوعُت بُت الكاتب

 بُت اؼبشًتؾ القاسم كىو الناس, لكل اؼبلزمة األخالقية التعاليم من األدىن اغبد كىو :العاـ الفرقاف 
 يصبح(  اؼبسلمُت أك اليهود أك النصارل من) ّٔا يلتـز كمن ,االجتماعية التقول ربقق كمنها األدياف,

 .اؼبتقُت من
 مد جاء ما كىو :اػباص كالفرقاف , أم) األدىن حبدىا االجتماعية التقول حققوا للذين فقط كىو 

 إُف إضافة اػباص, بالفرقاف فيلتزموا ", اؼبتقُت أئمة " ليصبحوا ذلك يف زيادة كيريدكف ,(العاـ الفرقاف
 .العاـ بالفرقاف التزامهم

 فبا اكثَتن  مواحرٌ  ألهنم ؛اؼبسلمُت فقهاء منهم كليس اؼبادم, العلم أئمة فهم  زمانو يف اؼبتقُت أئمة أما
 .(8)كصبود تأخر حالة يف مةاأل اكأبقىو  أحل,

 : أصول الفهم التي اعتمد عليها المؤلف:المطلب الثالث
من أىم األصوؿ اؼبنحرفة اليت اعتمد عليها اؼبؤلف, االعتماد على مطلق العقل يف تفسَت كالـ ا من 

 لعقل يف الشريعة اإلسالمية مكانة سامية, غَت أف اؼبذمـو ىولبق, كال شك أف افهم سغَت التقيد بأم قيد أك 
 الفهم بدعول حجج عقلية متهافتة. كاالكبراؼ عن مصادمة النصوص الصرحية

  تفسَت العقلي لكالـ ا تعاُف حىت الضبط التعاطي مع درج علماء الشريعة على كضع أصوؿ, تقد لك 
إال يف ضوء ىذه األصوؿ, كال شك أهنم َف يغلقوا باب العقل يف تفسَت كالـ ا,  ال يقوؿ من شاء ما شاء

بػَّريكفى  أىفىالى  ﴿ :بل ىو مطلب قرآين للتدبر كاالستنباط, كما قاؿ سبحانو  ﴾أىقػٍفىاؽبيىا قػيليوبو  عىلىى أىـٍ  اٍلقيٍرآفى  يػىتىدى
ىو كاضح من ىذه  كما  –لكن  ,[83 :النساء] ﴾ ًمنػٍهيمٍ  يىٍستػىٍنًبطيونىوي  الًَّذينى  لىعىًلمىوي  ﴿ :كقاؿ ,[24:ؿبمد]

 قرف بُت العلم كاالستنباط., بل َف جيعل ا االستنباط لكل أحد -اآلية األخَتة 
, كال يكوف ؽبذا العقل حد يقف عنده, يف التفسَت العقلي للنص النظرة اؼبادية للوجود ىي األصلأما عىدُّ 

 على قادر اإلنساين كالعقل مادم الكوف» : الدكتور شحركرقل, كمنو قوؿ فهذا ىو الغلو بعينو يف تصور الع
 يعجز , مادم غَت عاَف بوجود العلم يعًتؼ كال.. .عندىا العقل يتوقف حدكد توجد كال , كمعرفتو إدراكو
 .(9)« إدراكو عن العقل

ليس ؽبم إيديولوجيات  –الذين يزعموف أهنم يفسركف القرآف دبحض عقوؽبم  –كلو كاف ىؤالء الكٌتاب 
اليت تدحض حججهم؛ كلكنهم يفسركهنا بنظريات  كن مناقشتهم باغبجج العقلية أيضنامعينة ؽباف األمر؛ إذ دي

ىو متشٌبع  هم منعقلية مؤدعبة بأيديولوجيات بعيدة كل البعد عن الفهم اإلسالمي الصحيح, فتجد من
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يلوم عنق النص ليوافق فكره, مث يزعم أنو فسوين, داثي, أك اؼباكر اؼباركسي, أك اغب, أك الفلفكر العلماين مثالن با
يف تفسَته ىذا ال يكاد خيرج عن أجبديات ما ىو ميٍنتىمو إليو  يفسر النص القرآين من منطلق عقلي حبت, كىو

الفكرية س ف خدماهتم آّانية ألرباب اؼبدار فهؤالء يقدمو  ؟ و, فأىن يكوف لو التفكَت اغبر اؼبزعـوكمتشبع ب
 .!ؽبم للوصوؿ إُف اغبقيقة م يتخذكف من الفكر كاؼبنطق دليالن اؼبختلفة اؼبنتمُت إليها كىم يزعموف أهن

إما الكيد لإلسالـ كأىلو ببث  :كاؼبتأمل يف أسباب ىذه االكبرافات جيدىا ال زبرج عن سببُت كبَتين
دبن انتسب لإلسالـ منهم فال تكاد زبرج الشبهات, كإما اعبهل بأصوؿ الفهم الصحيح, كإذا ما أحسٌنا الظن 

 :(10)عن أحد األسباب اآلتية
 العدكؿ عن مصادر التفسَت األصلية.  -1
 عدـ الدقة يف فهم مراد نصوص اآليات كمدلوالهتا. -2
 التعصبات.ك إخضاع النصوص القرآنية لألىواء  -3
 القصور يف تطبيق الشركط الالزمة للتفسَت. -4

ّٔذا االذباه,  َف يكن متفردنا (معاصرة قراءة –كالقرآف الكتاب) :كتابو يف شحركر كلألسف فإف د. ؿبمد
 دعد كتابات يف قد كجد ركاجنا –كىو ما يسمى بالقراءة اؼبعاصرة للنصوص الشرعية  –االذباه  بل إف ىذا

 النص) :كتابو يف تيزيٍت الطيب :باالستشراؽ, أك باغبضارات الغالبة, من أمثاؿ اؼبتأثرين العرب اؼبفكرين من
 القرآف) :يف صاٌف , كىاشم(كاغبداثة الًتاث) :كتابو يف اعبابرم , كعابد(كالقراءة البنية إشكالية أماـ القرآين

 نقد)ك ,(النص نقد) كػ حرب علي مؤلفات من عدد , كيف(الديٍت اػبطاب ربليل إُف اؼبوركث التفسَت من
 , كرشيد(النص مفهـو)ك ,(كالتأكيل اػبطاب) :مثل زيد, أبو حامد نصر :مؤلفات من ؾبموعة , كيف(اغبقيقة
 أضبد , كؿبمد(الًتاث مع التعامل خصائص) :كتابو يف رمضاف بن , كرمضاف(التنزيل جدؿ) :كتابو يف اػبيوف
, (الديٍت الفكر نقد) :كتابو يف العظم جالؿ القرآف(, كصادؽ يف القصصي )الفن :كتابو يف ا خلف

, (اإلسالمية اؼبعارؼ )دائرة يف تفسَت مادة يف اػبوِف , كأمُت(النص سلطة) :كتابو يف عبدالرضبن كعبداؽبادم
 .(11).. كغَتىم الكثَت.النص( ك)مفهـو إسالمية(, )دراسات :كتابيو يف حنفي كحسن

ليسوا من أىل التخصصات الشرعية؛  -كسواىم فبن َف ييذكركا من مشاىَت ىذا التوجو  –كغالب ىؤالء 
 أدبية, دراسات زيد أبو كنصر ؿباـ, الكرًن عبد كخليل قانوين, مستشار كالعشماكم مهندس, شحركر محمدف

 .(12)كىكذا فلسفة زبصص زكريا كفؤاد كاعبابرم حنفي كحسن
 ركاد أبرز أفكار (13)" الديٍت للنص اعبديدة القراءة"  القيم كتابو يف النجار آّيد عبد الدكتور كقد رصد

 كما يسميهم.   " اعبدد الباطنيوف"  أك اعبديدة, التأكيلية اؼبدرسة
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 المبحث الثاني: انحرافو عن أصول التفسير، وفيو أربعة مطالب:
 المطلب األول: انحرافو عن تفسير القرآن بالقرآن: 

د كالمو, كالقرآف يوضح بعضو من أىم أصوؿ التفسَت تفسَت القرآف بالقرآف نفسو؛ ألف اؼبتكلم أدرل دبرا
بػَّريكفى  أىفىالى  ﴿ :كيتوافق كال يتعارض, كما قاؿ تعاُف بعضنا  ًفيوً  لىوىجىديكا اللَّوً  غىٍَتً  ًعٍندً  ًمنٍ  كىافى  كىلىوٍ  اٍلقيٍرآفى  يػىتىدى

فنا  بو خيرب كصدؽ ما فيو التناقض بعدـ فيعرفوا فيو يتفكركف )أفال :قاؿ البغوم ,[82 :النساء] ﴾ كىًثَتنا اٍخًتالى
  .(14)كاختالؼ( تناقض عن خيلو ال ا عند من يكوف ال ما ألف تعاُف ا كالـ أنو

     إال إذا كانت القراءة للنص قراءة متكاملة, ال قراءة جزئية,  فهم النص القرآين ال يكوف سليمنا كإف
  كما أنو ينبغي مراعاة السياؽ كعدـ القفز عليو باقتصاص اللفظة من سياقها يف اآلية ,  (15)كال قراءة عضينية

 اآلية إُف ينظركف أك إخراجها عن معناىا اؼبراد؛ للوصوؿ إُف اؼبعٌت اؼبقصود من ؾبموع اآليات؛ فإف اؼبفسرين
 على يعتمدكف ال أهنم ذلك كمعٌت القرآف؛ ىو متكامل نص من جزء أهنا على اآليات ؾبموعة أك القرآنية
 .(16)الكلي سياقها عن اؼبعزكلة اآليات ؾبموعة أك الواحدة اآلية يف اؼبتمثل اعبزئي اللغوم السياؽ

ر اآليات دبا يصادـ بعضها بعضنا؛ فجعل القرآف متضاربنا ففسٌ  ,كقد أتى د. شحركر بالعجب يف ذلك
ا من كل متعلقاهتا   -يف كثَت من األحياف  –عن معانيها اؼبرادة, بعد أف أفرغها  ـبتلفنا؛ إذ فٌسر األلفاظ بعيدن

ليصل إُف معٌت يريده ىو ال يريده اؼبتكلم بو سبحانو تعاُف, كخالف  تكلم,السياؽ أك قصد اؼبنظم أك الك
 صريح اآليات.  -يف مواضع كثَتة  -بذلك 

فدلف  الذين يعٌدكف القرآف كالـ ا تعاُف, البديهية عند اؼبسلمُت صبيعنا, أنو صادـ اؼبسلَّمات :من ذلك
 عُت ىو فالوجود»  :يقوؿ إذ اؼبقدس؛ الوحي عُت ىو اؼبادم الوجود اعتبار إُف مغامراتو اليت دفعتو يف ىو

الفلسفي العقدم أراد من خاللو تأكيد نظريتو اؼبادية  االكبراؼ كىذا!  (17)« قدًن غَت ـبلوؽ كىو ا كالـ
 اليت يعدىا اؼبيزاف القوًن عبدالو عن أفكاره.

ف القرآف كتاب الوجود إ» :قاؿ إذعاُف بل دفعتو ىذه النظرة اؼبادية إُف إساءة األدب مع كالـ ا ت
كىذه . (18)«كال على اللياقة كال على اللباقةاؼبادم كالتارخيي, لذا فإنو ال حيتوم على األخالؽ كال على التقول 

 يف كتاب ا عز كجل. اعبافة يف حق القرآف تيعدُّ طعننا صرحيناالعبارة 
ا﴿: كيف حديثو عن قولو تعاُف ٍيوً  بػىٍُتى  الًَّذم ميصىدّْؽي  ميبىارىؾه  أىنٍػزىٍلنىاهي  ًكتىابه  كىىىذى كما  [92 :األنعاـ] ﴾يىدى

ػ" كأنكر تفسَتىا ب ," ال تستعمل إال للمستقبل بُت يديو شأّها من اآليات.. زعم د. شحركر أف كلمة "
هر نبوة ؿبمد بأهنم قصموا ظ :, كصرٌح بتخطئة صبيع اؼبفسرين الذين فسركىا بذلك, ككصفهم" الكتب السابقة

 :مها"  يديو بُت " الذم أف كاؼبفسركف الفقهاء ظن كيف العجب سباـ ألعجب إين » :ّٔذا الفهم! فيقوؿ
 التوراة أف الناس لتخرب إال جاءت ما أهنا أكدكا حُت  ؿبمد نبوة ظهر قصموا فبذلك كاإلقبيل, التوراة

 أقل كال ذلك من أكثر ال صحيحاف مها القرآف نزكؿ حُت اؼبيالدم السابع القرف بداية يف اؼبوجودين كاإلقبيل
 . (19)« ذلك من
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نىا ﴿ :(كراءه)أنو قد جاء يف القرآف صراحة لفظ بُت يديو دبعٌت  :األول :كالرد عليو من كجهُت  عىلىى كىقػىفَّيػٍ
قنا مىٍرًنىى  اٍبنً  ًبًعيسىى آثىارًًىمٍ  ٍيوً  بػىٍُتى  ًلمىا ميصىدّْ قٍبًيلى  كىآتػىيػٍنىاهي  التػٍَّورىاةً  ًمنى  يىدى قنا كىنيوره  ىيدنل ًفيوً  اإٍلً ٍيوً  بػىٍُتى  ًلمىا كىميصىدّْ  يىدى

 يف القرآف صراحة أف القرآف مصدؽ أنو جاء :والثاني. [46 :اؼبائدة] ﴾ لًٍلميتًَّقُتى  كىمىٍوًعظىةن  كىىيدنل التػٍَّورىاةً  ًمنى 
ا يىا ﴿ :للكتب السابقة كقولو تعاُف قنا نػىزٍَّلنىا دبىا آًمنيوا اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  أىيػُّهى  ,[47:النساء] ﴾ مىعىكيمٍ  ًلمىا ميصىدّْ

  .(20)!؟تفسَت القرآف بالقرآف الذم ىو أصل عظيم إُف تفسَت يوافق مبتغاه شحركر ككيف ذباكز
فرؽ كقد بٌت د. شحركر تأكيالتو على ربط متكلف كاستقراء ناقص آليات القرآف الكرًن, من ذلك أنو 

 أف تأيت يف األحكاـ" إٍف, باعتبار األكُف ال ديكن  ...إف ا يأمر " :, ككبو" قاؿ ا"  :التعبَت القرآين بُت
, ىذا األمر كسيفعلو الكل آلينا عن اؿ عليك أف ترل متخلفناستحالكذلك   ل ذلك بأنو لو كافكعلٌ  قطعنا,
" فيها عبارة )قاؿ ا(, ألنو لو جاءت  األحكاـ "ال ديكن أف نرل آية كاحدة من آيات الرسالة  » :فقاؿ

 قػىٍوليوي ﴿ ّٔذه الصيغة )قاؿ ا صلوا( أك )قاؿ ا صوموا( مع األخذ باغبسباف أف قوؿ ا ىو اغبق
 حقيقة موضوعية موجودة خارج الوعي, كألصبحت, فهذا يعٍت أف الصالة كالصـو [73 :األنعاـ]﴾اغبٍىقُّ 

 .(21)« ال ديكن ـبالفتو الصالة كالصـو ناموسنا
فبا فيها "قاؿ ككبوىا,  ,[51 :النحل] ﴾ اثٍػنػىٍُتً  ًإؽبىىٍُتً  تػىتًَّخذيكا الى  اللَّوي  كىقىاؿى  ﴿ :لكنو ؼبا انصدـ بقولو تعاُف

 تأكيالت بعيدة ال حيتملها النص الصريح. يؤكؽباذىب ا" مع كجود اؼبخالف يف الواقع, 
صبع بُت آيات كثَتة ذكرت الركح  إذ "؛ الركح" كمن ربطو اؼبتكلف يف تفسَت القرآف بالقرآف ما ذكره عن 

أعطي حرية  :أم ,, فامتلكوا اؼبعرفة, كصار آدـ خليفةبأهنا اليت صار ّٔا البشر أناسنا هاالركح اؼبقصودة في فأكَّؿ
 .(22)التصرؼ, كعلى ىذا فلم تنفخ الركح إال يف البشر فقط

اغبركؼ اؼبقطعة يف أكائل سبع سور كىكذا ترل االستقراء الناقص يف تفسَته لػ" السبع اؼبثاين " ببعض 
 ككبو ذلك.
ما يف حديثو ك  ,سائدة يف كتاب شحركر أٌدت بو إُف التخليط كالتخبط يف فهم نصوص القرآف ظبةكىذه 

ىناؾ سورة فقط يف الكتاب ؿبكمة ليس فيها كانفراده دبعافو َف يسبق إليها, كزعمو أف  عن اكم كاؼبتشابو,
كزعمو أف سورة   ,فهي َف تبدأ بالبسملة لعدـ كجود أم آية من آيات القرآف فيها ", التوبة" قرآف كىي سورة 

 .(23)كلها متشابو كليس فيها ؿبكم, ككبو ذلك من آّازفات الغريبة  "  الصافات" 
 ,أمينا كاف  النيب إف » :النص القرآين كما يف قولو كىو ّٔذه آّازفات يقع يف مصادمات صرحية مع

, (25)«ال يقرأ كال يكتب أميناف النيب كاف خيطئ من يقوؿ إ» :يقوؿ, ك (24)« كالقراءة الكتابة يعرؼ كلكنو
 ينتمي ال الذم اإلنساف كأيضنا ,كاليهود النصارل بكتب اعباىل اإلنساف تعٍت القائل ؽبذا بالنسبة فأميتو 
 .األميُت عنده من سيعىدُّكف نصارل أك يهودنا يكونوا َف إذا كاامي كالطبيب فاؼبهندس الفئتُت, ؽباتُت
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قراءة ككتابة, باؼبعٌت اؼبعركؼ اؼبتبادر, كما يف  صريح القرآف بإثبات األمية لو كىو بصنيعو ىذا يصادـ 
ليو كيٍنتى  كىمىا﴿ :قولو تعاُف ٍرتىابى  ًإذنا بًيىًميًنكى  زبىيطُّوي  كىالى  ًكتىابو  ًمنٍ  قػىٍبًلوً  ًمنٍ  تػىتػٍ  [48 :العنكبوت] ﴾اٍلميٍبًطليوفى  الى

 أمٌية القراءة كأمٌية الكتابة.  فأثبتت ىذه اآلية للنيب 
 المطلب الثاني: انحرافو عن التفسير النبوي: 

خَت من فٌسر  من األصوؿ اؼبقررة يف فهم القرآف الكرًن كمعرفة معانيو التفسَت النبوم؛ ألف النيب 
ى  الذٍّْكرى  إًلىٍيكى  كىأىنٍػزىٍلنىا﴿ :القرآف, كقد امتثل أمر ربو القائل لو  ﴾يػىتػىفىكَّريكفى  كىلىعىلَّهيمٍ  إًلىٍيًهمٍ  نػيزّْؿى  مىا لًلنَّاسً  لًتيبػىُتّْ

ما احتاج الناس إُف بيانو, فال جيوز العدكؿ عن قولو كتفسَته, كىو أمر ال يكاد  فبٌُت  ,[44 :النحل]
دموف فبن خي ," العقالنيُت " الف فيو أحد من اؼبسلمُت على مر العصور حىت نبتت نابتة من يسموف بػخي

ؿبمد , اؼبهندس د.َف يرفعوا بالتفسَت النبوم رأسنا َف يشعركا, كمن ىؤالء الذين أعداء الدين من حيث شعركا أك
 فإفٌ  كبالتاِف العربية, اعبزيرة بيئة ضمن اإلسالـ حدكد لتطبيق  هاجتهاد  الرسوؿ سنة ؛ فقد عدَّ شحركر
 .شيء يف لنا ملزمنا ليس ؽبا تطبيقو

 كىمىا﴿ :كحي جيب اتباعو بنص القرآف, ذىب يؤكؿ قولو تعاُف ف كالـ النيب كحىت ال ييلـز بالقوؿ إ
         الكردية اآلية ىذه إُف كاالستناد» :فقاؿ [4 ,3 :النجم] ﴾ييوحىى كىٍحيه  ًإالَّ  ىيوى  ًإفٍ  * اؽٍبىوىل عىنً  يػىٍنًطقي 

 الكتاب إُف - كحصرنا - بوضوح يعود كإمنا  النيب إُف يعود ال"  ىو " فالضمَت ىنا, لو غمسوٌ  ال
 .(26)«اؼبنزؿ

للنقاش فيما ذىب  ؛ حىت ال يدع ؾباالن " – كحصرنا - " بوضوح :كاستعمل أسلوب اإلرغاـ الفكرم بقولو
 [2:النجم] ﴾ غىوىل كىمىا صىاًحبيكيمٍ  ضىلَّ  مىا ﴿قها بااآلية حباؿ؛ كقد كقع يف سسياؽ  إليو, كىو ّٔذا َف يراعً 

, كما أنو َف يلتفت إُف اآليات الكثَتة اليت تأمرنا باتباع [5 :النجم] ﴾اٍلقيوىل شىًديدي  عىلَّمىوي ﴿ :قهاكيف الح
فبا ىو معلـو لكل ناظر يف  الرسوؿ كطاعتو كربرًن اػبركج عن أمره, كجعل طاعتو من طاعة ا ككبو ذلك 

 .كتاب ا
  -إال ما ندر  –كمن تنحيتو للتفسَت النبوم أنو َف يكد يستدؿ بو يف كتابو على ضخامة حجمو 

, كردبا يكوف يف غاية الصحة, (27)" إف صح " :بقولو -على قٌلتها  –كتصديره لألحاديث اليت يذكرىا 
علماء اغبديث من اؼبيزاف اؼبعلـو يف قبوؿ اغبديث أك رٌده بناء على ليشكك يف ثبوهتا, كَف يباًؿ دبا سار عليو 

 قواعد ادثُت يف ذلك.
بطريقة تطبيقية, ال سيما عند اآليات  د فٌسرت كثَتنا من القرآف الكرًنكمع أف السنة النبوية العملية ق

 صبيع كعدَّ لو ذلك,  َف يرؽ –كمن سار يف فلكو  -د. شحركر  فإفاؼبشتملة على أحكاـ عملية معلومة, 
 :اغبدكد ؾباؿ كيف كالطعاـ, كالنكاح, :االجتماعية اغبياة ؾباؿ يف الداللة القطعية الثبوت القطعية النصوص

 ككبوىا, الربا كأخذ اؼبَتاث, كتوزيع :األحكاـ ؾباؿ كيف ككبوىا, العمد كالقتل كاغبرابة, كالزنا, السرقة, كحد
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ا لو رسم الجتهاد خاضعة  حدكد لتطبيق  ؿبمد هاجتهاد  الرسوؿ سنة عدَّ  كقد كأعلى, أدىن :فحدَّ
 .شيء يف لنا ملزمنا ليس ؽبا تطبيقو فإفٌ  كبالتاِف العربية, اعبزيرة بيئة ضمن اإلسالـ

كأف  مثالن ال يراه د. شحركر ملزمنا, بل ىناؾ حدّّ أقل من القطع ظباه " حد أدىن ", ففي حد السرقة
, مع كجود اغبديث يف الصحيحُت يف قصة مثالن  بالسجن السرقة عن أيديهما كفوا :أم ,بالكف القطع ؿيؤكٌ 

 .(28)بقطع يدىا فقطعت اؼبرأة اليت سرقت كأمر النيب 
نىاؾى  كىلىقىدٍ  ﴿: للسبع اؼبثاين يف قولو تعاُف هكمن ذلك تفسَت  عنا آتػىيػٍ بػٍ  ﴾ اٍلعىًظيمى  كىاٍلقيٍرآفى  اٍلمىثىاين  ًمنى  سى

 كجعلها تفهم ,للسور فواتح آيات سبع كىى السور, أكائل يف اؼبقطعة اغبركؼ ببعض ففسرىا [87 :اغبجر]
 .(29)اغبقائق العلمية :" للعصر, فعنده " السبع اؼبثاين اؼبعارؼ تطور حسب نسبينا فهمنا

ابتكار كإمنا ىو صباع الذم عليو اؼبفسركف قاطبة, إللـبالف ك , كىذا تفسَت غريب ـبالف لتفسَت النيب 
 كىي القرآف أـ ىي » :الفاربة يف قاؿ  النيب عن ىريرة أيب فعن ـ اؼبتقدمُت كاؼبتأخرين؛معاف خارجة عن أفها

  .(30)« العظيم القرآف كىي اؼبثاين السبع
ال يتلكأ يف تعظيم شأف الفالسفة كعلماء الطبيعة كيصورىم بالورثة فهو  ,كمع تقزديو للسنة كربجيمو ؽبا

 رأيو يف كىؤالء قبلهم, من سيكوف , ؿبمد نبوة على اشتملت اليت النصوص تأكيل كأف ,اغبقيقيُت للنيب 
 .(31)التاريخ فلسفة كعلماء الطبيعة علماءك الفالسفة  :ىم

 بنبوتو اىتم كلكن نبوتو, كىجركا برسالتو اىتموا ىذا, يومنا إُف البعثة منذ العرب إف » :شحركر كيقوؿ
 ,كإقبلز ,بكانت مركرنا أرسطو, من ابتداء الفالسفة, ككل العاَف, يف كاعبامعات العلمية األحباث معاىد كل

 كمن ىذا النص يتضح ميولو إُف أرباب النظرية اؼباركسية كاؼبادية. ,(32)« كديكارت ,كىيجل
 فيو الرسوؿ دكر أف فادعى اغبياة, يف اإلنساف سلوؾ أحكاـ على اؼبشتمل " الكتاب أـ"  قسم تأكيل أما

صبيعنا الناس سلوؾ خيص فيما عليو ا أنزؿ ؼبا مبيننا كليس فقط, عصره ألىل ؾبتهد دكر
(33).   

 قولو كفيها إليهم, أنزؿ ما للناس يبُت أفب الرسوؿ تكليف فيها جاء اليت القرآف نصوص دالالت فألغى
ى  الذٍّْكرى  إًلىٍيكى  كىأىنٍػزىٍلنىا ﴿ :تعاُف  .[44 :النحل] ﴾يػىتػىفىكَّريكفى  كىلىعىلَّهيمٍ  إًلىٍيًهمٍ  نػيزّْؿى  مىا لًلنَّاسً  لًتيبػىُتّْ

 فقهاء عمل كظبى , الرسوؿ بسنة يلتزموا ال أف - زعمو حسب - عليهم جيب اؼبعاصركف فآّتهدكف
 ربنيط إُف أدل فبا اؼبوضوعية, الظركؼ حسب األحكاـ يف يطوركا َف ألهنم للتشريع, ربنيطنا اؼبسلمُت
 .(34)كاؼبسلمُت العرب لدل الثورية الركح كإطباد ,التاريخ حركة كذبميد ,األحكاـ

 المطلب الثالث: انحرافو عن اإلجماع في التفسير:
 آية تفسَت يف اؼبعاين من معٌت على ػ- التفسَت يف يعتد بقوؽبم فبن - اؼبفسرين اتفاؽ :االصباع يف التفسَت

  .(35)ا كتاب من
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كال خيفى أف االصباع يف التفسَت حجة كما أنو حجة فيما سواه؛ كوف األمة ال ذبتمع على ضاللة, كما 
 على ا كيد ا,أبدن  ضاللة على أميت ا جيمع ال» : ا رسوؿ قاؿ :قاؿ عباس ابن يف حديث

  .(36)«اعبماعة
 العلماء عليها أصبع مسألة( 765) اؼبنذر ابن كجد ؼبا مستحيالن  كاف مستحيل, كلوكاإلصباع كاقع غَت 

 عليها آّمع اؼبسائل حـز ابن عليها كزاد ,-كاؼبعامالت  العبادات يف فقط كىو -ّٔا  خاص بكتاب كأفردىا
 إسحاؽ أبو أكصلها الدين, كقد يف عليها ؾبمعنا مسألة( 1067) عنده صبيعها فكاف االعتقادات باب يف

 مسألة( 9588) اغبديثة اإلسالمي الفقو يف اإلصباع موسوعة كأكردت مسألة, ألف عشرين إُف اإلسفراييٍت
  .(37)عليها ؾبمعنا

 - اؼبوركث اإلصباع مفهـو أف يرل ؼبا عليو العلماء قاطبة؛ فهو رأم د. شحركر يف االصباع ـبالفنا كييعدُّ 
 زبص كانت أمور على العلماء ىؤالء أصبع فقد كمهي, مفهـو ىو -الفقهاء  أك السلف عليو أصبع ما كىو

, كلذا فال تنطبق عليو ّٔا لنا عالقة كال معينة كأعراؼ كبيئات ,ؿبدد كزماف ,ؿبدد مكاف يف كتناسبهم الناس
  .(38)حبسب عبارتو – « كىكذا قاؿ اعبمهور »ك ,« ىكذا أصبع الفقهاء »عبارة 

فهو يرل أف  لذا بشأهنم اؼبقًتح التشريع قبوؿ على الناس أكثرية إصباع فهو :اغبقيقي عنده اإلصباع أما
 السياسي النظاـ من يتجرأ ال جزء ىي الرأم عن التعبَت اغبرة, كحرية التشريعية كاؼبنابر اؼبنتخبة التشريعية آّالس

  .(39)اإلصباع مفهـو يتحقق حىت كذلك ؛اإلسالـ يف
ٌطئ اؼبفسرين قاطبة كردبا  , كادعى العلم دبا َف يعلموه صبيعناباعبهل,  اهتمهمكَف يكتًف ّٔذا بل ذىب خيي

ٍنسىافى  خىلىقى ﴿ :فمن ذلك تفسَته لقولو تعاُف لقد فهم اؼبفسركف العلق  » :إذ قاؿ [2 :العلق] ﴾عىلىقو  ًمنٍ  اإٍلً
مع اغبقيقة؛ كذلك عبهلهم بوجود اػبلية اؼبنوية كالبويضة  , كىو تأكيل ال يتطابق سبامناالدـ اعبامد " على أنو "

ٍنسىافى  خىلىقى ﴿صبع علقة " أم عالقات ", كقولو:  فالعلق :...كاللقاح اػبلوم ف اإلنساف إ :أم ﴾عىلىقو  ًمنٍ  اإٍلً
ائية ـبلوؽ من ؾبموعة من العالقات ىذه العالقات اليت نقوؿ عنها يف اؼبصطلح اغبديث عالقات فيزيائية ككيمي

  .(40)«ة إٍف معدنية كعضوية كبيولوجي
من  ؽ لو, بل أنكر كثَتناكىذه اعبرأة على زبطئة عامة اؼبفسرين تكررت منو؛ كوهنم فسركا القرآف دبا َف ير 

كغَتىا من  -جعل للسرقة  إذاألحكاـ كاغبدكد الشرعية آّمع عليها, كمن ذلك حكم قطع يد السارؽ, 
ا أعلى كىو  –اغبدكد  ا أدىن دبعٌت أنو جيوز للحاكم أف حيكم بغَت القطع يف حدِّ اغبد اؼبنصوص عليو, كحدِّ
 .(41)سرقة ما

كال يكاد خيفى على مسلم أف حٌد السرقة ؾبمع عليو؛ إذا توفرت شركط القطع اؼبنصوص عليها عند 
  , كقد سبق ذكر اغبديث اؼببٌُت ؽبذا اغبٌد.(42)الفقهاء
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, فذىب (43)جواز التزكج بأكثر من امرأة, كىو أمر ؾبمع عليوكىكذا ذىب يؤكؿ حكم اإلسالـ يف 
     حكم كىو ,يتامى ذات أرملة خاص بالزكاج من -عنده  – الزكاجثانية, إمنا  زكجة البكر جعل من رحيذّْ 
 .دليل بال

 كدبثل ىذه التأكيالت الفاسدة ىدـ اغبدكد الشرعية آّمع عليها.
 السلف وعامة المفسرين مع إشادتو بالفالسفة:المطلب الرابع: انحرافو عن فهم 

كنزلت يف  ,الصحابة الكراـ الذين نزؿ القرآف يف زمنهم ىم أعلم الناس بتأكيلو؛ كوهنم عاصركا التنزيل
بعضهم كثَت من آياتو, كىم أىل اللغة العربية اليت نزؿ القرآف ّٔا, مع ما كىبهم ا من حسن الفهم كحسن 

رة ؽبم يف فهم معاين  عز كجل, فهذه كغَتىا مؤىالت تؤىل الصحابة لتكوف الصداالقصد, كقد زٌكاىم ا
التفسَت َتىم اؼبنقوؿ عنهم باألسانيد بػ", كعنهم أخذ التابعوف التفسَت, كعيرًؼى تفسالقرآف فهمنا سليمنا

    ا عند اتفاقهم, يتناقل العلماء تفاسَتىم, آخذين ّٔ ,ؼبن جاء بعدىم من اؼبفسرين , كصار مرجعناباؼبأثور"
أك مرجحُت بينها عند االختالؼ الذم ال ديكن معو اعبمع بُت أقواؽبم, كعلى ىذا سار األئمة حىت ظهر 

كمنو تفسَت السلف, كمن  ,فالسفة العصرانية كدعاة اغبداثة, فبدأكا يشككوف الناس يف الًتاث اإلسالمي أصبع
 كسع ما يسعك أال اآلف سائل سألٍت فإذا » :ُت! فقاؿشحركر الذم صرَّح برٌده بكل جرأة كيق ؿبمد ىؤالء د.
 العلمية أرضييت ألف كسعهم, ما يسعٍت ال ,كال :ىو كيقُت جرأة بكل فجوايب ؟ القرآف فهم يف الصحابة

 ,عصرىم عن سبامنا ـبتلف عصر يف كأعيش عنهم, زبتلف عندم العلمي البحث كمناىج أرضيتهم, عن زبتلف
 . (44)« ربدياهتم عن زبتلف أكاجهها اليت كالتحديات

فمن  -سَتىم باؼبكانة اليت أشرنا إليها كتف - تفسَت الصحابة رضي ا عنهم كإذا كاف ىذا موقفو من
كل مأثور خيالف فهمو اؼبادم للنص القرآين, كإذا    للطعن يفكقد راح يتحُت الفرصة  سواىم أكُف بالرد عنده.

فمن باب أكُف التفسَت اؼبأثور عن الصحابة كالتابعُت, كقد قاؿ  –كما مر   –كاف ال يرتضي التفسَت النبوم 
 .(45)« إننا يف القرآف كالسبع اؼبثاين غَت مقيدين بأم شيء قالو السلف » :بصريح العبارة

 كيعٌلل رٌده لتفاسَت السلف بعذر يتوافق مع توجهو يف عصرانية القراءة للنص القرآين, كما تضمنو عنواف
 اؼبستقبل يف كستكوف ,« اقرأ»  للفظ مفهمه دبوجب قراءات, اؼباضي يف كانت :أنو ُفالذم يشَت إ كتابو

 فإ أم عصور, يف بعدنا الناس كسيعيش عصور, يف قبلنا الناس كعاش عصر, يف نعيش فنحن , أخرل قراءات
«  اؼبادم»  الواقع فكإ العضوية, كحاجاهتم غرائزىم إلشباع ؛الناس عند كاإلدراؾ الفهم أساس ىو العصر
 كليس اإلسالـ, فهم يف أساس العصر أف أساس على عصر, إُف عصر من الواقع ىذا كخيتلف التفكَت, مصدر

 خيضع الذم ىو العصر كليس للعصر, خيضع فاإلسالـ العصر, مشاكل حل يف األساس ىو اإلسالـ
 .(46)لإلسالـ

التيو األكرب يف كتب التفاسَت أف أصحأّا إف  » :رين يف فهمهم للقرآف كما يف قولوكراح يٌدعي تيو اؼبفس
   .(47)«من آؿ عمراف  7وا بُت اآلية َف يربط
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إف النتيجة اؼبباشرة ؼبا قلنا, ىي أف كل التفاسَت  » :مرحلية تارخيية فقط, فقد قاؿ كتارة يىعدُّ تفاسَتىم
ة تارخيية ألهنا نتاج أشخاص اؼبوجودة بُت أيدينا ليست أكثر من تفاسَت تارخيية مرحلية للقرآف, أم ؽبا قيم

  .(48)« عاشوا منذ قركف
 فبا اؼبوضوعية, الظركؼ حسب األحكاـ يف يطوركا َف للتشريع ألهنم كظبى عمل فقهاء اؼبسلمُت ربنيطنا

 . (49)كاؼبسلمُت العرب لدل الثورية الركح كإطباد التاريخ حركة كذبميد األحكاـ ربنيط إُف أدل
اكبٌت على ىذا أنو ال ديكن  اجًتار ىذا اؼبوركث إُف العصر اغبديث, بل عٌد الدعوة إُف تطبيق  أبدن

ا, فقاؿالشريعة اإلس ا الشائعُت باػبطأين ىنا أنوه إين » :المية خطأ شائعنا جدن  :كمها اؼبسلمُت قبل من جدن
  .القرآف الدكلة دستور بأف اؼبناداة (  أ) 
 .(50)« اإلسالمية الشريعة أحكاـ بتطبيق اؼبناداة خطأ (  ب) 

فإنو ال خيفي انبهاره  – أحياننا –كمع معارضتو لتفسَت السلف كالعلماء اؼبسلمُت قاطبة كسخريتو منهم 
 القرآف يف جاء ما بُت تعارض يوجد ال » :قولو يف ذلك ", فقد جاء أـ العلـو بالفالسفة, كيسمي الفلسفة "

  .(51)« العلـو أـ ىي اليت الفلسفة كبُت الكرًن,
 اؼبخلوقات, أصل يف( داركين) بنظرية ىو يؤمن نبهار إديانو بنظريات استباف خطؤىا, فمثالن كشبرة ىذا اال

 بث اغبية اؼبخلوقات فإ حيث السنوات, ماليُت استمر رتطوُّ  نتيجة األرض على كجدكا البشر أف كيرل
 الثاين للقانوف طبقنا بعض مع كبعضو الطبيعة, مع كتكيفت للجدؿ, األكؿ للقانوف طبقنا بعض من بعضها
 .(52)للجدؿ

 كالذين للقرآف, اؼبثاِف الفهم أصحاب يسميهم الذين ," داركين نظرية"  دبنكرم شحركر د. كيندد
 يف اؼبفقودة اغبلقة ىي اإلنساف يف الركح نفخة أف كيرل علمية, غَت أهنا بزعم " داركين نظرية"  من يسخركف

  .(53)اإلنساف حوؿ نيدارك  نظرية
 :فيقوؿ !أكَّؿ آيات اػبلق نٍ خَت مى  " داركين" الفيلسوؼ  شحركر يعدُّ  تعجب إذا رأيت د.ال بعد ىذا ك 

   أقوؿ !؟  القرآف داركين عرؼ فهل ", داركين"  الكبَت العاَف ىو عندم البشر خلق آيات أكَّؿ من كخَت »
 كالقرآف األنواع, أصل يف اغبقيقة عن يبحث كاف فقد يعرؼ, أف الضركرم من ليس :-كال يزاؿ الكالـ لو  –

 يف البشر أصل يف نظريتو أف كأعتقد حق, على داركف كاف إف يتطابقا أف فيجب األنواع, أصل حقيقة أكرد
 .(54)« اػبلق آيات تأكيل على تنطبق ألهنا صحيحة, العاـ ىيكلها

 سورة يف كصفهم جاء الذين الرضبن, عباد ىم الذين اؼبتقُت أئمة أف فيزعم اكبرافنا, شحركرد.  كيزداد
 كقد » :فقاؿ كإقبلز, كداركين ماركس :أمثاؿك  -بال أدىن شك  -كىم عنده  اؼبادم, العلم أئمة ىم الفرقاف
 كبالعلم باؼبادية اإلدياف ىي اؼبتقُت أئمة صفة فإف لذا الطبيعة, ظواىر ىي الربوبية آيات أف القرآف لنا حدد
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 البعيد العلمي التفكَت كذكم اؼبادم, العلم أئمة من ىم  ؿبمد فرقاف يف اؼبتقُت أئمة فإف لذلك.. .كبالعقل
   .(55)« اػبرافة عن

 على افًتاء ذلك إف! ؟  اؼبتقُت أئمة ىم كداركين, كماركس, لينُت, أمثاؿ كالفجور الكفر أئمة كاف فمىت
 .كاغبقيقة العلم

 المطلب الخامس: انحرافو عن التفسير باللغة العربية:
 ,[195 :الشعراء] ﴾ميًبُتو  عىرىيبي  بًًلسىافو  ﴿ :تعاُف القرآف الكرًن بلساف عريب كما قاؿأنزؿ ا تعاُف 

بغَت معرفة  الكتاب تفسَت ديكن ال فإنو , كعليو[2 :يوسف] ﴾تعقلوف لعلكم عربينا قرآننا أنزلناه إنا﴿ :كقاؿ
منها, بل ال بد من معرفة عادات العرب, كعرفهم,  إال تؤخذ ال ألفاظو معاين معرفة ألف ّٔا؛ نزؿ اللغة اليت

 .استعماؽبم, حىت تفهم آيات القرآف فهمنا سليمناكمالبسات النزكؿ, كمعهود 
 القرآف نزؿ الذين العرب كىم األميُت, معهود اتباع من الشريعة فهم يف بد ال"  :الشاطيب اإلماـ قاؿ
 مثىَّ  يكن َف كإف الشريعة, فهم يف عنو العدكؿ يصح فال مستمر عرؼ لساهنم يف للعرب كاف فإف بلساهنم,

  .(56) " كاألساليب كاأللفاظ اؼبعاين يف جار كىذا تعرفو, ال ما على فهمها يف جيرل أف يصح فال عرؼ,
 اللغة يعرؼ ال كىو تفسَته أراد من ألف القرآف؛ فهم يف شرط العربية اللغة معرفة أفيف  كال يرتاب دارس

 الذين الزائغُت بعض من حصل كما مواضعو, عن الكلم سيحرّْؼ بل الزلل, يف سيقعف القرآف, ّٔا نزؿ اليت
 . (57)عربية غَت مدلوالت أك مصطلحات على القرآف ضبلوا

زعم اعتماد ىذا األصل يف كتابو  مع كونو, ـبالفة ظاىرة ىذا األصلكقد خالف د. ؿبمد شحركر 
  :منها ,ىذا الباب يف أخطأ كثَتة عليو, كلكن اغبقيقة أنو كقع يف االتكاءك 

اعتماده على مطلق اللغة, كَف يلتفت إُف اؼبعاين الشرعية اليت صارت بالشرع ؽبا معافو خاصة ّٔا,  :أكالن 
, كالصالة ,شرعينا معٌتن  لو القرآف أحدث مث ,لغوم معٌت لو إسالمي مصطلح أك كلمة كل أف كمعلـو  مثالن
 ككبو ذلك. اؼبعركؼ, كىكذا الزكاة كاغبج اؼبعٌت االصطالحي ؽبا اإلسالـ استحدث مث الدعاء, :اللغوم معناىا

اكبراؼ يف التفسَت كخركج عن  اإلسالمي االستعماؿ على السابقة اللغوية باؼبعاين الكرًن فتفسَت القرآف
من كتاب  عدة يف مواضع اػباصة بو, كيظهر ذلك جلينا مفاىيمو من لإلسالـ مقصد الشرع, كذبريد

 كىكذا ,اؼباء كمىٍشرىعةي اؼباء شرعة ىي الشريعة :تقوؿ اللغة قبد كتب " الشريعة " كلمة :فمثالن  شحركر,د.
 الواضح, ككجو الطريق هنج :, كالشرع(58)اإلؽبية أك للمٌلة للطريقة كاستعمل اؼباء ؾبرل من الشريعة اسم استعَت
 .(59)كالتطهَت الرمٌ  من - اؼبعنيُت يف اؼبنافع :االصفهاين عن بعضهم الراغب نقل كما - الشبو

    :الذم دؿ عليو قولو تعاُف شريعة اإلسالـ تعٍت اعبديد اإلسالمي دبعناىا الشريعة كلمة كأصبحت
ا اأٍلىٍمرً  ًمنى  شىرًيعىةو  عىلىى جىعىٍلنىاؾى  مثيَّ ﴿  دبعناىا الشريعة كلمة من اؼبقصود مكة يف اؼبشركوف فهم , كقد﴾فىاتًَّبٍعهى

  .(60)؟  زرع ذم كادو  إُف مكة لتحوؿ عليها؛ ا جعلك اليت الشرعة أين  للنيب منهم أحد يقل فلماعبديد, 
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 أىم الركائز اليت اعتمد عليها   مطلقنا, كىذه الركيزة من  اللغة القرآف الكرًن كيف نفيو للًتادؼ يف :ثانينا
 شحركر يف كتابو ىذا.د. 

, لكن منهج اؼبهندس شحركر كمن ينكره يف قضية الًتادؼ بُت من يثبتو كاف علماء اللغة ـبتلفُت  إفك 
فهو ال ينكر ؾبرد التطابق يف اؼبعٌت الختالؼ األلفاظ يف  ؛بعيد كل البعد عن فهم الًتادؼ عند أىل اللغة

 باللغة, جيعل ىذا األلفاظ متباينة تبايننا تامنا, كىذا ال يقولو عاقل فضالن عن عاَفالشيء الواحد فحسب, بل 
, كاؼبسلوؿ :فمثالن  كلها من أظباء السيف, ككل لفظة تدؿ على صفة زائدة غَت اليت دلت  اؼبهند, كالصاـر

, كالصاـر عليها األخرل, كلكنها كلها ترجع إُف شيء كاحد كىو السيف, كَف يقل أحد أف اؼبهند غَت الصاـر
اليت جاء ّٔا شحركر( قد تسللت ءة اؼبعاصرة )" إف القرا :غَت اؼبسلوؿ, كىكذا, قاؿ يوسف صيداكم يف ذلك

ال عالقة لو بالًتادؼ من قريب كال بعيد؛ كذلك أف األئمة الذين أنكركا  ,من معٌت الًتادؼ إُف باطل
اؼبعٌت يف الصفات. كالصفة ىي زيادة على  إف بُت اؼبًتادفات فركقنا :معناه .. َف يزيدكا على أف قالوا ما.الًتادؼ

  .(61)" بذاتو عٌت مستقالن األصلي كليست م
زبرصات دبجرد كبناء على قوؿ اؼبؤلف بنفي الًتادؼ فإنو يفرؽ بُت النظَتين بال براىُت قاطعة كإمنا 

 ًإينّْ  أىالى  مىعىوي, كىًمثٍػلىوي  اٍلًكتىابى  أيكتًيتي  ًإينّْ  أىالى "  :اغبديث الشريفكتفريقو بُت القرآف كالكتاب مع كركد   ,كأكىاـ
  .(62)" مىعىوي  كىًمثٍػلىوي  اٍلقيٍرآفى  أيكتًيتي 

أف  عدَّةفقد ذكر مرات  ؛كىذه السفسطة أكقعت اؼبؤلف يف التناقض كما يف تفسَته ألـ الكتاب كالقرآف
ليمات كالفرقاف ؾبموعة اآليات اليت تشتمل على رسالة ؿبمد, كفيها العبادات كاغبدكد كالتع :أـ الكتاب

 " ال ينطبق عليها. القرآف طلح "كاغبكم, كأف مص "الصراط اؼبستقيم"
يٍػنىا اٍلًكتىابً  أيْـّ  يف  كىإًنَّوي ﴿ :" كىي قولو تعاُف كلكنو حُت فٌسر اآلية الرابعة من سورة " الزخرؼ  لىعىًليّّ  لىدى

, كعٌلق على ىذا الشيخ حبنكة «أـ الكتاب عند ا عليه حكيم  القرآف يف » :قاؿ [4 :الزخرؼ] ﴾حىًكيمه 
  .(63)" !ف جيعلو ىنا جزءنا من أـ الكتاب ؟ .., فكي.يقرر أف القرآف غَت أـ الكتابأَف "  :بقولو

ف اإلنساف قبل أف م إاإلنساف نسخة متطورة عن البشر, أ فيعدتفريقو بُت البشر كاإلنساف,  :كمثلو أيضنا
 قبل أما» :طور, فيقوؿبناء على نظرية الت " بنفخ الركح فيو كاف بشرنا ال يعقل شيئنا األنسنة" يصل إُف رتبة 

 كتطور إنساف إُف فتحوؿ البشر يف الركح نفخ اللَّو كأف البشر, يدعى اغبيوانية اؼبملكة من صنف شبة فكاف آدـ
 . «ىي كما فبقيت القركد يف الركح ينفخ كَف كتقدـ,

 الطب كلية تسمى الطب كلية أف » كىو دامغنا, يراه بدليل تفسَته على شحركر الدكتور لكيدلٌ 
 كدكرة كقلب كعصيب ىضمي كجهاز كعيوف كجلد شعر لو بشرنا, كونو حيث من اإلنساف تدرس ألهنا البشرم؛

  .(64)« دـ
 إذا إال علمي, منهج بأم أصالن  لو عالقة كال عقلية, أدلة كال علمية, براىُت ديثل ال ىذا أف يف شك كال

 .العلمية اغبقائق من ىي اؼبتخيلة كاالفًتاضات التصورات أف اعتربنا
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كاإلعراض  ,اػبركج عن اؼبشهور من كالـ العرب, كاألخذ دبعافو شاذة بعيدة أك نادرة االستعماؿ :ثالثنا
عن اؼبعٌت اؼبشهور كالشائع يف لساف العرب, كىو يشعر ّٔذا األمر بداللة جعلو اؼبعاين اليت اختارىا بُت قوسُت 

ارم؛ لكوهنا ال تكاد تثبت يف ذىن, فهي أقرب لألحاجي كيكرر التأكيد عليها بقولو " قلنا " ليستوعبها الق
العرب على مركر القركف كاأللغاز منها للغة العربية الفصيحة يف استعماالهتا كمدلوالهتا كاليت سار عليها 

 .اؼبتعاقبة
ىذا ىو ما يسمى باغبركة اعبدلية الداخلية كاليت أطلق  » :تفسَته للتسبيح؛ فقد فٌسره بقولو من ذلك

كأما  :...عليها يف بعض الًتصبات مصطلح النفي كنفي النفي , كقد أطلق عليها القرآف مصطلح التسبيح
  .(65)«كالعيوب ىو قوؿ قد مضى زمانو  " ىو تنزيو ا عن النقائص سبحاف ا القوؿ بأف "

أليس التسبيح ىو التنزيو يف لساف العرب ؟ كىل تنزيو ا عن النقائص كالعيوب متعلق بزمن ؟ فكيف 
 يكوف جواب د. شحركر أك أتباعو على ىذه التساؤالت ؟ 

إذ  ؛[31 :النور] ﴾جيييؤًًّنَّ  عىلىى خًبيميرًًىنَّ  كىٍليىٍضرًٍبنى ﴿: تفسَته ؼبعٌت اعبيب يف قولو تعاُف كمن ذلك أيضنا
 كربت الثديُت, كربت الثديُت, بُت ما :(جيوب)ػ ب يعٍتزعم أنو ك  طبقتاف, ؽبا اليت الفتحة: اعبيب معٌت جعل

, أما ما (66)تغطيها أف اؼبؤمنة اؼبرأة على جيب اعبيوب فهذه جيوب, كلها ىذه ف,كاألليتا كالفرج, اإلبطُت,
 لغة من اؼبعهود بذلك تاركنا اختاره, الذم اؼبعٌت ىذا على اؼبذكورة اعبيوب ضبلسواىا فال يلـز اؼبرأة سًته, ك 

 العرب ييعدُّ من التالعب بكالـ ا تعاُف. 
 بفعلهم, فسركهىو اؼبعٌت اؼبتبادر إليهم كىو ما  بلغتهم, القرآف نزؿ من عند اعبيوب معٌت من كاؼبعركؼ

 -يعٍت شحركر  – ذكره الذم اؼبعٌت " :قاؿ الدكتور مساعد الطيار, الصدر حىت اػبمار حيث أسدؿ نساؤىم
 اؼبخبأة تسمية كىو العامة, بُت الدارج اؼبعٌت من أخذه ككأنو ؿبدث, معٌت ,« طبقتاف ؽبا فتحة »: للجيب

 استنباط يصح ال مث كمن اػبطاب, فيهم نزؿ من كال العرب, لساف يف يعهد َف حادث, اصطالح كىذا ,جيبنا
ائًع, الفهمً  خالؼى  اؼبعٌت ىذا أفَّ  بنفسوً  ييثبتي  القائلى  ىذا إفَّ  ...عليو القرآف ضبل كال منو, لغوم معٌت  فمن الشَّ
 ىذا تفسَته بٌت أصلو  أم كعلى سبحانىو, اً  لكالـً  تفسَتنا جعلو الذم اعبديد اؼبعٌت ىذا أخذى  العربً  لغةً  أمّْ 
"(67) . 

يتبُت بذلك مدل جهلو باللغة كمصطلحات َف يسبقو إليها أحد من علماء اللغة,  معاين واخًتاع: رابعنا
 العربية, كىذا ما أكضحو الصيداكم يف كتابو " بيضة الديك ".

اءً  ًمنى  الشَّهىوىاتً  حيبُّ  لًلنَّاسً  زييّْنى ﴿: جعلو معٌت النساء يف قولو تعاُف من ذلك األشياء  ﴾ كىاٍلبىًنُتى  النّْسى
 ليس اؼبقصود أزكاج الرجاؿ! اؼبتأخرة, ك 
 يغمزىم أف يفوتو ال مث, الفهم ىذا األكائل اؼبفسركف فهم كقد ,نسأ كصبع امرأة صبع فالنساء »: فقاؿ

ا بدائي بشكل فًهميوا :فقاؿ  - األنثى يعٍت - حواء منو خلقت مث آدـ خلق ا إف :قالوا عندما اؼبعٌت ىذا جدن
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 اؼبتأخرة السيارة حيبوف الناس"  :" إُف قولو التأخَت من نساء األنثى ظبيت كؽبذا. الذكر عن متأخرة خلقت
 .(68)«دائمنا  اعبديد اؼبوديل حيبوف - الصناعة اؼبتأخر الثوب كحيبوف البناء, اؼبتأخرة العمارة كحيبوف ,الصنع

 باألشهر عبناتال كقتها عن الشهور بعض تأخَت أم ,الكفر يف سأالنى  من النوف بكسر"  ًنساء " يفسر فهو
 ". النّْساء " من قولو يف النوف لفتح - شحركر الدكتور يدعي كما - التأخَت ىو القرآين اؼبراد كاف كلو .اغبـر

ا ألنو قرف القانوف قرآنن  ه يقرر أف القرآف ظبيككذلك اػبركج عن قواعد علم التصريف, فمن ذلك قبد
  دبا القراءة كالتالكة , كفٌرؽ بُت (69)اء يف البئر أم صبعتوقرأت اؼب, كجعلو من العاـ للوجود مع القانوف اػباص

كتفريقو بُت الرسالة كالنبوة, فحمل األكُف على التعليمات اليت ,  (70)ال تساعده فيو لغة, بل دبحض التكلف
  "  كالباطل", كالثانية على اؼبعلومات الكونية كالتارخيية " اغبق  جيب على اإلنساف التقيد بو " اغبالؿ كاغبراـ

, (72)تفريقو بُت اللوح افوظ كاإلماـ اؼببُت, ككذلك (71)ككذلك يف اكمات كاؼبتشأّات - حسب تعبَته –
 .ككبو ذلك

اك  ساعده فيها لغة, عن مراد القرآف كمقصده, دبا ال ي كل البعد  ىكذا ذىب يف تأكيل األلفاظ مذىبنا بعيدن
 .للوصوؿ إُف معاف مرادة سلفنا النصوصأعناؽ  بل ىو ؿبض التكلف كِفُّ  ,كال نقل

 الخاتمة:
اغبمد  ِف يسر إسباـ ىذه البحث, كأسألو تعاُف أف جيعلو نافعنا مباركنا, كقد انتهيت إُف عدد من النتائج 

  :أمهها
من الكتب اليت أثارت جدالن  معاصرة " قراءة -كالقرآف  " الكتابأف كتاب الدكتور ؿبمد شحركر  :األولى

 كاسعنا يف ىذا العصر, فاحتفى بو أرباب القراءة اؼبعاصرة للنصوص الشرعية, كنقده الناقدكف من نواحو شىت.
االكبراؼ يف فهم النص القرآين عند الدكتور شحركر سببو الرئيس ىو تنحيتو ألصوؿ التفسَت, كعدـ  :الثانية

 عركفة عند العلماء, كما أنو َف يعتد باإلصباع حبسب فهم األصوليُت لو. االعتماد يف الفهم على األصوؿ اؼب
 اػبلفية الفكرية؛ اؼبادية كاؼباركسية للدكتور شحركر أثرت سالبنا يف فهمو للنص القرآين.   :الثالثة
ن قطع صلتو بالًتاث اإلسالمي, كالقوؿ بالنظريات الفلسفية كالتعظيم من شأهنا, مقابل اغبط م :الرابعة

 العلماء اؼبسلمُت قاطبة. 
كأما أىم التوصيات فهي: على الباحثُت كالدراسُت يف أصوؿ التفسَت خصوصنا كيف الدراسات القرآنية   

عمومنا االىتماـ ببياف األسباب اليت أدت إُف اكبراؼ كثَت من اؼبفكرين اؼبنتمُت إُف اإلسالـ يف فهم نصوص 
صرة على الدين كالثوابت اإلسالمية كاألمة عمومنا. كاغبمد  رب القرآف, كبياف خطر ىذه القراءات اؼبعا

 العاؼبُت.
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 :لهوامشا
 .11 ص تيمية البن التفسَت أصوؿ يف مقدمة (1)
ا ينظر: شحركر (2)  (. 63ميفسرنا, فوزم بن عبد الصمد فطاين, مركز سلف للبحوث كالدراسات, أكراؽ علمية ) ال ميفسدن

 كقراءات األصوليُت ضوابط بُت كالتأكيل, http://shahrour.org/?page_id=2ينظر: اؼبوقع الرظبي للدكتور شحركر  (3)
 .(30/ 2) طو بويداين ؿبمد إبراىيم: , إعداد(معاصرة فكرية أصولية دراسة) اؼبعاصرين

 .193, 169, 156, 151معاصرة, للدكتور ؿبمد شحركر ص  قراءة: ينظر: أمثلة لذلك كتاب "الكتاب كالقرآف" (4)
 ؿبمد شحركر على ضوء الكتاب كالسنة (  -ؿبمد إقباؿ -) نقد كتابات: جودت سعيد النزعة اؼبادية يف العاَف اإلسالميينظر:  (5)

 . 297ص : عادؿ التلتأليف

 .47الكتاب كالقرآف, د. شحركر ص (6)

 .305صالنزعة اؼبادية يف العاَف اإلسالمي: عادؿ التل  (7)
 .(33- 2/30) اؼبعاصرين كقراءات األصوليُت ضوابط بُت , كالتأكيل19-17 صرة, منَت الشواؼاؼبعا القراءة ينظر: هتافت (8)
 اإلسالمي العاَف يف اؼبادية النزعة: كتابو يف التل لعادؿ شحركر, عند اؼبادم التفكَت منهج: كينظر , 43ص كالقرآف, الكتاب (9)

 . 313 - 307ص
 (.1026/  2, رسالة "دكتوراه" )التفسَت, طاىر ؿبمود ؿبمد يعقوب ينظر: أسباب اػبطأ يف (10)
مات حبث منشور على الشبكة, بدكف معلو القرآف, د. ؿبمد سعيد السرحاين ) من أركوف ؿبمد موقف يف االستشراقي ينظر: األثر (11)

 .12 ص نشر(
 .280 صالسالكم اؼبغريب  أبو سفياف مصطفى باحُّو ,من اإلسالـ كموقفهم العرب ينظر: العلمانيوف (12)
 .ـ2006 الفكرية, للتنمية الراية مركز الكتاب من إصدار( 13)
 .(667/ 1) البغوم" "تفسَتػمعاَف التنزيل اؼبعركؼ ب (14)
عىليوا الًَّذينى ﴿أم قراءة ؾبزَّأة, من قولو تعاُف:  (15)  .[91: اغبجر] ﴾ًعًضُتى  اٍلقيٍرآفى  جى
 دكتوراه رسالة الدين, علم ثابت فتحي الدكتور ,(القرآف من نٌصيو دراسة) كداللتو الًتكيب مبٌت يف السياؽ أثر ينظر يف ىذا: (16)

 .80 - 79 ص .ـ1994 سنة باؼبنيا كاإلسالمية العربية الدراسات بكلية
 .257 ,256 كالقرآف ص الكتاب( 17)
 .73اؼبصدر نفسو ص( 18)
 .88اؼبصدر نفسو ص (19)
 .47 ينظر: االشكاليات اؼبنهجية ص(20)
 .80 - 78كالقرآف ص الكتاب ( 21)
 .111ك 110اؼبصدر نفسو ص (22)
 .118اؼبصدر نفسو ص (23)
  .143-139 اؼبصدر نفسو ص (24)
 .141اؼبصدر نفسو ص ( 25)
 .545اؼبصدر نفسو ص ( 26)
 كغَتىا. 553ك 520ك 473ك 96اؼبصدر نفسو ص  ( 27)
 (. 4429برقم ) (114/ 5) مسلم (, كصحيح6800برقم ) (937/ 2) البخارم صحيح ( 28)
 96ص القرآف ك الكتاب: ينظر (29)

http://shahrour.org/?page_id=2
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 صحيح. :األلباين كقاؿ (298/ 5) شاكر ت الًتمذم (, كسنن8682برقم ) (310/ 14), مسند اإلماـ أضبد بن حنبل (30)
 .88 – 87ص اؼبيداين حبنكة الرضبن عبد اؼبعاصر, رده يف التحريف كينظر: ,104ص القرآف ك الكتاب: ينظر( 31)
 .84القرآف ص ك الكتاب: ينظر( 32)
 .126 – 125ص اؼبعاصر التحريف: ينظر( 33)
 .572 - 555ص كالقرآف الكتاب: كينظر , 214 - 212ص اؼبرجع نفسو, (34)
 .98 ص التفسَت للدكتور مساعد الطيار أصوؿ يف فصوؿ( 35)
     «فأعطانيها ضاللة على أميت جيمع ال أف كجل عز ا سألت»ػ كيف لفظ ألضبد: (202/ 1)ركاه اغباكم يف اؼبستدرؾ ( 36)

 كقاؿ شعيب األرنوكط يف التعليق على اؼبستدرؾ: صحيح لغَته.  (200/ 45) اؼبسند
 .18 -16ص حاشية اؼبنذر البن اإلصباع لكتاب ربقيقو يف أضبد اؼبنعم عبد فؤاد د. مقدمة ينظر: (37)
 91الكتاب كالقرآف ص : ينظر( 38)
 .582نفسو صاؼبصدر : ينظر( 39)
 .283اؼبصدر نفسو ص: ينظر( 40)
 . 456اؼبصدر نفسو ص: ينظر( 41)
 .(10/ 2)ابن القطاف اغبسن  يبأل اإلصباع, مسائل يف اإلقناع: ينظر( 42)
 .(259/ 2ابن القطاف ) اإلصباع, مسائل يف اإلقناع: ينظر( 43)
 .567القرآف ص ك الكتاب: ينظر( 44)
 .91اؼبصدر نفسو ص: ينظر( 45)
 .30 - 29ص , الشواؼ ؿبمد منَت. د: اؼبعاصرة القراءة هتافت: ينظر( 46)
 .115ص القرآف ك الكتاب: ينظر( 47)
 .194اؼبصدر نفسو ص : ينظر( 48)
 .572 - 555ص كالقرآف حبنكة, كالكتاب الرضبن عبد , 214 - 212ص , الدين يف اؼبعاصر التحريف: ينظر( 49)
 .724ص القرآف ك الكتاب: ينظر( 50)
 .43اؼبصدر نفسو ص: ينظر( 51)
 .290اؼبصدر نفسو ص: ينظر( 52)
 .207 , 206ص , الدين يف اؼبعاصر . كالتحريف525اؼبصدر نفسو ص: ينظر( 53)
 106ص القرآف ك الكتاب: ينظر( 54)
 .253ص القرآف ك الكتاب: ينظر( 55)
 .(131/ 2)للشاطيب  اؼبوافقات, :ينظر( 56)
 .41 ص الكرًن للقرآف اللغوم التفسَت :ينظر( 57)
 شرع(.) , مادة:(175/ 8) العرب لساف :ينظر( 58)
 . 450 ص القرآف غريب يف اؼبفردات :ينظر( 59)
 .27 ص التضليل كافًتاءات التنزيل حقائق بُت الزكجات , كتعدد40 ص الكرًن للقرآف اللغوم التفسَت :ينظر( 60)
 .62بيضة الديك ص :ينظر( 61)
 كآخركف. طاألرناؤك شعيب صحيح,  إسناده (410/ 28) الرسالة ط أضبد مسند :ينظر( 62)
 .81التحريف اؼبعاصر ص  :ينظر( 63)
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 .285كالقرآف ص  الكتاب :ينظر( 64)
 .224اؼبصدر نفسو ص  :ينظر( 65)
     ينظر يف الرد على ىذا التحريف يف ىذه اآلية كما يتعلق ّٔا من حكم, كتاب: بيضة الديك ػ ك  .607اؼبصدر نفسو ص  (66)

 (.97 - 75لغوم لكتاب الكتاب كالقرآف, ليوسف الصيداكم )ص:نقد 
 .(626 -625: ص) الكرًن للقرآف اللغوم التفسَت (67)
 .643ص  القرآف ك الكتاب: ينظر( 68)
 . 93ك  81ك 78اؼبصدر نفسو ص: ينظر( 69)
 .71عاصر غببنكة صالتحريف اؼب: ينظر( 70)
 .102عاصر غببنكة ص. كالتحريف اؼب104ص القرآف ك الكتاب: ينظر( 71)
 .92ص القرآف ك الكتاب: ينظر( 72)
 

 :المصادر والمراجع
ف د. ؿبمد سعيد السرحاين ) حبث منشور على الشبكة, بدك  القرآف, من أركوف ؿبمد موقف يف االستشراقي األثر .1

 مات نشر (.معلو 
 بكلية دكتوراه رسالة الدين, علم ثابت فتحي الدكتور ,(القرآف من نٌصيو دراسة) كداللتو الًتكيب مبٌت يف السياؽ أثر .2

  .ـ1994 سنة باؼبنيا كاإلسالمية العربية الدراسات
 . ـ2004/ ىػ1425, 1كالتوزيع, ط للنشر اؼبسلم دار اؼبنعم, عبد فؤاد :اؼبنذر, ربقيق بن إبراىيم بن اإلصباع, ؿبمد .3
 ق.1422ؼبدينة نوقشت عاـ باالة دكتوراه باعبامعة اإلسالمية , رسيعقوبأسباب اػبطأ يف التفسَت, طاىر ؿبمود  .4
       علي بن ؿبمد بن عبد اؼبلك الكتامي اغبمَتم الفاسي, أبو اغبسن ابن القطاف  اإلصباع, مسائل يف اإلقناع .5

 ـ 2004 -ىػ  1424, 1, طالفاركؽ اغبديثة للطباعة كالنشر, حسن فوزم الصعيدم :, ربقيقىػ(628 :)اؼبتوىف
  , اؼبطبعة التعاكنية.بيضة الديك ػ نقد لغوم لكتاب الكتاب كالقرآف, ليوسف الصيداكم .6
طو بويداين,  ؿبمد إبراىيم :, إعداد( معاصرة فكرية أصولية دراسة)  اؼبعاصرين كقراءات األصوليُت ضوابط بُت التأكيل .7
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The Deviation in Understanding the Qur'anic Text of Dr. Mohamed Shahroor's book 

" The book and the Qur'an- A contemporary reading"    

Analytical study in the light of the principles of interpretation  

Dr. fayiz mohamad hasan alsuwmahay 
 

Abstract: 

         This research examines the deviation in understanding the Qur'anic texts of              

Dr. Muhammad Shahrour’s book entitled as "The Book and the Qur'an - A Contemporary 

Reading". This book is of great importance especially to contemporary rationalists, who 

depend on their minds in understanding the Qur'anic texts, away from the recognized 

principles of interpretation. The researcher has adopted the analytic critical approach and 

divided this paper into an introduction, two chapters, and a conclusion. In the preface, he 

mentions the research problem, the importance of the topic, its objectives and previous 

studies. In the first chapter, he gives some information about the author and his book with a 

summary of the most important contents of it, and the principles of understanding that the 

author relied on. In the second chapter, the researcher has explained the author’s deviation 

from the principles of interpretation of the Qur’an by Qur’an, and the interpretation of the 

Qur’an according to the Sunnah, the Qur’an which interpreted unanimously, the 

interpretation of the Qur’an with the sayings of the predecessors (Salaf), and the 

interpretation of the Qur’an by using Arabic language. The researcher gives some 

examples of the author’s words which were mentioned at each part, indicating the 

deviation from understanding the Qur’an. There are several results that the researcher 

concludes. The most important of which is the main reason for this deviation is not using 

interpretation principles, the lack of reliance on them, and the reliance on the absolute 

mind without controls, under the pretext of contemporary reading of texts. Therefore, the 

prevention of such deviations is to follow the principles and controls that the Islamic 

scholars have followed  since the beginning of Islam. 
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 قاعدة ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب وأثرىا في المحافظة على النفس من مخاطر فيروس كورونا
 دراسة أصولية مقاصدية تطبيقية""

 د. عزيز ٤تمد علي ا٠تطري                                                        
 السعودية, -أستاذ أصوؿ الفقو ا١تشارؾ, قسم الشريعة ّتامعة اٞتوؼ                                                                               

 ّتامعة صنعاء. عضو ىيئة التدريس                                                                           

 : ملخصال
جاءت ىذه الدراسة لتبُت قاعدة مقدمة الواجب وما ٢تا من أثر ُب احملافظة على أحد ا١تقاصد الضرورية وىي 

 حفظ النفس من ٥تاطر فَتوس كورونا. 
ٍب أثرىا ُب  وقد تناولت الدراسة مفهـو القاعدة وأقسامها ,وأ٫تيتها وحكمها وعبلقتها با١تقاصد والوسائل,

 حملافظة على النفس من خبلؿ تطبيقاهتا ا١تعاصرة ا١تتعلقة بفَتوس كورونا.ا
وكانت ا١تناىج ا١تتبعة ُب الدراسة: ا١تنهج االستقرائي, والتحليلي ,والوصفي, إضافة إىل اٞتانب التأصيلي, 

 وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج لعل أ٫تها:
د الواجب , وأف ا١تراد بالواجب الفعل والًتؾ مًعا؛ باعتبار أف أف ا١تراد ٔتقدمة الواجب  ما يتوقف عليها وجو 

 ترؾ اٟتراـ يسمى واجًبا. 
تظهر أ٫تية القاعدة من ناحية فعل ا١تقدمات اليت تعُت على أداء الواجبات, وترؾ ا١تقدمات اليت تكوف مدخبًل 

 يات والذي منها حفظ النفس.للمنكرات, كذلك اعتنائها با١تقدمات والوسائل اليت يًتتب عليها حفظ الضرور 
يقع على عاتق ويل األمر اٗتاذ اإلجراءات الوقائية البلزمة من الفَتوس , وكذلك التخفيف من معاناة ا١ترضى 
من توفَت العبلج والطبيب اٟتاذؽ وا١تشاُب ومنع استغبل٢تم, وكذلك التوعية ٔتخاطر الفَتوس, ومعاقبة من 

قدمات لتحصيل الواجب األصلي وىو يعمل على نشره, أو ٮتالف قرارات ويل األمر ,وكل ذلك ٔتثابة ا١ت
 احملافظة على النفس. 

من أىم ا١تسائل ا١تخّرجة على القاعدة:  تعليق اٞتمع واٞتماعة ,واٟتجر الصحي, والعزؿ ,ومنع التجواؿ, 
ومعاقبة ناقل العدوى, وتوفَت األدوية وا١تستشفيات, والعبلج بالعقاقَت احملّرمة, وعدـ استغبلؿ ا١ترضى, وتشريح 

 اٞتثث ,وكشف ا١ترأة أماـ الطبيب, وغَتىا حفظًا لؤلنفس من ا٢تبلؾ.
 العقاقَت احملّرمة. ,كورونا ,اٟتجر, حفظ النفس, مقدمة الواجب الكلمات ا١تفتاحية:

 

 المقدمة: 
 , وبعد:وعلى آلو وسلماٟتمد هلل والصبلة والسبلـ على أشرؼ خلق اهلل سيدنا ٤تمد صلى اهلل عليو 

, وجعلها أٝتاؤه قد جعل لنا شريعة ٝتحاء, رضيها لعباده ٚتيًعا دوف ٘تييز وتقدست لو,فإف اهلل جل جبل
صاٟتة لكل زماف ومكاف بأحكامها الكلية, وقواعدىا األصولية اليت تعد سبلح الفقيو وا١تفسر وا١تفيت ُب فهم 

سائل والنوازؿ ا١تعاصرة وبناء الفروع على تلك القواعد, ومن تلك الفروع ا١تها, واستنباط األحكاـ الشرعية
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ج رّ لعل  أىم القواعد األصولية اليت ٗتا١تستجد, و  19ومنها ا١تسائل والنوازؿ ا١تتعلقة بفَتوس كورونا كوفيد 
, ١تا ٢تا من أثر بالغ (ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب)عليها ا١تسائل والنوازؿ ا١تتعلقة هبذا الفَتوس قاعدة 

وبناء تلك الفروع اليت تعد  ,؛ الرتباطها با١تقاصد والوسائلن ٥تاطر ىذا الفَتوسعلى النفس م ُب احملافظة
بػػ )قاعدة ما ال يتم من ىنا وسم ىذا البحث  .ٔتثابة ا١تقدمات والوسائل للمحافظة على األنفس من ا٢تبلؾ

أصولية مقاصدية " دراسة  الواجب إال بو فهو واجب وأثرىا ُب احملافظة على النفس من ٥تاطر فَتوس كورونا
 ". تطبيقية
 : أسباب اختيار الموضوع 

عدـ وجود دراسة سابقة تناولت ا١توضوع من خبلؿ مقدمة الواجب ُب ْتث أكادٯتي مستقل, يتناوؿ  -1
 الفروع ا١تخّرجة عليها وا١تتعلقة بنازلة كورونا ا١تستجد.

اليت استجدت بعد انتشار ظهور حاجة ماسة إىل معرفة الكثَت من األحكاـ الشرعية لكل ا١تسائل  -2
 فَتوس كورونا.

ٖتديد الوصف الشرعي للقضايا والنوازؿ ا١تعاصرة؛ ال سيما ا١ترتبطة بالقواعد األصولية وا١تقاصد  -3
 الشرعية.

 : أىداف الموضوع 
 ا١تتعلقة بفَتوس كورونا وا١تخرّجة على قاعدة مقدمة الواجب. ها,وتأصيل بياف الفروع الفقهية -1
الكشف عن أثر قواعد أصوؿ الفقو ُب األحكاـ الفقهية ا١تتعلقة بالنوازؿ ا١تستجدة كنازلة كورونا  -2

 ا١تستجد, من خبلؿ قاعدة مقدمة الواجب. 
األفق بظهور فَتوس كورونا ا١تستجد,  ُبمعرفة األحكاـ الشرعية لعدد من ا١تسائل ا١تعاصرة اليت الحت  -3

 عة اإلسبلمية وصبلحيتها لكل زماف ومكاف.والذي من خبل٢تا يتضح مدى عمق الشري
 

 : أىمية الموضوع 
٤تاولة تقدمي ْتث متكامل معد بطريقة علمية أكادٯتية عن قاعدة مقدمة الواجب وبياف أثرىا ُب  -1

القضايا والنوازؿ ا١تعاصرة كنازلة كورونا, ومدى ارتباطها با١تقاصد والوسائل من خبلؿ سوؽ عدد من 
 لك. التطبيقات اليت توضح ذ

إضفاء قوة للفروع الفقهية ا١تتعلقة بنازلة كورونا ا١تستجد, من خبلؿ ٕتلية ا١توقف الشرعي ُب ىذه  -2
ما ال يتم  الفروع, وغَتىا من التطبيقات ا١تتعلقة هبذا الفَتوس ٗتر٬ًتا وتأصيبًل على القاعدة األصولية "

  ." الواجب إال بو فهو واجب
الفروع ا١تخّرجة على قاعدة مقدمة الواجب وا١تتعلقة بفَتوس كورونا رفد ا١تكتبة بدراسة علمية ُب  -3

 ا١تستجد.
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 : مشكلة البحث 
 : منها ,٬تيب البحث عن عدد من التساؤالت

 ؟ أقسامهاما ىي األصوليُت وما أ٫تيتها و  دما مفهـو مقدمة الواجب ا١تعترب عن -1
 ما عبلقة قاعدة مقدمة الواجب با١تقاصد والوسائل. -2
 ؟ ؟ واحملافظة على النفس ة مقدمة الواجب ُب مواجهة خطر فَتوس كوروناما أثر قاعد -3
ما ىي التطبيقات اليت ٯتكن أف ٗترّج وتبٌت على ىذه القاعدة واليت تعد ٔتثابة الوسائل وا١تقدمات  -4

 ؟ لتحقيق الواجب األصلي وىو اٟتفاظ على النفس
 ؟ هبا ١تواجهة ٥تاطر كوروناجراءات اليت ٯتكن لويل األمر القياـ ماىي الوسائل واإل -5
 : الدراسات السابقة 

 ,حد علمي واطبلعي على أي ْتث يتعلق بفَتوس كورونا ُبمنذ بدأت تسطَت ىذا البحث مل أقف 
لظروؼ  –وخاصة فيما يتعلق بدور قاعدة ما ال يتم الواجب إال بو ُب ٖتقيق مقصد حفظ النفس, وشاء اهلل 

, فإذا بأقبلـ الباحثُت وىم كثر تسطر عن الوقت الذي كاف ٥تططًا لوالبحث أف أتأخر ُب استكماؿ ىذا  –
, وقد ٞتانب الفقهي دوف اٞتانب األصويلها كاف تركيزىا على اجل   َتة تتعلق بفَتوس كورونا؛ ولكنكث  اأْتاثً 

بالقواعد تعلق بالقواعد الفقهية, ومنها مرتبط , منها مْتاث اليت وقفت عليها ُب الواقعا من األرصدت عددً 
لنفس من تناوؿ دور قاعدة مقدمة الواجب ُب ٖتقيق مقصد حفظ ا ,ومل أجد ْتثًا مستقبًل متكامبًل  ,األصولية

 وٯتكن أف أذكر األْتاث اليت وقفُت عليها وىي على النحو اآلٌب : ٥تاطر فَتوس كورونا,
جد ُب روس كورونا ا١تستتطبيقات قاعدة الضرر األشد يزاؿ بالضرر األخف على النوازؿ الفقهية لفاي -1

 , د. سعد الشربمي.العبادات والسياسة الشرعية
 ضوابط االجتهاد الفقهي ُب نوازؿ األوبئة كورونا ا١تستجد ٪توذًجا د. بدرية السويد. -2
 النظر االجتهادي ُب النازلة قبل االستقرار ُب تكييفها وباء كورونا ٪توذًجا د. عبدالرٛتن اٟتطاب. -3

ُب كل  فإهنات الثبلث منها ما ىو مرتبط بالقواعد الفقهية وأخرى باألصولية ورغم أف ىذه الدراسا
 األحواؿ بعيدة عن موضوع الدراسة.

 ٪توذًجا د. طارؽ العتييب.اسة الشرعية جائحة فَتوس كورونا أمقصد حفظ النفس وتطبيقاتو ُب السي -4
ُب أحد ىذه الدراسة تناولت  إذ هما؛بين اختبلفً ىناؾ ا فإف    بعنواف دراسيتوىذه الدراسة رغم ارتباطها 

ٖتّدث الباحث عن منزلة حفظ  بالسياسة الشرعية وأقساـ ا١تقاصد, وُب مبحث ثافٍ مباحثها ضوابط العمل 
النفس بُت ا١تقاصد الضرورية األخرى, ووسائل حفظ الشريعة ٢تذا ا١تقصد وجوًدا وعدًما, ٍب ذكر ثبلثة 

 تطبيقات فقط ُب باب السياسة الشرعية.
 :ُبوكل ما سبق مل يكن ٤تل ْتث ُب دراسيت فقد حصرت اٟتديث 
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, وأثرىا ُب ٖتقيق مقصد حفظ النفس من رتباط القاعدة با١تقاصد والوسائل, وامقدمة الواجب وأقسامها
عشر تطبيًقا وصًفا وتأصيبًل ووجو البناء على القاعدة  أكثر من ٜتسةواشتملت على  ,٥تاطر الفَتوس

 ىذه الدراسة عن الدراسة ٤تل اٟتديث ُب ىذا البند. ٯتّيزا وكل ىذ ,األصولية
 العويسي. ـ الفقهية ٞتائحة كورونا د. عيسىالقواعد األصولية ا١تتعلقة باٟتكم واألدلة وأثرىا ُب األحكا -5

حدى عشرة إولية, وقد ذكر فيها الباحث تكلمت عن القواعد األص ,وىذه الدراسة ىي أفضل ما وجدتو
مقدمة  -تتعلق باألحكاـ الفقهية ٞتائحة كورونا من ضمن ىذه القواعد القاعدة ٤تل دراسيت قاعدة أصولية 

بقصور تناوؿ قاعدة مقدمة الواجب  لكنو, وهبذه الدراسة يكوف الباحث قد فتح آفاًقا ١تن بعده, - الواجب
تطبيق الواسع عليها, صيل وال ال, فلم يتناو٢تا بشيء من التفصيل وال التأوغَتىا من القواعد كذلك ,شديد

تكاملة مستقلة عن مع أف كل قاعدة تصلح لدراسة م ,طبيق ٔتثاؿ أو مثالُت ُب القواعدكتفى بالتمثيل أو التا و 
 ١تن يأٌب بعده للدراسة. انو فتح آفاقً إالقواعد األخرى, وذلك سبب قويل 

 ي عنها بأنها:توقد تميزت دراس
  يتناسب مع البحث ُب ْتث أكادٯتي مستقل .تناولت القاعدة بالدراسة ا١تتكاملة ٔتا 
 .ًب الربط بُت القاعدة وبُت ا١تقاصد والوسائل 
  إبراز عدد كبَت من التطبيقات ا١تخّرجة على القاعدة واليت يتضح من خبل٢تا الدور البارز للقاعدة ُب

ُب ىذا  حديثيُب الدراسة السابقة ٤تل  أجده, وكل ىذا مل حملافظة على مقصد حفظ النفسٖتقيق ا
 البند.

ُب أبواب ٥تتلفة ُب ا١تعامبلت والعبادات والطهارة,  ةت اليت وقفت عليها فهي فقهية ْتتأما بقية الدراسا
 وال أجد مناسبة لسردىا ُب مثل ىذا البحث.

 : والمنهج المتبع في الدراسة منهجية البحث،
 : منهج البحث - أ

للفروع  وصفي باإلضافة إىل جانب التأصيلوال التحليلي, وا١تنهج الناقصاتبع الباحث ا١تنهج االستقرائي 
 والتطبيقات ا١تعاصرة ا١تتعلقة باٞتائحة ا١تخّرجة على القاعدة.

: تم التركيز على موضوع البحث وتجنب االستطراد وتم هج الذي اتبعو الباحث في الدراسةالمن - ب
 : دراسة الفرع وفق اآلتي

 ما أمكن ذلك . ووصفالفقهي ا١تخرّج على القاعدة و ذكر الفرع  -1
 والقواعد الفقهية. ,شرعي من الكتاب والسنة أو أحد٫تاالتأصيل ال -2
 بياف وجو بنائو على قاعدة مقدمة الواجب. -3
 أعزو اآليات وأبُت سورىا. -4
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فإف كاف اٟتديث ُب الصحيحُت أو أحد٫تا اكتفيت بذلك, وإف مل يكن ُب أي  ,ثٗتريج األحادي -5
 رى ا١تعتمدة, مع ذكر ما قالو أىل اٟتديث فيو.منهما خر جتو من ا١تصادر األخ

 العناية بقواعد اللغة العربية, واإلمبلء, وعبلمات الًتقيم . -6
 خطة البحث:

 : يتكوف البحث من مقدمة, و٘تهيد, ومبحثُت, وخا٘تة
والدراسات السابقة,  ا١توضوع, وأ٫تية البحث وأىدافو, ومشكلة البحث, ا١تقدمة: تشتمل على أسباب اختيار

 ومنهج البحث, وخطة البحث.
 : وقد تضمن على التعريف ٔتصطلحات العنواف, ُب أربعة فروع التمهيد:

 .التعريف بالواجب: الفرع األوؿ
 التعريف بقاعدة ماال يتم الواجب إال بو فهو واجب.: الفرع الثاين

 التعريف ْتفظ النفس.: الفرع الثالث
 بفَتوس كورونا ا١تستجد. التعريف: الفرع الرابع

 :المبحث األول: قاعدة ماال يتم الواجب إال بو فهو واجب، وفيو مطالب
 ا١تطلب األوؿ: صيغ القاعدة.

 .: أ٫تية القاعدةا١تطلب الثاين
 ا١تطلب الثالث: أقساـ القاعدة.

  .حكم قاعدة مقدمة الواجب ودليلو :ا١تطلب الرابع
 .سائلبالو ا١تطلب ا٠تامس: عبلقة القاعدة 

 .التعريف بالوسائل :الفرع األوؿ
 . بالوسائل: عبلقة القاعدة الثاينالفرع 

 القاعدة في المحافظة على النفس من خطر وباء كورونا.  أثرالمبحث الثاني: 
 . هماتعليق اٞتمعة واٞتماعة أو ترك :التطبيق األوؿ
 عدـ غسل موتى فَتوس كورونا من ا١تسلمُت.: التطبيق الثاين

 : إخراج الزكاة قبل حوالف اٟتوؿ لسد اٟتاجة.الثالثالتطبيق 
 .الصحي كإجراء وقائي اٟتجر الرابع:التطبيق 
 ". اٟتجر الصحي كإجراء عبلجي عزؿ ا١تريض بعد وقوع ا١ترض " :ا٠تامسالتطبيق 
 حظر التجواؿ.السادس: التطبيق 
 .معاقبة ناقل العدوىالسابع: التطبيق 
 .توفَت األدوية النافعة بإذف اهلل, والطبيب اٟتاذؽ, واإلمكانات البلزمة: الثامنالتطبيق 
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 .تشريح جثث ا١توتى التاسع:التطبيق 
 .منع بيع أي دواء لو تأثَتات جانبية :العاشرالتطبيق 
 منع استغبلؿ ا١ترضى ُب زمن الوباء. :عشر اٟتاديالتطبيق 
 ّرمة.استعماؿ العقاقَت واألدوية احمل :عشر الثاينالتطبيق 
 توعية اجملتمع ٓتطورة فَتوس كورونا. :عشر الثالثالتطبيق 
 اء.ألصح  اإفصاح ا١تصاب بإصابتو با١ترض وعدـ ٥تالطتو  :عشر الرابعالتطبيق 
 كشف ا١ترأة ا١تصابة با١ترض على الطبيب .   :عشر ا٠تامسالتطبيق 

 ا٠تا٘تة, وتتضمن أىم النتائج, وبعض التوصيات.
 ا١تصادر وا١تراجع.

: ويتضمن الحديث عن تعريفف الواجفب وحففل الفنفس، وكورونفا، العنوان التمهيد: التعريف بمصطلحات
 وسيخصص لكل واحِدمن ىذه المصطلحات فرًعا مستقًًل على النحو اآلتي:

 التعريف بالواجب: الفرع األول
:  رّبوا عنهاٜتسة أقساـ ع علىيقسمونو  فهم ,الواجب ىو أحد أقساـ اٟتكم التكليفي عند اٞتمهور

وىناؾ من عرّب عنها بالوجوب, والندب, واٟتظر,  ,(1)والتحرمي, والكراىة, واإلباحة ,باإل٬تاب, والندب
ووجو . (3)وا١تباح  ,وا١تكروه ,واحملظور ,وا١تندوب ,فريق ثالث عرب  عنها بالواجبوعرب   ؛(2)واإلباحة  والكراىة,

    أف يرد بطلب الفعل من ا١تكلف أو الًتؾ  منا١تتعلق بأفعاؿ ا١تكلفُت ال ٮتلو التقسيم أف خطاب الشارع 
 .(4)أو التخيَت

فريق إطبلؽ ما اختاره من : أف لكل  ٔتعٌت, , اعتبارية( التقرير والتحبَت) صاحب وا١تسألة كما أشار 
فاٖتد  ,اعتبار تعلقو بالفعل ٝتاه واجبً ا ا, ومن الحظفمن نظر إىل اعتبار ا١تصدر ا١تنبثق عنو ٝتاه إ٬تابً  ,األٝتاء

 .(5)اا واختلف اعتبارً ذاتً 
وذلك على  ,لكوف ْتثنا يتعلق ٔتقدمة الواجب فسنكتفي ىنا بتعريف الواجب ُب اللغة واالصطبلح اونظرً 

 : النحو اآلٌب
 : الواجب في اللغة

 :(6)للواجب في اللغة معنيان - أ
ڭ  ۇ   چ   : ومنػػو قولػػو ,ٔتعػػٌت سػػقط ," اٟتػػائط وجػػب " : الواجػػب ٔتعػػٌت السػػاقط فيقػػاؿ: األوؿ

 (.36اٟتج ) چۇ  
 ٔتعٌت لـز . ," وجب الشيء ":  يقاؿ ,يأٌب ٔتعٌت اللزـو: الثاين 

ا وا١تعٌت األوؿ ىو ا١توافق ِلما اصطلح عليو األصوليوف, وذلك ألنا نتخيل اٟتكم, أو الشيء الواجب جزمً 
 تعاىل.: وقع على ا١تكلف من اهلل  أي قد سقط,
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 في االصطًلح: - ب
 وأبدؿ البعض لفظ" .(7) ا على بعض الوجوه "ما يذـ تاركو شرعً  " بأنوعند األصوليُت الواجب  ؼر  عُ 

 .(9)"  ما يثاب فاعلو ويعاقب تاركو " : والبعض قاؿ ,(8)"اا مطلقً قصدً  " بلفظ بعض الوجوه "
ُب حالة إف مضى وقت يستطيع ا١تكلف فيو : قيد احًتازي  الذي أورده البيضاوي " اا مطلقً قصدً  " لفظ

, أو نسياف, أو موت, فإف ىذه الصبلة تكوف واجبة بناًء على  إيقاع الصبلة, لكنو مع ىذا التمكن تركها بنـو
لكنو ال يذـ ُب الشرع  شريطة اإلمكاف, اا موسعً ة تكوف واجبة ُب أوؿ الوقت وجوبً بأف الصبل : قوؿ الشافعية

 فالقصد ىنا يعٍت الًتؾ دوف عذر. ,(10)كاف دوف قصد ألف الًتؾ   على تركو؛
: لفظ عائد على الذـ, والذـ يكوف على كل من الواجب الكفائي وا١تخَت  وا١توس ع من وجو دوف  امطلقً 

أف الذـ  " امطلقً  "وجو, وعلى كل من الواجب ا١تضيق واحملتم والعيٍت من كل وجو, لذا فالقصد من لفظ 
 . (11)أو من ٚتيعها ,يكوف من بعض الوجوه

صبلة عن أوؿ الوقت وأتى هبا ُب آخره, ومن ترؾ ال؛ ألف من أخر زائد كسابقو - امطلقً  – وىو قيد
؛ كل ىؤالء ال يعتربوف تاركُت صبلة اٞتنازة مع إتياف غَته هبا إحدى ا٠تصاؿ ا١تخَت  فيها وأتى ببد٢تا, ومن ترؾ

 . (12)للواجب 
وترؾ ٚتيع ا٠تصاؿ ا١تخَت  فيها, وعدـ أداء  ,صبلة دوف أف يؤتى هباالوقت  وال يتصّور الًتؾ إال ٓتروج

 غَته لصبلة اٞتنازة ُب ظنو .
 : التعريف الراجح

 : " يعٍت الًتؾ دوف عذر؛ فالظاىر أف تعريف الواجب السليم من اإليرادات ىو القصد " ٔتا أف لفظ
 .   (13)" ا من غَت عذرما توعد بالذـ على تركو شرعً  "

 : شرح التعريف
       , فجميعها وا١تندوب وا١تباح ,ج بو من التعريف اٟتراـ وا١تكروهقيد خر  ما توعد بالذـ على تركو : -1

 ال يلحق تاركها الذـ.
لقيد أي ذـ ال يكوف من : قيد وبياف, بياف كوف الذـ ال يكوف إال من قبل الشرع, فخرج هبذا ا اشرعً  -2

 .  قبل الشرع
عدـ  –لوجود العذر  اذما شرعً , وإف مل يُ اؿ مًتوؾ النائم والساىي؛ ألهنماإلدخ: قيد  من غَت عذر -3

 .(14)ذماف إف تركا دوف عذريُ فإهنما  - القصد
 التعريف بحفل النفس.الثاني: الفرع 

 الحفل والتحفل والحفاظ في اللغة ألفاظ ترد على معاني مراعاة الشيء وعدم الغفلة عنو، وحراستو
اٟتفاظ: احملافظة قلة الغفلة, و والتحفظ:  مراعاة الشيء, يقاؿ : حفظت الشيء حفظًا,: اٟتفظ ُب اللغةف

 : ا١تراعاة واٟتراسة. , ومن ىذا يتضح أنو يراد باٟتفظ(15)على األمور واٟتراسة
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ف الروح ما بو اٟتياة, والنفس ىي اليت : إ : الروح الذي بو حياة اٞتسد؛ وىناؾ من قاؿ النفس ُب اللغة
 .(16)لهبا العق

 .(17): ا١تراد ٔتقصد حفظ النفس : صيانتها من التلف أفراًدا وٚتاعات وفي االصطًلح
أمر  إذ؛ (18): األنفس ا١تعصومة باإلسبلـ أو اٞتزية أو العهد أو األماف  األنفس ا١تراد حفظها ىي

واٟتياة إال هبا, فإذا فقدت   الدين والدنيا ا١تقاصد ا٠تمس الكلية اليت ال تستقيم مصاّب اإلسبلـ ْتفظها كأحد
وفوت اٟتياة, وكذلك  ,يزاف اٟتياة ومل تبق على استقامة, و٭تل االضطراب والفسادختل مامنها  كلها أو واحدةٌ 

قصاص والد يات وأل٫تية حفظ النفس مل يكتف اإلسبلـ بسن قوانُت اٟتدود وال ؛(19) فوت النجاة ُب اآلخرة
قوع ٔتا سواء كانت تلك التدابَت سابقة على الو  ,َت اليت تقيها من األذى, بل أمر بالتدابوالكفارات ٟتفظها

       وسواء كانت من جانب الوجود  ,وىي ما تسمى بالتدابَت العبلجية أو الحقة ,تسمى بالتدابَت الوقائية
شيًئا  وإذا حّرـ ,دمة أو وسيلة توصل للمحافظة عليوألف اإلسبلـ إذا أوجب شيًئا أوجب كل مق لعدـ؛أو ا
 . , وىذا ما سيتضح معنا الحًقا ُب مبحث التطبيقات بإذف اهلل تعاىلاألشياء اليت توصل إليو حر ـ

 التعريف بفيروس كورونا المستجد:الثالث: الفرع 
 : عرفت منظمة الصحة العا١تية فَتوس كورونا ا١تستجد بأنو

تًتاوح ما بُت نزلة  ,ألمراض ُب البشرب ُب ٣تموعة من ازمرة واسعة من الفَتوسات اليت  ٯتكن أف تتسب
 .(20) 19الربد الشائعة وبُت ا١تتبلزمة التنفسية اٟتادة الوخيمة سارس اليت تسبب مرض فَتوس كورونا كوفيد

 : 19تعريف مرض كوفيد
وأعراضو اٟتمى واإلرىاؽ والسعاؿ وضيق التنفس  ,ببو فَتوس كورونا ا١تكتشف مؤخرًايس دٍ عْ ىو مرض مُ 

 .(21)الرئويوااللتهاب 
ويظن أف , (22): التهاب ُب اٞتهاز التنفسي بسبب فَتوس تاجي جديدوعرفتو الندوة الفقهية الطبية بأنو
وىناؾ شبهات حوؿ  ولكن اٟتيواف ا٠تازف غَت معروؼ بشكل مؤكد, ,الفَتوس حيواين ا١تنشأ ُب األصل

 .(23)ا٠تفاش وآكل النمل
 بو فهو واجب.المبحث األول: قاعدة ماال يتم الواجب إال 

 : التعريف بقاعدة ماال يتم الواجب إال بو فهو واجب المطلب األول:
 :مفهوم القاعدة

, وقد " الواجب " و " , أي أهنا ٚتلة مركبة من لفظ " ا١تقدمةدمة الواجب تتكوف من لفظُت اثنُتمق
واالصطبلح, ومن ٍب بياف سبق تعريف الواجب ُب التمهيد, ولذلك سنكتفي ىنا بتعريف ا١تقدمة ُب اللغة 

 ا١تعٌت ا١تقصود ٔتقدمة الواجب.
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مة في اللغة ـ بفتح معنى الُمَقدِّ : تأٌب بكسر الداؿ وفتحها, فمن فتحها : مقدمة اٞتيش, ٔتعٌت أولو, وقد 
يكن : ) لو فُتحت الد اؿ مل  , قاؿ البطليوسي(24)ٔتعٌت تقد ـ, وىذا يعٍت أف ا١تقد مة تتقدـ على غَتىا  الداؿ,

مو  .(26), وا١تقد مة من كل شيٍء أولو(25)(  ٟتًنا, ألف غَته قد 
 في االصطًلح:

قبل ذكر التعريف ُب االصطبلح البد من بياف ا١تفهـو العاـ للقاعدة بأنو لو أمر اهلل سبحانو وتعاىل 
تم توىذا األمر يكوف أمرًا ٔتا ال  فإنو يكوف آمرًا ٔتا ال يتم إال بو, فالصبلة أَمر اهلل سبحانو وتعاىل هبا, بشيِء؛

أو رفع حدِث, أو إزالة ٧تاسة, وكذلك استقباؿ القبلة, وغَت ذلك ٦تا ال تتم الصبلة  إال بو من طهارة,
 صحيحة وفق أمر اهلل إال بو.

ُب ىذه القاعدة واجب الفعل فقط أـ واجب  إال با١تقدمةبالواجب الذي ال يتم  ا١تقصودولكن ىل 
 ؟ ًعاالفعل والًتؾ م

بل ٬تعلونو شامبًل لواجب  ,الواقع أف علماء األصوؿ مل يقصروا الواجب على واجب الفعل فحسب
خطاب  قاؿ : ) إذوىذا ما أشار إليو اإلماـ الرازي ُب ٤تصولو  الفعل والًتؾ مًعا؛ ألف ترؾ اٟتراـ يسمى واجًبا,

ف كذلك, فإف كاف جازًما فإما أف يكوف طلب اهلل تعاىل إذا تعلق بشيء فإما أف يكوف طلًبا جازًما أو ال يكو 
استدؿ على ذلك بقوؿ اهلل  إذوظاىر النهي للتحرمي, , (27)(  الفعل وىو اإل٬تاب أو طلب الًتؾ وىو التحرمي

وىذا أمر باالنتهاء عما هنى اهلل عنو, وكما ىو معلـو أف األمر  (,7اٟتشر: ) چ ۀ   ۀ    ہ  ہچ : تعاىل
 النهي للتحرمي " : بقولو – رٛتو اهلل - وىذا ما قصده ,للوجوب, فتبُت أف االبتعاد عما هنى اهلل عنو واجبٌ 

 : )إما أف متحدثًا عن ضابط ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب - رٛتو اهلل –وقاؿ ابن اللحاـ . (28")
 .(29)يكوف باألداء لتربأ الذمة أو باالجتناب ليحصل ترؾ اٟتراـ إذ تركو واجب( 

 : )إال أنو ١تا وجب الكف عن فاسد الصبلة عند إرادة التلبس بالصبلة مثبًل  - رٛتو اهلل -وقاؿ ا١ترداوي 
 .(30) وجب ما ال يتم الكف مع التلبس إال بو, فلم ٮترج عما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب(

ومقدمة اٟتراـ ا١تقصود االبتعاد  فتبُت أف ا١تراد بالواجب ُب القاعدة يدخل فيو مقدمة الواجب ا١تراد فعلو,
 عنو كوف االبتعاد عما هنى اهلل عنو واجب.

 :بأنها وبناء على ما سبق يمكن تعريف مقدمة الواجب في االصطًلح
 .(31)ما يتوقف عليها وجود الواجب 

مثل:  ,: الوضوء مع الصبلة, والثاين مثل ,شرًعا, أو عقبًل, أو العلم بو, فاألوؿوالتوقف ىنا قد يكوف 
: أف يلتبس الواجب مع غَته, كمن ترؾ أحد الفروض ا٠تمسة وينسى عينو, فبل  مثل ,السَت للحج, والثالث

 .(32)مسةال يتحقق إال إذا أتى بالفروض ا٠ت بد أف يأٌب با٠تمسة؛ ألف العلم بكونو أتى بالفرض ا١تنسي؛
بالفعل والًتؾ, أي : بفعل ا١تأمور بفعلو, وترؾ ا١تنهي عنو؛ ألف ترؾ ا١تنهي عنو  :ووجود الواجب يتحقق 

 .- كما تقدـ - يسمى واجًبا
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 كقيد إلخراج ا١تندوب وا١تكروه.    " وجود الشيء أو الفعل " : ومل نقل ," الواجب " : وقلنا
 : من حيث وقت األداء إىل مقيد ومطلقالواجب  - رٛتهم اهلل -وقد قسم العلماء 

: األمر  : ما كاف وجوبو موقوًفا على حصوؿ مقدمتو, ْتيث يكوف األمر مقيًدا بتلك ا١تقدمة, مثلفا١تقيد
لة ُب االستطاعة, وٖتصيلها ليس باٟتج, مقيد ٔتقدمة وىي االستطاعة, فبل ٬تب ما مل توجد مقدمتو ا١تتمث  

ال الواجب, ومن ىنا قاؿ العلماء : ما ال يتم الواجب  ر أهنا من متممات الوجوب,ف, باعتباواجًبا على ا١تكل  
 .(33)إال بو فهو واجب 

 :صيغ القاعدة الثاني:المطلب 

وىي ٔتعٌت ما ال يتم الواجب إال بو فهو  منها : مقدمة الواجب, ىناؾ صيغ ٖتمل نفس معٌت القاعدة,
: ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب(  مقدمة الواجب, أي : ) - رٛتو اهلل - سنويقاؿ األ ,(34)واجب

وسيلة  " " إشارة إىل أف ا١تعٌت واحد, و أو " : للقاعدة بقولو ة" مرادف مقدمة الواجب فجعل عبارة " ,(35)
, والواقع أف ىناؾ عبلقة عمـو وخصوص ُتوىذه الصيغة كأهنا جعلت الوسيلة وا١تقدمة مًتادف. (36)" الواجب

ما : " منها كما سيأٌب معنا, وىناؾ صيغ يندرج فيها الندب فتكوف أمشل من القاعدة, -بُت الوسيلة وا١تقدمة 
وىي تشمل بالوضع السبب والشرط  ,وىذه الصيغة ذكرىا ابن السبكي ُب اإلهباج ,(37)ال يتم الشيء إال بو"

  , (39)" ما ال يتم ا١تأمور إال بو " و ,(38)بو مراًدا؛ على اعتبار أف األمر بالكل أمرٌ واٞتزء, إال أف اٞتزء ليس 
ومّثل , (41)" " ما يفتقر ا١تأمور بو إليو ُب وقوعو , وذكرىا اٞتويٍت بقولو :(40)" " ما ال تتم العبادة إال بو و

      , (42)يندرج فيو األمر بالطهارة: بافتقار صحة الصبلة إىل الطهارة كوف األمر بالصبلة الصحيحة  لذلك
؛ فيدخل الواجب وا١تندوب ٖتت ىذه الصيغ, فإف كاف األمر (43)ا بو "" ما ال يتم ا١تأمور إال بو يكوف مأمورً و

كاف مندوبًا, وينطبق اٟتكم ذاتو على ما ال يتم ا١تأمور بو إال   با١تأمور بو جازًما كاف واجًبا, وإف كاف غَت جازـٍ 
 .(44)أو ندببو من وجوب 

 : منها ,وىناؾ صنف ثالث من صيغ ىذه القاعدة تضمنت شروط إعما٢تا
" وجوب الشيء مطلًقا  , و(45)" ما ال يتم الواجب ا١تطلق إال بو وىو مقدور للمكلف فهو واجب "

ا١تقدور الذي ال يتم الواجب ا١تطلق إال بو " , و(46)" يوجب وجوب ما ال يتم إال بو وكاف مقدورًا
 .(47)واجب"

وىي قدرة ا١تكلف على  ,- وكما سيأٌب اٟتديث عنها - وشروط إعماؿ القاعدة واضحة ُب ىذه الصيغ
 وكوف الواجب مطلًقا وليس مقيًدا. القياـ هبذه ا١تقدمة,

 . (48)" واجب فهو بو إال الواجب يتم " ماال والصيغة اليت اشتهرت هبا القاعدة ىي
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 ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب قاعدةأىمية  الثالث:المطلب 
 تظهر أ٫تية قاعدة ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب فيما يأٌب:

ويلـز لتحقيق  أف من أٝتى مقاصد الشريعة من تشريع األحكاـ ٖتقيق مصاّب العباد ودرء ا١تفاسد عنهم,
ىذه القاعدة ىنا من ناحية, الفعل  ىذا ا١تقصد االلتزاـ بأداء الواجبات واالبتعاد عن النواىي, وتظهر أ٫تية

كالسفر ألداء فريضة اٟتج عند االستطاعة, ومن ناحية الًتؾ  للمقدمات اليت تعُت على أداء الواجبات,
باعتبار ا٠تلوة مقدمة ١تا ىو أعظم, و٣تمل ؛ كًتؾ ا٠تلوة باألجنبية للمقدمات اليت تكوف مدخبًل للمنكرات,

فكانت  وىو ٖتقيق ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد عن الناس, ن مقاصد الشريعة,ىذا يًتتب عليو حفظ ١تقصد عظيم م
ترؾ  لو ولساغ تركها, للمكلف ٞتاز واجبة, تكن مل ولو ,(49)ألف الوسائل تتبع ا١تقاصد ىذه ا١تقدمات واجبة؛

أ٫تية  يزيد ُب  , وال قائل بذلك, وىذا ما(50)اواجبً  يكن مل الواجب ترؾ لو ساغ ولو عليها, لتوقفو الواجب,
 كوهنا ٖتافظ على أداء الواجبات ا١تلقاة على عاتق ا١تكلف فعبًل أو ترًكا.

تظهر أ٫تية القاعدة أيًضا من ناحية داللتها الواضحة على عدـ التكليف باحملاؿ, فبل تكليف با١تقدمات 
التخفيف على ا٠تارجة عن وسع ا١تكلف, وأيًضا ٢تا داللتها الظاىرة البينة من ناحية رفع اٟترج وا١تشقة و 

, فالقاعدة تتماشى مع أحكاـ (51)من ىذه ا١تقدمات إال ٔتا كاف داخبًل ُب االستطاعة  فا١تكلفُت, فبل يكلفو 
وىي هبذه الواقعية تدفع شبهة القوؿ : بأف الشريعة عبارة  الشريعة من حيث واقعيتها وعدـ بنائها على األوىاـ,

ريعة فيها من اليسر ودفع العسر ما ٬تعلها صاٟتة لكل زماف كوهنا تبُت  أف الش  ؛عن أوامر ٤تاؿ تطبيقها
 .(52)ومكاف

سواء   ,من ناحية بروز عبلقتها القوية واالحتجاج هبا لعدد من القواعد ةً تظهر أ٫تية ىذه القاعدة جلي  
احملظورات, : التابع تابع, والضرورات تبيح  كانت فقهية أو أصولية أو مقاصدية, من أمثلة القواعد الفقهية

مآالت األفعاؿ, وسد الذريعة, وغَتىا, ومن األمثلة ُب اٞتانب  :وغَتىا, ومن أمثلة القواعد األصولية
أهنا حفظت مقاصد الشرع األصلية ٔتقاصد تبعية, وعبلقتها بتحقيق ا١تقصد الشرعي من تشريع  ا١تقاصدي:

 .(53)وىكذا ات,اٟتكم وعدمو, واعتنائها باٟتاجيات ا١تًتتب عليها حفظ الضروري
 منها: ٚتيع فروض الكفايات, ,وتربز أ٫تيتها أيًضا من ناحية أف الكثَت من أبواب الفقو مبنية عليها

ووجوب تعلم أدلة القبلة, والوقت, واٞتهات ١تن  السعي ُب الكسب الذي يقيم بو العبد ما عليو من واجبات,
 .(54)٭تتاج إليها, وغَتىا 

 أقسام قاعدة مقدمة الواجب: الرابع:المطلب 
 :فهي تنقسم ,أقساـ عدة علىتنقسم مقدمة الواجب باعتبارات ٥تتلفة 

 .ومقدمة وجود مقدمة وجوب, :علىباعتبار نوع األمر  -1
: ا١تقدمة اليت تكوف سبًبا لوجود أو وجوب الواجب, ا١تقدمة اليت علىباعتبار نوع تعلق الواجب تنقسم  -2

 .الواجبتكوف شرطًا لوجود أو وجوب 
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  .: مقدمة الواجب ا١تطلق, ومقدمة الواجب ا١تقيدعلى اعتبار الواجب ا١تتعلق هبا تنقسم  -3
 : ٌبا كاآلبياهن

 أقسام مقدمة الواجب باعتبار نوع األمر المرتبط بها:  - أواًل  
 . (55)مة وجودمة وجوب, والثاين مقد  قسمُت : األوؿ مقد   علىتنقسم 

مة تكليف, لكن : وٖتصيلها غَت واجب على ا١تكلف باتفاؽ, وتسمى مقد   الوجوبمة مقد   - القسم األول
مة : وجوب الصبلة ُب الذ   مثل ,مة قد تكوف سبًباقد  ١تلو وجدت تعلق هبا شغل الذمة بتلك ا١تقدمة, وىذه ا

ا١تكلف  وتعلقها بذمة ,أو شرطًا : كوجوب الزكاة الذمة هبا, النشغاؿلدخوؿ وقتها, فالوقت ىو السبب 
 لتحقق شرطها ا١تتمثل ُب حوالف اٟتوؿ. 

نو يتوقف عليها إوىي تتعلق بصحة القياـ بالفعل وسقوطو من الذمة, أي :  : مة الوجودمقد   - القسم الثاني
 قسمُت: علىمة تنقسم مة غَت مشغولة بو, وىذه ا١تقد  فتصبح الذ   وجود الواجب وإيقاعو على صفة الكماؿ,

 ؛: كحضور اإلماـ, وىذا النوع, ليس ُب وسع ا١تكلف ٖتصيلو ليس ُب قدرة ا١تكلف القياـ هبا مة: مقد   األول
 وال يكلف بو باالتفاؽ.

 كالوضوء للصبلة, فهي واجبة على ا١تكلف لكوهنا ُب مقدوره. : : مقدمة ُب قدرة ا١تكلف القياـ هبا الثاني
 : بها أقسام مقدمة الواجب باعتبار نوع تعلق الواجب -ثانًيا 

 :قسمُت علىتنقسم هبذا االعتبار 
        مة اليت تكوف شرطًا لوجود ا١تقد   :الثاني مة اليت تكوف سبًبا لوجود أو وجوب الواجب,ا١تقد   - األول

 :  (56), وبياف ذلك كاآلٌبأو وجوب الواجب
مة يكوف الواجب من حيث وىذه ا١تقد   مة اليت تكوف سبًبا لوجود أو وجوب الواجب,ا١تقد   - القسم األول

والعكس  عليها, فإف عدمها يًتتب عليو عدـ وجود الواجب وصحتو, اوجوبو أو صحتو وجوًدا وعدًما متوقفً 
؛ والعبلقة (57)أو عاديًا لوجوب أو وجود الواجب مة تكوف سبًبا شرعًيا, أو عقلًيا,من ذلك ٘تاًما, وىذه ا١تقد  

وا١تسبب نإتة عن حكم شرعي, وُب الثاين عن حكم عقلي, وُب الثالثة عن اليت تربط ُب األوىل بُت السبب 
 حكم العادة أو العرؼ أو ٫تا مًعا.

مة يتوقف عليها الواجب من وىذه ا١تقد   مة اليت تكوف شرطًا لوجود أو وجوب الواجب,ا١تقد   - القسم الثاني
نعدـ ا ,وال يوجد الواجب, لكنو إذا انعدـناحية العدـ وليس من ناحية الوجود, فقد يكوف الشرط موجوًدا 

؛ والعبلقة اليت (58)أو عاديًا؛ لوجوب أو وجود الواجب الواجب, وىذه ا١تقدمة تكوف شرطًا شرعًيا, أو عقلًيا,
تربط ُب األوىل بُت الشرط ومشروطو نإتة عن حكم شرعي, وُب الثانية عن حكم العقل, وُب الثالثة عن 

 ٫تا مًعا.حكم العادة أو العرؼ أو 
 :  مة الواجب باعتبار الواجب المتعلق بهاأقسام مقدِّ  - ثالثًا

 مة الواجب ا١تقيد.مة الواجب ا١تطلق, ومقد  : مقد   قسمُت : األوؿ علىتنقسم هبذا االعتبار 
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: أنو ال يتوقف عليها وجوب  مة الواجب ا١تطلق, وىذه مقدمة وجود, ال وجوب, أيمقد   - القسم األول
 .(59)مة واجبة؛ لدخو٢تا ُب قدرة الكلفوإ٪تا وجوده فقط, وىذه ا١تقد  الشيء 

: أنو يتوقف فيها وجوب  مة للوجوب والوجود مًعا, أيد, وىي مقد  مة الواجب ا١تقي  مقد   - القسم الثاني
؛ ألف إ٬تاب ذلك على (60)مة ال ٬تب على ا١تكلف إ٬تادىاالشيء على ما توقف عليو وجوده, وىذه ا١تقد  

 ا١تكلف من باب التكليف ٔتا ال يطاؽ.    
 مة الواجب ودليلو: حكم مقدِّ الخامس: المطلب 

 : ٖترير ٤تل النزاع
 ف على :و : اتفق األصولي أواًل 

فبل ٬تب على ا١تكلف ٖتصيلهما, حىت يكوف , (62)أو سبب (61)أف وجوب الشيء إف كاف مقيًدا بشرط -1
وانتفاء موانعو ال ٬تب على ا١تكلف ٖتصيلها  وشروطو ألف أسباب التكليف مكلًفا بذلك الشيء؛

 . (63)إٚتاًعا
ليست ُب  : أي أف ا١تكلف ال ٬تب عليو ٖتصيل مقدمة الواجب ا١تطلق إذا كانت غَت ٦تكنة للمكلف, -2

قدمتو,  ومل يأمرنا بو ابتداء فكذلك م ,باحملاؿ اكونو تكليفً   ؛ألف التكليف بغَت ا١تقدور باطل مقدوره؛
 .(64)كا٠تلو عن اٟتيض والنفاس بالنسبة للصـو مل تكن واجبة

دث األصغر بالنسبة إف كانت مقدورة للمكلف, كالطهارة من اٟت وجوب مقدمة الواجب ا١تطلق, -3
ت عن ذلك القاعدة ذات العبلقة: " ما ال يتم الواجب إال بو وىو مقدور , وقد عربّ (65)للصبلة 

 .(66) " للمكلف فهو واجب
أي : ىل  ؟وجوب نفسو أـ دليل جديد خارج عنوو٤تل النزاع بُت العلماء ُب دليل إ٬تاهبا, أىو دليل ال

و ذلك الشيء من حيث يكوف ا٠تطاب الذي دؿ على وجوب الشيء دااًل أيًضا على وجوب ما يتوقف علي
صل  أو حج دوف التقييد مة للحج, فمن قاؿ مة للصبلة, والسفر مقد  : الطهارة مقد   فمثبًل  ؟الوجود أو ال

ختلف العلماء ُب ذلك على ا؟  ىل األمر بالصبلة واٟتج يوجب األمر با١تقدمات أو ال بالطهارة والسفر,
 : أربعة أقواؿ

أي :  ف ا٠تطاب الداؿ على وجوب الشيء يدؿ على وجوب ما يتوقف وجوده عليو مطلًقا,إ:  القول األول
, اشريطة أف يكوف ا١تكلف قادرًا على القياـ بفعلو, وأف يكوف الواجب مطلقً  (67)سواء كاف سبًبا أو شرطًا 

 . (68)وىذا القوؿ ٞتمهور علماء األصوؿ
 ف ا٠تطاب الداؿ على إ٬تاب الشيء يدؿ على إ٬تاب السبب مطلًقا دوف الشرط مطلًقا,إ : القول الثاني

ألف الشرط ؛ رتباطًا بو من شرطو,ا, وقد عللوا رأيهم بكوف سبب الشيء أقوى (69)وىذا الرأي لبعض ا١تعتزلة
 . (70)ُب حُت أف السبب مؤثر فيو ُب حالة الوجود والعدـ ,مؤثر فيو ُب حالة العدـ فحسب
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متو إف كانت شرطًا شرعًيا فقط؛ ف ا٠تطاب الداؿ على إ٬تاب الشيء يدؿ على إ٬تاب مقد  إ:  القول الثالث
فبل يدؿ ا٠تطاب على غَت إ٬تاب الشيء فقط, وىذا ما  شرطًا عاديًا أو عقلًيا أو سبًبا مطلًقا؛فإف كانت 

 .(71)ذىب إليو بعض العلماء
رفت شرطيتو من الشارع فقط؛ فعدـ إ٬تابو با٠تطاب ا١توجب : أف الشرط الشرعي عُ  ومستند ىذا القوؿ

 ؛وتركو يؤدي إىل بطبلف ا١تشروط ك موجب لًتكو,وذل ف عنو وعدـ التفاتو إليو,للمشروط يوجب غفلة ا١تكل  
والعادي فبل يسبب , فلـز من ذلك أف يكوف ا٠تطاب ا١توجب للمشروط موجًبا لو أيًضا؛ أما الشرط العقلي

راف بفعلو, فلم يكن كِ ذَ ا وتُ ألف الرابطة فيو عقلية أو عادية, و٫تا قائمتاف دائمً  ؛عدـ تعلق ا٠تطاب بو غفلة عنو
 .(72) على وجوهبما ضرورة لتعلق ا٠تطاب هبما, فلم يكن ا٠تطاب دااًل ٙتة من 

ومل يقولوا بإ٬تابو  ,تعرؼ سببيتو إال بالشرع ,: بأف ىذا ا١تستند منقوض بالسبب الشرعي فلم و٬تاب عليو
 .(73)فانتفى دليلهم وبطلت دعواىم 

مقدمتو سواًء كانت سبًبا أو شرًطا ف ا٠تطاب الداؿ على إ٬تاب الشيء ال يدؿ على إ٬تاب إ:  القول الرابع
 .(74)وابن اٞتوزي  مطلًقا, وىذا القوؿ ٤تكي عن ا١تعتزلة,

: بأف ا٠تطاب أ٨تصر ُب إ٬تاب الشيء ومل يتعرض إىل إ٬تاب ما سواه, وإ٬تاب ا١تقدمة بنفس  وعللوا قو٢تم
 ألنو مل يقتض ذلك. ا٠تطاب باطل؛

إليو اٞتمهور ُب القوؿ األوؿ لقوة أدلتهم وسبلمتها من االعًتاض ما ذىب  - واهلل تعاىل أعلم - والذي يًتجح
 :  وىي على النحو اآلٌب

ھ  ھ   ھ  ھ  ے    چ : قولو سبحانو وتعاىل ُب شأف ا١تنافقُت  :أواًل   (٦٤التوبة: ) چہ  
لقاموا ٔتا ال يتم : أف اهلل سبحانو وتعاىل قد بُت أف ىؤالء ا١تنافقُت لو أرادوا ا٠تروج للجهاد,  وجو االستدالؿ

وا٠تروج للجهاد واجب وال ٯتكن القياـ بو وامتثالو إال بالقياـ ٔتا ال  ؛(75)ا٠تروج إال بو من ٕتهيز العتاد والعدة 
والذـ ال يكوف إال على ترؾ واجب, , (76)واآلية تدؿ على ذـ ا١تتخلفُت يتم إال بو من استعداد وإعداد العدة,

 .إال بو يكوف واجًبا - اٞتهاد – فدؿ  على أف ما ال يتم الواجب
أف الواجب ال يتحقق إال بشرطة, والقوؿ بأف اإل٬تاب ٤تصور ُب ا١تشروط دوف الشرط يًتتب عليو  : ثانًيا

 ف :راجواز ترؾ الشرط وطلب ا١تشروط, فيلـز من ذلك أم
لتوجو  اأمور بو مطلوبً حصوؿ التناقض بكوف ا١ت - والثاين ,وألنو ال ٭تصل بدوف شرط بو؛ ترؾ ا١تأمور -األوؿ 

 .(77)وغَت مطلوب لعدـ طلب شرطو؛ فثبت أف ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب  ا٠تطاب إليو,
نعدـ الشرط افإف  ,ألنو ال يتحقق إال بتحقق شرطو ؛أف التكليف بأداء ا١تشروط بدوف شرطو ٤تاؿ - ثالثًا

, وىذا يدؿ على أف صحة أداء (78)شرًعا باالتفاؽوىذا تكليف باحملاؿ وىو ال يقع وباطل  نعدـ ا١تشروط,ا
 , ما مل ال يتحقق االمتثاؿ الصحيح ألدائو.وا١تأمور بو متوقف على ٖتقق شرط
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, - شرطو –دؿ على إ٬تاب مقدمتو  - ا١تشروط –بو  فتبُت ٦تا سبق أف األمر الداؿ على إ٬تاب ا١تأمور
بو من شرطو؛ ألف الشرط يرتبط  ارتباًطالشيء أقوى ومن باب أوىل يدؿ على إ٬تاب السبب باعتبار أف سبب ا

 , واهلل تعاىل أعلم.(79)ُب حُت أف السبب يرتبط بو من جهتُت بو من جهة واحدة,
رجحنا القوؿ األوؿ القائل بأف ا٠تطاب الداؿ على وجوب الشيء يدؿ على وجوب ما يتوقف  وإذ

 : ُتوجوده عليو مطلًقا, فقد اشًتطوا ُب وجوب ما ال يتم الواجب إال بو شرط
ا على حصوؿ غَت معلق على حصوؿ ما يتوقف عليو, فإف كاف معلقً  : أي ,ا: أف يكوف الوجوب مطلقً  األوؿ

 .(80)و فهو غَت ملـزما يتوقف علي
ا للمكلف, بأف يكوف ُب وسع ا١تكلف اإلتياف بو,  : أف يكوف ما يتوقف عليو الواجب مقدورً  الشرط الثاين

ا للمكلف فبل ٬تب عليو ٖتصيلو, وال يكوف والسَت إىل مكة للحج, فإف مل يكن مقدورً  ,كالوضوء للصبلة
 لك.وقد سبق التمثيل لذ ,(81)ا بوجوب الواجب ا١تطلقواجبً 

 : عًلقة القاعدة بالوسائل :المطلب الخامس
        , وىي ُب األصل:(82)وسائل :ها الغَت, وٚتع إىل هبا يتقرب ما  :لغة والوسيلة : تعريف الوسيلة - أ

 .( 83)ما يُػتَػَوص ل بو ِإىل الشيء ويُػتَػَقر ب بو وا١تراد بو 
 .(84)ا١تقاصد  إىل ا١تفضية الطرؽ : الوسيلة في االصطًلح

 على وإ٪تا تقصد تبًعا كوهنا تؤدي إىل ٖتصيل غَتىا ويتضح من التعريف أف الوسيلة ليست مقصودة لذاهتا؛
كالسَت بالنسبة للحج؛ فالسَت إىل مكة وسيلة ألداء اٟتج؛  األكمل, فإف فاتت فات ا١تقصود األصلي؛ الوجو

 والوسيلة مقصودة تبًعا.فبل ٯتكن تأدية اٟتج بدوف السَت إىل مكة, فاٟتج مقصود أواًل, 
       فهي خادمة للمقصد, وتؤدي إليو, وتكملو؛  الوسيلة وا١تقصد؛ بُت اوثيقً  اىناؾ ارتباطً وا٠تبلصة : إف 

 أحكاـ للوسائل"  : قيل ولذلك ,إذا انعدـ ا١تقصد؛ فبل حاجة إلعما٢تاو  ,بدوهنافبل ٯتكن استيفاء ا١تقصد 
 .(85)" ا١تقاصد
  : بوسائل المقاصد عًلقة القاعدة الثاني:الفرع 

     ا١تقدمة تشمل على طلب الفعل ؛ ألف : ما يتوقف عليها وجود الواجب سبق أف ذكرنا أف ا١تقدمة
ا١تقاصد, وا١تقاصد  إىل ا١تفضية : الطرؽ إال بو؛ وبأف الوسيلة -  أو ترًكافعبًل  - أو الًتؾ, الذي ال يتم الواجب
لب أو ا١تفاسد اليت تدرأ, أي : أف طلب الفعل أو الًتؾ مطلوب, وىنا ٧تد ىي ا١تصاّب اليت تتحقق باٞت

  ( 86)-كما تقدـ -بل ىناؾ من عرب عن ا١تقدمة بوسيلة الواجب , التوافق
 ؟ ؟ أـ ال فامًتادف لفظاف لكن ىل معٌت ذلك أف ا١تقدمة والوسيلة

ف إ: أي والوسيلة أعم مطلًقا,ىناؾ نسبة أو عبلقة عمـو وخصوص مطلق, فا١تقدمة أخص من الوسيلة, 
 وليس كل وسيلة مقدمة. ألهنا مسلك يوصل إىل ا١تطلوب ويفضي إليو, كل مقدمة وسيلة؛
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ف كل واجب مطلق يتوقف حصولو إ:  فا١تقدمة يتوقف على حصو٢تا حصوؿ ا١تقصود والعكس؛ أي
١تسافة, ُب حُت أف كاٟتج واجب؛ ال يتحقق إال ْتصوؿ مقدمتو وىي السَت للحج وقطع ا على مقدمتو,

وإ٪تا يتحقق  فقد يتوقف عليها, وقد ال يتوقف عليها, الوسيلة ال يتوقف عليها حصوؿ ا١تقصود على إطبلقو؛
فا١ترأة حُت تضرب برجلها با٠تلخاؿ, يؤدي إىل انتباه الرجاؿ ونظرىم إليها فهذا يسمى  .(87)بوسيلة أخرى

لفتنة هبا, وما يًتتب على ذلك من فعل الفاحشة؛ وال يطلق من مسالك ا اأو مسلكً  اوسيلة باعتبار ذلك طريقً 
وإ٪تا قد  على مسألة النظر والضرب با٠تلخاؿ, االفاحشة هبا ليس متوقفً  وفعلألف الفتنة  على ذلك مقدمة؛

 , وىذا يوضح أف الوسيلة أعم من ا١تقدمة.(88)٭تصل بدونو
 : منها أمور، فيوتشترك المقدمة مع الوسيلة 

؛ فالوسيلة مستقلة عن ا١تقصد ومتقدمة عليو, (89)منهما مستقلة عن األصل, ومتقدمة عليو أف كبًل  - أ
رٛتو  - من األصل, قاؿ الزركشي اوكل منهما ال تعد جزءً  وا١تقدمة مستقلة عن الواجب ومتقدمة عليو,

 داخل فيو". متقدمة عليو, ٓتبلؼ اٞتزء فإنو خارجة عن الشيء,ا عرب بعضهم عنو با١تقدمة؛ ألهن" - اهلل
سقوط  - ٔتثابة الواجب لغَته, فإذا سقط وجوب ا١تقصود األصلي - الوسيلة أو ا١تقدمة - منهما أف كبًل  - ب

الواجب  ) وسيلتو أو مقدمتو - أو زوالو أو انعدامو أو تعذر إ٬تاده؛ سقطت - ا١تقصد أو الواجب لذاتو
وانعداـ ا١تتبوع يًتتب عليو انعداـ التابع؛ وألف  منهما تابع ١تتبوع, تبًعا لو, ووجو ذلك أف كبًل  -(  لغَته

, وللقاعدة (90)يوجد بوجوده وينعدـ بانعدامو ا١تقصود للتابع ٔتثابة العلة للحكم يدور معو وجوًدا وعدًما,
 ا, فكاف العمل با١تقصود األصلي واجبً (91)" : " التابع يسقط بسقوط ا١تتبوع الفقهية اليت تنص على أف

 ١تقصود تبًعا واجب لغَته.والعمل با ,لذاتو
 ؛وأ٫تها ,ف ىناؾ صلة قوية بُت الوسائل ومقدمة الواجب؛ كوف الثانية تتعلق بأقوى الوسائلإوا٠تبلصة : 

؛ ولعل من عرب عن صيغة ا١تقدمة (92)الوسائل اليت يتوقف عليها ٖتقيق ا١تقصود أو وقوعو, ْتيث ال يقع إال هبا
 .بينهمانظر إىل ىذا اٞتانب ا١تشًتؾ  (93)" وسيلة الواجب بػ "

مة فعل الواجب أو وجوب ترؾ احملّرـ؛ فا١تقصود إف  وما يهمنا ىنا ىي مقد   مات,وىذه العبلقة تعم أنواع ا١تقدّ  
واجب  كاف  نة فهي واجبة, وبا١تقابل ا١تقصود إفإال بوسيلة أو مقدمة معيّ  ٖتقيقو ُب الواقع كاف واجًبا وال يتم

 .(94)مة معينة فهي واجبةؾ إال بالقياـ بوسيلة أو مقد  وال يًت  ,الًتؾ
 .كورونا فيروس  القاعدة في المحافظة على النفس من خطر  أثر :المبحث الثاني

ال شك أف لقاعدة مقدمة الواجب أثرًا كبَتًا ُب سبيل احملافظة على النفس من ٥تاطر وباء كورونا, سواء 
يكوف القياـ هبا منوطًا بقرارات تتخذ من ويل األمر أو من ينيبو عنو, ُب أبواب العبادات أو غَتىا؛ منها ما 

ومنها ما يقع على عاتق مؤسسات اجملتمع ا١تدين من توعية وغَتىا, أو على عاتق األفراد كااللتزاـ بكل 
 ,ّبمن أعلى ا١تصا عليها, واحملافظة يمقصد شرعي أصل اإلجراءات االحًتازية, ذلك ألف احملافظة على األنفس

, وأثر ىذه القاعدة واضح لتحقيقو البلزمةوىذا الواجب ال يتحقق ُب زمن الوباء إال باٗتاذ الوسائل وا١تقدمات 
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جلي ُب احملافظة على النفس, وتزداد وضوًحا من خبلؿ تطبيقاهتا الكثَتة, اليت سوؼ نسوقها تباًعا, وذلك 
 :على النحو اآلٌب 
 هما :ترك أو عةتعليق الجمعة والجما التطبيق األول:

هل ٬توز لويل فثبت طبًيا أف التجمعات يًتتب عليها انتشار العدوى بوباء كورونا, فإذا كاف األمر كذلك 
صبلة اٞتمعة واٞتماعة ُب ا١تساجد ُب فًتة الوباء ؟ وىل ٬توز للناس ٕتنب صبلة اٞتمعة واٞتماعة  تعليقاألمر 

 ؟ ُب ا١تساجد خوًفا من عدوى الوباء
وقد أورد  ما يؤكد وجوهبا, وىوبل ورد الوعيد على تاركها  ,خبلؼ ببلبلة اٞتمعة واجبة الشك أف ص

تبلؼ بعض البدف, أو التعرض للنفس بأي اأو  ,: ا٠توؼ على النفس منها ,ٕتيز ترؾ اٞتمعة االفقهاء أعذارً 
على أىل داره أف أو  أو ا٠توؼ على ا١تاؿ إذا ذىب إىل اٞتمعة واٞتماعة, أو ا٠توؼ على العرض, ,أذى

يصاب أحدىم ٔتكروه لو تركو وذىب للجمعة أو اٞتماعة, وُب كل ما سبق فإف ا٠توؼ يكوف عذرًا شرعًيا 
؛ السيما أف وجوب اٞتمعة مشروط ٔتا إذا مل يكن على اإلنساف (95)لًتؾ اٞتمعة واٞتماعة إف توفرت شروطو

كورونا أثناء االختبلط واالزدحاـ ُب اٞتمعة   ف انتشار وباءأضرٌر ُب نفسو, أو مالو, أو أىلو, وال شك 
فيكوف ا٠توؼ  ؛على النفس البشرية, واحملافظة عليها من الضروريات ا٠تمسا وضررً  اواٞتماعة يشكل خطرً 

ا١توجب لتعليق اٞتمعة واٞتماعة حفاظًا على النفس أوىل من حاالت ا٠توؼ األخرى, بل يعد قياس ا٠توؼ 
اليت يرخص فيها بعدـ حضور اٞتمعة  -ة على ا٠توؼ ُب اٟتاالت األخرى من فوات النفس ُب ىذه اٟتال

 .من باب أوىلقياًسا  - واٞتماعة
و٬توز للناس ٕتنب حضور  ,وهبذا ٯتكن القوؿ بأنو ٬توز لويل األمر تعليق اٞتمعة واٞتماعة ُب ا١تساجد

 صبلة اٞتمعة واٞتماعة للخوؼ على أنفسهم .
 الفرع على األدلة اآلتية :: يؤصل ىذا تأصيلو الشرعي 

السيما إذا كاف األمر يتعلق  ,مل يرد اٟترج والشدة ألمتو, بل اليسر ورفع اٟترج أف اهلل سبحانو وتعاىل -1
 : يؤيد ذلك ,باحملافظة على النفس

چ  ڇ  ڇ            چڃ  چ  چچ  :(, وقولو تعاىل 195البقرة:) چ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہچ   :قولو تعاىل - أ

 .(29النساء: ) چڇ  ڇ  
سباب ا١تؤدية إىل : إف ىذه النصوص تدؿ داللة صر٭تة على أف الواجب االبتعاد عن األ وجو االستدالؿ

 .(96)تبلؼ األنفسإ
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ  , وقػػاؿ تعػػاىل: (٨٧اٟتػػج: )چ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ  : قولػػو تعػػاىل - ب

 (.185البقرة: ) چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  
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) إذا قلت أشهد أف  : ١تؤذنو ُب يـو مطَت فاؿ -  - ما ورد ُب الصحيح أف عبداهلل بن عباس -2
فعلو  : قاؿ ,فكأف الناس استنكروا ,صلوا ُب بيوتكم: حي على الصبلة قل  : ا رسوؿ اهلل فبل تقل٤تمدً 

 .(97)من ىو خَت مٍت إف اٞتمعة عزمة وإين كرىت أف أخرجكم فتمشوف ُب الطُت والدحض( 
, (98)ف نتيجة األمطار: فيو داللة على جواز ترؾ اٞتماعات ٕتنًبا للمشقة اليت تلحق ا١تكل   وجو االستدالؿ

بعد  –بأعظم مقصد فيكوف الًتخص بعدـ الذىاب للصبلة ُب اٞتمعة واٞتماعة من باب أوىل لتعلق ذلك 
 من مقاصد الشريعة وىو اٟتفاظ على النفس.  -الد ين 

 .(99)(  من ٝتع النداء, فلم يأتو؛ فبل صبلة لو إال من عذر قولو عليو الصبلة والسبلـ : ) -3
ض الوقت ع, مع أف أذاه لب(100)ورد النهي عن حضور صبلة اٞتمعة واٞتماعة ١تن أكل ثوًما أو بصبًل  -4

فإنو ٯتنع الذىاب للمسجد ُب اٞتمعة  - كفَتوس كورونا - بفوات النفس قأذاه يتعل ٍب يزوؿ, فما كاف
 واٞتماعة من باب أوىل.

وكل من ويَل  اإلماـ, -: وىي تعٍت أف تصرؼ الراعي  قاعدة تصرفات اإلماـ منوطة ٔتصلحة الرعّية -5
مبنًيا ومتعلًقا على ا١تصلحة تو ومن ىم ٖتت يده ٬تب أف يكوف ُب أمور رعيّ  - شيًئا من أمور ا١تسلمُت

ة أفضل من قياـ ويل األمر باحملافظة على , وليس ٙتة مصلحة أو نفع يعوداف على الرعي  (101)والنفع
 أنفسهم, من خبلؿ تعليق اٞتمعة واٞتماعة هبدؼ دفع خطر العدوى عنهم, السيما وقد ثبت طبًيا,

  وُب الواقع أف عدوى ىذا الفَتوس أذىبت أرواًحا كثَتة .
 : الرأي الشرعي الصادر عن ا٢تيئات الشرعية واجملامع اإلسبلمية ُب شىت الببلد اإلسبلمية من ذلك -6
ما ذىبت إليو ىيئة كبار العلماء باألزىر الشريف, للقوؿ ّتواز إيقاؼ صلوات اٞتماعة, ٟتماية  - أ

ا, انتشار ا١ترض طبيً ا١تواطنُت من فَتوس كورونا, وعدـ ا٠تروج لصبلة اٞتمعة أو اٞتماعة؛ بعد ما تقرر 
وأنو يكفي ُب تقدير خطر ىذا الوباء غلبة الظن  ,وتسببو ُب وفيات الكثَتين على مستوى العامل

 .(102)والشواىد, كارتفاع نسبة ا١تصابُت, واحتماؿ العدوى, وتطور الفَتوس
تاريخ ب (247) ما ذىبت إليو ىيئة كبار العلماء ُب ا١تملكة العربية السعودية ُب بياهنا رقم - ب

خلصت إىل جواز إيقاؼ صبلة اٞتمعة واٞتماعة ُب ٚتيع ا١تساجد واالكتفاء  إذىػ 22/7/1441
, وغَت ذلك من اآلراء والبيانات الصادرة عن ا٢تيئات (103)باألذاف باستثناء اٟترمُت الشريفُت

 .(104) وا١تؤسسات الشرعية ا١تتعلقة هبذا ا٠تصوص
 وجو بنائو على القاعدة  : 

وتبيح للناس  كورونا ضمن األعذار الشرعية اليت تبيح لويل األمر تعليق صبلة اٞتمعة واٞتماعة,ف وباء  إ
ىم؛ كرخصة ووسيلة شرعية, وكإجراء وقائي ودٕتنب حضورىا ُب ا١تساجد, والصبلة ُب ا١تنازؿ أو أماكن وج

ض ا١تزمنة, وىذا اإلجراء السيما من يعانوف من األمرا ,وتعرض الناس للمخاطر ,للحد من انتشار ىذا الوباء
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ٔتثابة الوسيلة أو ا١تقدمة ٟتصوؿ واجب اٟتفاظ على النفوس وٛتايتها ووقايتها ودفع األضرار عنها, وما ال يتم 
 الواجب إال بو فهو واجب.

 : كورونا من المسلمين  فيروس موتىعدم غسل  التطبيق الثاني:
, مع ضرورة اٗتاذ اإلجراءات الوقائية البلزمة؛ وذلك على الكفاية ا١توتى وتكفينهم غسل شرًعا جبالوا

دفًعا ألي ضرر يلحق ٔتن يقوموف بعملية الغسل, واقتصار حضور عملية الغسل على عدد يسَت من الناس, 
وٖتت إشراؼ أىل االختصاص حرًصا على عدـ انتقاؿ الفَتوس واٟتد من ٥تاطرة, فإف تعذر الغسل او البديل 

 .(105)يسقط  وجوب الغسلار الوباء إىل غَته بالعدوى فإف بسبب خوؼ انتش –التيمم  -
 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 

(, فدفع الضرر قبل الوقوع من قبيل امتثاؿ أمر 16قوؿ اهلل تعاىل : ) فاتقوا اهلل ما استطعتم ( )التغابن: -1
 الشرع, للنهي عن إيقاع الضرر, ويكوف ذلك بقدر االستطاعة.

وال تندفع إال ُب حالة  : أف ا١تكلف إذا واجو ضرورة وشدة, قاعدة الضرورات تبيح احملذورات, أي -2
؛ وقاعدة : الضرر يدفع بقدر اإلمكاف؛ أي (106)" فإف ىذا احملظور يصبح مباًحا " احملـر ارتكاب احملظور

 : قبل الوقوع, وقاعدة : إذا ضاؽ األمر اتسع, وغَت ذلك من القواعد.
 و على القاعدةوجو بنائ : 

هبذا ا١تيت ا١تصاب للعدوى من  ا١توتى غسلتولوف إف احملافظة على األنفس واجب شرًعا, وتعرض من ي
مقصد  األنفسحفظ إذا ترؾ واجب غسل ا١تيت؛ ألف  فبل مؤاخذه ُب ىذه اٟتالة ,للنفسفيو أذى  الفَتوس

 شرعي كلي, وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب.
 : إخراج الزكاة قبل حوالن الحول لسد الحاجة: الثالثالتطبيق 

ومن انقطعت بو السبل لعدـ  فنجد من فقد وظيفتو, ,نظرًا النتشار وباء كورونا تضرر الكثَت من الناس
وجود عمل يسد بو رمقو ورمق من يعوؿ, فيجوز إخراج الزكاة قبل حوالف اٟتوؿ لسد حاجات ا١تستحقُت 

 .(107)ا٢تبلؾ, وتعجيل الزكاة قبل حوالف اٟتوؿ أجازه ٚتهور العلماءللزكاة ٟتفظ أنفسهم من 
 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 
فرخص لو ُب  سأؿ الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ُب تعجيل صدقتو قبل أف ٖتل, -  -ف العباس إ

 .(108)ذلك
 : وجو االستدالؿ

, وىذا ُب الظروؼ العادية, يقاس (109)ٟتوؿاف اٟتديث يدؿ صراحة على جواز إخراج الزكاة قبل حوالف إ 
على ذلك تعجيل إخراجها ُب الظروؼ االستثنائية وىي اٟتاجة ا١تلحة لسد رمق احملتاجُت وحفظ أنفسهم من 

 ا٢تبلؿ أثناء وباء كورونا فيكوف جائزًا من باب أوىل.



 

44 

 (7م. الرقن التسلسلي )2021(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. عزيز ٤تمد علي ا٠تطري ...على النفس  قاعدة ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب وأثرىا ُب احملافظة
 

 تعجيل ا١تاؿ إذا وجد سبب وجوبو قبل وجوبو, كأداء كفارة القتل بعد اٞترح وقبل الزىوؽ: جواز  والقاعدة
(110). 
 وجو بنائو على القاعدة  : 

ف وباء كورونا قد زاد الفقَت إالواجب سد حاجة الفقراء من ا١تساكُت ٟتفظ أنفسهم من ا٢تبلؾ, وحيث 
أو لتوقفو عن العمل الذي كاف يقتات منو ىو ومن فقرًا, وأوصل مستور اٟتاؿ إىل حالة الفقر لفقد وظيفتو 

ستوَب النصاب لديهم اوال يتأتى ذلك إال بتعجيل إخراج الزكاة ٦تن  ايعوؿ, وكوف اٟتفاظ على األنفس واجبً 
قبل حوالف اٟتوؿ, حفاظًا على األنفس الذي ال يتحقق إال بالتعجيل, وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب, 

  ىذه اٟتالة واجًبا, ١تا فيو من التيسَت ورفع اٟترج وا١تشقة عن احملتاجُت.فيصبح التعجيل ُب
  : الصحي كإجراء وقائي الحجر التطبيق الرابع:

ُب الزمن  - فَتوس كورونا -جراءات الواجبة على ويل األمر للحد من انتشار مرض الوباء من أىم اإل
ا١تناطق ا١توبوءة بو واالختبلط بساكنيها,  إىلمن الفَتوس منع التنقل من ا١تناطق السليمة ا٠تالية اٟتاضر ىو 

 وبا١تقابل منع أىل ا١تناطق ا١تنتشر فيها الوباء من ا٠تروج إىل ا١تناطق السليمة.
 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 

يقوُؿ:  -  - : ٝتَِْعُت َرسوَؿ الل ِو  أنو قاؿ -  -ما جاء ُب السنة من حديث عبدالرٛتن بن عوؼ  -1
ْعُتْم بو بَأْرٍض فبل تَػْقَدُموا عليو, وإَذا وَقَع بَأْرٍض وأَنْػُتْم هبَا فبل َٗتْرُُجوا ِفرَارًا منو َقاَؿ: َفَحِمدَ   الل وَ إَذا ٝتَِ

(111)ُعَمُر ٍبُ  اْنَصَرَؼ( 
. 

ارِه  كإجراء وقائي قبل وقوعها, وٕتنب األشياء يدؿ اٟتديث على وجوب االبتعاد عن ا١تك:  وجو االستدالؿ
عليو الصبلة والسبلـ من كاف خارج هنى  ولذلك, حصو٢تااٞتزع بعد  وعدـالصرب ا١تخو فة قبل ىجومها, و 

, وىذا ما يسمى (112)األرض ا١توبوءة من دخو٢تا, ومن كاف داخل األرض ا١توبوءة عدـ ا٠تروج منها فرارًا منو
 زماننا ولذلك :باٟتجر الصحي ُب 

يبٌت عليو قرار اٟتجر الصحي على ا١تناطق ا١توبوءة, وقد ثبت طبًيا أف انتقاؿ  يعد أصبًل  فهذا اٟتديث 
األشخاص من ا١تنطقة ا١توبوءة إىل ا١تناطق السليمة يًتتب عليو انتشار ا١ترض, ولذلك وجب منُع الناس من 

 . قاالنتقاؿ من ا١تنطقة ا١توبوءة إىل غَتىا من ا١تناط
وكاف  إىل الشاـ, -  -هبذا اٟتديث عندما خرج عمر بن ا٠تطاب  -  - وقد عمل الصحابة 

فكاف رأي بعض ا١تهاجرين عدـ الرجوع, والبعض كاف رأيهم  ,نصارستشار ا١تهاجرين واألاو  ,الوباء قد وقع هبا
العودة وعدـ إدخاؿ اٞتند ُب الوباء, وكذلك األنصار سلكوا سبيل ا١تهاجرين واختلفوا كاختبلفهم, ٍب استشار 

, ودار نقاش بُت عمر - -من كاف من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فوافق رأيهم رأي عمر بالرجوع, 
  - الذي كاف يرى عدـ الرجوع حىت جاء عبدالرٛتن بن عوؼ - رضي اهلل عنهما -اٞتراح  عبيدة بن وأيب

 . (113)ٍب انصرؼ -  -وذكر ما ٝتعو من رسوؿ اهلل عليو الصبلة والسبلـ فحمد اهلل عمر  -
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 : عدد من قواعد الفقهية منها يؤصل ىذا الفرع  أيًضا على -2
 مرتبط -اٟتاكم  – تصرؼ من اإلماـ كلف  إ : أي الرعّية,قاعدة : تصرفات اإلماـ منوطة ٔتصلحة  - أ

عن ىذا ا٢تدؼ إىل ضده كانت باطلة, وُب اٟتجر مصلحة للرعّية, , فإف خرجت رعيتوبتحقيق مصاّب 
 بل وٖتقيق مقصد شرعي كلي وىو احملافظة على أنفسهم.

و٥تالطة  (114)البد من إزالتووإذا وقع  ءأي : إن و ال ٬توز اإلضرار ابتدا ال ضرر وال ضرار,  :قاعدة - ب
الصحيح للمريض أو العكس ٭تدث الضرر, فوجب منع من علق بو ا١ترض ا١تعدي من ٥تالطة 

 األصحاء حفاظًا على األنفس, وذلك لدفع خطر ىذا الفَتوس ا١تعدي.
أف األضرار ٬تب دفعها قبل أف تقع بكل  ا: فالقاعدة يفهم منه : الضرر يدفع بقدر اإلمكاف قاعدة - ت

 كإجراء وقائي ٭توؿ دوف انتشار الفَتوس.. (115)وسيلة متاحة 
ويلحق بهذا الفرع منع السفر في األنظمة المعاصرة، كإجراء وقائي من عدوى فيروس كورونا كونو يندرج 

 تحت المعنى العام للحجر الصحي. 
 " عًلجيوقائي و كإجراء  عزل المريض بعد وقوع المرض " التطبيق الخامس:

ا١تعدية ىو عدـ ٥تالطة ا١تصاب  األمراض( وغَته من  فَتوس كورونا ١تواجهة )والعبلج من وسائل الوقاية 
تنتقل العدوى منو إليهم, حىت ال  بعزلو كإجراء عبلجي لو, وإجراء وقائي لؤلصحاء؛ بالفَتوس لؤلصحاء,

, جملالس العامة أو ا١تساجد أو النوادي وغَتىا من أماكن ٕتمع الناساحضور  نع ا١تصاب منوللسبب والعلة ٯت
فإف خالف ا١تصاب ومل يتقيد بتوجيهات ويل األمر وتسبب ُب عدوى اآلخرين ضمن عبلجهم, لتسببو 

 باإلضرار هبم. 
 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 

 چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ىئۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئچ  :قولو تعاىل -1

 (.25األنفاؿ: )
فيصيبهم العذاب يقروا ا١تنكر بُت أظهرىم  : إف اهلل سبحانو وتعاىل قد أمر ا١تؤمنُت بأف الوجو االستدالؿ

, فكذلك اٟتاؿ ُب (116)ٚتيًعا, كما أف الفتنة إذا عمت ال يهلك من قاـ هبا ابتداء فحسب بل يهلك اٞتميع
 ا١ترض ا١تعدي إذا عّم ىلك اٞتميع, فدؿ على ٖتمل الضرر ا٠تاص ُب مقابل دفع الضرر العاـ.

من   كما تفرفر من اجملذـو  و  : " -  - قاؿ رسوؿ اهلل  :قاؿ -  -أيب ىريرة ما ورد من حديث  -2
 . (117)األسد "

م, فدؿ على وجوب د عنهأمر ٔتجانبة أصحاب األمراض ا١تعدية والتباعوجو االستدالؿ : إف اٟتديث فيو 
 عزؿ ا١تريض بفَتوس كورونا ١تا ثبت طبًيا أنو من األمراض ا١تعدية.
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وكذلك منع حضور ا١تريض ا١تساجد والنوادي واجملالس العامة؛ ألف حضوره مظنة ٟتصوؿ االختبلط, وانتقاؿ  
 العدوى.

        : ورد ُب اٟتديثا١ترض ا١تعدي, فقد إف ديننا اإلسبلمي قد أمرنا باٟتجر الصحي عند حصوؿ  -3
 . (119)"إذا ٝتعتم بالطاعوف ُب أرض فبل تدخلوىا  , وحديث : "(118)" ال يورد ٦ترض على مصح "

ووجو االستدالؿ من اٟتديثُت : أهنا تدؿ منع السقيم من ٥تالطة الصحيح إذا كاف ا١ترض معديًا حفاظًا على 
والعزؿ للمريض وسيلة من وسائل اختبلط ا١ترضى منع صحة الصحيح, وحىت ال ينتشر ا١ترض بواسطة ا١تريض, 

 باألصحاء.
إف رسولنا الكرمي عل منا كيف نقي أنفسنا من األمراض قبل وقوعها إذ إف ا١تنهج النبوي ال ٮتلو من  -4

تلك التعاليم والتوجيهات, فقد أمرنا ديننا القومي بالتداوي عند حصوؿ األمراض عموًما, فقد ورد من 
وأصحابو كأ٪تا على رءوسهم الطَت  -  -  النيب: أتيت  قاؿ -  -شريك  حديث أسامة بن

تداووا فإف  : "األعراب من ىا ىنا وىا ىنا فقالوا يا رسوؿ اهلل أنتداوى فقاؿ  فسلمت ٍب قعدت فجاء
 .(120)" اهلل عز وجل مل يضع داء إال وضع لو دواء غَت داء واحد ا٢تـر

؛ (121)اٞتاىل؛ إذ ٬توز اٟتجر عليهما, لدفع ضرر٫تا عن اجملتمع القياس على ا١تفيت ا١تاجن والطبيب -5
 . ر بُت الفرع واألصل, من باب أوىلفيقاس على ذلك عزؿ ا١تريض مرض معدي عن اجملتمع ّتامع الضر 

 ويؤصل أيًضا على عدد من القواعد الفقهية منها : -6
٭تقق نفًعا عاًما, وىو مقدـ على فعزؿ ا١تريض :  (122)يتحمل الضرر ا٠تاص لدفع الضرر العاـ -قاعدة  - أ

النفع ا٠تاص, ودفع األذى العاـ عن اجملتمع واجب نظَت بقاء األذى أو الضرر ا٠تاص, وىذا يعٍت إف 
ىناؾ ضررين : أحد٫تا عاـ واآلخر خاص وقد تعارضا, وتعذر اٞتمع ُب دفعهما مًعا؛ فالواجب شرًعا 

 .(123) ر ا٠تاص بالفرد أو ٖتملورفع الضرر العاـ ا١تتعلق باجملتمع وارتكاب الضر 
: فعزؿ ا١تريض مفسدة ُب  (124)إذا تعارضت مفسدتاف روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما -قاعدة  - ب

حقو ١تا فيو من تقييد حريتو, ولكن ُب ا١تقابل ٥تالطتو للناس األصحاء يًتتب عليو مفسدة أكرب, فيتعُت 
 ٖتل باجملتمع نتيجة اختبلطو هبم. ارتكاب ا١تفسدة ا٠تاصة نظَت دفع ا١تفسدة العامة اليت

وٯتكن أف يلحق هبذا فرع آخر وىو : التباعد بُت األفراد : لدخولو ُب ا١تعٌت العاـ للعزؿ؛ كوف ا٢تدؼ 
العاـ من العزؿ حصر ا١ترض وعدـ انتشاره بُت األفراد, وىذا ا٢تدؼ أيًضا يصدؽ على مسألة التباعد وىو منع 

ألف الفرار ا١تأمور بو ُب اٟتديث  -السابق ذكره  –يث الفرار من اجملذـو انتشار ا١ترض, ويستدؿ لذلك ْتد
يلـز منو التباعد بُت األفراد ا١تصابُت واألصحاء, وىذا ُب اٞتذاـ وىو أقل خطرًا من فَتوس كورونا, فيكوف 

تياطًا, فقد التباعد ُب مرض كورونا مأمورًا بو من باب أوىل, بُت ا١ترضى واألصحاء, وكذلك بُت األصحاء اح
يوجد فيهم من أصيب با١ترض ومل يظهر عليو فيتسبب ُب عدوى اآلخرين, والعمل باالحتياط ُب اٟتفاظ على 

 األنفس واألرواح واجب.
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  : وجو بناء على القاعدة 
الشك ُب إف عزؿ ا١تريض مفسدة وضرر ُب حقو, غَت أف ذلك يقابل دفع مفسدة أكرب بالنسبة 

ُب ذلك ٤تافظة على األنفس من التعرض ٠تطر الفَتوس وتقليص انتشاره بُت أفراد للمجتمع ودفع ضرر عاـ, و 
اجملتمع, وحيث إف احملافظة على األنفس ٔتا فيها نفس ا١تصاب واجب شرعي, وٖتقيق ىذا الواجب متوقف 

١تصابُت على ٖتقيق ا١تقدمة ا١تتمثلة ُب العزؿ الصحي للمصابُت دفًعا للخطر عن اجملتمع ورفًعا للضرر عن ا
 بتلقي العبلج, لذلك كاف العزؿ واجًبا؛ ألف ماال يتم الواجب إال بو فهو واجب.

 : التجوال حظر التطبيق السادس:
(, والتجواؿ: 20اإلسراء: ) چڃ  چ  چ  چ  چ  چ  :ومنو قولو تعاىلواٟتظر يراد بو ا١تنع, 

من ينيبو الناس من السَت ُب الطرقات , وُب االصطبلح ا١تعاصر : منع ويل األمر أو (125)التطواؼ ُب البلد
ويكوف ذلك ١تدة زمنية ٤تّددة, كإجراء وقائي للمحافظة على أنفسهم من خطر ٮتشى  (126)واألسواؽ وغَتىا

 وقوعو.
واألصل أف التجواؿ والتنقل من مكاف آلخر من األمور ا١تباحة, فإذا رأى ويل األمر ا١تصلحة ُب تقييد 

ويكوف الواجب على الرعّية طاعتو ُب التقّيد بأنظمة منع التجواؿ؛ كوف التفريط  ا١تباح واإللزاـ بو فلو ذلك,
, فيكوف االلتزاـ بو واجًبا للمحافظة على (127)وعدـ االلتزاـ ٔتنع التجواؿ نتائجو وخيمة على سبلمة األرواح 

 األنفس, شريطة انتفاء ا١تفسدة, ووجود ا١تصلحة مع عدـ ا١تخالفة للنص.
 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية : تأصيلو الشرعي : 

ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ  :قولو تعاىل -1  (.٩٥النساء: ) چ  ېئ  
التـز ذلك طاعة اهلل وطاعة رسولو, فمن  ُب؛ ألف ويل األمر طاعة على وجوب وجو االستدالؿ : إف اآلية تدؿ

, (128)واجبة فيما رأوه من وجوه الصبلح , فبل ريب أف طاعتهمألمر اهلل ورسولو بذلك؛ األمر أويل طاعة
  وتوجيو ويل األمر ٔتنع التجواؿ كإجراء وقائي فيو مصلحة للر عية متمثلة ُب ٕتنيب اجملتمع انتشار  العدوى 

 وما يًتتب عليها من ضرر باألنفس, واألنفس ٦تا أمر اهلل ْتفظها , فتكوف طاعة ويل األمر ىنا واجبة. 
 (.٨ٔالنساء:  ) چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ  :قولو تعاىل -2

١تا قد يلحق هبم من األذى  أمر تعاىل عباده ا١تؤمنُت بأخذ حذرىم من أعدائهم الكافرين,وجو االستدالؿ : 
, واللفظ عاـ (129)دفع األذى والضرر يشمل األخذ ّتميع األسبابوىذا ال يناُب التوكل, بل إف ىذا  والضرر,

يضر, فيدخل ُب ذلك وجوب أخذ اٟتذر من الضرر الذي قد يلحق فيصدؽ األمر باٟتذر من كل ما 
 باألنفس نتيجة حصوؿ ا١ترض ا١تعدي, باٗتاذ اإلجراءات الوقائية ا١تناسبة ومنها حظر التجواؿ.

والغاية من ىذا اإلجراء حصر الوباء قدر اإلمكاف ُب ا١تناطق ا١تنتشر فيها, واٟتد من انتشاره بداخل 
لى سبلمة األصحاء, وٯتكن أف يستدؿ لذلك باألدلة من السنة والقواعد الواردة ُب التطبيق اجملتمع, واحملافظة ع

 ا٠تامس . 
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 القاعدة على بنائو وجو 
من مقاصد الشريعة وجوب حفظ األرواح؛ والتقيد ٔتنع التجواؿ واجب لصدوره من ويل األمر؛ كونو اٗتذ 

 ح؛ وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب.وسيلة أو مقدمة ٟتصوؿ الواجب األصلي وىو حفظ األروا 
 معاقبة ناقل العدوى : التطبيق السابع:

سبق القوؿ بأف اٟتفاظ على النفس من ا١تقاصد الكلية بل من أعظم مقاصد الشرع, ألدلة كثَتة من 
ُب نار الكتاب والسنة, ورتب الشرع على ا١تساس بالنفس بالقتل وغَته العقاب الرادع, وتوعد الفاعل با٠تلود 

, ومن كبائر  جهنم. وقد اعترب ٣تمع الفقو ُب قراره بشأف نقل مرض نقص ا١تناعة ا١تكتسب بأنو ٤ترـّ
, فيقاس على ذلك من ينقل العدوى بفَتوس كورونا؛ نظرًا لؤلضرار الفادحة اليت تًتتب على (130)الذنوب

ـ بنشره متعمًدا وذلك بنقلو لشخص اإلصابة بو, واليت تصل إىل ىبلؾ النفس, فالواجب التحّرز عنو, ومن يقو 
آخر أو لفئة من اجملتمع فإف لويل األمر اٗتاذ اإلجراء البلـز لعقابو؛ كوف فعلو ٤تر ًما ومن كبائر الذنوب, 

 ويستوجب العقاب وفق جسامة الفعل وأثره.
اجملتمع, فحالو وىذه العقوبة قد تصل إىل حد اٟترابة إذا كاف القائم بنقل العدوى قد تعمد ُب نشره بُت 

ال يقل عن فعل اٟترابة واإلفساد ُب األرض, وقد تكوف العقوبة التعزير إذا مل يًتتب على نقل العدوى ا٢تبلؾ 
لؤلنفس, فإف مل تردعو عقوبة التعزيز وكرر فعلو فلويل األمر أف يشدد العقوبة حفاظًا على النفوس وصيانة ٢تا, 

 األمر إىل القصاص قياًسا على من يَػْقُتل بالسم. وعند حصوؿ ا٢تبلؾ للمنقوؿ إليو فقد يصل
 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 

چ چ  :قولو سبحانو وتعاىل -1 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   چ   چ  

ڳ    گڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گڎ گ   گ  ڳ  

ڱ  ڱ  ں     ڳڳ  .(33)ا١تائدة  چڱ  ڱ  
 وجو االستدالؿ : 

          إف كل من حارب اهلل ورسولو بإظهار العداوة, والسعي باإلفساد ُب األرض سواء كاف بالقتل 
أو التخويف والًتويع وإخافة السبيل, أو أخذ األمواؿ فهو ٤تارب, ويستحق العقوبة ْتسب جسامة 

 .(131)جرمو
فيقاس على ذلك من سعى لئلفساد ُب األرض بنقل العدوى إىل الناس, فيكوف عقابو ْتسب جسامة 

 , وعقوبتو من باب اإلصبلح ُب األرض.هلل ولرسولو ا٤تاربً فعلو ونتائجو, باعتباره 
 .(132): ) ال ٭تل ١تسلم أف يرّوع مسلًما (  -  - قوؿ النيب  -2

ا على حرمة ٗتويف ا١تسلم وترويعو ١تا فيو من اإليذاء حىت وإف  وجو االستدالؿ من اٟتديث : إف فيو تأكيدً 
, وُب نقل فَتوس كورونا يتأكد بذلك حصوؿ الضرر, ويعد اعتداء على ا١تسلمُت, وذلك (133)كاف ىازاًل 

 أشد من الًتويع فيكوف ٤تر ًما من باب أوىل.
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ابَت اليت اٗتذىا ويل األمر, ليس من ويلحق هبذا الفرع كذلك معاقبة من ٮتالف اإلجراءات الوقائية والتد
ناحية تطبيق عقوبة ناقل العدوى متعمًدا ولكن من ناحية أنو يتسبب ُب انتشار ا١ترض, سواء من ناحية انتقالو 
منو لآلخرين أو انتقالو إليو من اآلخرين, وإف كاف غَت متعمٍدا لذلك فلويل األمر أف يعاقب ا١تخالف عقوبة 

ف أوامر ويل األمر ملزمة للرعّية لطا١تا وىي تصب ُب مصلحتهم ا١تتمثلة ُب اٟتفاظ على تتناسب مع ٥تالفتو, أل
أرواحهم من ا٢تبلؾ, وال ٗتالف أو تصادـ الشرع, وبالتايل ٥تالفتها موجب للعقوبة, و٧تد لذلك تأصيبًل من 

 الشرع وىو :
اءات الوقائية, وقد سبق أف أف الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ نص على عقوبة شديدة ١تن ٮتالف اإلجر 

, ٍب نص على (134)بينا أنو عليو الصبلة والسبلـ هنى عن ا٠تروج من األرض ا١تنتشر فيها الوباء والدخوؿ إليها 
, وقد كاف الناس يقفوف عند النصوص (135)العقوبة بقولو : ) الفار من الطاعوف كالفار من الزحف ( 

ويعظموهنا فما كانوا ْتاجة إىل أكثر من ىذه العقوبة, ولضعف التدين وعدـ تعظيم النصوص ُب زماننا فمن 
ا١تناسب أف يسن ويل األمر إجراء عقابًيا دنيويًا ملزًما للناس, ويتناسب مع جسامة  ا١تخالفة, كالتعزير باٟتبس 

 أو الغرامة ا١تالية. 
  جو بنائو على القاعدة :و 

إف احملافظة على النفس من ا٢تبلؾ من أعظم الواجبات الشرعية, وردع الشارع من يسعى متعمًدا لنقل 
   العدوى وإىبلؾ األنفس أو ٮتالف األنظمة متوقًفا على اٗتاذ إجراء عقايب ضده يتناسب مع جرمو كوسيلة 

 يتم الواجب إال بو فهو واجب.أو مقدمة للحفاظ  على النفوس وصيانتها, وما ال 
 : توفير األدوية النافعة بإذن اهلل ، والطبيب الحاذق، واإلمكانات الًلزمة :الثامن التطبيق

واجب؛ ألف ما ال يتم حفظ  -بإذف اهلل تعاىل  –إف توفَت األدوية النافعة اليت ينبٍت عليها شفاء ا١ترضى 
األرواح واألعضاء إال بو فهو واجب, وكذلك توفَت األطباء اٟتذاؽ من ذوي ا٠تربة وأىل التخصص الدقيق 

, وتوفَت اإلمكانات البلزمة للكوادر الطبية من ا١تعقمات والواقيات, (136)وا١تدربُت على مواجهة ىذا الفَتوس
 فس, بالنسبة للمرضى, وكذلك للكادر الطيب.لتحقيق مقصد حفظ الن

 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 
ما يفتقر إليها اإلنساف من حيث التوسعة, ورفع اٟتاجة تنزؿ منزلة الضرورة : واٟتاجة ىي :  -قاعدة  - أ

يًتتب على , أي : إنو (137) ُب الغالب إىل اٟترج وا١تشقة البلحقة بفوت ا١تطلوبالضيق, واٟترج ا١تؤدي 
 فوت شيء من ا١تصاّب ا١تفتقر إليها من حيث التوسعةمن  , وخوؼعدـ االستجابة ٢تا عسر وصعوبة

. وىذا يتحقق ُب حالة عدـ توفَت الدواء والطبيب اٟتاذؽ ا١تاىر, وليس ىناؾ (138)ورفع اٟترج والضيق 
 حاجة أمس وأكثر من إنقاذ النفس البشرية.

, (140): يقصد بالقاعدة أف الضرر البُت  الذي وقع على اإلنساف  ٬تب إزالتو  (139)قاعدة الضرر يزاؿ - ب
وا١ترض بالفَتوس فيو ضرر بالغ و٬تب إزالتو, وىذا غَت ٦تكن إال بالتوكل على أهلل أواًل, ومن ٍب األخذ 



 

50 

 (7م. الرقن التسلسلي )2021(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. عزيز ٤تمد علي ا٠تطري ...على النفس  قاعدة ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب وأثرىا ُب احملافظة
 

وىذه باألسباب والوسائل ا١تمكنة, ومن تلك الوسائل أو ا١تقدمات ا١تمكنة توفَت العبلج, والطبيب, 
 القاعدة ٔتثابة التدبَت العبلجي؛ كوهنا توجب رفع الضرر بعد وقوعو.

  القاعدة :وجو بنائو على 
إف حفظ األرواح واألعضاء من ضرر الفَتوس واجب, وعدـ توفر الطبيب والدواء يعرض األنفس 

ظًا على للهبلؾ, السيما ىذا الفَتوس قاتل بشهادة أصحاب االختصاص وما ىو ثابت ُب الواقع, وحفا
على حصوؿ ا١تقدمة أو الوسيلة ا١تمكنة؛ فكاف توفَت  -بعد اهلل سبحانو وتعاىل  –األنفس وصيانتها متوقف 

 واجب, ألف ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب. -بإذف اهلل  –الطبيب اٟتاذؽ والدواء النافع 
 : تشريح جثث الموتى :التاسعالتطبيق 

الواجب توفَت العبلج البلـز لشفاء ا١ترضى بإذف اهلل تعاىل, وىذا عند وجود ذكرنا ُب الفرع السابق أف 
ؿ إىل تشخيص و العبلج ُب الواقع, أما ُب حالة انعداـ العبلج لعدـ سبق حصوؿ مثل ىذا الوباء وعدـ الوص

لداء, واقعي للمرض ومعرفة العبلج, فهذا ٭تتاج إىل وسيلة أخرى للسعي من خبل٢تا للتوصل إىل عبلج ىذا ا
حىت يتمكن العلماء من ؛ ومن تلك الوسائل تشريح جثث ا١توتى هبدؼ الفحص ومعرفة مسببات ا١ترض وآثاره

    ذوي االختصاص  إجراء البحوث البلزمة للوصوؿ إىل العبلج ا١تضاد للفَتوس بناء على نتائج التشريح, 
ناس وُب مقدمة ذلك من يقوموف بعمل مع اٗتاذ كل االحتياطات البلزمة للحفاظ على أرواح األحياء من ال

 واألخذ باألسباب ال يناُب التوكل على اهلل. باألخذ باألسباب, , وال شك أف التشريح عملٌ (141)التشريح 
 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 

 .(60)األنفاؿ:  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  :قولو تعاىل - أ
 وجو االستدالؿ:

وكل ذلك ُب حدود  ,وتعاىل أمر أف نعد القوة ا١تمكنة ُب سبيل دفع الضرر عن النفس ف اهلل سبحانوإ
دفع الضرر الكوين بشىت األسباب الكونية ا١تمكنة, ومن  العمل على وُب ذلك داللة على (142)االستطاعة,

طره عن ا١ترض حىت يتم التمكن من توفَت العبلج البلـز لدفع خ ؛األسباب ا١تمكنة تشريح اٞتثث وتشخيص
 الناس واجملتمع ككل.

        أرشدنا النيب صلى الو عليو وسلم  إىل األخذ باألسباب ضرورة مع التوكل على اهلل تعاىل, وأنو  - ب
   عن النيب -  -من ذلك ما جاء عن عمر بن ا٠تطاب  ,ال تعارض بُت التوكل واألخذ باألسباب

-   - ا, وتعود صً لرزقكم كما يرزؽ الطَت, تغدو ٜتاأنكم توكلتم على اهلل حق توكلو  قاؿ: )لو
 .(143)(ابطانً 

ف الطيور قد أخذت باألسباب فسعت للحصوؿ على رزقها ومل تنتظر ُب ٥تابئها وأوكارىا إ:  وجو االستدالؿ
وتعود وبطوهنا ٦تتلئة, ففي اٟتديث إرشاد إىل اٞتمع  إىل أف يأتيها الرزؽ, فتخرج صباًحا وىي فارغة البطوف,

مثل ىذا الوباء ال ينبغي وضع األيادي على ُب , و (144)ومن ٍب العمل باألسباب : التوكل على اهلل, رينبُت أم
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فبل بد من اٞتمع بُت األمرين, ومن  ,انتظار الشفاء من اهلل تعاىل ْتجة التوكل دوف األخذ باألسبابو ا٠تدود 
عملية تشريح اٞتثث,  - وتوفيقوبإذف اهلل  - قد تساعد على التوصل إىل العبلج اليتتلك األسباب 

(, ٍب إذا فعل اإلنساف ما يقدر  احرص على ما ينفعك, واستعن باهلل وال تعجز : )يقوؿ  -  - والرسوؿ
قدر اهلل وما شاء فعل َفِإف  َلو ليقل : ) , ولكن ( لو أين فعلت كاف كذا وكذا : ) عليو فبل يقل إذا فاتو ما أراد

 . (145) ( تْفتُح عمَل الش ْيطاف

  القاعدة :وجو بنائو على 
إف اإلصابة بوباء كورونا فيو ضرر على األنفس وإزالتو واجب, للمحافظة عليها, ومن الوسائل ا١تساعدة 

 : تشريح اٞتثث, أي -و بإذف اهلل وتوفيق - نقاذ األرواح من ا٢تبلؾإللتوصل للعبلج الذي يزيل ىذا الضرر و 
بالقياـ بالتشريح للجثث لتشخيص ا١ترض ومعرفة عبلجو والسعي لتحصيلو,  نو إذا مل بتم التوصل للعبلج إالإ

 .فهو واجب ألف ما ال يتم الواجب إال بو ؛وجب ذلك
 منع بيع أي دواء لو تأثيرات جانبية : التطبيق العاشر:

ء من بيع أي دواء يكوف لو آثار جانبية تزيد من انتشار الوبا )الصيادلة( منع الصيدلياتويقصد بذلك 
 .(146)٥تتص بمن طبي طبية, ما مل يكن لدى طالب العبلج وصفة اإلنسافأو تزيد من نشاطو ُب جسم 

 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 
 .(147) " " ال ضرر وال ضرار حديث -1

, فدؿ على نفي الضرر مطلقً إ:  وجو االستدالؿ  ا. ف اٟتديث نكرة ُب سياؽ النفي فتكوف للعمـو
 ويؤصل أيًضا على عدد من القواعد الفقهية منها: -2
 ة "", وقاعد " درء ا١تفاسد أوىل من جلب ا١تصاّب ", وقاعدة " الضرر يدفع بقدر اإلمكاف قاعدة - أ

 ". األصل ُب ا١تضار التحرمي
     , قاؿ العز ابن عبدالسبلـ : ترؾ ما يريب ا١تكلف إىل (148)قاعدة االحتياط : أي : األخذ بالثقة - ب

 .(150)ا ٦تػػا بػػو بػػأستػػرؾ مػػا ال بػػأس بػػو حػػذرً :  - رٛتو اهلل -أو كما قاؿ القراُب , (149)ال يريبوما 
أو شك  شبهة,فاالحتياط من ٣تموع ىذه ا١تفاىيم يعد من الطرؽ الشرعية اليت يتم اللجوء إليها عند حصوؿ 

أف الثقة ىو عدـ أخذ أي عبلج من  ُب كعلى سبيل االحًتاز والعمل بالثقة, وال ش بوفيتم العمل ؛ جائز
 .أو ينشط الفَتوس ُب اٞتسم ,أو مضاعفات اا١تتوقع أف ٭تدث ضررً 

 القاعدة ىوجو بنائو عل  : 
ف دفع الضرر وا١تتمثل ُب منع زيادة انتشار الوباء نتيجة استخداـ تلك العبلجات دوف العودة للطبيب إ

ال يتم إال بااللتزاـ بعدـ  احملافظة على النفس واجب شرًعا, وٖتقيقو؛ إذ إف يعد من باب احملافظة على النفس
ال يتم الواجب إال بو فهو  ألف ما دفًعا للضرر ا١تتوقع فكاف ذلك واجًبا؛صرؼ العبلجات دوف وصفة طبية 

 واجب.
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 استغًلل المرضى في زمن الوباءمنع  التطبيق الحادي عشر:
إف ا١تهمة الرئيسة للمستشفى أو ا١تركز الصحي أو الطبيب ىو مساعدة ا١ترضى والتخفيف عنهم, وليس 

, ولذلك على ويل األمر منع الطبيب أو ا١تؤسسة الطبية اليت ينتمي للعبلج ُب زمن الوباءاستغبلؿ حاجتهم 
حىت يتمكن ٚتيع  جرة التطبب؛إليها من التضييق على ا١ترضى ومضاعفة معاناهتم عن طريق استغبل٢تم برفع أ

 .سواء كاف جهة طبية أو طبيًبا كفردأفراد اجملتمع من العبلج, وسن العقوبة ا١تناسبة على من يقًتؼ ذلك 
 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية : تأصيلو الشرعي : 

لحة ت مصي لقاعدة تصرفات اإلماـ منوطة ٔتصلحة الرعية, والسكوت عن األطباء فيو تفو إعمااًل  -1
 وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب. ضرورية, ُب ضياع أموا٢تم وأنفسهم, واٟتفاظ على ذلك واجب,

ومن وسائل رفعو التيسَت على الناس؛  ,ف رفع اٟترج واجب شرعيإ "؛ إذ رفع اٟترج إعماال لقاعدة " -2
ھ  چ  وقولو تعاىل:(, ٧٩ٔالبقرة: ) چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ   :اىللقولو تع

   (.78اٟتج: ) چ ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ
 وقع ما فإذا. (152)" " يُتحَمل الًضرر  ا٠تاص لدفِع الضرر العاـ , وقاعدة(151)" " الضرر يزاؿ قاعدة : -3

  يزاؿ ال الضرر كاف إذا ولكن ضرر, ببل ا١ترض أف يزاؿ الضرر ويُعاِب فاألصل ا١ترض وحدث الضرر
الضررين يتعلق ٔتصلحة عامة, واآلخر ٔتصلحة خاصة, فبل بد من وجود ضرر آخر وكاف أحد  مع إال

 درء الضرر العاـ بتحمل الضرر ا٠تاص.
 ومن ناحية أخرى :

 التخلص على ا١تريض مساعدة إف الواجب شرًعا على الطبيب القياـ بالوظيفة األساس للطب وا١تتمثلة ُب
وا١تقصد العظيم ُب ظل استغبلؿ الطبيب ٟتاجة ا١تريض ولن يتحقق ىذا الواجب  اليت يعاين منها, األمراض من

للعبلج, ولتحقيق ذلك البد من منع األطباء, بل وإيقاع العقوبات ا١تناسبة اليت يراىا ويل األمر وفق رؤية 
الشرع ُب حالة إصرار الطبيب على ذلك, وىذا ٔتثابة ا١تقدمة أو الوسيلة اليت ال يتم الواجب إال هبا, وما ال 

    .واجب إال بو فهو واجبيتم ال
وينطبق ىذا على ا١تستشفيات ا٠تاصة وا١تراكز الطبية وا١تستوصفات كوهنا من تقـو بتحديد ا١تقابل ا١تادي 

وكذلك اٟتاؿ بالنسبة للمختربات الطبية اليت تقـو بإجراء التحاليل الطبية,  للتطبب عند األطباء التابعُت ٢تا,
ظروؼ االستثنائية كما ىو اٟتاؿ بالنسبة لوباء كورونا يكوف ا١تنع من باب وُب ال وىذا ُب الظروؼ العادية,

 أوىل.
 وجو بنائو على القاعدة : 

الواجب شرًعا السعي إلزالة الضرر إذا كاف واقًعا, واستغبلؿ ا١ترضى فيو ضرر, وتيسَت العبلج ٓتفض 
فيو ٛتاية لؤلنفس, وكذلك منع األطباء ُب عياداهتم  - عند قدرة الدولة على ذلك -ا١تقابل ا١تادي أو ٣تانيتو 

ا٠تاصة, وا١تستشفيات وا١تراكز الطبية وا١تستوصفات ا٠تاصة وا١تختربات من استغبلؿ ا١ترضى فيو ٛتاية للنفس, 
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 دفع أجرة التطّببعلى فمن ال ٯتلك ا١تاؿ الكاُب ليشبع بو جشع األطباء أو اٞتهة التابع ٢تا ٯتوت لعدـ قدرتو 
, فيكوف الطبيب أو اٞتهة التابع ٢تا ُب ىذه اٟتالة أحد األسباب ا١تؤدية إىل ىبلؾ األنفس نتيجة الفحص أو

والضرر واجب  , وىذا ضرر يلحق با١تريض,التقاعس عن الواجب ا١تتمثل ُب مساعدة ا١تريض والتخفيف عنو
 واجب. والواجب إال بو فه زالة إال با١تنع والعقوبة على ا١تخالف, وما ال يتمإزالتو, وال تتم اإل

 : استعمال العقاقير واألدوية المحّرمة التطبيق الثاني عشر:
غَت جائز  -كا٠تمر والبوؿ وغَت ذلك من النجاسات, والطاىر اٟتراـ   -األصل أف التداوي باحملـر  

نساف من نقاذ حياة اإلوكاف إعند فقداف البديل ا١تباح, , وىذا ا١تنع مرىوف بتوفر البديل ا١تباح, أما (153) شرًعا
, فإف اٟترمة ترتفع (154) متوقًفا على استعما٢تا فبل بأس بذلك على الراجح من أقواؿ أىل العلما٢تبلؾ 

, أو ٧تاسات سواء كاف فيها مادة ٥تّدرة؛ فيقاس على ذلك التداوي بالعقاقَت واألدوية احملّرمة, (155)للضرورة 
 الفَتوس بإذف اهلل.بقدر ما ٭تصل بو إنقاذ حياة الناس من ىذا 

أف إنقاذ حياة اإلنساف من ا٢تبلؾ ضرورة, باعتبار ؛ (156)وإعمااًل لقاعدة : " الضرورات تقدر بقدرىا "
وإف كانت  ,وىذا الواجب ٖتصيلو مرتبط ٔتثل ىذه األدوية مقصًدا شرعًيا كلًيا واجب احملافظة عليو, وٯتثل

, وبضابط أف يتم استخداـ ىذا العبلج (157)يتحقق الواجب إال هبا ال اليتكانت ٔتثابة الوسيلة وا١تقّدمة و ٤تّرمة 
وٖتديد كميتة ومدة استخدامو ٖتت إشراؼ ٞتنة طبية متخصصة, وما زاد على ما ٖتدده يعود ألصلو وىو 

 التحرمي, كوف الضرورة تقدر بقدرىا.
 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 

 (.173البقرة: ) چڻ  ۀ   ۀ  ہ    ڻڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻچ  عمـو قولو تعاىل: -1
إف األصل ىو األكل من الطيبات, والتداوي با١تباحات, ويستثٌت من ذلك حالة تعذر  وجو االستدالؿ :

بلؾ, وجود الطيبات, مع الوصوؿ إىل حالة الضرورة فبل إٍب عليو إف أكل ٦تا حَرـ اهلل إلنقاذ النفس من ا٢ت
,  فيقاس على ذلك استخداـ العقاقَت واألدوية احملرمة, ّتامع (158)ويكوف آٙتًا باغًيا عند األكل لغَت ضرورة

 إنقاذ النفس من ا٢تبلؾ.
 .(159) (ال ضرر وال ضرار  الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ : ) حديث -2

وجو االستدالؿ : إف حفظ النفس, يتحقق ّتلب ا١تصاّب ٢تا ودرء ا١تفاسد عنها بالوسائل ا١تناسبة, ومنها 
التداوي باحملرمات للضرورة, ٞتلب منفعة الشفاء بإذف اهلل, ودفًعا ١تفسدة ا٢تبلؾ, كوف األخَتة ٘تثل ضررًا على 

 النفس, والضرر منهي عنو. 
 .عند الضرورة ّتامع إنقاذ حياة اإلنساف من ا٢تبلؾ : قياًسا على أكل ا١تيتة لقياسا -3
 : إعمااُل لعدد من القواعد الفقهية منها -4
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, (160) اشديدً عسرًا : وىي ما تكوف حياة اإلنساف دوهنا عسرة تنزؿ منزلة الضرورة قاعدة اٟتاجة  - أ
ات, واٟتاجة ف إذا وقع ُب حالة الشدة والعسر فيبيح لو بعض احملرمولذلك يراعي الشرع حاجة ا١تكل  

 ىنا تنزؿ منزلة الضرورة.
, أي : إنو عند تعرض ا١تكلف لشدة ملجئة أو غلب على ظَنو أف قاعدة الضرورات تبيح احملظورات - ب

تلك اٟتالة سوؼ تضرّه ُب نفسو, أو عرضو أو عقلو, أو مالو, فتلك الشدة تصبح سبًبا شرعًيا إلباحة 
 . (161)احملرمات؛ كوف حالة الشدة ال تندفع إال هبا

  القاعدة :وجو بنائو على 
مة من الوسائل ا١تساعدة على حفظ النفس ُب حالة انعداـ البديل ا١تباح, وكوف إف استعماؿ األدوية احملر  

شرًعا, وال يقع إال بتحصيل تلك الوسيلة أو ا١تقدمة, فيًتتب على ذلك أهنا تكوف  ااحملافظة على النفس واجبً 
 إال بو فهو واجب.ألف ما ال يتم الواجب  ؛ةواجب

 بخطورة مرض كورونا : توعية المجتمع لث عشر:التطبيق الثا
ومثل , ٔتخاطره منو والتعريفوطرؽ العدوى والوقاية  ا ا١ترضهبذالبد من القياـ بالتوعية للمجتمع ككل 

, وا١تقصد ىذه التوعية تعد من الواجبات الشرعية, باعتبار أهنا وسيلة أو مقدمة, والوسيلة تأخذ حكم ا١تقصد
التوعية على عاتق جهات ٥تتلفة كاألوقاؼ عن طريق تقع , و من التوعية ٛتاية األنفس, وٛتايتها واجب

 مقروءة. ,مسموعة مرئية, : والربامج اإلعبلمية, وتتحقق بوسائل ٥تتلفة والصحة, الدعاة, ومؤسسات ٣تتمعية,
 األدلة اآلتية يؤصل ىذا الفرع على: تأصيلو الشرعي : 

سبحانو وتعاىل قد أمر ُب سبيل دفع األضرار عن النفس أف نعد القوة اليت من خبل٢تا يتحقق خوؼ اهلل  -1
األعداء وإرىاهبم, كإجراء وقائي لدفع أذاىم, وكل ذلك ُب حدود االستطاعة كما جاء ُب قولو سبحانو 

 (٤ٓاألنفاؿ:  ) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  وتعاىل :
وُب ذلك داللة على وجوب دفع الضرر الكوين بشىت األسباب الكونية ا١تمكنػة, وال شػك ُب أف مػن األسػباب 

  ا١تمكنة لدفع ضرر الفَتوس التوعية بضرره وخطره على اجملتمع.  
, فالضرر ا١تتوقع حدوثو يقيًنا أو على سبيل الظن الغالب, الواجب الضرر يدفع بقدر اإلمكاف : قاعدة -2

عو بالكلية, إف مل يكن كذلك, فيكوف ا١تنع ْتسب االستطاعة, تقليبًل ٟتجم الضرر ُب أقل شرَعا من
؛ وال شك ُب أف التوعية ٔتخاطر ىذا الفَتوس من (162)تقدير, فلفظ اإلمكاف : أي القدرة واالستطاعة

جوب األخذ وسائل اٗتاذ التدابَت ا١تمكنة والكفيلة بعدـ وقوع ا١ترض أو انتشاره, والقاعدة تدؿ على و 
 باألسباب.

  القاعدة :وجو بنائو على 
 ف  إ إذ ؛من العدوى األنفسجب شرعي كإجراء وقائي للتحرز على اف توعية اجملتمع ٔتخاطر ىذا الوباء و إ

 . ةال يقع الواجب إال هبا فتكوف واجب اليتىذا الوسائل بالنسبة لتحصيل التوعية ٔتثابة ا١تقدمة 
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 إفصاح المصاب بإصابتو بالمرض وإخباره عن من خالطهم :  التطبيق الرابع عشر:
الواجب شرًعا على من أصيب هبذا الفَتوس, أو خالط مصابُت بو أف يفصح عن ذلك للجهات 
ا١تختصة؛ كي  يتم دفع الضرر عن نفسو بتلقي العبلج, ودفًعا لؤلذى عن الناس ْتصر ا١ترض والتقليل من 

ريض بإصابتو للجهات الصحية يدخل ُب مقدوره واستطاعتو, وكل ما انتشاره, وال شك ُب أف إفصاح ا١ت
 .  (163)يصدر إليو من التعليمات الصحية الواجب عليو القياـ بذلك

 األدلة اآلتية يؤصل ىذا الفرع على:  تأصيلو الشرعي : 
 (.16التغابن: ) چہ  ہ  ہ  ھ   چ  : قولو تعاىل -1

الوقوع بالكلية, فإف حاؿ األمر وتعذر الدفع بالكلية فيكوف وجو االستدالؿ : إف الدفع للضرر يكوف قبل 
ٹ  چ   ْتسب االستطاعة؛ ألف اهلل ال يكلف فوؽ االستطاعة, يؤيد ذلك سبب نزوؿ قولو تعاىل : ٹ  ٹ  

, فشق ذلك على ا١تسلمُت فأنزؿ يعصى ويذكر فبل ينسى : أف يطاع فبل أي (, 102آؿ عمراف:) چڤ  
, وإفصاح ا١تريض بإصابتو وإف مل يكن فيو دفع بالكلية, إال أف فيو دفًعا (164)ٗتفيًفا عليهماهلل تعاىل ىذه اآلية 

  بقدر االستطاعة عن غَت ا١تصابُت, وفيو رفع عن نفسو وعن من خالطهم من ا١تصابُت بتلقي العبلج .

, فيقاس على ذلك الضرر (165)النهي عن ا١تضارة ُب استعماؿ اٟتق كما ورد ُب حديث ٝترة بن جندب -2
سكوت ا١تصاب وعدـ اإلفصاح بإصابتو أو عمن خالطهم من ا١تصابُت, وما يًتتب على ا١تًتتب على 

 ذلك من ضرر بغَتىم, والضرر منهي عنو.
إعمااًل للقاعدة الفقهية : ال ضرار وال ضرار, وىي تنطبق على ىذه اٟتالة ١تا فيها دفع ورفع للضرر,  -3

دفع الضرر قبل  ع بقدر اإلمكاف, فإف وقع يزاؿ إعمااًل للقاعدة : الضرر يزاؿ؛ ألفوقاعدة : الضرر يدف
 .للنهي عن إيقاعو, وذلك كلو معلق باالستطاعة بعد الوقوع واجب ورفعووقوعو, 

ف الضرر ٬تب دفعو, قبل الوقوع وإزالتو بعد الوقوع, بالكلية ما مل فيكوف ْتسب إ وجو بنائو على القاعدة:
وسائل أو ا١تقدمات اليت يتحقق هبا ىذا المن  واإلفصاح عن اإلصابة أو عمن خالطهم ,(166)االستطاعة

 الواجب, وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب.

 المصابة بالمرض على الطبيب:كشف المرأة التطبيق الخامس عشر:  
؛ إذ إف الطبيب ليس من احملاـر فبل  ٬توز ٢تا الكشف عليو األصل أف ا١ترأة ال تكشف إال على ذي ٤تـر

عند ٤تـر كالطبيب ذي غَت  على مع توفر الطبيبة اليت ٘تلك نفس مهارة الطبيب؛ ولكنو ٬توز ٢تا الكشف
إذا كانت ال تستطيع ٔتفردىا القياـ ٔتعاٞتة ا١ترضى ا١تصابُت بالفَتوس وجودىا  انعداـ الطبيبة, أو ُب حالة 

رٔتا أدى إىل  ,واالنتظار للطبيبة فيو ٥تاطرة, أف ىذا الفَتوس قاتل, السيما أنو ثبت طبًيا ىمنتيجة كثرة اعداد
 تبلؼ نفس ا١تريضة.إ



 

56 

 (7م. الرقن التسلسلي )2021(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. عزيز ٤تمد علي ا٠تطري ...على النفس  قاعدة ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب وأثرىا ُب احملافظة
 

 يؤصل ىذا الفرع على األدلة اآلتية :تأصيلو الشرعي : 
عند طبيب مع  ا١ترأة واالمتناع عن عبلج نساف نفسو للهبلؾ,ف اهلل سبحانو وتعاىل هنى عن تعريض اإلإ -1

ہ  ہ      ہچ  النهي, لقولو تعاىل: تعذر توفر الطبيبة يدخل ٖتت ىذا  (.٥٩ٔالبقرة: ) چ ۀ   ۀ  
 وجو االستدالؿ:

مع  -, وال شك ُب أف انتظار ا١ترأة لطبيبة كي تعاٞتها (167)إف ُب اآلية هنًيا عن تعريض النفس للهبلؾ
االنتظار يًتتب تعذر ذلك, أو مع وجودىا لكنها تلبث وقًتا طويبًل النتظارىا النشغا٢تا ٔترضى آخرين, وىذا 

 , وفيو تعريض للنفس للهبلؾ وىو أمر غَت جائز.-عليو استفحاؿ ا١ترض 
وجعل ٢تم من الوسائل والرخص الكثَت, وشرع  ,رفع ا١تشقة واٟترج عن ا١تكلفُت إف اهلل سبحانو وتعاىل -2

ھ  ے   ے  ۓچ  قاؿ تعاىل:ف٢تم اليسر عند العسر   , وقاؿ تعاىل: (٨٧اٟتج: )چ  ھ  ھ   ھ   

ٴۇ   ۋ  چ  (.185البقرة: ) چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  
     ما ورد ُب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصبلة والسبلـ النهي عن الضرر بقولو : ) ال ضرر  -3

فيو ضرر على  ,عند الطبيب مع تعذر وجود طبيبة تقـو مقامو ا١ترأة , وعدـ عبلج(168)(  وال ضرار
 النفس.

 منها: ا,الفقهية الذي ٯتكن التأصيل عليهإعمااًل لعدد من القواعد  -4
قاعة اٟتاجة, واٟتاجة للعبلج قائمة للمحافظة على النفس, ويكوف كشفها للطبيب بقدر اٟتاجة للعبلج 

 للضرورة.
 وغَتىا من القواعد. ,وقاعدة ا١تشقة ٕتلب التيسَت, والضرورات تبيح احملظورات وقاعدة ا١تصلحة, 
  القاعدةوجو بنائو على: 

  صل أف ا١ترأة تتطبب عند طبيبة إذا كاف األمر متاًحا وميسورًا, واحملافظة على النفس واجب, فا١ترأة األ
بل إذا فعلت ذلك تكوف آٙتة ومتسببة ُب ىبلؾ  ,ال ٘تلك نفسها حىت ٘تتنع عن العبلج عند الطبيب فتهلك

إلنقاذ حياهتا بالعبلج عند الطبيب, بيح ٢تا الوسائل األخرى أوقد  يها,باحملافظة عل ةنفسها؛ ألهنا مأمور 
وسيلة ومقدمة لتحقيق واجب  - آخرين يمع انعداـ الطبيبة أو عجزىا أو انشغا٢تا ٔترض -فالعبلج عنده 

 احملافظة على النفس, وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب.
 الخاتمة 

 على النحو اآلٌب:بعد االنتهاء من ىذا البحث البد من ذكر بعض النتائج والتوصيات, وذلك 
 :أواًل: النتائج

  واجب الفعل والًتؾ مًعا؛  , وأف ا١تراد بالواجب؛ما يتوقف عليها وجود الواجبا١تراد ٔتقدمة الواجب
 . ترؾ اٟتراـ يسمى واجًبا باعتبار أف
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  ,من أىم تطبيقات مقدمة الواجب ا١تتعلقة ّتائحة كورونا تعليق اٞتمع واٞتماعة, واٟتجر الصحي
ومنع التجواؿ, ومعاقبة ناقل العدوى, وتوفَت األدوية وا١تستشفيات, والعبلج بالعقاقَت احملّرمة,  والعزؿ,

 وعدـ استغبلؿ ا١ترضى وتشريح اٞتثث, وغَتىا ٦تا ورد ُب البحث حفظًا على األنفس من ا٢تبلؾ.
 : تظهر أ٫تية القاعدة من حيث إهنا  
 الواجبات, وترؾ ا١تقدمات اليت تكوف مدخبًل للمنكرات.هتتم بفعل ا١تقدمات اليت تعُت على أداء  - أ

تتماشى مع واقعية الشريعة, فهي تدؿ على عدـ التكليف باحملاؿ من ناحية, ومن ناحية أخرى على  - ب
 رفع اٟترج والتخفيف عن ا١تكلفُت, فبل تكليف إال با١تقدمات اليت تكوف ُب قدرة ا١تكلف وال عكس. 

  والوسائل اليت يًتتب عليها حفظ الضروريات اليت منها حفظ النفس.إف القاعدة تعتٍت با١تقدمات 
 فا١تقدمة أخص من الوسيلة, والوسيلة أعم  بُت ا١تقدمة والوسيلة, عبلقة عمـو وخصوص مطلق, وجود

 .مطلًقا
  اشًتاؾ ا١تقدمة والوسيلة ُب أف كبًل منهما مستقل عن األصل ومتقدـ عليو, وأف كبًل منهما ٔتثابة

 غَته, فإف سقط ا١تقصود األصلي سقط ما ىو تبٌع لو. الواجب ل
  إذا تعذر التمييز بُت موتى ا١تسلمُت والكفار بفَتوس كورونا وجب أف يغسلوا ويكفنوا  وُيَصل ى عليهم

 ٚتيًعا وينوي ا١تسلمُت, ألف ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب.
 ن استوَب النصاب حفاظًا على األنفس من وجوب تعجيل الزكاة ُب زمن اٞتائحة قبل حوالف اٟتوؿ ٦ت

 ا٢تبلؾ إذا كاف ال يتحقق اٟتفاظ عليها إال بالتعجيل؛ ألف ماال يتم الواجب إال بو فهو واجب. 
  إف قرارات ويل األمر باٟتجر والعزؿ ومنع السفر وغَت ذلك من اإلجراءات اليت يًتتب عليها حفظ

تثا٢تا من قبل الرعّية, ولو معاقبة من ٮتالفها, لوجوب األنفس واليت ال تتناقض مع الشريعة واجب ام
 طاعة ويل األمر, وإعمااًل لقاعدة مقدمة الواجب.

  الواجب على الدولة  اٗتاذ اإلجراءات البلزمة للتخفيف من معاناة ا١ترضى من توفَت العبلج والطبيب
و ا١تستشفيات, أو ا١تختربات, اٟتاذؽ وا١تشاُب ومنع استغبل٢تم, سواء من قبل األطباء أو الصيادلة, أ

 واٗتاذ اإلجراءات العقابية ١تن تصدر منو مثل ذلك سواء كانوا أفراًدا, أو ٚتاعات, أو مؤسسات. 
  ,٬توز للمرأة أف تكشف أماـ الطبيب لبلستطباب من مرض فَتوس كورونا عند تعذر وجود طبيبة    

أو عند وجودىا مع كثرة ا١ترضى وعدـ قدرهتا على القياـ ٔتعاٞتة اٞتميع؛ ألف الواجب عليها اٟتفاظ 
 على نفسها من ا٢تبلؾ, وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب. 

  يقع على عاتق الدولة عرب اٞتهات الرٝتية ا١تعنية بالتوعية, وكذلك على مؤسسات اجملتمع ا١تدين توعية
 الفَتوس؛ كوف التوعية تعُت على توقي ٥تاطرة, حفاظًا على أنفسهم. الناس ٔتخاطر

 .معاقبة من يقـو بنشر العدوى متعمًدا بقصد اإلضرار بالغَت ٔتا يتناسب مع حجم جرمو ونتائجو 
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 :التوصيات –ثانًيا 
نا يوصي الباحث ٔتزيد من الدراسات فيما يتعلق بالقواعد األصولية ذات الصلة ٔتوضوع جائحة كورو 

وغَتىا من اٞتوائح؛ وبياف أثر تلك القواعد ُب مواجهة مثل ىذه اٞتوائح ومعاٞتها, مثل قاعدة القياس, 
ومآالت األفعاؿ, وسد الذرائع, وا١تصلحة, ومن القواعد الفقهية قاعدة التابع تابع, وقاعدة دفع الضرر, وغَت 

للمسائل  -للبحث العلمي للتأصيل والتخريج ذلك من القواعد وىي كثَته, واليت ٯتكن أف تفتح آفاًقا رحبة 
 على تلك القواعد وغَتىا. -ا١تتعلقة هبذه النازلة وغَتىا 
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 : الهوامش
 

تعليق عبد ا١تنعم خليل  التاج السبكي, ؛ ٚتع اٞتوامع ُب أصوؿ الفقو,1/93: احملصوؿ, ( ىذا التعبَت للرازي, وابن السبكي, ينظر1)
 .14-13إبراىيم, ص

 . 31ص واألىدؿ, : السياغي, ابن األمَت الصنعاين, ٖتقيق : إجابة السائل, ( ينظر2)
؛ األ٧تم الزاىرات 1/65 الغزايل, ا١تستصفى, ينظر : والغزايل, وا١تارديٍت, وابن قدامة, ( ىذا التعبَت أخذ بو إماـ اٟترمُت ُب الورقات,3)

 .26ص ؛ روضة الناظر, ابن قدامة,86ص على حل ألفاظ الورقات ُب أصوؿ الفقو, ا١تارديٍت ٖتقيق : النملة,
       ؛ 14 -13تعليق عبد ا١تنعم خليل إبراىيم, ص التاج السبكي, ؛ ٚتع اٞتوامع ُب أصوؿ الفقو,1/93 صوؿ,: احمل ( ينظر4)

 .26ص روضة الناظر, ابن قدامة,
 .2/106 : مكتب البحوث والدراسات, وباعتبار الفعل وجوب, التقرير والتحبَت, بن عمر, ٖتقيق ( ألنو باعتبار القياـ إ٬تاب,5)
 مادة)وجب(؛ ا١تصباح ا١تنَت, فصل الواو, الفَتوز ابادي, القاموس احمليط, مادة )و ج ب(؛ الرازي, باب الواو, الصحاح,( ٥تتار 6)

 )مادة وجب( . كتاب الواو, الفيومي,
 . 1/74األسنوي,  ؛ هناية السوؿ,1/95( احملصوؿ, الرازي,7)
 . 42-1/41للبدخشي, ج العقوؿ,مناى : ؛ ينظر42( كالقاضي البيضاوي, ا١تنهاج, البيضاوي, ص8)
؛ التحقيقات ابن 89-88ص ا١تارديٍت, : األ٧تم الزاىرات, ينظر ( التعريف إلماـ اٟترمُت, ُب الورقات وتبعو ا١تارديٍت, وابن قاواف,9)

 .81ص التبصرة ُب أصوؿ الفقو, ؛ وقاؿ الشَتازي "متعلق العقاب بًتكو"102ص قاواف,
 . 42-2/41 البدخشي, : مناىج العقوؿ على ا١تنهاج, ؛ ينظر1/74 األسنوي, ( هناية السوؿ,10)
 . 1/75األسنوي,  هناية السوؿ, ( ينظر :11)
 . 1/42للبدخشي, : كبلـ ا١تراغي )رٛتو اهلل( ُب مناىج العقوؿ, ( ينظر12)
     لى تعريفو وىذا التعريف ا" ع"يذـ" عرب عنو بػ"يعاقب" وأضاؼ الباحث لفظ"شرعً  ( ىذا التعريف البن قدامة, بإستثناء لفظ13)
: روضة النظر, ابن  ينظر ستبدؿ بلفظ "من غَت عذر",أُ ا  الوارد ُب تعريفو يبعد عن تعريف البيضاوي بل نفسو باستثناء لفظ مطلقً  ال

 .8؛ تنقيح الفصوؿ, القراُب, ص42البيضاوي, ص ؛ ا١تنهاج,26قدامة, 
 . 1/134للسمرقندي,  : ميزاف األصوؿ, ( ينظر14)
 .20/221, الزبيدي, ؛ تاج العروس87/ 2, , ابن فارسمقاييس اللغة معجم  : ( ينظر15)
 .2/314 األنباري,: الزاىر ُب معاين كلمات الناس,  ( ينظر16)
 .2/139: مقاصد الشريعة, ابن عاشور,  ( ينظر17)
 . 148/ 9: روضة الطالبُت, النووي ,  ( ينظر18)
 .  2/18: ا١توافقات, الشاطيب,  ( ينظر19)
 : موقع منظمة الصحة العا١تية: ينظر (20)
 https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/middle  
مل يكن ىناؾ أي علم بوجود ىذا الفَتوس اٞتديد ومرضو قبل بدء تفشيو ُب مدينة ووىاف الصينية ُب كانوف األوؿ/ ديسمرب  (21)

 اآلف إىل جائحة تؤثر على العديد من بلداف العامل؛ ينظر : موقع منظمة الصحة العا١تية: 19-. وقد ٖتّوؿ كوفيد2019
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/middleمدى اعتبار ا١تصاب ّتائحة كورونا  ؛

 . 62قاتبل ٔتخالطتو لغَته متعمًدا, ص 19 ا١تستجد
وما يتعلق بو من معاٞتات طبية وأحكاـ  (19-)كوفيد : "فايروس كورونا ا١تستجد توصيات الندوة الفقهية الطبية الثانية بعنواف(22)

 .3ص ـ,2020/ابريل/  16ىػ ا١توافق 1441شعباف  23شرعية", ُب دورهتا ا١تنعقدة عن بعد 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/middle
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/middle؛
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 نفس ا١تصدر. (23)
 .241/ 33؛ تاج العروس, الزبيدي, 465/ 12: لساف العرب, ابن منظور,  ينظر (24)
 .241/ 33العروس, الزبيدي, ؛ تاج 465/ 12لساف العرب, ابن منظور,  (25)
 .241/ 33تاج العروس, الزبيدي,  (26)
 .  113/ 1 ( احملصوؿ, الرازي,27)
 470/ 2( ينظر : نفس ا١تصدر, 28)
 .142( القواعد والفوائد, ابن اللحاـ, ص29)
 .1/360: الكوكب ا١تنَت, ابن النجار,  ؛ وينظر2/932( التحبَت شرح التحرير, ا١ترداوي, 30)
      مع إضافة لفظ "أو عدمو" باعتبار  18ص ,ٚتع احملصوؿ ُب شرح رسالة ابن سعدي ُب األصوؿ للشيخ الفوزاف, ( التعريف31)

 شامبًل لواجب الفعل والًتؾ مًعا. أف الواجب
 .174/ 1( ينظر: االهباج ُب شرح ا١تنهاج, البيضاوي, 32)
 .32؛ البياف ا١تلمع عن الفاظ اللمع, اٟتاجيٍت, ص9ص اللمع ُب أصوؿ الفقو, الشَتازي, ( ينظر:33)
 .  1/100:  قواطع األدلة, ابن السمعاين, ( ينظر34)
٤تمد اٟتبش, , ؛شرح ا١تعتمد1/96لورقات, ٛتيد, ؛ ينظر: لشرح على شرح احمللي على ا1/100: هناية السوؿ, األسنوي, ظرين (35)
1/74 . 
 . 168/ 1 (سد الذرائع وٖترمي اٟتيل, ابن القيم,36)
 البصري ذكرىا من توابع األمر. ,93/ 1؛ ا١تعتمد, البصري, 1/160, , البيضاوياالهباج ُب شرح ا١تنهاج (37)
 .1/100(ينظر : نفس ا١تصدر والصفحة؛ قواطع األدلة, البن السمعاين, 38)
 .2/931 ا١ترداوي, ؛ التحبَت شرح التحرير,8/ 1اللمع ُب أصوؿ الفقو, الشَتازي,  (39)
 .93/ 1ا١تعتمد, البصري ,  (40)
 . 183/ 1الربىاف, اٞتويٍت,  (41)
 . 183/ 1: الربىاف, اٞتويٍت,  ينظر (42)
   . 931/ 2التحبَت شرح التحرير, ا١ترداوي  (43)
 .   931/ 2التحبَت شرح التحرير, ا١ترداوي  (44)
 .1/23تنقيح الفصوؿ, القراُب,  (45)
 . 87/ 1؛ هناية السوؿ, األسنوي, 168, 160/ 1, السبكياإلهباج,  (46)
 .1/3 ؛ كتاب لب األصوؿ, االنصاري,159/ 2حاشية العطار على شرح اٞتبلؿ احمللي,  (47)
حضور  : أف ما ال يتم الوجوب إال بو مثل : فرٌؽ بُت ىذه العبارة وعبارة "ما ال يتم الوجوب إال بو فليس بواجب" بياف ذلك (48)

"ما ال يتم الوجوب إال بو ليس بواجب, أما  رأي من يشًتط النعقاد صبلة اٞتمعة األربعُت؛ ألف الوجوب ما ًب, فهنااألربعُت, على 
: السعي لصبلة اٞتمعة أو اٞتماعة, إنك ٘تشي؛ وال يصح القوؿ من ا١تكلف أنو مل  مثل عبارة" ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب"

فحسب, فبل يلزمٍت السعي, وتعليل عدـ صحة ىذا القوؿ؛ ألف األمر بصبلة اٞتمعة أمر بالسعي إليها؛ يؤمر با١تشي, وإ٪تا أمر بالصبلة 
 (.96/  1) -: الشرح على شرح جبلؿ الدين احمللي للورقات  ألف ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب, ينظر

     22؛ ماال يتم الواجب إال بو, نور صاّب, ص285, صينظر: فتح الذرائع وأثره ُب الفقو اإلسبلمي, الطبقجلي (49)
 .1/95روضة الناظر مع شرحها فتح الويل الناصر, ابن قدامة,  ينظر: (50)
 بعدىا.. وما 1/92روضة الناظر مع شرحها فتح الويل الناصر, ابن قدامة,  ينظر: (51)
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     22: ماال يتم الواجب إال بو, نور صاّب, ص ينظر (52)
     22ماال يتم الواجب إال بو, نور صاّب, ص : ينظر (53)
 وما بعدىا. 25ينظر : القواعد واألصوؿ اٞتامعة, السعدي  (54)
 .101-100/ 1؛ شرح البدخشي, 182: شرح الورقات, ابن إمامة الكاملية, ص ينظر (55)
 . 1/91 ينظر: هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ, االسنوي, (56)
الشرعي مثل: دخوؿ الوقت بالنسبة لوجوب الصبلة, فإنو سبب لو ْتكم الشرع, والعقلي مثل: النظر باعتباره سبًبا للعلم فبل بد  (57)

منو لو, والسَت للحج, والعادي مثل: حز الرقبة بالنسبة للقتل والذبح, قضت العادة بسببيتو للذبح والقتل, ينظر: تيسَت التحرير, 
 .1/100؛ شرح البدخشي, 1/91السوؿ, األسنوي,  ؛ هناية2/215بادشاه, 

: ترؾ اٟتراـ ٟتصوؿ الواجب,  ضوء للصبلة؛ ألف الشرع ىو الذي اشًتط لصحتها الوضوء, والعقلي مثلو الشرط الشرعي مثل, ال (58)
شرطيتو  اقتضى : غسل جزء من شعر الرأس إل٘تاـ غسل الوجو, فالذي فاقتضاء شرطيتو للواجب كاف من قبل العقل؛ والعادي مثل

؛ شرح البدخشي, 1/91؛ هناية السوؿ ,األسنوي, 2/215: تيسَت التحرير, بادشاه,  والعرؼ, ينظر غسل الوجو ىي العادة إل٘تاـ
1/100. 
: رفع اٟتاجب عن  ٟتصوؿ ا١تأمور بو فكاف' واجًبا 'ينظر ""شرطا فالوضوء للصبلة مقدمة لوجودىا, وال عبلقة لو بالوجوب, فهو (59)

 . 528/ 1, السبكي٥تتصر ابن اٟتاجب, 
فإنو مقدمة للوجوب  , فالزكاة وجوهبا متوقف على النصاب,528/ 1, السبكي: رفع اٟتاجب عن ٥تتصر ابن اٟتاجب,  ينظر (60)

 وجود.فبل ٬تب على ا١تكلف إ٬تاد النصاب لكي ٕتب عليو الزكاة, لكن لو وجد فهو سبب للوجوب وشرط لل والوجود,
 قواطع األدلة ُب األصوؿ, ابن السمعاين, ىو ما يلـز من عدمو عدـ ا١تشروط وال يلـز من وجوده وجود ا١تشروط وال عدمو لذاتو, (61)
1/100. 
 .1/101 ىو ما يلـز من وجوده وجود ا١تسبب ومن عدمو عدـ السبب, قواطع األدلة ُب األصوؿ, ابن السمعاين, (62)
 ابن مفلح, أصوؿ الفقو, ؛1/179البحر احمليط, الزركشي,  ؛1/100 ة ُب األصوؿ, ابن السمعاين,: قواطع األدل ينظر (63)
1/382. 
؛ 1/358لنجار, شرح الكوكب ا١تنَت, ابن ا 23؛ تنقيح الفصوؿ ُب علم األصوؿ, القراُب, 1/138: ا١تستصفي, الغزايل,  ينظر (64)

 .287السائل شرح بغية اآلمل, ص؛ إجابة 1/153اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ, اآلمدي, 
؛ تنقيح الفصوؿ ُب 1/138؛ ا١تستصفي, الغزايل, 293: التلخيص, اٞتويٍت, ص إال على رأي من ٬تيز التكليف باحملاؿ, ينظر (65)

؛ إجابة 1/153؛ اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ, اآلمدي, 358/ 1شرح الكوكب ا١تنَت, ابن النجار,  23علم األصوؿ, القراُب, 
 .1/336 ؛ شرح ٥تتصر الروضة, الطوُب,287ئل شرح بغية اآلمل, صالسا

 .923/ 2( التحبَت, ا١ترداوي, 66)
 أي سواء كاف كل منهما شرعًيا أو عقلًيا أو عاديًا, وقد سبق التمثيل لذلك. يراد بإطبلؽ السبب والشرط ىنا, (67)
الباجي,  اإلحكاـ ُب فصوؿ األحكاـ, 1/100 السمعاين, ؛ قواطع األدلة ُب األصوؿ, ابن293: التلخيص, اٞتويٍت, ص ينظر (68)
شرح  ؛1/91؛ هناية السوؿ, األسنوي, 1/153؛ اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ, اآلمدي, 1/57الغزايل,  ؛ ا١تستصفى,1/150

والفوائد, ابن ؛ القواعد 2/925؛ التحبَت, ا١ترداوي, 2/16الددو الشنقيطي, ؛ شرح الورقات,1/361الكوكب ا١تنَت, ابن النجار, 
 .288؛ إجابة السائل شرح بغية اآلمل, ص1/382 ابن مفلح, ؛ أصوؿ الفقو,130اللحاـ, ص

 .2/926: التحبَت, ا١ترداوي,  ( ينظر69)
 .2/927: التحبَت, ا١ترداوي,  ينظر (70)
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؛ قواطع األدلة 293؛ التلخيص, اٞتويٍت, ص1/183: الربىاف, للجويٍت,  منهم اإلماـ اٞتويٍت, وابن اٟتاجب والطوُب, ينظر (71)
        528/ 1 السبكي, ؛ رفع اٟتاجب عن ٥تتصر ابن اٟتاجب,2/927؛ التحبَت, ا١ترداوي, 1/102ُب األصوؿ, ابن السمعاين,

 .1/382 ابن مفلح, ؛ أصوؿ الفقو,1/336 ؛ شرح ٥تتصر الروضة, الطوُب,534 و
 . 99-2/98اشية العطار, ح : ( ينظر72)
 .183ص : مصادر التشريع اإلسبلمي األصلية والتبعية ومباحث اٟتكم, الكردي, ( ينظر73)
ابن  ؛ أصوؿ الفقو,1/131 ؛ القواعد والفوائد ابن اللحاـ,2/928؛ التحبَت, ا١ترداوي, 293: التلخيص, اٞتويٍت, ص ينظر (74)

 .1/382 مفلح,
 .339 ؛ تفسَت السعدي,8/156القرآف, القرطيب, : اٞتامع ألحكاـ  ( ينظر75)
ـّ ٢تم وتعجيز", تفسَت الكشاؼ, الز٥تشري, : "فإف قلت : ما معٌت قولو َمَع اْلقاِعِدينَ  قاؿ الز٥تشري (76) ؛ 2/276 ؟, قلت : ىو ذ

 .10/407تفسَت ا١تنار, رضا,  :ينظر
 .   101/ 1؛ أصوؿ الفقو ف أبو النور زىَت, 532/ 1 السبكي, : رفع اٟتاجب عن ٥تتصر ابن اٟتاجب, ينظر (77)
 . 102/ 1؛ أصوؿ الفقو ف أبو النور زىَت, 1/77فواتح الرٛتوت, بن نظاـ الدين,  : ينظر (78)
 . 102/ 1: أصوؿ الفقو ف أبو النور زىَت,  (ينظر79)
 .2/82البورين, ؛ الوجيز ُب أصوؿ الفقو, 1/361: شرح الكوكب ا١تنَت, ابن النجار,  ينظر (80)
؛ الوجيز ُب أصوؿ الفقو, 1/361؛ شرح الكوكب ا١تنَت, ابن النجار, 1/100: قواطع األدلة ُب األصوؿ, ابن السمعاين, ينظر (81)

 .2/82البورين, 
 نكري,؛ جامع العلـو ُب اصطبلحات الفنوف, 10/349الفيومي,  ؛ ا١تصباح ا١تنَت,2/279اٞتوىري,  : الصحاح ُب اللغة, ينظر (82)
3/313. 
 .11/724 ابن منظور, لساف العرب, (83)
 .1/55 ؛ سد الذرائع, ابن القيم,3/51القراُب, أنوار الربوؽ ُب أنواع الفروؽ, (84)
 .297معامل أصوؿ الفقو عند أىل السنة, اٞتيزاين, ص ؛302سد الذرائع وٖترمي اٟتيل, ابن القيم, ص : ينظر (85)
 طلب األوؿ من ا١تبحث األوؿ من ىذا البحث.صيغ القاعدة ٖتت ا١ت : ينظر (86)
, ص الوسائل, قواعد ؛83صسد الذرائع, الربىاين,  : ينظر (87)    . ٥386تدـو
ويسمى وسيلة؛  مة من وجو فهو مقدمة من ناحية صحة الصبلة شرًعا؛ لتوقفها على ذلك,دومن ذلك : الوضوء  وسيلة ومق (88)

األداء و٣تّرد الفعل؛ فقد يصلي ا١تكلف وال تتوقف الصبلة على الوضوء, فإذا صلى دوف ويطلق عليو وسيلة فحسب من ناحية مطلق 
 قواعد:  وىكذا بقية الشروط واألسباب الشرعية, ينظر التطبيقات لكن صبلتو غَت صحيحة ُب نظر الشارع, بالفعل؛ وضوء فقد قاـ

, ص  .386-385الوسائل, ٥تدـو
 .179/ 1 البحر احمليط, الزركشي, (89)
, 2/51للبورين,  ؛ الوجيز ُب أصوؿ الفقو,2/352؛ ا١توافقات, الشاطيب, 119-118/ 1ينظر: األشباه والنظائر, السيوطي,  (90)

ْتيث لو و  وإ٪تا ىي تبع للمقاصد, " وقد تقرر أف الوسائل من حيث ىي وسائل غَت مقصودة ألنفسها,–رٛتو اهلل  -يقوؿ الشاطيب 
لو فرضنا عدـ ا١تقاصد ٚتلة مل يكن ْتيث و  ْتيث لو توصل إىل ا١تقاصد دوهنا مل يتوسل هبا, اصد سقطت الوسائل,قسقطت ا١ت

؛ ويقوؿ الشيخ البورين: "وىذه القاعدة شبو طردة ُب 2/353ا١توافقات, الشاطيب,  ..."للوسائل اعتبار بل كانت تكوف كالعبث
ء آخر يتبعو ُب الوجود يكوف ذلك فرًعا مبتٌت عليو", الوجيز ُب احملسوسات وا١تعقوالت, فالشيء الذي يكوف وجوده أصبًل لوجود شي

 -فإذا زاؿ اإلٯتاف وٚتيع األعماؿ فروع, ومن التطبيقات على ذلك : االٯتاف  باهلل سبحانو وتعاىل أصل, .51/ 2أصوؿ الفقو, البورين, 
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تقضي  تها صلوات ُب أياـ اٟتيض واٞتنوف والنفاس الألف اعتبارىا مبٍت عليو, وكذلك ومن فات حبطت األعماؿ؛ -والعياذ باهلل تعاىل
 .51/ 2؛ الوجيز ُب أصوؿ الفقو, البورين, 119-118/ 1وغَتىا من التطبيقات, ينظر: األشباه والنظائر, السيوطي,  سننها الرواتب"

 . 121/ 1؛ األشباه والنظائر, ابن ٧تيم؛ 1/188السيوطي,  األشباه والنظائر, (91)
, ص: أحك ينظر (92)  . 397اـ الوسائل, ٥تدـو
 . 186/ 1سد الذرائع وٖترمي اٟتيل, ابن القيم,  (93)
, ص ينظر (94)  . 397: أحكاـ الوسائل, ٥تدـو
 ا, وليس ٣ترَد وىٍم؛ ألف ترؾ الواجب ال ٬توز إال عند غلبة الظن, أو طلب أويل األمر وأىل االختصاصبأف يكوف ا٠توُؼ ٤تققً  (95)
 .  2/325؛ الدر ا١تنثور, السيوطي, 2/661: تفسَت ابن ا١تنذر,  ( ينظر96)
 (.1637) , برقم147/ 2( صحيح مسلم, كتاب الصبلة, باب الصاغة ُب الرحاؿ, 97)
 .     6/126 : ا١تفهم ١تا أشكل من تلخيص كتاب مسلم, باب جواز التخلف عن صبلة اٞتمعة, ( ينظر98)
(؛ سنن الًتمذي, باب: فيمن ىيسمع النداء, ٖتقيق 560) , برقم3/66ترؾ اٞتماعة, صحيح أيب داوود, باب التشديد ُب  (99)

 (, قاؿ األلبانيب صحيح.217) برقم ,1/422شاكر واأللباين, 
صحيح مسلم,  وليقعد ُب بيتو(, –أوقاؿ: فليعتزؿ مسجدنا -قاؿ عليو الصبلة والسبلـ : ) من أكل ثوًما أو بصبًل فليعتزلنا  (100)

 (.1281) برقم 2/80أكل ثوًما,  باب هني من
 .  51/ 1: درر اٟتكاـ شرح ٣تلة األحكاـ, حيدر, ( ينظر101)
 .13: فتاوى العلماء حوؿ فَتوس كورونا, صربي, ص  ( ينظر102)
 .17: نفس ا١تصدر, ص  ( ينظر103)
 وما بعدىا. 13: نفس ا١تصدر ص ( ينظر104)
 :ا٠تصوصينظر: قرارات ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدويل هبذا  (105)
  https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar 
 . 289: القواعد والضوابط الفقهية ا١تتضمنة للتيسَت, العبد اللطيف, ص  ( ينظر106)
؛ 384/ 3, 343/ 3؛ اٟتاوي, للماوردي, 3/137وما بعدىا؛ الذخَتة للقراُب,  46/ 4الكاساين, : بدائع الصنائع,  ينظر (107)

 :فقو اإلسبلمي الدويل هبذا ا٠تصوصقرارات ٣تمع ال ؛181/ 5ا١تغٍت, ابن قدامة, 
  https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar 
, قاؿ الًتمذي حسن؛ ا١تستدرؾ على الصحيحُت, للحاكم, 63/ 3, 678باب: تعجيل الزكاة, برقم: سنن الًتمذي, كتاب,  (108)

: تعليقو ُب التلخيصقاؿ الذىيب ُب قاؿ اٟتاكم صحيح اإلسناد, و  ,375/ 3, 5431برقم: --باب: ذكر إسبلـ العباس 
 صحيح. 

 . 20/ 9؛ شرح سنن أيب داوود, العباد, 130/ 2: سبل السبلـ, الصنعاين,  ينظر (109)
 . بتصرؼ.181/ 5: ا١تغٍت, ابن قدامة,  ينظر (110)
 .5915, برقم 29/ 7صحيح مسلم, باب الطاعوف والطَتة,  (111)
 .    324/ 9: شرح صحيح البخاري, ابن بطاؿ,  ينظر (112)
 , وصححو األلباين.1/ 4, 3857سنن أيب داوود بتحقيق وتعليق األلباين, ُب الرجل يتداوى,  (113)
 .180/ 1: القواعد والضوابط الفقهية ا١تتضمنة للتيسَت, العبد اللطيف/  ينظر (114)
 .  2/4: القواعد الفقهية, البورنو, ينظر (115)
 .392-7/391: اٞتامع ألحكاـ القرآف, القرطيب,  ينظر (116)

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
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 (.5380) , برقم5/2158صحيح البخاري, باب اٞتذاـ,  (117)
 (.5923) , برقم7/31 : ال عدوى وال طَتة, صحيح مسلم, باب (118)
 سبق ٗتر٬تو.  (119)
( قاؿ الًتمذي ىذا حديث صحيح؛ 2038) , برقم4/383 سنن الًتمذي بتحقيق شاكر واأللباين, باب الدواء واٟتث عليو (120)

 ( قاؿ األلباين صحيح.  3855) برقم ,2/396الرجل يتداوى, : ُب  سنن أيب داوود, باب
؛ شرح التلويح على التوضيح , 87؛  األشباه والنظائر, ابن ٧تيم, ص103/ 2: االختيار لتعليل ا١تختار, ا١توصلي,  (ينظر121)

 .   405/ 2التفتازاين, 
 .87ص : األشباه والنظائر, السيوطي, ينظر (122)
 .515/ 7للقواعد الفقهية واألصولية, : معلمة زايد  ينظر (123)
 .176ص : األشباه والنظائر, السيوطي, ينظر (124)
 .11/130, 4/22: لساف العرب  ينظر (125)
 .424: معجم اللغة العربية ا١تعاصرة, ص ينظر (126)
 :: قرارات ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدويل هبذا ا٠تصوص ينظر (127)
  https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar 
 . 209/  8شرح صحيح البخاري, ابن بطاؿ,  (128)
 .186؛ تفسَت السعدي, ص5/273: تفسَت القرطيب,  ينظر (129)
 .549/  4اإلسبلمي,  الفقو ٣تمع , ٣تلة) 7/94و ُب دورتو التاسعة, برقم )قرار ٣تمع الفق:  ينظر (130)
ُب حالة القتل وأخذ ا١تاؿ مًعا فالقتل والصلب, أو قيامهم بالقتل دوف أخذ ا١تاؿ فيقتلوا فحسب, أو أخذ ا١تاؿ دوف القتل  (131)

وكثَت  --وىذا قوؿ ابن عباس  ا١تاؿ فينفوا من األرض,فيقطع اليد والرجل من خبلؼ, أو أخافوا الناس دوف أف يقتلوا ومل يأخذوا 
 .229ينظر : تفسَت السعدي, ص ل,من األئمة, على اختبلؼ ُب بعض التفاصي

صحيح الًتغيب, باب:  (23114) , برقم -  - ,5/362مسند أٛتد, باب : أحاديث رجاؿ من أصحاب النيب  (132)
 ( وقاؿ صحيح. 2805) برقم 2/42الًتغيب ُب اٟتياة, االلباين, 

 .  9/2283: عوف ا١تعبود شرح سنن أيب داود, أبو الطيب,  ينظر (133)
 سبق ذكر اٟتديث ٖتت الفرع ا١تتعلق باٟتجر الصحي من ىذا البحث.  (134)
, 1/773(؛ صحيح وضعيف اٞتامع الصغَت وزيادتو, األلباين, 26226) , برقم6/255مسند أٛتد, باب: حديث عائشة,  (135)

 ( قاؿ األلباين صحيح. 7725) برقم
 قرارات ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدويل هبذا ا٠تصوص, ؛40: ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب, الصويغ, ص ينظر (136)

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar 
 .21/ 2ىذا التعريف للحاجة من خبلؿ تعريف اٟتاجيات, ا١توافقات, الشاطيب,  (137)
 .243: القواعد والضوابط الفقهية ا١تتضمنة للتيسَت, ص ينظر (138)
 .51األشباه والنظائر, السبكي, ص (139)
 .105ص الزرقاء, : شرح القواعد الفقهية, ينظر (140)
 :الفقو اإلسبلمي الدويل هبذا ا٠تصوصقرارات ٣تمع  (يراجع141)
  https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar 
 .  324: تفسَت السعدي, ص ينظر (142)

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
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( قاؿ أبو عيسى حديث حسن صحيح, وقاؿ األلباين 2344) برقم, 4/573سنن الًتمذي بتحقيق شاكر واأللباين,  (143)
 صحيح.

 .  20/  27: شرح سنن أيب داوود, للعباد,  ينظر (144)
 (.6945) / برقم 56/  8 صحيح مسلم, باب ُب األمر بالقوة وترؾ العجز, (145)
 .25: القواعد الفقهية الناظمة للممارسات الطبية وتطبيقاهتا, ىريبد, ص ينظر (146)
فُروي من طريق أيب  -, و٣تموع طرقو توصلو إىل مرتبة اٟتسن.  من عد ة طرٍؽ, كما روي مرسبًل ُروي ىذا اٟتديث موصواًل  (147)

وقاؿ : صحيح اإلسناد على شرط ُمسلٍم ومل ٮتر جاه, ووافقو الذ ىيب؛ وُب صحيح  2345, 2/66سعيد ا٠تُدري ا١تستدرؾ, للحاكم: 
 (.  896) , برقم1/272؛ وصححو ُب ٥تتصر إرواء الغليل, 1895قم بر  ,2/39ابن ماجو, لؤللباين 

 .131/ 12لساف العرب, ابن منظور,  (148)
 .  2/52قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ, العز بن عبدالسبلـ,  (149)
 .232/ 8 الفروؽ, القراُب, (150)
 .87ص , األشباه والنظائر, ابن ٧تيم,1/35األشباه والنظائر, السيوطي,  (151)
 .3/351درر اٟتكاـ, علي حيدر,  (152)
الدر ا١تختار شرح تنوير  ؛16/447تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي  ؛437/ 1البحر الرائق, ابن ٧تيم,  ينظر: (153)

؛ شرح 1/571؛ أسٌت ا١تطالب, زكريا األنصاري, 3/91 ,447/ 2, اآلداب الشرعية البن مفلح ؛1/210األبصار, اٟتصكفي, 
 .3/242, ابن مفلح,  الفروع

 نفس ا١تصادر. : ينظر (154)
                    ؛   16/447: تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي  ينظر (155)
                  .  195: ا١توسوعة الطبية الفقهية, كنعاف, ص ينظر (156)
                  .  195؛ ا١توسوعة الطبية الفقهية, كنعاف, ص347غياث األمم ُب التياث الظلم, ص (157)
 . 1408/  5: تفسَت ابن أيب حاًب,  ينظر (158)
 سبق ٗتر٬تو.   (159)
 .130معجم لغة الفقهاء, قلعو جي وقنييب, ص (160)
 .155القواعد والضوابط الفقهية ا١تتعلقة بالبيئة,البلوي, ص ينظر: (161)
    . 1/118ينظر: شرح القواعد الفقهية, الزرقاء, ص  (162)
 https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar:  ينظر (163)
 .706/  3: الدر ا١تنثور, السيوطي, ينظر (164)
حديث ٝترة بن جندب أنو كانت لو عضد من ٩تل َب حائط رجل من األنصار قاؿ ومع الرجل أىلو قاؿ فكاف ٝترة يدخل  (165)

فذكر ذلك لو فطلب إليو النيب  -  - إىل ٩تلو فيتأذى بو ويشق عليو فطلب إليو أف يبيعو فأىب فطلب إليو أف يناقلو فأىب فأتى النيب 
 -  -  أمرا رغبو فيو فأىب فقاؿ " أنت مضار ". فقاؿ «. فهبو لو ولك كذا وكذا » أف يبيعو فأىب فطلب إليو أف يناقلو فأىب. قاؿ

( وقاؿ عنو األلباين 3638) برقم 3/352سنن أيب داوود, باب ُب القضاء,".لؤلنصارى : اذىب فاقلع ٩تلو  -  - رسوؿ اهلل 
 ضعيف.

 .227, الدوسري, ص: القواعد الفقهية ينظر (166)
 . 204/ 6: شرح صحيح البخاري, ابن بطاؿ,  ينظر (167)
 .   وسبق ٗتر٬ت (168)

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
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 فهرس المصادر والمراجع:
عبداهلل ٤تمد . د    : ٖتقيق ىػ(,474أيب الوليد سليماف بن خلف الباجي )ت إحكاـ الفصوؿ ُب أحكاـ األصوؿ, .1

 .ـ(1989ىػ=1409, 1)ط/ اٞتبوري, مؤسسة الرسالة, بَتوت,
 –اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ, علي بن ٤تمد اآلمدي أبو اٟتسن, ٖتقيق : د. سيد اٞتميلي, دار الكتاب العريب  .2

 ىػ.1404بَتوت, ط/ األوىل, 
 االختيار لتعليل ا١تختار, عبد اهلل بن ٤تمود بن مودود ا١توصلي اٟتنفي, ٖتقيق : عبد اللطيف ٤تمد عبد الرٛتن,  .3

 ـ. 2005 -ىػ  1426 -ت / لبناف, ط/الثانية بَتو  -دار الكتب العلمية 
اآلداب الشرعية, عبد اهلل ٤تمد بن مفلح ا١تقدسي, ٖتقيق: شعيب األرناؤوط + عمر القياـ, مؤسسة الرسالة,  .4

 ـ.1999ىػ, 1419ط/الثالثة,   بَتوت,
     االستذكار, أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري, ٖتقيق : سامل ٤تمد عطا, ٤تمد علي معوض,  .5

 ـ.2000 – 1421بَتوت, ط/األوىل,  –دار الكتب العلمية 
 ـ.1983ىػ/1403 عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي, دار الكتب العلمية, ط/ األوىل,, األشباه والنظائر .6
َفَة النػ ْعَماِف, الش ْيخ زَْيُن اْلَعاِبِدْيَن ْبِن إِبْػرَاِىْيِم ْبِن ٧ُتَْيمٍ اأْلَْشَباُه  .7 , دار الكتب العلمية, َوالن ظَائُِر َعَلى َمْذَىِب َأيبْ َحِنيػْ

 ـ.1980ىػ=1400بَتوت, لبناف, ط :
 ط/ب.أصوؿ الفقو, ٤تمد ابن مفلح ا١تقدسي, ٖتقيق: فهد بن ٤تمد السدحاف, مكتبة العبيكاف / .8
أصوؿ الفقو ا١تسمى إجابة السائل شرح بغية اآلمل, ٤تمد بن إٝتاعيل األمَت الصنعاين, ٖتقيق : القاضي حسُت بن  .9

 .1986بَتوت, ط/ األوىل,  –أٛتد السياغي والدكتور حسن ٤تمد مقبويل األىدؿ, مؤسسة الرسالة 
 ط.ب.ت. أصوؿ الفقو, ٤تمد أبو النور زىَت, ا١تكتبة األزىرية للًتاث, مصر, .10
 .اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع, مشس الدين ٤تمد بن أٛتد الشربيٌت ا٠تطيب القاىرى الشافعي .11
 مشس الدين ٤تمد بن عثماف بن علي ا١تارديٍت, األ٧تم الزاىرات على حل ألفاظ الورقات ُب أصوؿ الفقو, .12

    .ـ( 1996ىػ=1416, 2)ط/ الرياض, مكتبة الرشد, عبد الكرمي علي النملة,. : د ٖتقيق ىػ(,871)ت
اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ على مذىب اإلماـ أٛتد بن حنبل, عبلء الدين أبو اٟتسن علي بن سليماف  .13

 ىػ.1419ا١ترداوي الدمشقي الصاٟتي, دار إحياء الًتاث العريب بَتوت ػػ لبناف, ط/األوىل, 
 ىػ(.684أٛتد بن إدريس ا١تالكي الشهَت بالقراُب )ا١تتوَب :  أنوار الربوؽ ُب أنواع الفروؽ, أبو العباس شهاب الدين .14
        البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو, بدر الدين ٤تمد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي, ٖتقيق : ٤تمد ٤تمد تامر,  .15

 ـ.2000 -ىػ 1421 دار الكتب العلمية,
 , أٛتد اٟتجي الكردي.- لتبعية ومباحث اٟتكممصادر التشريع اإلسبلمي األصلية وا - ْتوث ُب علم أصوؿ الفقو .16
 بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع, أبو بكر بن مسعود بن أٛتد الكاساين عبلء الدين. .17
الربىاف ُب أصوؿ الفقو, عبد ا١تلك بن عبد اهلل بن يوسف اٞتويٍت أبو ا١تعايل, ٖتقيق : د. عبد العظيم ٤تمود  .18

 ىػ.1418الرابعة,  مصر, ط/ –ا١تنصورة  -الديب, الوفاء 
 إسحاؽ الشَتازى, أٛتد سهل بن أىب ىاشم ٤تمد ٤تفوظ سبلـ اٟتاجيٌت. لبياف ا١تلمع عن ألفاظ اللمع أليبا .19
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تاج العروس من جواىر القاموس, ٤تّمد بن ٤تّمد بن عبد الرزّاؽ اٟتسيٍت, أبو الفيض, ا١تلّقب ٔترتضى, الز بيدي,  .20
 ا٢تداية.ٖتقيق : ٣تموعة من احملققُت, دار 

         التحبَت شرح التحرير ُب أصوؿ الفقو, عبلء الدين أيب اٟتسن علي بن سليماف ا١ترداوي اٟتنبلي, ٖتقيق :  .21
 ـ.2000 -ىػ 1421د. عبد الرٛتن اٞتربين, د. عوض القرين, د. أٛتد السراح, مكتبة الرشد, الرياض, 

  .ب اإلسبلمي, ط/الثانيةط. دار الكتا تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي, .22
القصيم, اكتوبر,  الشرعية, جامعة العلـو ٣تلة ا١تنتصر, بن وفوائده, قطب ضوابطو, مسالكو, الوسائل بُت الًتجيح .23

2014. 
تفسَت ابن أىب حاًب, اإلماـ اٟتافظ أبو ٤تمد عبد الرٛتن بن أيب حاًب الرازي, ٖتقيق : أسعد ٤تمد الطيب, ا١تكتبة  .24

 صيدا. –العصرية 
 ـ.1990 ٤تمد رشيد بن علي رضا, ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب, تفسَت القرآف اٟتكيم )تفسَت ا١تنار(, .25
 ـ.1996 -ىػ 1417 التقرير والتحرير ُب علم األصوؿ, ابن أمَت اٟتاج, ٤تمد بن ٤تمد, دار الفكر, .26
التلخيص ُب أصوؿ الفقو, أبو ا١تعايل عبد ا١تلك بن عبد اهلل بن يوسف اٞتويٍت, ٖتقيق : عبد اهلل جومل النبايل وبشَت  .27

 ـ.1996 -ىػ1417أٛتد العمري, دار البشائر اإلسبلمية, بَتوت, 
 لقراُب.تنقيح الفصوؿ ُب علم األصوؿ, اإلماـ أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس ا١تالكي الشهَت با .28
أبو منصور ٤تمد بن أٛتد األزىري, ٖتقيق : ٤تمد عوض مرعب, دار إحياء الًتاث  هتذيب اللغة ػ موافقا للمطبوع, .29

 ـ.2001 -بَتوت, ط/األوىل  –العريب 
وما يتعلق بو من معاٞتات  (19-)كوفيد توصيات الندوة الفقهية الطبية الثانية بعنواف: "فايروس كورونا ا١تستجد .30

 .ـ2020/ابريل/  16ىػ ا١توافق 1441شعباف  23اـ شرعية", ُب دورهتا ا١تنعقدة عن بعد طبية وأحك
التوقيف على مهمات التعاريف, ٤تمد عبد الرؤوؼ ا١تناوي, ٖتقيق : د. ٤تمد رضواف الداية, دار الفكر ا١تعاصر,  .31

 ىػ.1410بَتوت, دمشق, ط/ األوىل,  -دار الفكر 
عبد الرٛتن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي, ٖتقيق: عبد الرٛتن بن معبل  ـ ا١تناف,تيسَت الكرمي الرٛتن ُب تفسَت كبل .32

 ـ. 2000-ىػ 1420اللو٭تق, مؤسسة الرسالة, ط/األوىل, 
اٞتامع الصحيح سنن الًتمذي, ٤تمد بن عيسى أبو عيسى الًتمذي السلمي, ٖتقيق : أٛتد ٤تمد شاكر وآخروف,  .33

 بَتوت. –دار إحياء الًتاث العريب 
ا من جوامع الكلم, اإلماـ اٟتافظ الفقيو زين الدين أيب الفرج عبد الرٛتن امع العلـو واٟتكم ُب شرح ٜتسُت حديثً ج .34

 ماىر ياسُت الفحل. : ٖتقيق بن شهاب الدين البغدادي ٍب الدمشقي الشهَت بابن رجب,
ر بن فرح األنصاري ا٠تزرجي مشس اٞتامع ألحكاـ القرآف = تفسَت القرطيب, أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بك .35

 -ىػ 1384ط/ الثانية,  القاىرة, –ٖتقيق : أٛتد الربدوين وإبراىيم أطفيش, دار الكتب ا١تصرية  الدين القرطيب,
 ـ. 1964

اٞتامع ألحكاـ القرآف, أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصاري ا٠تزرجي مشس الدين القرطيب,  .36
 ـ. 2003ىػ/  1423البخاري, دار عامل الكتب, الرياض, ا١تملكة العربية السعودية, ط/ ٖتقيق : ٝتَت 
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   تعليق  ىػ(,771)ت  لقاضي القضاة تاج الدين عبد الوىاب بن على السبكي, ٚتع اٞتوامع ُب أصوؿ الفقو, .37
 .ـ(2001ىػ = 1421, 1)ط/ بَتوت, دار الكتب العلمية, عبد ا١تنعم خليل إبراىيم,

 ـ.2003 احملصوؿ ُب شرح رسالة ابن سعدي ُب األصوؿ, عبداهلل بن صاّب الفوزاف, دار ا١تسلم للنشر والتوزيعٚتع  .38
 حاشية العطار على شرح اٞتبلؿ احمللي على ٚتع اٞتوامع, حسن بن ٤تمد العطار . .39
    با١تاوردي,  اٟتاوي ُب فقو الشافعي, أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن ٤تمد بن حبيب البصري البغدادي, الشهَت .40

 ـ.1994 -ىػ 1414دار الكتب العلمية, ط/األوىل, 
 مصر, –ٖتقيق : مركز ىجر للبحوث, دار ىجر  الدر ا١تنثور ُب التفسَت با١تاثور, عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي, .41

 ـ .2003ىػ ػ 1424
/ : دار الكتب العلمية, لبناف ,: احملامي فهمي اٟتسيٍت درر اٟتكاـ شرح ٣تلة األحكاـ, علي حيدر, ٖتقيق تعريب .42

 بَتوت.
 .ـ1994 بَتوت, الذخَتة, شهاب الدين أٛتد بن إدريس القراُب, ٖتقيق: ٤تمد حجي, دار الغرب, .43
: علي بن عبد الكاُب السبكي, ٖتقيقرفع اٟتاجب عن ٥تتصر ابن اٟتاجب, تاج الدين أيب النصر عبد الوىاب بن  .44

 1419 -ـ  1999 -ط/ األوىل لبناف / بَتوت, -د, عامل الكتب علي ٤تمد معوض, عادؿ أٛتد عبد ا١توجو 
 ىػ.

 ىػػ. 1405أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النووي, ا١تكتب اإلسبلمي, بَتوت,   روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت, .45
عبد الرٛتن  روضة الناظر وجنة ا١تناظر, عبد اهلل بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي أبو ٤تمد, ٖتقيق : د. عبد العزيز .46

 ىػ.1399الرياض, ط/الثانية,  –السعيد, جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود 
 ـ.1960ىػ/ 1379ط/ الرابعة  مكتبة مصطفى البايب اٟتليب, سبل السبلـ, ٤تمد بن إٝتاعيل الصنعاين, .47
 ـ.1985 -ىػ 1406سد الذرائع ُب الفقو اإلسبلمي, ٤تمد ىشاـ الربىاف, دار الفكر, دمشق, ط/ األوىل,  .48
 .سد الذرائع وٖترمي اٟتيل, أبو عبد اهلل ٤تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد, مشس الدين, ابن قيم اٞتوزية  .49
 دار الفكر.  , ٖتقيق : ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد,اف بن األشعث أبو داود السجستاينسنن أيب داود, سليم .50
          ٖتقيق: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين, شرح التلويح على التوضيح ١تنت التنقيح ُب أصوؿ الفقو, .51

 .1996 -ىػ  1416لبناف, ط/ األوىل,  –زكريا عمَتات, دار الكتب العلمية بَتوت 
 شرح القواعد الفقهية, الشيخ أٛتد بن الشيخ ٤تمد الزرقا, دار القل.  .52
ز بن علي الفتوحي ا١تعروؼ بابن النجار, شرح الكوكب ا١تنَت, تقي الدين أبو البقاء ٤تمد بن أٛتد بن عبد العزي .53

 ـ.1997 -ىػ 1418ٖتقيق : ٤تمد الزحيلي و نزيو ٛتاد, مكتبة العبيكاف, ط/ الثانية, 
 ـ2010, دار الكتب العملية, بَتوت, ط/ شرح الورقات, ابن إمامة الكاملية, ٖتقيق: أٛتد فتحي حجازي .54
     : حساـ الدين بن موسى عفانو,  لي الشافعي, ٖتقيقشرح الورقات, العبلمة جبلؿ الدين ٤تمد بن أٛتد احمل .55

 ـ. 1999 -ىػ  1420ط/ األوىل, 
شرح تنقيح الفصوؿ, شهاب الدين أٛتد بن إدريس الصنهاجي القراُب, دراسة وٖتقيق, ناصر بن علي بن ناصر  .56

 الغامدي, رسالة ما جستَت.  
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  : ك بن بطاؿ البكري القرطيب, ٖتقيقعبد ا١تلالبن بطاؿ, أبو اٟتسن علي بن خلف بن  شرح صحيح البخارى, .57
 ـ.2003 -ىػ 1423 - 2السعودية / الرياض, ط/ -أبو ٘تيم ياسر بن إبراىيم, مكتبة الرشد 

 دار الفكر, بَتوت.  شرح فتح القدير, كماؿ الدين ٤تمد بن عبد الواحد السيواسي, .58
صرصري, أبو الربيع, ٧تم الدين, ٖتقيق: عبد اهلل شرح ٥تتصر الروضة, سليماف بن عبد القوي بن الكرمي الطوُب ال .59

 ـ. 1987ىػ /  1407بن عبد احملسن الًتكي, مؤسسة الرسالة, ط/ األوىل, 
 شرح ٥تتصر خليل للخرشي, ٤تمد بن عبد اهلل ا٠ترشي. .60
-ىػػ1417, 1, مكتبة ا١تعارؼ, الرياض, ط/صحيح ابن ماجة, أبو عبد الرٛتن ٤تمد بن ناصر الدين األلباين .61

 ـ.1997
 الرياض, ط/ا٠تامسة. –صحيح الًتغيب والًتىيب, ٤تمد ناصر الدين األلباين, : مكتبة ا١تعارؼ  .62
 صحيح وضعيف اٞتامع الصغَت وزيادتو؛ ٤تمد ناصر الدين األلباين, ا١تكتب اإلسبلمي. .63
 ـ1985ىػ, 1405ط/األوىل,  .64
آبادي, ٖتقيق: عبد الرٛتن ٤تمد عثماف, عوف ا١تعبود شرح سنن أيب داود, أبو الطيب ٤تمد مشس اٟتق العظيم  .65

 ـ.1968ىػ , 1388ا١تكتبة السلفية, ا١تدينة ا١تنورة, ط/الثانية,
   غياث األمم والتياث الظلم, عبد ا١تلك بن عبد اهلل بن يوسف اٞتويٍت أبو ا١تعايل, ٖتقيق : د. فؤاد عبد ا١تنعم,  .66

 .1979د. مصطفى حلمي, دار الدعوة, االسكندرية, 
 ـ.2020 -ىػ 1441العلماء حوؿ فَتوس كورونا, مسعود صربي, دار البشَت, مصر, ط/ األوىل, فتاوى  .67
فتح الباري شرح صحيح البخاري, أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعي, ٖتقيق : أٛتد بن علي  .68

 ىػػ.1379بَتوت,  -بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعي, دار ا١تعرفة 
فتح الذرائع ُب الفقو اإلسبلمي, ٤تمد رياض فخري الطبقجلي, رسالة دكتوراه, اٞتامعة اإلسبلمية, بغداد,  .69

 ـ.2008
 ىػ.1427فتح الويل الناصر شرح روضة الناظر, علي بن سعد الضو٭تي, دار ابن اٞتوزي, السعودية, ط/ األوىل,  .70
األنصػاري, دار الكتب العلمية, بَتوت, ط/ األوىل,  فواتح الرٛتوت, للعبلمة عبد العلي ٤تمد بن نظػاـ الػدين .71

 ـ.2002-ىػ 1423
 القاموس احمليط, ٤تمد بن يعقوب الفَتوزآبادي. .72
 :فقو اإلسبلمي الدويل هبذا ا٠تصوصقرارات ٣تمع ال .73

  https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar 
 قواطع األدلة ُب األصوؿ, أبو ا١تظفر, منصور بن ٤تمد بن عبد اٞتبار ابن أٛتد ا١تروزى السمعاين التميمي اٟتنفي  .74

ٖتقيق: ٤تمد حسن ٤تمد حسن اٝتاعيل الشافعي, دار الكتب العلمية, بَتوت, لبناف, ط/األوىل,  ٍب الشافعي,
 ـ.1999ىػ/1418

قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ, أبو ٤تمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ بن أيب القاسم بن اٟتسن السلمي  .75
 لبناف. –الدمشقي, ٖتقيق : ٤تمود بن التبلميد الشنقيطي, دار ا١تعارؼ بَتوت 

 ـ.2016القواعد الفقهية الناظمة للممارسات الطبية, عاطف ٤تمد أبو ىريدة,  .76
 . 2002القاىرة  1ألصوؿ اٞتامعة تأليف عبد الرٛتن بن ناصر السعدي, مكتبة السنة طالقواعد وا .77

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
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, رسالة دكتوراه, اٞتامعة اإل .78 سبلمية با١تدينة قواعد الوسائل ُب الشريعة اإلسبلمية, مصطفى بن كرامة اهلل ٥تدـو
 ىػ .1417النبوية, دار اشبيليا, 

عبد الرٛتن بن صاّب العبد اللطيف, عمادة البحث العلمي باٞتامعة القواعد والضوابط الفقهية ا١تتضمنة للتيسَت,  .79
 ـ.2003-ىػ1423اإلسبلمية, ا١تدينة ا١تنورة, ا١تملكة العربية السعودية, ط/األوىل, 

القواعد والضوابط الفقهية ا١تتعلقة بالبيئة, صاّب بن صاّب البلوي, رسالة ماجستَت, جامعة اإلماـ ا١تملكة العربية  .80
 ىػ.1437 السعودية,

القواعد والفوائد األصولية وما يتبعها من االحكاـ الفرعية, ابن اللحاـ, عبلء الدين أيب اٟتسن علي بن ٤تمد بن  .81
  .ـ 1999 -ىػ  1420عباس البعلي الدمشقي اٟتنبلي, ٖتقيق : عبد الكرمي الفضيلي, ا١تكتبة العصرية, طبعة/  

 .  ىػ1406ط. مكتبة الرياض اٟتديثة, ط/الثالثة,  الرب, الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة ا١تالكي البن عبد .82
 -ٖتفيف : سعد بن ٤تمد السعد, دار ا١تآثر  كتاب تفسَت القرآف, أبو بكر ٤تمد بن إبراىيم بن ا١تنذر النيسابوري, .83

 ـ. 2002ىػ,  1423 ا١تدينة النبوية, ط/األوىل,
أبو القاسم ٤تمود بن عمر لتأويل, العبلمة جار اهلل الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل َب وجوه ا .84

 ىػ. 1407, دار الكتاب العريب ػ بَتوت, يالز٥تشر 
 لب األصوؿ, الشيخ اإلسبلـ أبو ٭تِت زكريا بن ٤تمد بن أٛتد بن زكريا األنصاري. .85
 بَتوت, ط/ األوىل. –لساف العرب, ٤تمد بن مكـر بن منظور األفريقي ا١تصري, دار صادر  .86
 .ىػ1405بَتوت, ط/األوىل,  –لمية ُب أصوؿ الفقو, أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي الشَتازي, دار الكتب العاللمع  .87
 ـ.2005العقرباوي, رسالة ماجستَت, جامعة آؿ البيت, ما ال يتم الواجب إال بو نور صاّب  .88
 اجملموع شرح ا١تهذب, أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النووي . .89
احملصوؿ ُب علم األصوؿ, ٤تمد بن عمر بن اٟتسُت الرازي, ٖتقيق : طو جابر فياض العلواين, جامعة اإلماـ ٤تمد  .90

 ىػ.1400الرياض, ط/األوىل,  –بن سعود اإلسبلمية 
بَتوت,  –٥تتار الصحاح, ٤تمد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي, ٖتقيق : ٤تمود خاطر, مكتبة لبناف ناشروف  .91

 .1995 – 1415طبعة/ 
    بَتوت,  –٥تتصر إرواء الغليل ُب ٗتريج أحاديث منار السبيل, ٤تمد ناصر الدين األلباين, ا١تكتب اإلسبلمي  .92

 .1985 – 1405ط/ الثانية, 
ـ بن خاف ٤تمد بن أماف اهلل مرعاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح, أبو اٟتسن عبيد اهلل بن ٤تمد عبد السبل .93

 ـ. 984ىػ,  1404 -ا٢تند, ط/ الثالثة  –اٞتامعة السلفية  -البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء ا١تباركفوري, إدارة 
 ا١تستدرؾ على الصحيحُت, ٤تمد بن عبداهلل أبو عبداهلل اٟتاكم النيسابوري, ٖتقيق : مصطفى عبد القادر عطا,  .94

 .1990 – 1411بَتوت, ط/األوىل,  –دار الكتب العلمية 
ألصوؿ, ٤تمد بن ٤تمد الغزايل أبو حامد, ٖتقيق : ٤تمد عبد السبلـ عبد الشاُب, دار الكتب ا١تستصفى ُب علم ا .95

 ىػ.1413بَتوت, ط/  األوىل,  –العلمية 
 القاىرة –مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل, أٛتد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين, مؤسسة قرطبة  .96
 علي الفيومي ٍب اٟتموي, أبو العباس . ا١تصباح ا١تنَت ُب غريب الشرح الكبَت, أٛتد بن ٤تمد بن .97
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 –ا١تعتمد ُب أصوؿ الفقو, ٤تمد بن علي بن الطيب البصري أبو اٟتسُت, ٖتقيق : خليل ا١تيس, دار الكتب العلمية  .98
 ىػػ.1403بَتوت, ط/األوىل, 

 ـ. 2008-ىػ 1429 معجم اللغة العربية ا١تعاصرة, أٛتد ٥تتار عمر, عامل الكتب, ط/ األوىل, .99
 ـ.1988 -ىػ 1408ط/ الثانية,  غة الفقهاء, ٤تمد رواس قلعة جي, دار النفائس,معجم ل .100
 ـ.2013ىػ 1434معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية, مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف, ط/ األوىل,  .101
بَتوت,  –الفكر  ا١تغٍت ُب فقو اإلماـ أٛتد بن حنبل الشيباين, عبد اهلل بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي أبو ٤تمد, دار .102

 ىػ .1405ط/ األوىل, 
ا١تفهم ١تا أشكل من تلخيص كتاب مسلم, أبو العب اس أَٛتُد بُن الشيِخ ا١ترحوـِ الفقيِو أيب َحْفٍص ُعَمَر بِن إبراىيَم  .103

 اٟتافظ, األنصاري  القرطيب  . 
 ,٤تمد اٟتبيب ابن ا٠توجة, ٖتقيق: ٤تمد الطاىر بن ٤تمد بن ٤تمد الطاىر بن عاشور  ,مقاصد الشريعة اإلسبلمية .104

 .ـ 2004 -ىػ  1425
 .ىػ1428دين, الرياض, ط/ األوىل, دار ز  ا١تمتع ُب القواعد الفقهية, مسلم بن ٤تمد بن ماجد الدوسرين, .105
مناىج العقوؿ شرح منهاج الوصوؿ ُب علم األصوؿ, ٤تمد بن اٟتسن البد خشي, مطبوع مع هناية السوؿ, مطبعة  .106

 ., األزىر٤تمد علي صبيح
ىػ(, ٖتقيق: سليم 685منهاج الوصوؿ إىل علم األصوؿ, القاضي عبد اهلل بن عمر بن ٤تمد البيضاوي, )ت  .107

 .ـ(1989, 1) ط/ شبعانيو, دار دانية للطباعة والنشر, دمشق,
 -ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج, أبو زكريا ٭تِت بن شرؼ بن مري النووي, دار إحياء الًتاث العريب  .108

 ىػ.1392َتوت, ط/ الثانية, ب
منهج الطبلب ُب فقو اإلماـ الشافعي, زكريا بن ٤تمد بن زكريا األنصاري الشافعي, ٖتقيق: صبلح بن ٤تمد بن  .109

 ـ.1997 -ىػ 1417بَتوت, ط/األوىل, –عويضة, دار الكتب العلمية 
 ا١توافقات, إبراىيم بن موسى بن ٤تمد اللخمي الغرناطي الشهَت بالشاطيب, ٖتقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن  .110

 ـ.1997ىػ/ 1417آؿ سلماف, دار ابن عفاف, ط/ األوىل 
 ـ.2000-ىػ 1420ا١توسوعة الطبية الفقهية, أٛتد بن ٤تمد كنعاف, دار النفائس, بَتوت, ط/ األوىل,  .111
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 د. عزيز ٤تمد علي ا٠تطري ...على النفس  قاعدة ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب وأثرىا ُب احملافظة
 

 

The Rule of What is Due only by It, It is a Duty and its Impact on the 

Self-preservation of the Risks of Coronavirus 

"Fundamental, Purposeful and Applied  Study" 

Dr.. Aziz Mohammed Ali Alkhatry  
 

Abstract: 
 

This study came to show the rule of introducing  duty and its impact in maintaining one of 

the necessary objectives, namely to save oneself from the risks of coronavirus. 

The study examined the concept of regulation and its sections, its importance and 

governance, its relationship to purposes and measures , and its impact on self-preservation 

through its contemporary applications related to the coronavirus . 

The method used in the study were: inductive, analytical, descriptive, in addition to the 

root aspect, and the study concluded a number of results,  the most important of which are: 

 *The introduction of Duty depends on the existence of the duty, and that the duty is to act 

and leave; considering that leaving the Haram is called a duty. 

*Shows the importance of the rule in terms of doing introductions that help to perform 

duties, leaving introductions that are the entrance to the denial, as well as taking care of 

introductions and means that entail saving necessities, including self-preservation. 

*It is the responsibility of the Authority to take the necessary preventive measures against 

the virus, as well as to alleviate the suffering of patients from providing treatment, skilled 

doctor and hospitals and prevent their exploitation, as well as to raise awareness of the 

risks of the virus, and punish those who work to spread it, or violate the decisions of the 

Authority. 

*One of the most important issues on the base: suspension of the gathering and the group, 

quarantine, isolation, prevention of roaming, punishment of the vector of infection, 

provision of medicines and hospitals, treatment with forbidden drugs, non-exploitation of 

patients, dissection of bodies, detection of women in front of male doctors, and others to 

save souls from death. 

Key words: 

 Introduction duty-self-preservation-quarantine –forbidden drugs. 
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 اإلسالمية عقيدةالضوء في  الكفر والتكفير
 

 د. علي ؿبمد طالب ؾبور                                                                                      
 أستاذ العقيدة كاألدياف كالفرؽ كاؼبذاىب اؼبعاصرة اؼبشارؾ                                                                                       

 بقسم الدراسات اإلسبلمية كعلـو القرآف الكرًن                                               
 جامعة عدف - كلية اآلداب                                                                                      

 :الملخص
كثرة من خيوض يف مسائلو دبعزؿ   ىذا بسبب يف زماننا اؼبفاىيم اليت فشت مفهـو الكفر كالتكفَت من د  عيي 

  .عن الضوابط الشرعية أك أكثرىا، كخاصة عند حكمهم على األفراد كاجملتمعات
، كما يلحق بو من مسائل نسلط الضوء على البحث ىذا خبلؿ كمن كتكفَت الشخص   ،ىذا اؼبفهـو

،  يف ثبلثة مباحث ىي: اؼبعُتن
كما لو  ،: تعريف الكفر كالتكفَتيتضمنالتعريف دبصطلحات البحث كما لو صلو بو، ك  :اؼببحث األكؿ

 أنواع الكفر.؛ ك صلة بو
الكفر طارئ على كما أفن ؛ اؼبسلم يف اإلسبلـ أصلتطرؽ إذل أفن اإلسبلـ كالكفر، ك اؼببحث الثاين: 

 .ـبالف للكتاب كالسيننة كآثار السلف التكفَت باؼبعصيةكأفن ؛ اؼبسلم
كشركطهما  عريف التكفَت اؼبطلق كاؼبقيدت الفرؽ بينهما، كفيو ك اؼببحث الثالث: التكفَت اؼبطلق كاؼبعُتن 

 ،عدد من النتائجيف خاسبة البحث ًب التوصل على ك  .كاعبماعة ةنن السي  أىل عند التكفَت أسسك  كموانعهما؛
 :أمهها
 .  قبلتنا إذل كصلى التوحيد كلمة شهد اإلسبلـ أصل يف اؼبسلم، إذا -1
 كحده، كليس للعباد حق فيو.  حق هلل الكفر أمر طارئ على اؼبسلم كتكفَته -2
 .ؿكالدك ، كاجملتمعات ،كآثارىا سيئة على األفراد ،التكفَت مسألة خطَتة -3
، فبل حيكموف اؼبعُتن  يف تكفَت الشخص احيتاطوف كثَتن ، ك يطلقوف التكفَت بالعمـوكاعبماعة ة نن أىل السي  -4

 .، كاؼبوانعكالضوابط ،إال بعد التحقق من الشركط يوبالكفر عل
 :مقدمة

 أعمالنا، سيئات كمن أنفسنا شركر من باهلل كنعوذ إليو، كنتوب كنستغفره كنستعينو كبمده هلل اغبمد إفن 
 أفن  كأشهد لو، شريك ال كحده اهلل إال إلو ال أف كأشهد لو، ىادم فبل يضلل كمن لو، مضل فبل اهلل يهده من

ا   .كرسولو عبده ؿبمدن

ڦچ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ٿ  ڀ   چ ،]َُِراف:مآؿ ع[   چ ٿ  ڀ  پ  پ  پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ 

ٿ ٺ ٺ ٺ       ٺٿ ٿ ٿ  ڀ  ڦ  ڀ  ڤ ڤ      ڤ  ڤ  ٹٹ  ھ  چ، ]ُالنساء: [   چٹ ٹ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

﮼ ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳ ﮲   ۓ  ۓ  ے   .]ُٕ–َٕاألحزاب:[ چ ے 
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 اإلسبلمية عقيدةالضوء يف  الكفر كالتكفَت
 

 د. علي ؿبمد طالب ؾبور

 ؿبدثة ككل ؿبدثاهتا األمور كشر ، ؿبمد ىدل اؽبدم كخَت ، اهلل كبلـ اغبديث خَت فإفن  :بعد أما
 .النار يف ضبللة ككل ضبللة بدعة ككل بدعة

يًتتب عليو آثار خطَتة، كإباحة دـ اؼبسلم كمالو، كتطليق  إذمن أخطر األحكاـ كأعظمها،  إفن التكفَت
كقبل ذلك ربرًن غسلو كالصبلة عليو،  ،زكجتو، كقطع التوارث بينو كبُت أقربائو، كربرًن دفنو مع اؼبسلمُت
ا بكفر فهو  ومن رمى مؤمنً أننو قاؿ: )) كالدعاء لو، كما إذل ذلك من أحكاـ تلحق اؼبرتد. فقد جاء عنو 

على اؼبسلم، فعن عبد اهلل  الكفر ، كقد جاءت األحكاـ الشرعية بالتحذير من التسرع يف إطبلؽ(1)((كقتلو
ما رجل قاؿ ألخيو: يا كافر فقد باء بها أي  ، قاؿ: )) ، أفن رسوؿ اهلل- رضي اهلل عنهما -بن عمر 
 .(2)((أحدىما
خبركجو من دين اإلسبلـ، كدخولو يف الكفر : "اعلم أفن اغبكم على اؼبسلم - رضبو اهلل -قاؿ الشوكاين  

 .(3)"كاليـو اآلخر أف يقدـ عليو إال بربىاف كاضح أكضح من مشس النهار  ال ينبغي ؼبسلم يؤمن باهلل
فأكجب  ،اا شديدن ليست باألمر اؽبُت، احتاط الشرع يف إطبلقها احتياطن  التكفَت كؼبا كانت مسألة 
 : كحىت ال تستباح أمواؿ الناس كأعراضهم دبجرد الظن كاؽبول، قاؿبكفر،  حىت ال يتهم مسلم ؛التثبت

 ﮶  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ  ۀچ

                   ﯀﯁  ﮿ ﮾  ﮼﮽   ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ 

فحذرىم من التسرع يف التكفَت، كأمرىم بالتثبت يف حق من ظهرت منو  ]ْٗالنساء:[ چ 
 موطن ليس أىلو دبسلمُت.عبلمات اإلسبلـ يف 

كفبا يدؿ على احتياط الشرع يف التكفَت، إجيابو التحقق من كجود شركط التكفَت كانتفاء موانعو، فبل 
ا عن التعصب كاؽبول، كأناط حكم ذلك بعيدن  ا إال بعد التحقق من ذلك أكيدن عُتن اؼب الشخصجيوز تكفَت 

 .اإلسبلمية كإنفاذه بالعلماء كالقضاة اغباكمُت بالشريعة
 

 :  وتساؤالتو البحث مشكلة
ما كاف  - يف صبلتها -فرؽ كاالختبلؼ كاألحزاب كاألفكار كالعقائد كاألصوؿ اليت زبالف تال رظهؼبا 
بذرة التكفَت يف جسد األمة ـبالفُت منهج السلف الصاحل فبذرت  ، كما كاف عليو الصحابة  عليو النيب

، ٍب عملوا دبا  ىدم رسولو ىكعل  ، مظهرين اعبرأة على اهلل رسولوة نن كسي   القائم على كتاب اهلل
كزعزعة األمن  ،كإشاعة الفوضى كالفساد ،ديليو عليهم منهج التكفَت من االغتياالت كالقتل، كالسلب كالنهب

بلـ كأعملوا سيف اإلس ،اكيقتل بعضهم بعضن  ،ايكفر بعضهم بعضن  ،كتفرؽ األمة إذل شيع كأحزاب ،كاالستقرار
باإلضافة إذل  ؛كسبكُت األعداء منها ،كما يًتتب عليو من ضعف األمة ،يف أىل القبلة مفرقُت كلمة أمة اإلسبلـ

 إذل غَت ذلك من ألواف اإلفساد يف األرض.  ،كاؼبتمسكُت بو ،كتقبيح صورتو كصورة أىلو ،تشويو الدين اغبق
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 اإلسبلمية عقيدةالضوء يف  الكفر كالتكفَت
 

 د. علي ؿبمد طالب ؾبور

 أىمية البحث وأسباب اختياره:
االشرع  فقد قيدىاليست باألمر اؽبُت،  التكفَت مسألةأفن  -1 بوضع الشركط كالضوابط،  اشديدن  تقييدن

       بكفر، كال تستباح أمواؿ الناس كأعراضهم دبجرد الظن  ، حىت ال يتهم مسلمفيو فأكجب التثبت
  .اؽبول كأ

ات تثبت يف حق من ظهرت منو عبلمدكف  ، فقد كثر اػبائضوف فيومن التسرع يف التكفَتالتحذير  -2
 .اإلسبلــبالفة 

 أىداؼ البحث: 
 اؼبعُتن  الشخص التحذير الشديد من االنزالؽ يف مهاكم التكفَت كالتبديع كالتفسيق، أك اغبكم على -1

 .بكماؿ إدياف أك جنة أك نار، إال من شهد لو النص الشريف من الوحيُت بذلك
 ،أسبابو، ك الكفر كالتكفَت ائلسم بسط كبياف ألقواؿ أىل السنة كاعبماعة، كالفرؽ اؼبخالفة ؽبم يف -2

  .كموانعو و،شركطك ، كدكاعيو
 إال بعد عُتن اؼب الشخص كفركأننو نوعاف: مطلق، كمعُت، فبل ي ،توضيح أفن التكفَت ليس على إطبلقة -3

بالعلماء مرتبط اط حكم ذلك كإنفاذه من ا عن التعصب كاؽبول، كأفن بعيدن  اا أكيدن ققن التحقق من ذلك رب
 .اإلسبلمية دكف غَتىم اغباكمُت بالشريعةكالقضاة 
 خطة البحث: 

 : اؼببحث األكؿ التعريف دبصطلحات البحث كما لو صلو بو، كفيو مطلباف
 اؼبطلب األكؿ: تعريف الكفر كالتكفَت كما لو صلة بو.

 اؼبطلب الثاين: أنواع الكفر.
 : اإلسبلـ كالكفر، كفيو أربعة مطالباؼببحث الثاين: 

 اؼبسلم. يف األكؿ: اإلسبلـ أصلاؼبطلب 
 اؼبطلب الثاين: الكفر طارئ على اؼبسلم.

 اؼبطلب الثالث: أنواع الكافرين.
 اؼبطلب الرابع: التكفَت باؼبعصية.

 : اؼببحث الثالث: التكفَت اؼبطلق كاؼبعُتن كالفرؽ بينهما، كفيو أربعة مطالب
 .اؼبطلب األكؿ: تعريف التكفَت اؼبطلق كاؼبقيد

 .كاعبماعة الس نة أىل عند اؼبعُتن  تكفَت الثاين: شركط اؼبطلب
 .كاعبماعة الس نة أىل عند اؼبعُتن  اؼبطلب الثالث: موانع تكفَت

 .كاعبماعة الس نة أىل عند التكفَت اؼبطلب الرابع: أسس
 



 

76 

 (7م. الرقن التسلسلي )2021(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 اإلسبلمية عقيدةالضوء يف  الكفر كالتكفَت
 

 د. علي ؿبمد طالب ؾبور

 منهجية الدراسة:
 اؼبنهج الوصفي التحليلي كالنقدم.لقد اعتمدت يف حبثي ىذا على 

 كفيو مطلباف: ،ف بمصطلحات البحث وما لو صلو بوالتعري :األوؿالمبحث 
 كفيو ستة فركع:المطلب األوؿ: تعريف الكفر والتكفير وما لو صلة بو، 

 ا:وشرعً  الفرع األوؿ: تعريف الكفر لغةً 
ٍفر  :الكفر لغةن  -1 كمنو كصف الليل بالكافر؛  ؛يف كبلـ العرب: ىو السًت، كالتغطية - بالفتح –أصل الكى

  : قاؿ ،(4)ا؛ ألننو يغطي اغبىبن بًتاب األرضننو يغطي كل شيء بسواده، كأطلق على الزارع كافرن أل
ىذا يف عادل احملسوس، كيف عادل اؼبعاين دبعٌت: . ]َِاغبديد:[ چ ...ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڃ  چ

 التكذيب، كالتورل. يقاؿ: كفر بو؛ أم كذبو فيما قالو، أك توذل عنو، فأعرض عن اتباعو. 
كعادل اؼبعاين ىو اؼبقصود يف حبثنا ىذا، كال حيتمل ىنا إال اؼبعٌت السليب؛ الرافض الدافع، فالتكذيب 

 كالتورل عمل سليب رافض كدافع للفكرة اؼبكفور هبا. 
مطلوب يف حاؿ  كليس يف الوصف بالسليب تنديد أك تشنيع، فالسليب تعبَت عن الرفض كالدفع، كىو 

 غَت مطلوب يف حاؿ الفكرة اغبقة. كانت الفكرة باطلة،
 ا: الكفر شرعن  -2

 .(5)أك الشريعة أك النبوة  الكفر: ىو جحود ما علم من الدين بالضركرة كجحود كحدانية اهلل -1
. أم: ضد اإلدياف، ظبي بذلك ألننو تغطية اغبق، ككذلك كفراف النعمة: (6)الكفر: ىو نقيض اإلدياف -2

 .(7)جحودىا كسًتىا
لربوبية، كجحد نبوة نيب من األنبياء صحت نبوتو يف القرآف، أك جحد شيء فبا أتى الكفر: ىو حجد ا -3

 (.8)، فبا صح عند جاحده بنقل الكافة، أك عمل شيء قاـ الربىاف بأفن العمل بو كفر بو رسوؿ اهلل
كرسلو، سواءن كاف معو تكذيب، أك دل يكن معو تكذيب، بل ؾبرد   الكفر: ىو عدـ اإلدياف باهلل -4

شك كريب، أك إعراض أك حسد، أك كرب، أك اتباع لبعض األىواء الصادة عن اتباع الرسالة؛ كإف كاف 
ا؛ مع استيقاف صدؽ الرسل  .(9)اؼبكذب أعظم كفرنا، ككذلك اعباحدي كاؼبكذِّب حسدن

حكى اإلصباع على ىذا، فقاؿ: "الكفر عدـ اإلدياف باتفاؽ  - رضبو اهلل -ابن تيمية  شيخ اإلسبلـك 
 .(10)كدل يتكلم بو" قيضو كتكلم بو، أك دل يعتقد شيئنااؼبسلمُت، سواء اعتقد ن

  عدـ اشًتاط التكذيب كحده للكفر: "الكفر عدـ اإلدياف باهلل أيضنا موضحنا -رضبو اهلل  -كقاؿ 
ا و تكذيب، بل شك كرسلو، سواء كاف مع تكذيب أك دل يكن مع كريب، أك إعراض عن ىذا كلو؛ حسدن

 .(11)لبعض األىواء الصارفة عن اتباع الرسالة" ككربنا، أك اتباعنا
، يزيد كينقص، لكن دبا ىو تكذيب أك توؿو كإعراض، أك هبما. كىو (12)فالكفر ىو: قوؿ كعمل كاعتقاد

 مستحبو. شعب كأجزاء: فمنو ما ينقض أصل اإلدياف، كما ينقض كاجبو، ٍب
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 اإلسبلمية عقيدةالضوء يف  الكفر كالتكفَت
 

 د. علي ؿبمد طالب ؾبور

اإلدياف بو بعد قياـ اغبجة عليو  ا فبا افًتض اهلل صفة من جحد شيئن " :- رضبو اهلل - يقوؿ ابن حـز
و ـبرج لو  جاء النص بأنن ا. أك عمل عمبلن ببلوغ اغبق إليو: بقلبو دكف لسانو. أك بلسانو دكف قلبو. أك هبما معن 

  .(13)بذلك عن اسم اإلدياف"
   قورل، اػببلصة: أفن الكفر: ىو جحود ما علم من الدين بالضركرة، أك ارتكاب ؿبظور اعتقادم، أك 

 .اأك عملي، ظباه الشارع كفرن 
 الفرع الثاني: تعريف التكفير:

ارع د الربوبية، أك الوحدانية، أك الرسالة، أك قوؿ، أك فعل، حىكىمى الشجحالتكفَت: ىو حكم شرعي سببو 
 .(14)اكإف دل يكن جحدن  بأننو كفر،

 ا:ا وشرعً ، واصطالحً الفرع الثالث: تعريف الفسوؽ لغةً 
فسقت  : تقوؿ العرب؛ ا، كىي: الفسق: ىو اػبركج عن الطاعةا كفسوقن يىفسيق ًفسقن  قى سى : فى الفسق لغةن  -1

ؾ ألمر اهلل :قاؿ الليث .الرطبة عن قشرىا إذا خرجت ككذلك اؼبيل عن الطاعًة إذل  ، الًفسق الًتن
 ]َٓالكهف:[ چہ ہ ہ   ھھ چ  : كقاؿ الفرناءي يف قولو .اؼبٍعصية كما فسق إبليس عٍن أمر ربو

جى عن طاعة ربورى خى 
(15).  

، فقد يقع على من خرج بكفر، كعلى من خرج اػبركج من طاعة اهلل  :االفسوؽ اصطبلحن  -2
 .(16)بعصياف

 .(17)، بارتكاب الكبائر، أك اإلصرار على الصغائر اػبارج عن طاعة اهلل: ىو اؼبسلم االفاسق شرعن  -3
يشمل  إذ ؛لفسق، فهو يف األصل أعم من الكفرمن خبلؿ التعريفات السابقة ندرؾ عمـو مصطلح ا

 . (18)الكفر كما دكنو من اؼبعاصي، كلكنو خص العرؼ دبرتكب الكبَتة
 . (19)"الكثَت كلكن تعورؼ فيما كاف كثَتن لقليل من الذنوب كاكؽبذا يقوؿ الراغب األصفهاين: "كالفسق يقع با

 ا:ا، وشرعً ، واصطالحً الفرع الرابع: تعريف الفجور لغةً 
، أم: عصى، كخالف، كماؿ عن اغبق، يقاؿ: أفجر الرجل إذا  ا: فجر الرجل يفجر فجورن لفجور لغةن ا -1

كالعدكؿ. فالفاجر ىو اؼبنبعث يف اؼبعاصي كذب، كأفجر إذا زىن، كأفجر إذا كفر، فأصل الفجور: اؼبيل 
 .(20)كاحملاـر

 :  االفجور اصطبلحن  -2
 .(21)ىو شق سًت الديانة - أ

ىو االهنماؾ يف الشهوات كاالستكثار منها، كالتوفر على اللذات، كاإلدماف عليها، كارتكاب الفواحش،  - ب
 .(22)كاجملاىرة هبا، كباعبملة ىو السرؼ يف صبيع الشهوات

كعدـ االكًتاث  ،كاالستهانة بتعاليمو ، اؼبائل عن اغبق باالكبراؼ عن شرع اهلل: ىو االفاجر شرعن  -3
 .(23)باؼبعاصي كالسيئات
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 :، واصطالًحا، وشرًعاتعريف العقيدة اإلسالمية لغةً الفرع الخامس: 
بقوة، كمنو اإلحكاـ كاإلبراـ، كالتماسيػك  )العىػقػٍػًد( كىو الربط كالشد   نم: : العقيدة لغةن تعريف العقيدة لغةن  -1

 . ]ُاؼبائدة:[چ  کک ڑ ڑ ژ ژ چ : . قاؿ اهلل(24)كاؼبراصنة، كاإلثبات كالتوثػق

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ چ : قاؿ العهد كاؼبيثاؽ. كمن األلفاظ القريبة ؼبعٌت العقد:

  ٹ ٹ ٿ ٿ چ  : كقاؿ .]ِٕالبقرة:[چ  ﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴   ﮳ ﮲ ۓ ۓ   ے ے

 .]َِالرعد:[چ  ٹ ٹ

 فالعقيدة ىي العهد احملكم كالعركة الوثقى، كذلك الستقرارىا كرسوخها يف أعماؽ القلوب.
النفس، حىت تكوف  تعريف العقيدة اصطبلحنا: ىي األمور اليت جيب أف ييصدِّؽ هبا القلب، كتطمئن إليها -2

 .(25)ال ديازجها ريب، كال خيالطها شك يقيننا ثابتنا
كأظبائو  ،كربوبيتو ،، كما جيب لو يف ألوىيتو اإلدياف اعباـز باهللىي  ا:اإلسبلمية شرعن العقيدة تعريف  -3

كاليـو اآلخر، كالقدر خَته كشره، كبكل ما جاءت بو  ،كرسلو ،ككتبو ،كصفاتو ، كاإلدياف دببلئكتو
 تسليم هللكال ؛النصوص الصحيحة من أصوؿ الدين كأمور الغيب كأخباره، كما أصبع عليو السلف الصاحل

 كلرسولو ، كالشرعكالقدر ،كاألمر ،يف اغبكم ، (26)كاالتباع ،كالتحكيم ،بالطاعة. 
 ، وفيو ثالثة فروع:(27)المطلب الثاني: أنواع الكفر

 كفر أصغر.-2كفر أكرب، -1الكفر نوعاف: 
 يف اػبلود كيوجب العمل، كحيبط اؼبلة، اؼبسلم عن الذم خيرج ىو الكفر الفرع األوؿ: الكفر األكبر:

  رسولو أك  اهلل كسب كالسحر ،ككماالن  أصبلن  اإلدياف اسم صاحبو عن لصاحبو، كينفى يغفر كال النار،
 .  اهلل دين عن اإلعراض كتابو أك أك دينو أك

 : أقسامو: أواًل 
، اكبَتن ا  عن ذلك علون  - تعاذل اهلل -، أك الصاحبة، أك الولد  الكفر االعتقادم: كاعتقاد الشريك هلل -1

 .  ، أك استحبلؿ اغبكم بغَت ما أنزؿ اهللكإباحة الزنا   أك إباحة ما حـر اهلل
  "كال ريب أفن من دل يعتقد كجوب اغبكم دبا أنزؿ اهلل :- رضبو اهلل -ابن تيمية  شيخ اإلسبلـ قاؿ

  اع ما أنزؿ اهللمن غَت اتب حيكم بُت الناس دبا يراه ىو عدالن فهو كافر، فمن استحل أف   على رسولو
 ". (28)فهو كافر
 شيخ اإلسبلـ قاؿ ،]ْْاؼبائدة:[چ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ  : قوؿ اهلل كيف

  ."(29) : "أم ىو اؼبستحل للحكم بغَت ما أنزؿ اهلل- رضبو اهلل -ابن تيمية 

 كاسطة يدعوىا أك يتقرب إليها.   الكفر القورل: كيكوف ذلك بأف جيعل بينو كبُت اهلل -2
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﮳  چ  : اهلل قاؿ ﮲  ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ے ے       ۓ ۓ

﮶   ﮵      ﮴ ﯁  ﯀  ﮾﮿ ﮽   ﮼  ﮻  ﮹﮺ ﮸     ،  ككذلك سب  اهلل ؛]ٖالزمر:[چ  ﮷     
 ، أك دين اإلسبلـ. - عليهم السبلـ -، أك مبلئكتو  أك رسولو

: "كالسب  ىو الكبلـ الذم يقصد بو االنتقاص - رضبو اهلل -ابن تيمية  شيخ اإلسبلـقاؿ 
اختبلؼ اعتقاداهتم سواء كاف جادنا أـ مازحنا، كاالستخفاؼ، كىو ما يفهم منو السب  يف عقوؿ الناس على 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳڱ چ   : أـ غَت مستحل، قاؿ مستحبلن 

ٹ ٹ چ : كقاؿ ،]ّٕاؼبائدة:[چ ڻ ۀ ۀ      ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 ڍ ڌڌڎچ: كقاؿ ،]ِٕاؼبائدة:[چڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ٹ ٹ ڤ

 .]ٓٔالتوبة:[  چڎڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
م على : "فدؿ- رضبو اهلل -ابن تيمية  شيخ اإلسبلـقاؿ   بل ،رناكف أتوا قد أنفسهم عند يكونوا دل أهنن

 على فدؿ إديانو، بعد صاحبو بو يكفر كفر، كرسولو كآياتو باهلل االستهزاء أفن  فبُتن  بكفر، ليس ذلك أفن  ظنوا
 بو كفركنا كفرنا ككاف كفرنا يظنوه دل كلكن ؿبرنـ، أننو عرفوا الذم احملرنـ ىذا ففعلوا ضعيف، إدياف عندىم كاف أننو

م  .(30)السلف" من كاحد غَت قاؿ كىكذا جوازه يعتقدكا دل فإهنن

لقاء اؼبصاحف يف القاذكرات ككبو إالكفر العملي: مثل السجود للصنم، كالقرب، كالشمس، كالقمر، ك  -3
 ۉېۅ ۉ     ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ   چ : قاؿ  ذلك.

ڦڦ ڄ ڄ ڄ      ڦچ  :قاؿ ك  ،]ّٕفصلت:[ چې ې ې    ى  ى     ائ

 .]ِٔ-ِٓالنمل:[     چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ     ڍ ڍ ڌ ڌ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
 مثل باؼبصحف استخف من أفن  على اؼبسلموف اتفق : "كقد- رضبو اهلل -ابن تيمية  شيخ اإلسبلـقاؿ 

 .(32)"الدـ مباح كافر إننو لو إىانة برجلو يركضو أك (31)اغبش يف يلقيو أف

 ا: مراتبو: خمس مراتب:ثانيً 
بقلبو كال يقر بلسانو، ككذلك اعتقاد    : كيفري اإلنكار كالتنكذيب كاعبحود: كىو أف يعرؼ اهللاألكذل

أيد رسلو، كأعطاىم من الرباىُت كاآليات على صدقهم ما   كذب الرسل. كىو قليل يف الكفار، فإفن اهلل
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  :عن فرعوف كقومو  قوؿ اهلل كدليلو أقاـ بو اغبجة، كأزاؿ بو اؼبعذرة.

 .]ُْالنمل:[چپپ پ پ     ڀ ڀ ڀ
 وكال قابل  العناد كاالستكبار مع التصديق: كبو كفر إبليس، فإننو دل جيحد أمر اهلل: كيفري ةالثاني
ا قابلو بالعناد كاإلباء كاالستكبار، كدليلو قوؿ ا باإلنكار، ہ ہ ہ ہ  ھ ھ چ  : هللكإَّنن

﮲   جاء كمن ىذا كفر من عرؼ صدؽ الرسوؿ، كأننو  .]ّْالبقرة:[چ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
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 قوؿ اهلل كدليلو ، كدل ينقذ لو لعناد كإباء كاستكبار، كىو الغالب على كفر أعداء الرسل، من عند اهلل باغبق
 :كقوؿ األمم لرسلهم يف  ،]ْٕاؼبؤمنوف:[چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ   عن فرعوف كقومو
كىو كيفر اليهود ، ]ُٓيس:[   چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄچ  : قولو

 ٺ       ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ     ٻ ٻ ٱ چ  :كذلك، قاؿ 

 .]ٖٗالبقرة:[  چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
: كىو كفر اةالثالث كذبو، بل يشك يف أمره، كىذا ال يستمر بلظٌن، فإننو ال جيـز بصدقو كال : كيفري الشكِّ

ما أك  ، فبل يسمعها كال يلتفت إليها،شكو إال إذا ألـز نفسو اإلعراض عن النظر يف آيات صدؽ الرسوؿ صبلة
ا مستلزمة للصدؽ، كال سيما دبجموعها، فإفن داللتها  مع التفاتو إليها، كنظره فيها فإننو ال يبقى معو شك، ألهنن

 على الصدؽ كداللة الشمس على النهار. 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀچ  : قوؿ اهلل كدليلو

 .]ّٔ-ّٓالكهف:[چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
    ، كال يصدقو كال يكذبو، كال يواليو  اإلعراض: بأفن ييعرض بسمعو كقلبو عن الرسوؿ: كفري ةالرابع

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ  : قوؿ اهلل كدليلو ،ةيو، كال يصغي إذل ما جاء بو ألبتكال يعاد

 .]ّاألحقاؼ:[چ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
على التكذيب، فهذا النفاؽ األكرب. : كفري الٌنفاًؽ: كىو أف يظهر بلسانو اإلدياف، كينطوم بقلبو ةاػبامس

 .]ّاؼبنافقوف:[چ ڭ ڭ ڭ       ۇ ۇ ۆ   ۆ ۈ   ۈ   ۓ ڭچ  : اهلل كدليلو قوؿ
 يف اػبلود يوجب كال العمل، حيبط كال اؼبلة، من خيرج ال ىو الكفر الذمالفرع الثاني: الكفر األصغر: 

 حكم كىو الواجب، كمالو ينايف بل اإلدياف، أصل ينايف كال مغفرتو، يف  اهلل ربت مشيئة كىو النار،
 الذنوب. الكبائر من

، كال تصلي إذل حدِّ اسميتها يف الكتاب كالس نة كيفرن العملي: كىو الذنوب اليت كردت ت كيسمى الكفرى 
 :  أمثلتو ما يأٌبك الكفر األكرب، 

    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ  :قوؿ اهلل  يف كفر النعمة، -1

 .]ُُِالنحل:[چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

        : . كيف قولو(33) ))سباب المسلِم ُفسوٌؽ، وقتاُلو كفر(( : قتاؿ اؼبسلم، يف قوؿ النيب -2
 .(34) ))ال َترجعوا بعدي ُكف ارًا يضرُب بعضكم رقاَب بعض((

 .(35) ((من حلف بغير اهلل فقد كفر أو أشرؾ)) : ، يف قولو اغبلف بغَت اهلل -3
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رًج القاتل من الميرتًكبى الكبَتة مؤمنن   مرتكب الكبَتة: لقد جعل اهلل -4  أخنا كجعلو آمنوا، ذينا، كدل خيي
ڈ ژ ژ ڑ   ڑ ک ک کک گ  گ گ گ ڳ چ     :فقاؿ  القصاص، لورل

ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ  ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 .ريب ببل الدين، أخوة: كاؼبرادي ىنا .]ُٖٕالبقرة:[چ ھ ے ے ۓ ۓ
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ چ  : كقاؿ

﮷   ﮴﮵ ﮶ ﮳   ﮲  ﮾  ﮿ ھ ھ   ھ ھے ے ۓ ۓ ﮽      ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸

    ﯁    .]َُ-ٗاغبجرات:[چ ﯀
 : الفرع الثالث: الفرؽ بين الكفر األكبر والكفر األصغر

رجي  األكرب الكفر أفن  -1  األعماؿ، حيبط كال اؼبلة من خيرج ال األصغر كالكيفر األعماؿ، كحيبط اؼبلة، من خيي
 .للوعيد صاحبىها كيعرِّضي  حبسبو، ينقصيها لكن

لند األكرب الكفر أفن  -2 لند ال فإننو النار صاحبو دخل إذا األصغر كالكفر النار، يف صاحبو خيي  كقد فيها؛ خيي
 .أصبلن  النار يدخلو فبل صاحبو، على  اهلل يتوب

 .كاؼباؿ الدـ ييبيحي  ال األصغر كالكفر كاؼباؿ، الدـ ييبيح األكربى  الكفرى  أفن  -3
 كمواالتو ؿببتو للمؤمنُت جيوز فبل اؼبؤمنُت، كبُت صاحبو بُت اػبالصة العداكة ييوجب األكرب الكفر أفن  -4

    بقدر كييواذل حييىب   صاحبو بل مطلقنا، اؼبواالة دينع ال فإننو األصغر الكفر كأما قريب، أقرب كاف كلو
 .العصياف من فيو ما بقدر كييعادل كيبغض اإلدياف، من فيو ما

 اإلسالـ والكفر، وفيو أربعة مطالب:المبحث الثاني: 
  : المسلم في المطلب األوؿ: اإلسالـ أصل

 ؼبا ركل عليو معاجمل األصل ىو ىذا ،اؼبسلم فهو قبلتنا، إذل كصلى التوحيد كلمة شهد إذا اؼبسلم
 واستقبل صالتنا، صلى منقاؿ: ))  النيب عن ، مالك بن أنس عن بسنده صحيحو يف البخارم
 حىت ،(36) ((ذمتو في اهلل تخونوا فال رسولو، وذمة ذمة اهلل لو الذي المسلم فذلك ذبحتنا، وأكل قبلتنا،

 الدين. نواقض من اناقضن  يأٌب
مشكلة التكفَت: "ىا ىنا تسكب العربات كيناح على  اؾبسدن  - رضبو اهلل -يقوؿ اإلماـ الشوكاين 

اإلسبلـ كأىلو دبا جناه التعصب يف الدين على غالب اؼبسلمُت من الًتامي بالكفر ال لسيننة كال لقرآف كال لبياف 
ن الشيطاف الرجيم من تفريق كلمة اؼبسلمُت بل ؼبا غلت مراجل العصبية يف الدين كسبكن  ،كال لربىاف  من اهلل

هم إلزامات بعضهم لبعض دبا ىو شبيو اؽبباء يف اؽبواء كالسراب البقيعة فيا هلل كللمسلمُت من ىذه الفاقرة نى قن لى ف
 .(37)" ما رزلء دبثلها سبيل اؼبؤمنُتاليت ىي من أعظم فواقر الدين كالرزية اليت



 

82 

 (7م. الرقن التسلسلي )2021(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 اإلسبلمية عقيدةالضوء يف  الكفر كالتكفَت
 

 د. علي ؿبمد طالب ؾبور

من  كل من يقبل كافالنيب  أفن  بالضركرة اؼبعلـو : "من- اهلل رضبو -رجب اغبنبلي  ابن كيقوؿ اإلماـ
 بن أسامة أنكر على فقد ،امسلمن  كجيعلو بذلك دمو كيعصم فقط الشهادتُت اإلسبلـ يف الدخوؿ يريد جاءه

  يكن عليو. كدل كاشتد نكَته السيف عليو ريًفعى  ؼبا اهلل إال إلو ال قاؿ: ؼبن قتلو - عنهما اهلل رضي - زيد
 . (38) كالزكاة" بالصبلة ييلـز  إنو ٍب اإلسبلـ، يريد جاءه من على ليشًتط

على قاعدة: )من قاؿ  بالشهادتُت بنطقو ذلك كاف سواء ،إقراره دبجرد للمسلم يثبت اإلسبلـ فاسم
 يقـو ما أك ،- عنهما اهلل رضي  -زيد بن أسامة حديث على ذلك دؿ بإسبلمو(؛ كما حيًكمى  هلل أسلمت
من  أيت إف لقيت رجاًل أر : )) قاؿ لرسوؿ اهلل أننو  األسود بن حديث اؼبقداد يف كرد كما مقامو؛

الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم الذ مني بشجرة، فقاؿ: أسلمت هلل، أأقتلو يا 
: ال تقتلو؛ فقاؿ: يا رسوؿ اهلل إن و قطع إحدى يدي، ثم قاؿ رسوؿ اهلل بعد أف قالها؟ فقاؿ رسوؿ اهلل 

: ال تقتلو، فإف قتلتو فإن و بمنػزلتك قبل أف تقتلو، وإن ك بمنػزلتو ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل  ا قطعهاذلك بعد م
 .(39)((قبل أف يقوؿ كلمتو التي قاؿ

يف  كما إقراره عن التعبَت يف أخطأ قد اؼبعُتن  كاف الشخص كلو عليو داللة أدىن اإلقرار يف أننو يكفي بل
رضي اهلل  -عمر  بن اهلل عبد جذدية فقد ركل البخارم يف صحيحو عنمع بٍت   الوليد بن خالد قصة

 يحسنوا فلم إلى اإلسالـ فدعاىم جذيمة بني إلى  الوليد بن خالد  بعث النبي)) ، قاؿ:- عنهما
 من ا رجل كل إلى ودفع منهم، ويأسر، يقتل خالد فجعل صبأنا، يقولوف: صبأنا، فجعلوا أسلمنا يقولوا أف

 يقتل وال أسيري، أقتل ال أسيره. فقلت: واهلل من رجل كل يقتل أف خالد أمر يوـٌ  كاف إذا حتى أسيره،
 أبرأ إنِّي اللهم يديو، فقاؿ:  النبي فذكرناه. فرفع  النبي على قدمنا أسيره، حتى أصحابي من رجل
 .(40)((مما صنع خالد إليك أبرأ إنِّي مما صنع خالد.. اللهم إليك

 أننو - رضبو اهلل -الزىرم  عن كرد ما مثل اإلقرار؛ ىو اإلسبلـ فن إ السلف من قاؿ من قوؿ معٌت كىذا
 إال أحدمها ال ينفع قريناف كعمل قوؿ كاإلدياف بالعمل، كاإلدياف باإلقرار، اإلسبلـ نقوؿ كنا "قاؿ:

م القركف يف السلف أئمة من كغَته - اهلل رضبو - أضبد اإلماـ عن كرد ما . كمثلو(41)باآلخر" قالوا:  اؼبفضلة أهنن
 .(42)إقرار" كاإلسبلـ كعمل، قوؿ "اإلدياف

 

 :  المطلب الثاني: الكفر طارئ على المسلم، وفيو فرعاف
 : الفرع األوؿ: التكفير حكم شرعي

إفن التكفَت عند أىل السنة كاعبماعة حكم شرعي يستمد قوتو كنفوذه من مرجعية الشريعة اإلسبلمية، 
  على أساس ميزاف الشرع القائم على الكتاب كالسيننة، كفهم سلف األمة؛ ؽبذا فالورعفبل يًتتب حكمو إال

م مرده  النيب أصحاب من كاف الذم  فقو من اهلل آتاىم دبا - أدركوا كما الباب، ىذا خطورة فقهوا أهنن
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 إال يصدر ال الشرعية، األحكاـ كحده، كليس للعباد حق فيو، فهو كسائر  حق هلل التكفَت أفن  - كبصَتة
 .معتربة شرعية أدلة عن

 فيو اػبركج من كحذركا الشريعة، أحكاـ من اغبكم ىذا خطورة بعدىم من األمة علماء سلف فقو كقد
 .كالتشفي كالرأم اؽبول إذل اؼبعتربة الشرع أدلة عن

 الدـ إباحة معناه إذ ،مثبلن  كاغبرية كالرؽ شرعي حكم الكفر: "- رضبو اهلل -الغزارل  حامد أبو يقوؿ
 .(43)"منصوص على بقياس كإما بنص، إما فيدرؾ شرعي، كمدركو النار، يف باػبلود كاغبكم

: "فلهذا كاف أىل العلم كالس نة ال يكفركف من خالفهم، كإف كاف - رضبو اهلل -قاؿ القاضي عياض 
يكفرىم؛ ألفن الكفر حكم شرعي فليس لئلنساف أف يعاقب دبثلو، كمن كذب عليك كزىن  اؼبخالفذلك 

 ، ككذلك التكفَت حق هلل بأىلك ليس لك أف تكذب عليو كتزىن بأىلو، ألفن الكذب كالزنا حراـ غبق اهلل
 فبل يكفر إال من كفره اهلل  كرسولو "(44)اللبس كشف فن إ: "قائبلن  على ىذا - رضبو اهلل - . كيؤكد 
 .(45)"فيو للعقل ؾباؿ كال الشرع، مورده فيو،

اإلجياب كالتحرًن كالثواب كالعقاب كالتكفَت كالتفسيق  إفن ": - رضبو اهلل -تيمية  ابن شيخ اإلسبلـ كيقوؿ
؛  كرسولو  ا على الناس إجياب ما أكجبو اهلل؛ ليس ألحد يف ىذا حكم كإَّنن  كرسولو  ىو إذل اهلل

 . (46)"بو كرسولو  كتصديق ما أخرب اهلل  كرسولو  ما حرمو اهلل كربرًن
 صواب بو ييعلم قد كالعقل الشريعة، صاحب عن متلقى شرعي حكم الكفر": - رضبو اهلل -كيقوؿ 

 يف صوابنا كاف ما كل ليس أننو كما الشرع، يف كفرنا يكوف العقل، يف خطأن  كاف ما كل كليس كخطؤه، القوؿ
 .(47)"معرفتو الشرع يف ذبب العقل،

كوف أمر ما، أم أمر كاف، ليس من األمور العقلية بل ىو من األمور : "- رضبو اهلل -كيقوؿ القرايف 
 .(48)"كذلك سواء كاف ذلك القوؿ إنشاءن أـ إخبارنا  الشرعية، فإذا قاؿ الشارع يف أمرو ما: ىو كفر، فهو

 على الدليل إفن : "كيقوؿ ،"فيو للعقل مدخل ال ؿبض ظبعي التكفَت إفن : "- رضبو اهلل -الوزير  ابن كيقوؿ
 . (49)"قطعينا ظبعينا إال يكوف ال كالفسق الكفر

  نصوصها، كفقو الشريعة علم إذل مرده كاغبياة الدين مسائل من كغَتىا اؼبسألة ىذه يف فالقوؿ كىكذا
 كتنتفي التكفَت شركط حقو يف يثبت اهلل حىت دين من برىاف كال علم ببل اػبوض كلو ذلك يف جيوز كال

 . (50)"موانعو
          بالتشهي إليو ييصار فبل األخرل، التكليفية األحكاـ كسائر شرعي حكم التكفَت فإفن  كىكذا

 بكفر يقاؿ ال فإننو الشرع، يف معترب دليل غَت من كاجب أك حراـ بأننو ما أمر عن يقاؿ ال فكما بالظنوف، كال
 حق يف كأخركية دنيوية أحكاـ من يستتبعو ؼبا كأقبح أخطر اؼبسلمُت تكفَت بل الدليل، ىذا غَت من مسلم
  .(51)اؼبكفنر
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 د. علي ؿبمد طالب ؾبور

  والتشهير: الفرع الثاني: التكفير
 لؤلكؿ، كالثاين نتيجة خر،لآل سببنا أحدمها يكوف أف إذل تؤكؿ مشًتكة، بقوائم كالتشهَت التكفَت يرتبط

    باغبق، كصدح بالواجب، اهلل، كقياـ دين على غَتة من ناشئنا يكوف ما منها بواعث كالتشهَت كللتكفَت ىذا
األفضل بياف ىذه  فمن كعللو! كؽبذا أمراض القلب بعض كمن اؽبول من أخرل أغراض بسبب يكوفأك 

 األسباب: 
  :: األسباب الصحيحةأكالن 

 ؿباـر إذا انتهكت إال يغضب ال  اهلل رسوؿ كاف فقد ضبيد باعث كذلك : اهلل دين على الغَتة -1
 أضبد الشيخ قاؿ شرعي صحيح، مقتضو  كدبوجب حقو  على كاف إف صاحبو كتشهَت فالتكفَت ،اهلل

 يف إرسالو كتقرر أعمى ككاف القددية اعبامعة اؼبصرية يف حسُت طو : "زبرج- اهلل رضبو -شاكر  ؿبمد
 ىذا كبعد كاؼبعٌت؛ اؼبغزل كردية ىدية كحباه كردينا حسُت استقباالن  السلطاف فاستقبلو أكركبا، إذل بعثة

 العلماء خطبتو كحيضر السلطاف، خطيب حينذاؾ ككاف اعبمعة، اؼبهدم خطبة ؿبمد خطب اؼبوقف
ا السلطاف فمدح اػبطيب كالكرباء، كالوزراء  األعمى جاءه كقد السلطاف عن قاؿ: أف إذل فيو غاذل مدحن

 .(52)خل...إ  بالنيب امعرضن  توذل كما عبس فما
 .خلإ ...الفسوؽ كاسم الكفر كاسم اإلسبلـ اسم من بأىلها البلئقة الشرعية األظباء بياف -2
 كالنصارل، كاليهود، أك جنسنا ؽبب، كأيب كفرعوف، كإبليس اظبنا  أك رسولو  اهلل كفنره من تكفَت -3

 .الغيب علم كمدعي كالكاىن، كالساحر، كصفنا أك كاجملوس،
 األمر كرل لينفذ فيو أك عمل، أك قاؿ فبا يتربأ حىت عليو اغبجة كإقامة اؼبرتد يف  اهلل حكم ربقيق -4

 .اؼبرتد حكم
 !اؼبسلموف ليحذرىم كمثالبهم عوارىم بياف يوجب الدين فإفن  اؼبنافقُت: فضح -5

 الباطلة: : األسباباثانين 
 .فتاؾ قلما ينجو منو أحد كمرض عضاؿ داء كىو اعبهل: -1
األمانة، قولو  األحزاب يف آخر آية يف اإلشارة كإليهما بغَتىم، فكيف العلماء منو ينجو ال فقد اؽبول: -2

:  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې چ

 .]ِٕاألحزاب:[ چ ۇئ  ۇئ
    مع يتوافق مشيننا تأكيبلن  حسنة كانت كلو غَتؾ، كأفعاؿ أقواؿ تأكيل على حيملك فقد الظن: سوء -3

 ؟...الظن سوء من اغباكم حيملو ما
 .كالتقاليد كالعادات كاعبماعات كاألحزاب التعصب لآلراء التعصب: -4
 كالتبديع التكفَت كالتفسيق بنية ىي اليت اػبطَتة، القلوب أمراض من للنفس: كىي كاالنتصار اغبسد -5

 .منَت كتاب كال ىدل كال علم كبغَت حق، بغَت
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 د. علي ؿبمد طالب ؾبور

 المطلب الثالث: أنواع الكافرين، وفيو فرعاف:
 . ىو الكافر الذم دل يدخل  يف دين اإلسبلـ، كدل يؤمن برسالة النيب ؿبمد األوؿ: الكافر األصلي:الفرع 

الدىريوف، كىم اؼبشركوف من عبدة األصناـ كاألكثاف، كأىل الكتاب من يهود كنصارل، كاجملوس، 
 كغَتىم. ،كالفبلسفة، كالصابئة

 الفرع الثاني: الكافر الطارئ )المرتد(: 
 : اكاصطبلحن  تد لغةن تعريف اؼبر  -1

ۓ ﮲  ﮳  ﮴       ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓچ  :قوؿ اهلل  كمنو : ىو الراجع.اؼبرتد لغةن  - أ

﮶  ﮷  ﮸    .]ُِاؼبائدة:[چ﮵  
 .(53)ا، أك فعبلن ا، أك شكن ا، أك اعتقادن : ىو الذم يكفر بعد إسبلمو نطقن ااؼبرتد اصطبلحن  - ب

 اكاصطبلحن  تعريف الردة لغةن  -2
 .(54)الطريق الذم جاء منو: الرجوع يف الردة لغةن  - أ

 :  االردة اصطبلحن  - ب
 .(55)ىي إجراء كلمة الكفر على اللساف بعد كجود اإلدياف، إذ الردة عبارة عن الرجوع عن اإلدياف -1
 .(56)ىي كفر اؼبسلم بصريح لفظ يقتضيو أك فعل يتضمنو -2
 .(57)اك اعتقادن ا، أو، سواء قالو استهزاءن، أك عنادن ة، أك قوؿ كفر، أك فعلىي قطع اإلسبلـ بنين  -3

 كالردة العملية، أك القلبية أك القولية نواقضو من ناقض بارتكاب اإلسبلـ عن الرجوع ىي فالردة كىكذا
  .كاعبحود التكذيب حوؿ دبجموعها تدكر اليت الكفر صور من صورة
 :(58)أنواع الردة -3

 ديكن اؼبلة عن الناقل التكفَت كسبب الكفر موجب الردة إذ اإلسبلـ عن كاالرتداد الردة شأف كذلك
 : كشدهتا الردة نوع حبسب نوعُت، يف إصباؽبا
 ىذا ردتو كانت كمن كاؼبسلمُت، لئلسبلـ كال شتم حرب، كال أذل، يتبعها ال الردة ىي اجملردة: الردة -1

 أمر كرل كإال قتلو ،خَتنا كاف كفره عن كعاد تاب فإف يقتل، أف قبل يستتاب أف فيو فالس نة كصفها،
 أحكاـ الفوضى كاالضطراب تعم لئبل الناس آحاد من غَته دكف فقط، كالية لو كمن اؼبسلمُت،

 .اخل..اهلل. لغَت من يذبح أك يصلي ال من كاستتابة اؼبسلمُت، أمور كالة على فيفتات الشريعة
 فيهم فكتبالعراؽ،  أىل من اإلسبلـ عن ارتدكا قومان   مسعود ابن ))أخذ قاؿ: عتبو بن اهلل عبد فعن

 فخلِّ  قبلوا فإف اهلل، إال إلو ال أف اغبق كشهادة دين عليهم أعرض أف إليو: فكتب  عفاف بن عثماف إذل
 .(59)فقتلو(( بعضهم كدل يقبلها فًتكو، بعضهم فقبلها اقتلهم يقبلوا دل كإف عنهم،
 لذات أك ، اهلل لدين ، أكللنيب  كشتم كقتل ككيد أذل يتبعها اليت الردة ىي :اؼبغلظة الردة -2

 للمسلمُت. أك  اهلل
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 ردتو كانت من يعامل معاملة أف يصح كال عليو القدرة بعد توبتو تقبل كال ييستتاب ال كصفو ىذا كاؼبرتد 
 .الس نة عليو دلت ما ىذا ؾبردة

 نفر من عكل فأسلموا واجتووا النبي  على قدـ)) قاؿ: العرنيُت خرب يف أنس بن مالك  فعن
 رعاة فارتدوا فقتلوا فصحوا، ففعلوا وألبانها أبوالها من فيشربوا الصدقة إبل يأتوا أف فأمرىم المدينة
لم  ثم أعينهم وسمل وأرجلهم فقطع أيديهم بهم فأتي آثارىم في  النبي فبعث اإلبل واستاقوا اإلبل،
 .(60)((ماتوا حتى يُمهلوا

 كبُت يتوب، أف إال فيقتل اجملردة الردة بُت اؼبرتد يف : "كيفرؽ- رضبو اهلل -تيمية  ابن شيخ اإلسبلـ قاؿ
 .(61)استتابو" ببل اؼبغلظة فيقتل الردة

 أف الراجح تقبل توبتو؟ فهل اغبق، إذل كالرجوع للتوبة اـبتارن  نفسو كسلنم عليو القدرة قبل تاب لو كلكن
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  چ  اؼبائدة: سورة من اغبرابة كلرسولو يف آية هلل احملاربُت يف  لقولو تقبل توبتو

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 .]ّّاؼبائدة:[ چ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ک  گگ  گ 
 : المطلب الرابع: التكفير بالمعصية

 ذلك من كالرباءةكالذنب،  باؼبعصية اؼبسلم تكفَت عدـ - اهلل رضبهم - الصاحل السلف عليو أصبع ما إفن 
 عمل كعليو الصحيحة، كالس نة من الكتاب، األدلة قواطع عليو دلت الذم اؼبسلمُت مذىب ىذا الرباءة، أشد

  كخلفنا. اسلفن  اؼبسلمُت
 رجل: ىل فسألو أشهر ستة دبكة اهلل عبد بن جابر مع قاؿ: ))جاكرت  سفياف بن حرب أيب فعن

 .(62)قاؿ: ال(( ،امشركن  تسموف قاؿ: فهل اهلل معاذ فقاؿ: ،اكافرن  القبلة أىل من اأحدن  تسموف كنتم
 فيو أخطأ خبطأ كال فعلو بذنب اؼبسلم تكفَت جيوز كال: "- رضبو اهلل -تيمية  اإلسبلـ ابن شيخ قاؿ
 .(63)القبلة" أىل فيها اليت تنازع كاؼبسائل

 ثبت الذنب فإننو دبجرد يكفر "ال :؟ ال أـ باؼبعصية العبد يكفر ىل سئل: ما بعد - اهلل رضبو - كقاؿ
 اكفارن  كانوا كلو جيلد، كالقاذؼ جيلد، كالشارب جيلد، احملصن غَت الزاين أفن  السلف كإصباع كالس نة بالكتاب

 .(64)قتلهم" كلوجب مرتدين لكانوا
 .(65)استحبللو ؼبا جٌت" مع إال مؤمننا باؼبعاصي نكفر : "كال- رضبو اهلل -حكمي  حافظ الشيخ كقاؿ

      الشرعية النصوص يف الوارد العاـ التكفَت أف أم اؼبعُتن  كفر الشخص دائمنا يستلـز ال العاـ فالكفر
ا ضبلو ال يصح  فيهم التكفَت كجود موانع الحتماؿ الكفر ذلك يف كقع قد فبن بأعياهنم األشخاص على دائمن

 .اؼبكفنر اؼبعُتن  ذلكم الشخص يف الشركط اجتماع كبعدـ لوازمو، كانتقاء
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                 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژڑ  چ  : قولو متأكلُت اػبمر يشربوف الذين إذل القـو فانظر

 .]ّٗاؼبائدة:[ چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ںڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   
 بأف  بن اػبطاب عمر اؼبؤمنُت أمَت رأسهم كعلى  الصحابة عليهم فحكم اػبمر فاستحلوا

م ذلك كسبب أعناقهم، يتوبوا ضربت دل كإف اػبمر، لشرهبم شبانُت جلدكا تابوا فإف يستتابوا،  متأكلوف، أهنن
 .اؼبعيُتن  تكفَت الشخص موانع من مانع كالتأكيل

 األعياف لتكفَت الذاىبُت بُت النزاع سبب دقيق" يف "ملحظ - رضبو اهلل -تيمية  اإلسبلـ ابن كلشيخ ىذا
 الكفر ببعض أحكاـ إغباؽ توجب أدلةن  جيد النصوص يف اؼبتأمل "أفن  ذلك: يقوؿ كبياف إذ عنو، كبُت الكافرين

 ظاىرىا اليت األفعاؿ أك ىذه اؼبقاالت تقلدكا الذين األعياف بعض أفن  قبد اؼبقابل كيف اؼبقاالت، أك الطوائف
 يبعد ما األسباب، من ذلك غَت أك الظن سوء أك أك اؽبول اعبهل أك اغباؿ كصبلحاإلدياف،  من بو قاـ الكفر

 كمن ذاؾ، أك الشخص ىذا ككاقع التكفَت يف العاـ الدليل الدليبلف، فيتعارض عندىا ،كافرنا يكوف أف ديتنع أك
 كل ىول من كذبرد كعلم تدقيق كبَت إذل متعارضة فيها األدلة، أكيد اؼبسألة كربتاج اػبلط كالتنازع، حيصل ىنا

 .(66)اهلل من نور كبعده ذلك . كقبل.ككرع.
 : المبحث الثالث: التكفير المطلق والمعي ن والفرؽ بينهما، وفيو أربعة مطالب

 األفهاـ هبا لئبل تزؿ الصحيح الفهم كفهمها فيها التأين جيب التكفَت، أصوؿ من عظيم أصل اؼبسألة ىذه
 كقد ،اؼبعُتن  كالتكفَت اؼبطلق التكفَتبُت  للفرؽ يفطنوا دل التكفَت يف كاػبائضُت التكفَتيُت من ككثَت كالعقوؿ،

، أك الشخص تكفَت القائل كبُت اؼبطلق تكفَت بُت احملققوف العلماء فرؽ  اهلل فتح من عظيم فرؽه  كىو اؼبعُتن
 خطأ يف الوقوع من كسلم اؼبسألة، لو اتضحت اؼبسألة ىذه العلم يف أىل كبلـ سرب ٍب األدلة، يف كتأمل عليو

 .اهلل بإذف كاػبلط اجملازفة
كلعن  العاـ اللعن بُت ؼبا فرؽ  ؿبمد اهلل نيب ىدم من يستنبط ما الشرعية األدلة من جاء كفبا
، الشخص  اظبو ككاف  النيب عهد على كاف أفن رجبلن   اؼبؤمنُت أمَت عمر عن البخارم ركاه ما اؼبعُتن
 فأمر ،يومنا بو فأٌب الشراب، يف جلده قد  النيب ككاف ، النيب يضحك ككاف ،ضبارنا يلقب ككاف عبداهلل،
: اللهم من رجل فقاؿ جبلده،  علمت اهلل ما فو تلعنو، ال)) : النيب فقاؿ بو، يؤتى ما أكثر ما العنو، القـو

 .(67)((ورسولو اهلل يحب أن و إال
 لكونو حيب الشرب، على إصراره مع لعنو عن : "فنهى- اهلل رضبو - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ كؽبذا

، الذم لعن يستلـز ال اؼبطلق لعن كلكن... عشرة اػبمر يف لعن أننو مع كرسولو اهلل  غبوؽ دينع ما بو قاـ اؼبعُتن
 بثبوت مشركطنا كالس نة الكتاب يف اؼبطلق كاف الوعيد كؽبذا اؼبطلق، كالوعيد اؼبطلق التكفَت ككذلك بو، اللعنة

 .(68)موانع" كانتفاء شركط،
 من - رضبو اهلل -أضبد  اإلماـ موقف كإليك حيتذل كمنهجنا ييهتدل، مثاالن  الصاحل السلف ىدم كاف

 البدعة، ىذه إذل كدعوا أجلو العلماء من كامتحنوا القرآف خبلق القوؿ على الناس ضبلوا الذين كاػببلفة اعبهمية
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ا كفر أننو - اهلل رضبو  -عنو ييعرؼ كفر، دل القوؿ ىذا بأفن  فتواه كمع  تكفَت عدـ عنو نقل بل بعينو، أحدن
 ؼببعوث قولو عنو فنقل إياه! كـبالفتو اغبق على صربه أجل من كعذبو كسجنو البدعة ىذه تقلد الذم اػبليفة
 صبلة عن زبلفي عن آلسف كإينن  كاألثر، كاؼبكره كاؼبنشط كاليسر، العسر يف طاعتو إليو "أرل اؼبعتصم اػبليفة

 .(69)اعبماعة"
 اغبق، عن الناس كصدىم افتتاف يف كتسبب كسجنو بضربو آذاه: فبن كغَته للخليفة دعا ذلك فوؽ كأيضنا

 كانوا لو إذ ؛ىو "كفر" الذم خبلق القرآف القوؿ إذل كالدعاء الظلم من بو فعلوه فبا كحلنلهم ؽبم كاستغفر
 كإصباع رسولو كسنة  اهلل كتاب بنص ال جيوز للكفار االستغفار فإفن  ؽبم؟! االستغفار جيز دل مرتدين

 .اؼبسلمُت فتأمل!
أمثاؿ  التصريح تكفَت كثَتة كجوه من عنو نقل قد - اهلل رضبو - أضبد بن حنبل اإلماـ فإفن  كذلك

 القرآف من  رسوؿ اهلل بو جاء ما مناقضة يف قوؽبم: صريح ! ألفن  الرضبن لصفات اؼبعطلة كىم: اعبهمية""
 أكدل عنو ينقل دل - اهلل رضبو -أننو  إال العمومات، ىذه اؼبعتربين الس نة علماء من كغَته ىو أطلق كالس نة،
 أعياهنم. عنو تكفَت يشتهر

 

 منو كمن كاألعماؿ األقواؿ الدقيقة: "كىذه اعبزئية ىذه يف - رضبو اهلل -تيمية  ابن يقوؿ شيخ اإلسبلـ 
م يف صرحية األئمة من غَته   اهلل كأفن  ـبلوؽ، القرآف: يقولوف كانوا الذين اعبهمية من اؼبعينُت يكفركا دل أهنن

 معينُت، قومنا بو كفر أننو على يدؿ ما - رضبو اهلل - اإلماـ أضبد بن حنبل عن نقل كقد اآلخرة. يف يرل ال
 فلقياـ بعينو كفر من التفصيل، فيقاؿ: على األمر حيمل أك نظر ففيو ركايتاف اؼبسألة يف عنو يذكر أف فأما

 مع ىذا حقو، يف ذلك فبلنتفاء بعينة يكفر دل كمن موانعو، كانتفت التكفَت شركط فيو كجدت أنو على الدليل
" سبيل على بالتكفَت قولو إطبلؽ  .(70)العمـو

 

 يف يف األدلة نظرو  كقوة استدالؿ كحسن الدين يف كرسوخ علمو  من  اهلل آتاىم ؼبا إال ىذا كاف كما
 يـو ذاؾ أك اؼبكفر ىذا أف يأٌب من كخشيةن  للدـ، استحبلؿ من ذلك بآثار كلعلمهم ،كالس نة الكتاب الوحيُت،

 رب يا يقوؿ: ٍب الصدكر، زبفي كما خائنة األعُت يعلم من الراضبُت كأرحم ُتماغباك أحكم يدم بُت القيامة
 فسقٍت؟ أك بدعنٍت دل أك عرضي؟ استحل فيما أك قتلي؟ أك استحل قتلٍت؟ فيما أكيقوؿ كفرين؟ فيما ىذا سل

 اإلماـ يعٍت - اهلل رضبو - اؼبؤلف ذكر مسألة اللعن: "ؼبا يف - اهلل رضبو - عثيمُت ابن الشيخ كيقوؿ
، لعن ربرًن الصاغبُت( )رياض كتابو يف - النوكم  اكافرن  كاف كلو معيننا خصناش أف تلعن جيوز ال كأننو اؼبعُتن
ا كاف إف إذل اإلسبلـ فيعود يهديو أف  اهلل فلعل تدرم ال ألننك ،حينا ماداـ  كافرنا كاف إف يسلم أك ،مرتدن
 كاف إذا العمـو سبيل على اؼبعاصي أصحاب تلعن أف فيجوز العاـ، اؼبعُتن كبُت بُت فرقنا ىناؾ ألفن ... اأصلين 
 منو. كأشد أعظم بل ىذا، مثل اؼبعيننُت على الكفر إطبلؽ أفن  شك . كال(71)بعينو" خيص شخصنا ال ذلك
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 : وفيو فرعاف ،المطلب األوؿ: تعريف التكفير المطلق والمقي د
ىو اغبكم بالكفر على القوؿ، أك الفعل، أك االعتقاد الذم ينايف أصل  الفرع األوؿ: التكفير المطلق:

 .(72)اإلسبلـ كيناقضو، كعلى فاعلو على سبيل اإلطبلؽ بدكف ربديد أحد بعينو
ىو اغبكم على اؼبعُتن بالكفر، إلتيانو بأمر يناقض اإلسبلـ بعد استيفاء شركط  التكفير المقي د:الفرع الثاني: 

 .(73)التكفَت فيو كانتفاء موانعو
كم حبقيقتها عند قاؿ صباعة من العلماء: " قد نطلق الكلمة على الشيء لنوع من التمثيل، كال حيي

 .(74)التفصيل"
 : والجماعة، وفيو أربعة فروع السُّنة أىل عند نالمعي   تكفير المطلب الثاني: شروط
  : الفرع األوؿ: التكليف

 .(75)أمره دبا يشق عليو :أم ،ا: مصدر  كلف، يقاؿ: كلفو تكليفن ةن التكليف لغ
 .(76)اؼبتعلق بأفعاؿ اؼبكلفُت باالقتضاء أك التخيَت أك الوضع  : خطاب اهللاالتكليف اصطبلحن 

    ، (77)يف أحكاـ الشريعة فبا بسطو العلماء الفقهاء يف كتب الفركع الفقهيةحد  التكليف الديٍت إفن 
، يتناكؿ صبيع األحكاـ (78)ؽبيةوؿ يف مباحث التكليف كالعوارض اإلكما قرره األصوليوف يف كتب األص

 : دكر على أمرين مها أصبل التكليفتكحدكد التكليف  ،ةخر آالتكليفية كالعقوبات كاعبزاءات عليها دنيا ك 
 :  العقل -1

  ، فهو معقوؿ عاقل، كأصل معناه اؼبنع. كقد أطلق على معافو : مصدر عقل يعقل، عقبلن العقل لغةن  - أ
كثَتة منها: اغبجر، كالنهي، كالدينة؛ ألفن القاتل يسوؽ اإلبل إذل فناء اؼبقتوؿ ٍب يعقلها ىناؾ. 

چ ى ى ائ ائ ەئچ  :قاؿ  كيطلق على اؼبلجأ كاغبصن، كيوصف بو القلب،

 .(79)]ْٔاغبج:[
 :االعقل اصطبلحن  - ب
العقل: ىو الغريزة اليت يف اإلنساف اليت يعلم هبا كدييز كيقصد اؼبنافع دكف اؼبضار -1

(80)
 . 

العقل: ىو الغريزة اليت سبيز اإلنساف عن البهائم، كىي اإلدراؾ كالتمييز، كىذه مناط التكليف  -2
الشرعي

(81).  
عليها، كىذا خيرج اعبنوف كاإلغماء  األفعالو كأقوالو كؿباسبن  ا مدركن أف يكوف اؼبكلف عاقبلن كمقصده ىنا 

تبلفات يف حقوؽ اػبلق، كاألمراض النفسية اليت ؽبا حكم دكف اإل تعبديةكالسفو كالسكر يف بعض اعبوانب ال
كل ىذا ملحق باعبنوف   ،خلإ اعبنوف كالوسواس القهرم كحاالت االكتئاب اؼبتقدمة كانفصاـ الشخصية...

 صاحبها.  حبسب حاؿ
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ڀڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   پ ڀ چ   :كاألصل يف ىذا قولو 

  .]ٗٓالنور:[چ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ
القلم عن ثالثة، عن المجنوف المغلوب على عقلو حتى يفيق، وعن النائم  عَ فِ رُ )) : كقوؿ النيب

 .(82)((حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم

 : البلوغ -2
كتبلغ  ،اكبلغو تبليغن  ،اكأبلغو ىو إببلغن  ،ا كصل كانتهىكببلغن  ،ابلوغن بلغ الشيء يبلغ : البلوغ لغةن  - أ

بالشيء كصل إذل مراده
(83)

، أم: احتلم؛ كأنو بلغ كقت لبلوغ: الوصوؿ، بلغ الغبلـ بلوغناا .
الكتاب عليو كالتكليف

(84)
. 

 فيصَت بو أىبلن من عبلمات البلوغ؛ : انتهاء سن الصغر يف اإلنساف باحتبلـ، ككبوه ابلحن البلوغ اصط - ب
للتكاليف الشرعية كالصبلة، كالصـو

(85)
. 
 :  كعبلماتو يف الذكور ثبلثة، كتزيد اإلناث بعبلمة رابعة

 إنزاؿ اؼبٍت شهوة بلذة للذكر كاألنثى. - أ
 إنبات شعر العانة للذكر كاألنثى. - ب
 بلوغ طبس عشرة سنة للذكر كاألنثى، كىو اغبد األعلى للبلوغ. - ج
 . أك اغبمل ض عليهاكتزيد اؼبرأة بنزكؿ اغبي - د

 فيؤاخذ فيما كقع فيو من تكفَت. ا عاقبلن أم: بالغن  ،كعليو فبل بد من شرائط التكفَت للميعُتن أف يكوف مكلفنا
كال سيما أركاف الدين  ،كىذا اغبكم اؼبتعلق بالتكليف يف البلوغ كالعقل تدكر عليو أحكاـ الشريعة 

ا حيكم كإَّنن  ،اأك ؾبنوف دل يعقل فبل نكفر عينن  كأصوؿ اإلدياف. فمن كقع يف الكفر األكرب كىو صغَت دل يبلغ
 ، كىو ييعذر دبا يتأدب مثلو!ؼ لوًت قاؼبو كفر أكرب دكف على تصرفو بأنن 

  : الفرع الثاني: العلم
 علمت يقاؿ: معركفة، كىي العبلمة ذلك: كمن غَته، عن بو بالشيء يتميز أثر على يدؿ :العلم لغةن  -1

 بو: اؼبعرفة، كيراد كيطلق اعبهل، نقيض كالعلم: أعبلـ، كاعبمع: الراية، كالعىلىمى: الشيء عبلمة، اعلمن 
بالطريق اؼبنصوب فهو كالعىلىم ،الناس جهلو قد ما إذل العادل هبا يهدم عبلمة ألننو ،اعلمن  كظبي

(86)
. 

 :االعلم اصطبلحن  -2
الشيء  على اغبكم كالثاين: الشيء، ذات إدراؾ أحدمها: ،ضرباف كذلك الشيء حبقيقتو، ىو إدراؾ - أ

عنو منفي ىو شيء نفي أك لو، موجود ىو شيء بوجود
(87)

. 
علم كتبينو فقد اشيئن  استيقن من ككل   كتبينتو، استيقنتو ما ىو - ب

(88)
. 
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العقل يف الشيء صورة كحصوؿاغبكماء:  كقاؿ للواقع، اؼبطابق اعباـز االعتقاد ىو - ج
(89)

. 
  الكفر يف اإلنساف الواقع يكوف كيقصد ىنا أف

ن
د بو اؼبعرفة اؼبرا .مانع عذر فاعبهل جباىل! ليس اعاؼب

من العلم  رب كىو عادل بو، غَت جاىل أم خاؿو ، فيصدر عنو الكفر األكا أك اعتقادن  أك فعبلن بالكفر األكرب قوالن 
كيستطيع العمل بو. ككسيلة ىذا العلم ىو قياـ اغبجة اليت   بو، كذلك بأف يتمكن من العلم بدين اهلل

ڭ ۇ ۇ ۆ چ : قاؿ ،كبإنزاؿ الكتب - عليهم الصبلة كالسبلـ -ببعثة الرسل   أقامها اهلل

قوؿ ك  .]ُٓاإلسراء:[چ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ىائ ائ ەئ   ەئۆۈ ۈ ٴۇ 
والذي نفس محمٍد بيده، ال يسمع بي أحٌد من ىذه األمة يهودي، وال نصراني، ثم يموت )) : النيب

 .(90)((ولم يؤمن بالذي أرسلُت بو، إال كاف من أصحاب النار
عن  الك مٍت أينِّ من أعظم الناس هنين : "كمن جالسٍت يعلم ذ- رضبو اهلل - قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

اليت من خالفها   ،و قد قامت عليو اغبجة الرساليةأف ينسب معُت إذل تكفَت كتفسيق كمعصية إال إذا عيلم أنن 
  .(91)أخرل" اا أخرل كعاصين ا تارة كفاسقن كاف كافرن 

    عهد باإلسبلـ اف غَت مستعد للعلم لكونو حديث ، أما من ك كقياـ اغبجة، بالعلم دبا أنزلو اهلل 
   ،عجمتو يف عدـ فهمو األمر الشرعيكاف بعيد عن أسباب العلم كالبوادم كؾباىل الغابات أك أك نشأتو دب

فكلها قوادح يف ىذا العلم، كبالتارل قوادح يف ربقيق ىذا الشرط، كيعرؼ ذلك العلماء  ،أك أشباىو ذلك
  نُت.على اؼبعين  ام ربقيق كصف الكفر، كإنزالو حكمن كالقضاة الشرعيوف اؼبناط هب

  : الفرع الثالث: االختيار
ألف كل أحد دييل إليو  ؛: مشتق من اػبَت، كأصلو العطف كاؼبيل، فاػبَت خبلؼ الشراالختيار لغةن 

كيعطف على صاحبو
(92)

، كخَتة: فضلو على غَتها؛ كخار الرجل على صاحبو خَتن 
(93)

. 
: ىو ترجيح الشيء كزبصيصو كتقدديو على غَتهااالختيار اصطبلحن 

(94)
. 

 يكوف بالقوؿ فاإلكراه ،اإلكراه مانع خيرج كىذا، بإرادتو ـبتارنا الكفر يف يقع اإلنساف كاالختيار ىو أف
كغَته على قوؿ ،  اكما أكره اؼبشركوف عمارن بالقلب فليس إليو سبيل اؼبكره،   اإلكراه دكف بالفعل كيكوف

چ ڇ ڇ ڇ چ : قاؿ ، اهلل أك الذبح لغَت  الكفر، كيكوف اإلكراه بالفعل كالسجود لغَت اهلل

ک ک ک گ  ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ    ک

  .]َُٔالنحل:[چ گ گ
 : (95)اؼبذاىب فيها ثبلثة، كىي إصباالن  كأشهر ،كموضوع االختيار لو عبلقة دبسألة القضاء كالقدر

 - نس ـبتار ألفعالوالعبد اؼبكلف من اعبن كاإل ة كاعبماعة على أفن نن فمذىب السلف الصاحل: أىل السي  -1
ا رغنبتو الشريعة باػبَت كحثنتو عليو، كحذنرتو من غَت ؾببور عليها، كإَّنن  ،-يشمل القوؿ كاالعتقاد كالفعل 

 الشر كشيننتو لو، دكف إجبار يقع عليو يف صبيع أعمالو. 
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م غَت ـبتارين ؽبا البتة، بل ىم كالريشة يف مهب العباد ؾببوركف على أعماؽب كمذىب اعبهمية اعبربية: أفن  -2
الرياح، ككاؼبيت بُت يدم مغسلو يقلبو كيفما شاء. كقريب من ىذا مذىب األشاعرة القائلُت ببدعة 

 الكسب، على ما عرؼ يف موضعو.
     دةن عليها ال إرا  العباد ىم اػبالقوف أفعاؽبم بقدرهتم، كال قدرة هلل كمذىب اؼبعتزلة القدرية: أفن  -3

هبا كال كتابة ؽبا يف التقدير السابق يف اللوح   كال علم هلل -صبهورىم  - ا عند عامتهمكال خلقن 
 احملفوظ عند غبلهتم.

 الفرع الرابع: القصد:
منها: إتياف الشيء )التوجو إليو(؛ كاعتماده؛ كأمنوي؛ كإرادتو؛ كاستقامة  ،: معانيو عدةالقصد لغةن  -1

الطريق
(96)

 . 
العـز اؼبتجو كبو إنشاء فعل ا:اصطبلحن القصد  -2

(97)
. 

 أك عقيدةن  أك فعبلن أف يريد قوالن بفالقصد على ذلك نوع من اإلرادة تبلغ يف قوتو درجة االعتزاـ اعباـز 
 ھ  ھ  ھ ھ ہ ہ ہ چ  : لقولوؽبا يف قلبو أك قولو أك فعلو.  اا ؽبا بنية كعـز متعمدن مريدن 

لذاتو يف إيقاع  اكىذا الشرط باعتبار القصد مرادن . ]ٓاألحزاب: [چ  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے
قد قصده كتعمنده،  -ا  أك اعتقادن  أك فعبلن ؼ للكفر األكرب قوالن ًت فاؼبق .عيننُتالتكفَت كأحكامو كلوازمو على اؼب

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ  چچ  : قاؿ ،غَت متصف حباؿو ضد ذلك من اػبطأ أك التأكيل أك كبومها

 چک ک ک گ گ گ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ    ک

 .]َُٔالنحل:[
كلو عذاب   من بعد إديانو فعليو غضب من اهلل  فيها أفن من كفر باهلل  ىذه اآلية بُتن اهلل

كيشمل  - اا كقاصدن جادن   من كفر باهلل -و استحب اغبياة الدنيا على اآلخرة، كيشمل ذلك: ألنن  ؛عظيم
ا مكرىن   كال يشمل من كفر باهلل اخائضن   ، كيشمل من كفر باهللاا أك ساخرن  أك العبن كفر باهلل ىازالن من  

ف قلبو باإلدياف؛ كبُتن أطمأا ك ؼ الكفر مكرىن ًت قادل يستثًن من الكفر إال من   اهلل ألفن  ؛ف قلبو بالكفرأطمأك 
و مستحبه للحياة الدنيا على اآلخرة؛ فمن كفر ألنن  ؛اكافرن و يكوف  ما عدا ىذا الصنف من الناس فإنن  أفن  اهلل 
لدنيا على اآلخرة؛ فقد استحب اغبياة ا فقد استحب اغبياة الدنيا على اآلخرة؛ كمن كفر ىازالن  اقاصدن   باهلل

ف قلبو بالكفر فقد استحب أطمأا ك لى اآلخرة؛ كمن كفر ميكرىن فقد استحب اغبياة الدنيا ع اكمن كفر خائضن 
 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چ :ياة الدنيا على اآلخرة؛ قاؿ اغب

 .]َُٕالنحل:[چ ڻ
 - رضي اهلل عنهما -كعن أيب عبيدة بن ؿبمد بن عمار بن ياسر، قاؿ أخذ اؼبشركوف عمار بن ياسر 

     كيف تجد قلبك؟ : ))فقاؿ  ، و فقاربوه يف بعض ما أرادكا بو، فشكا ذلك إذل رسوؿ اهللنيعذبو 
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كؽبذا اتفق العلماء على أف اؼبكره على  .(98)((دعُ باإليماف، قاؿ رسوؿ اهلل: فإف عادوا فػَ  اعمار: مطمئنً  قاؿ
يأىب   كيقوؿ ابن كثَت يف تفسَته: "كجيوز لو أف يأىب كما كاف ببلؿ ،ر جيوز لو أف يوارل إبقاء ؼبهجتوالكف

كىذه حالة العزدية  .(99)أفضى إذل قتلو"كاألفضل كاألكذل أف يثبت اؼبسلم على دينو، كلو  عليهم ذلك،
 كاألفضل كاألكذل حاؿ الرخصة كاؼبندكحة كاعبواز. كاهلل أعلم.

 : والجماعة السُّنة أىل عند نالمعي   المطلب الثالث: موانع تكفير
 : األوؿ: عدـ التكليف الفرع

القلم عن  عَ فِ رُ )) :غَت اؼبكلف؛ كالصيب كاجملنوف إذا كقع يف الكفر، ال يقع عليو الكفر؛ كذلك لقولو 
ثالثة، عن المجنوف المغلوب على عقلو حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى 

 .(100)((يحتلم
اجملنوف إذا ارتد يف حاؿ جنونو أنو مسلم على ما كاف قبل  : "كأصبعوا أفن -رضبو اهلل  - قاؿ ابن اؼبنذر

 .(101)ذلك"
     الردة ال تصح إال من عاقل فأما من ال عقل لو كالطفل الذم  : "إفن -رضبو اهلل  - كقاؿ ابن قدامة

حكم ال عقل لو كاجملنوف، كمن زاؿ عقلو بإغماء أك نـو أك مرض أك شرب دكاء يباح شربو؛ فبل تصح ردتو كال 
 .(102)اإلصباع"ؼ... ٍب نقل كبلـ ابن اؼبنذر يف بكبلمو بغَت خبل

 .(103)فبل يقتل يف جنونو" نن : "فبل تصح ردة صيب كال ؾبنوف، كمن ارتد ٍب جي -رضبو اهلل  -كقاؿ النوكم 
 ، كعدمو مانع منو.اؼبعُتن  الشخص التكليف شرط يف تكفَت كهبذا يتبُت أفن 

 الفرع الثاني: الجهل.
ذباىل أرل من نفسو ذلك كليس علم، كقد جهل من باب فهم كسلم، ك اعبهل ضد ال: لغةن اعبهل  -1

 . (104)بو
 .(105): ىو خلو النفس من العلم باعتقاد الشيء خببلؼ ما ىو عليوااعبهل اصطبلحن  -2

 : كاعبهل نوعاف
 .(106)اعبهل البسيط: عدـ العلم كاإلدراؾ بالكلية دبعرفة الشيء - أ

هة أك تقليد، فليس الثبات إذل شب اَت مطابق للواقع سواء كاف مستندن اعبهل اؼبركب: اعتقاد جاـز غ - ب
 . و جاىل بوكجهلو بأنن  ،جهل اؼبدرؾ دبا يف الواقع ،ألنو تركب من جهلُت ا. كظبي مركبن (107)فيو امعتربن 
 كألجل إقامة اغبجة ،كفر ـبرج من اؼبلة  أك عمبلن  ،ا أك اعتقادن ما كقع منو، قوالن  جيهل اإلنساف أفٍ  كاؼبراد بو

 .]ُٓاإلسراء:[  چائ ەئ ەئى ى ائچالرسل عليهم الصبلة كالسبلـ:  بالعلم بعث اهلل عليو
عن حذيفة بن اليماف أما السنة النبوية فقد جاءت أحاديث كثَتة تدؿ على أفن اعبهل مانع من التكفَت، ف

 قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ،(( :حتى ال يدرى ما صياـ،  (109)كما يدرس َوْشُي الثوب  (108)يدرس اإلسالـ
في ليلة فال يبقى في األرض منو  على كتاب اهلل  (110)وال صالة، وال نسك، وال صدقة، ولُيسرى
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آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولوف: أدركنا آباءنا على ىذه الكلمة ال إلو إال 
: ما تغني عنهم ال إلو إال اهلل، وىم ال يدروف ما صالة، وال صياـ،  صلةاهلل فنحن نقولها، فقاؿ لو 

، كل ذلك يعرض عنو حذيفة، ثم أقبل عليو اعادىا عليو الصالة والسالـ ثالثً وال نسك، وال صدقة، فأ
إال  قبوا من النار كدل يعرفوا من اإلسبلـ فهؤالء .(111)((اؿ: يا صلة تنجيهم من النار ثالثً في الثالثة، فقا

أف اعبهل ىو عذرىم اؼبانع من  على الشهادة، ؼبا جهلوا ما سواىا من شعائر الدين كأركانو، كىذا يدؿ
 تكفَتىم. 

فمن جيهل ىذه األحكاـ كمن ىو منقطع يف مكاف ليس لديو أسباب التعلم؛ كمن نشأ يف بادية بعيدة 
ا من كيسمع خطبهم، ٍب جيهل شيئأك كاف حديث عهد بكفر، أما من عاش بُت اؼبسلمُت، حيضر صلواهتم 

 .منو بالضركرة فبل يعذر جبهلو، ألنو متسبب يف كجود جهلو كعدـ إزالتو اا معلومن أصوؿ الدين أك أمرن 
كاف رجل يسرؼ على نفسو فلما حضره الموت، قاؿ لبنيو: ، قاؿ: ))عن النيب  عن أيب ىريرة ك 

يح، فو اهلل لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبو إذا أنا متُّ فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الر 
األرض، فقاؿ: اجمعي ما فيك منو، ففعلت، فإذا ىو قائم،   أحدا، فلما مات فعل بو ذلك؛ فأمر اهلل

 . فهذا رجل جهل كماؿ قدرة اهلل(112)((فقاؿ ما حملك على ما صنعت؟ قاؿ: يا رب خشيتك فغفر لو
اهلل و إذا أحرؽ كنثر رماده يف الرب كالبحر فإفن يف بعثو بعد موتو فظن أنن  ،ػ كعند بعض العلماء جهل القدرة 
  الشك يف قدرة اهلل ال يقدر على صبعو، كال شك أفن كغفر  لشك يف البعث كفر، قد فعلو جاىبلن ، كا

 اهلل لو.
 :يف احقن  د  العذر باعبهل يػيعى  علم أفن يىذا كجيب أف  

من عاش بُت اؼبسلمُت، حيضر صلواهتم كيسمع خطبهم، ٍب جيهل من كاف حديث عهد بكفر، أما  -1
منو بالضركرة فبل يعذر جبهلو، ألنو متسبب يف كجود جهلو كعدـ  اا معلومن من أصوؿ الدين أك أمرن  اشيئن 

 إزالتو. كمدار اغبكم على ىذا كأمثالو معرفة كل حباؿ عينو.
 ـ كمىن نشأ يف بادية بعيدة.من كاف يف ؿبلٍّ أك حاؿو ىو مظنة أف جيهل ىذه األحكا -2

القاعدة الشرعية دلت على أف كل جهل ديكن اؼبكلف فن إ: "- رضبو اهلل – القرايف يقوؿ الصدديف ىذا ك 
    ،رفعو ال يكوف حجة للجاىل السيما مع طوؿ الزماف كاستمرار األياـ فإفن الذم ال ييعلم اليـو ييعلم يف غدو 

 ػ(113)"اىذا العلم فساده فبل يكوف عذرن ى كال يلـز من تأخَت ما يتوقف عل
 العذر باعبهل اؼبعترب عند أىل العلم ما دل يلحقو تقصَت من اعباىل أك تفريط.

: "جاىل اغبكم ىل ىو معذكره أـ ال؟"، ٍب قاؿ: "فإذا قلنا ييعذر - رضبو اهلل -البعلي ابن اللحاـ كقاؿ 
 .(114)"اإذا قصر أك فرنط فبل يعذر جزمن  أما ،فإَّنا ؿبلو إذا دل ييقصِّر كييفرِّط يف تعلم اغبكم
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ؼبن كاف عنده أصل اإلدياف لكن خفيت عليو بعض اؼبسائل اليت قد زبفى أك تيشكل  ااعبهل مانعن  د  فيػيعى 
. كعليو فليس كل جهل ييدنعى ييصدؽ! كإَّنا دكر العلماء الئقة هبذا اعباىل أىل العلم على مثلو، فبا حيددىا

 الصحيح يف اعتباره كربققو؟!كالقضاة النظر 
 الفرع الثالث: الخطأ والتأويل. 

 : اػبطأ:أكالن 
فهو خاطىءه، كأخطأ: إذا دل ييًصب  اقاؿ الليث: خىًطىءى الرجلي ًخطئن ك ، مصدره  :اػبطأ لغةن  -1

 . (115)الصواب
 . (116)ا فيصادؼ غَت ما قصد، أم: انتفاء القصدىو أف يقصد شيئن : ااػبطأ اصطبلحن  -2

، اكمن يريد رمي صيدو فيصيب إنسانن فاػبطأ بأف يقع القوؿ أك الفعل من اإلنساف على خبلؼ ما يريده؛  
 ہ چ  : قولو :، كاألدلة على العذر باػبطأ كثَتة منها أك كمن يريد رمي كتاب كفر فَتمي كتاب اهلل

                              : قولوك  ،]ٓاألحزاب:[ چ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ ہ ہ

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  چ

يئ   جب  حبخب     وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ

 كمن األحاديث اؼبشهورة يف العذر باػبطأ، قولو ،]ِٖٔالبقرة:[چمب  ىب  يب  جت  حت  خت
 :))(117)))إف  اهلل وضع عن أمتي الخطأ والنسياف وما استكرىوا عليو. 

كشبة دليل خاص يدؿ على العذر من اػبطأ يف مسائل  ،كىذه األدلة عامة يف العذر من عمـو اػبطأ
أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليو، من أحدكم كاف على راحلتو   هلل: )) الكفر، قاؿ رسوؿ اهلل

بأرض فالة، فانفلتت منو وعليها طعامو وشرابو، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من 
راحلتو، فبينما ىو كذلك، إذا ىو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قاؿ من شدة الفرح: اللهم أنت 

 .(118)((ك، أخطأ من شدة الفرحعبدي، وأنا رب
بسبب شدة الفرح،  أن ا صدرت منو خطفهذا قاؿ كلمة ىي كفر باالتفاؽ، لكنو ؼبا دل يقصدىا بنيتو، كإَّنن  

 من تكفَت ىذا كأمثالو، كاهلل أعلم. افصار هبذا اػبطأ ضد القصد مانعن  دل يؤاخذ عليها.
 :  : التأكيلاثانين 

 .(119)كاؼبصَت، كالتفسَت لعاقبة،: الرجوع، كالعود، كالغةن  التأكيل -1
 :  االتأكيل اصطبلحن  -2

 ىو حقيقة ما يؤكؿ إليو الكبلـ، كإف كافق ظاىره.  - أ
 ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ چ : كىذا ىو اؼبعٌت الذم يراد بلفظ التأكيل يف الكتاب كالسنة، يف قولو

  .] ّٓاألعراؼ:[  چٿ
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يكثر أف يقوؿ في ركوعو وسجوده:  كاف رسوؿ اهلل )) : - رضي اهلل عنها -كمنو قوؿ عائشة 
 .(120) ((سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد: اللهم اغفر لي يتأوؿ القرآف

 .  (121)ىو صرؼ اللفظ عن االحتماؿ الراجح إذل اؼبرجوح لدليل يقًتف بو - ب
 .(122)ىو صرؼ اللفظ عن ظاىره الذم يدؿ عليو إذل ما خيالف ذلك، لدليل منفصل يوجب ذلك - ج

ؼبا يدؿ عليو  اـبالفن  فيكوف منو؛ فهم النص على غَت الوجو الصحيح أك الظاىرأف يي  فالتأكيل الفاسد ىو
طائفة من اؼبتأخرين  ىذا كحده تأكيبلن  ىا ظبن رؼ السلف، كإَّنن دل يكن يف عي  اللفظ كيبينو، كتسمية ىذا تأكيبلن 

 كأئمتها على ذمو.كىذا ىو التأكيل الذم اتفق سلف األمة ، اػبائضُت يف الفقو كأصولو كالكبلـ
كضع الدليل  توكحقيق. باعبهل ا، كقد يشًتؾ أيضن لحق باػبطأ لنوع اشًتاؾ بينهمايي  كالتأكيل ىنا عمومنا
سواء باجتهاد أك بشبهة أك سوء فهم...اخل. فَتتكب الكفر األكرب  ،ة يف غَت موضعونن الشرعي من كتاب أك سي 

ا خيتص بأىل االجتهاد دكف غَتىم من اؼبتقولُت ن التكفَت إَّنن كىذا اؼبانع مكالذم ال يراه ىو يف نفسو كذلك. 
د اجملتهد قد يًتؾ مقتضى دليل بدليل آخر يراه أقول منو، كمن اعتق باعبهل كاؽبول، كذلك أفن   على اهلل

ک ک  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کچ : بقولو من الصحابة ًحلن اػبمر مستدالن 

فلما رفع أمرىم إذل عمر  ،]ّٗاؼبائدة:[ چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ  ں
م إف أقركا على أهنن   كتشاكر الصحابة فيهم، اتفق عمر كعلي كغَتمها من علماء الصحابة  بن اػبطاب

من أكؿ كىلة لتأكيلهم، بل   بالتحرًن جلدكا، كإف أصركا على االستحبلؿ قتلوا. فلم يكفرىم الصحابة
فإف أصركا قتلوا ردة، فلما استباف للمتأكلُت خطأ استدالؽبم رجعوا  ،أصبعوا على أف يبينوا ؽبم خطأ استدالؽبم

 كتابوا.
كالتأكيل اؼبعترب يف ىذا اؼبقاـ ىو ما كاف لو كجو سائغ يف الشرع كاللغة العربية، أما إف كاف ال يعتمد على 

أك يكوف بغرض اؽبول  ،كتأكيبلت الباطنية ككبوىم  ،اشرعية أك اللغوية فهو غَت معترب شرعن شيء من القرائن ال
 كالتحلل من الديانة، فهذا ييعرؼ يف ؾبالس اغبكم الشرعي يف القضاء كاغبكم على األعياف. 

 : كالتأكيل نوعاف
 األشاعرة  كاؼبتكلمُت ليد اهللىو التأكيل الذم لو كجو إما يف الشرع أك يف اللغة، كتأكيل  التأكيل اؼبانع: .1

 ا يضللوف ة عندىم فبل يكفركف بو، كإَّنن هبالقدرة، أك االستواء باالستيبلء كأمثاؽبما بناءن على شب
 ر!ذالع ا يزكؿا صحيحن اغبجة قيامن  كيبدعوف حىت تقـو

ا عن كوف صادرن ة، كيكأما التأكيل غَت السائغ: فهو التأكيل الذم ليس لو ميسوِّغه يف الشرع أك يف اللغ .2
 ،]ْٔاؼبائدة:[چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئۈئچ  :مثالو: تأكيل الرافضة لقولو  ،ؿبض رأم كىول
 ،]ِ-ُالتُت:[  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ  :أك تأكيل غبلهتم الباطنية لقولو  ،باغبسن كاغبسُت

، كغَت ميؤثرو يف اغبكم بالكفًر. ،ا علي كفاطمةبأهنن   كاغبسن كاغبسُت!! كىو باطل غَتي مقبوؿو
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: "ككذلك ال خبلؼ يف كفر من جحد ذلك اؼبعلـو بالضركرة للجميع - رضبو اهلل -قاؿ ابن الوزير 
 باسم التأكيل فيما ال ديكن تأكيلو، كاؼببلحدة يف تأكيل صبيع األظباء اغبسٌت بل صبيع القرآف كالشرائع كتسًتن 

 .(123) كاؼبعاد األخركم من البعث كالقيامة كاعبنة كالنار"ػ
: "كإف استحل قتل اؼبعصومُت كأخذ أمواؽبم بغَت شبهة كال تأكيل فكذلك - رضبو اهلل -قدامة ابن قاؿ ك 

أكثر الفقهاء دل حيكموا بكفرىم مع  كإف كاف بتأكيل كاػبوارج فقد ذكرنا أفن  ،- ايعٍت يكوف كافرن  -
ؼ من مذىب اػبوارج كقد عر  ... استحبلؽبم دماء اؼبسلمُت، كأمواؽبم، كفعلهم ذلك متقربُت بو إذل اهلل

تكفَت كثَت من الصحابة كمن بعدىم كاستحبلؿ دمائهم، كأمواؽبم، كاعتقادىم التقرب بقتلهم إذل رهبم، كمع 
 .(124)ىذا دل حيكم الفقهاء بكفرىم لتأكيلهم، ككذلك خيرج يف كل ؿبـر استحل بتأكيل مثل ىذا"

         ا ىي من سوء فهمهم للقرآف، إَّنن  : "كبدعة اػبوارج- رضبو اهلل - كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
 .(125)و يوجب تكفَت أرباب الذنوب"دل يقصدكا معارضتو، لكن فهموا منو ما دل يدؿ عليو، فظنوا أنن 

كىي تدلنا على مبلغ حرص الشرع على كجوب التحقق من كقوع الكفر من فاعلو، حىت ال يسفك دـ 
درس ؼبن ديارسوف التكفَت دكف اعتبار لتوافر شركط التكفَت معصـو بالتهمة كالشك، كيف ذكر ىذه اؼبوانع 

لثبوت كصف   كرسولو  ره اهللكانتفاء موانعو، كال يعٍت ذكر تلك اؼبوانع أف نتهيب من تكفَت من كفن 
كبل طريف قصد األمور ذميم، كلكن الواجب ىو   الكفر يف حقو بتوافر شركط التكفَت كانتفاء موانعو، فإفن 

 التثبت كالتأكد.
ا يقولو أك يفعلو فبا دب اا، كما يكوف معذكرن ا يقولو أك يفعلو فبا يكوف كفرن اعباىل معذكر دب كاغباصل أفن 

 ، كذلك باألدلة من الكتاب كالسنة، كاالعتبار، كأقواؿ أىل العلم.ايكوف فسقن 
 إلكراه:الفرع الرابع: االضطرار وا

 : االضطرار:أكالن 
: االحتياج إذل الشيء، يقاؿ اضطر فبلف إذل كذا، كقد اضطره إليو أمر ليس لو منو االضطرار لغةن  -1

 .(126)بد
 . (127): ىو دفع اإلنساف إذل ما يضره كضبلو عليو أك إعباؤه إليوااالضطرار اصطبلحن  -2

ا يلجئ إليو إذل  أك متوقعن الضرر حاصبلن حينئذ ال بد أف يكوف ء إذل ذلك إما اإلنساف نفسو، ك ىملجػكال
ء من غَت نفس ىملجػ؛ كإما يكوف الاا، كشرعن ، كطبعن قاعدة: أخف الضررين، الثابت عقبلن ب التخلص منو عمبلن 

 ک ک ک ڑ ڑ چ  : كاألصل فيو قولو. (128)على ما يضره امثل إكراه القوم ضعيفن  ،اإلنساف

 قولو، ]ُّٕالبقرة: [ چہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ   ڻ ں ں  ڱ ڱ     ڱ    ڱ ڳ ڳڳ ڳ  گ گ گ گ ک
:  ٹ    ٹ        ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ 

 .]ُُٗاألنعاـ:[ چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ  ٹ
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 : اإلكراه:اثانين 
 .(129): إلزاـ الغَت بأمر ىو لو كارهاإلكراه لغةن  -1
ل على إيقاعو، كيصَت الغَت اغبام : ىو ضبل الغَت على أمر ديتنع عنو، بتخويف يقدرااإلكراه اصطبلحن  -2

 .(130)بو اخائفن 
، فيفعل أك يقوؿ ما ديليو عليو كاإلكراه ىنا: أف ييٍكرىه اؼبسلم على أمر ىو من الكفر، لكن ال ـبرج منو

فبل إكراه باالعتقاد، فردبا  ،اإلكراه يكوف باألقواؿ، كيكوف بالفعل فقط كأكرىو، كال بد أف نعلم أفن  من ألزمو
كغَته على قوؿ الكفر، كيكوف اإلكراه  - رضي اهلل عنهما - اؿ الكفر كما أكره اؼبشركوف عمارن ييكره على قو 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ چ : ، قاؿ هأك الذبح لغَت   بالفعل كالسجود لغَت اهلل

 .]َُٔالنحل:[ چک ک ک گ گ گ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ    ک
 كىي:  ،اا كجود كصف اإلكراه اؼبعترب شرعن يتحقق هب اذكر العلماء شركطن ىذا كقد 

 عن الذب عن نفسو باؼبقاكمة أك اؽبرب أك باالستغاثة ككبو ذلك. اأف يكوف اؼبكرىه عاجزن  -1
 أف يغلب على ظن اؼبكرىه كقوع الوعيد، إف دل يفعل ما يطلب منو. -2
    ا اإلكراه ال يتحقق إال بالقدرة، فإف دل يكن قادرن  ألفن  ؛ا على ربقيق ما ىيدد بوه قادرن رى أف يكوف اؼبك -3

 دل يكن لئلكراه اعتبار.
أف يكوف التهديد دبا يؤدِّم عادة كالقتل كالقطع كاغببس كالضرب ككبو ذلك دبا ال طاقة لو بو كىو  -4

 اؼبسمى عند األصوليُت باإلكراه اؼبلجئ!
 . أك فعبلن الن إديانو إذا زاؿ عنو اإلكراه قو أف يظهر إسبلمو ك  -5

؛ أما عدـ األخذ بو - رضي اهلل عنهما -كفعل عمار بن ياسر  كاإلكراه حكم األخذ بو رخصة:
 كما يف السيننة.    كما صنع عبداهلل بن حذافة السهمي فعزدية:
   أسره العدك فأكرىو على الكفر دل تنب منو امرأتو  رجبلن : "كلو أف - رضبو اهلل - قاؿ اإلماـ الشافعي 

على الكفر فقالو، ٍب جاء  كدل حيكم عليو بشيء من حكم اؼبرتد؛ قد أكره بعض من أسلم يف عهد النيب 
 زكجتو كال بشيء فبا على اؼبرتد"باجتناب   فذكر لو ما عذب بو؛ فنزؿ فيو ىذا كدل يأمره النيب  إذل النيب

(131). 
و سيئل عن الرجل أنن  - يعٍت اإلماـ أضبد - : "كركل األثـر عن أيب عبد اهلل- رضبو اهلل - قاؿ ابن قدامةك 

ييؤمر فيعرض على الكفر كيكره عليو، ألو أف يرتد؟ فكرىو كراىةن شديدة، كقاؿ: ما ييشبو ىذا عندم الذين 
، أكلئك كانوا ييرادكف على الكلمة ٍب يًتكوف يعملوف ما شاءكا، كىؤالء  أينزلت فيهم اآلية من أصحاب النيب

 .(132) اإلقامة على الكفر كترؾ دينهم"يريدكهنم على 
من أكره على كلمة الكفر؛ جيوز لو أف يقوؿ  : "كأصبع العلماء على أفن - رضبو اهلل - قاؿ اإلماـ البغوم

 .(133)، كإف أىب أف يقوؿ حىت قتل كاف أفضل"اؿ بلسانو غَت معتقد ال يكوف كفرن بلسانو؛ كإذا قا
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من أكره على الكفر حىت خشي على نفسو  العلم على أفن  : "أصبع أىل- رضبو اهلل - كقاؿ القرطيب
و ال إٍب عليو إف كفر كقلبو مطمئن باإلدياف، كال تبُت منو زكجتو كال حيكم عليو حبكم الكفر، ىذا قوؿ القتل، أنن 

بينو  ا يف الظاىر، كفيماو قاؿ: إذا أظهر الشرؾ كاف مرتدن فإنن  ؛مالك كالكوفيُت كالشافعي، غَت ؿبمد بن اغبسن
 .(134)"اعلى اإلسبلـ، كتبُت منو امرأتو كال يصلى عليو إف مات، كال يرث أباه إف مات مسلمن   كبُت اهلل

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ چ : يرده الكتاب كالسنة، قاؿ - رضبو اهلل -ؿبمد بن اغبسن  كقوؿ

 چک ک ک گ گ گ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ    ک

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې چ  : كقاؿ، ]َُٔالنحل:[

ڇ ڇ چ  : قاؿ ،]ِٖآؿ عمراف: [چەئ   وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

ڍ ڍ    ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ 

 چں ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ڱ ڱڱ ڱ ں

 .]ٖٗ-ٕٗالنساء:[
ا غَت بو، كاؼبكره ال يكوف إال مستضعفن   اؼبستضعفُت الذين ديتنعوف من ترؾ ما أمر اهلل  فعذر اهلل

 فبتنع من فعل ما أمر بو، قالو البخارم. انتهى.
ا دل يقصد معناىا من ػل اذة عن اؼبتكلم بكلمة الكفر مكرىن رفع اؼبؤاخ  رضبو اهلل: "كاهلل كقاؿ ابن القيم

ا ال يلزمو شيء من ذلك؛ لعدـ مكرىن  ،كالنذر ،كاليمُت ،كالوقف ،كالعتاؽ ،كال نواىا؛ فكذلك اؼبتكلم بالطبلؽ
رفع   ا يوجب معناه لقصد اؼبتكلم بو، كاهللاللفظ إَّنن  أفن  مى لً نيتو كقصده، كقد أتى باللفظ الصريح؛ فعي 

    اؼبؤاخذة عمن حدث نفسو بأمر بغَت تلفظ أك عمل، كما رفعها عمن تلفظ باللفظ من غَت قصد ؼبعناه 
ا من غَت قصد لفرح أك دىش كغَت ذلك، كما ى لسانو لفظ الكفر سبقن كال إرادة، كؽبذا ال يكفر من جرل عل

يف حديث الفرح اإلؽبي بتوبة العبد، كضرب مثل ذلك دبن فقد راحلتو عليها طعامو كشرابو يف األرض اؼبهلكة، 
 .(135) "ن شدة الفرح "، كدل يؤاخذ بذلكفأيس منها ٍب كجدىا فقاؿ: اللهم أنت عبدم كأنا ربك " أخطأ م

 :  (136)والجماعة السُّنة أىل عند التكفير المطلب الرابع: أسس
 كرد كما   النيب كإذل القرآف، يف  كبلمو جاء كما  اهلل إذل مرجعو شرعي ىو حكم أفن التكفَت -1

 بدالئلو اغبكم ىذا بياف الشرعيُت سول كالقضاة العلماء دكر كما بياف. خَت الصحيح سيننو يف
 .اؼبكلفُت العبيد على كغَته، يف التكفَت  كرسولو  اهلل أحكاـ كإنزاؿ الصحيحة،

 : ذلك كصباع يستحقو، من على ىو اإلسبلـ عقيدة من التكفَت أفن  -2
 جهل، كأيب كفرعوف، كتكفَت إبليس، كرامة، كال فنكفرىم كعيننا اظبنا  كرسولو  اهلل كفنرىم من أفن 

 !كأمثاؽبم سلوؿ، أيب ابن النفاؽ كرأس ؽبب، كأيب
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ا  كرسولو  اهلل كفنرىم كمن  ككتكفَت كالوثنيُت، اؼبشركُت كاؼببلحدة جنس كتكفَت فنكفرىم، جنسن
 .  اهلل برسوؿ يؤمن دل فبن كالنصارل كاليهود اجملوس جنس

  اهلل أناطو الذم األكرب اؼبناسب للكفر الوصف هبم قاـ بأف ،كصفنا  كرسولو  اهلل كفرىم كمن
 أك لدينو  أك لرسولو  هلل كالساب الساخر اؼبستهزئ سنتو كتكفَت يف  رسولو بو أناطو أك القرآف يف بو

 .الصبلة تارؾ ككتكفَت اإلدياف أصوؿ أك اإلسبلـ من أركاف شيءو  جاحد ككتكفَت أك آلياتو.
 كالنفاؽ، كالفسق، كالظلم، الشرؾ، أفن  كما أصغر؛ ككفر أكرب، : كفره - كما سبق-نوعاف  الكفر أفن  -3

  ينكر، علم ذا أظن كال عليو، تواردكا قد العلماء بُت معركؼ مشهور األمر كىذا .كأصغر أكرب نوعاف
  فيو. شك يتطرؽ إليو أك
 من السلف كاألئمة عن ؽبم نيقل ما أفن  ؽبم أيبُت : "ككنت- رضبو اهلل -اإلسبلـ ابن تيمية  شيخ قاؿ

 أكؿ كىذه كالتعيُت بُت اإلطبلؽ التفريق جيب لكن ، حقه  أيضا فهو ككذا كذا يقوؿ من بتكفَت القوؿ إطبلؽ
 .(137)مسألة الوعيد" كىي الكبار األصوؿ مسائل من األمة فيها تنازعت مسألة
 كفر، فكل شرؾ كخصوص، عمـو عبلقة كىي األكرب، كالشرؾ األكرب الكفر بُت عبلقة ىناؾ أفن  -4

 يف  اهلل مع شرؾ عبادة، خوؼ منو كاػبوؼ لو كالنذر  اهلل لغَت ؛ فالذبحشركنا كفر كل كليس
 .لئلدياف كمناقض اؼبلة، عن ـبرج أكرب كفر كىو العبادات، تلك

 كفر ـبرج فهو ذلك ككبو باؼبصحف أك بشرعو االستخفاؼ أك أكدينو  أك رسولو  اهلل سب أما
 ذلك ككبو باؼبصحف، أك بشرعو، االستخفاؼ أك اإلعراض، ككذلك .االصطبلح يف اشركن  يعد كال اؼبلة، عن
    أكرب كفر فهو كاالرتياب الشك أك االستكبار أك االصطبلح، يف شركنا يعد كال عن اؼبلة، ـبرج كفر فهو
 .اشركن  يسمى كال

 كالشرؾ كالكفر كالنفاؽ، كاإلسبلـ، الكفر اؼبادتاف فيو ذبتمع قد اؼبسلم أفن  كىو أصل ىنا القواعد كمن
 خيالف كدل ،كاعبماعة الس نة أىل ىو مذىب كما اؼبلة عن ينقل كفرنا يكفر كال اؼبادتاف فيو ذبتمع كأنو كاإلدياف،

 !كاؼبعتزلة كاؼبرجئة اػبوارج من البدع أىل إال ذلك يف
  .دليلها خيفى قد اليت األشياء يف يكوف اؼبعُتن  تكفَت الشخص يف التوقف -5

خيفى  قد اليت األشياء يف اؼبعُتن  تكفَت يف توقفوا الذين "إفن  :- رضبو اهلل -إبراىيم  بن ؿبمد الشيخ قاؿ
 رسوؿ أفن  عيلم بالضركرة ما كأما …كالداللة الثبوت حيث من الرسالية اغبجة عليو تقـو حىت يكفر فبل دليلها،

 الفركع أك باألصوؿ سواء تعريف إذل حيتاج كال دبجرد ذلك يكفر فهذا - اؼبعُتن  – كخالفو بو، جاء  اهلل
 يف ىو بل مطلقنا، ليس اؼبوانع كانتفاء الشركط توفر شرط فن إ . أم:(138)عهد باإلسبلـ" حديث يكن دلما

؛ ذلك مثل علمها على خيفى اليت اؼبسائل ابن  اإلسبلـ شيخ قاؿ كما نسيب، أمره  بالضركرة ييعلم ما ألف اؼبعُتن
 كمن نشأ باإلسبلـ العهد فحديث، إضايف أمره  ضركرة الدين من معلومنا الشيء : "فكوف- رضبو اهلل –تيمية 
 أفن  يعلم بالضركرة العلماء من ككثَته  ،بالضركرة يعلمو كونو عن فضبلن  بالكلية ىذا يعلم ال قد بعيدة ببادية
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 بالضركرة اػباصة يعلمو ذلك فبا كغَت للفراش الولد أفن  كقضى العاقلة على بالدية كقضى للسهو سجد  النيب
 .(139)لبتة"أ يعلمو ال الناس كأكثر

 فقد ،نسبية أموره  قطعينا كظنينا كاالعتقاد كنظرينا ضركرينا العلم كوف : "ككذلكأيضنا - اهلل رضبو  -كقاؿ
 يكوف أف عن فضبلن  ؾبهوؿ حاؿو أخرل كيف ،آخرو  عند كىو حاؿو  كيف شخصو  عند قطعينا الشيء يكوف

 .(140)أخرل" حاؿو  كيف آخرى  لشخصو  كنظريناحاؿو  كيف ،لشخصو  ضركرينا الشيء يكوف كقد مظنوننا،
 ايكوف معلومن  قد كما العلم، طالب عند معلومنا يكوف ال قد العادل عند بالضركرة امعلومن  يكوف قد فما
 .كىكذا الناس، عامة عند معلومنا يكوف ال قد العلم طالب عند بالضركرة

ا - اؼبوانع كتنتفي الشركط فيو تتوفر حىت -اؼبعُتن  تكفَت بعدـ التوق ف -6  ثبت فيمن يكوف ذلك إَّنن
 .فيو ييتوقف فبل كفره ثبت من كأما حالو، لجيهً  أك بيقُتو  إسبلمو

ا نكفر : "كال- رضبو اهلل -اإلماـ الطحاكم  يقوؿ  كال نقوؿ: دل يستحلو. ما بذنب القبلة أىل من أحدن
 .(141)عملو" ؼبن ذنب اإلدياف مع يضر ال

 كعمل: قوؿ كاإلدياف الدين أفن  الس نة أىل أصوؿ من فصل:": يقوؿ إذ - رضبو اهلل -تيميو  ابن قرره ككذا
 مع كىم؛ باؼبعصية كينقص بالطاعة يزيد اإلدياف كأفن  كاعبوارح، كاللساف كعمل القلب كاللساف، القلب قوؿ

 مع ثابتة ديانيةاإل بل األخوة اػبوارج، يفعلو كما كالكبائر، اؼبعاصي دبطلق القبلة أىل يكفركف ال ذلك
ا  .(142)كتعيَتىم" ؼبزىم عن فضبلن  خالفهم، من تكفَت شعارىم الذين ىم كاألىواء البدع أىل اؼبعاصي... كإَّنن

ا يكفر أف ألحد : "ليس- اهلل رضبو - يقوؿ لذا  عليو تقاـ حىت كغلط أخطأ كإف اؼبسلمُت من أحدن
اغبجة  إقامة بعد إال يزكؿ ال بل بالشك، عنو ذلك يػيزىؿ دل بيقُت إسبلمو ثبت كمن لو احملجة، كتبُت اغبجة
 .(143)الشبهة" كإزالة

 فإننو عليو، التنبيو من بد ال أصل على مبٍت فهو القوؿ ىذا قائل تكفَت : "كأما- اهلل رضبو - ٍب يقوؿ
 يف كحديثناقددينا  اضطربوا كما كاألىواء، البدع أىل تكفَت يف كثَتنا اضطرابنا األمة اضطربت ضبطو بسبب عدـ

 .كالكبائر الفجور أىل عن اإلدياف سلب
 ىو اعتقادنا يعتقدكف كاؼبمثلة كاعبهمية، كالقدرية، كالركافض، اػبوارج، مثل البدع أىل من كثَت صار

ؿ  كفرىم يف أىل الكتاب من قوم شىوبه  منهم فيصَت ذلك، يف خالفهم من كفر كيركف اغبق، ىو يركنو ضىبلى
 .حجتها تعرؼ كال حقيقتها تفهم ال اليت "اؼبقالة"بػ رين يكفِّراؼبكفِّ  ىؤالء أكثر كلعل للخلق، كظلمهم باغبق

 بعضو أك يعرفوف جيب، كما كاعبماعة الس نة أىل اعتقاد يعرفوف ال أقواـ بالباطل اؼبكفرين ىؤالء كبإزاء
 كالس نة، للكتاب اؼبخالفة البدععن  ينهوف كال يكتمونو، بل للناس يبينونو ال قد منو عرفوه كما بعضو، كجيهلوف

 فيو يفرقوف ال مطلقنا ذمنا الدين كأصوؿ يف الس نة الكبلـ يذموف لعلهم بل كيعاقبوهنم، البدع أىل يذموف كال
 مناىجهم على اعبميع يقركف أك كالفرقة، البدع أىل كما يقولو كاإلصباع، كالس نة الكتاب عليو دؿ ما بُت

 من كثَت على تغلب قد الطريقة كىذه النزاع، فيها يسوغ اليت االجتهاد يف مواضع العلماء يقر كما اؼبختلفة،
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ككلتا  كالكبلـ، األىواء أىل من كثَت على األكذل تغلب كما كاؼبتفلسفة، كاؼبتصوفة كبعض اؼبتفقهة اؼبرجئة
 .(144)"كالس نة الكتاب عن خارجة منحرفة الطريقتُت ىاتُت

 عند تكفَت ـبالفيهم عندىم يركج كمناىجهم، أصوؽبم كتباين مشارهبم تنوع على اؼببتدعة، أفن  فاؼبقصود
ا اؼبخالف تكفَت من كاعبماعة الس نة أىل يتحرج حُت يف ـبالفة، أدىن  شرعي، حكم التكفَت ألفن  ،حرجنا شديدن
 التكفَت يف األقواؿ بلواـز يؤاخذكف ال فهم كلذا كعاقبة، دنيا يف اآلٍب خطَت كىو ، كلرسولو  هلل حق كىو
ا كاألىواء، كاألكىاـ الظنوف على التكفَت يف يعولوف ال كما فيو، ال لبس صرحينا الكفر يكوف حىت  اؼبعوؿ كإَّنن
 .كبرىاف ظاىرة كحجة سلطاف اهلل من فيو ؽبم الذم البواح عنهم األمر عليو
، كالكفر اؼبطلق الكفر بُت يفرقوف كعبماعة الس نة أىل أفن  -7  على مطلقنا بالكفر األكرب يقركف فهم اؼبعُتن

م على األشخاص إيقاعو يف كديانة كتورع كضوابط شركط كؽبم معينُت، غَت كفر  يركف اؼبعيننُت، فإهنن
 عليو، بلوغ اغبجة عليو األكرب الكفر إيقاع يف الشركط ىذه كأىم بنفسو، عليو يقع اؼبعُت الشخص

 . عنو الشبهة كاندفاع
     يف اؼبمتنع ذبب كال عليو، اؼبقدكر يف كاجبةه  اؼبعُتن  الشخص تكفَت يف أفن الضوابط معلومنا ليكن ٍب

، بتكفَت الشخص اغبكم بُت أمرين: بُت نفرؽ أف البد أم: احملارب، كال  على الردة إقامة أحكاـ كبُت اؼبعُتن
، ذلك الشخص . تكفَت الشخص عدـ الردة أحكاـ إقامة عدـ من يلـز فبل اؼبعُتن  اؼبعُتن

 :أم عليو، مقدكر غَت كىو كافر، أننو يقيننا ثبت كلكن اإلسبلـ، إذل انتسب من الواقع: من مثاؿ ذلك 
 .تكفَته عدـ ذلك من يلـز فبل عليو، اؼبًتتبة الشرعية األحكاـ إقامة على مقدكرو  غَتي 

 الدين، ىذا تبليغي  من القصد ألفن  اغبجة؛ لو تػيبػىلنغي  فهذا بلده اؼبسلموف يغزك أف بُت ففرؽه  احملارب كأما
 من كاحد غَت نقلو كما إصباعنا الواجب دفعو بل عليو اغبجة إقامة ذبب فبل اؼبسلمُت ببلد احملارب غزا إف كأما
 .الدفع جهاد يف كىذا العلم أىل

 اؼبلة اؼبخرج عن الكفر يف ثبلث مراحل بُت فرقنا شبة أف كىو لو التفطن من بد ال مهم أمر كىاىنا
 : كىي للردة، كاؼبوجب

 .الشرعية بالدالئل ذلك كيكوف األكرب، الكفر من ىو اعبـر ىذا أفن  اؼبرحلة األكذل: تعيُت -1
، ؽبذا اؼبواقع اؼبعُتن  تكفَت الشخص اؼبرحلة الثانية -2 كىو  عنو اؼبوانع كانتفاء فيو الشركط باجتماع اعبـر

 . أصالة الشرعيُت كالعلماء بالقضاة مناط
 الدنيا، أحكاـ يف الكفر عليو أحكاـ إجراء مع النار، يف باػبلود اؼبوت بعد لو القطع بعدـ الثالثة اؼبرحلة -3

  .أعلم  كاهلل
 اؼبوانع الشركط كانتفت فيو كتوفرت – الكفر أظهر فمن الظاىر. على ذبيرل الدنيا يف الكفر أحكاـ ىذه

 . اهلل عند فعلمو باطنو عن كأما الظاىرة، األحكاـ يف ييكىفنري  فإننو -
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 الخاتمة: 
اغبمد هلل رب العاؼبُت الذم بنعمتو تتم الصاغبات كبعد أف انتهيت من ىذا البحث فقد خلص إذل عدد 

 : من النتائج
 اإلسبلـ فاسم األخ اؼبسلم؛ فهو قبلتنا، إذل كصلى التوحيد كلمة شهد إذااإلسبلـ أصل يف اؼبسلم،  .1

 بإسبلمو(.   حيًكمى  هلل على قاعدة: )من قاؿ أسلمت بالشهادتُت كبنطقو ،إقراره دبجرد لو ثابت
 شرعي كحده، كليس للعباد حق فيو، فهو حكم  حق هلل كتكفَته اؼبسلمالكفر أمر طارئ على  .2

 .بالظنوف أيضنا كال باالنتقاـ، أك التشهي، إليو ييصار فبل األخرل، التكليفية األحكاـ كسائر
  : نوعافالكفر  .3

لصاحبو،  يغفر كال النار، يف اػبلود كيوجب العمل، كحيبط كفر أكرب: خيرج اؼبسلم من ملة اإلسبلـ، - أ
، أصبلن  اإلدياف اسم صاحبو عن كينفي        دينو أك  رسولو أك اهلل  كسب كالسحر ككماالن

 .اهلل  دين عن اإلعراض كتابو أك أك
 ربت مشيئة كىو النار، يف اػبلود يوجب كال العمل، حيبط كال اؼبلة، اؼبسلم من خيرج ال أصغر ككفر - ب

 الواجب. كمالو ينايف بل اإلدياف، أصل ينايف كال مغفرتو، يف  اهلل
 ،كسبزؽ كحدهتا ،كالدكؿ تفرؽ األمة ،كاجملتمعات ،كآثارىا سيئة على األفراد ،التكفَت مسألة خطَتة .4

 كتعيق تقدمها.  ،لهاكتشغ ،كتضعف الدكلة ،كاستقرارىا ،كتزعزع أمنها
كبقاء زكجتو يف  ،فمنها ما يتعلق بأحكاـ الزكاج ؛ككثَتة اتبة على تكفَت اؼبسلم خطَتة جدن آثار مًت  ىناؾ .5

كاستحبلؿ  ،كأحكاـ القضاء يف السعي إلقامة حكم الردة ،عصمتو، كمنها ما يتعلق بأحكاـ الوالية
 كتوارث .  ،كاستغفار ،كدعاء ،كدفن ،ٍب ما يتعلق باألحكاـ بعد موتو من صبلة ،دمو

على نصوص  بقاءن إ ،يطلقوف التكفَت بالعمـو على ما جاءت بو النصوص كقررتوكاعبماعة ة نن أىل السي  .6
 .كالوعيد على ظاىرىا ؼبا فيها من الزجر عن الذنوب كاؼبعاصي ،كالتفسيق ،التكفَت

إال بعد التحقق  يو حيكموف بالكفر عل، فبلاؼبعُتن  الشخصيف تكفَت  اف كثَتن حيتاطو  أىل السنة كاعبماعة .7
كإقامة اغبجة، كالتفريق  ،كتقدًن االحتياط ،فيما يتعلق بالظاىر كالباطن ، كاؼبوانعكالضوابط ،من الشركط

 ،رتفاع اؼبوانع عنوا إال بعد اؼبعُتن  الشخص ككذلك ال يكفركف ؛كالكفر العملي ،بُت الكفر االعتقادم
 .بيل اػبطأ أك االكراه أك التأكيلكقولو الكفر على س ،ٍب فعلو ،األحكاـكاعبهل ب ،فيما يتعلق بالعلم

 التوصيات:
أكصي الباحثُت كأىل العلم أف يولوا ىذه القضية العناية البلئقة هبا من البحث، كالدراسة، كالتفسَت، 

 للدين كاألمة.  كنصحنا بالواجب، كبراءة للذمة، قيامنا كالتبيُت،
كعلى كل حاؿ كصلى اهلل كسلم على نبينا ؿبمد كعلى آلو  أكالن كآخرنا كظاىرنا كباطننا  كاغبمد هلل

 كأصحابو أصبعُت.
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؛ ابػن قدامػة، ركضػة النػاظر كجنػة 2/215؛ السرخسػي، أصػوؿ السرخسػي، 2/348: ينظر: التفتازاين، شرح التلويح على التوضيح، 78
 .3/156؛ الطويف، شرح ـبتصر الركضة، 2/258؛ أمَت بادشاه اغبنفي، تيسَت التحرير، 369اؼبناظر، ص

 .11/458: ابن منظور، لساف العرب، مادة:)عقل(، 79
 .9/286: عبدالرضبن بن قاسم النجدم،80
 .82-1/81: أبو حامد الغزارل، إحياء علـو الدين، 81
 لسنن.ل. كصححو األلباين يف تصحيحو 4401، رقم اغبديث:4/140أبو داكد، السنن،  :82

 .420-8/419: ابن منظور، لساف العرب، مادة:)بلغ(، 83
 .5/7: الطرحيي، ؾبمع البحرين، مادة:)بلغ(، 84
 .1/172؛ أضبد نكرم، دستور العلماء، 7/172: ينظر: أبوبكر الكاساين، بدائع الصنائع، 85
 .4/109رس، مقاييس اللغة، مادة: )علم(، : ابن فا86
 .343: الراغب األصفهاين، اؼبفردات يف غريب القرآف، ص87
 .2/45: ابن عبد الرب، جامع بياف العلم كفضلو، 88
 .199: اعبرجاين، التعريفات، ص89
 .153اغبديث:، رقم  ،1/134 مسلم، الصحيح، كتاب اإلدياف، باب كجوب اإلدياف برسالة نبينا ؿبمد :90
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 .3/229عبدالرضبن بن قاسم، ؾبموع فتاكل ابن تيمية،  :91

 .2/232: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )خَت(، 92
 .4/265: ابن منظور، لساف العرب، مادة: )خَت(، 93
،   التهانوم،: 94  .1/119كشاؼ اصطبلحات الفنوف كالعلـو
كمػػػا بعػػػدىا؛ أبػػػو اغبسػػػن األشػػػعرم، مقػػػاالت  30البغػػػدادم، الفػػػرؽ بػػػُت الفػػػرؽ، ص؛ 1/308ينظػػػر: ابػػػن تيميػػػة، منهػػػاج الس ػػػنة،  :95

؛ عبػػػدالرضبن 182-1/181كمػػا بعػػػدىا؛ السػػػفاريٍت، لوامػػع األنػػػوار،  2/194؛ ابػػػن القػػيم، شػػػفاء العليػػػل، 1/298اإلسػػبلميُت، 
 .275احملمود، القضاء كالقدر، ص

 .3/353نظور، لساف العرب، مادة: )قصد(، ؛ ابن م5/95: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )قصد(، 96
 .3/96ؿبمود عبد الرضبن عبد اؼبنعم، معجم اؼبصطلحات كاأللفاظ الفقهية، : 97
   .12/327ابن حجر، فتح البارم،  :98

  .3/226ابن كثَت، تفسَت القرآف العظيم،  :99

. كصػححو األلبػاين يف 4401، رقػم اغبػديث:4/140أبو داكد، السنن، كتاب اغبدكد، بػاب يف اجملنػوف يسػرؽ أك يصػيب حػدان،  :100
 تصحيحو لسنن أيب داكد.

 .128اإلصباع، ص ابن اؼبنذر، :101

 .10/73ابن قدامة، اؼبغٍت،  :102

 .10/71النوكم، ركضة الطالبُت،  :103

 .49الرازم، ـبتار الصحاح، مادة:)جهل(، ص :104

 .102ص؛ الراغب األصفهاين، اؼبفردات يف غريب القرآف، 11/129ابن منظور، لساف العرب، مادة:)جهل(،  :105

 ىذا تعريف صبعة كاستنتجو الباحث. :106

،   ؛ التهانوم،80صاعبرجاين، التعريفات،  :107  .1/50كشاؼ اصطبلحات الفنوف كالعلـو

 .ايدرس اإلسبلـ: من درس الرسم دركس إذا عفا كىلك. كمن درس الثوب درسا إذا صار عتيقن  :108

 كشي الثوب: نقشو. :109

 كليسرل: يذىب بالليل. :110

يف تصػحيحو كصػححو األلبػاين  .4049، رقػم اغبػديث:2/1344بػاب ذىػاب القػرآف كالعلػم،  ،الفػن ابن ماجة، السػنن، كتػاب :111
 .لسنن ابن ماجة

 .3481، رقم اغبديث:4/176البخارم، الصحيح، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار،  :112

 .4/448الفركؽ،  : القرايف،113

 .1/58ابن اللحاـ البعلي، القواعد كالفوائد األصولية كما يتبعها من األحكاـ الفرعية،  :114

 .7/207: األزىرم، هتذيب اللغة، مادة: )خطأ(، 115
 .325صابن رجب، جامع العلـو كاغبكم،  :116

 . كصححو األلباين للسنن.2043اغبديث:، رقم 1/659ابن ماجة، السنن، كتاب الطبلؽ، باب طبلؽ اؼبكره كالناسي،  :117

؛ مسلم، الصحيح، كتاب 817، رقم اغبديث:1/163البخارم، الصحيح، كتاب األذاف، باب التسبيح كالدعاء يف السجود،  :118
 .484، رقم اغبديث:1/281الصبلة، باب ما يقاؿ يف الركوع كالسجود، 

؛ األزىػػػرم، 100-1/98فػػػارس، مقػػػاييس اللغػػػة، مػػػادة:)أكؿ(، ؛ ابػػػن 34-11/32 : ابػػػن منظػػػور، لسػػػاف العػػػرب، مػػػادة:)أكؿ(،119
 .15/437)أكؿ(،  هتذيب اللغة، مادة:
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 . 2747، رقم اغبديث:4/2104مسلم، الصحيح، كتاب التوبة، باب يف اغبض على التوبة كالفرح هبا،  :120

 .13/288: عبدالرضبن بن قاسم النجدم، ؾبموع فتاكل ابن تيمية، 121
؛ ابػػن أيب العػػز، 57-3/55؛ عبػػدالرضبن بػػن قاسػػم النجػػدم، ؾبمػػوع فتػػاكل ابػػن تيميػػة، 1/45ذـ التأكيػػل، : ينظػػر: ابػػن قدامػػة، 122

 .91-1/87؛ ؿبمد بن صاحل العثيمُت، شرح العقيدة الواسطية، 258-1/251شرح الطحاكية، 
 .1/377ابن الوزير، إيثار اغبق على اػبلق يف رد اػببلفات،  :123

 .8/131ابن قدامة، اؼبغٍت،  :124

 13/30عبدالرضبن بن قاسم النجدم، ؾبموع فتاكل ابن تيمية،  :125

 .3/360، ابن فارس مقاييس اللغة، مادة: )ضرر(، 4/483 : ابن منظور، لساف العرب، مادة:)ضرر(،126
 .138ص؛ اعبرجاين، التعريفات، 504ينظر: الراغب األصفهاين، اؼبفردات يف غريب القرآف،  :127

 .4/306اػبطيب الشربيٍت، مغٍت احملتاج إذل معرفة معاين ألفاظ اؼبنهاج،  :128

 .13/535 : ابن منظور، لساف العرب، مادة:)كره(،129
 .4/482البزدكم، كشف األسرار عن أصوؿ اإلسبلـ،  :130

 .6/175: الشافعي، األـ، 131

 .9/31ابن قدامة، اؼبغٍت،  :132

 .5/46البغوم، معادل التنزيل يف تفسَت القرآف،  :133

 .10/182القرطيب، أحكاـ القرآف،  :134

 .64-3/63ابن القيم، إعبلـ اؼبوقعُت،  :135

 .31-25: علي بن عبدالعزيز الشبل، أثر التكفَت يف العقيدة، 136
 .3/230: عبدالرضبن بن قاسم النجدم، ؾبموع فتاكل ابن تيمية، 137
 .11/153إبراىيم آؿ الشيخ، ؾبموع فتاكل كدركس الشيخ، : ينظر: ؿبمد بن 138
 .13/118: عبدالرضبن بن قاسم النجدم، ؾبموع فتاكل ابن تيمية، 139
 .3/304: ابن تيمية، درء التعارض، 140
 .296ص: ابن أيب العز، شرح العقيدة الطحاكية، 141
 .231ص: ؿبمد خليل اؽبراس، شرح العقيدة الواسطية، 142
 .3/304التعارض،  : ابن تيمية، درء143
 .12/466: عبدالرضبن بن قاسم النجدم، ؾبموع فتاكل ابن تيمية، 144

 

 المصادر والمراجع:

القرآف الكرًن، مصحف اؼبدينة اؼبنورة للنشر اؼبكتيب طبع ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة اؼبصحف الشريف،  .1
 ـ.1995ىػ/1416

 ـ.3122 / ىػ2543، 6القاىرة، ط - براىيم مصطفى مدكور كآخركف، اؼبعجم الوسيط، مكتبة الشركؽإ .2
رناؤكط، بن عبد احملسن الًتكي، كشعيب األ الطحاكية، حققو كعلق عليو: عبداهلل العقيدة ، شرحاغبنفي ابن أيب العز .3

 ىػ.1408، 1بَتكت، ط - مؤسسة الرسالة
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 - احي، اؼبكتبة العلميةابن األثَت، النهاية يف غريب اغبديث كاألثر، ربقيق: طاىر أضبد الزاكم كؿبمود ؿبمد الطن .4
 ـ.1979 / ىػ1399بَتكت، د.ط،

 - ربقيق: ؿبمد عبد الكرًن كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، األعُت النواظر يف علم الوجوه كالنظائرابن اعبوزم،  .5
 ـ1984 / ق1404، 1بَتكت، ط

 ـ.1973، 1بَتكت، ط- اعبيل إعبلـ اؼبوقعُت عن رب العاؼبُت، ربقيق: طو عبدالرؤكؼ سعد، دارابن القيم اعبوزية،  .6
 ـ.1978ىػ/1398، 1ط بَتكت، - ابن القيم اعبوزية، شفاء العليل، دار اؼبعرفة .7
، 1بَتكت، ط - مفتاح دار السعادة كمنشور كالية العلم كاإلرادة، دار الفكر ، مفتاح دار السعادة،اعبوزية ابن القيم .8

 ىػ.1402
األصولية كما يتبعها من األحكاـ الفرعية، ربقيق: عبد الكرًن الفضيلي، اؼبكتبة ابن اللحاـ البعلي، القواعد كالفوائد  .9

 ـ.1999 / ق1420، 1لبناف، ط - صيدا – العصرية
 مػ.2004ىػ/ 1425، 1الرياض، ط - اإلصباع، ربقيق: فؤاد عبد اؼبنعم أضبد، دار اؼبسلم للنشر كالتوزيع ابن اؼبنذر، .10
 ـ.1994 / ىػ1415، 3بَتكت، ط - قواصم، مؤسسة الرسالة، العواصم كالالصنعاين ابن الوزير .11
 ـ.1987 /ھ 1407، 2بَتكت، ط - دار الكتب العلمية ،، إيثار اغبق على اػبلقالصنعاين ابن الوزير .12
 ىػ. 1417، 1اؼبدينة اؼبنورة، ط - ابن تيمية، الرد على البكرم، ربقيق: ؿبمد علي عجاؿ، مكتبة الغرباء األثرية .13
السعودية،  - درء تعارض العقل كالنقل، ربقيق: ؿبمد رشاد سادل، جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلميةابن تيمية،  .14

 ـ.1991 / ىػ1411، 2ط
 ىػ.  1406، 1الرياض، ط - ابن تيمية، منهاج الس نة النبوية، ربقيق: ؿبمد رشاد سادل، مؤسسة قرطبة .15
 ىػ.1379، 1بَتكت، ط - دار اؼبعرفةربقيق: ؿبب الدين اػبطيب، ابن حجر، فتح البارم،  .16
، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، دار اغبديث .17  ىػ 1404، 1ط القاىرة، - ابن حـز
، الفصل يف اؼبلل، .18  ـ.1975 / ىػ1395، 1بَتكت، ط - دار اؼبعرفة ابن حـز
، 6ط بَتكت، - ابن رجب، جامع العلـو كاغبكم، ربقيق: شعيب األرناؤكط، كإبراىيم باجس، مؤسسة الرسالة .19

 ىػ.1415

 ق/1408، 2ط بَتكت، - ابن رشد القرطيب، البياف كالتحصيل، ربقيق: ؿبمد حجي كآخركف، دار الغرب اإلسبلمي .20
 ـ.1988

 ـ. 1994 / ىػ1414، 1ط ابن عبد الرب، جامع بياف العلم كفضلو، دار ابن اعبوزم، اؼبملكة العربية السعودية، .21
 - العزيز، ربقيق: عبد السبلـ عبد الشايف ؿبمد، دار الكتب العلمية ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب .22

 ىػ.1422، 1ط بَتكت،
 ـ. 1999 ىػ/1420، 2بَتكت، ط - ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ربقيق: عبد السبلـ ؿبمد ىاركف، دار اعبيل .23
 ىػ. 1415، 1القاىرة، ط - ربقيق: عبداهلل بن عبداحملسن الًتكي، دار ىجر ابن قدامة، الشرح الكبَت، .24
 ىػ. 1405، 1ط بَتكت، - دار الفكرابن قدامة، اؼبغٍت،  .25
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 ىػ.1406، 1الكويت، ط - ربقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، الدار السلفيةابن قدامة، ذـ التأكيل،  .26
، الرياض - ميةربقيق: عبد العزيز السعيد، جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلابن قدامة، ركضة الناظر كجنة اؼبناظر،  .27

 ـ.1979 / ىػ1399 ،2ط
 .ـ1999 ىػ/1420، 2الرياض، ط - ربقيق: سامي بن ؿبمد سبلمة، دار طيبة ابن كثَت، تفسَت القرآف العظيم، .28
 ـ.1952 ىػ/1372 القاىرة، - ربقيق ؿبمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحياء الكتب العربيةابن ماجة، السنن،  .29
 ىػ. 1414، 3بَتكت، ط - دار صادرابن منظور، لساف العرب،  .30
 - ربقيق: ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد اؼبكتبة العصرية أبو اغبسن األشعرم، مقاالت اإلسبلميُت كاختبلؼ اؼبصلُت، .31

 ـ.1995 / ھ1416، 1بَتكت، ط
 ـ.1982 / ىػ1402، 2ط بَتكت، - دار الكتاب العريبأبو بكر الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،  .32
 ـ.1989 / ىػ1410، 1الرياض، ط - أبو بكر بن اػببلؿ، الس نة، ربقيق: عطية الزىراين، دار الراية .33
 بَتكت. - دار اؼبعرفةأبو حامد الغزارل، إحياء علـو الدين،  .34
، 1القاىرة، ط - أبو حامد الغزارل، فيصل التفرقة بُت اإلسبلـ كالزندقة، ربقيق: أبو العبل عفيفي، مكتبة اعبندم .35

 ىػ. 1393
 ق.1409، 1أبو داكد، السنن، ربقيق: ؿبمد ناصر الدين األلباين، مكتبة الًتبية العريب لدكؿ اػبليج، ط .36
 ـ.1987 / ىػ1407، 1القاىرة، ط - أضبد شاكر، كلمة اغبق، ربقيق: عبدالسبلـ ؿبمد ىاركف، مكتبة السنة .37
 ـ.2000 / ىػ1421، 1بَتكت، ط - أضبد نكرم، دستور العلماء، دار الكتب العلمية .38
 ـ.2001، 1بَتكت، ط - األزىرم، هتذيب اللغة، ربقيق: ؿبمد عوض مرعب، دار إحياء الًتاث العريب .39
، 2الرياض، ط - األصفهاين، اغبجة يف بياف احملجة، ربقيق: ؿبمد بن ربيع بن ىادم عمَت اؼبدخلي، دار الراية .40

 ـ.1999 / ىػ1419
 ىػ.1350 ،القاىرة - طبعة مصطفى البايب اغبليبم  التحرير،أمَت بادشاه اغبنفي، تيسَت .41
 ـ. 1987 ىػ/1407، 3بَتكت، ط - ربقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثَتالبخارم، الصحيح،  .42
 ىػ.1308 ،نبوؿطإس - مطبعة دار سعادات البزدكم، كشف األسرار عن أصوؿ اإلسبلـ، .43
 ـ.1977، 2بَتكت، ط - اعبديدةالبغدادم، الفرؽ بُت الفرؽ، دار اآلفاؽ  .44
 ىػ. 1420، 1ط بَتكت، - البغوم، معادل التنزيل، ربقيق: عبدالرزاؽ اؼبهدم، دار إحياء الًتاث العريب .45
 ىػ. 1402، 1بَتكت، ط - البهوٌب، كشف القناع عن من اإلقناع، دار الكتب العلمية .46
 ـ.  2000، 1بَتكت، ط - العريبالًتمذم، السنن، ربقيق: أضبد شاكر كآخركف، دار إحياء الًتاث  .47
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Disbelieve and Disbelieving in the Islamic Creed 

  
Dr.Ali Mohammed Taleb Mugawar 

 

Abstract:  
 

The conception of disbelieving is considered among concepts which spread in our time 

because of a lot whom engage in its matters from the requirements of the Sharia's law, 

especially when they judge on a person or the communities. 

In this paper I will focus on this concept, and what comes with it like disbelieving the 

person in three parts and several chapters which are: 

First part: Preface is the definition of disbelieving and what relates to it and types of 

disbelieving. 

Second part: Islam and disbelieving is Islam is originally in Muslim person, sudden 

disbelieving of Muslim person and types of disbelievers and disbelieving by a Sine. 

Third part : General disbelieving and Specific and the difference between them conclude; 

definition of the general and specific disbelieving, and qualifications of disbelieving of 

Muslim person and Preventives of disbelieving of Muslim person establish of disbelieving 

of Muslim person by people of Sunnah . 

In conclusion the research has got main results which are: 

1- Islam is originally in Muslim person. 

2- Disbelieve is sudden on a Muslim and disbelieving is a right of Allah and it has 

never been a right of worshipers. 

3- Disbelieving is a serious matter and has negative consequences on the Person, 

society and countries. 

4- The people of Sunnah disbelieving in the general but take precautions by person. 
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 نصب الراية لإلمام الزيلعي واألحاديث التي قال عنها ال أصل لو 
(جمع ودراسة)   

ػتمد بن أزتد بن شعيالف الربيكيد.                                                                                                        
بكلية الشريعة كأصوؿ الدين أستاذ اضتديث كعلومو  
جامعة ؾتراف                                                                                                  

 الملخص:
خرج فيو األحاديث اليت كردت يف كتاب  ،نصب الراية للشيخ اإلماـ احملدث رتاؿ الدين الزيلعيكتاب 
األحاديث يف إدراج  وفساىليتا الفقو عمومن   من مدكينككعادة الكثَت ،مرغيناين يف الفقو اضتنفيللاعتداية، 
منها ما يكوف بقصد كمنها بغَت قصد، كقد ذكر اضتافظ الزيلعي رتلة من  اظتوضوعة،كحىت اظتنكرة ك الضعيفة 

األحاديث اليت كردت يف كتاب اعتداية للمرغيناين، كقاؿ عنها ال أصل عتا، فاقتضى البحث رتع ىذه 
 نصب الراية، كمن  م خترهجها من كتب السنة اظتتاحة،  م بعد ذل  بياف أقواؿ النقاد فيها، األحاديث الواردة يف

كاضتكم عليها، كغالبنا ما يكتفي الباحث بأقواؿ النقاد فيها، كخيلص البحث إىل أىم النتائج اليت توصل إليها، 
تلخيصنا اضتفاظ  بواعتٌت من أحسن كتب التخريج كأكثرىا فائدة، لذل  كنصب الراية كتاب ختريج، بل 

 كتعليقنا.
 :مقدمة

 أرتعُتنبينا ػتمد كعلى آلو كصحبو  ،اضتمد هلل رب العاظتُت، كالصالة كالسالـ على اظتبعوث رزتة للعاظتُت
 :أما بعد

 ا، من حازه فقد حاز فضالن كأعظمها أجرن  ،ا، كأكملها مزيةفإف علم اضتديث الشريف من أجل العلـو قدرن 
 أفضل من للب اضتديث ظتن أراد بو ا، قاؿ سفياف الثورم: "ما أعلم عمالن ا كثَتن كتيو فقد أكيت خَتن ا، كمن أكبَتن 

اهللى عز كجل"
(1). 
من أحسن كتب التخريج كأكثرىا فائدة، لذل  اعتٌت اضتفاظ بتحصيلو كتعليقو،  نصب الراية ككتاب

 "الدراية يف ختريج أحاديث اعتداية". يف كتابو اظتشهور ابن حجر العسقالين كطتصو
كحىت اظتنكرة، ك الضعيفة  على كثَت من األحاديثا كتب الفقو عمومن   يف احتواء ؛كتظهر أمهية الكتاب

قبل التبُت كالتثبت من  يف إيراد مثل ىذه األحاديث،فقو اظتذاىب  كثَت من مدكيناظتوضوعة، كتساىل  
 .ككثَت منها ؽتا ال أصل لو يف كتب اضتديث مثل ىذه األحاديث،صحتها، فراجت 
يلعي ال أصل عتا، الباحث ّتمع األحاديث اليت كردت يف كتاب اعتداية للمرغيناين، كقاؿ عنها الز كسيقـو 

من قوؿ للتأكد  ،أقواؿ النقاد فيهامع نقل  ،تخريج ىذه األحاديث من كتب السنة اظتتاحةبالباحث   م يقـو
  .ا لوجهو الكرمي، كاهلل أسأؿ أف هجعل العمل خالصن الزيلعي كحكمو عليها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 ػتمد بن أزتد بن شعيالف الربيكيد.  ألحاديث اليت قاؿ عنها ال أصل لونصب الراية لإلماـ الزيلعي كا
 

 :شكلة البحثم
عليها، فهل ما قالو فيها كجود أحاديث ال أصل عتا ْتسب حكم الزيلعي يف  ؛تكمن مشكلة البحث

 صحيح يوافقو علماء ىذا الفن عليو، أـ أهنم خيالفونو يف ذل ، كإف كانت ىناؾ ؼتالفة لو فما سببها؟ 
  :أسئلة البحث

 ما مراد الزيلعي بقولو ال أصل لو؟ 
  ؟عند غَتها عتما حكم األحاديث اليت قاؿ فيها ال أصل 
 ؟اديثما مدل تساىل بعض الفقهاء يف مثل ىذه األح 

 اعتداية ككتاب ا،عمومن  الفقو كتب تضمنتها اليتث األحادي ىذه يدرس كونو يف البحث ىذا أمهية تظهر
 كىل كتبهم، يف األحاديث عتذه الفقهاء استعماؿ سبب معرفة عند األمهية ىذه كتزداد ا؛خصوصن  للمرغيناين
  غَته؟ آخر لسبب أـ مذىبية عصبية بسبب ذل  كاف

  :أىداف البحث
 .ياف صحة حكم الزيلعي على ىذه األحاديثب -
 معرفة حكم غَت الزيلعي على ىذه األحاديث كمدل االتفاؽ كاالختالؼ معو. -
 االسهاـ يف تنقية كتاب نصب الراية من مثل ىذه األحاديث. -

 :المنهج المتبع في البحث
 .اتبع الباحث يف ْتثو اظتنهج االستقرائي التحليلي كاظتنهج النقدم :أكالن 
 .ا: عمل الباحث يف البحثين ثان

  .أصل عتا الرتع األحاديث اليت قاؿ فيها الزيلعي 
  اضتكم عليها، كغالبنا ما أكتفي كمن  م  ،ذكر أقواؿ النقاد فيها م  ،ها من كتب السنة اظتتاحةهجر خت

 بأقواؿ النقاد.
 الدراسات السابقة

 ق(ُُِْداهلل بن سيداف، جامعة الزيتونة، )اإلماـ الزيلعي كمنهجو يف نصب الراية"، )دكتوراة( عبي. 
   ق(ُُّْا"، ػتمد باجرب، اصتامعة اإلسالمية، اظتدينة اظتنورة، )ثن اإلماـ الزيلعي ػتد. 
  ق(.َُِْ)نصب الراية"، منصور الشرايرم، اصتامعة األردنية "منهج اإلماـ الزيلعي يف كتابو 
  اصترح كالتعديل من خالؿ كتابو "نصب الراية"، شيماء اإلماـ الزيلعي كمنهجو يف نقد الرجاؿ كأقوالو يف

 .ـ(ََُِاظتطَتم، جامعة الكويت ) 
منهج اإلماـ الزيلعي يف نصب الراية، إال أهنا مل تتعرض إىل يف استفاد الباحث من الدراسات السابقة 

 نقد األحاديث اظتراد دراستها.
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 خطة:التقسيم 
 ادتة، كقد قسمت على النحو اآليت:تكونت اطتطة من مقدمة، كثالثة مباحث، كخ

 .الراية بكتابو نصبالتعريف ،  م زيلعيباضتافظ الالتعريف اظتقدمة، كتضمنت: خطة البحث، ك 
 اظتبحث األكؿ: األحاديث الواردة يف الطهارة.
 اظتبحث الثاين: األحاديث الواردة يف الصالة.

 ادة(.اظتبحث الثالث: أحاديث مفرقة يف )الزكاة، كالصياـ، كالشه
 كأما اطتادتة فأذكر ما توصلت إليها من نتائج.

 :التعريف بالمؤلِّف
اإلماـ رتاؿ الدين أبو ػتمد عبد اهلل بن يوسف بن ػتمد بن أيوب بن موسى الزيلعي اضتنفي، إماـ، 

  .(3)ينسب إىل بالد الزَّيٍػلىع، كىي من بالد اضتبشة ،(2)فقيو، ػتد ث، مفسر
ذىب أيب حنيفة النعماف على مولد الزيلعي، للب العلم يف بداية أمره، كتفٌقو مل يذكر اظتؤرخوف تاريخ م

كما للب اضتديث كاعتٌت بو، حىت دتكن من التصنيف فيو،   ،رزتو اهلل، فربع كأداـ النظر كاالشتغاؿ يف العلم
 .(4)كصارت تصانيفو مشهورة بُت أىل العلم

كتعاكف علمي، كالسيما أهنما اعتنيا بتخريج أحاديث كاف بينو كبُت اضتافظ زين الدين العراقي مذاكرة 
 .(5)الكتب العلمية، فكاف كل كاحد منهما يعُت اآلخر

ا يف الفقو، كاألصوؿ، كاضتديث، كالنحو، كالعربية، كغَت  بارعن كاف رزتو اهلل فاضالن "قاؿ ابن تغرم بردم: 
 .(6)"ذل 

 "،الكاؼ الشاؼ بتحرير أحاديث الكشاؼ" ا، كمن أىم كتبو:لو مؤلفات عدة، إال أنو مل يكن مكثرن 
قاؿ عنو اضتافظ ابن حجر: ، ق538تويف كغايتو ختريج أحاديث الكشاؼ لإلماـ جار اهلل ػتمود الزؼتشرم 

استوعب يف ىذا اظتؤلف جل األحاديث اظترفوعة، كبٌُت لرقها، كأكضح عن أشتاء ؼترجيها، كلكنو ألنب يف "
كتبيُت "أليب جعفر الطحاكم،  "لشرح معاين اآلثار رؼتتص"كمن مؤلفاتو أيضنا: . (7)"نقل األحاديث اظترفوعة
 .(9)ىػ762سنو ، يف ػتـرتويف رزتو اهلل تعاىل  ،(8)"اضتقائق  شرح كنز الدقائق

 :التعريف بالمؤلَّف
خرج فيو اإلماـ الزيلعي  ،ـ احملدث رتاؿ الدين الزيلعيللشيخ اإلما ،نصب الراية ألحاديث اعتداية

لعالمة برىاف الدين علي بن ل ،األحاديث اليت كردت يف كتاب اعتداية، ككتاب اعتداية كتاب يف الفقو اضتنفي
 زاد عليوق، كمل يقتصر الزيلعي على ختريج أحاديث اعتداية، بل  593أيب بكر اظترغيناين اضتنفي اظتتوىف سنة 

 . (10)اح أدلة اظتخالفُتبإيض

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
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كتعليقو،  ،كتاب نصب الراية من أحسن كتب التخريج كأكثرىا فائدة، لذل  اعتٌت اضتفاظ بتحصيلو
كتب يف اشتماؿ  تظهر أمهية الكتاب ك  "،الدراية يف ختريج أحاديث اعتداية"كطتصو ابن حجر العسقالين يف 

يف منهم  الكثَتاظتوضوعة، كتساىل ك  لاظتنكرة، بك يفة ألحاديث الضععلى اا ا، كفقو اضتنفية خصوصن الفقو عمومن 
، ككثَت منها ؽتا األحاديث الضعيفةحشر األخبار كحشدىا قبل التبُت كالتثبت من صحتها، فراجت كثَت من 

 ال أصل لو يف كتب اضتديث.
اعتمد يف كل باب أف يذكر أدلة اظتخالفُت،  م ىو يف ذل  كثَت "يقوؿ ابن حجر عن الكتاب: 

غالبنا"نصاؼ؛ حيكي ما كجده من غَت اعًتاض كال تعقب اإل
(11). 

غَتىم من  كأسواء اليت استدؿ هبا اضتنفية  ،ريج أحاديث األحكاـيف ختموسوعة ضخمة  دكالكتاب يع
أصحاب اظتذاىب األخرل؛ فهو حاكو صتل ما يستدؿ بو الفقهاء من سائر أصحاب اظتذاىب اظتتبوعة، كىذه 

 .(12)ىذا الكتاب اصتليلميزة عظيمة ديتاز هبا 
 :لريقة الزيلعي يف ختريج األحاديث

 اين اضتنفي يف كتابو )اعتداية(نيذكر نص اضتديث الذم أكرده اإلماـ علي بن أيب بكر اظترغي. 
 .يذكر من أخرجو من أصحاب كتب اضتديث كغَتىا 
 .يذكر لرؽ اضتديث كمواضعو 
  ديث الذم أكرده يف اعتداية كتشهد لو.تدعم اضتيذكر اظتتابعات كالشواىد من األحاديث اليت  
 .يذكر من أخرج اظتتابعات كالشواىد مع بياف مواضعها يف كتبها اطتاصة 
  ييطلق على ىذه اظتتابعات كالشواىد من األحاديث اليت جاءت استئناسنا ألحاديث الكتاب اظتراد خترهجو

 أحاديث الباب.
  اعتداية( خالفية يذكر اإلماـ الزيلعي األحاديث اليت إف كانت اظتسألة اليت كرد فيها اضتديث يف كتاب(

 استشهد هبا العلماء كاألئمة اظتخالفوف ظتا ذىب إليو األحناؼ.
 .  يطلق على األحاديث اليت استشهد هبا أصحاب اظتذاىب األخرل غَت األحناؼ أحاديث اطتصـو
  مىن أخرجها كموالنها يف  يقـو بتخريج أحاديث اظتخالفُت الذين شتاىم باطتصـو لألحناؼ؛ فيذكر

 كتب اضتديث بكماؿ النزاىة كاإلنصاؼ.
  اظتوجودة يف   كاألبوابرتب اإلماـ الزيلعي كتابو )نصب الراية ألحاديث اعتداية( حسب ترتيب الكتب

 .(13)خترهجوكتب الفقو؛ مقتدينا بالكتاب األصلي الذم يريد 
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 المبحث األول: األحاديث الواردة في الطهارة
 «الوضوء بنبيذ التمر»ول: الحديث األ

أما  ،كمن حديث ابن عباس ،حديث التوضي بنبيذ التمر، ركم من حديث ابن مسعود" قال الزيلعي:
كابن ماجو من حديث أيب فزارة عن أيب زيد موىل عمرك بن  ،كالًتمذم ،حديث ابن مسعود فركاه أبو داكد
عندك طهور؟ قال: ال، إال شيء من »: صتنقاؿ لو ليلة ا أف النيب  حريث عن عبد اهلل بن مسعود 

كإمنا "، قاؿ الًتمذم: «فتوضأ منو»انتهى. زاد الًتمذم، قاؿ:  ،«نبيذ في إداوة، قال: تمرة طيبة وماء طهور
ركم ىذا اضتديث عن أيب زيد عن عبد اهلل، كأبو زيد رجل غتهوؿ عند أىل اضتديث ال يعرؼ لو غَت ىذا 

 .(14)، انتهى"اضتديث
أبو فزارة العبسي راشد بن كيساف ثقة عندىم، كذكر من ركل عنو، كمن "ابن عبد الرب: يلعي عن الز كقاؿ 

ركل ىو عنو، قاؿ: كأما أبو زيد موىل عمرك بن حريث غتهوؿ عندىم ال يعرؼ بغَت ركاية أيب فزارة، كحديثو 
 .(15)"ثبتعن ابن مسعود يف الوضوء بالنبيذ منكر ال أصل لو، كال ركاه من يوثق بو، كال ي

 التخريج:
أخرجو أبو داكد عن  ىناد، كسليماف بن داكد العتكي، قاال: حدثنا شري ، عن أيب فزارة، عن أيب زيد، 

  (16).، مبثلوعن عبد اهلل بن مسعود
 .(17)«فتوضأ منو»من لريق ىناد، كزاد قالو:  ،كأخرجو الًتمذم
اال: حدثنا ككيع، عن أبيو، ح، كحدثنا ػتمد بكر بن أيب شيبة كعلي بن ػتمد، ق أيب ، عنكأخرجو ابن ماجو

 . (18)، بوبن حيِت قاؿ: حدثنا عبد الرزاؽ، عن سفياف، عن أيب فزارة
 .(19) ، بوعن حيِت بن زكريا، عن إسرائيل، عن أيب فزارة ،كأخرجو أزتد
 .(20) ، بوا، عن عبد الرزاؽ، أخربنا سفياف، عن أيب فزارةكأخرجو أيضن 
، حدثنا أيب، عن ابن إسحاؽ، قاؿ: حدثٍت أبو عميس عتبة بن عبد اهلل بن عتبة ا، عن يعقوبكأخرجو أيضن 

 .(21) ، بوبن عبد اهلل بن مسعود، عن أيب فزارة
كلو شاىد أخرجو ابن ماجو عن العباس بن الوليد الدمشقي قاؿ: حدثنا مركاف بن ػتمد قاؿ: حدثنا ابن 

يف »عن عبد اهلل بن عباس بنحوه، إال أنو قاؿ:  عتيعة قاؿ: حدثنا قيس بن اضتجاج، عن حنش الصنعاين،
 .(22)قاؿ: فصببت عليو، فتوضأ بو«. صب علي»، كزاد قولو: «أداكة»، بدؿ من «سطيحة

يف سنده ابن عتيعة كىو ك  حديث ابن عباس قد تفرد بو اظتصنف" قاؿ الشيخ ػتمد فؤاد عبد الباقي: 
 .(24)األلباين وككذل  ضعف ،(23)"ضعيف

 :ديثالحكم على الح
العبسي  اضتديث من ركاية أيب فزارة عن أيب زيد موىل عمرك بن حريث، كأبو فزارة ىو: راشد بن كيساف

. كقاؿ أبو حامت: "ثقة": (26)قاؿ ابن معُت.(25)ؾ"من أىل الرقة ليس بذاقاؿ ابن سعد: " :أبو فزارة الكويف
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. لو عند مسلم حديث (28)"ا بسوءل ذكرن ثقة كيس، كمل أر لو يف كتب أىل النق" :. كقاؿ الدارقطٍت(27)"صاحل"
كقاؿ ابن حباف مستقيم اضتديث إذا كاف فوقو كدكنو "قاؿ ابن حجر: ك كاحد يف تزكيج ميمونة رضي اهلل عنها. 

ىذا النقل  :أبو فزارة يف حديث عبد اهلل غتهوؿ كتعقبو بن عبد اعتادم فقاؿ"قاؿ أزتد: كقاؿ أيضنا: ، (29)"ثقة
 .(30)"ركاة عنو ككأنو اشتبو عليو أبو زيد بأيب فزارةعن أزتد غلط من بعض ال

كقاؿ  .(31)غتهوؿ ال يعرؼ بصحبة عبد اهلل""قاؿ البخارم: : أبو زيد موىل عىٍمرك بن حريث كأما 
غَت أيب فزارة كال ركاية  ارجل غتهوؿ ال يوقف على صحة كنيتو كال اشتو، كال يعرؼ لو راكين "اضتاكم أبو أزتد: 
غتهوؿ عند أىل اضتديث ال يعرؼ لو ركاية غَت : "كقاؿ الًتمذم .(32)ىذا اضتديث الواحد" من كجو ثابت إال
كقاؿ ابن أيب حامت عن أيب زرعة أبو زيد غتهوؿ ال يعرؼ كال أعرؼ كنيتو كال أعرؼ  .(33)"ىذا اضتديث

 .(34)"اشتو
دىا: جهالة أيب : كقد ضعف العلماء ىذا اضتديث بثالث علل: أحكاضتديث كما ذكره الزيلعي إذ قاؿ

: أف ابن مسعود، مل يشهد مع النيب ة: الًتدد يف أيب فزارة، ىل ىو راشد بن كيساف أك غَته. كالثالثةزيد. كالثاني
 (35)عليو كسلم ليلة اصتن. 

غتهوؿ ال يعرؼ بغَت ركاية أيب فزارة، اضتديث من لريق أيب زيد موىل عمرك بن حريث،  قال الباحث:
 .لو منكر ال أصلفاضتديث 

 

 «ألن أقطع رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح على الخفين»الحديث الثاني: 
أخرجها عن ػتمد بن مهاجر البغدادم بن إشتاعيل ابن أخت  ،الركاية اظتذكورة عن عائشة قال الزيلعي:

أقطع ألن »مال  ثنا إبراىيم بن إشتاعيل عن داكد بن اضتصُت عن القاسم بن ػتمد عن عائشة أهنا قالت: 
 . (36)"ىذا بالل ال أصل لو"قاؿ: ، «رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح على الخفين

 التخريج:
قاين، عن عبد اظتل  بن مكي، أخربنا يوسف بن ػتمد، أخربنا القاضي أبو اضتسُت ػتمد بن ز أخرجو اصتو 

اد اظتوصلي، قاؿ: حدثنا عثماف بن اضتسن بن عبد اهلل النصييب، ببغداد، قاؿ: حدثنا ػتمد بن اضتسن بن زي
بن أخت مال ، قاؿ: حدثنا إبراىيم االقاسم بن الليث، قاؿ: حدثنا ػتمد بن مهاجر، قاؿ: حدثنا إشتاعيل 
 .(37)، مبثلوبن إشتاعيل، عن داكد بن اضتصُت، عن القاسم بن ػتمد، عن عائشة
 أخربناأخت مال  قاؿ بن اإشتاعيل  أخربناكأخرجو ابن اصتوزم، عن ػتمد بن مهاجر البغدادم قاؿ 

 .(38)، مبثلود بن اضتسُت عن القاسم بن ػتمد عن عائشةك إبراىيم بن إشتاعيل عن دا
 الحكم على الحديث:

كاف يضع اضتديث على الثقات، كيقلب األسانيد على "أبو حامت:  عنو ػتمد بن مهاجر البغدادم، قاؿ 
 اضتديث، يسوقها على مذىب نفسو، ككاف ينتحل ا زيادة ليست يفاألثبات، كيزيد يف األخبار الصحاح ألفاظن 
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ا شتاه اصتامع على اظتسند، كعمد فيو إىل أحاديث ركاىا عن الثقات، فزاد فيها مذىب الكوفيُت، فأخرج كتابن 
 .(40)"ىذا حديث بالل، كليس لو أصل"قاين: ز . قاؿ اصتو (39)"ا توافق مذىب الكوفيُت يف خالؼ ذل ألفاظن 

ا أنو كاف يضع حديث موضوع كضعو ػتمد بن مهاجر على عائشة كقد ذكرنا آنفن  كقاؿ ابن اصتوزم: "ىذا
ػتمد بن مهاجر البغدادم الدجاؿ عن أيب معاكية كذبو صاحل بن ػتمد ".كقاؿ الذىيب: (41)"اضتديث
 .(42)"جزرة

 .بالل ال أصل لو كىو ػتمد بن مهاجر البغدادماضتديث من لريق  قال الباحث:
 

 المسح على الجبائر حديث الحديث الثالث:
كأما حديث علي، فركاه ابن ماجو يف سننو من حديث عمرك بن خالد عن زيد بن علي  قال الزيلعي:

فأمرني »، انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي عن أبيو عن جده اضتسُت بن علي بن أيب لالب، قاؿ: 
ا حديث بالل ال أصل لو، كعمرك ىذ " قاؿ أيب: انتهى. قاؿ ابن أيب حامت: ،(43)«أن أمسح على الجبائر
 .  (44)"بن خالد مًتكؾ اضتديث

 التخريج:
حدثنا عبد الرزاؽ قاؿ: أنبأنا إسرائيل، عن عمرك بن "أخرجو ابن ماجو، عن ػتمد بن أباف البلخي قاؿ: 

كقاؿ أبو اضتسن بن سلمة، أنبأنا  خالد، عن زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي بن أيب لالب.
 . (45)، مبثلوعن عبد الرزاؽ الدبرم،

كأخرجو الدارقطٍت، عن ػتمد بن إشتاعيل الفارسي، ثنا إسحاؽ بن إبراىيم، أنا عبد الرزاؽ، عن إسرائيل 
 .(46)، مبثلوبن يونس، عن عمرك بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي

مد الوراؽ، ثنا ػتمد بن أباف بن جعفر بن ػت أخربناا، عن إشتاعيل بن ػتمد الصفار، كأخرجو أيضن 
 .(47)ثلومب بو،عمرك بن خالد،  أخربناإسرائيل،  أخربناعمراف، ثنا سعيد بن سامل، 

ثىنا إبراىيم  ثىنا ػتمد بن يونس الشامي، حىدَّ دَّ كأخرجو أبو نعيم األصبهاين، عن عبد الرزتن بن العباس، حى
ثىنا سعيد بن سامل القداح أخربين عى  ٍمرك بن خالد، عىن زيد بن علي بن اضتسُت، عىن أبيو، عىن بن زكريا، حىدَّ

 .(48)، مبثلوجىد ه، عىن علي
كأخرجو البيهقي، عن أيب سعد أزتد بن ػتمد بن اطتليل أنا أبو أزتد بن عدم، ثنا عمراف السجستاين، 

بن علي، عن ثنا ػتمد بن أباف، ثنا سعيد بن سامل القداح، حدثٍت إسرائيل، عن عمرك بن خالد، عن زيد 
 .(49)، مبثلوأبيو، عن جده، عن علي
 الحكم على الحديث 

 .(50)"عمرك بن خالد الواسطي مًتكؾ"قاؿ الدارقطٍت: اضتديث من لريق عمرك بن خالد الواسطي،  
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 ،كحيِت بن معُت ،كذبو أزتد بن حنبل  ،عمرك بن خالد الواسطي معركؼ بوضع اضتديث"كقاؿ البيهقي: 
كنسبو ككيع بن اصتراح إىل كضع اضتديث، قاؿ: ككاف يف جوارنا فلما فطن لو حتوؿ  ،يثكغَتمها من أئمة اضتد

كعمر  ،فركاه عن زيد بن علي مثلو ؛كتابعو على ذل  عمر بن موسى بن كجيوكقاؿ أيضنا: " .(51)"إىل كاسط
باب شيء، يف ىذا ال كال يثبت عن النيب  ،كنعوذ باهلل من اطتذالف ،بن موسى مًتكؾ منسوب إىل الوضع

 .(52)"كاهلل أعلم
سألت أيب عن حديث ركاه عمرك بن خالد عن زيد بن علي عن آبائو اضتديث، "كقاؿ ابن أيب حامت: 

 . (53)، انتهى"فقاؿ: ىذا حديث بالل ال أصل لو، كعمرك بن خالد مًتكؾ اضتديث
 .(54)"ليس بشيء، مًتكؾ اضتديثقاؿ العقيلي: عن أيب عوانة، "

كذاب  عمرك بن خالد : "كقاؿ ابن معُت. (55)"امًتكؾ اضتديث ليس يسول شيئن " كقاؿ أزتد بن حنبل:
. (57)"قاؿ ككيع كأبو زرعة يضع اضتديث". كقاؿ: ػتمد فؤاد عبد الباقي يف الزكائد: (56)"مأموف كال  ثقة  غَت  

 . (58)"يركل عن زيد بن على اظتوضوعات" :كقاؿ اضتاكم
 ، كذاب يركم اظتوضوعات.كعمرك بن خالد مًتكؾ اضتديثبالل ال أصل لو، اضتديث  قال الباحث:

 

 «يا عمار، ما نخامتك وال دموع عينيك إال بمنزلة الماء الذي في ركوتك»الحديث الرابع: 
 .«يا عمار ما نخامتك" إلى آخره»قاؿ لو:   كأما حديث عمار بن ياسر أف النيب" قال الزيلعي:

منا ركاه ثابت بن زتاد عن علي بن يزيد عن ابن اظتسيب عن عمار، إ"، "فهو بالل ال أصل لو" قاؿ البيهقي:
 .(59)، انتهى"كعلي بن زيد غَت ػتتج بو، كثابت بن زتاد متهم بالوضع

 التخريج:
أخرجو أبو يعلى، قاؿ: حدثنا ػتمد بن أيب بكر، حدثنا ثابت بن زتاد أبو زيد، حدثنا علي بن زيد، 

كأنا أسقي ناقة يل، فتنخمت، فأصابت خناميت  ر يب رسوؿ اهلل عن سعيد بن اظتسيب، عن عمار، قاؿ: م
يا عمار، ما نخامتك وال دموع عينيك : »ثويب، فأقبلت أغسل ثويب من الركوة اليت بُت يدم، فقاؿ النيب 

إال بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء األعظم والدم 
  .(60)«والقيء

 .(61)اؿ: حدثنا ػتمد بن حياف اظتازين قاؿ: ثنا ػتمد بن أيب بكر، بوقكأخرجو الطرباين، 
 أخربناحدثنا ػتمد بن شوكر بن رافع الطوسي، ، كأخرجو الدارقطٍت، قاؿ: حدثنا أزتد بن علي بن العالء

 .(62)ثابت بن زتاد، بو ، أخربناأبو إسحاؽ الضرير إبراىيم بن زكريا
ي، قاؿ أخربناه أبو سعد اظتاليٍت قاؿ: أخربنا أبو أزتد بن عدم اضتافظ قاؿ: أخربنا أبو كأخرجو البيهق

 . (63)يعلى قاؿ: حدثنا ػتمد بن أيب بكر اظتقدمي قاؿ: حدثنا ثابت بن زتاد، بو
 .(64)كأخرجو اعتيثمي، قاؿ: حدثنا ػتمد بن أيب بكر، حدثنا ثابت بن زتاد أبو زيد، يو
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حدثنا أزتد بن ػتمد بن عاصم قاؿ: حدثنا ػتمد بن أيب بكر اظتقدمي قاؿ: كأخرجو العقيلي، قاؿ: 
 . (65)حدثنا ثابت بن زتاد اضتداد، بو

زتزة بن  أخربناكأخرجو ابن اصتوزم، قاؿ: أنا إشتاعيل بن أزتد قاؿ أخربنا إشتاعيل بن مسعدة قاؿ 
 أخربنامد بن أيب بكر اظتقدمي قاؿ أبو يعلى قاؿ حدثنا ػت أخربنايوسف قاؿ أخربنا أبو أزتد بن عدم قاؿ 

 .(66)ثابت بن زتاد، بو
 الحكم على الحديث

لو "قاؿ ابن عدم:  بن زتاد، ضعيف جدا كما ذكره كثَت من أىل العلم:أاضتديث مداره على ثابت 
كقاؿ  .(68)"اىو ضعيف جدن ". كقاؿ الدارقطٍت: (67)"أحاديث خيالف فيها الثقات كىي مناكَت كمقلوبات

  .(69)"مًتكؾ" :األزدم
مل يرك ىذا اضتديث عن سعيد بن اظتسيب إال علي بن يزيد، تفرد بو ثابت بن زتاد، كال "كقاؿ الطرباين: 

 . (70) "يركل عن عمار بن ياسر إال هبذا اإلسناد
 .(71)"ا، كإبراىيم ، كثابت ضعيفافمل يركه غَت ثابت بن زتاد كىو ضعيف جدن "كقاؿ الدارقطٍت: 
فهذا بالل ال أصل لو، كإمنا ركاه ثابت بن زتاد، عن  ...ما حديث عمار بن ياسركأ"كقاؿ البيهقي: 

 .(72)علي بن زيد، عن ابن اظتسيب، عن عمار، كعلي بن زيد غَت ػتتج بو، كثابت بن زتاد متهم بالوضع
ديثو، ال أعلم ركل ىذا اضتديث، عن علي بن زيد، غَت ثابت بن زتاد ىذا، كأحا"ا: قاؿ أبو أزتد: كقاؿ أيضن 

 .(74)"ثابت بن زتاد بصرم حديثو غَت ػتفوظ كىو غتهوؿ بالنقل". كقاؿ العقيلي: (73)"مناكَت، كمقلوبات
ال أعلم يركيو عن علي بن ثابت بن زتاد كلو أحاديث مناكَت خيالف فيها "كقاؿ ابن اصتوزم: قاؿ ابن عدم: 
كاف يقلب   :قاؿ زتاد بن زيد .كحيِت ليس بشيء". كقاؿ أزتد: (75)"الثقات كىي مناكَت كمقلوبات

ىذا  :قاؿ ابن تيمية يف ما نقلو عنو ابن عبد اعتادم يف التنقيح"كقاؿ نور الدين الكناين:  .(76)"األحاديث
 .(77)" اضتديث كذب عند أىل اظتعرفة

 .بالل ال أصل لوكىو كذاب لو أحاديث مناكَت، كىذا اضتديث  ثابت بن زتادمداره على  قال الباحث:

 لثاني: األحاديث الواردة في الصالةالمبحث ا
 «الجمع في أول الصالة بين: سبحانك اللهم وبحمدك، وبين وجهت وجهي»الحديث الخامس: 

بن سلمة أيب عن حديث ركاه  البن أيب حامت قاؿ: سأؿ أزتدي  -: ككجدت يف كتاب العلل يلعقال الزي
عيد بن يزيد عن األعرج عن عبيد اهلل بن إسحاؽ بن راىويو يف أكؿ كتاب اصتامع عن الليث بن سعد عن س

نو كان يجمع في أول صالتو بين: سبحانك اللهم أ أيب رافع عن علي بن أيب لالب عن النيب 
، قاؿ إسحاؽ: كاصتمع بينهما أحب إيل، فقاؿ أيب: ىذا وبحمدك، وبين وجهت وجهي، إلى آخرىما

 . (78)حديث بالل موضوع ال أصل لو
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 التخريج:
اؿ:  قاؿ ابن أيب حامت سأؿ أزتد بن سلمة عن حديث ركاه إسحاؽ يف أكؿ اصتامع قجر، أخرجو ابن ح

 . (79)، بو"عن الليث عن سعيد بن زيد عن األعرج عن عبيد اهلل بن رافع عن علي
 الحكم على الحديث:
أرل أنو من ركاية خالد بن القاسم  ،ىذا حديث بالل موضوع ال أصل لوكما تقدـ قاؿ أبو حامت:  

دائٍت، كقد كاف خرج إىل مصر، فسمع من الليث، فرجع إىل اظتدائن، فسمع منو الناس، ككاف يوصل اظت
رجل من أىل اضتديث إىل مصر فكتب كتب الليث ىناؾ،  م قدـ هبا  جاظتراسيل، كيضع عتا أسانيد، فخر 

 .(80)بغداد، فعارضوا بتل  األحاديث، فباف عتم أف أحاديث خالد مفتعلة، انتهى كالمو
، من كجهت كجهي :سبحان  اللهم كْتمدؾ، كبُتدعاء االستفتاح بُت قولو: اصتمع يف  ال الباحث:ق
 . بالل موضوع ال أصل لو، خالد بن القاسم اظتدائٍتركاية 

 .أنس في افتتاح الصالة: سبحانك اللهم وبحمدك، وأنو كان يرفع يديو حديث الحديث السادس:
حدثنا أبو ػتمد بن صاعد ثنا اضتسُت بن علي بن األسود و قاؿ: الدارقطٍت يف سنن لرك  قال الزيلعي:

كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذا ثنا ػتمد بن الصلت ثنا أبو خالد األزتر عن زتيد عن أنس، قاؿ: 
سبحانك اللهم وبحمدك، »افتتح الصالة كبر، ثم رفع يديو حتى يحاذي بإبهاميو أذنيو، ثم يقول: 

 .انتهى، (81)«عالى جدك، وال إلو غيركوتبارك اسمك، وت
ا ركاه ػتمد بن الصلت عن أيب خالد األزتر شتعت أيب، كذكر حديثن : "ابن أيب حامتالزيلعي: قاؿ كقاؿ 
يف افتتاح الصالة: سبحان  اللهم كْتمدؾ، كأنو كاف يرفع يديو إىل حذك  أنس عن النيب  عنعن زتيد 

 .(82)و"كػتمد بن الصلت ال بأس ب أذنيو، فقاؿ: ىذا حديث كذب ال أصل لو،
 :التخريج

أبو األصبغ عبد العزيز بن حيِت  أخربناقاؿ:  ،حدثنا أنس بن سلم اطتوالينكأخرجو الطرباين، قاؿ: 
ال يركل ىذا . كقاؿ الطرباين: "(83)بوؼتلد بن يزيد، عن عائذ بن شريح، عن أنس،  أخربناقاؿ:  ،اضتراين

 ".، تفرد بو ؼتلد بن يزيداضتديث عن أنس إال هبذا اإلسناد
ػتمد بن الصلت، عن أيب خالد األزتر، عن زتيد،  عنكذكر  ،شتعت أيبقاؿ:  أخرجو ابن أيب حامتك 

سبحان  اللهم كْتمدؾ ...، كأنو كاف يرفع يديو إىل »: -يف افتتاح الصالة  -» عن أنس، عن النيب 
 .(84) «أذنيو حذك  
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 :الحكم على الحديث
كأما رفع اليدين حذك األذنُت ثابت  .(85)"قاؿ أيب: ىذا حديث كذب، ال أصل لو قاؿ ابن أيب حامت:

من كائل بن حجر، أخرج اإلماـ أزتد، عن عبد الرزاؽ، أخربنا سفياف، عن عاصم بن كليب، عن أبيو، عن 
كرفع  كرب فرفع يديو حُت كرب، يعٍت استفتح الصالة، كرفع يديو حُت كرب، كائل بن حجر قاؿ: "رأيت النيب 

 .(86)«أذنيو... حذك  يديو حُت ركع، كرفع يديو حُت قاؿ: شتع اهلل ظتن زتده، كسجد فوضع يديو 
قاؿ الشيخ أزتد شاكر: "إسناده صحيح، رجالو ثقات. عبد الرزاؽ: ىو ابن مهاـ الصنعاين، كسفياف: ك 

 .(87)ىو الثورم"
عن  ،عن ابن أيب ليلى ، زيادعن يزيد بن أيب ،حدثنا سفياف ،كأخرج البخارم، عن ػتمد بن يوسف

 .(88)«أذنيو حذو  يرفع يديو إذا كبر  كان النبي »الرباء رضي اهلل عنو قاؿ: 
ال يركل ، ك تفرد بو ؼتلد بن يزيد( حديث أنس كذب ال أصل لواضتديث اظتقصود بقولو ) قال الباحث:

 عند أزتد كغَته.. كأما أصل اضتديث فهو ثابت عن كائل بن حجر، عن أنس إال هبذا اإلسناد

 «الجهر بالبسملة» الحديث السابع: 
فبالػػل ال أصػػل   -أي البسااملة  -عماار باان عبااد العزيااز ماان الجهاار بهااا  كمػػا ركم عػػن عااي:لقااال الزي

 . (89)لو
 التخريج:

أحاديث اصتهر مل أقف على حديث عمر بن عبدالعزيز، كالذم يظهر أنو أثر موقوؼ على عمر. كأما 
 التواتر كحسبنا منها: فقد بلغت حدبالبسملة 

أخرج الًتمذم، قاؿ: حدثنا أزتد بن عبدة قاؿ: حدثنا اظتعتمر بن سليماف، قاؿ: حدثٍت إشتاعيل بن 
[ 1]الفاحتة:  چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ  ػيفتتح صالتو ب زتاد، عن أيب خالد، عن ابن عباس، قاؿ: "كاف النيب 

"(90) . 
قاؿ: حدثنا عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنو   كأخرج ابن أيب شيبة، قاؿ: حدثنا أبو أسامة

 چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ [،  فإذا فرغ من اضتمد قرأ 1]الفاحتة:  چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ كاف إذا افتتح الصالة قرأ 

 ." (91)[1]الفاحتة: 
يد بن أيب أبو معشر، عن سع أخربناكأخرج ابن أيب شيبة، قاؿ: حدثنا أبو بكر قاؿ: حدثنا ىشيم قاؿ: 

 .(92)[ "1]الفاحتة:  چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ  ػسعيد، عن أيب ىريرة، أنو كاف هجهر ب
ٱ       چ كأخرج عبدالرزاؽ، قاؿ: حدثنا ككيع، عن شعبة، عن األزرؽ بن قيس قاؿ: شتعت ابن الزبَت قرأ 

 چٻ  ٻ  ٱ       ٻچ [،   م قرأ 2]الفاحتة: چپ  پ  پ  پچ  [،   م قرأ1]الفاحتة:  چٻ  ٻ  ٻ

 .(93)[ "1]الفاحتة: 
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كأخرج ابن أيب شيبة، قاؿ: حدثنا خالد بن ؼتلد، عن عمر بن ذر، عن أبيو، عن سعيد بن عبد الرزتن 
 .(94)[ "1]الفاحتة:  چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ  ػبن أبزل، عن أبيو، أف عمر، جهر ب

نا أبو العالء ػتمد بن أزتد كأخرج اضتاكم، قاؿ: حدثنا أبو أزتد ػتمد بن ػتمد بن اضتسُت الشيباين، ث
بن جعفر الكويف مبصر، ثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن ابن أيب مليكة، 

پچ [ 1]الفاحتة:  چٻ  ٻ  ٻ   ٱ  چ  " يقرأ: كاف النيب »عن أـ سلمة، قالت:  پ    چپ  پ  
 .(95)شرط الشيخُت، كمل خيرجاه "ىذا حديث صحيح على  .«اا حرفن [ يقطعها حرفن 2]الفاحتة: 

كأخرج اضتاكم، قاؿ: حدثنا أبو العباس ػتمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليماف، أنبأ الشافعي، أنبأ عبد 
اجمليد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، أخربين عبد اهلل بن عثماف بن خثيم، أف أبا بكر بن حفص بن عمر، 

عاكية باظتدينة صالة فجهر فيها بالقراءة، فقرأ فيها بسم اهلل الرزتن صلى م»أخربه، أف أنس بن مال ، قاؿ: 
سلم ناداه  القراءة، فلماالرحيم ألـ القرآف كمل يقرأ بسم اهلل الرزتن الرحيم للسورة اليت بعدىا حىت قضى تل  

ى بعد من شتع ذل  من اظتهاجرين، كاألنصار من كل مكاف: يا معاكية أسرقت الصالة، أـ نسيت؟ فلما صل
ىذا قاؿ اضتاكم: ". (96)«اذل  قرأ بسم اهلل الرزتن الرحيم للسورة اليت بعد أـ القرآف، ككرب حُت يهوم ساجدن 

حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد اجمليد بن عبد العزيز، كسائر الركاة متفق على عدالتهم كىو 
عن كل أحد، كإف كاف قد أدخل يف علة ضتديث شعبة كغَته من قتادة على علو قدره يدلس، كيأخذ 
 .(97)«الصحيح حديث قتادة فإف يف ضده شواىد أحدىا ما ذكرناه كمنها

كأخرج اضتاكم، قاؿ: ما حدثٍت أبو بكر مكي بن أزتد الربدعي، ثنا أبو الفضل العباس بن عمراف 
كيس، ثنا مال ، عن القاضي، ثنا أبو جابر سيف بن عمرك، ثنا ػتمد بن أيب السرم، ثنا إشتاعيل بن أيب أ

، كخلف أيب بكر، كخلف عمر، كخلف عثماف، كخلف علي، زتيد، عن أنس، قاؿ: صليت خلف النيب 
ا ظتا إمنا ذكرت ىذا اضتديث شاىدن قاؿ اضتاكم: ". (98)«هجهركف بقراءة بسم اهلل الرزتن الرحيم»فكلهم كانوا 

يف الباب عن  ،الذم يركيو أئمتنا عنو، كقد بقيتقدمو، ففي ىذه األخبار اليت ذكرناىا معارضة ضتديث قتادة 
أمَت اظتؤمنُت عثماف، كعلي، كللحة بن عبيد اهلل، كجابر بن عبد اهلل، كعبد اهلل بن عمر، كاضتكم بن عمَت 

كلها   ،الثمايل، كالنعماف بن بشَت، كشترة بن جندب، كبريدة األسلمي، كعائشة بنت الصديق رضي اهلل عنهم
ا للتخفيف، كاختصرت منها ما يليق هبذا الباب، ككذل  قد ذكرت يف اب تركتها إيثارن ؼترجة عندم يف الب

  انتهى. (99)"الباب من جهر ببسم اهلل الرزتن الرحيم من الصحابة كالتابعُت، كأتباعهم رضي اهلل عنهم
ٱ       چ  ػكأخرج ابن أيب شيبة، قاؿ: حدثنا يزيد بن ىاركف، عن كفاء قاؿ: شتعت سعيد بن جبَت هجهر ب

 .(100)[1]الفاحتة:  چٻ  ٻ  ٻ
 ػ، كغتاىد، أهنم كانوا هجهركف بسكلاكك كأخرج ابن أيب شيبة، قاؿ: حدثنا معتمر، عن ليث، عن عطاء، 

 .(101)[ "1]الفاحتة:  چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ 
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 الحكم على الحديث: 
من أىل العلم من  داس: كليس إسناده بذاؾ، كقد قاؿ هبذا عدبكقاؿ الًتمذم بعد ذكر حديث ابن ع

 ػ: منهم أبو ىريرة، كابن عمر، كابن عباس، كابن الزبَت، كمن بعدىم من التابعُت، رأكا اصتهر بأصحاب النيب 
[ كبو يقوؿ الشافعي. كإشتاعيل بن زتاد ىو ابن أيب سليماف، 15[، ]ص:1]الفاحتة:  چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 .(103)ين: ضعيف اإلسنادابل. كقاؿ األ(102)كىو كويفكأبو خالد، ىو أبو خالد الواليب كاشتو ىرمز 
كما ىو عند اضتاكم كغَته، كقد يرتقي إؿ حد التواتر كما ذكره   كغتموعها اضتديث بشواىد لرؽ صحيح
قاؿ:  اصتهر هبا )أم  إذ نقال عن السيولي "نظم اظتتناثر يف اضتديث اظتتواتر" وػتمد بن جعفر الكناين يف كتاب

( 5( كأـ سلمة )4( كأيب ىريرة )3( كابن عباس )2( أنس )1ردىا يف األزىار من حديث )اصتهر بالبسملة( أك 
( كعمار بن ياسر 10( كابن عمر )9( كاضتكم بن عمَت )8( كجابر بن عبد اهلل )7( كعلي )6كعثماف )

( 16( كبريدة )15( كشترة بن جندب )14( كأيب بن كعب )13( كعائشة )12( كالنعماف بن بشَت )11)
كرتاعة من اظتهاجرين كاألنصار  ،( كغتالد بن ثور18( كحسُت بن عرفطة )17شر أك بشَت بن معاكية )كب

 (104)ا مع اصتماعة اظتذكورة.ذتانية عشر نفسن 
عن  ،كقد كرد ثبوت قراءهتا يف الصالة" :لو يف الكالـ على اظتعلل ما نصو :قاؿ الكناين يف شرح التقريب

 ،كالبيهقي ،كالدارقطٍت ،كالنسائي ،كابن خزدية ،من لرؽ عند اضتاكم ؛ من حديث أيب ىريرة النيب 
عثماف كعلي كعمار بن ياسر كجابر بن عن ك  .كالبيهقي، كاضتاكم ،عند الًتمذم ؛بن عباسكعن ا .كاطتطيب

كشترة بن جندب  .كأحاديثهم عند الدارقطٍت ؛عبد اهلل كالنعماف بن بشَت كابن عمر كاضتكم بن عمَت كعائشة
كأحاديثهم  ؛كبريدة كغتالد بن ثور كبشر أك بشَت بن معاكية كحسُت بن عرفطة .كحديثهما عند البيهقي ؛كأيبٌ 

  .(105)"كرتاعة من اظتهاجرين كاألنصار عند الشافعي .كأـ سلمة عند اضتاكم .عند اطتطيب
رة يف األخبار كقد بينا لرؽ ىذه األحاديث كلها يف كتاب األزىار اظتتناث ،فقد بلغ ذل  مبلغ التواتر

كاألحاديث الواردة يف اصتهر كثَتة متعددة " :يف باب ما يقوؿ بعد التكبَت ما نصو ،كيف عمدة القارئ اظتتواترة.
 ،بذل  منهم من صرح ا رككا عن النيب عن رتاعة من الصحابة يرتقي عددىم إىل أحد كعشرين صحابين 

كىم أبو ىريرة كأـ سلمة كابن عباس  : م عدىم ،صحةكبال ،كاضتجة قائمة باصتهر ،كمنهم من فهم من عبارتو
كأنس كعلي كشترة كعمار كابن عمر كالنعماف بن بشَت كاضتكم بن عمَت كمعاكية كبريدة كجابر كأبو سعيد 
كللحة كابن أيب أكىف كأبو بكر الصديق كغتالد بن ثور كبشر بن معاكية كاضتسُت بن عرفطة كأبو موسى 

كقاؿ  ،ة مبا يشفي فانظرهألكألاؿ يف اظتس ،كمن خرجها كتكلم على أسانيدىا ،اظهما ألفكذكر أيضن  ،األشعرم
كما ركاه رتع من الصحابة قاؿ ابن عبد الرب بلغت عدهتم أحد   ما نصو كقد جهر هبا  : اظتسَتة اضتلبيةيف

 .(106)"ا اىػكعشرين صحابين 
 كٌد أٍف أنبو إىل أمرين يتعلقاف هبًذه اظتسألة:يف خادتة الكالـ حوؿ اصتهر بالبسملة كاإلسرار هبا يف الصالة، أ
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بالبسملة  جهر  هنم أرتعوا كلهم على صحة صالة من فإاألكؿ: أنو رغم اختالؼ العلماء يف ذل ، إال  -1
بالبسملة، كمن أسرَّ هبا،  جهر  . قاؿ ابن كثَت رزتو اهلل: أرتعوا على صحة صالة من (107)كمن أسرَّ هبا

 .(108)كهلل اضتمد كاظتنة
لثاين: استحب بعض احملٌققُت من أىل العلم كالذين يركف اإلسرار بالبسملة اصتهر هبا أحياننا، إذا كاف ا -2

يف ذل  مصلحة راجحة، فقد ذكر شيخ اإًلسالـ ابن تيمية: أنو هجوز اصتهر هبا؛ لبياف أف قراءهتا سنة. 
نسبةه  -غَت كاحد من الصحابةمع أنَّو قد ثبت عن  -كقاؿ رزتو اهلل: ككوف اصتهر هبا ال ييشرع ْتاؿ 

للصحابة إىل فعل اظتكركه كإقراره، مع أف اصتهر يف صالة اظتخافتة ييشرع لعارض
(109). 

هر بو، قد ييشرع اصتهر بو ظتصلحةو أحياننا، ظتثل ابن تيمية أيضنا كقاؿ : كمع ىذا فالصواب أفَّ ما ال هجي
يسَتة أحياننا، كيسوغ أيضنا أف يًتؾ اإلنساف األفضل تعليم اظتأمومُت، كيسوغ للمصلُت أف هجهركا بالكلمات ال

 .(110)لتأليف القلوب، كاجتماع الكلمة خوفنا من التنفَت عما يصلح
، البسملةبما ركم عن عمر بن عبد العزيز من اصتهر ( اظتقصود بو فبالل ال أصل لوقولو ) قال الباحث:

 كأما حقيقة اصتهر فقد ثبت عن عدد من الصحابة كما نقلو السيولي كالكتاين كبلغ حد التواتر.

 «ير ابن عمر رفع يديو إال في التكبيرة األولى لم»: الثامنالحديث 
قاؿ البخارم يف كتابو اظتفرد يف رفع اليدين: كركم عن أيب بكر بن عياش عن حصُت عن  قال الزيلعي:

 .(111) ، قاؿ ابن معُت: إمنا ىو توىم ال أصل لور ابن عمر رفع يديو إال في التكبيرة األولىأنو لم يغتاىد 
 :التخريج

 (112)بكر بن عياش، بو.أيب أخرجو البخارم، عن 
 :الحكم على الحديث

قاؿ البيهقي يف كتاب اظتعرفة: حديث أيب بكر بن عياش ىذا أخربناه أبو عبد اهلل قاؿ ػتمد علي آدـ: 
ذكره بسنده،  م أسند عن البخارم أنو قاؿ: أبو بكر بن عياش اختلط بآخره، كقد ركاه الربيع، اضتافظ، ف

كالليث، كلاكس، كسامل، كنافع، كأبو الزبَت، كػتارب بن دثار، كغَتىم، قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديو إذا  
ا: أف ابن  موقوفن مسعود مرسالن ا عن حصُت، عن إبراىيم، عن ابن كرب، كإذا رفع، ككاف يركيو أبو بكر قددين 

مسعود كاف يرفع يديو إذا افتتح الصالة،  م ال يرفعها بعدي. كىذا ىو احملفوظ عن أيب بكر بن عياش، كاألكؿ 
خطأ فاحش، ظتخالفتو الثقات من أصحاب ابن عمر. قاؿ اضتاكم: كاف أبو بكر بن عياش من اضتفاظ 

خولف فيو، فكيف هجوز دعول نسخ حديث ابن عمر مبثل اظتتقنُت،  م اختلط حُت ساء حفظو، فركل ما 
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ىذا اضتديث الضعيف، أك نقوؿ: إنو ترؾ مرة للجواز، إذ ال يقوؿ بوجوبو. ففعلو يدٌؿ على أنو سنة مؤكدة، 
 (.113كتركو يدٌؿ على أنو أمر غَت كاجب. انتهى. كذا يف "نصب الراية")

ية، فعولوا على ركاية غتاىد أنو صلى خلف ابن كأما اضتنف»كقاؿ اضتافظ ابن حجر يف "فتح البارم": 
، كعلى ةعمر، فلم يره يفعل ذل ، كأجيبوا بالطعن يف إسناده؛ ألف أبا بكر بن عياش راكيو ساء حفظو بآخر 

  .(114)«تقدير صحتو، فقد أثبت ذل  سامل، كنافع،
؛ ألنو ؼتالف صل لوتوىم ال أ مل ير ابن عمر رفع يديو إال يف التكبَتة األكىلقولو: قال الباحث: 

ساء حفظو، فركل ما ك أبو بكر بن عياش اختلط للمحفوظ، كالثابت عن ابن عمر يف رفع اليدين يف الصالة، ك 
 . خولف فيو

  .النيب  مرفوعنا إىل  «صالة النهار عجماء » الحديث التاسع: 
قاؿ: أخربنا معمر عن غريب، كركاه عبد الرزاؽ يف مصنفو من قوؿ غتاىد. كأيب عبيدة، ف :قال الزيلعي

انتهى. أخربنا ابن جريج، قاؿ:  ،"صالة النهار عجماء"عبد الكرمي اصتزرم، قاؿ: شتعت أبا عبيدة، يقوؿ: 
، انتهى. كقاؿ النوكم يف "اطتالصة": حديث: "صالة النهار عجماء" بالل صالة النهار عجماءقاؿ غتاىد: 

 .(115)"ال أصل لو، انتهى
 التخريج:

 . (116)، بوؽ، عن ابن جريج قاؿ: أخربين عبد الكرمي اصتزرم، عن اضتسنأخرجو عبد الرزا
 . (117)، بوحفص، عن ىشاـ، عن اضتسنعن كأخرجو ابن أيب شيبة 

 (118)«عجماء النهار  صالة  »ا عن ابن جريج قاؿ: قاؿ غتاىد: كأخرجو أيضن 
صالة  »عبيدة يقوؿ: ا عبد الرزاؽ، عن معمر، عن عبد الكرمي اصتزرم قاؿ: شتعت أبا كأخرجو أيضي  

 (119)كابن أيب شيبة عن شري ، عن عبد الكرمي.«. عجماء النهار  
 الحكم على الحديث:

قاؿ ابن حجر: "حديث صالة النهار عجماء مل أجده كىو عند عبد الرزاؽ من قوؿ غتاىد كمن قوؿ 
ار بالقراءة يف الظهر على اإلسر  كيف الصحيحُت ما يدؿ ،ا عليهماأيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود موقوفن 

كهجهر يف اصتمعة  :قولو .كالعصر حديث أيب قتادة كحديث خباب عند البخارم كحديث أيب سعيد عند مسلم
كالعيدين لوركد النقل اظتستفيض باصتهر البيهقي من لريق اضتارث عن علي قاؿ اصتهر يف العيدين من السنة 

ذين لالبيهقي ْتديث النعماف بن بشَت كأيب كاقد الليثي ال كاطتركج يف العيدين إىل اصتبانة من السنة كاستدؿ
ألنو ال يلـز من الالعهم على ذل  اصتهر  ؛كفيو نظر ،أخرجهما مسلم يف تعيُت القراءة يف اصتمعة كيف العيدين

 كللنسائي فيسمع منو اآلية من سورة ،ابالقراءة قد كقع يف الصحيحُت من حديث أيب قتادة يسمعنا اآلية أحيانن 
 (.120)" چٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ  الظهر فقرأ  كلو عن أنس صليت مع النيب  ،لقماف كالذاريات يف الظهر
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، كأما اظترفوع اأيب عبيدة بن عبد اهلل موقوفن ك قوؿ غتاىد ىو من  "عجماء النهار  صالة  " قال الباحث:
 فبالل ال أصل لو.

 «من قرأ خلف اإلمام، فال صالة لو: »العاشرالحديث 
ركل ابن اصتوزم يف العلل اظتتناىية من لريق الدارقطٍت عن أيب حامت بن حباف حدثٍت  لعي:الزي قال

إبراىيم بن سعيد عن أزتد بن علي بن سلماف الربكردم عن عبد الرزتن اظتخزكمي عن سفياف بن عيينة عن 
    انتهى.  "،من قرأ خلف اإلمام، فال صالة لو، قاؿ: "ابن لاكس عن أبيو عن زيد بن ثابت عن النيب 

 م قاؿ ابن حباف: ىذا اضتديث ال أصل لو، كأزتد بن علي بن سلماف ال ينبغي أف يشتغل ْتديثو، انتهى. كمل 
أجد ىذا اضتديث يف "كتاب الضعفاء البن حباف"، كال ترجم فيو على أزتد بن علي بن سلماف، فللو 

 .(121)أعلم
 التخريج:

عد بن قيس، حدثنا عمرك بن ػتمد بن زيد، عن موسى بن أخرجو مال ، قاؿ ػتمد، أخربنا داكد بن س
 .(122)«أنو قاؿ: "من قرأ خلف اإلماـ فال صالة لو ،عن جده ،سعد بن زيد بن ثابت حيدثو

عن القراءة  هنى رسوؿ اهلل »كأخرجو عبدالرزاؽ، عن عبد الرزتن بن زيد بن أسلم، عن أبيو قاؿ: 
  .(123)«لو صالة  فال  اإلماـ  خلف  قرأ  من  »ا قاؿ: ي  قاؿ: كأخربين أشياخنا أف عل ،«خلف اإلماـ

كأخرجو ابن أيب شيبة، حدثنا ككيع، عن عمر بن ػتمد، عن موسى بن سعد، عن زيد بن ثابت قاؿ: 
 .(124)« لو صالة  فال  اإلماـ  خلف  قرأ  من  »

اإلماـ  خلف  قرأ  من  كركل عمرك بن موسى بن سعد، عن زيد بن ثابت، قاؿ: " :كأخرجو البخارم، قاؿ
 .«كال يعرؼ عتذا اإلسناد شتاع بعضهم من بعض كال يصح مثلو (125)"لوفال صالة 

 الحكم على الحديث:
: كقاؿ ابن حباف يف (127)، كابن اصتوزم يف "العلل اظتتناىية "(126)ركاه ابن حباف يف  اجملركحُتاضتديث 

 .(128)بن سلماف ال ينبغي أف يشتغل ْتديثو"تررتة اظتركزم ىذا: "ىذا اضتديث ال أصل لو، كأزتد بن علي 
قاؿ ك  .(129)ال يعرؼ هبذا اإلسناد شتاع بعضهم من بعض كال يصح مثلو""البخارم:  كقاؿ البيهقي: نقالن عن

فهو غتهوؿ "كنقلو اضتافظ يف "اللساف" كمل يعلق عليو بشيء كابن سلماف ىذا تررتو اطتطيب كقاؿ: "األلباين: 
الرجاؿ، كال ذكر يف الركاة عن أبيو، كقد ركل عن أبيو أخواه خارجة كسلماف كما ال يعرؼ يف شيء من كتب 

 .(130)"ا ىذا. كاهلل أعلميف " التهذيب " كمل يذكر معهما سعدن 
لو" إسناده ال يصح كما ذكر البخارم، كال يصح اإلماـ فال صالة  خلف  قرأ  من " حديث  قال الباحث:
 حديث مثلو.
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 مفرقة )الزكاة، والصيام، والشهادة(المبحث الثالث: أحاديث 
 «زكاةليس في الحلي : »الحادي عشرالحديث 

ركل ابن اصتوزم رزتو اهلل يف التحقيق بسنده عن عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن  قال الزيلعي:
ما ك "انتهى. قاؿ البيهقي يف "اظتعرفة":  ،«ليس في الحلي زكاة»قاؿ:  ،أيب الزبَت عن جابر عن النيب 

فبالل ال أصل  «ليس في الحلي زكاة»ا: يركل عن عافية بن أيوب عن الليث عن أيب الزبَت عن جابر مرفوعن 
 فيما و، داخالن دينا بغررن ا، كاف ملو، إمنا يركل عن جابر من قولو، كعافية بن أيوب غتهوؿ، فمن احتج بو مرفوعن 

 .(131)"نعيب بو اظتخالفُت، من االحتجاج، بركاية الكذابُت، انتهى
 :التخريج

كمال  بن أنس، كأسامة بن زيد، كيونس بن يزيد، كغَت كاحد،  .أخرج ابن كىب، عن عبد اهلل بن عمر
 (132).«زكاة اضتلي  يف  ليس  »ا حدثهم، عن عبد اهلل بن عمر، أنو قاؿ: أف نافعن 
 (133)«.زكاة لي اضت يف  ليس  »عن عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قاؿ:  ،عبد الرزاؽخرج كأ

زكاة، كإهنا لسفيهة أف  اضتلي  يف  ليس  »كأخرج عبدالرزاؽ، عن معمر، عن ابن لاكس، عن أبيو قاؿ: 
 .(134)«حتلت مبا جتب فيو الزكاة

زكاة يعار  اضتلي  يف  ليس  »كأخرج ابن أيب شيبة قاؿ: حدثنا أبو أسامة، عن ىشاـ، عن اضتسن، قاؿ: 
 .(135)«كيلبس

ا، قاؿ: حدثنا ككيع، عن إشتاعيل بن عبد اظتل  قاؿ: شتعت أبا جعفر، يقوؿ: ة أيضن كأخرج ابن أيب شيب
تستخرجوف منو حلية تلبسوهنازكاة،  م قرأ  اضتلي  يف  ليس  »

(136). 
اضتلي  يف  ليس  »ا، قاؿ: حدثنا ككيع، عن حسُت، عن جعفر، عن أبيو قاؿ: كأخرج ابن أيب شيبة أيضن 

 .(137)«زكاة 
   عبدة بن سليماف، عن عبد اظتل ، عن أيب الزبَت، عن جابر، قاؿ:  عنا، شيبة أيضن كأخرج ابن أيب 

 .(138)«يعار، كيلبس»قاؿ:  ،قلت: إنو فيو ألف دينار .«اضتلي يف  زكاة  ال  »
«. زكاة اضتلي  يف  ليس  » :قاؿ اهلل:  عبد  بن  جابر  عن   الشعيب، عن   زتزة، أيب   كأخرج الدارقطٍت، من لريق 

 .(139)أبو زتزة ىذا ميموف ضعيف اضتديث
كأخرج البيهقي قاؿ: أخربنا أبو بكر بن اضتسن القاضي، كأبو زكريا قاال: ثنا أبو العباس األصم، ثنا ْتر 

أخربؾ عبد اهلل بن عمر، كمال  بن أنس، كأسامة بن زيد، كيونس بن  ،بن نصر، قاؿ: قرئ على ابن كىب
 .(140)زكاة " اضتلي  يف  ليس  عن عبد اهلل بن عمر أنو قاؿ: "ا حدثهم يزيد كغَت كاحد، أف نافعن 
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 :الحكم على الحديث
ابن اصتوزم يف التحقيق، "كما يف نصب الراية، من حديث عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد عن  قاؿ

ما يركل عن ا لعن فيو، كقاؿ: يف "اظتعرفة، ك أيب الزبَت عن جابر بو،  م قاؿ: قالوا: عافية ضعيف، ما عرفنا أحدن 
إمنا يركل عن جابر من قولو، كعافية بن أيوب غتهوؿ،  ،عافية بن أيوب، عن الليث فذكره فبالل ال أصل لو

يب بو اظتخالفُت من االحتجاج بركاية الكذابُت، كقد نع فيما ا بدينو، داخالن ا كاف مغررن فمن احتج بو مرفوعن 
 .(141)ا"صح موقوفن 

كالتابعُت يف   ذل ، فرأل بعض أىل العلم من أصحاب النيب قاؿ الًتمذم: "كاختلف أىل العلم يف
اضتلي زكاة، ما كاف منو ذىب كفضة، كبو يقوؿ سفياف الثورم، كعبد اهلل بن اظتبارؾ. كقاؿ بعض أصحاب 

كىكذا ركم عن  ،زكاة اضتلي  يف  ليس  منهم: ابن عمر، كعائشة، كجابر بن عبد اهلل، كأنس بن مال :  النيب 
 .(142)اء التابعُت، كبو يقوؿ مال  بن أنس، كالشافعي، كأزتد، كإسحاؽ"بعض فقه

اضتلي  يف  ليس  أما اظتوقوؼ عن جابر: فأخرجو ابن أيب شيبة، كتاب الزكاة: باب من قاؿ: قاؿ األلباين: "
ؿ . كقا(143)زكاة، عن عبدة بن سليماف عن عبد اظتل ، عن أيب الزبَت، عن جابر، قاؿ: "ال زكاة يف اضتلي" 

إنو يكوف فيو ألف دينار، قاؿ: يعار، كيلبس ركاه الشافعي"، كتاب الزكاة: الباب األكؿ يف ": األلباين أيضنا
األمر هبا كالتهديد على تركها، كعلى من جتب، كفيم جتب، حديث"، عن سفياف بن عمرك بن دينار، قاؿ: 

فقاؿ: كإف كاف يبلغ ألف دينار؟  .جابر: ال يسأؿ جابر بن عبد اهلل عن اضتلي، أفيو الزكاة؟ فقاؿ شتعت رجالن 
 يفكأف  ،كأف الصواب كقفو على جابر ،فقاؿ جابر: كثَت. قاؿ األلباين: فتبُت ؽتا تقدـ أف اضتديث رفعو خطأ

كىو كإف كاف ضعيف اإلسناد فقد جاءت لو شواىد  ،االباب ما خيالفو كىو حديث فالمة بنت قيس مرفوعن 
 .(144)قوية تشهد لو بالصحة"

عافية بن أيوب عن الليث عن أيب الزبَت عن ركاية  ،"بالل ال أصل لواظتقصود بقولو: " ال الباحث:ق
 .اجابر مرفوعن 

 «ا من شعبانا من رمضان يتمارى فيو، أحب إلي من أن أصوم يومً ألن أفطر يومً » عشر: ثانيالحديث ال
ا، ككاف الشهر قد أغمي علينا، يامن أصبحنا يـو الثالثُت ص"عن عبد اهلل بن جراد، قاؿ:  قال الزيلعي:

، فقاؿ فأصبناه مفطرن  ، فأتينا النيب   يصوم ىذا أفطروا، إال أن يكون رجاًل »ا، فقلنا: يا نيب اهلل صمنا اليـو
ا من شعبان ليس ا من رمضان يتمارى فيو، أحب إلي من أن أصوم يومً اليوم فليتم صومو، ألن أفطر يومً 

ففي ىذا اضتديث كفاية عما سواه، كشنع ابن اصتوزم على اطتطيب "طتطيب: قاؿ ا -يعٍت من رمضاف- «منو
ا، كقاؿ: إنو حديث موضوع على ابن جراد، ال أصل لو، كال ذكره أحد من ا كثَتن يف ركايتو عتذا اضتديث تشنيعن 

 األئمة الذين ترخصوا يف ذكر األحاديث الضعيفة، كإمنا ىو نسخة يعلى بن األشدؽ عن ابن جراد، كىو
 .(145)"نسخة موضوعة
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 التخريج: 
أنبأنا أزتد بن علي بن ثابت اطتطيب قاؿ أخربين عبيد اهلل بن أيب الفتح  من لريقأخرجو ابن اصتوزم، 

قاؿ أنبأنا أبو بكر بن شاذاف قاؿ حدثنا أزتد بن عيسى بن السكُت البلدم قاؿ حدثٍت ىاشم بن القاسم 
ففي ىذا اضتديث كفاية . قاؿ اطتطيب: "(146)، بوهلل بن جراداضتراين قاؿ حدثنا يعلى بن األشدؽ عن عبد ا

 . (147)"عن ما سواه
 الحكم على الحديث:
فأما أف يعلم عيبو  م ديدحو كيقوؿ فيو كفاية عن ما سواه  ،فليتو ركل اضتديث كسكت" قاؿ ابن اصتوزم:

ال أصل لو عن رسوؿ اهلل  كىذا اضتديث موضوع على ابن جراد ،فهذا ؽتا أزرل بو على علمو كأثر بو يف دينو
  كال ذكره أحد من األئمة الذين رتعوا السنن كترخصوا يف ذكر األحاديث الضعاؼ كإمنا ىو مذكور يف

 .(148)"تسعة يعلى بن األشدؽ عن ابن جراد كىي نسخة موضوعة
يعلى بن األشدؽ عن "كقاؿ ابن عدم:  .(149)"يعلى بن األشدؽ ليس بشيء"قاؿ أبو زرعة الرازم: 

ال حتل الركاية "كقاؿ ابن حباف: . (150)"عبد اهلل بن جراد أحاديثو منكرة، كىو كعمو غَت معركفُت عمو
 .(152)لقي يعلى عبد اهلل بن جراد، فلما كرب اجتمع عليو من ال دين لو، فوضعوا لو"": أيضنا. كقاؿ (151)عنو"

، كال  أصل لو عن رسوؿ اهلل قاؿ أبو زرعة: قاؿ ابن عبد اعتادم: "كىذا اضتديث موضوع على ابن جراد، ال
ذكره أحد من األئمة الذين رتعوا السنن، كترخصوا يف ذكر األحاديث الضعاؼ، كإمنا ىو مذكور يف نسخة 

 .(154)موضوع ال أصل لو :قاؿ ابن اصتوزم. (153)"يعلى بن األشدؽ عن ابن جراد، كىي نسخة موضوعة
أحاديثو منكرة، كىو ك عبد اهلل بن جراد يعلى بن األشدؽ عن عمو اضتديث من لريق  قال الباحث:
 ، كالركاية عنو ال حتل.كعمو غَت معركفُت

  شهادة القابلة عشر: أجاز  لثالحديث الثا
أخرجو الدارقطٍت يف سننو، يف كتاب األقضية عن ػتمد بن عبد اظتل  الواسطي عن " قال الزيلعي: 

قاؿ الدارقطٍت: ك  . (155)"، انتهى«القابلةأجاز شهادة  أن النبي »األعمش عن أيب كائل عن حذيفة 
ػتمد بن عبد اظتل  مل يسمع من األعمش، بينهما رجل غتهوؿ، كىو أبو عبد الرزتن اظتدائٍت،  م أخرجو عن "

ىو حديث بالل ال ابن اصتوزم: "قاؿ ك  .(156)ػتمد بن عبد اظتل  عن أيب عبد الرزتن اظتدائٍت عن األعمش بو
 .(157)"أصل لو، انتهى

 :جالتخري
 أخربناقاال:  ،كػتمد بن بشر بن مطر، إشتاعيل بن الفضل أخربنا ،أخرجو الدارقطٍت، عن عمر بن اضتسن

 .(158)عن األعمش عن أيب كائل عن حذيفة  ػتمد بن عبد اظتل  أخربنا ،كىب بن بقية
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بن عبد  ػتمد أخربناػتمد بن إبراىيم، أخو أيب معمر قاؿ:  "أخربناكأخرجو الطرباين حدثنا أزتد قاؿ: 
  .(159)مبثلو" اظتل  الواسطي، عن األعمش، عن أيب كائل، عن حذيفة،

القابلة كحدىا  شهادة  أجاز  أخربنا الثورم، عن عبد األعلى، عن شريح أنو »كأخرجو، عبد الرزاؽ قاؿ: 
 .(160)«يف االستهالؿ 

 :الحكم على الحديث
غتهوؿ، كالذم ركاه فيو عن علي إمنا ركاه جابر  قاؿ البيهقي، قاؿ الدارقطٍت: أبو عبد الرزتن اظتدائٍت رجل

اصتعفي عن عبد اهلل بن ؾتي، عن علي كجابر اصتعفي كعبد اهلل بن ؾتي ضعيفاف كركم عن سويد بن عبد 
العزيز، عن غيالف بن جامع، عن عطاء بن أيب مركاف، عن أبيو، عن علي، كسويد، ضعيف قاؿ الشافعي: لو 

ء اهلل، كلكن ال يثبت عندكم، كال عندنا كقاؿ إسحاؽ اضتنظلي: لو صحت ثبت عن علي، صرنا إليو إف شا
 .(161)شهادة القابلة عن علي لقلنا بو، كلكن يف إسناده خلل

القابلة كحدىا يف االستهالؿ، كىو قوؿ الشعيب،  شهادة  أجاز  كركم عن علي بن أيب لالب، أنو 
 .(162)كالنخعي
ثبت الرضاع بو من النساء، فذىب بعضهم إىل ثبوتو بشهادة كقد اختلفوا يف عدد من يقاؿ اظتناكم: "ك 

اظترأة الواحدة، كتستحلف، كركم ذل  عن ابن عباس كىو قوؿ اضتسن كأزتد كإسحاؽ، كذىب بعضهم إىل 
أنو ال يثبت بأقل من أربع نسوة، ككذل  كل ما ال يطلع عليو إال النساء غالبنا كالثيوبة كالبكارة كالوالدة 

ؿ الشافعي، كقاؿ مال : يثبت بشهادة امرأتُت، كنقل عن أيب حنيفة ثبوت الوالدة بشهادة كاضتيض كىو قو 
يف  كحدىا  القابلة  شهادة  أجاز  أنو  علي  القابلة كحدىا، إذا كاف اضتمل ظاىرنا، كالفراش قائمنا، كعن 

 .(163)"االستهالؿ 
مد بن اضتسن مناظرة، عند ىاركف كأسند البيهقي يف اظتعرفة إىل الشافعي، قاؿ: جرت بيٍت، كبُت ػت

أم شيء أخذت يف شهادة القابلة كحدىا، قاؿ: بقوؿ علي بن أيب لالب، فقلت لو: إمنا "الرشيد، فقلت لو: 
ركاه عن علي رجل غتهوؿ، يقاؿ لو: عبد اهلل بن حيِت، كالذم ركاه عن ابن حيِت جابر اصتعفي، ككاف يؤمن 

 .(164)"بالرجعة
فيها حديث حذيفة كيف سنده رجل غتهوؿ، كما ركل عن علي أيضنا  ابلةشهادة الق قال الباحث:

 ضعيف من ركاية جابر اصتعفي عن عبد اهلل بن حيِت.
 الخاتمة

 :كبعدكالصالة كالسالـ على نبينا ػتمد كعلى آلو كصحبو أرتعُت،  ،اضتمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاضتات
موسوعة ضخمة لتخريج أحاديث األحكاـ سواء لعي بعد لإلماـ الزينصب الراية ألحاديث  كتابفيعترب 

اليت استدؿ هبا اضتنفية كغَتىم من أصحاب اظتذاىب األخرل؛ فهو حاكو صتل ما يستدؿ بو الفقهاء من سائر 
يقوؿ ابن حجر عن الكتاب: ، أصحاب اظتذاىب اظتتبوعة، كىذه ميزة عظيمة ديتاز هبا ىذا الكتاب اصتليل
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ذكر أدلة اظتخالفُت،  م ىو يف ذل  كثَت اإلنصاؼ؛ حيكي ما كجده من غَت اعًتاض اعتمد يف كل باب أف ي
  .اكال تعقب غالبن 
أحسن كتب التخريج كأكثرىا فائدة، لذل  اعتٌت اضتفاظ بتحصيلو كتعليقو، كطتصو ابن حجر فهو 

احتوت على بعض ا صوصن ا، كفقو اضتنفية خكتب الفقو عمومن ك العسقالين يف الدراية يف ختريج أحاديث اعتداية. 
كقد تناكؿ الباحث يف إيرادىا، فقو يف ال تساىالن من بعض مدكيناظتوضوعة، كحىت  اظتنكرةك األحاديث الضعيفة 

فبلغت ثالثة باصتمع كالدراسة اليت أكردىا الزيلعي يف نصب الراية كقاؿ عنها "ال أصل لو" األحاديث  رتعْتثو 
 فكانت النتائج كاآليت: عشر حديثا، 

 أربعة أحاديث . األحاديث الواردة يف كتاب الطهارة -
 ستسة أحاديث.  األحاديث الواردة يف كتاب الصالة -
 أربعة أحاديث. األحاديث الواردة يف أبواب مفرقة -

منها حديث كاحد صحيح بل متواتر كىو حديث اصتهر بالبسملة. كاألحاديث الضعيفة ثالثة أحاديث، 
ل عتا بلغت تسعة أحاديث. ما كافق فيو الباحث اظتؤلف يف تسعة أحاديث، كاظتوضوعة اليت قيل فيها ال أص

  كاختلف معو يف أربعة أحاديث حديث كاحد صحيح، كثالثة ضعيفة. 
اإلماـ الزيلعي كاف ؽتن أسهم يف بياف ما يف ىذه الكتب اليت خلطت بُت  أف إىل كخنلص من ذل 

من كل تعصب، فنفع اهلل بو كجزاه اهلل عن األمة خَت  الصحيح كالسقيم، كميز صحيحها من سقيمها متجردنا
 اصتزاء. 

 التوصيات 
يوصي الباحث أف يتجو الباحثوف كخاصة لالب الدراسات العليا )اظتاجستَت كالدكتوراه(، إىل حتقيق مثل 

ف هجعل ىذا كاهلل أسأؿ أف ينفعنا مبا نقوؿ كنسمع كأىذه الكتب القيمة، كأف تنقى من الشوائب، ليعم نفعها، 
أعمالنا خالصة لوجهو الكرمي، كآخر دعوانا أف اضتمد هلل رب العاظتُت كصلى اهلل كسلم على نبينا ػتمد كعلى 

 آلو كصحبو أرتعُت.
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 الهوامش:
 (.50ديث النبوم، البن رتاعة، )اظتنهل الركم يف ؼتتصر علـو اضت (1)
 (.3/95الدرر الكامنة يف أعياف اظتائة الثامنة البن حجر ) (2)
 (.3/164معجم البلداف، للحموم ) (3)
 .(3/258(، كينظر الدرر الكامنة )1/345اصتواىر اظتضية يف لبقات اضتنفية ) (4)
 (.3/95الدرر الكامنة يف أعياف اظتائة الثامنة ) (5)
 در السابق.اظتص (6)
 اظتصدر السابق. (7)
 .365( 291لبقات اظتفسرين ) (8)
 (.1/9مقدمة نصب الراية، ) (9)
 اظتصدر السابق. (10)
 (.1/6اظتصدر السابق ) (11)
 ىػ10/11/1442انظر : اظتوسوعة اضترة كيكيبيديا تاريخ التصفح  (12)
 انظر: اظتصدر السابق. (13)
 (.1/143اظتصدر السابق، ) (14)
 (.1/143صدر السابق، )(  اظت15)
 .84( 1/21( سنن أيب داكد، باب الوضوء بالنبيذ )16)
 . 88( 147/  1( سنن الًتمذم، باب الوضوء بالنبيذ )17)
 . 384( 135/  1) ( سنن ابن ماجة18)
 .3810( 359/  6( مسند أزتد )19)
 .4296( 323/  7( اظتصدر السابق )20)
 .4381( 390/  7( اظتصدر السابق، )21)
 . 385( 135/  1، )سنن ابن ماجة( 22)
 ( اظتصدر السابق، حتقيق األلباين23)
 ( اظتصدر السابق. 24)
 .3953( 334/ 7الطبقات الكربل، ) (25)
 . 2707( 35/ 2ميزاف االعتداؿ، ) (26)
 .2192 (485/ 3اصترح كالتعديل ) (27)
 .1828(15/  9هتذيب الكماؿ يف أشتاء الرجاؿ ) (28)
 . 434(227/  3هتذيب التهذيب ) (29)
 ( اظتصدر السابق. 30)
 .2189( 190/ 9الكامل يف ضعفاء الرجاؿ، ) (31)
 .7375( 332/ 33« )هتذيب الكماؿ يف أشتاء الرجاؿ (32)
 اظتصدر السابق. (33)
 .471( 103/ 12هتذيب التهذيب ) (34)
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 (.1/138نصب الراية، ) (35)
 (.174/  1( اظتصدر السابق )36)
 .367( 563/  1لصحاح كاظتشاىَت )( األباليل كاظتناكَت كا37)
 .1579( 464/  2( العلل اظتتناىية يف األحاديث الواىية )38)
 ( اظتصدر السابق.39)
 367( 563/  1( األباليل كاظتناكَت كالصحاح كاظتشاىَت )40)
 .1579( 464/ 2( العلل اظتتناىية يف األحاديث الواىية )41)
 (.42)6012( 636/ 2( اظتغٍت يف الضعفاء )42)
 (.186/ 1نصب الراية )  (43)
 (.1/556( العلل )44)
 .657( 215/ 1) ( سنن ابن ماجة45)
 .878( 422/ 1( سنن الدارقطٍت )46)
 .879( 422/ 1اظتصدر السابق. ) (47)
 .411( 447/ 2الطب النبوم ) (48)
 .1082( 349/ 1السنن الكربل ) (49)
 .878( 422/ 1سنن الدارقطٍت ) (50)
 .1082( 349/ 1السنن الكربل ) (51)
 .1082( 349/ 1اظتصدر السابق ) (52)
 (. 52/ 1العلل البن أيب حامت، تعليق ابن عبد اعتادم ) (53)
 .1274( 3/268الضعفاء الكبَت للعقيلي ) (54)
 .1277( 6/230اصترح كالتعديل، ) (55)
 اظتصدر السابق. (56)
 . 657( 215/ 1) سنن ابن ماجة (57)
 اظتصدر السابق. (58)
 (.211/ 1اية )نصب الر  (59)
 .1611( 185/ 3مسند أيب يعلى اظتوصلي ) (60)
 .5963( 113/ 6اظتعجم األكسط ) (61)
 . 458( 231/ 1سنن الدارقطٍت ) (62)
 .5027/ 5026( 385/ 3معرفة السنن كاآلثار ) (63)
 .115( 78/ 1اظتقصد العلي يف زكائد أيب يعلى اظتوصلي، باب: ما يغسل من النجاسات ) (64)
 .220( 176/ 1فاء الكبَت )الضع (65)
 .542( 331/ 1العلل اظتتناىية يف األحاديث الواىية ) (66)
 .603( 157/ 1الضعفاء كاظتًتككوف البن اصتوزم، ) (67)
 اظتصدر السابق. (68)
 اظتصدر السابق. (69)
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 .5963( 113/ 6اظتعجم األكسط ) (70)
 .458( 231/ 1سنن الدارقطٍت ) (71)
 .40 (21/ 1السنن الكربل ) (72)
 .5028( 385/ 3معرفة السنن كاآلثار ) (73)
 .220( 176/ 1الضعفاء الكبَت ) (74)
 .542( 331/ 1العلل اظتتناىية يف األحاديث الواىية ) (75)
 .542( 331/ 1اظتصدر السابق. ) (76)
 .27( 73/ 2تنزيو الشريعة اظترفوعة عن األخبار الشنيعة اظتوضوعة ) (77)
 (.319/ 1نصب الراية ) (78)
 .147( 129/ 1الدراية يف ختريج أحاديث اعتداية ) (79)
 (.319/ 1نصب الراية ) (80)
 (.319/ 1. نصب الراية )1148( 62/ 2سنن الدارقطٍت ) (81)
 (.282/ 2(. كانظر العلل البن أيب حامت )320/ 1نصب الراية ) (82)
 .3039( 242/ 3اظتعجم األكسط ) (83)
 (.282/ 2ابن العلل البن أيب حامت ) (84)
 اظتصدر السابق. (85)
 .18858( 150/ 31مسند أزتد ) (86)
 اظتصدر السابق. (87)
 .34( 30قرة العينُت برفع اليدين يف الصالة )ص (88)
 (354/ 1نصب الراية ) (89)
 .245( 14/ 2سنن الًتمذم ) (90)
 .4155( 362/ 1مصنف ابن أيب شيبة، ) (91)
 .4151( 1/361اظتصدر السابق. ) (92)
 .4154( 1/361السابق. )اظتصدر  (93)
 .4157( 1/362اظتصدر السابق. ) (94)
 .847( 1/356اظتستدرؾ على الصحيحُت ) (95)
 .851( 357/  1اظتصدر السابق ) (96)
 اظتصدر السابق.  (97)
 .855( 359/ 1اظتصدر السابق ) (98)
 اظتصدر السابق. (99)
 .4152( 1/361مصنف ابن أيب شيبة ) (100)
 .4153( 361/ 1اظتصدر السابق ) (101)
 .245( 14/ 2سنن الًتمذم ت شاكر ) (102)
 . 245( 14/ 2اظتصدر السابق ) (103)
 .71( 88/ 1نظم اظتتناثر ) (104)
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 (.89/ 1اظتصدر السابق. ) (105)
 اظتصدر السابق. (106)
 (.1/182) اظتصدر السابق. كابن كثَت، "تفسَت القرآف العظيم" (107)
 (.33/ 1تفسَت ابن كثَت ) (108)
 (.1/182)(. ابن كثَت، "تفسَت القرآف العظيم" 89/ 1ناثر )نظم اظتت (109)
 (.436( ك )22/408)( الفتاكل الكربل 110)
 (.392/ 1( نصب الراية )111)
 .14( 17( قرة العينُت برفع اليدين يف الصالة، )ص112)
 (.60/ 13( ذخَتة العقىب يف شرح اجملتىب، )113)
 (220/ 2فتح البارم البن حجر ) (114)
 (.1/ 2) ( نصب الراية115)
 . 4199 (492/ 2مصنف عبد الرزاؽ ) (116)
 .3664 (320/ 1(. مصنف ابن أيب شيبة )117)
  .4200 (493/ 2( مصنف عبد الرزاؽ )118)
 .3665( 320/ 1مصنف ابن أيب شيبة ) 4201 (493/ 2( اظتصدر السابق )119)
 .193( 160/ 1( الدراية يف ختريج أحاديث اعتداية )120)
 .(19/ 2نصب الراية ) (121)
 .127( 63مولأ مال  )ص (122)
  .2810 (139/ 2مصنف عبد الرزاؽ ) (123)
 .3788 (331/ 1مصنف ابن أيب شيبة ) (124)
 (14القراءة خلف اإلماـ للبخارم ) (125)
 (.163/ 1اجملركحُت ) (126)
 .729( 432/ 1العلل اظتتناىية يف األحاديث الواىية ) (127)
 (.163/ 1اجملركحُت ) (128)
 (.420/ 2الضعيفة كاظتوضوعة كأثرىا السيئ يف األمة ) سلسلة األحاديث (129)
 اظتصدر السابق. (130)
 (.374/  2نصب الراية ) (131)
  .187 (71مولأ عبد اهلل بن كىب، )ص (132)
 .7047 (82/ 4مصنف عبد الرزاؽ الصنعاين، ) (133)
 .7050( 82/ 4اظتصدر السابق. ) (134)
 .10182 (384/ 2مصنف ابن أيب شيبة ) (135)
 صدر السابق.اظت (136)
 .10186 (384/ 2اظتصدر السابق. ) (137)
 .10177( 383/ 2اظتصدر السابق. ) (138)
 .1955 (500/ 2سنن الدارقطٍت ) (139)
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 .7537 (233/ 4السنن الكربل للبيهقي ) (140)
 (.38/ 3كشف اظتناىج كالتناقيح يف ختريج أحاديث اظتصابيح )  (141)
 (.22/ 2سنن الًتمذم ) (142)
 .817( 296/ 3« )يف ختريج أحاديث منار السبيل إركاء الغليل (143)
 اظتصدر السابق. (144)
 (.3/197) (. تنقيح التحقيق2/440نصب الراية ) (145)
 .1068( 76/ 2التحقيق يف مسائل اطتالؼ ) (146)
 اظتصدر السابق.  (147)
 اظتصدر السابق.  (148)
 (.197/ 3تنقيح التحقيق البن عبد اعتادم ) (149)
 .2186( 184/ 9الرجاؿ، )الكامل يف ضعفاء  (150)
 .1244 (495/ 2اجملركحُت ) (151)
 اظتصدر السابق. (152)
 (.197/ 3تنقيح التحقيق البن عبد اعتادم ) (153)
 اظتصدر السابق. (154)
 (.80/ 4نصب الراية، ) (155)
 اظتصدر السابق. (156)
 (77/ 2التحقيق يف مسائل اطتالؼ ) (157)
 .4557 (416/ 5سنن الدارقطٍت ) (158)
 ر السابق.اظتصد (159)
 .15430 (334/ 8مصنف عبد الرزاؽ الصنعاين ) (160)
 .3295 (146/ 4السنن الكربل ) (161)
 (.87/ 9شرح السنة، ) (162)
 .2364( 38/ 3كشف اظتناىج كالتناقيح يف ختريج أحاديث اظتصابيح )  (163)
 (.81/ 4نصب الراية ) (164)
 

 المصادر والمراجع
 حتقيػػق: فريػػػق مػػن البػػػاحثُت العلااالـ(.  ٢ََِ -ىػػػ  ١ُِْمػػد الػػػرازم )، أبػػػو ػتمػػد عبػػػد الػػرزتن بػػػن ػت ،ابػػن أيب حػػامت .

 ( الرياض: مطابع اضتميضي.1بإشراؼ كعناية د/ سعد بن عبد اهلل اضتميد. )ط
 ( 1. )طالجارح والتعاديلت(. .ابن أيب حامت، أبو ػتمد عبد الرزتن بن ػتمد بن إدريػس بػن اظتنػذر التميمػي، اضتنظلػي )د

 .الًتاث العريببَتكت: دار إحياء 
 ( الضعفاء والمتروكون.ىػ1406ابن اصتوزم، رتاؿ الدين أبو الفرج عبد الرزتن بن علي ) 
 ( .1413ابػن اصتػػوزم، عبػػد الػػرزتن بػػن علػػي .)( 1حتقيػػق: خليػػل اظتػػيس. )ط العلاال المتناىيااة فااي األحاديااث الواىيااة.ىػػػ

 بَتكت: دار الكتب العلمية.
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 المجاااروحين ماااان المحاااادثين والضااااعفاء ت(. .حبػػػاف أبػػػػو حػػػامت البيسػػػػيت )د ابػػػن حبػػػػاف، ػتمػػػد بػػػػن حبػػػاف بػػػػن أزتػػػد بػػػػن
 ( حلب: دار الوعي. 1. حتقيق: ػتمود إبراىيم زايد. )طوالمتروكين

 ( 1406/1980ابػػن حجػػػر. أبػػو الفضػػػل أزتػػػد بػػن علػػػي بػػن ػتمػػػد بػػػن أزتػػد العسػػػقالين .)( 1. )طتهاااذيب التهاااذيبـ
 اعتند: لبعة دائرة اظتعارؼ النظامية.

 ( اعتنػد: 1. )طتقرياب التهاذيبـ(. 1406/1980. أبو الفضل أزتد بن علي بن ػتمد بن أزتد العسػقالين )ابن حجر
 لبعة دائرة اظتعارؼ النظامية. سوريا: دار الرشيد.

 ( .1989ىػػ/1419ابن حجر، أزتد بن علي أبو الفضل العسقالين .)التلخيص الحبير في تخاريج أحادياث الرافعاي ـ
 دار الكتب العلمية. (. بَتكت:1. )طالكبير

 .)د.ط( بػػػاب ذكػػػر الػػػدليل علػػػى أف بسػػػم اهلل الػػػرزتن الػػػرحيم آيػػػة مػػػن فاحتػػػة صاااحيح ابااان خزيماااة.  ابػػػن خزديػػػة. )د.ت(
 الكتاب.

  د.ط(. حتقيػق: ةسانن ابان ماجاـ(. 1996ىػػ/1416. )عبػد اهللابن ماجة، ػتمد بن يزيد الربعي موالىم، القزكيٍت أبػو( .
 ار اظتعرفة.خليل مأموف شيحا. بَتكت: د

 الاادرر الكامنااة فااي أعيااان  .ـ(٣١ُِىػػػ/ ٣ُِّ) .أبػػو الفضػػل أزتػػد بػػن علػػي بػػن ػتمػػد بػػن أزتػػد بػػن حجػػر العسػػقالين
 ( حيدر اباد: غتلس دائرة اظتعارؼ العثمانية 2ػتمد عبد اظتعيد ضاف. )ط :مراقبة .المائة الثامنة

  (. 1. )طمسااند أبااي داود الطيالساايـ(. 1999ىػػػ/1419) البصػػرمأبػػو داكد الطيالسػػي، سػػليماف بػػن داكد بػػن اصتػػاركد
 حتقيق: الدكتور ػتمد بن عبد احملسن الًتكي، مصر: دار ىجر.

 دار الفكر. .حتقيق: اللحاـ. )د.ط( .سنن أبي داود (.ق1410. )أبو داكد، سليماف بن األشعث السجستاين 
  المساااند ـ(. 1996ىػػػػ/1417) .هػػػرافبػػػن أزتػػػد بػػػن إسػػػحاؽ بػػػن موسػػػى بػػػن م عبػػػد اهللأبػػػو نعػػػيم األصػػػبهاين أزتػػػد بػػػن

        حتقيػػػػق: ػتمػػػػد حسػػػػن ػتمػػػػد حسػػػػن إشتاعيػػػػل الشػػػػافعي، بػػػػَتكت:  )د.ط(. المسااااتخرى علااااى صااااحيح اإلمااااام مساااالم.
 دار الكتب العلمية.

 ( .1984ىػػػ/1404أبػػو يعلػػى أزتػػد بػػن علػػي بػػن اظتثيػػٌت بػػن حيػػِت بػػن عيسػػى بػػن ىػػالؿ التميمػػي اظتوصػػلي .)مسااند أبااي ـ
 ق: حسُت سليم أسد، دمشق: دار اظتأموف للًتاث.حتقي (1)ط يعلى.

  مساند اإلماام أحماد بان  ـ(2001ىػػ/1421. )عبػد اهللأزتد ابن حنبل، أزتد بن ػتمد بػن ىػالؿ بػن أسػد الشػيباين أبػو
 ( حتقق: شعيب األرنؤكط كآخركف، دمشق: مؤسسة الرسالة.1. )طحنبل

 ( 1985ىػ/1405األلباين، ػتمد ناصر الدين .)بَتكت: اظتكتب اإلسالمي.(4. )طحاديث الصحيحةسلسلة األـ . 
  .)د.ط(. بَتكت: اظتكتب اإلسالمي.صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتواأللباين، ػتمد ناصر الدين. )د.ت( ، 
 ط(. حيػػػدر آبػػػاد: دائػػػرة .. )دالتااااريل الكبيااارت(. .البخػػػارم، ػتمػػػد بػػػن إشتاعيػػػل بػػػن إبػػػراىيم بػػػن اظتغػػػَتة أبػػػو عبػػػد اهلل )د

 رؼ العثمانية.اظتعا
 ( .2003ىػػ/1424البيهقػي، أزتػد بػن اضتسػُت بػن علػي بػن موسػػى أبػو بكػر اطتيٍسػرىٍكًجردم)السانن الكبارى. تحقياا ـ . :

 . بَتكت: دار الكتب العلمية.3ػتمد عبد القادر عطا. ط
 ( .2003ق/1423البيهقػػي، أزتػػد بػػن اضتسػػُت بػػن علػػي بػػن موسػػى أبػػو بكػػر اطتيٍسػػرىٍكًجردم .)حتقيػػق:  .شااعب اإليمااانـ

 لرياض: مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع.ا. ط(حامد ) عبد اضتميدالدكتور عبد العلي 
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 ػتمد بن أزتد بن شعيالف الربيكيد.  ألحاديث اليت قاؿ عنها ال أصل لونصب الراية لإلماـ الزيلعي كا
 

 

 ( ،1409الًتمذم، أبو عيسى ػتمد بن عيسى بن سورة .)السػامرائي كآخػركف. حتقيػق: صػبحي علل الترماذي الكبيارىػ .
 مكتبة النهضة العربية. الكتب،ط( بَتكت، عامل .)د

 حتقيػق: كمػاؿ يوسػف اضتػوت. )د.ط(. بػَتكت: سنن الترماذيعيسى بن سورة، )د.ت(.  الًتمذم، أبو عيسى ػتمد بن ،
 دار الكتب العلمية.

 ( .ػػػٍورة بػػػن موسػػػى، أبػػػو عيسػػػى حتقيػػػق: صػػػبحي السػػػامرائي  العلااال الكبيااار.ق(. 1409الًتمػػذم، ػتمػػػد بػػػن عيسػػػى بػػػن سى
 (. بَتكت: عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية.1. )طكآخركف

  المسااااتدرك علااااى ـ(. 1990ىػػػػ/1411بػػػػن عبػػػد اهلل بػػػػن ػتمػػػد بػػػن زتدكيػػػػو أبػػػو عبػػػػد اهلل النيسػػػابورم. )اضتػػػاكم، ػتمػػػد
 (. بَتكت: دار الكتب العلمية.1حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا. )ط الصحيحين.

 ( 1404الدارقطٍت علي بن عمر بن أزتد أبو اضتسن البغدادم .)الضعفاء والمتروكونىػ. 
 ػتمػػػود ػتمػػػد  د.: حتقيػػػق (. طبقاااات الشاااافعية الكبااارى.ىػػػػ1413لوىػػػاب بػػػن تقػػػي الػػػدين )السػػػبكي، تػػػاج الػػػدين عبػػػد ا

 .(، القاىرة: ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع2)ط اضتلو.الطناحي د. عبد الفتاح ػتمد 
  .)د.ط(. حتقيػػػػق: المعجاااام األوسااااطالطػػػػرباين، سػػػػليماف بػػػػن أزتػػػػد بػػػػن أيػػػػوب اللخمػػػػي الشػػػػامي، أبػػػػو القاسػػػػم. )د.ت( .   

 اضتسيٍت. القاىرة: دار اضترمُت. كعبد احملسنوض لارؽ ع
  .)حتقيػػػػق:  المعجاااام الكبياااار.الطػػػرباين، سػػػػليماف بػػػػن أزتػػػػد بػػػػن أيػػػػوب بػػػػن مطػػػػَت اللخمػػػػي الشػػػامي، أبػػػػو القاسػػػػم. )د.ت      

 السفلي. )د.ط(. القاىرة: مكتبة ابن تيمية. عبد اجمليد
 الجاواىر المضاية فاي  ـ(.1997ىػػ/1417) ،لػدين اضتنفػيعبد القادر بن ػتمد بػن نصػر اهلل القرشػي، أبػو ػتمػد، ػتيػي ا

   .)دط( كراتشي: مَت ػتمد كتب خانو. الحنفيةطبقات 

 ( ٣٩ُْ -ىػػػػ َُْْالعقيلػػػي، أبػػػو جعفػػػر ػتمػػػد بػػػن عمػػػرك بػػػن موسػػػى بػػػن زتػػػاد اظتكػػػي .)حتقيػػػق: الضاااعفاء الكبيااارـ .    
 ( بَتكت، ار اظتكتبة العلمية.1عبد اظتعطي أمُت قلعجي. )ط

 (. 1. حتقيػق: تقػػي الػدين النػػدكم. )طموطاأ اإلمااام مالاكـ(. 1413/1991األصػػبحي. ) عبػد اهللأنػػس أبػو  مالػ ، بػن
 دمشق: دار القلم.

 ( ،1980ق/1400اظتػػزم، يوسػػف بػػن عبػػد الػػرزتن بػػن يوسػػف، أبػػو اضتجػػاج)تهااذيب الكمااال فااي أسااماء الرجااال ـ .
 .( بَتكت: مؤسسة الرسالة1حتقيق: بشار عواد معركؼ. )ط

 حتقيػق: ػتمػود إبػراىيم الضاعفاء والمتروكاونىػػ(. 1431، أبو عبد الرزتن أزتد بن شعيب بن علػي اطتراسػاين، )النسائي .
 ط( حلب: دار الوعي..زايد. )د

  حتقيػػػػق: مكتػػػػب حتقيػػػػق الػػػػًتاث ساااانن النسااااائيـ(. 1994ىػػػػػ/1414. )عبػػػػد الػػػػرزتنالنسػػػػائي، أزتػػػػد بػػػػن شػػػػعيب أبػػػػو .
 (. بَتكت: دار اظتعرفة.3اإلسالمي. )ط

 ت.(. بَتك 2. )طمعجم البلدانـ(. 1995اقوت بن عبد اهلل الركمي اضتموم أبو عبد اهلل. )ي 
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" The Erect of the Flag" by Imam Zaila'I and the Hadiths said to be no Origin to it 

Collection and Study 

Dr. mohamad bin 'ahmad bin shaeilan albiriki 
 

Abstract: 

"The Erect of the Flag" is a book by the updated Imam Sheikh Jamal al-Din al-Zayla’i, 
in which the Hadiths were mentioned in the book of guidance were published by Al-
Marghinani in Hanafi jurisprudence, and as usual, many jurisprudence writers in general 
tolerate the inclusion of weak, reprehensible and even fabricated hadiths, some of which are 
intentionally and others are unintentionally. A group of Hadiths that were mentioned in the 
book of guidance by Al-Marghinani, are said to have no basis, so the research required 
collecting these Hadiths included in "The Erect of the Flag", and  extracting them from the 
available books of Sunnah, and the statements of the critics’ sayings about them, and judging 
them, and often the researcher is satisfied with Critics sayings on them. The research 
concludes with the most important results that it achieved.  "The Erect of the Flag" was a 
Hadith verification book, rather it is one of the best and most useful Hadith documentation 
books, so the preservation took care of it, summarizing and commenting on it. 
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 الخراساني مسلم أبي قتل في المنصور جعفر أبي خطبة
 (النص علم ضوء في دراسة)

 أضبد سعيد عبيدوند.                                                                                     
 أستاذ مشارك، قسم اللغة العربية                                                                                         

   جامعة سيئون كلية اآلداب واللغات 

 :الملخص
يقوم ىذا البحث بإعادة النظر يف مصطلحات علم النص ووعي التحليل النصي يف ضوء وحدهتا وفق 
نظرية عبد القاىر اعبرجاين يف توحيد اللفظ واؼبعٌت يف النظم، فهو يوحد السبك، واغببك يف االنسجام، 

صلة بطبيعة النص اجملازية وسبثل والقصد والقبول يف االلتحام، واؼبقام والتناص يف التعالق، أما اإلعالمية فهي مت
 . ططبة أ ي جعفر اؼبنصور يف قتل أ ي مسلم اػبراساين يف ضوء علم النصا من انسجامو، ؿبلاًل جزءً 

 

 

 علم ضوء يف النصوص تتناول اليت للدراسات اأساسً  بوجراند دي حددىا اليت السبعة اؼبعايَت أصبحت (1
 بُت اـبتلفً  تناوؽبا كان وقد. (1)والتناص واؼبقام واإلعالم، والقبول، والقصد واغببك، السبك: وىي ،النص

 احرفيً  اتطبيقً  تطبيقها وبُت األطرى، وترك اؼبعايَت بعض وأطذ واحدة، حزمة أطذىا وبُت وباحث، باحث
 اتطبيقً  يطبقها من وشبة اؼبعيار، أو للقاعدة واؼبثال الشاىد باعتماد والبالغة النحو أمثلة يف وبدث كما

 من الرغم وعلى. منها واالستفادة اؼبعايَت ىذه لتحريك اغبقيقي الفاعل ىو فيها احمللل النص يكون اإبداعيً 
 ما تقسيمو يف مصلوح سعد الدكتور فعل كما تصنيفها إعادة أو اؼبعايَت بعض لفرز اؼبختلفة التقسيمات

 اؼبادة اتصال واتساع النصية، طبيعة ربددىا تظل اؼبسألة فإن (2)للسياق وما النص، ؼبستعملي وما للنص،
 اللفظ قضية إن القول يبكن اؼبثال سبيل فعلى. واسعة إبداعية اتصالية وحدة النص من هبعل دبا اؼبتعالقة
 عبد دىاوحّ  - النصي النظر زاوية من واحدة قضية وىي - العر ي النقد يف إشكاالت من أثارتو وما واؼبعٌت
 النظر من اؼبعاينة نقل الذي األمر ا؛معً  االثنُت وحدة ىو الذي (ظمالنّ ) مصطلحو يف اعبرجاين القاىر

 البنية؛ أو األسلوب، أو الشكل، وحدتو يف اؼبصطلح ىذا لماث   حبيث النظم يف اؼبوحد النظر إىل التجزيئي
 الشيء يف النظر من فيو منتقاًل  ،اموحدً  انقديً  عماًل  اؼبصطلح ىذا فيو يعمل انظرً  ضوئو يف النص إىل يُنظر

 مثاًل  قتيبة كابن النقاد من كثَت فيو ظل الذي التجزيئي الثنائي النظر عن ابعيدً  (3)العالقات يف النظر إىل
 يف امعً  إليهما ينظر ومل ،واؼبعٌت اللفظ بُت االنفصال ىذا إىل تعود ،تقسيمات يف األدبية الظاىرة يعون
 كان [ٗمرمي: ] چٿ  ٹ  ٹ  چ  اآلية وبلل انك عندما فهو ؛القاىر عبد فعل كما واحدة وحدة
 صارت حىت ،العر ي النحو يف لبنائها اؼبنطقي للًتتيب حصل الذي والتغيَت البنية عالقات بناء طريقة يعاين
 الشمول حالة إىل اؼبعٌت، يف واعبزئية اػبصوص حالة من فانتقلت النظم، من اعبديدة الطريقة هبذه

 اليوم نواجهو نفسو اؼبأزق ىذا. وجزئيتها اعبملة وضع يراعي فبا أكثر النصية يراعي ربليل وىو ،(4)والكلية
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 أضبد سعيد عبيدون اػبراساين مسلم أ ي قتل يف اؼبنصور جعفر أ ي ططبة
 

 واغببك السبك بُت والتناول النظر يف تفصل أهنا غَت ،النص علم إىل تنتمي اليت الدراسات بعض يف
 السبك يدمج أن يبكن النظم نظرية يف اؼبتقدم الوعي إىل وباالستناد ،والقبول القصد بُت وكذا وأمثلتهما،

 يف واؼبقام والتناص االلتحام، يف والقبول القصد كذلك ،(االنسجام) ىو واحد مصطلح يف واغببك
 :التعالق

 

 المعنى اللفظ النظم
 الحبك السبك  االنسجام
 القبول القصد االلتحام
 المقام التناص التعالق

 

 إىل النظر كذلك ويبكن بالقارئ، عالقة لو ما االلتحام يبثل حُت يف بالنص، عالقة لو ما االنسجام يبثل
 كما اؼبقامية دبعيار اتصالية عالقة ذات اؼبقامية اإلحالة أن طاصة ،متقارب اسًتاتيجي موقع من والتناص اؼبقام

        وكالنبا النصي، اػبارج التناص يبثل حُت يف السبيب اػبارج اؼبقام يبثل ا،الحقً  النص ربليل يف سيتضح
 واغببك والسبك واؼبعٌت، اللفظ بُت نفسها العالقة يبثالن كليهما أن كما التواصل، دائرة عن ىبرجان ال

 اإجرائيً  اغبقيقة يف انفصاؽبا وعي كان وإن موحد اتصال ذات اؼبصطلحات تصبح أن يبكن ىكذا السابقتُت،
 .واوأضل فضلوا ىذه اإلجرائية فجوة يتجاوزوا مل الدارسُت من الكثَت لكن الدراسة، لغرض

 الذي النص لكنو ،(5)اػبراساين مسلم أ ي قتل يف اؼبنصور جعفر أ ي ططبة ىو أيدينا بُت الذي النص (2
 واسًتداد واؼبنطق، والشريعة، العدل، زاوية من( الطاعة واستعادة الطاعة: )عن يف بنيتو الكربى يتحدث

         القتل ىذا يكون حبيث اإلسالمية الشريعة نصوص وعي ضوء يف اإلمامة أو اػبالفة بشرعية اليقُت
 .الطاعة واجب عن اػبروج وبدث حُت والقانون الشرع واجب من جزًءا - اعبزاء –

 : متعاضدة أساسية ثالث وحدات إىل مقسّ يُ  أن يبكن أنو قبد النص بنية إىل نظرنا وإذا
 النصح وحدة. 
 العدل وحدة. 
 اعبزاء وحدة. 

 وظيفة أن واغبقيقة التعليل، - النهي - النداء: اؼبتتابعة األنساق من ؾبموعة من النصح وحدة تتكون
 اؼبنكرة إسرار على يركز الذي التعليل طبيعة أن غَت اػبطاب، سطح على الظاىرة العامة الوظيفة ىي النصح

 الصوت تعتمد ططبة أمام وألننا التهديد؛ من يقًتب الذي التحذير مستوى إىل النصح درجة يرفع وإطفائها،
 درجات مع يتناسب اتنغيمً ( الناس أيها) النداء تنغيم درجة نولبمّ  عنتوقّ  أن يبكننا فإنو ؛اغبرف ال أدائها يف

 . تسروا ال زبرجوا، ال: النهي يف ذلك مثل قول ويبكن التهديد، إىل تنتهي حىت بالتحذير سبر اليت النصح
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 مل فإنو - تسروا ال: )مهم نصي مربط اإلسرار ىذا عاقبة يوضح الذي التعليل مع اإلسرار على الًتكيز إن
 من درجات ثالث وىي ،(منكرة - غش - اؼبعصية: )الكلمات بُت باالستبدال النصي التواصل هبسد ،(يسر

 يستمر وسوف ،(الظهور) ـب إسرارىا لٌ معلّ  واؼبنكرة ،(اإلسرار) ـب والغش ،(اػبروج)ـ ب فبهدة فاؼبعصية: الفعل
 - اؼبنكرة - الغش - اؼبعصية) :بنا نكث: والنكث نازعنا،: اؼبنازعة: يف اآلتية الوحدات ضمن االستبدال ىذا

 يتم سوف النصي اؼبربط ىذا. االحقً  سيتضح كما عطاء بوصفو ال جزاء بوصفو غبقأ مث ،(النكث - اؼبنازعة
 يبكن ،امضاعفً  اتأثَتً  ليخلق الشريف واغبديث الكرمي بالقرآن عالقتو يف التناص زاوية من قوي بشكل تعزيزه
 .التناص معيار عن بعد فيما اغبديث عند رؤيتو

 الذين( الناس) من منطلق بالشخص؛ يتعلق االتصال ؽبذا مواز مهم آطر استبدايل ربطي اتصال ىناك
 وأهنم معنيون، أهنم الناس كل يشعر مث ومن أحد، كل على يقع الذي فالتهديد فالتحذير، التنبيو، قبلونتسي

 الذي ،مسلم أ ي كمصَت مصَتىم فيصبح اؼبعصية يقًتفوا أن يبكن كما الطاعة، مظلة ربت يدطلوا أن يبكن
 أن يبكن االستبدالية الدرجات ىذه. القتل من اؼبصَت ىذا إىل صار حىت الناس ىؤالء من اواحدً  اسابقً  كان
ىكذا (. مسلم أبا نكث، من نازعنا، من أحد، الناس،: )الكلمات يف اؼبوجودين األفراد من ؾبموعة يف نراىا

يبدو االستبدال بُت )الشخص( الذي ىو واحد من الناس و)الفعل( الذي يبكن أاّل يفعلو أي أحد من الناس، 
 :وما يبكن أن يفعلو، كما فعلو أبو مسلم فلقي جزاءه العادل، يوضحو اعبدول اآليت

 الفعل الشخص  درجات االستبدال
 المعصية الناس 1
 الغش أحد 2
 المنكرة من نازعنا 3
 المنازعة  من نكث 4
 النكث أبو مسلم 5

 

  :جانبُت من مركبة وحدة العدل وحدة تبدو العدل، وحدة يف (3
 وىو ،(عليكم حقو الدين نبخس ولن حقوقكم نبخسكم لن إنَّا) :اؼبنفية اػبربية اعبملة سبثلو :األول الجانب

 .الدينية حقوقهم وكذا الفردية، حقوقهم وخبس اإلمام ظلم عن الناس يساور الذي الشك يزيل أن وباول نفي
 .(الغمد ىذا طيب أجزرناه القميص ىذا عروة نازعنا من إنو: )الشرط على يقوم :الثاني والجانب

 .(دمو أباح فقد بِن ا نكث من إنو)
 الثاين اعبانب ويبثل اػبرب، أسلوب عنو عرب لذا والعطاء؛ اغبق وجو العدل وحدة يف األول اعبانب يبثل

 أحقية على يتكئ الشرط وىذا الشرط؛ أسلوب عنو يعرب ،قانوين شكل يف جاءت لذلك واعبزاء؛ العقاب وجو
 يف( اإلمامة) ،(األئمة) ،(اؼبتكلمُت نا) اؼبكرّبة الضمائر إليو تشَت الذي ،اؼبنصور جعفر أبو ناؽبا اليت( اإلمامة)
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 يف النص حذر اليت تلك ،والطاعة السمع على النص ذكرىا اليت البيعة عليو دلت معروف حق وىو الوحدة،
 .عنها اػبروج من األوىل وحدتو

 بلفظها النص يف اإلمامة ذكرت فقد  اػبالفة؛ على ال( اإلمامة) على يركز ىنا النص أن النظر يلفت ما
 كانت فهل .(إلمامو اهلل وأبداىا) اإلفراد صيغة يف والثانية ،(األئمة غش تسروا وال) اعبمع صيغة يف مرة: مرتُت

 ؟ والناقم اؼبعارض الفريق ذلك طاصة آنذاك السلطة أشكال كل ربتها تستوعب كلمة اإلمامة
 اإلمام جعفر أ ي إىل تشَت فهي والسلطة، والعلو العظمة معاين ربمل اليت اؼبكربة الضمائر ىذه إطار يف
 تلك معو، ويتواصل فيو اؼبعٌت جو ويفتح يعضده ما النص يف شبة والفخامة؛ العظمة من السياق ىذا واػبليفة،
 :الفقرات يف جاءت اليت وىي( الشأن) على فيو دالة جاءت اليت الضمائر
 منكرة قط أحد يسر مل( إنو)ف ... 
 (إنو )القميص ىذا عروة نازعنا من ... 
 دمو أباح فقد بنا نكث من( أنو) على ... 

 واؼببالغة والتعظيم، التفخيم، من معناه إىل وأشاروا ىذا( الشأن ضمَت) والبالغيون النحاة ذكر وقد
 صبلة تلبث ما مث وتفسَته، فكو إىل ويتشوق يتطلع القارئ هبعل وغموضا اماإهب ىبلق ضمَت وىو والتوكيد،

 ظباه وبعضهم واغبديث، ،والقصة واألمر، بالشأن، النحاة ظباه وقد والتفسَت، التبيُت هبذا القيام من بعده اػبرب
 :تعاىل قولو القرآن من عليو وذكروا ،(6)اجملهول ضمَت
  [.ٕٔاألنعام: ] چڳ    ڳ  ڳ  ڱ      چ 
  [. ٙٗغبج: ]ا چۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئچ 
  [. ٔإلطالص: ]ا چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 السلطة قوة طبيعة من ذبيء اليت والعلو العظمة فيو شأن: وجهان لو شأن ىنا الشأن أن واغبقيقة
 واعبزاء العطاء وجها فيو تطابق ما ىو كليهما بوجهيو الشأن وىذا والتهديد، النصح فيو آطر وشأن وىيمنتها،

 :اؼبعصية حالة يف( لو) وجزاء الطاعة، حالة يف( لو) عطاء اغبق فيو كان ما وىو ا،معً 
 نفسو الوقت ويف والعظمة، القوة يكسبو وعظمتها السلطة رأس من وإعالنو عظيم، أمر اؼبنكرة إسرار فشأن 

 أن قبل التفكَت ويعيد النظر بيقلّ  الناس من الواحد هبعل الذي والتهديد التخويف انفعال طياتو يف وبمل
 ا،معً  والتهديد العظمة ىذه يناسب الذي واالستثناء النفي سياق يف جاءت وقد واقًتافها، بفعلها يقوم

 العلن إىل اػبروج على ويقصرىا ،اغبصر ىذا وباصرىا كما الظهور، ؿبتومة اػبفاء، يف البقاء ضيقة وهبعلها
 . واالنكشاف

 وفيو واإلمامة، السلطة أمر إنو منو؛ أعظم أمر بعده يوجد ال ،وعظيم جلل أمر القميص عروة منازعة وشأن 
 سياق يف وقعت ولذا التنكَت؛ صيغة على جاءت اليت ،(منكرة) كلمة يف يوجد ال ،ووضوح صراحة
 استخدم وقد. العظمى اعبريبة ىذه يوازي أكرب جزاء وىو اعبزاء، غَت اطيارً  فيو اللغة تًتك ال الذي ،الشرط
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     ىكذا ،(الغمد طيب /القميص عروة) اإلعالمية معيار يف قليل بعد سنراىا كما: اإلعالم عالية لغة فيو
 !  اؼبوت غَت طيار من شبة يكون ال
 صيغة يف جاء الذي ،والشرع القانون سبثيل وىو ،الدم إباحة يستوجب عظيم أمر كذلك النكث وشأن 

 الطاعة عن طروج البيعة فنكث عظيم، أمر وكالنبا وقتلو، مسلم أ ي على اغبكم مت أساسو وعلى الشرط،
 .القتل ىو الذي باعبزاء اغبق وإقامة ،الشرع تطبيق تستوجب اليت ،اؼبعصية إىل

 مبدأ كان العالقة معاينة إىل الشيء معاينة من انتقل حُت سوسَت دي أن قبد النص، عالقات ضمن (4
 بنفي الكلمة وبدد االطتالف وكان اللغة، شكل إىل وانتقالو العالقات ىذه صناعة يف اأساسً  االطتالف

 وكان ،(8)متضادة أو متوافقة عالقات يف (7)(تتقابل) مث( تتمايز) مث ،(زبتلف)ف الكلمات من غَتىا
 يظهر النص يف العميق والتأمل. اللغة يف العالقات ىذه طبيعة رسم يف أساسيُت والعمودي األفقي احملوران

 الوضوح على تقوم ،ظاىرة أفقية واحدة العالقات؛ بناء طبيعة يف ومتقابلتُت ـبتلفتُت نظر وجهيت لنا
 والدينية، الفردية باغبقوق والتمتع اإلمامة مظلة ربت والبقاء والبيعة الطاعة عالقات وىي والنور، والبياض

 وىي والظالم، والسواد، الغموض، على تقوم ،باطنة عمودية والثانية. اغبياة قيد على البقاء عنها ويثمر
 عدم/ الطاعة أنس/ اػبروج عدم: نالحظ األوىل ففي. واؼبنكرة البيعة، ونكث واؼبنازعة، اؼبعصية، عالقات
 مقابل اإلنسان يف الظاىرة اغبس أدوات وىي/ واللسان والوجو، اليد،/ اإلبداء/ اؼبنكرة ظهور/ اإلسرار
 .األدلة عليها تظهر كأدوات والصفحات، والفلتات، اآلثار، عليها تدل القلب،

 : نالحظ الثانية ويف
 سواد / غموض بياض / وضوح

 الخروج الخروج عدم
 وحشة أنس
 معصية طاعة

 قلب يد / وجو / لسان
 اإلسرار اإلظهار
 منكرة المعروف
 الخفاء الوضوح
 الباطل الحق
 الغش األمانة
 الظاىر الباطن
 البخس العدل



 

510 

 (7م. الرقن التسلسلي )2025(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 أضبد سعيد عبيدون اػبراساين مسلم أ ي قتل يف اؼبنصور جعفر أ ي ططبة
 

 :القلب/ اؼبنكرة/ األئمة غش/ اإلسرار/ اؼبعصية وحشة/ اػبروج
 واآلطر بالقلب أحدنبا واحد؛ لفعل وجهُت بوصفهما( واإلسرار - اػبروج) حدثي بُت العطف يربط (5

 .يظهر أن من لو البد اؼبختفي ألن اػبفاء؛ يف طوياًل  البقاء بعدم القلب فعل معلاًل  باعبوارح؛
 وإمبا واحد، جزء يسعو أن من أكرب سيكون الذي ،اغبسي الفعل أجزاء يربط لكي العطف هبيء مث
 واللسان ،(آثار)و أدلة ؽبا فتكون والعمل الفعل توحي من دبا: اليد: اؼبختلفة الظاىرة اغبس مواضع يف سيكون

 غَت غبظة يف ،(فلتات)و أدلة اؼبراقبة طالل من فتتسرب األسرار، هبذه اإلمساك والقلب العقل يستطيع ال دبا
 تظهر صفحة بوصفو والوجو لسانو، فانفلتت نفسو مسلم أبو فيها يتمالك مل والغضب االنفعال من طبيعية
 ـبتف كل عنو فيفهم صفحاتو اعبيد والقاري اؼبتفرس بيقلّ  كتاب فهو قراءتو، يبكن الباطنة، العالمات عليها

 .وباطن
 ولإلمام للدين انافعً  سيكون حُت يف جهة، من اػبارج الشخص ىذا على وبااًل  سيكون الظهور ىذا

 من الفرد وحق الدين وحق جهة، من اإلمام وحق الدين حق بُت يتكرر ربط وىو سبكينو، ويف عزتو يف ي ْصب
 :أطرى جهة
 .حقو وإعالء دينو إعزاز

 .عليكم حقو الدين نبخس ولن حقوقكم نبخسكم لن
 .أطرى جهة من بالفرد الدين وعالقة جهة، من باإلمام الدين عالقة ىي

  جزاء_  عطاء :العدل=  اإلمام
   الدين        

 معصية_  طاعة: البيعة=  الفرد
 باذباه احجابً  احجابً  اعبائزة اغبجب كل ذباوز قد مسلم أبا إن القول يبكن والعقاب، اعبزاء وحدة يف (6

 وحشة إىل الطاعة أنس من طرج مث ،(الناس) من اواحدً  كان فقد القتل؛ إىل النهاية يف وصل حىت ،اػبروج
 ما وىو وجهو، وصفحات لسانو وفلتات يده آثار يف منكرتو فظهرت األئمة، غش وأسرّ  اؼبعصية،
 يف حقو ونازعو البيعة، نكث مث باإلمامة، جعفر أبا بايع الذي وىو اؼبقامية، معيار قليل بعد سيكشفو

 .اوسبكينً  اعلو   واإلمام عزة، دبقتلو الدين فازداد والقانون؛ الشرع تطبيق فاستحق ،اإلمامة
 إىل تؤدي ونتيجة صغرى ومقدمة كربى مقدمة لو اعبزاء، وحدة األطَتة الوحدة ىذه يف منطقي قياس شبة

 نكث مث بايع مسلم وأبو ،(القتل استحق البيعة نكث ومن) جعفر أبا بايع مسلم أبا أن وىي والتسليم اإلقناع
 :القتل يستحق فهو
 .دمو أباح فقد بنا نكث من
 .بِن ا نكث مسلم أبو
 .دمو أباح مسلم أبو إذن
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 يتحقق وبقتلو مثلهم، وصار طرج حُت عليو بو ُحكم اػبارجُت الناس على بو وبكم كان ما فإن وبذلك
 :امعً  جزاء كونو حيث ومن ،عطاء كونو حيث من (اغبق) يتوحد وىنا اإلمامة، وتتمكن الدين، ويعز العدل،
 لو( اغبق) رعاية. 
 عليو( اغبق) إقامة. 

 بوصفو العطاء يتساوى آطر دبعٌت واإلمامة؛ الدين عزة حيث من اواحدً  فعاًل  والعقاب الثواب هبعل فبا
 .اغبق زاوية من اموتً  بوصفو واعبزاء حياة

 تكرارىا بلغ اليت النص يف الوحيدة الكلمة أن لنا يكشف التكرار زاوية من النص يف التأمل أن واغبقيقة،
 تلبية يف ورغبتو ،جعفر أ ي عقل يف اؼبعٌت ىذا مركزية عن يكشف تكرار وىو ،(اغبق) كلمة ىي نسبة أعلى

 :مرات طبس تكررت وللفرد، ولإلمام، للدين، مطالبو
 (حقو) وإعالء دينو بإعزاز إلمامو اهلل وأبداىا. 
 (حقوقكم) نبخسكم لن إنَّا. 
 عليكم( حقو) الدين نبخس ولن. 
 لو( اغبق) رعاية سبنعنا ومل. 
 عليو( اغبق) إقامة من. 
 يف الضمَت أن مع اهلل، حق وإعالء ،اهلل دين بإعزاز اؼبنكرة ىذه إلمامو كشف الذي ،اهلل حق األول فاغبق

 .األرض يف اهلل حق يبثل اإلمام ألن لإلمام؛ هبنح أن يبكن( اغبق)
 .ويؤديو اإلمام عليو يقوم الذي ،األفراد حق يبثل ،(حقوقكم) الثاين واغبق
 .ويؤديو اإلمام يكفلو الذي ،لألفراد الدين حق الثالث واغبق
 .العادل اغبق ىو اعبزاء فصار امعً  واعبزاء العطاء فيو اربد الذي ،الطاعة عن اػبارج حق واػبامس الرابع واغبق

 واغببك، السبك بُت العالقة عن زبتلف ال بينهما العالقة أن لرأينا امعً  والتناص اؼبقام معياري تأملنا لو (7
 يتسببان أهنما يف يشًتكان وكالنبا طارجو، من بالنص اتصاؽبما يف يشًتكان فهما والقبول، القصد وكذلك

 اؼبعٌت كبو يتجو وتارىبي واقعي سبب اؼبقام أن يف ىبتلفان أهنما غَت فضائو، واتساع النص تواصل يف
 ينفصالن ال وكالنبا واألسلوب، والشكل العالقة كبو يتجو فٍت سبب والتناص واؼبضمون، واؼبوضوع

 .وتواصلو النص نصية تسهم لغوية وحدة ويبثالن
 بعده يف النص حدوث أسباب لنا يكشف ،اومقامً  اسياقً  يعد أن يبكن ما النص ىذا مقدمة يف جاء

 :والتارىبي الواقعي
 الذي علي بن عبداهلل عمو غبرب أرسلو قد كان اؼبنصور أن وذلك ه،137 سنة اػبراساين مسلم أبو تلقُ ))

 إىل عبداهلل اهنزم عبداهلل، عسكر يف كان ما صبيع وغنم عليو، مسلم أبو انتصر لماف بالشام، عليو طرج
 أمُت: وقال مسلم أبو فغضب أموال، من اؼبعسكر يف ما على للحفاظ طدمو بعض اؼبنصور أرسل البصرة،
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 طراسان، إىل والتوجو اؼبنصور، طاعة عن اػبروج على وعزم اؼبنصور، وشتم! األموال يف طائن الدماء، على
 (9)((وقتلو إليو استقدمو حىت بو يتلطف اؼبنصور فجعل

 النص، صاحبت اليت والدواعي األسباب األساسية عناصره ؾبموعة يف ىذا اؼبصاحب اؼبقام نص يكشف
/ الشخصيات: يف العناصر ىذه إصبال ويبكن والنفسي، واالجتماعي التارىبي وسياقو واقعو إىل تعيده واليت

 وظيفة إىل للمعٌت، والتعديد والتأثَت الفن، وظيفة من اػبطبة نص وبرف حبيث واؼبكان،/ والزمان/ واألحداث
 .للمعٌت والتحديد والتسبيب، التاريخ،

 .علي بن عبداهلل اؼبنصور وعم صور،نواؼب مسلم، فأبو: الشخصيات أما
 علي بن عبداهلل واهنزام علي، بن عبداهلل على مسلم أ ي وانتصار علي، بن عبداهلل فحرب: األحداث وأما

 .للبصرة
  .ه137 فسنة:  الزمان وأما
 .والبصرة فالشام: اؼبكان وأما

 واالحتمالية، بالعموم، اؼبغمور الفرد من وهبعل التاريخ، إىل األدب من النص اؼبقام يسحب ىكذا
 :اػبراساين مسلم أبو ىو واؼبكان الزمان يف اؿبددً  افردً ( أحدٌ / من/ من/ الناس) واػبيال،

 

 تحديدىا عناصر المقام
 أبو مسلم الخراساني، أبو جعفر المنصور، عبداهلل بن علي. الشخصيات
 انتصاره على أبي مسلم، انهزامو في البصرة.حرب عبداهلل بن علي،  األحداث
 ىـ.131سنة  الزمان
 الشام، البصرة. المكان

 

 فعلو دبا يتعلق اػبطبة، بنص اأيضً  اتصال لو مسلم، بأ ي مهم اتصال لو اؼبقام نص من آطر جزء ىناك
 على أمُت وقال مسلم أبو فغضب): )األموال على حفاظ من جعفر أبو منو طلبو ؼبا فعل ردة يف مسلم أبو

 (10)((طراسان إىل والتوجو اؼبنصور، طاعة عن اػبروج على وعزم اؼبنصور، وشتم األموال، يف طائن الدماء،
 :مهم عالئقي بشكل اػبطبة نص مع امقاميً  يًتاسل جزء وىو

 إىل اػبطبة يف يشَت أمر وىو الفعل، وتنفيذ بالفعل تتعلق مسألة طراسان إىل والتوجو اػبروج على فالعزم
 تتعلق مسألة فهي اؼبنصور، وشتم األموال، يف طائن الدماء، على أمُت: بالقول التلفظ وأما ،(اليد آثار)

 وتفلت االنفعال ويزيد العقل، رقابة تقل إذ الغضب ساعات يف (اللسان فلتات) إىل يشَت ما وىو بالكالم،
 صفحات) إىل يشَت ما وىو صفحاتو، على ويرتسم وجهو، يف يتضح أمر فهو مسلم أ ي غضب وأما اللسان،

 :اآليت اعبدول يوضحو كما( الوجو
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 في سياق النص ومقامو في النص

 خراسان إلى والتوجو المنصور، طاعة على الخروج على وعزم آثار يده
 المنصور األموال، وشتم في خائن الدماء، على أمين فلتات لسانو

 فغضب أبو مسلم صفحات وجهو
 

 النصوص عالقات بتحويل يقوم إذ التناص، ىو اؼبقام مع اػبارج يف النص تواصل من الثاين اعبانب
 ووبوؽبا التأثَتية الطاقة النص ىذا منهما يستمد أساسيان  نصان وىناك اغباضر، النص معٌت اذباه يف السابقة

وهبعالن  ؼبشروعيتو، مصداقية وإعطاء فاعليتو، من للرفع داطلية بأدلة ويبده ططابو، يعزز ربوياًل  فضائو إىل
 .الشريف اغبديثي والنص الكرمي، القرآين النص نبا النصان ىذان القارئ يتحرك ال شعوريًا للتفاعل معو،

 أيها يا: )النص مفتتح يف يتمثل ،بسيط األول معو، أساسيان تناصيان اتصاالن فهناك القرآين النص أما
 ىذه من ويستمد للناس، ططابو يف الكرمي القرآن نداءات من اكثَتً  النص بو يباثل الذي النداء ىذا( الناس

 ،واآلطرة الدنيا يف عليو اؼبًتتب والعطاء اإليبان إىل والدعوة ربملو الذي اغبق مع معنوية مطابقة اؼبماثلة
 :كاآلية العذاب، من يولع يًتتب وما الكفر من والتحذير

  ىئۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ۆئې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ 

 :واآلية [.ٓٚٔلنساء: ]ا چی  ی  ی  ی  
ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ 

 [.٘ٚٔ - ٗٚٔلنساء: ]ا چۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  
 ،أعمق بشكل عالقاهتا النص يستلهم ،الكرمي القرآن من ؿبددة بسورة فيتعلق الثاين االتصال وأما
 معهما وتتداطل هبما تتصل اليت اؼبختلفة البدائل وأشكال ،واؼبؤمنُت الكافرين بُت الداليل فضاءىا ويستوحي

 .ؿبمد سورة ىي السورة ىذه السورة، يف
 :وبدائلها كفروا الذين عن ففيها
  ٔؿبمد:  چٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ . 
  ٖؿبمد:  چڦ                 ڦ              ڄ  ڄ  چ . 
  ۉ  چ ۅ             ۅ    . ٛؿبمد:  چۋ  
  يب  جت   حت  خت  چ  . ٔٔؿبمد:  چىب  
  ٕٔؿبمد:  چٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ٿ چ. 
  ٙٔؿبمد:  چى  ائ  ائ  ەئ                 ەئ  وئ  وئ  چ . 
  ٕ٘ؿبمد:  چۀ  ہ  ہ    ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ . 
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  ﮲   چ  . ٕٙؿبمد:  چے  ے           ۓ  ۓ  
  ٜٕؿبمد:  چ      ڭ  ڭ  چ . 
  ٗٔؿبمد:  چڍ  ڌ  چ . 
    چ  .ٕٛؿبمد:  چ           
   :وبدائلها آمنوا الذين عن وفيها
  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ         ٿ   ٹچ  . ٕؿبمد:  چٹ             ٹ    ڤ    ٹڀ   ڀ  
  ٖؿبمد: چ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ . 
  ٚؿبمد:  چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ . 
  ٔٔؿبمد:  چىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  چ . 
  ٕٔؿبمد: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ . 
  ٗٔؿبمد:  چڃ  ڃ           چ  چ   چ  چ  چ . 
  ٘ٔؿبمد: چ  ڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژچ . 

 :لو والطائعُت اإلمام عن اػبارجُت من النص يف اؼبوجودين للفريقُت موازيُت فريقُت أمام نكون وىكذا
 سبيل عن الصادون/ للباطل اؼبتبعون/ الدين عن اؼبرتدون/ للهوى اؼبتبعون/ اهلل أنزل ما الكارىون/ الكافرون

 .لألرحام اؼبقطعون/ اؼبفسدون(/ اؼبنافقون) مرض قلوهبم يف الذين/ اهلل أسخط ما اؼبتبعون/ اهلل
 :ابلهميق

 .للحق اؼبتبعون/ اؼبتقون/ رهبم من بينة على الذين/ اؼبؤمنون
 :باآليتُت عالقتو من ططابو يف للطاعة اتعزيزً  النص ويستمد
  ٕٔؿبمد:  چڄ  ڄ  ڃ     ڃ     ڃ  ڃ   چ  چ  چ    ڄڦ  ڦ  ڄچ . 
  ٖٖؿبمد:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  چ. 

 والعهد البيعة ألصحاب والعطايا واغبقوق اغبق النص يف توازي واليت الفريقان يناؽبا اليت والعاقبة اؼبصَت أما
 :فهي البيعة ونكث اؼبعصية ألصحاب اغبق وإقامة واؼبوت بالقتل واغبكم والطاعة،

 :األول الفريق فعاقبة
/ اللعن/ الرقاب ضرب/ النار يف اػبلود/ عليهم دمر/ أعماؽبم أحبط/ ؽبم اتعسً  /الرقاب ضرب /أعماؽبم أضل
 .اؼبواالة عدم/ واألدبار الوجوه ضرب/ األبصار تعمية

 :الثاين الفريق وعاقبة
 . اعبنة دطول/ اؼبواالة/ األقدام تثبيت/ النصر/ البال إصالح/ السيئات تكفَت
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 تنضوي وما والكفر، اإليبان طريف بُت والعالقات الكلمات لًتاسل اومستثارً  اؿبّفزً  التناصي اعبو يكون ىكذا
 .كلمات من ربتهما
ڳ  چ:كلماهتا من كثَت يف اوسباسً  اواستلهامً  داللة وأكثر أقرب اتناصيً  اتصااًل  تتصل اآلتية اآليات بقيت

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ڱ  ڱ  ڱ   ں   ھ    ۀڱ   ھ  ھ     ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  

﮽       ﮾  ﮿    ﮷ے  ے           ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ ﮸  ﮹  ﮺        ﮻  ﮼ 

﯀  ﯁                                

ۇ  ۆ  ۆ    ۇ   پ    پٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ           ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

 ١٣ – ٥٢محمد:  چ ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ڀپ   پ  ڀ

 الكفر، وإضمار الطاعة إظهار وفيو والنفاق اهلل، أسخط ما واتباع اعبزئية، والطاعة والكره، فاالرتداد،
 تتحرك للخطبة تستمع وىي الناس وهبعل ،اػبطبة تلقي إىل النص يعيدىا السلبية الصفات ىذه كل والضغينة،

 إن اػبطبة، مصداقية من ترفع ،دينية شرعنة ويعطيها اآليات، يف الصفات ىذه مع العالقات ىذه وعيهم يف
 ،(﮸  ﮹  ﮺         - األئمة غش تسروا وال) اآليات يف اؼبوجود اإلسرار نفسو ىو اػبطبة يف اؼبوجود اإلسرار
 ،وأعمااًل  أفعااًل  بوصفها( يده آثار) وبُت ،(ٱ   ٻ  ٻ  )و ،(إلمامو اهلل فأبداىا) بُت التماثل ويزداد

 ،(ٻ  ٻ)و( وجهو صفحات) وبُت ،(  ڀپ  ڀ   )و( لسانو فلتات) وبُت ،(ڀ  ڀ      ٺ  )و
 :ٜٕالفتح:  چٹ   ٹ  ٹ  چ : اآلية يف كما الوجو يف تتضح والسيماء

 في القرآن في النص
 ٱ   ٻ  ٻ   ٻ      فأبداىا اهلل إلمامو

 ﮸  ﮹  ﮺         وال تسروا غش األئمة
 ڀ  ڀ      ٺ   آثار يده

   ڀپ  ڀ فلتات لسانو
 ٻ  ٻ صفحات وجهو

 

فإن مل يستطع  ،ا فليغَته بيدهالنص اؼبتناص الثاين ىو اغبديث النبوي الشريف: ))من رأى منكم منكرً 
اغبديث يتكلم عن فعل تغيَت اؼبنكر يف درجات ، (11)وذلك أضعف اإليبان(( ،فإن مل يستطع فبقلبو ،فبلسانو

)بلسانو(، وىو األوسط، وفعل وىو األقوى، وفعل الكالم: )بيده(   :ثالث من قوة الفعل: فعل العمل
، وىذا الصمت ىو صمت الرفض واالستنكار والغضب؛ ولذلك يرتسم على بقلبو( وىو األضعف مت: )الص

يتكلم اغبديث عن اؼبنكر الظاىر الذي وبتاج  (،الوجو كما يظهره الفعل التناصي يف النص: )صفحات وجهو
لنص عن اؼبنكر اػبفي الذي البد أن يظهر، واليد واللسان والقلب أدوات وأفعال ا، يف حُت يتكلم اتغيَتً 
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ن اليد واللسان وصفحات الوجو يف النص أمكنة يظهر فيها اؼبنكر وىبرج من أتستخدم لتغيَت اؼبنكر، يف حُت 
ث ال بالتذكَت، وىو ي )منكرة( بالتأنيا(؛ بل ظبُّ نكرً )ماؼبنكر يف النص  اػبفاء إىل االنكشاف؛ ولذلك مل يسمَّ 

ا من الظاىر، وىنا يكمن دور التحويل التناصي أمر هبعل اؼبنكرة أعظم وأكرب؛ ألن اػبفي أكثر إثارة وتأثَتً 
الذي يقوم بو النص بالتعالق مع اغبديث: من الظهور إىل اػبفاء، ومن التذكَت إىل التأنيث، ومن كون اعبوارح 

 :ؼبنكرا لظهور اأدوات إىل كوهنا فضاء ومسرحً 
 في الحديث في النص
 بيده آثار يده

 فبلسانو فلتات لسانو
 فبقلبو صفحات وجهو

 

 :مع النص يف اعبدول اآليت واؼبقامويبكن رؤية وحدة التناص القرآين واغبديثي 
 

 في المقام في الحديث في القرآن في النص
  وعزم على الخروج  بيده ڀ  ڀ      ٺ   آثار يده

 خراسانوالتوجو إلى 
      أمين على الدماء  بلسانو   ڀپ  ڀ فلتات لسانو

 خائن في األموال
 فغضب أبو مسلم بقلبو ٻ  ٻ صفحات وجهو

 

 يريد أنو صحيح واحد، لغوي مستوى يف مباشرة بطريقة ؿبددة رسالة يوصل ااعتياديً  اػبطبة نص يكن مل (8
 ىبرج ال فعاًل  مسلم أ ي قتل من هبعل وأن اإلمام، عن اػبروج وعدم الطاعة رسالة يوصل أن (مقصديتو) يف

 الرسالة ىذه يوصل أنو غَت والتسليم، واالقتناع بو( القبول) مث ومن والقانون، والشريعة العدالة إطار عن
 يف تقوم (12)الداللية والناحية النحوية الناحية يف بوجراند دي تعبَت حد على أو واؼبعٌت، اللغة يف بطريقة

 مستوى إىل فيها اإلعالمية درجة من ترفع حبيث االحتماالت؛ وإثارة الالمباشرة على صياغاهتا من كثَت
 واػبطاب النص) جراند بو دي كتاب يف وصفها ورد اليت ىي اإلعالمية ىذه والتأثَت، التفكَت من عال

  :اآلتية باألوصاف( واإلجراء
 النظر يستوقف ما أن واغبقيقة. (13)البدائل وكثرة اعبزم، وعدم التوقع، وعدم واالحتمال، والتنوع، اعبدة،

  :عندنبا الوقوف يبكن تعبَتان ىذه اإلعالمية زاوية من اػبطبة لغة يف والفهم
  .اؼبعصية وحشة إىل الطاعة أنس من زبرجوا ال: األول
 :االحتماالت من ؾبموعة فهمو يثَت تعبَت وىو
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 ووبضر البال، وراحة واؽبدوء باألنس صفو ت حالة أو مكان على فيو التعبَت ضبل يبكن ما الفهم من فثمة 
 ىذا لوازم من الزمة( الوحشة) سبثل اؼبعصية ومثلها اؼبكان، أو اغبالة ىذه لوازم من الزمة بوصفو( األنس)

 .باالستعارة البالغة تسميو ما ىو النسق وىذا اؼبكان،
 عليو لمثّ  الذي ذلك التشبيو؛ إىل ينتمي اتركيبً  فيو اإلضايف الًتكيب اعتبار يبكن ما الفهم من وشبة 

 ،(14)عبُتٌ  واؼباء ،ذىبٌ  األصيل   أن فمثلما و)ماء اؼبالم(، ،(اؼباء ُتو)عبُ  ،(األصيل ذىبُ ): ـب البالغيون
(، وكذلك: )الباطل ظلمة( و)اغبق ضياء(، كما وحشةٌ  اؼبعصيةُ )و ،(أنسٌ  الطاعةُ ): كذلك، (15)واؼبالم ماء

النويري يف هناية األرب هبذه الرواية: )) وال سبشوا يف ظلمة الباطل بعد سعيكم يف ضياء ورد يف رواية 
 . البليغ اإلضايف التشبيو سبيل على (16)اغبق((

 واؼبعصية، والطاعة والوحشة، األنس بُت اؼبتضاد التقابل باب يف يدطالن الًتكيبُت هبعل ما الفهم من وشبة 
 ىذه بُت ىنا اغبسم اؼبهم من وليس الثنائيات، يف اؼبتمثّلة العالقات ضمن اسابقً  اندرج ما وىو

 وإمبا ،التأثَت العالية اإلعالمية ىذه سبوت مث ومن االحتماالت، ىذه يقتل اغبسم ألن الثالثة؛ االحتماالت
 .هبا اإلوباء وقوة االحتماالت ىذه طلق على النص قدرة عن الكشف ىو اؼبهم

 وعدم بالعموم فمغلّ  سياق وىو الغمد، ىذا طيب أجزرناه القميص ىذا عروة نازعنا من: فهو الثاين وأما
 إليها أشار اليت اإلمامة باألحرى أو اػبالفة، ىنا القميص بعروة واؼبقصود ،(من) الشرط اسم منذ التحديد

 .نفسو اللفظ هبذا النص
والرفد، فأنت  الناس لطلب اغباجةبو ويقصده  ويتمسك بو، ويوثق عليو، يعول ما كل فهي العروة وأما

، وعروة الدلو والكوز وكبوه (17)منو فتأكل اإلبلْ  فيو ت ْشُتو الذي اؼبلتفّ  الّشجروالعرى السادة و  تعروه وتنتابو،
 وعرى الصداقة عرى يف اجملاز إىل ارتفاعها ومنها (18)مقبضو، وعرى اؼبزادة آذاهنا، وعروة القميص مدطل زره.

 يف استقر قد القميص يكون وإغالقو عليو والسيطرة بإمساكو الذي القميص يف األىم اعبزء إذن العروة. احملبة
 العروة يف األمر ىو كما واألقوى فيو األىم اعبزء إهنا القميص، يف اعاديً  اجزءً  ليست فالعروة وعليو اعبسد،
يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت    ىبيئ  جب  حب    خب  مب  ىئی  جئ    حئ  مئچ : اآلية يف الوثقى

 للنجاة ينقطع ال سبب بأقوى الدين من استمسك أي ؛ٕٙ٘ البقرة: چجح  مح  جخ    مججث  مث  ىث  يث  حج
 وقال اإليبان :ؾباىد فقال بو اؼبشبو الشيء يف اؼبفسرين عبارة واطتلفت: ))لقرطيبا يقول .((القيامة يوم

 معٌت إىل ترجع عبارات وىذه اهلل، إال إلو ال: والضحاك جبَت بن وسعيد عباس ابن وقال اإلسالم،: السدي
     . اؼبرسل اجملاز سبيل على عليو الًتكيز على عالمة فإهنا ،القميص يف أىم جزء العروة وألن ؛(19)((واحد

 إليو والوصول عنو للسؤال اوتشوقً  احتمااًل  ىبلق الغمد خبيب التعبَت أن غَت السيف ىو الغمد طيب أن شك وال
 من نوعُت لدينا فإن وىكذا للسيف، اؼبباشر كرالذ  تأثَته يف يفوق ،واػبوف التفكَت يف اللغز تشبو ةبطريق

 كذلك والكل، اعبزء بُت اؼبنطقية من كثَت ففيهما ،واحد ؿبور إىل ينتميان ،والكناية اؼبرسل اجملاز :ىنا الشكل



 

511 

 (7م. الرقن التسلسلي )2025(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 أضبد سعيد عبيدون اػبراساين مسلم أ ي قتل يف اؼبنصور جعفر أ ي ططبة
 

 صنفهما كما االستبدال على فيقومان والتشبيو االستعارة أما اجملاورة، على تقومان والسيف، الغمد بُت اللزوم
 .نجاكوبسو  رومان قبل من

 :والنتائج الخاتمة
 يف واغببك السبك توحيد يبكن النظم، يف واؼبعٌت اللفظ إىل النظر اعبرجاين القاىر عبد وحد كما 

 وحدة يف التحليل يسهم وبذلك ؛التعالق يف والتناص واؼبقام االلتحام، يف والقبول والقصد االنسجام،
 .التجزيئي والنظر الثنائية امتجاوزً  التصور

 ثالث متآزرة نصية ووحدات أبنية يف، مث الطاعة واستعادة الطاعة يف بنية كربى وىي النص يتحدث :
 . اعبزاء ووحدة العدل، ووحدة النصح، وحدة

 اؼبنكرة/ الغش/ اؼبعصية: يف الفعل ببدائلها تتكرر كلمات يف امتدرجً  انصيً  ارابطً  االستبدال يبثل /
 .مسلم أبو/ نكث من/ نازعنا من/ أحدٌ / الناس: الشخص يف سبثل كما النكث،/ اؼبنازعة

 الشأن ضمَت صبل يف اؼبعاين ىذه واستمرت والسلطة، والعلو العظمة معاين اؼبكربة بالضمائر اػبطاب ثليب 
 . البيعة ونكث القميص، ومنازعة اؼبنكرة، إسرار: من عظمى قضايا يف
 والبيعة، الطاعة عالقات وىي والنور، والبياض الوضوح على تقوم أفقية: ـبتلفتُت ثنائيتُت وفق النص ينبٍت 

 .البيعة ونكث اؼبعصية عالقات وىي والظالم، والسواد الغموض على تقوم وعمودية
 واآلطر بالقلب أحدنبا ،واحد لفعل وجهُت بوصفهما واإلسرار اػبروج حدثي بُت العطف يربط 

 يربط كما والوجو، واللسان اليد: الظاىرة اغبسي الفعل أجزاء بوصفها اعبوارح بُت يربط كما باعبوارح،
 .بالفرد عالقتو يف الدين وحق باإلمام عالقتو يف الدين حق بُت

 بنا نكث مسلم أبو/ دمو أباح فقد نكث من: مسلم أ ي قتل لتربير اؼبنطقي القياس على النص اعتمد /
 .القتل فاستحق دمو، أباح مسلم أبو إذن

 وحق الدين، وحق اإلمام، حق: مرات طبس إىل وصل النص يف تكرار نسبة أعلى( اغبق) كلمة بلغت 
 .جزاء بوصفو واغبق عطاء، بوصفو واغبق الفرد،

 كبو يتجو افنيً  اسببً  التناص ويبثل واؼبضمون، واؼبوضوع اؼبعٌت كبو يتجو اوتارىبيً  اواقعيً  اسببً  اؼبقام يبثل 
 النص نصية يف تسهم واحدة لغوية وحدة ويشكالن ينفصالن ال وكالنبا ،واألسلوب والشكل العالقة

 .وتواصلو
 الكفر صفيت مع طاصة ؿبمد، سورة مع وبالتحديد الكرمي، القرآن مع تناصية عالقة يف النص يدطل 

  پ  پٻ  ٻ   ٻ  ٻ   ٱچ :اآلية مع التناص ويتعمق السورة، يف وبدائلهما واإليبان

 . ٖٓؿبمد:  چٺ      ڀ  ڀ  ڀڀ  پ   پ
 يستطع مل فإن بيده، فليغَته امنكرً  منكم رأى من: ))النبوي اغبديث مع تناصية عالقة يف النص يدطل 

 ((.اإليبان أضعف وذلك فبقلبو يستطع مل فإن فبلسانو،
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 اليت اإلعالمية وىي والتضاد، البليغ، والتشبيو االستعارة، احتماالت طلق إىل النص يف اإلعالمية ترتفع 
 .والكناية اؼبرسل اجملاز نسقي يف واجملاورة السببية على تقوم أقل إعالمية شبة حُت يف االستبدال، على تقوم

 النص:
 علي بن عبداهلل عمو غبرب أرسلو قد كان اؼبنصور أن وذلك ه،137 سنة اػبراساين مسلم أبو تلقُ 
 إىل عبداهلل اهنزم عبداهلل، عسكر يف كان ما صبيع وغنم عليو، مسلم أبو انتصر بالشام، فلما عليو طرج الذي

 أمُت: وقال مسلم أبو فغضب أموال، من اؼبعسكر يف ما على للحفاظ طدمو بعض اؼبنصور أرسل البصرة،
 طراسان، إىل والتوجو اؼبنصور، طاعة عن اػبروج على وعزم اؼبنصور، وشتم! األموال يف طائن الدماء، على

 وقتلو إليو استقدمو حىت بو يتلطف اؼبنصور فجعل
أحد قط  أيها الناس: ال زبرجوا من أنس الطاعة إىل وحشة اؼبعصية، وال تسروا غش األئمة، فإنو مل يسرّ ))

منكرة إال ظهرت يف آثار يده، وفلتات لسانو، وصفحات وجهو، وأبداىا اهلل إلمامو، بإعزاز دينو، وإعالء 
ا عروة ىذا القميص أجزرناه ن  زع  ناو عليكم، إنو من حقو، إنا لن نبخسكم حقوقكم، ولن نبخس الدين حقّ 

ى أنو من نكث بنا فقد أباح دمو، مث نكث بنا، نا وبايع الناس لنا، علع  ىذا الغمد، وإن أبا مسلم بايـ   طيبَّ 
 .(20)) نا رعاية اغبق لو، من إقامة اغبق عليوو على غَته لنا، ومل سبنعْ فحكمنا عليو ألنفسنا حكم  
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  :مشالهوا
  وما بعدىا. 103( ينظر النص واػبطاب واإلجراء: 1
 .226كبو أجرومية النص الشعري دراسة يف نص جاىلي، ضمن كتاب: يف البالغة العربية واللسانيات األسلوبية آفاق جديدة  ( ينظر2
 .370، 1اإلعجاز: ( ينظر دالئل 3
 .100، 1( ينظر اؼبصدر السابق: 4
، مرآة الزمان 25/ 2، ؾبمع األمثال: 64، الكامل يف التاريخ: ه/ 46/ 3، ذبارب األمم وتعاقب اؽبمم: 94/ 8( تاريخ الطربي: 5

 .31: ، صبهرة ططب العرب75/ 22، هناية األرب: 101/ 1، غرر اػبصائص الواضحة: 84/ 12يف تواريخ األعيان: 
 وما بعدىا.  157، 1( ينظر معاين النحو: 6
 دراسة - اغبديث اللغة علم ضوء يف الكرمي القرآن لغة يف والثنائيات االطتالف ، وينظر: مبدأ 139( ينظر علم اللغة العام: 7

 التنمية ربقيق يف اإلنسانية العلوم دور" الرابع العلمي باؼبؤسبر طاص عدد حضرموت، جامعة ؾبلة عبيدون، سعيد أضبد -استكشافية
 .251يف العنوان: االطتالف يف علم اللغة اغبديث:  .اؼبكال 2019 يوليو 25 األول اعبزء" اؼبستدامة

، عدد أكتوبر/ 5( ينظر اللغة اؼبعيارية واللغة الشعرية، تأليف يان موكاروفسكي، ترصبة وتقدمي ألفت كمال الرو ي، فصول، مج: 8
 .17، والبنيوية وعلم اإلشارة:  48وينظر مشكلة البنية:  .84نوفمرب/ ديسمرب: 

 .31(  صبهرة ططب العرب: 9
 ( اؼبصدر السابق الصفحة نفسها.10
 .69، 1( صحيح مسلم: 11
  .251( ينظر النص واػبطاب واإلجراء: 12
 .151، 249( ينظر اؼبرجع السابق: 13
 .207، 3( ينظر جامع الدروس العربية:14
 .100الكثَتة عند أ ي سبام من ىذا النوع  يف: شعر أ ي سبام ـ دراسة يف أسلوبو ـ :( ينظر الصياغات 15
 .75: 22( هناية األرب: 16
 .235، 2( ينظر العُت: 17
 ( ينظر لسان العرب مادة: عرا.18
 .282، 3( تفسَت القرطيب: 19
 .235، 2( ينظر العُت: 20

 

 :والمراجع المصادر
 الكرمي القرآن. 
 الطبعة بغداد، الثقافية، الشؤون دار حالوي، ناصر. د مراجعة اؼباشطة، ؾبيد ترصبة ىوكز، ترنز اإلشارة، وعلم البنيوية 

 . 1986 األوىل،
  ىـ، دار الًتاث، بَتوت.1387ىـ(، الطبعة الثانية 310تاريخ الطربي، ؿبمد بن جرير الطربي، )ت 
  سروش، طهران2000،  2 طىـ(، ربقيق أبو القاسم إمامي، 421ذبارب األمم وتعاقب اؽبمم، مسكويو، )ت ، 
 بَتوت صيدا، ،1993 - 1414 ،28 ط ،(1364 ت) الغالييٍت سليم ؿبمد مصطفى العربية، الدروس جامع. 
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 الكتب دار ،1964 - 1384 الثانية، الطبعة أطفيش، وإبراىيم الربدوين أضبد ربقيق القرطيب، القرآن، ألحكام اعبامع 
 .القاىرة اؼبصرية،

 .صبهرة ططب العرب يف عصور العربية الزاىرة، أضبد زكي صفوت، اؼبكتبة العلمية، بَتوت، لبنان 
 اؼبطليب، يوسف مالك. د العر ي النص مراجعة عزيز، يوسف يوئيل الدكتور ترصبة سوسَت، دي فردينان العام، اللغة علم 

 .بغداد عربية، آفاق دار ،1985
  ،د مهدي اؼبخزومي،  ، ربقيق:ىـ(170: تأضبد بن عمرو بن سبيم الفراىيدي البصري )أبو عبد الرضبن اػبليل بن العُت

 .دار ومكتبة اؽبالل، د إبراىيم السامرائي
 أبو إسحق برىان الدين ؿبمد بن إبراىيم بن وبِت بن ىـ( 718، )ت غرر اػبصائص الواضحة، وعرر النقائض الفاضحة

ىـ 1429الطبعة: األوىل،  شيو ووضع فهارسو: ابراىيم مشس الدينضبطو وصححو وعلق حوا، علي اؼبعروف بالوطواط
 .لبنان –دار الكتب العلمية، بَتوت  م2008 -
 جامعة الكويت ،2003 ،1ط مصلوح العزيز عبد سعد. د - جديدة آفاق - اللسانية واألسلوبيات العربية البالغة يف 

 .الكويت
 مكتبة شاكر، ؿبمد ؿبمود( فهر أبو) عليو وعلق قرأه ،(471 ت) اعبرجاين القاىر عبد تأليف اإلعجاز، دالئل كتاب 

 .والنشر، القاىرة للطباعة اػباقبي
 أبو اغبسن علي بن أ ي الكرم ؿبمد بن ؿبمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اعبزري، عز ، الكامل يف التاريخ

دار ، م1997ىـ / 1417الطبعة: األوىل، ، تدمريعمر عبد السالم ، ربقيق: ىـ(630الدين ابن األثَت )اؼبتوىف: 
 .لبنان –الكتاب العر ي، بَتوت 

 دار ؿبمد ؿبِت الدين عبد اغبميدىـ(، ربقيق:  518، )ت أبو الفضل أضبد بن ؿبمد بن إبراىيم اؼبيداين، ؾبمع األمثال ،
 اؼبعرفة، بَتوت، لبنان.

 سبط ابن اعبوزي»يوسف بن ِقزْأُوغلي بن عبد اهلل اؼبعروف بـ  مشس الدين أبو اؼبظفر، مرآة الزمان يف تواريخ األعيان »
ربقيق وتعليق: ؿبمد بركات، كامل ؿبمد اػبراط، عمار روباوي، ؿبمد رضوان عرقسوسي، أنور ، ىـ( 654 - 581)

لطبعة: ا، طالب، فادي اؼبغر ي، رضوان مامو، ؿبمد معتز كرمي الدين، زاىر إسحاق، ؿبمد أنس اػبن، إبراىيم الزيبق
 .سوريا –دار الرسالة العاؼبية، دمشق ، م2013 -ىـ 1434األوىل، 

 للطباعة مصر دار إبراىيم، زكريا الدكتور البنية، مشكلة. 
 للطباعة الفكر دار ،2000 - 1420 األوىل، الطبعة األول اعبزء السامرائي، صاحل فاضل الدكتور النحو، معاين 

 .األردن عمان، والنشر،
  أضبد بن عبد الوىاب بن ؿبمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين ، يف فنون األدبهناية األرب

 .دار الكتب والوثائق القومية، القاىرة، ىـ 1423الطبعة: األوىل، (، 733، )ت النويري
 :العلمية  الرسائل

 البصرة. جامعة اآلداب، كلية ،2000 دكتوراه، رسالة عبيدون، سعيد أضبد - أسلوبو يف دراسة - سبام أ ي شعر 
 :البحوث 
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 أضبد سعيد عبيدون اػبراساين مسلم أ ي قتل يف اؼبنصور جعفر أ ي ططبة
 

 

  :عدد أكتوبر/ 5اللغة اؼبعيارية واللغة الشعرية، تأليف يان موكاروفسكي، ترصبة وتقدمي ألفت كمال الرو ي، فصول، مج ،
 نوفمرب/ ديسمرب.

 عبيدون، سعيد أضبد -استكشافية دراسة - اغبديث اللغة علم ضوء يف الكرمي القرآن لغة يف والثنائيات االطتالف مبدأ 
 اعبزء"  اؼبستدامة التنمية ربقيق يف اإلنسانية العلوم دور"  الرابع العلمي باؼبؤسبر طاص عدد حضرموت، جامعة ؾبلة
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 أضبد سعيد عبيدون اػبراساين مسلم أ ي قتل يف اؼبنصور جعفر أ ي ططبة
 

 

The Sermon of Abu Jaafar al-Mansur on the Killing of Abu Muslim Al-Khorasani 

A study in the light of text science 

 

Dr. Ahmed Said Obaidoun 

 

Abestract: 
 

This research reconsiders the terminology of text science and the awareness of textual 

analysis in the light of its unity according to the theory of Abdul Qaher Al-Jarjani in the 

unification of the pronunciation and meaning in the composition. It unites cohesion, 

coherence in harmony, intentionality and acceptability in mergeration, and situationality 

and intertextuality in correlation. As for the informationality, it is connected to the 

figurative nature of the text and represents part of its harmony, analyzing the sermon of 

Abi Jaafar Al-Mansur in the killing of Abu Muslim Al-Khorasani in the light of the science 

of the text. 

 



 



561 

 (7) م. الرقن التسلسلي2025 ديسوبر ،(2)الوجلد الرابع، العدد  ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

  ضرموتـبمحافظة حــ الغويزي ــ  ماكسـالمكال لتعليب األصنع ـم في ــير الــرشيــقكات التـفـــممـارسـ
 من وجهة نظر الموظفين 

 إبراىيم عوض ربيع باسباع                                                                                       
 كلية العلوم اإلدارية مدرس بقسم إدارة األعمال،                                                                                              

  جامعة حضرموت                                                                                                            

  الملخص:
 اكمصنع ادلكال لتعليب األمسيف شلارسات التفكري الرشيق  مستوى الدراسة معرفة هدفت ىذهاست

ادلهارات الرشيقة، اإلجراءات الرشيقة، دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني بأبعادىا الثالثة )
خدمت . اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي دلالءمتو لطبيعة الدراسة، واستالسلوكيات الرشيقة(

ن رلتمع و  تك(. SPSSباستخدام الربنامج اإلحصائي ) ااالستبانة أداة جلمع البيانات، وعوجلت إحصائيً 
، ارمسيً  ا( موظفً (279البالغ عددىم  ،الثابتني الرمسيني ادلكال لتعليب األمساكموظفي مصنع مجيع الدراسة من 

منها ( استبانة 118) ( استبانة، وكانت120على عينة عشوائية ميسرة منهم بلغت ) تومت  توزيع االستبانا
توصلت الدراسة إىل أن مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف ادلصنع قيد الدراسة من ليل. صاحلة لغايات التح

داللة إحصائية يف  ياختالف ذ وجهة نظر ادلوظفني جاءت متوسطة بأبعادىا الثالثة، وتبني  عدم وجود
، العمر، النوع) عزى دلتغرييمن وجهة نظر ادلوظفني  قيد الدراسةصنع ادليف مستوى شلارسات التفكري الرشيق 

ي )ادلؤىل العلمي، ادلستوى الوظيفي(. دلتغري  يعزى داللة إحصائية واختالف ذ يف حني يوجد سنوات اخلربة(،
؛ السائدة فيولتفكري الرشيق يف ادلصنع، وجعلها ضمن الثقافة العامة ثقافة منهج اوشلا أوصت بو الدراسة نشر 

 بادلصنع.  سرتاتيجيداري واالعلى ادلستوى التشغيلي واإلادلتحققة منو تحسينات المنافع و لل نظرًا
  .مصنع ادلكال لتعليب األمساك الغويزي، التفكري الرشيق :الكلمات ادلفتاحية

 :اإلطار العام للدراسة
  :مقدمة :أوًل 

 ،البيئي اليت تعمل فيو منظمات األعمال يف الوقت الراىن نتيجة للتطورات والتغيريات اذلائلة يف احمليط
للحفاظ على ادلوقع التنافسي  اا ضروريً أمرً ف مع ىذه ادلتغريات أصبحت ادلرونة والسرعة والقدرة على التكي  

)فريوز  ذكر .تتوافق مع ىذه التوجهات وادلتغريات ،شلا تطلب األمر اعتماد تقنيات ومفاىيم معاصرة، للمنظمة
التطورات اذلائلة اليت شهدهتا بيئة األعمال احلديثة تعاظم دور إدارة أن يف ظل 574)  ص، 2019خرون، وآ

اليت ال ربقق أىداف ادلؤسسة بالسرعة والكفاءة  ،ادلوارد البشرية من خالل ترك ادلمارسات التقليدية الروتينية
واستبداذلا دبمارسات  ،اميكية والتغيري السريعيف عصر يتسم بالدين اىا بطيئً ءشلا جيعل أدا ،واجلودة ادلطلوبة

يف سعيها لتحقيق األىداف ادلرجوة يف  اأكثر إبداعً و  ،وأكثر رشاقة ،وآليات عمل جديدة ذبعلها أكثر استجابة
)الشامسي  من أىم ادلداخل اليت تسعى لتحقيق ذلك مدخل التفكري الرشيق. وأشار ولعل   ،عصر التنافسية
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 10000على أكثر من  Deloitteأجرتو شركة ديليوت  اأن ىناك استطالعً  ىلإ (4، ص2019وآخرون، 
" أمران  الرشاقة والتعاون من ادلستجيبني أن " %94صر ح  ،دولة 140من قادة ادلنظمات وادلوارد البشرية يف 

 .حامسان لنجاح مؤسساهتم
 

 :الدراسة منهجية :ثانًيا
ذباىات ادلعاصرة جلعل ادلنظمة سريعة االستجابة للتغريات حد االأيشكل التفكري الرشيق  :مشكلة الدراسة .1

، والتعل م ،واإلبداع ،اليت ربدث يف البيئة ادلعقدة ادلضطربة غري األكيدة بفضل قدرات عالية على االستباق
من خالل ربقيق الكفاءة يف حسن استخدام  يقود التفكري الرشيق ادلنظمة إىل وضع تنافسي أفضل إذ

اليت تقوم هبا ادلوارد البشرية يف  ،يف أداء ادلهام واألعمال واألنشطة نياجلهد والوقت الالزم ادلوارد بتوفري
أن  (146، ص2018)ادلعموري وآخرون، ر من أجل تقليل الضياع واذلدر يف موارد ادلنظمة. ذك ؛ادلنظمة

يف ادلؤسسات  اوإزالته والفاقد احلاصل ،واذلدر ،التفكري الرشيق ظهر ليعمل على زبفيض الضياعات
فجاء التفكري الرشيق كي حيقق االستغالل  ،واليت أثقلت كاىل تلك ادلؤسسات ،اإلنتاجية واخلدمية وغريىا

وحيقق رؤية واضحة دلستقبل ادلؤسسة. ومن ىنا ميكن بلورة  ،األمثل للموارد ادلادية والبشرية وادلعلوماتية
  :مشكلة الدراسة يف التساؤالت اآلتية

دبحافظة حضرموت  -الغويزي  - اكمصنع ادلكال لتعليب األمسيف  ارسـات التفكري الرشيقشلمستوى ما  -1
  :اآلتيةالفرعية األسئلة عدد من تفرع يومنو  ؟ من وجهة نظر ادلوظفني

ــن وجاك م/حضرموت صنع ادلكال لتعليب األمسـميف ــهارات الرشيقة ـادلـ توىـمسما  -  ؟ ظر ادلوظفنيـهة نـمــ
ــن وجهة نظر ادلوظفنياك م/حضرموت لتعليب األمسادلكال مصنع يف  الرشيقة جراءاتاإل مستوىما  -  ؟ مــ
 ؟ مـن وجهة نظر ادلوظفنياك م/حضرموت لتعليب األمسادلكال صنع ـميف  الرشيقة لسـلوكياتا مستوى ما -

ظة ادلكال لتعليب األمساك دبحاف مصنعيف  ىل ىناك اختالف يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق -2
 ؟  ، العمر، ادلؤىل العلمينوع: التيةلمتغريات الشخصية اآلل اتبعً  حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني

ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة يف مصنع  ىل ىناك اختالف يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق -3
 ؟  سنوات اخلربة : ادلستوى الوظيفي،تيةوظيفية اآلللمتغريات ال اتبعً  حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني

  :جانبني أساسيني، مها تظهر أمهية ىذه الدراسة من خالل :أهمية الدراسة .2
وتكمن أمهية ىذه الدراسة من الناحية العلمية يف تركيزىا على موضوع مهم يف ميدان  :األهمية العلمية

مفاىيمي يضاف إىل لتقدمي إطار  لة االستفادة من الرتاكم ادلعريفوزلاو  ،األعمال وىو التفكري الرشيق
أحد ادلفاىيم اإلدارية إذ يعدُّ  الدراسات السابقة؛ ليكون مرجعية يستفيد منها الباحثون وطالب ادلعرفة؛

وىو توجو معاصر يف تنفيذ ادلهام والواجبات واألنشطة اخلاصة بالعاملني يف ادلنظمة بأقل جهد ووقت ، احلديثة
 . أىداف ادلنظمة يف عصر التنافسيةيق ربقوذلك من أجل ربقيق الكفاءة يف  ،وموارد

 :وتكمن أمهية ىذه الدراسة من الناحية العملية يف النقاط اآلتية :األهمية العملية
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كوين تصور واضح دلستوى وذلك هبدف ت ،ضوعادلو  النظرية والتطبيقية ذلذزلاولة الربط بني اجلوانب ا -1
وتأثري بعض العوامل الشخصية والوظيفية يف ة، قيد الدراسصنع ادلبحوث يف ادلشلارسات التفكري الرشيق 

ضلو ربسني مستوى شلارسات يف ادلصنع األمر الذي يؤدي إىل زيادة إدراك ادلسئولني  ،ذلك ادلستوى
 من أجل ربقيق وضع تنافسي أفضل. التفكري الرشيق

شلاثلة  ماتصانع أو منظوتطبيقها على م ،لدراسات أخرى اتائج ىذه الدراسة أن تكون منطلقً ميكن لن -2
اليت تناولت موضوع  أوائل الدراساتالدراسة من ىذه تعدُّ  إذ؛ ادلبحوث قيد الدراسة صنعيف عملها للم

 .األمساك يف زلافظة حضرموت مصانع تعليبيف رلال  التفكري الرشيق
 
 

 :تسعى ىذه الدراسة بصورة أساسية إىل ربقيق األىداف اآلتية :أهداف الدراسة .3
دلوضوع التفكري الرشيق )ادلفهوم، األىداف، األدوات، األبعاد(، يضاف إىل وضع إطار مفاىيمي  -1

 الدراسات السابقة؛ ليكون مرجعية يستفيد منها الباحثون وطالب ادلعرفة. 
  شلارسات التفكري الرشيق )ادلهارات الرشيقة، اإلجراءات الرشيقة، السلوكيات  مستوىف على عرُّ الت   -2

 دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني.  اكعليب األمسمصنع ادلكال لتيف  الرشيقة(
قيد الدراسة  ادلبحوث صنعادل يفالكشف عن مدى وجود اختالف يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق  -3

 ، العمر، ادلؤىل العلمي. نوعال :اآلتيةللمتغريات الشخصية  ابعً تمن وجهة نظر ادلوظفني 
بحوث قيد الدراسة صنع ادلادليف  ارسات التفكري الرشيقالكشف عن مدى وجود اختالف يف مستوى شل -4

 : ادلستوى الوظيفي، سنوات اخلربة. اآلتية للمتغريات الوظيفية اتبعً  من وجهة نظر ادلوظفني
اليت من شأهنا أن تستفيد النهائية  ن التوصيات يف ضوء نتائج الدراسةادلسامهة يف التوصل إىل مجلة م -5

 لتحسني مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف ادلصنع. قيد الدراسة ثادلبحو  صنعادل دارةمنها إ
  :وأىدافها متَّ ربديد رلموعة من الفرضيات اآلتية ،يف ضوء مشكلة الدراسة :فرضيات الدراسة .4

دبحافظة  اكمصنع ادلكال لتعليب األمسيف  تفكري الرشيقللشلارسات  ال توجد :الفرضية الرئيسة األولى
  :ومنها تتفرع الفرضيات الفرعية اآلتية، ظر ادلوظفنيمن وجهة ن حضرموت

من وجهة  دبحافظة حضرموت اكمصنع ادلكال لتعليب األمسيف  هارات الرشيقةللمشلارسات  دال توج -1
 نظر ادلوظفني.

من وجهة  دبحافظة حضرموت اكمصنع ادلكال لتعليب األمسيف  جراءات الرشيقةلإلشلارسات  ال توجد -2
 .نظر ادلوظفني

من وجهة  دبحافظة حضرموت اكمصنع ادلكال لتعليب األمسيف  لسلوكيات الرشيقةلشلارسات  وجدال ت -3
 .نظر ادلوظفني
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صنع ميف  قداللة إحصائية يف مستوى شلارسات التفكري الرشي ذواختالف  ال يوجد :الفرضية الرئيسة الثانية
، نوع: التيةاآل للمتغريات الشخصية اتبعً ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني 

 العمر، ادلؤىل العلمي.
يف مصنع داللة إحصائية يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق  ذواختالف  ال يوجد :الفرضية الرئيسة الثالثة

: ادلستوى تيةا للمتغريات الوظيفية اآلبعً ت ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني
 ظيفي، سنوات اخلربة.الو 

 

ألنو ادلنهج الذي ينسجم مع طبيعة أسئلة الدراسة  ؛متَّ استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي :منهج الدراسة .5
والدراسات  ،مجع البيانات الالزمة ألغراض الدراسة من ادلصادر الثانوية شلثلة يف الكتب ومت   وأىدافها،

 عينةادلصادر األولية من خالل توزيع استبانة على ومن راسة، والدوريات ذات العالقة دبوضوع الد ،السابقة
 ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت. صنعموظفي ممن  عشوائية ميسرة

 

قسمت على ثالثة أجزاء: اجلزء األول: اختص  باإلطار  من أجل معاجلة موضوع الدراسة :هيكل الدراسة .6
أما اجلزء الثاين اختص  باإلطار  جية، والدراسات السابقة،ادلقدمة، وادلنهالعام للدراسة، واشتمل على 

النظري للدراسة، وتناول التفكري الرشيق من حيث ادلفهوم، واألىداف، واألدوات، واألبعاد، ويف حني 
ويف ومعاجلتها، واختبار الفرضيات،  ليل البياناترباختص  اجلزء الثالث: باإلطار العملي للدراسة، وتناول 

مع مجلة من التوصيات اليت  ،الدراسة كغريىا من الدراسات باستعراض رلموعة من النتائج تاألخري ختم
 مت  التوصل إليها يف ضوء النتائج النهائية للدراسة.

شلارسـات التفكري مستوى  مشكلة معينة متمثلة يف معرفةجلأت الدراسة إىل معاجلة  :متغيرات الدراسة .7
لذلك ، دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني -الغويزي  -اك مسمصنع ادلكال لتعليب األيف  الرشيق

متغري واحد فقط سبث ل بالتفكري الرشيق، والذي يعد منهًجا حديثًا فقد اعتمد الباحث يف دراستو على 
وفلسفة مشولية تشمل جوانب ادلنظمة اإلدارية واإلنتاجية كلها، ويستند على نظام تويوتا اإلنتاجي، وىو 

حديد القيمة من خالل احتياجات الزبون، وإزالة الضياعات واذلدر والفاقد، والتخلص الكلي ما طريقة لت
أمكن من كل األنشطة ال سبثل قيمة مضافة للعمل أو العميل، والسعي وصواًل للكمال من خالل عمل 

 .(، بتصرف138، ص2018)ادلعموري وآخرون، الفريق 
ة مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب الدراسة على معرف تز ارتك :حدود الدراسة .8

من  الدراسة امتدت فرتة، وامتدت األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني الثابتني الرمسيني
جر شلا يعين أن الدراسة مل تشمل ادلوظفني ادلتعاقدين وادلوظفني باأل ؛2021 .22.11إىل  2021.9.9

بل  يف ادلصنع، خرى مل تشمل الدراسة مجيع ادلوظفني الثابتني الرمسينين ناحية أاليومي يف ادلصنع، وم
اقتصرت على عينة عشوائية ميسرة منهم، وكما أن الدراسة مل تتناول مجيع ادلتغريات اليت ميكن أن تؤثر يف 
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اليت  ،يةمستوى شلارسات التفكري الرشيق يف ادلصنع، بل اقتصرت على بعض ادلتغريات الشخصية والوظيف
 يتوقع أن تؤثر يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف ادلصنع قيد الدراسة.

 :الدراسات السابقة :ثالثًا
تزودىا دبؤشرات دقيقة عن اجلهود  إذ ،تشكل الدراسات السابقة إحدى الركائز الرئيسة ألي دراسة قادمة

شلا مينع  ،وتوصيات ومقرتحات تفيد الدراسةوعما انتهت إليو تلك اجلهود من استنتاجات  ،ادلعرفية السابقة
يف الدراسات. عثر اليت وقعت هبا تلك مسارات الت   باإلضافة إىل معرفة ،ذلك من التكرار والتداخل يف ادلستقبل

سواء العربية منها  ،واليت تناولت موضوع التفكري الرشيق ،ىذا اجلزء سيتم استعراض بعض الدراسات السابقة
 ومن زوايا سلتلفة.  ،يت طبقت يف بعض ادلنظمات العربية واألجنبيةوال ،األجنبية وأ

  :الدراسات السابقة العربية .1
 - أثر تطبيق التفكري الرشيق على أداء ادلنشآت الصناعية ( بعنوان "2021دراسة )ادلنهاوي وآخرون،  -1

اسة إىل الوقوف على " ىدفت ىذه الدر  - ة لتنمية الصناعات الغذائيةدراسة تطبيقية على الشركة الدولي
نظمات احلصول عليها يف حال تبنيها ذلذه الفلسفة يف دلاوالفوائد اليت ميكن  ،فلسفة التصنيع الرشيق
استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي  .سواء كانت منظمات صناعية أو خدمية ،إدارة عملياهتا اإلنتاجية

والبالغ  ،( عامل من رلتمع الدراسة(100التحليلي من خالل توزيع استبانة على عينة عشوائية بلغت 
توصلت الدراسة إىل وجوب تطبيق اإلدارة الرشيقة . يف سلتلف ادلستويات الوظيفية ( عاماًل (135

 ،وومفهوم واالىتمام بنشر الوعي بثقافة منهج اإلنتاج الرشيق ،وومقومات بدرجة كبرية لعناصر اإلنتاج
 ة الرشيقة. وضرورة توفري مقومات تطبيق أدوات احملاسب

ية يف ربقيق دور شلارسات التفكري الرشيق إلدارة ادلوارد البشر  ( بعنوان "2019دراسة )فريوز وآخرون،  -2
" ىدفت ىذه الدراسة إىل إبراز دور ادلمارسات الرشيقة إلدارة  - دراسة ميدانية -اإلبداع اإلداري 

شيقة، السلوكيات الرشيقة، العمال متعددي ادلهارات الرشيقة، اإلجراءات الر  :ادلوارد البشرية شلثلة بـ
الوظائف يف ربقيق اإلبداع اإلداري لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة برج 

استمارة استبيان على  (50) ومَت توزيع ،استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي. بوعريريج
للمعاجلة اإلحصائية. توصلت الدراسة إىل أن مستوى  استمارة منها صاحلة ((31 توكان ،ادلوظفني

ومستوى اإلبداع اإلداري مرتفع من وجهة نظر  ،شلارسات التفكري الرشيق إلدارة ادلوارد البشرية منخفض
 كما توصلت إىل وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني متغريي الدراسة.   ،موظفي الكلية

اعتماد التفكري الرشيق يف األداء اإلداري والكلفوي  بعنوان "( 2019دراسة )عبد زلمد وآخرون،  -3
" ىدفت ىذه  - العامة للصناعات الكهربائية دراسة استطالعية يف الشركة -للوحدات االقتصادية 

وذلك من ، الدارسة إىل ربديد مدى استخدام التفكري الرشيق لتحقيق أىداف ادلنظمات الصناعية
مثل: إدارة  ،والتعرف على األساليب احلديثة ،بيق أدوات التفكري الرشيقخالل التوصل إىل إمكانية تط
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اجلودة الشاملة، التصنيع الرشيق، اإلنتاج يف الوقت احملدد، والتحسني ادلستمر واليت هتدف إىل القضاء 
وربقيق رغبات وحاجات  ،وربسني أداء العمليات و،وتكاليف وزبفيض وقت اإلنتاج، على الضياعات

( (34مَت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع استبانة على عينة بلغت . رضاهالزبون و 
( استبانة منها للمعاجلة اإلحصائية. (30وخضعت ، ا( عضوً (56من رلتمع الدراسة والبالغ  اعضوً 

يف  ؤدي إىل تقليل الضياعاتيري الرشيق يف ادلنظمات الصناعية توصلت الدراسة إىل أن اعتماد التفك
وبالتايل يؤدي إىل رضا  ،شلا يؤدي إىل تقليل التكاليف وااللتزام دببادئ اجلودة، العمليات الصناعية

 الزبون.  
زيز شلارسات التفكري الرشيق إلدارة ادلوارد البشرية ودورىا يف تع ( بعنوان "2018دراسة )حسني،  -4

انعكاس شلارسات الرشيق إلدارة ادلوارد ىدفت ىذه الدراسة إىل توضيح  ." سرتاتيجية للمنظمةاليقظة اال
ز : ادلهارات الرشيقة، اإلجراءات الرشيقة، السلوكيات الرشيقة، تقليص العاملني يف تعزيشلثلة بـ ،البشرية

توزيع استبانة على  ومتَّ  ،استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي .سرتاتيجية للمنظماتاليقظة اال
ريسيني يف كلية اإلسراء اجلامعة األىلية العراقية بلغت حجم تلك العينة عينة عشوائية بسيطة من التد

أىم ما توصلت إليو الدراسة بأن  .ا( تدريسيً (412من رلتمع الدراسة والبالغ  ا( تدريسيً (117
عمليات اليقظة لرية تشكل إحدى احملركات الرئيسة شلارسات التفكري الرشيق إلدارة ادلوارد البش

 افة يف ادلنظمة ادلبحوثة. ك سرتاتيجيةاال
د التكاليف وربقيق أثر تطبيق التفكري الرشيق على ترشي ( بعنوان "2018دراسة )ادلعموري وآخرون،  -5

" ىدفت ىذه الدراسة إىل  -ر العامة للصناعات الكهربائية حبث تطبيقي يف شركة أو  -رضا الزبون 
وتطبيق كل ما حيمل ىذا  ،ربقيق رضا الزبونو  ،معرفة أثر تطبيق التفكري الرشيق على ترشيد التكاليف

ادلصطلح من أىداف وتوجهات ومبادئ وأسس ومفاىيم يف ادلنظمات ومنها شركة أور العامة 
واستخدمت الدراسة  ،مت  اختيار مصنع القابلو الكهربائي كعينة للدراسة .للصناعات الكهربائية العراقية

أىم ما توصلت  .دلعايشة ادليدانية وادلقابالت الشخصيةادلستندات والسجالت والكشوفات والتقارير وا
ى ادلستوى التشغيلي واإلداري إليو الدراسة أن تطبيق أدوات التفكري الرشيق جاء دبنافع وربسينات عل

وذبنب األخطاء  ،والضياع يف الوقت ،فساعدت الشركة على ذبنب اإلفراط يف ادلخزون ،سرتاتيجيواال
 ضيف قيمة وغريىا شلا يعود يف النهاية إىل كسب رضا الزبون. وربديد أنشطة ت ،والعيوب

 

  :الدراسات السابقة األجنبية .2
سني إنتاجية قسم الطوارئ التفكري الرشيق لتح ( بعنوان " (Romano et al., 2018دراسة -1

تفكري الرشيق على قسم الطوارئ ىدفت ىذه الدراسة إىل تطبيق ال ."  Aorn Cardarelliدبستشفى
وربسني العمليات اليت تساىم  ،يف نابويل هبدف زيادة تدفق ادلرضى Aorn Cardarelli شفىمست يف

والقضاء على مجيع االختناقات )قائمة  ،يف تسهيل تدفق ادلرضى عرب مراحل العالج الطيب ادلختلفة
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حلصول ا لنتائج اليت مت  أن ا عن كشفت الدراسة.وكذلك مجيع األنشطة اليت تولد النفايات ،االنتظار(
ومت  إجراء ربليل ، سرتاتيجية التفكري الرشيق أوضحت العملية كما ىي مع عيوهبااعليها قبل تطبيق 

وبعد تنفيذ اإلجراءات ، لتحديد اإلجراءات اليت ربتاج إىل ربسني ضافة للقيمةادلغري لألنشطة 
وفًقا لرموز الفرز زيادة إجيابية يف أداء ادلستشفى زلسوبة كنسب مئوية للمرضى  لوحظتالتصحيحية 

  .روأوقات االنتظا
قل الربي من خالل التفكري ربسني عمليات الن بعنوان " Bernardo et al., 2016) دراسة ) -2

نقل " ىدفت ىذه الدراسة إىل استخدام التفكري الرشيق لتحسني عمليات ال - دراسة حالة -الرشيق 
من  بداًل لقائمة على التفكري الرشيق خالل ادلبادئ واألدوات ا الربي دلصنع جعة ادلكسيكي من

وحبوث  ،األدوات التقليدية ادلستخدمة يف معاجلة مشاكل اللوجستيات والنقل كالنمذجة الرياضية
واقرتحت  ،واليت ظهرت انتقادات حول فعاليتها يف معاجلة مشاكل احلياة الواقعية ،واحملاكاة ،العمليات

الدراسة أن التفكري  عنوأىم ما كشفت  .التحسنيالدراسة ثالث خطوات منهجية لتسهيل تنفيذ 
 ىذه الدراسة كدليل ميكن استخدام نتائج إذ يال لتحسني عمليات النقل الرب الرشيق ىو البديل الفع  

 دلديري النقل لتحسني عمليات النقل. 
ة دراس -يف سالسل التوريد الغذائية  تطبيق التفكري الرشيق ( بعنوان "(Vlachos, 2015 دراسة -3

 انظرً ؛ يف سالسل التوريد الغذائية هوتنفيذ ىدفت ىذه الدراسة إىل اعتماد التفكري الرشيق ." - حالة
فقد مت  ،  (SMEs)ألن غالبية شركات األغذية عبارة عن مؤسسات غذائية صغرية ومتوسطة احلجم

ة وكانت ادلنهجي ،تطوير خطة عمل بسيطة مع مراعاة خصوصيات الشركات الصغرية وادلتوسطة
ومت  اعتماد منهج البحث  ،ادلستخدمة عبارة عن دراسة حالة حبثية لشركة شاي يف ادلملكة ادلتحدة

رت وتشخيص ادلشكالت اليت حدثت أثناء التطبيق الرشيق. طو   ،اإلجرائي لدراسة العملية الرشيقة
ؤقت، لرشيق، التشخيص الرشيق ادلا: التخطيط الدراسة احلالية خطة عمل بسيطة من ثالث مراحل

وكشفت عن ربقيق زبفيضات كبرية  ،ومت  تطبيقها يف قطاع شركات األغذية ،العمليات والسيطرة الرشيقة
 يف النفايات. 

 

 

  :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف إعداد منهجية الدراسة، اجلانب النظري، أداة  -1

 . فرضيات الدراسة واختبار ا،متغرياهتو  الدراسةخصائص ، وصف الدراسة
  اتفقت الدراسة احلالية من حيث أخذ أبعاد شلارسات التفكري الرشيق وبتصرف مع دراسة كل من: -2

 (. 2018(، )حسني، 2019)فريوز وآخرون، 
 ،يب األمساكاختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة من حيث تركيزىا على قطاع مصانع تعل -3

 وذات الدور الكبري يف دعم االقتصاد الوطين.  ،والذي يعد  من القطاعات االقتصادية واإلنتاجية
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زلافظة ، إذ مت  تطبيقها يف عد ادلكاينث الب  عن الدراسات السابقة من حي احلالية اختلفت الدراسة -4
 / اجلمهورية اليمنية.حضرموت

( مع دراسة )ادلنهاوي وآخرون، (2021زمنية الواقعة فيها اتفقت الدراسة احلالية من حيث ادلدة ال -5
2021 .) 

اختلفت الدراسة احلالية من حيث احلدود التطبيقية عن كل الدراسات السابقة باستثناء دراسة )فريوز  -6
ففي الدراسة احلالية   ،كان رلتمع الدراسة ادلورد البشري  إذ ؛(2018(، )حسني، 2019وآخرون، 

 ويف الدراستني كان اجملتمع موظفي منظمات خدمية تعليمية.  ،منظمة إنتاجيةكان اجملتمع موظفي 
  :التفكير الرشيق :للدراسة اإلطار النظري

وصاغو الرئيس  ،" لصناعة السيارات نظام تويوتا اإلنتاجي " إىل " الرشيق ترجع جذور مصطلح "
يف أطروحة ادلاجستري عن تويوتا  John Krafcikالتنفيذي السابق لشركة ىيونداي موتور جون كرافتشيك 

 James P. Womackالكاتبني جيمس ووماك  على يدمث انتشر بعدىا  ،1988مها يف عام اليت قد  
واللذين محال العناوين:  ،ذا النظامهبيف كتابيهما اللذين عر فا فيهما أكثر  Daniel T. Jonesودانيال جونز 

، والتفكري 1990الصادر عام  The Machine That Changed the Worldاآللة اليت غريت العامل 
سنحاول يف ىذا اجلانب الرتكيز على التفكري الرشيق إلدارة . 1996الصادر عام  Lean Thinkingالرشيق 

 ادلوارد البشرية بادلنظمة باعتبارىا اإلدارة ادلسئولة عن العنصر البشري يف ادلنظمة. 
مفهوم التصنيع يف تسعينيات القرن ادلاضي ظهر  :موارد البشريةإلدارة المفهوم التفكير الرشيق  :أوًل 

والتخلص ، والذي يسعى إىل إعادة دراسة كامل مسار العملية اإلنتاجية،  Lean Manufacturingالرشيق
 بعدىا ربولت فكرة التصنيع الرشيق إىل فكر شامل يطبق يف اجملاالت ،من كل نشاط ال يضيف قيمة للزبائن

 أيًضاولكونو مت  تطبيقو  ،576)، ص2019)فريوز وآخرون،  ونفس ادلضمون ة األعمال حاماًل كافة أو أنشط
ن فلسفة التفكري الرشيق ىي منهجية عمل إ. Lean Thinkingعلى جانب اخلدمات تغري  ادلفهوم إىل 

إسقاط وب ،ألساليب العمل  هتدف إىل تقدمي مستويات عالية من قيمة العميل من خالل التحسني ادلستمر
والسماك التفكري الرشيق بأنو: )إحدى  عر ف السمان ،يف ادلنظمة إدارة ادلوارد البشريةىذا ادلفهوم يف رلال 

وتوفري ادلرونة الالزمة لتنفيذ األنشطة وادلهام اخلاصة بإدارة  ،األساليب ادلعتمدة  لتقليل اذلدر يف ادلوارد من جهة
، 2013، آخرونمحدي و )وعر فو ، 21)ص،  2012،آخرونن و )السماادلوارد البشرية بأفضل شكل شلكن( 

وإزالة الرتىل الذي من ادلمكن  ،( بأنو: )إحدى األدوات اليت تعتمد عليها ادلنظمة لدعم منو أعماذلا160ص
)إحدى ادلداخل ادلعتمدة لتلبية متطلبات  بأنو: ((Al-Kindi, 2016, P740وعر فو، أن يعيق ىذا النمو(

 Abdullah)وعر فو، م مع ادلعايري العادلية(ءدبا يتالدارة ادلوارد البشرية واالرتقاء دبستوى أدائها اجلودة اخلاصة بإ

et al., 2018, P 86)  :يف مواكبة كافة  امهمً  ا)التوجو ادلعاصر إلدارة ادلوارد البشرية الذي ميارس دورً  بأنو
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عم عمليات التحسني ادلستمر لكافة الوحدات التطورات اليت ربدث يف البيئة اخلارجية احمليطة بادلنظمة ود
  التنظيمية ادلوجودة داخل ادلنظمة(.

ومفاىيمها  ونستنتج شلا سبق أن التفكري الرشيق للموارد البشرية ىو منهج مشويل لتطبيق مبادئ الرشاقة
ادلنظمة من أجل  يف اذلوأعما اوواجباهت وارد البشريةيف أداء مهام ادل نيهبدف توفري اجلهد والوقت الالزم وأدواهتا

   عصر التحديات والتنافسية. تقليل الضياع واذلدر والفاقد يف موارد ادلنظمة لتحقيق الكفاءة يف أىدافها يف

إىل  د على فلسفة التفكري الرشيق تؤديإن االعتما :موارد البشريةإلدارة الأهداف التفكير الرشيق  :ثانًيا
وىي منافع إجيابية مشولية سبتد لتشمل كل ، سرتاتيجي للمنظمةاري واالى ادلستوى التشغيلي واإلدربسينات عل

وذكر ن وغريىم. و وادلورد نو منها الزبون وادلوزع ،وعالقتها مع اجلوانب اخلارجية ،جوانب ادلنظمة الداخلية
إىل  إدارة ادلوارد البشرية يف ادلنظمة من أىم األىداف اليت تسعىأن (  62، ص2015)احلميداوي وآخرون، 

دعم فرص  - تنظيم الوظائف واألعمال داخل ادلنظمة: ربقيقها من خـالل شلــارسات التفكري الرشــيق ىــي
ربسني رؤية ادلنظمة اذباه زبائنها بالرتكيز على  - التحسني ادلستمر وتقليل اذلدر والضياع باجلهد والوقت وادلوارد

تعزيز  - دل ادلعلومات بني الوحدات التنظيمية ادلختلفةدعم عمليات االتصال وتبا - األنشطة ادلضيفة للقيمة
بناء ثقافة قوية بني كافة العاملني لدى ادلنظمة  - قدرة ادلنظمة على استقطاب أفضل ادلواىب واالحتفاظ هبا

 واإلدارة العليا. 
 

القدرة على  ىي ريةوارد البشإدارة ادلن الرشاقة يف إ :أدوات التفكير الرشيق إلدارة الموارد البشرية :ثالثًا
لتصبح أكثر استجابة  ؛غري ادلتوقعةالتغريات ادلتسارعة  تكييف وتطوير األفراد والعمليات دبا يتناسب مع

ادلرونة يف مواجهة  ققحيدبا وذلك من خالل تصميم أسلوب جديد لتنفيذ وظائف ادلوارد البشرية  ،اوتكيـ فً 
      من أىم األدوات أو التقنيات أن  واذكر ( 8ص، 2019األوضاع ادلستجدة. صلد )الشامسي وآخرون، 

 : ربديد أفضل ادلواىبىي أو ادلمارسات اليت ميكن االعتماد عليها لتحقيق الرشاقة إلدارة ادلوارد البشرية
 - شجيع التمكني الوظيفيت -افة ادلؤسسية من الثق ارشاقة جزءً جعل ال -خلق ثقافة التعل م  -و وتوظيف

بيئة الداعمة وتوفري الىا وتعزيز  ذبذير ثقافة اإلبداع -رقمنة مكان العمل  -انات والتحليالت ستفادة من البياال
إعادة  -تغيري ثقافة تقدمي اخلدمات  - إدارة األداء لتحفيز الرشاقة -زبطيط ادلوارد البشرية  - واحملفزات الالزمة

اليت أن من أىم األدوات  (577ص ،2019الشفافية للمؤسسة. وذكر )فريوز وآخرون،  - لداخليةاذلندسة ا
إدارة  -ىي: فرق العمل وسبكني العاملني التفكري الرشيق إلدارة ادلوارد البشرية  ميكن االرتكاز عليها لتطبيق

 -قافة التطوير والتحسني ادلستمر ث -لية واخلارجية األطراف الداخ بنيعالقة الرضا ادلتبادل  -اجلودة الشاملة 
ثقافة تنظيمية مرنة  -ادلعلومات توافر  -التفويض والدعم والتحفيز  -التدريب ادلستمر  - االتصاالت الفعالة

 توفري التكنولوجيا الالزمة للتعل م.  -اكتشاف ادلواىب واحلفاظ عليها  -تنظيم شبكي مرن  -
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يف  مكن اعتمادىااألبعاد اليت من ادلىناك رلموعة من  :أبعاد التفكير الرشيق إلدارة الموارد البشرية :رابًعا
أبعاد  دراسة احلالية متَّ اعتماد ثالثةوألغراض ال ،شلارسات التفكري الرشيق إلدارة ادلوارد البشريةمستوى قياس 

( 2018)حسني،  (،2019على دراسيت )فريوز وآخرون،  اللتفكري الرشيق إلدارة ادلوارد البشرية اعتمادً 
 شرح موجز ذلذه أيتي وفيما ،الرشيقة، السلوكيات الرشيقة وىي: ادلهارات الرشيقة، اإلجراءات ،وبتصرف

  :يتاألبعاد وعلى النحو اآل
اليت  ،عد على رلموعة من ادلمارسات ادلتنوعة إلدارة ادلوارد البشريةيركز ىذا الب   :المهارات الرشيقة .1

 ،لوظائف احلاليةوتساعدىم يف تطوير قدراهتم بسرعة وسهولة لتلبية متطلبات ا ،تستهدف مهارات العاملني
ومن أىم اجلوانب اليت يتم الرتكيز عليها يف ىذا اجملال ىو التنوع يف  ،ومواجهة ربديات الوظائف ادلستقبلية

، وبعبارة ((Bamber, 2014, P 2885 من الوظائف ادلتنوعةوالقدرة على تنفيذ سلسلة  ،ادلهارات
كافة يف ادلنظمة، واليت تستهدف تطوير  ارد البشريةخرى فإن ادلهارات الرشيقة تشري إىل شلارسات إدارة ادلو أ

 وقدراهتم بشكل سريع دبا يتالءم مع الظروف احلالية وادلستقبلية.  مهارات موظفيها
عد على كافة االجراءات والسياسات والربامج اخلاصة بإدارة ادلوارد يركز ىذا الب   :جراءات الرشيقةاإل .2

يف  النسبة لكل من العاملنيببالشكل الذي يوفر الوقت واجلهد واليت يتم تصميمها وتنفيذىا  ،البشرية
                         ااألىداف اليت ترغب هبويف الوقت نفسو يساعد ادلنظمة على ربقيق  ،ادلنظمة

(AL-Kindi, 2016, P 744) وىذا يعين أن اإلجراءات الرشيقة تشري إىل كل اسرتاتيجيات إدارة ،
يف  تقليل الضياع واذلدر والفاقدراءاهتا وسياساهتا وبرارلها يف ادلنظمة، واليت هتدف إىل وإج ادلوارد البشرية
 وجهدىم وصواًل للكمال. وقت موظفيها

يف  معد تركز إدارة ادلوارد البشرية على سلوكيات العاملني لتغيري توجهاهتيف ىذا الب   :السلوكيات الرشيقة .3
أجل تنمية الطموحات الالزمة لديهم  تكارية وروح التعاون وادلبادرة منوتعزيز قدراهتم اإلبداعية واالب ،العمل

ق تقدمهم يف العمل وقدرة منظماهتم على ربقيق أىدافها و اليت من ادلمكن أن تع ،دلواجهة ادلشكالت
Abdullah et al., 2018, P 88)) أي إن السلوكيات الرشيقة تشري إىل شلارسات إدارة ادلوارد ،

وتوجهاهتم، وتعزيز السلوكيات اإلجيابية،   ادلنظمة، واليت هتدف إىل تغيري قيم موظفيهاكافة يف البشرية
 والتقليل من السلبية منها دبا يتوافق مع الثقافة العامة السائدة يف ادلنظمة. 

 :ة )تحليل ومعالجة البيانات(الميداني دراسةال
مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبدينة ادلكال  مت  إنشاء :(الغويزي) مصنع المكال لتعليب األسماك :أوًل 

واستكمل إنشاء ادلصنع يف عام  ،1975( لعام (19حضرموت دبوجب قرار رللس الوزراء رقم  ةدبحافظ
 يف الثالثني اومت  افتتاحو رمسيً  ،(ابالدنا واالرباد السوفييت )سابقً يف إطار التعاون االقتصادي والفين بني  1979

وىو يقع على ادلدخل  ،بالتزامن مع احتفاالت شعبنا بعيد االستقالل الوطين 1979من نوفمرب  30))



 

571 

 (7م. الرقن التسلسلي )2025(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659لوم اإلنسانية والتطبيقية، هجلة الرياى للع 

 

 إبراىيم عوض ربيع باسباع  ...ــ الغويزي ــ  ماكسـادلكال لتعليب األصنع ـم يف ــري الــرشيــقكات التـفـــشلـارسـ

( مليون علبة (4.1الشرقي دلدينة ادلكال طريق خلف أمام ادليناء، وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنع عند إنشائو 
ع بوردية س عمل ادلصنعلى أسا اا من مطحون السمك سنويً ( طنً (76وإنتاج  ،من معلبات أمساك ادلاكريل

 - ام اإلنتاجية وىي: ورشة التعليبمن رلموعة من األقس 1979عند إنشائو عام ن ادلصنع كو  ت. اواحدة يوميً 
قسم توليد البخار  -وحدة الطحن  -قسم الثالجات  -تاج اجلاىز قسم اإلن -ورشة صناعة العلب الفارغة 

الوحدة  - قسم الصيانة العامة -اإلدارة العامة  -ادلخترب )وحدة مراقبة اجلودة(  -وحدة الطاقة  -)الغاليات( 
 الصحية. 

 :إجراءات الدراسة الميدانية :ثانًيا
دبحافظة  مصنع ادلكال لتعليب األمساكفي رلتمع الدراسة يف مجيع موظ يتمثل :مجتمع وعينة الدراسة .1

عينة مت  االستعانة ، ولتحديد حجم الارمسيً  ا( موظفً 279)لبالغ عددىم او الرمسيني الثابتني،  حضرموت
إذ كان حجم  ؛" طرق البحث يف اإلدارة ( يف كتابو "(Sekaran, 2002باجلدول ادلقرتح من قبل 

بشكل عشوائي على عينة عشوائية ميسرة من موظفي  ت، ومت  توزيع االستباناا( موظفً (162العينة بلغت 
 ،من حجم عينة الدراسة74%) أي: ما يعادل نسبة ) ا( موظفً (120ادلصنع قيد الدراسة بلغت 

 يف الدراسات اإلدارية واالجتماعية.  ، وىي من النسب ادلقبولة جًدا%( من حجم رلتمع الدراسة(43و

ألهنا  من األفراد ادلشمولني بالدراسة؛ ستخدام االستبانة أداة جلمع البياناتمت  ا :الميدانية أداة الدراسة .2
االستبانة بشكلها النهائي باإلضافة تضمنت  إذ ؛من الدراساتمن الوسائل ادلعتادة يف مثل ىذا النوع  دتع

تتعلق اجملموعة األوىل  ،رلموعتني من األسئلة ا،وأىدافه دراسةإىل مقدمة تعريفية تعر ف ادلبحوثني بال
، العمر، ادلؤىل العلمي، ادلستوى الوظيفي، نوعوتشمل: ال ،بالبيانات الشخصية والوظيفية ألفراد الدراسة

يف  شلارسات التفكري الرشيقمستوى حول  ( سؤااًل (15تحتوي على فوأما اجملموعة الثانية  ،خلربةسنوات ا
 :تيةتقيس األبعاد اآلدبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني  اكمصنع ادلكال لتعليب األمس

ــن االستبانة. 5ــ  (1عد من خالل الفقرات ادلهارات الرشيقة: مت  قياس ىذا الب   -1 ــ  ( مــ
 ( من االستبانة.10ــ  (6عد من خالل الفقرات اإلجراءات الرشيقة: مت  قياس ىذا الب   -2
 ( من االستبانة. 15ــ  (11عد من خالل الفقرات السلوكيات الرشيقة: مت  قياس ىـذا الب   -3

 ،( نقاط(5( اخلماسي للموافقة وعدم ادلوافقة ادلتدرج من (Likert ذا وقد مت  استخدام مقياس ليكرتى
 ا.( لعدم ادلوافقة إطالقً (1ورقم  ،( للموافقة بشدة(5 أعطي رقم إذ
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متَّ إعداد استبانة أولية  ،خالل مراجعة الدراسات واألدبيات السابقةمن  :صدق أداة الدراسة وثباتها .3
من  دبحافظة حضرموت اكمصنع ادلكال لتعليب األمسيف  شلارسات التفكري الرشيق مستوى للتعر ف على

( (6 من خالل عرضها على الظاىري بعد ذلك مت  التحقق من صدق االستبانةوظفني، و وجهة نظر ادل
دلعرفة مدى صدقها واحلكم على وذلك من جامعات مينية سلتلفة، زلكمني متخصصني من ذوي اخلربات 

مدى اتساق فقراهتا، وتناسبها، ومالءمتها دلوضوع الدراسة، وسالمة بنائها اللغوي، وقد مت  األخذ 
. كما مت  التأكد من ثبات أداة الدراسة من الحظات عند الصياغة النهائية لفقرات االستبانة وأبعادىابادل

لقياس درجة مصداقية وذلك ( (Alpha Cronbachألفا كرونباخ  خالل معامل أو معادلة الثبات
ومن خالذلا  ،ةالداخلي لفقرات االستبانالتساق والتجانس س اييق حبيثانة اإلجابات على فقرات االستب

لكل ح معامل الثبات ناه يوض  ديبني التوافق يف ردود أفراد عينة الدراسة ذباه فقرات االستبانة، واجلدول أ
 ، ودرجة الثبات العام والكلي ألبعاد االستبانة.االستبانة ب عد من أبعاد

 (: معامالت الثبات ألبعاد أداة الدراسة(1جدول رقم 

 كرونباخمعامل ألفا   ُبعدال
 0.846 ادلهارات الرشيقة 
 0.754 اإلجراءات الرشيقة
 0.817 السلوكيات الرشيقة

 0.862 ككل  انةالستب أبعادإجمالي 
 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.

ثبات منوذج  قياس يف كرونباخ ألفا معامل خالل استخدام بني منتأعاله ( (1 من اجلدول رقمو 
 منوذج سبتع علىيدل  وىذا مؤشر (،0.86اإلمجالية لالستبانة ىي ) الثبات املمع قيمة إىل أن انةاالستب
 . تربر استخدامها ألغراض ىذه الدراسة الثبات من عالية بدرجة انةاالستب

( استبانة صاحلة (118إذ تبني أن  ،مراجعتها مت   ستباناتبعد مجع اال :الدراسة ياناتبأساليب تحليل  .4
تفريغ االستبانات وربليلها  ومت  %( من االستبانات ادلوزعة،  (98.3بتو أي ما نس ،لغايات التحليل

الوسط  النسب والتكرارات، :ىي ،إحصائية ( من خالل أساليب(SPSSباستخدام الربنامج اإلحصائي 
        للعينات ادلستقلة ()ت ، واختبارANOVAاحلسايب، االضلراف ادلعياري، ربليل التباين األحادي 

T . Test . 
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( أسئلة حول ادلتغريات الشخصية والوظيفية (5تضمنت االستبانة  :وصف خصائص عينة الدراسة :ثالثًا
وسيتم وصف  ،، العمر، ادلؤىل العلمي، ادلستوى الوظيفي، سنوات اخلربةنوعالىي:  ،ألفراد عينة الدراسة

  :يتوعلى النحو اآل ،خصائص عينة الدراسة لكل متغري من ىذه ادلتغريات على حده
 

  :حصاءات الوصفية دلتغري النوع )اجلنس(اإل -1
 (: خصائص أفراد عينة الدراسة دلتغري النوع(2جدول رقم 

 % النسبة التكرار البيان
 86.4% 102 ذكر
 13.6% 16 أنثى

 %100 118 اجملموع

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.

بنسبة  102)) لذكور، إذ يبلغ عددىماتبني أن عينة الدراسة ىم من (2) اجلدول رقم  نتائج من خالل
 . (%(13.6 ( بنسبة(16 يليهم اإلناث إذ يبلغ عددىم%(، و  (86.4

 

 :اإلحصاءات الوصفية دلتغري العمر -2
 (: خصائص أفراد عينة الدراسة دلتغري العمر(3جدول رقم 

 % النسبة التكرار البيان
 2.5% 3 سنة 25ل من أق

 11.9% 14 سنة 35ن أقل م –سنة  25من 
 51.7% 61 سنة 45ن أقل م –سنة  35من 

 33.9% 40 سنة فأكثر 45
 %100 118 اجملموع

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.

أقل  –سنة  35من غالبية عينة الدراسة ترتاوح أعمارىم ) نأعاله أ( (3 دول رقماجلتضح من خالل ي
سنة فأكثر(  45عمرية الذين ترتاوح أعمارىم )%(، يليهم الفئة ال.51 7( وتبلغ نسبتهم )سنة 45من 

( بنسبة سنة 35أقل من  –سنة  25من%(، مث الفئة العمرية الذين ترتاوح أعمارىم )33.9بنسبة )
 %(.2.5سنة إذ بلغت نسبتهم ) 25الفئة العمرية اليت تقل أعمارىم عن  %(، وأخريًا11.9)
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  :اإلحصاءات الوصفية للمؤىل العلمي -3
 : خصائص أفراد عينة الدراسة للمؤىل العلمي((4جدول رقم 

 % النسبة التكرار البيان
 

 47.5% 56 ثانوية عامة فأقل
 8.5% 10 دبلوم بعد الثانوية

 39.8% 47 بكالوريوس
 4.2% 5 دراسات عليا

 %100 118 اجملموع
 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.

"  ثانوية عامة فأقل من محلة مؤىل "البية أفراد العينة أن غ( أعاله (4دول رقم اجليتضح من نتائج 
 دبلوم بعد الثانوية محلة مؤىل "%(، مث 39.8بنسبة )"  البكالوريوس م محلة مؤىل "%(، يليه47.5بنسبة )

 %(.4.2" بنسبة ) الدراسات العليا محلة مؤىل " ، وأخريًا%(8.5بنسبة ) "
 :اإلحصاءات الوصفية للمركز الوظيفي -4

 (: خصائص أفراد عينة الدراسة للمركز الوظيفي(5رقم جدول 

 النسبة% التكرار البيان
 22.9% 27 مدير

 77.1% 91 موظف
 %100 118 اجملموع

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.
%(، 77.1بنسبة ) "موظف" يعملون يف ادلركز الوظيفيأن غالبية أفراد العينة (5) ويتضح من اجلدول رقم     

 %(.22.9" بنسبة )مديرم الذين يعملون يف ادلركز الوظيفي "يهيل
 

  :اإلحصاءات الوصفية لعدد سنوات اخلدمة -5
 (: خصائص أفراد عينة الدراسة لعدد سنوات اخلدمة(6جدول رقم 

 % النسبة التكرار البيان
 5.9% 7  واتسن 5أقل من 

 16.1% 19 سنوات 10أقل من  – سنوات 5من 
 34.7% 41 سنة  15أقل من  - سنوات 10من 

 43.2% 51 سنة فأكثر 15
 %100 118 اجملموع

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.
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  أن غالبية أفراد(6)  فقد اتضح من خالل اجلدول رقم عينة الدراسةفراد أل أما عن عدد سنوات اخلدمة
م الذين ترتاوح سنوات (، يليه%43.2بنسبة ) " سنة فأكثر 15من  ترتاوح سنوات خدمتهم "العينة 

    %(، مث الذين ترتاوح سنوات خدمتهم  34.7" بنسبة ) سنة 15 أقل من - سنوات 10من  خدمتهم "
أقل  سنوات خدمتهم " ين ترتاوحالذ %(، وأخريًا16.1" بنسبة ) سنوات 10أقل من  - سنوات 5من  "

 %(.5.9" بنسبة ) سنوات 5من 
 

يستوجب علينا القيام  داة االستبانةدلعرفة أراء عينة الدراسة حول أسئلة أ :اسةوصف متغيرات الدر  :رابًعا
ت ادلعيارية جلميع وىي قيمة ادلتوسطات احلسابية واالضلرافا ،بعرض نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات

سة سيتم تفسريىا كما وإن مستوى ادلوافقة لقيم ادلتوسطات احلسابية اليت توصلت إليها الدرا ،أبعاد الدراسة
  :يأيت

خاليا  ، وبالتايل فإن طول0.80 = 5(/ 1  -5  = ) 5(/  أقل قيمة  - = ) أكرب قيمة طول ادلقياس
  :ادلقياس كاآليت

 ( اشري إىل مستوى موافقة منخفض جدً نو يإف، 1.80)  -1 إذا وقع الوسط احلسايب يف ادلدى. 
 ( نو يشري إىل مستوى موافقة منخفضإف، 2.60)   –1.81 إذا وقع الوسط احلسايب يف ادلدى. 
 نو يشري إىل مستوى موافقة متوسطإف ،( 3.40 -  (2.61الوسط احلسايب يف ادلدى ذا وقعإ. 
  ــــنو يشري إىل مستوى موافقة مإف(،  4.20-  (3.41وقع الوسط احلسايب يف ادلدىإذا ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  رتفع.ـ
 ـــنو يشري إىل مستوى موافقة مإف، 5) -(4.21  إذا وقع الوسط احلسايب يف ادلدى ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  .ارتفع جدً ــ

  :كما يأيتدراسة عرب ثالثة أبعاد )زلاور(  الوصفي دلتغريات ال اإلحصائي التطرق إىل التحليلوسيتم 
وصف  مت  و  ات،( فقر (5 على الدراسة استبانة ىذا الب عد يف لقد مشل :وصف ب عد ادلهارات الرشيقة -1

 :اآليت على النحو اتغرياهتا وربليلها إحصائيً م
 تحليل الوصفي حملور ادلهارات الرشيقةال (:(7جدول رقم  

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
T 

مستوى 
 الدللة

مستوى 
 الموافقة

 الترتيب

1 
الذين لديهم  شخاصاأل ظيفيعمل ادلصنع على تو 

 سلتلفة بادلصنع. القدرة على العمل يف أقسام
 1 مرتفع 0.00 50.48 0.86 3.98

2 
يسعى ادلصنع لضمان تنوع مهارات ادلوظفني على 

 ) التناوب الوظيفي(. توفري التدريب ادلتعدد الوظائف
 4 متوسط 0.00 29.36 1.11 3.01

3 
يربط ادلصنع احلوافز وادلكافآت مع تنوع ادلهارات 

 وتنميتها لدى ادلوظفني.
 2 متوسط 0.00 28.06 1.25 3.23
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 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
T 

مستوى 
 الدللة

مستوى 
 الموافقة

 الترتيب

4 
يدعم ادلصنع قدرات التعل م والتعليم وبرامج التحسني 

ادلستمر والتدريب لضمان عدم تقادم مهارات 
 ادلوظفني.

 3 متوسط 0.00 32.35 1.05 3.12

5 
يتابع ادلصنع كافة ادلستجدات اليت ربدث يف رلال 
تطوير ادلهارات لنقل التجارب وتوظيفها يف تنمية 

 فني.مهارات ادلوظ
 5 متوسط 0.00 33.87 0.95 2.97

  متوسط 0.00 34.82 1.04 3.26 اإلجمالي

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.
 ،" متوسطة "كانت االستبانة  أن اذباىات عينة الدراسة حول فقرات 7) يتضح من اجلدول أعاله رقم )

الذين لديهم القدرة على العمل يف أقسام  يعمل ادلصنع على توفري ادلوظفني ( "1الفقرة رقم ) جاءتفقد 
كان ادلتوسط احلسايب ذلذه   إذ"؛  مرتفع يث األمهية دبستوى موافقة "الرتتيب األول من ح يف " سلتلفة بادلصنع

، وقد بلغ 1.96)اجلدولية ) Tوىي أكرب من قيمة  (50.84)احملسوبة  Tوبلغت قيمة  (،3.98الفقرة )
يتابع ادلصنع كافة ادلستجدات اليت  ( "5الرتتيب األخري فقد كان للفقرة رقم )أما ، (0.00)مستوى الداللة 

" توسط" دبستوى موافقة "م ربدث يف رلال تطوير ادلهارات لنقل التجارب وتوظيفها يف تنمية مهارات ادلوظفني
اجلدولية  T( وىي أكرب من قيمة (33.87احملسوبة  T، وبلغت قيمة (2.97)ومتوسط حسايب بلغ 

 عبارات االستبانةإمجايل مستوى موافقة العينة حول  ، وكان(0.00)(، وقد بلغ مستوى الداللة (1.96
( (34.82احملسوبة  T، وبلغت قيمة (1.04( وباضلراف معياري )3.26بلغ ادلتوسط العام ) إذ"، توسط"م

على اإلجيابية يف ، وىذا يدل (0.00)(، وقد بلغ مستوى الداللة 1.96اجلدولية ) Tوىي أكرب من قيمة 
 إجابات العينة.

وصف  مت  و  الدراسة، استبانة ات يف( فقر 5على )تضمن ىذا الب عد  :وصف ب عد اإلجراءات الرشيقة -2
 :اآليت على النحو امتغرياهتا وربليلها إحصائيً 

 تحليل الوصفي حملور اإلجراءات الرشيقةال (:(8جدول رقم 

المتوسط  الفقرات م
 بياالحس

 النحراف
مستوى  Tقيمة  عياريالم

 الدللة
مستوى 
 الترتيب الموافقة

 1 مرتفع 0.00 33.98 1.10 3.43 تتميز تعليمات وإجراءات ادلصنع  بالوضوح. 6

يهتم ادلصنع برتتيب إجراءات العمل بصورة قياسية دلنع  7
 5 منخفض 0.00 26.57 1.06 2.58 الضياع يف حركات وعمليات ادلوظفني.
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المتوسط  الفقرات م
 بياالحس

 النحراف
مستوى  Tقيمة  عياريالم

 الدللة
مستوى 
 الترتيب الموافقة

وفري كافة تفرق العمل من خالل يدعم ادلصنع   8
 4 متوسط 0.00 29.18 1.09 2.93 التسهيالت اليت تدعم ذلك.

م مع ءع اسرتاتيجياتو بالشكل الذي يتالادلصن يكي ف 9
 3 متوسط 0.00 33.42 1.01 3.11 التغيريات البيئية.

رارلو خالل فرتة يعد ل ادلصنع إجراءاتو وسياساتو وب 10
 2 متوسط 0.00 33.10 1.04 3.17 .ازمنية قصرية جدً 

 - متوسط 0.00 31.25 1.06 3.04 اإلجمالي
 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.

 توسطة"م"كانت استبانة  أن اذباىات عينة الدراسة حول فقرات أعاله ( 8دول رقم )اجل نتائج يتضح من
الرتتيب األول من حيث  يف " حتتميز تعليمات وإجراءات ادلصنع  بالوضو  ( "6الفقرة رقم ) جاءتفقد 

 احملسوبة Tوبلغت قيمة  (،3.43كان ادلتوسط احلسايب ذلذه الفقرة )  إذ"؛  مرتفع األمهية دبستوى موافقة "
أما الرتتيب األخري ، (0.00)، وقد بلغ مستوى الداللة (1.96)اجلدولية  T( وىي أكرب من قيمة (33.98

برتتيب إجراءات العمل بصورة قياسية دلنع الضياع يف حركات يهتم ادلصنع  ( "7فقد كان للفقرة رقم )
احملسوبة  T، وبلغت قيمة (2.58)  " ومتوسط حسايب بلغ نخفضم " دبستوى موافقة " وعمليات ادلوظفني

إمجايل  كان، و (0.00)(، وقد بلغ مستوى الداللة (1.96اجلدولية  T( وىي أكرب من قيمة  (26.57
 ( وباضلراف معياري3.04بلغ ادلتوسط العام ) إذ"،  توسطم " عبارات االستبانة مستوى موافقة العينة حول

، وقد بلغ مستوى (1.96)اجلدولية  T( وىي أكرب من قيمة (31.25احملسوبة  T، وبلغت قيمة ((1.06
 ، وىذا يدل على اإلجيابية يف إجابات العينة. (0.00)الداللة 

وصف  مت  و  ات،( فقر 5على )يف ىذا الب عد  الدراسة بانةاست تمشلو  :وصف ب عد السلوكيات الرشيقة -3
 :اآليت على النحو امتغرياهتا وربليلها إحصائيً 

 تحليل الوصفي حملور السلوكيات الرشيقةال (:(9جدول رقم 

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
 T 

مستوى 
 الدللة

مستوى 
 الموافقة

 الترتيب

11 
ــــــــــرامج ادل ــــــــــدعم ب ــــــــــة الشخصــــــــــية ت صــــــــــنع احلري

للمـــــــوظفني لتشــــــــجيعهم علـــــــى طــــــــرح وتنفيــــــــذ 
 األفكار اجلديدة.

 1 متوسط 0.00 31.95 1.09 3.22

12 
يعمل ادلصنع على تفعيل ادلمارسـات اإلبداعيـة 

 2 متوسط 0.00 29.90 1.11 3.06 للموظفني. 
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 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
 T 

مستوى 
 الدللة

مستوى 
 الموافقة

 الترتيب

تتوافق قيم واذباىات ادلصـنع مـع الثقافـة العامـة  13
 السائدة فيو.

 3 متوسط 0.00 33.58 0.96 2.97

14 
يعمــل ادلصــنع علــى ذبنــب الســلوكيات ادلعياريــة 

 4 متوسط 0.00 34.79 0.89 2.84 وإمنا يدعم التجدد فيها.   

15 
يشـجع ادلصــنع الـتعل م ونقــل التجـارب الــيت مــن 
شـــــأهنا تعزيـــــز الســـــلوكيات االجيابيـــــة يف العمـــــل 

 وتقليل السلبية منها.  
 5 منخفض 0.00 25.31 1.09 2.54

 - متوسط 0.00 31.11 1.03 2.93 اإلجمالي

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.

 ،" توسطةم "كانت االستبانة  أن اذباىات عينة الدراسة حول فقرات أعاله ( 9يتضح من اجلدول رقم )
نفيذ تدعم برامج ادلصنع احلرية الشخصية للموظفني لتشجيعهم على طرح وت ( "11الفقرة رقم ) جاءتفقد 

كان ادلتوسط احلسايب   إذ"؛  توسطم الرتتيب األول من حيث األمهية دبستوى موافقة "يف "  األفكار اجلديدة
(، وقد بلغ (1.96اجلدولية  T( وىي أكرب من قيمة (31.95احملسوبة  Tوبلغت قيمة  (،3.22) ذلذه الفقرة

 ونقل التعل م ادلصنع يشجع ( "15) أما الرتتيب األخري فقد كان للفقرة رقم، (0.00)مستوى الداللة 
" نخفضم دبستوى موافقة "" منها السلبية وتقليل العمل يف االجيابية السلوكيات تعزيز شأهنا من اليت التجارب

اجلدولية  T( وىي أكرب من قيمة (25.31احملسوبة  T، وبلغت قيمة (2.54ومتوسط حسايب بلغ )
 عبارات االستبانةإمجايل مستوى موافقة العينة حول  كان، و (0.00)(، وقد بلغ مستوى الداللة (1.96

( (31.11احملسوبة  T، وبلغت قيمة (1.03وباضلراف معياري ) ،(2.93بلغ ادلتوسط العام ) إذ"، توسط"م
، وىذا يدل على اإلجيابية يف (0.00)، وقد بلغ مستوى الداللة (1.96اجلدولية ) Tوىي أكرب من قيمة 

 إجابات العينة.
  :اختبار فرضيات الدراسة :اخامسً 

فظة تفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحاللات شلارس ال توجد :ية الرئيسة األولىضلفر ا
باختبار الفرضيات الفرعية  بغرض اختبار الفرضية الرئيسة األوىل نقوم أواًل و  .حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني

  :اآليت ادلنبثقة منها، وذلك من خالل اجلدول
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 (: اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسة األوىل(10جدول رقم 

 ُبعدال
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 

 قيمة
 T 

مستوى 
 الدللة 

مستوى 
 الموافقة

 

 الترتيب

 1 متوسط 0.00 34.82 1.04 3.26 ادلهارات الرشيقة 
 2 متوسط 0.00 31.25 1.06 3.04 اإلجراءات الرشيقة
 3 متوسط 0.00 31.11 1.03 2.93 السلوكيات الرشيقة

 - متوسط 0.00 32.39 1.05 3.08 اإلجمالي
 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.

ادلهارات الرشيقة ب عد يتبني إن مستوى إجابات عينة الدراسة حول  (10) ومن خالل اجلدول أعاله رقم
شلا يدل على موافقة أفراد  ،(1.04واالضلراف ادلعياري ) ،(3.26بلغ ادلتوسط احلسايب ) إذ؛ اكان متوسطً 

أما عينة الدراسة على وجود شلارسات ادلهارات الرشيقة يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت، 
( شلا يعين وجود داللة إحصائية، وهبذا 0.00( عند مستوى داللة )34.82قد بلغت )ف Tقيمة اختبار 

هارات الرشيقة يف للمشلارسات  توجد واليت تنص على: الة األوىل للفرضية الرئيساألوىل الفرعية  نرفض الفرضية
 مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني. 

ن مستوى إجابات أيتبني أعاله ( 10من خالل اجلدول رقم )أما خبصوص ب عد اإلجراءات الرشيقة ف
واالضلراف  ،(3.04بلغ ادلتوسط احلسايب ) إذ ؛اسطً ت الرشيقة كان متو ءاراجاإل رل زلو عينة الدراسة حو 

الرشيقة يف مصنع  جراءاتشلا يدل على موافقة أفراد عينة الدراسة على وجود شلارسات اإل ،(1.06) ادلعياري
توى داللة ( عند مس31.25)قد بلغت ف Tقيمة اختبار أما ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت، 

واليت تنص  ة األوىلللفرضية الرئيس ثانيةالالفرعية ( شلا يعين وجود داللة إحصائية، وهبذا نرفض الفرضية 0.00)
الرشيقة يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة  جراءاتلإلتوجد شلارسات  على: ال

 نظر ادلوظفني. 
ن مستوى إجابات عينة أ( يتبني 10اجلدول أعاله رقم ) من خاللوعن ب عد السلوكيات الرشيقة ف

واالضلراف ادلعياري  ،(2.93بلغ ادلتوسط احلسايب ) إذ ؛ات الرشيقة كان متوسطً سلوكياالدراسة حول زلور ال
الرشيقة يف مصنع ادلكال  سلوكياتشلا يدل على موافقة أفراد عينة الدراسة على وجود شلارسات ال ،(1.03)

( 0.00( عند مستوى داللة )31.11)قد بلغت ف Tقيمة اختبار أما اك دبحافظة حضرموت، لتعليب األمس
   واليت تنص على:  ،ة األوىلللفرضية الرئيس ،ثالثةال الفرعية شلا يعين وجود داللة إحصائية، وهبذا نرفض الفرضية

     ت من وجهة الرشيقة يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرمو  سلوكياتللتوجد شلارسات  ال
 نظر ادلوظفني. 
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ن مستوى أيتبني  أعاله (10من خالل اجلدول رقم )ف ،ة األوىلشلا سبق والختبار الفرضية الرئيسو 
 ،(3.08) بلغ ادلتوسط احلسايب إذ ؛اتوسطً الرشيق كان م متغري شلارسات التفكريإجابات عينة الدراسة حول 

الرشيق يف  التفكريأفراد عينة الدراسة على وجود شلارسات شلا يدل على موافقة  ،(1.05واالضلراف ادلعياري )
( عند مستوى 32.39)قد بلغت ف Tقيمة اختبار أما مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت، 

 توجد واليت تنص على: ال ة األوىلالرئيس (، شلا يعين وجود داللة إحصائية، وهبذا نرفض الفرضية0.00داللة )
 الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني.  تفكريللشلارسات 

ال يوجد ىناك اختالف ذات داللة إحصائية يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف  :ة الثانيةالفرضية الرئيس
: تيةشخصية اآلا للمتغريات التبعً  مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني

. والختبار ىذه الفرضية نقوم دبعرفة داللة االختالف اإلحصائية بني آراء عينة النوع، العمر، ادلؤىل العلمي
يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة الدراسة حول مستوى شلارسات التفكري الرشيق 

  :لكل متغري على حد، وعلى النحو اآليت نظر ادلوظفني
يف دلعرفة داللة االختالف اإلحصائية بني آراء عينة الدراسة حول مستوى شلارسات التفكري الرشيق  -1

 استخدام اختبار، فقد مت  )اجلنس( تعزى دلتغري النوع افظة حضرموتمصنع ادلكال لتعليب األمساك دبح
T  للعينات ادلستقلة(Independent Samples T-Test)وكانت النتائج كما يأيت ،:  

 (: 11جدول رقم )
 للعينات ادلستقلة لالختالفات يف آراء عينة الدراسة حول شلارسات التفكري الرشيق تعزى دلتغري النوع )اجلنس( Tاختبار 

المتوسط  الجنس المحور
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
القيمة  Tقيمة  الحرية

 الحتمالية
شلارسات التفكري 

 الرشيق
 0.72 3.09 ذكر

116 0.587 0.558 
 0.71 3.98 أنثى
ل يوجد اختالف ذات دللة إحصائية: اإلحصائية نتيجةال  

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.
 

 .(1.96)تساوي  (0.05)، ومستوى معنوية (116)اجلدولية عند درجة حرية  Tقيمة 
أكرب من مستوى  ىي(، و 0.56) تيتبني أن القيمة االحتمالية بلغأعاله ( (11ومن خالل اجلدول 

اجلدولية واليت تساوي  Tقيمة (، وىي أقل من 0.587بلغت ) T (، كما أن  قيمة0.05ادلعنوية )
، شلا يدل على عدم وجود اختالف ذات داللة إحصائية يف مستوى 116)) عند درجة حرية 1.96))

موت من وجهة نظر ادلوظفني تعزى شلارسات التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضر 
 . )اجلنس( دلتغري النوع



 

581 

 (7م. الرقن التسلسلي )2025(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659لوم اإلنسانية والتطبيقية، هجلة الرياى للع 

 

 إبراىيم عوض ربيع باسباع  ...ــ الغويزي ــ  ماكسـادلكال لتعليب األصنع ـم يف ــري الــرشيــقكات التـفـــشلـارسـ

يف دلعرفة داللة االختالف اإلحصائية بني آراء عينة الدراسة حول مستوى شلارسات التفكري الرشيق  -2
         استخدام اختبار مت  فقد عمر، يب األمساك دبحافظة حضرموت تعزى دلتغري المصنع ادلكال لتعل

   :(، وكانت النتائج كما يأيت(One-Way Anova يتباين األحادربليل الأو أسلوب 

 (: اختبار ربليل التباين األحادي لالختالفات يف آراء عينة الدراسة 12جدول رقم )
 حول شلارسات التفكري الرشيق تعزى دلتغري العمر

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
مالية الحت

Sig 

شلارسات 
التفكري 
 الرشيق

 0.355 3 1.066 بني اجملموعات

0.685 0.563 
داخل 

 اجملموعات
59.156 114 0.519 

  117 60.222 اجملموع

 النتيجة اإلحصائية: ل يوجد اختالف ذات دللة إحصائية
 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.

 

 .(2.46)تساوي  (0.05)ومستوى داللة ،  (3 ,114)اجلدولية عند درجة حري Fقيمة 
اجلدولية واليت  Fمن قيمة  قلأ ىي(، و 0.685احملسوبة ) Fأن قيمة  (12أعاله رقم ) يوضح اجلدول

(، أي 0.05(، وىي أكرب من مستوى الداللة )0.563بلغت )ن القيمة االحتمالية أ(، كما 2.46)تساوي 

( يف إجابات أفراد عينة الدراسة حول 0.05عند مستوى داللة )داللة إحصائية  اتذ ال توجد اختالفات

 العمر. مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت تعزى دلتغري 

يف دلعرفة داللة االختالف اإلحصائية بني آراء عينة الدراسة حول مستوى شلارسات التفكري الرشيق  -3

 استخدام اختبار مت  فقد ؤىل العلمي، يب األمساك دبحافظة حضرموت تعزى دلتغري ادلمصنع ادلكال لتعل

   :(، وكانت النتائج كما يأيت(One-Way Anova تباين األحاديربليل الأو أسلوب 
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حول شلارسات التفكري (: اختبار ربليل التباين األحادي لالختالفات يف آراء عينة الدراسة 13جدول رقم )

 ى دلتغري ادلؤىل العلميالرشيق تعز 

 المحور
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

 درجة
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
الحتمالية 

Sig 

شلارسات 
التفكري 
 الرشيق

بني 
 اجملموعات

10.471 3 3.490 
7.997 

 
0.000 

 
داخل 

 اجملموعات
49.751 114 0.436 

  117 60.222 اجملموع
يجة اإلحصائية: يوجد اختالف ذات دللة إحصائيةالنت  

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.
 .(2.46)تساوي  (0.05)ومستوى داللة ، (3 ,114) اجلدولية عند درجة حرية  Fقيمة 

اجلدولية واليت  Fمن قيمة  كربأ ىي(، و 7.997احملسوبة ) Fأن قيمة  (13أعاله رقم ) يوضح اجلدول
(، أي 0.05(، وىي أقل من مستوى الداللة )0.000بلغت )ن القيمة االحتمالية أ(، كما 2.46تساوي )

( يف إجابات أفراد عينة الدراسة حول 0.05عند مستوى داللة )داللة إحصائية  اتذ توجد اختالفات
ؤىل ادلمستوى شلارسات التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت تعزى دلتغري 

 . العلمي
ال يوجد ىناك اختالف ذات داللة إحصائية يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف  :ةلثة الثاالفرضية الرئيس

: تيةية اآلوظيفللمتغريات ال ادلوظفني تبعً مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ا
ضية نقوم دبعرفة داللة االختالف اإلحصائية بني آراء عينة والختبار ىذه الفر . ستوى الوظيفي، سنوات اخلربةادل

يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة الدراسة حول مستوى شلارسات التفكري الرشيق 
 :لكل متغري على حدة، وعلى النحو اآليت نظر ادلوظفني

يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق  دلعرفة داللة االختالف اإلحصائية بني آراء عينة الدراسة حول -1
استخدام ستوى الوظيفي، فقد مت  يب األمساك دبحافظة حضرموت تعزى دلتغري ادلمصنع ادلكال لتعل

 :، وكانت النتائج كما يأيت(Independent Samples T-Test)للعينات ادلستقلة T  اختبار
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 حول شلارسات التفكري الرشيق تعزى دلتغري ادلستوى الوظيفيلالختالفات يف آراء عينة الدراسة  T(: اختبار (14جدول رقم 

 المحور
مسمى ال

 الوظيفي
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 Tقيمة 
القيمة 

 الحتمالية

شلارسات التفكري 
 الرشيق

 0.58 3.62 مدير 
116 4.919 0.000 

 0.68 2.92 موظف
 ذات دللة إحصائيةالنتيجة اإلحصائية: يوجد اختالف 

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.
 

 .(1.96)تساوي  (0.05)ومستوى داللة ، (116)اجلدولية عند درجة حرية  Tقيمة 
من  قلأ ىي(، و 0.000) تيتبني أن القيمة االحتمالية بلغأعاله ( (14 رقم ومن خالل اجلدول

اجلدولية واليت تساوي   Tمن كرب(، وىي أ4.919بلغت )  T(، كما أن قيمة0.05مستوى ادلعنوية )
، شلا يدل على وجود اختالف ذات داللة إحصائية يف مستوى شلارسات (116)عند درجة حرية  (1.96)

التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني تعزى دلتغري 
 ستوى الوظيفي. ادل

 

يف ختالف اإلحصائية بني آراء عينة الدراسة حول مستوى شلارسات التفكري الرشيق دلعرفة داللة اال -2
  استخدام اختبار مت  فقد سنوات اخلربة، يب األمساك دبحافظة حضرموت تعزى دلتغري مصنع ادلكال لتعل

 :(، وكانت النتائج كما يأيت(One-Way Anovaتباين األحادي ربليل الأو أسلوب 
 ار ربليل التباين األحادي لالختالفات يف آراء عينة الدراسة (: اختب15جدول رقم )

 حول شلارسات التفكري الرشيق تعزى دلتغري سنوات اخلربة

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 Sigالحتمالية 

شلارسات 
التفكري 
 الرشيق

 0.791 3 2.372 بني اجملموعات
1.558 

 
0.203 

 
داخل 

 0.507 114 57.850 اجملموعات

  117 60.222 اجملموع
 النتيجة اإلحصائية: ل يوجد اختالف ذات دللة إحصائية

 ادلصدر: نتائج ربليل بيانات الدراسة.
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 .(2.46)تساوي  (0.05)ومستوى داللة  ،(3 ,114) ية عند درجة حريةاجلدول Fقيمة 
اجلدولية  Fمن قيمة  قلأ ىي(، و 1.558احملسوبة ) Fأن قيمة أعاله  (15رقم ) ولاجلدمن يوضح 

(، وىي أكرب من مستوى الداللة 0.203بلغت )ن القيمة االحتمالية أ(، كما 2.46)واليت تساوي 
( يف إجابات أفراد عينة 0.05عند مستوى داللة )داللة إحصائية  اتذ (، أي ال توجد اختالفات0.05)

مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت تعزى حول الدراسة 
 سنوات اخلربة.دلتغري 

  :النتائج
  :ما يأيتإليها الدراسة  ومن أىم النتائج اليت توصلت

متوسط  بدرجةتفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت للشلارسات توجد ىناك  .1
 .  ن وجهة نظر ادلوظفنيم

كانت هارات الرشيقة يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت  ادلى شلارسات مستو  نإ .2
 . متوسطة

كانت ن مستوى شلارسات اإلجراءات الرشيقة يف مصنع ادلكال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت  إ .3
 متوسطة.

كانت ال لتعليب األمساك دبحافظة حضرموت  ن مستوى شلارسات السلوكيات الرشيقة يف مصنع ادلكإ .4
 متوسطة.

داللة إحصائية يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب  ذوال يوجد ىناك اختالف  .5
 . )اجلنس( األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني تعزى دلتغري النوع

ارسات التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب داللة إحصائية يف مستوى شل ذوال يوجد ىناك اختالف  .6
  .األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني تعزى دلتغري العمر

داللة إحصائية يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب  ذووجد ىناك اختالف ي .7
  .ىل العلمياألمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني تعزى دلتغري ادلؤ 

داللة إحصائية يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال لتعليب  ذويوجد ىناك اختالف  .8
  .األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني تعزى دلتغري ادلستوى الوظيفي

 لتعليب داللة إحصائية يف مستوى شلارسات التفكري الرشيق يف مصنع ادلكال ذوال يوجد ىناك اختالف  .9
  .األمساك دبحافظة حضرموت من وجهة نظر ادلوظفني تعزى دلتغري سنوات اخلربة
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  :التوصيات
  :وبًناء على نتائج الدراسة اليت مت  التوصل إليها، فإن الدراسة توصي باآليت

من أىم مصادر سبي ز منظمات يف الوقت الراىن أصبح ادلورد البشري  إذ في ادلصنع؛دبوظ االىتمام .1
 مهم، وتعظيم العائد منهم باعتبارىم طاقات إبداعية من الواجب تدعيمها. ذلذا وجب دع عمالاأل

منافع لل نظرًا وجعلها ضمن الثقافة العامة السائدة فيو؛ ،لتفكري الرشيق بادلصنعثقافة منهج انشر  .2
 بادلصنع.سرتاتيجي ى ادلستوى التشغيلي واإلداري واالعلادلتحققة منو تحسينات الو 

وتوظيفها يف تنمية  ،اليت ربدث يف رلال تطوير ادلهارات لنقل التجارب كافة ادلستجدات ادلصنععة متاب .3
 مهارات ادلوظفني.

توفري ، و لضمان عدم تقادم مهارات ادلوظفني يةالتدريبوالربامج  ،ربامج التحسني ادلستمرب ادلصنع مدع .4
 .ارات ادلوظفنيالتدريب ادلتعدد الوظائف )التناوب الوظيفي( لضمان تنوع مه

مع تنوع ادلهارات  حلاجات ودوافع ادلوظفني، وربطها وفًقاتنويع ادلصنع قيد الدراسة للحوافز وادلكآفات  .5
 وتنميتها لدى ادلوظفني.

 يف حركات وعمليات ادلوظفنيوالفاقد برتتيب إجراءات العمل بصورة قياسية دلنع الضياع  ادلصنع اىتمام .6
 ر رشاقة. أكث ادلصنع إجراءاتلكي تكون 

 .وتوفري جو تسوده الثقة ادلتبادلة بني الرئيس وادلرؤوس ،فرق العملقيد الدراسة ادلصنع  مدع .7
رارلو إجراءاتو وسياساتو وب وتعديل ،م مع التغيريات البيئيةءاسرتاتيجياتو بالشكل الذي يتال ادلصنعتكييف  .8

 )ربقيق ادلرونة(.  اخالل فرتة زمنية قصرية جدً 
من خالل توفري مناخ تنظيمي  على تفعيل ادلمارسات اإلبداعية للموظفنيالدراسة  قيدادلصنع عمل  .9

 مدعم وزلف ز لإلبداع. 
ونقل التجارب اليت من شأهنا تعزيز السلوكيات االجيابية يف العمل قيد الدراسة ادلصنع ب التعل م تشجيع .10

   وتقليل السلبية منها.  
  :مقترحات لدراسات مستقبلية

 خرى سلتلفة. أأسلوب التفكري الرشيق يف قطاعات الدراسات ادلستقبلية بتطبيق مفهوم  ميكن أن تقوم .1
 ميكن أن تتناول الدراسات ادلستقبلية تطبيق أسلوب التفكري الرشيق من وجهة نظر ادلديرين فقط.  .2
ىذه  اميكن أن تتناول الدراسات ادلستقبلية يف تطبيق أسلوب التفكري الرشيق متغريات جديدة مل تتناوذل .3

 الدراسة. 
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 مصنع ادلكال لتعليب األمساكعلي سامل،  د، واحلامد، حسني زلمد، وعبدادللك،عبدالكرمي أمح باجسري، .1
، إدارة التخطيط 199ـ   1979من العطاء ادلتواصل وادلشاركة الفعالة يف ادلسرية التنموية عشرون عاًما

  .1999بادلصنع،  واإلحصاء
سرتاتيجية بشرية ودورىا يف تعزيز اليقظة االشلارسات التفكري الرشيق إلدارة ادلوارد الحسني وليد،  ،حسني .2

    .2018، 49رللة الكلية اإلسالمية اجلامعة، العدد  للمنظمة،
: لتسويقيةىا يف تعزيز الكفاءة اأبعاد التسويق الرشيق ودور رعد عدنان،  ،رؤوفو سامل حامد،  ،محدي .3

، 114، العدد 35رللة تنمية الرافدين، اجمللد  ،دراسة حالة أسياسيل لالتصاالت يف زلافظة نينوى
2013.  

الرشيق يف إعادة تصميم  توظيف التصنيعطاىر محيد عباس،  ،هبيةو  فارس جعباز شالش، ،احلميداوي .4
 17اجمللد، للعلوم اإلدارية واالقتصادية، رللة القادسية دراسة حالة يف مستشفى الديوانية التعليمي: اخلدمة

 .2015، 2العدد ، 
شرية وفق فلسفة التصنيع متطلبات اذلندسة الببشار عز الدين،  ،السماكو ئثار أمحد سعدون،  ،السمان .5

، رللة تنمية دراسة استطالعية يف ورش الشركة الوطنية لصناعة األثاث ادلنزيل يف زلافظة نينوى: الرشيق
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، رللة دراسات زلاسبية ومالية، اجمللد الكهربائية حبث تطبيقي يف شركة أور العامة للصناعات: الزبون
  .2018، 43، العدد 13

أثر تطبيق التفكري  زلمد أملي زلمد، ،إمساعيلو عبداذلادي نبيو،  ،أمحدو عبداحلكيم عبدالرمحن،  ،ادلنهاوي .10
، اجمللة ةدراسة تطبيقية على الشركة الدولية لتنمية الصناعات الغذائي: شيق على أداء ادلنشآت الصناعيةالر 

  .2021، 35، العدد AJSPالعربية للنشر العلمي 
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Lean thinking practices in  Mukalla Fish Canning Factory  -Al-Ghawezi- 

Hadhramout Governorate 

From the employees point of view 
 

Ebrahim Awadh Rabe Ba.Sabbea 
 

Abstract: 

This study aimed to know the level of Lean thinking practices in  Mukalla Fish 

Canning Factory in Hadhramout Governorate from the point of view of employees in its 

three dimensions (Lean skills, Lean procedures, and Lean behaviors). The study relied on 

the descriptive-analytical method for its relevance to the nature of the study, and the 

questionnaire was used as a tool for data collection, and it was treated statistically using the 

statistical program (SPSS). The study population consisted of all the permanent and 

official employees of Mukalla Fish Canning Factory amounting to (279) official 

employees, The questionnaires were distributed to a random sample of them facilitated 

amounting to (120) questionnaires, and (118) questionnaires were valid for the purposes of 

analysis. The study concluded that the level of Lean thinking practices in the factory under 

study from the employees’ point of view was medium with its three dimensions, and it was 

found that there was no statistically significant difference in the level of Lean thinking 

practices in the factory under study from the employees’ point of view due to the variable 

(gender, age and years of experience), while there is a statistically significant difference for 

the two variables (educational qualification and occupational level). Among the 

recommendations of the study is the dissemination of the culture of lean thinking in the 

factory and prevailing it within the general culture due to the benefits and improvements 

achieved from it at the operational, administrative, and strategic levels in the factory. 

Keywords: Lean thinking, Mukalla Fish Canning Factory - Al-Ghawezi. 
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 هورية اليمنيةمالدولي في سد فجوات التمويل في الج أثر التمويل
 

 باعمر عمر ٤تمد أٛتد د.                                                                                              
  ا١تالية وا١تصرفية ، قسمستاذ مشاركأ                                                                                               

 جامعة حضرموت، كلية العلوم اإلدارية        

 :ملخصال
، و٘تثلت مشكلة الدراسة ات التمويل يف اٞتمهورية اليمنيةسد فجو  يفتناولت الدراسة أثر التمويل الدويل 

لية، وفجوة يف ا١توازةة وجود فجوة يف ا١توارد احمل، و ية تعاٍل من تدٍل معدالت االدخارن اٞتمهورية اليمنأيف 
، فقد تزايد االعتماد على ا١تدخرات االستثمار، وعدم قدرهتا على تغطية متطلبات العامة، وفجوة يف التجارة

 . يل الربامج االستثمارية الضروريةيف ٘تو  األجنبية
، هاوٖتليللالحتياجات التنموية الدويل  دراسة ا١تؤشرات ا١ترتبطة ٔتدى تغطية التمويل إىلوىدفت الدراسة 

 تواجو التمويل براز أىم التحديات اليتإ، و ولية يف سد فجوة ا١توارد احملليةوٖتليل مدى قدرة التمويالت الد
 . طلبات اٟتصول على التمويل الدويل، والتعرف على متالدويل يف اليمن

األجنيب ا١تباشر خالل االستثمار  اضا٩تفأ٫تها  ،٣تموعة من االستنتاجات إىلوتوصلت الدراسة 
األجنبية ستثمارات ، وتركز االاالبالد مؤخرً  يف العاملة األجنبيةخَتة بسبب مغادرة معظم الشركات السنوات األ

مقارةة ْتجم  ، وأن ةسبة القروض ا١تقدمة للقطاعات االقتصادية وا٠تدمية كاةت متدةيةيف قطاع واحد فقط
وبطء ، د والتحضَت للمشاريع االستثماريةعدايف اإل اتعهدات ا١تا٨تُت تواجو قصورً ن أ، و ا١تديوةية ا٠تارجية

 .ا١تا٨تُت يف ٗتصيص التعهدات
إىل مرحلة االعتماد ن يكون ا٢تدف من التمويل الدويل ىو الوصول باالقتصاد الوطٍت أب وتوصي الدراسة

اقة م مع الطءيتال، ؤتا يةدالت التنمن يكون يف اٟتدود اآلمنة اليت ال تضر ٔتستقبل معأعلى الذات، و 
ىداف خطط اليت تتفق مع أ إىل ا١تشروعات اإلةتاجية، وأن يتم توجيو ىذا ا١تصدر االستيعابية لالقتصاد الوطٍت

، ستدامة الدين العامامراعاة لعدم  ا، وأن يكون دعم ا١تا٨تُت يف شكل منح وليس قروضً التنمية االقتصادية
ثل للقروض وا١تساعدات ا٠تارجية من حيث سرعة سحب تلك القروض وا١تستعدات وضرورة االستخدام األم

 .غراض احملددة ٢تامن اٞتهات ا١تقرضة وا١تا٨تة واستخدامها يف األ
 :مقدمة

رية ، وىو حاجة ضرو امتقدمً  أما كان ةاميً سواء أ ،ستمرار أي اقتصاديعد التمويل الدويل ضرورة ال
 إىلة للوصول شكا٢تا توفَت احتياجات عدتتطلب عملية التنمية بكافة أ ذإ ؛القتصاديات البلدان النامية

 ، وفقداةو ساسيةةتاج األحد عناصر اإلن عنصر الرأٝتال ىو أأو٧تد  .وى مالئم ١تعدل النمو االقتصاديمست
ية يف ىذه لسد النقص اٟتاصل يف عملية التنم األجنيبأو ا٩تفاضو يف البلدان النامية ٬تعلها تستعُت بالرأٝتال 

 .الدولية ىذه الظروف لتضع شروطها ، وتستغل ا١تنظماتدان ورفع معدالت النمو االقتصاديالبل
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، وٓتاصة موارد النقد لية لتمويل عمليات االستثمار هباوتعاٍل معظم الدول النامية من قصور ا١توارد ا١تا
، ومن ىنا بدأت الدول يف البحث  عن عدم كفايتهاستقرار حصيلة الصادرات، فضاًل اةتيجة لعدم  األجنيب

األجنيب ا١تباشر عن مصادر مكملة لتمويل عمليات التنمية واليت تتمثل يف بديلُت أساسيُت ٫تا االستثمار 
األجنيب غَت ا١تباشر، خرى متمثلة يف ٖتويالت ا١تهاجرين واالستثمار أإىل بدائل ضافة إواالقًتاض ا٠تارجي، 

 .وا١تساعدات وا١تنح
 تزيد عن ما يتم ٖتقيقو ،موالالنامية مبالغ كبَتة من رؤوس األ ية التنمية االقتصادية يف الدولوتتطلب عمل

الداخل لسد لغرض  إىل األجنيبن ٯتول الفرق من خالل اةسياب الرأٝتال أمن موارد مالية ٤تلية، لذلك البد 
ل العامل ا١تالية الدولية فيما بُت دو  تشكل حركة التدفقات إذ ؛وارد احمللية ا١تعدة لالستثمارسد الفجوة يف ا١ت

 . ا يف التمويل الدويلا مهمً مصدرً 
حىت  ؛األجنبيةالتدفقات ا١تالية الدولية بالعمالت  إىلالتمويل الدويل يف اليمن كبلد ٭تتاج  أ٫تيةوتربز 

ةعاش النشاط ة إلساسية با١توارد الكافي٘تويل التنمية، ورفد ا٢تياكل األتتغلب على ٤تدودية مواردىا احمللية و 
 االقتصادي يف البالد. 

 :مشكلة الدراسة
، هتا على تغطية متطلبات االستثماردر معدالت االدخار احمللي، وعدم ق تعاٍل اٞتمهورية اليمنية من تدٍل

تدٍل الصادرات من السلع ، و عن تغطية النفقات العامة للدولة يراداتعجز ا١توازةة، وقصور اإلجاةب  إىل
 عن ٤تدودية ا١تصادر الرأٝتالية، وشحة ا١توارد قدرهتا على تغطية قيمة الواردات، فضاًل  مد، وعوا٠تدمات

، ا لًتاجع ا١تدخرات احمللية، ةظرً هاةفاق االستثماري على برامج التنمية وخططإىل اإل، يف ظل اٟتاجة ا١تتاحة
ة لتمويل االستثمارات ١تدخرات احمللي، وعدم كفاية اية وفجوة ا١توازةة وفجوة التجارةوتوسع فجوة ا١توارد احملل

، برزت لفجوة التمويلية للموارد احمللية، وسد اوٖتقيق معدالت النمو ا١تستهدفة ،مُت حاجة اجملتمعأالالزمة لت
، وىنا يربز السؤال عن مدى فاعلية يل الربامج االستثمارية الضروريةيف ٘تو  األجنبيةا١تدخرات  إىلاٟتاجة 
: ىل ا السؤال البحثي االسئلة التالية، ويتفرع من ىذات ا١توارد احمللية يف اٞتمهوريةد فجو يف س الدويلالتمويل 

تغطية فجوة التمويل الدويل  ىل استطاع، ا على التنمية يف اليمنثرً أقق التمويل الدويل ّتميع أشكالو ح
ن ألتمويل الدويل ٯتكن ا إىل، ىل اللجوء ل الدويل اليت تعتمد عليها اليمنىم مصادر التمويأ، ما ىي التمويل

 التسريع بعملية التنمية يف اليمن.م يف هميقوم بدور 
عاةت ا١تدخرات  إذ ؛إىل قصور ا١تدخرات احملليةساس اكل اليت واجهت اليمن ترجع يف األن معظم ا١تشأ

ىذا الوضع ن مثل أل ا٠تطط التنموية، ومن الطبيعي درجة السلبية خالل مراح إىلاحمللية من ىبوط حاد وصل 
جنبية على ا١تدى القريب أإىل ٤تاولة البحث عن مصادر ٘تويل مر الذي يدفع األ ،ساسيةأشكل مشكلة 

 ٖتتاج ٢تا موال كبَتة لتنفيذ ا١تشاريع اليتأإىل ن التنمية احمللية ٖتتاج أشكالت التمويل احمللي، باعتبار لتجاوز م
 . لدويلعرب التمويل ا الإال ٯتكن اٟتصول عليها و البالد 
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بتمويالت ا١تا٨تُت وا١تساعدات ا٠تارجية  ف على قدرة التمويل الدويل ٦تثاًل التعر إىل الدراسة  سعىوت
١تا٨تُت مشاريع التنمية ثر تعليق دعم اأردم فجوات التمويل يف اليمن، و لا١تباشر والقروض  األجنيبواالستثمار 

 . دوليةتواجو استيعاب التمويالت ال، والتحديات اليت يف اليمن
  :الدراسة أىمية

من ا١تتغَتات ذات الصلة  الكون التمويل الدويل يعد واحدً  ؛ا١توضوع ةفسة أ٫تيةالدراسة من  أ٫تيةتكمن 
تسعى اليمن  إذ ؛النشاط االقتصادي يف البالد، وحجم مسار التغَتات االقتصادية الكليةالوثيقة بتطور 

ا١تتمثلة يف عدم كفاية مواردىا الداخلية و نموية اليت يواجهها للحصول على التمويل الدويل بسبب ا١تشاكل الت
من البلدان النامية اعتمدت بشكل   هىداف التنمية فيها، واليمن كغَت أيل االستثمارات ا١تطلوبة لتحقيق لتمو 

 تغطية عجز موارد التمويل احمللية.كبَت على التمويل الدويل ل
فَت مكاةية االقتصاد القومي يف تو إةتاجيتها على مدى إمث  ومن، قف برامج االستثمارات وٗتصيصاهتاوتتو 

اليت  األجنبيةىم ىذه ا١توارد ا١تدخرات أامج االستثمارات التنموية، ومن مُت ٘تويل بر أا١توارد اٟتقيقية الالزمة لت
 جنبية مباشرة.أمنح ومساعدات وقروض واستثمارات  تنساب على شكل

إىل للتحديات اليت تواجو اةسياب التدفقات ا١تالية الدولية  اة ةظرً أ٫تيموضوع التمويل الدويل  لدراسةو 
، وا٩تفاض ة الرتفاع ةسبة ا١تنحة يف قروضها، وتوجو اٟتكومة تفعيل االعتماد على ا١تؤسسات الدولياليمن

تثمارية ن ٘تويل الربامج االسأذا ما عرفنا إا خصوصً ، خَتةاألجنيب يف اليمن خالل الفًتة األمعدالت االستثمار 
، وسعي اٟتكومة الستقطاب ا١تقدم من ا١تا٨تُتة على الدعم نموية يف اليمن يعتمد بدرجة رئيسللخطط الت

، وىو ما يستدعي ٪تائيةاحمللية عن ٘تويل االستثمارات اإلمصادر التمويل الدولية ا١تختلفة لتعويض عجز ا١توارد 
 ف جواةب التمويل الدويل يف اليمن.دراسة ٥تتل

، ومعرفة تأثَت التمويل يف اليمن البحث يف دراسة مدى قدرة التمويل الدويل على سد فجوة ٫تيةأوتكمن 
عوقات اليت تعًتض التمويل ا١تيف اليمن، وْتث كافة ا١تشاكل و االقتصادية  القطاعات٥تتلف  يفالتمويل الدويل 

فضل كفاءة االقتصادية أٖتقيق  من ، واقًتاح كافة السبل ا١تؤدية الستقطاب التمويل الدويل ٔتا ٯتكنوالدويل
 مية.ثرىا على التنأينعكس 

 :إىلهتدف الدراسة  :أىداف الدراسة
 .ا١تستحدثة ١توضوع التمويل الدويل ساسيةالتعريف با١تفاىيم األ -1
 .ودراسة مدى قدرة التمويالت الدولية على سد فجوة ا١توارد احمللية وٖتليل -2
 .هالتمويل الدويل لالستثمار احمللي وٖتليلدراسة ا١تؤشرات ا١ترتبطة ٔتدى تغطية ا -3
 .بات اٟتصول على التمويل يف اليمنىم التحديات اليت تواجو التمويل الدويل ومتطلأبراز إ -4
 . ية وتقسيماهتا القطاعية يف اليمندارة التمويالت الدولإتوضيح طرق  -5
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  :مشكلة الدراسة ٯتكن صياغة الفرضيات اآلتية من خالل فرضيات الدراسة:
ة ا٠تارجية وعجز عدم كفاية ا١توارد احمللية واختالل التجار  إىلالتمويل الدويل ترجع  إىلسباب اٟتاجة أ -1

 .ا١توازةة العامة
 على تغطية فجوة ا١توارد يف اليمن. ا٬تابً إثر التمويالت الدولية أ -2
الرئيسة لتغطية عجز ظروف اٟتالية وىي الطريقة للتنمية يف ال أ٫تيةالتمويل الدويل الوسيلة األكثر  ديع -3

 .التمويل
 .مج االستثماري للمشاريع يف اليمنتوقف التمويالت الدولية على تعثر تنفيذ الربةاأثر  -4
 كثر عناصر التمويل الدويل يف اليمن .أتعد ا١تنح وا١تساعدات  -5

اف ومعاٞتتها من ٥تتلف جواةبها، وبغية الوصول إىل األىد لغرض دراسة مشكلة الدراسةمنهج الدراسة: 
, ةتائج مفيدة ٖتقق أىداف الدراسة إىلوالوصول , ا١ترجوة من ىذه الدراسة، والختبار صحة الفرضيات

 سنحاول معاٞتة ىذه ا١توضوع باتباع ا١تناىج اآلتية: 
ر كثن ىذا ا١تنهج األإف ،هبدف ٖتليل البياةات اليت ٖتتوي على مشكلة الدراسة ا١تنهج التحليلي الوصفي:

، كما سيتم يتناسب مع الظاىرة موضوع الدراسةوالذي  ،ةساةية واالجتماعيةسة الظواىر اإلا يف درااستخدامً 
 ،ْتاث وا١تراجع ا١تتوفرةبياةات ا١تنشورة يف الدوريات واألاستخدام ا١تصادر الثاةوية من خالل اٟتصول على ال

ثر أا١تركزي لإلحصاء عند توصيف  من وزارة التخطيط والتعاون الدويل والتقارير الصادرة عن اٞتهاز هوما مت ةشر 
 ، وٖتليلها واستخراج النتائج.والتمويل الدويل على سد فجوة التمويل احمللي يف اليمن وتشخيص

 او جزءً أوالدوريات اليت عاٞتت ا١توضوع ْتاث والكتب االستقرائي: عن طريق استقراء الدراسات واألا١تنهج 
 وذلك ٠تدمة ىدف البحث. ومن

 .هات حكوميةعند مقارةة ةتائج الدراسة اٟتالية مع بعض الدراسات ا١تقدمة من ج منهج ا١تقارةة:
ة يف اليمن خالل السنوات لخطط والربامج االستثماريلعند استعراض مسَتة التمويل الدويل  :ا١تنهج التارٮتي

 .ا١تاضية
 الدراسات السابقة: 

في على التنمية االقتصادية  ثرىاأروض والمساعدات الخارجية و قباسل عمر قاسم الهارش, ال -1
الدراسة أن سوء استخدام حصيلة القروض وا١تساعدات  أوضحت :م2112الجمهورية اليمنية, 

ا٠تارجية، على مستوى القطاعات واألقاليم ٯتثل أىم مشكلة أمام ٖتقيق ا٢تدف التنموي ا١ترجو منها، 
 كبَت    يتمثل سوء االستخدام بتوجيو جزء  و  وةتيجة طبيعية للوضع النهائي الذي وصلْت إليو عملية التنمية.

من حصيلة القروض وا١تساعدات ٨تو قطاعات غَت منتجة، والًتكيز على اقتناء اآلالت وا١تعدات ووسائل 
، وبرامج التدريب قصَت األجل، وتنفيذ ا١تشروعات ا١تستهدفة ٘تيل األجنبيةأن بيوت ا٠تربة ا علمً  النقل،

دراسات ا١تعدة ٢تا، وعدم وجود خطط اسًتاتيجية ١تتابعة تقييم ا١تشروعات عدم االلتزام با٠تطط وال إىل
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الدراسة أنَّ  ينت، وفيما ٮتص االستغالل الفعلي للقروض ا٠تارجية واستخداماهتا، فقد بىاالتنموية وتنفيذ
( مليار دوالر من إٚتايل 106672) م31/12/2010ا١تسحوب من القروض ا٠تارجية، بلغْت يف 

%( من إٚتايل 83) ( مليار دوالر، أي ٔتا يعادل ٨تو126845) ض ا٠تارجية البالغة ٨توقيمة القرو 
، وفيما ٮتص االستغالل الفعلي للمساعدات وا١تنح وا٢تبات قروض ا٠تارجية للجمهورية اليمنيةال

 م،31/12/2010الدراسة أن ا١تسحوب من ا١تساعدات بلغْت يف  ، فقد بينتواستخداماهتا
 ٨تو وا١تنح وا٢تبات البالغة مليون دوالر، من إٚتايل قيمة ا١تساعدات( 17661346745)
%(، ىذه الدراسة ركزت على عنصر 3162) ( مليون دوالر، أي ٔتا يعادل ٨تو56465286786)

، لذلك جاءت ىذه الدراسة لردم الفجوة األجنيبومل تركز على بقية عناصر التمويل  ،ا١تساعدات ا٠تارجية
 ،وا١تساعدات ،ا١تنح :ٔتكوةاتو الثالثة األجنيبدراسة من خالل دراسة دور التمويل البحثية يف تلك ال

 األجنيب ا١تباشر.والقروض واالستثمار 
 :م2112على االقتصاد اليمني,  هثر أاألجنبي المباشر, محدداتو و , االستثمار منال علي عكبور -2

شحيحة مقارةة بالدول العربية  اليمنا١تباشرة يف  األجنبيةن االستثمارات أإىل توصلت ىذه الدراسة 
ن ا١تستثمرين أإىل ، كما توصلت الدراسة األجنبية تًتكز يف قطاع النفطن االستثمارات أخرى، كما األ

الدول  ىحدإاليمن  ديع االستثمارية يف اليمن، وتعكرب يف عدد ا١تشار كان ٢تم النصيب األالسعوديُت  
هنا مل تستطع أ الإاألجنيب عرب عدد من السياسات ا١تالية، ر اليت حاولت توفَت بيئة مناسبة لالستثما

 قطاع ا٠تدمات وىو ٯتثل فقد تركزت يف األجنبيةما بقية االستثمارات أاألجنبية، االستثمارات  بذج
األجنيب ا١تباشر وجود عالقة قوية بُت االستثمار  إىل، وتوصلت الدراسة اإلةتاجيف ٪تط  ا ىيكليً اختالاًل 

، ٚتايليف ا١تتوسط من الناتج احمللي اإل %30على من أ اتمثل ىذه االستثمار  إذ، ٚتايللي اإلوالناتج احمل
 ا١تباشر األجنيبالبلد ٦تثلة باالستثمار  إىلالداخلة  األجنبيةموال ألٚتيع ا او٢تاتنبينما دراستنا ٘تيزت ب

 وا١تعوةات والقروض وا١تساعدات.
االقتصادية في اليمن,  ية الخارجية في تحقيق التنمية, دور التدفقات المالاكرم محمد الهتار -3

ةسبة كبَتة من الناتج احمللي ا١تباشر حقق  األجنيبن االستثمار أإىل توصلت ىذه الدراسة  :م2114
ن أم ٦تا يعٍت 2012% يف عام 21ة ىي قل ةسبأ%، وكاةت 64إىل م وصلت 2006ٚتايل عام اإل

عاةات اٟتكومية ن ا١تنح واإلأرئيسة الةتعاش االقتصاد اليمٍت، و داة أاألجنيب ا١تباشر ٯتثل االستثمار 
م بلغت 2012عام  ، ولكن يف% من الناتج احمللي169ال إت ةسبة منخفضة من الناتج مل تتعد حقق

األجنيب ن االستثمار أو ، اجدً  ا، ومن ذلك يكون دور ىذه ا١تنح وا١تعوةات ضعيفً %764ىذه النسبة 
ألةو ٯتثل ةسبة كبَتة من الناتج  ،يف ٖتقيق التنمية االقتصادية اثرً أدفقات ا١تالية عوامل التكثر أا١تباشر 

ن ىذه الدراسة ركزت على أ يفية، وتظهر الفجوة البحثية ىنا مقارةة بباقي عوامل التدفقات ا١تالية الدول
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ثر التمويالت أعلى  دراستنا ركزت يف حُت أن، ايلٚتية الدولية على الناتج احمللي اإلثر التدفقات ا١تالأ
 .لية وردم فجوة ا١توارد احملليةالدولية يف ٘تويل النقص يف التمويالت احمل

 :م2116ثر التمويل الخارجي على النمو االقتصادي )دراسة تطبيقية لدول عربية(, ىمام وائل, أ -4
دن، مصر، ر عربية )األيف النمو االقتصادي يف ثالث دول  األجنيبةاقشت ىذه الدراسة دور التمويل 

تو أ٫تيو  األجنيبمن خالل دراسة واقع التمويل  ،(م2015 –م 1995خالل الفًتة الزمنية )( فلسطُت
٠تارجي(، وخرجت الدراسة بوجود ، الدين ا٪تائية الرٝتيةاألجنبية ا١تباشرة، ا١تساعدات اإلاالستثمارات )
األجنيب ٔتقدار وحدة الستثمار ن كل زيادة يف اإاألجنيب على النمو االقتصادي، أي ثر لالستثمار أ

ما أحالة ٣تتمعة،  ( لدول% 0603ادة يف النمو االقتصادي ٔتقدار )زي إىليؤدي  وةإواحدة، ف
شارت الدراسة أثر على النمو االقتصادي، و أأي  ا٪تائية الرٝتية والدين ا٠تارجي فليس ٢تما١تساعدات اإل

% ومثلت 10بنسبة  ابية شهدت تراجعً ول العر الد إىلا١تباشر  األجنيبن تدفقات االستثمار أإىل 
 األجنيب، وتركز االستثمار ٚتايل العام% من اإل 263ما ةسبتو الدول العربية  إىلاالستثمارات الواردة 

لث مارات والسعودية للعام الثااستحوذت كل من اإل إذ، د يف عدد ٤تدود من الدول العربيةا١تباشر الوار 
، ومت االستفادة من ىذه الدراسة التدفقات الواردة للدول العربية ٚتايلإمن %  48على التوايل على ٨تو 

ي من عناصره ٢تا أالنمو االقتصادي للبلدان النامية، و لتعرف على الدور الذي يؤديو التمويل ا٠تارجي يف ل
، ومن ليمنإىل التمويل ا٠تارجي يف اشارهتا إوة البحثية ٢تذه الدراسة يف عدم ، وتكمن الفجالدور الفاعل

 .على سد فجوات التمويل يف اليمن هسة اثر التمويل الدويل بكافة صور ىنا ٘تيزت ىذه الدراسة بدرا
, حسن ياسين بن خارجي على النمو االقتصادي في األردن, مازن حسن الباشاقياس أثر التمويل ال -5

)ةسبة إٚتايل  ىذه الدراسة إىل أن للمتغَت ا١تستقلشارت أ :م2114مو, سامر عبد الهادي, صع
قروض األردن ا٠تارجية إىل الناتج القومي اإلٚتايل( تاثَتًا معنويًا سالًبا على النمو االقتصادي، ويعود 
سبب ذلك إىل استخدام ىذه القروض يف ا١تشاريع غَت اإلةتاجية ولألغراض االستهالكية غَت اإلةتاجية، 

ا للمتغَت ا١تستقل )ةسبة االستثمار األجنيب وأوضحت ةتائج الدراسة أيًضا عدم وجود أثر دال إحصائيً 
ا١تباشر يف األردن إىل الناتج القومي اإلٚتايل( على النمو االقتصادي، واقًتحت الدراسة توصيات عدة، 
أ٫تها ضرورة االىتمام با١توارد الطبيعية ا١تتاحة، واستغال٢تا ٔتا ينسجم وقاةون ا١تيزة النسبية؛ لتحقيق وفرة 

عملية اإلةتاجية، وٖتفيز السلوك اإلدخاري لألفراد وا١تؤسسات على حد سواء، ومعاٞتة اقتصادية يف ال
عجز ا١توازةة العامة من خالل اٟتد من النفقات غَت الضرورية، وتكمن الفجوة البحثية يف أن ىذه 
الدراسة كاةت قياسية، ركزت على جاةب القروض واالستثمار األجنيب فقط، وكاةت حدودىا ا١تكاةية 

كافة دون استثناء، ٔتا فيها ا١تعوةات وا١تنح  األردن، يف حُت ٘تيزت دراستنا بدراسة أةواع التمويل الدويل
 وا١تساعدات، وكاةت حدودىا اٞتغرافية اٞتمهورية اليمنية.
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الموارد المحلية في الجزائر, بو رحلي أثر التمويل الدولي على التنمية االقتصادية في ظل تراجع  -6
على التنمية االقتصادية يف  الدويل ةاقشت ىذه الدراسة أثر التمويل :م2121, يل وحيدالربيع, نمند

ظل تراجع ا١توارد احمللية، وىي دراسة قياسية على دولة اٞتزائر با١تقارةة مع مصر وتوةس يف الفًتة 
دالت م(، وىدفت ىذه الدراسة إىل إبراز أ٫تية رؤوس األموال األجنبية يف ٖتقيق مع2017 –م 1990)

٪تو اقتصادي مقبولة ومستدٯتة بالنسبة للدول النامية، ويف ىذا اإلطار إتهت دول مشال أفريقيا )اٞتزائر، 
توةس، مصر( إىل ٖترير اقتصاداهتا أمام العامل ا٠تارجي من أجل االستعاةة واالستفادة من رؤوس األموال 

ج الدراسة أن الدول الثالث )اٞتزائر، األجنبية، وٖتقيق النمو االقتصادي ا١تستهدف، وقد بينت ةتائ
توةس، مصر( قد حققت ٧تاًحا متبايًنا يف مدى استقطاب رؤوس األموال األجنبية، وىو ما أسس لبناء 
ىيكل اقتصادي جديد، ٮتتلف بنسبة كبَتة عما كان عليو قبل فًتة اإلصالحات االقتصادية، كما بينت 

ال األجنبية قد ينجر عليو أثر سليب على الدول ا١تتلقية، الدراسة أن سوء استخدام تدفقات رؤوس األمو 
وىذه الدراسة تناولت يف تفاصيلها وأثناء التحليل التمويل الدويل كمكون عام، ومل تدرس أشكال التمويل 
األجنيب بصورة ٖتليلية لكل شكل على حدة، كما أن النطاق اٞتغرايف ٢تذه الدراسة مشل ثالث دول وىي 

ومصر، لذلك جاءت دراستنا لردم الفجوة البحثية من خالل دراسة أثر التمويل الدويل اٞتزائر وتوةس 
 بكافة مكوةاتو أثناء التحليل، كما أن اٟتدود ا١تكاةية لدراستنا ىي اٞتمهورية اليمنية.

  :االطار النظري للتمويل الدولي :ولالمبحث األ
   :هادر ومص هوعناصر  ووانواع توأىميمفهوم التمويل الدولي و : 1 -1
ادر ا١تالية لتغطية ةفقات ةو توفَت ا١تصأٯتكن تعريف التمويل الدويل ب :مفهوم التمويل الدولي :1 – 1 – 1

ا فوائض من ٣تموعة الدول اليت ٢ت جل الذي يتم توفَتهتضمن السعر واأل ،و رأٝتالية وفق شروط معينةأجارية 
 .(1)مالية 

د بالتمويل الدويل ىو ذلك اٞتاةب من العالقات االقتصادية ن ا١تقصو أخرى أكما تشَت كتابات اقتصادية 
    :منها ،ةا، ويتخذ ذلك جواةب عددوليً ا موال واةتقا٢ترؤوس األالدولية ا١ترتبط بتوفَت 

 اٞتاةب السلعي لالقتصاد الدويل. 
 لع وا٠تدمات فيما بُت دول العامل، وىو عادة ما يرافق اةسياب الساٞتاةب النقدي وا١تايل. 
 هاض االستثمار ا٠تارجي ٔتختلف صور تدفقات الدولية لرأس ا١تال ألغر ال. 

 هثر أ يف، وةشأت الدويل اٞتديد بعد اٟترب ساد النظام إذ ؛بعد اٟترب العا١تية الثاةية وقد شاع ىذا ا١تفهوم
 والبنك الدويل لإلةشاء والتعمَت. ،مثل صندوق النقد الدويل ،ةمؤسسات دولية عد

ة تدفق للموارد االقتصادية خارج حدود الدولة صاحب وةأسًتيك( التمويل الدويل بصادي )ويعرف االقت
 .( 2) ات والقروض واالستثمار األجنيب، ويشمل ذلك ا١تساعدتلك ا١توارد االقتصادية
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ةفاقها على االستثمارات، وتكوين رأس إجل أموال )السيولة النقدية( من والتمويل الدويل ىو توفَت األ
 .( 3) اإلةتاج واالستهالكزيادة  ت، هبدفا١تال الثاب

 ( 4)  :يف اآليت التمويل الدويل أ٫تيةتكمن  :التمويل الدولي أىمية: 2 – 1 – 1
 .١تشروعات القومية ا٠تاصة بالدولة٤تاولة توفَت رؤوس األموال الالزمة إل٘تام ا -1
 .صحيحشكل بذا مت استغاللو إستقبلة للتمويل ٗتفيض البطالة يف الدول ا١ت -2
 .التايل ٖتقيق التنمية االقتصاديةزيادة معدل التوظيف وب -3
 يادة الرفاىية لدى أفراد اجملتمع.، ومن مث ز تصاديزيادة معدل النمو االق -4
 .رفع معيشة السكان -5
 .التنمية االقتصادية واالجتماعية م برامج وخططدع -6
 .١تدخرات احملققةارية ا١تطلوبة وامعاٞتة العجز يف موازين ا١تدفوعات وسد الفجوة االستثم -7
 :( 5) أ٫تها ،للتمويل الدويل عدة أةواع توجدأنواع التمويل الدولي:  :3 – 1 –1
  :، وتظهر يف اآليت ا١تقرض وا١تقًتض دون وجود وسيطويعٍت وجود عالقة مباشرة بُت :التمويل ا١تباشر -1

 وض أو استثماراتأكاةت يف ىيئة قر سواء  ،التدفقات الدولية لرؤوس األموال بأشكا٢تا ا١تختلفة. 
 صدار السندات.إ 

  :، وتظهر يف اآليتل بوجود وسيط بُت الدولة وا١تمولوىنا يتم التموي :التمويل غَت ا١تباشر -2
 األسواق ا١تالية. 
 البنوك وا١تؤسسات ا١تالية. 
 سواء الصادرات أو الواردات ،اٟتسابات ا١تًتتبة على ا١تبادرات التجارية بشقيها. 

مثل  ،ر بصورة كبَتة يف تلقي الدولة ا١تساعدات ا١تالية والقروض من ا١تؤسسات ا١تاليةيظه :التمويل الدويل -3
 ندوق النقد الدويل والبنك الدويل.ص

حة للمؤسسات ا١تالية احمللية لتكون متا ؛يظهر يف شكل طرح اٟتكومة ألذوةات ا٠تزاةة :التمويل احمللي -4
 واألوراق ا١تالية. مثل القروض ،رة احمللية، ومن مث فهو يضم ا١تصادر ا١تباشرة وغَت ا١تباشفقط

  (6) ام متكامل يضم ٜتسة عناصر أساسية:يعمل التمويل الدويل كنظ: : عناصر التمويل الدولي4 – 1 – 1
أ٫تها العمالت الوطنية واالحتياطيات ، عدة ةعناصر رئيس هوالذي يضم بدور  :النظام النقدي الدويل -1

 .مية الدولية ألسعار الصرفيات التنظيواآلل األجنبيةالدولية والعمالت 
واليت ٗتدم حركة  ،واليت تعكس كل ا١تعامالت ا١تتعلقة بالدفع على ا١تستوى الدويل :ا١تدفوعات الدولية -2

 .ميزان ا١تدفوعات ا٠تاصة بالدولة ، وتنعكس علىاإلةتاج واالدوات ا١تاليةالبضائع وعوامل 
لة، القروض، ، العمالتداول ا٠تاصة باألدوات ا١تاليةبآليات  وتعٍت ىذه النقطة :األسواق ا١تالية الدولية -3

 .وراق ا١تاليةاأل
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 .عبئة األموال على ا١تستوى الدويلوتستخدم لطريقة ت :الضرائب الدولية -4
 ا١تخاطر والتمويل العابر للحدود. وتدرس دولية االستثمار وإدارة :اإلدارة ا١تالية الدولية -5
تسلك الدول عادة ٨تو ا١تصادر ا٠تارجية عندما تعجز ا١تصادر  :مصادر التمويل الدويل :5 – 1 – 1

 ( 7)  :تيةة اآلإىل القنوات الرئيس، وتصنف مصادر التمويل ا٠تارجية للتمويل ١تواجهة الطلب احملليالداخلية 
 إىلتودي  إذ ؛إىل البلدللموارد ا١تالية ا١تتدفقة  حصيلة الصادرات ا١تصدر الرئيس تعد :حصيلة الصادرات -1

زيادة الطلب على السلع  إىل، وبالتايل يؤدي ةفاق العامإىل زيادة اإل، كذلك تؤدي ارتفاع الدخل القومي
ن أال إم اةتعاش االقتصاد الوطٍت، ، وبالتايل يت١تستثمرين على زيادة استثماراهتم٦تا يشجع ا ،وا٠تدمات

 :تيةيشكل معضلة، وذلك لألسباب اآل ىذا ا١تصدر يف الدول النامية
 وزيادة ةتاج احمللياإلضعف  :منها ،سباب عدةأإىل ، ويعود ذلك ا٩تفاض قيمة الصادرات السلعية ،

جراءات إسواق العا١تية، وزيادة ولية يف األسعار السلع األأعلى ا١تنتجات احمللية، وتدىور  الطلب احمللي
 .صنعةسعار السلع ا١تأارتفاع و ، لمية والتكنولوجيةالثورة العو ، اٟتماية اٞتديدة

 مُت أنقل والصَتفة والسياحة والت، وتشمل ىذه الصادرات خدمات الضعف الصادرات غَت ا١تنظورة
 ضعف واضح مقابل ا٠تدمات ا١تقدمة. تعاٍل من إذ ؛األجنبيةودخول االستثمارات 

م هبا البلدان باٗتاذىا، وذلك بسد فجوة و حدى مصادر التمويل اليت تقإىي  :االستثمارات األجنبية -2
وارد احمللية اليت تعاٍل منها، ٦تا يؤدي إىل زيادة االستثمار، وٗتفيف مشكلة القروض ا٠تارجية من ا١ت

 ،وتصنف االستثمارات األجنبية إىل صنفُت رئيسُت .واٞتاةب التنموي ،اٞتاةب ا١تايل :٫تا ُتجاةبُت مهم
  :٫تا
  ٦تا  ،بسبب ملكيتهم الكاملة ٢تاجاةب وىي االستثمارات اليت يديرىا األا١تباشر:  األجنيباالستثمار

ةشطة زراعة والصناعة وا١تناجم وبعض األما تتجو ىذه الشركات ٨تو ال ادارة، وغالبً ٬تعل ٢تم حق اإل
 اإلةتاجية.

  ول النامية سهم والسندات اٟتكومية يف الدو شراء األأوتتضمن القروض : غَت ا١تباشر األجنيباالستثمار
 شراف.إي أن يًتتب أن رباح دو قصاء األإإىل ٖتقيق ىذه ا١تشروعات ، وهتدف ا١تضيفة من قبل اجاةب

مثل  ،ق ا١تالية الدوليةوىل على السو نوع من التمويل يعتمد بالدرجة األن ىذا الأ :ا١تساعدات ا٠تارجية -3
وبعض  ،والبنك الدويل لإلةشاء والتعمَت ،مثل صندوق النقد الدويل ،قليميةاإلوا٢تيئات ا١تالية  ،البورصات

كما ىو   ،و استثماراتألية الدولية اليت يف شكل اعاةات امج التمويالرب  إىل، باإلضافة اإلقليميةا١تؤسسات 
ن ا١تعوةة إ إذ ة؛ورومتوسطيطار الشراكة األإوريب يف طلقو االٖتاد األأالذي  (ميدا)اٟتال بالنسبة لربةامج 

 % مع استخدام سعر25( عن ر ا١تنحةليت ال يقل فيها العنصر ا١تيسر )عنصالرٝتية ىي ا١تساعدات ا
ةساةية لتخفيف إإىل الدول لدوافع اقتصادية و تقدم ا١تساعدات فما الدول ا١تا٨تة أ%، 10ا٠تصم يبلغ 

الدول  إىلان الدول ا١تا٨تة من الدول الرأٝتالية ا١تتقدمة بدأت تقلل حجم مساعداهتا  إذ ؛مراضالفقر واأل
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سعار النفط، وكذلك ألسباب أ، وا٩تفاض ات اقتصادية مستدٯتةزمأمنها وجود عدة، سباب ألالفقَتة 
 .( 8) سياسية

ن القروض ا٠تارجية هتيمن على بقية مصادر التمويل من حيث اٗتاذىا النصيب أ :القروض ا٠تارجية -4
خرى شكال األصد هبا تلك ا١تقادير النقدية واأل، ويقاألجنبية ا١توجهة للدول الناميةاالكرب من التدفقات 

تصبح القروض و ، ن شروط معينة يتفق عليها الطرفانالثروة اليت تقدمها ا١تنظمات واٟتكومات ضممن 
 :منها ،متعددة شكااًل أفائدة، وتأخذ القروض ا٠تارجية  ، ويًتتب عليو سعرالتزامات خارجيةهبذا 

 تووقليل توومتوسطاألمد مل القروض ا٠تارجية طويلة وتش :القروض ا٠تارجية حسب فًتة السداد. 
 لتزامات تسدد يف آجا٢تا احملددة،ن القروض ا٠تارجية تعد اإ :القروض ا٠تارجية حسب شروط تقدٯتها 

ستحقاق ووجود فًتة وتتصف بطول فًتة اال ،ن القروض ا١تيسرةا: وىي ةوعةٗتتلف من حيث ا١تشروطيو 
 وتتسم بقصر فًتة االستحقاق وعدم وجود فًتة ٝتاح . ،، والقروض الصعبةالسماح

 رٝتية من  اقروضً  إما تكونو  إىل مصادرىا،وىي القروض ا١تقدمة  :قروض ا٠تارجية حسب مصادرىاال
، وعادة تكون قصَتة خاصة تقدمها ا١تصادر ا٠تاصة او قروضً أ ،قبل اٟتكومة وبشروط خالل اتفاقيات

 .مد، وارتفاع معدالت الفائدة فيهااأل
 وقروض سلعية ،قروض ةقدية :رجية ةوعُتوتأخذ القروض ا٠تا :القروض ا٠تارجية حسب ٤تتواىا. 
  :ومبرراتو وأعباؤهأسباب التمويل الدولي  :2 – 1
إىل اللجوء إىل داخلية وخارجية ادت  ىناك عوامل :الدوليأسباب اللجوء إلى التنويل : 1 – 2 – 1

  :التمويل الدويل وىي
  :األسباب الداخلية -1

لألةفاق ا١تبنية على الزيادة  ا٪تاطً أتبعت الدول النامية ا :، وضعف ا١تدخرات الوطنيةتزايد الطلب الكلي - أ
ع ، وىذا يشجاإلةتاج احملليمكاةيات إا ع وا٠تدمات ٔتعدالت تفوق كثَتً يف االستهالك الكلي من السل

فاء ٔتتطلبات االستثمار عن الو  اذا عجزت االدخارات احملققة ٤تليً ، و٢تالواردات على حساب الصادرات
ةتائج ذلك حدوث فجوة موارد ، وكان لدان النامية لربامج طموحة النمولتبٍت الب اا١تستهدف، وةظرً 

، باإلضافة ية ىذه الفجوةاالعتماد على التمويل ا٠تارجي لتغط إىل، ٦تا جعل ىذه الدول تضطر مالية
ه اب ىذصحأدرة للنفط، وْتث ، وتراكم الفوائض ا١تالية للدول ا١تصسعار الفائدةأا٩تفاض  يْ عامل   إىل

 الفوائض عن فرص االستثمار.
حالل ٤تل ية سياسة التنمية ا١تعتمد على اإلاتبعت معظم الدول النام :٪تائيةفشل السياسات اإل - ب

مر ود وىو ٗتفيض الواردات، ولكن األ، ولكن ىذه السياسة مل تنجح يف ٖتقيق ا٢تدف ا١تنشالواردات
من ٖتسينو،  ر حالة ميزان ا١تدفوعات بداًل تدىو ، و موجو للسوق احمللية وليس للتصديرةتاج إإىل دى أ
يف حُت  ،ضي على ا١تفاىيم ا١ترتبطة با١تزايا النسبيةحالل اليت تقا لسياسة اإلا٩تفاض الصادرات ةظرً و 



 

201 

 (7م. الرقن التسلسلي )2023(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 ٤تمد أٛتد باعمر د. هورية اليمنيةمالدويل يف سد فجوات التمويل يف اٞت أثر التمويل     

إىل دى أالتوجو ٨تو ا٠تارج، وىذا الوضع خيارات التنمية ا١تعتمد على  آسيااتبعت دول جنوب شرق 
 .ٕتاه اٟتتمي ىو التمويل ا٠تارجيمن حجم الصادرات ، وكان االكرب أ تهاتزايد حجم الواردات وقيم

س ا١تال تتمثل يف توفر العوامل أن البيئة اٞتاذبة لر أ :عدم وجود بيئة جاذبة لرأس ا١تال وىروبو ٨تو ا٠تارج - ج
، وكان من ةتيجة عدم وجود ىذه البيئة يف البلدان النامية والتوجهات االقتصادية االجتماعيةالسياسية 

ثل م ،خرى سلبيةأةشاء، ومع وجود عوامل و ا١تشاركة يف اإلأةشاء اإل عن األجنبيةوف االستثمارات عز 
ن التجارب السابقة إموال للخارج، كما اري والبَتوقراطية إتهت رؤوس األدالتسيب والفساد اإل

 ثل التأميمم ،ن السلوكإموال، و صحاب رؤوس األأن تؤثر يف قرار للحكومات ا١تختلفة يف ىذه البلدا
إىل تفاقم ، وتغيَت ةظام اٟتكم يؤدي بالضرورة ر السياسية واالةقالبات العسكريةخطاوا١تصادرة واأل

 ( 9) . خطارا ٢تذه األإىل ا٠تارج ٕتنبً موال ظاىرة ىروب رؤوس األ
  :األسباب ا٠تارجية -2

دول النامية يف ٗتصصت ال :التبادل غَت ا١تتكافئ وتدىور شروط التبادل التجاري للدول النامية - أ
لى تكنولوجيا ضعيفة، كما ٗتصصت ةتاجية أو صناعية غَت رائدة أقل مردودية معتمدة عإقطاعات 

٪تا يتحكم يف سعرىا العرض والطلب عليها يف إو  ،ا يف تصدير مواد أولية بأسعار ال تتحكم فيهايضً أ
وزراعية ذات تكنولوجيا  يةن الدول ا١تتقدمة ٗتصصت يف قطاعات اسًتاتيجية صناعألسوق، يف حُت ا

تدىور شروط التبادل التجاري للدول النامية ةتيجة لزيادة أسعار الواردات ٔتعدل  إىل، باإلضافة متطورة
ويل ىذا العجز عن ٘ت إىل، واللجوء صادرات اليت تفاقم العجز ا٠تارجيأكرب من معدل تزايد أسعار ال

، تميز بالتذبذب، وترتبط بظروف االقتصاد العا١تيات للدول النامية ت، فحصيلة الصادر طريق االقًتاض
مصنعة ومواد  اهنا تتميز بكوهنا سلعً إما الواردات فأإىل اال٩تفاض يف ا١تدى الطويل، و٘تيل أسعارىا 

 ( 10) . إىل االرتفاعغذائية ٘تيل أسعارىا 
يادة التمويل الدويل مة يف ز هم ةالذي تبوأ مكاةن تطور سوق األورو دوالر إ :زمات النقدية الدوليةاأل - ب

 إىلدى أالسلطات النقدية يف الدول، قد  وبشكل واسع يف ظل اٟترية ا٠تالية من القيود اليت تفرضها
، ترغب يف اٟتصول على قروض خارجية اليت كاةت ،تنافس البنوك الدولية يف إقراض الدول النامية

، كل ىذا أدى ض ا١تالية للدول النفطيةد الفوائ، مع تزايإىل عجز ميزان ا١تدفوعات االمريكيباإلضافة 
، ٦تا زاد يف تعقيد على االقًتاض من ىذه السوق وخاصة دول أمريكا الالتينية ،إقبال الدول ا١تدينة إىل

 ( 11) . اتياألزمة مع بداية الثماةين
ىداف عالية من النمو االقتصادي من األ ٖتقيق معدالت ديع :مبررات التمويل الدولي :2 – 2 – 1
، فالزيادة يف معدالت النمو ىي وحدىا اليت ٘تكن ىذه ليهاإلوصول لألساسية اليت تسعى الدول النامية ا

، فاٟتاجة للتمويل ا٠تارجي ٕتد مربرىا ا١توضوعي بسد تنميتها االقتصادية واالجتماعية البلدان من ٖتقيق
بُت معدل االستثمار  :، أيومية ا١تتاحةتهدفة وا١تدخرات القالفجوة القائمة بُت االحتياجات االستثمارية ا١تس
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الذي يتحقق يف ظل ظروف  ،معدل النمو ا١تستهدف وبُت معدل االدخار احمللي إىلا١تطلوب ٖتقيقو للوصول 
ن إيف ىذه اٟتالة ف ،(سم )فجوة ا١توارد احملليةاعادة  وة، والذي يطلق علياقتصاديو واجتماعيو وسياسية معين

 :( 12) ات ٟتل ىذا التعارضجو ثالثة خيار اجملتمع يوا
 .حدود ما تسمح بو مواردة احمللية ن يرضى اجملتمع ٔتعدل أقل للنمو يفأىو  :ولا٠تيار األ – 1
قتصاد الكامن يف ٥تتلف قطاعات اال ،االقتصادي وع على تعبئة فائضن يعمل اجملتمأىو  :ا٠تيار الثاٍل – 2

البلد من رفع معدل ، وذلك لكي يتمكن جتماعية الغنيةطبقات والفئات االال والقومي، والذي تستحوذ علي
 .ادخاره احمللي

 . إىل مصادر التمويل الدويلن يلجأ اجملتمع أىو  :ا٠تيار الثالث – 3
ذا كاةت ا١توارد احمللية للمجتمع غَت كافية لتمويل وإمن االستثمار،  ا معينً اجملتمع معداًل  فعندما ٭تدد

ن تقوم بدور مهم وكبَت أواليت يفًتض  ،مصادر التمويل الدويل إىلتمع سيلجأ ن اجملإف االستثمارات ا١تطلوبة،
 واالجتماعية.يف تسريع عملية التنمية االقتصادية  

ها التمويل الدويل بسبب عدم كفاية ا١توارد ا٠تارجية ا١تتاحة اليت ٖتصل علي إىلوكذلك تنشأ اٟتاجة 
قيمة مستوردات بلد ما خالل فًتة معينة تزيد عما أمكن ٖتقيقو ، فعندما تكون الدول ةتيجة موازينو التجارية

ن الفرق ىنا والذي ٯتثل العجز يف ا١تيزان التجاري إةتيجة صادراتو خالل ىذه الفًتة ف األجنيبمن حصيلة النقد 
 ما يطلق على ىذا ةضايف، وعادإن ٯتول عن طريق ٘تويل دويل ألمدفوعات خالل ىذه الفًتة البد و ا١تتحقق ل

 .سم )فجوة ا١توارد ا٠تارجية(االعجز 
ن تربط بُت أاألْتاث الرياضية اليت حاولت وقد ظهر على ساحة الفكر االقتصادي بعض النماذج و 

، ومن ىذه النماذج ٪توذج عجز اٟتادث يف موازينها التجاريةمشكلة ةقص ا١توارد احمللية يف ىذه الدول وبُت ال
األساسية يف ىذا النموذج ان الفكرة  إذ ؛ان العالقة بُت ىاتُت ا١تشكلتُتوىو أكثرىا داللة يف تبي ،الفجوتُت

ان مستوى ا١تدخرات احمللية ، فكلما كت احمللية ومستوى التمويل الدويلن ىناك عالقة وثيقة بُت ا١تدخراإىي 
ىل التمويل إ، زادت اٟتاجة لوبة لتحقيق معدل النمو ا١تستهدفمستوى االستثمارات ا١تط إىلبالقياس  ضئياًل 

 ( 13) . الدويل والعكس صحيح
و سد الفجوة ا١توجودة يف أدف سد النقص يف االدخار احمللي ذا ٘تت هبإإىل التمويل الدويل ن اٟتاجة إ

الل فًتة معينة ن االستثمارات اليت يقوم هبا االقتصاد القومي خإ :، أيوارد احمللية ا١تخصصة لالستثمارا١ت
 .ريق االستعاةة بالتمويل الدويلن يتم عن طأالبد  ،َته من ا١تدخرات احملليةمكن تدبأبشكل يزيد عن ما 

ن قيمة التمويل الدويل التجارة ا٠تارجية النإتة عن زيادة قيمة الواردات ع إىلوكذلك ٖتدث اٟتاجة 
 الصادرات خالل فًتة معينة.

ن أوفجوة التجارة ا٠تارجية، و  ليةا١توارد احمل ةبُت فجو  تطابقثبات إومن خالل ٪توذج الفجوتُت ٯتكن 
 ( 14)  :أيتثبات ذلك كما يإي فًتة مضت، وٯتكننا أن تتساويا خالل أالفجوتُت البد 
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Y + M = c + I + x   ………  (1 ) 
  :نإ إذ
Y ٚتايل الناتج احمللي اإل-  M الواردات من السلع– C  االستهالك القومي-I   االستثمار القومي- X 

 .الصادرات
 :نأن ةستنتج أا١تعادلة ٯتكننا ومن ىذه 

Y =  C + I + X M   ( ............2 ) 
ن ىذا الدخل يستعمل يف ٘تويل االستهالك اٞتاري وتكوين أا لو، و  مساويً حمللي يولد دخاًل ن الناتج اأؤتا 

 ا١تدخرات 
(S   )فان: Y = C + S   ( .............3 ) 

 :نأةستنتج  3و  1ومن ا١تعادلتُت 
I = S + M – X   ( ........4 ) 

ن ىذا أان التجاري وميزان ا١تدفوعات، و ن زيادة الواردات عن الصادرات تظهر يف عجز يف ا١تيز أم ومن ا١تعلو 
 :نإ( أي  F)  األجنيبن ٯتول عن طريق تدفق االستثمار أالعجز البد 

M – X = F  ( .......5  ) 
 ى الشكل التايل: ( عل 4عادة كتابة ا١تعادلة رقم ) إومنو ٯتكن   

I – S = M – X = F  ( ......6 ) 
د عما يوفره ن االستثمارات اليت ينفذىا االقتصاد القومي خالل فًتة معينة بشكل يزيأومن ىذه ا١تعادلة ةعٍت 
ون فجوة ا١توارد احمللية ، بكوىذا ىو ا١تعٌت ا١تقصود ،حداث زيادةإ٪تا تنتج عن طريق إمن ا١تدخرات احمللية، 

 ( 15) .تساوى مع فجوة التجارة ا٠تارجية، وذلك يف أي مدة سابقةتن أب ( البداالدخار احمللي – تثماراالس)
إىل ، والسبب يف ذلك يرجع ليهما يف فًتة قادمةإا ادل بُت ىاتُت الفجوتُت منظورً ن يتم التعأا ليس شرطً و 

( ال يقوم هبا األفراد أةفسهم ادرات، الوارداتربعة )االدخار، االستثمار، الصالقرارات ا١تتعلقة با١تتغَتات األن أ
ارجية ن حصيلة الصادرات تتحدد على ضوء عوامل متغَتة ومتغَتات خأئات ةفسها، وقد ينعدم بينهم، و أو ا٢تي

 من الصعب التحكم أو التأثَت فيها.، تتعلق بظروف السوق العا١تي
ا للنمو يف مدة مقبلة، وكاةت نً معي اًل ن حدد اجملتمع معدإةو اذا حدث و إا لنموذج الفجوتُت فوطبقً 

ن تتسع لكي تتساوى مع أصغر البد و ن الفجوة األإكرب من األخرى يف تلك ا١تدة، فأحدى الفجوتُت إ
 .مع عن ٖتقيق معدل النمو ا١تستهدفال عجز اجملتإكرب و الفجوة األ

( عند االدخار احمللي –الستثمار أكرب من فجوة ا١توارد احمللية )ا ذا كاةت فجوة ا١توارد ا٠تارجيةإ فمثاًل 
ن ينجح يف اٟتصول أ يف ىذه اٟتالة يتعُت على االقتصاد الوطٍت وةإدل معُت للنمو يف فًتة قادمة، فٖتديد مع
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ن معدل النمو إن مل ينجح اجملتمع يف ذلك فإاألجنيب يعادل الفرق بُت الفجوتُت، فعلى قدر من الرأٝتال 
 .ا١تستهدف ال ٯتكن ٖتقيقو

  :إلى مصادر التمويلتقدير الحاجة  :3 – 2 – 1
قدير فجوة ا١توارد احمللية يتطلب معرفة حجم التمويل الدويل، وبالتايل تقدير تل :تقدير فجوة ا١توارد احمللية -1

 ومعدل االدخار احمللي بشكل دقيق. ،و٫تا معدل االستثمار ،ساسيُتا١تتغَتين األ
تثمارات ا١تطلوبة لتحقيق معدل النمو ا١تستهدف يف الدخل لتقدير االس :تقدير االستثمارات ا١تطلوبة - أ

ا ىي طريقة كثر اةتشارً القومي، ٯتكن االعتماد على طرق ٥تتلفة لتقدير االستثمارات، ولكن الطرق األ
س ا١تال على ٖتديد العالقة بُت حجم رأس أا لسهولتها، وتعتمد طريقة معامل ر س ا١تال ةظرً أمعامل ر 

 ( 16) :أو الدخل، وتتخذ ىذه العالقة الشكل التايلا١تال وحجم اإلةتاج 
Y  ÷K     = M 

  :نإ إذ
M   معامل رأس ا١تال– K رأس ا١تال القومي -Y  حجم الناتج القومي 

االستثمارات  ، وعند تقديرلزيادة الدخل ٔتقدار وحدة واحدة وتقيس ىذه العالقة عدد وحدات رأس ا١تال
والذي يوضح لنا العالقة بُت الزيادة  ،معامل رأس ا١تال اٟتدي وليس ا١تتوسطن ةعتمد على أا١تطلوبة البد لنا 

 يادة اليت ٖتدث يف الناتج القومي.( وبُت الز اليت ٖتدث يف رأس ا١تال القومي )االستثمار
ن تقدير ا١تدخرات احمللية يتطلب توافر بياةات كافية حول ا١تصادر ا١تتنوعة ٢تذ إ :تقدير ا١تدخرات احمللية - ب

ن تصنف ىذه ا١تصادر إىل ثالثة أصناف، وذلك حسب القطاعات اليت تقوم أوٯتكن  ،دخراتا١ت
 عمال، مدخرات القطاع اٟتكومي.بتكوينها، وىي مدخرات قطاع العائالت، مدخرات قطاع األ

ن العوامل ا١تؤثرة على ٖتديد ةسبة وحجم االدخار يف كل قطاع من القطاعات تتحدد أوعلى الرغم من 
 اجملتمع وةوعية ا١تؤسسات، وضاعأية اليت ٗتتلف حسب القاةوة عدد من العوامل االقتصادية واالجتماعيةا لوفقً 

 ى الدخل القومي ا١تتحقق.ن مؤسسات االدخار بشكل عام تتأثر بصورة كبَتة ٔتستو إف
 :نإف و١تستوى الدخل، وعلي ااالدخار احمللي تابعً  تعد٢تذا 

  S = ax 
  :نإ إذ

S لية .ا١تدخرات احمل    A   . ا١تيل اٟتدي لالدخار    Y  . الدخل 
ر اٟتدي الذي يقيس لنا ةسبة ما ولكن عند تقدير ا١تدخرات احمللية البد من حساب معدل االدخا

 اليت ٖتدث يف الدخل بوحدة واحدة. خره االقتصاد القومي من الزيادةدي
ية ٬تب علينا تقدير رصيد ميزان ا١تدفوعات لتقدير فجوة التجارة ا٠تارج :تقدير فجوة التجارة ا٠تارجية -2

موال، والعالقة الذي يشمل أرصدة ميزان السلع ا١تنظورة وغَت ا١تنظورة، مث ميزان حركة رؤوس األ ،اٞتاري
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ميزان السلع ا١تنظورة وغَت ا١تنظورة، واليت تسمى بفجوة التجارة  :أي ،الوطيدة بُت فجوة ا١تيزان التجاري
الذي يعكس حجم الديون ا٠تارجية ومقدارىا، واليت يتعُت  ،حركة رؤوس األموال ا٠تارجية، وبُت ميزان

 ن تقوم هبا يف ا١تستقبل.أعلى الدولة 
ي ٣تتمع، وىذه أىناك عالقة بُت حجم الواردات وحجم الدخل القومي يف  :تقدير قيمة الواردات - أ

 ا١تتوسط لالستَتاد. العالقة يعكسها ما يسمى ٔتعامل الواردات، ويطلق عليها عادة ا١تيل 
M = mx 

 :نإ إذ
M . حجم الواردات 
M . )معامل الواردات )ا١تيل ا١تتوسط لالستَتاد 
Y الدخل القومي  . 

من معرفة العالقة القائمة بُت الزيادة اليت ٘تت يف  ات خالل فًتة مقبلة البد لنا أيضً وعند تقدير الواردا
 .ق ما يسمى ٔتعدل االستَتاد اٟتديتقاس ىذه العالقة عن طري، و والزيادة يف مستوى الدخل القومي الواردات

 M ( Yt – Yo )   = M  Δ 
ليها الزيادة اليت حدثت إا مضافً  Moعبارة عن الواردات يف بداية الفًتة  tن الواردات يف الفًتة إومن مث ف

  :نإأي  M  Δيف الواردات خالل الفًتة ةتيجة لزيادة الدخل  
Mt = Mo + m (Yt – Yo) 

وعند  ،mن تقدير الواردات خالل فًتة مقبلة يتطلب على ا١تستوى القومي حساب ا١تيل ا١تتوسط لالستَتاد إ
البياةات التارٮتية يف السنوات السابقة للتعرف على حجم ىذين  إىلحساب ىذين ا١تعاملُت ٯتكن اللجوء 

، وعند اختيار ا١تعادلة اليت على أساسها ة واالجتماعية السائدة يف ا١تاضيالعاملُت يف ضوء الظروف االقتصادي
 ( 17)  :التقدير البد من مراعاة التغَتات ا١تتوقعة يف ا١تستقبل وىي

 مكاةيات ا١تتوقعة لإلةتاج احمللي البديل عن الواردات . اإل 
  خرى . اإلةتاج األالتغَتات يف ىيكل الصناعة لباقي فروع 
 . التغَت ا١تتوقع يف ىيكل الطلب االستهالكي  
على  اساسً أقعة للدولة يف فًتة مقبلة يتوقف ن تقدير الصادرات ا١تتو إ :تقدير حصيلة الصادرات - ب

لب جراء دراسات دقيقة حول مستقبل الطإن التقدير يتطلب إروف والعوامل ا٠تارجية، ولذلك فالظ
لى إتاىات ، وعالسوق العا١تي ٢تذه السلعة ، وعلى موقعها النسيب يفعلى السلع اليت تصدرىا الدولة

 .ليهاإيف الدول الرأٝتالية اليت تصدر  حركة الدورة االقتصادية
ساس أقبلة على ن الكثَت من ا٠ترباء االقتصاديُت يعتمدون يف تقدير حصيلة الصادرات خالل الفًتة ا١تإ

 ( 18) :تيةالدالة اآل
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X = Xo ( 1+ r )  الكل أسr 
  :نإ إذ

X لفًتة . مستوى الصادرات ا١تتوقعة يف هناية ا 
Xo  . مستوى الصادرات يف بداية الفًتة 

r  . معدل النمو ا١تتوقع يف الصادرات 
r  . األس ( عدد السنوات ( 

  :يتوبذلك ٯتكننا قياس فجوة الواردات والصادرات كاآل
F = Mo + m (Yt – Yo)  -  X 

عن ما يوفره من  يزيدىا االقتصاد الوطٍت خالل فًتة معينة بشكل ذن االستثمارات اليت ينفإٔتعٌت 
 األجنيبحداث زيادة يف الواردات ٘تول عن طريق تدفق صايف للرأٝتال إ٪تا تنتج عن طريق إمدخرات ٤تلية، 

ن إ فجوة التجارة ا٠تارجية، و ن فجوة ا١توارد احمللية تنعكس يفألفًتة ةفسها، وىذا ىو ا١تقصود بخالل ا
 ن تتساويا يف أي فًتة ماضية.أالفجوتُت البد 

  :الصة المبحث األولخ
من خالل مشكلة الدراسة اليت تشَت إىل أن اٞتمهورية اليمنية تعاٍل من تدٍل معدالت االدخار، وعدم 
قدرهتا على تغطية متطلبات االستثمار، وقصور اإليرادات عن تغطية النفقات، وبالرجوع إىل الفرضية األوىل 

ل الدويل ترجع إىل عدم كفاية ا١توارد احمللية، واختالل للبحث اليت تشَت إىل أن أسباب اٟتاجة إىل التموي
التجارة ا٠تارجية، وعجز ا١توازةة العامة، فقد توصلنا يف ا١تبحث األول إىل أن اٟتاجة إىل التمويل الدويل جاءت 
بسبب عدم كفاية ا١توارد احمللية، فإةو من الضروري ىنا أن يتم تغطية النقص يف التمويل عن طريق ٘تويل 

 ايف، إذ سيتم اللجوء إىل مصادر التمويل الدويل اليت سيكون ٢تا دور مهم يف تسريع عملية التنمية. إض
  :من التمويل الدولي في اليمن تقدير االحتياجات :المبحث الثاني

   :تالل ىيكل الموارد االقتصاديةاخ :1 – 2
 االقتصاد ثمارات ا١تنفذة يفبُت االست ىي تعرب عن الفرق - :فجوة الموارد المحلية :1 – 1 – 2

رق بُت الطلب ، أي الفٚتايل الطلب احملليإٚتايل و آخر الفرق بُت الناتج احمللي اإل ، أو بتعبَتوا١تدخرات احمللية
 .الكلي والعرض الكلي

ساس التوازن أٚتايل االستثمار ٯتثل إٚتايل االدخار مع إن تعادل أإىل وتشَت النظرية االقتصادية الكلية 
مارات احمللية، فحجم اليمن تعاٍل من قصور ا١تدخرات احمللية يف تغطية االستث نأال إم ألي اقتصاد، العا

مكاةات ا١تتاحة لتكوين االدخارات ن اإلأل ؛رأس ا١تال سلوب استثمارىا ىو الذي ٭تدد تكوينأا١تدخرات و 
 ( 19) . تباين السلوك االدخاري عن فضاًل ا ٯتتلكو كل بلد من موارد طبيعية، ١ت ااحمللية تتفاوت من بلد آلخر تبعً 
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 لةللتخلف االقتصادي، والذي يعود ٞتمىم الصفات ا١تالزمة أا٩تفاض معدل االدخار احمللي من  دويع
ن النامية وبالذات ٖتول دون رفع ىذا ا١تعدل يف البلدا ان ىناك قيودً أوامل ترتبط بأسباب التخلف، كما من الع

لسد الفجوة القائمة  األجنبيةا١تدخرات  إىلاللجوء  إىلمية، لذلك تضطر ىذه البلدان وىل من التنيف ا١تراحل األ
دار ، كما يتوقف مقىداف التنمية االقتصاديةأمة لتحقيق بُت حجم ا١تدخرات احمللية وحجم االستثمارات الالز 

تثمارات الالزمة لتحقيق م االس، وبالتايل حجىداف اليت يسعى اجملتمع لتحقيقهافجوة ا١توارد احمللية على األ
لدرجة النمو االقتصادي وحجم الناتج وحجم  اجم الفجوة يف الدول النامية تبعً تفاوت حيىداف التنموية، و األ

فجوة ا١توارد احمللية يف زيادة  أل اٟتدي لالدخار، وبالتايل تنشومستوى ا١تعيشة وا١تي ،السكان يف البلد
 ( 20) . حجم ا١تعروض من ا١تدخرات احملليةمو ا١تستهدف عن االستثمارات ا١تطلوبة إل٧تاز معدل الن

، فكلما عجز االدخار األجنبيةوىناك عالقة وثيقة بُت مستوى ا١تدخرات احمللية ومستوى ا١تدخرات 
، أي االستعاةة با١تدخرات األجنبيةا١تدخرات  إىلاحمللي عن ٘تويل االستثمارات ا١تطلوبة كلما ظهرت اٟتاجة 

الالزمة يف االقتصاد الوطٍت،  ١تدى كفاية ا١توارد احمللية لتمويل االستثمارات او تتناقص تبعً أايد األجنبية تتز 
 بزيادة، والسماح تصبح ضرورية لتغطية فجوة ا١توارد احمللية من ةاحية األجنبيةذلك فان تدفق ا١تدخرات لو 

 ( 21)  خرى.أمي من ةاحية الدخار ا٠تاص واٟتكو ا ىو متاح من امَّ ةفاق اٟتكومي عاالستثمار واإل
و٫تا  ،ساسيُتي، وبالتايل تقدير ا١تتغَتين األولتقدير ا١توارد احمللية يتطلب معرفة حجم التمويل ا٠تارج

 .لوب ٖتقيقو ومعدل االدخار احملليمعدل االستثمار ا١تط
ضافة ةو يبُت اإلأل ؛خاصة يف تقدير مستوى العجز يف ا١توارد احمللية أ٫تية امعدل االدخار اٟتدي ذ دويع

 ٭تققها لزيادة مقدرتو على النمو. اليت
 مليون دوالر(م )2020 –م١2011تيل اٟتدي لالدخار للفًتة ( يوضح تقدير ا2 – 1اٞتدول )

 االدخار السنة
S 

 التغير في االدخار
SO – S 

 الناتج المحلي
Y 

 التغير في الناتج المحلي
YO - Y 

معدل االدخار 
 المحلي

 0 0 28125 0 2837 م2011
 06207 - 1173+  29298 243 - 2594 م2012
 06008+  2419+ 31717 21+  2615 م2013
 06261+  394+  32111 103+  2718 م2014
 06142 - 1958 - 30153 278 - 2440 م2015
 06318 - 1354 - 28799 431 - 2009 م2016
 06309 - 638 - 28161 197 - 1812 م2017
 06131 - 1606 - 26555 211 - 1601 م2018
 06203 - 335 - 26220 68 - 1533 م2019
 06541- 320 - 25900 173 - 1360 م2020

 ، اٞتهاز ا١تركزي لإلحصاءحصاء السنويكتاب اإل  :ا١تصدر
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م 2011فًتة عام كان يف بداية ال  إذ ؛ن االدخار احمللي يتناقصأ( 2 – 1ةالحظ من خالل اٞتدول )و 
إىل م 2013خرى عام أمليون دوالر، مث ازداد مرة  2594 إىلم 2012مث وصل عام ، مليون دوالر 2837
 إذم بالتناقص 2015، مث بدأ يف عام مليون دوالر 2718م 2014د يف عام ، مث تزايمليون دوالر 2615

لي أصغر من االدخار ا١تتوسط يف ، وكان معدل االدخار احململيون دوالر 1360إىل م 2020وصل عام 
إىل تدٍل قيمة ، ويرجع ذلك خَتةإىل التناقص يف ا٠تمس السنوات األٕتاه االن أسنوات، وىذا يعٍت لب الاغ

والذي   ،النفط والغاز اوٖتديدً  ،اإلةتاجٚتايل بسبب توقف معظم القطاعات االقتصادية على الناتج احمللي اإل
، لالستهالك ولناتج وتوجيو معظملى تدٍل قيمة اع ووىذا ما عكس ةفس، لدولة بعائدات كبَتةعلى اكان يدر 

 .تايل تدٍل االدخارات احملليةالوب
  :يتوٯتكن تقدير العجز يف االدخار احمللي من خالل اٞتدول اآل

 مليون دوالر()م 2020 –م2011( خالل الفًتة من T Gيوضح تقدير العجز يف االدخار احمللي ) (2 – 2)جدول 

 السنة
التغير في الناتج 

 المحلي
YO   -Y 

معدل االدخار 
 حديال

االنحراف المتوسط 
 لالدخار

(-  YO    Y )S 

التغير في 
 االدخار
S  O 

 االدخار المحلي االستثمار
T G 

 222+  2615 2837 0 0 0 م2011
 114+  2480 2594 243 - 06207 - 1173+  م2012
 66 - 2681 2615 21+  06008+  2419+ م2013
 28+  2690 2718 103 + 06261+  394+  م2014
 476 - 2916 2440 278 - 06142 - 1958 - م2015
 1041 - 3050 2009 431 - 06318 - 1354 - م2016
 979 - 2791 1812 197 - 06309 - 638 - م2017
 119 - 1720 1601 211 - 06131 - 1606 - م2018
 144 - 1677 1533 68 - 06203 - 335 - م2019
 58 - 1418 1360 173 - 06541 - 320 - م2020

 عداد الباحثإاٞتدول من 
ن الصفة العامة لالدخار احمللي ٘تثلت بالعجز الشديد يف قدرتو أ( 2 – 2ل )يتضح من بياةات اٞتدو 

فاوت مقدار العجز من عام ، وتم2012م و2011عوام ات االستثمار احمللي باستثناء األعلى تغطية متطلب
ن االدخارات احمللية ال تغطي أمليون دوالر، وىذا يعٍت  1041إىل م 2016وصل ذروتو يف عام  إذآلخر 

ل الدويل ا٠تارجي ، ٦تا يتطلب االعتماد على التمويداالستثمارات ا١تطلوبة لعملية التنمية االقتصادية يف البال
 .لسد ىذه الفجوة

ة االدخار احمللي بالناتج لعالق على ا١تعادلة ا١تقدرة ابناءً  وةإلية للفًتة ا١تقبلة، فما تقدير فجوة ا١توارد احملأ
( سيحدد لنا االدخار احمللي ا١تتوقع 2 – 3احمللي حسب بياةات السنوات السابقة، كما يتضح من اٞتدول )

كل منها يف النموذج ا١تقدر   ، وذلك بتعويضاحمللي ا١تتوقعة للسنوات القادمةعند كل قيمة من قيمة الناتج 
  :يتاآل



 

233 

 (7م. الرقن التسلسلي )2023(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 ٤تمد أٛتد باعمر د. هورية اليمنيةمالدويل يف سد فجوات التمويل يف اٞت أثر التمويل     

 ()مليون دوالر االدخارات احمللية للفًتة ا١تقبلة( يوضح تقدير 2 – 3جدول )

 
 

 السنوات
 
 

االدخار 
 المحلي

S 

 الناتج المحلي
Y 

االنحراف 
المتوسط لالدخار 

 المحلي
S * 

االنحراف 
المتوسط للناتج 

 المحلي
Y* 

االنحراف المتوسط 
لالدخار مضرباً في 
االنحراف المتوسط 

 للناتج

تربيع انحرافات 
 المتغير المستقل

Y  بيعتر 

 335241 165015 - 579 - 685 12528 2837 م2011
 86436 129949 294 442 29298 2594 م2012
 9078169 1395019 3013 463 31717 2615 م2013
 11607649 1928362 3407 566 32111 2718 م2014
 2099601 417312 1449 288 30153 2440 م2015
 9025 13585 - 95 143 - 23799 2009 م2016
 294849 184620 543 - 340 - 28161 1812 م2017
 4601025 1179750 2145 - 550 - 26555 1601 م2018
 6170256 1537569 2484 - 619 - 26220 1533 م2019
 7862416 2220768 2804 - 792 - 25900 1360 م2020
 42144667   - - 287039 21519 المجموع

 اٞتهاز ا١تركزي لإلحصاء :ا١تصدر
S  = 21519  ÷10  =2152 

Y  =87039 2  ÷10   =28704 
على ا١تستوى ا١تقدر وا١تطلوب  وحمللي للسنوات ا١تقبلة ةقوم بطرحوبعد عملية تقدير حجم االدخار ا

مقدار العجز يف  لالستثمارات الالزمة يف كل سنة من تلك السنوات لنحصل على ضوء تلك العملية على
 .ا١توارد احمللية( ةفجو و ما يسمى )أاالدخار احمللي 

لناتج ضوء معرفتنا ٔتعدل النمو يف ا يفوتتم عملية ٖتديد ذلك ا١تستوى ا١تطلوب من االستثمارات الالزمة 
دل ول على الثاٍل ٨تصل على معل القيام بعملية قسمة ا١تؤشر األذ من خالإومعامل رأس ا١تال اٟتدي، 

تلك ا١تستويات  إىلللناتج احمللي سنتمكن من الوصول يف القيم ا١تتوقعة  واالستثمار، الذي عن طريق ضرب
 لالستثمارات يف السنوات القادمة. ا١تطلوبة

، لفجوة عن اختالل ا١توازةة العامةتعرب ىذه ا :ت والنفقات )فجوة الموازنة(يرادافجوة اإل :2 – 1 – 2
رة يف الذي ينعكس بصو  ،ت العامةيرادات العامة عن تغطية النفقايف اإل اويف مثل ىذه اٟتالة يكون ىناك قصورً 

قًتاض من الفكر ا١تايل الكنزي تضطر الدولة لتغطية ةفقاهتا ا١تتزايدة عن طريق اال اعجز ا١توازةة، واةطالقً 
ةو مع ظهور الركود التضخمي وا٩تفاض النمو أال إصدار النقد، إإىل زيادة ، و اٟتكومي من اٞتهاز ا١تصريف
    ن أي سياسة مالية أاليت ترى  ةظهور ا١تدرسة النقدية الفريدماةي إىلدى أ اتياالقتصادي مع بداية السبعين
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وٯتكن  ( 22) إىل زيادة معدالت التضخم.زيادة ملموسة يف الناتج اٟتقيقي بقدر ما تؤدي  إىلو ةقدية لن تؤدي أ
  :يتٞتدول اآلم يف ا2020 – م2011ة يف اليمن خالل الفًتة من توضيح فجوة ا١توازة

 ( يوضح عجز ا١توازةة العامة يف اليمن2 – 4)جدول 

20 عجز ا١توازةة العامة يف اليمن
11

 م

20
12

 م

20
13

 م

20
14

 م

20
15

 م

20
16

 م

20
17

 م

20
18

 م

20
19

 م

20
20

 م

 ()مليار لايرعجز ا١توازةة الصايف 

-
31

36
2

 

-
30

96
3

 

-
29

16
2

 

-
28

16
0

 

-
27

56
5

 

-
26

06
7

 

-
21

96
9

 

-
15

76
8

 

-
14

36
4

 

-
11

66
7

 

الناتج احمللي  ةسبة العجز الصايف من
 اإلٚتايل %

-
46

1
 

-
36

9
 

-
36

1
 

-
26

8
 

46
9

 56
1

 86
8

 10
62

 13
65

 17
61

 

 عدة سنواتلاٟتسابات القومية  :ا١تصدر
 ()% ( يوضح التوزيع النسيب ١تصادر ٘تويل عجز ا١توازةة العامة يف اليمن2 – 5جدول )

مصادر ٘تويل 
20 عجز ا١توازةة

11
 م

20
12

 م

20
13

 م

20
14

 م

20
15

 م

20
16

 م

20
17

 م

20
18

 م

20
19

 م

20
20

 م

السندات 
41 49 اٟتكومية

66
 50

68
 

34 22 31 19 15 12 10
62

 

39 41 ذون ا٠تزاةةأ
64

 

28 19
63

 15
61

 

11 76
2

 86
3

 

7 66
1

 

- البنك ا١تركزي
 5 

1 1 16
67

 

38 42 55 60
67

 71
63

 76
64

 

الصكوك 
 سالميةاإل

 

15 18 20
62

 

30 24
69

 

16 18
68

 

16 96
7

 76
3

 

10 ٚتايلاإل
0

 10
0

 10
0

 10
0

 10
0

 10
0

 10
0

 10
0

 10
0

 10
0

 

 النشرة الشهرية للبنك ا١تركزي اليمٍت :ا١تصدر
%( من الناتج 1761) ٕتاوز ةسبة عجز ا١توازةة الصايف للحدود اآلمنةة ول السابقاتظهر بياةات اٞتد

 كثر منأزةة من موارد حقيقية بسبب فقدان ، ويوجد صعوبة يف ٘تويل عجز ا١توام2020ٚتايل عام احمللي اإل
 ( 22) . زاةة والسندات اٟتكوميةوتراجع الطلب على أذون ا٠ت ،يرادات العامةةصف اإل
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ك ا١تركزي بنسبة بلغت ٘تويل عجز ا١توازةة العامة عرب االقًتاض ا١تباشر من البن إىلولذلك مت اللجوء 
اطر كثَتة على ، و٭تمل االقًتاض ا١تباشر بُت البنك ا١تركزي ٥تم2020ٚتايل عجز ا١توازةة عام إ% من 7664

ضعاف قيمة العملة الوطنية، ارتفاع معدالت أة الضغوط على ميزان ا١تدفوعات، الوضع االقتصادي منها زياد
، وىذا ٭تتم التسريع بتعبئة ا١توارد اٟتقيقية احمللي، ارتفاع عبء الدين العام التضخم، تدٍل مستويات ا١تعيشة

 .نفط ا٠تام والغاز الطبيعي ا١تسالةتاج وتصدير الإئناف ٫تها استأزمة لتمويل النفقات اٟتتمية، و الال
، وتقلصت النفقات ٔتا يف ذلك يرادات العامة بصورة غَت مسبوقةراجعت اإلخَتة توخالل الفًتة األ

، ولتجاوز تلك عاةات للفقراء، وتفاقم عجز ا١توازةةتعليق صرف اإلو  ،قليص الربةامج االستثماري العامت
 يل فجوة ا١توارد من مصادر خارجية.ة ا٠تيارات ا١تناسبة لتمو التحديات يتطلب دراس

تنعكس الفجوة بُت  :ات )فجوة التجارة الخارجية(الفجوة بين الصادرات والوارد :3 – 1 – 2
من ا٠تلل ا٢تيكلي  ا، وٯتثل ذلك ٪تطً اٟتساب اٞتاري ١تيزان ا١تدفوعات الصادرات والواردات بصورة عجز يف

عن قصور  ايضً أقتصاد الكلي، وتعرب تلك الفجوة لتعديل والتكيف على مستوى االجراء اإالذي يستدعي 
ي اةعكاس لفجوة ، وفجوة التجارة ا٠تارجية ىن تغطية قيمة الوارداتميلة الصادرات من السلع وا٠تدمات حص

 ( 23) ين بُت الطلب الكلي والعرض الكلي.، وىي تعبَت عن مستوى التباا١توارد الداخلية
ارة تقدير رصيد ا١تدفوعات اٞتاري، وتشمل ميزان السلع ا١تنظورة، وميزان حركة رؤوس جوة التجويشمل ف

، وتسمى بفجوة التجارة ان السلع ا١تنظورة وغَت ا١تنظورة، أي ميز لعالقة بُت فجوة ا١تيزان التجاري، واموالاأل
 ة ومقدارىا.كس حجم الديون ا٠تارجيموال الذي يعارجية، وبُت ميزان حركة رؤوس األا٠ت

وىذا ، ١تيزان ا١تدفوعات ( من خالل اٟتساب اٞتارياألجنبيةا١توارد م تقدير فجوة التجارة ا٠تارجية )ويت
  :يةتاٟتساب يشمل ا١توازين اآل

 أي حركة صادرات السلع ا١تادية ووارداهتا. :ميزان التجارة ا١تنظور )ا١تيزان التجاري( - أ
ويقصد بو حركة الصادرات والواردات من ا٠تدمات غَت  :دمات(ميزان التجارة غَت ا١تنظور )ميزان ا٠ت - ب

 مُت، النقل(.أا١تادية )خدمات السياحة، الت
موال الوطنية يف ويتمثل يف األرباح والفوائد النإتة عن استثمار رؤوس األ :ميزان دخول االستثمارات - ت

 ة ا١تستثمرة يف الداخل.موال األجنبيا٠تارج، وا١تدفوعات اليت تتحملها الدولة ألصحاب رؤوس األ
، أي ٬تب ا٨تصل على ميزان العمليات اٞتارية، وقد يكون وضع ا١تيزان سالبً وّتمع ىذه ا١توازين الثالثة 

رصيد الدولة من العمالت  إىلو اللجوء أمن ا٠تارج،  قًتاضكاالموال  حركة رؤوس األمعاٞتتو من خالل 
 د البالد لدى صندوق النقد الدويل.السحب من رصيو أاألجنبية، واالحتياطيات من العملة  األجنبية
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على ا١تعادلة ا١تقدرة لعالقة التجارة  اةو بناءً إيف الفًتة ا١تقبلة، فما عن تقدير فجوة التجارة ا٠تارجية أ
، سيحدد لنا تلك الفجوة ا١تتوقعة عند قيمة من قيم لي حسب بياةات السنوات السابقةا٠تارجية بالناتج احمل

 .لي ا١تتوقعة للسنوات القادمةاحملالناتج 
 (م )مليون دوالر2020 –م 2011 0ة ( يوضح تقدير العجز يف التجارة ا٠تارجية للفًت 2- 6جدول )

 السنوات

التغير في 
 الواردات

 1و –و 
U O - U 

التغير في الناتج 
 المحلي

 1ت –ت 
M - M O 

المعدل الحدي 
 لالستيراد  م

Y O – Y 

االنحراف 
 المتوسط للواردات

 (1ت –م ) ت 
M 

معدل التغير 
 في الواردات

M O 

 
 الصادرات

X 

التجارة 
 الخارجية

F 

 381 8599 8218 0 0 0 0 م2011
 30 8341 8311 14780 1266 1173 93 م2012
 544 - 7902 8446 43300 1769 2419 135 م2013
 3915 - 7862 11777 3964 061 394 3331 م2014
 4865 - 1444 6309 705 - 0636 1958 - 5468 - م2015
 6367- 431 6798 3791 2.8 - 1354 - 489 م2016
 5215 - 1301 6516 1467 - 2.3 638 - 282 - م2017
 5535 - 1569 7104 9903 368 - 2606 - 688 م2018
 5848 - 1382 7230 913 267 - 335 - 126 م2019
 6296 - 1115 7411 576 168 - 320 - 181 م2020

 

مليون دوالر عام  8599اٞتدول السابق تراجع قيمة الصادرات بشكل كبَت من حوايل ويتضح من 
 ،تدىور قيمة الصادرات النفطية إىل، ويرجع ذلك م2020مليون دوالر عام  1115وايل ح إىلم 2011

 ا٩تفاض قيمة الصادرات بشكل عام. إىلدت أليت ٟتقت بالبنية التحتية واليت ا٠تسائر ا إىلو 
 ما منذ عاا مستمرً لتجاري حقق عجزً ن سجل ا١تيزان اأبادل التجاري مع العامل ا٠تارجي الت عنوقد ةتج 

النسبية لكل من الصادرات والواردات  ٫تية، وتتضح فجوة العجز يف ا١تيزان التجاري الذي يتضمن األم2013
مليون دوالر عام  6296 إىلم 2011مليون دوالر عام  381ٚتايل التجارة ا٠تارجية اليت ارتفعت من إإىل 

 .م2020
على ضوء ا١تعادلة ا١تقدرة لعالقة  وةإالسنوات القادمة فما ٓتصوص تقدير فجوة التجارة ا٠تارجية يف أ

  :يتت السابقة ةوضحها يف اٞتدول اآلالواردات بالناتج احمللي حسب السنوا
 مليون دوالر(١تقبلة )( يوضح تقدير فجوة التجارة يف السنوات ا2 – 6جدول )

 الواردات السنوات
M 

الناتج 
 المحلي

Y 

االنحراف 
 المتوسط
 M 

االنحراف 
 المتوسط

 Y 

 ضرب االنحرافات
* M* ضرب Y 

تربيع انحرافات 
 المتغير المستقل

Y تربيع 
 335241 2370426 579 - 4094 - 28125 3218 م2011
 352836 593406 594 999 29298 8311 م2012
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 الواردات السنوات
M 

الناتج 
 المحلي

Y 

االنحراف 
 المتوسط
 M 

االنحراف 
 المتوسط

 Y 

 ضرب االنحرافات
* M* ضرب Y 

تربيع انحرافات 
 المتغير المستقل

Y تربيع 
 9078169 3416742 3013 1134 31717 8446 م2013
 11607649 15212255 3407 4465 32111 11777 م2014
 2099601 592641 - 1449 409 - 30153 6309 م2015
 9025 48830 - 95 514 - 28799 6798 م2016
 294849 432228 543 - 796 - 28161 6516 م2017
 4618201 446992 2149 - 208 - 2655 7104 م2018
 6170256 203688 2484 - 82 - 26220 7230 م2019
 7862416 266380 - 2804 - 95 25900 7411 م2020
 42428243 - - 65808 287039 73120 اجملموع

 مليون دوالر 7312=  10على  امقسومً  M  =73120متوسط 
 مليون دوالر 28704=  10على  امقسومً  Y  =287039متوسط 

  :ليىيكل تمويل التراكم الرأسما التغير في -:2- 2
 ن ٨تدد ىيكل ا١تواردأمن الضروري  وةإف النسبية ١تصادر ٘تويل االستثمارات ا١تختلفة ٫تيةلدراسة األ

  :ٚتالية خالل الثالثُت سنة ا١تاضية حسب اآليتيف االقتصاد اليمٍت يف صورتو اإل واالستخدامات
 (م2020 –م 1991تثمار )( يوضح الناتج احمللي وا١توارد واالس2 - 7جدول )
 متوسط الفترة 

 (م2111 -م 1991)
 متوسط الفترة  

 (م 2111 -م 2111)
 متوسط الفترة 

 (م2121 -م 2111)
 50988 49213 11480 جماليالناتج المحلي اإل

 25665 32274 4046 االستيراد من السلع والخدمات
 - 2603 504 الصادرات من السلع والخدمات

 76653 78884 15022 جمالي المواردإ
 63555 60704 12969 ستهال  الكلياال

 13098 18180 2053 جمالي التراكم الرأسمالي إ

 عدة سنواتلاٞتهاز ا١تركزي / اٟتسابات القومية  :ا١تصدر
اليت يربزىا ىيكل ا١توارد واالستخدامات على النحو ا١تبُت يف اٞتدول ىو ما  تىم االستخالصاأمن 

م 2001ن الفًتة من أ، فمن خالل بياةات اٞتدول يتضح ل فًتةمتوسط كيتعلق باٞتهد االستثماري خالل 
إىل الناتج ةسبة الرأٝتايل ) ن بلغ االستثمارأىائلة يف معدل االستثمار، فبعد م قد شهدت قفزة 2010 –

، ورٔتا يرجع جزء من م2010 –م 2001% يف السنوات 37إىل % ارتفع ىذا ا١تعدل 18( حوايل احمللي
وا١تستوردة، ولكن ٦تا الزيادة يف التكاليف االستثمارية احمللية  إىليف حجم الًتاكم الرأٝتايل  ىذا االرتفاع الكبَت

إىل زيادة الناتج احمللي دت أىم العوامل اليت أرتفع للًتاكم الرأٝتايل يعد من ن ىذا ا١تعدل ا١تأالشك فيو 
 ( 24) %(.6) ٚتايل ٔتعدل سنوي مرتفعاإل
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ميزان االدخار  إىلن ةتوصل أل السابق تصادي العام اليت تظهر يف اٞتدو وٯتكن من صورة التوازن االق
تكون يويل االستثمار، وكما ىو معروف النسبية يف مصادر ٘ت ٫تيةالذي يساعدةا يف ٖتديد األ ،واالستثمار

دات لفرق بُت الوار ٚتايل الناتج احمللي وا١توارد اليت تتدفق من ا٠تارج لتمويل اإ ا١توارد من ا١توارد احمللية )ٚتايلإ
ٚتايل إةفاق االستهالكي النهائي و ٚتايل ا١توارد بُت اإلإمث يتم توزيع  ،(والصادرات من السلع وا٠تدمات

الفرق بُت ا١توارد احمللية )أي ن ةقيس فجوة ا١توارد احمللية باعتبارىا أخرى ٯتكننا أالتكوين الرأٝتايل، وبطريقة 
ن ىذه الفجوة ٬تري إار، ويف اٟتالة االعتيادية فكلي على االستهالك واالستثم( واالةفاق الٚتايل الناتج احملليإ

 ( 25) .خالل صايف تدفق ا١توارد ا٠تارجيةتغطيتها من 
ت وىو ٖتويال ،م للموارد ا١تتاحة لتغطية ىذه الفجوةهمروف االقتصاد اليمٍت ىناك مصدر لكن يف ظ

 .األجنيبية = صايف ٖتويالت ا١تغًتبُت + فجوة النقد فجوة ا١توارد احملل: ا١تغًتبُت اليمنيُت، أي ان
ٖتويالت  واالستثمار، ولطا١تا اعتربةا ن فجوة ا١توارد احمللية ليس سوى الفرق بُت االدخار احملليإوالواقع 

ب االدخار القومي، جاة إىلذن لن تكون إاإلةتاج يف ا٠تارج، فهي عوائد عناصر خرى ا١تغًتبُت والتمويالت األ
االستثمار = فجوة النقد  –االدخار القومي  :ية السابقة يف الصورة التاليةعادة كتابة ا١تتساو إ ٯتكن ومن مث
 .األجنيب

اخلي وا٠تارجي، وىي ٖتدد بوضوح من زاوية التوازن االقتصادي الد اخَتة تصلح دائمً وىذه ا١تتساوية األ
 إىلعدم كفاية االدخار القومي يلزم اللجوء ، ويف حالة تم ٘تويلو بواسطة االدخار القومين االستثمار يأ

  :نإأي  ،لسد الفجوة األجنيباالدخار 
 ( 26) .األجنيباالستثمار = االدخار القومي + صايف االدخار   

   :ل التراكم الرأسمالي في اليمنمصادر تموي :3 – 2
روط الالزمة لنجاح عملية شىم الأمن هها وتوجيا١توارد ا١تالية احمللية مدى قدرة البلد على تعبئة  عدي

ة بسبب ضعف االدخار مر باليمن فقد اعتمد اليمن على ا١توارد ا٠تارجية بدرجة كبَت التنمية، وبقدر تعلق األ
، ٪تائيةفاق اإلقتصادية واالجتماعية، ومنها اإلةفاق العام على ا٢تياكل االعباء ا١تتزايدة ١تواجهة اإلاحمللي، واأل

ذ شكلت حوايل إ ؛اكبَتً   امن على ا١تصادر ا٠تارجية اعتمادً ت خطط التنمية يف اليوتنجيو ٢تذا الوضع اعتمد
56.% 

 ( 27)  :ىم اةواع ا١تصادر احمللية للتمويل يف اآليتأوتتمثل 
 وتشمل ا١توارد الذاتية للمؤسسات وا٢تيئات اٟتكومية . :ا١توارد اٟتكومية -1
 موارد القطاع ا٠تاص . -2
 ٖتويالت العاملُت يف ا٠تارج . -3
 .ا٢تبات وا١تساعدات -4

  :اما ا١تصادر ا٠تارجية فتتمثل يف اآليت



 

237 

 (7م. الرقن التسلسلي )2023(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 ٤تمد أٛتد باعمر د. هورية اليمنيةمالدويل يف سد فجوات التمويل يف اٞت أثر التمويل     

  :٫تا ،وتأخذ شكلُت :القروض ا٠تارجية -1
 االتفاقيات الثنائية بُت الدولة والدول ا١تا٨تة . - أ

 والدولية . اإلقليميةاالتفاقيات مع ا١تنظمات وا١تؤسسات  - ب
 االستثمارات األجنبية ا١تباشرة .  -2

كرب شكلت ا١تصادر ا٠تارجية ا١تمول األلي وتزايد االلتزامات التنموية وكاستمرار لضعف االدخار احمل
 :يت، وٯتكن توضيح ذلك من خالل اٞتدول اآلٝتال الثابتألتكوين الر 

 (( يوضح مصادر التمويل يف اليمن )مليون دوالر2 – 8جدول )

 
21 المصادر

11
 م

21
12

 م

21
13

 م

21
14

 م

21
15

 م

21
16

 م

21
17

 م

21
18

 م

21
19

 م

21
21

 م

الم
موع

ج
 

 4274 281 349 416 491 522 591 515 441 369 299 مصادر محلية منها
 1915 108 120 157 193 122 291 265 241 219 199 حكومي
 2430 173 299 259 299 400 300 250 200 150 100 خاص

 4043 295 371 393 418 466 451 444 417 391 397 مصادر خارجية منها
الدول والمنظمات 

 3209 190 205 233 211 300 451 444 417 391 367 والدولية العرب

االستثمارات 
في الغاز  األجنبية

 والنفط
419 441 486 408 325 161 207 160 166 108 2881 

 متعددة سنواتلقتصادية واالجتماعية لليمن خطط التنمية اال :ا١تصدر
% من 52ن دوالر وشكلت ةسبة مليو  4274ن ا١تصادر احمللية بلغت أويتضح من خالل اٞتدول 

، فيما يساىم %5469أي ٔتا ةسبتو  ،، كما تساىم ا١تصادر اٟتكومية بأكثر من النصفٚتايل التمويلإ
اليت تشجع القطاع  ،طار التوجهات والسياساتإ% وىي مسا٫تة كبَتة يف 4561سبة القطاع ا٠تاص بن

القواةُت والتشريعات و اصدار أستقرار السياسي سواء من حيث اال ،من خالل هتيئة ا١تناخ االستثماريا٠تاص 
، %4367األجنبية ٔتا ةسبتو الدول العربية و  ممليون دوالر تساى 8287ما ا١تصادر ا٠تارجية فتبلغ أا١تناسبة، 

 .األجنبية يف النفط والغازوٯتول الباقي من االستثمارات 
ا١تباشر يف تكوين الًتاكم الرأٝتايل يف اليمن فيمكن توضيحو يف  األجنيبما بالنسبة لتدفق االستثمار أ

   :يتاٞتدول اآل
 مليون دوالر(ا )قل ٪توً إىل الدول األا١تباشر  األجنيب( يوضح تدفق االستثمار 2 – 9جدول رقم )

 
 الدول

متوسط 
20 الفترة

11
 م

20
12

 م

20
13

 م

20
14

 م

20
15

 م

20
16

 م

20
17

 م

20
18

 م

20
19

 م

20
20

 م

 0 0 0 0 8 10 11 897 714 80 172 اليمن
 1311 1280 1271 1262 1214 880 548 558 470 690 98564 افريقيا
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 الدول

متوسط 
20 الفترة

11
 م

20
12

 م

20
13

 م

20
14

 م

20
15

 م

20
16

 م

20
17

 م

20
18

 م

20
19

 م

20
20

 م
مريكا أ

 - - - 2 - 5 7 12 13 15 5 الالتينية

جنوب آسيا 
 وشرقها

34364 84 121 254 241 375 494 545 588 605 627 

منطقة احمليط 
 60 61 56 54 54 51 44 40 45 23 44 ا٢تادئ

 ااالقتصادية يف الدول األقل ٪توً  البنك الدويل / ةشرة حول ا١تؤشرات :ا١تصدر
، فاالقتصاد اليمٍت يعاٍل من تدٍل إىل اليمنا١تباشر  األجنيبويالحظ من اٞتدول تدٍل تدفق االستثمار 

زال ال ي ن ىيكل االستثماراتأة، كما لية مقارةة ببعض االقتصاديات الناميآالواردة ا١تباشر  األجنيباالستثمار 
األجنيب ا١تباشر، كرب قطاع جاذب لالستثمار أ دغَتىا كقطاع النفط الذي يعيف قطاعات ٤تدودة دون  ا٤تصورً 

األجنبية يف النفط ، و٘تثل االستثمارات األجنبية يف اليمنقدم االستثمارات أاالستثمارات النفطية من  دتع إذ
 . األجنبيةلب االستثمارات اغ

خَتة مباشرة يف اليمن خالل الفًتات األجنبية أةو ال توجد أي استثمارات أا يضً أكما يتضح من اٞتدول 
تعمل يف ٣تال النفط والغاز اليت  ،األجنبيةمغادرة معظم الشركات  إىلويرجع ذلك  ،م2020 –م 2017

ن األجاةب و ر مٍت يف ا١تناطق اليت تعمل فيها. ويرى ا١تستثم، وعدم االستقرار األبسبب اٟترب الدائرة يف البالد
 ( 28)  :٫تهاأمن  ،(إىل اليمن )يف ما عدى النفط األجنيبأن ىناك عوائق ٖتول دون تدفق االستثمار 

جهزة اٟتكومية، والضعف العام يف مراقبة الدولة مصاعب قضائية بسبب تداخل الصالحيات بُت األ -1
 حكام وتنفيذ األ

 .ىاتقادم قواةُت االستثمار وقصور  -2
 فروضة على القطاع ا١تايل . استمرار القيود ا١ت -3
 دارية .ةقص الكفاءات ا١تهنية والتقنية واإل -4

  :خالصة المبحث الثاني
إىل مشكلة البحث اليت تشَت إىل عدم قدرة االدخار احمللي على تغطية متطلبات االستثمار، بالرجوع 

 ية قيمة الواردات، وبناءً على تغطوقصور اإليرادات العامة عن تغطية النفقات العامة، وعدم قدرة الصادرات 
على الفرضية الثاةية اليت تشَت إىل وأنَّ التمويالت الدولية أثرت إ٬تابًا على تغطية فجوة ا١توارد يف اليمن، 
والفرضية الثالثة اليت تشَت إىل أن التمويل الدويل الوسيلة األكثر أ٫تية للتنمية، وىي الطريقة الوحيدة لتغطية 

لنا يف ا١تبحث الثاٍل إىل أن اليمن يعاٍل من فجوة يف ا١توارد احمللية وفجوة يف ا١توازةة عجز ا١توازةة، فقد توص
وفجوة يف التجارة؛ إذ اعتمدت اليمن على ا١توارد ا٠تارجية بدرجة كبَتة بسبب ضعف االدخار احمللي، واألعباء 
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ها اإلةفاق اإل٪تائي، وةتيجة ٢تذا الوضع ا١تتزايدة ١تواجهة اإلةفاق العام على ا٢تياكل االقتصادية واالجتماعية ومن
 فقد اعتمدت خطط التنمية يف اليمن اعتماًدا كبَتًا على ا١تصادر ا٠تارجية . 

  :تحليل أثر تمويالت المانحين لليمن :المبحث الثالث
  :مسار مؤتمرات المانحين لليمن :1- 3
 يف ول مؤ٘تر أ فعقد، ُت لليمنعقدت ستة مؤ٘ترات للما٨ت :لمحة عن مؤتمرات المانحين :1 – 1 – 3

دعم برامج التنمية حىت عام ، وخصص لدوالر اتمليار  467، وٚتع فيو م يف لندن2006ةوفمرب  17
عقد ا١تؤ٘تر  مث، دوالر اتمليار  664، وٚتع اضم يف الري2012سبتمرب  4عقد ا١تؤ٘تر الثاٍل يف مث ، و م2010

مليارين كاةت مطلوبة  صلأمليار دوالر من  161مع ّت ىم يف جنيف، واةته2017ريل بأ 25الثالث يف 
، وشهدت تعهدات م2018بريل أ 3ا١تؤ٘تر الرابع يف  ااستضافت جنيف أيضً  مثزمة اإلةساةية، ١تواجهة األ

عقد مث ، و مارات العربية ا١تتحدةملكة العربية السعودية ودولة اإلبتقدَل ملياري دوالر ةصفها مقدمة من ا١ت
مليون  500مليار دوالر منها  266، وٚتعت فيو م2019فرباير  26ذلك يف جنيف يف كا١تؤ٘تر ا٠تامس  

 ا مقداره، وقدمت دولة الكويت مبلغً مارات ٔتبلغ ٦تاثلاإل ، كما تعهدتتعهدت السعودية بتقدٯتهادوالر 
مليار  16350ٚتع مبلغ  ، ومت فيوم2020السادس يف الرياض يف يوةيو عقد ا١تؤ٘تر مث مليون دوالر،  250

ةساةية يف اليمن من يوةيو لتمويل خطة االستجابة اإل مم ا١تتحدةرهتا األمليار دوالر قدَّ  264صل أدوالر من 
 . م2020رب حىت ديسم

  :الفجوة التمويلية التي سيردمها تمويل المانحين في اليمن :2 – 1 – 3
نها مليار دوالر تعهدات والتزامات مو  ،م2006حىت  اتمليار  768 ــــب ٚتاليةتقدر الفجوة التمويلية اإل

 –م 2007خالل السنوات  دوالر ا١تطلوب توافر اتمليار  565، ومرب٣تة مع عدد من الدول ا١تا٨تة خارجية
م، ويتطلب اليمن لتحقيق 2010 ةفاق ا١تتوقع على ا١تشاريع ما بعدمليار دوالر يشمل اإل 163م، و2020

ديسمرب  –م 2011ٚتايل تعهدات ا١تا٨تُت خالل الفًتة من سبتمرب إا، وبلغ دوالر سنويً  اتمليار  5لفية األ
 761، وقد سحب اليمن % قروض25% يف شكل منح، و75دوالر، توزع بواقع  اتمليار  1069م 2020

، ووديعة ةقدية منح ةفطية لدعم ا١توازةة العامة % يف شكل5663، منها دوالر من دعم ا١تا٨تُت اتمليار 
 ( 28) .م2020 –م 2011العملة الوطنية خالل الفًتة لدعم استقرار سعر صرف 

استمر الصندوق العريب  يف حُت ،ا١تا٨تُت غالبوتبعو  ،لليمن وم علق البنك الدويل دعم2015عام  ويف
، وقدر اإلةساةية الدولية يف دعم اليمن سالمي للتنمية وا١تنظماتاالقتصادي واالجتماعي والبنك اإل ٪تاءلإل

مليون دوالر  109 إىلم 2011مليون دوالر عام  ١2158تنح والقروض ا٠تارجية من تراجع السحب من ا
 .%95م ْتوايل 2020عام 

 نو م وفر ا١تا٨ت2016يوةيو  24حىت  ، فمثاًل يلية كبَتةةساةية فجوة ٘تو ت الدولية اإلوتواجو ا١تنظما
مليون  11963اليوةيسيف  ، وتبلغ الفجوة التمويلية ٠تطةم2016ةساةية لعام % من ا١تتطلبات اإل 2264
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هم تعليق دعم ا١تا٨تُت يف سأيل االحتياجات التمويلية، وقد ٚتاإ% من 66ٔتا ٯتثل  ،م2020دوالر عام 
، وارتفاع مستويات التضخم ا١توازةة، وتدىور قيمة الريال اليمٍت زالربامج االستثمارية، وتفاقم عجتوقف 
 . والفقر
 :(م2111 -م 2116ن لخطة التنمية الثالثة )و المانح المساعدات التي تعهد بها :3 – 1 – 3

( حوايل م2010 –م 2006الثالثة )ٚتايل التعهدات ا١تالية ا١تخصصة لتمويل مشاريع خطة التنمية إبلغ 
، وىي اإلقليميةلس التعاون ا٠تليجي والصناديق من دول ٣ت اتمليار  368، منها دوالر اتمليار  6625

الر من ا١تملكة مليار دو  161، ٔتا يف ذلك مبلغ وبكأسالمي وصندوق بنك اإلوالالصندوق العريب للتنمية 
على ٘تويل أكثر من ٙتاةُت ، ومت ٗتصيص تعهدات دول ٣تلس التعاون ا٠تليجي للصرف العربية السعودية

 يف ٥تتلف مناطق اٞتمهورية .  اا تنمويً ا وبرةا٣تً مشروعً 
تحدة ٖتويل مساعداهتا ا١تقدمة لليمن على شكل قروض مارات العربية ا١تقرت اإلأم 2009ةوفمرب 1ويف 

الر سبق التعهد هبا ومت ٖتويلها مليون دو  150مبلغ  إىلضافة إإىل منحة، مليون دوالر  500ميسرة بقيمة 
 منحة .  إىل ايضً أ
 –م 2111المساعدات التي تم التعهد بها لتمويل البرنامج االستثماري لألعوام  :4 – 1 – 3 

  :م2121
مم ا١تتحدة بإعداد الربةامج ا١ترحلي لالستقرار ية بالتعاون مع البنك الدويل واألامت اٞتمهورية اليمنق

 اتمليار  664، وتعهدت الدول ا١تا٨تة بتقدَل ٘تويل ٢تذا الربةامج بقيمة م2020 –م 2011والتنمية للفًتة 
مليار دوالر  164بقيمة ضايف إمبلغ م، و 2012ديسمرب  4رياض الذي عقد يف دوالر يف مؤ٘تر ا١تا٨تُت يف ال

 769بلغ ٣تموع التعهدات  إذ ؛م2012سبتمرب 27عقد يف  صدقاء اليمن يف ةيويورك الذيأيف مؤ٘تر 
، ٦تا رفع ٣تموع التعهدات ضافية بعد ىذين ا١تؤ٘ترينإلربةامج، وقد مت التعهد ٔتبالغ دوالر لتمويل ىذا ا اتمليار 
 دوالر من ا١تملكة العربية السعودية .  اتمليار  3625، دوالر اتمليار  8كثر من أإىل 
  :تيعاب تعهدات المانحينتسريع اس 5 – 1 – 3

ة، قدم ا١تشًتكة لتحديد االحتياجات التنموية للجمهورية اليمني ةيف االجتماع اٟتادي عشر للجنة الفني
م 2013، مث صدر يف يناير ةشاء جهاز تنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات ا١تا٨تُتإا باٞتاةب اليمٍت مقًتحً 

 ( 29) : إىلةشاء اٞتهاز التنفيذي لتسريع تعهدات ا١تا٨تُت والذي يهدف إم ب2013( لسنة 22ار رئيس رقم )قر 
 ولويات الوطنية.تعهدات ا١تا٨تُت ٔتا ينسجم مع األطار عام لتسريع استيعاب إطار رؤية واضحة و بناء إ 
 تبادلة بُت اٟتكومة وا١تا٨تُت.طار ا١تشًتك للمسئوليات ا١تدعم تنفيذ اإل 
 طراف اٟتكومية ا١تعنية وٕتاوز العوائق.عاون بُت ٚتيع األا١تسا٫تة يف تعزيز التنسيق والت 
 لدى اٞتهات  وتنفيذىا عداد ا١تشاريعإيف بلورة السياسات والربامج و  وتطويرىا تنمية القدرات البشرية

 اٟتكومية ا١تعنية. 
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 قبة لتنفيذ ا١تشاريع والتزامها با١تعايَت.تعزيز عملية ا١تتابعة وا١ترا 
 بياةات موحدة وموثقة للمشاريع والتمويالت ا٠تارجية.  ةبناء قاعد 
  :أوعية دعم المانحين وتخصيصاتها في اليمن - :2 – 3

ديسمرب  –م 2012دوالر خالل الفًتة سبتمرب  اتمليار  1069ٚتايل تعهدات ا١تا٨تُت حوايل إبلغ 
 ،ٚتايل التعهدات خالل ةفس الفًتةإ% من  4561دوالر، ؤتا ٯتثل  اتمليار  469وسحب منها  ،م2020

ٝتاك، الكهرباء، الطرق وا١تياه، الصرف الصحي، الوضع تشمل التعليم، الصحة، األعدة قطاعات  موزعة على
، رار سعر الصرفا١توازةة العامة للدولة، ودعم استقعمار ودعم إىل الربةامج العاجل إلعادة اإلضافة إةساٍل، اإل

% 25، بينما شكلت القروض ا٠تارجية ايل التعهداتٚتإمن  %75وكان معظم دعم ا١تا٨تُت يف شكل منح 
 .ٚتايل التعهداتإمن 

مليار دوالر، وبذلك  262مة م حصلت اليمن على منحة ةفطية من السعودية بقي2012ويف بداية عام 
 –م 2012دوالر خالل الفًتة من  اتمليار  761 اليمن من دعم ا١تا٨تُت حوايل وٚتايل ما سحبإبلغ 

 دعم هم بصورة ملموسة يفسأ، وىذا ا يف ا١تتوسط خالل تلك الفًتةمليار سنويً  2637ي أ ،م2020
 .االستقرار االقتصادي الكلي

 مليون دوالر(م )2020 -م 2011ٚتايل دعم ا١تا٨تُت للفًتة من إ( يوضح 3 – 1جدول )

 % تالتعهدا مجموعة المانحين
الموقع 
 علية

 % السحوبات %

دول مجلس التعاون 
 الخليجي

5665 5168 % 36354 4066 % 26466 5061 % 

المؤسسات الدولية 
 قليميةواإل

26886 2665 % 26600 3164 % 996 2063 % 

 % 2966 16455 28600 26314 % 2167 26369 الدول الثنائية الصديقة
 % 100 364636455 % 100 86268 %100 106905 جمالياإل

 م 2012مليار دوالر بداية عام  262 ــــب ال يدخل يف اٞتدول منحة ا١تشتقات النفطية# 
 م2021 وزارة التخطيط والتعاون الدويل، تقرير حول مستوى تنفيذ ا١تشروعات ا١تمولة بقروض ومساعدات خارجية، مايو :ا١تصدر

 

البنك  ان ما عدن دعمهم لليمو يف البالد علق ا١تا٨تة ا١تستجدة منيوةظرا  لألوضاع السياسية واأل
ات الدولية العاملة يف اٞتاةب ٪تاء االقتصادي واالجتماعي وا١تنظمالمي للتنمية والصندوق العريب لإلساإل
إىل م 2020مليون دوالر عام  2158، وبوجو عام تراجع السحب من ا١تنح والقروض ا٠تارجية من ةساٍلاإل

الربامج االجتماعية و  عم ا١تا٨تُت الربامج االقتصادية، ومشل تعليق د%95أي ْتوايل  دوالر، ُتيمال 109
 .٧تابية واٟتماية االجتماعيةساسي والصحة اإلاألساسية مثل التعليم األ
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 ( يوضح استخدام ا١تنح وا١تساعدات حسب القطاعات االقتصادية3 – 2جدول )
 

20 القطاعات
11

 م

20
12

 م

20
13

 م

20
14

 م

20
15

 م

20
16

 م

20
17

 م

20
18

 م

20
19

 م

20
20

 م

الزراعة 
 4600 569 762 9600 1168 1365 1468 1464 1661 1865 ٝتاكواأل

 13600 1569 1767 1969 2164 2462 2766 2865 3161 3265 التعليم
 1600 362 661 1168 1267 3166 3960 4861 5362 5163 الصحة

 10600 1368 3562 9369 11761 18160 19561 20265 22866 22166 الكهرباء وا١تياه
ا١توازةة والبنك 

 2165 8168 15168 21462 28068 31661 44069 55060 63064 77065 ا١تركزي
الطرق وتطوير 

 4065 4361 4963 5165 6068 5968 7163 7766 8169 9066 ا١تدن
الصندوق 

االجتماعي  
ومشروع 
 األشغال

17364 17169 16561 14365 13562 11168 9168 3363 2161 1868 

 م2021مايو، ا١تمولة بالقروض ومساعدات خارجيةالتقرير حول مستوى تنفيذ ا١تشروعات ، ة التخطيط والتعاون الدويلوزار :ا١تصدر
من ا١تنح والقروض يتضح من اٞتدول السابق ا٩تفاض حجم التمويل ١تعظم القطاعات االقتصادية 

ماليُت دوالر  4م إىل 2011مليون دوالر عام  1865ٝتاك من ا٠تارجية؛ إذ تراجع ٘تويل قطاع الزراعة واأل
مليون دوالر  4065م إىل 2011مليون دوالر عام  9066م، كما تراجع قطاع الطرق وا١تدن من 2020عام 
 10م إىل 2011مليون دوالر عام  22166م، وتراجع أيًضا التمويل لقطاع الكهرباء وا١تياه من 2020عام 

مليون  77065م، وكان الًتاجع الكبَت لقطاع ا١توازةة العامة والبنك ا١تركزي من 2020ماليُت دوالر عام 
م، وشهد قطاعا الصحة والتعليم تراجًعا يف التمويل 2020مليون دوالر عام  2165م إىل 2011دوالر عام 

       م إىل2011مليون دوالر عام  3265من ا١تنح والقروض ا٠تارجية إذ ا٩تفض ٘تويل قطاع التعليم من 
م إىل 2011مليون دوالر عام  5163م، وتراجع التمويل يف قطاع الصحة من 2020مليون دوالر عام  13

 . م2020مليون دوالر عام 
 ٚتايل التمويلإىل إ( يوضح ةسبة ا١تنح وا١تساعدات 3- 3جدول )

 جمالي المنح والمساعدات الدوليةإإلى النسبة  القطاع 
 %35 المياه والصرف الصحي

 %18 نشاءات والنقل والمواصالتاإل
 1469 سما  الصناعة والزراعة واأل
 17605 التعليم 
 7655 الصحة 

 %7 دارة الحكوميةاإل
 % 0650 الكهرباء 

 ()قطاع التعاون الدويل وزارة التخطيط والتعاون الدويل :ا١تصدر
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حظي بنسبة كبَتة من ا١تنح ن قطاع ا١تياه والصرف الصحي أل بياةات اٞتدول السابق يتضح من خال
% 18لنقل وا١تواصالت على ٨تو حظي قطاع االةشاءات وا يف حُت%، 35إىل وا١تساعدات الدولية وصلت 

% من 1469ال بنسبة إاإلةتاجية كالصناعة والزراعة القطاعات  يل ا١تساعدات ا٠تارجية، ومل ٖتظٚتاإمن 
، وقطاع الصحة بنسبة %17605نسبة لتعليم ب، كما حظي قطاع اٚتايل ا١تنح وا١تساعدات ا٠تارجيةإ

% من 0650ال بنسبة إمل ٭تظ قطاع الكهرباء  يف حُت%، 7دارة اٟتكومية بنحو %، وقطاع اإل7655
 ٚتايل ا١تنح وا١تساعدات ا٠تارجية ا١تقدمة للجمهورية اليمنية . إ

 مليون دوالر(سحب من ا١تنح والقروض ا٠تارجية )( يوضح ال3 – 4جدول )
 

20 واعاألة
11

 م

20
12

 م

20
13

 م

20
14

 م

20
15

 م

20
16

 م

20
17

 م

20
18

 م

20
19

 م

20
20

 م

منحة 
 - 10 80 216 414 601 618 855 780 800 ةفطية

 6366 89 86 113 217 296 391 388 419 544 القروض
منح 
 45 81 119 291 258 316 650 668 903 814 أخرى

 (عاون الدويلالت قطاع)، وزارة التخطيط والتعاون الدويل :ا١تصدر
 

ن ي رائدُتسالمي للتنمية ٪توذجاالقتصادي واالجتماعي والبنك اإل ٪تاءالصندوق العريب لإل دويع
، ومع م وحىت اليوم2015ة يف اليمن عام اليت استمرت يف ٘تويل مشاريع التنمي قليميةاإلللمؤسسة التنموية 

٩تفض السحب من ٘تويالت البنك او  ،%8161 ــــن ٘تويالت الصندوق العريب بذلك ا٩تفض السحب م
ـــب سالمياإل اليت واجهت تنفيذ م بسبب التحديات ا١تستجدة 2011م مقارةة بعام 2020% عام  5862 ـ

الية للمشاريع )مثل ، وشحة ا١تدخالت ا١ت٫تها غياب األمن يف بعض ا١تناطق، وأزمة الوقودأمشاريع التنمية، و 
 سفلت( .ٝتنت واإلاإل

، مل يف الصندوق االجتماعي للتنميةشغال كثيفة العبعض ا١تشاريع يف ٣تال ا١تياه واأل تنفيذ أيًضا استمرو 
ُت يمال ١466تاةية ُت دوالر من منحة اٟتكومة األيمال 4مت سحب حوايل  إذ ايل متواضعً و وكان حجم التم

م والربع 2015 ولندية خالل عاممليون دوالر من منحة اٟتكومة ا٢ت 165، و١تاٍلدوالر من بنك التنمية األ
 .م2016ول من عام األ

 

 م )مليون دوالر(2020م و2011سالمي خالل عامي ( يوضح مشاريع الصندوق العريب والبنك اإل3 - 5جدول )

 21
11

 م

21
12

 م

21
13

 م

21
14

 م

21
15

 م

21
16

 م

21
17

 م

21
18

 م

21
19

 م

21
21

 م

الصندوق العريب 
لإل٪تاء االقتصادي 

 واالجتماعي
25866 32365 41562 29961 20668 118 - - 2364 49 

البنك اإلسالمي 
 864 1661 1369 1164 - 14663 22862 3363 1767 2061 للتنمية

 قطاع التعاون الدويل(الدويل ) وزارة التخطيط والتعاون :ا١تصدر
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% عام 14564 ــــب ةساةيةدعم ا١تا٨تُت ٠تطة االستجابة اإل ةساةية يف اليمن ارتفعاإل ةزما لألواستشعارً 
% 55غطى حوايل  إذةساةية ا لتلبية االحتياجات اإليكن كافيً ، ومع ذلك مل م2014م مقارةة بعام 2015
 م .2015ةساةية عام بات التمويلية ٠تطة االستجابة اإلٚتايل ا١تتطلإن فقط م

ٚتايل احملتاجُت إ% من 65أي  ،مليون شخص 1366ةساةية حوايل وتستهدف خطة االستجابة اإل
، % مليار دوالر168ةساةية حوايل ةساةية ٠تطة االستجابة اإلساةية، وبلغت ا١تتطلبات اإلةللمساعدات اإل

 % فقط من2264ٚتايل ا١توارد ا١تتاحة من ا١تا٨تُت ألةشطة ا٠تطة حوايل إم بلغ 2016وةيو ي 24وحىت 
ةساةية، وتقدَل جوة التمويلية ٠تطة االستجابة اإلن سد الفيف أ، وال شك م2016ا١تتطلبات التمويلية لعام 

 حياة ماليُت اليمنيُت .  ذةقاإزمات االقتصادية و ضرورة لتخفيف حدة األ دعاةات النقدية الكافية تعاإل
  :تحليل نماذج لدعم المانحين لليمن :3 – 3
، ويقدم ٘تويالت ميسرة يف ٣تتمع ا١تا٨تُت اا قياديً ورً دالبنك  الدويل  يؤدي :البنك الدولي :1 – 3 – 3

، وةقص يف نةشطة اليت كان ٯتو٢تا يف اليماألم علق البنك الدويل تنفيذ 2015مارس  11ويف  ح.نةصفها م
مليون دوالر عام  5167إىل م 2014مليون دوالر عام  18664السحب من ٘تويالت البنك الدويل من  إثره

 86263يمن يل يف الم بلغت احملفظة ا١تالية النشطة للبنك الدو 2020، وحىت %7263م، ْتوايل 2015
مليون دوالر، ؤتا ٯتثل  52962ا١تعلقة حوايل ومنها بلغت التمويالت  ،(امشروعً  19مليون دوالر )تغطي 

 .% من قيمة احملفظة ا١تالية 6164
لليمن ٔتا يف ذلك التمويل ا١تخصص للفقراء ا١تستفيدين من  ون البنك الدويل علق دعمأومن ا١تفارقة 

ية قليمألغذائي، يف حُت ال تزال مؤسسات م والطفل واألمن ارامج صحة األلرعاية االجتماعية وبصندوق ا
، وىذا يستدعي ٪تاء االقتصادي واالجتماعيالمي للتنمية والصندوق العريب لإلستعمل يف اليمن مثل البنك اإل

 مراجعة البنك الدويل وا١تنظمات والدول ا١تا٨تة لسياستها ٕتاه دعم ا١تواطن اليمٍت .
 االت البنك الدويل يف اليمن ربعيً ( يوضح ٘توي3 – 6جدول )

 م2121عام  م2111عام 

 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني ولالربع األ الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني ولالربع األ

3557 2752 4159 8256 3152 1651 552 152 

 عاون (وزارة التخطيط والتعاون الدويل ) قطاع الت :ا١تصدر
 

 ()مليون دوالرم 2020 –م 2011للفًتة ( يوضح ٘تويالت البنك الدويل يف اليمن 3 – 7جدول )
 م2020 م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011

55168 61461 48069 18663 15168 8069 9162 7262 6865 5167 

 اون(قطاع التعالدويل ) ا١تصدر: وزارة التخطيط والتعاون
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مم ا١تتحدة ا١تتخصصة يف حدى منظمات األإاليوةيسيف منظمة  دتع :منظمة اليونيسيف :2 – 3 – 3
كز تدخالهتا يف ، تًت يف الوقت الراىنةساٍل يف اليمن إكرب منظمة تقدم دعم أٍل ا، وىي ثطفالدعم األ

 جتماعية وٛتاية الطفل . وىي التغذية والصحة وا١تياه والتعليم واٟتماية اال ،ساسيةأقطاعات اجتماعية 
 9665، مقارةة ْتوايل م2020مليون دوالر عام  9866ٚتايل ةفقات الدعم ا١تقدم لليمن حوايل إوبلغ 

وةقدية لألسر اليمنية ا١تتضررة يف شكل منح عينية  ا، وتقدم اليوةيسيف دعمً م2011مليون دوالر عام 
% من 66م ٔتا ٯتثل 2020مليون دوالر عام  11963، وتبلغ الفجوة التمويلية ألةشطة اليوةيسيف طفا٢تاأو 
جل التخفيف من معاةاة أا٨تُت بسد الفجوة التمويلية من عي قيام ا١تد، وىذا يستٚتايل االحتياجات التمويليةإ
       طفال يف اليمن تتجاوز بكثَت ن احتياجات األأا رب، علمً طفال اليمن واألسر الفقَتة ا١تتضررة من اٟتأ
 ( 30) . منظمة اليوةيسيفا تضمنتو موازةة م

 م2020خالل عام ( يوضح ا١تتطلبات التمويلية ١تنظمة اليوةيسيف 3 – 8جدول )
 % المبلغ ) مليون دوالر( التفاصيل

 % 1- 180 ٚتايل ا١تتطلبات التمويليةإ
 % 34 6067 التمويل ا١تتاح

 % 66 11963 الفجوة التمويلية
 ( )قطاع التعاون الدويلوزارة التخطيط والتعاون الدويل :١تصدرا

 (علي من دعم اليوةيسيف يف اليمن )مليون دوالر( يوضح السحب الف3 – 9جدول )
 م2121 م2119 م2118 م2117 م2116 م2115 م2114 م2113 م2112 م2111
9665 17166 20069 18661 6564 7166 8164 5362 6166 9866 

 (التعاون الدويلوزارة التخطيط والتعاون الدويل )قطاع  :ا١تصدر  
  :تمويل برامج التنمية في اليمن فيأثر تعليق دعم المانحين  :3 – 3
يعتمد ٘تويل الربامج االستثمارية للخطط التنموية بدرجة كبَتة  :تعثر خطط وبرامج التنمية :1 – 3 – 3

ازةة العامة، لقد كان ظل الوضع اٟترج للمو  ىذا الدعم يف أ٫تية، وتزداد الدعم ا١تقدم من ٣تتمع ا١تا٨تُت على
% 5168ومنها  ،م2015مليار لاير على مشاريع الربةامج االستثماري العام خالل عام  564اةفاق  ا٥تططً 

، وتعليق دعم ا١تا٨تُت بلغت رب والصراعات اٞتارية يف البالدلتداعيات اٟت اةظرً ، و ٥تطط ٘تويلو من دعم ا١تا٨تُت
م ا١تا٨تُت ، وشكل دعصة يف الربةامج االستثماري العامقات ا١تخصٚتايل النفإفقط من  %4النفقات الفعلية 

 م .2020ٚتايل دعم ا١تا٨تُت االستثماري ا١تخصص لعام إ% فقط من 763الفعلي 
ام كلفة الفرصة الضائعة يف دعم ا١تا٨تُت ١تشاريع الربةامج االستثماري العويف ضوء ما سبق تقدر  

 مليار دوالر( . 1626ادل أي ما يعم )2015مليار لاير عام  27067
 م2020كلفة الفرصة الضائعة يف ٘تويل مشاريع الربةامج االستثماري لعام ( يوضح  3 – 10جدول )
 لاير( )مليار تكلفة الفرصة الضائعة المخصصة إلىالنفقات الفعلية  (النفقات الفعلية )مليار لاير ()مليار لاير النفقات المخصصة

تمويل 
 محلي 

تمويل 
 خارجي

 جماليإلا
 

تمويل 
 محلي

تمويل 
 خارجي

تمويل  جمالياإل
 محلي

تمويل 
 خارجي

تمويل  جمالياإل
 محلي

تمويل 
 خارجي 

 جمالياإل

272 292 564 154 2153 2257 155 % 753 % 451% 27156 27157 54143 
 (قمرجع ساب)القتصادية واالجتماعية, لمستجدات ا, اوزارة التخطيط والتعاون الدولي :المصدر
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 : ما يأيتومن أىم تداعيات تعليق دعم ا١تا٨تُت على مشاريع التنمية 
توقف مشاريع التنمية، ومنها مشاريع اسًتاتيجية كاةت ٖتت التنفيذ، ٦تا يعٍت عدم االستفادة من تلك  -1

ضافة إىل فقدان فرص العمل يف تلك إةفق عليها من جهد ووقت ومال، أا١تشاريع والتضحية ٔتا 
 ا١تشاريع .

ةشطتها ومل إٔتمدت  إذقطاع ا١تقاوالت وموردي ومقدمي ا٠تدمات وا١تكاتب االستشارية احمللية،  رتضر  -2
من  احت كثَتً تتمكن من ٖتصيل بعض مستحقاهتا ا١تالية ا١تتأخرة لدى وزارة ا١تالية وا١تا٨تُت وسرَّ 

 موظفيها .
وحدة  33ا، وعددىا حوايل تعطل عمل الوحدات التنفيذية ا١تشرفة على ا١تشاريع ا١تمولة خارجيً  -3

، م2020إىل عام م 2016تنفيذية، ومل يتم صرف مرتبات العاملُت ٢تذه الوحدات منذ بداية عام 
ن من إ، ولذلك فوسيؤثر تسريح ىذه ا٠تربات على الطاقة االستيعابية للمنح والقروض ا٠تارجية مستقباًل 

يذ ا١تشاريع ا١تتوقفة ا١توجودة يف ا١تناطق ستكمال تنفا١تهم مواصلة دول الدول وا١تنظمات ا١تا٨تة ال
 ا، وصرف ا١تستحقات ا١تتأخرة للمقاولُت وا١توردين .ا١تستقرة أمنيً 

ما رافقها من تعليق دعم ا١تا٨تُت للربامج االجتماعية و، رب والصراعات اٞتارية يف البالددت اٟتأوقد 
وحرماهنم  ،وضاع ا١تعيشية للسكانوتفاقم األ ،وتفشي الفقر، إىل تعميق التحديات التنمويةومشاريع التنمية 

ٔتا فيها ليبَتيا  ،خرى ا١تتأثرة بالنزاعاتاألساسية، وتظهر ٕتارب الدول األا٠تدمات االجتماعية  إىلمن الوصول 
 ،ستقراريساعد بصورة فعالة يف تقوية اال أنن قبل ا١تا٨تُت ٯتكن ن الدعم ا١تقدم مإ .فغاةستانأوسَتاليون و 

ن يساعد أا١تالية للفئات ا١تتضررة ٯتكن ن حشد ا١توارد أ، ويالحظ بشكل متزايد ص السالم والتنميةوتعزيز فر 
 ( 31) ٬تابية لالقتصاد واجملتمع . إمتدة عرب اآلجال، وٖتقيق فوائد كسر حلقة الفقر ا١ت  ويفيف حفظ حياهتم، 

 

ا٠تارجية ا١تقدمة للموازةة العامة حوايل ٚتايل ا١تنح والقروض إبلغ  :تفاقم وضع الموازنة العامة :2 – 2 – 3
يرادات العامة للدولة خالل الفًتة من ٚتايل اإلإ% من  1464دوالر، معظمها منح، وشكلت  اتمليار  468

موازةة يف صورة منح ، وقدمت تلك التمويالت لصاحل مشاريع استثمارية ودعم مباشر للم2020 –م 2011
م ا٩تفضت 2020ويف عام  .وازةة خالل ا١ترحلة االةتقاليةء عجز ا١تيف احتوا اساسيً أا دورً  أدتةفطية، و 

، يق دعم ا١تا٨تُت للموازةة العامة( بسبب تعل%9365 -وض ا٠تارجية بصورة حادة )يرادات ا١تنح والقر إ
 إىلم 2011يرادات العامة عام ٚتايل اإلإ% من 1365ح والقروض ا٠تارجية من ا٩تفضت ةسبة مسا٫تة ا١تنف

%  5367يرادات العامة للدولة ْتوايل خرى يف ا٩تفاض اإلأسهم ضمن عوامل أم ٦تا 2020 % عام 169
جرب ا١توازةة العامة على وقف معظم بنود النفقات ٔتا فيها تعليق مشاريع الربةامج أ، وبالتايل م2020عام 

ا٠تدمات  ، وتقليص ةفقات تشغيل مرافقعاةات النقدية للفقراءالستثماري العام، وتعليق صرف اإلا
 مثل التعليم والصحة وا١تياه .  ،األساسيةاالجتماعية 
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ن ا١توازةة أصبحت غَت قادرة على دفع مستحقات ا١تقاولُت وا١توردين عن أعمال إومن جاةب آخر ف
يف ا١تشاريع ا١تمولة من عدم قدرهتا على توفَت ا١تسا٫تة اٟتكومية  إىلضافة إمليار لاير،  350ايل سابقة تقدر ْتو 

، فقد مت تعليق ةفقات ا١توازةة العامة يق دعم ا١تا٨تُت ١تشاريع التنمية، ويف ظل ٤تدودية ا١توارد احمللية وتعلا٨تُتا١ت
على دور ا١توازةة العامة يف توفَت فرص العمل  ام، ٦تا أثر سلبيً 2020منذ هناية عام  اٝتالية كليً أعلى اٞتواةب الر 

 والتخفيف من الفقر .
 دعم ا١تا٨تُت للموازةة العامة  ( يوضح3 – 11جدول )

 البيان
 معدل التغَت يرادات العامة ) مليار لاير (اإل

% 
 ٚتايل االيراداتإ% من 

ٚتايل الناتج إ% من 
 ٚتايلاحمللي اإل

 م2020 م2011 م2020 م2011 م2020 م2011
يرادات ٚتايل اإلإ

  3164 10060 10060 5367 - 106267 229360 العامة ومنها

  068 069 267 8464 - 966 6166 اض ا٠تارجياالقًت 
  364 160 1068 9567 - 1066 24862 ا١تنح ا٠تارجية

عجز ا١توازةة العامة 
 للدولة

34469 - 90863 16364 - - - 467 - 1564 

 م2121( الربع الرابع 62حصاءات مالية الحكومة )العدد إوزارة المالية, نشرة  :المصدر
  :الصرفتدىور سعر  - :3- 3- 3

اٞتمهورية  إىلٚتايل تدفقات دعم ا١تا٨تُت إرة التخطيط والتعاون الدويل بلغ للبياةات ا١تتاحة لوزا اوفقً 
مليار دوالر  2637أي  ،م2020 –م 2011دوالر خالل الفًتة من عام  اتمليار  761اليمنية حوايل 

ةساةية وا١تساعدات من ا١تنتجات واإل وض ا١توجهة للربامج التنموية، وتشمل ا١تنح والقر ا يف ا١تتوسطسنويً 
ا للعملة ا رئيسً لذلك فقد شكل دعم ا١تا٨تُت مصدرً ، دية يف البنك ا١تركزي اليمٍتوكذلك الوديعة السعو  ،النفطية
رى هم تعليق ا١تا٨تُت ّتاةب عوامل أخسأ، و استقرار سعر صرف العملة الوطنية هم بقوة يف دعمسأ، و الصعبة

للبنك ا١تركزي وتدىور  األجنيب، وبالتايل تآكل االحتياطيات ا٠تارجية من النقد دفوعاتيف زيادة عجز ميزان ا١ت
 قيمة العملة الوطنية .

  :معوقات استيعاب دعم المانحين :4 – 3- 3
 :وىي ،يواجو استيعاب تعهدات ا١تا٨تُت الكثَت من التحديات ا١تزمنة وا١تستجدة

  :التحديات ا١تزمنة - أ
  للمشاريع التنموية . عداد والتحضَتقصور اإل -1
 ضعف القدرات ا١تؤسسية والبشرية يف اٞتهات اٟتكومية . -2
 ضعف قدرات قطاع ا١تقاوالت وا٠تدمات االستشارية احمللية . -3
 ضعف التنسيق بُت اٞتهات ا١تركزية واحمللية . -4
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 بطء ا١تا٨تُت يف ٗتصيص التعهدات وتوقيع اتفاقيات التمويل . -5
 حول دعم ا١تا٨تُت . عدم وجود قاعدة بياةات شاملة -6
 صعوبة التنبؤ بالتدفقات النقدية للما٨تُت . -7
 ضعف موائمة ا١تا٨تُت مع أولويات التنمية يف اليمن . -8

  :التحديات ا١تستجدة - ب
 غياب األمن يف الكثَت من ا١تناطق وتعليق دعم ا١تا٨تُت التنموي . -1
ة االستمرار يف سداد خدمة الدين ا، وصعوبصعوبة دفع ا١تسا٫تة اٟتكومية يف ا١تشاريع ا١تمولة خارجيً  -2

 ا٠تارجي .
توقف اٞتهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات ا١تا٨تُت، وشحة ا١توارد التشغيلية لوزارة التخطيط  -3

 والتعاون الدويل . 
 صعوبة صرف مرتبات موظفي وحدات تنفيذ ا١تشاريع .  -4
 عمال ٣تلس النواب . أصعوبة اٟتصول على قروض جديدة لتعليق  -5
 ادرة الشركات األجنبية واالستشارية والنفذة للمشاريع اليمن . مغ -6
 سعار مواد البناء . أغياب الكهرباء، وشحة الوقود، وارتفاع  -7
 البنوك احمللية .  إىلوجود قيود على ٖتويل الدوالر من ا٠تارج  -8

  :خالصة المبحث الثالث
دخرات احمللية وتوسع فجوة ا١توارد احمللية بالرجوع إىل مشكلة البحث اليت تشَت إىل أةو ةظرًا لًتاجع ا١ت

وفجوة ا١توازةة وفجوة التجارة، ولسد الفجوة التمويلية للموارد احمللية برزت اٟتاجة إىل ا١تدخرات األجنبية يف 
٘تويل الربامج االستثمارية الضرورية، واإلجابة عن سؤال مشكلة البحث ىل اللجوء إىل التمويل الدويل ٯتكن 

ور مهم يف التسريع بعملية التنمية يف اليمن، وبناءًا على الفرضية الثاةية اليت تشَت إىل أن التمويالت أن يقوم بد
الدولية أثرت إ٬تابًا يف تغطية فجوة ا١توارد يف اليمن، والفرضية الرابعة اليت تشَت إىل أن توقف التمويالت الدولية 

يمن، فقد توصلنا يف الفصل الثالث من الدراسة إىل تراجع أثرت يف تنفيذ الربةامج االستثماري للمشاريع يف ال
%، كما أثر تعليق دعم ا١تا٨تُت يف ٘تويل برامج التنمية يف 95السحب من ا١تنح والقروض ا٠تارجية ْتوايل 

 اليمن من خالل تعثر خطط وبرامج التنمية، وتفاقم وضع ا١توازةة العامة، وتدىور سعر الصرف .
  :والقروض األجنبيأثر االستثمار  تحليل :المبحث الرابع

  :يعو على القطاعات االقتصاديةوتوز  األجنبياالستثمار  :1 – 4
العمل على جذب  إىلات يسعت اٟتكومة اليمنية منذ بداية ٖتقيق الوحدة اليمنية يف بداية التسعين

ويع ع التنمية االقتصادية وتنيف مشاري األجنيبا١تباشرة هبدف مشاركة الرأٝتال العريب و  األجنبيةاالستثمارات 
األجنبية ا١تباشرة، ستثمارات ٞتذب اال ها١تالئم وتوفَت  خا١تنا ، من خالل هتيئة مصادر ٘تويل االقتصاد القومي
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مع  ،األجنبيةمام االستثمارات أتعديالت أكثر من مرة لفتح الباب ال ودخلت عليألقد صدر قاةون االستثمار و 
، كما حرص ا١تشرع إىل ا٠تارج دون قيودرباح ة لتحويل األلضريبية والشروط ا١تتحرر منح ا١تستثمرين كل اٟتوافز ا

 ( 32) .  األجنيباليمٍت على ا١تعاملة ا١تتساوية بُت ا١تستثمر احمللي و 
، ٘تثلت ىذه القطاعات يف باألفضلية من وجهة ةظر ا١تستثمر وقد حظيت بعض القطاعات االقتصادية

األجنبية ا١تباشرة كاةت متدةية ن االستثمارات أثبت أن الواقع أغَت ، واد االستهالكيةمواد البناء وا١تا١تعادن و 
األجنبية ا١تباشرة وخاصة يف م مثل ةقطة ٖتول بالنسبة لتدفق االستثمارات 1982ن عام أغَت  ،بشكل عام

لك ن معظم تأاألجنبية ا١تستثمرة، لكن ا١تالحظ ، من خالل قدوم عدد من الشركات قطاع النفط
   ( 33) ستثماراهتا يف قطاع النفط فقط .اجنبية وتركز أاالستثمارات كاةت لشركات 

 

 رةة بغَتىا من الدول النامية .ايف اليمن مق األجنبيةتدٍل االستثمارات  إىل يتوتشَت بياةات اٞتدول اآل
 ية )ماليُت الرياالت(( يوضح تطور حجم االستثمارات األجنبية وتوزيعها على القطاعات االقتصاد4 – 1جدول )

 

 
 السنوات

 
القطاع 
 النفطي

 
القطاع 
 الصناعي

 
القطاع 
 الزراعي

 
القطاع 
 السمكي

 
القطاع 
 السياحي

 
القطاع 
 الخدمي

جمالي إ
االستثمارات 

في 
 القطاعات

 
 
 النمو
% 

نسبة االستثمار 
إلى  األجنبي

جمالي إ
 االستثمارات

 %99 %(41)  29264 - 98 19 - 117 29030 م2011
 %45 %17 34177 203 367 660 - 294 32653 م2012
 %30 %48 50400 4015 88 24 6 802 45465 م2013
 %28 %7 54129 2982 90 573 51 1922 48511 م2014
 %22 %164 54883 923 869 - 28 2831 50332 م2015
 %20 %(22) 44921 1427 190 724 370 3714 38496 م2016
 %18 % (21) 37182 913 45 818 385 2910 32111 م2017
 %15 % ( 13) 32931 888 56 768 218 2400 28601 م2018
 %13 % ( 36) 24255 634 31 816 114 1360 21300 م2019
 %8 % ( 16) 28117 222 - 556 - 405 26934 م2020
 - - 390259 12207 1843 4958 1172 16755 353433 اجملموع

 م2020، تقرير عن مستوى تنفيذ ا١تشاريع االستثمارية حىت عام مارا٢تيئة العامة لالستث :١تصدرا
م 2011بلغ عام  إذ ؛من عام آلخرشر ا١تبا األجنيبيالحظ من اٞتدول السابق تزايد حجم االستثمار 

م 2013غ يف عام بل إذمليون، واستمرت زيادتو  34177 إىلم 2012، وتزايد يف عام مليون لاير 29264
، م2015م و2014عوام األجنيب ا١تباشر يف األ، كذلك اٟتال استمرت زيادة االستثمار مليون لاير 50400

م 2017%، وعام 22م بنسبة 2016لكن بدأ اال٩تفاض يف حجم االستثمار األجنيب ابتداًءا من عام  
%، ويرجع ا٩تفاض االستثمارات األجنبية 16م بنسبة 2020% واستمر اال٩تفاض حىت عام 21بنسبة 

ة البالد بسبب اٟترب سبب مغادرة معظم الشركات النفطيم ب2020م إىل عام 2016فًتة من عام خالل ال
 يف البالد . األجنبيةمنية ا١تتوترة يف مواقع عمل الشركات واألوضاع األ
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، وبالتايل كان اٞتواةب التنموية متدةية للغاية ةفاق علىن ةسبة اإلأكما يالحظ من اٞتدول السابق 
األجنبية ا٨تصرت على قطاع ن االستثمارات أاألجنبية متدةية، كما يتضح من اٞتدول ات حجم االستثمار 

خَتة ةتيجة ا١تباشر قد تراجع يف السنوات األ األجنيبستثمار ن االأإىل ، وتشَت بعض البياةات النفط فقط
 والتصدير . اإلةتاجمرحلة  إىلستكشاف والتنقيب لتحول بعض الشركات من مرحلة اال

حصة  تبلغ إذ ؛قطاع واحد ىو قطاع النفط يفاألجنيب تركز ستثمار ن االأظ من اٞتدول السابق ويالح
، والنسبة ا١تتبقية كاةت ةصيب القطاع الصناعي األجنيب ا١تباشرٚتايل االستثمار إ% من 91قطاع النفط 

 .والقطاع ا٠تدمي 
على االستثمارات  اليمن قد اعتمد بشكل كبَتيف  األجنبيةستثمارات ن ٘تويل االأإىل وتفيد البياةات الرٝتية 

دية يف اٞتمهورية اليمنية، ( اليت اعتمدت عليها سياسة ٘تويل برامج التنمية االقتصاغَت ا١تباشرة )القروض الرٝتية
تراكمت من سنوات  لب تلك القروض قداغن أاألجنبية ا١تباشرة، غَت كرب من االستثمارات أومثلت مسا٫تتها 

ن أثقيلة على عملية التنمية، كما  ىا سوف تكونءعباأن أاستهالكية، بيد  امثلت قروضً  عظمهامن أسابقة، و 
 .متدةية بشكل عام يف اليمن األجنيببالنسبة ١تصادر التمويل  األجنيبةسبة تدفق االستثمار 

  :وتغطية فجوة الموارد المحليةجمالي إلى تمويل االستثمار اإل األجنبينسبة التمويل  :2 – 4
ن أاألجنبية ا١تباشرة، ومن ا١تعلوم يف القروض وا١تساعدات ا٠تارجية واالستثمارات  األجنيبتمثل التمويل ي

، كل كبَت، وذلك لًتاجع ا١تدخرات احملليةالديون احمللية خالل الفًتة ا١تاضية تراكمت على االقتصاد الوطٍت بش
األجنبية يف ٘تويل لربامج ايد األعباء على ا١تدخرات تز  إىلدى أة ا١توارد احمللية، األمر الذي فتوسع حجم فجو 

 .االستثمارية الضرورية 
تج ٫تيتو النسبية لكل من الناأاألجنيب يف ٘تويل االستثمار اإلٚتايل و ( يوضح تطور التمويل 4 – 2جدول )

 (اٞتارية سعاروباألٔتاليُت الرياالت احمللي واالستثمار اإلٚتايل )

 السنوات
 الناتج  المحلي

 جمالياإل
 (1 ) 

 جمالياالستثمار اإل
 (2 ) 

 األجنبيالتمويل 
 (3 ) 

 األجنبيالتمويل 
الناتج المحلي 

 111× جمالياإل

 األجنبيالتمويل 
 111× األجنبياالستثمار 

 % 9168 % 1965 59114 64390 303165 م2011
 % 9264 % 2066 104100 112713 505789 م2012
 % 960 % 261 15385 170879 730225 م2013
 % 965 % 264 20996 221215 882218 م2014
 % 1061 % 363 27844 276465 842163 م2015
 % 2762 % 665 72315 266218 1120920 م2016
 % 3768 % 761 86412 228505 1217101 م2017
 % 3767 % 763 91956 244211 1255200 م2018
 % 3269 % 762 94417 286620 1300109 م2019
 % 3164 % 764 98114 311642 1318223 م2020

 م 2020 –م 2011حصاء السنوي لألعوام كتاب اإل  :ا١تصدر
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، ويرجع خَتةاألجنيب خالل السنوات األيف حجم التمويل  ان ىناك تناقضً أيتضح من خالل اٞتدول 
ةشطة الشركات أوقف األجنبية ا١تباشرة بسبب تستثمارات من اال األجنيبىم مصادر التمويل أإىل توقف ذلك 

من ا٠تارج  ، وتوقف ٖتويالت ا١تغًتبُت اليمنيُتاألجنبية البالديف الداخل ومغادرة الكثَت من الشركات  األجنبية
أي قروض من الدول ن اعدات األجنبية، وعدم منح اليم، وتوقف ا١تنح وا١تسخالل السنوات األخَتة

 ستقرار السياسي واألمٍت.  اال مالبالد وعدوا١تنظمات الدولية لسبب ظروف اٟترب اليت تشهدىا 
جمالي واالستثمار إلى الناتج المحلي اإل األجنبينسبة المقارنة بين مساىمة التمويل المحلي و  :3 – 4
  :االقتصاد الوطني فيثر كل منهما أجمالي ومدى اإل

التمويل احمللي والتمويل  ٚتايل يف كل منية ومعدالت ٪تو الناتج احمللي اإلالتنم يفا ثَت مباشرً يوجد تأ
 :يت، وٯتكن مالحظة ذلك من خالل اٞتدول اآلاألجنيب

ٚتايل األجنيب يف الناتج احمللي اإلمستوى مسا٫تة التمويل احمللي و  ( يوضح ا١تقارةة بُت4 – 3) جدول
 االقتصاد يفمدى أثر كل منهما واالستثمار و 

 السنوات
 
الناتج 
المحلي 

 جمالياإل

 
 

التمويل 
 المحلي

 
التمويل 
 األجنبي

 
االستثمار 

 جمالياإل

 
التمويل 
 المحلي

 الناتج المحلي
×111 

التمويل 
 األجنبي
الناتج 
 المحلي

×111 

التمويل 
 المحلي
االستثمار 

 جمالياإل
×111 

 

التمويل 
 األجنبي
 االستثمار

 جمالياإل
×111 

 % 92 % 4666 % 1965 % 1367 64390 59114 41613 303165 م2011
 % 92 % 10467 % 2066 % 2363 112713 104100 118044 505789 م2012
 % 9 % 16 % 261 % 367 170879 15385 27356 730225 م2013
 % 965 % 668 % 264 % 265 221215 20996 22118 882218 م2014
 % 1061 % 668 % 363 % 262 276465 27844 18813 842163 م2015
 % 2762 (062) % 665 ( %0605) 266218 72315 586- 1120920 م2016
 % 3768 (867) % 761 ( %166) 228505 86412 19961- 1217101 م2017
 % 3667 % 062 % 763 % 0603 244211 91956 417 1255200 م2018
 % 3767 ( %162) % 763 ( %063) 286620 94417   3555 - 1300109 م2019
 % 3165 ( %0606) % 764 ( %0601) 311642 98114 188- 1318223 م2020

 م2020 –م 2011حصاء السنوي لألعوام كتاب اإل  :ا١تصدر
ٚتايل بالسالب ١تعظم السنوات ٔتعدل متوسط حمللي كنسبة من الناتج احمللي اإلمثلت مسا٫تة التمويل ا

 األجنيباالستثمار  إىل، كما اتسمت ةسبة التمويل احمللي ٚتايل% من الناتج احمللي اإل0682بلغ  سالب
ن االدخار أٚتايل، ويفسر لنا ذلك % من االستثمار اإل2سط سالب بلغ بالسلبية ١تعظم السنوات ؤتعدل متو 

، ةتيجة تردي كان يف السالب خالل ىذه السنواتو  .لفجوة ا١توارد األساسيةحد احملددات أوالذي ٯتثل  ،احمللي
تسم اا١توارد يف االقتصادي الوطٍت الذي  تساع فجوةان أدية وا٩تفاض متوسط دخل الفرد، و وضاع االقتصااأل

عتماد زيادة اال إىل، وتؤدي خمة للتضا من العناصر الرئيسيضً أحد االختالالت ا٢تيكلية تعد أهبا واليت ٘تثل 
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تايل تدٍل حجم ال، وببع من أعباء على االقتصاد الوطٍت، وما يعكسو ذلك بالطاألجنبيةعلى ا١تصادر 
 يفيل احمللي من العناصر ا١تؤثرة ، لذلك فقد كان التمو الذاتية لالقتصاد الوطٍتر القوة االستثمارات وتدىو 

 ( 34) ايل وتدىور االقتصاد بشكل كبَت .ٚتاجع معدالت ٪تو الناتج احمللي اإل، ومن مث تر تدىور االقتصاد الوطٍت
االقتصاد اليمٍت خالل  ، فقد عاٌلٚتايلاألجنيب كنسبة من الناتج احمللي اإلما بالنسبة ١تشاركة التمويل أ

، وتزايد ٩تفاض الدخلال ارً ، وتوسيع فجوة ا١توارد احمللية ةظود ةتيجة لسبية ا١تدخرات احملليةىذه الفًتة من رك
، واٟتفاظ على صاد اليمٍت ا٠تروج من ىذه اٟتالةقت، وبالتايل بات من احملتم على االةفاق اٞتاري للحكومةاإل

 لتمويل برامج االستثمارات التنموية . األجنبيةماد على ا١تصادر عتمعدالت النمو ا١تستهدفة اال
 

عتماد تزايد اال إىل، فيشَت اٞتدل السابق ٚتايلاألجنيب كنسبة من االستثمار اإلوبالنسبة ١تسا٫تة التمويل 
هنا فاقت أإىل درجة ٚتايل بصورة كبَتة خالل ىذه الفًتة األجنيب يف ٘تويل االستثمار اإلعلى التمويل 

بلغت النسب  إذ ؛م2014م، 2013م، 2012السنوات  ٚتالية يف معظم السنوات كما يفاالستثمارات اإل
يف عام  اايل على التوايل، وتراجعت ةسبيً ٚت% من االستثمار اإل14164، %10164%، 135التالية، 
عتمد ا ن االقتصاد الوطٍتأٚتايل، وىذا يفسر لنا % من االستثمار اإل102متوسط بلغ  م ٔتعدل2015

ستهالك اٞتاري، ، وكذلك لتغطية جزء من االٚتايلبشكل كلي على ا١تدخرات ا٠تارجية لتمويل االستثمار اإل
 ن تدفعأيف الثمن )األعباء( اليت ٬تب  أعباء يتمثل ووهبذا اٟتجم يًتتب علي ستعاةة هبذا ا١تصدرن االأغَت 

ا على عملية ا واضحً نيب خالل ىذه الفًتة تأثَتً األجن ١تسا٫تة التمويل إألصحاب ىذا ا١تصدر، وبالتايل ف
( ا١تًتتبة على ٚتايل من حيث حجم األعباء )قسط + فائدةمث معدالت ٪تو الناتج احمللي اإل ، ومنالتنمية

 ، واليت تعد من معوقات التنمية يف اليمن .للغَتاالقتصاد اليمٍت 
 

ن ا٢تيئات وا١تنظمات الدولية جي ا١تقدم من الدين ا٠تار إٯتكن القول  :أثر القروض الخارجية :4 – 4
مل يستخدم بشكل كامل يف ٘تويل ٥تتلف القطاعات االقتصادية ا٠تدمية منها  األجنبيةوالدول  قليميةواإل

، وىذا التفاوت خرآلمن قطاع  اتلك القطاعات كاةت متفاوتة ةسبيً ، حىت اٞتزء ا١تستخدم يف ٘تويل اإلةتاجيةو 
، فمن خالل اٞتدول قطاع خالل برامج ا٠تطط التنموية كلوتفصيلها على  ٟتكومة سياسة ا أ٫تية إىليرجع 

رى( بنسبة بلغت أكثر من أخة تركز بشكل كبَت يف قطاع رٝتي )ن حجم ا١تديوةية ا٠تارجيأيت يتضح اآل
يت و بياةات كافية عن ةوع ىذا القطاع واألةشطة الأوةية ا٠تارجية، ومل ٧تد تفاصيل ٚتايل ا١تديإ% من 71

 هنا قروض متعددة األغراض تنموية وعسكرية . أشارة تفيد بإفقت فيها تلك النسبة، باستثناء أة
روسية واليت كون القروض ال  ؛هنا قروض عسكرية واستهالكيةأالقروض ٯتكن القول ب ن تلكأويف تقديرةا 

 اقروض الروسية قروضً ٚتايل الإ% من 80ا٠تارجية مثلت منو ةسبة  ٚتايل ا١تديوةيةإ% من 70مثلت حوايل 
 .( 35) استهالكية عسكرية
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، وىي ةسبة يف الواقع متدةية ٚتايل ا١تديوةيةإ% من 29يون ا٠تارجية و٘تثل ةسبة وقد تركزت باقي الد
ية يف ٥تتلف القطاعات مقارةة ْتجم ا١تديوةية وحجم متطلبات اليمن من ا١تشاريع االستثمارية التنمو 

 :يتات البنية التحتية كما يوضحها اٞتدول اآل، وخاصة يف قطاعاالقتصادية
 م2020حىت عام توزيع القروض على القطاعات االقتصادية ةسبة ( يوضح 4 – 4جدول )

 اسم القطاع م
نسبة القروض المخصصة 

 لكل قطاع
 المستخدم منها

 % 8362 % 565 قطاع الكهرباء 1
 % 9463 % 468 قطاع الطرق 2
 % 9360 % 463 قطاع الزراعة 3
 % 6362 % 367 قطاع ا١تياه 4
 % 9966 % 262 قطاع الصناعة 5
 % 7865 % 261 قطاع النقل 6
 % 7463 % 167 قطاع التعليم 7
 % 7569 % 164 قطاع ا١تواصالت 8
 % 9163 % 069 ٝتاكقطاع األ 9

 % 1366 % 067 قطاع ا٠تدمة ا١تدةية والتدريب ا١تهٍت 10
 % 7267 % 066 قطاع الصحة 11
 % 9967 % 066 سكان والتخطيط اٟتضريقطاع اإل 12
 % 9768 % 064 قطاع النفط 13
 % 9265 % 7161 أخرى 14

 % 90 % 100 ٚتايلاإل

 ، عدنالبنك ا١تركزي اليمٍت :ا١تصدر
ةتهجتها اقتصادية اليت ومن خالل اٞتدول السابق ٯتكن القول ان تلك التفضيالت يف القطاعات اال

 وظروفو كون واقع اجملتمع اليمٍت  ؛التنموية ٢تا ما يربرىا من وجهة ةظر السياسة االقتصاديةسياسة اٟتكومة 
واستكمال ما سبق تنفيذه واليت تعد ضرورية لعملية التنمية  ،الكثَت من مشاريع البنية التحتية لبيتط

ىم عناصر أستمرارىا، ومن قاعدة أساسية لعملية التنمية وال ن ذلك يعدصادية ولصياةة ا١تتهالك منها، ألاالقت
  ( 36) . باشرا١ت األجنيبجذب االستثمار 

، ويرجع ياسة التمويل التنموية بشكل كبَتخَتة االعتماد على القروض يف سنوات األوقد تراجع يف الس
، ويل ا٠تارجي على ا١تصادر الرٝتيةعتماد يف التمالسياسة االقتصادية للحكومة ٨تو تفضيل اال إىلذلك 

شرة، ىذا من ا١تبا األجنبيةستثمارات ، وعلى االهاا١تؤسسات الدولية الرتفاع ةسبة ا١تنحة يف قروضوخاصة 
ورة كبَتة بص األجنبيةخرى ما عكستو اٟترب من آثار سلبية ٘تثل يف تدٍل تدفق ا١تدخرات أةاحية، ومن ةاحية 
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لدان الفقَتة ومنها ن قدرة البأقراض، كما تزايد شروط اإل ن عجل ا٠تاصة، فضاًل وخاصة القروض قصَتة األ
فاع درجة ا١تخاطر قراض من البنوك ومن مصادر االئتمان ا٠تاصة األخرى قد تدىورت بسبب ارتاليمن على اإل

 ها االئتماةية يف أسواق النقد الدويل .  ت، وتدىور جباياالئتماةية ٢تا
 :يتنوضحها يف اٞتدول اآلفما توزيع القروض على مستوى احملافظات أ

 م2020حىت عام ( يوضح توزيع القروض حسب احملافظات 4 – 5جدول )
 ةسبة استخدام القروض احملافظة

 % 56 السلطة ا١تركزية
 % 23 ، اٟتديدةب، حجة، دمارإتعز، حضرموت، 

 % 21 ٤تافظة ( 15بقية احملافظات وعددىا ) 
 

السلطة ا١تركزية  (، فقد استحوذتقاليم )احملافظاتوفيما ٮتص استخدامات القروض ا٠تارجية ْتسب األ
ست ٤تافظات، وىي)تعز، حجة، ذمار،  يل القروض ا٠تارجية، كما استحوذت%( من إٚتا56) على ٨تو

مل ٖتصل بقية احملافظات  يف حُتمن إٚتايل القروض ا٠تارجية، % 23اٟتديدة، حضرموت، إب( على ٨تو
وبالتايل فإن اٟتضر حظيت باىتمام  ،روض% من تلك الق21( ٤تافظة سوى على ٨تو15عددىا ) والبالغ

، ويساعد زيادة ا٢تجرة ختالل التنموي بُت اٟتضر والريفأكرب من الريف والقرى، ٦تا يسهم يف تعميق واقع اال
، كما أن سوء استخدام حصيلة القروض وا١تساعدات ا٠تارجية، على مستوى القطاعات إىل ا١تدنمن الريف 

ام ٖتقيق ا٢تدف التنموي ا١ترجو منها، وةتيجة طبيعية للوضع النهائي الذي واألقاليم ٯتثل أىم مشكلة أم
وا١تساعدات ٨تو من حصيلة القروض  كبَت    جزء  ستخدام بتوجيو ويتمثل سوء اال ،وصلْت إليو عملية التنمية

 جنبيةاألأن بيوت ا٠تربة ا علمً  ،قتناء اآلالت وا١تعدات ووسائل النقلا، والًتكيز على قطاعات غَت منتجة
زام با٠تطط والدراسات ا١تعدة عدم االلت إىلوتنفيذ ا١تشروعات ا١تستهدفة ٘تيل  األجل ةوبرامج التدريب قصَت 

ما بالنسبة لتوزيع القروض ىا، أقييم ا١تشروعات التنموية وتنفيذ، وعدم وجود خطط اسًتاتيجية ١تتابعة ت٢تا
 : يت اٞتدول اآليفحسب اٞتهات ا١تا٨تة فيمكن توضيحها 

 يع القروض حسب اٞتهات ا١تا٨تةز ( جدول يوضح تو 4 – 6)جدول 
 ةسبة توزيع القروض اٞتهات ا١تا٨تة 

 41658 ا١تؤسسات الدولية 
 22699 الصناديق والدول العربية 

 22624 الدول األوربية 
 9691 الدول اآلسيوية 

 1670 ا١تنظمات اإلقليمية 
 1659 مريكية الواليات ا١تتحدة األ

 وزارة التخطيط والتعاون الدويل :صدرا١ت



 

211 

 (7م. الرقن التسلسلي )2023(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 ٤تمد أٛتد باعمر د. هورية اليمنيةمالدويل يف سد فجوات التمويل يف اٞت أثر التمويل     

 %(.23) وةستخلص من ذلك وجود عالقة ضعيفة بُت الصناديق والدول العربية، إذ مل تتجاوز مسا٫تتها ٨تو
 (عربية على القطاعات االقتصادية )%( يوضح توزيع قروض الصناديق والدول ال4 – 7)جدول 

 ةسبة استخدام القروض القطاعات االقتصادية
 % 44 يةا١تال

 % 4 الصناعة
 % 3 الزراعة
 % 1 األٝتاك

 % 36 البنية التحتية
 % 12 تنمية اجملتمع

 وزارة التخطيط والتعاون الدويل  :ا١تصدر
أن قطاع ا١تالية ُحظي بنسبة كبَتة ٧تد وفيما ٮتص استخدامات القروض حسب القطاعات االقتصادية، 

%، وقطاع الزراعة 4 بينما مل ٭ُتظ  قطاع الصناعة إال بنحو ،% من إٚتايل القروض ا٠تارجية44 إىلوصلْت 
مل ٖتظ   (الصناعة والزراعة واألٝتاك) ٣تتمعةً  اإلةتاجية%، ٔتا يعٍت أن القطاعات 1 % فقط، وقطاع األٝتاك3

% من 36 كما حصلْت قطاعات البنية التحتية ٣تتمعًة على ٨تو ،% من إٚتايل القروض ا٠تارجية8 إال بنسبة
 إىلوبالنظر  ،%12القطاعات اليت تساعد على تنمية اجملتمع على  حصلتيل القروض ا٠تارجية، و إٚتا

تفاصيل ا١تشروعات ا٠تاصة هبذه القطاعات ا١تذكورة يتضح لنا غياب الرؤية التنموية الشمولية يف  تلك 
 . افتقارىا إىل الًتابط فيما بينهاا١تشاريع و 

 

  :خالصة الفصل الرابع
التساؤل الذي أوردةاه يف مشكلة البحث حول ما ىي أىم مصادر التمويل الدويل الذي  إىلبالرجوع 

يعتمد عليو اليمن، والفرضية ا٠تامسة اليت تشَت إىل تعدد ا١تنح وا١تساعدات أكثر عناصر التمويل يف اليمن، 
موية يف اليمن، ويرجع فقد توصلنا يف ا١تبحث الرابع إىل تراجع االعتماد على القروض يف سياسة التمويل التن

ذلك إىل السياسة االقتصادية للحكومة ٨تو تفضيل االعتماد يف التمويل ا٠تارجي على ا١تصادر الرٝتية وخاصة 
ا١تنظمات الدولية الرتفاع ةسبة ا١تنحة يف قروضها، كما أن االستثمارات األجنبية ا١تباشرة كاةت متدةية وتركزت 

وصلنا إىل أن ىناك تناقًصا يف حجم التمويل األجنيب يف السنوات على قطاع واحد وىو قطاع النفط، وت
األخَتة، ويرجع ذلك إىل توقف أىم أةشطة الشركات األجنبية ا١تباشرة بسبب مغادرة الكثَت من الشركات 
 األجنبية البالد، وتوقف ٖتويالت ا١تغًتبُت اليمنيُت يف ا٠تارج، وتوقف ا١تنح وا١تساعدات األجنبية، وعدم منح

 .باليمن أي قروض من الدول وا١تنظمات الدولية بسبب ظروف اٟتر 
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  :النتائج والتوصيات
  :النتائج :أواًل 
تدٍل قيمة الناتج احمللي االٚتايل بسبب  ل فًتة الدراسة، ويرجع ذلك إىلدخار احمللي يتناقص خالن االإ -1

لدولة على االذي كان يدر  النفط والغاز اوٖتديدً  ،اإلةتاجتوقف معظم القطاعات االقتصادية على 
 بعائدات كبَتة .

قيقية ، وىناك صعوبة يف ٘تويل عجز ا١توازةة من موارد حز ا١توازةة الصايف للحدود اآلمنةٕتاوز ةسبة عج -2
 يرادات العامة .بسبب فقدان أكثر من ةصف اإل

تزايد  إىلع ذلك ، ويرجتراجع الصادرات وزيادة الواردات وجود فجوة كبَتة يف التجارة ا٠تارجية بسبب -3
، وا٠تسائر اليت ٟتقت وزيادة استَتاد ا١تشتقات النفطية، ٠تارج يف استَتاد السلع الضروريةاالعتماد على ا

 ا٩تفاض قيمة الصادرات . إىلبالبنية التحتية اليت أدت 
% 25حوايل  شكلت القروض ا٠تارجية ، يف حُت%75ا٨تُت كان يف شكل منح بنسبة معظم دعم ا١ت -4

  .يل التعهداتٚتاإمن 
 % .  95تراجع السحب من ا١تنح والقروض ا٠تارجية بنسبة  -5
ةساةية يف ا لتلبية االحتياجات اإليكن كافيً ، ومع ذلك مل ةساةيةدعم ا١تا٨تُت ٠تطة االستجابة اإل عا ارتف -6

 اليمن .
ٖتت التنفيذ، ريع اسًتاتيجية كاةت ، ومنها مشا لليمن على توقف مشاريع التنميةأثر تعليق دعم ا١تا٨تُت -7

، واهنيار سعر صرف األجنيب، وتآكل االحتياطيات ا٠تارجية من النقد وزيادة عجز ميزان ا١تدفوعات
 العملة الوطنية .

عداد نة وا١تستجدة، ٘تثلت يف قصور اإلمن التحديات ا١تزم اتواجو استيعاب تعهدات ا١تا٨تُت كثَتً  -8
شارية احمللية، وبطء قاوالت وا٠تدمات االست، وضعف قدرات قطاع ا١توالتحضَت للمشاريع التنموية

 ٗتصيص التعهدات وتوقيع اتفاقيات التمويل .  عنا١تا٨تُت 
ة معظم ا٠تمس األخَتة بسبب مغادر  ا١تباشر يف اليمن خالل السنوات األجنيبا٩تفاض االستثمار  -9

 .الشركات النفطية البالد
ٚتايل إ% من 91بلغت حصتو  إذ ؛اع النفطشر على قطاع واحد وىو قطا١تبا األجنيبتركز االستثمار  -10

 ا١تباشر . األجنيباالستثمار 
ن ةسبة القروض ا١تقدمة للقطاعات االقتصادية وا٠تدمية كاةت متدةية مقارةة ْتجم ا١تديوةية ا٠تارجية إ -11

 لليمن . 
 إىلك ، ويرجع ذل سياسة ٘تويل التنمية بشكل كبَتتراجع يف السنوات األخَتة االعتماد على القروض يف -12

وخاصة  ،السياسة االقتصادية للحكومة ٨تو تفضيل االعتماد يف التمويل ا٠تارجي على ا١تصادر الرٝتية
 ا١تؤسسات الدولية الرتفاع ةسبة ا١تنحة يف قروضها . 
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  :التوصيات :اثانيً 
ات اليت ٖتقق االعتماد على الذ ،كوةو ٯتثل السياسة الصحيحة  ؛من الضروري رفع معدل االدخار احمللي -1

 ٚتايل والنمو االقتصادي .  يف رفع معدل االستثمار اإلتقباًل مس
بل البد من  ،لى عوامل خارجية يف توليد الفائضعتماد عم وضع ميزان ا١تدفوعات ْتيث ال يتم االدع -2

مثل ٖتسُت أداء ا١تيزان التجاري من خالل رفع القدرات التنافسية  ،ساسيةأاالعتماد على قاعدة 
ا من خالل يضً أ، بل حسبسعار أو اٞتودة فأو األ اإلةتاجة ليس من خالل زيادة للصادرات اليمني

، ويف وسائل النقل الالزمة وٖتسُت ا٠تدمة يف مواةئ التصدير ،(ٖتسُت خدمة ا١تنتج )التغليف، التخزين
 وغَتىا . 

ديهم، مع األخذ يف ة لالتواصل مع الصناديق ا٠تليجية لتحريك ا١توارد ا١تالية ا١تتاحة يف احملافظ ا١تالي -3
 عادة ٗتصيص جزء من تلك ا١توارد لالحتياجات الطارئة اليت فرضتها الظروف الراىنة . إاالعتبار 

بدون اشًتاط  ايث يتكفلوا بتمويل ا١تشاريع كليً التواصل مع ا١تا٨تُت الذين مل يعلقوا دعمهم لليمن ْت -4
 مشاركة اٟتكومة يف التمويل . 

، وٖتويل متطلبات تشغيل اتنمية يف ا١تناطق ا١تستقرة أمنيً فيذ مشاريع الدعوة ا١تا٨تُت الستئناف تن -5
 ا٠تدمات االجتماعية األساسية .

 تقدَل دعم ا١تا٨تُت يف شكل منح وليس قروض مراعاة لعدم استدامة الدين العام . -6
 اٞتهات التنفيذية يفحدات و ، واللوزارة التخطيط والتعاون الدويل تطوير القدرات ا١تؤسسية والبشرية -7

ةشاء إيعاب تعهدات ا١تا٨تُت، يف سبيل از التنفيذي لتسريع استه، واالستفادة من ٕتربة اٞتذات العالقة
 عمار والتعايف الوطٍت يتمتع بالكفاءة والقدرة واالستقاللية ا١تالية واالدارية . جهاز تنقيدي إلعادة اإل

صادية واليت تتضمن البيئة االقت ،ا١تباشرة جنبيةاألاالىتمام بتوفَت البيئة ا١تالئمة ٞتذب االستثمارات  -8
 . األجنيبىم عناصر اٞتذب لالستثمار أأي االستثمار الكثيف كوةو ٯتثل  ،والسياسية والتدريب البشري

لتمويل  اكوهنا قروضً   ؛دارية وا١تاليةصالحات االقتصادية واإلالكية مثل قروض اإلٕتنب القروض االسته -9
جراءات ةفاق ا١تًتتب على اإلالسريع لإلتوفَت التمويل  إىلات ٤تددة هتدف برامج وليس لتمويل مشروع

هنا هتدف لضمان استمرار الدولة ا١تدةية يف خدمة ديوهنا أإىل دعم ميزات ا١تدفوعات، كما الرامية 
، ويقدم من سنوات 10 – 5التمويل تًتاوح من  لب فًتات ىذااغية وسداد التزاماهتا الدولية، و ا٠تارج
 وصندوق النقد الدويل .  ،البنك الدويل :٫تا ،تُت دوليتُتمؤسس

 إىلن يكون ا٢تدف من التمويل الدويل ىو الدخول باالقتصاد الوطٍت أحوال ن يراعى يف ٚتيع األأ٬تب  -10
 ن يكون يف اٟتدود اآلمنة اليت ال تضر ٔتستقبل معدالت التنمية . أرحلة االعتماد على الذات، و م

مثل للقروض وا١تساعدات ا٠تارجية من حيث سحب تلك القروض وا١تساعدات ضرورة االستخدام األ -11
 ومن مث استخدامها يف األغراض احملددة ٢تا مع ترشيد االقًتاض ا٠تارجي  . ،من اٞتهات ا١تقرضة وا١تا٨تة

ًتكيز ، والر ا١تشاريع ا١تمولة بقروض أجنبيةاالعتبارات وا١تعايَت االقتصادية يف اختيا إىلضرورة االستناد  -12
 . األجنبيةبالعملة  التصديرية اليت ٯتكن ان تدر دخاًل على ا١تشاريع 
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The impact of International Financing on Bridging the Financing Gaps 

 in the Republic of Yemen 

Dr. Mohammed Ahmed Baomar 
 

Abstract: 

The study dealt with the impact of international financing on bridging the financing 

gaps in the Republic of Yemen. The research problem was that the Republic of Yemen 

suffers from low saving rates and gaps in the local resources, general budget, and trade. It 

also suffers from the inability to cover investment requirements as the dependence on 

foreign savings to finance the necessary investment programs has increased. 

The study aimed at examining and analyzing the indicators associated with the extent 

of the international financing coverage of the total investment, analyzing the capacity of 

international financing to bridge the gap of domestic resources, highlighting the most 

important challenges facing international financing in Yemen, and identifying the 

requirements for obtaining international financing. 

The study found a set of conclusions, the most important of which are the decline in 

foreign direct investment in recent years due to the departure of most foreign companies 

operating in the oil field from the country, the concentration of foreign investments in only 

one sector, and the low rate of loans allocated to the economic and service sectors 

compared to the size of the external indebtedness. Moreover, the study found that donors’ 

pledges face deficiencies in the preparation for investment projects, and donors are slow in 

allocating pledges. 
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 تحليل التوزيع المكاني للسكان في محافظة حضرموت
 

  صباؿ أضبد زلمد عوضد.                                                                           
 غرافياقسم اجلباألستاذ ادلشارؾ                                                                                         

              جامعة عدف، كلية اآلداب                                                                                                    

  :الملخص
(،  2ألف كم 524%( من مساحة اليمن )30زلافظة حضرموت بكرب مساحتها؛ إذ تشكل ) تتميز

يف احملافظة خصائص مكانية تفسر تركز السكاف يف مساحات زلدودة، كاف لشكل امتداد سطح األرض 
تصاؿ الحالت احلواجز الطبيعية )ادلرتفعات، والصحراء( دوف ا إذووجود فراغ سكاين يف مساحات شاسعة؛ 

احلضري، وإىل جانب أشكاؿ سطح األرض ىناؾ عوامل أخرى أسهمت يف توزيع السكاف، أعلها: اذباىات 
 على زيادةوادلياه والزراعة، والصناعات واحلرؼ السائدة، والتجارة واخلدمات، وشبكة النقل، النمو السكاين، 

 العامل الديٍت، فكاف لذلك أثره يف ظلط توزيع السكاف، وربديد اذباىات انتشارىم ادلكاين.   
  :مقدمة

ىر ية، فهو يدرس الظواالتوزيع ادلكاين للظواىر اجلغراف يفمن بُت أبرز وظائف علم اجلغرافيا أنو يؤثر 
، دلعرفة التباينات يف ىاوتفسَت  لغرض وصف العالقات ادلكانية السكانية وربليلها ادلختلفة على سطح األرض؛

ذلك يعطي انطباًعا مباشرًا عن وزف تلك و ، اإلقليمتوزيع التجمعات السكانية، ومدى انتشارىا على صفحة 
مراكز سكانية، ذلك ألف احلجم يرتبط بالوظائف اليت تقدـ ، وأعليتها كاإلقليمالتجمعات يف الدولة أو 

 . (1)للسكاف
من  اسكاهنفقد زاد عدد  ،2014 -1973خالؿ ادلّدة  سكانًيا كبَتًاا ظلوً  زلافظة حضرموتشهدت 

 -األبعاد ادلكانية األمر الذي أثر يف  ،%3 سنوي دبعدؿ ظلو ،مليوف نسمة 1.3إىل  نسمة ألف 491
 األول المحوررئيسة للدراسة؛ فيعرض  ثالثة زلاور ؽلكن ربديد ولتحليل تلك األبعاد،، افظةيف احمل السكانية

 ،التوزيع ادلكاين ألحجامهم ، ودراسة2014عاـ للمحافظة يف األقاليم الطبيعية ل للسكاف ادلكاين التوزيعربليل 
ادلكاين للمراكز  توزيعال ربليل أظلاط الثانيالمحور  عرضوي ، حبسب ادلديريات يف احملافظة،وكثافتهم

فيدرس  الثالث المحور، أما افظةمديريات احمل حبسبسكاف ال توزيع وقياس مدى التفاوت يف االستيطانية،
 .نتشارىم يف احملافظةجلغرايف الا االذباه، و السكاف نطاؽ تركزادلركزي للمراكز االستيطانية، و  ادلوقع ربديد
 :الدراسة أهمية

توزيع اليف  ،جبانب توجهات اسًتاتيجيات التنمية يف زلافظة حضرموت، سكافلل سريعالنمو ال أسهم
وادلناطق احلضرية إىل توافر  تركز مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية يف ادلدف أدىكما  لسكاف،دلكاين لا

السكاف  اؿانتقإىل إمكانية احلصوؿ على فرص العمل، وزيادة مستويات األجور والدخل وادلعيشة، ما أدى 
، كما أسهمت مصادر ادلياه والًتبة الصاحلة للزراعة لوادي حضرموت سكافالًتكز لتشكل نطاًقا رئيًسا ل، إليها



 

244 

 (7م. الرقن التسلسلي )2021(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلت الريبى للعلوم اإلًسبًيت والتطبيقيت،  

 

 عوضد صباؿ أضبد زلمد. زلافظة حضرموت يف التوزيع ادلكاين للسكاف ربليل

يف انتشار ادلراكز االستيطانية على امتداد رلاريو، اليت شكلت نطاًقا ثانويًا لًتكز السكاف، يف حُت زبلو 
ية، لتشكل نطاًقا للتشتت السكاين، وذلك ألسباب عدة، ادلراكز االستيطان مساحات واسعة يف احملافظة من

منها: شح ادلصادر ادلائية، وعدـ صالحية الًتبة للزراعة، وقلة حصتها من مشروعات التنمية، وغياب اخلدمات 
 .السيما التعليمية والصحية

من  ،2014زلافظة حضرموت عاـ يف السكانية  -ربليل األبعاد ادلكانية ىذه الدراسة يف أعلية  تكمن
أوزاف أحجاـ السكاف،  وربديد ،احملافظة الطبيعية يف على وفق األقاليمسكاف كاين للتوزيع ادلالكشف عن ال

ربديد  على ادلكاين للسكاف، زيادة توزيعالط ظل كذا ربليل، و حبسب مديريات احملافظة ادلكانية كثافتهمونطاقات  
 اجلغرايف النتشارىم.المتداد ، واتركزىمونطاؽ  ،للسكاف ادلكاين توزيعال اذباه
 :الدراسةف هد

-1973للمّدة  ىذه الدراسة إىل الكشف عن تطور حجم السكاف يف زلافظة حضرموت تسعى
، على وفق أقاليمها 2014السكانية وربليلها يف احملافظة يف عاـ  -، ودراسة األبعاد ادلكانية 2014

ظلط توزيع السكاف، وكثافتهم، ونطاؽ تركزىم ادلكاين  ربديدالطبيعية، وتقسيماهتا اإلدارية )ادلديريات(، وكذا 
 حبسب مديريات احملافظة.

 :الدراسةمشكلة 
إف سكاف زلافظة حضرموت ال يتوزعوف بشكل متجانس يف أقاليمها الطبيعية، وال يف الوحدات اإلدارية 

يادة الطبيعية للسكاف، وكذا نتيجة لتباين خصائصها الطبيعية، وتفاوت مستوى الز التابعة ذلا )ادلديريات(؛ 
ما اختالؼ مستوى اذلجرة القادمة إليها، إضافة إىل تباين مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية، واخلدمات، 

، شلا يستوجب العمل ، يف إثر سوء توزيع السكافيف احملافظةالسكانية  –تسبب يف اختالؿ األبعاد ادلكانية 
 % فأكثر(.3ة مستقباًل، السيما أف احملافظة تتميز بالنمو العايل للسكاف دبعدؿ )على ادلوازنة ادلكانية السكاني

 :الحدود المكانية لمنطقة الدراسة وتقسيمها اإلداري
كربى احملافظات من حيث   زلافظة حضرموت عدتوعشرين زلافظة، و  لى اثنتُتتنقسم اليمن إداريًا ع

 اجلهةيف تقع زلافظة حضرموت و مساحة اليمن، % من 30تشكل و ، 2كم160830تصل إىل  ادلساحة؛ إذ
خطي طوؿ و ، مشااًل  °19 - °14′2بُت دائريت عرض ما حداثياهتا اجلغرافية إسبتد و ، الشرقية من اليمن

، خليج عدفو  ربّدىا من الشماؿ ادلملكة العربية السعودية، ومن اجلنوب حبر العربو  ،شرًقا 52° -19′46°
 زلافظة حضرموت (، وتتشكلاجلوؼ، ومأرب، وشبوة)زلافظات: الغرب  ، ومنزلافظة ادلهرةومن الشرؽ 

 .(1) رقم ريطةاخل كما يفمديرية،   28من  إداريًا
، وألف عملية التمثيل 2014تعتمد الدراسة على بيانات السكاف يف مديريات زلافظة حضرموت لعاـ 

اخلرائط على شكل نقاط كمية، فقد اجلغرايف لتوزيع السكاف، وربليل أظلاط توزيعهم، يتطلب ربديدىا يف 
 اختَتت مراكز ادلديريات، لتمثل الوزف لعدد السكاف يف كل مديرية.
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 4112( انًىقع انًكاًَ نًحافظة حضريىت وتقسًٍها اإلداري نعاو 1انخرٌطة رقى )

امل وتقسيماهتا اإلدارية ، وخرائط دوؿ العGIS10.5يف برنامج  ةتوافر ادل دوؿ العاملط ائادلصدر: الباحث باالعتماد على خر 
 .https://www.diva-gis.org/gdata  من موقع

 :في محافظة حضرموت سكانال حجمتطور  :أوًل 
، مث 1973ألف نسمة عاـ  491شهدت زلافظة حضرموت ظلًوا سكانًيا سريًعا؛ إذ بلغ عدد سكاهنا 

، واستمر ىذا النمو يف تزايده ليتخطى حاجز ادلليوف نسمة يف عاـ 1994مة عاـ ألف نس 756زاد إىل 
% من سكاف اليمن، ما يعٍت أف السكاف قد تضاعف 5مليوف نسمة، بنسبة  1.3، إذ قّدر حبوايل 2014

 .(1 رقم اجلدوؿعددىم مرتُت خالؿ أربعُت عاًما )يعرضها 
 .(2014-1773لمدة )في ا محافظة حضرموتفي  سكانال حجم( تطور 1الجدول )

 انًٍٍ سكاٌ% ن ىيعذل انًُ سكاٌانعذد  انعاو

1791 491304 - 7.5 

1711 626293 1.9 5.7 

1772 755631 3.2 5.2 

4112 984436 3.1 5.2 

4112 1323000 3 5.3 

 :اآليت الباحث باالعتماد على :صدرادل

https://www.diva-gis.org/gdata
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، 1988عاـ ل كتاب اإلحصاء السنوي  حصاء،اجلهاز ادلركزي لإلية، الدؽلقراطية الشعب صبهورية اليمن -1
 .47(، ص2، 1جداوؿ ) ،1999، العدد السادس

اجلمهورية اليمنية، اجلهاز ادلركزي لإلحصاء، النتائج النهائية للتعداد العاـ للسكاف وادلساكن وادلنشآت،  -2
 .106، ص2006، التقرير الثاين، اخلصائص الدؽلوغرافية للسكاف، 2004لعاـ 

 -2005كزي لإلحصاء، اإلسقاطات السكانية للمحافظات يف اجلمهورية اليمنية، للمدة )اجلهاز ادلر  -3
2025.) 

 -1994% خالؿ ادلّدة )3إذ بلغ  ؛يعد معدؿ النمو السكاين يف حضرموت من ادلعدالت ادلرتفعة
الطبيعية  العوامل ادلؤثرة  يف النمو السكاين حملافظة حضرموت، صلد أف الزيادة يللمت رب(، وإذا ما 2014

تلك الزيادة  ، وترتبط()قل عنها أثرًا اذلجرة القادمة إىل احملافظةأساًسا يف ذلك النمو، وتللسكاف قد أسهمت 
ومنها: الوفيات،  معدؿيف تدين مباشرة اليت أثرت  ةواالجتماعي ةاالقتصاديالعوامل عدد من ب ،سكافالطبيعية لل

ادلواليد، نتيجة ضعف  معدالت ارتفاعمع بقاء  والدخل، ،الصحية الرعايةو التعليم،  التحسن النسيب دلستويات
زيادة سوؽ العمل، والزواج ادلبكر، وقلة مشاركة ادلرأة يف ، لتأخر يف دخوؿ رلاؿ الصناعةااذليكل التعليمي، و 

% من سكاف 54اخلصائص البيئية للمجتمع، ادلتمثلة بزيادة سكاف الريف، الذين يشكلوف نسبة  على
 .احملافظة

 :حضرموتفي محافظة  المكاني اإلقليمي للسكان التوزيع :ثانًيا
الذي  ،ادلرتفعات الغربية إقليم :أوًل ىي: رئيسة،  أقاليملى أربعة ع ليمنيف ا الطبيعية األقاليم تنقسم

 ثالثًا:، من السكاف %24.5ضم وي ،السهوؿ الساحلية إقليم ثانًيا:، اليمن % من سكاف70نسبة ب أثرستي
 قدري الصحراوي، اإلقليم رابًعا:، من السكاف %3.5وي حوايل وػل )ىضبة حضرموت(، اذلضبة الشرقية إقليم

  .()%1 ايلحبو  سكانو
تشكل وبذلك  ،2كم  160830إذ تبلغ مساحتها  الواسع؛ غرايفاجل ىاامتدادب زلافظة حضرموت تتصف

السهوؿ إقليم  ىي:و ريسية لليمن، طبيعية تضا أقاليمثالثة ضمن تقع  ما جعلها ،% من مساحة اليمن30
ونتيجة ، الصحراوي مشااًل  واإلقليم)ىضبة حضرموت( يف الوسط،  اذلضبة الشرقيةإقليم و  ،اجنوبً  الساحلية

 وكثر ،يف أرجائها كافةية ادلراكز االستيطان فقد تناثر توزيعحملافظة، وتنوع مظاىر سطحها، التساع مساحة ا
ادلراكز،   يف غالبية تلك ، الذي يقلالسكاف قد أثر ذلك يف عددو  ،تيطانًيامركزًا اس 3187 ليصل إىلعددىا 

 بسبب وجود احملددات الطبيعية، اليت حالت دوف توسعها، كما أثرت ،عمرانًيا تصغر مساحتها ادلستغلة كما
إىل  القدرة على إيصاؿ اخلدمات يف مدى ادلراكزالكم اذلائل من ووجود ذلك  دلساحة الواسعة للمحافظة،ا

 .السكاف
زلافظة يف  وللحصوؿ على نتائج موضوعية لتحليل التوزيع ادلكاين للسكاف حبسب األقاليم الطبيعية

وإسقاطها  ،2014عاـ ل راكز االستيطانيةتلك ادل تعتمد الدراسة على حصر أعداد السكاف يف ،حضرموت
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يف تلك  سكافكاين للتوزيع ادلالحوؿ لمحافظة؛ وذلك للخروج بنتائج موضوعية األقاليم الطبيعية ل على خريطة
 اآلتيُت: ،(2)، واخلريطة رقم (2) رقم اجلدوؿ، كما يف األقاليم

 2014( التوزيع اإلقليمي للسكان في محافظة حضرموت على وفق التضاريس لعام 2الجدول رقم )

 األقانٍى
 يراكزعذد 

 االستٍطاٌ

% 

 
ىانًساحة/ ك

4
 % عذد انسكاٌ % 

 35.7 472000 2.4 3932 16.8 534 م انساحهًانسه

 62 820000 43.9 70575 79.4 2532 هضبة حضريىت

 2.3 31000 53.7 86323 3.8 121 انصحراوي

 100 1323000 100 160830 100 3187 جًانًاإل

حصاء، وزارة التخطيط والتعاوف الدويل، اجلهاز ادلركزي لإلالباحث باالعتماد على: تقديرات السكاف من احتساب  ادلصدر:
 التقرير األوؿ حملافظة حضرموت. ،2004للسكاف وادلساكن وادلنشآت، عاـ  لتعداد العاـانتائج 
 يف ، باالعتماد على: أدوات التحليل ادلكاينحبسب األقاليم الطبيعية السكاف وتوزيعقياس ادلساحة،  -

 .GIS10.5برنامج 
 .2014عام لت ( التوزيع اإلقليمي للسكان في محافظة حضرمو 2) رقم الخريطة

حملافظة حضرموت، من  وادلرئيات الفضائية، GIS10.5يف برنامج  أدوات التحليل ادلكاين :ادلصدر: الباحث باالعتماد على
 .(2018أبريل  5)بتاريخ ، www.USGS.gov :ادلساحة اجليولوجية األمريكيةذليئة  ادلوقع االلكًتوين

وأف  حضرموت، زلافظةيف  طبيعية أقاليم ثالثة ( وجود2رقم )واخلريطة  ،(2) رقم اجلدوؿ لٌّ منيبُت ك  
 :كما يأيت ،يتوزعوف فيها بنسب غَت متجانسة السكاف

http://www.usgs.gov/
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 :إقليم الهضبة الشرقية )هضبة حضرموت( -1
كز وبالنصيب األوفر من مرا  %،62 نسبةتستأثر ىضبة حضرموت بالوزف الكبَت للسكاف يف احملافظة ب

اليت ، 2كم  70575%، وعلى الرغم من اتساع  مساحة اذلضبة اليت تصل إىل 79االستيطاف البشرية بنسبة 
% من 10ة، ال تتجاوز زلدود يف مساحة تنتشر ادلستوطنات البشرية % من مساحة احملافظة، فإف  44ل تشك

، كما يتبُت % من ادلساحة90شكل ادلستوطنات، اليت تمن  ةاخلالي ادلساحة اهمساحة اذلضبة، وتزيد علي
صالبة التكوين  والسبب يعود إىل؛ التناقص التدرغلي لعدد ادلستوطنات البشرية مع زيادة ارتفاع اذلضبة

وقلة ادلوارد ادلائية، وندرة الًتبة  فأكثر،مًت  500ارتفاع ، السيما عند شديدىا الضلدار الصخري للهضبة، وا
مستوطنات بشرية  أو ظهور، بل وتضع حًدا للتوسع العمراين ،اة استغالذلمكانيالصاحلة للزراعة، شلا حاؿ دوف إ

 .جديدة
ىضبتُت منفصلتُت: لى ع تلك اذلضبة من الغرب إىل الشرؽ، ويقسمها ()ؼلًتؽ وادي حضرموت 
ىضبة حضرموت الشمالية، الثانية: ـ، و 2100إىل  ارتفاعها اليت يصل: ىضبة حضرموت اجلنوبية، األولى

؛ إذ شكلت ادلستوطنات البشريةالوادي كعامل رئيس يف تركز وتربز أعلية ـ، 1200ارتفاعها حوايل  اليت يبلغ
مياه الوادي والًتبة الصاحلة للزراعة على جانبيو أساًسا لنشوء ادلستوطنات البشرية، كما أثر رلرى الوادي 

موازيًا  لتشكل ظلطًا خطًيا رى،ك اجملذل غالبيتها مع امتداد ؛ إذ تًتكزادلستوطناتتلك  الرئيس يف ظلط انتشار
كما يتضح أثر عامل سطح األرض يف ذلك النمط اخلطي لتوزيع ادلستوطنات البشرية، إذ تؤثر اذلضبة   ،دلساره

يف كمية اإلشعاع الشمسي الواصل إىل سطح األرض، فالسفوح الشمالية للهضبة أكثر تلقًيا لإلشعاع 
ألشعة الشمس، وتقل عنها السفوح اجلنوبية، اليت تقع يف ظل  تهاالشمسي وخباصة يف فصل الصيف، دلواجه

الشمس، وىذا ما جعل سكاف وادي حضرموت، وادلناطق اجملاورة ذلا يتخذوف من تلك السفوح اجلنوبية 
إداريًا  ادلستوطناتتلك غالبية مناطق لسكناىم، دبستوى أكرب، ويقل عنو ادلستوى يف السفوح الشمالية، وتتبع 

يف بطوف صغَتة احلجم وادلبعثرة،  ادلستوطنات البشرية، كما تنتشر (سيئوف، وترمي، وشباـ، والقطن)ت: دلديريا
رخية، و بن علي، و العُت، و عمد، و عدـ، و دوعن، ): ىذه األودية، جنوبًا أىمو الوادي،  ادلتفرعة من األودية
ى توافر ادلياه، والًتبة الصاحلة إىل (، وقد أدثيب، وعيديدو نعاـ، و سر، و جعيمة، و ىينن، ): ومشااًل ، (ومنوب

 .انتشار مراكز االستيطاف البشرية، وتطور حرفة الزراعة فيها
 :إقليم السهل الساحلي -2

يبدأ و خليج عدف وحبر العرب،  باذباهية، ىا اجلنوبحدود حملافظة حضرموت السهل الساحلي شكلي
ؽلتد السهل ، و ، عند أقداـ ادلرتفعات مشااًل امًتً  200ارتفاع  إىل جنوبًا خط الساحل الصفر عند من وارتفاع

إذ يقل أحيانًا إىل حد  ؛ضلو الداخل كم، ويتفاوت امتداده  280ب مسافة من الشرؽ إىل الغر  الساحلي
إىل  قصاىاتصل أالصفر، يف أماكن تقدـ ادلرتفعات ضلو البحر جنوبًا، ويزيد أحيانًا أخرى دبسافات سلتلفة، 

 من مساحة احملافظة. %2.5َتة جًدا ال تتجاوز نسبة صغ كم، كما أف مساحتو  10
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من  %36ضم ؛ إذ يعاؿ   فإف الًتكز السكاين فيو ،السهل الساحلي إقليم مساحةصغر وعلى الرغم من 
اخلطي  ادلستوطنات البشرية، اليت ازبذت من االمتداد توزيع ل قد أثر يفطويل للسهولعل الشكل الالسكاف، 
، يزاوؿ سكاهنا ادلهن واحلرؼ ادلختلفة، مركزًا استيطانًيا 534 اليت يصل عددىا إىل، ظلطًا النتشارىا الشريطي

  ، وأعماؿ اخلدمات.والصناعة ،أعلها: التجارة
 

و منإذ تتم  ؛ميناء ادلكال التجاري، الذي يؤدي دورًا مهًما يف النشاط التجاري اإلقليميف ىذا  يوجد
كال ا يوجد ميناء الضبة لتصدير النفط، الذي يسهم مع ميناء ادلعمليات االستَتاد والتصدير للمحافظة، كم

شر كثَت من القرى، اليت يزاوؿ سكاهنا تتنيف تطور النشاط االقتصادي للمحافظة خاصة، واليمن عامة، كما 
 (. القرف، ومصينعةو ، والشحر، وقصيعر، ميفع برـو)مهنة الصيد البحري، وأعلها: 

 

 :اإلقليم الصحراوي -3
 ،اجنوبً باذباه زلافظة حضرموت الصحراوي االمتداد الطبيعي لصحراء الربع اخلايل  قليماإليشكل 

الصحراوي أكرب  اإلقليم ، ويعدها الشرقي والغريبي، ومشالالشماؿ جهة ىضبة حضرموتليتداخل مع أطراؼ 
افظة، وىو % من مساحة احمل54تشكل نسبة ، 2كم  86323دبساحة تصل إىل  ،احملافظةالطبيعية يف  األقاليم

، ويسود اجلفاؼ، كما يندر فيو درجة احلرارة، وترتفع الًتبة الرملية والكثباف ، تنتشر فيوأرض مقفرةعبارة عن 
وجود مساحات واسعة من ما تسبب يف ، مباشرة بعد سقوط ادلطر إالّ  احلشائشولذلك ال تنمو ، رىطوؿ ادلط

دلستوطنات البشرية من اخلدمات، كالتعليم، والصحة، احملافظة غَت مأىولة بالسكاف، فضاًل عن قلة نصيب ا
   .وطرؽ النقل

نسبة تشكل  مستوطنة، 161بلغ تعدًدا قلياًل من ادلستوطنات البشرية؛ إذ  الصحراوي اإلقليميضم 
%، 2.3نسبة صغَتة من السكاف تبلغ  ، وتضم ىذه ادلستوطناتيف احملافظة البشرية ادلستوطنات% من 3.8

 متباعدةبعثر لتوزيعها، كما أهنا ادلنمط ، ولذلك تتخذ الواسعة مساحةيف  نات يف ىذا اإلقليمادلستوط تنتشرو 
بالقرب من الواحات، ورلاري األودية القادمة من ىضبة حضرموت الشمالية،  فهي توجد، ادلسافات فيما بينها

 الرعي. اليت تصب يف الصحراء، وىو ما حدا بالسكاف إىل مزاولة حرفة
طار العاـ للتوزيع ن اإل، ضمطبيعية أقاليم ثالثةيف  يتضح أف سكاف زلافظة حضرموت يتوزعوفشلا تقدـ 

خل حوض وادي دألشكاؿ سطح األرض يف احملافظة، ي التقسيم احملليللسكاف يف اليمن، إاّل أف  اإلقليمي
تو حوايل تبلغ مساح ،حوضو سهاًل فيضًيا شبو مستو   إذ يشكل ؛حضرموت ضمن نطاؽ السهوؿ الداخلية

يف  عامل ادلرتفعاتأثر  يقل، يف حُت تركز ادلستوطنات البشريةل يف السه ما يشَت إىل أعلية ،2كم  20400
نسبة بادلرتفعات  أثر فيوتستالذي  يف اليمن، اإلقليمي للسكاف، وذلك على نقيض التوزيع انتشار ادلستوطنات

فر ادلياه، والًتبة اخلصبة، اليت ساعدت على قياـ تواوسبب ذلك يعود إىل اعتداؿ ادلناخ، و ، % من السكاف70
 .من نشوء ادلستوطنات البشرية وتطورىاومكنت  ،الزراعة
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  :في مديريات محافظة حضرموت لسكانألحجام االتوزيع المكاني  :ثالثًا
مدى التباين الكبَت لنمط توزيع أحجاـ السكاف بُت مديريات زلافظة  (3)رقم اخلريطة  يتضح من

أحجاـ السكاف  وجود ويزيد عليوجد الًتكز احملدود ألحجاـ السكاف العالية، ؛ إذ يو 2014لعاـ حضرموت 
، أعلها: تباين معدالت الزيادة الطبيعية للسكاف بُت متعددة بعواملذلك يرتبط و ادلتوسطة وادلنخفضة، 

إىل  إضافةاالقتصادي، ادلديريات، وتباين معدالت اذلجرة القادمة إليها وادلغادرة منها، ومستوى التطور 
 اليت تقدـ للسكاف. ادلساحة الصاحلة للعمراف، واخلدمات الوظيفية

 .2014عام لأحجام السكان في مديريات محافظة حضرموت  وتباين توزيعاألبعاد المكانية ل( 3) رقم الخريطة

 (.1) حق رقملادلبيانات ، و GIS10.5برنامج  باستخداـ: الباحث رجعادل
الطبيعية والبشرية يف مديريات زلافظة حضرموت، دبدى تركز السكاف يف بعض أثرت اخلصائص 

ادلؤشرات  خصائص ادلديريات، ؽلكن استخالص على وفق(، و 3) رقم اخلريطة منادلديريات دوف سواىا، و 
 :التحليلية اآلتية

رب ك  تبط%، وير 19بنسبة  زلافظة حضرموت سكاف يقارب طبسا يً سكان تشكل مدينة ادلكال ثقاًل  -1
من بقية مناطق زلافظة حضرموت واحملافظات اليمنية  لسكافدبدى استقطاهبا ل السكاينحجمها 

 ومن مث تركزت فيها معظم استثمارات التنمية احلضرية، كما أدى إذ تعد عاصمة احملافظة، ؛األخرى
تنشيط حركة و  ،التجاري وحبر العرب جنوبًا، إىل سبّيزىا بالنشاط ،ىا البحري ادلطل على خليج عدفميناؤ 

 التعليمية والصحية. الوظائف تطور عنفضال العمراف، 
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% من سكاف زلافظة حضرموت، 10.4إذ تضم  ؛تأيت مديرية سيئوف ثانية بالوزف للحجم السكاين -2
وتقع مكانًيا وسط احملافظة، ولعل أسباب زيادة نسبة السكاف يف مديرية سيئوف، ترجع إىل عاصمتها 

العاصمة الثانية للمحافظة، ويطلق عليها عاصمة وادي حضرموت، وتًتكز فيها مدينة سيئوف اليت تعد 
الوظائف اإلدارية ادلتوافرة يف مدينة ادلكال عاصمة احملافظة، اليت من شأهنا تقدمي اخلدمات اإلدارية 
لسكاف ادلدف والقرى السيما ادلنتشرة على وادي حضرموت، ومشاؿ ىضبة حضرموت، وذلك للمسافة 

 كم وأكثر.  200اليت تفصلهم عن العاصمة، اليت تصل إىل  الكبَتة
% من 2.01إذ يشكل سكاهنا  من مثيلو يف مديرية سيئوف؛ يقًتب حجم السكاف يف مديرية ترمي -3

مدف وادي  ممدينة ترمي من أىوتعد عاصمتها  سكاف زلافظة حضرموت، كما ربدىا من جهة الشرؽ،
الدينية  ادلدينة فهي سبثل كاهنا إىل أعليتها الدينية،وترجع زيادة س ،سيئوفمدينة بعد  ،حضرموت

تحفيظ بوالزوايا ادلتخصصة  ،أ قيمت فيها األربطة العلمية كماحلضرموت منذ القرف الرابع اذلجري،  
مسجًدا، ما يشكل عامل جذب  لفئة من  360وينتشر فيها  ،سنة ..0القرآف منذ أكثر من 

يف  همت أعليتها الدينيةأسواليمن عامة، ومن خارج اليمن، وقد السكاف احملليُت على مستوى احملافظة 
 .2010عالهنا عاصمة الثقافة اإلسالمية للمنطقة العربية عاـ إ

 ألف نسمة( 10ـ سلتلفة، وتقل أعداد السكاف عن )أحجايتوزع بقية السكاف يف ادلديريات األخرى ب -4
رماه، )ست مديريات، ىي:  يفبنطاؽ متصل  سبتد ؛ إذيف اجلهة الشمالية والشمالية الغربية حلضرموت

% 2نسمة، بنسبة  27190تشكل مًعا ، و (زمنخ ومنوخو  ،القفو الصيعر،و حجر و العرب، و شبود، و 
فرص النشاط من إصبايل السكاف، ولعل البيئة الصحراوية السائدة يف تلك ادلديريات، وضعف 

سكاف، وتباعد ال، ما تسبب يف قلة عدد اليت حّدت من توسعها العمراينديتو فيها، وزلدو  االقتصادي
 السكانية. للمراكزالتوزيع ادلكاين 

 :للكثافة العامة للسكان في مديريات محافظة حضرموتالتوزيع المكاني  :رابًعا
سبثل الكثافة العامة للسكاف توزيع السكاف يف احليز ادلكاين الذي يعيشوف فيو، وتعطي مؤشرًا عن مدى 

 م يف ذلك احليز.تركز السكاف أو تشتته
/  نسمة 8إذ بلغت ) ؛ادلنخفضة يةكثافة السكانالتعد زلافظة حضرموت من احملافظات اليمنية ذات 

وال تقل عنها  (،2نسمة/ كم 50، اليت تقل عن ادلتوسط العاـ لكثافة السكاف يف اليمن )2014( عاـ 2كم
ا يًتجم عدـ التجانس بُت حجم السكاف (، وىذ2نسمة/ كم 2يف كثافة السكاف إاّل زلافظة ادلهرة )أقل من 

 .2كم  160830وادلساحة الكبَتة حلضرموت، اليت تبلغ 
      ؛2014زلافظة حضرموت عاـ  ( تباين الكثافة العامة للسكاف يف مديريات4) رقم تظهر اخلريطة

سكاف إذ يتضح تركز السكاف يف نطاؽ مكاين صغَت، ويزيد عنو نطاؽ تشتتهم، كما يشكل نطاؽ ندرة ال
 أرجاء واسعة من احملافظة.
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 2014عام لكثافة السكان في مديريات محافظة حضرموت ل المكاني توزيعال( 4) رقم الخريطة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1) حق رقملادلبيانات ، و GIS10.5برنامج  باستخداـ: الباحث رجعادل
، 2014عاـ لفظة حضرموت تباين كثافة السكاف بُت مديريات زلاعلى وفق ( و 4اخلريطة رقم ) من

 ؽلكن ربديد أربعة نطاقات رئيسة، ىي:
 :نطاق كثافة السكان الشديدة -1

، وىو األكثر اكتظاظًا ادلكال عاصمة زلافظة حضرموت مدينةيف نطاؽ كثافة السكاف الشديدة  يتحدد
 الكبَت زفوترتبط الكثافة الشديدة للسكاف، بالو ، 2نسمة/ كم 710إذ بلغت كثافتو السكانية  ؛بالسكاف

بلغت  إذتعد األصغر بُت ادلديريات، اليت مساحتها و % من سكاف احملافظة، 19، الذي يشكل لسكاف ادلدينة
، وىنا البد من اإلشارة إىل ضرورة تقنُت الوضع السكاين يف % من مساحة احملافظة0.2، بنسبة 2كم  349

طة مركزية ربد من ظاىرة اذلجرة القادمة إىل مدينة ادلكال، على أف عملية التقنُت ىذه تتطلب، أواًل: وضع خ
ادلدينة، وثانًيا: توجيو مزيد من االستثمارات ضلو مناطق التشتت السكاين، بعيًدا عن مركز العاصمة، ومنحها 
االستقالؿ الوظيفي للخدمات األساسية: كالتعليم، والصحة، والنقل، والتخطيط إلنشاء الضواحي السكنية، 

 .ة، والسياحية، حىت تتحوؿ إىل مناطق جاذبة للسكاف يف ادلستقبلالصناعية، والتجاري
 :نطاق كثافة السكان المتوسطة -2

       فيو إىل  تصل الكثافة إذ ظة حضرموت، متمثال دبديرية سيئوف؛يظهر ىذا النطاؽ وسط زلاف  
% 10.4ل شكإىل حجمها السكاين، الذي ي - نسبًيا –(، ويرجع سبب زيادة كثافتها 2نسمة/ كم 149)

% من مساحة احملافظة، ولعل تركز 0.6، بنسبة 2كم925ر مساحتها اليت تبلغ من سكاف احملافظة، وصغ
يات وادي حضرموت، كما أشَت إليو ا تشكل العاصمة دلدير دبدى استقطاهبا للسكاف؛ كوهنالسكاف فيها يرتبط 

 بًقا.اس
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 :نطاق كثافة السكان المنخفضة -3
 

 50 – 2ذات الكثافة السكانية ادلنخفضة، ما بُت ) نخفضة ادلديرياتنطاؽ كثافة السكاف ادل يتضمن
نطاؽ التشتت  األول:لى قسمُت، ينقسم عتشتت السكاف يف ىذا النطاؽ،  على وفق(، و 2نسمة/ كم

(، وىي: 2/ كم نسمة 10 - 2بُت ) السكاين الرئيس، يضم أربع مديريات ذات كثافة سكانية منخفضة، ما
نطاؽ التشتت السكاين الثانوي، ػلوي ادلديريات  الثاني:، و(، ويبعث، وغيل بن ؽلُتعميف الضليعة، وبرـو)

% 50مديرية، تشكل  14(، ػلوي 2نسمة/ كم 50 – 10ذات الكثافة السكانية ادلنخفضة نسبًيا، مابُت )
يعر، وقص ،الشحر، وترمي، والقطن، وغيل باوزير، وحريضة، وعمد، والريدة)من مديريات احملافظة، وىي: 

 .(ادلكالأرياؼ والديس، ودوعن، ووادي العُت، ورخية، وحجر، وساه، و 
 :نطاق كثافة السكان المنخفضة جًدا -4

 

(، يطلق 2نسمة/ كم 2ادلديريات ذات الكثافة السكانية ادلنخفضة جًدا، )أقل من  ىذا النطاؽ يشمل
يشغل  وىو نطاؽ متصل ؽلتد جهة الشماؿ والشماؿ الشرقي والشماؿ الغريب، عليو نطاؽ الندرة السكانية،

يشمل ثالث  األول:يتشكل من نطاقُت ثانويُت،  %،72تصل إىل  مساحة واسعة من أرض حضرموت
 :والثاني ،(العرب، والسـوو حجر الصيعر، )(، وىي: 1نسمة/ كم 1ػ  2)ما بُت كثافتها السكانية   ،مديريات

نسمة/   00.ػ  02.إذ بلغت )ما بُت  سكانية تكاد تكوف معدومة حسابًيا؛ريات، كثافتها الربع مدييضم أ
، ولعل الظروؼ الطبيعية أسهمت يف (، وزمنخ ومنوخالقفو  وشبود، ،رماه)وىذه ادلديريات ىي:  ،*()(1كم

تو عائًقا أماـ إذ تشكل الرماؿ والكثباف الرملية اليت تغطي معظم مساح ؛ندرة سكاف ىذا النطاؽ بشكل عاـ
االقتصادية يف فرص االستثمار إنشاء مشروعات التنمية، كما تشح فيو ادلوارد الطبيعية، إضافة إىل قلة 

 .مديريات ىذا النطاؽ بل وانعدامها
 :في مديريات محافظة حضرموت، بحسب طريقة )كيرنل( السكانيةكثافة التحليل المكاني لل :خامًسا

 

طريقة  استخدمت ،2014عاـ  حضرموتزلافظة مديريات سكاف يف لل ادلكانية كثافةال لتحليل
Kernel Density

التوزيع ادلكاين الفعلي  كوف للمؤشر قيمة تتماشى معلي يأيت استخداـ ىذه الطريقة، و *()
إذ يعمل الربنامج  واستبعاد ادلساحات اخلالية من العمراف؛ دلساحات ادلستغلة عمرانًيا،على وفق اللسكاف، 

يف  ،اهبؽلكن القبوؿ  الفرضيةوىذه  دلديريات،ادلساحة بُت ا تساوي يف ظل افًتاضكثافة السكاف   سقياعلى 
صبايل إ% من 12، بنسبة 2كم 19780 صغَتة، تشكل يف رلملها عمرانية السكاف فوؽ مساحة تركز ظل

    حقلادليف  ،2014عاـ ل حضرموتزلافظة يف مديريات  لسكافا ا على بياناتواعتمادً  ،مساحة احملافظة
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، وكما يبينها (5)اخلريطة رقم  منالتطبيق سبثلت سلرجات ، ادلكاين على خريطة احملافظة هموتوزيع ،(1)رقم 
 :(3اجلدوؿ رقم )

 بحسب طريقة كيرنل. 2014عام لحضرموت مديريات محافظة كثافة السكان في التوزيع المكاني ل( 5) رقم الخريطة

 (.1) وبيانات ادللحق رقم، GIS10.5يف برنامج  أدوات التحليل ادلكاين :على : الباحث باالعتمادرجعادل
 

 بحسب طريقة كيرنل. 2014عام ل حضرموتمحافظة  مديرياتسكان في مكانية للكثافة الال( 3الجدول رقم )
 كثافة انسكاٌ

َسًة / كهى
4

 

عذد 

 انًراكز
 (انًذٌرٌات) انًراكز يسًى

 هديٌت الوكال. 1 1100 - 601

 الشحر، سيئوى، ترين. 3 600 – 401

 الريدة وقصيعر، غيل ببوزير، شببم، القطي، دوعي. 5 400 – 201

 الديس، غيل بي يويي، سبٍ، ووادي العيي، حريضت، عود، الضليعت، حجر. 8 200 – 101

 هيفع، رهبٍ، ثوود، القف، حجر الصيعر، السوم، العبر، يبعث. أريبف الوكال، بروم 9 50 – 11

 ٌد وهٌوخ، قف العواهر.زه 2 1

 28 اإلجوبلي
 

 (.5رقم ) اخلريطةباالعتماد على  ،الباحثادلصدر: 
 

زلافظة  مديريات بُت لسكافل ادلكانيةكثافة ال تباين (3، واجلدوؿ رقم )(5)اخلريطة رقم  منويتضح 
 اآليت: يستخلصطريقة كَتنل، ومنهما على وفق ، 2014عاـ ل حضرموت
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زلافظة  جنوب يف مديرية واحدة( 2نسمة/ كم 1100إىل  601ما بُت)دلرتفعة ا كثافة السكافتتحدد   -1
تلك  تتماشىو  (،2نسمة وأكثر/ كم 1000حضرموت، وىي مدينة ادلكال اليت بلغت فيها الكثافة )

% من سكاف حضرموت، وتتحكم يف ارتفاع كثافة 19 الكبَت، الذي يشكل سكاينال اكثافة مع وزهنال
وانتشار  عوامل، أعلها: زيادة نصيبها من حجم اذلجرة الوافدة إىل احملافظة،السكاف رلموعة من ال

نشاء الطرقات، واتساع نطاؽ العمراف يف مناطق األطراؼ احملاذية ذلا، السهوؿ اليت ساعدت على إ
، ازبذ ظلطُت يف البناء: النمط 2004ػ 1994وذبدر اإلشارة إىل أف النمو السريع للعمراف خالؿ ادلدة 

ؿ أفقي، مشل بناء الفلل ضمن اإلطار التخطيطي للمدينة، ومن جهة ثانية ظهرت موجة أخرى األو 
ستغل الدور ؛ إذ يللبناء األفقي، سبثل يف العشوائية، والنمط الثاين رأسي، مشل البناء متعدد األدوار

جم النشاط ثر ذلك تطور حالتجارية، واألدوار األخرى تتخذ للسكن، ويف إاألرضي دلزاولة النشاطات 
 .التجاري، كما توسعت اخلدمات، السيما يف رلايل التعليم والصحة

يف مديرية الشحر باجلهة  (2نسمة/ كم 600 – 401) نسبًيا، مابُت كثافة السكاف ادلرتفعة تتضح -2
بعاملُت، األوؿ:  ولعل تلك الكثافة ادلرتفعة مرتبطة اجلنوبية، ويف كل من سيئوف وترمي، بادلنطقة الوسطى،

حتوائها على ال واآلخر: من مناطق حضرموت األخرى، ليهاإنتقاؿ السكاف نتيجة ال يادة السكاف؛ز 
 .األفراد من ذات العدد الكبَت قطنها األسرتالقدؽلة اليت  ادلباين

الريدة وقصيعر، )يف مديرييت، ( 2نسمة / كم 400 – 201كثافة السكاف ادلتوسطة ما بُت )تظهر   -3
شباـ، والقطن، )جلنوبية، كما تالحظ يف ثالث مديريات وسط احملافظة، وىي: ة اهباجل ،(وغيل باوزير

مساحات صغَتة عند أقداـ ادلرتفعات،  يفيف ىذه ادلديريات  ةإذ أنشئت ادلراكز االستيطاني (؛ودوعن
 اليت ربوؿ دوف توسعها العمراين.

ؽلتد من  ،بو متصلبنطاؽ ش( 2نسمة / كم 200 – 101السكاف ادلنخفضة ما بُت ) ةكثافتتحدد   -4
الديس، )مديريات، ىي:  ، يشكل شباينإىل اجلنوب الغريب بشكل قوس متجو مشااًل  الشرقياجلنوب 

 .(وغيل بن ؽلُت، وساه، ووادي العُت، وحريضة، وعمد، والضليعة، وحجر
يف جهات احملافظة األربع، ، (2نسمة / كم 50 – 11كثافة السكاف ادلنخفضة جًدا ما بُت )تتبُت   -5

ىي: و أربع مديريات،  الشماؿ توجد يف ، ويفميفع أرياؼ ادلكال، وبرـو مديرييت: اجلنوب توجد يف يفف
، جهة الشرؽ، ويف مديرييت: العرب، (، كما تتبُت رماه، وشبود، والقف، وحجر الصيعر) يف مديرية السـو

متعددة،  يعيةطب ، ويرجع تشتت السكاف وندرهتم يف ىذه ادلديريات إىل عواملجهة الغرب ويبعث،
وادللحية اليت يصعب  حالت دوف توسعها العمراين، أعلها انتشار السبخات الرطبة، والًتبة الصحراوية

  ، بُت ادلرتفعات مشااًل  ضافة إىل اضلصار بعضها ماإنشاء الطرقات عليها، إ، أو اعمرانيً استغالذلا 
 والبحر جنوبًا.
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 نسبة المساحة

 :منحنى لورنزلى وفق تحليل نمط التوزيع المكاني للسكان ع: سادًسا
زلافظات مديريات لتحليل العالقة بُت التوزيع اجلغرايف للسكاف وادلساحة اليت يعيشوف عليها يف 

، مت تطبيق منحٌت لورنز، الذي ؽلّكن من معرفة مدى التساوي دلقدار ب عد التوزيع 2014عاـ لحضرموت 
( طريقة تطبيق منحٌت لورنز، 2ض ادللحق رقم )إذ يعر  ؛عن التوزيع ادلثايل ذلما ،الفعلي للسكاف وادلساحة

 ( اآليت:2ويعكسو الشكل رقم )
 .2014( منحنى لورنز للعالقة بين المساحة والسكان بحسب المديريات في محافظة حضرموت لعام 2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.2بيانات ادللحق رقم ) ادلصدر: الباحث، باالعتماد على
لعالقة بُت أحجاـ السكاف واحليز ادلكاين الذي يعيشوف فيو قياس ادلنحٌت لورنز ل( 2الشكل رقم ) يشَت

 ،عن خط التوزيع ادلثايل خط التوزيع الفعلي ابتعادإىل  ،2014عاـ لحبسب ادلديريات يف زلافظة حضرموت 
صغَتة ال مساحة  يف %30بنسبة  سكافال ثلث يًتكزذ إ ؛احملافظةيف  سكافال لى عدـ عدالة توزيعما يدؿ ع

أقل من ربع  يفمن السكاف  %90 يتوزع كما ،%8يف مساحة % من السكاف 50 ويتوزع%، 2تتجاوز 
وىذا يدؿ من  % من ادلساحة،52% من السكاف يف مساحة 98.99ويتوزع  %،24ادلساحة بنسبة 

 إغلابًا يف مديريات احملافظة على حساب ادلساحة، ومن جانب آخر يشَتلسكاف الًتكز العايل ل جانب على
إىل وجود مساحات كبَتة غَت مأىولة بالسكاف، ؽلكن أف تستغل إلعادة توزيع السكاف، من ادلراكز ذات 

شدة كثافتها السكانية، كما ؽلكن أف تشكل األجزاء إىل السكاين  ىاتزايد اليت يؤدي الًتكز السكاين العايل،
 .اف حيزًا احتياطًيا للنمو احلضري مستقباًل الصاحلة للنمو العمراين يف ىذه ادلساحات اخلالية من السك

 :في محافظة حضرموت مركز الثقل السكاني، واتجاه التوزيع المكاني للسكان :سابًعا
 ا، وربديد ىذ(2)منطقة االرتكاز األساسية لتوزيع السكافالسكاف يف أية  ادلركزي لتوزيعادلوقع ادلكاين  ثلؽل

 كما ،زمنية سلتلفة ةوادلسافة اليت يتحرؾ يف اذباىها ىذا ادلركز خالؿ مدّ  ،يفّكن من معرفة االذباه اجلغراؽل ادلوقع
، وىذا ال يعٍت (3)التجارية(و وظائف ادلدينة األكثر جذبًا )اإلدارية، السكنية،  وظيفة من ربديد أي علىيساعد 
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مواضع مكانية يف  ستيطانيةاال و ادلراكزفي تنتشر إقليميعد نواة حمليط يولكنو  ،دلنطقة رلردة وى ادلوقع اأف ىذ
 .معلومةمساحة زلددة و 

 

، يف زلافظة حضرموت رلموعة من العوامل اجلغرافية، ناصبة عن تباين للسكاف التوزيع ادلكاين يتحكم يف
زيادة حجم السكاف، والعشوائية يف النمو العمراين، وشكل امتداد األرض، ومدى توافر ادلوارد الطبيعية، اليت 

 ار السكاف، فكاف لذلك أثره الواضح يف ظلط توزيع تلك ادلستوطنات.مكنت من استقر 
 

 يف، واالذباه اجلغرايف النتشارىم ىمًتكز ل ادلكاين نطاؽالسكاف، وال ادلركزي لتوزيعادلكاين ادلوقع  ولتحديد
ف سكاال على بيانات ،*()GIS 10.5يف برنامج  ادلكانية ئيةحصااإلساليب األمت تطبيق  حضرموت، زلافظة

 منخرجات ادلسبثلت  بناء عليوو (، 1، من ادللحق رقم )2014عاـ ل حضرموت زلافظة يفحبسب ادلديريات 
 ، اآلتية:(6) رقم اخلريطة

 

 .2014عام لفي محافظة حضرموت للسكان المكاني  اتجاه التوزيعمركز الثقل السكاني، و ( 6) رقم الخريطة

 (.1) حق رقملادلبيانات ، و GIS10.5يف برنامج  ء ادلكانيةساليب اإلحصاأ باالعتماد على: الباحث صدرادل
شكل نوى  يف تنتشرو ، هاووسط يف جنوب احملافظة االستيطانية تركز ادلراكز ( يتضح6ومن اخلريطة رقم )

، الساحليل يف إقليم السهبنشأهتا األوىل جبانب األودية، و  ادلراكز، ويرتبط تركز تلك يف مشاؿ احملافظةمتباعدة 
مدى صالحية احليز ادلكاين للتوسع العمراين،  عن بالعوامل الطبيعية، منها: خصوبة الًتبة، وادلياه، فضاًل  رةمتأث
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ادلركزية، ذات اخلدمات الوظيفية ادلتنوعة، ومن  اليت جعلت السكاف يتجهوف ضلو ادلناطق ،عوامل البشريةالو 
 :ةاآلتيادلؤشرات التحليلية سلرجات اخلريطة، ؽلكن اف تستخلص 

 حداثياتإلا ادلوضع ذاتيف  ،2014لعاـ  زلافظة حضرموت يف السكاف لتوزيع ادلتوسط ادلكاين ربدد -1
غرب مديرية غيل بن ؽلُت، مشاؿ  ،(اشرقً  °48′57 ، وخط طوؿمشااًل  °15′17دائرة عرض ) اجلغرافية

إمكانية  ، ما يشَت إىلمديرية ساه السكاف يتحدد يفلتوزيع  -ادلثايل  – ادلركزي ادلكاين ادلوقع إاّل أف
 .، جبانب مدينيت ادلكال وسيئوفها يف األداء الوظيفي واخلدمي للسكاف مستقبالهامسإ

، على تركز 2014لقياس التوزيع ادلكاين للسكاف يف زلافظة حضرموت عاـ  الدائرة ادلعياريةتدؿ  -2
 ،ترميو  ،سيئوفو  ،مدينة ادلكالوىي: ) مركزًا، 28من أصل سكانًيا  مركزًا 12السكاف؛ إذ تضم 

 ادلكال(،أرياؼ حريضة، و و ساه، و غيل بن ؽلُت، و وادي العُت، و دوعن، و غيل باوزير، و شباـ، و ، الشحرو 
وعلى الرغم من قلة عدد تلك ادلراكز الداخلة ضمن زليط الدائرة ادلعيارية مقارنة دبا ىو خارجها، فإهنا 

، يتوزعوف على مساحة الدائرة احملافظة كاف% من س73 نسبةاألكثر وزنًا سكانًيا؛ إذ يشكل سكاهنا 
، كما تشَت الدائرة ادلعيارية إىل وجود فراغ سكاين يف احملافظة صبايل مساحةإ% من 18اليت تشكل 

مساحات شاسعة، ال سيما يف النصف الشمايل منها، ؽلكن مستقباًل من إعادة توزيع السكاف، من 
ديدة، وتطور النمو احلضري مستقبال، مع اإلشارة إىل أف مراكز الثقل السكاين، ذات كثافة السكاف الش

ادلشار -النصف الشمايل ليست باألمر باذلُّت؛ وذلك لسيادة الظروؼ الصحراوية فيو  عملية استغالؿ
، وىنا يتطلب األمر مزيًدا من اجلهود لتوجيو االستثمارات التنموية إليو، ولعل ما ربظى بو -إليها سابًقا

ات نفطية ومعدنية سيساعد كثَتًا يف ربقيق ذلك، أسوة دبا قامت بو دوؿ اخلليج، من احملافظة من ثرو 
خَت  استغالؿ أمثل للمناطق ذات الظروؼ الطبيعية ادلتشاهبة مع النصف الشمايل من حضرموت، يعد

 مثاؿ لذلك.
، ظةلمحافجلنويب لايف النصف  ،2014للسكاف يف زلافظة حضرموت عاـ النتشار اجلغرايف ا يتحدد -3

ا على امتداد ذلك مركزً  28 صبايلإمن مركزًا سكانًيا  13إذ يوجد  غريب؛ مشاؿ -جنوب شرقي باالذباه 
وادي و دوعن، و غيل باوزير، و شباـ، و القطن، و ، الشحرو  ،ترميو  ،سيئوفو  ،مدينة ادلكالوىي: ) ،االذباه

 من سكاف احملافظة، %80سكاهنا  يشكل ادلكال(،أرياؼ حريضة، و و ساه، و غيل بن ؽلُت، و العُت، 
بعوامل عدة، أعلها: التوجهات العمرانية للسكاف، وربسن  ،ويرتبط اذباه انتشار السكاف يف ىذه ادلنطقة

األداء الوظيفي: التعليمي، والصحي، والتجاري، وتطوير طرؽ النقل، كما أنو يتأثر بًتاجع الوزف النسيب 
، والديس، والشحر، وغيل باوزير، غَت القادرة على للسكاف يف مراكز العمراف القدؽلة، كمدينة ادلكال

 التوسع العمراين؛ بسبب انتشار ادلرتفعات مشااًل اليت ربوؿ دوف ذلك.
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 :الخالصة
ؽلكن  ،2014لعاـ زلافظة حضرموت  يف لسكافل ادلكاين التوزيع ربليل دراسة إف أبرز ما يستخلص من

 اآليت:إصبالو ب
ىضبة حضرموت ف أ ،2014عاـ ليف زلافظة حضرموت  للسكاف ياإلقليم التوزيع ادلكاين منتبُت  -1

 يقل نصيبمن السكاف، يف حُت  %36 ويضم السهل الساحلي ،من السكاف %62 نسبةتستأثر ب
 .من السكاف %2.3الصحراوي الذي ػلوي نسبة  اإلقليم

غت أعلى إذ بل ؛2014عاـ لحضرموت  كاين ألحجاـ السكاف يف مديريات زلافظةادل التوزيعتباين ي -2
%، مث مديرية ترمي بنسبة 10.4، تليها مديرية سيئوف بنسبة يف مدينة ادلكال %19نسبة للسكاف 

 حجر الصيعر،و العرب، و شبود، و رماه، )سكاف يف مديريات: النسب كثَتًا  وتقل عنها%، 10.2

 %.1(؛ إذ بلغت يف كل منها أقل من زمنخ ومنوخو  ،القفو 
كثافة السكاف   وجود ،2014عاـ لزلافظة حضرموت مديريات يف كاف للس العامةكثافة البينت دراسة  -3

نسمة/   149(، والكثافة ادلتوسطة يف مديرية سيئوف )2نسمة/ كم 710الشديدة يف مدينة ادلكال )
، ورماه)يف سبع مديريات، ىي:  منخفضة جًدا وجدت(، و 2كم  وشبود، ،حجر الصيعر، والعرب والسـو

 .(1نسمة/ كم 1)ن يف كل منها عل ق(؛ إذ توزمنخ ومنوخ ،القفو 
طريقة  على وفق  ،2014عاـ لزلافظة حضرموت مديريات يف للسكاف كثافة ادلكانية المن قياس  -4

يف ثالث مديريات،  وتقل عنها ،(2نسمة/ كم 1000) مدينة ادلكال يف رتفعةادلوجدت الكثافة كَتنل، 
إىل  واطلفضت كثَتًا  ،(2نسمة/ كم 600 – 401)اليت بلغت ما بُت  ،(الشحر، وسيئوف، وترمي)ىي: 

 ( يف مديرية زمنخ ومنوخ.2/ كمواحدة )نسمة
مديريات زلافظة يف لقياس العالقة بُت السكاف وادلساحة اليت يعيشوف عليها، يدؿ منحٌت لورنز  -5

 على حساب ادلساحة. سكافالعايل لل على وجود الًتكز، 2014حضرموت لعاـ 
 ما يشَت إىلمديرية ساه،  على ،2014زلافظة حضرموت لعاـ يف  للسكاف ادلركزي ادلكاين ادلوقعربدد  -6

 .، جبانب مدينيت ادلكال وسيئوفها يف األداء الوظيفي واخلدمي للسكاف مستقباًل هامسإإمكانية 
 على ،2014مديريات زلافظة حضرموت لعاـ يف  لسكافادلكاين ل توزيعقياس الالدائرة ادلعيارية ل تدل -7

 احملافظة.% من مساحة 18يف مساحة مقدارىا  كاف،الس من %73 تركز
 سكاف% من ال80أف  ،2014عاـ لزلافظة حضرموت مديريات للسكاف يف النتشار اجلغرايف ا يبُّت  -8

 .مشاؿ غريب -جنوب شرقي  ذباهالبا ،لمحافظةاجلنويب ل النصفيف  ينتشروف
 

 :توصيات الدراسة
ة حضرموت، واذباه تركزىم يف ادلدف الرئيسة من احملافظة، إزاء االحتماالت الكبَتة لنمو السكاف يف زلافظ

وخباصة مدينة ادلكال، وسيئوف، وادلناطق احلضرية األخرى، أعلها الشحر وترمي، وما ينجم فيها من مشكالت 
 حضرية، اجتماعية واقتصادية فإنو غلب األخذ بنظر االعتبار بالتوصيات اآلتية: –سكانية 
 

ماالت األرض احلضرية، اليت تشكل اخلزين الوظيفي احلضري والريفي االىتماـ بالتخطيط الستع -1
)الزراعي، والصناعي، والسكٍت، والتجاري، والتعليمي، والصحي، والسياحي(، دبا ؽلكن االستدامة، 

 .ة من ذلك اخلزين الوظيفي مستقباًل حلفظ حقوؽ األجياؿ القادم
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القتصادية، وادلبادرة يف هتيئة طرؽ ادلواصالت توجيو االستثمارات دلشروعات التنمية االجتماعية وا -2
ادلختلفة، سواء كانت رئيسية أـ ثانوية، وخباصة يف األجزاء اجلنوبية من مديريات الشماؿ: رماه، وشبود، 
وقف العوامر، وزمنخ ومنوخ، لتعزيز عوامل اجلذب السكاين إليها، وخباصة من ادلديريات ذات كثافة 

 ة ادلكال، والشحر، وسيئوف، وترمي، وادلناطق األخرى، السيما الريفية منها.السكاف العالية، وىي: مدين
اتباع سياسة سكانية تعمل على تقليل التفاوت بُت الكثافات السكانية، وذلك من ربجيم اذلجرة إىل  -3

ادلدف وادلراكز احلضرية الرئيسة: مدينة ادلكال، والشحر، وسيئوف، من مديريات زلافظة حضرموت، 
 ق اليمنية األخرى، السيما الريفية.وادلناط

مدينة  تطوير ادلدف الثانوية، وخلق بيئة استثمار يف مناطق جديدة من شأهنا أف تنافس ادلدف الرئيسة: -4
 .يف استقطاب السكاف مستقباًل  هاـس، لإليف األداء الوظيفي واخلدميادلكال، وسيئوف، 

 2014في مديريات محافظة حضرموت لعام ( المساحة وتقدير عدد السكان وكثافتهم 1الملحق رقم )
انًساحة  ةانًذٌرٌ و

 )*(
 ةفانكثا % انسكاٌ 

 0.33 0.65 8540 26013.47 رهبٍ 1

 0.39 0.45 5920 15280.01 ثوود 2

 0.10 0.22 2880 29948.67 القف 3

 0.10 0.15 2020 22029.82 زهٌد وهٌوخ 4

 1 0.25 3330 2883.79 حجر الصيعر 5

 1 0.34 4500 7907.89 العبر 6

 30 6.53 86340 2925.48 القطي 7

 60 4.96 65620 1086.58 شببم 8

 13 2.45 32450 2595.46 سبٍ 9

 149 10.40 137600 924.63 سيئوى 10

 45 10.22 135220 3008.58 ترين 11

 1 1.29 17020 12082.81 السوم 12

 19 4.59 60700 3134.63 الريدٍ وقصيعر 13

 17 2.34 31000 1825.43 الديس 14

 48 7.46 98750 2048.20 الشحر 15

 7 2.86 37790 5396.2 غيل بي يويي 16

 29 4.96 65600 2281.55 وزير غيل بب 17

 17 4.45 58900 3468.15 دوعي 18

 17 2.91 38470 2322.1 وادي العيي 19

 16 0.88 11700 748.54 رذيت 20

 25 2.04 26950 1087.43 عود 21

 10 1.90 25100 2523.24 الضليعت 22

 9 1.00 13250 1453.16 يبعث 23

 14 2.60 34360 2466.86 حجر 24

 10 1.76 23290 2264.84 بروم 25

 27 1.90 25100 922.16 حريضَ 26
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 710 18.75 248100 349.3 هديٌت الوكال 27

 12 1.70 22500 1851.61 الوكالريبف أ 28

 8 100 1323000 187541.86 جوبلي الوحبفظتإ
 

، من احتساب الباحث، على وفق معدؿ النمو السنوي للسكاف يف زلافظة 2014تقدير عدد السكاف لعاـ  ادلصدر:
 .(1، من اجلدوؿ رقم )2004 -1994%( يف ادلدة 3حضرموت، )

 . GIS10.5مت احتساب مساحة ادلديريات بواسطة برنامج  (*)
 

 2014للعالقة بين المساحة والسكان في مديريات محافظة حضرموت لعام ( حساب منحنى لورنز 2الملحق رقم )
 صاعذ نهسكاٌ صاعذ نهًساحة انسكاٌ % انًساحة % انًذٌرٌة

 0 0 18.75 0.22 هديٌت الوكال

 19.63 0.69 0.88 0.47 رذيت

 30.03 1.26 10.4 0.57 سيئوى

 31.93 1.83 1.9 0.57 حريضَ

 36.89 2.51 4.96 0.68 شببم

 38.93 3.19 2.04 0.68 ودع

 39.93 4.09 1 0.9 يبعث

 42.27 5.23 2.34 1.14 الديس

 43.97 6.38 1.7 1.15 الوكالأريبف 

 51.43 7.65 7.46 1.27 الشحر

 53.19 9.06 1.76 1.41 بروم هيفع

 58.15 10.48 4.96 1.42 وزير غيل بب

 61.06 11.92 2.91 1.44 وادي العيي

 63.66 13.45 2.6 1.53 حجر

 65.56 15.02 1.9 1.57 الضليعت

 68.01 16.63 2.45 1.61 سبٍ

 68.26 18.42 0.25 1.79 حجر الصيعر

 74.79 20.24 6.53 1.82 القطي

 85.01 22.11 10.22 1.87 ترين

 89.6 24.06 4.59 1.95 الريدٍ وقصيعر

 94.05 26.22 4.45 2.16 دوعي

 96.91 29.58 2.86 3.36 غيل بي يويي

 97.25 34.5 0.34 4.92 العبر

 98.54 42.01 1.29 7.51 السوم

 98.99 51.51 0.45 9.5 ثوود

 99.14 65.21 0.15 13.7 زهٌد وهٌوخ

 99.79 81.38 0.65 16.17 رهبٍ

 100 100 0.22 18.62 القف

 100 100 جوبلي الوحبفظتإ
  

 (.1الباحث باالعتماد على ادللحق رقم ) ادلصدر:
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 :الهوامش
 .51، ص2005، سكندرية، اإلللطباعة والنشر دار ادلعرفة اجلامعية، احلضرأبو عيانة، فتحي زلمد، جغرافية  - 1
()  1.7ادمُت إىل زلافظة حضرموت يشكلوف نسبة ، إىل أف ادلهاجرين الق2004أشارت نتائج التعداد العاـ للسكاف لعاـ %    

 من سكاهنا.

()  2004للسكاف وادلساكن وادلنشآت، عاـ  لتعداد العاـانتائج تقديرات السكاف من احتساب الباحث، باالعتماد على ،
 .GIS10.5وإسقاطها على خريطة زلافظة حضرموت الطبيعية، يف برنامج 

() 2كم  20400ض ادلائية يف اليمن؛ إذ تبلغ مساحتو يعد حوض وادي حضرموت أكرب األحوا. 
  . 2كم  10( إىل أف ىناؾ شخًصا واحًدا لكل 0.1تشَت كثافة السكاف احلسابية ) ()*
 ،GIS10.5يف برنامج  أدوات التحليل ادلكاين ، ضمنكثافة الظاىرات النقطية  قياسل Kernel Densityستخدـ طريقة ت   ()*

لنقاط يعمل الربنامج على رسم دوائر افًتاضية إذ  ،هاار فيما بينو جلصلة اعلى وفق  ،اط يف احليز ادلكاينحساب القيمة الكمية للنقمن 
وعلى وفق أحجاـ السكاف يف مديريات زلافظة حضرموت، مت  ادلكانية، سبثل كثافة السكاف بأنصاؼ أقطار متساوية،الظاىرة ادلدروسة 

، وىذا يعٍت 2كم  707فإف مساحة كل دائرة تساوي وعليو ، كم  15ئرة الذي يساوي الطوؿ االفًتاضي لنصف قطر الدا إدخاؿ قيمة
 وبذلك تقًتب من ادلساحة % من مساحة حضرموت،12، يشكل 2كم  19782يساوي  للدوائر أف رلموع ادلساحة االفًتاضية

  عمرانًيا. ادلستغلة
 .62، ص 2006سكندرية، عية، اإلالعيسوي، فايز زلمد، أسس جغرافية السكاف، دار ادلعرفة اجلام -  2
.181، ص 2008زلمود، عالء سيد، وآخروف، السكاف من منظور دؽلوجغرايف، مطابع غباشي، مصر،  -  3
وادلوقع ، Mean Centerادلركز ادلتوسط  لتحديد نطاؽ التوزيع ادلكاين للسكاف، من ربديد GIS10.5استخداـ برنامج مت  ()*

 Directionalاذباه التوزيع  ، وربديدStandard Distanceادلسافة ادلعيارية  قياس، و Central Location ادلركزي

Distribution. 
 

 :المراجع
 :أوًل: الجهات الرسمية المحلية

، العدد السادس، 1988عاـ ل كتاب اإلحصاء السنوي  اجلهاز ادلركزي لإلحصاء،ية، الدؽلقراطية الشعب صبهورية اليمن -1
 .2، 1اجلدوؿ  ،1999ط 

، 2004مهورية اليمنية، اجلهاز ادلركزي لإلحصاء، النتائج النهائية للتعداد العاـ للسكاف وادلساكن وادلنشآت، لعاـ اجل -2
 .2006التقرير الثاين، اخلصائص الدؽلوغرافية للسكاف، 

سكاف وادلساكن لل لتعداد العاـانتائج وزارة التخطيط والتعاوف الدويل، اجلهاز ادلركزي لإلحصاء،  اجلمهورية اليمنية، -3
 التقرير األوؿ حملافظة حضرموت. ،2004وادلنشآت، عاـ 

 :ا: الكتـبنيً ثا
 .2005، سكندريةدار ادلعرفة اجلامعية، اإل، احلضرفتحي زلمد، جغرافية  أبو عيانة، -1
 .2006، سكندريةاإلالعيسوي، فايز زلمد، أسس جغرافية السكاف، دار ادلعرفة اجلامعية،  -2
 .2008خروف، السكاف من منظور دؽلوجغرايف، مطابع غباشي، مصر، زلمود، عالء سيد، وآ -3

  :ثالثًا: المواقع اللكترونية
 .www.USGS.gov :األمريكيةادلساحة اجليولوجية ىيئة  -1
 .https://www.diva-gis.org/gdata:  ادلوقع -2

http://www.usgs.gov/
https://www.diva-gis.org/gdata
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Analysis of the Spatial Distribution of the Population in  

Hadhramout Governorate 
 

Dr.: Jamal Ahmed Mohamed Awadh 
 

Abstract: 

Hadhramout governorate is characterized by its large area; it constitutes 30% of the 

area of Yemen (524 thousand km
2
). the shape of the extension of the land surface in the 

governorate had spatial characteristics that explain the concentration of the population in 

limited areas, and the existence of a population void in large areas; where natural barriers 

(highlands and deserts) prevented urban contact. and In addition to the shapes of the land 

surface, there are other factors that contributed to the distribution of the population, the 

most important of which are: population growth trend, water and agriculture, the prevailing 

industries crafts, trade and services, and the transportation network, in addition to the 

religious factor. This had an impact on the distribution pattern of the population, and in 

determining the directions of their spatial spread. 
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 اليمن -دراسة خصائص التربة الفيزيائية بالمنطقة الساحلية بمحافظة حضرموت 
 

 عبدالكرمي صابر علي. د أ.                             صالح عبداهلل بن فررناند.                             خالد صاحل باواحديد.    
 قسم علوم البيئةأستاذ دكتور،                          ستاذ مشارك، قسم العلوم البيئيةأ                     ةيعلوم البيئالقسم أستاذ مشارك، 

 كلية العلوم والتقانة                               كلية العلوم البيئية واالحياء البحرية                  واالحياء البحرية كلية العلوم البيئية
 السودان –جامعة النيلٌن                                       جامعة حضرموت                                   جامعة حضرموت       

            
 الملخص 

  ؛كم  220ة تقدر بـ ( مديريات ومبساف7أجريت عملية مجع الرتب على طول ساحل حضرموت من )
عينة من  350( لتجهيز Augerاستخدم ادلثقب )تتصف منطقة الدراسة بصالدة األرض وادلناخ اجلاف،  إذ

ىي األس  يف الرتبةلدراسة ادلتغًنات الفيزيائية اليت مت قياسها  احللت فيزيائيً و  ،أخذت من أعماق سلتلفة الرتبة
(، التوصيلية TDS(، األمالح الذائبة الكلية )moisture content(، احملتوى الرطويب )pHاذليدروجيين )

تأرجح قيم ادلتغًنات كما  هاوعمق ت نتائج التحليل الفيزيائي لسطح الرتبةأوضح(. و EC)الناقلية( الكهربائية )
(، األمالح الذائبة الكلية 21.3 - 2.9(، احملتوى الرطويب )%pH 6.8 - 7.7األس اذليدروجيين ) :أيتي
ds m 1.79 - 13.32(، التوصيلية الكهربائية )1301 - 5490لرت /لغمم)

ىذه  ويالحظ أن (.1-
 ت نسبة ادللوحة. فكلما ابتعدنا عن الساحل قل   ،الصفات يتحكم فيها نوع الرتبة وتركيبها وبعدىا عن الساحل

 ضمن احلدود ادلسموح هبا واحملددة بواسطة منظمة الصحة العادلية. كما أن  قيم كل الصفات اليت حللت تقع  
، احملتوى الرطويب، األمالح الذائبة الكلية، األس اذليدروجيينمناخ جاف، صالدة األرض، كلمات مفتاحية: 

 التوصيلية الكهربائية.
 :مقدمة
 اجلـافة، بادلنـاطق التـربة رطـوبة تـحديد يف اهمً م ايلعبان دورً  البحر سطح عـن واالرتـفاع التـربة قـوام إن  

 بوفرة ادائـمً  تتميـز  (sandy and gravely soils)احلـصى هبا يكثـر اليت والتـربة الرمليـة التـربة أن   ووجـد
 الغرينية الرتبة من كثـافة أكثر نبايت كساء وجود تدعم أن   الرتبة تستـطيع تلك وبالتايل للنبات ادلتـاحة الرطـوبة

ن  التغًنات اليت حتدث يف أو (Noy-Meir, 1973).   (silty soils and clay soils)والتـربة الطينيـة
الذي يتأثر بدوره مبحتوى األمالح الذائبة يف  ،(pH) العناصر الغذائية للنبات داخل الرتبة سببها رقم احلموضة

تركيب أي  يفأن  العوامل اليت تؤثر  )Zheng et al., (2005وذكـر  .,.Khafaji et al) 1982الرتبة )
نتاج إباإلدارة السطحية، وفقدان الرتبة وادلاء، وكتلة اجلذور البيولوجية، و  ةعلى الرتبة مرتبط ورلتمع ووظائف

 Murphyاألوراق واألغصان ادليتة، وذلك بدراستهم لتأثًن جتديد غطاء الغابات. وأوضحت دراسة 
ثقيلة عند أس ىيدروجيين متعادل أو أقرب للتعادل تكون معاقة، ووجد حركة العناصر ال إىل أن   (2007)

Norvell, Mc Neel and (1968 أن  التوصيل اذليدروليكي يف الرتبة يزداد مع الزيادة يف نسبة الرمل )
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( أن  ملوحة الرتبة تؤثر حسب 2002أفاد شكري ) .اخلشن ويتناقص بزيادة الرمل الناعم والسلت والطٌن
ن  أومدى مشاركتها ومساعدهتا يف عملية التملح، و  ،تركيزىا وتركيبها األيوين على اخلواص الفيزيائية للرتبة

 عن األمطار وتوزيعها والتبخر. يف ذلك، فضاًل  همٌ ملنفاذية الرتبة والظروف البيئية دور 

( أن  زيادة الكاتيونات واألنيونات يف الطبقة السطحية يكون 2010ن )يوآخر جاء يف دراسة عبد ادلؤمن 
أن  النسبـة ادلئـوية للصـوديوم الـذائب  اذلك إىل ادلـلوحة، وبٌن  أيضًـ  أكرب منو يف الطبقة حتت سطحية، ويرجع

جتهنا السيوم الـذائب كلـما تتـزايد نسبة الكـا يف حٌنتكون أعلى من الكاتيـونات األخـرى يف الطبـقة السطحية، 
 يفأن  رقم احلموضة والقلوية لو تأثًن  )Turner and McCall (1957إلـى الطبـقات التحتية، وأكد 

% فإن  زيادة 100فعندما يكون التشبع بالقواعد أقل من  ،تيسًن العناصر ادلغذية للنباتات يفالكائنات احلية و 
مية الكالسيوم وادلاغنيسيوم يف احمللول األرضي. وتوصل يصاحبها زيادة يف ك (pH)رقم احلموضة 
Thompson (1949 )ن  ىناك عالقة بٌن رقم احلموضة أ غًن(pH)  ،وزلتوى األرض من ادلادة العضوية

اليت حتدث بسبب  األمسوزيدنو النباتات، وىذا التأثًن يكون سببو عمليات الضغط  يفوتؤثر ادللوحة والقلوية 
أن  زيادة زلتوى ادلياه من األمالح يسبب زيادة  Breaseale et al., (1951)تراكم األمالح. كما وجد 

 هبذه ادلياه.  ىعمليات الذبول للنباتات اليت ترو 
أن  نتائج نقص زلتوى الرتبة من ادلواد العضوية وكربونات الكالسيوم  ,Al-Qahtani) 2002أثبت )

( يبدأ من القمة إىل القاع بطول ادلنحدر. وذلك يف دراستو الختالف خواص pHضة يف الرتبة )ورقم احلمو 
 الرتبة مع حالة ادليل )االحندار( يف ادلرتفعات. 

ويعمل على  ،( أن  احلريق يؤثر على اخلصائص الفيزيائية للرتبة2003) ,.Pelaez et alأشارت دراسة 
 تراجع الغطاء النبايت الطبيعي.

فـي كثـافة النبـاتات وتـوزيعها علـى البيئـة مبختـلف أنـواعها والتـي  اا كـبًنً ـواص الفيـزيائية للتـرب تأثيـرً إن  للخ
(، إذ (Fonge et al., 2012ـز بكونـها ذات حساسيـة عاليـة للتـغًن فـي الـظروف البيئيـة احمليطة هبا يتمت

مثل درجة احلرارة والضوء وتوفًن العناصر ادلغذية  ،زدىارىاتؤدي بعض ىذه اخلواص إىل دنو النباتات وا
 ,.Grebmeier et alواألمالح وكمية األكسجٌن ادلذاب، وتغًنىا يسبب تغًنات يف اجملتمعات النباتية 

(، وأجـريت عدد مـن الـدراسات لتـوضيح تـأثًن التغًن فـي اخلـواص الفيـزيائية للبيئـة النبـاتية ونوعيتـها (2010
. الحـظ Bisht et al., ((2013متـها للـظروف البيئيـة ءلتقييـم نوعيـة النبـات ومـدى مال واستـخدامها دليـاًل 

(2004) Peerapompisal et al.,   أن  للخصائص الفيزيائية عالقة بالتغًنات ووفرة النبات، كما وجد
للكتلة احليوية النباتية عالقة موجبة مع ادلغذيات  أن   عالىا يف الربيع، كماأأن  أقل وفرة كانت يف الصيف و 

 وسالبة مع درجة احلرارة.
ن  التوزيع ادلكاين يتأثر بالتدرج يف تركيز ادللوحة يف مياه أ( إىل 2004) Ekeh and Sikokiأشار 

( تقييم التغًنات بعض 2007)  ,.Domitrovic et alدرس .نيجًنيا يف New Calabar منطقة
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ن  قيم األس اذليدروجيين والتوصيلية الكهربائية يزداد حتت تأثًن البيئة أرجنتٌن، وجد األ الفيزيائية يفاخلصائص 
يف  اواضحً  افصليً  ا( أن  ىناك تذبذبً 2008) Sivakumar and Karuppasamyاجلانبية. استنتج 

عتماد اإلنتاجية على درجة إذ كانت أعلى قيمة يف الصيف وأقلها يف فصل الشتاء، وأشار إىل ا ؛اإلنتاجية
درجة احلرارة، األس  ،احلرارة وادلواد العضوية بشكل كبًن، وذلك من خالل دراسة اخلصائص الفيزيائية )الضوء

 ,.Wondmagegne et alوجد  اإلنتاجية األولية النباتية يف اذلند. يفاذليدروجيين( ومدى تأثًنىا 
العوامل الفيزيائية ودرجة بالنباتية وكثافتها، وكتلتها احلية تكون مرتبطة ( يف أثيوبيا أن  التغًنات ادلكانية 2012)

مع اإلشارة  ،رلاميع كانت السائدة 7تعود إىل  انوعً  36ومت تشخيص  ،احلرارة والتوصيلية الكهربائية وادلغذيات
مدى ( اليت أجراىا دلعرفة 2014) ,.Veronica et alتوصلت دراسة إىل ارتباطها مع درجة احلرارة العالية. 

والحظ أن  العوامل الفيزيائية  ،على اخلصائص الفيزيائية والوفرة ونوعيتو وتركيبو االتنوع يف إندونيسيا اعتمادً 
 النبات. يف)ادللوحة وادلغذيات وقيم األس اذليدروجيين( تؤثر 

 

 هدف الدراسة: 
ذلـذه لتعـرف علـى اخلـواص الفيزيائيـة حضـرموت لإجراء فحوصات سلربيـة لـرتب سـاحل ىل إهتدف الدراسة 

 ومدى تأثر ىذه اخلواص بادلوقع من ساحل البحر. لرتبا
 Materials and Methods هأدوات البحث وطرق

، مشلت الدراسة مناطق ساحل اثىن عشر شهرً ام، وامتدت دلدة 2016بريل أبدأت الدراسة ادليدانية يف 
الديس  - الشحر – غيل باوزير - ادلكال – بروم ميفع - مديرية حجر -( وىي: 1حضرموت )شكل 

 كم على طول ساحل البحر.  221بـــ الريدة وقصيعر، مبسافة تقدر  - الشرقية
 ومت االستعانة باألدوات احلقلية ادلتاحة.

  Soil Samples Collectionجمع عينات التربة
مجعت عينات من الرتبة بواقع مخس عينات من السطح ومخس عينات من العمق، وبعمقٌن سلتلفٌن 

لكل مديرية من ادلديريات ادلذكورة أعاله، ولتقومي أثر معرفة  Augerسم بواسطة ادلثقب  40سم و 20بعمق 
سم(  20-0السطح )لذلك مت اختيار دنوذجٌن من  ،التحليل الفيزيائي للرتبة البد من أخذ مقطع للتحليل

، ومت حتليل الرتبة لتحديد العناصر الفيزيائية هاسم( لعمل التغًنات على الرتبة وتدوين 40 -20ومن العمق )
  .( عينة350، وبلغ عدد العينات اليت مت حتليلها )انطقة الدراسة بعد جتفيفها ىوائيً يف م

وبواقع  ،جلمع عينات الرتب اتلرت  5وعرب عن النتائج بصورة فصلية، إذ استخدم دلو بالستيكي حجم 
 تية: جراء الفحوصات اآلإمكررات لكل عينة لغرض مرات ثالث 
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  Laboratory Testsالفحوصات المختبرية 
ــــــــ ــــــــربات نـُف  ــــــــة يف سلت ــــــــع الفحوصــــــــات للرتب ــــــــة  -ذت مجي ــــــــاء البحري ــــــــة واألحي ــــــــوم البيئي ــــــــة العل جامعــــــــة  - كلي

 .هاحضرموت، من خالل سحب دناذج من الرتبة وفحص
 pHاألس الهيدروجيني للتربة  -1

( بطريقة 5:1قيست درجة األس اذليدروجيين يف ادلخترب لعينات الرتبة يف راشح العينة مع ادلاء )
Mckeague  ،(، باستخدام جهاز2003ادلوصوفة يف )واين وآخرونpH-meter موديل ،WtW Cond 

 (. Buffer Solution، بعد معايرتو باحملاليل القياسية )720
 

 قياس المحتوى الرطوبي لعينات التربة -2
(، 2003ادلوصوفة يف )واين وآخرون،  Hesse بعد أن جهزت الرتب حسب احملتوى الرطويب بطريقة

 . Cod: 2001248. Serial: 0475817، موديل Oven)باستخدام جهاز الفرن )
 

 Total Dissolved Solid( TDS)المواد الصلبة الذائبة الكلية  -3
، لقياس ادلواد الصلبة الذائبة WtW Cond 720، موديل  Conductivity meteاستخدم جهاز

مث أدخلت القراءات فأعطى اجلهاز  ،اجلهاز قبل االستخدام بوضع االلكرتود يف ماء مقطر ( ُعًن  TDSالكلية )
 قراءات ثابتة، فكانت قيمة األمالح الكلية الذائبة للماء ادلقطر صفر ملج/ لرت.

 

  Electrical Conductivity (EC) ربائيةالموصلية الكه -4
 WtW Condموديل  Conductivity mete ( باستخدام جهاز(ECقيست ادلوصلية الكهربائية 

( عرب عن نتائجها 1954) Richardsاجلهاز قبل االستخدام، وحسب طريقة  حيث ُعًن   720
ds m) 1-بالديسيسيمنز م

-1.) 
 

 منطقة الدراسة:
 19ا، ودرجة جنوبً 14ا بٌن خطي عرض واليت تقع إحداثيً  ،زلافظة حضرموت تقع منطقة الدراسة ضمن

، وتعُد زلافظة حضرموت أكرب زلافظات ادرجة شرقً  51ا، ودرجة غربً  48، وبٌن خطي طول درجة مشااًل 
% من إمجايل مساحة 36، وتشكل بذلك حنو 2كم  161749تبلغ مساحتها  إذ ؛اجلمهورية مساحة

ر عدد سكان مديريات ساحل زلافظة حضرموت قد  ، ويُ 2كم  450706البالغة اجلمهورية اليمنية 
ـــب  (.2020حصاء، م )اجلهاز ادلركزي لإل2020 ( نسمة حسب تقديرات عام837583)ـ
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 (Esri,2021(: خريطة اجلمهورية اليمنية زلددة فيها صورة فضائية دلنطقة الدراسة )1شكل )

 الدراسةالتحاليل الفيزيائية للتربة بمنطقة 
والفيزيائية والبيولوجية  الكيميائية الصفات يف مقبولة غًن تأثًناتحصول  ىو عامة بصورة التلوث معىن إن  

 إىل ما أو عامل مادة إضافة ىو واحليوان. أو والنبات اإلنسان حياة يف اسلبيً  تؤثر واليت والرتبة، اذلواء، ادلاء يف
 أو البيئة، الطبيعية ادلوجودة يف النسب أو عامل فوق مادة نسبة رفع أو ،أصاًل  فيها موجودة تكن مل البيئة

الطبيعي. لذا فإن  الرتكيز على أي من العناصر يف ادلعاجلة سيعطي صورة واضحة عن بقية  مستواىا خفض
امل واليت العناصر، وتعد تلوث الرتبة وادلياه نتيجة لفعاليات اإلنسان؛ أىم ادلخاطر احملتملة اليت تواجو سكان الع

 (.2016بدورىا هتدد التوازنات الطبيعية كافة )كرمي وآخرون، 
 

 : النتائج والمناقشة
 ( pHاألس الهيدروجيني ) -1

ا ذات أس ىيدروجيين يرتاوح بٌن  يف العمق وبٌن  7.7-6.8تتصف ترب ساحل زلافظة حضرموت أَّن 
( الذي توصل Murphy, 2007( وىذا يتفق مع )2على السطح، كما ىو موضح يف )الشكل 6.9-7.4

عن تأثًن األس  ين متعادل أو قريب للتعادل، فضاًل إىل إن  حركة العناصر الثقيلة تكون معاقة عند أس ىيدروجي
 اذليدروجيين يف النشاط الكيميائي للعناصر يف الرتبة وعدد من صفات الرتبة. 
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(؛ ذلذا White, 2007بسلوكو ) والتنبؤئي بأن و مفتاح فهم النظام البي ايعرف األس اذليدروجيين بيئيً و 
على األس اذليدروجيين بادلتغًن الرئيس يف األنظمة، وىو اللوغاريتم السالب لرتكيز أيون اذليدروجٌن  ايطلق أحيانً 

(H
+ )Log. 

( اليت تؤثر يف Ion Solubilityإن  التأثًن األكثر أذنية لألس اذليدروجيين ىو قابلية الذوبان لأليونات )
ن و يتوافق مع قابلية الذوبان ( مثايل لنمو أكثر النباتات؛ أل6.8-6ن  األس اذليدروجيين من )أ إذ ؛النبات

وأكثر العناصر الثقيلة قابلة للذوبان عند أس ىيدروجيين منخفض، وىذا ما  .ألكثر ادلغذيات أذنية للنبات
 ,Inghamالـعناصر الثـقيلة إمكانـية التـلوث للتـربة )س اذليـدروجيين العـامل ادلـسيطر علـى حـركة رنعـل األ
، أو أعلى وتكون أكثر وفرة عند pH= 7فبعض العناصر الثقيلة تقل وفرهتا عند أس ىيدروجيين  (.2006

7pH <  ومن مث تربز أذنية األس اذليدروجيين يف وفرة ادلغذيات للنبات، ويف مسية بعض العناصر ذات ،
 (.Murphy, 2007العالقة )

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية وذات داللة إحصائية يف درجة األس اذليدروجيين 
( وىي قيمة أقل من مستوى ادلعنوية 093.0) Sigأعطت قيمة االحتمالية  إذيف منطقة الدراسة 

(P=0.05.) 
 

 ( في ترب هنطقة الدراسةpH(: درجة األس الهيدروجيني )2شكل )
 

 Moisture content (MC) الرطوبيالمحتوى  -2
 إذ( أن  نسبة احملتوى الرطويب أعلى يف منطقة غيل باوزير بالنسبة للسطح والعمق، 3يوضح لنا )الشكل 
 اذً إ%؛ وذلك بسبب بعد ادلنطقة عن الساحل 21.3 ت%، ويف العمق بلغ18.1بلغت النسبة يف السطح 

 والتشرزني للرتبة.ختلفت الرطوبة وحسب الرتكيب الكيميائي ا
 

بشكل عام بالفراغات يف ادلسافات  اطة التشبع الرطويب تتعلق تشرزنيً ( أن  نق2002وضح )رمحة،  إذ
 ن  قدرة الرتبة على االحتفاظ برطوبتها تعود إىل مدى كرب ىذه ادلسافات البينية وحجمها.أالبينية، و 
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ىذه االختالفات ىي القرب، أو البعد وختتلف نسب الرطوبة من منطقة ألخرى حسب ادلوقع، وإحدى 
 (. 2007من مصبات ادلياه )محيد، 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية وذات داللة إحصائية يف احملتوى الرطويب يف  إذ
( وىي قيمة أقل من 052.0نسبة بلغت ) Sigأعطت قيمة االحتمالية و منطقة الدراسة بساحل حضرموت، 

 (.P= 0.05ة )مستوى ادلعنوي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترب منطقة الدراسة الرطويب يف( نسب احملتوى 3شكل )
 

  Electrical conductivity (EC)الموصلية الكهربائية -3
ds m إذ بلغت قيمتو على السطح )EC ( نسب الـ 4بٌن لنا )الشكل 

-11.79 - 13.32 )     
ds m ويف العمق بلغت )

-12.29- 11.80). 
 يف األراضي اجلافة وشبو اجلافة يف العامل عامة ىامشكلة دتلح الرتبة من أىم ادلشاكل وأخطر  تعد

(Marschner and Room, 1983) وادلقصود مبلوحة الرتبة ىو: حدوث تراكم كمي لألمالح الذائبة .
الرتبة إىل بيئة غًن  ق فيها النمو ادلثايل للنبات، وحتول قطاعو لدرجة تع يف منطقة انتشار اجلذور برتكيز عالٍ 

. وعادة ما يعرب عن الرتكيز الكلي لألمالح الذائبة بالتوصيل (Harter, 1983) صاحلة النتشار اجلذور
قلت ملوحتها وزادت درجة ومالءمتها.  ECالكهربائي للمستخلص ادلائي للرتبة، وكلما قلت قيمة ال 

 ,.Ali et alفسيولوجية خاصة بالنباتات )  وتتفاوت النباتات يف درجة حتملها لألمالح؛ وذلك ألسباب 
2014.) 
بينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية وذات داللة إحصائية يف درجة التوصيل الكهربائي و 

( وىي قيمة أقل 094.0) تساوي Sigيف منطقة الدراسة على السطح والعمق، إذ أعطت قيمة االحتمالية 
 (. P= 0.05من مستوى ادلعنوية )
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 يف ترب منطقة الدراسة EC (ds m-1( نسب ادلوصلية الكهربائية )4شكل )

 

 Total dissolved salts TDSاألمالح الذائبة في التربة  -4
ويف العمق  ،لرت/ملغم 5490 -1671على السطح بٌن  TDSبلغت نسبة األمالح الذائبة يف الرتبة 

بقة ترتكز األمالح يف الط إذ، امتجانسة تقريبً  الرتب ادللحية ونالحظ أن   ،لرت/ملغم 5235 -1301بٌن 
 التوصيلية قيم مع الكلية الذائبة األمالح قيم (. توافقت5مع العمق )شكل  االسطحية منو، وتنخفض تدررنيً 

السطح  يف الكلية الذائبة للمواد سم 20 بعمق قيمة أعلى كانت فقد ادلناطق واألعماق، جلميع الكهربائية
ملغم/لرت. وتقل كلما  5235سم بلغت  40أعلى قيمة يف العمق  يف حٌن كانلرت، /ملغم 5490بلغت 

 40سم ويف العمق عند  1671سم  20بلغت يف منطقة غيل باوزير عند عمق  إذجتهنا عكس الساحل، ا
ا سم، وبالنسبة للتغًنات ادلوقعية فقد لوحظ بشكل عام زيادة قيم ادلواد الصلبة الذائبة كلما اجتهن 1301سم 

 ,Greyحنو الساحل؛ بسبب خواص الرتبة اليت تزداد ملوحتها كلما توغلنا حنو الساحل. وىذا يتفق مع 
كوَّنما بوميكن أن  يفسر ارتفاع القيم يف ادلكال وبروم والشحر والديس   Jamabo, 2008).و (2004

ا (، أيضً 2009، ل مباشرة )الصرائفيتقع بالقرب من الساحل مع رمي الكثًن من ادلخلفات على الساح
نتيجة الرتفاع درجة احلرارة اليت تزيد من عمليات التبخر؛ وبالتايل  اا ملحوظً ارتفعت قيم األمالح ارتفاعً 

 (. Abowei, 2010و  Agarwal, 2009اخنفاض منسوب ادلياه وزيادة تركيز األمالح )
مالح الذائبة الكلية درجة األكما بٌن التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية وذات داللة إحصائية يف 

 ( وىـي قيـمة أقـل مـن مستـوى ادلعـنوية  000.0 ) Sigفـي منـطقة الـدراسة، إذ أعطـت قيـمة االحتـمالية 
(P= 0.05 .) 
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 ( ملغم/لرت يف ترب منطقة الدراسةTDS( نسب األمالح الذائبة الكلية )5شكل )
 

 :الخالصة
اوزير ىـي أكثـر تبيـن لنـا أن  مـديرية غيـل بـلرتب ساحل حضرموت اإلحـصائي الفيزيائي و من التـحليل 

باحلـامضية واألمـالح وادلـوصلية والرطـوبة، وىــذا يــدل علـى وجـود تـغًنات للعنـاصر داخـل الـرتبة،  اادلنـاطق تـأثرً 
ات داخل الغذائية للنببأن  التغًنات اليت حتدث يف العناصر  Khafajii et al., (1982)وىـذا يتـفق مـع 

 وىذا ما أكده.ألسباب بعدىا من البحر،  اأيضً أن يعود . وميكن (pH) الرتبة سببها رقم احلموض
McNeel and Norvell (1978 أن  التوصيل الكهربائي يف الرتبة يزداد مع الزيادة يف نسبة الرمل اخلشن )
 ويتناقص بزيادة الرمل الناعم.

عمق الرتبة وجدنا أن   مع بعضها البعض وتأثًنىا على سطح أو التحاليل تفاعاًل خالل معرفة أكثر ومن 
(، ووجد أن  نسب كل من P=0.05نسبة األمالح ذات تأثًن معنوي على مجيع الرتب بنسب أقل من )

ثًن وذات تأ ،احلامضية والقاعدية واألمالح والناقلة الكهربائية واحملتوى الرطويب، تتفاعل مع بعضها البعض
وأقل  ،ذلما يف السطح اوكان أعلى تأثًنً  ،على األمالح اا معنويً ية واحملتوى الرطويب أثرا تأثًنً وأن  احلامض ،معنوي

( أن  زيادة الكاتيونات واألنيونات يف الطبقة السطحية 2010وآخرون ) نعبد ادلؤم ويؤكديف العمق.  اتأثًنً 
 حتت سطحية، ويرجع ذلك إىل ادللوحة. يكون أكرب منو يف الطبقة
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A Study of the Physical Properties of the Soil in the Coastal Area of 

Hadhramout Governorate, Yemen 
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Abstract: 

A Soil collection was conducted along the Hadhramaut coast from (7) districts, with an 

estimated distance of 220 km, the study area is characterized by hardness of the land and 

dry climate. Auger was used to process 350 soil samples taken from different depths and 

physically analyzed to study the physical variables measured in the soil: pH, moisture 

content, total dissolved salts (TDS) and, electrical conductivity (EC). The results of 

physical analysis of the surface and depth of the soil showed that variable values are 

ranging as follows: pH (7.7 - 6.8 pH), moisture content (2.9% - 21.3), total dissolved salts 

(mg/L 5490 -1301), electrical conductivity (13.32 - 1.79 ds m-1). It should be noted that 

these qualities are controlled by the type of soil, its composition and its distance from the 

coast, the further away from the coast, the lower the salinity. The values of all the qualities 

analyzed fall within the limits permitted and determined by WHO. 

 

Keywords: Dry climate, pH, moisture content, total dissolved salts, electrical conductivity 
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 مرضى عسر الهضم  ىلعبكتيريا البوابية الحلزونية وعوامل خطورتها انتشار عدوى 
 (مختبرية مقطعية دراسة)

 عيظو علي بن محيدد.                                                                   ىدى حممد بارجاش 

 :الملخص
حتديد مدى انتشار عدوى بكترييا البوابية احللزونية بني إىل ىذه الدراسة ادلختربية ادلقطعية العرضية  دفهت

مت مجع مائة عينة إْذ  ؛حضرموت / اليمن - وارتباطها بعوامل اخلطورة يف مدينة ادلكال ،مرضى عسر اذلضم
 ،عن طريق اختبار مستضد البكترييا يف الرباز ،للكشف عن بكترييا البوابية احللزونية ؛وتشخيصها ،براز

بية دلستضد بكترييا جياإ ٪( حالة كانت03) 03مو  اجملريعة. باستخدام أشرطة الكروماتوجرافيا ادلناعية الس
لوحظ انتشار عدوى بكترييا البوابية احللزونية بني الذكور أكثر من اإلناث، وأظهرت وقد البوابية احللزونية. 

 وذ ارتباط   د  ج  و  كما سنة أعلى معدل النتشار العدوى.   64 - 00سنة و  03 - 91 من الفئات العمرية
واجلنس ومصادر مياه الشرب ومحوضة  ،بني انتشار عدوى بكترييا البوابية احللزونية ،معنوية إحصائية   داللة  

ج من ىذه الدراسة أن انتشار عدوى بكترييا البوابية نت  ست  او ادلعدة واالرجتا  واستخدام ادلضادات احليوية. 
مثل حرقة  ،سريريةأن متغريات اجلنس ومصادر ادلياه واألعراض الرر بني مرضى عسر اذلضم. و احللزونية متك

مرتبطة بعدوى بكترييا البوابية احللزونية يف  ،لت عوامل خطورةمث   ،واستخدام ادلضادات احليوية ادلعدة واالرجتا 
 مرضى عسر اذلضم.

 مرضى عسر اذلضم، بكترييا البوابية احللزونية، العدوى، االنتشار، مستضد الرباز الكلمات المفتاحية:
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revealed statistically significant correlation between H. pylori positivity and fat rich meals 

and Qat chewing (Moharram et al., 2015). Other similar results of prevalence 

H. pylori infection was significantly higher among individuals with consumption of 

unboiling and unclean water source (Al-Makdad  et al., 2013; Syam et al., 2015; Yadav et 

al., 2018; Aitila et al., 2019). 

In our results, the relationship of H. pylori infection with clinical symptoms and 

antibiotics drug used were significantly associated. Similar results of study showed all 

patients with upper abdominal pain and frequent burping were H. pylori infected (Mabeku 

et al., 2018). Other studies showed epigastric pain, heartburn and dyspepsia were the most 

common in infected H. pylori (Abo-Shadi et al., 2013; Moharram et al., 2015; Yadav et 

al., 2018). Another study revealed symptomatic participants complained mostly of 

heartburn, followed by loss of appetite, abdominal pain, nausea, dark foul- smelling stool 

and vomiting (Samson et al., 2018). A study confirmed that H. pylori infection was 

significantly associated with oesophagitis, gastritis and peptic ulcer (Al-Makdad et al., 

2013). Other agreement results showed the antibiotics drug used was found to be 

significant risk factor for H. pylori infection (Moharram et al., 2015; Nguyen et al., 2017). 

Conclusions 

Prevalence of H. pylori infection among patients with dyspepsia in Mukalla city-

Hadhramout has been documented. Correlation between H. pylori infection with gender, 

water sources, clinical symptoms and antibiotics used was statistically significant. 

Practically, rapid diagnostic stool-based antigen test may be used as alternative to invasive 

diagnostic methods in high prevalence populations of H. pylori infections. We need more 

studies of prevalence H. pylori infection with large sample size. 
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Water 

source 

filtered water-Non 47 8(27.0) 

8.819 0.012* Filtered water 51 22(73.0) 

filtered water-Filtered and non 2 0(0.0) 

Clinical 

symptoms 

Regurgitation 38 6(20.0) 

25.454 0.001* 
Heartburn 4 0(0.0) 

Heartburn and regurgitation 37 21(70.0) 

No symptoms 21 3(10.0) 

Antibiotics 

used 

Used 29 14(47.0) 
6.496 0.011* 

Non-used 71 16(53.0) 

*Statistically significant P-value < 0.05 

Discussion 

In this study, there was frequent feco-prevalence of H. pylori among dyspeptic 

patients. Similar results of H. pylori infection prevalence with different ranges showed in 

other studies; 23.5% (Samson et al., 2018), 24.3% (Aitila et al., 2019), 29.6% (Alim et al., 

2010), 37.8% (Iranikhah et al., 2013), 80.3% (Calik et al., 2016) and 81.8% (Sabh and El-

Less, 2017), 63.6% (Aminde et al., 2019), 51.4% (Kahase and Haile, 2020) and 35.7% 

(Namyalo et al., 2021). Therefore, this difference in the prevalence of H. pylori infection 

could be due to the differences in living conditions or levels of exposure to the risk factors. 

Similar findings revealed that H. pylori infection was more prevalent among males 

(Abo-Shadi et al., 2013), other more prevalent H. pylori infection showed in males 78% 

and the majority H. pylori infected patients were in the age group 31-60 years 61.6% 

(Chandrababu et al., 2016). On the other hand, 35.7% of females found to be positive for 

H. pylori infection (Samson et al., 2018). Another study revealed the prevalence of H. 

pylori infection was 37.29% in males vs. 31.82% in females and this prevalence increased 

with age and peaked among 30-50 years (Nkoth et al., 2021). Other study showed the 

overall 62% of women were infected with H. pylori (Mabeku et al., 2018), whereas a study 

showed 63.6% infected females with H. pylori (Mabeku et al., 2020). A study showed the 

prevalence H. pylori infection were higher in women (Alim et al., 2010). The infection of 

H. pylori takes place early in childhood and adolescence and reaches its peak at adulthood 

at 35 to 44 years (Mabeku et al., 2018). Other study showed a peak prevalence in the group 

between 40 and 49 years (Simón et al., 2016). The patients aged 50–59 years group had 

significantly higher H. pylori infection (Syam et al., 2015). Maximum incidence of H. 

pylori was recorded in age group 46-55 years (Javed et al., 2010). Other study showed H. 

pylori infection was more prevalent among age group 18 to< 30 years (Abo-Shadi et al., 

2013), whereas a study revealed the prevalence of H. pylori infection at the age 30–39 

years 90.8% and women had a higher infection rate (Zhu et al., 2014). Another study 

showed A higher prevalence of H. pylori infection was observed among subjects between 

31-50 years of age and 18-30 years (Naushad et al., 2021). The level of education was 

statistically related to H. pylori infection in the group with high school and an associate’s 

science education (Metanat et al., 2010; Roland et al., 2016). Other study showed that 

infection of H. pylori was higher among school going children with significant value 

(Aitila et al., 2019). Some studies showed prevalence of H. pylori infection associated with 

some foods (Zhu et al., 2014; Gul et al., 2016). Another study conducted in Yemen 
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Table (1) Data distribution of dyspeptic patients’ participants 

 

Participants characteristic No. % 

Gender 
Male 47 47 

Female 53 53 

Age group 

5 – 18 years 3 3 

19 – 32 years 38 38 

33 – 46 years 37 37 

47 – 60 years 22 22 

Educational 

level 

Illiterate 22 22 

Primary education 35 35 

High school 26 26 

University education 16 16 

Postgraduate education 1 1 

The overall estimated feco-prevalence of H. pylori infection among dyspeptic patients 

was 30%. High prevalence of H. pylori infection observed among males than females with 

significant association (P-value 0.032). The age groups 19-32 years showed the highest 

rate prevalence of H. pylori infection with no significant association (P-value > 0.05). The 

predictors of high prevalence infection of H. pylori were found in high school education 

level with no significant association (P-value > 0.05). Also, there was no significant 

association of H. pylori infection prevalence and consuming food meals (P-value 0.349). 

Water source had a statistically significant association with prevalence H. pylori infection 

(P-value 0.012), and clinical symptoms status of the participants complaining heartburn 

and regurgitation were significant association with their H. pylori infection (P-value 

0.001). Similarly, antibiotics drug used was significant associated with H. pylori infection 

(P-value 0.011) as shown in Table (2). 

Table (2) Risk factors associated with H. pylori infection in dyspeptic patients 

Variables 
No. of 

cases 

No. of 

positive (%) 

χ² test 

value 
P-value 

Gender 
Male 47 19(63.3) 

4.590 0.032* 
Female 53 11(36.7) 

Age group 

5 – 18 years 3 1(3.3) 

0.251 0.969 
19 – 32 years 38 12(40.0) 

33 – 46 years 37 10(33.4) 

47 – 60 years 22 7(23.3) 

Educational 

level 

Illiterate 22 6(20.0) 

7.493 0.112 

Primary education 35 6(20.0) 

High school 26 10(33.4) 

University education 16 7(23.3) 

Postgraduate education 1 1(3.3) 

Food 

pattern 

Fatty, citrus and spicy 97 27(90.0) 
7.822 0.349 

Nothing 7 3(10.0) 



 

982 

 AL-Rayan Journal of Humanities & Applied Sciences - ISSN: 2708-3659 

Volume (4) ، Issue (2) December . 2021، Serial No: (7) 

 

Huda . M. Barajash and Dr. Eidha A. Bin-Hameed Prevalence of Helicobacter pylori Infection and … 
 

that are known to have been conducted on the prevalence of H. pylori infection antigen 

either among children or adults in Hadhramout. On a wider level, there is a continuing 

need for numerical data on H. pylori infection distribution, its determinant and potential 

risk factors associated it in order to identify priorities for the health services in the 

community. On the other hands, studies on prevalence of H. pylori infection are important 

to design the appropriate interventions strategies. This study aimed at determining the 

prevalence of H. pylori infection among dyspeptic patients in Mukalla city, Hadhramout-

Yemen and studying the potential risk factors associated with infection. 
 

Methodology 

Study design and population 

A laboratory-based cross-sectional study was conducted for 100 suspected cases of 

patients complaining dyspepsia in Mukalla city, Hadhramout/Yemen. Dyspepsia defined as 

any person who has 2 or more of the following symptoms; heartburn, upper abdominal 

pain and regurgitation. 
 

Data collection tool 

A standardized structured questionnaire was developed to obtained data regarding the 

risk factors for H. pylori infection consists of systematic questions schedule about study 

variables and filled with participant's interview. 
 

Stool antigen H. pylori test 

One step H. pylori antigen test is a rapid, immunochromatographic assay supplied by 

InTec Products, INC, USA for detection of H. pylori antigen in human feces sample. The 

test used to obtain a visual, qualitative result with a high sensitivity 98.4% and specificity 

958.6% as per manufacturer’s specifications. When feces sample is added to sample pad, it 

moves through the conjugate pad and mobilizes gold anti-H. pylori conjugate that is coated 

on the conjugate pad. The mixture moves along the membrane by capillary action and 

reacts with anti-H. pylori that is coated on the test region. 

 

Data analysis 

Data were analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 20. 

The association between different variables and outcome the prevalence of H. 

pylori infection was measured and compared using Pearson chi-square (χ2) test. The level 

of statistical significance was set at P-value less than 0.05. 
 

Results 

Table (1) illustrates all the dyspeptic patients attending of some main hospitals in 

Mukalla city, Hadhramout during the study period. Among these participants, 47% were 

males and 53% were females, and the range age was 5-60 years. 22% of them were 

illiterate, 35% have primary education, 26% have completed high school, whereas 16% 

have a college education and 1% has postgraduate education. 
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Abstract: 

This laboratory-based cross-sectional study was aimed to determine the prevalence of 

Helicobacter pylori (H. pylori) infection among dyspeptic patients and its association with 

risk factors in Mukalla city-Hadhramout/Yemen. One hundred stool samples were 

collected and diagnosed for detection of H. pylori by rapid immunochromatographic stool-

based antigen test. A total of 30 (30%) cases were positive for H. pylori antigen. High 

prevalence of H. pylori infection was observed among males than females, and the age 

groups of 19-32 years showed the highest rate prevalence of infection. We found 

statistically significant association between the prevalence of H. pylori infection 

and gender, sources of drinking water, heartburn, regurgitation and antibiotics drug used. 

In conclusion, prevalence the infection of H. pylori was frequent among patients with 

dyspepsia in the study area. Gender, water sources, clinical symptoms of heartburn, 

regurgitation and antibiotics used were found as risk factors associated with H. 

pylori infection in dyspeptic patients. 

Key words: Dyspeptic patients, Helicobacter pylori, Infection, Prevalence, Stool antigen 
 

Introduction 

Helicobacter pylori (H. pylori) colonize human gastric mucosa leading to chronic 

gastritis, peptic ulcer, gastric cancer and gastric mucosa associated lymphoid tissue 

(MALT) lymphoma (Sethi et al., 2013). Some developing countries have 90% prevalence 

of H. pylori infection, whereas developed countries have values ranging from 25 to 40% 

(Francesco et al., 2014). Dyspepsia is a common health problem encountered worldwide 

(Naz et al., 2013), and the overall prevalence of dyspepsia associated H. pylori infection is 

25% (Yazdanpanah et al., 2012; Naz et al., 2013). The causes of dyspepsia remain 

uncertain and are likely to be infectious and non-infectious agents (Fouad et al., 2014). The 

major causes include gastroduodenitis, peptic ulcer, malignancies, esophagitis, parasitic 

infection and functional dyspepsia (Ayana et al., 2014). 

Non-invasive diagnostic tests directed H. pylori are now available for detection the 

antigen and antibody. These tests are valuable for screening and therapy evaluation, and 

are also easy and cheap to perform (Formichella et al., 2013; Lee et al., 2013). Fecal 

antigen detection H. pylori has certain disadvantages like antigen excretion may vary over 

the time period and may degrade while passing through the intestine. However, if antigen 

concentration becomes low, false negative results may be reported (Patel et al., 2014). 

In Yemen, some previous studies are known about the prevalence of H. pylori and its 

infection, but there have been no studies addressing environmental and dietary risk factors 
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