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 اللعب  دور اجملتمع يف محاية حكوق الطفل يف

واألنشطة احلركية و البدنية

 ملخص البحث: 

ححللكٚدددٞ ٗحه اُٚدددٞ    ٞٓدددال حه ردددل عر حهبالٙدددو ألنهواددد  ٗح٪ُ ددد  

حهرتحث حٮُسنُٛ، عرب حهاض٘ر حملخبوفٞ، ٗت٘عٚح ع٩قٞ حجلسا ٗحهٌِد٘ حجلسدٌٛ   

ألن٪ُ دد ٞ ححللكٚددٞ ٗحه اُٚددٞ، ٗكدد ح عألددلحل بٌٓٚددٞ حهوادد  ٗح٪ُ دد ٞ ححللكٚددٞ   

. كٌن ٓدال حه ردل بٙغدنىل عر    ٞعٌوٚٞ حهٌِ٘ حهانَ هو خضٚٞ حٮُسنُٚٗحه اُٚٞ   

ت٘عٚح دٗر حجملبٌع ممث٩ىل   ) ح٪ب ٗحملارسٞ (   ت٘فري ٗمحنٙٞ ذق٘ق حه فى   

حهوا  ٗح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ   حجلٌٔ٘رٙٞ حهٌِٚٚٞ. حسبخاَ حه نذل حملِٔخ 

ُبددددن٢خ حه رددددل حر بْ حه٘صددددفٛ حهبروٚوددددٛ هبرقٚددددا بٓدددداحل حهارحسددددٞ. ب ددددنر  

حجملبٌان  حٮُسنُٚٞ ًنرست حهوا ، ٗعِٚت ألنه فى ٗبهانألدٕ ححللكٚدٞ ٗحه اُٚدٞ،    

ٗٗفدددل  هدددٕ حهسدددنذن  ٗحملدددارألا. كٌدددن ت٘صدددى حه ردددل حْ ح٪ُ ددد ٞ ححللكٚدددٞ  

ٗحه اُٚددٞ توادد  دٗرحىل ًدد٧ لحىل   فدد٘ حه فددى، ٗحْ ملٌنرسددبٔن حعنألٚددن  كددثريٝ عوددٟ 

 فى. ٗفٌٚن ٙباودا ألداٗر حجملبٌدع ممدث٩ىل   ح٪ب     صاٚا حه ِن١ حجلسٌٛ ٗحهِفسٛ هو

ٗحملارسددٞ، برٔددل حه رددل حْ ح٪ب ٙبرٌددى ًسدد٧ٗهٚٞ محنٙددٞ ذددا حه فددى   حهوادد     

ٗح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ، حر جنُ  بْ هوٌارسٞ دٗرحىل ممن ٩ىل   محنٙدٞ ٓد ٖ   

ححلقدددد٘ق. ٗب ددددنر حه رددددل حر بْ ذضددددط حهرتألٚددددٞ حه اُٚددددٞ حملقددددلرٝ   ًدددداحر   

رٙٞ حهٌِٚٚٞ، ٨تسبثٌل   حهلال حهد ٜ ٗعدات ًدّ بجودٕ، ٗحْ كدثريحىل ًدّ       حجلٌٔ٘
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حملدداحر  قددا عوددت عددّ ممنرسددٞ ح٪ُ دد ٞ ححللكٚددٞ ٗحه اُٚددٞ. ٗبٗصددٟ حه رددل     

 أل اض حملانجلن ، ٗطلح ألاض حملقرتذن  هوارحسٞ حملسبق وٚٞ.

The role of society in protecting child Rights 

in playing and physical motor activities 

 

This study aimed at identifying playing and physical motor 

activities in  human heritage throughout different ages, and exploring the 

role between body and physical development, and physical motor activities. 

The study tried also to show the impotence of physical motor activities in 

the general development process of human personality, and expressed the 

role of society especially(school and father) in providing and  protecting the 

rights of child in playing and physical motor activities in Yemen republic. 

The study used the descriptive analytic method. The results showed that 

most of human societies practiced playing and took care to child physical 

motor activities and provided fields and trainers. Results showed also that 

physical motor activities had an important influential and positive role on 

human development. Regarding the role of society especially (school and 

father) in providing and protecting the rights of child in playing and physical 

motor activities in Yemen republic, the results showed that father and school 

burden an important responsibility in providing and protecting these rights 

and that less attention was paid to physical periods in schools, and that  most 

of schools no more devote insufficient time to physical motor activities. The 

study set a number of recommendations and future study.   

 مكدمة البحث:

عْ حهوادد  عِددا حه فددى ٓدد٘ حيددنٖ للٙدد ٜ سلدد٘ حهِ ددن  ٗححللكددٞ،         

ًلحذددى عاٙدداٝ ًددّ ذٚنتددٕ، ٗٓدد ح ح٨يددنٖ حهالٙدد ٜ ٓدد٘ عُسددنُٛ ألنهارجددٞ ح٪ٗر،   

مينرسددٕ حٮُسددنْ   كدددى ًلددنْ ٗ لًددنْ ٗذغدددنرٝ، ٗ نرسددٕ كدد هم ألادددض       

هِغدخ    ححلٚ٘حُن . فنه فى علٜ ٗٙلًدٛ ٗٙبسدوا، ٗٓدٛ ُ دنطن  ترتحفدا ًدع ح      

(. 36، 9191رٔ٘رٓن، ًٗع حخلربٝ ٗحهبارٙ    ج٘دٝ بدح٢ٔن )حهقللد٘هٛ ٗحملفد ،   

بًن ح٨ينٖ حٮُسنُٛ   عودٍ حهدِف ، ف٧ٚكدا بْ حهواد  فانهٚدٞ ًثودٕ ًثدى حهاٌدى.         
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حهفددنرق بْ حهاٌددى فانهٚددٞ تِددبخ سددواٞ ًددن، ٗحهوادد  فانهٚددٞ تِددبخ ًلذددنىل. ٗبذٚنُددنىل ٓدد٘   

١، حيقددا حهفلذددٞ ٗحملددلح )جدد٘رحرد ٗهِٚددالًّ،    ت٘قددو عددّ فانهٚددٞ ًثددى ح٨سددرت ن   

(. ٨ٗ تقبضددددل فن٢دددداٝ حهوادددد  ٗح٪ُ دددد ٞ ححللكٚددددٞ ٗحه اُٚددددٞ عوددددٟ   9196،611

ممنرسبٔن فقط، ألى  با ذبٟ عر ً نٓاتٔن. ففدٛ حمل دنٓاٝ ًبادٞ،  ضدى ًدّ      

(. بْ حهوا  ًدّ  د٩ي   936، 9193ًبنألاٞ ح٬ لّٙ ٍٗٓ مينرسْ٘ حهِ ن )ذسنْ،

حه اُٚٞ، ٙاا ٗسٚوٞ تاوٌٚٚٞ ُنجرٞ هِقى ح٪ٓاحل ححللكٚٞ ح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗ 

. فٌدّ  د٩ي ح٪هادنب ححللكٚدٞ ٗحه اُٚدٞ، تٌِدٟ       ٞحملٔنرٙٞ، بٗ حه٘جاحُٚٞ ح٨ُفانهٚد 

حملٔنرح  حهفلدٙٞ، ًثى  سا دقٞ حمل٩ذظدٞ، بٗ حهضدرب بٗ حمل دندرٝ. بًدن ح٪ٓداحل      

،   لرعٔن   حه فى ٗحسع حه٘جاحُٚٞ ح٨ُفانهٚٞ، فأ ل ح٪هانب حه اُٚٞ ٗححللكٚٞ

ٗ ًبادداد. فدد رث حهثقددٞ ألددنهِف ، بٗ علحهددٞ رلددنٗل ًاِٚددٞ، بٗ تٌِٚددٞ قددٍٚ ًاِٚددٞ، بٗ  

علحهٞ حينٓن  سو ٚٞ، ٙلْ٘ مملِنىل ًّ  د٩ي ح٪هادنب حجلٌنعٚدٞ بٗ حهبِنفسدٚٞ     

 (. 5، 0111حهفلدٙٞ)ص٘ححلٕ، 

 أهمية البحث :

    ٗ رٝ ألِن٢دٕ حه ِدن١   حٓبٌت حجملبٌان  حملخبوفٞ ألنجلسدا، ٗبكدا  عودٟ عدل

حهسوٍٚ، عدرحكن ًِٔن ملدن ٧ٙدٙدٕ ًدّ ٗردن٢و، ًٗدن حيققدٕ ًدّ بٓداحل. ًٗدّ ٓد ح           

حملِ ودددا،  دددحات  ذغدددنرح  كدددثريٝ حهِ دددن  ٗححللكدددٞ. ٗذددداد  حملضدددندر        

حهبنرخيٚددٞ، ح٪ُ دد ٞ ححللكٚددٞ ٗحه اُٚددٞ حهدد  ًنرسددبٔن حه ددا٘ب، ًددنٓ٘ ٓددندل     

ر ٗحهل ددنر. ميددنر  ًِٔددن، ًٗددن ٓدد٘ ألاددل  تلٗحيددٛ. ٗفلقددت ألددا بُ دد ٞ حهضددان   

ح٪طفني حهوا  ًاف٘عا مبٚى ف لٜ عر ذهم.  ٍ ذا رٔل  حملاحر  حهِظنًٚٞ، 

ٱجاى ه٫ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ ذضط  نصٞ، مسٚت ذضط حهرتألٚٞ حه اُٚدٞ  

كثريحىل ًُنٙق وْ٘ عودٟ   يٗحهلٙنعٚٞ،  ت ع لحل ٗت٘جٕٚ تلألٜ٘  نظ. حْ ح٪طفن
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ن ٙلت ط ألٔن ًّ عذسن  ألنهلعن، حهِنتخ عّ ذضط حهرتألٚٞ حه اُٚٞ ٗحهلٙنعٚٞ، مل

(. ٗقا بكدا   935 -931، 9110ع  نث حملٚى حهف لٜ هوا  ٗحهلحذٞ ) ع٩ٜٗ، 

درحسن  ٗحب٘ث كثريٝ ًٗبِ٘عٞ بجلٙت ذ٘ي رنٓلٝ حهوا ، عْ حهوا  ٓ٘ ًدا ى  

ٗرٚفدٛ هادنا حه ف٘هدٞ، ٗٙد٧ ل   تلدّ٘ٙ  خضدٚٞ حهفدلد   طف٘هبدٕ ٗحهسددِ٘ح          

ِ٘ح  حه ف٘هٞ حمل للٝ ًّ بٌٓٚٞ   تأسٚ  حه ِدن١ حهِفسدٛ هوفدلد    حهقندًٞ، ملن هس

 ( .55د9191،53  ًلحذى فٖ٘ حه٩ذقٞ )حهقلل٘هٛ ٗحملف ، 

 ٗ  ع١٘ ًن س ا ، ميلّ توخٚط بٌٓٚٞ حه رل   ح٬تٛ:

عْ حهقدددلاْ حهلدددلٍٙ ذدددل عودددٟ ألِدددن١ حجلسدددا ٗح٨ٓبٌدددنَ ألدددٕ. ٗجادددى     -9

،  ٍ دلبٌاٚٞ  نُٚنىل. ٙقد٘ي    خضٚٞ ب٨ٗىل ٞألِن١ٖ ٗفٖ٘ ًس٧ٗهٚ ًٞس٧ٗهٚ

قددني عْ ح   تاددنر   بسدد  حصدد فن٢ٕ ه ددنه٘  هوٌوددم عوددٟ قً٘ددٕ     

ٍ حصد فنٖ عودٚلٍ ٗلحدٖ ألسد ٞ   حهاوددٍ     ٗحجلسد
. فن٨صد فن١ ٓدد ح  9

حخلٚنر حٮهلٛ، ع ر ألضفن  جسٌٚٞ ٗعقوٚٞ، بٌٓٔن حهقد٘ٝ   حجلسدٍ.   

لكٚدٞ  عذْ  محنٙٞ ذق٘ق حه فى   بْ ٙد   جسدٌٕ عدرب ح٪ُ د ٞ ححل    

 ٗحه اُٚٞ ً و  قلاُٛ.

عْ   ت٘فري حهواد  ٗح٪ُ د ٞ ححللكٚدٞ ٗحه اُٚدٞ هو فدى، عت دنث هسدِٞ         -0

ذٚدددل بكدددا  ح٪ذندٙدددل حهِ ٘ٙدددٞ، عودددٟ ح٨ٓبٌدددنَ أل فسدددنح  حهدددِي

٩ٙع   حجملني هو فى هوا ، ٗعاَ جلٍ ف لتٕ حٮهلٚٞ. ٗكنْ حهِي

 ح٪طفني، ٗحيِ٘ح عوٍٚٔ، ٨ِٗٙٔنٍٓ عّ حهوا .

                                      
9  
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  ٗحهرتفٕٚ، ذا ًلف٘ي هو فى، مب٘ج  حهق٘حُا حهاٗهٚٞ عْ ذا حهوا -6

حلٌنٙٞ ذق٘ق حه فى، ٗبٌٓٔن حٮع٩ْ حهادنملٛ حلقد٘ق حه فدى. ٗكد ح     

تأكٚددا حملٚثددنق حهدداٗهٛ هورتألٚددٞ حه اُٚددٞ ٗحهلٙنعددٚٞ، عوددٟ بْ حهلٙنعددٞ  

ذا هوحٌٚع، ٗٙا ى   ٓ ح ححلا مجٚع ح٪طفني، ذبٟ طفى ًدن ق دى   

 حملارسٞ.

صددٚن  ُدداٗٝ "ٗحقددع جِددنح ح٪ذدداحث   حهددٌّٚ" ًددّ  ًددن بكددا  عوٚددٕ ت٘ -1

عددلٗرٝ ح٨ٓبٌددنَ ألنمل٩عدد ، ٗألِددن١ ححلدداح٢ا ٗححلفددنر عوددٟ حهسددنذن   

 ٗحملبِفسن .    

ًن ٩ُذظٕ ًّ عٌٓني حملاحر  ٪ٌٓٚٞ تارٙ  ًندٝ حهرتألٚدٞ حه اُٚدٞ بٗ     -5

ع اني ٗقبٔن ألبارٙ  ًندٝ ب ل٠، ٗك ح عهان١ ٗبذٚنُدن عٌٓدني بٌٓٚدٞ    

 حهًٚ٘ٚٞ   حملاحر  . ٞنذٚحهبٌنرّٙ حهض 

 أهداف البحث 

 ٓال حه رل ححلنهٛ عر: 

ححللكٚدٞ ٗحه اُٚدٞ   حهدرتحث حٮُسدنُٛ،      ٞحهبالٙو ألنهوا  ٗح٪ُ   .9

 عرب حهاض٘ر حملخبوفٞ.

ت٘عدددٚح ع٩قدددٞ حجلسدددا ٗحهٌِددد٘ حجلسدددٌٛ، ألن٪ُ ددد ٞ ححللكٚدددٞ       .0

 ٗحه اُٚٞ.  

ٞ حهٌِ٘ حهانَ عأللحل بٌٓٚٞ حهوا  ٗح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ   عٌوٚ .6

 . ٞهو خضٚٞ حٮُسنُٚ
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ت٘عدددٚح دٗر حجملبٌدددع ممدددث٩ىل   حملارسدددٞ ٗح٪ب،   تددد٘فري ٗمحنٙدددٞ    .1

ذقددددد٘ق حه فدددددى   حهواددددد ، ٗح٪ُ ددددد ٞ ححللكٚدددددٞ ٗحه اُٚدددددٞ،    

 حجلٌٔ٘رٙٞ حهٌِٚٚٞ.

 سٚرنٗي حه رل حٮجنألٞ عّ ح٪س٣وٞ ح٬تٚٞ : 

 ث حٮُسددنُٛ، ً٘قددع حهوادد  ٗح٪ُ دد ٞ ححللكٚددٞ ٗحه اُٚددٞ   حهددرتح ً٘ددن ٓدد

 عرب حهاض٘ر حملخبوفٞ؟

 ًن ٓٛ ع٩قٞ حجلسا ٗحهٌِ٘ حجلسٌٛ، ألن٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ ؟ 

    ًددن بٌٓٚددٞ حهوادد  ٗح٪ُ دد ٞ ححللكٚددٞ ٗحه اُٚددٞ عِددا حه فددى، ٗع٩قبٔددن

 ألٌِ٘  خضٚبٕ   مجٚع حجل٘حُ  ؟

 دٗر حجملبٌددع ممددث٩   )ح٪ب ٗحملارسددٞ(   تدد٘فري ٗمحنٙددٞ ذقدد٘ق   ً٘ددن ٓدد

   حهوا  ٗح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ،   حجلٌٔ٘رٙٞ حهٌِٚٚٞ؟حه فى، 

 :  حمددات البحث 

ٙقبضل ٓ ح حه رل عوٟ حهوا  ٗح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚدٞ فقدط،   

دْٗ ح٪ُ دد ٞ ح٪ ددل٠ ًددّ حهوادد . ٗعوددٟ حهدد ك٘ر فقددط دْٗ حٮُددنث، ٗعوددٟ    

ٔددا. ( سددِٕ. ٗٙادد  ذهددم حسددب اند ًلذوددٞ حمل  90حه ف٘هددٞ ًددّ ألاددا سددِبا عر )  

ٗٙقبضل ٓ ح حه رل   ت٘عٚح دٗر حجملبٌع عودٟ ت٘عدٚح دٗر ح٪ب ٗحملارسدٞ    

 ، دْٗ لريٌٓن ًّ ح٪فلحد بٗ حمل٧سسن  حجملبٌاٚٞ.

 :مصطلحات البحث 

حه  تفلعٔن حه دلٙاٞ حٮسد٩ًٚٞ ، ٗحهب دلٙان  حهاٗهٚدٞ      ٞدٗر حجملبٌع : حملس٧ٗهٚ

     ٍ ألٔددن. ٗسٚقبضددل دٗر   عوددٟ حجملبٌددع ألددأفلحدٖ ٧ًٗسسددنتٕ، سلدد٘ حه فددى، ٗتودد ًٔ

 حجملبٌع   ٓ ٖ حهارحسٞ عوٟ دٗر ح٪ب ٗحملارسٞ فقط.
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ذق٘ق حه فى : حه٘حج ن  ٗحهبس٩ٚٔ  ٗحهلعنٙٞ ٗححلٌنٙٞ، ٗلريٓن ًّ  حه٘حج ن   

 حه  ٱكوو حجملبٌع، ألأفلحدٖ ٧ًٗسسنتٕ ت٘فريٓن هو فى . 

بْ ألادا   ( سدِٕ. عودٟ حعب دنر   90حه فى : ٍٓ ح٪طفني حه ك٘ر ًّ سّ سِبا عر )

( سدِٞ عودٟ ح٪رجدح ٓدٛ ألاحٙدٞ سدّ       90ٗسدّ )  9( سِٕ، ت اب ًلذودٞ حمللحٓقدٞ.   90)

 حه و٘غ ٗٓ٘ سّ حهبلوٚو حه لعٛ ذس  حه لٙاٞ حٮس٩ًٚٞ .

ح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ : حهِ نطن  حه  ٧ٙدٙٔدن حه فدى، ًدّ  د٩ي عٌوٚدٞ        

نسبخاحَ بٗ ألاْٗ حهبآلر ححللكٛ حهاغوٛ،   حملسنذن  حهضاريٝ بٗ حهل ريٝ، أل

حسدددبخاحَ بدٗح  بٗ بجٔددد ٝ، ألادددل  ح٨سدددبٌبنث، كٌدددن بْ هلدددن ف٘ح٢دددا   ألِدددن١      

  خضٚبٕ حملبلنًوٞ.

حهوا  : ٙالل حهوا  ألإُٔ ُ ن  لري ً٘جٕ ٙقَ٘ ألٕ دلٌ٘عٞ ًّ ح٪طفني ًّ بجى 

 ٞ . ٗٙالفدٕ "قدنً٘  عودٍ حهدِف "      (Good, 1959, 381) قٚا حملباٞ     ٗحهبسدوٚ

  ٕ حهِدددن  بفددلحدحىل ٗمجنعدددن  ألقضددا ح٨سدددبٌبنث دْٗ بٜ دحفدددع    ألأُددٕ ُ دددن  مينرسدد

(. ٗٙل٠ "دٜٙ٘" بْ حهوا  ُ دن  ٙدثري حملبادٞ ٗقدت       Chaplin, 1970, 366ا ل)

   ْ . ٗتدل٠ "ذقددٛ" بْ  (91، 9193، حهقٚدنَ ألددٕ دْٗ حهِظدل عر لددل   دنرجٛ )ذسددن

حهوا  يلٙ  عوٟ  ١ٛ جاٙا  ٍ ح٨سدبٌلحر عوٚدٕ ألادا حهبادلل عودٟ ح٨ذبٌدن٨        

(. ٗ ٙادلل        "لٓدلحْ" حهواد  ألأُدٕ     995، 9193٪ٗجٕ   حهبانًى ًإ )ذقٛ،ٗح

(. ٗٙدل٠   019، 9115بٜ سو٘ن ٙقَ٘ ألٕ حهفلد ألاْٗ لنٙٞ عٌوٚٞ ًس قٞ ) لٓلحْ، 

"تنٙو٘ر" بْ حهوا  ٓ٘ بُفن  ححلٚنٝ ألنهِس ٞ هو فى، ٗ هٚ  دللد طلٙقدٞ هبٌغدٚٞ   

                                      
) 
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اد  ًدن بٗردٖ "صد٘ححلٕ" ألأُدٕ     ًٗدّ تالٙفدن  حهو   .(Tylor, 1967, 215) حه٘قدت 

ُ ن  ٙقَ٘ ألٕ حهفلد   ًلذوٞ حه ف٘هٞ ألقضا ح٨سبٌبنث                 ) ص٘ححلٕ، 

0111 ،11 .) 

 حه لٙقٞ ٗحٮجلح١ح  : 

حسبخاَ حه نذل حملِٔخ حه٘صفٛ حهبروٚوٛ، حه ٜ ٙابٌا عوٟ حٮذنطٞ 

قنَ    ألنملضندر ٗحهارحسن  حه  تانجل ً٘ع٘ث حه رل، ٗتا ٛ ذاٗدٖ،  ٍ

  . ع١٘ٓن ألبروٚى حملاوً٘ن ، ٗتفسريٓن، ٗحسبخ٩ظ حهِبن٢خ

 نتائج البحث وتفسريها :

ُسددبال  ِٓددن حهِبددن٢خ حهدد  ت٘صددوِن حهٚٔددن، ًددع تفسددريٓن، ًلت ددٕ ذسدد   

 تسوسى ٗرٗد بٓاحل حه رل. 

ححللكٚددٞ ٗحه اُٚددٞ   حهددرتحث ح٨ُسددنُٛ، عددرب  ٞب٨ٗ :  حهبالٙددو ألنهوادد  ٗح٪ُ دد 

                  فٞ:حهاض٘ر حملخبو

ذلصدددت ححلغدددنرح  حملخبوفدددٞ بْ ٙادددٚل ح٪طفدددني طفددد٘هبٍٔ ب٨ٗىل، ق دددى بْ           

، قددا ىتدادلٍٔ    بُ د ٞ حهل دنر ٗ ٌو ٔدٍ حملسدد٧ٗهٚن . ٗكدنْ حملد٘ر عد  ٗجد        

ٗٓ  حه فى حه ٣ٚٞ حه  ٚاٚٞ ملٌنرسٞ ح٪ُ  ٞ حملخبوفٞ. فنه ٣ٚٞ حه  ٚاٚٞ مبدن ذد٘    

ٗع٘ح٢دا صداريٝ، ٗفدل  هو فدى حه ٣ٚدٞ ح٪ٗر ملٌنرسدٞ        ًّ بُٔدنر ٗ ب دحنر ٗ ج دني   

ٗتاوٍ حملٔنرح  ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ. فقا عنش حه فى حه داح٢ٛ، بقدلب عر حه  ٚادٞ    

ًدّ طفوِدن ححلدنهٛ. ٗتد٘فل  هدٕ ألدد هم بدٗح  رٙنعدٚٞ ٗتلفٚٔٚدٞ ط ٚاٚدٞ، ًدّ قفدد           

ا (. ٗا عدد65، 9191ذدد٘حج  ٗع دد٘ر بُٔددنر ٗ تسددوا ب ددحنر)حهقلل٘هٛ ٗحملفدد ،   

حمل٧ر ددْ٘ ٗعوٌددن١ ح٬ ددنر صددا٘ألٞ كدد ريٝ   ع  ددن  اقدداَ حٓبٌددنَ حه  ددلٙٞ ألنهاِنٙددٞ     
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ألنه فى، ٗت٣ٚٔدٞ ح٪هادنب حهد  تسدنعاٖ عودٟ حهٌِد٘ ٗحهودٔ٘ ٗح٨سدبٌبنث ححلدل. فقدا           

ك فت ححلفلٙن  ح٪ لٙٞ، عدّ ألادض ح٪دٗح  حهد  كدنْ ح٪طفدني ٙوا دْ٘ ألٔدن،        

لٙنعددٚٞ ححلنهٚددٞ، كددنهللٝ حهدد    ٗبْ ٓدد ٖ ح٪دٗح  قلٙ ددٞ حه دد ٕ ًددّ ح٪دٗح  حه  

(. 65، 9191كنُددت ًضددِ٘عٞ ًددّ حه ددا حملخودد٘  ألددنهقل)حهقلل٘هٛ ٗحملفدد ،       

ٗٓدد ٖ ع ددنرٝ صددلحيٞ عر عُسددنُٚٞ حهوادد  ٗحرت نطددٕ حهاغددٜ٘ حهغددنرب   بعٌددنق    

 تنرٙخ ححلغنرٝ حٮُسنُٚٞ ألنحلٚنٝ بٌِٙن ٗجا . 

ٮُسدنْ    ٗٙ ٌى حهوا  حهلثري ًّ ح٪ُ  ٞ حهد  ميلدّ بْ مينرسدٔن ح   

رلبوو ًلحذى حهٌِ٘. ٓ ٖ ح٪ُ  ٞ تب٘لث ألا ححللكٚٞ حه اُٚٞ ٗحه ِٓٚٞ حهاقوٚدٞ.  

     ٜ ٗحٮ دنرٝ، ٗكد ح ًدن ٙقدَ٘      ٗٙا ى عٌّ حهوا ، ح٪ُ د ٞ حهد  هلدن صدفٞ حهبردا

   ٕ   ًِٔن عوٟ حهبقوٚا ٗحهبٌثٚى ِٗٓنن ًن ٙلتل  ًِٔن عوٟ ححلد    تِفٚد ٖ ُٗبن٢حد

 (. 9195،56) حهاضٛ ٗذاٙل،

ألِظلٝ ألسٚ ٞ عوٟ ط ٚاٞ حهرتألٚٞ حجلسٌٚٞ هو فى عِا ح٪ق٘حَ حه اح٢ٚٞ، زلدا        

بٍُٔ ٙرتكْ٘ ًسنذٞ ٗحسداٞ ًدّ ححللكدٞ هو فدى. ذٚدل ٙدلكّ ٓد١٨٧ ح٪طفدني         

ًددّ  دد٩ي ٓدد ٖ ححللٙددٞ عر حهلددثري ًددّ ح٪هاددنب حملٌباددٞ. فرتحٓددٍ ٙقودداْٗ بعٌددني   

ع حهسددٚ٘ل ٗحهلًددنح، حهل ددنر ٗٙبددار ألْ٘ عوٚٔددن ًِدد  حهضددال. فٔددٍ ٙسددٌْٔ٘   صددِ

ألٕ حهل نر ًّ ًانرن   ها ٍٔ. ٗٙقواْٗ ك هم بعٌني حهل نر  َٗٙقواْٗ ًن ٙق٘

حه  ٙ نٓاُٗٔن   رلٗل حهسوٍ، ًدّ ًثدى بعٌدني حه رحعدٞ ٗحهضدٚا ٗ حهبحداٙو.       

فٔدددد ٖ ح٪هاددددنب حملسددددوٚٞ ت ددددر  قددددنألوٚبٍٔ هو٩ٌذظددددٞ ٗحهبخٚددددى ٗحٮألاحث)ع ددددا      

ينٓدن  حهفوسدفٚٞ، حهد  تٔدال عر صدٚنلٞ      ( .  ٍ أللل  ح01٨د91، 9199حهاح٢ٍ،

 خضٚٞ حه فى مبن ٙبفا ًع بٓاحل حجملبٌع. فٔ ٖ ) عسربطٞ ( ت رل عدّ حه فدى   

حهقددٜ٘، ٗتسدداٟ ٮعددندٖ عددّ طلٙددا حهرتألٚددٞ. فدد٩ ًلددنْ   دلبٌددع ) عسددربطٞ (    
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هوغدافن١. فنه فدى ًِد  ٨ٗدتدٕ خيغدع ٨ ب دنرح  قنسدٚٞ،  داد ًدا٠ صد٩ذٚبٕ           

ٰٙادا دلود    هو قن١ عوٟ قٚا ححل ٗٱ ٚنٝ. ٗكنْ حملاٚنر حه٘ذٚا هبراٙا ذهم ٓ٘ حهق٘ٝ. 

حملسِا، ٓ٘ حجلٔٞ حملس٧ٗهٞ عّ تقلٙل ًا٠ قارٝ حهضي، عوٟ حهاٚل   دلبٌدع  

عسددربطٞ. كددنْ حجلنُدد  ح٪كددرب ًددّ حهرتألٚددٞ حٮسددربطٚٞ، ًللسددن هوبددارٙ ن          

 ٞ حهاسددللٙٞ ٗحهرتألٚددٞ حهلٙنعددٞ. فلنُددت حهسدد نذٞ ٗركدد٘ب حخلٚددى، ًددّ ح٪ُ دد

حهًٚ٘ٚددٞ ه٫طفددني. ذهددم ألٔددال تق٘ٙددٞ عغدد٩تٍٔ، ٗعكسددنب بجسددنًٍٔ حمللُٗددٞ         

(. ٗا ٙقبضل حٓبٌنَ ححلغنرح  حهقاميٞ أل ِن١ جسٍ 9196،901حه٩لًٞ )بمحا، 

حٮُسنْ ٗعغ٩تٕ، ألى حُبقى عر حه رل عّ حهبلنًى    خضٚبٕ. فٔ ٖ )ب ِٚدن(  

 ود٘ب، ألدا رٗح ًلٓفدٞ    حعد   ًدّ حهواد  ٗحهلٙنعدٞ، ٗسدٚوٞ هبرقٚدا حهبد٘حلْ حمل       

 د  ألنجلٌدني ٗتقدارٖ، ٗجسدٍ قددٜ٘ ر دٚا. ٓدافت حهرتألٚدٞ   ذهدم حجملبٌددع عر         

حسبخاحَ ٗقت حهفلحغ هبرقٚا ف٘ ًبد ْ هوفدلد. ٗعِداًن ٙوبردا حه فدى ألنملارسدٞ،       

  ٘ ( ٗٓدد٘ دلٌ٘عددٞ ًددّ حهبٌددنرّٙ حهلٙنعددٚٞ،    َٙبأاُٗددٕ ألنهبددارٙ  عوددٟ )حجلٌ ددنلٙ

حجللٜ ٗحهلقط ٗحهس نذٞ. ٗ كنْ ًدّ  داٝ   كلًٛ حهقلظ ٗحهلًح ٗحملضنرعٞ ٗ

حٓبٌدددنَ حهاٗهدددٞ ألنهرتألٚدددٞ حه اُٚدددٞ ٗحجلسدددٌٚٞ، بْ  ضضدددت سدددنذبا هواددد  ٌٓدددن  

"ح٪كندميٚٞ ٗحهوٚسٚٞ"، ٗعِٚت عوٌٚٔن ًد٘رفا رمسدٚا ًٌٔدبٍٔ ععداحد حه د نب      

( كنُت ح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗ حه اُٚٞ 909د 905، 9196ملب و ن  حهاٗهٞ )بمحا، 

ن ، ألى هاؤن ٗحج  دٙ . ذٚدل كدنْ حهفبٚدنْ ٙباوٌدْ٘ ح٪هادنب      ج ١ ًّ ذٚنٝ حهِ

حهلٙنعٚٞ، ألنعب نرٓن ٗحج نىل ٗطِٚنىل ٗدِٙٚنىل.  بًن بُ  ٞ حهلًٗنْ ححللكٚٞ ٗحه اُٚدٞ  

فقا كنُدت بكثدل عِفدنىل. فٌنرسد٘ح ًضدنرعٞ ححلٚ٘حُدن  ٗبهادنب حهقبدني حملخبوفدٞ.          

ٍ فلنُدت هلدٍ بهادنألٍٔ    ٗقا بٓدبٍ حهلًٗدنْ ألنمل٩عد ، ٗها د٘ح حهلدلٝ. بًدن بطفدنهل       

 (. 13د11: 9191حخلنصٞ )حهقلل٘هٛ ٗحملف ،
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ٗألن٨ُبقني عر حه لق ٩ُذ  بْ حهرتألٚٞ فٌٚن ٙباوا أل عاحد حه فى، ا 

عبوو   بٓاحفٔن، عّ بٓاحل حهرتألٚٞ   حهِظٍ حه  ذكلُنٓن، ًّ ذٚل 

قٜ٘، حهرتكٚ  عوٟ ح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ، ألنعب نرٓن حملا ى ه ِن١ جسٍ 

قندر عوٟ  ٌى حهقٚنَ ألنملٔنَ حملِنطٞ ألٕ. بًن حهضِْٚٚ٘ فقا حألباع٘ح كلٝ، ها ت 

ألنهقاَ، ًضِ٘عٞ ًّ حجلوا ٗ ذل ٘ٝ ألنهوٚو بٗ حه ال. كٌن ٱد رست   حهضا 

ح٪ُ  ٞ حهلٙنعٚٞ، ًثى حمل٩كٌٞ ٗحمل نرلٝ ٗرك٘ب حخلٚى. كٌن ًنر  

م. ٗ  أل٩د حهلحفاّٙ، حسبخاً٘ح ححلضنْ ه هٗ حهضِْٚٚ٘ حهضٚا ٗحهقِط،

كنْ حٮعاحد ححللألٛ هو فى، ٗٓ٘ ٓال حهرتألٚٞ ٪ألِن١ حه ا ، ٗسنعا ٓ ح عوٟ 

ح٨ٓبٌنَ ألنهرتألٚٞ حه اُٚٞ. ف عاحد ححملنرب حيبند عر تارٙ  جسٌنُٛ. ٗميلّ 

حهق٘ي بْ حهبارٙ  عوٟ حجللٜ ٓ٘ حهربُنًخ حه٘ذٚا حه ٜ كنْ ًبنذنىل هانًٞ 

حهاِٚٞ، فلنُ٘ح ٙوا ْ٘   سنذن  ألٚ٘تٍٔ. ٗٙقَ٘  حه ا . بًن بألِن١ حه  قن 

: 9191حخلاَ ألبارٙ ٍٔ عوٟ حهس نذٞ ٗرك٘ب حخلٚى ٗحهلًنٙٞ)حهقلل٘هٛ ٗحملف ،

(. ٗألِظلٝ عوٟ ح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ   أل٩د حهِٚى، ٙبغح بْ  10د69

حهفلحعِٞ كنُت هاٍٙٔ بهانب ه٫طفني ًّ طا ٗفخنر ٗ    ٗلريٖ. ٗحًبا 

قاًن١ حملضلٙا عر بُ  ٞ ب ل٠، ًنرس٘ٓن ٗقت فلحلٍٔ، ًثى حهلًنٙٞ  حٓبٌنَ

ٗرفع ح٪ قني. ٗقا دهت ا نر حملضلٙا بٍُٔ أللع٘ح   حمل نرلٝ ألنهاضٛ ٗحملضنرعٞ 

ٗها  حهللٝ، ٗحسباٌو٘ح ح٪ق٘ح  ٗحهسٔنَ ٗحهِ ني. ٗكنْ حهبر ٚ  ُ٘عنىل ًّ 

(. ٗ   حهاض٘ر 9119،101بُ٘حث حهلٙنعن  حه  ًنرس٘ٓن بٙغنىل)ألنذنرث، 

حه٘س ٟ   بٗرألن، ا عا حهِن  حه٘قت حهلن  ملٌنرسٞ حهرتٗٙح ٗح٪ُ  ٞ 

ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ ألس   بْ لنه ٚٞ حه ا  كنْ ً ا٨٘ىل ألق٘  ًٕٙ٘. ًٗع ذهم 

 لّ حهِن    حه٘قت حهقوٚى حملبنح هلٍ ًّ ممنرسٞ حهلكض ٗحهقف  ٗحهلًٛ 
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(. ٗقا ها ت ح٪ُ  ٞ حه اُٚٞ 15د61، 9191ٗحملضنرعٞ )حهقلل٘هٛ ٗحملف ، 

ٗححللكٚٞ دٗرحىل ألنرلحىل   ذٚنٝ حهالب ق ى حٮس٩َ، ًاف٘عا أل مينٍُٔ بْ حهاقى 

حهسوٍٚ   حجلسٍ حهسوٍٚ. فقا كنُت حهلًنٙٞ ٗحملضنرعٞ ٗحجللٜ ٗرك٘ب 

حخلٚى، ًّ بٍٓ توم ح٪ُ  ٞ. فقا  او حهالب ألنملضنرعٞ حه  تابٌا عوٟ حهق٘ٝ 

ٗعٙقنث حخلضٍ دْٗ عِو ٨ٗ دًن١. ٗقا ألوغ ذ ٍٔ هلن بْ  ضض٘ح هلن ٗحملٔنرٝ، 

صنرث ععلحألٚنىل     ًلنُنىل   س٘ق علنر. ٗقا ٱرٜٗ بْ عٌل ألّ حخل نب 

(. ٗقا ًنرس٘ح ك هم حهس نق عوٟ 61حهس٘ق   ذو ٞ  نصٞ)حه٘كٚى، ب  ، 

رت ط   ح٪قاحَ، أل٘صفٞ ُ نطنىل ٌِٙٛ ٗ ٙا ل ٩ًًح حهفلٗسٚٞ عِا حهفلد، ملن ب

بذٓنٍُٔ ًّ ٗج٘د ع٩قٞ ألا حجلسٍ ٗحه حنعٞ. بًن حخلٚى ٗس نقنتٔن فقا ذظٚت 

مبلنُٞ ًبٌٚ ٝ. فقا  حا٘ح حهبارٙ  عوٟ رك٘ب حخلٚى، ٗحسبخاحَ حهق٘  

، ٗبقنً٘ح حمل نرٙن  هلن، ٗكنُ٘ح ٙ حاْ٘ بطفنهلٍ عوٟ حٗحمل نعِٞ ألنهلًن

 (. 911-11، 9116ممنرسبٔن ِٗٙ ٣ٍُ٘ٔ عوٟ ذ ٔن )حها٘دٝ، 

ٗ ملن جن١ حٮس٩َ بقل ًاظٍ ٓ ٖ ح٪هانب، ٗ  ب ممنرسٞ ألاغٔن 

ح٬ ل، مبن خياَ ح٪ٓاحل ًّ ممنرسبٔن، ٗٓ٘ ألِن١ حجلسٍ حهقٜ٘، حهقندر عوٟ 

  ححلٚنٝ، مبن ٨ ٙبانر  ًع ًقبغٚن  حه لٙاٞ. فنٮس٩َ قار  ٕبدح١  ٗرن٢ف

ن  عوٟ بٍُٔ أل ل هلٍ ذنجٞ حهِف  حه  لٙٞ هورتٗٙح ٗحهرتفٕٚ. فقا عنًى حهِ

ٗذنجنتٍٔ حهِفسٚٞ. ه هم بعرتل حٮس٩َ أللى ًن تب و ٕ ححلٚنٝ  ب ٘حقٍٔ حهقو ٚٞ

حه  لٙٞ، ًّ ذٚل بُٔن   حملقنَ ح٪ٗي، ذٚنٝ قن٢ٌٞ عوٟ حهف لٝ، أللى ًن ٙبفا 

 -9113،509ًع ٓ ٖ حهف لٝ ًّ سلٗر ٗفلح ٗها  ًٗلح ًٗاحع ٞ)عو٘حْ،

ٞ حهوا  ٗ حهؤ٘   بكثل ًّ ً٘عع، ٗبكثل ً لٗعٚ (. ٗقا بقل حهِي 501

 ًّ ًِنس ٞ . 
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ِٗٓنن حهلثري ًّ حمل٘حقو ٗح٪ذندٙل حهِ ٘ٙٞ حه لٙفٞ، ًٗ٘حقو   

كنْ "   حهضرنألٞ رع٘حْ ح  عوٍٚٔ   تث ٚت ٓ ح حهِٔخ. ٱٙل٠ٗ بْ حهِي 

ٙضٱو  ع ا ح  ٗ ع ٚا ح  ٗ كثري ًّ أل  حها ن   ٍ ٙق٘ي : ًّ س ا عهٛ فوٕ 

ح ٗ ك ح ، قني : فٚسب قْ٘ عهٕٚ فٚقاْ٘ عوٟ رٔلٖ ٗ صارٖ فٚق ؤٍ ٗ ك 

، ملٌنرسٞ ح٪طفني  . ٗكنْ حه لٙا حمللنْ حه٘ذٚا عوٟ عٔاٖ   9ٙو ًٍٔ"

 لد عر  بُ  بٍٔ حهرتفٚٔٚٞ. فقا ر٠ٗ حٮًنَ بمحا   ًسِاٖ، بْ رس٘ي ح  

سا ًع لوٌنْ بًنَ حهقَ٘ ٗذ طانَ ًع ألاض بصرنألٕ )فأسبق ى رس٘ي ح   

بْ ٙأ  ٖ، ف فا حهضي ِٓٔن ًلٝ، ٗ ِٓٔن ًلٝ،  ٙوا ، فأرحد رس٘ي ح  

" عّ " حألّ ث. ٗٙ كل "ألنذن ر0ٙغنذلٕ ذبٟ ب  ٖ فحاى رس٘ي ح  

ًل عوٟ ع ا ح  ألّ حه ألري، ٗٓ٘ صي ٙوا  ًع  حجل٘لٜ" بْ عٌل ألّ حخل نب 

ا تفل ًع بصرنألم ؟ قني " ًنهم   حهض ٚنْ، ففلٗح ٗٗقو ٓ٘، فقني هٕ عٌل 

ٙن بًري حمل٧ًِا : ا ب نل فأجِل، ٗا تلّ حه لٙا عٚقٞ فأٗسع هم" 

(. ٗقا ذظٚت ح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ، ًّ ألا  163، 9119)ألنذنرث،

   ٗت حٚإ. ذٚل رل  حهِي   بُ  ٞ حهوا  عّ بطفني حملسوٌا ألاِنٙبٕ 

حملضنرعٞ ٗحجللٜ ٗحهلًنٙٞ ٗلريٓن ًّ ممنرسٞ ح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ، ًثى 

ٱذسّ حهلًٛ ٗحهق٘ٝ    ح٪ُ  ٞ حهِنفاٞ   حهسوٍ ٗححللب. فقا حعبرب حهِي 

حملضنرعٞ، ٧ً لحىل عوٟ كفن١ٝ حه فى ٗحسبااحدٖ ها ٘ي عنا حهلجني. ففٛ ل ٗٝ 

بذا، تضنرث مسلٝ ألّ جِاب حهف حرٜ، ٗرحفع ألّ ذاٙخ، ٌٗٓن بألِن مخسٞ ع ل 

ٌن هوقبني ٣ً٘ٙ ، ٗكنْ قا ردٌَّٓن ق ى ذهم. كٌن بُٕ بجنل ذٱسّ سِٞ، فأجنلٓ

                                      
 (1481امحد، حديث رقم ) مسند - 9
 (8484املستدرك عمى الصحيحني، حديث رقم )  - 0
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(. ٗقا حسبٌل حٓبٌنَ 33رًنٙبٌٔن ٗبحلقٌٔن ألنهق٘ح  حملقنتوٞ)حألّ ٓ نَ، ب  ،

. ذٚل كنْ ًّ بٍٓ كوٌن  عٌل ألّ حملسوٌا ألنه فى ألاا ٗفنٝ حهِي

 نذٞ ه٨٘تٕ   ح٪ق نر بًن ألاا "فاوٌ٘ح ب٨ٗدكٍ حهلًنٙٞ ٗحهس  حخل نب 

٨ٗٗتٕ ًّ ألااٖ هوا    (. ٓ ح عّ عقلحرٖ 9110،611ٗرك٘ب حخلٚى" )ذلٌ٘د، 

ح٪٨ٗد. ٗقا حسبٌل بطفني حملسوٌا ألاا ذهم،   حعنذ ب لني حهوا  ٗح٪ُ  ٞ 

ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ حه  بقلٓن حٮس٩َ، ًع حهبااٙى ٗحهبر٘ٙل ٗحٮعنفٞ، بٗ 

ٍٔ عوٟ حهثقنفن  حه  ٗفا  عهٍٚٔ  سا  لٗ  حهوا  بٗ اهٚنتٕ، ألقار حُفبنذ

ألاا ت٘سع حهاٗهٞ حٮس٩ًٚٞ. ٗقا ًنر  بطفني حملسوٌا بهانألنىل ٨ عبوو كثريحىل 

عٌن ُ نٓاٖ حهَٚ٘ ًّ بهانب بألِن١ ذلكٚٞ ٗألاُٚٞ. ٗفٌٚن ٙباوا ألأهانب حهللٝ 

 (.  59د  51، 9191فوٍ  نر  ع٨ ألاا حهأا ح٪ًٜ٘)حهقلل٘هٛ ٗحملف ،

ب٨ٗد حملسوٌا، ٗرفَّٕ عٍِٔ،   حٮقلحر دحع  حهِي ٗ  ع١٘ ٓ ح 

 ٰٗ ٗ حأٍ عوٟ حهبسنألا، ألى ٗرصا حجل٘ح٢  ت حٚانىل هوفن٢ ّٙ حملبٌٚ ّٙ. ٗا ٱٙل

عِٕ ًٙ٘نىل بُٕ ُٟٔ حهض ٚنْ عّ حهوا ، ٗحعنذ ح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ 

وم حهأ٘د حملفٚاٝ. ٗعوٟ ذهم حهِٔخ سنر بصرنألٕ ًّ ألااٖ، ٗبٗهٚن١ ح٪ً٘ر   ت

ح٪ٗر. ٗقا تلك٘ح ه٫طفني ذلٙٞ حملٌنرسٞ، ٗٗفلٗح هلٍ حهاعٍ ٗ حهب حٚع، ألى 

 ٗ نركٍ٘ٓ   كثري ًّ حملِن ط.

  نُٚنىل : ع٩قٞ حجلسا ٗ حهٌِ٘ حجلسٌٛ، ألن٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗ حه اُٚٞ :

ًّ ُٔنٙٞ حهسِٞ حهثنُٚدٞ، ت ٙدا قارحتدٕ ححللكٚدٞ ألٌِد٘      حه فى ٙقرتب  ذا

ًٗددن ٙلحفددا ذهددم ًددّ فدد٘ ًاددل  ٗعقوددٛ ٙ٘هددا هاٙددٕ حهلل ددٞ       قارحتددٕ حجلسددٌٚٞ

كٌددن بْ ذن حهٌِدد٘ حملبقدداَ عوددٟ حهضدداٚا حجلسددٌٛ   ٕ،حكب ددنل حه ٣ٚددٞ ًددّ ذ٘هدد

ٗححللكددٛ، ٙافاددٕ هبحلألددٞ قارحتددٕ حهِنًٚددٞ، هٚبحددٕ   حملسددنذن  دللألددنىل حمل ددٛ    
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 -0)تاا ًلذوٞ حه ف٘هٞ حمل للٝ ًدّ  ٗ .(959، 9115لٓلحْ،ٗحهبسوا ٗحجللٜ )

  ٓدد ٖ حمللذوددٞ،  . ًددّ ب  ددل ًلحذددى حهٌِدد٘ عوددٟ رلبوددو حجل٘حُدد       ( سددِ٘ح  3

كدنجللٜ ٗحهقفد  ٗحهبسدوا ٗركد٘ب      ٞ،ٙلبس  حه فدى ًٔدنرح  ذلكٚدٞ ذاٙثد    

نٓلٝ، ٗٙلدْ٘ حه فدى   ٓد ٖ حمللذودٞ ُ د نىل      اٗٙدٞ حملد  ٚٗححللكن  حه ،حهارحجن 

ٕ   ٞ عنًٞ. بًن حهوا  حه ٜ مينرسٕ فٔ٘فألض . (915، 9115لٓدلحْ، )فدلدٜ   مجوبد

ّ ٌنهو فددى   حهبقدداَ   حمللذوددٞ حهِ  فلحهِ ددن  حهدد٘ح  لٌبٗٙسدد  ( 1ددد3)٢ٚددٞ حهبنهٚددٞ ًدد

ٗححللكٚدددٞ، حه٩لًدددٞ ه٫هادددنب  ٗٙدددباوٍ  ً ٙددداحىل ًدددّ حملٔدددنرح  حجلسدددٌٚٞ سدددِ٘ح  

نجللٜ ٗحهبسدوا  كد ح٪ ل٠،  ٞحهِ ن  حهفلدٙٗبه٘حْ  حجلٌنعٚٞ ًثى ها  حهللٝ،

 ٞ ذح  عحوددددددباٗحهددددددِط ٗحهبدددددد٘حلْ، كٌددددددن حيضددددددى عِددددددا ركدددددد٘ب حهارحجدددددد

  ٓددد ٖ   ددداُٛحهفدددنرق   ُ دددن  حه فدددى ححللكدددٛ ٗحه    (.9115،011)لٓدددلحْ،

ألٌِٚددن ٨ ت٘جددا ٧ً ددلح  عوددٟ ٗجدد٘د  . ذبددٟ ٙبادد حهوادد  سددبٌل   ٙبُددٕ ، حمللذوددٞ

سددِ٘ح . بًددن   ًلذوددٞ حه ف٘هددٞ (  3ددد0) ددل٠٘ ًددّ حهبادد    حمللذوددٞ ح٪ٗي ًددّ  

،  حه نقٞ ٗحهق٘ٝ عِا حه فىسِٕ، فب اٗ ٗحعرٞ حه ٙندٝ   (90-1)حملبأ لٝ ًّ 

ممن عاى ٓ ٖ حمللذوٞ ًلذوٕ ُ ن  ذلكٛ ٗألاُٛ ٗحعح. تبسدٍ ححللكدٞ فٚٔدن    

 ِنىلٙظى سدنك  بْٙسب ٚع حه فى  ّألنهسلعٞ ٗحهق٘ٝ ٗذسّ حهبرلٍ ٗحهسٚ لٝ. ٗه

لحٖ ميدنر  حجلدلٜ ٗبُد٘حث حهلكد٘ب ٗحمل دنردٝ ٗحهسد نذٞ       ِد ف. أل٩ ذلكٞ ًسدبٌلٝ 

هددددٕ حه ٣ٚددددٞ ٗٙسددددنعاٖ عوٚددددٕ حهددددباوٍ     ٘فلٖذسدددد  ًددددن تدددد   ،ٚٞعددددٗح٪هاددددنب حهلٙن

. ٩ٙٗذددد  بْ كدددى ح٪ُ ددد ٞ حملددد ك٘رٝ ًلت  دددٞ   (035، 9115)لٓلحْ،حهسدددنألا

بِقى ًّ ًٔنرٝ ذلكٚٞ بٗ ألاُٚدٞ  بْ ٙألنهٌِ٘ ًٗلحذوٕ حملخبوفٞ. ف٩ ٙسب ٚع حه فى 

َ    . دْٗ بْ ِٙغددخ عغدد٘ٙنىل  ٘   حهلدد  ٗتسددب ٚع أل٣ٚبددٕ بْ تدد٘فل حهدداعٍ حهدد٩ل بٗ  ،حهٌِدد

ٕ. ٨ٗ ع  علفني دٗر عٌوٚٞ تلنًى حهٌِد٘   حهبدأ ري عودٟ حهٌِد٘     تسنٍٓ   ععنقب
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عوٟ بدح١ حه فى ه٫ُ  ٞ ححللكٚٞ  ألظ٩هلن توقٛٗألنهبنهٛ  ،ححللكٛ ٗحجلسٌٛ

، ٗحه اُٚٞ. فنهِ دن  حهادنَ هو فدى ٙبرداد ألسد٩ًبٕ ًدّ ح٪ًدلح ، ٗٗعدٛ ح٪سدلٝ         

 ٞ سدددلٝ ٗ قنفدددٞ ٗحملسدددب٠٘ ح٨قبضدددندٜ ه٫، ٗ قنفدددٞ حه٘حهددداّٙ، ٗحه ٣ٚدددٞ ح٨جبٌنعٚددد

 ,Escobal& Pereznieto)                                                        حجملبٌع

2008; Barnow et al,2001; Kero, 2004; Mutimer et al, 2007) 

 .    

عْ حهقددارٝ عوددٟ ممنرسددبٕ حهوادد  ٗح٪ُ دد ٞ ححللكٚددٞ ٗحه اُٚددٞ، تِدد        

حٮُسنْ، ٙ داب ًدّ طف٘هبدٕ. فنه فدى حهد ٜ       ٓ ح  عْ ألِن١ٗسوٍٚ.  ٍبسنسنىل عوٟ جس

 ٘ٓن ن٢ٚددددٞ، ٌِٙدددد٘   حهانهدددد ،  نهٚددددنىل ًددددّ حهاٚدددد٘ب ٗحهب دددد ٌت دددد ع ذنجنتددددٕ حهِ

حهلثري ًّ ح٨سللحفن  حهسو٘كٚٞ ًٗ دنكى حهسدو٘ن،    ْحهسو٘كٚٞ. فقا ت ا ع

كنُددت ُبٚحددٞ هوبددا ى   عٌوٚددٞ حهٌِدد٘ عِددا حه فددى، ٗٮُلددنر ذنجنتددٕ ٗتا ٚددى    

  ٞ . ًٗدّ  (Beddi&Goddrd,2007; Barnow et al,2001) قنألوٚبدٕ حهف لٙد

 ٌ ، ٗفقددنىل ًٗب و ددن  ًلحذددى حهٌِدد٘  انىل ألٔددنبحملٔددٍ بْ ٙاددٚل حٮُسددنْ طف٘هبددٕ، ًسددب

ٜ     ٗب٨ حملخبوفٞ،  هدٕ بٗ ٙللد  فٚدٕ. فنه فدى حهد ٜ ٨       ٌِٙ٘ ذللًٗدنىل ممدن ٓد٘ عدلٗر

هٚاٚل طف٩ىل، فأُِن ألد هم ٧ُٓودٕ هٚلدْ٘ ًِرلفدنىل بٗ عداٚفنىل      بًنًٕ ُفسح حجملني 

بْ ح٪فدلحد حجلدنسلا ، ا    "،ص٘ححلٞ " درحسٞ  نر بٗ فنقاحىلٳ حهثقٞ ألِفسٕ. فقا ب

مينرسددد٘ح حهواددد    طفددد٘هبٍٔ بٗ ا مينرسدددٖ٘ ألنهقدددار حهددد ٜ عاودددٍٔ ٙسدددبٌباْ٘    

(. ٗب دنر  51-59، 0111ص٘ححلٕ، ) أل ف٘هبٍٔ ممن قندٍٓ   حهِٔنٙٞ عر حجلِنح

ٔ كددد٘هربد  عْ ح٪طفدددني حهددد ٜ  ( حر0111، صددد٘ححلٞ)   ٍٗا دددلْٗ، حمل دددنر عهدددٚ

تالعدد٘ح هٯٌٓددني ٗسدد١٘ حملانًوددٞ ٗححللًددنْ ًددّ ححلنجددن  ٗألغددٌِٔن ححلنجددٞ عر   

ا حهوادد  ذددٗقددا ٙدد٧دٜ ٓدد ح ححللًددنْ ًددّ    .حهوادد ، بصدد ر٘ح ًددّ عددرنٙن حجلِددنح  
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      ٞ  ، ٱتاسددٍ ٗحهبٌبددع ألنه ف٘هددٞ، عر بْ ٙب ِددٟ ححمللًٗددْ٘ ألاددا ذهددم بُ دد ٞ تا٘ٙغددٚ

بْ ًّ بٍٓ مسن  بطفدني   "فٌٔٛ "   درحسٞفقا بكا . خضٚنتٍٔ، ٗتاو  عوٚٔن

ب ححللكددٞ نظٌٔددٍ عددرنٙن ححللًددنْ ألأُ٘حعددٕ حملخبوفددٞ، ذدد  بهادد   احه دد٘حرث، ًٗ

ٞ   اِدا ٗحهق٘ٝ، ٗحه ا  ٗحه عْ  ٗٙبغدح ِٓدن  (. 0119،915فٌٔدٛ،  ) ٗحملٚد٘ي حهااٗحُٚد

بْ حهوا  دللد عٌوٚٞ تغٚٚع هو٘قدت ٓد٘ حعبقدند  دنط٤، ٨     ، حعبقند ألاض حهِن 

، ألى بُٕ ٙبانر  ًع ًن دعت عهٕٚ حه لٙاٞ حٮس٩ًٚٞ ٗحهب دلٙان   ٙقَ٘ عوٕٚ دهٚى

  .حهاٗهٚٞ ٗ بكا  عوٕٚ ح٪حبنث حهاوٌٚٞ

٩ تاا ح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ ًلتلد  حهقد٘ٝ ٗحهلحذدٞ حجلسداٙٞ. فد     ٗ

ٗحهفبد٘ر  فنهلسدى  ٨ تِٔض بعغن٦ٖ أل٘رن٢فٔن ألضد٘رٝ صدرٚرٞ.    ،فن٢اٝ   جسا

ٓد ٖ  فٌثدى  ٗألنهبدنهٛ   ٗحه دلب ٙد٘رث حهِدَ٘،    ، حهِدنتخ عدّ كثدلٝ حهلدى      حجلسٍ

هد ح ذدل    .اُٜٚ٘ بٗ لري ذهمحهِ ن  حها ندٝ بٗ حه عوٟ حهاندح ، ٨ تساو حجلسٍ

ٗ   حهِي  . (059، 9193حهِدٜ٘ٗ،  ر ًدّ حهلسدى )  ذد  عوٟ حهِ ن  ٗعود٘ حهلٌدٞ، 

حهق٘ٝ حجلساٙٞ ًّ حهفغن٢ى حملقاًٞ عوٟ لريٓن ًّ حهضفن ، كٌن   ق٘هٕ  ٗتاا

 ري ًّ حسبأجل  حهقٜ٘ ح٪ًا عْ تانر
تلجح حهق٘ٝ  ٠. كٌن بْ ًفنعوٞ ب ل9

حملدد٧ًّ حهقددٜ٘  ددري ٗبذدد  عر ح  ًددّ    " حجلسدداٙٞ، ُوٌرٔددن   ذدداٙل حهددِي   

ًِٗنقغدنىل هد هم  ٙد٧دٜ حهغداو حجلسدٌٛ عر بعدلحر ًبادادٝ        .  0"حمل٧ًّ حهغاٚو

خضدددٚٞ   دِٙٚدددٞ ٗدُٚ٘ٙدددٞ. ٙدددِال  عودددٟ حهاٌدددى ٗحٮزلدددنل، ٗألنهبدددنهٛ تبدددأ ل حه   

  .(959د955، 9111)ً٘سٟ،  حجل٘حُ  ح٪ ل٠

                                      
 (82القصص ) - 9
 (8408صحيح مسمم ، حديث رقم ) - 0
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حجلسددددا ٗمحنٙبددددٕ، ًسدددد٧ٗهٚٞ  خضددددٚٞ، ذلددددادٝ ألنهِضدددد٘ظ  ١ألِددددن بْ

عِاًن تقلرٓن حهِض٘ظ  ،حهقلاُٚٞ. ف٩ ٙسب ٚع حٮُسنْ بْ ٙبٔلب ًّ ًس٧ٗهٚنتٕ

حه ددلعٚٞ. ٗقددا ذكددل حهقددلاْ حهلددلٍٙ، بْ حٮُسددنْ ًسدد٧ٗي عددّ ُاددٍ ح  عوٚددٕ     

٣َّٱبٰسد ُهٰ ٍَّ ٱد قدني تادنهٛ    ،(65، 9193حهِٜ٘ٗ، ) ٍ عدّ حهَّ  ٣ًد   ٰٰ٘ٙ و ادٚ
ٗ  ذداٗد   . 9

  ٙقددد٘ي حهلسددد٘ي  ٖ،ٓددد ٖ حملسددد٧ٗهٚٞ فنٮُسدددنْ ًسددد٧ٗي عدددّ جسدددٌٕ فٌٚدددن بألددد٩

٨ تد ٗي قداًن ع دا ٙدَ٘     "ٙسأي عِٔدن حٮُسدنْ ٙدَ٘ حهقٚنًدٞ     ً٘عرنىل بٍٓ حهِاٍ حه  ٱ

عٌى ألٕ، ٗعّ ًنهدٕ ًدّ   ٙسأي عّ عٌلٖ فٌٚن بفِنٖ، ٗعّ عوٌٕ فٌٚن حهقٚنًٞ ذبٟ ٱ

ٗٙقددع عددٌّ ًسدد٧ٗهٚٞ  . 0"بٙددّ بكبسدد ٕ، ٗفٌٚددن بُفقددٕ، ٗعددّ جسددٌٕ فٌٚددن بألدد٩ٖ  

 أل ت دنث ححلفنر عوٟ حجلسا، تو ٚدٞ ذنجنتدٕ، سد٘ح١ ألدنٮفلح    تو ٚدٞ ححلنجدن ،       

 ٓدد  ٗلددريٖ. ٗهاددى   ُضددٚرٞ حهلسدد٘ي  رتبٗ ألنٮٌٓددني   تو ٚبٔددن ألنه ،حه ددٔ٘ح 

تأكٚدا   6" عوٚم ذقنىل، ٗجلسدان عوٚدم ذقدنىل    فأْ ه ٗجم عوٚم ذقن، ٗه ٗحرن "

ٗذبٟ ححلغنرح  حهقاميٞ،  اؤن  عوٟ ًاِٟ حهب٘حلْ   ع  نث ححلنجن  حملخبوفٞ.

ٕ    ، بًدددل حجلسدددا  هارجدددٞ بْ ألادددض   ،ٗسدددات   ت٘عدددٚح كٚفٚدددٞ ألِن٢دددٕ ٗمحنٙبددد

ححلغددنرح ، ا تٔددبٍ ألددأًل حهغددافن١، ٗفغددوت بْ ِٙبٔدد٘ح ًددّ حه٘جدد٘د عوددٟ بْ         

  ٟ ٍ  ٙاٚ ٘ح عنهدٞ عود حهقدن٢ٍ عودٟ    )حسدربطٞ(  حهفلدل حهرتألدٜ٘    كدنْ  . فقدا  لريٓد

فوسفٞ حهق٘ٝ، ٙاٌا عر تقٍ٘ٙ قارٝ حه فدى حهغداٚو عودٟ حسدبرقنق حهادٚل، ًدّ       

 فد ذح  ٌدى حجلد٘ث ٗحها دل، فبودم      ، ٩ي اهٚٞ ٙ٘عع مب٘ج ٔن حه فدى   حهادلح١  

ًٗدّ حهادندح     .(9155،901بٗألري، )، ٗحسبرقنق ححلٚنٝ أللح١تٕ ًّ حهغاو ٔندٝ 

                                      
 (84التكاثز ) 9
 (8812الرتمذي، اجلامع الصحيح، حديث رقم ) - 0
 (1101صحيح مسمم، حديث رقم ) - 6
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، عوٟ س ٚى محنٙٞ حجلسا، ٗألنهبنهٛ حهفلد بٙغن )حسربطٞ(   كلٓٔن دلبٌع حه

عر حها٩د حهسو٘كٛ ًّ  ٩ي حهبدِفري. فقدا   جل٢ٍ٘ٔ  ،ًّ ح٨ُ ٨ق ٗرح١ حه ٔ٘ح 

ٞ مبح تٟكنْ ٧ٙ ٗٱ   ٌ٘عد ْ٘ حخلٌدل أللٌٚدن  كد ريٝ، ذبدٟ تواد       ٙسدق  ًدّ حها ٚدا 

ِفدلٗح ًدّ  دلب حخلٌدل     عْ٘ عوٟ ح٪ذلحر ًدّ ح٪فدلحد، ذبدٟ ٙ   ٙاٰل ٍ ٱ، ألل٦ٗسٍٔ

 ( .900، 9155بٗألري، )

 سب ٚع حهق٘ي ِٓن بْ ح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ، ٓٛ ٗرٚفٞ جسدٌٚٞ ُٗ

فددنهٌِ٘  .ٓدد ٖ حه٘رٚفددٞٗ ددلى  ب٨ٗىل،  ددٍ تبددا ى حه٘رددن٢و حهاقوٚددٞ    اٙددا بدح١

دح١ حه٘رٚفٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ، ٨ٗ ٙسدب ٚع حجلسدٍ   حجلسٌٛ حهسوٍٚ، ٧ٙس  ٪

فٚٔدن   ِٙد   ٚو بدح١ ذهم.  دٍ بْ ٓد ح ح٪دح١ ميدل مبلحذدى رلبوفدٞ،      حهاوٚى بٗ حهغا

٘        ،ٗدرجبٕ ُ٘ث ح٪دح١ ححللكٛ ٗحه اُٛ  ،عودٟ حملقداحر حهد ٜ ألوادٞ حه فدى ًدّ حهٌِد

 ٗٓ ح ًن ع  بْ ٙاركٕ حجملبٌع بفلحدحىل  ٧ًٗسسن .

 نهثنىل : بٌٓٚٞ حهوا  ٗح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ عِا حه فى، ٗع٩قبٔن ألٌِ٘ 

 ٕ   مجٚع حجل٘حُ  : خضٚب

ٙ٘صددو حهوادد  بُددٕ  نصددٚٞ عُسددنُٚٞ، ألددنهللٍ ًددّ بْ ححلٚ٘حُددن   ددنر                 

حهوادد  بٙغددنىل  نصددٞ   صددالٓن. هلددّ حهدد ٜ ٙغددفٛ حخلنصددٚٞ حٮُسددنُٚٞ عوددٟ        

حهوادد ، ٓدد٘ قددارٝ حٮُسددنْ عوددٟ حهددبٌوط ًددّ حهغددلٗرح  حهقنسددٚٞ ٗسددإٚ ٮعددند  

حْ حٮُسددددنْ ٙسددددب ٚع بْ عددددا    (. 9196،610حملباددددٞ )جدددد٘رحرد، ٗهِٚددددالًّ،  

ح٪ُ ددد ٞ ححللكٚدددٞ  ٗحه اُٚدددٞ، ًبدددِف  ٗفن٢ددداٝ. فٔددد ٖ ح٪ُ ددد ٞ تددد٘فل محنٙدددٞ    

هوحسا، كٌن بُٔن تإِٚ عوٟ ح٪   ألأس نب حهق٘ٝ ٗحهِ ن ، ٗتاد٘دٖ عودٟ  ٌدى    

حملضنع ، ٗح٨سبٌبنث ألِضٚ ٕ ًّ ً نٓخ ححلٚنٝ، ٗطٚ ن  ًن بذى ح  )ذلٌد٘د،  

" بْ قٌٚدٞ ح٪ُ دد ٞ ححللكٚددٞ ٗحه اُٚددٞ،  ّٗ هِددالً دحر(. ٗ ٙدل٠ "جددري 019، 9110
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بُٔددن تدد٘فل سدد ٩ٚىل هورضدد٘ي عوددٟ  ددلّٙ ألدداُٛ، أل لٙقددٞ ممباددٞ. ذٚددل بْ ِٓددنن     

بُ ددد ٞ كدددثريٝ ٙسدددب ٚع بْ ِٙددداًخ فٚٔدددن حٮُسدددنْ، دْٗ بْ تلوفدددٕ  ددد٣ٚنىل ًدددّ    

 (.  9196،916حملضنرٙو ًثى حمل ٛ ٗحهلكض )ج٘رحرد، ٗهِٚالًّ،

عوٟ بٌٓٚدٞ حهواد  ٗعسدٔنًنتٕ   ًلذودٞ حه ف٘هدٞ.      ٨ٙ اٗ حْ ِٓنن  ٩فن 

فرنجدددٞ حه فدددى هواددد  حهبوقدددن٢ٛ ت ددداب ًدددّ حه ف٘هدددٞ حمل لدددلٝ. بًدددن حهواددد  حمل٘جدددٕ  

حملضر٘ب ألغ٘حألط حهل نر، فٚربنجٕ حه فى   حهسدِ٘ح  ح٪ دريٝ ًدّ حه ف٘هدٞ،     

(. ٗ ٙقسددٍ حهوادد  9193،913 ض٘صددنىل عِدداًن ٙضدد ح حهوادد  حجبٌنعٚددنىل ) ذسددنْ، 

نجددٞ عر قسددٌا : قسددٍ ععددنألٛ ٗ قسددٍ سددوي. ٗٙقددع  ددت ًسددٌٟ   ٗفددا ٓدد ٖ ححل

حهقسٍ حٮعنألٛ ًّ حهوا ، مجٚع ح٪ُ  ٞ حه  تأتٛ فٚٔن حملباٞ ُبٚحٞ ًن ٙقَ٘ ألدٕ  

ح٪طفددددني ذحتٔددددٍ، ًثددددى حهوادددد  حهبوقددددن٢ٛ ححلددددل ٗح٪ُ دددد ٞ حهلٙنعددددٚٞ ٗلريٓددددن     

حهد   (. بًن حهقسٍ حهسدوي ًدّ حهواد ، فٚ ودا عودٟ ح٪ُ د ٞ       9193،915)ذسنْ،

ٙقَ٘ ألٔن ح٪طفني، دْٗ بْ ٙ  ه٘ح جٔاحىل ك ريحىل، ًثدى ً دنٓاٝ حهبوف ٙدْ٘ ٗتضدفح     

حجمل٩  هوبسوٚٞ. ٗٙوا  ًثى ٓد ح حهِد٘ث ًدّ حهواد ، دٗرحىل ٓنًدنىل    قٚدا حهب٘حفدا        

حهِفسٛ ٗح٨جبٌنعٛ هدا٠ ح٪طفدني ٪ُدٕ ًضدار ٓدنَ ًدّ ًضدندر حملالفدٞ أل دلى          

  بادد ريح  حهوا٘ٙددٞ ٗطددلق حكبسددنألٔنعددنَ، ًٗضددار ٨كبسددنب ح٪طفددني حهواددٞ ٗحه

(Herluck, 1970, 133) . 

ْ  حهسلٗر ٗحملباٞ هٚسبن حهفن٢اتا حه٘ذٚاتنْ ًّ ممنرسٞ ح٪ُ  ٞ   ع

كٚو  يححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ، فاّ طلٙا ٓ ح حهِ٘ث ًّ حهوا ، ٙباوٍ ح٪طفن

(، ٍ بٍُٔ ٙفٌْٔ٘ 9193،936ٙفٌْٔ٘ ح٬ لّٙ ًّ ح٪طفني ٗٙقٚ ٌٍُ٘ٔ)ذسنْ، 

ي ح٪هانب ححللكٚٞ، كنهللٝ ًث٩، بٗ ح٪هانب حه  تب و  بفلحد ًّ  ٩

(. 911، 9193ا لّٙ، ب ٚن١ ب ل٠ كنمل نركٞ، حهق٘حُا، ٗح٨ُغ ن  )ذقٛ، 
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كٌن بُٔن تارألٕ عوٟ حهفغن٢ى ح٨جبٌنعٚٞ، ًٗالفٞ ذق٘ق ح٬ لّٙ، ٗيسا هٕ 

وا  ٗح٪ُ  ٞ ( ًّٗ  ٩ي حه9191،53قٍٚ حهبانْٗ ٗحهبغنًّ )حهقلل٘هٛ ٗحملف ،

، مينر  حهضانر تقٍٚٚ حه ح  أل٘صفٔن ً٘عع حملقنرُٞ ًع ٞححللكٚٞ ٗحه اُٚ

 (.9193،930ح٬ لّٙ ًّ ح٪طفني )ذسنْ، 

حْ حهوا  ٙسنعا عوٟ علحهٞ ًن حي  ألٕ حه فى ًّ حملوى ٗحهسأَ ٗحهبا .   

ٗحهغٚا حهِنتخ عّ حهبلنهٚو ح٪سلٙٞ، حه  خيضٍ   كٌن خيفو عِٕ حهغحل

هب حَ ألبِفٚ ٓن، ًّ حه٘قت حملخضط هوا . ِٗٓن ٙسٍٔ حهوا    ياٙا ٗقت ح٨

(. ًّٗ ف٘ح٢ا ححللكٞ 9193،569حهِ ن  ٗألل ححللكٞ   حجلسٍ )عو٘حْ،

ٗٱٰتاِّ٘د حه اْ  حه  تاا ًّ ًظنٓل حهوا ، بُٔن تسخّ ح٪عغن١ ٗتسٚى فغ٩تٔن، 

ٗٱٰت٧ ًِٕ ًّ  ح٪ًلح  حملندٙٞ عوٟ حخلفٞ ٗحهِ ن ، كٌن ياوٕ قنأل٩ىل هوااح١، 

(. بْ 9193،569ٗبكثل ح٪ًلح  حمل حجٚٞ، عذح ً٘رست ألنهقار حملاق٘ي)عو٘حْ،

ححللكٞ ٗحهِ ن  ًّ  ٩ي حهبٌلِٙن  حهاغوٚٞ، تٌِٛ كبوٞ حهاغ٩ ، ٗت ٙا 

ًّ قارتٔن عوٟ حملقنًٗٞ، كٌن ت ٙا عخنًٞ حهاظنَ، ٗتٚسل سلعٞ ححللكٞ 

ٚٞ ٱ ِّسّ ح٪دح١ حهاقوٛ. فقا ب نر  ٗر نقبٔن. كٌن حْ ح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُ

ألاض حهارحسن  حهبحلٙ ٚٞ بْ ِٓنن ع٩قٞ ألا ذلكٞ حجلسٍ ٗحهاقى. 

فنهبٌلِٙن  حهاغوٚٞ حه  تس ا حهاٌى حهفللٜ، ت٧دٜ عر  سِٕٚ 

 ( 616 -9119،619لنه نىل)ألنذنرث،

ٗتل٠ ًارسٞ حهبروٚى حهِفسٛ، بْ حهوا  دلني ٗحسع هوبا ري عّ حهاٗحفع 

ن  ٗحمل نعل، كٌن بُٕ ٙسنعا عوٟ حهبفلٙغ ح٨ُفانهٛ ٗحهلل 

(. ٗٙفٍٔ ًّ ٓ ح حُٕ ًّ  ٩ي ممنرسٞ حه فى ه٫هانب 9193،11)ذسنْ،

ححللكٚٞ  ٗحه اُٚٞ، ٗٓٛ عوٟ درجن  ٗبُ٘حث، ٙسب ٚع بْ ٙقف  بٗ علٜ بٗ 
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ٙبسوا،  ٍ بُٕ ً و٘ب ًِٕ بْ ٧ٙدٜ حهِ ن  ألسلعٞ ًاِٚٞ بٗ أل لٙقٞ ًن، عذح 

 ٞ تِنفسٚٞ بٗ هلن صفٞ حهبراٜ. ٗألاض ح٪هانب ٙرتحفا ًأن عصاحر كنُت حهوا

ألاض ح٪ص٘ح ، ٗبذٚنُنىل ٙضار ح٪طفني صٚرن  حهبٔوٚى هوبا ري عّ  قٚا 

 حهلال، ٗحه٘ص٘ي عر حهِبٚحٞ حمللج٘ٝ ًّ حهِ ن . 

بْ ٓ ح حهبٌنلد ألا حها٘حطو ٗحملٔنرح ، ٙغٚو ألااحىل هوٌٌنرسٞ، 

بقضٟ ًن هإٙ ًّ ع٘حطو، ا يا حهس ٚى حهضرٚح ٗٙسنعا حه فى عوٟ ع لحد 

هوخلٗد، ألفاى حهل ت حملب٘ها ًّ ط ٚاٞ حهبِ ٣ٞ دح ى ح٪سلٝ بٗ حملارسٞ. ٗٓ ٖ 

قٌٚٞ كرب٠ هوا  ٗحهِ ن  ححللكٛ ٗحه اُٛ، كٌن ت٧كا ُظلٙٞ حه نقٞ 

(. ٓ ح حهوا  س٘ح١ كنْ ٓندفن بٗ لري ٓندل فٔ٘ 9115،619حه ح٢اٝ )لٓلحْ،

، ٪ْ ذح  حه فى، ًِٗإ بٗ ععنقبٕ ًّ حهوا ، ٙ ٙح حه نقٞ ٧ٙدٜ ٗرٚفبٕ

حملب٘هاٝ عِاٖ، عر ُ نطن  ب ل٠،  ض٘صنىل دح ى حملِ ي، ٗقا ٧ٙدٜ ذهم عر 

ت٘ها حهاِو حملِ هٛ عا ح٪طفني ٍٗٓ ًّ حهف٣ن  ح٪كثل علعٞ هواِو حملِ هٛ 

 ا . ِٗٙ  (Dobbs,2005;Smith,2006) ألأ لنهٕ حملخبوفٞ، ٗس١٘ حملانًوٞ

حهبروٚى ُفسٕ عوٟ حملارسٞ. ٪ْ حملارسٞ ٧ًسسٞ حجبٌنعٚٞ، ٙفرت  بْ تسب٘ع  

 ضن٢ط ف٘ حه فى، ٗت٘رفٔن   بُ  ٞ ٓندفٞ، تسنعا عوٟ ع نعٞ حهِظنَ 

ٗٱعلد حهاٌوٚٞ حهباوٌٚٚٞ ٗحهرتأل٘ٙٞ ًّ حهلتنألٞ عر حهفانهٚٞ، ٗ قٚا  حهضفٛ، 

ج٘د حهبوٌٚ    حملارسٞ، ٗٓ٘ ًسنعاتٕ عوٟ حهٌِ٘ حهسوٍٚ )ق نًٛ، حهلال ًّ ٗ

9191 ،659.) 

حْ حهف٘ح٢ا حه  مملّ بْ عِٚٔن حه فى ًّ ممنرسٞ حهوا  كثريٝ،   

ُ كل ًِٔن: حهبٌبع أل٘قت حهفلحغ  عِاًن ٨ ٙب٘فل حه ًٚى، عع ن١ حه فى حهفلصٞ 

حه فى عوٟ ر٦ٙٞ هورتكٚ  ٗحهب كل، ٗٓٛ ًلنس  عقوٚٞ، كٌن حُٕ ٙسنعا 
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ُفسٕ   ح٬ لّٙ، ٗتقٍٚٚ ًا٠ حقرتحب سو٘كٕ بٗ حألباندٖ عّ حملانٙري حه  

(. ٨ٗٙقبضل 936، 9193حيادٓن هِفسٕ، بٗ حه  ٙأًى بْ ٙضى عهٚٔن)ذسنْ، 

ذا حه فى   حهوا  عوٟ حملٌنرسٞ، ألى ٙبااحٓن حر حمل نٓاٝ، ففٚٔن ًباٞ بٙغنىل. 

ذا حه فى   ً نٓاٝ حهوا  ٨ٗ ميِع  ٙقار  ٗ  ٓ ح كنْ سٚاُن ذلٌا 

ِٙظل عر ححل  ٞ ٍٗٓ مينرسْ٘   ذبٟ حهِسن١ ًّ حمل نٓاٝ. ٗٙل٠ٗ بُٕ كنْ 

ٗبُٕ مسح هلن   كٌن تلٜٗ حهسٚاٝ عن٢ ٞ  حهوا  ألنحللحب   ًسحاٖ  

 دبُٕ ٨ ٙ ا  . ٗٙظٔل هِن ِٓن بُٕ كنْ ًّ ذسّ  وقٕ 9ألنمل نٓاٝ ذبٟ ًو ت

 بر٘ي عّ ًٌٔٞ ًاِٚٞ، عر ً نٓاٝ حهوا ، عمينُنىل ًِٕ  عوٟ حه فى، عِاًن ٙ

ًقنًٗبٔن، ٗعوٟ حهل نر ًلحعنٝ ذهم،  عبْ هوا  س ٘ٝ عوٟ حه فى      ٨ ٙسب ٚ

بُٕ قني :  . ٗقا ب لد ًسوٍ   صرٚرٕ عّ بُ  ألّ ًنهم  حقباح١ ألنهِي 

: ٗح  ًّ بذسّ حهِن   وقنىل، فأرسو  ًٙ٘نىل حلنجٞ. فقوت  كنْ رس٘ي ح  

. فخلجت ذبٟ بًل عوٟ  ٨ بذٓ ، ٗ  ُفسٛ بْ بذٓ  ملن بًلُٛ ألٕ ُي ح  

ألقفنٜ ًّ ٗرح٢ٛ، فِظل    ص ٚنْ ٍٗٓ ٙوا ْ٘   حهس٘ق، ف ذح أللس٘ي ح  

عهٕٚ ٗٓ٘ ٙغرم. فقني ٙن بُ ، ذٓ ت ذٚل بًلتم؟ قني : قوت : ُاٍ بُن ذحٓ  

سِا ًن عوٌبٕ قني ه ١ٛ صِابٕ،  ح . قني بُ  ٗح  هقا  اًبٕ تسع يٙن رس٘

. بْ   ذهم ع نرٝ ٗحعرٞ  0" ملن فاوت ك ح! بٗ ه ١ٛ ٩ٓ فاوت ك ح ٗك ح

٪ٌٓٚٞ بْ ٙبنح هو فى حهفلصٞ مل نٓاٝ حهوا ، ف هم ج ١ ًّ حسبٌبنعٕ 

أل ف٘هبٕ. ٗميٚى حه فى عر حهوا  ٗححللكٞ،   كى ًلنْ ٗلًنْ، ًّٗ حملبا ر 

تلِٕ٘ٙ، ٗعلٗرح  فٖ٘، ٨ٗ ع  بْ تِ عخ ًِإ ًّ ذهم، ألس   ط ٚاٞ 

                                      
 (88042مسند امحد، حديث رقم)  - 9
 (8114رقم )صحيح مسمم، حديث  - 0
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ح٪سل ًّ ذهم. ذٚل ب نر  ح٪دٙ ن  حهرتأل٘ٙٞ حر بْ ِٓنن كثريحىل ًّ ح٬ألن١ 

ٗح٪ًٔن ، ٙ بلْ٘ بْ حملاحر  عضط ٗقبنىل كثريحىل هو٘حج ن  حملارسٚٞ ٗٗقبنىل 

بقى هوا  ٗممنرسٞ ح٪ُ  ٞ، ًفرتعا بْ حهوا  ٓ٘ ًفبنح حهٌِ٘ حهِفسٛ 

 (. 935، 9193هو فى)ذسنْ،  ٗح٨جبٌنعٛ

رحألانىل : دٗر حجملبٌع ممث٩ىل   ) ح٪ب ٗ حملارسدٞ (   تد٘فري ٗمحنٙدٞ ذقد٘ق حه فدى      

   حهوا  ٗح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ :

ٞ حُسددب ٚع        بْ ح٪طفددني مينرسددْ٘ ُ ددنطٍٔ ححللكددٛ    ،ْ ُوردد  ألسددٔ٘ه

م بْ فدٍ٘ٓ ٙدافأٍ   ٝ ً٘قدع حهواد  ٨ٗ صد٩ذٚبٕ حعب دنرحىل. ذهد     ردْٗ ععدن  ،ٗحه اُٛ

دْٗ حهِظدددل عر ح٨عب دددنرح  حه ٣ٚٚدددٞ بٗ حملادددنٙري     ،دفادددنىل عر ححللكدددٞ ٗحهِ دددن   

 . ح٨جبٌنعٚٞ، بٗ حٮًلنُٚن  ح٪سلٙٞ

ندٗح ًددّ ف كل حملضدندر حهبنرخيٚدٞ، بْ بطفددني حجملبٌادن  حه اح٢ٚدٞ حسدب     تد  

 د ٞ  ٗج دني ٗرًدني، ٮ د نث ذدنجبٍٔ ه٫ُ     ب حنرٗ ٓاح١ح  حه  ٚاٚٞ ًّ حُٔنرحٮ

حه اُٚٞ ٗححللكٚٞ، دْٗ تا ى ك ري ًّ حهل نر. هلّ ألبقاَ ححلٚنٝ سل٘ ً ٙا 

ط حهسددنذن  ًٚددّ ح٨سددبقلحر ٗحملاُٚددٞ، ألددندر  كددثري ًددّ ححلغددنرح  عر عضدد 

ٍ عودٟ تدارٙ  حهضدانر     هٯ دلحل ٗت٣ٚٔٞ حمل٩ع ، ٗتد٘فري حملدارألا    ٗفدا   ٗععداحدٓ

 ضضد٘ح سدنذبا عدنًبا    تودم حملضدندر، بْ حهُٚ٘دنْ      ريتٗ ر٦ٙٞ تلأل٘ٙٞ ٗحعرٞ.

ٌٓن : ح٪كندميٚٞ ٗحهوٚسٚٞ، تنألابنْ هواٗهٞ، ٗٙ دلل عوٌٚٔدن ً٘رفدْ٘ رمسٚدْ٘.     

ٞ    ً٘رسدت  ٗ  ٓنتا حهسنذبا  حٓبٌدت  ٗقدا   .ح٪ُ د ٞ ححللكٚدٞ ٗحه اُٚدٞ حهلندفد

ب ِٚن أل ِن١ حمل٩ع ، ذٚل ٙبارب ح٪طفني ًّ سدّ حهثنًِدٞ عودٟ ممنرسدٞ ح٪هادنب      

ٗألن٨ُبقدددني عر حهاضددد٘ر   (.909، 9196بمحدددا، ٞ)ٗح٪ُ ددد ٞ ححللكٚدددٞ ٗحه اُٚ 

 ٞ ح  حهبنرخيٚددٞ حهسددنألقٞ ا رتعددّ حهفدد ،حه٘سد ٟ، ذٚددل سددند  ُظددٍ ذٚددنٝ ًبخوفدد
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 .(13د11، 9191حهقلل٘هٛ ٗحملف ، ٨ٗ ح٪ُ  ٞ حهرتٗحيٚٞ) حٙظٔل حٓبٌنَ ألنهرتٗٙ

ٔ    فرتح  حهبنهٚٞ  حه ن ٌهاضل حهب ٘ر حهبلِ٘ه٘جٛ ٗحهث٘رٝ حهضدِنعٚٞ، ًٗدن صدنذ 

ن ًدددّ تادددريح    ذٚدددنٝ حهِدددن ، ٗلٙدددندٝ عدددا٘  حهاٌدددى، بيدددٕ حهفلدددل  ٌدددت٩ٓٗ

     ٞ ٗألغددٌِٔن ح٪ُ دد ٞ حه اُٚدددٞ    ،ححلدداٙل عر ت ددحٚع حهرتٗٙددح ٗح٪ُ دد ٞ حملخبوفدد

علٗرٝ ًّ علٗرح  ححلٚنٝ. ٗقا رٔل    حٗححللكٚٞ، ألى بص ح ج ١ ًّ حهرتٗٙ

 ريٝ، ذلكدددٞبًلٙلدددن ٗبملنُٚدددن )ٗح٨ دددند حهسددد٘فٚ  ( سدددنألقُن ٗدٗي بٗرألٚدددٞ كدددث

كٌن بص رت حملارسٞ تٔبٍ  ،ه٩ٓبٌنَ أل ِن١ حمل٩ع  ٗحمللحك  حه ا ٚٞ"حهسٚو" 

بٗح٢دى ًدّ   ْ ًدّ  كدن " فلدرٙم جنّٓ" بْألنهرتألٚٞ حه اُٚٞ ٗععاحد ح٪فلحد. ٗٙ كل 

بٓددبٍ ألبسددخري حه ٣ٚددٞ خلاًددٞ بٓدداحل ذلكبددٕ حهدد  كددنْ  ددانرٓن ) رٗح ذددلٝ،   

ًدع ط٩ألدٕ، ًٗنرسد٘ح ح٪ُ د ٞ      وفقدا  دلد عر حهلٙد    .ق٘ٝ، ًلح ٗذكدن١( ٗجسٍ 

ٜ    ألدلها ًٗغدٌنرحىل   هدٕ ًوا دنىل   بفببحكٌن حهلٙنعٚٞ.  (. 10ذوٌدٛ، ب  ، ) هوحدل

سددِٞ حمل ٔددلٝ بْ بًددنكّ حهوادد    ٗألددنها٘دٝ عر حهأددا حٮسدد٩ًٛ، فقددا   ددت   حهُ   

ًٗددن ألادداٖ كددنْ حهسدد٘ق ٗحه لٙددا. فقددا كنُددت   ٗحهرتٗٙددح عوددٟ عٔددا حهلسدد٘ي 

 ْٗ . ه هم كنْ ح٪طفني حيد حنْ حهبحٌع بٗ حهرتٗٙحه لٙا دلو  ح٪فلحد، ًٗل

ٍٔ ُٗٗحهضدرنألٞ ٙقدل    ٗكدنْ حهلسد٘ي    .ذ ح١ حهل نر فلنْ ها ٍٔ   حه لٙدا 

    ٙل، ٙ٘عرٔن حهلسد٘ي  ذ٘    حه لٙا ذلنحوًٗع ذهم كنْ هو .عوٟ ذهم

ُٔددٛ   ٗا ٙددلد عِددٕ  .9 " نقددعٙددنكٍ ٗحجلودد٘    حه ل"ححلدداٙل حملبفددا عوٚددٕ 

ٙواد  ًدع لوٌدنْ     نىلبُٕ رب٠ ذسِٚ  فقا رٜٗ عِٕ  .هوا    حه لٙاهوضانر عّ ح

لٖ ُٔد   عِدٕ   ٰٗٙلفوٍ ٱ 0ٙغنذلٕ ذبٟ ب  ٖ " " فحاى رس٘ي ح    حه لٙا 

                                      
 (8121صحيح مسمم، حديث رقم ) - 9
 (8484املستدرك عمى الصحيحني، حديث رقم )- 0
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تسدع سدِا،      ٗحه ٜ  اَ حهِي   كنْ بُ  ألّ ًنهم  ٗ ٕ،بٗ ًِا هوضي 

عودٟ حهضد ٚنْ   ع ُفسٕ ًّ حملدلٗر  ِ، خيلد   ذنجٞ حهِي، ٨ٗ ميًِ  كنْ ص ٚنىل

)عو٘حْ،  ٙقلٖ عوٟ ذهم   ٗكنْ حهِي ،ٍٗٓ ٙوا ْ٘   حهس٘ق ٗٙسبٌبع ألوا ٍٔ

عْ عٌل ألّ حخل نب ذنرث( ن)ألحمل نر عهٕٚ    "حألّ حجل٘لٜ"ٙ كل  (.569، 9113

 ًل عوٟ ع اح  ألّ حه ألري ،،  ٘  ،ٗٓ٘ صي ٙوا  ًع حهض ٚنْ ففلٗح ٗٗقو ٓد

ٙددن بًددري حملدد٧ًِا ا بجددلَ  "صددرنألم ؟ قددني فددل ًددع بتٱًنهددم اٰ "هددٕ عٌددل :  فقددني

 .(163 ،9119ذنرث، ن)أل "فأ نل، ٗا تلّ حه لٙا عٚقٞ فأٗسع هم

 ،ٙبغدددح ممدددن سددد ا بْ حه لٙدددا ٗحهسددد٘ق ٌٓدددن ًلدددنْ حهرتٗٙدددح ٗحهواددد  

 ،ٗكٌُ٘ٔن ك هم فٔ ح ٗعع ط ٚاٛ. ففٛ ذهدم حهأدا ا تلدّ حه ٚد٘  ٗحسداٞ     

بْ حه لٙددا ٗقبٔددن، كددنْ بقددى لددّ ِٓددنن ذدداح٢ا بٗ ًِب ٓددن . فغدد٩ىل عددّ تٗا 

بًددن   رددلٗل حهٚددَ٘، فدد ْ   .(9119،163ذددنرث،نألحهٚددَ٘ )ن ٓدد٘ عوٚددٕ   ددلحىل  ممدد

حهوا    حه لٙا ٙ لى   لحىل عوٟ ذٚدنٝ ح٪طفدني، ه٘جد٘د حهسدٚنرح  ٗحهالألدن       

 ٞ ٞ   ًٗدع ذهدم فدأْ حهواد  دح ددى طلقدن       ٗ ،حملخبوفد هدٕ ًٚدد ٝ   بلقدٕ ح٪ذٚدن١ حهسدلِٚ

 ألسدد   عنًددى حجلدد٘حر حهسددل .  ،ْ٘ فٚددٕ ألسددلعٞذهددم بْ ح٪٨ٗد ِٙددادل.  نصددٞ

 ُِسٟ ح٪علحر حمل نر عهٚٔن بع٩ٖ، ًقنألى ٓ ٖ حملٚ ٝ .  ٨ هلّ ع  بْ

 ٟ  حهد  تابٌدا عود   نطنٗذٚل بْ ح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ، ًدّ حهِ د  

ححللكدددٞ   ح٨ينٓدددن  حملخبوفدددٞ، ٗ بدددند عر ًسدددنذن  ٗحسددداٞ ملٌنرسدددبٔن،      

ٗلريٓددن ًددّ ح٪ُ دد ٞ،  ،بٗ بهاددنب حهسددنذٞ ٗحملٚدداحْ ض٘صددنىل ح٪هاددنب حجلٌنعٚددٞ 

( ًددرت ًلألددع  نهٚددٞ ًددّ  611، عر ذدد٘حهٛ )بٔنحهدد  تضددى حملسددنذٞ حمل و٘ألددٞ ملٌنرسدد 

( فدد ْ ذدداٗد حملسدد٣٘هٚٞ عدد  بْ تلددْ٘ ٗحعددرٞ   90، 0110حجلفددلٜ، حها٘ح٢ددا  )

 ٗع  بْ ٙبرٌؤن حجملبٌع . 
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حه اُٚدددٞ هددد هم ٗجددد  ٗعدددع ًسددد٣٘هٚٞ تددد٘فري بًدددنكّ حهواددد  ٗح٪ُ ددد ٞ   

ٞ كٌددن بْ حه ددلٙا ٕ.كددْ٘ ح٪طفددني جدد ١ ًِدد  ،حجملبٌددععددنتا ٗححللكٚددٞ، عوددٟ 

، ٗحهق٘حُا حهاٗهٚٞ،  ٌٛ حه فى ًّ حٮٌٓني ٗسد١٘ حملانًودٞ، ٗت٘جد     حٮس٩ًٚٞ

 ٗ ِ٘ٗٱ .هو فددى ذهددم ذقددنىل  ٗحعب ددنرٔددن حهوادد .  ًِتدد٘فري سدد ى فددٖ٘ حهسددوٍٚ  جدد  عوددٟ  ت

ِٓن عوٟ دٗر ِقو ٗمحنٙٞ ذق٘قٕ. ٗس حجملبٌان ، حهقٚنَ مبس٣٘هٚنتٔن ينٖ حه فى

 حجملبٌع ًّ  ٩ي ًس٧ٗهٚٞ كى ًّ ح٪ب ٗحملارسٞ . 

 أواًل : األب : 

عْ بٗي ًددّ تقددع عوٚددٕ ًسدد٣٘هٕٚ محنٙددٞ ذددا حه فددى   حهوادد  ٗح٪ُ دد ٞ      

ححللكٚددٞ ٗحه اُٚددٞ ٓددٛ ح٪سددلٝ . ٗح٪ب  اٙدداحىل. فٔدد٘ حملسدد٣٘ي عددّ ألِددن١ حه ٚددت         

لجني ق٘حًْ٘ عوٟ حهِسن١، مبدن فغدى ح  ألاغدٍٔ    حه تانر يٗحهلعنٙٞ قنٗحهِفقٞ 

ً٘حهلٍ ًّ ب بُفق٘حعوٟ ألاض ٗمبن 
 "   ححلاٙل حملبفا عوٕٚ  ٗهق٘ي حهلس٘ي  9

 ٕ ٓددد ٖ  (.953، 9110)حألدددّ حهقدددٍٚ،  "كولدددٍ رحث ٗكولدددٍ ًسددد٧ٗي عدددّ رعٚبددد

ت ددٌى ح٪٨ٗد. ٗ بددا حهلعنٙددٞ ًددّ  فددٌّٚحملسدد٧ٗهٚٞ حملوقددنٝ عوددٟ عددنتا ح٪ب ت ددٌى 

حلقدد٘ق حملندٙددٞ عر ححلقدد٘ق حملاِ٘ٙددٞ ٗحهِفسددٚٞ. ألددى ٗتلددْ٘ حهِفقددٞ عوددٟ         تدد٘فري ح

عداحد    فٔدٛ   ،، ٗذدا  دلعٛ هلدٍ عودٟ حه٘حهدا     ٞعّ كُ٘ٔن ٗحج  ح٪٨ٗد، فغ٩ىل

  ححلداٙل حهد ٜ رٗحٖ ًسدوٍ عدّ بألدٛ ع داح          ٙقد٘ي حهلسد٘ي   . ُفنقحٮ بفغى

دِٙدنر  ، قدٕ حهلجدى  ى دِٙدنر ِٙف غد بف" قني : قني رسد٘ي ح     ً٘ر رس٘ي ح  

 ٗ ِٙددنر ِٙفقددٕ عوددٟ دحألبددٕ   سدد ٚى ح  ، ٗدِٙددنر ِٙفقددٕ عوددٟ    دِٙفقددٕ عوددٟ عٚنهددٕ، 

ٍ ٗٙوردا حه٘حهدا   (. 9110،950)حألّ حهقٍٚ،  "بصرنألٕ   س ٚى ح  حهبقضدري،  ٗ حٮ د

                                      
 (18النساء ) - 9
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ع ًددّ ٟٚ ألددنملل١ عًددنىل بْ ٙغددفددك"  ُفددنق. ٙقدد٘ي حهلسدد٘ي ٓدد٘ تقددنع  عددّ حٮْ ع

فٚبحددٕ ح٪٨ٗد عر ، ّ بٗجددٕ حهسددو٘ن لددري حملسدد٧ٗي ألنٮٌٓددني بٗ ألاددريٖ ًدد 9ٙقدد٘ " 

 . ٞٗٙضٚ  حهغلر حجملبٌع ٨ ذلنه لٝسل ح٪سحهسو٘ن حملِرلل، ٗع

ٗ  ذاٗد ٓ ٖ حملس٧ٗهٚٞ ٙلْ٘ ح٪ب ً نه نىل مبسنعاٝ بألِن٢ٕ عوٟ حهٌِ٘ 

ٌّ  ٩ي ح٪هانب ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ، ٙلْ٘ ح٪ب قا سنٍٓ جب ١ ًٍٔ . فحهسوٍٚ

ٗٙسب ٚع ح٪ب بْ ٙ٘فل ألاض حٮًلنُٚن    حه ٚت، كٌن بُٕ  .  عٌوٚٞ حهٌِ٘

ففٛ حه ٚت . حمل٧سسن  ح٪ ل٠ اًّ حملٌلّ حسبلٌني حه اض ح٪ ل عِ

ح٪ب ًلنُنىل   فِن١ حملِ ي، بٗ عوٟ س رٕ، بٗ عوٟ ح٪قى  طٙسبرسّ بْ خيض

ٗمينرسْ٘ فٚٔن  ،ضط للفٞ   حه ٚت، تلْ٘ ه٨ٗ٫د ًقلحىل ٪هانألٍٔخي

 . بند عر سنذن  ح٪ُ  ٞ،ًٗاوَ٘ بْ ألاض (. 9119،615)ألنذنرث،ٍٔنتُ نط

ذٚل ع  بْ علٜ ح٪٨ٗد ٗٙضخ ْ٘، ٗٓ ح ًبا ر   حه ٚت. ِٓن خيضط 

تٕ، هٚأ   ح٪٨ٗد عر حهسنذن  حبٗ بجنل           ح٪ب ألاغنىل ًّ ٗقت فلحلٕ

بًنكّ ٗٓٛ  ،بٗ ححلاح٢ا بٗ حملِب ٓن  بٗ ٙضر ٍٔ عر  نط٤ حه رل ،حهانًٞ

حه اُٚٞ. ٗحيبند حه فى عر ل٢٩ًٕ ٗ، ًِٗنس ٞ ملٌنرسٞ ح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ اًِٞ

حه  ٗصى فٚٔن   ُ ن   درجٞ حٮجندٝهٚخبوط ألٍٔ ٗٙباوٍ ًٍِٔ، بٗ ٙلب و 

ب٨ٗدٖ  ع لحنبٗ رل ٞ ًِٕ   حهبراٜ ٗحملِنفسٞ. ٗٙبراد دٗر ح٪ب ِٓن    ،ًاا

٨دٖ حهل نر. ف ذح تا ر ذهم ساٟ عوٚٔن ٓ٘ بٗ بذا بٗ ل  ًِنفسن ، ٙ ل

ح٪ُاٙٞ، حه  تٔبٍ ألن٪طفني، ٗت٘هٍٚٔ حهلعنٙٞ حه٩لًٞ. ٗعوٕٚ  بذاهبسحٚؤٍ   

ِٕ ألحمل٧سسٞ ذبٟ ٙلْ٘ ًضري ب بٗ بْ ٙبأكا ألِفسٕ ًّ ذسّ مساٞ ٓ ح حهِندٜ

                                      
 (2041مسند امحد، حديث رقم ) - 9
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 ًّ ح٪دٗح  ٗح٪جٔ ٝ حه  ريِٗٓنن كث .(9119،109ألنذنرث،  بٙند بًِٚٞ)

ٗٓٛ   ًاظٌٔن  .٘فريٓن هبخاَ ف٘ ح٪٨ٗد ححللكٛ ٗحه اُٛٙسب ٚع ح٪ب ت

عْ تا ر حه اض ألغاو حهقارح  حملندٙٞ، ف هم ألس   عاَ ٗٓن، ٦ميلّ  لح

ًّٗ ٓ ٖ ح٪دٗح  . ح٪دٗح  ٗح٪جٔ ٝ هٌِ٘ ح٪طفنيٓ ٖ تفٌٍٔٔ  ٪ٌٓٚٞ 

ت هٞ. ٗٓٛ طنٗهٞ ٨  بند عر ًسنذٞ ٗحساٞ   حه ٚٗكلٝ حه ن بدٗح  ،ٗح٪جٔ ٝ

ملٌنرسٞ  ،ٗح٪جٔ ٝ حملِ هٚٞ ح٪ ل٠ حهبقِ٘ٙٞٗٓنن بدٗح   ا.ًغلألٗ ًع   م 

ٗٙسب ٚع ح٪ب تأًا برج٘ذٞ   فِن١ حملِ ي. ٗعْ   حملسنذن  حهضاريٝ. حهلٙنعٞ 

 ا ٙسب ع  لح١ٓن، فٔٛ سٔوٞ حهبضِٚع ًّ حخل   ٗححل ني ٨ٗ تلوو ع٨ قو٩ٚىل

ى، ٗت ٙا ًّ  قبٕ ألِفسٕ، عِاًن ٙلك  ًّ حملني. ٗٓٛ ًّ ح٪هانب ححمل  ٞ هو ف

ًّٗ ح٪دٗح  حهسٔوٞ حهبضِٚع ، حهس٩ا حخل  ٚٞ بٗ  . ٝميِٞ ٗٙسل ٙبأرجحٗذٚاحىل 

ٗٓٛ تفٚا   ممنرسٞ حهبسوا ، حهس٩ا حملاعٌٞ ألنحل ني حهاوٚظٞ كارد

ٗحهبأرجح ٗحهب٘حلْ ٗحهقف  ٗحهسري عوٚٔن . ًّٗ حملٌلّ فلش بر  حهفِن١ ألنهلًى 

هٚرٌٛ ح٪طفني ًّ ح٨ص احَ ألن٪ر  حهضو ٞ،   ذنهٞ ٗق٘عٍٔ ًّ  ،حه ا بٗ

ّ بُٔن تضوح هبٌِٚٞ ححلنجٞ هٯزلنل عِا حه فى عذح ععوٟ ٓ ٖ ح٪دٗح . فغ٩ىل 

ت حٚع  ،ًس٧ٗهٚٞ ح٪بٗتقع عٌّ ذاٗد  .حسبخاًت هوٌِنفسٞ ٗحهس نق ألٍِٚٔ

 ،ًنٙٞحه فى عوٟ ممنرسٞ حهس نق ٗبهانب حجللٜ ٗحهسنذٞ ٗحملٚاحْ ٗحهل

ٖ كؤن بهانب تٌِٛ قارحتٕ  ألنسبخاحَ بجٔ ٝ ٨ تسبخاَ ًق ٗفن    لٝ. فٔ

( ًّٗ 109د105، 9119ٗٓٛ ًسُِ٘ٞ  لعنىل )ألنذنرث، ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ 

حهغلر ًّ ممنرسبٔن، ، حه  ٨ خي ٟ عوٟ حه٘هاح٪هانب ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ، 

ٝ، ًثى حهلنرحتٕٚ، ٗٓٛ ٓ ٖ ح٪ٙنَ، كثريٝ ًِٗب ل. رٙنعن  حهافنث عّ حهِف 

بًن رٙنعن  حهلك٘ب فٌس٧ٗهٚٞ ح٪ب  ٗلريٓن. ٗحهبنٙل٘حُاٗ، ٗحهلُ٘خ ف٘
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 فٚٔن تبراد   ت٘فري ًن ميلّ ت٘فريٖ ًِٔن، عِاًن ٙ وغ حه فى ًلذوٞ ٙسب ٚع

 حًّٗ حهلٙنعن  حملِض٘. ىغف هم بف ،قٚندٝ درحجٞ ألث٩ث عح٩ ،  ٍ ألاحوبا

 حهَٚ٘.ٔن. هلّ ذهم ًبا ر   رلٗل حخلٚى ٗحهبارب عوٚ، رك٘ب ألٔن  لعنىل

ألأذا  بألًِٕٗع ذهم ٙسب ٚع ح٪ب عحلنق  ،فنخلٚ٘ي ٨ ميبولٔن ع٨ ح٪لِٚن١

  كى ح٪ذ٘حي، ٨ ميلّ ذضل  هلّحملب٘فلٝ فٚٔن ٓ ٖ حهلٙنعٞ. ، ح٪ُاٙٞ

 رب حه فى عوٟ كى ًنٰٙارٙنعٞ حهلك٘ب، فقط عوٟ حخلٚى، ألى ميلّ بْ ٱ

ٙلك  ٗٙقند، ٗٙضوح  رحجن  ٗحهسٚنرح . فلى ًنًثى حها ،ٙقَ٘ ًقنَ حخلٚى

هقغن١ ححلنجن ، بٗ تِ ٚط ح٪جٔ ٝ حجلسٌٚٞ، ٙا ى   ٓ ح حهاٌَ٘ 

ححللظ عوٟ عاَ لجل ح٪طفني ، ًّٗ ًس٧ٗهٚٞ ح٪ب .(9191،909حهاٗٙم،)

ٗقت  ، ٗهٚ  ٕت تلفٚقذهم بْ حه٘قت ٗ، ً نهابٍٔ فٕٚعِا ب ِن١ حهوا ، بٗ 

ًبفلجنىل، ألى مينر  حهِضح ٗحهب٘جٕٚ ح٪ب ٙقو  حُغ ن  ٗهٚ  ًاِٟ ذهم بْ

، بٗ حتسٍ ألنخل ٘رٝ ٗقبٕ ٗبحهو ٚو  ض٘صنىل عذح تاوا ح٪ًل مبلنْ حهوا  

حٮر ند   ٝٗكثل،   حمللحق ٞ. كٌن بْ حٮفلح  (169، 9190لٓلحْ، )

ف٩ ٙبقاَ   بدح٢ٕ ححللكٛ  .ٗحهباوٌٚن ، قا تغاو  قٞ حه فى ألِفسٕ

حهسوي، حملضنذ  هوٌٌنرسٞ ححللكٚٞ  ح٨ُفانهٛهِفسٛ ٗحه اُٛ، ألس   حجل٘ ح

هو فى مبٌنرسٞ حهوا  ًٗ نٓاتٕ. رٜٗ عِٕ   ٗقا مسح سٚاُن ذلٌا  .ٗحه اُٚٞ

   ْكنْ ٙقو مل نٓاتٍٔ، ٖٙوا ْ٘ ألنحللحب   ًسحا ح٪ذ نشعُٕ ملن كن ،

مل نٓاٝ ها  ح٪ذ نش. ًٗالٗل بُٔن كنُت   ٗتقو  وفٕ حهسٚاٝ عن٢ ٞ 

ٙسرتٓن كنْ ، ٗبُٕ عوٕٚ حهض٩ٝ ٗحهس٩َ،  حهسّ ٗقت لٗحجٔن ألٕ صاريٝ 

أللدح٢ٕ، ٗٙقو ًّ بجؤن ذبٟ تِضلل. ٗٓ ٖ حمل نٓاٝ ٓٛ ج ١ ًّ ً نه  

ٗس ا بْ ًل ًاِن ذاٙل بُ  (. 9119،991حه ٓلحُٛ ٗف٩تٕ، ًلذوٞ حه ف٘هٞ )
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س٘ق مل نٓاٝ حهض ٚنْ   حه وهٕ عِاًن ٗق ذ٘ي عاَ لجل حهِي   ألّ ًنهم 

ا ٙانت ٕ  بْ حهِي د بُ  د ألى تأكٚاٖ  ٗكنْ   ذنجٞ هوِي  ،ٍٗٓ ٙوا ْ٘

ٗٓ ح ُنألع  .ٳ صاريحٗقبٔن ص ٚنىل  عوٟ  ٤ فاوٕ بٗ ا ٙفاوٕ، ٗكنْ بُ  ًٙ٘نىل 

  مسح هوسٚاٝ عن٢ ٞ    ف٘هٞ. ف ذح كنْ حهِي حهمل نه    ًّ فٌٕٔ 

دٗرحىل ذلكٚنىل ٨ٗ ألاُٚنىل، ف ْ عاَ  حجملبٌعٙب٘قع ًِٔن  ، ٨ألنمل نٓاٝ ٗٓٛ بُثٟ

ألن١ عًٌ٘نىل، عوٟ عاَ لجل ح٪٨ٗد عِاًن ٙوا ْ٘ بٗ ، فٕٚ ت حٚع ه٭٪ُ  ٖلجل

 نٓاتٕ، ب ِن١ تِفٚ ٍٓ ه اض حملٔنَ ٗحهبلوٚفن .  ِٙ اوْ٘ ألنهوا  بٗ ً

ًثى ٓ ٖ ح٪دٗح  ٗح٪جٔ ٝ ، ٗت حٚع حه فى  ٖبْ ح٪ب ألب٘فريٗٙبغح ِٓن 

 ٕ ٗعدداَ لجددلٖ بٗ حهب دداٙا عوٚددٕ     ،ححللكٚددٞ ٗحه اُٚددٞ عوددٟ ممنرسددبٕ ح٨ُ دد 

ٙلددْ٘ قددا رفددٕ عددّ حه فددى، ٗسددنعاٖ عوددٟ حهٌِدد٘     حهغدد٘حألط، حْ بٗقددن  حهوادد   

حهسوٍٚ، ٗك هم جِ  حجملبٌع، ٩ٙٗ  حهل ت حملب٘ها ًدّ حملِدع بٗ ححللًدنْ ًدّ     

 حملِنس  .  حه٘قتٗ  ٕ، حهوا ،   حمللحذى حه  تب و 

 : املدرسةثانيًا

عاحد حه اُٛ هوب٩ًٚ    حمللحذى حهارحسٚٞ حملخبوفٞ، ٓ٘ ح٪سن  حهضدرٚح  ٙاا حٮ

، ٝاصدرٞ جسدٌٚٞ ُٗفسدٚٞ جٚد    ، ٗ  ععاحد  ا  قٜ٘ ٙبٌبع ألوٚنقٞ ألاُٚدٞ ًِنسد ٞ  

ْ حملارسٞ هلٛ ع .(9195،31حهاضٛ ٗذاٙل، ) حملارسٞ ٖع  بْ ت٘فل ٗٓ ح ًن

ٗٓد ح ٙاد   ودا جد٘      هو فدى،  نىل د ت٧دٜ رسنهبٔن، ع  بْ تلْ٘ ب٨ٗىل ًلنُنىل ذل 

 ح٪ُ ددد ٞ حه اُٚدددٞ ٗححللكٚدددٞ     ريحجبٌدددنعٛ ععدددنألٛ دح دددى حملارسدددٞ. عْ تددد٘ف   

حملارسدٞ  حي    ،حملارسٞ، ٙسنعا عوٟ حهٌِ٘ حملبلنًى ًّ جٔٞ، ًّٗ جٔٞ ب ل٠

عر ُفد  حه فددى، ٗٙقغدٛ عوددٟ حملودى ٗحهغددحل، ألسد   تدد٘حهٛ ح٪ُ د ٞ حهاقوٚددٞ،      

حهف٘عددٟ، ٗعصددنألٞ حهِظددنَ   ٝ ، عر ب ددنرعر بْ ِٙددافع حهب٩ًٚدد ٖٗٓدد ح ٙدد٧دٜ ألدداٗر 
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ٗتسددنعا ح٪ُ دد ٞ حه اُٚددٞ ٗححللكٚددٞ . (9191،013ق ددنًٛ، ) حهضددفٛ   ًقبددى

دح ددى حملارسددٞ، حملاوددٍ عوددٟ حهباددلل عوددٟ حمل ددل٩  حملارسددٚٞ حهدد  رٔددل        

ذٚل ٙسب ٚع حملاوٍ ًّ  ٩ي ٓ ٖ حهِ نطن  ٗألنه ح  حجلٌنعٚدٞ، مجدع    حملارسٞ.

ك دت بٗ   دْٗعوٟ سحٚبٕ، ب ِن١ عٌوٚدٞ حهواد     واه ٜ ِٙ ًاوً٘ن  عّ حهسو٘ن ح

، ا تاد   ٫ُٞ  ٞ حه اُٚٞ ٗححللكٚد هٓ ٖ ح٪ٌٓٚٞ  .(9191،11ق نًٛ، ععنقٞ )

      ٔ ن ألنجلسدٍ  ٌد عّ بذٓنْ حملدلألا حملسدوٌا، ٗٓدٍ ٙادنجلْ٘ ً٘عد٘ث حهدباوٍ، ٗع٩قب

 اوٍٗحهاقددى. فقددا عِدد٘ح ألنجلسددٍ ٗحهرتألٚددٞ حه اُٚددٞ ٗذدد رٗح ًددّ عرٓددنق حجلسددٍ ألددنهب   

 "ح٪صدفٔنُٛ   "فرتٝ رحذٞ كنفٚٞ هبِ دٚط حجلسدٍ ٗٙدل٠     ت٧  حملب٘حصى، دْٗ بْ 

بًل ٨ ع٘ل بْ ٙب ادٕ   ،عْ حهار  حملب٘حصى ًع عاَ ت٘فل حهِ ن  حهاقوٛ حهلن 

ف ْ ًّ حي    ُفسٕ فب٘رحىل، عوٕٚ بْ ٙب٘قو عّ ً٘حصوٞ حهباوٍ ٗحهِ ن   .حهفلد

(. كدنْ ًِ دع ذهدم حهبضد٘ر عِدا      9199،991ع احهاحٍٙ،حهاقوٛ ٗٙوحأ عر حهوا  )

فٍٔ سوٍٚ ه  ٚاٞ حه فى، حجمل ٘هٞ عوٟ ذ  ححللكدٞ ٗحهِ دن     ،عوٌن١ حملسوٌا

 .ت ب ل هوا قت هواوٍ ٗحهار ، ٗٗقٗ عع ن١فٚ٘حلْ ألا  "ذنًا حها حهٛ بأل٘". بًن 

ٓدد ح حهبدد٘حلْ ٙقدد٘د عر حذبفددنر حملددباوٍ أللل ددٞ ح٨سددبٌلحر   حهددباوٍ. ٪ْ حهغدداط      

ٕ   ألنينٌٖل حملسب ألدى قدا    ،ً٘حصوٞ حهار ، ِٙفل حهضانر ًّ حهباوٍ ٗح٨سدبٌلحر فٚد

ٗكنُددت  ددنر    .(59، 9190حها حهددٛ،ى هددرتن حهددباوٍ ) ٚددححل حعددنذٙددافأٍ عر 

عٔد٘د    ًِٔدن حجلدلٜ، ًدّ ق دى حهب٩ًٚد       ًّٗ عدٌِٔن  ألاض حهبٌنرّٙ حهلٙنعٚٞ، 

ٗبٗصدددٟ  (.9199،991ع احهددداحٍٙ،رلبوفدددٞ ًدددّ ًلحذدددى حهدددباوٍ عِدددا حملسدددوٌا )  

٘د حهب٩ًٚددددد  عودددددٟ حمل دددددٛ ٗححللكدددددٞ   جددددد ١ ًدددددّ حهٚدددددَ٘  اٲدددددٰٙحها حهدددددٛ، بْ ٱ

بْ ُظددلٝ حملددلألا حملسددوٌا عر حهوادد ،    "ع احهدداحٍٙ"( ٗٙددل٠ 9190،59)حها حهددٛ،

ًدّ   جد ١ٳ  حعب نرٖن  حهفلحغ، بكثل ًّ قُ نطنىل هقغن١ بٗ حعبربتٕ ،ُٚٞظلٝ تلٗحي
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 .(9199،991ع احهدداحٍٙ،) ن١ حهرتألٚددٞعٌوٚددٞ حهرتألٚددٞ كٌددن ٙددل٠ ححملددا ْ٘ ًددّ عوٌدد 

ٗٙل٠ حملٔبٌْ٘ ألن٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ، بْ حهبٌنرّٙ حه اُٚدٞ، جد ١ ًٔدٍ ًدّ     

     ٘ ٗميلدّ توخدٚط بٓدٍ ممٚد ح      ، حٮعاحد حه داُٛ هوفدلد   رلبودو ًلحذدى حهٌِد

٨ . ًِٗنسدد بٔن جلٌٚددع ح٪عٌددنر ٗ ، بددنل ألسددٔ٘هٞ فٌٔٔددن بُٔددن حهبٌددنرّٙ حه اُٚددٞ    

٨ ٗ نىلبًنُد  ، فغد٩ىل عدّ كُ٘ٔدن بكثدل    بدٗح  ٩ًٗع  ٗسنذن  ك ريٝ بند عر 

   ٞ تسدٍٔ   عكسدنب حملبدارب حهضدفن  حه اُٚددٞ     ، كٌدن بُٔددن   بدند عر ت٣ٚٔدٞ ألاُٚد

بْ ح٪ُ د ٞ ححللكٚدٞ ٗحه اُٚدٞ     ح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ حملخبوفٞ. ح١٪د ٕٗت٣ٚٔ ،حملٌٔٞ

   بسنسددٕٚ ٗسددٚوٞٞ، فغدد٩ىل عددّ كُ٘ٔددن  تسددنعا   عصدد٩ح حهب دد٘ٓن  حهق٘حًٚدد 

كٌدن   .(9195،51حهاضدٛ ٗذداٙل،  ٞ ه٫ُ د ٞ ح٪ دل٠ )  حذد حهرتٗٙح، ٗفرتح  حهل

حهف لٙدٞ عِدا حه فدى، ٗت د٘ٙل ٓد ٖ       بْ حسبثٌنر ٓ ٖ ح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ

حملٔددنرح  عددرب حهبددارٙ ن  حملبقاًددٞ، ٧ٙٓددى هبرقٚددا تقدداَ   حملِنفسددن  حهلٙنعددٚٞ    

 ٘ ٍ حهبٌدنرّٙ  ٚٗميلدّ تقسد  (. 0116د،ٗ ض٘صنىل   بهانب حهسنذٞ ٗحملٚاحْ )ذلٌد

َ حه اُٚٞ عر عاٝ  رلبوفدٞ عودٟ    تدأ ريح  حهبٌدنرّٙ ًدّ   ٓد ٖ   ا دٕ   ، ٗفدا ًدن  بقسدن

 دددنرّٙ ( 0ح٨رعدددن١ ) دددنرّٙ ( 9) :عودددٟ حهِرددد٘ ح٪تدددٛ بعغدددن١ حجلسدددٍ حملخبوفدددٞ

 ٞ ْ ( 1)  دددنرّٙ حهقددد٘ٝ ( 6) حمل نٗهدددٞ ٗحمللُٗددد  دددنرّٙ حهل دددنقٞ  ( 5)  دددنرّٙ حهبددد٘حل

 (.55، 9195 )حهاضٛ ٗذاٙل،

٨ْٗ هل ٖ حهبارٙ ن  ٗحهبٌنرّٙ، كى ٓ ٖ ح٪ٌٓٚدٞ، فقدا بسدب٘ع ٔن حملدِٔخ     

حهرتألٜ٘   حجلٌٔ٘رٙٞ حهٌِٚٚٞ . ذٚل  ضضت هلن عٌّ حهربُنًخ حهارحسٛ، ًندٝ 

تدددار    ًلحذدددى حهباودددٍٚ   ،حهرتألٚدددٞ حه اُٚدددٞ ٗحهلٙنعدددٚٞ ًدددندٝ درحسدددٚٞ، تسدددٌٟ 

ودٞ حهباودٍٚ ح٪سنسدٛ هلد ٖ حملدندٝ ،      ذٚل  ضدط حهربُدنًخ حهارحسدٛ مللذ    حملخبوفٞ.

( ذضٞ عوٟ ًاحر حهانَ هوٌسدب٘ٙن  حهارحسدٚٞ   31)ذضضنىل ت٘لث عوٟ حهِر٘ ح٪تٛ: 
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 (، مبااي ذضٞ ٗحذاٝ ًابٌاٝ بس ٘عٚنىل1د5( ذضٞ هوٌسب٠٘ ًّ )69)، (3د9ًّ )

ٞ ح٪ٓدداحل   ٗقددا ذدداد (. 0110،91)حجلفددلٜ ٗا ددلْٗ،   ٙ ًددّ ٗرح١ تددار  ح٬تٚدد

 :   حجلٌٔ٘رٙٞ حهٌِٚٚٞ هارحسٚٞ   حملِٔند حهرتألٜ٘ ٓ ٖ حملندٝ ح ٗحعبٌند

   ٌ حهسدددوٍٚ، ٗعكسدددنب حهب٩ًٚددد  حملٔدددنرح  حخلنصدددٞ     ٛ قٚدددا حه ِدددن١ حجلسددد

 ألن٪هانب حهفلدٙٞ ٗحجلٌنعٚٞ.

 .ع  نث ححلنجن  حهفلدٙٞ عِا حهبوٌٚ  هورلكٞ ٗت٘جٚٔٔن ت٘جٚٔنىل سوٌٚنىل 

 .ُٞٚعدرحن ً ند٥ حهضرٞ حهانًٞ، ٗحهوٚنقٞ حه ا 

 ح٪هانبحهٌٚ     حهرتحثًّ  ألن٨سبفندٝهقارح  ٗحملٔنرح  ححللكٚٞ تِ ٚط ح 

 .(0110،91)حجلفلٜ ٗا لْٗ،حه ا ٚٞ

حهرتألٚٞ حه اُٚٞ  در ٩ٙٗذ  ِٓن بْ عاد ححلضط حملخضضٞ هبِفٚ    

ًع عاد ححلضط حهفاوٚٞ  ٨ ِٙسحٍ، ٗ قٚا ح٪ٓاحل حمللسً٘ٞ ،ٗحهلٙنعٚٞ

( ذضٞ، هلّ عاد ححلضط 31ط )فنهااد حملخضط ًّ ححلض . ٩ي حهانَ

، نىل( بس ٘ع60حملابٌاٝ ٓ٘ ذضٞ ٗحذاٝ بس ٘عٚنىل. ٗألنفرتح  بْ حهانَ حهارحسٛ )

ٌاٝ ُظلٙنىل. ٗألنهبأكٚا ٓ ح ح٨ ب حي ٧ٙدٜ بفٔ ح ٓ٘ ُضو عاد ححلضط حملا

عر عاَ  قٚا ح٪ٓاحل حمللسً٘ٞ. ٗألنهبنهٛ حهبأ ري عوٟ حٮعاحد حه اُٛ 

عوٟ ٓ ح حٮعاحد    عوٟ ح٪ُ  ٞ ح٪ ل٠ حه  تِٗك ح حهبأ ري ، هوب٩ًٚ 

ت٘فل ح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ   ألا ٙلألط كثري ًّ حملٔبٌا  عذ حمل لل.

بْ  "ألنٗلٙل" ل٠ٙ لدٓنر حملٌنرسٞ حهلٙنعٚٞ   ح٪ُاٙٞ ألاا ذهم.ححملاحر ، ٗ

حهِ ن  حهلٙنعٛ   ح٪ُاٙٞ،   ألاحٙٞ تأسٚسٔن   ذغلً٘  بلدٓل، ٗبص رت 

٪ُاٙٞ  نر  حهلٙنعٞ عوٟ ح٪ص٘ي ححلاٙثٞ، ألاا بْ عُغٍ عهٚٔن  لعْ٘ ًّ ح

ٗٓ ح رمبن ٙفسل بْ حلدٓنر حملٌنرسٞ  .(9139،065ألنٗلٙل،حملاحر  ححلاٙثٞ )
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. فقا ألاب  حهلٙنعٞ ٗح٪ُ  ٞ حملاحر ٙلت ط ألنلدٓنرٖ    ح٪ُاٙٞحهلٙنعٚٞ   

ِن  ًّ حهقلْ حها لّٙ. ٗقا   حملاحر  ًِ  حها لٙححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ،  نر  

ق ى بْ تا ى عر ح٪ُاٙٞ  ،حهفلحغ ٗقت ، هوبسوٚٞ ٗقغن١ً٘رست كلٝ حهقاَ

ٗكنْ حهِ ن  ححللكٛ ٗحه اُٛ،   حملاحر   .رمسٚنىل، عِاًن بسست ألاا ذهم

حهق٘حَ  ٗعكسنألٍٔح٨ألباح٢ٚٞ ٗحملب٘س ٞ، ٙٔال عر ألِن١ حهب٩ًٚ  جسٌٚنىل، 

 رست ٗقبٔن٘تٌِٚٞ حملٔنرح  ححللكٚٞ هاٍٙٔ ٗقا ًحملاباي، ٗحهاندح  حهضرٚٞ، ٗ

 .، بهانب كلٝ حهقاَ ٗكلٝ حهسوٞ، حجلٌ نل، ٗبهانب حهبسوٚٞ ححملوٚٞ  حملاحر 

حه اُٚٞ ٗححللكٚٞ ن  ٗكنُت حملارسٞ تقسٍ ط٩ألٔن عوٟ دلٌ٘عن  هوِ نط

ِنفسن  تقنَ ألِٚٔن حمل "ًِنليدلٌ٘عن   ت ًسٌٟ "ٗح٪ُ  ٞ ح٪ ل٠، عر 

ٗبذٚنُنىل يلٜ حملاحر  حمل نرٙن  ًع حملاحر  ح٪ ل٠  ،حجل٘ح٢ ٚٔن فٗتقاَ 

 .(015د016، 9139ألنٗلٙل، )

ٗميلّ هوٌارسٞ بْ تب ِٟ حٮعاحد حه اُٛ هو فى، ًّ  ٩ي أللُنًخ   

حهرتألٚٞ حه اُٚٞ حهلٙنعٚٞ، ًّ  ٩ي طلٙقبا: حٮعاحد حه اُٛ أل٘سنطٞ حهبٌنرّٙ 

 .(31 ،9195حهاضٛ ٗذاٙل، ٞ ح٪هانب )حٮعاحد حه اُٛ أل٘سنط، بٗ حه اُٚٞ

ألاض حملخبضا ألنهرتألٚٞ حه اُٚٞ ٗحهلٙنعٚٞ   حملارسٞ، أللُندلنىل ميلّ  عٙغٗ

ٗٓٛ ُ ن  رٙنعٛ ذل، ، حهلٙنعٞ حهض نذٚٞ ت ًسٌٟ  هوٌارسٞ بْ تب إ

ٓ ح  .بحٌٚع حهب٩ًٚ    حهسنذٞألمينر  ًٙ٘ٚنىل ق ى ألاحٙٞ ححلضٞ ح٪ٗر. ٗذهم 

   ل حهِ ن  ٙبالق ع ل دقن٢ا ًٙ٘ٚنىل ًّ حهبٌنرّٙ حخلفٚفٞ، حهِ ن  حه ٜ ٙس

 "ٗٙ كل (969 ،9195حهاضٛ ٗذاٙل، حجلسٍ، ٗحينف  عوٟ حهوٚنقٞ حه اُٚٞ )

   حهبٌنرّٙ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ كنُت  نر    حملارسٞ حه٘س ٟ بْ "ًاحيخ

ًار   أل  لحلق ى طنأل٘ر حهض نح،  ،، ملاٝ ُضو سنعٞ ًٙ٘ٚنىللٚى ألنٗلٙل
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ًثى ٓ ٖ ح٪ُ  ٞ (. ٗٙ اٗ حْ 39، 9119ًاحيخ، هلٙنعٚٞ حهض نذٚٞ )ح

ح بفت   قا ،  سن٢اٝ   كثري ًّ حملاحرحه  كنُت  ٗحه اُٚٞ، ححللكٚٞ

حملاوٌا   فٍٔ  ٗب قض٘ر ًّ حهل٣ٚن  حٮدحرٙٞ حملارسٚٞرمبن ألس   ًاظٌٔن، 

نَ حهارحسٞ عر  ٘ي ُظ، بٗ رمبن ألس   تقوط حهَٚ٘ حهارحسٛ حهِنتخ عّ بٓاحفٔن

، كٌن ميلّ حْ ٙلجع فرتتا) ص نذٚٞ ًٗسن٢ٚٞ (   ًاظٍ حمل نُٛ حملارسٚٞ

 عاَ ت٘فل ًارسٛ حهلٙنعٞ حهض نذٚٞ. حهس   حر 

ٙبغح ممن س ا علعٞ، ذ٘ي ًس٧ٗهٚٞ حجملبٌع ًّ  ٩ي حملارسٞ، بْ   

 . ٗبتغحِٓنن قض٘رحىل   تِفٚ  ذضط حهرتألٚٞ حه اُٚٞ ٗحهلٙنعٚٞ   حملاحر 

لٚنب كثري ًّ ح٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ، عل  ًن كنْ سن٢احىل   ك هم 

ا  لعٛ ًّ ذق٘ق حه فى   حهوا  ٗح٪ُ  ٞ حلٗٓ ح حُبقنظ  ًاحرسِن ًّ ق ى.

، ٗرعبٕ حهق٘حُا حهاٗهٚٞ، حه لٙاٞ حٮس٩ًٚٞححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ،  لعبٕ 

 ٖ. فى ألبِفٚ ٗبه ًت ححللً٘ن  حمل٘قاٞ عوٟ ح٨تفنقٚٞ حهاٗهٚٞ حلق٘ق حه

 التوصيات:

 ألِن١ عوٟ ًن تقاَ ف ْ حه نذل ٙ٘صٛ مبن ٙأتٛ : 

    ٞت٘جٕٚ حهقٚندٝ حهسٚنسٚٞ، بجٔ ٝ حهِٚنألٞ حهانًٞ ُٗٚنألٞ ح٪ً٘حي حهانًدٞ، مببنألاد

ٗحسددرتدحد حهسددنذن  حهانًددٞ ٗحمل٘حقددع حملخضضددٞ هورتفٚددٕ ٗحهرتٗٙددح، ٗحمل٩عدد       

وٚٔن ًٌٔدن كنُدت، ٗحعب دنر    ٗحملبِفسن  ٗ حه ٘حط٤ ، ٗعلحهٞ بٜ حسبراح ن  ع

 ح٨عباح١ بٗ حه سط عوٚٔن، ًّ حجللح٢ٍ حجلسٌٚٞ، ٪ُٕ ٙغل مبسبق ى ح٪ًٞ. 

    ، ٞعهدددد حَ ٗلحرٝ حهرتألٚددددٞ ٗحهباوددددٍٚ حملدددداحر  ححللً٘ٚددددٞ ٗح٪ٓوٚددددٞ ٗحخلنصدددد

 حهَٚ٘ حملارسٛ أل اض حهبٌلِٙن  ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ . يألنسب٩ٔ
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 حه اُٚٞ ٗحهلٙنعدٚٞ، ًدندٝ بسنسدٚٞ ٨    حعب نر ٗلحرٝ حهرتألٚٞ ٗحهباوٍٚ ًندٝ حهرتأل ٞٚ

عغددع ذضضددٔن هوبخفددٚض،  ٗعهدد حَ حملدداحر  ألن٨ٓبٌددنَ ألٔددن ٗتدد٘فري ًددار     

 حهرتألٚٞ حه اُٚٞ ٗحهلٙنعٚٞ ٗحملارألا .

    تغٌا ٗلحرٝ حهرتألٚٞ ٗحهباوٍٚ ، حملقلرح  حهارحسٚٞ حملارسٚٞ ، ً٘حعدٚع  دل

 ٞ .عوٟ ح٨ٓبٌنَ ألن٪ُ  ٞ ححللكٚٞ ٗحه اُٚٞ ٗحهرتٗحيٚ

 املكرتحات:

تقددرتح حهارحسددٞ عجددلح١ درحسددٞ ًسددرٚٞ ملالفددٞ حذبٚنجددن         -9

حملدددداحر  ًددددّ حهسددددنذن  ٗحمل٩عدددد  ٗح٪دٗح  حه٩لًددددٞ هوٌِددددد٘      

 ححللكٛ ٗحه اُٛ.

عجلح١ درحسٞ يلٙ ٚٞ هبأ ري حهِ ن  ححللكٛ ٗحه   عودٟ   -0

حه٘رن٢و حملالفٚٞ ٗع٩قٞ ذهم ألنهبرضدٚى   حملداحر  ح٨ألباح٢ٚدٞ    

 غلً٘ .  مبرنفظٞ ذ

 قائمة املراجع :

 حهقلحْ حهللٍٙ . -9

عأللحٍٓٚ، ذوٌٛ. )ب. (. ت ٘ٙل حهلٙنعٞ ٗحهرتٗٙح، حهقدنٓلٝ، ًلب دٞ    -0

 ح٪زلو٘ حملضلٙٞ.

ٓدد(. لحد حملادند   ٓداٜ  دري      9110عألّ حهقٍٚ، ذلٌدا ألدّ بألدٛ أللدل.)     -6

حها دددند،  قٚدددا  ددداٚ  ح٪رُددد٧ٗ  ٗع دددا حهقدددندر ح٪رُددد٧ٗ ، حه  ادددٞ 

 ٞ حهلسنهٞ.حهثنهثٞ، ألريٗ ، ٧ًسس

بألددّ ٓ ددنَ، بألدد٘ ذلٌددا ع دداحملوم ألددّ ًددلٗحْ حملاددنفلٜ.)ب. (. حهسددريٝ  -1

 حهِ ٘ٙٞ. ًلب  حهلوٚن  ح٪لٓلٙٞ .
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بأل٘د٦ٗد، سوٌٚنْ ألّ ح٪ ال. سِّ بألٛ دح٦ٗد .  قٚا ذلٌدا ذلٚدٛ     -5

 حهاّٙ ع ا ححلٌٚا، دحر عذٚن١ حهسِٞ .

حمحدا  ٖ(. ًسدِا حٮًدنَ   9115بمحا، حأل٘ع اح  ألدّ ذِ دى حه دٚ نُٛ. )    -3

 .حه  اٞ حخلنًسٞ، ألريٗ ، حمللب  حٮس٩ًٛ. 

( ًسدددِا حٮًدددنَ حمحدددا. حه  ادددٞ ح٪ٗر، ألدددريٗ ، دحر حهلبددد   9116) -5

 حهاوٌٚٞ.

(. ت دددد٘ر حهفلددددل حهرتألددددٜ٘. حه  اددددٞ  9196بمحددددا، سدددداا ًلسددددٛ.)   -9

 حخلنًسٞ،، حهقنٓلٝ، عنا حهلب .

ٍ، (. حهرتألٚددٞ حهانًددٞ. تلمجددٞ ع ددا ح  ع ددا حهدداح٢  9155بٗألددري، رِٙٚددٕ.) -1

 ألريٗ ، دحر حهاوٍ هو٩ٌٙا.

ح٪ب حملسدوٍ   تلألٚدٞ حه٘هدا     ٞ(. ًس٧ٗه9119ٚألنذنرث، عاُنْ ذسّ .) -91

   ًلذوٞ حه ف٘هٞ. حه  اٞ حهثنُٚٞ، حهسا٘دٙٞ، دحر حجملبٌع.

(. حهفلدددددل ٗحهثقنفدددددٞ   حهبدددددنرٙخ   9139ألدددددنٗلٙل، سددددداٚا عددددد٘  .)   -99

 ححلغلًٛ.

. صددددرٚح ٖ(9111حه خددددنرٜ، بألدددد٘ ع ددددا ح  ذلٌددددا ألددددّ عمسنعٚددددى.)   -90

 حه خنرٜ.  قٚا بمحا ذلٌا  نكل، دحر عذٚن١ حهرتحث حهالألٛ.

حهرتًدد ٜ، بألدد٘ عٚسددٟ ذلٌددا ألددّ عٚسددٟ .)ب  (. حجلددنًع حهضددرٚح.       -96

  قٚا ٗ لح بمحا ذلٌا  نكل،  دحر عذٚن١ حهرتحث حهالألٛ.

(. دهٚدددى حملاودددٍ هبدددارٙ  حهرتألٚدددٞ  0110حجلفدددلٜ، فدددنرٗق، ٗا دددلْٗ .)  -91

  ٗ لحرٝ حهرتألٚدددٞ ٗحهباودددٍٚ، حجلٌٔ٘رٙدددٞ   حه اُٚدددٞ ٗحهلٙنعدددٚٞ. عصددداحرح  

 حهٌِٚٚٞ .
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(. حه خضدددٚٞ حهسدددوٌٚٞ.  9196جددد٘رحرد، سدددٚاُٛ ٗ هِٚدددالًّ، تٚدددا .)    -95

تلمجٞ محاهٛ حهللأل٘هٛ ًٗ٘فدا ححلٌداحُٛ. عصداحرح  ٗلحرٝ حهباودٍٚ     

 حهانهٛ، جنًاٞ ألااحد، حهالحق.

(. طفدددى ًنق دددى حملارسدددٞ ح٨ألباح٢ٚدددٞ:   9193ذسدددنْ، ذسدددّ ذلٌدددا .)   -93

٘ٙٞ. حهسا٘دٙٞ، ًلب ٞ حه نه  حجلنًاٛ ، ًلدٞ  درحسن  ٗحب٘ث تلأل

 حملللًٞ . 

حهٌِددد٘. ًضدددل، دحر حهفلدددل     ٞ(. سدددٚل٘ه٘جٚ 9193ذقدددٛ، حهفدددت .)    -95

 حجلنًاٛ. 

(. بصدددد٘ي حهوادددد  ٗحهرتألٚددددٞ حهلٙنعددددٚٞ    9195ححلٌددددنمحٛ، ذلٌددددا .)  -99

 ٗحهلٙنعٞ. ، حهسا٘دٙٞ، ًلب ٞ حه نه  حجلنًاٛ، ًلٞ حملللًٞ.

( حهلٙنعددٞ   حٮسدد٩َ. دلوددٞ  9191حهدداٗٙم، ٙ٘سددو حه ددٚخ رحتدد  .)    -91

 . 01-91(، 50حهرتألٚٞ، ق ل، حهااد )

( عوٍ ُفد  حهٌِد٘. حه  ادٞ حخلنًسدٞ، حهقدنٓلٝ،      9115لٓلحْ، ذنًا ) -01

 عنا حهلب .

( حهضددرٞ حهِفسددٚٞ. حه  اددٞ حهثنُٚددٞ، حهقددنٓلٝ،   9190لٓددلحْ، ذنًددا )  -09

 عنا حهلب .

ًٗلحذودٕ   سنُٛ( حهٌِ٘ حٮ9119ُحه ٓلحُٛ، عوٛ ٗ ف٩تٕ، ع ا ححلٛ ) -00

 .، حهسا٘دٙٞ، دحر حخلغريٜ، حملاِٙٞ حملِ٘رٝ.  حملِٔخ حٮس٩ًٛ

( ًددا٠ ممنرسددٞ حجلددنسلا  هوادد    ًلذوددٞ  0111صدد٘ححلٕ، ذلٌددا ) -06

حه ف٘هددٞ ًقنرُددٕ ألاددري حجلددنسلا دلوددٞ جنًاددٞ دً ددا هدد٭دحب ٗحهاوددَ٘  

 .35-65 ( ،1( حهااد )93حٮُسنُٚٞ. حجملوا )
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01-    ْ ( طددلق 9195ع دداحهلمحّ ) حهاضددٛ، ُ ٓددنْ ذسددا ٗذدداٙل، ًددنل

ٗلحرٝ حهباودددٍٚ حهادددنهٛ، جنًادددٞ   تدددارٙ  حهرتألٚدددٞ حهلٙنعدددٚٞ. عصددداحرح

 حمل٘صى، حهالحق.

( حه خضدددٚٞ حٮُسدددنُٚٞ   حهدددرتحث حٮسددد٩ًٛ.    9119حهادددنُٛ، ُددد حر )  -05

 حه  اٞ ح٪ٗر، ح٪ردْ، دحر حهفلقنْ. 

ٞ، ( حهرتألٚدٞ عدرب حهبدنرٙخ. حه  ادٞ حهلحألاد     9199ع ا حهاح٢ٍ، ع دا ح   )  -03

 ألريٗ ، دحر حهاوٍ هو٩ٌٙا.

( تلألٚدددٞ ح٪٨ٗد   حٮسددد٩َ. حجلددد ١ ح٪ٗي،   9113عوددد٘حْ، ع دددا ح  )  -05

 حه  اٞ حهث٩ ْ٘، حهقنٓلٝ، دحر حهس٩َ. 

( تلألٚددددٞ ح٪٨ٗد   حٮسدددد٩َ. حجلدددد ١ حهثددددنُٛ ، حه  اددددٞ    9113دددددددددددد  ) -09

 حهث٩ ْ٘، حهقنٓلٝ، دحر حهس٩َ. 

( تلِ٘ه٘جٚدن  9116نهدا ٙ٘سدو )   عوٌٚن ، ذلٌا ًق دى ٗحهقغدنٝ،     -01

حهباوددٍٚ ٗحه٘سددن٢ى حهباوٌٚٚددٞ. حه  اددٞ ح٪ٗر، عصدداحرح  ٗلحرٝ حهرتألٚددٞ      

 ٗحهباوٍٚ، حجلٌٔ٘رٙٞ حهٌِٚٚٞ .

( حهرتٗٙدددح حهرتألدددٜ٘: ر٦ٙدددٞ عسددد٩ًٚٞ. 9116حهاددد٘دٝ،  نهدددا ألدددّ فٔدددا )   -61

 حه  اٞ ح٪ٗر، حهلٙن ، دحر حملسوٍ.

ّٙ. حجل ١ حهثنهل، ألريٗ ، ( عذٚن١ عوَ٘ حها9190حها حهٛ، بأل٘ ذنًا ) -69

 دحر حملالفٞ. 

( بطفني حه ٘حرث: ح٪س نب ٗحهاٗحفع. دلوٞ 0119فٌٔٛ، ذلٌا سٚا ) -60

 .  95- 91(، 9حه ف٘هٞ ٗحهبٌِٚٞ، حهااد )
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(سٚل٘ه٘جٚٞ حهباوٍ ٗحهباوٍٚ حهضدفٛ. حه  ادٞ   9191ق نًٛ، ٙ٘سو)  -66

  ح٪ٗر، ح٪ردْ، دحر حه لٗق، عٌنْ.

( حهرتألٚدددددٞ حهرتٗحيٚدددددٞ. 9191، ٗدحد )حهقللددددد٘هٛ، عمسنعٚدددددى ٗحملفددددد  -61

 عصاحرح  ٗلحرٝ حهباوٍٚ حهانهٛ، جنًاٞ ألااحد، حهالحق

( حملارسددٞ ح٪َ. عصدداحرح  دحر جنًاددٞ   9119ًدداحيخ، ذلٌددا سدداٚا )   -65

 عاْ هو  نعٞ.

(. تدددأ ري حهبٌدددنرّٙ حهبٌٔٚاٙدددٞ حهانًدددٞ  0116ذلٌددد٘د، عميدددنْ  دددنكل ) -63

    ٞ ح٪سنسددٚٞ  ٗحخلنصددٞ   ت دد٘ٙل ألاددض حهقددارح  ٗحملٔددنرح  ححللكٚدد

ملسدددنألقن  حملٚددداحْ ٗحملغدددٌنر هب٩ًٚددد  حهضدددو ح٪ٗي ح٨ألبددداح٢ٛ. دلودددٞ 

، 1حهاوَ٘ حهرتأل٘ٙٞ ٗحهِفسٚٞ، كوٚٞ حهرتألٚٞ، جنًادٞ حه ردلّٙ، حجملودا    

 . 56-11، 6حهااد 

( تلألٚدددٞ حهِن ددد٤ حملسدددوٍ. حه  ادددٞ 9110ذلٌددد٘د، عودددٛ ع دددا ححلودددٍٚ ) -65

 ح٪ٗر، ًضل، دحر حه٘فن١، حملِض٘رٝ.

( صدددرٚح ًسدددوٍ.  0119حلسدددا ًسدددوٍ ألدددّ ححلحدددند )   ًسدددوٍ، بألددد٘ ح  -69

 حهلٙن ، ًلب ٞ حهل ا.

( حملسدد٣٘هٚٞ حجلسدداٙٞ   حٮسدد٩َ.   9111ً٘سددٟ، ع دداح  عألددلحٍٓٚ )    -61

 حه  اٞ ح٪ٗر، ألريٗ ، دحر حألّ ذ َ. 

( رٙدددن  9193حهِدددٜ٘ٗ، بألددد٘ لكلٙدددن ذلدددٛ حهددداّٙ حيٚدددٟ ألدددّ  دددلل) -11

 ٞ حهثنهثدددٞ،  حهضددنحلا.  قٚدددا ذلٌدددا ُنصدددل حهددداّٙ ح٪ه دددنُٛ، حه  اددد

 ألريٗ ، حمللب  حٮس٩ًٛ.
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( 9115حهِٚسددددنأل٘رٜ، حأل٘ع دددداح  ذلٌددددا ألددددّ ع دددداح  ححلددددنكٍ )      -19

حملسدددبارن عودددٟ حهضدددرٚرا. حه  ادددٞ ح٪ٗر، ألدددريٗ ، دحر حهلبددد     

 حهاوٌٚٞ.  

حه٘كٚدددى، ذلٌدددا حهسدددٚا )ب  ( ت ددد٘ر حهلٙنعدددٞ ٗحهرتٗٙح.حهقدددنٓلٝ،  -10

 ًلب ٞ ح٪زلو٘ حملضلٙٞ. 

( ت٘صدددٚن  حهِددداٗٝ حهاوٌٚدددٞ    0116ٌّٚ )  حهددد ثٗحقدددع جِدددنح ح٪ذددداح   -16

 بكب٘ألل. 6-0حملِاقاٝ   عاْ، 
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