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 المساجد ودورها فً العملٌة التربوٌة

 د.عبد الباسط إسماعٌل ٌربوع 
 كلٌة التربة/الزاوٌة

 توطئة

ََ إالحمددهلل ا الئل:دد :         َِ َا ََ ددل َِ اْمِ دد ِ َااْلَعددْا
ِ َمددْ  اَمددَ  ِلددلاَّ ددلِههلَل نَّ َِ َُ َم َمددل َعْمُمدد نَّ

 َ َْ َعْ دددددَ  إِ َّ نَّ َمددددددلَآ َالَددددد دددددَوَآ َااَلدددددَ اللَّ َ  الصَّ دددددد َِ ِ:دددددَن  َْ  َعُماُنددددداا ِمددددددَ    َعَم  ُالَ 

اْلُمْهَلددهلِلع َ 
االصددوآ االِددوَ الددَ النلدد: الئل:دد :   حددهللا الددلوهلل إلددَ ن مِددلههلل ل 1

 2 ا لغض اللوهلل إلَ ن  ِاا هل(

   مل لمهلل: ععمف: المِلههلل لشَعفل المَعمل    ن هد  اادو  فدلعهل لنفِدا عئدل        

ا عو لهللااا مع ن  حهللاا   المِلههلل لمللَ: 
ا هلل مل  المِههلل ع: اهدهلل النلد: , 3

 َمنطلق اللَلعد  االلملدعَ, عئدهلل مدل  مِدههلل  ُلدلأ ا دا  ا  مِدههلل لند: عد: ا ِدو

حلعو للللَلع  الَاحع  ااأل و ع , ام   للدا هللاَ األَ دَ لد   لد: األَ دَ عهد:  ا  

  صدحللا مد  امد  ِدَا  مؤِِ  لَلاع , حعث مدل  عللئد: المملدَ األا  مدع  لد  مد

عددعملمهَ اعددَلعهَ, ا ددوا الددهللاَ عدد: لنددلأ لئلعدد  الفددَهلل لددَ ع ددل  لهددن  هللا  ا ددَ 

 .عللَه  االمَ آ الَ حهلل ِااأ ع: اللَلع  االلملعَ هللا   مهللَِ  النل:

املنددا المِددلههلل مهددلمع األمدد   :-َحمددا ن -عئددا  شددعس ا ِددوَ الدد  لعمعدد      

 َن الدَ اللئدا , عملندا ععدا الصدوآالملدل مِدههلل   اماافع األ:مد , ا دهلل  ِد 

االئَاأآ االومَ الملعَ الملَ اال طهللا, اععا الِعلِ  اائهلل األلاع  االَاعلا الأمعَ 

األمَاأ المَعف المَعلأ, اععدا عهلمدع المِدلما  ملمدل حدللهَ  مدَ مد   مدَ هللعدنهَ 

ملعدَا االئدَا  المففدل  _ هللاَا ا هلل لملا المِلههلل _ لمهلل اههلل النلد: , 3اهللنعل َ

ع:  فع  اللَلع  اللملعمع , الم  م   اظَ المِلههلل الل: لملدا هللاَا مهمدل الهدلمع 
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 دـ( 114اهلمع اللعلان  للان  الدوي ُلند: ِدن    ,  ـ(87األماي الوي ُلن: ِن   

  ـ(.245اهلمع الئَاعع  لللمغَهللا الوي ُلن: ِن   

 أهمٌة الموضوع:

نفلدل  الدَ المدللَ لدو  عداهلل, اعد: ع: ظ  مل لمعشا األم  ا ِومع  العاَ مد  ا .1

ظدد  مددل لمعشددا الددلوهلل مدد   لمدد  عدد: األ ددوق, امددل نوحظددا عدد: المددهللاَ  ا 

الهلممددلا االطَ ددلا مدد  انحددَاف عدد: اللَلعدد  ااأل ددوق, مددل  حَعددل لنددل    

نش   الهللاأ لنمَف الهللااأ, اولن لللَهاع إلَ مل مل  العا الِدلف الصدلل  

لمِدددلههلل اَلطهدددل لللمؤِِدددلا اللَلاعددد  عددد: لَلعددد  المهلمدددع, انطو دددل مددد  ا

 االلملعمع .

مدد  الملئددََ     ِددوعنل َفدداا  ن الددعهَ ملمدداا الددهللنعل اِددلهللاا, عدداَ مددل   .2

منطلئهَ المِلههلل االملللعهللا, امل فعما األم  مملنلهل إ  عاَ ل لدا اد  هللاَ 

لندددل انحددد  نلحدددث اددد  اللئدددهللَ المِدددلههلل االملللعدددهللا عددد: لندددلأ الفدددَهلل, عحدددَي 

نطلق م  حعث انطلئاا لنمعهلل لألم  مملنلهل االلهل, اننفض انهدل    ناالَ :,

 غللَ الو  االهاا .

 أهداؾ الموضوع:

لعل  مملن  المِههلل ع: ا ِوَ ا نا ل  ُعصل  ا َ  دو  األمد  إ  مدل صدل  لدا  .1

  الهل ممل  ل  ولن إملَ هللاَ الههَآ مللن ل   ن  َحما ن.

 عَ.إحعلأ هللاَ المِلههلل ع: اللَلع  االلمل .2

 حع .ا  لملَ لللمِلههلل الاهعههل اللاهعا الص .3
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وعددلا الفئهعدد  لاحعددهلل ملمدد  ال طلددلأ االااددلظ حددا  اللاالددا االلمددهلل ادد  ال  .4

 نددلظَ ائددهلل  عدد: ِددل  مطللددهللا, ا للمدد ا ددوا لحددث  ددهلل ا,  االلاههددلا الفمَعدد

 الاصعلا.

 .المطلهللا األا : لمَعف المِههلل 

 َالمطلهللا الللن:: هللاَ المِههلل ع: اللملع. 

 . المطلهللا اللللث: هللاَ ا ملَ ع: اللَلع 

 .المطلهللا الَالع: هللاَ المِههلل ع: لملعَ المَ آ 

 .المطلهللا ال لم : هللاَ المِههلل ع: لَلع  الن أ 

 هلل :   طلأ ع: مملَِلا هللاَ المِههلل.المطلهللا الِل 

 .ال للم  االنلل:ج االلاصعلا 

 المطلب األول: تعرٌؾ المسجد.

َالمسجد لؽة:       ِْ لعهللي: المِههلل ِلَم ا ل  ,الِهعَ:  َي مافع الِهاهلل َنْفِا  ل  اللَّ

دَههلل عِ  ِْ ِههلل: الَلْعُا الَِّوي ُع ِْ ّي: الَم َّ دل , عدِا, الدللفل : َمافدع الَهْلَهد ِ اْلِ  َل هَّ  َاَ دلَ  اللَّ

ِههلل,  اُعفل  ِهعُمدا(مّ  َمافع ُعَلَملَّهلل ععِا عَ  ِْ دَههلل, ِلَفدْل  ,ُهَا َم ِْ اَ دلَ  اْلد  األَاَالدّ:: َم

اهللُا اللعِا اُمَصلََّ الَهملالاِ  ََ اْلِهعَ, ِمْح
  . 

ععللع  ممل ِلق    المِههلل لغ  المافع الدوي عِدههلل ععدا, لدَ اّلِدع الممندَ إلدَ     

ل و  هلملع المِلمع  ألهللاأ الصدوآ ععدا,  دل  اللَمشد: َحمدا ن: الَّمداللعا الُمّل 

لئَهللا الملهلل م  َلا, اشلق اَِ الممل  منا عئعد :  مل  الِهاهلل  شَف  عمل  الصوآ

مِههلل, الَ عئالاا: مَمع, لَ إ  الُمَف  ص  المِههلل لللممدل  المهّعدأ للصدلااا 

 3هلل انحا ل, عو ُعمطَ حمما.ال م , حلَ ع َ  الُمصلَّ المهلمع ععا لألاعل

 ا صد  المِدههلل شدَال, 4الممل  الوي  ُِاهلّل للصوآ ععا الدَ الدهلّلااَ المسجد شرعا:

--, ا  النل: -ن َف: ن انا م  مافع عِههلل ا ععا , لحهللعث هللَ ل  الهلل
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 ََ دع ِِ ْادهللِا َم َُّ ُا ِللل َْ َْ ُعْمَطُه َّ  ََحهلٌل َ ْللِ:: ُنِصد ل لَ ًِ , َاُهِملَدْا لِد: :   ُْاِطعُا َ ْم ٍَ َآ َشدْه

)... وَآُ َعْلُعَص ِّ َمْلُا الصَّ ََ ِل:  هلَْل ُهٍ  ِمْ   ُمَّ ََ َمل  ا, َعأَعُّ ًَ ِههلًلا َاَطُها ِْ ُض َم َْ  5األَ

 دور المسجد فً التعلٌم الثانً: المطلب

 المِههلل  ا المهللَِ  األالَ الل: انطلق منهل شملع الملدَ االممَعد  عد: ا ِدوَ    

هللاَ المِدددلههلل عددد: اللملدددعَ   عمدددهلل انلئلصدددل مددد  هللاَ الهلممدددلا  اإ  الحدددهللعث اددد 

االممل هلل العاَ, ا  هللااآ إلدَ  صدَ اللملدعَ الدَ اللملدعَ المِدههللي, اإنمدل المشدف 

ادد  الاا ددع الددوي ملنددا لمعشددا المملعدد  اللَلاعدد  عدد: المِددلههلل, اهللادداآ إلددَ لفمعدد  

َ  لعمدا  الممد  هللاَ ل اا علهللآ منا ع:  وا الا ا ململفدهللآ مدع المؤِِدلا األ د

ا ددهلل ظدد  المِددههلل الددَ  ددَا  مدد  الددلم  , عدد: مهددل  اللاهعددا االللئعددف ملمددلمو

االنِددلأ, امددل  الَهددل  األاا:دد   مؤِِدد  لملعمعدد  لَلاعدد  للصددغلَ االملددلَ للَهددل 

الددوع  نصددَاا الددهللع  اَعمدداا َاعدد  اللاحعددهلل  َعهدد: اللملددعَ  -حملمددل امحمددامع  

الهلنهللا اللملعمد:  صدلحا العداَ لمدع  عد: المِههللي, اانهللمل ل لا األم  ا   وا 

مَحل  الغلل:ع  الهلعل  م  الهللا  , المللهللا  ا  الشَ االطغعل  االغدلا العهدل مد  

ال لَ , افمف هللاَ المِههلل اانحَِ َمهللُّ ُ اَنُفهللا نلما  ا ملهلل ع: ملعَ م  للدهللا  

 .ا ِوَ

عدد   النلدد:  ددل  الدد  لعمعدد : املنددا  ماافددع األ:مدد  امهددلمع األمدد    دد: المِددلههلل  

 َمِههلل  المللَن الدَ اللئدا : عفعدا الصدوآ االئدَاأآ االدومَ  الملدعَ الملد  ِ 

 ا الدأمعَ األمدَاأ المَعدف المَعدلأاال طهللا, اععا الِعلِد  اائدهلل األلاعد  االَاعدل

 6اععا عهلمع المِلما  انهلل  لمل   مهَ م   مَ هللعنهَ اهللنعل َ.

 , ملدددعَ المِدددههللي, لَلعددد  الدددَا هدددل اللإ  مددد    دددَ الَمدددل:ل اللددد: عَلمدددل الع    

اعِلههللف  وا الهلندهللا لَِدعس ا عمدل  االمئعدهللآ عد: نفدا  النلشد:ع  اهللادَ الملعدل 

الئعَ الَاحع  لهللعهَ, الاِعع إنلَآ ااعهَ اإهللَامهَ الهللعن:, النمع  اصئ  مملَعهَ 
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لطَعئدد  للمشددَ مددع مِددلا  عهمهددَ المئلدد: الحصددعلهَ  , الهللعنعدد  اال لئعدد  الِددلعم 

االملمدد:, االلعِددعَ الددعهَ اللشددعَ َ اهددوهللا انللددل هَ لم للددف الاِددل:  اللملعمدد: 

 7اللَلاع  المشا   االمَغل .

عنهددهلل    الِددن   ددهلل االنددا لممدد  الئلدداهللا    ا دد: النعدد  لمددل لهددل مدد  لددألعَ َاحددلن: 

داُ  ِن  ُِ ََ دلهللِا, َ دلَ : َ دلَ   ََ ْلدِ  اْلَ طَّ َمدل عنمم  الَ ِلان المَأ, عمد  ُاَمد :  إِنَّ

ُلدُا اأْلَ  ََ دالِِا, َعِهْه ُِ ََ ُلُا إِلََ ِن َا ََ ٍ  َمل َنَا , َعَمْ  َملَنْا ِ ْه َِ َمل ِ ْم ِ , َاإِنَّ عَّ ْاَملُ  ِلللنِّ

ُلدُا إِلَدَ  ََ ُهَهدل, َعِهْه ََ ٍَآ َعَلَلاَّ ُلُا لِهلُلْنَعل ُعِصدعُلَهل  َِا اْمد ََ الِِا, َاَمْ  َملَنْا ِ ْه ُِ ََ إِلََ ِن َا

ََ إِ   8لَْعِا(َمل َ لَه

ممل    الصلااا ال م  هللا   المِههلل لهل لألعَ الَ اللَلع  علطهَ الدنف  مد      

إِ َّ األنلنعدد  احددهللا الددواا االملددَ اغعددَ ولددن مدد  الصددفلا الِددللع ,  ددل  لمددللَ: 

 َِ َوَآ َلْنَهَ َاِ  اْلَفْحَشلِأ َااْلُمْنَم الصَّ
اا علهوا حدث النلد:  9 َُ الدَ لملعمهدل عئدل   ُمد

َِّ ُداا  َْا َ  ٍَ َاَع َْ  َْلَندلُأ َاْشد َْ َالَْعَهل, َاُ د ُلاُ  َِ ِنعَ , َااْف ِِ ْلِع  َِ َْ  َْلَنلُأ  وَِآ َاُ  َْ ِلللصَّ هلَلُم

َْ ِع: اْلَمَفلِهِع( َلْعَنُه
10 

ا مددوا نهددهلل الددلهللاا   ددَ  لهددل لألعَ ددل الَاحدد: هللا دد  المِددههلل للملددق لددلواآ      

ُ  لَدُا ِعد: ُلُعداٍا الئَا  الهلللَ   ل  لمللَ:  دلِّ َِ دُمُا ُع ِْ ََ ِععَهدل ا َعدَع َاُعدْوَم َْ ُ  َْ  ُل  َِوَ  نَّ

ِععَهددل ِللْلُغددهلُلاِّ َااْمَصددل ِ 
اللملددق لل المددلف عدد:  اا ددَ َمفددل , امددوا األمددَ , 11 

لللممَاف االنه: ا  المنمَ م   و   طل  الهمم  االهللَا  االمداااظ, الهدوا 

اصدددل  مدددل هللاَ مَللطدددل لللمِدددلههلل, امدددَا نهدددهلل    الئدددعَ الَاحعددد  اندددهلل المِدددلَ ملا

 لللممَاف نل عل ا  المنمَ محلل لل عَ. 
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علللَلع   ِل  الملَ, انههلل  وا اافحل لعنل عد: حدهللعث ال:شد  َفد: ن انهدل عد: 

ُلَهدل, إِ َّ  َْ ََ َآٌ ِمْنُه َّ إِ َّ  َْ َل أَلُِن: اْم ِْ  ص  ِؤا  النفئ  َ لَ  العا الصوآ االِوَ  َ  َل

ا( نَ  ًَ ِِّ ًلل, َالَِمْ  َلَمَلِن: ُمَملًِّمل ُمَع ًلل, َاَ  ُمَلَمنِّ َْ َعْلَمْلِن: ُمَمنِّ لَ
 12 

الَ لملدَ الملدَ الملعمدا اد  المدل  َفد: ن اندا, اد  النلد:  ا هلل حث النل: 

 )13  ل :   عَمَ م  لملَ الئَا  االما 

ٌَ ِعد: َلْعدٍا ِمدْ  ُلُعداِا  َمل اْهلَ ممل حلهَ الَ موامَآ الملَ ع: المِههلل عئل   َمدَع َ دْا

 َُ دِمعَنُ , َاَغِشدَعْلُه َِّ َُ ال , إِ َّ َنَللَدْا َالَدْعِه َْ داَنُا َلْعدَنُه ُِ ََ  ِن َلَمللََ, َعْللُداَ  ِمَلدلهللَا ِن َاَعَلهلَلا

ُ ِععَمْ  ِاْنهلَل ُ( َُ نَّ  ُ ََ َُ اْلَموَِ:َمُ , َاَوَم ْحَمُ , َاَحفَّْلُه ََّ ال
 14 

عِدأ  امدل   ,اعملمهَ لفملدا لعمملداا ممدل عممد  ُعملَ النلَ  لموما,ل  ا هلل م   

مدل عئدا  لهدَ, اعفدَهللا  صحللا, ا ا عملمهَ, لعشحو  و لنهَ, اعهعد:هَ لصصدغلأ ل

 لعئَهللا لهَ المملن: الل: عَعهلل    عفهما ل. لهَ األملل 

 َّ ِمددَ   إِ ,  ددل : ممددل َا  الددهلل ن لدد  امددَ, َفددَ ن انهمددل ادد  النلدد:      

ُلاِن: َمل ِ َ:؟( َعَاَ َع النَّلُ  ِع:  , َعَحهللِّ َِ لِ ِْ َهل َمَلُ  اْلُم ََ َُهل, َاإِنَّ ئُُط َا ِْ ًآ َ  َع ََ َِ َشَه َه الشَّ

ْلَنل ََّ َ للُاا: َحدهللِّ َلْحَعْعُا, ُل ِْ ْ لَُ , َعل َهل النَّ :  َنَّ ِِ َِ اْلَلَااهلِلي, َ لَ  َاْلهلُل ِن: َاَاَ َع ِع: َنْف  َشَه

ْ لَُ (. اَ  ِن َ لَ  َعَئلَ :  ِ َ: النَّ ُِ ََ َمل ِ َ:؟ َعل 
 15 

, األ مع  اللملعَ َغهللا النل:      ٍَ ع: اَلعدلهلل المِدلههلل للدلملَ, َادْ  ُاْئَلدَ  ْلدِ  َادلِم

اُ  ِن  ُِ ََ   َ ََ َْ ُعِحدهللاُّ  َْ  َعْغدهلُلَا ُمد َّ َعداْ َ لَ : َ  ُمد فَِّ , َعَئلَ :   َعُّ ٍَ إِلَدَ َاَنْحُ  ِع: الصُّ

؟(,  ٍَ ِحد ََ , َاَ  َ ْطدِع  ٍَ َِ إِْلد ُلْطَحلَ ,  َْا إِلََ اْلَمِئعِق, َعَعأِْلَ: ِمْنُا ِلَنلَ َلْعِ  َمْاَملَاْعِ  ِع: َغْعد

 ُ ََ َُ,  َْا َعْئد دِههلِل َعدَعْملَ ِْ َْ إِلَدَ اْلَم اَ  ِن ُنِحهللاُّ َولِدَن, َ دلَ :   ََعدَو َعْغدهلُلا  ََحدهلُلُم ُِ ََ َعئُْلَنل: َعل 

َلدٌع  َْ ٌَ لَدُا ِمدْ  َلدَوٍث, َا َ ٌَ لَُا ِمْ  َنلَ َلْعِ , َاَلَوٌث َ ْع اَعَلْعِ  ِمْ  ِمَللهللِا ِن َالَّ َاَه َّ, َ ْع

َلٍع, َاِمْ   َْاهلَلاهلِلِ  َّ ِمدَ  اْ ِِلدِ ( َْ ٌَ لَُا ِمْ   َ مدل  اممدل عؤمدهلل    مِدههلل النلد: , 16َ ْع
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عد: المِدههلل عأ لد   : لعنمدل َِدا  ن حدهللعث  لد: اا دهلل اللعلد:,  دل مهللَِ  لللملعَ

او هللا ااحهلل, عأمل  حهلل مل, عَ   عَه  عد: لول  نفَ, عأ ل  النل  إلَ َِا  ن 

       لدَمَ  دل الحلئ , عهل  ا مدل ام دَ عهلد   لفهدَ, علمدل عدَ  َِدا  ن 

عل علِدلحعل ا  النفَ اللول ؟  مل  حهلل َ: عأا  إلَ ن, عآاا  ن, ا مل ام َ: علِلح

 .17 ن منا, ا مل ام َ: عأاَض عأاَض ن انا (

لنفِددا منلدَاً, عحددهللث الندل  مدد  العدا عدد: الهممد  اغعَ ددل, لعشددل هللا  اال دو     

ا َهدلُأاا إِلَدَ اعلملماا منا َؤع  اِدملال, ممدل َا   لدا حدللَ ـ َحمدا ن ـ ًَ أَ َّ َنَفد

ْاا ِع: ا ََ ْمهلٍل, َ هلْل َلَمل َِ ْهِ  ْلِ   ُف َِ َِ د: أَلَْاد َِ ِمدْ   َيِّ ُاداهلٍل ُ دَا؟ َعَئدلَ :  ََمدل َاِن إِنِّ ْلِمْنَلد

داَ  ِن  ُِ ََ ََ َْعُا  ٍَ َهلَدَ  َالَْعدِا, َ دلَ  َعئُْلدُا ِمْ   َيِّ ُااهلٍل ُ َا, َاَمْ  َاِملَُا, َا َ  َعدْا  َاَّ

داُ  نِ  ُِ ََ   َ َِ َْ ْلَنل, َ لَ :  َ ََ ٍَآ  لَُا: َعل  ََلل َالَّلٍ , َعَحهللِّ دُا  -إِلَدَ اْمد : إِنَّ ٍَ َ دلَ   َُلدا َحدلِل

َعَهل َعْاَمِ:ٍو  مِّ َِ َُ النَّلَ  َالَْعَهل ( َعَمِمَ  –لَُع , َعْمَمْ  لِ:  َْاَااهلًلا  َُملِّ ََ ل ي ُغَوَمِن النَّهَّ َِ   اْنُظ

داُ  ِن  ُِ ََ ََ ِلَهدل  ََّ  ََمد َهلٍا, ُلد ََ اْلَمْاِفدَع, َعِهدَ: ِمدْ   , َعُاِفدَمْا َ دَواَ ِوِ  اللََّوَث هلَل

اَ  ِن  ُِ ََ ََ َْعُا  َعلِأ اْلَغلَلِ . َالََئهلْل  َْ اَأ ُ, َاُ َا َالََ َط ََ لُ  َا ََ النَّ ََ َاَملَّ ََ َالَْعِا َعَملَّ َ ل

دَ َعد ََّ َادلهلَل, َحلَّ , ُلد َِ َههلَل ِع:  َْصدِ  اْلِمْنَلد َِ ََ  َحلََّ  َعَع َعَنَلَ  اْلَئْهَئ ََ  ََّ , ُل َِ َ  ِمدْ  اْلِمْنَل ََ

اا ِلد:,  َهل النَّلُ  إِنِّ: َصَنْمُا َ دَوا لَِلدأَْلمُّ لِ  َعَئلَ :   َعل  َعُّ ََّ  َْ َلَ  َالََ النَّ َِ َصَوِلِا, ُل اِ 

 18َالَِلَملَُّماا َصَوِل:(

دُا      َآ,  َنَّ ََ ْعد ََ ا موا ِلَ الصحلل  م  لمهلل  علملما  الملَ ع: المِدلههلل عمد   َِلد: ُ 

ا ُِ ََّ ِل داِق, َمدل  َْاَهدَلُمَْ »ِق اْلَمهلِلعَنِ , َعَاَ َف َالَْعَهل, َعَئدلَ : َم ُِّ َ دللُاا: َاَمدل « َعدل  َْ دَ  ال

َآ؟ َ دلَ :  ََ ْعد ََ ِ »َواَن َعل  ََلدل ُ  داِ  نَّ ُِ ََ اُث  ََ َْ َ لُ َندل َ  َلدْوَ ُلاَ  َواَن ِمعد َُ, َا َْندُل د َِ ُعْئ

َْ ِمْناُ  دِههللِ » : َا َْعَ  ُ َا؟ َ لَ : َ للُاا« َعَلأَُ ُواَ  َنِصعَلُم ِْ اًال إِلَدَ « ِع: اْلَم ََ د ِِ ُهداا  ََ َعَ 

 : َْ َهُمداا, َعَئدلَ  لَُهد ََ دَ  َْ َحلَّ َآ لَُهد ََ ْعد ََ ِههلِل, َاَاَ َف  َُلدا ُ  ِْ ؟»اْلَم َْ َ دللُاا: َعدل  ََلدل « َمدل لَُمد

ََ ِععِا َشدعْ  َْ َن ِههلَل, َعهلَلَ ْلَنل, َعلَ ِْ َآ َعَئهلْل  ََلْعَنل اْلَم ََ ْع ََ َآ: ُ  ََ ْعد ََ َْ  َُلدا ُ  َُ. َعَئدلَ  لَُهد د َِ  ََمدل »ً:ل ُعْئ

دِههلِل  ََحدهلًلا؟ ِْ َْ ِع: اْلَم ُأاَ  « ََ َْعُل ََ ََ َْعَندل َ ْاًمدل ُعَصدلُّاَ , َاَ ْاًمدل َعْئد ا َ َ دللُاا: َللَدَ,  َْ  اْلئُد
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َآ:  ََ ْعدد ََ َْ  َُلددا ُ  , َعَئددلَ  لَُهدد ََ ا ََ اَ  اْلَحددَوَ  َااْلَحدد َُ اُث اَ »َاَ ْاًمددل َعَلددَواَم ََ , َعددَواَن ِمعدد َْ ْعَحُمدد

هلٍل   » 19ُمَحمَّ

ام   نل عملَ    المِههلل مل  هلمم  ملَ  لللملَ االلملعَ, ا    صحلهللا َِا      

الوع   لفدا  مد  لمدهلل  الدَ  ملنلدا, ا  دلماا هللالد  ا ِدوَ  اعد , امدلناا  مفدأ ن 

للهَ, مد  لحَمد النل  لئعلهللآ اللشَع , إنمل ل َهاا الَ عهللعا ع: مِههلل  الوي ملنا

للددهلل  مد  ولددن المِدههلل المظددعَ, اللمددا   دَ الددَ ولددن  للدهللااآ االههددلهلل انشدَ الددهللع 

 عملناا عملما  النل  ع: المِههلل, عل َ  اللللما  الَ  عهللعهَ ع: المِلههلل.

امل م   لعفد  ا   دلٍض ا   معدَ الد:  مدَ المِدلمع  عد: المصداَ ا ِدومع      

ههلل, الددَ عمدد  المددلأ المِددلمع  عدد: المصدداَ اللا ددَآ إ  مددل  مدد   َعهدد: المِددل

 20 األالَ عمَعا  مئَاً للملَ عهمع النل  إ  المِههلل.

 الثالث: دور اإلمام فً التربٌة المطلب

لئهلل مل  ا ملَ ع: المههلل األا  م  صهللَ ا ِوَ  ا الد:  مدَ المِدلمع , علهدوا     

 ن َحم  للمللمع .م  لملا مل  إملَ المِلمع  األا  ا طعلهَ  ا َِا  ن 

لَ للما ال لفلأ الَاشهللا  م  لمهلل  عملناا  :م  ا طللأ  امهَ, ااِدلمَ األمدَ الدَ 

 ددوا حلددَ غلددهللا  مددَ الددهللنعل الددَ الددهللع  لددهلل  ال لفددلأ ااألمددَاأ, الددهلل  ال ددوف لددع  

اا ددل  الملمددلأ لددلللملعَ اا علددلأ  , الملمددلأ ااألمددَاأ عددل ل  األمددَاأ لللِعلِدد  

المِلههلل ا طلهل  مدع اهداهلل لمدلا  لدع  الفدَعئع , عَعدق الملمدلأ:  االئفلأ اإملم 

لملمدلأ لدَ حصدلا عهداآ اا دلوف لدع  ا, اعَعق األمَاأ: عنفو عنص  اعلع  الحق,

نمدهلل لدع  الملمدلأ االحمدلَ عد: المدللَ ا ِدوم:, الممد   ااألمَاأ, للع ولن انفصدلَ

 21 ئعلهللآ الِعلِع .الشئلق لع  المِلمع  لِلهللا اعلَاق اللاهعا الهللعن:, اال
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ا ددهلل ملنددا الِددن     الددوي عصددل: لللمِددلمع  الهممدد   ددل  الدد  لعمعدد  َحمددا ن: 

االهملادد  اع طددهللا لهددَ:  ددَ  مددَاأ الحددَهللا الددوع   ددَ نددااهللا وي الِددلطل  الددَ 

 لل لمَ ع: الصوآ  هللما المِلما  ع: إملَآ الحدَهللا األهنلهلل  الهوا لمل  هللَ النل: 

ث  معدَا الددَ حدَهللا مددل   دا الددوي عدؤمَ  للصددوآ إوا لمدداغعَ دل, امددل  النلد: 

امولن إوا اِدلمم  َهدو نل:لدل الدَ مهللعند  ممدل اِدلمم  الدلهللا لد   ِدعهلل  ,لأصحللا

ا لدل ماِدَ الدَ  ,االعدل اممدلوا ,االمل  ل   ل: المل  الَ الطدل:ف ,الَ مم 

الددعم  اامددَا لدد  حددلَ الددَ نهددَا : مددل  نل:لددا  ددا الددوي عصددل: لهددَ اعئددعَ عددعهَ 

امولن  لفلؤ  لمهلل  ام  لمهلل َ م  الملدان  ,اغعَ ل ممل عفملا  معَ الحَهللاالحهللاهلل 

 22 األماعع  المض المللِعع   اولن أل    َ  مَ الهللع  الصوآ االههلهلل

ع   المئصاهلل م   وا  ا لعل  مملن  ا ملم  ع: وان اللم  ا   هللاَ َ لَ عمد      

  لصمددلَ هللاَ ملعددَ عدد: مئصدداَا الددَ ا ملمدد  اال طللدد  االددااظ عئددط, اإنمددل مددل

عئددهلل مددل  المِددههلل  شددلا مددل عمددا  لللمحممدد  عدد:  -اللَلعدد   شددلا مددل عمددا  لللِددلطل  

هلندهللا الممدلموا ااألحمددلَ, الللهلممد  عد: هلنددهللا اللملدعَ, اا مدلَ  شددلا مدل عمددا  

لَ فمف لألعَ ا ملَ انهللمل شعهللا الهلمملا ا صل   ندلن  - لفعل ا ِللوا هلممعل

االمِددلههلل, اانصددَف النددل  ادد  اللملددعَ عدد: المِددلههلل إلددَ عددَق لددع  الهلممددلا 

المهللاَ  ا الهلمملا مع مل علمعل لا األِللو الهدلمم: مد  ملاعدل هللنعاعد , مد  ولدن 

لّ هلل النل  ع: لدال: منصدهللا ا ملمد  امدل لَلدهللا العدا مد  لدال: ا ملمد  مد  غعدَ 

المِههلل  واي المفلأآ ِلهللا ع: فمف اللألعَ اللَلاي ع: حعلآ النل  ا صل  مفهاَ

 لهلل  النل   نا مح  للصوآ الواآ الئَا   غعَ 

ع وا  َهللنل العاَ    نمعهلل للمِههلل مملنلا الصملَ  عللدا لعمدا  لهمدل الدهللاَ األملدَ     

ع: اللَلع  عولهلل م  إعهلهلل الِل  الل: م  شأنهل    لَعدع مد  مملند  المِدههلل ا علد  

 ا ملَ, منهل:
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هللا ن  ا  هلاأ ملعَآ مندا, عل مدلَ إوا مدل  حلعظدل    عما  ا ملَ حلمو لملل أوال:

لمللهللا ن ِعما  لا لألعَ ملعَ ع: لَلع  النل   لنلأ الصوآ الههَعد  ا دا عطداف 

لهَ ع: لِلل  الئَا  عل عَ منا مل عومَ اعااظ امل عحللهانا ع: المنلِدللا, ممدل 

 عما  لا لللغ األلَ ع: لَلع  النل . 

ممل ع: حهللعث  لد: مِدماهلل  حئع  ا ملم  ألملَ النل  حفظل,الهوا هم  النل:     

َْ لِِمَللهللِا ِن, :  األنصلَي َف: ن انا  ل :  ل  لنل َِا  ن  ُؤُ  ََ  َْ  ََ َُّ اْلَئْا َعُؤ

دَاا َِ   ِ دنَّ ُِّ ِ , َعد ِْ  َمدلُناا ِعد: ال دنَّ ُِّ َْ ِللل دَااًأ, َعدأَْالَُمُه َِ اَأِآ  ََ َْ َع ِْ  َملُناا ِع: اْلِئ ًأ, َعأَْ دهلَلُمُه

ددْلًمل, اعدد: لفددظ  ِِ  َْ ددَااًأ, َعأَْ ددهلَلُمُه َِ ِآ  ََ ًآ, َعدد ِْ  َمددلُناا ِعدد: اْلِهْهدد ََ ل  -ِ ْهدد ددّنً َاَ  َعددُؤمَّ َّ  -ِِ

َمِلِا إِ َّ ِل ِْوِناِ  َِ ْلَطلِنِا, َاَ  َعْئُمهلْل ِع: َلْعِلِا َالََ َلْم ُِ ُهَ  ِع:  ََّ ُهُ  ال ََّ  .23 (ال

امددل علملددق للألحمددلَ الشددَاع  مددل علملددق للمددل لِددن  النلدد:    عمددا  ا ثانٌااا:    

لأحمدلَ الطهدلَآ االصدوآ االمِددههلل اغعَ دل مد  األحمدلَ اللدد: عحللههدل الندل  عدد: 

ممل ع:  ص   –حعللهَ العامع  ممل عؤ لا لصهلل  ا   ِ:للهَ, الملعَ الهل   منهَ 

داَ  ِن ل  عئد ع طدهللا الدَ المنلدَالَه  الغَعهللا الوي  لَ المِدههلل االنلد:  ُِ ََ َعدل 

اُ  ِن  ُِ ََ ي َمل هلِلعُنُا, َ لَ : َعأَْ َلَ  َالَ:َّ  َِ أَُ  َاْ  هلِلعِنِا, َ  َعهلْل ِْ عهللٌا, َهلَأ َع َِ ُهٌ  َغ ََ ,

ْلُا َ َااِ:َمُا َحهلِلعهلًلا, َ دلَ : َعَئَمدهلَل َالَْعداِ  ِِ , َح ٍّ: ِِ َْ , َعأُِلَ: ِلُم َن ُ ْطَلَلُا َحلََّ اْنَلَهَ إِلَ:َّ ََ  َاَل

اُ  ِن  ُِ ََل َ ََ ََّ اِ  ََّ  ََلَ ُ ْطَلَلُا, َعأََل ل َالََّمُا نُ, ُل , َاَهَمَ  ُعَملُِّمِن: ِممَّ
االَعدق  -25 

داِ  ِن  ُِ ََ , َ لَ : َلْعَنل  ََنل  َُصلِّ: َمدَع  لَِم:ِّ ُِّ َِ ال , لهَ, ممل ع:  ص  ُمَملِاَعَ  ْلِ  اْلَحَم

ُهٌ  ِمَ  اْلئَ  ََ , َعئُْلُا: َااُلْمدَ  إِْو َاَطَ   َْ  ِ َِ َُ ِلأَْلَصل َملِن: اْلَئْا ََ َحُمَن نُ َع َْ , َعئُْلُا: َع َِ ْا

ََ َْعدُلهُ  دل  , َعلَمَّ َْ َْ َالََ  َْعَ دلِوِ  ُلاَ  ِلأَْعهلِلعِه َِ , َعَهَملُاا َعْف اَ  إِلَ:َّ َُ ؟ َلْنُظ َْ َعلْ , َمل َشأُْنُم َْ  ُمِّ

, عَ  َماُّ َِ ُلاَنِن: لَِمنِّ:  اُ  ِن ُعَصمِّ ُِ ََ ل َصلََّ  ََ َْعدُا ُمَملًِّمدل لَمَّ :, َمدل  , َعِلأَِل: ُ َا َا ُمِّ

َلِن: َاَ  َشدَلَمِن:, َ دلَ :  ََ ِند: َاَ  َفد ََ دَ  َلْملِعًمدل ِمْندُا, َعدَاِن, َمدل َمَه َِ َ ْللَُا َاَ  َلْمهلَل ُ  َْح
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دَوَآ َ  َعْصدلُُ  ِععَهدل َشدْ:ٌأ ِمدْ  َمد» َُ إِ َّ َ ِوِ  الصَّ ْمِلعد دِلعُ  َااللَّ ِْ َمدل ُ دَا اللَّ دلِ , إِنَّ َِ النَّ َو

اِ ( َْ اَأآُ اْلئُ ََ َاِ 
 26 

   عمددا  وا  علدد  امملندد  لددهلل  النددل  وا حِددهللا انِددهللا, ممَاعددل لطعددهللا  ثالثااا:    

   و ا, لا م  الففل:  مل عؤ لا    عما  مِماع الملم  لهلل  النل .

ا الئهللَآ الَ ح  مشمولهَ حَعصل الَ    عما  مهلمل لحاا:ج النل  ل رابعا:    

 27 ا  صوآ المصَ حلَ  فَ لع  المل لصمع   فل:هل, علئهلل لأ َ َِا  ن 

َِ    عما  عصعحل للعغل مؤلَا ع: حل  الِلممع   لنلأ  طللا,  خامسا:     َاْ  َهدلِل

اُ  ِن  ُِ ََ ْا اَ ْلِ  َاْلهلِل ِن, َ لَ : َملَ   ََّ ْعَندل ُ, َاَادَو َصدْاُلُا, َااْشدَلهللَّ إَِوا َ َطهللَا اْحَمد

َْ (, َاَعئُدداُ :   ُلِمْلددُا  ََنددل  ددلُم َِّ َْ َاَم َحُم َُ َهددْعٍ  َعئُدداُ :   َصددلَّ ددُا ُمْنددِو ددَ َمأَنَّ َغَفددُلُا, َحلَّ

َطَ...( ِْ لَلِ , َااْلُا لَّ َِّ ُ  َلْعَ  إِْصَلَمْعِا ال َُ لَاُ  َمَهلَلْعِ (, َاَعْئ َِّ عل ا   علندلا   فدل 28 َاال

 النل  العامع .

   عما  عد: غندَ اد  الندل  لحعدث عمدا  َاللدا مد  ااا:دهلل األا دلف  سادسا:    

ا   عما  مهل:ل علنلِهللا مع اظم  الاظعف  اللد: عئداَ لهدل ا  عنشدغ  لغعَ دل مد  

 األامل  األ َ . 

 دور المسجد فً تعلٌم المرأة الرابع المطلب
نلداي الدَ الَهدل  هللا  النِدلأ, عللنِدلأ لَ عئلصدَ الدلملَ االلملدعَ عد: المهدهلل ال    

 شئل:ق الَهل , اعشمله  مل عشم  الَهل  م  األحملَ إ  مل ا ل  لا الَهل .

هللعددنهَ اعهعددهللا ادد   ِدد:لله   عامددل مملامددل ُعملمهدد  شددؤا ا ددهلل  دد  النلدد:     

داِ  نِ   اَعمظه  ُِ ََ ََ َآٌ إِلَدَ  , َ دلَ : َهدلَأِا اْمد يِّ َِ دِمعهلٍل اْلُ دهلْل َِ َعَئللَدْا: َعدل  َاْ   َِلد: 

دل  دَن َعْاًمدل َنأِْلعدَن ِععدِا, ُلَملُِّمَندل ِممَّ ِِ َهلُ  ِلَحهلِلعِلَن, َعلْهَمْ  لََندل ِمدْ  َنْف َِّ اَ  ِن َوَ هللَا ال ُِ ََ
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اُ  ِن  ُِ ََ ََ َمَوا َاَمَوا( َعلْهَلَمْمَ , َعأََللُ  َّ  دل  َعَملََّمُهد َّ َالََّمَن نُ, َ لَ :  اْهَلِمْمَ  َعْا ِممَّ

َُ َلدْعَ  َعدهلَلْعَهل, ِمدْ  َالَدهلِلَ ل َلَوَلدً , إِ َّ َمدل ََ ٍَآ ُلَئدهللِّ ََّ َ لَ :   َمل ِمْنُم َّ ِمِ  اْم ُناا َالََّمُا نُ, ُل

 َِ ددل دداُ  ِن « لََهددل ِحَهلًلددل ِمددَ  النَّ ُِ ََ ََ َآٌ: َااْلَنددْعِ , َااْلَنددْعِ , َااْلَنددْعِ , َعَئددلَ   : َعَئللَددِا اْمدد

 29 اْلَنْعِ , َااْلَنْعِ , َااْلَنْعِ (اَ »

ُ َاْندُا,      ِفدَ: نَّ ََ يِّ  َِ ِمعهلٍل الُ هلْل َِ ممل  صه  لللمااظ  ع: صوآ المعهلل, َاْ   َِل: 

 ِ اُ  نَّ ُِ ََ   َ ََ  َ , َدل َف, َعدَاَاَظ النَّ ََ ََّ اْنَصد , ُلد ٍَ إِلَدَ الُمَصدلََّ ِع:  َْفًحَ  َْا ِعْطد

هلَل َ  َْ ِلللصَّ  ُ ََ ََ َا ََم لِأ, َعَئلَ :   َعل َمْمَش َِ ََّ َالََ النِّ َهل النَّلُ , َلَصهللَّ ُاا(, َعَم ِ , َعَئلَ :    َعُّ

) َِ ل ََ  َْ ِ  النَّ ََ َْعُلُم َّ  َْمَل ْ َ , َع ِنِّ:  لِأ, َلَصهللَّ َِ النِّ
 30 

ا دهلل َلددط ا ِددوَ لددع  المِددههلل االمددَ آ لدَاالط ملعندد , اولددن حددع   مَنددل الَِددا  

ِلد:ِّ     نمنع النِلأ م  الو لهللا إلَ المِههلل,ا  الد  امدَ َفد: ن اندا َادِ  النَّ

)ِههلِل َعوَ َعْمَنْمَهل ِْ َْ إِلََ الَم ََ َآُ  ََحهلِلُم َلأَْوَنِا اْم ِْ  ل :   إَِوا ا
 31 

ا ددهلل مددل  النِددلأ  ددهللعمل عشددلَم  الَهددل  عدد: الددهلل ا  مدد  همعددع  لددااهللا مِددههلل     

ا عد: ل صدع  لدلهللا للنِدلأ,   عشدلَمه  َغللد, حلَ  لهلل  الَِا  الَِا  

دلِأ( َ دلَ  َندلِعٌع:  َِ ْمَندل َ دَوا اْلَلدلهللَا لِلنِّ ََ ععا  حهلل, عم  ال  امَ َف: ن انا  ل   لَْا َل

, َحلََّ َملاَ  ََ َْ َعهلْلُ ْ  ِمْنُا اْلُ  ُاَم َعلَ
 ؤ أ النِاآ الَ حفاَ صدوآ  ا هلل حَ , 9

غلنمدلا ِدلاَ الظدوَ, عمد  ال:شد  ع: مِههلل  الشَعف, مالصل  مع َِا  ن 

 ِ دداُ  نَّ ُِ ََ ددلُأ َفدد: ن انهددل َ للَددْا:   إِْ  َمددلَ   َِ ُف النِّ َِ ددْلَ , َعَعْنَصدد : الصُّ
لَُعَصددلِّ

ْعَ  ِمَ  الَغلَِ ( ََ , َمل ُعْم اِطِه َّ َُ ُمَللَفَِّملٍا ِلُم
 32 

م  مع النل: املنا الصحللع   َ  شلَ لنا حلَل  ل  النممل  لشههلل صوآ الهم     

 اولددن مدد   هدد     لِددلفعهلل مدد  الددهللَا  االمدداااظ النلاعدد , لئددا   َ  شددلَ لنددا

دداِ  ِن  ُِ ََ  َُ ددا َنددل َاَلنُّ َُ ا ددَنً  حلَلدد  لدد  النممددل :   لََئددهلْل َمددلَ  َلنُّ َِ ددَنَلْعِ   َْا  َِ َااِحددهلًلا, 
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اِ  اْلَمِهعهلِل إِ َّ َاْ  لِ  َْ َنٍ , َاَمل  ََ ْوُا ق َااْلئُ َِ اِ  ِن َاَلْمَض  ُِ ََ لِ   َِ َّ ُؤَ ل ُمد ََ , َعْئ

, إَِوا َ َطهللَا النَّلَ ( َِ َِ ُهُمَمٍ  َالََ اْلِمْنَل َعْا
 33 

الهوا علف  هللاَ المَ آ ع: اللملَ ع: المِلههلل, الَ عئلصدَ هللاَ دل الدَ الدلملَ     

عحِهللا, ل  مل  لهل الحق ع: نشدَ الملدَ الملعمدا لدع  الَهدل  االنِدلأ, ا ملدَ مد  

لللملعَ االفلا  مد  النِدلأ الِدعهللآ ال:شد  َفد: ن انهدل,  دل  الد  الئدعَ ـ اشلهَ ل

م:د  اَنعِّدف  --َحمدا ن ـ االدوع  ُحِفَظدْا ادنهَ الفلدا  مد   صدحلهللا َِدا  نَّ 

ل, مل لع  َه  اامَ آ, امل  المملَا  منهَ ِلم : امَ ل  ال طلهللا,  ًِ الولا  نف

ِدماهلل, اال:شد   َ المدؤمنع , العدهلل لد  لللدا, االّ: ل   ل: طللهللا, االهلل نَّ لد  م

 34 االهلل نَّ ل  َالَّل , االهلل نَّ ل  امَ.

انهددهلل اللددلَعس ا ِددوم:  ددهلل حفدد  لنددل لأمللدد  ملعددَآ الددَ هللاَ النِددلأ عدد: اللملددعَ 

 .35 االفلا  اا هللآ ع: الحهللعث اغعَ  ااشلهلَ   لولن

 :دور المسجد فً تربٌة النشء الخامس المطلب
 شددن    للمِددههلل  لددَ  اللَلدداي عدد: نفددا  الددن أ,   ِددعمل إوا لمدداهللاا الددَ     

اَلعلهلل المِلههلل مدع الدل:هَ, عهدا عمداهلل َ الدَ النظدلَ مد   دو  لدَا  الصدفاف, 

ااحلَاَ المللَ, اممَع  حَم  المِههلل الئهللعِهل, المظعَ ا ملَ اممَع   هللَ , م  

 ولن اغعَ  ممل عؤلَ لل عهلهللا ع: ِلان الن أ.

 ن  ل  مللدن, ا دا مهللَِ  لألطفل  ممل مل  للمللَ, عهوا  مل  مِههلل النل:  ا هلل

م  صغلَ الصحلل , َف: ن انهَ, ا هلل َا   حلهللعدث ملعدَآ مد  مشدل هللالا عد: 

عللدهللَا  الِدااَي المِههلل النلاي, منهل  الدا:   لئدهلل َ عدا ملدلَ  صدحلهللا النلد: 

  .)36انهلل المغَهللا, حلَ ع َ  النل: 

اِ  ِن َهلامولن      ُِ ََ َآ, َ لَ :   َصلَّْعُا َمَع  ََ ُم َِ َِ ْلِ   َ  ِل ََ ََّ َ د َصَوَآ اأْلُالَدَ, ُلد

َْ َااِحدهلًلا َااِحدهلًلا,  ْي  ََحدهلِلِ  دُ  َ دهللَّ َِ دَلْئَللَُا ِاْلدهلَلاٌ , َعَهَمدَ  َعْم ِْ ْهُا َمَمُا, َعل ََ إِلََ  َْ لِِا َاَ 
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ي, َ لَ : عَ  َ  َ هللِّ َِ ل  ََنل َعَم َهَهدل ِمدْ  ُهْؤَندِ  َ لَ : َا َمَّ ََ َمل  َْ  عًحل َمأَنَّ َِ هلًلا  َْا  َْ َاَههلْلُا لَِعهلِلِ  َل

.) ٍَ ل
ا دا عدؤَ الندل   ملم  لنا لعنهللا لندا َِدا  ن ا هلل حم  النل: , 37 َاطَّ

داَ  ِن  ُِ ََ َمدلَ  ُعَصدلِّ: َاُ دَا َحلِمدٌ   َُملَمدَ  ِلْندَا ع: الصدوآ   دل   َلدا َ َلدلهلَلَآ:   إَ َّ 

دداِ  ِن َلْعَندد ُِ ََ ددَههلَل هللَا ِلْنددِا  َِ ََ َحَملََهددل َاإَِوا  ِلعددِع, َعدد َِوا َ ددل ََّ َاأِلَِلدد: اْلَمددلِ  ْلددِ  ال

ا هلل ملنا الصحللعلا عحفَ  الصوآ مع  طفلله , ععلما  عع فدف , 38 َاَفَمَهل؟(

داُ  نِ َِا  ن  ُِ ََ د: » الصوآ َ ع  له , عئهلل َا   ََنِ  ْلِ  َمللٍِن, َ لَ : َ لَ   إِنِّ

ِا ِلاِ  ِآ َاْههلِل  ُمِّ , َعأَُ فُِّف ِمْ  ِشهللَّ ِل:ِّ َمُع ُلَملَأ الصَّ ِْ عهلُل إَِطللََلَهل َعأَ َِ
ُ َوَآ    39 «أَلهلَْلُ ُ  الصَّ

 طللا انهللمل َ   الحِ  االحِع  عمشعل  ععملَا  ع: المِههلل, عنل  ا طع     

آ, َفد: ن اندا, ا  المنلَ احملهمل, اَهع ع طهللا, ا مل لع  عهللعدا. َا  لَعدهلل

ع طلنددل, عهددلأ الحِدد  االحِددع , العهمددل الِددوَ, االعهمددل  ددل : مددل  َِددا  ن 

ا  المنلَ, عحملهمدل اافدمهمل  معصل   حمَا  عمشعل  اعملَا , عنل  َِا  

نظددَا إلددَ  ددوع  إنمددل  مدداالمَ ا ا هللمددَ علندد لددع  عهللعددا, لددَ  ددل :  صددهللق ن: 

 40 صلَ حلَ  طما حهللعل:, اَعملهمل(.الصلعع  عمشعل  اعملَا , علَ  

ا موا انهللمل عأ و المِههلل ما ما الطلعم: ِعما  م   اظدَ الاِدل:  اللَلاعد       

لألطفل  االنلشد:ع , لهملدا عألفدا اعدَللط لدا, ااَلللطدا لللمِدههلل لعمدا  مد  َااهلل  

مصلح  اظمَ,   عهال اللفَعط ععهل, لحه  مفِدهللآ للاعدث المِدههلل,  ا اللشداع  

المصلع , االمصلح  المظمَ لئهللَ الَ المفِهللآ الل:  :   دف,   ِدعمل ا دهلل الَ 

 . هللما ع: اههلل َِا  ن 

 أخطاء فً ممارسة دور المسجد: السادس المطلب
ممل َِس ع:  و ل  النل  العاَ    او د  الندل  لللمِدههلل  د: للصدوآ الدواآ     

لمِدل:  الملمد  اغعَ دل الئَا  عحِهللا  ا ي نشلط ا َ مح  المشلم  االنظدَ عد: ا

ععلحث لا ا  ممل  ا َ, اع: امان  األ عَآ, لهلل  المِههلل عِلمعهلل شدع:ل مد  مملنلدا 
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منعد  الصحعح , ممل عِلهللا: ا  لمدلَ لهدوا المافداع مد  الملمدلأ االمؤِِدلا الم

ام   لدَل األ طدلأ اللد: لئدع العداَ المداهلل لللِدلهللا , ملألا لف االشؤا  ا ِومع 

 الَ الهللااآ,

  دد  الملددَ المالددا ع  هللا دد  الللددهلل عددلَ  نشددط  امحلفددَاا لمعددهللآ ادد  َ للدد    :أوال

ام للفدد   :حدد  الممدد  لللمِددلههلل المملمددهللآ مدد   الهع:دد  الملمدد  لألا ددلف االشددؤا  

 ا ِومع .

لصهللَ غعَ     الملَ لل طلل  االدااظ االلدهللَع  ممدل عدؤهللي إلدَ اهلهدلهللاا  ثانٌا:

مشهاَ الفلا  ممدل عدنمم   لَ دل الدَ  امملَِلا  لط:  شَال,  ا ال َا  ا 

النل  ع: افطَاهللا الفلا  الالا  اللئ  ع: الملأ الللهلل االمو هللا المملمهلل, عفو 

 ا  الشئلق الوي عحص  م   ه  اللمصهللا لمل   ؤ أ.

اهللَ لنلا  اا ع النل  امل عحللهانا امدل عندل  لهدَ, ععنلغد: لل طعدهللا     ثالثا:    

عللدللع الددَ األمد  ندداال  االدلوأاا, عملددهللي الددعهَ  ع دللط المهلمددع لدعملَ اا مهددَ,

المملددهللي اعغلصددهللا  َفددهَ, الئدداَ الحددَاهللا هللا دد  الددلوهلل, عددَ  المصددلا  مدد  

 مدل  عِلِدل  ِددملاا المآِد: النلللد  لهدَ الدأملهَ, مدل   لطددلق َؤعلدا, اعِدمما 

لحلَق نفاِهَ, عنلظَا  م   طلل:هَ مل ع فف انهَ امل عمعنهَ الَ الصلَ انهلل 

لدددلوأ, علهدددهلل ال طلدددلأ عِدددلحا  عددد: لحدددَ ا دددَ اعلندددلالا   فدددلعل لعِدددا مددد  ا 

 مشمولهَ, عمل   ؤ أ ال طللأ ل  عما  لهَ لألعَ ا  لغععَ ع: النل .

اهللَ لنلا  عئا الِعلِ  الشدَاع  عد: الدهللَا  االمداااظ ممدل   دَ  لندل  رابعا:    

لملمددد  لمدددهللَ عفدددو ادد  لَِدددعس لئلعددد  لدددهلل  ا , طعلددل الملنعدددل عددد: لددداهللا إِدددوم:

 مشَااع  لنلا   فلعل األم  الملم  مشم  الهللال  انظلَ الحمَ ععهل.

اهللَ اللنِعق لع  المِلههلل ع: لنفعو مشَاع هللااي ماحهلل, عمللج مشمل   خامسا:    

مدد  المشددلم , امددوا اددهللَ لاحعددهلل  طلدد  الهممدد  مدد  مدد  شددهَ, لحعددث علنددلالا  

هلل  هلل اِدلفلهللاا مد  المافداع, مافاال مهمل, االههللف    ع َ  النل  ع: للن اللل
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احهللعث النل  لأ  ال طل  ااحهللآ علعهلل م  شهلل انللدل هَ أل معد  المافداع, ععمانداا 

  هلل للئاا َِلل  ااحهللآ  لهللع .

ام   لَل الِللعلا اهللَ لصهللَ المشلعس م      الملَ لللهللَع  ال لفهَ ا  لاهعا 

ا مددد   دددو  ممدددل    األا دددلف للحمددد  هدددلأا ملعدددَالنصددد  مللشدددَآ لملمددد  الندددل , 

 المملَِلا ال لط:  ع: لملعفهل ألنل  لعِا لهللعهَ مفلأاا.

 الخاتمة والنتائج.

 لاصلا إلَ نلل:ج ع: نهلع   و  الاَ     مهل:

مل  للمِههلل هللاَ ملعَ ع: اللَلع  عها المهللَِ  األالَ الل: انطلق منهل شدملع  .1

 الملَ, ا َها األهعل  الوع  نصَاا الهللع  اَعماا َاع  اللاحعهلل.

 لمِههلل مؤِِ  لملعمع  للصغلَ االمللَ للَهل  االنِلأ.ا .2

ََ َآٌ  .3 دأَلُِن: اْمد ِْ اللَلع   ِل  اللملعَ اعهلل  العا  الدا العدا الصدوآ االِدوَ  َ  َل

ًلددل, َالَِمددْ  َلَمَلِندد: ُمَملًِّمددل ًلددل, َاَ  ُمَلَمنِّ َْ َعْلَمْلِندد: ُمَمنِّ ُلَهددل, إِ َّ نَ لَدد َْ  ِمددْنُه َّ إِ َّ  َْ َل

ا( ًَ ِِّ  ُمَع

 مؤِِ  المِههلل   لئلصَ الَ المللهللآ عئط. .4

   َ َمل:ل اللملعَ المِههللي لَلع  الَا . .5

 التوصٌات

االشدؤا  ا ِدومع  امَامدل اللملدعَ     علَ اللنِعق لع  الهع:  الملم  لألا لف .1

الملعددل عدد: مهددل  اللَلعدد  االلاهعددا االللئعددف, لددأ  لمددا   نددلن لددَامج املعدد  

 ال لَاا.مشلَم  الللهلل  

   لئدداَ لهندد  م لصدد  مدد  الملمددلأ االلَلدداعع  ل اددهللاهلل منددل ج لللددهللَع  هللا دد   .2

   ِددددن (12-10الطفالدددد  الملدددأ َآ   , علملشددددَ مدددع مَاحدددد  النمددداالمِدددلههلل 
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المَا ئ    ِن ( 18-16المَا ئ  الملاِط    ,ِن 15-13المَا ئ  الملمَآ  

 ِن ( 21-19الملأ َآ  

 الهوامش
 (.18ِاَآ اللال  اع    .1

  َهددا مِددلَ عدد: صددحعحا  ملددلهللا المِددلههلل اماافددع الصددوآ / لددلهللا عفدد   .2

(.لحئعدق: محمدهلل 761الهلا  ع: مصو  لمهلل الصدل  اعفد  المِدلههلل( َ دَ  

 َ.1991, هللاَ إحعلأ الملهللا المَلع , لعَاا ـ للنل , ِن : :الهلل اللل عؤاهلل 

 (18ِاَآ اله  اع    .3

الحلدعَ لد  لعمعد  الحَاند: لئ: الهللع   لا الملل   حمهلل ل  الدهلل مهماع الفللا , .4

 ـ( لحئعق: الهلل الَحم  ل  محمهلل لد   لِدَ, ط: مهمدع الملدن 728 الملاعَ: 

عهدهلل لطللادد  المصدحف الشددَعف, المهللعند  النلاعدد , المملمد  المَلعدد  الِددماهللع , 

 (.39/ 35َ,   1995 ـ/416الَ:

لل  المَا , محمهلل مَلفدَ الحِدعن: الللعدهللي, لحئعدق: هلل الدهللالملعل مطدَ,  .5

 (174/ 8َ,   1970لَاث المَل:, الماعا,ِن : ط: ال

إاوَ الِدلههلل لأحمدلَ المِدلههلل,  لدا الدهلل ن لدهللَ الدهللع  محمدهلل لد  الدهلل ن لد   .6

 ددـ( لحئعددق:  لددا الاعددل مصددطفَ  794لهددلهللَ اللَمشدد: الشددلعم:  الملدداعَ: 

 1416المَاغ:, ط: المهل  األالَ للشؤا  ا ِومع , الئل َآ,ط: الَالم , 

 (.28َ,     1996 - ـ 

ممهددَ لغدد  الفئهددلأ , محمددهلل َاا   لمهدد:, ط: هللاَ النفددل:  للطللادد  االنشددَ  .7

 (.397َ,     1994االلالعع,ط: اللللل , لعَاا ـ للنل , 

ِلد:ِّ  .8 ُهِملَدْا لِد:   َها الل لَي ع: صحعحا مللهللا الصوآ/ للهللا َللهللُا َ ْاِ  النَّ

ا( َ ددَ   ًَ ددِههلًلا َاَطُهددا ِْ ُض َم َْ طدداق النهددلآ  مصدداَآ ادد   (,ط:  هللا438َاألَ
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الِلطلنع  ل فلع  لَ عَ محمهلل عؤاهلل الهلل اللل :( لحئعق: محمهلل ل عَ ل  نلصدَ 

مِلَ عد: صدحعحا  ملدلهللا: المِدلههلل  ا  َها  ـ.1422النلصَ, ط: األالَ, 

ا ( َ َ   ًَ ِههلًلا َاَطُها ِْ ُض َم َْ  (.521اماافع الصوآ, للهللا  ُهِملَْا لِ: األَ

 (.35/39مهماع الفللا    .9

  اللَلعد  ا ِدومع  عد: الِدن  النلاعد  , الدهللالَحم  الصدعهلل اللنلدلن:, ط:  ِ .10

 (.336َ,   1993هللاَ المَلع  للمللهللا, لعلعل, ِن  

لهللأ الاح: / لدلهللا معدف مدل  لدهللأ الداح:    َها الل لَي ع: صحعحا  مللهللا .11

(  , ا  َهدا مِددلَ عدد: صدحعحا  ملددلهللا ا مددلَآ/ 1( َ ددَ  إلدَ َِددا  ن 

 (.1907َ َ  «( مل األامل  لللنع إن: »للهللا  الا 

 (45ِاَآ المنملاا اع    .12

ع: ِننا  مللهللا الصوآ/للهللا ملَ عؤمَ الغوَ لللصوآ( َ َ    َها  لا هللاااهلل .13

لحئعددق: محمددهلل اّاامدد , ط: الئلل ,هددهللآ, امؤِِدد  الَعددل ,لعَاا, ط: (.495 

 َ(. 2004 ـ =  1425الللنع   

 (.36ِاَآ الناَ اع    .14

حا  مللهللا الطوق/ للهللا لعل     ل ععدَ امَ لدا   عمدا    َها مِلَ ع: صحع .15

 (.1478طو ل إ  لللنع ( َ َ  

الل ددلَي عدد: صددحعحا  ملددلهللا عفددل:  الئددَا / لددلهللا  عددَمَ مدد  لملددَ    َهددا .16

 (.5027الئَا  االما( َ َ  

  َها  لا هللااهلل ع: ِننا  ملدلهللا الصدوآ/ لدلهللا عد: لدااهللا  دَاأآ الئدَا ( َ دَ  .17

 1455.) 

 لملددَ/ لددلهللا الفهددَ عدد: الملددَ, امِددلَعدد: صددحعحا  ملددلهللا ا  َهددا الل ددلَي  .18

( مللهللا صفلا المنلعئع  ا حملمهَ/ للهللا مل  المؤم  مل  الن ل ( َ دَ 2811 

 72.) 
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  َها مِلَ ع: صحعحا  مللهللا صوآ المِلعَع  ا صَ ل/ للهللا عف   َاأآ  .19

 (.803الئَا  ع: الصوآ الملما( َ َ  

/ لددلهللا الحلددق االهلددا  عدد:   َهددا الل ددلَي عدد: صددحعحا  ملددلهللا الصددوآ .20

(, ا  َها مِلَ ع: صحعحا  مللهللا الِوَ/ للهللا م   لَ 474المِههلل( َ َ  

 (.2176مهلِل عاههلل عَه  عهل  ععهل اإ  اَاأ َ( َ َ  

  َها الل لَي ع: صحعحا  ملدلهللا الهممد / لدلهللا ال طلد  الدَ المنلدَ( َ دَ  .21

آ/ لددلهللا (,   َهدا مِدلَ عد: صدحعحا  ملدلهللا المِدلههلل اماافدع الصدو917 

 (. 544هاال ال طاآ اال طالع  ع: الصوآ( َ َ  

األاِددط  للطلَان:,ِددلعمل  لدد   حمددهلل لدد   عدداهللا لدد  مطعددَ الل مدد:  َالممهدد .22

 دـ(, لحئعدق: طدلَق لد  اداض 360الشلم:,  لا الئلَِ الطلَان:  الملداعَ: 

الئل َآ,  –ن ل  محمهلل , الهلل المحِ  ل  إلَا عَ الحِعن:, ط: هللاَ الحَمع  

 (.1429َ.    1995ِن  

الهلل ن  لهللَي األ دهلل , منشداَ الدَ ما دع َاهع هللاَ اللَلع  ع: المِههلل , هلل  .23

 (.59    النا, 

 .14مَهع ِللق, للصَف,   .24

  (.28/260مهماع الفللا     .25

عدد: صددحعحا مللهللا المِددلههلل اماافددع الصددوآ, لددلهللا مدد   حددق   َهددا مِددلَ  .26

 .(673 لل ملم ( َ َ 

همم   , للهللا حهللعث اللملعَ ع: ال طل ( َ َ   َها مِلَ ع: صحعحا مللهللا ال .27

 876.) 

  َها مِلَ ع: صحعحا مللهللا المِلههلل اماافع الصوآ, للهللا لحَعَ المدوَ  .28

 (.537ع: الصوآ انِس مل مل  م  إللحلا( َ َ  
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  َها الل لَي ع: صدحعحا  ملدلهللا األحمدلَ, لدلهللا ا مدلَ عدأل:  امدل ععصدل   .29

 (.7190لعنهَ( َ َ  

عحا  مللهللا الهمم , للهللا ل فعدف الصدوآ اال طلد ( َ دَ   َها مِلَ ع: صح .30

 864.) 

 ملدا( َ دَ ع: صحعحا  مللهللا ا الصلَ/ للهللا لملدعَ النلد:    َها الل لَي .31

( , ا  َها مِلَ ع: صحعحا  مللهللا اللدَ االصدل  امهللاهللا/ لدلهللا مد  7310 

 (. 2633عماا لا الهلل ععحلِلا( َ َ  

لهللا اللمدلآ الدَ األ دلَهللا( َ دَ  َها الل لَي ع: صحعحا  ملدلهللا اللمدلآ/ لد  .32

(, ا  َهددا مِددلَ عدد: صددحعحا  ملددلهللا ا عمددل / لددلهللا لعددل  نئصددل  1462 

ا عمل  لنئ  الطلالا, العل  إطوق لفظ المفَ الَ غعدَ المفدَ لدلا, ممفدَ 

 (.79النمم  االحئاق( َ َ  

  َهددا الل ددلَي عدد: صددحعحا  ملددلهللا األوا / لددلهللا اِددل:وا  المددَ آ لاههددل  .33

( , ا  َهددا مِددلَ عدد: صددحعحا  ملددلهللا 5238المِددههلل( َ ددَ  لددلل َا  إلددَ 

الصددوآ/ لددلهللا  ددَا  النِددلأ إلددَ المِددلههلل إوا لددَ علَلددهللا العددا علندد  ا نهددل   

 ( .442ل َ  مطعل ( َ َ  

  َها  لا هللااهلل ع: صحعحا  مللهللا الصوآ / للهللا االلا  النِلأ ا  الَهدل   .34

 (.462ع: المِلههلل( َ َ  

لهللا األوا / لدلهللا  دَا  النِدلأ إلدَ المِدلههلل   َها الل لَي ع: صحعحا  مل .35

( , ا  َهددا مِددلَ عدد: صددحعحا  ملددلهللا المِددلههلل 867للللعدد  االغلدد ( َ ددَ  

اماافع الصوآ/ للهللا اِلحللهللا الللمعَ لللصل  ع:  ا  ا لهل, ا دا اللغلدع  

 (.645العل   هللَ الئَاأآ ععهل( َ َ  

ل طلد ( َ دَ   َها مِلَ ع: صحعحا مللهللا الهممد / لدلهللا ل فعدف الصدوآ اا .36

 873.) 
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(, لددألعف:  لددا الددهلل ن محمددهلل لدد   لدد: لمددَ لدد   عدداهللا 2/18إاددوَ المددا مع    .37

الممَاف للل   عَ الهالع , لحئعق: مشهاَ لد  حِد  ا  ِدلمل , ط األالدَ, 

  ـ. 1423

(, لددألعف: هلل الددهللن انلعدد  174َاهددع ملددلهللا المِددههلل لددع  األمدد  االعدداَ     .38

 مع  المللمع .المملا , ط: هممع  الهللااآ ا ِو

  َها الل لَي ع: صحعحا  مللهللا الصوآ/ للهللا الصوآ إلَ ا ِطاان ( َ َ  .39

 503.) 

الدع    َها مِدلَ عد: صدحعحا  ملدلهللا الففدل: / لدلهللا طعدهللا َا:حد  النلد:  .40

 (. 2329مِا االللَن لمِحا( َ َ  

  َها الل لَي ع: صحعحا مللهللا الصوآ/ للهللا إوا حم  هلَع  صغعَآ الَ  .41

( , ا  َها مِدلَ عد: صدحعحا  ملدلهللا المِدلههلل 516صوآ( َ َ  انئا ع: ال

 (.543ماافع الصوآ/ للهللا هاال حم  الصلعل  ع: الصوآ( َ َ  

  َها الل لَي ع: صحعحا  مللهللا الصوآ/ للهللا م    ف الصدوآ اندهلل لمدلأ  .42

( , ا  َها مِلَ ع: صحعحا  مللهللا الصدوآ/  لدلهللا  مدَ 709الصل:( َ َ  

 (.470آ ع: لملَ( َ َ  األ:م  لل فعف الصو

  َها اللَموي ع: ِننا  ملدلهللا المنل دهللا/ لدلهللا منل دهللا  لد: محمدهلل الحِد  لد   .43

ال: ل   ل: طللدهللا االحِدع  لد  الد: لد   لد: طللدهللا َفد: ن انهمدل( َ دَ 

لعدَاا,  –(, لحئعق: لشلَ اااهلل ممَاف, ط: هللاَ الغَهللا ا ِدوم: 3774 

 َ. 1998ِن  النشَ: 
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 مللهللا صوآ المعهللع  /للهللا نلا  ا ملَ ا  المنلدَ  لد  ا   َها النِل:: ع: ِننا 

 (.1585عَاغا م  ال طل ( َ َ  
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 القدرٌة بٌن اإلفراط والتفرٌط

 عمرانالطٌب  . سمٌةد
 كلٌة اآلداب بالزاوٌة /قسم  الفلسفة 

 المقدمة

مل  لهلل َ م  المملاَ     الممللل  " الئهللَع  " همماا لع  الم: الموَ االههلل  م    

عَ   ماَ عههللا اللا ف ععهل  إلَ المنلظَاا االم لصملا ,املَآ الموَ اال اض

صددفلا ن اددل اهدد  , عأ فددما ل  لئعلِددللهَ  عدد:ولددن لهددَ إلددَ اللهددَؤ   , عددأهلل

هَ امصطلحللهَ الِمعللهَ, لَ اِدل هللماا  عدل  الغل:دهللا الدَ الشدل هلل لالمئلع  الحا

ن إلَ اهللآ مِل:    وا لمفهل لَ لهللا لمدض لئعل  ن الَ الم لا لا  عأهللا َ ول

االلحِددع  لهلل, االلالعددهلل, االصددلل  ااألصددل  امنهددل نفدد: الئددهللَ ا لددق  عمددل  الملدد

 االلئلع  اغعَ ل . 

االَ ي المئصاهلل  نل  ا        األ ااأ االلهللع عئهللما  نظَ المئ  الدَ الئدا      

الفدَاع لمفدهل  عَ الشَع لل ِلحِل  االظنا  اا شلغل  لحفظ الممفدوا اَهلل

اإامل  النظَ المئلد: مدع طدَ  الِدن  إمدل ’ هللا  َهلل ل إلَ  صالهل  م إلَ لمض 

  صهللاً اإمل غلطلً اههوً ,االَ ي إوا الَض الِن  عها لهللا  افول  .

لمداع  الدهلللع   الدوي  عد:علوا مدل  مدنهج   د  اللدهللع  نهدَ عملمدهللا  الدَ اَا:هدَ     

ا نحددَاف , لمددا   عدد:اااددهلل َ ,عا مدداا لأصددع    عدد:عَعددهللا     عملمددهللا  العددا 

 عد:م  لمل  اممدل  ملفدلالا   ع: االنئ  االنل ا نِل  لشَ ممَض لأل طلأ 

النلاد  , عمدل عحلدا  حددهلل َ  دهلل علغفدا  ام ددَ , امدل عدَا   حددهلل َ مصدلح   دهلل عددَا  

ام َ مفِدهللآ , الهدوا ملدا  ندل  ن لمدللَ لشدَعملً عحئدق ال عدَ لهدَ عد: مد  لمدل  
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َ شدؤانهَ اا دلوعهَ عد: نلادللهَ الَ علَمهَ ألنفِهَ لئصاَ َ ع: لنظع اممل  ,

عل لوف امَاأ ظل َآ طلعمع    لوف األاَاض االطلدل:ع ,امد   مدَ عِدلئ  لدا 

اللشَ عظهَ ععدا ا  دلوف , ا دوا مدل ِدلما مندا الشدَعم  ا ِدومع  عد:  صدالهل 

لِدؤا  الدوي عطدَ  نفِدا اا, ث م  ال وف ع نمدل  دا َاهدع لللشدَالم  , امل حهلل

  -:العنل ع:  وا اللحث  ا

القدرٌاة عاان الماانهج  فااتانحررطات القدرٌااة فاً دٌاانهم  وهال هال فرطاات أم أف    

 اإلسالمً الملتزم بالقرآن والسنة الصحٌحة  

وهل هناا  تنااقف فاً أصاولهم وفاروعهم   هانا ماا نحااول اإلجاباة عنا  مان     

 خالل البحث.

 المنهج اللحلعل: النئهللي  . لللعإاللحث طلعم   وا  فالا الئهلل 

   أسباب اختٌار البحث وأهمٌت 

 هللَاِ   وا المافاع الوي عملَ ععا اللفَعع ,االلحث ععا عحلل  للنظَ ع:  .1

 مصلهللَ ملعَآ .

 إعفل  ِعطَآ امَاأ اللشَع  الَ منهج     األ ااأ االلهللع . .2

 . إظهلَ لنل ض الئهللَع  ع: منهههَ ععمل عأ وانا اعَهللانا .3

ا اع ا نحَاف انهلل ملعَ مد  الندل  عد: لدلهللا ا الئدلهلل الدألَ َ لمندل ج   د   .4

 اللهللع الهلل عل  .

 تًآلنها تكمن فً اإأما عن أهداؾ البحث ف
 لافع  لنل ض اللا  الئهللَع  ع:  صالهَ . .1

  عَللهل  و  الفَ   . الل:ممَع  النلل:ج الِع:   .2
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لدع  , اإلدَ مدل لاصدلا إلعدا  مل ا   ط  اللحث ع نهدل للمدا  مد  مئهللمد  املح    

 الهللَاِ  م  نلل:ج .

  المبحث األول كان بعنوان القدرٌة أهل أهواء وبدع  

لنلا  المحاَ األا  لمَعف     األ ااأ لغ  ااصطوحلً , المَعف اللدهللع لغد      

 ااصطوحلً , مل المحاَ الللن: مل  ا  لمَعف الممللل  لغ  ااصطوحلً.

 بعنوان القدرٌة وؼلوها فً القدر . المبحث الثانً والني كان 

لنلا  المحاَ األا  لمَعف الغلا لغ  اشَالً, لدَ لندلا   المحداَ اللدلن:  غلدا     

الئهللَع  عد: الئدهللَ ,االمحداَ اللللدث لحدث عد: اللفدَعط اا عدَاط اندهلل الئهللَعد  . لدَ 

 ال للم  االل: ملنا اَفلً لنلل:ج اللحث .

 بدع القدرٌة أهل أهواء والمبحث األول 

   -المحور األول : 

ا ددا  عهدداي لممنددَ ِددئط لغدد  همددع  ددا  , (1): األ ددااأ لؽااة الهااو  تعرٌااؾ    

لددنهَ ,امعدد : ا ِدداَآ[ا  اعلددُا إوا  لئعلددا مدد  عدداق . ددل  لمددللَ : فَااْلُمْؤَلِفَمددَ   َْ ددَا  

 ي  ِئطهل ن لملل: عهاا ,ا ا  الِهَ  اعلً ِئط , ا اا النل د  إوا ادهللا ]53

اللغاعدا  : الهدا  محلد  ا نِدل  الشد:أ اغلللدا الدَ  للدا حلدَ  ا ل  (2)مَِا  

الشعلطع   ي : و لدا  شهالا امعلا , لوا عئل  اِلهالا  لشهللآ  (3)المشق  عص  إلَ 

ِطعُ  ِعد:  احعَلدا  دل  لمدلل:: ف هلمافاِدللهاا  اائلا , ا عد   دَع  ُا سلشَّ َالت دَلهت ِت َمٱلَّدِوي س

اَ   ََ ِض َحعت َت َ عملم  الهدا   ملدَ مدل لِدل هللَ عد: الحدهللا ]7األنملَ , امع  : ِاَآ[سألت

ْفَ  َاْ     ِا َاَنَهَ  النَّ لِّ ََ   ََ ل َمْ   َ لَف َمَئل الموماَ, ممل  ل  ن ِلحلنا الملل: :ف ا مَّ

دَ  ِ دَ: اْلمدأََا  دم: ] 40,41ِداَآ النللادلا , امعلدل  :[  اْلَهدَا   َعد ِ َّ اْلَهنَّ ُِ علدوا 
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ع: الهمل  عهللاَ حا  الِئاط, االمع  ألنا عهاي لصلحلا , عللها   الها  لللها 

ا  الحق, المع  إلدَ َغلد  الدنف  اشدهاالهل, امحلد  الشد:أ اغلللدا الدَ الئلدهللا, 

 اِلحااو الشعلطع ,الحعَآ, الفو , الفهاَ, الظلَ . 

 وف الُههلل  , عها مع  الدنف  إلدَ مدل لَغلدا امعد  :أما عن الهو  اصطالحاً     

ئلددهللا إلددَ مددل عحلددا إوا  ددَ  ولددن ادد  حددهلل ا الددهللا  ,اعمددا  ولددن عددَ الشددهااا ال

االمئل:هلل اامَاأ االموا هللا ععئا  الد  لعمعد  : "الهدوا مدل  ممد   دَ  اد  ماهدهللا 

للهلل عهمد  مد    د  األ دااأ ....اولدن مالمللهللا االِن  م  المنِالع  إلَ الململأ اال

لللهللع    عما  إ  لههلل  ن الوي لمدث للع  اا  االملَ إ   م  م  لَ عللع الملَ عئهلل 

عللفددللط عدد: اللمَعددف ا صددطوح: أل دد   (4)لددا َِددالا العددا الصددوآ االِددوَ "

 .  األ ااأ  ا م للف  المللهللا االِن 

  البدع تعرٌؾ عن آما

م  ا للهللاع مللَعمد  مد  ا َلفدلع, ا د: مدل  حدهللث الدَ  أآ: اَِ  عالبدعة لؽة    

ا مدوماملً, االلدهللع لمِدَ اللدلأ : األمدَ األا ,    محماهللاً غعَ ملل  ِللق ِااأ مل

دِ   ُِ َُّ  ي  ]9ِداَآ ا حئدلف ,امعد  :[   امنا  الا لمللَ: ف ُْ  َمل ُمْنُا ِلدهلْلالً ِمدْ  ال

لِدا  ا  مد  هددلأ لدللاح: مدد  اندهلل ن لمددللَ احمد  الَِددلل  إلدَ النددل , لد   ددهلل 

 َِدا  اعهدالفما  لَ علئهللمن: مللهللالً اَِ م امنوَا  علِا َِ   لل: ملشَا  

   عما  لممنَ مللدهللع اِدَ علاد  ععمدا  ممندَ امعد  : مدل مندا مللدهللالً ععمدل   الدا 

م لَالً لهل, ل   : م  انهلل ن, االلهللع لمَِ العدلأ  الَِلل  الِاا هللاا إلعا م  

لِلمم  عَ ال عَ االشَ, اعو  لهللع عَ  وا األمَ:  ي  ا  ا  م  عملا لدَ عِدلئا 

علهللع  نل لممنَ مللهللع, اَه  لهللع اامَ آ لهللا  : إوا مل  غلع  ع: م  , (5) حهلل إلعا

 ش:أ الملً 
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اَعهل ال  لعمع  "اللهللاد  مدل لدَ عشدَاا ن مد  الدهللع  , عمد  : اصطالحاً  البدعة    

االلهللادد  مددل (6)مدد  هللا  لشدد:أ لددَ عشددَاا ن عددوان لهللادد  , اإ  مددل  ملددأا ً ععددا "

إهملع ِلف األم  م  ا الئلهللاا االمللهللاا, ااَعهل الد   للفا المللهللا االِن   ا 

الملعمع  لئالا " مل  حهللث ع: الهللع  الَ  وف مدل مدل  العدا النلد: صد  ن العدا 

نملفددَ لهددوا المددَض لافددعحل منددل أل دد  األ ددااأ  ا (7)اِددلَ مدد  ائعددهللآ  ا امدد  "

 االلهللع 

 المحور الثانً: تعرٌؾ المعتزلة لؽة واصطالحاً.

لهلل  الَ اللنح: اا نفَاهلل ,الفمف ,ا نئطلع ,الحمق , امد  : فً اللؽة  المعتزلة

ا وا عمن:    اللعلَ الممللل: لَ عم  الئصهلل منا الدوَ  ا الِد َع   (8)  ِو  مما.

مد  المملللدد  لاصددفهَ  دلَهع  الددَ مددو هللا الهملاد  ا ِددومع  امنشددئع  انهددل , 

لئللدا   ا للَاا  وا ا َِ  ا الَ األ   ألالع ا" إ  الممللل   نلعنا اإنمل ممل عئا  

اممدَاف     (9)لممن: المحلعهللع   ا الوع    عنصَا   حهلل الفَعئع  الملندللاع  " 

حَم  ا اللا  لهلل ا لاامعَ  ل غدهللاآ حدَهللا صدفع  . ا نهدل ظهدَا ا لفدا عد: 

  دا مدلعَ م لدهلل عد: ؟المِأل  الِعلِع  الهللعنع  ال طعَآ : مِدأل  الفلِدق امدل حممدا 

 . ؟ َ  ا ع: منلل  لع  المنلللع  ؟ َ مؤم  عمل هللا الَ الملعَآ لئهللَ ل  ؟نلَال

عَ دد  مدد  الئهللَعدد   ددللفاا  ددا  األمدد  عدد: مِددلل  مَلمددهللا  :المعتزلااة اصااطالحاً     

 (10)الملعددَآ للالمدد  ااصدد  لدد  اطددلأ اامددَا لدد  العددهلل لمدد  الحِدد  اللصددَي 

  ظهاَ ا اللا  حعنمدل لدهلل  اصف علئهللا لا الممللل  المنا عماهلل للَع عل إلَ مل  ل

المِلما  عطَحا  مشموا ع: الهللع  اعحلالا  ا هلل  انهل , الدَ    ملدأ َي 

ن الدوع  عئالدا  لددأ  :دالمملللد  عَعفدا   دو  اللِددمع   دل:لع  إنهدل لنطلدق الددَ  ال

  ( 11) ال عَ االشَ ملا م  ن لمللَ , ملَ ممل لنطلق العهَ .
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  أسماء المعتزلة 

  (12)لئالهَ لحَع  ا َاهللآ لصنِل  ,ا نا  للق األعمل   عَ ل اشَ لالئهللَع :  .1

المملللددد  : لِدددلهللا االدددلا  ااصددد  لددد  اطدددلأ  ا  لادددعَ لهدددَ حلئددد  الحِددد   .2

اللصدَي , حعنمدل  لئد:  َهد  ِدؤا ً اد  مَلمدهللا الملعدَآ  علدلهللَ ااصد  إلدَ 

مدؤم  الهااهللا  ل     عهعهللا الحِ  , عئل  :  إنا ع: منلل  لدع   المندلللع    

ام ددَآ  ددا م لددهلل عدد: النددلَ, م للفددلً لددولن مددو هللا   دد  الِددن   مددلعَ اعدد:ا  

  (13)االهملا  

الههمع :اولن لللااعق لدع  الههمعد  االمملللد  عد: مِدل:  ائل:هللعد  منهدل الئدا   .3

ا  أللدلَ المئد  المصدهللَ النف: الَؤع  االصفلا ,االئدا  ل لدق الئدَا  , ااال

 (14) اأ الههمع  .األ  الممللل   حعاا اَ للممَع 

الااعهللع  : اِماا لولن لئالهَ لللااهلل االااعهلل اإنفلو    محلل  ,اإ  ن لملل:   .4

   ع لف ع: ااهلل  اااعهلل  عو لهلل مد  ائدلهللا المدونهللا إ     علداهللا  لد  المداا

 ددو   ,ا   دد  المددهلل  االلاحعددهلل ,االم عددَآامدد   ِددمل:هل  عفددل الممطلدد , , (15)

 ِلع  المل    الحصَ . َال لمض م   ِملأ الئهللَع 

 -:المبحث الثانً : الؽلو عند القدرٌة

 ا مهلالآ الحهلل عئل  عو  غدو عدَ الدهللع  غلدااً لشدهللهلل الصدلهللا حلدَ  :لؽة لؽلوا    

عددلللطَف االغلددا لممنددَ ااحددهلل اا  مددل  لفددظ الغلددا  ددهلل اَهلل عدد:  (16) هددلال الحددهلل

ََ  ُدْ  َعددل  َْ دَ  اْلِمَلد النصدا  الشدَاع , عد:  الدا لمدلل: ف َْ َغْعدد لهللِا   َلْغلُداا ِعد: هلِلعدِنُم

 ]77ِاَآ المل:هللآ , امع  :[اْلَحقِّ   

:  ا مهلالآ الحهلل لأ  ُعلاهلل عَ الش:أ الدَ حمدهلل   ا ومدا الدَ مدل  الؽلو شرعاً     

عِلحق, عئا  ال  لعمع  " الغلدا  دا الملللغد  عدَ الشد:أ االلشدهللعهلل ععدا علهدلال الحدهلل 
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شَا: مد  مدوَ ن لمدلل: امدوَ َِدالا المدَعَ , االمَاهلل لللحهلل  ا الن  ال (17)"

 الا  َهللنل    نطلق الغلا الَ الفَق لاههللنل األملل  المهللعهللآ الَ ولن . 

 المحور األول : القدرٌة وؼلوها فً القدر

إ  الممللل   هلل غلا ع: الئفلأ االئهللَ  عفلاا  فو ً لمعهللاً , علهلل ً م     عنل اا 

 ماا ع: نئعض الئصهلل .ن لملل: ممل علاما  ا 

ام   وا الغلا    األص  الللن: م   صا  الممللل   ا المهلل  اعَعهللا  لا ممدل     

ملهل حِن  , اانا   عفم  الئلدع  ا   َالهلل الهللَ :     عمل  ن لمللعئا  الئلف: 

علدوا  دللاا : إ   فدلأ ن ا دهللَ  عد: مملصد: الملدلهلل  (18) ,ع   لمل  ا ااههللا العا

هللانا , ا نا لَ ع لق  عمل  المللهلل ل   َ ال للئا  لهدل هللاندا , ا   الملدهلل م عدَ منهَ 

عفم  مل عشلأ م   عَ اشَ لع  ا لملل: ع: عملا صنع , ا للاا : ألنا لا مدل  لدا 

صنع ع: عم  الهلل  لمل ِألا انا , الا  نا ِألا انا لمل  هاَاً منا , ا دللاا : إندا 

ما  منهَ مل   عَعهلل , االمللهلل عشلؤا  ألنفِهَ مدل   لملل: عَعهلل منهَ مل  عما  اع

عهدَ  دهلل  دللاا لللمدهلل  , (19)عشلأ َلهَ لهَ , ا نهَ  لهللَا  الَ ال دَا  اد  المدا 

اهملا   صوً مد   صدالهَ ال مِد  اللد: عمفدا  العهدل لللنااهدو حلدَ   عصدفا  

لفدمف لللمهل اا َعئما  ع: نئعض  صهلل َ عاصفا  لملللاصف م   , ع وا لهَ 

 ااددهللَ الئددهللَآ اا َاهللآ , حعددث إ  إَاهللآ الملددهلل لئددهللَ الددَ إَاهللآ ن لمددلل: , امشددع: 

,  عه  لمهلل   وا الظلَ ظلَ  ملَ منا ع: حدق ن  َالملهلل لحص  هللا  مشع:  ن لملل

ال اه  ؟ عللصحع     ن لملل:  لق ال لق الَ محل  مل نه: امَا عد  مدل  مدَ 

, الا عم  ولن لمل   هلل ظلمهدَ , لمندا همد  المشدع:  إلدَ  , الَ عهم  المشع:  إلعهَ

نفِا عمصمهَ مم   َاهلل لهَ اعلفف  العهَ م  عفدلا لمدل   عَعدهللا  ا  عشدلها  

عمعددف عَهددع  ددوا الم لدداق إلددَ مددل  مددَ لددا ا ددا عمَ ددا اعلئدد  العددا       ,(20)
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عدد: نئددعض علففد  العددا مدا  ؟ عللئهللَعدد  هملدا المددهلل  ظلمددلً االظلدَ اددهلل ً عا مداا 

  صهلل َ . 

: عئالا  لمِأل  الاهاهللا الَ ن ال اه  ,  ي  نهدَ عاهلدا   الثانٌة المسألة    

   عددهلل   الطدل:ع الهندد  ا   عدهلل   الملصد: النددلَ , عهملداا ال ددللق  َالدَ ن لمدلل

مللم لاق م  هن  مل عِدلحئا األهعدَ الدَ المِدلأهَ مد  لدلهللا المملَفد  ,عئدا  

االلحدَعَ لللئعدل  الدَ  لئدا عهدوا  َعهلهللا العا ِلحلنا المللال  لعمع  : " ا مل ا 

 ا  الئهللَع  , ا ا  ا  مللهللع م للف لصدحع  المنئدا  اصدَع  الممئدا  , ا  د  

, اَلا املعما , ا نا مدل شدلأ مدل  ,  أ:شالِن  ملفئا  الَ  نا ِلحلنا  للق م  

عهندل هدَ َ الغلدا إلدَ  (21)امل لَ عشلأ لَ عم  , ا   المللهلل   عاهلا  العدا شدع:لً "

لشددلعا ال ددللق لددللم لاق , اإلددَ  عددل  الغل:ددهللا لللحلفددَ مددع مددانهَ عنفددَا  مدد  

اللشلعا االلملع  , ا وا مل  للاا لا ع:  صلهَ األا  اللاحعهلل . حعث هَهللاا ن ادل 

المملللد  عئالدا  : إ  ن  اه  مد  الصدفلا حلدَ   عئمداا عد: اللشدلعا , عهمهداَ

: لوالدا   لملدَ ا   دهللَآ ا  حعدلآ , احئعئد   دالهَ لمطعد  اللدلَي  لهللَ , حد َلملل

هدد  ااددو ادد  صددفللا الُمددو ملهددل , اااللددَ لمفددهَ مددأل: الهددوع  المددوف للددن 

اللَ لملَ  ا ,  لهللَ لئهللَآ  د:  دا , احد:  َفلا اع  الواا , علهلّلاَ  نا لمللالص

لصفلا ملهدل االلدلن: عللدا عنف: ا (22)لحعلآ  :  ا , االفَق لع  الئالع     األا  

الصف  الَ  نهل لمعنهل واا  اعللا الواا الَ  نهدل لمعنهدل صدف  ا دا نفد: للصدف  

ع: الحئعئد  . لد  انفد: للدواا  عفدلً عللمملللد  اندهللمل نفداا الصدفلا احلهداا لحهد  

اللَمعهللا ا وصلهل :    إلللا صفلا  للع   هللعم  ا لملل: لا:هللآ الَ والدا عهمد  

الدواا عد: الئدهللَ ععئلفدَ  لمدهللهلل الئدهللملأ ا دا لَمعدهللا عندلع: اللاحعدهلل  الصف  لشلَن

 للامهَ .
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نطئعد  لمفهداَ :    نظَعد  َالعد  ن لألصدل  لدأل: ممحصدل  م الثالثة المسألة    

(  اندهلل المملللد , غعدَ  نهدَ  23الحممد  عد:  عمدل  ن لمدللَ  َالمهلل  ا له: الممند

  لمللهلل  ععمل علملق لشؤا  اللهلل  , عد وا ملدف عئللا  :    ن عفم  الصو  ااألصل

المللهلل علملللاا  عولدهلل  مد     علعدلهَ الدَ ولدن , اإ   صدلهللا الدهللاً لدأو  ,  لدهلل    

عهم  ولن لحئئلً لصوحا امنفملا, اإ ّ مل  م وً لااهلا ا وا  لع  عد: اللملعدف , 

َْ  َهْ   ]9لنحد  , امعد  :ا ِداَآ[َمِمدعَ   ان ِلحلنا الملل: عئا  : ف َالَدْا َشدلَأ لََهدهلَلاُم

َْ َهِمعمددلً    ِض ُملُُّهدد َْ ددَن مَمددَ  َمددْ  ِعدد: األَ لُّ ََ ِدداَآ [اعدد:  الددا لمددلل: :ف َالَددْا َشددلَأ 

مددع لددللئل  اال لدد   َن ا ددع المملللدد  عدد: اصددف ن لمددللعلددول ]99عددان , امعدد  :

الملطد: , ا وا ا داع عد: نئدعض الئصدهلل, ععئدا  لامهَ  نهَ عنل انا ا   ي اعهللا

الددولن ,  (24)"َ لددَ عنئفددا  ولددن لمددل    حددهللا ومددَ :"عئالددا  إ  ن اددهلل    عهددا

عماناا  هلل ا ماا ع: نئعض مومهَ . عاهلا  الَ ن لملل: مد  هدن  مدل عاهلدا  

الَ المللهلل , اعحَما  العا مل عحَمدا  الدَ الملدلهلل , اعفدما  لدا شدَعم  الدَ 

  لئا عهَ مشله  األعمل  .

ع: مِأل  الاهاهللا  اهلاا الااهلل االااعهلل عئللاا : لا لَ عِف ن  :الثالثة المسالة    

لملل: لمل ااهلل الااهلل اللهلل  لمل  ظللملً, عئا  الئلف: الدهلل الهلدلَ :"ا ندا ِدلحلنا 

عا ماا  (25)الملل: لا موهللا ع: ااهلل  اااعهلل  ا  لفهمل لمل  ولن عِلهللاً ع: اللهلللعَ" 

ل: م  الظلدَ االهداَ حعدث  دللاا : إوا لدَ عفمد  ع: نئعض  صهلل َ م  لنلعا ن لمل

هند  لِدلهللا مدل عملمدا مل  ظللملً, اع: الحئعئ     ن ال اه   هلل   عهلل   الطدل:ع ال

 َعلددولن الددَ لامهددَ عمددا  ن لمددلل , ا ددهلل عغفددَ اعمفددا للملصدد: ,َِدلحلنا المددلل

 دوا اللنلعدا هل:َ ظللملً , مدع     صدلهَ األا   دل:َ الدَ اللنلعدا االلمظدعَ , عدأع  

الملااَ ؟   علا ِلحلنا الملل: المللن لم  ش:أ ام  حئا    عفمد  مدل عشدلأ امدل 

دعَ  اْلدَ   ِِ اهلَل  َْ  ُعْهلِدَن اْلَم ََ ِ َشدْع:لً إِْ   َ عَعهلل عئدا  ن لمدلل: : ف  ُدْ  َعَمدْ  َعْملِدُن ِمدْ  نَّ
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ِض َهِمعمدلً   َْ ُا َاَمْ  ِع: األَ ََ َا ُمَّ َع َْ عللصدحع     ن    ]17ل:دهللآ ,امعد :ِداَآ الم[َم

لملل: إوا ااهلل اللهلل  لش:أ مل  ا ااا ااهللً لحمَ اادهلل   عأندا الصدلهللق عد:  لدَ  

الددوي   ع لددف المعمددلهلل , ا نددا عهددال إ ددوف ن لمددلل: لااعددهلل  , أل  الااعددهلل حددق 

محض لا , ع ِئلطا عهلل  الَ مَما اإحِلنا , االَ اظعَ عفلا اَحملدا , عهدَ 

عدللا اع عد:  )*(ع:  و  الملنل فلا إ  لغلا َ ع: مِلل  الئفدلأ االئدهللَ . لَ عئماا

  نئعض  الئصهلل عئع ععا  صحلهللا اللهللع ااأل ااأ , ا وا مل نهدهلل  ام  مد  المئونعدع

عد: الاصدا  إلدَ الممَعد  ,عل للطدا الدعهَ  لملع االمئ  االملهلل َالوع  االمهللاا ال

لهَ حئعئد  الدهللع  اههلهدَ  دهللَ ِدن  األصا  النل فا انهلل َ األِد  , لمدهللَ ممدَع

ِعهلل المَِلع  , امع  وا اولن عهَ عظنا   نهَ المل لا  , ا   غعَ َ   عمئلدا  , 

 اع: الحئعئ     المئ  منمل  انهَ  عللمئ  منلط للللملعف .

  المحور الثالث:التفرٌط واإلفراط عند القدرٌة 

  عغلداا عد: الحدهللاهلل المشدَااإ  عَ   الئهللَع  ملل : الفَق اللد: غلدا الللغدا     

احق َِدالا العدا الصدوآ االِدوَ , احدق الصدحلل  , َ اعَطاا ع: حق ن لملل

 احق الَ األمَ . 

ادد  طَعددق نفدد: الصددفلا ادد  ن عدد: لفددَعطهَ عدد: ن اددل اهدد  عددولن   أوال:    

َ , الل:  لللهل ن ال اه  لنفِا ا لللهدل لدا َِدا  ن العدا الصدوآ االِدو َلملل

ا وا  ا األص  األا  انهلل الئهللَع  , اعلاما   نا  ا اللاحعهلل المطلاهللا م  المللهلل 

اعئصهللا  لولن    ن لملل: ااحهلل   للن: لا ع: الئهللَ اا لهع  , ا  شَعن لا ععمل 

ادد   َالددولن عمطلددا  ن ِددلحلنا المددلل, (26)عللددا لددا  ا عنفدد: انددا مدد  الصددفلا 

  , اعظهَ مهلل  لفَعطهَ ع: اللاحعهلل الوي لدا عِدمهلل  همعع مل عِلحئا ع:  وا األص

ا نِددل   ا عشددئَ , علللاحعددهلل انددهلل َ ع ددللف اللاحعددهلل الددوي عددهللع  لددا   دد  الِددن  
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االهملا  , امع ولن عملئدهللا   نفِدهَ  نهدَ الدَ الحدق امد   دللفهَ عهدا مد    د  

 الللطدد  , عئددا  الهددلحظ: "اإ  مددلناا  ددهلل  هممدداا الددَ انلحددل  اِددما علددع  مدد  مدد 

اعدَ  ,(27)انلح  اللاحعهلل ماحهللاً إوا هم  الااحهلل وا  هلاأ اشلها لش:أ وي  هلاأ"

 الحئعئ   نهَ المشله  .

َ   مدع الماحدهللع  مد   لدق ن لمدلللدَ  َ,َ  ندل إلدَ ِداأ  هلللدا مدع ن لمدللعلنظ    

علا ال اه  ع: ملللا عهم  الماحهلل م  ام  للاحعهلل ا لا ع   االَلالع  ااألِملأ 

صفلا ,اعأل: الهلحظ  ععلاَ    م  اللدا األِدملأ االصدفلا عهدا غعدَ ماحدهلل اال

لا ِلحلنا الملل: ,عمل  وا إ  إعن   , اعئا  ال  المَلفد: المملللد: : " ا مدل مدل 

 همماا العا عئهلل  همما المملللد  الدَ    للمدللَ محدهللللً ,  دهللعملً ,  دلهللَاً , اللمدلً , 

  اددَض , ا  هددا َ    ( غنعددلً ااحددهللاً   حعددلً   لممددل     (, لددع  لهِددَ , ا

عهَ لَ عملفاا لمهَهلل اللمطع  الصفلا ا ال اهد  ,لد   الداا  ,(28) عهللَن لحلِ  "

لدأاعلعهَ لصدف  الِدمع الصفلا للدأاعوا مدل  ندل  ن لهدل مد  ِدلطل  , امد  ولدن 

   ندا حد:   اعد  لدا لمنمدا مد َالحعلآ , ععئالا  ِدمعع لصدعَ لممند َااللصَ لممن

إهللَان المِماع االمَ::, اعَ   الهلل:ع  مد  المملللد   د: اللد: لئدا  لهدوا الئدا  

م: ِمعملً لصعَاً ,اع: الا ا نفِا لههلل  (29) ُِ عهَ عملئهللا     الح: إوا مل  ِلعملً 

أالا  صدف  طل:ف  منهَ علاما     ن   عِمع ا  علصَ شع:لً الدَ الحئعئد  ,اعلد

َ لللمِماالا االمَ:عدلا عهد  عاهدهلل غلدا  ملدَ مد  الملَ الِمع االلصَ الَ ممن

 ددوا الغلددا اا عددَاط عدد: حددق ن اددل اهدد  مددع لامهددَ اللنلعددا االلاحعددهلل؟ عهددَ  ددهلل 

َ َمددلَ   َ عِددمع ا  علصدَ مددع    ن لمددللهملدا     دل  عدد: ملللدا الملعددل : ف إِ َّ نَّ

ِمعملً َلِصعَاً  : :ف لَْعَ  َمِمْللِِا َشْ:ٌأ َاُ َا اع:  الا لملل] 58ِاَآ النِلأ , امع   [َِ

  َُ ددِمعُع الَلِصددع َِّ ع ن ععمانددا  لئددالهَ لمددهللَ ِددم ]11ِدداَآ الشدداَ  , امعدد  :[ال

مد  نفِدا ,  ا    ن ادل اهد  مدلوهللا عد: اصدفا ,  َالصَ   َ  اَف لدلا لمدلل
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 امد  لفدَعطهَ عد: حدق ن  نهدَ عهممدا  الدَ    مدوَ ن ,لملل: ن الدااً ملعدَاً 

م لاق , عئا  الئلفد: الدهلل الهلدلَ : "  مدل مدو لنل عهدا    الئدَا  مدوَ ن لمدللَ 

 نددل عطلئددا  الددَ مومددا ِددلحلنا لأنددا م لدداق , (30)ااحعددا ا ددا م لدداق محددهللث "

عا مدداا ععمددل عددَاا منددا ا ددوا اددع  اللنددل ض .اعئددا  ال عددلط:"إ  ن لمددللَ لددا مددل  

 دهللعمل  ا محدهللللً ,  عممد     عمدا   دهللعمل أل   اللملً لملَ ,ع مدل    عمدا  ولدن الملدَ

 وا عاههللا اهاهلل النع   هللعمع  , ا ا  ا  علِهلل ,ا  عمم     عمدا  المدلً محدهللللً , 

ألنا لا مل  مولن عما   هلل  حهلللدا ن إمدل عد: نفِدا  ا عد: غعدَ  ,  ا  عد: محد  , 

حدااهللث عهدا ع   مل   حهلللا ن ع: نفِا  صل  محدو للحدااهللث , امدل مدل  محدو لل

عهَ لئالهَ  هلل   َاا لللمحل  حعث هم  ن محوً للحدااهللث ( 31)حلهللث ا ا محل  " 

 مع ما   وا األمَ م  المحل     عمل  وا إ  اع  ا عَاط ع: حق ن ال اه  . 

: ا مل لفَعطهَ ع: حق الَِا  العا الصوآ االِدوَ , عد نهَ  دهللماا ائدالهَ ثانٌاً  

 ِددوَ , ا  االددا ا عمللددا الامدداالَِددا  العددا الصددوآ االا  ددااأ َ الددَ ِددن  ا

ا عفد  مد  ائد  الَِدا  العدا الصدوآ   مملَف  الِن  للمئ  عمأ  ائالهَ   دهلل

االِوَ الوي   عنطق ا  الها  ,ا ا الدوي  دهلل لمدَ ن ِدمما الِدلنا, الصدَ  

إِ َّ َاْحددٌ: ُعدداَحَ    اعددؤاهلل  , عئددل  اددل مدد   ل:دد  :ف َاَمددل َعْنِطددُق َاددْ  اْلَهددَا   إِْ  ُ دداَ 

ََ     ]4-3ِاَآ الدنهَ , امعلدل  : [ ا ُ َنْللَدً   ُْ د ََ ََ  َالََئدهلْل  اَندُا َالَدَ َمدل َعد َُ ف  ََعُلَمل

اعدددأل:  المملللددد  ععصدددفا    االدددا ا عمللدددا   ]13-12ِددداَآ الدددنهَ , امعلدددل  : [

 لمنل فدد  المئدد  , عمددأ  إهللَامهددَ  عفدد  مددد  إهللَامددا االمهددَ  عفدد  مدد  المدددا

,ا غَا ع: ولن عهَ علاما     ال لف  الدَ مد  الِدلف , ععلَلدهللا الدَ  دوا    

لَن الندل  مد  غعدَ إندلا   دو  النصدا  مدل   نفدع لهدَ ا  دَهللا إلدَ الصدااهللا , 

حعث إنهَ مل اِلفلهللاا منهل إ  مملَف  المئد  الدَ عأ دواا منهدل عئعندلً ا  المدلً لمدل 

مددل عِددلفلهلل مدد  ائددالهَ ااَا:هَ,الددَ عهددهللا ا االَِددا  العددا الصددوآ االِددوَ ,اإن
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عملفاا ع: لفَعطهَ لحق َِا  ن  , ل  هملداا الَِدا  العدا الصدوآ االِدوَ لدَ 

عاف  الحق ع:  وا الشأ  المظعَ الوي  ا م    َ  صا  ا عمدل  حعدث لدَ عَشدهلل 

األم  للمَاهلل م  مملن: امعلا ااألحلهللعث اللغا الهَ آ لهَ إلَ اصدف الَِدل ا 

عئددا  الئلفدد: الددهلل الهلدلَ : "إ  اللملدد  ملددَ  حِددنا اهلددا  (32)ا لددللئل  االنلداا

اعئددا   عفددل :اإوا الددَ    , (33)الددَ ممنددَ  نهددل ملددَ لددَ لهددهللا  لحددا   محللدد  "

, لم:   عما  م وً لمل  ا  عمَعلنهلالشَاعلا , عولهلل م      لهو صوحنل علملق 

لعدا ,لدَ عئالدا  إ  األعمدل   دهلل ااههللا العا ,ام  المهلل       ع   لمل  ا ااههللا ا

للددا  لحهددل االمئددلهللا العهددل ائددوً ممددل للددا حِددنهل االلددااهللا العهددل ائددوً  لدد  اَاهلل 

الشَع  عولَ  دالهَ إ  اللملد     لهدهللا علمدا   لعحد  لشدهلهلللهَ الئدالهَ. اللنظدلَ 

 َ ي عدد: مِددأل  انشددئلق الئمددَ , االلدد: لمللددَ ِمدد  امعددلا المظددلَ عدد: صددهللق نلدداآ

.  هلل الهللا ال: ال  مِماهلل مدل  للدا عد: مِدأل  انشدئلق الئمدَ, اعدومَ لندل  َِا  ن

الئلفدد: الددهلل الهلددلَ اههدد  نظددَ  عدد:  ددو  المِددأل  مدد  منظدداَ َهدد  مدد  َهددل  

الممللل  , َ ي النظلَ ع: انشئلق الئمَ للافع , ع:  الا م   ع  لمَ    الئمَ  دهلل 

ظلَ  نل اشن ع: اع  انشئلق انشق لا ؟   لملما  ولن فَاَآ  َ لهلل ل  ؟ اعأل: الن

لدولن ا دوا  ,ع:  الا  نا لا مل   هلل  نشق لملَ النل       الغَهللا االشَق ( ,الئمَ

 لوا لَهللا  العدا ؟ اللعندا  غلطداش:أ ِعما  انهلل  علَ الِلا  ام  شَاطهل , عم

 عدد  لددا   مددل نملددَ ولددن فددَاَآ المدد  نملمددا لهلل لدد  عمدد  اِددلهلل  اددَف , امدد  لددَ 

ام   صَ ا  ا ِلهلل   االنظَ غلط ممل غلط إلَا عَ النظلَ ,  عِلهلل  لَ عمَف ,

 (34)ا وا االَاف صَع  م  الئلف: لأ  النظلَ  هلل ا ع ع: المحظاَ .

:  مل ع: لفَعطهَ ع: حدق ا آ األمداَ عهدَ   عطعمدا  إ  مد  عمدا  الدَ ثالثاً     

, اعئامدا   اعملئهلل مملئهلل َ ا صالهَ , اع َها  اعحلَلا  م  ع للفهَ ,شلمللهَ

 .لم  الطَق حلَ عهملاا ا ملَ  ا ال لعف  عنئلهلل لمملئهلل َ



 القدرٌة بٌن اإلفراط والتفرٌط
 

 36                                                                     م7117ون العدد الثالث والعشر
 

 لددوي مددل  صددلحهللا  مدد  االددع لللممَعدد  ا( 35) ا ددوا مددل عملددا  مددع ال لعفدد  المددأما 

احهللث للالنل ا ألعملَ الممللل  لوأ اظعَ الَ ا ِوَ االملأ الِدن  ا دهلل ُاَعدا 

  ععهل م   ُل  احُل  م  ُحدل  اُهلدهلل للن الفلَآ لمنح  الئا  ل لق الئَا  , ا هلل  ُل

حلَ َعع ن  و  المحن  , االهلل األمَ إلَ     الِدن  , ا الد  مدو هللا (36) م  ُهلهلل

 .    الِن  ع: الئَا  ا نا موَ ن غعَ م لاق منا لهللأ اإلعا عماهلل

الممللل  إلَ لمفعَ األم  لأمملهل ممدل علامدا   نهدَ  دَ الماحدهللا   ا هلل عص       

غعَ َ عهَ ُفوَّ  عِئ   ممل عملاا ع: محن  الئدَا  ,  احممداا الدَ مَلمدهللا ا مل 

الملعَآ  لللمنلل  لع  المنلللع  اعد: ام دَآ لدلل لاهلل عد: الندلَ ,  االهمعدع عملدَ    

 م  ال  اهللَ ممَض لل طع:  االونهللا .

 اتمة ـــــالخ

 -اع:  للم  اللحث لاصلا الهللَاِ  إلَ اهللآ نئلط  : :

مللل  " ع   منهههلً  مل  ملنعلً الَ الَ الموَ المللمهلل ا  الئدَا  الئهللَع  "الم .1

المدَعَ االِدن  النلاعد  الشدَعف  , حعددث اظمدا المئد  اهمللدا المصددهللَ األا  

 للممَع   , ااِل هللما الههلل   اِعل  لللحث ع: الهللع  . 

الحئعئدد      صددا  المملللدد  ال مِدد  "اللاحعددهلل" المددهلل  , االااددهلل , االااعددهلل ,  .2

ألمدَ لدللممَاف االنهد: اد  المنمدَ "  لمدا الدَ انلل  لدع  المندلللع  , لماا

 ِ  ائلع  لحلا  عئلهلللهَ إلَ نف: الصفلا اإلدَ الئدا  ل لدق الئدَا  , عهلداا 

 صف  م  صفلا ن م لا   , انف: َؤع  ن ال اه  عاَ الئعلم   . 

علامدا   إ  الئهللَع  ع:  صالهَ عاهلا  الَ ن عمد  الصدو  ااألصدل  لدَ .3

   الملهلل  دللق ألعمللدا , علدا مدل  الئدا  ممدل عئالدا  لدللاهاهللا الدَ ن لفمد  

الصو  األصل  ,عمعف علَن الحل  الَ الغلَهللا لملهلل  عئداَ لللشدَن االفِدلهلل 
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االنفدددلق ؟ عدددأع  الصدددو  ااألصدددل  لللنِدددل  للملدددهلل عأمدددل    عئالددداا لللصدددو  

ا مدل عئالداا ل لدق الملدهلل ألعمللدا األصل  اعلَمداا الئدا  ل لدق الملدهلل ألعمللدا , 

 اعلَماا الئا  لللصو  ااألصل  اإ  عمانا   هلل همماا لع  الملنل فلا .

إ  الئهللَع  لئا  لللحِد  ااألحِد  اعئامدا   لفدهلل  عد: مدا فهَ مد  األِدملأ  .4

االصددفلا , حعددث اطلدداا ن ِددلحلنا المددلل: ادد  الصددفلا اِددما  لاحعددهللاً 

ئدداا الددَ إنمددلَ َ االئلددع  حِددنلً , عهددَ  ددهلل  طل النلعهددلً عهملدداا الحِدد   لعحددلً 

اِددَ اللنلعددا عأصددل  ظددل َ مومهددَ اللنلعددا االلددلط   ددا  َلصددفلا ن لمددلل

 اللشلعا االلمطع  عهمماا لع  الملنل فلا .

مولن الئهللَع   همما الَ    المدللَ محدهللللً  دهللعملً  دلهللَاً اللمدلً حعدلً , اعئالدا   .5

لً , ا  عمم     عما   هللعملً , اعمانا  لولن إنا   عمم      عما  الما محهللل

 هلل ا ماا ع: نئعض الئصدهلل االمملئدهلل . مدع لامهدَ لللمئد  االلمئد  عدأع  المئد  

 االمنطق م    االهَ الملفلَل  الملنل ف  . 

لنمَ عَ   المممَع  م   الممللل     ن  هللعَ لَ عصفا  ن لأنا ماهاهلل  للد:  .6

 فلا ؟ مع  الهَ لدأ  مد  حدلهللث   لدهلل لدا مد  عمعف عحص  الهمع لع  الملنل

محددهللث اعِددلهلللا  لددولن الددَ حددهللاث المددللَ , عل نِددل  حددلهللث ا  لددهلل لددا مدد  

محهللث , ل  إ  الممللل  عملئهللا     الدهلللع  الدَ إللدلا اهداهلل ن  دا حدهللاث 

المدللَ  ععئدا  الئلفدد: الدهلل الهلددلَ المملللد:  : " إوا مددل  الئدهللَ صددف  واا ا 

ل ا   عشدلَما ععهدل غعدَ  مدل  المدللَ لمد  مدل ععدا مد   هِدلَ احهلل  ع دل  لهد

محددهللللً , عدد وا مددل  المددللَ م لا ددلً ا عهددا لللفددَاَآ لمدد  مددل ععددا مدد   هِددلَ  

(عهَ عئََا     األهِلَ لَ لنفن ا  الحااهللث الَ علئهللمهل , امل 38محهللث " 

لددع   لددَ ع دد  مدد  المحددهللث الددَ علئهللمددا عهددهللا    عمددا  محددهللللً مللددا ,  عهممدداا

الملنل فلا عمعف عما  الهَِ  ا المحهللث  للئلً لمحهللث مللا , عنئفاا هلللعلهَ 
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الوي عِلهلللا  لا الَ حهللاث المللَ انئفاا األص  األا  اندهلل َ ا دا لنلعدا 

 ال للق ِلحلنا الملل: .

 الهوامش 

, لصحع   مع  محمهلل , لعدَاا , هللاَ إحعدلأ  15ال  منظاَ :لِل  المَهللا هـ  .1

 173-170اللَاث ,  

ال  الئعَ الهالع  : َافد  المحلدع  انل د  المشدلل ع  , لعدَاا , هللاَ الملدهللا  .2

 . 23الملمع  ,  

 . 23ال  الئعَ الهالع  : المصهللَ الِللق ,   .3

-223 ددـ,    1409, لحئعددق محمددهلل َشددلهلل ,  2الدد  لعمعدد  : ا ِددلئلم  هددـ  .4

224. 

, امددولن 7-6,لعددَاا , هللاَصددلهللَ ,   8الدد  منظدداَ :لِددل  المددَهللا هددـ  .5

 ددـ ,   1399لهددا َي : الصددحل  , لحئعددق  حمددهلل  اطددلَ , هللاَ الملددَ , ا

183 . 

 . 42,    1ال  لعمع  : ا ِلئلم  هـ  .6

الللعددهللي : لددل  المددَا  مدد  هدداا َ الئددلما  , مصددَ ,المطلمدد  ال عَعدد  ,  .7

 .  15 -14,   1 ـ , ط1406

 الملطدد: : اللنلعددا االددَهلل , لحئعددق عمددل  لدد  ِددمهلل , َمددلهللي للنشددَ , المددؤلم  .8

 .  49,   1994لللالعع , 

الددهلل الددَحم  لددهللاي : اللددَاث العانددلن: عدد: الحفددلَآ ا ِددومع  , الئددل َآ ,  .9

 .190,  3, ط1965

 .4-3,  1947ل هللي هلَ ن : الممللل  , الئل َآ , هللاَ الممَع  ,  .10
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المَل: : ممهدَ الفدَق االمدوا هللا ا ِدومع  , المغدَهللا , هللاَ األعدلق  إِملاع  .11

 . 302,  1,ط1993الههللعهللآ , 

ا ِددفَ:عن: : الللصددعَ عدد: الددهللع  , لحئعددق ممددل  عاِددف الحدداا , لعددَاا ,  .12

1983    ,67-68  . 

 . 4-3,  1947ل هللي هلَ ن , الممللل  , الئل َآ , هللاَ الممَع  ,   .13

 .4-3المَهع الِللق ,   .14

 . 156, الئل َآ , مملل  المَال  ,    1ال  لعمع  : منهل  الِن  هـ .15

امدولن  80فَق لع  الفدَق , لعدَاا , هللاَ الملدهللا الملمعد  ,   اللغهللاهللي : ال .16

األصفهلن: : المفَهللاا عد: غَعدهللا الئدَا  , لحئعدق محمدهلل معوند: , لعدَاا , 

  364-365 . 

,لحئعدق نلصدَ المئد  , الَعدلض,  1ال  لعمع  : ا لفلأ الصَاط  المِدلئعَ هدـ  .17

 . 289,  1,ط1994مملل  الَشهلل ,

ألصدا  ال مِد  , لحئعدق الدهلل المدَعَ المددل  , الئلفد: الدهلل الهلدلَ : شدَ  ا .18

 . 132,  1, ط1996الئل َآ , مملل  ا ل  , 

.امددولن انظددَ عحعدد: لدد  الحِددع  : َِددل:  المددهلل  132المصددهللَ نفِددا ,  .19

 . 208,  1االلاحعهلل , لحئعق محمهلل املَآ , هللاَ الشَاق , ط

 : َِددل:  المددهلل  االلاحعددهلل, لحئعددق محمددهلل امددلَآ , الئددل َآ , هللاَ َالمَلفدد .20

 . 208 ـ ,  1407الشَاق , 

, لئهللعَ محمهلل الهلل الَالق , الئل َآ , مطلم  المدهللن:  7ال  لعمع  : الفللاي هـ  .21

   ,393 . 

,   1988ال علط : ا نلصلَ االَهلل الَ الد  الَااندهللي الملحدهلل , لعدَاا ,  .22

 .233.امولن الئلف: الهلل الهللَ : شَ  األصا  ال مِ  ,   67-68
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َ عد: الفمدَ المملللد  , لعدَاا , هللاَ الفمدَ الللندلن: , ِمع  هللغعَ ,علِدف  الئدهلل .23

 امل لمهلل ل . 323,  1, ط1992

 . 50الملط:  : اللنلعا االَهلل ,   .24

, الئددل َآ , مطلمدد  اعِددَ الحللدد: ,  14الئلفدد: الددهلل الهلددلَ : المغندد: هددـ  .25

 43 . 

 وا مل ا ع ععا َؤا  الململل  ملألصَ , ا ل: الهوع  , الفداط: , االنظدلَ ,  .26

لحظ , اللهلل ل  ِلعمل  , حعث  ملَاا الموَ  االنئدل  حلدَ  َهداا اد  االه

ا الدددهللا  ,الهدددلال لهدددَ   اللشدددهللهلل  حلدددَ  َهددداا اددد  ا الدددلا  إلدددَ المفدددَ 

-114االلنهلل    للملعهلل م  ا طوع انظَ اللغدهللاهللي : الفدَق لدع  الفدَق ,  

 . 65-64,   1االشهَِللن:  : المل  االنح  هـ  115

مِدل:  عد: ال دوف لدع  اللصدَعع  االلغدهللاهللعع  , لحئعدق ممد  النعِللاَي : ال .27

 . 323,  1, ط 1979لعلهللآ  اَفاا  الِعهلل , 

الهلحظ : َِل:  الهدلحظ , شدَ  الد:  لدا ملحدَ , لعدَاا , ممللد  الهدو  ,  .28

 . 229,   1, ط1985

المَلفدد: : المنعدد  ااألمدد  , لحئعددق اصددلَ الددهللع  محمددهلل , ا ِددمنهللَع  , هللاَ  .29

 . 13ممع  , , الممَع  الهل

 . 528-428الئلف: الهلل الهللَ : شَ  األصا  ال مِ  ,    .30

 . 564المصهللَ الِللق  ,    .31

 . 83-82ال علط: ا نلصلَ ,   .32

المأما    ا ال لعف   لا الملل  الهلل ن ل   لَا  الَشعهلل ,  ل  الو ل: : مل   .33

ولددن  مومددا عدد: الئَا  محندد  الئددَا ( ِددن  النلدد: اشددَآ ام:لددع  عددأنمَ النددل 

اافطَلاا , الَ عن  مئصاهلل  عفلدَ إلدَ ا دا , ا دل  عد: مافدع ا دَ :  مدل 

مِأل  الئَا  عمل َهع انهل ا دَ الدَ املحدل  الملمدلأ عد: ِدن  لمدلن: اشدَآ 
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 عددَ , اللهللاعدد  االنهلعدد  , لعددَااام:لددع   اشددهللهلل الددعهَ عأ ددو  ن   نظددَ الدد  مل

 . 244,  2, ط1977مملل  المملَف , 

 ل564لَ : شَ  األصا  ال مِ  ,  الئلف: الهلل الهل .34

, لعَاا , 3ا ِوَ هـ َ.امولن  حمهلل امع  : فح564ِللق , المصهللَ ال .35

.ااعفددل الئلفدد: الددهلل الهلددلَ : لللعددا 86,   10هللاَ الملددلهللا المَلدد: , ط

-55,لحئعق الهلل المَعَ المل  , لعدَاا , هللاَ المَلعد  ,  1هلل :  النلاآ هـ

56. 

, لصددحع  محمددهلل حلمددهلل الفئدد: , الئددل َآ ,  1الحنللدد: : طلئددلا الحنلللدد  هددـ  .36

  4 ـ ,  1371مطلم  الِن  المحمهللع  , 

 .131الئلف: الهلل الهللَ : شَ  األصا  ال مِ  ,    .37

: الملددد  االنحدددد   لدددلن:ال ,امدددولن الشدددده131َ-130المصدددهللَ الِدددللق ,  .38

 . 69-65,هللاَ الممَع  ,لعَاا ,  1هـ

لَ , ح: , لمنهل  ِملأ مهَهللآ    لدهلل   ي  نهَ علللا      ن ِلحلنا  لهللَ , ال-  

 الَ صفلا . 

الحِدعن: المدـفاي :  َا , اعطلدق الدَ ملحعدل .  نظدَ  ماِد ا مل   مدلهللآ لد -   

,   2, ط1992الملعلا , لحئعق ادهللنل  هللَاعد  , لعدَاا , مؤِِد  الَِدلل  , 

330 ,345 . 
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 الحروؾ النورانٌة المقطعة فً فواتح سور القرآن الكرٌم

 امحمد المٌساوي أبو زٌدعمارة  د.
 جامعة الزاوٌة /اآلدابكلٌة                                                    

 مقدمة:

الحمهلل ا َهللا المللمع , االصوآ االِوَ الَ  الملماث َحم  للمللمع , االَ     

 الا, اصحلا, ام  ِلَ الَ  هللعا إلَ عاَ الهللع   مل لمهلل:

لمَعَ موَ ن الممهل نل  لا الَا  األمع  الَ  لهللا َِالنل  المَعَ عللئَا  ا    

العا  عف  الصلااا, ا لمَ اللِلعَ لعما  اع  ممهلآ الَ احهللانع  ن ِلحلنا, 

المللَ, االَ لفَهلل  للل لق  لحهلل  ن  لا م   ال و:ق الَ    عألاا لمللا عمل 

ا ا ن  االه  الَ    عألاا  لمل   وا اِلطلااا   عئا  ن لمللَ:     لا اهلمم

, ام   اها  ا اهلل ع: (1 الئَا    عألا   لمللا الا مل  لمفهَ للمض ظهعَ(

 - وا الئَا  لغلا لمل اشلملا العا م   هلل   اللفظ الوغ  الممنَ عهوا المللهللا الملعل

إلَ الحهلل الوي ممل   ل  انا اللل ون:  لهللعع النظَ احعهللا اللألعف ملنل  ع: اللوغ   

ا ل   عفل:   إ  مل ومَ ع: الحَاف المئطم  ع:  اا:   (2 عملَ اهل ال لق انا

الِاَ الل: ومَا ععهل لعل   اهلل الئَا  ا   ال لق الهلا  ا  مملَفلا 

لمللا مع  نا م  الحَاف المئطم  الل: عل لطلا  لهل الهوا م   ِاَآ اعللحا 

المل  (3 نلصلَ للئَا  العل  إاهلل  ااظملا(لللحَاف  عو لهلل    عومَ ععهل ا 

ملنا  و  الحَاف اههل م  اها  ا اهلل لمظَ مملنعهل, ا َِاَ ل اَلأعا    

 عَهلل ل لللهللَاِ , االلحث ا    عما  اناا   وا اللحث لحا مِمَ:  الحَاف 

الناَانع  المئطم   ع: عاال  ِاَ الئَا  المَعَ( هللَاِ  لغاع  عئما لحصَ  و  

حَاف م   و  الئَا  المَ عَ, العل  مل علملق لهل م  النلحع  الصالع , ال

  االنحاع , االهلل لع , امل  للا الملأ اللغ , االمفَِا  ععهل الم   َهللا ِل:  عِأ  
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ََ مل  اللحث لهوا المناا ؟ لصهلل  نئا : إ  لَ اصفا الحَاف  لهوا الاصف؟, ال

اإنمدل  دا اصدف  م  لع  م  انهلل الللحدثع   ا المئطاصف  و  الحَاف لللناَان

اصفهل  لدا  المدلأ ِدللئا  عاصدفهل لللناَانعد   دل  لدا لمدض الملمدلأ مشدهلهللا الدهللع  

, اغعَ مدل  مددل اصدف  دو  الحدَاف لللمئطمدد , عئدهلل  دل  لددا (5 االدهللال  (4 ال فدله:

 ,(9 , االد  حعدل (8 , االئَطلد:(7 , ااأل فد  األاِدط(6 الملأ اللغ  األاا:  مِدعلاعا

الهلل دد   (,12 , المددض الملمددلأ المحددهلللع  مللشددمَااي(11 , االِددعاط:(10 االدد  ملعددَ

الاصفع  هملا اناا   وا اللحدث هلممدل لهمدل ممدل اِدلما  محدلاَ اللحدث ععدا ممدل 

 عل::

  مااط  الحَاف الناَانع  المئطم  ع: عاال  الِاَ.المحور األول: 

 المئطم  . اللعل  الصال: للحَاف الناَانع المحور الثانً: 

 اَاأ الملأ اللغ  ع: إاَاهللا الحَاف الناَانع  المئطم  .المحور الثالث: 

 اللفِعَ الهلل ل:  للحَاف الناَانع  المئطم  .المحور الرابع: 

اِأوع   وا اللحث ل للمد   ِدَهلل ععهدل   دَ  نلدل:ج اللحدث  ا دوا لعدل  لفصدعل:  لهدو  

 المحلاَ: 

 المحور األول:

 نٌة المقطعة فً سور القرآن الكرٌم:مواطن الحروؾ النورا
اَهللا الحددَاف الناَانعدد  المئطمدد  عدد: عدداال  ِدداَ الئددَا  المددَعَ عدد: لِددم ,    

 ااشَع  ماطنل ا : ململ::

ا هلل اَهللا ع: عاال  الِاَ ِا مَاا ع:  الا لمدللَ : ف لدَ ولدن الملدلهللا  ﴿ألم﴾ .1

  دددا الحددد: , اعددد:  الدددا: ف لدددَ ن   إلدددا إ (13   َعدددهللا ععدددا  دددهلل  للملئدددع  

, ا الدددا:م لَ  حِدددهللا الندددل     علَمددداا    عئالددداا أامندددل ا دددَ   (14 الئعددداَ 

 (15 عفلنا {
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 (16 ا الا: ف لَ غللا الَاَ ع:  هللنَ األَض ا َ م  لمهلل غللهَ ِعغللا  

, ا الا:ف لَ لنلع  المللهللا   َعدهللا ععدا مد  (17 ا الا:ف لَ للن أاعا المللهللا الحمعَ 

 (18 َهللا المللمع   

ا هلل اَهللا مَآ ااحهللآ ع: عاال  الِاَ م  الئدَا  المدَعَ عد:  الدا:  لمص﴾﴿أ .2

لمللَ:ف لم  ملهللا  نل  إلعن عو عم  ع: صهللَن حَ  منا للنوَ لدا اومدَ  

 .(19 للمؤمنع  

ا هلل  اَهللا  مد  مدَاا عد: عداال  الِداَ عد:  الدا لمدللَ : ف لدَ للدن  ﴿ألر﴾ .3

ا أاعلا لدَ عصدلا مد  لدهلل  , ا الا: ف لَ  ملهللا  حمم(20 أاعا المللهللا الحمعَ 

, ا الا: ف لَ ملدهللا (22 , ا  الا: ف لَ للن أاعا المللهللا الملع  (21 حمعَ  لعَ 

ا الدا: ف لدَ للدن أاعدا  (23  نللنل  إلعن لل َ  النل  م  الظلملا إلَ النداَ 

 .(24 المللهللا ا َأا  ملع  

َ للدن ا هلل اَهللا ع: عاال   الِداَ مدَآ ااحدهللآ  عد:  الدا لمدللَ: ف لمد ﴿ألمر﴾ .4

أاعدددا الملدددلهللا االدددوي  ندددل  إلعدددن مددد  َلدددن الحدددق المددد   ملدددَ الندددل    

 (25 عؤمنا  

 مهعم ( ا هلل اَهللا ع: عاال  الِاَ مَآ ااحهللآ عد:  الدا لمدللَ: فمهدعم   .5

 .(26 ومَ َحما َلن  الهلل  لمَعل 

 طا( ا هلل اَهللا ع: عاال  الِداَ مدَآ ااحدهللآ عد:  الدا لمللَ:فطدا مدل  نللندل  .6

 .(27  العن الئَا  للشئَ

 ط ( ا دهلل اَهللا عد: عداال  الِداَ مدَآ ااحدهللآ عد:  الدا لمدللَ: فطد  للدن  .7

 (28 أاعا الئَا  امللهللا ملع  

 طَِ( ا هلل اَهللا ع: عاال  الِاَ مدَلع   عئدط عد:  الدا لمدللَ: فطِدَ للدن  .8

 (30 ا الا فطَِ للن أاعا الملهللا الملعْ   (29 أاعا المللهللا الملعْ  
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َآ ااحهللآ  ع:  الدا لمدللَ: فعد  االئدَا   ع ( ا هلل اَهللا ع: عاال  الِاَ م .9

 .(31 الحمعَ 

 ق( ا ددهلل اَهللا مددَآ ااحددهللآ عدد: عدداال  الِدداَ عدد:  الددا لمددللَ :فق االئددَا   .10

 .(32 المهعهلل 

ا هلل اَهللا مَآ ااحدهللآ عد: عداال  الِداَ عد:  الدا لمدللَ: ف  االئلدَ امدل  )ن( .11

 .(33 عِطَا  

  االئَأا   ف لَ:ا هلل اَهللا ع: عاال  الِاَ مَآ ااحهللآ ع:  الا لمل )ص( .12

 .(34 وي الومَ ل  الوع  مفَاا  ع: الآ اشئلق 

 ا هلل اَهللا ع: عاال  الِاَ ِا مَاا  ع:  الا لمللَ: )حم( .13

ا الا لمدللَ:فحَ لنلعد  مد  الدَحم   (35 ف حَ لنلع  المللهللا م  ن الملعل الملعَ 

ِدداَآ  ا ددهلل لمددََا  ددو  امعدد  عدد: (37 ا الددا: فحددَ االملددلهللا الملددع   (36 الددَحعَ 

 (38 ا َ 

ا دهلل لمدََا  دو  امعد   عفدلً  (39 ا الا: فحَ لنلع  المللهللا م  ن الملعل الحمدعَ 

 (40  ع: ِاَآ ا َ 

ا ددهلل اَهللا مددَآ ااحددهللآ عدد: عدداال  الِدداَ عدد:  الددا لمددللَ: فحددَ  )حاام عساا ( .14

 (41 اِق مولن  عاحَ إلعن اإلَ الوع  م   للن ن الملعل الحمعَ 

 المحور الثانً: 

 ن الصوتً للحروؾ النورانٌة المقطعة الواردة فً فواتح سور القرآن الكرٌم.البٌا

الف  م   و  مااط  الحَاف الناَانع  المئطم  الل: ِلق لعلنهل  نهدل ملندا     

 لع  ا عَاهلل, االلَمعهللا الشملا الَ  مِ   نملط ا ::

ط عد: عداال  : نمط الحَف الااحهلل المنفدَهلل, ا دهلل اَهلل ومدَ  دوا الدنمالنمط األول    

 لوث ِاَ ا :: م ق{ ع: ِاَآ ق ام { ع: ِاَآ الئلَ ام {  عد: ِداَآ   
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: نمدط مَمدهللا مد  حدَعع  م للفدع  حعدث اَهلل ومدَ لدوث لنل:عدلا عد: النمط الثانً

 عاال  لِع ِاَ االلنل:علا  :: مع { امطا{امحَ{.

: نمددط مَمددهللا مدد  لولدد  حددَاف م للفدد  حعددث اَهلل ومددَ لددوث الاانمط الثالااث    

  :: ف لَ   اف لَ  افطَِ ., ولعلا ع: لوث اشَآ ِاَآ االلولعلا ل

: نمط مَمهللا مد   َلمد  حدَاف م للفد  حدع  اَهلل ومدَ َلدلاعلع  النمط الرابع    

 ع: ِاَلع  االَللاعلل   مل: م لم { ام لمَ{.

: نمدددط مَمدددهللا مددد   مِددد  حدددَاف م للفددد , ا دددهلل اَهلل ومدددَ الااانمط الخاااامس    

اال ملِعلل   مل: فمهعم   افحَ اِق اع:  دوا الممندَ  ملِعلع  ع: ِاَلع   

عئددا  الِددعاط:  إ  ن لمددللَ ومددَ حَاعددل  مفددَهللآ احددَعع  حددَعع  الولدد  لولدد  

 (42 ا َلمدد  ا مِدد  أل  لَامعددهللا المددوَ الددَ  ددوا الددنمط ا  لعددلهللآ الددَ ال مِدد (

الههدلأ عمهماع  مل ا ع مد  حدَاف   (43 ا وا الئا  مااعق لمل و هللا إلعا الَالي

ع:  اا:  الِاَ  َلم  اشَ حَعل, ا : نصف حَاف الههلأ, ا ملَ الِاَ الل: 

ا ما ععهل  و  الحَاف الِاَ الممع  اهللا ِاَآ اللئدَآ اا  امدَا   مدل الحدَاف 

الل: لشملا م   ولهدل  دو  األنمدلط عهد::   ,  ,َ, , ,ط,ع, ق,ن,   ,َ, , 

اندهلل المدلأ اللغد  الئدهللملأ,    ,ي, ام  حَف م   و  الحَاف لا م دَ  اصدفلا

 االمحهلللع , ا وا لعل  لم لَههل اصفللهل انهلل  ؤ أ الململأ: 

 :دـ(  ا مدل م دَ  الهدعَ 175عئا  ال لع  ل   حمهلل الفَا عدهللي   القاؾ والكاؾ 

, الدَ (45 اللِل , الع  اللهلآ  ع:   صَ الفَ( (44 االئلف االملف عم  لع  امهللآ

عدد ( ادد   ددوا الممنددَ حددع   ددل :  ام ددَ   هَ 180ع ددَ  للمعددو  ِددعلاعا ا 

ا دهلل لللمدا عد:  دوا  (46 الئلف م    صَ اللِل , امل عا دا  مد  الحندن األالدَ(

امد  حعدث صدفلا  دوع  الحدَعع   عللئدلف حدَف  (47 الممنَ ال  هن:, اغعَ 

 .(48 مههاَ شهللعهلل غعَ مطلق
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مل علعن مد   مل الملف عم َها م   ِف  م  مافع الئلف م  اللِل   لعو, ام     

ا ا حَف مهما  شدهللعهلل غعدَ  (50 ا ا مل  ل  لا ال  هن:  عفل (49 الحنن األالَ

 مددل الملمددلأ المحددهلللا  عللئددلف انددهلل َ صدداا لهدداي مهمددا  انفهددلَي  (51 مطلددق

مَ ق عماي عنطق لَعع   صَ اللِل  حلَ عللئ: للللهلآ اعللصدق لهدل ععئدف الهدااأ 

َ عطلق ِدَا  مهدَ  الهدااأ ععندهللعع الهدااأ مع اهللَ الِمل  لا لللمَاَ م  األنف ل

انئطدد   (52 محددهلللل صددالل انفهلَعددل, ا  علولددوهللا  الددالَا  الصددالعل  انددهلل النطددق لددا

ال دوف لددع  الئددهللملأ, االمحددهلللع  عدد: صدداا الئددلف عدد: مافددع نطددق الئددلف, اعدد: 

الههَ, االهم .  مل الملف عصاا حنم:,  صد:, انفهدلَي, مهمدا  عنطدق لَعدع 

هددل  الحنددن األالددَ, االلصددل ا لددا لعِددهلل مهددَ  الهددااأ مدد  األنددف,   صددَ اللِددل  ل

اعفددغط  ددوا الهددااأ لمددهللآ  صددعَآ, لددَ عطلددق ِددَاحا ععحددهللث انفهددلَا ا  علولددوهللا 

 (53 الالَا  الصالعل    و  النطق لا

 :عئددا  ال لعدد   ا مددل م ددَ  المددع  االحددلأ االهددلأ....  العااٌن والحاااء والهاااء

اَ المد  مدل ومدَ  ِدعلاعا, امدل لللمدا ععدا الد  اعد:  دوا الدن  امد (54 عللحلق(

هن: لا ش:أ م  الل صع  حعدث  د  م دَ  المدع  االحدلأ لأاِدط الحلدق, 

ام  صفلا  دو  الحدَاف اندهلل ِدعلاعا      (55 ام َ  الهلأ م    صَ الحلق

 مل الحلأ االهلأ  (56 المع  حَف مههاَ عهمع لع  الَ لاآ, االشهللآ غعَ مطلق

 (57   َ اا  غعَ مطلئع انهلل  عحَعل  مهماِل

 مل ع: نظدَ المحدهلللع  عدللمع  صداا حلئد: احلمدلم: مههداَ مَ دق عمداي عدلَ     

نطئا للفععق الحلق انهلل لِل  الململَ, انلاأ لِل  الململَ إلدَ الحلدق حلدَ عمدلهلل 

علصدد  لللحددل:ط ال لفدد: للحلددق, اعَلفددع الطلددق لعِددهلل المهددَ  األنفدد: مددع ا لددلال 

, (59 لحدلأ صداا حلئدد: احلمدلم:, مهمدا , مَ دق, عمدداياا (58 األالدلَ الصدالع 

االهدلأ صداا حنهدَي, احلمدلم:, مهمدا , مَ دق, عمداي عنطدق للحلمدلن الهددااأ 
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ال لَ  م  الَ:لع  لمنطئ  األاللَ الصالع  هللا  ا للال لهل مع اَلفلع الطلق لعِدهلل 

 .(60 المهَ  األنف:

 :لع  م  حَاف الو  د  عهد: الَاأ, االوَ, االنا  انهلل ال الراء والالم والنون 

ا هلل ال  لهوا الَ ي لئالا:  اإنمدل  (61 ل َ  م  ولق اللِل  م  طَف غلَ الفَ

ِمعا  و  الحَاف ولئل أل  الو    ع: المنطدق  إنمدل  د: لطدَف  ِدل  اللِدل  

 ا ا مو هللا ِعلاعا, ام  لمهلل  ال  هن:.   (62 االشفلع ...(

هللنددَ حلعدد  اللِددل  إلددَ منلهددَ طددَف عئددا  ِددعلاعا: عهو  الحددَاف م َههددل مدد   

 مدل اد  , (63 اللِل  مدل لعنهدل الدع  مدل علعهدل مد  الحندن األالدَ, امدل عاعدق اللنلعدل(

صدددفللهل عدددللَاأ صددداا مههددداَ, ممدددََ, شدددهللعهلل, عهدددَي ععدددا الصددداا للمَعدددَ , 

االدوَ حدَف مههداَ, منحدَف, شدهللعهلل,  (64 اانحَاعا إلَ الوَ, ا دا غعدَ مطلدق

اف اللِددل  مددع الصدداا, الددَ عملددَض مددع الصدداا عهددَي ععددا الصدداا  نحددَ

االنا  حَف مههاَ, شهللعهلل, عهَي مما الصداا  (65 ملالَاض الحَاف الشهللعهللآ

 مددل انددهلل المحددهلللع  عددللَاأ صدداا للدداي,  , 66 لغندد   مدد  األنددف, ا ددا غعددَ مطلددق

ممََ, مههداَ, عصدهللَ صدالا للمدَاَ فدَللا اللِدل  الدَ مدؤ َ الللد  لمدَاَا 

  مِلَ عل عد: طَعدق الهدااأ ال دلَ  مد  الدَ:لع  مدع لولدوهللا َِعمل, اعما  اللِل

 (67 األاللَ الصالع  انهلل النطق

االدوَ انددهلل َ صدداا  ِددنلن:, للدداي, هددلنل:, مههدداَ, عنطددق  للالمددلهلل طددَف     

اللِل  الَ  صا  األِنل  الملعل مع اللل  مع اهاهلل منفو ل َا  الهااأ مد  هلندهللا 

  (68 النطق لاالفَ, الولوهللا األاللَ الصالع  حل  

االنا  صاا  ِنلن:, للاي,  نف:, مههاَ, اندهلل النطدق لدا عملمدهلل  طدَف اللِدل  

الَ  صا  األِنل  الملعل مع اللل  ععئف الهااأ ععن فض الحندن اللدع  ععمدَ الهدااأ 

 (69 ال لَ  م  الَ:لع  ا  طَعق األنف عللولوهللا األاللَ الصالع 
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 :هللا  –:  الولد  شدفاع   ف -الحدَاف ا ا علملَ ا  م لَ –عئا  ال لع  المٌم– 

َ عم َههددل مدد  الشددفلع   لصدد    لممدد  الشددفلل  عدد: شدد:أ مدد   ددو  الحددَاف  

, االد  (71 , ا هلل لللما ع:  وا الَ ي ِعلاعا(70 الصحل  إ  ع:  و  األحَف اللول 

, ام  صفللا اندهلل  دؤ أ الملمدلأ  ندا حدَف مههداَ, شدهللعهلل, غعدَ مطلدق, (72 هن:

 مددل انددهلل الملمددلأ المحددهلللع  عددللمعَ صدداا  (73 ا لغندد  مدد  األنددفعهددَي ممددا الصددا

شفاي,  نف:, مههاَ, ملاِط, مَ دق, اندهلل النطدق لدا لنطلدق الشدفلل  انطلل دل للمدل  

ععئف الهااأ اعحدل  حلِدل للمدل  لدَ عدن فض الحندن اللدع  ععمدَ الهدااأ اد  طَعدق 

 .(74 األنف مع لولوهللا األاللَ الصالع 

  :لع  انددهلل ال لعدد  أل  ملددهلل  ل مدد   ِددل  اللِددل , ا دد: مدد  الحددَاف األِددالصاااد

,  مل ِعلاعا عئهلل عص  الئا  ععا حعدث َ      م َهدا (75 مِلهللق طَف اللِل 

, اَ   (77 , ا ا مهما , َ ا, مطلق(76 م  لع  طَف اللِل , اعاعق اللنلعل

 (78 ال  هن: ا  م َها م  لع  اللنلعل اطَف اللِل 

ندهلل َ صداا للداي, احلمدلم:, مهمدا , مف دَ, مطلدق,  مل المحهلللا  عللصلهلل ا    

عشلا نطق الِع  مع علَق ااحهلل  ا    مؤ َآ اللِل  لَلفع مما نلحع  الطلدق, ا  

 .(79 لَلفع مع الِع 

 عَ  ِعلاعا اال  هن:    م َ  الطلأ م  لع  طَف اللِل , ا صا  :الطاء

الملمددلأ عدد: حددع  و ددهللا  (81 ا ددا حددَف مههدداَ, شددهللعهلل, مطلددق (80 اللنلعددل 

المحهلللا  إلَ    الطلأ  صاا  ِنلن:, للاي, عماي, انفهلَي, مف َ  عنطدق 

لأ  لللصق مئهللم  اللِل  للللل , ااألِنل  الملعل لمنع مَاَ الهدااأ مدع اَلفدلع 

مؤ َآ اللِل  لهل  الطلق, اعأ و اللِل  مما شمو مئمَا منطلئل الدَ الحندن 

 (82 األالَ.
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 م  الحَاف الهاا:ع  ملد  الدااا, االهمدلآ حعدث  وا الحَف اهلل  ال لع:الٌاء  

 ل :  العلأ االااا ااأللدف االهمدلآ  اا:عد  عد: حعدل ااحدهلل ألنهدل   علملدق لهدل 

,  مل انهلل ِدعلاعا االد  هند:  عم دَ  العدلأ مد  اِدط اللِدل  لعندا, (83 ش:أ(

ا ا حَف مههاَ لع  أل  م َها علِع لهدااأ  (84 الع  اِط الحنن األالَ

, او هللا الملأ  اللغ  المحدهلللا  إلدَ    العدلأ (85 هلل م  الِلع غعَ الصاا  ش

صاا صلما,  ا نصف حَم , حنم:, اِعط, مههاَ اانهلل النطق لا علها 

اِط اللِل  نحا اِط الحنن علنفَ  الشدفلل  ععِدهلل  مهدَ  األندف, اللولدوهللا 

 .(86 األاللَ الصالع  

 لد  الصدلهلل, االدلاي حدَف الِدع  اندهلل ال لعد  مد  الحدَاف األِدلع  م: السٌن

حعث عئا :  االصلهلل, االِع  االلاي  ِلع  أل  ملهلل  ل م   ِل  اللِل , ا : 

اعدَ  ِدعلاعا    م َهدا مد  لدع  طدَف اللِدل ,  (87 مِلهللق طَف اللِل (

ع: حع  عَ  الد  هند:    م َهدا مد  لدع  اللنلعدل, اطدَف  (88 اعاعق اللنلعل

همدددا , َ دددا, غعدددَ , ا دددا حدددَف م(89 اللِدددل  مم دددَ  الصدددلهلل االدددلاي

ااددهلل  لمددض الملمددلأ المحددهلللع   صددالل  ِددنلنعل, للاعددل, مهماِددل,  (90 مطلددق

, اعنطددق  ددوا الصدداا لددأ  عملمددهلل طددَف اللِددل   لددف (91 احلملمعددل, مَ ئددل

األِنل  الملعل مع اللئلأ مئهللملا للللل  الملعل مع اهاهلل منفو فعق للهااأ ععحدهللث 

الهدااأ مد  األندف, ا  للولدوهللا  احلملن اعَلفع   صَ الحنن حلَ عمنع مَاَ

 .(92 مما األاللَ الصالع  حل  النطق لا

 :عئا  ال لع :  ا مل الهمدلآ عم َههدل مد    صدَ الحلدق مهلالد  الهمزة واأللؾ

, االهملآ ااأللف  مل م  الحَاف الهاا:ع  عد: (93 مفغاط  ع وا َعا  انهل  نا(

, (95 , ا ا مدو هللا ِدعلاعا(94 ش:أ حعل ااحهلل مع العلأ, االااا ألنهمل   علملق لهمل

إ     الهمددلآ  (97 إفددلع  إلددَ  ددو ا  مددل حَعددل  مههدداَا  (96 االدد  هندد:   عفددل
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 مددل الملمددلأ المحددهلللا  عئددهلل ا للفدداا مددع الئددهللملأ عدد:  (99 ااأللددف  اا:عدد  (98 شددهللعهللآ

, ا ندلن مد  (100 اصفهَ للهملآ عللهملآ انهلل َ صداا مهمدا , انفهدلَي, مَ دق

ههدداَا, ا  مهماِددل حعددث عئددا  الددهللملاَ  إلددَا عَ  نددع  : الهمددلآ اددهلل  صددالل   م

الللما ع:  دوا الئدا  لمدض  (101 صاا شهللعهلل    ا لللمههاَ, ا   ا لللمهما (

 .(103 ا نمَ  لمفهَ ام َ (102 الللحلع 

 :المئطمددد   اَاأ المدددلأ اللغددد  عددد: إادددَاهللا الحدددَاف الناَانعددد   المحاااور الثالاااث

 َالااَهللآ ع: عاال  الِا

لمهللهللا اها  إاَاهللا الحَاف الناَانع  المئطمد  اندهلل المدلأ المَلعد  لندلأ الدَ     

صاغهل االنهل  عمنهل مل ُاهللَّ ممَلل مصَاعل  امنهدل مدل ُادهللَّ غعدَ مصدَاف امنهدل 

مل ُاهللَّ ملنعل عئا  اللَ المَلع  ِعلاعا  ا مل حَ عو عنصَف همللا اِمل لِداَآ,  ا 

ا دهلل اِدلهلل   (104 لل  اِدَ  اهمد: نحدا:  للعد , ا للعد ( ففلا إلعا ألنهَ  نللا  لمن

 الَ  وا اللنلأ غعَ المصَاف لئا  الشلاَ الممعا: (105 ِعلاعا

 (106)وجدنا  لكم فً آل حامٌم  آٌة              تأولها منا تقً ومعرب 

 الئا  الحملن::     

 (107)ما أو كتبا  بٌن  من  حامٌما                قد علمت أبناء إبراهٌ

ا فلف ِعلاعا  ل:و:  امولن طلِع , اعلِع  ااالدَ  ندا  عهد:أ عد: مومهدَ      

 (108 لنلأ حلمعَ اعلِع  اإ   َهللا ع:  وا الحملع  لَملا الَ حللا...(

 هَعدد ( للحددَاف المئطمدد  اههددع  مدد  215ا ددهلل ومددَ األ فدد  األاِددط  ا    

 الدا  لدَ  عد    دو  الحدَاف ا اَاهللا: الا ف  اللِمع ( االنصدهللا حعدث  دل :   مدل 

 ِمنا أل  الموَ لع  لهللَ  اإنمل عما  مهللَهل لا اطف لحَف المطف اولدن    

المَهللا لئا  ع: حَاف الممهَ ملهدل لدللا ف إو لدَ عدهلل لاا حدَاف المطدف ععئدا : 

 لددف, لددلأ, لددلأ, لددلأ اعئالددا :  لددف الددلأ الددلأ... املدد  ولددن:  لمدد   ا لددَ ا لمددَ 
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حدَ اق ا   إ      امدل نصدلاا  عد , اطدا, احدَ امهعم  اطَِ اع  اطدا ا

ا هلل ال  األ فد  لهدوا لئالدا:  اولدن  نهدَ هملا دل (109 ا ا ملعَ ع: موَ المَهللا (

 ِملأ ملألِملأ األاهمع   للعد  ا للعد  ع مدل    عمدا  هملا دل عد: مافدع نصدهللا, 

الَ عصَعا ل مأنا  ل  : اومَ حَ, اط , اع ,  ا هملا دل  ِدملأ اللد:  د: غعدَ 

الددَ ع ددَ  َ ي الملددَهلل ادد   (110 ملممندد  عحَمدداا ا َ ددل حَمدد  ااحددهللآ مفددل   عدد (

 وع  الَ عع  حعث  ل :  اعاال  الِاَ مدولن الدَ الا دف ألنهدل حدَاف لهدج نحدا 

ا ل  ع:  (111  لَ, ا لمَ, احَ,  اط , الا   نهل  الَ الا ف لَ عهلمع  ِلمنل (

نهل حَاف مئطم  عملَ  وا نئدا : مافع ا َ:  ا مل عاال  الِاَ عملَ الا ف  أل

ا ل  ع: إاَالهل  (112  لَ  ولن احَ االمللهللا أل  حق الحَاف ع: اللهه: اللئطعع(

  ع وا هملا شع:ل منهل اِمل  اَلا ممل  ل  الممعا:

 وجدنا لكم فً آل  حامٌم آٌة          تأولها  منا تقً ومعرب

 عحَن الَ عصَف للمهم  ا ل :

 (113)مٌما               قد علمت أبناء إبراهٌما(أوكتبا بٌن  من حا

االددوي عمنعددا الملددَهلل لئالددا:  عحددَن الددَ عصددَف للمهمدد (  ددا  الددا:  حددلمعَ(     

ا إلَا عَ( ا هلل لع   وا عد: مافدع ا دَ مد  ملللدا   دل:و:  ا مدل حدلمعَ  ع ندا اِدَ 

هللا    اهمدد:   عنصددَف للِدداَآ همللددا  ا للحددَف, ا  عئددع مللددا عدد:  مللدد  المددَ

عما  اَِ الَ علاع   ع نمل لئدهللعَ  لئدهللعَ  للعد  امدولن طد , اعد  عدعم  هملهد  

 هَع (  إ  مدو هللا ال لعد  اِدعلاعا عد: 337ا ل   لاهمفَ النحل   ا (114 اِمل

 لَ: امل  شلههل  نهل لَ لمَهللا ألنهل لمنلل  حَاف اللهه: عه: محمع  الا  اَلدا 

َ( انئد  النحدل  اد  الفدَاأ  الدا: و هللا ممنَ الحملع  امل   هلل  اَهللا لمدض ا ِد

اعئددددا  الفددددَاأ  (115  إنهددددل  لددددَ لمددددَهللا ألنددددن لددددَ لددددَهلل    ل لددددَ انهددددل لشدددد:أ(

 هَع ( ا ا ماع: المو هللا:  الههلأ ما دف عد: مد  الئدَا  الدع  عهدلَ 207 ا

عِمَ هلمل إنمل  ا موَ هلما نع  الا ف الَ م  حَف منا  علعمد  ولدن لهمعدع 
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ا دهلل  د  الفدَاأ حدَاف الههدلأ المئطمد    (116 (حَاف الههدلأ ععمدل  د   ا ملدَ

الااَهللآ ع:  اا:  الِاَ الممان  م  حدَف  ا حدَعع  لداههع  عد: المَلعد   حعدث 

 دل :   اإوا مدل  الههددلأ  ا  ِداَآ عمدل  حَعددل ااحدهللا ملد   الددا:  , ا    ا ق 

مل  ععا اههل  ع: المَلعد  إ  ناعدا لدا الههدلأ لَملدا هلمدل املللدا حَعدل ااحدهللا 

  همللددا اِددمل للِدداَآ  ا عدد: مددو هللا  ِددَ ملللددا الددَ  هل:ددا  نددا ( ا صددلهلل( اإ

ا  ددلف( امِددَا  الددهللا  مدد  صددلهلل, االفددلأ مدد   ددلف, انصددلا النددا  ام ددَآ مدد  

 نا ( عئلا: نا , االئلَ, اصلهلل, االئَا , ا لف ألنا  هلل صلَ مأنا  هللاآ... امدولن 

َ اطد  ا  عهدال اعم  لع  االئَا  علنصهللا النا  مد  عد  الهلمهدل  امدولن حد

ا هلل الد  الفدَاأ  دوا لئالدا  (117 ولن ععمل لاهلل الَ  و  األحَف مل  طلِع  معَ((

: ألنهل   لشلا األِملأ اط  لشلا  للع  ا عهال ولدن عد: شد:أ مد  الئدَا  ملد   

 هَعدد (   همددع 370اعئددا   لددا منصدداَ الهددَاي  ا (118  لددَ ا لددَ انحا مددل(

ع  الَ الا ف لأنهدل   لمدَهللا مئالدن:  لدف  َ النحاعا  الَ     و  الحَاف ملن

معَ لِما  الفلأ م   لف االمعَ م   َ امد  مدعَ االنطدق لهدل    لِدما الدَ مد  

حددَف االددهلللع  الددَ    حددَاف اللههدد: ملنعدد  الددَ الِددما ممددل علنددَ المددهللهلل الددَ 

الِما  نن لئا  ععهل لللا ف مع الهمعع لع  الِدلمنع   ممدل لئدا  إوا ادهللهللا ااحدهلل 

ل   َلم ... اإوا اطفا الحَاف ع ندن حعن:دو لمَلهدل علئدا :  لدف, ا َ, امدعَ, الن

امولن  لف, اللأ, اللأ... امولن ا لعَ الا ف ع:  لَ, ا لَ, امهعم , امل  شلا 

 هَعد ( اندهلل إادَاهللا 577ا ا مل و هللا إلعا الد  األنلدلَي  ا (119  و  الحَاف(

حعدث  دل :   حدَف مئطمد   (120 ..( لَ الااَهللآ عد:  الدا لمدللَ:  الدَ ولدن الملدلهللا.

ملنع  غعَ ممَل , امولن ِل:َ حَاف الههلأ ع:  اا:  الِاَ, ا دهلل لمدَهللا إ     

ع لَ لهل,  ا انهل,  ا عمطف لمفهل الَ لمض... امافمهل م  ا اَاهللا نصهللا 

لفم  مئهللَ لئهللعَ : ا َ   لَ  اعهال    عما  َعمل  الَ لئهللعَ : مللهلل  االلئهللعَ:  وا 

انئد  الد  األنلدلَي  اد  الفدَاأ  ندا  هدلل    عمدا    لدَ( مللدهلل  ا ولدن(  (121  لَ (
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اومددددَ الدددد   (122  لددددَ  ممددددل نئدددد  ادددد   لدددد: إِددددحلق اللهددددل   نددددا  نمددددَ ولددددن

 هَع ( ع: لفِعَ     مافع  لَ مد  ا ادَاهللا َعدع الدَ  ندا  لدَ 542اطع  ا

عد:  (123 اللهللاأ مفمَ  ا الَ  نا مللهلل ,  ا نصهللا ل فملَ عمد ,  ا  فدض لللئِدَ

 هَعدد ( عدداال  الِدداَ اللدد: هددلأا الددَ  ع:دد  538حددع  همدد  اللم شددَي  ا

حددَاف مئطمدد  الددَ فددَلع   حددهلل مل: مددل  علددألَ ععددا ا اددَاهللا نحددا مهددعم , 

   اق  -ا لمَ, االللن:: مل علألَ ععا ا اَاهللا ا ا إمل    عما  اِمل عَهللا مل  

ع نهدل ماالعد  لئللعد   ا (,  ا  ِملأ اهللآ مهماا  الَ لن  مفَهلل محَ اط  اع 

ا للعد  امدولن طِدَ علدألَ ععهدل    لفدل  نانهدل عدللناع األا  محمد: لدع  إ  ا مدل 

 .  (124 الناع الللن: عِل:غ ععا األمَا  ا اَاهللا االحملع 

 هَع ( إلدَ    طِدَ مَمدهللا مد  لولد   ِدملأ, ا دا 606او هللا الَالي  ا

ا دهلل  هدلهللا  (125 معد  االلأنعدث م  للهللا مل  عنصَف  هلملع ِللع  ععهل ا مدل المل

اللم شددَي ادد  لِددلؤ  ائددهلل  عدد:  ددوا الشددأ   ددل:و:   دد  لهددو  الفدداال  محدد  مدد  

ا اَاهللا   لا: نمَ لهل مح  ععم  هملهل  ِملأ الِداَ ألنهدل اندهلل  مِدل:َ األِدملأ 

األاوَ ع    لا: مل محلهل؟  لا: عحلمد  األاهدا اللولد   مدل الَعدع عملدَ ا للدهللاأ, 

هللا, االهَ علمدل مدَ مد  صدح  الئِدَ لهدل لمنللد  اا  ان  الدَ اللغلدع  ا مل النص

ام  لَ عهملهل  ِملأ للِاَ لَ علصاَ    عما  لهدل محد  عد: مو لدا ممدل   محد  

ا امدل و دهللا إلعدا  عفدل لمدض المفِددَع  ( 126 للهمد  المللدهلل آ االمفدَهللاا الممدهللهللآ(

, ا لددددد: (128 ( هَعددددد 671, االئَطلددددد:  ا(127  هَعددددد (  606مدددددللَالي  ا

 هَعد ( إ     مد   دؤ أ مد  1270, ااأللاِد: ا (129  هَع ( 745حعل  ا.

عصد  الئدا  عد: اهدا  ا ادَاهللا مدللئَطل:,  ااأل لاِد: عئدا  األلاِد::  عددللَعع 

الَ  نهل  لَ مللهلل  محواف,  ا مللهلل   لَ  محدواف االنصدهللا للئدهللعَ عمد  الئِدَ, 

َ عم  الئِدَ ععمدل ا دع لمدهلل  مهدَاَ مدع  ا عم  عنلِهللا المئلَ,  اهلل النصهللا للئهللع

   (130 الااا نحا ق االئَا , االهَ الَ إفملَ حَف الئَِ(
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انئ  الئَطل: ا  ال  معِل  النحاي  الا:   لدَ عد: مافدع نصدهللا ممدل لئدا : 

ا َ   لَ  ا العن  لَ ا ع : عد: مافدع  فدض لللئِدَ لئدا  الد  الدل : إنهدل   ِدلَ 

 هَعدد (   لددَ لددلَ إ  َعملددا اللددهللاأ, 680مااشدد::  اا ددل  ال( 131   ِددَ ن لهددل (

اا لددَ اللددهللاأ,  ا نصددللا لمفددمَ لئددهللعَ :  ددو   لددَ,  ا  لددَ  ددو ,  ا ا ددَ   لددَ ألنددا 

عصعَ همل  مِدلئل  امدولن عدلَ إ  همد  مد  حدَف منهدل مد  ملمد  لئدهللعَ :  ندل ن 

ئددهللمل  الددَ اغعددَ هددل:ل إ  همدد   لددَ مللددهللا  لددَ : ولددن الملددلهللا,  ا همللددا  لددَا م

 هَعدد (  االددَ    للَعددع اههددع , اللنصددهللا 911, ا ددل  الِددعاط:  ا(132 انددا(

اههع , اللهَ اههل ااحهللا عاههل الَعع إمل    عما   لدَ مللدهللا اولدن الملدلهللا  لدَ 

انا, اإمل ا  عما   لَ مللدهلل  محدواف  ي  دو   لدَ ا مدل اههدل النصدهللا ع مدل الدَ 

 (133 إمل لحوف حَف الئَِ االهَ لا(المفمالع  لئهللعَ : ا َ    لَ,  ا ال   لَ  ا

 المحور الرابع: 

 التفسٌر الداللً للحروؾ النورانٌة المقطعة:
ا للف المفَِا  ع: الحَاف الناَانعد  المئطمد  اللد: عد:  اا:د  الِداَ عمدنهَ 

م   ل :  د: ممدل اِدلألَ ن لملمدا عدَهللاا المهدل إلدَ ن الدَ عفِدَا ل امدنهَ مد  

 الَ   اا  شلَ: (134 : لفِعَ ل الهلل ل:عَِ ل اا للف  ؤ أ ع

  135 األا :  : اَِ م   ِملأ الئَا) . 

  حعدث َاي اد  مهل دهلل  الدا:   لدَ  (136 الللن::  : عاال  اعلل  ن لهل الئَا

 .(137 احَ ا لم  ا  عاال  اعلل  ن لهل الئَا (

  138 اللللث:   ع    : اَِ للِاَآ) . 

 139 ألاظَالَالع:  ع   : اَِ ن ا). 

 140 ال لم :  ع   :  َِ   َِ ن لا ا ا م   ِمل:ا). 
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  َالِلهلل :  ع   : حَاف مئطم  م   ِدملأ ا عمدل  مد  حدَف مد  ولدن لممند

. عئهلل ومَ الطلَي ع: لفِعَ  ا  الد  الدل      (141 غعَ ممنَ الحَف ام َ

, (143 ن  الدَ( ندل  (142 ممنَ:  لَ الااَهللآ ع:  الا لمللَ:   لدَ ولدن الملدلهللا...(

 . (144 اومَ  عفل       الا:  لَ احَ ا  اَِ مئطع(

 عمدد  الدد  مهل ددهلل  ددل :  عدداال   (145 الِددللع:  عدد   دد: حددَاف  هددلأ مافدداع

 .  (146 الِاَ ملهل ق,  , حَ, اطَِ, ا لَ اغعَ ولن  هلأ مافاع

ا ددل  الئَطلدد: عدد: لفِددعَ    ددل   طددَهللا, االفددَاأ, اغعَ مددل:  دد: إشددلَآ إلددَ 

ف الههلأ  الَ ن لهل المَهللا حع  لحهللا َ لللئَا   نا مؤللف م  حَاف  : حَا

الل: ععهل لنلأ مومهَ لعما  اهدل َ اندا  للدغ عد: الحهد  الدعهَ إْو لدَ ع دَ  اد  

, ا فددلف الئَطلدد:  ددل:و:   ددل   طددَهللا مددلناا عنفددَا  ادد  اِددلملع (147 مومهددَ

علمل  نصلاا لدا صدلَ ن العدا   الئَا  علمل ِمماا  لَ, ا لم  اِلنمَاا  وا اللفظ

اِددلَ   لدد  الددعهَ الئددَا  المؤللددف لعلللددا عدد:  ِددملاهَ,  ااوانهددَ اعئددعَ الحهدد  

 (148 العهَ(

  ا دا مدل و دهللا إلعدا  لدا  (149  ع  لمد  ملدلهللا ِدَ اِدَ الئدَا  عاالحدا :الللم

حعل  حعث  ل :  االوي  و هللا إلعا     و  الحَاف الل: ع: عاال  الِاَ  دا 

ا الوي اِلألَ ن لملما اِل:َ موما لمللَ محم: اإلَ  دوا و دهللا  لدا الملشلل

ا دددهلل   دددو لهدددوا الدددَ ي  عفدددل.  (150 محمدددهلل العلعدددهللي, االشدددمل:, االلددداَي(

اعنئ  لنل  لا حعل      هملا  م  المحهلللع   دللاا:  د: ِدَ ن  (151 الِعاط:

   ندلملَ ععهدل  ع: الئَا  ا د: مد  الملشدللا الدوي انفدَهلل ن لملمدا,  ا  عهدهللا

الم  نؤم  لهدل  المدَ ممدل هدلأا ا   همهداَ الملمدلأ  دللاا: عهدهللا    عدلملَ 

ععهددل اللددلم  الفاا:ددهلل اللدد: لحلهددل  االممددلن: اللدد: لل ددَ  العهددل اا للفدداا عدد: 

 .(153 , ا ل  ال  اطع  ع: لفِعَ :  االصااهللا مل  للا الهمهاَ((152 ولن
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 و  المِأل     ن ِلحلنا المدللَ عد:  االللحث عمع  إلَ َ ي همهاَ الململأ ع:

ملعَ م  امعلا ع: ملللا الملعل عهللاانل إلَ اللأم  االلهلللَ اإامل  الفمَ عد: اعللدا 

لممَع  الئعَ الَاحع  الملمن  اَاأ ل  ممل ع:  الا لمللَ:   عو علدهلللَا  الئدَا   َ 

 . (154 الَ  لاهللا   فللهل(

 اِلغنَ لومَ مل ومَ منهل ع:  اا:  الللِع:  ع   : حَاف م  حَاف الممه َ

 .(155 الِاَ ا  ومَ لاا عهل الل:  : للم  اللملنع  االمشَع  حَعل

  الملشَ:  ع   : حَاف عشلم  م  حَف منهل الَ ممل  شلَ م للفد   ي  نهدل

  ل  الطلَي: (156 حَاف هللال  الَ  ِملأ   وا منهل,  احوعا لئعلهل

 دو  األحدَف مد  اللِدم , االمشدَع  حَعدل     ل  الَلعع لد   ند  عد: ممندَ  لدَ

هللاَا ععهل األلِ  ملهل لع  منهل حَف إ  ا ا مفلل  اَِ م   ِدمل:ا, الدع  منهدل 

حَف إ  ا ا ع: ا :ا الو:دا, الدع  منهدل حدَف إ  ا دا عد: مدهللآ  داَ, ااهدللهَ 

هلل(, علأللف مفلل  اِما  ن( االوَ مفلل  اِدما  لطعدف(, االمدعَ مفلدل  اِدما  مهعد

ااأللف ا أ ن, االوَ  لطفا, االمعَ مهعهلل األلف ِن , االوَ  لولا  ِن , االمدعَ 

 (157  َلما  ِن (

اَاي ا  ال  الل  ع: لفِعَ  و  الحَاف المئطمد   الدا:   لدَ  دل :  ندل ن  

 الَ, ا لَ:  نل ن  َ , ا لم   نل ن  عص  علأللف لؤهللي ا  ممندَ  ندل, االدوَ 

   (158 ا  اَِ ن, االمعَ لؤهللي ا  ممنَ  الَ( لؤهللي

  َالحلهللي اشَ:  ع   : حَاف م  حِلهللا الهم , ا عد   د: حدَاف لدهلل  الد

 (159 مهللآ المل ,  ا ع  مهللآ األمَ الِللئ , ا ع  مهللآ الهللنعل.

ممدل  -ا هلل حلا  ا ملَ الَالي    عاها م  ااحهلل م   و  األ اا , اعاعق لعنهل 

  منلعلآ لع  م    ا  منهل الدع  ام دَ ا   الهمدع مممد  عهد:  ا نا - ل  ال  ملعَ

 ِملأ الِاَ ام   ِملأ ن لمللَ عفل  لهدل الِداَ عمد  حدَف منهدل هللا  الدَ اِدَ 
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م   ِمل:ا اصف  م  صفللا ممل اعلل  ِاَا ملعَآ للحمعدهلل  الِدلعحا المظعمدا ا  

, االددَ صددف  مدد  مددلنع مدد  هلل لدد  الحددَف منهددل الددَ اِددَ مدد   ِددملأ ن لمددللَ

 .(160 صفللا

 النتائج:  

 م   و  َحلل: مع ملهللآ  وا اللحث  لاصلا إلَ اهللآ نلل:ج   مهل:

   الئددَا  المددَعَ مددوَ ن الممهددل الململددهلل للوالددا هللا  الددَ احهللانعدد  ال ددللق  .1

ِلحلنا المللَ, اععا َِ ن ع:  لئدا, اإ  اهلهدهلل الملمدلأ عد: لدهلللَ  لفلظدا, اعهدَ 

 حَاف الناَانع  المئطم  َِ م   َِاَ .مملنعا اال

   الحَاف الناَانع  المئطم  اَهللا ع: عاال  ِاَ الئَا  المَعَ ع: لِم ,  .2

ااشددَع  ِدداَآ مدد  الئددَا  المددَعَ منهددل مددل اَهلل مددَآ ااحددهللآ, امنهددل مددل اَهلل 

  ملَ م  مَآ.

   الحَاف الناَانع  المئطم  لشملا الَ  مِ   نمدلط م للفد  لدع  ا عدَاهلل,  .3

لَمعهللا ممل ظهَ ولدن  هلعدل مفصدو مد   دو  اللحدث ا دهلل  ملندا  نملطهدل اال

ممل عل:: نمط الحَف الااحهلل المنفَهلل, االدنمط المَمدهللا مد  حدَععع  م للفدع , 

االنمط المَمهللا م  لول  حَاف م للف , االنمط المَمدهللا مد   َلمد  حدَاف 

 م للف , االنمط المَمهللا م   مِ  حَاف م للف . 

مددل  مددل  ملفئددل عدد: الم ددَ  الصددال:, امنهددل مددل مددل       ددو  الحددَاف منهددل .4

م للفل للمل لناع الحَف اموا حللهل م  حعث الصفلا عمنهل الشهللعهلل, االَ دا, 

 االمَ ق, االمهما , االمطلق, اغعَ المطلق.

   الملأ اللغ  االمفَِع  ا للفاا ع: لفِعَ  و  الحَاف هلل لعل حعث اصلا  .5

 ممل اَهلل مفصو ع: اللحث.       االهَ ععهل إلَ  حهلل اشَ  ا  
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   الملأ اللغ  ا للفاا ع: إاَاهللا الحَاف الناَانعد  المئطمد  امد  لدا َ عدا,  .6

 الئهللعَ  الاهعها م   نل لمهللهللا اها  ا اَاهللا ععهل. 

ا  عَا  لمنَ     ما   هلل  هللما م   و  ملهللآ  وا اللحث شع:ل الا عِعَا ع دهللَ 

لأندل المِدلمع   عنمدل اهدهللاا امدل لاععئندل إ  لدلا لغ  الئَا  المَعَ اعنفع إ ااننل ا لن

 االحمهلل ا َهللا المللمع .  

 

 الهوامـــش 

 88/  17ِاَآ ا َِاأ:  .1

لحئعدق الِدعهلل:  35,69/ 1إاهلل الئَا , ألل: لمَ اللل ون: محمهلل ل  الطعهللا  .2

 1997َ حمهلل صئَ النلشَ هللاَ المملَف مصَ, الطلم  ال لمِ  

  1/144المصهللَ الِللق نفِا  .3

,  هللاَ 1/151حلشع  الشهلهللا الَ لفِعَ اللعفلاي,  لشهلهللا الدهللع  ال فدله:  .4

 صلهللَ لعَاا

هللاَ المنعددَ  هللمشددق لددهللا  َ ددَ  110/ 2إاددَاهللا الئددَا  للددهللال , اا ددَا   .5

 للطلم , الهللا  للَعس لهل.

لحئعدق   3/355مللهللا ِعلاعا,  ل: لشَ امَا ل  لشَ لد  المدل  لد   نلدَ:   .6

 , هللاَ الهع ,  لعَاا للنل  , الطلم  األالَ,  اشَ : الهلل الِوَ محمهلل  لَا

 لهللا  للَعس للطلم  .

لحئعدددق: هلل/  ددهلل  محمددداهلل  َااددد ,   1/22ممددلن: الئدددَا  لأل فدد  األاِدددط:  .7

 َ 1990النلشَ مملل  ال لنه: لللئل َآ, الطلم  األالَ 
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الهددلمع ألحمددلَ الئددَا ,  أللدد: الددهلل ن محمددهلل لدد   حمددهلل األنصددلَي الئَطلدد::  .8

لشَ: هللاَ الشلَ لللَاث, لعَاا للنل , الطلم  الللنع , لهللا  للَعس الن  1/155

 للطلم  

 1/58اللحددَ المحددعط, أللدد: حعددل   محمددهلل لدد  عاِددف لدد  حعددل  األنهلللِدد::  .9

لحئعددق: صددهلل : محمددهلل همعدد , النلشددَ: هللاَ الفمددَ, لعددَاا للنددل , لددهللا  َ ددَ 

  هَع   1420للطلم , للَعس الطلم  

 156 -1/155لفهللاأ إِملاع  ل  امَ لد  ملعدَ: لفِعَ الئَا  المظعَ, ألل: ا .10

لحئعددق: ِددلم: لدد  محمددهلل لدد  ِددوم   النلشددَ: هللاَ طعلدد  للنشددَ, االلالعددع,  

 1999َالطلم  الللنع  

لحئعدق: محمدهلل  لدا  31-3/28ا لئل  ع: الاَ الئَا  لهو  الدهللع  الِدعاط:: .11

 َ.1974الفف  إلَا عَ النلشَ: الهع:  المصَع  الملم  للمللهللا,   

 النلشَ: مطللع   للَالعاَ.  103/ 1فِعَ محمهلل ملال:  الشمَااي: ل .12

 2/1ِاَآ اللئَآ:   .13

 3/1ِاَآ ا  امَا :   .14

 1/ 29ِاَآ المنملاا:   .15

  1/ 30ِاَآ الَاَ:   .16

 1/ 31ِاَآ لئمل :    .17

 32/1ِاَآ الِههللآ:    .18

 7/1ِاَآ األاَاف:  .19

 1/ 10ِاَآ عان :    .20

 11/1ِاَآ  اهلل:   .21

 12/1ِاَآ عاِف:  .22

 14/1لَا عَ:   ِاَآ إ .23
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 15/1ِاَآ الحهَ:     .24

 13/1ِاَآ الَاهلل:   .25

 19/1ِاَآ مَعَ:    .26

 20/1ِاَآ طا:   .27

 27/1ِاَآ النم :   .28

 1/ 26ِاَآ الشمَاأ:  .29

 28/1ِاَآ الئص :  .30

 1/ 36ِاَآ ع :   .31

 1/ 50ِاَآ ق:  .32

 68/1ِاَآ الئلَ:  .33

 38/1ِاَآ  :  .34

 1/ 40ِاَآ غلعَ:  .35

 41/1ِاَآ عصلا:  .36

  43/1ِاَآ الل َف:  .37

 44/1آ الهلل ل : ِاَ .38

 45/1ِاَآ الهللع :  .39

 1/ 46ِاَآ األحئلف:  .40

 42/11ِاَآ الشاَ :  .41

لحئعددق: محمددهلل  لددا  3/32ا لئددل  عدد: الدداَ الئددَا , لهددو  الددهللع  الِددعاط::  .42

الففددد  إلدددَا عَ  النلشدددَ: الهع:ددد  المصدددَع  الملمددد  للملدددلهللا,  لدددلَعس الطلمددد  

1974 َ 

المَلدد:, لعددَاا للنددل ,  هللاَ إحعددلأ اللددَاث 2/255مفددللع  الغعددهللا للددَالي:  .43

  هَع  .1420الطلم  اللللل , 
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لحئعدق: هلل/ مهدهللي الم لامد:,  1/52مللهللا المع  لل لع  ل  احمهلل الفَا عدهللي:  .44

 اهلل/ إلَا عَ الِلمَا:: النلشَ:  هللاَ امملل    و  .   

 ل  ال  منظاَ:  الُممهللآ االممهللآ  ص  اللِل  االونهللا اائهلللا االهمع ْامهلل ...  .45

 صدد  اللِددل  ا عدد  ممظمددا, ا عدد , اِددطا, اامددهلل مدد  شدد:أ االممددهللآ ائددهللآ 

اِطا(  لِل  المَهللا,  لمحمهلل ل  ممََ ل  ال:  ل: الفف  همدل  الدهللع  الد  

النلشددددَ:  هللاَ صددددلهللَ لعددددَاا للنددددل , الطلمدددد  الللللدددد ,   3/300منظدددداَ 

  هَع  1414

     4/433مللهللا ِعلاعا  ل: لشَ امَا ل  المل  ل     نلَ, مصهللَ ِللق:  .46

النلشَ: هللاَ الملدهللا الملمعد , لعدَاا   1/60ا  ا اَاهللا  ل  هن::  َِ صنل .47

 َ.2000للنل , الطلم  األالَ, 

 . 434-4/433مللهللا ِعلاعا, مصهللَ ِللق,  .48

 .4/433المصهللَ الِللق:  .49

 . 1/60َِ صنلا  ا اَاهللا  ل  هنَ,  مصهللَ ِللق:  .50

 . 436   - 4/434مللهللا ِعلاعا, مصهللَ ِللق:  .51

هللاَ غَعدددهللا للطللاددد ,  55 -54ممدددل  لشدددَ  الدددَ األصدددااا,  للدددهللملاَ  .52

 َ لهللا  َ َ للطلم . 2000االنشَ,  الئل َآ,  للَعس النشَ 

, الئدددل َآ 54المدددهلل   إلدددَ الدددَ اللغددد  للدددهللملاَ: َمفدددل  الدددهلل اللدددااهللا   .53

َ, لددهللا  َ ددَ للطلمدد ,  االددَ األصددااا للددهللملاَ: ممددل  لشددَ مصددهللَ 1985

 .  273ِللق    

 .52/ 1ا عهللي  مصهللَ ِللقمللهللا المع  لل لع  ل   حمهلل الفَ .54

,اِدَ صدنلا  ا ادَاهللا  لد  هند:,   433/  4مللهللا ِعلاعا, مصدهللَ ِدللق:  .55

 .1/60مصهللَ ِللق: 

 . 436 -434/ 4مللهللا ِعلاعا, مصهللَ ِللق:  .56
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 436 -434/ 4المصهللَ الِللق:  .57

, االدَ األصدااا للدهللملاَ ممدل  55المهلل   إلَ الدَ اللغد  مصدهللَ ِدللق   .58

 304لشَ   

, االَ األصااا المصهللَ الِدللق 55لغ  مصهللَ ِللق   المهلل   إلَ الَ ال .59

 304 

, االمدهلل   إلدَ الدَ اللغد  المصدهللَ  305الَ األصدااا المصدهللَ الِدللق   .60

   57الِللق. 

 51/  1مللهللا المع  لل لع  ل   حمهلل الفَا عهللي:  .61

  51/ 1المصهللَ الِللق:  .62

, اِدَ صدنلا  ا ادَاهللا  لد  434 -433/ 4مللهللا ِعلاعا, مصدهللَ ِدللق:  .63

 60/  1, مصهللَ ِللق: هن:

 436 -435/ 4مللهللا ِعلاعا, مصهللَ ِللق:  .64

 435/ 4المصهللَ الِللق:  .65

  436  -434/ 4المصهللَ الِللق:  .66

,  االدَ األصدااا مصدهللَ 49-48المهلل    إلَ الَ اللغ  مصهللَ ِدللق     .67

 346 -345ِللق    

, االَ اللغد  مئهللمد  للئدلَ  48  -47المهلل   إلَ الَ اللغ  مصهللَ ِللق    .68

َ, ااألصدااا 1999َ, الئدل َآ   14:, للهللملاَ محمداهلل الِدمَا    المَل

َ,  1994,  الئل َآ, الطلمد  الِلهللِد , 64اللغاع  للهللملاَ : إلَا عَ  نع   

  348-347االَ األصااا لممل  لشَ, مصهللَ ِللق:  

َ,  1990الئددل َآ 134منددل ج اللحددث عدد: اللغدد  للددهللملاَ: لمددلَ حِددل      .69

, االددَ اللغدد  مصددهللَ ِددللق: 49مصددهللَ ِددللق    االمددهلل   إلددَ الددَ اللغدد 

 349, االَ األصااا, مصهللَ ِللق:   49 
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     51/ 1مللهللا المع , مصهللَ ِللق:  .70

 4/433مللهللا ِعلاعا, مصهللَ ِللق:  .71

  61/ 1َِ صنلا  ا اَاهللا, مصهللَ ِللق:   .72

 436 -434/ 4مللهللا ِعلاعا, مصهللَ ِللق:   .73

لدَ اللغد ,  مصدهللَ االمدهلل   إلدَ ا 348الدَ  األصدااا, مصدهللَ ِدللق:    .74

 42ِللق:    

     1/58مللهللا المع ,  مصهللَ ِللق:  .75

 433/ 4مللهللا ِعلاعا, مصهللَ ِللق:  .76

 4/434المصهللَ الِللق:   .77

 1/60َِ صنلا  ا اَاهللا, مصهللَ ِللق:  .78

, االدَ األصدااا, مصدهللَ ِددللق: 76األصدااا اللغاعد , مصدهللَ ِدللق:    .79

 302 

اَاهللا, مصهللَ ِدللق: , اَِ صنلا  ا 4/433مللهللا ِعلاعا, مصهللَ ِللق:  .80

 1/60   

  436-434/ 4مللهللا ِعلاعا, مصهللَ ِللق:  .81

, ااألصااا اللغاع   لَا عَ  نع ,  250الَ األصااا, مصهللَ ِللق:    .82

,  االمدهلل   إلدَ 144, االدَ اللغد  مصدهللَ ِدللق:   61مصهللَ ِدللق:  

  46الَ اللغ  مصهللَ ِللق:    

     1/58مللهللا المع , مصهللَ ِللق:  .83

, اِددَ صددنلا  األاددَاهللا, مصددهللَ  433/ 4مصددهللَ ِددللق: ملددلهللا ِددعلاعا,  .84

 1/60ِللق: 

  4/435مللهللا ِعلاعا, مصهللَ ِللق:  .85
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االددَ األصددااا اللغاعدد  للددهللملاَ:   369الددَ األصددااا, مصددهللَ ِددللق:   .86

 َ 1993, لعلعل, الطلم  األالَ,  77منلف الماِاي    

   58/   1مللهللا المع ,   مصهللَ ِللق:  .87

 433/  4 مللهللا ِعلاعا,  مصهللَ ِللق:  .88

   1/60َِ صنلا  ا اَاهللا, مصهللَ ِللق:  .89

  436 -4/434مللهللا ِعلاعا, مصهللَ ِللق:  .90

االددَ األصددااا, مصددهللَ ِددللق:  76األصددااا اللغاعدد , مصددهللَ ِددللق:   .91

 301  

 301الَ األصااا, مصهللَ ِللق:   .92

    1/52مللهللا المع , مصهللَ ِللق:  .93

 1/58المصهللَ الِللق:   .94

َِ صدنلا  ا ادَاهللا, مصدهللَ ِدللق:   ا 4/433مللهللا ِعلاعا, مصهللَ ِللق:  .95

1/60  

 434/  4مللهللا ِعلاعا, مصهللَ ِللق:  .96

 434/ 4المصهللَ الِللق:  .97

 4/436المصهللَ الِللق: .98

  56المهلل   إلَ الَ اللغ , مصهللَ ِللق:    .99

 90األصااا اللغاع , مصهللَ ِللق:    .100

االددَ األصددااا, مصددهللَ ِددللق:   132الددَ اللغدد , مصددهللَ ِددللق:    .101

 288  

  57َ اللغ , مصهللَ ِللق:   المهلل   إلَ ال .102

 288الَ األصااا,  مصهللَ ِللق:    .103

 3/258مللهللا ِعلاعا, مصهللَ ِللق:   .104
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 3/258المصهللَ نفِا: .105

, االملدَهلل 3/257لَ  الَ الَ هللعاانا, ا ا م  شاا هلل ِعلاعا ع: ملللا  .106

 237/ 1ع: المئلفهللا       

 , االملدَهلل3/257لَ  الَ الَ هللعاانا ا ا م  شاا هلل ِدعلاعا عد: ملللدا  .107

 237/ 1ع: المئلفهللا      

 3/258مللهللا ِعلاعا, مصهللَ ِللق:   .108

      19/ 1مملن: الئَا  لأل ف  األاِط, مصهللَ ِللق:  .109

 1/21المصهللَ الِللق: .110

لحئعق: محمهلل الهلل ال للق اظعم ,  1/237المئلفهللا ألل: الملل  الملَهلل, .111

 اللَ الملهللا,  لعَاا للنل , لهللا  َ َ اللَعس للطلم  .

 3/355المصهللَ الِللق:  .112

 1/237لَ  الَ الَ  ل:لا, ا ا م  شاا هلل الملَهلل ع: المئلفهللا,  .113

 1/237المصهللَ الِللق:   .114

افددع حااشددعا االددق  24-1/23إاددَاهللا الئددَا  أللدد: همفددَ النحددل :  .115

العا الهلل المنمَ  لع  إلَا عَ,  منشداَاا هللاَ الملدهللا الملمعد , لعدَاا للندل , 

 َ 2001الطلم  األالَ, 

اللَ الملهللا,  10 -9/  1ح: ل  لعلهلل الفَاأ,مملن: الئَا  ألل: لمَعلأ ع .116

 1983َلعَاا للنل , الطلم  اللللل , 

 10/ 1المصهللَ الِللق:  .117

 1/10المصهللَ الِللق:  .118

النلشددَ  1/120ممددلن: الئددَاأاا لمحمددهلل لدد   حمددهلل  األل ددَي الهددَاي:   .119

 1991َمَمل اللحاث المملم  المَلع  الِماهللع , الطلم  األالَ 

 2/1ِاَآ اللئَآ:  .120
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, هللَاِد : الحئعدق 36  ع: غَعهللا إاَاهللا الئَا   لد  األنلدلَي  اللعل .121

الهللملاَ: هاهللآ ملَان محمهلل, النلشَ: مملل  امهللاهللا, الئل َآ, همهاَع  مصَ 

 َ 2004المَلع , الطلم  األالَ 

  36المصهللَ الِللق:    .122

 1/83المحََ الداهعل عد: لفِدعَ الملدلهللا الملعدل  لد  اطعد  األنهلللِد::  .123

الددهلل الِددوَ محمددهلل, النلشددَ: هللاَ الملددهللا الملمعدد , لعددَاا لحئعددق: الددهلل الشددلع: 

  هَع 1422للنل , الطلم   األالَ 

المشدددلف اددد  حئدددل:ق غددداامض اللنلعددد  لهدددلَ ن محمددداهلل اللم شدددَي:  .124

النلشدددددَ: هللاَ الملدددددلهللا المَلددددد:, لعدددددَاا للندددددل , الطلمددددد  الللللددددد ,   1/21

  هَع .1407

هللاَ إحعدلأ  2/258: مفللع  الغعدهللا أللد: الدهلل ن محمدهلل لد  امدَ الدَالي .125

  هَع 1420اللَاث المَل:, لعَاا للنل , الطلم  اللللل , 

 1/31المشلف لللم شَي:  مصهللَ ِللق:  .126

  2/258مفللع  الغعهللا للَالي: مصهللَ ِللق,  .127

الهلمع ألحملَ الئَا  ألل: الهلل ن محمهلل ل   حمهلل األنصدلَي  الئَطلد::    .128

         1/156مصهللَ ِللق: 

حعدل  محمدهلل لد  عاِدف  لد  حعدل  األنهلللِد:: مصدهللَ  اللحَ المحعط ألل: .129

   56/ 1ِللق: 

َا  الممددلن: عدد: لفِددعَ الئددَا  المظددعَ,  االِددلع الملددلن: لشددهلهللا الددهللع   .130

  1/108محماهلل ل  الهلل ن األلاِ:: 

لحئعددق: الدد: الددهلل اللددلَي اطعدد  النلشددَ هللاَ الملددهللا الملمعدد  لعددَاا للنددل   الطلمدد  

  هَع .1415األالَ 

 1/157لَ الئَا  للئَطل::  مصهللَ ِللق: الهلمع ألحم .131
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 67للصَآ الملومَ الومَآ المللصَ, االلفِعَ الصغعَ  اللل ع (   .132

 98/ 1حلشع  الِعاط: الَ اللعفلاي  .133

    1/156لفِدعَ الئددَا  المظددعَ أللدد: الفددهللاأ إِددملاع  لدد  امددَ لدد  ملعددَ:  .134

لنعدد    لحئعددق ِددلم: لدد  محمددهلل ِددوم , هللاَ طعلدد  للنشددَ االلالعددع, الطلمدد  الل

1999َ 

لحئعدق:  1/206هلمع اللعل  ع: لأاع  الئَا  لمحمهلل ل  هَعدَ الطلدَي:  .135

 2000َ حمهلل محمهلل شلمَ مؤِِ  الَِلل , الطلم  األالَ 

 1/206المصهللَ الِللق:  .136

 1/206المصهللَ الِللق:    .137

 1/21, االمشددلف لللم شددَي: مصددهللَ ِددللق: 1/206المصددهللَ الِددللق: .138

 2/258 امفللع  الغعهللا للَالي مصهللَ ِللق:

 1/206هلمع اللعل :  مصهللَ ِللق:  .139

 1/206المصهللَ الِللق:  .140

 1/208المصهللَ الِللق: .141

 1/208المصهللَ الِللق: .142

 1/208المصهللَ الِللق:  .143

  1/208المصهللَ الِللق:  .144

  1/208هلمع اللعل : مصهللَ ِللق:  .145

 1/208المصهللَ الِللق: .146

 156/  1الهلمع ألحملَ الئَا  للئَطل::  .147

 156/ 1المصهللَ الِللق:   .148

, امفددللع  الغعددهللا للددَالي: مصددهللَ 1/209مع اللعددل : مصددهللَ ِددللق: هددل .149

 154/  1, االهلمع ألحملَ الئَا  للئَطل::  مصهللَ ِللق: 1/251ِللق: 
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 1/60اللحَ المحعط :  مصهللَ ِللق: .150

 3/31ا لئل  ع: الاَ الئَا : مصهللَ ِللق:  .151

 1/60اللحَ المحعط :مصهللَ ِللق:   .152

 1/82عل: مصهللَ ِللق: المحََ الاهعل ع: لفِعَ المللهللا المل .153

               24/ 47ِاَآ محمهلل:  .154

  59/ 1اللحَ المحعط:  مصهللَ ِللق:  .155

 1/208هلمع اللعل : مصهللَ ِللق:   .156

 1/208المصهللَ الِللق:  .157

 1/82المحََ الاهعل ع: لفِعَ المللهللا الملعل: مصهللَ ِللق:  .158

, االلحددَ المحددعط, مصددهللَ ِددللق:  1/208هددلمع اللعددل   مصددهللَ ِددللق:  .159

1/56 

 158/ 1مشلف لللم شَي: مصهللَ ِللق: ال .061
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 ثنائٌة النات واألخر فً الفكر االستشراقً

 د. عبد المجٌد علً التقاز
 جامعة الزاوٌة –كلٌة اآلداب   

 مقدمة

لمهلل لنل:ع  الواا اام َ مااههد  لدع  حفدلَلع , الحفدلَآ المَلعد  ا ِدومع      

اَلعدد  الغَلعدد  الئددهللمهل عدد: المهللعددهلل مدد  للَع هددل اهللعنهددل ا صددلللهل, االحفددلَآ األ

المهل ا اللئنع   لص . عأاَلل املشفا الفمَ ا ِدوم: عد: مدَحللع  مد  مَاحد  

لَعهلل املشدلف  للَع هل, عملنا مَحل  الئَا  الاِطَ  ل  المهلل لامل  ا ماعن:

 ددوا الفمددَ الَهملددا. امدد   هدد  إلددَاأ لئلعلهددل  لللطَعئدد  اللدد:  للحددا لهددل للددن 

الل:  هلللهل إلَ حَم  النهف , منو  اا َ الئَ  ال لم  اشدَ مدعوهللي.  ال طااا

  لملشدف الفمدَ ا ِدوم: مدَآ   دَ , اع: المَحل  المصَع  اا ِلمملَع  ع نهل

الدولن افدما اندلاع   دوا  لع:, ل  م   ه  لمهللع  ِعلِ: َلمدلم   ه  لمهللع  لئ

 صدطوح: االلغداي. اللحث ملفمن : الفمَ ا ِلشدَا :  ا  الافدع  مفهامدا ا

ا ددا  اِلشددَاع:لدَ محلالدد  اللمددَف الددَ الشدَق للنعددل, اللللددل مددل  المنداا  شددَق 

 محلال  للافع  الههلل  الممعق لع  المئ  االمنهج ع: الفمَ الغَل: الم .

 منهجٌة البحث

المنهج  دا الاِدعل  اللد: لئَلندل مد  مومِد  المافداع, االدَ االلدلَ     دوا     

افع  المو   الههلللع  لع  الواا اام َ, اللافع   و  المو   اللحث عههللف إلَ ل

ِنملمهلل الَ المنهج اللحلعل: النئهللي الوي عِلنهلل إلَ لحلع  األعمدلَ امحلالد  نئدهلل ل, 

االههللف  ا إلدَال اللمدهلل المنههد: عد: الفمدَ ا ِلشدَا : االدوي مدلَ  امدل عدلا  

 م:.  عملَ  ِلط  ممَعع  امنههع  الَ الفمَ المَل: ا ِو
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 أوال: الفكر االستشراقً       

ا ِوم: ع: وامَآ الغدَهللا ام عللدا الدَ نحدا ااحدهلل  ا  –لَ عئط  المللَ المَل:    

لللدا ملهدلن , لد  لمنددلاع  ملمدهللهللآ اصداَ ململ لد  ملمددلعلآ, لحممهدل همعمدل طلعمدد  

 المو:ق الِعلِع  اا لللَاا الظَاف الللَع ع .

الدَ اندا الدَ ع دل  لفئدا اللغد  الملئللهدل    الهمدل, ل الفمَ ا ِلشَا : لا اههد إ 

انا الَ الشَق,  ا الَ المدللَ الشدَ : الدَ اهدا الممداَ.  اللنعهمل, اها ال صا 

عملددَ  ددوا األِددل  عشددم  مدد  مددل علملددق لممددلَف الشددَق, مدد  لغدد  ااهللاهللا, الددلَعس 

 االلَ, اع  اعلِف , ا هللعل  اغعَ ل م  الاَ اعنا .

  انهلل الطلئ  الملئف  احلَ انهلل   طدلهللا المنعِد  مد  الغدَلعع , اإ  لهوا عللمِلما    

ظلدداا امامددل  اددهللاأ هللعنعددع  اِعلِددعع , عهددَ نددلعما  المعددل اعلِددفعل ألنددا لااِددطلهَ 

الففلهَ لِنَ ألاَلل ا طوع الَ لَاث المهدهلل الئدهللعَ, ا لصد  مندا الداَ العاندل  

: عددو محعددهلل ادد  اللمددلع  ممهددَ اعلِددفللهَ. ممددل  نددا مهددهللعا  ملهللعددل الهلَعددل, اللللددلل

 (1 حفلظل الَ اللاال  االمصلل  المشلَم .

انح  لِنل لصدهللهلل لللدع الِدعلق اللدلَع : للمو دلا األالدَ لدع  الشدَق االغدَهللا,     

االل: ال وا طللمل لهلَعل لَهع إلَ  علَ المنملنعع , لدَ لدو ولدن الحدَهللا اا حدلو  

االغددَهللا, المدد  مافددااعل منصددهللا الددَ لددع  المددللمع  الممعددلع  هغَاععددل لللشددَق 

المو لا اللئلعع  النلش:  ا   وا اللو : لع  الشَق االغدَهللا, واا هلل لد  إعهللعالاهعد  

 ام َ(. -ع: إطلَ لنل:ع   الواا 

  شن لأ  الظل َآ ا ِلشَا ع   للَا امل لالا للعَ هدهلل  لدع  مؤعدهلل اممدلَض. 

الحعدلآ الشدَ ع  اا ِدومع   لصد , عئهلل لطَق الفمَ ا ِلشَا : إلَ همعع منلح: 
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الَ عهللع مهل  إ  ا هلللَ ععا لهلللا , الَ علَن شلَهللآ  ا ااَهللآ إ  ا ل  ععهدل ململدا, 

   (2 الَ عهم  هل:ع   ا َ عل مهمل مل  فنعنل إ  ا شلما لحلل الحلعو.

م   نل مل   لهلل لنل م  ا طوع الدَ اَاأ المِلشدَ ع , االنظدَ عد: مدل مللدا      

ا ِددوَ امامددل االمهلممددلا الشددَ ع   صاصددل, امددل   لددهلل لنددل  عفددل مدد   ادد 

اللمَف الَ المنل ج المِل هللم  عد: هللَاِدللهَ ا لحدللهَ. ولدن ألنهدَ عنظدَا  إلدَ 

 وا اللَاث الشَ : م  لااع  م للف , حلَ نص  ع: نهلع  المطلف ممدل  دل  الد: 

ندلن شدَق مئفد  اااحدهلل, لدأ   ندلن اعلَافدع    لدلَع عع :    حمعدهللآالهلل اللطعف 

ا نلن غَهللا ااحهلل, مئف  احهللعث,  ي    الحهللال  االلئدهللَ  مدل ملدن للغدَهللا, ممدلو 

عدد: صدداَآ الَ ِددمللع , االلعلَالعدد , اا شلَامع ددـ االئامعدد , ا   الددَ الشددماهللا 

ا ِلمملَع  ا عمنلهل, إوا  َاهللا    ل َ  م  مهاف  اا ملوأاالمِلممَآ  لا  

 (3 ع  المملهللي للملَ.اللئلعهلل االل لف االهلل

إوا عل ِلشَاق اا ع ممَع: ملَِلا  اَلل الَ الشَق, حلَ  ل  ظهداَ ملمد      

َ, ا ل  للن: 1799َ لَ لللفَنِع  ع: 1779مِلشَق ألا  مَآ لل نهلعلع  ِن  

َ, عللمِلشدَق حِدهللا لمَعدف  الد: 1838األملهللعمع  الفَنِع  لملم  اِلشَاق  : 

  عد: ممَعد  الشدَق الغللدا ااهللالدا, اا ِلشدَاق  دا ملهللاا   ا المدللَ المل صد

لللواا  و  الممَع  ا هلل لَامما الَِ ا ع: لئلعهلل اانلظما ع: نِدق لدا مئدهللملا 

             (4 انلل:ج اعمم  للئنعلا امنل ج م صاص .

اهللااَهلل  لهو  الممَع  لصاَاا عدلاهلل لهدل المِلشدَق مهلممدا, ا د: ممدل  حِد    

 .ِمعهلل لل ع  اظل:فهل

 لحم  طللما الممعل. .1

 لهللل  الَ مفهاما لمل عمم     عللَ الشَق    عما . .2
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 لنل   ا  اا: اَاأ غعَ  ا  الشَق. .3

 لمط: ال طلهللا ا ِلشَا : مل  ا لأم  الحله  إلعا انعل. .4

لهعددددهللا ادددد  لمددددض ا نلظددددلَاا اللئلععدددد  االمهنعدددد  االاطنعدددد  االِعلِددددع   .5

    (5 اا  لصلهللع  للحئل  الئل:م .

 تعرؾ على الشر ثانٌا: ال
إ  اللمَعف الحئعئ: للش:أ طلئل لئاااهلل المنطق ممل  ل  الد  ِدعنل  دا "اللملعدَ     

, المللَآ   َ   ا اللحث ا  المنلصَ الها َعد  األِلِدع  (6 ا  مل ع  الش:أ"

 الل: علألف منهل ولن الش:أ.

ف لمدهللآ مفدل عَ ملهللا لد  اململم     َّ لد  عد: ا  اانطو ل م  ولن ع   ا ِلشَاق عم

ااحددهلل, عهددا  حعلنددل عددَاهلل لددا ولددن الملددَ الددوي علنددلا  المهلممددلا الشددَ ع  لللهللَاِدد  

االلحلع  م   ل  الملأ الغَهللا. ا حعلنل   َ  عئصهلل لا  ِلاهللا لللفمعَ عَلمل الَ 

اللمععل الممَع: االمَ د: ااألعدهللعالاه: لدع  الشدَق االغدَهللا. امدَآ ا دَ  عهدهللهلل 

انمند: لهدَ "المِلشدَ ع " ا دَ الملدلهللا الغَلعدا   مفهاما لللنل  الوع  عئاما  لدا

 (7 الوع  مللاا ا  الفمَ االحفلَآ ا ِومع .

االمئصاهلل م  مد  ولدن إظهدلَ  عمدلَ المِلشدَ ع  اللد: ال دوا  شدمل  ملمدهللهللآ     

 و  الئَنع  الللِع اشَ االمشَع , عف: اللهللأ مل  ع:  اَلدل مدلهللآ فد م  حدا  

لْا ا  الملف: األ َِ اَل:. امدل عمعدل  اا دَ الئدَ  اللدلم  اشدَ ا اا:د  الشَق ُا

الئددَ  الللِددع اشددَ,    ا ِلشددَاق الحددهللعث ععهددل,  ددا    نهفدد  اِلشددَا ع   ددهلل 

 حهلللا.

الددهللا عهددأآ لف:دد  مدد  المفمددَع , االِعلِددعع , االفنددلنع     ااعددل ههللعددهللا للشددَق,     

عدل, نلعهد  , امدل   دوا الداا:, هل:لندلم:الوي املدهلل مد  الصدع  إلدَ الملاِدط,  دهلل 
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لنصا  شَ ع  حهللعل  ا ملشلف االلَهم  ع: لغلا مل  الِنِدمَعلع , االمَلعد , 

غعدَ    ,   ههللعهللآ اللصاَ لع  الشدَق االغدَهللااغعَ ل. ممل مل   عفل نلعه  لمو 

 نلن م  عَ  لأ  الصدعغ  األِلِدع  للمو د  لدع  الشدَق األهللندَ ا اَلدل ملندا  دهلل 

َ الددوي مددل  الددَ  ملددَ مدد  اهددا, 1798  لشددملا لددللغلا النددلللعان: لمصددَ ِددن

النمداو  األممدد  للمصددلهللَآ الملمعدد  اللدد: لملَِددهل فدهلل لئلعدد  مددل لئلعدد    ددا  منهددل. 

اللهلَهللا مل  لهَلد  ندلللعا  همد  الشدَق لمدل  دا هِدهلل مد  الممَعد  عد: الغدَهللا 

    (8 حهللعلل.

شدَ ع  مدل  لمد  لدع  المِل –الئَنع  الللِع اشَ االمشدَع   –عف: للن الفلَآ     

ع: م  مافع ولدن الطمدا  لصدعغ  املشدلعللهَ الهدلَلهَ, انظدَالهَ اللل لد  للغد  

, ق الدَ الصدل  العدق لدللاا ع الحدهللعثحهللعل  منلِل ,  ا لهم   عملَ َ حا  الشدَ

غعَ    ا ِلشَاق, مل  ملعَ م  الملاَ ا هلملاع  االطلعمعد , مدل   دهلل  صدل  لدا 

ِلا  لص . ا دو  الئدَ  الللِدع اشدَ منطلئلا لللحث, اهممعلا المع , امؤِ

املِددهللا  ددوا المعددهللا  املعددللا ململظمددل, ممددل لملظمددا  عفددل الِددمم  االنفدداو اللددوا  

لملمدددا لهمدددل مؤِِدددلا مددد   لعددد  "الهممددد  امِدددعاع ", ا"الهممعددد  ا ِلشدددَا ع  

األمَعمعدد ", ا ددهلل الهللاهلل مددع لنددلم:  ددو  المؤِِددلا, الددَ  اَلددل ملهددل اددهللهلل مَاِدد: 

الهللَاِدلا الشددَ ع , انلعهد  لددولن عئدهلل لاِددع مهدل  الاِددل:  المللحدد  األِدللوع  عدد: 

ممدل عئدا   -إ     ا ِلشَاق ع: شم  ا دَ مد   شدمل  اهداهلل  , نشَ ا ِلشَاقل

عَض حهللاهللا الَ الفمَ الململدق لللشدَق. "إو    ا ِلشدَاق مدل   –اهللااَهلل ِمعهلل 

فددَق لدع  المددألاف عد: نهلعد  المطددلف َؤعد  ِعلِددع  للاا دع, َؤعدل َاهددا لنعلهدل لل

  اَلل, الغَهللا, "نح "( الع  الغَعهللا  الشدَق, المشدَق, " دَ"(. الممندَ مدل عئدهلل 

        (9  لئا  و  الَؤعل  ا , لَ  هللما لمهلل ولن مو المللمع  ملصاَع  لهو  الطَعئ .
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 ثالثا: شر  استشراقً:

 , اللملد    عمم  ألي للحث    عنمَ مل مل  لوِلشَاق م    هللاف المع  لئلعع   

لمدَع  الشدماَ  –ممَع  الغدَهللا لوالدا  – و  األ هللاف ع:  َلم :  ممَع  الشَق 

للدن  د: الَؤعد  اللد:   مَف الغدَهللا الدَ ال طدَ الدوي عهدهللهلل (ل –الغَل: للللفاق 

لماهلل لهدواَ ل إلدَ علدَآ مدل  لد  نشداأ ا ِلشدَاق لاصدفا المدل, ع نهدل للئدَ  د: 

للل ع: حِلِعلا امهللاَن ا اصَ األاَلع  المَمهللا ا ا  الوي الَ إ  ِللل  ا إعه

المللللع . عفد: امئهدل علدَل الحدهلللل  الحلِدمل  عد: المصدَ الاِدعط, الملمدلو  مد  

هه  ع: الحموا الصلعلع  المِعحع  الَ   ملم  المئهللِ  ا َاف: المِدلمع  عد: 

المشَق, لَ م  هه  للنع  ع: حدَهللا اِدلَهللاهلل األندهللل  مد  المِدلمع  لماعفدل اد  

 وا مل هم  م  الشَق معهللانل انلَالالاهعل , اانلهل:هل, للن الحموا الصلعلع عش  

, اظهددَ اعددق لاصددعفللا الشددَ :: لوِلشددَافمهددَهللا مدد   عمددا اللَع ددا, اعئددل 

المَل:, اللَم:, االفلَِ:, صداَآ للشدهاان: الئلِد:, اا صداَآ اللَلدَي الفدظ, 

الددهللا:: املمصددهللا  لصدد  الشددمل   عَعئدد:, عهمددع لددع   ددو  الصدداَ هللعدد  لِددعط 

ااددهللاان:  ددا ا ِددوَ, املنددا مِددعحع  الئددَا  الاِددطَ  ددهلل للددا  ددو  الصدداَ, 

انِهلهل م عل  لمَمل ل الو ال: الدوي هللعدع إلدَ حدهللاث املدَ مااههد  هللعنعد  لدع  

 (10 ا ِوَ االمِعحع   و  الحَاهللا الصلعلع .

اا لللنشددا:ع   لددألَ المِلشددَ ع  للددلَعس األهللعددل  االلغاعددلا المئلَندد   هلل ا ددهلل      

اللعالاهع  اا نلَلالاهعل الفعلعل:ع  إلَ إ لم  هللَاِللهَ لللَاث الشَ : الَ نظدَآ 

لغلددهللا الئددااَ الددهللعن:  ا اللغدداي  ا المَ دد:, الهملهددَ   علددهلل لا  المدد  عدد:  فددلعل 

الحلفدددَ اإشدددمل لا إ  لطدددَق ملهلعلددد  فدددلَآ, ممدددل  دددا الحدددل  مدددع المِلشدددَق 

( صلحهللا اللمععلاا اللئلععد  لمئعدل  لفداق 1892-1823الفَنِ: اَنِا َعنل   

الللنظَ إلَ اهللااَهلل ِمعهلل املللدا "ا ِلشدَاق" الدوي    (11 امَعع  الَ الِلمعع .
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علا  عِللعَ ا لململ لللغل انئلشل ااِمل عد: المدللَ المَلد: ا لَهدا, علحدهللث ِدمعهلل 

 ادددد  او دددد  مددددلَم  لددددللفمَ ا ِلشددددَا : األِددددعاي, ععئددددا : "مددددل  مددددل حئئددددا

المِلشَ ا  األاا:  , امل اِلغلا الوع  لَ عماناا مِلشدَ ع  عد: الغدَهللا, نماوهدل 

مصغَا للشَق مو:مل لللئلع  الِدل:هللآ الطلغعد  الفِدعَالهل النظَعد   لدَ المملعد  عد: 

 (12  ائلهللا النظَع  المللشَآ("

 وا الن  عفمنل ع: إطلَ المئال  األِلِع  الل: لحمَ عمَ المؤلدف عد: ملللدا,     

الَ املهللاهلل صفحللا ملهدل. عللشدَق الدوي عهدَي العدا المدوَ عد: مدوَ ا ِلشدَاق 

لع  الشَق نفِا, ل   ا "شَق" نلعهد  الفمدَ ا ِلشدَا : الدَ صداَلا, مو:مدل 

لللئلعدد  الِددل:هللآ الطلغعدد , االلئلعدد   ددو   دد: عدد: الغددَهللا, اللئلعدد  األاَلعدد  الغَلعدد  

االَ الظهاَ لمظهَ اللئلعد  الااحدهللآ المِعطَآ. الطم  إلَ إلغلأ م  مل لع   :, 

لملد   دوا الفمدَ عنظدَ , لففلأ اللئلع:لللمطلق, واا طللع شمال:, لحل  لا ملم  ا

اهللااَهلل ِددمعهلل إلددَ مددلَم  ااو لددا لددللفمَ ا ِلشددَا :. عئددا  مللشددَآ لمددهلل الددن  

الِددللق "لددع  حددع  احددع  عملددَ المددَأ الددَ اِددللنلأاا االددَ حددل ا إ  لددَ لمدد  

هدد: لمئعددهللاا الشددللملا شددعئ , لهددو  الشددَام  الوملِددلاع  لددع  الشددَق اِددللنلأاا ع

االغَهللا. عئهلل معل ملَ  ملَم   اع  مفهاَ نظلَ ا لصلهللي اِعاي ع: لحلعلدا ادلَ 

َ للحمددَ اللَعطددلن: للهنددهلل, لددَ افدددع إلددَ هلنددهللا ولددن مللشددَآ ا ِدددلوهللا 1853

االهشدع االئِداآ ا نِلن: الدوي اهلل لدا  دوا النظدلَ اللدهلل   ا ِدلمملَي ا نملعدلي 

الاحشع  الصَعح . اع: مئلل  للا   َ , الهلل ملَم  لئنلا  ملنلمع  إلَ عمَآ ا  

لَعطلنعل, احلَ لهللمعَ ل مِعل, ملنا لهم   لق لاَآ اهلملاعد  حئعئعد  ععهدل امدَ  

مممنل, اعحشَنل  ِلاهللا مدلَم  اههدل لاهدا  مدلَ صدمال  اللاععدق لدع  اِدلنملَنل 

لد , لمددواللا الشدَ عع  اام َ اللدد: عئلِدانهل ععمددل عحددا  الطلعمد:, مم لا ددلا مملل

 (13 مهلممللهَ لمنف فلَ, ام  الفَاَآ الللَع ع  لهو  اللحا ا ..."
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  شن لأ  لمد  شدَام   ملِدلاع  لدع  الشدَق االغدَهللا  د: اللد: عئعمهدل الفمدَ     

ل. ممندَ ا ِلشَا : لعنهمل,   عفلا منهل للحث ع: الغَهللا حلَ لا لَ عم  مِلشَ 

ولددن ا  مدد  عمددَ غَلدد:  ددا عدد: او لددا لللشددَق عمددَ اِلشددَا :, ألنددا عنظددَ عدد: 

 الشَق لمع   وا الفمَ, األ  الشَق  وا  ا شَق ا ِلشَاق   الشَق نفِا.

عللمو   لع  الشَق االغَهللا  :  ل:مد  إوا عد: الفمدَ الغَلد:, محمامد  لمنطدق     

مَ, حلَ لا مل  عمَ ملَم , ا دوا مدل الفمَ ا ِلشَا :,   عفلا م   وا الفمَ ع

,   ممل عص  الَ غعدَ عؤمهلل  الن  الِللق لافا , مملهلل  الَ عص  الَ ملَم

عللئفددع  لعِددا  فددع   ددوا المفمددَ الفددَهلل  ا وان, إنهددل عدد:  ِلِددهل  فددع  ملهلل:عدد , 

عللفمَ الِل:هلل ع: ام   ا عمَ  و  األم , لا عفمَ األعَاهلل همعمل مللفمَ ا ِلشدَا : 

هلل ع: الغَهللا, لا عفمَ الللحلا  الغَلعا  همعمل, إو "لدع  عد: اِدع  ي للحدث الِل:

 ... (    عئدددلاَ فدددغاط  ملدددا, فدددغاط اللئلعدددهلل اللحلددد: الدددوي عممددد  عددد: ِدددعل ا 

 (14 العا".

 وا  ا الئلنا  الملَ الوي عصاغا ِمعهلل للفمدَ, عللحئد  الفمدَي عد: مهلمدع مدل     

 دوا الحئد  لنعد  لِدعط  لنحصدَ عد: لنعد    ا انهلل , حئ  الفمَ الِل:هلل احدهلل , النعد 

ممدل نِدمعا عد: لغلندل  – وا الفمَ,إو   اهاهلل لغعَ . إنا  لنا  ِعلهللآ الفمَ الئدام: 

  ع َ  العا عَهلل إ  "لع  حع  احدع " عد: حدل ا اِدللنل:ع ,  د: إ   –الِعلِع  

ث  د: اههللا لأمعدهلل لِدعلهلللا  ملدَ منهدل إلغدلأ لهدل. عل ِدللنلأ عؤمدهلل الئلادهللآ مد  حعد

 (15 لللفلط  َا  العهل.

االِؤا   نل  ا,     علا صلحهللا "ا ِلشَاق"  اهللااَهلل ِمعهلل( ع: نئدهلل  للفمدَ     

ا ِلشدَا :, مدد  لنل:عد  الشددَق االغدَهللا اللدد: عئعمهدل  ددوا الفمدَ نفِددا, االلد:  دد: 

 لنل:ع  الواا اام َ؟
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هلل هددلأ عهعددهللا مهددهللي المدد  الددَ  ددوا الِددؤا  لددللئا : مددل نظنددا  علددا منهددل, لدد  لئدد

لللمم , نئهلل  ا ِلشَاق محمامل لهل, ا لَ الَ لَل  الفمَ ا ِلشَا : نفِا, لأ  

املفددَ لئلددهللا للددن اللنل:ع ددـ عأمددهلل ل, عصددلَ ععهددل الشددَق  ددا الددواا االغددَهللا  ددا 

 (16 ام َ.

ملدددألَ  –عددد:  اا:ددد  الئدددَ  المشدددَع   –لئدددَ    نئدددا  إ  ا ِلشدددَاق المددد      

الدَ ا الئدلهلل لمحاَعد  النمداو  الحفدلَي األاَلد: لللمَملع  األاَلعد , الئل:مد  

اشمالعلا, االَ لهمع   ا الهللَاأ مل ِاا , الَ عل ل  المِلشدَ ا  لاهدا ادلَ 

م  مد   دو  ا عمدلَ ا األحمدلَ المِدلئ  اللد:    ِدل  لهدل مد  الصدح  عد: لمدض 

 األحعل  إ  لفم  ااام  مؤلَآ, ممل عَا  ِللَ حمع  مل :

الددَ االللنعدد  الللددل  مددل  مدد  مفددلافللهمل المللشددَآ    الحددَهللا المللمعدد  األ -1

 فددمفلل لئدد  ا نِددل  الغَلدد: للفا ددا الحفددلَي االمئلدد:, الللددل ععددا إحِلِددل 

لنِددددلع  ماا مددددا ا عمددددا, علحددددق ا نشددددئلق االلنددددل ض  نظملددددا ا هلملاعدددد  

 اا  لصلهللع  احلَ المِمَع .

للهددل فددهلل المددهلل نمددا حَمددلا اللحددََ الدداطن: عدد: الللددهللا  المِددلممَآ انهلح -2

ا ملَعددلل:, للللددلل: همدد  "األلمدد  ممددل عِدده   ندداَ الددهلل الملددن لفددَهللا  لددهللا 

 (17 ا ِلشَاق".

لطاَ الملاَ ا نِدلنع , االدوي  لغدَ  عمند  المندل ج ا ِلشدَا ع  اللئلعهللعد . مدل  -3

عؤمهلل لأ  ا ِلشَاق اللئلعهللي  هلل عئهلل لئَعلل مد  ماا مدا ا لنلدا اِدل:لا لصدلل  

لااهدددهلل مدددع إشدددمللعلا ههللعدددهللآ االمددد  لدددأهللااا امندددل ج اِلشدددَاق مغدددلعَ ام

                              (18 مِلحهللل .
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ا  عَا, عمم     نحل  ا ِلشَاق لفلِف  األنل اام َ, االدوي شدَحا محمدهلل اللدهلل 

الهددللَي لأنددا عَهددع للفمددَ العانددلن: الددوي عددَ  لنل:عدد  ا نِددل  االطلعمدد , اعحلدد  

اللددلَ    ا نِدددل   دددا مَمددل المدددا  االفلاددد  ععدددا, او ددلا الصدددَاع لعنهمدددل  لل

االطلعمددد   ا ام دددَ الدددلَآ اددد  مافددداالا مِددد َآ لدددا, ا ددد: غلللدددل مَللطددد  

 ,(19 لللفم .

فلِددف  علألندل  دد: نفدد: ام ددَ,  ي    منطددق اللنل:عددلا  ددا انصددَ ملهددوَ عدد: ال      

لا  ا ندلن اههد  نظدَ   دَ  عد:  دو  الفلِدف  لحد, الغَلع  املند: الدَ الِدعطَآ

لحِع  المو   لع  األنل اام َ, للهملهل او   لململع   عم  الفوِف  مد  عدَ     

ام دددَ انممدددل  لوندددل امَالدددا, ا   األندددل مممددد  لح دددَ, ععفِدددَ  هللهللا الدددَحوا 

اا ِلشَاق اا ِلغَاهللا  ا املشلف للااعل لَ لمَعهل األنل ا  نفِهل, ا دهلل لِدل َ 

 مهل  َحهللا لوِلفلهللآ االلشلَن الحفلَي.  ع: اللألعَ االلغععَ  حعلنل, اع: 

 ولكن كٌؾ تمثلت العالقة بٌن األنا واآلخر 

إ  المو   لع  األنل اام َ, االوي ا و ملفاظلا   َ  ملنل:عد  اللدَاث االحهللالد   

 ا الشَق االغَهللا ... مل  عنهللَ  هللا:مل ع: إطلَ ِعل لا للَع ع  اعمَع  مطلااد  

 لَآ   َ  لل نلهلَ اا اهلهللا.للَآ لل  فلع االللمع , ال

إ  المو ددلا الللَع عدد  اللدد: َلطددا  ددللع  المنظدداملع  الهغددَاععلع  االلئددلععلع   

اا عهللعالاهعلع  الملهلاَلع  االملنلعَلع  ع: نف  الا ا,ـ  دهلل لَمدا الدلَا امعئد  

 .الَ م  منلح: الحعلآ, م   عَ ا عملَ امشلاَ

َاهللا الصدلعلع  االهددلا:َ المِدمَع  االِعلِددع , لدهللأا لللمااههدلا الهللعنعدد  مدللح      

مدددَاَا لدددلللغععَاا الفمَعددد  االهللعنعددد  الم للفددد  ململدددلا اللنصدددعَ اا ِلشدددَاق, 
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المالمدد  ااِددل:   ااصددا  الددَ المَحلدد  الَا ندد  اللدد:   ددوا اللمددلهللا ههللعددهللآ ملدد 

 ددو  اللغععددَاا االمنمطفددلا االلماهددلا عدد: المو دد  لددع   ددوع  , ا لصددل  الحهللعلدد 

معددلنع  للددَن ا نطلددلع لددأ  اللئددلأ مددع  ددوا النمدداو  الحفددلَي الههللعددهلل علمددهللهلل مدد  ال

مد    و  ام َ, اعنظَ إلَ مئهللمللا الوالع  ع: فاأ مل عفَفدا العدا  دوا ام دَ

ا ِلشدَاق عملد  ظدل َآ لدلَلآ مد  مظدل َ  اعممد  الئدا  لدأ , َ لنلا الحهللعلا

 االغَهللا.للن اللفلاوا, االصَاالا الل:  لما لع  الشَق 

اعمم  النظَ الَ ا ِلشَاق الَ  نا عَع م  عَاع الممَعد  عد: اللئلعد  الغَلعد , 

 مافااا: الشَق.  

اعدد: ال لددلَ عممدد  الئددا  لأننددل لِددنل لحلهدد  إلددَ لئلعدد  مانعدد  امعددل لئفددل الددَ     

اشدلَاطللهل الللَع عد , اإنمددل لحلهد  إلدَ عمددَ نئدهللي لدلَع : منفددل , عمدلَ  شددلَ 

عحددلفظ لحلهللددا الهللعنعدد  اا هلملاعدد   –عدد: الا ددا والددا  –, لمنددا  شددمل  الممَعدد 

 االفمَع  للمهلمع المَل: ا ِوم:. 

إننددل لحلهدد  إلددَ عمددَ عئددهللَ الغددَهللا   ماحددهللآ إعهللعالاهعدد  ململِددم , اإنمددل ملمددهللهلل 

 دددعَ اا دددلوف, محَمددد  ههلللعددد  ممددد  الاحدددهللآ اا نشدددطلَ, مصدددَاع لدددع   عمدددلَ ا

إ   دوا اللصداَ النئدهللي ا عهدلل: لهدل  الغدَهللا , امصلل  ااِلَالعهعلا ململَف 

اعمددَ  ا ِلشددَا :  ددا مددل نحللهددا, ا ددا مددل عهددهللا    عِددل َ ملئفانددل انحلنددل عدد: 

 محلاَلا الفمَع .    

 الهوامش والمراجع 

   اعمللدَ مد   اظدَ 1274َ, الاع: ِن  1225لامل  ا ماعن:: الهلل ِن ,َ

 مِعح:.  الفوِف  االو العع  ع: المصَ المهللَِ: ال
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 تباٌن أبعاد أهمٌة الموقع فً عالقات لٌبٌا مع جوارها الجؽرافً
 د. الهادي البشٌر المؽٌربً

 كلٌة اآلداب بالزاوٌة  

 المقدمة:
هغَاعد: للهللالد  اللعلعد  ااِدلَالعهعللا, عئداَ إ  اللحث ا  لللع    معد  الما دع ال     

الَ المئاملا الطلعمع  االلشَع  لص لعَ الِعلِ:, امهلل  اَلللطا الممدلن: االلمدلن: 

لهااَ  الهغَاع: ا  لعم: االدهللال:, عللمو دلا الهللالعد  المد  االمو دلا مدع الهدااَ 

لدهللا  ا شدمللهل حِهللا ممطعلا األِ  اللنعاع  لماا دع الالهغَاع: لصف   لص , للَ 

امِلحلهل احهللاهلل ل الهغَاعع , ا نااع نظمهل الِعلِدع , لندلًأ الدَ لحلعد   دعَ لفلاد  

المئاملا اللشدَع   الِدمل  الدَمعلهَ ا هلمدلا: اا لنداهَاع:, ااأل معد  الِعلِدع  

اا  لصدددلهللع  اا هلملاعددد , ا ندددااع ا نمدددلط الحدددهللاهلل الِعلِدددع  مدددع للدددهللا  الهدددااَ 

مما المهدل  الحعداي الللعندا لدع  الدهللا , اإ  مهمااد  الماامد  الهغَاع:(, ا وا عح

الهغَاعع  الطلعمع  االلشَع  الملشللم , لهللعع إلَ هللَاِ    مع   نمدلط  دو  المو دلا, 

الحهللعهلل  لملهلل ل الِعلِع  اا  لصلهللع  اا هلملاع , الألَالهل الملللهللل  اعق المهدل ا 

للحددث ادد  ا  لعمعدد  االهعاِعلِددع , اإ  االحعاعدد  لددهللا  الهددااَ الهغَاعدد:, النعلهددل 

علطلدهللا لحئعدق اللااصد  الملمد: مدع الملداَ األ دَ ,  هللَاِ  ملد   دو  المافداالا

 واا المو   لألَ   مع  الما ع ع: او لا لعلعل لللهااَ الهغَاع: . 

إ  لحهللعهلل األلملهلل ا  لعمع  أل مع  الما ع الهغَاع:, ااااملا الطلعمعد  االلشدَع ,     

لَ لألعَاً  اافحلً الَ   مع  اطلعم  المو لا الِعلِع  اا  لصلهللع  اا هلملاعد  لؤ

مع هللا  الهااَ الهغَاع:, عم   و  المئهللم  الحلع    مع  الما ع , الحهللعهلل األلمدلهلل 

ا  لعمعددددددد  االهللالعددددددد  لدددددددَلا   معددددددد  اللحدددددددث املََالدددددددا لصدددددددعلغ  مشدددددددمللا 
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  مع  الما ع ع: او لا لعلعل مع هااَ ل الَ:عِ  الل: لمم  ع: هللَاِ  لللع   لملهلل 

 الهغَاع: االَ للن األِ  لما صعلغ  لِلؤ لهل الَ النحا امل::

مل : األلملهلل الل: لحهللهلل  اآ افمف   مع  الما ع الهغَاع: للهللال  اللعلعد  عد:  .1

 او للهل مع هااَ ل؟.

ع هااَ دل مل مهلل  لللع    مع  المئاملا الطلعمع  االلشَع  ع: او لا لعلعل مد .2

 الهغَاع:؟.

اِلاهلا منههعد  اللحدث الهغَاعد: لئدهللعَ عَفدعللا محلدا  ملهلل:عد  للِدلؤ ا 

مشددمل  اللحددث الَ:عِدد  االلدد: ل فددع للئعددل  االلحلعدد  االلملعدد  االهللَاِدد  ألهدد  

لأمعددهلل ل  ا َعفددهل لمددل عمددلل   معدد  مشددمل  اللحددث اهللَاِدد  اااملهددل الطلعمعدد  

 الع  ا ::االلشَع  المحلع  اا  لعمع  االهلل

لحددهللهلل األلمددلهلل الهغَاععدد  المحلعدد  اا  لعمعدد  االهللالعدد   دداآ افددمف   معدد  الما ددع  -1

 الهغَاع: للهللال  اللعلع  ع: لنلأ او للهل مع هااَ ل؟. 

ؤ لِددل َ المئامددلا الطلعمعدد  االلشددَع  عدد: للددلع  او ددلا لعلعددل مددع هااَ ددل  -2

 الهغَاع:.

ض الاا ددع الممددلن: االلمددلن: للهللالدد  ال     للط لألملهلل ددل الهغَاععدد  مددع عفدَد لعلعدد     لدَد

هااَ ل الهغَاع: لمانهل هلأاً مد  الداط  المَلد:, االمدللَ ا ِدوم:, ا دلَآ  عَعئعدل, 

اهللا  حدداض اللحدَد الملاِددط  امدد   ددو  الهاانددهللا األَلمدد  املِددهللا الما ددع الهغَاعدد: 

مدع  اللمدهلل اللعل:   معلا الما مع , مهَِ لللااص  لع   ملَد املدهللاهلل هغَاعد:, للمدهللع  مه

المَلدد: ( مدد  المحددعط إلددَ ال لددعج, االلمددهلل الممدداهللي  –األعئددـ: عملدد  ا ملددهللاهلل  المَلدد: 

 (.1ا عَعئ:, ممل عافحا الشم    –عمل  ا ملهللاهلل الَ ِ: الملاِط: 

للط  امعدلً الئلععدلً امللدل  لللمدهلل الهغَاعد:  مدلهلل األعئعد  الدَ الهللالد  اللعلعد  ملا األل    لَد

لحلفددنا مِددلحلهل األَفددع   يممعددل    لددعَ ِعلِدد: طلعمدد: لشدَد ددل المَلدد:,  لاهاهلل

اِددددعلهلللهل ا  لعمعدددد , اعمددددا  لهددددل لمددددهللاً ِعلِددددعلً إِددددومعلً عملمددددهلل األِددددل  الددددهللعن: 
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االط َاحعدد  لهممهددَ للئعدد  شددماهللا المددللَ  للِددمل  عهددَ عددهللعنا  لل ِددوَ اعَللطددا  لدَد

آ ا عَعئعددد  ااملدددهللاهللالهل ا ِدددوم:   مدددل األلمدددلهلل المماهللعددد  لدددع  اللحددَد الملاِدددط االئدددلَ

الشمللع  الهنالع , لمنحهل    لما  لاال   عَعئعل الشمللع , ا   لحلد  اللدهللا   املدهللاهللالهل 

اللئلعع , المَلع  اا ِومع , فم  مهللهل الحعاي ا  لعم: المَل: األعَعئد: ا ِدوم: 

لملاِدط, لَد االملاِط: األاَال:, لمانهل  ملآ الاص  لع   دلَل:  عَعئعدل ا اَالدل ا

 حللا  ملَد ا طدا  ااههد  لحَعد  اَلعدا  عَعئعد  ملاِدطع ,  عم   و  املهللاهلل ِلحلهل

ع  اللعلعدد , إلددَ َ   هددهللعَ انددهلل الحددهللاهلل اللعلعدد   مدد  َ   الَملدد  انددهلل الحددهللاهلل المصدَد

اللانِددع ,  ددوا ا ملددهللاهلل الهغَاعدد:  فددفَ للمددهللع  الددَ   معدد  الما ددع الهغَاعدد: للهللالدد  

النظعَد المدل:: الشدملل: للملاِدط االظهعَد األَفد: األاَالد:  الُمدهلل  اللعلع  ا مل: لُمهلل

 الظهعَ األَف: األعَعئ: ا ِوم: الَ الحهللاهلل الهنالع  للهللال  اللعلع .

مدد   ددو  مددل لئددهللَ للفدد    معدد  المئامددلا الطلعمعدد  اللدد: للفددم    معدد  الما ددع     

ا نلله: اال دهللم:, المهدعم  الهغَاع:, االمئاملا اللشَع  لمحلاا ل الِملن: انشلطهَ 

الَ األلملهلل ا  لصلهللع  االِعلِدع , امدهلل   لَ مدل عد: لندلأ المو دلا اللنل:عد  اا  لعمعد  

 مع هللا  الهااَ الهغَاع: االمو لا الهللالع  مع لئع  هللا  المللَ االمنظملا الهللالع . 

فددع  اللللغدد  للددع  المظددل َ الهغَاععدد  الطلعمعدد  للهللالدد  اللعلعدد  لددأ  مِددلحلهل األَ    

عحددهللهلل ل الما ددع الهغَاعدد: الطلعمدد: عدد: شددمل   عَعئعددل,  2مددَ 1.676.198حدداال: 

 25شَ لً إلدَ  9شمل ً,  امل لع   33.10شمل ً إلَ  18.45االما ع الفلم: مل لع  

شَ لً, اِلحلهل الشملل: الطاع  الدوي عملدهلل مد  ل:دَ الَملد  شدَ لً اندهلل الحدهللاهلل اللعلعد  

 1900انهلل الحهللاهلل اللعلعد  اللانِدع  غَلدلً لطدا  علعدهلل اد   المصَع  إلَ َ   ههللعَ

% مدد   طدداا  الِددااح  المَلعدد  المطلدد  الددَ اللحددَ الملاِددط, االلددللغ 36مددَ عملدد  

, , مددأملَ ا طددا  ااههدد  لحَعدد  اَلعدد   عَعئعدد  ملاِددطع مددَ 5270طالهددل حدداال: 

مصددَع  مددَ, لهلاَ ددل ِددا هللا   طالهددل الحددهللاهلل ال 4363الللددغ حددهللاهلل لعلعددل اللَعدد  
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مددَ(,  459  الددان مددَ(,  982مددَ(, االهلا:ددَ   1055مددَ(, الشددلهلل لددـ   1150 

 (1 مَ(. 354مَ( االنعهَ  383االِاهللا   

لؤمهلل ممطعلا   مع  الما ع الهغَاع: للهللال  اللعلع  امئامللهل, ا لملهلل ل لللنِل      

لددهللا  الهددااَ ادد  مددهلل  اللددَالط الطلعمدد: األَفدد: االمددل:: االمهددل  الهدداي, 

 2006نِدم  ادلَ  5657692االمئاملا اللشدَع  مد   دو  ادهللهلل ِدملنهل اللدللغ 

2006اددلَ  2نِددم /مَ 3.38, امللعلهددل المِددلحع  (2 1.56لممددهلل  نمددا للددغ  
  3) 

الغلهل اهللعنهل الئلعلهل, ا الهل ا  لصلهللع , الناع مهلممهدل  ا لنداغَاع:(, امدهلل  

لمو دلا الهللالعد  مدع هللا  الهدااَ اَلللطا لهااَ  الهغَاع:, مد  ولدن ُعهِدهلل لنعد  ا

الهغَاع:, ا ا مل ُعملَ اندا  لِعلِد  حِد  الهدااَ( فدم  حدهللاهلل مهدل  اللمدلا  

اللنل:: اا  لعم: االهللال: الِعلِد: ااألمند: اا  لصدلهللي اا هلمدلا:, االماا دف 

االل: للَ اد  طَعدق منظمدلا األمدَ  ,م  الئفلعل ا ِلَالعهع  اا لفل علا الهللالع 

  ا المنظملا الئلَع   ا ا  لعمع   ا لمض ا لحلهللاا الهللالع  اا  لعمع . الملحهللآ

لشم   طاا  الحهللاهلل الِعلِع  مع هللا  الهدااَ الهغَاعد:   معد  ِعلِدع  ممعدلآ     

عدد: المو ددلا لددع  الددهللا , عملمددل  لددا حددهللاهلل هللا  الهددااَ الهغَاعدد: فددمفا  ددهللَآ 

الحهللاهلل  طا  مدع هللا  الهدااَ احلملمهل مع هااَ ل, االمم  صحع , اململ ملنا 

الهغَاع:, ملنا عَص  ا حلملن مللح  لشم   ملَ مع هااَ ل, الم  الصَ  دو  

الحددااهللث  دد: المحلعظدد  الددَ او دد  حِدد  الهددااَ الملعل ددل لللفل عددلا ِعلِددع  

اا لصددلهللع , لِدده  حَمدد  اللملمدد  لددع  الحددهللاهلل, اعدد: مدد  األحدداا  عدد   الددَاالط 

لا للفم   لملهلل الحدهللاهلل امشدمولهل الِعلِدع  الملمند   ا ااأللملهلل الل: لحهللهلل المو 

 (.2المحهللاهللآ, ممل عافحا الشم  

ممل لمم  الل اَ الهغَاعع  ع: حهللاهلل اظل:فهل الحعاعد  الدَ لملعدل او دلا الهدااَ     

الهغَاع: ع: ا ا الِلَ, الم  اهاهلل ا لنعلا المَ عد  االمدااَهلل ا  لصدلهللع  المشدلَم  
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عدد , لممد  الددَ عدل   طداط اللمددل  عد: المو ددلا لدع  هللا  الهددااَ عد: الل داَ الهغَاع

الهغَاع:, مللمل العا الحهللاهلل اللعلع  ال امهل الهغَاعع , الل: لحاي  لنع  الللا لدع  لعلعدل 

 , الشلهلل احئدا  العاَانعداَ الدَ هلدل  لعلِدل:, االطدااَق لدع  لعلعدل االنعهَد االهلا:َد

ف الئددلَي لددع  ل , الناا:دد  االصددعمل  االهدَد علعددل الددان , ا ا هلل الددَ لددع  لعلعددل امصدَد

 االنفط االغلل لع  لعلعل االهلا:َ ع: حاض حِ: مِماهلل. 

احئا  النفط االغلل عد: المعدل  ا  لعمعد  لدع  لعلعدل امللطدل, مد  ولدن مدل  دا إ   نللد     

 ما ال  لنلظَ إشمل  علعلهل.

افع لحا الهل لا إ  ال صل:  الهغَاعع  للعلعل مع هللا  هااَ ل الهغَاع:, للم

ا ملدهللاهللاا ا لملهلل دل ا ِدلَالعهع  للما ددع ا  معلدا الهعاِعلِدع , ااأللمدلهلل الحعاعدد  

لألمدددد  المَلعدددد  ا امعلهددددل, االَالطدددد  ا ِددددومع , االظهعددددَ األعَعئدددد: االنظعددددَ 

الملاِددط: األاَالدد:, لددَ ا لهل ددلا الهللالعدد  ا صل:صددهل اللنعاعدد  فددم  منظمدد  

 ا  لعمع  االئلَع .األمَ الملحهللآ, االمنظملا 

 (الموقع الجؽرافً للٌبٌا وأهمٌت  االقتصادٌة والسٌاسٌة حسب األبعاد المجاورة1شكل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: جمال حمدان, الجماهٌرٌة اللٌبٌة, دراسة فً الجؽرافٌا السٌاسٌة, مكتبة مدبولً, المصدر
 .145,ص1996القاهرة,
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 (الحدود اللٌبٌة التشادٌة2شكل)

 تؽٌٌر فً الحدود السٌاسٌة اللٌبٌة (أحدث2شكل )

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

المصاادر: الحاادود اللٌبٌااة التشااادٌة حسااب قاارار محكمااة العاادل الدولٌااة منطااو  حكاام محكمااة العاادل 
الدولٌااااااة بشااااااأن الحاااااادود اللٌبٌااااااة التشااااااادٌة لجنااااااة تخطااااااٌط الحاااااادود, مصاااااالحة المساااااااحة, 

 .37,ص1994طربلس,
 
 

 اتجاه المحور األفقً للٌبٌا:  -أوالً 

علفم  الهل  اللمهللع  الشَ : االغَل: امو مل عحلاي اللمدهلل المَلد: ا عَعئد:     

 :الملاِط:

 :البعد العربً الشرقً للٌبٌا 

إ  لحهللعددهلل  ددو  األلمددلهلل االهل للهددل فددم  المحدداَ األعئدد: عحددهللهلل الئعمدد  الِعلِددع      

عَ اا  لصددلهللع  اا هلملاعدد  للهللالدد  اللعلعدد  مدد   ددو  لددلَعس لعلعددل الِعلِدد: الئددهلل

االحهللعث االلماع  المَ : االلغاي لِملنهل, اإ  هلل ل  اَِ لعلعدل ااِدل هللاما لشدم  

َِددم: عمطدد: مددهلللا ً هغَاععددلً   لددعَ ِعلِدد: عمددَف  لللهللالدد  اللعلعدد ( لمددهلل نهلعدد  

,  وعددلً 24/12/1951الحدَهللا المللمعدد  الللنعد  الحهللعددهللاً لمدهلل إاددو  اِدلئولهل عدد: 
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ملِددَ لللددهلل اشددمهللا( عئطدد   عَعئعددل الشددمللع  منددو ألصددا  مهلللالددا اللددلَع : الئددهللعَ  

اِددلئَاَ الحفددلَاا ا نِددلنع  الئهللعمدد  ممللدد  عدد:  لل:دد  اللعلددا اللدد: اِددلاطنا عدد: 

هَم  لللهناهللا اللعلد:, امنهدل  صدلحا  دو  اللِدمع  َمدلاً هغَاععدلً   لدعَ ِعلِد: 

  لدا ا َِ للشمهللا ا َفدا عحللدا  عِمَ  هللال  لعلعل( االل: هِهللا الَلط لع  هلل ل

 .(4 المملن  الو:ئ  لع  األمَ األ َ 

ملنددا لهللاعدد  اِددلممل  ا ِددَ الَِددم: للعلعددل  دد: محددلا ا إعطللعددل ا ِددلمملَع      

للِعطَآ الَ  وا ا  لعَ مد   دلَآ  عَعئعدل حعدث لهِدهللا  دو  اللهللاعد  عد: المَِداَ 

/ 1/8لَعس الملم: الوي  صهللَلا الحمام  ا عطللع   نلهللاهللا  فلآ للمم  ع: لعلعل للد

 ا  العئدد  َِددمع  لملنهددل حمامدد   المَِدداَااددهلل  ددوا  1133لحددا َ ددَ  1912

, (5 إعطللعل للهم  م  ا ع  طَالل  الَ د  اعدلا  إ لعمدلً ااحدهللاً حدهللهلل لدا اِدَ لعلعدل

ممل اَهلل اَِ لعلعل ع: المنشاَ الوي  صهللَ  الهندَا  ملَلاملنعفدل  ل:دهلل حملد  الغدلا 

 7ا هلل صدهللَ  دوا المنشداَ عد: طدَالل   ,عل المحلل ا عطلل: االحلمَ المِمَي للعل

اعددن  الددَ هللادداآ الشددَملا االمؤِِددلا الئل:مدد  عمددو عدد: لعلعددل إلددَ  1912/ 4/

 .(6 اللئهللَ للِلطلا للِهع  شَمللهَ امؤِِللهَ ع: الِه  اللهلَي للا ع 

لَ لدهللاع  ا ِدَ مملدَ لهللالد  واا مِدلح  هغَاععد  احدهللاهلل ِعلِدع  مملدَف لهدل     

( ِددن   4/    2891ل   ددَا الهممعدد  الملمدد  لألمددَ الملحددهللآ  َاَ ددل َ ددَ   مدد حددع 

للدااعَ     لعلعل هللال  لحهللاهلل ل الِعلِدع  مملدَف لهدل  مدلَ المهلمدع الدهللال:, 1949

اِددمعا لللمملمدد   ,آ الحلممدد أململلدد  عدد: الشددمهللا اا  لددعَ االهعدد ل َمددل  الهللالدد  لهدد

وث ا عددلا  دد  ا عدد  طددَالل  اللعلعدد  الملحددهللآ, عدد: شددم  نظددلَ ععددهللَال: عفددَ لدد

. لغعَ اِمهل إلَ المملم  اللعلع  لمهلل    لدَ لاحعدهلل ل عد: شدم  نظدلَ (7 الَ   اعلا 

ااحدهلل امنهددل  ِدما لعلعددل إلدَ نظددلَ إهللاَي عظددَ اشدَ محلعظددلا, ا دهلل امدد   طددلع 

 النفط الَ لاحعهلل ل الَ  وا المِمَ. 
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حعث  صلحا لحدا اِدَ  1969اِلمَ  وا ا َِ إلَ  علَ لاَآ األا  م  ِللملَ 

الهمهاَع  المَلع  اللعلعد  الدوي ُادهلل  لمدهلل ولدن لد او   عدلَ ِدلط  الشدمهللا عأصدل  

الهمل عَع  المَلع  اللعلع  الشملع  ا شلَامع , المهلل الغلَآ األمَعمع  الَ لعلعدل عد: 

ُاهلل  ا َِ لُعصل  الهمل عَع  المَلع  اللعلع  الشملع  ا شدلَامع   1986الطعَ 14

 لحالا إلَ اِمهل األصل:  هللال  لعلعل(. 2011علَاعَ 17َ. الئعلَ لاَآ المظم

,  2011إ  لللع  اللئ  الِعلِ: للهللال  اللعلع   دو  للدن المَاحد  مندو ا ِدلئو  إلَد     

هملهل لمَ  ا ً لمَحل  النظدلَ الملمد: لشدئعا الفعدهللَال: االهللالد  الماحدهللآ, ملندا لعلعدل هللالد  

لمِددلاهللاا ال لَهعدد  إلدَد    لدَد إنلددل  الددنفط الصددهللعَ , عدد: اددلَ حهللعلدد  النشددأآ لللئدَد ا

 170 صد  لهدل  1963, لَ لهلل ا ع: لنفعو  ط  لللنمع  الشدلمل  لهللاعد  مد  ادلَ 1962

ملعا  هللعندلَ, اعد: ولدن لحدا   298ملعا  هللعنلَ ع: حع  للغا مصَاعللهل لنهلع  ال ط  

َا لددا لعلعددل مدد  هللالدد  ممناحدد  إلدَد هللالدد  م لنحدد , علمددللا  دداآ لئلهددل اِددلَالعه: لحدَد

الِعلِدد: اا  لصددلهللي, المللدَد  ا   طدداآ املعدد  عدد: إهللاَآ ا لصددلهللعللهل. لللهددل مطلللدد  

الحمام  ألمَعمل ل نهلأ ائاهلل  اااهلل ل ع: لعلعل. لئعا المحلهللللا إلَد     لمدا لداَآ الفدلل   

ل لئلهددل ال 1969ِددن   ِعلِدد: انلئلددا ععهددل لعلعددل مدد  هللالدد  ملمعدد  إلدَد هللالدد  همهاَعدد  لدَد

 َلعددد  اللددد: لمدددلن: مددد  الدددلَ نمِددد المَلددد: االئدددام: اهلل لدددا الددَد مِددَد  الِعلِددد  الم

عالعدا لئعدلهللآ  23مهللال   علهللع  ع: الِلح  المَلع , االلئا   دهللاعهل مدع   دهللاف لداَآ 1969

 همل  الهلل النلصَ.

افما لعلعل مهماا  مد  الملدلهلل  حممدا لهدل او للهدل المَلعد  المَلعد  اا عَعئعد      

اع الاحددهللآ المَلعدد  ممطلددهللا َ:عِدد: امددل عللمهددل مدد  االهلل العدد .   ددو لمددهلل ل المَلدد: مشدَد

اع المَلد: الصدهعان: الحَعَد هدلَ ِدللا املعلد    فلعل لم  الاهداهلل المَلد: مللصَد

 اطنهللا الصغَ  اطنهللا الملَ . 

ل  فدع          لعلعل ع: ممظَ مظل َ لملانهدل  ا  وعللهدل مدع هللا  الهدااَ المَلد: للَد

لع  لهاانلهل الِعلِع  اا  لصلهللع  اا هلملاع , لللصهللَ  ل:مد  مد  اللئدلأاا الاحهللآ المَ
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اللعلعدد  المَلعدد  للحئعددق  لمددلهلل المحدداَ األعئدد: مدد    معدد  ما ددع لعلعددل محلئدد  اصدد  لددع  

المشَق المَل: االمغَهللا المَل:, اإ  األ هللاف الاحهللاع  لهدو  اللهدلَهللا للمدلَض مدع 

ق مِددلههللعلا الددهللا  الغَلعدد  لحملعدد  الهلل اع الشدَد ا:ع ( فددم  مشدَد الدد  الصهعانع  إِدَد

اض اللهددلَهللا الاحهللاعدد  المئهللمدد  مدد  لعلعددل  عئددهللا  آ ادَد األاِددط الههللعددهلل, ممددل    ملدَد

اَلد:  اشدحوا الئدا  الغَلعد   –محلاا ل الئام: فم   لملهلل المحاَ األعئ: المَلد: 

اع مدد   هدد  ادل  لعلعددل ادد   لملهلل ددل المَلعدد  اا ِددو مع  الملَد  ههاهلل ددل  هللاَآ الصدَد

هللا اللددلَهللآ لددع  الددهللا   االا الحدَد ااألعَعئعدد  االملاِددطع , لااعئددلً مددع ِعلِددلا اصدَد

 المظمَ المهعمن  الَ المللَ.

لمد  لئلهددل نحدا مصدَ, ا دوا ا لهدل  هدلأ نلعهدد   1969الههدا لعلعدل مندو ادلَ     

لماامدد  اللمددهلل الهغَاعدد: االددَاالط الهللعمغَاععدد  لددع  الللددهللع  مأمدد  اَلعدد  ااحددهللآ 

َلع  إِدومع   عَعئعد  مندو الئدهللعَ, عملل دل اللااعدق اللداَي األعدهللعالاه:  صالهل ا

ِ َا لعلعدل مد  إمملنللهدل الِعلِدع  ع: لعلعل امصَ  االَ للن ال طَ  لع  الئعلهلللع 

ف الئعدددلهللآ  ع  اا  لصدددلهللع  مددد   هددد   امعددد  الممَمددد  اافدددملهل لحدددا لصددَد االلشددَد

هللا  ملدددالَ  ع  عددد:  حدددهللاث حددَد ا:ع ,  1973المصددَد عئدددهللا المو دددلا اللعلعددد  مدددع إِددَد

ع  إلدَ مدل 1989إلَ  1977المصَع   الهل منو  , اولن لِلهللا لاهدا الِعلِدع  المصَد

ا:ع , امدع لهللاعد  اللِدمعنعلا لدهلل ا مَحلد  ههللعدهللآ عد:   طلق العا ِعلِ  اللطلعع مع إَِد

ع  املددللا لللمَاندد  االمدداهللآ لللمو ددلا إلددَ طلعملهددل,  طلعمدد  المو ددلا اللعلعدد  المصدَد

هوَ ل ااامد  الدهللع  االلغد  االمصدلل  المشدلَم  االلئدلَهللا الهغَاعد: الؤمدهلل ل االل: ل

 .  (8 الئامع  المَلع  االاحهللآ اللَالع 

عشلا الههاهلل اللعلع  ع: ههللع  اَلللطهل لللِاهللا  ع: ملعد  الهااندهللا ا  لصدلهللع      

اا هلملاعدد  االِعلِددع  اإ  ملنددا محلالدد  الاحددهللآ مددع الِدداهللا   ددهلل عشددلا عدد   

 لهل ملمهللهللآ منهل:ااام
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إ  الِدداهللا  لاالدد  مهمدد  مدد  لاالددلا الئددلَآ األعَعئعدد  عهددا ُلحددهلل هللا  لا:عددَ  -1

ا اغندهللا امعنعددل ا لعالعددل إفددلع  إلددَ مدد  مدد  لشددلهلل ا عَعئعدد  الاِددط: امصددَ 

الِدداهللانع  لهمدد  لعلعددل لمددل لهددل مدد  لطلمددلا لحََعدد   –العلعددل, عللاحددهللآ اللعلعدد  

 لِلئطهللا هللا  هااَ ل الهغَاع:. 

ن    الِاهللا  عملن: م  حَهللا   لع  لع  الشمل  المَل: المِدلَ االهنداهللا نل ع -2

المِعح: ا ا األمَ الدوي عدهللعع لدأي امد  احدهللاي مدع لعلعدل إلدَ لدَهع  مفد  

 .(9 الشمللعع  فهلل الهنالعع  ا ا  مَ ل  لِما العا  الهللا  الغَلع 

الِدملن: لدهللالل:  إ  لحلع  اللمهلل الهغَاع: المَل: الشَ : للعلعل علمل  ع: اللئد     

% مدد  31.5ملعددا  نِددم , لنِددل   126.6مصددَ االِدداهللا  االددوي للددغ حدداالَ 

ملعددا  نِددم   86مهمدداع اللئدد  الِددملن: للهددااَ الهغَاعدد:, حددللا مصددَ الددَ 

, ا ددوا ا لهددل  عمطددَ هلل لدد  اللمددهلل الحعدداي (10 ملعددا  نِددم  40.6االِداهللا  الددَ 

ا هلمدلا:, عللمو دلا الِعلِدع  للِمل  انشدلطهَ الِعلِد: ا  لصدلهللي االلئدلع: ا

للعلعل مع هااَ ل الهغَاع: انطلئا مد  هللااعدع اللئد  الِدملن: لدَ للللمدا المئامدلا 

األ َ  ع:   معلهل للملً لئالهل الوالع , عم   و  لللع المو دلا ا  لصدلهللع  اللعلعد  

% مدد  0.7ملعددا  هللعنددلَ لنِددل   252مددع لمددهلل ل المَلدد: الشددَ : مللددث مصددَ 

% 2.4ملعا  هللعندلَ لنِدل   383لصلهللَاا اللعلع , اللغا ااَهللالهل للعلعل مهماع ا

, األمَ الوي عؤمهلل  اآ  لدَ اللئد  الِدملن: (11 2009م   عم  الااَهللاا اللعلع  الَ 

ا  لصددلهللي االِعلِدد: المللددلهلل  لددع  مصددَ العلعددل فددم  اللمددهلل الشددَ : للهددااَ 

هددَ الصددلهللَاا االددااَهللاا الهغَاعدد: اللعلدد: عدد: حددع  لددَ عددَهلل ومددَ الِدداهللا  عدد: ح

 اللعلع .

ُلمهلل مصَ مَملاً لصشملع اللئدلع: االملمد: المدللم: فدم  مهمااد  الحفدلَاا     

الئهللعم  الل: َِ ا  لملهلل ِعطَلهل الِعلِع  اا  لصلهللع  ع: شدملل:  عَعئعدل االمدللَ, 

اهدهلل ا   الئا  الململ  الفنعد  االمهللَلد  االملهللعد  لملِدحهل الممللد  المصدَع  حعدث علا
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 2ع: لعلعل موعدع  المدلملع  مد  م للدف ال لدَاا حلدَ اصد  ادهللهلل َ إلدَ  ملدَ مد  

, ا   ادهللهلل اللعلعدع  الهللاَِدع  عد: مصدَ اصد  إلدَ  ملدَ مد  (12 2009ملعا  ادلَ 

 مِ  ا ف طللهللا إفلع  إلَ اهللهلل المئعمع  ععهل ممل عملل هللاَ اللمهلل الشَ : للهدااَ 

 .الهغَاع: اللعل: ع:  اآ او لا المعل ل

  :البعد العربً الؽربً للٌبٌا 

عَعئد: : امو مل عحلاي اللمهلل المَل: األاالشَ  الغَل:علفم  الهل  اللمهللع      

الملاِط: االوي علملع لاحهللآ هغَاعع  ِعلِع  طلعمع  الشدَع  مندُو الئدَ  الحدلهللي 

ع  عد: عصد  المغدَهللا ا هلل ِل ما الحااهللث الللَع  ,اشَ ع: اههلل هللال  المَالطع 

الم   اآ اللدَالط الئدام: ا ِدوم: األَفد: األعَعئد: حللدا  اا  مشَ المَل: 

هللا  لللعا ولن  عحَم  مئلام  ا ِلمملَ الحهللعث ع: الئَ  اللدلم  اشدَ االللِدع 

اشَ ادللا  دا  اللدَالط الِعلِد: لدع    للعمدا, المد   داآ المِدلممَع   هلدَا 

  شدداا هلل اللدداَآ   لددا الددَ لئِددعَ المغددَهللا المَلدد: إلددَ اددهللآ هللا , امددع ولددن عدد 

 مغَلدا عدَ هلللعد  الدَ امدق اللدَالط لدع   1962الهلا:َع  الل: اِللئا ع: ادلَ 

امشدددَ  , علأللمدددلهلل الِعلِدددع  اا  لصدددلهللع  اا هلملاعددد  َِددد ا ملدددلهلل  الئامعددد  

 (.3ممل عافحا الشم   (13 المَلع  ع: ِمل  إ لعَ المغَهللا المَل:

: ل صدَاَ ل الدَ لاحعدهلل  فدعل  عدَا  هِدَ المغدَهللا المَلد أ اِلطلاا لعلعل مد    

 َُ المصعَع  مع مشَ   امل لهدلَهللا الاحدهللآ مدع لدان  الهَلد  ا لحدلهلل المغدلَل:  عد

هلللعدد  الددَ نموهدد  األنظمدد  المَلعدد  الاحعددهلل  نظملهددل الِعلِددع  الددَ اعددق الماامدد  

الللَع عدد  االما معدد  الطلعمعدد  االلشددَع  اا هلملاعدد  لملل ددل  دداآ الاحددهللآ  ملددَ مدد  

فصل , الولن ملنا اللهلَهللا ع: حئعئلهل  امل  مههللا ا لالا لمهدهلل إلدَ ااام  ا ن

 الئفلعل المصعَع  الاحهللاع .
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عصلا محمم  المهلل  الهللالع  ع: ال وف اللعل: اللانِ: الَ الَصدعف الئدلَي     

ععمل عمدَف لدللهَف الئدلَي اللعلد: االلانِد:, لدوللا ال وعدلا لدع  الللدهللع  اعُدل  

 1987نداعملَ  7عد: المو دلا اللعلعد  اللانِدع , امدع اهدهلل  للهللا اللمدلا  المِدلمَ

علحا لعلعل مهللهل ا  لعم: النفط: لصلل  الهللال  اللانِع , النلللا اد  هدلأ مد  

النفط اللعل: م  الهَف الئلَي لصلل  لان  ع: إطلَ هللاَ او دلا حِد  الهدااَ 

 . (14 لللهللع الحئعق مِلههللعلا الاحهللآ المَلع  الطاَ اللهلَآ اللعنع  لع  ا

الِما المو لا اللعلع  الهلا:َع  لل ِلئَاَ االلملا  االلنِعق ع: الماا ف الهللالعد , 

علَ لظهَ  وعلا ِعلِع  الَ ِط  المو لا لع  الللدهللع  إ  عد: مافداع اِدلغو  

حئا  حَِ مِماهلل الم  اللملا  احِ  الهااَ   مهلل ظهاَ دل ااِدلمَا المو دلا 

. ممدل عافدحا شدم  1989َ    الهلل ا لحلهلل المغلَل: ع: ادلَ ع: إطلَ ل المَل: إل

(, األمَ الوي عمهلل نلعه  للَع ع  للههاهلل الملوال  م   ه  لاحعهلل األ طلَ المَلعد , 3 

اعئددلً ألِدد  الهغَاععددل االلددلَعس االهددااَ االددهللع  االئامعدد  اا نلمددلأ, ا ددو  الماامدد  

:, إفدلع  إلدَ مدل لِدمَ إلعدا هللا  هللعما إلَ لحئعق اِلَالعهعلا األم  الئام: المَل

 اَالدل الهنالعدد  مدد  اهدداهلل  عمدد  هللالدد: عشدم  مللدد  لحئددق األمدد  ا  لعمدد: األعَعئدد: 

األاَالدد:, مددولن أل   اَالددل لمللددَ المغددَهللا المَلدد: الِدداق ا ِددلهومع  لمنلهللهددل 

اللَااع  االصنلاع , الاهاهلل ا لحلهلل المغلَل: للحئق ألاَالدل مِدلههللعللهل الِعلِدع  

ا  لصلهللع  ااألمنع , لمهلل صَاع هللا ل: ع: الهلا:َ  ِلمَ لِنااا ع شدعا  اَالدل ا

مدد  ولددن المدد  اِددلطلاا الهلا:ددَ للللمددلا  مددع هااَ ددل الهغَاعدد:    لئفدد: الددَ 

الحَمددلا ا َ للعدد  عدد: لوهلل ددل, اُعمددهلل ولددن  حددهلل منهددلاا الهلا:ددَ  ا ً اا لحددلهلل 

 .(15 المغلَل: للنعلً 

هلل المغدلَل: لمدهلل نهلعد  الحدَهللا اللدلَهللآ لدع  الممِدمَع  حلدف مل  لمدعوهلل ا لحدل    

النددللا احلددف ااَِددا.  ا لددع  الشددعااع  االَِددمللع ,   معدد  اِددلَالعهع  للدداط  

المَلدد: المدد  اا لحددلهلل المغددلَل:  لصدد , لحعددث  صددلحا الِعلِددع  الهللالعدد  لددهللاَ 
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ااع  فم  ِعلِع  الئطهللا الااحهلل, ااِدلطلاا  مَعمدل ا اَالدل الئفدلأ الدَ الشدع

االِعطَآ الَ المللَ حعث  صلحا ِعلِد  الئطدهللا الااحدهلل  د: الِدل:هللآ عد: المدللَ, 

ممل مل  لفمف الهلمم  المَلع , ا شلش  ماا فهل ع: الئفلعل المَلع  هللعدع لاهداهلل 

لمل  اَل:  لعه: لهللا  مهلد  اللمدلا  ال لعهد: اانفدَهلل لملللدا ااَا:دا ال لصد  

الدوي هللعدع ا لحدلهلل المغدلَل: إلدَ الئعدلَ لدهللاَ  ععمل علملق لللِعلِلا النفطع , األمَ 

للماع  لمل  ا لصلهللي علملم  مدع الدهللا  األاَالعد  اعممد  الدَ اِدلئَاَ المغدَهللا 

 . (16 المَل:

شددم  اللمدددهلل المَلدد: الغَلددد: للعلعددل مهمااددد  هللا  المغددَهللا المَلددد: ا ددَ لدددان   

% 20.7نِدل  ملعا  نِدم  ل 83.4االهلا:َ االمغَهللا اماَعللنعل لئوً ِملنعلً للغ 

الهلا:دَ المَمدل األا  لمدهللهلل  احللدام  مهماع اللئ  الِدملن: للهدااَ الهغَاعد:, 

, الولن احل  المحاَ المَل: الغَل: لهااَ للعلعل الهغَاع: (17 ملعا  نِم  37.8

لمهلل المحاَ المَل: الشَ : اإ  الهل لا  و  األلملهلل ا الهل  : الل: لحدهللهلل    معلا

ع هااَ ل الهغَاع:, مولن حهدَ الللدلهلل  اللهدلَي لدع  هللا  حهَ المو لا اللعلع  م

المحاَ المَل: الغَل: مع لعلعل حعث احللا لدان  المَمدل األا  لهلَعدلً مدع لعلعدل 

% مدد  حهددَ الصددلهللَاا اللعلعدد  إلددَ لددان  عدد: حددع  احللددا الددااَهللاا 2.1لنِددل  

, (18 2009َ % م  إهملل:  عم  الدااَهللاا اللعلعد  ادل4.4اللانِع  إلَ لعلعل نِل  

ا دددوا عملددد  هللاَ اللمدددهلل ا لدددَ الما دددع الهغَاعددد: عددد: المو دددلا مدددع هللا  الهدددااَ 

الهغَاع:, عملَ الَغَ م     اللئد  الِدملن: للهلا:دَ  ملدَ مد  مهمااد  المحداَ 

المَل: الغَل: إ   نهل لَ لحئق  عم  لهلَع   اع  مللمل لحصلا العا لان , ا دوا 

ن  اااههلهدل اللحَعد  ا دَهللا ماانعهدل مد  لعلعدل, عؤمهلل   معد  الما دع الهغَاعد: للدا

  معدد  الما ددع الهغَاعدد: عدد: لنددلأ او ددلا   مددلَالددولن فددمف هللاَ اللئدد  الِددملن: 

الهااَ ا  لصلهللي, اإ  ولن   عحهلل م   داآ المو دلا الِعلِدع  امللنلهدل لدع  لعلعدل 

هللالدد  االهلا:ددَ المدد  لمدد  ُلمددهلل  لددَ  عدد: المو ددلا مددع الهددااَ الهغَاعدد:, امددولن 
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المغَهللا اماَعللنعل ع   فدمف حهدَ المو دلا ا  لصدلهللع  عئلد  مد    معد  الما دع 

الهغَاعدد: اإ  المو ددلا الِعلِددع   ددهلل لَلطهدددل ماا ددف االهل ددلا لمددلل هللاَ دددل 

 الِعلِ:  ملَ م  هللاَ ل ا  لصلهللي.

 ( موقع لٌبٌا من الوطن العرب3ًشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 .6 , ص1078المصدر: األطلس الوطنً, طرابلس,

إ  لحلع   لمدلهلل المو دلا اللعلعد  مدع هااَ دل الهغَاعد: لدا  صاصدع    معد  الما دع 

الهغَاعدد: ا  معدد  مددااَهلل  ا  لصددلهللع  النفطعدد , ا   لددولع  الصددملهللا للملدد  عدد: عددل  

الحهللاهلل اللعلع   ملَ م  المَهللا اااللَا الهنِع  المَلعد   د: هنِدع  ِدملنهل, ا عدأا 

  لددع  ملللدد: الدداط  المَلدد: مشددَ ا امغَلددا, مئددهللَالهل الددَ   معلهددل محلئدد  اصدد

المحداَ األعئد:, امدع ولدن ملدا  ااملصا اللطلل  م  اللمهللع  الشَ : االغَل: فم 

َعْا الهللا  المَلعد  الدَ مد  المئلَحدلا اللعلعد , ا دوا عؤمدهلل الدَ حلهد  عد: نفد  لاَ 

عمئاهللا ممل عئا  المل ,    ملدَآ المدَاض لدَ   لمد  اللفدلا , ا دوا مدل حصد  

َ اللعل: المحاَي ع:  فلعل الاحهللآ المَلع  االلمدلوا ا  لعمعد , ا صدلحا للدن للهللا

ا عملَ اعق العلا اَفهل منلاوآ لشم  ِلعَ, األمَ الدوي هللعدع مؤعدهللعهل إلدَ الل لد: 

الصددهعان:  ادد  طَحهددل, امددع ولددن علددهللا    هللاَ الغددَهللا فددهلل المددَهللا عدد: الصددَاع

َ ا هلِل للدن ا لهل دلا عد: مهدهلل ل شدحو األطدَاف الغَلعد  الدا فلعل األمد  الئدام:, 
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نظدددَاً ل طاَلهدددل ا ِدددلَالعهع  عددد: الهِدددهلل الِعلِددد: الملاِدددط: الحلفددد  لهللالددد  

 .(20 إَِا:ع 

ممدل لئدهللَ لللددع   لمدلهلل المحدداَ األعئد: المَلدد:: لهنلحعدا الشددَ : االغَلد: ألمدد      

اهلممددا الددَ احددهللآ لَالهددل الغلهددل اإِددومهل اا لصددلهلل ل, المنهددل  لالددا َ عندد  

لمعلهل ا ِلمملَع  المصلحع  الَ للحََ األنظم  المَلعد  مد  ائدهلل ل ا ِدلمملَع  ل

إ  الئلع  منهل, إفلع  إلَ     الحهللاهلل الِعلِع  اا  لصلهللع  ااأللمدلهلل الهعاِعلِدع  

لَ لم  علال  ع: مطلللهدل الاحهللاعد  المَلعد  الملولهدل ا لحلهللعد , عملعدَ منهدل عشد  

المغددلَل: الددَ المحددن عدد: صددعلغلا األ عددَآ, امددولن لشددم  وَعددع اام  ا لحددلهلل 

مهلدد  اللمددلا  ال لعهدد:. اإ  الئلاددهللآ الِعلِددع  ا  لعمعدد  المَلعدد  لددَ لنفددج عدد: 

مِدلا  اللحددهللعلا اللدد: لااهههددل, اإنمددل لَعدهلل اصددوحلً ملاافددملً علنلِددهللا ا ددهللَالهل 

 ا وا مل عشلا ععا األنظم  المَلع   ملَ اللحهللعلا الغَلع .

 ل  المحاَ المماهللي ا لملهلل  الشمللع  الهنالع :اله -للنعلً 

 البعد الشمالً: -1

إ  اَلللط  لمدلهلل المحداَ الممداهللي  ا الَ ِد: لأ دو  شدمل  مد  الما دع الهغَاعد:     

للهغَاععددل الِعلِددع  اللعلعدد  عدد: ا لهددل ع : الشددملل: االهنددال: امدد   ولهمددل للحددهللهلل 

 معلهددل الطلعمعدد  لئدداآ المحدداَ الشددملل: األلمددلهلل الِعلِددع  اا  لصددلهللع  االِددملنع  ا 

الملاِط: األاَال: الِملن: حعث اص  اللئد  الِدملن: للدهللا  األاَالعد  المَللطد  

% مد  مهمداع اللئد  41.5ملعا  نِدم  لنِدل   167ا لصلهللعلً مع لعلعل إلَ  ملَ م  

هدل  الِملن: للهااَ الهغَاع:, إفدلع  إلدَ  دالهَ اللئنعد  الملمعد , ا دهلل ادلل  دوا ا ل

لااعَ مصلهللَ الطل   ع: لعلعل م  الدنفط االغدلل ا  معد  الصدنلالا األاَالعد  لحئدا  

اللنمع  ا  لصلهللع  ع: لعلعل, لئعمد  صدلهللَالهل للدهللا  األاَالعد  الدَ الِدلح  الشدملل: 

, 2009% ادددلَ 60.9ملعدددا  هللعندددلَ لنِدددل   22.9لللحدددَ الملاِدددط االلددد: للغدددا 
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% أللملنعدل 6.9%  ِدللنعل, 7.7فَنِدل, % ل12%  عطللعدل, 34.3لالاا لنِدل  

مشَعن لهلَي مهَ لللنِل  للهللال  اللعلع , الولن اللا  عمد  الصدلهللَاا اللعلعد   داآ 

المحدددلاَ األَلمددد  الشدددمللع  االهنالعددد  الشدددَ ع  االغَلعددد  عددد:   معلهدددل الِعلِدددع  

 2.3ألاَالد:اا  لصلهللع  للهللال  اللعلع , ممل للغا  عم  الااَهللاا اللعلع  م  ا لحدلهلل ا

, اِدلحاوا مد  مد  2009% مد  مهمداع ااَهللالهدل لمدلَ 16.6ملعا  هللعنلَ لنِدل  

% مدد  مهمدداع  عمدد  1.9% اعَنِددل الددَ 4.9% ا لملنعددل الددَ 7.2إعطللعددل الددَ 

 .(21 الااَهللاا اللعلع  م  هللا  ا لهل  األاَال:

نظعدددَ الدددولن عشدددم  اللمدددهلل الشدددملل: للعلعدددل مددد  المحددداَ الممددداهللي   معلدددا لدددع  ال    

الملاِط: االظهعَ األاَال:, اعحاي ا  لعَ المل:: لحاض الملاِط هلَاً الحلَاً 

ا لهل  لِل َ ع: لغعَ األنملط الِعلِع  اا  لصلهللع  لمحلا  النظعَ الهغَاعد: عد: 

الملاِط, عللافع الهعاِلَالعه: امحلاا  الهعالالعلعم: عملل ا َللدلط لدع  مهدل  

َ    المهددل  األاِددط  ددا الددوي عددهلل   عدد: محلددا  حافددا الغَلدد: االشددَ :, الحمدد

مددَ إفددلع  إلددَ  1900ا  لددعَ الِعلِدد: اللعلدد: امددل عدداعَ  ِددلحلا المملددهلل ألملددَ مدد  

لمددَ   لعهددا  ِددَا( نحددا الددهللا  , األمددَ الددوي عهعددا إلددَ إَِددلِأ او ددلا مملنعدد  

الئدا  الملنع  مهمل ا للفا األنظم  الِعلِدع  عد: ا  لدعَ الِعلِد: اللعلد:  ا ِدعطَآ 

الملددَ  الددَ محلدداا  ا ِددلَالعه: األاِددط, ا ددوا مددل  اصدد  اللمددهلل الملاِددط: إلددَ 

 لملا اصَاالا امنللالا ِعلِع  اا لصلهللع  لع  لعلعل امللطل الع  لعلعل ا مَعمدل 

 الع  لعلعل اإعطللعل ع: المئاهلل األ عَآ م  الئَ  الملف:.

ملً احددهللعللً, حعددث احلدداا عشددم  اللحددَ الملاِددط اللئدد  ا ِددلَالعه: المددللم:  ددهللع 

مِلحلا ا حهللاث المللمع   ل  المهلل الحَلع  المللمعلع  األالَ االللنعد , امدل لو مدل 

 1956م   حهللاث مع لعلعل االهللا  المَلع   لندلأ المدهللاا  اللولد: الدَ مصدَ ادلَ 

 1995, احدَهللا الللئدل  ادلَ 1973, احَهللا الملاَ الَ 1967احَهللا حلعَا  

إ  شاا هلل للَع ع  ِعلِدع  لمدن  الملاِدط   معلدا ا  لعمعد   م   و  األحهللاث مل :
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االهللالع  ال لص  انهلل اَلللطا الَ مفدلعئا عد: هلد  طدلَق االِداع  االلِدفاَ 

االهللَهللنع  فم  حَم  الموح  الهللالع   ا لمَمل  ِلطع  الئا  الملَ   ال لص  

الدَغَ مد   لدَعم لنلأ الحَهللا الللَهللآ لع   طل: المللَ, حلف النللا احلف ااَِدا, 

, إ       معلددددا 2ملعددددا  مددددَ 2.5 لددددَ   مِددددلح  اللحددددَ الملاِددددط   للعددددهلل ا

الهعاِعلِددع  اا ِددلَالعهع  لفدداق ولددن لللنِددل  للعلعددل االدداط  المَلدد: االشددمل  

حظاآ اللحَ الملاِط المللمع  الللَع ع  ا ِلَالعهع  ا  لصلهللع  لدَ  األعَعئ:, اإ 

هلل  المصدداَ,  ددوا مددل همدد  حهددَ اللنددلع  الددهللال: لنللهددل مدد  لحددلَ المددللَ الددَ مدد

للِدددعطَآ العدددا ااحلدددااأ   معلدددا, عشدددم  صدددَاالً اللمعدددلً ملااصدددوً للِدددط النفددداو 

االِددعطَآ الددَ ملمدد  حافددا لددهللأاً مدد  اللددلَعس الئددهللعَ إلددَ الحددهللعث, عمددَا الددَ 

شااط:ا الحفلَاا الئهللعم  م   هللملأ المصَعع  الدَ حافدا الشدَ : االفعنعئعدع  

الشدددَ : االغَلددد:, اا غَعدددق الدددَ حافدددا الشدددَ : ااألاِدددط,  عددد: حافدددا

االحفلَآ الَاملنع  الل: ِعطَا العا لمهللآ  دَا , لدَ الفلاحدلا ا ِدومع  اللد: 

شددملا اا مددلً ههللعددهللاً الددَ شددااط:ا, عمدد  الطددللع الولعندد: المِددعح: إلددَ الطددللع 

هددل الحعدداي ا ِدوم: المَلدد:. عددلللطاَ اللدلَع : لهغَاععدد  اللحددَ الملاِدط امهلل

ا لملهلل ددل الِعلِددع  اا  لصددلهللع  اا هلملاعدد   دد: اللدد: اددللا   معدد  هغَاععلددا 

الِعلِع  م   و    مع  الما ع الهغَاع: اللعل: اهللاَ  ع: لنلأ المو لا الِعلِع  

الملاِطع , ام   وا الهلنهللا للحهللهلل الهللا:َآ االملاِطع  ا د:   دَ ا  طدَ الدهللاا:َ 

غَاععدددل الِعلِدددع  لما دددع لعلعدددل ا  معلدددا الملاِدددطع , اللددد: اَللطدددا للللدددلَعس االه

عمهل ا ا  لملَ لأ معلا األمنع  اا  لصدلهللع  لَلمدل الدَ لاههدلا الهللالد  اللعلعد  

لللنِددل  للددهللا:َآ الملاِددطع , ا دد: األِدد  اللدد: ُعملعهددل ما مهددل الهغَاعدد: اهللاَ ددل 

هللا الداط  المَلد: الللَع : االِعلِ: اانلمل:هل الفمَي االحفلَي, علعلعل لملد   لد

األعَعئ: الملاِط: الللا الئا  اللئلعع  االلَالع  اا  لصلهللع , عللال  الِعلِد: 

اللعل: عَض اهداهلل  عد: الملاِدط محلئد  اصد  لدع  الشدَق االغدَهللا, اإ  انفدَاهلل 
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لعلعددل لممعددلاا ما مهددل الهغَاعدد: عدد: الئددلَآ األعَعئعدد  اعدد: حدداض الملاِددط اعدد: 

لئلهدل الِعلِد: اانلمل:هدل األعَعئد: المَلد: هملهدل اِط الاط  المَلد: إفدلع  إلدَ 

  (22 النلعوآ المهم  ألعَعئعل ع: اللحَ الملاِط.

ُلمددلل المنلعددو اللحَعدد  لددألَ هللالهددل ا  معلهددل ا ِددلَالعهع  عدد: األ ددللعَ الِعلِددع      

االمِدطحلا المل:عدد  اإ  لدألعَاا الملدداَ الحفددلَع  االفمَعد  االِعلِددع  االهللعنعدد  

عدد: المهلممددلا الحفددلَع  واا الطددللع الِددلمَ عدد:  ا نِددلن:َ الفمددَ لممددق الهددو

ماا مهل, ع: حع  لمم   و  المِطحلا الَ نئ  الحَاهللا االصَاالا مد   مدلم  

 دلَ  مهللهددل الحعداي اعددق  لمدلهلل الئدداآ الحلفدن  للمشددموا الِعلِدع  االحددَاهللا, 

:دن الدوع  عما ع هلعَ  مللطل ع: اِط حداض الملاِدط هملهدل ملهدأ امداط  ألال

ا هلل شدههللا هدلَ مللطدل ا لدَ  امَعدا ملعدَاً  ,عللهَا  لللصَاالا االحَاهللا

مد  األلمدلا االصددَاالا االحدَاهللا الملاِددطع , اإ  ملندا  دهلل  لددا عد: المصددَ 

الحهللعث, ا عشههلل الللَعس الِعلِ: لللحَ الملاِط الدَ ِلِدل  األحدهللاث االحدَاهللا 

ما مهدل الهغَاعد: عد: الحداض الل: لمَفا لهل لعلعل مد  اللحدَ, اولدن لو لمدلَ ل

األاِط للملاِط األلملهلل ل الهغَاعع  ع:  لَآ  عَعئعدل, اإ   ملدَ اللحدهللعلا األمنعد  

ا  طلَ ددل لددأل: لِددلهللا األ معدد  ا ِددلَالعهع  لما ددع لعلعددل الهغَاعدد: ال لصدد  لمددهلل 

املشلف النفط ع: لعلعل الملظَ   معلا ا  لصلهللع  اا ِلَالعهع  ع: الِاق النفطعد  

العدد , امددولن الغددلل الطلعمدد:, شددملا  ددو  اللنل:عدد  الما معدد  النفطعدد  ا  لصددلهللع  الهلل

  معدد  عدد: الل طددعط ا ِددلَالعه: لددهللا  الملاِددط اهللا  المددللَ المهعمندد , اانددهللمل 

ا ما لعلعل لحا ِعطَآ إعطللعل ملنا   معلهدل  حلهللعد  لمدهللَ ظهداَ الدنفط لهدل المد  

عمددل شددههلللا لعلعددل مدد   وعددلا  ,الددهللا  المظمدد:  نظددلَلمددهلل الددنفط  صددلحا محددط 

اصَاالا مع الهللا  الغَلع  ع: المئاهلل اللول  األ عَآ م  الئَ  الملفد: مدل  د: 

إ  محلا ا  عهلهلل ملََاا  الهللآ اِلمملَ لعلعل  ا الفغط العهل حلَ لللمدهلل اد  

لحللفهدل مددع ا لحددلهلل الِدداععل:, امددولن هللاالهدل إلددَ الللددهللا  الاا مدد  لحددا الِددعطَآ 
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ملَع  الئددهللعَ الددهللاَ لحَمددلا اللحددََ المللمعدد ,  ددو  األِددللهللا هللعمددا الئطددهللا ا ِددلم

األطلِدد: لمحلَلدد  لعلعددل االنعدد  مدد    معلهددل الهعاِددلَالعهع  الهللالعدد  عدد: اللحددَ 

الملاِددط, المددهلل نهلعدد  الحددَهللا المللمعدد  الللنعدد   ُِددما  َافدد: لعلعددل لددع  الددهللا  

ااصددد  مدددع مِدددلممَالهل ا ِدددلمملَع  عأ دددوا عَنِدددل هنالهدددل لعمطعهدددل عَصددد  الل

الفَانمفانعدد  عدد:  عَعئعددل, امددولن اللمددهلل الهغَاعدد: لوملددهللاهلل   لددعَ لَ دد  اللعلدد: إلددَ 

 َاف: مصدَ امِدلممَالهل ا نهلعلعد  عد: الشدَق همد  لَعطلنعدل لدالَ ا لملمهدل 

لشَق لعلعل,  مل الا علا الملحهللآ علئعدا عد: غدَهللا لعلعدل للدلمم  مد  الِدعطَآ الدَ 

لِل هللمهل الا علا الملحهللآ للِط  عللهل امنلعِدلهل أل طدلهللا هللالعد    َ الماا ع الل: 

. َ ُ  

اَللطددا المو ددلا لددع  لعلعددل االددهللا  الملاِددطع  لللحللدد  األمنعدد  اا  لصددلهللع ,     

عدددلل وف لدددع  شدددمل  الملاِدددط  اهنالدددا مددد   دددو  األِددد  اللنعاعددد  للمو دددلا 

لا الهللالع  امنلطق النفاو الدَ ا ِلَالعهع  ع: اللحَ الملاِط, ام   و  اللحللف

الملاِددط مدد   لدد  حلددف النددللا احلددف ااَِددا. علألِددلطع  لهدداهللا الملاِددط شددَ لً 

اغَللً لفمل  ِعَ الحَم  اللهلَع  الحئعق فدملنلا  منعد  لمدهللَ  عدلَ  ي  حدهللاث 

 م  شأنهل    ل   لأم  هناهللا  اَالل ا اااهلل الحلف األطلِ: ع: الملاِط.

اَآ عحلَ الاا ع الهغَا     ع: الَ لعلعل اهمعع هللا  الملاِط  للدلا حِد  النااعدل فَد

   عَ  الهمعع    الملاِط لحعَ  اَلعد   اَالعد  مد  حعدث الاا دع الهغَاعد:, الدولن 

عِددلاههللا لصددحع   نمددلط المو ددلا لللااعددق مددع الاا ددع الهغَاعدد: للَِددعس ملددهلل  اللمددلا  

مدللمعع , ا دوا مدل ِدما إلعدا لعلعدل احملع  اللع:  االلملا  األمن: احفدظ الِدلَ ااألمد  ال

ع: المحلع  الهللالع  أل  لهم  م  اللحَ الملاِط لحعَآ ِوَ  للع  مد  همعدع األِدلح  

االا الملاِدطع  المد  ما مهدل الهغَاعد: عد:  انلهللا لحعدلهلل مللطدل اإلملهلل دل اد  الصَد

اِط حاض الملاِط: حلدَ لدا لدَ لمد  طَعدلً عد:  دو  النلاادلا عأنهدل ِدلمع  حللد  

للا اصَااللا احَالا, المهلل    نلهللا لعلعل لحعلهلل مللطل ا ما ممهدل ممل دهللآ لمدلا   لم
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ا الدَ    عمدا  الملاِدط مَمدلاً لولصدل  لدع  (23 ا مل  لمهللآ  م  ِنااا , ا صَد

الئلَاا, الحَاً لللهلَآ ا النئ  اللحَي, احَع  الملاَ م  مفدلعئا, ااالمدهللا ِعلِد  

مافداالا األاَالعد  واا المو د  لللشدمهللا اللعلد:, َلط الئفلعل المَلعد  المصدعَع  للل

النددلأ  ِدد  او ددلا ا لصددلهللع  لئدداَ الددَ مصددلهللَ الطل دد  االمددااَهلل األالعدد  االمددااهلل 

عف الدنفط  ام  األاَالعد  مِداق للصَد المصنم  الللهلل  ال لَاا للنفعدو المشدلَعع االشَد

 اللعل: امنلهللا ع:  اَالل.

ئع  األاَالع  لمهللَ لملع:هل المدلهللي االممنداي, الدولن لِما المو لا ا  لعمع  األعَعا    

عههللا    علَ اللملم  لَا  المِلااآ اا حلَاَ اهللادَ ا ِدلَالعهع  الملاِدطع , الملعدل 

َاالطهل الِعلِع  اا  لصلهللع  اا هلملاعد  ,الهع:د  منل هدل اإطلَ دل الِعلِد: للحدااَ 

لمعددهللاً ادد  ِددلان الهعمندد  االللمعدد   اللنددلَأ حددا  م لنئددلا الئفددلعل الِعلِددع  اا  لصددلهللع 

ا  لصلهللع   الألَ ولن لمانا مهماا  م  المللهلل  ا ُِِا مهماا  لللملا  ا  لعمد: 

ددمعا مهماادد  المشدَد  ا   ل:  لعلعددل, لددان , الهلا:دَدلددع  هللا  ا لحددلهلل االمغددلَ 5+5ُِ

هللا, ماَعللنعددددل( مدددد  ههدددد  اهللا   اَالعدددد     إِددددللنعل, عَنِددددل, إعطللعددددل, مللطددددلالمغدددَد

 ., مملل  إ لعمع  ملاِطع  ع: مااهه  المهللعهلل م  الملغعَاا الهللالع (26 للَلغل (ا

 البعد الجنوبً: -2

عشم  اللمهلل الهنال: للعلعل مهماا  الهللا  األعَعئعد  عد: اِدط  دلَآ  عَعئعدل, لغلدهللا     

العهل صف  األ للعَ الصدحَااع  المحلفدن  للمهدل ا الحعاعد  األعَعئعد , الدَ الدَغَ 

منل هل اشهللآ حَاَلهل ا حالد   َافدعهل اشدهللآ لدألعَاا ما مهدل الهغَاعد:  م   ِلاآ

عدد: المنطئدد  المهللاَعدد  الشددمللع  لئددلَآ  عَعئعددل, عِدداهلل ل المنددلو المددهللاَي الصددحَااي 

ملعدد  عدد: ِددَاهللا   علنددل َ مددع الشددهللعهلل الحددَاَآ االهفددلف, عمِددا ل طعددف المللددل  الَ

لدللئَهللا مد  مصدلهللَ معل هدل ا ندلن  عِمنهل اللهللا الَح  مَلا ا ل  علالاا   األعق

ملنا  طولهَ الحفلَع  الئهللعم  الل: الهلل َا ع: ائاهلل ل ال اال: الَ علَ اِللصدلَ 
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حئل:ئهل اللئلعع   االملمع , للن  : الصدحَاأ الملدَ  لئفدهل ا فعفدهل لنلشدَ الدَ 

% م   َافعهل عد: نطدلق علصد  لدع  90ا  لعَ الِعلِ: اللعل: حعث لمل   ملَ م  

الددلوهلل اهنالهددل, انلشددَا طَ هددل اممللَ ددل الئهللعمدد  الددَ ا لهل ددلا اللهلَعدد   شددمل 

لماان: المدهلل  الِدلحلع  الدَ الملاِدط املدا مهِداَ لللااصد  الدَ طدَق الئااعد  

 (27 المللَآ للصحَاأ مع غَهللا  عَعئعل ااِطهل اهنالهل لمئاهلل طاعل  م  ملفعهل.

لأ الهللاَ المحاَي لِعلِللهل لهل  الداط  إ  الماام  الل:  عأا الهللال  اللعلع   وم    

المَل: االئلَآ األعَعئع , همللهل للو  ههاهللاً ِعلِع  اا لصدلهللع  مفدنع  ِد َا لهدل 

م  إمملنللهل الهغَاعع  المااَهللع  االما مع  ع: ِلع  لحئعق اللمدلا  الملمدَ االاحدهللآ 

اَالع  لِدلاهلل الدَ لع  الهللا  المَلع  ا لق لملوا ا لعمع  لهلَع  اعَعئع   اِطع   

لنمعدد  الئددلَآ الطاَ ددل عدد: منلطئهددل الشددمللع  االهنالعدد  الددَ ما مهددل عدد: الشددمل  

األعَعئ: االَ حهللاهلل ل الهنالع  مع الهللا  الصحَااع   إواً المحاَ الممداهللي ا لمدلهلل  

الشمللع  االهنالع  لحئق   هللاعهل م   و    َ منلعو ل الشمللع  ع: امق شمل  الهللال  

ع: منلطئهل الهنالع  الَ اللاالدلا الصدحَااع  الدَ الحدهللاهلل اللعلعد  الهنالعد  اللعلع  ا

 ا  َ مهللنهل  : غهللام  اغلا ا الا االممَاا الهنالع    لعَ المفَآ... إلس.

اَللطا الحَم  اللهلَع  اللعلع  لللماانا الشمللع  االطَق اللَعد  الدَ الصدحَاأ     

: حدهللاهلل ل الشدمللع  مدع لعلعدل, ممدل عَِدَ  لَطد  اللعلع  إلَ مهللا   الهللا  األعَعئعد  عد

لالعمهددل الددَ ا  لددعَ اللعلدد: اَلللطددلً شددمللعلً لددلللحَ الملاِددط اهنالعددلً الددَ الحددهللاهلل 

اللعلعددد , ا دددو  ال صدددل:  ممندددا ِدددملنهل مددد  ممَعددد  حَعددد  اللهدددلَآ امِدددللمهل 

اللعلعدد  امااِدمهل, األمددَ الددوي  اهدهلل نشددلطلً لشددَعلً ا لصدلهللعلً علددالع الددَ مد  المددهلل  

الشددمللع  االاِددطَ االهنالعدد  عدد: شددلم  ملااصددل  مدد  الطددَق االمَامددل الئهللعمدد  

االحهللعل , حعث َلط الِلح  الشملل: اللعل: انهلل لاغلدا نحدا الهنداهللا ا دَهللا المِدلع  

لعنا الع  الهللا  األعَعئع  الهنالع  مل  لشلهلل االنعهَ انعهَعل املل:, مولن صدلهللَاا 

اللعلعد  عد: الملاِدط, ا مدهللا اللئدلأاا اللعلعد  مدع الدهللا   و  الهللا  لمَ الَ المداانا 
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األعَعئعدد  لاِددعع حلئدد  اللمددلا  اللهددلَي ااألمندد: لددع  لعلعددل اظهعَ ددل األعَعئدد: عدد: 

ا لهل ع  الهنال: االشملل: للحئعق  لملهلل المحاَ الَ ِ:  ا المماهللي أل مع  الما دع 

   حدهلل الَحللد  األلمدل  المدهللاا الهغَاع: اللعل: ع: الئلَآ األعَعئعد    مدهللا ولدن مئالد

َالف      م  عَعهلل    عما  حلمملً الَ الِداهللا  االنعهدَ الشدلهلل عهدهللا    عِدلالَ 

 .(28  الَ طَالل (

إ  ا لَاق هللال  الهَامنا اِعطَلهل الَ هناهللا لعلعل اطَق الئااع  اللهلَع      

ل:  اللعلع  إلَ ع: منطئ  علا  لللصحَاأ اللعلع , عؤمهلل الممق الللَع : لاصا  الئل

اِددط الصددحَاأ لدد  ا لَا هددل إلددَ المنددلطق ا ِددلاا:ع , ممددل مددل  لمحلالدد   لل:دد  

النِلمانعع  الئدلطنع  ِدلح  ِدَا ا لدَاق الصدحَاأ ااصدالهَ إلدَ نهدَ النعهدَ 

 (29 عؤمهلل ِ هللَ اللااص  لع  الشمل  الملاِط: االهناهللا الصحَااي.

عدَ َ    األ معد  الما معد  للعلعدل  مهللا مصدلهللَ الَحللد  الهغدَاععع  المدَهللا اغ    

ِددل ما عدد: الهلل ددلَ الللددلهلل  ا  لصددلهللي النشددعط الحَمدد  اللهلَعدد  لددع  المنددلطق 

األعَعئع  لللهل  الشمل  االهناهللا االغَهللا االشَق اإلَ هلَ الملاِط اإلَ اِدط 

 اَالددل الددَ المدداانا ا عطللعدد , ا ددهلل ِددل ما مَامددل اللهمددع اللعلعدد  مدد  مدداانا 

الئااعدد  اللهلَعدد  الملحَمدد  مدد  المغددَهللا المَلدد: عدد: الشددمل   اااحددلا امحطددلا

االددلوهلل ااألعَعئعدد  عدد: الهندداهللا لللددلهلل  اللفددل:ع الددَ مهماادد  مدد  الطددَق اللَعدد  

 ا  مهل:

 طَالل  لاَنا نهَ لشلهلل ملَاً لفلا  امااَ. .1

 غهللام  لوهلل الهاِل ا  طَعق غلا اا عَ. .2

 (30 طَعق لَ   ااهللاي ا  طَعق المفَآ. .3

  لللهددلَآ عدد: طددَالل  اغددهللام  ا اهلددا اعددلا  اهلدد  عَِدد  اللعلعددِددل ما ممل

نفاِ  ع: لطاعَ لللهلل لهَ اللهلَعد  ا داآ صدولهَ مدع امعلَ د  المدللا ممدلنلهَ 

عدد: المَامددل اللهلَعدد  المَما دد  عدد:  ددلَآ  عَعئعددل ملدد  لململددا امددلنَ الددوهلل اللَنددا 
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لع: لمللدا عد: لغد  الهاِدل , ام   و  المَامل انطلئا عمَآ الللدلهلل  اللئد(31 الهاِ 

اللدد:  هلهلل ددل ِددمل  مهللعندد  هددلهللا اللعلعدد  عدد: هلدد  نفاِددا, امددولن اهددهللا هملاددلا 

 عَعئع  م  ملنا  طنا  هنلا  الاا م   ِف  مهللعن  هلهللا ااد  طَعدق لهمدع طدَق 

 (32 الئااع  الئلهللم  م  غَهللا ااِط  عَعئعل.

نلشددلَ اللئلعددلا ِددل ما الئااعدد  اللهلَعدد  االممددَاا االطددَق الصددحَااع  عدد: ا

األعَعئعدد  اللغاعدد  االهللعنعدد  االِعلِددع , عمدد  طَعددق  ددو  الطددَق هلل دد  ا ِددوَ إلددَ 

الهناهللا اللعل: اإلَ اِط اغَهللا  عَعئعل, ممل هم  م  اللعلعع  المِل َ األملَ عد: 

نشَ ا ِوَ ع: اِدط اغدَهللا  دلَآ  عَعئعدل, لمللدا ههداهلل َ لئعدلَ ممللدن إِدومع  

 (33  عَعئعل. اع  ع: ملنَ الَنا ع: 

ِل ما  لل:  الللا ع: هلل ا  ا ِوَ إلَ إ لعَ المااَ غَهللا هلدل  لعلِدل: اد      

طَعق لهلَ الئااع  م  الهناهللا اللعل:, اهلل   ا ِوَ إلَ مملمد  مدلنَ اد  طَعدق 

لهلَ الئااع  الئلهللما  م  طَعق علا , اع: ااهللاي هلل   ا ِوَ ا  طَعدق  ا هلل 

لللا م  الهناهللا اللعل:, اهلل   ا ِوَ إلدَ لَندا اد  ِلعمل  الوع  عئطنا  غَهللا ا

 –طَعق الههَاا ا ااع  اللهلَآ الَ الصحَاأ اللعلع  لهللأا م  الشمل   طَالل  

مااَ, لشلهلل( االماهللآ م  الهناهللا إلَ الشمل , ااصلا حفلَالا إلَ  لهللا  –علا  

لدد: عددلملَ لهددل اُمللددا  ملددَ مدد  لولددع  لغدد   عَعئعدد  للللغدد  المَلعدد  اال (34  عَعئعددل

 (35 الموعع  م  ِمل   لَآ  عَعئعل.

ِل ما الحَم  الِناِع  ع: انلشلَ ا ِوَ ع: هناهللا لعلعل ا  طَعق اللااعدل     

اللدد: ُلملددَ الئددَا  المددَعَ االددهللع  ا ِددوم: مأِددل  للددهللااآ عدد: َلددلط الصددحَاأ, 

مدلنا, عدال:  ا صلحا  و  اللااعل منلدَاً لنشدَ ا ِدوَ االلغد  المَلعد  عد: ااهللاي,

اااهللي  َا ع: مهاف امَانع  لمَامل صحَااع , ِل ما  و  المَامدل عد: نشدَ 

َِلل  ا ِوَ إلَ الشماهللا الالنع  عد:  لدهللا  عَعئعدل, اِدل ما عد: لاطعدهلل او دلا 

 (36 لعلعل مع هللا  الهناهللا.
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علحا اللااعل الهللعنع  االمَامل الممَانعد  الهدلَ الئااعد  الطَعدق  مدلَ  هدَآ اللعلعدع  

, (37 إلددَ  عَعئعددل, حعددث شددم  اللعلعددا   ملددَ هللعدد  عدد: مهللعندد  مددلنا شددمل  نعهعَعددل

الهلل ددَا ععهددل اللهددلَآ االنشددلط الملمدد: االنشددلط ا  لصددلهللي إلددَ    هلل دد  الغددلا 

األاَال: إلَ غَهللا ااِط الئلَآ األعَعئع  هناهللا الصحَاأ, ااِلطلع الئفلأ الَ 

المنددلطق الصددحَااع  مددنهَ  لنددلأ لعلعددل  المهل ددهللع  الددوي حملدداا لددااأ الههددلهلل مدد   لنددلأ

المئعمع  االئل:مع  الَ اللااعل الهللعنع  ا لدا مندلطق لعلعدل لنهدهلللهَ اااصدلا المئلامد  

 إلَ    ِعطَ الغلا الصلعل: الَ  و  المنلطق ع: الصحَاأ.

مددع الاهدداهلل  1919لددلام  الغددلا الفَنِدد: للمنددلطق الصددحَااع  اللعلعدد  اددلَ     

, الولن انشغ  اللعلعا  لهماَ لوهلل َ الَ علممناا مد  1911الَ  ا عطلل: ع: لعلعل

ا ِددلمَاَ عدد: مئلامدد  الفَنِددعع  مددع ا دداانهَ امعلَ دد  عدد: األ ددللعَ الصددحَااع   

المط  اللاال  اللئلع: اا  لصلهللي نلعه  الل  األ دللعَ اد  لمفدهل لِدلهللا الغدلا 

عطددلل: اعددَاَ امعلَ دد  مدد  األاَالدد: ا   عددَاَ اللعلعددع  مدد  لعلعددل نلعهدد  المددلا ا 

لمددض األمددلم  عدد: الصددحَاأ هملهددَ علهممددا  عدد: منددلطق محمعدد  عدد: الصددحَاأ 

اللعلع  ممل الل لملَعهَ الصل َ َ الطداَ ممدلمولهَ اللهلَعد  ععمدل لعدنهَ, امد  

 و  اِلمَاض مدل ِدلق علأمدهلل امدق المو دلا اللعلعد  األعَعئعد  لألملهلل دل الهنالعد  

ظدا الدَ او د  حِد  الهدااَ ااأل داآ اا ِدوَ األمدَ الدوي االشمللع  ا نهل حلع

عؤمهلل    اِلئَاَ  ي هللال  ِعلِعلً اا لصلهللعلً ااهلملاعلً عئاَ الدَ  ِدل  محلعظلهدل 

 (38 الَ او للهل مع هللا  الهااَ الهغَاع:.

 25شم  اللئ  الِملن: للهااَ الهغَاع: اللعل: ع: المحاَ الهنال: مل مهمااد      

% م  مهماع اللئ  الِملن: للهااَ الهغَاعد: اللعلد: فدم  6.2, عمل  ملعا  نِم 

ملعدا   10.8ملعدا  نِدم  الشدلهلل لمدهللهلل  14.2محلاَ  األَلمد  لدهللالل: النعهدَ لمدهللهلل 

نِم , ممل إ  حهَ اللللهلل  اللهلَي مع  وا المحاَ لَ عِه  فم   ل:م  الصدلهللَاا 

لعنعد  مدع المحداَ الهندال: فدمعف  االااَهللاا اللعلع , األمَ الدوي عمند:    اللهدلَآ ال
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هددهللاً  ا  نددلن لهددلَآ  لصدد  لمددَ الددَ الحددهللاهلل الهنالعدد  لشددم  غعددَ مِدده  نلعهدد  

لص مدل  الاافدد  عد: لا عددق لعلنددلا حهدَ اللهددلَآ  ا نلعهدد  اِدلحااو المهددَلع  الددَ 

 نااع اللهلَآ ع: الهناهللا اللعل: الَ الههَآ غعَ الشَاع  الل:  هلل لماعلهدل اصدلللا 

ممددل عمنددَ    ا  لصددلهلل اللهددلَي لهددوا المحدداَ عشددم  ال:ددلً ا لصددلهللعلً الددَ  اللهَعددهللا,

ا  لصلهلل اللعل: إفلع  إلَ ا  و  األمن: ع: المنلطق الهنالعد  مندو لهللاعد  لِدمعنعلا 

الئَ  الملف:, امع لعلهللآ حَم  الههَآ غعدَ الشدَاع  نشدطا اللهدلَآ اللَعد  الدَ 

, لطاَا لمدهلل ل إلدَ لحدَن لهدلَ 2011َ الطَق االمنلعو الهنالع  ال لص   ل  ال

الددَ الهندداهللا اللعلدد: , ممددل  هلل  إلددَ لددهلل اَ الحللدد   ا َ للعدد الِددو ,  االهملاددلا 

 األمنع  ع: الهناهللا اللعل: العلعل الم .

شم  اللملا  اللعل: مع هللالل: لشلهلل االنعهَ لمدهللاً اِدلَالعهعلً  منعدلً للمحلعظد  الدَ     

 لددف  340هلل  ددهللما لعلعددل مِددلاهللاا لهللالدد  لشددلهلل الئعمدد  اِددلمَاَ المو ددلا لعنهمددل, عئدد

إلدَ لعلعدل,  1972هللا َ لمئلام  الهفلف االلصحَ لمهلل لعلَآ َ:عِدهل لاملللدلي ادلَ 

ا طما للمو لا الِعلِع  مع إَِا:ع , لَ اَللطا مع لعلعدل لممل دهللآ الدهللعلع المشدلَن 

شددلهلل ممددل  هلل  إلددَ , لددَ ِددلأا المو ددلا الددهلل لا لعلعددل اِددمَعلً عدد: ل(39 1980اددلَ 

لدهلل   منظمد  الاحددهللآ األعَعئعد  اُحلددا ال وعدلا المللئدد  ا لمدا لعلعددل للماعفدهل ادد  

ِددَا   اإطددوقاللدد: لحئددا لللمددهلل  اللشددلهللع  اللدد: هللمَ ددل الطعددَا  اللعلدد:  األفددَاَ

علَاعدَ  3,  للا لعلعل  دَاَ محممد  المدهلل  الهللالعد  عد: (40 اللعلعع  االلشلهللعع   األَِ

لهللا  ع: ممل هللآ صهللا   الملم  ا لصلهللي للأِع  المصَف المَلد: اهلل   الل 1994

 ا ِدوم:% عد: انهلمعندل, لدَ لأِد  المصدَف 60ال لَه: لَ   مل  لعل: لنِل  

% مدد  َ   مللددا, اعددل  مملددهللا 15ملعددا  هللا َ نِددل  مِددل م  لعلعددل  160لئعمدد  

اللشلهللعع , ا دهللما ا ِللملَاا ال لَهع  ع: لشلهلل ا هللما لعلعل المن  الهللَاِع  للطلل  

. مدا  الدنفط (41 هممع  الهللااآ ا ِومع  مِدلاهللاا للندلأ المِدلههلل االمدهللاَ  الهللعنعد 

  اددااَا  لصددلهللي اللعلدد: لِددهللاهلل  ِددل:َ الحددَهللا مددع لشددلهلل, االلدد: اِددلمَا لمشددَآ 
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ا ِدَ مو مددل مئددهللَالهَ اللشددَع  اا  لصددلهللع , امددع ولددن لحئددق الِددوَ لددع  الللددهللع  

   الِلَ لهلل  الحَهللا.لعِلشمَ مو مل   مع

هممدددا المو دددلا اللعلعددد  النعهَعددد  األلمدددلهلل الللَع عددد  االِعلِدددع  ا ِدددلَالعهع   

اا هلملاع  لفم  هااَ مل الهغَاعد: المحفدل للطداَ طدَق الئااعد  اللهلَعد  إلدَ 

لنلأ  ِ  اللملا  الئهللعَ الحهللعث, علَ لشههلل او للهمل  لملا ِعلِع   و  الفلَاا 

, 1951لصَا او للهمل الَ هللَه  اللملعد  الهللللاملِد: مندُو ادلَ الِللئ , ا هلل ا 

الطاَا او للهمل لمِلا  ا نحهللاَ الهعالالعلعم: لئا  الهدااَ الهغَاعد: لملد  

االلد:  نهدلا إنشدلأ  1971للا عع إحهلل  اشَآ الفل ع  منهل الفل عد  الصدهللا   ادلَ 

عَنددن إعَعئدد:  مصددَف نعهددَي لللهددلَآ ال لَهعدد  لددَ   مددل  لعلدد:  ددهللَآ ملعددا 

 .(42 لمئلام  الهفلف االلصحَ الغطع  ا حلعلهلا الصحع  االلملمع 

نِل ل  م  ولن    المحاَ الهنال: عشم  فمفلً ع: الهااَ الهغَاع: اللعل:     

 هلل علحدا  إلدَ مدؤلَ ِدلل: عد: ا لصدلهللعلا الهللالد  اللعلعد  ااِدلَالعهعللهل الِعلِدع  

لا ا الحدلل: لمدهلل انلشدلَ ظدل َآ ا َ دلهللا عد: اا  لصلهللع  ااألمنع  ال لص  ع: ا

هناهللا لعلعل ااملهللاهلل ل إلَ الهااَ الهغَاع: األعَعئ: ممل عئاض ههداهلل لعلعدل للنمعد  

  لملهلل ل الِعلِع  اا  لصلهللع  مع اِط الئلَآ األعَعئع .

 لحلع   لملهلل المو لا اللعلع  األعَعئع :

و  إلدَ المشدلَم  عد: الشدؤا  األعَعئعد  الهها الِعلِ  ال لَهع  اللعلع  لمهلل ا ِلئ    

فم  لااعدق الِعلِدلا اللئلعهللعد  االهللللاملِدع  مدع الدهللا  األعَعئعد  المِدلئل , لمعدهللا اد  

اللاههلا اللاَع  اللحََع  لمل ععهل م  لهلوللا ِعلِع  هللالع  ملهللا لد    لِدلطعع لعلعدل 

: حصَد او للهدل الملعلهدل مهللال  نلش:  لحم  للمللهدل المِدلئللع , عهدوا اللأصدع  الِعلِد

َغَ  نهددل  حددهلل الددَ الددالهللللاملِدد: عدد: لددوث لملددلا لددهللا  لشددلهلل االنعهدَد انعهعَعددل, 
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األافدلأ المؤِِدع  لمنظمد  الاحدهللآ األعَعئعد , ا ددوا  دهلل  لمدهلل ل اد  ملللدهللا المشددموا 

 .(43 االلغعَاا الِعلِ  الهللالع  الفل َ  لمللهل ال لَهع  ع:  لَآ  عَعئعل

الهل ددل  1969مو ددلا ال لَهعدد  اللعلعدد  نحددا  عَعئعددل لمددهلل ِددن    ددوا لاههددلا ال

, ا دوا عدهلل   23لاَعل مَللطلً لِعلِلا لاَآ  عالعا ع: مصَ لئعدلهللآ همدل  الدهلل النلصَد

ع  عدد:  عَعئعددل, اعددل  األِدد  اللنعاعدد  ألعهللالاهعدد   الددَ امددق اللاههددلا اللعلعدد  المصدَد

الددَ اللاالدد  الشددمللع  لئددلَآ  اللدداَلع , عِددلاهلل مل عدد: ولددن   معدد  ما مهمددل الهغَاعدد:

 عَعئعل, ااملهللاهلل مل األَف: الطلعم: المَل: ا عَعئ:  ألهد  لملعدل صدوا المو دلا 

الِعلِدددع  اا  لصدددلهللع  اا هلملاعددد  مدددع الدددهللا  األعَعئعددد , إهللَامدددلً للأمعدددهلل هللاَ اللمدددهلل 

الئعدلهللآ ا ِلَالعه: األعَعئ: لع  شمل  الئلَآ  ااِطهل اهنالهل, ا وا مدل  الندا العدا 

,  إ  الهللعلع ا   ي هلأ م  الئلَآ األعَعئع  عمل  لللنِدل  إلعندل 1969-9-16اللعلع  ع:

االً ألنددا عمددهلل هللعلاددلً ادد  الددنف  عددنح   لنددلأ  ددلَآ ااحددهللآ االئفددع  األعَعئعدد   امددوً مشدَد

 .(44 ااحهللآ ااهللا  عَعئعل اهللا مشلَن(

     َ لاَ للهعمند  ا ِدلمملَع  المئد ا عَعئعد حملا  و  اللاههدلا ندلض حَمدلا اللحَد

ا:ع  عدد: 1884األاَالعدد  منددو  ع , اللِددلَع لددهلل وا إِدَد , امددولن لألنظمدد  المنصدَد

ا:ع . اِ َا لعلعل هللامهل للهللا  الل:  طما او للهدل مدع (45 الئلَآ األعَعئع  حلدَ  إَِد

هللا  اصدد  اددهللهلل ل إلددَ إحددهلل  الولددع  هللالدد , مِددل هللم  الددنفط مِددوحلً ا لصددلهللعلً عدد: حدَد

  ممددل امددهللا الددَ لطدداعَ او للهددل اللنل:عدد  األعَعئعدد  لددهللاَ (46 1973  ملددالَ اددلَ

حَملا اللحََ, الاطعهلل ُاَد  المو دلا الهللللاملِدع  مدع الدهللا  األعَعئعد  حلدَ اصد  

 .1974( لمل  ع: الئلَآ األعَعئع  الَ 32اهللهلل لملللهل إلَ  

ع  ا  لصدلهللع  ا لملهلل المئامدلا الطلعمعد  الما معد مل  أل     الحفدلَع  االلئلععد  االلشَد

لئلَآ  عَعئعل, هللاَ ع: لنلأ  ِ    مع  اللمدلا  اللعلد: األعَعئد: الهِدعهلل اَللدلط هللاَ دل 

لدددللنظَ الِعلِدددع  ااو للهدددل الهللللاملِدددع  فدددم  اللمدددلوا  ا المهماادددلا الِعلِدددع  

ملندا هاالدل  :األالدَ اللدعؤمهلل صدح  الفَفدع   ا ا مل اا  لصلهللع  ا  لعمع  االهللالع ,
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األمَ الوي  عأ لاهاهلل منظم  الاحهللآ األعَعئع  اا للدلاَ لأ دهللاعهل  ا  مشمل  اللحث,للِل

َ الالعددق اللمددلا  األعَعئدد:, االئفددلأ الددَ  نددااع ا حلمددلَاا  لددهللاَ حَمددلا اللحدَد

عع   األهنلعددد , الندددلأ نظدددلَ ا لصدددلهللي  عَعئددد: ههللعدددهلل, اعدددن اَللدددلط المعدددلنع  المنصددَد

 .(47 هناهللا  عَعئعلالصهعان: ع: علِطع , ااألعَعئ: ع: 

 َ ئا ملنل فلا األنظم  الِعلِع  األعَعئع  ا لمللهل الملفل م , امدولن ممل:دهلل     

اهللِل:  الهللا  الغَلع  االصهعانع  المنصَع  احلفل:هل ع:  عَعئعل, للفلعا مئاملا 

مِددلههللعللا اللحََعدد ,  اإعشددل الاحدهللآ األعَعئعدد , ا فددملف هللاَ اللمددلا  األعَعئد: 

ل  اللشددلهللع  ممومدد  علَ دد  عدد: او دد  لعلعددل مددع هااَ ددل الهغَاعدد: علددَلا المشددم

األعَعئ:, نلعه  لصَاع الئا  الِعلِع  اللشلهللع  عأعدهللا لعلعدل الئداي الاطنعد  ألهد  

لدَ إحملع  حهللاهلل ل, مع لشلهلل, الم  لطاَ األمَ إلَ حَهللا   لع  لهلل لا لعلعدل الدَ 

َآ الِدوَ األعَعئعد  ا عدهلللهل , إلَ     هللما ملدلهلل1979ولن اِمَعلً لهللاع  م  الَ 

لعلعددل, الددولن  طمددا  ددط الَهمدد  الددَ  ال:ددن المنصددَعع  الملددآمَع  الددَ الئددلَآ 

ا عشددلا اهللاددلأالهَ لددأ  لعلعددل هللالدد  هللاامدد  لصَ ددلهللا, لدد  لمددللا  (48 األعَعئعدد 

المو لا اللعلع  األعَعئع  لمهلل احلااأ الممق ا ِلَالعه: األعَعئ: أللمدلهلل  الممناعد  

  االمِمَع  اا  لصلهللع  انهلل ال لو َ لئَاَ عدن الحظدَ الهداي الدَ لعلعدل الِعلِع

, االلاها للنلأ لمل   عَعئد: هللا  المَا ند  الدَ الدهللا  1998ع: ااغلهللاغا ملعا 

 .(49 1990الغَلع  ال لص  لمهلل حَهللا ال لعج األالَ 

لهللَآ إ  اللاهددا للنددلأ لملدد   عَعئدد: ِعلِدد: ا لصددلهللي عمددل  علطلددهللا   ددو لمددلَ الملدد    

لهمددع هللا    نشددلأللمدداع   عملددا امهماادد  هللالددا, ا ددوا مددل مددل  عدد: الملددلهللَآ اللعلعدد  

الللنعدد ,  ا عَعئعدد عدد:  لددلَ الئمدد   1998الِددلح  االصددحَاَأ المملدد  انددا عدد: علَاعدَد 

( هللالدد  شددملا امئددلً اِددلَالعهعلً  عَعئعددل لنعلددا الِعلِددع  18اصدد  اددهللهلل  افددل:ا إلددَ  

ا  عددد: الئفدددلعل ا  لعمعددد  االهللالعددد , الاحعدددهلل الماا دددف الاعدددلق احِددد  الهدددااَ االلمدددل

الِعلِع  فهلل الهللا  ا ِلمملَع , الئاعض َاالط الدهللا  األعَعئعد  مدع مهمااد  الدهللا  
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الفَانمفانعدد , امهماادد  هللا  المامنالددث, اإنشددلأ الِدداق المشددلَم  ا عَعئعدد  للحئعددق 

ا اللملم  ا  لصلهللي لع  هللالا, حعث لَ ا او  ا   علَ ا ل حلهلل ا عَعئ: لمهللعند   َِد

 (.4. ممل عافحا الشم  1999.9.9ع: عاَ 

ا ِدلمملَ الدوي عِدمَ إلدَ طمد   فهلل   ف الِعلِعاالَ لاحعهلل الما املا لعلعل    

الهاع  ا عَعئع  االمَلع  االلصهللي لمحلا ا ا حلدااأ اللد: لللمهدل الدَاالط الغَلعد  

الل ل  مد   دو  المِدمعلا اللد: ُمَِدا  ِااأ الفَانمفانع    ا المامنالث الهوا علَ

ل هللمدد  ا ِددلمملَ ممددل ِددما لعلعددل مدد  منطلددق ما مهددل امئامللهددل ا  لصددلهللع  االددَ 

َ ِهل النفط إلَ المم  لههللع  الَ َلدط هِداَ اللااصد  ا عَعئد: ململلد  عد: لهمدع 

هللا  الِدلح  االصددحَاأ اولددن لددَلط هللا  اللهمددع لددللطَق اللَعدد  االِددمن الحهللعهللعدد  

للظَاف الطلاغَاعع  للِهع  املعلا اللللهلل  اللهدلَي النظدعَ ال طداط الهاعد  اعئل 

لعنهمل افلط الههَآ للاععَ عَ  ام  منلِل  اهللاَ ا ِللملَ الاععَ فملنلا لدا 

ع: إطلَ هللا  اللهمع مع المم  الَ إعهدلهلل  عملعد  لمااههد    طدلَ اللع:د  االلصدحَ 

عدل مدع الهدااَ ا عَعئد: عوحدظ مدهلل  م   و  هللَاِ  طلعم  او دلا لعل, االهفلف

مِل م  ما ع لعلعل ملاال  شمللع   عَعئعل ع: لاطعهلل  و  المو لا الل: املهللا الدَ 

حئهللا للَع ع  طاعل  ملنا ممظمهل للَِ لحِ  الهااَ االلللهلل  اللهدلَي مندو اهدهلل 

لهلَآ الئااعد  الدَ الصدحَاأ الملدَ  اللد: ملندا هِدَا ملااصدو لهدو  الللدلهلل ا 

هلَع  لَ  صدلحا عنلاادل لنشدَ ا ِدوَ االلغد  المَلعد  عد: الئدلَآ الِدمَاأ, لدَ الل

لطددداَا  دددو  اللدددهللاعلا عددد: المو دددلا إلدددَ    شدددملا ملعددد  الهااندددهللا ا  لصدددلهللع  

االِعلِع  اا هلملاع  لللطاَ ع: ظ  الصَاالا الل: مَ لهدل المدللَ عد: المصدَ 

الصددحَاأ لددَ لددو  لمددهلل ولددن الحددهللعث, اللددا  لهللاعلددا للمدداع  لهمددع هللا  الِددلح  ا

حددهللهللا  1999.9.9عدد: عدداَ  لمهللعندد   ِددَا ا اددو  ادد   عددلَ ا لحددلهلل ا عَعئدد:

المحدددلاَ األَلمددد  األلمدددلهلل الِعلِدددع  اا  لصدددلهللع  اا هلملاعددد  أل معددد  الما دددع 

الهغَاعدد: اللعلدد: ا لددَ  عدد: او للهددل مددع هااَ ددل الهغَاعدد: الددَ مِددعَآ حعللهددل 
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لملهلل لللع    مع  الما دع الهغَاعد: ا لدَ  عد: المو دلا الللَع ع , ا ظهَا للن األ

ال لَهعدد  مددع هللا  الهددااَ الهغَاعدد:, اإ   ددوا الللددلع  مددل  ددا إ  ظددل َآ لِددلحق 

الهللَاِدد  االلحددث لددع  علددَآ ا  ددَ  حلددَ للمددلل مهمدد  الهغَاععددل الِعلِددع  عدد: 

ل: للألَ لهدل مئََالهل الملمع  الل: لئاَ للملع  الحلع  ا عل  الظاا َ الهغَاعع  ال

هللا  الهددااَ الهغَاعدد:, عئددهلل مددل  المحدداَ الشددملل: للما ددع الهغَاعدد: اللعلدد:   ددا  

لددألعَاً عدد: او ددلا لعلعددل مددع هااَ ددل الهغَاعدد:, ععمددل مددل  المحدداَ الشددَ : عدد: 

المَلل  الللنع  لو  المحاَ الغَلد: لدَ الهنداهللا اا  د  لدألعَاً ممدل عمندَ    للما دع 

ملللعندددلً عددد: محدددلاَ  الهغَاععددد  اعدددق  لمدددلهلل  الِعلِدددع   الهغَاعددد: اللعلددد: لدددألعَاً 

صدح  الفَفدع  الللنعد  اللد: ملندا هاالدل  هللمدلعا مد, ا ا اا  لصلهللع  اا هلملاع 

 للِلؤ  مشمل  اللحث.

 لصحراء( تجمع دول الساحل وا4شكل )
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمصدر: الهٌئة العامة لدول الساحل والصحراء
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 :  النتائــج
 
ع  الماعنللهددل المَ عدد  الددَ حلعظددا الا .1 حددهللآ الهغَاععدد  اللعلعدد  الددَ  صددالهل اللشدَد

غَ مدد   دداآ ااامدد  لفممهددل للللنل:عدد  ا  لعمعدد  اا ِددلمملَع  اا ملددهللاهلل الطلعمدد:  الَد

 لع  الممماَ اغعَ الممماَ. 

األلمددلهلل الهغَاععدد  الطلعمعدد  االلشددَع  اددللا   معدد  الما ددع الهغَاعدد: اللعلدد:  .2

عَعئددد: الملاِدددط: اعدددق مهل لدددا الحعاعددد  امحدددلاَ  المَلددد: ا ِدددوم: األ

 المماهللع  ااألعئع .

ِل َ الما ع الهغَاعد: اللعلد: الالعدع لدَااا   للعمدا الطلعمعد  االلشدَع  عد:  .3

لنشدعط الحَمدد  اللهلَعد  اللعلعدد  األعَعئعد   ددهللعملً احدهللعللً, ا فددَ الدَ اللنل:عدد  

 ا  لعمع  حهللعللً.

األلمدلهلل الفلاولهدل الحعاعد  المَلعد  ااألعَعئعد   علحا المهل ا الهعاِعلِع  محلدا  .4

ا الدَد الئعمدد  النااعدد  لئالهددل الِعلِددع  اا  لصددلهللع   االملاِددطع  ااألاَالعدد , ا لدَد

  هللعملً احهللعللً.  

َِدددما الحدددهللاهلل الِعلِدددع  شدددم  الهللالددد  امِدددلحلهل األَفدددع  عملندددا صدددنم   .5

ل الهغَاعد: عد: اِلمملَع  غَلع   شملا احلململلهل علع  نلااللهدل مدع هااَ د

لددان  امللطددل الشددلهلل امصددَ االهلا:ددَ, ا لمددَا لنلددل:ج لفلالهددل لددع  النظعددَ 

 االظهعَ الهغَاععع  لئعم  ااا:هلل ل ا  لصلهللع  الَ الهللال  اللعلع .

اعَا اللنع  الهعالاهع  اللعلع  األعَعئع , مدااَهلل الئداآ ا  لصدلهللع  للهللالد  مد   .6

نعد  الماعندلا  لاندلا المعدل  الهاععد   و  اللماعنلا النفطع  االمدااَهلل الممهلل

 ع: الهناهللا  ِللملَ مشَاع النهَ الصنلا:.
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 التوصٌات

 لاظعف الما ع الهغَاع: للهللال  ع: اِللملَ طل للهل الههللعهللآ االملههللهللآ. .1

ا ِددللملَ الِعلِدد: اا  لصددلهللي لللمددلوا الِعلِددع  اا  لصددلهللع  للنددلأ  دداآ  .2

 الهللال  اللعلع .

َ الملاِدددط, لدددع  ظهعدددَ  انظعدددَ , امهللدددا الحعددداي اِدددللملَ ِدددااح  اللحددد .3

 الِعلِ: اا  لصلهللي للنلأ  اآ الهللال  اللعلع .

 لق لَنلمج امد  لهدوهللا الِدمل  عد: اِدط اهنداهللا الدلوهلل, اولدن مد   دو   .4

 إ لم  المشلَعع ا  لصلهللع .

لنددلأ  اااددهلل لحَعدد  ا ِددطا  لحددَي حَلدد:  دداي لحملعدد  ال طدداط األملمعدد   .5

  ي لههللعهلل  لَه:. للهللعلالا اللعلع  م 

إنشلأ طَق لَع  لَلط ماانا الِلح  اللعل: لللهللا  الحلعِد  عد: اِدط الئدلَآ  .6

 األعَعئع , للملعل  عم  اللملم  االلَالط لع  الِلح  االظهعَ الصحَااي. 

المم  الَ لفمع  هللاَ لعلعل ع: ملعد  ا لحدلهللاا االلهممدلا الهللالعد  اا  لعمعد   .7

الِلح  االصحَاأ اا لحلهلل األعَعئ: اهلممد   مل لحلهلل المغلَل: الهمع هللا 

الهللا  المَلع  , لل فلع  إلَ المنظملا المللمع  األُ َ , هللا  لففع   حدهلل ل 

 . الَ ام َ

 الهوامــش: 

الهددلهللي  لالئمدد , ِددمهلل الئلعددَي, عدد: مئهللمدد  الِددلح  اللعلدد:, لحَعددَ: الهددلهللي  .1

اا, هلممددد   لالئمدد , ِدددمهلل الئلعددَي, منشددداَاا مَمددل اللحددداث اا ِلشددلَ

 .7,  1997 لَعان , لنغللي, 



 البشٌر المؽٌربً يد. الهاد 
 

 115                                 مجلة كلٌة اآلداب                                      
 

آ الاطنعددد  للمملامدددلا االلالعدددق, النلدددل:ج النهل:عددد  لللمدددهللاهلل المدددلَ للِدددمل  أالهعددد .2

 .41,  2006, طَالل ,2006

آ الئامعدد  للمملامددلا االلالعددق, النلددل:ج النهل:عدد  لللمددهللاهلل المددلَ للِددمل  مصددهللَ أالهعدد .3

 .76ِللق,  

عدد: لطاَ ددـل الِعلِددـ:, هللاَ اللئلعددـ  مهعددهلل  ددهللاَي , لعلعددل الحهللعلدد  هللَاِدد   .4

 . 9,  1966لعـَاا, 

محمددهلل مصددطف: لللامدد  , لعلعددل  ددوا ا ِددَ عدد: هددواَ  الللَع عدد  , طددَالل ,  .5

1965  ,َ1. 

الهلهللي  لالئم , مهلل   الَ, الهمل عَع  هللَاِ  ع: الهغَاععل, لحَعَ : الهلهللي  .6

اا ادددو ,   لئمددد  اِدددمهلل الئلعدددَي , الدددهللاَ الهمل عَعددد  للنشدددَ االلالعدددع  لدددا

 .14,   ـ1995

 لالئلَِ الملالد:, صدلل   لدا صدفح , الطدَق االنئد  عد: الهمل عَعد , لحلعد   .7

هغَاعدد:, المنشددأآ ا شددلَامع  لللالعددع االنشددَ اا اددو  االمطددللع, طددَالل  

1981  ,29. 

صلح:  نا , الهمل عَع  هللَاِد  عد: الهغَاععدل, لحَعدَ : الهدلهللي الدا لئمد   .8

,   1995َ الهمل عَعد  للنشدَ االلالعدع اا ادو ,  اِمهلل الئلعَي , الدهللا

 .164ـ

مفلددل  محمددهلل هممدد , ال لددَ الِعلِدد: عدد: الصددحلع  اللعلعدد , َِددلل  ملهِددلعَ,  .9

 .151,  , 1993هلمم   لَعان , لنغللي, 

, 150 َا ,  طلددد  للدددهللا  المدددللَ, هللاَ ااعدددهللاا للطللاددد , لعدددَاا,    .10

128. 

,   2009ا اللهددلَآ ال لَهعدد  آ الملمدد  للمملامددلا مل دد  احصددلأاأالهعدد .11

 .ل.
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, طدَالل , 2013الاَآ المم  االلأ ع , اللئَعَ الِناي ا  الئا  الململ ,  .12

 6. 

, الِعلِدد  ال لَهعدد  اللعلعدد , مَمددل لحدداث ِددللَ حِدد  اللَنددلاي .13

 .252 , , 2000الملاَ ا  لصلهللع , طَالل ,

مغددَهللا, الشددَم  المَلدد:, اللنمعدد  ا  لصددلهللع  عدد: الددهللا  المَلعدد  عدد: ال إِددملاع  .14

 .49,  1980الاطنع  للنشَ االلالعع, الهلا:َ, 

مفلددل  محمددهلل هممدد , ال لددَ الِعلِدد: عدد: الصددحلع  اللعلعدد , مصددهللَ ِددللق,  .15

 152. 

لاعهلل الهللن مصلل , الحلهلل المغَهللا المَل: الطما  االهللااعع, مَمل هللَاِدلا  .16

 .31,  1998, لعَاا, 236الاحهللآ المَلع , المِلئل  المَل:, المهللهلل 

 .120 َا ,  طل  للهللا  المللَ, مصهللَ ِللق,   .17

,   2009الهع:  الملم  للمملاملا, مل   احصدلأاا اللهدلَآ ال لَهعد ,  .18

 ل.

الددهللن ِددلاف, الحددلهلل المغددَهللا المَلدد:, الهاعدد  االلفددلاوا, مهلدد  الِعلِدد   .19

 .24,  1992, الئل َآ, 108الهللالع , المهللهلل 

, مصهللَ 2009للهلَآ ال لَهع  آ الملم  للمملاملا, مل   احصلأاا الالهع .20

 ِللق,   ل.

الهلهللي  لالئم , الهمل عَع  هللَاِ  ع: الهغَاععدل, مدهلل   ادلَ, مصدهللَ ِدللق,  .21

 22. 

الدددهلل المطلدددهللا اللَغدددال:, اللدددلَعس اللعلددد: الئدددهللعَ مددد    دددهللَ المصددداَ حلدددَ الفدددل   .22

 .444,  1971ا ِوم:, الهلمم  اللعلع , هللاَ صلهللَ,

اا  لصلهللع  اا هلملاعد  عد: لعلعدل  اللداَآ عد: صلح:  نا , اللحا ا الِعلِع   .23

 .42(, مصهللَ ِللق   1999-1969الَ  30
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 .250ِللَ حِ  اللَنلاي , مصهللَ ِللق ,  .24

 .38,   ـ98-97الِه  الئام:, المهلهلل الللِع االمشَا , .25

لدددددلَعس اللطددددداَ الِعلِددددد:  للمو دددددلا المَلعددددد  محمدددددهلل الملدددددَان عدددددان ,  .26

   ,1991لاحددهللآ المَلعدد  اللااعدد , ( مطددللع ا 1977 -1952ا عَعئعدد , 

18. 

 . 20المصهللَ نفِا,    .27

ل,  .28  دددلن  عدددلع , الصدددحَاأ الملددَد  عددد: فددداأ اللدددلَعس , لَهمددد  معمل:عددد  محددَد

 .183منشاَاا مَمل ههلهلل اللعلعع  للهللَاِلا الللَع ع ,   

ظل َ هلَِ محمدهلل, اللااصد  المَلد: ا عَعئد: الَد اللدلَعس اهللاَ لعلعدل عد: إهللاملدا,  .29

 . 184,  ـ2001, الَلعع 6ا المهللهلل مهل  هللَاِل

إلددَا عَ ع ددلَ, لهددلَآ الئااعدد  اهللاَ اللهددلَ اللعلعددع  عدد: حفددلَآ الصددحَاأ  .30

 .55الملَ ,   ـ

 .32,30محمهلل الملَان عان , مصهللَ ِللق,      .31

حِدع  مددؤن  , عدلا  اهللاَ ددل , مهلد  ملعدد  امهللاهللا, المدهللهلل اللللددث,  .32

 .60  ـ

َ محمهلل الهلل اللطعف,  عَعئعل المَلع , .33 مملهللا ا او  االلحاث االنشَ,  ال

 .86,   1998هممع  الهللااآ ا ِومع , لنغللي, 

مصطف: الهللن لمعا, هللَاِلا ع: الللَعس اللال: , مطدللع اللدهللع   .34

 .208-200.     ـ1953, ا ِمنهللَع  

 .19الهلل الملعل طَع  شَف , مصهللَ ِللق,   ـ .35

اعَعئعددددل, هللاَ  محلددددلهللا  مددددلَ الشددددَال:, الاهدددداهلل اا ِددددَا:عل: االمَلدددد: عدددد: .36

 .264,   1982المملَف, 
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المدلً, الدهللاَ الهمل عَعد  للنشدَ  30صلح:  نا  اا َا , لعلعل اللداَآ عد:  .37

 .229-228,   1999االلالعع, مصَالا 

الهلل المهعهلل  لعف  الماا, الِعلِ  ال لَهعد  اللعلعد  لهدل   عَعئعدل  غدَ المَلعد   .38

 .170, 2003الئل َآ,  منو انلهلأ الحَهللا الللَهللآ, هللاَ النهف  المَلع ,

ظددل َ هلِددَ, هللَاِددلا للَع عدد  عدد: المو ددلا المَلعدد  األعَعئعدد , هللاَ شددماع  .39

 .112,   2003اللئلع  للطللا  االنشَ, اللااع , 

 .90محمهلل الملَان  عان  , مصهللَ ِللق ,صـ .40

 .  197,198ِللَ اللَنلاي , مَهع ِللق , ,    .41

,طدَالل , المَمدل 70-69ا ,الِه  الئدام:,  المهلدهلل الِدناي اللدلم  االمشدَ .42

 .93المللم: لهللَاِلا ا لحلث المللهللا األ فَـ   

ا عَ , منشدداَاا  .43 , لَهمدد  شددلمَ إلدَد ي حلعددهللا , لعلعددل لددع  الملفدد: االحلفَد  نَد

   .298,  ـ1981المنشلآ الشملع  للنشَ, 

محمهلل اللعلهللي, المم  المَل: ا ِوم: ع:  عَعئعدل, هممعد  الدهللااآ ا ِدومع   .44

 .98اآ المو لا األعَعئع ,   ـ"نماوهلً" نهلل

 حمدددهلل الهلعدددَ, المو دددلا المَلعددد  األعَعئعدددـ  ,منشددداَاا الهلممددد  المفلاحددد   .45

 .  111,   ـ1992طَالل , 

محمددهلل الدد: األادداَ , المظددل َ الِددلحلع  ااو لهددل للللشددَعملا اللحَعدد  اللعلعدد , 

 دلَعان ,  الِلح  اللعل:, لحَعَ الهلهللي  لالئم  ,ِمهلل الئلعَي, منشاَاا هلممد 

 1,   ـ1997لنغللي, 
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 العالمة الشنقٌطً على آراء الزمخشري النحوٌة
 من خالل تفسٌره أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن

 عرف وتوجٌ 
 سوٌسً عبد هللاد. إبراهٌم 

 كلٌة التربٌة طرابلس -جامعة طرابلس

 مقدمة
محمهلل ل  الهللن, ِدعهلل  ِا  نالحمهلل ا َهللا المللمع , االصوآ االِوَ الَ َ    

 ال لق  هممع , االَ الا ا صحللا ام  اا   إلَ عاَ الهللع ,  مل لمهلل:

عئهلل لفا انللل : ا نل  لصف  لفِعَ الموم  الشنئعط: المِمَ لأفااأ اللعل  عد:    

إعفل  الئَا  لللئَا , لمئلللا الَ اللم شدَي, ااندهلل لللمد: إعل دل  حظدا الدَ 

إلددَ اددَض  إلددَ ملعددهلل مدد  ا عفددل ,  ا إلددَ لعددلهللآ لعددل ,  ا لددل لمفددهل  نهددل لح

,عهدلأا -إ  شدلأ ن -الاهعا, عهمللهل ع: هللَاِ  منفصدل , لعمدا  النفدع لهدل  ادَ 

  و  الهللَاِ  مئِم  إلَ لمهعهلل املحلع  ا للم , لِلئهل مئهللم , ا : ممل عأل::

ملمهللا ع: ولدن الدَ م لللموم  الشنئعط:, ام لصَا ماهلا لفم  لمَعفل التمهٌد:

إلَ ا َ حعللدا, اعد:  لا للمعو  الشعس اطع  ِللَ إو مل  مولمل مل هلأ ع: لَهم 

 المَعفل ماهلا مولن للموم  اللم شَي. -إ  شلأ ن -لا مفلع   لَهملا

 المبحث األول: تعقبات  من حٌث المعنى, وقد تضمنت التعقبات اآلتٌة:

َْ ِمْنداُ عَ  :-لمللَ -ممنَ   ِم ( ع:  الا .1 َْ َا َْعهلِلعُم ُحاا ِلُاُهاِ ُم َِ لْم
, اممنل دل (1 

َاِمْ  َلْعِنَنل َاَلْعِنَن ِحَهلهللاٌ  :-لمللَ -ع:  الا
 2). 

للدا عد: الصدحعحع :     لدل لدَهللآ  .2 ممنَ   ل ( ع: حهللعث اللدَاأ لد  ادللهللا اللَّ

, عه  ُلهِلُ  ان: ٍَ ؟ عئل :  ل :" إ  انهللي َاَنلً ل َهَوَاً  ا :  عَ م  شلَلْ: لح

هلَلَآ:" نمدددَ, الددد  ُلْهدددِلَ  اددد   َحدددهلل  -صدددلَ ن العدددا اِدددلََّ  -النلددد:  َْ أللددد: ُلددد

 .(3 لمهللَن"

ا  :-لمللَ-ممنَ   لا ( ع:  ْالا  .3 ًَ لا   ُْنِلَ  إِلَْعِا َملٌَن َعَعُماَ  َمَمُا َنِوع
 4). 
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 المبحث الثانً: تعقبات  من حٌث أوج  اإلعراب, وقد تضمنت التعقبات اآلتٌة:

 اها إامل   عم  اللففع  ااهللَ ا امل . .1

(َا ََا ِحعَ  َمَنلٍ   :-لمللَ -اها مَِ نا    حع ( ع:  الا .2


5). 

ََّ  :-لمددللَ -اهددا   لئلِددماا( عدد:  الددا  .3 ددُا َا َْ لَددُا ُلدد َلنَّ ِ لَُنَلعِّ ددُماا ِلددلاَّ َِ َ ددللُاا َلَئل

ِا َمل َشِههلْلَنل مْهلَن  َْ لِاِ  ل لََصلهلِل ُا َ  لََنئُالَ َّ لَِالِعِّ (َاإِنَّ


6). 

هللاِّ إِ َّ :-لمدللَ -اها مَِ الوَ االهدلأ عد:  الدا   ا علدا( مد   الدا .4 ََ َاِ علَُهَعدل

ٌَ  َ ُعْؤِمُنا َ  َ ؤَ ِأ َ ْا
 7). 

ددل لََمْلُماُلدداَ   َْا اَللُؤَنددل  :-لمددللَ- اهددا اطددف  اللؤنددل( َعمددل, عدد:  الددا  .5 إِنَّ

لُا َ  اأْلَاَّ
 8). 

 , وفٌ :(9)بالشنقٌطًالتعرٌؾ  أوال:

َُ لدُ  الدهلل الئدلهللَ لد   :اسم  ولقب       ا المومد  ا مدلَ محمدهلل األمدع  محمدهلٌل الم لدل

محمهلِل ل   حمهلل نا  ال  محمهلل ل  ِعهللي  حمدهلل لد  الم للَ,الملئدهللا لدـ اّلل(,الماَعللن: 

 ماطنل, المللم: عئهل, األنهلللِ: نحاا.

َِ لد  اْلُمدَااِع: لد  عمئداهللَا    ا هلل م   ا هلل الطللهللا, ا وا م   ا هلل  ا نسب :     ْع ََ َم

, هدددهلل الئلعلددد  لددد  هدددلم َ  َِّ اعمَعدددا  , الملعدددَآ المشدددهاَآ الممَاعددد  لدددللِهْمِنعِّع َ  اأْلََلددد

 .(11 (  10 للهَملْنا, اعَهع نِهللا  و  الئلعل  إلَ ِحْمَعَ

نشأ الشنئعط: مندو نمامد   ظدلعَ  عد: لع:د  واا الدَ ا هللهللا,الَادَع لدع   نشأت :    

,اعد: لعلدا مدع االدهلل  ااالهلللدا اللد: ملندا حَعصد  الدَ (12  مل:هل م  لعدا   االداال

لملعمددا,عئا  الشددنئعط::"...عههللن: االددهللل: لهملددع   حددهلل مل العددا مَملدد: امُلِلدد:, 

ٌَ امما اهللآ لئَاا, ا هلل  عأْا لد: مَملد:  َُ العا نفئل: الاهللي, اصحلن:  لهلل ااْم 

حدل لد: الَغعلدل لد: عد: مأحِ  مل عمدا  مد  مَمدهللا, امولد  مأحِد   ََ مدل لمدا  ع

لهللا االلحصع "  .(13  طلهللا الملَ, ا موا ِلمُا ِلع  الطَّ
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ال  الشنئعط: ع:  لعللا الهَمِنعِّع , الل: عغلهللا العهل طدللع طلدهللا  الحٌاة االجتماعٌة:

الملَ اطللع الفَاِع  االئلل , مع المََ االهاهلل ااف  ا  األماا , ملا االدهلل  ا دا 

عددَآ مدد  الحعدداا  االمددل , ااددل  عدد: لعددا   االددا الَلددَ لعددنهَ صددغعَ مددع لددَاآ مل

اع: حلفنلهَ, اظ  ععا إلدَ     َِدللا  مدا إلدَ اللدااهللي طللدل للملدَ, امد   ندلن 

الدَ عد: صددحَاأ الدلوهلل حلدَ ل دَ  ععهدل ا ددا الدَ  دهللَ مد  الملددَ هللا صدلَ طاعلد

 ااألهللهللا لعلهللآ الَ  هلللا.

لامهل ع: منف الملَ الهدااَ لعدا َلدا لَ ال  ع: لوهلل المملم  لع  المل:هل ام    

اع: َغهلل م  المع  االلحلاح , لدَ عطلدهللا  –صلَ ن العا اِلَ  –احلعلا محمهلل 

طاا  حعللا , لد  مدل  هدااهللا عهداهلل ممدل عد: عدهلل   اطلأ ا  مَللل ا  نحٍا م  ولن

 .(14  الَ األَام  االمحللهع 

لملَ الملاَ الشَاع  م  عئا  الَ –َحما ن  –هلل هللا الشنئعط:  حٌات  العلمٌة:    

احهللعث, االاَ المَلع  مللنحا االصَف االلوغد  االمنطدق, النئد  مد  للدهللآ إلدَ 

  َ , ام  هللالد  إلدَ هللالد  للحصدع  الملداَ الملعمهدل, عمدل  طلللدل االلمدل, حفدظ 

الئددَا  َِددمل الهاعددهللا عدد: لعددا   االددا ا ددا الدد  اشددَ ِددنع , اَااعدد  ا ددا الدد  

,  مضل الِلهللِ  اشَ, اهللَ  ٍَ دعس الد  الشد الم لصَاا ع: عئا مللدٍن مَهدل الشَّ

اع:  لنل:هل  عفدل هللَ  هللَاِد  ااِدم  عد: اأْلهللهللا,املدلهلل  النحدا, اهللَاٍ  ااِدمٍ  

عددد:  نِدددلهللا المدددَهللا ا عدددلمهَ, االِدددعَآ النلاعددد , انظدددَ الغدددلااا ألحمدددهلل اللدددهللاي 

عدد: مَاحدد  لملعمددا األالددَ, لددَ ااصدد  (15  مدد  ولددن الددَ لاهدد   للددا الشددنئعط:

عَلا اللملعمع  ع: للئ: الملاَ اا ِللاهللآ منهل الحصعلهل الَ اهللهلل مد  المشدلعس مِ

األهدوأ, المددهلل    للئددَ ملددلهلل  للددن الملدداَ  َِددللا االهلللددا إلددَ اللددااهللي  لعنددل  مدد  

الملاَ  اعَ ل, ام  الملدا   الئهدل, عمدل  الطللدهللا المهدهلل العدلعع,  دل  الشدعس اطعد  

: طلدهللا الملدَ  ددهللمل, ا دهلل  للمدا لمدض مشددلع ا عد -َحمددا نَّ  -ِدللَ:" ا دهلل مفدَ 

َ  لع  م  عندع  حَصدل الدَ ِدَا  لحصدعلا, الفَِدل لدا عد:  َِ لللِئَا ,  ي:    عئ
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, ام  شدغفا لحدهللا (16  الئهللَآ الَ ولن, علنصَف لهم  اللع  ع: هللَ  الحصعٍ "

اعد: المِدههلل النلداي  -انهللمل ِلعَ ألهللاأ عَعف  الحدج الملَ االلاِع ععا, عومَ  نا

    –َحمددا ن  –َ   الشددنئعط:  -ث ملنددا حلددق الملددَ ُلمئددهلل االددهللَا  ُلِددمعحعدد

علاِع  ملَ ع: هللَاِ  الموا هللا الفئهع  علنلنَ إلعهل لللهللَاِ  اا  لملَ, ا هلل ِدلاهلل  

 الَ  وا اللَّاِع اا ِلعملهللا مل  ا ملمم  ععا م  ع  اأْلصا  االمَلع .

الهلل دَا للللحصدع  اللئد: الملداَ, مدولن عممل    حعللا الملمع   حٌات  العملٌة:    

مممد   -َحمدا نَّ  -حعللا المملع  ملنا الَ نحا م   وا ا لهلل دلَ, عملندا  امللدا

َ  االفلعدل, المندا مدل   دهلل اشدُلهَ لللئَفدلأ الللفَاِد  ععدا ,  ملللا مد  الملمدلأ: الدهللَّ

م  مدل   للدا امل  الشنئعط:  هلل لالَ اللهللَع  ع: اللفِعَ لللمِههلل النلاي املهللاهللا ل

 -مد  الملمدلأ الددوع  هلِداا لللددهللَع  لدا,  ددل  اندا الشددعس اطعد  ِددللَ:" عمدل  نْفُمددا

ان: نفمل اظعمل" -َحما نَّ   .(17  ع: المِههلل النلاي للمئعَ االئلهللَ للئلص: االهللَّ

َلْع :الشددددَعم  االلغددددد  1371اعدددد: ِددددن    ددددل لعَ لللددددهللَع  عدددد: الممهددددهلل االملِّعَّ

محمددهلل  عفددل عحفددَ  الملمدد  اال لصدد  مدد   نحددلأ  لللَعددلض,اع: مِددههلل الشددعس

الَعلض,ممل ملنا لا هللَا   لص  ع: لعلا َغل  للمض الطوهللا,ا هلل اِلمَ الَ 

مل ,إلَ    اعللحا الهلمم  اْ ِومع    وا النحا عمط: المطلأ الملم: هللا  مل   ا

عَ ل لللمهللعندد  حعنهددل انلئدد  إلعهددل, املنددا لددا العددهلل الطددالَ االمههدداهلل اأْلملددَ عدد: ِدد

امنل ههل, اع: نشَ الملاَ  لَههل إو مل  الَ َ   اعهلل اللملدلا الملمعد  اللدهلل ا 

 .(18  لللِاهللا  اانلها لماَعللنعل ماطنا

الِلق االفف  االحمم  ع: اللهللَع  االلاهعا  –َحما ن  –ا موا مل  للموم    

 االمطلأ الحِ .

للددا الددَ   االددا ا لنددلأ هللَ  الشددنئعط: عدد: لهللاعدد  حعللددا امنددو طفا خ :ئمشااا    

  االا الاهلا   االا, علعا   االا مل  المهللَِ  األالدَ, لدَ الدَ الشدعس محمدهلل 

ل  صلل    و الفئا المللم: م لصَ ال لع  إلَ  َِ المللهللاا, اهلأا م   لفع  ال  
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مللن, الئع  الملاَ الدَ مشدلعس ملهدَ مد  مشدل عَ الهمنعدع  منهَ: حمدهلل األعدََ لد  

االمومددد   حمدددهلل لدد  امَ,االفئعدددا الملعدددَ  حمددهلل لددد  ماهلل,االمومدددُ  محمددهلل الم للَ,

 , َِ َ ع: الفنا   حمهلل عل  ل  اهلل ,امحّمهلل ل  صلل  المشدهاَ لدلل   حمدهلل اأْلعدَ المللحِّ

س مد  ::" ا دهلل   دونل اد   دؤ أ المشدلاالفئعا محمهلل النمم  ل  لعهللا , ل  َحمدا نَّ 

 .(19  غ . المض اللفِعَ االحهللعث"الفنا : النحَا, االّصََف, ااأْلُصا , االلو

, (20  مل  للشنئعط: لومعو ملَ, املناا الَ مِلا  م  الملَ االوملأ تالمنت :    

 -:الشعس الهللملاَ لمَ ل  الهلل ن  لا لعهلل,االشعس الهلل الملعل ل  للل (21  نومَ منهَ

عس الهلل ن ,االش-َحما ن  -, االشعس الهلل الملعل ل  صلل  ا  صلل  -َحما ن 

,االشدعس -َحمدا ن  -ل  الهلل الَحم  الهلَع , االشعس محمهلل لد  صدلل  الملعمدع  

الفلف  اطع  محمدهلل ِدللَ الئلفد: لللمحممد  الشدَاع  ا للهللا:عد , عئدهلل  لمدا علدَآ 

إلدَ    انلئد  إلدَ (22  حعللا مولمد  لدَ عنفدن اندا, ا  دلَ ممدا عد: الحد  االلَحدل 

 اغعَ َ ملعَ.الملعل الغفلَ,  هااَ َلا

هللاَ عد: اللدألعف اإحعدلأ لمدض  –َحمدا ن  –مل  لصمدلَ الشدنئعط:  مؤلفات :    

الملاَ, امؤلفللا اهللآ مل  لهل النفع الممعَ, هلأا الَ شم  مصنفلا امحلفَاا 

 منهل ع: لوهلل  امنهل ع: الَعلض االمهللعن , ناَهلل لمفهل الَ النحا امل::

 عمل مل  ع: لوهلل   ا:

 :المنطق.  لفعٌ  ع 

 . َهل ع: عَاع مو هللا مللن ع ل  لللمئاهلل ع: اللعاع االَ ا 

 . ع:  نِلهللا المَهللا نظمل,  لفا  ل  الللا 

 ع: الفَا:ض ٌَ  نظ

  مل مؤلفللا ع: الَعلض االمهللعن , عه::, ام   و  المؤلفلا م طاط 

 .اهللاهللا اللحث االمنلظَِآ 
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 ا : طلع منا ِل   هل َْ اأ ملدلَ االِدللع لحدا  فَااأ اللَعل  للفِعَ الئَا  لللئ

ِمَع(, ا دا الممند: للللدع لمئللندا -َحما نُ -الطلع, اص  ععا  َِ إلَ نهلع   َ هلْل 

 لللم شَي ع:  وا اللحث .

  :هللعع إعهلَ ا فطَاهللا ا  اي المللهللا,  لل  ععا ماافع مل عشلا اللمدلَض عد

ا  ملا,ا هلل طلع امل  للا انِفهلَلا ََ الئ
  23). 

 نلظَ.مومَآ األصا  الَ َاف  ال 

 .منع هاال المهلل ع: المنلَّ  لللملهلل اا اهلل 

 .(24  الا المهللعهلل م  المحلفَاا واا الماافعع المِلئل  طلما ملهل اَنِفهلَلاْ 

انلئد  المومد  إلدَ هدااَ َلدا, ا دهلل  المهلل    مأل حعللا المل ا هلللدل ا لئدلوفات :    

منعد  عد: فدحَ عداَ  لف الهللع   هلللعع  االَ  هللَ اهل  م  الملَ اال لق, ااعلدا ال

 دـ, املندا اعللدا لممد  الممَمد  مَهمدا مد  الحدج,  13 93 - 12- 17ال مع  

,   عمددا العدددا صدددوآ الغل:دددهللا 12 \ 20اهللعدد  لمئلدددَآ الممدددوآ, اعدد: لعلددد  األحدددهلل 

, اصلَ العا م  حفَ م  الحهل  مل   عحصَ اهللهللا . لغمدهلل (25  لللمِههلل النلايِّ

  هنللددا مددع النلعددع  االصددهللعئع  االشددههللاأ ن الفئعددهلل لااِددع َحملددا ا ِددمنا عِددع

 االصللحع  احِ   ال:ن َععئل.

 ثانٌا: التعرٌؾ بالزمخشري, وفٌ :اسم , وكنٌت , ولقب 

  467 ا محماهلل ل  امَ ل  محمهلل, لا الئلَِ, هلَ ن, اللم شدَي,الهلل ِدن      

 دوا  , الئدهللا لدـ هلَ ن( لمهلاَلدا ممد  الممَمد , عصدلَ(26  ع:  َع    لم شدَ(

نشددأ اللم شددَي لددـ لم شَ(, اهللَ  لهددل, لددَ َحدد  إلددَ , (27  اللئددهللا المددل العددا

, امدل  وا (28  ل لَ  لطلهللا الملَ, لَ إلَ  َاِل , لَ إلَ  صدفهل , لدَ إلدَ لغدهللاهلل

 عف  غلعَ.

لللمو اللم شَي الَ  ِدللوآ لهدَ  دهللَ ملعدَ اعفد  ملد  محمداهلل لد   مشاٌخ :    
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حِ  النعِللاَي, ا لا منصاَ نصَ الحلَل:, هَعَ األصفهلن:, ا لا ال: ل  ال

 .(29  ا لا منصاَ الهاالعئ:

 لا امَا المَ ل  الحِ  الِمِلَ, ا لا المحلِ  إِدملاع   تالمنت , ومنهم:    

 .(30  الطاعل:, ا لا المحلِ  الهللالَحعَ ل  الهللن الللال

طللدا, الففد  مل  اللم شَي محلدل لطلدهللا الملدَ, إو  ملدَ مد   حٌات  العلمٌة:    

ههدددهلل  صدددلَ ملئندددل للفلَِدددع , اللمدددل عددد: اللغددد , االنحدددا, االمدددَاض, ااألهللهللا, 

, ا ا الَ المو هللا الممللل:, مهل َا لا, حنفعل, (31  االلوغ , االلفِعَ,االحهللعث

 .(32  لئعل ملهللعنل,  لِعل الَ م للفعا م  الممللل 

 مؤلفات , أشهرها:

 األهنل . .1

  ِل  اللوغ . .2

 لنحا.األنماو  ع: ا .3

 هاا َ اللغ . .4

 شَ   لعلا مللهللا ِعلاعا. .5

 الفل:ق ع: غَعهللا الحهللعث. .6

 المشلف ا  غاامض حئل:ق اللنلع  ااعا  األ لاع  ع: اها  اللأاع . .7

 الملَ الناالغ. .8

 .(33  المفص  ع: صنم  ا اَاهللا .9

    لعلد  اَعد 538لمهلل ااهلللا م  مم  لئ: ع:  ااَلَ إلَ    لاع: ِن  وفات :   

  لمللَ َحم  ااِم . , َحما ن(34

 المبحث األول: تعقبات   من حٌث المعنى

ِدٌُكْم ِمْن ُ :-تعالى–)معنى ) ِمن( فً قول   .1 ٌْ َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوأَ
( 35)) 
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ُحاا ع: ِاَآ المل:هللآ  -لمللَ– ل  اللم شَي:" ع    لَا:عمل عصنع لئالا     َِ َعلْم

َْ ِمْناُ  َْ َا َْعهلِلعُم  ي: لمفا, ا وا   علألَ ع: الص َ الدوي   لدَاهللا العدا؟ ِلُاُهاِ ُم

 إنهل  للهللاأ الغلعد   دا  ملمِدف  الهَ,   م (  للهللاأ الغلع  عل   لاَ  لُا:  للاا: إ ّ 

امد   مِحا لَ ِا م  الهلل  , ام  الملأا  عفهَ  حهلل م  المَهللا م   ا  الئل: : 

 (36  أل  للحق  حق م  المدَائا . اا وا ا ممل ل  لاُ  اللَاهللا, إ  ممنَ الللمعض

لمددهلل    ومددَ الِددعلق الددوي هددلأا ععددا  مدد (, ااألهلللدد  اللدد: لمفددهلل  - ددل  الشددنئعط:

:" الا لملَ    مل ومَ  اللم شَي م  لمع  ما  ِمْ ( للللمعض غعدَ  -اهه  َ عا

, الّع      م ( هلأا ع: ِعلق النف: عهلل  ولن الَ امداَ النفد: عد: (37  صحع "

مدد  حددهللعث  صددححعهملمؤعددهللا ولددن ملهلمددل   َهددا الشددع ل  عدد:  مد   نددااع الحددَ ,

"  صدلََّ نَّ العدا اِدلََّ - ,  ل :  ل  َِا  نَّ -َف: نَّ انهمل-هللَ ل  الهلل ن 

, َاُهِملَددْا لِدد:  ٍَ َآ َشددْه ََ ددع ِِ ْاددهللِا َم َُّ ُا ِللل َْ َْ ُعْمَطُهدد َّ  ََحددهلٌل َ ْللِدد:, ُنِصدد ددل لَدد ًِ  ُْاِطعددُا َ ْم

 ِْ ُض َم َْ "اأْلَ دَوآُ, َعْلُعَصد ِّ َمْلُا الصَّ ََ ِل:  هلَْل ُهٍ  ِمْ   ُمَّ ََ َمل  ا, َعأَعُّ ًَ ِههلًلا َاَطُها
, عهدوا (38  

ند  صدحع  صدَع  عد:    مد   هللَملددا الصدوآ عد: محد  لدع  ععدا إ  الهلددلُ   ا 

معهلل الطعهللَا الَوي  ا الحهلَآ,الَملُ     ولن ال  (39   ا الَم  طهداَ لدا امِدههلل"صَّ

ض الَ مل و هللا إلعا اللم شَي حعث إ  اللئعدهلل لملدق الغلدلَ لللعدهلل ا ا لولن عملَ

  م  الصمعهلل  مَ ظل َ المشئ  االلملف, عنلِهللا ولن    لما    م (  للدهللاأ الغلعد 

, اغعَ مدل, (41 , ا هلل  ل  لولن هملا  م  الململأ, منهَ األلاِ:, ا لا الِماهلل(40

ث النلاع , م  ولن مل   ََهدا الع  الشنئعط: صح  مل و هللا إلعا لهمل  م  األحلهللع

صدلَ نَّ  -مِلٌمف: صحعحا م  حهللعث حوعفَ  َف: نَّ انا,  ل :  ل  َِدا  نَّ 

لِ  ِلَلَوٍث: ُهِملَْا ُصفُاعَُنل َمُصدفُاِف اْلَمَوِ:َمدِ , َاُهِملَدْا -اِلََّ العاِ  ْلَنل َالََ النَّ :"عُفِّ

ِههلًلا, َاهُ  ِْ ُض ُملَُّهل َم َْ َْ َنِههلِل اْلَملَأ"لََنل اأْلَ ا, إَِوا لَ ًَ َلُلَهل لََنل َطُها َْ ِملَْا ُل
 –, اومَ (42  

دد  عدد: مئددلَ ا ملنددل  عفهددَ منددا     - عفددل عَّ َِ    مدد  عددَ  ل صددع  اللددَاهللا ِلللطها

معهلل لع  مولن,ا هلهللا الَ ولن للول   اها ومَ ل , الدهلللع  مد  (43  غعَ  م  الصَّ
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  لدَ اهدا األَض العدا لدَاهللا  ا لدع  العدااللغ     الصمعهلل ع: اللغ : مل صدمهلل ا

 .(45  , الا اِلهلل  الئَطل:(44

امدل و ددهللا إلعددا اللم شدَي مدد      مدد ( للللمعض,علَلدهللا العددا لمددعُّ  اللددَاهللا      

,ا نف: الصح  انا لللملع  (46  الوي لا غللَ عملق لللعهلل ععا مااعئ  للمو هللا الشلعم:

الهللاامد  لهدوا المو هللا,ا دهلل  دل  لدا م  الشنئعط: ععدا إهحدلف  اولدن لداَاهلل األهلللد  

, اغعَ مل,غعَ   األنهلللِد: نفدَ (47  هملا  م  الململأ منهَ الطلَي, االلعفلاي

ددُحاا  صدح  مدل العددا  دوا اللئدهللعَ لمددل علدلَ مدد     عمدا  الللمدعض عدد:  الدا: َِ َعلْم

َْ ِمْناُ  َْ َا َْعهلِلعُم االدَ  ,(48     عئلصَ الَ مِ  لمض الاها المض العدهلل ِلُاُهاِ ُم

الَغَ ممل اِلهلل  لدا الشدنئعط: امدل عِدَ  عظد  ولدن ملنعدل الدَ ا هلهدلهلل االدَ ي, 

   َ ي اللم شَي لا اها عحلملا اللأاع , الا  هللللا الصحعح  الل: لؤعدهلل ,  طللمل

 غعَ مئلا . عنف: الصح  انا لللمطلق

اباات فااً الصااحٌحٌن-2 أنأبااا بااردة :)معنااى ) لاان( فااً حاادٌث البااراء باان عااازب الثي

ًْ لحااٍم, فهال ُتجاِزُ  عناً  فقااال:  قاال:إن عنادي َعَناًقاا َجَنَعاًة وهااً خٌار مان شااَت

 ((49 )ألبً ُبْرَدَة:"نعم, ولن ُتْجِزَ  عان أَحاد بعادَ " -صلى هللا علٌ  وسليم  -النبً 

اا :-لمللَ–هلأ  وا الحهللعث ع: ممَض شَ   ا  ن  َُ َْ َاَعدْوُم لَِعْشدَههلُلاا َمَندلِعَع لَُهد

 ََ ِْ َِ َعُملُداا ِمْنَهدل َا َْطِمُمداا ا َْ ِمدْ  َلِهعَمدِ  اأْلَْنَمدل َلَ ُهد ََ ٍَ َمْملُاَمدلٍا َالَدَ َمدل  دل ِ ِعد:  َعَّ
نَّ

 ََ اْلَللِ:َ  اْلَفِئع
. عدومَ الشدنئعط:    (51  ععمل عهل  م  األفحع  امل  عهدل  (50  

ل  إ  هدوع هوع الممل   عهل  ع: األفحع , ا    وا الحهللعث ععا َهلل الَ م   د

الممل عهل , ااِلَِ  الشنئعط: ع: لافع  مطّا  اومدَ األحلهللعدث المؤعدهللآ لمدل 

و هللا إلعا الفنعهلل مل  للفا, اع: إلال  ا شمل  الحلص  لع  األحلهللعث الل:   عِدمنل 

 الدا:"  اع: َهلل  الَ مل اهللادل  اللم شدَي عد:  نماوهدا, (52 َِهلل ل لفعق المئلَ

 دل :" عدللهااهللا     دا   (53  : المِدلئل  ل دوف مشدلعا     ل ( لفعهلل اللألعهلل ع: نفد
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ألعهلل عههللا َهلّل   ألَنا عئصهلل لا اِلحلل  َؤعد  نَّ لمدللَ عداَ  اللم شَي ل علهللآ ل : اللَّ

ان:, لفعهلل ععا لفظ  ل  لألعهلَل النف:ِ, عو عَ  نَّ  ََ الئعلم  لاامل     الا لماَِ: ل  ل

آ. ا دوا مدو هللا مملللد:ع ممدَاٌف للطدٌ  لدَهلل  انهلل   لهللا   ع: الدهللنعل, ا  عد: ام دَ

الملعدَآ اللد:   مطمد  عد:  ااألحلهللعدث الصدحعح  النصا  الصدحعح  عد: الئدَا 

ِللألَلصددلَ هددل:َلآ ائددو عدد: الددهللنعل  -لمددللَ -للالهددل. ا ددهلل لعنددل مددَاَا    َؤعدد  نَّ 

َند: َهللا   اام َآ. الا ملندا ممنااد  ائدو عد: الدهللنعل لمدل  دل  نلد: نَّ ماِدَ:

َْ إِلَْعنَ    ألنا   عهه  المحل  ع: حق  للئدا لمدللَ, ا نهدل ممناادٌ  شدَال عد:  ْنُظ

الدهللنعل للللد  الا دداع عد: ام ددَآ, اإعدلهللآ   لد ( اللألعددهلل اللد: َلامهددل اللم شدَي عدد: 

النصا  الّصحعح  الصَعح  ع: الَؤعد  عد: ام دَآ, ا  عندلع: ولدن  امع  لَهلل ل

 .(54  افع لَ عملَفهل ععا ن "   لفعهلل  ل ( اللألعهلل ع: م

ولدن ممدل عد:  مدل عصدَعهل اد  ا اف  لدأ  إعلهلللهدل اللألعدهلل   لمدا  إ  لاهداهلل     

.ا ل  الحلل::"إ  إعلهلللهل (55  الحهللعث الِللق, عه: انهلل  لهلل  الَ لألعهلل نف: ا هلاأ

ل  لَاند: , ا ل  ال  اطع  ع:  الا:(56  اللألعهلل لع  لولَ"
 :" ند  مد  ن(57  

منما الَؤع  ع: الدهللنعل ا لد ( لنفد: المِدلئل , علدا لئعندل الدَ  دوا النفد:  َلمللَ ال

لمهَهلل  للفدم     ماِدَ   عدَا   لدهللا ا  عد: ام دَآ لمد  اَهلل مد  ههد    دَ  

العدددا -عددداَ الئعلمددد , عماِدددَ  -لمدددللَ–الحدددهللعث الملددداالَ     ددد  ا عمدددلنعَا  نَّ 

الهلل  نئدو اد  شدهلهللا الدهللع :" االدَ لئدهللعَ  , ا ل  ال (58   حَ  لَؤعلا" -الِوَ

 ّ   لَْ ( لعِا مئلفعً  لللألعهلل, عموَ ال  اطع  اغعَ  مم  عئا : إ  نف:ِ المِلئل  

ٍن ا َ, ا ا    الفم  نمدَآٌ,  ََ َُّ همعع األلمن  المِلئلل , صحع , لم  لَِمهلْل لمهلل ل َعُم

"َُّ االنمَآ ع: ِعلق النف: لُم
  59). 

–إلَ    الئَعن   : الل: لهلل  الَ  حهلل الممنعع  ممل ع:  الا او هللا األل َي     

َ  َالَْعداِ  :-لمللَ ََ دَ لَدْ  َنْلد َِ ِهدَع إِلَْعَندل ُما َْ دَ َع َاِمِفدعَ  َحلَّ
 )


لغلعد  ا , عدللنف:  ندل(60
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لَدْ  َعْ لُئُداا ُوَلللددلً :-لمددللَ–ا د: َهداع ماِددَ, ا عد:  الدا 
, عهد:  ندل لفعددهلل (61  

,اانهلل ِعلاعا االهمهاَ  نهدل لنفعدا مد  (62     لق الوللهللا محل اللألعهلل المِلمَ إو إ

 .(63  مما اهلل م  النف: لو,  للا الِعاط: ععغعَ  َ  عشلَط    عما  النف: لهل ام

ُكوَن َمَعُ  َنِنًٌرا  :-تعالى–) معنى ) لوال( فً قْول  -3 ٌَ ِ  َملٌَ  َف ٌْ لوال أُْنِزلَ إِلَ
)

 64) 

 الَ  اها  :: لأل: لا 

لما  حَف شَط عهلل  الَ املنلع لاهاهلل نحا  الن: لا  لعهلل ألحِدنا  األول:    

إلعن.االللن: م  حلل: لا  ا ملنلاع     لما  حَف هَ, اولن إوا العهل الفدمعَ 

 الملص , المافاع للنصهللا االهَ, مللعلأ االملف االهلأ.  ل  الشلاَ:

ٌِ , ُمْنَهِوي َوَكْم َمْوِطٍن, لَْواَلَي َطَحْت, َكَما َهَو   (65 )... بِأَْجَراِمِ , ِمْن قليِة النِّ

االلللدددث: نلما  حددددَف لحفدددعض, عل ددددل  للألعمدددل , اعلعهددددل المفددددلَع,      

نحا:لدددا  لملمدددا  الندددل  ال عدددَ, االَالدددع:  َ  لمدددا  لللدددالعس االلندددهللعَ عل دددل  

ممدا  لملعمدن, ا دهلل علعهدل اِدَ م ههدهللن: لللملف:, نحا: لا  احلَمدا الندل  ا دهلل 

لفمدد  مئددهللَ, نحددا: لددا  لعددهللاً فددَللا,  ا مممددا  لفمدد  مددؤ َ, نحددا: لددا  لعددهللاً 

اممندَ ممدل, ظدل َا,  ا مئدهللَا عدهلل  العدا هلللعد ,  لالملف: لفظدفَلا, اإوا العهل 

: لا  هللاعع الهلل  ا  اطنا علنلصَ,  ا اِلشههلل, لدا   لامدا لدلألم   نعملل  ول

عدهللاٍ  َ نحدا:لغ: الطلغ:, اال دلم :   لمدا  لوِدلفهل َِ َلِند: إِلَدَ  ََهدٍ  َ  َْ لَدْاَ   َ َّ
 

)


(67 لَْاَ   ُْنِلَ  َالَْعِا َملَنٌ ,ا(66


 ) 68) . 

: لدأ  الدوي -ممئلدل الدَ مدل  للدا اللم شدَي-النلأ الَ مل ِلق  ل  الشنئعط:     

, لد  (69   شدلَ إلعدا اللم شدَي مد       لدا ( لدهلل  الدَ ا ِدلفهلَ لدع  لصدحع 

, (70  هلل   دد: لللحفددعض, العِددا لوِددلفهلَ ممددل ومددَ اللم شددَيالصددحع  اندد

الَ   الَ ولن لنصهللا الفم   ععما ( لدأ  مفدمَآ لمدهلل الفدلأ الاا مد  عد: هدااهللا 
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َلِند: إِلَدَ :-لمدللَ–الطلهللا, ااِلهلل  الَ مدل و دهللا إلعدا لئالدا  َْ هللاِّ لَدْاَ   َ َّ ََ َعَعئُداَ  

َ  ال َق َا َُمْ  مِّ هللَّ عهللٍا َعأَصَّ َِ لِِحع َ  ََهٍ  َ  صَّ
, ا ّاَ   لا ( ع: امعد  لممندَ الطلدهللا (71  

لشهللآ, االفم  منصاهللا لحوف النا  الَ االللَ    الفلأ اا م  ع: هدااهللا الطلدهللا, 

, ااأللاِد: (72  امل و هللا إلعا ع: ممنَ  لا (,  للا الشعس ال  الشاَ عد: لفِدعَ 

 .(73  مولن

: المغند: اد  الهدَاي, الدع  ا مل مل و هللا إلعا اللم شَي, عئهلل ومَ  ال   شلَ عد

لَدْاَ  :-لمدللَ–مئالدا      ملَ النحاعع    عومَا   وا الممنَ, ا : ع: مل  ولن

لَمِ  ُشَههلَلاأَ  َْ (َهلُؤا َالَْعِا َلأَ


,ا لاحعل  (76  ,المللا و هللا الئَطل: ع: لفِعَ (75 ( 74

 .(78  , اللما النحل (78  , االلهل  ع: مملنعا(77  مولن

ل و هللا إلعا اللم شدَي هدل:ل  أل  الممندَ عحلملدا, انفد: الصدح  اندا انَ     م

مَهللاهلل طللمل  نلن اها عِلِدعغا, اعئاعدا مدل هدلأ عد: ِدعلق امعد  المَعمد , ا د: 

..... َاَ دللُاا َمدل:-لمللَ– الا  ََ َمدل داِ  َعأُْمدُ  الطَّ ُِ ََّ لَِهدَوا ال
, عهد: عد: ممدَض (79  

 قمددهلل  حمددلعللددع   ا ملمددهللهللآ ا ِددلفهلملا الِددؤا  اا ِددلفهلَ, إو إ  امعدد  هددلأ

 ااِلهلاأ المفلَ امملنهلللهَ, الاغلهَ ع: ا نملَ االهحاهلل.

نَِ  ِحَجابٌ ) معنى ) من( فً قول  تعالى:-4 ٌْ نَِنا َوَب ٌْ   ) )(80َوِمْن َب

 َاِمْ  َلْعِننل َاَلْعِنَن ِحهلهللاٌ   ل  اللم شَي:" ع    لا:   للعلهللآ  ِمْ ( ع:  الا:   

:هللآ؟  لا: نمَ  ألنا لا  ع : العننل العنن حهلهللا: لمل  الممندَ:    حهللدل حلصد  عل

اِط الههلع , ا مل للعلهللآ  ِمْ ( عللممنَ:    حهللل اللهلل  منل االلدهلل  مندن, عللمِدلع  

 .( 81  الملاِط  لههلنل اههلن مِلاال  لللحهلهللا   عَا  ععهل"
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, عأافدد  ِددئاطا, المئلددا الشددنئعط: لئالا:"المئلددا الدد  المنعددَ ا لددَ اللم شددَيِّ

.   ا للف النحلآ ع:  م ( الهللا لد  الدَ  لد  المدهلل, (82  االحق مما ع: لمئلا العا"

عهملهل ال  مللن  للهللاأ الغلع  لا:هللآ, عئل :"...  أل   م ( ملَا لعلهلللهل, علَ عملدهلل 

                    ,  ل  ال  (83  لهلل الهل الَ الظَف الوي   علصَف ل وف غعَ ل مـ مو احلَ("

, اهملهددل  لددا حعددل  (84     لدد  المددهلل(  أل  الهمعددع ظددَاف":ععمددا  لددع  الشدداَ

مولن, الَ االللَ    الحهدلهللا اللدهلل  مندل االلدهلل  مندن, الدع     المئصداهلل مد  امعد  

, ا ددا ملندد: الددَ  ددا  األ فدد  عدد: اددهللَ ا شددلَاط (85  الملللغدد  لللللددلع  المفددَط

, ا دهلل (87 لي مل ومَ  اللم شَي لأندا عد: غلعد  الحِد , ااصف الَا(86 للعلهلللهل

  اللع ( ع: امع , إ   ِل:نلف ا للهللاأ   مهلل األلاِ:  وا ا  لعلَ اومَ لأ  إالهللآ 

 . (88 م  للن الهه   عفل

ا هلل نفَ الَفد:    لمدا   مد (  للدهللاأ الغلعد , االد   الدا لدأ  اللعنعد  لعِدا     

لمدا    مد ( لممندَ  عد:(, لندلأ الدَ    ا للدهللاأ :" حهلللل مملهللا, لد  حدهلللل اا مدل, ع

عما  الفم  الملمهللي لـ م ( ا للهللا:ع  شع:ل مملهللا, مللِعَ, االمش: انحدا , اعمدا  

المهَاَ لـ م (: الش:أ الوي مندا اللدهللاأ ولدن الفمد  نحدا: ِدَا مد  اللصدَآ,  ا 

إلَ عو , اموا عما  الفم  الملمهللي لهل  صو للش:أ المملهلل, نحا: للَ ا م  عو  

 َهدا مدد  الددهللاَ, أل  ال دَا  لددع  شددع:ل مملددهللا, إو عئدل :  َهددا مدد  الددهللاَ, إو 

 .(89 انفصلا انهل الا لأ   م   طاآ"

علللنظَ إلَ لمئهللا الشنئعط: لمدل و دهللا إلعدا اللم شدَي ندَ   ندا  دهلل  طدأ  لندلأ    

عد: الوي اصف مدوَ اللم شدَي لللفدمف,  (90 الَ لحئعق ال  المنعَ األِمنهللي

حع   نا لَ عللفا ع:  و  المَآ,   إلَ  ا  ال  مللن الوي مدل  عد:  غلدهللا  حملمدا 

عِلشههلل ل وصلا ع: لئاع  َ عا الفنعهلل غعَ , ا  إلَ َ ي  ل: حعل  مدولن, الدوي 

اللللددلل: اصدفا لللِددئاط االمدلهللا الددَ , مدل مددل  عِدلأن  لَ عددا عد: لمئلللدا  ملعدَا
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لع  م  النصف  ع: ش:أ, ا ا حمَ غعَ هلل عدق,  اهلهلهلل ال  المنعَ الَن مل ِاا ,

علملوا اللم شَي, ا هلل  ل  لا غعَ ؟ مع    ظل َ    َهللا لألعهلَ ممدل  عدلهلل لدا الد  

 المنعَ.

 المبحث الثانً: تعقبات  من حٌث أوج  اإلعراب

 ) وج  إعمال أفعل التفضٌل وعدم اإلعمال(-1

ََ  َيُّ اْلِحْلَلْعِ  لُ :-لمللَ–ومَ الشنئعط: ع: ممَض موما انهلل  الا   َْ لَِنْملَ ََّ َلَمْلنلُ 

 َْحصددَ لِمددل لَِلُلددداا  ََمددهللاً 
, لدددع  (92 ,     دددا  اللم شددَي:" عأعمددد    عممدد "(91 

امد  المملداَ    , (93 لصحع    أل  صعغ  اللففدع  لممد  عد: اللمععدل لدو  دوف

شدَط     عم  اللففع  عصدل  مد  مصدهللَ الفمد  الدوي عدَاهلل اللففدع  عد: ممندل , ل

 عما   وا الفم  مِلاعًعل م  شَاط اللمههللا ع: لللا,  ل  ال  مللن:

ْفِضٌِل َوْأَب الليْن أبًِ ِب ... أَْفَعلَ للتي َعجُّ  ُصْػ ِمْن َمُصوغ ِمْنُ  للتي

ْفِضٌِل ِصـــل ـــــٍب ُوِصــــــل ... لَِمانِع بِِ  إلى التي وَمــــــا بِِ  إلى َتَعجُّ
(94) 

ملفًعل اإ  مل  الفمد  َللاًعدل الدَ ال   عمد ( عفعدا  دوف,  ًو لولًعللأ  عما  عم

ا   عمددا  ملصددًَعل, للًمددل, ملنًعددل للمملدداَ مللًلددل, عددو عصددلغل  مدد  عمدد  منفددَ, ا   

لما  الصف  المشدله  مندا الدَ ال :  عمد ( الدوي مؤنلدا: عموأ(, عللشدَاط اللد: 

الشَاط الل:   لهلل م  لااعَ ل  -لنفِه-عههللا لااعَ ل لصعلغ    عم  اللففع (  : 

لصا   عمل: اللمههللا(, ع   مدل  الفمد  غعدَ مِدلمم  الشدَاط, امدل  الِدلهللا  دا 

هماهلل   ا اهللَ  لا  ممنل  للمفلفل  مللفم : ملا, عنَ, اهللَ ...  لدَ عهدل اللففدع  

منا مطلًئل  لطَعق مللشَ,  ا غعَ مللشَ  ألنا لهمداهلل    مصدهللَ لدا, األندا لمدهللَ 

مفلفل  عفئهلل األِل  الدوي عئداَ العدا اللففدع  عد:  غلدهللا حل لدا.اإوا  َُعدهلَل  لالا ال

(  ا  َِ اللففع  مّمل لَ َعِلاِف الشَاَط, ُعؤلَ لمصهللَ  منصداللً لمدهلَل   َشدهللَّ صاُ  اِ

 َُ َُ ِدددااهللاً, ا للدددُغ َاددداَاً, ا عددد (  ا نحا مدددل, لئددداُ :  دددا  شدددهللُّ إعملندددلً, ا ملددد ََ   َملددد
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      مهللا( لمععل منصاهللا لـ  حصَ(, ا ا اَِ لففع  عللشنئعط: عَ  , (95 محوً 

َااْلَفلِاددَ  اْلَمْمَنددَ اْنِصددَلْ  ِلددأَْعَمَو ...  عممدد  امدد  الفمدد , ااِددلهلل  لئددا  الدد  مللددن:

دددددًو َمأَْندددددَا  َْالَدددددَ َمْندددددِلَ   ا دددددوا مدددددل و دددددهللا إلعدددددا الددددد  اصدددددفاَ, , (96 ُمَففِّ

 ٌَ غعَ صحع , اانهلل ال   شلَ  ا َا ْ (97 االلهل ,االللَعلي اغعَ َ
اا لعلَ (97

الشددنئعط: امدد  ممددا هددلأ إمددل لنددلأ الددَ    اِددَ اللففددع  مصددا  مدد  الَلددلا: 

 ا مللا  ملآ نئ , اإمل    الهملآ ععا لعِا للنئ  ا ا حعن:و  وف الئعل , 

 الئددددَا  نحددددا: عدددد: االددددَ الددددَغَ مدددد  ولددددن, عئددددهلل هددددلأا العددددا  مللدددد  ملعددددَآ

 ددُ  َاَمددًو َِ َْ  َْح ُهدد َْ َنْفمددلً  َعُّ ,ا َعُّ هللُا لَُمدد ََ َْ  َْ دد , اعدد: المددوَ الفصددع  مأْاددهلَل  مدد  ُهدد

اِف, غعدَ     َُ , َاَمدل  َْاَ  ُ لِْلَمْمد َِ  َ َْ هللا, ا علُ  م  ال  الُمهلْللِق, اَمل  َْاَطدل ُ لِلدهللِّ ََ الَه

, ممل    األ فد  (98 ال  مللن   عَ  ععمل ِلق شواوا الللما ال  ائع  ع: شَحا

م  م  عم  لول: لحئلا لاا:هلل, اولن الَ االللَ األصد ,  عهعل لنلأ اَِ اللففع 

الللمددا الملددَهلل, ااالددَض العددا الدد  عمددع  لحهدد     مددل عدد:  الددا  مددلآ عهددال 

 .(99 اِلممللا م  غعَ ل

ا مل اللم شَي الوي عَ       مهللا( مفما  لا منصداهللا لدـ  حصَ( ا دا عمد     

مدد  اللففددع  مدد  غعددَ مددلض, ا  عهددال    عمددا  اِددَ لففددع , لنددلأ الددَ     ع

, اا لعددلَ (101 , االدد  اطعدد (100 اللولدد: المهددَهلل مملنددع, ا ددا مددو هللا الفلَِدد:

, ا هلل الماععا  نصهللا المفما  لـ  عم  (103 , ا ا  ا  اللصَعع (102 اللعفلاي

 اللففع (. 

, اانددهلل الطلددَي  نددا منصدداهللا (104 اانددهلل ِددعلاعا هدداال لنل:ددا مدد   عمدد  مطلئددل   

. ا اف  الد  عمدع  عد: شدَحا (106  ا غعَ ملها انهلل ال  اطع , ا(105 لـ لللاا(

, (107      عم  اللففع (   لمم   ألنهل  ِملأ ااألِملأ   لممد  عد:  ِدملأ مللهدل

 الللللل: ع      حصَ( انهلل   : عم  العِا اَِ لففع  اعل ل لللم شَي.

غعدَ الئعدل , االَ م  ع   ا لعلَ اللم شَي لا اهٌا هلأ لهنلدل لمدل  دا الدَ    
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اا لعلَ الئعل  المِلمم  الَ مل  ا الَ غعَ الئعل   الدَ لل ِدلممل , ا دا مدل 

 هللَ  العا  :م  النحا.

 ددوا مدد  هلنددهللا, امدد  هلنددهللا ا ددَ, عئددهلل ومددَ الشددعس الدد  الشدداَ اههددل لهدداال     

إامللا حعث  ل :" عللاها, َ َّ  َْحصَ اَِ لففع , االلففعُ  مْنصٌَف إلدَ مدل عد: 

دلط اا صدلل , االممندَ: لدنملَ  ي الحدللع   لئد  إحصدلأ, ممنَ ا  حصلأ م  الفَّ

ا لأ  عما   ا المااعُق للاا ع ااألمَ نفِا, اعما  مدل ادهللا  لئَعلدل اَْهمدل   َي: َاهلّلً

َعئُالُاَ  َلوَل ٌ  :-لمللَ -لللغعهللا, اولن  ا مل عصلا  الا َِ" 108). 

والت حٌن مناص :-تعالى–) وج  كسر نون ) حٌن( فً قول   -2
( 109) 

, امللددا  ددا   لددَ للعددهلل 110  ددل  اللم شددَي:" ا ددَ : حددع  منددل , لللمِددَ    

 الطل:::

 (111)َطلَُبوا ُصْلَحَنا َواَلَت أََواٍن ... َفأََجْبَنا أَْن اَلَت ِحٌِن َبَقاءِ 

ع    لا: مل اها المَِ ع:  اا ؟  لا: ُشلِّا لـ إو(, ع:  الا: ا نا إٍو صحع , ع: 

ا لمدددل   طدددع مندددا المفدددلف إلعدددا ااددداض اللنددداع : ألّ  األصددد : ا ا  اا   نددد

 .(112 صل "

ا ل  الشنئعط::" .....امولن  َاأآ مَِ النا  م  ِحدعَ (, عهد: شدلوآ   لهدال,    

دددَف لدددا اللم شدددَي اههدددل   ع فدددَ  ِّ مدددع    ل دددَعج الممندددَ العهدددل مشم .الم

 .(113 ِئاطا"

الَ  و  الئَاأآ:  نا نَل   حع ( منللد   طدع  االاها الوي  ظهَ  اللم شَي     

ا فلع  م  منل , عـ حع ( انهلل  مفلع  إلَ محواف, إفلع  منل  إلَ فدمعَ 

لئهللعَ : منلصهَ, االلناع  ععدا اداض اد   دوا الفدمعَ,  علِدل الدَ  دا  الطدل:: 
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المملدداَ  نددا   عهددال حددوف حددَف الهددَ , الِددللق, حعددث هددَ    اا ( لمددهلل   ا(

 ا إ  ع:  َهللا( لمهلل الااا, ا هلل حوعا لمهلل الفلأ ا ل (  لعو.اإلئلأ امل

 مددل حددوف الهددلَ غعددَ َهللا عهددا الددَ  ِددمع : مطددَهلل اغعددَ مطددَهلل, عددللمطَهلل      

ٍَ اشددلَعا  ددوا, عددهللعنلَ مهددَاَ لددـ م ( محواعدد  انددهلل ِددعلاعا  مئددالهَ: لمددَ هللعنددل

ع  إوا هلل د  اال لع , الل فلع  انهلل اللهل , عللمطَهلل إوا ع: ممعل  مدَ( ا ِدلفهلم

اغعَ المطدَهلل مئدا  َؤلد  إوا  عد  لدا: معدف  صدلحا؟ عئدا :  َ, العهل حَف اله

 ٍَ ٍَ االحمهلل ا,  ي الَ  ع  ع
, امدل و دهللا إلعدا اللم شدَي,  للدا اللهدل  مد  (114 

 للا:ألنددا  َاهلل: ا ا  ااننددل  اا  صددل ,  ي: لددع  ا لنددل ا ددا صددل , لددَ حددوف 

المفددلف المحددواف عمِددَا النددا   المفددلف النددل , لددَ هلل دد  اللندداع  اافددل ادد 

, ا دوا (115  للئلأ الِلمنع , اصلَ اللناع  لللمل للمَِآ عها لمنلل  عام:دو احعن:دو

مد   (116 الل َعج لَ عَلفا الشنئعط: لللال ألل: حعل  ع: ماندا ل دَعج   عِدلئعَ

هاانهللا اهللآ ِلظهَ لنل مآ و , ا نِهللا منا مل  َها  لاحعل  الَ َ ي الشنئعط:, 

"   الهَ  دا الدَ إفدملَ مد , مأندا  دل :  َا ِمدْ  ِحدعِ  َمَندلٍ , َاَ َا ِمدْ  ا ا:

 ََااِ  ُصْلٍ , ممل هَاا لهل ع:  الهَ: الَ مدَ هدوع لعلدن؟  ي مد  ِهدْوٍع عد:  صد  

ُهٍ , اعما  مافع   ََ ا, عَعهللا :   ِمْ   ًَ ُ َ ْع ُهٍ  َهَلا ُ نَّ ََ الئالع , اممل  للاا: َ  

ُهدٍ  ِمْ  ِحعِ  مَ  ََ َنلٍ ( َعمل الَ  نا اَِ   ا( لممنَ لع , ممدل لئدا : لَدْعَ  ِمدْ  

َ لِ:ًمددل, اال لددَ محددواف, ا ددوا الددَ  ددا  ِددعلاعا,  ا الددَ  نددا مللددهلل ٌ  ا ال لددَ 

, غعددَ    األ فدد  و ددهللا إلددَ  ددوف مددل لأالددا (117 محددواف, الددَ  ددا  اأْل فدد "

ا لللمِدددَ, اولددن الددَ  ََ حددوف مفددلف الئدددلأ  لاحعددل , إو عددَ      حددع ( ُهدد

, الا مل عؤعهلل  مد  األهلللد , (118 المفلف إلعا مهَاَا, االلئهللعَ: ا ا حعُ  منل 

 ا : ملعَآ, مئا  الشلاَ:

ِل َناَرا ٌْ أَُكلُّ اْمِرٍ  َتْحَسبٌَِن اْمَرأً      َوَناٍر ُتوَقُد بِاليل
(119) 
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ئا :    مل اعلئَ ال , حعث  حوف المفلف   م ( ا لئَ المفلف إلعا  نلَ( محلا

و هللا إلعا اللم شَي م  ل َعج اها المَِ ععا ُلمهلٌل اع: غلع  اللمئعهلل,  اف  منا 

ا  َهللا مل  الا  لاحعل , ااأل ف  مولن, اإ  مل  م  منهمل   ع لا م  النئهلل اندهلل 

االوي هللال  إلَ  وا الل َعج حمد  مندل  الدَ    اا ( لندلعو لمدل ,  .(120 الململأ

ا لمدل لعنهمدل مدد  ا لحدلهللإو  صدلا عحد  منلصدهَ لدَ لندد:  فدعف إلعدا الظدَف منلللد

 الحع   ِفلعلا إلَ غعَ ملمم  َا َا لللمَِ مـ هعَ(.

ااها اللشلعا ممل  شلَ إلعا األلاِ: لئالا:"  نا لمل   طع انا المفلف إلعدا,     

اااض اللناع  عمَِ لوللئدلأ الِدلمنع , عهمدل شدلهل  عد:  نهمدل ملنعدل  مدع اهداهلل 

اإ  مدل  ِدلهللا اللندلأ عد:    ع: ا َ مل للماض عاههللا لحَعن ام َ لللمَِاللناع

 اا  هللا  إو شلا الغلعلا, حعث ُهم  لملندل  ُطدع اندا المفدلف إلعدا, ا دا مدَاهلل, 

الع  لناع  الماض ملنمل ا  ا لحلق لهل, ع نهل للنَ إوا لَ عمد  لناعندل  أل  اللدا 

علَ لا, ا وا الممنَ  ل:َ نّا   ا لدَ ا حلعل  إلَ المحواف ملحلعل  الحَف إلَ مل 

عنا , ع   اللناع  ااض لفظ:   ممنداي, عدو لندلع: لدع  اللمداعض االلندلأ, لمد  

فددق  نهددَ لددَ عمافدداا اللندداع  إ  عدد: حددل  إاَالهددل, امددأ  ولددن لدد:و  عددلم ض الُّ

لللماعض, ل  عما  ععهل ممنَ اللمم   عفل عدو منلعدلآ, اللدا اللندلأ ععمدل نحد  ععدا 

لع  المَِ, املنا المل  الل: ع: الغلعلا  ل:مد , عأحعد  اللندلأ العهدل, االفدق  نهدَ لهلل

 لاععداا  اافاا اللناع   ل نل لشلعهل لـ إو( ع:  نهل لمل  طما اد  ا فدلع  نانلدأ

علفد  لمدل ِدلق  ندللمَ اللدأاعوا االلمئعدهللاا  (121 لحق اللفظ لَمل علا حق الممنَ"

الملدف     هلل الما مل ععدا مد  مآ دو المحدوا,للاها الوي  َها اللم شَي, ا

 هللاع.  َ  لهل
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ااألاف  م  ولن ملا مل  للدا الد   شدلَ, ا دا:" ااألالدَ    عئدل : إ  اللنلعد     

المددوماَ ا لفددَ لنددلأ الحددع  اللددهللاأ, اإ  المنددل  ُممددَهللا اإ  مددل   ددهلل  طددع ادد  

 .(123 ا فلع  لللحئعئ  لمنا لع  للمل  عها مم  المض"

ااُ  َوأَْهلَااُ  ُثاامي ) تقاسااموا( ماان قولاا  تعااالى:) وجاا  -3 َتني ٌِّ ِ لَُنَب َقااالُوا َتَقاَسااُموا بِاااني

ا لََصاِدقُونَ  ِ  َما َشِهْدَنا مْهلَ  أَْهلِِ  َوإِني ٌِّ لََنقُولَني لَِولِ
 124).)  

ُماا: عحلم     عما   مَا ا لَا ع: مح  الحل  ل فملَ      َِ  ل  اللم شَي:"َلئل

 .(125  ي:  للاا ملئلِمع "   هلل(,

 .(126 ا ل  الشنئعط::"لئلِماا: اللحئعق  نا عم   مَ محم: لللئا "    

االَ  ا  اللم شَي عما  الممنَ: مأنا  ل :  للاا ملئلِمع  للا لنلعلنا, لهلل      

  ا حل , للئهللعَ   هلل(  ا لهللانهل.

اا ا  ِددماا لللعلنددا,  ا االددَ  ددا  الشددنئعط: عمددا  الممنددَ: مأنددا  ددل : لحددللف    

 لنلعلنا.

ي, اال  اطع   ْ   َِ ا هلل لمئهللا الشنئعط: مل  للا اللم شَي لئالا:" ا هلل اللم ش

 .(127 عما  ملفعل ع: مافع الحل , ااأْلا   ا الصااهللا إ  شلأ ن"

امدددل و دددهللا إلعدددا اللم شدددَي هدددال  الطلدددَي, االِدددمع  الحللددد:,ال  اطعددد ,    

 انهللي م   اههمهللآ: , ا ا األاها(128 األلاِ:

أل  مو لهَ عاههللا اهاهلل   هلل( ظل َآ  (129 :    َ عا علملشَ مع الهمهاَاألول    

هللا الملف: م  الحل . َّ   ا مئهللَآ, ا  هلل( لئ
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: الَ لئهللعَ  عهدال عد:  الا لنلعلندا( العدلأ االلدلأ االندا , االندا   هداهلل لثانًا    

 .(130 الَ  ا  الفَاأ

اا(  مَا لَ عهدا ععدا  لعلعلندا( لللعدلأ  ألندا لدع  لغل:دهللا, : لا مل    لئلِمالثالث    

, اإنمل األنِدهللا    عمدا   لدَا ا دع (131 عو عهال    لئا : للَه : احلف لعئام 

لهلل   ا حل  ل فملَ   هلل( حلَ لئَ    لنلعلنا( لللعلأ االللأ االنا , امدل مدل  مدولن 

  الَ للللئهللعَ م  األا .

ا  عصددلحا   :(132 لعددا اللم شددَي  ددَاأآ الددهللنعؤعددهلل مددل و ددهللا إ الرابااع:    

 .(133 لعِفعهل    للاا( لئلِماا للا

: حمَ الشنئعط: لدَ عمد  اافدحل مد   ي ههد  مدل  صداالل لهللعدا, امد  الخامس    

َُ الصدح    عهل لَ عم  صاالل لهلل  اللم شَي,  دل  الِدمع  الحللد::"ا   هللَي: ادهلل

حلمللدا الصدهللق االمدوهللا مئدللوً لألمدَ الدوي   م  ملوا؟ ألنا هم  الملف:  لَاً  

عحلملهمل.  مل ما  الموَ   عنئَِ إ  إلَ  لَ اإنشلأ, ا   مملنعا إوا ُحئئا لَهع 

 .(134 إلعهمل, عأيُّ َمهلل ٍ  لهوا ع: الَهللِّ الَ  ل: الئلَِ؟......"

إن  وقٌلا  ٌاارب ) وج  كسر الالم والهاء فً قول  ) وقٌل ( من قولا  تعاالى: -4

هؤالء قوم ال ٌؤمنون
(135)) 

:" ا  ا  م  ولدن ا اهدا:    عمدا   -لمهلل َِهلل   اها ا اَاهللا – ل  اللم شَي 

َّ االنصددهللا الدَ إفددملَ حددَف الئِدَ احوعددا, االَعددع الدَ  ددالهَ:  عمدد  ن,  الهد

ٌَ   ُعْؤِمُندداَ , هددااهللا  ا ملندد  ن, اعمددع  ن, الممددَن: اعمددا   الددا: إِ َّ  ددُؤ ِأ َ ددْا

الئِددَ, مأنددا  عدد : ا  ِددَ لئعلددا عددل َهللا,  ا ا علددا عددل َهللا  ِددم: إّ   ددؤ أ  دداَ   

"... َْ عؤمنددا  َعلْصددَفْ  َاددْنُه
, الهددو  الئددَاأآ (137 ,ا دد:  ددَاأآ الصددَ احمددلآ(136 
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اههل : األا  ممطاع  الَ الِلا  ع:  الا : اانهلل  الدَ الِدلا ,  ي: االدَ  عد  

عددث الممنددَ لا دداع الفصدد  لددع  الَِددا , اانددهلل اللم شددَي اهددا فددمعف مدد  ح

,ااأل دا  (138 الممطداف االممطداف العدا لمدل   عحِد  االَافدل, اللندلعَ الدنظَ

منا ا ا الاهدا اللدلن:, مدل  الدا اللم شدَي, لدأ  الدااا للئِدَ, اهاالدا هملد : إ  

 ؤ أ  اَ   عؤمنا , او هللا صلحهللا إلَال المملن: إلَ     وا الاها هل:ل اومدَ 

, ممل    الظل َ مد  مدوَ النحدل     (139 غلط لاهاهلل ااا الئَِ    َاأآ النصهللا 

, (140 لمل ععا م  الفص  لع  الممطاعع  ا ا الَ الِلا  االَ  علا  وا الاها  لع 

اندددَ  الشدددنئعط: عصدددف مدددل و دددهللا إلعدددا اللم شدددَي لأندددا لأاعددد  لمعهلل,المدددهلل    

عدلَهللا إ   دؤ أ  داَ   لمل ععا م للف  لظل َ الموَ, عللظل َ مد   الدا: (141 ع فَ

  عؤمنا , ململق لـ  علا(, ممل    ال   شلَ عد: شدَ  المملعد   نمدَ مدل و دهللا إلعدا 

اللم شَي  ممل  ل َعج الهَ الَ اها صحع ,  للدا الد  الشداَ عد: اللحَعدَ 

 ا ا مل لطم:  إلعا النف , ان  الَ لللصااهللا., (142 االلناعَ

إناا لمبعوثاون أو آباؤناا األولاونالى:)وج  عطؾ )آباؤنا( رفعا, فً قول  تعا-5
 

)143)) 

مد   لََمْلُماُلدا َ  ل  اللم شَي:"ع    لا: معف حِ  المطف الَ المفمَ عد: 

غعددَ لأمعددهلل لددـ نح (؟  لددا: حِدد  للفلصدد  الددوي  ددا الهمددلآ, ممددل حِدد  عدد:  الددا 

ْمنل َا  اللُؤندل لمللَ: ََ  –نئعط: , ا دل  الشد(144 , لفصد    المؤمدهللآ النفد:"مل  َْش

, ا نهددل ململئدد  -ممئلددل :"الاهددا اللددلن::  ددا   َّ  مددلآ ا ِددلفهلَ عدد: محلهددل األصددل:ِّ

َآ لل ِددلفهلَ ممطاعددٌ  الددَ المحواعددِ  لحددَف  لهملدد  محواعدد , االهملدد  المصددهللَّ

م شَيُّ ع:  ملدَ الماافدع مد   المطف الوي لمهلل الهملآ, ا وا الاها عمع  إلعا اللَّ

لعا, اَّلمدل مدل  إلدَ غ ئدهللعَ:  ملمالدا  نحدُ  َااَللُؤَندل مشَّ عدَ , االدَ  دوا الئدا  علللَّ

لُاَ ؟  اأْلَاَّ
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م شَيُّ  نل م    َّ  الا: ممطاٌف الَ ااا الَعدع عد:  الدا:  اَللُؤَنلامل ومَ  اللَّ

 َ لََمْلُماُلا َدمع , ا نا ِل  المطُف الَ فمعَ َعٍع ملَّصدٍ  مد  غعدَ لامعدهلٍل لللفَّ

" -هملآ المنفص  أله  الفص  للل  .(145   عص ُّ

, ا دد: اطددف الظددل َ (146 ا للددف عدد:  ددو  المِددأل  لددع  اللصددَعع  االمدداععع     

الددَ المفددمَ المَعدداع لددلَلا  ا مِددللَا, عهعمنددهلل اللصددَعع  هددل:ل لشددَط الفصدد  

لعنهمددل للللامعددهلل  ا لددأي علصدد  مددل , اانددهلل المدداععع  هددل:ل لددو شددَط, ا ددوا انددهلل 

, اانددهلل األل َعغعددَ (147 الفمدد  مددللحَف الااحددهللاللصددَعع   لددع  لصددعَاَلا مددع 

, اإلَ  و  المِأل   شدلَ الد  (148 مِلحِ   ألنا عا َ المطف الَ الم  الفمعَ

 مللن لئالا:

ِمٌِر اْلُمْنَفِصلْ   َوإِْن َعلَى َضِمٌِر َرْفٍع ُمتِِّصلْ    َعَطْفَت َفاْفِصلْ ِبالضي

 (149 ....................... َْا َعلِصٍ  َمل..............     ........

االدددَ األا   هدددلل اللم شدددَي اطدددف  اللؤندددل( الدددَ الفدددمعَ الملصددد  مددد   

ملمالددا ( الددَ االلددلَ الفصدد  لهمددلآ ا ِددلفهلَ, اولددن حِدد  انددهلل , العنددا عدد: 

مافع ا َ لئالا:" االوي هّال المطف العا: الفصد  لهمدلآ ا ِدلفهلَ, االممندَ: 

, اعد: (151 ,اللما اللعفلاي عد: ولدن(150 ا ِللملهلل" علمث  عفل اللؤنل الَ لعلهللآ 

 وا عئا  ال  الشاَ:" لصحع   ا لحِع  المطف الَ الفمعَ المَعداع المِدللَ 

 .(152 عحص  لم  علص  لع  الفم  الَاعع المِللَ الع  الممطاف"

 ددا غعددَ هلل عددق, إو إ  النحددلآ  -عدد: نظددَي -الشددنئعط: مدد  اددهللَ الصددح  امددل  للددا  

ا  الفص  لَ عئعهللا  لفلص  ممع , ل  هملا  مطلئدل لدأي علصد  مدل , الوع  عشلَط
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االلم شَي ع:  وا مصعهللا ألنا لَ ع َ  ا  مل  للا النحلآ اادهلل الهمدلآ علصدو, 

 الللللل: هال المطف الَ الفمعَ.

الشَط  هلل لحئدق لدللهملآ, اإ  مدل  الدَ  علللنظَ إلَ مل  للا اللم شَي عما     

, إ   نا هل:ل الَ م  حل , ا ا َ ي عملهلل لا ع:  فعق فمف ممل عَا   لا حعل 

األحاا .  ل   لا حعل :"...عو عهال اطفا الدَ الفدمعَ  أِل   مدلآ ا ِدلفهلَ   

لهلل   إ  الَ الهم ,   الَ المفَهلل  ألَنا إوا اطف الَ المفَهلل مل  الفم  ادلمو 

مددل لمددهلل ل مددل عع عدد: المفددَهلل لاِددلط  حددَف المطددف, ا مددلآ ا ِددلفهلَ   عممدد 

الهملآ ع: اللئهللعَ ملدأ َآ اد  حدَف المطدف, لمندا  , ااها فمفا:   (153  للهل"

 لمل مل  ا ِلفهلَ لا صهللَ الموَ  هللما.

ْمَنل َاَ  اَللُؤَنددل:"-لمددللَ - مددل اهددا  علِددا الددَ  الددا     ََ , عئددهلل اددهلل  لمددض َمددل  َْشدد

لدولن األلاِد: حعدث  النحاعع   علِدلً فدمعفلً   عملدهلل لدا, ااهدا فدمفا ممدل صدَ 

 ل :"لأ  الحَف   عمََ لللامعهلل لهللا  مهلل الا, االموماَ عد: النحدا    ا ِدلفهلَ 

لدا الصدهللَ مد  غعدَ عدَق لدع  مؤمددهلل امؤِد  مدع    مدا  الهمدلآ عد: نعد  اللئددهللعَ 

عفمف  مَ ا الهللاهلل لللفص  لهل   ِعمل ا د: حدَف ااحدهلل عدو عئدل  الفصد  لهدل 

ْمنل َا  اللُؤنددل :-َلمددلل–الددَ الفصدد  لددو عدد:  الددا  ََ ,اَهلل  الحللدد: (" 154مددل  َْشدد

ْمَنل َا َ :-لمللَ -لئالا:" ا  لأمعهلل ا  عص  لـ  ( لمهلل حَف المطف مئالا ََ َمآ  َْش

, اعدددد: َ عددددا     ددددوا  عددددل  مدددد  غعددددَ نظعددددَ, لعنمددددل اِلحِددددنا (" 155اَللُؤَنددددل

َِ لـ  ( اافلً اد  اللامعدهلل لللمنفصد(156 ِعلاعا , (157  , اللمدا الملدَهلللطا  المو

, ا هددلل  المملددَي  لِددهلل  ( (158 امددولن ا شددلعلعف: ملللددا اللِعط لحِدد  ممددل   

,اع: موَ ال  مللن مل عِلشمَ لهاال  حعث  ل :" ا هلل عغن: ا  (159 مِهلل اللامعهلل

َمدل :-لمدللَ–الفص  ع: الهمل  المنفع  ا اع   ( لع  المدلطف االممطداف مئالدا 

ْمَنل َا ََ  ( " 160  اَللُؤنل َْش
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المددل ِددلق نِددلطعع الئددا : إ  لأاعدد  الاهعددا اللم شددَي عفددو ادد   علِددا مددل  

ممل اَعا, ل  لأععهلل  م  لدلهللا    عص  لفنعهلل ل مصعلل ععا, ااهلهلهللاً ملنعلًّ الَ  هللل 

  الَ, ان  الَ لللصااهللا.

 الخـــاتمة:

ألنلعدلأ االمَِدلع  ِدعهللنل الحمهلل ا َهللا المللمع , االصوآ االِوَ الَ  شدَف ا   

محمددهلل االددَ الددا ا صددحللا  هممددع ,  مددل لمددهلل: عهددوا مددل اِددلطلع الللحددث    عئدداَ 

, الل: َ    نهل ههللعَآ لللهللَاِد  -لحمهلل منا الاععق -لهمما م  اللمئللا النحاع  , 

 االلحث, ا نهل لحلل  للعلهللآ لافع  العل  الاهعا.

 -لددَي لمفددهل شدد:أ مدد  الددنئ المئلددلا محمددهلل األمددع , الددَ اللم شددَي عم   

ممدل  دا الحدل  عد: مِدأل  اطددف  -َحمددا ن -الدع   دوا طمندل  ا اِلنئلصدل مندا 

إنددل لملمالددا   االلؤنددل الظددل َ المَعدداع الددَ الفددمعَ اللددلَل مدد   الددا لمددللَ:

, عللمهلل ق االمحئق ِعملشف    اللم شَي صلحهللا حق ععهدل ا دهلل لعندل  األالا 

اَ عدا الملند: الدَ األهلللد , َلمدل غللدا الدَ ملمئلعدا, ع: محلا, عمل  لدا اهلهدلهلل  

الدَ  داآ ائلدا انلل د  عمدَ  اِدم  اطوادا,    احلَ الَ مم   عدهللا , ممدل عدهلل  

المِدأل ,  اعد: لمدض مد  المِدل:      عمشلعا مشدف اد  صدنم  إاَالدا عد:  دو  

ممددل    لمئلددلا المومدد  الشددنئعط:, ملنددا  غللهددل مؤعددهللآ لألنهلللِدد:  لدد: , األ ددَ 

ل , مملفعل لَهلل  هللا  لملعق منا, ا دهلل عمدا  الدوي هللعمدا إلدَ ولدن طَعئد  منههدا حع

ع: اللفِعَ, إو مدل  عِدلطَهلل  حعلندل  لادهللآ ععلدع   هللللهدل ا حملمهدل, ا حعلندل   دَ  

 عملف لل شلَآ إلعهل.
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امع  وا, عمهلل الشنئعط: لحق ش صع   مم , امهللَِ  هلمم , هممدا الملداَ      

لفِعَ   فااأ اللعل , عئهلل حا  ملعَا مد  المِدل:  اامَاأ االفنا , ظهَ  وا ع: 

النحاع  االصَعع  االلوغع  االفئهع , اغعَ ل م  الملاَ مملَ األصا  االمنطق, 

 لحلل  إلَ م  علللمهل اعِلَ غاَ ل ع: هللَاِلا ا لحلث المع .

مد  ا  عَا: ع   مل  الللحث  هلل  م  الِهللاهلل, ا لَهللا الصااهللا, عها اللاععق, ا   

ن ِددلحلنا, اإ  مددل  غعددَ ولددن, عنِددألا    عغفددَ الددل ا, اعلهددلال الهفددااا, 

لددَ  لمددَ لحعددلا, ا عفدد  صددلااا, الددَ نلعنددل محمددهلل  عددَ , اعمحددا ال طع:ددلا

اللَعدددلا, االدددَ الدددا ا لااهدددا الطدددل َاا المفعفدددلا, ا صدددحللا  الددد: الففدددل:  

مدد  الِددلالا  الطعلددلا, اِددلَ لِددلعمل ملعددَا مددل هللامددا األَض االِددمااا, اعدد:

 ااألا لا, امع  ...

 قائمة هوامش البحث

 .7( ِاَآ المل:هللآ, م  امع :1 

 .4( ِاَآ عصلا, م  األع :2 

ددللن:, لدد : 3  ِْ ه ِِّ ( ِددن   لدد: هللااهلل,  لدد: هللااهلل, ِددلعمل  لدد  األشددمث لدد  إِددحلق ال

لعدَاا, . ط,  . ا,  –محمهلل محع: الهللع  الهلل الحمعهلل, الممللد  المصدَع , صدعهللا 

امِنهلل ا ملَ  حمهلل ل  حنلد ,  لد: الدهلل ن,  حمدهلل لد  محمدهلل لد  حنلد  لد   , 3/96

 و  ل   ِهلل الشعللن:, ل : شمعهللا األَنلؤاط, اادلهلل  مَشدهلل, اا دَا , إشدَاف: 

َ, 2001 دددـ,1,1421الدددهلل ن لددد  الدددهلل المحِددد  اللَمددد:, مؤِِددد  الَِدددلل , ط

30/625. 

 .7( ِاَآ الفَ ل , م  امع :4 

 .2: ( ِاَآ  , م  امع 5 
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 .51(ِاَآ النم , امع :6 

 .88(ِاَآ الل َف, امع :7 

 .51, 50(ِاَآ الاا م , م  امع :8 

(  ل  الشعس اطع  ِللَ:"  لَ عملهللا انا ملمٌ  الَ عم  عَفَ لللمللل  اندا, لئدهلل 9 

ُف لدددا حلدددَ اَعدددا الّصدددغعَ االملعدددَ,  َِّ ملندددا  امللدددا ُلَلدددَِهَ اندددا امؤلفلُلدددا ُلَمددد

إ  لمَعٌف ماَهٌل لللنشأآ االمالدهلل  - عفل –الَ عملهللا انا  -نَّ  َحما -.....املا 

امل إلَ ولن", عنظَ لَهملا إموأ الَ الشعس اطع  محمهلل ِللَ م  الموم  محمدهلل 

األمع  ال  محمهلل الم للَ الشنئعط:, ع::  فااأ اللعل  ع: إعفل  الئَا  لدللئَا , 

 - دددـ  1415للندددل ,  , ط,  –هللاَ الفمدددَ للطللاددد  ا النشدددَ ا اللالعدددع لعدددَاا 

1995  َ9/474. 

( لللمَِ لَ الِما , اعلأ مفلاحد , اَاأ, احمعدَ  لل:د  لدوث, ا د:: حمعدَ 10 

األصغَ, النِهللا إلَ حمعَ ل  الغاث ل  ِمهلل, االد  لهعمد  لد  حمعدَ لد  ِدلأ لد  

عشههللا, ا ا حمعَ األملَ, احمعَ الغاث  ا حمعَ األهللنَ, اإلَ حمعَ ل  الغداث 

هللا  ملَ  و  اللغ  الحمعَع .امنلللهَ لللعم  لمافدع عئدل  لدا حمعدَ غَلدّ:  وا عنِ

صنملأ. عنظَ: ممهَ الللهللا ,  ل: الهللن, شهلهللا الهللع  عدل اا لد  الدهلل ن الَامد: 

 .2/307َ, 1995, 2الحماي, هللاَ صلهللَ, لعَاا, ط

 . 9/479( عنظَ: المصهللَ الِللق, 11 

 . 485/ 9َا  لللئَا  , ( عنظَ:  فااأ اللعل  ع: إعفل  الئ12 

 .9/485( المصهللَ الِللق, 13 

 .  503, 502, 9/480( عنظَ:  فااأ اللعل  ع: إعفل  الئَا  لللئَا , 14 

 . 482/ 9الِللق, ( عنظَ: المصهلل15َ 

 . 9/486(  فااأ اللعل  ,16 

 .492/ 9( المصهللَ الِللق,17 
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 . 496, 9/492( عنظَ:  فااأ اللعل , 18 

 . 483/ 9الِللق, ( المصهللَ 19 

 . 494/ 9( عنظَ:  فااأ اللعل , 20 

( عنظددَ: لَهعحددلا الشددنئعط: عدد: لفِددعَ   فددااأ  اللعددل  عدد: إعفددل  الئددَا  21 

لللئَا , م   ا  ِاَآ األاَاف إلَ ا دَ ِداَآ المهدف هممدل, إادهللاهلل: محمدهلل لد  

ا, مللَن الِلَ الهللاَِي, َِلل  مئهللمد  لنعد  هللَهد  الملهِدلعَ عد: الئدَا  االامد

المملمدد  المَلعدد  الِددماهللع , إشددَاف: لمدد: لدد  محمددهلل  لددا ِددَعع  -ممدد  الممَمدد 

 .11, 10عَغل:,  . ا,   

 , امل لمهلل ل.476/ 9( عنظَ:  فااأ اللعل , 22 

 .9/498( عنظَ: المصهللَ الِللق, 23 

 .9/499( عنظَ:  فااأ اللعل , 24 

 . 473/ 9( عنظَ: المصهللَ الِللق, 25 

لَااآ الَ  نلل  النحلآ,  ي الحِ , همل  الهللع , ال: ل  عاِف ( عنظَ: إنلل  ا26 

, ا لغعدد  الااددلآ عدد: 3/265 ددـ,1424, 1الئفطد:, الممللدد  المصددَع , لعددَاا, ط

طلئلا اللغاعع  االنحلآ,  الدهلل الدَحم  لد   لد: لمدَ, هدو  الدهللع  الِدعاط:, لد : 

 .2/279, للنل ,  .ط,  .ا –محمهلل  لا الفف  إلَا عَ, المملل  المصَع  

 . 2/279( عنظَ: لغع  الاالآ,27 

 . 3/268( عنظَ:إنلل  الَااآ, 28 

  2/279, الغع  الاالآ,3/270( عنظَ: إنلل  الَااآ, 29 

( عنظددَ: األنِددلهللا,  لدد: ِددمعهلل, الددهلل المددَعَ لدد  محمددهلل لدد  منصدداَ اللمعمدد: 30 

, 1998َالِدددمملن:, لددد : الدددهلل ن امدددَ اللدددلَاهللي, هللاَ الفمدددَ, لعدددَاا,  .ط, 

3/164. 
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( عنظددَ: ممهددَ األهلللددلأ  ا إَشددلهلل األَعددهللا إلددَ ممَعدد  األهللعددهللا,  لدد: الددهلل ن, 31 

- دددـ 1411عدددل اا لددد  الدددهلل ن الَامددد: الحمددداي, هللاَ الملدددهللا الملمعددد ,لعَاا,

, ااععلا األاعل  ا نللأ  لنلأ اللمل ,  لد: الملدل , شدم  الدهللع  5/494َ,1991

 .5/168َ,1994, 1لعَاا,ط –  حمهلل ال   لمل ,ل : إحِل  الل , هللاَ صلهللَ

 . 2/279( عنظَ: لغع  الاالآ, 32 

, ا األاوَ,  عَ الدهللع  2/280, الغع  الاالآ,5/494( عنظَ: ممهَ األهللللأ 33 

 .7/187َ, 15,2002ل  محماهلل , اللَمل:, هللاَ الملَ للموعع , ط

 .3/268( عنظَ: إنلل  الَااآ الَ  نلل  النحلآ, 34 

 . 7م  امع :( ِاَآ المل:هللآ, 35 

( المشددلف ادد  حئددل:ق غدداامض اللنلعدد ,  لدد: الئلِددَ, محمدداهلل لدد  امددَا لدد  36 

/ 1 ددـ, 3,1407 حمددهلل, اللم شددَي هددلَ ن,  هللاَ الملددلهللا المَلدد:, لعددَاا, ط

515  

 .1/354(  فااأ اللعل  ,37 

( شددَ  صددحع  الل ددلَي,  لدد: الحِدد  الدد: لدد   لددف لدد  الددهلل الملددن, الدد  38 

, 2الِددماهللع , الَعددلض, ط -لِددَ لدد  إلددَا عَ, ممللدد  الَشددهلل لطددل ,ل :  لددا لمددعَ ع

 . 1/464َ,2003 - ـ 1423

 .1/354( عنظَ:  فااأ اللعل , 39 

 .  1/354( عنظَ: المصهللَ الِللق,40 

( عنظَ: َا  المملن: ع: لفِعَ الئَا  المظعَ االِلع الملدلن:, شدهلهللا الدهللع , 41 

: الددهلل اللددلَي اطعدد , هللاَ الملددهللا محمدداهلل لدد  الددهلل ن الحِددعن: األلاِدد:, لدد : الدد

, اإَشدلهلل المئد  الِدلعَ إلدَ ملاعدل الملدلهللا 253/ 3الملمع , لعدَاا,  . ط,  .ا, 

المددَعَ,  لدد: الِددماهلل, الممددلهللي محمددهلل لدد  محمددهلل لدد  مصددطفَ, هللاَ إحعددلأ اللددَاث 

 .3/11المَل:, لعَاا,  . ط,  . ا,
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النعِددللاَي, هللاَ ( صددحع  مِددلَ,  لدد: الحِددع , مِددلَ لدد  الحهددل  الئشددعَي 42 

إحعددلأ اللددَاث المَلدد:, لعددَاا, لحئعددق الملعددق: محمددهلل عددؤاهلل الددهلل اللددل : ,  . ط, 

 .1/371 .ا, 

 . 1/354( عنظَ:  فااأ اللعل  ,43 

( عنظَ: لل  المَا  م  هاا َ الئدلما ,  لد: الفدعض, محّمدهلل لد  محّمدهلل لد  44 

لعهللي,المحئق: مهماا  م  المح ئئع , هللاَ الههللاعد ,  .ط, الهلل الَّلاق الحِعن:, اللَّ

 .284, 8/283 .ا,

( عنظددَ: الهددلمع ألحمددلَ الئددَا ,  لدد: الددهلل ن, محمددهلل لدد   حمددهلل لدد   لدد: لمددَ 45 

شم  الهللع  الئَطل:, ل :  حمهلل اللَهللان:,اإلَا عَ  طفع , هللاَ الملدهللا المصدَع , 

 . 5/236َ, 1964 ـ , 1384, 2الئل َآ, ط

هلل ل  إهللَع  ل  الملدل  لد  المدل  لد  شدلعع, ( عنظَ: األَ,  ل: الهلل ن, محم46 

, ا حمددلَ الئددَا ,  لدد: 1/65َ, 1990 ددـ,1410هللاَ الممَعدد , لعددَاا,  . ط, 

الهللن, محمهلل ل  إهللَع  الشلعم:, ل : الهلل الغن: الهلل ال للق, هللاَ الملدهللا الملمعد ,  

 , امل لمهلل ل.1/47 , 1400لعَاا  . ط,  .ا, 

  اي الئددَا ,  لدد: همفددَ, محمددهلل لدد  هَعددَ, ( عنظددَ: هددلمع اللعددل  ادد  لأاعدد47 

/ 8الطلَي, ل : الهللملاَ الهلل ن ل  الهلل المحِ  اللَم:, هللاَ  هَ,  . ط, .ا, 

, ا نااَ اللنلع  ا َِاَ اللأاع ,  ل: ِدمعهلل, نلصدَ الدهللع  الدهلل ن الد  امدَ 214

, اللعفلاي, ل : محمهلل الهلل الَحم  المَاشل:, هللاَ إحعلأ اللَاث المَل:, لعدَاا

, امحلِ  اللأاع , محمهلل همل  الدهللع  لد  محمدهلل ِدمعهلل لد  2/76 ـ,  1418, 1ط

 لَِ الحوق الئلِم:, ل : محمهلل للِ  اعدا  الِداهلل, هللاَ الملدهللا الملمعدا, لعدَاا, 

 .3/129 ـ, 1418, 1ط

( عنظَ: اللحَ المحعط ,  لد: حعدل , محمدهلل لد  عاِدف األنهلللِد:, لد : صدهلل : 48 

 . 4/191,   . ط,  . ا, محمهلل همع , هللاَ الفمَ, لعَاا
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دللن:, لد : 49  ِْ ه ِِّ ( ِن   ل: هللااهلل,  ل: هللااهلل, ِدلعمل  لد  األشدمث لد  إِدحلق ال

لعدَاا, . ط,  . ا,  –محمهلل محع: الهللع  الهلل الحمعهلل, الممللد  المصدَع , صدعهللا 

,  امِنهلل ا ملَ  حمهلل ل  حنلد ,  لد: الدهلل ن,  حمدهلل لد  محمدهلل لد  حنلد  لد  3/96

شدددعللن:, لددد : شدددمعهللا األَندددلؤاط, اادددلهلل  مَشدددهلل, اا دددَا ,  دددو  لددد   ِدددهلل ال

إشدددددددددَاف:الهلل ن لددددددددد  الدددددددددهلل المحِددددددددد  اللَمددددددددد:, مؤِِددددددددد  الَِدددددددددلل , 

 . 30/625َ, 2001 ـ,1,1421ط

 . 26( ِاَآ الحج, امع : 50 

 , امل لمهلل ل. 5/214( عنظَ:  فااأ اللعل ,51 

 -5/208( اللعددلهللآ اللافددع  اممَعدد  اللفلصددع , عنظددَ: المصددهللَ الِددللق, 52 

215. 

, االمفصدد  عدد: صددنم  ا اددَاهللا,  لدد: 2/154, 1/101( عنظددَ: المشددلف,53 

الئلَِ, محماهلل ال  امَا ل   حمهلل, اللم شَي هلَ ن, ل : ال: لا ملحَ, مملل  

 .407َ,  1993, 1لعَاا, ط -الهو  

 . 216, 5/215(  فااأ اللعل ,54 

 . 5/215المصهللَ الِللق, ( ا هلل لع  ع: ِعلق شَحا مل عفعهلل ولن, عنظَ: 55 

( الهللَ المصا  ع: الاَ المللهللا الممنا ,  ل: الملل , شهلهللا الهللع ,  حمهلل ل  56 

عاِف, الممَاف لللِمع  الحلل: ل :  حمهلل محمدهلل ال دَاط, هللاَ الئلدَ, هللمشدق,  . 

 .5/449ط,  .ا, 

 . 143( ِاَآ األاَاف, م  امع :57 

لعدل,  لد: محمدهلل, الدهلل الحدق لد  غللدهللا ( المحََ الاهعل ع: لفِعَ المللهللا الم58 

 –الدد  اطعدد  األنهلللِدد:, لدد : الددهلل الِددوَ الددهلل الشددلع: محمددهلل, هللاَ الملددهللا الملمعدد  

 .2/450 ـ, 1422, 1لعَاا, ط
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( اللللهللا ع: الاَ المللهللا,  لد: حفد , ِدَا  الدهللع  امدَ لد  الد: لد  ادلهلل  59 

ض, هللاَ الحنللدد:, لدد : الشددعس اددلهلل   حمددهلل الددهلل الماهدداهلل االشددعس الدد: محمددهلل ممددا

 . 9/301َ, 1998 ـ, 1419, 1لعَاا, للنل , ط –الملهللا الملمع  

 . 90( ِاَآ طا, م  امع :60 

 .71( ِاَآ الحج, م  امع :61 

( عنظَ: الهنَ الدهللان: عد: حدَاف الممدلن:,  لد: محمدهلل, لدهللَ الدهللع  حِد  لد  62 

عدد ,  لِددَ المددَاهللي, لدد : ع ددَ الددهللع   لددلاآ, امحمددهلل نددهللعَ علفدد , هللاَ الملددهللا الملم

, امغندد: الللعددهللا ادد  609- 1/597َ,1992 - ددـ  1,1413للنددل , ط –لعددَاا 

ملهللا األالَعهللا,  ل: محمهلل, الهلل ن ل  عاِف همل  الهللع , الد   شدلَ, لد : مدلل  

 .362-1/359َ,6,1985هللمشق,ط–المللَن,امحمهلل ال: حمهلل ن, هللاَ الفمَ

لافدع  عد: ( عنظَ: شَ  اللصدَع  الدَ اللافدع   ا اللصدَع  لمفدما  ال63 

النحددا,  للددهلل لدد  الددهلل ن لدد   لعلمددَ الدد  محمددهلل  األل ددَي, هللاَ الملددهللا الملمعدد , 

 . 2/357َ,2000 ـ, 1421, 1لعَاا, للنل ,ط

( عنظددَ:  مددع الهاامددع عدد: شددَ  همددع الهاامددع, الددهلل الددَحم  لدد   لدد: لمددَ, 64 

ط,  مصدَ, . –هو  الهللع  الِعاط:, ل : الهلل الحمعهلل  ندهللااي, الممللد  اللاععئعد  

 . 2/365 .ا, 

 . 7( ِاَآ الفَ ل , م  امع :65 

( اللعدددا مددد  الطاعددد , عنِدددهللا لطَعددد  لددد  الملدددهلل عددد: األغدددلن:,  لددد: الفدددَ  66 

,  344, 12/343,  .ا,2لعَاا, ط -األصفهلن:, ل : ِمعَ هللَ, هللاَ الفمَ  

عدهلل العلعهلل ل  الحمَ اللئف: ع:  الملم  ع: اللغ  ااألهللهللا,  لد: الملدل , محمدهلل لد  عل

 1417, 3الئدل َآ, ط –الملَهلل, ل : محمهلل  لا الفف  إلَا عَ, هللاَ الفمدَ المَلد: 

, ا  لان  األهللهللا الهللا لللهللا لِدل  المدَهللا, الدهلل الئدلهللَ لد  3/247َ,  1997 - ـ 
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 -ل : محمهلل نلع  طَعفد:, اإمعد  لدهللعع العمئداهللا, هللاَ الملدهللا الملمعد  امَ اللغهللاهللي,

 . 5/329َ,1998لعَاا,  .ط, 

 .  10المنلعئا , م  امع :( ِاَآ 67 

 .9( ِاَآ األنملَ, م  امع :68 

 . 6/19(  فااأ اللعل ,69 

 . 3/265( عنظَ: المشلف, 70 

 . 10( ِاَآ المنلعئا , امع :71 

( عنظدَ: اللحَعدَ االلنداعَ " لحَعدَ الممندَ الِدهللعهلل النداعَ المئد  الههللعدهلل مدد  72 

 َ لد  محمدهلل لد  محمدهلل الطدل َ,  لفِعَ الملدلهللا المهعدهلل", الد  الشداَ, محمدهلل الطدل

 . 18/327مـ, 1984لان ,  –الهللاَ اللانِع  للنشَ 

 . 9/428( عنظَ: َا  المملن:, 73 

 . 13( ِاَآ الناَ, م  امع :74 

 . 362( عنظَ: مغن: الللعهللا ا  ملهللا األالَعهللا,  75 

 . 13/5( عنظَ: الهلمع ألحملَ الئَا , الئَطل: , 76 

 . 8/84ط,( عنظَ: اللحَ المحع77 

( عنظَ: مملن: الئَا  اإاَالا,  ل: إِحلق, إلَا عَ ل  الَِي, اللهل , ل : 78 

 . 4/58َ, 1988 - ـ 1408, 1لعَاا, ط –الهلل الهلع  الهلل  شلل:, اللَ الملهللا 

دل , 79  ( عنظَ: إادَاهللا الئدَا ,  لد: همفدَ,  حمدهلل لد  محمدهلل لد  إِدملاع , النَّحَّ

 لع  إلدَا عَ, هللاَ الملدهللا الملمعد , لعدَاا,  افع حااشعا االق العا: الهلل المنمَ

 .ـ 3/106 , 1,1421ط

 . 4( ِاَآ عصلا, م  امع : 80 

 .7( ِاَآ الفَ ل , م  امع :81 

 . 4/185( المشلف, 82 



 سوٌسً عبد هللا مد. إبراهٌ 
 

 151                                 مجلة كلٌة اآلداب                                      
 

 . 7/9(  فااأ اللعل , 83 

( شَ  اللِهع ,  ل: الهللن, محمهلل همل  الهللع , ل : الهلل الَحم  الدهلل الِدعهلل, 84 

 . 2/202َ, 1990 , 1410, 1 هَ للطللا  االنشَ, طامحمهلل الم لا , 

 . 4/235( اللحَعَ االلناعَ, 85 

 . 9/285( عنظَ: اللحَ المحعط, 86 

 . 1/429( عنظَ: مغن: الللعهللا, 87 

 . 541, 27/540( عنظَ: مفللع  الغعهللا, 88 

 . 12/349( عنظَ: َا  المملن:, 89 

 . 4/264( شَ  الَف: الَ الملعع , 90 

 . 4/185نظَ: المشلف, ( ع91 

 . 12( ِاَآ المهف, امع :92 

 . 302, االمفص ,   2/705( المشلف, 93 

 . 3/211( عنظَ:  فااأ اللعل , 94 

( عنظَ: شَ  ال  ائع  الَ  لفع  ال  مللن, لهلأ الهللع  ل  ائعد , لد : محمدهلل 95 

عهلل هداهللآ الئدل َآ, هللاَ مصدَ للطللاد  , ِدم -محع: الدهللع  الهللالحمعدهلل, هللاَ اللدَاث 

 . 2/289َ, 1980 - ـ 1400, 20الِحلَ اشَمل , ط

 .300, 2/299( شَ  األشمان:,96 

 , امل لمهلل ل.3/395( عنظَ: النحا الااع:,97 

( عنظَ: المِلاهلل الَ لِهع  الفاا:هلل, لهلأ الهللع  ل  ائع , ل : محمهلل لَمدلا, 98 

, 1الِدماهللع , ط -مَمل اللحث الملم: اإحعلأ اللدَاث ا ِدوم:, هلممد   َ الئدَ 

1402 - 1982 ,َ2/166. 

 . 7/147( عنظَ: اللحَ المحعط,99 

 .1/781( عنظَ: مغن: الللعهللا,100 
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( عنظَ: شَ  المفص ,  ل: اللئدلأ, ماعدق الدهللع  لد  عمدع ,  دهللَ لدا اافدع 101 

 - 1422, 1للندل , ط - اامشا اعهلَِا: إمع  عمئاهللا, هللاَ الملهللا الملمع  لعدَاا

2001,َ4/123  . 

( عنظَ: مفللع  الغعهللا,  ل: الهلل ن, محمهلل ل  امَ ل  الحِد  الدَالي, هللاَ 102 

 .21/430 , 1420 -, 3لعَالط –إحعلأ اللَاث المَل: 

 , امل لمهلل ل. 7/146, االلحَ المحعط,3/500( عنظَ: المحََ الاهعل, 103 

 .3/264( عنظَ:  نااَ اللنلع  ا َِاَ اللأاع ,104 

 . 8/205 ( عنظَ: َا  المملن:,105 

 . 122/ 4( عنظَ: شَ  المفص , ال  عمع , 106 

 .17/614( عنظَ: هلمع اللعل  ع: لأاع  الئَا , 107 

 .3/500( عنظَ: المحََ الاهعل, 108 

 . 4/141( عنظَ: شَ  المفص , 109 

 . 15/270( عنظَ: اللحَعَ االلناعَ,110 

 . 2( ِاَآ  , م  امع :111 

 .4/71( عنظَ: المشلف, 112 

(  ي: لمَِ الللأ االندا , ا د: لمعِدَ لد  امدَ, ااهههدل  ّنهدل ُلنَعدا الدَ 113 

(,اعمم     لما  المَِآ ع: الللأ إلللادلً لمِدَآ الحدلأ عد: حدع .  َِ المَِ نحا: َهْع

 , َّ هدا لمفدهَ الدَ     ا( حدَف هد َّ ا ّمل  فض الـ حع ( عها  مَ ُمْشم , ا 

, الحفد  األ دَا  عد: 3/453النحل ,  االـ حع ( مهَاَ لا,عنظَ:إاَاهللا الئَا ,

مددل  ددَ  لللّلللعدددث مدد  حدددَاف الئددَا ,  لدد: همفدددَ,  حمددهلل لددد  عاِددف اللعدددَي, 

 2007 - دددـ 2,1482المملمددد  المَلعددد  الِدددماهللع , ط -األنهلللِددد:, مندددال  شدددلعلعل 

 ,َ54. 
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, ا لاند  1/90(  اللعا م  ال فعف, ا ا ألل: للعهلل الطل:: ع: ا نصلف ,114 

 ,190/  4األهللهللا 

 .6/334( عنظَ:  فااأ اللعل , 115 

( عنظددَ:  مشددم  إاددَاهللا الئددَا ,  لدد: محمددهلل, ممدد: لدد  الئعِدد:, لدد : حددللَ 116 

, اشدَ  الَفد: 2/624 ,1405, 2لعدَالط –صلل  الفلم , مؤِِ  الَِدلل  

لصحع  الملعق: عاِف حِ  امَ, هلمم   الَ الملعع , َف: الهللع  األِلَاللوي

 , امل لمهلل ل.2/198َ, 1978 -  1398 لَعان , لنغللي, 

( عنظَ:  اف  المِللن إلَ  لفع  ال  مللن,  ل: محمهلل, الدهللن همدل  الدهللع  117 

, اشددَ  80-3/73َ,5,1979لعددَاا, ط –لدد  عاِددف الدد   شددلَ, هللاَ الهعدد  

 .672-1/669, اشَ  اللصَع ,2/113األشمان:,

 . 6/119( عنظَ:  فااأ اللعل , 118 

 .9/137ط,( عنظَ: اللحَ المحع119 

( عنظددَ: ممددلنَ الئددَا ,  لدد: الحِدد , ِددلعمل  األ فدد , لدد :  ددهلل  محمدداهلل 120 

 .2/492َ,  1990 - ـ1,1411الئل َآ, ط  َاا , مملل  ال لنه:

( اللعدددا مددد  الملئدددلَهللا, ا دددا أللددد: هللؤاهلل حلَلددد  لددد  الحهدددل  عددد:: شدددَ  121 

 .75/ 3, المهللي ل  لعهلل ع: الملم  ع: اللغ  ااألهللهللا,1/729اللصَع ,

, االلحَ 9/354, االهللَ المصا , 2/624( عنظَ: مشم  إاَاهللا الئَا  , 122 

 .9/137المحعط, 

 .12/158, اَا  المملن:, 5/23( عنظَ:  نااَ اللنلع , 123 

 . 1/337(مغن: الللعهللا ا  ملهللا األالَعهللا, 124 

 .  51( ِاَآ النم , امع :125 

 .3/372( المشلف,126 

 . 6/334(  فااأ اللعل , 127 
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 . 6/334( المصهللَ الِللق, 128 

, اَا  الممدلن:, 8/623, االدهللَ المصدا ,19/478( عنظَ: هلمع اللعدل ,129 

2/360  . 

 . 2/360( عنظَ: َا  المملن:, 130 

( عنظددَ: ممددلن: الئددَا ,  لدد: لمَعددلأ, عحعددَ لدد  لعددلهلل الفددَاأ , لدد :  حمددهلل 131 

  الشدلل:,  هللاَ المصدَع  عاِف النهلل:, امحمهلل ال: النهلَ, االهلل الفلل  إِملاع

 .2/296, .ا,1مصَ, ط –لللألعف االلَهم  

 . 10/207( عنظَ: َا  المملن:, 132 

( لدَ عدَهلل عدد: ملدهللا الئددَاأاا مد   دا الددهللن, ا  عد: ملددهللا اللفِدعَ,  ا ددو  133 

الئددَاأآ الددَ ممنددَ الحددل ,  ي: مأنددا  ددل :  ددللاا: ملئلِددمع  لددلا,  ددل  الطلددَي:" 

ُماا ِلدلاَِّ َلئَ اعلاها  الا: َِ إلدَ اههدع :  حدهلل مل النصدهللا الدَ اهدا ال لدَ, مأندا ل

 ع :  للاا ملئلِمع , ا هلل ُومَ    ولدن عد:  دَاأآ الدهلل ن: "ا  عصدلحا  لئلِدماا 

للا" الع  ععهل " للاا", عولن م   َاألا عهلل  الَ اها النصهللا ع: "لئلِماا"الَ 

 .  19/478مل اصفا". هلمع اللعل  ع: لأاع  الئَا , 

 .13/216( عنظَ: الهلمع ألحملَ الئَا , الئَطل:, 134 

 , امل لمهلل ل. 8/623( عنظَ: الهللَ المصا , 135 

 . 88( ِاَ الل َف, امع :136 

( عنظددَ: إلحددلف عفددوأ اللشددَ عدد: الئددَاأاا األَلمدد  اشددَ, شددهلهللا الددهللع , 137 

, 3للنددل , ط – حمددهلل لدد  محمددهلل الددهللمعلطّ:, لدد :  ندد  مهددَآ, هللاَ الملددهللا الملمعدد  

 .498َ,   2006 - ـ 1427

 . 4/268( المشلف,138 

 . 4/268( عنظَ: المصهللَ الِللق,139 
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( عنظَ: إلَال المملن: م  حَل األمدلن: عد: الئدَاأاا الِدلع ,الدهلل الدَحم  140 

ل  إِملاع  ل  إلَا عَ, ل : إلَا عَ اطاآ ااض, مملل  مصطفَ الللل: الحلل:, 

  .2/682مصَ,  . ط,  .ا, 

 . 4/123( عنظَ: إاَاهللا الئَا , النحل , 141 

 .7/169( عنظَ:  فااأ اللعل , 142 

 143 )25/273 . 

 .  51, 50( ِاَآ الاا م , م  امع :144 

 .4/463( المشلف, 145 

 .  7/523(  فااأ اللعل ,146 

( عنظَ: ا نصلف ع: مِل:  ال دوف لدع  النحداعع : اللصدَعع  االمداععع , 147 

لَملا, الهلل الدَحم  لد  محمدهلل , ممدل  الدهللع  األنلدلَي , الممللد  المصدَع ,  ل: ال

 .2/388َ, 2003 - ـ1424, 1ط

(عنظَ: اللللهللا ع: ال  اللنلأ اا اَاهللا,  ل: اللئلأ, الدهلل ن لد  الحِدع  لد  148 

 - ددـ1416, 1هللمشددق, ط –الددهلل ن المملددَي, لدد : الددهلل ا لددا النلهددل , هللاَ الفمددَ 

1995,َ1/431. 

 .2/182( عنظَ: شَ  اللصَع , 149 

( عنظَ: شَ  األشمان: الَ  لفع  ال  مللن,  ل: الحِ , ال: ل  محمهلل ل  150 

 - دـ1419, 1للندل , ط -اعَِ, ناَ الهللع  األُْشُمان: , هللاَ الملهللا الملمعد  لعدَاا

1998 ,َ2 /392. 

 .4/38( المشلف,151 

 . 5/180( عنظَ:  نااَ اللنلع , 152 

 . 8/54االلناعَ, ( اللحَع153َ 

 . 96, 9/95(اللحَ المحعط, 154 
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 . 76/ 12( َا  المملن:, 155 

 . 4/276( الهللَ المصا , 156 

( عنظَ: الملدلهللا,  لد: لشدَ, امدَا لد  المدل  لد   نلدَ, ِدعلاعا , لد : الدهلل 157 

َ, 1988 - ددددـ 1408, 3الِددددوَ محمددددهلل  ددددلَا , ممللدددد  ال ددددلنه: الئددددل َآ, ط

2/369 . 

ئلفددهللا,  لدد: الملددل , محمددهلل لدد  علعددهلل , لدد : محمددهلل الددهلل ال ددللق ( عنظددَ: الم158 

 . 3/210لعَاا,  . ط,  . ا, –اظعم , اللَ الملهللا 

( عنظَ: اللِعط ع: شَ  هم  اللهله:, ال   ل: الَلعع, العهللن ل   حمهلل 159 

للنل ,  -ا شلعل:, ل : اعلهلل ال  اعهلل الللعل:, هللاَ الغَهللا ا ِوم:, لعَاا

1407 , 1986,َ 1/345 . 

 . 1/432( عنظَ: اللللهللا,160 

( عنظَ: شَ  الملعع  الشلعع ,  ل: الهللن, محمهلل ل  الهلل ن, ال  مللن , 161 

مَمل اللحث الملم:,  -همل  الهللع , ل : الهلل المنمَ  حمهلل  َعهللي, هلمم   َ الئَ 

, 1اإحعلأ اللَاث ا ِوم: ملع  الشَعم  االهللَاِلا ا ِومع  مم  الممَم , ط

 .3/1244 .ا, 
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 الفن التشكٌلً اللٌبً بٌن القدٌم والحدٌث

 العجٌلً بشنة ند. عمرا
 كلٌة اآلداب/الزاوٌة

 مقدمة :

اَف المللَ   مع  هللَاِ  الفندا  اللشدمعلع  مندُو الئدهللَ  لصد  مدع علدَآ مدل لمدهلل      

لهللاهلل اصَ الظلملا الهللاع  اصَ النهف  لأاَالل الل: الِدما لدلللمَهلل الدَ ا ِدل

االههدد  االل لددف عدد: م للددف منددلح: الحعددلآ مدد  الددَ اعدد  ا هللهللا , حعددث صددلَا 

ُلَِدَ لدهللاعلا اللطداَ الحدهللعث عد: مهدل  الفندا  اللد: لدَلا مدع ظهداَ المدهللاَ  

الفنع  الغَلع  الحهللعل  االل: للام  معوهلل ل مع المهللاَ  األهلللع  حعث اشلئا لمدض 

عؤِ  لفل  المهللاَ  االممل هلل  اللِمعلا م  لمفهل اللمض, ام  للن الفلَآ صلَ

ََ للدهللَع  الفندا  عد:   ِدللعهللٌا  ملهللعمعد  مللمد   ام  لَ األ ِلَ  عللملعلا االل: ُلمند

عللئددَ ادد  طَعئهددل الطللددهللا الامددا المملعدد  االنظَعدد  عدد: مهددل  الفنددا  الهمعلدد  

لمدَاَ الدلم  صدلَ ا  لمدلَ عدلهللاهلل  ملدَ   ,االلشمعلع  ع: حَع   ملَ م  وي  لد 

مَعدد    معدد  الفنددا  اهللَاِددلهل االهددهللا  منهددل عدد: حعددلآ الفددَهلل االهملادد  عددأملَ لم

 علألم  .

ًَ انهددل إ  عدد:     المللددَ الفنددا  المدد  مدد   الددَ فددَاَعلا لمددهلل  الحعددلآ ا  غندد

المهلممددلا المل لفدد  , اإ  صددَ  الئددا  عدد: المهلمٌمددلا اللدد: ُع ددعَ الددَ  عَاهلل ددل 

لهلل  األمددَ ظهدداَ الفدد  اللشددمعل: الئددهلل شددههللا الحفددلَاا الئهللعمدد  عدد: لدد, الل لُددفَ 

عطَعل ُعحدلم: الطلعمد  مهااعد  عد: شدم  َِداملا لهللا:عد  الدَ الصد اَ اهدهللَا  

المهاف , امع مَاَ اللم  صدلَ  دوا الفد  عهدهلل مملندا عد:  نمدلط الفندا  الحهللعلد  

الهدهللَ ا شدلَآ  ندل    ., ا صلحا لا منل هدا امهللاَِدا الفنعد  الدَ نطدلق ااِدع
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لدد: ماهدداهلل مدد  المصدداَ اللهللا:عدد  احلددَ العدداَ ُعمددلَ  لشددم  الفدد  اللشددمعل: اللع

عثث احعدث صدلَ للفد  اللشدمعل: الحدهللاصلم: امع مَاَ اللم  االلطداَ الحدهللع

  مع  لللغ  , اصلَ عههلل مملنا  لص  لمدهلل إعفدلهلل  ادهللاهلل مد  الطدوهللا اللعلعدع  الدوع  

ِدد  ُمحملددع  عمللمددا  الما لدد  للهللَاِدد  للل ددلَ  االددوع  اددلهللاا لمددهلل  إممددللهَ للهللَا

ل لَاا لحم  ع: مفدلمعنهل ال لدَآ الملمعد  االلئنعد  االلئلععد  مدع لشدلمهَ المِدلق 

 للللَاث االللَعس االحنع  للاط  لعَِماا اللاح  اللعلع  ,

امع للاعهلل  اهللاهلل المل:دهللع  مد  ال دلَ  مد   لندلأ لعلعدل صدلَ للامدل عدل  شدمهللا       

فنعد  اللشدمعلع  , لعدأل: لمدهلل ل امدع لطداَ لللممل هلل الملاِط  للهللَع  ملهللآ اللَلع  ال

الددلم  عددل    ِددلَ للفنددا  اللشددمعلع  , امددع مددَاَ الِددنااا اعللددل  ملعددلا الفنددا  

المل صصدد  ُلنعددا الددَ اددهللآ ُشددمهللا عنعدد  م للفدد   , العددأل:   عددَا لأِددع    ِددلَ 

الهللَاِلا الملعل للحصا  الَ هللَهل: الملهِلعَ االهللملاَا  لملع  ا اوَ االفنا  

 ملهللعمع  الهللَاِلا الملعل .ا 

 مشكلة البحث 

م   و  المافاع الوي عطَحا الللحث الحا  وا ا َِ عَ  الللحدث   معد      

اللمَعدف لددللفنا  اللعلعد  لمددل اِدما ولددن نظدَا أل معلهددل ااهاهلل دل محلعددل ا لَهعددل 

 ام   و  لهللاعللهل األالَ الدَ اللدلَعس الفدلَهللا لللئدهللَ لمدل لهدوا مد  عل:دهللآ لحئعدق

اهاهلل ل م   و  لاالا امِلَاا ملااصل  املللعن  الدَ عنئطدع لااصدلهل إ  مد  

 و  لمض الفلَاا اللمنع  إمل للغدلا األهنلد: للدلوهلل ااحلولهدل  ا للههد  لدلمض 

  ا لا للَع ع  .
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العا عَ  الللحث عد: محلالد  مندا َلدط الفندا  اللعلعد  الئهللعمد  االمملصدَآ لدلمض 

الئهللعمهل لم  المهلمع  لهل , الئِدعَ الفندا  المملصدَآ إلدَ حئدهللا مد  حئلد  لمشدَآ 

 م  الِنااا ملااصل  الَ  هعل  م  الملهللاع  .

االفندا  احعث  حظ مللحث امفنل      نلن اهللَ لَالط لع  الفنا  اللعلع  الئهللعمد  

الحهللعل  حعث    مل  هللَ اغللدا عد:  لحدلث للفندا  اللهللا:عد  لصداَآ مِدلئل  االحهللعلد  

 : نف  الحل  لملم  اِدلئولعلهل امدأ  لوهللندل لدَ لدَ  الفد  إ  حدهللعلل  ا     ندلن 

لهل   م   و  اهللَ المللل  ع:  لحلث لهمع لعنهمل ع: لااص  مشلَن مد   هللعمدا 

 احلَ حهللعلا . 

 ِلؤ ا الل: طَحهل الللحث :ام  همل  الل

 ما الؽاٌة العلمٌة من الربط بٌن الفن التشكٌلً اللٌبً القدٌم والحدٌث   .1

 إثبات وجود عالقة مشتركة بٌن الفن التشكٌلً اللٌبً القدٌم والحدٌث    .2

 ما النتائج التً تعود من وراء دراسة هنا البحث على البالد .3

 أهمٌة البحث 

 : ملع اا شلَآ إلَ لمض النئلط لَهع   مع   وا اللحث ع: 

( للفندل  االللحدث  واقع الفن التشكٌلً اللٌبً المعاصرمهلل  مل عئهللما اللحث    .1

ع: الفنا  اللشمعلع  اللعلع  لللمَف الَ اهاهلل  وا الف  للوهللنل ا نا لع  العدهللا 

 للصهللع   ا  نا م  مؤلَاا ااعهللآ حهللعل  .

لدلَعس  دهللعَ االدَ  لمند  للَع عد  اللمَعف لمِلا  الفد  اللعلد: المنلمدث مد   .2

 حلَ لمننل الحلفَ.
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َهلل الَ اللمض مم  عئالا  الَ    الفنا  لهناهللا لعلعل لعِا لعلع  ل  ااعدهللآ  .3

مع ماهلا لشَع  الشا الَ للن المنطئ  ا   الف  الحدهللعث ااعدهلل مدع هلل دا  

 ا ِلمملَع  اللَم: اا عطلل: للوهللنل . 

 أهداؾ البحث 

إلددَ إعصددل  حئعئدد  للهمعددع ا دد:    الفدد  اللعلدد: اللشددمعل:  عهددهللف  ددوا اللحددث      

المملصَ  ا املهللاهلل للَع : فلَهللا ع: الئدهللَ الدَ للدن األلمند  الللَع عد  اللهللا:عد  

 األالَ ا نا لع  العهللاً حهللعث ع: لعلعل.

 حدود البحث 

الحهللاهلل اللمنع  :ـ حهللهلل الللحث المَحل  اللمنع  االل: للهلل  م  ممَع  ا نِل  األا  

   .علََِ احلَ  وا اللم  الحلل: ع: األلفع  اللللل  الئَ  الحلهللي االمشَل

الحددهللاهلل المملنعدد  :ددـ لددَن الللحددث الحددهللاهلل المملنعدد  مئلَندد  لأممندد  اهدداهلل النشددلط 

 اللشمعل: الئهللعَ الَما مفلاحل لللم  الحلل: مظل َآ الم  ل   م  لعلعل .

 منهجٌة البحث

صدف: لللحدث مدَاَاً لللمَاحد  األالدَ اللهللا:عد  الللحث الهلنهللا اللدلَع : الا االمهلل

احلددَ ا لنددل الحلفددَ لعددلمم  مدد  لطلعئددا عدد: مددل علملددق لللهلنددهللا اللددلَع : الئددهللعَ 

 االحهللعث .
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 أدوات البحث 

المدنهج اللدلَع : الاصدف: الدوي عملمدهلل الدَ لمدض الللحث ع:  وا اللحث  اِل هللَ

 لعل: .المصلهللَ االمَاهع الململئ  لمِعَآ الف  اللشمعل: ال

 : الفنون القدٌمة والبدائٌة 

لللا الَِاَ الل: لَمهل ا نِدل  الئدهللعَ  : فنون إنسان العصر الحجري الحدٌث    

مل  َِاملا   اللاَ اللَي (    لا ممَعد  لدللحعاا  ا   لدا مئدهللَآ لللدا لملطفدا 

 ؟مما , ع: حع     للن الَِاَ لَ لمَف     : مهَهلل لمدللعَ  ا طئدا  ِدحَع 

 ؟.لَلاع  َ  : 

امددع لدداال: الِددنع  االحئددهللا الللَع عدد  لطدداَ ائلددا اممَعلددا لمعفعدد  مااههلددا     

 .  اص: ا  اا  اِهلَ اَمل  للصعهللحعث صنع ِوحا امل  اللَآ ا ,للطلعم 

 دوافع اإلنسان البدائً إلنجاز العمل الفنً : 

اي الَ َمال لعنا مهماا  الَِاَ اللهللا:ع  للفلَآ األالَ الحهللعهللاً الهللاَ الَا    

لطئا  ِحَع  هللعنع  طغا الَ ملع  اللاحلا المَِام  , اع: علَآ مل لمهلل الهللاَ 

الَااي مشفا الَِاَ اد   ِدلاهللا عند:  ملدَ لطداَاً اعمعد  إلدَ للاعدهلل  ملدَ إلدَ 

إلَال الَمال الهللعنع  لافا  ملم  , إفدلع  إلدَ اِدل هللامهَ لللدن الاِدل:  الهلمد  

  لمددض المفددل عَ االَمددال امنهددل اللددا  األلددعض اللدد: لمللهددل األلدداا  لللملعددَ ادد

المصفَ  ا األلعض النئ:  ا األصفَ ال لل  االوي لَل اافحلً ع: علدَآ مدل  لد  

 الهللاَ الَااي. 

 

 لمحة تارٌخٌة عن الفنون اللٌبٌة القدٌمة : 
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مددَاَاً لم للددف المصدداَ الئهللعمدد  احلددَ ا لنددل الحلفددَ لاالددا حفددلَاا اهللعددهللآ  

اع  المصاَ اللهللا:ع  األالَ للم  مل  ل  المصدَ الحهدَي الئدهللعَ , الَ لعلعل منُو لهلل

انح  نملَ لأ  ا نِل  اههلل الَ  و  األَض اللعلع  ممل عللدع  مد   دو  مدل الدَ 

العددا مدد  للددن املددلَ الئهللعمدد  عدد: مددل لددع  األَافدد: اللعلعدد  االهلا:َعدد  االلدد: عئددع 

  لحددالهَ الحلددعولهَ  غللهددل هللا دد  لعلعددل, االلدد: ملددهللا انهددل الغَلعددا  مدد   ددو

المَلانعدد  اللدد:  هَا ددل الددَ للددن الَِدداَ ا  ددَاا لأنهددل األ ددهللَ عدد: اللددلَعس ا دد: 

 ", امل  للللا الحفَعلا االلحللعد  المَلانعد  عد: مهدف " للِعل: ا ملما  "َِاَ 

 االوي عماهلل للم  اهاهلل إنِل  " النعلنهللَلل  " االوي علعهلل لئهللعَ  ا  " اا الفللع  

 ِنا " , الم  الحفَعلا الل: لما هللا لا  هلل  لللدا ولدن , االفندا   لف 90000 "

اللد: هدلأا مد  لمدهلل ولدن  د: عندا  الئلل:د  الهَمنلعد  لاِدط لعلعدل االلد: ماندا " 

الحفدددلَآ الهَمنلعددد  " اللعلعددد  المَعئددد  االلددد:  لدددَا عددد: ملعدددَ مددد  الحفدددلَاا 

  اَف صدنلا  المهلاَآ ام  الل: هلأا لمهلل ل,  و  الحفلَآ الل: ملنا  ا  م

المَللا اللد: لهَ دل ال عدا  , االلد:   دو ل انهدل الَامدل  اا غَعدق املعدَ مد  

الحفلَاا األ َ  م   و  غنل:َ للن الحَاهللا الطاا  اللد:  لفدا ل , إفدلع  

مدد  حفددلَاا للددن  لملعددَ مدد  الفنددا  األ ددَ  االلدد: ِددلئاا لهددل غعددَ َ مدد  ملعددَ

  1. األلمن  الئهللعم  
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 ـ عربة تجرها خٌول خالل  فترة دور الحصان . 2ٌوان الودان   شـ صٌد ح 1ـ ش
سكان جنوب  –/ تشارلز دانٌلز , تعرٌب : أحمد الٌازوري , الجرمنتٌون  2, 1ـ ) ش

 , مكتبة الفرجانً (1974لٌبٌا,  لٌبٌا القدماء, طرابلس ,
 

 القدٌمة أهمٌة دراسة الفنون البدائٌة  

  الل: لما الَ للن الشاا هلل اللد:  لفهدل لندل ا نِدل  لعنا لنل الهللَاِلا الملمع     

الئهللعَ    إنِل  وان اللمل  مل  الدَ هللَهد  اللعد  مد  الدوملأ , األمدَ الدوي ممندا 

مددد  الاصدددا  إلدددَ  ِددد  اللملعدددَ الفنددد: المفاعددد  للمددد  ممنلدددا مددد  اللملعدددَ اددد  

ا    ا للألصااا للحصا  الدَ حلهلدالماهاهللاا الل: م  حالا لللََِ  ا لللَ 

امع اللم  ُاَف اللملعدَ  ملدَ لللَِدَ  ا لدللنئ  االل طدعط الملدا  الدَ ِدطا  

ا مَ الهلل  اع: ههللَا  المغلَاا االمهاف امأندا عدهللا  عامعللدا حعدث َِدَ للدن 

األشعلأ الئَعل  منا احهللهلل للن الظدَاف ال لصد  لهدل حعدث َِدَ الهملاد  اللشدَع  

َِ الحعااندلا اللد: مدل  عصدطلهلل ل ا : ع: حلل  ا ِلمهللاهلل للصعهلل ا لنلأ الصعهلل عَ

اطَق اصطعلهلل ل , لَ لَن لنل  هللااا مل  عِلمملهل ع: حعللا العامعد   لندلأ الصدعهلل 

  ا الهللعلع ا  النف  انهلل مااهه  حعاانلا ملاحش  .
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 ـ زعماء وأتباعهم .3ش

 

 ـ راعٌان من فترة  الدور الرعـوي الحدٌث . 4ش
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 تصفٌؾ الشعر عند الجرمنتٌٌن .  -5ش

سكان  –/ تشارلز دانٌلز , تعرٌب : أحمد الٌازوري , الجرمنتٌون   5, 4,  3ـ ) ش

 ., مكتبة الفرجانً ( 1974جنوب لٌبٌا القدماء, طرابلس , لٌبٌا, 

ام   و  للدن األلداا  لدَن لندل شدع:لً لمعندلً مد  ا ملشدلعلا ا د: األلداا  اطدَق 

 ددل الئددهللَآ الددَ لحمدد  مدد  للددن اِددل َاههل لددهللا:علً اممانددلا اِددلممل لهل ممددل  اطل

 الماام  اللمنع  الَ الللَعس الطاع  م  لَهلل احَاَآ اَعل .

لولن عهللَاِ  للن الماَاللا اغعَ ل لمللَ  : الِلع  إلَ الممَع  لمدهللآ هااندهللا   

منهل الفن: االهمدلل: االملمد: امدااط  اهاهلل دل الحهللعدهلل لدااَعس إنللههدل الدَ للدن 

 الحئهللا اللمنع  اللمعهللآ .

 وعات الرسوم فً الفنون القدٌمة موض 

الَِاَ :   ََِ ا نِل  اللهللا:: َِاملً ملعَآ لمل  مشل هلل للصعهلل ا ا عطدلَهلل      

عَا:ِددا مددولن مهمااددلا األلئددلَ االهمددل  اال عددا  ااألعل:دد  االغددل   ااألِدداهلل 
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حِدهللا المَاحد  لحِهللا ممَعلا لللحعاا  اولدن لحِهللا المَاح  الاالفهاهلل االنماَ 

اناع الحعاا  الوي عههلل   ملما  ا علملم  مما  م   و  الصعهلل ع: علدَآ الللَع ع  

ا نِددل  الصددعلهلل احلددَ ععمددل لمددهلل ممَعلددا للِددل:نل  الحعاانددلا اَِددَ األعددَاهلل مدد  

 اللشَ ا َ ع: حلل  َ   إمل لحمعِلً للصعهلل  ا عَحلً لمهلل الماهللآ لصعهلل ااعَ .

العاَ غعَ ممَاع  ,  د  َِدما  الَِاَ األالَ لصنِل  اللهللا:: عو لالا إلَ     

الَ  نهل  امل  عنعد  ,  َ َِدما منداع مد  الطئدا  الهللعنعد  االِدحَع  االشدماوآ 

للحفعدددل الصدددعلهللع  احمددددلعلهَ  لندددلأ الصدددعهلل انددددهلل مااههددد  الحعااندددلا الفدددد م  

النلشَ  و  الَِاَ ع: ممظَ مندلطق  ,االملاحش , اللمعنهَ ع: الماهللآ لصعهلل ااعَ

, ا هلل  ِما الَِاَ إلَ  مِ   هللااَ حِهللا الحئهللا الللَع عد  األملما  االللِعل: 

 الملاالع .

 وا المللَ هلل  األمدلما    دَ ُمَملدلا الفندا  الصد َع  ا    دوا الفد  عدهلل      

الَ اهاهلل لهمملا لشَع   ل:ل  احفدلَاا إنِدلنع  لدع  لهدل اِدَ عمعل دل , الدَ 

 م  للن األلمن  الل:   عمم  لحهللعهلل ل.

للن الفلَآ ام   و  مل للع  م  اللحللع  علف     َِلم: للدن  اااِل هللَ َِلم 

الفلَآ اِلمملاا الشم  اللَال: لهعدهللَا امِدعهلل الحهللعدهلل عد: لَمعلدلا ملفلالد  ل لطهدل 

لملهللآ عَهع الفف  إلعهل عد: مد  للدن المئلامد  لمد  للدن الَِداَ الدَ مد  األلمند  

ض لعض الطعداَ امنهدل النمدلَ مدع الململ ل  االلألعَاا المنل ع  , ا هلل اِلمملاا لعل

 2 إفلع  الحلعهللا إلعهل ممللا(.
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 ـ ُمحارب.جرمنتً 6ش

سكان جنوب لٌبٌا  –/ تشارلز دانٌلز , تعرٌب : أحمد الٌازوري , الجرمنتٌون  6ـ ) ش

 , مكتبة الفرجانً ( .1974القدماء, طرابلس , لٌبٌا, 

 

 أسلوب تنفٌنها   

هلل َِداما اللاعندا اممدل  للللدا اللهدلَهللا االلحللعد  اِل هللَ ا نِدل  اللدهللا:: مداا    

المَلانع     الملهللآ الملان  الل:  ِلمملهل ع: للاع  َِاما  : لعِا ِا   عهللَا 

 مِددعهلل الحهللعددهلل عدد: لَمعددهللا معمعددل:: ملفددلاا اعدد: شددملا اللَالدد: , ا ددهلل  ددلَ ل اددهللاهلل 

طعلد  للدن  ال لطلا لملهللآ لمئلاَ عَهع إلعا الفف  ع: الحفلظ الَ م  للن الَِاَ

المهللآ اللمنع  الطاعل  , ممل هدلأا النلدل:ج لللدا  نهدَ اِدلمملاا لعدلض اللدعض ملد  

النملَ  ا لمض الطعاَ األ َ  , إفلع  إلَ اِلممل  الحلعهللا للحصا  الَ نلدل:ج 

  عف  .
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اعمَف " عاِف غَاهللا "  األِلاهللا ع: ملللا   اللواق الفن: ـ مهلل   للنل:عد  النئدهلل  

" األِلاهللا  ا نمط مَمدهللا مد  الفد  عافد  الِدملا , اعمدَف الهملل: ععصفا :ـ 

األِلاهللا  ا الطَال لأنا عطَي  ا للَع :, اللنلا  األِلاهللا  ا الطَال ع: المم  

الفندد: لللنِددل  إلددَ  ِددلاهللا ممددع   ا  ِددللعهللا ممعندد , عئددهلل لمددا  األِددللعهللا لئلعهللعدد   ا 

لهللاهد  ع دل   ِللعهللا   َ  ااِم  النطلق عملَِهل عندلنا  ا دَا   ا  ِدللعهللا م

اندهلل لههعدل ال لطدلا عدلَ لنفعدو لمدض الَِداَ ملهَلد  , 3 لهل عنل  ااحدهلل لللدواا "

 الَ ِطا  ممللل  للِط  المَاهلل الََِ العا .

 مرحلة فنون الكهوؾ

 : التعبٌر بالرسم 

حددا  مِددأل  لددهللاعلا اللملعددَ لللَِدداَ الئهللعمدد  مدد  هاهلل ددل اهددواَ ل الللَع عدد      

   ادَف ا نِدل  اللدا  اال دط   ال َلشدلا ( عد: حعث  د: لمللدَ ماهداهللآ مندو 

مددل الددَ إالمصدداَ اللهللا:عدد  األالددَ حعددث َِددَ إنِددل  وان اللمددل  َِدداملً الانهددل 

ا  ا عد: المغدلَاا االمهداف االدَ هااندهللا الاهللعدل  مملدَاً لئصدهلل  ِطا  الهلل  

ا ا د:  غعَ  صهلل ا  مَحللا اللمنع  الل: عمعشهل عََِ الحعااندلا عد: هملادلا 

ا  علمدا لدلمض  نِدل  عد: حللد  الصدعهلل هللآ م  هملالا الصعلهللع  , اَِدَ ا مطلَ

للصددعهلل عدد: علددَآ مددل  لدد  ال ددَا  للصددعهلل لشددهعمل الحمعِددلً   الطئددا  إمددل اِددلمهللاهللاً 

ا المحددلَلع    ا عَحددلً لدداعَآ غنددل:َ الصددعهلل . ممددل َِددَ َِددامل لملدد   للصددعلهللع  

ا لللحهددلَآ اللئعلدد   للمصدد: لنددلأ المطددلَهللآ ل ا  اشددلللما مددع الحعاانددلا الملعددَآ 

مل  مدل  دا ماهداهلل إلدَ عامندل  دوا عد: هنداهللا لعلعدل الحهللعدهللاً عد: االحلهللآ  ا لللنلل  

  ملما  اللِعل: المض الاهللعل  مل  للشانعا اغعَ ل

 : التلوٌن 
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اِددلمم    الفنددل  اللددهللا::  لدداا  َِدداما مدد  مددااهلل  لالددا صددلمهللآ حلددَ العدداَ     

ملل  ع: ممانلا م  " عهللَا  مِعهلل الحهللعهلل االنلللدلا لاص  إلعهل للللهَل   ا : مل

" اَلمدل مدع إفدلع   شدعلأ   دَ  , امدل  عئداَ  ا نِل العلض لعض النملَ الا  

انددا  لدد  مدد  ولددن الددَ ِددطا  لددللللاع  الددَ ِددطا  َِدداما للهددلَهللا لمهددل:   لا

)  َ   4 . 

الوي   ::عفِل لفَِف النحا االلصاعَ اَ ا نِل  فُّ امع لاال: المصاَ اَلحَ     

عاههلل منا ع: لعلعل الملعَ , ع: للن امللَ المنلشدَآ للعلعدل , إو عمللدَ  دوا النداع مد  

  : شمل  إعَعئعل .  اللصاعَ م    َ اللَااا الفنع

  الجرامنت 

اددَف الهَمنلعددا  مدد   ددو  لمددض المصددلهللَ الئلعلدد  اللدد: لَمهددل مدد  مدد  :     

  , الطلعمدددا  , الاملانعدددا  ,  عدددَاهللاا , اللعنددد: , اِدددلَالا  , اللِدددعلا

 5املنا الصملهَ هَمل لااهللي امهل . 
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ـ سجٌن جرمنتً على 8شة والحصون وأراضً الجرمنتٌٌن .ـ المدن الساحلٌ 7ش

 موزاٌٌ  ـ زلٌطن .

سكان جنوب لٌبٌا  –/ تشارلز دانٌلز , تعرٌب : أحمد الٌازوري , الجرمنتٌون  7,8) ش 
 . , مكتبة الفرجانً (1974القدماء, طرابلس , لٌبٌا, 

ق َ  , ِددده  ععهدددل     445  " هللُاَ   عدددَاهللاا مؤلفللدددا الللَع عددد  حددداال: ِدددن  

مِعَآ اشَآ  علَ إلَ الغَهللا م  اما    مملهلل لعا  اما  ع: ااحد  ِدعاآ غَلد: 

مصَ ( لاص  ا نِل  إلَ " ااحد  هدللا " , " حظد: الهَمنلعدا  لمملند   لصد  

 دَ  داَ عنلمدا  إلدَ علدَآ للَع عد  لمعدهللآ شدلا  ِدطاَع  , لع  الئلل:  األعَعئع  , ا

ا هلل مل  الهَمنلعا    اعلأ هلدللَآ واي  داآ لهللنعد  اظعمد  , ا دلهلللهَ َغللدـهَ عد: 

المشدددلَم  عددد: شدددؤا  المندددلطق الِدددلحلع  إلدددَ الصدددَاع مدددع َامدددل ", " عِدددلعَ 

الهَمنلعدددا  الدددَ اَلدددلا واا  عدددا   َلمددد  , عطدددلَهللا  لهدددل األلعدددالعع  ِدددمل  

   6لمهاف, أل  األلعالعع  ملناا عَِاا  ع: ِعَ َ الَ األ هللاَ " ( .ا
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 الفن التشكٌلً الحدٌث :

 لمحة عن الفنون التشكٌلٌة الحدٌثة : 

آ  هللا  امع الدلم  علُاَف الف  ع: المصاَ اللهللا:ع  مللََِ االحفَ الَ        

الفنا  مل  :  اَف النحا الطاَا ماا هللا ا نِل  , الاهللا  عل ا الفنع  علنااا

عنا  الف لَ اال لف االلهل  ااألامل  اللَانلع  ا امل  المل  االو هللا االفف  

اغعَ ل حلَ لحا  الََِ لفنا  لحم  مفلمع  اعلِفلا ا عمدلَ َا عد  الطداَا 

 لاللئنعدلا االددهللا  ِددللعهللا امددهللاَ   هللعمدد  ملدد  الفنددا  ا عَعئعدد  االلدد: ملنددا نللهدد

للددن الحفددلَاا الئهللعمدد  مللهَمنلعدد  االفَاانعدد  " همددلل: نفمدد: " اعنددا   لعلِددفع

 االَاعهللع  اا غَعئع  االَاملنع  االفلَِع  .

لمدهللاَ    دَ  صدلَا األِدل   أامع المصداَ الطداَ ا نِدل  الدهللا اِدمل    

للفنا  الحهللعل   لص  مع ظهاَ اصَ النهفد  عد:  اَلدل ملد  : الموِدعمع   مهَال

االفد  , للهَعهللع  االَِعللع  االهللاهللا:ع  , اغعَ َ االاا مع  االلألعَع  ا نطللاع  اا

اللشددمعل:  ا الفنددا  اللشددمعلع  لظددَ : الَِددَ االلصدداَ عدد: اللاحدد  الفنعدد  اال ددلف 

 لعئعددد  مددد  اللصدددمعَ ا نهللِددد  الدددهللعماَاالف دددلَ االنحدددا االل َعددد  االفندددا  اللط

فنا  اال او  االهَاععنالصمعَ طللا  المنِاهلا , اطَق المملهلل  , اعنا  ا 

 الفا:ع  .. إلس .  

 ـ لمحة تارٌخٌة عن التصوٌر اللٌبً الحدٌث: 

  الف  الحهللعث ع: لعلعل الهلل مع  اا َ ا حلو  اللَم: حعث لملَ لمض الفنلنع      

اللعلعع   عد  اللصداعَ عد: لَمعدل  دو  إعفدلهلل َ لهللَاِد  الملداَ المِدمَع  للألِدللن  

ل:ن الفنلنع  الدوع  نئشداا  ِدمل:هَ عد: ِده  الصم  الهللال  الململنع  انوان, ام   ا

 الطَاللِ: األص .  )محمهلل  غل (الف  االفنلنع  , الفنل  
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َ امدع لاطعندا ألِدَ إعطللعد  1911المِلممَ ا عطلل: للعلعل منُو ِن   احلو امع 

لللمهلل  المض الملاَع  لَ لفل  مهللاَ  إعطللع  للمض المنلطق حعدث ِدم  أللندلأ 

املنددا  نددل ج المئددََآ أللنددلأ ا عطددللعع ممدد  ممددا للملددعَ  لنل:هددل المالمددل:وا اللدد: ل

مدلهللآ الَِددَ  ا مدل نمَعهددل العداَ للللَلعدد  الفنعدد  اللشدمعلع  مأحددهلل المدااهلل اللدد: لددهللَ  

عد: المدهللاَ  للمَعدف اللومعدو  مهمد للالللَ انلمدل:هَ لحفدلَآ لمللدَ الفندا  مدلهللآ 

لَع عدل اعمَعدل اعلِدفعل ا   اللعدلَاا االطوهللا لأ مع   و  الفنا  حفلَعلً انهلل َ ل

امدد   نددل لمددَف الددلمض مدد   ددؤ أ , اَ  الفنعدد   ددَ مؤِِددا ل اَااهلل ددلاالمددهلل

  الدَ  دوا ااألطفل  ا َ  ل  الدَ الَِدَ الدَع الدلمض مدنهَ ععدا, المدَف ا دَ

الف  م   و   ؤ أ األطفل  اصلَ ممَاعلً لهللعهَ . ممل لملمدا لمدض مد  الشدللهللا 

لاَ  الفنعد  ا عطللعد  اللد: ُلصدنع المالعلعد  ااأللدلث المنللد:  لنلأ املهَ للمض ا

عمل   ؤ أ الشللهللا  ا الصلع   َ م  عئاَ لطدوأ  ا لدلعع   طدع األلدلث امد   ندل 

محمددهلل  (اَلددلط لمددٌض مددنهَ لددلللا  عمددنهَ مدد  صددلَ عنلنددلً ملدد  الفنددل  المَحدداَ 

 7االوي صلَ الملً ع: اللشمع  اللعل: الحهللعث(.  )الللَاهللي 
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 ـ الفنان محمد البارودي . 10, 9ش10ش   9ش

 

 تطور مراحل الفن التشكٌلً اللٌبً الحدٌث :

   :فترة الخمسٌنٌات من القرن العشرٌن 

َ , لددَلا  ِددملأ محددهللاهللآ عدد: لمددض  1951امددع لهللاعدد  اِددلئو  لعلعددل عدد:       

( ِددن   المنددلطق مدد  لعلعددل , امدد  ولددن لأِددع   ا    هممعدد  للفدد  اللشددمعل: للعلعددل

لمهللعندد  لنغددللي , عدد: حددع  لاِددما ِددلح  المملَِدد  الفنعدد  اللشددمعلع  عدد:  1956

  غلهللا  َهلأ لعلعل عملنا مهماا  م  األِملأ نومَ منهَ : 

الشعس  لالمَ ِلِ: ,  لاالئلَِ الفَا  , عؤاهلل المملدللي ,المهدهللي الشدَعف,        

ِدلعلا, الدهلل المدنمَ محمهلل شَف الهللع , محمهلل األَنلؤاط:, ااض العدهللآ , محمدهلل  

 هللي, محمهلل اللدلَاهللي, حِد  لد  هللَهللفل  نله:, محمهلل اللاااي, الهلل الحمعهلل الهلع

الهلشم: هللا عل, عح: اللهللاي, ع دَ الدهللع  إلدَا عَ , عحد:  لدا حمعدهللآ , الد: محمدهلل 

 8 اا َع  . , لَم , صلل  ل  هللَهللف , عَ  علعف 

لمدد  اللعلعدد  احلددَ  ددو  المهماادد   ددهلل َلطددا لددع  علددَآ ال مِددعنعلا عدد: اهددهلل المم

 اا َ الِلعنعلا , املندا المملَِد  الفنعد  اندوان الدلَآ اد  لئلعدهلل لمدل ُادَف اد  

ا عطددللعع   ا الشدداا هلل اللَمعدد  المللئعدد   مدد  لمدد  ا حددلو  اللَمدد:  ا مدد   ددو  

 لمض المشل هللاا لللمطلاالا ع: للن الفلَآ ا : غَلع .
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فدداالا الشددملع  المنلملدد  مدد  املنددا لِدداهلل ل َا  الفطَعدد  احددهللا الللدداع  االما

اللَاث الشمل: الم   وا  ا   َ مل عمعل الف  اللشدمعل: اللعلد: حلدَ العداَ اللَمعدل 

 9الَ مافاالا األصلل  االلَاث. 

 

 13ش     12ش        11ش
 ـ ) لوحة القافلة (  للفنان المرحوم : ابو القاسم الفروج.11

 ؽزالً .ـ ) لوحة الرحاٌة ( للفنان أبوسٌؾ ال12

 ـ ) لوحة الماء سر الحٌاة (  الفنان عبد الحمٌد الجلٌدي.13

 :فترة الستٌنٌات من القرن العشرٌن 

لمَحلدد  ال مِددعنعلا مدد  الئددَ  المشددَع  الملفدد:  اهددلأا علددَآ الِددلعنعلا املددهللاهلل

النف  الَا  , الَ عدل  شدمللع  لللَلعد  اللشدمعلع  عد: مد  مد  طدَالل  النغدللي 

مملم: ملهللآ اللَلع  الفنع  اللشمعلع  لللملعَ األِلِ: االملاِط. لِل مل  ع: ل َعج 

الم    َ مل عمعل  و  الفلَآ  ا ِفَ لمض الشللهللا اللعل: الما اهللا لهللَاِ  الفنا  

 .  اللشمعلع  للمض اللوهلل الغَلع  االل: منهل الَ ِلع  الومَ إعطللعل
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الل  مااملددلً لددَ لأِددع  نددلهللي الَِددلمع  لطددَ 1960عدد: شددهَ مددلَ  مدد  المددلَ 

 عللددل  ممددَض عنددلن: للددن الفلددَآ , اعددل  لمددض الفددَ  لددلمض الفنددلنع  لمددَض 

 امللهَ  لَ  لعلعل. الَال لمض األِدملأ مد  عطدَعع  اهللاَِدع  للفد  عد: لمدض 

الِدددلحلا االدددَ الصدددمعهلل المحلددد: حعدددث ِددده   ا  ممدددَض لشدددمعل: عددد:  اا:ددد  

لَ هللا   ا لَ  لعلعل مل  مل الِلعنعلا. امل  للف  اللشمعل: هللاَ للَل فهلل ا ِلمم

 لَ لا لمض الفنلنع  اللعلعع  لَِدامهَ الِدل َآ الملعئدللهَ الدَ هدَا:َ ا ِدلمملَ 

اإعملنهَ ا نلالهَ لللمَال  اا ِدوَ  مد  ااحدهللآ عمدل عمد  للدهلٍل عمد  الللدهلل ام دَ , 

ا   مل مل  عئع ع: الهلا:َ م   عمل  ا ِدلمملَ الفَنِد: فدهلل الشدمهللا الهلا:دَي 

ا َِا:علع  فهلل مصَ لَالع  غَلع   1967مع  اإللهللآ , ا و  حَهللا الملَ م  لن

 ددا الددوي حددَن مشددلاَ الشددمهللا لللنهللعددهلل مدد  ههدد  , امدد   ددو  مددل نفددو  الفنددلنا  

 اللعلعا  للََِ االلملعَ الَ الصحف االمهوا المحلع . 
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 16ش                15ش                  14ش
 

 جلسة اجتماعٌة (الفنان عبد الحمٌد الجلٌدي .ـ ) لوحة " نسوة " 14
 ـ ) لوحة حاملة الجرة (الفنان محمد األرناؤوطً .15

 ـ ) لوحة الكورنٌش ( الفنان محمد بركة .16
 

الدهلل المدنمَ لد  "َف اللشمع  اللعل: لطاَاً ههللعهللاً االَ عدهلل َِدلمع  الندع   مدل ا  

هَعدهلل  دو  الِدلعنعلا مد  حعث ملنل  ا  م  ملَ  الل " نله:, اال: محمهلل لَم 

الد: الملدلن:  –الطل َ المغَلد: " الئَ  الملف:, إفلع  للفنلنا  الللل: ومَ َ : 

 10. "(  حمهلل الحَال: –لشعَ حماهللآ  –ال:  َمع   –

   :فترة السبعٌنٌات من القرن العشرٌن 

 ع:  و  المَحل  لااصلا  غلهللا األِملأ الِلعئ   اللاعدهلل المدهللهلل العهدل ل فدلع       

 ِملأ ههللعهللآ   َ  لحَم  الف  اللشمعل: اللعل: الل:   دوا عد: اللندلم: مد   دو  

عهع  لللدهللا   انلشلَ الوا:ئ  الفنع   لهلل  ملعَ م  الشللهللا , إفدلع  إلدَ للاعدهلل ادهللهلل ال َد

 . االمل:هللع  م  اللوهلل الغَلع  ا مَعمل 
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  , اعدل  لدلهللا ع:  و  الفلدَآ عُلحدا لدهللا:َآ اللئلعد  لطدَالل  احدهللآ الفندا  اللشدمعلع

المشلَملا ال لَهع  الَ  اِدع  لاالهدل الدَ لِدهع  افداع  لعلعدل لللحدلهلل الفندلنع  

المَهللا , الهلل ا علالع  المملَض الشهعع الفنلنع  الَ المملَض اا لندلأ األامدل  

لشهعملً لهَ , ممل شهما اللئلع  الفنلنع  للِلعَاهلل ل للمدااهلل الفنعد  الم للفد  ال لصد  

هللعمهل لهَ  ل  اهللاملً لهَ. اصلَ للهللا الهللَاِ  مفلاحلً للهمعع ُلشهع للللشمعلعع  الئ

 العا الهللال  لم   َ عمملا  لئطلع اللملعَ  ا غعَ  م  الئطلالا األ َ . 

صددلَا اللاحدد  اللعلعدد  للحددََ لمددض الشدد:أ مدد  للددن الئعدداهلل األالددَ المَ اندد      

االلئنعددد  اانلشدددلَ  لللاا معددد   لصددد  مدددع لهللاعددد  ا نفلدددل  الههللعدددهلل الدددَ ادددللَ الفددد 

المطلاالا الم للف  , الللمل  اامهللا الفنل  اللعل: مِدعَآ اللداَآ اَِدَ لهدل االدق 

 غلهللا منهلالهل اِل َ ع: الهللالع  لهل االلحَعض العهل للمطشا للحَع   علِلً لللن 

 الفلَآ الل: مل  عمعشهل م   ل . 

شددمعلع  لد هللاَآ الفنددا  لدَ لأِددع  هللا:دَآ الفنددا  الهمعلد  االل 1971عد: المددلَ        

اامهللاهللا  ائلهل ممَض الَ للف  اللشدمعل: اللعلد: االدوي صدهللَ اندا  ا  مطلااد  

ا  الف  اللشمعل: ع: لعلعل. اعد:  اا دَ الِدلمعنعلا لدَ اعللدل   ِدَ للفندا  الهمعلد  

 -1987االلطلعئع  لملع  اللَلع  لهلمم  طَالل  االوي لحدا  عد: المدلَ الهللَاِد: 

 11 لفنا  اا اوَ ععمل لمهلل.إلَ ملع  ل 1988

ام  للن الهللملأ الههللعهللآ الل: لَلا ع: الفد  اللشدمعل: اللعلد: عد: الفلدَآ مد         

 ع  منهل : للهللاع  الِلمعنعلا نومَ األِملأ اللل

حمددهلل  اللددله: ,  حمددهلل  لاصدداآ ,  ِددملأ  حِددع  غللدد  ,  حمددهلل  لددا وَااددا ,        

 للددهلل مصددطفَ لشددعَ , اللددهللع   حمددهلل  ه: الشددلاي ,لنددالحمددهللي, إهللَعدد  لددلهللي , 

الحفدعظ النمددل  , الدهلل الددَحم  األِداهلل , الددهلل  هللَهللعدَ, الدهلل ن محمددهلل حِد  , الددهلل
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الددَحم  الَملددلن: , الددهلل الئددلهللَ المغَلدد: , الدد: األَنددلؤاط: , عددَ  الشددلطلم: , 

 َمددع  , لشددعَ حمدداهللآ ,  محمددهلل العددا , محمددهلل  ددهللَي, مِددماهلل اللددلَان: , الدد:

لدددا ِدددعف الغلالددد: ,  حمدددهلل المدددَالط , اعدددلهلل  لشدددَ ,  لعفددد    إلدددَا عَ لددد  ندددا  ,  

اللانِ: , محمهلل اللانِ: , ال: اللاِعف: , عَ  ِدمهلل  لدا لاعلدَ , الد: ادلمَ , 

عالعدد  اللددلهاَي , َمفددل  اللمشعشدد: , امددَ الشاشددل , ِددللَ اللمعمدد: , علحدد: 

لدهلل ال َال , اللعهدلن:  حمدهلل, مَاد: الللعِد:, عدالي الصداعم:, امدَا  لشدنا , ا

الصددمهلل  المشددَي ,  حمددهلل  لددا ععلددا , لشددعَ الشددلم  ,  حمددهلل الفِددلطاي , هممددا 

الفلاندَ , امدَ الغَعدلنَ , الد:  مدلهللي, الددهلل الِدوَ النطدل , حِدع  لللدا, ندداَي 

هللالا , الدد: ِددللَ, حِددع  الهااشدد: , مفلددل  ِددمعهلل , محِدد  لدد   عددل  , محمددهلل 

ا الشددلح: , ِاعِدد: , عاِددف ال لددلل: , َمفددل  نصددَ , محمددهلل األصددئع , فدد

الصددلهللق الم لدداف , ِددللَ الددهلل الددَالق , حِددع  الددهللعهاَ, محمددهلل نهعددهللا, اددلهلل  

هَلاع, الهلل الئلهللَ لهللَ, محماهلل الحلِ: , الهلل الملعل احفعظا ,  ِمهل  الفَهلن:  

  ا : م  النِلأ الَا:هللاا ع:  وا الف .
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 تارة من كاتالوجات ومطوٌات معارف مختلفة .ـ لوحات لفنانون لٌبٌون مخ 17ش
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  :فترة الثمانٌنٌات من القرن العشرٌن 

لحهللعددهللا  ُ ددعَ ممددَض الِددنلع  المَلدد: للفدد   1980مددع لهللاعدد   ددوا المئددهلل اعدد: ِددن   

اللشددمعل: لَالعدد  الحددلهلل الفنددلنع  اللشددمعلعع  المددَهللا لفنددهللق الدداهللا  لطددَالل , امددع 

 َ الممَض الملَ الللن: للفنلنع  اللعلعع  لطَالل . الِنااا األا  م  اللملنعنعلا   ع

امع نهلع  اللملنعنعلا لَ لحاع   َِ الفنا  لهلمم  طَالل  لملع  اللَلع  إلدَ       

ملع  للفنا  اا اوَ لفَ اهللآ   ِلَ للل صصلا الفنع  اادهللآ شدمهللا لهدو  األ ِدلَ 

عددهلل اددهللهلل الَِددلمع  مدد  ُلمنددَ للددهللَع  الفنددا  اللشددمعلع  االماِددعئَ االمِددَ . اللا

 َعهع  اغعَ َ ع: الف  اللشمعل: اللعلد:, الدَلا  ِدملأ شدلل  مد  مندلطق لعلعد  

         : ملمهللهللآ مل  م  لعنهل

ح: , صددو  الشددلَهللآ , عاِددف لشددعَ الِناِدد: المهعلدد: , فددا محمددهلل الشددل    

الدهلل الدَلاق الَعدلن: , َعدَ هلَعد  , مدَعَ الملدلن: , افدلف الصداملل: ,  اعطع  

عظ , ال:ش  الدوعهللا , نهدوأ نلهللعا عحعم , صو  غعث , معِا  الهلل الحفل  لن  لهللع 

ادهللنل  مملداق  لداَااي , األمدع  ,  مللَم  لعهللا ,  للهلل الصدهللعق , محمدهلل  شاما

ا , نلصَ  لاصاآ , امدلهلل صو  ل َانمصلل  الملعَ , محمهلل  لا مع  ,  ممعلعق

 12. , اا َا ل: , عاِف مملاق ( الهلل المَعَ اللَ ان: , إلَا عَ المصَاالللشل 

لهلل ا  و   وا المئدهلل اللمند: اللملنعنعدلا لللدلع  الَؤعد  اللشدمعل  اللدَل لئلعد       

الف  اعلهللاهلل لللا لااصلا مع المللَ امل ععا م  ههللعهلل ع: معدهللا  الفد  اللشدمعل: مد  

 اصدلَا اللاحد  اللعلعد  للدَل, الئنعلا اهللَاِلا مملال  م للفد  مهللاَ  ا ِللعهللا

شددع:لً عشددع:لً النلشددَ الددَ  عددهللي اددهللهلل مدد  الفنددلنع  ِددااأ لل عفددلهلل  ا ادد  طَعددق 

المشددلَملا الش صددع   ا ادد  طَعددق ِدداق الممدد  الفندد: مدد   ددو  الممددلَض 

 الم للف   ا الِل:حع  األهلنهللا. 
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 فترة التسعٌنٌات من القرن العشرٌن : 

هللعدهللآ عد: مهدل  شههللا مَحل  اللِمعنعلا م  الئَ  الملف:  فلاا نااع  ه       

المم  اللشمعل: المحل: االوي لناع ععا إنلل  الفنل  الااحهلل, الناع ععا إنلل  ممظدَ 

الفنلنع  اللعلعع  حعث لللعنا  امللهَ م  عنل  م َ, م  لصداعَ لدللمااهلل الممَاعد  

للاحدد  االلصدداعَ الفددا:: االنحددا لأناااددا اال ددلف انحددا الشددمع  الممددلهلل  

 او .االحَاعع  االلصمعَ اا 

اا للف  لم  اناع احهَ اللاح  ا  مل ملندا العدا مد   لد , الاهلل ا  لمدلَ      

 حعث الهاهللآ ااأل مع  االصوحع  لناع ال لم  م  اَق ا مل  ا لاا  م للف  م 

ممل شههللا علَآ اللِمعنعلا ملعَ م  المملَض اللعلع  لللهللا   اال لَ  إفلع  إلَ 

َهلنددلا هللالعدد  اإ لعمعدد , اعدد: ملعددَ مدد  ملعددَ مدد  المشددلَملا للل ددلَ  عدد: مه

اللعنللعلا الهللالع , اصلَ الفنل  اللعل: عللا  المملن  االمنللد  الَا عد  عد: مشدلَمللا 

 حعث نهحا اللاح  ع: شهلل انللل  الهمهاَ المَل: االهللال: لنللها الفن:. 

   :فترة العشرٌة األولى من القرن الحادي والعشرون 

للاعدهلل المدهللهللي الدَ مِدلا  مؤِِد  لعلعدل االدَ مِدلا  شههللا  دو  الفلدَآ ال      

لئلع  النل  اللشمعلع  علأِ   َِ الفنا  لأملهللعمع  الهللَاِدلا الملعدل لطدَالل  لعندل  

ال َعج منا الهللَه  الهلل عئ  المللع  الملهِلعَ, ا  عَاً لدَ اعللدل  شدمل  لللئِدَ نفِدا 

 لاَ اعهلل  لشَ . للألملهللعمع  للمن  هللَه   الهللملاَا  لفف  ههاهلل م  الهللم

صلَا اللاحد  اللعلعد   ملدَ نفدهلً اندهلل ملعدَ مد  الفندلنع  الدوع  عِدما   لدف     

لطدداَ الددن  االلئنعدد  عدد: الممدد  الفندد: عملنددا ملفا دد  عدد: ملعددَ مدد  المنلِددللا 

االمشلَملا الهللا لع  اال لَهع  الهل نمهلهل احِدهل لدع   امدل  ملعدَ مد  لاحدلا 
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ا  لدددلمض الهددداا:ل االلَالعدددهللا اشدددهل:هلل اللئدددهللعَ الفندددلنع  ام دددَع  , اعدددلل لعلعددد

 اا الَاف لئهللَآ المم  الفن: للفنل  اللعل:. 

اصلَا اللاح  اللعلع  مطلال   لَ  لعلعل  ملَ م   ي علَآ ِللئ  ا لَ  لمل  

اللهلَآ االِاق, ممل هلل لا الفنلهللق االههلا الملم  , اهلل لا للهللا ا ِلنِلو 

  الئَ  الملف:, إ   نهل العاَ لاا: انفج  ملَ م  علَآ اللملنعنعلا ماللهللاًأ 

الطلهللا   ا  مَلاط لللئعم  الفنع    الئعم  الملهللع . 

 ـ

 ـ لوحة الفنان حسٌن ؼاب.ـ لوحة الفنان على الزوٌ   لوحة الفنان عٌاد هاشم
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 ـ لوحة للفنان الكبٌر الطاهر المؽربً ـ لوحة الفنان الكبٌرعلً العبانً.
 فنٌة من كاتالوجات ومطوٌات معارف .ـ لوحات 18ش

 

"   ددو الهددااآ مدد   -ملددهللا " شدداما الَلعمدد: " ادد  الفدد  اللشددمعل: اللعلدد:  ددل:وً:  

لعلعددل مدد  األشددمل  اللدد: طلمهددل ا عطددللعا  للِددمهَ االهل ددللهَ  الفنددلنع  الددَااهلل عدد:
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 ددو  علددَآ ا ِددلمملَ, االددَ األ دد  إنلددل  مهللَِدد  الفنددا  االصددنل:ع ا ِددومع  

المهدددهللي الشدددَعف,  لدددا الئلِدددَ الفدددَا , محمدددهلل  هدددل عندددا  ال دددلف , امدددل  امن

م   ال:دن الدوع  لدألَاا ا  دواا اا للِداا الملعدَ مد   (األَنلؤاط: , ااض العهللآ

صعلغلا ا امل  الفنلنع  ا عطللعع  , اظهَ لمهلل الحَهللا المللمع  الللنع  هع  ههللعدهلل 

  ماَالددا المَلدد: ا ِددوم:    عفددَل نفِددا ادد  اللددألعَاا الِددللئ  اعلأمدداِددلطلع 

الدوي ا دلَ لصدعلغ  لانعد  ههللعدهللآ  (الهلل المدنمَ لد  ندله: لاا:  ام:. ام   ؤ أ 

ع: لنل:هل الممملَي  و  اِللهلَ الملم  االهمل  االحَاف المَلع , ا ا لحث لدا 

عَاهلللا م  لع  م  اِل هللَ الحَف ع: الاط  المَل:, االمهدَ    ِدم  مدل ندهللاا ل 

الد:  عدل عد: اللدا  حَمدً  اإعئلادلً الندلًأ شدملعلً عد:  امدل  الفندل   للل صال ( للم

ا لص  المل:ع  منهل للدن اللد: اِدل هللَ ععهدل   الحلدَ الصدعن: ( ااأللداا   ( َمع 

النلللعدد  امهماادد    ددَ  مدد  المددااهلل الم للفدد , للددَاأ لددان: اإشددللع عدد: الَمددال 

عد: للِدعطا  )مدع  المغَلد: الطل َ األ (األهلللع  االشمَع .  اعلَل ع: ولن ا لهل  

للمِددلحلا ااِددل هللاما للملمدد  المئددَاأآ المفَاشدد  الددَ  َفددع  صددَعح  اللددا  

عدد: لِددلطلهل الهَعددهللعلهل اِددمانعلهل احددَاَآ اَؤعدد  مئلصددهللآ, واا إعحددلأ اهلل لدد  

 13. " لاانهل 

 ممل لنلا  شاما الَلعم: اهللهللاً ا َ م  الفنلنع  لللمللل  منهَ: ـ   الفندل  محمدهلل      

 اللاااي , الَ مصطفَ َمفل  (.
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 د الصمد المشري .بالفروسٌة للفنان العالمً المرحوم محمد البارودي ـ طبٌعة للفنان عـ 

 ـ لوحتان لفنانٌن لٌبٌٌن.19ش
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لااى العماال الفنااً التشااكٌلً تااأثٌرات الجانااب االجتماااعً والثقااافً ع 

 اللٌبً

لِلعنعلا لا طللع لئعهلل  َا  ا للدلاَ إ  الحل  ع: لعلعل مل  ع: ال مِعنعلا اا     

, إفددلع  للمددلهللاا  )اللع:دد   (اللئددلع: اا َللددلط لماامدد  اللددلَعس االلددَاث االممددل  

االلئللعددهلل ا هلملاعدد  االهلنددهللا الددهللعن: اال َاعدد  ااألِددطاَآ , عمددل  الفنددل  اللعلدد: 

 عمم  الحَ  الَ ا للمدلهلل اد  لصداعَ المدل:  الحد: لدلهلل  األمدَ, ا دلَ للهِدعهلل

َا  اللددَاث االمددلهللاا االمومدد  اللع:عدد  الطلعمعدد  اا هلملاعدد   عدد:  امللددا لشددم  

همع  , الصاَآ لئلعهللع    ل دَ  اد  اا معلهدل امومحهدل الطلعمعد  ملد  لصداعَ  

االفلملداَ الشدمل:  )الِدلنع   (لللحَ ا ااَهللا الصعهلل اال عم  العا الطع  االحئ   

  م   و  الفلَآ اللمنع  للِلعنعلا , اللن االمَاِ  اَِاما للاها  ع: علَآ  حئ

المومدد  الَملعدد  الململلدد   عدد: األ لدد  االملللددلا االنهمدد  اعدد: الحددَف المَلدد: , 

لحعث انمم  م  ولن الَ المم  الفن: المحل: حلَ صلَ لئلعهللاً مللملً اندهلل الهمعدع 

شدم  , حلَ صلَ  وا المم    ع للف ا  وان , ام  عنل  م َ, إ  مد   دو  ال

  ا لمض ا  ِلوعلا اللئنع  الل: لمعل لع  م  ام  اا َ .

 ظدل َآ الدلملَ عد: م للدف مهدل ا  مل ع: الِدلمعنعلا امدل لو دل امدع انلشدلَ     

اانلشلَ لئلع  اللشمع  اللاعهلل  اهللاهلل المملَِع  للََِ االلصاعَ لاهللا  عمد  الممد  

اُاَف ا  طَعدق ا لندلأ األهلندهللا الفن: اانلشَ المم  الفن: اللعل: محلعلً ا لَهعلً 

الددلااَ  لنددلأ لااهددهلل َ للألَافدد: اللعلعدد  ,  ا المددلملع  المئعمددع  لهددل انددهلل ادداهلللهَ 

 لللهللانهَ  امل ً لفنلنع  لعلعع  ,  ا م   و  المملَض االمهَهلنلا للل لَ  .

ا  عددَا امدد   ددو  انلشددلَ الدداا: الفندد: اللطلعئدد: االلئددلع: لددع    دد  الفدد      

هلللهَ مد  لهدلَهللا اعلِددفلا ممد  ِدلئهَ لهللَهد  ملماِدد  محلعدلً  صدل  اادد: ااِدلفل

النددل  لئعمدد  الفدد  اللشددمعل: الل  لمددلَ لللفنددل  اللعلدد: عصددلَ للفنددل  اللعلدد: ما مددا 
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ااحلَاما الئهللعما ع: لمض المنلِللا , الهوا  صل  للمم  الفن: لوث  دعَ :  عمد  

 عنع  , ا عم  همللع  , ا عم  مللع  .

 اللٌبٌة الحدٌثة فً محافل المعارف الدولٌة  اللوحة 

اَعا اللاح  اللعلع  طَعئهل  دلَ  الدلوهلل لدلهلل  األمدَ الدَ عدهلل الدَااهلل األاا:د      

ا ددااآ الَِددَ  ملددل  : محمددهلل  غددا  , محمددهلل اللددلَاهللي االاالئلِددَ الفددَا  المفددلً 

لدد: ممدد  َِددماا طددَالل  االمددهلل  الئهللعمدد  حعددث ملنددا للددلع لاحددللهَ للِددل:  الغَ

االلااَ لللوهلل ع: علَاا ملمَآ ااِلمَ الحل  مع لأِ   ا  هممع  للف  اللشمعل: 

 َ لمهللعن  لنغللي . 1956اللعل: ِن  

لأِدد  نددلهللي الَِددلمع  لطددَالل  حعددث همددع لددع  عددَعئع   1963اعدد: المددلَ      

  للئلعد  ااألا   ااآ عملَِا  لللفطَآ االللن: ال:هللا  مد  هللَاِد  للل دلَ  مشدلم

 انظَع  ا  الفنا  الئهللعم  االحهللعل  . لئنع 

لددهلل  ا حلمددلن النل دد  ال لددَآ انئدد  الممَعدد  للمددهللاَ  اشددمهللا اللَلعدد  اللدد:      

لأِِددا منهددل ااحددهللآ لممهددهلل لدد  منظدداَ عدد: ملنددل  الئددهللعَ لشددلَع امددَ الم لددلَ 

لطددَالل  ااأل ددَ  لمهللعندد  لنغددللي ااِددلمَلل حلددَ ام  , اعدد: حددع  الهللاهلل المددهللهلل 

  لشددم  ملحدداظ  لصدد  للااهدهلل  اددهللاهلل  ل:لدد  مدد   ِددللوآ امملمدد: لفدل  شددمهللا   ددَ

 الفنا  م  مصَ للعلعل .

ع:  اا َ الِلمعنلا عل   َِ لللَلع  الفنع  لملع  اللَلع  لطَالل  ااِلمَ حلَ     

لحددا   حئددل لمَمددل اددلل: للفنددا  لددَ ِددَال  مددل لغعددَ اِددما لعمددا  ملعدد  الفنددا  

لمهلل ا و   اا َ اللِمعنعلا عدل   ِدَ لأملهللعمعد  اا اوَ الحللع  لطَالل  . ام  

الهللَاِلا الملعل لطدَالل  لهللَاِد  الحفدعَ الملهِدلعَ عد: الفندا  اللشدمعل: امد  
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لمهلل ا و   اا َ المشَي األالَ الهللاع  المشَع  الللنع  مد  األلفعد  الللللد   ُفدعف  

  َِ الهللملاَا  .

ا لا الم للف   لللا الندلم:  ادهللاهلل ا و  المِعَآ الطاعل  للفنل  اللعل: امحل     

الما الع  االملمعلع  اال َعهع  اعل  للهللا الممدلَض لللدهللا   لدهلل ا المشدلَملا 

للل لَ  للااص  لههاهلل الَااهلل الئهللامَ م  الفنلنع  اللعلعع  المصلمعع  مم  اَعاا 

 ملد    ع: المشلَملا لَغَ لنااهل للل لَ  لللااص  الههاهلل   حلَ الفنلنع  اللعلعع

اللعنللعلا ـ األِللعع اللئلع: ـ  نشدط  الحدلهلل الفندلنع  المدَهللا ـ المشدلَم  لللممدلَض 

 المشلَم   لَهعل اع: المهَهلنلا الم للف  االمملَض الش صع  .

: إللدلا طماحدا للاصدا  ا للدلا عداَعا اللاحد  اللعلعد  المعدلا لههللعد  الفندل  

اللعلعد  حلدَ علدَاا  َعلد  لملمدهلل  والا اللشَعف لعلعل  عَ لشَعف , املنا اللاحد 

لمددل  لفنددلنع  للمملصددَآ الشددم  طعددهللا اااعالمدداَاث المحلدد: املللمدد  الملعددَ مدد  ا

عئهللمانددا  صددلحا اللاحدد  اللعلعدد  لنددل  حظدداآ ملعددَآ انددهلل َااهلل ددل محلعددل ا لَهعددل 

اعما  لهدل اهداهلل  الفند: االلئدلع: االمدلهللي اللصدهللَ لدلمض األا دلا اللمعدل هللا  

حِددهللا لاألِددللعهللا الفنعدد  للندداع الشددم  اافدد  الحَعدد  ململدد  غعَ ددل . ا صددلحا 

 الئهللَاا اللئلعع  اللصَع  االمملامللع  ا  األِللعهللا االمهللاَ  الفنع  لم  عنل  .

 مقومات اإلنتاج الفنً التشكٌلً الحدٌث  

م   نل ام   دو  لدألعَ  دو  المدهللاَ   ا للدن همد  فدَاَآ نشدَ الممَعد        

ا احلَ علمم  الملهللع  علً مل  إفلع   لطوهللا الفنا     للاعَ المملع  االنظَع  الع

اَ  لصنلل  الفن: لحعث ل ص  م  ااحدهللآ منهدل لفندل   ا ما داهللا حلدَ عدلمم  

م  منهَ مد  إنلدل   امدل ً عنعد  لمعدهللآ اد  النئد  االلمدَاَ  ا لئلعدهلل ام دَع  , ا   
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هللا  مدد  مدد  ا لددا  علفددَ  مدد  عنددل  مدد   ددو  انملالددا ادد  لئعدد  لمو:ددا لوِددلفلهللآ

لشاع   ا لفععٍع للا ا م  هه  , ام  ههد  للنعد  محلعظلدا الدَ مدااهلل  اإنللهدا 

الفندد: لعحددلعظ لددا ا نفددَاهلل الململددق للنددلأ الش صددع  الفنعدد  لددولن علاهددهللا    لههددل 

 : األل:الئلالا  ا المَاَِ  ا الاَ  الفنع  لملم  اِلمهللاهللالهل الَ النحا 

 مواصفات قاعة المرسم : .1

      لما  المِلح  الم صصد  ملععد  للمطد: عَصد  للفندل  عد: حَعد  الحَمد

 هللا لهل   لللملم  مع املا الفن: .

   فَاَآ إعهلهلل م ل  م صد  لل دلع  المدااهلل الفنعد  ااألامدل  المنلهد  ملد

 اللاحلا ااألامل  المهِم  اغعَ ل .

 الُمعدات الالزمة للعمل الفنً : .2

 فهلل ااهللهلل مد  المَاِد: ال لصد  لئلاد  حاام  الََِ االللاع  اِللنهللاا امنل

 الََِ .

 . مااهلل عنع  مل  األلاا  االلعاا االمنظفلا 

 .  مصهللَ معل  احاض غِع  ا حااض لوِلعمع 

 .  فَاَآ اهاهلل شلللعن لللهاع  الململ 

 .  لما  ا فلأآ ِلعم    

 .لما  الئلا  امن  م  الملث لمحلاعللهل    

  االمهللهلل ااألهللااا االمااهلل الفنع  الم للف .     لاههلل لللئلا  األَعف االهللاالعهللا 

 قاعة المعرف : .3

لئددا  ِددمل   ددلَا  الددهلل الِددوَ عدد: ملللهددل   المو دد  الههلللعدد  لددع  اللئنعددلا      

المِددلحهللل  اإلددهللاع الفنددل  اللشددمعل: عدد: عنددا  مددل لمددهلل الحهللالدد ( : " إوا مددل  الفدد  

  ملد  انمِدلَ الفداأ, للملَ عد: المصداَ الِدللئإنهدللاا نداللشمعل:  هلل اِلفلهلل م  
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األصلل  اللانع  اإلَ ا َ , ع   الملَ الحهللعث انطلق لهوا الفد  مد  مهدل  الصداَآ 

اللئلعهللعدد   ا اللملددل  إلددَ  نددااع مدد  اللشددمع   ا الحَمدد  عدد: الفددَا , لحعددث عدداها 

الفنلنا  لأ  العهَ    عللاَاا مفلمع  ا عملَ الاههلا   عمم  اللملعدَ انهدل إ  

لاا. .. ا موا اِلملَ الفنل  اللشمعل: ع: لم  مل لمهلل الحهللال  م  الملدَ لهو  ا نهل

 .اِل:طا المِلحهللل  لهللعوً ا  الفَشلآ ااأللمع 

: االلددَا إفددلع  المعدد  فددم  لدداِددل ما عدد: إلهللااللددا ملدد   شددم  اللعددلَ ال    

الاِل:ط اال لملا الل: اِدلملَ ل الفد  مد  الملدَ لعفدمهل إلدَ ا ِدل هللاملا الفنعد  

 14 هللعللً, الحهللهلل ع: واا الا ا الئا  ا لهللااع  لهلل  الفنل  ". ح

علطلهللا    عمدا  الففدلأ ال دل  هللا د  الئلاد  منلِدللً لمدَض األامدل  الفنعد  مد  

حعث نظلع  الههللَا  , املِملً حلَ عمط: الفَص  الملعع  للفَه  االلملع لمشل هللآ 

 المم  الفن: م  لاحهلل  الحَع .

 النتائج  .4

  اللعلعد    معد  اافدح  عد: الممدلَض االمِدللئلا ال لَهد  امد  صلَ للاحد     

حعث ا  لل  الَ ا لنل:هل الَِس اهاهلل دل اانلشدلَ مملَِدعهل الئلعد  اللشدمع  اإ  

ملنا  لعلد  الدَ الصدمعهلل المحلد: عأصدل  لهدل  دعَ  لمد  منهدل الفند: امنهدل الهمدلل: 

 امنهل الملل: :

 :القٌمة الفنٌة  .5

مِلا  الممد  الفند: الااصدلا مدع َمدهللا اللطداَ المدلَ هلأا م   و  لطاَ     

للفدد  الحددهللعث لئلعدد  امملَِدد  الملددعَ مهللَِدد: ا مددلهللعم: , االلمددَف الددَ لئنعللددا 

 ا ِللعلا امهللاَِا اَااهلل  الَ مِلا  ِلح  الف  ع: المللَ .
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المددللَ الددَلا اللاحدد  اللعلعدد  لشددم  ملحدداظ عدد: المحلعدد  اللشددمعلع  لم للددف لددوهلل 

  امنهددل مددل عددللا عدد: لعنللعددلا امللئعددلا  ا هلدداَ ممعددل امماصددلَ لهددل حفددا

 مهَهلنلا للَالعهللا الصهللاَآ .

 : القٌمة الجمالٌة .6

االئعمددد  هدددلأا مددد   دددو  اللدددلاَ الفندددل  لِدددمللا المملنعددد   اللع:عددد  االلَالعددد       

اممللهلهل لَا  لئنع  ملطداَآ , لد  ِدمَ لمدض الفندلنع  إلدَ لطداَ لغد   طدللهَ 

ل  ههللعدهللآ لِدلعَ ا دَ لطداَاا الفد  اللشدمعل: , عصدلَ للممد  اللعلد: اللشمعل: لحهللا

 . مواق م  لا  ههللعهلل لَ ُعْمههلل م   ل 

اللاحدد  اللعلعدد  الددهللا مدد  َحددَ األصددلل  االلددَاث للددا   اطل ددل  عمدد  المعددلا      

الشم   ل  مد  الُملفد  االملللغد  عد: المافداع االلئنعد  ااألِدلاهللا ممدل همد  لهدل 

آ اددد  َا  الصدددنم  المملدددلهللآ المفاعددد  منحلهدددل همدددل  الشدددم  نمهددد  لمعل دددل لمعدددهلل

 االمافاع ممل هملهل للمعل همل ً امافااع  شموً امافاالً .

مددولن الحددل  عدد: اللاحددلا اللدد: االمددهللا الحهللالدد  مدد  مددهللاَ  م للفدد  اهلهددهلل      

عنلنا ل ع: ا لَاهللا اغللهل م  الماَاث المحلد:  ا مااملد  الحهللالد  لللمدللَ اهدلأا 

ل  لهدددل  عملهدددل الفنعددد  المعدددلا  ددد: األ دددَ  مددد  حعدددث المافددداع االشدددم   امددد

 االمفما  الفمَي .

 : القٌمة المالٌة .7

صددلَا  عمدد  الممدد  اللشددمعل: اللعلدد: الفنعدد  االمللعدد  للصددهللَ المملندد  المَما دد      

المعل  ا  غعَ  م  الفنا  ممل افما ع: صدهللاَآ الئعمد  المللعد  لشدمل  إعَعئعدل , 

الدَ  هللا الَ المم  الفن: اللشمعل: اللعل: , ا لا  ع: لمض األا دلااالهللعلهلل الطل

غَ  ل   لالا المَض ال لص  االملم  لللِلح  اللعلعد  لد  للنمدهللامهل عد: لمدض ال َُ
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غَ اهدداهلل ماا ددهللا لعلعدد  ملمعددلآ لهددل الددَ الدداألا ددلا عدد: منددلطق اهللعددهللآ لددلللوهلل  َُ

 حفاَ ل المحل: اال لَه: .

 التوصٌات 

حث الفنلنع  اللشمعلعع  االنئدلهلل االملدلهللا االههدلا الم لصد  املعد  عاص: اللل      

 : األلع المهلمع   لللنئلط 

الماَاث المحلد: الَ    ُعَمل الفنلنا  اللشمعلعا  ع: م للف  امللهَ الفنع   .1

 م  الفنا  االشاا هلل الللَع ع  اللهللا:ع  اللعلع  احلَ العاَ ع:  امللهَ الفنع  .

ماامل  لصنلل  الفن: اللشدمعل: ممد  لللعدع    معلدا اهللاَ      للَ  َاأاا نئهللع  .2

 ع: حعللنل المملصَآ .

   لئدداَ مؤِِددلا الهللالدد  واا المو دد  لددهللعع اهلدد  ا نلددل  اا لددهللاع اللشددمعل:  .3

للللشهعع الملهللي االممناي اا  لملَ لللفنلنع  المللَ ع: مهل  إنللههَ ااعللل  

لنددلأ اللاحددلا النلفدده  اإعددهللااهل صددل ا الممددلَض االملددلحف الم لصدد  اا 

 المللحف .

لأِع  مهَهلنلا امللئعلا ِناع  لئدهللَ اَ  إنلدل  الممد  الفند: االممدلَض  .4

 الل: لئاَ الَ شلمللهل.

ا  لملَ لللنئهلل اللشمعل: الهللَعِا لمهللَِ  ا اوَ االفنا  لأملهللعمع  الهللَاِدلا  .5

 لعل .الملعل  ا  ِلَ الفنا  اللشمعل  لللملعلا االممل هلل الم
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ِددملهلل  هللاَ  –, الفدد  اللشددمعل: المَلدد: ا لددَل ملهللاعددا  آمحمددهلل مهددهللي حمعددهلل -7

 .40, 39, 38َ.   2001, الئل َآ  الصلل 
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 : ال: صلل  النملاي , " حااَ مع الفنل  / ال: المللن: ".مَهع ِللق  -9

 مَهع ِللق : ال: صلل  النملاي , " حااَ مع الفنل  / ال: المللن: ". -10
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الممهدهلل المدلل:  -الفنل  اللشدمعل: عد: عندا  مدل لمدهلل الحهللالد  ,  ملهللعمعد  الفندا  

 . 4,  1َ .    2008 الئل َآ – َِ نئهلل اللشمعل: , مصَ  -للنئهلل الفن: 
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لكترونً )البنٌة التحتٌة( فً التدرٌس بكلٌات إلمتطلبات بٌئة التعلٌم ا

ة التدرٌس أوجهة نظر أعضاء هٌ نطرابلس "مالتربٌة "جامعة 

 المختصٌن"

 بلا سهيل كامل عبد الفتاح ك   /د
 مقدمة: -

 مهدلل: لع  الحلهللث اللفلا   عَل ل الل: اللمنالاهع  المِلحهللللا لاظعف  صل     

 لفدَض ملحد  فدَاَآ اللملعمع  المملع  ع: اللملعَ المملاملا المنالاهعل لمنالاهعل

 لحئعئهدل  لعمدا  إلدَ لِمَ الل: األ هللاف ع: نااع  نئل  إحهللاث اللملعمع  النظَ الَ

 اصَ ع: الحعلآ للطللهل الل:   المهلَاام مهماا  الململمع  إمِلهللا الَ اللَمعل

 , امهدلَاا(Self-Learning Skill  الدوال: اللمدـلَ مهدلَاا امنهدل المملامدلا,

 المِددلحهللللا مددع اللملمدد  مهددلَاا مدد  للفددمنا امددل (Informatics المملامللعدد  

 .عئط المملاملا إمِللهَ الَ اللَمعل م  لهلل  الواا, إهللاَآ امهلَاا اللمنالاهع ,

( اددددد  اللملدددددعَ Electronic Learningع للدددددف اللملدددددعَ ا لملَانددددد:  ا  

( لدددأ  اللملدددعَ  ا لملَانددد: عشدددلا اللملدددعَ Virtual Education  ا علَافددد:

المدد  عِددل هللَ عدد: اللملددعَ ا لملَاندد: الاِددل: , االاِددل:ط  , اللئلعددهللي عدد:  طاالددا

لملعمدلً اعلَافدعلً,  ا لملَانع , اعلَ هللا   الفص  الهللَاِ: عهدا لملدعَ حئعئد: الدع 

حعث لشدعَ ملمد  " اعلدَاض" إلدَ شد:أ غعدَ حئعئد:, ا   اللملدعَ ا لملَاند: مد  

ا لهل ددلا الههللعددهللآ عدد: منظامدد  اللملددعَ, حعددث نِددل هللَ مصددطلحلا   ددَ , ا دد: 

  ململ::

Education / Online Learning  / Electronic Education)  Web 

Based) 
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 ملمهددل ِددا  مااملدد  اللغعددَاا المللمعدد  الحئعددق  االمؤِِددلا اللملعمعدد     عددلَ

ملطلللا الهاهللآ ع: اللملعَ, ا دوا علطلدهللا منهدل لطداعَ لَامههدل امَاهمد   نظملهدل 

 ِلِع  ع: نظدلَ اللملدعَا اانعنهل إهللاَعل امهنعل, ااِلغو  اللئنعلا الحهللعل  ماِعل  

 ألمدلهللعم: للمملمدع ند: اا ادهللاهلل ااالعهل    لدهللَن   معد  اللملمد  لدع  ا ادهللاهلل المه

ا  مع  لهللَعلهَ الَ اِدل هللاَ لئنعدلا المملامدلا اا لصدل ا ااِدلغولهل للحِدع  

المملع  اللملعمع , الولن  لدهلل مد  لدااعَ ملطللدلا اللع:د  اللملعمعد  االلد: مد    مهدل 

ههالع  اللنع  اللحلع  للطلعدق  دوا النداع مد  اللملدعَ  اللملدعَ ا لملَاند:( عد:  دو  

 , حعث للما   و  اللنع  م  هلنلع  األا : المؤِِلا

 .:هلنهللا ملهللي الئن: االللن 

 .:هلنهللا لشَي اعن 

 مدد  اللملعمعدد  الم َهددلا هدداهللآ مِددلا  مدد   ددو  ولددن عددَ  الللحددث إ  َعددع    

 اللملددعَ مؤِِددلا الددَ عدد   الملهددهللهللآ, الممدد  ِدداق لملطللددلا اللاعددلأ الململمددع ,

 اللغعدددَاا  دددو  مااملددد  الدددَ ممددد ل    المددد  املعدددلا اللَلعددد   لصددد  المدددلل:

ععهددل, لل دددَعج هعدد  مددد   اللدددهللَع  آأ عدد  افدددلأ  ددهللَاا االمِددلههللاا, الطددداعَ

المملمددع  الئددلهللَع  الددَ لاظعددف لمنالاهعددل المملامددلا اا لصددل ا عدد: المملعدد  

 لحعدث اللملعمع , االلهللَع  اعق ا ِدلَالعهعلا الحهللعلد  امنهدل اللملدعَ ا لملَاند:,

 .المصَ ِم   صل  الوي اللئن: اللئهللَ م  لِلفعهلل

 مشكلة البحث: 

 اللملدعَ مَحلل: للهللَع  المؤ لع  المملمع  ُلمهلل الل: ملعلا اللَلع  الهه  ُلمللَ     

 الملعددـلا, للنظـددـعَ  ددو  الـددـَ لددلهللاهلل المِددؤالع  عهمدد  ا ددوا االملاِددط, األِلِدد:

 مملمددع  لعماندداا ع:ددلهَلطلللهددل, اله المـددـنلِل  اللملعمعدد  اللع:دد  الاععددـَ منـددـل ههل,

 لللملددعَ, المِددل هللم  الطـددـَعئ  اـددـ  النـددـظَ لغـددـض لااهلـددـللهَ, للئعـددـلَ مؤ لددـع 
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المملامدلل:  الدَ الففدلأ الدهللَ  ئلادلال اللئلعهللعد  الدهللَ   لادلا مد  علَ علللحا 

Cyberspaces)) للللملعَ ا لملَان:. مل عِمَ اللملعَ, ا ا مِلئل   ا ا وا 

وا الندداع مدد  اللملددعَ عدد: لددَامج ملعددلا اللَلعدد  عحلددل  إلددَ ممَعدد  إ  إهلل ددل   دد    

الملطلللا الولَ لااعَ ل للطلعئا, المدل عدَا  الللحدث مد  حلهد  للاهعدا الهللَاِدلا 

ل هللمدد   ددوا اللاهددا لددهلل  الهلممددلا, المددل  اصددا لددا لمددض المددؤلمَاا االلحدداث 

لدهللا, امنهدل: لاصدعلا االهللَاِلا الِللئ  المحلع   ا المَلعد  مد  هللَاِد   دو  المطل

المؤلمَ الملم: اللللث للمملاملا:"المهلمع ا لملَان::الاا دع اامعدلق" مد  الفلدَآ 

مددؤلمَ اللَلعدد  لعلعددل, مددولن لاصددعلا  -َ, عدد: طددَالل 2004/ ِددللملَ/28-30

الددهلل ن  عفددلً هللَاِدد  مدد : َ. /2008 /11 25/28الددهللال: عدد: هنعددف مدد  الفلددَآ 

 َ(. 2012(, اِهع  موهللَا  (2010: (, ا للهلل الممعم2007الماَِ  

حعدددث الفئدددا عددد: مهملهدددل الدددَ فدددَاَآ لددداععَ اللنعددد  اللحلعددد  حلدددَ لدددلمم      

المؤِِلا اللملعمع  م  اِل هللاَ الطلعدق اللملدعَ ا لملَاند: عد: المملعد  اللملعمعد , 

مااا متطلبااات بٌئااة التعلااٌم لددولن للحددهللهلل مشددمل  اللحددث عدد: اللِددلؤ  الددَ:ع  املدد::

)البنٌة التحتٌاة( فاً التادرٌس بكلٌاات التربٌاة "جامعاة طارابلس" مان  لكترونًاإل

 ة التدرٌس المختصٌن أوجهة نظر أعضاء هٌ

مدد   ددو  اللِددلؤ  الَ:عِدد:  ددلَ الللحددث لافددع اللِددلؤ ا  :البحااث تساااؤالت

 الفَاع  املع :

 امل  :  ناااهل؟ ؟مل مفهاَ لع:  اللملعَ ا لملَان:  اللنع  اللحلع ( .1

 لملعدلااللدهللَع   عد: ا لملَاند: اللملعَ لللا اللئنع  الولم   ِل هللاَمل الملط .2

  اللنعد  اللحلعد ( اللع:د  اللملعمعد  عد: لااعَ دل الااهدهللا هلمم  طَالل ,-اللَلع 

 م  اهه  نظَ اعن  اللحث؟
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 ملعدلا مندل ج لدهللَع  عد: ا لملَاند: اللملدعَ مل الملطلللا اللشدَع   ِدل هللاَ .3

مد    اللنعد  اللحلعد ( اللع:  اللملعمعد  ع: لااعَ ل الااههللا, الهلمملا ع: اللَلع 

 اهه  نظَ اعن  اللحث؟

 ملعدلا مندل ج لدهللَع  ع: ا لملَان: اللملعَ اِل هللاَ ملطلللا   مع  هللَه  مل .4

 اللنعدد   عدد: اللع:دد  اللملعمعدد  لااعَ ددل الااهددهللا هلممدد  طددَالل , عدد: اللَلعدد 

 م  اهه  نظَ اعن  اللحث؟ اللحلع (

 بحث:أهمٌة ال 

 : ملعا ا الللَاا م  اللحث   مع  ُلِلمهلل     

 امددل (ا لملَاندد: اللملددعَ اللَلاعدد   المصددَ منهددلاا   ددَ  حددهلل اللحددث علنددلا  .1

  اللنع  اللحلعد ( ملطلللا الحهللعهلل اللمهلمع, اللملعمع  للمؤِِلا لحهللٍ  م  عمللا

 .اللَلع  اللهللَع  لملعلا ع: ِل هللامهل 

 المعددهللا  مدد  ااَاأ لمملامددلا اللَلعدد  ملعددلا لطدداعَ ادد  المِدد:الع  للاعددهلل .2

 .مِلئلوً  ولن لحئعق ع: لِلاهلل َ

 للطداعَ َؤع  لئهللعَ ع: نلل:ج م  إلعا للاص  مل  و  م  اللحث  وا ِهَعُ   هلل .3

 ملعلا ع: الم للف للل صصلا  آ اللهللَعِع أ افلأ الهع الهللَعهللا إاهللاهلل لَامج

 .اللَلع 

 أهداؾ البحث: 

 ل::عههللف اللحث إلَ ام   

 مفهاَ ا نااع لع:لا اللملعَ ا لملَان:.اللمَف الَ  .1

اللددهللَع   عدد: ا لملَاندد: اللملددعَ لحهللعددهلل الملطللددلا اللئنعدد  الولمدد   ِددل هللاَ .2

مد  اههد   اللع:  اللملعمع   اللنعد  اللحلعد ( ع: لااعَ ل الااههللا اللَلع , لملعلا

 نظَ اعن  اللحث؟
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 ملعلا منل ج لهللَع  ع: ا لملَان: َاللملع لحهللعهلل الملطلللا اللشَع   ِل هللاَ .3

مد  اههد  نظدَ   اللنعد  اللحلعد ( اللع:د  اللملعمعد  عد: لااعَ دل الااههللا, اللَلع 

 اعن  اللحث؟

 لددهللَع  عد: ا لملَاند: اللملددعَ اِدل هللاَ ملطللدلا   معدد  هللَهد  الدَ اللمدَف .4

مد   ( اللنعد  اللحلعد  ع: اللع:د  اللملعمعد  لااعَ ل الااههللا اللَلع , ملعلا منل ج

 اهه  نظَ اعن  اللحث؟

 مصطلحات البحث:

  ُعئصددهلل لهددل عدد:  ددوا اللحددث احلعلهددلا  البٌئااة التعلٌمٌااة اإللكترونٌااة:متطلبااات

منظامد  لملعمعد  شددلمل  للهااندهللا الملهللعد  مدد  مملمد  ا ههدلآ ا هللااا شددلملا 

اعصا  هللَاِ  ُلِل هللَ ع: اللملعَ ا لملَان:, اهاانهللا الملمع  اللهللَعِع  مد  

ا ِدللعهللا اللدهللَع  اطدَق اللئداعَ, اهااندهللا عنعد  لشدَع  مد   لدَاأ األنشط  

اعنعددع , لممدد  فددم  فدداالط ا دداانع  لحمددَ الِددلان الحددلعظ الددَ النظددلَ 

  . اللنع  اللحلع (اعطلق العهل 

 آأ عدد  افددلأ اللحددث  ددوا عدد: لهددَ ُعئصددهلل ة التاادرٌس المختصااٌن:أأعضاااء هٌاا 

هلممد   عد: اللَلعد  عدلالمل اللدهللَع  اطدَق المندل ج عد: الم لصدع  اللهللَع 

 .طَالل 

  :ملعدلا طدوهللا الدَ المئدََآ الهللَاِدع  المدااهلللهل  ُعئصهللمناهج كلٌات التربٌة 

حِدددهللا ملطللدددلا الئِدددَ الُمنلِدددهللا إلعدددا لاعدددق ادددهللهلل احدددهللاا محدددهللهللآ ا اللَلعددد 

 .لعلعل ع: الملل: اللملعَ الاَآا  ل  الهلمم  االمملمهللآ م 

 :البحث حدود  

 :املع  الحهللاهلل الَ لل:الح اللحث مهل  عئلصَ    
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ملطللدلا لع:د  اللملدعَ ا لملَاند:  اللنعد  اللحلعد (  لحدث :الموضاوعٌة الحدود .1

آ أع: اللهللَع  لملعدلا اللَلعد  "هلممد  طدَالل " مد  اههد  نظدَ  افدلأ  عد

 اللهللَع  الم لصع .

 آأ عد  افدلأ مد  اللدهللَع  اطدَق المندل ج عد: الم لصدا : البشارٌة الحدود .2

 .طَالل  لهلمم  ع: ملعلا اللَلع الململع   اللهللَع 

ع: طَالل , ا هَي اللحث  هلمم ل ملعلا اللَلع  والزمنٌة: المكانٌة الحدود .3

 َ.2016الفص  الللن: َلعع 

 األدب النظري والدراسات السابقة: 

تمثاال األدب النظااري للبحااث فااً اإلجابااة علااى السااؤال األول: مااا مفهااوم بٌئااة     

 اولن م   و  امل:: ة التحتٌة(, وما هً أنواعها التعلٌم االلكترونً )البنٌ

 بٌئة التعلٌم االلكترونً )البنٌة التحتٌة(: -

ُلمددَف اللع:دد  اللملعمعدد  لأنهددل: "هملدد  الظددَاف الملهللعدد  االلهللَعِددع  االلعِددعَع     

اللملددق لددللظَاف الملهللعدد , الددللملغعَاا الطلعمعدد  اللدد: علصددف لهددل: مدد  هللَهدد  

امل إلَ ولن",الحهللهلل  و  الظدَاف الملهللعد  للللمدهلل المدلهللي حَاَآ اإفلأآ اَطال  

لللع:  اللملعمع ,  مل الظدَاف اللهللَعِدع  علشدم   عمدل  المملمدع  انشدلطهَ اللملعمد: 

الفص , ِااأ مل لملق منهل ع: لحهللعهلل األ دهللاف اللهللَعِدع ,  ا لأِدللعهللا  هللا   غَع 

لدع  لصدمعَ الممدل  الدع   اللهللَع   ا للللئاعَ, اع: الغللهللا لم  لااعق إلَ حهلل ملعَ

الظَاف اللهللَعِع  الِل:هللآ ععا,  مل الظدَاف اللعِدعَع  عللملدق لللئااادهلل االممدلععَ 

اللدد: عممدد  لهددل عدد: اللع:دد  اللملعمعدد  لفددلط ِددلان الململمددع   ا للمحلعظدد  الددَ 

 (1انلظلمهَ ع: ملللم  لملمهَ.  
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 شكل ٌبٌن بٌئات التعلم اإللكترونً: موزع, مرن, مفتوح

 

امدد   ددو  الشددم  الِددللق نوحددظ ا ددلوف لع:دد  الددلملَ اللئلعددهللي انددا عدد: الددلملَ 

ملَ ا لملَان:, عو عاههلل  ندلن اللئدلأ اهدا لاهدا لدع  الطللدهللا االمملدَ اعشدلم  الدل

(, امالاددددد  Flexible( امَندددد ,  Open ا لملَاندددد: الدددددَ لع:دددد  مفلاحددددد ,

 Distributedملَ ا لملَاند: لعشدلم  الدَ  دو  ال صدل:  مهلممد  (. اعئهللَ الل

 (2 ام   لصع  لهل لمَعفهل الَ النحا امل::  

 ( الااتعلم المفتااوحOpen Learning)  ددا الددلملَ الددوي عددلَ عدد: الا ددا  :

 االَِا  االممل  الل: عحهللهلل ل الململَ.

 التعلم الموزع (Distributed Learning) َا الدلملَ الدوي علدع  للمملد  :

للهللا االمحلا     عمانداا عد: ماا دع م للفد  غعدَ مَملعد  لدوا عدلَ الدلملَ االط

للِلئولع  ا  اللمل  االممدل , اعممد     عدلَ نمداو  الدلملَ المدالع مهلممدل 

مع الدلملَ اللئلعدهللي عد: الصدف,  ا مدع  نمدلط الدلملَ اد  لمدهلل اللئلعهللعد ,  ا مد  

  و  صف اعلَاف: ملعلً.

Distribut

e 

Flexible Open 

 موزع

 

 مفتوح مرن
 التعلٌم

 اإللكترونً

 المصدر: من عمل الباحث
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 التعلم المرن (Flexible Learning) اعشلم  اللملعَ المدَ  الدَ همعدع :

 ِللعهللا اللملَ الل: للَن ععهل اهل  الئعلهللآ إلَ المدلملَ   المملدَ, اععدا مِدلح  

 حَع  للململَ لحعث ع للَ الا ا االممل  االَِا   ا حلَ المااهلل الهللَاِع .

ممل عههللا    ُلصمَ لع:لا اللملَ ا لملَان: لطَعئد  لمدلل مد  مهدلَاا اللفمعدَ 

 (.3ملعل لهلل  الململَ.  ال

 لهلل م  لداعَ لع:د  لملعمعد  لدهللاَ  طدااا لنفعدو إِدلَالعهع  اللملدعَ ا لملَاند:     

للهلل  لللاا: الملم  لأ معلا افَاَلا ع:  وا المصَ الَ همعع المِدلاعلا  لعدلَ 

لههعدل اللع:د  الولمد  عد: المدهللاَ  اإَِدلأ  ااادهلل اللملدعَ ا لملَاند:, عنهددل   ي 

 ف الَ اللع:  الل: عحدهللث ععهدل, إو  لدهلل    للداعَ انلصدَ لنلِدهللا اللملدعَ لملعَ علا

المطلدداهللا, الددولن عدد   اللملددعَ ا لملَاندد: عحلددل  إلددَ لدداععَ لع:دد  لملعمعدد  لفلالعدد  

ملمدهللهللآ المصددلهللَ لطَعئد  للامنعدد  عد: الصددف الهللَاِد:,  ا غعددَ للامنعد  ادد  لمددهلل 

ملَ االمملَ, امل لحللها  و  اللع:  مد  االملهللاً الَ اللملَ الوال:, االلفلا  لع  المل

( ااِددددل:  software( املحئللهددددل, الدددداعَ اللَمهعددددلا  hardware ههددددلآ  

 ( 4ا لصل  الولم ,  

إ  نهدل  اللملددعَ ا لملَاندد: اإَِددلأ  اااددهلل  عدد: المؤِِددلا اللملعمعدد  علا ددف      

لملَاند:, الداعَ الَ لاعَ اللع:   اللد: لدهللاَ  طدااا لنفعدو إِدلَالعهع  اللملدعَ ا 

 (5. )اللملا  م   ل  الهمعع

م  الفَاَآ  ل  الشَاع ع: لطلعدق اللملدعَ ا لملَاند: عد:  اعَ  الللحث  نا    

لهللَع  منل ج ملعلا اللَلع  اللهللأ ع: لاععَ الملعَ مد  ا حلعلهدلا المِدل هللم  عد: 

ا شدمل ا املع  اللهللَع , ام    مهل اللنعد  اللحلعد  ا لملَانعد  حلدَ عدلَ ل طد: 

, اشددم  الئلاددلا اللملددعَ لددهللأاً مدد  الملنددَ الددَ:ع  اللدد:  ددهلل لااهددا  ددوا الندداع مدد 
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الهللَاِع  املحئللهل م  شلملا انلَنا ا ههلآ, اصا ً إلَ إاهللاهلل المدلهللَ اللشدَي 

 آ اللهللَع  االململمع  االفنعع . أم   افلأ  ع

 أنواع بٌئات التعلٌم اإللكترونً 

َان: لاهاهلل لع:لا لملعَ ملعَآ انشط  للمَمل حا  الطللهللا, عمللل اللملعَ ا لمل    

 (6  اعمم  حصَ  نااع لع:لا اللملعَ ا لملَان: ممل عأل::

: اللَآ ا   ملم  هللَاِ  ماهاهللآ الدَ  َض الاا دع, للمدا  البٌئات الواقعٌة .1

م  ممانلا اللع:  اللئلعهللع  م  حاا:ط ا ِدئف الههعدلاا, إ   ندا علداعَ ععهدل 

 لصددد  لدددلللملعَ ا لملَانددد:, مددد   ههدددلآ حلِدددهللا, الَمهعدددلا, لههعدددلاا 

 االصل ا, ام   ملل  اللع:لا الاا مع  لللملعَ ا لملَان:, مل عأل::

: عئصدددهلل لدددا الفصددد  الهللَاِددد: المدددلهللي المدددلاهلل لدددلألههلآ الفصااال الدراساااً - أ

االلَمهعددلا اا لصددل ا الولمدد   ِددل هللاَ اللملددعَ ا لملَاندد:, اعنئِددَ إلددَ 

 نااع :

:  ا الفص  الملاهلل لأههلآ حلِهللا لمدهللهلل الطدوهللا ل دراسً إلكترونً كاملفص - ب

اههلل للمملَ ملاهلل للَامج  هللاآ الصف, لحعث عصل   دوا الههدلل الدلَآ اد  

 (, ملص  لللشلم  الهللا لع  ع: المؤِِ  اللملعمع . Sever لهللَ  

 ا الدوي علداعَ ععدا عئدط ههدلل حلِدهللا للمملدَ فصل دراسً إلكترونً جزئً:  - ت

لللشلم  الهللا لع  ع: المؤِِ  اللملعمع , اههلل اَض اللعلنلا اشلش   ملص 

 اَض مِلئل  ع: مئهللم  الئلا  الهللَاِع .

: عئصدهلل لدا  حدهلل الئلادلا الهللَاِدع  الدوي علداعَ ععدا لع:د  ملللعد  معمل الحاساب - ث

للاظعددف الحلِددهللا ا ا نلَنددا( عدد: اللملددعَ, مدد   ددو  لدداعَ اددهللهلل مددلف مدد  

ئللهددل اشددلم  الصددل ا هعددهللآ, اعشددَف الددَ  ددوا  ههددلآ الحلِددهللا املدد: املح

 الممم  مملَ الحلِهللا  ا عن: م ل .
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: اللَآ ا  ممم  علاعَ ععا اهللهلل م   ههلآ الحلِهللا لمهللهلل طوهللا الفصل النكً - ج

( للمملَ ملصل  مع لمفهل م   و  شلم  Severالصف املحئللهل اههلل  

لحمَ ععمددل محلعدد , ممددل عممدد  المملددَ مدد  اللااصدد  مددع طولددا, امدد  لددَ الدد

عشددل هللانا الددَ شلشددلا  ههددللهَ, اعوحددظ لأنددا ع للددف ادد  مممدد  الحلِددهللا 

 ل مملنع  إهللاَلا إلملَانعلً .

:  : اللع:لا الل: لحلم: م  حعث ممانللهل ااظل:فهدل لع:د  البٌئات االفتراضٌة .2

اللملددعَ الملهللعدد  اللئلعهللعدد , المددا  عدد: الا ددا نفِددا لِددعط  مدد  حعددث إمملنعدد  

الهلل ا  إلعهل, الاههلل  و  اللعلنلا الدَ ماا دع ممعند  الدَ  اِل هللامهل اِهال 

 الشلم  المللمع  للمملاملا.

 و  اللع:د  لشدم  شدلم  الدَلط ا لملَاند: اللد: ِلصد  المدهللاَ   ا الهلممدلا     

للمفهل, االهعملع  الل: ِلئاَ العهل الشلم  االل: لحهللهلل  ههدلآ الدَلط ا لملَاند:, 

َ لولصددل  االلصددف , امدد  لددَ اللَمهعددلا اللدد: ا ههددلآ الحلِدداهللا اللدد: ِلِددل هلل

ِلاعَ اللطلعئلا اللملعمع  الل: ِلِه  اللملم  مع المحلا  اللملعم: الدوي ِدعما  

 (7ع: الغللهللا للللغ  المَلع  اعمم  لفصع  لمض منهل ململ::  

 لاعَ الصل ً لدع  مؤِِدلا اللملدعَ الم للفد  لِدم  شبكة اتصال عالٌة القدرة :

( معغلللعددا, ولددن لفددمل   ددهللَآ نئدد  اللعدد  لفددم  ِددَا  (100  لئدد  ادد  

 لنلع  المنل ج ا اللطلعئلا, الللهلل  اللعلنلا ع: حل ا اللملَ اللفلال:.

 ( هٌكلٌة تعتماد نظاامThin Client)  االدوي عملمدهلل للألِدل  الدَ مَملعد :

الممللهدد  مدد   ددو  لِدد عَ  ههددلآ  ددااهللَ اللعدد  الئددهللَآ الحِددللع  االِددم  

  ا ههددلآ  حااِددعهللا طَععدد  َ عصد  واا  ددهللَآ محددهللاهللآ, املدد   ددوا الل لعنعد

النظدددلَ علطلدددهللا شدددلم  َلدددط اللعددد  الِدددم  لفدددمل  ِدددَا  انلئدددل  اللطلعئدددلا 

 االمحلاعلا انهلل الحله  إلعهل.
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  :االلدد: لدداعَ لطلعئددلا  هللاَآ الددلملَ ا إهللاَآ المحلددا  البرمجٌااات التعلٌمٌااة

 للم  للشلم .ا لملَان:, ا نظم  اللحمَ االِعطَآ االمل

 امدد   ددو  ولددن عممددد   حصددَ ملطللددلا اللع:ددد  اللملعمعدد   اللنعدد  اللحلعددد (       

  ِل هللاَ اللملعَ ا لملَان: ععمل عأل::

  الملطلللا الملهللع   لئنع (: الشم  األههلآ ا ا نلَنا( املحئللهمل م  لدَامج

 اغعَ ل.

 َاا لطلعددق اللملددعَ الملطللددلا اللشددَع : الشددم  الفنعددع  االملددهللَلع  الددَ مهددل

 ا لملَان:.

 الدراسات السابقة:

( ااناانهددددل: "  ِدددد  لطدددداعَ لنعدددد  اللملددددعَ 8(: 2004 هددددَا منددددَ نددددله:      

ا لملَانددد: حعدددث  دددهللف اللحدددث إلدددَ اللمدددَف الدددَ معفعددد  ا ِدددلفلهللآ مددد  شدددلم  

  ا نلَنا( ع: اللملعَ م   و :

 نع  ع: اللملعَ.اللمَف الَ اِلمهللاهلل المملَ االطللهللا لللملم  مع اللئ .1

 اللمَف الَ امللَ الل: عمم     لحهلللهل اللئنع . .2

 اللمَف الَ افع الحلِاهللا ع: المملع  اللملعمع . .3

 التعرف على فكرة المدرسة االلكترونية وفوائدها المرجوة للقطاع التعليمي. .4

ااِدددل هللما الللحلدددد  المدددنهج اللحلعلدددد: مدددد   دددو  اِددددلمَاض األهللهللا المنشدددداَ, 

 :لئ  ع: مافاع اللحث, الاصلا إلَ   االهللَاِلا الِل

 .َاللملعَ ا لملَان: عحئق المهللعهلل م  الملاعل للمملَ االململ 

  لِددددلاهلل اللمنالاهعددددل الددددَ ا نددددهللمل  عدددد: المهلممددددلا المللمعدددد  اا شددددلَان

 لمشَاالا هللالع .
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  َلِم  لمنالاهعدل ا لصدل ا لللدلهلل  ال لدَاا لدع  الشدللهللا لمدل عِدلاهلل َ الد

 المع . ح  مشمولهَ لطَق

 .للع  ملللم  اللطاَاا الملمع  الحهللعل  اا ِلفلهللآ منهل 

ملطللددلا اللملدددعَ ": لهللَاِدد  اناانهدددل (9  (:2007ممددل  دددلَ الددهلل ن الماِدددَ      

 ".ا لملَان:

ا دددهللعا  دددو  الهللَاِددد  إلدددَ ممَعددد  ملطللدددلا اللملدددعَ ا لملَانددد: عددد: المملعددد      

لئصددلأ مدد   دو  لحلعدد  الَمعددهللا نلددل:ج اللملعمعد , ا ددهلل اِددل هللَ الللحدث مددنهج ا ِ

اهللعدهللآ مد  الهللَاِدلا االملللدلا الِدللئ ,  دوا ا دهلل  لصدا نلدل:ج الهللَاِد  إلددَ   : 

 نلن اهللَ الفلق لع  المهلمع  ع: مفهاَ اللملعَ ا لملَان:, علمض اللدلحلع  املفدَ 

للاللدلَ  اِددعل  مِددلاهللآ عد: طَعئدد  اللددهللَع  للِددل هللاَ اللئنعد ,  مددل الفَعددق ام ددَ 

 ععَ     مفهاَ اللملعَ ا لملَان: عشم  انلصَ المملع  األ َ  ململ .

 مل ع: مهل  األههلآ ااألهللااا االلههعدلاا عئدهلل  لصدا الهللَاِد  إلدَ افدع      

المنلصَ األِلِع  لللنعد  اللحلعد  عد: المهدل , اعد: مهدل  المندل ج اصدلا إلدَ    

انهلل لصمعَ المنل ج الهللَاِع    نلن مملععَ  لص  للمنل ج ا لملَانع  عههللا إلللاهل

 المِددل هللم  عدد: اللملددعَ ا لملَاندد:, اعدد: مهددل  المملددَ  لللددا الهللَاِدد     لددهللَعهللا

 المملَ االململَ الَ اللئنعلا الههللعهللآ االَ اِلَالعهعلا اللهللَع  عمهلل مطلللً  ِلِعل

ا الفدد  مدد   ددو  اللحددث    اللع:دد  اللملعمعدد  ا عهللعدد   ًَ للمملعدد  اللملعمعدد ,   عدد

 لغععَ ا لص  ع: مهل  اللئنعلا ااِل هللامهل ع: اللملعَ. َاَع  لم ف

( ااناانهددل: "َؤعدد  مِددلئللع  10(:  (2010ا ظهددَا هللَاِدد   للددهلل الممعمدد:     

للطدداعَ اللملددعَ المددلل: لللهمل عَعدد  مدد   ددو  لطلعددق اللملددعَ ا لملَاندد:". حعددث 

اااا:ئددا, االلمددَف   ددهللعا إلددَ لافددع  مفهدداَ اللملددعَ ا لملَاندد: اإلددَال ملاعددل 

الددَ هللاَ  عدد: مهددل  اللملددعَ, ااددَض  طدد  مِددلئللع  للطدداعَ اللملددعَ المددلل: عدد: 
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لعلعددل, ااِددل هللَ الللحددث المددنهج الاصددف: اللحلعلدد: عدد: هللَاِددلا لللحددث, اللطلعددق 

 اللملعَ ا لملَان: ع: لعلعل, لاص  إلَ   َ النلل:ج املع :

ِِددلا اللملددعَ االمنددلطق عهددهللا لدداععَ شددلملا محلعدد  ا نددااا الصددل  لددع  مؤ .1

 اللمعهللآ.

 عههللا لاععَ اللماع  الولَ لهللاَ اللملعَ ا لملَان:. .2

آ اللددهللَع  عدد: أعهدهللا لدداععَ اللَمهعدلا, االمددااهللَ الااصددلهَ مدع  افددلأ  عد .3

 مهل  اللملعَ ا لملَان:.

عههللا إاهللاهلل لَنلمج للأ ع  المااهللَ الاطنع  المل صص , الماع  احهللآ إهللاَعد   .4

 م  النشلطلا الململئ  للللملعَ ا لملَان:.للالَ إهللاَآ امللل

عهددهللا إنشددلأ ماا ددع الملَانعدد  الددَ  ا نلَنددا( لنشددَ المملامددلا اللملعمعدد  عدد:  .5

 م للف الل صصلا.

( لهللَاِدددد  اناانهددددل: "إِددددلَالعهع  اللملددددعَ 11(:  2012ا ددددلَ ِددددهع  ُمددددوهللَا      

ا حلطدد  عا إلددَ ا ددهلل. ا لملَاندد: اهللاَ ددل عدد: المملعدد  اللملعمعدد  لملعددلا اللَلعدد "

لمفهداَ اللملدعَ ا لملَاندد: ا نااادا, االلمدَف الددَ إِدلَالعهعللا, امعفعد  ا ِددلفلهللآ 

 منهل لَعع مفلأآ المملع  اللملعمع  ع: ملعلا اللَلع .

ااِل هللَ الللحث المنهج الاصف: اللحلعل: لدألهللهللا النظدَي االهللَاِدلا الِدللئ ,     

 الاص  إلَ مهماا  م  اللاصعلا املع :

إالهللآ لشمع  النماو  اللَلاي امَاهم  الِعلِلا اللَلاعد  ااأل دهللاف, الندلأ  .1

 اِلَالعهعلا اطنع  لللَلع  اعق اللئنعلا الحهللعل  االلملعَ ا لملَان:.

   لللهللَ الهللال  إلَ افع ِعلِدلا ااِدلَالعهعلا لللملدعَ لنطلدق مد  حلهدلا  .2

افع  طدط لَلاعد  المصَ اللاامهللا مع اهل  اللطاَ الملم: اللئن:, الللنَ 
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المنالاهعدد  لوِددلفلهللآ مدد  اللحددا ا الملمعدد  عدد: مشددَاالا اللنمعدد  اللشددَع  

 الشلمل .

   لللهللَ الاَاا اللَلع  االلملعَ لللمم  الَ لطاعَ النظَ االلشَعملا لمحا  .3

األمع  المملامللعد  اللمنالاهعد  لدهللأاً لللمدهللاَ  ا للهللا:عد  االلدهللَ  إلدَ اللملدعَ 

نل ج  و  المهللاَ , انشَ اِل هللاَ  ا نلَنا(, انشَ الاا: الملل: الطاعَ م

ع: المهلمدع حدا    معد  اهللاَ لئنعد  المملامدلا اا لصدل  عد: لداععَ  شدمل  

 ههللعهللآ م  اللملعَ.

ا  لملَ لللمملللا المل صص  لملعلا اللَلع  االهلمملا, اهللامهدل اللاعدهلل ل  .4

ولددن إنشددلأ ممللدد   لأحددهللث اللئنعددلا المِددل هللم  عدد: مهددل  الممللددلا لمددل عدد:

 ( لمهعهللا  للحلهل الَ  ا نلَنا( .CD-ROMلأل َا  المهللمه   

َلط المؤِِلا الهلممع  امؤِِلا اللملعَ الملل: ممدل عد: شدلم  للمملامدلا,  .5

ممدددل عدددلاهلل م ططددد: ِعلِدددلا اللملدددعَ الهدددلمم: االمدددلل: امل دددوي الئدددَاَ, 

الولمد   نهدل   امدللهَ االمِ:الع  اللنفعوعع  ااألِللوآ الللحلع  لللمملامدلا 

 اإهللاَلهل.

م   و  اَض الهللَاِلا الِللئ  انلل:ههدل الاصدعللهل نوحدظ لَمعل دل الدَ     

  مع  لاععَ اللنع  اللحلع   ِل هللاَ اللملعَ ا لملَاند: عد: المملعد  اللملعمعد , ِدااأ 

هدل,  ا إ  ملللم  اللطاَاا الملمع  الحهللعل  اا ِلفلهللآ منملنا  و  اللنع  م  نلحع   

لغععدددَ ا لصددد  عددد: مهدددل  اللئنعدددلا  اللع:ددد  اللملعمعددد  ا عهللعددد  فدددَاَع  لمددد 

ااِل هللامهل ع: اللملعَ, مدولن لداععَ شدلملا محلعد  ا ندااا الصدل  لدع  مؤِِدلا 

اللملعَ االمنلطق اللمعهللآ, الاععَ اللماع , الاععَ اللَمهعدلا, الأ عد  المدااهللَ عد: 

انشدَ الداا: ماا ع الملَانع  الدَ  ا نلَندا(,  مهل  اللملعَ ا لملَان:, اإنشلأ

ع: المهلمع حا    مع  اهللاَ لئنع  المملاملا اا لصدل  عد: لداععَ  شدمل  ههللعدهللآ 

 م  اللملعَ.
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ا وا مل علااعدق مدع   دهللاف اللحدث الحدلل:, مدولن المدنهج المِدل هللَ حعدث مدل      

ن  ع: اللحث الحلل: المنهج الاصف: اللحلعل:  ا المنهج المِل هللَ, مع ا لوف المع

آ اللددهللَع  الهددلممعع ( مددع الهللَاِددلا الِددللئ  االلدد: االمددهللا الددَ أ  افددلأ  عدد

 اللحلع  النظَي للهللَاِلا االلحاث.

 إجراءات البحث: 

(, Descriptive Methodاِل هللَ الللحدث المدنهج الاصدف:  منهج البحث:      

لمافدداالا حعددث إنددا األِددلاهللا األنِددهللا الددوي عممدد  ادد  طَعئددا هللَاِدد  لمددض ا

ف لأندددا: "األِدددلاهللا الدددوي Surveyاالمدددهلل  ِدددلاهللا المِددد   ا ا نِدددلنع , ََّ ( اُعمددد

عِل هللَ مع المفَهللاا اللشدَع  هللا  ِداا ل, اعمللدَ شدموً  لصدلً عهمدع المملامدلا 

ادد  حللدد  األعددَاهلل, اِددلامهَ, اإهللَامهددَ, االهل ددللهَ, ا     ددَ مددل عمعددل المِدد  

 (12  لمملاملا م  مصلهللَ ل األالع ".الاصف:  نا عمل  األِلاهللا األمل  لهمع ا

اشلم  مهلمع اللحث الَ ملعد  المل صصدع  مد   افدلأ  ع:د  :البحث مجتمع    

لددهللَع ( لملعددلا اللَلعدد  عدد: هلممدد  طددَالل , ال منددل ج اطددَقال اللددهللَع  عدد:  

( ملعددلا لَلعدد  لللمدد  للهلممدد , 3آ لددهللَع , عدد:  أ( افددا  عدد39االلددللغ اددهللهلل َ  

( Criterionع  ملعددَاً, عئددهلل لددَ ا لعددلَ المعندد  الممعلَعدد   األ  مهلمددع اللحددث لدد

ا د:: " ا لعدلَ همعدع األعدَاهلل الدوع  عمللددا  حللد  مدل,  ا للداعَ لدهللعهَ ال صددل:  

االصددفلا المهللَاِدد , للمددا  لحددا ِددعطَآ الللحددث مدد  حعددث الحهددَ, ا دد: مدد  

 (:1ممل  ا ماف  ع: الههللا  َ َ   ,(13اِلَالعهعلا المعنلا المففل ".  

 (1دول رقم )ج

 والكلٌات التابعة لها البحثٌوضح الجامعة ومجتمع 

 كلٌات التربٌة التابعة لها الجامعة ت

 جنزور -قصر بن ؼشٌر -سو  الجمعة جامعة طرابلس 1
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( اِلملَآ اِللعل , لَ اِلَهللاهلل ل همعملً, منهل ااحدهللآ غعدَ صدللح , 39الَ لالعع  

( اِدددلملَآ, النِدددل  38للحلعددد   عأصدددل  ادددهللهلل اِدددلملَاا ا ِدددللعل  الصدددللح  ل

 :األل:%( ممل ماف  لللههللا  97.44 

 (2جدول رقم )
 عدد االستبٌانات الموزعة على أفراد مجتمع البحث

  الهلمم  ا
 الملع 

 اهللهلل
ا ِددددددددددددددددددللعلنلا 

 المالا 

ادددددددددددددددددددددددددددددهللهلل 
ا ِددددددددددللعلنلا 

 المل:هللآ

ادددددددددددددددددددددددهللهلل 
ا ِددددللعلنلا 

 المِللمهللآ

ادددددددددددددددددددددددهللهلل 
ا ِددددللعلنلا 

 المململ 

نِدددددددددددددددددل  
ا ِددددددللعلنل

ا 
 مململ ال

1 
 

 
ملعددددددددددددلا 

 اللَلع 
هلممددددددددددد  
 طَالل 

 %100 11 00 11 11 طَالل 

 صددددددَ لدددددد  
 غشعَ

16 16 00 16 100% 

 %91.67 11 1 12 12 هنلاَ

 %97.44 38 1 39 39 3 المهماع

( لهمدع المملامدلا Questionnaireاِل هللَ الللحث ا ِلللن   :البحثأداة       

ا ِلللن  م   ملَ  هللااا اللحث الملم: شعاالً ع: االلعلنلا الململئ  للللحث, المهلل 

 مهل  الهللَاِلا اللَلاع  االلحاث الاصفع , م   و  ال طااا املع :

   الَهاع للمهللعهلل م  اللحاث االهللَاِلا الِدللئ  المحممد , االملدهللا واا الصدل

 لمافاع اللحث.

 الددا, مَاهمدد  لمددض الممددلععَ المللمعدد  واا الصددل  لددلللملعَ ا لملَاندد: ا هللا

(, االهممعد  ICDL ممملععَ الَ صد  الهللالعد  لئعدلهللآ الحلِداهللا ا ا نلَندا( 

 (, اا علهللآ منهل.ISTEالهللالع  لللئنع  ع: اللَلع   

( اللَآ لههللف اللمَف الَ الملطلللا الدولَ لااعَ دل 16الفمنا ا ِلللن       

ان: ع: اللدهللَع  لملعدلا ع: اللع:  اللملعمع   اللنع  اللحلع (  ِل هللاَ اللملعَ ا لملَ

 اللَلع  لهلمم  طَالل .
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 اختبار أداة البحث )استمارة االستبٌان(:

 أوالً: الدراسة االستطالعٌة: 

( 20( مدد   Pilot Study Sampleلمانددا اعندد  اللحددث ا ِددلطواع   

مفدَهللآ مد  مفدَهللاا اعند  اللحدث, طلددق الللحدث الدعهَ المئعدل , لللأمدهلل مد  عهمهددَ 

عددهلل لمدد  لطلعئهددل, امددولن اللأمددهلل مدد  صددهللق األهللاآ, اللللهددل, املنددا للملعمللهددل الحهلل

 النلل:ج ممل عأل:: 

 صد  أداة البحث: -1

 الَ مفَهللاا لوِلللن  الهللا ل: ا لِلق حِلهللالَ اللأمهلل م  صهللق  هللاآ اللحث ل    

 الملعد  االهللَه  عئَآ م  لع  ا َلللط مملموا لحِلهللا اولن ,ِلطواع ا  المعن 

 ا النلل:ج ممل عأل::للمحاَ, املن

 (3جدول رقم )
 فقرات االستبٌان من فقرة كل بٌن االرتباط معامالت

 الملطلللا الولَ لااعَ ل ع: اللع:  اللملعمع   اللنع  اللحلع (

 (.Sig)الئعم  ا حلمللع  مملم  اَلللط لعَِا  َ َ الفئَآ

1 0.712 (**) 0.00 

2 0.626(**) 0.00 

3 0.369(**) 0.00 

4 0.607(**) 0.00 

5 0.360(**) 0.00 

6 0.327(**) 0.00 

7 0.706(**) 0.00 

8 0.629(**) 0.00 

9 0.607(**) 0.00 

10 0.460(**) 0.00 

11 0.457(**) 0.00 

12 0.327(**) 0.00 

13 0.716(**) 0.00 

14 0.445 (**) 0.00 
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15 0.767(**) 0.00 

16 0.760(**) 0.00 

 (.0.05( و)0.01داللة)  مستو  عند إحصائٌا دال االرتباط املمع         (**)

للمحداَ  الملعد  االهللَهد  عئدَآ مد  ا َللدلط لدع   ادو     ممدلموا هدهللا  عاف 

 لمدل صدلهلل   ا ِدلللن  عئدَاا لمللدَ (, لولن0.01ممناع    مِلا  انهلل ملنا هللال 

 .لئعلِا افما

 اللنلِدق لطَعئد  (Reliability الللدلا  مملمد   دعَ حِدلهللا لدَالثبـــــاـات:  -2

ممدل لدَ  )  (Alpha–Cornpachل مَانلــــلو(ـــــــللِل هللاَ مملم    لف الهللا ل:

 ا ا صهللق الدهللَهلا اللهَعلعد  لو للدلَ لللنِدل  للدهللَهلا  الصد  الناتـً:  عل 

الحئعئعدد  اللدد:  لصددا مدد  شدداا:هللا   طددلأ الئعددل , عئددل  الصددهللق الددوال: لحِددلهللا 

الهدهللا   عد: مافدح  ممدل النلدل:ج املندا  للدلا ا  للدلَ, الهدوَ اللَلعمد: لمملمد

 امل::

 (4جدول رقم )

 لالستبٌان الناتً معامل الثبات والصد  ةقٌم

 الصهللق الوال: مملم  اللللا اهللهلل المللَاا المهل  َ

الملطللددلا الددولَ لااعَ ددل عدد: اللع:دد  اللملعمعدد   اللنعدد   1
 اللهللَع  اللحلع (  ِل هللاَ اللملعَ ا لملَان: ع:

16 0.74 0.86 

 

ا   الصدهللق  (0.74للمئعدل  مدل    ممدلموا الللدلا  ادو     الههللا  م  علف  

 المئعل  لهللَه   لملع إلَ لشعَ مَلفم  مملموا (, ا :0.86الوال: لَاا  لع   

 الللحدث عمدا  الدولن ,األهللاآ  للل  لللالعع لما  اللللا االصهللق, الهوا  م  اللع 

 لصحلهل اصدوحعلهل للم  لئ  الَ عهملا ممل الللا  هللاآ اللحث صهللق م  لأمهلل  هلل

  ِ:للا. اا هلل  الَ النلل:ج للحلع 
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 أسالٌب التحلٌل اإلحصائً للبٌانات: 

 لددددددَ اِددددددل هللاَ نظددددددلَ اللحلعدددددد  لددددددللَلَ ا حصددددددل:ع  للملدددددداَ ا هلملاعدددددد     

SPSS Statistical Package For Social Sciences)  لممللهدد )

 لحث ممل عأل::لعلنلا ال

االنِدددل   ,: للحهللعدددهلل ادددهللهلل اللمدددَاَااالتوزٌعاااات التكرارٌاااة والنسااابة المئوٌاااة .1

منِاللً إلدَ إهمدلل: اللمدَاَاا,  ,الم:اع  لللمَاَ الل: للحص  العا م  إهلل 

 اولن للحهللعهلل األ مع  النِلع  لم  إهلل .

اد  مد   الملحدالع :للحهللعدهلل هللَهد  لمَمدل إهللدلا المرجح المتوسط الحسابً .2

عئَآ, حا  هللَهلا المئعل : لَ اِل هللاَ مئعل  لعمَا ال ملِ: لصهلل  الَ 

عئَاا  وا ا ِللعل  النحصَ ا هلللا اعق  وا المئعل  عد:: ) مهمد  هدهللا(, 

 مهمدد (,  مهمدد  إلددَ حددهلل مددل(,  غعددَ مهمدد (,     هللَي(ز الددَ لحهللعددهلل  الا  

 الههللا  األل::  للفئَاا اعق ا ِلهلللا

 (5جدول )
 زان االستجابات حسب مقٌاس لٌكرت الخماسًٌوضح أو

 
 

 

 

 

الَ لحهللعهلل الهل لا  عَاهلل المعن  اعق مئعل  "لعمَا" ال ملِ: اعق الههللا   ادو  

( ا دهلل حِدلا طدا  0.80(  ي حاال:  4/5حعث إ  طا  الفلَآ المِل هللم   :  

( ا هلل حصَا ععمل 5-4-3-2-1لَ  ِل      الا  ا ِلهلللا ال مِ   الفلَآ ا

 لعنهل  َلع مِلعلا االههللا  األل: علع  ولن :

الَ يا الال   

 مهم  ههللا 5

 مهم  4

 مهم  إلَ حهلل مل 3

 غعَ مهم  2
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 (6جدول )
 تحدٌد االتجاهات وف  مقٌاس لٌكرت الخماسً حسب المتوسط المرجح

 الَ ي الملاِط المَه  ا

    هللَي 1.79إلَ  1م   1

 غعَ مهم  2.59إلَ  1.80م    2

 مهم  إلَ حهلل مل 3.39إلَ  2.60م   3

 مهم  4.19إلَ  3.40 4

 مهم  ههللا 5إلَ  4.20 5

: اِدددل هللَ لئعددل  لشدددلا ا هللدددلا امددهلل  انحَاعهدددل اددد  االنحااراؾ المعٌااااري -3

مل  ممنل     الئعَ مهلمم  حا   ,ملاِطهل الحِلل:, اململ مل  ا نحَاف صغعَا

لملدد  إهمددلل: ا هللددلا لملددعو  ملاِددطهل الحِددلل:, اللللددلل: عدد    عمدد  الملاِددط

 صلهلل ل.

: لئعدل  صدهللق ا لِدلق الدهللا ل: لدع  الدلَاا ا ِدلللن  معامل ارتبااط بٌرساون -4

 امحلاَ ل.

 لممَع  لللا  هللاآ اللحث. اختبار ألفا كرونباخ: -5

 عرف ومناقشة النتائج: -

 تعلااٌمال اإلجابااة عاان السااؤال الثااانً: مااا المتطلبااات التقنٌااة الالزمااة السااتخدام -

 فااً توافرهااا الواجااب جامعااة طاارابلس, -التربٌااة بكلٌاااتالتاادرٌس  فااً اإللكترونااً

 ة التدرٌس المختصٌن أمن وجهة نظر أعضاء هٌ البٌئة التعلٌمٌة )البنٌة التحتٌة(

الملطللدلا لدَ لحهللعدهلل لندلأ األهللاآ, حعدث  مد   دو  الِؤا ا هلل لما ا هلل  ا   وا 

 عدد:  ِددل هللاَ اللملددعَ ا لملَاندد: لع:دد  اللملعمعدد ال عدد: عدد: لااعَ ددل الااهددهللااللئنعدد  

( اللَآ, ممدل  دا 11, ا شلم  الَ  لهلمم  طَالل  اللَلع  ملعلا منل ج لهللَع 

 (.7ماف  لللههللا  َ َ  
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 (7جدول رقم )

المتطلبات التقنٌة الالزم توافرها فً البٌئة التعلٌمٌة الستخدام استجابة أفراد العٌنة حول 

 نً فً التدرٌسالتعلٌم اإللكترو

 
 
 ت
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تااوافر خااط اتصااال بشاابكة )اإلنترناات(  ني ساارعة  1
 عالٌة

5 29 4 0 0 4.00 0.48 %75 
 مهمة

تاااوافر قاعاااات دراساااٌة ومعامااال تااادرٌب حدٌثاااة  2
 متطورةو

12 26 0 0 0 4.29 0.45 %82 
مهماااة 
 جدا

توافر أجهزة حاسب آلً بمواصفات جٌدة وبأعداد  3
 (Serverكافٌة من بٌنها جهاز رئٌسً)

2 30 6 0 0 3.87 0.44 %72 
 مهمة

-توافر األجهزة الملحقة بالحاساب اآللاً )طابعاات 4
والماسااااح  -و)مٌكروفااااون(–السااااماعات -المااااودم

 والكامٌرات( –( Scannerالضوئً )
2 29 7 0 0 3.84 0.48 %71 

 مهمة

 مهمة 68% 0.53 3.72 0 0 5 31 2 توافر شبكات اتصال داخلٌة جٌدة 5

 توافر البرمجٌات الخدمٌة الالزمة لعمل األجهزة 6
12 26 0 0 0 4.29 0.45 %82 

مهماااة 
 جدا

توافر شاشات العرف الثابتة والمتحركة وأجهازة  7
 (Data showعرف البٌانات )

14 21 3 0 0 4.29 0.57 %82 
مهماااة 
 جدا

تااوافر برنااامج إلدارة المواقااع التعلٌمٌااة كبرنااامج  8
 (Moodleالمقررات الدراسٌة )

25 10 4 0 0 3.52 0.69 %63 
 مهمة

( لمنااع أناااواع Firewallتااوافر جاادار الحماٌااة ) 9
محاااددة مااان البااارامج والمعلوماااات مااان الااادخول 

 ألجهزة الحاسب اآللً
25 13 0 0 0 3.71 0.45 %68 

 مهمة

 مهمة 79% 0.60 4.14 0 0 4 24 10 وجود مكتبة الكترونٌة متخصصة 10

 توفٌر الدعم المالً للتعلٌم اإللكترونً فً الكلٌات  16
13 21 4 0 0 4.23 0.64 %81 

مهماااة 
 جدا

 مهمة 75% 0.52 3.98 اإلجمالً 

ِدلل: المدالا  ا همدلل: م   و  نلل:ج الههللا   ادو  عللدع      عمد  الاِدط الح 

الملطلللا اللئنع  الولَ لااعَ دل عد: اللع:د  اللملعمعد   ِدل هللاَ للفئَاا ال لص  لـ  

( الددلنحَاف 3.98( لمفددَهللاا اعندد  اللحددث للددغ  اللملددعَ ا لملَاندد: عدد: اللددهللَع 
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(, اعهلل  الَ      و  الملطلللا الااَهللآ ع: الههللا   مهم (, 0.52ممعلَي  هللَ   

 الدااَهللآ لللدن الملطللدلا  حِدلل: ملاِدط  الدَ    عوحدظ , ممدل%(75النِدل   

لدااعَ اللَمهعدلا الفئدَاا اللد: لشدعَ إلدَ   ( اد 4.29   دا المهدل   دوا فدم 

لدددااعَ اللَمهعدددلا ال هللمعددد  الولمددد  لممددد  ا ( ال هللمعددد  الولمددد  لممددد  األههدددلآ

لنددلا لددااعَ شلشددلا المددَض الللللدد  االملحَمدد  ا ههددلآ اددَض اللع( ا األههددلآ

"Data show":الفئدَآ اللد: لدن  الدَ   انهلل حِلل: ملاِط     مل  حع  (, ع

 "(Moodleلااعَ لَنلمج  هللاَآ الماا ع اللملعمع  ملَنلمج المئدََاا الهللَاِدع  " 

عشعَ لحلع  اللعلنلا إلَ    الملطللدلا اللئنعد   (3.52الحِلل:   الملاِط للغ حعث

 عد: لااعَ ل , الااههللا اللَلع  ملعلا منل ج ع لهللَ ع: ا لملَان: اللملعَ  ِل هللاَ

( 11لحهللهللا عد:  , آ اللهللَع  الم لصع أم  اهه  نظَ  افلأ  ع اللع:  اللملعمع 

( اللَآ م  ا ِللعل , َللا الملطلللا اللئنع  لنلللعدلً حِدهللا 16اللَآ م  فم   

 الملاِط الحِلل: االنِل  الم:اع  ململ:: 

   4(29.لملاِددط  لددهللَعهللا حهللعلدد  املطدداَآ,لددااعَ  لاددلا هللَاِددع  امملمدد )

 (.82%النِل   

 ,4(29.لملاِدط حِدلل:  لااعَ اللَمهعدلا ال هللمعد  الولمد  لممد  األههدلآ )

 (.82%النِل   

   لدااعَ شلشدلا المدَض الللللد  االملحَمد  ا ههدلآ ادَض اللعلندلاData 

show, )  :82%( النِل   4(29.لملاِط حِلل.) 

 4(23.لملاِدط حِدلل:  لعَ ا لملَاند: عد: الملعدلا,لاععَ الهللاَ الملل: لللم )

 (.81%النِل   

 , النِددددل  4(14.لملاِددددط حِددددلل:  اهدددداهلل ممللدددد  الملَانعدددد  مل صصدددد )

 %79.) 
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 , 4(00.لملاِددط  لددااعَ  ددط الصددل  لشددلم   ا نلَنددا(  وي ِددَا  اللعدد )

 (.75%النِل   

 ل ههددلل لددااعَ  ههددلآ حلِددهللا الدد: لمااصددفلا هعددهللآ الأاددهللاهلل ملععدد  مدد  لعنهدد

 (.72%( النِل   3(87.لملاِط حِلل:  (,Serverَ:عِ: 

  ,لددااعَ األههدددلآ الملحئددد  لللحلِدددهللا املدد:  طللمدددلا, االمددداهللَ, االِدددملالا

لملاِددددط  (, االمددددلمعَاا( ,Scannerامعمَاعددددا , االملِدددد  الفددددا::  

 (.71%( النِل  م:اع   3(84.حِلل: 

 ,النِددل  م:اعدد  3(72.لملاِددط حِددلل:  لددااعَ شددلملا الصددل  هللا لعدد  هعددهللآ )

 %68.) 

    لااعَ ههللاَ الحملعFirewall لمنع  نااع محهللهللآ مد  اللدَامج االمملامدلا )

( النِدل  م:اعد  3(71.لملاِدط حِدلل:  م  الهلل ا  ألههدلآ الحلِدهللا املد:,

 %68.) 

   لدددددااعَ لَندددددلمج  هللاَآ الماا دددددع اللملعمعددددد  ملَندددددلمج المئدددددََاا الهللَاِدددددع

 Moodle,)  :63%( النِل   3(52.لملاِط حِلل.) 

للفق  و  النلعه  مع نلل:ج م  الهللَاِلا الِللئ  لئَعللً م  حعث فَاَآ لداععَ     

الملطلللا اللئنع  الولم  لللع:  اللملعمع   ِل هللاَ اللملعَ ا لملَان: عد: اللدهللَع , 

 حعث  مهللا   معلهل للمملع  اللملعمع  ااهللَ الئهللَآ الدَ اِدل هللاَ اللملدعَ ا لملَاند:

اعؤمهلل الللحدث الدَ  دو  النلعهد  اولدن لِدلهللا ا لوعهدل  ,ع: املع  اللهللَع  لهللانهل

الَ النمط اللئلعهللي ع: املع  اللهللَع , ا دوا النداع مد  اللملدعَ  لدهلل    للدااعَ لدا 

م  احلعلهللا  الملهلل  األِلِ: الَ اللئنع  الحهللعل  ا  عممد  ا ِدلغنلأ انهدل اإ  

 .عئهلل  صاصعلا ا صل  لئلعهللعلً 
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 فاً اإللكترونً التعلٌم اإلجابة عن السؤال الثالث: ما المتطلبات البشرٌة الستخدام

 البٌئاة التعلٌمٌاة فاً توافرهاا الواجاب, الجامعاات فً التربٌة كلٌات مناهج تدرٌس

 ة التدرٌس المختصٌن أمن وجهة نظر أعضاء هٌ )البنٌة التحتٌة(

لددَ لحهللعددهلل لأ األهللاآ, حعددث لندد مدد   ددو  الِددؤا ا ددهلل لمددا ا هللدد  ادد   ددوا     

 ِدددل هللاَ اللملدددعَ  اللع:ددد  اللملعمعددد  عددد: عددد: لااعَ دددل الااهدددهللا اللشدددَع الملطللدددلا 

, ااشدلملا الدَ هلممد  طدَالل  عد: اللَلعد  ملعدلا مندل ج لهللَع  ع: ا لملَان:

 :(8( اللَاا, ممل  ا ماف  لللههللا  َ َ  5 

 (8جدول رقم )
لبشرٌة الالزم توافرها فً البٌئة التعلٌمٌة الستخدام التعلٌم المتطلبات ااستجابة أفراد العٌنة حول 

 اإللكترونً فً التدرٌس
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 اهاهلل عَعق للهللاَ الفن: ا الصعلن  11
2 33 3 0 0 3.98 0.39 %75 

 مهم 

آ لدددهللَع   دددلهللَع  الدددَ ل طدددعط لاهددداهلل  افدددلأ  عددد 12
 النفعو اللملعَ ا لملَان:

11 24 3 0 0 4.21 0.53 %80 

مهمددددددددد  
 ههللا

عَعق امد  م دل  للحاعد  محلدا  المدلهللآ الهللَاِدع   13
 79% 0.70 4.17 0 0 6 18 14 إلَ محلا  الملَان: ململم 

 مهم 

لحلِددددداهللا لدددددااعَ مدددددهللَلع  ملمعدددددلع  عددددد: لدددددَامج ا 14
 االشلملا الطلعئللهل اللملعمع 

14 20 4 0 0 4.23 0.64 %81 
مهمددددددددد  

 ههللا

اهاهلل اللشدهعع مد  إهللاَاا الملعدلا  ِدل هللاَ اللملدعَ  15
 ا لملَان:

14 16 8 0 0 4.11 0.75 %78 
 مهم 

 ا هملل: 
4.14 0.60 %79 

 مهم 

المالا  ا هملل: م   و  نلل:ج الههللا   او  عللع      عم  الاِط الحِلل:     

الملطللدددلا اللشدددَع  الدددولَ لااعَ دددل عددد: اللع:ددد  اللملعمعددد  للفئدددَاا ال لصددد  هللا  

( 4.14( لمفددَهللاا اعندد  اللحددث للددغ   ِددل هللاَ اللملددعَ ا لملَاندد: عدد: اللددهللَع 
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( , اعددهلل  الددَ      ددو  الملطللددلا الددااَهللآ عدد: 0.60الددلنحَاف ممعددلَي  ددهللَ   

 حِدلل: ملاِط  الَ    عوحظ ممل  %(,79  الههللا  مهم  لهللَه  ملعَآ النِل 

الفئدَآ اللد: لشدعَ إلدَ  ( اد 4.23 دا  المهدل   دوا فدم  الااَهللآ لللن الملطلللا

 عد: (لااعَ مهللَلع  ملمعلع  ع: لَامج الحلِداهللا االشدلملا الطلعئللهدل اللملعمعد  

اهاهلل عَعدق للدهللاَ الفند: انهلل الفئَآ الل: لن  الَ   حِلل: ملاِط     مل  حع 

 (.3.98  الحِلل: الملاِط للغ حعث لصعلن (اا

 عدد: ا لملَاندد: اللملددعَ عشددعَ لحلعدد  اللعلنددلا إلددَ    الملطللددلا اللشددَع   ِددل هللاَ

مد   اللع:  اللملعمع  ع: لااعَ ل الهلمملا, الااههللا ع: اللَلع  ملعلا منل ج لهللَع 

  ( الدلَاا مد  فدم5لحهللهللا عد:  , آ اللهللَع  الم لصع أاهه  نظَ  افلأ  ع

( اللَآ ع: ا ِللعل , حعث َللا الملطلللا اللشدَع  لنلللعدلً حِدهللا الملاِدط 16 

 الحِلل: االنِل  الم:اع  ململ::

 لااعَ مهللَلع  ملمعدلع  عد: لدَامج الحلِداهللا االشدلملا الطلعئللهدل اللملعمعد , .1

 (.81%( النِل   4(23.لملاِط حِلل: 

 اللملددعَ ا لملَاندد:,آ لددهللَع   ددلهللَع  الددَ ل طددعط النفعددو أاهدداهلل  افددلأ  عدد .2

 (.80%( النِل   4(21.لملاِط حِلل: 

عَعددق امدد  م ددل  للحاعدد  محلددا  المددلهللآ الهللَاِددع  إلددَ محلددا  الملَاندد:  .3

 (.79%( النِل   4(17.لملاِط حِلل:  ململم ,

لملاِددط  اهدداهلل اللشددهعع مدد  إهللاَاا الملعددلا  ِددل هللاَ اللملددعَ ا لملَاندد:, .4

 (.78%( النِل   4(11.حِلل: 

( النِدددل  3(98.لملاِدددط حِدددلل:  عَعدددق للدددهللاَ الفنددد: ا الصدددعلن , اهددداهلل .5

 %75.) 

اللفق  و  النلعه  مع نلل:ج همعع الهللَاِلا الِللئ  لئَعللً م  حعث فَاَآ لاععَ 

الملطللدددلا اللشدددَع  الولمددد  لللع:ددد  اللملعمعددد   ِدددل هللاَ اللملدددعَ ا لملَانددد: عددد: 



 متطلبات بٌئة التعلٌم االلكترونً..... 
 

 773                                 مجلة كلٌة اآلداب                                      
 

آ اللدهللَع  الئدلهللَع  أ, ا افدلأ  عداللهللَع , م  الفنعع  اال لَاأ, مدولن المدهللَلع 

الَ لصمعَ ال طعط اللملعَ ا لملَان:. اعؤمهلل الللحدث الدَ فدَاَآ لدَالط  دو  

المنلصَ أل  عئهللا   ا فمف إحهللا ل ِاف عؤهللي إلَ عش  مد  الههداهلل عد: لطلعدق 

  ا وا مل عؤهللي لمهللَ الهدهللا  مد   وا الناع م  اللملعَ  ا إفملعا, ممل عِلهللا  لو

شم  األمل , لللللل: إعئلف اهل  اللطاَ الملمد: االلحدلق لللدهللا  اللد: اِل هللاما للل

  اِلفلهللا م   وا الناع م  اللملعَ.

 التعلاااٌم اساااتخدام متطلباااات أهمٌاااة درجاااة ماااا الساااؤال الراباااع:اإلجاباااة عااان     

 توافرهاا الواجب جامعة طرابلس, فً التربٌة كلٌات مناهج تدرٌس فً اإللكترونً

ة التاادرٌس اماان وجهااة نظاار أعضاااء هٌاا )البنٌااة التحتٌااة( ٌااةفااً البٌئااة التعلٌم

لصهللددد  اددد   دددوا الِدددؤا  لدددَ اِدددل َا  الملاِدددطلا اا نحدددَاف  المختصاااٌن

الممعددلَي, االنِددل  الم:اعدد ,  هللددلا اعندد  اللحددث حددا  هللَهدد    معدد  المطللددهللا 

ممدل  ِدل هللاَ اللملدعَ ا لملَاند: عد: اللدهللَع   ع: اللع:  اللملعمعد  لااعَ ل الااههللا

 (:9  َ َع: الههللا  
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 (9جدول رقم )
 المتطلبات الواجب توافرها فً استجابة عٌنة البحث على العبارات المتعلقة ب

 البٌئة التعلٌمٌة الستخدام التعلٌم اإللكترونً فً التدرٌس
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 توافر خط اتصال بشبكة )اإلنترنت(   1
 75% 0.48 4.00 0 0 4 29 5 نو سرعة عالٌة

 مهمة

تاااوافر قاعاااات دراساااٌة ومعامااال تااادرٌب حدٌثاااة  2
 82% 0.45 4.29 0 0 0 26 12 ومتطورة

مهمااااااة 
 جدا

 توافر أجهزة حاسب آلً بمواصفات جٌدة  3
 2 30 6 0 0 3.87 0.44 %72 (Serverنها جهاز رئٌسً)وبأعداد كافٌة من بٌ

 مهمة

 توافر األجهزة الملحقة بالحاسب اآللً  4
 -و)مٌكروفاااون(–والساااماعات -الماااودم-)طابعاااات

 والكامٌرات( –( Scannerوالماسح الضوئً )
2 29 7 0 0 3.84 0.48 %71 

 مهمة

 توافر شبكات اتصال داخلٌة جٌدة 5
 

2 31 5 0 0 3.72 0.53 %68 
 مهمة

 توافر البرمجٌات الخدمٌة الالزمة لعمل األجهزة 6
12 26 0 0 0 4.29 0.45 %82 

مهمااااااة 
 جدا

توافر شاشات العرف الثابتة والمتحركة وأجهازة  7
 14 21 3 0 0 4.29 0.57 %82 (Data showعرف البٌانات )

مهمااااااة 
 جدا

تااوافر برنااامج إلدارة المواقااع التعلٌمٌااة كبرنااامج  8
 25 10 4 0 0 3.52 0.69 %63 (Moodleالدراسٌة )المقررات 

 مهمة

( لمنااع أنااواع Firewallتااوافر جاادار الحماٌااة ) 9
محاااددة مااان البااارامج والمعلوماااات مااان الااادخول 

 ألجهزة الحاسب اآللً
25 13 0 0 0 3.71 0.45 %68 

 مهمة

1
0 

 وجود مكتبة الكترونٌة متخصصة
10 24 4 0 0 4.14 0.60 %79 

 مهمة

1
1 

 ٌ  للدعم الفنً و الصٌانةوجود فر
2 33 3 0 0 3.98 0.39 %75 

 مهمة

1
2 

وجود أعضاء هٌئاة تادرٌس قاادرٌن علاى تخطاٌط 
 80% 0.53 4.21 0 0 3 24 11 وتنفٌن التعلٌم اإللكترونً

مهمااااااة 
 جدا

1
3 

فرٌاااا  عماااال مخااااتص لتحوٌاااال محتااااو  المااااادة 
 79% 0.70 4.17 0 0 6 18 14 الدراسٌة إلى محتو  الكترونً متكامل

 مهمة

1
4 

تاااوافر مااادربٌن متمٌااازٌن فاااً بااارامج الحاساااوب 
 والشبكات وتطبٌقاتها التعلٌمٌة

14 20 4 0 0 4.23 0.64 %81 
مهمااااااة 

 جدا

1
5 

وجاااود التشاااجٌع مااان إدارات الكلٌاااات الساااتخدام 
 التعلٌم اإللكترونً

14 16 8 0 0 4.11 0.75 %78 
 مهمة

1
6 

 لٌات توفٌر الدعم المالً للتعلٌم اإللكترونً فً الك
13 21 4 0 0 4.23 0.64 %81 

مهمااااااة 
 جدا

 مهمة 76% 0.55 4.04 اإلجمالً 
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م   و  نلل:ج الههللا   ادو  عللدع      عمد  الاِدط الحِدلل: المدالا  ا همدلل:  

 ِدل هللاَ اللملدعَ  ولَ لااعَ ل ع: اللع:  اللملعم:الملطلللا الللفئَاا ال لص  هللا  

( الدلنحَاف ممعدلَي 4.04عند  اللحدث للدغ  ( لمفدَهللاا اا لملَان: ع: اللدهللَع 

 فم  الااَهللآ لللن الملطلللا  حِلل: ملاِط  الَ    عوحظ ممل (,0.55 هللَ   

لدااعَ اللَمهعدلا ال هللمعد  الفئدَاا اللد: لشدعَ إلدَ   ( اد 4.29 دا  المهدل   دوا

( لددااعَ اللَمهعددلا ال هللمعدد  الولمدد  لممدد  األههددلآا  (الولمدد  لممدد  األههددلآ

 Dataشلشددلا المددَض الللللدد  االملحَمدد  ا ههددلآ اددَض اللعلنددلا  لددااعَ ا 

show)) :لدااعَ الفئدَآ اللد: لدن  الدَ    اندهلل حِلل: ملاِط     مل  حع  , ع

 للغ حعث ,(Moodleلَنلمج  هللاَآ الماا ع اللملعمع  ملَنلمج المئََاا الهللَاِع  

لً لحِدهللا الملاِدط الَ لَلعهللا هللَه    مع   و  الملطلللا لنلللع (.3.52  الملاِط

 (10 ِللعل  ممل ع: الههللا  َ َ  الحِلل: االنِل  الم:اع , لم  عئَآ م  عئَاا ا

 (10جدول رقم )
درجة أهمٌة المتطلبات الواجب توافرها فً البٌئة التعلٌمٌة الستخدام التعلٌم اإللكترونً فً 

 التدرٌس

 
 
 ا

 
 

ط  المللَاا
ِدد
لا
لم
ا

 
ه
َ
لم
ا

َا 
ددددد
ح
 ن
ا

ف 

َ
دددل
عدد
مم
ال ي

 

  
ددل
دددد
ِددد
الن

ع 
:ا
لم
ا

ي  
 َ
دددد
ددددد
ال

:هلل
ِل
ال

 

 لااعَ  لالا هللَاِع  امملم  لهللَعهللا حهللعل  املطاَآ 2
4.29 0.45 %82 

مهمد  
 ههللا

 لااعَ اللَمهعلا ال هللمع  الولم  لمم  األههلآ 6
4.29 0.45 %82 

مهمد  
 ههللا

 Dataلددااعَ شلشددلا المددَض الللللدد  االملحَمدد  ا ههددلآ اددَض اللعلنددلا   7
show) 

4.29 0.57 %82 
مهمد  
 اههلل

1
4 

 لااعَ مهللَلع  ملمعلع  ع: لَامج الحلِاهللا االشلملا الطلعئللهل اللملعمع 
4.23 0.64 %81 

مهمد  
 ههللا

1
6 

 لاععَ الهللاَ الملل: لللملعَ ا لملَان: ع: الملعلا 
4.23 0.64 %81 

مهمد  
 ههللا

1
2 

 اهاهلل  افلأ  ع:  لهللَع   لهللَع  الَ ل طعط النفعو اللملعَ ا لملَان:
4.21 0.53 %80 

مهمد  
 ههللا

1
3 

 عَعق ام  م ل  للحاع  محلا  الملهللآ الهللَاِع  لمحلا  الملَان: ململم 
4.17 0.70 %79 

 مهم 
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1
0 

 اهاهلل مملل  الملَانع  مل صص 
4.14 0.60 %79 

 مهم 

1
5 

 اهاهلل اللشهعع م  إهللاَاا الملعلا  ِل هللاَ اللملعَ ا لملَان:
4.11 0.75 %78 

 مهم 

  ا نلَنا(  وا َِا  اللع لااعَ  ط الصل  لشلم   1
4.00 0.48 %75 

 مهم 

1
1 

 اهاهلل عَعق للهللاَ الفن: ا الصعلن 
3.98 0.39 %75 

 مهم 

لااعَ  ههلآ حلِهللا ال: لمااصدفلا هعدهللآ الأادهللاهلل ملععد  مد  لعنهدل ههدلل َ:عِد:  3
 Server) 

3.87 0.44 %72 
 مهم 

 -معمَاعدا -ِدملالا ال-المداهللَ-لااعَ األههلآ الملحئ  لللحلِدهللا املد:  طللمدلا 4
 الملمعَاا( –( Scannerالملِ  الفا::  

3.84 0.48 %71 
 مهم 

 مهم  68% 0.53 3.72 لااعَ شلملا الصل  هللا لع  هعهللآ 5

( لمنع  نااع محهللهللآ م  اللَامج االمملامدلا مد  Firewallلااعَ ههللاَ الحملع    9
 الهلل ا  ألههلآ الحلِهللا امل:

3.71 0.45 %68 
 مهم 

 مهم  Moodle) 3.52 0.69 %63لَنلمج  هللاَآ الماا ع اللملعمع  ملَنلمج المئََاا الهللَاِع   لااعَ  8

 ا هملل:
4.04 0.55 %76 

مهم
 آ

 

هللَهددد    معددد  علفددد  مددد  الهدددهللا   ادددو     الملاِدددط الحِدددلل: المدددالا  ل    

لدددهلل  افدددا  ع:دد  اللدددهللَع   ِدددل هللاَ اللملددعَ ا لملَانددد: عددد: املعددد  الملطللددلا 

(, احعث إ  الملاِط الحِلل: المدالا   3.52ا  4.29, لَااحا لع   اللهللَع 

, ا ددوا عددهلل  الددَ     ددو  (4.04ا همددلل: لهمعددع الفئددَاا لهددوا المحدداَ مددل   

اللفدق . %(76مهم (, النِدل    الملطلللا الااَهللآ ع:  هللاآ اللحث لمللَ ملطلللا 

لااههللا لااعَ ل ع: اللع:د  نلل:ج  وا اللحث مع نلل:ج الهللَاِلا الِللئ  ع: المطللهللا ا

اعؤمدهلل الللحدث الدَ    اللملعمع   ِل هللاَ اللملعَ ا لملَان: عد: املعد  اللدهللَع , 

لطاعَ املع  اللهللَع  لعِا مهدَهلل لغعدَ عد: نمدط اللدهللَع  عئدط إنمدل عهدهللا لداععَ 

ملع  ا حلعلهلا الولم  لولن, ااأل َ مد  ولدن الل طدعط الهعدهلل االئعدلَ لللهللَاِدلا 

ملعدد  اللطدداعَ, االلنددلأ الددَ نلل:ههددل حلددَ   لااهددا المئلددلا اللدد:  ددهلل اللدد: ل ددهللَ ا

 لؤهللي لفشلهل افعلع الهههلل االا ا االمل  الوي ِعلو  لمحلال  لحئعئا.
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 نتائج البحث:

ملعلا اللَلعد   منل ج لهللَع  ع: ا لملَان: اللملعَ الملطلللا اللئنع   ِل هللاَ .1

َهللآ عدد:  هللاآ اللحددث ملنددا لهللَهدد  الدداا الااهددهللا لااعَ ددل عدد: اللع:دد  اللملعمعدد ,

(, النِدل  3.98حعث للغ الملاِط الحِلل: المالا  ا هملل: لهدل   مهم (, 

 75)%. 

ملعددلا  منددل ج لددهللَع  عدد: ا لملَاندد: اللملددعَ  ِددل هللاَ اللشددَع الملطللددلا  .2

الددااَهللآ عدد:  هللاآ اللحددث ملنددا  اللَلعدد  الااهددهللا لااعَ ددل عدد: اللع:دد  اللملعمعدد ,

(, 4.14حعث للغ الملاِط الحِلل: المالا  ا همدلل: لهدل  لهللَه   مهم (, 

 . %(79النِل   

 لددهللَع  عدد: ا لملَاندد: اللملددعَ همعددع الملطللددلا اللئنعدد  االلشددَع   ِددل هللاَ .3

الددااَهللآ عدد:  هللاآ  ملعددلا اللَلعدد  الااهددهللا لااعَ ددل عدد: اللع:دد  اللملعمعدد , منددل ج

: المدالا  ا همدلل: اللحث ملنا لهللَه   مهم (, حعث للدغ الملاِدط الحِدلل

 .%(76(, النِل   4.04لهل  

 التوصٌــــات:

 لنلًأ الَ النلل:ج الل: لاص  إلعهل اللحث, عاص: الللحث لمل عل::

   لاعَ الهلمملا اللنعد  اللحلعد  الولمد   ِدل هللاَ اللئنعد  عد: اللملدعَ االدلملَ  .1

ا لملَانعد , م   و  الماا ع ا لملَانع , االشلملا, ااألههدلآ, االممللدلا 

 مع ا ِلفلهللآ م  ال لَاا الهللا لع  اال لَهع  ع:  وا المهل .

للاعهلل المؤِِلا اللملعمع  للنع   ِلِع  لِلاهلل ل الَ ا ِلفلهللآ م  لمنالاهعدل  .2

المملامددلا اا لصددل ا, الاظعفهددل عدد: ماا ددف اللملددعَ ا لملَاندد: مدد   لدد  

  لَاا: اللع:د  اللملعمعد  اللد: المملمع  االململمع , االمنل ج اللملعمع , الَ  
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عنفو ععهل اللملعَ ا لملَان: لاعَ ا مملنلا الملهللع  االلشدَع  للنفعدو  دوا النداع 

 م  اللملعَ.

آ اللددهللَع , مدددع لددأمع  شدددلملا عددألدداععَ  ههددلآ حلِددداهللا حهللعلدد  ألافدددلأ   .3

 ا لصل  اا نلَنا المنلِل , مع  نظم  حملع  ملطاَآ لحملع  اللعلنلا. 

آ أامدددل لللدددهللَعهللا االلطددداعَ الهدددلمم: للأ عددد  الدددهللَعهللا  افدددلأ  عدددإنشدددلأ مَ .4

اللددهللَع  الددَ اِددل هللاَ الحلِددهللا املدد: االشددلملا الطلعئللهمددل عدد: المملعدد  

 اللملعمع  .

   لهددلَ ملعددلا اللَلعدد  امؤِِددلا اللملددعَ المددلل: الَاغلدد  عدد: إهلل ددل  اللملددعَ  .5

ملَ مد   ددو  ا لملَاند: فدم  لَامههدل لللملطللددلا الدولَ لاعَ دل عدد: المدل

 لفمع  لمفهل ع: شَاط الئلا , الهللَعلا العهل  لنلأ الهللَاِ .

 الئعلَ لهللاَاا لهللَعلع  ع: اِل هللاَ الحلِهللا امل: ا ا نلَنا( للطوهللا. .6

فددَاَآ لددااعَ المنصددَ اللشددَي الفلادد  الددوي عئدداَ الددَ إهلل ددل  اإ ددَا   .7

لملَانعد  اللعلنلا, مولن الملَمهع  الئلهللَع  الَ لصمعَ الطداعَ اللدَامج ا 

  ِل هللامهل ع: المملع  اللهللَعِع .

  مع  لااعَ الفنعع  المهَآ الدوع  عمملدا  الدَ مااههد  األاطدل  اللد: لحدهللث  .8

 ع: األههلآ الحلِالع  املحئللهل اشلملا ا لصل .

 المقترحـــات:

إهَاأ هللَاِ  مشلله  للهللَاِ  الحللع  ع: ملعلا   َ  الَ مِدلا  اللملدعَ المدلل: 

 نظَ اعن    َ  مل  الطوهللا.ام  اهه  

إهَاأ هللَاِ  مشلله  للهللَاِ  الحللع  الَ مِلا  اللملعَ األِلِ: االملاِدط  .1

 ام  اهه  نظَ المملمع  االمشَعع .
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إهَاأ هللَاِ  لهَعلع  ا   لَ اِدل هللاَ اللملدعَ ا لملَاند: عد: اللدهللَع  الدَ  .2

 لحصع  الطوهللا االهل للهَ نحا المئََاا ا لملَانع .

 اِ  حا  ااا:ق اِل هللاَ اللملعَ ا لملَان: ع: املع  اللهللَع .إهَاأ هللَ .3

 المراجع:

(: "مهللَِددد  المِدددلئل ", هللاَ 2005الدددهلل الحدددلعظ ِدددوم , احِدددع  صدددلل    .1

 .27ال َعه: للنشَ االلالعع, الَعلض,   

(: اِلَالعهعلا اللملعَ ا لملَان:, لَهم  الماِاي: ال: 2005لهللَ ال ل    .2

 .14نشَ االملاَ, هللمشق, ِاَعل,   ل  شَف اا َا , شملع لل

3. Tan, W., Aris, B., & Abu S. (2006)., GLOTT Model: A 

pedagogically Enriched Design Framework of 

Learning Environment to Improve  Higher Order 

Thinking Skills. AACE Journal ,14(2), (139-153), p 

148. 

"مطللددهللا اِدددل هللاَ اللملددعَ ا لملَانددد: (: 2006محمددهلل لددد  صددنا الحَلددد:   .4

الَعلفدددددعلا لللمَحلددددد  الللناعددددد  مددددد  اههددددد  نظدددددَ المملَِدددددع   للدددددهللَع 

منشاَآ(, ملع  اللَلع , هلمم   َ الئدَ ,  االم لصع ", هللَاِ  هللملاَا   غعَ

 .84,   مم  الممَم 

(: مفلعددلا اللملددعَ ا لملَاندد:,  دددااَلَ 2007محمددهلل محمدداهلل لعدد  الدددهللع    .5

 .250االلالعع, ههللآ, المملم  الِماهللع ,    الملمع  للنشَ
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(: اللملددددعَ ا لملَاندددد:, المفهدددداَ, الئفددددلعل, 2005حِدددد  حِددددع  لعلددددا    .6

الل طدددعط, اللطلعدددق, اللئعدددعَ, الدددهللاَ الصددداللع  لللَلعددد , الَعدددلض, المملمددد  

 .134الِماهللع ,   

(:"اللملدددعَ ا لملَانددد: عددد: األَهلل   عدددلَ اِدددلَالعه: 2003نلعددد  الفعدددام:   .7

ق الَؤعدد  الاطنعدد  اا نهددللاا ا عددلق المِددلئل " النددهللاآ ا  لعمعدد  حددا  للحئعدد

لاظعدددف لئنعدددلا المملامدددلا اا لصدددل ا عددد: اللملدددعَ ا لملَانددد:, هللمشدددق, 

 .5 -3ِاَعل,   

(:" ِدد  لطدداعَ لنعدد  اللملددعَ ا لملَاندد:",  لحددلث 2004منددَ محمددهلل نددله:   .8

ا لملَاندد:: الاا ددع  اهللَاِددلا المددؤلمَ الملمدد: اللللددث للمملامددلا:" المهلمددع

َ, الددهللاَ األملهللعمعدد  للطللادد  2004/ ِددللملَ/ 30-28اامعددلق", مدد  الفلددَآ 

 .574-547االلألعف االنشَ, طَالل ,  

(:" ملطللددلا اللملددعَ ا لملَاندد:", 2007الددهلل ن لدد  الددهلل الملعددل الماِددَ   .9

 اعا.لحث مئهللَ لمؤلمَ اللملعَ ا لملَان: اعلق الحهللعلا, هلمم  الماعا, الم

(: "َؤعددد  مِدددلئللع  للطددداعَ اللملدددعَ المدددلل: 2010 للدددهلل  لعفددد  الممعمددد:   .10

لللهمل عَع  م   و  لطلعق اللملدعَ ا لملَاند:", مهلد  ملعد  امهللاهللا, هلممد  

 .42-13(,  16الفلل , المهللهلل 

"إِددلَالعهع  اللملددعَ ا لملَاندد: اهللاَ ددل عدد:  َ(:2012ِددهع  ملمدد  ِمددوَّهللا   .11

لمؤلمَ الِناي األا  لئَِ مملدَ ل مئهللَ علا اللَلع ", لحثالمملع  اللملعمع  لمل

اللطداعَ( ملعد   اَؤ  هداهللآ لمداع  المملدَ لدع  لحدهللعلا الاا دع  لمناا عص  

 .(2012َملعا 24-22  الفلَآ, هلمم  طَالل , م  غشعَ ل   صَاللَلع  

,ادللَ 1(: اللحدث الملمد: عد: لمنالاهعدل اللملدعَ, ط2005محمهلل الدهلل الحمعدهلل   .12

 .230هللا, الئل َآ,   المل
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(: اللحدددث الملمددد:, ااِدددل هللاَ مصدددلهللَ المملامدددلا 2008ادددلمَ  ندددهللعله:    .13

 .154اللئلعهللع  اا لملَانع , هللاَ المِعَآ, امل , األَهلل ,   
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 عمران بشن  ( ومد  تأثٌرها بالفنالجمالٌات التشكٌلٌة للفنان ) 

 اللٌبً

 صولة مالكرٌ دد. عب

 ُمقدمـــــة :

لهلل ا اللاح  اللعلع  للحََ مع لهللاع  ا نفلل  الههللعهلل الدَ ادللَ الفد  االلئنعد   لئهلل    

اانلشلَ المطلاالا الم للف  الللمل  اامهللا الفنل  اللعل:  غلهللا المنهلاا اللشمعلع  

اِل َ ع: الهللالع  لهل االلحَعض العهل للمطشا للحَع   علِلً لللن الفلَآ الل: مل  

 اللَ ِعطَ األهلنهللا ععهل الَ مئهللَاا الشمهللا.عمعشهل  و  الفلَآ 

ام  لع   ا  الفنلنع  اللشدمعلعع  اللعلعدع  الدوع   ملدل  اندهلل َ اللدَاث لدللَؤ      

اا للمددلَاا الههللعددهللآ ملددل  الفنددل "امَا  لشددنا الددوي لددألَ لمفددما  اعمددَ الفنددل  

 لا  لألَ دل  اللعل: الئهللعَ ولن الف  الوي عحم  المهللعهلل مد  الدهلل  ا االممدلن: اللد:

امل  اللشمعلع  االفنع  انهلل الفنل  ألم , لولن  َاهلل الللحث إلئلأ الفاأ ال:  احل: 

لألعَ  لللف  اللعل: اع: لماع  الش صع  للِلهللللهل الفَعدهللآ ,   "امَا  لشن  امهلل

الطاعَ ددل عدد: لشددمع  الحعددلآ لهمدد  الممدد  الفندد: منل ددلً ادد  المحلمددلآ  ا اللملعددَ 

  المللشَ.

الددَ  طددع المظددلَ الهلعدد     لدد     علندد: ا نِددل  اللددهللا:: مددأا  لددا  ددط صدداَ    

االَ حاا:ط مهفا الص َي المظلَ , لملَ ا  نشلط الصعهلل احعااندلا الشدَ عد: 

 )ععندا   ( ااههللا  عفلً هللمَ حهَع  لنِلأ لهللعنلا اَعا للِدَ ,  افلع م للف 

لملددهلل إلددَ ا ف الِددنع     هددواَ إا عدد: الاا ددع لدد  " لددع  الفدد  الحددهللعث , ههللعددهللً (1 

 (2 .الغللَآ
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انهلل:دو  صددل  الممدد  الفند: للفنددل  " امددَا  لشدنا " إلددهللاالً حئعئددل لدا معلنددا ال ددل  

االمؤلَ لئاآ ع: م  حالدا اندهلل مشدل هلللا  ا لأملدا , األ  الممدل  االلمدل  االلع:د  

المحعطد  لدا لحلدل  إلدَ لفِدعَ لفهددَ مدهلللالهل الحهللعدهلل هللاَ دل عد: لمداع  ش صددعلا. 

ا عهدا عدهللَمهل مد   دو  ا لململلدا عدلإولن علللع:  ملنا لهل اللألعَ األملَ لللنِل  ال

الهمللع  ا : م    َ الماام  الل:  لَا ععدا احفللدا لوِدلهلل  الهمللعد  علحدَن 

معلنددا اانممدد  ولددن الدد: إنللهددا الفندد: اادد  علِددف  الممددل  عئددا  الددهللملاَ   نمددعَ 

او د  لللهلللعدد  محئئدا اعمددلهلل الممدل  عملِددهللا  إ  او دد  الفندل  لللممددل " :  اطعد (

ش صع  واا اهاهلل ملما  لطلع لِمل:هل ممل للطلع طئا  الحعلآ والهل , ام  لدَ 

 (3 ." عأل: النلل  الفن: م  صنف اللع:  الل: علملم  ممهل

ع:  و  الهللَاِ  عئاَ الللحث الَ لافع  الماام  المؤلَآ الَ األامل  الفنعد      

ل   امدددَا  لشدددنا( امدددهلل  لدددألعَ  مددد  حعدددث األِدددللعهللا االلئنعدددلا اللشدددمعلع  للفنددد

االمنلصَ اللنل:ع  االهمللعد  مدع ا  لمدلَ للألِدلاهللا الفند: اإلدَال الهااندهللا اللئنعد  

الألعَ الهلنهللا ا هلملا: االلئلع: الَ المم  الفن: اللشمعل: للفنل  امَا  لشنا , 

 ِعَآ الحَم  الفنع  ع: لعلعل. ممل ناف   عفلً مهلل  لألعَ   لأامللا الفنع  ع: م

 : مشكلة البحث

 لنحصَ مشمل  اللحث حا  الهمللعلا اللشمعلع  االفنعد  للفندل   امدَا  لشدنا (    

االلمدَف امل عحلاعدا مد  حفدلَاا الئلعدلا م للفد  ,  امهلل  لألعَ ل لللف  اللعل:

َ اللع:  الَ الفنع  الألع االهملل: اللملعَي ع: الحَم  الَ هللاَ ل الفن: االاظعف:

 م   و  لهلَلا ا لهللااع .  امللا الفنع  

 :أهداؾ البحث

المِددل م  عدد: لطدداعَ الممعددق اللئلعدد  اللشددمعلع  االفنعدد  للفنددلنع  اللعلعددع  المدد   ـدد1

 اللفنل  امَا  لشنا  لص  الطاعَ الهاع  اللعلع .
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  "امددَا  الهمللعدد  اللشددمعلع  االفنعدد  للفنددل األِددللعهللا االلئنعددلا ـدد اللمددَف الدد:2

 لشنا". 

  أهمٌة البحث:

 ملَ الللحلع  االفندلنع  إ  األ مع  األِلِع  لهوا اللحث لأل: ع: مِلَ الههاهلل  .1

لِدهلل الدنئ  الاافد  عد: الهللَاِدلا  االطوهللا للمم  الَ افع لصداَ ههللعدهلل

َ ل الَ لطداَ  لالملمع  ااألملهللعمع  للنلا  ظل َآ الَعلهللآ ع: الف  اللشمعل: ا

 .الحَم  عَ لعلعل

عدد: إعهددلهلل اههدد  نئهللعدد  اانممددل   ِددلالا الفندد: ا   ددوا اللحددث ِددعما   طدداآ  .2

 لش صع  الفنل  "امَا  عشنا. ا  هللاعا اللشمعلع  االلملعَع  

امددَا   اللمددَف الددَ همللعددلا اللصدداعَ اللددَ الِددما لهددل  امددل  الفنددل  .3

 .لشنا

 اللمل  ع: امل: : إجراءات البحث

  طرائ  جمع المعلومات والبٌانات :

 ا ِدَ المئلدَ   ,امدَا  لشدنا  الفنل  لئهلل  لَ الللحث ل هَاأ مئللل  مفلاح  مع

لحمَ انا لمع  لفلَآ الهللَاِ  الملمع  امولن لئَِ الفنا   ا الَ مئَل   لللحث

لددا اممَعلددا ممَعدد  هعددهلل  إلددَ حددهلل عِددلاهلل الللحددث عدد: إهددَاأ المملعدد  اللحلعدد  

 لصاَآ  ِه .

  الململئ  لهللَاِلا الَ اعنلا الل:   للَ ل اِلمل  الللحث ع: همع المملاملا

 امَا  لشنا ( للهللَاِ  اللحلع  هللا   إطلَ  للفنل م  األامل  الفنع  اللشمعلع  

 المهللآ اللمنع  المحهللهللآ لهو  الهللَاِ .

  َاولدن للحهللعدهلل لمدض  امدَا  لشدنا الفنل الللحث للاهعا لمض األِ:ل  إلَ  ل

 للع  االل: مل  م  لعنهل :المفل عَ الملمع  الل: ل   الهللَاِ  الح
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 ملَ اَف اللعلعع  للَعس االنئهلل الفن: ع: لعلعل ؟ .1

 مل  : الماام  المؤلَآ ع: الف  اللعل: الئهللعَ ؟  .2

 مل  : الماام  المؤلَآ ع: الف  اللعل: الحهللعث ؟ .3

 مل  : الماام  الل:  لَا ع:  ِلاهللا امَا  لشنا ؟  .4

لفنع  الغَلع  الحهللعل   لَا الَ    األِللعهللا االلئنعلا الم للف  ع: المهللاَ  ا .5

 ام  الفنل    اللعل: امَا  لشنا ؟

 مل  :   َ األامل  الفنع  الل: علمعل لهل الفنل  "امَا  لشنا "؟ .6

 مصطلحات البحث :

لَ عص  الللحلا  إلَ لمَعف إهَا:: للفد . :"  Plastic Artالفن التشكٌلً     

األامدل  إنهدلل ا عللئاااهلل لِل ل  لمهلل الللللل:   لاههلل مملععَ للئنعنا االحمَ الع

الفنعدد  النلهحدد  , ممددل عحددهللث عدد: الملددَ , حددع  لِددلنلط الئدداانع  لمددهلل للدداا صددح  

ا مئدهللَآ  مد   دو  ما لد  إنِدل  لا ا شمّ  حئئا  علهللاإالف   ا م  , (4 اللهلَهللا ".

 اللشمع  لحعث عمطعنل مهلللا ً همللعلً . الَ

الللحث الوي عئاَ لصدعلغ  األشدمل  ا دواُ مفَهللالدا :"  ا الفنل   الفنان التشكٌلً    

م  محعطدا المد  إنِدل  َا   انههدا , لدوا لمدهللهللا الممللهدلا لهدو  الماافدعع ممدل 

افطَ الللحلا  ع: مهل ا المطلأ الفن: ا  عفماا  و  النللهدلا إطدلَ للمدهللاَ  

 (5 الفنع  ".

للللدألَ  دا    علدألَ عدو  ملم  لأُلَ اممنل ل لألَ ش:أ لشد:أ , اُعئصدهلل التأثر:     

لفو  لأ  عما  شلعهلً لدا املدألَاً لدا عد: شدملا  ا عملدا  ا  الدا  ا وا دا  ا عد:  ي 

ش:أ م  حعللا ا عمللدا إعهللدلً  َ ِدلللً ,  ا    عِدلفعهلل مد   لَالدا ععحلمعدا عد: للدن 

ال لَاا ععما  نِ   منا ,  ا    عمم  اعق الع  للدَل مدهللي الممَعد  ل لدَآ األا  
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لغعدَ   لً ععهل الش صع  الوالع  للطَف الللن: ع: نللها حلَ   عما  نلِ لً امحلمعدا

 ا لم  لملَ الَ عهللعا مل  الالهلل أللعا  ا الفللآ ألمهل  ا الللمعدو  ا الطللدهللا لمملمدا  ا 

  ِللو  حلَ   عما  نِ    ا نلِ لً م  غعَ . 

لهااندهللا اللد: علهلدَ مد  , ا دا عنحصدَ عد: ا  ا َؤع  الممد  الفند:: التأمل الفنً 

لحددداا  , اي مددد   دددو  إلدددَ ا ولهدددل الممددد  الفنددد: ممافددداع  دددلَه: لللنِدددل  

 صل:صا الممعلآ ملللا  االشم . ا ا ع للف ا  الملَ الدوي عحدلا  المشدف اد  

اا الها َعد  للمافداالا , عد: حدع  اللأمد  الفند: عهدلَ لدللمااهلل  األِلِدع الطلعم  

 حلفَآ الَ ِطا  المم  الفن: نفِا. الحِع  للمم  الفن: الل: لما 

:النئهلل الفن: عمللن منطلئلا امفل عَ ل للف ا  المفدل عَ االمنطلئدلا  النقد الفنً    

غعدَ اصدفع  اغعدَ ملنعد   اإلهللااعد امصطلحللا مانا لهَل  حعد    هللاالااألهلللع  لا 

الفند:. الَ اهللالأاا ممَعع  اا عد  احِدلللا لمعدهللآ لملمدل اد  الئعمد  الفنعد  للممد  

االنئهلل الفن:  ا َصهلل للهَل   ا ام  عن: عمللن مملععَ ا ِ  عِلاهلل الملدهللع الدَ 

 للم  طَعئا الش ع   لئا الفن:.

 

 المحور األول:*  

  الفنان التشكٌلً عمران بشن  عن مختصرة نبنة

امَا  المهعلد: محمدهلل  فنل  اللشمعل: اللعل:الهلل ال     

الاا مد  غدَهللا َ عَ مهللعن  اللااعد  1957الَ  -لشنا 

 الملصم  اللعلع  .

 

 . نل هلل لشمعل: امللهللا ملناع 

 .  نلشَ لللصحف اللعلع  االمَلع 
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   اشددلَن عدد: مهماادد  ملددهللا منهددل   ملددللع  عدد: الَِددَ الملئددهللَ لللناعددلا الفنددا

 ا اوَ ( .

   اشلَن ع:  َلع ملهللا ع: النئهلل اللشمعل: ع: مصَ   الهدلأ األا  االلدلن: مد

 ع: لاحلا ال ط المَل: االلشمعل:(.  للناَامل عنلن: المللَ

  اشلَن ع:  الهلأ األا  االللن: م  ماِاا  الملِ  الو لع  ع: النئدهلل اال دط

 . المَل: االلشمعل:(

 2004للفنا  اللشمعلع  م  ِن   افا لللَالط  الملم  الفنلنع  امنِئل المل َ 

 .  عنل  لمم  م  صعلغ  لاحللا لهلل   اللع  لعهم  لهل  عم  عنع 

 .  ِهَ ع: لنشعط الأِع  الحَم  الفنع  ع: مهللعن  اللااع  

 مللئدد: إلددَ صددل ا المددَض اِددلطلع للاحللددا املللللددا    ُعحددَن اعهددوهللا ال

 اللشمعل:.

 * المؤهالت العلمٌة :

هللملاَا  مع مَلل  الشَف األالَ ع: علِف  النئهلل الفن: اللشمعل: م  الممههلل الملل:  ـ

لللئل َآ   عد  اللصداعَ اللعلد: الدألَ  لللمدهللاَ  الفنعد  للنئهلل الفن: لأملهللعمع  الفنا  

 َ. 2014/  9/ 21َ (. عاَ 2010ـ 1952الغَلع  ـ هللَاِ  لحلعلع  مئلَن  ـ 

 * دوره فً تأسٌس الجمعٌات وأقسام الفنون التشكٌلٌة : 

 1975مؤِدد  هممعدد  للفنددا  اللشددمعلع  هللا دد  إطددلَ عَ ددا اللااعدد  للمِددَ    .1

 لَ لا فا.االل: اِلمَا لملمع  

 .1980مؤِ   َِ الفنا  اللشمعلع  ل اوَ اللااع    .2

 َ. 1990مؤِ  لهممع  الفنا  اللشمعلع  للللااع   : الملَ  .3

 مؤِ  لللناع  الفنا  اا اوَ للللااع  . .4

 ع: لأِع   ِم: : مهَمل  لا هللاَاً  .5



 صولة مد.عبد الكرٌ 
 

 738                                                                     م7117ون العدد الثالث والعشر
 

 .  الفنا  اللطلعئع  لللمَمل الملل: للمه  الشلمل  للللااع 

 همعل  لملع  امهللاهللا لهلمم  اللااع  . َِ الفنا  ال 

 * مشاركات  الفنٌة :

ِل َ ع: المشههلل اللشمعل: المحل: اللعل: مندو  ا  الِدلمعنعلا احلدَ العداَ مد       

 : :األل النحا و  اهللآ    مملَض ش صع  امشلَملا الَ 

 لللهللا   اال لَ  .مملَض ش صع   .1

 مشلَملا ع: مملَض هملاع  لللهللا    اال لَ . .2

 جمالٌات األسلوب الفنً عند الفنان عمران بشن :  *

انهللمل نلحهللث ا  همللعلا اللاح  الئامعد  االاطنعد  اللد: هللا:مدل عحدَ  العهدل     

 امددَا  لشددنا( عدد: ملعددَ مدد  مملَفددا الش صددع  االهملاعدد  , ع ننددل نهددهلل المددَ آ 

المحداَ األِلِدد: االَمدل ال ددل  االحلفدَ عدد: شدماو اللددلا الدَ االلددلَ  نهددل 

مل  ععهل الهللَامل ملهل املمث األصدلل  االلدَاث الملدعوً للحَعد  االاطنعد  لاهدا  لل

 عملؤ ل الغفهللا االلحهللي االَِاَ االلَاأآ  حعلنل امملً ع:  حعل  األ َ .

اندَ     الَااعلا لحاَ عاق ظهَ اللاح  عئَ  األهللهللا لاها  ل  , حعُث نَ     

عملَاً حع  لدَ لهَهلل دل الحعدلآ امشدلملهل الئصل:هلل لغنعهل حنلهَ األلاا  , ع: لاحللا  

 م  مملنعهل .

الل: صَنل   الماَاث الشمل: علَن لصملا اافح  الَ المهللعهلل م  اللهلَهللا     

مفَهللالهل اللَالع  الل: لمم  لناالا اللع:  الئلعلهل , اعد:  نِلهلل  الَ  اعلهل الَ

  عدد:  امللددا  للددع  م لانددل لصددَعل اممددل  ددل:و مدد  اللهددلَهللا الهمللعدد  نفدد  الا ددا

ملهلَلا ال لص  ع: " الما   " ا " الَم  " ا "الفلللع  " ا دو  الِدم  اللَالعد  

الشملع  طلما المهللعدهلل مد  األامدل  االلهدلَهللا , انشدعَ  ندل الدَ ِدلع  الدومَ إلدَ 

إ      صاصع  اللملعَ االلناع الوي للهِدهلل عد: لاحللدا  نملو  عنع  م  َِامللا
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م  منهَ ِمللهل , ا صل:صهل , اممعلالهل اللد: لحدلفظ ل للف لع  ام  اا َ , عل

, ا لطاعملا عنع   لألاا  ههللعهللآ لا للصم  عنع   لص  لم: علهللع ع: لاح  الحلفَ

للمث الَا  ع: األشعلأ ا وا مل علفد  هلعدل مد   دو  لماعندا الفند: الدوي لممد  

ا:  الددَ حدااَ لددان: لشددلَن ععدا مفددَهللاا الملفدد: االحلفدَ , لللددهللا  ددل لاحللدا

 الوامَآ نشعط  ا هلل اَلهللا  لاانل اظو  ههللعهللآ.

همددع لددع  اللشددمع  االشددمَ االئصدد  االمئللدد  مدد  ِددلمعنعلا الئددَ  الملفدد: ,    

شلَن ع: اهللآ مملَض اطنع  ا هللالع  , احلل الَ المهللعهلل م  الهاا:ل االشهلهللاا 

 اللئهللعَع .

للملعَعد  الَملعد  مد    وا لاحللا طللع الاا معد  عدَ لهللاعللدا اللمعدل عَشدلا لل    

 و  ا الملهلل الَ الَمال االهلل  ا ع:  امللا اللهَعهللع  , ا لق للاحللدا َؤعد  

لصَع  ملنااد  ا دوا الفندل  اِدلطلع العداَ إ  عمدا  مد  ن لد  الفندلنع  اللشدمعلعع  

 اللعلعع  اشق غللَ اللم  لعص  إلَ  ِمَ غلعلا الف  االهمل  للاحللا الممعلآ .  

مفهاَ الئعَ  ا " لمللل  ممدلععَ امصدهللَ ا للدلاَ الفند: االئدعَ الهمللعد   نههلل       

ااأل و ع  االل: لنهللمج مع المم  الفن: , ا : مهماا  مد  الممدلَف اللد: لشدم  

األامددل  الفنعدد  ملدد  اللدداال  , االلمدداع  , االلصددمعَ , ااو دد  المنلصددَ الفنعدد  

اً مد  اللنلِدق , نلعهد  لههدهلل إهللاَي لللعَ  هللَ, " (6 اانِهلمهل مع لمفهل اللمض".

مَللط لللِعلق اللئن: للممد  ا عئدلا: عدلل لق الفند: عملمدهلل الدَ اللمدهللع  االلشدمع  

 (7 المِلمَ الوي عحئئا الفمَ   للملَي , عملَ انا ع: اللَ  الفنع  الهمللع  ".



 صولة مد.عبد الكرٌ 
 

 741                                                                     م7117ون العدد الثالث والعشر
 

 
 ـرمل " رٌلٌؾ ". 2ـ كوالج "مواد مختلفة ".     1

 
 

 ـ تجرٌد .4بٌعة صامتة ".      ـ الضبابٌة " ط 3

 



 لجمالٌات التشكٌلٌة للفنان)عمران بشنة(....ا 
 

 741                                 مجلة كلٌة اآلداب                                      
 

 

 ـ لوحة واقعٌة 5

 لوحات للفنان ) عمران بشن  ( : 4,  3,  2, 1األشكال 

 ـ كوالج من مواد مختلفة رمل وخٌش وحبال وؼراء وألوان زٌت . 1ش

 ـ نحت رٌلٌؾ بارز وؼائر بمواد من قماش ورمل وؼراء وألوان انزٌت. 2ش

 ان جواش على ور  . ـ طبٌعة صامت  ) ضبابٌة ( ألو 3ش

 ـ أشكال تجرٌدٌة , مائٌة خفٌفة على ور  . 4ش

 . ـ ـ إعداد طعام األكلة الشعبٌة الكسكسً للفنان5ش

 

 :فى مرحلت  األولى من أواخر السبعٌنات والثمانٌات الفنٌة ممٌزات 

 لهلل   و   وا المئهلل اللمن: م  اللملنعنعلا لللللع  الَؤع  اللشمعل  اللدَل لئلعلدا    

الفنع  م   و  اطوادا لملعدَ مد  الملدهللا االمطلاادلا اعدلهللاهلل للدلا لااصدلا مدع 

المددللَ امددل ععددا مدد  ههللعددهلل عدد: معددهللا  الفدد  اللشددمعل: مدد  مددهللاَ  ا ِددللعهللا الئنعددلا 

اهللَاِلا مملال  م للفد  , املندا  دو  الحئلد  اللمنعد   غندَ علَالدا عد: اللهَعدهللا 

 الفن: االمهللَِ:. 
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ل للف م  علَآ لمنع  أل َ  ام   و  ا  لوعلا  دا للللأمعهلل ملنا  نلن ااام  

ا ِدلاهللا لنلالدا لمافدااللا لصداَآ  "امدَا  لشدنا "الملم  اللئند: للفندل  اللعلد: 

عدد: مَحللددا للئل:عدد  لعنددا مَاحدد  للَع عدد  اهللعددهللآ شددههلللهل لوهللنددل , لعنمددل مددل لشددههلل  

المددهللاَ  األالدَ مد   اا ددَ الِدلمعنعلا احلددَ اللملنعنعدلا اَغددَ لهلَلدا عدد: مد  

ااألِللعهللا إ     الاا معد  فدلا  د: الممعدلآ حعدث مدل  عَا دل األِدل  عمدل  مد  

ا لملمدددا لدددلللَاث االحعدددلآ ا هلملاعددد  , الااصددد  الدددَ نفددد  الحدددل  حلدددَ  ا  

اللِددمعنعلا حعددث صددلَا الاا معدد  للحددا  انددهلل  إلددَ َمددال إعحل:عدد  عدد: لهَللددا 

  الشدم  غلعدَ مد  اللاحدلا , الههللعهللآ ا : اللهَل  الفلللع  مأا  محلالد  محلعد

امددع نفدد  الا ددا الهددا ل ددط مدداالي  نلددل  لهَلدد    ددَ  ههللعددهللآ لددا  عفددل ا دد: 

مددا   مددااهلل ممملدد  م للفدد  اعدد: نمددط شددمل: الددان: ههللعددهللع  عهددللع  اللهددَللع  

اَفددهمل عدد: طددَالل  االلااعدد  ا ددلَ  لعلعددل , اعدد: ممَفددع  ش صددعع  عدد: 

 ِلالا الملنداع اال دل  لدا االغعدَ نلِدس  ممل ََِ ع: اللهَعهلل , الا ععا, الئل َآ

لغعدَ  األعمدلَ َ عمندهلل  لهَلد  طاعلد  عد:  دوا ألندا عدؤم  للللهَلد  اادهللَ اللا دف 

الددَ محطدد  هللا  غعَ ددل علللاحدد  ُلَِددَ حِددهللا لحظدد  احللدد  الحمدد  لهددل المدد  

 م لفهل.

مددَ امددَا  لشددنا لمَحلدد  لهددلَهللا عدد: اللاحددلا ا ددو  المَحلدد  ِددلاهلللا الددَ      

لالا ال ددل  املعدد  ا عحددلأ لمنصددَ الحَمدد  للددأل: م طدداآ عدد: لطدداَ لمدداع   ِدد

اللألعف اللنل:: ع: المم  الفن: مللمهللاً ا  اللألعَ لدللغعَ , اصدلَا  لااندا ملنااد  

لا ع  حعث ظهَ  ِلالا علمعل لدلللاال  الملندلغَ , انوحدظ  ندا الهدا إلدَ  ِدلاهللا 

لَ المؤِِدلا الممنعد  للللئلعد  اهللَ ا لمانوحظ , اللِطع  ع: اللاحلا الل: َِمهل

 االفنا  لل لنلأ األامل  الفنع  ال صع  المللحف ا لالا المَاض.
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  :فترة التسعٌنٌات من القرن العشرٌن 

صلَا اللاح  اللعلعد  للدَل شدع:لً عشدع:لً النلشدَ الدَ عدهلل "امدَا  لشدنا " مد       

الممَاعدد  للاحدد    ددو  الممددلَض الم للفدد  , االددوي لندداع ععهددل إنللهللددا لددللمااهلل

االلصاعَ اا لوف ال لم  اناع احهَ اللاح  ا  مل ملنا العا مد   لد  , الاهلل 

ا  لمددلَ انددهلل  لندداع ال لمدد  مدد  اَق ا مددل  ا لدداا  م للفدد  مدد  حعددث الهدداهللآ 

ااأل مع  االصوحع  . الم  ع: الَِدَ للهِدهلل األشدعلأ عد: او لهدل لِدط  اللاحد  

و األشعلأ ملل  احهمدلً, ممدل عملدلل اد  النحدا انااا , عها لع  مللنحا حعث لأ 

 ع: او لا لللفاأ االلا  , لولن ع   املعلل ع  الََِ ا  لئع  الفنا  ا ا اللا .

ممددل شددههللا علددَآ اللِددمعنعلا ملعددَ مدد  الممددلَض اللعلعدد  لللددهللا   اال ددلَ        

صدلَ إفلع  إلَ ملعَ م  المشدلَملا للل دلَ  عد: مهَهلندلا هللالعد  اإ لعمعد  , ا

الفنددل  اللعلدد: "امددَا  لشددنا" عللددا  المملندد  االمنللدد  الَا عدد  عدد: مشددلَمللا حعددث 

 نهحا اللاح  ع: شهلل انللل  الهمهاَ المَل: االهللال: لنللها الفن:. 

  :فترة العشرٌة األولى من القرن الحادي والعشرون 

علأِد  شههللا  و  الفلدَآ الللاعدهلل المدهللهللي الدَ مِدلا  لئلعد  الندل  اللشدمعلع       

 ِددَ الفنددا  لأملهللعمعدد  الهللَاِددلا الملعددل لعنددل  منهددل ال ددَعج الهللَهدد  الملمعدد  المللعدد  

 الملهِلعَ االهللملاَا . 

اصلَا للاح  الفنع  انهلل الفنل  " امَا  لشنا "  ملَ نفدهلً عهدا الدوي عِدمَ    

إلددَ لطدداَ الددن  االلئنعدد  عدد: الممدد  الفندد: عمددل  ملفا ددلً عدد: ملعددَ مدد  المنلِددللا 

شلَملا الهللا لعد  اال لَهعد  املندا لهدل نمهلهدل احِدهل لدع   امدل  ملعدَ مد  االم

لاحلا الفنلنع  ام َع  , اعللا  امللا للمض الهاا:ل اشدهل:هلل ا الدَاف لئدهللَآ 

 المم  الفن: للفنل  اللعل:. 
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اصلَا  امللا مطلالد   دلَ  لعلعدل  ملدَ مد   ي علدَآ ِدللئ  , ألنهدل  صدلحا    

نفج االطلهللا إلعهل   ا  مَلاطلً لللئعم  الفنع  الهمللعد    الئعمد  العاَ  ملَ ااعلً ا

الملهللع " لنََِ لع  عمن: للِلط  إعهلهلل حهللاهلل الشم  , الََِ   عشدم  الدَ مهدَهلل 

ال ط , الََِ  عفلً لملعَ الشدم  الدهللا ل: , الِدط  , الصدعلغ  , االَِدَ علفدم  

 (8 لول   َللع انصف الَلع م  محلا  اللصاعَ".

 المحور األول:* 

  عمران بشنة. تحلٌل العمل الفنً التشكٌلً للفنان اللٌبً:

 ( 1العٌنة رقم )تحلٌل : 

 اَِ المم  الفن:: طلعم  صلمل . 

  لئنع  المم  الفن: : لعل: الَ  مل . 

 

 ـ لوحة طبٌعة صامتة .6
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 :  التحلٌل

 ـ مافاع المم  الفن: :ـ " طلعم  صلملا " .

اا اعااما ماِمع  صعفع  م  اللع:  اللعلع     َع , الع  للما  اللاح  م   فَا

 شام: , اوَآ ( .

 اا م: . ـ األسلوب :ـ

عملدلل الفنل  ملهللآ اللعا الدَ الئمدل   اِلمم   تقنٌة المستخدمة فً العمل الفنً:ـ

لئاآ اللملعَ , عها واا حعاع  اواا امق المهلل مل عص  إلعا الحداا , عهدا علغلغد  

  , عللممدد  لددع  مهددَهلل ل َعدد  للحعددلآ, المنددا لملعددَ ادد  ممندد: عدد:  امددلق الطلعمدد

الحعددلآ  امغلا ددل ا  نمددل  للاهددهللا  ا للههدداهلل المِددلمَآ اللدد: علطللهددل ا ِددلمَاَ 

 االلملع .

ا للَ الفنل   لاا  لاحلا لصاَآ هملا م  اللا  عمطد: ا حِدل   للنلغمدلا     

: ال فعدف االلنفِده: المنِدلهللا االلن ماِعئع  همعل  االململل  ع: األصفَ ااألحمَ

عدد: ال لفعددد  ااألَفددع  مدددع لعدددلض الحددل:ط لشدددم    لمدددلهلل لددَا  المدددع  إ  ِ لِددد  

ااأللَق المحل: ع: اللع  الشام: المملا  للللن: لعمنحن ا حِل   لمدواق اللدع  

 .المم  الفن: اهاهلل الصاَآ حئئا الاحهللآ الملع  ع:, 

اع  نلهحلً لصاَآ منحا َاحً  للمللئد: حعدث هلأ اللم الجمالٌة الفنٌة التشكٌلٌة:ـ 

نهددهلل لِددلط  اللمدداع  االهددهللاأ الشددلم  مدد   ددو  ال طدداط الملِددط  االمحددهللهللآ عدد: 

اللنددلأ اا لددلا  الددَ لالعددع الملدد  العددلهللآ مِددلح  اللددا  الفددلل  عدد:  لفعدد  اللاحدد   

 للاال  اللا  حعث َمل ععهل الفنل  الَ الشم  االلا .

لنلِدهللا مدع هللَهد  اللدا    الفنع  اللشمعلع  ع: المم  الفند: لالهمللع حَم  المع  ع: 

الئ  المل  ممدل  اطدَ إعحدلأ للداال  المنلصدَ ااِدلئَاأ ل احئدق الشدهلل اللصدَي 

 الملاالي. 
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 اط: انطللال ع: اللنلِدهللا عد:  شدمل   المم  الفن: لئِعَ مِلحلا الففلأاا ع:  

 المل  م   و  اهاهلل هللَه  اللا   ال لفع (.

 الثانً : * المحور

 ( 2العٌنة رقم )تحلٌل : 

 اَِ المم  الفن: :ـ اللعا اللعل: الئهللعَ .

 لئنع  المم  الفن: : هاا  الَ  مل .

 

 

 ـ بٌت العٌلة " حوش الطٌن ".

 :  التحلٌل

 :ـ اللعا اللعل: الئهللعَ .موضوع العمل الفنً  

 اا مع  . األسلوب :ـ 
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نههلل     وا المم  عحََ   الَ  مل  , هاا تقنٌة المستخدمة فً العمل الفنً :ـ  

ش صع  المَ آ إلَ  شمللهل الها َعد  ال للدهللآ. اا  هممدا انلصدَ مد  األشدمل  

المألاعدد  اللدد: صددلغلهل عددهلل الفنددل  "لشددن " عدد: لماعنددلا مللمددَآ عمعدد  الدد: الَمددال 

االهلل  ا لحا مو هللا عن: ااحهلل حعث نوحظ انا ام  منِق ملِدط واا  طداط 

م: الطلعمدد  االظددَاف اللدد: نمددع  ععهددل  الددألعَ الهلنددهللا صددَعح  اافددح  لحددل

 ا هلملا: االلئلع: الَ المم  الفن: اللشمعل:. 

هلأ الشم   نل لهو  اللاح  نلهحلً ع: اللماع  لصداَآ  الجمالٌة الفنٌة التشكٌلٌة :ـ 

ملحاظ  م  لَمعل الَ همللع  الفَا  ااألفااأ االظو  االنِهللا اال ط االلا  

 لَ الفَا  ع: مِلح  اللاح .                            ُمِعطَاً ا

لدلَ  ع: لنلالا ملم  لاحللا عد: ال لفعد  َمدل الدَ  امَا  لشنااممل لماهلل الفنل  

الفَشددلآ لصدداَآ اافددح  للمطعددن ا حِددل  لددَا  انطللاعدد  لأِددلاهللا  مددلهللعم: 

ا املههدل م   و   دهللاأ  لااند  موِعم: لشمَ ععا لنمام  الملهللآ ع: ِط  اللاح

 ع: ال لفع .ا نطللاع  إفلع  لللن اللألعَاا 

هلأا الئعمد  الهمللعد  مد   دو  امد  الفندل  لشدنا لِدمللا المملنعد  عد: لمدض     

الظَاف االمنلِللا اللع:ع  االلَالع  اممللهلا لَا  لئنع  ملطاَآ , ل  ِمَ إلَ 

الفد  اللشدمعل: , لطاَ لغد   طدللهَ اللشدمعل: لحهللالد  ههللعدهللآ لِدلعَ ا دَ لطداَاا 

  .عصلَ للمم  اللعل: مواق م  لا  ههللعهلل لَ ُعمههلل م   ل 

 المحور الثالث :* 

 ( 3العٌنة رقم )تحلٌل : 

 اَِ المم  الفن: : لهَعهلل . 

 هاا  الَ اَق .لئنع  المم  الفن: :  
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 . ـ لوحة تجرٌدٌة ) آثار أقدام ( فً الوان جواش على ور  ـ للفنن ) عمران بشن  (

  حلٌل :الت

 األحوع  الملئال  . موضوع العمل الفنً :ـ  

 لهَعهللي. األسلوب :ـ 

هدداا  الددَ اَق , اِددل هللَ الفنددل   لدداا   تقنٌااة المسااتخدمة فااً العماال الفنااً :ااـ 

الهاا  الَ الاَق انفو ولن لَا  لِلشمَ المملنلآ انهلل ام دَع  عملندا لاحد  " 

ي امدد  لماعنددلً اشددموً ممعددلع  األحوعدد  الملئالدد  " عهددلأ الللدداع  لأِددلاهللا لهَعددهلل

 لمملنلآ ا ماَ ا نِل  المغلاهللا االمئهاَ الللحث ا  حئا اهللاَ  لللحعلآ .

األلاا  الل: اِل هللمهل الفنل  عد: اللاحد  ا د: : اللدا  اللنفِده: الئدللَ ااألحمدَ   

ع: لهلاَ همعد  لُعئدهللَ  لااأللَق ااألصفَ ااأل فَ ااأللعض  اطا لنلغملً لانعً 

ل ا نفِع  م   و  ال طاط الملان  عملنا لاح  همعل  لللشم  اهمعلد  لنل اهللآ ح

 ا اع  للللملعَ.
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مللع  اللا  انهلل الللاع  لهم  م  عهللي  ا  صللع مد  عومد  اللاحد  عشدمَ لاهداهلل 

 مل  لانع  الَ الِط  .

نهدد  للاحدد  " األحوعدد  الملئالدد  " عدد: لماعنددا لماعنددلً  الجمالٌااة الفنٌااة التشااكٌلٌة :ااـ

عَعلً عحم  َمالاً لحلل  م  المملنلآ الل: عمعشهل مد  مدااط  الدَ مِدعَآ حعللدا لمل

العامع  ع: مهلمع عِاهلل  الل لف ااألنلنعد  االطمدع لمعدهللاً اد  اللئلعد  الملمد  احدهللا 

م  اللشَ اع: م  اطننل المَل:  الاط  اا نِلنع  مع فمف ع: الهللع  انهلل غلللع 

 لحعلآ م  عاَ ملعا  مَآ  ا علعهلل.ا موا لنف  نمع  إ  لنملن: مَاَآ ا

 طاط ملعَآ للاح   " األحوع  الملئال  " افمهل ع:  شمل  حللانع  ع: شم      

هللاام  الونهلع   ا مللف  ع: لهللا وا لاح: لاهاهلل ش:أ مدل ملعدَ للدنف   ندل حعدث 

ٍَ م  األملَ ا هلل  اعل دل  للَل م  م  ولن اللَ   هللاَ لأحوع  ملئال  الصم  ُمئهللم   هلل

طددا  المِددعَ االمددهلل مدد   هدد  الحعددلآ العامعدد  مددع الشددلَع اا هللاَاا الم للفدد  انددهلل 

لعلَلهل لئفلأ حلهلا ُمِلحئ  منهل حعدث الوملدل آ االلِدعهللا حلدَ ُلِئلدْا مد  للدن 

 األحوع  المَْا  هللما الَ علا ف  ا عشمَ صلحلهل لللمل   ا العأ  . 

: عد: لمداع  لشدم   فدلف هدل ال طد: االهمدلل: َ  الشدم  عد: صداَآ لملمد  لنل

ِلعوً لللحََ االمنلهللاآ االمهل َآ النلً لأننل  اَ لنل الحق ع: الحَع  اع:  ْ  نمع  

  ِاآ للئع  الشماهللا.

 المحور الرابع :*

 ( 4العٌنة رقم )تحلٌل : 

 همهَآ شملع .اَِ المم  الفن: : 

 لئنع  المم  الفن: : مل:ع   فعف  الَ اَق. 
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 "للفنن عمران بشن  .ش ـ جمهرة " السو  

 التحلٌل :

 . همهَآ شملع موضوع العمل الفنً :ـ  

 األسلوب :ـ تجرٌد واقعً . 

اللاح  " همهَآ شملع  " للفنل    امَا  لشنا :ـ تقنٌة المستخدمة فً العمل الفنً 

(  اطدا شددموً   دَ للممدد  الفند: لددَا  اا معددلً الدَ  ععددا شدموً ِددَعللعلً ا ِددطاَعلً 

ا  األمَعلعن الم فف  لَا  المل:ع  عأاطا  عم  لملعَعد  اهمللعد  معللهدل لألا لً مشلم

 ا  م  لهلَلا الِللئ  مع اللاح .

لئنع  اللا  لِعط  اا معد  لاندا اللاحد  لدألاا   فعفد  اَ عئد  نلامد  لحعدث  اطدا 

عَص  لللعل  انلصَ ل ا َاههَ لشم  ملللع  لللَغَ مد  المللعد  المهللهللعد  لهدل عد: 

َاممع  عنع  لعِا ممللهللآ نههلل ل لللطلعم  ع: منلِدللا محدهللهللآ عئدط ملد  لحلَ ما  ل

 األعَا  ااألِااق االملاَاا الهللعنع  .
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اِلممل  الفنل  " لشدنا " أللداا  األمَعلعدن لدَا  مل:عد   الجمالٌة الفنٌة التشكٌلة :ـ

 شفلع  االَ الاَق  ا ع: حهلل والا همل  عن:.

نلا اللشَع  االحعاانع  لشم  ملعف لل َ  لنل لللاحَ ال طاط ع: هْمٍع م  المل:   

حشددهللا عدداح: لنددل لعدداَ لِدداق شددمل:  ا اددَ  لئلعددهللي  ددهللعَ  ا حفدد  هللعندد: لأحددهلل 

 الملاَاا االل: ملنا ُلئلَ للمض األفَح  .

 اطلنل ال طاط  شمل ً لَهل  انِلأ ا طفل  اهمدِ  احصدل  امدوهللا الأحهدلَ     

اللمداع  لمد  مدل احلداا  مم  إلَ شم   علل:   للأاع  الملفلال  لشم  عمنحنل الفَص

همع  ههللا ع: لحلَ لع    مع  ال ط للللاح  االئهللَآ الَ لماع  ن  لشمعل: ُعلفدا 

النظَ إلعا اعفل  للهللا اللحدلاَ ممدا االلأاعد  لدا لمدهلل  َاألدا لل دَا  لشدع:ع  األا  

ل  لللعد :الحصا  الَ ممنَ لملعَي االللن: الَ الحصا  الَ ممنَ وا د: همدلل

انلصَ ل ا َاههَ لشدم  مللدلع  لدللَغَ مد  المللعد  المهللهللعد  لهدل عد: لحدلَ مدا  

لَاممعد  عنعد  لعِدا مملدلهللآ نهدهلل ل لللطلعمدد  عد: منلِدللا محدهللهللآ عئدط ملد  األعددَا  

 ااألِااق االملاَاا الهللعنع  .

اِلممل  الفنل  " لشنا " أللاا  األمَعلعن لَا  مل:ع  شدفلع  االدَ الداَق  دا عد: 

 ا همل  عن:.حهلل وال

 *المحور الخامس :

 ( 5العٌنة رقم )تحلٌل : 

 اَِ المم  الفن: : مل:نلا .

 لئنع  المم  الفن: :  مَعلعن الَ اَق. 
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 ش ـ تجرٌد للفنان ) عمران بشن  ( اكرلٌ  على ور  .

 التحلٌل :

 . مل:نلاموضوع العمل الفنً :ـ  

 األسلوب :ـ تجرٌد حر. 

اِلمم  الفندل  لئنعد  لدا  األمَعلعدن لأِدلاهللا   ل الفنً:ـتقنٌة المستخدمة فً العم 

لهَعهللي حَ الَ اَق حعث ملنا النلعه  صاَ لَِق المع  إلعهل  : اللَآ اد  

انلصددَ لمل:نددلا غَعلدد  نللهدد  لاا ددع مددهللااللا الفددَ  للددا  االدداَق عملنددا  ددو  

 النلعه  لمل:نلا لهو  اللاح  " لهَعهلل حَ.

الدَ ِدط  الداَق اظهداَ  هِدلَ عد:  شدمل   الفَشلآ لاح: لاهداهلل ملمد   داي 

غعددَ مألاعدد  لدداح: لمددهللآ  شددعلأ لمل:نددلا اغعددَ مل:نددلا عملنددا لاحدد  ههللعددهللآ الددَ 

 اللهَعهلل لحم  لصم  م  ناع ا َ.
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ع: لاحد  " مل:ندلا " للغعدَ حللد  ال دط مد  مدنظَ إلدَ لجمالٌة الفنٌة التشكٌلٌة :ـ 

لحَعد  لِدل  لللمدلأ حعدث  شمل  اللعد   ا ملحدََآ  د:   دَهللا مدل لمدا  للماعندلا 

 منهل  شمل ً ألِملن .   عمم     نِلئَ

لمدداع  اللاحدد  لددهللاأ لشددم  عدداح: للددلمض لأنهددل مل:نددلا للحددَن اِددط لَمدد  مددلأ   

ل لق صاَآ للمللئ: م: عَا ل صاَآ همعل  لغوي المئ  انهلل َؤعلهل , لحعث عممد  

ههللاعل  ا مصاَ ُلملدق ا ِلفلهللآ منهل ع: لمض المطلاالا الاَ ع  للغلعف الملهللا اال

 للللعاا االممللهللا .

الشم  الملَ للاح   لق منل لً ُمَعحل للمع  م   دو  لماعندلا لفدع المللئد: عد:   

لفِددعَاا ادد  معناندددلا للمنلصددَ الماهددداهللآ للللاحدد  امددهلل  ا ِدددلفلهللآ منهددل عددد: 

المصددنملا الاَ عدد   ا عدد: اللوِددلعمع  , لددا  اللاحدد  عمللددا  لاانددلً م للفدد  ُلغددوي 

 النفا  االمئا  لِحَ ل المِلحلا مَعح  .
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 ش ـ عٌنات من أعمال مختارة للفنان اللٌبً عمران بشن 
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 :النتائج والتوصٌات 

 النتائج : :أوالً 

عدد: الحَمدد  اللشددمعلع  المَلعدد   الفنددل  اللعلعدد: امددَا  لشددن ا الددَاف لههدداهلل  .1

عددَ  ل م للمِدد لشددم  اددلَ االلعلعدد  لشددم   ددل . لمددل  ددلَ لددا مدد  هللاَ ملعددَ

 اللطاعَ االلااص  لافع األِ  الفنع  لحَم  اللشمع  اللعل:.

 هللا الهللَاِدد  الددَ المشددف ادد  الملعددَ مدد  الئددعَ ا لهللااعدد  االهمللعدد  االفنعدد   .2

 .  امَا  لشنا (  للفنل االلئنع  

 هلل  اللحث ا  مفهاَ الهاع  الئامع  للفنل  اللعلد: المملصدَ الدَ المشدف اد   .3

لدَؤ  االئدعَ اللشدمعلع  لألامدل  الفنعد  اللد: لناادا مد  الملعَ مد  األعمدلَ اا

حعث األهللاأ االلئنع  ااألِلاهللا االاِعل   م   و  الهل لا ملمهللهللآ مد  اللع:د  

 االحعلآ الاا مع  المحلع  الألَا لمفهل ام َ للللَاث اللعل: اممانللا. 

 التوصٌات : :ثانٌاً 

الفنعدد  االلئلععدد  عدد:  عاصددَ اللحددث لللمشددف ادد  الممددللَ األِلِددع  للهاعدد  .1

المِددلئل , االا دداف الددَ ملطللللددا ا هلملاعدد  اا  لصددلهللع  , ااِددلغو  

 ا مملنلا المحلع  االوالع .

ا  لمددلَ لحفددظ ااددَض النمددلو  الفنعدد  اا لهللااعدد  اللدد:  نهل ددل الفنددلنا   .2

الَااهلل ع: مملَض اا مللحف هللا:م  امملللا الم  االلمَعف لهل م: لطلدع 

 هللعهللآ الَ  و  المنهلاا اا علهللآ منهل.األهعل  اله

لاصددعلا لدد هَاأ هللَاِددلا الحدداث مئلَحدد  االلممددق عدد:  لمددلا الئنعددلا  .3

اللع:ع  االلَالع  للف   لمحلال  إظهلَ الهلنهللا الهملل: , ألندا عل دَ لدلأللاا  

 ااألشمل  الهمعل  , امولن عهَ علِفلهَ الفمَع  االفنع  االهمللع .
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 الهــــــوامـــــش

 –طفَ عح:, اللواق الفن: االِعنمل, هللاَ غَعهللا للطللا , هللاَ المملَف مص .1

 . 31 ,  1997مصَ 

الاَآ اللئلعددد   –افعدددف لهنِددد:, الهل دددلا الفندددا  اللشدددمعلع  المملصدددَآ  .2

 .7,   1985اا َشلهلل الئام: ِاَعل 

نمعَ اطع  , ع  اللصاعَ المصَ  الحهللعث, هللَاِلا ع: نئهلل الفنا  الهمعل   .3

َع  الملم  للمللهللا مع الهممع  المصَع  لنئلهلل الف  اللشدمعل: _ , الهع:  المص

 . 37,  1993الئل َآ 

م لددلَ المطددلَ, الفنددا  الهمعلدد  لددع  الملمدد  االمنفمدد , الهع:دد  الملمدد  للملددلهللا  .4

 .37,   1994للللملا  مع الهممع  المصَع  للنئلهلل 

الشددَق , اِدملاع  شدا : , الفدد  اللصدمعَ , الطلمدد  الللنعد  , ممللدد  ل دَاأ  .5

 . 35    2002الئل َآ ,

ال: لعام: , الئعَ الممملَع  االف  اللشمعل: , هللاَ َالهللا الهلممع  , لعَاا  .6

 ,2002    ,13 .  

مصطف: الهلل  , المهلل   إلَ علِف  الهمل  , محلاَ نئهللع  الحلعلد  الأملعد  ,  .7

 . 37,  36,    1999, مملل  مهلللال: الئل َآ ,  2ط 

الف  االفندلنا , الهع:د  المصدَع  الملمد  للملدلهللا  مصطفَ الصلاي الهاعن:, .8

1997  ,172. 
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  المــالحـــــ 

 الشهادات التقدٌرٌة المتحصل علٌها الفنان والكاتب اللٌبً : د. عمران بشن 

 من مشاركات  الخارجٌة.

مالحظاااااا التارٌخ الدولة مقرها المناسبة

 ت

 -القلعاااااااة الكبااااااار   مهرجان الزٌتون  
 سوسة

 شهادة 28/121988 تونس

 شهادة  2001 -97-95 " " مهرجان الزٌتون 

مهرجان المنستٌر الادولً للفناون 
 التشكٌلٌة

  م2005 " المٌناء " المارٌنا"

مهرجااان الشااابة الاادولً للفنااون 
 التشكٌلٌة

 شهادة 11/7/2006 " والٌة المهدٌة

ملتقاااااااى دوز الااااااادولً للفناااااااون 
التشكٌلٌة والصاورة لفوتوؼرافٌاة 

 ـ مشلر 

وز للفنون والتراث د
 والٌة قبلً

" 3/8/2004     " 

ملتقاااااااى دوز الااااااادولً للفناااااااون 
التشكٌلٌة والصاورة لفوتوؼرافٌاة 

 ـ شرفً

دوز للفنون والتراث 
 والٌة قبلً

" 13/11/2005    " 

ملتقاااااااى دوز الااااااادولً للفناااااااون 
التشكٌلٌة والصاورة لفوتوؼرافٌاة 

 ـ شرفً

دوز للفنون والتراث 
 والٌة قبلً

" 11/11/2006     " 

ملتقاااااااى دوز الااااااادولً للفناااااااون 
التشكٌلٌة والصورة لفوتوؼرافٌةـ 

 مشلر 

دوز للفنون والتراث 
 والٌة قبلً 

" 12/11/2007      " 

 ـ 2004 " تطاوٌن مهرجان تطاوٌن 

"  +  6/8/2003 " والٌة صفاقس  المحرس للفنون التشكٌلٌة

 مٌدالٌة 

"          "          " "       " " 3/8/2004  +  "
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The Impact of Teachers Training Program meson 

English Language Novice Teachers Learning and 

on Their Early Professional Experiences at Zawia 

Secondary Schools 

 

D.R :-Naeema Ali Alkhboli 

 

Abstract: 

    This study is an investigation into English Language 

teachers who have recently started their teaching at 

Zawia secondary schools. The focus of this study will be 

on how these teachers develop their training experiences 

inside the class-rooms through the first three years of 

their teaching. Enriching the knowledge of these novice 

teachers may help to enable the newcomers to gain 

essential ways for their future learning and training 

processes. In this study, a mixed method approach was 

employed in which both a quantitative and qualitative 

analysis  were used  to see the wider picture, and to 

obtain more detailed account about teachers' 

experiences and thoughts during their first three years of 

practicing the profession. The vast majority of beginning 

teachers in this study reported serious shortcomings in the 
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quality of their pre-service training. Fifty-seven teachers 

from Zawia were surveyed, including eleven teachers 

who participated in interviews. With the aim of enhancing 

the quality of pre-service teacher training in Zawia 

secondary schools, the findings of this study have been 

used to inform the development of a set of 

recommendations for those who are responsible to 

improve the training programmes for novice teachers of 

English Language in Zawia. 

Introduction: 

   This study allows novice teachers to have their voices 

heard and to record their experiences. The findings of 

this study will be reported from the perspective of the 

novice teachers, with the aim of enabling policy makers 

to improve the pre-service training programmes for 

English language qualified teachers in Zawia secondary 

schools. The rationale for undertaking this study is that 

there is a dearth of accurate information concerning the 

pre-service training programme for beginner English 

teachers in Zawia. As stated by (Al-Hazmi, 2003) English 

as a Foreign Language (EFL) pre-service programmes 

are inadequate and unorganised. 
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Significance of the study: 

   The findings that were generated by this study will give 

importance to the concerned individuals who are behind 

the professional development of novice teachers of 

English in Zawia Secondary Schools. It will provide 

insight into teachers‘ transition from initial training to 

professional practice. It will shed light on the necessity of 

effective training programmes and what they should look 

like and what assistance they offer in order to ease the 

burdens of the newcomers entering education. To the 

future researchers the outcome of this study will serve as 

a guiding path to conduct related studies in different 

types of respondents. 

Literature Review: 

   The international research literature published over the 

last decade reveals that the transition  from student 

teacher to novice teacher can be dramatic (Whitaker, 

2001; Jones, 2002). For example, Whitaker (2001) 

maintained that during this period of transition novice 

teachers develop from being a student in charge of 

his/her individual learning to becoming a teacher in 

charge of encouraging learning in others. According to 
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Killeavy (2006:168) newly qualified teachers ''are 

required to assume full professional responsibilities from 

the first day they enter a classroom''. This study intends 

to investigate the experiences and perceptions of 

beginner teachers in Zawia secondary schools teaching 

English as a foreign language during their first three 

years in the profession. 

 Development of a professional knowledge base 

and classroom practice 

   Newly qualified teachers need to develop their 

pedagogical knowledge and skill base in order to 

become accomplished classroom practitioners. It is 

commonly reported that new teachers in developing 

countries complain that their training programmes did not 

prepare them sufficiently for ‗real‘ teaching in the real 

world (Brock and Grady, 2001; Steyn, 2004), and that 

they need to acquire an adequate knowledge and skills 

base to enable them to teach effectively (Whitaker, 2001; 

Andrews and Martin, 2003; Steyn, 2004). Many beginner 

teachers consider their pre-service college education to 

be too theoretical, general, and unrelated to real teaching 

in school context (Brock and Grady, 2001). Once in the 

classroom they cannot relate the theory from pre-service 
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training to what is done in reality (Whitaker, 2001; Steyn, 

2004); transferring theory from training to their classroom 

practice therefore can pose a significant difficulty 

(Whitaker, 2001; Steyn,2004). As Killeavy (2006) 

observes, novice teachers need to develop skills that 

help them to deal with the stress of a progressively more 

demanding society. In contrast, however, teachers in 

many developing countries such as in Latin America and 

South Africa, fall into the category of what Villegas-

Reimers (2003:19) terms ''under- prepared teachers''. 

They have had limited or no preparatory training in 

relation to developing their pedagogical knowledge and 

skills base. 

   Many countries still focus on developing the content 

knowledge of their student teachers, without providing 

opportunities for practice. For instance, in Ethiopia and in 

many other African and Latin American countries 

universities and colleges generally offer certification 

programmes without providing the opportunity to 

undertake pre-service programmes under supervision 

(Villegas-Reimers, 2003). Moreover, in Malawi and 

Eritrea a large number of untrained teachers are hired in 

an attempt to widen access to education (ibid, 2003). In 
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India, training programmes tend to be short and do not 

prepare teachers sufficiently. Also the majority of teacher 

graduates lack a ‗basic knowledge of subject matter‘ and 

are ill-equipped to work in schools (ibid, 2003). 

   Zawia, as a city in a developing country, has a very 

similar education system to that of Saudi Arabia, where 

EFL pre-service programmes are often described as 

inadequate and as lacking in a systematic approach (Al-

Hazmi, 2003). In the last 40 years,  EFL teachers have 

graduated both from colleges of education and from 

university faculties of arts which offer a license degree in 

English language. This preparation is not regarded as 

sufficient to prepare EFL teachers in Saudi Arabia, and 

leaves English teachers unqualified to perform such a 

role (ibid, 2003). They lack subject knowledge, language 

proficiency, and competence in foreign language 

teaching methodology. The only difference between 

Zawia and Saudi Arabia is that in Zawia graduates from 

the university have been trained to become researchers, 

while graduates from teacher training institutions are 

expected to be English language teachers. 
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 Regardless of the national context, classroom 

management and discipline are serious challenges for 

novice teachers, an issue that is frequently highlighted in 

the literature (Andrews and Martin, 2003; Steyn, 2004; 

VanTartwijk et al., 2009). Many novice teachers feel 

unprepared to handle classroom reality; specific 

challenges identified include dealing with students with 

poor language skills, establishing positive trusting 

relations with students, and motivating students (Steyn, 

2004). Veenman (1984) found that establishing a helpful 

working atmosphere in the classroom is the first 

challenge of both students and novice teachers in 

secondary education.  

   Numerous new teachers, particularly in developing 

countries such as in Botswana, are ill-equipped to cope 

with classroom dilemmas and make judgments. They 

struggle to develop styles of leadership and to apply 

strategies that respond properly to students‘ needs. 

Instead of being focused on learning, beginner teachers 

tend to focus their attention mainly on managing student 

conduct (Dube, 2008). Moreover new teachers are 

frequently given classes of low capability where attention 

shortfall, behaviour problems and learning disabilities are 
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widespread; they are therefore often faced by students 

who need high level expertise in classroom management, 

stimulating tactics and personalised attention (Brock and 

Grady, 2001). 

Methodology and research design: 

   In this paper, the writer employed Creswell‘s (2008) 

two-pronged approach: quantitative methods were used 

to map the territory; while qualitative methods sought to 

obtain in-depth understanding of individual experiences, 

and thus to gain access to the thoughts and experiences 

of English language novice teachers in Zawia secondary 

schools during their first three years of teaching. By 

adopting this approach to data collecting, valuable 

insights can be gained from the research findings that 

are not possible when using one form of data alone 

(Tashakkori and Teddlie, 1998), since questionnaires 

and interviews can be seen as ''having differing and 

possibly complementary strengths and weaknesses'' 

(Harris and Brown, 2010) Thus, it was anticipated that 

emerging themes from the initial survey for this study 

would inform the development of the questions used in 

the follow-up in-depth interviews. 



 علً الخبولً ةد. نعٌم 
 

 767                                 مجلة كلٌة اآلداب                                      
 

This study was conducted in two separate phases. 

Phase one was a mapping survey; during Phase two in-

depth interviews were conducted. The first phase, the 

mapping survey, was carried out using a structured self- 

completion questionnaire, which was divided into two 

sections. The first section consisted of general questions 

in order to obtain basic background information about the 

participant teachers. Section two focused on the novice 

teachers‘ pre-service experience. A five-point Likert scale 

was used for section two to indicate the degree of 

agreement with statements.  

   Phase two, the qualitative phase, consisted of follow-

up, face-to-face in-depth interviews with a sub-sample of 

11 beginning teachers, exploring the themes emerging 

from the survey. Of the 57 volunteers who expressed 

their interest to participate in the questionnaire, due to 

time of exams in their schools only 11 expressed their 

interest to participate in the interview. 

Sample: 

   Selection of the participants for this study was based 

on specific criteria, so that ‗they [could] purposefully 

inform understanding of the research problem and 
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central phenomenon in the study‘ (Creswell 2007: 125). 

This was therefore a purposive sample comprising a 

survey (N=57) and an interview sample (N=11) of 

beginner teachers of English as a foreign language, who 

between 2013 and 2015 were employed in 13 secondary 

schools in Zawia to provide a diverse range of rural and 

urban secondary schools.. Participation was entirely 

voluntary. At the time of the data collection, participants 

had three years or less teaching experience in 

government schools 

Data collection: 

The process of data collection by questionnaire is 

commonly associated with a quantitative approach, with 

a focus on measuring results and with the aim of 

presenting and analysing data by using statistical 

methods (Amaratunga et al., 2002). Questionnaires are 

generally regarded as an objective research instrument 

that can be used to generalise results based on large 

sample sizes (Harris and Brown, 2010). To gain access 

to the various participating schools, consent was 

obtained from the principals, and then from individual 

participants. The questionnaire included the items to be 
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completed on a voluntary basis by the participating 

teachers, including three closed questions (Likert scale 

items). After the completion of the survey, interviews 

were conducted with 11 teachers. Participants were told 

that the data collected would be confidential and that 

they had the right to withdraw or stop at any time (Berg, 

2009). 

Data analysis:  

   In accordance with the mixed methods approach, 

multiple strategies were used to analyse the data. The 

quantitative data were analyzed using the Excel software 

in order to discover the challenges that new teachers 

face relating to their training programme. Descriptive 

statistics, were used to describe the data where suitable. 

Furthermore, responses to the interview questions were 

analysed by means of the NVivo software programme. 

This allowed for a thematic analysis adopting a grounded 

theory approach (Strauss and Corbin, 1990), where the 

aim was to generate theory inductively from data 

collected in a systematic manner. This involved the 

identification of common themes that emerged from the 

data and of patterns and links that became apparent 
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across the various categories. The NVivo programme 

assisted in determining these key themes relating to the 

needs of the English language novice teachers in Zawia 

secondary schools during the first three years of practice. 

Data Presentation:  

   A total of 57 participants responded to the survey, 

resulting in a response rate of 95%. 39 of the 57 

respondents were female and eighteen were males. 

Questionnaire data: 

   The survey questions provide an over view of English 

language beginner teachers‘ pre-service experience in 

Zawia secondary schools. Approximately 27% of 

participants in the survey agreed that their pre-service 

experience had been beneficial in assisting them in 

facing professional challenges. Similar responses were 

received with regard to the relevance of pre-service 

experience and the extent to which it provided them with 

a knowledge base for teaching.  A teacher remarked that 

she completed a graduation research project but she did 

no pre-service training. Another reported that the pre-

service training was so short. This indicates that many 

pre-service training programmes are not helpful in 
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assisting new comers managing the challenges they face 

in the early stages of their career. These findings 

suggest that the university prepared them to become 

researchers, not teachers, and that consequently they 

had entered the profession without any adequate 

preparation for teaching.  

Interview data:  

  The key findings of the survey questions were followed 

by a set of semi-structured interviews with 11 novice 

teachers of English in secondary schools in Zawia. From 

these qualitative interview responses, a number of 

themes emerged. 

 Novice teachers’ preparedness when starting 

teaching 

   The interviewees felt unprepared to start teaching. This 

was the case for Faculty of Arts graduates whose 

programmes were designed to prepare them to become 

researchers; instead of pre-service teacher training, they 

completed a graduation project and were appointed in 

secondary schools. Not only teachers who graduated 

from Faculty of Arts programmes felt unprepared; 

teachers who studied in Colleges of Education also felt 
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that their preparation had been insufficient. In many 

instances they found their pre-service training to be too 

short, and its duration differs from college to another and 

a lack in basic knowledge content. Also, their preparation 

was limited only on how to deliver a lesson. Moreover, 

other novice teachers regretted the lack of opportunities 

to observe more experienced colleagues, or to be 

observed by another teacher and to get constructive 

feedback to learn some helpful strategies. 

 Novice teachers’ preparedness for EFL 

teaching 

   The interviews with beginner teachers revealed that 

most of them (N=9), felt ill-prepared, regardless of 

whether they had graduated from College of Education 

or a Faculty of Arts. Some of them felt unprepared to 

teach English for specific purposes, as they need to do in 

their teaching assignments. They reported that they were 

prepared only to teach general English. They found 

English grammar is the only beneficial subject in their 

pre-service educational programmes. Moreover, the 

beginner teachers believed that the focus of their 

faculties and colleges were too theoretical and ignored 
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practical aspects as pronunciation, conversation, and 

hearing from native speakers. Although most novice 

teachers believed that their college and faculty 

programmes did not prepare them to teach EFL, some 

did believe that they were prepared sufficiently, and they 

benefited from studying subjects such as phonetics, 

reading, conversation, grammar, translation, morphology 

and research methods. 

 Areas in which novice teachers felt       

adequately or inadequately prepared 

   Most novice teachers in this study (N=9) reported that 

they were adequately prepared to teach general English, 

especially grammar, since the syllabuses at their 

faculties and colleges focused on grammar, and some of 

them utilize what they had studied as a resource when 

needed. Furthermore, a participant believed that her 

studies in the College of Education prepared her well to 

teach reading and grammar. Another beginner teacher 

who graduated from a Faculty of Arts felt prepared for 

teaching some subjects such as phonetics, reading, and 

conversation. Though there was evidence that beginner 

teachers felt prepared sufficiently in some areas of 
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specialization such as reading, conversation, grammar, 

and pronunciation; there were indications that this was 

so in all cases.  

   Some interviewees felt insufficiently prepared to teach 

phonetics. They reported that the time devoted to study 

this subject at their College of Education was not 

adequate. Also, participants who graduated from Faculty 

of Arts felt unprepared as their faculties had covered little 

phonetics. The evidence showed that not only teachers 

who graduated from Faculty of Arts programmes felt they 

were not prepared to teach pronunciation and 

conversation. A participant, who graduated from a 

College of Education, had the same experience. 

However, two participants, felt that their studies had not 

prepared them sufficiently to teach the listening skills, 

which benefit from experience with pronunciation and 

conversation. 

 Regarding to the teachers who admitted to feeling 

unprepared to teach in certain areas of their 

specialization, a participant reported that she feels 

unprepared to teach the writing, and she feels she needs 

more assistance to teach it. Moreover, assessment was 
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identified as the main challenge at the beginning of a 

new comer's career. A participant feels that her prior 

school and pre-service education programme were not 

effective and did not prepare her to develop suitable 

assessment criteria to set a good exam, so she depends 

on open-ended questions. 

   Furthermore, two participants who graduated as 

researchers, felt not prepared in the area of classroom 

management. Although the syllabus of the Faculty of Arts 

at the university was, as they reported, theoretical, they 

did study some educational subjects even though 

nothing that related to classroom management. Also they 

feel that they lack the experience because they are 

researchers. A participant graduated to be a teacher, felt 

inadequately prepared in the area of classroom 

management. She reported that her lesson rarely 

finishes in the same class period. Her College of 

Education did not deliver a single lecture which covered 

classroom management; neither did her pre-service 

placement prepare her to manage her class. 

   In addition to the themes emerging from the interviews 

new beginner teachers felt inadequately prepared in 

planning lessons. A beginner teacher believed that her 
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pre-service preparation programme did not prepare her 

to design effective lesson plan so she could attract her 

students‘ attention and improve her teaching by learning 

different teaching strategies. Novice teachers from both 

types of faculty and college felt inadequate when it 

came to areas in which they needed development in 

classroom practice. They reported that their place of 

graduation was neither effective nor supportive. They 

believe that their college/faculty did not prepare them to 

employ teaching and learning strategies which would 

have enabled them to enhance their students' 

achievement. 

   Moreover, the interviews revealed that most new 

comers felt unprepared when it came to effectively 

motivating the students academically and behaviourally 

in the day-to-day challenges. Most participants who 

graduated from Faculty of Arts programmes reported that 

they found it difficult to motivate their students 

academically and behaviourally, even though they 

encounter students who behave badly and have severe 

academic problems. They often felt disappointed and 

lack the experience due to their having trained research, 
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not teaching. For example, these teachers had studied 

general psychology only for one year, which is not 

sufficient, and neither did they have an initial teacher pre-

service programme. 

   The interviewees who graduated from Colleges of 

Education as teachers were provided with pre-service 

training programmes, but they gave responses similar to 

those who graduated to be researchers only. Two 

participants stated that during their previous study they 

did not learn how to motivate their students behaviourally 

or academically. They pointed out that there was no 

emphasis on these matters in either their college or 

university coursework or in their pre-service programmes. 

   Some novice teachers, on the other hand, were 

positive regarding being prepared to motivate their 

students, both academically and behaviourally. Three 

new beginners reported that they benefited to some 

extent from their study at a College of Education in 

motivating their students‘ behaviour. They also got some 

sort of preparation from their initial teacher pre-service 

programmes for motivating their students effectively, 

academically and behaviourally. 

 Some interviewees, regardless of which type of place 

they graduated from, reported that they felt prepared to 

motivate their students behaviourally because of their 
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study of psychology. However, there was no preparation 

on how to motivate students who lack interest in learning 

a foreign language. Novice teachers from Colleges of 

Education also reported that motivating students 

academically is a skill that is acquired by practice.  

Discussion of findings: 

   The researcher undertook this paper in order to 

improve the pre-service training programmes to  support 

beginner teachers of English in Zawia secondary schools 

during the first three years of their career, as they have 

to develop their teaching skills through trial and error 

(Killeavy, 2006). 

    This study was facilitated by the collection of 

quantitative and qualitative data in two phases: phase 

one was a survey, using a structured a self-completion 

questionnaire for the quantitative data. Phase two 

involved face-to-face, in-depth interviews for qualitative 

data. The following question was used to guide the 

study: 

 How well does the university programme 

prepare novice teachers for EFL teaching in 

Zawia secondary schools? 

   Upon analysis of the survey and the interviews, a 

number of commonalities emerged which have informed 
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the critique of the apparent limitations of the pre-service 

preparation teacher programmes in Zawia. The key 

issues are described below. 

 Length of pre-service programme 

   No one should assume that teachers who graduated 

and completed their pre-service training programme 

have the necessary strategies at hand. Teacher 

education programmes need to better address issues 

related to novice teachers, hence improvements can be 

made based on the types of support novice teachers 

need when they start the profession. As described in the 

literature by Villegas-Reimers (2003), many universities 

and colleges in African and Latin American countries 

provide short pre-service training programmes, which 

concentrate on content more than practice, and do not 

include supervision (ibid, 2003). The case of the 

graduates from the Faculty of Arts in Zawia is similar, in 

that they enter the profession without pre-service training 

experience. 

   Although the pre-service training, as reported by 

Villegas-Reimers (2003), is the first step in a longer 

process of professional development it is the only 
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training that teachers receive in Zawia. There is no 

induction or in-service training, as in some other 

countries. Villegas-Reimers (2003) highlighted the 

importance to novice teachers of in-service under 

supervision when the pre-service training programme is 

short. There is a dearth of workshops and they are 

usually only offered when a new syllabus is introduced 

(Orafi and Borg, 2009). Regarding pre-service training 

programmes, teachers in this study expressed the view 

that there is a lack of systematic relevant quality 

provision as in other Arabic countries (Al-Hazmi, 2003), 

which is also apparent in Zawia . 

   Faculties of Arts participants were dissatisfied with their 

level of preparedness, since they had been educated 

and trained to become researchers but instead had been 

appointed as teachers.  

The lack of pre-service training and school-based 

practice left the minority feeling embarrassed as a result, 

they required more effort to give a lesson. Pre-service 

training programmes which provide opportunities for 

supervised teaching practice throughout the duration of 

the course are the most effective. The length of training 
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period differs from one country to another throughout the 

world (Villegas-Reimers, 2003). For example, in Japan 

the initial training is for just two weeks for secondary-

school student-teachers, and four weeks for elementary 

school student-teachers in Japan and New Zealand, or 

as in the case of Belgium, France, Germany, 

Luxembourg, and Chinese Taipei (Villegas-Reimers, 

2003) it consists of a full year. The length of the pre-

service training programme in this study is too short and 

it differs from year to another depending on the head of 

the department. 

   In India, criticism has been expressed of pre-service 

training programmes as they are generally short; for they 

are for one year and do not prepare teachers sufficiently 

for classroom responsibilities. Beginner teachers lack 

basic a knowledge of subject matter, pedagogical 

training and are ill-equipped to work in schools and 

communities (Villegas-Reimers, 2003). The same 

findings are reported by Marcondes (1999) with regard to 

Brazilian teachers. In Zawia, novice teachers‘ lack of 

experience is mainly apparent in the first few months of 

starting the job. A participant described her experience 

as ‗awful and tiring,‘ until she familiarized herself with her 
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work. Also, lack of confidence, embarrassment and fear 

of facing the students, reported by a minority, is a cause 

for novice teachers‘ negative experience. Beginner 

educators experienced diverse difficulties such as 

dealing with the syllabus, student behaviour, slow 

learners and time management. 

    Guskey reported that many professional development 

training programmes include short-term workshops and 

presentations that contain little guidance for application 

(2000). This was definitely the case for the participants‘ 

pre-service training programme in this study, who 

commented that their training was too short. The findings 

of the current study resonate with Lortie (1975: 68) who 

reported that beginner teachers are ‗critical of the 

preparation they receive‘. Training programmes should 

be not only of a sufficient length; but also they should be 

a continuous process even after teachers have 

completed their initial education programme. In Hong 

Kong, initial teacher education has undergone a major 

pedagogical shift. Training institutions are now required 

to ensure that pre-service teachers are competent to 
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meet the needs of different learners (Sharma et al., 

2006). 

 Training lacks relevance to practice 

Since the training programme in Zawia teachers training 

institutions is short, random, and disorganized, it lacks 

the basic knowledge content required. Consequently, 

teachers have difficulty managing the day-to-day 

challenges involved in the planning and delivery of the 

syllabus. Dube (2008) affirmed that newcomers are 

frequently required to teach topics that they have not 

been prepared to teach. In the UK this happens 

sometimes because of teacher shortages in curriculum 

areas such as physics, science, and mathematics, as 

many graduates in these subjects prefer to work in 

industry. The reason in Zawia is completely different. 

Teachers in Zawia form the majority of all graduates, but 

they are not adequately prepared with subject knowledge.  

   In Zawia,  teachers of English as a foreign language 

find themselves in a similar situation to those in Saudi 

Arabia. On the one hand the government has achieved a 

great deal of improvement in developing the English 

syllabus; on the other it did not do the same for preparing 



 The Impact of  Teachers Training……. 

 

 784                                                                     م7117ون العدد الثالث والعشر
 

the teachers adequately to deliver it. Thus, Al-

Hazmi(2003) reported that many graduates find 

communicating in English a challenge because they lack 

the essential linguistic skills. As reported by Orafi and 

Borg (2009), the new syllabus is designed and based on 

the communicative principle. It is recommended that both 

students and teachers should use English as much as 

possible in the classroom, since the aim is to make the 

students communicate easily and efficiently with each 

other in the classroom (Macfarlane, 2000). 

   In addition, the interview data from this study showed 

that the overwhelming majority of the interviewees (N=9) 

were adequately prepared to teach general English 

grammar. It seemed to be of real use and appeared to be 

the only relevant subject studied at the university. They 

ascribed that to their faculties‘ syllabuses which had a 

strong focus on grammar, and some of them utilized 

what they studied as a resource when needed for 

teaching in schools. English language beginner teachers 

in Zawia secondary schools have to teach unfamiliar 

topics, as did the teachers studied by Ring staff and 

Sandholtz (2002) in California.  
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Renard (2003) recommend that novice teachers should 

be assigned to the grade and subject area for which they 

are qualified for two or three years at least to enable 

them to become experienced teachers, a participant who 

trained to be a researcher, studied general English, but 

had to teach a variety of topics involving a large amount 

of unknown vocabulary. Another participant stated that 

her previous study at the teacher training institution was 

easy, general and is of no relevance to what she teaches 

her students. Consequently, they had difficulty teaching 

the scientific terms in the syllabus and consequently had 

to resort to the use of Arabic instead. As reported by 

Borzellino (2005), training programmes can be beneficial 

if they are specific to the needs of beginner teachers and 

the learners they teach, and take into consideration the 

style of training workshops and their context. 

Furthermore, Guskey (2000) reported that most 

professional development training programmes comprise 

unrelated presentations that have little guidance for 

application. 

   One particular shortcoming apparent in the preparation 

of English teachers in Zawia is the lack of opportunities 

to listen to native speakers. The programmes offered by 
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universities and Colleges of Education study are too 

theoretical and pay no attention to the practical aspects 

of language learning such as pronunciation, conversation, 

listening and writing. Some interviewees felt insufficiently 

prepared to teach these aspects of English, and still feel 

challenged by them. 

   The novice teachers in this study shared the idea that 

they lacked sufficient pre-service training as well as 

workshops to support them to teach students different 

topics in Zawia secondary schools. They require training 

that is specific to their needs and to their students‘ needs. 

Providing novice teachers with sufficient pre-service 

training does not mean that they will not need any 

support in assisting them to teach the English language 

effectively. This study indicates that much of what they 

have learned about teaching English as a foreign 

language is being achieved through practising teaching 

and therefore it is important that pre-service preparation 

programmes include a sustained period of school-based 

classroom experience.  

   According to Brock and Grady (2001) and Steyn (2004) 

beginner teachers in the USA and in South Africa need 
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to develop their pedagogical knowledge and skill base. 

They often protest that the pre-service programme did 

not prepare them sufficiently for the real world of the 

classroom, and that they need adequate knowledge and 

skills in relation to planning and preparing lessons, 

teaching approach and evaluation, lesson pace ( Steyn, 

2004), assessing students‘ work (Andrews and 

Martin,2003), classroom management (Veenman, 1984; 

Steyn, 2004), and time management(Veenman, 1984; 

Andrews and Martin, 2003). The situation in Zawia is 

more difficult. As the study data show, the pedagogical 

training programmes schools are limited in Zawia. Some 

novice teachers in this study struggled, particularly with 

the area of planning. The level of opportunity that novice 

teachers have to decide on objectives, and activities that 

they believe are suitable for their students and for them 

are one of the developmental factors that ease or hinder 

novice teachers‘ development (McLaughlin et al., 1990). 

Beginner teachers in Zawia feel restricted in the options 

available to them. For example, A minority (N=2) felt 

bored for repeating the same strategies over and over 

again. A participant blamed her inadequate preparation 
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for teaching that prevents her from designing an 

interesting lesson to attract her students‘ attention. 

   Novice teachers in this study, regardless of whatever 

they attended a university or a teacher training institution, 

expressed their feelings of inadequacy where catering for 

different ability levels was concerned. Their initial training 

programme lacked opportunities for the observation of 

experienced, effective classroom practitioners and did 

not include any entitlement to prompt constructive 

feedback on their own performance. Having neither 

observed other colleagues nor having been observed by 

them, a participant did not have access to models of 

good practice. On the contrary, teaching staff tended to 

present negative examples of professional practice, they 

lacked commitment and enthusiasm and considered 

attendance and punctuality not as one of their priorities. 

   As noted in the literature review, classroom 

management and discipline is a serious challenge for 

novice teachers (Brock and Grady, 2001; Steyn, 2004; 

Van Tartwijk et al., 2009). According to Steyn(2004), 

many novice teachers feel unprepared for the classroom 

reality, which requires them to make decisions in often 
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complex situations. Most participants in this study felt 

that this was another area for which they had been ill 

prepared, particularly with regard to dealing with the wide 

range of behavioural and academic differences displayed 

by their students. They felt they had not been given 

opportunities to develop relevant skills, particularly the 

university graduates who had been destined to become 

researchers. Accordingly, they believed that classroom 

management could be learnt through practice from prior 

pre-service training. 

   In the previous research, it was also seen that novice 

teachers are frequently given the most problematic 

classes, and they need to be experts in classroom 

management and stimulating students. Also, transferring 

the theory from pre-service training to classroom practice 

is another issue raised by Whitaker, 2001 and Steyn, 

2004. Moreover, novice teachers found time is a 

challenge, as highlighted by Abdal-Haqq, 1996 and 

Villegas-Reimers, 2003, especially in developing 

countries. The situation in Zawia is complicated and that 

novice teachers are not given sufficient time to engage in 

professional development activities.  
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Consequently, they felt unprepared to effectively 

motivate their students academically and behaviourally 

for the challenges they face day to day. Most university 

graduates in this study whatever their experience was 

not satisfied with their ability to motivate their students 

academically and behaviourally, particularly with 

students who display severe learning and behavioural 

difficulties. They believe that studying psychology just in 

the first year of their university programme was 

considered entirely inappropriate. Some novice teachers 

felt that the study of psychology had somewhat prepared 

them to motivate and stimulate their students. However, 

they felt that due to their inadequate preparation, they 

had to develop their own strategies on learner motivation 

through practice. 

Communication in English in Zawia secondary schools 

was cited as one of the most common challenges that 

emerged from the interviews with many novice teachers. 

They  themselves have difficulty using English as a 

means of communication in the classroom without 

resorting to Arabic, especially when teaching some kind 

of topics which include scientific terms. As in Saudi 
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Arabia, novice teachers in Zawia lack subject knowledge, 

language proficiency, and competence in foreign 

language teaching methodology (Al-Hazmi, 2003).  

   The last challenge that emerged from this study as 

confronting novice teachers is assessment. This has also 

been identified by Veenman (1984; 1987) and Mandel 

(2006) as an area that novice teachers generally find 

difficult. Participants of this study seemed to be largely 

unaware of the diverse ways of assessment, such as 

formative and summative assessment, and also had 

difficulty managing the practical and administrative 

aspects of assessment. They felt that they were not 

supported by their colleagues when it came to recording 

marks, calculating percentages and grading students‘ 

work. 

Conclusion: 

   Since, teachers are a valuable and crucial resource for 

building a country's future and if we want to improve the 

country, we need to change them. Therefore, we need a 

new generation of teachers, who are full of life and well 

prepared. As the Arabic poet says: we should stand up 
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for the teacher who is a messenger-a messenger of how 

to build a better future. 

Recommendations: 

 Pre-service training programmes should contain 

opportunities for school-based practice and 

observation of experienced practitioners.  

 Pre-service training programmes should include 

aspects of planning, teaching and assessment as well 

as behaviour management, learner motivation and 

catering for diverse learner needs.  

 The knowledge gained during the pre-service 

programme for English Language teachers should 

include aspects of language skill development, such 

as listening, speaking, reading and writing. 

 Pre-service training programmes should focuses on 

opportunities for professional development. 

 Novice teachers need refresher courses in the 

syllabus to improve their level. 

 Phonetics and listening require to be taught in a 

laboratory for further development.  

 Some pedagogical aspects that require further 

development such as: motivating students, behaviour 
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management, time management, communicating with 

students in English, and creating strategies to 

increase students' level. 

 For professional development novice teachers' 

training should require further development  in 

language-specific and general pedagogy and 

classroom practice. 
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Interlanguage Fossilization Among EFL  
Learners 

Faiza M. Almshakowi 

Abstract:  

   This paper aims to shed the light on fossilization. The 

researcher started with defining this term referring to the 

first time it was introduced to the field of L2 Acquisition. 

This paper did not only clarify the meaning of this term, 

but it also accompanied the definition with analysis of 

why it was not acceptable by some researchers. Causes, 

factors and types of fossilization were covered as an 

essential part of this paper. Finally, the researcher 

presented some techniques and suggestions for 

overcoming and reducing fossilization. Reviewing 

literature about fossilization is not only helpful  because it 

helps EFL learners recognize their difficulties in learning 

the TL, but it also beneficial for EFL teachers as it gives 

a clear idea about how to deal with learners' weaknesses 

in certain areas of the TL. 

Key Words:- TL, L2, EFL, Interlanguage, Adequate 

Motivation, Local Fossilization, Fossilized Competence. 

Introduction
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     Most EFL learners pass through a stage where some 

areas of the TL is hardly developed, this stage is called 

fossilization and it is a normal stage in the process of 

learning any new language. This term was under debate 

since the first time it was presented to the field of second 

language acquisition. The argument started with the 

definition, continued with the ways it was classified and 

finally dealt with different suggestions about how to 

overcome and reduce fossilization. Consequently, the 

purpose of this study is to focus on the term fossilization  

and to investigate the difficulties encountered by EFL 

learner through the process of achieving the TL  Having a 

clear and detailed idea about fossilization helps EFL 

learners to analyze their TL weaknesses. Furthermore, 

when EFL teachers sufficiently learn about Interlanguage 

fossilization, they will have deeper understanding of the 

difficulties that may face EFL learners. Analyzing these 

difficulties  will motivate them to choose  appropriate and 

adequate teaching methods that will eventually lead to 

better productivity of the TL. 
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Defining Fossilization: 

   The term ‗fossilization‘ was first introduced to the field 

of second language acquisition by Slinkier (1972). He 

proposed that most L2 learners fail to achieve neither a 

native-like proficiency nor the same L1 competence in 

the target language even with receiving great amount of 

instruction, a persistent exposure to the target language 

input, or having an adequate motivation to learn the 

target language. 

   In this paper, different arguments toward Slinkier‘s 

definition of fossilization were discussed: Krashen(1982)  

criticized the above definition when he focused on the 

role that TL exposure plays in achieving high level of 

proficiency in that Language. He indicated that exposure 

to sufficient amount of natural TL input not only helps the 

learner to achieve  high level of proficiency in that 

language, but it also reduces fossilization and provides 

deep understanding of TL culture. Slinker's definition of 

fossilization was not only questionable in terms of 

neglecting the role of TL exposure, but it also debatable 

regarding underestimating the importance of motivation 
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toward TL learning. Pintrich and Schunk(1996) stated 

that motivation is one of the affective variable that lead to 

SL/FL achievement. They explained that being extremely 

motivated to learn the TL will  facilitate the learning 

process, making it enjoyable mission as it helps to 

overcome TL learning  difficulties which  eventually leads 

to lower the possibility of fossilization existence. In 

additions to the criticism that faced Slinkier's definition by 

Krashen, and Pint rich and Schunk ; some other 

researchers questioned the issue of fossilization and how 

some learners could be identified as fossilized or failed to 

learn the TL in an acceptable manner. Han and Odlin 

(2005) argued that it is hard to admit that TL learners are 

completely fossilized at some stages of learning the 

target language because each Interlanguage has its own 

weaknesses and strengths and that some aspects of the 

target language are fossilized or still developing and 

other aspects are successfully acquired. They added that 

environmental, personal, or social factors should be 

taken into consideration before judging that a learner is 

fossilized or failed to achieve high level of TL proficiency. 

Say your arguments about this issue. 
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Factors that may cause or affect fossilization  

Many researchers have argued that there are many 

factors that may cause fossilization. Some of these 

factors are: 

 Negative language transfer: Selinker (1972) has 

argued that one of the common factors that cause 

fossilization is negative transfer; it refers to the 

difference in rules between the first and the second 

language He believed that since many of the learner‘s 

Interlanguage rules are transferred from the first 

language, then, most of the errors that appear in the 

second language are caused as a result of the 

negative transfer. 

 Overgeneralization: another factor that was believed 

to lead to a fossilized TL is overgeneralization. Ellis 

(2000) indicated that this term refers to the extension 

of applying some rules without taking into 

consideration rule restrictions and exceptions . She 

added that failure to treat this type of errors 

appropriately may cause that these errors to turn into 

a part of the learner‘s interlanguage and eventually 

become fossilized. 
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 Lack of formal instruction: Valette(1991) argued that 

fossilization occurs more in language that is learned 

through contact or interaction than in the language 

that is learned through formal instruction. His 

argument based on an experimental study that he 

conducted by comparing what he called ‗street‘ 

language and ‗school‘ language. Valette found that 

learners who learn language through interaction 

produce more fossilized forms of language because 

they pay less attention to the accurateness in their 

lexical and grammatical patterns and because most 

of their errors are not corrected compared with 

learners who learn their language through formal 

instruction and who are error-corrected by the 

teachers. 

 Misapplication of learning strategies: Sims(1989) 

suggested that there is a strong relation between 

fossilization and learning strategies. He explained 

that the misapplication of certain learning strategies 

or, the continuous use of unsuccessful strategies may 

lead to fossilization because these strategies may 

impede the learner‘s progress in certain areas of the 
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second language; these areas could be phonological, 

morphological, syntactic, or lexical. 

 Internal and external factors: Han (2003) argued that 

many other factors could influence fossilization. She 

included them under the term internal and external 

factors which include environmental, cognitive, 

neurobiological, and socio-affective factors. 

Classifications of Fossilization: 

   Slinkier (1987) has classified fossilization according to 

its name into two main categories: 

 Individual fossilization: it refers to the continuality of 

the Interlanguage development in the TL individual 

learning The individual fossilization is subdivided by 

slinkier into two types The first type is language 

competence fossilization, which refers to the repeated 

errors that are found in the output of l2 learners who 

spent a long period in learning the target language 

and who have achieved a high level of proficiency in 

the target language. The second type is error 

reappearance, which refers to the type of errors 

which tend to appear regularly even with a permanent 

correction and which resulted from the inappropriate 
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formulation of the interlanguage  structure. Those 

errors are found in the output of L2 beginner learners 

who have achieved a low level of proficiency in the 

target language. 

 Group fossilization: this refers to the type of fossilized 

language that becomes common or universal in a 

certain community or group of people. For example, 

Indian English Slinkier (1987) has also classified 

fossilization according to its nature into two main 

categories: 

 Stabilization or temporary fossilization: it refers to the 

target language structures that are adopted for 

shorter or longer period of time. This type of 

fossilization, as was explained later by Krashen 

(1982) that it is possible for l2 learners to achieve a 

high level of proficiency in the target language if they 

are exposed to a great amount of natural TL input.  

 Permanent fossilization, or as was named by Sims 

(1989) as soft fossilization or jellification, which refers 

to the type of fossilization that is resulted from social, 

psychological and interactive variables In addition to 

the above classification, Han (2004) in her article 



 أ.فاٌزة محمد المشكوي
 

 316                                                                     م7117ون العدد الثالث والعشر
 

stated that there was an argument between 

researchers on whether to classify fossilization as 

global or local, and also to classify it as product or 

process. 

 Global or local fossilization 

   Global fossilization refers to the type of fossilization 

which occurs to the whole system of the interlanguage. 

Han argued that that some researchers consider 

―fossilized competence‖ and ―fossilized learners‖ as an 

indicator for the global fossilization. This idea was 

illustrated more by Tarone, Frauenfelder and Selinker 

(1976), when they classify learners into two types: the 

first type is fossilized learners, the learners in this type 

are suffering from stabilized or fossilized learning, and 

they are neither able to change their interlanguage rules 

nor to treat the errors that appear in their production of 

the target language.  The other type of learners is non-

fossilized learners, the learners in this type are more 

flexible with developing their interlanguage system and 

treating their errors over time. Han (2004:24) criticized 

the previous second learners classification  in the 

following quote: ―…. it essentially relies only on learners‘ 
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production (i.e. the observable behavior) to determine 

whether learning is occurring or not, and inasmuch as it 

ignores the underlying internal, invisible, and cognitive 

processes, it reflects an over simplistic and a 

behaviouristic view of learning.‖  Local fossilization: 

refers to the type of fossilization that appears locally in 

some parts of the Interlanguage. Han considered 

―fossilized error‖ as an indicator for local fossilization 

which can be considered more authentic and realistic 

because fossilization appears in some parts of the 

learners‘ interlanguages and other parts or linguistics 

rules are successfully acquired; compared with the 

global fossilization which took into consideration the 

complete fossilization of the TL elements. 

 Fossilization as product or process:  

Han‘s classification of fossilization as a product or 

process was based on Seliker and Lakshmanan‗s 

definition of fossilization(1992) when they defines it as 

― the long term persistence of plateaus of non-target-like 

structures in the interlanguage of non-native 

speakers. ‖Han defines fossilization in terms of the 

product perspective as a continuous freezing in the                                           
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development of the interlanguage system, either locally 

or globally. From the process perspective, She argued 

that fossilization does not necessarily indicate an 

absence of development in certain areas of the 

learner‘s interlanguage, but it could refer to a tendency 

towards the end of development.  

Types of fossilization 

    The main reason that encouraged the researcher to 

include fossilization types in this paper is that the belief 

that some of them could be related to L2/FL learners 

from different backgrounds like Arabs, Indians, etc. 

There are several types of fossilization. Wei (2008) 

indicated that fossilization is a linguistic phenomena that 

appears in all the aspects of the language starting from 

the phonological level and ending in the pragmatic level. 

He conducted a study on some of Chinese students and 

he gave reasons on why these areas could be fossilized.  

 Phonological fossilization:  this type of fossilization 

refers to the redundant use of some of the phological 

rules which usually occur as a result of the incorrect 

acquisition of the target language pronunciation 
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and/or that certain sounds do not appear in the first 

language. 

 Morphological fossilization: as was argued by Wei is 

that one of the basic reasons that lead to 

morphological fossilization is that certain morphemes 

do not exist in the learner‘s first language, so L2 

learners find difficulty acquiring or need more time to 

develop theses morphemes. He also added that the 

most common aspects that are morphologically 

fossilized is inflectional morphemes and articles.  

 Syntactic fossilization: Wei indicated that since 

Chinese students do not tend to have an obvious 

differentiation in terms of verb tenses and since 

English has an extended tense verb system, many of 

these students tend to have a long time until they 

became able to accurately choose the right form. 

Syntactic fossilization occurs in the time before 

students perfectly acquire the appropriate forms of 

verb tenses. 

 Semantic and Pragmatic  fossilization: These two 

types are closely related and they sometimes overlap 

with each other. Semantic fossilization appears when 
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a certain word or expression is used differently 

between FL and TL. So, L2 learner tends to use that 

expression inappropriately in the TL. Pragmatic 

fossilization or as was named by Thomas(1982)  as 

pragmatic failure refers to the situation where the 

learner fail to understand the meaning of a certain 

message directed to him. 

Overcoming fossilization or fossilization 

reduction: 

    Zheng (2010) in his article has suggested some 

unique patterns to overcome fossilization that exists 

among students in terms of speech sound, grammar and 

pragmatics. These aspects are:  

 Specifying the learners‘ needs: Zheng suggested that 

conducting need analysis is too helpful for both the 

teachers and the learners. For the learners, after they 

specify their needs, they can set themselves a 

specific goal to achieve.  For the teacher,  analyzing 

the leaners' needs will help the teacher to select the 

appropriate material and the useful strategies for 

addressing the difficult areas in the TL.  
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 Testing the learners’ proficiency in the TL:  Zheng 

(2010) argued that the main purpose of using 

proficiency tests is to determine the learner‘s level 

and identify his strengths and weaknesses in different 

aspects in the TL, such as speech sounds, syntax, 

pragmatics, and several other aspects. This will help 

the teacher to identify the learner‘s problems and be 

able to deal with them appropriately. 

 Developing a positive learning attitude in the 

language learner: as was argued by Zheng that 

there are many studies have shown the role that 

positive attitude plays in the process of learning. So, 

fostering a positive learning attitude in the TL learners 

may facilitate the learning process and make learners 

more motivated to learn, while negative attitude may 

affect the learning process negatively.  

Conclusion 

   Fossilization is a linguistic phenomenon that occurs in 

the process of achieving the target language. It appears 

when the learner is still developing and formulating the 

rules of the Interlanguage before S\he perfectly achieve 

the target language. Some researchers argued that 
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when some of the TL areas were partly or fully 

fossilized, it is hard for such learners to overcome the 

frozen rules.  However, many explained that EFL 

learners could overcome their interlanguage 

fossilization if they had the sufficient time, motivation, 

good instruction and learning strategies. They added 

that  some exposure to the target language and working 

hard to develop his own weaknesses and difficulties in 

the target language will help EFL learners to achieve an 

acceptable level of the TL. 
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Desk-Talk participation in EFL Classrooms 

 D.r Abdalla Mustafa Warayet 
 Tripoli University - Faculty of Arts 

Abstract 

    This study proposes that EFL learners organise their 

classroom participation in different ways from the normal 

explicit talk in the classroom. It suggests that 

opportunities to participate in oral discussion are not 

always available to all students due to, e.g., a large 

number of students in the class and; therefore, they 

resort to alternative talk(desk talk) to participate in 

classroom discussion. In this way, the focus is not only 

on the explicit verbal engagement of the interrelated 

issues between teacher-student exchanges but also on 

the micro-interactional practice used by language 

learners to participate in classroom interaction. The 

analysis of data is based on Conversation Analysis (CA) 

methodology which can be used to analyse language 

and its environment, including a combination of the side 

talk in the classroom context. The findings show that 

desk talk produced beyond teacher-student talk in EFL 

classroom is actually relating to the classroom 



 Desk-Talk participation in EFL Classrooms 

 317                                 مجلة كلٌة اآلداب                                      
 

discussion. Students produce such desk talk in order to 

cope with ongoing discussion and to compensate for 

their lack of explicit oral opportunities to participate in 

classroom discussion.  

Conceptions of classroom participation  

    Classroom includes the interaction phenomenon 

through which the teaching and learning issues are 

achieved and organised. Both teachers and students 

perform a variety of different types of actions in order to 

accomplish classroom activities. Among these actions, 

classroom participation is a fundamental interactional 

and pedagogical task through which students display 

their involvement.In the context of EFL classes examined 

in this study, opportunities for explicit oral participation 

are not equally available to all students. This is due to 

various factors, such as overcrowded classrooms and 

the time allotted for English lessons.  

    In English as a foreign language context, student 

participation is often evaluated according to the amount 

and quality of their talk, even though opportunities are 

not always available for everyone to participate orally. In 

most EFL classrooms, students are put in teacher-

fronted activities where they are only able to contribute 
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the minimum of speech and, moreover, participation in 

such settings is more difficult to elicit. Putting students 

into such classes means that they are less likely to speak 

without being prompted to participate during classroom 

activities. Also, teachers often encourage their students 

to talk, and feel that they have had a successful lesson 

when participation merely involves any student speaking. 

This means that the teacher is the director of activities, 

playing a crucial role in providing students with 

opportunities for participating in the classroom. More 

specifically, classrooms of teacher-fronted activities often 

give the teacher the right to hold the floor and to 

designate speakers. In such situation, they may 

constrain student talk on some occasions. Therefore, 

students may resort to other forms of classroom 

participation since they are not fully under the teacher‘s 

control. As Allwright (1980) claimed, ―learners are not 

wholly under the control of the teacher ... they have 

some freedom concerning the nature and extent of their 

participation in class‖ (p. 166). Thus, an understanding of 

how students organise their participation in different 

ways from the explicit talk in the classroom is extremely 

important for foreign/second language pedagogy.  
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Classroom Participation 

    As discussed above, students often display their 

willingness to participate in oral discussion, but 

opportunities are not adequately available for all students 

due to some issues related to classroom context, 

including time allotted for teaching and teacher-fronted 

activities. While classroom interaction has been studied 

by some researchers and linguists interested in the 

relationship between teachers and learners (Walsh, 

2002; Seedhouse, 1996; Johnson, 1995) and by those 

interested in the effects of participatory structures such 

as task-based work (Jenks, 2007; Ellis, 2003; Robinson, 

2001), these studies have mainly focused on explicit 

verbal participation. Much remains to be learned about 

the micro-interactional practices used by language 

learners in classroom work as part of an overall 

understanding of how they participate through a range of 

implicit actions. Thus, student participation analysed in 

this study aims to display the role of student-student talk 

(desk-talk) which occurs during the ongoing discussion, 

but behind the scenes in the classroom. 
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Desk Talk 

Desk-talk in this study is defined as turns in which 

students self-select and nominate themselves to 

participate beyond the classroom discussion and when it 

is ongoing. Only those desk-turns between two or more 

students which appear to be designed as contributions to 

the ongoing discussion are included in this type of 

participation. Therefore, these utterances may not be 

aimed at the whole group discussion; but are designed 

mainly for student(s) sitting next to the speaker (desk 

partner) when the other members of the class are busy 

with the ongoing talk. This, however, excludes instances 

of ‗private speech‘in which turns are designed for the 

speaker her/himself and not for anybody else (Ohta, 

2001).  

    This type of student talk alongside classroom oral 

discussion can be characterized as desk-talk in which 

utterances are built on the progression of the classroom 

oral activities. Students exploit this type of talk to 

compensate for their lack of participation in the whole 

class discussion, especially in EFL classes where 

students have not the equal opportunity to participate 



 Desk-Talk participation in EFL Classrooms 

 371                                 مجلة كلٌة اآلداب                                      
 

orally. This is, because oral discussion in most EFL 

classrooms is teacher-led and teachers have the right to 

nominate participants and decide which students may 

talk and when. Therefore, students depend on desk-talk 

to orientate themselves to what is going on around them; 

and thus, the large the class is, the more behind-the-

scenes talk is likely to occur. 

  Students may resort to desk-talk, even though they do 

not have the right or obligation to speak. They utilize 

such talk as a self-selection mechanism to cope with the 

surrounding atmosphere. This type of talk often occurs 

unexpectedly, because students themselves control their 

turns while classroom discussion is in progress. In 

addition, desk-talk is organised in a similar way to the 

general patterns occurring in classroom interaction; 

either the current speaker selects the next-speaker or the 

next-speaker self selects to participate in (see e.g. 

Lerner, 2003).  

    This type of talk has not often been described in the 

literature and view research about such kind of talk has 

been conducted. For example, Sahlström (1999) has 

found that desk-talk in plenary interaction is organised in 

a same way to the everyday conversation in which ―all 
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present parties take turns, and there is no pre-set 

agenda for the talk‖ (p. 143). He has also stated that 

students rely on desk-talk for understanding plenary 

interaction in a similar way to participation by hand-

raising and self-selection.Sahlström (1999) claims that 

students display non-participation when they talk at their 

partner‘s desk.However, such talk behind the scenes 

among students who are equivalent may have a different 

nature than between a teacher and students where there 

is a power status. By investigating the natural occurrence 

of desk-talk inside the classroom, the characteristics of 

this phenomenon can be clarified, deepening our 

understanding of its relationship to classroom 

participation. In fact, both teachers and students may be 

generally unaware of how such utterances are 

constructed. Therefore, this study investigates this type 

of talk as it happens in EFL classrooms, in order to 

identify its role in the organisation of student 

participation.  

CA methodology is used to discover the relationship of 

such talk to classroom interaction. 
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Conversation Analysis (CA) 

     Heritage (1997 )states that CA examines all aspects 

of the interaction because the sequences of ―actions are 

a major part of what we [conversation analysts] mean by 

context‖ (p. 162). The utterances of each participant can 

only be understood in terms of both what was said 

before, since talk is context-shaped, and what relevant 

next action is performed, as talk is context-creating. In 

this way, CA preserves the ‗emic‘ perspective due to a 

stringent adherence to the text, including only those 

contextual features that are made relevant by the 

participants.  As Schegloff (1992) explains, CA may allow 

the inclusion of all aspects of context, even the race or 

gender of the participants, only if they are ―demonstrably 

relevant to the participants‖ (p. 109).Also,CA is 

concerned with the social practices that participants 

orient to during talk-in-interaction. It is used as a 

research method for describing the rules, techniques and 

procedures that people rely on to perform the actions 

that constitute their social lives.Accordingly, CA is a data-

driven method in which descriptions do not start from a 

priori categories or hypotheses or from a general 
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theoretical framework. Rather, its descriptions begin from 

the analysis of recorded sequences of naturally occurring 

talk-in-interaction in order to study specific aspects of 

that interaction.  

The Study 

    The key resources of this study are followed by the 

specific methodological tools of conversation analysis 

(CA) for understanding language in interaction and basic 

organisational principles of talk-in-interaction (see 

Atkinson and Heritage 1984; ten Have 2007). This study, 

therefore, is conversation analytic in its orientation to 

deal withinteraction in institutions rather than interaction 

in ordinary conversation (Hester and Francis 2000, p. 

392). It aims to uncover the organisation of student 

participation in EFL classrooms in which activities are 

often teacher-led.The study mainly deals with the 

desktalk employed by participants who are indirectly 

participated in classroom interaction. Thus,all sequence 

types and other conversational mechanisms used among 

participants beyond the explicit discussion were 

uncovered to determine how such utterances related to 

the ongoing discussion.  
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    Following the framework of conversation analysis, 

data on naturally occurring social practices can be 

collected by video and/or audio recordings of talk-in-

interaction. As ten Have (2007) indicates, CA is an 

inductive method and the initial step is therefore to 

collect data through audio and video digital recordings. In 

this study, audio and videodata were collected from six 

classrooms of second and third-year English department 

chosen from two universities in two different cities in 

Libya. Each classroom was recorded on two occasions 

and some of them three times using a video camera 

mounted on a tripod and placed in the front corner of the 

classroom. In addition, a number of small digital 

recorders were used to capture audio tracks from 

different positions in the classroom. The visual and audio 

recordings together provide a wealth of contextual 

information which is extremely helpful in the analysis of 

interactional talk especially in complex settings with more 

than a few speakers (ten Have, 2007, p. 72).  

    All video and audio recordings following the 

completion of data collection were reviewed to identify 

extracts for analysis. The extracts of interest in this study 

were identified by the presence of student participation, 
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and special note was made of sequences involving desk 

talk. All samples of extracts which include student 

participation and desk talk were transcribed in detail, so 

that all relevant features of the interactions were included 

for analysis. All types of CA sequence organisation and 

mechanisms such as turn-taking organization, adjacency 

pairs, sequence types and references were taken into 

account for analysing participants‘ 

 desk talk. These selected extracts were only utilized 

throughout the rest of the data collected, because the 

focus of the current study is mainly on thistype of student 

participation The CA transcripts represent all aspects of 

interaction, such as overlaps, emphasis, laughter, and 

numbered lines (Psathas, 1995, pp. 71-78). The 

transcription conventions used in this study were 

developed by Gail Jefferson (see also, e.g., Atkinson and 

Heritage, 1984; Hutchby and Wooffitt, 1998). Since most 

utterances in the desktalk in this study were produced by 

participants in their mother tongue, the Arabic language, 

the translation of these utterances was essential for the 

purpose of transcription. However, the translation of 

transcriptions is difficult (ten Have, 2007, p. 109), and the 

translations of these desk utterances were, at best, an 
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approximation of the original data. 

     Also, as ten Have (2007) explains, there are several 

ways to present translated material in the publications. 

Sometimes it is only presented in translation, or it may be 

presented in the original language alongside the 

translation, (pp. 109-110). In the present study, all Arabic 

desk turns are presented in the original language first, 

accompanied by an English translation below, line by line 

as shown in provided extracts. 

Data Analysis 

    This section investigates how student talk behind the 

scenes is related to the oral discussion in the classroom. 

The data obtained show that this type of talk,in either the 

mother tongue or target language, helps students to be 

involved indirectly in classroom oral interaction andplays 

a significant role in their understanding and following the 

ongoing interaction. In extract 1 below, the teacher was 

reviewing the students‘ understanding of a textbook 

activity on vowel sounds using the board, nominating 

particular students to provide answers, or prompting 

choral replies. The exercise was about identifying a 

sound; pronouncing it in the correct way, giving a 
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description of it, and placing this sound in the right 

position in the IPA vowels chart drawn on the board 

which represents the oral cavity where these vowels are 

produced. The extract begins as the teacher asked about 

the second vowel to be identified:      

Extract 1 (03.49) 

1. T: oka:y (.) the second vowel↑= 

2. Ss: =yes yes 

3. T: y:esplea:se ↑ (1.4) ₒ ₒ 

4. S1: → شن ٌقصد اي فاول 

which vowel does he mean 

5. S2: → ثانً واحد هنا 

the second one here 

 ((pointing to the textbook)) 

The teacher‘s turn in line 1, ―okay the second vowel‖, 

asking about the vowel was provided to prompt students 

as an invitation to answer. Although the teacher initiated 

the sequence in this case, students still self-selected to 

respond. The teacher‘s prompt was an invitation to bid, 

where the teacher indicated that students should raise 

their hands to be called on. Students in line 2 confirmed 
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this invitation to bid by saying together ―yes yes‖, raising 

their hands because they knew the answer. The teacher 

marked this action as acceptable in line 3, saying ―yes 

please‖ as he nominated a particular student to provide 

the answer. While the oral discussion between the 

teacher and students was going on, desk talk relating to 

this discussion was produced by two students in the 

background of the classroom. Lines 4 and 5 show these 

students‘ participation beyond the classroom discussion. 

S1 seemed to be unable to understand the teacher‘s 

question, saying ―which vowel does he mean‖. She 

invited S2 sitting next to her to provide her with some 

information in response. Her prompt in line 4 was a self-

selection to initiate such a type of desk talk, opening the 

floor to S2 to provide an answer. In line 5, S2 pointed to 

the textbook referring to the answer saying ―the second 

one here‖. Desk turns prompted by students above seem 

to be commonly used to give information. 

    Desk talk is also found behind classroom turn-taking 

for the purpose of translation. Students reply to specific 

invitations in the form of prompts asking for the meaning 

of words. Here students self-select with prompts followed 

by other students‘ responses for translation. Illustrative 
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example of this pattern from the data collected is 

provided below:  

Extract 2(27.55) 

1. T: s:o (0.2) yes↑ (.) take a piece of paper↑=  

2. S1: =yes 

3. T: and write (.) these words (0:2) I‘ll give you an 

example for 

4. each vowel↓ oka:y and then we will correct them↓ 

together okay 

5 S1: → شعنا 

 (what) 

5. S2: →   َطلم: ا 

           (take a piece of paper)     

    Extract 2 was also taken from the phonetics lesson 

about vowel sounds in which the teacher asked students 

to write down some words which included different 

examples of vowels, as in lines 1 to 4. In line 5, S1 self-

selected to prompt a desk talk with S2 who was sitting 

beside her, to try to understand the teacher‘s words at 

the beginning of the above extract. S2 summarised the 

teacher‘s request in line 6 as a short answer, ‗take a 
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piece of paper‘. 

However, desk talk can be defined as self-selected 

initiations building on the prior talk in the classroom. 

These initiations relating to the surrounding discussion 

may help students to orient themselves to the direction of 

the classtalk, and may be used by students for the 

purpose of making comments and expressing feelings or 

for creating jokes. Student initiations for making 

comments can be employed to express feelings such as 

different forms of suggestions, objections, and criticisms 

where students self-select to provide their turns following 

up the classroom discussion. This type of follow-up turn 

to make comments may occur after a teacher‘s and/or a 

student‘s utterance.  An example of desk talk for making 

comments comes from the lesson on listening 

comprehension skills where students were asked to 

listen to the tape and pick up key words to describe 

somebody who was well known to all of the students in 

the classroom but without saying their name. Then, the 

students in the other groups were asked to name that 

person while they listened to the key words used for 

description.Type of desk talk in this example (extract 3) 

was used for the purpose of criticism. 
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Extract 3(57.04) 

1. T: yes so you give me em you give the description 

(0.1)ₒₒ 

2. [and let‘s see how] 

3. S1:          [shall I] 

4. T: the other groups can= 

5. S1: =shall I mention the shape first↑ or the um  

6. T: um start with the shape↑ 

7. S1: em the shape is a whirlwind (.) 

8. T: u::m 

9. S1: um we chose the shape to describe Mr 

Alenton↑ 

10. T: .hh. we‘re not supposed to say the name 

11. Ss: ((laughter))  

12. S2: → حعا الغلع   للا اِما 

   (oh, she said her name, what a stupid 

is she) 

    In line 1, the teacher identified the student chosen by 

the first group to give the description in this activity. 

While the teacher was reminding the other groups about 

what they needed to do in this activity in lines 2 and 4, 

S1 overlapped the teacher‘s attempt to give an 
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explanation by latching on to his utterances with a 

question in lines 3 and 5. The teacher accepted her 

overlapping in line 6 by saying ‗um start with the shape↑‘ as 

an immediate response to S1‘s question before the 

completion of her turn. In line 7, S1 started to talk about 

the person‘s shape, ‗the shape is a whirlwind‘. Then, the 

teacher provided an extended prosodic marker to keep 

the speaker‘s talk going. This follow-up of the prosodic 

marker ‗u::m‘ comes in line 8. Then, in line 9 S1 made 

the mistake of naming of the person described, ‗um we 

choose the shape to describe Mr Alenton‘. The teacher 

directly evaluated her turn as a mistake in line 10. His 

comment on this mistake was followed by laughter from 

the other groups in line 11.  During the classroom 

laughter, S2 provided her comment on this situation in 

line 12 to the student sitting next to her. She used this 

type of self-selected desk utterance to criticise the 

current speaker (S1) for not understanding the 

requirements of the current activity, saying ‗oh, she said 

her name, what a stupid is she‘.  Describing S1 with the 

word ‗stupid’, which could not have been used explicitly 

in the oral discussion,  
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indicates that students may feel able to express 

themselves more freely in such desk talk participation.  

    Desk talk for comments may also involve self-selected 

utterances following prior talk used to express feelings 

about the surrounding discussion. For example, extract 4 

below is taken from the lesson on speaking skills in 

which students were instructed to prepare a question for 

classroom discussion based either on what they had 

studied in their textbooks or on their previous knowledge. 

They were divided into groups where each group was 

told to ask their question which would lead to an open 

discussion and then they should give the correct answer. 

By asking them to create their own questions, the 

teacher here aimed to regulate the classroom discussion 

in order to ensure that most students would be involved 

in classroom talk and participate more deeply with what 

was going on. Line 6 by S1in extract 4 gives an example 

of desk talk used for expressing feelings about the 

teacher‘s clarification: Extract 4(36.28) 

1. T: so yes (.) so in the in English I mean if you see the 

2. dictionaries they‘re always modernized (.) developed 

(.)↑  

3. right↑ they‘re always developed↑  
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4. so (.) here↑ in English(.) e:m what they say is that 

eh(.) 

5. it accepts about four thousand words a year↑ (0.7) 

6. S1: → four thousand (.) wow↑ 

7. T: that‘s oxford dictionary 

    Line 6 in extract 4 above represents the student‘s    

words in the background of the classroom. It is clear that 

her comment ‗four thousand wow‘ was actually related to 

the ongoing classroom discussion. With this expression 

in line 6, S1 conveys her feeling of surprise to the desk 

partner sitting next to her about the information given by 

the teacher on the large number of English words from 

foreign origins, where in lines 1-5 she was clarifying the 

development and modernisation of English words as an 

issue raised by students for discussion. The teacher 

continued her talk, giving an example as a reference to 

support her explanation, ‗that’s oxford dictionary‘, in line 

7.   

Desk talk participation was also found in this study in the 

form of self-selected turns taken by students from time to 

time to make jokes about the classroom discussion. As 

can be seen below, such turns are based on the 

classroom activities where students provide amusing 
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comments to appeal to other students. In extract 5 

below, S2 self-selected to provide her desk partner with 

a joke while the teacher-student discussion was in 

progress:   

Extract 5(15.09) 

1. T: yes (0.1) y:es please↑ 

2. S1: /∂ /  

3. T: yes (.) /∂ / or we call it a::= 

4. Ss: =schwa 

5. T: schwa yes this is th::e (.)  

6. Ss: schwa  

7. T: only English vowel↑ that has↑ a name (.) 

8. Ss: [[name]] 

9. T: so this is the (.) schwa vowel↑ okay 

10. S2: → شاا  وا  حِ  شا    

   (oh barbecue, this is the best thing)  

    In line 1, the teacher selected S1 as the next speaker 

to pronounce and describe a sound. S1 provided the 

pronunciation of the vowel in line 2, and the teacher 

marked her answer as acceptable in line 3, saying ‗yes 

(.) /∂/ ‘. At the same time, the teacher‘s turn in line 3 was 

by designing an incomplete utterance, intended to 



 Desk-Talk participation in EFL Classrooms 

 337                                 مجلة كلٌة اآلداب                                      
 

prompt a completion of his turn. Such incomplete 

utterances are often accompanied by indicators such as 

pauses and prosodic markers (Koshik, 2002, p. 287). 

Koshik argues that this type of utterances is used to 

extend utterances or conduct actions to elicit knowledge 

from students that is already known by the teacher (p. 

288). In this case, the teacher employed a sound stretch 

on the last syllable (a::) to mark his turn as a designedly 

incomplete utterance. This represented the teacher‘s 

general invitation to reply, indicating that any or all 

students may respond simultaneously. The answer 

―schwa‖ in the next line came from several students as a 

completion of the teacher‘s incomplete utterance, 

because he had not identified any specific student for the 

next turn. Then, the teacher marked their answer as 

acceptable in line 5 and again provided a turn with a 

deliberately or designedly incomplete utterance using the 

sound stretch on the last syllable (th::e) in order to elicit 

an extension of his utterance. Despite students repeating 

the same answer ―schwa‖ in line 6 as a completion of the 

teacher‘s utterance, his own completion in line 7 ‗only 

English vowel↑ that has↑ a name (.)’ marked his intention 

as an attempt to elicit different information. The 
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additional students‘ turn in line 8 was delivered as a 

choral reply. Then, the teacher concluded by repeating 

the answer (schwa) and confirming its correctness with 

‗okay‘ in line 9 before moving on. After the teacher‘s 

explicit attempt to move on to the next vowel sound, S2 

used her self-selected desk turn to make a joke, talking 

to her desk partner in line 10. Her intention in this turn 

(oh barbecue, this is the best thing) was an attempt to 

make a joke because (schwa) in Arabic means to cook 

meat on a barbecue.  

Discussion 

    From the findings obtained above, it was found that 

the turn taking organisation of desk talk seems to be in 

some ways similar to that which occurs in the explicit 

plenary classroom discussion. That is, desk talk basically 

uses a kind of interactional organisation in which 

participants orientate themselves in turn-taking patterns. 

Similarly, as Seedhouse (2004, 2005) confirms, turn-

taking organisation is constrained by and related to the 

goals of classroom interaction (see also Markee, 2000), 

and it was also found in the current study that 

participants‘ turn-taking in desk talk is constrained and 

mainly related to the ongoing activities in classroom 
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interaction. Also, desk turn-taking was found to involve 

self-selection, where a student initiated an action and 

their desk partner responded.  

    With regard to the organisation of desk talk in relation 

to the way students engaged and participated, this study 

has found that desk talk plays a major part in helping 

students become more involved in the ongoing talk. That 

is, the use of desk talk taken the form of question-answer 

pairs are produced for clarification, translation and giving 

more information in order to follow the ongoing 

conversation. However, desk talk taken the form of single 

turns is provided for giving comments, expressing 

feelings and making jokes. In this way, the organisation 

of desk talk provides students with various different types 

of classroom participation. It appears to be associated 

with the pedagogical aims of the lesson, and when they 

change, the turn-taking in this type of talk changes 

accordingly. This type of talk is therefore similar to that 

found in Seedhouse‘s (2004) study of plenary classroom 

interaction, in which he argued that turn-taking is 

organised differently depending on the pedagogical 

activities.  

    The findings of this study are in accordance with those 
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of the study conducted by Sahlström (1999) with regard 

to the recipiency.It was found that the relationship 

between speaking and listening works in the same 

manner as explained by Sacks, et al. (1974), because in 

desk talk students may several times take the roles of 

both speaker and/or recipient. In this way, students‘ 

motivation to listen is very high because there are 

enough opportunities and less competition for taking the 

next turn than in the plenary classroom discussion. It was 

found that for the individual student recipiency in desk 

talk is much easier compared to being a collective 

recipient among a large number of students.  The listener 

in the latter type of talk has a greater responsibility to 

respond when he is addressed as a recipient. 

Conversely, in terms of speaking patterns in desk talk, 

speakers have to provide their turns to only one or two 

students rather than addressing a large number of 

recipients as in the plenary classroom interaction.  

    The final finding that can be highlighted from the desk 

talk in this study concerns the use of L1. Students use 

their mother tongue to simplify the target language and to 

create a kind of social interaction. In fact, this is different 

from the plenary classroom interaction where only the 
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target language may be used. In the explicit classroom 

talk there is thus a limited possibility of L1 use which 

generally relates to the current classroom activity. This 

indicates that students resort to their L1 to produce desk 

talk to simplify the ongoing talk and to create the kind of 

social interaction described by Cook (2001). Here, in 

foreign/second language classrooms, the L1 can be used 

to explain difficult grammar, clarify new vocabulary, and 

manage the classroom Cook further argues that there is 

no evidence that this use of L1 in foreign/second 

classrooms is inappropriate 

Conclusions 

    Many researchers have concluded that the analytical 

approach used should not isolate talk from its 

environment (see, e.g., Goodwin, 2000; Goodwin, 2003; 

Olsher, 2004). Thus, the analysis in this study has 

employed the CA approach to include a combination of 

ongoing discussion and the use of the desk talk in the 

classroom context. Results revealed that student 

participation is much more than just speaking or 

providing oral engagement. Students were not only 

following and orienting to what is going on through 
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speaking to their teacher when they participated in 

classroom discussion, but they were also participated in 

class discussions using the strategy of desk talk in 

different areas of the classroom. This desk talk was a 

type of self-selection engagement employed by 

participants to cope with classroom activities. In this way, 

they initiated topics to prompt their desk partners using 

question-answer pairs for translation and gaining more 

information in order to follow the ongoing discussion. 

They also used desk talk in order to provide comments 

and make jokes which displayed their paying much 

attention to the ongoing talk.  
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