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 ةيناثلا ةرضاحملا
 اهماكحأو ةبطخلا

)1(. 
 هفصو يذّلا جاوزلا دقع ةيمهأ نم دمتسُت @وناقو اعرش اهماكحأ نايبو ةبطخلا نع ثيدحلا ةيمهأ ّنإ

 ."اظيلغ اقاثيم مكنم 'ذخأو :"ىلاعت لاق ،ظيلغلا قاثيملS ّلجوّزع ىلوملا
 مدقُي ةبوطخملاو بطاخلا نم الك لعجتو ،رايتخالاو ةيرحلل الاجم عدت دقعلا اذه يدي نيب ديهمت يهف

 ةيندملا ةيلوؤسملا لئاط تحت هدقعب همزلُي هقتاع ىلع امازتلا كانه ّنt رعشي نأ نود دقعلا اذه نع مجُحي وأ
 اذهل ةيعقاولا ةيناكمإلا نمو ،رخآلا ةبغر قدصو هتبغر قدص نم امهنم لك دكأتيل ةصرف يهو .ةيئازجلا وأ
 .)2(طابترالا

 .اھتیعورشمو انوناقو اعرش ةبطخلا موھفم :الوأ

 وهو معأ ىنعمب درت ةغّللا يهف .ّينوناقلاو يعرّشلا نيموهفملا يفو ،يوغللا عضولا ةبطخلا يناعم براقتت
 ابطخ ةأرملا بطخ ":سوماقلا بحاص لاق ،جيوزتلا ىلإ ةوعّدلا وهو صخأ ىنعمب درت امك ،ءيّشلا سامتلا
 يأ- اهّمضب امأ ،جاوزلا بلط يه ءاخلا رسكب ةبطِخلاف ."مهتبحاص ىلإ هجيوزت يف اوبغر ؛هوبطتخاو...ةبطِخو
  .)3(ىقلي يذلا مالكلا يهف - ةبطُخلا

 لجّرلا ةبطخ ّنأ كلذ "جيوزّتلا سامتلا" اt�ّ ةبطخلا فيرعت ىلع ءاهقفلا جرد دقف اعرش ةبطخلا اّمأ
 مالعإو ةنيعم ةأرمS جاوزلا ةبغرلا راهظإ يه" :هلوقب يليحزلا ةبهو اهفرعو ،اهّ�إ هجيوزت هنم سامتلا هانعم ةأرملل
 .)4("كلذب اهيلو وأ ةأرملا

 وهو " جاوزلS دعو ةبطِخلا ":هلوق ةبطِخلا ّيرئازجلا ةرسألا نوناق نم ةسماخلا ةداملا تفرع دقف @وناق اّمأ
 .)5("جيوزتلS دعو" اt�ّ اهفّرع ثيح ،ّيرئازجلا ةرسألا نوناقل نيحراّشلا ضعب هدمتعا ام

 ا�وك رابتعS يهف .ةبطخلل ةّينوناقلاو ةّيعرشلا ةفّصلل نايب هّنكلو ،فيرعّتلا ليبق نم سيل ةقيقحلا اذهو
 ّنأ مولعملا نم هّنإو ،اعم امهنم "جاوزلS دعو" لوبقلS ّدرلا رابتعSو ،هب مّدقتملا نم "جيوزتلا سامتلا" ابلط
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 اهالك ةبوطخملاو بطاخلاو ،ادوعومو ادعاو ئشني هب دعولا امنيب ،ةبوطخمو ابطاخ ئشني هسامتلاو جاوّزلا بلط
 .)1(دوعومو دعاو

 ثدحي ةين£ ةلحرمو ،سامتلالاو بلطلا درجم ىلع رصتقت ىلوأ ةلحرم ،نيتلحرمب رمت ةقيقحلا يف ةبطخلاف
 .دعولS هفيرعت نكمي ام يهو ،نكارتلاو لوبقلا اهيف

 متضرع اميف مكيلع حانج الو" :ىلاعت هلوق اهمهأ ةريثك صوصن نم ةعيرشلا اهتيعورشم ةبطخلا دمتستو
 .)2(امومع ةّيعورشملا ىلع ّلدي ميثأتلا عفر نإف ، 234 /ةرقبلا "ءاسنلا ةبطخ نم هب

 ةنتف نكت اولعفت ّالإ ،هوجوزف هقلخو هنيد نوضرت نم مكيلإ بطخ اذإ " ملسو هيلع ¯ا ىلص-هلوقو
 .)يذمرتلا هاور( "ميظع داسفو ضرألا

 ةلهم نوكت ىتحو ،ةرشعلا ماودل ىرحأ انهأل ،جاوزلا داقعنا لبق ةبحتسم ءاهقفلا اهربتعا دقف اذهلو
 .)3(طابترالا اذهل ةيعقاولا ةيناكمإلا نمو ،رخآلا ةبغر قدصو هتبغر قدص نم امهنم لك دكأتيل

 

 .انوناقو اعرش ةبطخلا ةعیبط :ایناث

 .ةبطخلل يعرشلا فييكتلا -1
 ّيأ اهيلع بّتري مل عراشلا ّنأ ىلع ءانب اذهو ةيدقع ةغبص اهل سيل ةبطِخلا نأ ىلع ةعيرشلا ءاهقف قفّتي

 .ةّيعرشلا ةقيقحلا ثيح نم ام· لصف امهنيب لصف لب ،جاوزلا دقع ر£أ نم رثأ
 : كلذ ةلدأ نم
 .دقعلS ّالإ نوكي ال كلذ ّنأل بسن ا¹ تبثي الو ،ةيجوزلا قوقحلا نم ّقح ا¹ تبثي ال هّنأ •
 هيلع ¯ا ىلص هلوقل ةيبنجألل رظنلا ميرحت لصأ نم ءانثتسا درو دق ةبوطخملل رظنلا نم حيبأ ام ّنأ •

 دقف "امكنيب مدؤُي نأ ىرحأ هّنإف اهيلإ رظنا" :ةأرما بطخ هّنأ هل ركذف هءاج امنيح ةبعش نب ةريغملل ملسو
 دقع ةبترم ىلإ قترت مل ةبطِخلا ّنأ ىلع ّلدي اذهو .طقف نيفكلاو هجولا ىلإ رظنلا زوجي هّنأ ملعلا لهأ رثكأ لاق
 .)4(جاوزلا
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 قترت مل يهف .مومعلا نم اهتجرخأ ةيصوصخ ةبطِخلا تحنم ةعيرشلا ّنأ ظحالُي هركذ قبس اممو هّنأ ّالإ
 مامت ىلع بترتملا يعرشلا دصقملا قيقحت دصق جرحلا ضعب اهعفرب مومعلا نع عفترت نكلو جاوزلا دقع ةبترم ىلإ
 .دقعلS ةفلألا

 .ةبطخلل يهقفلا فييكتلا -2
 مهنمو ،ةّيدقعلا ةغبصلا اهيلع ىفضأ نم مهنمف ةبطخلل ةينوناقلا ةعيبطلا لوح نوناقلا ءاهقف فلتخا

 .دقعلا ةبترم ىلإ يقترت ال ةبطِخلا ّنأ ىأر نم
  :امه نيببس ىلع ءانب دقع اّ�أ لّوألا هاّجتالا باحصأ ىريف
 .لودعلا لاح ضيوعتلاو جاوزلS ةبلاطملا نيبطاخلا ّقح -أ

 -لوبقو باجيإ – نيتقباطتم نيتدارإ نع ريبعتلا ةبطخلا نّمضتت -ب
 :نيببسل دقعلا ةبترم ىلإ قترت مل ةبطِخلا ّنأ يناثلا هاّجتالا باحصأ ىري
 .اضرلاو رايتخالا نيبطاخلل ةّيصخشلا ةّيرحلا ةلافك -أ

 ّقح نم ناك اذإف ،يئا� دّهعت ّلك نم ةدّرجم نيبيطخلا نم لكل رابتخا ةرتف دّرجم ةبطِخلا نوك -ب
 .)1("جاوزلا مدع ّقحلا اضيأ هل بيطخ ّيأ ّنإف اهبيطخ كرت وأ قلّعتلا ةبيطخلا

 .ةبطخلل ينوناقلا فييكتلا -3
 اهل ّرقأ نوناقلا ّنأل اهدمأ لاط ولو نيفرطلل ةيمازلإ ةوق ةيt يرئازجلا ةرسلا نوناق يف ةبطخلا عتمتت ال

 ثيحب .هل رربم نايب ىلإ ةجاح نود لودعلا فرط لك ةيقحأ عم جاوزلS دعو درجم ا�وك يهو ةيعرشلا هتفص
 دعو ةبطخلا" نt يرئازجلا ةرسألا نوناق نم ةسماخلا ةداملا صنت ذإ ،ةينوناق ةعبت يأ هلودع درجمب لمحتي
Sةبطخلا نع لودعلا نيفرطلل زوجي جاوزل". 

 بلاق تبص وأ امهنكارت دمأ لاط ولو نيفرطلل ةبسنلS ةيمازلإ ةوق ةيt عتمتت ال " ةبطخلا نإف هيلعو 
 جاوزلS دعو درجم يهو ةيعرشلا اهتفص اهل ّرقأ لب .دقعلا ةبترم ىلإ ا¹ َقري نوناقلا ّنأل كلذ ؛يلكش يمسر
 ."جاوزلا دقع ماربإ ضفرو اهنع عجارتلاو لودعلا ةيقحأ عم ،نيفرطلا نم

  ةبطخلل يفرعلا فييكتلاو ةحتافلا -4
 @دالب يف رشتنت يتلا فارعألا كلذ نمو ،جاوزلS طيحت ةفلتخم فارعأ نيملسملا دالب نم ريثك يف رشتنت

 قدص ىلع ةلالدو ةكربلل ابلط ةحتافلا هيف أرقت سلجم اهبقعي وا ةبطخلا نرتقت ثيح ةحتافلS فرعي ام اهنمو
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 فلسلا نع فلخلا هثراوت ديمح فرع هنكلو @ونسم سيل لعفلا اذه نأ نم مغرلا ىلعو ،دقعلا مامتإ يف ةينلا
 ؟ةبطخلا ةعيبط لعفلا اذه ريغي لهف ،قباسلا نع قحاللاو

 :)1(نيتلاح نيب زييمتلا بجي انه
 باجيالل لدابت كانه نوكي نأ نود ،بسحف ةحتافلا ةءارق ىلع ةبطخلا سلجم رصتقي نأ :ىلوألا ةلاحلا

 .جاوزلS دعو درجم ىقبتو ةبطخلا ةعيبط ريغتت ال ةلاحلا هذه يفف ،لوبقلاو
 ربتعت ةلاحلا هذه يفف ،لوبقلاو باجيالل لدابت ةحتافلا ةءارق دعب وأ لبق كانه نوكي نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 .هطورشو هناكرأ ىفوتسا ىتم حيحص جاوز دقع ةحتافلا هذه
 ،ةحتافلS فرعي امب نرتقت نأ ةبطخلل ةّينوناقلا ةعيبطلا نم ّريغي ال هّنأ ةرسألا نوناق هيلع هبن ام وهو     

 دّرجم ال جاوز دقع ربتعُي هّنإف جاوّزلا طورشو اضرلا نكر رفاوت اذإ هّنأ ّالإ ،ةبطخلا عوقو دعب كّربتلل أرقُي ام يهو
 ةبطخلS ةحتافلا نارتقا ّنأ ريغ ،اجاوز ّدعي ال ةبطخلS ةحتافلا نارتقا ّنإ" ىلع )06( ةّداملا تّصن ثيح ،ةبطخ
 ." اهيلع صوصنملا جاوزلا طورشو اضرلا نكر رفاوت ىتم اجاوز ربتعي دقعلا سلجمب

 ةبطِخلا ماكحأ :اثلاث
 

  ةبوطخملاو بطاخلا طورش -1
 يلا جاتحي ةبطخلا ىلع مادقالاو ،ءاهتنا ةريخألا ةملكلا ةبوطخمللو ءادتبا ىلوألا ةوطخلا ةداع بطاخلل

 .بابحتسا طورشو ةحص طورش نيبطاخلا يف طرتشيو ،ةبوطخملا وا بطاخلا نم ءاوس تبثتو رصبت
 ةحصلا طورش -أ
 .جاوزلا نم عنمت يتلا عناوملا ءافتنS قلعتت اهلكو ةسمخف ةحصلا طورش امأ

 هيلع ةن�د ةمرحم نوكت الا -
  همراحم نم نوكت الا -
 هريغ ةمصع يف نوكت الا -
 .اقحال هركذنس ليصفت ىلع ةافو وأ قالط نم ةدتعم نوكت الا -
 .اقحال هركذنس ليصفت ىلع ،هريغل ةبوطخم نوكت الا -

 بابحتسالا طورش -ب
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 صئاصخلS قلعتت ا�أ ثيح ةبوطخملاو بطاخلا نيب لماكتلا ا¹ ققحتي طورش ةماع ةفصب يهو 
 هذه نمو .امهنيب ماجسنالاو قفاوتلا لصحي ىتح ةبوطخملاو بطاخلا يف ققحتت نأ يغبني يتلا ةيقلخلاو ةيقلخلا
 :)1(طورشلا

 قلخلاو نيدلا -
 حكنت ":ملسو هيلع ¯ا ىلص هلوقل ةليضفلا قلخلS فرعت و نيدلS فصتت نمم ةبوطخملا نوكت نأ 

 بطاخلا يف قلخلاو نيدلا طرتشي امك ،"كادي تبرت نيدلا تاذب رفظاف اهنيدلو اهبسحو اهلامجو اهلامل ةأرملا
 هقلخو هنيد نوضرت نم مكءاج اذإ ":مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ،هريغ ىلع ةيلضفألا هل نوكت يذلا
 يف بغرت يتلا طورشلا نم اضيأ يه لب بسحلاو لامجلا طورش لافغا لاحلا ةعيبطب ينعي ال اذهو ."هوجوزف
 ةيقبسألاو رابتعالا اهل نوكي ثيحب قلخلاو نيدلا ىلع طورشلا هذه  مدقتت ال نأ  بجي نكلو  جاوزلا
 .)2(امهيلع

 ةءافكلا -
 ام اريثك هنt ةيعامتجالا ةايحلا تتبثأ ثيحب نيفرطلا نيب يداصتقالاو يفاقثلاو يعامتجالا ؤفاكتلا رفاوت 

 نيب اماه ارود بعلت يهف ةيداصتقالا ةيفاقثلاو ةيعامتجالا قراوفلا دوجو ببسب ةيجوزلا ةطبارلا يهتنت
 روص رئاس يف اوفلتخا و قلخلاو نيدلا يف ةءافكلا طارتشا ىلع اوقفتا دق ءاهقفلا نأ ملعلا عم ،صاخشألا
 ؟ال ما هبجاو يه له ةءافكلا

 ةبوصخلاو ةحصلا -
 ىلص لوقي هيفو بطلSو ةريسلS كلذ فرعيو ةبوصخلاو ةحصلا يوذ نم ةبوطخملاو بطاخلا نوكي نأ

 دولولا ريغ نأ كلذ ينعي الو .)3("ةمايقلا موي ممألا مكب يهuأ ينإف دودولا دولولا اوجوزت ":ملسو هيلع ¯ا
 .)4(دلولا بلط ىلوألا جاوزلا دصاقم نم نأ ثيح نم ةيلضفأ طورش يه امنإو جوزتت ال وأ جوزتي ال ضيرملا وأ

 يعامتجالا دعابتلا -
 يدؤي براقألا نيب جاوزلا نأ ةرصاعملا ةيملعلا ثوحبلا تتبثأ ثيحب بطاخلا نع تاديعبلا نم نوكت نأ

 اوحكناف متيوض دق ":دئاس ينبل باطخلا نب رمع لاق هيفو ،ةريطخلا ضارمألا ضعب ثراوتو لسنلا فعض ىلإ
 ." اووضت الو اوبرتغا ":ملسو هيلع ¯ا ىلص لوقيو "بئارغلا
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 اركب نوكت نأ -
 

 ةبوطخملا ىلإ رظنلا مكح -2
 ماعلا لصألا نم ءانثتسا ؛اهتبطخ ديري يتلا ةأرملا ىلإ بطاخلا رظني نأ ةيمالسإلا ةعيرشلا تحSأ دقل 

 يتلا ةأرملا ىلإ رظنلا لجرلا ىرحتي نأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثح دقلو .رصبلا ضغ ىلع صني يذلا
 ىلإ بهذ نم ءاملعلا نم لب ابطاخ اهيتÔ يذلا لجرلل ةأرملا رظن ةحSإ كلذك هنم مهفيو اهتبطخ يف بغري
 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع اهنم ةلدألا ىلإ ادانتسا ةبوطخملا ىلإ رظنلا بابحتسا

 .")1(لعفيلف اهحاكن ىلإ هوعدي ام ىلإ رظني نأ عاطتسا نإف ةأرما مكدحأ بطخ اذإ" :ملسو هيلع هللا ىلص
 ةبعش نب ةريغملا نعو ـ"اهتجوزتف اهحاكن ىلإ يناعد ام اهنم تيأر ىتح اهل أبتخأ تنكف ةيراج تبطخ :لاقف
 :تلق ؟اهيلإ ترظنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دهع ىلع ةأرما تبطخ :لاق
 .)2("امكنيب مدؤي نأ ىرحأ هنإف " :ىرخأ ت�اور يفو "امكنيب مدؤي نأ ردجأ هنإف اهيلإ رظناف :لاق .ال

 :لاوقأ ةدع ىلع كلذ يف ءاهقفلا فلتخا دقف :ةبوطخملا نم هيلإ رظني يذلا ءزجلا امأ
 ردقت ةرورضلاو ،ةرورضلل حيبأ رظنلا نإف .طقف نيفكلاو هجولا ىلإ رظنلا زوجي هنأ ىلإ ةيكلاملا بهذ دقف

 .نيوضعلا نيذه ةيؤرب عفدنت ةرورضلا نأ هيف كش ال اممو ،اهردقب
 كلذ نم رثكأ ةيؤر زاوج ىلإ مهريغ بهذو
 :)3(ةبوطخملا ىلإ رظنلا زاوجل ةيكلاملاف اهعضو يتلا طورشلا
 ا�أ هنظ ىلع بلغ اذإ امأ ،اهيلإ روظنملا فرط نم ةقفاوملS ىظحي هنأ هنظ ىلع بلغي نأ -أ

  .قساف وهو ةنيدتم ا�وك لثم اهل ءفك ريغ نوكي نأك ،اهيلإ رظنلا هل زوجي الف ،هضفرت
 ةأرما ىلإ رظنلS ذذلتي نأ ملسملل زوجي ال هنأل اهيلإ رظنلS ذذلتلا دصقي الأ :سفنلا كلم -ب

 رظني نأ ةأرمS جاوزلا دارأ نمل بدني هنأ ىلإ اوبهذو ديقلا اذه ةيعفاشلا فلاخ دقلو .هنع ةيبنجأ
 .)4(جاوزلا يف ةبغرلا ثعاوب نم كلذ نأل ،ناتتفاو ذذلتب ولو انطSو ارهاظ اهيفكو اههجو ىلإ

 يه نوكت نأو ةبطخلا تقو نوكي نأ بيج رظنلاف :اهيلإ رظنلا يف اهيلو نذأتسيو ا�ذأتسي نأ -ت
 ةيكلاملا دنتسمو ،كلذب اهيلو ملعو اهملع ريغب اهيلإ رظنلاو اهلافغتسا زوجي ال ذإ ،كلذب ةملاع
 ،سانلا تانبل قاسفلا رظني دق ذإ ،داسفلا ىلإ ةيضفملا عئارذلا دس أدبم لامعا :الوأ :كلذ يف
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 هيلإ رظنلا هل زوجي ال ام اهنم ىري امبر اهلفغتسا اذإ :اين£و .باطخ م�أ اوعدا اوشقون ام اذإف
 .اØروع نم ائيش ىري امبرف

 نإو ا�أل ،ةولخ يف ةأرما ىلإ رظني نأ ةبطخلا دصقي نمل زوجي الف ،ةولخ يف اهيلإ رظني ال نأ -ث
 كلذكو ،اعرش ةمرحم ،ةبوطخملS ةولخلا نأ مولعمو .هنع ةيبنجأ ىقبت ةبوطخملا نإف ةبطخلا تمت
 ضرغل كلذ ناك ولو ،تاقرطلاو عراوشلا يف لاوجتلاو ،تالفحلاو تاهزتنملا يف ا¹احطصا
 )1("امهثل� ناطيشلا نإف ،ةأرمu لجر نولخي ال" : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل كلذو .فراعتلا
 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق مومع يف اهلوخدل كلذو ،ةروصلا قيرط نع ةبطخلا نم عنام الو
 .")2(لعفيلف اهحاكن ىلإ هوعدي ام ىلإ رظني نأ عاطتسا نإف ،ةأرما مكدحأ بطخ اذإ"

 ةبطخلا ىلع ةبطخلا مكح -3
 :لاق -امهنع ¯ا يضر– رمع نبا ثيدحل .ةنسلS تب£ هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا ةبطخ نع يهنلا 

 نذ� نأ ّالإ هيخأ ةبطخ ىلع بطخي الو هيخأ عيب ىلع مكدحأ عبي ال " :-ملسو هيلع ¯ا ىلص– لاق
 ريغلا قح ىلع يدعتلا نم كلذ امل لوألا بطاخلا ىلع ةقفاوملاو نوكرلا مت اذإ عامجإ لحم اهميرحتو ")3(هل
 ىلع ءاهقفلا روهمجف ةقفاوملا متت مل يأ نوكرلا متي مل اذإ امأ ،نيملسملا نيب ةوخألا باهذو ،عازنلا ثيروتو
  .تالامتحا ثالث نع جرخت ال ةلأسملاو اهتحSإ

 .مارح هريغ نم اهتبطخ نإف لوألا بطاخلا ىلع ةأرملا تقفاو اذإ هنأ هقفلا قفتا دقل :ةحيرصلا ةقفاوملا -
 .ءاهقفلا عيمج قافتS اهتبطخ اعرش زوجي ةأرملا هذهف :لوألا بطاخلل يعطقلا ضفرلا -
 الو لوبقلS بيجت ال يأ اهتبطخ ىلع ةبوطخملا تتكس اذإ :لوألا بطاخلا ىلع ةبوطخملا توكس -

Sءاهقفلا ضعب ىري ثيح ا�أشب هقفلا فلتخا دقف ضفرل tنأل مدقتي نأ يناثلا بطاخلل زوجي ال هن 
 ىري امنيب ،لوق هل بسني ال تكاسلاو ،ضفرلا ىلع لدي مل كلذك هنإف لوبقلا ىلع لدي مل نإو توكسلا
 تتأ يتلا سيق تنب ةمطاف نأشب ملسو هيلع ¯ا ىلص هلوقل ادانتسا يناثلا ةبطخ زوجي هنأ ىلإ يناثلا يأرلا
 ةيواعم امأ «:ملسو هيلع ¯ا ىلص لاقف اهابطخ مهجلا وبأو ةيواعم نأ تركذف ملسو هيلع ¯ا ىلص يبنلا
 .»ديز نب ةماسأ يحكنا هقتاع ىلع هاصع عضي الف مهجلا وبأ امأ حيحش لجرف

 تبراضت دقل ؟يناثلا نم تجوزت مث لوألا بطاخلا ىلع تقفاو يتلا ةبوطخملا جاوز مكح وه ام نكلو 
 :تاهاجتا ثالث ىلإ ةيهقفلا ءارآلا
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 يأ اهل تسيل هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا ةبطخ نأ اولاقف ءاهقفلا روهمج هيلإ بهذ :لوألا هاجتالا §
ßةيورخأ هيف ةبوقعلا نأ ريغ ةيئاضقلا ةيحانلا نم حيحص جاوزلا ةلاحلا هذه يفف دقعلا ىلع ريث. 

 لخدي مل وأ ا¹ لخد ءاوس هخسف بجيو لطS جاوزلا نأ اولاقو ةيرهاظلا هيلإ بهذ :يناثلا هاجتالا §
 .رخآ ليوß ىلإ جاتحي الف حيحص وه ريغلا ةأرما ةبطخ نع ى� يذلا ثيدحلا نأل ا¹

 لوخدلا مت نإف همدعو لوخدلا نيب ةقرفتلا بجي هنأ اولاقف ةيكلاملا هيلإ بهذ :ثلاثلا هاجتالا §
 دقعلاف لوخد هعبتي مل اذإ امأ رارضأ نم هيلع بترتي امل ارظن هخسف نكمي الو حيحص جاوزلاف
Sلط. 
 .ةافو نم ةدتعملا ةبطخ مكح -4

 مكيلع حانج الو":ىلاعت هلوقل ا¹ هّقح قّلعتل ىفوتملا نم ةّدعلا فوتست مل نمل اضيرعت ةبطِخلا ةحSإ 
 هلوقل اØّدع يفوتست ىتح ةدتعملا نم جاوزلا ميرحت مغر ) 234 ةرقبلا( "ءاسنلا ةبطِخ نم هب متضرع اميف
 ىلاعت ¯ا مّرح ": يبرعلا نبا لاق )235 ةرقبلا( "هلجأ باتكلا غلبي ىتح حاكنلا ةدقع ومزعت الو" :ىلاعت
 حاكنلا ركذ نع ربصلا نوعيطتسي ال قلخلا ّنأ هناحبس ملع دقو ةجوزلا ىلع صّبرتلا بجوأو ةّدعلا حاكنلا
 " يلولا وأ ةأرملا وهو هل دقاعلا عم ضيرعتلS كلذ ركذ نذأو قلخلا عيمج عم كلذ حيرصتلS نذأف هيف مّلكتلاو

 قالط نم ةدتعملا ةبطخ مكح -5
 ةنونيب انئS قالطلا ناك نإو ،اعامجإ ةيمكحلا ةيجوزلا مايقل يعجر قالط نم ةدتعملا ةبطخ زوجي ال 

 امأ ،ديدج دقعب امهعجارت ةيناكمإل ةيفنحلا دنع مرحتو ،ةيجوزلا عاطقنال روهمجلا دنع اضيرعت زاج ىرغص
 نأ نم افوخ ةيفنحلا دنع مرحتو ،ببسلا تاذل روهمجلا دنع اضيرعت زاجف ىربك ةنونيب انئS قالطلا ناك نإ
 ةيآلل اضيرعت ةبطخلا زوجتف ةافولا ةلاح يف امأ عازنلل اعنم لوألا نم ةيجوزلا ءاهتنا اببس ناك بطاخلا نأ نظي
 .)1(يفوتملا ةمرحل اضيرعت تعرُشو ،ةيجوزلا ءاهتنال تزاجف .ةقباسلا

 
 ةبطِخلا نع لودعلا راثأ :اعبار

 ضعبلا ّربعيو ،ةبوطخملا وأ ،بطاخلا ةهج نم ءاوس ،جاوزلا عورشم نع عجارتلا ىلع لودعلا ظفل قلطي
  .درلu ةبوطخملا ةهج نمو لودعلu بطاخلا ةهج نم عجارتلا نع
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 ةيقحأ عم ،نيفرطلا نم جاوزلS دعو درجم يهف نيفرطلل ةبسنلS ةمزلم ريغ ةبطخلا نأ @ركذ نأ قبس دقو
 ءانب ةينوناق ةعبت ةيأ هلودع درجمب لمحتي ال ثيحب .لودعلا رربم نايب ىلإ ةجاح نود اهنع لودعلا فرط لك
 .)1("نامضلا يفاني يعرشلا زاوجلا" ةدعاقلا ىلع

 ةلأسملا ىلع ءانب ربج ىلإ ناجاتحت ةراسخو دقفو ،ةجلاعم ىلإ جاتحت رومأ لودعلا عم نرتقي دق هّنأ ّالإ
 : يه ةثالث رومأ ةبطِخلا نع لودعلا ر£أ رهظتو .)2("مازتلا دوعوملا لخدأ يذّلا دعولا " ـب.اهل نونعملا

 )3(ةّيونعملاو ةيداملا رارضألا -1
 ضيوعتلS مكحلا ةيناكمإ ةلأسم عزانتي هّنإف نيبيطخلا دحأل ررض ةبطِخلا نع لودعلا نع بترت اذإ : اعرش
 :ناهجو
 ."نامضلا يفاني زاوجلا" ةدعاقلل ضيوعتلS مكحلا يفاني اعرش ةبطخلا نع لودعلا زاوج ّنأ :لّوألا هجولا
 " ةّيعرشلا ةدعاقلا همكحت ،قحلا لامعتسا ءوس لاح لودعلا ببسب قحاللا ررضلا ّنأ :يناثلا هجولا

 .زاوجلا دودحل زواجت هنأل "رارض ررض ال
 ارظن ادج ،ةرد@ �ادهلا ريغ لئاسملا هذه لوانت يف ءاهقفلا صوصن ّنأ ءادتبا هيلإ ةراشإلا ردجت امو

 لودعلا ّنإف هيلع ءانبو .اهمادعنا وأ نأشلا اذه مهتيضقأ ةّلقو صوصنلا هذه ةباتك نمز سانلا لاوحأ ةماقتسال
 .اقلطم ضيوعت هيلع بترتي ال قحلا لامعتساو ،ضيوعت هيلع بترتي ال هتاذ

 اررض ببس أطخ ثدُحت نأ ا�أش نم ناكو ،ةّلقتسم ىرخأ فورظ هتقفار دق لودعلا ناك اذإ هّنأ ّالإ
 لودعلا نمزل ةقحاللا وأ ةقباسلا عئاقولا وأ ةئراطلا فورظلا كلت لّثمتي انه ةيلوؤسملا ببسف رخآلا فرطلل
 ىلإ ادانتسا ررض هنع أشن هب ريرغت ا�t اهفصو نكمي ثيحب ،رخآلا فرطلل رشابم ررض هنع جتن ةبطخلا نع
 وأ ،اهتسارد كرت هتبوطخم نم بطاخلا بلطي نأ رارضألا هذه لاثمو ."نامضلا بجوي ريرغتلا" ةدعاقلا
 .ةبطخلا ةّدم لوط ببسب نيرخآ باطخل تيوفت ةبطخلا خسف يف نوكي دق وأ ،اهتفيظو نم ةلاقتسالا

 :ءارأ ةثالث ىلإ ةلأسملا هذه صوصخب يمالسإلا هقفلا مسقنا دقلو
 ضيوعتلا بجوي ال ةبطخلا نع لودعلا :لّوألا يأرلا -ت
 مازلإ الو ،ادقع تسيلو دعو ةبطخلا ّنأل ؛لودعلا نع ضيوعت ال هنأ يأرلا اذه باحصأ ىري ثيح

Sزاوجلا" ّنأ ّيمالسإلا هقفلا ةرّرقملا دعاوقلا نم هّنألو ،ةعورشملا قوقحلا نم اقح سرامي اّمنإ لداعلاو ،دعول 
 بجي اّمم نوكي دقو ،لودعلا نع جتاّنلا ررّضلا نايب دعب ّالإ نوكي ال ضيوعّتلS مكحلا ّنألو "نامّضلا يفاني
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 يعيطملا تيخب دّمحم خيشلا كلذ ىأر نّمم و .ةّيسفن بابسأل نوكي دق لودعلا ّنأل ،ةعيرّشلا ترمأ امك هرتس
 .)1(رقشألا ناميلس رمع روتكدلاو )اقباس ةّيرصملا ر�دلا يتفم(

  ضيوعتلا بجوتسي ةبطخلا نع لودعلا :يناّثلا يأرلا -ث
 رارضألا نع رخآلا فرطلل ضيوعتلا بجوتسي ةبطخلا نع لودعلا ّنأ يأرلا اذه باحصأ ىري ثيح 

 يحتف روتكدلاو توتلش دّمحم رهزألا خيش هيل بهذ ام وهو ،ةّيونعم مأ ةّيدام تناكأ ءاوس ،هيلع ةعقاولا
 ررضلا ّنألو "رارض الو ررض ال " : -مّلسو هيلع ¯ا ىلص– ّيبنلا ثيدح وه يأرلا اذه ساسأو ؛ينيردلا
 .)2(ضيوعّتلا هتلازإ ةقيرطو ،لازُي

 طقف يداملا ررضلا نع ضيوعتلا بجوتسي لودعلا :ثلاثلا يأرلا -ج
 ررّضلا امأ ،طقف يدام ررض هنع بترت اذإ اضيوعت بجوتسي لودعلا ّنأ يأرلا اذه باحصأ ىري ثيح

 .)3( )¯ا همحر( ةرهز وبأ دمحم خيشلا هلثميو ،ضوعُي الف ّيونعملا
 نع لودعلا نع بترت اذإ " هّنأ ىلع يرئازجلا ةرسألا نوناق نم ةسماخلا ةداملا تّصن دقف :@وناق امأ

 ." ضيوعتلS هل مكحلا زاج نيفرطلا دحأل يونعم وأ يدام ررض ةبطخلا
 ناطرش لودعلا ببسب ررّضلا دوجو ةلاح ضيوعّتلل طرتشُيو
 اساسأ ربتعملاو ،ئطاخلا كولسلا ةفص هلاعفأ نع عزني رربم لدع نمل نوكي نأ :لّوألا طرّشلا -

 .ضيوعّتلل
 يف دي لودعلل نوكي نأ ةيريصقتلا ةيلوؤسملا دعاوقلو ةعيرشلا دعاوقل الامعإ طرتشي :يناّثلا طرشلا -

 متُيل لمعلا نم ةلاقتسالا ةبوطخملا نم بطاخلا بلطي نأك ،رخآلا فرطلل لصاحلا ررّضلا ثادحإ
 .اهنع لدعي مث دقعلا

 هّنأ ذإ ةرسألا نوناق نم ةيناثلا ةرقفلا ةسماخلا ةداملا ةغايص يف قفخأ دق يرئازجلا عرشملا نأ ظحالملاو
 نم 124 ةداملا( ضيوعتلS مزلُي ررضلا ببستملا ّنأ مولعملا نم هّنأ مغر ،هبجوي ملو ضيوعتلS مكحلا زاجأ
 دنع ةبوطخملا ةأرملا ىلع بجوتي هنأ @وناق ررقملا نم" هنt ايلعلا ةمكحملا تضق دقو )يرئازجلا يندملا نوناقلا
 يه ةنعاطلا نأ لاحلا ةيضق نم تبث املو...اهريغو �اده نم كلهتسي مل ام درت نأ جاوزلا مامتإ نع اهلودع

 
 

1 -  
2 -  
3 -  



 
ةرسألا ھقف ةعوبطم 1ةنتاب ةعماج - ةینأرقلا تاساردلاو ةیبرعلا ةغللا 1 رتسام   

   

 
15 

 رئاسخلا هدض نوعطملا ليحت هذه ةلاحلاو نكمي هنإف ينوناق وأ يعرش رربم نودب جاوزلا مامتإ نع تلدع يتلا
  .)1("كلذ نع ةبترتملا رارضألاو

 
 .vادهلا يف عوجرلا -2

 ؟ال مأ اهدر بجي لهو ،ةبوطخملاو بطاخلا نيب ةلدابتملا �ادهلا مكح ةلأسم لودعلا ىلع بترتي امك
 ليصفت اذهو .لودعلا لاح ةبوطخملل ه�ادهل بطاخلا دادرتسا مكح يف ةعيرشلا ءاهقف فلتخا ثيح 

  :موقلا بهاذمب
 .ةبوطخملاو بطاخلا نم �ادهلا يف عوجرلا زاوج مدع :لوألا بهذملا -أ
 ،ةكلاه مأ ةدوجوم تناكأ ءاوس هادهأ امم ءيش يف عوجرلا بطاخلل سيل هّنأ ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذ

 .)2(هدلو ىطعأ اميف دلاولا ّالإ اهضبق دعب هتبه يف عجري نأ بهاولل مهدنع وجي الو ،ةبهلا مكح ةيدهلل ّنأل
 .)3(ةبوطخملاو بطاخلا نم �ادهلا يف عوجرلا زاوج :يناثلا بهذملا -ب
  ةبهلS عوجرلا عناوم نم عنام دجو اذإ ّالإ هتبه يف عجري نأ بهاوللو ،ةبه ةبطِخلا �اده :ةيفنحلا لاقو
 كله دق ناك نإو ؛هّدرتسي نأ هل ّنإف امئاق بطاخلا هادهأ ام ناك اذإف ،هكالهتسا وأ ءيشلا كالهك
 .دادرتسالا بطاخلل قحي الف رييغت هيلع أرط وأ كلهُتسا وأ

 .)4(ةبوطخملا نم لودعلا ناك اذا �ادهلا يف عوجرلا زاوج :ثلاثلا بهذملا -ت
 بطاخللف ةبوطخملا تلدع اذإو ،ادوجوم ناك ولو ءيشب عجري الف بطاخلا لدع اذإ :ةّيكلاملا لاقو
 نيب بطاخلا عمجي ال ىتح اذهو ،اهتميق درب تكلهتسا وأ اهدرب ةمئاق تناكأ ءاوس �ادهلا ّدرتسي نأ
 .هلاومأ عايض ملأو هنع لودعلا ملأ
 ةيفنحلا يأر كلذ ىلإ عمج هّنأ ّالإ لودعلا ةلأسم يف ةيكلاملا ليصفتب ذخأ دقف :يرئازجلا ةرسألا نوناق امأ

 ةثلاثلا اØرقف( 05( ةداملا هيلع تّصن ام اذهو اهكالهتسا مت يتلا ه�اده دادرتسا بطاخلا ةيقحأ مدع يف
 ةبوطخملل دري نأ هيلعو هنم لودعلا ناك نإ اهادهأ امم ائيش ةبوطخملا نم بطاخلا درتسي ال " هّنأ ىلع
 ةبوطخملا نم لودعلا ناك نإو" :هّنأ ىلع ةعبارلا اØرقف تّصن امك  "هتميق وأ هل هتدهأ اّمم كلهتُسي ام
 .)5("هتميق وأ �اده نم كلهتسُي ام بطاخلل ّدرت نأ اهيلعف
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 :ةبطخلا �اده عم لماعتلا جهنم لوح تاظحالم ةدع صنلا اذه ىلع ظحاليو
 ،اهنم لودعلا نوك ةلاح اهدادرتسا مكحو بطاخلل ةبوطخملا �اده نع ةرسألا نوناق تكس •

 ةياغل ناك ءادهإلا ّنأ" يهو ةلعلا كارتشالل ينوناقلا مكحلا ىرخألا ىلع هذه ساقُت نأ لصألاو
 ."اهنم لودعلا ناك نإ هل هتدهأ اّمم ائيش ّدرتست ال نt مكحلا نوكيف " جاوزلا يهو
 هب مدقتي امو الو ،ةبوطخملل بطاخلا لهأ ا¹ مّدقتي يتلا �ادهلا مكحل ةرسألا نوناق ضّرعتي مل •

 )1088( ةداملا تّصن دقو ،ةبهلا ماكحأ ا�أشب قّبطُت نأ حيحصلاو بطاخلل ةبوطخملا لهأ
 "جاوّزلا ّمتي مل اذإ ةلطS نوكت جاوّزلا لجأل تمت ةبه لك" :ّنأ ىلع ّيسنرفلا ّيندملا نوناقلا نم
 نوكت ةيدهلا ّنأ تنّيب اّمنإو ،لودعلا ةهج الو ،ةيدهلا تمّدق يتّلا ةهجلا دّدحت مل ةّداملاف يلاّتلSو
S1(جاوّزلا ّمتي مل اذإ ةّيئادتبالا ةلاحلا ىلإ فارطألا دوعي نأ بجيو ةلط(. 
 ّنأ يرئازجلا ةرسألا نوناق نم ةسماخلا ةداملا صن اذكو ،ةعيرشلا ءاهقف صوصن ىلع ظحالملا •

 لودعلا لعفب مئاقلا ىلإ رظّنلا درجمب ناك همدع نم �ادهلا درب قلعتي اميف لودعلا ةعبت ليمحت
 ةبطخلا نع لودعلا نلعأ نم ىلإ رظّنلS ءافتكالا الوقعم ودبي الو ،لودعلا ببس ىلإ رظّنلا نود
 ؛ةّيريصقتلا ةيلوؤسمل دعاوق ىضتقم وهو ،لودعلا اذه ببست نم نابسحلا نيعب ذخألا نود
 ررضلا ثادحإ بّبستملا مازلإ ىلع ّيرئازجلا ّيندملا نوناقلا نم )124( ةداملا صنت ثيح
Sهثودح اببس ناك نم مزلُي ريغلل اررض ببسيو ،هئطخب صخشلا هبكتري لعف ّلك  "ضيوعتل 
Sلودعلا رخآلا ببستو ةبطخلا نع لدع نيبيطخلا دحأ نوكي دق هنأ فخي هّنأ كلذو "ضيوعتل، 
 ليدعت ةداملا صن ىلع ىرُجي نأ - ¯ا همحر– هدحم دمحم ذاتسألا انخيش حرتقا كلذ لجأل
 ناك نإو ،هنم لودعلا ببس ناك نإ هادهأ اّمم ائيش بطاخلا رتسي الد " :يلاّتلا وحّنلا ىلع
 .)2("كلهتسي ال ام در اهيلعف ةبوطخملا نم لودعلا ببس
 ّنأ ّيرئازجلا ةرسألا نوناق نم 5 ةّداملا اذكو ،ةيفنحلا ءاهقف صوصن نم مهفلا ىلإ ردابتي ام •

 نود ،همدع نم اهكالهتسا وه ةبوطخملا نم لودعلا نوك لاح همدع نم ةيدهلا ّدر يف ةربعلا
 تعّدا ول اّ�إف ساسألا اذه ىلعو .ال مأ كالهتسالل ةلباق يه ثيح نم اهتعيبط ىلإ رظّنلا
 وأ ا¹ ةبلاطملا بطاخلل حصي مل ؛اهنمث كالهتساو اهعيبب اهكالهتسا وأ ةيدهلا كاله ةبوطخملا
 .هل ةبوطخملا �اد¹ قلعتي اميف بطاخلا نم لودعلا نوك لاح يرجي ام سفن وهو ،اهتميقب
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 اساسأ عوضوم ريغ وه ام كالهتسا ءاعّدا نكمي هّنأل ،حيحص ريغ ردابتملا ىنعملا اذهو    
 نم بطاخلا ّدرتسي ال " :هلوقب كلذ نع ّربعي نأ عّرشملا ىلع ناك اذهلو ،ّيلحلاك كالهتسالل
 كلهُتسا ام الإ هتميق وأ هل هتدهأ ام اهل دري نأ هيلعو ،هنم لودعلا ناك نإ اهادهأ امم ائيش ةبوطخملا
 ."كالهتسالل الباق ناكو

3- W1(رهم هنأ ىلع ةبطخلا دعب افرع عفدي ام :اثل(. 
 ،ةبطِخلا دّرجمب ررقتي الو قادصلا بجي الف اذهلو ،دقعلا لبق اقافّتا ءاهقفلا دنع رهملا عفد بجي ال :اعرش

 قطانم نم ريثك يف لاحلا وه امك ،دقعلا لبقو ةبطخلا ءانثأ هليجعتو هعفدب فرعلا ىرج نأ لاح يفف هيلعو
 ؛كالهتسالا وأ كالهلا لاح يفو ةمذلا يف نيد ربتعي هنإف ،اهسفن زيهجتب ةأرملا موقت نأ يف ةبغر كلذو رئازجلا
 .هنم وأ اهنم لودعلا ناكأ ءاوس ايلثم ناك نإ هلثمبو ايميق ناك نإ هتميقب ةبوطخملا لهأ ىلع بطاخلا عجري

 امم رثكأو ةنسل دتمت دقو ةبطخلا ةدم اهيف لوطت يتلا ةئيسلا فارعألا ضعب يف حرطي لاكشإلا نأ ىلع
 فرط نم لودعلا عقي مث اهزاهج ةئيØ رهملا لامعتسS ةأرملا مايق لاح ةصاخ .عازنو ةئيس بقاوع بلجي
 :ناهجو هعزانتي انه رمألاو .بطاخلا

 .دقعب ّالإ ةأرملل ّقحي ال هّنأل ،رهملا دادرتسا بطاخلا قح نم :لّوألا هجولا 
 .)سابل ،يلح ،شارف ( ليدبتلا نم رهملا ىلع أرط اميف ةبوطخملا ةّيلوؤسم ءافتنا :يناّثلا هجولا 

 ىلع رهملا ديعت نأ ةبوطخملل زوجي هّنأ ىلإ نوبهذي ةعيرشلا مولعب نيلغتشملا ضعب ّنإف كلذ لجأ نم
 موي هتميق باستحS ترتشا ام ضعب رهملا لدب هيطعت نt كلذو" هيلإ لآ يذّلا عضولا ىلع يأ لاحلا هذه
 حبصأ لودعلا ثدحو اهسفن زيهجت اهفرصتب ةنيدم ةبوطخملا تحبصأ اذإ هّنt لوقلا كلذ نع رجنيو "ءارّشلا
 تناك ثيح ءايشألا هذه كّلمت ىلع اهرابجإل رّربم ال ةأرملا ّنأ كلذو ،قحلا كلذ ءادt اهلدب امزتلم بطاخلا
 فّرصتلا اذه ىلإ اهعفاد ةبطخلا

 ارهم هرابتعا ىلع قفّتُـيس هّنأ رابتعا ىلع لام نم ةأرملل عفدُي امل ضّرعتي ملف ّيرئازجلا ةرسألا نوناق امأ
 ،جوّزلا ةافوب وأ لوخدلS رشع ةسداسلا ةداملا هيلع تّصن امك تبثي هّنأ ىلع ءانب انمض الو ةحارص ال دقعلا
 قالطلا دنع هفصن قحتستو جوّزلا ةافوب وأ لوخدلS الماك قادّصلا ةجوزلا قحتست " هّنأ ىلع تّصن دقف
 )3()2( ". لوخّدلا لبق
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 ةثلاثلا ةرضاحملا
 هدصاقمو هتيعورشم جاوزلا

 
 جاوزلا موھفم :الوأ

 ةغل جاوزلا فيرعت -1
 ةروس( "تجوز سوفنلا اذإو" :ىلاعت هلوق هنمو ،طابترالاو نارتقالا قلطم هنt ةغللا جاوزلا فّرعُي      

 لمعلا يف مهء@رق يأ "مهجاوزأو اوملظ نيذلا اورشحا" :ىلاعت هلوقو )ا�ادبt تنرق يأ( 7ةيآلا ريوكتلا
 54 ناخدلا "نيع روحب مهانجوز و":ىلاعت هلوقو .ريصملاو

 حالطصالا يف جاوزلا فيرعت -2
 ام ققحي امب ةأرملاو لجرلا نيب ةرشعلا لح ديفي دقع" :هلوقب ةرهز وبأ هفرع دقف حالطصالا يف امأ
 نم هيلع امو قوقح نم هلام امهيلكل ددحيو ةايحلا ىدم ام�واعتو يناسنإلا عبطلا هيضتقي
 نيوكتو ،رَخآلu امهنم ٍّلك عاتمِتسا هب دصقي ةأرماو لجر نيب دقع"  هنt رخآ هفرعو )1("تابجاو
 )2(."ميلس عمتجمو ةحلاص ةرسأ

 ىلع ةأرماو لجر نيب متي يئاضر دقع وه جاوزلا" :اهلوق ) 04( ةداملا هب تفرع ام سفن ابيرقت وهو
 ىلع ةظفاحملاو نيجوزلا ناصحإو نواعتلاو ةمحرلاو ةدوملا اهساسأ ةرسأ نيوكت هفادهأ نم ،يعرشلا هجولا
 ."باسنألا

 دكؤي امك ،هاركإلاو رابجإلا لاكشأ لك دعبتسيل ايئاضر ادقع جاوزلا نوك ىلع زكري فيرعتلا اذ¹ وهو
 :يف ةلثمتم اهدصاقمو ةقالعلا ةيعرش ىلع
  ةرسألا نيوكت -
 نيجوزلا ناصحإو -
 .)3(اهعايض ىلإ يضفملا باسنألا طالتخا عنمو -
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 جاوزلا ةیعورشم ةلدأ :ایناث -

 :لوقعملاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلS جاوزلا ةيعورشم تتبث
 باتكلا نم -1
 :اهنم ركذن ،ةريثك ميركلا نآرقلا نم جاوزلا ةيعورشم ىلع ةلدألا
 ةيعورشم يف صن ةميركلا ةيآلاو ،3 :ءاسنلا ﴾ ِءاَسِّنلا َنِم ْمُكَل َباَط اَم اوُحِكْناَف ﴿ :ىلاعت هلوق - 

 .ءاسنلا نم باط ام حاكن
 ةميركلا ةيآلاو ،32 :رونلا ﴾ ْمُكِئاَمِإَو ْمُكِداَبِع ْنِم َنيِِحلاَّصلاَو ْمُكْنِم ىَمَ�َْألا اوُحِكْنَأَو ﴿ :ىلاعت هلوق -

 .جاوزلا ةيعورشم يف صن
 اًجاَوْزَأ ْمَُهل اَنْلَعَجَو َكِلْبَـق ْنِم ًالُسُر اَنْلَسْرَأ ْدَقَلَو ﴿ :ىلاعت هللا لاق ؛نيلسرملا ِنَنُس نم حاكِّنلاو -

 .38 :دعرلا ﴾ ًةَّيِّرُذَو
 ةنسلا -2
 :اهنم ركذن ،ةريثك ةنسلا نم ةلدألاو 

 ضغأ هنإف ،جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم ،بابشلا رشعم �" :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق -
 ةيعورشم يف حضاو ليلد ثيدحلاو ، )1("ءاجو هل هنإف ؛موصلu هيلعف عطتسي مل نمو ،جرفلل نصحأو ،رصبلل
 .هيلع ثحلاو ،حاكنلا

 يضر - كلام نب سنأ نعف ؛هتَّنس نم جاوزلا َّنأ ركذو - مَّلسو هيلع هللا ىَّلص - ُّيبنلا جَّوزت دقو -
 - ِّيبنلا ةدابِع نع نولأسي - مَّلسو هيلع هللا ىَّلص - ِّيبنلا ِجاوزأ تويب ىلإ ٍطهر ُةثالث ءاج :لاق - هنع هللا
 دق - مَّلسو هيلع هللا ىَّلص - يبنلا نم نحن نيأو :اولاقف ،اهوُّلاقَت مَّ�أك اوِربخُأ اَّملف - مَّلسو هيلع هللا ىَّلص
 رهدلا ُموصأ @أ :رَخآ لاقو ،اًدبأ ليللا يِّلصُأ ِّينإف @أ اَّمأ :مهدحأ لاقف !؟رَّخß امو هبنذ نم مَّدقت ام هل رِفُغ
 ،مهيلإ - مَّلسو هيلع هللا ىَّلص - هللا ُلوسر ءاجف ،اًدبأ جَّوزتأ الف ءاسنلا ُلزتعأ @أ :رَخآ لاقو ،رطفأ الو
 يِّلصُأو ،رطفُأو ُموصأ ِّينكل ،هل مكاقتأو ² مكاشخأل ِّينإ هللاو اَمأ !؟اذكو اذك متلُق نيذلا متنأ" :لاقف
 .ملسمو يراخبلا هجرخأ ؛)2("ِّينم سيلف يتَّنس نع بغر نَمف ،ءاسنلا جَّوزتأو ،دُقرأو
 .)3(" ةمايقلا موي ممألا مكب ٌرثاكُم ِّينإف  ،اوجَّوزت " :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق اضيأ ةلدألا نمو -    
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 عامجإلا -3
 .حاكنلا زاوج ىلع ةمألا تعمجأ

 لوقعملا -4
 ةأرملاو ،ةأرملا لمكي لجرلاو ،ناسنإلا هيخأ نع ًالزعنم شيعي نأ عيطتسي ال ،يعامتجا نئاك ناسنإلا

 ميظنتل ءاج مالسإلاو ،يرطف رمأ اهيلإ ةجاحلاو ،لماكتو قسانتو نواعت ةقالع امهنيب ةقالعلاو ،لجرلا لمكت
 .جاوزلا دقعب ةقالعلا هذه

 ىتح ،لسنلا هب نوكيل ؛تاوهشلا نم مهيف بكر امب ،هيلع قلخلا هللا َلَبَج ،نايشغلا وه يذلا حاكنلاو
 ،نيميلا كلم :يناثلاو ،حاكنلا دقع :امهدحأ ؛نيهجو ىلع عرشلا يف هحSأو ،قلخلا نم هللا هردق ام لمكي
 َّالِإ * َنوُظِفاَح ْمِهِجوُرُفِل ْمُه َنيِذَّلاَو ﴿ :لجو زع هللا لاق ،نيهجولا نيذه ادع امب جرفلا ةحابتسا لحي الف
 ُمُه َكِئَلوُأَف َكِلَذ َءاَرَو ىَغَـتْـبا ِنَمَف * َنيِموُلَم ُْريَغ ُْمَّ�ِإَف ْمُُ�اَْميَأ ْتَكَلَم اَم ْوأ ْمِهِجاَوْزَأ ىَلَع
 .7-5 نونمؤملا ﴾ َنوُداَعْلا

 جاوزلا مكح :اثلاث

 جاوزلل يلصألا مكحلا -1
  :)1(نيلوق ىلإ جاوزلا مكُح يف ءاهقفلا مسقنا

 ةلبانحلاو ةّيعفاشلا لوقلا اذه ىلإ بهذو ،ءاسنلاو لاجرلل جاوزلا بابحتسا :روهمجلا يأر -1
 ،ىلاعت هللا باتك نم ٍةيآ نم رثكt كلذ ىلع اوّلدتسا دقو ،مهريغو ّيعازوألاو ةّيكلاملاو ةّيفينحلاو
 ثيدحلا ّنأ ءاملعلا ىريف ،"ِءاَسِّنلا َنِم ْمُكَل َباَط اَم اوُحِكْناَف " :هناحبس هللا لوق اهادحإ
  .ٌبجاو هيلع قَّلعُي الف ةباطتسالS هنع ثيدحلا ناك امو ،ةباطتسالS ناك انه

 ؛كلذ ىلع مهليلدو ،ةّيرهاظلا كلذب لاق دقو ،ءاسنلاو لاجرلل جاوزلا بوجو :ةيرهاظلا يأر -2
 ِرَصبلل ُّضغأ هّنإف ،ْجَّوزتيْلف َةَءابلا عاطَتسا ِنم ،ِبابشلا َرشعم �" :مالّسلا هيلع ّيبنلا لوق
 يضتقي انه رمألا ّنإ ليقف ،"ٌءاجِو هل هنإف ؛ِموَّصلu هيلعف ْعِطَتسي مل نَمو ،ِجْرَفلل ُنَصحأو
 .بوجولا

 )2(يئانثتسالا مكحلا -2
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 فورظلاو هلاحو جوزتملا ىلإ رظنلا نم ؛جاوزلا مكُح يف ٌةّيليصفت ٌماكحأ كانه نأ ىلع ءاهقفلا صنو 
 ماكحألا هيلع رودت وهف ،ىرخأ ٍنايحأ يف امرحمو ًاهوركم نوكي دقو ،ًابجاو وأ ًاحابم نوكي دقف ،هب ةطيحملا
  :كلذ نايب يتÔ اميفو ةسمخلا

   .ةّيبوزعلا ببسب ؛هنيد وأ هسفن قحلي ٍررض نم فاخو ،هتنؤم نيمß عاطتسا نميف ٌبجاو جاوزلا )1
 هيلع ُبجي اذهف ،حاكنلا كرت ْنإ ٍروظحم يف عوقُولا هِسفن ىلع ُفاخي نَم ِّقح يف اًبجاو حاكِّنلا ُنوكيف

 هقيرطو ،ملسملا ىلع ٌبجاو كلذو ،مارحلا نع ا�وصو ،هِسفن فافعإ همزلي هَّنأل ؛ءاهقفلا ةَّماع لوق يف حاكنلا
 دَعو هللا َّنأل ؛هنع زجاعلاو قافنإلا ىلع رداقلا نيب ةلاحلا هذه يف َقرف ال هَّنأ ملعلا لهأ ضعب رَكذو ،حاكِّنلا
Sجَّوزت نَم ىنغل. 

 .ةّيبوزعلا نم ررضلاو َتَنَعلا َشخي ملو هتاقفن نيمß عاطتسا نمل ٌّبحتسم جاوزلا )2
 هذه تناك نَمف ؛مَّرحملا يف عوقولا نم فوخلا مدع عم ٍةوهشلا دوجُو لاح يف اúبحتسم حاكنلا نوكيو

 َىلْوَأ هِليصحتو حاكنلS لاغِتشالا َّنأ ءاملعلا رَكذ لب ،ةريثك حلاصم ىلع هلامتشال ؛حاكنلا هل َّبحتسا هلاح
 .ةدابعلا لفاونل يِّلختلا نم

 اعيضم ناك وأ .ً�دعم ًاضرم لمحي ناك نمك ،هتجوزب ًاررض قحلُيس هجاوز ّنأ نقيأ نمل ٌمّرحم جاوزلا )3
 راد يف ناك اذإ ملسملا ِّقح يف اًمَّرُحم ُنوكي حاكِّنلا َّنأ ملعلا لهأ ضعب رَكذو ، ىرخأ ديريو هجوزل

 .مهيلع راَّفكلا ءاليتساو رَطخلل هتَّيرذل اًضيرعت هيف َّنأل ؛نيِّيبرح راَّفك
 .مّرحملا يف عوقولاو تنعلا نم هسفن ىلع ٌنمآ هّنكل ،هجوزب ًاررض قحلي نأ يشخ نمل ٌهوركم جاوزلا )4

 روجلا َفاخ اذإ :اًهوركم ُنوكي اهيف حاكِّنلا َّنأ ءاملعلا رَكذ يتلا روصلا نمو ؛نينعلاو ريبكلاك
 .ربلاو ريخلا هوجو نع حاكنلا هقوعيو هل َةوهش ال ناك وأ ،اهقوقُح ةجوزلا َعْنَمو

 . هنم ةعناملا وأ هيلع ةثعابلا يعاودلاو بابسألا ءافتنا لاح ٌحابم جاوزلا )5
 

 جاوزلا دصاقم :اعبار

 عجري ام اهنمو ةرسألل عجري ام اهنمو عمتجملل عجري ام اهنمو ملاعلل عجري ام :اهنم ةريثك دصاقم جاوزلل
 .)1(نيجوزلل

 ملاعلل ةبسنل� جاوزلا دصاقم -1
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 عونلاو لسنلا ظفح -أ
 يعرشلاو يعيبطلا قيرطلا جاوزلا ربتعيو ،يرشبلا سنجلا رارمتسا ظفح يضتقي ملاعلا رارمتسا ظفح نا 

 ةايحلا رارمتسا تايساسأ نم لسنلا ظفحو ،يناسنإلا عونلا رارمتسا ظفح كلذكو لسنلا ظفحل
 سمخلا ت�رورضلا دحأ هنأ ىلع لوصألا ءاملع قفتا دقو ،ضرألا ىلع يرشبلا نارمعلا ت�رورضو
 اَهْـنِم َقَلَخَو ٍةَدِحاَو ٍسْفَـن ْنِم ْمُكَقَلَخ يِذَّلا ُمُكَّبَر اوُقـَّتا ُساَّنلا اَهـُّيَأ َ�" .اØاعارمب ةعيرشلا تءاج يتلا
 ْمُكْيَلَع َناَك Áََّا َّنِإ َماَحْرَْألاَو ِهِب َنوُلَءاَسَت يِذَّلا Áََّا اوُقـَّتاَو ًءاَسِنَو اًريِثَك ًالاَجِر اَمُهْـنِم َّثَبَو اَهَجْوَز
 .1:ءاسنلا " اًبيِقَر

 ةرطفلا ظفح -ب
 ثيح ،اهيلع سانلا هللا رطف يتلا ةرطفلا ظفحب كلذو داسفلا نم هماظن ظفح يضتقي ملاعلا ظفح نا 

 دعبلا اهئاطعاو ،ءاسنلاو لاجرلا نيب ةرشاعملا تاقالع ميظنتل نمألاو فظنألاو مكحألا قيرطلا جاوزلا لثمي
 ظفح يضتقي ملاعلا ماظن ظفح نإ .يناويحلا بناجلل ناØرالاو قارغالاو ةداجلا نع اهفارحنا مدعو يناسنإلا
 .بكوكلا ىلع نكاستلاو شياعتلا ماظن ددهي اهيف فارحنالا نأل ،فيرحتلاو ليدبتلا نم ةيوسلا ةرطفلا هذه
 ٍتَ�َآل َكِلَٰذ ِيف َّنِإ ًةَْمحَرَو ًةَّدَوَم ْمُكَنْـيَـب َلَعَجَو اَهْـيَلِإ اوُنُكْسَتِل اًجاَوْزَأ ْمُكِسُفْـنَأ ْنِم ْمُكَل َقَلَخ ْنَأ ِهِتَ�آ ْنِمَو"
 21 مورلا "َنوُرَّكَفَـتَـي ٍمْوَقِل

 عمتجملل ةبسنل� جاوزلا دصاقم -2
 بسنلا تاقالع ظفح -أ

 ةيعامتجالا تاقالعلا ظفح -ب
 

 ةرسألل ةبسنل� جاوزلا دصاقم -3
 راودألا مساقتو نواعتلا قيقحت -أ

 ةئشنتلل مئالم نضحم قيقحت -ب
 

 نيجوزلل ةبسنل� جاوزلا دصاقم -4
 مارحلا يف عوقولا نم نيجوزلا نيصحت -أ

  -ب
 يفطاعلا ءاورالاو يسفنلا عابشالا -ت
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 ةعبارلا ةرضاحملا
 1 هطورشو جاوزلا دقع ناكرأ 

 

 جاوزلا ناكرأ دیدحت -الوأ

 َّنأل ؛اًنكُر :ةيوازلا ىمست اذهلو ،ءيشلا نم ىوقألا بناجلا :ةغللا يف نكُّرلاو ،نكر ُعمج :ةغل ناكرألا
 .نيبناجلا نم ةموعدم اَّ�أل ؛هتيواز رادجلا يف ام ىوقأ

 :ًالثم ةالصلا ناكرأف ،هب الإ ةَّيهاملا بيكرت ُّمتي ال ام :نكُّرلا َّنإف ،حالطصالا يف اَّمأ :احالطصا نكرلا
 فرعيو .ا¹ الإ حاكنلا موقي ال ام يه حاكنلا ناكرأو ،اذ¹ الإ ُموقت ال ةالصلا َّنأل ؛دوجسو عوكرو دوعقو مايق
 .)1(هتيهام نم اءزج نوكيو مكحلا مدع همدع ىلعو مكحلا دوجو هدوجو ىلع بترتيام

 ،هطورـشو دـقعلا ناـكرأل ةفلتخملا ةيهقفلا تافينصتلا ركذنسو جاوزلا ناكرأ ديدحت يف ءاهقفلا فلتخا دقو
 هيلا ةجاحلا هيلإ سمت امم كلذ يف بهاذملا تاحالطصاو

 دحأ طابترا وه داقعنالا نأل ،لوبقلاو باجيإلا وه جاوزلل ادحاو انكر ةيفنحلا ربتعا :ةيفنحلا فينصت §
  .ايعرش ادقع هرابتعS ىمسي هجو ىلع رخآلS نيـمالكلا
 ،لحملا ،قادصلا ،يلولا :يهو الامجإ ةعبرأ ىلإ حاكنلا ناكرأ ةيكلاملا روهمج فنص :ةيكلاملا فينصت §

 .ةغيصلا ،ةجوزلاو جوزلا هب دصقيو
 دقو ،نادقاعلاو ،ةداهشلاو ،ةجوزلاو ،ةغيصلا :يهو ،ناكرأ ةعبرأ ىلإ جاوزلا ناكرأ :ةيعفاشلا فينصت §

  .يلولS نيدقاعلا نع ربعي
 نيجوزلا مهضعب طقسأ دقو ،لوبقلاو ،باجيإلاو ،ناجوزلا :يه ةثالث ىلإ جاوزلا ناكرأ ةلبانحلا فنص §

 ةفقوتمو لوبقلاو باجيإلا نـم ةبكرم حاكنلا ةيهام نألو ،هحوضول هريغو ىهتنملاو عنقملا يف امك
  .)2(امهيلع

 هنأ ىلع صنت ثيح ،اضرلا وه جاوزلل ديحولا نكرلا نأ ) 09( ةداملا يف ربتعا دقف يرئازجلا ةرسألا نوناق امأ
 ،رركم ) 09( ةداملا درو ام وهو ،اطورش دقعلا رصانع يقS ربتعا امنيب "نيجوزلا اضر لدابتب جاوزلا دقعني"
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 نادهاش – يلولا– قادصلا – جاوزلا ةيلهأ- :ةيتآلا طورشلا جاوزلا دقع رفوتت نأ بجي" هنأ ىلع صنت ثيح
 ."جاوزلل ةيعرشلا عناوملا مادعنا–

 
 . اضرلا نكر :ایناث

 غلS طSر وهو جاوزلا دقع يف كلذ نوكي نأ ىلوأ بS نمف ،دقع لك �رهوج انكر اضرلا ناك اذإ
 ،اضرلا نكرل ةسسؤم ةعيرشلا صوصن تءاج ةمث نمو "اظيلغ اقاثيم مكنم 'ذخأو : " ىلاعت لاق ،ةيمهألا
 معن :لاق " ةنالف كجوزأ نأ ىضرتأ ": لجرل لاق - مّلسو هيلع ¯ا ىلص -يبنلا ّنأ فيرشلا ثيدحلا يفف
 نوناق ّصن دقف كلذل اعبتو ."هبحاص امهدحأ جّوزف .معن :تلاق "؟'الف كجوزأ نأ نيضرتأ :ةأرملل لاقو
 ."نيجوزلا اضر لدابتب جاوّزلا دقعني " هّنأ ىلع ) 9( ةداملا ّصن امك " ّيئاضر دقع وه جاوّزلا " ّنأ ىلع ةرسألا

ملو
ّ
 ربتعملا اضرلا يف ءاهقفلا فلتخا دقف ،نيجوزلا راطإ ةداع زواجتت ةّيعامتجالا جاوزلا دقع ر£آ تناك ا

 :حاكنلا دقع يف ربتعملا اضرلا
 )1(يمالسإلا هقفلا ربتعملا اضرلا -1
  .يلولا اضر وه ةريغصلاو ريغصلا جاوز دقع يف ربتعملا اضرلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا -
 .هسفن يلو وه ذإ ،غلابلا جوزلا اضر رابتعا ىلع ءاهقفلا قفتا -
  .اهاضر ّالإ اضر الف غلابلا بيثلا اضر رابتعا ىلع اوقفتاو -
 نيلوق ىلع ،غلابلا ركبلا جاوز يف ربتعملا اضرلا يف اوفلتخا و -

 دقع ةحصل دجلاو بألا وأ ،بألا الّثمم يلولا اضر ةلبانحلاو ةّيعفاشلاو ةّيكلاملا طرتشا :لوألا لوقلا
 .جاوزلا

 هيلع ¯ا ىلص – هلوق اهنم ،مكحلاو ىنعملا نايب ةرفاضتملا ثيداحألل مهف ىلع هوركذ اميف اودنتسا دقو
 نم اهسفنب ّقحأ بّيثلا" :هلوقو  "نذأتست ّىتح ركبلا الو رمأتست ّىتح ّميألا حكنت ال ":-مّلسو
 ّنأ ةهج نم امهنيب قرف هنم ذخؤيف ناذئتسالS ركبلاو رامئتسالS بّيثلل ّربع : " يناكوشلا لاق "اهّيلو
 اذإف ا�ذإ حيرص ىلإ يلولا جاتحي اذهلو ،ةرمأتسملا ىلإ رمألا لعجو ةرواشملا ديكß ىلع ّلدي رامئتسالا

 هّنإف رمألا فالخب توكسلاو لوقلا نيب رئاد نذإلاو ،كلذ فالخب ركبلاو ،اقافّتا عنتما هعنمب تحرص
 )2("لوقلا حيرص

 
 

1 -  
2 -  



 
ةرسألا ھقف ةعوبطم 1ةنتاب ةعماج - ةینأرقلا تاساردلاو ةیبرعلا ةغللا 1 رتسام   

   

 
25 

 حصي الف طقف غلابلا ركبلا اضر وه ربتعملا اضرلا ّنأ ملعلا لهأ نم ريثكو ، ةّيفنحلا بهذ :يناثلا لوقلا
  )2("اهوبأ اهرمأتسي ركبلا : " فيرشلا ثيدحلا ىلع كلذ يف اودنتساو .)1( ا�ذþ ّالإ غلابلا ركبلا جاوز دقع
 ّدرف - ملسو هيلع ¯ا ىلص – يبنلا تتأف كلذ تهركف اهوبأ اهجّوز يتلا ةيراصنألا ةاتفلا ثيدح اذكو
 "اهحاكن

 جاوزلا نم ةغلابلا ةلقاعلا ةأرملا يلولا عنم وهو ،.)3(لضع عقو اذإ هّنأ ءاهقفلا دنع ررقت امب اولدتسا امك
  .لضاعلا ةيالو طوقسل اببس نوكي كلذ ّنإف كلذ تبلط اذإ اهئفكب

 اذإ ّىتح ،اهقّلطف لجر نم اتخأ تجّوز" :لاق راسي نب لقعم نع يراخبلا هاور امب اضيأ اولدتساو
 ال ²او ،اهبطخت تئج مث اهتقلطف ،كتمركأو كتشرفأو كتجّوز :هل تلقف ،اهبطخي ءاج اØدع تضقنا
 :ةيآلا هذه ىلاعت ²ا لزنأف ،هيلإ عجرت نأ ديرت ةأرملا تناكو ،هب سË ال  الجر ناكو ،ادبأ كيلإ دوعت
 .)4("هّ�إ اهجّوزف "²ا لوسر � لعفأ نآلا :تلقف "ّنهولضعت الو"

 :يرئازجلا ةرسألا نوناق يف ربتعملا اضرلا -2
 يف ّيلولل رود ّيأ كلذب ى�أ دقلو ،جاوزلا ديحولا نكرلا وه نيجوزلا اضر ّيرئازجلا ةرسألا نوناق ربتعا

 يه ةدشاّرلا ةأرملا ّنأ هنم )11( ةّداملا تحّضو دقو ،امهريغ وأ ادج وأ Sأ هنوك نع رظّنلا ّضغب اضّرلا ةلأسم
 اهّيلو روضحب اهجاوز ةدشاّرلا ةأرملا دقعت " ،ءايلوألا نم ءاشت نم راتخت نأ اهلو ،اهجاوز دقع ماربإ ّىلوتت نم
 .)5(" هراتخت رخآ صخش ّيأ وأ ا¹راقأ دحأ وأ اهوبأ وهو

 ّنإف هيلع رصاقلا لصح ىتمو ،ت هنم )7( ةّداملا ّصنب اّيئاضق @ذإ رصاقلا جاوزل نوناقلا طرتشا امك
 ىلع صنتف هل يلولا ماربإل هتقفاوم )13( ةداملا طرتشت ثيح ،جاوّزلا ىلع هربجي نم يلولا عنمي ةرسألا نوناق

 
 

 ةرتعلاو يروثلاو يعازوألا بهذ هيلإو ،دقعلا ّحصي اMذإ ريغب تجّوز اذإ ةغلابلا ركبلا ّنأ بابلا ثيداحأ رهاظو" :يناكوشلا لاق - 1
 اهجّوزي نأ بألل زوجي هّنأ ىلإ قاحسإو دمحأو ىليل يبأ نباو ثيللاو يعفاشلاو كلام بهذو ،ملعلا لهأ رثكأ نع يذمرتلا هاكحو ةّيفنحلاو
 هلوق نم هب اوجتحا ام اّمأو..."اهوبأ اهرمأتسي ركبلاو..." : -ملسو هيلع wا ىلص– هلوق نم بابلا ثيداحأ ام مهيلع ّدريو ،ناذئتس ريغب

 ضهتني ال موهفملا ّن� هنع باجيف ،اهنم ا� ّقحأ ركبلا يلو ّنأ ىلع ّلدف "اهّيلو نم اهسفنب ّقحأ بيثلا" :-ملسو هيلع wا ىلص -
  "قوطنملا ةلباقم يف هب كّسمتلل

2 -  
 ءفك ىلإ اهّيلو اعدو ،هيلإ تعدو ءفك اهبلط اذإ-  .هب تيضرو ءفك اهبلط اذإ- :نيتلاح قّقحتي لضعلا ّنأ ةّيكلاملا ىري - 3

 ةّيفنحلا بهذو ،اهّقح ضحم هّنأل رهملا ببسب لضع يلولل سيلو ،طقف ىلوألا ةلاحلا ققحتي لضعلا ّنأ ىلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذو  .رخآ
 :روهمجلا لاقو ،لضاعلا يلي نم ىلإ ةيالولا لقتنت لضعلا عقو اذإ :ةلبانحلا لاقو .لثملا رهمبو ءفك بطاخلا نوك لاح قّقحتي لضعلا ّنأ ىلإ
 .يضاقلا ىلإ لقتنت

4 -  
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 اهجوزي نأ هل زوجي الو ،جاوزلا ىلع هتيالو يف يه يتلا ةرصاقلا ربجي نأ هريغ وأ ناك Sأ يلولل زوجي ال " ّنأ
 ."اهتقفاوم نودب

  جاوزلا دقع ةغيص -3
 ريبعتلا ّنأ لصألاو ،رخآل نم لوبقو نيدقاعلا دحأ نم باجيþ متتف ،فرطلا ةيئانثلا دوقعلا نم جاوزلا

 يف ةربعلا " ّنأ كلذو ،نيتدارإلا قفاوت ىلع اهتلالد دوقعلا ةغيص يف ةربعلاو ،عّونتتو هقرط فلتخت ةدارإلا نع
 .ةغيصلا لالخ نم متي اضرلا نع ريبعتلا نإف انه نمو ."ينابملاو ظافلألu ال ،يناعملاو دصاقملu دوقعلا

 احالطصا ةغيصلا فيرعت -أ
 تارابعلا يأ ،دقعلا اهنم بكرتي يتلا تارابعلاو ظافلألا ىلع يهقفلا لامعتسالا يف ةغيصلا قلطت

 باجيإلS ءاهقفلا ةغل يف ىمست يتلا يهو ،دقعلا ءاشنإ ىلع امهيضارتو نيفرطلا قافتا ىلع لدت يتلا ةلباقتملا
 ةدارإل انييبت ،ةباتك وأ ةراشإ وأ لوق نم ،دقعلا هب نوكي ام يه :هلوقب مهضعب اهفرع كلذ ىلعو ،لوبقلاو
 .)1(" حاكنلا دقع ىلع لدام ا�Ë " ةفرع نبا اهفرعو .يسفنلا همالك نع افشكو ،دقاعلا

  ،)2(لوبقلاو باجيإلا امهيلع قلطي ،دقعلا يفرط الك نم نارداص نيظفل نم ةغيصلا بكرتتو
 :نيلوق ىلع باجيإلا ظفل لامعتسا يف ءاهقفلا فلتخا :احالطصا باجيالا فيرعت
 الجر كلذـل ظفللا ةيحالص عم نيبطاختملا دحأ نم الوأ رداصلا ظفللا وه باجيإلا :ةيفنحلا فيرعت 

 .ةأرما وأ ناك
 وأ الوأ ردـص ءاوس اهيلو وأ ، ةجوزلاو ، رجؤملاو ، عئابلا نم ردص ام وه باجيإلا :روهمجلا فيرعت .

 .اذكهو ، ةمصعلا جوزلاو ، نيعلا ةعفنم رجأتسملاو ، ةعيبملا ةعلسلا يرتشملا :نوكلميس نيذلا مه مأل ؛ ارخآ
 :نيلوق ىلع لوبقلا ظفل لامعتسا يف ءاهقفلا فلتخا :احالطصا لوبقلا فيرعت

 .اقلطم كلذل حلاصلا امهدحأ نم اين£ رداصلا ظفللا لوبقلا :ةيفنحلا فيرعت
 وأ ،ريعتسملاو رجأتسملاك هب عفتني نمم وأ ،ضرقلا وأ عيبملا كلمتي نمم ردصي ام وه :روهمجلا فيرعت

 .ارخآ وأ الوأ لوبقلا ردـص ءاوسو ،جوزلاك عضبلS عاتمتسالا كلمي نمم وأ ،عدوملاو براضملاك لمعب مزتلي نمم
 :جاوّزلا دقع يف ةيظفّللا ةغيصلا -ب
 ظافلألا ناـيبب ءاـهقفلا ينع دقف ،نيدقاعتملا يضارت نع ربعت يتلا ظافلألا وه ةغيصلا يف لصألا ناك امل
 ،نيدقاعتملا دارـم ىـلع ةحيرص ةحيحص ةلالد لدت ىتح اØروص ةيح@و اØدام ةيح@ نم ا¹ دقعني يتلا
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 نم اقفتا ءاوس ،حاكنلاو جاوزلا يتدام نم ذوخأم ظفل لكب دقعني جاوزلا نأ ىلع  ءاملعلا عمجأ دق و
 ، جيوزتلا اذه وأ ،حاكنلا اذه تلبق :لوقيف .هذه يتنب كتجوز :لوقي نأ لثم ،افلتخا وأ نيبناجلا

 اعرش ناعوضوملا ناظفّللا امّ�أل و ةيآ نيرشع نم رثكأ يف باتكلا صن ام¹ درو ناذللا ناظفللا اـم�أل
 .)1(ةنسلاو نآرقلا صوصن رثكأ نالمعتسملا امهو ،دقعلا اذه ىلع ةلالدلل
 نيظفللا نيذه ادع اميف اوفلتخاو
 ،نيظفللا نيذه نم غاصي ام ريغب جاوزلا داقعنا نم عنملا ىلا ءاهقفلا روهمجلا بهذف -
 "كيلمتلا" " بهلا" "حنملا " ظافلأك كيلمتلا ىلع ّلدي ظفل ّلكب هداقعنا ىلا ةّيكلاملا بهذو  -

 .ظافلألا هذه نم جاوزلا ةدارإ ىلع ةنيرق نوكيل رهملا ركذب ا�ارتقا طرشب
 .اعرش جاوزلا ىنعم ديفي ظفل لكب نوكي جاوزلا ةدارإلا نع ريبعتلا ّنأ فانحألا ىأرو -
 :جوزلا لوقو، يتنبا كتجوز :ةأرملا يلو لوق لثم يضاملا ةغيصب جاوزلا داقعنا ىلع ءاهقفلا قفتا امك

 .)2(ا¹ جاوزلا تلبق
 ةداملا ّصنف ،جاوزلا دقع ةيظفللا ةغيصلا ةلأسم يف فانحألا يأرب يرئازجلا ةرسألا نوناق ذخأ دق و

 ىنعم ديفي ظفل لكب رخآلا فرطلا نم لوبقو نيفرطلا دحأ نم باجيþ اضرلا نوكي " هّنأ ىلع ةرشاعلا
 " اعرش حاكنلا

 :ةراشإلا وأ ةباتكلu جاوزلا داقعنا -ت
 نم دجوت دق هنأ الإ .ةيمهأو ةروطخ نم هل امل اهريغب دقعني الو ةيظفللا ةغيصلS جاوزلا دقعني نأ لصألا
 .ةراشإلاو ةباتكلا لوبق ىلإ عفدي ام ضراوعلا
 نأل روضحلا لاح قطانلل ةراشإلاو ةباتكلS جاوزلا دقع دقعني ال هنا ىلع ءاهقفلا روهمج قفتا دقو

 .انه ةرورض الو ،ةرورضل الإ هريغ ىلإ أجلي الو ،ظفللا وه جاوزلا دقع يف ةدارإلا نع ريبعتلا لصألا
 ةباتكلا نيعتت ،ةباتكلا لضفألا ءاهقفلا رئاس دنع ةمهفملا ةراشإلا وأ ةباتكلS سرخألا جاوز دقعني و
 .لامتحالا نع دعبأ دارملا ىلع ةلالدلا ىوقأ ةباتكلا نأل اهيلع ردق اذإ ةيفنحلا دنع
 حاكنلا ىنعم ديفي ام لكب زجاعلا نم لوبقلاو باجيإلا حصي ": روهمجلا يأر ةرسألا نوناق راتخا دقو

 .)3("ةراشإلا وأ ةباتكلاك افرع وأ ةغل
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 تنرتنالاو فتاهلu جاوزلا داقعنا -ث
 روضح هتحصل طرتشي هنأل ،سانلا ريهامج دنع لمعتسملاو تباثلا فتاهلا ةطساوب جاوزلا دقعني ال

 ةثيدحلا فتاوهلS هدقع امأ ،ءاهقفلا ريهامج دنع الامجإ هنم دارملا نامهفيو نيدقاعلا مالك ناعمسي نيدهاش
 نإف ،نيدقاعلا الك نوعمسيو دوهشلا ىري نأ نكمي ثيحب ،ةيلاع ةقدب ةروصلاو توصلا لقنت يتلاو ،ةروطتملا
 ةعيرذل ادس ةرورضلا ءافتنا لاح يف ءاقللاو ةسلا"ا نع ينغي ال �رورض الح اذه ىقبي كلذ عمو حيحص دقعلا
 .ةيعرشلا دوقعلS بعالتلا

 مالكلا نيب عمجت نأو ،توصلاو ةروصلا لقنت نأ نكميف ،فتاهلا نم اروطت رثكأ يهف تنرتنالا امأ
 ماكحألS فراع طيسو يلوت طرشب اهلالخ نم دقعلا حصيف ،ءادألا ةنومضم ةليسو كلذب يهف ،ةباتكلاو
 ةفرعملا هيف رفوتت ،ةيعرشلا دوقعلا ءارجإل طيسو جم@رب عضو نوصتخم ىلوتي نأك ،قوقحلل نماض ،ةيعرشلا
Sةيعرشلا ماكحأل S1(لوكنلا لاح يف قوقحلا نامض ىلإ ةفاضإل(. 

 )2(ةغيصلا طورش -4
  :ةيلاتلا ةسمخلا طورشلا يف اهصخلن طورش ةلمج دقعلا ةغيص يف ءاهقفلا طرتشا
 .افرعو اعرش جاوزلا ىلع ةلالدلل ةعوضوم ظافلt لوبقلاو باجيالا نوكي نأ طرش §
 اذإف ،دقعلا حصي مل فالتخا ثدح اذإف ،هجو لك نم لوبقلاو باجيإلا قباطت :قباطتلا طرش §

 ىلع كتنبا جاوز تلبق :لوقيف ،رانيد فلأ 100 هردق رهم ىلع يتنبا كتجوز لجرل يلولا لاق
 .باجيإلاو لوبقلا قباطت مدعل كلذو ،دقعلا حصي مل ،يرئازج رانيد فلأ 50 هردق رهم

 لصفي ال نأو .لوبقلا لبق هباجيإ نع بجوملا عجري الف لوبقلS باجيإلا الصّتي نأو :روفلا طرش §
 ةبطخلل اريسي لصافلا ناك اذإ امأ ،ضارعإلا هنم مهفي ريبك ينمز لصاف لوبقلاو باجيإلا ينب
 .كلذب سt الف جوزلا ءاصيإل وأ ¯ دمحلاو

 تيقأتلا ىلع ّلدت نأ وأ ةتقؤم نوكت نأ زوجي الف ؛ ماودلا ىلع ةغيصلا لدت نأ يأ :ماودلا طرش §
 .ةعتملا جاوز ةغيص ىلإ لوحتت ا�أل

 لثم ،لبقتسملا يف عوقولا لمتحم طرش ىلع وأ لبقتسملا ىلع ةقّلعم نوكت ال نأ :زيجنتلا طرش §
 رضي ال اذهف لصاح طرش ىلع هقلع اذإ امأ .يتنبا كتجوز ةقباسملا يف تحجن اذإ يلولا لوق
 .اسدنهم العف ناكو ،يتنبا كتجوز اسدنهم تنك اذإ :هلوق لثم
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 :)1(جاوزلا دقع يف طارتشالا -5
  :عاونأ ةثالث ىلع جاوزلا دقع يف ناجوزلا اهطرتشي يتلا ةيلعجلا طورشلا

 و اهطارتشا ةحص ىلع ءاهقفلا قفتا دق طورشلا هذهف ؛دقعلا ىضتقم نم يه يتلا طورشلا -
 .ا¹ ءافولا بوجو

 دق طورشلا هذهف ،عرشلا ماكحأو جاوزلا دوصقم وأ ،دقعلا ىضتقمل ةفلاخملا ةدسافلا طورشلا  -
 :دقعلا اذه مكح يف اوفلتخاو ،ا¹ ءافولا زاوج مدعو اهطارتشا نالطب ىلع ءاهقفلا قفتا
 .دقعلا حصيو هدحو طرشلا يغلي امنإو دقعلا دسفي ال طرشلا نأ ةيفنحلا ىأرف §
 .دقعلا دسفي مهدنع دسافلا طرشلاف ةيعفاشلا امأ §
 ةأرملS لخدي مل لجرلا ماد ام دقعلا خسف بجي هنأ اولاقف ةلأسملا يف ليصفتلا ةيكلاملا راتخاو §

 .لثملا رهم ةأرملل بجوو ىمسملا لطبو طرشلا يغلأو دقعلا ىضم ا¹ لخد ناف
 نم تسيل يتلا طورشلا يف ءاهقفلا فلتخا ،هيفانت الو دقعلا ىضتقم نم تسيل يتلا طورشلا -

 الأ ةأرملا طارتشاك نيدقاعلا دحأل ةعفنم اهيفو جاوزلا ماكحأ نم امكح فلاخت الو دقعلا ىضتقم
 .لمعلا نم اهعنمي ال وأ .اهدلب وأ اهراد نم اهجرخي الأ وأ ،اهيلع جوزتي
 ا¹ ءافولا مزلي ةحيحص طورش ا�أ نوري ةلبانحلاف §
 .حيحص دقعلا ةاغلم طورش ا�أ ةيفنحلا ىأرو §
  .بحتسي لب ،ا¹ ءافولا مزلي ال ةهوركم طورش ا�أ نولوقي ةيكلاملاو §
 .ا�ود جاوزلا حصي ةلطS طورش ا�أ نوري ةيعفاشلاو §

 نيجوزلل " هنم )19( ةداملا تصن دقف يرئازجلا ةرسألا نوناق يف جاوزلا دقع يف طارتشالا صوصخب امأ
 دّدعت مدع طرش اميس الو ةّيرورض ا��ري يتلا طورشلا لك قحال ّيمسر دقع وأ جاوزلا دقع يف اطرتشي نأ
 اذإ " . . نم )35( ةداملا تصن امك "نوناقلا اذه ماكحأ عم طورّشلا هذه فانتت ام ةأرملا لمعو تاجوّزلا
 هّنأ ىلع )32( ةّداملا تصن امك "احيحص دقعلاو الطS طرشلا كلذ ناك هيفاني طرشب جاوزلا دقع نرتقا
 )2("دقعلا تايضتقمو ىفانتي طرش وأ عنام ىلع لمتشا اذإ جاوّزلا لطبي"

 نوناق نأ ظحالن انهو هيلع طرتشملل امزلم )19( ةداملا يف ةرسألا نوناق هب نذأ يذلا طرشلا ربتعي
 مزلي الو هوركم طرشلاف ،هيفاني الو دقعلا هيضتقي امم نكي مل اذإ طرشلا نأ مهلوق يف ةيكلاملا فلاخ دق ةرسألا
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 ،ةجوّزلا نم قيلطتلا بلطل ازيجم اببس جاوّزلا دقع يف اهيلع قفّتملا طورشلا ةفلاخم نأ نوناقلا ربتعا لب ،هب ءافولا
 )1( )53( يف ةّداملا هيلع صوصنملا عساتلا ببسلا وهو

 

 . لحملا وأ ناجوزلا :اثلاث

  .ام¹ ةطبترملا ةيساسألا طورشلا نع انه ثدحتنسو ،) ةجوزلا و جوزلا ( امهو ،دقعلا افرط لحملS دصقيو     
 )2(ةيسنجلا طورشلا -1
 يسنجلا بناجلا يف ناجوزلا زيمتي نأ بجي مث نمو جاوزلا دقع تايضتقم دحأ يه ةيسنجلا ةرشاعملا

Sةحصلا ،حوضولا ،فالتخالا :ةيلاتلا ةيرهوجلا تافصل. 
 سنجلا فالتخا -أ
 tكلذو :ةأرماو لجر نيب جاوزلا دقع نوكي ن tجاوزلا نوكي ن tققحم لجرو ،ةثونألا ةققحم ىثن 

 جاوزك @رصع يف تثدح افانصأو ،ىثنخلS جاوزلاك نوقباسلا ءاهقفلا اهركذ افانصأ كلذب جرخيف ،ةلوجرلا
 .ءاسنلS ءاسنلاو ،لاجرلS لاجرلا ؛نييلثملا

 بسحف ةمدعنم نوكت ال ةقالعلا هذهف نيلجرلا وأ نيتأرملا نيب يأ نييلثملا جاوز زوجي ال هنأ مولعملا نمف
 ةقاطلا فيرصتل ةفرحنملا قرطلا نم طاوللاو قاحسلاف ،تSوقعلا نوناق اهيلع بقاعمو اعرش اهيلع بقاعم لب
 .تاراضحلاو تاعمت"او رسألا راي�ا نم هيلإ يدؤي امل ةيسنجلا

 سنجلا حوضو -ب
 ةثونألا ءاضعأو ةروكذلا ءاضعأ دحاولا صخشلل نوكي دقف ،نيفرطلا سنج حوضو اضيأ طرتشي امك

 ةبسنلS صخشلا اذه مكح نع لءاستن نأ انل مث نمو ،ىثنخلS هقفلا يف صخشلا اذه ىمسيو ،دحاو نآ يف
  :نيمسق ىلإ ىثنخلا ءاهقفلا مسقي ؟ال مأ كلذ يف قحلا هل له ،جاوزلل

 ةبلاغلا يه ءاضعألا ىدحا نكلو ،ةثونألاو ةروكذلا ءاضعأ هيف رهظت نم وهو :لكشم ريغ ىثنخلا -
 ءارجإ ىلإ ةجاحب ناك نإو ،ةدئاز ةقلخ اهيف وأ ةدئاز ةقلخ هيف امنإو ،ةأرما وأ ،لجر هنأ ملعيف ،ةبلاغلS قحليف
 عونلا اذهف .@وناقو اعرش ةعورشم دعت ةيلمعلا هذه نإف هسنج ديدحتو ءاضعألا هذه ديطوتل ةيحارج ةيلمع
 .حيحص سكعلاو ،ةأرمS الإ جاوزلا هل ىنستي ال هنإف ةبلاغلا يه ةروكذلا ءاضعأ تناك اذإف هجاوز ءاهقفلا زاجأ
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 ،هسنج زيمتي ملو يواستلS ةثونألاو ةروكذلا ءاضعأ هل ترفاوت يذلا صخشلا وهو :لكشملا ىثنخلا -
 ليمي ناك نإف ،ةيسنجلا يحاونلا يف ربتعملا وه هنأل ،يعيبطلا هليم ربتعي لب عنمي ال ليقو ،جاوزلا نم عنمي ليقف
 مل الجر جوزت ولف ؛ةدحاو ةرم الإ ربتعي ال هليم نكلو .لجر وهف ءاسنلل ليمي ناك نإ ،ةأرما وهف لاجرلا ىلإ
 .)1(سكعلاو ،كلذ دعب ةأرما جوزتي نا هنكمي

 رييغت تايلمع لالخ نم هسنج ريغ نم @رصع يف لكشملا ىثنخلا نم سيل هنأ انه ةراشإلا ردجتو
 .ليدبتلا هعفني الو هيلع قلخ يذلا سنجلا لصأ ىلع ىقبي هسنج لدب نم هنإف ،سنجلا

 )2(ةيسنجلا ةحصلا -ت
 هنع ربعي ام وأ ،يسنجلا ءادألا ىلع ةردقلا هرارمتساو جاوزلا مايقل طرتشي هحوضوو سنجلا فالتخا عم

Sبرضي ،هتجوز ةرشابم نع ايسنج ازجاع جوزلا ناك اذإ هنأ ءاضقو اهقف ررقملا نمف ،ةيسنجلا ةمالسلاو ةحصل 
 ."قيلطتلS ةجوزلل مكح ةيضرملا ةلاح نسحتت مل نإف ...جالعلا لجأ نم ةلماك ةنس لجأ هل

 ةداهشلا ةقيثو ىلع يوتحي نأ يغبني جاوزلا دقع فلم نأ ىلع .اق 2/رركم 07 يف نوناقلا صن دقلو
 جاوزلا دقع ريرحت لبق دكß نأ ةيندملا ةلاحلا طباض وأ قثوملا ىلع نيعتي ":هنأ ىلع صيصنتلS كلذو ةيبطلا
 لكشت دق لماوع وأ ضارمأ نم هنع فشكت دق امب امهملع نمو ةيبطلا تاصوحفلل نيفرطلا عوضخ نم
  ."جاوزلا دقع يف كلذب رثؤيو جاوزلا عم ضراعتي ارطخ

 
 )3(ةينيدلا طورشلا -2
 اØاذب ةمئاق ةيعامتجا ةسسؤم وه لب ،ةضحم ةيندم ةطبار وا ،ةرباع ةيسنج ةقالع درجم جاوزلا سيل

 ةغبص نم ولخي ال تاراضحلاو تاعمت"ا لك يف جاوزلاف ،عمت"ا اهل عضخي يتلا ةينيدلا ميقلا ةعوم" عضخت
 ىلع ةظفاحملا وه ميرحّتلا نم ةمكحلاو ،ةيميرحتلا ةغبصلا تاذ طورشلا يف ةينيدلا ةغبصلا هذه ىلجتتو .ةينيد
 .عازّنلا نم نيجوّزلا نيب ةداع ثدحي ام ببسب محّرلا عطق عنمو ،ميرحّتلS عامطألا عطقو ةرسألا نايك

 ةن�د تامرحملا :ناعون يهو ةيميرحتلا طورشلا هذ¹ ديقتلا هيلع بجي احيحص جاوزلا دقع أشني يكلف 
 .ةبارق تامرحملاو

 ةن�د تامرحملا -أ
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 بابسأ نمو ،جاوزلا نم عناملا لاز ميرحتلا ببس لاز اذإف تقؤم ميرحت نهميرحتو ينيد ىنعمل تامرحملا نهو
 :ميرحتلا

 كلذو يوامس نيدب نيدت ال نمب الو :تادحلملS اذكو تاكرشملS جاوزلا زوجي الف :نيدلا فالتخا §
 ءاوس ةيباتكلS جوزتي نأ ملسملل زوجي هنأ ريغ »نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو «:ىلاعت هلوقل اقيبطت
 تابيطلا مكل لحأ مويلا ":ىلاعت هلوقل اقادصم كلذو ،فالخ ةيسو"ا يفو ةيدوهي وأ ةيحيسم تناكأ
 نم تانصحملاو تانمؤملا نم تانصحملاو مهل لح مكماعطو مكل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو
 .222  ةداملا هيلع تصن ام وهو . "مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا
 ةيباتكب جوزتي نأ ملسملل زوجي ال هنt لاق ـ اـمهنع يضر ـ رمع نب هللا دبع نكلو روهمجلا يأر اذه
 اكرش ملعأ ال" : لاقو، 333 ةرقبلا  »نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو «: ىلاعت هلوق ىلإ ادانتسا
 نبا امنيب ،ةيمامالا ةعيشلا كلذك هب لاق رمع نبا يأرو"ميرم نب ىسيع ا¹ر نإ لوقت نأ نم مظعأ
 .ةيبرحلا ةباتكلا نود طقف ةيمذلا ةيباتكلS ملسملل زوجي هنt لاق ـ امهنع هللا يضر سابع
 ريغب جوزتت نأ ةملسملل زوجي ال هنأ ىلع نوملسملا عمجأ دقل :ملسملا ريغب ةملسملا جاوز زوجي ال امك
 ىتح نيكرشملا اوحكنت الو ":ىلاعت هلوقب ميرحتلا اذه تبثو ،كلذ ريغ وأ ايباتك ناكأ ءاوس ملسملا
 ²ا نهونحتماف تارجاهم تانمؤملا مكءاج اذإ اونمآ نيذلا اهيأ � «:ىلاعت هلوق كلذكو »اونمؤي
 رظنيو ."نهل نولحي الو مهل لح نه رافكلا ىلإ نهوعجرت الف تانمؤم نهومتملع نإف ن�اميÑ ملعأ
 )اق 30/3 ( ةداملا
 ،اØدع يضقنت ىتح قالط وأ ةافو نم ةدتعملا ىلع دقعلا لحي الف ،ةافو وأ قالط نم :ةدعلا ءاصحإ §

 مهنمو ،اØدع يف ةأرما جوزت نم جاوز نالطب ىلع ءاهقفلا قفتاو ،انئS وأ ايعجر قالطلا ناكأ ءاوس
 دبؤملا ميرحتلS لوقلا ىلإ ضعبلا بهذ لب ،دمعو ملع نع هيلع امدقا اذا امهيلع ةبوقعلا هيف بجوأ نم
 .امهل ةبوقع
 مأ هب بسكتت ءاوس ىنزلS رهاجت يتلا ةيغبلا يه ةينازلاو .2 : رونلا "":ىلاعت هلوقل كلذو : 'زلا دايتعا §

 دبع يضاقلا ركذو .ا¹ جاوزلا زوجيف حيبقلا لعفلا اذه نع تلدعو هللا ىلإ تب· اذإ اهنكلو ،ال
 درو امل كلذو حاكنلا خسفني مل ةأرما تنز اذإ هنأو ،كلذب ةروهشملا ةينازلS جاوزلا ةهارك يكلاملا باهولا
 هللا ىلص هل لاقف سمال دي درت ال هتأرما نË هل لاقو لجر هءاج" ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ
 .)1("اهكسمأ" ملسو هيلع هللا ىلص هل لاقف "اهبحأ نيإ" : لجرلا لاقف "اهقلط" : ملسو هيلع
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 ،اهنع تومي وأ اهقلطي ىتح رخآ جوزتت نأ اهجوز ةمصع يف يتلا ةأرملل لحي ال ثيح :ددعلا ءافيتسا §
 .قالط وأ ةافوب نهادحا قرافي ىتح ىرخأ جوزتي نأ هتمصع يف تاجوز عبرأ ىفوتسا نمل زوجي ال امك
  .ثالثلا تاقلطلا ءافيتساو ،كسانملS مارحإلاك ؛ةينيدلا ةيحانلا نم جاوزلا عنمت ىرخأ بابسأ كانه

  )1(ةبارقلu تامرحملا -ب
 :تيقأتلا ىلع تامرحم امإو ديبأتلا ىلع تامرحم امإ ةبارقلS تامرحملا
 ديبأتلا ىلع تامرحملا
 :فانصأ ةثالث ىلع نهو امنيب لوزي ال مئاد عنامب طبترملا ميرحتلا وه دّبؤملا ميرحّتلS دصقي

 مكيلع تمّرح":ىلاعت هلوق يف نهتمرح ىلع صنلا درو يتاوللا نهو .بسنلu تامرحملا -1
 .ءاسنلا ةروس نم 32  "....تخألا تانبو خألا تانبو مكتالاخو مكتاّمعو مكتاوخأو مكتانبو مكتاهّمأ

 :نهو :ةرهاصملu تامرحملا -2
 الو : " ىلاعت هلوقل .همأل وأ ،هيبأل هدج ةجوزو ،هيبأ ةجوز هيلع مرحتف ،هلوصأ تاجوز -أ

 ميرحّتلا ببسو "اليبس ءاسو اتقمو ةشحاف ناك هّنإ فلس دق ام ّالإ ءاسّنلا نم مكؤuآ حكن ام اوحكنت
 ةداع ثدحت يتّلا طالتخالا ةلاح لصألا ةجوز ىلإ عّلطّتلا عنمب ةرسألا ىلع ةظفاحملاو ،مهمارتحاو لوصألا ميركت
 .هنباو بألا نيب

 :ميرحّتلا ةيآ ىلاعت هلوقل .هتنب نبا ةجوزو ،هنبا نبا ةجوزو ،هنبا ةجوز هيلع مرحتف ،هعورف تاجوز -ب
 "مكبالصأ نم" ديق ركذ نم صّنلا ضرغو .مكئانبأ تاجوز يأ "مكبالصأ نم نيذّلا مكئانبأ لئالحو ..."
 .)ّينبّتلS نبالا ةجوز( ءايعدألا تاقّلطمو لمارأ نم جاوّزلا زاوجب ريكذّتلS ّينبّتلا ةداع لاطبإ يف ناعمإلا وه
 .)2("بسّنلا نم مرحي ام عاضّرلا نم مرحي" هيلع قفّتملا ثيدحلل عاضّرلا نم نبالا ةجوز مرحت امك

 .اهيبأ مأو ،اهمأ مأو ،اهمأ هيلع مرحتف :هتجوز لوصأ -ت
 مرحت الف ا¹ لوخدملا ريغ امأ ا¹ لوخدملا هتجوز تنب هيلع مرحتف ،ا¹ لوخدملا ةجوزلا عورف  -ث

 و )3("تانبلا مرحي تاهمألu لوخدلاو ،تاهمألا مرحي تانبلا ىلع دقعلا " ةدعاقلل اقفو ،اهتنبا هيلع
 جرخ هّنأ ىلع ءاملعلا قافّتال مكحلا يف هل رثأ ال "مكروجح يف يتّاللا" ةيآلا يف دراولا ديقلا نأ انه ظحالي

 ةفطاع ّنأل نيتلاحلا نيب عرّشلا قراف دقو .اهمأ جوز تيب ىلإ اهّمأ عم ةداع لقتنت ةبيبّرلا نوك بيلغّتلا جرخم
 .حيحص ريغ سكعلاو ،اهتنبS اهيلع دقع دق ناك نم جّوزتي نأ ّمألا هعم لّمحتت لكشب ةّيوق ةمومألا
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 يتاللا مكتاهمأو":ىلاعت هلوقل بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي .عاضرلu تامرحملا -3
 مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي" :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقلو ،32، ءاسنلا "ةعاضرلا نم مكتاوخأو مكنعضرأ
 ةداملا صنت امك ."بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي   ":ةرسألا نوناق نم 37 ةداملا صنتو ."ةدلاولا نم

 يرسيو ،اهدالوأ عيمجل اخأو اهجوزو ةعضرملل ادلو هتاوخأو هتوخإ نود هدحو عيضرلا لفطلا دعي " 38
 ،نيلوحلا يف وأ ماطفلا لبق لصح ام الا عاضرلا مرحي ال "ىلع 39 ةداملا صنتو ."هعورف ىلعو هيلع ميرحتلا

 ."  اريثك وأ اليلق نبللا ناكأ ءاوس
 

 :طورش ةعبرأ امّرحم نوكي ّىتح عاضرلل يكلاملا بهذلا طرتشي و
 ناك ام ّالإ عاضر ال ":ملسو هيلع ¯ا ىّلص هلوقل ،ماطفلا لبقو نيلوحلا يف عاضّرلا نوكي نأ -

 هلوقل ،مطف دق نوكي ّالأ طرشب نيلوحلا دعب ةثالّثلاو نيرهّشلاو رهشلا ةّيكلاملا هب قحلأو )1("نيلوحلا يف
 )2("ماطفلا لبق ناكو ءاعمألا قتف ام الإ عاضّرلا نم مرحي ":مّلسو هيلع ¯ا ىّلص

 نم( طوعّسلا وأ )مفلا يف ّبّصلا( روجولا وأ عاضّرلS قلحلا وأ فوجلا ىلإ نبّللا لصي نأ -
 .ةدحاو ةرطق ناك ولو )فنألا

 ّالإو ،مّرحم وهف هب طلتخا امل واسم وأ بلاغلا وه ناكو طلتخا نإف هريغب نبّللا طلتخي ال نأ -
 .مّرحي ال هّنأ حجرألاف

 .ةنّيبو رارقþ عاضّرلا تبثي نأ -
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 .اضيأ ةرهاصملS مرحيامو بسنلS مرحي ام عاضّرلS مرحي هنأ ىلإ :ءاهقفلا روهمج بهذ
 يف ةرسألا نوناق هب ذخأ اموهو .بسحف بسنلS مرحي ام عاضرلS مرحي هنأ ىلإ ّيلبنحلاو ّيكلاملا هقفلا بهذو

 :عاضرلS تامرحملا نوكت كلذ ىلعو 27 ةداملا
 .ةعضرملا ّمألا يهو :ّمألا -1
 .ةجوّزلا ةعيضر يهو :تنبلا -2
 .ةعضرملا تنب يهو :تخألا -3
 .ةعضرملا جوز تخأ :ةّمعلا -4
 .ةعضرملا تخأ :ةلاخلا -5
 ةعضرملا نبا تنب يهو :خألا تنب -6

 .ةعضرملا تنب تنب يهو :تخألا تنب -7
 :ّنهف روهمجلا لوق تامّرحملا اّمأ -8
 .عاضّرلا نم ّمألا -9

 لوخّدلا لاح اذهو )ةجوّزلا ةعيضر( عاضّرلا نم تنبلا -10
 .عضرمل\

 .)عضرملا تنب( عاضّرلا نم تخألا -11
 .)عضرملا جوز تخأ( عاضرلا نم ةّمعلا -12

 .)عضرملا تخأ( عاضّرلا نم ةلاخلا -13
 .)عضرملا نبا تنب( عاضّرلا نم خألا تنب -14
 .)عضرملا تنب تنب( عاضّرلا نم تخألا تنب -15
 .)عيضّرلا ىلع ةعضرملا جوز ةجوز( عاضّرلا نم بألا ةجوز -16
 .)عضرملا جوز ىلع عيضّرلا ةجوز( عاضّرلا نم نبالا ةجوز -17
 دّرجمب )جوّزلا ىلع ةجوّزلا ةعضرم( عاضّرلا نم ةجوّزلا ّمأ -18

 .تنبلا ىلع دقعلا
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 .تيقأتلا ىلع تامرحملا
 :نهو لاوّزلا نكمم عنامب طبترملا وه تّقؤملا ميرحّتلS دصقي تيقأتلا ىلع تامرحملا امأو
 َْنيَب ْاوُعَمَْجت نَأَو " :22/ءاسنلا ةروس يف ىلاعت هلوقل عاضر وأ مد نم ءاوس نيتخألا نيب عمجلا §

 ،اهتلاخو ةأرملاو ،اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا كلذب قحليو ."ًاميِحَّر ًاروُفَغ َناَك Áََّا َّنِإ َفَلَس ْدَق اَم َّالَإ ِْنيَتْخُألا
 .)1("اهِتَلاخو ِةَأْرَملا َْنيب الو ،اهِتَّمَعو ِةَأْرَملا َْنيب ُعَمُْجي ال"ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل

 .هرثأو عناوملا هذهل افالخ عقاولا جاوّزلا مكح
 نم جاوز ّلك " تامّرحملS جاوز ّلكل قلطملا نالطبلا ىلع ّيرئازجلا ةرسألا نوناق نم )34( ةّداملا تّصن

 ال الطS ادقع ّلظي هّنإف جاوّزلا اذه لّجس ول ّىتح هّنإف يلاّتلSو ."هدعبو لوخّدلا لبق خسفي تامّرحملا ىدحإ
 ليكو ملعُي نأو ضفري نأ جاوّزلا اذه لثم ماربإ هنم بلُط نأ ةلاح ةّيندملا ةلاحلا طباض وأ قّثوملا ىلعو ،هل رثأ
 جاوّزلا ماربإ ةلاح يف ّىتحو .ّماعلا ماظّنلل ةفلاخم ربتعُي هليجستو دقعلا اذه لثم ريرحت ّنأل اح كلذب ةّيروهمجلا

 ّيندملا نوناقلا نم )11( )10( نيتداملا هتفلاخمل صاخشألا ةلاحب هقّلعتل نالطبلا هريصم ّنإف ّيبنجأ دلب يف
 .ّيرئازجلا

 

   ةيلهألا طورش -3
 غولبلا يرصنعب ةيلهألا هذه طبترتو ،اهر£أل ةبترم نوكت ىتح ةنّيعم ةّيلهأ ىلإ تافرصتلا ةرشابم جاتحت
 :نيطرشلا نيذ¹ قلعتي اميف نيجوزلا ةيلهأل نايب يلي اميفو ،لقعلاو
  )2(نسلا و غولبلا طرش -أ
 رهظت يهو ،غولبلا ةلحرمب اهطبرو ،جاوزلل صخشلا ةيلهأ ا¹ متت ةنيعم انس يمالسإلا هقفلا دّدحي مل

 جاوزلا هل ىنستي مث نمو اغلS صخشلا ربتعي تارامألا هذه نم ةدحاو دوجوب ثيحب صخشلل ةيعيبط تامالعب
 " مهلاومأ مهيلإ اوعفداف ادشر مهنم متسنآ نإف حاكنلا اوغلب اذإ ىتح ىماتيلا اولتباو ":ىلاعت هلوقل كلذو
 فيرشلا يوبنلا ثيدحلل كلذكو ،جاوزلا نس هغولبب ريغصلا نع رجحلا عفر ةلأسم ةميركلا ةيآلا تطبر دقلف
 هذه و "قيفي ىتح نونÞا نعو ملتحي ىتح يبصلا نعو ظقيتسي ىتح مئانلا نع ،ثالث نع ملقلا عفر"
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 درفنت تارامأ كانهو ،ةناعلا رعش تابنإ و لازنإلا :امه و ىثنألاو ركذلا نم لك اهيف كرتشي ناتنثا تارامألا
 .خلا...نيدهنلا زوربو لمحلا و ةيرهشلا ةرودلاك ىثنألا ا¹

 ثيحب ةنيعم نسب غولبلا يمالسإلا هقفلا ددح ذئدنعف تارامألا هذه ترخß اذإ ام ةلاح يف نكلو 
 يف فانحألاو ةلبانحلاو ةيعفاشلا اهددح امنيب ،ىثنألل ةنس17و ركذلل ةنس18 ـب : ةفينح وبأ مامإلا اهددح
 تذخأ ام وهو نيسنجلا الكل ةنس 18 ـب :ةيكلاملا اهددحو ،ىثنألاو ركذلل ةنس 15 : ـب مهدنع روهشملا يأرلا
 . ةيعضولا نيناوقلا بلغأ هب

 ءارآ تمسقنا لؤاستلا اذه ىلع ةباجإلل ؟يمالسإلا هقفلا يف نيغلابلا ريغ راغصلا جاوز زوجي له نكل
 :نيهاجتا ىلإ ءاهقفلا

 نمم مهو اعرش زئاج راغصلا جاوز نt ءاهقفلا روهمج ىري :راغصلا جاوز ةحص :لوألا هاجتالا  -
 متبترا ِنِإ مُكِئاسن نِم ِضيِحمْلا نِم نسِئي يِئَّاللاو  ":ىلاعت هلوقل كلذ يف مهدانتساو غولبلا نس نود اوناك
 يف الإ نوكت ال ةدعلا نأ ةيآلا هذه نم يأرلا اذه بسح جتنتسيو "نضِحي َمل يِئَّاللاو ٍرهشَأ ُةَثَالَث نßدِعَف
 بسحو احيحص جاوزلا ناك اذإ الإ متي ال ،هر£أ نم ارثأ ةدعلا هيف ربتعت يذلا قالطلا نأ لب حيحصلا جاوزلا
 ءاهقفلا ّلدتسا امك .احيحص اهجاوز نوكي مث نمو رهشأ 3 اØدعف دعب ضحت مل يتلا ةاتفلا نإ ةيآلا هذه
 امك ، ةريغص – اهنع ¯ا يضر– ةشئاع نم - مّلسو هيلع ¯ا ىلص-يبنلا جاوزك ةّيلعفلا ةّنسلا يف كلذ دوروب
 .عنملا تّوفت الف ،ةرورض هيلإ وعدتو ةحلصم كلذ نوكي دق هنt اولدتسا

 

 @الطب لطS راغصلا جاوز نأ يأرلا اذه باحصأ ىري ثيح :راغصلا جاوز نالطب يناثلا هاجتالا -
 حاَكنلا ْاوغَلب اَذِإ ىتح ىماتيْلا ْاوُلتباو ":ىلاعت هلوقل نيغلابلل حاكنلا لعج ميركلا نآرقلا نأل هل رثأ الو اقلطم
 ءاهتنا دعب الإ اغلS نوكي ال صخشلا نأ ةيآلا هذهل اقبطف "مَهلاومَأ مِهيَلِإ ْاوعَفداَف ًادشر مهنم متسنآ ْنِإَف
 . ةرتفلا كلت ءاهتنا تامالع نم ةمالع يه حاكنلا نس غولب نأو رغصلا

 19 مامتب جاوّزلل ةأرملاو لجرلا ةّيلهأ لمتكت " هّنأ ىلع ةعباسلا ةداملا يف ّصن دقف ةرسألا نوناق امأ
 .جاوزلا ىلع نيفرطلا ةردق تدكß ىتم ةرورضلل وأ ةحلصملل كلذ لبق جاوزلS صّخري نأ يضاقللو ،ةنس
 ىلإ رظن نوناقلاف "تامازتلاو قوقح نم جاوّزلا دقع ر£( قّلعتي اميف يضاقّتلا ةّيلهأ رصاقلا جوّزلا بستكي
 دالوأ ةياعرو ةرسأ نيوكت هساسأ دقع وهف ،رابتعا لحم صخشلا ةيتاذ اهيف نوكت يتلا دوقعلا نم دقعك جاوزلا
 ىلع ارداق نوكي لب ،فيلاكتلا كلت لمحت ىلع ارداقو اغلS صخشلا نوكي نأ طرتشت لئاسملا هذه نأو
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 يعيبطلا غولبلا ىتح لب انيعم انس اغلS صخشلا ناك اذإ الإ نوكي ال اذهو ،هيلع لبقم وه ام ىلع زييمتلا
 .)1(كلذ كاردإل فاك ريغ

 يلقع جضنب ةداع نرتقت ّنسلا هذه نوك رّدق دق جاوزلل ةنّيعم ّنسل هديدحتب يرئازجلا ةرسألا نوناق نإ
 قطانم ضعب ةدئاسلا تاداعلا ىعار دق ةدّدحملا ّنسلا نود جاوزلS حمس امل هّنأ امك ،جاوزلل لّهؤم يسفنو
 .ءافعإلا اذه ىلإ ةعفاد اهيف ةرورضلا نوكت دق يتلا تالاحلا ضعبل طاتحاو ،نطولا

 

 لقعلا طرش -ب
 نأ وأ جاوزلا رارق ذختي نأ لقاعلا ريغل نكمي ال ،تافرصتلا ةحص طانمو فيلكتلا طانم لقعلا دعي

 يف ناك نإ لقاعلا ريغ هيلوم يلولا جيوزت زاوج ىلع ءاهقفلا قفتا ،هجوزي نأ هيلول زوجي له نكلو ،هرشابي
 ةّيعفاشلا ىأرو ،يلو ّلكل رمألا ةّيفنحلا قلطأو ،هدحو بألل قحلا اذه ّنأ ةّيكلاملا ىأر دقو ،هتحلصم كلذ
 .مكاحلا وأ بألا نم ةرورضل الإ جّوزي ال هّنأ

 نوكي نميف اوفلتخاو ،هجيوزت يف ةحلصملا رفوت ةيناكمإل لقاعلا ريغ جاوز اوزاجأ ءاهقفلا ّنأ ةصالخلاو
 ،نيناوقلا اهددحت دق طورشب رمألا يلول اهريدقت كورتم ةلأسم اّ�أ رهاظلاو .كلذ طورش اذكو ،هجيوزت ةيالو هل
 .يئاضق نذإ ىلإ رمألا جاتحي دقو

 ّنأ ّالإ ،جاوزلا يف ةيلقعلا ىوقلS عتمتلا ةرورض نم هآر امل لقاعلا ريغ جاوزل ةرسألا نوناق ضّرعتي مل
 ّنس رغصل اهصق@ وأ ةّيلهألا دقاف ناك نم ّنأ ىلع عرشملا ّصن دقو ،لقاعلا ريغ جيوزت ىلإ عفدت دق ةرورضلا
 ّنأو 81 ةداملا ةرسألا نوناق ماكحأل اقبط مّدقم وأ يصو وأ يلو @وناق هنع بوني هفس وأ هتع وأ نونج وأ
 ّنس غلب نم

 ّنسب اهصوصن تفتكا يتلا ةعيرشلل ةفلاخم ربتعي ال جاوزلا ةّيلهأل ةنّيعم ّنسل عّرشملا ديدحت ّنإ :قيلعت
 لاح ةلأسم يهو ،ةّماعلا ةحلصملل حابملا دييقتب مكاحل فّرصت زاوج ةعيرشلا دعاوق ّرقتسملا نم هّنأل ،غولبلا
 .)2(فلتخم نامزو
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 ةسماخلا ةرضاحملا
 2 هطورشو جاوزلا ناكرأ

 

 . يلولا نكر : اعبار

      
 .جاوّزلا دقع يف ةيالولا -1
 ةغللا يف ةيالولا -أ
 ةيالوِلاو ،.لعفلاو ةردقلاو ريبدتلS رعشتو دييأتلاو ةرصنلا يه يناعم ىلع ةغللا يف ةيالولا ىنعم رودي

Sةيالولا .ناطلسلا يه رسكل Sيمسو . ةرصنلا ىلع نوعمتجي يأ ةيالو يلع مه :لاقي ،ةرصنلا يه حتفل 
 .هوركم هب لح اذإ فيعضلا رصني هنأل كلذب

  :حالطصالا يف ةيالولا -ب
 جاوزلا دقع يف يهو ،" اذف@ دقعلا ءاشنإ ىلع ةردقلا " :هلوقب ةيالَولا هللا همحر ةرهز وبأ دمحم فرع

 ماربإ ةأرملا نع ىلوتي نم : " هنt يلولا فرعُيو دحأ ةزاجإ ىلع فقوت نود اذف@ جاوزلا دقع ءاشنإ ىلع ةردقلا
 ." جاوزلا دقع

 حاكنلا دقع يف ةيالولا توبث -2
 :نييساسأ نيلوق ىلع جاوزلا دقع يف ةيالولا توبث يف ءاهقفلا فلتخا دقو
 جاوزلا دقع يف يلولا بوجو لوألا لوقلا • -أ
 جاوز دقع ىلوتت نأ ةأرملل سيل هنأ :هدافمو ةباحصلا نم ريثكو ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا لوق وهو 

 :اهمهأ ةلدأل اهريغ وأ اهسفن
 يف باطخلاف ،"اونمؤي ىتح نيكرشملا اوحكنُت الو ":هلوقو "مكنم ىم�ألا اوحكناو":ىلاعت هلوق-

  .يلولا مدع ةلاح جاوزلل ةيعرشلا ةقيقحلل يفن هيف ،مهيلإ جاوزلا نأ ىلع اليلد ناكف ءايلوألا ىلإ هجوم نيصنلا
 "يلوب الإ حاكن ال : " ملس هيلع ¯ا ىلص هلوق -
 .)1("لطu اهحاكنف لطu اهحاكنف لطu اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ ":هلوقو -
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 .)1("اهسفن جوزت يتلا يه ةينازلا ناف اهسفن ةأرملا جوزت الو ةأرملا ةأرملا جوزت ال ":ملسو هيلع هلوق -
 جاوزلا دقع يف يلولا بابحتسا يناثلا لوقلا • -ب
 اهجاوز دقع رشابت نأ ةغلابلا ةلقاعلا ةأرملل زوجي هنأ هدافمو رفزو فسوي يبأو ةفينح ىبأ لوق وهو 

 :ا¹ اوكّسمت يتلا ةلدألا نم يلولا فرط نم هترشابم بحتسيو اهسفنب
 .ةأرملل جيوزتلا ةيآلا تبسن دقف "هريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف ":ىلاعت هلوق -
 ةأرملل نأ هينعت امم ينعت ميألا ةيقحأف )2("اهيلو نم اهسفنب قحأ ميألا " ملسو هيلع ¯ا ىلص هلوق -

 تفصو اّمنإ اّ�إف ةيآلا اّمأف ،كّسمتم ةّيفنحلل اهيف سيل صوصنلا هذه ّنأ ظحالملاو .اهسفنب اهدقع ةرشابم
 ،هرهاظ نم ردابتي امك ةأرملل جيوزتلا ةبسن دصقي ملو اهقّلطمل دوعت نأ £الث ةقّلطملل زوجي ىتم ّنيبتي ّىتح لاحلا
 ثيدحلا ّميألا ةّيقحأف ،بّيثلاو ركبلا اضر نيب قيرفتلا ىلع ةلالد نم هيف ام نايب قبس دق هّنإف ثيدحلا اّمأو
 .لّوألا هرطش ّنيبي يناثلا ثيدحلا رطشو ،ةيالولا اضرلا اّمنإ

 حيحص مهدنع دقعلاف فانحألا امأ ،جاوزلا دقع نالطبل اببس يلولا نكر فلخت ءاهقفلا روهمج ربتعيو
 .)3(جاوزلا دقع اطرش ىتح الو انكر دعي يلولا نأل

 اضرلا نكر يف يلولا لخدت دودح -3
 :تاهاجتا ةثالث ىلع اضرلا ةلأسم يلولا لخدت ىدم لوح ءاهقفلا فلتخا

 .ابيث تناك مأ اركب تناكأ ءاوس طقف ةريغصلا رابجإ قحلا يلولل نأ ةيفنحلا ىري •
 رابجإ قح اضيأ هلو ،ةغلS مأ ةريغص تناكأ ءاوس ركبلا رابجإ قح يلولل نأ ةيكلاملا ىري •

 .ابيث مأ تناك اركب ةريغصلا
 الف كلذ ىوس امو ،ةغلS مأ تناك ةريغص ركبلا رابجإ يف قحلا يلولل نأ نوريف ةيعفاشلا ىري •

 .نهرابجإ يلولل قحي
 )4(يلولا عيرشت نم ةمكحلا -4

 .يلولا هرشابيف ،اهسفنب دقعلا ةرشابم نم اهعنمي اذهو ،ءايحلا اهتعيبط نم ةأرملا ـ •
 ،ةأرملل رمألا كرت اذإف ،هتقيقح ةفرعمو بطاخلا لاوحأ نع ثحبلا ىلع ةأرملا نم ردقأ لجرلا •

 .رايتخالا نسحت مل امبرف
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 .ةبذاكلا رهاظملS عدخت دقو ،ةيفطاع ةأرملا •
 ءايلوألا بيترت -5
 ءايلوألا بترت يتلا ةعبرألا بهاذملا ىلع رصتقتسو ءايلوألا بيترت ةفيفط تافالتخا ةيهقفلا بهاذملل

 :)1(يلاتلا لكشلا ىلع
 ةبصعلا •

 ةلبانحلا ةيعفاشلا ةيكلاملا ةيفنحلا
 دجلا ،بألا بألا نبالا نبا ،نبالا نبالا نبا ،نبالا
 نبالا نبا ، نبالا دجلا بألا دجلا مث بألا
 خألا نبا مث بأل مث ش خألا خألا نبا مث خألا خألا نبا مث بأل مث ش خألا خألا نبا مث بأل مث ش خألا
 معلا نبا مث معلا معلا نبا مث معلا معلا نبا مث معلا مث دجلا معلا نبا مث معلا

 

 ). تاونس عبرأ هتلافك ترمتسا نإ( ةميتيلل لفاكلا •
 . يضاقلا •
 ةصاخلا ةيالولا مادعنا لاح ةماعلا ةيالولا نوكتو .)ةماعلا ةيالولا ( نيملسملا ةماع •

 دوجو عم )بألا ةلاح ريغ ( دعبألا ةأرملا جاوز ىلوت ول ثيحب اطرش سيل بيترتلا ناف تالاحلا لك يفو
  .احيحص ناك دقعلا زاج .)اهلثم رهم رهملا نوكو اهل اؤفك جوزلا نوكو اهيلو اه برقألا
 .)2(لضع وأ اهيلع ىلوم ريغ ةغلS ةحيحص ةأرملا نوكت نأ جاوزلا ةيالو يضاقلا يلوتل ةيكلاملا طرتشاو
 :يـلولا طورش -6
 :ةيلاتلا طورشلا يلولا يف طرتشي

 ةيلقعلا هاوق لكب اعتمتمو دشار اغلS القاع صخشلا نوكي نأ كلذ نم دوصقملاو :ةلماكلا ةيلهألا .
 هتقافإ ةلاح يف هتيالو نإف عطاقتم نونج نونجم ناك اذإ (هنونج ةلاح يف نونجملل الو يبصلل ةيالولا زوجي الف
 زوجي كلذك مث نمو )قلطم نالطب لطS جاوزلا دقعف هيلع اروجحم ناك اذإ امأ احيحص جاوزلا دقع لعجت
 .هفسلا وأ هتعلا وأ نونجلا ببسب كلذ ناك ءاوس هيلع روجحملا صخشلل ةيالولا

 نلو «:ىلاعت هلوقب الامعإ ملسملا ىلع ملسملا ريغ ةيالو تبثت الف :هيلع ىلوملا يلولا نيب نيدلا داحتا
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 ةيحيسم يهو جاوزلا ىلع ةلبقملا ةأرملل الثم ناك اذإ نكلو »اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل ²ا لعجي
 .ملسملا اهيخألف ةملسم تناك اذإ امأ يحيسملا اهيخأل ةلاحلا هذه يف ةيالولاف يحيسم خأو ملسم خأ

 ىلوتت نأ عيطتست ال ةأرملا نأل اركذ يلولا نوكي نأ ،ةيفنحلا ريغ روهمجلا دنع يلولا يف طرتشي : ةروكذلا
 .اهجاوز ىلوتت يتلا يه ةينازلا نt لاقو اهسفن ةأرملا وأ ةأرملا ةأرملا جوزت نأ لوسرلا ى� دقو اهسفن جاوز

 زوجي ال يلاتلSو طرش ةلادعلا نأ ىلإ دمحأ مامإلا نع ةياورو هل لوق يف يعفاشلا مامالا بهذ :ةلادعلا
 ةمئألا بهذو ."لدع يدهاشو دشرم يلوب الإ حاكن ال" :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق امهتجحو قسافلا ةيلوت
 .حاكنلا دقع يلي نأ نكمي قسافلا نأ ىلإ ةلبانحلل ةياور يفو هيلوق دحأ يف يعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ
 نم يلولا نكر مده دق هنأ لوقلا نكمي لب ،ةفلتخم ةجلاعم جاوّزلا دقع يف يلولا رصنع نوناقلا جلاع دقو
 .)1(هساسأ

 .يلولا رصنع ةعيبط ثيح نمف -أ
 سيل جاوزلا دقع طورش نم اطرش يلولا 02-05 رمألا نم رركم ) 9( ةداملا يرئازجلا عرشملا ربتعا

 روهمج يأر فلاخ دق نوكي كلذب وهو )9 ةداملا( اضرلا وهو طقف دحاو نكر ىلع ناكرألا رصق هنأل انكر
 .اطرش الو انكر هنوربتعي ال نيذلا فانحألا يأر فلاخ امك .انكر يلولا نوربتعي نيذلا ءاهقفلا

 .دقعلا ةرشابم ثيح نم - 2 -ب
 ،دقعلا سلجم روضح ىلع يلولا رود رصق ثيح ،رصاقلاو ةدشارلا ةأرملا نيب يرئازجلا ةرسألا نوناق زيم

 روضحب اهجاوز ةدشارلا ةأرملا دقعت " :اهلوقب 11/1 ةداملا هيلع تصن ام وهو ،اهسفنب دقعلا يه رشابت امنيب
 رشابي يذلا وه يلولا نإف رصاقلل ةبسنلS امأ " هراتخت رخآ صخش يأ وأ ا¹راقأ دحأ وأ اهوبأ وهو اهيلو
 "مهؤايلوأ رصقلا جاوز ىلوتي..." اهلوقب 11/2 ةداملا هيلع تصن ام وهو ،دقعلا

 .مهبيترتو ءايلوألا ديدحت ثيح نم -ت
 بيترت الو ديدحت كانه سيل ةدشارلل ةبسنلابف ،رصاقلاو ةدشارلا ةأرملا نيب يرئازجلا ةرسألا نوناق زيمي

 اهوبأ وهو اهيلو روضحب اهجاوز ةدشارلا ةأرملا دقعت " هنأ ىلع صنت يتلا 11/1 ةداملا درو ام وهو ،ءايلوألل
 ددح دقف رصاقلا امأ ،ايلو نوكيل ءاشت نم راتخت نأ اهلف نمو " هراتخت رخآ صخش يأ وأ ا¹راقأ دحأ وأ
 ةداملا درو ام قفو نوبترم مهو ،هل يلو نم يلو يضاقلاو ،نيلوألا براقألا دحأ بألا مهو ،ءايلوألا نوناقلا

 )2("هل يلو نم يلو يضاقلاو نيلوألا براقألا دحأف بألا مهو مهؤايلوأ رصقلا جاوز ىلوتي.." صنت يتلا 11/2
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 .اضرلا نكرب يلولا ةقالع ثيح نم -ث
 رشابت ا�ألو )4،9 ن·داملا( يئاضر دقع جاوزلا نأل ،اضرلا ةلأسم يف لخد ةدشارلا ةأرملا يلول سيل 

 ةداملا طرتشت ثيح ،جاوزلا ىلع اهرابجإ كلمي يلولا نإف رصاقلل ةبسنلS امأ )11/1ةداملا( اهسفنب دقعلا
 ةرصاقلا ربجي نأ هريغ وأ ناك Sأ يلولل زوجي ال " هنأ ىلع صنت ثيح ،اهجاوز دقع يلولا ماربإل اهتقفاوم 13

 اصيخرت طرتشا دق نوناقلا نأ امبو ."اهتقفاوم نودب اهجوزي نأ هل زوجي الو جاوزلا ىلع هتيالو يف يه يتلا
 .صيخرتلا ىلع تلصح ىتم اضرلا ةلأسم يف كلذك يلولل لخد الف )7ةداملا( رصقلا جاوزل ايئاضق

 .دقعلا ةحص ىلع يلولا رصنع فلخت رثأ ثيح نم -ج
 نودب جاوزلا اذإ" هنأ ىلع يرئازجلا ةرسألا نوناق نم 33/2 ةداملا تصن ثيح ،نيتلاح نيب نوناقلا زيم
 قادصب لوخدلا دعب تبثيو هيف قادص الو لوخدلا لبق خسفي هبوجو ةلاح يلو وأ قادص وأ نيدهاش

                                     ."لثملا
 

 . قادصلا نكر : اسماخ
 

 .جاوزلا دقع يف قادصلا موهفم ةقيقح -1
 ةغل قادصلا فيرعت -أ
 جوزلا هعفدي ام وه ليقو ،ةأرملا رهم داصلا حتفب وهو ،قدصلا نم ردصم مسا وه :ةغللا يف قادصلا

 .بذكلا دض وه يذلا )قدصلا( نم ذوخأم هنt ليقو ،جاوزلا دقعب هتجوز ىلإ
 ،رجألاو ،ةيطعلاو ،ةلحنلاو ،رهملا لثم :ةريثك ءامسأ يثيدحلاو ينآرقلا لوادتلا يف قادصلا ىلع قلطيو

 داعبأ نم دعبب ةقالع هل ىنعم هقالطا يف يعور ءامسألا هذه نم مسا لكو ،لوط ،قئالع ،رقع ،ءابح ،ةضيرف
   .ةيده وأ رجأ هتقيقح يف هنأ ال...ةردقلاو ،ةدوملا راهظإو ،ةيدجلاو برقتلاو قدصلاك جاوزلا

  :احالطصا قادصلا ةقيقح -ب
 ىلع مأ دقعلS حونمملا عاتمتسالا قحل ضوع وه له ،رهملا ةقيقح فييكت يف ةعيرشلا ءاهقف فلتخا

 ؟ةيدهلا ليبس
 .عاتمتسالا قحل ضوع رهملا :لّوألا هاجتالا
 هبهاشي امو " ةضيرف نهروجأ نهوتآف نهنم هب متعتمتسا امف " :ىلاعت هلوق وه هاجتالا اذه دنسي ام 

 لاملا " ضعبلا هفرع دقف ساسألا اذه ىلعو .ءاسنلS عاتمتسالا لباقم هتلعجو ،ارجأ هتمس دقف ،صوصنلا نم
 اذه ىلع ذخÔو ،"جاوزلا دقع ببسب اã عاتمتسالا لباقم يف لجرلا ىلع ةأرملل عراشلا هبجوأ يذلا
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 لكل ىطعي طرشلا اذه نإف ملعلا عمو ا¹ عاتمتسالا ببسب ةأرملل ىطعي رهملا نأ ىلع دمتعا دق هنأ فيرعتلا
 باصملا صخشلا انمزلأ امل فيرعتلا كلذب @ذخأ ول ثيحب يسنج روصقب باصم اهجوز ناك ولو ىتح ةأرما

 .هتجوزل رهملا ءاطعإ ضرملا اذ¹
 ةيدهلا ليبس ىلع رهملا :يناثلا هاجتالا
 دقف "ةلحن نتهاقدص ءاسنلا اوتآو" :ىلاعت هلوق اهنم ةريثك صوصن ىلع يناثلا هاجتالا اذه دنسيو  

 ادنتسم "ةيدهلا ليبس ىلع هتجوز ىلإ جوزلا هعفدي ام ": هنأ ىلع هفرع نم كانهف .ةيده هنوكب ةيآلا هتفصو
 ،ةرسألا نوناق هب ذخأ ام هبشأ اذهو ،ةيدهو ءاطع يأ " ًةَلِحن نßِِاَقدص َءاسنلا اوتآو ":ىلاعت هلوقل كلذ يف
 نم وأ اهتيعرش ثيح نم ءاوس رهملا ماكحأ نع فلتخت ةيدهلا ماكحأ نإف ،رظن لحم فيرعتلا اذه نكلو
 زوجي ريخألا اذه امنيب ،الثم رمخلاك  اعرش مرحم وه ام رهملا نوكي نأ زوجي الف ،ةيفخلا بويعلا نامض ثيح
 نع لوؤسم ريغ امنيب ،قادصلا يف ةيفخلا بويعلا نع لوؤسم جوزلاف ةين£ ةهج نمو ،ةيدهلل الحم نوكي نأ
 قلعتي رمألا ناك اذإ اهيف عوجرلا قحيف ةيدهلا امأ ،رهملا يف عوجرلا زوجي ال ةثل£ ةهج نمو ،ةيدهلا يف كلذ
Sةيده هنأ ساسأ ىلع رهملا فيكن نأ نكمي ال مث نمو ، نيدلاول. 

 14 ةداملا تصن دقف )ةلحن( هنوكب هنع ربعو هفيرعت يف ةيده قادصلا رابتعا ةرسألا نوناق راتخا دقو
 فرصتت اهل كلم وهو اعرش حابم وه ام لك نم اهريغ وأ دوقن نم ةجوزلل ةلحن عفدي ام وه قادصلا" ّنأ ىلع
 " ءاشت امك هيف

 "اهنم جاوزلا ريظن ةأرملل لعجي ام هنt " قادصلا فيرعت وه هيلإ نانئمطالاو هيلع ليوعتلا نكمي يذلاو 
 ةيده وه الو ،ارجأ سيل رهملاف . " اهيف ةبغرلا قدصل اراهظاو ةمركت ةجوزلل اقح جوزلا ىلع هللا هبجوأ ام" وأ
Sاراهظا جاوزلا دقع يف لجرلا ىلع ةأرملل ىلاعتو هناحبس ¯ا هبجوأ يلام قح وه لب حلطصملل قيقدلا ىنعمل 
 ةأرملS لجرلا قلعتو مزع ليلد وهف ،)ليباهو ليباق( مدآ ىنبا نSرقك اهيلإ برقتلل اليبسو اهيف ةبغرلا قدصل
 .)1(ةنيتم ةرسأ ءانب لجأ نم

 قادصلا عاونأ -ت
 .لثملا قادصو ىمسملا قادصلا :نيعون ىلإ هنيعت ثيح نم قادصلا مسقني

 هتيمست تمتو قادصك ناجوزلا هيلع قفتا يذلا لاملا نم غلبملا كلذ وه :ىمسملا قادصلا . •
 .اق 15 هيلإ تراشأ ام اذهو دقعلا يف
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 تنب وأ الثم اهتخأك اهيبأ ةرسأ نم دقعلا تقو ةجوزلا لثامت ةأرما رهم وهو :لثملا قادص . •
 عم اهيواست ةأرملا هذه يف طرتشيو ،اهتلاخو اهمأ رهم لثملا رهم ربتعي الو ،اهتخأ تنب وأ اهمع
 راشأ دقو .ةراكبلاو لقعلاو بدألاو ةفاقثلاو لاملاو ةحصلاو لامجلاو نسلا ثيح نم ةجوزلا
 قادصلا ةميق ديدحت مدع ةلاح يف ":هلوقب ةلدعملا .اق 15/2 يف لثملا رهم ىلإ ةرسألا نوناق
 جاوزلا مت اذإ ام ةلاح يف لثملا قادص ىلإ .اق 33/2 تراشأ امكو "لثملا قادص ةجوزلا قحتست
 .لثملا قادص قحتست ةلاحلا هذه لثم يف ةأرملاف لوخد هعبتأ دقو قادص نودب

 :نيعون ىلإ هعفد تقو ثيح نم قادصلا مسقني امك
 قادصلا ةميق ءادt مزلم جوزلا نوكي قادصلا ليجعت ىلع قافتال ةلاح يف :لجعملا قادصلا •

 ،دقعلا ةحص طورش نم ربتعي هنأل ةيجوزلا ةرشاعملا ةيادب لبق ليجعتلا ةميق بسح هنم ءزج وأ
 . قادصلا نم لاحلا يدؤي مل ام اهسفن نم لجرلا نيكمت مدع ةجوزلل نكمي
 تقو ىلإ ايئزج وأ ايلك امإ قادصلا ليجß ىلع قفتي نأ نيجوزلل نكمي  :لجؤملا قادصلا •

 لوخدلا عقو ةلاح يف  ،هلماكب قادصلا ليجß ةيهاركب لوقلا ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذي  ،ددحم
 صلختسي هتافو ةلاح يف و الجاع وأ الجآ هيدؤي جوزلا ىلع انيد حبصي هنإف قادصلا ءادأ لبق
 اهتثرول وأ ةجوزلا ةدئافل هتكرت نم

 جوزلا ىلع ءادألا قحتسم نوكي يذلا ،قادصلا رخؤم ىمسي ام قرشملا يف دالبلا ضعب يف رشتني
 رمألا ةقيقح يف رخؤملا اذهو ،عفدلا قحتسم نوكي ال قالطلا لصحي مل اذإو قالطلا عوقو ةلاح يف
 .)1(لجؤملا قادصلل هنم يئازجلا طرشلل برقأ

 هدصاقمو قادصلا ةيعورشم -2
 قادصلا ةيعورشم ةلدأ -أ
 عامجالاو ةنسلاو باتكلا نم ةريثك ةلدt ةجوزلل قحو جوزلا ىلع بجاو قادصلا

 باتكلا نم -
 ،رهملا : ةلحنلا سابع نبا لاق  ،4/ءاسنلا ةروس " ًةَلِْحن َّنßِِاَقُدَص َءاَسِّنلا اوُتاءَو" : ىلاعت هلوق -

 قادصلا عفد هيلع بجي لجرلا نأ : ةيآلا هذه يف نيرسفملا مالك نومضم يف هللا همحر ريثك نبا لاقو
 . سفنلا بّيط نوكي نأو امتح ةأرملا ىلإ

  "ةضيرف نهروجأ نهوتآف نهنم هب متعتمتسا امف ":ىلاعت هلوقو -
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 اًئْـيَش ُهْنِم اوُذُخçَْ َالَف اًراَطْنِق َّنُهاَدْحِإ ْمُتْـيَـتاَءَو ٍجْوَز َناَكَم ٍجْوَز َلاَدْبِتْسا ُُمتْدَرَأ ْنِإَو ( : ىلاعت هلوق -
 ْمُكْنِم َنْذَخَأَو ٍضْعَـب َىلِإ ْمُكُضْعَـب ىَضْفَأ ْدَقَو ُهَنوُذُخçَْ َفْيَكَو )20(اًنيِبُم اًْمثِإَو ً'اَتãُْ ُهَنوُذُخçََْأ
 هللا همحر ريثك نبا لاق ، دقعلا وه ظيلغلا قاثيملاو .21-20 /ءاسنلا ةروس " )21(اًظيِلَغ اًقاَثيِم
 ىلوألا قدصأ ناك امم َّنَذخÔ الف اهريغ ا�اكم لدبتسيو ةأرما قرافُي نأ مكدحأ دارأ اذإ يأ ":
 .)1("اراطنق ناك ولو ائيش

 ةنسلا نم -
 َمَّلَسَو ِهْيَلَعُ َّ-ا ىَّلَص َِّ-ا ِلوُسَر َىلِإ َءاَج ٍفْوَع َنْب ِنَْمحَّرلا َدْبَع َّنَأ ُهْنَعُ َّ-ا َيِضَر ٍكِلاَم ِنْب ِسَنَأ ْنَع -

 َلاَق ِراَصْنَْألا ْنِم ًةَأَرْما َجَّوَزَـت ُهَّنَأ ُهََربْخَأَف َمَّلَسَو ِهْيَلَعُ Áَّا ىَّلَص Áَِّا ُلوُسَر ُهَلَأَسَف " ٍةَرْفُص ُرَـثَأ ِهِبَو
 )2("ٍةاَشِب ْوَلَو ِْملْوَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَعُ Áَّا ىَّلَص Áَِّا ُلوُسَر َلاَق ٍبَهَذ ْنِم ٍةاَوَـن َةَنِز َلاَق اَهْـيَلِإ َتْقُس ْمَك
 .يراخبلا هاور

 ملسو هيلع ¯ا ىلص يبنلل اهسفن تبهو يتلا ةأرملا هجوز يذلا لجرلل ملسو هيلع ¯ا ىلص هلوقو -
 .)3("ديدح نم امتاخ ولو سمتلا" هل لاق دجي مل امدنعف "؟اهقدصت ءيش نم له":

 لزنو كلذ نع هللا مهاهنف ا�ود اهقادص ذخأ هتنب جوز ذإ لجرلا ناك ":لاق حلاص يبأ نع -
 اذإ الإ هذخÔ نأ هريغل الو اهيبأل زوجي ال ةأرملل ّقح رهملاف .)4(" "ةلحن نßاقدص ءاسنلا اوتآو"
 ( : ىلاعت لاق امك هذخأ هل زاج جوزلل هنم ءيش نع تلزانت اذإ كلذكو ،كلذب اهسفن تباط
 .4/ءاسنلا ةروس .) ائيرم ائينه هولكف اسفن هنم ءيش نع مكل نبط نإف

 رهملا عيرشت نم ةمكحلا -ب
 :ناعم ةدع قادصلاو رهملا عيرشت نم ةمكحلا يف ظحلن نأ نكمي
 ىعست يتلا ال لجرلا اهيلإ ىعسي يتلاو ،ةبلاطلا ال ةبولطملا يه نوكت نt ةأرملا ميركت رهملا نأ -1

 يه لذبت نأ ةأرملا فلكت يتلا ممألا سكع ىلع ،لذبيو ىعسيو بلطي يذلا وهف ،لجرلا ىلإ
 ضعب نإ ىتح ،مهريغو دونهلا دنع امك .اهنم جاوزلا لبقي ىتح ،اهلهأ لام وأ ،اهلام نم لجرلل
 امم ،مويلا ىلإ ةيسودنهلا ةيلهاجلا هذه نم بساور مهدنع لاز ال دنهلاو ناتسكS يف نيملسملا
 .اØانب جوزتل كلمت ام عيبت رسألا ضعب نأ دح ىلإ ،اًرسع مهقهريو ،اًططش اهلهأو ةأرملا فلكي
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 ارجأ الو اًنمث ال ،هيلع ةبجاو ةلحن لاملا اذه اهيطعي وهف ،اهل هتدومو ةأرملا يف هتبغر لجرلا راهظإ -2
 ْمُكَل َْنبِط نِإَف ًةَلِْحن َّنßِِاَقُدَص ءاَسَّنلا ْاوُتآَو( :ىلاعت هللا لوقي كلذ يفو .… لوقي امك ةأرملل
 4 :ءاسنلا .)اًئيِرَّم اًئيِنَه ُهوُلُكَف اًسْفَـن ُهْنِّم ٍءْيَش نَع

 اهطبريو كتجوزت :ةأرملل لجرلا لوقيف ،لاجرلا ا¹ ىلستي ةاهلم سيل جاوزلاف ،ةيدجلا راهظا -3
 ليلد لاملا لذب نإ .اذكهو ..ىلوألل لاق ام اهل لوقي ىرخأ دجيل اهعدي نأ ثبلي ال مث ،هب
 نوعفدي نوبلطي اميف سانلا ناك اذإو ،ا¹ طابترالا يف داج ،ةأرملل هبلط يف داج لجرلا نأ ىلع
 .ىلوأو ءافولاو ةيدجلا نوبرعب قحأ جاوزلا بلط نوكي نأ ورغ الف ،ةيدجلا ىلع ةلالد ،@وبرع

 ليصحت ىلع ،ةأرملا نم ةردق رثكأ ةترطفب لجرلاف ،ةرسألا ىلع مايقلاو قافنالا ىلع ةردقلا راهظا -4
 ةنيرق مدقي نأ جاوزلا لوأ يف لجرلا بلاطي نأ لدعلا نمف ،هترسألو هل ميركلا شيعلا بابسأ
 ردق نم نإف ،ةئشانلا ةرسألا هذه ىلع قافنالاو ةماوقلا ةيلوؤسم لمحت ىلع هتردق ىلع ةيئدبم
  .هريغ ميدقت ىلع ردقي رهملا ميدقت ىلع

  قادصلا ةفص فييكت -3
 :لاوقأ ةثالث ىلإ رثأ مأ طرش مأ نكر وه له جاوزلا دقع يف قادصلا ةفص فييكت لوح ءاهقفلا فلتخا
  جاوزلا ناكرأ نم نكر قادصلا :لوألا لوقلا -أ
 تامومع هب اولدتسا امم ،جاوزلا دقع ناكرأ نم انكر رهملا ربتعي ذإ ،يكلاملا بهذملا روهشم يأر وهو

 اذه ىلعو "نهروجأ تيتأ يتاللا كجاوزأ كل انللحأ 'إ يبنلا اهيأ �" :ىلاعت هلوقو ،هل ةبجوملا صوصنلا
 ،لوخدلا لبق هخسف بوجوو ،رهملا طاقسإ ىلع قافتالا ةلاح جاوزلا داسفب مهلوق اوبتر ساسألا اذه ىلعو
 .لثملا رهملا بجيو دقعلا ىضميف هدعب امأ

 جاوزلا دقع يف طرش قادصلا :يناثلا لوقلا -ب
 ديفحلا دشر نبا دروأ دقف .مهنع روهشملا نع قادصلا ةفص فييكت يف ةيكلاملا ضعب لاوقأ تفلتخا

 انكر سيلو جاوزلا دقع طورش نم اطرش قادصلا اوربتعا ةيكلاملا ضعب نأ دصتقملا ةيا�و دهت"ا ةيادب هباتك يف
 تبث دق هنأ لوقلا اذه يف ءالؤه دنتسمو ."لوخدلا يف ةحص طرشف قادصلا امأ ":يبآلا لاقو ،هناكرأ نم
 طرش نأ ىلع كلذ لدف ،دقعلا دنع هتيمست طرتشي ال نكلو ،قادصلا كرت ىلع ؤطاوتلا زوجي ال هنأ اعرش
 .حاكنلا ةحص طورش نم

 جاوزلا دقع ر�آ نم رثأ قدصلا :ثلاثلا لوقلا -ت
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 امنإو جاوزلا دقع يف اطرش الو انكر رهملا نوربتعي ال ذإ ةيكلاملا ضعب مهيف امب ءاهقفلا روهمج يأر وهو
 اوضرفت وأ نهوسمت مل ام ءاسنلا متقلط نإ مكيلع حانج ال " :ىلاعت هلوق مهليلدو ،دقعلا ر£آ نم رثأ وه
 .اطرش الو انكر سيل رهملا نوك ىلع لدي امم ،رهملا ضرف لبق قالطلا عرشلا حSأ دقف اذه ىلعو "ةضيرف نهل
 ىلع ناجوزلا قفتا ول هنأ اهقف ررقملا نمف ساسألا اذه ىلعو ،حيحصلا جاوزلا يف الإ نوكي ال قالطلا نأل
 ةسمخلا ىور دقف ،لثملا رهم ةأرملل بجوو جاوزلا دقع حص ،دقعلا يف هيلع اقفتي مل وأ ،رهملا نيعت اكرتو جاوزلا
 َقاَدَّصلا اََهل ْضِرْفَـي َْملَو ،اãَِ ْلُخْدَي َْملَو اَهْـنَع َتاَمَف ًةَأَرْما َجَّوَزَـت ٍلُجَر ِْيف :ِهللاِدْبَع ْنَع ":لاق ةمقلع نع
 َلْوُسَر ُتْعَِمس :ٍناَنِس ُنْب ُلِقْعَم َلاَقَـف ،ُثاَْريِملا اََهلَو ،ُةَّدِعلا اَهْـيَلَعَو ،ًالِماَك ُقاَدَّصلا اََهل :َلاَقَـف ،ًالِماَك

 .)1( ".ٍقِشاَو ُتْنِب َعَوْرَـب ِْيف ِهِب ىَضَق  ِهللا
 )09( ةداملا دقعلا طورش نم اطرش قادصلا رابتعS ةيكلاملل يناثلا لوقلا ةرسألا نوناق راتخا دقو
 دقع دنع رهملا فلخت رثأ نم دحلا وه رهملا نكر عم لماعتلا يف ةرسألا نوناق جهنم زيم ام مهأو ،رّركم
 لبق خسف هنإف ،هبوجو ةلاح يلو وأ قادص وأ نيدهاش نودب مت جاوز لك نأ" كلذ ىلع بترتو جاوزلا
 مت نإف ساسألا اذه ىلعو )33( ةداملا "لثملا قادصب لوخدلا دعب تبثيو ،هيف قادص الو لوخدلا
 لوخدلا لبق خسفي هنإف ،ىرخألا طورشلا دوجو عم ،هطاقسإ ىلع قافتالS قادص نود جاوز دقع
 .ةيكلاملا يأرب اذخأ لثملا قادصب هدعب تبثيو ،قادص الو
 .قادصلا طورش -4
  :يلي اميف اهصخلن نأ نكمي ةفلتخم ةريثك لاوقأ ارهم نوكي نأ حصي ام طورش ديدحت يف ءاهقفلل
 لامب موقتم وأ الام نوكي نأ :لوألا طرشلا -أ
 :لاوقأ ةدع ىلع ىندألا هدح يف اوفلتخاو مهنكلو ،هل دح ال رهملا رثكأ نأ ىلع ءاهقفلا عمجا

 )بهذلا نم مارغ 1.125 ( يبهذ رانيد عبر وه ىندألا دحلا نأ ةيكلاملا ىأر دقف §
 )بهذلا نم مارغ 5.4( مهارد ةرشع ىندألا هدح ةيفنحلا ىأرو §
 اموقتم نوكي نأ مهملاو رهملا لقأل ّدح ال نأ ةيعفاشلا ىأرو §
 لامب ةموقتم تناك اذإ ةعفنم رهملا نوكي نأ زوجيو .�ونعم ارمأ رهملا نوكي نأ ةلبانحلا زاجأو §

 . ةنيعم ةينمز ةدمل ضرألا ةعارزو رادلا ىنكسك
 رهملا طاقسإ نوزيجي ال اذهلو ،ةأرملل قح وه ام هنمو ،ىلاعت قح وه ام هنم قادصلا نأ ةيكلاملا ىري

 لقأ ىلإ هلامك بجو ىندألا دحلا نع قادصلا صقن نإف ىندألا دحلا نع لزني ال نأ هيف ¯ا قحو ،دقعلا نم
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 لوخدلا دعب ناك نإو ،ىمسملا فصن اهل بجوو  لوخدلا لبق قالطب هخسف بجو الإو جاوزلا حصيل رهملا
 .لثملا رهم اهل بجي الو ىندألا دحلا ىلإ همامتإ هيلع بجو

 احابم نوكي نأ :يناثلا طرشلا -ب
 رهملا نوكي نأ حصي الف .هتيكلم لقن الو هكلمت زوجي الو ،عرشلا رظن يف مرحملل ةميق ال هنأل كلذو 

 .ارمخ الثم
 ديدشلا ررغلا نم ايلاخ نوكي نأ :ثلاثلا طرشلا - -ت
 رهملا لعجك رهملا مدع هنع بترتي يذلا ررغلا وهو ،ديدشلا رغلل �دافت ةلمجلا يف اددحم رهملا نوكي نآ

 لعجي نأك رضي الو رفتغمف ريسيلا ررغلا امأ ،نيجوزلا دحأ ةافوك ديعب دمأ ىلإ هليجß وأ ،اهحالص دبي مل ةرمث
 يفو ،ةفصلاو اهل نيعي نود تيبلا ث£أ وأ ،دوصقملا يلحلا اهل نيعي نأ نود بهذلا نم امارغ نيعبس اهرهم
 .حماستلاو ةمراكملا ىلع ينبم جاوزلا نأل ريسيلا ررغلا رضي الو ،طسولS جوزلا ذخؤي ريسي ررغ ةلاح لك

 امولعم نوكي نأ :عبارلا طرشلا - -ث
 ىمسملا قادصلا ةلاح يف كلذو ،هرادقمو هتميق ىلع قافتالا مت دق نوكيف قادصلا ةيمست متت نأ يأ

 لوخدلا لبق ام ىلإ دقعلا ةيمست كرتت نأ زوجيف ضيوفتلا جاوز يف امأ
 هنوك وهو ، 14 ةداملا صن هركذ امهدحأ رهملا طورش نم نيطرشب حرص دقف ّيرئازجلا ةرسألا نوناق  امأ

 وأ الجعم ناكأ ءاوس دقعلا يف هديدحت بوجوب كلذو امولعم نوكي نأ 15 ةداملا تبجوأ امك .اعرش احابم
 .اهل كلم وهو ةرابعب لامب اموقتم وأ الام هنوكك ىرخألا طورشلا يقS ىلإ انمض راشأ امك  ،الجؤم

 .قادصلا تابجوم -5
 .لوخد نم دقعلا عبتي امو ،دقعلا عون بسحب هنم مزلي امو هبجوم ثيح نم قادصلا فلتخي
 حيحصلا دقعلا -أ

 لبق نم نهومتقلط نإو ":ىلاعت هلوقل قالطلا ةلاح رهملا فصن هب بجي :دقعلا دعب قالطلا – 1
 دقع دعب الإ نوكي ال قالطلا نأل "متضرف ام فصنف ةضيرف نهل متضرف دقو نهوسمت نأ

 ةعتملا بجت امنإو ءيش ةأرملل بجي الف ارهم مسي مل نإف حيحص
 ،الماك رهملا ةجوزلا ذخßو لوخدلS قادصلا نم يناثلا فصنلا دكأتي :لوخدلا دعب قالطلا - 2

 .يضاقلا ءاضقب وأ يضارتلS هدعب ضرف وأ دقعلا يف ىمسم ناكأ ءاوس
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 اذهو ،هدعب وأ لوخدلا لبق ةافولا تناكأ ءاوس الماك ىمسملا رهملا ةجوزلل بجي :جوزلا ةافو - 3
 بجي روهمجلا لاقو اهل ءيشال ةيكلاملا لاق رهملا مسي مل اذإو ءاهقفلا قافتS ىمسم رهملا نوك لاح
 .لثملا رهم هيف

 دسافلا دقعلا - 4
 جاوزلا هلاثمو ،ر£آلا ثيح نم اسح مودعملاك اعرش مودعملاو ،مودعم عراشلا رظن يف دسافلا حاكنلا 

tهيف بجيف لوخدلا دعب امأ ،ىمسم ناك ولو لوخدلا لبق اهل رهم الو ،هخسف بجيف ،ةعاضرلا نم هتخ 
 .ىمسملا

 ةجوزلا قحتست ": )16( ةداملا اهيلع تصن دقف ّيرئازجلا ةرسألا نوناق يف قادصلا تابجوم امأ
 جاوزب ىمسي ام يفو "لوخدلا لبق قالطلا دنع هفصن هقحتستو جوزلا ةافوب وأ لوخدلS الماك قادصلا
 مدع ةلاح يف " هنأ ىلع صنت ثيح ،لثملا قادصل ةأرملا قاقحتسا ىلع  15/2( ةداملا تصن ضيوفتلا

 "لثملا قادص ةجوزلا قحتست قادصلا ةميق ديدحت
 مدع ىلع لدي امم لوخدلا لبقو دقعلا دعب ةجوزلا ةافو لاح نع تكس دق نوناقلا نأ انه لجسنو

 .رصحلا ىلع لدي لاصفتسالا عضوم ءافتكالا ةدعاقل الامعإ رهملا نم يناثلا فصنلل اهتثرو قاقحتسا
 قادص تبجوأ امنيب ،هيف قادص ال هنt لوخدلا لبق جاوزلا خسف ةلاح يف )33( ةداملا تررق -
 امم ناك اذإ قادصلا نم بجاولا حضوي ملو ،هطورش دحأ لالتخال لوخدلا دعب هئاضمإ لاح لثملا

 هدعبو لوخدلا لبق خسفي تامرحملا ىدحþ جاوز لك " )34(ةداملا هتركذ امم لوخدلا دعبو لبق هخسفب مكحي
 لوخدلا دعب نيتلاحلا لثملا رهم بوجو يضتقي ىلوألا سايقو " ءاربتسالا بوجوو بسنلا توبث هيلع بترتيو
 .ةيمستلا لاح ىمسملا وأ ضيوفتلا جاوز لاح

 .رهملا ليج� -6
  ،رخآلا هضعب ليجßو هضعب ليجعت وأ ،هلك هليجß وأ ،هلك رهملا ليجعت زاوج ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 .سانلا فارعأ تيعور عفدلل نيعم تقو ىلع هيف قفتي ملو نيع اذإ و
 :نيطرش ليجأتلا زاوجل ةيكلاملا طرتشاو 

 .لثملا رهم لوخدلا دعب بجوو ،رهم الب لوخدلا لبق دقعلا خسف الإو ،امولعم لجألا نوكي نأ -1
 .جاوزلل دسفم اذهو قادصلا طاقسإ ةنظم هنأل رثكأف ةنس نيسمخك اديعب الجأ نوكي الأ -7
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 ناك ءاوس دقعلا يف قادصلا ددحي " رهملا ليجß زاوج ىلع )15( ةداملا يف يرئازجلا ةرسألا نوناق صن
 امب مزتلي مل هنأ ىلع لدي اذهو "لثملا رهم ةجوزلا قحتست ديدحتلا مدع ةلاح يفو ،الجؤم وأ الجعم
 .روهمجلا يأرب ذخأ لب ةيكلاملا هطرتشا

  قادصلا يف عزانتلا -7
 :اهمهأ تالاح هيفو
 ،دقعلا خسف امهالك افلح نإف ؛نافلحي لوخدلا لبق ناك نإ قادصلا رادقم يف عزانتلا :ىلوألا ةلاحلا •

 .جوزلا لوق لوقلاف لوخدلا دعب ناك نإو ،فلاحلا لوق لوقلاف رخألا لكنو امهدحأ فلح نإو
 لوقلاف هدعب ناك نإو ،ةجوزلل لوقلاف لوخدلا لبق ناك نإ قادصلا ضبق يف عزانتلا:ةيناثلا ةلاحلا •

 .جوزلل
 دعب امأ مراغلا هنأل جوزلا لوق لوقلاف لوخدلا لبق ناك نإ ،ضبقلا تقو يف عزانتلا :ةثلاثلا ةلاحلا •

 .هيف يأرلا فلتخاف لوخدلا
 يف عازنلا ةلاح يف ": ةدحاو ةدعاق قفو هتالاح فلتخمب قادصلا عزانتلا ةلأسم ةرسألا نوناق جلاع دقو

 عم اهتثرو وأ ةجوزلل لوقلاف ، لوخدلا لبق ناك و ةنيب امهدحأل سيل و امهتثرو وأ نيجوزلا نيب قادصلا
 )1( ".نيميلا عم هتثرو وأ جوزلل لوقلاف ءانبلا دعب ناك اذإ و نيميلا

 
 جاوزلا دقع قیثوتو داھشإلا : اسداس

 تاقالعلا نع هل ازييمت جاوّزلا نالعإل اذكو ،دحاجتلا دنع هتابثإ ةياغل ناك جاوّزلا دقع يف داهشإلا عيرشت
  .ةعورشملا ريغ

 .جاوّزلا دقع داهشإلا مكح  -1
 :يلاّتلا وحّنلا ىلع دقعلل ةبسنلS اهتقيقح اوفلتخا جاوّزلا ةداهّشلا بوجو ىلع ءاهقفلا قفّتا

 دوهّشلا عمسيل دقعلا ءارجإ نيح مزلتف ،جاوّزلا دقع ةّحصل طرش ةداهّشلا ّنأ ىلإ اوبهذ ءاهقفلا روهمج
 ىلص– هلوق ليلدي ادساف عقو ةداهّشلا نودب دقعلا نإف ،نيدقاعتملا نم امهرودص دنع لوبقلاو باجيإلا
 .)2("لدع يدهاشو يلوب ّالإ حاكن " :-مّلسو هيلع ¯ا
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 دقعلا دعب مأ دقعلا ماربإ دنع تناكأ ءاوس ،جاوّزلا دقع ذافنل طرش ةداهّشلا ّنأ اوأر دقف ةّيكلاملا اّمأ
 خسفُي امك ،ةقلطب خسف لوخّدلا لبق الو دقعلا دهشي مل نإف ،دقعلا دنع ا�وك ّبحتسُيو ،لوخّدلا لبقو
 نع وأ هتأرما نع همتك ىلع دوهّشلا هيف جوّزلا يصوي يذّلا وهو ،ناجوّزلا لخد نإ ةنئS ةقلطب ّرسلا جاوز

 .لزنم لهأ ولو ةعامج
 اذهو ،روهمجلا يأرل ابيلغت رّركم )09( ةّداملا دقعلا طورش نم اطرش ةداهّشلا ةرسألا نوناق ربتعا دقو
 وأ فالتخالا دنع طورّشلاو قادصلا ىلع قافّتا نم هيف امو دقعلا تابثإ ثيح نم لضفأ رايتخالا

 لجسي ةّيندملا لاحلا طباض وأ قّثوملا ّنإف ةّيلمعلا ةيحاّنلا نمو ،لوخدب قّلعتت يتّلا قوقحلل اظفح امهدحأ ةافو
 مامأ وأ قّثوملا مامأ جاوّزلا دقع ّمتي" ّيرئازجلا ةرسألا نوناق نم )18( ةّداملا ّصنل نيدهاش روضحب ّالإ دقعلا
 "نوناقلا اذه نم رّركم )9( ةّداملا درو ام ةاعارم عم @وناق لّهؤم فّظوم

 تّصن دقف ،ّيرئازجلا ةرسألا نوناق نم )33 ( ةّداملا داهشإلا فّلخت رثأ نم ّدحف داع عّرشملا ّنأ ّالإ
 هبوجو ةلاح يلو وأ قادص وأ نيدهاش نودب جاوزلا اذإ" هنأ ىلع يرئازجلا ةرسألا نوناق نم( 33/2( ةّداملا
 نيذّ◌ّلا روهمجلا يأر فلاخ اذبه وهو ."لثملا قادصب لوخدلا دعب تبثيو هيف قادص الو لوخدلا لبق خسفي
 اذإ ةنئS ةقلطب ةقرفلS نومكحي نيذّلا ةّيكلاملا يأر فلاخو ،هنود هنولطبي مّ�أل دقعلا هطارتش مهلوق دمتعا
 .داهشإ نود لوخّدلا

 .)1(دوهّشلا طورش -2
 .غولبلاو لقعلا :ةيلهألا
 .دّدعتلا 
 .قالّطلاو جاوّزلاو دودحلا يف اØداهش نوزيجي مّ�أل ةّيفنحلا ريغ روهمجلا دنع طرش وهو . ةروكّذلا 
 لدع يدهاشو ّيلوب ّالإ حاكنال " :مّلسو هيلع ¯ا ىلص– ّيبنلا ثيدحل روهمجلا دنع طرش :ةلادعلا 

 .لودعلا ريغ ةداهشب دقعلا ّحصي ةّيفنحلا لاقو "
 ملسملا جّوزت نإ نييمذلا ةداهش ةّيفنحلا زاجأو ،نيملسم ناجوّزلا ناك نإ هيلع قفّتم طرش :مالسإلا 

 .ضعب ىلع مهضعب نييمذلا ةداهش اذكو ،ةّيمذ نم
 .هتداهش تّحص نيدقاعتملا توص ىمعألا زّيم نإ روهمجلا لاقو ،ّحصألا ةّيعفاّشلا دنع طرش :رصبلا 

 :ّيرئازجلا ةرسألا نوناق دوهّشلا طورش.2
 :يلي امك اهلامجإ نكميو )33(و رّركم )09( نيتداملا هتركذ اّمم رثكأل ةلأسملل ةرسألا نوناق ضّرعتي مل
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 ةّيندملا ةلاحلا نوناق نّمضتملا 20-70 رمألا ّنيب دقو ،لقعلاو ّنسلا يرصنع عامتجS كلذو :ةّيلهألا
 دوهّشلا ىلع بجي" هّنأ ىلع ّصنت ثيح ،ةنس 21 نع ّلقي نأ بجي دهاّشلا ّنس ّنأ هنم 33 ةّداملا

 ". مهريغ وأ براقألا نم اوناكأ ءاوس لقألا ىلع ةنس 21 نيغلS اونوكي نأ نيروكذملا
 ."نادهاش" ظفلب رّركم )9( ةّداملا هتركذ ام وهو :دّدعتلا
 مقر فلم 1986-12-15 خّرؤملا اهرارق ةّيصخشلا لاوحألا ةفرغ هترّرق طرش هو :ةروكّذلا
 دوهّشلا ىلع بجي" هّنأ ىلع ّصنت يتّلا ةّيندملا ةلاحلا نوناق نم )33( ةّداملا ّصن عم ميقتسي كلذ ّنأ ّالإ

 نود مهريغ وأ براقألا نم اوناك ءاوس لقألا ىلع ةنس 21 نيغلS اونوكي نأ ةّيندملا ةلاحلا تاداهش نيروكذملا
 ".نيينعملا صاخشألا لبق نم نوراتخيو سنجلا ّصخي اميف زيم

 دوهّشلا ةلادع طرش نع ثيدحلا لفغأ دقف ،هقفلا يف ةروكذملا طورّشلا يقابل ةرسألا نوناق ضّرعتي ملو
 صوصن هيلع ّصنت اميف ةّيمالسإلا ةعيرّشلا ماكحأ ىلع ليحت يتّلا )22( ةّداملا ّصن ىضتقمب بجاو وهف نكلو
 .هيلع قفّتم طرش هّنأ رابتعا ىلع يرئازجلا ةرسألا نوناق

 )1(جاوزلا دقع ليجست -3
 يفّنلS الو رابتعالS صاخ صن اهل دهشي حلاصم يهو ،ةلسرملا حلاصملا نمض جردني @رصع قيثوّتلا

 .عمتجملل ةّماع ةحلصم ريدقت ىلع ءانب اهدامتعا نإف هيلعو ،ةحلصملا مومع يف ةجردنم اهنكلو نوكيف
 ةايحلا ةرورض تعد اّمنإو ةّيداعلا دقعلا رصانع عامتجا ىوس جاوّزلا دقعل بّلطتي مل  عرّشلا ّنأ كلذو

 يلاّتلSو ،بسّنلاو ةقفّنلاك .هب تبثت يتّلا ةفلتخملا قوقحلا ةيامحل دقعلا قيثوت ةرورض ىلإ ،ساّنلا حلاصم ظفحو
 .نالعإلاو دوهّشلاو قيثوّتلا نم اهيف ّدب يتّلا ةّيمسّرلا ةّيلكّشلا دوقعلا نم جاوّزلا دقع حبصأ

 دقع ّمتي" هّنأ ىلع ّصنت ذإ ،ّيندم دقعب تبثي جاوّزلا ّنأ  ":ةرسألا نوناق نم )18( ةداملا ترّرق دق
 .)نوناقلا اذه نم رّركم )9( )9( نيتّداملا درو ام ةاعارم عم @وناق لّهؤم فّظوم مامأ وأ قّثوملا مامأ جاوّزلا

 ليصحتل وأ ،جاوّزلل ةّيلهألا مادعنإ :اهنم ةفلتخم بابسأل ليجسّتلا كرتي سانلا ضعب نإف كلذ عمو
 )8 ةّداملا( يئاضق صيخرت نود دّدعّتلا ةلاح وأ ،ةّيجوّزلS لوزت دق ةناضح ءاقبإل وأ ،قباس جوز نم شاعم

 ةلاح يفو ،ةّيندملا ةلاحلا لجس نم جرختسمب جاوّزلا تبثي )22( ةداملا تصن :جاوّزلا دقع تابثإ قرط
 " ةّماعلا ةبايّنلا نم يعسب ةّيندملا ةلاحلا جاوّزلا تيبثت مكح ليجست بجي و ّيئاضق مكحب تبثي هليجست مدع

 :جاوّزلا دقع تابثإل نيتقيرط نوناقلا دّدح دقف
  ةّيندملا ةلاحلا فّظوم مامأ وأ قّثوملا مامأ ،لوخّدلا لبق ليجسّتلا :ىلوألا ةقيرّطلا
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 ميدقت ةقيرّطلا هذه صّخلتتو ّيفرعلا جاوّزلا ةلاح يف كلذ نوكيو لوخّدلا دعب ليجسّتلا :ةيناّثلا ةقيرّطلا
 اهصاصتخا ةرئاد دقعنا دق ّيفرعلا جاوّزلا ناك يتّلا ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلا ليكو ىلإ ّينعملا جوّزلا نم بلط
 .ّيميلقإلا
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 ةسداسلا ةرضاحملا
 جاوزلا دقع رUآ

 
 ةلدابتملا تامزتلالا هذه ىلإ تراشأ دقو ،هيفرط نيب ةلدابتم تامازتلا ئشني دوقعلا نم هريغك جاوّزلا دقع
 نم ءاسّنلل :يأ ."فورعملu ّنهيلع يذّلا لثم ّنهلو":ىلاعت هلوق اهنم ةيعرشلا صوصّنلا نم ريثك
 اقح مكئاسن ىلع مكل ّنإ الأ :" مّلسو هيلع ¯ا ىّلص هلوقو ،تابجاولا نم ّنهيلع ام ردقب قوقحلا
 )1("اقح مكيلع مكئاسنلو
 ةيصخشلا قوقحلS قلعتت ر£آ اهنمو ةيلاملا قوقحلS قلعت ر£آ اهنم جاوزلا دقع نع أشنت يتلا ر£آلاو
 .دالوألS قلعتت ر£آ اهنمو نيجوزلا دحأ ا¹ صتخي ر£آ اهنمو نيجوزلا نيب ةكرتشم ر£آ اهنم نأ امك
 ةيلاملا قوقحلا ةيصخشلا قوقحلا 
 ثاريملا  دقعلا طورشب ءافولا،ةرشاعملا ناسحا ،عاتمتسالا ةكرتشملا قوقحلا

 .ةقفنلا ،قادصلا  لدعلا ،ةماوقلا ةجوزلا قوقح
 / ددعتلا ، رارقلا ،ةعاطلا جوزلا قوقح
  ةقفنلا ةناضحلا ،بسنلا دالوألا قوقح

 .جاوزلا دقعل ةرشابملا ر£آلا مهأ نع ثيدحلا رصقنس امناو ر£آلا هذه لكل ليصفتلS انه ضرعن نلو 
 ةكرتشملا قوقحلا : الوأ

 .)2( عاتمتسالاو ءطولا قح -1
 ةرشاعم يف قحلا جوزلل نأ ىنعمب ،نيجوزلا نيب كرتشم قح وهو ةيونعملا ةيصخشلا قوقحلا نم قحلا اذه

 نمو ،جاوزلل ةيعبتلا دصاقم نم دصقم عاتمتسالا نأل كلذ ،سكعلا كلذكو فورعملS ا¹ عاتمتسالاو هتجوز
 زوجي ال اذهلو ،زجاح صاصتخا وهف ،هيف هريغ هكرشي الف ،هل صاصتخا وه هتجوزب جوزلا عاتمتسا لحيف"ـ
 عاتمتسا وه" اهجوزب اهعاتمتساف ةجوزلا كلذكو "امهنيب ةمئاق ةيجوزلا ةطبارلا تماد ام ارخآ رشاعت نأ ةجوزلل
 ءارآلا ضعب تبهذ دقو ."ةمئاق ةيجوزلا ةطبارلا تماد ام جاوزلا قيرط نع هريغ عم هلعف اهل زوجي ال ،ديحو
 بلط يف اهل قح الف هيلإ لصت مل نإ ا�أو هيف اهل قح ال ةجوزلا نأو ،طقف جوزلل قح عامجلا نأ ىلإ ةذاشلا
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 ةيقحt اولاقو ،كلذ يف قحلا ةأرملل اولعج نيذلا ،روهمجلا لوقل فلاخم يأرلا اذه نأ ةقيقحلاو ،لاصفنالا
 نب ورمع نب هللا دبع نع يراخبلا يف ءاج امب اولدتساو .تدارأ نإ لاصفنالا بلطو جوزلا ةاضاقم يف ةجوزلا
 ."لاقح كيلع كجوزل نإ..." :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل لااق :لاق هنأ امهنع هللا يضر صاعلا
 اهقحب  مايقلا نع فعضي ىتح ةدابعلا يف هسفنب دهجي نأ جوزلل يغبني ال هنأ " ثيدحلا اذه احرش يف ءاجو
 .)1("باستكاو عامج نم

 نم ةليل هجوز رشاعي نأ جوزلا ىلع نأ ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذ ،كلذ يف  امهنم لك قح وهام نكلو
 نأ ىلإ امهقفاو نمو و دمحأو كلام بهذو ،رهط لك يف ةرم ضرفلا نأ ةيرهاظلاو مزح نبا لاقو ،لايل عبرأ
 ةجوزلا قح نأ ىلع ليلد قالطلا وأ ءيفلS ءاليالا يف جوزلا مازلإو ،يلوم رهشأ ةعبرأ هتجوز نع دعتبملا جوزلا

 ناك امو ،ةزيرغلا ىلإ هلكوأ عرشلا نt اولاقو ،نييعتلا مدع ىلإ ضعبلا بهذو ،رهشأ ةعبرأ لك ةرم عامجلا يف
 هتجوز مرحي هلعجت دق جوزلا دنع رارضالا ةدارإ نأ انظحال اذإ هنأ ريغ .انيد هباجيال ةجاح الف يعبط عفاد هل
 .عزانتلل اعفدو قوقحلل اطبض بولطم ديدحتلا نأ انحجر ،اهريغب اهنع اينغتسم ناك اذإ ةصاخ ،اهقح نم

 ةعبرأ لك ةرم اهقحب ىفتكا ك�أ اذإف ،كهني مل ام اهتيافك ردقب هتأرما ءطو جوزلا ىلع نأ باوصلاو 
 اهقح اهتيفوت عاطتسا نإو ،قيلطتلاو قيرفتلا بلط ءاضق اهل زاج اهقح هتجوز ةيفوت نع زجع نإف ،رهشأ
 نإف ،اهفعي ىتح هتوهش يوقتو -هئام- يف ديزت ىتلا ةيودألا نم ذخأ اهتيافك نع ازجع هسفن نم ىأر نكلو
   .علخلا بلط اهل زاج اهتيافك مدعب رعشت ةجوزلا تلظ

 رثأ لامجلل نأ كش ال ،هلو اهل نيزتلا يف قحلا هعبتتسيو عاتمتسالاو ةرشاعملا قح يف انمض لخدي اممو
 ةدرو اهاري ىتح هل رطعتتو اهجوزل نيزتت يتلا ةجوزلاو ،سفنلا هبغرتو نيعلا هقشعت ليمجلا ءيشلاو ،سوفنلا يف
 هارت اهلعجي نأو هتجوزل نيزتي نأ جوزلا ىلع بجي كلذكو ،اهجوز هاجت اهيلع ابجاو تدأ داق نوكت ةحتفتم
 هللا نأل .)2(" يل نيزتت نأ بحأ امك يتأرمال نيزتأ نأ بحأل ينإ ":سابع نبا لاق امك ،اهاري نأ بحي امك
 ." فورعملu نهيلع يذلا لثم نهلو" :لوقي ىلاعت

 ،اهتفرعم نيجوزلS نسحي يتلا ةيسنجلا ةفاقثلاو بادآلاو طباوضلا نم ةلمج عامتسالاو ةرشاعملS طيحتو
 يئادأ طباضو ،ربدلا بنجتي نأ يناكم طباضو ،ةيرهشلا ةرودلا ةرتف بنجتي نأ ينامز طباض :ةعبرأ طباوضلاو
 طباضو ،جرفلا جراخ لزنأو عزن لازنإلا براق اذإف هتجوز عماجي نأ وه لزعلاو اهاضرب الإ لزعيال نأ وهو
 .ا�اظم يف بلطت ةريثكف بادآلا امأ .هجوز نيبو هنيب ناك امب ثدحتيال يأ شارفلا رارسأ ءاشفا مدع يقالخأ
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 ةرشاعملا ناسحا قح -2
 ةيئاضر ةقالع جاوزلاف ،نيجوزلا نيب ةكرتشملا قوقحلا نمو ةيونعملا ةيصخشلا قوقحلا نم اضيأ قحلا اذهو

 ةبحصلا ناسحاو ،نيفرطلا نيب ةمراكملاو ةبحصلا نسحو ةلماعملا ناسحا ىلع اهرارمتسا فقوتي ،ءاقبو ءادتبا
 ثعابلا نوكي نأ امإو ،ةصلاخلا ةدوملاو فراجلا بحلا وهو �زيرغ ثعابلا نوكي نأ امإ ؛ثالث ثعاوب هل

 ملظ نع ةزجاحلا ىوقتلا وهو اينيد ثعابلا نوكي نأ امإو ،هيلع رطفي يذلا رهاظلا مجلا بدألا وهو ايقلخ
 هل لاقف ؟هل اهجّوزأ نأ ىرت نَمف ةنبا يل نإ ":هل لاقف يرصبلا نسحلا ىلا لجر ءاج دقف ،ةجوزلا وأ جوزلا
 .)1("اهملظي مل اهضغبأ نإو اهمركأ اهّبحأ نإ ؛يقتلا اهُجِّوز ":نسحلا

 ناسحالS ىمسيام يف جردني ام هنم لب همازتلا يف نيجوزلا عرشلا بغري عيفر يقالخأ ماقم ناسحالا نإ
 يف بولطملا ةبحصلا ناسحا نم يندألا دحلS ناجوزلا ىلحتي نt كلذو ،هنودام لبقي ال يذلا ،بجاولا
 ؛ةيجوزلا ةقالعلا

 ،بلغأ ةجوزلا نم ناسللS ةيذألاو ،لعفلا وأ لوقلS ةيذألا مدع نيفرطلا نم ناسحالا تاجرد لوأف 
 الو" :ىلاعت لاق .)2("رارض الو ررضال" ذإ ،جوزلS رارضالا مدع يضتقي كلذو ،رثكأ جوزلا نم ديلS ةيذألاو
 ررضلاو ،كلذ دمعتب نهيلع ءادتعالل نهئاذيإو نØراضم ةدارإ نهوعجرت الو يأ "اودتعتل ارارض نهوكسمت
 ..ءازهتسالاو لهاجتلاو بوطقلاو سوبعلا اضيأ ررضلا نمو .يونعملا ررضلاو يداملا ررضلا لمشي هقاحلإ روظحملا

 نأ جوزلا نم بلطيـف رخآلا فرطلا نم يذألاو ريصقتلاو أطخلا ىلع ربصلا ناسحالا تاجرد ن£و 
 قوف ىثنأ اهفصوب اهفعض اهل فرعيو ،اØافرصت نم هبجعي ال ام وأ هركي ضعب اهنم ىأر اذإ هجوز ىلع ربصي
 نهورشاعو "ىلاعت لاق "ا¹ويع راوج ىلإ اهيازمو ،اهئاطخأ بناجب اØانسح اهل فرعيو ،ناسنإك اهصقن
uىرخألا يه ةجوزلا ىلع بجي ،هتجوز نم هركي ام ىلع ربصلاو لامتحا جوزلا ىلع بجي امكو ،" فورعمل 
 .ىذأ نم هنم ردصي امو هيف رصقي ام هل رفغتو هركت ام هنم لمتحت نأ

 لاخدþ ىذألاو ماركالS نامرحلا ةلباقمو ناسحالS ةءاسإلا ةلباقم ةلماعملا ناسحا تاجرد ثل£و 
 .)3(امهنيب لضفلا نايسني ال نأو نيفرطلا نم لزانتلا هرامثب معنتلاو هرارمتسا بلطتي جاوزلا هنإف ،رورسلا
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 دقعلا طورشب ءافولا قح -3
 ةجوزلا نأ ةداعلا ترج دق ناك نإو نيجوزلا نيب ةكرتشملا ةيصخشلا قوقحلا نم دقعلا طورشب ءافولا

 جوزلا ىلع ًاطورش حاكنلا دقع يف اطرتشي نأ اهيلول وأ ةجوزلل هنأ @ركذ نأ قبس دقو ،اطارتشا رثكألا يه
 هللا يضر رماع نب ةبقع ثيدحل ؛دقعلا ىضتقم فلاخت وأ ةمرحم ًاطورش نوكت نأ الإ ،ا¹ ءافولا هيلع بجي
 هب متللحتسا ام هب اوفوت نأ طورشلا قحأ " :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق نيحيحصلا يف هنع
 ورمع ثيدح نم يذمرتلا ننس يفو .يراخبلا هقلع "طورشلا دنع قوقحلا عطاقم" :رمع لاقو ،" جورفلا
 وأ ًالالح مرح ًاطرش الإ ،مهطورش ىلع نوملسملا" :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ينزملا فوع نب
 .هدلب نم اهلقني ال وأ ،اهتسارد نم اهعنمي ال وأ ،اهيلع جوزتي الأ هيلع طرتشت نأك .)1("ًامارح لحأ

 ثاريملا يف قحلا -4
 جاورلا دقع نأ مولعملا نمف .امهنيب كرتشم يلام قح اذهو تام اذإ هبحاص دحاو لك ثري نأ ىنعمب

 .اهقفو اعرش ةررقملا ثراوتلا بابسأ نم وه
 

 ةجوزلا قوقح : ایناث

 ةماوقلا يف قحلا -1
 قوقح نم هدعيو هيف ئطخي ضعبلا ناك نإو ةجوزلا حلاصل ررقم يونعم يصخش قح ةماوقلا قح

 .ةجوزلل قحو جوزلا ىلع بجاو ةماوقلاف ،جوزلا
 نوؤش ىلع مايقلا دوهعملا فورعملا م�أش نم يأ "ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا" ىلاعت لوقي اذه يفو

 امب هتجوز ىلع مايقلا بجاو جوزلا قنع يف بترت ةماوقلاف ،اهلاح حالصإو ةيافكلاو ،ةياعرلاو ،ةيامحلS ءاسنلا
 ببسو ،ةيافكو ةياعرو ةيامحو ايعس اهيلع موقي نأ اهجوز ىلع ةجوزلا قح نمو ،اهاعريو اهيمحيو اهحلصي
 :يبسكو يرطف :نارمأ ةماوقلS جوزلا فيلكت

 ةوقلاو لوحلا يف ؛ةقلخلا صئاصخ يف ءاسنلا ىلع لاجرلا لضف ىلاعت هللا نأ :يرطفلا ببسلاف 
 ةرطفلا يف توافتلل ارثأ فيلاكتلا يف توافتلا ناكف ،يعسلا ىلع ةردقلاو يندبلاو يسفنلا دادعتسالاو
 ."دادعتسالاو

 هذهو .ةميركلا ةيآلا تلد امك مهلاومأ نم ءاسنلا ىلع قافنإلل لاجرلا عوزن وهو :يبسكلا ببسلاو 
 نم اهمهي ام ةيفكم ا¹رس يف ةنمآ يهو ،لافطالا ةيبرتو ةدالولاو لمحلل غرفتت ا¹ ذإ ةأرملا ةحلصم يف ةماوقلا
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 مكنيب لعجو" :ىلاعت لاق ،امهنيب اميف ةمحرلاو ةدوملا ساسأ ىلع موقت هتجوز ىلع لجرلا ةيماوقو ،اهقزر رمأ
 ةبغرلا نم ةأربمو ،هتطلس جوزلا لامعتسا يف فسعتلا نم ةأربم ةماوقلا هذه نوكت نأ دب الف ."ةمحرو ةدوم
 .ا¹ رارضالا ةدارإو ةأرملا لالذإ يف

 لدعلا يف قحلا -2
 نسحو ،ةلماعملا يف نهنيب يوسيف نوكت اميف ةيجوزلا قوقحلا يف ةيوستلا "تاجوزلا نيب لدعلS دوصقملا

 يف حص دقف ،تاجوزلا نيب لدعلا امدع نم يبنلا رذح دقو نهادحإ ىلإ ليملا هيف ةاواسملا مدعو ،ةرشاعملا
 ىرآخلا ىلع امهادحل ليمي نñأرما هل تناك نم" :لااق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع اةريره يبأ نع ةنسلا

 الف ةبحملاك هكلمي ال ام امأ ،ناسنالا هكلمي اميف اذهو ، )1( "الئام وأ اطقاس هيقش دحأ رجي ةمايقلا اموي ءاج
 هذه مهللا" :لوقيو لدعيف هئاسن نيب مسقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةشئاع نعف ،جوزلا ىلع بجي
 نيب لدعلا نمو ،ةدوملاو بحلا دصقي ،)2("كلمأ الو كلمت اميف ينملت الف ،كلمأ اميف يتمساق يأ لاق
 يف ءاوس نهلكف ءاسفن وأ ضئاح وأ ةضيرم نهادحإ تناك ولو تيبملا يف لدعلاو ةقفتلا يف لدعلا تاجوزلا
 راهظإو لصاوتلاو ةسناوملاك ىرخأ ضارغأ كانه لب تيبملاو مسقلا نم ضرغلا هدحو وه ءطولا سيل ذإ مسقلا
 .مامتهالا

 قادصلا يف قحلا -3
 ةافو وا لوخدلS الماك اهل بجيو دقعلS هفصن اهل بجي ثيحب ةجوزلا ا¹ صتخت يتلا ةيلاملا قوقحلا نم

 ءانب انه هجارداو ،اطرش وا انكر هربتعي نمل ةبسنلS هماكحأ يف لوقلا ليصفت قبس دقو ،لوخدلا لبق جوزلا
 .جاوزلا دقع ر£آ نم رثأ هنأ ىري نم يأر ىلع

  ةقفّنلا يف قحلا -4
  ةجوزلل ءاضقو اهقفو اعرش ةررقملا ةيلاملا قوقحلا نم وهو
 ةقفنلا موهفم -أ
  .ريخ يف ّالإ لمعتست الو جارخإلا اt�ّ ةغّللا ةقفّنلا فرعت
 ،سبلملا ،لكأملا ةايحلا تّ�رورض لمشت ةايحلا تارورض هتجوزل جوّزلا ةيافك اt�ّ احالطصا فّرعُتو 

 تّصن ام وهو ،ءاودو ،ةمداخو ،نكسو ،ماعط نم ةجوزلا هيلإ جاتحت ام ريفوت يه ةقفنلاف ،جالعلاو نكسلا
 .ةرسألا نوناق نم 78 ةّداملا هيلع
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 اهمكحو ةقفنلا ةيعورشم -ب
 :عامجالاو ،ةنسلاو ،باتكلا ا¹وجو ةلدأو ؛ةجوزلل اينوناقو اعرش ةبجاو ةقفنلاف ،ةينغ تناك نإو

 هñآ امم قفنيلف هاقزر هيلع رداق نمو هتعس نم ةعس وذ قفنيل " :ىلاعت هللا لوقف باتكلا امأ •
 هلوق ةّيعرّشلا اهتّلدأ نمو .هيلع قيض يأ هيلع ردق ىنعمو "اهñآ ام لإ اسفن هللا فلكي ل هللا

 مكتردق بسحب نكاسم ّنهل اوذّختا :يأ "مكدجو نم متنكس ثيح نم ّنهونكسا ":ىلاعت
 ."فورعملu ّنتهوسكو ّنهقزر هل دولوملا ىلعو":ىلاعت هلوقو
 هللا اوقتا " :لاقف سانلا بطآخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رباج ىور امف ةنسلا امأو •

 نهلو ،ةملكب نهجورف متللحتساو هللا ةنامË نهومتذآخأ ،مكدنع ناوع ن�إف ،ءاسنلا يف
 .ملسم هاور )1("فورعملu نßوسكو نهاقزر مكيلع
 لجر نايفس uأ نإ هللا لوسر �" :تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ دنه تءاجو 
 كدلوو كيفكي ام يذخ :لاقف ،يدلوو ينيفكي ام ةقفنلا نم ينيطعي سيلو ،حيحش
uردقم كلذ نأو اهجوز ىلع اهل ةقفنلا بوجو ىلع ةلالد هيفو .هيلع قفتم )2("فورعمل 
 . )3(مهتيافكب ردقم ا�ود هيلع هدلو ةقفن نأو ،اهتيافكب

 :اهجوز َىلع ةجوزلا ةقفن بوجو طورش -ت
  :ةيلاتلا طورشلS ةجوزلل جوزلا ىلع ةقفنلا بجت 
 هتجوز ىلع جوزلل تباثلا سبحلا قح وه ةقفنلا بوجو ببس نأ كلذ ،حاكنلا ةحص :لوالا طرشلا

 نيفرطلا نيب قيرفتلا نأ امك ،اهيلع جوزلل سبحلا قح هب تبثي مل ادساف ناك اذإف ،حيحصلا حاكنلا دقع ببسب
  .دسافلا حاكنلا يف بجاو

 :ن·روص كلذ نم ينثتسيو ،ماتلا نيكمتلا جوزلا نم اهسفن ةجوزلا نيكمت :يناثلا طرشلا
 لجؤملا امأ ،عنملا خير· نم ةقفنلا اهل نإف لاحلا وأ نيعملا رهملا ميلستل اهسفن تعنم ول ام :امهادحإ 

 .لح نإو هل اهسفن سبح اهل سيلف
 جحلل جرخي الف ،هعوجرو هباهذ ةدم ةقفنب ةبلاطملا هتأرمالف اليوط ارفس جوزلا دارأ ول ام :ةيناثلا اةروصلا 

  .كلذ اهل عفدي نم بنتسي مل اذإ يأ ،رادقملا اذه اهل كرتي ىتح
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 دقع هل هبجوأ امم اهيلع هل اميف اهجورخو اهجوز ا�ايصع مدع يأ :اهزوشن مدع :ثلاثلا طرشلا
 نكسم ىلإ هعم لاقتنالا نم تعنتما وأ ،هنذإ ريغب هلزنم نم تجرخ وأ ،هتعاط نع تعنتما ول امك ،حاكنلا
   .عم رفسلا نم تعنتما وأ .اهلثم

 ."ةنيبب هيلإ اØوعد وأ ا¹ لوخّدلS اهجوز ىلع ةجوّزلا ةقفن بجت " ) 74( ةّداملا هيلع ّصنت ام وهو
 عفر خير· نم ةقفّنلا ّقحتسي " هّنأ ىلع )80( ةّداملا ّصنل ةنس ابهوجو ىلع ّرمي نأ ةقفّنلS ةبلاطملل طرتشيو
 ". ىوعّدلا عفر لبق ةنس زواجتت ال ةّدمل ةنّيب ىلع ءانب اهقاقحتسS مكحي نأ يضاقللو ىوعّدلا

 .ةقفّنلا ريدقت -ث
 :نيلوق ىلع ةقفنلا ريدقت يف ءاهقفلا فلتخا
 اولعجف ؛طسوتملاو ريقفلاو رسوملا نيب قيرفتلا ىلإ اذه مهريدقت يف اوبهذو ،اهريدقت ىلإ ةيعفاشلا بهذ

 طسوتملا ىلعو )غك فصن( دم ريقفلا ىلعو ،)غك1( موي لك دلبلا توق بلاغ نم ماعط يدم رسوملا ىلع
 .)1(ءاتشلا يف ةوسكو فيصلا يف ةوسك اهل وبجوأ امك ،ةاكزلا نيكسم هنt ريقفلا اوطبضو ،فصنو دم

 ،اهيلع قفنملا لاحو قفنملا لاح فالتخS فلتخت اهنكلو ،عرشلS ةردقم ريغ ا�أ ىلإ روهمجلا بهذو
 .)2(حيحصلا وهو .ةشيعملا ىوتسمو فرعلا ىلا ةعجار و

 :نييساسأ نيرمأ تعار اّ�أ كردي ةعيرّشلا صوصنل عّبتتملا نأ كلذ 
 هيلع ردق نمو هتعس نم ةعس وذ قفنيل ":ىلاعت هلوق نم موهفملا ىنعملا وهو :رسعلاو رسيلا لاح- 1

 ."مكدجو نم متنكس ثيح نم نهونكسا " هلوقو " اهعسو ّالإ اسفن ²ا فّلكي ²ا هñأ اّمم قفنيلف هقزر
 .نوعيطتست اّمم نكاسم ّنهل اوذّختا :يأ

 كدلوو كيفكي ام يذخ":هيلع قفّتـملا ثيدحلا نم موهفملا ىنعملا وهو .تّ�رورّضلا نم ةيافكلا ّدح- 2
u3("فورعمل(. 
 )79( ةّداملا ّصن ةقفّنلا ريدقت لاح نيجوّزلا لاح رابتعا ىلع ّصّنلا ىلإ ّيرئازجلا عّرشملا عفد ام وهو

 ". مكحلا نم ةنس ّيضم لبق هريدقت عجاري الو شاعملا فورظو نيفرّطلا لاح ةقفّنلا ريدقت يضاقلا يعاري"
 وأ نكّسلا ،جالعلا تاقفن ،ةوسكلا ،ءاذغلا يه ةقفّنلا ريدقت ا¹ قّلعتي يتّلا تّ�رورّضلا ىلع تّصن امك
 .ةايحلا تّ�رورض نم ةداعلا وأ فرعلا هربتعي امو ،هترجأ

 ةقفنلا نع جوزلا زجع -ج
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 وأ فورعمب كاسمإف ":ىلاعت هلوقل خسفلا بلط يف قحلا ةجوزلل نإف ةقفنلا نع جوزلا زجع ةلاح يف 
 ىلوأ ةقفنلا نع زجعلاف ،يسنجلا زجعلا ببسب خسفلا بلط يف قحلا ةجوزلل ناك اذإو ،"ناسحÑ حيرست
 ام اذهو ،يسنجلا عاتمتسالا تاوف فالخب ام�ودب رمتست الو ةايحلا اماوق برشلاو لكألا نإف ،ةرورض رثكأو
 ولو خسفلل اببس سيل ةقفنلا نع جوزلا زجع نأ ىلإ ةفينح وبأ مامإلا بهذ امنيب  ءاهقفلا روهمج هيلإ بهذ
 .)1( ةجوزلا هتبلط

 

 جوزلا قوقح :اثلاث 
 

 ةعاطلا يف قحلا -1
 اهودحو ةعاطلا قح موهفم -أ
 ،لجوزع هللا ةيصعم ريغ يف هتاعونممو هتSولطمو جوزلا تابغرل ةجوزلا ةباجتسا يه ةيجوزلا ةعاطلا

 اذإ الإ ةحلاص نوكت ال ةأرملا نأ ملعاو" :يزارلا لوقي " تاتناق تاحلاصلاف "ىلاعت هلوق وه قحلا اذه ساسأو
 "قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال ذإ ،هللا عرش ةفلاخم مدعب ديقم قحلا اذه نكل ،اهجوزل ةعيطم تناك
 َةَأْرَمْلا ُتْرَمََأل ، Áَِّا ِْريَغِل َدُجْسَي ْنَأ اًدَحَأ اًرِمآ ُتْنُك ْوَل ":ملسو هيلع هللا ىلص هلوق اضيأ قحلا اذه ساسآو
 :دويق ثالثب ةديقم اهجوزل ةجوزلا ةعاطو .)2" اَهِجْوَزِل َدُجْسَت ْنَأ

 .اهمحرو اهيدلاو ةر�ز نم عنملاك .مرحم لعف وا ضرف كرتب هللا ةيصعم يف نوكت ال نأ -
 قيطتال امبو قشي امب نوكت ال نأ -
 .حابم لك نم قلطملا عنملاك ،ةحلصم ريغلو رارضإو افسعتو ·انعا نوكت ال نأ -
  :ةريثك ةعاطلا روصو 
  .تابغرلا يف ةعاطلا §
 ةجوزلل قح عاتمتسالاف ،لوبقم رذع كانه نكي ملام ةعورشملا هتابغر ةعاط هجوز ىلع جوزلا قح نم

 هللا يضر ةريره يبأ نعف ،هتوهش كرحت ةعرس نم هب صتخا امل بجوأو دكوأ هيف جوزلا قحو ،اهيلع بجاوو
 ةكئالملا اهتنعل ءيجت نأ تبأف هشارف ىلإ هتأرما لجرلا اعد اذإ" :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع
 ال نكلو ،حبصت ىتح هلوقل ،اليل كلذ اهنم عقو اذإ امب نعللا صاصتخا ثيدحلا رهاظو .)3("حبصت ىتح
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 رهاظو .بلاغلا يف كلذ ةنظم هنأل ركذلS ليللا صخ امناو ،راهنلا يف عانتمالا اهل زوجي هنأ كلذ نم مزلي
 ،ءاسفن وأ ضئاح تناك اذإ ةجوزلا قحلي ال نعللا نإف مث نمو عامجلا شارفلS دوصقملا نأ اضيأ ثيدحلا
 تعنتماذا اهقحلي نعللا نإف يلاتلSو ،عاتمتسالا قلطم لب عامجلا شارفلS دارملا سيل :لاقي نأ نكمي هنأ ريغ
 .)1( عامجلاو ءطولا نودام ضئاحلS عاتمتسالا ةيلح نم اعرش تبث امل ؛ضئاح تناك ولو

  تuولطملا يف ةعاطلا §
 ةقلعتملا ،تابحتسملاو تاحابملا نم هب اهرمأ ام نايتإ اهجوزل ةجوزلا ىلع ةبجاولا ةعاطلا روص نمو

 رومأو تيبلا لاغشأ نم اهنم بلطي ام اذكو ،هتيب وأ هدالوt وأ ا¹ ةقلعتملا ةفاظنلا رومأك ةرسألا نوؤش رييستب
 لاقتنالا وأ هعم رفسلS اهرمÔ نأكو ،هللا ةعاط نع جرخي ال امبو ،عسولا دودح يفو فورعملS ةيلزنملا ةمدخلا
  .نيعم دلب ىلإ هعم

  تاعونمملا يف ةعاطلا §
 ،تابحتسملاو تاحابملا ضعب نم هنع اها� ام نع عانتمالا اهجوزل ةجوزلا ىلع ةبجاولا ةعاطلا روص نمو

 نم هجوز جوزلا عنمي نأ زئاجف .فسعتلاو رارضإلا در" سيلو ادشار ايلزنم اريبدتو ةحلصملل كلذ ناك ذإ
 حابملا رفسلاو ةر�زلاكو ،دجسملا ىلإ ناك ولو هنذإ ريغب هتيب نم جورخلا اهل زوجي الف جورخلاك تاحابملا ضعب
 هتجوز عنم جوزلل زوجي امك .)2( " قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال " هنأل اهعنم هل زوجي الف بجاولا امأ
 الإ رضاح اهجوزو عوطتلا موص ةجوزلا ىلع مرحي هنأ ،اهقفو اعرش ررقملا نمف ،تابحتسملاو لفاونلا ضعب نم
þةأرملل لحي ال" :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ةنسلا يف تبث امك ،هنذ 
 ةرمعو مايقلاك ىرخألا تادابعلا لفاون رئاس نم هتجوز عنمي نأ جوزللو )3("هنذÑ الإ دهاش اهجوزو اموصت نأ
 يف هعيطت نأ اهيلعو ،اهعنمي نأ هقح نمف ،ارارض سيلو هل ةحلصم كلذ يف ناك اذإ ،عوطتلا جحو عوطتلا
 .عنملا اذه

 ةعاط قح ىلع 1ف 39 ةداملا يف ةحارص صني 05-02 مقر ليدعت لبق صني ةرسألا نوناق ناك دقو
 متو ،روكذملا ليدعتلا يف ةداملا فذحب اهفذح مت ةرقفلا هذه نأ ريغ ،ةلئاعلل اسيئر هرابتعS اهجوزل ةجوزلا
 اذه نإف ييأر يفو ،ةرسألا نووش رييست يف رواشتلا ىلع دكؤت يتلاو 36 ةداملا نم 4 ةرقفلS اهنع ةضاعتسالا
 :نيببسل ةعاطلا يف قحلا طقسي ال ليدعتلا
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 نوناقلا اذه يف صن هيلع دري مل ام لك  " نأ ىلع 222 ةداملا يف صني ةرسألا نوناق نأ :لوألا ببسلا
 يف هيلع صنلا مدعو ،ءاضقو اهقفو اعرش ررقم قح ةعاطلا قحو "ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ ىلإ هيف عجري
 لازي ال ايلعلا ةمكحملل يئاضقلا داهتجالاو ،ةعيرشلا ماكحأ ىلع ةرشابم ةلاحإلا هنم دصقي ديدجلا ليدعتلا
Ôقحلا ذه نومضمب ذخ. 

 بابسألا نم اببس زوشنلا رابتعا ىلع 55 ةداملا صنب ىقبأ دق يلاحلا ةرسألا نوناق نأ :يناثلا ببسلا
 .جوزلا ةعاط نع جورخلا وه نيبنس امك زوشنلاو ،قالطلل ةبجوملا

 ةعاطلا قحب لالخالا جالع -ب
 زوشنلا":هلوقب ةيكلاملا نم ريدردلا هفرع دقو زش@ اهقفو اعرش ىمست اهجوز ةعاط نع جرخت يتلا ةأرملاو

 نبا لاقو .)2"اهجوز ةعاط نع ةجراخلا يه ةزشانلا ":ةيعفاشلا فرعو .)1"ةبجاولا ةعاطلا نع جورخلا وه
 .)3" هتعاط نم اهيلع هللا ضرف اميف جوزلا ةيصعم زوشنلا ":ةمادق

 ِعِجاَضَمْلا ِىف َّنُهوُرُجْهاَو َّنُهوُظِعَف َّنُهَزوُشُن َنوُفاََخت ىِتَّاللاَو " :ىلاعت هلوق يف درو ةجوزلا زوشن جالعو
 ةيآلا تنيب دقف ،34/ءاسنلا " اًريِبَك اôيِلَع َناَك Áَّا َّنِإ ًاليِبَس َّنِهْيَلَع ْاوُغْـبَـت َالَف ْمُكَنْعَطَأ ْنِإَف َّنُهوُبِرْضاَو
  :نكمأ ام نيجوزلا نيب دولا ظفح ةحلصمل ةياعر لئاسولا يف جردت ىلإ جاتحي ةجوزلا زوشن جالع نأ ةميركلا

 ةظعوملا - §
 عفني نم نهنمف ،ءاسنلا لاح فالتخS فلتخي كلذو ؛ابيهرتو ابيغرتو اريكذت قيقرلا غيلبلا مالكلا يهو 

 جوزلا جاتحي ةلمجلا يفو ،بيهرتلا نهعم عفني نم نهنمو رثكأ بيغرتلا نهعم عفني نم نهنمو ريكذتلا نهعم
 جالعل لئاسولا لوأ ظعولاف ،نمحرلل بضغم جوزلا ةعاط كرت نأو ،نايصعلا رطخ ىلإ هيبنتلS هتجوز ظعي نأ  ىلإ
  .يجوزلا فالخلا

 عجاضملا يف رجهلا - §
 رجهلا ىنعم يف ءاملعللو ضفرلا اهيف رثؤيو اهتثونt رتغت يتلا ةأرملا ةعيبطل نآرقلا نم ةقيمع ةيسفن ةتفل وهو 

 اراعشا هتجوزل هرهظ جوزلا ريدي نt ،ةيجوزلا شارف يف ءاقبلا عم عامجلا كرت هانعم :لوألا ،لاوقأ ةثالث شارفلا يف
 لوألا لوقلاو ،عامجلا ءانثأ مالكلا رجه :ثلاثلا ،اهتيبم ناكمو ةيجوزلا شارف رجه هانعم :يناثلا .هبضغب اهل
  .قالطلا الإ كلذ دعب سيل هنأل ،رهشأ ةعبرأ زواجتي ال نأ رجهلا يف طرتشيو .حجارلا وه
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 حربملا ريغ برضلا - §

 نأ -2.بيذعتلا وأ باقعلا وأ ماقتنالا ال حالصإلا دصقب برضلا نوكي نأ -1 :طورش ةسمخ هلو     

 وأ اشدخ وأ ارثأ كرتي ال ثيحب قفرب نوكي نأ -4 .لتاقملاو هجولا بنتجي نأ -3.رجهلاو ةظعوملا دعب نوكي

 .ا¹رض هل لحي مل اهديفيال هنأ ملع نإف ا¹رض ىودج هنظ ىلع بلغي نأ -5.ارسك وأ احرج وأ احفط
 نوناق نم 39/1 ةداملا تصن دقف .كلذ ىلع هتاضاقم ةجوزللو �دعتم ناك دويقلا هذه جوزلا زواجت اذإو   

 نع لعفلS جرخت نأ بجي ال ةحSالا هذه نكل "نوناقلا هب نذأ وأ رمأ لعفلا ناك اذإ ةميرج ال هنأ " تSوقعلا
 برضلا ةسرامم يف ىدعتلا ةبوقع ىلع تSوقعلا نوناق نم 442 ةداملا تصن دقف نوناقلا اهطرتشا يتلا دويقلا
 اهيلع بقاعي ةفلاخم ا�أ ىلع اهفيكت ةماعلا ةباينلاو نوناقلا نإف اموي 15 هردق ازجع ببسي نt كلذو بيدأتلاو
 يف برضلا نأل ؛كلذ هنكمي مل بيدأتلاو برضلا حيبت ةعيرشلا نأ ساسأ ىلع هتءاربب جوزلا كسمت اذإو ،نوناقلا
 .ازجع ببسي الو افيفخ نوكي نأ هيف طرتشي ةعيرشلا

 حلصلاو ميكحتلا - §
 يف اببس نوكي دق هنأل نوناقلاو عرشلا هيلإ اعد دقو ،قالطلS مكحلا لبق ةيلوأ تاءارجإ حلصلاو ميكحتلا

 قيفوتلل يضاقلا تالواحم ىلع قلطي حلصلاو قالطلا ىوعد نع عوجرلا يف اببس يلاتلSو ،زوشنلا نع عوجرلا
 نأ نود يضاقلا اهيرجي حلص تالواحم ةدع دعب مكحب الإ قالطلا تبثي ال "49 ةداملا تصن دقو نيفرطلا نيب
 ررضلا تبثي مل و نيجوزلا نيب ماصخلا دتشا اذإ "56 ةداملا يف دروام وهف ميكحتلا امأ "رهشأ3 اØدم زواجتت
 ةجوزلا لهأ نم امكح و جوزلا لهأ نم امكح ، نيمكحلا يضاقلا نيعي . امهنيب قيفوتلل نيمكح نييعت بجو
 ."نيرهش لجأ يف امهتمهم نع اريرقت امدقي نأ نيمكحلا نيذه ىلع و ،

 ةعاطلا قحب لالخالا ءازج -ت
 رهملل ةبسنلu زوشنلا رثأ §
 رخآلا هفصن قحتستو دقعلS رهملا فصن قحتست ةجوزلاف ،رهملل ةبسنلS هل رثأ ال لوخدلا دعب زوشنلا

Sمدع هيلع بترتي هنإف رهملا عفد مدع بسب نكي مل اذإ لوخدلا لبق زوشنلا نكلو .لصاح امهالكو لوخدل 
 .رهملا نم يناثلا فصنلا ةجوزلا قاقحتسا

 ةقفنلل ةبسنلu زوشنلا رثأ §
 تاعيرشتلا نم ريثك هب تذخأ يذلا يأرلا وهو زشانلا ةجوزلا نع ةقفنلا طوقس ىلع ةعيرشلا ءاهقف قفتا

 هيلع ليحت يذلا يكلاملا بهذملا ىلإ عوجرلS نكلو ةلأسملل رشي ملف يرئازجلا ةرسألا نوناق امأ ،ةيبرعلا
  .زشانلا ةجوزلا نع ةقفنلا طوقسب رقت ا�أ دجن ايلعلا ةمكحملل يئاضقلا داهتجالا اذكو 222ةداملا
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 مسقلل ةبسنلu زوشنلا رثأ §
 .ةقفنلا قحتست ال امك مسقلا قحتست ال ا�إف هتعاط نع تجرخو اهجوز ىلع تلاعتو ةجوزلا تزشن اذإ    

 .قالطلا نع ضيوعتلل ةبسنلu زوشنلا رثأ §
 فرطلل ضيوعتلS و قالطلS يضاقلا مكحي نيجوزلا دحأ زوشن دنع " ةرسألا نوناق نم 55 ةداملا صنت

 ررض نع ضيوعتلا اهزوشن يضاقلا ىدل تبث يتلا زشانلا ةجوزلا قحتست ال هنأ كلذ نم مهفيو ".ررضتملا
 .يضاقلل ةيريدقتلا ةطلسلل عضخي اضيوعت رضتملا فرطلا هرابتعS جوزلل عفدت يتلا يه لب قالطلا

 

 تيبلا يف رارقلا يف قحلا -2
 نم ةعاطلا قحب حضاو وه امك طبتري قح وهو ،سبحلا قحب ءاهقفلا ضعب هيمسي يذلا قحلا وهو

 نم هسفنب القتسم اقح دعي نأ نكمي اضيأ هنكل ،ةيجوزلا تيب نم جورخلل جوزلا نذإو ملع طارتشا ثيح
  .لزنملا يف رارقلا اهكولس يف لصألا ىقبي ةمولعملا تالاحلل جوزلا نذإ عم هنأ ثيح

 ةأرما لك هب بطاخت يهلإلا رمألا اذهو ."نكتويب يف نرقو" :ىلاعت هلوق وه قحلا اذه يف ساسألاو
 ءاملعلا هركذ ام نذإلاو عنملا قح دودح نيبي اممو ،ادبأ جرخت ال ا�أ ينعي ال اذه اعبط ،ةجوزلا قح يف دكأتيو
 جرختو ،جورخلS جوزلا اهل نذأ اذإ جرختو ،اهجورخ يضتقي بجاو كانه ناك اذإ تيبلا نم جرخت ةجوزلا نأ نم
 .ةطرتشم ةحلصمل وأ ديدشلا جرحلل وأ ةرورضلل

 .ةرمعلاو جحلا ءادآل تجرخ ول امك اهيلع ةبجاو ةضيرف ءادآل جورخلا اهل زوجيف §
 نيحلا دعب نيحلا يف اهيدلاو روزت نأك بحتسم وأ حابم رمأل ،اهجوز نذþ جورخلا ةجوزلل زوجيو §

Sيف فسعتي الأ جوزلا ىلعو ،نيدلاولا ربو محرلا ةلص هيف ققحتي ثيحب ،هيلع فراعتملا ردقل 
  .اهيدلاو ةر�ز نم اهعنميف هتجوز ىلع هتطلس لامعتسا
 ،اهجئاوحب جوزلا مقي مل اذإ اهنم دب ال يتلا اهجئاوح ءاضقل جرخت نأك ؛ةرورضلل جورخلا ةجوزلل زوجيو §

 دب ال يتلا اهجئاوحب جوزلا ماق اذإ ،هنذإ الب جورخلا اهيلع مرحيو" :عانقلا فاشك يفف ،ابئاغ ناك وأ
 ."ةرورضلل جورخلا نم اهل دب الف اهجئاوحب مقي مل نإو ،اهنم اهل

 الو ،اهتمدخ ىلإ جاتحملا ضيرملا اهيبأ ةمدخل اهجورخ يف امك ،ةديدشلا ةجاحلل جورخلا اهل زوجيو §
 تيب نم جرخت نأ اهل كلذكو .هيصعت نأ اهل ناك اهعنم اذإو ،جورخلا نم اهعنمي نأ اهجوزل قحي
 قح اهيلع وأ اهل وأ ةلباق ا�وك ةلاح يف امك ،كلذ يضتقت ةعورشم ةجاحل هنذإ نودبو هنذþ اهجوز
 .اهجورخ يضتقي
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 دقع يف كلذ تطرتشا دق ةجوزلا تناكو ،ملعلا بلط وأ لمعك ةطرتشم ةحلصمل ةجوزلا جرختو §
 اهجورخ نوكي نأ ىلع ،لمعلا وا ملعلل هتجوزل نذÔ نأ جوزلل يغبنيو ،جوزلا هب لبقو جاورلا

 هيلع بترتي الو .هضرغل اققحم لامظنم نوكي نأو اهتيب وحنو اهجوز وحن اØابجاو عم ضراعتيال
 .يعرش روظحم

 اذ¹ لالخا دعي اهليصفت قبس يتلا تالاحلا ريغ يف ةيجوزلا تيب نم ةجوزلا جورخ نأ ركذن نآ يغبنيو
  .زوشنلا ر£ا لك هيلع بترتتو زوشنلا موهفم يف اجردنمو ةعاطلا قحبو قحلا

 .دّدعّتلا يف ّقحلا -3
 ذإ )8( نم ةّداملا ّصنب دّدعّتلا قح ةرسألا نوناق ّرقأ دقو ،ةدحاو نم رثكt جوزتي نأ جوزلا قح نم

 ّيعرّشلا رّربملا دجو ىتم ةّيمالسإلا ةعيرّشلا دودح يف ةدحاو ةجوز نم رثكt جاوّزلS حمسي " هّنأ ىلع صنت
 باط ام اوحكناف":ىلاعت هلوق يف دّدعّتلا ماظن ةّيمالسإلا ةعيرّشلا تّرقأ دقو ". لدعلا ةّينو طورش ترّفوتو
 ."عuرو �الثو ىنثم ءاسّنلا نم مكل

 نأو ،لدعلا مدع جوّزلا فاخي ال نأو ،عبرأ ىلع ديزي ال نأ ةّيمالسإلا ةعيرّشلا يف دّدعّتلل طرتشيو
 .ةّيجوّزلا تابجاولل ةدّدحملا صوصّنلاو ةقباّسلا ةيآلا ّصن نم مهفي ام وهو ،ّنهددعب هتاجوز ىلع ةقفّنلا عيطتسي
 :يهو 08 ةّداملا اهيلع تّصن طورش ةعبرt دّدعّتلا ّقح لامعتسا ةرسألا نوناق دّيق دقو

 .رثكألا ىلع تاجوز عبرأ دودح يف دّدعّتلا نوكي نأ- 1
 .يضاقلا نم ريدقت ّلحم وهو ،دّدعّتلل ّيعرش رّربم دجوي نأ- 2
 اّمأ ،اهريغ مأ ةّيلام تناكأ ءاوس دّدعّتلا ىلع ةردقملا وهف هطورش اّمأف ؛لدعلا ةّينو طورش رّفوتت نأ- 3

 نيب لدعلل جوّزلا دادعتسا ىدم رّدقي نأ هل نكلو ،هيلع علّطي نأ يضاقلل سيل ّينطS رمأ يهف لدعلا ةّين
 .هل ةصخّرلا حنم لاح تاجوّزلا

 .دّدعّتلا ىلع ةقحّاللا ةجوّزلاو ةقباّسلا ةجوّزلا ةقفاوم - 4
 .اقباس ةروكذملا طورّشلا ءافيتسا دعب ةمكحملا سيئر نم صيخرت ىلع اريخأ جوّزلا لصحي نأ- 5
 08 ةّداملا صن( سيلدّتلا لاح قيلطّتلا بلط ّقح ةقحّاللاو ةقباّسلا نيتجوّزلل ةرسألا نوناق حنم دقو

 صوصنملا طورشلل اقفو يضاقلا نم اصيخرت جوّزلا ردصتسي مل اذإ ديدجلا جاوّزلا خسفب مكح امك )رّركم
  )1 رّركم 8 ةّداملا( هالعأ 8 ةّداملا يف اهيلع
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 . دالوألا قوقح :اعبار

 يلي اميف هل ضرعن ليصفت ىلع ةقفنلاو ةناضحلاو بسنلا دالوألل جاوزلا دقعب تبثي     
 .بسنلا يف قحلا -1
 ةّيلخك ةرسألا نايك ىلع ةظفاحملل كلذو هطالتخا عنمو بسنلا ىلع ةظفاحملا ةعيرّشلا دصاقم نم    
 نأو ،لسنلا ظفح تالمكم نم بسنلا ظفح نأ ءاهقفلا دنع رقتسا دقو ،عمت"ا نيوكتل ةّيساسأ
 ارهصو ابسن هلعجف ارشب ءاملا نم قلخ يذّلا وهو ":ىلاعت لاق دقو ،لسنلا عيضي بسنلا عايضب
 غلبي ّىتح حاكّنلا ةدقع اومزعت الو ":ىلاعت لاق ،ةّدعلا جاوّزلا عنم كلذ لجأ نم ."اريدق كّبر ناكو
 ّنهسفنË نصبرتي تاقّلطملاو ":ىلاعت هلوق يف اهمحر يف امب رارقإلS ةّدتعملا ترمأ هلجألو "هلجأ باتكلا
 ."رخآلا مويلاو هللاu ّنمؤي ّنك نإ ّنهماحرأ ²ا قلخ ام نمتكي نأ ّنهل ّلحي الو ءورق ةثالث
 نأ وأ ،هل انبا سيل نم بسن يعّدي نأ وأ ،هيلإ هنبا بسن يفني نأ ملسملا ىلع مّرح كلذ لجأ نمو

  .هل Sأ سيل وه نم ىلإ هسفن بسني
 ّينبّتلا ميرحتب متها امك هطورشو بسّنلا توبث قرط نايبب ةرسألا نوناق ّمتها دقو
 حاكنب وأ ةنّيبلا وأ رارقإلا وأ حيحّصلا جاوّزلS بسّنلا تبثي " هّنأ ىلع )40 ( ةّداملا تّصن ثيح

 يضاقلل زوجي .نوناقلا اذه نم ،34 ،33 ،32 داوملل اقبط لوخّدلا دعب هخسف مت جاوز ّلكب وأ ةهبّشلا
 :يلاّتلا وحّنلا ىلع قرّطلا هذه نايب نكميو ."بسّنلا تابثإل ةّيملعلا قرّطلا ىلإ وجّللا

 حيحّصلا جاوّزلا دقع -أ
  :يلي ام هيف طرتشيو ." شارفلل دلولا" ملسو هيلع هلوقل فارتعا وأ ليلد طارتشا نود بسّنلا هب تبثي 

 جاوزل ةدالولا §
 نم موق ىلع تلخدأ ةأرما اّميأ" :لاق مّلسو هيلع ¯ا ىّلص ّيبّنلا ّنأ هنع ¯ا يضر ةريره وبأ هاور ام

 بجتحا هيلإ رظني وهو هدلو دحج لجر اّميأو هتّنج ²ا اهلخدي نلو ءيش يف ²ا نم تسيلف مهنم سيل
 مكءانبأ مكءايعدأ لعج امو" :ىلاعت هلوق  "ةماّيقلا موي نيرخآلاو نيلّوألا سوؤر ىلع هحضفو هنم ىلاعت ²ا
 نإف ²ا دنع طسقأ وه مهئuآل مهوعدا ،ليبّسلا يدهي وهو ّقحلا لوقي ²او مكهاوفË مكلوق مكلذ
  "مكيلاومو نيّدلا مكناوخإف مهءuآ اوملعت

  لاصّتالا ةيناكما - §
 دلب يف ابئاغ نيجوّزلا دحأ ناك( نكمم ريغ لاصّتالا ناك اذإف ةداعو العف نيجوّزلا ءاقتلا ةّيناكمإ يأ 

 .ناعل نود بسّنلا يفتنيف ،كلذك انيجس ناك وأ ،لمحلا ةّدم نم رثكأ ىلإ تّدتما ديعب
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 ناعّللu هيفن مدع - §
 نبإلا بسنو امهنيب قّرُـف هركنأ نإف ،هب ملع ىتم هتمصع يتّلا هتجوز نبا بسن جوّزلا راكنإ وه ناعّللا 

 هب ملعلا نم مّ�أ ةينامث زواجتت لمحلا يفن ةّدم ّنأ ىلع ّيئاضقلا داهتجالا ّرقتسا دقو هّمأ ىلإ
 :اهرثكأو لمحلا ةدم لقأ - §

 تقو نم رهشأ ةّتس ملعلاو ءاهقفلا قافتS لمحلا ةّدم ّلقأو ،ىصقأ دمأو ىندأ ّدح لمحلل ّنأ كلذو 
 "ارهش نوثالث هلاصفو هلمحو ":ىلاعت هلوق :امه نيتيآ عومجمب لمعلا ءاملعلا ليلدو .ءطولا ناكمإو لوخّدلا
 ةّدم ةيناّثلا تدّدحو ،ارهش نيثالثب اعم لاصفلاو لمحلا تدّدح ىلوألا ةيآلاف " نيماع يف هلاصفو ":هلوقو
 ."رهشأ )06( لمحلا ةّدم ّلقأ ّنأ " )42( ةّداملا تّصن دقو رهشأ ةّتس هدحو لمحلل يقبف ،نيماعب لاصفلا

 رشع ينثا دامتعا ىلع رصاعملا هقفلا ّرقتسا دقو ،ةعّونتمو ةفلتخم ءارآ هيف ءاهقفللف لمحلا رثكأ اّمأو
 ةرشع يه لمحلا ةّدم ىصقأ ّنt )42( ةّداملا ّيرئازجلا عّرشملا مزج دقو ،ملعلل ةقباطم رهشأ ةرشع وأ ارهش
 ."ةافولا وأ لاصفنالا خير· نم رهشأ ةرشع لالخ لمحلا عضو اذإ هيبأل دلولا بسني" رهشأ

 رارقإلا - -ب
 .ناعون وهو 

 )ةّيكلاملا فيرعت( هريغل بأ هّنأ يعّدملا ءاعّدا :)قاحلتسالا( سفّنلا ىلع بسّنلS رارقإلا- 1
 ،متهّدعو جاوزألا نم ةيلاخ ةيعّدملا تناكو ةفورعم ّمأ حلتسملل نكي اذإ ةأرملا قحلتست نأ ةّيفنحلا زاجأو
 .هب قحليس هّنأل جوّزلا قيدصت نم اهنم اهدلو ّنأ تعّدا اذإ ّدب هّنإف ةّدتعملاو ةجّوزتملل ةبسّنلS اّمأ
 بسّنلا لوهلمج ةمومألا وأ ةّوبألا وأ ةّونبلS رارقإلS بسّنلا تبثي : " هّنأ ىلع( 44( ةّداملا تّصن دقو

 ."ةداعلا وأ لقعلا هقّدص ىتم توملا ضرم ولو
 


