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 ئعصٓصٖ الكاز
 

 

 

ٝ  إتٌٚهؽ أخل افَٚر
 ٍ ِ  َ                  أحٛ أن أ ف   ْ  َ إػ أن هذا افُتٚب ادٓؿ حيقي شتغ أفػ ـِّٜ  ئ       

( ـِّٜ تَريٌٚ، وإذا ـٚن مًدل ومتقشط افَراءة ذم افدؿَٜٔ افقاحدة يساوح مٚ  55992)

( 122) ( ـِّٜ، وإذا اظتّدٕٚ متقشط افَراءة مٚئٜ 132( ومٚئٜ وثالثغ )122بغ مٚئٜ )

ـِّٜ ؾَط، ؾ٘ن هذا افُتٚب فـ يٖخذ مـ وؿتؽ شقى شٝ شٚظٚت ؾَط، وظدد أيٚم 

شٚظٜ، ؾِق ؿرأت ـؾ يقم شٚظٜ واحدة ٕهنٔٝ ( 168إشٌقع مٚئٜ وثامٕٜٔ وشتغ )

( شٚظٜ ؾٕٚير ـؿ شتَرأ ذم 768ؿراءتف ذم أشٌقع، وإذا ـٕٚٝ ظدد شٚظٚت افنٓر )

 افنٓر؟ وـؿ شتَرأ ذم افًْٜ؟ وـؿ شتَرأ ضقل ظّرك افذي يهؾ افًًٌغ أو افثامٕغ؟ 

 األستاذ الدكتور أمحد حمؿود طقساوي 
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 اإلٍداء
 

ادخِهٜ افقؾٜٔ.. وحٌٌٜٔ ؿٌِل افقدودة.. وافرؾَٜٔ افدائّٜ وادًٕٜٗ.. إػ  زوجتلإػ 

افهٚحٌٜ وادراؾَٜ يل دومٚ افٍٚوِٜ جدا.. وإػ ذيُٜ ظّري ادحسمٜ جدا.. مٓجٜ ؿٌِل 

افتل  .)ؾىّٜٔ بْٝ اخلٍِٜ خْنقل ادِٜٔٔ(. وظْٔل )شِٜٓٔ بْٝ ظع خِٔػ افتٌز( و

  ٝ ، وإذا ؽٌ ٝ  وشًدت  ت  وابتٓج ر  هٚ.. افتل إذا ٕيرت  إفٔٓٚ ه   ْ  ُ        ُ      ُ          ُ ؿٚشّتْل حِق احلٔٚة ومر  ِ ُ        ُ                   ّ                     

ٝ  ًٍٕٓٚ وصٕٚتٓٚ، وحٍيتْل أيوٚ ذم مٚيل وظروٓٚ  ٝ  ظْٓٚ حٍي       ُ      ُ          ْ                                          وشٚؾرت  ورحِ

 وأبْٚئٓٚ وبٔتٓٚ.. 

هـ ادقاؾؼ فنٓر 1413                                                   إػ افتل شٚؿٓٚ اهلل إيل  ذات يقم مـ صٓر ربٔع إشًد شْٜ 

ن  مًٓٚ أهيت 1992مٚي  َ           م ذم مديْتل احلٌٌٜٔ )تًٌٜ( مقفد آبٚئل وأجدادي.. ٕـق                                                    

 ادًِّٜ افهٌرة.. أم أوٓدي )ينى، مروان، مًٚويٜ(..

إفٔٓٚ فقحدهٚ وفٔس فٌرهٚ بّْٚشٌٜ ذـرى ظٔد زواجْٚ افًًٔد افذي وصؾ مقظد 

وافثَٚؾٜٔ افقحٔدة م(.. وٕهنٚ ـٕٚٝ ٕٚؾذيت احلوٚريٜ 2218-1993)يقبِٔف افٍيض( )

واجلِّٜٔ وافرائًٜ افتل أضِِٝ مـ خالهلٚ ظذ خهقصٔٚت ومًٚمل وحمٚشـ وروائع 

افثَٚؾٜ وافتَٚفٔد وافَٔؿ آجتامظٜٔ اجلزائريٜ ظّقمٚ، وظذ حمٚشـ وروائع افثَٚؾٜ 

 وافًٚدات افتًٌٜٔ وافًَْىْٜٔ خهقصٚ..

 

 هذا افُتٚب  ؽأهدي 

 أ. د. أمحد حمّقد ظًٔٚويزوجؽ/ 
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 تكدٓه

ذؾْل صديَل وزمٔع وأشتٚذي أ. د. أمحد ظًٔٚوي بٖن أوع فف تَديام خمتكا هلذا 

 - مْٚهٟ افٌحٞ افدظقي مدخؾ إػ= -بجدارة واشتحَٚق  -افُتٚب افذي أضِؼ ظِٔف 

 .>- دراشٚت وأبحٚث ٕيريٜ ومٔدإٜٔ تىٌَٜٔٔ دظقيٜ

ـتٚب مٓؿ جدا فىٌِٜ افًِقم  -بًد مىٚفًتل فف  -ظذ ذفؽ، أذـر إٔف       ً وبْٚء  

اإلشالمٜٔ ظّقمٚ، وفىٌِٜ افدظقة واإلظالم، أو افدظقة وافثَٚؾٜ اإلشالمٜٔ خهقصٚ، 

 وذفؽ فالظتٌٚرات افتٚفٜٔ:

أن ادُتٌٜ اإلشالمٜٔ تٍتَر إػ افُتٛ افتىٌَٜٔٔ ذم مْٚهٟ افًِقم اإلشالمٜٔ،  :أوال

ٜ افًٚمٜ، وٓ يذـر تٍٚصٔؾ ن مًيؿ مٚ ـتٛ ذم هذا ادجٚل يتْٚول ادْٓجٔإحٔٞ 

افتىٌَٔٚت ادْٓجٜٔ ادرتٌىٜ بُؾ ظِؿ مـ افًِقم.. وهذا مٚ حيقل بغ افىٚفٛ وافٌٚحٞ 

ادٌتدئ خهقصٚ، وافتىٌٔؼ ادتْٚشٛ مع ـؾ ظِؿ مـ افًِقم افؼظٜٔ.. وفذفؽ ؾ٘ن هذا 

 افُتٚب يًد ثٌرة مّٜٓ ذم هذا اجلٕٚٛ.

س أن افدظقة اإلشالمٜٔ مع حتقهلٚ : ثاكقا ّ   ذم افًهقر إخرة إػ ظِؿ مـ افًِقم، ي در    ُ                                  

ذم افُثر مـ اجلٚمًٚت، بؾ تقوع فف افتخههٚت اخلٚصٜ بف، إٓ إٔف فألشػ مل يتهػ 

بٚفًِّٜٔ افُٚؾٜٔ، ؾٖـثر مٚ ـتٛ ذم افدظقة ـتٚبٚت ظٚمٜ، وافُثر مْٓٚ يتًؿ بٚفذاتٜٔ 

ٜ ظِّٜٔ مْٓجٜٔ مقوقظٜٔ، واجلزئٜٔ، وٓ يرؿك فتْٚول مًٚئؾ هذا افًِؿ وؿوٚيٚه بىريَ

ختدمف، وختدم أؽراوف افٌِْٜٔ.. وهذا افُتٚب خىقة ذم افدظقة إػ آهتامم افًِّل 

ادْٓجل بَوٚيٚ افدظقة، بدل ضرحٓٚ بىريَٜ ظٚمٜ وظٚضٍٜٔ بًٔدة ظام تَتؤف ادْٓجٜٔ 

 افًِّٜٔ.

ٚهٟ وادْٓجٜٔ، ر اجلٕٚٛ افتْيري ادرتٌط بٚدْـػ بذــؿ يُتـذا افُتٚب فـه أن :ثالثا

ِٜ افُتٚبٜ ـل مرحـٛ، أو ؾـل مرحِٜ افىِـوإٕام وؿ افُٚتٛ إفٔف دمربتف افذاتٜٔ شقاء ؾ

وافتٖفٔػ، وهذا مٚ حيتٚجف ضٌِٜ افًِؿ خهقصٚ، فًٔتٍٔدوا مـ افتجٚرب افًٚبَٜ، ويٌْقا 

 ظِٔٓٚ.
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 ر فَِٚرئ وافٌٚحٞ مٚدة تىٌَٜٔٔ صِّٝ جمّقظٜ مَٚٓت                  أن هذا افُتٚب وؾ   :رابعا

ظِّٜٔ ذم افدظقة اإلشالمٜٔ، مٗيدة بٚفدراشٚت ادٔدإٜٔ، حتك تُقن ٕامذج تىٌَٜٔٔ يُّـ 

 فٌِٚحٞ وافىٚفٛ أن يْىِؼ مْٓٚ ذم ـتٚبٜ بحقثف، وخٚصٜ مٚ ارتٌط مْٓٚ بٚجلٕٚٛ ادٔداين.

أن هذا افُتٚب مع ـقٕف خمههٚ فِحديٞ ظـ مْٚهٟ افٌحٞ ذم افدظقة  :خامسا

ؾ ادْٚهٟ ادرتٌىٜ بٚفٌحٞ افًِّل، وفذفؽ ــ ــٔد مـل أن يًتٍٚوـف حـاإلشالمٜٔ إٓ إٔ

افٌرض ادٓؿ، ؾٚفٌٚحٞ ذم ادجٚل افدظقي، حيتٚج أوٓ إػ  خهص جزءا مـ افُتٚب هلذا

 افتّرن ظذ مجٔع إٔقاع ادْٚهٟ ٓشتثامرهٚ ذم افٌحٞ افدظقي.

ٔدا فىٌِٜ هذه هل أهؿ آظتٌٚرات افتل جًِٝ مـ هذا افُتٚب ـتٚبٚ ممٔزا ومٍ

افًِقم اإلشالمٜٔ ظّقمٚ، وضٌِٜ افدظقة خهقصٚ، وهق يدخؾ وّـ مؼوع افُٚتٛ 

افٌُر أ. د. أمحد ظًٔٚوي افذي حدثْل ظْف ـثرا، بؾ ـٕٚٝ ـؾ ـتٌف ومَٚٓتف وأظامفف 

تهٛ ؾٔف.. وهق افدظقة إػ ترؿٜٔ افًّؾ افدظقي مـ خالل افًّؾ افٌحثل وادىٚفًٜ 

 فًِّؾ افدظقي أن يْجح إٓ بٚفًِؿ وافَراءة وافٌحٞ افدؤوب.وضِٛ افًِؿ، ؾال يُّـ 

وذم إخر، أشٖل اهلل أن ئٍد بٚفُتٚب، وجيًِف مٌٚرـٚ، وجيًِف ذم مٔزان حًْٚت 

 مٗفٍف.. واحلّد هلل رب افًٚدغ.

 د. كور الدين أبو حلقة
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 املكدم٘

شٔدٕٚ حمّد ، ظذ شٔد اخلِؼ وادرشِغافهالة وافًالم و رب افًٚدغ،احلّد هلل 

 ، ومـ تًٌٓؿ ب٘حًٚن إػ يقم افديـ آمغ، وبًد:أمجًغوظذ آفف وصحٚبتف 

افًِقم اإلًٕٕٜٚٔ وآجتامظٜٔ وافًِقم إدارة ؿًؿ افًِقم اإلشالمٜٔ بُِٜٔ  لضٌِٝ مْ

م تدريس مَٔٚس )مْٓجٜٔ افٌحٞ ذم 2228اإلشالمٜٔ شٚبَٚ ذم صٓر شٌتّز مـ شْٜ 

ظِّٜٔ آتهٚل افدظقي( فىٌِٜ افًْٜ إوػ مٚشس ٕيٚم جديد ختهص افدظقة واإلظالم 

ٜٔ ادَررة، ذم أول بدايٚتف، ؾدرشتف فًْقات وأظددت ؾٔف ـتٚبٚ مقاؾَٚ فٍِّردات افدراش

ٝ  ظـ تدريًف شْٜ  م اشتًدادا 2214م، ثؿ ظٚودت ذم صٓر ديًّز 2212       ْ               ثؿ ظدف

أن أتهدى فتدريس مٚدة )مْٚهٟ افٌحٞ م فتىِٛ مْل 2215فًِداد افثٚين مـ شْٜ 

ؾرحٚ  -ـًٚديت ذم تدريس ادقاد افتخههٜٔ اجلديدة –افدظقي(، ؾٌِٔٝ افدظقة افُريّٜ 

 فًؾ أوجٓٓٚ:مًتٌؼا منورا فًدة أمقر، 

إٓىالق مـ حُّٜ افداظٜٔ ادهِح جمدد افَرن افنٔخ افًالمٜ )ظٌد افًالم يٚشغ  –1

م مٗشس ومْير مجٚظٜ افًدل واإلحًٚن بٚدُِّٜ ادٌربٜٔ افنََٜٔ( 1928-2212

افتل تَرر بٖٕف )إذا أردت أن تزع ذم ؾـ ؾٖفػ ؾٔف(، وحتك تٗفػ ؾٔف ؾٖٕٝ حتتٚج إػ 

ُ                                            وافُثر، وت ْزل افُثر مـ افُتٛ مـ رؾق  ادُتٌٚت وضهوّٓٚ أن تَرأ ؾٔف افُثر           

وتًتقظٌٓٚ بًد ؿراءضهٚ وآضالع ظِٔٓٚ، وفًؾ صٔخل وإمٚمل يٖذن يل أن أتك  

ذم حُّتف افنٓرة ذم ظٚمل افُتٚبٜ وافتٖفٔػ وافتْير.. َِٕٕٓٚ إػ ظٚمل افتدريس 

رس ؾٔف(، وشتجد  وافسبٜٔ وافتًِٔؿ وافتُقيـ، ٕؿقل: )إذا أردت أن ّ                تزع ذم ؾـ ؾد            

س ؾٔف إٔؽ جمز ظذ افَراءة وافٌحٞ ؾٔف، ومـ ثؿ  مًرؾٜ ـؾ مـ  ّ                                                         ًٍٕؽ ؿٌؾ أن ت در    ُ             

ـتٛ مـ ؿٌِؽ ؾٔف، فتجِس أمٚم افىٌِٜ وتًتىٔع افُالم وافتًِٔؿ وافسبٜٔ 

 وافتُقيـ. 

ه افىٚفٛ اؾتَٚد ادُتٌٜ اإلشالمٜٔ فُتٚب ذم مْٚهٟ افٌحٞ افدظقي، بحٔٞ إذ اؿتْٚ -2

 . ذم هذا افتخهصم افًِقم اإلشالمٜٔ أؽْٚه ظـ ؽره ٚؿًـِٜٔ وأافدارس ذم 



 12  

إؽْٚء ادُتٌٜ اجلزائريٜ وافًربٜٔ واإلشالمٜٔ بخالصٜ وظهٚرة مٚ إٔتجف حمٚوفٜ  –3

 افًَؾ اجلزائري ادتّٔز ذم جمٚل افٌحٞ افدظقي.

اخلىٚب افديْل جمٚل ذم مٔدإٜٔ وواؿًٜٔ تىٌَٜٔٔ ومًٚمل تْيريٜ وووع خىقات  –4

ش  ظ  ٗ َ    ّقمٚ واخلىٚب افدظقي خهقصٚ، م ً            ًٚ  ظذ مْٓجٜٔ                             افًِّٜٔ،  افٌحٞ افدظقي 

ومًتْدا إػ ادًٚر  افًِّٜٔ ذم ظِؿ مْٚهٟ افٌحٞ افًِّل )افقصٍٜٔ، افتحِِٜٔٔ، 

افتٚرخئٜ، افتجرئٌٜ، افتنخٔهٜٔ، ادٔدإٜٔ، افتقثَٜٔٔ، افتًٍريٜ، آشتَرائٜٔ، 

 آشتٌْٚضٜٔ، افتَقئّٜ..(.

ٚ حتِٔال مْٓجٔٚ تدريٛ افىٌِٜ ظذ ؾٓؿ أرـٚن افًِّٜٔ افدظقيٜ ؾٓام ظِّٔٚ، وحتِِٔٓ –5

دؿَٔٚ، بٌٜٔ افْجٚح ذم افًّؾ افدظقي بًد خترجٓؿ وإتًٚهبؿ فَىٚع افسبٜٔ وافتًِٔؿ 

أو اخلىٚبٜ واإلمٚمٜ واإلرصٚد ذم ؿىٚع افنٗون افدئْٜ، أو ذم ؿىٚع اإلظالم افديْل 

 .ادُتقب وادًّقع وادرئل واإلفُسوين.

 واؿتٍٚء ظٌٚدة مـ خهقصٚ افدظقي واخلىٚب ظّقمٚ افديْل اخلىٚب حترير –6

ٓٚ وشّْٔٓٚ، بهٚحلٓٚ وؾٚشدهٚ، وبْٚؾًٓٚ ووٚرهٚ، وافرـقن إػ      بٌث   افساث تراـامت

ظٌٚدة مٚ ترـف افًِػ ؾَط، دون حتريؽ ظَؾ وروح وؾٓؿ، ودمٚوز دٓٓت 

وإحيٚءات افْهقص افُريّٜ، وآـتٍٚء بؼوحٚت وحتِٔالت واشتٌْٚضٚت 

 د افنٚرع افُريؿ.إؿدمغ، وهق مٚ خيٚفػ مَهق

مًٚجلٜ ؿوٚيٚ افدظقة اإلشالمٜٔ إشٚشٜٔ مًٚجلٜ ظِّٜٔ ومْٓجٜٔ ظذ وقء ادْٚهٟ  –7

افًِّٜٔ احلديثٜ، وبًٔدا ظـ إـراهٚت افساث ومٚوقيتف، واشتثامر ـؾ صٌرة 

          ْ                                                           وـٌرة أثرت  ظٚدْٚ احلديٞ وادًٚس مـ ؾتقحٚت افقشٚئؾ وافقشٚئط افتُْقفقجٜٔ 

ٌٚرة. ودراشٜ مٌٚحٞ افدظقة إشٚشٜٔ )افتقحٔد وافًَٚئد، واإلفُسؤٕٜ اجل

 افًٌٚدات: افهالة، افزـٚة، افهقم، احلٟ، ادًٚمالت..( هبٚ.
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ٝ  إدارة افُِٜٔ ظـ تدريًف ثٕٜٚٔ بًد دمديد  ْ      ْ                                       ثؿ حهؾ مٚ مل يُـ ذم احلًٌٚن إذ  ظدف                           

، إذ  إن افُثر ْ          مؼوع ادٚشس ٕشٌٚب تٌَك مٌّٜٓ وجمٓقفٜ بٚفًٌْٜ إيل      ّ ُ       ممٚ ي زم وي َرر ذم                                                    ُ    

ٝ  إفٔٓٚ يقم  ُ                  ُ           افُِٜٔ ٓ أ دظك وٓ أ خىر أو حتك أ ظِؿ بف مْذ إتًٌ             ُ         ُ م، ظذ 21/12/1994         

افًُس مـ ؽري افذي يًر  تٍٚصٔؾ ـؾ صٌرة وـٌرة وصٚردة وواردة، وظذ افرؽؿ 

 ممٚ ؿدمتف فُِِٜٔ مـ شًّٜ ومُٕٜٚ دوفٜٔ وظربٜٔ وإشالمٜٔ ذم ادحٚؾؾ وادْٚبر افدئْٜ

ٝ  رابىٜ إدب اإلشالمل افًٚدٜٔ بٚفريٚض،                                       ْ                                    وافدظقيٜ واإلظالمٜٔ وافثَٚؾٜٔ، ؾَد ظرؾ

ورابىٜ افًٚمل اإلشالمل بُّٜ، وادجّع افٍَٓل اإلشالمل افًٚدل افتٚبع فرابىٜ افًٚمل 

اإلشالمل بُّٜ، وؽرهٚ مـ اجلٚمًٚت وادٗشًٚت واهلٔئٚت افدوفٜٔ ذم )مُٜ، افريٚض، 

فنط، داـٚر، اشساشٌقرغ، فٌٔٔٚ، فٌْٚن، افُقيٝ، افٌحريـ، مك، إشىٌْقل، ٕقاق ا

ترـٔٚ..(، وؽرهٚ مـ ادْٚبر افًِّٜٔ وافدئْٜ وافدظقيٜ واإلظالمٜٔ ـّجالت= إمحديٜ، 

آؾٚق افثَٚؾٜ وافساث، افقظل اإلشالمل، افٌالغ، افتَقى، رابىٜ افًٚمل اإلشالمل، 

ٜ، افًريب، ادًٔٚر، اهلدايٜ، اخلريٜ، افًٚدٜٔ، احلرس افٍٔهؾ، ادْٓٚج، احلٟ، ادجِٜ افًربٔ

، افٌنٚئر، ادجتّع، اخلٍجل، مْٚر اإلشالم، جمِٜ  ِ                                           افقضْل، جمِٜ ـِٜٔ ادِؽ خٚفد، افًٚمل                                  

إذاظٜ افَرآن افُريؿ، جمِٜ ـِٜٔ احلوٚرة، جمِٜ جٚمًٜ إمر ظٌد افَٚدر، افًك، رشٚفٜ 

ٚ ظـ إتامئل فُِٜٔ افًِقم اإلشالمٜٔ بجٚمًٜ ادًجد، إشّريٜ..>، وافتل أؾهح ؾٔٓ

بٚتْٜ، وفُـ فألشػ ؾُثر مـ ادْتًٌغ إفٔٓٚ رؾًتف افُِٜٔ وأظىتف وأؽدؿٝ ظِٔف، وؿِٔؾ 

 ممـ رؾع اشؿ افُِٜٔ، ومل ترؾًف ومل تٌدق ظِٔف.

أول  م( ومْذ2227وحتك ذم ظٓد افراحؾ ظّٔد افُِٜٔ ومدير اجلٚمًٜ )حمّد خزار ت 

، م15/21/2227إػ آخر يقم ذم حٔٚتف ؽٚدر ؾٔف افُِٜٔ م 15/21/1995       ّ     يقم تًغ  ؾٔف 

ْ                                                                          إذ  ـْٝ خٚدمٚ ومًْٔٚ مىًٔٚ فف ذم افُثر ممٚ يىٌِف مْل دون مَٚبؾ مٚدي أو مًْقي.   

وافتل حزت ومٚزافٝ حتز ذم ٍٕز، وافتل أحٛ أن أؿدمٓٚ ـنٓٚدة                     واحلََٜٔ ادٗدٜ فدي  

 حيٍر ؿٌِل ذم هذه افُِٜٔ وافتل أؿدمٓٚ هلل وفِتٚريخ بًد أن أمؤٝ صٚدؿٜ وصًقر مٗمل

ْٖٕل ؽريٛ ؾٔٓٚ، ومٚ حدث ومٚ بربع ؿرن مـ افتدريس ؾٔٓٚ، مٍٚدهٚ: بْٖٕل أصًر دائام 

.. وٕحقهٚ فًٝ ومٗمترات ومِتَٔٚت وٕدوات حيدث ؾٔٓٚ مـ ؿرارات وتكؾٚت
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أو افًٌٔد، وٓ افٔقم، وٓ حتك ذم يقم  مًٗوٓ ظْٓٚ افٌتٜ ٓ افٌٚرحٜ وٓ بٕٚمس افَريٛ

ٓ  مـ أتك اهلل بَِٛ شِٔؿ.                       ّ                     ٓ يٍْع مٚل وٓ بْقن إ

ٝ  اإلدارة ًٍٕٓٚ بّؼوع مٚشس جديد 1438 - م2217وذم شْٜ          ْ                              هـ تَدم

ٓظتٌٚرات جمٓقفٜ أيوٚ وأظٚدوا ادَٔٚس جمددا وأوـِقا يل تدريًف جمددا بًد إَىٚع دام 

ّ                                         فؽ أي ام ترحٔٛ، واشتًدت ـراشتل ومًقدايت افًٚبَٜ ثالث شْغ ؾٍرحٝ ورحٌٝ بذ     

شتٓٚ مـ ؿٌؾ، وؿّٝ ب٘ظٚدة ؿراءضهٚ وتهحٔحٓٚ وتْؤدهٚ  ّ                                                   افتل ـْٝ ؿد أظددضهٚ ودر                       

وترتٌٔٓٚ ووٌىٓٚ وإوٚؾٜ افُثر مـ ادًٚر  واحلَٚئؼ وافتجٚرب وإبحٚث اجلديدة 

وحِٜ وموّقن رؤٝ افتل اضًِٝ ظِٔٓٚ خالل افًْغ افثالث ادٚؤٜ، ؾجٚء ذم ثقب 

ظْف ظذ أؿؾ تَدير ذم افير  احلٚيل، ورأيٝ إٔف يُّْف أن يَدم أرؤٜ ظِّٜٔ ومْٓجٜٔ 

واوحٜ ومٍٔدة فِّنتٌِغ بٚفًّؾ افدظقي، شقاء ذم حجّف وـّف افْيري، أو ذم 

دراشٚتف وأبحٚثف افتىٌَٜٔٔ وادٔدإٜٔ افتل ؿّٝ هبٚ خالل مًٚري وٕنٚضل افدظقي 

 م(. 2218-1977قظل افًٚم شْقات )إـٚديّل وافتى

دراشٚت  -ظذ برـٜ اهلل )مْٚهٟ افٌحٞ افدظقي  -بًد تٍُر ضقيؾ -ف توؿد أشّٔ

ـام ورد ذم افقثَٜٔ افرشّٜٔ ادَدمٜ فِجْٜ افزامٟ  تىٌَٜٔٔ(،ٕيريٜ ومٔدإٜٔ وأبحٚث 

ٕبحٚث وأوٍٝ ظِٔف بًض ا افقضْٜٔ، وافتزمٝ ؾٔف بٚدٍردات وادَررات افقزاريٜ أيوٚ،

هل:  -ذم افتًريػ آصىالحل -إذ ادْٚهٟ ادّٜٓ ذات افهِٜ افقثَٜٔ بٚفٌحٞ افدظقي، 

)تِؽ افهٔٚؽٚت ادقوقظٜٔ افْٚطّٜ دجّقظٜ ادًٚر  واحلَٚئؼ وافتجٚرب واخلزات 

 حتَٔؼ أؽراض مًْٜٔ حمددة ظذ ٕحق مًٌؼ( افتل ضهد  إػ وادٓٚرات،
(1)

.  

                                                           
( إير: محدي أبق افٍتقح ظىٍٜٔ، أشِّٜ مْٚهٟ افًِقم اددرشٜٔ: تهقر مَسح، دار افقؾٚء، ادْهقرة، افىًٌٜ 1)

، َٕال ظـ: ؿىٛ مهىٍك شٕٚق، مْٚهٟ افًِقم اإلشالمٜٔ وادتٌرات افًٚدٜٔ، 96م، ص 1986إوػ، 

. وؽره مـ ادهٚدر 52هـ افًْٜ افرابًٜ وافثالثقن، ص 1435ربٔع إول ، 162ـتٚب إمٜ، ؿىر، ظدد 

 وادراجع افَديّٜ واحلديثٜ وادًٚسة ممـ تْٚوفٝ تًريػ ادْٟٓ وخهٚئهف وأدواتف.
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ؾٓل إذن جمّقع دمٚرب احلٔٚة افيوريٜ فّْق افٌٚحٞ دقاجٜٓ اإلصُٚٓت وحتِِٔٓٚ 

وبحثٓٚ وافقصقل إػ مًرؾٜ أشٌٚهبٚ وأظراوٓٚ وميٚهرهٚ وـٍٜٔٔ إجيٚد احلِقل هلٚ 
(1)

 . 

جمٚل بحثل يتًِؼ بتِؽ افهٔٚؽٚت ادقوقظٜٔ افْٚطّٜ  ّْٚهٟ افٌحٞ افدظقيإذن ؾ

جٛ ظذ افَٚئؿ بٚفًّؾ افدظقي تقجٔٓٓٚ ـرشٚئؾ جلّٓقر دجّقظٜ ادًٚر  افدظقيٜ افقا

 اددظقيـ.

ومٚ أحٛ افتٌْٔف إفٔف أن هذا افُتٚب جيلء بًد شًِِٜ مـ افهٔحٚت وافتٌْٔٓٚت 

وافكخٚت افداظٜٔ إػ رضورة دمديد افٌحٞ وافْير ذم افًِقم افؼظٜٔ ذم طؾ ادتٌرات 

 افًٚدٜٔ وافرؿّٜٔ واإلفُسؤٕٜ اجلديدة

(2)

وذم طؾ ٕيٚم افتدريس احلديٞ ادوٌقط  ،

، وافذي ادتَدم إػ افؼق ادتخِػ > ادًتقرد مـ افٌرب L. M. Dاددظق بْيٚم = 

ذم بالد افًرب  تًٌٛ بْتٚئٟ ـٚرثٜٔ ظذ افًِقم اإلًٕٕٜٚٔ ظّقمٚ واإلشالمٜٔ خهقصٚ

ْ             وادًِّغ، وظذ افًُس مـ ٕتٚئجف اإلجيٚبٜٔ ذم افٌرب، إذ  فٔس ـؾ مؼوع إجيٚيب ٕٚجح                                                 

ذم بٔئٜ ومُقٕٚت افٌرب شْٔجح بٚفيورة ذم بٔئٜ ومُقٕٚت وؾرد افؼق افًريب 

وهذا هق ظغ مهٚبْٚ ذم مَٚتِْٚ مْذ شَقط دوفٜ ادقحديـ شْٜ ، واإلشالمل ادتخِػ

هـ ذم افٌرب اإلشالمل، وشَقط اخلالؾٜ افًٌٚشٜٔ ذم افؼق اإلشالمل 682م 1286

ْ     م، إذ  ابت1258هـ 656شْٜ  ِْٔٚ ذم افٌدايٜ بٚفتٍرق وافتؼذم وافتْٚحر وافٍتـ وظدم     

آشتَرار.. إمر افذي أؾٙ بْٚ إػ أن َٕع ؾريًٜ شِٜٓ ودشّٜ وضًٜٔ ذم يد آشتًامر 

افٌريب افهٌِٔل وافٔٓقدي وادِحد.. وابتِْٔٚ مـ بًدهٚ بٚخلوقع واخلْقع وافذل 

ر افٌٌٔض ًٍٕف، وّٕٝ ؾْٔٚ إثر ذفؽ افُثر وإَٓٔٚد وافتًٌٜٔ افىقظٜٔ وافتَِٚئٜٔ فالشتًام

مـ افًَد وإشَٚم افًٍْٜٔ وافقجدإٜٔ وافروحٜٔ.. وظذ رأشٓٚ ظَدة إٍٓهٚم 

                                                           
( إير: حمّد افدريٟ، تىقير مْٚهٟ افتًِٔؿ: مًٚير ظِّٜٔ ومتىٌِٚت افقاؿع، مْنقرات رمًٔس، افربٚط، 1)

 . 52، َٕال ظـ: ؿىٛ مهىٍك شٕٚق، ادرجع افًٚبؼ، ص 11م، ص 2225افىًٌٜ إوػ، 

، ذو 158( إير : حمّد بـ ظٌد اهلل افدويش، تىقير افتًِٔؿ افؼظل حٚجٜ أم رضورة، ـتٚب إمٜ، ؿىر، ظدد 2)

 هـ، افًْٜ افثٚفثٜ وافثالثقن. وؿىٛ مهىٍك شٕٚق، ادرجع افًٚبؼ، وؽرمهٚ. 1434افًَدة 
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افنخهٚين وافَٚبِٜٔ وافتًٌٜٔ فتَِٔد واؿتٍٚء خىك آشتًامر، وبًد خروجف فألشػ مـ 

بحُؿ اإليامن إبقاب، سٕٚ ْٕٚديف وٕرجقه فًٔقد وفٔدخؾ ظِْٔٚ مـ افْقاؾذ، وسٕٚ 

ادىِؼ بًٌَريٜ آشتًامر ٕىِٛ مْف أن يزودٕٚ بُؾ منٚريع افتّْٜٔ وافْٓوٜ فْْٓض 

سٕٚ مقفًغ تَِٚئٔٚ بٚشتراد  -وبًد أن اشتٍحؾ ؾْٔٚ ادرض –بزظّْٚ، وظذ وقئٓٚ 

ادنٚريع آشتًامريٜ افٍٚصِٜ وافْٚجحٜ فٍروٓٚ ظْقة وتىٌَٔٓٚ دون حتك مراجًٜ  وجِٛ

أهؾ آختهٚص، ـام حهؾ مًْٚ ذم افًِقم افؼظٜٔ افربٕٜٚٔ، مٚ جًِْٚ ذم حٚفٜ تراجع 

واهنٔٚر وإؾالس دائؿ، ؾٚفْٚس وإمؿ يتَدمقن مـ حقفْٚ، ويْٓوقن أيوٚ مـ ـٌقاضهؿ، 

ووس ومٚفٔزيٚ وإٕدؤًٕٔٚ، افذيـ بدإٔٚ مًٓؿ افتّْٜٔ ـُقريٚ وترـٔٚ وـٌّقديٚ وٓ

ٚت، ؾتَدمقا وهنوقا واـتٍقا، وشَىْٚ وؾنِْٚ وخنٕٚ ادٚل ٔوافْٓوٜ مْذ مىٚفع افًتْٔ

واجلٓد وافزمـ احلوٚري افٍٚظؾ، وظذ شٌٔؾ ادثٚل دوفٜ وصًٛ ؾٔتْٚم افتل اشتَِٝ 

ُ                      م وصٚر جمّقع مٚ أ فَل ظذ تراهبٚ مٚ يًٚدل1975شْٜ  ( ؿٌِْٜ 173مٚئٜ وثالثٚ وشًٌغ )                

ٕقويٜ، وؾًد تراهبٚ ومٚؤهٚ وهقاؤهٚ وشامؤهٚ وثرواضهٚ اجلقؾٜٔ.. وهل أن مـ أول 

افدول افْٚهوٜ ذم جمٚٓت افزراظٜ ومٔٚديـ افهْٚظٜ، وؽرهٚ افُثر مـ افدول 

ّ                                 وافتجٚرب.. افتل تيؾ مٚثِٜ أمٚم ٕٚطريْٚ، ظِ ْٚ ٕهحق مـ ؽٍِتْٚ وْٕٓض مـ شٌٚتْ                                           ٚ

افىقيؾ، افذي دام ؿروٕٚ ضقيِٜ جدا مـ ظك تراجع دوفٜ اإلشالم ذم افَرن اخلٚمس 

اهلجري احلٚدي ظؼ ادٔالدي، وذفؽ ـِف بًٌٛ ظدم اظتامدٕٚ ظذ شٔٚشٜ وضْٜٔ حمِٜٔ 

أصِٜٔ وصٚمِٜ، ومل ٕهؾ بًد إػ مًتقى ووع خىط ومنٚريع واشساتٔجٔٚت ظِّٜٔ 

اد ذم ـؾ ادجٚٓت إدبٜٔ وادًْقيٜ وافَٕٚقٕٜٔ وواؿًٜٔ.. وآظتامد ظذ آشتر

ذم ذيؾ إمؿ بٚفرؽؿ مـ افثروات اهلٚئِٜ ادٚديٜ  - فألشػ –وافسبقيٜ.. افذي جًِْٚ 

وادٚفٜٔ وافثرواتٜٔ وافٌٚضْٜٔ وافٌؼيٜ وافىًٌٜٔٔ افتل ٕتّتع هبٚ، وافتل أهدرٕٚهٚ وبددٕٚهٚ 

 فالهثٜ وراء توخٔؿ إٔٚ افقهؿ.ذم افقهؿ وافٍراغ وافديامؽقجٔٚ افٍٚرؽٜ، ا

وفألشػ افنديد ؾ٘ن صِح هذا افْيٚم افتًِّٔل اجلديد ذم افٌرب وذم ختههٚت 

حًٛ  –بًْٔٓٚ، ؾٓذا ٓ يًْل بٚفيورة ٕجٚحف أيوٚ ذم تِؽ افتخههٚت بًْٔٓٚ، ؾٓق 

يهِح فتخههٚت تَْٜٔ وظِّٜٔ تىٌَٜٔٔ هيًٜ، ـٖن حتتٚج فتُقيـ مٚئٜ  -اضالظٚيت ظِٔف
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شٚمل، أو مٚئٜ ضٌٚخ ذم ؾْدق أو مرـٛ شٔٚحل، أو مٚئٜ ظقن بٔع وخدمٜ، أو مٚئٜ تَْل 

  تَْل ذم ترـٔٛ افًٔٚرات.. وٕحقهٚ.

أمٚ ذم افًِقم اإلًٕٕٜٚٔ ظّقمٚ وافتل ختص مٌٚحٞ افًٍٍِٜ وادْىؼ وظِؿ افتٚريخ 

وادْٚهٟ وظِؿ آجتامع وافٍْس بتخههٚضهٚ ادتْقظٜ.. وظِقم اإلظالم وآتهٚل 

د   ٍ  بٍروظٓام.. وافًِقم اإلشالمٜٔ خهقصٚ، وافتل حتتٚج إػ ٍٕس ضقيؾ جدا، وإػ م د   َ  ُ                                                                  

ؾًٔحٜ مـ افقؿٝ وافهز.. ٕخذه وافتُّـ مـ أصقفف وـِٔٚتف وأشٚشٔٚتف، ثؿ افتٍرغ 

فدراشٜ ؾروظف وتٍهٔالتف وأهؿ مًٚئِف، ومـ ثؿ آشتقاء ظِٔف وهوّف ؾوال ظـ 

ٓ  بٚظتامد ر وافتقشع ؾٔف، ؾ   ح  افتًٌط وافتٌ                                       ّ        ٓذه مًٖفٜ مْٓجٜٔ خٚصٜ ٓ تْجح وٓ تتؿ إ

مْٚهٟ افقحل ادَدس ذاضهٚ مقوع افتىٌٔؼ وافٌحٞ وافدرس، إذ فـ يْجح افًِؿ 

ٓ  بتىٌٔؼ مْٚهجف اخلٚصٜ بف ظِٔف، افتل هؿٓٚ افٌرب مْٚ ذم ظك هنوتف          ّ                                                            افؼظل إ

)ؾرًٕٔس ـ ؾـ .نٍٔٓٚاحلديثٜ، وإتحِٓٚ وًٌٕٓٚ فًٍْف، دون اإلصٚرة إػ أصقهلٚ ومُت

وفهقص ؽر  أوؽًٝ ـقٕٝ..(، وؽرهؿ جمرد َِٕٜبُٔقن، وديُٚرت، ودور ـٚيؿ، و

ٜ  وحٍيٜ  ٔأم ٜ  ظذ ادًرؾٜ اإلًٕٕٜٚٔ، ومل ينٌٓقا ظِامء اإلشالم ذم رء، افذيـ ـٕٚقا َِٕ ْ ً       ً                                                                 ٍ   

ٜ       ً مٓرة   ٌٚتف وظدم ظذ افساث وافثَٚؾتغ افٔقٕٕٜٚٔ وافالتْٜٔٔ، وفقٓ افَرآن افُريؿ وث      ً وأمْ

حتريٍف فًٌْقا دٚ اشتىًْٚ افَقل بٖن ادْٚهٟ هل مـ صّٔؿ ادٌٚحٞ افًَٔدة ذم رحِٜ 

 اـتنٚ  اخلٚفؼ وادًٌقد احلََٔل. 

وفألشػ افنديد ؾَد جِٛ فْٚ هذا افْيٚم افُثر مـ اإلشٚءات دًٚر  افقحل 

افُثر مـ افىٌِٜ ادَدشٜ، ٕٕف تًٚمؾ مًٓٚ بٚدًخ وافتنقيف وآختهٚر وافٌس، وأجز 

فِتًجٔؾ ذم هذا افتخهص مُرهغ، بؾ دؾع أصحٚب ادًدٓت ادتدٕٜٔ فِتقجف إفٔف بٌر 

إرادضهؿ وٓ رؽٌتٓؿ، ومـ هْٚ ـٚن هذا أوجف شٌٛ ٓهنٔٚره وتراجًف مًرؾٔٚ وؾُريٚ 

ومْٓجٔٚ وظِّٔٚ، ؾوال ظـ ٕقظٜٔ مـ افىٌِٜ اجلٚمديـ ادتًهٌغ ادٌَِْغ ظذ طٚهر 

وظٌٚدة أؿقال إمقات مـ متٖخري ظك افًِػ، ظك اجلّقد وافتَِٔد  افْهقص،

م(، وادٖجقريـ فَقى مًٚديٜ فإلشالم وفًِربٜٔ وفِجزائر احلرة 19-12هـ/7-14)
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ادًتَِٜ، وادًٚديـ فَِراءة وآضالع وافتٍتح، وادًُقٕغ بٚفُثر مـ افًَد وإشَٚم 

ظَدة آشتًداء وافُراهٜٔ ادًٌَٜ فذواضهؿ افًٍْٜٔ وافقجدإٜٔ وافروحٜٔ.. وٓشٔام 

 وٕمتٓؿ اجلزائريٜ افتل تْتير مْٓؿ افُثر، وافتل يتًّْقن بخراضهٚ وؾوِٓٚ، ويٌٚدفقهنٚ 

ِ ف  ٓ يًِْقن وآحتَٚر وافتُز وافٌِيٜ وافًدوان وافهدود افُْران -فألشػ – َ           .. ب   ْ  َ   

وافتٌديع وافتٍُر واإلخراج مـ ادِٜ ؾحًٛ، بؾ يًِْقن احلرب  إفهٚؿٓٚ ضهؿ افتًٍٔؼ

 مْٓؿ -واهلل –ظِٔٓٚ واشتئهٚهلٚ وحمقهٚ، حتٝ اشؿ وصًٚر افتديـ افًٍِل ادزظقم، وهق 

 وبًٔد.  بريء

ؾٚفًِقم اإلشالمٜٔ ضقيِٜ ادٖخذ، وحتتٚج فِهز وادداومٜ وادذاـرة، وأحٛ أن 

وإٔٚ أوجف شٓٚم افَْد هلذا افْيٚم اجلديد، ؾَد  أظرض دمربتل ـىٚفٛ فًِِؿ افؼظل

 1392مُثٝ ضِٜٔ شٝ شْقات وإٔٚ أضِٛ افًِؿ افؼظل بٌالد افنٚم بدمنؼ شْقات )

م( ظْد ـٌٚر افًِامء ذم بًض افُتٛ افدئْٜ ادخهقصٜ، 1975 - 1972/ هـ 1396 -

 وشٖؿدمٓٚ فتٌٔغ دمربتل ذم هذا ادجٚل وظروٓٚ وؾؼ افهقرة أتٜٔ:

افهٚمد ذم وجف افْيٚم افًٌثل افَقمل وافىٚئٍل افًِقي  -فنٔخ افًالمٜ ادجٚهد ا  (1

)حًـ مرزوق حٌُْٜ  -ادِحد افذي دمر شقريٚ، وحٚرب افديـ اإلشالمل

أخذٕٚ ظذ يديف افُريّتغ ـتٚب ابْف افنٔخ  م(1978-1928ادٔداين افدمنَل 

ٚمع مْجؽ بٚدٔدان ذم )ظٌد افرمحـ حٌُْٜ( )افًَٔدة اإلشالمٜٔ وأشًٓٚ( ذم ج

حَِٜ خٚصٜ فِنٌٚب افدمنَٔغ ؾَط. وافذي فف افٍوؾ افٌُر ظذ افْٓوٜ 

افًِّٜٔ وافدئْٜ وافًٔٚشٜٔ ذم شقريٚ احلديثٜ، بُّٕٚتف وجٓٚده وتربٔتف وصّقده 

 وتَديّف ادثؾ إظذ ذم افتوحٜٔ.

افديـ  م( ـتٚب )إحٔٚء ظِقم2213افنٔخ افًالمٜ )شًٔد رموٚن مال افٌقضل ت  (2

 ٕيب حٚمد فٌزايل( ذم جٚمع افًْجَدار بحل شقق اهلٚل بٚفَرب مـ افًَِٜ.



 19  

، ـتٚب )إذـٚر فإلمٚم افنٚم مَرئل صٔخ( يٚشغ احلّٔد ظٌد) افًالمٜ افنٔخ (3

بجٚمع ادْهقر بحل ادجتٓد افذي ًُٕـ ؾٔف، افذي ـٚن خىٌٔف افنٔخ  افْقوي(

 )حمّد ـريؿ راجح(.

( صّٔس رصٔد) افًالمٜ افنٔخ ابـ( صّٔس ظٚدل أبق حمّد) افًالمٜ افنٔخ  (4

 ريٚض افهٚحلغ فإلمٚم افْقوي( بجٚمع احلٔقاضٜٔ بحْٔٚ. ذح) ـتٚب

افنٔخ افًالمٜ )شٚريٜ ظٌد افُريؿ افرؾٚظل( ابـ افًالمٜ افنٔخ )ظٌد افُريؿ  (5

أيب افنجٚع افنٚؾًل( و)ادَدمٜ  افرؾٚظل( ـتٚيب )متـ افٌٚيٜ وافتَريٛ فَِٚيض

 مٜٔ فإلمٚم احليمل افنٚؾًل( ذم جٚمع زيد بـ ثٚبٝ إٕهٚري وشط دمنؼ.احلي

افنٔخ )حمّد درويش افَْٚش( ـتٚب )ذح حٚصٜٔ ابـ ظٚبديـ رد ادحتٚر ظذ   (6

 افدر ادختٚر( بجٚمع احلٔقاضٜٔ بحْٔٚ.

إلدٚم افْقوي( فٕقويٜ  إربًغ متـ) ـتٚب( افدرظٚوي بُر أبق حمّد) افنٔخ  (7

 احلٔقاضٜٔ. بجٚمع

( وافدظقة وافٍَف افًَٔدة ذم ظٚمٜ دروس( )اجلزائري افٌكي ٕذير حمّد) افنٔخ (8

 .بحْٔٚ احلٔقاضٜٔ بجٚمع

أبق افٔن  حمّد) وافنٔخ دمنؼ بجٚمًٜ اددرس( افرز بنر حمّد) افنٔخ  (9

 ـتٚب )افدظقة واإلرصٚد وافقظظ(. ظٚبديـ( خىٌٔٚ اجلًّٜ بًّجدٕٚ احلٔقاضٜٔ

 ٌريب اإلبٚيض اجلزائري( افٌِٜ افًربٜٔ.افنٔخ )ظع اد  (12

م( ـتٚب )افرؿٚئؼ وإخالق وافذوق( 2215افنٔخ افًالمٜ )حمّد ظقض ت   (11

بجٚمع زيد بـ ثٚبٝ إٕهٚري، وذم شٚئر ادْٚشٌٚت افدئْٜ، وآحتٍٚٓت بِِٜٔ 

ٜ اإلهاء وادًراج، واهلجرة افٌْقيٜ، وظٔد مقفد رشقل ِافْهػ مـ صًٌٚن، وفٔ

 صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وصٓر رموٚن.اهلل 
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آصساك ذم افًّؾ افتىقظل وإٓخراط ذم مجًٜٔ بْٚء جٚمع مَٚم أهؾ افُٓػ  (12

بحل جٌؾ ادٓٚجريـ بٖظٚيل دمنؼ أشٌقظٔٚ، وإيهٚل تِؽ افتزظٚت دَر اجلًّٜٔ 

 رؾَٜ افنٔخ )حمّد وشٚم اجلٌٚن افدمنَل(. حمٍقظ( ظْد افنٔخ )حمّد

م( حٍظ افَرآن افُريؿ 2218حل  -1955افنٔخ )وشٚم اجلٌٚن افدمنَل  (13

 وافًرة افٌْقيٜ وافتٚريخ اإلشالمل ذم جٚمع احلٔقاضٜٔ بحْٔٚ.وتًٍره، 

 -م2218حل  -1955افنٔخ إديٛ افنٚظر إشتٚذ )زيٚد افٌكي اجلزائري  (14

تًِّٚن( ذو إصقل اجلزائريٜ مـ ؿريٜ افٌكة بٚفٌرب اجلزائري بٚفَرب مـ 

تدريًْٚ افٌِٜ افًربٜٔ وؿقاظدهٚ وٕحقهٚ وبالؽتٓٚ، وحتٍٔيْٚ افنًر وإمثٚل ذم 

 جٚمع احلٔقاضٜٔ بحْٔٚ.

مًِّق مدرشٜ افسبٜٔ وافتًِٔؿ اخلٚصٜ بدمنؼ بحل افًقيَٜ بزؿٚق إربًغ  (15

ضريؼ بٚب اجلٚبٜٔ، حٔٞ مَزة بٚب افهٌر وؿٌقر افهحٚبٜ وافتٚبًغ وافًِامء 

ْ                                                     نٌْدي، إذ  تٌدأ افدراشٜ ظذ افًٚظٜ افًٚبًٜ صٌٚحٚ ذم تًٍر فَِرآن وجٚمع افَْ         

افُريؿ ظذ يد افنٔخ افًالمٜ إديٛ ادسجؿ )حمّد ؽٚفٛ رجٛ ادٔداين 

افدمنَل( أشتٚذٕٚ افذي ـٚن يتَـ أربع فٌٚت وصٚرك ذم احلرب افًٚدٜٔ إوػ 

ٜٔ اإلشالمٜٔ واخلط )حمّد مسمجٚ ذم اجلٔش افسـل، وأشتٚذٕٚ فٌِٜ افًربٜٔ وافسب

شِٔؿ افَّحٜ ادٔداين افدمنَل( افنديد وافَٚد جدا، وإشتٚذ )حمّد وفٔد 

رجٛ ادٔداين افدمنَل( مدير اددرشٜ ومدرشْٚ افَٚد وافنديد ذم مٚدة افتٚريخ 

واجلٌراؾٔٚ وافًِقم افىًٌٜٔٔ، وافتل تٌدأ افدراشٜ ؾٔٓٚ مـ افًٚظٜ افًٚبًٜ صٌٚحٚ 

.  وتْتٓل ظذ ً   افًٚظٜ افرابًٜ مًٚء                     

ومع ـؾ صٔخ ـْٚ ٕٖخذ مجِٜ مـ افًِقم، ؾّع ـتٛ حَِٜ احلديٞ ـْٚ ٕٖخذ ظِؿ 

مهىِح احلديٞ، وَٕد افًْد وادتـ، ومًرؾٜ افرجٚل وتٚرخيٓؿ، وظِؿ اجلرح وافتًديؾ، 

ومع ـتٛ حَِٜ افٍَف ـْٚ ٕٖخذ افَقاظد افٍَٜٓٔ وإصقفٜٔ وإدفٜ وآظتداد هبٚ وردهٚ 

 وهُذا شٚئر افًِقم.ريٟ افٍروع ظذ إصقل.. وخت
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ثؿ دظّتٓٚ دمربٜ أخرى أظرق وأظّؼ وأـز وإٔوٟ هل دمربٜ افدراشٚت اجلٚمًٜٔ 

م( 1991-1987افًِٔٚ بجٚمًٜ إمر ظٌد افَٚدر فًِِقم اإلشالمٜٔ بًَْىْٜٔ شْقات )

ًالمٜ افداظٜٔ ظذ يد ثِٜ مـ افنٔقخ وإشٚتذة افدظٚة وافٌٚحثغ، يتَدمٓؿ افنٔخ اف

هـ 1416ادهِح ؾٚرس افدظقة اإلشالمٜٔ ذم افَرن افًؼيـ )حمّد افٌزايل ت 

)افنـٔخ حمّد م(، وافنٔخ افًالمٜ افٌُر )يقشػ افَروٚوي(، وهؿ ظذ افتقايل: 1996

حًـ هٔتق،  افٌزايل، ويقشػ افَروٚوي، وأبق ادًٚضل حجــٚزي، وظٌد احلِٔؿ افًـٔد،

وحمّد افتقمل، وظع ؿريق، وظٌد اخلٚفؼ بُــر، وحمّد اهلقاري،  وظٌد ادجٔد افْجٚر،

وحمّد روــقان، وحمّد ؾٗاد افًَِـل، وأبق افَٚشـؿ افٌـٚفـل، حمّد شِٔامن آتش افسـل، 

وظٌد افرمحـ ظّر وحمّد افًقيز، وظّــٚر ضٚفٌل، وحمّد اخلٚرو ، وؽٚزي ظْٚيٜ، 

، وحمّد اخلٚرو ، وحمّد وإٔس ضٌٚرة ادٚحل، وظزي ظٌد افرمحـ، وصٌحل افتّّٔل،

افىٚهر اجلقايب، ورصٚد افنٚمل، وحمّد افدشقؿل، وشٚمل افُْٚين، وؾخري أبق صٍٜٔ، 

وجز افٍؤالت، وظٚمر افزيٌٚري، وظٌد افًالم هراس، ومحزة ظٌد اهلل ادٌِٔٚري، 

ٜٔ، ، ويقشػ حًغ، وبنر بقجْٕٜٚ، ومجٚل افديـ ظىروقان افًداربف كإشامظٔؾ حئو

وحمل افديـ ظىٜٔ، ضف جٚبر ؾٔٚض افًِقاين، ظٌد افٍتٚح أبق ؽذة، حمّد ـامل افديـ إمٚم، 

، (أمحد ذذم افرؾٚظل، حًـ ـٚتٛ، افىٔٛ برؽقث، ومٌع بنر، ظامر ضًىٚس..

وؽرهؿ مـ إشٚتذة افزائريـ ـٚدٍُر ادٌريب ظٌد افًالم اهلراس، وافًالمٜ افنٔخ شًٔد 

 رموٚن افٌقضل.

ـؾ هذا افتُقيـ افًّٔؼ وافدؿٔؼ واجلٓد افٌُر افذي بذفف جٔع ذم افَراءة ومع 

واحلٍظ وافٍٓؿ وافًٗال، وافهز ظذ ذل افتًِؿ، واجلِقس إػ رـٚب افًِامء، وافرـض 

مـ مًجد إػ مًجد فِحٚق بٚفهٍق  إوػ فِحَِٚت افًِّٜٔ.. مٚ اشتقى شقؿْٚ وٓ 

ٓ  ب ًد هٚتغ ادرحِتغ افدراشٔتغ افٌُرتغ افِتغ                            ّ  صِٛ ظقدٕٚ ذم ظِقم افؼيًٜ، إ

درشْٚ ؾٔٓام افًِقم افؼظٜٔ بًّؼ ورويٜ، ؾام بٚفؽ بٌٚفٌٜٔ هٗٓء افىٌِٜ ادُرهغ 

واددؾقظغ مـ ؽر إرادضهؿ وٓ رؽٌتٓؿ فدراشٜ ظِقم افؼيًٜ اإلشالمٜٔ؟ حتام شتحؾ 

فِجزائر افًربٜٔ ادًِّٜ، أن يٖيت افٌُْٜ هبؿ وبًِقم افؼيًٜ، وهُذا تريد افَقى ادًٚديٜ 
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يقم وٓ يٌَك ذم اجلزائر مـ حيرس افؼيًٜ ويٍّٓٓٚ ويًِّٓٚ ظذ وجٓٓٚ افذي ٕزل ظذ 

 حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وظِّف فهحٌف.

اشتخدام مْٚهٟ افٌحٞ افًِّل ذم دراشٜ مُقٕٚت  إػ شًٔٝ ذم هذا افُتٚبوؿد 

هٛ أشٚشٚ ظذ تًِٔؿ افْٚس افًَٚئد وأشس اخلىٚب افدظقي اإلشالمل، وافذي يْ

وافًٌٚدات وإخالق، مَدمٚ أبحٚثٚ مْٓجٜٔ تْٚوفٝ هذه ادقوقظٚت افدظقيٜ 

 افتٚفٜٔ:افْيريٜ وافتىٌَٜٔٔ حقى افٍهقل إشٚشٜٔ، وؿد 

 ادَدمٜ. 

 ذم ظِؿ افدظقة.افًِّل مْٚهٟ افٌحٞ مدخؾ إػ افٍهؾ إول:  - 1

 افقرؿٜٔ وافَراءة اإلفُسؤٕٜ ومهر افٌحٞ افًِّلافٍهؾ افثٚين: افَراءة  – 2

 افٍهؾ افثٚفٞ: دور افٌحٞ افدظقي ذم إثٚرة افَوٚيٚ ومًٚجلٜ ادنُالت. – 3

 افٍهؾ افرابع: حٚجٜ افًٚمِغ فإلشالم إػ افٌحٞ ادٔداين. – 4

 افٍهؾ اخلٚمس: دور مْٚهٟ افٌحٞ افًِّل ذم تىقير درس افًْٜ افٌْقيٜ ادىٓرة. – 5

 أثر اخلىٚب افديْل ذم ادجتّع اجلزائري.: ًٚدسفٍهؾ افا – 6

 ي.أثر افٍوٚئٔٚت افدئْٜ ظذ اخلىٚب ادًجد افٍهؾ افًٚبع: – 7

 افٍهؾ افثٚمـ: ضرق وآفٔٚت إٕجٚح صْدوق افزـٚة. – 8

 افٍهؾ افتٚشع: حمٚوفٜ فتجديد اخلىٚب افديْل ادًجدي افرموٚين. – 9

 اخلٚمتٜ: افْتٚئٟ وافتقصٔٚت.

 :ميَجٕ

وؿد شًٔٝ فتىٌٔؼ ـؾ مٚ دوٕتف ومجًتف مـ مْٚهٟ ؾُريٜ وتىٌَٜٔٔ، مـ حٔٞ 

افًرض وافتحِٔؾ وافتقثٔؼ وافتّٓٔش وافَْؾ وآؿتٌٚس وؽرهٚ مـ ؾْقن افتٍُر 

وآفٔٚت افُتٚبٜ، فًٔتٍٔد افىٚفٛ أيوٚ مـ ظِّٜٔ تىٌٔؼ افىروحٚت افْيريٜ ادًرووٜ 

 ٓٚ ٕيريٚ.ظِٔف، ؾٖخذهٚ تىٌَٔٔٚ خر مـ حٍي



 23  

ؾ٘ن ـٚن ادقوع حيتٚج تىٌٔؼ مْٚهٟ افتقثٔؼ افتٚرخيل افتزمْٚ ذفؽ، وإذا ـٚن حيتٚج 

افتّٓٔش  افتَقيّل ضٌَْٚه. وإن احتجْٚ إػ آفٔٚت أوادقوع اشتخدام إشِقب افتًٍري 

 وآؿتٌٚس وافَْؾ وٕحقهٚ ضٌَْٚهٚ ظِّٔٚ، فًٔتٍٔد افىٚفٛ فق حٚول تَِٔد هذا افُتٚب.

 :ّمساجعٕ مصادزٖ 

ؾٓل ـثرة ومتًددة ومتْقظٜ، وأؾَٜٔ وظّقديٜ، وؿد امتدت إػ ؾروع مًرؾٜٔ ـثرة، 

وفق أردٕٚ ؾحهٓٚ وظروٓٚ وتَديّٓٚ وَٕدهٚ ٓحتٚجٝ إػ مٗفػ آخر، وفذا اؿتكٕٚ 

 ظذ إٓتٍٚع مْٓٚ ؿدر احلٚجٜ ادىِقبٜ.

ٕٝ ذم أصِٓٚ أبحٚثٚ ومٚ أود اإلصٚرة إفٔف إػ أن ؽٚفٌٜٔ هذه افٍهقل وادٌٚحٞ ـٚ

ودراشٚت ومَٚٓت ظِّٜٔ شٌؼ ٕؼهٚ ذم افًديد مـ ادجالت وافدوريٚت ادحُّٜ 

ٝ  هلٚ،  ٝ  اضّْٖٕ ف  د  ٝ  وَٕدت وظ  َ  ْ        ُ     وافثَٚؾٜٔ ذم افًٚمل افًريب، وبًد أن اشتَرت وؿ رئ    ُ         ْ    ُ                                          

وتنجًٝ ؾٖفٍٝ ؾٔام بْٔٓٚ، واشتهدرضهٚ هبذه احلِٜ ادًرؾٜٔ وافًِّٜٔ ادْٚشٌٜ أـٚدئّٚ، 

فٔتًِؿ ضالبْٚ ذم أؿًٚم ادٚشس أصقل افٌحٞ افًِّل إـٚديّل، ـٔػ يٌدأ؟ وإػ أيـ 

 يًر؟ وأيـ يًتَر ويْتٓل؟ 

ووافدي ووافديت وذم إخر أدظق اهلل تًٚػ بًٌٛ هذا افًّؾ ادتقاوع أن حيؼين 

 ذم زمرة إٌٕٔٚء وافنٓداء وافهٚحلغ وحًـ أوفئؽ رؾَٔٚ. وزوجتل وصٚفح أبْٚئل 

 أن احلّد هلل رب افًٚدغ. آخر دظقإٚاهلل مـ وراء افَهد وو  

 طقساويحمؿود أمحد  / األستاذ الدكتور

 هـ1439/صٍر/23 ًٌٝيقم اف :بٚتْٜ

 م2218/ؾزاير/12ادقاؾؼ 
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 املبحح األّل

 مفأٍه امليَج ّالبححمدخل إىل 

 :امليَج لغ٘

. هـ . ج  (  َ     َ   َ   تنر مٚدة )ن            
(1)

إػ ادًٚين  "تٚج افًروس مـ جقاهر افَٚمقس"ذم مًجؿ  

ٟ  زيد افىريؼ(، أي: شُِف  ، اظتّد (، ويَٚل: )هن  ،  شٚر  ذ  ، أ خ  َ                     َ َ                       وادسادؾٚت افتٚفٜٔ: )شِ ؽ    َ   َ َ  َ  َ  َ                      

 ٚ ً   وأخذه واظتّده وشٚر وذع ؾٔف، ويَٚل: )اشتْٟٓ زيد افىريؼ(، أي: )صٚر فف  هن ج  ْ َ                                                                    

  ٟ  ٓ ْ ْ  ُ وضريَٚ واوحٚ وبٔ ْٚ وطٚهرا(، و)اف    َ                 ّ                 ، ٌٚح  ه 
( ـٚد  ٚج   ٓ  ْ

 ْ   ِ  ( هق: افىريؼ افقاوح، و)اد 
ِ     ُ   َ ْ 

ِ                         

 ڍ  ڇ    ڇ ڇ ژ                         ّ                        هق: )افىريؼ افقاوح وافٌغ  وادًِقم(، وذم ؿقفف تًٚػ:

 گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

وذم هذا . >ادٚئدة=  ژ ۆ ....  ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ  گ

 ذطةؿقفف تًٚػ: ) مًْك ظْفبـ ظٌٚس ريض اهلل افهدد يقوح افهحٚيب اجلِٔؾ ظٌد اهلل 

افىريؼ افقاوح. أي: )فُؾ مُْؿ وافًٌٔؾ  هق ؾٚدْٓٚج: .شٌٔال وشْٜ أي: ،(ومـفاجا

                      ّ         جًِْٚ فف افىريؼ افٌغ  افقاوح(.

وؿد ورد مهىِح ادْٟٓ ذم افًْٜ افٌْقيٜ ادىٓرة ذم ؿقفف ظِٔف افهالة وافًالم: 

ًٓٚ اهلل إذا صٚء أن يرؾًٓٚ، ثؿ تُقن خالؾٜ )تُقن افٌْقة ؾُٔؿ مٚ صٚء اهلل أن تُقن، ثؿ يرؾ

ظذ مْٓٚج افٌْقة(
(2)

، أي يْٟٓ اخلٍِٚء افراصدون روقان اهلل ظِٔٓؿ أمجًغ مـ بًد 

  رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مْٓجف ويًرون ظذ شْتف.

افقاوح ومـ خالل هذه ادَٚربٜ افٌِقيٜ ٕتٌغ أن ادْٟٓ هق افًٌٔؾ وافىريؼ 

هلد  مٚ، وخيرج مـ دٓفتف افٍِئٜ افنٔئٜٔ ادٚديٜ فٔدل ظذ إمقر ادًْقيٜ ادقصؾ و

ُ                          وافًَِٜٔ وافروحٜٔ وافقجدإٜٔ أيوٚ، وي َهد بف هْٚ اخلىط، أو ادٌٚد ، أو ادنٚريع، ئ                                    

                                                           

افزبٔدي، تٚج افًروس مـ جقاهر افَٚمقس، دار مُتٌٜ احلٔٚة، بروت، دون ضًٌٜ وتٚريخ، ( ادرتٙ 1)

 ، بتك .129، ص 2ج 

 . 17939( مًْد أمحد، أول مًْد افُقؾٔغ، حديٞ افًْامن بـ بنر، رؿؿ: 2)
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افًٍٍِل أو افٍُري أو اإلصالحل أو  افًٌد افًَدي أو وافرؤى وافتقجٓٚت ذات

آجتامظل.. ذم شٚئر جمٚٓت احلٔٚة.  وأي آؿتهٚد وأافتْئّل أو افًٔٚد 
(1)

 

 امليَج اصطالحا:

 وادْٟٓ مـ افْٚحٜٔ آصىالحٜٔ هق: 

افىريَٜ افتل يتًٌٓٚ افًَؾ اإلًٕٚين ذم دراشتف دقوقع مٚ، مـ أجؾ افتقصؾ إػ 

ؿٕٚقن ظٚم، أو مذهٛ جٚمع، أو ؾـ ذم ترتٔٛ إؾُٚر ترتٌٔٚ دؿَٔٚ، بحٔٞ يٗدي إػ 

ٓقفٜ، أو افزهْٜ ظذ صحٜ حََٜٔ مًِقمٜ. ـنػ حََٜٔ جم
(2)

 

ُ         ـام ي ىِؼ مهىِ ْ   "ادْٟٓ  "ح     ٜ  أو افؼ                     ظذ: افديـ، أو اف ِ          حِ    ،  ٜ ِ   ظ  أو افًَٔدة، أو َ 

ممـ  أو ظذ ادؼوع افًٔٚد أو افٍُري أو افسبقي أو اإلصالحل..يديقفقجٜٔ، إ

 يًتٓقي افًٚشٜ وادٍُريـ وافٍالشٍٜ

جمّقظٜ مًْجّٜ ومَْْٜ اجتامظٔٚ أو دئْٚ أو تْئّٔٚ مـ افَٔؿ ؾٚدْٟٓ مجِٜ أو 

وافوقابط وأفٔٚت وإهدا  وافقشٚئؾ افتل يُّـ مـ خالهلٚ افقصقل إػ  ئوادٌٚد

 افْتٚئٟ ادًىرة وادرجقة. 

وشِٜٔ فٌٚيٜ مـ اشتًامفْٚ فف، مـ أجؾ هق: )ادْٟٓ بٖٕف  جْديل يرى ظٌد افْٚس

فًِّٜٔ شقاء ـٕٚٝ جمٓقفٜ أو مًِقمٜ، ويرتٌط اختٔٚر ادْٟٓ ادتٌع افقصقل إػ احلََٜٔ ا

(هٚيدبٚفدراشٜ بْٚء ظذ اإلصُٚفٜٔ افتل يتؿ حتد
(3)

. 

                                                           

ُ                                                                      ( مل ي ؼ اجلرجٚين ذم ـتٚب افتًريٍٚت دهىِح ادْٟٓ، إير:  ظع بـ حمّد بـ ظع.. اجلرج1ٚ) ين، ـتٚب     

 م. 2225 / هـ1426افتًريٍٚت، دار افٍُر فِىٌٚظٜ وافْؼ وافتقزيع، بروت، افىًٌٜ إوػ، 

، 141م، ص 1964( تقؾٔؼ افىقيؾ، أشس افًٍٍِٜ، دار افْٓوٜ افًربٜٔ، افَٚهرة، افىًٌٜ افرابًٜ، 2)

ْٜٔ فُِتٚب، َٕال ظـ: ترـل رابح، مْٚهٟ افٌحٞ ذم ظِقم افسبٜٔ وظِؿ افٍْس، ادٗشًٜ افقض

 .15م، ص 1984اجلزائر، افىًٌٜ إوػ، 

،  2( ظٌد افْٚس جْديل، مْٓجٜٔ افٌحٞ افًِّل ذم افًِقم آجتامظٜٔ، اجلزائر، ديقان ادىٌقظٚت اجلٚمًٜٔ، ط3)

 .14، ص 0222
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بٖٕف هق: )افىريَٜ أو إشِقب افذي يْتٓجف افًٚمل ذم  "méthodeادْٟٓ "ويًر  

بحثف أو دراشٜ منُِتف وافقصقل إػ حِقل هلٚ أو إػ بًض افْتٚئٟ..(
(1)

 . 

ذفؽ افتْئؿ افٍُري ادتداخؾ ذم افدراشٜ افًِّٜٔ، وبًّْك أبًط هق هق: )بٖٕف و

 (اخلىقات افٍُريٜ افتل يًُِٓٚ افٌٚحٞ حلؾ منُِٜ مًْٜٔ
(2)

. 

إػ أن تىٌٔؼ ادْٚهٟ فٌِحٞ هيد  وبٚشتّرار إػ تقشٔع آؾٚق  هْٚودمدر اإلصٚرة 

 ،فٌٚحثغ ذم افًٚمل ومـ وؿٝ ٔخرادًرؾٜ افًِّٜٔ حقل خمتِػ جمٚٓت آهتامم مـ ؿٌؾ ا

وذفؽ ٕشٌٚب أمهٓٚ تىقر احلٔٚة اإلًٕٕٜٚٔ فٌْل افٌؼ ذم افْقاحل آؿتهٚديٜ 

 وآجتامظٜٔ وافًٔٚشٜٔ وافتُْقفقجٜٔ وؽره
(3)

 . 

ؾٓق إذن ذفؽ افىريؼ افًقي وادًتَٔؿ افذي يًر ؾٔف افًَؾ شرا مَهقدا وؾؼ 

حمددة شٍِٚ، يًتّدهٚ افٌٚحٞ ذم تْئؿ مٚ فديف خىقات مًْٜٔ وؿقاظد ظٚمٜ ومًِقمٜ و

مـ أؾُٚر أو مًِقمٚت أو رؤى أو وجٓٚت ٕير أو تهقرات.. مـ أجؾ افقصقل إػ 

 افْتٔجٜ ادىِقبٜ.

 :عالق٘ املطلنني بعله املياٍج

ؾَد  ،إمٜ ادًِّٜ أشٌؼ إمؿ ذم افتًر  ظذ ظِؿ ادْٚهٟ وٓشٔام افتجرئٌٜ مْٓٚ

وفًؾ ذم رحِٜ شٔدٕٚ إبراهٔؿ  ،حقى افَرآن افُريؿ افُثر مـ افتحِٔالت ادْٓجٜٔ افٌحتٜ

ظِٔف افهالة وافًالم ذم افٌحٞ ظـ إهلف احلََٔل مٚ جيًِْٚ ٕتقشؿ ـٍٜٔٔ تىٌَٔف فِّْٟٓ 

وضرح  ،ؾٍرض افٍرؤٚت ،مـ مالحيٜ ادالحيٚت ا   ً بدء   ،افتجريٌل بُٚمؾ جزئٔٚتف

                                                           
ُر ( ظٌد افرمحٚن افًًٔقي، ظٌد افٍتٚح حمّد افًًٔقي، مْٚهٟ افٌحٞ افًِّل ذم افٍُر اإلشالمل واف1ٍ)

 . 13، ص 1997دار افراتٛ اجلٚمًٜٔ،   :احلديٞ، فٌْٚن

 .13، ص 1988( أمحد حٚؾظ ٕجؿ و آخرون، دفٔؾ افٌٚحٞ، افريٚض، افًًقديٜ: دار ادريخ، 2)

( حمّد ظٌٔدات و آخرون، مْٓجٜٔ افٌحٞ افًِّل: افَقاظد و ادراحؾ و افتىٌَٔٚت، إردن: دار وائؾ فِىٌٚظٜ 3)

 .35، ص 1999و افْؼ،  
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ثؿ  ،إلصُٚٓت ؾتتٌع اجلزئٔٚت بٚٓشتَراء وافتجريٛ وافزهْٜوظرض ا ،افتًٚؤٓت

وؾرزهٚ واشتًٌٚد افٍٚشدة  ،دمّٔع اإلجٚبٚت واخلالصٚت اجلزئٜٔ افهحٔحٜ واخلٚضئٜ

وؿد أخذ افٌرب ظـ ادًِّغ أبجديٚت ادْٟٓ  ،فِقصقل إػ افْتٔجٜ افْٓٚئٜٔ ،مْٓٚ

 ٿ ژ  تًٚػ: وهٚ هق ٕص ؿرآين ـٚصػ حلََٜٔ افًٌؼ ذم تْٚول ادًٖفٜ. ؿٚل ،افتجريٌل

 ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ        ٿ ٿ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ

 ڱ ڱڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک     ک ک ڑ ڑ ژ

  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ    ڻ ڻ ں ں ڱ

 >.إًٕٚم=   ژ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھھ

يالحظ  - بتقؾٔؼ مـ اهلل -وادحِؾ دٚ ؿٚم بف شٔدٕٚ إبراهٔؿ ظِٔف افهالة وافًالم 

مٗذات ومُقٕٚت وظْٚس ادْٟٓ افتجريٌل بحذاؾره وبخىقاتف اخلّس افدؿَٜٔ، ظز 

 مًٚحٜ زمْٜٔ ـٚؾٜٔ ٓشتخراج افَٚظدة افُِٜٔ، ومتثِٝ ذم:

        ٿ ٿ ٿ ژاخلىقة إوػ ذم ادنٚهدات وافرؤى وووع ادالحيٚت  -1

 >. إًٕٚم=   ژ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 چ  ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ژثؿ بدأ يٍرض افٍرؤٚت  -2

  >.إًٕٚم=   ژ چ چ چ

 ڇ ژثؿ ؿٚم بًِّٜٔ اإلجٚبٚت افتَرئٌٜ ظذ افٍروض وادالحيٚت ادىروحٜ  -3

 ک     ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

  >.إًٕٚم=   ژ ک

 ڤ ڤ     ژثؿ ؿٚم بًِّٜٔ آشتَراء ظز دمّٔع ادالحيٚت ظذ وقابط اجلزئٔٚت  -4

 گ گ گ ژ    ژ ک ... ڇ ڇ ڇ ڇ ژ    ژ چ... ڦڄ ڦ ڦ ڦ

 >. إًٕٚم=   ژ  ۀ ... گ
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 ۀ ژثؿ خرج بٚفْتٔجٜ افْٓٚئٜٔ، ادّثِٜ ذم ؿٚظدة افتقحٔد افُزى وادىَِٜ  -5

   ژ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھھ ے ے ۓ ۓ ﮲

  >.إًٕٚم=

 ؾّـ أيـ فٌِرب آدظٚء بٖن ادْٟٓ افًِّل مـ مٌتُراتف؟

 :البحح لغ٘

 ، ث ف  ث ف ، ي ٌح  ُ   تدل مٚدة )ب، ح، ث( ذم افٌِٜ ظذ ضٌِؽ فِقء ذم افساب، ؾَْقل: )ب ح   ُ  َ   َ    ُ  َ  َ  َ                                                         

ث ف (  ث ٚ. واب ت ح  ُ   ب ح   َ  َ  َ  ْ       ً  ْ  َ
(1)

بًّْك أن تًٖل ظـ افقء  "افٌحٞ". ومْف جٚء اشتًامل مهىِح 

وتًتخز ظْف وظـ شٚئر ـِٔٚتف وتٍٚصِٔف. يَٚل: )بحٞ ظـ اخلز وبحثف يٌحثف بحثٚ، 

ٝ  ظـ افقء أي: شٖل ظْف(. و ث  ٌ ح  ٝ  وت  ث  ٞ  ظْف، واب ت ح  ت ٌ ح  ث ف ، واش  ت ٌ ح  ْ  ُ         يَٚل أيوٚ: )اش     َ  َ   ُ  ْ  َ  َ  ْ         َ  َ  ْ  َ ْ      ُ  َ  َ  ْ  َ ْ              

 بًّْك واحد، أي ؾتنٝ ظْف(.

مـ ومـ هْٚ ٕتٌغ إٔف اشتًّؾ بًّْٔغ؛ )احلٍر، وضِٛ افقء(، ثؿ خرجٝ افُِّٜ 

ذل ووًٓٚ ادٚدي ادحًقس إػ دٓفتٓٚ ادجٚزيٜ افٍُريٜ وادًْقيٜ، وصٚرت تىِؼ ظذ ب

تتهؾ بف  اجلٓد ذم مقوقع مٚ، ومجع ادًٚئؾ افتل
(2)

 ، وهق ظغ ؿهدٕٚ ذم هذا ادْحك.

ؾٚفٌحٞ ذم افٌِٜ إذن هق: ضِٛ أمر ؽٚئٛ، ؾٔام أؽٚره افساب وجًِف يٌز ظـ 

ّ                                               إٕيٚر، ؾٓق متٌٔ ٛ، ومٚ ؽٚب ظـ افًَؾ أيوٚ ؾٓق ؽٚبر ظـ افتهقر، و ذفؽ جيري ـ               

ََٔتف أو ضًٌٔتفافٌحٞ ظـ هذا أو ذاك فُِنػ ظـ ح
(3)

. 

  

                                                           
 .( إير: ابـ مْيقر، فًٚن افًرب، مٚدة بح1ٞ)

 .11( ظٌد اهلٚدي افٍوع، أصقل افٌحٞ، ص 2)

 م، 1997، 1( ؾريد إٕهٚري، أبجديٚت افٌحٞ ذم افًِقم افؼظٜٔ، مْنقرات افٍرؿٚن، افدار افٌٔوٚء، ط3)

 .24ص 
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 :البحح اصطالحا

يَهد بٚفٌحٞ افًِّل ذم ادًْك آصىالحل بٖٕف: تِؽ ادحٚوٓت واجلٓقد 

ادًتّرة افتل يٌذهلٚ افًِامء ذم اـتنٚ  ادًرؾٜ، ظـ ضريؼ افتَْٔٛ ظْٓٚ وحًـ ظروٓٚ 

وؾؼ ؿقاظد دؿَٜٔ ذم افٌحٞ وافتدفٔؾ وافتحِٔؾ وافَْد وافتجريٛ وافتَقيؿ، مـ أجؾ 

ط وافًالؿٚت بغ إصٔٚء؛ ويتقؿػ ٕجٚح افٌحٞ افقصقل إػ احلََٜٔ، وإجيٚد افرواب

افًِّل ظذ جقدتف وإوٌٚضف افًِّل مـ ٕٚحٜٔ، وظذ تٖثره اإلجيٚيب وحتَٔؼ افٍْع فٍِرد 

وادجتّع مـ ٕٚحٜٔ ثٕٜٚٔ 
(1)

. 

ؾٚفٌحٞ افًِّل هق إذن: ظّؾ مْيؿ مرتٛ مْوٌط هيد  إػ حؾ منُِٜ مًرؾٜٔ 

ٚ أشٚس اإلصُٚلبٚشتَراء مجٔع مُقٕٚضهٚ افتل ييـ أهن
(2)

. 

ؾٓق وشِٜٔ فِدراشٜ وافٌحٞ افتل يُّـ بقاشىتٓٚ افقصقل إػ حؾ دنُِٜ حمددة 

مـ خالل افتَيص افنٚمؾ وافدؿٔؼ جلّٔع إدفٜ ادتًَِٜ بتِؽ ادنُِٜ 
(3)

. 

ؾٓق إذن: اشتخدام ـٚؾٜ افقشٚئؾ افًِّٜٔ ادتٚحٜ مـ أؾُٚر وأدوات ووشٚئؾ وضرق 

 وأشٚفٔٛ وؾؼ ؿقاظد ادْٟٓ افًِّل ادْوٌط دًرؾٜ ادجٓقل ادٌحقث ظْف. 

ف: هق افًٌٔؾ أو  ّـ وظذ وقء مٚ شٌؼ يُّْْٚ تًريػ مْٟٓ افٌحٞ افًِّل ظذ إٔ

ادْٟٓ أو إشِقب افذي يتًٌف افٌٚحٞ مًتْدا ظذ افَقاظد وإشس افًِّٜٔ افًِّٜٔ 

ّ                                                                     وافٌٔ ْٜ هبد  تَيص مجِٜ مـ احلَٚئؼ افٌٚئٌٜ ذم خمتِػ ؾروع وجزئٔٚت ومٔٚديـ ادًرؾٜ      

 افْيريٜ أو افتىٌَٜٔٔ. 

 

                                                           
رابىٜ افًٚمل اإلشالمل، مُٜ، افًْٜ ( حِّل ظٌد ادًْؿ صٚبر، مْٓجٜٔ افٌحٞ افًِّل ووقابىف ذم اإلشالم، 1)

 .129هـ، ص  1418، شْٜ 183، افًدد 16

 م، 1997، 1( ؾريد إٕهٚري، أبجديٚت افٌحٞ ذم افًِقم افؼظٜٔ، مْنقرات افٍرؿٚن، افدار افٌٔوٚء، ط2)

 .24ص 

 .18م، ص 2222، 1( إير: ـٚمؾ حمّد ادٌريب، أشٚفٔٛ افٌحٞ افًِّل، افدار افًِّٜٔ افدوفٜٔ، إردن، ط3)
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 :أٍنٔ٘ البحح العلنٕ

ٌحٞ افًِّل ذم حٔٚة ادجتًّٚت يُّـ اختهٚر أمهٜٔ ومُٕٜٚ ودور وهد  اف

ادتحية ذم افًْٚس أتٜٔ: 
(1)

 

 تٌذيٜ افًَؾ اإلًٕٚين وتزويده بٚفًِقم وادًٚر  اجلديدة واحلديثٜ آـتنٚ . -1

 وامن ديّقمٜ آشتّراريٜ احلوٚريٜ فِْٓوٜ افٌؼيٜ. -2

 فٌِؼيٜ.ووع افٌؼيٜ ذم حٚفٜ افتّْٜٔ افدائّٜ وبٚفتٚيل وامن حٔٚة افرؾٚهٜٔ  -3

 إجيٚد احلِقل واإلجٚبٚت ادًَْٜ فًٚئر منُالت ومًوالت افٌؼيٜ. -4

تٌذيٜ وتّْٜٔ ادًٚر  وافًِقم افٍرديٜ واجلًّٜٔ وإممٜٔ وافُٕٜٔٚٔ فإلرادات  -5

 واجلامظٚت وادجتًّٚت.

ق  افُثر مـ ادٓٚرات وافٍُٚءات  -6 ذ  ْ  ِ                            تدريٛ أؾراد اجلْس افٌؼي ظذ إتَٚن وح   ِ                                  

. وٓشٔام ـٍٜٔٔ اشتخدام ؿقاظد ومْٚهٟ افٌحٞ افًِّل، وافتًقد ظذ وأفٔٚت.

أدبٔٚت ادامرشٜ افًِّٜٔ وادْٓجٜٔ ادقوقظٜٔ ذم مًٚجلٜ افَوٚيٚ واإلجٚبٜ ظذ 

 ادنُالت بحٔٚديٜ ومقوقظٜٔ مىَِٜ وتٚمٜ.

إرشٚء تَٚفٔد افٌحٞ افًِّل ذم احلقار وافَْٚش وافتثٚؿػ وافتحٚور واجلدال  -7

                             ـ ثؿ  تَّٔٔٓٚ وتَقيّٓٚ واحلُؿ ـرؤى.. ومـٚر وافـع أراء وإؾُـل مـضوافتًٚ

 ظِٔٓٚ. 

تًقيد افًَؾ افٌؼي ظذ افتّريـ ادًتّر فِرؾع مـ ـٍٚءة ؿقاه افًَِٜٔ افتل ـرمف  -8

 اهلل هبٚ ظذ شٚئر ادخِقؿٚت. 

 

                                                           
 م، 2222، 1( إير: ؾٚروق محٚدة، مْٟٓ افٌحٞ ذم افدراشٚت اإلشالمٜٔ، دار افَِؿ، دمنؼ، ط1)

 .32. ومْهقر بـ ؾؤؾ ـٚذم، افٌحٞ افًِّل تَْٔٚتف ومْٚهجف، ص 41، 42ص 
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 :ممٔصات البحح العلنٕ

وافؼوط افقاجٛ آفتزام فٌِحٞ افًِّل افهٚرم وادْوٌط مجِٜ مـ افوقابط 

وإٓوٌٚط هبٚ، وفًؾ أمهٓٚ أيت
(1)

: 

 أن يُقن جٓدا مْوٌىٚ ومْيام. -1

 أن يُقن دؿَٔٚ وواوحٚ ومٌٚذا. -2

أن يُقن مِتزمٚ بّْٚهٟ افٌحٞ افًِّل افتزامٚ واوحٚ: مْىَِٚ وممٚرشٜ ووشِٜٔ  -3

 وؽٚيٜ.

افًَؾ وحدوده وؿدراتف أن يُقن مالئام فِّقوقع ادٌحقث، ويتْٚشٛ وضٚؿٜ  -4

 وإمُٕٚٚتف افٌؼيٜ.

 أن يُقن مٍٔدا وٕٚؾًٚ وصٚحلٚ خلر افٌؼيٜ مجًٚء. -5

أن يًتّد افتقثٔؼ وافدؿٜ ذم افروايٜ وافَْؾ واجلّع بغ صدق افروايٜ وصحٜ  –6

افدرايٜ 
(2)

. 

أمٚ ظـ ادْٟٓ افتقثَٔل فألخٌٚر وادرويٚت ؾَٔقل افٌٚحٞ )حِّل ظٌد ادًْؿ 

صٚبر(: ).. يَقم ظذ أشٚس دراشٜ ومتحٔص إخٌٚر وَٕدهٚ داخِٔٚ وخٚرجٔٚ، وحتِِٔٓٚ 

وترـٌٔٓٚ تٚرخئٚ، وتقثٔؼ ٕهقصٓٚ واشتَراء حقادثٓٚ، وؿٔٚس افٌٚئٛ ؾٔٓٚ ظذ افنٚهد، 

ْٟٓ افتٚرخيل. ؾَد بدأت صٔٚؽٜ هذا ادْٟٓ ظذ يد وؽر ذفؽ مـ ؿقاظد ووقابط اد

ظِامء احلديٞ مْذ افَرن افثٚين اهلجري ظك تدويـ افًْٜ، ؾقوًقا مْٟٓ افتحَٔؼ 

فِّرويٚت روايٜ ودرايٜ، واظتْقا بدراشٜ افًْد وادتـ، وووًقا أصقل اجلرح وافتًديؾ، 

ز إػ درجٚت مـ افهحٜ    ّ                                              وصْ ٍقا ذم ضٌَٚت افرجٚل وتقارخيٓؿ وأحقاهلؿ، وؿًّقا اخل

                                                           
 اإلشالمل، الم. رابىٜ افًٚملـل اإلشـف ؾـل ووقابىـٜ افٌحٞ افًِّـٚبر، مْٓجٔـل ظٌد ادًْؿ صـر: حِّـ( إي1)

 .19مُٜ، ص

 .26( حِّل ظٌد ادًْؿ صٚبر، مْٓجٜٔ افٌحٞ افًِّل ووقابىف ذم اإلشالم، ص 2)
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ر  بًِؿ مهىِح احلديٞ. إػ أن جٚء  ُ                                واحلًـ وافوًػ، ومجع ذفؽ ـِ ف ذم ظِؿ ظ           ّ                        

وؽرمهٚ وووًقا ؿقاظد  "ٕٓجِق"و "ؾِْٟ"أوروبٔقن بًد ظك افْٓوٜ أمثٚل: 

افتحَٔؼ وافتقثٔؼ ذم ادْٟٓ افتٚرخيل. وافذي يدرس ضرق افتحَٔؼ افتٚرخيل ظْد ادًِّغ 

ثال جيد افزاظٜ وافدؿٜ ذم تًٍر افيقاهر وحتِِٔٓٚ وترـٌٔٓٚ واشتَراء ـٚبـ خِدون م

إحداث وافقصقل هبٚ إػ ؿقاظد ـِٜٔ وأحُٚم دؿَٜٔ ومًٚير ظٚمٜ ذم افتٚريخ ( 
(1)

. 

 :خصال ّمْاصفات الباحح

فٌِٚحٞ مجِٜ مـ ادقاصٍٚت واخلهٚل افًِّٜٔ وإخالؿٜٔ، يُّْْٚ إمجٚهلٚ ذم 

 ٔتٜٔ:افًْٚس وافؼوط ا

ً ًأٗاًل: ً : اخلصايًاهعوًًٌٚٞ
(2)

 

ظذ تٌَؾ آراء أخريـ، وإن     ً درا  ٚأن يُقن متٍتحٚ ظَِٔٚ وحمٚيدا ؽر مْحٚز، وؿ -1

 ـٕٚٝ مًروٜ فتقجٓٚتف وؿْٚظٚتف.

2-   ٜ مْف إلجيٚد                                                             ً أن تُقن فديف افرؽٌٜ افدائّٜ ذم آـتنٚ  وافتًر  وافٍوقل حمٚوف

 اإلجٚبٚت ادًَْٜ فتًٚؤٓتف ادْىَٜٔ افٔقمٜٔ.

أن تُقن فديف رؽٌٜ جٚحمٜ فىِٛ افًِؿ وادًرؾٜ وآضالع ظذ خزات وٕتٚجٚت  -3

 أخريـ، وافٌَقل فَِْد افذايت مٓام ـٕٚٝ حدتف.

أن يُقن ظٚرؾٚ ومِام بٖصقل ادْٟٓ افًِّل وؿقاظد افٌحٞ ادْٚشٌٜ دقوقظف  - 4

 ادٌحقث، ومتخههٚ ؾٔف، أو فديف رؤيٜ ظٚمٜ أو إدٚمٚ ـٚؾٔٚ بف.

                                                           
 .26( حِّل ظٌد ادًْؿ صٚبر، مْٓجٜٔ افٌحٞ افًِّل ووقابىف ذم اإلشالم، ص 1)

ا، وآخرون، مَدمٜ ذم افٌحٞ افًِّل، مُتٌٜ افٍالح، افُقيٝ، ط2) م، 1998 ،2                           ّ                                                       ( إير: ظع ظُر، وؾٚروق افٍر 

. إير: ؾٗاد بـ ظٌٔد، مْٓجٜٔ افٌحٞ ذم افًِقم اإلشالمٜٔ، دار افُتٚب احلديٞ، افَٚهرة، 44، 43ص 

 ، بتك .78.. 38م، ص 2215افىًٌٜ إوػ، 
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أن يُقن بًٔدا ظـ افتًٍرات افٌٚموٜ وؽر ادْىَٜٔ وؽر ادًَْٜ، وآبتًٚد ظـ  -5

افتٓقيؾ وادٌٚفٌٜ واإليامن بٚفهد  وادٍٚجآت، وظدم افتنع ذم افقصقل إػ 

 افْتٚئٟ دون أدفٜ ـٚؾٜٔ.

فًِّل ٓ يتًٚرض مع إخالق وافَٔؿ، واإليامن بٖمهٜٔ افًِؿ اإليامن بٖن افٌحٞ ا -6

 وافٌحٞ ذم تىقير افٌؼيٜ.

شالمٜ فٌتف وأشِقبف وبٕٔٚف، افًٌٔد ظـ أؾٕٚغ افٌالؽٜ وافٌٔٚن واحلجٟ اخلىٚبٜٔ  -7

 افًربٜٔ، واشتًامل فٌٜ مٌٚذة وواوحٜ خلدمٜ ادقوقع ادراد بحثف.

ًً ًثاًُٚا: ً  :اخلصايًاألخالقًًًٚٞ

رأشٓٚ خِؼ إمٕٜٚ وافهدق وآشتَٚمٜ ذم افَْؾ وآؿتٌٚس وافتقثٔؼ، وظذ 

واحسام وتَدير جٓقد أخريـ، وظدم دمريح وتنْٔع وتٍئع جٓقد أخريـ مٓام 

صذت، بؾ ظِٔف َٕدهٚ وتهقيٌٓٚ بٚهلدوء وآتزان، وحًـ اختٔٚر افتًٚبر وإفٍٚظ 

ريـ، ؾوال ظـ افتقاوع وافهز وافتقـؾ ادْٚشٌٜ ذم افتًِٔؼ وافَْد وتَٔٔؿ جٓقد أخ

ظذ اهلل، وآبتًٚد ظـ افٌرور، وتوخؿ إٕٚ افٍردي ظذ حًٚب إٕٚ اجلًّل أيوٚ، 

وأن يَقل دائام ظٌٚرة )حًٛ اضالظل أو دراشٚيت ادتقاوًٜ( أ و)حًٛ ؿراءايت افَِِٜٔ 

 وادتقاوًٜ( أو )حًٛ ٕيريت وخزيت ودمربتل افَِِٜٔ وادتقاوًٜ(
(1)

. 

 بَقفف تًٚػ:   ً ال  ػ واخلنٜٔ مـ اهلل وافتَقى واإلخالص وافقرع ظّفؾوال ظـ اخلق

 ىئ ىئىئ  ېئ .... ژ، وؿقفف تًٚػ: =افتٌٚبـ>  ژ ۆ    ....  ھ ہ ہ ہ ژ

  .ٌَرة>اف=  ژ  مئ.... یی

 

                                                           
، ومٚ بًدهٚ. إير: ؾٗاد بـ ظٌٔد، مدخؾ إػ ظِؿ ادْىؼ، 242( إير: ظٌد اهلٚدي افٍوع، أصقل افٌحٞ، ص 1)

ل ـ. وؾٗاد بـ ظٌٔد، مْٓجٜٔ افٌحٞ ؾ122..  118م، ص 2214، 1يٞ، افَٚهرة، طدار افُتٚب احلد

 ، بتك .78.. 38ص م، 2215ٕوػ، ٜ اـرة، افىًٌـٞ، افَٚهــتٚب احلديـٜ، دار افُـقم اإلشالمٔـافًِ
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 اخلصال التلْٓئ٘ الرتاكنٔ٘:        ثالجا :

ٜ  ـٍٜٔٔ َ       وٕقد هْٚ أن ٕؼح مًٖف  وتٖشٔس مًٚمل  افتخهص افًِّل فدى افٌٚحٞ                      
 
            ِ                          بْٚء
ِ
    

ظْٚيٜ متّٔزة،  -فألشػ –وافٌحٞ افًِّل واجلٚمًٜ، افتل ٓ تقفٔٓٚ اجلٚمًٜ اجلزائريٜ 

ؾٔدفػ جراء هذه ادامرشٜ ؽر ادتخههغ فًٌِٞ ذم جمٚٓت بحثٜٔ ختههٜٔ ؽريٌٜ 

جلٚمًٚت ادْتجٜ فًِّرؾٜ ظْٓؿ. وبْٚء ظذ افتجٚرب وافساـامت افًِّٜٔ ادًتٍٚدة مـ ا

ُ                                                                      واد هٍْٜ ظٚدٔٚ، أن فٌِٚحٞ اجلٚمًل احلََٔل ادتُّـ دائرتٚن ختههٔتٚن يتحرك وّـ    

إضٚرمهٚ افًِّل وادًرذم وادْٓجل، شٌؼ وأن خوع خالل مًٚره افتُقيْل افًِّل 

ام وتدرب ظذ إًٔٚؿٓام حد اإلتَٚن واف ر  أصقهل  َ                                 افْيري وافتىٌَٔل فَقاظدمهٚ ومت  ٓ       َ   َ  َ تحُؿ                            

مًٚئؾ ختههف افًِّل ذم إًٕٚق  -بؾ ـؾ –وافًىٚء وافتجديد. وإٔف اشتقظٛ أهؿ 

افثالثٜ أتٜٔ: )أصقل افًِؿ، مهىِحٚت افًِؿ، مْٟٓ افٌحٞ ذم افًِؿ(، ؾُِؾ ظِؿ 

أصقفف وؿقاظده ومًٚدف وـِٔٚتف وؾروظف وأدفتف وصقاهده وتٚرخيف وتراـامتف.. 

ء وإصقفٔغ ختتِػ ظـ مهىِحٚت ادتُِّغ ومهىِحٚتف أيوٚ، ؾّهىِحٚت افٍَٓٚ

ٟٓ افٌحٞ ــ مْـػ ظـل خيتِـل وإصقفـٞ افٍَٓـٟ افٌحـــوافٍالشٍٜ وادحدثغ.. ومْٓ

 احلديثل وافدظقي، وهُذا ذم شٚئر افًِقم. 

دائرة بٗرة افتخهص "أمٚ افدوائر افتل جيٛ أن يتَْٓٚ ويتحُؿ ؾٔٓٚ حتُام دؿَٔٚ ؾٓام: 

، ذات افهِٜ افقضٔدة وادٌٚذة بحَِف "ة آهتامم افتخهيص ادنسكدائر"، و: "افدؿٔؼ

ادًرذم وافًِّل وادْٓجل وافثَٚذم افدؿٔؼ، ـًالؿٜ بًض افًِقم اإلًٕٕٜٚٔ بًٌض افًِقم 

 افؼظٜٔ مثال أو افًُس. 

ومٚ جيٛ أن ٕٗـد ظِٔف هْٚ أن افٌٚحٞ اجلٚمًل إصٔؾ وادتُّـ، افذي تؿ اختٔٚره 

ّٜٔ وادْٜٓٔ افْزهيٜ وافنٍٚؾٜ، وفٔس افذي أؾرزتف مْيقمٜ افًٍٚد اجلٚمًل مـ بٚفىرق افًِ

ذوي افَرابٚت وافقشٚضٚت وافِقبٔٚت واجلامظٚت افوٚؽىٜ، جيٛ أن يُقن ذم ختههف 

ّتف افًِّل افدؿٔؼ ؾحؾ مٔدإف مـ ؽر مْٚزع، وشٔد ؿقمف ادىٚع مـ ؽر مْٚؾس، فف ـِ

ُ     ادحسمٜ وادٍٔدة واد تًٌٜ ُ                                    جيٛ ظِٔف أن ي ٗفػ ذم ختههف ـتٚبٚ واحدا ذم افًْٜ ظذ ، ـام                              
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أؿؾ تَدير ذم ادٚدة افتخههٜٔ افتل يدرشٓٚ وئَِٓٚ ظذ افىٌِٜ، ؾوال ظـ أربًٜ أو مخًٜ 

ُ                                                         أبحٚث ختههٜٔ مًَّٜ ي نٚرك ؾٔٓٚ ذم ادِتَٔٚت ادحِٜٔ وافدوفٜٔ وافًربٜٔ واإلشالمٜٔ،                    

 وشٚئؾ اإلظالم ادحِٜٔ وافًربٜٔ وافًٚدٜٔ، وظؼات ادَٚٓت وافردود وافتقؤحٚت ظز

 وٓشٔام ادُتقبٜ مْٓٚ ـٚدجالت إشٌقظٜٔ وافنٓريٜ وافٍهِٜٔ.

ف  افتخهيص وحيذؿف ويُتٛ ؾٔف صٔئٚ ظِّٔٚ مٌَقٓ،   ّ ر  ظِ  ٓ  ّ ُ                                           ـام جيٛ ظِٔف أن ي ت   َ     َ    َ  َ  َ               

وادْٓجٜٔ  مرورا بّرحِٜ افتَِٔد وافتًٌٜٔ وافَْؾ وافسمجٜ وآؿتٌٚس وادحٚـٚة افًِّٜٔ

إصِٜٔ فٌِٚرزيـ وادتّٔزيـ ذم ذاك احلَؾ افًِّل، إػ أن تتىقر مُِٚتف وإمُٕٚٚتف 

وؿدراتف ؾٔتحقل إػ مرحِٜ اهلوؿ ادًرذم وادْٓجل إصٔؾ، ومْٓٚ إػ مرحِٜ إظٚدة 

إٕتٚج ادًرؾٜ وتًقيَٓٚ وتدويرهٚ، وصقٓ إػ مرحِٜ تًَٔدهٚ وافتْير ؾٔٓٚ، وافتٍرد 

ْ ق  اشّف افذي اـتًٌف    ً ـٚ  ت وأراء اخلٚصٜ بف، وافتل شتهر اشؿ ظِؿ خٚصبٚفْيريٚ
َ                   بف ص  ْ ِ    

 مـ أهتف. 

دائرة "ـام يُّْف أيوٚ أن يتحرك ذم إضٚر افدائرة افًِّٜٔ افتخههٜٔ افثٕٜٚٔ فف 

ب مْٓٚ بحُؿ ـثرة ؿراءاتف واضالظٚتف افذاتٜٔ، ومـ "آهتامم افتخهيص ادنسك                                                        ، ؾٔتَر 

ٝ   ـثرة تًٚؤٓتف ُ                ُ واشتًٍٚراتف وافًامع مـ م تخههٔف، ـام ؾًِ  -ـتجربٜ صخهٜٔ –                      

-1994خالل مالزمتل وصحٌتل ٕؾوؾ أشٚتذة افتٚريخ ذم اجلٚمًٜ اجلزائريٜ شْقات 

م مـ خالل مجًٜٔ مآثر أول ٕقؾّز ادٓتّٜ بُتٚبٜ افتٚريخ، وافتل وّٝ خرة 2222

افٌٚحثغ ذم تٚريخ احلرـٜ افقضْٜٔ وثقرة أول ٕقؾّز وذم تٚريخ اجلزائر احلديٞ وادًٚس، 

ّ                                                      ْٓؿ أي ام اشتٍٚدة ظٚدت ظع  بٚفتٖفٍٔٚت افُثرة افتخههٜٔ وؽرهٚ. ؾٚشتٍدت م       

ار   –وأن حيٚول  َ     ٍ بقظل م ق  حتريؽ آفٔٚت افٍٓؿ وافتحِٔؾ وافْير وافتًّؼ ذم افُثر  -     

ٓ  بًد                                                                           ّ     مـ ـِٔٚضهٚ وثٕٚقيٚضهٚ وتٍهٔالضهٚ، فٔتىقر بًدهٚ ويُتٛ ؾٔٓٚ، وٓ يتٖتك فف ذفؽ إ

، وـثر ٍ       ضقر ظْٚء وصز وحتّؾ  ٍ                                  ة ؿراءة، وإدمٚن  ظذ ارتٔٚد ادُتٌٚت اخلٚصٜ وافًٚمٜ                                

ٛ  ظذ ـتٚبٜ ادَٚٓت افَهرة  ـ  وتدري ٍ        ٍ                        اجلٚمًٜٔ وؽرهٚ، ومـ ـثرة تدريس  وتًِٔؿ  وتُقي        ٍ        ٍ                             



 39  

وحتور افدروس فِىٌِٜ، وحوقر ادِتَٔٚت وافْدوات وإيٚم افدراشٜٔ افتخههٜٔ 

 وؽرهٚ. 

ُـ وافًٔىرة مـ هٚتغ أفٔتغ )بٗرة وحتك يهؾ إشتٚذ افٌٚحٞ إػ مرحِٜ افتّ

افتخهص ودائرة آهتامم(، ؾٚفتحُؿ، ؾٚفًىٚء، ؾٚفتْير، ؾٚفتًَٔد.. جيٛ ظِٔف أن يّر 

بّراحؾ تُقئْٜ وتٖضريٜ ظديدة، شٖذحٓٚ مـ خالل هذا افًرض ادْٓجل وادًرذم 

ت ف  فْٚ بًض إشامء إـٚدئّٜ ادتّ ُ                              وافًِّل وافتُقيْل افذي وؾ ر   ْ  َ ٔزة افتل صدؿٝ مٚ                           

ظٚهدت اهلل ظِٔف مـ أشٚتذتْٚ ومنٚخيْٚ وأويل افٍوؾ ظِْٔٚ ممـ ؿٙ ٕحٌف وممـ مٚزال 

يْتير حمتًٌٚ ذم حمراب افًِؿ وافٍؤِٜ ادَدس إػ افٔقم، وافذي رشّتف فْٚ أيوٚ 

اجلٚمًٚت ادهٍْٜ ظٚدٔٚ أثْٚء إظدادهٚ فىٌِتٓٚ وبٚحثٔٓٚ افذيـ هؿ مًتٌَِٓٚ واشتّرارهٚ 

 وتىقرهٚ افًِّل واحلوٚري. وهٚ هل آفٔٚت افتُّـ افتخهيص. 

 : آلٔات التنلً التدصصٕ

ويتدرج افٌٚحٞ وؾؼ افتًًِؾ افًِّل وادًرذم وادْٓجل وافتُقيْل وإخالؿل 

 وافثَٚذم وإديب.. ذم جٚمًتف تِؽ، وؾؼ ادراحؾ افتُقئْٜ أتٜٔ: 

ًكتاب(:122ًً-42ًًزحوًٞاهتحصٚىًاجلاًعًٛاألٗهًٛ)ً–1ً

ويُقن ذفؽ مْذ أن يِتحؼ افىٚفٛ بٚجلٚمًٜ، ويتًر  ظذ تَٚفٔدهٚ وأظراؾٓٚ 

ووقابىٓٚ وؿقإْٔٓٚ، ويدرس ؾٔٓٚ شْقاتف إربع، وحيهؾ ظذ ادَرر اجلٚمًل افرشّل، 

حٔٞ يٌىل ـؾ مًٚق )مَٔٚس( ظِّل ـتٚب شٌؼ وأن أظدتف جلْٜ تٖفٔػ، أو ـتٌف أشتٚذ 

 ْٜٜ متخههٜ، ؾُٔقن جمّقع مٚ درشف مـ ـتٛ جمّقظمتّٔز ذم افتخهص وراجًتف جل

مَررة ذم افًْٜ ظؼة ـتٛ ختههٜٔ، يًودهٚ ؿراءات ختههٜٔ وثَٚؾٜٔ وأدبٜٔ أخرى، 

ؾٔتخرج افىٚفٛ بًد أربع شْقات وؿد ؿرأ أربًغ ـتٚبٚ ختههٔٚ، ؾوال ظـ ؿراءاتف 

ض افُتٛ إخرى، وحوقره ادِتَٔٚت وافْدوات وإيٚم افدراشٜٔ وظروض ومًٚر

وآفتَٚء بٕٚدبٚء وافُتٚب وافٌٚحثغ ادحِٔغ وافزائريـ، ممـ يًروقن ـتٌٓؿ ومٗفٍٚضهؿ 
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وإصداراضهؿ اجلديدة، وذم هذه ادرحِٜ يُقن افىٚفٛ ؿد ؿرأ ظِّف افتخهيص مـ أربًغ 

ـتٚبٚ أو يزيد ظْٓؿ بَِٔؾ أو ـثر حًٛ رؽٌٜ وإمُٕٚٚت وتىًِٚت افىٚفٛ وٕيرتف 

ؾ  ظذ أصقل افًِؿ ومْٓجف ومهىِحٚتف اخلٚصٜ بف، مٚ تٗهِف دًتٌَِف. ويُ           َ                                                   قن ؿد حه 

د  افتقجف إػ احلٔٚة افًِّٜٔ، افتل شٔدخِٓٚ بُؾ  ْ                                            فُٔقن مؼوع بٚحٞ مًتٌَع إن مل ي ر   ِ  ُ                             

 اؿتدار ومتُـ، ؾٍٔٔد ويٍْع أمتف ووضْف.

ًكتاب(:222ًًزحوًٞاهدراصاتًاهعوٚاً)ً–2ً

تٚر ؾٔٓٚ أؾوؾ                                                              ُ              وتٖيت مرحِٜ افدخقل إػ مًٚبَٜ افدراشٚت افًِٔٚ أو ادًَّٜ، حٔٞ خي 

افىالب وإٔجٌٓؿ وأؿدرهؿ مـ ـٚؾٜ إٔحٚء افقضـ دون متٔٔز أو حمٚبٚة أو ؽرهٚ مـ 

أصُٚل افتحٔز، وذفؽ ظز آمتحٕٚٚت افُتٚبٜٔ وافنٍٜٓٔ افْزهيٜ، وافتل يوىِع هبٚ 

ُ              ٍُٚءات إـٚدئّٜ اجلٚمًٜٔ، افذيـ ي نُِقن افوامٕٜ أؾوؾ وأؿدر وأصدق وأخِص اف                                 

افًِّٜٔ وإخالؿٜٔ، وٓ يَدشقن شقى احلََٜٔ، وٓ يًِّقن وٓ هيدؾقن وٓ يتقشِقن 

شقى احلؼ واحلريٜ إـٚدئّٜ ادَدشٜ. ومـ ثّٜ يتؿ آفتحٚق بٚفدراشٚت افًِٔٚ ظـ 

ـتٚب ختهيص بىرق ومْٚهٟ جدارة واؿتدار، وهل افتل شتٗهِف فَراءة ؿرابٜ مٚئتل 

وـٍٔٔٚت وأدبٔٚت مٌٚيرة ظـ مرحِٜ افتَِل اجلٚمًل إويل. ؾٔتًّؼ ذم افٍٓؿ وافتحِٔؾ 

وادْٚؿنٜ وادذاـرة، وتنُٔؾ اإلصُٚٓت وتًّٔؼ افٍروض، وتٖصٔؾ افَراءات 

وادَٚربٚت واإلجٚبٚت.. وٕحقهٚ مـ شٚئر ظِّٔٚت افتٖصٔؾ وافتٖشٔس وافتُقيـ ادًرذم 

ُ                       ٓجل وادهىِحل، وافتدرب ظذ ـتٚبٜ ادَٚٓت افتل ت زز  مقاهٛ وـٍٚءات افىٚفٛ وادْ   ُ                                            

افٌٚحٞ. ويتخرج افىٚفٛ بًد دراشتف ادًَّٜ وافتل جيٛ أن تدوم شْتغ، وؿد ؿرأ 

 خالهلام ؿرابٜ مٚئتل ـتٚب أو أـثر. 

ُ                                          ومٚ ي دمك فف افٍٗاد ويتحن فف افَِٛ أن ادًٚبَٚت  تؿ افتل ت -وفألشػ افنديد -    

ق  2215 -2222د وٕهػ ذم جٚمًٚتْٚ اجلزائريٜ مْذ أـثر مـ ظَ  ً ُ  َ   م، وافتل ت   ُ ق           

ؾوٚئحٓٚ وؾًٚدهٚ وظدم صٍٚؾٔتٓٚ افهحػ وافَْٚبٚت بنُؾ دوري ومزء فًَؾ إمٜ 
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وٕخٌٓٚ ادخِهٜ، تِؽ ادًٚبَٚت ؽر افْزهيٜ افتل يدفػ إفٔٓٚ افٍئٚم افًريض وافًقاد مـ 

بٜ افقطٍٜٔ اجلٚمًٜٔ ٕحق مْهٛ إشتٚذيٜ )افُٚرزمل( ادحسم اهلّؾ مـ ادقطٍغ ظز بقا

جدا، ؾُثر مـ مديري اإلؿٚمٚت وادىٚظؿ اجلٚمًٜٔ وإمْٚء افًٚمغ وادقطٍغ افًٚديغ 

ِ ف  إظقان ادًتخدمغ واحلراس وادديريـ  َ                                  ممـ ـٕٚقا يُتٌقن افنٓٚدات اددرشٜٔ، ب   ْ  َ                                  

صِغ ومديري افٌْقك وادحٚشٌغ.. صٚر ضٚفٌٚ ذم ؿًؿ افتٍْٔذيغ وأمثٚهلؿ مـ إضٌٚء افٍٚ

افتل حتتوْٓٚ مراـز حٍظ  هافدراشٚت افًِٔٚ ثؿ صٚر حٚمال فنٓٚدة ادٚجًتر وافدـتقرا

افٍْٚيٚت وافردم اجلٚمًل، وافتل تًٚين افٔقم مـ ظٚديٚت افٌٌٚر وافزمـ وافًْٔٚن 

ؾ ف  وجلْٜ ادْٚؿنٜ مـ واإلمهٚل، ٕٕف ٓ جيرؤ أحد ظذ ٕؼهٚ وافتًريػ هبٚ ف ِ                  ًِّف وم ؼ   ِ ِ ْ  ُ       

أيـ أتك هبٚ؟ ومٚ ؿّٔتٓٚ افًِّٜٔ وادًرؾٜٔ وادْٓجٜٔ؟ ومٚذا أوٚؾٝ إػ افًِؿ وادًرؾٜ، 

واجلٚمًٜ؟ ؾهٚر أمثٚل هٗٓء ظٚفٜ ظذ هذه اجلٚمًٜ ادًُْٜٔ ادتخٍِٜ، وظقض أن ترتَل 

وزادوا إًٍٔٓؿ ختٍِٚ وتتىقر هبؿ، وإٔك تتىقر بٚفًٍٚد وادًٍديـ، ٕجدهؿ زادوهٚ 

.  ٜ ٜ  وإهٕٚ  ً
ً  وو         ً  َ ِ   

ًكتاب(:422ًًزحوًٞإجناسًحبحًاملاجضتري)ً–3ً

ُ                                وتٖيت مرحِٜ إظداد بحٞ ادٚجًتر افذي ي ْتَك ظْقإف مـ بغ خرة ظَقل أهؾ                                    

ُ                                               افتخهص وافٌٚرزيـ ؾٔف، وت راظك ؾٔف مدى خدمتف فقاؿًف وجمتًّف مـ جٜٓ، ومدى                         

جٜٓ ثٕٜٚٔ، ومٚذا شَٔدم هذا افٌحٞ مـ جديد فألمٜ  خدمتف دًرة افساـامت ادًرؾٜٔ مـ

وافقضـ واجلٚمًٜ وافٌٚحٞ؟ وهؾ شرتَل هبٚ أم شُٔقن ظٚفٜ ظِٔٓٚ ـحٚل افٍئٚم افًٚفٜ 

 ظِٔٓٚ افٔقم؟

ويٌحٞ افىٚفٛ افًقي ضِٜٔ ثالث شْقات بحثٚ ختههٔٚ متقاصال، حتٝ إذا  

مُٕٜٚ ودور افٌحٞ أشتٚذ أـٚديّل بٚحٞ متخهص ومتّرس يًر  ؿّٜٔ وأصٚفٜ و

 -فألشػ افنديد –افًِّل، ظذ ظُس ظر  اإلذا  وادْٚؿنٜ اجلٚري وادتًٚر  

ظِٔف ذم جٚمًٚتْٚ، حٔٞ ئًىر وحيقز ظذ شقق اإلذا  أبٚضرة اإلذا  وشامهة 
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ادْٚؿنٚت مـ اإلداريغ ومـ فػ فٍٓؿ ذم افِجٚن وادجٚفس افًِّٜٔ؟؟ )يل بحٞ 

فِّنٚرـٜ ذم مِتَك ب٘حدى اجلٚمًٚت اجلزائريٜ ظْقإف: )أبٚضرة أـٚديّل مقثؼ تَدمٝ بف 

اإلذا  وادْٚؿنٚت ودورهؿ ذم اشتٍحٚل طٚهرة افنؿٚت افًِّٜٔ ذم اجلٚمًٜ 

اجلزائريٜ، ؾٚدؼؾقن فهقص ينؿقن إٕتٚج ضٌِتٓؿ، وضٌِتٓؿ هيرؾقن ويٌرؾقن دون 

 تقثٔؼ وإحٚفٜ(.

افىٚفٛ ـؾ أشٌقع أربًٜ ـتٛ، ؾٚفُتٚب افذي وذم هذه ادرحِٜ افٌحثٜٔ ادتّٔزة يَرأ 

ُ                                                 تٌِغ ظدد صٍحٚتف مخًامئٜ صحٍٜ ي َرأ ذم ثالثٜ أيٚم ظذ أـثر تَدير، بًّدل مٚئتل ـِّٜ                             

ر  ذم ؾـ افَراءة، ؾَٔرأ ذم افًٚظٜ أربًغ صٍحٜ ظِّٜٔ، وذم افٔقم يَرأ   ٓ  ّ ت   ّ ِ                                                               ذم افدؿَٜٔ فِ    َ  َ  ُ             

حٜ، هذا إن مل يَرأ ذم افٔقم شٌع أو بًّدل أربع شٚظٚت، أي مٚ جمّقظف مٚئٜ وشتقن صٍ

م، أي مٚ جمّقظف 1992-1989شٚظٚت ـام ـْٚ ًٍٕؾ ذم تِؽ ادرحِٜ شْقات  ثامين

ن صٍحٜ، أي بًّدل ـتٚب أو ٕهػ ـتٚب، وبًد هذا اجلٓد افًِّل قن وثامٕٚمٚئت

ْل وادّتع مًٚ، يَدم بحثف مذيال بَٚئّٜ  ُ  ْ                                     وادْٓجل وادًرذم وإديب وافثَٚذم اد و  ضقيِٜ                               

  ٓ ُ                                  ّ مـ ـتٛ افتخهص، حٔٞ شٔ ؤػ بحثف صٔئٚ مٚ ي ذـر فًِّرؾٜ بًد هذه افَراءات، وإ                   ُ                     

ؾام ؾٚئدة افَْؾ وافِهؼ وافنؿٜ وافتًدي ظذ جٓقد وإٕتٚج أخريـ ـام هق حٚصؾ ذم 

جٚمًٚتْٚ ادًُْٜٔ وافٍَرة، افتل تٌحٞ ظـ افتهْٔػ بٚفؤٚع وافٍراغ وافوٚئًغ 

 وافٍٚشديـ.

ٚدالحيٜ وافتْقيف هْٚ أن افرشٚئؾ افًِّٜٔ اجلٔدة، وافتل إٔجزهٚ بٚحثقن واجلدير ب

حََٔٔقن وجدت ضريَٓٚ بًٓقفٜ فِىٌع ذم أرؿك افًالشؾ افًِّٜٔ افًربٜٔ واإلشالمٜٔ 

ُ                             ادحُّٜ، وض ًٌٝ ثالث أو أربع ضًٌٚت ظٚدٜٔ.           

ًكتاب(:822ً-622ًًزحوًٞإجناسًحبحًاهدكت٘راًٝ)ً–4ً

جيٚ درحِٜ افٌحٞ ذم مرحِٜ ودرجٜ ادٚجًتر، حٔٞ افتًّؼ وتٖيت هذه ادرحِٜ تتق

وافٌقص وافتحِٔؾ وافٌحٞ ظـ اجلذور وإشٌٚب افًٌٔدة فًِّٚئؾ، وحٔٞ افتقشع 
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وافنّقفٜٔ واإلدٚم واإلحٚضٜ افُِٜٔ بٚدقوقع ادٌحقث، افتل تدؾع افىٚفٛ افٌٚحٞ 

رب إفػ مهدر ومرجع، فتقثٔؼ ؿٚئّٜ مراجًف ومهٚدره ووثٚئَف احلََٜٔٔ وافتل تَٚ

ُ                       وذم هذه ادرحِٜ يهر افىٚفٛ افٌٚحٞ صٚحٛ رؤيٜ أو ٕيريٜ ت ًر  بف، وتًْٛ فف. وؿد                                                     

ؿ  افًِؿ فًْغ افٌحٞ 
ح  ر  ٝ  دجّقظٜ مـ افٌٚحثغ اجلٚديـ افذيـ مجًتْل هبؿ أخقة و   َ ث  ُ                   و   ِ  َ  َ                                               ُ  ْ    َ

م أهنؿ 1999-1987افًِّل ادّتدة مـ مرحِٜ افدراشٚت افًِٔٚ ؾٚدٚجًتر ؾٚفدـتقراة 

إٔجزوا أبحٚثٓؿ ذم مرحِٜ افدـتقراة بَٚئّٜ مهٚدر ومراجع ؿٚربٝ افثامٕامئٜ مهدر 

ومرجع، وـْٝ واحدا مـ أوفئؽ افذيـ إٔجزوا رشٚفٜ بٖفػ مهدر ومرجع ووثَٜٔ 

وخمىقضٜ ومَٚبِٜ وحقار.. وجدت ضريَٓٚ فِىٌع ذم أرؿك دور افْؼ افًربٜٔ 

 واإلشالمٜٔ. 

مرحِٜ افدـتقراة مخس شْغ ظِّٜٔ حََٜٔٔ وؾٚظِٜ، يَرأ  ويَيض افىٚفٛ افٌٚحٞ ذم

وؿراءة   ً ا  وٕير      ً وحتِٔال    ً ٚ  خالهلٚ أفػ ـتٚب ظِّل ختهيص، وتٌدو حٔٚتف ـِٓٚ بحث

وـتٚبٜ، ؾْٔٚم ويَقم وحيِؿ ويٖـؾ ويؼب ويًتحؿ ويًٚؾر ويهع ويهقم   ً ٚ  وتِخٔه

ويذـر ربف ويٍُر ذم ذيُٜ افًّر ويْتَد افًٍٚد وحيّؾ ظذ ادًٍديـ ويتٖمل هلّقم أمتف 

 ووضْف ويٍرح فٍرحٓؿ وحيزن ٕحزاهنؿ.. وهق ذم حٚفٜ تٍُر واشتهحٚب دائؿ فٌِحٞ.

دار وثٌٚت، وهق ؿد اشتهحٛ أربع شْغ ويتٖهؾ فِدخقل إػ اجلٚمًٜ بثَٜ واؿت

بحٞ ودراشٜ ؿٚظديٜ ذم تًِّٔف اجلٚمًل إويل ؿرأ خالهلٚ مٚئٜ ـتٚب، ظودضهؿ شْتٚن 

مـ افدراشٚت افًِٔٚ ؿرأ خالهلٚ مٚئتل ـتٚب، ثؿ رؾًٝ مـ أدائف وـٍٚءتف مرحِٜ إظداد 

ٚت ـتٚبٜ افٌحٞ متٓره ذم ؾْٔ ـدرجٜ ادٚجًتر افتل ؿرأ ؾٔٓٚ أربًامئٜ ـتٚب، ؾوال ظ

افًِّل، وختؿ ذفؽ بّرحِٜ إظداد افدـتقراة افتل ؿرأ ؾٔٓٚ أفػ ـتٚب تَريٌٚ، وخترج 

بٚحثٚ اشتقى ظذ أفػ ومخًامئٜ ـتٚب ذم ختههف افًِّل افدؿٔؼ، فٔدخؾ افًّؾ ذم 

 اجلٚمًٜ، وفٌٔدأ مرحِٜ جديدة، تٗهِف وجٚمًتف فٌِحٞ ظـ افتهْٔػ افًٚدل.

  



 44  

ًكتاب..ًًاًالُٔاٙٞ(:1522ًوتدرٙطًباجلاًعًٞ)ًزحوًٞاالهتحاقًهً–5ً

وهل مرحِٜ بدايٜ تَديؿ افثامر إوفٜٔ مـ مراحؾ افتُقيـ ادختٍِٜ واشتثامر 

واشتٌالل اجلٓقد افًٚفٍٜ، بًد ؿراءتف ٕفػ ومخًامئٜ ـتٚب وتٖفٔػ رشٚفتغ ظِّٔتغ 

ومْىَٜٔ وٕتٔجٜ وافًديد مـ ادَٚٓت وإبحٚث إوفٜٔ، وهل مرحِٜ ضًٌٜٔٔ وتَِٚئٜٔ 

فًْغ افٌحٞ افىقيِٜ، وؾٔٓٚ يدخؾ إشتٚذ افٌٚحٞ مرحِٜ افتٖفٔػ افتخهيص 

ُ                                            فًِّٚؿٚت )ادَٚئس( افًِّٜٔ افتل ي ُِػ بتدريًٓٚ، وافتل تدؾًف فَراءة افًؼات بؾ                                  

ُ                                              ادئٚت مـ افُتٛ ذم افتخهص، وت ثّر ـؾ شْٜ ظِّٜٔ بحثٜٔ جٚدة يوىِع افتدريس هبٚ                            

ُ                        ذم تِؽ ادٚدة افتخههٜٔ، ؾٍٔٓؿ وي ِخص وهيوؿ مٗفٍٚت شٚبَٔف تٖفٔػ ـتٚب ختهيص                               

وافٌٚرزيـ ذم ذفؽ افتخهص، ثؿ حيٚول ذم افٌدايٜ تٌْل وافتزام مْٟٓ وموّقن وحمتقى 

ِػ  ـ  ُ    ومهىِحٚت بًص ادٗفٍٚت افتخههٜٔ ذات افهِٜ افقضٔدة بٚدًٚؿٚت افتل                                                                

                     ً  افًِّٜٔ وادْٓجٜٔ، بدءا  بتدريًٓٚ، ثؿ يًًك فتُقيـ رؤيٜ ورأي فف ذم بًض ادًٚئؾ 

بتحِٔؾ وَٕد وتَٔٔؿ بًض ادًٚئؾ ووجٓٚت افْير، وإبداء افرأي ادٌٚير ؾٔٓٚ، وتَديؿ 

ُ                                     بًض إؾُٚر اجلديدة ذم ادًٖفٜ، وهُذا ي ًد ًٍٕف فتَديؿ أول ـتٚب ختهيص فف، حيّؾ                                    

افًْٜ ظذ اخلهقصٜٔ اجلزائريٜ، وهُذا ضِٜٔ حٔٚتف افًِّٜٔ افزاهرة، ؿراءة مٚئٜ ـتٚب ذم 

أؿؾ تَدير، وتٖفٔػ ـتٚب ختهيص، وـتٚبٜ أربًٜ أبحٚث ظِّٜٔ ختههٜٔ ذم جمٚفف 

 وادنٚرـٜ هبٚ ذم ادِتَٔٚت افًِّٜٔ اجلٚمًٜٔ افقضْٜٔ وافدوفٜٔ.

وييؾ يًر ظذ هذا ادْقال، ؿراءة وـتٚبٜ وتٖفٍٔٚ وحوقرا وشامظٚ ومنٚرـٜ.. 

بدايٜ حٔٚتف افًِّٜٔ وهق صٚب ذم  حيدوه وجقده افرشٚيل وهدؾف افذي خىط فف مْذ

ٓ  وؿد ؿرأ أـثر مـ ظؼة آٓ  ) (ـتٚب، 12222                                 ّ                          افًؼيـ مـ افًّر، ؾام يهؾ افًًٌغ إ

ػ وـتٛ أربًغ إػ شتغ ـتٚبٚ، وـتٛ مئٚت ادَٚٓت وإبحٚث وافدراشٚت      وأف  

 افَهرة، وحي أـثر مـ ثالثامئٜ مِتَك ومٗمتر وٕدوة ويقم دراد.. 

ىٚءات افنٓقديٜ، وهبذه ادًرة افًِّٜٔ احلٚؾِٜ، يقؿع حوقره افٍٚظؾ، وهبذه افً

أمتف ووضْف ودوفتف افتل مل تٌخؾ ظِٔف. وهذا  ئويٗدى بًض مٚ اؾسوف ربف ظِٔف، ويُٚؾ
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رؾٝ اجلٚمًٜ  ُ            هق مْٟٓ جٔؾ أشٚتذتْٚ إوائؾ، وهٕٚ ٕحـ ظذ مْقاهلؿ، وبجِٔٓؿ ظ                                                           

ٍْٝ، ؾ ٚد وافٍٚشديـ ـٓٚ افًٍـتهٍْٔٓٚ ؾٖبًدوا ظْ دونـؿ تريـ٘ن ـْتـ           ُ      اجلزائريٜ وص 

ّ                          وادًٍديـ، وأبًدوا ظْٓٚ افًٌٞ وافًٌ ٚثغ، ومٚ ذفؽ ظُِٔؿ بًًر؟؟                                   
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 املبحح الجاىٕ

 أىْاع مياٍج البحح العلنٕ

يهْػ افًِامء ادْٚهٟ إػ ثالثٜ أصْٚ  رئًٜٔ، هل: ادْٚهٟ افقصٍٜٔ، وادْٚهٟ 

آشتٌْٚضٜٔ، وادْٚهٟ آشتَرائٜٔ: 
(1)

 

 :املياٍج الْصفٔ٘ :     أّال 

يْهٛ هدؾٓٚ افرئٔس وإشٚس ظذ وصػ ادًٖفٜ أو افيٚهرة أو افَؤٜ أو ادنُِٜ 

أو إصٔٚء.. ادراد مًٚجلتٓٚ مٌْٔٚ أشٌٚهبٚ ودورهٚ ومُٕٚتٓٚ وآثٚرهٚ، وصٍٚ دؿَٔٚ وصٚمال 

 ومْوٌىٚ. وجيٛ أن يِتزم ادْٟٓ افقصٍل بٚخلهٚئص افًِّٜٔ أتٜٔ:

آشتْٚد إػ ادْٟٓ افتحِٔع، ؾٔجّع وحيك ـؾ جزئٔٚت ادًٖفٜ أو افَؤٜ أو  -1

ُ                                               افقء ادقصق ، وي هٍْف وي رتٌف وؾؼ افْيٚم ادْوٌط افذي حتدده ضًٌٜٔ وحََٜٔ         ُ               

 إصُٚفٜٔ افٌحٞ.

آفتزام بوقابط ومًىٔٚت افقاؿع ادٚدي ادْوٌط وادًِقم وادرئل ؿدر اإلمُٚن،  -2

 ٔٚفٜٔ وافنٚظريٜ وإوصٚ  افٌالؽٜٔ وافٍْٜٔ وٕحقهٚ.وآبتًٚد ظـ اخل

ٚشٔس ـػ وإحـًٚد افًقاضـٜ، واشتٌـع افَؤـؾ مـَؾ فِتًٚمـٚل فًِـح ادجـؾً -3

، وآـتٍٚء بٚدًىٔٚت واإلحيٚءات وإٓىٌٚظٚت افنخهٜٔ وافقجدإٜٔ وافًٍْٜٔ

 افًَِٜٔ ؾَط.

ُ                               وظٚدة مٚ ي ًتخدم ادْٟٓ افقصٍل ذم افدراشٚت  افتل ضهتؿ برشؿ مًٚمل ادٚيض، أو          

تهػ واؿع إؾراد وافُٕٔٚٚت وشٚئر إٕنىٜ ادٚديٜ وافذهْٜٔ وافًَِٜٔ افتل يَقمقن هبٚ 

 ذم شٚئر جمٚٓت ومٔٚديـ حٔٚضهؿ افًِّٜٔ.

                                                           
، 1( إير: شًٔد إشامظٔؾ ظع صْٔل، ؿقاظد أشٚشٜٔ ذم افٌحٞ افًِّل، مٗشًٜ افرشٚفٜ، بروت، ط1)

، بتك . وؾٗاد بـ ظٌٔد، مدخؾ إػ ظِؿ ادْىؼ، دار افُتٚب احلديٞ، افَٚهرة، 82..  61م، ص 1994

، بتك . وؾٗاد بـ ظٌٔد، مْٓجٜٔ افٌحٞ ذم افًِقم اإلشالمٜٔ، 122..  118م، ص 2214افىًٌٜ إوػ، 

 ، بتك .78.. 38م، ص 2215دار افُتٚب احلديٞ، افَٚهرة، افىًٌٜ إوػ، 
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وتًَْؿ ادْٚهٟ افقصٍٜٔ إػ ؿًّغ رئًٔغ: ادْٚهٟ افتقثَٜٔٔ )مْٚهٟ افتحَٔؼ ذم 

 ػ احلٚرض(.أحداث ادٚيض(، و)مْٚهٟ وص

 املِآجًاهت٘ثٚكٚٞ:ً-1
(1)

 

ضهد  ادْٚهٟ افتقثَٜٔٔ إػ وصػ ـؾ مٚ حدث، وـام وؿع بٚفًٍؾ ظذ أؿؾ تَدير، 

وذفؽ بام يتقاؾر فديْٚ مـ آثٚر وخمٍِٚت ادٚيض ادتْقظٜ، وتنّؾ إصٔٚء ادٚديٜ ـٕٚدوات 

ـٚدرويٚت ؽر ادُتقبٜ وادٌٚين وادٗفٍٚت وافقثٚئؼ وافرشقم وافَْقش.. أو ادًْقيٜ 

وافتًٚفٔؿ واحلُؿ وافَهص وإمثٚل وإصًٚر وافَهٚئد.. ؾٓدؾٓٚ إشٚد هق افتٖـد 

مـ صحٜ ًٌٕٜ إصٔٚء إػ طرو  تٚرخئٜ وأؾراد وأصٔٚء حمددة. وتًَْؿ ادْٚهٟ افتقثَٜٔٔ 

 إػ ؿًّغ؛ مْٟٓ ادحدثغ ومْٟٓ ادٗرخغ.

 مـفج ادحدثني:  -أ

وهق ادْٟٓ اخلٚص دٚ يًْٛ إػ افقحل اإلهلل، مثؾ افُتٛ افًامويٜ وشْٜ افرشؾ. 

ويًتّد هذا ادْٟٓ ذم ظِّٜٔ افتحَٔؼ ظذ افَْد اخلٚرجل أـثر مـ افَْد افداخع؛ أي َٕد 

 افًْد وافرواة أـثر مـ َٕد ادتـ وافْص ًٍٕف. 

 مـفج ادمرخني:  -ب

ُ                             وي دظك بٚدْٟٓ افتٚرخيل، وهق اخلٚص دٚ يًْٛ إػ افٌؼ مـ اجتٓٚدات وإٕجٚزات.   

ويًتّد هذا ادْٟٓ ذم ظِّٜٔ افتحَٔؼ ظذ افَْد افداخع أـثر مـ اظتامده ظذ افَْد 

 اخلٚرجل؛ أي َٕد افْهقص واإلٕجٚزات افٌؼيٜ أـثر مـ َٕد شْدهٚ.

                                                           

، 1شًٔد إشامظٔؾ ظع صْٔل، ؿقاظد أشٚشٜٔ ذم افٌحٞ افًِّل، مٗشًٜ افرشٚفٜ، بروت، ط ( إير:1)

، بتك . وؾٗاد بـ ظٌٔد، مدخؾ إػ ظِؿ ادْىؼ، دار افُتٚب احلديٞ، افَٚهرة، 82..  61م، ص 1994

مٜٔ، ، بتك . وؾٗاد بـ ظٌٔد، مْٓجٜٔ افٌحٞ ذم افًِقم اإلشال122..  118م، ص 2214افىًٌٜ إوػ، 

 ، بتك .78.. 38م، ص 2215ٕوػ، دار افُتٚب احلديٞ، افَٚهرة، افىًٌٜ ا
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ًًِآجًٗصفًاحلاضز:ً-2

واؿًٚ مٚثال بغ ػ وصػ مٚ هق ـٚئـ وواؿع ومقجقد بقصٍف إوضهد  بٕٚشٚس 

                                                    ّ                           أيديْٚ ـام هق، ٓ يُّـ تٌٔره وٓ تٌديِف. ويُّْْٚ أن ّٕٔ ز ؾٔف ثالثٜ إٔقاع هل: ادْٟٓ 

 افتنخٔيص، وادْٟٓ افتًٍري، وادْٟٓ افتَقيّل.

 ادـفج التشخقيص: -أ

وئٍد ذم تنخٔص افقاؿع وافتًر  ظِٔف حتك يًٓؾ افتخىٔط فف وافتًٚمؾ مًف 

شتٍٚدة مـ مْٚؾًف. ويًتْد هذا افْقع مـ افقصػ ظذ ادًِقمٚت ومًٚجلٜ شٌِٔٚتف وآ

                                                                        ّ    افتل تَِٚهٚ اإلًٕٚن أو حهؾ ظِٔٓٚ بٚدالحيٜ افنخهٜٔ افدؿَٜٔ أو بٚفتجربٜ ادَْ ْٜ. 

 وهبذا ادْٟٓ ترتُز افُثر مـ افدراشٚت اجلٌراؾٜٔ وآجتامظٜٔ واإلظالمٜٔ وؽرهٚ.

 ادـفج التػسري: -ب

ٚت وذوحٚت ظذ افْهقص ادقجقدة، وبٔٚن خٍِٔٚضهٚ وهيتؿ ب٘وٚؾٜ مًِقم

ومدفقٓضهٚ دون آـتٍٚء بجًّٓٚ أو وصٍٓٚ. مثٚل ذفؽ تًٍر مًٚين افَرآن افُريؿ وبٔٚن 

 مدفقٓضهٚ وأشٌٚب ٕزوهلٚ.

 ؿي أو الـؼدي:قادـفج التؼق -ج

ؾوال ظـ أن هذا افْقع مـ ادْٚهٟ ٓ يَتك ظذ افقصػ بؾ يًّؾ ظذ إبراز 

جيٚبٔٚت وافًٌِٔٚت وإصدار إحُٚم ظذ مٚ مجًف مـ أوصٚ  حلٚفٜ مٚ أو مقوقع مٚ اإل

وًف فَِْد وفِتَقيؿ.      ُ                   أي خي 

 :املياٍج االضتيباطٔ٘ :ثاىٔا

وهل ادْٚهٟ افتل تْىِؼ مـ احلَٚئؼ افًٚمٜ أو افَقاظد افًٚمٜ ادتٍؼ ظِٔٓٚ فتًتٌْط 

حِقهلٚ مـ تِؽ احلَٚئؼ افًٚمٜ، وؿد مْٓٚ أحُٚم ادًٚئؾ افقاؿًٜٔ افٍرظٜٔ افتل تًتّد 

تُقن هذه احلَٚئؼ وافَقاظد افًٚمٜ دئْٜ مَدشٜ ـٖصقل افٍَف، وؿد تُقن بؼيٜ 

 ـٚفَقإغ افًٚمٜ وافِقائح وافدشٚتر افتل تقاوع ظِٔٓٚ افْٚس.
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ـام أن ادْٚهٟ آشتٌْٚضٜٔ تتوّـ تَِٚئٔٚ ادْٟٓ افقصٍل افتنخٔيص؛ بحك إدفٜ 

ٍٔٓٚ وترتٌٔٓٚ ثؿ اشتٌْٚط احلُؿ ظذ أشٚس تِؽ إدفٜ وافَقاظد وظذ افَِْٜٔ وتهْ

 أشٚس تنخٔص افقاؿع ادْٚشٛ فتِؽ إدفٜ.

: املياٍج االضتكسائٔ٘ :ثالجا
(1)

 

إن آشتَراء هق تتٌع اجلزئٔٚت افٍرظٜٔ فِقصقل إػ ؿٚظدة ـِٜٔ، ومْف اشتَراء تٚم، 

ادًِؾ. واحلُؿ افَىًل هق ذاك افهٚدر ظـ واشتَراء ٕٚؿص، وافْٚؿص ؾٔف ادًِؾ وؽر 

 آشتَراء افتٚم، أو افْٚؿص ادًِؾ.

ؾّْٚهٟ آشتَراء هل افتل تْىِؼ مـ احلَٚئؼ اجلزئٜٔ أو افيقاهر افقاؿًٜٔ ادتٍرؿٜ 

فتْتٓل إػ حَٚئؼ ظٚمٜ. وهذه احلَٚئؼ ؿد ًّٕٔٓٚ احتامٓت ذم مرحِٜ افّْق إوػ، أو 

افثٕٜٚٔ، أو ٕيريٚت ذم مرحِٜ افّْق افثٚفثٜ، أو ؿقإغ ضًٌٜٔٔ ذم ؾرؤٚت ذم مرحِٜ افّْق 

 مرحِٜ افْوٟ إخرة. وظٚدة ٕتقصؾ هبٚ ذم افًِقم اإلًٕٕٜٚٔ إػ ٕيريٚت ؿٚبِٜ فَِْٚش.

وادْٚهٟ آشتَرائٜٔ تًٚظدٕٚ ذم اـتنٚ  افًْـ افُقٕٜٔ، ـام تًٚظدٕٚ ذم افقصقل إػ 

افتل تٗمـ إٕجٚز افُثر مـ إظامل. ومْٓٚ ؿقاظد  افَقاظد افُِٜٔ وإصقل ادْٓجٜٔ

 أصقل افٍَف، وؿقاظد افٌِٜ، وؽرهٚ.

 وآشتَراء ٕقظٚن؛ ذهْل وحز:

ًاالصتكزا١ًاهذٓين:ًً-1

يتًٚمؾ افٌٚحٞ ؾٔف مع حَٚئؼ جزئٜٔ مقثَٜ، مْٓٚ مٚ مجع مـ افىًٌٜٔ أو افقاؿع، وهل 

مٚ صٚبف. ؾٔتًٚمؾ افٌٚحٞ هْٚ مع مًجِٜ ظذ افقرق أو إذضٜ أو آشىقإٚت أو 

افْهقص ٓ ؽر مُتقبٜ أو مهقرة، ومـ أمثِتٓٚ مجع افٍَٔف ادٚدة افًِّٜٔ وافٍروع 

 وإدفٜ اجلزئٜٔ افَِْٜٔ وافًَِٜٔ فِقصقل إػ ؿٚظدة أصقفٜٔ.

                                                           
، 1( إير: شًٔد إشامظٔؾ ظع صْٔل، ؿقاظد أشٚشٜٔ ذم افٌحٞ افًِّل، مٗشًٜ افرشٚفٜ، بروت، ط1)

، بتك . وؾٗاد بـ ظٌٔد، مدخؾ إػ ظِؿ ادْىؼ، دار افُتٚب احلديٞ، افَٚهرة، 82..  61م، ص 1994

، بتك . وؾٗاد بـ ظٌٔد، مْٓجٜٔ افٌحٞ ذم افًِقم اإلشالمٜٔ، 122..  118م، ص 2214ًٌٜ إوػ، افى

 ، بتك .78.. 38م، ص 2215ٕوػ، دار افُتٚب احلديٞ، افَٚهرة، افىًٌٜ ا
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ًاالصتكزا١ًاحلضٛ:ًً-2

أو افتجربٜ،  وهق آشتَراء ادًتْد إػ ادٚدة افًِّٜٔ افتل جيًّٓٚ افٌٚحٞ بٚدالحيٜ

ّ                                        أي بٚإلدراك احلز ادٌٚذ وهل مٚ يتٍُ ؾ هبٚ ادْٟٓ افتجريٌل ذم افَوٚيٚ افىًٌٜٔٔ.                                 

ـ مقوقع آشتَراء بنُؾ مًتَؾ يُّْْٚ ــ افتٍهٔؾ ظـلء مـوإذا حتدثْٚ بن

افَقل:
(1)

  

ذم تًريٍف: آشتَراء هق تتٌع اجلزئٔٚت فِحهقل ظذ حُؿ ـع، أو ؿٚظدة ظٚمٜ. 

أن يدرس افذهـ ظدة جزئٔٚت ؾًٔتٌْط مْٓٚ حُام ظٚمٚ. مثٚل: فق درشْٚ ظدة  ؾٚٓشتَراء

إٔقاع مـ احلٔقإٚت ؾقجدٕٚ أن ـؾ ٕقع حيرك ؾُف إشٍؾ ظْد ادوغ، ؾًْتٌْط مـ ذفؽ 

ؿٚظدة ظٚمٜ: أن ـؾ حٔقان حيرك ؾُف إشٍؾ ظْد ادوغ. ومثٚفف: أن ٕتتٌع اشتًامل 

ُّف اإلظرايب، ؾْجد أن افُِّٜ افتل تَع ؾٚظال ذم )افٍٚظؾ( ذم افٌِٜ افًربٜٔ فًْر  ح

خمتِػ اجلّؾ افتل اشتَرإٔٚهٚ تُقن مرؾقظٜ، ؾْهؾ إػ افْتٔجٜ، وافتل متثؾ حُام ـِٔٚ 

 وؿٚظدة ذم افْحق، وهل: ـؾ ؾٚظؾ مرؾقع.

ؾحََٜٔ آشتَراء إذن هل آشتدٓل بٚخلٚص ظذ افًٚم، بًُس افَٔٚس ادْىَل 

 ٚم ظذ اخلٚص.افذي هق اشتدٓل بٚفً

                                                           
 118م، ص 2214ؾٗاد بـ ظٌٔد، مدخؾ إػ ظِؿ ادْىؼ، دار افُتٚب احلديٞ، افَٚهرة، افىًٌٜ إوػ، ( إير: 1)

، بتك . وؾٗاد بـ ظٌٔد، مْٓجٜٔ افٌحٞ ذم افًِقم اإلشالمٜٔ، دار افُتٚب احلديٞ، افَٚهرة، 122.. 

 ، بتك .78.. 38م، ص 2215افىًٌٜ إوػ، 
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 املبحث الثالث
 قياس األثرالبحث امليداني ومناهج 
ؾ  -اضالظل حًٛ –مل تًر  افْنٚضٚت افدظقيٜ                        ّ  افتل يامرشٓٚ افدظٚة تدخ 

وحوقر مْٚهٟ ؿٔٚس إثر ذم متٚبًٜ أثر هذا افًّؾ افدظقي أو ذاك إػ افٔقم دًرؾٜ مدى 

ادْٚؿنٚت أو إشئِٜ ادحتنّٜ افتل تٖثره مـ ظدمف، مٚ ظدا تًجٔؾ بًض افتدخالت أو 

تهػ ضًٌٜٔ أو ؾٚئدة هذه ادٚدة افدظقيٜ ادَدمٜ ظـ تِؽ، وحًٛ اضالظل ؾ٘ن افًّؾ 

افدظقي مٚزال إػ افٔقم ٓ خيوع فِدرس وافوٌط افًِّل مـ ٕٚحٜٔ ؿٔٚس أثره ذم 

ت اجلّٓقر، حتك ذم افٍوٚئٔٚت افدئْٜ، حٔٞ تًتّد ظذ ـّٜٔ افرشٚئؾ أو آتهٚٓ

افهقتٜٔ أو اإلفُسؤٕٜ، أمٚ ظذ مًتقى ادًٚجد ووزارات افنٗون افدئْٜ ؾٓل مٚزافٝ 

 مل تًر  ضريَٓٚ بًد.

 ثر رشٚئِْٚ افدظقيٜ ذم اجلّٓقر وهل:أثّٜ جمّقظٜ مـ ادْٚهٟ يُّْْٚ أن َٕٔس هبٚ و

 .افتجريٌل ادْٟٓ – 1

 .افقصٍل ادْٟٓ – 2

افتٚرخيل افٌحٞ مْٟٓ – 3
(1)

. 

هذه افًِّٜٔ ادْٓجٜٔ جيٛ ظذ افٌٚحٞ افدارس أن يتحذ هبذه افهٍٚت وفْجٚح 

 إشٚشٜٔ، وهل:

، وافَدرة ظذ افٍٓؿ وافتِخٔص ومجع وجٓٚت افْير وافُتٚبٜ افَراءة ذم افدؿٜ –1

 ومَٚبِتٓٚ.

                                                           
افديـ خمتٚر، حمٚرضات ذم ظِؿ افٍْس آجتامظل، ديقان ادىٌقظٚت اجلٚمًٜٔ، اجلزائر، دون ضًٌٜ  ل( إير: حم1ٔ)

. وحمّد مهىٍك زيدان، ظِؿ افٍْس آجتامظل، ديقان ادىٌقظٚت اجلٚمًٜٔ، 86..  77وتٚريخ، ص 

، دار شًد ئ. وشّر حمّد حًغ، بحقث اإلظالم إشس وادٌٚد187اجلزائر، دون ضًٌٜ وتٚريخ، ص 

 ..121فِىٌٚظٜ، افَٚهرة، افىًٌٜ إوػ، دون تٚريخ، ص 
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 افًِقم ظذ آضالع وشًٜ إؾؼ واتًٚع وافَْد افتقجٔف وؿٌقل وادثٚبرة افهز –2

 مع آهتامم بٚدهٚدر إوفٜٔ. هصبٚفتخ ادتهِٜ

 ، ؾٚجلٚهؾ يٗـد، وافًٚمل ينُؽ، وافًٚمؾ يثري.وافَْد افنؽ ذم افنجٚظٜ  -3

دَٚرٕٜ وٓشٔام بٚفٌِٚت إجٌْٜٔ فالضالع ا افدراشٚت بًض ؾٓؿ مـ افتُّـ  -4

ظذ مٚ ظْد أخر 
(1)

 . 

 عالق٘ مياٍج قٔاع األثس بعنلٔ٘ االتصال الدعْٖ: 

افدراشٚت ٕقد أن ٌْٕف إػ رضورة اإلهاع إػ اشتخدامٓٚ مـ ؿٌؾ  وتًٍٔال هلذه

افَٚئّغ ظذ افًّؾ افديْل ٓظتٌٚرات ـثرة فٔس ادَٚم فتٍهِٔٓٚ أن، ؽر إْٔٚ ٕقد 

تًجٔؾ بًض ادالحيٚت ظذ هذه افًالؿٜ ؿٌؾ ظرض أهؿ هذه ادْٚهٟ ذات افهِٜ 

 افقثَٜٔ هبٚ، وهذه ادالحيٚت هل:

ٚن ظٚمؾ آحتامل وافيـ ــ آثٚر افًّؾ افديْل، ورجحـد مـك افتٖــْظ دانـؾَ -1

 وافتخّغ.

ؼ شرهٚ ومًٚبر ٍٕٚذهٚ ذم إٍٕس، وضري افدظقيٜ افرشٚفٜ ادمٚه أثر مًرؾٜ صًقبٜ -2

 ومًٚبر إًداد أؾٚق افًٍْٜٔ ذم وجٓٓٚ.

ؿٔؿ  ط ؿٔٚس إثر وتذبذبفوٌ وافًٌديٜ افٌَِٜٔ إؾراد شِقـٚت ووقح ظدم -3

 اجلّٓقر.

اشتامرات آختٌٚر ادقزظٜ ظِٔٓؿ، وظدم افرد ظِٔٓٚ  مع اددظقيـ تًٚون ظدم -4

 ال.ـأص

ٚ ـقيٜ وآثٚرهـٚفٜ افدظـّٜ افرشـبَٔ قيــاددظ قرـمجٓ ــم ٜـظريو رائحـص زاءـاشتٓ -5

 ادٌٚذة ؾٔٓؿ.

                                                           

. وحمّد مهىٍك 78و  77س آجتامظل، ص افديـ خمتٚر، حمٚرضات ذم ظِؿ افٍْ ل( إير: حم1ٔ)

، ئ. وشّر حمّد حًغ، بحقث اإلظالم إشس وادٌٚد195زيدان، ظِؿ افٍْس آجتامظل، ص 

 ..122ص 
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 افًِقـل افّْىل جلّٓقر اددظقيـ. آضراد مـ افْيريٜ افَقاظد تًَٔد صًقبٜ -6

اجلّع افٌٍر مـ مجٓقر اددظقيـ، وظدم تٌْٓٓؿ  ذم افدؾْٜٔ إمراض اشتٍحٚل -7

فذفؽ، وشقء ؾَٓٓؿ فِحَٚئؼ افدئْٜ، مٚ ٕتٟ ظْف مجٓقر مدظقيـ متٖزم مع 

 افرشٚفٜ، ومع ومرشِٓٚ، ومع مَٚصدهٚ، وبٚفتٚيل ؾنِٓٚ ذم حتَٔؼ أثٚر.

ي افَٚئّٜ ظذ تقصٔؾ افرشٚفٜ ؾَط، وفٔس افدظق افًّؾ بوقابط ٜٔافداظ اـتٍٚء -8

 متٚبًٜ أثرهٚ ذم ٍٕقس وشِقـٚت اددظقيـ.

 :عالق٘ قٔاع األثس بأدبٔات االضتناع

أدبٔٚت آشتامع أهؿ ظٚمؾ ذم حتَٔؼ إثر افىٔٛ فدى مجٓقر ادًتٌَِغ، ؾًذ 

ٜ ادراد تٌٌِٔٓٚ، ٔافرشٚفٜ احلََٔاجلّٓقر افتحع بٖدبٔٚت آشتامع افًقي فتّرير ٕص 

وظِٔف ؾَٔٚس إثر افهحٔح ومًرؾٜ افْتٚئٟ يستٛ أشٚشٚ ظذ حًـ افًّع أوٓ، وظذ 

مدى دؿٜ وحًـ آشتامع ثٕٚٔٚ، ٕن افًّع حٚشٜ مـ حقاشْٚ اخلّس ًّٕع هبٚ مٚ ٕريد 

أدبٔٚت أشٚشٜٔ  ومٚ ٓ ٕريد، بْٔام آشتامع هق ظِّٜٔ تهٍٜٔ وحتِٔؾ مٚ شًّْٚ، وفالشتامع

 ٓ مْٚص مـ افتدرب ظِٔٓٚ، ؾٓل تتٖتك بٚدراس وافتّريـ وافتًقد، وأمهٓٚ:

فِتَِل، وذفؽ ب٘ؿهٚء مٚ ينٌِف أو ينتتف مـ أؾُٚر جٌٕٜٚٔ ٓ ظالؿٜ  افذهـ ضهٔئٜ -1

 هلٚ بٚدٚدة ادًّقظٜ.

ُ                                         ر بٖمهٜٔ افْص اد َِك ظذ افًّع، ؾذفؽ ممٚ حيٍز ظذ حًـ آشتامع.افنًق -2                

افقؿٍٜ ادْٚشٌٜ أثْٚء آشتامع، ؾًٌض أووٚع اجلِقس أو افقؿق   أو اجلًِٜ اختٚذ -3

 تنتٝ افسـٔز.

أو بٕٚرجؾ يُّـ آشتٌْٚء ظْٓٚ، وذفؽ ـل  يدويٜ بحرـٚت افَٔٚم ظـ آمتْٚع -4

ُ                      ٓ تٍقت ظِٔؽ افٍرصٜ ذم مالحَٜ دؿٚئؼ صٌرة ممٚ ي َِك ظِٔؽ.. وافْٚطر ذم                                           

 افٌُٚر يتٌغ جًِتٓؿ وؿِٜ حرـٚضهؿ وافتٍٚضهؿ وؽرهٚ ممٚ اجتامظٚت ادًٗوفغ

 ُ                           ي نًر أخر بٚٓهتامم وآحسام..
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ُ    اد َِل إػ بٚفْير افتقجف -5 ، ؿٚرئٚ ـٚن أم خىٌٔٚ أم مًِام أم متحدثٚ أم حمٚورا، ؾذفؽ  

ممٚ ينًره بٚهتاممؽ واحسامؽ دٚ يَقل، ويدؾًف إػ آشتّرار ذم تقاصِف 

 وح ظٚفٜٔ ومهٜ جٚدة.بقجدان يَظ ور

 دمْٛ مَٚضًٜ ادتحدث أثْٚء حديثف، وافهز ظذ ادتحدث. -6

 سام أخريـ ادخٚفٍغ ذم افرأي، وحًـ آشتامع دتٚبًٜ ادتحدث.اح ظذ افتًقد -7

مدوٕتؽ  افتدويـ وافتًجٔؾ فًٌض ادالحيٚت، وافتحِٔؾ وافتًِٔؼ ظذ بًوٓٚ ذم -8

 افنخهٜٔ.

ًوٓام، ؾحْٔام تًتّع ؾثّٜ متحدث، وحْٔام بٌ مَروٕتٚن وافتُِؿ آشتامع ٚمٓٚرت -9

تتُِؿ ؾثّٜ مًتّع آخر ؽرك، وظـ ضريَٓام تتَقى مٓٚرات ادتهِغ، وتّْق 

ؿدراضهؿ ذم افتحُؿ بٍْقن اخلىٚب 
(1)

. 

 طالقة ققاس األثر بؿستويات االستامع:

 وادتَِل ادًتّع فف ثالثٜ مًتقيٚت هل:

، وهق افذي يتَِك ادٚدة ادًّقظٜ ؾٖٔخذ مْٓٚ مٚ يريد ذم وؿٝ وجٔز، ظٚدي شٚمع -1

وٓ يَِؼ ًٍٕف بتحِٔؾ مٚ شّع، وربام وصؾ افًٚمع افًٚدي إػ مًتقى افًٚمع 

 افًٚذج افذي تِتَط أذٕف افُالم وتَذ  بف دون اهتامم.

ؾٍٔن ، وحيِِف ويٌَِف ظذ ؽر وجف، ويٗوفف ؾٔتذـره يًّع مٚ يتَِك مًتّع -2

 ويًتْتٟ ويهؾ إػ أحُٚم واوحٜ هلٚ شّٜ افتَقيؿ.

مٚ يًٍِف ـؾ مـ افًٚمع وادًتّع، ويؤػ إػ ذفؽ مٓٚرة خٚصٜ  يٗدي مْهٝ -3

ادٚدة ادًّقظٜ وَٕدهٚ أو تؼهبٚ بًّؼ، ؾٓق مًتّع مٌدع مثؾ  بذم اشتًٔٚ

رجٚت ادٌدع، افذي يٍقق افَٚرئغ افًٚدي وافْٚؿد، واإلٕهٚت أرؾع دئ افَٚر

                                                           

 ، بتك .116..  114( إير: راصد ظع ظًٔك، مٓٚرات آتهٚل، ص 1)
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آشتامع، وهق تٖمؾ ـٚمؾ بٚدًّقع، يديره افًَؾ وافَِٛ وافقجدان وشٚئر 

إٔنىٜ افتٍُر افٌَِل 
(1)

. 

ً ًأٗاًل: ً ً:اهتجزٙيبًاملِٔجًً

يًد ادْٟٓ افتجريٌل أدق ادْٚهٟ اخلٚصٜ بَٔٚس إثر ذم ظِّٜٔ آتهٚل افدظقي 

مـ جٜٓ، بًُس مْٟٓ بجّٓقر اددظقيـ، ـقٕف أؿرب ادْٚهٟ إػ ادقوقظٜٔ افًِّٜٔ 

آشتٌىٚن افذي يتهػ بدرجٜ ظٚفٜٔ مـ افذاتٜٔ، وفَدرة افٌٚحٞ ظذ افًٔىرة ظذ شٚئر 

افًقامؾ ادختٍِٜ ادٗثرة ذم افيٚهرة افًِقـٜٔ افتل هل مقوع افدراشٜ، مٚ جيًِف أؿدر ظذ 

ادْٟٓ ؾٓؿ افًالؿٚت وآرتٌٚضٚت بغ افيقاهر اجلزئٜٔ فِيٚهرة افُِٜٔ افتل يدرشٓٚ. و

 افتجريٌل يًر وؾؼ ادراحؾ افتٚفٜٔ:

 افيٚهرة. مالحيٜ -1

 .افَٚئّٜ ادنُِٜ مالحيٜ -2

 هلد  مـ مالحيٜ افيٚهرة وادنُِٜ.ا -3

 ض افٍروض وضرح افتًٚؤٓت ادُّْٜ.ؾر -4

 حتديد اإلصُٚفٜٔ ادراد مًٚجلتٓٚ وافٌحٞ ؾٔٓٚ. -5

 وافُِٔٚت وافًّقمٔٚت واخلهقصٔٚت. اجلزئٔٚت واشتَراء افتجربٜ متٚبًٜ -6

 وافْيريٚت وافَقإغ احلَٚئؼ -7
(2)

 . 

ـ ـلء مـرح صـّؼ بىـتٓٚ بًـراد مًرؾـقيٜ ادـرة افدظـوتدور افدراشٜ حقل افيٚه

ك ـك تًٍر، وظِـٜ إفـٓل بحٚجـذا ؾـٍٓٚ، وهلـل تُتْـآشتٍٓٚم ظـ مقاضـ افٌّقض افت

                                                           

 ، بتك .117( إير: راصد ظع ظًٔك، مٓٚرات آتهٚل، ص 1)

. وحمّد مهىٍك 79و  78و  77افديـ خمتٚر، حمٚرضات ذم ظِؿ افٍْس آجتامظل، ص  ل( إير: حم2ٔ)

 ، ئ. وشّر حمّد حًغ، بحقث اإلظالم إشس وادٌٚد227زيدان، ظِؿ افٍْس آجتامظل، ص 

 .124ص 
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افٌٚحٞ ذم هذا افهدد أن حيدد افيٚهرة، وأن يٍهِٓٚ ظـ بَٜٔ افيقاهر ادتنٚبُٜ مًٓٚ، 

ويع ذفؽ رضورة حتديد ادنُِٜ، وذفؽ بتًريٍٓٚ وبِقرضهٚ مـ أجؾ افقصقل إػ 

مُقٕٚضهٚ إشٚشٜٔ، وظزل افًقامؾ افتل أدت إػ هذه ادنُِٜ، ثؿ تٖيت بًد هذا اإلجراء 

ٌحٞ، ومـ أهدا  افٌحٞ افًِّل فِيقاهر وادنُالت: ظِّٜٔ حتديد اهلد  مـ اف
(1)

  

ً:ًاهتفضريً-1

جيٛ أن يتخىك افٌحٞ افًِّل جمرد وصػ افيٚهرة إػ تَديؿ تًٍرات هلٚ. وبًد 

اـتنٚ  إشٌٚب ادحتِّٜ هلٚ، يهقغ افٌٚحٞ تًّٔام ؿٚبال فِتحَٔؼ يٍن ـٔػ تًّؾ 

تُقن ظِّٜٔ افتًٍر وفٔس افقصػ. ثؿ ادتٌرات ادتوّْٜ ذم هذه افيٚهرة، وهُذا 

مًرؾٜ ـٍٜٔٔ حدوث افيٚهرة ومُٕٚتٓٚ وّـ شٔٚق اإلضٚر افٌُر فًِالؿٚت افْٚطّٜ افتل 

ومـ ثّٜ صٔٚؽٜ افتًّٔامت ادٍنة فِيٚهرة ادتدرجٜ ظّقمٚ وتقحٔد  يْتّل إفٔٓٚ.

اضرادات افًِؿ فِقصقل إػ ؿقإغ ظٚمٜ 
(2)

. 

ً:ًاهتِبؤًً-2

ٓ  يَْع بّجرد افتًّٔامت ادٍنة فِيٚهرة، بؾ يريد أيوٚ افتٌْٗ                 ّ                                                        جيٛ ظذ افٌٚحٞ أ

بٚفىريَٜ افتل شق  يًّؾ هبٚ افتًّٔؿ ذم ادًتٌَؾ، ؾٖٔخذ ادًِقمٚت ادًروؾٜ وادًَقفٜ 

 ويهقؽٓٚ بحٔٞ يًتىٔع أن يتٌْٖ بحدث مًتٌَؾ أو طٚهرة مل تالحظ حتك ذاك افقؿٝ
(3)

. 

                                                           

. وحمّد مهىٍك 82و  79افديـ خمتٚر، حمٚرضات ذم ظِؿ افٍْس آجتامظل، ص  ل( إير : حم1ٔ)

، ئ. وشّر حمّد حًغ، بحقث اإلظالم إشس وادٌٚد221ؿ افٍْس آجتامظل، ص زيدان، ظِ

 .129ص 

. وحمّد مهىٍك زيدان، ظِؿ 82افديـ خمتٚر، حمٚرضات ذم ظِؿ افٍْس آجتامظل، ص  حمٔل( إير: 2)

 ..129، ص ٌٚدئ. وشّر حمّد حًغ، بحقث اإلظالم إشس واد211افٍْس آجتامظل، ص 

. وحمّد مهىٍك زيدان، ظِؿ 82افديـ خمتٚر، حمٚرضات ذم ظِؿ افٍْس آجتامظل، ص  حمٔل( إير: 3)

 ..131، ص ٌٚدئ. وشّر حمّد حًغ، بحقث اإلظالم إشس واد225افٍْس آجتامظل، ص 
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ً:ًاهضبطًً-3

ّٜٓ مـ افٍٓؿ افًّٔؼ فَِقإغ بحٔٞ ٓ تَػ ظْد ميًًك افًِؿ فِقصقل إػ درجٜ 

افتٌْٗ، بؾ يزيد مـ ؿدراتف ظذ وٌط افيٚهرات وإحداث. ؾّـ مراؿٌتف فهرورة احلٔٚة 

آجتامظٜٔ يُّْف أن يُتنػ افيقاهر اإلجيٚبٜٔ وافًٌِٜٔ فِّجتّع، مثؾ: احلروب، 

ث، افتقترات آجتامظٜٔ، وؽرهٚ.. مٚ يٗهِْٚ فوٌط اشتٍحٚل اجلريّٜ، جْقح إحدا

وـٌح وإضالق وترة احلرـٜ افٍرديٜ وآجتامظٜٔ 
(1)

.  

ً:ًاهفزٗضًفزضًً-4

إن ؾرض افٍروض تَقد افٌٚحٞ ٓـتنٚ  احلََٜٔ افًِّٜٔ. وافٍرض هق تًٍر 

احتاميل فِيٚهرة، وهق مقوع ختّغ وٕير وصؽ وتُٓـ ذـل يَػ افٌٚحٞ مًف مقؿػ 

 ادجٓقل وصقٓ فًِِّقم، ويتىِٛ مْف دؿٜ ذم ادالحيٜ وافقصػ وصقٓ فِْتٚئٟ.

ً:ًاهتجزبًٞ-5

افتجربٜ وؾؼ مًٚير ومَٚئس  ىوهل ادرحِٜ افتل تٖيت بًد ؾرض افٍروض، ودمر

وؾؼ افَقاظد وافؼوط ادًروؾٜ ذم اختٔٚر افًْٔٚت،  افتٚفٜٔادختٚرة موىردة ظز افًْٔٚت 

 :ُامل، افدؿٜ، افتْئؿ، افتجٕٚس(وهل )افٍُٚيٜ، اف

 .فًِْٔٚت افًنقائل آختٔٚر -1

 آختٔٚر افهدذم ظـ ضريؼ افهدؾٜ. -2

 .افًَْقديٜ فًِْٔٚت وادْتيؿ ادوٌقط آختٌٚر -3

 

                                                           

. وحمّد مهىٍك 81و  82افديـ خمتٚر، حمٚرضات ذم ظِؿ افٍْس آجتامظل، ص  حمٔل( إير: 1)

، ٌٚدئ. وشّر حمّد حًغ، بحقث اإلظالم إشس واد224آجتامظل، ص  زيدان، ظِؿ افٍْس

 ..136ص 
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 مع مراظٚة ادتٌرات افتٚفٜٔ ذم دراشٜ افًْٜٔ:

 افًْٜٔ.: وهق ادتهؾ بٚفيرو  ادحٔىٜ افتل تًتٌَِٓٚ ادًتَؾ ادتٌر -1

: وهق ادتٌر ادستٛ ظـ ادتٌر ادًتَؾ، ادتّثؾ ذم افًِقك افْٚتٟ ظـ افتٚبع ادتٌرً-2

 تٖثر ادتٌر ادًتَؾ. 

 : وهق افدخٔؾ ـٚفدواؾع وآدمٚهٚت..افٌريٛ ادتٌر -3

 : افتجربٜ ٕتٚئٟ -6

وظٚدة مٚ تٗـد افٍروض وافْتٚئٟ آبتدائٜٔ، وذفؽ مـ خالل افدؿٜ ذم احلًٚب 

وافتحِٔؾ فِْتٚئٟ ادتحهؾ ظِٔٓٚ مـ اإلحهٚءات، وهل اخلالصٚت افْيريٜ افدؿَٜٔ 

وافتَرئٌٜ فِيٚهرة 
(1)

. 

ًً ًًثاًُٚا:ً ً ً:اه٘صفًٛاملِٔجًً

هيد  ادْٟٓ افقصٍل إػ مجع أوصٚ  دؿَٜٔ ظِّٜٔ فِيقاهر آجتامظٜٔ ذم ووًٓٚ 

افراهـ، وإػ دراشٜ افًالؿٚت افتل تقجد بغ افيقاهر آجتامظٜٔ. ومـ أهؿ ضرق ادْٟٓ 

افقصٍل ادالحيٜ افًِّٜٔ ادٌٚذة، واخلروج بّالحيٚت دؿَٜٔ ؿٌؾ افؼوع ذم دراشٜ 

ادْٟٓ افقصٍل ظذ افىرق افتٚفٜٔ: افيٚهرة وتدويْٓٚ. وينتّؾ 
(2)

  

ً:ًاملضحًٚٞاهدراصاتً-1

وهل افتل ضهد  إػ مجع اإلحهٚءات وافٌٕٔٚٚت حقل أي طٚهرة مـ افيقاهر، ـٚرتٍٚع 

 ًٌٕٜ افىالق أو افزواج أو اخلِع أو تًدد افزوجٚت.. فتَديؿ جمّقظٜ مـ افتقصٔٚت. 

                                                           

. وحمّد مهىٍك زيدان، ظِؿ 81افديـ خمتٚر، حمٚرضات ذم ظِؿ افٍْس آجتامظل، ص  حمٔل( إير: 1)

 ..155، ص ٌٚدئ. وشّر حمّد حًغ، بحقث اإلظالم إشس واد198افٍْس آجتامظل، ص 

. وحمّد مهىٍك زيدان،  81فديـ خمتٚر، حمٚرضات ذم ظِؿ افٍْس آجتامظل، ص ا حمٔل( إير: 2)

 ، ٌٚدئ. وشّر حمّد حًغ، بحقث اإلظالم إشس واد222ظِؿ افٍْس آجتامظل، ص 

 ..145ص 
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ً:ًاحلاهًٞدراصًٞ-2

بًْٔٓٚ دًرؾٜ حٚل اجلامظٜ وادجتّع، ؾدراشٜ احلٚفٜ يًْل وهل افتل ترـز ظذ حٚفٜ 

مًرؾٜ بَٜٔ احلٚٓت. وذفؽ بتًَٛ احلٚفٜ تٚرخئٚ ومًرؾٜ شرتف افذاتٜٔ مًرؾٜ دؿَٜٔ. 

 :وضريَٜ افٌحٞ ذم دراشٜ احلٚفٜ يتحدد ذم اخلىقات افتٚفٜٔ

 .ادنُِٜ حتديد -1

 ٜ اجلٓقد ادٌذوفٜ ذم حؾ ادنُِٜ.ومًرؾ تَٔٔؿ -2

 ـ افٌٔئٜ وادحٔط افَريٛ وافًٌٔد.ظ مّٜٓ بٕٔٚٚت مًرؾٜ -3

اإلمُٚن بَدر ـِٓٚ احلٔٚة بٕٔٚٚت مًرؾٜ -4
(1)

.  

ًً ًًًثاهجًا:ًً ً ًجًاهبححًاهتارخيٛ:ًًًِٔ

وهق ادْٟٓ افذي يًتخدمف افٌٚحثقن فٌِحٞ ذم ادٚيض هبد  مًرؾٜ أظامق افساث 

وحمٚوفٜ إحٔٚئف وإتَٚء مٚ يهِح مْف، وهبد  مًرؾٜ حََٜٔ افنًٛ اددروس، ظذ اظتٌٚر 

أن احلََٜٔ افتٚرخئٜ واحدة، وأن ادتداوفغ ظِٔٓٚ هؿ افٌؼ فٔس ؽر 
(2)

. 

 اخلامت٘:

ُـ فِدارس أن يتٌغ ويتِّس أثرا دقاظيف وفق ظذ وظـ ضريؼ هذه ادْٚهٟ يّ

 ادًتقى افْيري إن أحًـ اشتخدام ادْٚهٟ.

                                                           

. وحمّد مهىٍك 82و  81افديـ خمتٚر، حمٚرضات ذم ظِؿ افٍْس آجتامظل، ص  حمٔل( إير: 1)

ٌٚدئ، . وشّر حمّد حًغ، بحقث اإلظالم إشس واد222جتامظل، ص زيدان، ظِؿ افٍْس آ

 .166ص 

. وحمّد مهىٍك زيدان، ظِؿ 81افديـ خمتٚر، حمٚرضات ذم ظِؿ افٍْس آجتامظل، ص  حمٔل( إير: 2)

 .165، ص ٌٚدئ. وشّر حمّد حًغ، بحقث اإلظالم إشس واد199افٍْس آجتامظل، ص 
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 املبحح األّل

 الدعّْٗمياٍج البحح يف التعسٓف بعله 

 :الدعْٗ بعله التعسٓف -1

ظِؿ افدظقة إػ اهلل، هق تِؽ ادًٚر  واحلَٚئؼ واخلزات وافساـامت ادًرؾٜٔ 

وادْٓجٜٔ ادًتّدة مـ مًٚر  افقحل افُريؿ، وافتل تدرس ـٍٔٔٚت ومْٚهٟ ووشٚئؾ 

: )حمهِٜ افْنٚط آتهٚيل -افدظقة  -وضرق وأشٚفٔٛ إيهٚل اإلشالم إػ افْٚس، ؾٓل 

المٔقن ذم مرحِتل افتٌٔر وافٌْٚء ظذ افهًٔديـ ادحع افنّقيل افذي يامرشف افدظٚة اإلش

وافًٚدل، هبد  افتًريػ برشٚفٜ اإلشالم، افتل إٔزهلٚ ادقػ تٌٚرك وتًٚػ ظذ ٌٕٔف حمّد 

ظِٔف افهالة وافًالم، وذفؽ ظز خمتِػ افقشٚئؾ وافتَْٔٚت احلوٚريٜ ادُّْٜ، تٖشًٔٚ 

شٜ ومْٓجٚ وأشِقبٚ وهدؾٚ( ظذ إضر ادرجًٜٔ ادَدشٜ مْىَِٚ وممٚر
(1)

 . 

ادًتٌْط مـ دظقات إٌٕٔٚء ذم افَرآن افُريؿ ومـ دظقة -وادتًّـ ذم هذا افتًريػ 

يتٌغ اصتامفف ظذ ـٚؾٜ خهٚئص وممٔزات  -ؿ أمجًغ              اهلل ظِٔٓؿ وشِ   ٌْٕٔٚ حمّد صذ

 افدظقة اإلشالمٜٔ، افتل هل:

اإلشالمٔقن إحداث صالت دئْٜ  ٕنٚط اتهٚيل صّقيل، هيد  مـ خالفف افدظٚة -1

 :وأخالؿٜٔ وتربقيٜ وتًِّٜٔٔ وتثٍَٜٔٔ ووجدإٜٔ بٚٔخريـ مهداؿٚ فَقفف تًٚػ

 .>افَهص=  ژ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

ؾٔٓٚ فف ظالؿٜ بٚجلقإٛ اهلْدشٜٔ  ظِّٜٔ اتهٚفٜٔ وإظالمٜٔ مًٚ، اجلٕٚٛ آتهٚيل - 2

وافتَْٜٔ فالتهٚل، أمٚ اجلٕٚٛ اإلظالمل افدظقي ؾٔٓٚ ؾِف ظالؿٜ وضٔدة بْقظٜٔ 

ادوٚمغ وضًٌٜٔ افرشٚئؾ وادحتقيٚت افدئْٜ افتل يريد افداظٜٔ تٌٌِٔٓٚ 

 فِّدظقيـ.

                                                           
( إير: أمحد ظًٔٚوي، دراشٚت وأبحٚث ذم تٚريخ افدظقة وافدظٚة، دار افُتٚب احلديٞ، افَٚهرة، افىًٌٜ 1)

 . 31، ص 1م، ج 2212إوػ، 
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ظِّٜٔ تٌنريٜ ترصٔديٜ حتّؾ افىروحٚت وافتهقرات اإلشالمٜٔ افْيريٜ  -3

 اؿًٜٔ فُِقن وفِىًٌٜٔ وفإلًٕٚن وفِحٔٚة وفِْيٚم.وافق

ظِّٜٔ يوىِع هبٚ ادتخههقن مـ دظٚة وظِامء وصٔقخ وؾَٓٚء إمٜ ممـ مٓروا  -4

ؾْقن آتهٚل واإلظالم وافدظٚيٜ افَديّٜ ــ: )اخلىٌٜ، افدرس، ادقظيٜ، 

ادحٚرضة، احلَِٜ، افتٖفٔػ، افرشٚفٜ، افهحٍٜٔ، ادجِٜ..(، واحلديثٜ ــ: )افْدوة، 

ٝ، افزيد ٕسٍٕزيقن، ادذيٚع، اإلٔادْٚطرة، احلديٞ ؽر ادٌٚذ ذم: جٓٚز افتِ

إحٚديٞ وافرشٚئؾ ادٌٚذة وؽر صٌُٚت افتقاصؾ آجتامظل، فُسوين، اإل

 ادٌٚذة بٚفٍٚـس وبٚهلٚتػ وبٚإلظالن..(. 

ٜٔ وافتقجٔف ظِّٜٔ دائّٜ ومًتّرة أؾَٔٚ وظّقديٚ ذم مرحِٜ افتٌٔر وافتقظ -5

وافًِقك واإلرصٚد، وذم مرحِٜ افهٔٚؽٜ وافٌْٚء وإظٚدة تنُٔؾ افًَؾ وافقجدان 

 ادًِؿ ؾرديٚ واجتامظٔٚ.

مقوقظٓٚ ورشٚئِٓٚ وموٚمْٔٓٚ إشٚشٜٔ ٕؼ اإلشالم افهحٔح، وتًريػ  -6

 ادجتّع افٌؼي بف.

ٓؿ تٌْل افَٚئّغ هبٚ مـ هٔئٚت ومْيامت ومٗشًٚت وصخهٔٚت.. وممٚرشت -7

 افًّؾ افدظقي ظز خمتِػ وشٚئؾ افتَٕٜٚ آتهٚفٜٔ واإلظالمٜٔ ادتىقرة.

تٖشًٓٚ ظذ ـِٔٚت وأصقل إضر ادرجًٜٔ ادَدشٜ مـ: )ؿرآن ـريؿ، شْٜ ٌٕقيٜ  - 8

مىٓرة( وظذ ؾٓقمٚت وتىٌَٔٚت افهحٚبٜ روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ أمجًغ، 

افثالثٜ إوػ، ومـ تًٌٓؿ وشٚر وظذ ؾٓقمٚت وممٚرشٚت ظِامء افَرون اهلجريٜ 

بام يتْٚشٛ وروح ومتىٌِٚت وتىًِٚت وآمٚل افقاؿع افزمٚين  -ظذ هنجٓؿ 

مـ ظدول وؾَٓٚء ودظٚة إمٜ  -وادُٚين وافُٔٚين واإلمُٚين فألمٜ ادًِّٜ

 اإلشالمٜٔ إػ افٔقم.

ٚ تْٚؽؿ تٖثرات رشٚئِٓٚ، وإًجٚم موٚمغ ضروحٚضهٚ، ورؿل مًتقيٚت خىٚهب -9

 وافًٚدٜٔ. جٌراؾٔٚ وديٌّراؾٔٚ ظذ خمتِػ ادجٚٓت وإصًدة ادحِٜٔ واإلؿِّٜٔٔ
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ؾٚفدظقة إػ اهلل تًٚػ، وإػ ديْف اإلشالم، ظِؿ، وؾـ، ومقهٌٜ، وتَٕٜٚ، وتَقى، 

وإخالص. ظِؿ فف أصقفف وؿقاظده ووقابىف، مٗشس ذم مًٚمل افتْزيؾ افًاموي، وذم 

ّد ظِٔف افهالة وافًالم ذم شٚئر جمٚٓت احلٔٚة. وؾـ فف َٚت شرة ٌٕل اإلشالم حمٔتىٌ

خهٚئهف وممٔزاتف وحمدداتف اخلٚصٜ بف. وتَٕٜٚ أيوٚ، إذ افدظقة إػ اهلل صـٌُٜ مًَدة مـ 

ادامرشٚت وافًالؿٚت افتَْٜٔ، ادحُقمٜ بجِّٜ مـ إضر وافَقاظد افوٚبىٜ فهرورة 

وائر افتٍٚظؾ اإلًٕٚين افىًٌٜٔٔ افزمٕٜٚٔ افًِّٜٔ افدظقيٜ شْْٔٚ ومرحِٔٚ وتَْٔٚ وّـ د

وادُٕٜٚٔ وافُٕٔٚٔـٜ. وهـل تَقى أيوٚ، إذ تٗمـ حرارة افتَـقى وؾٚظِٔتٓٚ ود ء 

روحٕٚٔتٓٚ افقجدإٜٔ أرؤٜ إشس وافَقاظد اخلٍِٜٔ وافًَديٜ وافًٍْٜٔ فْجٚحٓٚ 

ٚ، إٌٔٔٚء ـٕٚقا أم وؿٌقهلٚ مـ فدن رب افًزة أوٓ، ـام توّـ افْجٚح وافتقؾٔؼ فَِٚئّغ هب

دظٚة مـ ظدول إمٜ ثٕٚٔٚ. وهل أيوٚ إخالص، حٔٞ يقؾر رــ اإلخالص مْٚخٚ مالئام 

فهٕٜٔٚ شر وٕجٚح وؾٚظِٜٔ افًِّٜٔ افدظقيٜ، بدءا مـ افَٚئؿ  -مع رــ افتَقى -ؤَٕٚ 

ر بٚفدظقة أوٓ، ومرورا بقشٚئِٓٚ وأشٚفٌٔٓٚ وتَْٔٚضهٚ ومقاردهٚ ثٕٚٔٚ، ووصقٓ إػ مجٓق

 اددظقيـ ادًتٌَِغ ثٚفثٚ. 

إػ  -هْٚ-وظذ وقء هذه افَراءة افنٚمِٜ فًِِّٜٔ افدظقيٜ جيدر افتْقيف وافتٌْٔف 

أمهٜٔ إظٚدة ؿراءضهٚ وحتِِٔٓٚ وؾّٓٓٚ وؾؼ خمزون افساـامت: افًِّٜٔ وافٍُريٜ وافثَٚؾٜٔ 

 افدظقة اإلشالمٜٔ، وإدبٔـٜ إؾَٜٔ وافًّقديٜ اإلًٕٕٜٚٔ، ادتٚحٜ افٔقم بغ يدي دراد

وافَٚئّغ هبٚ ذم افًٚمل ذم مىٚفع افَرن افقاحد وافًؼيـ، بحٔٞ تهر ظِّٜٔ اشتُْٚه 

وؾٓؿ أبًٚد وجمٚٓت وضًٌٜٔ افًِّٜٔ افدظقيٜ جمٚٓ رحٌٚ فتنٚبؽ وتًٚون خمتِػ 

افْتٚجٚت افًِّٜٔ وافٍُريٜ فِدارس ادًِؿ، افذي يًُػ بًّؼ ودرايٜ ظذ تذرير خمتِػ 

ضهٚ وجزئٔٚضهٚ، فًٔتىٔع بدؿٜ وؾٚظِٜٔ حتديد أرـٚهنٚ وؿقاظدهٚ افرئًٜٔ، ووٌط ـؾ ـِٔٚ

 أبًٚدهٚ افتٖثريٜ افٍٚظِٜ، مْىَِٚ ووشِٜٔ وممٚرشٜ وؽٚيٜ.

وظذ هذا إشٚس تُقن افدظقة إػ اهلل تًٚػ وإػ ديْف اإلشالم، ظٌٚرة ظـ جمّقظٜ 

إٛ وإبًٚد، حتُّٓٚ مًتقيٚت ثالثٜ، ٓ مـ افًِّٔٚت ادًَدة وادتنٚبُٜ وادساـٌٜ اجلق
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  ٓ                                                                             ّ يُّـ فِدارس أو فَِٚئؿ بٚفًّؾ افدظقي أن يٍٓؿ ـِٔٚضهٚ أو جزئٔٚضهٚ أو تٖثراضهٚ، إ

 وّـ هذه ادًتقيٚت افثالثٜ.

وهل مًتقى افًِؿ وافتَٕٜٚ بٖبًٚده وؿقاظده، ومًتقى افٍـ وادقهٌٜ بٖبًٚده 

 حٜٔ بٖبًٚده وجمٚٓتف افرحٌٜ وؿقاظده. وؿقاظده أيوٚ، ومًتقى افقجدإٔٚت افرو

وـؾ مًتقى مـ هذه ادًتقيٚت يًد بّثٚبٜ رــ رئٔس ذم افًِّٜٔ افدظقيٜ، ٓ 

دمٚوزه، أو إمهٚفف، أو  -ظذ افدارس أو افَٚئؿ بٚفدظقة  -يُّـ بٖيٜ حٚل مـ إحقال 

 اإلظراض ظْف، مٓام ـٕٚٝ إشٌٚب.

ددفقل آصىالحل دهىِحل افًِؿ ؾٚفدظقة إذن ظِؿ وتَٕٜٚ بُؾ تراـامت ا

وافتَٕٜٚ، وهق افرــ إول ذم افًِّٜٔ افدظقيٜ، افْل جيٛ ظذ افدارس ادًِؿ وافَٚئؿ 

 بٚفًّؾ افدظقي أن يٍَٓف ؾَٓٚ صّقفٔٚ ومتُْٔٚ. 

وافدظقة ؾـ ومقهٌٜ بُؾ أبًٚد ومًٚين اددفقل آصىالحل دٍٓقم افٍـ اإلشالمل 

ـ اهلل ٌٕٕٔٚئف ـٜ مـٌٜ ادّْقحـُقٕٚت افٍىريٜ وافٌريزيٜ فِّقهاجلّٔؾ، وفُؾ ادَقمٚت واد

وفدظٚتف، وهل افرــ افثٚين ذم افًِّٜٔ افدظقيٜ، افتل جيٛ ظذ افدارس ادًِؿ وافَٚئؿ 

 بٚفدظقة أن يٍَٓف ؾَٓٚ مقهٌٔٚ متُْٔٚ.

وافدظقة تَقى وإخالص بُؾ أبًٚد وؾٚظِٔٚت احلرارة افقجدإٜٔ وافروحٕٜٚٔ 

مهىِحل افتَقى واإلخالص فًَِؾ  -إػ حد مٚ  -واددفقٓت افتل تَرب فًِّٚين 

وافقجدان ادًِؿ، وهل افرــ افثٚفٞ وإخر ذم افًِّٜٔ افدظقيٜ، وافتل جيٛ ظذ 

 افدارس ادًِؿ وافَٚئؿ بٚفدظقة أن يٍَٓٓٚ روحٔٚ ووجدإٔٚ ؤًٍٕٚ
(1)

 . 

  

                                                           
 . 36..  7، ص 1( إير: أمحد ظًٔٚوي، دراشٚت وأبحٚث ذم تٚريخ افدظقة وافدظٚة، ج 1)
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 :العله ٍرا ىػأٗ عً تازخئ٘ حمل٘  - 2

ادُتٌٜ اإلشالمٜٔ وٓ افًربٜٔ افَديّٜ ـتٚبٚ محؾ ظْقإٚ ؾٔف ظٌٚرة )افدظقة إػ مل تًر  

اهلل( أو )مْٟٓ افدظقة ظْد إٌٔٔٚء اهلل( أو مـ ؿٌٔؾ هذه افًْقت ؿط، إذ مل يُـ خيىر بٌٚل 

ظذ ؿدرهؿ وجالهلؿ ومُٕٚتٓؿ افًِّٜٔ  - ظِامء وؾَٓٚء افًهقر اإلشالمٜٔ إوػ

َقمقن بف هق افدظقة وظِّٓٚ مًٚ، وهق افذي أدرـْٚ ظِٔف صٔقخ         أن  مٚ ي -وافدظقيٜ 

 ظكٕٚ يرمحٓؿ اهلل
(1)

ُ          ، ؾُٚن ذم زمْٕٚٚ افدظٚة هؿ افًِامء، ومل يُـ ٕحد أن ي ًّل ًٍٕف                                                  

ٍزيقٕٜٔ أو ٔداظٜٔ أو يُتٛ ظذ أحد مٗفٍٚتف ظٌٚرة )افداظٜٔ ؾالن(، أو أن يوع ذم حهٜ تِ

 إذاظٜٔ ويًؿ ًٍٕف بٍِظ )داظٜٔ(، ـام أدرـْٚ ذم هذا افًك. 

 ؽر أن ادىِع ظذ ادُتٌٜ اإلشالمٜٔ جيد افُثر مـ افًْٚويـ افتل ًٕتٓٚ أصحٚهبٚ 

)صٔد اخلٚضر( فًٌد  بـ )أدب افدٕٔٚ وافديـ( ٕيب ظع ادٚوردي، و)بًتٚن افقاظيغ( و

( ٕيب ضٚهر ادُل، وافُثر مـ ذم مًرؾٜ ادحٌقبقب )ؿقت افَِ افرمحـ بـ اجلقزي، و

افرشٚئؾ افهٌرة ــ )افرشٚفٜ افَنريٜ( فإلمٚم افَنري وٓبـ ادٌٚرك واجلْٔد وهي 

افًَىل وؾرؿد افًْجل وأيب يزيد افًٌىٚمل وأيب شِٔامن افداراين.. وؽرهؿ مـ خالصٜ 

ٔٚء( ٕيب ًٕٔؿ إصٌٓٚين و)إحٔٚء وصٍقة افَرون اهلجريٜ إربًٜ إوػ، و)حِٜٔ إوف

ظِقم افديـ( و)آؿتهٚد ذم آظتَٚد( حلجٜ اإلشالم أيب حٚمد افٌزايل.. وؽرهٚ ـُتٛ 

صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ وتِّٔذه ابـ ؿٔؿ اجلقزيٜ.. وفُْؽ إن ؿرأضهٚ واضًِٝ ظذ 

ل ـتٛ دظقة، ومْٚهٟ فِدظقة إػ اهلل، ؾٓ     ً وشٌال    ً ٚ  حمتقاهٚ فقجدت مًيّٓٚ تراؿٔؼ وضرؿ

 وإن مل يًّٓٚ أصحٚهبٚ بٚشؿ )افدظقة(. 

                                                           
ء حتديدا، ؾَد ـٚن صٔقخ افنٚم أمثٚل افنٔخ يرمحٓؿ ( ؾَد ـْٚ ٕرى أن افذي يَقم بٚفدظقة هؿ افًِامء واف1ٍَٚٓ)

م( وابْٚه افٍٚوِغ ادربٔغ 1972م( و )ظٌد افُريؿ افرؾٚظل ت 1978اهلل: )حًـ حٌُْٜ ادٔداين ت 

م( 2213م( و )شًٔد رموٚن افٌقضل ت 2212                                           )شٚريٜ وأشٚمٜ( مد  اهلل ذم ظّرمهٚ و )حمّد ظقض ت 

 بٚفًِّٜٔ افدظقيٜ. وظٚئِٜ إرٕٗوط.. وؽرهؿ يَقمقن
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وظِٔف ؾ٘ن افدارس ادتخهص وادتتٌع دٚ إٔتجف افًَؾ ادًِؿ خالل مًرتف افدظقيٜ 

افىقيِٜ يُّْف أن يًجؾ مجِٜ مـ ادالحيٚت افًِّٜٔ وادْٓجٜٔ، فًؾ أمهٓٚ: زهد 

ذي ترـقه ذم بٚؿل افًِقم، ادتَدمغ ذم تهْٔػ ادٗفٍٚت افدظقيٜ بٍْس افًْؼ واحلجؿ اف

ـام ـٚن حٚهلؿ متقاوًٚ مع ظِؿ افًٔٚشٜ افؼظٜٔ. وؿِٜ اهتامم افًِامء ادتَدمغ بٚفتْير 

فِدظقة، واـتٍٚئٓؿ بّامرشتٓٚ ذم واؿع افْٚس مـ أمثٚل افًِامء افدظٚة: )احلًـ افٌكي. 

ابـ محد بـ تّٜٔٔ. ظٌد اهلل بـ ادٌٚرك. افًز بـ ظٌد افًالم. ظٌد افرمحـ بـ اجلقزي. أ

هاج افٌٚز. افناج افٌَِْٔل. ابـ تقمرت..(، وظدم ترـٓؿ دخزون تْيري دظقي يرؿك 

دخزوهنؿ افٍَٓل وإصقيل وادَٚصدي، ـام هق أمر خمزوهنؿ افٍُري ذم افًٔٚشٜ 

افؼظٜٔ، ظذ افرؽؿ مـ ـقن شرضهؿ وحٔٚضهؿ تًد حَقٓ دظقيٜ مثّرة، ومدارس دظقيٜ 

 دة تًتِٓؿ مْٓٚ إجٔٚل اإلشالمٜٔ افالحَٜ افدروس وافًز.ثريٜ ومتجد

ومٚ يُّـ أن يًجِف افٌٚحٞ مْٓجٔٚ ظذ افدراشٚت افدظقيٜ احلديثٜ وادًٚسة 

ُ                                                                  وافتل ت درس ذم اجلٚمًٚت وادًٚهد اإلشالمٜٔ، أو مـ افُؿ افتجريب فِحرـٚت واهلٔئٚت        

 وافتْئامت واجلامظٚت اإلشالمٜٔ، مٚيع:

اـؿ مًرذم حديٞ ومًٚس ذم ظِؿ افدظقة اظتّد أشٚشٚ ظذ افٍٓؿ بروز تر -1

افتَِٔدي فِْنٚضٚت افدظقيٜ فًِِػ افهٚفح بًّزل ظـ تراـامت احلوٚرة 

اإلًٕٕٜٚٔ وؾتقحٚضهٚ: افًِّٜٔ وافٍُريٜ وإدبٜٔ واإلظالمٜٔ وادًِقمٚتٜٔ 

 وأؾٚؿٜٔ وافٍوٚئٜٔ.. احلديثٜ وادًٚسة.

ديثٜ ومًٚسة حًٌٜٔ آرضهٚن افٍُري جلّٔع وجقد ؾٓقمٚت دظقيٜ ح –2

ادُقٕٚت: افزمٕٜٚٔ وادُٕٜٚٔ وافُٕٜٔٚٔ فٍٓقمٚت ادتَدمغ فِتجٚرب واحلُؿ 

افدظقيٜ، بحٔٞ تنُؾ هلؿ بقابٚت ؾٓؿ وؾَف ووفقج ؾريدة، ٓ يُّْٓؿ دمٚوزهٚ 

أو ختىل أحُٚمٓٚ وتقجٔٓٚضهٚ بام يتْٚشٛ وروح افًك ومتىٌِٚتف، وبام يالئؿ 

 ًِٚت وآمٚل ادًِّغ ادِحٜ إٜٔٔ وادًتٌَِٜٔ.تى
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ؽٌِٜ ضٚبع آرضهٚن افيٚهري فِْص ظذ ـثر مـ افًِامء افدظٚة ادحدثغ ادهٍْغ  -3

ذم هذا افًِؿ، وإهاؾٓؿ افنديد ذم افتؤٔؼ فٍٓؿ أبًٚد افْص ادَدس )افَرآن. 

 مٌٚح ؾٔٓٚ.افًْٜ( ذم جٌٕٚف افدظقي، واظتٌٚر وشٚئؾ افدظقة تقؿٍٜٔٔ ٓ 

ؽٌِٜ ضٚبع افدراشٚت افدظقيٜ افتْيريٜ احلرـٜٔ اخلٚصٜ بتْئؿ إشالمل مًغ،  -4

تٌِٛ ظِٔف شامت بْٚء هُِٜٔ افتْئؿ احلرـل فِجامظٜ ظذ حًٚب افوقابط 

 افًِّٜٔ افتْيريٜ افدظقيٜ افنٚمِٜ.

داظٜٔ مًغ ـثرة ادٗفٍٚت افدظقيٜ افتجربٜٔ افذاتٜٔ، افتل تٌْع مـ تٚريخ ومًرة  -5

ذم ؿىر مًغ، وبغ مجٚظٜ مًْٜٔ، وذم طرو  وظالؿٚت وزمٚن مًغ، وذم 

مقاجٜٓ ٕيٚم مًغ ظذ حًٚب افتْير افًِّل ٕرـٚن افًِّٜٔ افدظقيٜ، ٕن 

هل ظّؾ وشرة ومْٟٓ ٌٕل اهلل حمّد ظِٔف افهالة وافًالم  -ؾٔام ًِٕؿ -افدظقة 

ت وادجّقظٚت افدئْٜ مع صحٚبتف افُرام، وفًٔٝ هل دمٚرب احلرـٚ

اإلشالمٜٔ، افتل تًتَل مـ إصؾ، ؾًِّٓٚ افديْل ٓ يًدو أن يُقن شقى 

 حمٚـٚة فِّْٟٓ افدظقي افٌْقي، وفًٔٝ هل افدظقة. 

شىحٜٔ وحمدوديٜ افُثر مـ افىروحٚت افًِّٜٔ افتْيريٜ افدظقيٜ، وؽٌِٜ مْٟٓ  -6

ِتجٚرب افدظقيٜ أؾَٔٚ وافَص وافتٖريخ وافَْد ظِٔٓٚ ظْد تْٚوهلٚ ف افقصػ

 وظّقديٚ
(1)

 . 

ظدم إيالء افًِامء افدظٚة افًْٚيٜ افُٚؾٜٔ فَراءة وحتِٔؾ وؾٓؿ افْص افَرآين افُريؿ  - 7

 وافٌْقي افؼيػ مـ جٌٕٚف افدظقي افٌحٝ. 

                                                           

( ظدا دراشٜ إشتٚذ مجًٜ أمغ )افدظقة ؿقاظد وأصقل(، ودراشٜ إشتٚذ ظٌد افُريؿ زيدان )أصقل 1)

افدظقة اإلشالمٜٔ( وافُتٚب افَٔؿ فِنٔخ حمّد أبق افٍتح افٌٕٔٚقين )اددخؾ إػ ظِؿ افدظقة(، 

فًريب ـُتٚبٚت افراحِغ شٔد وبًض افدراشٚت وإبحٚث اجلٚمًٜٔ اجلٚدة إخرى ذم ادؼق ا

وحمّد ؿىٛ وحمّد أمحد افراصد وحمّد افىحٚن وظٌد افرمحـ حٌُْٜ، ومٚ صدر ذم شًِِٜ ـتٚب 

 ٚفُقيٝ.إمٜ بَىر، وشًِِٜ رواؾد ب
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ظدم إيالء افًِامء افدظٚة افًْٚيٜ افُٚؾٜٔ وآهتامم ادًتز فَراءة وحتِٔؾ ؿهص إٌٕٔٚء  -8

مـ مْيقر افدراشٚت افدظقيٜ، وآـتٍٚء بٚفَراءة افَههٜٔ وافقظئٜ وافتذـريٜ 

هلٚ ذم افقؿٝ افذي برظٝ ؾٔف ادًٔحٜٔ ٓبتُٚر خمتِػ ؾْقن وتَْٔٚت وضرق افتٌنر 

حٜٔ، ظذ افرؽؿ مـ ؽْك افْص ادَدس )ؿرآن. شْٜ( بٕٚشس وافدظقة إػ ادًٔ

 وافَقاظد إصقفٜٔ افدظقيٜ ادىَِٜ افهحٜ وافَداشٜ.

بال صؽ وأوٚؾٝ  -رت                                                ْ وادالحظ أيوٚ ظذ افدراشٚت وإبحٚث افدظقيٜ افتل أث  

جريغ ادُتٌٜ اإلشالمٜٔ ذم افَرٕغ افرابع ظؼ وبدايٜ اخلٚمس ظؼ اهل -تراـام ثَٚؾٔٚ دظقيٚ 

 مٚ يع:

 ؽٌِٜ ضٚبع افقصػ وافَص إديب فِّآثر افدظقيٜ وفِاميض اإلشالمل افتِٔد. -1

ؽٌِٜ ضٚبع إًٍٓٚل وافد ء واخلىٚبٜٔ فِاميض ؾَط، دون افتٍٚظؾ مع جمريٚت  -2

 إحداث.

ظدم إيالء افقشِٜٔ اإلظالمٜٔ وآتهٚفٜٔ افًْٚيٜ وافدراشٜ افُٚؾٜٔ فدى افدظٚة  -3

إػ تًثر ادوّقن افدظقي اإلشالمل احلْٔػ  -وفألشػ -، ممٚ أدى اإلشالمٔغ

 افٔقم ذم ظك تَدم وإتنٚر افقشِٜٔ.

دراشٜ مٌٚحٞ افقشٚئؾ افتَِٔديٜ =اخلىٌٜ. افدرس. ادحٚرضة. ادْٚطرة. افٍتقى..>  -4

واحلديثٜ: =افقشٚئؾ ادُتقبٜ. ادًّقظٜ. ادرئٜٔ> وادًٚسة: =إظالم آيل. بريد 

> وصٌُٚت تقاصؾ اجتامظل ٕسٕٝإوين. ٕؼ وإظالم إفُسوين. مًِقمٚتٜٔ. إفُس

وّـ جمٚٓت ظِّٜٔ أخرى بًٔدة ـؾ افًٌد ظـ افًِّٜٔ افدظقيٜ، ؾتدرس اخلىٌٜ 

وافدرس وادحٚرضة وادْٚطرة وافٍتقى.. وّـ ظِقم متًددة، ـام تدرس افقشٚئؾ 

وآتهٚل، ـام تدرس افقشٚئؾ ادُتقبٜ وادًّقظٜ وادرئٜٔ وّـ ظِقم اإلظالم 

ٕسٕٝ وّـ ظِقم ادًٚسة مـ بريد إفُسوين وٕؼ إفُسوين، ومًِقمٚتٜٔ، واإل

اإلظالم أيل، وافتل جيٛ أن تدرس وّـ ظِقم افدظقة اإلشالمٜٔ وتَْٔٚضهٚ 

 . (1)افتٖثريٜ ذم اجلامهر اددظقة 

                                                           
 . 23..  21، ص 1( إير : أمحد ظًٔٚوي، دراشٚت وأبحٚث ذم تٚريخ افدظقة وافدظٚة، ج 1)
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ِؿ وتراـامتف ذم ادُتٌٜ وأمٚم هذه افقؤًٜ افٍُريٜ وادْٓجٜٔ فتٚرخئٜ هذا افً

اإلشالمٜٔ، ؾَد حتّٝ طرو  افوًػ وافساجع وآهنزام وافتًٌٜٔ افتل آل إفٔٓٚ افًرب 

وادًِّقن بًد شَقط اخلالؾٜ افًثامٕٜٔ إػ افدؾٚع ظـ اإلشالم وافتًريػ بف داخِٔٚ 

  .وخٚرجٔٚ

 :العله ٍرا أٍنٔ٘ - 3

وأدؿٓٚ ذم حَؾ افدراشٚت تًد ظِّٜٔ آتهٚل افدظقي مـ أظَد افًِّٔٚت 

آتهٚفٜٔ، ٕيرا فتّٔزهٚ وختههٓٚ ذم ؾٓؿ وترمجٜ ومحؾ اخلىٚب افًاموي ادّٔز فًٚمٜ 

 افْٚس وخٚصتٓؿ.

هذا اخلىٚب افًاموي ادتّٔز، افذي جيٛ افتًٚمؾ مًف وؾؼ مًٚرج وـٍٔٔٚت وصٔغ 

ىر افْٚس روحٜٔ وظَِٜٔ ووجدإٜٔ وشِقـٜٔ خٚصٜ، تًْجؿ وؾىرة اهلل افهحٔحٜ افتل ؾ

ؾ ـٕٔٚف افًَع وافروحل  -افٔقم أو ؽدا-ظِٔٓٚ، ؾال يًتىٔع افتىٚبؼ مًٓٚ   ُ ٓ  مـ ص   ّ                             إ

وافًِقـل افٍردي وآجتامظل وؾؼ مًٚرب تَِل احلؼ وؾّٓف، وترمجتف ذم افقاؿًغ 

 افروحل وافًّع، افٍردي واجلًّل وآجتامظل. 

ظِّٔٚت آتهٚل،  وؿد ارتَٝ ظِّٜٔ آتهٚل افدظقي خٚصٜ دون ؽرهٚ مـ

ودؿٝ أبًٚدهٚ ٕيرا دٚ اختزفتف ذم أرـٚهنٚ إربًٜ افرئًٜٔ =افداظٜٔ. افدظقة. اددظقيـ. 

ؾْٔٚت وأشٚفٔٛ افًّؾ افدظقي> مـ ـؿ هٚئؾ مـ افَوٚيٚ وادًٚئؾ ادّٔزة، ذات افهِٜ 

، افقضٔدة برمقز ورشٚئؾ وؿٔؿ وموٚمغ افتقجٔف افًاموي، افتل ٓ يُّـ افتٓٚون ؾٔٓٚ

 ؾٓام أو ظروٚ أو إفَٚء أو تقاصال أو تًٌئٜ أو تٖثرا، مْىَِٚ وممٚرشٜ ووشِٜٔ وؽٚيٜ.

                         ِ            بٕٚشٚس تزويد اجلامهر ادًتٌَ ِٜ بٚفرشٚئؾ  -ـًِّٜٔ اتهٚل بٚجلامهر  -ؾٓل ضهد  

وادوٚمغ وافَٔؿ افربٕٜٚٔ افًٚمٜٔ مـ جٜٓ، وحمٚوفٜ تنُٔؾ تهقراضهؿ وؿّٔٓؿ 

ثٕٜٚٔ، وتُقيـ خٍِٔٚت اإلدراك وافتهقر افًِٔؿ فدهيؿ  هؿ مـ جٜٓؤاووجداهنؿ ور

حٔٚل إضر ادرجًٜٔ ادَدشٜ وافَٔؿ وافتًٚفٔؿ افًامويٜ افْيريٜ وخمتِػ ارتٔٚداضهٚ افًِّٜٔ 
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افقاؿًٜٔ مـ جٜٓ أخرى، وذفؽ مـ خالل تٍٚظالت وتنٚبُٚت مجِٜ مـ افًِّٔٚت 

وّـ إضٚر افًِّٜٔ  -هْٜٔ واجلامفٜٔ افًٍْٜٔ وافًَِٜٔ وافٍُريٜ افذ -اجلزئٜٔ ادٍْهِٜ 

 افدظقيٜ افُزى فدى افداظٜٔ أو اددظقيـ.

ـام ضهد  أيوٚ إػ حًـ افتًٚمؾ افتَْل مع شٚئر ادْجزات وافقشٚئؾ افتَِٔديٜ 

واحلديثٜ افقاشًٜ إٓتنٚر فٌِقرة تراـؿ دمريب دظقي حٔٚل افقشِٜٔ افدظقيٜ وؽرهٚ، 

فِرشٚفٜ افدظقيٜ افًٚمٜٔ بام   ً ٜ  ٚحٚت مْٓٚ خدموحمٚوفٜ ختهٔص أجزاء وأزمٚن ومً

يتْٚشٛ وثَٚؾٚت وؿٔؿ وتقجٓٚت ودواؾع ومًتقيٚت.. افرشٚفٜ افدظقيٜ فِرؿل بٚجلامهر 

 اددظقة.

وتزز صًقبٜ ظِّٜٔ آتهٚل افدظقي دون ؽرهٚ مـ ظِّٔٚت آتهٚل بٚجلامهر، 

افرشٚئؾ إخرى افتل تنٌٛ  أن اجلّٓقر ادًتٌَؾ فِرشٚفٜ افدظقيٜ حمٚط بزخؿ ـٌر مـ

هٚ، وبَّدار مٚ تنٌؾ تِؽ ءظِٔف صٍٚء تقجٓف وتنٌِف ظـ افسـٔز ؾٔٓٚ وإًٓٔٚق ورا

افرشٚئؾ افدظقيٜ اجلٌٕٜٚٔ اجلٜٓ ادًتٌَِٜ ؾٓل تنٌؾ بَقة أيوٚ اجلٜٓ افَٚئّٜ بًِّٜٔ 

 آتهٚل افدظقي، ٕهنٚ دمد ًٍٕٓٚ جمزة ظذ بذل جٓد ؾُري وثَٚذم وظِّل وؾْل

واتهٚيل وإظالمل مًتز ٕٓتَٚء أشٓؾ وأين وأؿرب وأهع افرشٚئؾ وادوٚمغ افدظقيٜ 

 ادٗثرة وافًٍٚفٜ ذم ًٍٕٔٚت وظَقل وتهقرات مجٓقر اددظقيـ احلََٔٔغ وادرتٌَغ.

                  ِ                                                   ذفؽ أن اجلٜٓ ادًتٌَ ِٜ فِرشٚفٜ افدظقيٜ اإلشالمٜٔ حمٚضٜ بُؿ ـٌر مـ افرشٚئؾ 

ٚشٜٔ وآؿتهٚديٜ وافسبقيٜ وافٍْٜٔ واإلظالمٜٔ.. مٚ جيًِٓٚ ذم افدظقيٜ: افدئْٜ وافًٔ

ِٜ وآشتَرار وافتٍٚظؾ مًٓٚ إمُٕٚٔٚ وزمٕٚٔٚ                                 ِ                                           حرة مـ أمرهٚ ذم اختٔٚر اجلٜٓ ادرش 

 وـٕٔٚٔٚ، وٌٕذ افرشٚئؾ وادوٚمغ افدظقيٜ إخرى.

ظِٔف أن  وفذا ؾ٘ن افَٚئؿ بًِّٜٔ آتهٚل افدظقي ؾردا ـٚن أم مٗشًٜ أم هٔئٜ جيٛ

يُقن حريهٚ ظذ جذب إتٌٚه اجلّٓقر ادًتٌَؾ احلََٔل مْف وادرتَٛ فرشٚفتف دون 

 ؽرهٚ مـ رشٚئؾ افدظٚة.
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وٓ يًتىٔع افَٚئؿ بًِّٜٔ آتهٚل افدظقي افتٌِٛ ظذ افزخؿ افدظقي افٌُر 

افذي تًٟ بف خمتِػ ؿْقات آتهٚل اجلامهري افًٚديٜ وافتُْقفقجٜٔ ادٌٚذة وؽر 

ٓ  إذ أتَـ ظِّف افدظقي أي ام إتَٚن، بدءا مـ موّقن وٕقظٜٔ افرشٚفٜ افدظقيٜ،  ّ                                                ادٌٚذة، إ                       ّ          

ادْٚشٌٜ جلّٓقر اددظقيـ احلََٔٔغ وادرتٌَغ، ومرورا بٚفقشِٜٔ ادٗثرة وافٍٚظِٜ افتل 

تتٍُؾ بحّؾ رمقز افرشٚفٜ افدظقيٜ وتٌٌِٔٓٚ جلّٓقر اددظقيـ بٖين وأهع افىرق، 

 بدراشٜ أصْٚ  اددظقيـ وطروؾٓؿ ودواؾًٓؿ ومٔقهلؿ ادختٍِٜ.        ً وإتٓٚء  

وحتك حتَؼ اجلٜٓ افداظٜٔ هدؾٓٚ ذم جذب اجلّٓقر اددظق إفٔٓٚ دون شقاهٚ ؾ٘ن أول 

                                                ُ                    خىقة جيٛ أن تَقم هبٚ ذم ظِّٜٔ آتهٚل افدظقي هل ووع ب ٗرة اإلدراك افقاظٜٔ 

تٌٚهٓٚ إفٔٓٚ دون ؽرهٚ، وفـ فِجامهر اددظقة ذم صّٔؿ افرشٚفٜ افدظقيٜ، وجذب إ

ٓ  إذا اشتجًّٝ                                                                ّ             يتٖتك هلٚ ذفؽ اجلذب افقاظل فٌٗرة إدراك اجلامهر اددظقة فرشٚئِٓٚ، إ

ـؾ افًْٚس إشٚشٜٔ ادٗثرة ذم ظِّٔتٓٚ افدظقيٜ، ذم ٕقظٜٔ افرشٚفٜ افدظقيٜ أوٓ، وذم 

ثٚفثٚ، وذم مًرؾٜ مقاضـ  ٕقظٜٔ افَٚئؿ بٚفًّؾ افدظقي ثٕٚٔٚ، وذم افقشِٜٔ افًٍٚفٜ وادٗثرة

وهذه افًْٚس اجلذبٜٔ  افدؾع واجلذب ذم ًٍٕٔٚت وطرو  وأووٚع اددظقيـ رابًٚ.

 إشٚشٜٔ يُّـ إمجٚهلٚ ؾٔام يع:

تٍٓؿ خهٚئص وطرو  وأووٚع ؤًٍٕٚت وأحقال اجلّٓقر ادًتٌَؾ احلََٔل  -1

 مْف وادْتير.

دتْقظٜ =ادُتقبٜ. ادًّقظٜ. إدراك ضًٌٜٔ وٕقظٜٔ وخهٚئص افرشٚفٜ افدظقيٜ ا -2

 ادرئٜٔ. افهٚمتٜ. اإلفُسؤٕٜ. ادِقٕٜ. افًٚديٜ..>.

مًرؾٜ ٕقظٜٔ افقشِٜٔ افدظقيٜ ادْتَٚة ومدى إًجٚمٓٚ مع موٚمغ افرشٚفٜ  -3

افدظقيٜ مـ جٜٓ، ومع افَٚئؿ بًِّٜٔ آتهٚل افدظقي مـ جٜٓ أخرى =ؾردا. 

 جمّقظٜ. هٔئٜ. مٗشًٜ. دوفٜ>.
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دواؾع وادمٚهٚت اددظقيـ احلََٜٔٔ ومٔقهلؿ افدؿَٜٔ ذم افتقجف ٕحق افقشِٜٔ ؾٓؿ  -4

أم ادوّقن =افٍِٔؿ أو افؼيط اإلشالمل ـتٚريخ وحمٚوفٜ متثٔؾ فِاميض افتِٔد 

 بٖزيٚئف.. أو ـَٔؿ روحٜٔ وتؼئًٜ>.

ٕقظٜٔ افقشط اجلٌراذم وافديٌّراذم وافُٔٚين افذي شتقجف إفٔف افرشٚفٜ افدظقيٜ  -5

ل دؾع أو ـٌح تٖثرات افرشٚفٜ افدظقيٜ ذم مجٓقر اددظقيـ ـومدى ؾٚظِٔتف ؾ

 ادرتٌَغ واحلََٔٔغ. 

 مياٍج دزاض٘ عله الدعْٗ: -4

إذا ـٕٚٝ خهٚئص وممٔزات افدظقة اإلشالمٜٔ ـام أوردٕٚهٚ إٍٓٚ تْهٛ أشٚشٚ ظذ 

ًْٚ فىرح افتًٚؤل ادِح افرؤيٜ افتحِِٜٔٔ افنّقفٜٔ هلٚ، ؾ٘ن رضورات ادًٚجلٜ ادْٓجٜٔ تدؾ

افتٚيل )أي ادْٚهٟ يهِح فدراشٜ وحتِٔؾ افًِّٜٔ افدظقيٜ ـًِّٜٔ اتهٚل بٚٔخريـ؟( 

متىًِغ مـ خالفف إػ بِقرة زاويٜ افٌحٞ ادْٓجل افٌحتٜ، وذفؽ بَهد اشتٌهٚر خمتِػ 

قة ادْٚؾذ ادْٓجٜٔ افْٚجًٜ افتل ًٕتىٔع مـ خالهلٚ أن ٕتٍٓؿ تنُٔالت ومُقٕٚت افدظ

ـًِّٜٔ اتهٚل بٚٔخريـ، وهذا افًٗال شَٔقدٕٚ فٌِحٞ ظـ ادْٚهٟ ادْٚشٌٜ فدراشٜ 

 افدظقة ـًِّٜٔ اتهٚل بٚٔخريـ وؾؼ آدمٚهٚت ادْٓجٜٔ أتٜٔ:

 ادْٟٓ آتهٚيل اإلظالمل.  - 1

 ادْٟٓ افٍُري.  - 2

 .وافثَٚذم ادْٟٓ آجتامظل - 3

 ادْٟٓ افًَع افٍُري. -4

 آشتؼاذم.ادْٟٓ  -5

 شٚئر ادْٚهٟ ادذـقرة شٚفٍٚ وؾؼ افقطٚئػ افتل يٗدهيٚ ادْٟٓ ذم افدراشٜ. -6
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آدمٚهٚت  وشَْدم دحٚت ظٚبرة ظـ خهٚئص وممٔزات ومُقٕٚت ـؾ ادمٚه مـ هذه

افًِّٜٔ، افتل يُّْْٚ مـ خالهلٚ دراشٜ افًِّٜٔ افدظقيٜ ـًِّٜٔ اتهٚل بٚٔخريـ =مجٓقر 

اددظقيـ> 
(1)

 . 

 : املِٔجًاالتصاهًٛاإلعالًٛ -1

اإلظالمل  ظذ أرـٚن ظِّٜٔ آتهٚل -ٕيريٚ وتىٌَٔٔٚ  -يتٖشس هذا آدمٚه ادْٓجل 

اخلًّٜ، وهل: )مـ يَقل؟ مٚذا يَقل؟ بٖيٜ وشِٜٔ يَقل؟ ودـ يَقل؟ وبٖي تٖثر؟( 
(2)

 . 

و حٔٞ يدل رــ )مـ يَقل؟( ظذ صخص افٌْل ظِٔف افهالة وافًالم افداظٜٔ، أ

اهلٔئٜ أو ادْيّٜ أو ادٗشًٜ افدظقيٜ، ذات ادْىَِٚت وافثقابٝ وإهدا ، وذات 

 افقشٚئؾ وافتَْٔٚت ادًْٜٔ، وذات افرشٚئؾ وادوٚمغ افدظقيٜ وافدئْٜ ادًْٜٔ.

ويْهٛ رــ )مٚذا يَقل؟( ظذ موّقن وحمتقى افرشٚفٜ افدئْٜ وافدظقيٜ افتل 

 يهٚهلٚ جلّٓقر اددظقيـ. يريد افٌْل ظِٔف افهالة وافًالم إ

ويتْٚول رــ )بٖيٜ وشِٜٔ؟( خمتِػ افقشٚئؾ آتهٚفٜٔ واإلظالمٜٔ افَديّٜ واحلديثٜ 

وإشٚفٔٛ وادْٚهٟ افتل يًتخدمٓٚ افٌْل ظِٔف افهالة وافًالم أو افدظٚة واهلٔئٚت 

 مجٓقر وادْيامت وادٗشًٚت افدئْٜ وافدظقيٜ فَْؾ وتقجٔف افرشٚئؾ افدئْٜ افدظقيٜ إػ

 اددظقيـ.

ويتقجف رــ )دـ يَقل؟( إػ مجٓقر ادًتٌَِغ اددظقيـ حمِٔٚ وإؿِّٔٔٚ وظٚدٔٚ بُؾ 

مُقٕٚضهؿ ومًتقيٚضهؿ ادٚديٜ وافثَٚؾٜٔ، حٔٞ يتقجف إفٔٓؿ افٌْل ظِٔف افهالة وافًالم 

 برشٚفتف افدئْٜ وـذفؽ شٚئر افدظٚة واهلٔئٚت وادٗشًٚت وادْيامت افدئْٜ.

                                                           
 . 41..  33، ص 1بحٚث ذم تٚريخ افدظقة وافدظٚة، ج ( إير: أمحد ظًٔٚوي، دراشٚت وأ1)

( دزيد مـ افتقشع ذم ٕيريٚت آتهٚل اإلظالمل إير: جٔٓٚن أمحد رصتل، إشس افًِّٜٔ 2)

.. وجٔٓٚن أمحد 18م، ص 1975فْيريٚت اإلظالم، دار افٍُر افًريب، افَٚهرة، افىًٌٜ إوػ، 

 م. 1972دار افٍُر افًريب، افَٚهرة، افىًٌٜ إوػ،  رصتل، اإلظالم وٕيريٚتف ذم افًك احلديٞ،
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ول رــ )بٖي تٖثر؟( دراشٜ ومراؿٌٜ وإحهٚء حمهِٜ افتٖثرات افدئْٜ ويتْٚ

وافتٌٔرات افًَديٜ وافروحٜٔ وافقاؿًٜٔ افتل حيدثٓٚ ٌٕل اهلل ظِٔف افهالة وافًالم وشٚئر 

 افدظٚة.. ذم مجٓقر اددظقيـ احلََٔٔغ وادرتٌَغ.

ح وؾنؾ افًِّٜٔ واحلََٜٔ أن ـؾ رــ مـ هذه إرـٚن ذات افهِٜ ادٌٚذة بْجٚ

افدظقيٜ بحٚجٜ إػ دراشٚت مًَّٜ ومًتٍٔوٜ مـ ؿٌؾ افدارشغ وافٌٚحثغ وافدظٚة 

اإلشالمٔغ، ٕن مثؾ هذه افَراءات اهلٚدئٜ وادًَّٜ شتخرجْٚ مـ إشٚر ادحٚوٓت 

ِْٚ ظِٔٓٚ تهقراتْٚ وؿراراتْٚ-افًٚضٍٜٔ وإًٍٓٚفٜٔ   ُ ّ                             افتل دأبْٚ وص ٔش افدظٚة ٔمـ دم -             

ذم ادًٚجد واددارس واجلٚمًٚت ووشٚئؾ اإلظالم، وإهلٚب محٚشٓؿ، إػ  ودمْٔدهؿ

وؤًٜ افَراءة اهلٚدئٜ هلٚ، وافتحِٔالت ادقوقظٜٔ إلٕجٚحٓٚ وتًٍِٔٓٚ مـ جٜٓ وتٖصٔؾ 

افرؤيٜ افتدبريٜ دًرؾٜ حََٜٔ ومُقٕٚت افًِّٜٔ افدظقيٜ، ذات افسـٌٜٔ ادًَدة مـ جٜٓ 

 أخرى.

قل؟( شٔتٌغ إٔف رــ وضٔد افهِٜ بْقظٜٔ صخهٔٚت وادتًّـ ذم رــ )مـ يَ

افدظٚة، ومقاهٌٓؿ افٍىريٜ وادُتًٌٜ، وؿدراضهؿ اجلًديٜ وافًَِٜٔ وافًٍْٜٔ وافًٚضٍٜٔ، 

ومدى ؾّٓٓؿ وتدبرهؿ وؾَٓٓؿ افًِٔؿ وافًقي فألضر ادرجًٜٔ ادَدشٜ، ـام فف صِٜ 

ْص افُريؿ، وإحٚضتٓؿ بُؾ دؿَٜٔ بًًٜ رؤاهؿ وتىًِٓؿ فمؾٚق افرحٌٜ افتل ينع هبٚ اف

إبًٚد ادَٚصديٜ دًٚمل افتْزيؾ، وبّدى اشتقائٓؿ ظذ مٍٚتٔح ؾّٓٓٚ وحؾ إصُٚٓضهٚ، 

وافتُّـ مْٓٚ، هبد  تَديّٓٚ جمددا جلّٓقر اددظقيـ صحٔحٜ ومىٚبَٜ دراد صٚحٌٓٚ 

                  زهلٚ إول جؾ  وظال.     ومْ  

ادقاهٛ افٍُريٜ فِدظٚة، وبٍَف ؾرز وهذا افرــ فف صِٜ وضٔدة بٍَف متٔٔز وإتَٚء 

مـ افرجٚل  -وتهْٔػ افَدرات افًِّٜٔ افراشخٜ هلؿ، وبٍَف اصىٍٚء ادٌؼيـ افَٚدريـ 

 ظذ تٌِٔغ افدظقة فًّقم اددظقيـ احلََٔٔغ وادرتٌَغ. - وافًْٚء
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أمٚ رــ )مٚذا يَقل؟( ؾِف صِٜ بٍَف إضر ادرجًٜٔ ادَدشٜ، وبًّٔؼ ؾٓؿ حمدداضهٚ 

تقجٔٓٚضهٚ افدئْٜ افوٚبىٜ حلَقق اهلل ذم ظٌٚده وحَقق افًٌٚد ذم خٚفَٓؿ، وبّدى و

ٔغ ــ احلََٔـٓقر اددظقيـٓٚ جلّـٓٚ وموٚمْٔـر رشٚئِـف وتًٔـط وتقجٔـح وتًٌٔـتقؤ

 وادرتٌَغ.

وهذا افرــ فف صِٜ وضٔدة بْقظٜٔ افرشٚئؾ وادوٚمغ افدئْٜ وافدظقيٜ افتٌنريٜ 

افداظٜٔ حًـ اختٔٚرهٚ بدؿٜ وبًْٚيٜ ؾٚئَٜ، ؾٔٗشًٓٚ ظذ ؾٓؿ ظّٔؼ  افتل وجٛ ظذ

دٍٚتٔح افتٖثر اإلجيٚبٜٔ ذم مجٓقر اددظقيـ، ٕن أي خِؾ ذم ؾٓؿ ظٚدات وتَٚفٔد وؿٔؿ 

ومًٚير اددظقيـ شًُْٔس شٌِٚ ظذ ٕجٚح افدظقة وافداظٜٔ، ويٍَده تقازٕف ذم تقجٔف 

دظقيـ، وتهٌح موٚمغ رشٚئِف ظديّٜ اجلدوى رشٚئِف افدظقيٜ ادٗثرة جلّٓقر اد

 وافتٖثر ؾٔٓؿ. 

وؾٔام يرـز رــ )مٚذا يَقل؟( ظذ موٚمغ افرشٚئؾ افدظقيٜ، ؾ٘ن رــ )بٖيٜ 

وشِٜٔ؟( يرـز ظذ ادًتقى افتُّْل مـ ظٚمل افقشِٜٔ وأصٔٚء اددٕٜٔ ادًٚسة، وبّدى 

 ًٍِٔٓٚ خلدمٜ افرشٚفٜ افدظقيٜ.ؿدرة وهظٜ وؾٚظِٜٔ افدظٚة مـ افًٔىرة ظِٔٓٚ، وحًـ ت

 احلََٔٔغ -وـذفؽ رــ )دـ؟( افذي يتقجف أشٚشٚ فدراشٜ مجٓقر اددظقيـ 

 ادًتٌَِغ فِرشٚفٜ افدئْٜ. -وادرتٌَغ

واحلََٜٔ أن مثؾ هذه افدراشٚت ظرؾٝ تىقرا مذهال ظْد ؽر ادًِّغ، حٔٞ 

دئّٚت وجلٚن متخههٜ مـ إٔنئٝ هلٚ ذم افًٚمل افٌريب مْذ ؿرون خِٝ مًٚهد وأـٚ

افٌٚحثغ وافدارشغ، ادتٍرؽغ فدراشٜ حٔٚة وؿٔؿ ومًٚير وأديٚن وفٌٚت وهلجٚت 

وأفًْٜ وظٚدات وتَٚفٔد وأظرا  وؾْقن وأزيٚء افنًقب ادراد افتقجف إفٔٓٚ ثَٚؾٔٚ وؾُريٚ 

 ودئْٚ. 

فػ، ٕن وهذا افرــ فف صِٜ وضٔدة بدراشٜ افٌر، ومًرؾٜ أدق أحقال أخر ادخٚ

شِقـٚ مٚ مٌَقٓ ذم بِد إشالمل مٚ، ؿد يُقن مرؾقوٚ ذم بِد إشالمل آخر، وـِّٜ 
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ذم بِد إشالمل مٚ، ؿد تُقن مًتٓجْٜ ذم بِد إشالمل آخر. ؾامذا يُقن إمر  مٌَقفـٜ

بٚفًٌْٜ فِّدظقيـ مـ ؽر ادًِّغ ذم ؿرن افًقدٜ واهلّْٜٔ افثَٚؾٜٔ وآتهٚٓت افقثْٜٔ 

 ادٍتقحٜ؟ 

ؾ٘ن رــ )بٖي تٖثر؟( يسـز أشٚشٚ ظذ افتٖثرات افٍٚظِٜ افتل تسـٓٚ رشـٚفٜ 

افداظٜٔ ذم ظَقل ووجدان وًٍٕـٔٚت وأرواح وشِقـٚت وواؿع مجٚهر اددظقيـ 

ادتْقظغ مـ حٔٞ افًـ واجلْس وادًتقى افثَٚذم وآجتامظل وآؿتهٚدي وإخالؿل 

 واجلٌراذم..

ٜ وؾٚظِٜ ظْد ؽر ادًِّغ، حٔٞ أؾٚد حدراشٚت وأبحٚثٚ ٕٚجوؿد ظر  هذا افرــ 

تَدم مثؾ هذه إبحٚث فدى افٌرب إػ تُقيـ مًرؾٜ ـٌرة وحََٜٔٔ بثقابٝ ومتٌرات 

 ومٗثرات وأضر ـؾ إمؿ ادًْٜٔ بخىٚبٚضهٚ افدظقيٜ وافدظٚئٜٔ ادٌٚيرة. 

افقثْل ظذ ّٕط افًٚمل وهذا افًٌؼ ادًرذم هق افذي أدى إػ هّْٜٔ ّٕىٓؿ افثَٚذم 

اإلشالمل افثَٚذم ادَدس، بًد أن زامحف ذم ديٚره وحٚسه ثؿ شٔىر ظِٔف، فٔزحيف إزاحٜ 

 صٌف هنٚئٜٔ مـ واؿع ادًِّغ واؿًٔٚ وظِّٔٚ.

ٕن اإلظالم افٌريب ؿد صقه صقرة ادًِؿ افٔقم ).. وصُؽ بدظقة ادًِؿ افٔقم، 

ا منقهٜ، ؿدمٓٚ ظذ أهنٚ هل اإلشالم، وأن واشتىٚع أن يِتَط مـ واؿع ادًِّغ صقر

هٗٓء هؿ دظٚة اإلشالم، فٔخدم أؽراوف ويدفؾ ظِٔٓٚ.. أيـ هل احلُّٜ افتل هل وٚفٜ 

ادٗمـ وهٚجًف افدائؿ فُٔقن ذم مًتقى إشالمف وظكه، وافتل ؿرهنٚ اهلل تًٚػ بٚفُتٚب 

دران افًٍْٜٔ بغ افْٚس وبغ فيورضهٚ وأمهٔتٓٚ؟ ؾ٘ذا اؾتَدٕٚهٚ ؾَد أؿّْٚ اجل -افَرآن  -

(.. واحلُّٜ 113)افًْٚء:  {وإٔزل اهلل ظِٔؽ افُتٚب واحلُّٜ}افُتٚب، ؿٚل تًٚػ: 

أهِٜٔ رؾًٜٔ ادًتقى، ومْحٜ مـ اهلل ٕهؾ افتَقى مـ خٚصٜ خَِف، يُّـ أن تتحَؼ 

فٌٔٚن، إٕف بٚٓـتًٚب وافْير وافتدبر ذم ـتٚب اهلل تًٚػ وآفتزام بًْٜ رشقفف وضريَتف ذم ا

افرشقل افذي أمر أن خيٚضٛ افْٚس ظذ ؿدر ظَقهلؿ، وأخذ افْٚس بٖحُٚم افتؼيع صٔئٚ 
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ؾنٔئٚ.. إهنٚ احلُّٜ ذم ظِّٜٔ إبالغ دظقة اهلل تًٚػ، وإخذ بٔد افْٚس إػ اخلر، ؾٓق 

افرمحٜ ادٓداة، إير احلُّٜ ذم ؿقفف فًٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ: =فقٓ أن ؿقمؽ حديثق ظٓد 

.( .ٚإلشالم هلدمٝ افًٌُٜ وأؿّتٓٚ ظذ ؿقاظد إبراهٔؿ ظِٔف افًالم>ب
(1)

. 

واحلََٜٔ أن دراشٜ افًِّٜٔ افدظقيٜ مـ مْيقر آدمٚه آتهٚيل اإلظالمل حيتٚج إػ 

ؾريؼ مـ افٌٚحثغ وافدارشغ وافدظٚة ادقهقبغ ٕيريٚ وتىٌَٔٔٚ فتْٚول ـؾ رــ بٚفدراشٜ 

ظذ حدة 
(2)

. 

 :فلزٜاملِٔجًاه - 2

يدرس هذا آدمٚه ادْٓجل افًِّٜٔ افدظقيٜ مـ خالل أربًٜ أرـٚن رئًٜٔ هل: 

 )افٍُر، افٍـ، افْيٚم، افًِؿ(.

 -يديقفقجلاإل -وَٕهد برــ )افٍُر( ادوّقن افًَدي وافتهقري وافًٍٍِل 

فًِِّٜٔ افدظقيٜ. وَٕهد برــ )افٍـ( ادوّقن افتَْل، وضرق آتهٚل اهلْدشٜٔ افتل 

 بقاشىتٓٚ بٞ موٚمغ ورشٚئؾ افًِّٜٔ افدظقيٜ.يتؿ 

وَٕهد برــ )افْيٚم( حتديد هقيٜ اهلٔئٚت وادْيامت وادٗشًٚت افَٚئّٜ بنٗون  

 افدظقة.

وَٕهد برــ )افًِؿ( جمّقع تٍٚظؾ افساـامت اخلزاتٜٔ احلوٚريٜ إؾَٜٔ  

 . وافًّقديٜ، افتل تًٚظد افداظٜٔ ظذ تًٍٔؾ وتَقيٜ افًِّٜٔ افدظقيٜ

                                                           

م، 1985( ظّر ظٌٔد حًْٜ، ٕيرات ذم مًرة افًّؾ اإلشالمل، دار افنٓٚب، بٚتْٜ، افىًٌٜ إوػ، 1)

 .  86و  85ص 

( إير: شٚمٜٔ حمّد جٚبر، آتهٚل اجلامهري وادجتّع احلديٞ افْيريٜ وافتىٌٔؼ، دار ادًرؾٜ 2)

. ظٌد افقهٚب 228و  227، و 182.. 175، اإلشُْدريٜ، دون ضًٌٜ دون تٚريخ، ص اجلٚمًٜٔ

ـحٔؾ، إشس افًِّٜٔ وافتىٌَٜٔٔ فإلظالم اإلشالمل، ظٚمل افُتٛ، افَٚهرة، دون ضًٌٜ وتٚريخ، 

. وظٌد اهلل صحٚتف، افدظقة اإلشالمٜٔ واإلظالم افديْل، اهلٔئٜ ادكيٜ افًٚمٜ 229..  215ص 

  .           33م، ص 1986ٚهرة، افىًٌٜ افثٕٜٚٔ، فُِتٚب، افَ
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وهذا آدمٚه ؾًٍِل ٕيري بحٝ، يدرس افًِّٜٔ افدظقيٜ دراشٜ ٕيريٜ أـٚدئّٜ 

جمردة، أـثر مـ ـقهنٚ ظِّٜٔ ممٚرشٜ واتهٚل بٚٔخريـ، وفُْف يهِح فُٔقن أرؤٜ 

ّٜٔ ـٚصٍٜ وصٚدؿٜ فِجٚن ٔمًٔٚريٜ ٕٚجحٜ فتنُٔؾ ؿْقات مًٌٚريٜ تَقئّٜ وتَٔ

 ٜ افدظقيٜ ذم مجٓقر اددظقيـ. ادتخههٜ بدراشٜ ٕتٚئٟ وتٖثرات افًِّٔ

 : املِٔجًاالجتٌاعٛ - 3

يدرس هذا آدمٚه ادْٓجل افًِّٜٔ افدظقيٜ مـ خالل أربًٜ أرـٚن رئًٜٔ، هل: 

)افدظقة، افداظٜٔ، اددظقيـ، وشٚئؾ وؾْٔٚت وتَْٔٚت افًِّٜٔ افدظقيٜ(. ثؿ إن دراشٜ 

جتامظٜٔ، بدءا مـ موّقن ظِّٜٔ آتهٚل افدظقيٜ تتقؿػ أشٚشٚ ظذ ؾٓؿ أبًٚدهٚ آ

افرشٚفٜ افدظقيٜ، وادقؿػ افدظقي، أو افيرو  ادحٔىٜ هبذه افرشٚفٜ، ثؿ ًٍٕٜٔ ادًتٌَؾ 

وصخهٔتف، وافَٔؿ آجتامظٜٔ ادتحُّٜ وافًٚئدة ذم ادجتّع اددظق 
(1)

 . 

وهذا آدمٚه ادْٓجل هق ادًتقى ادًرذم ادالئؿ فدراشٜ ـؾ دظقات إٌٕٔٚء، وشٚئر 

افْامذج افدظقيٜ ذم حَؾ افتٚريخ افدظقي اإلشالمل مـ ظٓد افدظقة اإلشالمٜٔ إوػ مع 

رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وصحٚبتف روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ وتٚبًٔف إػ يقمْٚ هذا، 

ٕٕف مًتقحك أشٚشٚ مـ دمٚرهبؿ ادذـقرة ذم افَهص افَرآين وافًْٜ افٌْقيٜ ادىٓرة ومـ 

 شالمل.افتٚريخ اإل

                                                           

، 95( إير: مًتهؿ بٚبُر مهىٍك، مـ أشٚفٔٛ اإلؿْٚع ذم افَرآن افُريؿ، ـتٚب إمٜ، ؿىر ظدد 1)

. وحمّد مهىٍك زيدان، ظِؿ افٍْس آجتامظل، ديقان 42..  42هـ ص 1424مجٚدى أوػ 

افديـ خمتٚر،  ل.  وحم165ٔ..  144، ص ادىٌقظٚت اجلٚمًٜٔ، اجلزائر، دون ضًٌٜ وتٚريخ

حمٚرضات ذم ظِؿ افٍْس آجتامظل، ديقان ادىٌقظٚت اجلٚمًٜٔ، اجلزائر، دون ضًٌٜ وتٚريخ، ص 

. وظٌد احلّٔد حمّد اهلٚصّل، ادرصد ذم ظِؿ افٍْس آجتامظل، ديقان ادىٌقظٚت 272..  261

ًٚمٜ وادجتّع، . وإبراهٔؿ إمٚم، ؾـ افًالؿٚت اف27اجلٚمًٜٔ، اجلزائر، دون ضًٌٜ وتٚريخ، ص 

 .224ص م، 1986كيٜ، افَٚهرة، افىًٌٜ إوػ، ادمُتٌٜ إٕجِق 
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 املبحح الجاىٕ

 أضظ كتاب٘ السضائل العلنٔ٘

 البحح ّأىْاعُ

، يَدمف بٚحٞ ظـ ظّؾ تًٓده وأمتف، ظذ أن ينّؾ                          ٍ افٌحٞ: ظٌٚرة ظـ تَرير وا   

مراحؾ افدراشٜ مْذ ـٕٚٝ ؾُرة حتك صٚرت ٕتٚئٟ مدوٕٜ، مرتٌٜ مٗيدة  افتَرير ـؾ

 .بٚحلجٟ وإشٕٚٔد

هلوفٌِحٞ افًِّل ثالثٜ إٔقاع رئًٜٔ 
(1)

: 

هل ظٌٚرة ظـ بحقث ؿهرة أو ورؿٜ بحٞ، ٓ تٖيت بٚـتنٚ   Articleادَٚفٜ  -1

 ٌحٞ وآـتنٚ .ِجديد، بؾ تٍتح آؾٚؿٚ جديدة ف

وضهد  إػ تَقيؿ مْٟٓ افىٚفٛ افٌٚحٞ أـثر مـ  Mémoireافرشٚفٜ أو ادذـرة  -2

                                                      ّ        هد  آـتنٚ ، وهل ظذ مًتقى ادٚجًتر أو ادٚشس. مع افًِؿ إٔ ف يُّـ 

 فرشٚفٜ ادٚجًتر أن ترؿك إػ مًتقى أضروحٜ افدـتقراه.

يَدمٓٚ افىٚفٛ افٌٚحٞ فْٔؾ درجٜ افدـتقراه ذم اختهٚص  Thèseإضروحٜ  -3

قث ظِّٜٔ مٌتُرة، تدل ظذ أصٚفٜ ذم آشتًٔٚب مًغ، وهل ظٌٚرة ظـ بح

 وافَْد وافتحِٔؾ وافتجديد وٕحق ذفؽ.

افُتٚب وادهْػ: وهق افٌحٞ افىقيؾ افذي يتْٚول مقوقظٚ بًْٔف ؾًٔتَهٔف  -4

 بُٚمؾ تٍٚصِٔف.

 كٔفٔ٘ اختٔاز مْضْع البحح:

بًد دمربٜ مٌَقفٜ مع افٌحقث وافدراشٚت اشتّرت ٕربًغ ظٚمٚ  -مٚزفٝ أؤمـ

ٓ   -م1977-2218                                                            ّ أن اختٔٚر مقوقع افٌحٞ ادراد إٕجٚزه ٓ يُقن ممُْٚ وٓ متٚحٚ، إ

                                                           
ٚن حالق، وحمّد مْر شًد افديـ، ادْٚهٟ افًِّٜٔ ذم ـتٚبٜ افرشٚئؾ اجلٚمًٜٔ، دار بروت 1)  ً           ّ                                                                             ( إير: ح

 .، ومٚ بًده187ٚم، ص 1994، 2ادحروشٜ، بروت، ط
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س افذي متِٔف ـبًد ؿراءات وحتِٔالت وتًٚؤٓت ـثرة جدا مـ افىٚفٛ افٌٚحٞ، وفٔ

ّ              صقرة واوحٜ وبٔ ْٜ ظـ افٍُرة اإلدارة أو إشتٚذ ادؼ ، وذفؽ حتك تتُقن فديف               

افنٚؽرة أو افْٚؿهٜ أو ادختكة أو افٌٚموٜ أو افًٚبرة أو اخلٚضئٜ أو افهحٔحٜ.. ادراد 

 بحثٓٚ، وـثرة افَراءة شتٗهِف حتام دًٚءفٜ ًٍٕف إشئِٜ افٌحثٜٔ أتٜٔ:

 هؾ مٚ شٖبذفف مـ جٓد وأؤًف مـ وؿٝ يًتٖهِف هذا ادقوقع؟ -1

 بحثٚ واؾٔٚ ذم هذه افٍُرة أو افَْىٜ؟ يرج           ُ يُّْْل أن أ  هؾ بٚفًٍؾ  -2

هؾ أمتِؽ افَدرات وافىٚؿٚت افًِّٜٔ وافٍُريٜ وادْٓجٜٔ وافًٍْٜٔ وادٚديٜ  -3

 وإدبٜٔ افُٚؾٜٔ وافالزمٜ فَِٔٚم هبذا افًّؾ افًِّل افَٔؿ، أم ٓ؟

ؿ وادتقازن هؾ أمتِؽ ادٔؾ افٍْز وافروحل وافقجداين وافًَع وإديب ادًْج -4

 وافُٚذم فَِٔٚم بّثؾ هذا افًّؾ افًِّل افَٔؿ، أم ٓ؟

 هؾ أترـف وأظدل ظْف فٌره أؾوؾ؟ -5

ؾ٘ن اشتىٚع أن جئٛ ظذ هذه إشئِٜ بدؿٜ وووقح وواؿًٜٔ، وبدأ افًّؾ ووجد 

  ٓ                                                                           ّ أن إجٚبتف ـٕٚٝ ـٚؾٜٔ وصحٔحٜ جيٛ ظِٔف إٓتَٚل إػ اخلىقة افتٚفٜٔ مـ افٌحٞ، وإ

 ف افًدول ظْف فٌره أؾوؾ فوامن ٕجٚحف ذم افٌحٞ. وجٛ ظِٔ

ـام جيٛ أن حيدد ذم اخلىقة ادقافٜٔ مـ اختٔٚر افٌحٞ مدى ارتٌٚط هذا افٌحٞ بحؾ 

منُِٜ مـ ادنُالت افًِّٜٔ وادًرؾٜٔ افَٚئّٜ وادِحٜ، وافتل حتتٚج افٌحٞ وافدراشٜ. 

شٜ هذا ادقوقع، ؾوال ظـ ومدى امتالك ادٓٚرات وادقاهٛ وافَدرات افيوريٜ فدرا

تقؾر افًٚمؾ افهحل وافٍْز وادٚيل وادٚدي، وتقؾر ادهٚدر وادراجع وإشٚتذة 

ادؼؾغ وادًْٔغ.. وادٔؾ احلََٔل وافهٚدق وافهز وافتحّؾ فِتٍٚظؾ مًف فٔخرجف ذم 

 أؾوؾ صُؾ وموّقن.
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ٌٜ ادتًَِٜ وهْٚ وجٛ ظِٔف آظتُٚ  ذم ادُتٌٚت وآضالع ظذ رؾق  ادُت

بتخههف ؾسة ـٚؾٜٔ مـ افقؿٝ، وحتور ؿٚئّٜ فِّهٚدر وادراجع ادتًَِٜ بٚفٌحٞ، 

وإتَٚن تَْٔٚت افٌحٞ افقرؿل ذم ادُتٌٜ افقرؿٜٔ أوٓ، وفٔس افتنع فِذهٚب إػ ظِّٜٔ 

افٌحٞ اإلفُسوين افًِٜٓ افتل يرؽٛ ؾٔٓٚ افُثر مـ افىٌِٜ اددمْغ. ٕن افٌحٞ 

صؾ، ومٚ افٌحٞ اإلفُسوين شقى ًٕخٜ برؿٜٔ وخٚضٍٜ ظـ افٌحٞ افقرؿل هق إ

افقرؿل، ؾٚفىٚفٛ افذي مل يتدرب ظذ افٌحٞ افقرؿل، وٓ يًر  رؾق  افُتٛ 

وتهٍْٔٚضهٚ، شْٔزل ـؾ افُتٛ إفُسؤٕٚ ذم شِٜ واحدة، وهذا أمر مْٚؿض فألظرا  

جٚل، وظذ اإلصدارات افًِّٜٔ وادْٓجٜٔ، وافٌحٞ ظـ إشٚتذة ادتخههغ ذم هذا اد

 اجلديدة ؾٔف أيوٚ. 

وإؾوؾ حك مقوقع افٌحٞ ذم ظْٚسه وإصُٚفٔتف إشٚشٜٔ، وظدم خِىف مع 

ؽره فإلحٚضٜ بف وافًٔىرة ظذ ـٚمؾ ـِٔٚتف وجزئٔٚتف. ومًرؾٜ حمتقيٚت ادُتٌٜ فوامن 

 ظدم تُرار افٌحقث وافًْٚويـ وتُرارهٚ.

 :إعداد خط٘ البحح ّتطجٔلُ

قاوحٜ افُٚؾٜٔ وافرؤيٚ افتهٌح فديف وؾُرة ادقوقع فدى افٌٚحٞ،  ُتّؾتبًد أن 

ّ                      يرت ٛ مؼوظف وئٌ ْف ذم مذـرة تًّك مؼوع  أن ، ظِٔفذم ادقوقع حقل مٚ يريد إٕجٚزه             ّ   

حيدد ؾٔف: اشؿ أو مٚجًتر مثال، أو دـتقراة، بحٞ مَدم فْٔؾ درجٜ ادٚجًتر مثال؛ 

افًامدة ادٍُِٜ بٚفدراشٚت افًِٔٚ وافٌحٞ افًِّل  اجلٚمًٜ، وافُِٜٔ، وافًَؿ، ؤٕٚبٜ

وؾؼ تْئؿ وافًالؿٚت اخلٚرجٜٔ، وظْقان افٌحٞ، واشّف واشؿ مؼؾف، وافًْٜ اجلٚمًٜٔ 

  ـؾ إدارة جٚمًٜٔ.

 وجيٛ أن يتوّـ هذا ادؼوع ادحٚور افتٚفٜٔ:

 أمهٜٔ ادقوقع 

 إصُٚفٜٔ ادقوقع 
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 أهدا  ادقوقع 

 ٕشٌٚب ادقوقظٜٔ، وإشٌٚب افنخهٜٔ(أشٌٚب اختٔٚر ادقوقع )ا 

 افدراشٚت افًٚبَٜ واجلديد افذي يٌحثف هذا ادقوقع 

 ادْٟٓ ادًتّد 

 ٜافىريَٜ ادتًٌٜ ذم افدراش 

 ٞاخلىٜ إوفٜٔ فٌِح 

 ٞؿٚئّٜ أوفٜٔ بٖهؿ مهٚدر ومراجع افٌح 

وبًد أن يتٍؼ افىٚفٛ مع مؼؾف ظذ مؼوع افٌحٞ، يَدم ادؼوع ذم ًٕخ ظديدة 

ُ                                  ٕٔٚبٜ افًامدة ادٍُِٜ بٚفدراشٚت افًِٔٚ، فٔ ًرض ظذ افِجْٜ افًِّٜٔ ادختهٜ، ثؿ إػ                                         

ر ؿٌقل ادؼوع أو تًديِف أو رؾوف متٚمٚ. وفُؾ ـِٜٔ ٕيٚمٓٚ  ّ                                                       ادجِس افًِّل فُِِٜٔ فٔتَر                          

 اخلٚص ذم هذا ادجٚل.

وذم حٚل ادقاؾَٜ ظذ مؼوع افٌحٞ، يتٍؼ افىٚفٛ مع أشتٚذه ادؼ  ظذ تْئؿ 

جًِٚت دوريٜ فتَقيؿ افٌحٞ. وظذ افىٚفٛ أن يتَدم إػ مؼؾف ذم ـؾ دورة بٕ٘جٚز 

جديد مْيؿ مٌقب مرتٛ مىٌقع ٕئػ فٔتْٚؿش مع أشتٚذه حقفف، مِتزمٚ بُؾ تقجٔٓٚت 

 ادؼ  وإرصٚداتف وٕهٚئحف.

 :عيْاٌ البحح

ظْقان افٌحٞ هق افدفٔؾ ظذ مٚ ؾٔف، فذفؽ ٓ بد مـ آظتْٚء اجلٔد بهٔٚؽٜ افًْقان 

ادْٚشٛ افذي يدل ظذ مٚ يتوّْف افٌحٞ وينِّف مـ مًٚئؾ ومٚ يًٚجلف مـ ؿوٚيٚ. 

ؾٚفًْقان حيدد اإلضٚر افًٚم افذي جيري ؾٔف افٌحٞ وحيدد جمٚفف وٕىٚؿف حتديدا حمُام. 

ؾ٘ن هذا افًْقان يَتيض  "ٕيريٜ ادَٚصد ظْد اإلمٚم افنٚضٌل "ؾًْدمٚ ٕوع ظْقإٚ مثؾ 

تْٚول افتًريػ بٚفنٚضٌل وبٔئتف افًٔٚشٜٔ وآجتامظٜٔ وافًِّٜٔ، وصٔقخف وتالمذتف 
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وآثٚره وٕحق ذفؽ، ـام يَتيض توّـ افٌحٞ دقوقع ادَٚصد وظالؿتٓٚ بٚفنٚضٌل، وأيـ 

 ذفؽ مـ ادًٚئؾ. بحثٓٚ ذم ـتٌف، وهؾ تْتيؿ فتنُؾ ٕيريٜ ظْده وؽر

 :شزٗطًاهعِ٘اْ

                     ّ                                             ظْد اختٔٚر ظْقان يدل  ظذ مٚ يتوّْف ادقوقع، ٓ بد مـ تقاؾر ذوط ثالثٜ:

ٓ  يُقن ضقيال مًجقظٚ ممال. -1    ّ                     أ

ٓ  يُقن ؿهرا ؽٚموٚ خمال.   -2    ّ                    ّ أ

ٓ  يُقن ؽٚموٚ يدظق إػ احلرة وافتًٚؤل. وٓ داظل فتُِ ػ افًْٚويـ  -3 ّ            أ                                               ّ  

 ِح فٌِحقث افًِّٜٔ إـٚدئّٜ افدؿَٜٔ.افٍوٍٚوٜ افتل ٓ ته

 أن يُقن صٌِٚ دؿَٔٚ ومٌٚذا ومقحٔٚ ؽر ؿٚبؾ فِتٖويؾ. -4

 :خط٘ البحح

رة فٌِحٞ، إذ متث ؾ اخلىقط افرئًٜٔ افًريوٜ فِّقوقع،   ٌ ّ                                  ت ًد  اخلىٜ صقرة مه                ّ               ّ   ُ

أصٌف مٚ تُقن بٚهلُٔؾ افًيّل فِّقوقع، أو بٚدؼوع ادخىط افذي يوًف ادْٓدس ظذ 

قرق. ؾًَٔؿ افٌٚحٞ مقوقظف تًَٔام مْٓجٔٚ مْىَٔٚ متًًِال واوحٚ، ؿد يتوّـ اف

 أبقابٚ وؾهقٓ ومٌٚحٞ ومىٚفٛ وؾروظٚ بحًٛ حٚجٜ مقوقع افٌحٞ.

ُ                                                               وي ْهح ؿٌؾ ووع خىٜ فٌِحٞ افرجقع إػ أبحٚث صٌٜٔٓ وؿريٌٜ إػ مقوقظف،   

خلٚصٜ ومٔزاتف وآشتٍٚدة مـ خىتٓٚ دون اصساط أخذهٚ ـام هل، ؾُِؾ بحٞ طروؾف ا

 افتل ختتِػ ظـ ؽره مـ افٌحقث.

 ويًَؿ ـؾ بحٞ إػ مَدمٜ، وصِٛ ادقوقع، وخٚمتٜ.

 : املكدًٞ  -1

وتتوّـ ظذ مٚ ذـرٕٚ شٚبَٚ مـ أمهٜٔ ادقوقع وإصُٚفٔتف وأهداؾف وأشٌٚب اختٔٚره 

ُ                          وافدراشٚت افًٚبَٜ وادْٟٓ ادتٌع ؾٔف ومٚ إػ ذفؽ ممٚ ي ىِع افَٚرئ بنُؾ ظٚم وهيع                                                   



 86  

ظذ مٚ يتوّْف افٌحٞ ومٚ يهٌق إفٔف. ظذ أن يؼع افٌٚحٞ ذم إٕجٚز هذه ادَدمٜ بًد 

ؽ، وإن ـٕٚٝ تُتٛ أول افٌحٞ؛ ؾٍرق بغ مُٚن ـتٚبتٓٚ ووؿٝ إمتٚم بحثف ٓ ؿٌؾ ذف

 إٕجٚزهٚ، أي ؾرق بغ ادتك وإيـ.

 : صوبًامل٘ض٘ع  - 2

وؿد يتوّـ متٓٔدا أو مدخال، ثؿ أبقاب وؾهقل ومٌٚحٞ ومىٚفٛ وؾروع 

افٌحٞ. وؿد يًَؿ افٌحٞ إػ ؾهقل ؾَط إن مل يُـ وخام. ويًَؿ افٌٚحٞ مقوقظف 

افرئًٜٔ وافٍرظٜٔ وادتٍرظٜ ظـ افٍرظٜٔ، ؾٔجًِٓٚ ـ مثال ـ ظذ صُؾ بحًٛ إؾُٚر 

ؾهقل ومٌٚحٞ ومىٚفٛ، ويًتخِص فُؾ مْٓٚ ظْقإٚ مْٚشٌٚ يدل ظذ مٚ تتوّْف 

ؿ إؿًٚم بًوٓٚ بًوٚ وأن تتًًِؾ ذم ترتٌٔٓٚ تًًِال   ّ ّ                                                وتنِّف افٍُرة. ـام جيٛ أن ت ت   ُ                         

ٌحٞ حَِٜ ذم شًِِٜ احلَِٚت افتل مْٓجٔٚ مْىَٔٚ، وأن يُقن ـؾ جزء مـ أجزاء اف

ٛ  ـؾ إشٓٚب خٚرج ظـ                         ّ                       ّ                  تقصؾ إػ أهدا  افٌحٞ وحتؾ  إصُٚفٜٔ ادقوقع، مع دمْ

 مقوقع افٌحٞ.

 : اخلامتًٞ - 3

زا  ـ  ّ    ٓ بد فُؾ بحٞ ظِّل مـ خٚمتٜ، وتٖيت اخلٚمتٜ ذم هنٚيٜ افٌحٞ فتزز ظروٚ مر                                                                

ؾ إفٔٓٚ افٌحٞ ظذ صُؾ َٕٚط مر ة مـ افٌحٞ                    ّ                            ٕهؿ افْتٚئٟ افتل تقص  ّ           ت ٌٜ مًتّد          ّ 

ًٍٕف 
(1)

. 

  

                                                           
ذم افًِقم اإلشالمٜٔ، دار افُتٚب احلديٞ، افَٚهرة، افىًٌٜ إوػ، ( إير: ؾٗاد بـ ظٌٔد، مْٓجٜٔ افٌحٞ 1)

 ، بتك .78.. 38م، ص 2215
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 املبحح الجالح

 الكساءٗ الْزقٔ٘ ّالكساءٗ اإلللرتّىٔ٘ ّمصري البحح العلنٕ

 الكساءٗ بني شميني: 

ظر  هذا افًٍؾ افًَالين واحلوٚري ادَدس خالل مًٚره افتٚرخيل وارتٌٚضف 

بتىقير ادْجز افقشٔع اإلًٕٚين ؿٍزات ظّالؿٜ ومتّٔزة، وؿٚم بدور ـٌر ذم ؾؽ افُثر 

مـ جمٚهِٔف ومًقؿٚتف ادًرؾٜٔ وافًِّٜٔ وافتَْٜٔ وادْٓجٜٔ، أدت بف ظَٛ ـؾ مرحِٜ 

ًره جلّٓقر افَراء اهلقاة افًٚديغ أو ادتخههغ، ـام هنوقيٜ إػ تىقيره وتًٍِٔف وتٔ

ارتَك هذا افًٍؾ ادَدس بًٍْف وبقشٚئِف وأشٚفٌٔف ادتًددة خالل خىقاتف افتٖشًٜٔٔ 

وافساـّٜٔ ظز احلَٛ افزمْٜٔ ادتًٚؿٌٜ، مؤٍٚ بذفؽ اإلٕجٚز إوٚؾٚت واوحٜ ظذ مًٚر 

ـام ارتَك أيوٚ بٌْٜٔ اإلًٕٚن ادًرؾٜٔ  احلوٚرة اإلًٕٕٜٚٔ ادرتٌىٜ بف ارتٌٚضٚ ظوقيٚ،

  وافقجدإٜٔ وافًِقـٜٔ واإلٕجٚزيٜ افنٚمِٜ رؿٔٚ ممٔزا بام أوٚؾف فًٚبَف.

                                                            ً           وصٚرا )افًٍؾ وادْجز افقشٔع( خيدمٚن بًوٓام بًٕٚجٚم واوىراد، بدءا  مـ مرحِٜ 

 ادنٚؾٜٓ ؾٚفْحٝ واحلٍر وافَْش وافرشؿ.. ؾٚفتدويـ ؾٚفىٌٚظٜ.. ؾٚفٌٞ افًُِل

وافالشُِل ؾٚإلذاظل ؾٚفتٍِزي ؾٚفٍٔديق ـٚشٔٝ ؾٚفدئٍدي ؾٚفٍوٚئل.. إػ أن وصؾ مع 

مىٚفع إفٍٜٔ افثٚفثٜ إػ احلٚفٜ اإلفُسؤٕٜ افزؿٜٔ وافنٌُٜٔ افًٌُْقتٜٔ افتقاصِٜٔ افًٚدٜٔ، 

ِ ف  ادالير  -فألشػ -وافتل بٚتٝ بدورهٚ احلوٚري َ        ؿدر ومهر ومِجٖ مئٚت اداليغ، ب   ْ  َ                           

ظنٚق افَراءة وافٌحٞ وافتَْٔٛ وآـتنٚ  وافتقاصؾ افزؿل واإلفُسوين افنيع مـ 

 واخلٚضػ وافًٓؾ. 

وادتتٌع هلذه افتىقرات ادذهِٜ يِحظ دوٕام ظْٚء أن افْٚس ـٕٚقا ذم افًهقر افَديّٜ 

 ادٚؤٜ يامرشقن ؾًؾ افَراءة بنتك افقشٚئؾ ادتٚحٜ بغ أيدهيؿ، وافتل متُْقا مـ ابتُٚرهٚ

ٜ  أم بٚفهدؾٜ أم بداؾع احلٚجٜ وافتٍُر، ؾامرشقا ؾًؾ افَراءة فٔتًِّقا   ِ  ٌ ِ                                                                 واـتنٚؾٓٚ بٚجل    ِ  ِ             

ُ                                      ويْٓوقا وفٔ ىقروا أشٚفٔٛ ظٔنٓؿ وفٔ ٔنوا ضرق وأشٌٚب حٔٚضهؿ. وفذا ؾَد ـٕٚٝ                        ُ           
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افَراءة ظْدهؿ هبد  افتُقيـ وافتٖضر وافتًِٔؿ وافسبٜٔ وافتثَٔػ.. وافرؾع مـ 

حق مدارج افْٓوٜ وافتَدم، وبّحهِٜ افتْٚؿوٚت افتٚرخئٜ، ادًتقى، وافًر ٕ

وافتٍٚظالت افًْْٜٔ احلوٚريٜ اإلًٕٕٜٚٔ صٚر افْٚس افٔقم يتًِّقن فَٔرأوا، وفَٔرأوا 

ْ ل  افَراءة،  م  َ  َ            ؾَط، ثؿ فٔتٍٚخروا بُثرة وحجؿ وٕقظٜٔ وتقجف افَراءة، وفُـ صتٚن بغ ز   َ                                                                 

ذوؿٜٔ وافسؾٜٔٓٔ، وافَراءة افًدمٜٔ افالصٔئٜٔ، ظذ افَراءة: اهلدؾٜٔ، وافَراءة افسؾٔف واف

 . "افًِؿ فًِِؿ  "و "ادًرؾٜ فًِّرؾٜ  "و "افٍـ فٍِـ  "صٚـِٜ ؾًٍِٜ مدرشٜ 

وؿد أثرت هذه افرؤيٜ ذم ظنٚق وممٚرد هذا افًٍؾ احلوٚري اإلًٕٚين ادتّٔز، 

ٌحٞ وافتٖفٔػ وافْؼ ؾٕٚتَِٝ هبؿ مـ إٔامط وإًٔٚق وتَٚفٔد مقروثٜ ذم ظٚمل افُتٚبٜ واف

وافتقزيع وافَراءة وافَْد وافتحِٔؾ وافتَٔٔؿ وافتَقيؿ.. إػ ؾوٚءات وإٔامط إفُسؤٕٜ 

ِ ٓٚ أو حمٚوفٜ افتٍُر ؾٔٓٚ، وفق ذم شٌحٚت اخلٔٚل افًِّل افذي   ٔ ُ                                                        مذهِٜ، مل تُـ فٌِؼيٜ خت     َ َ                     

ذم بدايٜ افَرن  صٚع افتٖفٔػ ؾٔف هنٚيٜ افَرن افثٚمـ وافتٚشع ظؼ، وبدأ يَْص ثامرهٚ

 افًؼيـ، وظذ حٚهلٚ اإلفُسوين افزؿل افٔقم.

ف د  فْٚ ظز مًرة وتراـامت احلوٚرة اإلًٕٕٜٚٔ ضًَغ ؾُريغ متٌٚيْغ،  َ                                                          إمر افذي و     َ           

وبٔئتغ مًرؾٔتغ ومْٓجٔتغ خمتٍِتغ اختالؾٚ ـِٔٚ، حٔٚل ممٚرشٜ هذا افًٍؾ احلٔقي 

ٓشتّرار بؼيٜ وإًٕٕٜٚٔ اإلًٕٚن،  -ا ذم جٌِتفافذي مٚزال وشٌَٔك مرـقز-وافيوري 

وحٔٚل ضَقس ممٚرشتف افقاؿًٜٔ مـ جٜٓ ثٕٜٚٔ، وواحديٜ مٌدئف افقشٔع افذي يًتّد 

احلر  وافُِّٜ واجلِّٜ وافٍُرة وافٍَرة وادًْك.. مـ جٜٓ ثٚفثٜ، مٚ خِؼ فدى اإلًٕٚن 

ُ     ًٍؾ وؾؼ اد ًىك اد تٚح ادًٚس حٚٓت مـ افذهقل وافوًػ وافٍنؾ ذم اشتثامر هذا اف       ُ          

وشِٔٔٚ ومْٓجٔٚ وهدؾٔٚ، ووؾؼ مًىٔٚت اشتّرار إًٕٕٜٚٔ وروحٕٜٚٔ اإلًٕٚن ظذ حًٚب 

بقهّٔٔتف ادٚديٜ وافقشِٜٔٔ افىٚؽٜٔ، افتل بٚتٝ ٓ دمد هلٚ رادظٚ مع وشٚئط ادقجٜ 

 اإلفُسؤٕٜ افًٚدشٜ. 

يًتزون ويٍخرون بٚـتًٚب  - مًرؾٔٚ ومْٓجٔٚ وهدؾٔٚ -وبًد أن ـٚن افَدامك

ُ                     ًٕخٜ مـ ـتٚب اشتًٚروه أو اؿتْقه أو ًٕخقه أو وجدوه أو أ هدي هلؿ.. ؾٍٔرحقن بف                                                       
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                                                                                    ويٌَِقن ؾٔف افتٓٚين إذا حؾ  بُّتٌتٓؿ، ـام يتٖدقن وحيزٕقن ويتَِقن ؾٔف افتًٚزي إذا ؾَدوه 

و ٕذر، ويٍرحقن أو اوىروا فِتخع ظْف أو بًٔف أو مَٚيوتف فًداد ديـ أو افقؾٚء بًٓد أ

بف ؾرحٚ صديدا، وحيزٕقن ظذ ؾَدإف حزٕٚ ظئام، وؿد شجِٝ وحٍيٝ فْٚ مهٚدر 

ُ                                 إدب وافٌِٜ وافتٚريخ وافًر وأداب وافى ر  دررا وؿههٚ ذم مثؾ هذا افٌَٔؾ.                                       

وفُـ ادنٓد وافهقرة إتَِٝ افٔقم ٕحق ؾوٚءات أجٓزة احلٚشقب ادتىقرة وادتًددة 

ؾٍل حٚفٜ تًذر أو إَىٚع، أو ؾَدان آتهٚل افنٌُل، أو ذم  اخلهٚئص وادّٔزات،

ق مْف أو شَط مْف ذم هنر أو واد  أو حتٝ أي طر .. تٖمل  ٍ                     حٚٓت مـ: وٚع حٚشقبف أو ه                             ُ                        

أدٚ صديدا، وحزن ظِٔف حزٕٚ ـٌرا، وتٖثر فٍَدإف، بؾ ربام ؾَد تقازٕف افٍْز وإًجٚمف 

أو جراء تًذر افتقاصؾ. وسٕٚ أمٚم ممٚرشٜ آجتامظل وًَٕف افًِقـل.. جراء ذفؽ 

 مًرؾٜٔ ووجدإٜٔ واحدة، وفُـ بقشِٔتغ خمتٍِتغ إحدامهٚ: ورؿٜٔ، وافثٕٜٚٔ إفُسؤٕٜ. 

رـل صٌُٚت ومقاؿع افتقاصؾ                                     ُ                         ـام بٚت مـ إـٔد ظْد ؾالشٍٜ ومْيري وحم 

 -افًٚدشٜ وٓشٔام جٔؾ ادقجٜ اإلفُسؤٕٜ-آجتامظل ومٌؼي افقشٚئط اإلفُسؤٕٜ 

ُ                  أن هذا افًٍؾ ؿد ؿىع مًٓام أصقاضٚ ومراحؾ بٚت مـ إـٔد ؽر م ًٔىر ظِٔٓٚ ظَِٔٚ                                                         

ِ ف  ؽر م تحُؿ  ؾٔٓٚ حتك مـ افْٚحٜٔ: اجلًديٜ وافًٍْٜٔ وافهحٜٔ،  ٍ                                                ووجدإٔٚ وشِقـٔٚ، ب      ُ      َ  ْ  َ                  

ُ      وؿد بِغ مـ افتَدم واحلداثٜ مٚ صٚر ي ًتَد  إٔف ٓ ظقدة  –إػ حد ـٌر ومـ دون صؽ-                                 

 ٌتٜ إػ ممٚرشٜ هذا افًٍؾ بٚفهٔغ وإٕامط افتَِٔديٜ وادقروثٜ.مًٓٚ اف

إْٔٚ أمٚم  -وٕحـ ٕامرس هذا افًٍؾ ادَدس -وسٕٚ َٕػ وٕنًر وٕرى بقوقح

ُ                                    زمْغ حوٚريغ خمتٍِغ افٌتٜ، مـ حٔٞ اد ُقن ادًرذم وافٍُري وادْٓجل، وبٚت مـ                                   

ث افثَٚذم ذم ظٚمل افُتٚب وادُتٌٚت اظتٌٚر ادقرو - اظتَٚدا وشِقـٚ -ادٚيض افًٌٔد جدا

افقرؿٜٔ ؿٚبال فِقجقد وفِّامرشٜ وفِحٔٚة وفِتٖثر ذم ماليغ افَراء وافُتٚب وافٌٚحثغ 

وافدارشغ بّـ ؾٔٓؿ اجلٚمًٔغ وادتخههغ مْٓؿ، وهق حُؿ ؽر مىِؼ ظؾ إؿؾ مـ 

جدوى  وجٜٓ ٕيري ادتقاوًٜ. ـام بٚت اإلصُٚل افراهـ وادهري مىروحٚ حقل
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وظقائد ممٚرشٜ هذا افًٍؾ إفُسؤٕٚ وصٌُٔٚ ذم جمٚل افٌحٞ افًِّل افتخهيص ذم حَؾ 

افًِقم آجتامظٜٔ واإلًٕٕٜٚٔ ظّقمٚ وافًِقم اإلشالمٜٔ خهقصٚ، ؾوال ظـ مٚ بٚت 

يًٌٌف مـ حٚٓت: إدمٚن مريض، وإجٓٚد روحل، واشسخٚء ظَع، وتنتٝ وجداين، 

ف  "إمٜٔ ادًرؾٜٔ اإلفُسؤٕٜ"د متثؾ ذم وإهنٚك جًدي، وترشٔخ راهـ جدي  ٍ  ِ ُ  .. ومٚ خ   َ   َ        

مـ أجٔٚل ٓ تَرأ وٓ تٌحٞ، وٓ ضهتؿ بٚفتُقيـ ادًرذم إصٔؾ، وٓ  -فألشػ  -فْٚ 

ُ     ُ                                                                  ت ُِ ػ  ًٍٕٓٚ ظْٚء افٌحٞ افًِّل اجلٚد وافرصغ، حتك بغ صٍق  افٌٚحثغ اجلٚمًٔغ 

ـٚت افٌحٞ توىِع بٚدّٜٓ أمٚم جٔؾ ادتخههغ )ادٚجًتر وافدـتقراه(، حٔٞ حمر

ُ                                        مـ افٌٚحثغ ادًسخغ افًُٚػ. وهْٚ ت ىرح مجِٜ مـ افتًٚؤٓت ادهريٜ حقل: مًتٌَؾ                                 

ومهر افٌحٞ افًِّل؟ وحقل: جدواه ادًرؾٜٔ وافًِّٜٔ وادْٓجٜٔ واحلوٚريٜ؟ وإن 

ُ                           حٚول إًٕٚن ادرحِٜ افًُقل احلٚئر أن ي ًع ًٍٕف بًٌقر برزخ ادرحِتغ                                    . 

 إىطاٌ املسحلتني: 

وؿد ظر  اإلًٕٚن خالل مًٚره احلوٚري تراـامت بىٔئٜ ذم ظٚمل افقشٚئؾ 

ُ                                                         وادْجزات ادٚديٜ اد ٔنة فٌِحٞ افًِّل، ؾىٚفٝ مرحِٜ افًْخ وافتدويـ افٔدوي، ـام                   

امتدت مرحِٜ افىٌٚظٜ افقرؿٜٔ مْذ أن اخسع إدٚين )يقهٚن جقتْزغ( افىٌٚظٜ شْٜ 

مْٚ هذا، ظذ افرؽؿ مـ افتىقرات ادذهِٜ ذم ظٚمل افىٌع وافىٌٚظٜ، وفُـ م إػ يق1453

ادٌدأ طؾ واحدا، وهق: افىٌٚظٜ افقرؿٜٔ. وصٚر حٚل اإلًٕٚن افذي ظٚش تِؽ افٍسة 

ُ                                  يّثؾ واؿًٚ برزخٔٚ وشِٔٔٚ بغ زمْغ متٌٚيْغ، ي نٌٓف حٚل اإلًٕٚن احلداثل افذي حٚول                                            

ٛ  بًَْف اإلفُسوين ومٚزال حيٚول افتخِص مـ افقرؿل 
ئ  ِ                  ذم شٚئر ممٚرشٚتف ادًرؾٜٔ، وي ؼ   َ ْ  َ                          

 ظٚفٔٚ، ويرٕق بْٚطريف ٕحق ؾتقحٚت افراهـ وافٌٚفٛ اإلفُسوين. 

بؾ  -وـٖن وشٚئط ادقجتغ اإلفُسؤٕتغ اخلٚمًٜ وافًٚدشٜ شتَقدان افٌؼيٜ 

فًٍٍِل مـ مرحِٜ ومًتقى ادحًقس وادِّقس ٕحق ادجرد وا -ؿٚدت افٌؼيٜ بٚفًٍؾ

حتك ذم جمٚل افقشٚئؾ وافقشٚئط وممٚرشٜ إؾًٚل احلوٚريٜ ظزمهٚ ـًٍؾ افَراءة، وهق 
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أمر جٔد دًٚر اخلط افْٓوقي وافتّْقي فإلًٕٚن ادًٚس. بؾ ادالحظ ظِٔٓٚ أهنٚ ؿٚدت 

 بٚفرؽؿ  -افًٚمل ـِف خٍِٓٚ وبداؾع جْقين إفُسوين ؽر مًٌقق، وأدمـ افٍرد ادًٚس 

إٌُٓٚب ظذ هذه افقشٚئط وآظتُٚ  ظِٔٓٚ متخذا مْٓٚ آهلٜ ـآهلٜ افٔقٕٚن  - مْف

ت  دًٚر ادًرؾٜ  َ  ْ             وافًقمريغ وادكيغ. وحهؾ أن حتََٝ افٌْقءات وافَراءات افتل ٕ ي ر     َ                                                       

           ً                                                           ذم افًٚمل بدءا  مـ: ظك اإلظالم مع هنٚيٚت افَرن افًؼيـ، ؾًك ادًِقمٚت أواخره، 

مع مىٚفع إفٍٜٔ افثٚفثٜ، وظك افتًخر ورـقب افىًٌٜٔ  ودخقٓ فًك ادًرؾٜ

وافًٔىرة ظِٔٓٚ افٔقم، بٚفتحُؿ ذم ظِقم احلٚشقب وافنٍرة اجلْٜٔٔ وتٍُٔؽ افْقاة، 

بحًٛ تهٍْٔٚت ؿًٚوشٜ افرؿّٔٚت احلٚشقبٜٔ، ومٌؼي افقشٚئط اإلفُسؤٕٜ ومقاؿع 

 ل: )جٚك ممٍقرد( و)مٚرـقزا( افتقاصؾ آجتامظل ذم افراهـ اإلفُسوين ادًٚس أمثٚ

)ؾرإنٔس  )مٔتنق ـٚـق( و )ُٕٔقٓس ٌٕٔروبْتل( و )فقي برٕٚر( و )ـِقد ـِٔٔش( و و

 )أمحد أبقزيد(.. ؽرهؿ. )ٌٕٔؾ ظع( و ـٚرفق( و

ؽر أن افًٗال إـثر حوقرا وإحراجٚ مٍٚده: هؾ ارتَك افٌحٞ افًِّل ذم طؾ 

اإلشالمل؟ وهؾ ارتَك افٌٚحثقن ذم افًٚدغ افًريب افقشٚئط احلديثٜ ذم افًٚدغ افًريب و

ُ                   واإلشالمل ذم طؾ افزخؿ ادًِقمٚيت اهلٚئؾ واخلٚضػ؟ وهؾ يُّْف أن ي ٍٔد افٌٚحثغ افٔقم                                                         

بٖـثر ممٚ ـٕٚٝ تَدمٜ ادُتٌٚت افقرؿٜٔ وضرق افٌحٞ افَديّٜ؟ وهؾ يُّـ أن يىٍق ظذ 

جٔؾ ظِّل ختهيص متّٔز؟ جٔؾ شىح افٌحٞ افًِّل ذم افًٚدغ افًريب واإلشالمل 

يُّْف أن يردم ؾجقة افتخِػ، ويوّـ فْٚ ؾرص افِحٚق بٚٔخر ادتَدم ومقاـٌتف، و.. 

 وؽرهٚ مـ إشئِٜ وافٍرؤٚت. 

واؿع افٌحٞ افًِّل افٔقم ذم اجلٚمًٚت افًربٜٔ واإلشالمٜٔ  ئوهق مٚ جيًِْٚ ًٕتَر

د افُع وادٍرط ذم اشتخدام هذه ذم طؾ افتقشع افالظَالين واإلها  افىٚؽل وآظتام

افقشٚئط وافقشٚئؾ اإلفُسؤٕٜ ذم افٌحٞ افًِّل ذم افًِقم اإلًٕٕٜٚٔ ظّقمٚ واإلشالمٜٔ 

خهقصٚ، وآشتٌْٚء صٌف افُع ظـ مْٚؾع وأصٚفٜ ورومًٕٜٚٔ ادقروث افقرؿل، 

  ً ا  دءوافٌحٞ افًِّل افُالشُٔل، افذي يًتّد أدبٔٚت افٌحٞ ذم بذل اجلٓقد ادؤْٜ ب
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مـ: مجع ادًِقمٜ وتقثَٔٓٚ بٚفتدويـ ؾٚفٍٓؿ ؾٚفتحِٔؾ ؾٚفَْد ؾٚفتَّٔش ؾٚحلُؿ ؾٚفتَرير 

 ؾٚٓشتْتٚج ؾٚفتقصٜٔ..

وٓ يًْل هذا افٌتٜ إْٔٚ ٕريد ؽِؼ بٚب اشتثامر هذه افٍتقحٚت ادًرؾٜٔ اإلفُسؤٕٜ، 

حتّؾ افًْٚء  شٔام وأن افُتٛ وادُتٌٚت صٚرت إفُسؤٕٜ، ومل يًد مـ إـٔد وافالزم

وافًْٝ وافًٍر فُِّتٌٚت افًٌٔدة، وإجراء مَٚبالت مع ـٌٚر إشٚتذة، حٔٞ توّـ 

هذه افقشٚئط احلهقل ظذ افُتٛ وافدخقل إػ ـزيٚت ادُتٌٚت افًٚدٜٔ، وتقؾر ؾرصٜ 

 آفتَٚء بٌُٚر إشٚتذة ذم افًٚمل ظز وشٚئىٓٚ اخلٚضٍٜ. 

تقى هذه افقشٚئط؟ وهؾ شٔتُّـ مـ إٓتٍٚع إٕام افًٗال هْٚ: هؾ هذا اجلٔؾ ذم مً

 هبٚ واشتثامرهٚ ذم خدمٜ افٌحٞ افًِّل؟ 

 مصري البحح العلنٕ يف ظل الْضائط احلدٓج٘: 

ٓصؽ أن مٚ تقؾره حمرـٚت افٌحٞ افًّالؿٜ افٔقم مـ مٚدة ظِّٜٔ ومًرؾٜٔ وبحثٜٔ 

بخِؼ جٔؾ ذـل ـثٍٜٔ وـٚؾٜٔ وهيًٜ احلوقر، بؾ ربام ؾقق افىٚؿٜ واحلٚجٜ.. ـٍٔؾ 

ُ                                  ومٍْتح مـ افٌٚحثغ ادتخههغ ادتّٔزيـ، وم ٌؼ أيوٚ بَٔٚم هنوٜ ظِّٜٔ متّٔزة ذم                                       

َ                                             افًٚدغ افًريب واإلشالمل، وهق مٚ ب ؼ   بف دظٚة افرؿّْٜ اإلفُسؤٕٜ اجلدد، وفُـ ادتتٌع     َ                             

ظذ واؿع افٌحٞ افًِّل وافتُقيـ ادًرذم ذم  –فألشػ افنديد-وادراؿٛ وادىِع 

اجلٚمًٚت افًربٜٔ واإلشالمٜٔ يتٌغ صٔئٚ آخر، يتْٚؿض ومٚ تٌذفف احلُقمٚت وافدول مـ 

را                                                                           ُ   إمُٕٚٚت ومٔزإٔٚت ذم صٖن افٌحٞ افًِّل تْٚؿوٚ مٌٓام ؽر مٍٓقم افٌتٜ، بؾ بٚت حم 

فِخزاء ادتتًٌغ فقترة افّْق وافتَدم اجلٚمًل وادجتًّل، حٔٞ افهقرة ـٚرثٜٔ ومََِٜ 

 مًتٌَؾ ومهر افًٚدغ افًريب واإلشالمل. وشقداء ظذ 

وبًد أن ـٚن أشٚتذتْٚ يًًدون وهؿ يروون فْٚ بٍخر واظتزاز وإظجٚب.. ذم 

شًٌْٔٔٚت وثامْٕٔٔٚت افَرن ادٚيض ذم حمٚرضاضهؿ ودروشٓؿ ومداخالضهؿ ومىٌقظٚضهؿ 

وافٌحثٜٔ افتل  وـتٌٓؿ ومَرراضهؿ اجلٚمًٜٔ.. دمٚرهبؿ وخزاضهؿ ادًرؾٜٔ وادْٓجٜٔ وافًِّٜٔ
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اؿتْهقهٚ بقظل وإدراك وحٛ مـ جٔؾ افْٓوٜ افثٚين، ؾٍٔخر أشٚتذة إدب وافٌِٜ 

وافثَٚؾٜ وافٍُر وافًٍٍِٜ افذيـ درشْٚ ظذ أيدهيؿ مـ أمثٚل: )حمّد افىْٚحل، وظٌد 

افًزيز ٌٕقي يقشػ، وحًٚم افديـ اخلىٔٛ، وصُري ؾٔهؾ، وحمّد حٚؾظ ديٚب، 

، وشًٔد ئًؿ خٍٚجل، وظٚئنٜ ظٌد افرمحـ بْٝ افنٚضوحمّد اخلنٚب، وظٌد ادْ

إؾٌٚين، وأمحد افٍْٚخ، وظٌد ادًْؿ تِّٜٔ، وظٌد ادحًـ ضف بدر، وٕٚس افديـ إشد، 

وؾٚخر ظٚؿؾ، وحمّد ظع أبقريٚن، ومحدي زؿزوق، وحمّد ظٌد اهلٚدي أبقريدة، وظامر 

ٌل، ومهىٍك بدوي، وظز ضٚفٌل، وظثامن ٕجٚيت، وخر اهلل ظهٚر، وحمّد ـٚمؾ افنٔ

افديـ إشامظٔؾ، وإشامظٔؾ شًٔد ظع.. وؽرهؿ( بًرض دمربٜ أشٚتذضهؿ وأدبٚء ظكهؿ 

ادتّٔزيـ مـ جٔؾ افْٓوٜ أمثٚل: )ظٌد افَٚدر ادٚزين، ومهىٍك صٚدق افراؾًل، وأمحد 

حًـ افزيٚت، وجرجل زيدان، وظٌٚس حمّقد افًَٚد، وضف حًغ، وأمحد أمغ، وحمّد 

، وأمحد ؾٗاد إهقاين، وظع ظٌد افقاحد واذم، ومْهقر ؾّٓل، وصقؿل ؤػ.. افًٌٚدي

 وؽرهؿ(. 

ـٚن ذم افقؿٝ ًٍٕف أشٚتذة احلوٚرة وافتٚريخ واإلشالمٔٚت يٍخرون بًرض دمربٜ 

جٔؾ افْٓوٜ افثٚين أمثٚل: )افًٔد رصٔد روٚ، حمٛ افديـ اخلىٔٛ، حمّد شًٔد افًريٚن، 

افديـ ظٌد احلّٔد، وظٌد ادجٔد شِٔؿ، وحمّد أبق زهرة،  لظٌد افًالم هٚرون، وحمٔ

وحمّقد صِتقت، وحمّد جٚد احلؼ.. وؽرهؿ( ويٍتخرون بٚمتالك افُتٛ ادىٌقظٜ ذم 

مىًٌٜ ومُتٌٜ )حمّد افٌٚيب احلٌِل بٌقٓق(، هذا اجلٔؾ افذي تتِّذ ظذ يد اجلٔؾ إول 

، وظٌد اهلل هيـ إؾٌٚين، وحمّد ظٌدمـ بْٚة افْٓوٜ افًربٜٔ احلديثٜ أمثٚل: )مجٚل افد

افْديؿ، وظع اخلٍٔػ، وصٌع افنّٔؾ، ويًَقب سو ، وظٌد افرمحٚن افُقاـٌل، وظٌد 

 افَٚدر ادٌريب، وحمّد رصٔد ظٚزوري، وشِٔؿ وبنٚرة تَال، وؿٚشؿ أمغ.. وؽرهؿ(.

وؿد حٚول جٔع ادًتز بٖشٚتذتف وجٚمًٚتف وتَٚفٔده.. وادزهق بساثف افقرؿل افهٚدر 

ظـ ـزيٚت افدور ــ: )دار اهلالل، ودار ادًٚر ، واهلٔئٜ ادكيٜ افًٚمٜ فُِتٚب، ومُتٌٜ 

كيٜ، وادُتٌٜ اجلٚمًٜٔ بٚإلشُْدريٜ، ودار افُتٛ افًِّٜٔ، ودار إهرام، ادإٕجِق 
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ب  ويَْؾ هذا افساث افٌحثل ودار اجلٔؾ ر  وهي  ذ  َ   َ                        ، ودار افًِؿ فِّاليغ..(.. أن ي ى ق  ُ    َ    َ  ُ                             

ُ     وادْٓجل وادًرذم وافًِّل وافساثل افٌؼي وادُتٌل.. إػ إجٔٚل اجلٚمًٜٔ افتل أ وـؾ                                                                        

فف أمر تدريًٓٚ ذم اجلٚمًٜ اجلزائريٜ، وؿد أؾِح بًض افقؿٝ وافقء ذم خِؼ بًض افٌٗر 

افرومًٕٜٚٔ حتك مىٚفع إفٍٜٔ افثٚفثٜ، إػ أن أضِٝ برأشٓٚ وشٚئط  وافْامذج افٌحثٜٔ

دون اشئتذان وبٍقى شْْٜٔ حمرة ومربُٜ،  -ادقجٜ اإلفُسؤٕٜ احلديثٜ، تزاحؿ 

حهقن وأدبٔٚت ومْٓجٔٚت افساث وافٌحٞ افًِّل  - وبنظٜ مذهِٜ وبزيؼ خٚضػ

ه  أيوٚ افُثر م ر  ت ق   ً ُ              افُالشُٔل، افذي ـٕٚٝ ت   ُ  ِ  َ  ْ  َ  ـ افَْٚئص، وافتل دمٚوزضهٚ وشٚئط                     

فألشػ  -ادقجٜ اإلفُسؤٕٜ وشدت ثٌراضهٚ ادًرؾٜٔ وادْٓجٜٔ وافٌحثٜٔ، ؾْنٖ مع ذفؽ 

جٔؾ ٓ ًٕرؾف، وٓ ٍّٕٓف، وٓ ًٕتىٔع تقجٔٓف ؾوال ظـ افتحُؿ ؾٔف. جٔؾ ٓ  - افنديد

  ُ َ                       ِ ف  روحٔٚ ووجدإٔٚ. وفٔٝ                                                       َ ؾ فِاميض وتراـامتف امتدادا بحثٔٚ ومْٓجٔٚ ومًرؾٔٚ افٌتٜ، ب       ين  ْ

إمر تقؿػ ظْد هذيـ احلديـ واجلِٔغ، بؾ حتك ذفؽ اجلٔؾ افُالشُٔل افذي ؿّْٚ 

ب٘ظداده وتُقيْف فٔخٍِْٚ ذم اجلٚمًٜ وافٌحٞ افًِّل.. ؾًد واهنٚرت مَٚومتف أمٚم شحر 

وخٍٜ إجٓزة اإلفُسؤٕٜ، ومل يًد مّٓقمٚ بٚفٌحٞ وافتٍُر وافتَْٔٛ وافدراشٜ 

افَراءة افرصْٜٔ وافًَّٜٔ، واشتًِؿ وختذ بُؾ ضقاظٜٔ ظـ مؼوظف افرشٚيل، وٓشٔام و

ذم ظِّف افًِّل وادًرذم وافٌحثل وادْٓجل، بحجٟ إفُسؤٕٜ وحداثٜٔ ـثرة جدا، 

ً                                                ودخؾ ظٚدٚ برؿٔٚ جديدا، وؾوٚء  مْٓجٔٚ ؽر مٖفق  فديف، ؾال هق مـ ادٚيض، وٓ هق ممـ                             

فًىق اإلفُسوين اجلديد، ؾٍل أحد ادِتَٔٚت افًِّٜٔ افًٚدٜٔ افًٚم يًتىٔع مْٚؾًٜ جٔؾ ا

 "افثَٚؾٜ  "احتٚر ادِتَقن ذم حتديد مهىِح  "افثَٚؾٜ اإلشالمٜٔ  "م حقل 2214ادْكم 

أهق مهىِح واؾد أم أصٔؾ؟ فقٓ تدخؾ ؾٚروق فنخهٜٔ ظِّٜٔ ورؿٜٔ أرخٝ بيالل 

صٍحٚت تْٚوفٝ مهىِح افثَٚؾٜ ذم  ادًجؿ افقرؿل افذي حقى بىْف أـثر مـ ظؼ

ادًجؿ افًريب، وتًٚءل يقمٓٚ: مٚذا يًٍؾ هذا ادهىِح ذم مًٚمجْٚ )فًٚن افًرب، 

افهحٚح، ادحٔط، تٚج افًروس..( إذا ـٚن مهىِحٚ واؾدا؟ وتٌغ مـ خالل افٌحٞ 

 وافتَْٔٛ ادٔداين بغ احلوقر أهنؿ ضَِقا افقرؿل، واشتًٖٕقا بٚإلفُسوين..
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ر افٌحٞ افًِّل ذم طؾ هذيـ اجلِٔغ إػ صقرة ـٚرثٜٔ ميِّٜ، دمًؾ إؾؼ وآل أم

ُ         أشقد ومًدودا، أشٍرت ظْٓٚ ٕتٚئٟ مخس دراشٚت ظِّٜٔ مٔدإٜٔ تىٌَٜٔٔ أ جريٝ ظذ                                                                 

 افًديد مـ افُِٔٚت وإؿًٚم اجلٚمًٜٔ ضِٜٔ ظَد مـ افزمـ، وخِهٝ إػ افْتٚئٟ افتٚفٜٔ:

افتخههٜٔ، وتًرض افُتٛ فًٚديٚت افٌٌٚر هجران ـع فُِّتٌٚت اجلٚمًٜٔ  -1

واإلمهٚل وافًْٔٚن، وآبتالء بِقثٚت افداروئْٜ ذم ظٚمل افساث، وخًٚرة خٚصٜٔ 

 افتقاصؾ احلوٚري بغ إجٔٚل. 

بتقؿٔع  ؾَدان ظٚدة افسدد ظذ ادُتٌٚت افًٚمٜ وادًٚرض ٓؿتْٚء اجلديد وافٌحٞ ظْف -2

 واؿتْٚئف هيًٚ، وتَديؿ ظرض ظْف ذم افهحػ وادجالت.مٗفٍف، وافتٍٚخر بَراءتف 

افتخع افْٓٚئل ظـ ادُتٌٚت ادْزفٜٔ، ومٚ ـٚن يهٚحٌٓٚ مـ أدبٔٚت وضَقس بغ  -3

 ظنٚؿٓٚ، ٓ يُٚبد صٌٚبتٓٚ ؽر مـ ـٚن يًٕٚٔٓٚ مـ إجٔٚل افراحِٜ.

وىراب وآ اظتٔٚد ضرق ؿراءة وبحٞ جديدة، تتًؿ بٚفنظٜ وافًىحٜٔ وافٍقى -4

 وظدم افتحَؼ وافتدؿٔؼ وافستٔٛ، ومًٓٚ اهنٚرت أخالؿٔٚت ادًِقمٜ.

ؾَدان ظٚدة افَراءة افقرؿٜٔ وافٌحثٜٔ افرصْٜٔ مَٚبؾ افَراءة اإلفُسؤٕٜ افنيًٜ  -5

 واخلٚضٍٜ.

إجٓزة،  اشتثامر ؾوٚءات ومًٚحٚت ادُتٌٚت افقرؿٜٔ ذم ادىٚفًٜ اإلفُسؤٕٜ ظز -6

، ومٚ يٌغ حٚفٜ لٛ وادُتٌٚت َٕقدا ؿديّٜ ؽر ؿٚبِٜ فِتداومٚ جيًؾ تِؽ افُت

 إٍٓهٚم وإًٓالخ احلوٚري ظـ افساث. 

إوٚظٜ اجلزء افٌُر مـ افقؿٝ ذم حمرـٚت افٌحٞ ومع صٌُٚت افتقاصؾ  -7

آجتامظل ظذ حًٚب ادىٚفًٜ وافَراءة وافتثَػ وافتٖدب، وافتقجف ٕحقهٚ 

 رؾٜ، حتك ذم تٖويؾ إحالم. ـِٜٔ ـّهدر وحٔد فًِِؿ وادً

افٌحٞ اظتامد ضريَٜ )ًٕخ وفهؼ( ذم افٌحٞ افًِّل، وؾَدان روح افتًّؼ وفذة  -8

 وادْٓجل. ومتًٜ افتدؿٔؼ وخٚصٜٔ افوٌط وافتحَٔؼ ادًِقمٚيت وادًرذم
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ظدم آشتٍٚدة مـ ؾتقحٚت افتدؾؼ ادًِقمٚيت افنيع وافُثٔػ، ووًػ افَدرة  -9

شتثامر اجلٔد فذفؽ افزخؿ، افذي بدا أمٚمف اجلٔؾ احلٚيل ؤًٍٚ ظذ اإلحٚضٜ وآ

 خٚئرا. 

إٓدؾٚع أثْٚء ؾسة افٌحٞ ودون وظل وحتُؿ ٕحق ؾوٚءات: إفًٚب وافتًِٜٔ  -12

ُ      وادتًٜ وافِٓق وإوٚظٜ افقؿٝ.. واإلبحٚر افالحمدود ذم ؾوٚءات م وِِٜ وم نتتٜ         ُ                                                       

روحٔٚ ومًرؾٔٚ ووجدإٔٚ وأخالؿٔٚ ودئْٚ..، ؾٍل إحدى افدراشٚت ادٔدإٜٔ افتل 

واشتخدام افىٌِٜ اجلٚمًٔغ فِنٌُٚت ؿٚم هبٚ افٌٚحٞ ظـ ؾقائد ومدى اشتثامر 

تٌغ فف أن شًٌٜ ذم  "صٌٚظٚتآشتخدامٚت واإل"افًٌُْقتٜٔ مـ خالل ٕيريٜ 

( مـ افىٌِٜ ادًتجقبغ ادٌحقثغ ؾَط هؿ افذيـ يًتخدمقن افنٌُٜ % 7ادٚئٜ )

ادًِقمٚتٜٔ ذم افٌحٞ افًِّل، ؾٔام ـٕٚٝ افًْٛ ظٚفٜٔ جدا ذم ادجٚٓت إخرى 

ٌحٞ ظـ افهداؿٜ وافٌحٞ ظـ ذيؽ افًّر وافٌحٞ ظـ افًّؾ، وشامع ــ )اف

 وحتّٔؾ إؽٚين، ومنٚهدة ادًًِالت وإؾالم اإلبٚحٜٔ وؽرهٚ(. 

ومٚ يًزز هذه افدراشٚت ادٔدإٜٔ دراشٜ مٔدإٜٔ أخرى أجراهٚ افٌٚحٞ بًد منٚرـتف 

وافْدوات وإيٚم افدراشٜٔ افُثر مـ ادٗمترات وادِتَٔٚت ذم ذم افًْغ اخلّس إخرة 

افًِّٜٔ وإـٚدئّٜ افتخههٜٔ ذم اجلزائر وذم افًديد مـ افٌالد افًربٜٔ، وؾوال ظـ ـقٕف 

رض ظِٔف حتُّٔٓٚ، مٚ  ٚ فُِثر مـ إبحٚث افتل ظ  م  ق   َ ٔ ام  وم   َ ُ                    مؼؾٚ ومْٚؿنٚ وظوقا م                          ً    َ  ُ   ً    َ  ُ                    

تًْك فف مـ خالهلٚ  مُْف مـ تتٌع موٚمغ وحمتقيٚت ومْٓجٔٚت إبحٚث افًِّٜٔ افتل

حتديد مًٚر افٌحٞ افًِّل ذم طؾ مرحِٜ ادًرؾٜ اإلفُسؤٕٜ، ووجد ًٍٕف وجِٔف 

افساثل إٔف ذم ظك ظِّل ومْٓجل آخر ؽر ظكه افذي درج ؾٔف وتربك ظذ أدبٔٚتف، 

ُ            وافٌٚحثغ اجلدد، ؾٖؿؾ مٚ ي َٚل ظـ هذا وخرج بٚفْتٚئٟ افُٚرثٜٔ افتل تهػ حٚل افٌحٞ                         

فًك بٖٕف ظك افًىق افًِّل، وافَرصْٜ ادًرؾٜٔ، وآظتداء افًٚؾر ظذ جٓد اجلٔؾ وا

وافتداخؾ وافًىحٜٔ وافٌرور وافٍنؾ، ظك اتًؿ  وظّؾ أخريـ، إٕف ظك اخلِط

 بٚفُثر مـ افًٌِٔٚت ذم جمٚل افٌحٞ افًِّل وٓشٔام افتخهيص مْف. 
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 صْٚظٜ هنوٜ؟ؾٓؾ اشتٍدٕٚ حَٚ مـ افٍقرة ادًرؾٜٔ اإلفُسؤٕٜ ذم 

 وهؾ اشتىًْٚ أن ًٕتٍٔد مـ ؾتقحٚت افًقدٜ اإلفُسؤٕٜ ذم خِؼ أجٔٚل ٕٚهوٜ؟

 أم أن أخر أربُْٚ بّقوتف اجلديدة؟

ؾًٌد أن ـٚن افكاع صامل جْقب يدور حقل َٕؾ افتُْقفقجٔٚ وادًرؾٜ، صٚرت 

 ادًرؾٜ وافتُْقفقجٜٔ متقؾرة حد افتخّٜ؟ ؾامذا صًْْٚ هبٚ؟
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 املبحح األّل

 تغري املطلنات املعسفٔ٘ ّأثسٍا علٙ االجتَاد الفكَٕ

إػ مًٚجلٜ حٔٚض ظِّل ذظل متخهص وحًٚس  -أشٚشٚ-ضهد  هذه ادداخِٜ 

ف، وهق يدخؾ وّـ ٕروقا ودؿٔؼ، بف يتًٌد افْٚس رهبؿ، وبف يًرون ذم دٕٔٚهؿ فًُٛ

شًِِٜ مـ افًِّٔٚت افؼظٜٔ ادّٜٓ، ادتّثِٜ ذم حمٚوفٜ إٕزال افؼيًٜ وٕهقصٓٚ ظذ 

ُ                   واؿع إٍٕس وإؾراد واجلامظٚت، ـام ي ًّك فدى إصقفٔغ بـ  ."ؾَف افتْزيؾ"                                

وهل ترـز بٕٚشٚس ظذ أمهٜٔ آفٔتل افتجديد وآجتٓٚد، ووشِٜٔ افتجديد وافتىقير 

ـًِّٔتغ مّٓتغ ذم خِقديٜ اإلشالم وصالحٔتف فُؾ زمٚن ومُٚن وـٔٚن وإمُٚن.  ؾٔٓام

ذم افقؿٝ افذي يذهؾ ؾٔف ادٍتقن ظـ مٍٚتٔح آفٔتل افتجديد وآجتٓٚد ادتّثِٜ ذم 

ادًِامت وتٌرهٚ، وتُٔػ حمتقيٚضهٚ ومًٕٚٔٓٚ وّـ ـؾ ظك ومك بام خيتِػ ظـ 

ذ ادنٓد افٍَٓل ادٚفُل خهقصٚ واخلىٚب افديْل ادٚيض، وؿد حٚوفٝ تٌْٔف افَٚئّغ ظ

 اجلزائري ظّقمٚ إػ أمهٜٔ مًرؾٜ ؿّٜٔ تٌر ادًِامت وأثره ظذ آفٔتل آجتٓٚد وافتجديد. 

 مدخل:

حٚجٜ إمٜ ادًِّٜ ظّقمٚ وادجتّع وافٍرد ادًِّغ ظذ وجف اخلهقص إػ 

جٜ مٚشٜ ومِحٜ ورضوريٜ، ٓ ؾرؤٜ آجتٓٚد وآفٜٔ افتجديد احلوٚري وافتؼيًل حٚ

ٜ           ً تَؾ درجٜ   ٜ        ً وأمهٔ ظـ حٚجتٓٚ فِٓقاء وفِامء وفٌِذاء وفِدواء.. ؾٓل آفٜٔ تؼئًٜ        ً ومُٕٚ

ومْٓجٜٔ ومًرؾٜٔ وشِقـٜٔ حٔقيٜ وؾًٚفٜ بٚفًٌْٜ ٓشتّرار حٔٚضهٚ ووجقدهٚ مِتزمٜ 

 بتىٌٔؼ ذيًٜ رهبٚ ظذ وجف إرض. 

افذهٌٜٔ مقاـٌٜ فُؾ افتىقرات اددٕٜٔ، وفُؾ وفَد طِٝ إمٜ ادًِّٜ ضِٜٔ ظٓقدهٚ 

ادًتجدات وافًقارض افىٚرئٜ ظذ حٔٚة افٍرد واجلامظٜ ادًِّٜ، ؾِؿ تىرأ أي مًٖفٜ، أو 

ٓ  وــدث أي ٕيـٜٔ، أو حتـرض أي ؿوـٜ، أو تًـتزز أي منُِ ؿ ـؾ ادًِـٚن افًَـ       ّ   رة.. إ

واشتجٚبٜ..  ووشِٜٔ وؽٚيٜ وأثراآجتٓٚدي افتجديدي حٚرضا يَيٚ واظٔٚ دمٚهٓٚ، مْىَِٚ 

يٌغ مقؿػ افنٚرع احلُٔؿ مْٓٚ حال أو حرمٜ أو ـراهٜ أو تْزهٚ أو اشتحٌٚبٚ أو ٕدبٚ أو 
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تٍْال.. مْذ ظك افهحٚبٜ روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ أمجًغ وحتك مىٚفع افَرن اخلٚمس 

جسار واجلّقد ؿرون مـ افتُرار وآ -ٓحَٚ-اهلجري افًٚذ ادٔالدي، إػ أن اظسضهٚ 

واشتئْٚس روح افتَِٔد وهنٟ مْٟٓ آتٌٚع وافًُقن ظذ ترـٚت ادٚيض افًًٔد، مٚ 

جًِٓٚ ؾريًٜ شِٜٓ فِتخِػ افَٚتؾ، وفالٕحىٚط ادّٔٝ، وفالهنزام ادريع، افذي أؾٙ 

، وإػ افساجع احلوٚري وريٚدة افْٚس ظٚمل مـ افنٓقدي إؾقل إػ - تَِٚئٔٚ -هبٚ 

ـ ظِامؤهٚ وؾَٓٚؤهٚ وجمددوهٚ ومهِحقهٚ.. ؾٍْخقا ؾٔٓٚ مـ                وٚفٜ، حتك تٍى  افٌؼيٜ اف

روح افتجديد وآجتٓٚد، وطِقا ـذفؽ ضِٜٔ افَرٕغ اهلجريغ ادٚؤغ، إػ أن ضرأت 

ّل بًك                                                                ُ       ظذ احلٔٚة ادًٚسة افٔقم مًتجدات شٚرت شرا وقئٔٚ هيًٚ وخٚضٍٚ ؾٔام ش 

ر حيتؿ أن يقاـٛ ادنٓد افٍَٓل ادنٓد اددين افًقدٜ افُقـٌٜٔ، إمر افذي صٚ

افذي مٚزال مل يتؿ بًد وؾؼ  -فألشػ افنديد-وافتُْقفقجل افوقئل ادذهؾ، وهق 

 افهقرة وافيورة ادىِقبٜ ذظٚ ٓظتٌٚرات ظديدة، فًؾ أمهٓٚ أيت:

ادًتجدات افىٚرئٜ  ذم اخلقض احلََٔٔغ اجلزائريغ ادجتٓديـ مـ افُثر خنٜٔ -1

 وتًٌٚت ذفؽ آجتٓٚد ظِٔٓؿ مـ ؿٌؾ مٗشًٚت افْيٚم.

 ، واشتئْٚس ادًِامت افٍَٜٓٔ افساثٜٔ.وآتٌٚع افتَِٔد ٔفٜٔ آرضهٚن -2

 .وآجتٓٚد افتجديد ٔفٔتل ادْٚشٌٜ وافٍُريٜ افدئْٜ احلريٜ مـ جق تقؾر ظدم -3

وآؿتهٚديٜ  رئٜ ذم خمتِػ مٔٚديـ احلٔٚة ادٚفٜٔافىٚ وادًِامت افتٌٔرات مقاـٌٜ ظدم -4

 وافتجٚريٜ وافتُْقفقجٜٔ.. 

 .فىروحٚضهٚ وادروجغ هلٚ ادقافغ افٍتقى مْهٛ افًِىٜ تقفٜٔ -5

ُ    واد ٌٔٝ افًّدي افًِىٜ تًىٔؾ -6 ، ادرـزي افٍتقى وجمِس اجلّٓقريٜ مٍتل دْهٛ   

م، وضرد مـ بًده 1869وظدم تًٍِٔف مْذ أن ظىِف آشتًامر افٍرٕز شْٜ 

ظِٔٓؿ رمحٚت اهلل وروقإف  "حمّد بـ افًْٚيب"و "مهىٍك افٌُٚبىل"افنٔخغ 

 إػ مك وٕزع مْٓام أوراق إوؿٚ . 
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وفـ أشتٌرق زمْٚ وجٓدا ذم تًريػ آجتٓٚد وافتجديد، وذوط ادجتٓد وادجدد 

دواتف ومْٚهجف، وشٚئر منّقٓتف، ودورة افتجديد وادجدديـ وأشامئٓؿ ومقاصٍٚتف وأ

وصٍٚضهؿ ومذاهٌٓؿ، وإدفٜ افقاردة ذم ذفؽ، فُقن ذفؽ مٌثقث ومُرر ومثٌٝ ذم ـتٛ 

ومهٚدر أصقل افٍَف وؽرهٚ مـ اددوٕٚت إصقفٜٔ، وذم ـتٚيب تٔٚرات ؾُريٜ مًٚسة. 

  راد بحثٓٚ ظز افًْٚس أتٜٔ:وشٖٕىِؼ مٌٚذة فتنخٔص أدبٔٚت افَؤٜ اد

 َد الفكَٕ اجلصائسٖ:املػ :أّال

طؾ ادنٓد افٍَٓل ادٚفُل اجلزائري شْل آشتًامر افٍرٕز شٚـْٚ ظذ آفٜٔ آتٌٚع 

وافتَِٔد ٓظتٌٚرات حوٚريٜ وتٚرخئٜ رضوريٜ دقاجٜٓ مرحِٜ آشتًامر افٍرٕز 

مـ شُقن وتًٌٜٔ فسـٚت افٍَٓٚء ادٚفُٔغ افَٚشٜٔ، ومع مٚ صٓده ادنٓد افٍَٓل يقمٓٚ 

  ٓ                                                                     ّ ممثِغ ذم: =ذوحٚت اخلرر وافدردير ومٔٚرة ظذ متـ خِٔؾ وادًٔٚر ادًرب..>، إ

أهنؿ دمرأوا اشتجٚبٜ فألووٚع افَٚشٜٔ، ؾٖؾتقا بحرمٜ افتجْٔد ذم جٔش آشتًامر افٍرٕز 

ظٌد احلِٔؿ "، وافنٔخ افًَْىْٔل "م1912صٚفح مْٓٚ ت "م ـام ؾًؾ افنٔخ 1912شْٜ 

ظِٔٓام رمحٚت اهلل، وؽرمهٚ مـ ظِامء اجلزائر "م1933بـ شاميٜ ت 
(1)

. 

افًريب "وافنٔخ  "م1942ظٌد احلّٔد بـ بٚديس ت "وـٍتقى افنٔخغ اجلِِٔغ 

 آجتٓٚدت . وؽرهٚ مـ(2)م1938شْٜ  افٍرًٕٜٔذم افتجْس بٚجلًْٜٔ  "م1957افتٌز ت 

افٍَٜٓٔ فِنٔخ افًريب افتٌز رئٔس جلْٜ افٍتقى ذم مجًٜٔ افًِامء ادًِّغ اجلزائريغ 

ـحُؿ إخراج مٚل افزـٚة فٌْٚء ادًٚجد وتًِٔؿ أضٍٚل ادًِّغ واإلٍٕٚق ظِٔٓؿ، وـٍتقاه 

م وهجقمف ظذ دوريٜ 1954صٓر شٌتّز  "م1957ذيط فزهر ت "افنٓرة فِّجٚهد 

 م وؿتِٓؿ ؿٌٔؾ إدٓع افثقرة افتحريري22/29/1954ٜافدرك افٍرًٕٜٔ يقم 
(3)

 . 

                                                           

 . 39م، ص 2222، جٍٕٚل 36( إير دراشتْٚ ادْنقرة ذم جمِٜ آؾٚق افساث وافثَٚؾٜ، ديب، ظدد   1)

، اجلًّٜ 95( ٕؼت هذه افٍتقى ذم جريدة افٌهٚئر، افًًِِٜ إوػ، افًْٜ افثٚفثٜ، ظدد 2)

 .2و  1هـ، ص 1356/ذي افًَدة/12م ادقاؾؼ 1938/جٍٕٚل/14

 ، افىًٌٜ إوػ، ( إير: أمحد ظًٔٚوي، مْٚرات مـ صٓٚب افٌهٚئر، مىًٌٜ افقفٔد، وادي شق3)

 .44م، ص 2226
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ٓ  إٔف طؾ حمٚؾيٚ                                                          ّ              ومع ثراء ادنٓد افٍَٓل ادٚفُل اجلزائري خالل شْل آشتًامر، إ

ظذ أدائف احلٔقي ضِٜٔ ؾسة آشتَالل مع تالمٔذ رجٚل اجلًّٜٔ أمثٚل افنٔخ = أمحد 

د افرمحـ اجلٔاليل، وظًٔك شِىٚين، وحمّد ـقم، وظٌـل مرحـل، وظِـمحٚين، وظع ادٌرب

صٚر ، وظٌد افِىٔػ شِىٚين، وظّر افًربٚوي..> ومع ؽرهؿ مـ صٔقخ اددرشٜ 

، وصٔقخ افىرق افهقؾٜٔ ادنٓقريـ ـٚفنٔخ: "حمّد ظدون"اإلبٚؤٜ ـٚفنٔخ افراحؾ 

 =حمّد بٚي بًِٚمل، وحمّد بٌُِر، وتقايت بـ تقايت..>. 

ذم ثراء ادنٓد افٍَٓل، وؿد فًٛ افنٔخ افٍَٔف افداظٜٔ ادهِح وـٚن فف افدور افٌُر 

دورا ـٌرا ذم إثراء ادنٓد افٍَٓل ادٚفُل ظْدمٚ تقػ رئٚشٜ  "م1998أمحد محٚين ت "

م، وـذفؽ ظز حههف اإلذاظٜٔ، وظز صٍحٚت 1974ادجِس اإلشالمل إظذ شْٜ 

جلّٓقريٜ، وجمِٜ إصٚفٜ وافًك اجلرائد وادجالت افقضْٜٔ ـجريدة افْك وافنًٛ وا

ادًتقردة،  "افٌُٚش آشسافٜٔ"وذم  "مؼوب مٚفىٚ"وافرشٚفٜ، وؾتٚويف افنٓرة ذم 

وؽرهٚ مـ مًتجدات ادنٓد افديْل اجلزائري، مٚ  "حؼ آشتٍٚدة مـ مْحٜ افًىٛ"و

 ينٓد ظذ تىقر ادنٓد افٍَٓل ومقاطٌتف افتىقرات اجلٚريٜ.

شقة بام حهؾ أومجقد وتراجع                          ٍ افٍَٓل ادٚفُل ؾتقر وتداع  وؿد اظسى ادنٓد 

فِّجتّع اجلزائري ذم افًَديـ ادٚؤغ افدمقيغ، ٓشٔام بًد وؾٚة افنٔخ أمحد محٚين، 

ك صخهٔٚت ؾُريٜ وؾًٍِٜٔ وفًٔٝ ؾَٜٓٔ ـوتقيل رئٚشٜ ادجِس اإلشالمل إظِ

 ل ـس احلٚفـٜٔ ـٚفرئٔـأو صقؾ، "ّران افنٔخـأبق ظ" و "د ادجٔد أومزيٚنـظٌ"ؾ ــٚفراح

)أبق ظٌد اهلل ؽالم اهلل(، ومـ ثؿ بدأ اخلىٚب افٍَٓل ادٚفُل يتداظل مع مىٚرق افٌزو 

افٍَٓل افًٍِل وؽره، افَٚدم مع افىٌِٜ وإشٚتذة اجلزائريغ ادتخرجغ مـ اجلٚمًٚت 

وازداد وافُِٔٚت وادًٚجد افدئْٜ افًربٜٔ ظّقمٚ وافًًقديٜ ظذ وجف اخلهقص. 

ادنٓد افٍَٓل اختالضٚ وتداخال مع بروز افَْقات افٍوٚئٜٔ ظّقمٚ وافٍوٚئٜٔ افدئْٜ 

احلٌِْٜٔ ادتخههٜ ظذ وجف اخلهقص، ومع حههٓٚ افٍَٜٓٔ افًٍِٜٔ وافالمذهٌٜٔ، مٚ 

أؾَد ادنٓد افٍَٓل ادٚفُل شٔىرتف ظذ تقجٔف افتديـ ذم ًٍٕٜٔ وشِقك افٍرد اجلزائري. 
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إػ ؾتقى مـ ظِامء افًًقديٜ فُل يْزفقا مـ  "اجلٔش اإلشالمل فإلَٕٚذ"دة حتك احتٚج ؿٚ

يـ  ّ    اجلٌٚل، وتُقن هْٚك ؾرصٜ ادهٚحلٜ وؿٕٚقن افقئٚم اددين، ؽر ٕٚطريـ وٓ مًتد                                                                    

بٍتٚوى افًِامء وافٍَٓٚء اجلزائريغ، ظذ افرؽؿ مـ أن افًِامء افذيـ أؾتقا بحرمٜ افدم 

م فِجامظٚت ادًِحٜ بٍُر وحِٜٔ اشتٌٚحٜ 1994أؾتقا شْٜ وآؿتتٚل، هؿ ذاضهؿ افذيـ 

 دمٚء اجلزائريغ
(1)

. 

 ػَد الفكَٕ اجلصائسٖ املعاصس:امل :ثاىٔا 

يديقفقجٜٔ ادْيّٜ ودٚ صٚرت اجلامظٚت افدئْٜ ذم اجلزائر تٖخذ صُؾ اجلامظٜ إ

 واؿًٔٚ
(2)

حتؿ ذفؽ ظِٔٓٚ آرتٌٚط بخىٚب ؾَٓل واؾد، وٚربٜ ظرض احلٚئط اخلىٚب  ،

افٍَٓل ادحع إصٔؾ، ٕٕف بزظّٓٚ ؽر مَْع، وموىرب بحٌٚئؾ افٌدظٜ وإٓحرا  

افهقذم وؾَدان افدفٔؾ.. إمر افذي صٌٛ ظذ افٍَف ادٚفُل ورجٚفف ادقؿػ وزفزل مـ 

قوع افديْل ذم اجلزائر ادًٚسة، وشٚظدتف ذم حتتف إرض، وأؾَده دؾٜ افًٔىرة ظذ اف

 ذفؽ افًقامؾ افتٚفٜٔ:

 .ادٚؤغ افًَديـ ذم وإئّٜ ادًٚجد فدور إمْٜٔ افًِىٜ حتجٔؿ -1

 ر ظذ تْٚول أمٓٚت افَوٚيٚ وادًٚئؾ افًَديٜ وافٍروظٜٔ.احلج -2

افالمذهٌٜٔ، افنًٜٔ ، احلٌِْٜٔ= مذهٛ ـؾ أمٚم مكاظٔف ظذ افٍَٓل ادنٓد ؾتح -3

 اإلشامظِٜٔٔ وافزيديٜ، افنٚؾًٜٔ>.

، اجلزائريٜ افدئْٜ وافُِٔٚت اجلٚمًٚت ذم افٍَٜٓٔ افًِّٜٔ افٍُٚءات ظـ افتٌٚيض -4

وظدم آظسا  بٍُٚءضهٚ واؿًٔٚ وتىٌَٔٔٚ، وتًزيز مُٕٜٚ اخلىٚب افٍَٓل افقاؾد 

 ظز اشتَدام رجٚفف بنُؾ رشّل.

                                                           

افًٍِٜٔ، در مـ افدمٚء ذم اجلزائر، افدار ـام أهـقى افًِامء إـٚبر ؾٔـل، ؾتـر: ظٌد ادٚفؽ رموٕٚـ( إي1)

 م.2221اجلزائر، ضًٌٜ 

( ـٚفًٍِٜٔ افًِّٜٔ ادُِٜٓٔ واؿًٔٚ، وؽر ادًتّدة ؿٕٚقٕٔٚ، ذات افْنٚضٚت ادنٌقهٜ واخلٍٜٔ وافًٌٔدة 2)

 ظـ اإلشالم افقشىل.
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 ادتدٕٜٔ افًِّٜٔ ادًتقيٚت ذوي مـ افدئْٜ ادًٚهد مـ ادتخرجغ إئّٜ مْح -5

 إًٍٔٓؿ حتك بخىٚهبؿ يًَْقن ٓ ممـ افْٚس ظذ واخلىٚبٜ وافتقجٔف اإلؾتٚء مُٕٜٚ

 ع افًِىٜ.دنٚري خدمٜ

 ، وؽِؼ مْٚبر اإلؾتٚء ذم وجف ادٗهِغ.احلر فٍَِٔف ادىَِٜ احلريٜ إًدام -6

 إمٜٔ" ؾَٓٔٚ إمٔغ تًٚؤٓت ظذ بٚإلجٚبٜ افرشّل افٍَٓل ادنٓد صٌؾ -7

، وإؽوٚء افىر  ظـ أمٓٚت افَوٚيٚ ذم ظٚمل وافًٌٚدة افىٓٚرة بٚب ذم "افٍَٜٓٔ

ادٚل وافتجٚرة وآؿتهٚد وإظامل وافًالؿٚت وافهحٜ.. وظقض تًِٔؿ افْٚس 

 اإلظالمٜٔ ٜٔـافٍَٓ رـْٚبـواد صـاحله ٚبـأصح – ٖـخى – ــل، طـافٍَف ادٚفُ

، وهذا ؽر صحٔح، ٕن افٍتقى هق ظِّٓؿ أن> اهلقاء ظذ ؾتقى= وافهحٍٜٔ

 ظِّٓؿ إصٔؾ هق حمٚربٜ إمٜٔ افٍَٜٓٔ، ؾٚفٍتقى رء آخر مٚزافقا ٓ يًتىًٔقٕف.

ف ـزم بـ     ُ    قٕٔٚ،  تِتـاخلىٚب افٍَٓل خىٚبٚ إظالمٔٚ تٌٌِٔٔٚ وفٔس إفزامٔٚ وؿٕٚ جًؾ -8

اددٕٜٔ وإمْٜٔ وافَٕٚقٕٜٔ وافَوٚئٜٔ فتٍْٔذه وتىٌَٔف افًِىٚت وافَقى افًّقمٜٔ 

ذم واؿع احلٔٚة وافْٚس، مٚ جًؾ افدوفٜ وأجٓزضهٚ ذم حٚفٜ تْهؾ تٚم مـ تثٌٔٝ 

 وتدظٔؿ افًّؾ بؼيًٜ اإلشالم ؾوال ظـ تقثٔؼ وتدظٔؿ اخلط افٍَٓل ادٚفُل.

واخلىٚب افٍَٓل ، ظّقمٚ اجلزائري لـافديْ ٚبـاخلى - ؿراءيت حًٛ - وشٌَٔك

ادٚفُل خهقصٚ ذم تراجع وأؾقل واهنزام وإحًٚر أمٚم شىقة افتٔٚرات وادذاهٛ 

افقاؾدة، ٓشٔام افتٔٚر افًٍِل افًِّل مْٓٚ، مٚ مل يتؿ تدارك افًٌِٔٚت افتل صخهْٚهٚ ظذ 

 "ادٚـْٜٔ"ل حتريؽ ـف دوره ؾـادنٓد افٍَٓل ادًٚس. وفًؾ ظٚمؾ ومتٌر تٌدل ادًِامت ف

 افٍَٜٓٔ ٕحق ؾوٚء افتجديد وآجتٓٚد افؼظٔغ.
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 :املطلنات تغري : ثالجا

             ّ                                                      وفًؾ ظٚمؾ تٌر  ادًِامت ادًرؾٜٔ فف افدور إـز ذم حتريؽ أفٜ افٍَٜٓٔ ٕحق 

افقجٜٓ افهحٔحٜ، حٔٞ حرم ادًتقى افًِّل وإـٚديّل وافدظقي افؤًػ 

اخلهقص مْٓؿ، مـ مًرؾٜ ومتٚبًٜ ؿّٜٔ وادٓزوز فألئّٜ افرشّٔغ وفِىرؿٔغ ظذ وجف 

هذا ادتٌر وأثره ظذ ادنٓد افديْل ظّقمٚ، وظذ ادنٓد افٍَٓل ادٚفُل خهقصٚ، ؾامذا 

 َٕهد بٚدًِامت ادًرؾٜٔ؟

إْٕٚ ًٕد ظِّٜٔ تٌٔر ادًِامت مًٖفٜ أشٚشٜٔ وجقهريٜ ذم افتًٚضل مع افَوٚيٚ 

شٌٔؾ ادثٚل ارتٍٚع ثّـ افًَٚر وافًُـ وادنُالت مـ مْيقر ؾَٓل إشالمل، ؾًذ 

بنُؾ مثر ومٍِٝ فِْير، وخمٚفػ دًتقيٚتف وتَٚفٔده افًٚدٜٔ، ؾٚمتالك صَٜ ذم مديْٜ 

ٕٔقيقرك أو واصْىـ أو ٓ ؾٌٔٚس أؿؾ بُثر مـ امتالك صَٜ ذم مديْٜ بٚتْٜ افٌٚئًٜ 

ؿّٜٔ اددن، ؾًٌٛ ارتٍٚع ظّرإٔٚ واجتامظٔٚ ـًٚئر اددن اجلزائريٜ، مع ؾٚرق آظتٌٚر بغ 

افًَٚر ذم مديْٜ بٚتْٜ يًقد فًدة أشٌٚب، ـتٌٔٔض إمقال، وافتٓرب افييٌل، وافًٍٚد 

اإلداري، وإٍٓالت مـ تىٌٔؼ ؾرؤٜ افزـٚة، ظذ اظتٌٚر أن افساث افٍَٓل ادٚفُل يٍتل 

ٓ  حغ بًٔف ؾٔزـك ظؼه ؾَط، أو حتتًٛ زـٚة  ادٚل درة واحدة                          ّ                                     بٖٕف ٓ زـٚة ظذ افًَٚر، إ

مـ أصؾ ادٌِغ افذي بٔع بف افًَٚر، وظِٔف ؾَد ارتٍع شًر افًَٚر بنُؾ ؾٚحش، وصٚر 

مـ ادًتحٔالت ذاء أو بٔع ظَٚر بنُِف افىًٌٔل وآظتٔٚدي وؾؼ ؿقاظد افٌٔع ادًّقل 

هبٚ ظٚدٔٚ، وتًٌٛ ذفؽ ذم أزمٜ فًُِـ وتًٌتٓٚ أزمٜ افًْقشٜ واإلظراض ظـ افزواج 

فق اظتّد افٍَف ادٚفُل افتجديد ذم مًِامتف وإٍتح ظذ افًَؾ ادًِؿ افساثل و..، و

واحلديٞ، ورأى أن زـٚة افًَٚر افزائد دمٛ ـام دمٛ زـٚة إمقال افتل اـتِّٝ ذوط 

  ْ ٚب، احلقل، ادُِٜٔ افتٚمٜ( ـام هق ظْد افنٚؾًٜٔ، فًِؿ صٚحٛ ادٚل ه                ِ زـٚضهٚ افثالث )اف

ٍل افهدور ٓ تهِح                                                         ُ                 أن حِٔتف ظذ ًٍٕف وفٔس ظذ ربف افذي يًِؿ خٚئْٜ إظغ ومٚ خت 

 ذم ضهربف افزـقي ظذ ًٍٕف وادجتّع وافديـ واهلل.
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بِقؽف افْهٚب، وأصؾ ادًٖفٜ مرتٌط بٚفًِٜ، ؾًِٜ افزـٚة هل افْامء، أي ٕامء ادٚل و

ؾِق ـٚن ظْد إًٕٚن مٚ مٌِغ مٚئٜ مِٔقن وأراد افتٓرب مـ افزـٚة فق بَٔٝ مٚٓ، ثؿ اصسى 

بٚدٌِغ ؿىًٜ أرض هذه افًْٜ بٚدٚئٜ مِٔقن تِؽ، ؾًرتٍع ثّْٓٚ ـؾ شْٜ وهُذا دوافٔؽ، 

وفق احتٍظ بٚدٚئٜ مِٔقن ظْده فيؾ يزـل ظِٔٓٚ حتك ضهِؽ، وفُْف حيتٚل بٚفٍتقى 

ؾٔنسي تِؽ افَىًٜ ظذ اظتٌٚر أٓ زـٚة ظِٔٓٚ، وتيؾ تّْق  -ضًٌٚ ظذ ًٍٕف -فُٜٔادٚ

أخالؿل تْنٖ أزمٚت وتّْق، وهق يٌٚيل هبٚ ويٌٚيل هبٚ، ومع هذا افًِقك افالديْل وافال

 ـثرة، وشٌٌف مجقد افٍتٔٚ.

ِامت ؾِق جدد افٍَٓٚء ادٚفُٔقن ذم أدواضهؿ واظتزا أن افتٌر وافتجديد ؿد مس ادً

آجتامظٜٔ وآؿتهٚديٜ وؽرهٚ ٕؾتقا بقجقب افزـٚة ظذ افًَٚر افزائد ـٚفزـٚة ظذ ادٚل 

َ  ادُتْز، ٓ يض ظذ دابر ـ                                                    ُ ٕخٍض شًر افًَٚر وإحِٝ شٚئر إزمٚت افَٚئّٜ ظِٔف، وف

 ادْٚؾَغ وافُذابغ وادحتٚفغ ظذ افديـ.

ًًاملضوٌاتًاملعزفٚٞ:ًًً-1

هل تِؽ ادًٚر  واحلَٚئؼ افتل تدرج بغ أؾراد اجلامظٜ بًد ضقل ظرض وتداول 

أيب "ودمربٜ، ؾتهح ظْدهؿ بٚفْير افًَع وافتجريب افقاؿًل، ـام ـٚن يهح ذم ظك 

مـ أن احلّؾ أؿِف شتٜ أصٓر "مـ ادًِامت ادًرؾٜٔ افىٌٜٔ  "هـ152حٍْٜٔ افًْامن ت 

ًِّٜ ادًرؾٜٔ بًد تىقر ظِؿ افىٛ، وتدخؾ شٚئر ، وؿد تٌرت هٚتف اد"وأـثره شْتٚن

أجٓزة افُنػ ادخزي واإلفُسوين وافنًٚظل.. وإثٌٚت افٌْقة افٌٔقفقجٜٔ مـ خالل 

 افٌهّٜ افقراثٜٔ أن ذم وؤًٜ ابـ افزٕٚ..

مثِف  "أبق يًذ افٍرا"، و"ادٚوردي ذم إحُٚم افًِىٕٜٚٔ"ـام أن مًِامت اإلمٚم 

ذم  "أبق ادًٚيل اجلقيْل"و "ابـ خِدون ذم ادَدمٜ"، و"افًِىٕٜٚٔ إحُٚم"أيوٚ ذم 

وؽرهؿ.. ذم مٍٓقم افدوفٜ واخلالؾٜ وافتجًّٚت  "ؽٔٚث إمؿ ذم افتٔٚث افيِؿ"

وٓيٜ افٌهٛ "و "وٓيٜ افٌٌِٜ"و "وٓيٜ افرى"افًٔٚشٜٔ افَٚئّٜ ظذ مهىِحٚت 
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، وحديٞ اإلمٚم مٚفؽ "ٜ افٌهٛبًٔ"و "بًٜٔ افنقرى"، و"وٓيٜ افتقفٜٔ"و "وافقثٌٜ

 هـ بحديٞ: =فٔس ظذ مًتُره ضالق>..136ذم تقفٜٔ أيب جًٍر ادْهقر شْٜ 

وـام أن مٍٓقم افًالؿٚت افدوفٜٔ بغ إمؿ ـٚن يَقم ذم افٍُر افًٔٚد اإلشالمل 

دار اإليامن أو "أو  "دار احلرب"و "دار اإلشالم"ظذ افتْٚؽؿ افثْٚئل بغ مهىِحل 

أو  "قنـادًٚد"أو  "ٔقنـافذم"أو  "دونـادًٚه"أو  "ٍرـدار افُ"أو  "مالــاإلش

 .. "قنــادحٚرب"

إن هذه ادًِامت حتتٚج افٔقم إػ إظٚدة ؿراءة وؾٓؿ وتدبر ذم طؾ تٌر ادًِامت 

ادتحُّٜ ذم افًالؿٚت افدوفٜٔ، ووقابط وحمددات افَقإغ وافِقائح وادراشٔؿ 

 فتل تْتيّٓٚ خمتِػ اهلٔئٚت وادْيامت إممٜٔ.. وافتل ظرؾٝ وافزوتقـقٓت افدوفٜٔ ا

تىقرات مِحقطٜ ومٍِتٜ فِْير، وٓشٔام بًد أحداث افربٔع افًريب،  - هل ًٍٕٓٚ -

       ّ                                                                     افذي ؽر  ادًِامت افًٔٚشٜٔ وافثقريٜ ذم تٌٔر وإزافٜ إٕيّٜ افًَّٜٔ مـ ظدمف، بحٔٞ 

ًٚل وإص - واحلٌْع افًٍِل افتَِٔدي افٍَٓل اخلىٚب حيرمٓٚ افتل -صٚرت اديٚهرات 

افْٚر ذم افًجالت ادىٚضٜٔ حمرـٚ إلشَٚط إٕيّٜ، ظذ افًُس مـ أدبٔٚت افتٌٔر افتل 

ظرؾتٓٚ ادراجع افًٔٚشٜٔ افًٚدٜٔ ممثِٜ ذم احلرب إهِٜٔ، أو ذم ثقرة أهؾ افريػ ظذ أهؾ 

إؽْٔٚء.. أو ثقرة افَقى ادًٚروٜ ود ادديْٜ، أو ذم ثقرة اجلٔٚع افٍَراء ظذ ادسؾغ 

 إٕيّٜ.. 

ًاملضوٌاتًٗاهعوىًاجلدٙدٝ:ً-2

وفًؾ ٕيرة هيًٜ َِٕٔٓٚ ظذ بًض ادًِامت ذم ظقامل ادٚل وإظامل تٌغ فْٚ افنىط 

وإٓحرا  افذي يَع ؾٔف افَٚئّقن ظذ افٍتقى ذم بالدٕٚ، ويُنػ فْٚ وًٍٓؿ وظجزهؿ 

ظـ مقاـٌٜ افًك، وحتجٔؿ دور اإلشالم، وحرمٚن إًٍٔٓؿ ومًتٍتٔٓؿ مـ اخلِقديٜ 

 زمٚن ومُٚن وـٔٚن وإمُٚن.اإلشالمٜٔ، وهل صالحٔتف فُؾ 
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، ؾ٘ن ـٚن "افًِٜ"جِٓٓؿ افتٚم بتىقر مٍٚهٔؿ وموٚمغ ومهىِحٚت  ـؾوال ظ

مهىِح ظِٜ حتريؿ اخلّر هق اإلشُٚر ؿِِٔف وـثره، وهل ظِٜ ثٚبتٜ بٚفْص افٌْقي 

افؼيػ وـؾ أيٚت وإحٚديٞ افقاردة ذم حتريؿ اخلّر وـؾ مٚ أشُر وأؾًد 

، وهذه مًٖفٜ مًِؿ هبٚ بتًِّْٔٚ بحَٚئؼ افَرآن "افٍْٜ"ًًقط ـٚدخدرات وافدخٚن واف

افُريؿ وافًْٜ افٌْقيٜ ادىٓرة، وٓ يتىرق افنؽ إػ أي مـ مثِٓٚ، ـحرمٜ افربٚ وظِتف، 

 وحرمٜ افزٕٚ وظِتف، وحرمٜ افنؿٜ وافَتؾ وظِِٓٚ و.. 

ُ                                       وفُـ ـثرا مـ افًِؾ افتل ؿ ْْٝ ظـ ضريؼ افَٔٚس ذم افًهقر افٍَٜٓٔ اد ٚؤٜ جيٛ                         

إظٚدة ؾّٓٓٚ ذم وقء متىٌِٚت وحٚجٔٚت افًك، ـًِٜ حتريؿ إضٚفٜ اإلزار ورضورة 

تَهره، وهل ظِٜ آشتٌُٚر، حٔٞ مل يًد آشتٌُٚر يتّثؾ ذم ضقل افثٔٚب وتٌخس 

                     ُ                                                صٚحٌف، وهق أمر ـٚن مـ  صٌف وظٚدات اجلٚهِٜٔ حٔٞ ـٚن إؽْٔٚء يًٌِقن احلِؾ 

ٔزا ظـ افٍَراء، ٕن صْٚظٜ إثقاب ـٕٚٝ ظزيزة ٕٚدرة، ادوٚظػ ًٕجٓٚ وافىقيِٜ مت

ومع تىقر افهْٚظٚت افٔقم زافٝ ظِٜ آشتٌُٚر، حٔٞ صٚر آشتٌُٚر ذم مًٚئؾ 

 أخرى.

ً:ٗاالقتصادًاملايًعاملًيفًًضوٌاتً–3

وفًؾ أهؿ متٌر مًرذم حهؾ ذم ظٚمل ادًِامت ادًرؾٜٔ افقاجٛ مًرؾتٓٚ ذم ظٚمل ادٚل 

 ٍٚهٔؿ افؼظٜٔ وآجتامظٜٔ افتٚفٜٔ: وآؿتهٚد اد

 مٍٓقم افٍَر وافٍَر.

 مٍٓقم ادًُغ وادحتٚج. 

 مٍٓقم افيوريٚت.

 مٍٓقم احلٚجٔٚت.

 مٍٓقم افتحًْٔٔٚت.
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 مػفوم الػؼر والػؼر: -أ

وفألشػ افنديد مٚزال افُثر مـ مٍتْٔٚ افٍىٚحؾ وافًٌٚؿرة ذم ؾـ اإلؾتٚء إػ افٔقم 

ومًٚين ومٍٚهٔؿ وحمتقيٚت ادهىِحٚت افساثٜٔ، ادًتٍٚدة مـ ـتٛ يٍتقن بّوٚمغ 

افساث افٍَٓل، ؾًذ شٌٔؾ ادثٚل: ؾّهىِح افٍَر هق افٌٚئس افذي ٓ يُٚد يِّؽ صٔئٚ 

 يًد بف أوده، ويٍُل بف حٚجتف.

مـ "مع افًِؿ أن مٍٓقم افٍَر افذي حددتف هٔئٜ إمؿ ادتحدة افٔقم، بٖن افٍَر هق: 

ِف يقمٔٚ ظـ مخًٜ دوٓرات، أي مٚ يًٚدل أربًامئٜ ديْٚر جزائري، وهق متقشط يَؾ دخ

 . "دخؾ ظؼيـ مِٔقن جزائري ؾَر افٔقم

وهذا ادٍٓقم فٔس هق مٍٓقم أيب حٍْٜٔ وأصحٚبف ؾَٓٚء ادذاهٛ إربًٜ وؽرهؿ 

 مـ ادجتٓديـ، وظِٔف وجٛ إظٚدة افْير ؾٔف.

 مػفوم ادسؽني وادحتاج: -ب

ؾًٔرؾف افٍَٓٚء إؿدمقن بٖٕف افذي ٓ يِّؽ  "ادًُغ"ٕمر دهىِح وـذفؽ ا

 ، وادًُغ وادحتٚج هق ذاتف افٍَر افٔقم ذم تًريػ هٔئٜ إمؿ ادتحدة."ؿقت فِٜٔ

ؾٖيـ هل تىًِٚت ومًٚر  مٍتْٔٚ افًٌٚؿرة مـ موٚمغ وحمتقيٚت هذه ادهىِحٚت 

هؿ وؽٌٔقبتٓؿ ظ ُ               احلديثٜ. وادالحظ ظِٔٓؿ بًد  ـ واؿع ومتىٌِٚت احلٔٚة احلديثٜ، وبٚفتٚيل                        

ؾٓؿ يٍتقن بٚدٚيض، ويوًقن إًٍٔٓؿ ومـ يًتٍتٔٓؿ ذم إضٚر ادوٚمغ افساثٜٔ، ويًتزون 

صٚحٛ افدخؾ ادتقاوع ٓ يًتحؼ افزـٚة أو افهدؿٜ أو افٍُٚرة أو ادًقٕٜ ظذ اظتٌٚر 

مٚء وـٓربٚء وتدؾئٜ تًريٍٚت إؿدمغ فف، متْٚشغ رضوريٚت وحٚجٔٚت افًك مـ 

واتهٚل.. ؾٔيِّقن إًٍٔٓؿ ومًتٍتٔٓؿ واإلشالم، وجيردوٕف مـ أهؿ خهقصٔٚتف، وهل 

 اخلِقديٜ وصالحٔتف فُؾ زمٚن ومُٚن وـٔٚن. دروا أم مل يدروا؟ 
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 مػفوم الرضوريات: -ج

وـذفؽ إمر بٚفًٌْٜ فتَدير احلٚجٜ ادٚشٜ فإلًٕٚن ؾًٔتّدون مَٚئس افَرون 

ع تَدير حٚجٔٚت افْٚس افٔقم، ؾَد اشتٍتك أحدهؿ مٍتٔٚ ظٌَريٚ ظـ حٚجتف ادٚؤٜ مقو

فالشتٍٚدة مـ افًُـ افتًٚمهل افذي تَدم ؾٔف افدوفٜ مًٚظدة مٚفٜٔ بَّٜٔ ربقيٜ ضٍٍٜٔ، 

وهق خيزه بٖٕف ٓ يِّؽ مًُْٚ يٗويف وظٚئِتف، وهق ٓ يَدر ظذ بْٚء مًُـ وفق ـٚن 

ئري افًٌَري ذم حهٜ ؾتقى ظذ اهلقاء مْزل حٚجٔٚت صٌرا، ؾٖٕزفف هذا ادٍتل اجلزا

افَرون ادٚؤٜ، ٕٚشٔٚ هذا افٍَٔف افٌْٔف افٍىـ أن افًُـ هق مـ أبجديٚت وأشٚشٔٚت 

م، وفـ تتًٚمح إمؿ ادتحدة مع 12/12/1948اإلظالن افًٚدل حلَقق اإلًٕٚن ذم افـ 

دًِّقن هذا احلؼ ؿٌؾ أربًٜ افدول افتل ٓ تقؾر افًُـ فنًقهبٚ، ذم افقؿٝ افذي ظر  ا

 ظؼ ؿرٕٚ مـ اإلظالن افًٚدل حلَقق اإلًٕٚن.

ؾٖيـ هل ظَقل ادٍتغ اجلزائريغ مـ احلٔٚة ادًٚسة وهؿ يٍتقن بّوٚمغ 

 ومهىِحٚت وؾٓقمٚت إؿدمغ، افتل اشتٌْىقهٚ مـ مًتقيٚت مًٔنٜ ظكهؿ. 

 مػفوم احلاجقات: -د

ؾٚفُثر ممـ ٕهٌقا إًٍٔٓؿ فإلؾتٚء افٔقم أو وـذفؽ إمر ذم مٍٓقم احلٚجٔٚت، 

ؽٌٜٔ ظْٓٚ، حتّٔٓؿ مـ ظْٝ ومىٚفٛ  نُِقا شددات                              ُ ٕهٌتٓؿ افًِىٜ فٍٔتقا فِْٚس، وي  

هذا افنًٛ ذم حَقؿف ذم أمقال افرـٚز ادْٓقبٜ مـ ؿٌؾ ؿقى خٍٜٔ وخٌٔثٜ، يٍتقن 

متْٚشغ أو ٓ يُِّقن مًتقى افٍىْٜ وافذـٚء فًِّٔقا  "احلٚجٔٚت"بّوّقن مهىِح 

أن احلٚجٔٚت افٔقم هل أشٚشٔٚت ورضوريٚت، ؾال يًتىٔع افٔقم أحد أن يًتٌْل ظـ 

اد ادٚء وافُٓربٚء وافٌٚز واهلٚتػ، ؾٓل حٚجٔٚت أشٚشٜٔ، ـام ٓ يًتىٔع أن يًتٌْل ظد

ظـ إجٓزة احلديثٜ افتٚفٜٔ: =افتٍِٚز، افثالجٜ، اددؾٖة، آفٜ افىٌخ، افًٌٚفٜ، ادُقاة، 

ادروحٜ، ادُٔػ..>، ؾوال ظـ احلٚجٜ إػ: =افًّؾ وافهحٜ وافدواء وافًُـ وافَْؾ 

 وافسؾٔف وشٚئر متىٌِٚت افًٔش واحلٔٚة افُريّٜ..>..  وافتًِٔؿ وافثَٚؾٜ



 113  

ُ                                                                        ثؿ ي ىؾ ظِْٔٚ ظٌٚؿرة اإلؾتٚء ادٚفُل اجلزائري ذم افَْٚة وافهحػ اجلزائريٜ فَٔقفقا     

فْٚ أن افٍَر وادًُغ وادحتٚج ٓ حيتٚج هلٚتف افقشٚئؾ ذم افَرن افقاحد وافًؼيـ، ظك 

ؾٖي ؾٓؿ  !!ادتَدمٜ حددوا فْٚ مهىِح احلٚجٔٚتاحلداثٜ وافًقدٜ، ٕن ؾَٓٚء افًهقر 

وؾىْٜ دثؾ هٗٓء افذاهِغ ظـ واؿًٓؿ؟ ادتًٚمغ ظـ مًتقى افتىقر احلوٚري افذي 

بٌِتف إمؿ افْٚهوٜ، ؾٓؿ حيُّقن ظذ اجلزائريغ بٍتٚوهيؿ افَديّٜ جدا أن يًتًِّقا 

 فٍَِر ويًتزوه ؿدرا مَدورا ظِٔٓؿ.

 مػفوم التحسقـقات: -هـ

وـذفؽ إمر بٚفًٌْٜ دهىِح افتحًْٔٔٚت، افذي يًتدظٔف ؾَٓٚؤٕٚ افٍىٚحؾ ظذ 

حهٜ ؾتقى ظذ اهلقاء وظذ افهحػ افقضْٜٔ، ؾٔحرمقن افْٚس مـ ـثر مـ اخلر بًٌٛ 

، ؾًٚمل افىٛ افٔقم تَدم "افتحًْٔٔٚت"ارضهٚهنؿ إرظـ ظذ تًريٍٚت إؿدمغ دهىِح 

، ورتؼ افًٚهٚت وافتْنقهٚت، إمر افذي يٗدي ذم جمٚل تهقيٛ وتهِٔح إشْٚن

ٔٚت ِبٍّتْٔٚ افًٌٚؿرة إػ حرمٚن ضٚفٛ ادًٚظدة مـ خٕٜٚ آشتٍٚدة إلجراء افًِّ

اجلراحٜٔ إشٚشٜٔ ظذ وجٓف أو بًض أظوٚئف إشٚشٜٔ، ٕهنؿ بٚرتُٚشتٓؿ افٌٌٜٔ ظذ 

وإٍٕع وادنسك  افًٛ إرظـ مـ افساث دون ؾٓؿ ومتحٔص وتدؿٔؼ وإتَٚء إصِح

وإوؾؼ فًِك، وشحٌف ظذ حٚل ادًتٍتغ ادًٚسيـ هق طِؿ فإلشالم ـديـ شاموي 

ر ـق أمـخٚفد، حمهـ بٚخلِقديٜ، وطِؿ أيوٚ هلؿ ٕهنؿ مل يراظقا حٚل ادًتٍتغ، افذي ه

 أشٚد ذم افٍتقى.

صٔٚء ظّقمٚ، وـذفؽ أمر اجلامل واحلس افٍْل وافًِّٜ اجلامفٜٔ اهلٔٚؾٜ ذم ظٚمل إ

وٓشٔام ذم ظٚمل اختٔٚر ادرأة ظذ وجف اخلهقص، ؾَد ؿٚل ـثر مـ إؿدمغ بُقن اجلامل 

مـ افتحًْٔٔٚت وفٔس احلٚجٔٚت، بؾ فٔس مـ افيوريٚت، وؿد إًٚق هلذا افرأي 

ّ  وؽره مـ ادٍتغ افرشّٔغ وافٍوٚئٔغ، ظْدمٚ ظد   "حمّد ؿىٛ"بًض ادحدثغ ــ                                          

ْٔٔٚت وفٔس مـ افيوريٚت، حٔٞ تٌغ فْٚ مـ خالل افدراشٚت اجلامل مـ افتحً
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افًِّٜٔ ادٔدإٜٔ أن أؽِٛ منٚـؾ وحٚٓت ومًٌٌٚت افىالق واخلِع وافزٕٚ وزٕٚ ادحٚرم 

، وصٔقع افنٓقة ادحرمٜ واخلٍٜٔ، وافْزوات افًٚبرة                           ّ                                               وآؽتهٚب وآظتداء ظذ افَك 

ػ ٕزيٚء ومًٚحٔؼ افًقدٜ، ومـ زخٚت وافزٕٚ.. إٕام تٖتك مـ ؾوٚءات اهلٔٚج افِىٔ

افزخؿ اجلاميل افذي أؿحّتف بٔقت افزيْٜ ودور ادقوٜ ذم ظٚمل فٌٚس وأصٔٚء وحٚجٔٚت 

ٚل مـ ـؾ وآتهٚل، ؾٔهٌح اجلّـٚل افتقاصـز خمتِػ أصُـادرأة ادًرووٜ جمٕٚٚ ظ

 مـ يُقنـ أن ـال ظـط، ؾوــ احلٚجٔٚت ؾَـك، وفٔس مـذا افًـل هـافيوريٚت ؾ

افتحًْٔٔٚت، وحًٛ اضالظٚتْٚ ودراشٚتْٚ ادٔدإٜٔ ؾَد اوىر افُثر مـ افدظٚة وظِامء 

ذم ظك مجٚل اجلًد  - بٚفؼيًٜ ادِتزمغ مـ ؽرهؿ ظـ ؾوال هذا -افؼيًٜ وافٍَٓٚء 

إػ تُرار افزواج، وإػ تْقيًف وتًديده مـ زواج مًٔٚر إػ زواج ظٌقر إػ.. ٕن مثؾ 

  -ربام -ٛ افَدوة وادتّٔزة اؾتَدت إػ اجلامل ظْد اختٔٚرهٚ فِزوجٜ إوػ افتل هٚتف افْخ

، وبًد ؾسة مـ ادًٚذة افزوجٜٔ هبام صِٜ فف ومٚ وافديـ افدظقة أمقر ظذ فتًْٔف اختٚرهٚ

بْٔٓام اـتنػ أن افدظقة إػ اهلل ٓ تُقن صحٔحٜ وؿقيٜ وصٚؾٜٔ َٕٜٔ إن مل يتنٌع افداظٜٔ 

وافًٚمل وافٍَٔف بٚجلامل احلز وافٍىري وافٍْل وافقجداين وافًَاميت واجلاميل افتًٌري ذم 

ًٌٕٜٔ اجلامل بغ إصخٚص، ؾام  زوجتف افتل جيٛ أن يراهٚ مجِٜٔ بٚفًٌْٜ إفٔف، ظذ اظتٌٚر

يراه هذا مجٔال، ؿد ٓ يُقن ظْد أخر مجٔال، ظذ افَْٔض مـ اجلامل ادىِؼ ادتٍؼ ظِٔف 

 وادَىقع بف.

ّ                                                                  ؾٓال  وظك ؾَٓٚؤٕٚ ومٍتقٕٚ ادٚفُٔقن اجلزائريقن افَٚئّقن ظذ ادنٓد افديْل    

ادقبَٚت وافٌُٚئر، وأفٍٜٔ  "ٜمٖشً"وافٍَٓل اجلزائري هذا ادتٌر ذم ؿرن افًقدٜ، ؿرن 

وظقدٜ افرذائؾ، ؾُٔػ شٔجٚبف افدظٚة وافًِامء وافٍَٓٚء ورجٚل  "ـقْٕٜ"و "ؿقْٕٜ"

افؼيًٜ ظذ وجف اخلهقص، وظّقم ادًِّغ ظذ وجف افًّقم زخؿ ادقبَٚت افًقدٜٔ 

افزاحػ ظذ إخي وافٔٚبس؟ ذم طؾ ؾَٓٚء ؿهري افْير، ظديّل اإلدراك ذم ؾَف 

 تْزيؾ، وذم ؾَف افقاؿع، وذم ؾَف ادقاؿع، وذم ؾَف افتّقؿع، وذم ؾَف احلٔٚة بًٚئر مًىٔٚضهٚ. اف
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ً:ًاهعباداتًعاملًيفًًضوٌاتً-4

وًْٕل هْٚ رضورة تٌْف افٍَٓٚء وادٍتغ إػ تٌدل مًِامت افَٔٚس وحًٚب 

ظٚمل احلًٚب  ادًٚؾٚت، وافُٔؾ وافقزن، إذ مٚزال افُثر مـ افٍَٓٚء وادٍتغ، يَقفقن ذم

 -حتك ظذ افٍوٚئٔٚت -وؿٔٚس ادًٚؾٚت بـ =ادرحِٜ، وافٍرشخ، وافزيد>، وـثر مْٓؿ 

 ئُِقن بـ =ادد، افهٚع، افربع، افرضؾ افٌٌدادي وافنٚمل وادكي>.  ازافق مٚ

ومْٓؿ مـ أؾتك ظذ ؾوٚئٜٔ ذم حُؿ افٍوٜ ووزن مٚ جيٛ ذم خٚتؿ افرجٚل بـ 

ئؾ ظـ وزن افدرهؿ ؿٚل: = افدرهؿ يزن مخًٚ ومخًغ حٌٜ مـ افَّح>،               ُ     =درمهغ>، ودٚ ش 

ومٚ ٕدري أهق افَّح افُْدي أو إمريُل أو افرود؟ أو هق افَّح ادٓجـ وادًدل 

جْٔٔٚ؟ بحٔٞ يًتحٔؾ مًرؾٜ وزن افدرهؿ بٚفٌرام. وـذفؽ إمر ذم افذهٛ؛ حٔٞ 

 َقفقن افديْٚر مخًٜ دراهؿ ؾؤٜ.يذهٛ ادٍتقن أيوٚ إػ تًٔره بـ =افديْٚر افذهٌل>، وي

ُ      وؿد َٕؾ افًالمٜ ابـ خِدون ذم ادَدمٜ ـالمٚ ذم هذا افٌَٔؾ ي ًر  ذم ظكه وي ٍٓؿ،              ُ                                                     

ٕقع مـ افٌحٞ افًِّل وافس  افٍُري،  -ذم حٚفٜ ؽٔٚبْٚ احلوٚري -وهق بٚفًٌْٜ فْٚ 

: -افؼظٔغ وافديْٚر افدرهؿ مَدار -ؾَٚل ذم صدد افًُٜ وافدرهؿ وافديْٚر حتٝ ظْقان 

وذفؽ أن افديْٚر وافدرهؿ خمتٍِٚ افًُٜ ذم ادَدار وادقازيـ بٚٔؾٚق وإمهٚر وشٚئر "

ّ                                      إظامل، وافؼع ؿد تًرض فذـرمهٚ وظِ ؼ ـثرا مـ إحُٚم هبام ذم افزـٚة وإُٕحٜ                                

واحلدود وؽرهٚ. ؾال بد هلام ظْده مـ حََٜٔ ومَدار مًغ ذم تَدير، دمري ظِٔٓام أحُٚمف 

ون ؽر افؼظل مْٓام. ؾٚظِؿ أن اإلمجٚع مًَْد مْذ صدر اإلشالم وظٓد افهحٚبٜ د

وافتٚبًغ أن افدرهؿ افؼظل هق افذي تزن افًؼة مْف شًٌٜ مثٚؿٔؾ مـ افذهٛ، 

وإوؿٜٔ مْف أربًقن درمهٚ، وهق ظذ هذا شًٌٜ أظنٚر افديْٚر. ووزن ادثَٚل مـ افذهٛ 

ٚفدرهؿ افذي هق شًٌٜ أظنٚره مخًقن حٌٜ ومخًٚ اثْتٚن وشًٌقن حٌٜ مـ افنًر. ؾ

حٌٜ، وهذه ادَٚدير ـِٓٚ ثٚبتٜ بٚإلمجٚع.. وأمٚ وزن افديْٚر بٚثْتغ وشًٌغ حٌٜ مـ افنًر 

ٓ  ابـ حزم خٚفػ ذفؽ، وزظؿ أن وزٕف                                             ّ                                افقشط ؾٓق افذي َِٕف ادحََقن وظِٔف اإلمجٚع، إ
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، ورده ادحََقن وظدوه ومهٚ وؽِىٚ أربًٜ وثامٕقن حٌٜ، َٕؾ ذفؽ ظْف افَٚيض ظٌد احلؼ

ؼ احلؼ بُِامتف  "                 ُ            وهق افهحٔح، واهلل حي 
(1)

 . 

ُ                                                        ومْٓؿ مـ مٚزال ي ٍتل بَقت أهؾ افٌِد وادىًقمٚت، وؿد فًٌٝ افًقاصػ افًقدٜٔ                 

افًتْٔٔٚت يرى أن  افٔقم ؾٌرت مًٖفٜ ؿقت أهؾ افٌِد، ؾٌِد مثؾ اجلزائر ـٚن صًٌٓٚ ذم

ٕضٍٚل ينتّقن بًوٓؿ بٖهنؿ يٖـِقن افرز، حتك صٚر وظٚر، وـٚن ا أـؾ إرز ظٔٛ

 افٔقم بًٍؾ افتقاصؾ افًقدل ضٌؼ افرز أحد إضٌٚق افتل تَدم ذم افٌٔقت وادىٚظؿ أيوٚ.

وبٚفًٌْٜ فِربٚ وافٍقائد افربقيٜ، وإٕقاع افتل حيرم ؾٔٓٚ افتٍٚوؾ وهل =افَّح، 

اجلزائريقن إػ افٔقم إػ تٌر مٍٓقم  افنًر، افتّر، ادِح>، مل يتٌْف افٍَٓٚء ادٚفُٔقن

إٕقاع، ؾهٚرت افُثر مـ ادىًقمٚت ادًتحدثٜ ذم ظٚمل افزراظٜ وافهْٚظٜ وآؿتهٚد 

 =افنٚي>  =افَٓقة> و وافتجٚرة وآؿتٔٚت وافًٔش افٌؼي ظّقمٚ ــ =احلِٔٛ> =افًُر> و

افٌِدان إخرى، ؾٓل أمقر  =افٌىٚضٚ> مـ مىًقمٚت =افًّؽ> و =افذرة> و =افزيٝ> و و

مًُقت ظْٓٚ، أو مذهقل ظْٓٚ ذم افًَؾ افٍَٓل اجلزائري، جيٛ افتٌْف إفٔٓٚ أثْٚء ظِّٔٚت 

 تًٌٔد افْٚس فرهبؿ ذم هٚتٔؽ افًقامل. 

 ٜومهىِح تًريػ مًتحؼ زـٚة افٍىر هق افٍَر افذي يَؾ دخِف ظـ مخً

زائري بتًريػ هٔئٜ إمؿ دوٓرات ذم افٔقم، وهُذا يهٌح أـثر مـ ٕهػ افنًٛ اجل

 ؽادتحدة ؾَرا دمٛ ؾٔف زـٚة افٍىر، وفٔس هق تًريػ افٍَٓٚء إؿدمغ بٖٕف افذي ٓ يِّ

 ؿقت يقمف.

مـ ؿقت  "يـ    مد   ُ    "وـذفؽ إمر ذم حتديد ؿّٜٔ ـٍٚرات افّٔغ وافْذور ؾٓل ؿّٜٔ 

وٛ افرب بٚفَّٜٔ أهؾ افٌِد، حٔٞ مل يًد ؿّٜٔ ادديـ ـٍِٔغ ب٘ضًٚم افٍَر وإشُٚت ؽ

 ادْٚشٌٜ.

                                                           

م، 2224هـ 1425( ظٌد افرمحـ بـ خِدون، ادَدمٜ، دار افٍجر فِساث، افَٚهرة، افىًٌٜ إوػ، 1)

 .325و  324ص 
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وافًُقة أيوٚ ـَّٜٔ مًٔٚريٜ فٍُِٚرة ذم افّٔغ واحلْٞ بٚفْذر مل تًد ؿىًٜ ؿامش 

 يٍِٓٚ افٍرد ادًِؿ وشىف وخيرؿٓٚ مـ اجلٌٕٚغ، إذ افًُٚء افٔقم إٔقاع فُؾ افٍهقل. 

إؿدمغ  إن ـؾ هذه ادًِامت جيٛ إظٚدة افْير ؾٔٓٚ، وإظٚدة تٍريٌٓٚ مـ ؾٓقمٚت

افتل ٕٚشٌٝ حٚهلؿ وووًٓؿ، وإظٚدة تنُِٔٓٚ وصٔٚؽتٓٚ وؾؼ مًىٔٚت وطرو  واؿًْٚ 

 وحٚفْٚ.

ً:اهعاداتًعاملًيفًًضوٌاتً–5

أمٚ تٌر ادًِامت ذم ظٚمل افًٚدات ؾٓق أمر أشٚد يًٚين مْف ؿىٚع ـٌر مـ ادْتًٌغ 

افنامغ وافٌسة "هبؿ، افذيـ يرون ذم  فإلشالم، وخٚصٜ صٌٚب افتٔٚر افًٍِل ادٌرر

جزأ مـ اإلشالم، حتك صٚرت افِحٜٔ تجزءا ٓ ي "وافَّٔص وافًٌٚءة وافِحٜٔ افًًقديٜ

وتَهر افَّٔص ظالمٜ ظذ َٕٚء افتهقر واشتَٚمٜ ادْٟٓ، وهق مـ أـز افٍرى ظذ 

 اإلشالم.

ل ـٕٚقا ـافت ٚت افًٍِٜٔـِؽ افتٓرجيــ تـع افًًقديقن ظـوحلًـ احلظ ؾَد تراج

يروجقهنٚ فًِٚمل ظذ أهنٚ افديـ اإلشالمل افهحٔح وافًِٔؿ، بًد اـتنٚ  خٌٜٔ افتديـ 

افًٍِل ددة ثالثٜ ؿرون مـ افدظقة افًٍِٜٔ مْذ أن صدح هبٚ حمّد بـ ظٌد افقهٚب شْٜ 

 م.2218 -1742

، وإزيٚء، وصْٚظٜ افثٔٚب افًقيٜ ظّقمٚ ٜ واحلالؿٚتـؿ إفًٌـثؿ إن تىقر ظٚف

ؾتقحٚت  وافناويؾ افُالشُٜٔٔ خهقصٚ، وتىقر صْٚظٜ إفقان وإؿّنٜ، وهل مـ

 فًٌٚده،  مـ متع اهلل وافىٌٔٚت افتل أخرجٓٚ أافتىقر واحلداثٜ افتل صٚرت جزءا ٓ يتجز

دتديْغ ذم ظٚمل مقوٜ ؿ ترع إتٌٚه ادٍتغ افًٌٚؿرة، حتك صٚروا يريدون رهـ افتديـ واـف

ؿ يتٌْف إفٔف ظٌٚؿرة ـافَرون ادٚؤٜ ظذ أهنٚ جزء مـ اإلشالم وافتديـ افهحٔح، وهذا مٚ ف

اإلؾتٚء ادٚفُٔقن ذم اجلزائر، ؾٍُٔل بذفٜ حمسمٜ وربىٜ ظْؼ مْٚشٌٜ ومًىػ ـالشُٔل 

 أمحر شٚترة حمسم وؿًٌٜ تقًٕٜٔ أو فٌٜٔٔ أو مٌربٜٔ أو جزائريٜ رمٚديٜ أو ضربقش ظثامين
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جلًد اإلًٕٚن وفرأشف، ومزيْٜ فنُِف أدمل اجلّٔؾ فتُقن ثٔٚبٚ مرجًٜٔ ذم ظكٕٚ 

احلٚرض، أو فًْٔد افْير ذم مًٖفٜ أؾقفْٚ احلوٚري وافريٚدي ذم ظٚمل إزيٚء بًد هّْٜٔ 

أخر ظذ صْٚظٜ افثٔٚب، افذي ؾوِْٚ اشتراده وَٕده ووصٍف واحلُؿ ظِٔف، ومل ٌْٕف 

 دًِؿ فًٔقد إػ رصده ووظٔف ذم ظٚمل ادقوٜ وإزيٚء واحلالؿٚت. افًَؾ ا

 طؾة االستؽبار:

ؾٖحٚديٞ افثٔٚب وصُِف وحجّف وفقٕف ذم صحٔحل افٌخٚري ومًِؿ وؽرمهٚ 

ٓ  فىقهلام بًِٜ                                                            ّ            حديثٚن اثْٚن ؾَط، مل يتىرق ؾٔٓام رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، إ

، ؾال حرج مـ زيٚدة افىقل تتّٔام فزيْٜ افٌذفٜ، "آشتٌُٚر"آشتٌُٚر، ؾ٘ن إتٍٝ ظِٜ 

ُ           افتل شتُقن جمٜ وم وحُٜ بَك ه واهلٚ إػ افًٌُغ، وهق ؽر خمٚفػ افٌتٜ دَهد                

افنٚرع احلُٔؿ ٕٓتٍٚء ظِٜ آشتٌُٚر، افتل مل تًد ذم زمْٕٚٚ هذا ثٔٚبٚ، حٔٞ اجتٚحٝ 

افهْٜٔٔ بّْتجٚضهٚ وأثقاهبٚ افًٚمل، وظِٜ آشتٌُٚر ظْد افْٚس افٔقم هل ـثرة  "ادٚـْٜٔ"

فًٔٚرات افٍٚخرة، وظَد افَران ذم إمقال ذم افٌْقك، ورـقب افىٚئرات، واؿتْٚء ا

 افٍْٚدق افٍخّٜ جدا، وهِام جرا..

ـٚن ذم بٔئٜ  ^وإضٚفٜ ثقب افًْٚء ذم حديٞ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ ظـ رشقل اهلل 

صحراويٜ رمِٜٔ، وفٔس ذم بٔئٚت حييٜ ومدٕٜٔ تهر ظِّٜٔ اإلضٚفٜ ؾٔٓٚ إػ جمّع 

 ظل إلضٚفٜ ثقهبٚ حتك يتدحرج ظذ إرض.فَِذارات وافٍْٚيٚت، ؾٚفًِٜ تٌرت هْٚ، ؾال دا

ؾٖيـ هل ظٌَريٜ مٍتْٔٚ وؾَٓٚئْٚ ادٚفُٔغ اجلزائريغ مـ هذه افرؤى وهؿ يٍتقن 

 فِْٚس؟ أظتَد أهنٚ ؽٚئٌٜ وؽر مقجقدة. 

 طؾة ادشؼة:

ومٚ يستٛ ظْٓٚ مـ رخص ذم افًٌٚدات  "ادنَٜ ذم افًٍر"وٕىرح هْٚ أيوٚ ظِٜ 

ـَك افهالة واإلؾىٚر ذم رموٚن، وافسخٔص ذم افنٓداء برجؾ وامرأتغ، وؿٌض 

افرهٚن وادُٚتٌٜ وافٌَض ادٗجؾ، وؽرهٚ، ٓظتٌٚرات آشتحٚفٜ ادتقؾرة ذم ظغ ادُٚن 
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فتجٚريٜ مـ جٜٓ، وفًدم وجقد شٌؾ افتقاصؾ افنيًٜ افذي متٝ ؾٔف افًِّٜٔ افًٌٜٔٔ وا

ـام هل متقؾرة افٔقم، ؾٓل مـ حٔٞ ـقهنٚ ظِٜ اشتدظك افْير ؾٔٓٚ بخزة ودمربٜ 

                                        ُ                              إؿدمغ، ؾٚفًٍر ؾٔام مٙ ـٚن صٚؿٚ جدا، وـٚن  جيٓد ادًٚؾريـ، وأدب افرحالت خر 

 بٚفًٔٚرات -وادحجقزة ضٜادوٌق بٚفرحالت - دفٔؾ ظذ ذفؽ، أمٚ افًٍر افٔقم ؾٕ٘ف مذفؾ

فقثرة وا وافٍٚخرة وادرحيٜ ادٍُٜٔ واحلٚؾالت وادٔسو وافىٚئرات وافٌقاخر وافَىٚرات

ُ                                                     أيوٚ، وادتقؾرة ظذ ـؾ ادراؾؼ اد ًًدة فٍِرد، ؾال جيد ادًٚؾر أي منَٜ ذم افتَهر أو افٍىر،                               

وافتجٚريٜ ؾام تقؾره  افًٌٜٔٔ ؽر ـقٕف ٓ حيٛ أن يرد هديٜ اهلل فف، ؾوال ظـ افرخص إخرى

 ."افًٍر"وشٚئؾ آتهٚل افٔقم ـٍٔؾ بّراجًٜ افُثر مـ افَوٚيٚ ادتًَِٜ بًِٜ 

 : اجملتنع اإلضالمٕ ّالفً

يرى ظٌٚس حمّقد افًَٚد أن ـثرة افتامثٔؾ وإٕهٚب ذم ادًٚبد فًٔٝ مَٔٚشٚ 

صحٔحٚ فْهٔٛ ومُٕٜٚ افٍْقن اجلِّٜٔ ذم هذا افديـ، ؾّثؾ هٚتف إديٚن مل تُـ مثٚٓ 

فِٓدايٜ وٓ ّٕقذجٚ فِهالح، بؾ إن ظٌٚداضهٚ ٓ ختِق مـ ميٚهر افٌَح وٓ دمتّع مع 

ر مُٕٜٚ اجلامل افٌتٜ. وافديـ افذي يْ ّ         ير إػ احلٔٚة واإلًٕٚن ٕيرة مًتَذرة مرذوفٜ ٓ  يَد     ُ                                         

ُ                                                    افٍـ اجلّٔؾ، ؾَّٜٔ ـؾ ديـ ت َٚس بَّدار ٕيرتف فِحٔٚة، ومْٓٚ يتٍرع مقؿٍف مـ افٍـ                           

 اجلّٔؾ.

واإلشالم ظُس افٔٓقديٜ وافْكإٜٔ ؾَد تٍرد بْيرتف افًقيٜ فِحٔٚة وًّٕٓٚ افتل ٓ 

هبٚ، وآشتزادة مـ زيْتٓٚ افتل هل مـ ًٕؿ اهلل حتل وافتل وجٛ ظذ افٍرد افتّتع 

 ۉ ژ افًٚبٌٜ، ؾٚهلل مجٔؾ حيٛ اجلامل، وهق افذي أثْك ظذ داوود ظِٔف افًالم ؾَٚل:

  ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ   وئ ەئەئ   ائ              ائ ى   ى ې ې  ې ې  ۉ

 . >شٌٖ= ژ ېئ ېئ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ژ وهق افذي حض ظٌٚده فٔتِّقا مـ زيْٜ إرض ؾَٚل:

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ، وؿٚل:>=افُٓػ ژ چ  چ ڃ ڃ   ڃ ڃ
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 ڈ  ڎ ڎ          ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ ، وؿٚل:>احلجر=  ژ  پ پ

، وؿٚل >ق= ژ ڳ ڳ ڳ         گ گ گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ

تًٚػ واصٍٚ ًٍٕٜٔ بًض خمِقؿٚتف بٖٕف ؾٔٓٚ مىِٛ مجٚيل يْنده اإلًٕٚن رؽٌٜ، ـام يىِٛ 

 ى ى ې ې ې ې ۉ ژ وافد ء وافىًٚم، ؾَٚل:مْٓٚ افٌٖس وادًٍْٜ 

 .>افْحؾ=  ژ  ائ

  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژ م افزيْٜ خٚرجٚ ظـ شٔٚق افقشىٜٔ وافٍىرة ؾَٚل:   ر        ُ وجًؾ حم  

  .>إظرا =  ژ ڇ .... ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

وافزيْٜ وافًٌٚدة دمتًّٚن وتتٍَٚن وٓ تٍسؿٚن، بؾ دمٛ افزيْٜ ذم حمراب افًٌٚدة ـٖهنٚ 

 پ    پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ؿربٚن إػ اهلل، حٔٞ ٓ ؿربٚن ذم اإلشالم، ؾَٚل: 

 .>إظرا =  ژ ٿ ٺ ٺ ٺ       ٺ ڀڀ   ڀ  ڀ پ

تٍٔض بٚحلديٞ ظـ افزيْٜ واجلامل واحلس  ٜوافًْٜ افٌْقيٜ ادىٓرة بٖٕقاظٓٚ افثالث

وافذوق ومُٕٚتٓؿ ودورهؿ ذم ـؾ أمر مـ أمقر اإلشالم افَقفٜٔ وآظتَٚديٜ وافًَِٜٔ 

 وافقجدإٜٔ وافًِقـٜٔ وادٚديٜ وادًْقيٜ.. 

وفُـ اإلشالم تندد مع افهقر وافتامثٔؾ ذم ادًٚبد خنٜٔ إٓتُٚشٜ افروحٜٔ 

ومًتَداتف فتٌَك شِّٜٔ صحٔحٜ، ـام صٚب إديٚن افًٚفٍٜ، وخنٜٔ افير ظذ افديـ 

، ؾّع "أن ٓ حتريؿ حٔٞ ٓ رضر، وٓ خنٜٔ مـ افير"ؾٚفَٚظدة افًٚمٜ ذم اإلشالم: 

ادًٍْٜ ادحََٜ ؾال حتريؿ وٓ جقاز فِتحريؿ، ٕٕف تٍقيٝ فِّهِحٜ وهنل ظـ ادٌٚح، وأن 

ف، ؾَد ثٌٝ فِتهقير افٍقتقؽراذم ـفْك ـٜ ٓ مًـتًّٔؿ افتحريؿ زمٕٚٚ ومُٕٚٚ وأم

َ   ٌ ؾ                                                                         ِ وافًْٔٔامئل وافتٍِزي وافٍوٚئل مهٚفح مجٜ، ـام إْٔٚ ٓ ًِٕؿ أن مًِام زوى وجٓف ؿ  

ٜ  افتحريؿ هْٚ إَوٝ زمٕٚٚ ومُٕٚٚ وـٕٔٚٚ وحمال.  ِ  ً ُ                                            متثٚل يًٌده، ؾ   ّ  ِ  َ              
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َف وؿد أشٚفٝ هٚتف ادًٖفٜ ذم مىٚفع افَرن افًؼيـ ادٚيض حزا ـثرا وإتٓك افٍ

اإلشالمل مـ دمقزهيٚ، وصٚر س  مًْك حديٞ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: =إن أصد افْٚس 

ن احلديٞ جٚء ذم ظٓد افقثْٜٔ افهقريٜ إظذابٚ يقم افَٔٚمٜ ادهقرون> ٕحق اجلقاز، حٔٞ 

إوػ ظذ شٌٔؾ افُنػ وافتٓتؽ وافزيْٜ افٍٚوحٜ، وظذ شٌٔؾ افتزك وافتًٌد 

ُ              فق أجٚز اإلشالم افتهقير فُٚن أول مـ ت ِتَط فف صقرة وآؿتداء بهقر افهٚحلغ، و                                   

شٔدٕٚ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وأحٍٚده واخلٍِٚء افراصدون.. وؿد زافٝ هٚتٚن افًِتٚن 

ُ                          ُ                 افٔقم، ؾال ؿ دشٝ صقرة صٚفح أو ظٚمل، وٓ ٕ حٝ فف متثٚل صٍٔؼ؟            

ُ                                                      وؿد أ ثر ظـ ظّر ريض اهلل ظْف شامظف ودمقيزه فِحداء وافىرب وافْنٔد وافٌْٚء مع      

ٓ  ظْد افًحر ووؿٝ حوقر افهالة.                               ّ                            صحٚبتف ذم إشٍٚر، ومٚ هنٚهؿ إ

إن فْٚ إمٚمٚ يهع بْٚ افًك، ثؿ يٌْل "وجٚء ؿقم ظّر ريض اهلل ظْف ؾَٚفقا: 

 ، ؾَٚم مًٓؿ إػ مْزفف واشتْنده تِؽ إبٔٚت ؾٖٕنده إبٔٚت افتٚفٜٔ:"بٖبٔٚت

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًٗفـــــــــــــــــــؤادًٜكوٌـــــــــــــــــاًُبٔتــــــــــــــــــــــًٕ ًً ًًًً ً ً ً ًًً ً ً ًً ً ًً ًً ً ًًًًًًًًًًًً

ً

ــيبًًً ــًٛتعــــــــــ ــذاتًٙبػــــــــــ ــادًيفًاهوــــــــــ ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعــــــــــ ً ً ًً ً ً ً ًً ًً ً ً ًًً ًً ًًً

ً

ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالًأراًٖاهدٓـــــــــــــــــــــــــــزًإال ًالٓٚــــــــــــــــــــــــــا ً ً ً ً ً ًًً ًً ًً ً ً ًًً ًً ًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

ًًًًٛ ــ ــز  ًبــــــــــــ ــدًبــــــــــــ ـــًٕفكــــــــــــ ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًيفًمتادٙـــــــــــــ ً ًً  ً ً ًً ً ً ًً ًً ً ً ًً ًًً

ً

ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًٙــــاًقــــزًّٙاهضــــ١ًً٘ــــآًــــذاًاهصــــبا ًًًًًً ًً ً ً ًًًً ً ًًً ًً ً ً ً ًًً ً ً ً ًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًً

ــبًًً ـــذاًيفًاهوعـــــــــ ــزًكــــــــــ ــينًاهعٌـــــــــ ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفـــــــــ ً ً ً ًًً ًًً ًً ً ًً ً ً ً ًًً ًً

ً

ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًٗشــــــــــــــبابًبـــــــــــاًًْـــــــــــينًًٗضـــــــــــًًًًٟ ً ً ً ًً ً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًًًًًًًًًًًً

ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًقبــــــــــــــــــــــىًأًْأ درنًًِـــــــــــــــــــًٕأربـــــــــــــــــــًٛ ً ً ًًً ً ً ًً ً ً  ًًً ًًً ًً ًً ًً

ً

ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًُفـــــطًإال ًكِــــــوًٗالًكـــــاًْا ــــــ٠ًًً٘ ً ً ًًً ًً ًً ً ًً ً ً ً ً ًًً ً ًًًًًًًًًًًًًً

ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاتكــــــــــــًٛاملــــــــــــ٘ ًٗخــــــــــــايفًٗارٓــــــــــــيًبً ً ً ًً ًً ًً ً ًً ً ً ًًً ً ً ًً

ً

ً

ٍٕس ٓ ـْٝ وٓ ـٚن اهلقى، وصٚر يٌُل، ثؿ ؿٚل: مـ ـٚن "ؾجًؾ ظّر يَقل: 

 "مُْؿ مٌْٔٚ ؾٌِٔـ هُذا؟
(1)

. 

وخالصٜ افَقل ذم افٍْقن افتل أبٔحٝ ذم صدر اإلشالم فٌرض ادهِحٜ، حٔٞ 

رر مـ افٍتْٜ ذم حدود افزيْٜ واإلصٓٚر وافًالٕٜٔ وافًس اإلشالمل ادَرر ذظٚ، ـٓ و

                                                           

 ( إير: ظٌٚس حمّقد افًَٚد، افتٍُر ؾريوٜ إشالمٜٔ، مُتٌٜ رحٚب، اجلزائر، دون ضًٌٜ وتٚريخ، 1)

 . 82..  78ص 
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 ري جمرى اجلقاز فالٕتٍٚع مْٓٚ ـل دمـرى افتـٚئر افٍْقن إخـٛ ظذ شـٚ يًْحـوهق م

 وهبٚ
(1)

 . 

 اإلفتاء بعلظ املكصْد "السخص٘":          زابعا :   

ٕٕيّٜ افُٚؾرة افتل ًٕٔش وٕىرح هْٚ أيوٚ ؿؤٜ اؿتهٚديٜ مّٜٓ تىرحٓٚ ؿقإغ ا

ذم طالهلٚ ـحٚل افْيٚم اجلزائري افذي ٓ حيُؿ بام إٔزل اهلل ذم شٚئر صٗون تًٔر دوافٔٛ 

افدوفٜ، ؾَد ضرأت ذم اجلزائر منُِٜ افٌىٚفٜ، واؿسحٝ افًِىٜ تَديؿ ؿروض فِنٌٚب 

احتُٚم هبد  اؿتْٚء أدوات اإلٕتٚج وافَوٚء ظذ افٌىٚفٜ وتنٌٔؾ افنٌٚب، وفُـ بحُؿ 

افْيٚم اجلزائري فَِقإغ افقؤًٜ اجلٚهِٜٔ ادخٚفٍٜ فيٚهر وظّقم افؼيًٜ اإلشالمٜٔ 

ُ          ؾَد ووع ظذ افَروض تِؽ ًٌٕٜ ؾٚئدة ت َدر بـ =  % > هبد  حرمٚن افُثر مـ افنٌٚب 1                                 

ادًِؿ وادتقرع ظـ افربٚ مـ أخذ هذه افَروض وإٓتٍٚع هبٚ، وشِط أجٓزتف افٍَٜٓٔ ظز 

ٚئؾ آتهٚل ادٌٚذة ـٚدًٚجد وجلٚن افٍتقى ظذ مًتقى اددن وافَرى، خمتِػ وش

ٍزيقٕٜٔ اخلٚصٜ بٚفٍتقى، فتَقل مٌٚذة إن مثؾ هذه ٔوظز احلهص اإلذاظٜٔ وافتِ

ظٍٚء مـ دؾع افٍٚئدة إافَروض افربقيٜ حرام، مع افًِؿ أن ٕيٚم افَرض يًتّد ظذ مدة 

ذم افًْتغ إوفٔغ، وهُذا ؾال افًِىٜ افُٚؾرة بٚفؼيًٜ تًِؽ مًِؽ اخلر ذم تًٔر 

افَروض افرؾَٜٔ احلالل، وٓ ادٍتغ يرخهقن بٖحُٚم افيورة ادًٚسة ادَدرة بَدرهٚ 

ٜ، وهُذا افقاؿًل افٔقم، ٓ بَدر حتديد افٍَٓٚء إؿدمغ هلٚ، ؾٍٔتقن بٚجلقاز مع افُراه

تًتٍٔد افًِىٜ اجلزائريٜ ادٚـرة اخلٌٔثٜ ذم زيٚدة تًٍٔؼ إمٜ، ؾال هل ترظقي ظـ ؾًِٓٚ، 

ئّتٓٚ يرظقون ظـ افسخٔص فِنٌٚب، ؾتدؾًٓؿ مٌٚذة ٕحق ظٚمل أصد أوٓ مٍتقهٚ و

وأؿًك مـ افٌىٚفٜ، إٕف ظٚمل اخلّر واإلدمٚن وافقؿقع ؾريًٜ شِٜٓ ذم يد ظهٚبٚ ادخدرات 

 ٜ ادْيّٜ. واجلريّ

                                                           

 . 82..  78( إير: ظٌٚس حمّقد افًَٚد، افتٍُر ؾريوٜ إشالمٜٔ، ص 1)
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ومثِف افًُـ افتًٚمهل افذي متقفف افدوفٜ بًٌْٜ ؾٚئدة ربقيٜ، وافذي يٍتل بف مٍتقٕٚ 

افٍىٚحؾ بٚحلرمٜ ؽر مراظغ فيورة ادًُـ واحلٚجٜ ادِحٜ فف، ؾٓؿ خمرون بغ 

 جٚهِٜٔ إٕيّٜ افُٚؾرة، أو تًِٔؿ وحٞ افْٚس افثقرة ظِٔٓٚ.. 

فًٚبؼ إشتٚذ افدـتقر )ٕك ؾريد واصؾ( ذم وؿد ظروٝ ادًٖفٜ ظذ مٍتل مك ا

م، وأجٚزين ذم ؾتٚوي 31/23/2217-24أصٌٚل ادجّع افٍَٓل بُّٜ ادُرمٜ أيٚم 

وترخٔيص ذم ادًٖفٜ ظذ اظتٌٚر افتوخؿ وافًٔقفٜ وحرـٜ افٌقرصٜ وتٌٔر افًِّٜ 

  وؿّٔتٓٚ بغ افٔقم وافِِٜٔ.

 حٔاض فكَٔ٘ حمسم٘: :خامطا

ير هْٚ بَقة، وجيًؾ ادْىَٜ أـثر وقءا حقل أمهٜٔ وؿّٜٔ اخلىٚب         ُ        وفًؾ مٚ  يٍِٝ افْ

افٍَٓل ادٚفُل، وظدم ؿدرتف ظذ افتحرك وادْٚورة وافتٖثر.. هق وًػ وخق  رجٚفف 

وؾَٓٚئف ادتخههغ مـ اخلقض ذم ادًٚئؾ افٍَٜٓٔ افنٚئُٜ وادًٚروٜ فتقجف افْيٚم 

 اجلزائري، وفًؾ أمهٓٚ مٚ يع:

 فِْنٔد افقضْل. افقؿق  حُؿ -1

 .مْٓٚ اجلزائريٜ إمٜ وحرمٚن افرـٚز فزـٚة اجلزائري افْيٚم اؽتهٚب حُؿ -2

 جزءا اجلزائريٜ افدوفٜ مٗشًٚت تنُؾ وافتل ادٌتهٌٜ افقؿٍٜٔ إمالك حُؿ -3

قري، ادجِس افنًٌل افقضْل، جمِس ـ، افَك اجلّٓاحلُقمٜ رـؿه: =ٓٚـمْ مٓام

ثُْٜ ظع "ٍزيقن، وافثُْٚت افًًُريٜ ٔاإلذاظٜ وافتِ إمٜ، وزارة افدؾٚع، مٌْك

 مثال..>. "خقجٜ

 احلقزة وحيرس وافديـ افؼيًٜ حيّل ظٚدل إلمٚم رؿٚبْٚ ذم بًٜٔ وجقد ظدم حُؿ -4

 .وإمٜ

 اجلٚهِٜٔ وإٕيّٜ افدشٚتر حلاميٜ افُريؿ افَرآن ظذ اجلّٓقريٜ رئٔس ؿًؿ حُؿ -5

 ٚهِٜٔ>.اجل مـ اهلجْٜٔ اخلِىٜ هذه تًٍر=
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 .وؿتِٓؿ ادتيٚهريـ ؿّع وحُؿ اإلشالم ذم واديٚهرات افتيٚهر حُؿ -6

 ، وافدوفٜ افدئْٜ اإلشالمٜٔ.اددين وادجتّع اددٕٜٔ افدوفٜ مٍٓقم -7

 ، وافتؼيع اجلٚهع وافقوًل..اهلل إٔزل مٚ بٌر احلُؿ -8

 مٜ.. افًٚ اخلزيْٜ مـ ادْٓقبٜ وإمقال وافيائٛ افرصٚ حُؿ -9

 حُؿ دمريؿ احلراؿٜ وظدم دمريؿ افْيٚم. -12

 حُؿ حرمٚن افٍئٚت ادحرومٜ مـ افوامن آجتامظل. -11

 حُؿ افتٓريٛ وافتٓرب افييٌل وافَٕٚقين. -12

 وؽرهٚ. "فقًٕٚج"حُؿ ادًٚمالت افربقيٜ وؿروض  -13

وافِهقص  ـحُؿ تقفٜٔ افًٍَٜ وافٍجرة وافزٕٚة وادخّقريـ وافٍٚشديـ وادًٍدي -14

 وٕٚهٌل أمقال إمٜ ادْٚصٛ افًِٔٚ وؽرهٚ ذم افدوفٜ اجلزائريٜ..

 حُؿ احلجر ظذ ؾئٚت راصدة وواظٜٔ مـ افًّؾ افًٔٚد واحلزيب. -15

ؼ ادنٚريع افٍٚشدة وادًٍدة ـل تىٌٔـٔٚع ؾــ افوـرن مـػ ؿـدار ٕهـحُؿ إه -16

م، افنٔقظٜٔ 1965 -1963ادًتقردة مـ افتجٚرب افٍٚصِٜ =افنٔقظٜٔ ادٚويٜ 

، م1992 -1979، اؿتهٚد افًقق وإٍٓتٚح م1978 -1965افِْْٜٔٔٔ ادٚرـًٜٔ 

م، مرحِٜ حمٚوفٜ اإلصالح وافٌْٚء 1999 - 1992مرحِٜ افٍقى وافًٌٞ 

 >.م2212-1999وإظٚدة افروح 

داري حُؿ بَٚء افٍرًٕٜٔ فٌٜ افًٔٚشٜ واإلدارة وٕيٚم احلُؿ ادٚيل وافَٕٚقين واإل -17

 وادخٚبرايت فِدوفٜ اجلزائريٜ.

ادؼك  حُؿ ازدواجٜٔ اجلًْٜٔ بٚفًٌْٜ دًٗويل افًِىٜ احلٚـّٜ، وحُؿ افُٚؾر أو -18

 أو ادِحد أو افالديْل افذي يتقػ أمقر ادًِّغ اجلزائريغ. 
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 حُؿ إيَٚ  ادًٚر إٓتخٚيب وإَٓالب ظذ اختٔٚر افنًٛ، وحتديد جريّٜ -19

 ادتًٌٛ إول ذم افٍتْٜ.

احلُؿ بٌر مٚ إٔزل بف اهلل افذي شٚر ظِٔٓٚ افْيٚم اجلزائري مْذ آشتَالل إػ -22

 افٔقم. 

 حُؿ افتزوير وآحتٔٚل ذم إٓتخٚبٚت. -21

حُؿ اإلرهٚب واإلرهٚيب احلََٔل، وإرهٚب اإلدارة وؿًّٓٚ وجزوضهٚ وإذٓهلٚ  -22

 وؿٓرهٚ.

واجتامظٔٚ،  فَِىٚء، وادتًٌٛ ذم هذه اجلريّٜ اإلًٕٕٜٚٔ ؿٕٚقٕٔٚ وإداريٚأحُٚم إبْٚء ا -23

 وحتديد افتًٌٜ وادًٗوفٜٔ ظذ أشٌٚب وميٚهر وٕتٚئٟ إزمٜ.

وؽرهٚ مـ أمٓٚت افَوٚيٚ افتل تًٌٛ ؾٔٓٚ افْيٚم اجلزائري احلٚـؿ ضِٜٔ مخًغ شْٜ 

 مـ افتٔف وافؤٚع، مٚ إٔتٟ إرؿٚم ادٓقفٜ افتٚفٜٔ:

 > ؾَر ومًُغ وحمتٚج. 25222222=   مخًٜ وظؼون مِٔقن  -1

 >. 13222222=  ظٕٚس مِٔقن ظؼ ثالثٜ –2

 >. 12222222=  افًّؾ ظـ ظٚضؾ مِٔقن ظؼة –3

 .م2211 شْٜ إحهٚئٔٚت حًٛ شْقيٚ جريّٜ أفػ ومخًقن مٚئٜ –4

> ضِٜٔ مخًغ شْٜ، ظدا ادجٓوغ مْٓؿ شٚظٜ  222222أفػ فَٔط حل =  ٚمٚئت -5

 م. 2211> شْٜ  5222وٓدضهؿ، ومخًٜ آٓ  فَٔط = 

 >.  552222=  مٓٚجر ظٚيل إضٚر مِٔقن ٕهػ مـ أـثر -6

 % > مـ افنٌٚب اجلزائري ادخدرات.25=  تًٚضل -7

> أمل أمٜٔ حرؾٜٔ، أي: ٓ يًرؾقن افَراءة وافُتٚبٜ،  8222222=  مِٔقن ثامٕٜٔ -8

 ؾوال ظـ إمٔغ ثَٚؾٔٚ وؾُريٚ وأدبٔٚ وفٌقيٚ.. 
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> دخؾ ظٚمل اجلريّٜ وافًجقن حيِّقن افًٔق   1222222مِٔقن صٚب =  -9

 واخلْٚجر.

 > مؼد حيس  اإلجرام وافتًقل وافتؼد. 52222مخًقن أفػ ضٍؾ =  -12

 > امرأة ظٚزبٜ. 3222222ماليغ = ثالثٜ  -11

 مِٔقن مٌسب وٕٚزح ومٓٚجر ظـ افقضـ فِيرو  اإلذٓفٜٔ افَٚشٜٔ. ٜشًٌ -12

% > مْٓؿ تؿ 82م = 2211ظؼة آٓ  حٚفٜ اؽتهٚب جْز فألضٍٚل شْٜ  -13

 اؽتهٚهبؿ داخؾ أههؿ.

 حٚفٜ أفػ مخًغ مـ أـثر إػ "-اإليدز - افًٔدا"ارتٍٚع ظدد ادهٚبغ بّرض  -14

، ومِٔقين مهٚب بداء وٌط افًُري بداء مهٚب مِٔقن وثالثٜ ،هبٚ مكح

افدم، ومِٔقين مهٚب بداء افٍروس افٌُدي، وؿرابٜ ادِٔقن مهٚب بٖمراض 

 ًٍٕٜٔ وظَِٜٔ وظهٚبٜٔ. 

م واصساك ادرأة وإضٍٚل ؾٔٓٚ، 2211ن أفػ جريّٜ وجْٚيٜ شْٜ قمٚئٜ ومخً -15

وحتقل ادرأة اجلزائريٜ إػ زظّٜٔ ظهٚبٜ مْيّٜ 
(1)

. 

 اليتٔج٘: 

ُ                               أن أ ؿدم ٕهٔحٜ ذهٌٜٔ فِدظٚة وإئّٜ  -هْٚ-وبًد هذا افًرض افنيع أحٛ     

وادٍتغ وافَٚئّغ ظذ اخلىٚب افديْل ذم اجلزائر ظّقمٚ، وظذ افَٚئّغ ظذ ادنٓد 

ّ    افٍَٓل ادٚفُل خهقصٚ أن يْيروا ذم أخذ هذه أفٔٚت، ويذفِقهٚ ويتُّْقا مْٓٚ، ظِ ٓٚ                                                                           

زيؾ، ؾتحًـ إٕزال افْص ذم حمِف ؾَٓٚ وإًٍٔٚ وواؿًٚ، وهٚتف تٍٔدهؿ ذم مقاـٌٜ ظقامل افتْ

 : هل –ادتقاوًٜ رؤيتل حًٛ -أفٔٚت ادًرؾٜٔ وافًِقـٜٔ

                                                           

 م افهٚدر ظـ خاليٚ إمـ وافدرك وؽرهٚ مـ2211( هذه إحهٚئٔٚت افًِىٜ اجلزائريٜ وتَرير شْٜ 1)

م، 31/12/2221مراـز وبحٞ ودراشٚت مًس  هبٚ ذم اجلزائر، ٕؼضهٚ افهحػ اجلزائريٜ يقم 

 م.21/21/2212ويقم 
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 افًٍْٜٔ افًِقم خمتِػ ذم ادًتجدة واحلديثٜ افدائّٜ وإـٚدئّٜ افًِّٜٔ افَراءة -1

 .وافثَٚؾٜٔ وافٍُريٜ وإدبٜٔ وافسبقيٜ وآجتامظٜٔ

ر ادهٚد أمٓٚت ذم افدائّٜ افساثٜٔ وافدئْٜ وافٍُريٜ افثَٚؾٜٔ وادىٚفًٜ افَراءة -2

 وادراجع افًِّٜٔ ادتخههٜ وؽرهٚ. 

، وصحٍٜٔ أشٌقظٜٔ، وجمِٜ صٓريٜ، دقاـٌٜ حٚل إمٜ يقمٔتغ صحٍٔتغ ؿراءة -3

 وواؿًٓٚ ظذ وجف افًّقم.

إخٌٚر وبًض افتحََٔٚت ، تتْٚول افٔقم ذم واحدة ٍزيقٕٜٔٔتِ شٚظٜ منٚهدة –4

 وافًروض، وظدم آصتٌٚل بٚفسؾٔف وافتًِٜٔ.

ًٜ احلرـٜ آجتامظٜٔ افقضْٜٔ وادحِٜٔ آؿتهٚديٜ وآجتامظٜٔ وإدبٜٔ متٚب -5

 وافٍْٜٔ وادنحٜٔ وافريٚؤٜ وافتًِّٜٔٔ وافسبقيٜ وافتُقئْٜ.

وافًٔٚرات ادٍُٜٔ، ؾَد  ، وظدم إًٓزال ذم ادَهقراتبٚفْٚس افدائؿ آحتُٚك -6

ٝ  ذم مًجده درشٚ:  ُ        ُ               أخزين إمٚم ذم مديْٜ جزائريٜ ذهٌ ٝ وؿدم إٔف شًك  "                            

. ؾٖي أئّٜ مثؾ هٗٓء، أو ـحٚل "فؼاء شٔٚرة ؿديّٜ حتك ٓ حيتؽ بٚفْٚس

اإلمٚم افذي وؾد دديْٜ تًٌٜ مـ افهحراء ضًّٚ ذم ؾتٚة بٔوٚء وشُـ وأثٚث.. 

> 122222222ق افزـٚة مٚئٜ مِٔقن =ثؿ فألشػ افنديد هق مـ صْدو

 واصسى هبٚ شٔٚرة يتّتع هبٚ.

متٚبًٜ احلهص افًِّٜٔ وافتُقئْٜ افتل يْنىٓٚ افٌٚحثقن وافدظٚة اجلٚدون،  -7

 وآشتامع فمخريـ افذيـ هؿ أؿدر مْؽ ظِام ومقهٌٜ واضالظٚ وؾُرا.

جٕٚٛ افتَقى تىٓر افٍْس مـ ـؾ أدران افٍْس واهلقى وافنٔىٚن، وتَقيٜ  -8

 وافقرع واإلخالص واخلق  مـ اجلِٔؾ.
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وافتحدث  مًرؾٜ ظيّٜ ادْز وادحراب وـرد افتدريس، واحلديٞ ظـ اإلشالم، -9

، ؾٕٚئّٜ وافٍَٓٚء وادٍتقن يتحدثقن ٕٔٚبٜ ظـ  ^بٚشؿ اهلل ورشقفف حمّد 

 . "آيٜبٌِقا ظْل وفق  "، افذي جًؾ افًِامء ورثٜ إٌٕٔٚء، وؿٚل:  ^رشقل اهلل 

 ىداء ّاضتغاث٘:

ؾّـ وجد ذم ًٍٕف افَدرة: افًٍْٜٔ وافقجدإٜٔ وافروحٜٔ وإدبٜٔ وإخالؿٜٔ 

وافًَِٜٔ وافٍُريٜ وافتهقريٜ وافًِقـٜٔ وادٔدإٜٔ.. ظذ تىقير أدواتف، وتْقيع وشٚئِف، 

وتّْٜٔ وتزـٜٔ ًٍٕف، وتدجٟٔ خىٚبف، وحتهغ ظِّف، وضهجغ ؾَٓف، وإذـٚء ؾّٓف 

ج مـ اشتَٚمٜ ًٍٕف.. واظتَد إٔف    ق         ْ ؾًد واظ   وتٌْٔف ؾىْتف وتقشّف، وإصالح مٚ وظَِف،

، وٓ خيدم ًٍٕف وهقاه وؽروره.. بتًريٍٓٚ وتًريوٓٚ وادًِّغ اإلشالم -بحؼ -خيدم 

أمٚم وشٚئؾ اإلظالم ؾَط، ؾِٔتَدم وفٍٔتل، ومـ اظتَد وظر  ًٍٕف ؽر ذفؽ ؾِْٔير 

اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهق حيٚججف يقم افَٔٚمٜ:  برويٜ وصدق وورع إػ حديٞ رشقل

ل ظع ظٚمدا متًّدا ؾِٔتٌقأ مًَده مـ افْٚر>. ؾًدم مًرؾٜ واؿع افْٚس وحٚهلؿ                                                                                 =مـ تَق 

بًض ذفؽ افُذب، وبًض ذفؽ افتَقل، وبًض ذفؽ افتًّد، ؾٖيـ إٔٝ؟ وأيـ مقؿًؽ 

  يقم افَٔٚمٜ إذا ـٚن خهّٔؽ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ؟
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 املبحح الجاىٕ

 الكضآا األصْلٔ٘ )خطاب الْضطٔ٘ يف العبادٗ أمنْذجا(

يَقل افًالمٜ إشتٚذ افدـتقر افنٔخ يقشػ افَروٚوي حيٍيف اهلل ويرظٚه: =.. ومـ 

خهٚئص هذه إمٜ افقشىٜٔ، ؾٚهلل إٔنٖ هذه إمٜ فتٗدي رشٚفتٓٚ ذم افقجقد ـام ؿٚل 

ؾٓل أمٜ وشط ذم ـؾ  >افٌَرة= ژ ڱ....  ڤ ڤ ڤ ڤ ژشٌحٕٚف وتًٚػ: 

رء، ذم افتهقر وآظتَٚد، وذم افتًٌد وافتًْؽ، وذم افَٔؿ وإخالق، وذم افًّؾ 

وافًِقك، وذم افتؼيع وافتْئؿ، وذم افًٔٚشٜ وآؿتهٚد، وذم افًالؿٚت ـِٓٚ داخِٜ 

وخٚرجٜ، ٓ ضهّؾ ادٚدة حلًٚب افروح، وٓ افروح حلًٚب ادٚدة، وٓ يوخؿ افٍرد 

ٔىٌك ظذ ادجتّع، وٓ ادجتّع ؾٔىٌك ظذ افٍرد، وإٕام يًىل فُؾ جٕٚٛ حَف، ؾ

 گ گ گ ک ک ک ژويىٚفٌف بقاجٌف ذم ؽر ضٌٔٚن وٓ إخًٚر، ـام ؿٚل تًٚػ: 

إٕام "ؾَٚل:  ^وؿد خٚضٛ افرشقل  >افرمحـ=  ژ ڱ ڳ ڳ ڳ     ڳ گ

(..> "بًثتؿ مٔنيـ ومل تًٌثقا مًنيـ
(1)

. 

 ّالتٔطري الكسآىٕ: خطاب الْضطٔ٘ 

بًد أن ترك رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ادًِّغ ظذ ادحجٜ افٌٔوٚء، افتل 

يًٚوي بٔٚض هنٚرهٚ شتٚر وطِّٜ شقاد فِٔٓٚ، وجٚء مـ بًده اخلٍِٚء افراصدون روقان 

اهلل ظِٔٓؿ أمجًغ ؾًٚروا بٕٚمٜ واشتْقا بًْتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾام إُٔر ظِٔٓؿ أحد 

ؿتٍٚءهؿ مْٟٓ وشْٜ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؽر بٌٚة افٍتْٜ، وأهؾ افٌدع ا

وافوالٓت وإهقاء وافًٍٚد.. وإمٜ ظذ هنجف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افذي هق هنٟ 

افٍىرة وافقشىٜٔ مًتٓديٜ هبدي افًِامء افًٚمِغ ادخِهغ ـٚبرا ظـ ـٚبر إػ يقم افْٚس 

 هذا.

                                                           
( يقشػ افَروٚوي، مـ أجؾ صحقة راصدة دمدد افديـ وتْٓض بٚفدٕٔٚ، دون دار ومديْٜ، افىًٌٜ إوػ، 1)

 .142و  139م، ص 1988 /  هـ1428
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تْٜ افُزى بغ ادًِّغ بدأ مًٚر إٓحرا  ظـ خط افقشىٜٔ وفُـ بًد وؿقع افٍ

ادرشقم مـ ؿٌؾ افًِػ افهٚفح مـ إمٜ يُز صٔئٚ ؾنٔئٚ، ويْحر  مٔال ؾّٔال، وافًِامء 

افًٚمِقن مـ افتٚبًغ وتٚبًٔٓؿ ب٘حًٚن إػ يقم افديـ يسصدوٕف وحيٚربقٕف ويَٚومقٕف، 

فًِؿ مـ ـؾ خِػ ظدوفف، يٍْقن ظْف: تٖويؾ فَقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: =حيّؾ هذا ا

                                                           ُ            اجلٚهِغ، وإتحٚل ادٌىِغ، وحتريػ افٌٚفغ> )أخرجف افٌَٔٓل(. وبام  يًخر اهلل هلذه 

إمٜ ظذ رأس ـؾ مٚئٜ شْٜ مـ جيدد هلٚ أمر ديْٓٚ فَقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: =إن اهلل 

 4272ق داود ذم شْْف برؿؿ يًٌٞ ظذ رأس ـؾ مٚئٜ شْٜ مـ جيدد هلٚ ديْٓٚ> )رواه أب

. وؽرمهٚ(. ؾحّك أوفئؽ افرجٚل وافًِامء 522: 4واحلٚـؿ ذم مًتدرـف ذم افٍتـ برؿؿ 

 إظالم افقشىٜٔ اإلشالمٜٔ حتك أشِّقهٚ فًٍِْٚ، وهُذا إػ يقم افْٚس هذا. 

بٚفٍىرة  ؾٚفقشىٜٔ ذم اإلشالم هل جقهر ومَهد مْٓجف، وهل ظغ مَهقد اهلل تًٚػ

 ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇۇ      ڭ ڭ ڭ ژؼ ظِٔٓٚ اخلِؼ فَقفف تًٚػ: افتل خِ

 ژ ەئ ەئ ائ            ائ ى ى ې ې ې ۉې   ۉ ۅ ۅ ۋۋ

 ؾٓل مْٟٓ اإلشالم دون تٌٔر وٓ تٌديؾ وٓ ابتداع.> افروم=

وذم شٔٚق افتٌْٔف إػ وشىٜٔ إمٜ وافتحذير مـ إًَٓٚم وافتؼذم يَقل افنٔخ حمّد 

ـثرة اجلًّٔٚت رضر، ؿِٝ ذاك فق ـٚن افتًدد ٕقظٔٚ، هذه فتًِٔؿ افٌِٜ افٌزايل: =.. فٔس ذم 

بغ ادٌسبغ  افًربٜٔ، وهذه فرظٚيٜ افنٌٚب، وهذه فِريٚوٜ افٌدٕٜٔ، وهذه فتًٔر افزواج

وادٌسبٚت، وهذه فِرحالت إػ افداخؾ واخلٚرج، وهذه فدراشٜ صٌٓٚت ادٌؼيـ 

دٗشًٚت.. أمٚ إًَٚم هذه افىٚئٍٜ اإلشالمٜٔ وادًتؼؿغ، وهذه فزيٚرة إحزاب وا

ادحدودة إػ شِػ وخِػ، وحرـٔغ وصقؾٔغ، ومٚفُٔغ وحٍْٔغ، وصًٜٔ وشْٜ 

 ٚن حمَقر افؼ افٔقم ؾربام ــق  افًقاؿٛ، إن ــخ ؾٓذا بالء خمـوأظراب وأظٚجؿ.. إف

هذا ادجتّع أودى بٚجلّٔع ؽدا.. فَد حذرت ومٚزفٝ أحذر مـ َٕؾ افًِؾ افَديّٜ إػ 

اجلديد> 
(1)

. 

                                                           

 .22و  19افنٓٚب، بٚتْٜ، دون ضًٌٜ وتٚريخ، ص  ( حمّد افٌزايل، احلؼ ادر، دار1)
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منسك                                                                وؿد ترتٛ ظـ هذه افٍرؿٜ خروج ظـ مْٟٓ افقشىٜٔ افذي هق ؿٚشؿ وحد  

جٚمع فألمٜ ادًِّٜ، افتل وجٛ ظِٔٓٚ آجتامع وافقحدة ظذ مْٟٓ افقشىٜٔ، وآبتًٚد 

 ظـ افنىط افذي هق مآل آختال  ادذمقم.

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ژ  وذم مًرض ذحف وتًٍره فَقفف تًٚػ:

يَقل افنٔخ يقشػ افَروٚوي:  >افٌَرة= ژڱ... ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ

=.. وهل أمٜ ذات رشٚفٜ ظٚدٜٔ، فًٔٝ أمٜ إؿِّٜٔٔ وٓ ؿقمٜٔ، بؾ ووًٓٚ اهلل مَٚم إشتٚذيٜ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ  فٌِؼيٜ ـِٓٚ، واهلدايٜ فِْٚس ـٚؾٜ.. وـذفؽ ؿقفف تًٚػ:

..> >آل ظّران=  ژڃ  ...ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹڤ 
(1)

.  

ُ                                                                      ـام ي رد  إشتٚذ ظّر ظٌٔد حًْٜ تقؤح افقشىٜٔ بَقفف: =.. وافًْٜ وافًرة بٔٚن     

وتىٌٔؼ وتْزيؾ دًٔٚريٜ افقشىٜٔ ذم اإلشالم وافرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ صٚهد فَقفف 

 ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ژتًٚػ: 

ك خهٚئهف ـفنٚهد، مـ أوف. وافنٚهد وافنٓٔد ـهٌٜٔ مٌٚفٌٜ >افٌَرة= ژ ڱ ....

وصٍٚتف ومٗهالتف أن يتًؿ بٚفًدافٜ مـ افتقازن وآظتدال وادًرؾٜ وافًِقك افَقيؿ، مـ 

)أخرجف اإلمٚم أمحد(، ؾٓق  "ـٚن خَِف افَرآن"افسؾع ظـ افدٕٚيٚ وافتحع بٚخلِؼ افًٚيل 

ّ          افنٚهد وإّٕقذج وافَدوة ذم افدٕٔٚ، وهق احلجٜ وافدفٔؾ وبٔ ْٜ احلُؿ ذم  أخرة، حٔٞ                                                      

 ُ                                                          ي ًتنٓد بف ـحجٜ ودفٔؾ وصٚهد ظذ ؾًؾ افْٚس، افذي حيٚشٌقن ظِٔف.

وافرشقل،  وأمٜ اإلجٚبٜ، إمٜ ادًِّٜ، أمٜ اإليامن، مـ آمْٝ بٚفَرآن وافًْٜ وافرشٚفٜ

. .. ژهل أمٜ افقشط وآظتدال، أمٜ ادًٔٚريٜ، بام متتِؽ مـ مًٚير افُتٚب وادٔزان 

..> >افٌَرة= ژ ڱ ...ڦ ڦ ڦ   ڦ
(2)

. 

                                                           

 . 139( يقشػ افَروٚوي، مـ أجؾ صحقة راصدة دمدد افديـ وتْٓض بٚفدٕٔٚ، ص 1)

( مَدمٜ افنٔخ ظّر ظٌٔد حًْٜ، فُتٚب ؾَف افقشط مَٚربٜ فتًَٔد ووٌط افقشىٜٔ ، فِدـتقر ٕقار 2)

 .12هـ، ص 1432، ؿىر، حمرم 129بـ افنع، ـتٚب إمٜ، ظدد 
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 ومٚ يتٌغ مـ ـالم افنٔخ ظّر ظٌٔد حًْٜ افتٚيل:

، ؾٓل صٚهدة رهبٚ ٕحق اإلًٕٕٜٚٔ وإرصٚد وتقظٜٔ ترؿٜٔ وطٍٜٔ ادًِّٜ إمٜ حتّٔؾ -1

 ظذ افْٚس.

صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وطٍٜٔ ترؿٜٔ وإرصٚد افًرب فًٌٚدة رهبؿ، ؾٓق  افرشقل حتّٔؾ -2

 صٚهد ظِٔٓؿ يقم افَٔٚمٜ خٚصٜ.

 صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظذ افًرب وظذ افْٚس مجًٔٚ يقم افَٔٚمٜ. افرشقل صٓٚدة -3

 .وخَِٚ وٕيٚمٚ وذيًٜ وظٌٚدة ظَٔدة اإلشالم ذم وافٌْقي افربٚين ادْٟٓ وشىٜٔ -4

صذ اهلل ظِٔف  فَقفف ؿٚضٌٜ وافٌٚضؾ افوالل ظذ اإلشالم أمٜ اجتامع اشتحٚفٜ -5

 )أخرجف ابـ مٚجٜ(. "ٓ دمتّع أمتل ظذ بٚضؾ "وشِؿ: 

ظغ افتُِٔػ افؼظل افَرآين وافٌْقي، ؾٓل مـ تقجٔٓٚت وأوامر  هل افقشىٜٔ -6

 افَرآن، وهل مـ ؾًِف ومْٓجف وشْتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وظّؾ صحٚبتف  وظِّف وشرتف وشْتف فؾًِ هل افقشىٜٔ -7

 روقان اهلل ظِٔٓؿ أمجًغ وظّؾ وتىٌَٔٚت افًِػ واخلِػ افهٚفح مـ إمٜ. 

  أدل٘ خطاب الْضطٔ٘ ّالتٔطري الكسآىٕ:

( مخس مرات، هل: 5ورد فٍظ =افقشط> ذم افَرآن افُريؿ )
(1)

 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ :تًٚػ ؿقفف -1

   .>افٌَرة=  ژ ڱ ... ڄڃ ڄ

 .>افٌَرة=  ژ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ -2

                                                           

 ( حمّد ؾٗاد ظٌد افٌٚؿل، ادًجؿ ادٍٓرس ٕفٍٚظ افَرآن افُريؿ، دار اجلٔؾ، بروت، دون ضًٌٜ، 1)

 .752ص 
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  ۅ ۋ  ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ژ -3

 .>ادٚئدة=  ژ  جب.... ې  ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 .>افَِؿ=  ژ ڻ ڻ         ں  ں    ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ     گ  گ گ ژ -4

 .>افًٚديٚت=  ژ ۀ ۀ    ڻ ڻ ژ -5

ـام ورد فٍظ =افٔن> أـثر مـ ظؼيـ مرة ذم افَرآن افُريؿ. َٕتٌس مْٓٚ افدال ظذ 

افتًٔر افذي هق ظغ افقشىٜٔ، ـَقفف تًٚػ: 
(1)

 

 ڻۀ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ژ -1

 ﮴﮵ ﮳  ﮲ ۓ   ۓ ے     ے ھ ھ ھ ہھ  ہ ہ ہ ۀ

  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽  ﮼ ﮻ ﮺  ﮹ ﮸ ﮷ ﮶

 .>افٌَرة=  ژ      

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ژ -2

 .>افُٓػ=  ژ گ  گ گ گ  ک ک کک  ڑ

وفًؾ مرورا هيًٚ ظذ أؿقال ادٍنيـ مٚ يْر فْٚ درب افقشىٜٔ أـثر، ؾٍل ؿقفف 

ُ                                       ي روى ظـ ابـ ظٌٚس وظىٚء وظُرمٜ وؿتٚدة..  > افًٚديٚت=  ژ ۀ ۀ    ڻ ڻ ژتًٚػ: 

ؿقهلؿ: =أي تقشىـ ذفؽ ادُٚن، أي مجع افٍُٚر> 
(2)

. 

 گ گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ    ں  ں         ڻ ژ  وذم ؿقفف تًٚػ:

ُ                                                        ي روى ظـ ابـ ظٌٚس وجمٚهد وشًٔد وظُرمٜ وؿتٚدة..: =أي أظدهلؿ  > افَِؿ= ژڻ 

وأخرهؿ> 
(3)

. 

                                                           

 . 772( ادهدر افًٚبؼ ًٍٕف، ص 1)

 . 2322و  2299، ص 4( ابـ ـثر، افتًٍر، دار افُتٚب احلديٞ، افَٚهرة، دون ضًٌٜ وتٚريخ، ج 2)

 . 2149، ص 4( ابـ ـثر، ج 3)
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 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ژ  تًٚػ:وذم ؿقفف 

ُ               ي روى ظـ جمٚهد ذم  >افُٓػ=    ژ گ  گ گ گ  ک ک کک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ

مًروؾٚ>  "ُ   ي نا "تًٍر ؿقفف: =
(1)

 . 

وهُذا ذم شٚئر تٍٚشر ؿقفف تًٚػ ظـ افقشط وافٔن، مٚ دل ظذ آظتدال 

 وافٌِق وٕحقه وآشتَٚمٜ وآشتقاء وآبتًٚد ظـ افنىط وافتْىع
(2)

. 

ومـ خالل هذه ادَٚربٜ افٌِقيٜ وافتًٍريٜ وإثريٜ وآؿتٌٚشٜٔ أمُْْٚ مًرؾٜ 

 افقشىٜٔ ظذ وجٓٓٚ افهحٔح، ؾِْحٚول ارتٔٚدهٚ ذم بًض افًٌٚدات ذم اإلشالم. 

 خطاب الْضطٔ٘ يف العبادات: 

 :اهدخ٘يًيفًاإلصالَ -1

وين اإلشالم ووشىٔتف واظتدافف ذم ٕحٛ ذم بدايٜ هذه افدراشٜ أن ًٕرض فًامحٜ 

ؿٌقل افداخِغ إفٔف، بحٔٞ تتؿ افًِّٜٔ بٚٓضالع ظذ مٌٚدئف افًّحٜ ومًرؾٜ أحُٚمف 

وذائًف وؿّٔف ومثِف ومٌٚدئف، ثؿ تِٔٓٚ ظِّٜٔ افتخٔر بغ افٌَٚء ظذ مِتف إوػ واحسام 

   حب جب يئ مئىئ حئ   جئ ی ژ ظَٔدة ادخٚفػ مٚ مل يّس ادًِّغ بٚفًقء فَقفف تًٚػ:

، وإن أراد افدخقل ؾٍُٔٔف افْىؼ بٚفنٓٚدتغ، ثؿ آفتزام >افٌَرة= ژ  حخ ... مبىب خب

 ّقن ـٚهر وحيُـرون افيـٚس يـرائر وافْـقػ افًـٚ، ٕن اهلل يتـالم طٚهريــؿ اإلشــبتًٚفٔ

 ظِٔف
(3)

 .  

                                                           

 . 1272، ص 3ابـ ـثر، ج ( 1)

( إير: حمّد افىٚهر بـ ظٚصقر، تًٍر افتحرير وافتْقير، افدار افتقًٕٜٔ فِىٌٚظٜ وافْؼ، تقٕس، 2)

، ص 3. وابـ ـثر، افتًٍر، ج 175و  14، ص 2، و ج 522، ص 1م، ج 1984افىًٌٜ افثٕٜٚٔ ، 

 . 674، ص 2، و ج 214و  189

 وادرتد فٔس ادَٚم مَٚمٓٚ.فردة ( ثّٜ تٍهٔالت ذم أحُٚم ا3)
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 :اهت٘بًٞيفًاإلصالَ -2

آفٔٚت إوبٜ إػ اهلل تًٚػ، ؾّـ طِؿ افتقبٜ ذم اإلشالم مـ أشٓؾ إمقر ومـ أبًط 

ًٍٕف بٖي صُؾ مـ أصُٚل افيِؿ افروحل أو افًَدي أو افٍْز أو افًِقـل أو افًَع.. 

 ڦ ژ ؾٖوبتف شِٜٓ مًٔقرة، وؿد شّك اهلل ًٍٕف ذم شقرة افْك بـ = افتقاب> فَقفف تًٚػ:

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

. وذم هذا افهدد ؿٚل اإلمٚم افْقوي: >افْك=   ژ  ڎ ڎ ڌ     ڌ ڍڍ  ڇ

=افتقبٜ واجٌٜ مـ ـؾ ذٕٛ ؾ٘ن ـٕٚٝ ادًهٜٔ بغ افًٌد وبغ اهلل تًٚػ ٓ تتًِؼ بحؼ 

ُ                                                 آدمل ؾِٓٚ ثالثٜ ذوط: أحدهٚ أن ي َِع ظـ ادًهٜٔ، وافثٚين أن يْدم ظذ ؾًِٓٚ، وافثٚفٞ                               

مل تهح تقبتف، وإن ـٕٚٝ ادًهٜٔ أن يًزم أن ٓ يًقد إفٔٓٚ أبدا. ؾ٘ن ؾَد أحد افثالثٜ 

تتًِؼ بآدمل ؾؼوضٓٚ أربًٜ، هذه افثالثٜ وأن يزأ مـ حؼ صٚحٌٓٚ، ؾ٘ن ـٕٚٝ مٚٓ أو 

ٕحقه رده إفٔف، وإن ـٚن حد ؿذ  وٕحقه مُْف مْف أو ضِٛ ظٍقه، وإن ـٚن ؽٌٜٔ اشتحِف 

ؾ احلؼ مْٓٚ. وجيٛ أن يتقب مـ مجٔع افذٕقب، ؾ٘ن تٚب مـ بًوٓٚ صحٝ تقبتف ظْد أه

مـ ذفؽ افذٕٛ، وبَل ظِٔف افٌٚؿل. وؿد تيٚهرت دٓئؾ افُتٚب وافًْٜ وإمجٚع إمٜ 

 مئ حئ جئ ی ی ی   ی  ىئ .... ژظذ وجقب افتقبٜ، ؿٚل تًٚػ: 

 ٻ ٻ ٻ ٱ ژ  >هقد=  ژ ې....   ۓ ے ے ھ    ھ ھ ژ  >افْقر= ژ  ىئ

ذم افتقبٜ مْٓٚ مٚ رواه أبق  . ـام أن إحٚديٞ تسى>افتحريؿ=  ژ  ڇ.... پ پ پ ٻ

مقشك ظٌد اهلل بـ ؿٔس إصًري ريض اهلل ظْف ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إٔف ؿٚل: 

=إن اهلل تًٚػ يًٌط يده بٚفِٔؾ فٔتقب مزء افْٓٚر، ويًٌط يده بٚفْٓٚر فٔتقب مزء افِٔؾ 

هلل ظْف ؿٚل: حتك تىِع افنّس مـ مٌرهبٚ> )أخرجف مًِؿ(. ومٚ رواه أبق هريرة ريض ا

ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: =مـ تٚب ؿٌؾ أن تىِع افنّس مـ مٌرهبٚ تٚب اهلل 

ظِٔف> )أخرجف مًِؿ (. وظـ ظٌد اهلل بـ ظّر ريض اهلل ظْٓام ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف 
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وشِؿ ؿٚل: =إن اهلل ظز وجؾ يٌَؾ تقبٜ افًٌد مٚمل يٌرؽر> )أخرجف افسمذي وؿٚل حديٞ 

 >حًـ(..
(1)

. 

ظذ شٌٔؾ ادثٚل تقبٜ بْل إهائٔؾ ـٕٚٝ  .بْٔام افتقبٜ صًٌٜ ظًرة ذم إديٚن إخرى

 گ   ک ک ک ک ژ ظًرة وظًرة جدا، إذ يَْؾ ادٍنون تًٍر ؿقفف تًٚػ:

 ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ گ

افىٚهر . وذم هذا افهدد يَقل اإلمٚم حمّد >افٌَرة=  ژ ہ     ہ ہ ہ  ۀ ڻۀ ڻ

 گ گ گ .... ژ  بـ ظٚصقر ذم تًٍر هذه أيٜ: =.. ؾَقل مقشك فَقمف

تؼيع حُؿ ٓ يُقن   ژ ہ.... ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ  گ

ٓ  ظـ وح ـ اجتٓٚد، وإن جٚز آجتٓٚد فألٌٕٔٚء، ؾ٘ن هذا حُؿ خمٚفػ ـل ٓ ظـ       ّ      مثِف إ

ظِٔٓٚ ذائع اهلل، ؾٓق يدل ظذ إٔف ـٍِٓؿ بَتؾ  ٝل ؿد اتٍَـقس افتـفَٚظدة حٍظ افٍْ

ـ ظٌد افًجؾ ًٍٕف، ؾُٔقن ادراد بٍٕٕٚس ـؾ مـتؾ ــ، إمٚ بٖن يَ ً ٚ  ـال حََٔــؿ ؿتـإًٍٔٓ

إرواح افتل ذم إجًٚم، ؾٚفٍٚظؾ وادًٍقل واحد.. وإمٚ بٖن يَتؾ مـ مل يًٌد افًجؾ 

ٚم وطٚهره أن مقشك أمره اهلل أن يٖمر ظٚبديف، وـالم افتقراة ذم هذا افٌرض ذم ؽٚيٜ اإلهب

ِقا مـ ظٌد افًجؾ بٚفًٔػ، وأهنؿ ؾًِقا وؿتِقا ثالثٜ آٓ  ٍٕس، ثؿ تافالويغ أن يَ

اشتنٍع هلؿ مقشك ؾٌٍر اهلل هلؿ..> 
(2)

. 

وذم هذا افهدد يَقل ابـ ـثر: =.. إن تقبتٓؿ أن يَتؾ ـؾ واحد مْٓؿ مـ فَل مـ 

ٌٚيل مـ ؿتؾ ذم ذفؽ ادقضـ ؾتٚب اهلل ظذ مـ خٍل أمرهؿ وافد ووفد ؾَٔتِف بٚفًٔػ وٓ ي

ظـ مقشك وهٚرون بًد تقبتٓؿ، وتٚب اهلل وؽٍر فَِٚتؾ وادَتقل.> 
(3)

. 

                                                           

بـ ذ  افْقوي، ريٚض افهٚحلغ، دار افُتٚب افًريب، بروت، افىًٌٜ  ك( اإلمٚم أبق زـريٚ حي1ٔ)

 . 12..  12م، ص 1973/ هـ 1393إوػ، 

 .  523و  522، ص 1( حمّد افىٚهر بـ ظٚصقر، تًٍر افتحرير وافتْقير، ج 2)

  .، بتك95و  94، ص 1( ابـ ـثر، ج 3)
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 ؾٖهيام أشٓؾ تقبٜ، تقبٜ اإلشالم، أم تقبٜ بْل إهائٔؾ؟ 

 :اه٘صطًٚٞيفًاهضِٞ -3

  ژ ڤ ٹ ٹ  ٹ ژ ُ                                            ي ًد افكاط ادًتَٔؿ هق ظغ افقشىٜٔ ذم ؿقفف تًٚػ:

، وذم مًرض تًٍر أيٜ يًقق ادٍنون حديٞ جٚبر بـ ظٌد اهلل ريض اهلل >افٍٚحتٜ=

ّ                            ظْف، ؿٚل: = ـْٚ ظْد افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾخط  خىٚ وخط خىغ ظـ ئّْف، وخط                                              

هذا شٌٔؾ اهلل، ثؿ تال هذه  "خىغ ظـ يًٚره، ثؿ ووع يده ذم اخلط إوشط ؾَٚل: 

 ژ ڑ.... ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ژ أيٜ:

>. )أخرجف ابـ مٚجٜ ـتٚب ادَدمٜ(. وإػ هذا ذهٛ أبق افًًقد ذم تًٍره، ">إًٕٚم=

 وابـ تّٜٔٔ ذم رشٚفٜ حتَٔؼ افتقـؾ وابـ افَٔؿ ذم بدائع افٍقائد
(1)

. 

 :اه٘صطًًٚٞكص٘دًاهشارع -4

مَهقد افنٚرع احلُٔؿ احلّؾ ظذ افقشط فُٚؾٜ ادٍُِغ، وإػ هذا ذهٛ اإلمٚم 

افنٚضٌل ؾَٚل: =.. احلّؾ ظذ افتقشط هق ادقاؾؼ فَهد افنٚرع، وهق افذي ـٚن ظِٔف 

افًِػ افهٚفح> 
(2)

. 

وهق ظغ مٚ ذهٛ إفٔف افنٔخ حمّد افىٚهر بـ ظٚصقر بَقفف: =.. شٓقفٜ ادًٚمِٜ ذم 

وشط بغ افتؤٔؼ وافتًٚهؾ، وهل راجًٜ إػ مًْك آظتدال وافًدل اظتدال، ؾٓل 

وافتقشط.. واشتَراء افؼيًٜ دل ظذ أن افًامحٜ وافٔن مـ مَٚصد افديـ..> 
(3)

 . 

                                                           

  98. وابـ تّٜٔٔ، رشٚفٜ ذم حتَٔؼ افتقـؾ، ص 123ص  1( تًٍر أيب افًًقد، ضًٌٜ دار صٌٔح، ج 1)

 .32، ص 2. وابـ افَٔؿ، بدائع افٍقائد، دار افٍُر، بروت، دون ضًٌٜ، ج 99و 

( أبق إشحٚق افنٚضٌل، ادقاؾَٚت ذم أصقل افؼيًٜ، بحٚصٜٔ افنٔخ ظٌد اهلل دراز، دار افُتٛ 2)

 . 124، ص 2ِّٜٔ، بروت، دون ضًٌٜ وتٚريخ، ج افً

( حمّد افىٚهر بـ ظٚصقر، مَٚصد افؼيًٜ اإلشالمٜٔ، افؼـٜ افتقًٕٜٔ فِْؼ وافتقزيع، تقٕس، دون 3)

 . 62م، ص 1985ضًٌٜ، 



 138  

وذم هذا افهدد يَقل اإلمٚم ابـ تّٜٔٔ: =.. ؿد خص اهلل تٌٚرك وتًٚػ حمّدا صذ اهلل 

ٌٔٚء وادرشِغ، وجًؾ فف ذظٜ ومْٓٚجٚ ظِٔف وشِؿ بخهٚئص مٔزه هبٚ ظذ مجٔع إٕ

أؾوؾ ذظٜ وأـّؾ مْٓٚج مٌغ.. ـام جًؾ أمتف خر أمٜ أخرجٝ فِْٚس.. هداهؿ اهلل 

بُتٚبف ورشقفف دٚ اختٍِقا ؾٔف مـ احلؼ مـ ؿٌِٓؿ، وجًِٓؿ وشىٚ ظدٓ خٔٚرا، ؾٓؿ 

ْف مـ إمر وشط ذم تقحٔد اهلل وأشامئف وصٍٚتف، وذم اإليامن برشِف وـتٌف، وذائع دي

وافْٓل واحلالل واحلرام. ؾٖمرهؿ بٚدًرو ، وهنٚهؿ ظـ ادُْر، وأحؾ هلؿ افىٌٔٚت، 

ؾ هلؿ                                                                        ُ     وحرم ظِٔٓؿ اخلٌٚئٞ، ومل حيرم ظِٔٓؿ صٔئٚ مـ افىٌٔٚت ـام حرم ظذ افٔٓقد، ومل حي 

صٔئٚ مـ اخلٌٚئٞ ـام اشتحِتٓٚ افْهٚرى.. ومل يؤؼ ظِٔٓؿ بٚب افىٓٚرة وافْجٚشٜ ـام 

ُ     ظذ افٔٓقد، ومل يرؾع ظْٓؿ ضٓٚرة احلدث واخلٌٞ ـام رؾًتف افْهٚرى.. حتك ي َٚل ؤؼ                                                                  

وهلذا ترـقا اخلتٚن مع إٔف ذع إبراهٔؿ  "فف أربًقن شْٜ مٚ مس ادٚء "ذم ؾوٚئؾ افراهٛ: 

اخلِٔؾ ظِٔف افهالة وافًالم.. وافٔٓقد إذا حٚوٝ ادرأة ظْدهؿ ٓ يٗاـِقهنٚ وٓ 

مًٓٚ ذم بٔٝ واحد. وافْهٚرى ٓ حيرمقن وطء احلٚئض..  ينٚربقهنٚ، وٓ يًَدون

وـذفؽ ادًِّقن وشط ذم ذيًتٓؿ.. وأهؾ افًْٜ واجلامظٜ ذم اإلشالم ـٕٚمٜ ادًِّٜ 

بغ أهؾ ادِؾ وافْحؾ إخرى..> 
(1)

. 

 ڱ ڱ ڱ  ....ژ  ؾٚفقشىٜٔ مَهقد افنٚرع، وخر إمقر افقشط فَقفف تًٚػ:

   ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ وفَقفف تًٚػ: >اإلهاء=  ژ ڻ ڻ ڻ ں  ں

 ی ىئ ىئ  ىئ       ېئ ېئ ژ وفَقفف تًٚػ: >اإلهاء= ژ ڤ.... ٹ ٹ  ٿ

 حت  جت يب ىب ژ وفَقفف تًٚػ: >افٍرؿٚن=  ژ  مئ حئ جئ ی ی ی

 .>فَامن=  ژ  حج.... متىت خت

                                                           

 ، 129( ابـ تّٜٔٔ، اجلقاب افهحٔح، َٕال ظـ: ٕقار بـ افنع، ؾَف افتقشط، ـتٚب إمٜ، ظدد 1)

 ، بتك  .37و  36و  35ص 
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 :" إًْهِفضمًعوٚمًحكا " اه٘صطٚٞ -5

 3بـط  :األول ادثال -1

مَهقد افنٚرع احلُٔؿ احلّؾ ظذ افقشط فُٚؾٜ ادٍُِغ، ذم ـٚؾٜ صٗون احلٔٚة 

افتًٌديٜ وادًٔنٜٔ، حمََٚ احلديٞ افؼيػ وافَٚظدة إصقفٜٔ افذهٌٜٔ: =إن فًٍْؽ 

ظِٔؽ حَٚ ؾٖظط ـؾ ذي حَف> )أخرجف افسمذي، ـتٚب افزهد(، وإػ هذا ذهٛ اإلمٚم 

فقشىٜٔ ذم ادًٔنٜ، ؾَد روى افربٔع بـ زيٚد احلٚرثل إٔف ظع ريض اهلل ظْف ظْدمٚ دظٚ إػ ا=

                              ُ                                          ؿٚل فًع بـ أيب ضٚفٛ ريض اهلل ظْف، ا ؽد يب ظذ أخل ظٚصؿ. ؿٚل: مٚ بٚفف؟ ؿٚل: فٌس 

ّ   ل ريض اهلل ظْف: ظع  بـافًٌٚءة يريد افًْؽ. ؾَٚل ظِ ُ  ف. ؾٖ تـ               ل بف مٗتزرا بًٌٚءة، مرتديٚ ـ    

ؽ! أمٚ اشتحٔٔٝ مـ ـوجٓف وؿٚل: وحيبٕٚخرى، صًٞ افرأس وافِحٜٔ، ؾًٌس ذم 

أهِؽ؟ أمٚ رمحٝ وفدك؟ أترى اهلل أبٚح فؽ افىٌٔٚت وهق يُره أن تْٚل مْٓٚ صٔئٚ؟ بؾ 

   ڱ ڱ ڱ ژ إٔٝ أهقن ظذ اهلل مـ ذفؽ، أمٚ شًّٝ اهلل وهق يَقل ذم ـتٚبف:

ٓ  ؟ أؾ>افرمحـ= ژ ڤ ڤ     ڤ ڤ ٹ ژ ژ  ں                         ّ سى اهلل أبٚح هذه فًٌٚده إ

تذفقه وحيّدوا اهلل ظِٔف ؾٔثٌتٓؿ ظِٔف؟ وإن ابتذافؽ ًٕؿ اهلل بٚفًٍؾ خر مْف بٚفَقل. ٌٔف

ؿٚل ظٚصؿ: ؾام بٚفؽ ذم خنقٕٜ مٖـِؽ وخنقٕٜ مًٌِؽ؟ ؿٚل: وحيؽ ! إن اهلل ؾرض 

ظذ أئّٜ احلؼ أن يَدروا إًٍٔٓؿ بوًٍٜ افْٚس> 
(1)

. 

 ادثال الثاين: -2

ظـ أبٔف ؿٚل: =آخك افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  أخرج افٌخٚري وؽره ظـ أيب جحٍٜٔ

                                                            ُ                    بغ شِامن وأيب افدرداء، ؾزار شِامن أبٚ افدرداء، ؾرأى أم افدرداء  متٌذفٜ، ؾَٚل هلٚ: مٚ 

صٖٕؽ؟ ؿٚفٝ: أخقك أبق افدرداء فٔس فف حٚجٜ ذم افدٕٔٚ. ؾجٚء أبق افدرداء، ؾهْع فف 

ؾ حتك تٖـؾ. ؿٚل: ؾٖـؾ. ؾِام ـٚن افِٔؾ             ُ                                  ضًٚمٚ. ؾَٚل:  ـؾ. ؿٚل ؾ٘ين صٚئؿ. ؿٚل: مٚ إٔٚ بآـ

                                                           

 ، 1( افنٚضٌل، آظتهٚم، حتَٔؼ حمّد رصٔد روٚ، دار ادًرؾٜ، بروت، دون ضًٌٜ وتٚريخ، ج 1)

 بتك . ، 46و  45، ص 129. َٕال ظـ: ٕقار بـ افنع ، ؾَف افتقشط، ـتٚب إمٜ، ظدد 342ص 



 142  

ذهٛ أبق افدرداء يَقم. ؿٚل: ٕؿ. ؾْٚم، ثؿ ؿٚم يَقم. ؾَٚل: ٕؿ. ؾِام ـٚن مـ آخر افِٔؾ ؿٚل 

شِامن: ؿؿ أن. ؾهِٔٚ. ؾَٚل فف شِامن: إن فربؽ ظِٔؽ حَٚ، وفًٍْؽ ظِٔؽ حَٚ، 

ف وشِؿ ؾذـر ذفؽ وٕهِؽ ظِٔؽ حَٚ، ؾٖظط ـؾ ذي حؼ حَف. ؾٖتك افٌْل صذ اهلل ظِٔ

 >. )أخرجف افٌخٚري، ـتٚب افهقم( "صدق شِامن"فف، ؾَٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

 :الثالث ادثال -3

                                                  ّ               أخرج افٌخٚري وؽره ظـ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ ؿٚفٝ: =مٚ خر  رشقل اهلل صذ اهلل 

ٓ  أخذ أينمهٚ مٚ مل يُـ إثام، ؾ٘ن ـٚن إثام ـٚن أبًد افْٚس مْف>.                       ّ                                        ظِٔف وشِؿ بغ أمريـ إ

 )أخرجف افٌخٚري، ـتٚب ادْٚؿٛ (. 

 ادثال الرابع: -4

روى ابـ بىٜ بًْده ظـ ظع بـ أيب ضٚفٛ ريض اهلل ظْف ؿٚل: = أٓ أخزـؿ بٚفٍَٔف؟ 

ُ          ـؾ افٍَٔف؟: مـ مل ي َْط افْٚس مـ رمحٜ اهلل، ومل يٗمْٓؿ مـ مُر اهلل، ومل ي رخص هلؿ ذم                                                ُ                  

مًٚيص اهلل، ومل يدع افَرآن رؽٌٜ ظْف إػ ؽره > 
(1)

 . 

 ومٚ يُّـ اشتْتٚجف افتٚيل:

 .افقشط ادًٓقد ظذ افْٚس محؾ اإلؾتٚء ذروة -1

 .إثام يُـ مل مٚ إمريـ أين اختٔٚر -2

  ھ ہ ہ ہ ژ :ّؾـوافتح ٜـادنَ دارـبَّ ػـافتُِٔ لـؾ وافتقشط آظتدال -3

   .>فتٌٚبـا= ژ ۆ....

 َٓٚ، واشتٍٔٚء احلؼ مْٓٚ.ح افٍْس إظىٚء -4

                                                           

ادُتٛ اإلشالمل، افىًٌٜ ( ظٌٔد اهلل بـ حمّد بـ بىٜ افًُزي، إبىٚل احلٔؾ، حتَٔؼ زهر افنٚويش ، 1)

 .73. َٕال ظـ ؾَف افقشط، ص  12 افثٕٜٚٔ، دون تٚريخ، ص
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 هريرة أبق رواه افذي بٚحلديٞ ظّال اإلمُٚن ؿدر ادَٚربٜ وجٌٝ افًداد تًذر إذا -5

ُ           ريض اهلل ظْف أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل: = إن افديـ ين، وفـ ي نٚد افديـ                                                             

ٓ  ؽٌِف، ؾًددوا وؿٚربقا وأبؼوا، واشتًْٔقا بٚفٌدوة وافروحٜ ورء مـ        ّ                                                               أحد إ

 افدجلٜ> )أخرجف افٌخٚري، ـتٚب اإليامن(.

صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فًٌد اهلل بـ ظّرو بـ  بَقفف ظّال احلَقق اشتٍٔٚء ذم افًداد -6

افًٚص ريض اهلل ظْٓام حغ ؿرر افتًْؽ ؾَٚل: =وإن فًٍْؽ حَٚ، وٕهِؽ حَٚ، 

ؾهؿ وأؾىر، وؿؿ وٕؿ، وأظط ـؾ ذي حؼ حَف> )أخرجف افسمذي، بٚب افزهد، 

 (. 2413بٚب مٚ جٚء ذم حٍظ افًِٚن رؿؿ 

إٕف فـ "قفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: = ٜ افتقشط وافقشىٜٔ بٚفؼع وافًَؾ، فَمًرؾ -7

ل أحدا مُْؿ ظِّف  ّ                  ي ْج  ٓ  أن "وٓ إٔٚ  "، ؿٚفقا: وٓ إٔٝ يٚ رشقل اهلل؟ ؿٚل: "ُ       ّ    ، إ

يتٌّدين اهلل برمحتف، شددوا وؿٚربقا، واؽدوا وروحقا، ورء مـ افدجلٜ، وافَهد 

 افَهد تٌٌِقا> )أخرجف افٌخٚري، ـتٚب افرؿٚق (.

ْٟٓ افقشط خلريٜ إمٜ ادًِّٜ، ٓ مىِؼ افتًٚهؾ اد ظـ إٓحرا  مـ احلذر -8

     ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ افذي هق خمٚفػ هلٚ فَقفف تًٚػ:

  .>آل ظّران=  ژ ڃ .... ٹڤ ٹ  ٹ ٹ ٿ

صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  فَقفف ظِٔف ادْهقص خيٚفػ مل مٚ افؼع ظغ هق افتقشط -9

=فٔس فًِْٚء وشط افىريؼ> )أخرجف ابـ حٌٚن ذم صحٔحف، ـتٚب احلير 

 واإلبٚحٜ، بٚب ذـر افزجر ظـ أن متق ادرأة ذم حٚجتٓٚ ذم وشط افىريؼ(. 

افتَهر مًٚ، وخر إمقر افقشط، وؿد روي ظـ افًِػ افهٚفح و افٌِق ـراهٜٔ -12

ؿ.. ؿقهلؿ: =مـ ؾًد مـ ظِامئْٚ ؾٍٔف صٌف مـ ـًٍٔٚن بـ ظْٜٔٔ روقان اهلل ظِٔٓ

 ٌف مـ افْهٚرى>. صافٔٓقد، ومـ ؾًد مـ ظٌٚدٕٚ ؾٍٔف 
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ٚ، حلديٞ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ؿٚل ـِٓ افقشىٜٔ ؿقاظد أس هق هلل اإلخالص -11

ُ                شًّٝ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل: =إن أول افْٚس ي َٙ يقم افَٔٚمٜ                                                   

ؾف ًّٕف، ؾًرؾٓٚ، ؿٚل: ؾام ظِّٝ ؾٔٓٚ؟ ؿٚل: ظِٔف رجؾ اشتنٓد  ّ                                          ؾٖ يت بف، ؾًر           ُ  

ت، ؿٚل: ـذبٝ، وفُْؽ ؿٚتِٝ ٕن ي َٚل: جريء، ؾَد  ُ                ؿٚتِٝ ؾٔؽ حتك اشتنٓد                                ُ                    

ُ                                 أ مر بف ؾًحٛ ظذ وجٓف حتك أ فَل بف ذم افْٚر. ورجؾ تًِؿ افًِؿ  ؿؿٔؾ، ث                         ُ

ؾف ًّٕف ؾًرؾٓٚ، ؿٚل: ؾام ظِّ ّ                            وظِ ّف، وؿرأ افَرآن، ؾٖ يت بف، ؾًر           ُ                    ّ ٝ ؾٔٓٚ؟ ؿٚل:   

تًِّٝ افًِؿ وظِّتف، وؿرأت ؾٔؽ افَرآن. ؿٚل: ـذبٝ، وفُْؽ تًِّٝ افًِؿ، 

ُ               ، ؾَد ؿٔؾ، ثؿ أ مر بف ؾًحٛ ظذ ئق ؿٚرـفَٔٚل: ظٚمل، وؿرأت افَرآن فَٔٚل: ه               

ع اهلل ظِٔف، وأظىٚه مـ أصْٚ  ادٚل ـِف،  ُ                     ّ                                     وجٓف، حتك أ فَل ذم افْٚر. ورجؾ وش            

ؾف ًّٕف ؾًرؾٓٚ، ّ                ؾٖ يت بف، ؾًر           ُ ؿٚل: ؾام ظِّٝ ؾٔٓٚ؟ ؿٚل: مٚ ترـٝ مـ شٌٔؾ حتٛ   

ٓ  إٍَٔٝ ؾٔٓٚ فؽ؟ ؿٚل: ـذبٝ، وفُْؽ ؾًِٝ فَٔٚل: هق جقاد،                 ّ                                                      أن يٍْؼ ؾٔٓٚ إ

ُ                                                         ؾَد ؿٔؾ، ثؿ أ مر بف، ؾًحٛ ظذ وجٓف، ثؿ أفَل ذم افْٚر> )أخرجف مًِؿ، ـتٚب              

 اإلمٚرة(. 

 اخلالص٘:

تف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، أن افقشىٜٔ هل مْٟٓ اإلشالم، وهل ؾًِف وشْتف وشر

وهل ظّؾ أصحٚبف ريض اهلل ظْٓؿ مـ بًده، وظّؾ افًِػ افهٚفح افذي تربك ظذ 

أيدهيؿ، وظّؾ اخلِػ افهٚفح إػ أن يرث اهلل إرض ومـ ظِٔٓٚ صٚبرا حمتًٌٚ مِتزمٚ 

 مْٟٓ اإلشالم.
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 املبحح الجالح

 الكٔن٘ الدٓئ٘ ّدّزٍا يف عنلٔ٘ التينٔ٘ الػامل٘

 قٔن٘ اليَٕ عً التبرٓس ّاإلضساف أمنْذجا

 ضٔاع البْصل٘: 

تٌذل احلُقمٚت وافدول اجلٓقد ادٚديٜ وإدبٜٔ وافتؼئًٜ وافَٕٚقٕٜٔ اجلٌٚرة 

هص ٕجؾ ذفؽ اهلد  آظتامدات وإؽٍِٜ ادٚفٜٔ                          ُ                                        فِتهدي فيٚهرة افتخِػ، وخت 

ُ           ادتْقظٜ، وتوع اخلىط وادنٚريع وافدراشٚت اد ًتَٚة مـ خ ودمٚرب اخلزات  الصٜ                                       

ٜ  مـ افّْق افًْقي افنيع، وبِقغ منٚر  افْٓوٜ  ٍ                                            افًٚدٜٔ ذم شٌٔؾ حتَٔؼ ًٌٕٜ مرؤ                              

وافدخقل ذم مرحِٜ افتَدم، واخلروج مـ مًقؿٚت وآثٚر وتًٌٚت افتخِػ وإٓحىٚط. 

ُ                     وت تٌ ع  ذفؽ ـِف بًِّٔٚت تَٔ ِ   ُ ـ آفٔٚت ّٜٔ بٚفٌٜ افدؿٜ ذم افتٍْٔذ وادتٚبًٜ وادراؿٌٜ وؽرهٚ مٔ 

افتَقيؿ وافتَٔٔؿ.. ودمد ًٍٕٓٚ أخرا وبًد إتٓٚء مدة إٕجٚز ادؼوع أو ادخىط أهنٚ مل 

حتَؼ مٚ ـٕٚٝ تهٌق إفٔف مـ ًٌٕٜ ّٕق ورؿل وهنوٜ وتَدم، ؾتًتدظل ٕجؾ ذفؽ أـز 

               َ  ْ                                                        اخلزاء افًٚدٔغ، ب ؾ  تِجٖ إػ أرؿك مراـز افٌحٞ وافدراشٚت واخلزة افًٚدٜٔ فتًر  

ُ                  ؾنؾ منٚريًٓٚ وخىىٓٚ، وؤٚع آظتامدات ادٚفٜٔ اد خههٜ فذفؽ، ؾتُقن أشٌٚب                                              

ٕتٚئٟ تِؽ افدراشٚت مْهٌٜ ظذ حتِٔؾ اجلٕٚٛ ادٚدي مـ ادؼوع، وهق ظْك مٓؿ 

ُ     ورضوري ذم ظِّٜٔ افتحِٔؾ، وفُْف ي َٔ   ٜ  ذم افقؿٝ                               ً          ؿ  ويًٚدل ٕهػ افدراشٜ ؾَط، مِّٓ                               ُ

ّثِٜ ذم اجلٕٚٛ افديْل وافَّٔل وإخالؿل،                    ُ ٕهػ ظْٚس افدراشٜ اد   -فألشػ -ًٍٕف

ودوره ذم ظِّٜٔ افتّْٜٔ افنٚمِٜ، وذم صْٚظٜ إًٕٚن متحي وصٔٚؽٜ مجٚظٜ وأهة وؾرد 

 متّٔز، وهؿ ظامد وصِٛ مُقٕٚت ظِّٜٔ افتّْٜٔ افنٚمِٜ.

ؾٓؾ يٍُل ووع اخلىط وختهٔص آظتامدات ادٚفٜٔ فتحَٔؼ افتّْٜٔ؟ وهؾ يُّـ 

اجلٕٚٛ ادٚدي فتحَٔؼ افتّْٜٔ افنٚمِٜ؟ وهؾ مـ افهقاب وادًَقل  آظتامد ؾَط ظذ

إمهٚل أو ًٕٔٚن أو دمٚهؾ أو اشتًٌٚد افًٚمؾ افديْل أو افَّٔل أو إخالؿل ذم ظِّٜٔ 

افتّْٜٔ افنٚمِٜ؟ وهؾ آؿتهٚر ظذ افًٚمؾ ادٚدي افٌحٝ ـٍٔؾ بتحَٔؼ افتّْٜٔ فقحده؟ 
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ؿ افًٚمؾ افديْل مْذ ؿرن إػ افٔقم هنوٜ حََٜٔٔ وهؾ حَؼ افًرب وادًِّقن بٚشتًٌٚده

 ؽر تٚبًٜ أو مًتّدة ظذ هّْٜٔ افٌٚفٛ افقؿتل؟

وذم شٌٔؾ اإلجٚبٜ ظذ تِؽ افٍرؤٚت، ؾَد ؿدمْٚ خىقات مْٓجٜٔ وحتِِٜٔٔ، وأخرٕٚ 

، فتٍُٔؽ ادنُِٜ وحمٚوفٜ اإلجٚبٜ ظْٓٚ إجٚبٜ ىخىقات ظِّٜٔ ومًرؾٜٔ وتراـّٜٔ أخر

ظِّٜٔ ومْٓجٜٔ صحٔحٜ ودؿَٜٔ ومٍٔدة، وفًِْٚ َٕقل ذم بدايٜ إجٚبتْٚ إوفٜٔ: إٕف ب٘مُْٕٚٚ 

صْٚظٜ هنوٜ مٚديٜ وبِقغ مًتقيٚت مـ افّْق وافتَدم افًّراين وادْنآيت وادٚدي افذي 

ٜٔ وافٍٔزيقفقجٜٔ، وفُْٓٚ ذم حََٔتٓٚ يًتجٔٛ دتىٌِٚت افٌريزة وحلٚجٚت افٍرد افٌٔقفقج

هنوٜ ظرجٚء وؽر مُتِّٜ إبًٚد، ٕهنٚ ظٚجلٝ وتْٚوفٝ ٕهػ افًِّٜٔ افتّْقيٜ ؾَط، 

وإحكت ذم تّْٜٔ اجلٕٚٛ ادٚدي مْٓٚ. وبَّٚبؾ هذه افرؤيٜ ادٌتنة فًِّٜٔ افتّْٜٔ ٕجٔٛ 

ّْٜٔ اجلٕٚٛ افديْل وافَّٔل أيوٚ ؿٚئِغ: إٕف ب٘مُْٕٚٚ حتَٔؼ ًٌٕٜ ّٕق مٌَقفٜ وصحٔحٜ بت

ٕمهٜٔ اجلٕٚٛ ادٚدي ذم  -ضًٌٚ -وإخالؿل ذم افٍرد واجلامظٜ وإهة، دون إمهٚل 

ُ                                                            افًِّٜٔ، افذي شٔ حًـ مـ مًتقى افٍرد افًقي ومـ درجٚت اشتٌالفف واشتثامره افقاظل                 

  ٜ  ذفؽ؟ وتُقيْٚ دئْٚ وؿّٔٔٚ وأخالؿٔٚ صحٔحٚ وشقيٚ. ؾُٔػ يُقن                  ً ذم حٚل تَِٔف تربٔ

بؾ ٕذهٛ بًٔدا وُٕقن أـثر تٍٚؤٓ وحٔقيٜ وهبجٜ ذم حتِِْٔٚ واشتَرائْٚ واشتْتٚجْٚ 

بجدوى افٌحٞ افتٚرخيل وافقاؿًل ادٔداين أيوٚ، فَْقل: إن تىٌٔؼ ؿّٜٔ دئْٜ أو أخالؿٜٔ 

واحدة ظذ ٕىٚق افٍرد واجلامظٜ وإهة وادجتّع تىٌَٔٚ واؿًٔٚ وحََٔٔٚ وصٚدؿٚ وشقيٚ 

ُ     اليغ افديْٚرات، أو تقؾر ماليغ افديْٚرات، أو دمِٛ ماليغ افديْٚرات، أو ت ْجح تًٚدل م                                                                  

مؼوظٚ بَِٔؾ مـ افديْٚرات. وشْيب أمثِٜ مـ خالصٜ دراشتْٚ افتحِِٜٔٔ افريٚؤٜ ظـ 

ٜ  مـ افّْق  ٍ           ؾٚظِٜٔ وجدوى ظٚمل افَٔؿ افدئْٜ وإخالؿٜٔ وآجتامظٜٔ فٌِقغ ًٌٕٜ مرؤ                                                                  

وافتًٌٜٔ، وفتحَٔؼ  ختِٔص آؿتهٚد مـ مًقؿٚت افتًثر وافتوخؿافنيع وافًٍٚل، و

 . (1)أهدا  افْٓوٜ احلََٜٔٔ 

                                                           

( ذم ؽٚفٌٜٔ مٗفٍٚيت افًِّٜٔ اجلٚمًٜٔ فىٌِٜ افًِقم اإلشالمٜٔ بٚجلٚمًٜ اجلزائريٜ وادىٌقظٜ ذم دار 1)

افُتٚب احلديٞ بٚفَٚهرة وافتل ٕٚهزت ثالثٜ ظؼ ـتٚبٚ جٚمًٔٚ، وٓشٔام افدظقيٜ واإلظالمٜٔ 

ُ                                         وافٍُريٜ وافتٚرخئٜ مْٓٚ أ رـز  ظذ أمهٜٔ إظٚدة ؿراءة وؾٓؿ وحتِٔؾ وتَديؿ )   =افقحٔغ ادَدشغ                         ُ   
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ر    مٚهٜٔ افَّٜٔ وافتّْٜٔ، ؾام مهٚ؟  ً َ    َ                              وؿٌؾ هذا وذاك، ٕقد أن ٕ   ُ                       

 مأٍ٘ الكٔن٘: 

افَٔؿ مًٚير ومَٚئس ومقازيـ متْقظٜ بٚظتٌٚر جمٚهلٚ ومٔداهنٚ، ؾثّٜ افَّٜٔ 

آؿتهٚديٜ وآجتامظٜٔ وافٍُريٜ وافًٍٍِٜٔ وافسبقيٜ وإخالؿٜٔ وافًٍْٜٔ وافًِقـٜٔ.. 

ويرى بًض افدارشغ أن افَٔؿ: )ظٌٚرة ظـ تْئامت تتًِؼ بٚٓختٔٚر وافًٍؾ وهل 

ٜ( مُتًٌٜ مـ افيرو  آجتامظٔ
(1)

 . 

ٕحق  ٜأن افَٔؿ: )تْئامت مًَدة ٕحُٚم ظَِٜٔ وإًٍٚفٔ آخرونذم حغ يرى 

ً                    إصخٚص أو إصٔٚء أو ادًٚين، شقاء ـٚن هذا افتَدير ٕٚصئٚ  ظـ هذا افقء بهقرة                                                      

سحيٜ أو ؤّْٜ( 
(2)

 . 

                                                                                                                                              

افَرآن افُريؿ وافًْٜ افٌْقيٜ ادىٓرة( و)ؾٓؿ وظّؾ افهحٚبٜ افُرام روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ ; 

أمجًغ(، وافساث اإلشالمل مـ خالل مْٚهٟ افٌحٞ افتل تًِّْٚهٚ مـ افقحٔغ ومـ افساث 

فقصٍل وافتٚرخيل أيوٚ، ومـ ؾتقحٚت افٍُر اإلًٕٚين احلديٞ، ـّْٟٓ افٌحٞ آشتَرائل وا

وافتحِٔع وادَٚرن وادقازن وافَْدي وآتهٚيل واإلظالمل واإلحهٚئل وافُّل وادٔداين.. ومٚ 

ٓ  صُؾ مـ أصُٚل افتحِٔؾهذه اف اإلحهٚئل وافُّل فًٌض افَٔؿ اإلشالمٜٔ، وافتل          ّ                     دراشٜ إ

ٚت وأبحٚث ذم تدخؾ ذم خٕٜٚ )اؿتهٚد افَٔؿ(. إير مٗفٍٚت أ.د. أمحد حمّقد ظًٔٚوي: دراش

، ومْٓجٜٔ افٌحٞ ذم ظِّٜٔ آتهٚل افدظقي 2و ج 1هـ ج1433تٚريخ افدظقة وافدظٚة 

هـ، وأظالم اإلصالح اإلشالمل ذم اجلزائر 1433هـ، ومْٟٓ افدظقة ظْد إٌٔٔٚء اهلل 1433

هـ، 1435هـ، ومدخؾ إػ مْٚهٟ افدظقة 1437هـ، ومدخؾ إػ ظِؿ افدظقة اإلشالمٜٔ 1433

هـ.. وؽرهٚ ـُتٚيب افهٚدر ظـ شًِِٜ 1437شالمٜٔ ذم ؿرن افتُْقفقجٔٚت افًقدٜٔ وافدظقة اإل

 م(.2214/ هـ 1435رواؾد )افتٌٔر بٚفَراءة، حغ تٌر ادًرؾٜ حٔٚتْٚ 

( إير: ؾٗاد ظع افًٚجز وظىٜٔ افًّري، افَٔؿ وضرق تًِّٓٚ، دراشٜ مَدمٜ إػ مٗمتر ـِٜٔ افسبٜٔ 1)

-27ادًَْد ذم جٚمًٜ افرمقك ذم افٍسة  "فَٔؿ وافسبٜٔ ذم ظٚمل متٌرا"وافٍْقن حتٝ ظْقان 

 .5م إربد، ص 29/7/1999

 . 5( إير: ادرجع ًٍٕف، ص 2)
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ؾتوؿد  ْك : )مًبٖهنٚقزارة افسبٜٔ وافتًِٔؿ إردٕٜٔ بجلْٜ افَٔؿ وآدمٚهٚت ٓٚ      ظر 

ومقؿػ ومقوع افتزام إًٕٚين أو رؽٌٜ إًٕٕٜٚٔ، وخيتٚرهٚ افٍرد بذاتف فِتٍٚظؾ مع ًٍٕف 

ومع افُِٜٔ افتل ئًش ؾٔٓٚ، ويتًّؽ هبٚ( 
(1)

 . 

)جمّقظٜ مـ ادًٚير وإحُٚم تتُقن فدى افٍرد مـ خالل تٍٚظِف حهِٜ ادذم  ؾٓل

مع ادقاؿػ واخلزات افٍرديٜ وآجتامظٜٔ بحٔٞ متُْف مـ اختٔٚر أهدا  وتقجٓٚت 

حلٔٚتف يراهٚ جديرة فتقطٔػ إمُٕٚٔٚتف، وتتجًد ذم افَٔؿ مـ خالل آهتاممٚت أو 

ٚذة أو ؽر مٌٚذة( آدمٚهٚت أو افًِقك افًّع أو افٍِيل بىريَٜ مٌ
(2)

 وٓ تًدو أن. 

ٜ  مٚ، ويتخذون مْٓٚ مًٚير فِحُؿ ظذ افتل افَقإغ وادَٚئس تِؽ  تُقن ٍ                                  تْنٖ ذم مجٚظ           

إظامل وإؾًٚل ادٚديٜ وادًْقيٜ، وتُقن هلٚ مـ افَقة وافتٖثر ظذ اجلامظٜ بحٔٞ يهٌح 

أو إحرا  ظذ ادمٚهٚضهٚ يهٌح وأي خروج ظِٔٓٚ  ،هلٚ صٍٜ اإلفزام وافيورة وافًّقمٜٔ

ً                                        خروجٚ  ظـ مٌٚدئ اجلامظٜ وأهداؾٓٚ ومثِٓٚ افًِٔٚ      
(3)

مَٚئس حتُؿ هبٚ ظذ إؾُٚر  ٓل. ؾ

وإصخٚص وإصٔٚء وإظامل وادقوقظٚت وادقاؿػ افٍرديٜ واجلامظٜٔ، مـ حٔٞ 

حًْٓٚ وؿّٔتٓٚ وافرؽٌٜ هبٚ، أو مـ حٔٞ شقئٓٚ وظدم ؿّٔتٓٚ وـراهٔتٓٚ 
(4)

. 

                                                           

( إير: ظٌد ادِؽ افْٚصػ، افَٔؿ وضرائؼ تًِّٔٓٚ وتًِّٓٚ، دائرة افسبٜٔ وافتًِٔؿ بقـٚفٜ افٌقث، 1)

 .5جز وظىٜٔ افًّري، افَٔؿ وضرق تًِّٓٚ، ص م. َٕال ظـ: ؾٗاد ظع اف1981ًٚظامن إردن،  

 . 5( إير: ادرجع ًٍٕف، ص 2)

 ، بتك .5م. ص 1986( إير: فىٍل برـٚت  أمحد، ذم ؾًٍِٜ افسبٜٔ، دار ادريخ فِْؼ، افريٚض، 3)

. وإير: مًجؿ ظِقم افسبٜٔ، 6( إير: ؾٗاد ظع افًٚجز وظىٜٔ افًّري، افَٔؿ وضرق تًِّٓٚ، ص 4)

. وإير: 9م، ص 1994ظِقم افسبٜٔ، مىًٌٜ افْجٚح اجلديدة، افربٚط، افىًٌٜ إوػ،  شًِِٜ

ظٌدافًالم إمحر، ادًٗوفٜٔ أشٚس افسبٜٔ اإلشالمٜٔ حمٚوفٜ ذم افتٖصٔؾ، مىًٌٜ ضقب بريس، 

 .38م، ص 2227 / هـ1428افربٚط، 
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وهل مًٔٚر ومٔزان ومًتْد مرجًل، فف حُؿ افْٚمقس افَٚضع ذم حٔٚة اجلامظٜ 
(1)

 ،

افَٔؿ افًَديٜ  -1وهل حًٛ افدراشٚت اإلشالمٜٔ تسـز ظذ مخس ؿٔؿ أشٚشٜٔ هل: =

 افَٔؿ –4، وافًَِٜٔ افٍُريٜ افَٔؿ –3فقجدإٜٔ افًٍْٜٔ وإًٍٓٚفٜٔ، ا افَٔؿ –2افروحٜٔ، 

> وذفؽ ظز مْيقمٚت وإًٔٚق وافًِقـٜٔ إخالؿٜٔ افَٔؿ –5اجلامفٜٔ وافٍْٜٔ وافرمزيٜ، 

تقاصِٜٔ خٚصٜ وفهَٜٔ جدا بٚفٌْٚء إشٚد ٔفٔٚت آتهٚل افؼظل فٍِرد وصٌُٜ 

تقاصِف اجلًّل وافُٔٚين، وتٌدو شٚئر متيٓراضهٚ وتىٌَٔٚضهٚ ذم شٚئر اجلقإٛ إخرى 
(2)

 . 

ٌ  بٖهنٚ: ـؾ مٚ تقاضٖت  فف ؿّٜٔ  ٓٚ يُّْْٚ تًريٍآصىالحٜٔ ومـ خالل هذه ادَٚربٜ         ْ                  

ُ                                  ت راز  بف تٍٚظالضهؿ وصٌُٜ ظالؿٚضهؿ آجتامظٜٔ مًٔٚريٜ ذم مرجًٜٔ اجلامظٜ وأن ٕتًٚءل  .ُ   

 ظـ مًْك افتّْٜٔ، ؾام افتّْٜٔ إذن؟ ومٚ هل جمٚٓضهٚ ومٔٚديْٓٚ؟

 مأٍ٘ التينٔ٘: 

افتّْٜٔ هل: )..ظِّٜٔ إحداث جمّقظٜ مـ افتٌٔرات اجلذريٜ ذم جمتّع مًغ، هبد  

إـًٚب ذفؽ ادجتّع افَدرة ظذ افتىقير افذايت ادًتّر بًّدل يوّـ افتحًـ ادتزايد 

ذم ٕقظٜٔ احلٔٚة فُؾ أؾراده( 
(3)

 . 

 ؾٓل )ظِّٜٔ تٌٔر اجتامظل متًددة اجلقإٛ ؽٚيتف افقصقل إػ مًتقى افدول

افهْٚظٜٔ، وافًر وؾؼ ٕيؿ تًدديٜ ظذ صٚـِٜ افدول ادتَدمٜ ذم ادجٚل آؿتهٚدي 

وآجتامظل وافثَٚذم وافًٔٚد وافٌؼي( 
(4)

 . وجمٚٓضهٚ افرئًٜٔٔ، هل: 

                                                           

( إير: ظزي ظٌد افرمحـ، مْٓجٜٔ احلتّٜٔ افَّٜٔٔ ذم اإلظالم ومَٔٚس )ع. س. ن( فإلظالم وافَٔؿ، 1)

 . 12م، ص 2213/ هـ 1434افدار ادتقشىٜٔ فِْؼ، تقٕس، افىًٌٜ إوػ، 

 . 12( إير: ادرجع ًٍٕف، ص 2)

رة، ظذ مقؿع افنٌُٜ ( إير: ٕك ظٚر ، مٍٓقم افتّْٜٔ، ـِٜٔ افًِقم افًٔٚشٜٔ، جٚمًٜ افَٚه3)

هـ ادقاؾؼ 1437/مجٚدى إوػ/17. تٚريخ افدخقل اجلًّٜ www.pdffactory.comادًِقمٚتٜٔ 

 .1م، ص 26/22/2216

. وشًد افديـ إبراهٔؿ، افتّْٜٔ ذم مك، افُتٚب افثٚين فِتّْٜٔ 2( إير: ادرجع افًٚبؼ ًٍٕف، ص 4)

 م.1982افرئٍٜ، مُتٌٜ افْٓوٜ ادكيٜ، افَٚهرة، افىًٌٜ إوػ، 

http://www.pdffactory.com/
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 افتّْٜٔ آؿتهٚديٜ وجمٚهلٚ: آشتثامرات واشتٌالل ادقارد.  - 1

 افسؾٔف، افثَٚؾٜ. افتّْٜٔ آجتامظٜٔ وجمٚهلٚ: افتًِٔؿ، افهحٜ،  -2

 افتّْٜٔ افًّرإٜٔ وجمٚهلٚ: مقاؿع آشتثامرات واخلدمٚت. -3

ُ                                                                وت ًٚفٟ مًٖفٜ افتّْٜٔ وّـ مقاؤع آؿتهٚد اإلشالمل وآشتخال  ذم إمقال   

وافزـٚة وافهدؿٚت واحلٌس وإوؿٚ ، وهل خمتٍِٜ متٚم آختال  ظـ اددفقل 

 (آصىالحل ادٌٚير )اإلحلٚدي، افًِامين
(1)

، افذي يًتز افتّْٜٔ ظِّٜٔ مربقضٜ بٚفقاؿع 

ادٚدي ادحًقس وأرؿٚمف ومًىٔٚتف ومٗذاتف، وٓ ظالؿٜ فف بٚفرؤيٜ ادرجًٜٔ اإلشالمٜٔ، 

افتل تربط ظِّٜٔ افتّْٜٔ بٕٚٓوٌٚط بٚفؼيًٜ وبَٔؿ اخلر وإجر وافزـٜ واحلالل 
(2)

. 

ؿٚئِغ: أيـ هق دور افَّٜٔ  -وبًد أن تٌْٔٚ مٍٓقمل افَّٜٔ وافتّْٜٔ -وٕتًٚءل أن

ذم ظِّٜٔ افتّْٜٔ افنٚمِٜ؟ وهؾ هذا آدمٚه يّتِؽ ؿدرا مـ افهقابٜٔ وادردوديٜ وافٍْع، 

 أم إٔف جمرد دظٚيٜ وحتنٔد مًْقي ؾَط؟ وهق مٚ شْتٌْٔف بٌِٜ إرؿٚم واحلًٚب.

 الػامل٘:  دّز الكٔن٘ الدٓئ٘ يف عنلٔ٘ التينٔ٘

                                                           

( افقظل اإلحلٚدي هق وظل مٚدي بحٝ ًٍٕل مهِحل هبّٔل وؽريزي آين، يًتٌؾ ضٌَٚت بًْٔٓٚ 1)

ـٚفىٌَٚت افنٌِٜٔ )افًامل وافٍالحغ(، ويْىِؼ مـ صْٚظٜ افقظل اجلامظل ادٚدي ادًزول وادجرد 

هديؼ بجامظٜٔ وشٚئؾ اإلٕتٚج مْىَِٚ واشتٌالٓ وإتٍٚظٚ. أمٚ افقظل افًِامين ظـ اإليامن بٚهلل وافت

ال خيتِػ ظْف شقى ذم افٍردإٜٔ ادىَِٜ، ويدظل إيامٕف بٚفديـ، وفُْف يًتًٌد اهلل وافديـ بًٔدا مـ ؾ

ُ                                                         واؿع احلٔٚة وافْٚس. وـالمهٚ ي نُؾ ويهْع افٌْٜٔ آجتامظٜٔ ويىقرهٚ وئّْٓٚ، ويَرران أن احل ٔٚة                          

ٛ  مْٓٚ ؿدر   ً َ             ؿهرة وؾرصٜ ٓ تتُرر، وٓ مًْك هلٚ مىَِٚ شقى افتّتع افٌّٓٔل وافٌريزي، واف                                                                      

آشتىٚظٜ، وٓ ظالؿٜ فًٚمل افَٔؿ وإخالق وافديـ هبام، وـالمهٚ ذمٓام افَرآن افُريؿ ذم ؿقفف 

 ژ ڍڇ    ڇ ڇ  ڇ  ڤ  ڦ     ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ     ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ  چچ   ڤ    ڤ ژ  تًٚػ:

تٚب احلديٞ، ـرة، دار افُـريٜ مًٚصـٚيٚ ؾُـٚرات وؿوـ. إير: أمحد حمّقد ظًٔٚوي، تٔ>اجلٚثٜٔ=

 ، بتك .142م، ص 2212 /  هـ1433افَٚهرة، افىًٌٜ إوػ، 

 ، بتك .3و  2( إير: ٕك ظٚر ، مٍٓقم افتّْٜٔ، ـِٜٔ افًِقم افًٔٚشٜٔ، جٚمًٜ افَٚهرة، ص  2)
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وفْٚ أن ٕتًٚءل بُؾ مقوقظٜٔ وحٔٚديٜ ؿٚئِغ: هؾ فَِّٜٔ دور ذم هٚتف افًِّٜٔ؟ 

وـٔػ؟ ومٚ هل ظٚئداضهٚ افْٓوقيٜ وادٚفٜٔ وافًٍْٜٔ وآجتامظٜٔ وآؿتهٚديٜ واحلوٚريٜ 

ظذ إمٜ؟ وهؾ يُّْْٚ اشتثامر ظٚمل افَٔؿ ذم بْٚء هنوٜ حََٜٔٔ وواؿًٜٔ مِّقشٜ؟ ومـ 

ِؼ فتْٚول بًض افَٔؿ وتٌغ ظٚئداضهٚ ذم احلٔٚة افقاؿًٜٔ مـ خالل بًض افدراشٚت هْٚ ْٕى

ٝ  ظِٔٓٚ إجٓزة ادٚفٜٔ افرشّٜٔ ادختهٜ فَىر مـ إؿىٚر                            ْ                                                   وإبحٚث ادٔدإٜٔ افتل أذؾ

اإلشالمٜٔ افٌسوفٜٔ يٌِغ تًداد شُٕٚف أربًغ مِٔقن ًّٕٜ أثْٚء إظدادهٚ دٔزإٜٔ شْٜ 

 هـ1437 / م2216
(1)

ُ       ، وبْٔٝ افدراشٜ حجؿ اإلٍٕٚق وإهدار ادٚل افًٚم افذي ي ٌدد ذم                                                    

افتٌذير واإلها  وافتٍٚخر وافتْٚؾس ذم ظٚمل اإلٍٕٚق.. مـ مْتجٚت ومقاد وأجٓزة 

مًتقردة بٚفًِّٜ افهًٌٜ، إمر افذي يرؾع مـ ؾٚتقرة آشتراد افتل تَٚرب ظؼات 

تِؽ افدراشٜادِٔٚرات مـ افدوٓرات، وفْتتٌع ٕتٚئٟ 
(2)

 . 

  : قًٌٚٞاهًِٔٛعًّاهتبذٙزًٗاإلصزاف -1

وٓ ٕذهٛ بًٔدا ذم افؼح وافتحِٔؾ وافتٖصٔؾ افؼظل ظـ هذه افَّٜٔ افًئّٜ ذم 

اإلشالم، ؾٓل مـ أصقل وؿقاظد هذا افديـ ذم شٚئر مٔٚديْف )افًَديٜ، وافتًٌديٜ، 

، إدبٜٔ وإخالؿٜٔ(، ؾٚفتقشط هق إصؾ بغ اإلؾراط وافتٍريط، بؾ ًٌٕط ادًٚمالتٜٔ

افتًٚفٔؿ اإلشالمٜٔ بَّٔٓٚ احلََٜٔٔ وبنُؾ مٌٚذ، ؾَّٜٔ آؿتهٚد واحلرص واحلٍٚظ 

                                                           

ت ظذ شٌٔؾ ادثٚل افقاؿع اجلزائري دًرؾتل افهحٔحٜ بف ـّْقذج فقاؿع افُثر مـ إؿىٚر ( أخذ1)

افًربٜٔ واإلشالمٜٔ ذم طؾ شٔٚشٜ افتَنػ احلُقمٜٔ بًد اهنٔٚر أشًٚر افٌسول، حٔٞ مل تُـ هذه 

 افدول تًٌٖ بّثؾ هذه افتقجٓٚت آؿتهٚديٜ.

فتل ظرؾٝ جدٓ ـٌرا بغ افًِىٜ ام، 2216فًْٜ  ( إير: مؼوع مٔزإٜٔ اجلّٓقريٜ اجلزائري2ٜ)

وادًٚروٜ، وذم أروؿٜ افزدٚن وظذ صٍحٚت اجلرائد ومقاؿع افتقاصؾ آجتامظل، حٔٞ امتهٝ 

( مِٔٚر 72م ربع آحتٔٚضل افَْدي بٚفًِّٜ افهًٌٜ أي مٚ يًٚدل حقايل )2215-2214شْقات 

ٔٚر دوٓر، إمر افذي دؾع احلُقمٜ ٓتٌٚع ( م142ِدوٓر، ومل يٌؼ مـ احتٔٚضل افك  شقى )

شٔٚشٜ افتَنػ، وتَِٔص حجؿ افقاردات بٚفًِّٜ افهًٌٜ، وٓشٔام بًد تدين أشًٚر افٍْط وافٌٚز 

 م.2214مْذ شْٜ 
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ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ   ىئ   ....ژ ظذ ًٕؿ اهلل مـ افؤٚع افقاردة ذم ؿقفف تًٚػ: 

پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پی   یی ی جئ حئ مئ        ىئ  

پ ڀ  ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ   ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ 

 >اإلهاء=  ژ ڤ ڤ
(1)

ُ                                  ، هل ؿٔؿ فق ض ٌَٝ بدؿٜ وسامٜ ذظٜٔ وخق  وورع مـ              

اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ مـ ؿٌؾ إؾراد وإه واجلامظٚت وادجتًّٚت احلٜٔ وادتحية 

ؾٚتقرة اشتراد  افقاظٜٔ فًدفٝ مِٔٚرات افدوٓرات، وؿد جٚء ذم مؼوع ادٔزإٜٔ تَِٔص

ٔٚر دوٓر ذم افًْٜ، ـام هق حٚل افُثر ِاحلٌقب افتل تُِػ تِؽ احلُقمٜ مٌٚفغ تٍقق اد

مـ إؿىٚر افًربٜٔ واإلشالمٜٔ ذم اشتراد مٚدة إرز وافذرة وٕحقهٚ مـ ادقاد إشٚشٜٔ 

ٚت، ــ )افزيٝ، افًُر، افنٚي، افَٓقة، افتقابؾ، افِحقم، احلِٔٛ ومنتَٚتف، ادًجْ

شالت وحٚويٚت افَاممٜ ومهٕٚع  -فألشػ  -افًّـ..( وافتل يُقن مهرهٚ

 آشسجٚع وافتحقيؾ وإظٚدة افتٖهٔؾ )افرشُِٜ(.

ذم افَاممٜ  -فألشػ -ؾٍل تِؽ افدراشٜ ادٔدإٜٔ تٌغ أن ظؼة ماليغ أهة ترمل

أي مٚ يًٚدل ( ؽرام مـ افدؿٔؼ ادًٚفٟ افهٚحلٜ فألـؾ، 322مًٚء ـؾ يقم خٌزة وزهنٚ )

( ضـ مـ افَّح ادًتقرد أو ادْتٟ حمِٔٚ ـؾ شْٜ، ـام تٌذر وترمل مـ اشتٓالك 3222)

ُ                            اخلٌز ـؾ يقم مٚ يًٚدل خٌزتغ مـ افٌِٚب افذي ي رمك ذم افَاممٜ، أي مٚ يًٚدل )                                           6222 )

( ضـ مـ افَّح، وإذا ـٚن شًر افقاحد ضـ مـ 12222ضـ شْقيٚ، أي مٚ جمّقظف )

( مِٔقن دوٓر 422( دوٓر، ؾثّـ مٚ يٌذره اجلزائريقن يًٚدل )4222افَّح يًٚوي )
(2)

 

 ذم افًْٜ مـ مٚدة افَّح. 

                                                           

( دون إضالق افًْٚن دَٚربٜ مٍٓقم افنٔىٚن مـ افتٍٚشر وؿهص إٌٕٔٚء وٕحقهٚ، وإٓ فهٚرت 1)

 افهقرة مَززة جدا.

( تْؼ مهٕٚع مجع افَاممٜ حتََٔٚت إظالمٜٔ وظز مقاؿًٓٚ اإلفُسؤٕٜ أيوٚ ظـ ـّٔٚت اخلٌز افهٚفح 2)

وفٌٚب اخلٌز، وترجق ادقاضْغ ظدم خِىف بًٚئر إٔقاع افٍوالت وترـف فقحده ذم أـٔٚس إلظٚدة 

 ًِػ فِحٔقإٚت. ـضهٔئتف وتَديّف 
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وإذا ٕيرٕٚ إػ شًر تِؽ اخلٌزة افىٚزجٜ وافهٚحلٜ فألـؾ احلََٔل فقجدٕٚه يًٚدل 

( ديْٚر جزائري 24)
(1)

، وبٌِٜ إرؿٚم تٌذر تِؽ إه ذم افًْٜ جراء خٌزة واحدة 

 ( مِٔقن ديْٚر، 242تَِٔٓٚ ذم افَاممٜ، وتٖٕػ مـ أـِٓٚ ذم افٔقم ادقايل مٌٌِٚ ؿدره )

( مِٔٚريـ وأربًامئٜ مِٔقن 2.4( مِٔقن دوٓر، أي )2422مٚ يًٚدل بٚفدوٓرات )

 دوٓر.

ُ     هذه اخلٌزة افتل ظ جْٝ بٖحًـ إٔقاع افدؿٔؼ، وم زجٝ بامء ومِح مًَّغ د ؾًٝ                      ُ                           ُ                

ُ            إمقال افٌٚهيٜ مـ أجؾ تقؾرمهٚ ذم صٌُٚت افتقزيع وافهْٚبر، وض ٓٔٝ ذم أؾوؾ                                                          

ٝ  ذم أرؿك  ِ ٝ  ومح  ٍِ ٝ  ذم أرؿك ادخٚبز، وؽ  ؿ  ق  ُ    ْ   ُ  ْ        وأرؿك إؾران افُٓربٚئٜٔ، ووزظٝ وش                   ْ  َ   ُ                                 

يٖـِٓٚ ومل يتّتع بىًّٓٚ ورؿتٓٚ احلٌٔٛ ادهىٍك حمّد صذ  صٚحْٚت افَْؾ، وؽره.. ومل

ِ        اهلل ظِٔف وشِؿ، وٓ صحٚبتف افُرام روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ أمجًغ، ظذ ظ ي ؿ  ؿدرهؿ   َ  ِ                                                             

وـرامتٓؿ ظذ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ، وٕٖيت ٕحـ افٔقم وٕرمٔٓٚ ذم افَاممٜ، ؾِِْير إػ حجؿ 

ُ                                         ، افتل شْ حرمٓٚ يقمٚ إن مل ٕنُرهٚ، فتقجٔٓف وتٌْٔٓف افتذير واإلها  وبىر افًْؿ اإلهلٜٔ         

 ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ژ شٌحٕٚف وتًٚػ إػ أمهٜٔ ؾؤِٜ افنُر فَقفف تًٚػ:

. وفًٍِف افُريؿ صذ اهلل ظِٔف >إبراهٔؿ=  ژ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄڄ

وشِؿ دٚ دخؾ افدار ؾرأى ـنة مَِٚة ؾّنك إفٔٓٚ ؾٖخذهٚ ؾًّحٓٚ ثؿ أـِٓٚ، ثؿ ؿٚل: 

                                                                       )يٚ ظٚئنٜ أحًْل جقار ًٕؿ اهلل ؾ٘هنٚ ؿؾ  مٚ تزول ظـ أهؾ بٔٝ ؾُٚدت أن تًقد 

إفٔٓؿ( 
(2)

 . 

                                                           

 ( ديْٚر.12ًٔٓٚ فِّقاضـ بـ )( ديْٚر، وت14ٌ( تدظؿ افدوفٜ ثّـ اخلٌزة بـ )1)

( ظـ ظٚئنٜ ريض اهلل 6451، حديٞ رؿؿ )293، ص 6( أخرجف افىزاين ذم مًجّف إوشط، ج2)

. 25577، ص 1ظْٓٚ ظـ ظٌد اهلل بـ افزبر ظـ هنٚم بـ ظروة، إير: مقشقظٜ افتخريٟ ، ج 

ادتَل اهلْدي افزهٚن وـْز افًامل ذم شْـ إؿقال وإؾًٚل، ظالء افديـ ظع بـ حًٚم افديـ 

هـ( ، حتَٔؼ بُري حٔٚين وصٍقة افًَٚ، مٗشًٜ افرشٚفٜ، بروت، افىًٌٜ اخلٚمًٜ، 975ؾقري )ت 

 (، ظـ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ، وؽرهؿ.6411، حديٞ رؿؿ )254، ص 3م، ج 1981/ هـ 1421
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رق ادراؿٌٜ وادتٚبًٜ وينر افتَرير إػ أشٚفٔٛ احلُقمٜ ذم احلد مـ وترة افتٌذير وض

ًٌٜٔ ذم ادًٚجلٜ حوٕحقهٚ، وفُْٓٚ ـِٓٚ ؽر جمديٜ مـ احلد مـ طٚهرة افتٌذير، ٕهنٚ طِٝ 

ادٚديٜ ؾَط، حٔٞ طِٝ وترة افتٌذير واإلها  ذم ارتٍٚع مثر فَِِؼ وافتًٚؤل بٚفرؽؿ 

 مـ محالت افتقظٜٔ واإلرصٚد واحلّالت اإلظالٕٜٔ ظز خمتِػ افهحػ وادجالت

افٔقمٜٔ وشٚئر وشٚئؾ اإلظالن حتك اإلفُسؤٕٜ مْٓٚ، وتزداد ؾٚتقرة اإلٍٕٚق بٚفًِّٜ 

افهًٌٜ ٓظتامد اخلىٚبٚت احلُقمٜٔ افرشّٜٔ ظذ تَٔٔامت وتهقيٌٚت اجلٕٚٛ ادٚدي ؾَط، 

 وإمهٚل تٖثرات وشحر اجلٕٚٛ افروحل وافقجداين افَٚئؿ ظذ افَٔؿ افدئْٜ وإخالؿٜٔ.

ٜ ، وهذا افنًٛ إـقل  وَٕقل هْٚ: فق ، وهذه إه اد ٍِْت ؿ   ٓ ِ                    ربْٔٚ هذا افٍرد افْ       ُ              ِ  ِ                     

وآشتٓالـل.. مْذ صٌره ظذ ؿٔؿ اإلشالم افٌِْٜٔ وتتًٌْٚه ظز مٗشًٚت افسبٜٔ 

وافتًِٔؿ واإلظالم وافثَٚؾٜ وافتُقيـ واخلىٚب ادًجدي وٕحقهٚ مـ مْٚبر آتهٚل 

مـ ؿّٜٔ دئْٜ إشالمٜٔ واحدة )افْٓل ظـ افتٌذير وافتقاصؾ وافسبٜٔ.. فقؾرٕٚ واؿتهدٕٚ 

واإلها ( مِٔٚرات افدوٓرات، وهذا هق ظغ افتّْٜٔ افنٚمِٜ، وهق افذي اهتدى إفٔف 

بٚفقظل افٌريزي وادهِحل ادًٍْل  -فألشػ افنديد -)افقظل اإلحلٚدي وافًِامين(

، هلنٚصٜ ووًػ ب ْٜٔ مٗشًٚت افسبٜٔ وافتًِٔؿ وافتُقيـ  ُ               ِ                                    أين، ومل ُٕد ٕهؾ إفٔف بًد                         

وافدظقة وافدظٚيٜ واإلظالم وافديـ.. افتل مل تًتىع تُقيـ وتٖضر وحتور هذا افٍرد 

ُ              ًِقك بديؾ وم ًز ظـ تٖثرات ثَٚؾٔٚ، حٔٞ تٌٔٛ افتًٚفٔؿ وادًٚر  وتٌَك افثَٚؾٜ ـ            

وتقؿًٔٚت تِؽ افتًٚفٔؿ افدئْٜ افٍٚوِٜ 
(1)

. 

ًقًٌٚٞعدًَاإلصزافًيفًاصتٔالنًاملا١ًٗاهلٔزبا١ًٗاهػاسًٗاالتصاالت:ًً -2

حيذر اخلزاء افًٚدٔقن افٔقم مـ ارتٍٚع طٚهرة اشتٓالك مقاد افىٚؿٜ مـ أجؾ تقؾر 

خدمٚت مًٚجلٜ ادٚء افهٚفح فِؼب، وصْٚظٜ افُٓربٚء، وَٕؾ افٌٚز افىًٌٔل، وتقؾر 

آتهٚٓت فًُٚن اددن وافَرى وافتجًّٚت افًُٕٜٚٔ، وهل أرؿٚم ؾٚؿٝ ادتقؿع افًٚدل 

                                                           

هـ )ـٔػ 1435احلجٜ  ي( إير بحثْٚ ادَدم دٗمتر مُٜ اخلٚمس ظؼ فرابىٜ افًٚمل اإلشالمل صٓر ذ1)

                                                                  ٍ                    ٌْٕل ثَٚؾٜ واظٜٔ؟( مقؿع رابىٜ افًٚمل اإلشالمل اإلفُسوين، ؾٍٔف حتِٔؾ وٚ   ظـ افثَٚؾٜ افٌٕٜٚٔ.
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افذي تًٌٛ بحدوث طٚهرة آحتٌٚس احلراري افتل يًرؾٓٚ  أين وادًتٌَع، وهق

ـقـٌْٚ إريض مْذ مٚ يَٚرب إربًٜ ظَقد، وافذي يهدق ظِٔف ؿقل خٚفؼ افُقن 

 يب  ىب مب      خب  حب جب              يئ ىئ مئ   حئ جئ       ی ی ژ شٌحٕٚف وتًٚػ:

حٔٞ دظٝ دول افًٚمل إػ احلد مـ اشتٓالك افىٚؿٜ مْذ أـثر  .>افروم=  ژ  خت حت جت

مـ أربًٜ ظَقد ظز ظَدهٚ دجّقظٜ مـ ادٗمترات افًٚدٜٔ ـٚن آخرهٚ مٗمتر بٚريس فٌِٔئٜ 

م، حٔٞ شٔحير 2232م، وافذي أخذ ؿرارات حٚشّٜ ومِزمٜ ذم أؾؼ شْٜ 2216شْٜ 

ت افٌديِٜ )ادٚء، افريح، افنّس(، اشتًامل افىٚؿٚت افتَِٔديٜ وآشتًٚوٜ ظْٓٚ بٚفىٚؿٚ

وهق افذي شًٌٔٛ إربٚـٚت فًِٔٚشٚت آؿتهٚديٜ فِدول ادتخٍِٜ، ويوًٓٚ ذم مقؿػ 

ٓ حتًد ظِٔف 
(1)

، مـ حٔٞ شٔٚشٚضهٚ آؿتهٚديٜ وادٚفٜٔ وافتّْقيٜ وؽرهٚ، وٓ ؾُٚك هلٚ 

                                                           

َدت افُثر مـ ادٗمترات افدوفٜٔ حقل افٌٔئٜ وافًُٚن ـٚن مـ أصٓرهٚ مٗمتر بُغ فٌِٔئٜ 1) ُ                                                                               ( ظ    

شتقـٓقمل فإلًٕٚن وافثَٚؾٜ شْٜ م، ومٗمتر ا1997م، ومٗمتر افَٚهرة شْٜ 1995وافًُٚن شْٜ 

م فتٌىٜٔ بًض افنذوذ افذي ضٍحٝ بف ادٗمترات افًٚبَٜ 2224م، ومٗمتر افدوحٜ شْٜ 1998

وترؤٜ مْيّٜ ادٗمتر اإلشالمل افتل ظٚروٝ افٌٔٚن اخلتٚمل، ؾوال ظـ مٗمترات شٔٚتؾ وبٚريس 

ٔط وافهحٜ وافًُٚن شْقات وفْدن ومقئْخ وبرفغ وديربـ وجْٔػ وضقـٔق وـٔقتق فٌِٔئٜ وادح

م. دزيد مـ افتقشع إير: روجٔف ؽٚرودي، حٍٚرو افٌَقر اددٕٜٔ 2216م، وبٚريس 2222-2227

/ هـ 1419افتل حتٍر فإلًٕٕٜٚٔ ؿزهٚ، ترمجٜ ظزة صٌحل، دار افؼوق، بروت، افىًٌٜ افثٕٜٚٔ، 

فتقزيع، اجلزائر، افىًٌٜ م. وروجٔف ؽٚرودي، ـٔػ ٕهْع ادًتٌَؾ، دار افٍٚرايب فِْؼ وا1999

م. وبرهٚن ؽِٔقن، شّر أمغ، ثَٚؾٜ افًقدٜ وظقدٜ افثَٚؾٜ، دار افٍُر، دمنؼ، 2223افثٕٜٚٔ، 

م. ومْر صٍٔؼ، اإلشالم وحتديٚت إٓحىٚط ادًٚس، افزهراء 1999/ هـ 1422افىًٌٜ إوػ، 

فًزاوي، افًرب وافٌرب ظذ م. وؿٔس جقاد ا1993فإلظالم افًريب، افَٚهرة، افىًٌٜ افثٚفثٜ، 

منٚر  افَرن احلٚدي وافًؼيـ، مرـز افدراشٚت افًريب إوريب، بٚريس، افىًٌٜ إوػ، 

م. وهٕٚس بٔس مٚرتغ وهٚرافد صقمٚن، ؾخ افًقدٜ وآظتداء ظذ افديَّراضٜٔ وافرؾٚهٜٔ، 1997

 هـ1419ٝ، افىًٌٜ إوػ، ترمجٜ ظدٕٚن ظٌٚس ظع، مراجًٜ رمزي زـل، دار ظٚمل ادًرؾٜ، افُقي

 .م1998/ 
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ٓ  بٚفتًٍٔؾ افَّٔل فتًٚفٔؿ افديـ اإلشالمل ذم واؿع احلٔٚة وإؾ راد وافْٚس، وهق افذي   ّ                                                       إ

 شُٔقن بٚبٚ حلؾ ادنُالت آؿتهٚديٜ، ؾُٔػ يُقن ذفؽ؟ 

ْ                                إن ذفؽ يُقن بتًٍٔؾ ؿٔؿ افديـ اإلشالمل، إذ  مـ ادًِقم مـ افديـ بٚفيورة هنل                                        

اإلشالم بٚفقحٔغ ادَدشغ ظـ اإلها  وافتٌذير ذم ادٚء وفق ذم شٌٔؾ افًٌٚدة ًٍٕٓٚ، 

م فٌٔتًؾ بٚفهٚع مـ ادٚء، ويتقوٖ بٚدد مـ ادٚء، وهنك ظـ ؾَد ـٚن ظِٔف افهالة وافًال

اإلها  ؾٔٓام وفق ـٚن اإلًٕٚن ظذ بحر 
(1)

، وـتٛ افٍَف ترتٛ بٚب ادٔٚه وافىٓٚرة بًد 

بٚب افْٜٔ، وؿد أؾٚض افٍَٓٚء ذم تْٚول إٔقاظف وؿّٔتف ومُٕٚتف افُثر 
(2)

، وهق افذي تدير 

فف اجلامهر ادًِّٜ طٓرهٚ وٓ تِتزم بف، ؾَٔع جراء ذفؽ افًِقك ادتٓقر حهقل إزمٚت 

اخلٚفدة مـ افتل يًتًيص حِٓٚ حتك ظذ أؽْك افدول، ؾٓؾ يُّـ تًٍٔؾ ؿٔؿ اإلشالم 

 أجؾ وامن حٔٚة أؾوؾ؟

 االقتصاد دم اداء:  -أ

راري وآختالل افٌٔئل وٕدرة ادٔٚه ينتُل افًٚمل بٖهه مـ طٚهرة آحتٌٚس احل

وزحػ افتهحر وؾراغ افًدود مـ آحتٔٚضل وصح أبٚر مـ ادٚء افًذب، وافتجٚء 

                                                           

هـ(، افنٍٚ بتًريػ حَقق ادهىٍك، مُتٌٜ 544( إير: أبق افٍوؾ ظٔٚض بـ مقشك افٔحهٌل )ت1)

م. وأبق حمّد ظٌد ادِؽ بـ هنٚم، افًرة افٌْقيٜ، 2222هـ 1423افهٍٚ، افَٚهرة، افىًٌٜ إوػ، 

/ هـ 1434جلقزي، افَٚهرة، افىًٌٜ إوػ، حتَٔؼ وختريٟ حمّد ٕٚس افديـ إفٌٚين، دار ابـ ا

 .م2213

( إير: متـ افٌٚيٜ وافتَريٛ فَِٚيض أيب افنجٚع افنٚؾًل، وادَدمٜ احليمٜٔ فإلمٚم احليمل 2)

افنٚؾًل، ومتـ افًّريىل بؼح افنٔخ حًـ حٌُْٜ ادٔداين..، واخلالصٜ افٍَٜٓٔ ظذ مذهٛ 

وافَقإغ افٍَٜٓٔ ٓبـ جزي افٌُِل افٌرٕٚضل، ومتـ افًٚدة ادٚفُٜٔ دحّد افًريب افَروي، 

افرشٚفٜ ٕيب زيد افَرواين، ومتـ ابـ ظٚذ ادٚفُل..، ورد ادحتٚر ظذ افدر ادختٚر وحٚصٜٔ ابـ 

ظٚبديـ احلٍْل..، وادٌْل ٓبـ ؿدامٜ احلٌْع..، وؽرهٚ مـ ـتٛ افٍَف افتل درشْٚهٚ ذم صٌٕٚٚ 

 وصٌٚبْٚ..
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افُثر مـ افدول واحلُقمٚت دحىٚت حتِٜٔ ادٚء افتل تُِػ ماليغ افدوٓرات مـ أجؾ 

ٚرات دوٓر ( م5ِٔحتِٜٔ مٔٚه افٌحر، وتك  بًض افدول افًربٜٔ جمتًّٜ أـثر مـ مخًٜ )

ظذ حتِٜٔ ادٔٚه، وتٌذل اجلٓقد اجلٌٚرة مـ أجؾ تقؾر احلد إدٕك مـ آشتٓالك افٔقمل 

ُ                       افذي ؾٚق افتقؿع، ويَٚبؾ هذه اخلدمٚت اد ٍُِٜ ؾرد مًتٓس ٓ ي درك تًٌٚت تِؽ افٍَْٚت                    ُ                                     

افٌٚهيٜ افتل تتحِّٓٚ احلُقمٚت وافدول، وافتل شتَتىع ؾٚتقرة ذفؽ اإلها  مـ 

ضل افك  أو مـ مداخٔؾ مًٌٔٚت افٍْط، مٚ يٗخر ظِّٜٔ افتّْٜٔ افنٚمِٜ فُِثر احتٔٚ

مـ افَىٚظٚت احلًٚشٜ وافيوريٜ فٌْٚء هنوٜ وحتَٔؼ تّْٜٔ 
(1)

. 

ؾِق ربْٔٚ هذا افٍرد ظذ ؿٔؿ اإلشالم ذم اؿتهٚد ًٕؿ اهلل وأظيّٓٚ ادٚء افذي خِؼ مْف 

حتتٚج ظِّٔٚت تقؾره إػ ٍَٕٚت بٚهيٜ، ـؾ رء حل، فقؾرٕٚ ماليغ افدوٓرات، حٔٞ 

ؾًّدل مٚ تٍَْف بًض افدول افًربٜٔ ظذ افٍرد افًٚدي افقاظل مـ ادٔٚه ذم افًْٜ يًٚدل 

( مِٔقن دوٓر122( دوٓر، أي مٚ يًٚدل )322حقايل )
(2)

، ؾوال ظـ منٚريع حٍر 

صالح ودمديد أبٚر وبْٚء احلقاجز ادٚئٜٔ وافًدود افُزى وادتقشىٜ وٕحقهٚ مـ إ

فِنٌُٚت وادقاد إشٚشٜٔ اخلٚصٜ بٚفتىٓر وصْٚظٜ ادٔٚه..، افتل تَٚرب مٔزإٔتٓٚ 

( مِٔقن دوٓر شْقيٚ، ثؿ دمد افٍرد ادتخِػ ٓ يٌٚيل وٓ يْخرط ذم ادؼوع 522)

وشِقـف افرصٔد، ويتامهك ذم إٕٔٚٔتف وؾردإٔتف دون مًرؾٜ آثٚر وٕتٚئٟ  فآجتامظل بقظٔ

ُ                ف يُِػ ماليغ افدوٓرات. ؾُؾ مقاضـ يك  ؾقق حٚجتف، وي ٌذر مـ ادٚء مٚ ذفؽ، إٕ                                                 

 ( مِٔقن دوٓر ذم افًْٜ.22( دوٓرات ذم افًْٜ، أي مٚ يًٚدل )5يًٚدل )

                                                           

هـ و 1434ق إػ افدهنٜ أن افُثر مـ احلجٚج وادًتّريـ افذيـ صٚهدضهؿ ذم مقشؿ ( إن افذي يدظ1)

هـ يتقوٖون ويٌتًِقن، بؾ يًٌِقن ثٔٚب اإلحرام بامء زمزم، دون مراظٚة فَّٜٔ هذا ادٚء 1435

 افذي جيٛ أن يَتك ظذ ذبف ؾَط بًد ازديٚد ظدد ادًِّغ افزائريـ.

زائريٜ شْقيٚ ظذ ؿىٚع ادٔٚه، ظدا حٍر أبٚر وبْٚء افًدود وتْئٍٓٚ ( متقشط مٚ تكؾف احلُقمٜ اجل2)

( مِٔقن دوٓر 522تٓٚ ودمديد ومد وإصالح افنٌُٚت ؾذفؽ فف مٔزإٜٔ أخرى تَٚرب افـ )ئوضهٔ

 شْقيٚ.
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 االقتصاد دم الؽفرباء والغاز واالتصاالت:  -ب

ذم ظٚدْٚ إريض بًٍؾ آخساظٚت وادْجزات ادٚديٜ  حهِٝ ضٍرة مدٕٜٔ إٕجٚزيٜ

ـٚفُٓربٚء وافٌٚز وثقرة آتهٚٓت.. افتل صٓدهٚ افًٚمل ذم افًَقد اخلًّٜ ادٚؤٜ، 

وصٚر ؾرد اددٕٜٔ احلديثٜ وادًٚسة ٓ يًتىٔع افًٔش بٌر افىٚؿٜ افُٓربٚئٜٔ، وطِٝ 

تٍٚع افىِٛ ادحع وافًٚدل ظذ مثؾ وترة آشتٓالك تزداد شْٜ بًد إخرى ٕتٔجٜ ار

ُ                 هذه اخلدمٚت، حتك وصِٝ إػ مرحِٜ ت ْذر بٚخلىر ظذ آح ٔٚضٚت وادخزوٕٚت ت                              

افًٚدٜٔ، جراء آشتٓالك ادٍرط وافتٌذير وظدم افنًقر بٚدًٗوفٜٔ ادٚديٜ وإدبٜٔ 

ومًتٌَؾ  وادًْقيٜ دمٚه هذه افثروات مـ جٜٓ، ومهر ومًتٌَؾ ـقـٌْٚ مـ جٜٓ ثٕٜٚٔ،

إجٔٚل افالحَٜ أيوٚ مـ جٜٓ ثٚفثٜ، ومل يًد بٚشتىٚظٜ افدول افٍَرة وادتخٍِٜ تقؾر 

حٚجٚت آشتٓالك ادحع مـ افىٚؿٜ، حٔٞ تًر  افُثر مـ افدول افًربٜٔ واإلشالمٜٔ 

ؾسات تَىع افىٚؿٜ فًٚظٚت ذم افٔقم، وذم مَٚبؾ هذا ؾَد بٚتٝ افًديد مـ افدول 

د ظِّٔٚت اشتْزا  ثروايت ٕتٔجٜ شقء ؾٓؿ ادقاضـ فًٔٚشٚت افدظؿ افٌسوفٜٔ تنٓ

ٕتٚج افالزمٜ فتقؾر ادتْٚهٜٔ، وافتل شتٍيض ذم هنٚيٜ ادىٚ  إػ افًجز ظـ تقؾر حمىٚت اإل

ُ               ضٚؿٜ افُٓربٚء وافٌٚز، وشتوًف أمٚم إشًٚر احلََٜٔٔ دقاد افىٚؿٜ اد ٍُِٜ جدا، وفـ                                                                

منُِٜ تٌديد وتٌذير افىٚؿٜ شقى بٚدخرج افديْل  تتُّـ احلُقمٚت وافدول مـ حؾ

افَّٔل، حٔٞ افساث اإلشالمل زاخر بٚفتىٌَٔٚت افًِّٜٔ ذم اؿتهٚد افىٚؿٜ واحلٍٚظ ظذ 

مقارد إمٜ، ؾٓذا رشقفْٚ افُريؿ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افَدوة ذم احلرص ظذ ًٕؿ 

اهلل 
(1)

مجًغ، وظذ رأشٓؿ اخلٍِٚء افراصدون ، وصحٚبتف افُرام روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ أ

                                                           

ٻ    ....چ  ( جٚء ذم صحٔح افٌخٚري حًٛ ترؿٔؿ ؾتح افٌٚري، بٚب مٚ جٚء ذم افقوقء، وؿقل اهلل تًٚػ: 1)

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  

ؾرض افقوقء مرة مرة                      ّ                         . ؿٚل أبق ظٌد اهلل وبغ  افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أنچک   ....  ٿٺ

وتقوٖ مرتغ وثالثٚ ومل يزد ظذ ثالث، وـره أهؾ افًِؿ اإلها  ؾٔف، وأن جيٚوزا ؾًؾ افٌْل صذ 

هـ(، دار افنًٛ، افَٚهرة،  256راهٔؿ بـ ادٌرة افٌخٚري )ت اهلل ظِٔف وشِؿ. حمّد بـ إشامظٔؾ بـ إب

 (.32، حديٞ رؿؿ )46، ص 1م، ـتٚب بدء افقحل، ج 1987 / هـ1427افىًٌٜ إوػ، 
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 روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ أمجًغ، وهذا خٚمس اخلٍِٚء افراصديـ )ظّر بـ ظٌد افًزيز 

ع ـف مـد حديثـٜ ظْـافنخهٔ هقرــ أمـدث ظـق يتحـهـ( يٍوؾ إضٍٚء ادهٌٚح وه 99ت 

افتٚبًل اجلِٔؾ )رجٚء بـ حٔقة( 
(1)

. 

مـ تُٚفٍٔٓٚ يُقن بتًٍٔؾ ظٚمل افَٔؿ ذم افٍرد  ؾحؾ أزمٜ تٌذير افىٚؿٜ أو افتخٍٔػ

ادًِؿ، وفٔس هلٚ ؽر ذفؽ مـ حِقل شِّٜٔ، وذم دراشٜ مٔدإٜٔ أجريتٓٚ ظذ ضاليب شْٜ 

هـ 1437 / م2215
(2)

دًرؾٜ ؿّٜٔ إٍٕٚؿٓؿ واشتٓالـٓؿ فٍٚتقرة آتهٚٓت افنٓريٜ  

ل ادًٚـًٚت وإوٚظٜ ــ وحدضهٚ ؾـر مـٛ افُثٔـ( دوٓر، وافتل يذه32افتل ؾٚؿٝ )

ُ         افقؿٝ وافًٓر وافتٍريط ذم افقاجٌٚت وافدراشٜ وافًٌٚدة وٕحقهٚ.. وي َدر رؿؿ                                                               

( مِٔٚر دوٓر شْقيٚ، يؤع مًيّٓٚ ذم 7صٌُٚت آتهٚٓت ذم افَىر اجلزائري بـ )

ٜ واإلشالمٜٔ، هذا إن مل ـٚر افًربٔـل شٚئر إؿىـع ظْٓٚ ؾـافٍراغ، وٓ خيتِػ افقو

 يُـ أشقأ.

 خلالص٘: ا

ف هُذا تؤع ظذ افًرب وادًِّغ أمقال ضٚئِٜ وٕحقهٚ مـ اجلٓقد ـٜ إٔـادٗد

ُ                       وإوؿٚت وادْجزات افرشٚفٜٔ، افتل ـٚن ي ٍسض تؤًٔٓٚ وتًخرهٚ ذم  وافًٚظٚت                                     

حتَٔؼ افْٓوٜ افنٚمِٜ، وفق ذهٌْٚ فرصد وتتٌع شٚئر افَىٚظٚت إخرى فقجدٕٚهٚ تئـ 

دوى وافًدمٜٔ، ؾّتك شْْتٌف دخزوْٕٚ افديْل وافساثل وٕحـ حتٝ وضٖة افالوظل وافالج

 ٕحٚول صْٚظٜ تّْٜٔ صٚمِٜ. 

                                                           

( إير: حمّد حٚمد حمّد، شرة ومْٚؿٛ ظّر بـ ظٌد افًزيز، دار افقضـ، افَٚهرة، افىًٌٜ إوػ، 1)

  م.2212 /  هـ1432

( ـٚن افَهد مـ هذه افدراشٜ ـنػ حََٜٔ ظزوؾٓؿ ظـ ذاء أو اؿتْٚء افُتٚب افًِّل اجلٚمًل. 2)

بغ أهنؿ أؿؾ مـ زمالئٓؿ أخريـ اشتٓالـٚ فٍٚتقرة  ح   افُثر مـ افىٌِٜ ادًتجق  َ                                             وؿد س                         َ       

( دوٓر صٓريٚ، وافتل تٍُل 122آتهٚٓت اإلفُسؤٕٜ وٕحقهٚ، وافتل تَٚرب ظْد بًوٓؿ )

 اء ظؼيـ ـتٚبٚ ظِّٔٚ. فؼ
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ِ ْٚ مٗشًٚت افسبٜٔ وافتًِٔؿ وافتُقيـ وافدظٚيٜ واإلظالم واخلىٚب   ً ْ                                                           إْٕٚ فق ؾ     َ         

.. ذم افٍرد وإهة واجلامظٜ بنُؾ صحٔح وشِٔؿ  افديْل وافقضْل وافثَٚذم وٕحقه

ِ ف  مِٔـٚرات افدٕٕٚٔـمِٔٚ ــومٗثر ؾًٚل فقؾرٕ َ     ر، ب   ْ  َ  ؾ ـؾ يُّْْٚ ؾًـٚرات افدوٓرات، ؾٓـ   

 ذفؽ؟ 
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 املبحح األّل

 أٍنٔ٘ حرق الصياع٘ الدعْٓ٘

ٕتًٚءل ذم مىِع دراشتْٚ هذه ظـ أثر ودور افٌحٞ ادٔداين ذم ٕجٚح افًّؾ افدظقي، 

وهؾ ؾُر افَٚئّقن ظذ افًّؾ اإلشالمل ذم أمهٜٔ وؾٚئدة افٌحٞ ادٔداين ودوره ادتّٔز ذم 

إتَٚن ودؿٜ وصقابٜٔ اجلٓقد افدظقيٜ ادتقجٜٓ جلّٓقر ادًتٌَِغ احلََٔٔغ وادرتٌَغ؟ 

حذق افًٚمِغ فإلشالم فٌِحٞ ادٔداين ٕجٚح افًّؾ افدظقي  -بٚفًٍؾ  -وهؾ يًتِزم 

يامرشف افًٚشٜ فًز آراء ادْتخٌغ أثْٚء افتحور  أم إٔف جمرد تر  مْٓجل ومًرذم زائد

حلّالضهؿ إٓتخٚبٜٔ؟ وهؾ فٌِحٞ ادٔداين ؾقائده وظقائده ظذ ؾٚظِٜٔ وتٖثر اخلىٚب 

غ فإلشالم بْٚء خىىٓؿ ومنٚريًٓؿ افدظقيٜ افدظقي؟ وهؾ يُّـ فِدظٚة وفًِٚمِ

ادًتٌَِٜٔ تٖشًٔٚ ظذ ٕتٚئٟ دراشٚضهؿ ادٔدإٜٔ فِقاؿع، أم أن إمر جمرد تٖثر بٚٔخر، 

 وإوٚظٜ فِقؿٝ واجلٓد؟ 

هل مجِٜ مـ افتًٚؤٓت ادرـزيٜ افتل تٍرض ًٍٕٓٚ ووجقدهٚ بَقة، وافتل يىرحٓٚ 

ادنٓد افدظقي اإلشالمل: ادُتقب  ـؾ متخهص ودارس وراصد ممـ يتٚبع ويرصد

وادًّقع وادرئل واإلفُسوين افٔقم.. فَٔقل متًٚئال ومتحرا أيوٚ: هؾ هذا اخلىٚب 

ّ                              افدظقي افذي أشًّف أو أصٚهده أو يٍرض ًٍٕف ظع  ذم افٍوٚئٔٚت وافنٌُٚت ومقاؿع                                            

ؿًل؟ افتقاصؾ اإلفُسؤٕٜ وؽرهٚ راظك خهقصٔٚيت وحٚجٚيت ومتىٌِٚيت وطروذم ووا

وهؾ خٚضٌْل بٚفًٍؾ ذم أظامؿل وٓمس إنٌٚٓيت وتًٚؤٓيت وبدد حريت؟ أم إٔف جمرد 

ُ                                                                   خىٚب أ ظد  بًّزل ظـ طروذم احلٔٚتٜٔ ومُقٕٚيت وثقابتل ومتٌرايت إشٚشٜٔ؟ أم إٔف       

خىٚب فف أهدا  وؽٚيٚت أخرى ختدم منٚريع وخىط اجلٓٚت ادرشِٜ، وٓ تًتجٔٛ 

 ٌَؾ واددظق؟مع تىًِٚت اجلّٓقر ادًت

وؿٌؾ افذهٚب إػ مًٚجلٜ هذه اإلصُٚفٜٔ وتٌٔٚن مُقٕٚضهٚ وخىقاضهٚ وؾقائدهٚ ظذ 

أي ٕنٚط أو ظّؾ ظّقمٚ، وظذ افًّؾ اإلشالمل وافدظقي خهقصٚ، ٕحٛ أن ٕقوح 
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خىقرة وأمهٜٔ ومتىٌِٚت افهْٚظٜ افدظقيٜ ـًِّٜٔ اتهٚل متّٔزة بٚٔخريـ، ضهد  

وظَِٔٚ وشِقـٔٚ وإٕجٚزيٚ وحوٚريٚ فًٌقر حقاجز اجلٚهِٜٔ فًِروج هبؿ ًٍٕٔٚ ووجدإٔٚ 

وأدران افقثْٜٔ وفقثٚت اهلقى وافنٓقة وافنٔىٕٜٚٔ وإٕٕٜٚٔ.. ٕحق حمٚوـ اخلريٜ 

ضهٚ أدران                                                                ّ         وآشتَٚمٜ وافٍىرة افًقيٜ افتل ؾىر اهلل افْٚس ظِٔٓٚ مْذ إزل، وؽر 

ٜٔ، وأججٝ هلٚثٓٚ هنامت اجلٚهِٔٚت افقثْٜٔ، وظٌثٝ هبٚ خراؾٚت افؼـٔٚت افً  ّ                     ّ

افنٓقإٜٔ افٌّٜٓٔٔ، وأظٕٚتٓٚ ظذ ذفؽ مقجٜ افًٌٞ وافالمٌٚٓة اإلفُسؤٕٜ افىٚؽٜٔ 

 وافًٚئدة افٔقم. ؾام افهْٚظٜ افدظقيٜ ادتّٔزة إذن؟ 

                              أٍنٔ٘ ح ر ق  الصياع٘ الدعْٓ٘:

تًد افهْٚظٜ افدظقيٜ مـ أخىر وأدق مٌٚحٞ افثَٚؾٜ اإلشالمٜٔ افقاشًٜ، حٔٞ 

ختتزل مُقٕٚت ـثٍٜٔ مـ احلَٚئؼ ادىَِٜ مـ افُتٚب وافًْٜ، ومـ ادًٚر  واحلَٚئؼ 

افتًٍريٜ وافتحِِٜٔٔ افتل ؿٚمٝ حقهلام، ؾوال ظـ شٚئر افَراءات وافٍٓقم وإحُٚم 

وإوامر وافْقاهل وادًتحٌٚت وادُروهٚت وافساـامت ادًرؾٜٔ وادْٓجٜٔ وافٍُريٜ ظز 

تَدمٜ إوػ، وحتََٔٚت وتقؤحٚت أجٔٚل افًِامء ادحََغ واددؿَغ افَرون اهلجريٜ اد

 ذم افساـامت افساثٜٔ حقل افُتٚب وافًْٜ إػ يقم افْٚس هذا. 

وتتُقن ظِّٜٔ آتهٚل افدظقيٜ اإلشالمٜٔ مـ شًٌٜ أرـٚن رئًٜٔ وأشٚشٜٔ، هل: 

شٚفٔٛ، إثر، ردة افًٍؾ )افداظٜٔ، افرشٚفٜ افدظقيٜ، اددظقيـ، افقشٚئؾ، افتَْٔٚت وإ

ر  اجلٓٚت واهلٔئٚت   ومت  ٓ 
ق  ذ  ِ                وؿٔٚس إثر(، ويتقؿػ ٕجٚح افًِّٜٔ أو ؾنِٓٚ ظذ مدى ح    َ  َ   
ِ  ْ  ِ                                                  

ٍ                                                     افدظقيٜ مـ إتَٚن وحتُؿ  وإدارة جٔدة هلذه إرـٚن افًًٌٜ، حٔٞ حييك ـؾ رــ مْٓٚ                      

ك اختال  ـظِ ٓقر اددظقيــٜ جلّـٜ افدظقيـغ افرشٚفـل تٌِٔـتف ؾـف ودوره ومُٕٚـبٖمهٔت

 مًتقيٚضهؿ وإٔقاظٓؿ وأصْٚؾٓؿ وتقجٓٚضهؿ وواؿًٓؿ وطروؾٓؿ.

وؿد شًك ادنتٌِقن بٚفًّؾ اإلشالمل مْذ افَرن اهلجري إول إػ تىقير وحتديٞ 

آفٔٚت وتَْٔٚت وأداءات افتقاصؾ افدظقيٜ مع مجٓقر اددظقيـ حغ احتُقا بٕٚمؿ 
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ًُْك واجلقار وافزواج وادهٚهرة وشٚئر وافنًقب ادٍتقحٜ وخٚفىقا جمتًّٚضهؿ ذم اف

افْنٚضٚت افتقاصِٜٔ وآجتامظٜٔ إخرى: مـ بٔع وذاء وخدمٚت ومهٚفح ومْٚؾع 

متٌٚدفٜ.. ـتًِؿ افٌِٜ وافديـ وآضالع ظذ افًٚدات وافتَٚفٔد وإٕيّٜ وافؼائع 

 َ            ؾ  افَقل ؾٔٓٚ                                                                ّ وإضًّٜ وإزيٚء وإفقان وادْٚشٌٚت وادٓرجٕٚٚت.. وٕحقهٚ، ـٚفتل ؾه  

م( ذم ـتٚبف افَٔؿ )ادجتًّٚت 1986هـ / 1425افراحؾ افدـتقر )صُري ؾٔهؾ ت 

 اإلشالمٜٔ ذم افَرن إول(. 

وؿد حٍيٝ فْٚ ـتٛ افساث وافرجٚل وافىٌَٚت وإظالم وافتزـٜٔ وافتهٍٜٔ 

.. وافزهد وافتٚريخ وادقاظظ وافٍَف وافْقازل وإدب وافًٔٚشٜ افؼظٜٔ وافْقادر و ِ ح  َ  ِ   اد   ُ  

وٕحقهٚ أٓ  مـ افدروس وادقاؿػ وافًز واحلُؿ افتل تهِح ـًّتْدات دظقيٜ 

مرجًٜٔ فًٚئر ادتهديـ فًِّؾ افدظقي، مع ؾٚرق ادالبًٚت وافيرو  آجتامظٜٔ 

وافًٍْٜٔ واإلظالمٜٔ وافتقاصِٜٔ وافًِّٜٔ وادْٓجٜٔ.. افتل جيٛ ظذ ادنتٌؾ بٚفًّؾ 

 تًخرهٚ وتقطٍٔٓٚ ذم مقوًٓٚ افدظقي ادْٚشٛ افٔقم.اإلشالمل ؾَٓٓٚ وحًـ 

ن  234ؾَد ترك )احلٚرث ادحٚشٌل ت  َ  هـ( ـتٚبف افنٔؼ )افرظٚيٜ حلَقق اهلل(، ـام دو                                           

هـ( ـتٚبٔف افَّٔغ )إم وافرشٚفٜ بتدويـ 226اإلمٚم )حمّد بـ إدريس افنٚؾًل ت 

هـ( ـتٚبف افَٔؿ 264حٌْؾ ت                                 َ               افٌقيىل وافربٔع بـ شِٔامن(، وخِ ػ  اإلمٚم )أمحد بـ 

هـ( ـتٚبف )تٌْٔف افٌٚؾِغ(، و)أبق ضٚفٛ 373)افزهد(، ومثِف )أبق افِٔٞ افًّرؿْدي ت 

هـ( ـتٚبف )جٚمع 463هـ( ـتٚبف افَٔؿ )ؿقت افَِقب(، و)ابـ ظٌد افز ت 386ادُل ت 

ٚمد هـ( ـتٚبف )أدب افدٕٔٚ وافديـ(، و)أبق ح452بٔٚن افًِؿ وؾوِف(، و)ادٚوردي ت 

هـ( )ادَْذ مـ افوالل( و)مٔزان آظتدال( و)إحٔٚء ظِقم افديـ( 525افٌزايل ت 

هـ( )بًتٚن افقاظيغ( و)صٔد 597و)مُٚصٍٜ افَِقب(، و)ظٌد افرمحـ بـ اجلقزي ت 

اخلٚضر( و)صٍٜ افهٍقة( و)مْٓٚج افَٚصديـ( و)تٌِٔس إبِٔس(، واإلمٚم )حئل بـ 

ؾغ( )إذـٚر( )ريٚض افهٚحلغ(، و)ابـ افَٔؿ هـ( )بًتٚن افًٚر676ذ  افْقوي ت 
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هـ( )ظدة افهٚبريـ( )مُٚئد افنٔىٚن( و)إؽٚثٜ افٍِٓٚن( و)مدارج افًٚفُغ( 751ت 

و)اجلقاب افُٚذم دـ شئؾ ظـ افدواء افنٚذم افداء وافدواء( و)زاد ادًٚد( و)بدائع 

، و)ابـ رجٛ احلٌْع هـ( )ؿهص إٌٕٔٚء(774افٍقائد( و)صٍٚء افًِٔؾ(، و)ابـ ـثر ت 

هـ( )خمتك مْٓٚج افَٚصديـ(، 622هـ( )جٚمع افًِقم واحلُؿ(، و)ادَدد ت 795ت 

هـ( )ادًٔٚر ادًرب ظـ ؾتٚوى أهؾ إؾرئَٜ وإٕدفس وادٌرب (، 914و)افقٕؼيز ت 

هـ( )آظتهٚم(.. ـام ترك ؽرهؿ مـ افًِامء إظالم افُثر مـ 792و)افنٚضٌل ت 

افتل ٓ ختِق مـ ادًٚر  واحلَٚئؼ وإشٚفٔٛ وافٍْٔٚت وافتَْٔٚت افدظقيٜ  افتهٍْٔٚت

افىريٍٜ وادتّٔزة وافْٚجحٜ أيوٚ، ـٚإلمٚم )افًٌُل وافًز بـ ظٌد افًالم وابـ دؿٔؼ 

افًٔد وابـ رجٛ احلٌْع وافْقوي وابـ حجر، وافذهٌل، وابـ احلٚجٛ وابـ افًامد 

ّ               احلٌْع وإيب   واخلىٚب وابـ ظر  ؾٜ وابـ افًريب..(.           ّ

ً                                                      ـام ترك ادحدثقن ـام  مًتزا مـ افُتٛ وادهٚدر افدظقيٜ، افتل اظتْٝ بٚفًِّٜٔ                  

م( )ظَٔدة 1996هـ 1416ت  حمّد افٌزايلـّٗفٍٚت افنٔخ ) افدظقيٜ مـ جقإٛ ظدة،

ادًِؿ، خِؼ ادًِؿ، ؿذائػ احلؼ، رـٚئز اإليامن بغ افًَؾ وافَِٛ وحهٚد افٌرور 

وافٌزو افثَٚذم يّتد ذم ؾراؽْٚ واحلؼ ادر وافىريؼ مـ هْٚ..(، و)يقشػ افَروٚوي، 

م، وحمّد ظع افهٚبقين، وظع 2213هـ 1334وحمّد شًٔد رموٚن افٌقضل ت 

 م(، و)حمّد ؿىٛ 1966هـ 1385م، وشٔد ؿىٛ ت 1999هـ 1419افىْىٚوي ت 

م( )واؿًْٚ ادًٚس، جٚهِٜٔ افَرن افًؼيـ، مْٟٓ افٍـ اإلشالمل، 2216هـ 1437ت 

و)ظٌد احلّٔد بـ بٚديس ، ( )مْٓٚج ادًِؿ(أبق بُر جٚبر اجلزائريادذاهٛ افٍُريٜ(، و)

مٌٚرك  وافْذير افٌنر(، و)م( )جمٚفس افتذـر مـ ـالم احلُٔؿ اخلٌر1942هـ 1359ت 

(، و)حمّد شٔد رشٚفٜ افؼك وميٚهره) م(1945هـ / 1371اجلزائري ت ادٔعحمّد 

مـ ظِّـٚء ادؼق وادٌـرب  .حمّد( )ادًٗوفٜٔ اإلظالمٜٔ ذم اإلشالم(، وؽرهؿ افُثر.

ُ      افًربٔغ اإلشالمٔغ، حتك فتًد ادُتٌٜ افدظقيـٜ افٔـقم مــ أــز مـٚ أ ؤفـػ  ؾـل افثَٚؾـٜ                                                               

 اإلشالمٜٔ ادًٚسة. 
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ومْذ ؿرٕغ خِٔٚ، ومع إضالفٜ افًك احلديٞ وجد ادًِّقن إًٍٔٓؿ أمٚم حتديٚت 

حوٚريٜ ودئْٜ وظَديٜ جًٚم، حٔٞ شٔقل افًٍٍِٚت وإؾُٚر وادِؾ وافْحؾ 

ُ      وافتٔٚرات وافىروحٚت افٌٚزيٜ.. افتل تتٓددهؿ وديْ ٓؿ، ؾٌٓقا فِذود ظـ بٔوتف م ْزيـ                           َ                                               

فُِتٚبٜ وافتٖفٔػ ذم أصٚفتف وثرائف وظٚدٔتف وصّقفٔتف وخِقديتف وصِقحٔتف افزمُٕٜٚٔ 

واإلمُٕٜٚٔ وافُٕٜٔٚٔ.. وؿد حيل ـؾ رــ مـ هذه إرـٚن بدراشٚت وأبحٚث واؾٜٔ مْذ 

هنٚيٜ افَرن افرابع ظؼ ومىٚفع افَرن اخلٚمس ظؼ اهلجريغ، بحٔٞ ؽهٝ وامتألت 

وادهٍْٚت افدظقيٜ افتل تْٚوفٝ افرــ إول، ؾَد ـتٛ صٔخ  ادُتٌٜ اإلشالمٜٔ بٚفُتٛ

م( ـتٚبف افَٔؿ )افدظقة إػ 1958هـ 1377إزهر )حمّد اخلي حًغ اجلزائري ت 

م( ـتٚبف افنٓر )مع اهلل 1996هـ 1416اإلصالح(، وـتٛ افنٔخ )حمّد افٌزايل ت 

تٚبف افنٓر )ثَٚؾٜ دراشٜ ذم افدظقة وافدظٚة(، وـتٛ افنٔخ )يقشػ افَروٚوي( ـ

افداظٜٔ( و)افدظقة اإلشالمٜٔ بغ اجلحقد وافتىر ( و)حتّٜٔ احلؾ اإلشالمل( 

و)افًٌٚدة ذم اإلشالم( و)اخلهٚئص افًٚمٜ فإلشالم(، وـتٛ افنٔخ )شًٔد حقى ت 

م( )جْد اهلل ختىٔىٚ( و)هذه دمربتل وهذه صٓٚديت(، وـتٛ ؽرهؿ 1988هـ 1429

يـ( )صٍٚت افداظٜٔ(..وافنٔخ حمّد أبق زهرة وحمّقد افُثر ــ )شّٔح ظٚضػ افز

صِتقت وافنٔخ حمّد جٚد احلؼ وجقدت شًٔد وؾتحل يُـ وظٌد افرمحـ حًـ حٌُْٜ 

ادٔداين وظٌد افُريؿ زيدان وحمّد أبق افٍتح افٌٕٔٚقين وحمّد أمحد افراصد.. ؾُتٌقا ذم 

 ٜٔ واجلًّٜٔ.. وؽرهٚ.صٍٚتف ومُقٕٚتف وثَٚؾتف ومًٚرؾف وضٚؿٚتف افًَِٜٔ وافقجدإ

ـام اهتّٝ افُثر مـ إؿالم افدظقيٜ اجلٚدة بٚفرــ افثٚين )افرشٚفٜ افدظقيٜ(، 

ت أبق إظذ ادقدودي ؾتْٚوفقا مُقٕٚضهٚ وأشًٓٚ ومًتْداضهٚ وظقامؾ ٕجٚحٓٚ، ــ )

و)أبق احلًـ افْدوي ت  (،تذـرة دظٚة اإلشالمهـ( وـتٚبف افَٔؿ )1422م 1979

هـ 1435م( )روائع إدب وافدظقة(، وافنٔخ )ظٌد افُريؿ زيدان ت 1999هـ 1422

م( ـتٚبف افَٔؿ )أصقل افدظقة(، وافنٔخ )حمّد أبق افٍتح افٌٕٔٚقين( ـتٚبف افَٔؿ 2214

ت يٚشغ )افَقاظد افؼظٜٔ ودورهٚ ذم ترصٔد افًّؾ افدظقي(، وافنٔخ )ظٌد افًالم 

 (.. وؽرهؿ..ي تربٜٔ وتْئام وزحٍٚادْٓٚج افٌْقم( وـتٚبف افَٔؿ )2212هـ 1433
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وادتتٌع فرؾق  ادُتٌٜ اإلشالمٜٔ افدظقيٜ وافثَٚؾٜٔ وإدبٜٔ وإـٚدئّٜ أيوٚ جيد أن 

افدراشٚت ذم بَٜٔ إرـٚن: )مجٓقر اددظقيـ، افقشٚئؾ، افتَْٔٚت وإشٚفٔٛ، إثر، ردة 

ػ، خال بًض رشٚئؾ ادٚجًتر افًٍؾ وؿٔٚس إثر( مٚزافٝ حتٌق، وـٖهنٚ ذم بدايٚضهٚ إو

وافدـتقراة إـٚدئّٜ ذم ختهص افدظقة اإلشالمٜٔ ذم اجلٚمًٚت وافُِٔٚت اإلشالمٜٔ، 

هص ؾهال أخرا ظـ افدراشٚت ادٔدإٜٔ حقل  -بًٍؾ افتٖثر بٚدْٚهٟ افٌحثٜٔ -      ُ  افتل خت 

افتّٓٔش افَؤٜ افدظقيٜ ادٌحقثٜ، وافتل تٌَك حًٌٜٔ افرؾق  يٖـِٓٚ افٌٌٚر وتًٚين 

وظٚديٚت افزمـ، وإذا مٚ أفَْٔٚ ٕيرة خٚرجٓٚ ؾْٕ٘ٚ ٓ ُٕٚد ٕجد دراشٜ دظقيٜ أخرى ضهتؿ 

وتًتّد خالصٜ مٚ وصِٝ إفٔف ادُتٌٜ ادْٓجٜٔ افٌحثٜٔ احلديثٜ ذم دراشٜ أرـٚن افدظقة 

اإلشالمٜٔ إخرى، ظدا بًض افُتٛ ذم شًِِٜ إمٜ افَىريٜ وافتل تٍتَر أيوٚ إػ 

إشٚد ظذ افٌحٞ ادٔداين بُؾ مًىٔٚتف ادْٓجٜٔ ـدراشٜ ادوّقن وحتِِٔف، آظتامد 

ودراشٜ احلٚفٜ بٚظتٌٚر افًْٜٔ افىٌَٜٔ أو ادْتَٚة أو ادختٚرة، أو بٚظتٌٚر آظسا ، أو بٚظتٌٚر 

 اشتامرات آشتٌٔٚن افٍقريٜ وافدائّٜ. 

ىٚب افدظقي بٖصْٚؾف ؾال دراشٜ ظِّٜٔ فِجّٓقر افدظقي ادًتٌَؾ افرشٚفٜ وفِخ

ادتًددة وادختٍِٜ: )اجلّٓقر احلََٔل، وادتقؿع، وادرتَٛ، وادحٚيد، وادْحٚز، وادًٚدي، 

وآشتٌُٚر..(. وٓ  وادْٚوئ، وأصحٚب افٍىر افًقيٜ، وافٍىر اددخقٕٜ، وؿقى ادْٚوأة

دراشٜ فِجّٓقر بٚظتٌٚر أصْٚؾف ومًتقيٚتف وحٚٓتف وطروؾف افًٍْٜٔ وافقجدإٜٔ 

وافتًِّٜٔٔ..  وافًِقـٜٔ وادًرؾٜٔ وإخالؿٜٔ وآؿتهٚديٜ وآجتامظٜٔ وافثَٚؾٜٔ وافسبقيٜ

وٓ دراشٜ ظِّٜٔ فِقشٚئؾ آتهٚفٜٔ واإلظالمٜٔ افْٚجحٜ وافْٚجًٜ فَْؾ وتقصٔؾ 

فِجّٓقر خلىٚب افدظقي ادٗثر ذم اجلامهر.. ظدا افدراشٚت اإلظالمٜٔ افٌحتٜ افتل تْير ا

افتُْقفقجٜٔ: احلَْٜ  مـ خالل ٕيريٚت افٌحٞ اإلظالمل افَٚئّٜ ظذ تٖثر ٕيريٜ )احلتّٜٔ

حتٝ اجلِد، افٌرس افثَٚذم، آشتخدامٚت واإلصٌٚظٚت، إجْدات وإوفقيٚت..(، 

 ػ ذم اإلظالم اإلشالمل افذي يًتز افدظقة إظالمٚ إشالمٔٚ.               ُ  دون اظتٌٚر مٚ أ ف
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وٓ دراشٜ ظِّٜٔ ٕرـٚن )افتَْٔٚت وإشٚفٔٛ، إثر، ردة افًٍؾ وؿٔٚس إثر(، 

يًتّدهٚ افدظٚة واهلٔئٚت افدظقيٜ فتٖشٔس وتقجٔف وحتّٔؾ اخلىٚب افدظقي ٕحق مجٓقر 

ُ                              اددظقيـ، حٔٞ ت سك إمقر فِّهٚدؾٚت أو فًٌض أ راء إوفٜٔ وؽر افْٚوجٜ              

وادُتِّٜ، أو فًٌض افتخّْٔٚت افنيًٜ افتل يًتكهٚ افَٚئّقن ظذ افًّؾ افدظقي 

أثْٚء آجتامظٚت افدوريٜ فِٓٔئٚت وادٗشًٚت.. إلروٚء وتىّغ رؤشٚئٓؿ بٚفتجديد 

دبٜٔ وافقاؿًٜٔ، ؾتذهٛ بتِؽ افالمٌٚٓة ؽٚفٌٜٔ اجلٓقد واإلمُٕٚٚت افدظقيٜ ادٚديٜ وإ

وادًْقيٜ ادرصقدة شدى، وتؤع آخر افٍرص فِحٍٚظ ظذ آخر رمؼ دظقي مٗثر ذم 

 مجٓقر ادًتٌَِغ. 

وأمٚم هذه ادُتٌٜ افدظقيٜ افساثٜٔ واحلديثٜ وادًٚسة افثريٜ جدا، وادتوخّٜ جدا 

ذم جقإٛ، وافٍَرة جدا ذم جقإٛ دظقيٜ أخرى، وافتل تنُؾ يْٚبٔع تٌذيٜ حٔقيٜ 

ُ    وم ًٍِ ٓ  إْٔٚ ٕجد افُثر مـ إٓتَٚدات                                  ّ                             ٜ فِخىٚب افدظقي افرشّل واحلر، إ

وافتقجٔٓٚت واإلصٚرات وادالحيٚت.. افتل تقجف إػ صّٔؿ ومُقٕٚت وأشس 

اخلىٚب افدظقي اإلشالمل احلديٞ وادًٚس، افٍردي واجلًّل، افرشّل واحلر، 

ٌُل، ٓظتٌٚرات ـثرة ادُتقب وافًًّل وافًًّل افٌكي وافٍوٚئل واإلفُسوين افن

ِ ّٜٔ افتل   ً ٓ  اؾتَٚرهٚ دْٚرات آهتداء اد  َ          جدا، ٓ ئًْْٚ مْٓٚ افٔقم ذم مًٚجلتْٚ هذه، إ  ْ  َ                           ّ                                          

ُ                                                                    ي ثرهيٚ وي ٌذهيٚ افدرس وافٌحٞ افًِّل وادْٓجل ادٔداين افدظقي، أي افرــ افًٚبع مـ         ُ

مٓؿ ذم ظِّٜٔ ظِّٜٔ آتهٚل افدظقيٜ )ردة افًٍؾ وؿٔٚس إثر(، افذي يَقم بدور 

ُ                                                 )افتٌذيٜ ادردمًٜ( بغ م رشؾ اخلىٚب ومًتٌَِف. وهل مرحِٜ مّٜٓ وحًٚشٜ جدا ذم                      

رشؿ خىقات ادؼوع افدظقي ادًتٌَع ٓرتٌٚضف بجِّٜ مـ ادُقٕٚت ذات افًالؿٜ 

إشٚشٜٔ بٚجلٓقد ادرصقدة وادٌذوفٜ مـ ؿٌؾ اجلٓٚت افدظقيٜ، وافتل يستٛ ظِٔٓٚ مجِٜ 

واجلٓقد وافتًخرات ادٚديٜ وافٌؼيٜ، وافتل شتٍهؾ ذم ظٚئديٜ افًِّٜٔ  مـ اإلٍٕٚؿٚت

 افدظقيٜ مـ ؾنِٓٚ، حٔٞ تتٖشس ادرحِٜ افالحَٜ ظذ وقء ٕتٚئٟ شٚبَتٓٚ، وهُذا 

يُقن افًّؾ افدظقي ادٗشز اددروس، هذا افًّؾ افذي ٓ يًر   -دوافٔؽ  -



 168  

هدار افىٚؿٚت وتٍقيٝ افٍرص آردمٚل وافٍقى واحلامشٜ وتٌديد اإلمُٕٚٚت وإ

وادتٚحٚت. ؾُٔػ يُّْْٚ أن ًٕد خىٚبٚ دظقيٚ مدروشٚ ومٌْٔٚ ومٗشًٚ ظذ دراشٜ 

اجلّٓقر افذي شْتقجف إفٔف بٚخلىٚب افدظقي؟ ومٚ هل أشًف ومَقمٚتف ومُقٕٚتف؟ 

 وؿٌؾ هذا وذاك ؾام اخلىٚب افدظقي؟

 اخلطاب الدعْٖ:

مل إػ إصؾ افَرآين افُريؿ ذم ؿقفف يًقد أصؾ مهىِح اخلىٚب ذم افٍُر اإلشال

وشددكا مؾؽه وآتقـاه احلؽؿة وفصل تًٚػ واصٍٚ ٌٕٔف داوود ظِٔف افهالة وافًالم: )

(، وذم ؿقفف تًٚػ حٚـٔٚ ظذ فًٚن أحد رظٚيٚ ٌٕٔف داوود ظِٔف افهالة 19( )ص اخلطاب

ٓ  أ22ٕوافًالم: )..وظزين ذم اخلىٚب( )ص:  ف بَل حًٌٔٚ ذم                         ّ   (، وبٚفرؽؿ مـ ؿرإٓٔتف إ

ـتٚبٚت افَرون اهلجريٜ ادتَدمٜ، وؽٚب ظـ مهٍْٚت ادتٖخريـ، حتك هنٚيٜ افَرن افرابع 

افًؼيـ ادٔالدي، حٔٞ طٓر ذم ادهٍْٚت اإلشالمٜٔ ادتٖخرة بُثرة،  -ظؼ اهلجري 

وصٚر يًْل: تِؽ افهٔٚؽٚت وافٌْٚءات وافساـٔٛ افٌِقيٜ وادًرؾٜٔ وادْٓجٜٔ وافدٓفٜٔ 

فدئْٜ افتل تتوّْٓٚ افرمقز افهقتٜٔ واإلصٚريٜ واإليامئٜٔ وافتَْٜٔ وافٍْٜٔ افنُِٜٔ ا

وٕحقهٚ.. افتل يًٌٞ هبٚ مرشؾ اخلىٚب افدظقي بٚدمٚه مجٓقر ادًتٌَِغ. ؾًِّٜٔ إٕتٚج 

وبْٚء وتقجٔف اخلىٚب هل ظِّٜٔ مًَدة ومتنٚبُٜ ومتداخِٜ افرمقز وافدٓٓت وادًٚين، 

افديْل وفرشٚئِف ادتْقظٜ، ـام تتًِؼ أشٚشٚ بٍّردات وأفٍٚظ ومجؾ  ادختزفٜ فِخىٚب

 وتراـٔٛ وصقت وفقن وصُؾ فٌٚس افداظٜٔ وأؾُٚره وتقجٓٚتف وبٔئتف وأهداؾف.

ؾٓق إذن جمّقظٜ مساـٌٜ مـ افهٔٚؽٚت ادتداخِٜ وادساـٌٜ، حٔٞ ينّؾ احلََٜٔ 

ُ            افدئْٜ ادىَِٜ مـ )افُتٚب وافًْٜ( اد راد تٌٌِٔٓٚ جلّٓقر اددظقيـ، وافتل حتتٚج إػ                                     

إظٚدة صٔٚؽتٓٚ وإظدادهٚ مـ ؾٓقمٚت افساث ودمٔرهٚ أشِقبٔٚ وفٌقيٚ وؾؼ ادًىٔٚت 

افقاؿًٜٔ، فٔتُّـ مجٓقر اددظقيـ مـ ؾّٓٓٚ وتٌَِٓٚ وافتًٚمؾ اإلجيٚيب مًٓٚ. وذفؽ وؾؼ 

جدإٜٔ وافتٖثريٜ ؾٓقمٚت وأؾُٚر وظَقل ومًتقيٚت اجلّٓقر ادًتٌَؾ، ووؾؼ ؿٚبِٔتف افق

وافًٍْٜٔ، ووؾؼ جٚهزيتٓٚ وٕجٚظتٓٚ حلؾ منُالتف آجتامظٜٔ وآؿتهٚديٜ وافٍُريٜ 
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وافًٍْٜٔ افًهٜٔ، وبّدى ؿدرضهٚ ظذ اإلجٚبٜ افنيًٜ وافًحريٜ ظـ مًوالتف ذات 

 افهِٜ افقضٔدة بحٔٚتف افًِّٜٔ افنٚئُٜ، وبًٔدا ظـ افتُِػ وافتًَٔد وافٌرابٜ.

ٍ                              ـٓٔئٜ أو مٗشًٜ أو دظٚة  مـ أجؾ إظداد خىٚب دظقي ٕٚجح  -نإذ -ؾْحـ ٕحتٚج                      

ومٗثر ذم مجٓقر اددظقيـ إػ تُقيـ ذظل وظِّل ومْٓجل وؾُري وثَٚذم وأديب 

وفٌقي وتٚرخيل.. مدروس ومًتّر وضقيؾ اددى فِدظٚة يهؾ إػ ثالثغ أو أربًغ شْٜ 

ٍ                  ٗثر  أيوٚ، ٓ يُّـ أن فْىّئـ إػ خىٚب دظقي ؿرآين وشْل أصٔؾ وصٚمؾ ومتامشؽ وم   

، وهق  -حتٝ أي طر  مٚ -ينذ بهٚحٌف ومرشِف  ؾ  ؾ  وي و 
ُ  ِ        فْٔحر  بف وؾؼ أهقائف، ؾٔ و      ِ  َ                        

افذي ظٓدٕٚه مـ ـٌٚر ظِامئْٚ افذيـ درشْٚ ظذ أيدهيؿ ذم مًٚجد وجقامع بالد افنٚم 

هـ، ؾُٚن ظِامء افؼيًٜ افٍىٚحؾ هؿ افدظٚة، وفذفؽ جٚءت 1399 -1392شْقات 

هيؿ إجٔٚل ادًتَّٜٔ، وإمر ينٚهبف ذم احلقارض افًِّٜٔ ذم بَٜٔ أؿىٚر افًٚمل ظذ أيد

 اإلشالمل )مُٜ، ادديْٜ، افَٚهرة، تقٕس، ؾٚس.(.

ؾٓؾ بٚفًٍؾ وصؾ مًتقى خىٚبْٚ افدظقي افٔقم إػ هذه افرتٌٜ افًٚمَٜ؟ إٕف شٗال 

ُ                             ـثرا مٚ أـرره وأردده ظْدمٚ أ صدم بًٌض اخلىٚبٚت افدئْٜ افت ل تٌثٓٚ افٍوٚئٔٚت                            

ك ديْْٚ ـك يٌَـك متـٚءل إفـقم، وأتًـل افٔـوتتْٚؿِٓٚ مقاؿع افتقاصؾ آجتامظل افنٌُ

                                 ً                                          اإلشالمل احلْٔػ وشْٜ ٌْٕٔٚ افُريؿ ـال  مًتٌٚحٚ فُؾ مـ شقفٝ فف ًٍٕف أن يتُِؿ ؾٔف 

بٌر مًرؾٜ حََٜٔٔ بجّٓقر اددظقيـ؟ وهؾ يٍُل أن يُقن افًٚمل مِام بًِقم افؼيًٜ 

فٔتًْك فف احلديٞ جلّٓقر ٓ يًرؾٓؿ افٌتٜ؟ ومتك وـٔػ يُّْْٚ صْٚظٜ خىٚب دظقي 

ٓ  إػ هٚدئ ومتزن واشس                                                  ّ    اتٔجل؟ ٕن صْٚظٜ مجٓقر ظْٔػ ومتندد ومتٖزم ٓ حيتٚج إ

ِ ف  إػ حمٚرضة واحدة، وإػ ظدة خىٚبٚت مقتقرة ومتٖزمٜ فهْٚظٜ هذه  َ                                                          بوع حمٚرضات، ب   ْ  َ           

اخلريىٜ افدظقيٜ افتل ٕنٚهد أمنٚجٓٚ افٔقم ظذ شٚحٜ اخلىٚبٚت افدظقيٜ اهلجقمٜٔ 

 وافدظقيٜ ادوٚدة. 
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ـؿ ادًٚر  افؼظٜٔ افتل حيقزهٚ افداظٜٔ، وفًٔٝ ذم حجؿ ؾٚدًٖفٜ إذن فًٔٝ ذم 

افقؿٝ ادّْقح فف ظذ افٍوٚئٜٔ، وفٔس ذم اؽتْٚم افٍرصٜ فًِرض وافتًٚر ، أو ٕحقهٚ، 

بؾ ادًٖفٜ تُّـ أوٓ وآخرا ذم مًرؾٜ اجلّٓقر افذي شٔقجف إفٔف اخلىٚب حؼ ادًرؾٜ، 

َٚربٚت وافتخّْٔٚت. وهق مٚ َٕهده مـ وفًٔٝ ادًرؾٜ إوفٜٔ ادٌْٜٔ ظذ افيْقن واد

 دراشتْٚ هذه.
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 املبحح الجاىٕ

 حكٔك٘ ّفْائد البحح املٔداىٕ

ُ                                                                  ت ًد دراشٜ اجلّٓقر أحد أبرز مْتجٚت افٍقرة افًِّٜٔ احلديثٜ ذم صؼ افٌحٞ 

آجتامظل واإلًٕٚين، وافتل جيٛ ظذ افًَؾ ادًِؿ اشتثامرهٚ وتًخرهٚ ذم افسويٟ 

وافدظٚيٜ فديْف وحوٚرتف وفٌتف بُؾ افقشٚئؾ ادتٚحٜ، حٔٞ اظتّدت افدراشٚت 

شٜ اجلّٓقر، ؾال يُّـ إظداد دراشٜ ٕيريٜ، أو آجتامظٜٔ وافًٍْٜٔ واإلًٕٕٜٚٔ ظذ درا

بْٚء ؾرؤٜ، أو حمٚوفٜ تنُٔؾ مَٚربٜ، أو تٖشٔس ٕيريٜ دون دراشٜ اجلّٓقر دراشٜ 

مٔدإٜٔ واؿًٜٔ وحََٜٔٔ، دًرؾٜ مدى اجلدوى وادردود افًٚئدي مـ تِؽ افدراشٜ، 

ًٕٕٜٚٔ، ؾ٘ذا ؾدراشٜ اجلّٓقر رــ أشٚد ٕٓىالق وتٖشٔس افْيريٚت ذم افدراشٚت اإل

مٚ أردٕٚ إظداد مؼوع اؿتهٚدي أو ربحل أو دظٚئل أو دظقي مًْقي أو حتنٔدي تًٌقي، 

أو إصٓٚري )إظالين( بًٔل أو خدمل أو تقجٔٓل أو حتذيري أو تقجٔٓل.. أو ٕحقه، ؾْٕ٘ٚ 

بحٚجٜ إػ افَٔٚم بحِّٜ إظالمٜٔ وإصٓٚريٜ فِسويٟ دؼوظْٚ، وٓ يُّـ إظداد احلِّٜ 

راشٜ فًِقق وفِجّٓقر دًرؾٜ ادمٚهٚتف ومٔقفف ؤًٍٕٚتف وـؾ مٚ فف ظالؿٜ بٕ٘جٚح بٌر د

ُ                         ادؼوع واحلِّٜ، وهق ظغ افًّؾ افتجريب ادٔداين، ؾال دمد م ْتجٚ أو وشٔىٚ أو متًٚمال                                                  

اؿتهٚديٚ أو ٕحقه يدخؾ شقؿٚ ومجٓقرا بٌر دراشٜ جلدواهٚ آؿتهٚديٜ، ومدى إؿٌٚل 

 شًِتف أو خدمتف. اجلّٓقر ظذ مْتجف أو

ومٔدان افدظقة إػ اهلل وإػ ديْف اإلشالم أظيؿ مٔدان ذم افقجقد ـِف، وأظيؿ وشط 

بغ شٚئر افٍوٚءات افربحٜٔ إخرى، حٔٞ مٚدتف ومْتجٚتف وشقؿف وبوٚظتف افتًٚمؾ مع 

افديـ اإلشالمل وحَٚئَف ادىَِٜ، )أٓ إن شًِٜ اهلل ؽٚفٜٔ، أٓ إن شًِٜ اهلل اجلْٜ(، 

ًٚمالتف مع أظيؿ مٚدتغ ذم اإلًٕٚن مهٚ ظَِف وؿٌِف وتهقيٛ شِقـف وختؤًف خلٚفَف، وت

وظِٔف وجٛ أن يدخِف افدظٚة وافًٚمِقن فإلشالم بُثر ثَٜ واؿتدار إػ مٔدان افدظقة 

ٓ  بًّرؾٜ اجلّٓقر افذي                                                      ّ                    وخمٚضٌٜ اجلّٓقر ادتْقع، وٓ يُقن ذفؽ آؿتدار وافثٌٚت إ

، ؾٔحًـ بتِؽ افدراشٜ إتَٚء ودراشٜ ـؾ مًٖفٜ هلٚ صِٜ بٍٚظِٜٔ شٔتقجف إفٔف بٚخلىٚب
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                   ً                                                     ومردوديٜ اخلىٚب، بدءا  مـ: اشؿ احلهٜ، وزمْٓٚ، وفٌتٓٚ، وصقت افداظٜٔ، وٕزتف، 

تف، وخٍِٔتف اإلصٓٚريٜ   ً  ِ
ْ  َ                     ورمقزه، وصُِف، وفٌٚشف، وفقٕف، وحرـتف، وإصٚراتف، وج   ِ                                                  

ٜ إصٌٚئف، ومدى صزه وحتِّف وـيّف وافنًٚراتٜٔ، ومقوقظف، وـٍٜٔٔ خمٚضٌتف، وضريَ

ُ                                             فٌِٔظ.. وؽرهٚ مـ افهٍٚت اخل َِٜٔ وافًٍْٜٔ افيوريٜ فْجٚح اخلىٚب ووصقفف إػ                           

 ًٍٕٜٔ وؿِقب اجلّٓقر ادًتٌَؾ، افذي شتتٌٚيـ رؤيتف وؾٓقمٚتف دحتقى اخلىٚب. 

ٚة وٕجؾ حتَٔؼ هذه افرتٌٜ افًِّٜٔ ادتّٔزة خلدمٜ افدظقة اإلشالمٜٔ حيتٚج افدظ

تُقيْٚ ؿهرا ذم أرـٚن افًِّٜٔ آتهٚفٜٔ، وٓشٔام مٚ تزخر بف ادُتٌٜ افًربٜٔ مـ ظْٚويـ 

ذم ظِؿ ادْٚهٟ افٌحثٜٔ ادٔدإٜٔ افتىٌَٜٔٔ، وافتل ظذ وقئٓٚ تتؿ دراشٜ افيٚهرة 

ظٌد افْٚس وادجٚٓت وإرـٚن ادىِقب مًرؾتٓٚ ومَٚربتٓٚ ظـ ـثٛ، ؾَد ـتٛ )

 (ظٌد افرمحٚن افًًٔقيو)، (فٌحٞ افًِّل ذم افًِقم آجتامظٜٔمْٓجٜٔ ا) (جْديل

أمحد حٚؾظ ٕجؿ و)، (مْٚهٟ افٌحٞ افًِّل ذم افٍُر اإلشالمل وافٍُر احلديٞ)

مْٓجٜٔ افٌحٞ افًِّل افَقاظد ) (حمّد ظٌٔدات وآخرون)، و(دفٔؾ افٌٚحٞ) (وآخرون

افًِّل أشٚشٔٚتف افْيريٜ افٌحٞ ) (رجٚء وحٔد دويدري) وـتٛ، (وادراحؾ وافتىٌَٔٚت

افٌحٞ ) (حمّد زيٚن ظّر)، و(ظِؿ افٍْس افسبقي) (ؾٚخر ظٚؿؾو)، (وممٚرشتف افًِّٜٔ

وؽرهؿ  ،(افٌحٞ افًِّل أصقفف ومْٚهجف( )أمحد بدر)، و(افًِّل مْٚهجف وتَْٔٚتف

ُ              حٔٞ تدور ـؾ هذه ادراجع حقل مْٚهٟ افٌحٞ افًِّل، وت رـز ظذ ادْٟٓ  افُثر..                                                 

 َل )اإلمٌريَل( ادٔداين، ؾقاحد مْٓٚ يٌْل ظـ افُؾ.افتىٌٔ

ومـ خالل دراشتْٚ دْٚهٟ ؿٔٚس إثر أو ردة افًٍؾ، ٕتًر  ظذ اجلّٓقر ظـ ـثٛ، 

ُ           وٕراه وًٕٚيْف ظـ ؿرب، وذفؽ بٚختٔٚر ظْٔٚت افٌحٞ أوٓ، وظع  أن أ حدد ٕقظٜٔ                                                              

بف، ومٚ هل إشئِٜ اجلّٓقر افذي شٖدرشف ٕظر  مٚ هل أؾوؾ ضرق افَٔٚس اخلٚصٜ 

افتل يُّْْل أن أضرحٓٚ ظِٔف ٕمتُـ مـ مجع افٌٕٔٚٚت وحتِِٔٓٚ، واخلروج بٚفْتٚئٟ 

وافًْٛ ادئقيٜ. وهْٚ وجٛ ظذ افداظٜٔ أو ادٗشًٜ افدظقيٜ حتديد اختٔٚر افًْٜٔ، ؾ٘ذا 
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ـْٝ شٖختٚر ظْٔٚت )مـ اجلّٓقر( متًَٜ مًْجّٜ، أو مٚ تًّك بٚفًْٔٚت ادًْجّٜ 

اجلٚمًٜ أو اجلْقد أو ادًٚجغ، أو شٖختٚر افًْٔٚت افًنقائٜٔ مـ ادهٚدؾٚت ذم  ـىٌِٜ

افنٚرع أو ادٗشًٚت، أو شٖختٚر افًْٔٚت ادْتَٚة ادختٚرة، أو افًْٔٚت افىٌَٜٔ، أو 

                                                                  شٖـتٍل بٚٓظساؾٚت افنخهٜٔ افتل ترد ظع  مـ خالل افتًٚؤٓت وآشتًٍٚرات 

ُ                                ْٚت افٍقريٜ، افتل أ وزع ظِٔٓٚ آشتامرة ذم احلغ وأمجًٓٚ وآظساؾٚت، أو شٖختٚر افًٔ                   

ذم احلغ، أو شٖختٚر افًْٔٚت ادٍتقحٜ وافتل أراؿٌٓٚ وأصٚهدهٚ ـؾ يقم مـ خالل 

آحتُٚك افٔقمل وافدائؿ ـًُٚن احلل، ورؾٚق افًّؾ، ورواد ادًجد، وافىٌِٜ افذيـ 

ٔٚؽٜ اشتامرتف وحًـ تقزيًٓٚ، ُ                                          أ درشٓؿ، ؾ٘ن ادٗشًٜ أو افداظٜٔ جمز ظذ وٌط وص

                                        ً      ً                 حٔٞ مل تًد منُِٜ تقزيع وحتهٔؾ آشتامرات أمرا  متًنا  ٓشٔام مع افٍقرة 

اإلفُسؤٕٜ افنٌُٜٔ ادًٚسة افتل شِٓٝ ظِّٜٔ إرشٚل مئٚت أٓ  مـ آشتامرات 

َ                           وتَِل ظؼات بؾ مئٚت أٓ  مـ اإلجٚبٚت، ومـ ث ؿ  أصٌحٝ افًِّٜٔ شِٜٓ جدا.                                          

فِداظٜٔ أو فِّٗشًٜ افدظقيٜ آفتجٚء فًِّٜٔ حتِٔؾ ادوّقن، ومًرؾٜ  ويُّـ

تقجف اجلّٓقر مـ ادخٚضٛ مـ خالل ظِّٜٔ )افتٌذيٜ ادردمًٜ( بغ ادرشؾ وادًتٌَؾ، 

وافتل صٚرت افٔقم شِٜٓ مًٔقرة بٍوؾ صّقفٜٔ مقاؿع افتقاصؾ آجتامظل 

 اإلفُسؤٕٜ.

تًّك ظْد بًوٓؿ بًِّٜٔ حتِٔؾ ادحتقى، وتتّثؾ ظِّٜٔ حتِٔؾ ادوّقن أو مٚ 

حٔٞ ترد افُثر مـ افرشٚئؾ ظذ افداظٜٔ، وهْٚ وجٛ ظِٔف ؿراءضهٚ أو آشتًٕٜٚ بٍريؼ 

متخهص فَراءضهٚ وتهٍْٔٓٚ وؾؼ مقوقظٚضهٚ، وشٖرضب مثٚٓ تىٌَٔٔٚ ظـ هذا افّْقذج 

 ذم مًجد مـ افٌحٞ ادٔداين، ؾَد أؿّٝ دراشٜ حتِٔؾ ادحتقى ظذ مجٓقر ادهِغ

طِِٝ أدظق ؾٔف مدة ظؼ شْقات ـ٘مٚم وخىٔٛ متىقع، ووجدت أشئِٜ اجلّٓقر ضِٜٔ 

 ثالث شْقات مـ افدراشٜ تدور حقل ادقوقظٚت ادٌْٜٔ ذم اجلداول أدٕٚه.
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يبني اجتاهات توجه االهتاممات طز األسئؾة الؽتابقة ادطروحة من  - 1 -جدول رقم

 سماال كتابقا 331والتي بؾغ طددها  ادصؾني وادصؾقات معا

 مالحظات طددها كوطقة االهتاممات واألسئؾة

 ُ                               ؿ دم درس ظِّل ذم ذوط إجٚبٜ افدظٚء 76 ضِٛ افدظٚء

 ذم افهالة وافهٔٚم وافزـٚة  41 ؾَف افًٌٚدات

 أؽٌِٓٚ ذم ؾَف إهة افّٔغ وافىالق 19 ؾَف ادًٚمالت

 أؽٌِٓٚ ظـ اديٚهر افؼـٜٔ وخمٚفٍٜ افؼع 26 افًَٚئد وأصقل افديـ

 أؽٌِٓٚ ذم اخلّر وافزٕٚ وافرصقة واخلٕٜٔٚ 16 ادًٚيص مـ افٌُٚئر

 ظع ومًٚويٜ ،افٍتْٜ افُزى ،افًٍِٜٔ ،افنًٜٔ 35 ثَٚؾٜ إشالمٜٔ متْقظٜ

  23 ٕندان افوٚفٜ

 ُ                         ؿ دمٝ دروس ذم افرؿٜٔ افؼظٜٔ 23 ضِٛ افرؿٜٔ

 افتقبٜ وضريَٜ تربٜٔ إوٓد واحلٍظذم  29 حٜٔضِٛ افْه

 خٚصٜ 13حٚٓت فٌْٚء مًجد و 23 16 ضِٛ مًٚظدة 

 ادجتّعووصػ أووٚع افٍرد 

 اجلزائري ادزريٜ
15 

وصػ افُثر مـ إمراض ادًنًنٜ ؾٔف 

 ـٚدحًقبٜٔ وادحٚبٚة وافًهٌٜٔ افٌَِٜٔ.. 

 ادقوقعُ                       ؿ دم درس ظِّل ذظل ذم هذا  22 تًٍر أحالم ومْٚمٚت

 حقل شقء ؾٓؿ فًٌض إشئِٜ 23 تقؤحٚت فإلمٚم

 تقجٔٓٚت فإلمٚم 
22 

بٚدديْٜ هبد  تقجٔف  أظٔٚنُ        ؿ دمٝ مـ 

 اخلىٚب افديْل وافتحُؿ ؾٔف 

 مـ مُتٌٜ اإلمٚم افنخهٜٔ 22 ضِٛ اشتًٚرة ـتٛ

 اإلمٚم افنخهٜٔ ٗفٍٚتمـ م 12 ضِٛ إهداء مٗفٍٚت اإلمٚم

 ٓ تُٚد ختِق أي ورؿٜ مرشِٜ مـ مدح 73 مدح وصُر دْٟٓ اإلمٚم
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 :1حتؾقل كتائج جدول رقم  

وهق إهؿ بغ هذه اجلداول ادمٚهٚت إشئِٜ،  1ومٚ يالحظ ظذ جدول رؿؿ 

ومًٓٚ أمُـ افتًر  احلََٔل ظذ ادمٚهٚت افتديـ فدى ادهِغ، وهق مٚ يًُس افقاؿع 

 افديْل فدى ادهع اجلزائري، ومٚ يُّـ تًجِٔف مـ ادالحيٚت آشساتٔجٜٔ مٚ يع:

ٚه، مع بروز ؿرون وآفٜ أشئِٜ افًَٔدة وأصقل افديـ، بنُؾ مثر ومٍِٝ فالٕتٌ -1

اديٚهر افؼـٜٔ ادٌٚفغ ؾٔٓٚ، ـقوع أصقاك افييع ذم خٍِٜٔ افًٔٚرات، ومخًٜ 

افٔد، وبًض افتامئؿ وإصٔٚء ادختٍِٜ.. محٚيٜ مـ افًغ. وافذهٚب فألرضحٜ 

 وافتزك وافتًّح هبٚ، وووع ظالمٚت ذـٜٔ ظذ ادْٚزل درءا فِحًد وافًغ.

ٝ فالٕتٌٚه، حٔٞ مل تتًد أشئِٜ افٌُٚئر شتٜ ظؼ مٍِ ؾبنُ افٌُٚئر أشئِٜ وآفٜ -2

 شٗآ ضِٜٔ شْقات آختٌٚر افثالث.  16

َف ادًٚمالت بنُؾ مٍِٝ فالٕتٌٚه، حٔٞ مل تتًد أشئِٜ افٌٔقع ؾ أشئِٜ وآفٜ -3

شٗآ ضِٜٔ شْقات  19وإؿؤٜ وافديـ وافرهـ ورد افًٚريٜ تًًٜ ظؼ 

 آختٌٚر افثالث. 

ف وبالؽتف وؾهٚحتف وخٌِف فألفٌٚب، دروش ظذ وافثْٚء اإلمٚم مدح أوراق ـثرة -4

 ظذ مٚ اظتٚد ظِٔف افْٚس افٔقم مـ ٍٕٚق ومِؼ وخداع.

ختٍِٜ، ٓظتَٚد افًٚمٜ بىٔٚبٜ وضٓٚرة اإلمٚم، افذي اد افدظٚء ضِٛ أشئِٜ ـثرة -5

ظٜٔ ومٚ يتقشّقن ؾٔف اخلر وآشتجٚبٜ، ومع إؿرارٕٚ بّؼوظٜٔ افدظٚء وإد

ٓ  إْٔٚ ٕقؽؾ ذم ؾٓؿ افًَؾ إ شىقري وافٌٌٔل                            ّ                         ورد ذم هذا افٌٚب مـ أدفٜ، إ

ادْٚذم ٓختٚذ افًْـ واخلوقع فِْقامٔس وممٚرشٜ احلٔٚة وؾؼ ادْٟٓ افًِّل 

اددروس، ؾتسدى إٓتُٚشٚت ظذ افًٚمٜ، ؾٔحًٌقن أن رتَٓٚ يُقن بٚفدظٚء 

 فَْٚء، وهق ؽٚرق ذم افذٕقب وادًٚيص.مـ اإلمٚم افذي يتقشّقن ؾٔف افىٓٚرة وا
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افديـ ظْد افًٚمٜ هق ظٌٚدات  أن افدارس فٔتٖـد حتك افًٌٚدات ؾَف أشئِٜ ـثرة -6

ؾَط. وهق مٚ حك افْٚس ذم افٍٓقمٚت افَٚسة، ومٚ جًؾ افديـ يتَقؿع ذم 

 زاويٜ ؤَٜ ٕيريٚ وواؿًٔٚ وحٔٚتٔٚ.

بٜٔ وافتُقيـ وافْجٚح ذم افس ذم إشِؿ ادْٟٓ ومًرؾٜ افْهح ضِٛ أشئِٜ وآفٜ -7

احلٔٚة، مٚ يٌغ اظتزاز اجلزائري بًٍْف، وظدم تٍتحف ظذ أخر إؾوؾ، وظدم 

 تٌَِف ٕي دمربٜ ٕٚجحٜ.

وصػ افقاؿع اجلزائري ادر، واإلـثٚر مـ افٌُٚء ظِٔف بًٌِٜٔ مٍرضٜ، دوٕام حراك  -8

 حوٚري ديْل ؾٚظؾ يٌدو مـ ادهِغ.

ديٜ وإدبٜٔ وادًْقيٜ وافروحٜٔ. مٚ يٌغ تقاوع مهٜ ادٚ ادًٚظدة ضِٛ أوراق ـثرة -9

ادهع اجلزائري، وٕندإف إدٕك. ؾَد تَِٔٝ افُثر مـ ضٌِٚت إهداء افُتٛ، 

 ومجع ادٚل وافهدؿٜ، ومٚ راؾَٓٚ مـ بُٚء وتٖشػ وتٖمل وتهْع بٚد فًِٔٚن.

ٍِٔغ وافنًٜٔ واخلقارج وحزب ـثرة أشئِٜ افثَٚؾٜ اإلشالمٜٔ حقل: افًٍِٜٔ وافً -12

اهلل واإلظالم اإلشالمل وتًٍر افُثر مـ افيقاهر افًٔٚشٜٔ ادًٚسة ـٚحلرب 

وافربٔع  ذم أؾًٌٕٚتٚن وافًراق وافنٔنٚن وؾًِىغ ودارؾقر وافهقمٚل وافًقدٜ

 .. افًريب
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من  يبني اجتاهات توجه االهتاممات طز األسئؾة الشػفقة ادطروحة - 2 -جدول رقم

 سماال شػفقا 519وطددها  ادصؾني وادصؾقات

 مالحظات طددها كوطقة االهتاممات واألسئؾة

 ُ                               ؿ دم درس ظِّل ذم ذوط إجٚبٜ افدظٚء 59 ضِٛ افدظٚء

 ذم افهالة وافهٔٚم وافزـٚة  41 ؾَف افًٌٚدات

 افّٔغ وافىالقوأؽٌِٓٚ ذم ؾَف إهة  26 ؾَف ادًٚمالت

 أؽٌِٓٚ ظـ اديٚهر افؼـٜٔ وخمٚفٍٜ افؼع 24 افًَٚئد وأصقل افديـ

 أؽٌِٓٚ ذم اخلّر وافزٕٚ وافرصقة واخلٕٜٔٚ 21 ادًٚيص مـ افٌُٚئر

 افنًٜٔ افًٍِٜٔ افٍتْٜ افُزى ظع ومًٚويٜ 18 ثَٚؾٜ إشالمٜٔ متْقظٜ

 ُ                         ؿ دمٝ دروس ذم افرؿٜٔ افؼظٜٔ 89 ضِٛ افرؿٜٔ

 إوٓد واحلٍظذم افتقبٜ وضريَٜ تربٜٔ  12 حٜٔضِٛ افْه

 خٚصٜ 13حٚٓت فٌْٚء مًجد و 23 58 ضِٛ مًٚظدة 

 ادجتّعووصػ أووٚع افٍرد 

 اجلزائري ادزريٜ
33 

وصػ افُثر مـ إمراض ادًنًنٜ ؾٔف 

 ـٚدحًقبٜٔ وادحٚبٚة وافًهٌٜٔ افٌَِٜٔ.. 

 ُ                             ؿ دم درس ظِّل ذظل ذم هذا ادقوقع 14 تًٍر أحالم ومْٚمٚت

 حقل شقء ؾٓؿ فًٌض إشئِٜ 23 تقؤحٚت فإلمٚم

 22 تقجٔٓٚت فإلمٚم 
بٚدديْٜ هبد  تقجٔف اخلىٚب  أظٔٚنُ        ؿ دمٝ مـ 

 افديْل وافتحُؿ ؾٔف 

 مـ مُتٌٜ اإلمٚم افنخهٜٔ 14 ضِٛ اشتًٚرة ـتٛ

 مـ مُتٌٜ اإلمٚم افنخهٜٔ 24 ضِٛ إهداء مٗفٍٚت اإلمٚم

 مرشِٜ مـ مدحٓ تُٚد ختِق أي ورؿٜ  121 مدح وصُر دْٟٓ اإلمٚم
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 :2حتؾقل كتائج جدول رقم  

وهق مـ حٔٞ إمهٜٔ ٓ خيتِػ ظـ شٚبَف ذم ٕقظٜٔ  2ومٚ يالحظ ظذ جدول رؿؿ 

إشئِٜ افُتٚبٜٔ، وفُْٓٚ وردت بٚفهٌٜٔ افنٍٜٓٔ افتل ـْٝ أؿقم بتدويْٓٚ ذم حْٔٓٚ وّـ 

شجؾ أشٌقظل، ومًٓٚ أمُـ افتًر  احلََٔل ظذ ادمٚهٚت افتديـ فدى ادهِغ، وهق مٚ 

ًجِٔف مـ ادالحيٚت يًُس افقاؿع افديْل فدى ادهع اجلزائري، ومٚ يُّـ ت

آشساتٔجٜٔ ارتٍٚع ًٌٕٜ إشئِٜ ادقجٜٓ ذم افرؿٜٔ وافدظٚء وضِٛ ادًٚظدة وتًٍر 

 إحالم وٕندان افوٚفٜ، واددح وافنُر فإلمٚم.

يبني كسبة ادفتؿني باحلقاة الديـقة الصحقحة من ادصؾني وادصؾقات معا  - 3 -جدول رقم

 سماال كتابقا 331وطددها  طز األسئؾة الؽتابة

 ظدد ادهِغ
ظدد 

 ادهِٔٚت
 ادجّقع

ظدد إشئِٜ 

 افُتٚبٜٔ
 افًٌْٜ ادئقيٜ

2222 722 2722 331 12.22% 

 :3حتؾقل كتائج جدول رقم  

مـ بغ مٚئٜ مهع ومهِٜٔ ضرحقا شٗآ واحدا،       ً مهِٔٚ   (اثْك ظؼ) 12 ـؾ أن -1

يًْل أن واحدا ضرح افًٗال، وأن أخريـ جٚؤوا فًِّجد ٕداء افًٌٚدة ؾَط، 

 وجِٓؿ مـ إمٔغ أو افالمٌٚفغ.

 ُتٚبٜٔ ذم ؾَف افًٌٚدات أو ذم جقإٛ افٌٔٛ.اف إشئِٜ جؾ أن -2

وافَراءة را ٕن ؾًؾ افُتٚبٜ ظل افديْل متدٕٜٔ جدا ذم ادهِغ، ٕيافق ًٌٕٜ أن -3

 ؽٚئٛ ذم حٔٚضهؿ.

 ُٕٜٚ افتل تًتحَٓٚ ذم حٔٚة افْٚس.اد افدئْٜ ادرجًٜٔ إيالء ظدم -4
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يبني كسبة ادفتؿني باحلقاة الديـقة الصحقحة من ادصؾني وادصؾقات  - 4  -جدول رقم 

 سماال شػفقا 519 معا طز األسئؾة الشػفقة

 ظدد ادهِغ
ظدد 

 ادهِٔٚت
 ادجّقع

ظدد إشئِٜ 

 ٜٔنٍٓاف
 افًٌْٜ ادئقيٜ

2222 722 2722 519 19.22% 

 

 :4حتؾقل كتائج جدول رقم 

تًًٜ ظؼ مهِْٔٚ مـ بغ مٚئٜ مهع ومهِٜٔ ضرحقا شٗآ واحدا،  19 ـؾ أن -1

يًْل أن واحدا ضرح افًٗال، وأن أخريـ جٚؤوا فًِّجد ٕداء افًٌٚدة ؾَط، 

 افالمٌٚفغ.وجِٓؿ مـ إمٔغ أو 

فٌٔٛ وافدظٚء وضِٛ ا جقإٛ ذم أو افًٌٚدات ؾَف ذم افنٍٜٓٔ إشئِٜ جؾ أن -2

 ادًٚظدة.

ل ــًؾ افقاظـغ، ٕيرا فٌٔٚب افٍـل ادهِـدا ؾـٜ جـل متدٕٔـظل افديْافق ًٌٕٜ أن -3

 وافقاؿًل ذم تًٔر صٗون حٔٚضهؿ.

يًرؾقهنؿ، بؾ ٓ يًرؾقن اهتاممٚضهؿ : إٔف ثّٜ دظٚة خيٚضٌقن صًقبٚ وأممٚ ٓ واخلالصة

ومقؿع اإلشالم مـ حٔٚضهؿ، وهْٚ وجٛ ظذ ادنتٌِغ بٚفًّؾ اإلشالمل افتٌْف إػ أمهٜٔ 

ٚت اجلّٓقر ـؼ مَٚمٚت ومًتقيـٚء اخلىٚب افدظقي وؾـداد وبْــافٌحٞ ادٔداين ذم إظ

 ادخٚضٛ.
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ٜ فُتٛ افًرة وافًْٜ ـرة وادختٍِــ افُثـٜٔ بٚفًْٚويـٜ اإلشالمـق  ادُتٌـتزخر رؾ

ٚر وافتٚريخ اإلشالمل، ؾوال ـٚب وإخٌـر وإًٕـٚت وافًـؿ وافىٌَـٚزي وادالحـوادٌ

ٍٚت ـدرـٚت وافنامئؾ وافهـد وادًتــ وادًٕٚٔـٜ وافًْـظـ ـتٛ احلديٞ افهحٚح افًت

 ادحّديٜ.. ؾوال ظـ افَهٚئد افنًريٜ افىقيِٜ ظذ تٌٚيـ ؾٔام حقتف، افتل تْٚوفٝ أيوٚ 

افتٍٚصٔؾ افدؿَٜٔ وادتْقظٜ فًرة رشقفْٚ افُريؿ حمّد صذ اهلل ظِٔف  -ل مًيّٓٚـؾ -

ُ           وشِؿ وصحٚبتف افُرام روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ أمجًغ، افتل أ فٍٝ ذم ؾسات خمتٍِٜ                                                     

                                                   ً                      ومتْقظٜ ظز ظهقر احلوٚرة افًربٜٔ اإلشالمٜٔ افزاهرة، بدءا  بٌّٚزي وشر )ظروة بـ 

هـ( و)شٔػ 146هـ( افتل وصِٝ إفْٔٚ مـ ضريؼ ابْف )هنٚم بـ ظروة ت 94افزبر ت 

هـ( و)ابـ ؿتٌٜٔ 256( و)حمّد بـ ظّر افقاؿدي ت 182بـ ظّر افوٌل إشدي ت 

هـ(. وـذفؽ شرة )حمّد بـ 333ـ جرير افىزي ت هـ( و)حمّد ب276افديْقري ت 

هـ، ادٌتدأ، ادًٌٞ، 152هـ( وشرة )حمّد بـ إشحٚق ت 124مًِؿ افزهري ت 

هـ( 761ادٌٚزي( افتل وصِٝ إفْٔٚ مـ ضريؼ شرة )ظٌد ادِؽ بـ هنٚم إٕهٚري ت 

ٜ ذم افًرة ادنٓقرة بـ )شرة ابـ هنٚم(.. وطِٝ ادهٍْٚت تسى تٖفٍٔٚ ودمًّٔٚ وإوٚؾ

افٌْقيٜ ادىٓرة، ؾٓذا ـتٚب )افنٍٚ بتًريػ حَقق ادهىٍك فَِٚيض ظٔٚض بـ مقشك 

هـ( 597هـ( وهذا ـتٚب )صٍقة افهٍقة فًٌد افرمحـ بـ اجلقزي ت 544افٔحهٌل ت 

هـ( افذي اختكه افنٔخ 751ؾـ )زاد ادًٚد ذم هدي خر افًٌٚد ٓبـ ؿٔؿ اجلقزيٜ ت 

هـ( حتٝ ظْقان )خمتك زاد ادًٚد( و)افًرة افٌْقيٜ 1226)حمّد بـ ظٌد افقهٚب ت 

هـ(، وؽرهٚ ادئٚت مـ ادهٍْٚت ادنٓقرة فنٔخ 774إلشامظٔؾ بـ ظّر بـ ـثر ت 

هـ(، وؽره ـٚحلٚؾظ 728اإلشالم )أمحد بـ ظٌد احلِٔؿ احلراين ادنٓقر بٚبـ تّٜٔٔ ت 

هـ(.. إػ ظك 1233د ت هـ(، و)افُرمل ادَد748ادٗرخ )صّس افديـ افذهٌل ت 

 افْٓوٜ إدبٜٔ افًربٜٔ احلديثٜ مىٚفع افَرن افثٚفٞ ظؼ اهلجري. 

ٞ أيوٚ ـثرة افتآفٔػ ـر احلديـل افًهـٜ ؾـٜٔ واإلشالمٔـٜ افًربـٚ ظرؾٝ ادُتٌــّ

ف ـم( ـتٚب1927ؽ ت ـري بـد اخلوـٛ )حمّـوافتهٕٚٔػ ذم افًرة افٌْقيٜ ادىٓرة، ؾُت
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م 1942َٔغ ذم شرة شٔد ادرشِغ(، وـتٛ )ظٌد احلّٔد بـ بٚديس ت ادختك )ٕقر اف

، افًْٜ( وـتٛ افداظٜٔ افنٓر )ظٌد افًزيز 6جمٚفس افتذـر ذم ـالم احلُٔؿ اخلٌر ج 

م افًرة افٌْقيٜ( ـّحٚرضات فىٌِٜ ؿًؿ افؼيًٜ بجٚمًٜ 1944افثًٚفٌل افتقٕز ت 

م افًرة افٌْقيٜ 1964ٚظل ت م، وـتٛ )يقشػ اف1939ًٌ-1936بٌداد شْقات 

م شرة حمّد( 1956ومُٕٚتٓٚ ذم افتؼيع اإلشالمل(، ـام ـتٛ )حمّد حًغ هُٔؾ ت 

م ظذ هٚمش افًرة( وـتٛ )ظٌٚس حمّقد افًَٚد ت 1973وـتٛ )ضف حًغ ت 

م ظٌَريٜ حمّد( وّـ شًِِٜ افًٌَريٚت افًؼ. ـام ـتٛ مٗخرا ـؾ مـ: )حمّد 1964

م افًرة افٌْقيٜ(، وـتٛ 2212فٌْقيٜ(، وـتٛ )ظّر شِٔامن إصَر ت أبق صٌٜٓ افًرة ا

م ؾَف 1996م ؾَف افًْٜ(، و)حمّد افٌزايل ت 2213)حمّد شًٔد رموٚن افٌقضل ت 

افًرة(، وـتٛ )حمّد مْر افٌوٌٚن افًرة بّْٟٓ حرـل( وـتٛ اإلمٚم )حمّد اجلُْل( 

ؾتح افٌٚري ٓبـ حجر افًًَالين ت  ـتٚبف افتحََٔل افَٔؿ )افًرة افٌْقيٜ مـ ـتٚب

هـ(.. ـام ـتٛ افدظٚة اجلدد )حمّد افًريٍل، ظٚئض افَرين، ظّر ظٌد افُٚذم، حمّقد 825

ادكي، شٍر احلقايل، شِٔامن بـ ؾٓد افًقدة، ظع حمّد افهاليب..( ـتٌٚ ذم افًرة.. 

 وؽرهؿ افُثر.

فتل تْٚوفٝ شرة رشقل وفًٝ هْٚ ذم مًرض هد افتهٕٚٔػ افًِّٜٔ وافدظقيٜ ا

اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ٕن هذا فٔس هق ؽرض افدراشٜ وٓ مَٚمٓٚ افتٍهٔع، بؾ 

افٌرض إشٚس يْىِؼ مـ خالل ؿراءة وحتِٔؾ هذه ادهٍْٚت، وافتل تتهػ ؽٚفٌٔتٓٚ 

بٚفند وافَْؾ وإٓوٌٚط ذم َٕؾ ادًِقمٜ وتقثَٔٓٚ، وهذا أمر مٓؿ ورضوري ذم تدويـ 

شرة رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ٕن إٓوٌٚط بٚحلََٜٔ افدئْٜ وافتٚرخئٜ  وتقثٔؼ

مٓؿ جدا ذم مَٚم احلديٞ ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وهق واجٛ ذظل 

ورضورة ظِّٜٔ مَدشٜ، ٕن افنخهٜٔ ادتْٚوفٜ هل صخهٜٔ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف 

وهل أيوٚ تٖريخ حلَٚئؼ وحقادث وأحُٚم وشِؿ ادهىٍٚة مـ ظْد اهلل مـ جٜٓ، 

ُ                                     افؼيًٜ اإلشالمٜٔ مـ جٜٓ أخرى جيٛ أن ت ًرض ظذ حََٔتٓٚ افتل جرت دون تٌٔر أو                                   
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تٌديؾ أو حتريػ أو إَٕٚص أو إوٚؾٜ..، وهل )افًرة افٌْقيٜ( حًٛ رؤيتل ادتقاوًٜ 

، ٕن احلديٞ احلديٞ ظِؿ مـ أصّؾ -وٕير وحتِٔؾ ؿراءة ضقل بًد -وتهقري 

وافدفٔؾ شٔٚق ورد ذم شٔٚق أصّؾ وأظؿ وهق شٔٚق افًرة وإحداث افٌْقيٜ. وظذ 

ٓ  أن اهتاممٓؿ بًِؿ احلديٞ ـٚن أـثر أمهٜٔ مـ                                     ّ                                        افرؽؿ مـ اهتامم ادًِّغ بًِؿ افًرة إ

ظِؿ افًرة، ظذ اظتٌٚر ـقٕف ادقرد وافٌْٔقع افهٚذم فِتٖريخ وافتقثٔؼ فُؾ افقؿٚئع 

ٜٔ، وظِٔف يُّْْٚ افَقل ذم هذا ادَٚم: إن افًَؾ فُٔٚد يَػ فَٔقل: )إن افتٖفٔػ ذم افؼظ

شرة رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿد تقؿػ ذم جٌٕٚف افتقثَٔل وافتًجٔع(، ٕن 

افتآفٔػ وادهٍْٚت تَْؾ ـِٓٚ ادًِقمٜ ذاضهٚ بّختِػ روايٚضهٚ ـام ؾًؾ ابـ هنٚم وابـ 

افًك احلديٞ وادًٚس، وصٚر ـؾ مٗفػ فًِرة خيتك وئًد  ـثر وؽرمهٚ أيوٚ ذم

افهٔٚؽٜ فِحَٚئؼ ؾَط دوٕام إوٚؾٜ وتقؿٔع افًز وافًيٚت وافدروس مـ ظِامء افًك، 

ٓ  مٚ ؿٚم بف افْزر افًٔر مـ افًِامء وادتخههغ وافدظٚة وٓشٔام ذم افًك احلديٞ،    ّ                                                                      إ

 ـتٚبٔٓام افنٓريـ افًٚبَل افذـر، ـٚفنٔخ حمّد افٌزايل وشًٔد رموٚن افٌقضل ذم

وؽرمهٚ.. ؾام افًٌٔؾ إذن إػ اإلوٚؾٜ وافتجديد ذم ظِؿ افًرة افٌْقيٜ ادىٓرة؟ ومٚ 

 افًٌٔؾ فتجديد درشٓٚ وخىٚهبٚ؟

ومـ هْٚ يُّْْٚ مًٚجلٜ اإلصُٚفٜٔ ادىروحٜ، وافتل تتّحقر ذم إظٚدة صٔٚؽٜ وؾٓؿ 

ٜ ادىٓرة وؾؼ ادًٚر  وادْٚهٟ واحلَٚئؼ وحتِٔؾ وتَديؿ درس وخىٚب افًْٜ افٌْقي

وافًِقم واخلزات افًِّٜٔ احلديثٜ، وُٕقن بذفؽ ؿد أوٍْٚ جلِْٔٚ وفًكٕٚ ؾٓام جديدا 

 فًِْٜ وافًرة مـ خالل افساـامت ادْٓجٜٔ وادًرؾٜٔ وافًِّٜٔ احلديثٜ.

فـ يًسهيٚ  وإىالؿٚ مـ هذه ادًِّٜ ادًرؾٜٔ وادْٓجٜٔ ؾ٘ن حَٚئؼ افًرة افٌْقيٜ

ُ                                                  رء، ؾٓل ًٍٕٓٚ افتل ت ًتّد وي رتُز ظِٔٓٚ ذم هذا افىرح، وفُـ اجلديد هق مْٟٓ إظٚدة         ُ                    

ؾّٓٓٚ وافتًٚمؾ وافتٍٚظؾ مًٓٚ وآشتٍٚدة مـ ظزهٚ وظيٚضهٚ وؿقاظدهٚ افذهٌٜٔ، وذفؽ 

ظز مْٚهٟ افٌحٞ افًِّل ادٌِقرة حديثٚ وّـ افدرس اجلٚمًل، وافتل هل مـ صّٔؿ 
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ٟ افَرآن افُريؿ وافًْٜ افٌْقيٜ ادىٓرة، ؿٌؾ أن يدظل أخر إٔف اـتنٍٓٚ، وروح ومْٓ

وافَرآن افُريؿ وافًْٜ افٌْقيٜ زاخرتٚن بُؾ مْٚهٟ افٍٓؿ وافٌحٞ وافتَيص افتل أظٚد 

 أخر تَديّٓٚ فْٚ ذم افًك احلديٞ.

 وؿٌؾ أن َٕدم درشٚ ّٕقذجٔٚ دراشٔٚ وخىٚبٔٚ ذم افٍٓؿ فًِْٜ وافًرة افٌْقيٜ

ادىٓرة، ٕريد أن ٕٗصؾ دٍٓقم ادْٟٓ ؿرإٓٔٚ، وذفؽ مـ خالل ظروْٚ دنٓد ظَع 

ومْٓجل س ، وفْتّذ ؾٔف جٔدا، وفًْتٍٔد مْف ذم حٔٚتْٚ، وذم ظجٚفٜ ًٕرض فف فْٗصؾ 

دٍٓقم ادْٟٓ افَرآين حتك ٓ يتنب افنؽ ٕحد مـ أن مْٚهٟ افٌحٞ بوٚظٜ أجٌْٜٔ 

دًٚجلٜ وحتِٔؾ افَوٚيٚ اإلشالمٜٔ، وأن هذا ادْٟٓ افتحِٔع ومْٚهٟ ؽريٌٜ ظْٚ، وٓ تهِح 

هق مـ ؾًؾ ادًتؼؿغ وادًتٌربغ، هبد  اإلجٓٚز ظذ ادْيقمٜ افتؼئًٜ وافٍُريٜ 

        ٿ ٿ ٿ ژ اإلشالمٜٔ، وإفُّٔقه ـام ورد ذم شقرة إًٕٚم ذم ؿقفف تًٚػ:

 ڄڃ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ

 ڱ ڱ ڱڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک     ک ک ڑ ڑ

 ھھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ    ڻ ڻ ں ں

 >.إًٕٚم=  ژ ﮲ ۓ ۓ ے ے

مٗذات  -بتقؾٔؼ مـ اهلل-وادحِؾ دٚ ؿٚم بف شٔدٕٚ إبراهٔؿ ظِٔف افهالة وافًالم 

وبخىقاتف اخلّس افدؿَٜٔ، ظز مًٚحٜ ومُقٕٚت وظْٚس ادْٟٓ افتجريٌل بحذاؾره 

 زمْٜٔ ـٚؾٜٔ ٓشتخراج افَٚظدة افُِٜٔ، ومتثِٝ ذم:

        ٿ ٿ ٿ ژاخلىقة إوػ ذم ادنٚهدات وافرؤى وووع ادالحيٚت  -1

 >. إًٕٚم=   ژ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 چ  ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ژثؿ بدأ يٍرض افٍرؤٚت  -2

  >.إًٕٚم=   ژ چ چ چ
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 ڇ ژثؿ ؿٚم بًِّٜٔ اإلجٚبٚت افتَرئٌٜ ظذ افٍروض وادالحيٚت ادىروحٜ  -3

 ک     ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

  >.إًٕٚم=   ژ ک

 ڤ ڤ     ژثؿ ؿٚم بًِّٜٔ آشتَراء ظز دمّٔع ادالحيٚت ظذ وقابط اجلزئٔٚت  -4

 گ گ گ ژ    ژ ک .... ڇ ڇ ڇ ڇ ژ    ژ چ.... ڦڄ ڦ ڦ ڦ

 >. إًٕٚم=   ژ  ۀ .... گ

 ۀ ژثؿ خرج بٚفْتٔجٜ افْٓٚئٜٔ، ادّثِٜ ذم ؿٚظدة افتقحٔد افُزى وادىَِٜ  -5

   ژ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھھ ے ے ۓ ۓ ﮲

 >. إًٕٚم=

 ؾّـ أيـ فٌِرب آدظٚء بٖن ادْٟٓ افًِّل مـ مٌتُراتف؟

فٍّْٓٚ فًرة رشقفْٚ افُريؿ تٖشًٔٚ ظذ مْٚهٟ افٌحٞ  ومـ هْٚ َٕدم إّٔقذجٚ

افًِّل وادْٓجل وافُّل واحلًٚيب وافٍْز وآجتامظل وافدظقي وآتهٚيل 

 واإلؿْٚظل افتل اشتٍدٕٚ مْٓٚ.

ؾُام تذـر ـتٛ افًرة افٌْقيٜ ادىٓرة أن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ دٚ تَِك 

ػ افْٚس، حتك بٚدر ظِٔف افهالة وافًالم إػ آتهٚل إمر مـ ربف بتٌِٔغ افرشٚفٜ إ

بٚفْٚس إؿربغ مـ خٚصٜ أهِف وظنرتف، ثؿ مـ ؿٌِٔتف افُزى وؿقمف ذم مُٜ، وبٚدر 

منظٚ إػ تدبر أمر اهلل، وظِؿ أن إمر مقجف إفٔف، وظِٔف بٚدٌٚدرة واإلهاع بٚٓتهٚل 

اهلدايٜ وافرصٚد، وفُـ ـٔػ شٔتهؾ هبؿ؟ بًنرتف إؿربغ، وهق مٚ ـٚن يتّْٚه هلؿ مـ 

 ومتك يًرض ظِٔٓؿ إمر؟ وـٔػ يٌدؤهؿ بف؟ وهؿ ٓ ظٓد بّثؾ هذا إمر؟ 

ومل يُـ تًٚؤل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ومْٚجٚتف فًٍْف وتريثف مـ بٚب اإلظراض 

 ظـ محؾ أمٕٜٚ افرشٚفٜ، ومحؾ أمٕٜٚ تٌٌِٔٓٚ فِْٚس، وفُـ تريثف ـٚن مـ مْىِؼ تريٞ
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افًٚؿؾ احلُٔؿ، افذي يٌحٞ ظـ افقشِٜٔ افْٚجًٜ وادْٚشٌٜ فِدخقل افىًٌٔل وافتَِٚئل 

ـام تذـر  -ظذ ؿقمف. وفذفؽ ؾَد مُٞ ظِٔف افهالة وافًالم ضِٜٔ صٓر أو مٚ يَٚربف 

يٍُر مِٔٚ ذم إٔجع أشِقب يٌدأهؿ بف، ٕن مًٚؾٜ  -ـتٛ افًْٜ ومهٚدر افًرة افٌْقيٜ 

قة إوػ، ومتك دمٚوزهٚ يٌدأ افًد افتهٚظدي مًٓٚ، ثؿ ٓ يٌِٞ أن إفػ مٔؾ تٌدأ بٚخلى

 يدخؾ ذم افًد افتْٚزيل، وهظٚن مٚ تْتٓل خىقات إفػ مٔؾ.

وفذفؽ ؾ٘ن اهلل تًٚػ حًؿ ذم أظامؿف ذفؽ احلًٌٚن وافتٍُر، ب٘ظٚدة إمر وافتقجٔف 

 ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ژ  إفٔف ذم ادرة افثٕٜٚٔ بهٌٜٔ أـثر حزمٚ ؿٚئال فف:

. وفُـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـٚن ظذ ظِؿ >احلجر=  ژ ٹ ٹ          ٹ

بىًٌٜٔ وجٌِٜ ؿقمف، ادجٌقفٜ ظذ افًْٚد وافهِػ وآشتٌُٚر وافهدود، وـٚن ظِٔف 

افهالة وافًالم يقد افْجٚح ادىِؼ وافٌٚهر ذم تٌِٔغ دظقة اهلل هلؿ. وفذا ؾَد تردد وحًٛ 

وافقشِٜٔ ادثذ، افتل تهِح فِدخقل وحِؾ وؿٚس وٕير ادرة تِق ادرة، ٓختٔٚر افىريَٜ 

بدظقة اهلل إػ ؿِقب ؿقمف، وٓشٔام بًد ٕجٚحف ذم اشتامفٜ ؿِقب افًديد مـ إؾراد 

 إؿربغ مـ إهؾ وإصحٚب ذم ضقر افدظقة افنيٜ. 

ومٚدام ؿد ٕجح ذم اشتامفٜ بًض افَِقب ذم مرحِٜ دظقتف افٍرديٜ إوػ ـزوجتف 

حٚرثٜ وظع وصٚحٌف أيب بُر ريض اهلل ظْٓؿ أمجًغ، فتهٌل إػ خدجيٜ، وربٌٔف زيد بـ 

ٕداء رهبٚ افًِقي، ؾِؿ ٓ يُقن إشِقب أيوٚ ٕٚجًٚ وحٚشام ذم اشتامفٜ افًنرة فتهٌل 

 إػ ٕداء رهبٚ، ومل ٓ تُقن افٌَِٜٔ ـِٓٚ، وأمٜ افًرب مجًٔٓؿ.

هاع إفٔٓؿ وفذا ؾَد حًؿ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أمره ذم وجقب اإل

وآتهٚل هبؿ ودظقضهؿ إػ تًٚفٔؿ اإلشالم، وفتُـ دظقضهؿ بٖشِقب يًرؾقٕف 

ويًتًٖٕقٕف وٓ يُْروٕف، وبٖشِقب مٌَقل ومًتًٚغ فدهيؿ، ٕن مـ بغ ذوط ٕجٚح 

ظّؾ افداظٜٔ إٓىالق ممٚ يًرؾف ؿقمف وٓ يُْروٕف، ويٌَِقٕف ويًتًٌٔقٕف، ـام أن بًض 

 . يًتًٌٔقٕف ٓ أو يٌَِقٕف ٓ ٚمم يُقن -ـِف أو -ؾنِف
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وفَد تًددت أشٚفٌٔف ظِٔف افهالة وافًالم ذم دظقة وهدايٜ ؿقمف، ومـ أمهٓٚ 

أشِقب دظقتف افٍرديٜ افنيٜ واجلٓريٜ، وأشِقب دظقتف اجلًّٜٔ افنيٜ واجلٓريٜ، 

ودظقتف اإلصٓٚديٜ، ودظقتف آجتامظٜٔ. وضٌؼ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ هذا 

ِقب افدظقي افني افٍردي ذم ضقر افدظقة إول، وهق مـ بْٚت أؾُٚره صذ اهلل إش

ظِٔف وشِؿ ظْدمٚ ـٕٚٝ افدظقة ذم ضقرهٚ افني إول. مَتكا ذم دظقتف ظذ أهؾ بٔتف 

ؾَط ـزوجتف افًٔدة خدجيٜ ريض اهلل ظْٓٚ، وابـ ظّف ظع ريض اهلل ظْف وربٌٔف وحٌف زيد 

وظذ خٚصٜ أصدؿٚئف ـٖيب بُر افهديؼ ريض اهلل ظْف، افذي  بـ حٚرثٜ ريض اهلل ظْف،ا

وشـع دائرة افدظقة بٚدمٚه إصحٚب أخريـ، افذيـ ـٚن مْٓؿ: )ضِحٜ بـ ظٌٔد اهلل 

وافزبر بـ افًقام وظثامن بـ ظٍٚن وظٌد افرمحـ بـ ظق  وشًد بـ أيب وؿٚص وشًٔد 

د ــ )بالل احلٌق وصٓٔٛ بـ زيد وأبق ظٌٔدة ظٚمر بـ اجلراح(، وظذ بًض افًٌٔا

 افرومل(، وظذ بًض اخلدم ـخٌٚب بـ إرت ريض اهلل ظْٓؿ أمجًغ. 

وـٚن آجتامع افني يتؿ هبؿ خٍٜٔ، وبًٔدا ظـ إٔيٚر رؿٌٚء ؿريش ذم دار افهحٚيب 

اجلِٔؾ إرؿؿ بـ أيب إرؿؿ، ـام تنر بذفؽ مهٚدر افًرة افٌْقيٜ ادىٓرة. وفًؾ 

 بًوٓٚ، مٚ يٍتح فْٚ مـ أؾٚق فتٌِٔغ دظقتف فِْٚس ذم زمْٕٚٚ هذا، تًِٔىْٚ افوقء ظذ

 افذي هق بحٚجٜ مٚشٜ إػ اإلشالم وهديف.

وفذفؽ تروي ـتٛ افهحٚح وافًر وادٌٚزي ظـ ابـ ظٌٚس ظـ ظع بـ أيب ضٚفٛ 

ريض اهلل ظْٓؿ، ؿٚل ظع بـ أيب ضٚفٛ ريض اهلل ظْف: )دٚ ٕزفٝ هذه أيٜ ظذ رشقل اهلل 

ذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: )ظرؾٝ أين إن بٚدأت ؿقمل هبٚ ص

رأيٝ مْٓؿ مٚ أـره، ؾهّٝ،( ؾجٚءين جزيؾ ؾَٚل: )يٚ حمّد: إن مل تًٍؾ مٚ أمرك بف 

ربؽ ظذبؽ بٚفْٚر(، ؿٚل ظع ريض اهلل ظْف ؾدظٚين رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾَٚل: 

يت إؿربغ، ؾٚصْع فْٚ يٚ ظع صٚة ظذ صٚع مـ ؿد أمرين أن إٔذر ظؼع إن اهلل )يـٚ ظ

ثؿ امجع يل بْل ظٌد ادىِٛ(. ؾًٍِٝ،  -افًس افَدح افوخؿ -ضًٚم، وأظد فْٚ ظس فٌـ 

ؾٚجتًّقا فف يقمئذ وهؿ أربًقن رجال يزيدون رجال أو يَْهقن، ؾٔٓؿ أظاممف أبق ضٚفٛ 
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ومحزة وافًٌٚس وأبق هلٛ، ؾَدمٝ إفٔٓؿ تِؽ اجلٍْٜ ادِّقءة ضًٚمٚ، وؿٚل هلؿ رشقل اهلل 

صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: )ـِقا بٚشؿ اهلل(، ؾٖـؾ افَقم حتك هنِقا ظْف مٚ ٕرى إٓ آثٚر 

أصٚبًٓؿ، ثؿ ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: )اشَٓؿ يٚ ظع(، ؾًَٔتٓؿ ؾؼبقا، ؾِام 

ّ      صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أن يُِّٓؿ بدره أبق هلٛ فًْف اهلل ؾَٚل: )هلد  مٚ أراد رشقل اهلل                                                        

شحرـؿ صٚحٌُؿ(، ؾتٍرؿقا، ومل يُِّٓؿ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ. وأظٚد رشقل 

اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ادٖدبٜ ثالثٜ أيٚم، وذم ـؾ يقم يًسوف ظّف أبق هلٛ، وذم افٔقم 

ْل ظٌد ادىِٛ إين واهلل مٚ أظِؿ صٚبٚ مـ افًرب جٚء ؿقمف افرابع بدرهؿ ؿٚئال: )يٚ ب

 بٖؾوؾ ممٚ جئتُؿ بف، إين ؿد جئتُؿ بٖمر افدٕٔٚ وأخرة(. 

 الكْاعد الرٍبٔ٘ املطتفادٗ:

وادتًّـ ذم مْٟٓ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افدظقي، يتٌغ مْف افُثر مـ احلُؿ 

 آؿتداء وافًّؾ هبٚ، ومـ أهؿ هذه احلُؿ أيت:وادًٚفؽ افدظقيٜ افقاجٛ ظذ افدظٚة 

إدراـف ظِٔف افهالة وافًالم حلجؿ وؿّٜٔ وأمهٜٔ ادًٗوفٜٔ افدظقيٜ افتل إٔٔىٝ  -1

بف، حٔٞ افنًقر بًيؿ ادًٗوفٜٔ ادَِٚة ظذ ظٚتؼ افداظٜٔ متثؾ افرــ افرئٔس 

إًدم هذا  فْجٚح مؼوظف افدظقي، ـام أهنٚ افرــ إشٚس فْجٚح أي ظّؾ، وفق

 افنًقر احلل مـ صدر صٚحٌف ٍٕٓرضٝ افًزيّٜ وخٚرت افَقة، وؾنؾ ادؼوع.

 إدراـف ظِٔف افهالة وافًالم فًيؿ إمٕٜٚ افتل ـِػ بحِّٓٚ ظذ ظٚتَف. -2

اشتدراجف ظِٔف افهالة وافًالم فَقمف وظنرتف إؿربغ مـ أظاممف وظٚؿِتف، افتل  -3

 وذفؽ بتَربف إفٔٓؿ بٖشِقب افدظقة بٚدٖدبٜ. حتّٔف مـ بىش وظدوان افٌَٚئؾ،

ظدم مٍٚجٖة ؿقمف وظنرتف بدظقتف، بؾ مٓد هلؿ ضِٜٔ أيٚم أربع ذم فَٚء ودي  -4

 وأهي محٔؿ.

حتْٔف فٍِرصٜ ادْٚشٌٜ فُِالم مًٓؿ، واختٔٚر افير  افٍْز وآجتامظل ادْٚشٛ  -5

 وادقايت هلؿ.
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فٍٚظ وافًٌٚرات وادٍردات، ودؿتف ظِٔف حًـ ختره ظِٔف افهالة وافًالم فأل -6

افهالة وافًالم ذم مًٕٚٔف، ودٓٓتف ومَٚصده، وإجيٚزه افدؿٔؼ، وصّقفٜٔ أفٍٚطف 

 فًِّٚين افًئّٜ وإهدا  افٌِْٜٔ. 

ؿٚت آجتامظٜٔ افًٚئدة ذم ؿقمف، افًال صٌُٜ إػ فالهتداء ظئام تٍُريٚ جٓدا بذفف -7

 افدظقة إػ افْٚس. وافتل بدأ يًتثّرهٚ ذم إيهٚل

، ؾثّـ أربع صٔٚه افًك هذا بحًٚب ريٚل أفٍل مـ أـثر ـٍِتف وفّٜٔ إظداده -8

( ريٚل، وأربًٜ أظًٚس مـ 222( ريٚل، وثّـ أربًٜ صًٔٚن مـ ضًٚم بـ )2222)

 ( ريٚل.122افٌِـ بـ )

فٌٔٝ بًِّٜٔ إظداد افىًٚم ذم طؾ طرو  صًٌٜ ـًٌؾ افَدور ا أهؾ تُِٔػ -9

 فْٚر وذبح وحتور افنٔٚه، وخٌز افىًٚم وؽرهٚ مـ إظامل ادتًٌٜ.وإصًٚل ا

بذفف فِجٓد هق وأهؾ بٔتف، ودؾًف مـ حر مٚفف ومٚل افًٔدة خدجيٜ ريض اهلل ظْٓٚ،  -12

ُ     فٔخدم اإلشالم، وي ًر      بف ظنرتف إؿربغ.              

دٚل احلُّٜ افذهٌٜٔ: إذن بذل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـؾ هذا اجلٓد وا 

وافقؿٝ فَٔقل ـِّٜ واحدة هل: )يٚ بْل ظٌد ادىِٛ إين واهلل مٚ أظِؿ صٚبٚ مـ افًرب 

جٚء ؿقمف بٖؾوؾ ممٚ جئتُؿ بف، إين ؿد جئتُؿ بٖمر افدٕٔٚ وأخرة(، ؾٕٚيروا ـٔػ يًِق 

 اإلشالم ويهؾ إػ افْٚس؟ ضًٌٚ، بـ: افٌذل وافتوحٜٔ، وفٔس بقء ؽرمهٚ.

بْامذج مـ افًرة ادىٓرة، حتك يهِقا إػ إظٚدة دمديد درشٓٚ وهُذا يْىِؼ افدظٚة 

 ل، واهلل أظذ وأظِؿ. ـوخىٚهبٚ ادُتقب وادًّقع وادرئل واإلفُسوٕ
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 املبحح األّل

 مدخل يف امليَج ّاإلغلال

شٗال مهري واشساتٔجل يٍرض ًٍٕف ظذ ادنتٌِغ ذم حَؾ افدظقة اإلشالمٜٔ 

أن يىرحقه بٚشتّرار، ٕٕف يدخؾ إػ ؾوٚءاضهؿ افٍُريٜ وافًٍْٜٔ وافروحٜٔ وإدبٜٔ 

وادْٓجٜٔ مـ ؽر اشتئذان، ومـ ؽر تردد وٓ خجؾ، بؾ جيدون إًٍٔٓؿ حمٚسيـ بف 

ُ                      ب ًٔد أو ؿ ٌٔؾ ـؾ ٕنٚط ديْل ذايت، أو مجًل، أو اجتامظل، أو ؾُري، أو ثَٚذم، أو تربقي،  ُ        

أو إظالمل. ٕٕف ينُؾ ظَدة مٍهِٜٔ ذم ؾوٚء افقظل افرشٚيل بحََٜٔ رشٚفٜ اإلشالم 

افتل ٕزفٝ ظذ شٔدٕٚ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وحمىٜ حمقريٜ رئًٜٔٔ حلٚمؾ اخلىٚب 

بٚشتّرار، وٕن ضرحف ينُؾ افديْل اإلشالمل افقاظل، افذي جيد ًٍٕف حمٚسا بىرحف 

أيوٚ خىٚ بٕٔٚٔٚ ؾٚصال بغ حٚمؾ اخلىٚب افقاظل، ظـ مثِٔف متَّص افدور افٌٌٌٚئل 

               ُ              ًٚجد اجلزائريٜ ب ًٔد آشتَالل. اد مـ أٓ  –فألشػ -افذاهؾ، افذي تًٟ بف

هذا افًٗال ادحقري جًِف اهلل ذم جٌِٜ ومُقٕٚت هذه افًِّٜٔ افدظقيٜ افدئْٜ، ٓ 

ؽْك هلٚ ظْف ذم شٚئر أرـٚهنٚ افرئًٜٔٔ، وؾحقاه هق: )مٚ دور وأثر ؾًع افسبقي وافتٖثري 

ذم مجٓقر اددظقيـ؟(، و)هؾ جلٓقدي افدظقيٜ تٖثرات مٌٚذة أو ؽر مٌٚذة ذم تٌٔر 

َدات وؿْٚظٚت وشِقـٚت وحٔٚة مجٓقر اددظقيـ؟(، وبًٌٚرة أخرى: أؾُٚر ورؤى ومًت

)هؾ فدوري افديْل مـ أثر ذم حٔٚة اددظقيـ؟( أم إٔٚ جمرد حمىٜ إذاظٜٔ تَِل مـ ؽر 

ؾٚئدة؟ مع تًِّٔل ادٌدئل بٚفَٚظدتغ افذهٌٔتغ ذم ادْٟٓ افدظقي افتل يقوح أوٓهٚ 

 ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژ ؿقل اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ:

. وافَٚظدة >افروم=  ژ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ      ڤ   ٹ

 ڄ ڦ ژ افدظقيٜ افثٕٜٚٔ افتل يٍهؾ حُّتٓٚ وجيّؾ وقابىٓٚ ؿقفف شٌحٕٚف وتًٚػ:

 . وؿقفف تًٚػ: >افتٌٚبـ=  چ چ چ چ ڃ ڃ    ڃ  ڃ ڄڄ ڄ

  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې   ې  ې ې ۉ ۉ ۅ   ۅ ۋ ژ
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. وؿقل رشقفْٚ افُريؿ >افٌٚصٜٔ=  ژ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ     ۇئ

دا خر فؽ مـ محر ـواح    ً رجال  ؽ ـدي اهلل بــ هيـحمّد ظِٔف افهالة وأؾوؾ افتًِٔؿ: =فئ

 افًْؿ> أو =خر فؽ ممٚ ضًِٝ ظِٔف افنّس>. 

وهذا افًٗال افقجٔف فف مُٕٜٚ ـٌرة ظْد آجتامظٔغ، وافًٍْٕٚٔغ، واإلظالمٔغ، 

وافسبقيغ، وآؿتهٚديغ، إـٚدئّغ مْٓؿ أو ادٓتّغ ادتٚبًغ أو وافًٔٚشٔغ، 

افًٚمِغ ذم مراـز ؿٔٚس افرأي، وحرـٜٔ ادجتّع، وادمٚهٚت افهرورة آجتامظٜٔ. إذ 

يْير ـؾ واحد مْٓؿ دمٚهف بزاويٜ مًْٜٔ، ويتًٚمؾ ـؾ مْٓؿ مًف بىريَٜ مًْٜٔ، ختتِػ 

ؾٚ وٕتٔجٜ، بحًٛ أدوات ومْٟٓ ووشٚئؾ ـؾ مْىَِٚ ووشِٜٔ وممٚرشٜ وأثرا وهد

 ختهص ظِّل ظذ حدة.

ُ                                                                  وي ٍسض أن يُقن هلذا افًٗال ادحقري حٔز ـٌر فدى مراـز افٌحٞ وادتٚبًٜ ذم   

وزارات افنٗون افدئْٜ ذم افًٚمل افًريب واإلشالمل، ٕيرا دٚ يْىقي ظِٔف مـ ؿٔؿ إيهٚفٜٔ 

وثَٔٚ بَدرة افَٔٚدة افًٔٚشٜٔ ذم افتحُؿ  وإظالمٜٔ ودظٚئٜٔ وظَٚئديٜ، ترتٌط ارتٌٚضٚ

وافتقجٔف وافَٔٚدة وافتًٔر وادتٚبًٜ وادراؿٌٜ، وذم احلد مـ بًض افيقاهر، وافتَِٔؾ مـ 

بًض ادخٚضر، وذم بٞ وتًّٔؿ افًٔٚشٜ ادْتٓجٜ مـ ؿٌؾ افًِىٜ، وذم افدظٚيٜ ادًَْٜ 

 فِتقجف افًٚم فِْيٚم افَٚئؿ.

( أو )بٖي ردة ؾًؾ؟( أو )رجع افهدى( أو )أثر افرشٚفٜ ذم     ُ                  وفذا  يًد رــ )أي تٖثر؟

اجلّٓقر( مـ بغ أهؿ احلَِٚت افقاجٛ تتًٌٓٚ ودراشتٓٚ وامٕٚ دُٚشٛ ـثرة، واتَٚء 

 فتٖويالت وإحراؾٚت متًددة. ا                ً دخٚضر ـثرة، ودرء  

بٚإلوٚؾٜ إػ مٚ يقؾره فِجٓٚت افَٚئّٜ مـ حَٚئؼ ومًِقمٚت ظـ مٔقل  -ؾٓق 

يوّـ هلؿ تقؾر اجلٓد وافزمـ وادٚل وافىٚؿٚت  -ادمٚهٚت افرأي افقضْل افًٚموحََٜٔ 

ُ                                                ادٚديٜ وادًْقيٜ ادٌذوفٜ، وافتل ي يـ أهنٚ تًر ذم افهٚفح افًٚم فِخىٜ، وهل ذم حََٔتٓٚ                                 

جٓقد مٌذوفٜ ذم افٍراغ. حٔٞ يتُّْقن مـ خالل ادتٚبًٜ افدائّٜ فهرورة ومٗذات 
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مـ افتًر  ظذ ٕتٚئٟ ٕجٚح اخلىٜ افُع أو اجلزئل، أو ؾنِٓٚ،  وتىقرات بٕٔٚٚت اخلىٚب

 إمر افذي يَقدهؿ إػ اختٚذ افَرار ادْٚشٛ.

ٜ ـرد وفِجامظـل فٍِـقر آجتامظـرورة افتىـٜ صٔـقن بدراشـقن ادٓتّـؾٚٓجتامظٔ

 ئٗال اإلصُٚل مـ مْىؼ ؿٔٚس وشز إشس وادٌٚدـذا افًـع هـوفِّجتّع، يتًٚمِقن م

ر آجتامظل، بّْٟٓ اإلحهٚء وادًح ـػ وافتٌـقر وافتخِـرورة افتىـافتل تتحُؿ ذم ص

افٌٔٚين أو افتحِٔع أو آشتٌٔٚين افًنقائل أو إٓتَٚئل.. ومـ خالل تقزيع آشتامرات 

يتُّْقن مـ حتديد بًض اإلجٚبٚت افتَرئٌٜ حقل حََٜٔ افتٖثر وافتٖثر وإثر افذي 

أو اخلىٔٛ أو ادقجف آجتامظل مـ ؿٚدة افرأي، ويًرؾقن مدى وحجؿ  يسـف افداظٜٔ

ومُٕٜٚ وؿدرة وأثر وؾٚظِٜٔ افتٖثر آجتامظل افذي يسـف هذا افداظٜٔ أو هذا افَٚئد افذي 

 هق مـ ؿٚدة افرأي ذم ادجتّع.

وـذفؽ إمر بٚفًٌْٜ فًٍِْٕٚٔغ افذي يدرشقن بّْٓجٓؿ ووشٚئِٓؿ وأدواضهؿ أثر 

افرأي ذم ظِّٜٔ افتٌٔر افٍْز وآجتامظل فٍِرد وفِجامظٜ. ؾٔام يتجف افًٔٚشٔقن إػ ؿٚدة 

مًرؾٜ أثر تقجٔٓٚت افداظٜٔ ذم اجلامظٜ هبد  تقطٍٔف ذم خدمٜ منٚريًٓؿ افًٔٚشٜٔ. 

وـذفؽ آؿتهٚديقن وافسبقيقن، بْٔام يًًك اإلظالمٔقن مـ خالل مراـز افٌحٞ 

ىٚب ظّقمٚ، افديْل وؽر افديْل مْف، صٖهنؿ ذم ذفؽ صٖن وؿٔٚس افتٖثر آجتامظل فِخ

افَٚئّغ ظذ ؾروع صٌُٜ افدراشٚت اإلظالمٜٔ وآتهٚفٜٔ واإلظالٕٜٔ، ادٓقوشقن بَٔٚس 

ومًرؾٜ أشس وضرق اجلذب افًٍٚفٜ وادٗثرة ذم افنٌُٜ آجتامظٜٔ، هبد  اشتثامرهٚ بام 

ع ــ رجـٜٔ برــٚت اإلظالمـقث وافدراشـز افٌحـتؿ مراــٞ ضهـٜ، حٔـيٍْع اجلٜٓ ادرشِ

بٖي ردة ؾًؾ؟ إذ يربىقن ٕجٚح  :بٖي تٖثر؟، أو رــ :افهدى، أو مٚ ئًّف افًٌض رــ

وؾنؾ افًِّٜٔ افدظقيٜ بّدى حتَؼ آشتجٚبٜ، وتٍٓؿ حََٜٔ إثر افذي ختٍِف افرشٚفٜ ذم 

 مجٓقر ادًتٌَِغ ظذ خمتِػ إٔقاظٓؿ.
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فَرن ادٚيض ذم افقٓيٚت ادتحدة إمرئُٜ، ثؿ تًٌتٓٚ وؿد ؿٚمٝ مْذ ظؼئْٚت ا

أوربٚ مراـز ختههٜٔ بحثٜٔ ذم ؿٔٚس هذا افرــ ادٓؿ مـ أرـٚن افًِّٜٔ اإلظالمٜٔ، 

 وخٍِٝ فْٚ تراـام ظِّٔٚ ظـ مْيقمٜ افرشٚفٜ اإلظالمٜٔ. 

وإذا ـٚن هذا هق صٖن إـٚدئّغ وادٓتّغ وافًٔٚشٔغ ذم آهتامم وافٌحٞ 

افدرس وافتحِٔؾ وادتٚبًٜ، ؾٕ٘ف مـ بٚب أوػ ظذ افَٚئّغ ظذ تقجٔف افرشٚئؾ افدئْٜ و

ٕحق اجلامهر ادختٍِٜ أن يُقٕقا أـثر إٍتٚحٚ وتٍٓام وإؿٌٚٓ ظذ إيالء هذا افرــ مُٕٚتف 

 ذم ٕجٚح أو ؾنؾ افًِّٜٔ افدئْٜ.

ادٓؿ مٌٔٛ مـ أشس ؾّـ خالل دمربتل افدظقيٜ ادتقاوًٜ تٌغ يل أن هذا افرــ 

تٍُر وظّؾ اجلٓٚت افدئْٜ ادتخههٜ ذم تقجٔف اخلىٚب افديْل افرشّٜٔ وافنًٌٜٔ. 

اجلٓٚت افرشّٜٔ برــ رجع افهدى ادٓؿ  -ومقوقظٜٔ ذاتٜٔ ٕشٌٚب -حٔٞ ٓ حتٍؾ 

ذم افًِّٜٔ افدظقيٜ، وهل مًٖفٜ مّٜٓ جيٛ تٌْٔف افَٚئّغ ظِٔٓٚ وافٌٚؾِغ بٖمهٔتٓٚ ذم 

 اجلٓقد أو ذم دؿٜ إصٚبتٓٚ ٕهداؾٓٚ.تٌديد 

ويٌَك ـؾ ختهص ظِّل يدرس هذه افَؤٜ مـ جٌٕٚف ووؾؼ ؾّٓف وتٍٚظِف اإلجيٚيب 

 مًٓٚ. وذفؽ بىرق افَٔٚس وآختٌٚر وافروز وآشتًٌٚر ادًروؾٜ وادجٓقفٜ.

وفًِْٚ ؿٌؾ افتًّؼ ذم افتًٚمؾ مع هذه افَؤٜ آشساتٔجٜٔ ذم حَؾ افدظقة 

أن ٕتًٚءل ظـ رــ اإلظٚؿٜ إشٚد ذم تثٌٔط وإؾنٚل ظِّٜٔ آتهٚل  اإلشالمٜٔ

افدظقي بٚددظقيـ. هذا إن شِّْٚ بداءة أن ٕجٚح افًِّٜٔ أو ؾنِٓٚ مَرون برــ دون 

ؽره، أو هبٚ مجًٔٚ، حًٌام تٍرزه فْٚ ٕتٚئٟ افٌحٞ وافدرس وافتحِٔؾ افًّٔؼ. ؾٓؾ رــ 

أو ؾنِٓٚ؟ أو رــ افرشٚفٜ افدظقيٜ ومُقٕٚضهٚ هق افداظٜٔ هق ادًٗول ظـ ٕجٚح افًِّٜٔ 

ادًٗول ظْٓٚ؟ أو رــ مجٓقر اددظقيـ ادًتٌَِغ فِرشٚفٜ افدظقيٜ؟ أو رــ افقشِٜٔ 

احلٚمِٜ دوٚمغ ورمقز افرشٚفٜ افدظقيٜ؟ أو بًوٓٚ؟ أو افُؾ مجًٔٚ؟ أو رــ اخلٍِٜٔ 

فًِّٜٔ برمتٓٚ؟ ظذ اظتٌٚر أن رــ افٌٔئٜٔ وآجتامظٜٔ وافثَٚؾٜٔ افتل حتتوـ أرـٚن هذه ا
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افٌٔئٜ ظٚمؾ مٓؿ ورئٔس ذم ٕجٚح أو ؾنؾ ـؾ ٕنٚط إًٕٚين، إذ أن افٌٔئٜ ادتخٍِٜ ضهزم افًز 

وافٍؤِٜ وافؼ ، ؾوال ظـ هزيّٜ افؼؾٚء وافدظٚة إضٓٚر. وهق إمر افذي جيٛ أن 

 ٕخوًف فِدراشٜ وافتحِٔؾ وافْير افًِّل.

ٗال آشساتٔجل مـ خالل مًٚينتل ـك هذا افًـٚبٜ ظِـجرح اإلـل أود ضـؽر إْٔ

ومًٚيريت وتٍٚظع اإلجيٚيب مع افًّؾ افدظقي ضِٜٔ أربًٜ ظَقد مـ حٔٚيت ضٚفٌٚ ومىِقبٚ. 

حمٚوٓ إجيٚد مَٚربٜ تًتّد ادْٟٓ افتٖثري إٓىٌٚظل، وافند افقصٍل ادنٚهد بٚفًٔٚن، 

ادَهقدة، افتل أرى أهنٚ أصقب وأدق مًتًّال بًض آشتٌٕٔٚٚت وآشتامرات ؽر 

وأؿدر ظذ افٍْٚذ إػ فٛ ادنُِٜ، مـ تِؽ آشتامرات وآشتٌٕٔٚٚت افتل يَدمٓٚ بًض 

افدارشغ مـ بًض افتخههٚت افًِّٜٔ بٌرض إحداث مَٚربٜ ظِّٜٔ ومْٓجٜٔ مـ 

ذم منُِٜ مـ ادنٚـؾ أو طٚهرة مـ افيقاهر، ٕيرا دٚ تْىقي ظِٔف افٍْس اإلًٕٕٜٚٔ 

دخِٔتٓٚ مـ مًٚيٛ حتٚول إخٍٚءهٚ وتٌٌٔٔٓٚ ظـ افقاؿع بآفٔٚت افتخٍل وافتّقيف وافدؾٚع 

افؼظل، افذي يًًك فتَديؿ افتًٚمل افَّٔل وافٌْٔؾ ذم افٍرد ادًتجقب، موِال بتِؽ 

أفٔٚت افًّٜٔ افًغ ظـ مَٚربٜ ومًٚيْٜ فٛ اإلصُٚل، وبٚفتٚيل تنُٔؾ احلقاجز ادًْٜٔ 

 ؾٓؿ ادنُِٜ، ومـ ثؿ مًٚجلتٓٚ. وؿٌؾ هذا ـِف ٕقد افٍَز ب٘ضالفٜ تٚرخئٜ مـ افٍْٚذ إػ

مًٖفٜ أثر اخلىٚب افدظقي ذم اجلّٓقر اددظق، وؿّٜٔ ومُٕٜٚ  ئتوع ذم خمٔٚل افَٚر

 ادرجًٔٚت ذم إمٜ.

 قساءٗ تساثٔ٘ حْل أثس اخلطاب الدعْٖ يف اجلنَْز: 

ِٜ وافْيٚئر افُثرة ظـ أثر اخلىٚب حٍِٝ مهٚدر افساث اإلشالمل إصِٜٔ بٕٚمث

افدظقي ذم ٍٕقس اخلٚصٜ وافًٚمٜ، ومُٕٜٚ ادرجًٔٚت افْخٌقيٜ ذم إمٜ. مٚ جيًؾ 

، وٓشٔام مـ ؾرشٚن افدارس افٌهر مندوهٚ وظٚجزا ظذ تٍُٔؽ رمقز حُّٜ إؿدمغ

َٚؾٜ ٕجٔٚل افَرون اهلجريٜ إوػ مـ ظك احلجٜ وادحجٜ. وادىِع ظذ مهٚدر افث

اإلشالمٜٔ شٔجد ًٍٕف أمٚم ـؿ هٚئؾ مـ ادنٚهد افّْقذجٜٔ افتل خِدهٚ أتَك افًِامء، 

وإَٔك افقظٚظ، وأخِص افٍَٓٚء، وأضٓر افًٌٚد، وأصٍك افزهٚد مـ ادتقـِغ وافًٚفُغ 
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وادٌكيـ.. ممـ صُِقا مْٚرات تٖثر واشتَىٚب جلّٓقر اددظقيـ، ؾُٕٚقا يٖمترون 

 بّنقرضهؿ، ويًرون وؾؼ مٚ يرشّقٕف هلؿ.بٖمرهؿ، ويتحرـقن 

ؾٍل ظٓد افٌْقة وتْزل افقحل وحٔٚة افهحٚبٜ افُرام روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ 

أمجًغ طٓر فٍٔػ مـ افهحٚبٜ ممـ ـٚن هلؿ تٖثر ؾٚظؾ ذم مجٓقر ادًِّغ، ـام ـٚن 

افدظقة افهحٚيب اجلِٔؾ أبق بُر افهديؼ ريض اهلل ظْف، افذي ظّؾ ظذ تقشٔع وٕؼ 

ٓ  أيٚم ؿالئؾ                                                             ّ           اإلشالمٜٔ بُؾ مٚ ـٚن يِّؽ مـ وشٚئؾ ومٚل وجٓد وأخالق، ومٚ هل إ

بًد دخقفف اإلشالم حتك أشِؿ ظذ يديف ٕهػ افًؼة ادٌؼيـ بٚجلْٜ روقان اهلل تًٚػ 

ظِٔٓؿ أمجًغ. ـام ـٚن مـ مجٓقر افهحٚبٜ روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ أمجًغ مـ يِتّس 

صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افرأي وادنقرة بهدق، ؾٔنروٕف بنٍٚؾٜٔ حتك وفق مْٓؿ رشقل اهلل 

خٚفػ رأهيؿ رأي رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـهْع ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ظْف ذم 

تدويـ بًض بْقد صِح احلدئٌٜ ومقؿٍف مـ بًض بْقد ادًٚهدة.. ٕهنؿ تربقا ذم أحوٚن 

ذي ربٚهؿ ظذ افنقرى وافْهح هلل وفرشقفف مدرشٜ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، اف

 وفًِِّّغ.

واشتّروا روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ أمجًغ ظذ ذفؽ افْٟٓ افسبقي افًئؿ يْهحقن 

هلل وفرشقفف وفِّٗمْغ ذم ظٓد اخلالؾٜ افراصدة، ؾَد ـٚن حئط بٚخلٍِٚء ثِٜ مـ افهحٚبٜ 

فراصدي، حتك اشتهدر اخلٍِٜٔ افٌُٚر ممـ ـٕٚقا ينُِقن جمِس صقرى مهٌر فِخٍِٜٔ ا

  ٓ                                                                         ّ افراصدي ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ظْف أمرا بًدم خروج وجٓٚء افهحٚبٜ مـ ادديْٜ إ

بّنقرتف وإذٕف، ٕيرا دٚ ـٚن يتقشّف مـ بَٚئٓؿ حقفف مـ ٕقر يًزز افديـ، ويَقي 

 صٍق  اجلامظٜ ادًِّٜ، وإن صٚء شرهؿ ٕحق ظدوهؿ، ؾٔتٓدد هبؿ مٚ تٌَك مـ متٚشؽ

 ظدوهؿ. 

وذم ظٓد دوفٜ بْل أمٜٔ ؿرب اخلٍِٜٔ إمقي إول شٔدٕٚ مًٚويٜ ريض اهلل ظْف 

رجٚٓ ظيامء إػ حيتف ـٕٚحْػ بـ ؿٔس افذي ـٚن إذا رؾع شٍٔف رؾًٝ مًف مٚئٜ أفػ 
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شٔػ دون أن يًٖفقه. ؾوال ظـ احسامف وتَديره دـ ـٚن يزوره مـ أهؾ بٔٝ رشقل اهلل 

روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ أمجًغ ـًٔدٕٚ احلًـ بـ ظع ريض اهلل ظْٓام وشٔدٕٚ ظٌد اهلل بـ 

جًٍر بـ أيب ضٚفٛ ريض اهلل ظْٓام وشٔدٕٚ ظروة بـ افزبر ريض اهلل ظْٓام.. ٕيرا دٚ 

 ٕٜ ذم أظغ افْٚس، حٔٞ هؿ وجٓٚؤهؿ وؿٚدضهؿ وشٚدضهؿ.. ينُِقٕف مـ مُٚ

وفْٚ أن ًٕتًرض ٕامذج افَرون اهلجريٜ إوػ فِتدفٔؾ ظذ ؿّٜٔ ومُٕٜٚ ادرجًٔٚت 

ذم إمٜ، ؾٓذا احلًـ افٌكي ريض اهلل ظْف، افذي أصر ظذ ابـ إصًٞ افثٚئر 

إن هك أن يَتِقا "ف: بٚصىحٚبف مًف ذم ثقرتف ظذ احلجٚج، ؾَٚل فف بًض مًتنٚري

افتخٍل ظـ إػ رمحٜ اهلل  ٔفإمر افذي اوىر شٔدٕٚ احلًـ ظِ "دوٕؽ ؾًِٔؽ بٚحلًـ

 إٕيٚر وافًٔقن.

وهق إمر ذاتف افذي تقارثتف إمٜ اإلشالمٜٔ ـٚبرا ظـ ـٚبر، حٔٞ ـٕٚٝ تقيل 

بًٜ ريض اهلل وجٓٓٚ ٕحق مرجًٔٚضهٚ افدئْٜ ذم شٚئر صٗون حٔٚضهٚ. ومٚ مقؿػ إئّٜ إر

  ٓ                                                                           ّ ظْٓؿ ذم ظٓد دوفٜ بْل افًٌٚس ومقؿػ ؽرهؿ مـ إئّٜ وافقظٚظ وافٍَٓٚء وافزهٚد إ

دفٔؾ ظذ تتٌع افًٚمٜ درجًٔٚضهؿ ذم افناء وافياء ومِامت إمقر، حٔٞ سح افنًراء 

 ذم افًديد مـ ادقاؿػ إٔف ٓ ؾالح ٕمٜ ٓ هاة وٓ ؿٚدة فف. وافَهص ادرويٜ ظـ شِىٚن

افًِامء افًز بـ ظٌد افًالم وابـ تّٜٔٔ وابـ دؿٔؼ افًٔد وؽرهؿ.. مٚ جيًؾ إمٜ ذم مٖمـ 

 ظـ افرظقٕٜ وافٍردإٜٔ افَٚتِٜ. 

ومآثر ؿٚدة افرأي ذم إمٜ اإلشالمٜٔ ذم افًك احلديٞ صامم أمٚن هلٚ، ؾًِامء ـؾ 

تٌَك مـ بٗر  ؿىر إشالمل صُِقا مْٚرات وظل واهتداء واؿتداء ؿٚدوا مـ خالفف مٚ

افقظل افرشٚيل ذم إمٜ ٕحق صد افًدوان ورد افٌزو وافذود ظـ بٔوٜ اإلشالم. وبرزت 

 ذم ذفؽ أشامء هل أن ذم ًٕامت ورمحٚت جْٜ رهبٚ. 
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 دّافع الدزاض٘ ّفداح٘ العٔيات املػاٍدٗ:

أحٛ أن أظرض ٕزرا يًرا مـ دمربتل افدظقيٜ ذم شْل افىِٛ وافُد وافتذفؾ، 

ٝ وتزفٍٝ ضٚفٌٚ صٖن ـؾ ضٚفٛ ظِؿ صٚدق، بًد أن بذفٝ أزهك شْل ظّري حٔٞ ذفِ

ذم متٚبًٜ برٕٚمٟ تُقيْل ديْل مًتز، وّـ يل بذل مًٚحٚت مًتزة مـ زمْل افدظقي 

م، وتًخر 1975-1971هـ/1396-1391افٍٚظؾ ذم مرحِٜ افهٌٚ وافنٌٚب شْقات 

افرأس وإمٚفٜ افًْؼ، وتربٔع  حجؿ مًتز مـ اجلٓد ذم افًر وإٓتيٚر وافسؿٛ وخٍض

افَدمغ فًٚظٚت ضقيِٜ ذم احلَِٚت ادًجديٜ افًٚمٜ، وذم احلَِٚت ادًجديٜ وادْزفٜٔ 

اخلٚصٜ، وحٌس إٍٕٚس ذم حية افًِامء، وؿك افىر  ظـ متًٜ افتِذذ وافْير افنٓل 

د ذم وجقه افًِامء مـ أمثٚل افنٔخ ادرحقم حًـ حٌُْٜ ادٔداين وحمّد ظقض شًٔ

رموٚن افٌقضل.. وؽره مـ ظِامء افنٚم إجالء ظِٔٓؿ رمحٚت اهلل، ؾوال ظـ مـ 

أدرـتٓؿ مـ افًِامء ذم اجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚجلزائر أمثٚل ادرحقم: افنٔخ حمّد افٌزايل 

 وافنٔخ يقشػ افَروٚوي وافنٔخ حمّد افتقمل..

ف افهٚرم.. ضِٜٔ حٔٞ وّـ يل جٚمع زيد بـ ثٚبٝ إٕهٚري وحَِٚتف وـتٌف وٕيٚم

شْل افىِٛ مـ أخذ ظِّل افٍَف وإصقل.. ووّـ يل افتُقيـ اخلٚص ذم جٚمع 

مْجؽ بٚدٔدان مـ أخذ ظِؿ افًَٔدة وأصقل افديـ، ووّـ يل جٚمع ادْهقر ظِؿ 

احلديٞ وإذـٚر افٌْقيٜ، ووّـ يل جٚمع احلٔقضٜٔ وحَِٚتف افًٚمرة احلديٞ وافًرة 

وافتٚريخ.. مٚ أهِْل فِتدريس ذم مًٚجد اجلزائر افًٚمٜ وافٌِٜ وافتًٍر وإدب 

واخلٚصٜ ذم إحٔٚء اجلٚمًٜٔ، إذ ـْٝ أظتز ٍٕز مًٗوٓ ظـ ثٌرة مـ ثٌقر هذا افديـ، 

ؿٌؾ أن إٔٚل افنٓٚدات افًِّٜٔ افتخههٜٔ ؾٔف افقاحدة تِق إخرى بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ 

 م.1992-1987هـ/1411-1426شْقات 

 - وافدرس وافتحِٔؾ افٌحٞ مقوقع -فتدريس ذم ادًجد اجلٚمعومٚ أن بدأت ا

 ذم وتًٚػ تٌٚرك ادقػ ظْٓٚ حدثْٚ افتل افٌؼيٜ إصْٚ  مـ ظْٔٚت أمٚمل صخهٝ حتك

، وإٌٖٔتْٚ ظْٓٚ شرة رشقفْٚ افُريؿ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ: مْٚؾَغ افُريؿ افَرآن
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وحمروغ ودشٚشغ.. وضٌٔغ وخمِهغ وأتَٔٚء أيوٚ. وؿتٚتغ وصٌٚريـ ومْٕٚغ وؾتٕٚغ 

هبذه افًْٔٚت افٌٌٜٔ افتل ـٕٚٝ تتحرك أمٚمل ذم منٓد درامل   ً ٚ  إمر افذي جًِْل حمٚض

مُنق ، وفُؿ رأيتٓٚ تهْع افُثر مـ إحداث افنٔىٕٜٚٔ ادّقهٜ بنابٔؾ افتَقى، 

مٜ ادًجد، وراحٜ ادهِغ. واحلٍٚظ ظذ ادًجد، وافٌرة ظذ افديـ، وافًّؾ ظذ شال

 وؿد ظِّٝ مْذ افقهِٜ إوػ ظذ تتٌع ٕنٚضٚت ودشٚئس هذه افًْٔٚت افتل متتذء هبٚ 

 وشط ذم فِتحرك مدؾقظٚ -فألشػ -دًٚجد اجلزائريٜ. ووجدت ٍٕز ا - أشػ بُؾ -

 ظذ ؿٚدر - بحُؿ مُٕٚتل افًِّٜٔ وافدئْٜ -بقء وخٕٚؼ، بًد أن ـْٝ أطـ إْٔل مق

، يًًقن فتٌٔر ادُْر، وؾًؾ اخلرات، ؾًجِٝ افًديد مـ ضٌٔغ مدظقيـ ٜصْٚظ

ادالحيٚت ظذ شِقـٚت مرتٚدي ادًجد، وافتل ـٕٚٝ افداؾع افرئٔس دتٚبًٜ ودراشٜ 

أحقال وأصْٚ  ادهِغ، افذيـ أحيوا مًٓؿ أخالق افىريؼ، وآداب ادَٚهل، 

إرصٍٜ، وفٌق افتجًّٚت افنٔىٕٜٚٔ، وشٚئر أمراض افٍْس افتل ابتِٔٝ هبٚ  وشِقـٚت

ًٍٕٜٔ افٍرد اجلزائري مـ ٕرجًٜٔ، وإٕٜٔٚٔ مٍرضٜ، وظَدة ذهٚن ؿٚتِٜ، وـٚريزمٚتٜٔ، 

 وؽرهٚ مـ إمراض افًٍْٜٔ.. افتل يُّْْل إمجٚل بًض متيٓراضهٚ ذم افَْٚط افتٚفٜٔ:

 ومًِؿ وافَٔؿ وادٗذن اإلمٚم ٕنٚط حقل ٚذيٛوإـ وافنٚئًٚت إراجٔػ بٞ -1

 وادرصدات وافَٚئّغ ظذ ادٔوٖة، ومل أشِؿ مْٓٚ ـّدرس متىقع. افَرآن

ختِػ ضرق افتحٚيؾ وافُذب وافتآمر، بّ فًِّجد افرشّل افىٚؿؿ ظذ افتآمر -2

 بتقؿٔع افًرائض، وٕؼ ادٌٚفىٚت، وتَديؿ افنُٚوى فًِِىٚت ادحِٜٔ.

الٕتٌٚه، وٓشٔام ذم درس ف مٍِٝ بنُؾ ادًجد ذم وافتنقيش ىافٍق إحداث -3

اجلًّٜ، وافدروس إخرى، وظذ وجف اخلهقص افدروس افرموٕٜٚٔ ؿٌٔؾ 

صالة افًنٚء، هبد  افتًِٜٔ افتل اظتٚدوا ظِٔٓٚ، دون مراظٚة ٔداب ادًجد ذم 

 افَرآن افُريؿ وذم افًْٜ افٌْقيٜ.

ًّجد مـ إمٚم ومٗذن وؿٔؿ ومرصدات، وإثٚرة فِ اإلداري افىٚؿؿ ٕزاهٜ ذم افىًـ -4

 افٌالبؾ حقل تقزيع افزـٚة وافهدؿٚت وؿٍٜ رموٚن.. 
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وؿٚت ادذهٌٜٔ ورضب وحدة افٍر وإثٚرة افٌَِٜٔ وافًهٌٜٔ اجلٚهِٜٔ ظقامؾ حتريؽ -5

 ادهِغ، افذيـ يَهدون ادًجد فِتزود افروحل وتٖديٜ افًٌٚدات.

، وافتل مل أشِؿ مْٓٚ ـ٘ضٚر متىقع جئٝ فتْقير أهؾ ـؾ هذه افًِقـٚت وؽرهٚ

بِديت بًد أن ظهٍٝ هبؿ ريٚح افًٌٞ وافٍقى افًٚتٜٔ، وتْٚوصتٓؿ محك إمراض.. ـؾ 

هذه ادنٚهد دؾًتْل فتنخٔص حٚفٜ هٗٓء افرواد ظـ ؿرب، وافتل صخهتٓٚ ظرؤٚ مـ 

 خالل هذه افتكؾٚت افتل تًُس افُثر مـ افدٓٓت، وهل:

 :امل٘سعًٞاالصتٌارًٝعوًٟهزدا -1

م مـ افتحٚؿل بٚفقظظ ذم مًجد شِامن ؿد 2226 /هـ1427ـْٝ ذم افًٚم افثٚين 

وزظٝ ؿرابٜ إفػ اشتامرة ظذ ادهِغ، وؾٔٓٚ بًض إشئِٜ ادّٜٓ حقل أمهٜٔ افدروس 

افتل أفَٔٓٚ، وؾٚئدضهٚ، ومًتقاهٚ، وفٌتٓٚ، ومدى حٚجتٓؿ إفٔٓٚ، أو إػ ؽرهٚ.. 

ٚ. وـٕٚٝ افْتٔجٜ واؿساحٚت حقل ادقوقظٚت ادىروحٜ أو افتل حيٌذ ضرحٓٚ وتْٚوهل

ثْٚن، ضٚفٌٜ جٚمًٜٔ مـ مهذ افًْٚء، وصٚب متخرج اشٌِٜٔ وخمٌٜٔ فممٚل، حٔٞ رد ظع 

 فتقه مـ اجلٚمًٜ، وافرد افثٚفٞ ـٚن اشتًٍٚرا حقل جدوى آشتامرة.

 :شجريًٝعشزًّٙسراعًًًّٞامل٘قف -2

ًجد وصٚد  ذم ٍٕس افًٚم أن مدير افٌٚبٚت ؿد أهدى صديَٚ فف مـ مرتٚدي اد

ظؼيـ صجرة هديٜ فًِّجد، ـل يَقم ادهِقن بزراظتٓٚ، ؾٖحيهٚ ادًُغ فًِّجد، 

ثؿ ضِٛ مْل إظالم ادهِغ بقجقهبٚ، وؿرب مقشؿ إتٓٚء افتنجر فزراظتٓٚ، ؾرتٌٝ 

، ورضبْٚ مقظدا ذم اخلّٔس افَٚدم، وإتيرت مع رإمقر وؾؼ ؿقاظد زراظٜ إصجٚ

اديوب، ؾام وجدٕٚ أحدا حي، ؾٚؿتًّْٚ افنجرات افىٚؿؿ اإلداري فًِّجد ادقظد 

 ؾٔام بْْٔٚ، وؿّْٚ بٌراشتٓٚ ذم حدائؼ بٔقتْٚ.

 :٘عًٛعِدًبابًٗصاحًًٞٗداخىًاملضجداألصبًاهض٘قًُصب -3

اظتٚد رواد هذا ادًجد مْذ شْقات ضقيِٜ ٕهٛ شقق أشٌقظٜٔ ؿرب ادًجد، 

وٓشٔام ذم يقم اجلًّٜ، تقوع ؾٔٓٚ خمتِػ افًِع آشتٓالـٜٔ وافُامفٜٔ وافيوريٜ 
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وؽرهٚ.. حٔٞ تتؿ ظِّٔٚت افٌٔع وافؼاء ذم افًٚظٜ ادحرمٜ مـ افًٌٚدة، حٔٞ جيِس 

اك افهالة أمٚم  ّ               افتجٚر وافٌٚظٜ مـ تر  ادًجد ذم حليٚت تٔف وظامء وترؿٛ مٌّٜٓ، ٓ ٕدري                    

حََٜٔ ادنٚظر وإًٍٓٚٓت افتل تْتٚهبؿ ضِٜٔ تِؽ افٍسة، يْتيرون شٚظٜ افتًِٔؿ 

وإٓتٓٚء مـ افهالة، حتك تًِق إصقات ادُْرة فِسويٟ فًًِِٜ، وافتل هيٛ بٚدمٚهٓٚ 

ـ تَديؿ افدروس وافْهٚئح ادٌْٜٔ ادهِقن بّجرد تٍِيٓؿ بٚفتًِّٜٔ افثٕٜٚٔ. ظذ افرؽؿ م

فألحُٚم افؼظٜٔ ذم أمهٜٔ اجلًّٜ وؾوِٓٚ، وحرمٜ افٌٔع وافؼاء ذم ذفؽ افقؿٝ 

 وادُٚن.

 :ًدفعًٍٔاهدا٢ًٍملى١ًفزاغاتًاهصف٘ف -4

وبحُؿ أن ادًجد يٌَؾ ظِٔف افْٚس فْقظٜٔ اخلىٚب افديْل افذي يَدم ؾٔف، أجد 

هِغ فٔجًِقا صٍقؾٚ مًتدفٜ مرتٌٜ حتك ٓ ٍٕز موىرا ظْد ـؾ درس مـ دظقة اد

 ٕسك إخقإْٚ جيًِقن صٍٔٚ حلر اهلٚجرة، وصتٚء فَر افْٚزفٜ، وظروٜ فألمىٚر وافثِقج.

 :ٌٓتًٍٔتدُٛ -5

ودٚ تًسض بًض ادهِغ أو افقاؾديـ إػ ادًجد مِٜ مـ ادِامت أو حٚجٜ مـ 

 ؾًِٓٚ، ـام ـٚن افهحٚبٜ احلٚجٚت، وحتثٓؿ ظذ ؾًؾ اخلرات، وتدؾًٓؿ فِتًٚبؼ ذم

يتداؾًقن إفٔٓٚ تداؾع افريح ادرشِٜ، ٓ دمد مهٜ ظٚفٜٔ، وٓ ذ  ٍٕس، وٓ ظِق إرادة، 

ٓ  بٚفٍرد افًِٔؿ افهحٔح، وافٍرد افًِٔؿ افهحٔح ٓ بد أن تتقؾر ؾٔف                    ّ                                                              ٕن احلٔٚة ٓ تٌْك إ

قل افنٚظر مـ صٍتٚن رئًٔتٚن مهٚ: =ذ  افٍْس، وظِق اهلّٜ>، حتك دمد ًٍٕؽ تردد ؿ

 تٍىـ:أن ؽر 

ًادٜــــًّتِـــــاًٝملــًّالًحٚـٗهلًًًًًًًًًاـــوًحٚـًُ٘ادٙـعوًهـدًأمســهكًًًً

وافًٌِٔغ وإٓىقائٔغ  وتًٚءفٝ ظـ ٕقظٜٔ هٗٓء ادهِغ إٕٕٚٔغ وافالمٌٚفغ

افًُٚػ افذيـ يتًٚبَقن فًامع هذا اخلىٚب افديْل ادتّٔز، وادتْقع واحلٔقي بغ افؼيًٜ 

وَٕد وحمٚـّٜ افقاؿع، ورشؿ خىك ومًٚمل ادًتٌَؾ، بنجٚظٜ وجرأة وصدق وحٛ هلذا 
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ٓ  مـ بًض إؾراد افَالئؾ، وهظٚن مٚ مت ُ       ّ                                 افقضـ، وٓ يىٌَقن مْف صٔئٚ ي ذـر إ ٚثِٝ إػ                           

خمِٔتل منٚهد افَرآن افُريؿ حقل إمؿ افٌٚئدة وذم مَدمتٓؿ بْق إهائٔؾ ممـ يَقفقن مٚ 

ٓ يًٍِقن، وافذيـ ذمٓؿ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ذم افًديد مـ ادرات ذم افَرآن افُريؿ فْٖخذ 

 مْٓؿ افًزة وادقظيٜ.

ظـ وزن مثؾ هٗٓء ادهِغ  -ديـل خِـؾ –رات ـرت آٓ  ادـٝ وؾُـوتًٚءف

افالمٌٚفغ، ممـ يًتًّقن أحًـ افَقل، ويهٌقن ٕؾوؾ احلديٞ، ويتٍٖٔون أور  

افيالل وإمثٚل افْٚئّٜ ذم خِد ادهٚدر افساثٜٔ وافتٚرخئٜ افزاهرة، وٓ يتًدى هذا 

َٜ هذه اخلىٚب ادروٕؼ آذاهنؿ وأشامظٓؿ، ثؿ ٓ جيد ضريَف فِتىٌٔؼ. ـام تًٚءفٝ ظـ حَٔ

افْقظٜٔ افرديئٜ مـ ادهِغ ممـ ٓ تتحرك مهتٓؿ فٌراشٜ صجرة، أو افرد ظذ اشتامرة، أو 

ترك افٌٔع وافؼاء فٌر تِؽ افًٚظٜ ادٌٚرـٜ اشتجٚبٜ ٕمر اهلل، أو حلٞ مهّٓؿ ومؾء 

قا إخقاهنؿ مـ آشتيالل أو          تك يُّْ  ـل حـؾ مْـل افهٍق  دون تدخـٚت ؾـافٍراؽ

ل ـل افًر وٓ ؾـقن ٓ ؾـٝ شَػ ادًجد.. وظِّٝ أن مثؾ هٗٓء ٓ يًٍْآشتَرار حت

ـ ظِّٓٚ ـلء مـّؾ صـْٚ اهلل بحـل إٔٚضـافٍْر، وإٕام ٕحـ هْٚ فتٖديٜ واجٛ افرشٚفٜ افت

 افؼظل، فْٗدي حؼ ادٍُِغ مـ أمثٚفْٚ ؾٔٓٚ.

 ضؤال التصكٔ٘ املصريٖ:

وهق مـ أهؿ إشئِٜ ادحقريٜ افتل جيٛ ظذ افداظٜٔ أن يىرحٓٚ ظذ ًٍٕف، ؾٔتًٚءل 

ذم خِده ؿٚئال: هؾ تزـل درود ومقاظيل.. ؿِقب وصدور ووجدان مجٓقري اددظق؟ 

أم إْٔل جمرد رؿؿ يْوٚ  إػ مئٚت إفق  مـ افدظٚة وافقظٚظ واخلىٌٚء ممـ يًتٍرؽقن 

 ٚب افديْل إشٌقظل؟ افقشع ذم تٖديٜ مًتِزمٚت اخلى

ومتثؾ ظِّٜٔ ضرح هذا افًٗال ذم شٔٚق ظِّٜٔ آتهٚل افدظقي إوٚؾٜ ٕقرإٜٔ 

واظٜٔ فتثّغ وتَٔٔؿ وتَقيؿ وتقجٔف وتًديؾ اجلٓقد افدظقيٜ ادٌذوفٜ مـ ؿٌؾ افداظٜٔ دمٚه 

مجٓقر اددظقيـ، وحتك ٓ تتًّك افهقرة وتتوٌٛ ظذ افَٚئؿ بٚفًِّٜٔ افدظقيٜ، ؾٔهر 

 ٚفف ـحٚل إظّك افذي يَقد ظّٕٔٚٚ مثِف. ح
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اوحٜ فِداظٜٔ حٔٚل مجٓقره و رؤيٜ –ريٛ بال -ومـ هْٚ ؾٚفهقرة افقاظٜٔ شتَدم

اددظق، وشتُنػ فف حََٔتٓؿ وظالؿتٓؿ بٚفرشٚفٜ افدظقيٜ افتل حيثٓؿ ظذ اتٌٚظٓٚ صٌٚح 

ثْغ مًٚ. وؿد دؾًتْل مًٚء. ومـ ثؿ إصدار إحُٚم اجلزئٜٔ أو افتَرئٌٜ ظِٔٓؿ أو آ

شٚئر ؿقاي ومقاهٌل افٍىريٜ وادُتًٌٜ: افًَِٜٔ وافقجدإٜٔ وافروحٜٔ واحلًٜٔ وافتجربٜٔ 

 حد إػ -إػ إجراء مجِٜ مـ افًِّٔٚت ادْٓجٜٔ وافًِّٜٔ فِخروج بٚفرأي افذي أظتَد

، ؾٓق افرأي افهقاب ظْدي ذم اشتهدار احلُؿ ظِٔٓؿ بّدى ؿرهبؿ مـ صقابٔتف –بًٔد

بًدهؿ ظْف، وافذي شٖحُؿ مـ خالفف ظذ ؿىٚع ـٌر مـ مجٓقر مديْتل  وافديـ أ

 ادقاطٌغ ظذ حوقر مقاظيل ودرود إشٌقظٜٔ اجلًّٜٔ إػ اظتامد ادًٚير افًِّٜٔ.

وؿد تًٚءفٝ وحِِٝ واؾسوٝ وؾُُٝ ـثرا وظَّٔٚ ومقوقظٔٚ مْذ بدايٚيت 

جربٜ وافدراشٜ ادّتدة مـ صٓر جٍٕٚل افدظقيٜ مع رواد مًجدي ومقاظيل ذم شْٜ افت

م ظـ مقاضـ ـّقن اخلِؾ ذم ظدم ٍٕٚذ تٖثرات 2227م إػ ؽٚيٜ صٓر ٕقؾّز 2225

افرشٚفٜ افدئْٜ ذم ٍٕقس افًٚمًغ وادحٌغ وافراؽٌغ، أهق ذم صخيص ـداظٜٔ أشتًّؾ 

افرشٚفٜ افتل  رـٚمٚ مًَدا ومساـٌٚ مـ افرمقز وافقشٚئؾ افدظقيٜ ادختٍِٜ، أم ذم موٚمغ

أحٚول شقؿٓٚ هلؿ بُٚؾٜ وشٚئؾ افتنقيؼ وافتحٌٔٛ وافتًٌٔط وافدؾع إخقي وافديْل 

افقدي افهٚدق؟ أم ذم افٌٔئٜ ادتخٍِٜ افتل حتٔط يب وهبؿ؟ أم ذم ذواضهؿ ـّدظقيـ ؽر 

مٗهِغ فِرؿل إػ ظتٌٚت اخلىٚب افًاموي افًٚمؼ؟ أم إػ افيرو  افذاتٜٔ وافداخِٜٔ 

واخلَٕٜٚ؟ أم إػ شٔقل افًٍٚد اجلٚرؾٜ دمٚهٓؿ ـؾ أوؿٚت افْٓٚر وافِٔؾ ادٌٚذة ادحٔىٜ 

 وؽر ادٌٚذة، افتل تدؾَٓٚ وشٚئؾ اإلظالم وآتهٚل ادًٚديٜ؟

وفِتقثٔؼ افًِّل، ووامٕٚ فهقابٜٔ ٕتٚئٟ افدراشٜ ؾَد أمًُٝ بُؾ ظْك ظذ حدة 

صٔٚء فردهٚ إػ ظْٚسهٚ إمًٚك افدارس ادحٚيد، افذي حيِؾ ويٍُؽ ويذرر إ

إشٚشٜٔ، ثؿ يَقم ب٘ظٚدة ترـٌٔٓٚ ورصٓٚ وؾؼ مٚ هل ظِٔف، ثؿ يٍهِٓٚ بردهٚ إػ أصقهلٚ 

احلََٜٔٔ ٓـتنٚ  مقاضـ اخلِؾ وإٓحرا . وهذا مٚ تؿ بٚفًٍؾ مٚ أخوًتف فًٔقل مـ 
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ضِٜٔ  إشئِٜ وافَهٚصٚت وآشتًٍٚرات وآشتٍتٚءات افُتٚبٜٔ وافنٍٜٓٔ افقاردة ظع

هذه افًْغ افثالث. وافتل درشتٓٚ وؾؼ ادًٚير افًِّٜٔ واإلحهٚئٜٔ افُّٜٔ وادًْقيٜ 

 وافدٓفٜٔ.

وأمٚم هذه ادقاثٔؼ افًِّٜٔ افتل أفزمٝ ٍٕز بٕٚتٓٚجٓٚ ؾَد ـٕٚٝ خنٔتل إشٚشٜٔ 

 واظظ بَّدم شًّقا ـِام -مـ ؤٚع جٓقدي افدظقيٜ ادٌذوفٜ، حٔٞ صٚر اددظقون

يؾ واإلثٚرة وافتحق اجلذب آفٔٚت ٕيريٜ اظتٌٚر ظذ آخر إػ مًجد مـ قفقنيتح –جديد

ذم خىػ أفٌٚب افًٚمٜ، وصٚر افقظٚظ إـثر إثٚرة وبٕٔٚٚ وبالؽٜ وتٖثرا حيقفقن اجلامهر 

افًريوٜ مـ اجلّٓقر افدظقي إػ مًٚجدهؿ، ؾٔتٌر مٔزان افتٖثر افدظقي ذم ادديْٜ، 

افدظٚة إًٍٔٓؿ مـ جراء ظِّٜٔ افتحقل افُّل بٚدمٚه ويوىرب افقوع افدظقي بغ 

مًجد دون آخر، وإن ـٚن ذفؽ بحُؿ ٕيريٜ ؿدرة افرمحٚن ظذ حتقيؾ افَِقب ٕحق 

افداظٜٔ افهٚدق وادخِص ٕن اهلل يوع ؾقق رأس ـؾ داظٜٔ مُِٚ يَقل فِْٚس صدؿقه 

ِؼ بحََٜٔ أو ـذبقه، ؾوال ظام خئٍف هذا افًّؾ افٍردي واجلًّل مـ خمٚضر تتً

اإلخالص وافهدق ذم افتقجف افدظقي اخلٚفص خلدمٜ افرشٚفٜ وإروٚء اخلٚفؼ شٌحٕٚف 

 وتًٚػ أوٓ وآخرا.
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 املبحح الجاىٕ

 عسض عٔيات الدزاض٘ ّىتائجَا

 وٕقد أن ظرض ظْٔٚت افدراشٜ ادتّثِٜ ذم اجلداول أتٜٔ:

 يبني احلدود الزمؽاكقة والؽقاكقة لؾعقـات - 1 -جدول رقم 

 مدة آشتًٌٚر ظدد ادهِٔٚت ظدد ادهِغ
ظدد إشئِٜ 

 افُتٚبٜٔ
 ظدد إشئِٜ افنٍٜٓٔ

 دائؿ 2222

 إوٚذم 522
722 

2225-2227 

1426-1428 
331 519 

 :1حتؾقل كتائج جدول رقم  

 وؿد تٌغ يل مـ حتِٔؾ ٕتٚئٟ افًْٔٚت، بًد ظروٓٚ ذم اجلدول افًٚبؼ مٚ يع:

 ربٔع ادقاؾؼ م2227 وٕقؾّز م2225 جٍٕٚل صٓر بغ ادّتدة افدراشٜ ؾسة ضقل -1

 .هـ1428/صقال -1/1426

راشٜ ادمٚهٚضهؿ ود وآختٌٚر فِدراشٜ شٔخوًقن أهنؿ افٌتٜ ادهِغ درايٜ ظدم -2

 حقل حََٜٔ تديْٓؿ.

ثؾ هٗٓء اددظقيـ بّثؾ هذه افدراشٚت، وبّثؾ هذا اخلىٚب، م مًرؾٜ ظدم -3

ل هلؿ، ـٜ دراشتــ حََٔـدم افُنػ ظـإشتٚذ اجلٚمًل، وظ ٜـوبّثؾ هذا افداظٔ

هـ أئّٜ تَِٔديقن 1425 / م1986حٔٞ تًٚؿٛ ظذ ادًجد مْذ اؾتتٚحف شْٜ 

 وتُقيْٓؿ افًِّل وافٍُري وافؼظل متقاوع جدا، ظدا اخلزة ذم افٍَف ادٚفُل. 

ٔٚء جمٚورة ـمـ أحقن ـ، يًِْ       غ مهؾ  ـٜ إفٍـٞ بِغ ؿرابـغ حٔـهِاد ددـظ ـثرة -4

 فًِّجد.



 212  

ديْٜ، حٔٞ تتقاؾد ًٕقش ادقتك تٌٚظٚ ضِٜٔ أيٚم اد ذم مَزة فثٚين ادًجد جمٚورة -5

إشٌقع، وتهٚد  يقم اجلًّٜ حٔٞ حيي مهِقن إوٚؾٔقن ينًٔقن اجلْٚزة مـ 

أؿٚرب وذوي افٍَٔد ممـ ٓ يَىْقن ادديْٜ، وبٚفتٚيل يْوٚ  إػ ادهِغ احلََٔٔغ 

، وهق مهِقن مرتٌَقن، ؾتتًع دائرة اخلىٚب افديْل ددظقيـ جدد ؽر مرتٌَغ

إمر افذي صجًْل ظذ ادُقث هبذا ادًجد دون ؽره، بٚفرؽؿ مـ امتالـل 

فرخهٜ وٓئٜٔ تٗهِْل فتَديؿ افدروس ذم ـؾ مًٚجد تراب افقٓيٜ افتل تَٚرب 

، وهبٚ ثامٕٜٔ (واحد وأربًقن أفػ ـِٔق مس مربع)( ـِؿ مسبع 41222مًٚحتٓٚ )

 ن بِديـ، ومٚئٜ مًجد.ووظؼ

 ٜ ادىروحٜ مَٚرٕٜ بٚفنٍٜٓٔ مْٓٚ.افُتٚبٔ شئِٜإ ظدد ؿِٜ -6

 ، ودؿٜ ظدد إشئِٜ افُتٚبٜٔ. إظداد تَرئٌٜ -7

 قة والثؼافقة لؾؿصؾني والعؾؿ ادفـقة ادؽاكة يبني - 2 -جدول رقم

 الذين أمؽن التعرف طؾقفم

 الـسبة من ادصؾني العدد ادفـة والوضقػة طدد ادصؾني

 2.75 15 جٚمًٔقنأشٚتذة  تَريٌٚ 2222

 2.5 12 أضٌٚء 

 2.25 21 مًٗوفقن شٚمقن 

 1.25 21 مْٓدشقن وتَْٔقن 

 2.25 21 ؿوٚة 

 2.45 29 حمٚمقن وـتٚب وٌط 

 2.4 28 مقثَقن وحميون 

 3.9 78 نقأشٚتذة ومًِّ 

 2.7 14 نقن وتربقيومدير 

 3.3 66 نقضٌِٜ جٚمًٔ 
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 الـسبة من ادصؾني العدد ادفـة والوضقػة طدد ادصؾني

 2.75 55 نقضٌِٜ ثٕٚقي 

 2.25 41 نقن إداريقمقطٍ 

 1.6 32 أظقان ذضٜ وأمـ 

 2.8 16 مجٚرك ودرك وجٔش 

 2.6 12 دمٚر ـٌٚر 

 2.25 25 نقمَٚوف 

 2.5 12 ظامل افهحٜ 

 12.5 252 أصحٚب حر  ومٓـ 

 1.35 27 نقشٚئَ 

 1.65 33 حراس وأظقان أمـ 

 15 322 نومتَٚظد 

 15 322 نقبىٚف 

 تالمٔذ مدارس 

 1373ادجّقع ; 
122 5 

 :2حتؾقل كتائج جدول رقم  

 ومٚ يالحظ ظذ مًتقى ومُٕٜٚ ادهِغ افًِّٜٔ وادْٜٓٔ وافثَٚؾٜٔ مٚ يع:

، حٔٞ ينُِقن افًقاد إظيؿ مـ ادهِغ، وادتَٚظديـ افٌىٚفغ ظدد ـثرة -1

وفٌِىٚفغ طروؾٓؿ وأحقاهلؿ وضًٌٔتٓؿ اخلٚصٜ بحُؿ مٚ خيوًقن فف مـ ؿٓر 

وؿٓر يقمل، صٖهنؿ ذم ذفؽ صٖن ادتَٚظديـ افذيـ ٓ واوىراب ٍٕز ووجداين 

ختتِػ طروؾٓؿ وأووٚظٓؿ ظـ افٌىٚفغ، وظْدمٚ ينُؾ مثؾ هٗٓء افًٚضِغ 

حمُقم ظِٔٓٚ  -برمتٓٚ -احلجؿ إـز مـ ادهِغ، ؾ٘ن افًِّٜٔ افدئْٜ وافتًٌديٜ 

ٜٔ، بٚفرتٚبٜ وافًُقن وإٓتيٚم، حٔٞ يهر ادًجد منحٚ فًِجٚٓت افُالم
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ويتحقل افٍوٚء افديْل إػ واحٜ مـ افٍراغ افَٚتؾ ادنحقن بٚفٌِق وافِٓق 

وافتًِٜٔ، ويهر ادًجد بٚفًٌْٜ هلٗٓء مالذا يًقوٓؿ ظـ افذهٚب إػ مقاضـ 

افًّؾ. وهؿ ينُِقن أيوٚ افتًداد افٌُر درتٚدي ادًجد ذم افهِقات افثالث، 

 قخ وافىٚظْغ مْٓؿ.حٔٞ يَِقن ذم صالة افهٌح وافًنٚء ظدا افنٔ

اد أصحٚب ادٓـ واحلر  مـ افًٚمٜ، مٚ جيًؾ رواد ادًجد مـ افىٌَٜ تًد ـثرة - 2

افدٕٔٚ فِّجتّع، حٔٞ تٌٔٛ افُثر مـ افَٔؿ افدئْٜ وإخالؿٜٔ وافسبقيٜ 

وافًِقـٜٔ، ويهر افٍوٚء ادًجدي رحٌٜ ؾًًٍٔٚئٜٔ بروائح أثقاب شٚئر ادٓـ، 

 ٚرة ادًجد وٕيٚؾتف وراحٜ ادتًٌديـ احلََٔٔغ.مٚ يًُْس شٌِٚ ظذ ضٓ

فْخٛ افثَٚؾٜٔ وافًِّٜٔ وادْٜٓٔ، وشٌِٔتٓؿ ادٍرضٜ ذم خِؼ بٗر وظل ا أظداد ؿِٜ - 3

مقازيٜ ومًٚظدة فِىٚؿؿ ادًجدي. حٔٞ يٗمـ افُثر مـ اجلزائريغ بٚدَقفٜ 

مٚ يثَؾ (. وهق  - حذاءك -صٌٚضؽ وارؾع صع) -رددوهٚ ي أن دون -افنٓرة 

ق مّٜٓ افىٚؿؿ افديْل فًِّجد. ّ                             ويًق      

 صًٌٜٔ هذا ادًجد مـ حٔٞ احلوقر وافًِقك وافثَٚؾٜ وادُٕٜٚ. - 4

، وحتقل افٍوٚء ادًجدي إػ ؾوٚء ـّل ادهِغ ؾئٚت بغ افتٍٚظؾ َٕص -5

وظددي، ٓ إػ ؾوٚء تٍٚظع تقاددي ترامحل، يًىػ ؾٔف افٌُر ظذ افهٌر، 

، وادتًِؿ ظذ إمل، وادثَػ ظذ اجلٚهؾ.. حًٛ إصقل وافٌْل ظذ افٍَر

ادرجًٜٔ فِديـ اإلشالمل افتل تِخهٓٚ افًٔقل ادتْقظٜ مـ أيٚت وإحٚديٞ 

=مثؾ ادًِّغ ذم تقادهؿ وترامحٓؿ ـّثؾ اجلًد افقاحد، إذا  ــافٌْقيٜ افؼيٍٜ، 

أيام أهؾ ظرصٜ بٚتقا  = اصتُك مْف ظوق تداظك فف شٚئر اجلًد بٚفًٓر واحلّك>، و

  -=واهلل ٓ يٗمـ  اهلل مـ ذمتٓؿ>، و ئوبْٔٓؿ جٚئع ؾَد برؤوا مـ ذمٜ اهلل وبر

  >..جٚئع وجٚره صًٌٚن بٚت مـ  - ثالثٚ
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  لؾؿصؾقات والثؼافقة والعؾؿقة ادفـقة ادؽاكة يبني - 3 -جدول رقم

 طؾقفن التعرف أمؽن الالئي

 الـسبة بالـسبة لؾؿصؾقات العدد ادفـة والوضقػة طدد ادصؾقات

 2.71 25 أشتٚذات ومًِامت تَريٌٚ 722

 2.71 25 مرصدات دئْٚت 

 1.57 11 تربقيٚت وإداريٚت 

 2.57 24 مقطٍٚت 

 4.14 29 ضٚفٌٚت جٚمًٔٚت 

 4.71 33 ظٚمالت 

 6.28 44 ضٚفٌٚت ثٕٚقيٜ وإظداديٜ 

 2.71 25 أظقان صحٜ 

 29.14 224 ربٚت بٔقت 

 5.85 41 أرامؾ 

 3 21 مىَِٚت 

 22.28 156 ظجٚئز 

 12.71 89 ظٚضالت ظـ افًّؾ 

 3.14 22 تِّٔذات صٌرات 

 متًقٓت 

  635ادجّقع ; 
11 1.57 
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 :3حتؾقل كتائج جدول رقم    

 ومٚ يالحظ ظذ مًتقى ومُٕٜٚ ادهِٔٚت افًِّٜٔ وادْٜٓٔ وافثَٚؾٜٔ مٚ يع:

فِنٗون  ـثرة افًجٚئز وافٌُرات ذم افًـ، مٚ جيًؾ افٍوٚء ادًجدي افًْقي ؿٚظٜ -1

ل بف ادرصدات وافَريٌٚت افالئل تزهؼ إًٍٔٓـ إلشُٚت ـٚ ختزٕـافدٕٔقيٜ حًٌّ

 أوٓء افًجٚئز افثرثٚرات، مٚ يًُْس شٌِٚ ظذ بَٜٔ ادهِٔٚت.

 اجلًّٜ يقم ادًجدي فٍِوٚء اخلروج جيًؾ مٚ افًّؾ ظـ افًٚضالت ًٌٕٜ ـثرة -2

ٖفٜ حريٜ وتًِٜٔ وترويح ظـ افٍْس، ظذ افرؽؿ مـ ذظٜٔ مً إوػ بٚفدرجٜ

اخلروج افدئْٜ وآجتامظٜٔ، وظدم تْٚؾٔٓٚ مع رؽٌٜ ادهِٔٚت افَٚبًٚت ذم افٌٔقت، 

ٓ  أهنٚ تهر بٚفًٌْٜ إفٔٓـ ؾرصٜ فِتالؿل واحلديٞ وافثرثرة وتٌٚدل ادْٚؾع وادهٚفح    ّ                                                         إ

واخلزات افدٕٔقيٜ أثْٚء وؿٝ افدرس اجلًّل وافًٌٚدة، مٚ يًُْس شٌِٚ ظذ 

 احلرـٜ افًِّٜٔ وافروحٜٔ فدرس اجلًّٜ بٚفًٌْٜ فىٚفٌٚت افًِؿ وافًٌٚدة.

ًْٛ افًِٔٚ ذم صِٛ احلٚرضات ذم ؾوٚء اف وتنُِٔٓـ افٌٔقت ربٚت ًٌٕٜ ارتٍٚع -3

دي واحٜ فِتِذذ بٖحٚديٞ افدٕٔٚ وصٗوهنٚ مـ اجلًّٜ، مٚ جيًؾ افٍوٚء ادًج

 خىٌٜ وتٌٚدل مْٚؾع وخزات وؿهص ذم احلٔٚة.

ت وؽرهـ مـ ذوات ادٓـ وافثٕٚقيٚ اجلٚمًٔٚت وادثٍَٚت ادتًِامت ًٌٕٜ وآفٜ -4

وافقطٚئػ، مٚ جيًؾ افسـٌٜٔ افًًٍٍٔٚئٜٔ فٍِوٚء ادًجدي يٌِٛ ظِٔٓٚ احلوقر 

 وافثَٚؾٜٔ. ادتقاوع مـ افْٚحٜٔ افًِّٜٔ

شقة بٚفٍوٚء ادًجدي أقي افًْ ادًجدي افٍوٚء ذم ادثٍَٜ افْخٛ ؾٚظِٜٔ وًػ -5

ٓ  ذم إدؾٚع افٍوٚء ادًجدي افذـقري                                     ّ                                افذـقري، وافذي ٓ خيتِػ ظْف افٌتٜ، إ

ُ         بًد افتًِّٜٔ افثٕٜٚٔ إدؾٚظٚ أهقج أرظـ تتداؾع ؾٔف إظْٚق وإـتٚ ، وت رؾع ؾٔف                                                                     

اجلزائري  افَديّٜ وادِٔئٜ بنتك إٔقاع افٍوالت، ٕن ادهع ؾقق افرؤوس إحذيٜ

واجلزائريٜ حييون إػ ادًجد بٕٚحذيٜ واخلٍٚ  افَديّٜ خنٜٔ مـ افنؿٜ افتل 

 ابتِٔٝ هبٚ هذه إمٜ ظذ ـٚؾٜ إصًدة. 
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 اجتاهات توجه االهتاممات طز األسئؾة الؽتابقة  يبني - 4 -جدول رقم

 وادصؾقات معا ادطروحة من ادصؾني

 مالحظات طددها كوطقة االهتاممات واألسئؾة

 ُ                               ؿ دم درس ظِّل ذم ذوط إجٚبٜ افدظٚء 76 ضِٛ افدظٚء

 ذم افهالة وافهٔٚم وافزـٚة  41 ؾَف افًٌٚدات

 أؽٌِٓٚ ذم ؾَف إهة افّٔغ وافىالق 19 ؾَف ادًٚمالت

 وخمٚفٍٜ افؼع أؽٌِٓٚ ظـ اديٚهر افؼـٜٔ 26 افًَٚئد وأصقل افديـ

 أؽٌِٓٚ ذم اخلّر وافزٕٚ وافرصقة واخلٕٜٔٚ 16 ادًٚيص مـ افٌُٚئر

 ظع ومًٚويٜ ،افٍتْٜ افُزى ،افًٍِٜٔ ،افنًٜٔ 35 ثَٚؾٜ إشالمٜٔ متْقظٜ

  23 ٕندان افوٚفٜ

 ُ                         ؿ دمٝ دروس ذم افرؿٜٔ افؼظٜٔ 23 ضِٛ افرؿٜٔ

 واحلٍظذم افتقبٜ وضريَٜ تربٜٔ إوٓد  29 ضِٛ افْهحٜٔ

 خٚصٜ 13حٚٓت فٌْٚء مًجد و 23 16 ضِٛ مًٚظدة 

 ادجتّعووصػ أووٚع افٍرد 

 اجلزائري ادزريٜ
15 

راض ادًنًنٜ ؾٔف ـــ إمــر مـػ افُثـوص

 ـٚدحًقبٜٔ وادحٚبٚة وافًهٌٜٔ افٌَِٜٔ.. 

 ُ                             ؿ دم درس ظِّل ذظل ذم هذا ادقوقع 22 تًٍر أحالم ومْٚمٚت

 حقل شقء ؾٓؿ فًٌض إشئِٜ 23 تقؤحٚت فإلمٚم

 تقجٔٓٚت فإلمٚم 
22 

ُ                                       ؿ دمٝ مـ زظامء افتٔٚر افًٍِل بٚدديْٜ هبد  

 تقجٔف اخلىٚب افديْل ذم ادًجد وافتحُؿ ؾٔف 

 مـ مُتٌٜ اإلمٚم افنخهٜٔ 22 ضِٛ اشتًٚرة ـتٛ

 مـ مُتٌٜ اإلمٚم افنخهٜٔ 12 ضِٛ إهداء مٗفٍٚت اإلمٚم

 تُٚد ختِق أي ورؿٜ مرشِٜ مـ مدح ٓ 73 مدح وصُر دْٟٓ اإلمٚم
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 :4حتؾقل كتائج جدول رقم  

وهق إهؿ بغ هذه اجلداول ادمٚهٚت إشئِٜ،  4ومٚ يالحظ ظذ جدول رؿؿ 

ومًٓٚ أمُـ افتًر  احلََٔل ظذ ادمٚهٚت افتديـ فدى ادهِغ، وهق مٚ يًُس افقاؿع 

 ادالحيٚت آشساتٔجٜٔ مٚ يع:افديْل فدى ادهع اجلزائري، ومٚ يُّـ تًجِٔف مـ 

فديـ، بنُؾ مثر ومٍِٝ فالٕتٌٚه، مع بروز ؿرون ا وأصقل افًَٔدة أشئِٜ وآفٜ -1

اديٚهر افؼـٜٔ ادٌٚفغ ؾٔٓٚ، ـقوع أصقاك افييع ذم خٍِٜٔ افًٔٚرات، ومخًٜ 

افٔد، وبًض افتامئؿ وإصٔٚء ادختٍِٜ.. محٚيٜ مـ افًغ. وافذهٚب فألرضحٜ 

 فِحًد وافًغ. ا                                         ً وافتًّح هبٚ، وووع ظالمٚت ذـٜٔ ظذ ادْٚزل درء   وافتزك

شئِٜ افٌُٚئر بنُؾ مٍِٝ فالٕتٌٚه، حٔٞ مل تتًد أشئِٜ افٌُٚئر شتٜ ظؼ أ وآفٜ -2

 شٗآ ضِٜٔ شْقات آختٌٚر افثالث.  (16)

َف ادًٚمالت بنُؾ مٍِٝ فالٕتٌٚه، حٔٞ مل تتًد أشئِٜ افٌٔقع ؾ أشئِٜ وآفٜ -3

ِٜ شْقات ٔض 19ؿؤٜ وافديـ وافرهـ ورد افًٚريٜ تًًٜ ظؼ شٗآ وإ

 آختٌٚر افثالث. 

ف وبالؽتف وؾهٚحتف وخٌِف فألفٌٚب، دروش ظذ وافثْٚء اإلمٚم مدح أوراق ـثرة -4

 ظذ مٚ اظتٚد ظِٔف افْٚس افٔقم مـ ٍٕٚق ومِؼ وخداع.

بىٔٚبٜ وضٓٚرة اإلمٚم، افذي ـثرة أشئِٜ ضِٛ افدظٚء ادختٍِٜ، ٓظتَٚد افًٚمٜ  -5

يتقشّقن ؾٔف اخلر وآشتجٚبٜ، ومع إؿرارٕٚ بّؼوظٜٔ افدظٚء وإدظٜٔ ومٚ ورد 

ٓ  إْٔٚ ٕقؽؾ ذم ؾٓؿ افًَؾ إ شىقري وافٌٌٔل ادْٚذم                        ّ                         ذم هذا افٌٚب مـ أدفٜ، إ

ٓختٚذ افًْـ واخلوقع فِْقامٔس وممٚرشٜ احلٔٚة وؾؼ ادْٟٓ افًِّل اددروس، 

إٓتُٚشٚت ظذ افًٚمٜ، ؾٔحًٌقن أن رتَٓٚ يُقن بٚفدظٚء مـ اإلمٚم ؾتسدى 

 افذي يتقشّقن ؾٔف افىٓٚرة وافَْٚء، وهق ؽٚرق ذم افذٕقب وادًٚيص.
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افديـ ظْد افًٚمٜ هق ظٌٚدات  أن افدارس فٔتٖـد حتك افًٌٚدات ؾَف أشئِٜ ـثرة -6

ل ـفديـ يتَقؿع ؾل افٍٓقمٚت افَٚسة، ومٚ جًؾ اـر افْٚس ؾـق مٚ حهـؾَط. وه

 زاويٜ ؤَٜ ٕيريٚ وواؿًٔٚ وحٔٚتٔٚ.

بٜٔ وافتُقيـ وافْجٚح ذم افس ذم إشِؿ ادْٟٓ ومًرؾٜ افْهح ضِٛ أشئِٜ وآفٜ -7

احلٔٚة، مٚ يٌغ اظتزاز اجلزائري بًٍْف، وظدم تٍتحف ظذ أخر إؾوؾ، وظدم 

 تٌَِف ٕي دمربٜ ٕٚجحٜ.

واإلـثٚر مـ افٌُٚء ظِٔف بًٌِٜٔ مٍرضٜ، دوٕام حراك ، ادر اجلزائري افقاؿع وصػ -8

 حوٚري ديْل ؾٚظؾ يٌدو مـ ادهِغ.

ديٜ وإدبٜٔ وادًْقيٜ وافروحٜٔ. مٚ يٌغ تقاوع مهٜ ادٚ ادًٚظدة ضِٛ أوراق ـثرة -9

ادهع اجلزائري، وٕندإف إدٕك. ؾَد تَِٔٝ افُثر مـ ضٌِٚت إهداء افُتٛ، 

 ومٚ راؾَٓٚ مـ بُٚء وتٖشػ وتٖمل وتهْع بٚد فًِٔٚن.ومجع ادٚل وافهدؿٜ، 

ـثرة أشئِٜ افثَٚؾٜ اإلشالمٜٔ حقل: افًٍِٜٔ وافًٍِٔغ وافنًٜٔ واخلقارج -12

وحزب اهلل واإلظالم اإلشالمل وتًٍر افُثر مـ افيقاهر افًٔٚشٜٔ ادًٚسة 

ل قر وافهقمٚــغ ودارؾـٔنٚن وؾًِىــٚحلرب ذم أؾًٌٕٚتٚن وافًراق وافن

 وافًقدٜ.. 

  



 218  

 الشػفقة األسئؾة طز االهتاممات توجه اجتاهات يبني - 5 -جدول رقم

 وادصؾقات ادصؾني من ادطروحة 

 مالحظات طددها كوطقة االهتاممات واألسئؾة

 ُ                               ؿ دم درس ظِّل ذم ذوط إجٚبٜ افدظٚء 59 ضِٛ افدظٚء

 ذم افهالة وافهٔٚم وافزـٚة  41 ؾَف افًٌٚدات

 افّٔغ وافىالقوأؽٌِٓٚ ذم ؾَف إهة  26 ادًٚمالتؾَف 

 أؽٌِٓٚ ظـ اديٚهر افؼـٜٔ وخمٚفٍٜ افؼع 24 افًَٚئد وأصقل افديـ

 أؽٌِٓٚ ذم اخلّر وافزٕٚ وافرصقة واخلٕٜٔٚ 21 ادًٚيص مـ افٌُٚئر

 ظع ومًٚويٜ ،افٍتْٜ افُزى ،افًٍِٜٔ ،افنًٜٔ 18 ثَٚؾٜ إشالمٜٔ متْقظٜ

  22 افوٚفٜ ٕندان

 ُ                         ؿ دمٝ دروس ذم افرؿٜٔ افؼظٜٔ 89 ضِٛ افرؿٜٔ

 ذم افتقبٜ وضريَٜ تربٜٔ إوٓد واحلٍظ 12 ضِٛ افْهحٜٔ

 خٚصٜ 13حٚٓت فٌْٚء مًجد و 23 58 ضِٛ مًٚظدة 

 ادجتّعو وصػ أووٚع افٍرد

 اجلزائري ادزريٜ
33 

ف ـنٜ ؾٔـراض ادًنًـــ إمـر مــػ افُثٔــوص

 ـٚدحًقبٜٔ وادحٚبٚة وافًهٌٜٔ افٌَِٜٔ.. 

 ُ                             ؿ دم درس ظِّل ذظل ذم هذا ادقوقع 14 تًٍر أحالم ومْٚمٚت

 حقل شقء ؾٓؿ فًٌض إشئِٜ 23 تقؤحٚت فإلمٚم

 تقجٔٓٚت فإلمٚم 
22 

ُ                                       ؿ دمٝ مـ زظامء افتٔٚر افًٍِل بٚدديْٜ هبد  

 تقجٔف اخلىٚب افديْل ذم ادًجد وافتحُؿ ؾٔف 

 مـ مُتٌٜ اإلمٚم افنخهٜٔ 14 اشتًٚرة ـتٛضِٛ 

 مـ مُتٌٜ اإلمٚم افنخهٜٔ 24 ضِٛ إهداء مٗفٍٚت اإلمٚم

 ٓ تُٚد ختِق أي ورؿٜ مرشِٜ مـ مدح 121 مدح وصُر دْٟٓ اإلمٚم
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 :5حتؾقل كتائج جدول رقم  

وهق مـ حٔٞ إمهٜٔ ٓ خيتِػ ظـ شٚبَف ذم ٕقظٜٔ  5ومٚ يالحظ ظذ جدول رؿؿ 

إشئِٜ افُتٚبٜٔ، وفُْٓٚ وردت بٚفهٌٜٔ افنٍٜٓٔ افتل ـْٝ أؿقم بتدويْٓٚ ذم حْٔٓٚ وّـ 

شجؾ أشٌقظل، ومًٓٚ أمُـ افتًر  احلََٔل ظذ ادمٚهٚت افتديـ فدى ادهِغ، وهق مٚ 

هع اجلزائري، ومٚ يُّـ تًجِٔف مـ ادالحيٚت يًُس افقاؿع افديْل فدى اد

آشساتٔجٜٔ ارتٍٚع ًٌٕٜ إشئِٜ ادقجٜٓ ذم افرؿٜٔ وافدظٚء وضِٛ ادًٚظدة وتًٍر 

 إحالم وٕندان افوٚفٜ، واددح وافنُر فإلمٚم.

 معا وادصؾقات ادصؾني من الصحقحة الديـقة باحلقاة ادفتؿني كسبة يبني - 6 -جدول رقم

 الؽتابة األسئؾة طز

 ادجّقع ظدد ادهِٔٚت ظدد ادهِغ
ظدد إشئِٜ 

 افُتٚبٜٔ
 افًٌْٜ ادئقيٜ

2222 722 2722 331 12.22% 

 :6حتؾقل كتائج جدول رقم  

مـ بغ مٚئٜ مهع ومهِٜٔ ضرحقا شٗآ واحدا،               ً اثْك ظؼ مهِٔٚ   12 ـؾ أن -1

يًْل أن واحدا ضرح افًٗال، وأن افًًٌٜ أخريـ جٚؤوا فًِّجد ٕداء افًٌٚدة 

 ؾَط، وجِٓؿ مـ إمٔغ أو افالمٌٚفغ.

 ٕشئِٜ افُتٚبٜٔ ذم ؾَف افًٌٚدات أو ذم جقإٛ افٌٔٛ.ا جؾ أن -2

ِغ، ٕيرا ٕن ؾًؾ افُتٚبٜ ؽٚئٛ ذم ظل افديْل متدٕٜٔ جدا ذم ادهافق ًٌٕٜ أن -3

 حٔٚضهؿ.

 ُٕٜٚ افتل تًتحَٓٚ ذم حٔٚة افْٚس.اد افدئْٜ ادرجًٜٔ إيالء ظدم -4
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 صحقحة من ادصؾني ال الديـقة باحلقاة ادفتؿني كسبة يبني - 7 -جدول رقم

 وادصؾقات معا طز األسئؾة الشػفقة

 ظدد ادهِغ
ظدد 

 ادهِٔٚت
 ادجّقع

ظدد إشئِٜ 

 افُتٚبٜٔ
 افًٌْٜ ادئقيٜ

2222 722 2722 519 19.22% 

 :7حتؾقل كتائج جدول رقم  

مـ بغ مٚئٜ مهع ومهِٜٔ ضرحقا شٗآ واحدا،       ً مهِٔٚ   (تًًٜ ظؼ) 19 ـؾ أن -1

يًْل أن واحدا ضرح افًٗال، وأن افًؼة أخريـ جٚؤوا فًِّجد ٕداء افًٌٚدة 

 .ؾَط، وجِٓؿ مـ إمٔغ أو افالمٌٚفغ

إٛ افٌٔٛ وافدظٚء وضِٛ جق ذم أو افًٌٚدات ؾَف ذم افنٍٜٓٔ إشئِٜ جؾ أن -2

 ادًٚظدة.

ظل افديْل متدٕٜٔ جدا ذم ادهِغ، ٕيرا فٌٔٚب افًٍؾ افقاظل وافقاؿًل افق ًٌٕٜ أن -3

 ذم تًٔر صٗون حٔٚضهؿ.

 واالجتامطي االقتصادي ادصؾني مستوى يبني - 8 -جدول رقم

 جٔدو احلٚل
متقشىق 

 احلٚل
 افًٌْٜ ادئقيٜ فٍَِراء دون خط افٍَر ؾَراء

122 322 1222 1322 115% 

 :8حتؾقل كتائج جدول رقم  

 راء أو افذيـ هؿ دون مًتقى افٍَر.افٍَ مـ وادهِٔٚت ادهِغ جؾ أن بغ -1

 ن جدا ذم افىٌَٚت افٍَرة.         ديـ متد  وافت افىٚظٜ خط أن -2
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ًٔٚت تالصك حتك فدى أدٕك افىٌَٚت، ادرج وضٚظٜ افديـ فًِىٚن اخلوقع أن -3

وهق مٗذ خىر ظـ حٚفٜ اإلؽامء وافالوظل وافتالر افتل مًٝ افىٌَٚت افدٕٔٚ 

 مـ ادجتّع.

ٚت افٍَرة افًريوٜ هق تديـ وراثل أو إتٍٚظل أو افىٌَ فدى افتديـ ظٚمؾ أن -4

 صُع أو آين أو مهِحل.

 واالجتامطي االقتصادي ادصؾني مستوى يبني - 9 -جدول رقم

 جٔدو احلٚل
متقشىق 

 احلٚل
 افًٌْٜ ادئقيٜ فٍَِراء دون خط افٍَر ؾَراء

122 322 1222 1322 3.72% 

 :9حتؾقل كتائج جدول رقم  

َِٜ مـ ادهِغ وادهِٔٚت مـ ذوي ادُٕٜٚ آجتامظٜٔ وآؿتهٚديٜ اف أن بغ -1

 اجلٔدة.

 فٍئٚت اجلٔدة اؿتهٚديٚ واجتامظٔٚ.ا فدى أيوٚ وئٔؾ افىٚظٜ خط أن -2

ط افؼيًٜ تالصٝ ظْد افْخٌٜ أيوٚ، وهق مٗذ فوقاب واخلوقع افديـ شِىٚن أن -3

 خىر ظذ ادْٚخ افثَٚذم وافٍُري وافًِّل افذي آفٝ إفٔف افْخٌٜ.

 ادًحقؿٜ بٚفىٌَٚت وافْٓقض افقظل تنٔٔد مؼوع مـ وإًالهلٚ افْخٌٜ شٌِٜٔ -4

ٜ وإدبٜٔ وافًِقـٜٔ وإخالؿٜٔ، ؾوال ظـ وافًِّٔ افٍُريٜ افْٚحٜٔ مـ إمٜ مـ

 ادٚفٜٔ وادٚديٜ.

ار،وؽ إىقائل افْخٛ فدى افتديـ ظٚمؾ أن -5 ّ    ر ؾًٚل، وإًزايل وؽر مق  بحٔٞ                       

 ادثٌىٜ. تُتٍل افْخٌٜ بّامرشٜ افًٌٚدة وافتديـ ممزوجٜ بٚفًٌِٜٔ ادٍرضٜ وإٓىقائٜٔ
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  ىتائج الدزاض٘:  

 ومٚ يُّْْٚ تهقره وتنخٔهف وظروف بنُؾ تَريٌل مـ ٕتٚئٟ يْحك ذم افتٚيل:

ً ًأٗاًل: ً ًجتٌاعًٛٗاالقتصادٜ:االًٗاملصوٚاتًاملصونيًملضت٠ً٘باهِضبًًٞ

 وادهِٔٚت مـ افٍَراء أو افذيـ هؿ دون مًتقى افٍَر. ادهِغ جؾ أن بغ -1

 افٍَرة.ن جدا ذم افىٌَٚت          ديـ متد  وافت افىٚظٜ خط أن -2

ًٔٚت تالصك حتك فدى أدٕك افىٌَٚت، ادرج وضٚظٜ افديـ فًِىٚن اخلوقع أن -3

وهق مٗذ خىر ظـ حٚفٜ اإلؽامء وافالوظل وافتالر افتل مًٝ افىٌَٚت افدٕٔٚ 

 مـ ادجتّع.

إتٍٚظل أو  أو وراثل تديـ هق افًريوٜ افٍَرة افىٌَٚت فدى افتديـ ظٚمؾ أن -4

 صُع أو آين أو مهِحل.

ٜ آجتامظٜٔ وآؿتهٚديٜ ادُٕٚ ذوي مـ وادهِٔٚت ادهِغ مـ افَِٜ أن بغ -5

 اجلٔدة.

 فٍئٚت اجلٔدة اؿتهٚديٚ واجتامظٔٚ.ا فدى أيوٚ وئٔؾ افىٚظٜ خط أن -6

شِىٚن افديـ واخلوقع فوقابط افؼيًٜ تالصٝ ظْد افْخٌٜ أيوٚ، وهق مٗذ  أن -7

 خىر ظذ ادْٚخ افثَٚذم وافٍُري وافًِّل افذي آفٝ إفٔف افْخٌٜ.

 ادًحقؿٜ بٚفىٌَٚت وافْٓقض افقظل تنٔٔد مؼوع مـ وإًالهلٚ افْخٌٜ شٌِٜٔ -8

ٜٔ وإخالؿٜٔ، ؾوال ظـ ٜ وإدبٜٔ وافًِقـوافًِّٔ افٍُريٜ افْٚحٜٔ مـ إمٜ مـ

 ادٚفٜٔ وادٚديٜ.

ار، بحٔٞ افت ظٚمؾ أن -9 ّ          ديـ فدى افْخٛ إىقائل وؽر ؾًٚل، وإًزايل وؽر مق                                               

تُتٍل افْخٌٜ بّامرشٜ افًٌٚدة وافتديـ ممزوجٜ بٚفًٌِٜٔ ادٍرضٜ وإٓىقائٜٔ 

 ادثٌىٜ.
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ًً ًثاًُٚا: ً ًِضبًٞهِ٘عًٚٞاألص٣وًٞٗاالٓتٌاًات:ًباهًًً

افنٍٜٓٔ ذم ؾَف افًٌٚدات أو ذم جقإٛ افٌٔٛ وافدظٚء وضِٛ  إشئِٜ جؾ أن -1

 ادًٚظدة.

ظل افديْل متدٕٜٔ جدا ذم ادهِغ، ٕيرا فٌٔٚب افًٍؾ افقاظل وافقاؿًل افق ًٌٕٜ أن -2

 ذم تًٔر صٗون حٔٚضهؿ.

صقل افديـ، بنُؾ مثر ومٍِٝ فالٕتٌٚه، مع بروز ؿرون وأ افًَٔدة أشئِٜ وآفٜ -3

اديٚهر افؼـٜٔ ادٌٚفغ ؾٔٓٚ، ـقوع أصقاك افييع ذم خٍِٜٔ افًٔٚرات، ومخًٜ 

افٔد، وبًض افتامئؿ وإصٔٚء ادختٍِٜ.. محٚيٜ مـ افًغ. وافذهٚب فألرضحٜ 

 وافًغ. فِحًد ا                                                ً وافتزك وافتًّح هبٚ، وووع ظالمٚت ذـٜٔ ظذ ادْٚزل درء  

شئِٜ افٌُٚئر بنُؾ مٍِٝ فالٕتٌٚه، حٔٞ مل تتًد أشئِٜ افٌُٚئر شتٜ ظؼ أ وآفٜ -4

 شٗآ ضِٜٔ شْقات آختٌٚر افثالث.  (16)

َف ادًٚمالت بنُؾ مٍِٝ فالٕتٌٚه، حٔٞ مل تتًد أشئِٜ افٌٔقع ؾ أشئِٜ وآفٜ -5

ضِٜٔ شْقات  (19)وإؿؤٜ وافديـ وافرهـ ورد افًٚريٜ تًًٜ ظؼ شٗآ 

 آختٌٚر افثالث. 

روشف وبالؽتف وؾهٚحتف وخٌِف فألفٌٚب، د ظذ وافثْٚء اإلمٚم مدح أوراق ـثرة -6

 ظذ مٚ اظتٚد ظِٔف افْٚس افٔقم مـ ٍٕٚق ومِؼ وخداع.

ـثرة أشئِٜ ضِٛ افدظٚء ادختٍِٜ، ٓظتَٚد افًٚمٜ بىٌٜٔ وضٓٚرة اإلمٚم، افذي  -7

وآشتجٚبٜ، ومع إؿرارٕٚ بّؼوظٜٔ افدظٚء وإدظٜٔ ومٚ ورد يتقشّقن ؾٔف اخلر 

ٓ  إْٔٚ ٕقؽؾ ذم ؾٓؿ افًَؾ إشىقري وافٌٌٔل ادْٚذم                         ّ                                             ذم هذا افٌٚب مـ أدفٜ، إ

ٓختٚذ افًْـ واخلوقع فِْقامٔس وممٚرشٜ احلٔٚة وؾؼ ادْٟٓ افًِّل اددروس، 

بٚفدظٚء مـ اإلمٚم ؾتسدى إٓتُٚشٚت ظذ افًٚمٜ، ؾٔحًٌقن أن رتَٓٚ يُقن 

 افذي يتقشّقن ؾٔف افىٓٚرة وافَْٚء، وهق ؽٚرق ذم افذٕقب وادًٚيص.
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افديـ ظْد افًٚمٜ هق ظٌٚدات  أن افدارس فٔتٖـد حتك افًٌٚدات ؾَف أشئِٜ ـثرة -8

ؾَط. وهق مٚ حك افْٚس ذم افٍٓقمٚت افَٚسة، ومٚ جًؾ افديـ يتَقؿع ذم 

 زاويٜ ؤَٜ ٕيريٚ وواؿًٔٚ وحٔٚتٔٚ.

بٜٔ وافتُقيـ وافْجٚح ذم افس ذم إشِؿ ادْٟٓ ومًرؾٜ افْهح ضِٛ أشئِٜ وآفٜ -9

احلٔٚة، مٚ يٌغ اظتزاز اجلزائري بًٍْف، وظدم تٍتحف ظذ أخر إؾوؾ، وظدم 

 تٌَِف ٕي دمربٜ ٕٚجحٜ.

، واإلـثٚر مـ افٌُٚء ظِٔف بًٌِٜٔ مٍرضٜ، دوٕام حراك ادر اجلزائري افقاؿع وصػ -12

 ي ديْل ؾٚظؾ يٌدو مـ ادهِغ.حوٚر

ديٜ وإدبٜٔ وادًْقيٜ وافروحٜٔ. مٚ يٌغ تقاوع مهٜ ادٚ ادًٚظدة ضِٛ أوراق ـثرة -11

ادهع اجلزائري، وٕندإف إدٕك. ؾَد تَِٔٝ افُثر مـ ضٌِٚت إهداء افُتٛ، 

 ومجع ادٚل وافهدؿٜ، ومٚ راؾَٓٚ مـ بُٚء وتٖشػ وتٖمل وتهْع بٚد فًِٔٚن.

ـثرة أشئِٜ افثَٚؾٜ اإلشالمٜٔ حقل: افًٍِٜٔ وافًٍِٔغ وافنًٜٔ واخلقارج وحزب  -12

اهلل واإلظالم اإلشالمل وتًٍر افُثر مـ افيقاهر افًٔٚشٜٔ ادًٚسة ـٚحلرب ذم 

  أؾًٌٕٚتٚن وافًراق وافنٔنٚن وؾًِىغ ودارؾقر وافهقمٚل وافًقدٜ.. 

فدى افٍرد اجلزائري، وفدى افْقظٜٔ ومـ هْٚ يُّْْٚ ؾٓؿ ادمٚه افتديـ احلََٔل 

ادتّٔزة واجلٔدة مْٓؿ، ممـ ئَؿ افهالة وحيي افدروس وادقاظظ واجلًّٚت، ويٗدي 

بًض ؾرائض اإلشالم، وبٚفتٚيل يُّـ فَِٚئّغ ظذ اخلىٚب افديْل تًديؾ آدمٚه افًٚم 

تٌٚة، وامٕٚ فٍِقز دْحك افتقجٔف، وتهحٔح ادًٚر افرشٚيل دوٚمغ اخلىٚب وؾؼ اجلٜٓ ادٌ

ائ   ....چ وافْجٚة ذم افدٕٔٚ، ورؽٌٜ ذم افٍالح بجْٜ أخرة. وصدؿٝ حُّٜ اهلل افَٚئِٜ:

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  

ٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ی  ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب             خب   مب   

 .>ضف= چپ  پ     پ  ڀ    ٻپ
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 املبحح األّل

 صياع٘ الْعاء احلضازٖ

ادؼ  إول وافقحٔد وإمغ ظذ  ^طؾ ادًجد مْذ ٕنٖتف ظذ يد رشقل اهلل 

صْٚظٜ اخلىٚب افديْل، واشتّر ذم أداء مّٓتف افٌِْٜٔ تِؽ حتك هنٚيٜ افًَد إخر مـ 

افَرن افًؼيـ ادٔالدي وافًَد افثٚين مـ مىٚفع افَرن اخلٚمس ظؼ اهلجري تٚريخ بٞ 

 أول ؾوٚئٜٔ دئْٜ إشالمٜٔ ظٚدٜٔ ظذ افَّر افهْٚظل ظربًٚت. 

 -إػ افتٚريخ افذي اؾسوْٚه حدا مًرؾٔٚ ومْٓجٔٚ فدراشتْٚ  -افٍرد ادًِؿ وـٚن 

يتَِك ؿّٔف ومْٓجف افروحل وافديْل وافًِقـل ظز اخلىٚب ادًجدي ادٌٚذ، وفٔس 

ثّٜ مـ وشٚئؾ تْٚؾًف ذم صْٚظٜ افًَؾ وتنُٔؾ افقجدان وتقجٔف افًِقك ممـ ابتُرضهٚ 

  ٓ وـٕٚٝ خٚدمٜ أو مًْٜٔ هلذه ادٗشًٜ ادحقريٜ ذم                            ّ افٌؼيٜ ظز ظهقرهٚ احلوٚريٜ إ

افًّران افًَع واهلْدد وافقجداين اإلشالمل. ؾُٚن افُتٚب ظذ شٌٔؾ ادثٚل أحد 

وشٚئؾ تنُٔؾ افٍرد ادًِؿ، وفُْف مل يُـ ذم يقم مـ إيٚم وشِٜٔ خترج ظـ يد افًِامء 

 مٜ فًِِؿ وافًِامء. وضالب افًِؿ مـ رحٚب ادًٚجد مؼؿٚ ومٌربٚ، بؾ ـٕٚٝ خٚد

ٌِٝ ادىٚبع احلديثٜ وأضِٝ مًٓٚ افهحػ ظذ افًٚدغ افًريب واإلشالمل  ُ ج   ودٚ

طِٝ افهحػ وهنٚيٜ افَرن افثٚمـ ظؼ وإتؼت بَقة ذم افَرن افتٚشع ظؼ وافًؼيـ 

وادجالت جمرد تٚبًٜ ومًْٜٔ فِخىٚب ادًجدي ظذ أداء مّٓتف افروحٜٔ وافُٕٜٔٚٔ 

اإلشالم. واختذ افًِامء وضالب افًِؿ افهحػ وادجالت وشِٜٔ مًٚظدة إصِٜٔ ذم 

 ٓ يًتىًٔقن افتًٌر ظْف ذم ادًٚجد، ؾُٕٚٝ خر مًغ حلرـٜ                  ّ ومراؾَٜ فِتًٌر ظام  

اإلصالح اإلشالمل ذم افًٚدغ افًريب واإلشالمل وٓشٔام ذم افَرٕغ ادٚؤغ. بؾ ؿٍز 

ٚب ادًجدي إػ درجٜ جًؾ افهحػ وادجالت تًٚمؾ افًِامء وضالب افًِؿ مع اخلى

مـ متّامت ظِّٜٔ افهْٚظٜ ادًجديٜ ذم جمٚل افتٌٔر وافدظقة وافْٓوٜ واإلصالح. 

وصٚر إمر إػ متديد مًٚحٚت افتٖثر اخلىٚيب ادًجدي إػ ظٚمل افهحٚؾٜ افقاشع 

ًٚظد ٕحق ظٚمل وافنٔؼ وادٗثر، مٚ حدا بٚفُثر مـ افًِامء وادهِحغ إػ افتقجف اد
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افهحٚؾٜ، وإػ ؾتح افهحٍٜٔ تِق إخرى ظْدمٚ تًّد افًِىٚت احلٚـّٜ إػ ؽَِٓٚ، بؾ 

ُ                                     إن افُثر مْٓؿ ترك أهِف ووضْف دٚ أ ؽَِٝ دوهنؿ افهحػ وادجالت وآثروا اهلجرة                                  

وافيب ذم إرض ضٌِٚ فٌحٌقحٜ احلريٜ افتل وجدوهٚ ذم ظٚمل افهحٚؾٜ. وإمثِٜ بغ 

ة وـثرة جدا ظـ ادهِحغ افذيـ إٔنٖوا افهحػ ذم داخؾ أوضٚهنؿ أيديْٚ ـثر

م 1936م ورصٔد روٚ ت 1925ت  هم وحمّد ظٌد1897وخٚرجٓٚ، ؾٓذا = إؾٌٚين ت 

م وافٌنر اإلبراهّٔل 1942م وظٌد احلّٔد بـ بٚديس ت 1922وظٌد افرمحـ افُقاـٌل ت 

إظذ  م وأبق1938ت  م وحمّد إؿٌٚل1973م وإبراهٔؿ أبق افَٔيٚن ت 1965ت 

.> وؽرهؿ ممـ أشًقا افهحػ وهٚجروا ذم شٌٔؾ احلريٜ .م1979ادقدودي ت 
(1)

 . 

 ودٚ ظر  افًٚمل افًريب واإلشالمل افٌٞ اإلذاظل أواشط افَرن افًؼيـ ادٔالدي 

اشتحًـ افَٚئّقن ظذ تِؽ ادٗشًٚت اإلذاظٜٔ  -أواخر افَرن افرابع ظؼ اهلجري  -

فزامٟ واحلهص افدئْٜ افهٌٚحٜٔ ـَراءة افَرآن واحلديٞ افديْل إدخٚل بًض ا

افهٌٚحل، ثؿ َٕؾ وؿٚئع خىٌتل اجلًّٜ وافًٔديـ وبًض ادْٚشٌٚت افدئْٜ إخرى، ثؿ 

إدخٚل حهٜ افٍتٚوى وإجٚبٚت افديـ ظذ أشئِٜ وإنٌٚٓت ادٗمْغ 
(2)

 . 

                                                           

 ( إير: حمّد صٚحلٜ وشّٔح أبقمٌع، تٚريخ افهحٚؾٜ افًربٜٔ، ٕنٖضهٚ وتىقرهٚ، مٗشًٜ بُٔٚرد1)

. وافزبر شٔػ اإلشالم، 141.. 124م، ص 1971فِىٌٚظٜ وافْؼ، ظامن، افىًٌٜ إوػ، 

 م، 1986افهحٚؾٜ ذم اجلزائر وافًٚمل افًريب، ادٗشًٜ افقضْٜٔ فُِتٚب، اجلزائر، افىًٌٜ إوػ، 

. وحمّد ٕٚس، تٚريخ افهحػ افًربٜٔ اجلزائريٜ، افؼـٜ افقضْٜٔ فِْؼ وافتقزيع، 62..  56ص 

.. وأمحد أمغ، زظامء اإلصالح ذم افًٚمل افًريب، دار 44م، ص 1988اجلزائر، افىًٌٜ إوػ، 

م.. وصُري ؾٔهؾ، افهحٚؾٜ إدبٜٔ، مْنقرات 1969افْٓوٜ ادكيٜ، افَٚهرة، افىًٌٜ افًٚبًٜ، 

 .18..  5م، ص 1959مًٓد افدراشٚت افًربٜٔ افًٚفٜٔ، افَٚهرة، 

ورافػ فٍٔل، اإلذاظٜ بٚفراديق وافتٍِزيقن، ترمجٜ: ٌٕٔؾ بدر، مراجًٜ:  ( إير: ـْٔجًقن وـٚو جٔؾ2)

..  17م، ص 1966شًد فٌٔٛ، ادٗشًٜ ادكيٜ افًٚمٜ فِتٖفٔػ وافْؼ، افَٚهرة، افىًٌٜ إوػ 

. و ظٌد احلّٔد حٍٔري، افتٍِزيقن اجلزائري، ادٗشًٜ افقضْٜٔ فُِتٚب، اجلزائر، افىًٌٜ إوػ، 42

. وآن زمر وؾريد زمر، افهقرة ذم ظِّٜٔ آتهٚل، ادْيّٜ افًربٜٔ فِسبٜٔ 33..  17م، ص 1985

 ..  31م، ص 1975وافثَٚؾٜ وافًِقم، افَٚهرة، افىًٌٜ إوػ، 
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افديْل ذم افًٚدل افًريب  ٍزيقين ذم تًٚمِف مع اخلىٚبٔوصٚبف أمر طٓقر افٌٞ افتِ

واإلشالمل أمر افٌٞ اإلذاظل، حٔٞ تراؾؼ افٌثٚن ذم حك اخلىٚب افديْل ظز وشٚئِٓام 

 ٜ ــ أشًقا فْيريـــ، ممــ اإلظالمٔٔـًض افدارشٔـدا بٌــٚ حــٜ، مــٚت اجلزئٔـل ادْٚشٌـؾ

اهلجري أمثٚل:  اإلشالمل ذم هنٚيٚت افَرن افًؼيـ بدايٚت افَرن اخلٚمس ظؼاإلظالم 

افديـ ظٌد احلِٔؿ، مْر حجٚب، شٔد حمّد شٔد،  لمحزة، إبراهٔؿ إمٚم، حمٔ =ظٌد افِىٔػ

ٍزيقن واإلذاظٜ ذم افُٕٔٚٚت ٔظٌد افَٚدر ضٚش، ظٌد افقهٚب ـحٔؾ..> اظتٌٚر مٚ يٌثف افتِ

افًربٜٔ جمرد إظالم ديْل جزئل وفٔس هق ب٘ظالم إشالمل، وفذا شًقا فتٖشٔس ٕيريٜ 

الم اإلشالمل اإلظ
(1)

 . 

 حتتٍل –افًريب اخلِٟٔ دول ظدا -ٍزيقن افًربٜٔ واإلشالمٜٔٔومل تُـ أجٓزة افتِ

جٚفف وظِامئف ذم براجمٓٚ وٓشٔام إٕيّٜ افثقريٜ وافتَدمٜٔ افًربٜٔ ور اإلشالمل بٚفديـ

ـٕٚٝ ــ: =اجلزائر، تقٕس، فٌٔٔٚ، مك، افًقدان، شقريٜ، افًراق، افّٔـ، افهقمٚل>، إذ 

تًتز افديـ وظِامءه مـ أفد أظداء منٚريًٓٚ افتَدمٜٔ وافتحرريٜ، وفذفؽ حٚؾيٝ تِؽ 

إٕيّٜ افًِامٕٜٔ واإلحلٚديٜ ظذ ًَٕٜٔ وحمدوديٜ طٓقر ظِامء افديـ ظذ افنٚصٚت 

ٍزيقٕٜٔ خنٜٔ خروج اجلامهر مـ ضٚظتٓٚ وتقجٓٚضهٚ، وارمتٚئٓؿ ذم أحوٚن اخلىٚب ٔافتِ

ًؿ أمر افُٔٚن ومًتٌَِف بتًدد رؤوس ؿٔٚدتف، افًِامء وافًٚشٜ، وتًقد افديْل، وبٚفتٚيل   ُ                                                                حي 

منُِٜ ؿٔٚدة إمٜ برأشغ، افتل ورثْٚهٚ بًد وؾٚة شٔدٕٚ مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن ريض اهلل 

هـ، افذي اجتًّٝ ظِٔف إمٜ، ثؿ صٚرت بًد وؾٚتف هلٚ ؿٔٚدتٚن شٔٚشٜٔ 61ظْٓام شْٜ 

  ؿٔٚدة افًِامء، وافًهٌٚت ادْتًٍٜ حتٝ ؿٔٚدة احلُٚم. ودئْٜ، وصٚرت ظّقم إمٜ حتٝ

                                                           

م، 1986كيٜ، افَٚهرة، افىًٌٜ إوػ، اد( إير: إبراهٔؿ إمٚم، أصقل اإلظالم اإلشالمل، إٕجِق 1)

ظالم اإلشالمل، ادىًٌٜ افٍْٜٔ احلديثٜ، افَٚهرة، افىًٌٜ إوػ، .. وإبراهٔؿ إمٚم، اإل313ص 

افديـ ظٌد احلِٔؿ، اإلظالم اإلشالمل وتىٌَٔٚتف افًِّٜٔ، مىًٌٜ  حمٔل..  23م، ص 1982

.. حمّد شٔد حمّد، ادًٗوفٜٔ اإلظالمٜٔ ذم 66هـ، ص 1427افريٚض، افريٚض، افىًٌٜ إوػ، 

 .. 227م، ص 1986ٚب، اجلزائر، افىًٌٜ إوػ، اإلشالم، ادٗشًٜ افقضْٜٔ فُِت
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وطؾ افًِامء وادهِحقن يُتٌقن ويْؼون ويتحدثقن إذاظٔٚ، ـام طؾ ضالهبؿ 

ومريدوهؿ يًتزون بّتٚبًٜ مٚ يُتٌٓؿ ويذيًف صٔقخٓؿ وأشٚتذضهؿ خٚرج حدود اخلىٚب 

إػ هنٚيٚت افَرن ادٚيض، إػ أن ظر  افًٚمل افٍقرة آتهٚفٜٔ اهلٚئِٜ ذم ظٚمل  ادًجدي

اإلظالم وافتقاصؾ اجلامهريٜ احلديثٜ، وذفؽ بتٍقؿف وؿدرتف افتَْٜٔ اهلٚئِٜ ظذ تٌىٜٔ 

افُرة إرؤٜ ومٚ ظِٔٓٚ مـ دمًّٚت بؼيٜ بُؾ أصُٚل افٌٞ واإلرشٚل وآشتٌَٚل 

إن افًٚمل صٚر  "ومل تًد ٕيريٜ ومَقفٜ =مٚرصٚل مٚـِقهٚن:  افنيع وافَقي وافُثٔػ،

> ذم آتهٚل اجلامهري جمديٜ ذم ظك "ة بًٍؾ افٍقرة آتهٚفٜٔ اهلٚئِٜؿريٜ صٌر

نٌف ؿٚظٚت ؿك ادًٚرض، حٔٞ جيتّع افًٚروقن إػ مٚ يافًقدٜ، بًدمٚ حتقل افًٚمل ـِف 

مْٓٚ يرى ويًّع وحيس ويٌٞ ويْؼ ـِٓؿ ذم ؿٚظٜ ـٌرة مٌىٚة، اجلٚفس ذم زاويٜ 

ويًتٌَؾ و.. ظز ظٌِٜ صٌرة حتّؾ صٚصٜ رؿّٜٔ حديثٜ متُْف مـ إجراء ـؾ هذه 

 افًِّٔٚت آتهٚفٜٔ ادًَدة ذم آن واحد، وبنظٜ مذهِٜ وبتدؾؼ إظالمل ؽزير.

ع                                                                  ّ  وظر  افًٚمل إٕنٚء افٍوٚئٔٚت، ـام ظر  إتنٚرهٚ بنُؾ مُثػ وهيع، مٚ ه 

افٌٞ افٍوٚئل إػ افًٚدغ افًريب واإلشالمل افِذيـ وجدا إًٍٔٓام مرؽّغ  إتَٚل ظدوى

دقاـٌٜ افتىقر افٍوٚئل افًٚدل خنٜٔ ؤٚع ؿٔؿ ادقاضْٜ افًربٜٔ اإلشالمٜٔ بًٍؾ ظِّٔٚت 

افوخ اإلظالمل ادًٚدي، بحٔٞ صٚرت ادٗشًٚت آجتامظٜٔ: =مجٚظٜ إهة، افًّؾ، 

وافسبقيٜ وافتًِّٜٔٔ وافتثٍَٜٔٔ و.. ٓ متِؽ مـ مقاضْٔٓٚ ؽر  احلل، ادًجد..> وافًٔٚشٜٔ

احلرـٜ افيٚهريٜ ادٍرؽٜ، أمٚ ادحتقى افَّٔل احلََٔل ؾهٚر مقـقٓ إػ هذه افٍوٚئٔٚت، 

افتل بٚتٝ ؿٚدرة ظذ شِٛ أبْٚئٓٚ مْٓٚ، وؽدت ادجتًّٚت ؽر ؿٚدرة ظذ متِؽ وتقجٔف 

ـ هائرهؿ وأحالمٓؿ وتىًِٚضهؿ و.. أبْٚئٓٚ وفق افتحُؿ بيٚهرهؿ ؾوال ظ
(1)

. 

وأمٚم ظِّٔٚت مٖشًٜ افَٔؿ افًقدٜٔ وظقدٜ افرذائؾ وإًْٔتٓٚ، وتٍُٔؽ افٌْٜٔ افَّٜٔٔ 

 ٜٔـْٚ افًربـك ـٕٔٚٚتـٔٚت إفـٚء افٍوٚئــدوى إٕنـرت ظـٜ شـَٜ وادحٚؾيـًٚت ادٌِْـفِّجتّ

                                                           

( إير: افىٔٛ اجلقيع، افٌٞ اإلظالمل ظـ ضريؼ إؿامر افهْٚظٜٔ واإلظالم افًريب، دار ادًرة، 1)

 .. 65م، ص 1991فٌْٚن، افىًٌٜ إوػ، 
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ٕيرا فتقشع ؿٚظدة وحٚجٜ ذ افتخهص ـزة ظــواإلشالمٜٔ، ووجدت ًٍٕٓٚ أيوٚ جم

افىِٛ آجتامظل وافثَٚذم وافديْل مٚ حدا بيٓقر افٍوٚئٔٚت افدئْٜ إوػ ـَْٚة =إؿرأ>، 

ثؿ تًٌتٓٚ افًؼات مـ افَْقات افٍوٚئٜٔ افدئْٜ إخرى، ذات افتقجٓٚت وادذاهٛ 

ؾًؾ ظذ  وإهدا  ادختٍِٜ، ؾّْٓٚ مٚ إٔنكء هبد  افتقظٜٔ افدئْٜ، ومْٓٚ مٚ جٚء ـرد

ظِّٔٚت اجلذب وافتؤِؾ دقاضْٔٓٚ، ومْٓٚ مٚ ـٚن هبد  افدظٚيٜ افدئْٜ ادوٚدة، دون 

درايٜ بّآٓت آشتُثٚر مـ افَْقات افٍوٚئٜٔ افدئْٜ وخىقرضهٚ ظذ ادْيقمٜ افَّٜٔٔ 

وافدئْٜ ذم افًٚدغ افًريب واإلشالمل. وهُذا ـٕٚٝ ظِّٜٔ اشتدراج اخلىٚب ادًجدي 

 مـ مٗشًتف ادًجديٜ افًريَٜ إػ اشتقديقهٚت افٌٞ افٍوٚئل افديْل.فِخروج 

 املطجد بني شميني:

وؿٌؾ احلديٞ ظـ ظِّٔٚت افتحقيؾ افًٚضٍل وافقجداين وإًٍٓٚيل وافتهقري 

وافًِقـل افَني فِّاليغ افًريوٜ مـ ادًِّغ وإتزاظٓؿ شِقـٔٚ ووجدإٔٚ مـ 

ادًجدي، وتداظٔٚت ذفؽ ظذ افقحدة افَّٜٔٔ  آرتٌٚط بٚدًجد وافًِامء واخلىٚب

فًِِّّغ ذم افَىر اإلشالمل افقاحد، وأشٌٚب ذفؽ، وٌُٕٜ افًِامء ذم افرى بٚجلِقس 

خِػ افزجٚج، بديال ظـ مْز رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وإظٚدة جذب ادًِّغ إػ 

ؾ ادًجدي احلل أوؿٚت مٗشًٜ ادًجد، وافتّتع بٍوع افدٕٔٚ وأخرة بٌّٚذة افتقاص

افهالة وذم ؾْٔٚضهٚ، ومدى صقابٜٔ وجدوى ذفؽ افْزوح افَّٔل افٍوٚئل أم ؽره.. 

ٕحٛ أن ًٕرض بًجٚفٜ دور مٗشًٜ ادًجد ذم صْٚظٜ افٍرد واجلامظٜ وادجتّع وافُٔٚن 

م>، حٔٞ ـٚن ادًجد هق 1952/ هـ 1372مـ خالل دمربٜ جٔع ادًجدي شْقات: =

 احلٔٚيت جلٔع: ثَٚؾٜ وتٖدبٚ وتًِام وتًِٜٔ وتروحيٚ ووجدإٚ.افَىٛ وادحقر 

ـٚن ادًجد بُؾ خهقصٔٚتف افًّرإٜٔ مًِام رئًٔٚ ومٓام ذم حٔٚتْٚ افًٍْٜٔ 

ادئذٕٜ،  وافقجدإٜٔ وافًٚضٍٜٔ وافٍُريٜ وإدبٜٔ وافًِقـٜٔ، ؾُٚن بْٚؤه اخلٚرجل: =افٌَٜ،

وظّران>..  حئط بف مـ متٚجر ومُتٌٚت افْقاؾذ، إبقاب، احلديَٜ، ادراحٔض، ومٚ

 ، ؾٓق متًٍْْٚ وراحتْٚ. ووجدإْٚمرشقمٚ ذم ًٍٕٔٚتْٚ 
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ـام ـٚن صُِف ومُقٕٚتف افداخِٜٔ مـ: =مْز وحمراب وإمٚم ومٗذن وؿٔؿ وشجٚد 

ومهٚبٔح وثريٚت ومُتٌٜ..>.. ظٌَٚ وأرجيٚ تًًد بف ٍٕقشْٚ شٚظٜ ظقدتْٚ مـ اددرشٜ، ثؿ 

إىالؿتْٚ ادٌٚذة ٕحقه، فْٗدي ـؾ ٕنٚضٚتْٚ ادتّٔزة، مـ فَٚء فألحٌٜ افىٚهريـ، حٔٞ 

افهٚدؿٜ، وحٔٞ احلرـٜ ادتّٔزة فًِِامء وإئّٜ وافٍَٓٚء افهٍٚء وإدب وإخقة 

واددرشغ. ـام ـٕٚٝ ٕنٚضٚتف ادختٍِٜ: = احلَِٚت افدئْٜ ذم شٚئر افًِقم، ودروس 

افدظؿ وافتَقيٜ ذم افٍرًٕٜٔ واإلٕجِٔزيٜ، وحٍظ افَرآن وإحٚديٞ ودرر افنًر 

مقوع احسام وتَدير، ؾٓذا خيدم افًريب..>.. فَد ـٕٚٝ شِقـٚت افًِامء بٚفًٌْٜ جلٔع 

صٔخ احلديٞ ويوع فف فقازم افدرس احلديثل، وهذا خيدم صٔخ افٍَف ويٗمـ فف فقازم 

ُ                                                             افدرس، وهذا ي ٌَؾ افٔد وهذا يٌَؾ افرأس، وهذا يًّح ظذ إـتٚ  وافرؤوس، وذاك              

 ُ                                ُ                 ي ًىل احلِقى حلاممٚت ادًجد، حٔٞ ـْٚ ٕ ًّك ٕحـ افهٌٚر..

ًجد ـؾ رء ذم حٔٚتْٚ، بف تٍقؿْٚ، وبف ٕجحْٚ، وبف محٕٚٚ اهلل وبٚختهٚر ؾَد ـٚن اد

مـ صٔقظٜٔ واصساـٜٔ وتَدمٜٔ إٕيّٜ، وبف ظهّْٚ اهلل مـ ؽىرشٜ ادِحديـ، وصًقذة 

افدجٚفغ، وبف أشًْٚ مًٚمل افتَقى ذم ديٚرٕٚ ادًِّٜ افتل ظٕٚٝ ومٚزافٝ تًٚين مـ افًٍٚد 

وظٚديٚت ادًٍديـ.. 
(1)

. 

ادًجد افٔقم تًرض ومٚزال يتًرض فًِّٔٚت اإلؿهٚء واإلبًٚد ظـ  وأظتَد أن

ؿٔٚدة افٍرد واجلامظٜ وتقجٔف ادجتّع، وشٚهؿ افُثر مـ افًِامء مُرهغ ومرؽّغ 

وحٚدبغ بدؾع افْٚس فٌَِٚء ذم بٔقضهؿ ظذ اخلروج إػ ادًٚجد ٕهنؿ وؾروا هلؿ ادٚدة 

تَِقهنٚ مـ اخلىٚب ادًجدي ذم ادًجد افًِّٜٔ وافدئْٜ ادًجديٜ افتل ـٕٚقا ي
(2)

 . 

ؿ يًد ادًجد افٔقم ينُؾ ؿٌِٜ فِْٚس، وٓ مٓقى ٕؾئدضهؿ ـام ـٚن جٔع حيٛ ـوف

ك خىٌتل ـؾ ـثرة ذم دؾع افْٚس فِّجلء إفـٝ ظقامـد شٚمهـوؿ، ٚرة ادًجدـر حجـظٌ

                                                           

 م.  1975 -1972( فِّٗفػ دمربٜ مًجديٜ متّٔزة بٌالد افنٚم شْقات 1)

 ريٜ إّٔقذجٚ مٗدٚ.        ( احلٚفٜ اجلزائ2)
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ــ افًّؾ. اجلًّٜ وافًٔديـ، وؿوٚء أؽِٛ صِقاضهؿ ذم افٌٔقت أو افىرؿٚت أو أمٚ

وهُذا صٚرت افٍوٚئٔٚت افدئْٜ مًٚجد جديدة ذم افٌٔقت تًقض بٔقت اهلل ذم ضِٛ 

 افًِؿ وافًّران افٌَِل وافقجداين واحلٔٚيت.

 التعسٓف بالدزاض٘ املٔداىٔ٘ ّإغلاالتَا:

ووًل افديْل ـ٘مٚم وخىٔٛ متىقع تًجٔع افٌٔٚب ادِحقظ فِْٚس              وؿد حتؿ ظع  

ظـ ادًٚجد ظدا يقم اجلًّٜ وصٓر رموٚن أن أدرس ادًٖفٜ دراشٜ ظِّٜٔ، وأضرح 

افتًٚؤٓت اإلصُٚفٜٔ ادثرة، ثؿ أرتٚدهٚ بٖدوات افٌحٞ افًِّل وافتحِٔع افًّٔؼ، 

بدؿٜ ومقوقظٜٔ وواؿًٜٔ حََٜٔ هذا                                          ّ وبٖدوات افتَيص اإلحهٚئل افًْٔل افًٌْل، ٕتٌغ  

اإلظراض واإلدبٚر ظـ رحٚب ادًٚجد حلًٚب افقشٚئؾ آتهٚفٜٔ احلديثٜ، وذفؽ ظز 

 افىروحٚت اإلصُٚفٜٔ افتٚفٜٔ:

 ان إمٜ.وجد مـ ومقؿًف ادًجد مُٕٜٚ -1

  ادًجدي مـ افًَؾ افقاظل فألمٜ.وافًٚمل اإلمٚم مُٕٜٚ -2

 هٚفٜٔ احلديثٜ ذم ادجتّع.ئؾ آتافقشٚ ومُٕٜٚ مقؿع -3

 واجلامظٜ افٍرد حٔٚة ذم واحلديثٜ افتَِٔديٜ افقشٚئؾ ومُٕٜٚ ؿّٜٔ وحتقل ثٌٚت -4

 وادجتّع
(1)

 . 

وٓرتٔٚد اإلصُٚٓت افًٚفٍٜ افذـر واإلجٚبٜ ظْٓٚ واؿًٔٚ ومًرؾٜ احلََٜٔ ادامرشٜ ذم 

ُ                         احلٔٚة ؿدمٝ اشتامرة ظِّٜٔ فىالب ـِٜٔ افؼيًٜ، افذيـ ي ٍسض ؾٔٓؿ أهنؿ أـثر افْٚس                                                  

إجذابٚ فًِّجد وفِخىٚب ادًجدي، وأـثر ارتٌٚضٚ بٚحلَِٜ وافنٔخ وافُتٚب توّْٝ 

 إشئِٜ افتٚفٜٔ:

                                                           

بْٔٝ أن ظددهٚ وصؾ  ٜ( ذم دراشٜ تَدمٝ هبٚ افٌٚحثٜ اجلزائريٜ رحّٜٔ ظًٔٚين ظـ افٍوٚئٔٚت افًرب1ٔ)

مْٓٚ دئْٜ، وؿد ازدادت افٍوٚئٔٚت افدئْٜ بًد ٕؼهٚ فدراشتٓٚ ذم  (ثالثغ) 32ؾوٚئٜٔ،  192إػ 

 هـ، 1432م ادقاؾؼ  مجٚدى ثٕٜٚٔ /2229يؾ//أؾر77جمِٜ إذاظٜ وتٍِزيقن اخلِٟٔ افًريب، ظدد 

  .72ص 
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 ؟ادًٚجد رواد مـ إٔٝ هؾ -1

 صالتغ ظذ إؿؾ ذم ادًجد ـؾ يقم؟ أو صالة حتي هؾ -2

 ٚتغ افهالتغ تهِٔٓام ذم ادًجد؟ه أي -3

 دا ظذ إؿؾ ذم ادًجد ـؾ أشٌقع؟واح درشٚ حتي هؾ -4

 تدرس ؾٔٓٚ ظِام مـ ظِقم افؼيًٜ؟ ظِّٜٔ بحَِٜ مرتٌط إٔٝ هؾ -5

 ادقاطٌغ ظذ حوقر صالة اجلًّٜ؟ مـ إٔٝ هؾ -6

مـ درس اجلًّٜ افًٚبؼ فِخىٌتغ، أم حتي وؿٝ اخلىٌتغ        ً ابتداء   حتي هؾ -7

 ؾَط؟

ٍزيقٕٜٔ أم حريص ظذ افذهٚب ٔاحلهص افدئْٜ افتِ منٚهدة ظذ حريص إٔٝ هؾ -8

 فًِّجد؟

 دئْٜ مـ افٍوٚئٔٚت أم مـ ادًجد؟اف افًِّٜٔ مٚدتؽ تتَِك أيـ مـ -8

 ؟ؾٔٓام تٍوؾ مـ -9

 هؾ تنُؾ فؽ افَْقات افٍوٚئٜٔ ظٚمال مْٚؾًٚ فًِّجد أم افًُس؟ -12

 هؾ إٔٝ حريص ظذ افَراءة وادىٚفًٜ أم ٓ؟ -11

 هؾ تٍوؾ ادنٚهدة وافًامع ظذ افَراءة أم افًُس؟ -12

 هؾ تٍوؾ اإلٕسٕٝ واحلٚشقب ذم تَِل ادًرؾٜ ظذ افُتٚب أم افًُس؟ -13

 رأت ذم حٔٚتؽ اجلٚمًٜٔ؟ـؿ ـتٚبٚ ؿ -14

 مٚ هق مؼوظؽ افثَٚذم ذم افهٔػ ادٚيض؟  -15
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وؿد ظٚجلتٓٚ بٚظتٌٚر متٌرات افزمٚن، وادُٚن، وافًـ، وادًتقى افًِّل وافثَٚذم 

 وادًرذم وإديب وافَّٔل، وادًتقى ادًٔق، ظز اجلداول أتٜٔ افًرض. 

ظذ افقجدان وافًَؾ ادًِؿ حٔٚل  وؿد ٓحيٝ مجِٜ مـ افتحقٓت اخلىرة افىٚرئٜ

مٗشًٜ ادًجد واخلىٚب ادًجدي، وحٔٚل افُتٚب واإلمٚم وـؾ أصُٚل افقشٚئؾ 

احلٚرة ؤًَٕٚت آتهٚل ادٌٚذ، ومٚ يُتٍْف مـ مزايٚ وشٌِٔٚت ذم افًك افراهـ. حٔٞ 

ومُٕٜٚ  تراجًٝ ؿّٜٔ ومُٕٜٚ ادًجد ذم افقجدان ادًِؿ، وتدٕٝ إػ افدرجٜ افثٕٜٚٔ ؿّٜٔ

افًٚمل ادًِؿ افَٚبع ذم ادًجد ظذ حًٚب افًٚمل افٍوٚئل واإلفُسوين، ؾٔام مٚتٝ ؾؤِٜ 

ُ                                                                 افَراءة، وؿ ز افُتٚب حلًٚب افقشٚئؾ آتهٚفٜٔ احلديثٜ، ومل يُـ ذم احلًٌٚن مىَِٚ أن            

يُقن مًتقى وأداء ضٌِٜ ـِٜٔ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ خالل دراشتٓؿ اجلٚمًٜٔ افتل دامٝ 

شْقات خٚفٜٔ متٚمٚ مـ ؿراءة افُتٛ ادختٍِٜ ذات افهِٜ افقضٔدة بٚفتخهص  أربع

% مـ  96افًِّل افؼظل ظدا بًض ادىٌقظٚت ادٍرووٜ ظِٔٓؿ دراشٔٚ. بؾ ذهٛ 

افىٌِٜ ادًتجقبغ إػ أهنؿ مل يَرأوا ضِٜٔ افًْقات إربع ـتٚبٚ ظِّٔٚ ختههٔٚ ذم جمٚل 

 دَٚٓت ؾَط. افؼيًٜ بُٚمِف، ظدا بًض افٍهقل وا
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 املبحح الجاىٕ

 الدزاض٘ حتلٔل عٔيات

وبًد أن اشتٍرؽٝ ادٚدة افًِّٜٔ مـ آشتامرات ادقزظٜ ظذ افىالب ضِٜٔ افًْقات 

افَراءة                هـ تنُِٝ فدي  1429-1426م  2228.. 2225افدراشٜٔ اجلٚمًٜٔ إربع 

بٔقت اهلل ذم اجلزائر، حٔٞ مٚ آفٝ إفٔف ظذ ادٔدإٜٔ احلََٜٔٔ، افتل تًرؾٝ مـ خالهلٚ 

هجرهٚ افْٚس هجرة مجٚظٜٔ صقب افَْقات افٍوٚئٜٔ، وادٗمل أن ادٓٚجريـ مل يراظقا 

وؤًتٓؿ دمٚه هذه ادٗشًٜ ادحقريٜ وادرـزيٜ بٚفًٌْٜ هلؿ ـىٌِٜ فًِِؿ افؼظل، 

ُ                                                                    ي ٍسض ؾٔٓؿ أن يُقٕقا مـ شُٚن ادًٚجد ـًِّّغ أوٓ، ثؿ ـىٌِٜ فًِِؿ افؼظل 

 فٌٔقت اهلل مـ أمهٜٔ ومُٕٜٚ ـزى ذم حَؾ ادْيقمٜ افتؼئًٜ اإلشالمٜٔ،             ٔٚ، ؾوال ظام  ثٕٚ

 ومٚ ورد مـ آيٚت وأحٚديٞ تٌغ ؾوؾ ومُٕٜٚ ادًجد افًٚفٜٔ افًٚمَٜ. 

وؿد تتًٌٝ آشتامرات وّـ جداوهلٚ بٚظتٌٚر متٌرات اجلْس وافًـ وادًتقى 

 اجلداول افٌحثٜٔ افتحِِٜٔٔ، ٕمتُـ مـ مًرؾٜ افًِّل وافثَٚذم، افتل حٚوفٝ تًَْٔٓٚ ذم

 وتٌغ إهدا  افتل حددضهٚ فدراشتل، وذفؽ ظز اجلداول أتٜٔ:

 يبني طدد العقـات اددروسة باطتبار متغر  1جدول رقم 

 اجلـس والسن وادستوى العؾؿي

 ظدد افًْٔٚت

 اددروشٜ
 ادًتقى افًِّل افًـ ظدد اإلٕٚث ظدد افذـقر

1142 322 842 22 ..25 
ضٌِٜ ـِٔٚت 

 افًِقم اإلشالمٜٔ

 بٚفَىر اجلزائري  %73.68 % 26.31 افًٌْٜ ادئقيٜ
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 :1دالالت اجلدول رقم 

ؾَد  (1)وبًد افَراءة ادتٖٕٜٔ وافتحِٔؾ ادقوقظل دًىٔٚت ومتٌرات اجلدول رؿؿ 

 أؾرز فْٚ مجِٜ مـ احلَٚئؼ فًؾ أمهٓٚ:

را دٚ يُتْػ ٕي ؛احلدود أبًد إػ افْتٚئٟ فهدؿٜٔ تٖمْٔٚ ادًتجقبغ افىٌِٜ ظدد ـثرة -1

 إصدار إحُٚم ذم هذا احلَؾ ادًرذم احلًٚس.

ظدد افىٌِٜ،  ٚ ًوحٔٞ ؿٚرب ثالثٜ أ افىٌِٜ بًدد مَٚرٕٜ افىٚفٌٚت ظدد ارتٍٚع -2

وهذا هق افقوع افذي آل إفٔف أمر ادٗشًٚت اجلزائريٜ، حٔٞ اجتًّٝ افُثر مـ 

افًقامؾ آجتامظٜٔ ـٚفوٌط وافتؤٔؼ ظذ افٍتٚة بحُؿ افًٚدات وافتَٚفٔد افٌٚفٜٔ، 

، مٚ حدا بٚفٍتٔٚت إػ اجلد وآجتٓٚد وافْجٚح ذم صٓٚدة مٓ بحُؿ تًٚفٔؿ اإلشال

حٚق بٚجلٚمًٜ مـ أجؾ ـن ضقق افَٓر افٍْز وآجتامظل افٌٚـِقريٜ وآفت

 اديوب ظِٔٓـ، وهذه افيٚهرة بدأت مْذ ثامْٕٔٔٚت افَرن ادٚيض.

ٜ ضٌِٜ ـِٔٚت افًِقم اإلشالمٜٔ بٚفَىر اجلزائري ظٚمٜ، وذم افدراش هذه صِّٝ -3

 راذم.ـِٜٔ افًِقم اإلشالمٜٔ بجٚمًٜ بٚتْٜ ٕيرا ٕمهٔتٓٚ ومقؿًٓٚ افًِّل واجلٌ

، حٔٞ أصٚر شـ ادًتجقبغ إػ افٍئٜ احلٔقيٜ افًـ متٌر ظـ اجلدول ـنػ -4

 وافٍٚظِٜ ذم إمٜ وهؿ افنٌٚب.

ٜٔ ضٌِٜ افُِٔٚت افؼظٜٔ بٚظتٌٚر مُٕٚتٓؿ ذم إمٜ، وبٚظتٌٚر تٌى أمهٜٔ اجلدول بغ -5

ٌؾ ـقهنؿ مددا فِّؼوع افثَٚذم افًريب اإلشالمل ذم اجلزائر ـقضـ مٓدد مـ ؿ

 اجلامظٚت افوٚؽىٜ حمِٔٚ، وادجٚورة مـ ظدوة افٌحر ادتقشط افنامفٜٔ.

ظِٜ ذم إهة افٍٚ افًْٚس بغ وافتقاصع آجتامظل ادًتٌَؾ اجلدول   ّ بغ   -6

 اجلزائريٜ ادًتٌَِٜٔ. 
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 يبني العقـات اددروسة باطتبار متغر الزمان وادؽان والتوزيع اجلغرادم  2جدول رقم 

 افتقزيع اجلٌراذم فًِْٔٚت مُٚن افدراشٜ افدراشٜمدة 

ـِٜٔ افًِقم اإلشالمٜٔ / بٚتْٜ  م2228.. 2225

وـِٔٚت افًِقم اإلشالمٜٔ ذم 

افَىر اجلزائري ممـ تًٚوٕقا 

 وأجٚبقا ظذ آشتامرة

ذق ووشط وجْقب اجلزائر 

 + افهحراء افٌربٜٔ

 مـ افَىر اجلزائري % 68  افًٌْٜ ادئقيٜ فَِىر

 :2دالالت اجلدول رقم 

ؾَد  (2)وبًد افَراءة ادتٖٕٜٔ وافتحِٔؾ ادقوقظل دًىٔٚت ومتٌرات اجلدول رؿؿ 

 أؾرز فْٚ مجِٜ مـ احلَٚئؼ فًؾ أمهٓٚ:

ع شْقات، وهل بم أي مدة أر2228 و 2225تل شْ بغ ادّتدة افدراشٜ مدة ضقل -1

 ظِّٔٚت افتُقيـ وافسبٜٔ وافتٖضر.مدة ضقيِٜ وـٚؾٜٔ دراؿٌٜ ومتٚبًٜ أثر افقشٚئؾ ذم 

ٓ  ضالب  مدٕٚ افدراشٜ صِّٝ -2                                         ّ     وؿرى مـ ذق ووشط وجْقب اجلزائر، ؾِؿ يٌؼ إ

 افنامل وافٌرب وأؿل اجلْقب افذيـ ٓ خيتِػ حٚهلؿ ظـ افىالب ادٌحقثغ.

 ذم اجلزائري افٌرب أؿل حٔٞ افٌربٜٔ افهحراء مـ ضالبٚ افدراشٜ صِّٝ -3

 فهحراويٜ ادحررة يدرشقن بٚفُِٜٔ.ا إرايض

ٚتْٜ وذم ـِٜٔ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ، وهل ب مديْٜ ذم افدراشٜ ظْٔٚت ؽٚفٌٜٔ اجتًّٝ -4

 مـ خمتِػ إٔحٚء افَىر اجلزائري.

ختٍِٜ اد اجلزائريٜ وافتَٚفٔد وافًٚدات وافِٓجٚت افٌٔئٚت خمتِػ افدراشٜ صِّٝ -5

بٚختال  افًْٔٚت ادًتجقبٜ، ٕيرا فثراء وتًدد افٌٔئٜ اجلزائريٜ افىًٌٜٔٔ وادْٚخٜٔ 

افًٚحؾ،  وافًٍْٜٔ وآجتامظٜٔ، ؾًُٚن افهحراء خيتٍِقن اختالؾٚ جذريٚ ظـ شُٚن
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وشُٚن اهلوٚب افًِٔٚ وادْٚضؼ افداخِٜٔ خيتٍِقن ظـ شُٚن افهحراء وافًٚحؾ، 

ؾٚ جذريٚ ظـ شُٚن افؼق، وهُذا هل مُقٕٚت وشُٚن افٌرب خيتٍِقن اختال

 ادجتّع اجلزائري.

 وشز وافدراشٜ افٌحٞ مراـز ظـ افهٚدرة وافدراشٚت إبحٚث بًٌض مَٚرٕٜ -6

ٜٔ اجلٚمًٜٔ ذم بَٜٔ إٔحٚء افقضـ، ممـ مل متًٓٚ افدراشٜ، ؾَد بْٔٝ ادَروئ حقل أراء

اجلٚمًٜٔ،  دين مًتقى ادَروئٜٔافدراشٚت تىٚبؼ مٚ تقصِْٚ إفٔف ذم دراشتْٚ حقل ت

 واظتامد افىالب ظذ صٌُٚت ادًِقمٚتٜٔ وافٍوٚئٔٚت ذم حتهٔؾ افُؿ ادًرذم.

 يبني مدى حضور العقـات اددروسة الدروس ادسجدية  3جدول رقم 

 واجلؿعقة وادواضبة طذ الصؾوات ] صؾبة [

 ظدد افًْٔٚت

1142 

حوقر 

افدروس 

 ادًجديٜ

حوقر 

افدروس 

 اجلًّٜٔ

حوقر 

افهِقات 

 مجٚظٜ

 ادجّقع

 198 125 77 16 322افذـقر 

 % 65.99 % 35 % 25.66 % 25.33 افًٌْٜ ادئقيٜ

 :3دالالت اجلدول رقم 

ؾَد ( 3)وبًد افَراءة ادتٖٕٜٔ وافتحِٔؾ ادقوقظل دًىٔٚت ومتٌرات اجلدول رؿؿ 

 أؾرز فْٚ مجِٜ مـ احلَٚئؼ فًؾ أمهٓٚ:

 وشِقـٜٔ تربقيٜ ٓظتٌٚرات ادًجديٜ افدروس حوقر ظـ افىالب إظراض -1

هلٗٓء افنٔقخ إئّٜ  افًِّٜٔ بٚفَّٜٔ اؿتْٚظٓؿ ظدم رأشٓٚ ظذ ودظٚئٜٔ واظتَٚديٜ

ادًجديغ، وتٍؤؾ ظِامء افَْقات افٍوٚئٜٔ ظِٔٓؿ ٓظتٌٚرات ظَدة افَٚبِٜٔ 

ٚبِٜٔ فالشتًامر، فِخوقع فمخر ادتٍنٜٔ ذم افٍرد اجلزائري وافقارثٜ فًَدة افَ

ُ                                حٔٞ ت قرث افًَدة ظَدة أخىر وأـز مْٓٚ.      
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 نُُٓؿ ذم ؿّٔٓؿ افدئْٜ وافقضْٜٔ.ي ممـ ادًٚدي افدظٚئل فِوخ خوقظٓؿ -2

هالة خلىٌتل اجلًّٜ ِدرس شٚبؼ فـ اجلًّٜ درس وؾٚئدة بًْٜٔ اؿتْٚظٓؿ ظدم -3

ؾتؽ هبؿ اجلٓؾ  شْتف إمٜ اجلزائريٜ فًٍْٓٚ زمـ آشتًامر فتًِٔؿ افْٚس افذيـ

 وافتخِػ وافوًػ.

اجلٚمًٜٔ ٓظتٌٚرات ًٍٕٜٔ وؾُريٜ، حٔٞ أدػ افُثر  اإلؿٚمٜ ذم بٚفهالة آـتٍٚء -4

مـ افىٌِٜ ادًتجقبغ أن امتْٚظٓؿ ظـ افهالة ذم ادًجد افٍالين يًقد ٓختالؾٚت 

حزبٜٔ أو ظَٚئديٜ أو جٓقيٜ تتًٚرض مع تقجٓٚضهؿ. ؾًذ شٌٔؾ ادثٚل يَٚضع 

ن ادًٚجد افتل تديرهٚ افدوفٜ بٕٚئّٜ افرشّٔغ، ويَٚضًقن ذم قافىٌِٜ افًٍِٔ

ٕن افذي يديرهٚ هؿ اإلخقان ادًِّقن،  ؛اإلؿٚمٚت اجلٚمًٜٔ افهِقات ادًجديٜ

 أو تٔٚر اجلزأرة مثال.

%، وهذا  34.21 ًٌٕٜ بِغ فًِّجد ادَٚضًغ افىٌِٜ ًٌٕٜ أن افدراشٜ ـنٍٝ -5

ًٚم ادؼوع ادًتٌَع فألمٜ اجلزائريٜ ظَٚئديٚ ؤًٍٕٚ ومًْقيٚ، مٗذ خىر ظذ إَ

 ممٚ فف إًُٚشٚت خىرة ظذ مًتٌَؾ إمٜ ووحدضهٚ افروحٜٔ.

 إمٜ اجلزائريٜ، شقاء ـٚن وّـ ذم افٍٚظِٜ افَقة ظذ ادًٚدي افوخ خىقرة يٌغ -6

 شٔٚؿٚت ادْيقمٜ اإلشالمٜٔ أو مـ خٚرجٓٚ.

ُ                           اد ٌددة فقحدة إمٜ اجلزائريٜ،  إٕٕٜٚٔ وثَٚؾٜ واإلؿهٚء افالمٌٚٓة روح صٔقع -7  

حٔٞ صٚرت إمٜ اجلزائريٜ منحٚ شٓال ورحٌٚ فُؾ أصحٚب افدظقات وادِؾ 

 وافْحؾ، وصٚرت مرتًٚ خهٌٚ فُؾ افدظٚة افٍٚصِغ ذم بالدهؿ.

 إمٜ ذم ٍٚظِٜاف افٍئٜ ظقامل ذم افَّٜٔٔ افتداظٔٚت هذه بّثؾ افًِىٜ اهتامم ظدم -8

 ٕٓنٌٚهلٚ بتقاؾف إمقر.

 أن بًد احلديثٜ افقشٚئؾ شىقة أمٚم وادٌٚذ احلل ادًجدي اخلىٚب مُٕٜٚ تراجع -9

  افٍئٚت افنٌٚبٜٔ.وٓشٔام ادجتّع وإرصٚد تقجٔف ذم افهدارة مرـز حيتؾ ـٚن
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 يبني مدى حضور العقـات اددروسة الدروس ادسجدية  4جدول رقم 

 وادواضبة طذ الصؾوات ] صالبات [واجلؿعقة 

 ظدد افًْٔٚت

1142 

حوقر افدروس 

 ادًجديٜ

حوقر افدروس 

 اجلًّٜٔ

حوقر 

 افهِقات مجٚظٜ
 ادجّقع

 232 148 59 23 842اإلٕٚث 

 % 27.38 % 17.19 % 7.22 % 2.738 افًٌْٜ ادئقيٜ

 :4دالالت اجلدول رقم 

ؾَد  (4)وبًد افَراءة ادتٖٕٜٔ وافتحِٔؾ ادقوقظل دًىٔٚت ومتٌرات اجلدول رؿؿ 

 أؾرز فْٚ مجِٜ مـ احلَٚئؼ فًؾ أمهٓٚ:

ن حوقر افدروس ادًجديٜ وئٔؾ جدا، ـام أن ادقاطٌٜ ظذ افدروس اجلًّٜٔ أ -1

 .        ً ؿِٔؾ جدا   أيوٚ، ؾوال ظـ حوقر افهِقات مجٚظٜ ذم ادًجد

ٓ   42 بٚدٚئٜ أربًغ ًٌٕٜ أن ٜافدراش بْٔٝ وؿد -2                               ّ %مـ افىٚفٌٚت ٓ يذهٌـ فًِّجد إ

أثْٚء تقاجدهـ بٚفُِٜٔ ؾَط، أمٚ ظْد ظقدضهـ إػ ؿراهـ وبِداضهـ ؾ٘هنـ يَْىًـ 

ظـ افذهٚب فًِّجد ٓظتٌٚرات افًٚدات وافتَٚفٔد افٌِٜٔ، ؾٍل إحدى افَرى 

ظـ زوج، أو ـٖهنٚ تَقل: اجلزائريٜ أن افٍتٚة افتل تذهٛ فًِّجد يًْل أهنٚ تٌحٞ 

مـ خيىٌْل؟ مـ يتزوجْل؟ وهذا ظٔٛ ـٌر ذم ٕير افُثر مـ شُٚن افٌِدات 

 اجلزائريٜ افهٌرة.

 مـ وإخقاهنـ آبٚؤهـ يًّْٓـ افىٚفٌٚت مـ افُثر أن ادًتجقبٜ افًْٔٚت بْٔٝ -3

ٓ   ادًجد إػ افذهٚب فرجقفتٓؿ، ؾٚفرجقفٜ فدى   ً ٚ  ومً              ً ٕن ذم ذفؽ إخال

اجلزائري تُّـ ذم حٌس ادرأة ومًْٓٚ مـ اخلروج بٍّردهٚ مـ جٜٓ، أو فٌر 

 مَهد مٓؿ ـٚددرشٜ أو افىٌٔٛ.
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ِـ ينُُـ ذم صدؿٜٔ ذهٚهبـ أه أن افىٚفٌٚت مـ ادًتجقبٜ افًْٔٚت بْٔٝ -4

 فًِّجد، حٔٞ يًتزن ادًجد وشِٜٔ فِتخٍل وراء ضِٛ احلريٜ، واخلروج مـ

 افٌٔٝ، وؾؽ ؿٔقد افتؤٔؼ وافًزفٜ.

 نوويًد بْٚضهـ أخالق ذم ينُُـ إهٚيل مـ مًتزة ًٌٕٜ أن افدراشٜ ظْٔٚت بْٔٝ -5

 ًجد حجٜ دالؿٚة احلٌٔٛ ادٍسض.اد إػ خروجٓـ

 فًِّجد افذهٚب مـ بْٚضهـ يًّْـ إهٚيل بًض أن اددروشٜ افًْٔٚت ـنٍٝ -6

بجٌٕٚف مَٓك أو ـٚؾٔسيٚ أو مىًؿ، حٔٞ جيتّع  ط ادديْٜ أووش يَع ادًجد ٕن

 افًٍٚق وادْحرؾقن دنٚهدضهـ..

وهذا مٚ يُنػ اخلِؾ افٍُري وافَّٔل افذي ظِٔف افٍرد اجلزائري، وحٚفٜ آختْٚق 

ُ             ؼيًٜ، وافتل ي ٍسض أن تُقن ِافتل تًٔنٓٚ افٍتٚة اجلزائريٜ اجلٚمًٜٔ افًقيٜ افدارشٜ ف             

 مقوع ثَٜ واحسام وتَدير.

ؾ اجلرائؿ إخالؿٜٔ افتل حتهؾ ذم ادجتّع وٓشٔام مـ ؿٌؾ                    ُ                                                ومٚ يُنػ أيوٚ أن ج 

اجلٚمًٔٚت إٕام هق ٕتٔجٜ هلذا افتؤٔؼ ادٌٚفغ ؾٔف. بؾ ذهٌٝ بًوٓـ إػ آظسا  بٖهنٚ 

تْتَؿ مـ أهِٓٚ بسدهيٚ اخلَِل، وتٌٚدهلؿ بٔع جًدهٚ مَٚبؾ تؤَٔٓؿ وؿٓرهؿ هلٚ، وهق مٚ 

 ة جدا مـ افٍتٔٚت اجلٚمًٔٚت ادْحرؾٚت.ظِٔف ًٌٕٜ مًتز

مـ افىٚفٌٚت اجلٚمًٔٚت مًزوٓت ظـ احلٔٚة  % 48.41 ًٌٕٜ أن افدراشٜ بْٔٝ -7

ُ                                  افدئْٜ، مٚ ي نُؾ خىرا ظذ مًتٌَؾ إمٜ اجلزائريٜ.              
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 يبني استخدام الوسائل احلديثة طذ اخلطاب ادسجدي ] صؾبة[ 5جدول رقم 

 ظدد افًْٔٚت

1142 

 اإلٕسٕٝ واجلقال ٍزيقنٔافتِ ادذيٚع
 افُتٚب

 وادجالت
 ادجّقع

 322 24 171 123 22 322افذـقر 

 % 99.99 % 21.33 % 57 % 41 % 2.66 افًٌْٜ ادئقيٜ

 :5دالالت اجلدول رقم 

ؾَد  (5)وبًد افَراءة ادتٖٕٜٔ وافتحِٔؾ ادقوقظل دًىٔٚت ومتٌرات اجلدول رؿؿ 

 أؾرز فْٚ مجِٜ مـ احلَٚئؼ فًؾ أمهٓٚ:

 نٚضٚفٌ وظددهؿ ؾَط ادٍُقؾغ فٍئٜ بٚفًٌْٜ خٚصٚ ـٚن ادذيٚع اشتخدام أن تٌغ -1

 %. 2.66 ًٌٕٜ ينُؾ مٚ اددروشٜ افًْٔٚت جمّقع مـ نٚاثْ

أن افذيـ يًتّدون ظذ ادُتقبٚت: =افُتٚب، افهحػ، ادجالت>  أيوٚ تٌغ -2

 واجلقال. ٍٝزيقن واإلٕسٕٔمَٚرٕٜ مع افذيـ يًتّدون ظذ افتِ صُِقا أوًػ ًٌٕٜ

يُتٌقن وٓ  وٓ يٌحثقن وٓ يَرأون ٓ جٚمًٔغ متخرجغ دؾع خمٚضر تٌغ -3

 يًتّدون ظذ ادُتقب.

 ادًرؾٜ مَٚرٕٜ بٚفقشٚئؾ احلديثٜ. وأخذ فتَِل ـقشِٜٔ افُتٚب ؿّٜٔ تراجع -4

 حٚرضت افًىحٜٔ جدا وخىقرة ذفؽ ظذ افثَٚؾٚ ذوي مـ اجلٚمًٔغ ٕقظٜٔ تٌغ -5

 ومًتٌَؾ ووجقد ومهر إمٜ.

ضٜ وافًٌٚ وافًٓقفٜ افنظٜ ظذ ادًرؾٜ حتهٔؾ ذم افىالب مـ افٌٚفٌٜٔ اظتامد -6

واختٔٚر افىرق إهع وإشٓؾ، ظذ حًٚب إجٔٚل افًٚبَٜ افتل ـٕٚٝ ترـٛ 

 افهًٚب مـ أجؾ احلََٜٔ افًِّٜٔ.
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جديد مـ أبًٚض ادتًِّغ وادثٍَغ ذم إمٜ، وهق مٚ يٗـد  جٔؾ طٓقر خىقرة -7

رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بّقت افًِامء وووع إمٜ اجلٓٚل  ٗحديٞ وتٌْ

 ؾقؿٓٚ مُٚن افًِامء.

، وتراجع ؿّٜٔ اخلىٚب ادًجدي احلََٔل واحلل اهلل فٌٔقت افًِؿ ضٌِٜ هجرة -8

دٌٚذة، وإتهٚر افقشٚئؾ افٌٚردة ظذ افقشٚئؾ وادٌٚذ حلًٚب افقشٚئؾ ؽر ا

 آتهٚفٜٔ احلٚرة. 

 ومًتٌَؾ إمٜ. حٚرضاحلديثٜ ظذ  افقشٚئؾ ظذ افًٔىرة خىقرة -9

 يبني استخدام الوسائل احلديثة طذ اخلطاب ادسجدي ] الطالبات[ 6جدول رقم 

 ظدد افًْٔٚت

1142 

 اإلٕسٕٝ واجلقال ٍزيقنٔافتِ ادذيٚع
 افُتٚب

 وادجالت
 ادجّقع

 842 18 255 421 166 842اإلٕٚث 

افًٌْٜ 

 ادئقيٜ
19.76 % 47.74 % 32.35 % 22.14 % 99.99 % 

 :6دالالت اجلدول رقم 

ؾَد  (6)وبًد افَراءة ادتٖٕٜٔ وافتحِٔؾ ادقوقظل دًىٔٚت ومتٌرات اجلدول رؿؿ 

تٌْٔٚ ظدم اختال  افىٚفٌٚت ظـ افىٌِٜ ذم افتًٚمؾ مع افقشٚئؾ احلديثٜ ظذ حًٚب 

ٓ  ذم مًٖفٜ اشتًامل ادذيٚع، وهذا ظٚئد إػ                                     ّ                                     افقشٚئؾ افتَِٔديٜ واخلىٚب ادًجدي، إ

رؾَٜ ادذيٚع، بضًٌٜٔ افَٔقد ادٍرووٜ ظذ افٍتٚة ذم ادجتّع اجلزائري، حٔٞ تٍوؾ افًزفٜ 

ٍزيقن واحد فُؾ ؾرد ذم افًٚئِٜ. وفًؾ ادخٚضر تُٚد تُقن ٔر جٓٚز تِحٔٞ ٓ يتقؾ

 واحدة فدى ـال اجلًْغ. 
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 ّخالص٘ الدزاض٘: 

 ظـ تُقيـ وتًِٔؿ وتدريس غٝ صٚرتٚ مًٗوفتٕتٌغ أن افٍوٚئٔٚت واإلٕسٕ

ووظظ وإرصٚد أبْٚئْٚ، وأن ادًجد مل يًد ينُؾ هلؿ حمقر جذب وصد، ؾخِٝ ربقع 

ضٌِٜ افًِؿ، وـًدت حَِٚضهٚ مـ افراؽٌغ، حلًٚب افٍوٚئٔٚت، مٚ حدا ادًٚجد مـ 

بًٌض افنٔقخ فِْزوح افَني ٕحق افٍوٚئٔٚت واهلجرة اجلامظٜٔ ٕحق ادقاؿع 

ٜ        ً وؾتقة        ً ودظقة                   ً اإلفُسؤٕٜ، إٕنٚء   وتقاصال. بؾ ذهٛ افُثر مْٓؿ إػ حد         ً ومراشِ

قوقظٚت افدئْٜ إػ درجٜ اشتًامل افِٓجٚت افًٚمٜٔ مُٚن افٍهحك، وتًٌٔط اد

 اإلخالل واإلشٍٚ  هبٚ. 

وذم افقؿٝ افذي أحُّٝ ؾٔف هذه افٍوٚئٔٚت ؿٌوتٓٚ ظذ إجٔٚل ادًِّٜ حتك ذم 

مًٖفٜ افتُقيـ افديْل، ؾَد دار إصُٚل مٓؿ هْٚ صٚر يتٓدد مهر ومًتٌَؾ ادقاهٛ 

جف شٗال ُ        واإلمُٕٚٚت وافَدرات ادقهقبٜ مـ اهلل دخِقؿٚتف ؾَد و  هلذه افٍئٜ ادًتجقبٜ ظام                                                

إذا أحًقا بٚفْدم أو اخلق  مـ توًوع مٓٚراضهؿ إصِٜٔ مَٚبؾ افقشٚئؾ احلديثٜ 

افًِٜٓ وافَٚتِٜ فروح ادقاهٛ، ؾَد أبدى افُثر مـ افىالب أشٍٓؿ وخقؾٓؿ مـ 

ؾَداهنؿ أدبٔٚت افتًٚمؾ مع افُتٚب وادًجد واإلمٚم، ورؽٌتٓؿ ذم افًقدة ٓـتًٚب 

 إفٔف.  َ ـ                                                                 ُ  ْ ذه ادَٚمٚت. مَٚبؾ افٍتٔٚت افالئل مل يتٖثرن حٔٚل افقوع ادًرذم افذي أ ف  أدبٔٚت ه

وظِٔف وجٛ ظذ افَٚئّغ بٖمقر هذه ادجتًّٚت مًرؾٜ خىقرة ٕنقء إجٔٚل ظذ 

افٍراغ ادًرذم، ومآٓتف ظذ إمٜ وراهْٓٚ ومًتٌَِٓٚ ومهرهٚ بغ إمؿ، وذفؽ بٚختٚذ 

 افتدابر افتٚفٜٔ:

 ، ورؾع ؿّٜٔ افُتٚب وـؾ مٚ يدظؿ مُٕٚتف وؿدره.ادَروئٜٔ وآفٜٔ روح تنجٔع -1

م ظـ وشٚئؾ آتهٚل احلديثٜ: 2222 شْٜ مٔقٕٔخ ذم افدوفٜٔ افْدوة صًٚر رؾع -2

 =مْذ متك وإٔٝ ؽٚرق ذم صٌُٜ ادًِقمٚتٜٔ؟>.

 ٌقي.وافِ وافديْل وإديب افثَٚذم إهة دور تًٍٔؾ -3
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 فٍُٚءات افًٚمِٜ ذم افٌٞ افٍوٚئل.ا مـ وادتزٕٜ افرائدة افْقظٔٚت اختٔٚر -4

 تتّٔز دئْٜ ـَّٜٔ وافًٚمل وافُتٚب ادًجد وٓشٔام افتَِٔديٜ افقشٚئؾ ؿّٜٔ مراظٚة -5

ل ـٛ ديْـٛ احلٍٚظ ظِٔٓٚ ـقاججي ؿـإم ــم ٚـؽره دون ٜٔـاإلشالم ٜـإم ٚـهب

 مَدس. 
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 املبحح األّل

 أٍنٔ٘ عسض التجازب الراتٔ٘

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  ؿٚل اهلل تًٚػ:

﮷       ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ﮲  ﮳  ﮴﮵ ﮶ 

 >.افتقبٜ= چ﮸  ﮹  

إن ظرض إمٚم بٚحٞ دمربتف افدئْٜ افنخهٜٔ ذم مًجد مـ مًٚجد افَىر اجلزائري 

ومهِٜٔ ظذ بًٚط افٌحٞ         > مهؾ  2222يٌِغ ظدد ادهِغ افدائّغ ؾٔف ؿرابٜ إفٍل =

يٜ وافتحِٔؾ وافْير تًْل مجِٜ مـ إًٕٚق واحلَٚئؼ وادْٚهٟ وافتجٚرب وافْتٚئٟ افْير

وافتىٌَٜٔٔ ادرتٌىٜ أشٚشٚ بجِّٜ مـ إشس وادًٚر  وادًٚمل وافٍٓقم افتل إىِؼ مْٓٚ، 

 وافتل يُّْْل إمجٚهلٚ ذم احلَٚئؼ افتٚفٜٔ:

مـ ادًٚر  واحلَٚئؼ ادًٌَٜ، وهل  وجقد أرؤٜ ٕيريٜ ؾُريٜ تتوّـ إًٔٚؿٚ -1

 مًٚر  افقحل افهٚدق ذم جمٚل افهدؿٜ وافزـٚة مـ حَع افُتٚب وافًْٜ.

ومًٌؼ فتِؽ ادًٚر  افدئْٜ افْيريٜ ظذ ادًتقى افٍُري  دؿٔؼ مًرذم ؾٓؿ حهقل -2

 وادًرذم، ودؿٜ تقؿٍٜٔٔ واجتٓٚديٜ ذم ارتٔٚدات افْص افُريؿ =ـتٚب، شْٜ>.

بٚضْل صٚدق وؽٚمر، وهٔٚم روحٚين مىِؼ وصٚمؾ فتِؽ احلَٚئؼ وادًٚر  حٛ  -3

افدئْٜ ادراد إٕزاهلٚ فدٕٔٚ افقاؿع وافْٚس، ٕيرا ٓرتٌٚط ٕجٚح افتجربٜ افدئْٜ 

افقاؿًٜٔ بَّقمٚت افهدق افداخع افذي يًرؾف اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ افًٚمل بخٚئْٜ 

 إظغ ومٚ ختٍل افهدور.

 مقصق ، وصٌػ روحل ووجداين ؽر ؿٚبؾ فِتًٔر وافَٔٚس تنقق ؿٌِل ؽر -4

وافقزن إلٕزال تِؽ احلَٚئؼ وادًٚر  ادٓوقمٜ مـ ظٚمل افقجدان وافٍُر إػ ظٚمل 

 افقاؿع وافْٚس.
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 افقشع بذل درجٜ يهؾ فِْص احلٚمؾ ادٗمـ اإلًٕٚن مـ هلل صّقيل إخالص -5

                 ُ        َْقص فقجٓتف افتل أ ٕزل مـ م ؽر ـٚمال ضريَف افْص جيد أن أجؾ مـ وادًتحٔؾ

 أجِٓٚ. 

ترؿٛ واع، ومتٚبًٜ دؿَٜٔ، وَٕد مقوقظل وذايت فِّْٚهٟ وافٍُٔٔٚت وأفٔٚت  -6

 افْٚجًٜ وافهحٔحٜ فتىٌٔؼ تِؽ احلَٚئؼ افدئْٜ. 

أو ًٌٕل مـ ٕجٚح افتجربٜ مـ جٜٓ، ووصقهلٚ دًتحَٔٓٚ احلََٔٔغ،  تٚم ارتٔٚح –7

افذيـ ٕزل ؾٔٓؿ افْص افَرآين أو افٌْقي مـ جٜٓ ثٕٜٚٔ، مٚ يدل ظذ شًِِٜ 

افْجٚحٚت افْيريٜ وافتىٌَٜٔٔ، وافتقؾٔؼ افربٚين ذم تْقير وهدايٜ افًِقك افٌؼي 

 أثْٚء تًٚمِف مع افْص. 

ربٜ ظذ ادًتقى ادٔداين مـ جٜٓ، فتٖـدٕٚ افتج ؾنؾ مـ ٜٔمًتٌَِ ويَيٜ وتٖثر تٖمل -8

مـ ظدم وصقهلٚ دًتحَٔٓٚ احلََٔٔغ، وحتقهلٚ دًتحَغ مزيٍغ، اشتىٚظقا متقيف 

 افِجْٜ افَٚئّٜ ظذ افًِّٜٔ مـ جٜٓ ثٕٜٚٔ.

إدراك ظالؿٜ افْص افُريؿ =افَرآن، افًْٜ> بٚفقاؿع وـٍٔٔٚت إٕزافف وؾؼ مراد  -9

وهذا احلَؾ افًِّل ادٓؿ حيتٚج إػ رصٔد ؾَٓل متُّـ، ومُِٜ ؾَٜٓٔ  افنٚرع فف،

إن ـٚن  -متقؿدة، ومقهٌٜ اجتامظٜٔ ؾذة، ومًرؾٜ بٚفْٚس وافقاؿع، حيقضٓٚ

تقؾٔؼ مـ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ، وهق افًٌد افثري ذم افًِّٜٔ ـِٓٚ،  -افَٚئّقن ظِٔٓٚ

 - بخالئَف فًِّف -افَٚدر ٕن اهلل يتحُؿ ذم افَِقب ويديرهٚ ـٔػ ينٚء، ؾٓق 

ظذ تٌِٔػ  -فًِّف ؾٔٓؿ -قيؾ وترؿٔؼ ؿِقب ادٚفُغ فٔزـقا، وهق افَٚدر حت ظذ

 ؿِقهبؿ ودؾًٓؿ ٕحوٚن افًهٔٚن. 

هنٚ أ ذفؽ يًْل ـريؿ ديْل ٕص ظذ ُ    ض ٌَٝ ذاتٜٔ دئْٜ دمربٜ ظرض ٕريد ظْدمٚ -12

ُ           ادجتّع، ؾئٜ ت ًىل، وؾئٜ دمربٜ تًٚمِٝ مع ؾئٚت وذائح متْقظٜ وخمتٍِٜ مـ              

تٖخذ وتتٌَؾ، وفُؾ ؾئٜ خهقصٔٚضهٚ ومقاصٍٚضهٚ ومْٚهٟ افتًٚمؾ مًٓٚ، وضرق 

 إؿْٚظٓٚ وتِْٔٔٓٚ.
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 تًْل وجقد ـٚئـ بؼي مٗمـ بَؤٜ.  افنخهٜٔ افدئْٜ افتجربٜ -11

 أزكاٌ عنلٔ٘ الصكاٗ:

ُ                                    وهْٚ ي ىرح ظِْٔٚ إصُٚل مًرؾٜ أضرا  ادًٚدفٜ وًٌٕٜ ـؾ  -افتل ٕحـ بهددهٚ -     

ضر  ؾٔٓٚ، وحيف ادرشقم فف مْٓٚ، ؾتجربٜ افتًٚمؾ مع ٕص افزـٚة ذم افقاؿع أؾرز فْٚ مجِٜ 

 مـ افًْٚس إشٚشٜٔ وافٍٚظِٜ ذم افًِّٜٔ، وهذه افًْٚس هل:

=افُتٚب، افًْٜ>، وـٍٔٔٚت ؾّٓف وؾَٓف وافتًٚمؾ مًف إلٕزافف  افُريؿ افْص –1

 بْجٚح ذم افقاؿع.

افَٚئؿ ظذ ٕؼ وتًريػ اددظقيـ بَّٔتف وأبًٚده ومْٚؾًف افَريٌٜ  ادرصد اإلمٚم -2

وافًٌٔدة، ومقاصٍٚتف ادٚديٜ وادًْقيٜ وافروحٜٔ وإدبٜٔ افقاجٛ تقاؾرهٚ إلٕجٚح 

تىٌَٔٚت افْص ٓ ظذ صًٔد افٍٓؿ افْيري، بؾ ظذ صًٔد افتىٌٔؼ افًّع افًٍٚل 

 وادثّر.

مـ إؽْٔٚء ومـ حؼ ظِٔٓؿ افتٍٚظؾ وافتًٚمؾ  افُريؿ افْص بخىٚب ادًْٜٔ افٍئٜ -3

مع افْص، وـٍٔٔٚت افتًٚمؾ مًٓؿ وإؿْٚظٓؿ حلِّٓؿ ضقاظٜٔ فِتَرب مـ صْدوق 

 افزـٚة.

ُ                                        وافًٍِٜٔ اد ٌٚذة إلٕجٚح هذه افًِّٜٔ ادُقٕٜ مـ أصخٚص  افتىٌَٜٔٔ افِجْٜ أظوٚء -4           

 .هلؿ مقاصٍٚضهؿ ادٚديٜ وادًْقيٜ وافروحٜٔ وإدبٜٔ

مـ هذه ادْٚؾع افتل أؾرزهٚ تٍٚظؾ افٍئٜ إوػ ادٕٚحٜ،  بٚٓشتٍٚدة ادًْٜٔ افٍئٜ -5

وتوؿ ـؾ ادحتٚجغ افذيـ أمُـ مًرؾتٓؿ وإحهٚؤهؿ، ٕٕف يقجد افُثر مـ 

 ادحتٚجغ ادتًٍٍغ بحُؿ إخٌٚر افْص وافتجربٜ افنخهٜٔ.

هلذه افًِّٜٔ افدئْٜ ظذ افٍئٜ ادًْٜٔ هبٚ، وبٔٚن ذفؽ مـ خالل  وافًٌٔد افَريٛ إثر -6

تتًٌٓٚ وّـ افدورة آؿتهٚديٜ ذم ادجتّع، حٔٞ تٌدو ذم بًض ادالمح احلًْٜ 

 واإلجيٚبٜٔ ذم حٔٚة افٍئٜ ادًتٍٔدة. 
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ومـ هْٚ ٕتٌغ بقوقح أرـٚن ظِّٜٔ افزـٚة وافهدؿٜ، ؾٓل مُقٕٜ مـ شًِِٜ مـ 

مًٚ، ٓ يُّـ افٍهؾ بْٔٓام، ووّـ ًٕؼ مـ افتتٚبع وافتًًِؾ افًقي، افرجٚل وافَٔؿ 

ُ           بحٔٞ ي ٍيض ـؾ رــ  فِرــ ادقايل، وهُذا وّـ صٌُٜ تٍٚظِٜٔ  -بنُؾ مْىَل وآيل -     

 مًْجّٜ ومتًَٜ إػ هنٚيتٓٚ. 

 

 يبني األركان الرئقسقة لعؿؾقة الزكاة 1خمطط توضقحي رقم 

 جاح التجسب٘:ـعْامل ى

اجتًّٝ بغ أيديْٚ ظقامؾ ظديدة فْجٚح دمربٜ جر ؿىٚع ـٌر مـ ادزـغ ضقاظٜٔ 

حٔٞ ـٚن ؿىٚع مٓؿ مْٓؿ يٗدهيٚ  ،ظذ افًُس مـ افًْغ ادٚؤٜ ،ٕحق صْدوق افزـٚة

بٔده وبىريَتف اخلٚصٜ ووّـ ًٕؼ افًٚئِٜ افهٌرة أو افًنرة افٌُرة، وإن ـْٝ أظتز 

6 

األثر اإليجابي 
القريب أو البعيد 

 لمعممية

1 
اإلمام الداعية 

 المرشد

2 
النص الديني  

 الكريم 
 [ الكتاب، السنة ] 

3   

فئة المكمفين 
 الحقيقيين

4   

أعضاء المجنة 
 الدينية لمزكاة

5   

الفئة المعنية 
 باالستفادة
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افًقي وادًتَٔؿ وافهٚدق وّـ حنقد اجلامهر ادٗمْٜ  أن ظّؾ وجٓقد افًْغ ادٚؤٜ

 ادزـٜٔ وادْتًٍٜ ـٚن ظْكا رئًٔٚ وظٚمال مٓام مـ ظقامؾ ٕجٚح هذه افتجربٜ.

 ويُّْْل اظتٌٚر ثالثٜ أرـٚن أشٚشٜٔ ذم ٕجٚح هذه افتجربٜ افدئْٜ، وهل:

 يْل =اإلمٚم إّٕقذجل وافداظٜٔ ادثٚيل>.افد اخلىٚب حٚمؾ رــ -1

 افهٚدق وافَقي وادٗثر وافٍٚظؾ. افديْل اخلىٚب رــ -2

ظذ مجع وتقزيع هذه إمقال =جلْٜ ووع افْص افديْل حمِف>،  افَٚئّٜ افِجْٜ رــ -3

 > أدٕٚه. 2 = غـام ئٌْٓٚ ادخىط افتقؤحل رؿؿ اثْ

 

 يبني األركان الرئقسة لتوزيع الزكاة 2خمطط توضقحي رقم 

 ٍْٓ٘ ّتسكٔب٘ املصلني:

ـٕٚٝ أول مًِقمٜ تًِّْٚهٚ أثْٚء تٖديتْٚ فِخدمٜ افقضْٜٔ افًًُريٜ شْل افنٌٚب إْٔٚ 

إن ٕزفْٚ بٖرض جيٛ ظِْٔٚ أن ٕتًر  هيًٚ ظذ مٚ ؾقؿٓٚ وحتتٓٚ وحقهلٚ، وافداظٜٔ مَٚتؾ 

حرك ظِٔٓٚ ويًّؾ تفِؼ وافًٍٚد وافنٔىٚن جيٛ ظِٔف أن يتًر  ظذ إرؤٜ افتل ي

> وّْٝ يل افْجٚح 2229 -2225خىقضهٚ مْذ مخس شْقات = ؾٔٓٚ، ؾُٕٚٝ أول خىقة

 الداعية 

ركن الخطاب الديني الصادق 
 والقوي والمؤثر والفاعل 

ركن المجنة الدينية النموذجية القائمة عمى توزيع 
 الزكوات والصدقات
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ذم هذه افًِّٜٔ مًرؾٜ إرؤٜ افتل أحترك ؾٔٓٚ، وافٍئٚت افٌؼيٜ افتل أتًٚمؾ مًٓٚ، وظذ 

وقء هذه ادًرؾٜ أمُْْل صٔٚؽٜ خىٚب ٕٚجح ومٗثر مُٕٚٔٚ وزمٕٚٔٚ وـٕٔٚٔٚ وإمُٕٚٔٚ 

غ ئٌْٚن فْٚ ترـٌٜٔ ادهِغ افذيـ ووجدإٔٚ وظَِٔٚ، وفًؾ هذيـ اجلدوفغ افتقؤحٔ

 أتًٚمؾ مًٓؿ. 

  – 1 -جدول رقم

 يبني ادؽاكة ادفـقة والعؾؿقة والثؼافقة لؾؿصؾني الذين أمؽن التعرف طؾقفم

 الـسبة من ادصؾني العدد ادفـة والوضقػة طدد ادصؾني

 2.75 15 أشٚتذة جٚمًٔقن تَريٌٚ 1373

 2.5 12 أضٌٚء 

 2.25 21 مًٗوفقن شٚمقن 

 1.25 21 مْٓدشقن وتَْٔقن 

 2.25 21 ؿوٚة 

 2.45 29 حمٚمقن وـتٚب وٌط 

 2.4 28 مقثَقن وحميون 

 3.9 78 نقأشٚتذة ومًِّ 

 2.7 14 نقمديريـ وتربقي 

 3.3 66 نقضٌِٜ جٚمًٔ 

 2.75 55 نقضٌِٜ ثٕٚقي 

 2.25 41 نقمقطٍغ إداري 

 1.6 32 أظقان ذضٜ وأمـ 

 2.8 16 وجٔش مجٚرك ودرك 

 2.6 12 دمٚر ـٌٚر 
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 الـسبة من ادصؾني العدد ادفـة والوضقػة طدد ادصؾني

 2.25 25 نقمَٚوف 

 2.5 12 ظامل افهحٜ 

 12.5 252 أصحٚب حر  ومٓـ 

 1.35 27 نقشٚئَ 

 1.65 33 حراس وأظقان أمـ 

 15 322 نومتَٚظد 

 15 322 نقبىٚف 

 5 122 تالمٔذ مدارس 1373ادجّقع ; 

 :1حتؾقل كتائج جدول رقم  

 ومُٕٜٚ ادهِغ افًِّٜٔ وادْٜٓٔ وافثَٚؾٜٔ مٚ يع:ومٚ يالحظ ظذ مًتقى 

ـثرة ظدد افٌىٚفغ وادتَٚظديـ، حٔٞ ينُِقن افًقاد إظيؿ مـ ادهِغ،  -1

وفٌِىٚفغ طروؾٓؿ وأحقاهلؿ وضًٌٔتٓؿ اخلٚصٜ بحُؿ مٚ خيوًقن فف مـ ؿٓر 

 واوىراب ٍٕز ووجداين وؿٓر يقمل، صٖهنؿ ذم ذفؽ صٖن ادتَٚظديـ افذيـ ٓ

ختتِػ طروؾٓؿ وأووٚظٓؿ ظـ افٌىٚفغ، وظْدمٚ ينُؾ مثؾ هٗٓء افًٚضِغ 

حمُقم ظِٔٓٚ  - برمتٓٚ -احلجؿ إـز مـ ادهِغ، ؾ٘ن افًِّٜٔ افدئْٜ وافتًٌديٜ

بٚفرتٚبٜ وافًُقن وإٓتيٚم، حٔٞ يهر ادًجد منحٚ فًِجٚٓت افُالمٜٔ، 

ٚتؾ ادنحقن بٚفٌِق وافِٓق ويتحقل افٍوٚء افديْل إػ واحٜ مـ افٍراغ افَ

وافتًِٜٔ، ويهر ادًجد بٚفًٌْٜ هلٗٓء مالذا يًقوٓؿ ظـ افذهٚب إػ مقاضـ 

افًّؾ. وهؿ ينُِقن أيوٚ افتًداد افٌُر درتٚدي ادًجد ذم افهِقات افثالث، 

 حٔٞ يَِقن ذم صالة افهٌح وافًنٚء ظدا افنٔقخ وافىٚظْغ مْٓؿ.
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حلر  مـ افًٚمٜ، مٚ جيًؾ رواد ادًجد مـ افىٌَٜ ادٓـ وا أصحٚب تًداد ـثرة -2

افدٕٔٚ فِّجتّع، حٔٞ تٌٔٛ افُثر مـ افَٔؿ افدئْٜ وإخالؿٜٔ وافسبقيٜ 

وافًِقـٜٔ، ويهر افٍوٚء ادًجدي رحٌٜ ؾًًٍٔٚئٜٔ بروائح أثقاب شٚئر ادٓـ، 

 مٚ يًُْس شٌِٚ ظذ ضٓٚرة ادًجد وٕيٚؾتف وراحٜ ادتًٌديـ احلََٔٔغ.

فْخٛ افثَٚؾٜٔ وافًِّٜٔ وادْٜٓٔ، وشٌِٔتٓؿ ادٍرضٜ ذم خِؼ بٗر وظل ا أظداد ؿِٜ -3

مقازيٜ ومًٚظدة فِىٚؿؿ ادًجدي. حٔٞ يٗمـ افُثر مـ اجلزائريغ بٚدَقفٜ 

ق مّٜٓ  –دون أن يرددوهٚ -افنٓرة ّ        )صع وارؾع صٌٚضؽ(. وهق مٚ يثَؾ ويًق                                   

 افىٚؿؿ افديْل فًِّجد.

 د مـ حٔٞ احلوقر وافًِقك وافثَٚؾٜ وادُٕٜٚ.صًٌٜٔ هذا ادًج - 4

ك ؾوٚء ـّل ـَٕص افتٍٚظؾ بغ ؾئٚت ادهِغ، وحتقل افٍوٚء ادًجدي إف -5

ك افهٌر، ـف افٌُر ظِـل تقاددي ترامحل، يًىػ ؾٔـك ؾوٚء تٍٚظِـوظددي، ٓ إف

وافٌْل ظذ افٍَر، وادتًِؿ ظذ إمل، وادثَػ ظذ اجلٚهؾ.. حًٛ إصقل 

ادرجًٜٔ فِديـ اإلشالمل افتل تِخهٓٚ افًٔقل ادتْقظٜ مـ أيٚت وإحٚديٞ 

افٌْقيٜ افؼيٍٜ، ؾـ =مثؾ ادًِّغ ذم تقادهؿ وترامحٓؿ مثؾ اجلًد، إذا اصتُك مْف 

=أيام أهؾ ظرصٜ بٚتقا وبْٔٓؿ  ظوق تداظك فف شٚئر اجلًد بٚفًٓر واحلّك>، و

مـ  -ثالثٚ-مـ ذمتٓؿ>، و=واهلل ٓ يٗمـ  اهلل ئقا مـ ذمٜ اهلل وبرئجٚئع ؾَد بر

 بٚت صًٌٚن وجٚره جٚئع>.. 
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 – 2 -جدول رقم

 يبني ادؽاكة ادفـقة والعؾؿقة والثؼافقة لؾؿصؾقات الالئي أمؽن التعرف طؾقفن

 العدد ادفـة والوضقػة طدد ادصؾقات
الـسبة بالـسبة 

 لؾؿصؾقات

 2.71 25 أشتٚذات ومًِامت تَريٌٚ 635

 2.71 25 مرصدات دئْٚت 

 1.57 11 تربقيٚت وإداريٚت 

 2.57 24 مقطٍٚت 

 4.14 29 ضٚفٌٚت جٚمًٔٚت 

 4.71 33 ظٚمالت 

 
ضٚفٌٚت ثٕٚقيٜ 

 وإظداديٜ
44 6.28 

 2.71 25 أظقان صحٜ 

 29.14 224 ربٚت بٔقت 

 5.85 41 أرامؾ 

 3 21 مىَِٚت 

 22.28 156 ظجٚئز 

 12.71 89 ظٚضالت ظـ افًّؾ 

 3.14 22 تِّٔذات صٌرات 

 1.57 11 متًقٓت 635ادجّقع ; 
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 :2حتؾقل كتائج جدول رقم  

 ومٚ يالحظ ظذ مًتقى ومُٕٜٚ ادهِٔٚت افًِّٜٔ وادْٜٓٔ وافثَٚؾٜٔ مٚ يع:  

افًْقي ؿٚظٜ  ـثرة افًجٚئز وافٌُرات ذم افًـ، مٚ جيًؾ افٍوٚء ادًجدي -1

فِنٗون افدٕٔقيٜ حًٌام ختزين بف ادرصدات وافَريٌٚت افالئل تزهؼ إًٍٔٓـ 

 إلشُٚت أوٓء افًجٚئز افثرثٚرات، مٚ يًُْس شٌِٚ ظذ بَٜٔ ادهِٔٚت.

جلًّٜ ا يقم ادًجدي فٍِوٚء اخلروج جيًؾ مٚ افًّؾ ظـ افًٚضالت ًٌٕٜ ـثرة -2

ويح ظـ افٍْس، ظذ افرؽؿ مـ ذظٜٔ بٚفدرجٜ إوػ مًٖفٜ حريٜ وتًِٜٔ وتر

اخلروج افدئْٜ وآجتامظٜٔ، وظدم تْٚؾٔٓٚ مع رؽٌٜ ادهِٔٚت افَٚبًٚت ذم 

ٓ  أهنٚ تهر بٚفًٌْٜ إفٔٓـ ؾرصٜ فِتالؿل واحلديٞ وافثرثرة وتٌٚدل            ّ                                                          افٌٔقت، إ

ادْٚؾع وادهٚفح واخلزات افدٕٔقيٜ أثْٚء وؿٝ افدرس اجلًّل وافًٌٚدة، مٚ 

ٌٚ ظذ احلرـٜ افًِّٜٔ وافروحٜٔ فدرس اجلًّٜ بٚفًٌْٜ فىٚفٌٚت افًِؿ يًُْس شِ

 وافًٌٚدة.

ذم صِٛ احلٚرضات ذم ؾوٚء  افًِٔٚ افًْٛ وتنُِٔٓـ افٌٔقت ربٚت ًٌٕٜ ارتٍٚع -3

واحٜ فِتِذذ بٖحٚديٞ افدٕٔٚ وصٗوهنٚ مـ  اجلًّٜ، مٚ جيًؾ افٍوٚء ادًجدي

 خىٌٜ وتٌٚدل مْٚؾع وخزات وؿهص ذم احلٔٚة.

ت وؽرهـ مـ ذوات ادٓـ وافثٕٚقيٚ اجلٚمًٔٚت وادثٍَٚت ادتًِامت ًٌٕٜ وآفٜ -4

وافقطٚئػ، مٚ جيًؾ افسـٌٜٔ افًًٍٍٔٚئٜٔ فٍِوٚء ادًجدي يٌِٛ ظِٔٓٚ احلوقر 

 افثَٚؾٜٔ.ادتقاوع مـ افْٚحٜٔ افًِّٜٔ و

شقة بٚفٍوٚء ادًجدي أثٍَٜ ذم افٍوٚء ادًجدي افًْقي اد افْخٛ ؾٚظِٜٔ وًػ -5

ٓ  ذم إدؾٚع افٍوٚء ادًجدي افذـقري                                     ّ                                افذـقري، وافذي ٓ خيتِػ ظْف افٌتٜ، إ

ُ         بًد افتًِّٜٔ افثٕٜٚٔ إدؾٚظٚ أهقج أرظـ تتداؾع ؾٔف إظْٚق وإـتٚ ، وت رؾع ؾٔف                                                                     
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فَديّٜ وادِٔئٜ بنتك إٔقاع افٍوالت، ٕن ادهع ؾقق افرؤوس إحذيٜ ا

اجلزائري واجلزائريٜ حييون إػ ادًجد بٕٚحذيٜ واخلٍٚ  افَديّٜ خنٜٔ 

 افنؿٜ افتل ابتِٔٝ هبٚ هذه إمٜ ظذ ـٚؾٜ إصًدة. 

 يبني مستوى ادصؾني االقتصادي واالجتامطي – 3 -جدول رقم

 جٔدو احلٚل
متقشىق 

 احلٚل
 خط افٍَردون  ؾَراء

ادجّقع افًٚم 

 فِّهِغ

44 

2.19% 

277 

13.79 % 

788 

39.24 % 

999 

49.75 % 

2228 

122% 

 :3حتؾقل كتائج جدول رقم  

 راء أو افذيـ هؿ دون مًتقى افٍَر.افٍَ مـ وادهِٔٚت ادهِغ جؾ أن بغ -1

 ديـ متدن جدا ذم افىٌَٚت افٍَرة.وافت افىٚظٜ خط أن -2

ًٔٚت تالصك حتك فدى أدٕك افىٌَٚت، ادرج وضٚظٜ افديـ فًِىٚن اخلوقع أن -3

وهق مٗذ خىر ظـ حٚفٜ اإلؽامء وافالوظل وافتالر افتل مًٝ افىٌَٚت افدٕٔٚ 

 مـ ادجتّع.

ؾىري أو ضًٌٔل أو  تديـ هق افًريوٜ افٍَرة افىٌَٚت فدى افتديـ ظٚمؾ أن -4

 وراثل أو إتٍٚظل أو صُع أو آين أو مهِحل.

غ وادهِٔٚت مـ ذوي ادُٕٜٚ آجتامظٜٔ وآؿتهٚديٜ ادهِ مـ افَِٜ أن بغ -5

 اجلٔدة.

 فٍئٚت اجلٔدة اؿتهٚديٚ واجتامظٔٚ.ا فدى أيوٚ وئٔؾ افىٚظٜ خط أن - 6

ط افؼيًٜ تالصٝ ظْد افْخٌٜ أيوٚ، وهق مٗذ فوقاب واخلوقع افديـ شِىٚن أن -7

 افذي آفٝ إفٔف افْخٌٜ.خىر ظذ ادْٚخ افثَٚذم وافٍُري وافًِّل 
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 ادًحقؿٜ بٚفىٌَٚت وافْٓقض افقظل تنٔٔد مؼوع مـ وإًالهلٚ افْخٌٜ شٌِٜٔ  -8

ٜ وإدبٜٔ وافًِقـٜٔ وإخالؿٜٔ، ؾوال ظـ وافًِّٔ افٍُريٜ افْٚحٜٔ مـ إمٜ مـ

 ادٚفٜٔ وادٚديٜ.

ار، بحٔٞ  إىقائل افْخٛ فدى افتديـ ظٚمؾ أن -9 ّ          وؽر ؾًٚل، وإًزايل وؽر مق                         

تُتٍل افْخٌٜ بّامرشٜ افًٌٚدة وافتديـ ممزوجٜ بٚفًٌِٜٔ ادٍرضٜ وإٓىقائٜٔ 

 ادثٌىٜ.

 م2118 -هـ 1429 يبني حؼقؼة اإليامن بػرضقة الزكاة لسـة 4جدول رقم 

 ظدد افًْٔٚت
ادُْرون 

 فٍِريوٜ جحقدا

ادُْرون جٓال 

 وإمهٚٓ
 ادٗمْقن هبٚ

ٗمْقن اد

 ادىٌَقن

 % 14 % 68 %13 % 5 ؾرد 122

ًٌٕتٓؿ مـ 

 ظدد ادهِغ
2.24% 2.64% 3.38% 2.69 % 

 : 4دالالت اجلدول رقم 

جدا إذا مٚ ؿقرٕٝ بٚدٗمْغ هبٚ،  وئِٜٔ جحقد إُٕٚر فٍِريوٜ ادُْريـ ًٌٕٜ أن بغ -1

ؾ ؾٚظِٜٔ صْدوق افزـٚة فق وجد افدظٚة ادخِهغ.  ّ                                             وهذا مٚ يًٓ             

ام ذم صٓر رموٚن أثره وؾٚظِٔتف ذم رؾع ٓشٔ اخلىٚيب افتحنٔد خالل مـ تٌغ -2

مداخٔؾ صْدوق افزـٚة. إّٔقذج ادهع ادزـل فِٜٔ افًٚبع وافًؼيـ مـ رموٚن 

افذي أحي مٌِغ مٚئٜ وشًٌغ أفػ ديْٚر دؾًٜ واحدة. ؾٚرتًٍٝ جٌٚيٜ افهْدوق 

 مـ ثالثغ أفٍٚ إػ مٚئتل أفػ ديْٚر.

وتقإٔٚ وٓ مٌٚٓة ؿِٜ ؿِِٜٔ أيوٚ، وبٚفتٚيل  وـًال جٓال فٍِريوٜ ادُْريـ أن غتٌ -3

 يُّـ ظز اخلىٚب افدظقي افهٚدق أن يْوّقا فٍئٜ ادٗمْغ وبٚفتٚيل ادزـغ.
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 .افٍىري اجلزائري افنًٛ إيامن ظذ مٓؿ مٗذ وهق هبٚ ادٗمْغ ًٌٕٜ ارتٍٚع -4

 ٕن رواده مـ افٍَراء وادتقاوًل افدخؾ أصال. ادًجد هذا ذم ادزـغ ًٌٕٜ وآفٜ -5

 5جدول رقم 

 م2118/ هـ 1429يبني حؼقؼة ادمدين هلا دم الصـدوق وخارجه 

 ادٗدون هلٚ خٚرج افهْدوق ادٗدون هلٚ ذم افهْدوق ظدد افًْٔٚت 

 % 91 % 9 ؾرد 122

 % 4.53 % 2.44 ًٌٕتٓؿ مـ ظدد ادهِغ

 : 5دالالت اجلدول رقم  

ٍريوٜ ذم افهْدوق ادًجدي وئِٜٔ جدا ٓظتٌٚرات ـثرة فِ ادٗديـ ًٌٕٜ أن   ّ بغ  

ل مجٚظٜ ـؾ وافًوق افٍٚظؾ ؾـٜ افدخـمْٓٚ مٚ صٚرحْل بف بًض اإلضٚرات افىٌٜٔ افَقي

 ادًجد يًقد فالظتٌٚرات افتٚفٜٔ:

 افثَٜ ذم اإلضٚرات افقضْٜٔ ظّقمٚ. ظدم -1

 رشٚت افًٔئٜ فًٌض افًْٚس.فِّام ٕيرا خهقصٚ افدئْٜ افِجْٜ ذم افثَٜ ظدم  -2

 طٚهرة افًهٌٜٔ افٌَِٜٔ واجلٓقيٜ، حٔٞ يدظل بًض ادزـغ ذفؽ. بروز  -3

 ٚرب ضٚؿؿ ادًجد وافِجْٜ افدئْٜ.وأؿ مًٚر  ظذ افزـقات تقزيع  -4

 . َٚصد أخرى مـ خالل تقزيع افزـقاتد افوًٍٚء وود أصقات ـًٛ  -5

 ذ أؾراد ظٚئِتٓؿ.ظ فتقزيًٓٚ افُثريـ مٔؾ  -2

 وٜ وؿٔٚمٓؿ هبذه افًِّٜٔ بًٍٖٕٓؿ.افٍري فؼوط افْخٛ مًرؾٜ  -3

 اخلنٜٔ مـ ظدم وصقهلٚ دًتحَٔٓٚ.  -4
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ذه افًِّٜٔ ه يُتْػ ومٚ واحلقافٜ افزيد إػ تِجٖ افتل اإلداريٜ إشٚفٔٛ مـ افٍرار -5

 مـ ضقل إتيٚر وتًَٔد.

 ظٌٚدتف بٔده. مهر ظذ آضّئْٚن ذم افرؽٌٜ -6

 طرو  ًٍٕٜٔ تربك ظِٔٓٚ افنًٛ اجلزائري مـ ظدم افثَٜ.  -7

 ي اخلٚص بٚفزـٚة وافٌذل واإلٍٕٚق.ادًجد اخلىٚب وًػ  -8

 صٓٚ ذم دؾع افْٚس فهْدوق ادًجد.إخال وظدم افدظقيٜ افٍُٚءات وًػ  -9

جؿ تًٓر ظِٔف مديريٚت افنٗون ؽٔٚب خىٜ دظقيٜ وٚبىٜ خلىٚب دظقي مًْ -12

 افدئْٜ وترك افتًٚون مع اإلضٚرات افٍُٔئٜ، وآـتٍٚء بام هق مقجقد.

 6جدول رقم 

 م2119 / هـ  1431يبني حؼقؼة ادمدين هلا دم الصـدوق وخارجه 

 ادٗدون هلٚ خٚرج افهْدوق ادٗدون هلٚ ذم افهْدوق ظدد افًْٔٚت 

 % 47 % 53 ؾرد 122

 ظدد ادهِغًٌٕتٓؿ مـ 

 ًٌٕٜ مجٔع ادهِغ ادزـغ

22.63 % 

53 % 

22.34 % 

47 % 

 : 6دالالت اجلدول رقم  

ارتٍٚظٚ حمًقشٚ ومالحيٚ  ادًجدي افهْدوق ذم فٍِريوٜ ادٗديـ ًٌٕٜ ارتًٍٝ -1

% ظذ افًُس مـ افًْٜ ادٚؤٜ، وهلذا دٓٓتف  53% إػ  29حٔٞ ارتٍع مـ 

 ومًْٚه وأشٌٚبف.

 مٓؿ ذم إٕجٚح افًِّٜٔ. افدظقيٜ إرؤٜ ؾٓؿ -2
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إظداد خىٚب ديْل ؾًٚل وٕٚجع وجٚفٛ فٍِٚظِٜٔ وإٓتٌٚه إػ ؤٚع افقؿٝ  -3

 واجلٓد..

 افْٚجح وادٗثر ذم ٍٕقس اجلامهر. اخلىٚب مٍٚتٔح مًرؾٜ - 4

ثَٜ وافنٍٚؾٜٔ ذم اجلّع اف ظْٚس فتقؾر ٕيرا ادزـغ ثَٜ ـًٛ ظذ افَدرة -5

 وافتقزيع.

 افدظقي فٌِدي ودوفتل ووضْل وصًٌل، وتٍؤِف ظذ أي رء آخر. إخاليص -6

 هبؿ حيقط ومٚ وطْقهنؿ وصُقـٓؿ ادزـغ خمٚو  ـؾ يٌدد صٚدق خىٚب صٔٚؽٜ -7

 وصقرة افَْٜٔ فرجٚل افًِؽ افديْل. شًّٜ رضب هدؾٓٚ شقداء دظٚيٜ مـ
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 املبحح الجاىٕ

 كٔف أقيعت املصكني؟

وافقجدإٜٔ،  ِّهِغ أمُـ مًرؾٜ بْٔتٓؿ افٍُريٜفمـ خالل ادًٚينٜ افدائّٜ وافَريٌٜ 

ومًرؾٜ مدى مًٚحٜ اخلريٜ ذم أظامؿٓؿ، ومدى دمٚوهبؿ مع صًقر إتامئٓؿ فِجامظٜ 

ادًِّٜ مـ خالل افتزامٓؿ بتٖديٜ ؾروض وواجٌٚت إٓتامء افًٍع هلذه اجلامظٜ بْٔٝ 

 خىٚبٚ دئْٚ يتٖشس ظذ مجِٜ مـ ادٌٚين وإشس ادتامشُٜ، وهل:

افدؿٔؼ دثؾ هذه افٍروض وافقاجٌٚت افدئْٜ،  فًِّلوا وافٍُري ادًرذم إشٚس -1

بحٔٞ تؿ افُنػ ظـ خٍٚيٚ ومزايٚ وؾقائد ممٚرشٜ مثؾ هذه افقاجٌٚت فِّْتّغ 

 جلامظٜ ادًِّغ، ومٚ هلٚ مـ ؾوٚئؾ ومزايٚ ؾرديٜ ومجًٜٔ واجتامظٜٔ.

 ٓرتٔٚدات هذه افًْقحٚت واإلذاؿٚت افٌٚضْٜٔ. وافروحٚين افقجداين إشٚس -2

، وذفؽ بحُؿ ضًٌٜٔ افًَِٜٔ افًربٜٔ ادٗثر اخلىٚيب وافٌٔٚين افٌالؽل إشٚس  -3

 واإلشالمٜٔ افَٚئّٜ ظذ تٌَؾ أبجديٚت ومَٚمٚت خىٚب افٌٔٚن افنٚظري افٌِٔغ.

اجلذاب وادَْع،  بغ وجدإٔٚت اخلىٚب افسؽٌٔل افتٖرجحل افتنُٔع إشٚس  -4

واخلىٚب افسهٌٔل ادخٔػ وادقجع، وأثرمهٚ ذم افقاؿع احلٔٚيت أين وادًتٌَع 

ٍِرد ادتًٚون وادتًٚضػ وافَٚئؿ بتىٌٔؼ افْص افُريؿ، فافدٕٔقي وإخروي 

 وخمٚضر آمتْٚع وأثره افًٌِل افٍردي وآجتامظل افدٕٔقي وإخروي أيوٚ.

فساـامت شْغ افدظقة واإلرصٚد ادحهؾ ظِٔف ضِٜٔ  يصافنخ افتجريب إشٚس  -5

 يزو افنخيص>.إ-I. S. Oادُقث بغ ؾئٚت اددظقيـ. إن صئْٚ ظزٕٚ ظِٔف بـ = 

ُ    اد جرب وافتىٌَٔل افتٚرخيل إشٚس -6 =ادثٚفٜٔ افتٚرخئٜ> ذم افقاؿع ادثٚيل افٌْقي   

ِٜ فتىٌٔؼ تِؽ افْهقص وافهحٚيب وافتٚبًل، حٔٞ صٓدت تِؽ احلٌَٜ أروع إمث

ّل  ُ ش  إرض، و ادهٚحػ افتل متق ظذ ّل ذفؽ افًك بًك               ُ ذم افقاؿع، حتك ش  

ظكٕٚ ظك ضٌٚظٜ وحٍظ وتالوة ادهٚحػ، ـام شًٔٝ فتَديؿ أمثِٜ ظـ َٕٚء 

 إيدي أيٚم افثقرة افتحريريٜ وشْل آشتَالل إوػ.
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 جتدٓد اخلطاب الدٓين السمضاىٕ ّتأصٔلُ ّتيْٓعُ: 

وؿد شٌؼ أن ؿدمٝ دراشتغ مْنقرتغ حقل دمربتل افدئْٜ ادتقاوًٜ ذم دمديد 

اخلىٚب ادًجدي افرموٚين بْٔٝ ؾٔٓٚ برٕٚمٟ =مدرشٜ رموٚن>، وظّؾ افٍرد ادًِؿ 

افرموٚين افًِٔؿ، ؤِٕف صٓٚدات رموٚن افثالث ادًَّٜ حًٛ ؿقل رشقل اهلل صذ اهلل 

ل، مزجمٚ دروشٚ تٗهِف بّْىَٜٔ وظَالٕٜٔ مـ ظِٔف وشِؿ ذم تقزيع أيٚم رموٚن وه

 اـتًٚب تِؽ افنٓٚدات بجدارة، وهل صٓٚدة: 

 افرمحٜ>.  -1=

 ادٌٍرة>.  -2=

 افًتؼ مـ افْٚر>. -3=

ويٌدأ بٚحلهقل ظذ افنٓٚدة إوػ بًّرؾٜ مًرج افًٌقر فَِّٚمٚت افربٕٜٚٔ، 

ومدخؾ افهّديٜ ادتّٔز، ؾٔحَؼ فًٍْف افرمحٜ، ؾْٔٚل افنٓٚدة إوػ ادٍؤٜ إػ افتدرج 

ُ                                          ذم مَٚمٚت افًِقك ٕحق افربٕٜٚٔ وافهّديٜ ؾٔ ٌٍر فف، ويْٚل صٓٚدة افٌٍران، ومْٓٚ يّتِؽ                                         

 مـ ٕٚر افدٕٔٚ وٕٚر أخرة، وهُذا شٚئر رموٕٚٚت افًّر ظذ افىٚظٜ. تذـرة اجلقاز فًِتؼ 

وـٕٚٝ اشتجٚبٜ ؾئٜ ادزـغ إجيٚبٜٔ وذم مًتقى افتىًِٚت افدئْٜ ادْتيرة وافقاظدة 

بًٌٛ ترـٌٜٔ خىٚب ديْل مًجدي رموٚين دمديدي، ؽر مٖفق  وٓ مًٓقد مـ ؿٌؾ 

مـ اجلٕٚٛ ادًرذم، حٔٞ ـٚن دًٚر   ادزـغ، بحٔٞ توّـ هذا اخلىٚب ظْٚس متْقظٜ

ـام ـٚن فىريَٜ ظروٓٚ وتَديّٓٚ أثر بِٔغ ذم  ،افقحل ادٗثرة دورهٚ ذم شحرهؿ وجذهبؿ

تًٌٔدهؿ فرهبؿ ومًٚرظتٓؿ فالشتجٚبٜ افىقظٜٔ وافتَِٚئٜٔ فدؾع أمقاهلؿ، حٔٞ إخراج 

ادجٓقل، ؾام  إمقال ظًر ظذ افٍْقس افًٚديٜ افتل اظتٚدت افُـ وافُْز واخلق  مـ

 بٚفؽ بٚفٍْقس افتل تًٔش ذم ظٚمل متًٚرع ووٚؽط وـثر ادتىٌِٚت وافٍَْٚت..

وبحُؿ تُثٔػ مقجٚت اخلىٚب افربٚين افرموٚين ادًٍؿ بجامفٔٚت وأضٚيٛ افِٔٚيل 

افرموٕٜٚٔ افًٚحرة ظذ وجداهنؿ وظَقهلؿ صٚرت تتؿ مْٓؿ آشتجٚبٜ افًِٜٓ ٕحق يد 

 .اإلمٚم أو ؾتحٜ افهْدوق
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 يبني مـفجي وخطايب الديـي إلقـاع ادزكني 3خمطط توضقحي رقم 

 أىْاع املصكني: 

اهلقيٜ، وهْٚك  قن واوحقوهْٚ ٕحٛ أن ٕنر إػ ثالثٜ إٔقاع مـ ادزـغ، ؾثّٜ مزـ

أثريٚء ظرؤغ يَدمقن ادٌٚفغ افٌُرة، ذم ادْٚشٌٚت،  اهلقيٜ، ـام أن هْٚك مزـغ قجمٓقف

ـٍهؾ افهٔػ ينسون ادٍُٔٚت فًِّجد، وذم افدخقل اددرد يتٍُِقن بّحٚؾظ 

افتالمٔذ، وينسون ؿٍٜ رموٚن.. أمٚ ادزـغ افذيـ يَدمقن ادٌٚفغ ادتقاوًٜ ـزـٚة افٍىر 

 غ.وبًض افْذور وافهدؿٚت ؾٓؿ افؼحيٜ افٌُرة مـ ادهِ

 
 يبني أكواع ادزكني 4خمطط توضقحي رقم 

 

  

 خطاب اإلقناع

 الخطاب البياني الترغيب والترهيب الهيبة االجتماعية المثالية التاريخية

 الخطاب العممي الخطاب الوجداني

 أنواع المزكين

 مجهولي الهوية معمومي الهوية مزكين عرضيين مزكين عاديين



 267  

 أصياف احملتاجني حطب الضسّزٗ:

ادحتٚجقن ذم ادجتّع اجلزائري ـثر، ؽر إْٔٚ ٕرى ذم ظِّٜٔ افتقزيع أـثر افْٚس 

 حٚجٜ وأمًٓؿ رضورة، وؿد رتٌْٚ ادحتٚجغ وؾؼ افتًًِؾ أيت: 

 إرامؾ وادىَِٚت. -1

 افٔتٚمل وافىًٌٔٔغ. -2

 ادًقؿغ وافزمْك =ادهٚبقن بٕٚمراض ادزمْٜ>. -3

 فًـ =افنٔقخ وافًجٚئز>.ا ـٌٚر -4

 ٚفغ وظامل افنٌُٚت آجتامظٜٔ =ذوي افدخؾ ادحدود جدا>.افٌى -5

  ظذ افزواج أو افًّؾ مـ افنٌٚب.ادَدمغ -6

 وـام يقوحف ادخىط افتٚيل:

 

 يبني أصـاف ادحتاجني 5خمطط توضقحي رقم 

أصناف 
 المحتاجين

األرامل 
 والمطمقات

 اليتامى

 والطبيعيين

المعوقين 
 والزمنى

كبار السن 
 المتقاعدين

المقدمين 
عمى الزواج 

 والعمل 

البطالين 
والعمال 
 المحتاجين
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 جتسب٘ الكطسٗ:

ًزبًٞاهكطزًٝهٚاهًٛرًضاْ:ًجتً-1

ـٚن افتًٚمؾ مع ـؾ ؾئٜ بٍّٚتٔحٓٚ احلََٜٔٔ، ؾُٕٚٝ ضريَٜ =دمربٜ افَىرة> ٕٚجحٜ مع 

افًٚديغ، ممـ يَدمقن زـٚة ؾىرهؿ بًدد أؾراد أهضهؿ وافتل ـٕٚٝ ٓ تتًدى  ؾئٜ ادزـغ

> ديْٚر جزائري. بحٔٞ يٌدأ اإلمٚم بتَديؿ زـٚة أمقافف ـّثٚل إّٔقذجل 1222إفػ =

إن ـٕٚٝ فف أمقال يزـل ظِٔٓٚ، أو زـٚة ؾىره ظـ أهِف ووفده، أو صدؿٜ جٚريٜ وئِٜٔ ـؾ 

ُ          يـ ؿ ٌٔؾ افْٓقفِٜٔ رموٕٜٚٔ أمٚم مجع اددظق =افساويح>  ض ٕداء صالة افًنٚء وؿٔٚم افِٔؾ   

 > دٕٕٚر ظـ ـؾ ؾرد مـ أؾراد أهتف وتَدر ذم ادتقشط افًٚم 12وؿد تُقن ظؼة =

ُ                             > مخًغ ديْٚرا، ت ًىك فُِِّػ بجًّٓٚ أو ت َِك ذم صْدوق افزـٚة، أو يىق  52ـ =ـب                       ُ               

جًّقن مٚ ـتٛ اهلل هلؿ أن جيًّقا، جٚمًق إمقال بٕٚـٔٚس ظذ ادهِغ وادهِٔٚت ؾٔ

وهُذا ضِٜٔ أيٚم افنٓر افٍؤؾ. وتًد دمربٜ افَىرة أصِح ضريَٜ جلذب اددظقيـ فِزـٚة 

وافهدؿٜ ذم ادًٚجد افنًٌٜٔ افٍَرة، وهل أيوٚ ضريَٜ جذابٜ جلّع افزـقات إخرى 

 حٔٞ يهؾ بًوٓؿ إػ مجع مٌِغ يهؾ ٕهٚبف افزـٚة. 

ًاجلٌعٞ:ًجتزبًٞاهكطزًًًَٝٙ٘-2

يًر  افنًٛ اجلزائري مْذ افَدم ضريَٜ مجع إمقال يقم اجلًّٜ ظـ ضريؼ 

افتجقال بغ أرتٚل ادهِغ بٕٚـٔٚس ومجع مٚ يُّـ مجًف مـ مٚل افتزظٚت هبد  بْٚء 

ادًٚجد وتنٔٔدهٚ أو اجلّع دٗشًٜ ادًجد أو دُتٌف أو فتدظٔؿ صْدوق افزـٚة.. وؿد 

ر تزظٚت اجلًّٜ بٌٜٔ مًرؾٜ أثر افوخ افتحنٔدي ؿدمٝ ذم هذه افدراشٜ جدوفغ فتىق

 ادًْقي ذم ٍٕقس ادهِغ وأثره ذم رؾع ًٌٕٜ افتزظٚت.
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  2118يبني ادعدل الشفري جلؿع التزطات لشفر جاكػي سـة  7جدول رقم 

 ادٌِغ ادجّقع افنٓر

 د. ج

ظدد 

 ادهِغ

 متقشط مًدل افٍرد

 د. ج

مالحيٚت 

 أخرى

 ٓرء 5.77 2228 11 .622 .22 24/21/2228

11/21/2228 22. 9622 2228 4.78 // 

18/21/2228 22. 922. 14 2228 7.42 // 

25/21/2228 22. 452. 11 2228 5.72 // 

 // 23.67 8232 47 .552 .22 ادجّقع ;

 : 7دالالت اجلدول رقم  

 ئٔؾ جدا مـ ٕٚحٜٔ افٌذل واإلٍٕٚق.و افىٚظٜ خط أن   ّ بغ    -1

 افًْقات ضِٜٔ جدا هٚبط افدراشٜ صِّتٓؿ افذيـ ادهِغ فدى ادٚيل افىٚظٜ خط أن -2

ٜٔ ؾٚظِ وظدم اإليامن ووًػ افٍَر ٓظتٌٚرات م2228-2225 ادٚؤٜ إربع

 اخلىٚب افديْل اإلٍٕٚؿل وؽره.

                   ُ                          غ اددروشغ ؽر مًْٔغ ب نًٛ اإلشالم وٓشٔام ذم جٌٕٚٓٚ ادهِ أن افدراشٜ بْٔٝ -3

 =افهدؿٜ، افٍُٚرة، افزـٚة >.اإلٍٕٚؿل، 

 ظدم يًْل مٚ اددروشٜ إربع افًْقات ِٜٔض ادهِغ فدى اإلٍٕٚق ًٌٕٜ تَٚربٝ -4

 وؾٚظِٜٔ اخلىٚب افديْل اإلٍٕٚؿل. ٕجٚظٜ
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 2119يبني ادعدل الشفري جلؿع التزطات لشفر جاكػي سـة  8جدول رقم 

 افنٓر
 ادٌِغ ادجّقع

 د. ج

ظدد 

 ادهِغ

 متقشط مًدل

 افٍرد

 د. ج

مالحيٚت 

 أخرى

 ٓرء 28.18 2228 16 .432 .22 22/21/2229

29/21/2229 22. 522. 16 2228 28.21 // 

16/21/2229 22. 222. 16 2228 27.96 // 

23/21/2229 22. 922. 15 2228 27.91 // 

 // 32.26 8232 64 .832 .22 ادجّقع ;

 : 8دالالت اجلدول رقم  

تىقر بنُؾ مِحقظ مـ ٕٚحٜٔ افٌذل واإلٍٕٚق واإلؿٌٚل ظذ  افىٚظٜ خط أن   ّ بغ   -1

> 64832= م ادَدر بـ2229صْدوق افزـٚة، بحٔٞ ؾٚق ادٌِغ ادجّقع صٓر جٍٕٚل 

 > د.ج.17282=> د.ج بــ 47552م ادَدر بـ =2228د.ج شٚبَف جٍٕٚل 

 ضِٜٔ جدا هٚبط افدراشٜ صِّتٓؿ افذيـ ادهِغ فدى ادٚيل افىٚظٜ خط أن -2

 وظدم اإليامن ووًػ افٍَر ٓظتٌٚرات م2228-2225 ادٚؤٜ إربع افًْقات

م بًٍؾ افتجديد 2229ٜٔ اخلىٚب افديْل اإلٍٕٚؿل وؽره، ثؿ تىقر ذم شْٜ ؾٚظِ

 ذم افًِّٜٔ افدظقيٜ، وورود مهِغ آخريـ مـ إحٔٚء افٌْٜٔ.

تّْٜٔ وتىقير احلس افديْل ب مًْٔغ صٚروا اددروشغ ادهِغ أن افدراشٜ بْٔٝ -3

افتزظٚت،  ًٛ اإلشالم وٓشٔام ذم جٌٕٚٓٚ اإلٍٕٚؿل، = افهدؿٜ، افٍُٚرة، افزـٚة، ُ ن  ب

 افْذور، افَربٚت..>.
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ًجتزبًٞاهكطزاتًاهلبريًٝهشكاًٝاهفطز:ًً-3

تتؿ ظِّٜٔ مجع زـقات افٍىر فٔٚيل صٓر رموٚن افٍؤؾ ابتداء مـ إشٌقع إول، 

ادزـقن فدؾًٓٚ ذم افهْدوق أو ذم يد اإلمٚم مٌٚذة ويٖخذون حٔٞ يتَدم ادهِقن 

 وصال بذفؽ، وهذا جدول يٌغ تىقر ًٌٕٜ زـٚة افٍىر فًْقات أربع:

 يبني تطور زكوات الػطر 9جدول رقم 

 ؿّٜٔ مٚ يَدم ادهع ظدد ادهِغ ؿّٜٔ زـٚة افٍىر افًْٜ

 د.ج 34.13 2228 د.ج 26822 م2226 -1427

 د.ج 99.13 2228 د.ج 28122 م2227 -1428

 د.ج 82.121 2228 د.ج 224462 م2228 -1429

 د.ج 79.263 2228 د.ج 529722 م2229 -1432

 : 9دالالت اجلدول رقم  

تىقر بنُؾ مِحقظ مـ ٕٚحٜٔ افٌذل واإلٍٕٚق بحٔٞ تىقرت  افىٚظٜ خط أن   ّ بغ   -1

 ؿّٜٔ مٚ يدؾًف ادهع ذم افًْقات إربع تىقرا مٍِتٚ فالٕتٌٚه. 

تغ افًْ ضِٜٔ جدا هٚبط افدراشٜ صِّتٓؿ افذيـ ادهِغ فدى ادٚيل افىٚظٜ خط أن -2

م ٓظتٌٚرات افٍَر ووًػ اإليامن وظدم ؾٚظِٜٔ 2227 - 2226 غادٚؤت

م 2229و 2228اخلىٚب افديْل اإلٍٕٚؿل وؽره ذم ادهِغ، ثؿ تىقر ذم شْتل 

بًٍؾ افتجديد ذم افًِّٜٔ افدظقيٜ، وورود مهِغ آخريـ مـ إحٔٚء افٌْٜٔ فًامع 

 خلىٚب.

تىقير احلس افديْل بتّْٜٔ و مًْٔغ صٚروا اددروشغ ادهِغ أن افدراشٜ بْٔٝ -3

 ُ                                                             ب نًٛ اإلشالم وٓشٔام ذم جٌٕٚٓٚ اإلٍٕٚؿل، =افهدؿٜ، افٍُٚرة، افزـٚة>.

 ذم اجلّع وافتقزيع. وافنٍٚؾٜٔ افقوقح ظقامؾ بًٍؾ ادهِغ ؿِقب إػ افثَٜ ظقدة -4
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افًْقات ادٚؤٜ ذم ٍٕقس  ذم ؿٚئّٜ ـٕٚٝ افتل وافنُقك ادخٚو  ـؾ تٌديد -5

 ادهِغ.

افٍئٚت افىٌٜٔ وادخِهٜ وافًٚمِٜ، ممـ ٓ تٌٌل  خمتِػ أمٚم افدئْٜ افِجْٜ ؾتح -6

 إٓتًٚب فِجْٜ هبد  حتَٔؼ مآرب أخرى.

 ديريٜ افنٗون افدئْٜ بنُؾ دوري.د ودؿَٜٔ واوحٜ وحًٚبٚت ـنقؾٚت تَديؿ -7

 ٜ فُؾ مـ يريد افتحَؼ وآضّئْٚن.ودؿَٔ واوحٜ وحًٚبٚت ـنقؾٚت تَديؿ -8

غ مـ ؿٌؾ مديريٜ افنٗون ادً افرشّل ادًجدي افىٚؿؿ واشتَٚمٜ وضٓٚرة ظٍٜ -9

 افَرآن>، وـذا افِجْٜ افدئْٜ. مًِؿ -افَٔؿ -ادٗذن -افدئْٜ: =اإلمٚم

د.ج فألهة  3222أهة بَّدار  173جمّقع إه افتل اشتٍٚدت مْٓٚ بِغ  -12

 افقاحدة.

ـٕٚٝ ظِّٜٔ تقزيًٓٚ بٚفٔد مٌٚذة ظالمٜ ظذ هظٜ اشتجٚبٜ ادزـغ فقوًٓٚ ذم  -11

 صْدوق افزـٚة.

 - رمضان قػة -يبني تطور زكوات الػطر 11جدول رقم 

 افَّٜٔ اإلمجٚفٜٔ افَّٜٔ ادٚفٜٔ ظدد افٍَػ افًْٜ
متقشط مًدل 

 افٍرد د.ج

 22.72 د.ج 45622 د.ج 822 ق 57 م2226 -1427

 31.37 د.ج 63222 د.ج 1222 ق 63 م2227 -1428

 41.83 د.ج 84222 د.ج 1222 ق 72 م2228 -1429

 م2229 -1432

 ادجّقع ;

 ق 85

 ق 275
 د.ج 1622

 د.ج 136222

 د.ج 328622
95.92 
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 : 11دالالت اجلدول رقم  

تىقر بنُؾ مِحقظ مـ ٕٚحٜٔ افٌذل واإلٍٕٚق بحٔٞ تىقرت  افىٚظٜ خط أن   ّ بغ   -1

ؿّٜٔ مٚ يدؾًف ادهع ذم افًْقات إربع تىقرا مٍِتٚ فالٕتٌٚه بٚفًٌْٜ فٍَٜ رموٚن 

 > د.ج. 67. 92> د.ج إػ = 22. 72بحٔٞ ارتٍع مًدل منٚرـٜ افٍرد مـ مٌِغ =

تغ افًْ ضِٜٔ جدا هٚبط افدراشٜ صِّتٓؿ افذيـ ادهِغ فدى ادٚيل افىٚظٜ خط أن -2

م ٓظتٌٚرات افٍَر ووًػ اإليامن وظدم ؾٚظِٜٔ 2227 - 2226 غادٚؤت

م 2229و 2228اخلىٚب افديْل اإلٍٕٚؿل وؽره ذم ادهِغ، ثؿ تىقر ذم شْتل 

 بًٍؾ افتجديد ذم افًِّٜٔ افدظقيٜ، وورود مهِغ آخريـ مـ إحٔٚء افٌْٜٔ.

بتّْٜٔ وتىقير احلس افديْل  مًْٔغ صٚروا اددروشغ ادهِغ أن افدراشٜ بْٔٝ -3

 ًٛ اإلشالم وٓشٔام ذم جٌٕٚٓٚ اإلٍٕٚؿل، = افهدؿٜ، افٍُٚرة، افزـٚة>. ُ ن  ب

 > د.ج.328622مـ مٌٚفغ مٚفٜٔ فٍَٜ رموٚن بِغ =  ُ   د ؾع مٚ جمّقع أن -4

 أهة. 85مْٓٚ يَدر بـ  اشتٍٚدت افتل إه جمّقع -5

ًجتزبًٞبطاقًٞاالُتضابًجلٌاعًٞاملضجد:ًً-4

ُ                                        مـ أجؾ دمديد جلْٜ ادًجد ي نسط ؾّٔـ حيؼ فف إٓتخٚب أو افسصح فًوقيٜ                        

افِجْٜ أن يُقن ؿد إوؿ جلامظٜ ادًجد، وذفؽ ظز بىٚؿٜ اصساك تقوع ظِٔٓٚ صقرتف 

> د.ج، 322ويًجؾ ذم شجؾ ادًجد وختتؿ بختؿ إمٚم ادًجد ويدؾع اصساك ؿدره =

بٚفًّؾ ادًجدي، وشَْدم ظْٓٚ دراشٜ ٓحَٜ  وجمّقع هذه إمقال تًتخدم ؾٔام فف صِٜ

 إن صٚء اهلل. 
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  11جدول رقم 

 م2119/  هـ1431 -يبني جمؿوع مداخقل مسجد سؾامن الػارد العقـقة وادالقة لسـة

 افَّٜٔ ادٚفٜٔ د.ج ادداخٔؾ وأصْٚ  افهدؿٚت.. افًْٜ

 د.ج 136222 افٍَٜ افرموٕٜٚٔ م2229 /  هـ1432

 د.ج 122722 اددرشٜٔادحٚؾظ  //

 د.ج 529722 زـٚة افٍىر //

 د.ج 242222 زـٚة ادٚل //

 د.ج 552222 ـٌر 21مٍُٔٚت متقشىٜ +  27 //

// 

مزدات مٚء ومتر وحِقى وهدايٚ  23

خمتٍِٜ ـتٛ ومهٚحػ وشٚظٚت 

 وفقحٚت ومِهَٚت..

 د.ج 122222

ادجّقع افًٚم 

 فِّداخٔؾ ;

 وافِجْٜمدخقل بىٚؿٚت آصساك 

 افدئْٜ

 د.ج 222222

 د.ج 1856422

 كتائج الدراسة:  

يُّـ ؾٓؿ ظِّٜٔ إٕجٚح افزـٚة مـ خالل مداخٔؾ هذا ادًجد ادتقاوع ادقجقد 

 وّـ حل ؾَر جدا، وحكهٚ ذم إرـٚن افثالثٜ افتٚفٜٔ: 

 ل وصٚدق وحمٛ ٕهِف ووضْف ودوفتف.إّٔقذج داظٜٔ -1

 وصٚدق وؾٚظؾ.خىٚب ديْل ؿقي ومٗثر  -2

 جلْٜ دئْٜ شقيٜ وصٚدؿٜ وحمسمٜ.  -3

د.ج> ميوبٚ بًدد مًٚجد  185642222= ــوظِْٔٚ أن ٕتهقر هذا ادٌِغ ادَدر ب

 د.ج>.  3712822222222ؾٕ٘ف يهؾ إػ =   ً ٚ  اجلزائر افًؼيـ أفٍ
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 ادذـقر أدٕٚه. ( 6)ويُّْْٚ تهقرهٚ أيوٚ ـام ئٌْٓٚ ادخىط 

 

 (6)تقؤحل رؿؿ  خمىط 

  

 داعـية أنموذجي   

 خطـاب ديني مؤثر

 لجنة دينية ســوية
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 ضــعاتل الـالفص

 حماّل٘ لتجدٓد اخلطاب الدٓين 

 املطجدٖ السمضاىٕ

 -أكؿوذجا همع رواد مسجد ة إمامجترب -
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 املبحح األّل

 صليت باخلطاب الدٓين

ظرؾٝ افًٚحٜ افٍُريٜ وافدظقيٜ وافثَٚؾٜٔ افًربٜٔ واإلشالمٜٔ صٔقع مهىِح 

فالٕتٌٚه، بحٔٞ دمردت ودمْدت افُثر مـ إؿالم فُِتٚبٜ اخلىٚب افديْل بنُؾ مٍِٝ 

ؾٔف، ؾال يُٚد خيِق ر  مُتٌٜ أو مًرض أو مِتَك أو مٗمتر أو جمِٜ أو جريدة أو دوريٜ.. 

 –ممـ فف صِٜ بٚخلىٚب افديْل وؽرهؿ -ٚبـ                                         مـ أظامل تتزيـ هبذا افًْقان، بؾ إزى افُت  

وتٍٚوتٝ ـتٚبتٓؿ بغ افٍٓؿ وافًّؼ وافدؿٜ وادْٓجٜٔ ، اخلىر ادٔدان هذا ذم فُِتٚبٜ

وآوىراب.. واإلصٚبٜ ذم مًٚجلٜ هذه افَؤٜ افدؿَٜٔ واحلًٚشٜ، حتك صٚر مـ 

افيوري ضرح افًٗال افتٚيل: =مـ هق اجلدير بٚفُتٚبٜ ذم هذا احلَؾ ادًرذم افدؿٔؼ؟>، 

بهْػ مًغ مـ و=هؾ هق ـأل مًتٌٚح فُؾ صٚحٛ يراع؟>، أم =هق جمٚل متخهص 

ٚب؟>.. وؿد تٌغ يل مـ خالل ادتٚبًٜ افدؿَٜٔ وادٌٚذة وادًتّرة: افْيريٜ       افُت  

واإلظالمٜٔ وافًِّٜٔ وافتىٌَٜٔٔ أن افُثر ممـ ـتٌقا ؾٔف، إٕام ـتٌقا ؾٔف مـ بٚب ادجٚراة 

ٓ . بؾ إن افًٌض مْٓؿ ـتٛ وهق ٓ يدري إٔف ؽر                                  ّ                                        وحؼ إٕق ، ومقاـٌٜ افتٔٚر فٔس إ

فنديد ؾَد ظْك ًٍٕف ؾَط، امًْل بٚفُتٚبٜ ذم هذا ادٔدان احلهغ أصال، وفُْف فألشػ 

حٔٞ دمرأ ـؾ صٚحٛ ؿِؿ فٌّس يده ؾٔف، مًىٔٚ احلؼ فًٍْف أحَٜٔ اخلقض ؾٔف دون 

ؽره، بحجٜ إٔف أشتٚذ ذم اجلٚمًٜ، أو ـٚتٛ ذم صحٍٜٔ يقمٜٔ، أو جمِٜ دوريٜ، أو مًٗول 

َٜٔ أن إظىٚء مثؾ هٗٓء افُتٚب احلؼ ًٍٕٕٓؿ فِخقض ذم ظـ حهٜ إظالمٜٔ.. واحلَ

هذا ادٔدان افنٚئؽ بحجٜ ادًرؾٜ افًِّٜٔ وافتٚرخئٜ وافقاؿًٜٔ افْيريٜ ادجردة هق أمر ؽر 

، إذ أن مًٚرؾٓؿ ٕيريٜ بحتٜ، ؾٔف فِخقض -ٕيري وجٜٓ مـ -ـٚ ، وٓ يّْحٓؿ احلؼ

إمٜ، أو واؿًٜٔ مًتّدة مـ خالل أو تٚرخئٜ مًتّدة مـ دمٚرب افًِػ افهٚفح مـ 

افًامع واحلوقر وادنٚهدة دختِػ ادْٚشٌٚت افدئْٜ ــ =خىٌتل اجلًّٜ، افًٔد، اجلْٚزة، 

اخلىٌٜ وافزواج..> أو فًامظف افدروس وادقاظظ واحلهص مـ افَْقات افٍوٚئٜٔ.. 

ظتٌٚر دؿٔؼ دْح افٍْس احلؼ فِخقض ؾٔف، ظذ ا ؽر ومزر مْٟٓ -رأيل ذم -وهذا
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افتُّـ مـ افًٌد ادًرذم افْيري، وآؾتَٚر إػ آفٜٔ تىٌٔؼ افْص ذم واؿع احلٔٚة وافْٚس، 

إذ أن أصًٛ ادامرشٚت افدظقيٜ فِداظٜٔ ـٍٜٔٔ حتقيؾ أيٜ أو احلديٞ أو احلُؿ مـ ـالم 

ٕيري حِق فف ضالوة إػ واؿع ظّع متحرك ذم ذاتٜٔ إؾراد، افذي موّقٕف ـِّٜ 

ِٔؾ شٔدٕٚ ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ظْف وهق يهػ ظّؾ رشقل اهلل صذ افهحٚيب اجل

 اهلل ظِٔف وشِؿ ذم دظقضهؿ إػ اإلشالم بٖٕف: =ـٚن يٍرؽْٚ مـ اجلٚهِٜٔ ويّألٕٚ بٚإلشالم>.

وذم اظتَٚدي إٔف ٓ يٍُل امتالك ادًرؾٜ افؼظٜٔ افْيريٜ ؾَط ـام هق ظْد افُثر مـ 

ً ىؾ، وٓ افتىٌٔؼ افٍردي وإهي ذم حمٔط إشتٚذ أشٚتذة اجلٚمًٚت اإلشالمٜٔ  ُ                                          اف   

افداظٜٔ، بؾ جيٛ أن يّتِؽ إشتٚذ افداظٜٔ مْزا دظقيٚ أو مْٚبر دظقيٜ متًددة حيٚول مـ 

خالهلٚ أن يًدد ويَٚرب ذم تىٌٔؼ افْهقص افْيريٜ مع حٔٚة افْٚس. ومـ ثّٜ يُتنػ 

ُ      افُثر مـ أفٔٚت وافىرق وادْٚهٟ افتل ت ًٓؾ ظ ِّٜٔ حتقيؾ اخلىٚب افْيري إػ واؿع                                     

حٔٚيت ظّع. وهُذا وّـ دائرة جدل دظقي مُقن مـ: =حَٚئؼ ومًٚر  دئْٜ ٕيريٜ + 

حمٚوٓت تىٌَٜٔٔ ظِّٜٔ + وشٚئؾ ومْٚبر: ـتٚبٜ، خىٚبٜ، تدريس ووظظ مًجدي، 

ؿْقات ؾوٚئٜٔ، دروس ؾتٚوى حَِٚت تراتٔؾ مٌٚذة وؽر مٌٚذة..> وّـ دائرة جدل 

ٛ + خىٚب + هد  + وشِٜٔ + تٖثر..> فٔتحَؼ        َ ٛ + خمٚض                ِ ع مُقن مـ =خمٚض  تٍٚظ

 ادْٟٓ إصقب وإمثؾ إلٕزال هذا افْص وّـ حدود دائرة أمٜ بًْٔٓٚ.

 وظِٔف ؾٚفذي يريد أن خيقض ذم هذا ادجٚل ظِٔف أن يًٖل ًٍٕف هٚتف إشئِٜ:

   مٌٚحٞ اخلىٚب ودمديده؟هؾ مًٚرذم افدئْٜ افْيريٜ وحدهٚ تٗهِْل فُِتٚبٜ ذم 

وهؾ دمربتل افؤَٜ ذم إضٚر إرصٚد وؿٔٚدة ٍٕز وأهيت ٕحق افتديـ ـٚؾٜٔ ٕـتٛ ذم 

م جٓقد شٚديت         ؿ وأؿق                                                           هذا ادجٚل؟ وهؾ ادًٚر  وافتجربٜ افدئْٜ اخلٚصٜ تٗهِْل ٕؿٔ  

 افًِامء وافدظٚة ادجٚفديـ بُؾ مٚ يُِّقن فتًِٔؿ افْٚس اإلشالم؟ 

ٛ ظذ افًٚفؽ ضريؼ احلؼ أن يًر  ؿدر ًٍٕف أوٓ، وؿدر جٓقد ومـ هْٚ وج

افًٚمِغ ذم حَؾ افدظقة ثٕٚٔٚ، وؿدر ـًِف وتقإٔف وتراجًف ثٚفثٚ، وؿّٜٔ افتجربٜ افتىٌَٜٔٔ 
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ذم ؾٓؿ تًٚفٔؿ افديـ وـٍٜٔٔ َِٕٓٚ وٕؼهٚ وتًّّٔٓٚ ذم شٚئر صٗون احلٔٚة وبغ خمتِػ 

 صٗون افْٚس. 

 الدّاعٕ ّاألضباب:

ُـ إمجٚل دواظل وأشٌٚب اخلقض ذم هذه افتجربٜ افدظقيٜ واإلرصٚديٜ ادًجديٜ يّ

 افرموٕٜٚٔ ؾٔام يع:

وظِّٔٚ مـ خالل افدراشٜ افًِّٜٔ،  ٕيريٚ وافدظقي ادًجدي افًّؾ اشتهحٚب -1

وافتدريس إـٚديّل اجلٚمًل، وافُتٚبٜ وادنٚرـٜ ذم ادِتَٔٚت وافْدوات افقٓئٜٔ 

وافقضْٜٔ وافدوفٜٔ، وبٚفتٖفٔػ افًِّل افٍردي واجلامظل، وافًّؾ افتىقظل 

 ادًجدي بٚفقظظ واإلرصٚد واخلىٌٜ ؿرابٜ إربًٜ ظَقد.

فدئْٜ افقشىٜٔ ذم اجلزائر، برؾض افدظٚة اجلزائريغ ا افدظقيٜ افًٚحٜ ؾراغ -2

ادتقاجديـ ذم اخلٚرج افًقدة ٕرض افدظقة، وؿًقد افًٌض ؾقزا بْجٚة افٍْس 

 وإيثٚرا فِثٕٜٚٔ، مٚ هٖٔ اجلق ادْٚشٛ فتَْض دظقات افتندد وافتْىع وافتنْٟ.

خٚرجٜٔ ظِّٝ ظذ ٜ مذهٌٔ ؿقى مـ اددظقم وادٍْر وادتْىع ادتندد اخلىٚب هّْٜٔ -3

 تٍتٔٝ افقحدة افًَديٜ وافٍروظٜٔ فألمٜ اجلزائريٜ.

 افًربٜٔ افدئْٜ افٍوٚئٜٔ افَْقات وشٔقٓت زخؿ أمٚم اجلزائري ادقاضـ تنتٝ -4

 شالمٜٔ افًْٜٔ افقشىٜٔ، وؽرهٚ.واإل

ٔزهٚ ٕهداؾٓٚ ادًِْٜ وحت واإلشالمٜٔ افًربٜٔ افدئْٜ افٍوٚئٔٚت افَْقات حٔٚد ظدم -5

وادٌىْٜ، وأثر ذفؽ ظذ تديـ ادقاضـ اجلزائري، افذي صٚر ظروٜ وهنٌٚ فِٓجٚت 

افًربٜٔ =اخلِٔجٜٔ، ادكيٜ، افًراؿٜٔ، افًقريٜ، افٌِْٕٜٚٔ، افًقدإٜٔ..>، وـأل 

مًتٌٚحٚ فِّذاهٛ افدئْٜ ادختٍِٜ =افًْٜٔ افقشىٜٔ، وافًْٜٔ ادتنْجٜ، وافهقؾٜٔ 

فنًٜٔٔ افهٍقيٜ..>، ؾوال ظـ دظقات افَٚديٕٜٚٔ ادثٌىٜ، وافنًٜٔٔ افًربٜٔ، وا

 واإلشامظِٜٔٔ. حتك ضّع ؾٔف ادٌؼون افْهٚرى.
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 هبٚ تقضد ظَديٜ ٍٕقذ مْٚضؼ واـتًٚب ٓـتًٚح افًْٔد افٍوٚئٔٚت هذه ساع -6

أؿدامٓٚ ظذ حًٚب ادذاهٛ إخرى، وهق مٚ تٗـده حٚٓت افتّدد  ئمقاض

جلًٍري ذم اجلزائر، وذفؽ مـ خالل رصدٕٚ افًٍِل افقهٚيب ادتندد وافنًٔل ا

 ومتٚبًتْٚ ومنٚهدتْٚ وحقاراتْٚ مع ـال آدمٚهغ ذم اجلزائر.

ؤٚع ؿّٜٔ افديـ ذم ٍٕس ادقاضـ اجلزائري بًد محالت افتنقيف وافتجٓؿ افتل  -7

را وأذا بٚشّف ذم افًؼيتغ وتًرض هلٚ اإلشالم مـ خالل مٚ راج ـذبٚ وز

 غ.افدمقيتغ افًٚفٍت

 واخلِط آشتًامر شْل بًٍؾ -ادًُقن اجلزائري وافٍرد افٌٔئٜ خهقصٜٔ -8

خلوقع، وإٌٓٓٚر ادًٌؼ بٚٔخر، واحتَٚر وا اخلق  بًَد - ٓحَٚ يديقفقجلإ

 افذات وافتنُٔؽ ذم ؿّٜٔ وؿدرة ادحع وتًئؿ ادًتقرد.

ارتٍٚع ًٌٕٜ إمٜٔ احلرؾٜٔ ٚمِٜ افتل ظِٔٓٚ شٚئر اجلزائريغ، حٔٞ افن افتخِػ بٔئٜ -9

وؽرهٚ، وإتنٚر اجلٓؾ، وشٔىرة اخلراؾٜ، وهّْٜٔ ظَِٜٔ إشىقرة وافىٍرة 

فًَٔديت افَوٚء وافَدر، وتراجع شىقة افديـ ذم ًٍٕٜٔ  ئوادٍٚجٖة، وافٍٓؿ اخلٚض

 افٍرد اجلزائري.

روح ارتٍٚع مًدٓت اجلريّٜ مـ: ؿتؾ ورضب واظتداء وضهديد.. وافتًٌٛ ذم اجل -12

افًّديٜ واإلظٚؿٚت افدائّٜ، وافًْػ وافًْػ ادوٚد ذم شٚئر صٗون احلٔٚة، 

وافتًدي افٍٚوح ظذ ؿقإغ افٌٔئٜ وافًّران وافىرؿٚت وأداب افًٚمٜ، وارتٍٚع 

وحٚيٚ وخًٚئر وٕتٚئٟ حقادث ادرور، وافتٍْـ ذم صتك إٔقاع افنؿٚت، 

ك بنُؾ مٍِٝ فالٕتٌٚه، وآظتداء وافتٓريٛ، وافتٓرب افييٌل، وإتنٚر ابـ افزٕ

ظذ إصقل، ؾوال ظـ تًٚضك ادحرمٚت بنُؾ مَِؼ ـٚدخدرات وادًُرات 

 وادٍسات.
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خهقصٜٔ ادجتّع اجلزائري وتْقظف وثرائف، ؾٓق متًدد إجْٚس وإظراق  -11

وإفًْٜ وافِٓجٚت وادْٚضؼ وافَٔؿ وافًٚدات وافتَٚفٔد.. واشتحٚفٜ إدراك دظٚة 

وٚئٔٚت مثؾ هذه اخلهقصٔٚت، وبٚفتٚيل افٍنؾ افذريع ذم اختٔٚر اخلىٚب افديْل افٍ

افقشىل ادْٚشٛ، افذي يّثؾ جٓٚز ـنػ إمراض وتنخٔهٓٚ، ومـ ثؿ وصػ 

افًالج افديْل افْٚجع هلٚ مـ صٔدفٜٔ اإلشالم، حٔٞ افىٌٔٛ واجلٓٚز وافهقر 

ٚفٔؿ اإلشالم افهحٔحٜ، افنًٚظٜٔ وإدويٜ وادًتنٍك وافهٔدفٜٔ تتٖشس ظذ تً

وحٔٞ حتَٔؼ ٕزول افْص مع افقاؿًٜ وإؾراد واحلدث، ٓ ـام هق ؿٚئؿ افٔقم ذم 

مًيؿ برامٟ هذه افٍوٚئٔٚت، افتل زادت ذم تنتٔٝ ومتزيؼ مهداؿٜٔ وؿْٚظٜ 

 وصدق واشتَٚمٜ هذا افنًٛ ادًُغ. 

ذم مًٚجلٜ أدواء  أمهٜٔ وؿّٜٔ اخلىٚب افديْل افْٚوٟ وافقشىل وافًقي، ومُٕٚتف -12

 هذه إمٜ ادٚديٜ وادًْقيٜ وافروحٜٔ وافًٍْٜٔ وافسبقيٜ وافًِقـٜٔ..

رتٚبٜ ؤًَٕٜ وّٕىٜٔ اخلىٚب افديْل ادًجدي مـ ؿٌؾ افدظٚة افرشّٔغ وحتك  -13

ادتىقظغ مْٓؿ، افذيـ يٍتَرون فِتجربٜ افدظقيٜ افًَّٜٔ، حٔٞ مٚ يزافقن ذم 

 ذضهؿ افذيـ تربقا ظذ أيدهيؿ ذم افؼق اإلشالمل.مرحِٜ اشتهحٚب وتَِٔد أشٚت

ؿِٜ زاد افدظٚة ذم افًِقم اإلًٕٕٜٚٔ وافُقٕٜٔ إخرى، حٔٞ افتنٌع بًِقم افؼيًٜ  -14

ؾَط، دوٕام اشتهحٚب دًٚر  وحَٚئؼ افًِقم إخرى، افتل ٕراهٚ رضوريٜ ذم ؾٓؿ 

ؾٜ ؾروظف واختهٚصٚتف، افٍرد وادجتّع، وٓ ؽْك فِداظٜٔ ظْٓٚ، ـًِؿ آجتامع بُٚ

وظِؿ افٍْس بُٚؾٜ ؾروظف واختهٚصٚتف، وافتٚريخ واحلوٚرة، واجلٌراؾٔٚ، وإدب 

وافَْد وافدراشٚت إدبٜٔ وافٍُريٜ وافًٍٍِٜٔ وادْٓجٜٔ، وآضالع ظذ آخر مٚ 

يتداول مـ ظٚمل إؾُٚر وافًٍٍِٚت، ؾوال ظـ ادًِقمٚت افىٌٜٔ افًٚمٜ وادّٜٓ، 

اؤع افثَٚؾٜ افٌذائٜٔ افهحٔحٜ، وبًض ادًٚر  ذم افًِقم وأصقل بًض مق

افىًٌٜٔٔ وافٌٔئٜٔ وافٍٔزيٚئٜٔ وافًًُريٜ وتٚريخ احلروب افًربٜٔ واإلشالمٜٔ افَديّٜ 
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واحلديثٜ مْٓٚ، وتٚريخ ساظْٚ مع افًدو افهٓٔقين. وبًض ادًٚر  اإلظالمٜٔ 

ٚديٜ ــ: افًٔقفٜ وافتوخؿ وافدظٚئٜٔ واإلظالٕٜٔ، وبًض احلَٚئؼ وادًٚر  آؿته

واإلؾالس وحرـٜ رؤوس إمقال واؿتهٚد افًقق وافتًريٍٜ اجلّرـٜٔ وافًِّٜ 

ادقحدة وافٌقرصٚت افًٚدٜٔ وافًرض وافىِٛ. ومًٚر  ظٚمٜ ظـ افًٔٚشٜ افدوفٜٔ 

وهٔآضهٚ ـٓٔئٜ إمؿ ادتحدة وجٚمًٜ افدول افًربٜٔ وآحتٚد اإلؾريَل وآحتٚد 

ضهٚ ـّْيّٜ افتجٚرة افًٚدٜٔ وافهحٜ وافسبٜٔ وافًِقم وادحُّٜ إوريب ومْيام

افدوفٜٔ بالهٚي.. ومْيّٜ ادٗمتر اإلشالمل ورابىٜ افًٚمل اإلشالمل وؽرهٚ مـ 

ادراـز افٌحثٜٔ وافًِّٜٔ واخلدمٜٔ ذم افًٚدغ افًريب واإلشالمل خهقصٚ وافًٚمل 

 ظّقمٚ.

ِٓجٚت وأفًْٜ وفٌٚت بؿع وافْٚس، وجِٓٓؿ وًػ ثَٚؾٜ افُثر مـ افدظٚة بٚفقا -15

وثَٚؾٜ افنًقب، وخمٚضٌتٓٚ بِٓجٜ افداظٜٔ ادحِٜٔ وآشتٌْٚء ظـ افٌِٜ افًربٜٔ 

 اجلٚمًٜ.

وحٚفٜ مًتقى افُثر مـ افدظٚة افثَٚؾٜٔ وافٍُريٜ وإدبٜٔ وافًِّٜٔ ـام يٌدو ذفؽ  -16

ًٍٜٔ افُثرة افتل جِٔٚ مـ خالل مقوقظٚضهؿ افٍوٚئٜٔ، ؾوال ظـ إمراض افْ

تنبٝ إػ ٍٕقس افُثريـ مْٓؿ، حٔٞ افتًٚيل ظـ افْٚس، وظدم اإلحًٚس 

هبّقمٓؿ وؾَرهؿ ومنٚـِٓؿ وواؿًٓؿ، وإٍٓهٚم افُْد بغ خىٚب وحٔٚة 

 افداظٜٔ، حٔٞ اخلىٚب ذم واد وحٔٚتف هق وأبْٚؤه وشِقـف ذم واد آخر.

اؿع، حٔٞ تْىِؼ افٌٚفٌٜٔ افًيّك ظدم ؾٓؿ افُثر مـ افدظٚة جلدفٜٔ افْص وافق -17

مْٓؿ مـ افْص وافتًٚفٔؿ ادثٚفٜٔ، وتًروٓٚ ظذ ضٌؼ ؾوٚئل ٓمع، دون مًرؾٜ 

 ظالؿٜ هذا افْص بقاؿع افْٚس، ومدى اشتجٚبٜ افْٚس فف وتٍٚظِٓؿ مًف.

جٚهزيٜ اخلىٚب افدظقي ادْٚشٌل فدى افُثر مـ افدظٚة، بحٔٞ ٓ يُِػ ًٍٕف  -18

س وافتَْٔٛ وافتجديد.. ؾُٔتٍل بٚشتدظٚء افذاـرة أو ادىٚفًٜ حقل ظْٚء افٌحٞ وافدر
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ادقوقع ادراد احلديٞ ؾٔف وووع افؼيط ادْٚشٌل، ؾِرموٚن ذيىف، وفِحٟ 

ـام يُتٍل  ذيىف، وفِتقبٜ ذيىٓٚ، ودٌٚحٞ افتقحٔد واإلخالص ذيىٓٚ وهُذا..

ؾَط بٚشتِٓٚم احلَٚئؼ مـ مهٚدر افديـ ويًروٓٚ ذم ؿٚفٛ مٚوقي محٚد ؾٚئر، 

يُٚد يٍجر اشتقديق افتهقير مـ ـثرة افكاخ واجلٗار، خىٚب يٍتَر فًَِالٕٜٔ 

وادْىَٜٔ وافزهٕٜٚٔ واهلدوء ذم احلجٜ وافدفٔؾ، ؾٔهر افدرس أو احلهٜ ساخٚ 

 هٔٚجٚ وتٍٚظال مع مًدي احلهٜ وممقفٔٓٚ ؾَط.وٕديٌٚ وبُٚء وتهًْٚ وتزفٍٚ.. و

 ضّع ـؾ مـ هٛ ودب، وـؾ صٚحٛ دظقة وهقى ذم ادنٚهد وادًتّع اجلزائري. -19

رؽٌتل ادِحٜ ذم افدظقة إػ اهلل ب٘خالص وصدق وتٍٚن.. ورؽٌتل ذم اـتًٚب روٚء  -22

ُ                   اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ، حٔٞ ذار افْٚس وأول مـ ت ًًر هبؿ جْٓؿ أمثٚيل  ممـ يَقفقن مٚ                                        

وبذل  ٓ يًٍِقن، أو يتجرأون ظذ مْز رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ دوٕام توحٜٔ

ٍُؽ ادُُٕٔٚٔل                                                   ُ وظىٚء صٚدق فِدظقة اإلشالمٜٔ، ؾحٚوفٝ تٍُٔؽ جمتًّل ـام ي  

دد ظىٛ أجٓزضهٚ، وؾٓؿ أمراوف ومًرؾٜ أشٌٚهبٚ، ومـ ثّٜ ظالجٓٚ           ُ افًٔٚرة وحي  

ٓ  إذا اشتًٚن بٚهلل بدؿٜ بٚفًالج افهحٔح واد                                     ّ                ْٚشٛ وافنٚذم، وهذا ٓ يتٖتك فِداظٜٔ إ

 وبذل مٚ بقشًف ذم شٌٔؾ آجتٓٚد وافتوحٜٔ فتٌِٔغ داظل اهلل افذي اشتٖمْف ظِٔف. 

ومـ هْٚ جٚءت هذه ادحٚوفٜ افتجديديٜ ادتقاوًٜ ذم مٔدان افدظقة إػ اهلل وإػ ديْف 

ٓٚ ظذ جمٚل افتجربٜ افًِّٜٔ بًّجد افهحٚيب ومْٟٓ ٌٕٔف ظِٔف افهالة وافًالم افتل بًىت

ٕتٚئٟ بٚهرة ذم  اجلِٔؾ شِامن افٍٚرد ريض اهلل ظْف بّديْٜ تًٌٜ بٚفَىر اجلزائري، وحََٝ

افتٖثر وافتٍٚظؾ اإلجيٚيب مـ خالل هظٜ وٕجٚظٜ حَِٜ رجع افهدى ادّٜٓ ذم افًِّٜٔ 

درس تتٖتك أـِٓٚ مـ خالل  افدظقيٜ، وحٔٞ مَٚمٚت ادجٚوفٜ وادحٚورة افالحَٜ فُؾ

افًِقـٚت افًِّٜٔ وافَقفٜٔ وافتداؾًٜٔ افًقيٜ بغ رواد ادًجد، وٓ أدل ظذ ذفؽ تٌْٔٓؿ 

ٕبجديٚت اخلىٚب ودؾٚظٓؿ ظْف، واوىالظٓؿ ومنٚرـتٓؿ افقجدإٜٔ وافَقفٜٔ 

 وافًِقـٜٔ ذم ٕؼ وتًّٔؿ واحلٍٚظ ظذ مْجزات ذفؽ اخلىٚب ذم ادًجد واحلل.
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 الجاىٕاملبحح 

 مفاتٔح لفَه مدزض٘ زمضاٌ

مٚزافٝ ترن ذم أذين ظٌٚرة يرددهٚ اخلىٌٚء وافقظٚظ وافًِامء وادرصدون وادًِّقن 

مْذ أن وظٔٝ ٍٕز صٌٔٚ ذم ادًٚجد، وٓشٔام ظْد اشتئذان صٓر صًٌٚن بٚفرحٔؾ 

واشتٓالل صٓر رموٚن بٚفَدوم، وهل =أن رموٚن مدرشٜ> أو =مدرشٜ رموٚن>، 

هٚ ذم خىٚيب افديْل فًْقات، وافٔقم هداين اهلل فتٍُُٔٓٚ وؾّٓٓٚ مـ خالل وـْٝ أـرر

حديٞ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهق يًَؿ صٓر رموٚن إػ ثالثٜ أصىٚر، ؾٖوفف 

 رمحٜ، وأوشىف مٌٍرة، وآخره ظتؼ مـ افْٚر. 

ذم ؾرموٚن إذن مدرشٜ، واصتَٚق ـِّٜ مدرشٜ إٕام أتٝ مـ ظِّٜٔ افدرس ادًروؾٜ 

هنٚيٜ مقشؿ احلهٚد، حٔٞ ؾهؾ احلٛ ظـ افنقائٛ، وشّك افًرب مُٚن ضِٛ افًِؿ 

مدرشٜ، حٔٞ تتؿ ظِّٜٔ ؾهؾ افنقائٛ مـ اإلًٕٚن، وتثٍَٔف وضهذيٌف وتنذيٌف وتًِّٔف 

 وتربٔتف وتزـٔتف.. 

واددرشٜ ذم آصىالح افسبقي ٓ تًْل ادُٚن ؾَط، بؾ تًْل إؾراد مـ =مدير، 

غ، وتالمٔذ>، وبرامٟ تًِّٜٔٔ، وجٓقد وأمقال مٌذوفٜ، وأوؿٚت ثّْٜٔ ومٍتش، ومًِّ

مَىقظٜ، ورحِٜ يُتٍْٓٚ افنقق وإمل وادُٚبدة وافرجٚء وافًّؾ وإمؾ وامتحٕٚٚت 

واختٌٚرات يًٌَٓٚ افْجٚح أو افٍنؾ، وجقائز وتُريامت وتٍقق وظزة ذم افدٕٔٚ 

درشٜ ٕجح، ومـ حٚد تُقن ٕتٚئجف وأخرة.. ؾّـ اشتَٚم وؾؼ أبجديٚت وؿقإغ اد

 بَّدار حٔٚده ظـ ادىِقب.

واددرشٜ تًْل افْجٚح وافرشقب، ـام تًْل افٍقز وافٍالح، وافتٍقق وافتٖخر 

وافساجع، ؾٚفٍٚئز هق افْٚجح بٚمتٔٚز، وأخرون يتٍٚوتقن ؾٔام بْٔٓؿ ؿددا. وهُذا 

فتزامٓؿ بَقإغ هذه افًٌٚدة افهٚئّقن ذم مدرشٜ رموٚن، يتٍٚوتقن ؾٔام بْٔٓؿ بَّدار ا

 طٚهرا وبٚضْٚ.
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ؾٚفًٌٚدة افيٚهرة هل ادىِقبٜ أمٚم اخلِؼ مـ افتزام بٖحُٚم افهٔٚم افؼظٜٔ ـام 

ٓ  اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ، ؾَد تُقن افًٌٚدة                                            ّ                                   حددضهٚ افؼيًٜ، وافًٌٚدة افٌٚضْٜ ٓ يًرؾٓٚ إ

ٕف وتًٚػ. وافهٔٚم ظٌٚدة صحٔحٜ مـ حٔٞ إحُٚم، وفُْٓٚ ؽر مٌَقفٜ ظْد اهلل شٌحٚ

  ٓ ٓ  إٔف يتّٔز ظـ بَٜٔ افًٌٚدات بًٌْتف هلل تًٚػ =إ                                    ّ                                             ّ مثؾ شٚئر افًٌٚدات هلٚ طٚهر وبٚضـ، إ

بف>. ومـ هْٚ صٚر افتِّٔذ ذم مدرشٜ رموٚن حيتٚج إػ خىٚب  يافهٔٚم ؾٕ٘ف يل وإٔٚ أجز

ُ             ديْل متّٔز بَدر ومُٕٜٚ هذه افًٌٚدة افهّديٜ، حٔٞ ي ىِٛ مـ افهٚئ ؿ افتحع بٚفهّديٜ                                                 

ُ                           فقؿٝ مًِقم مـ أذان افٍجر حتك أذان ادٌرب، وٓ يُّـ أن ي درك افًْٜ افٌْقيٜ افقاردة                                                      

ٓ  إذا رزق دظٚة ٕٚهبغ ذم افٍٓؿ وافهدق واإلخالص وب ًد افْير.                 ّ                                          ُ          ذم هذا افنٓر، إ

 غَادٗ اليجاح يف املدزض٘ السمضاىٔ٘:

ؿ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ صٓر   ً رموٚن إػ ثالث صٓٚدات حًٛ ـؾ       ّ                              وؿد ؿ

مرحِٜ رموٕٜٚٔ، ؾٚدرحِٜ إوػ يْٚل افهٚئؿ ؾٔٓٚ صٓٚدة افرمحٜ، افتل تٍيض بف مْىَٔٚ 

فًِّؾ وافٍقز بنٓٚدة افْجٚح افثٕٜٚٔ وهل صٓٚدة ادٌٍرة، افتل تًِّف تَِٚئٔٚ إن ظّؾ 

جٚح ذم مدرشٜ رموٚن فْٔؾ افنٓٚدة افثٚفثٜ وهل صٓٚدة افًتؼ مـ افْٚر، وبٚفتٚيل افْ      وجد  

 هلذا افًٚم، وهُذا دوافٔؽ شٚئر أظقام ادرء. 

ؾٚفًؼ إوائؾ مـ رموٚن هل بدايٜ افدخقل افًٍع ذم ظِّٜٔ افتىٓر وافتٍُر مـ 

افذٕقب، بحُؿ أن رموٚن مٍُر فًِْٜ افًٚبَٜ وافالحَٜ مٚ مل ترتُٛ افٌُٚئر ـام ورد 

=افهالة إػ افهالة واجلًّٜ إػ اجلًّٜ  ذفؽ ذم حديٞ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

ورموٚن إػ رموٚن مٍُرات دٚ بْٔٓؿ مٚ مل ترتُٛ افٌُٚئر>. وفذفؽ ؾٚدًِؿ بحٚجٜ 

ؾًِٜٔ ومٚشٜ إػ مقاظظ حيَؼ هبٚ رمحٜ اهلل ذم افًؼ إوائؾ، وٓ يُّْف أن حيَؼ رمحٜ اهلل 

ٓ  إذا ظِّف وؾَٓف افدظٚة افْٚهبقن ـٔػ يرحؿ ٍٕ بغ ؾخذيف وحلٔٔف،  ًف مـ مٚ        ّ                                          تًٚػ، إ

وـٔػ يرحؿ ؽره إؿربغ وإبًديـ أيوٚ، وـٔػ يًر  ًٍٕف وربف حؼ ادًرؾٜ، ومـ 

درك مٍٓقم افرمحٜ، ؾُٔتًٛ ادًرؾٜ افتل تقصِف إػ حتَٔؼ افرمحٜ ذم                ُ هْٚ يًتىٔع أن ي  

 ًٍٕف وواؿًف، وبٚفتٚيل اشتحؼ رمحٜ اهلل ذم صٓر رموٚن.
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س ادًتحٛ تَديّٓٚ فِهٚئؿ اجلزائري ادثَؾ بٕٚوزار وهذه ؿٚئّٜ تٌغ افدرو

ّ                                             وادٍٚشد ذم افًؼ إوائؾ ظِ ف يرحؿ ًٍٕف وؽره ويًتحؼ ٕٔؾ صٓٚدة افرمحٜ بحؼ.                           

 لـقل  قائؿة بتوزيع الدروس طذ اددرسة الرمضاكقة (1)جدول رقم 

 شفادة الرمحة دم العرش األوائل من رمضان

ترتقب 

 الدروس
 غايته ومؼصده الدرسطـوان  التوققت

افٔقم  -1

 إول

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

افْٓل ظـ افْجقى وافٌِق 

ظّقمٚ وذم بٔقت اهلل ظذ وجف 

 اخلهقص

تًئؿ حرمٜ بٔقت اهلل افتل 

صٚرت ـٚدَٚهل وؾوٚءات 

 فِتًِٜٔ وافِٓق وافٌِق

افٔقم  -2

 افثٚين

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

افذيـ مقاصٍٚت ادٗمْغ 

 يًّرون بٔقت اهلل

تُريؿ اإلًٕٚن وتُريؿ ادُٚن 

 وتًئؿ صٚحٛ ادُٚن

افٔقم  -3

 افثٚفٞ

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

حٚل ادًِؿ احلهٔػ مع 

 آؾٚت فًٕٚف

إلدراك خىقرة هذه ادوٌٜ مـ 

 افِحؿ افتل تزن ظؼيـ ؽرامٚ

افٔقم  -4

 افرابع

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

وآداب افًِٚن وحؼ حدود 

 افُالم

إلدراك ؿّٜٔ افُِّٜ واحلدود 

 ادرشقمٜ فف

افٔقم  -5

 اخلٚمس

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

آداب افتًٚمؾ مع افٌٔئٜ 

 وخىقرة تِقيٞ ادحٔط

إلدراك ؿّٜٔ افٌٔئٜ وادحٚؾيٜ 

 ظِٔٓٚ مـ افتِقيٞ وافٍْٚيٚت..

افٔقم  -6

 افًٚدس

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

آداب افتًٚمؾ مع احلٔقان 

 وافٌْٚت وشٚئر ادخِقؿٚت

إلدراك ؿّٜٔ ومُٕٜٚ شٚئر 

ادخِقؿٚت ذم افتؼيع 

 اإلشالمل

افٔقم  -7

 افًٚبع

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء
 آداب افتًٚمؾ مع أخر

دًرؾٜ مُٕٜٚ وؿّٜٔ أخر 

 وحدود احلريٜ

افٔقم  -8

 افثٚمـ

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

آداب افتًٚمؾ مع ادحٔط 

 افًّراين

إلدراك ضرق وـٍٔٔٚت افتًٚمؾ 

مع شٚئر مٗشًٚت ادجتّع 

 ـّٗشًٚت افدوفٜ و..



 289  

ترتقب 

 الدروس
 غايته ومؼصده الدرسطـوان  التوققت

افٔقم  -9

 افتٚشع

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

آداب آشتئذان وافتٍٚظؾ 

 آجتامظل وافًِقـل

دًرؾٜ ضرق وـٍٔٔٚت افتٍٚظؾ 

 آجتامظل اإلشالمل افًقي

افٔقم  -12

 افًٚذ

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

خمٚضر إمراض افًٍْٜٔ 

وافروحٜٔ وافقجدإٜٔ 

 ـٚفًهٔٚن وافًٍقق و..

فِتٌْٔف ظذ خىقرة أمراض 

افٍْس وخىقرة إمهٚهلٚ وظدم 

 مًٚجلتٓٚ

 :(1)دالالت اجلدول رقم  

وادتًّـ ذم هذه افدروس يتٌغ أهنٚ ؿد رـزت ظذ ضريؼ رمحٜ اإلًٕٚن فًٍْف، 

وافًٌٔؾ افهحٔح افذي يَقده إػ اـتًٚب رمحٜ أخريـ، ومـ ثؿ اشتحَٚق رمحٜ اهلل 

 شٌحٕٚف وتًٚػ، ـام رـزت ظذ افًْٚس افتٌٔريٜ افتٚفٜٔ:

ٚن، فتًقيده ظذ متجٔد حرمٜ إمٚــ، وفًؾ ادُ بَدشٜٔ ادًِؿ افٍرد تًريػ -1

ُ               أظيّٓٚ هل ادًٚجد افثالثٜ افتل ت ند هلٚ افرحٚل:  =افٌٔٝ احلرام، وادًجد                              

 فألشػ -افٌْقي، وادًجد إؿل>، ثؿ شٚئر ادًٚجد ذم افًٚمل، حٔٞ اشتحٚفٝ

 رة.وافثرث وافٌِق وافِٓق فِتًِٜٔ وؾوٚءات مَٚهل إػ مًٚجدٕٚ -افنديد

ٍرد ادًِؿ مقاصٍٚت رواد ادًٚجد، ومٚ هل ادَقمٚت افقاجٛ تقاؾرهٚ اف تًريػ -2

رة اجلٓؾ هبذه ادقاصٍٚت، مٚ يستٛ ظْف اجلٓؾ بَدشٜٔ ذم ظامر ادًٚجد، وخىق

 وحرمٜ ادًجد، وحرمٜ رواده مـ مالئُٜ ومهِغ.

رد ادًِؿ إػ خىقرة موٌٜ افًِٚن، ؾًذ افرؽؿ مـ وآفٜ وزٕف افٍ وتٌْٔف تًريػ -3

مَٚرٕٜ بٚجلًؿ افٌؼي ؾٓق ضريؼ مًيؿ ادٍٚشد وافٌُٚئر وافذٕقب، ؾٍٔف ؿرابٜ 

، مـ ؽٌٜٔ وهبتٚن ؤّّٕٜ وـذب وزور وؽش وتدفٔس وشٛ افًؼيـ ـٌرة

 وصتؿ وخٕٜٔٚ وتٍتغ..
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                                    أخر وافٌٔئٜ وادحٔط وادجتّع، ؾُِؾ   وؿّٜٔ ٖمهٜٔب ادًِؿ افٍرد وتٌْٔف تًريػ -4

 مُٕٚتف وحرمتف ذم ادْيقمٜ افتؼئًٜ اإلشالمٜٔ.

اخلىرة ظذ تٖزم وتنْٟ ، فتداظٔٚضهٚ مًٚجلتٓٚ وظدم افٍْس أمراض إمهٚل خىقرة -5

 واوىراب وتداظل افٍرد وادجتّع.

 شٌحٕٚف اهلل مـ افرمحٜ اشتحَٚق ظْٚس دًرؾٜ ادًِؿ فٍِرد افدروس هذه أمهٜٔ -6

، ؾال يرحؿ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ مـ مل يرحؿ ًٍٕف مـ فًٕٚف وشٚئر جقارحف، وتًٚػ

ومًٔىرا ظِٔٓٚ،  ؾّـ رحؿ ًٍٕف مـ هّْٜٔ جقارحف ظِٔف، وصٚر مٚفُٚ فًٍْف

رزؿف اهلل افَدرة ظذ افتًٚمؾ افرحٔؿ مع ؽره، وبٚفتٚيل اشتحؼ ٕزول رمحٜ اهلل 

 ظِٔف. 

اهلل صٓر رموٚن إػ ثالثٜ  رشقل تًَٔؿ دَهديٜ ادًِؿ افٍرد إدراك اشتحٚفٜ -7

ٓ  إذا حترر مـ شٔىرة جقارحف ظِٔف                                            ّ                              صٓٚدات: =افرمحٜ، ادٌٍرة، افًتؼ مـ فْٚر>، إ

وصٚر هق مًٔىرا ظِٔٓٚ، ؾٚفرمحٜ تٌدأ مـ رمحٜ افٍرد ادًِؿ فًٍْف، وهُذا تْتَؾ 

إػ شٚئر أؾراد ادجتّع، وتتحَؼ بذفؽ مَقفٜ: =ارمحقا مـ ذم إرض يرمحُؿ مـ 

 ًامء>.ذم اف

رد ادًِؿ افرمحٜ افهحٔحٜ واحلََٜٔٔ فًٍْف افٍ حتَٔؼ حٚل أن افدظٚة تًر  -8

وفٌره، واشتحَٚؿف رمحٜ ربف، حتام شًٔر ذم هنٟ شقي، تَؾ ؾٔف ذٕقبف وخىٚيٚه، 

 وبٚفتٚيل اشتحؼ ؽٍران ذٕقبف، وهل ادرحِٜ افتٚفٜٔ. 

ٍران مـ افذٕقب، ٕهنٚ وافًؼ ادثٚين مـ رموٚن هل بدايٜ دخقل مرحِٜ حتَٔؼ افٌ

ٕتٔجٜ ضًٌٜٔٔ ومْىَٜٔ فًِِقك افًقي افذي شُِف افٍرد ادًِؿ ذم افًؼ إوائؾ مـ 

صٓر رموٚن، ؾٚشتحؼ بذفؽ اإلخٌٚت افَقيؿ افدخقل بجدارة إػ طؾ ؽٍران ربف، ٕن 

اهلل يٌٍر فِّسامحغ وفِّتحٚبغ ؾٔف، ـام حيَؼ افَٚظدة افذهٌٜٔ ذم افْجٚة مـ افْٚر: 

=أمًؽ ظِٔؽ  اوّْقا يل مٚ بغ حلُٔٔؿ ومٚ بغ ؾخذيُؿ أوّـ فُؿ اجلْٜ >، و=
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ٓ  حهٚئد  =.. فًٕٚؽ>، و                                                  ّ       ومٚ أـٛ افْٚس ظذ وجقهٓؿ أو مْٚخرهؿ يقم افَٔٚمٜ إ

 أفًْتٓؿ >.. 

وهذه ؿٚئّٜ تٌغ افدروس ادًتحٛ تَديّٓٚ فِهٚئؿ اجلزائري ادثَؾ بٕٚوزار 

  ف يرحؿ ًٍٕف وؽره ويًتحؼ ٕٔؾ صٓٚدة ادٌٍرة بحؼ.                       ّ وادٍٚشد ذم افًؼ ادثٚين ظِ  

 فْٔؾ  قائؿة بتوزيع الدروس طذ اددرسة الرمضاكقة (2)جدول رقم 

 صٓٚدة ادٌٍرة ذم افًؼ ادثٚين مـ رموٚن

ترتقب 

 الدروس
 غايته ومؼصده طـوان الدرس التوققت

افٔقم  -11

 احلٚدي ظؼ

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

افًهٔٚن وخمٍِٚتف: مرض مرض 

 افتٍريط واإلؾراط

إلدراك خىقرة تداظٔٚت 

مرض افًهٔٚن حٔٞ 

 افتٍريط ذم ذع اهلل

افٔقم  -12

 افثٚين ظؼ

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

مرض افتٍريط وخمٍِٚتف: مرض 

 افتًقيػ وافتٖجٔؾ

إلدراك خمٚضر افتًقيػ 

 وافتٖجٔؾ

افٔقم  -13

 افثٚفٞ ظؼ

ؿٌٔؾ ظؼيـ دؿَٜٔ 

 صالة افًنٚء

مرض افتًقيػ وخمٍِٚتف: مرض 

 افًجز وافًُؾ..

إلدراك خمٚضر افًجز 

 وافًُؾ وهٌقط اهلّٜ

افٔقم  -14

 افرابع ظؼ

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

مرض افتًقيػ وخمٍِٚتف: 

 توخؿ ظَدة افذهٚن وإٕٚ

إلدراك خمٚضر ظَدة افذهٚن 

افتل أصٔٛ هبٚ اجلزائريقن 

 ـؾ رءوادظٚء مًرؾٜ 

افٔقم  -15

 اخلٚمس ظؼ

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

مرض افنؽ وؾَدان افثَٜ ذم 

افذات وأخر وبروز ظَدة 

 افقشقشٜ

دًرؾٜ خىقرة تْهٔٛ 

افٍْس مهدرا وحٔدا 

 فًِِؿ وادًرؾٜ

افٔقم  -16

افًٚدس 

 ظؼ

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

مرض افًدمٜٔ وافٖٔس 

وافقظل وافًقداويٜ ادىَِٜ 

 افًُقين افًٌِل

دًرؾٜ خمٚضر إمراض 

افًٚبَٜ خلِؼ ؾرد مٔٝ 

 وظديؿ
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ترتقب 

 الدروس
 غايته ومؼصده طـوان الدرس التوققت

افٔقم  -17

 افًٚبع ظؼ

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

ميٚهر وخمٍِٚت تِؽ إمراض: 

 إوٚظٜ افقؿٝ

 أمٜ افقؿٝ ٓ حتسم افقؿٝ

دًرؾٜ خمٚضر وتداظٔٚت 

إمراض وتٌٔغ افقؿٝ ذم 

 حٔٚة إمؿ وافٍرد ادًِؿ

افٔقم  -18

 افثٚمـ ظؼ

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

مرض افًْٚد وافًهٔٚن وادرود 

 واإلسار ظذ ادًٚيص

فتٌٔغ اشتٍحٚل احلٚفٜ 

ادرؤٜ ذم حٚفٜ ؾنؾ ذم 

 إصالح ًٍٕف

افٔقم  -19

 افتٚشع ظؼ

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

مرض اجلٓؾ وافتخِػ وإمٜٔ: 

 أمٜ إؿرأ ٓ تَرأ

ك خىقرة اجلٓؾ ذم إلدرا

اشتٍحٚل تِؽ إمراض 

وؾٚئدة افًِؿ ذم افَوٚء 

 ظِٔٓٚ

افٔقم  -22

 افًؼون

 

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

مرض افٌىٚفٜ وـراهٜٔ افًّؾ: 

 أمٜ اظّؾ ٓ تًّؾ

 

فتٌٔغ ؾٚئدة افًّؾ وإمُٕٜٚٔ 

افٌحٞ ظـ افًّؾ وإـؾ 

 مـ ـًٛ افٔد

 :(2)دالالت اجلدول رقم  

فألمراض  ذم هذه افدروس يتٌغ أهنٚ ؿد رـزت ظذ أمهٜٔ مًرؾٜ افٍرد ادًِؿوادتًّـ 

وافًَد وافًٔقب افتل يًٚين مْٓٚ، وافتٌْٔف ظذ خىقرضهٚ وتداظٔٚضهٚ ظِٔف، وافًٌٔؾ 

افهحٔح افذي يٗهِف إػ تىٓر ًٍٕف مـ هذه افًَد وإمراض وافذٕقب، ومـ ثؿ 

 رـزت ظذ افًْٚس افتٌٔريٜ افتٚفٜٔ: اشتحَٚق مٌٍرة اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ، ـام

 .وادجتّع افٍرد ظذ وتداظٔٚضهٚ إمراض هذه بّخٚضر ادًِؿ افٍرد تًريػ -1

 .افٌىلء وادقت افًدمٜٔ حٚفٜ خىقرة مـ تٌْٔٓف -2
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 ٌٍِٜ وادًٚرظٜ إػ ؾىرتف افًِّٜٔ.اف مـ آشتَٔٚظ رضورة إػ تٌْٔٓف -3

 دٌٍرة ؿٌؾ ؾقات إوان.ا درجٜ اشتحَٚق بٍٚئدة تذـره -4

وإذا اشتحؼ افًٌد بًد مرحِٜ افتىٓر افرمحٜ، ثؿ ٕٚل مٌٍرة ربف، تٖهؾ بجدارة فًٔتَف 

وهذه ؿٚئّٜ  اهلل مـ افْٚر، وهل مْٜٔ ـؾ مًِؿ، يٌتّْٓٚ ذم افًؼ إواخر مـ رموٚن.

فًؼ تٌغ افدروس ادًتحٛ تَديّٓٚ فِهٚئؿ اجلزائري ادثَؾ بٕٚوزار وادٍٚشد ذم ا

ّ                             إواخر ظِ ف يْٚل صٓٚدة افًتؼ مـ افْٚر.           

 قائؿة بتوزيع الدروس طذ اددرسة الرمضاكقة ( 3 )جدول رقم 

 لـقل شفادة العتق من الـار دم العرش األواخر من رمضان

 غايته ومؼصده طـوان الدرس التوققت ترتقب الدروس

افٔقم  -21

افقاحد 

 وافًؼون

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

افْيٚم وافٍقى ذم حٔٚة 

 ادًِؿ: أمٜ آشتَٚمٜ مًقجٜ

هبد  تٌْٔٓف خلىقرة ظدمٔتف 

وٓوظٔف بَّٜٔ افقؿٝ افذي 

 هق مَقم حوٚري أشٚد

افٔقم  -22

افثٚين 

 وافًؼون

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

مرض افقهؿ وإشىقرة 

 وافتحِٔؼ ذم اخلٔٚل افُٚذب

تٌْٔٓف خلىقرة جِٓف وأمٔتف 

ووحٚفٜ ثَٚؾتف ادُتًٌٜ مـ 

 ادَٚهل وافىرؿٚت واإلظالم

افٔقم  –23

افثٚفٞ 

 وافًؼون

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء
 وافنىط ذم افرؿٜٔ وافرؤيٚ

إلدراك ؿّٜٔ افًِؿ وافٔن 

 وافتٌنر

افٔقم  -24

افرابع 

 وافًؼون

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

افًْػ وافتخقيػ واإلرظٚب 

 ٕٚر منتًِٜ أمٜ افًِؿ

إلدراك ٕتٔجٜ وخىر افًْػ 

افَّٔل وافنٔئل واإلًٕٚين 

 وافُٔٚين

افٔقم  -25

اخلٚمس 

 وافًؼون

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

افًْػ وافًْػ ادوٚد: أبًٚد 

افًْػ: افزمٚين وادُٚين 

 وافُٔٚين وافَّٔل

تٌٔغ خمٚضر ـراهٜٔ اجلزائري 

فقضْف مـ ممٚرشٚتف افقاؿًٜٔ 

 ؿ خلىقرة ذفؽوتٌْٔٓٓ
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 غايته ومؼصده طـوان الدرس التوققت ترتقب الدروس

افٔقم  -26

افًٚدس 

 وافًؼون

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

مقؿع حٛ افقضـ ذم ادْيقمٜ 

اإلشالمٜٔ: أمٜ حٛ افقضـ 

 تُره وضْٓٚ

تٌٔغ خمٚضر افتٍُؽ إهي 

ومٗذات وإحهٚءات 

 اجلريّٜ

افٔقم  -27

افًٚبع 

 وافًؼون

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

 خمٚضر افتٍُؽ إهي

وارتٍٚع مًتقى اجلريّٜ ذم 

 ادجتّع اجلزائري

هبد  مًٚجلٜ طٚهرة افتنب 

 اجلامظل فَقى إمٜ احلٜٔ

افٔقم  -28

افثٚمـ 

 وافًؼون

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

ادخٚضر احلوٚريٜ هلجرة 

 افٍُٚءات وافَقى احلٜٔ

هبد  تٌٔغ خىقرة ظَدة 

 ادرـقبٜٔ وافَٚبِٜٔ فالشتًامر

 افٔقم -29

افتٚشع 

 وافًؼون

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

ظَدة افٍردإٜٔ وإًٓزافٜٔ 

وافالمٌٚٓة واحتَٚر افذات 

 وإٌٓٓٚر بٚٔخر

هبد  تٌٔغ ؿّٜٔ افٍرد افًقي 

وادًتَٔؿ: روحٔٚ ووجدإٔٚ 

 ؤًٍٕٚ وشِقـٔٚ وظَِٔٚ

افٔقم  -32

 افثالثقن

ظؼيـ دؿَٜٔ ؿٌٔؾ 

 صالة افًنٚء

 

ًز افْٓوٜ افذات افًقيٜ م

 وافرؿل وافتَدم

ادًٚرج افروحٜٔ وافًٍْٜٔ 

 وافًِقـٜٔ فًٌقر بٚب افريٚن

هبد  تًريٍف افنٚمؾ وضهٔئتف 

 افدؿَٜٔ فهقم رموٚن افَٚدم

 :(3)دالالت اجلدول رقم  

وادتًّـ ذم هذه افدروس يتٌغ أهنٚ ؿد رـزت ظذ تٌٔغ مرؤٜ افٍرد افًدمل، افذي 

وافَْقط، ؾتًقد افدٕٔٚ ذم ظْٔٔف، ويُره ـؾ مجٔؾ، ويهر ظديؿ يًَط ذم مٓٚوي افٖٔس 

 افٍٚئدة، ؾٚؿد اإلحًٚس، ٓ هيّف رء، ـام رـزت ظذ تًّٔؼ افَٔؿ افتٚفٜٔ:

 ذم إيهٚل افٍرد إػ حٚفٜ افًدمٜٔ. إمراض خمٚضر تٌٔغ  -1

 ٔٚت وتٍٚظالت وخمٚضر مرض افًدمٜٔ.تداظ تٌٔغ  -2

 إرصٚديٜ فوخ بًض افَٔؿ افدئْٜ ذم ًٍٕٜٔ افٍرد ادًِؿ.حمٚوٓت دظقيٜ   -3
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ٚس ذم ًٍٕٜٔ افٍرد حٔٚل ادُٚن =افقضـ>، وحٔٚل افذات، اإلحً روح بًٞ  -4

 وحٔٚل أخر، وحٔٚل اخلروؿٚت وافتداظٔٚت افْٚزؾٜ ذم جًد إمٜ. 

د فقفقج فٍرد افهٚفح افًقي ذم بْٚء إمٜ، وـًّز حََٔل ووحٔا ؿّٜٔ إػ افتٌْٔف  -5

 بقابٚت افتَدم وافريٚدة.

 بًٌٚدة فٍِقز أمْٜٔ ـًّٚبر افهحٔحٜ وافًِقـٜٔ وافًٍْٜٔ افروحٜٔ ادًٚرج تٌٔغ  -6

 .رموٚن

 جدول بالدروس اجلؿعقة ادعضدة لؾدروس الرمضاكقة (4)جدول رقم 

 غايته ومؼصده طـوان الدرس توققته ترتقب الدروس

اجلًّٜ إوػ  -1

 افًٚبَٜ فرموٚن

مخًٜ وأربًقن 

دؿَٜٔ ؿٌؾ إذان 

 بغ إذإغ -افثٚين

دظقة إػ افتقبٜ اجلامظٜٔ 

وافتٓٔٗ افٍْز وافروحل 

وافًِقـل ٓشتٌَٚل 

 رموٚن

هبد  تًريػ افْٚس 

بًٔقهبؿ وخىٚيٚهؿ جراء 

ارتٍٚع ًٌٕٜ اجلريّٜ ذم 

 ادجتّع

اجلًّٜ إوػ مـ  -2

 رموٚن

مخًٜ وأربًقن 

دؿَٜٔ ؿٌؾ إذان 

 بغ إذإغ -افثٚين

تًداد ؾوٚئؾ صٓر 

 رموٚن

 

هبد  تًداد ؾوٚئؾ 

رموٚن وتٌْٔف ادًِؿ 

ٕمهٔتٓٚ إلـًٚبف حس 

 آحسام حلرمتف..

اجلًّٜ افثٕٜٚٔ مـ  -3

 رموٚن

مخًٜ وأربًقن 

دؿَٜٔ ؿٌؾ إذان 

 بغ إذإغ -افثٚين

وشٚئؾ وآفٔٚت وأدوات 

حتَٔؼ ؾوٚئؾ صٓر 

 - 1 - رموٚن

افٍرد  هبد  إـًٚب

ادًِؿ آفٔٚت ووشٚئؾ 

حتَٔؼ تِؽ افٍوٚئؾ ذم 

 ًٍٕٔتف

اجلًّٜ افثٚفثٜ مـ  -4

 رموٚن

مخًٜ وأربًقن 

دؿَٜٔ ؿٌؾ إذان 

 بغ إذإغ -افثٚين

وشٚئؾ وآفٔٚت وأدوات 

حتَٔؼ ؾوٚئؾ صٓر 

 -2 - رموٚن

إلمتٚم بَٜٔ وشٚئؾ 

وأدوات حتَٔؼ تِؽ 

 افٍوٚئؾ
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 غايته ومؼصده طـوان الدرس توققته ترتقب الدروس

اجلًّٜ افرابًٜ مـ  -5

 رموٚن

وأربًقن  مخًٜ

دؿَٜٔ ؿٌؾ إذان 

 بغ إذإغ -افثٚين

أثٚر افًٍْٜٔ وآجتامظٜٔ 

وإخالؿٜٔ واحلوٚريٜ 

فِهدؿٚت وفٍريوٜ 

 افزـٚة

هبد  افتًريػ بٍوؾ 

ومُٕٜٚ هذه افٍريوٜ 

وظَقبٜ جٚحدهٚ 

 ومُْرهٚ وادتُٚشؾ..

اجلًّٜ اخلٚمًٜ  -6

 افتٚفٜٔ فرموٚن

مخًٜ وأربًقن 

دؿَٜٔ ؿٌؾ إذان 

 بغ إذإغ -افثٚين

 هؾ رموٚن مدرشٜ؟

وهؾ ٕجحْٚ ذم افٍقز 

 بنٓٚدات مدرشٜ افهٔٚم؟

هبد  مًرؾٜ دمربٜ 

افهقم ومدى اشتٍٚدة 

 افٍرد مـ هذه افتجربٜ

 :(4 )دالالت اجلدول  

وادتًّـ ذم هذه افدروس يتٌغ أهنٚ ؿد رـزت ظذ تًؤد افدروس افرموٕٜٚٔ، وؿد 

 افتٚفٜٔ:رـزت ظذ تًّٔؼ افَٔؿ 

ارتٍٚع  جراء بٚدًٗوفٜٔ افنًقر وظدم افالمٌٚٓة بخىقرة ادًِؿ افٍرد حتًٔس -1

 ًٌٕٜ اجلريّٜ ذم ادجتّع، وحتذيره مـ خمٚضر افًٌِٜٔ.

 شٚئر بغ ؿّٔتف ويدرك ئّزه حتك ؾوٚئِف بًّرؾٜ رموٚن صٓر ٓشتٌَٚل ضهٔئتف -2

 .افنٓقر

 تٌٚعٚب وذفؽ افْيريٜ افٍوٚئؾ تِؽ حتَٔؼ وأدوات وضرق آفٔٚت افٍرد إـًٚب -3

 ح مـ إمٜ.افهٚف افًِػ وظّؾ افؼيٍٜ افٌْقيٜ افًْٜ

غ أثٚر افًديدة فٍريوٜ افزـٚة، افتل جيحدهٚ افُثر مـ إؽْٔٚء دوٕام ظِؿ تٌٔ -4

بحُؿ جٚحدهٚ ومُْرهٚ وادتُٚشؾ ظْٓٚ جٓال. وهبد  حٞ ادًِّغ ظذ حتَٔؼ 

 ؾقائدهٚ بْٔٓؿ.

افتٍُر فدى افٍرد ادًِؿ افهٚئؿ، بىرح تًٚؤٓت اشساتٔجٜٔ ظذ  ؾَف ؽرس -5

 جمٓقداتف افتًٌديٜ ومهرهٚ، ومدى رى ربف ظْف وؿٌقهلٚ مْف.
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 جدول باخلطب اجلؿعقة ادعضدة لؾدروس اجلؿعقة والرمضاكقة (5)جدول رقم 

 مؼصدها وغايتفا طـوان اخلطبة التوققت ترتقب اخلطبة

اجلًّٜ إوػ  -1

 افًٚبَٜ فنٓر رموٚن

خىٌتل اجلًّٜ 

 إوػ وافثٕٜٚٔ

مٍٓقم افرجقفٜ وافًْقة 

وافذـقرة وإٕقثٜ ذم 

 ادْيقمٜ اإلشالمٜٔ

ادرأة،  -هبد  تًريػ ادًِؿ

بًّٚمل ومقاصٍٚت  -افرجؾ

 افرجقفٜ وافًْقة و..

اجلًّٜ إوػ ذم  -2

 رموٚن

خىٌتل اجلًّٜ 

 إوػ وافثٕٜٚٔ

ذم ادْٓجٜٔ اإلشالمٜٔ 

 مزاوفٜ افتجٚرة

هبد  ـٌح جْقن وؽِقاء 

افتجٚر ذم هذا افنٓر افذي 

 يراه افُثر صٓرا فألـؾ

اجلًّٜ افثٕٜٚٔ ذم  -3

 رموٚن

 

خىٌتل اجلًّٜ 

 إوػ وافثٕٜٚٔ

 

ادْٓجٜٔ اإلشالمٜٔ ذم 

افًّؾ ومُٚؾحٜ مرض 

 افٌىٚفٜ

 

هبد  س  افْٚس ظـ 

افْقم وافًُؾ وحتريوٓؿ 

 ظذ افًّؾ وافٌذل

اجلًّٜ افثٚفثٜ ذم  -4

 رموٚن

 

خىٌتل اجلًّٜ 

 إوػ وافثٕٜٚٔ

 

ادْٓجٜٔ اإلشالمٜٔ ذم 

 افسؾٔف وافتًِٜٔ

 

هبد  تًِٔؿ افْٚس حدود 

ووقابط افسؾٔف وافتًِٜٔ 

وافًِٛ ذم اإلشالم حتك ٓ 

ً          يًتحٔؾ افنٓر ؾوٚء  فِتًِٜٔ                  

 وافسؾٔف

اجلًّٜ افرابًٜ ذم  -5

 رموٚن

خىٌتل اجلًّٜ 

 وافثٕٜٚٔإوػ 

ادْٓجٜٔ اإلشالمٜٔ ذم 

افْير إػ افزيْٜ واجلامل 

 واحلًـ..

هبد  تًريػ ادهِغ 

بًٍٍِٜ افزيْٜ واجلامل 

 واحلًـ ذم اإلشالم

اجلًّٜ اخلٚمًٜ  -6

 افتٚفٜٔ فرموٚن

خىٌتل اجلًّٜ 

 إوػ وافثٕٜٚٔ

إحٔٚء افٍروض افٌٚئٌٜ: 

افتٍُر، افنُر، افًّؾ، 

إمر بٚدًرو  وافْٓل 

 ادُْر ظـ

هبد  اشتْٓٚض افًزائؿ 

افٍٚترة، افتل مل تٍٓؿ ؾًٍِٜ 

ؾَف افهٔٚم وؾؤِٜ صٓر 

 رموٚن
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 :( 5 )دالالت اجلدول  

وادتًّـ ذم هذه اخلىٛ اجلًّٜٔ يتٌغ أهنٚ ؿد رـزت ظذ تًؤد افدروس اجلًّٜٔ 

 وافرموٕٜٚٔ، وؿد رـزت ظذ تًّٔؼ افَٔؿ افتٚفٜٔ:

ادهىِحٚت وادٍٚهٔؿ وموٚمْٔٓٚ، حٔٞ  ظٚمل وؿّٜٔ بخىقرة ادًِؿ افٍرد حتًٔس -1

افرجقفٜ وافًْقة مهىِحٚت دٍٚهٔؿ متٌٚيْٜ ذم أذهٚن أؾراد ادجتّع، ؾٕٕٚقثٜ 

 وافذـقرة وافرجقفٜ وافًْقة ذم اإلشالم ٓ ـام يامرشٓٚ افْٚس ؾٓام وشِقـٚ.

ٓر: افًُؾ، ٚت ادْٚؾٜٔ فٍؤِٜ ومُٕٜٚ افنادامرش بًض مـ ادًِؿ افٍرد تٌْٔف -2

افٌىٚفٜ، ادٌٚفٌٜ ذم افِٓق وافسؾٔف وافتًِٜٔ وافزيْٜ واجلامل اخلٚرجٜ ظـ وقابط 

 افؼع.

 .افُٚمْٜ ؿدراتف حتريؽ ذم أمهٜٔ مـ هلٚ دٚ افٌٚئٌٜ افٍروض ب٘حٔٚء مهتف اشتْٓٚض -3

ً:وخالصة التجربة الرمضانية

وافتدويـ وافتحور وافتىٌٔؼ بٚفًّؾ  ؾًٌد افتٍُر وافتدؿٔؼ وافْير، وادجٚوفٜ

خالل ثالثغ يقمٚ ـٚمِٜ، ومـ خالل هذا افزٕٚمٟ ادتقاوع، افذي أردت بف إروٚء ريب 

افذي أودظْل هذه إمٕٜٚ، وبقأين هذه ادُٕٜٚ، وبذل هذه افٍتقحٚت، تٌْٔٝ أن ٓ ؾٚئدة 

ٓد ؽر مٗشس. مـ خىٚب ديْل مُرور، وٓ ؾٚئدة مـ داظٜٔ شَٔؿ مريض، وٓ ؿّٜٔ جل

ٓ  اهلل(                                                                         ّ     وـؿ ٕحـ بحٚجٜ إػ دظٚة وخىٚب مٗشس ظذ افَٚظدة افذهٌٜٔ )ؾٚظِؿ إٔف ٓ إفف إ

تٌع شٌٌٚ..( وؿٚظدة )وؿؾ اظِّقا ؾًرى اهلل ظُِّؿ ورشقفف وادٗمْقن..( ٖوؿٚظدة ).. ؾ

افَٚئؾ:  ؾٚتَقا اهلل يٚ دظٚة اإلشالم، واهلل اهلل ذم إًٍُٔؿ، ٕن اهلل تٍُؾ بحٍظ ديْف وهق

 )إٕٚ ٕحـ ٕزفْٚ افذـر وإٕٚ فف حلٚؾيقن(. واهلل أظذ وأظِؿ. 
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 اخلامت٘

 ذم ظِؿ افدظقة.افًِّل مْٚهٟ افٌحٞ إػ      ً مدخال  افٍهؾ إول وبًد أن ظروْٚ ذم 

وذم افٍهؾ افثٚين افَراءة افقرؿٜٔ وافَراءة اإلفُسؤٕٜ ومهر افٌحٞ افًِّل، وذم 

وذم افٍهؾ  ،افٍهؾ افثٚفٞ دور افٌحٞ افدظقي ذم إثٚرة افَوٚيٚ ومًٚجلٜ ادنُالت

وذم افٍهؾ اخلٚمس دور مْٚهٟ  ،افرابع حٚجٜ افًٚمِغ فإلشالم إػ افٌحٞ ادٔداين

أثر اخلىٚب  ًٚدسافٍهؾ افوذم  ،افًْٜ افٌْقيٜ ادىٓرةافٌحٞ افًِّل ذم تىقير درس 

أثر افٍوٚئٔٚت افدئْٜ ظذ اخلىٚب  وذم افٍهؾ افًٚبع ،افديْل ذم ادجتّع اجلزائري

وذم افٍهؾ افتٚشع  ،وذم افٍهؾ افثٚمـ ضرق وآفٔٚت إٕجٚح صْدوق افزـٚة ،يادًجد

مهٜٔ ودور ومُٕٜٚ وؾٚئدة وأثر حمٚوفٜ فتجديد اخلىٚب افديْل ادًجدي افرموٚين. تٌْٔٚ أ

 افتُّـ مـ مْٚهٟ افٌحٞ افًِّل ذم افًّؾ افدظقي.

وظِٔف ٕدظق فتُّغ مجٔع ضٌِٜ افدراشٚت اإلشالمٜٔ مـ مْٚهٟ افٌحٞ احلديثٜ 

فٔتُّْقا مـ ؾٓؿ ديْٓؿ ؾٓام صحٔحٚ، وؾَف واؿًٓؿ ظذ حََٔتف، ومـ ثّٜ يًرؾقا ـٍٜٔٔ 

 تيؾ جٓقدهؿ تذهٛ شدى. واهلل أظذ وأظِؿ.افْٓقض بف ظِّٔٚ ومْٓجٔٚ، حتك ٓ 
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 فَسعال

 

 7 ادَدمٜ

 22 مْٓجل:

 23 مهٚدري ومراجًل:

 24 افٍهؾ إول

 25 مدخؾ إػ مْٚهٟ افٌحٞ ذم ظِؿ افدظقة

 25 ادٌحٞ إول

 27 مدخؾ إػ مٍٚهٔؿ ادْٟٓ وافٌحٞ

 27 ادْٟٓ فٌٜ:

 28 ادْٟٓ اصىالحٚ:

 29 ظالؿٜ ادًِّغ بًِؿ ادْٚهٟ:

 31 افٌحٞ فٌٜ:

 32 افٌحٞ اصىالحٚ:

 33 أمهٜٔ افٌحٞ افًِّل:

 34 ممٔزات افٌحٞ افًِّل:

 35 خهٚل ومقاصٍٚت افٌٚحٞ:

 35 ( اخلهٚل افًِّٜٔ: ) -1

 36 اخلهٚل إخالؿٜٔ: – 2

 37 اخلهٚل افتُقئْٜ افساـّٜٔ: – 3

 39 آفٔٚت افتُّـ افتخهيص:

 39 ـتٚب(: 100-40مرحِٜ افتحهٔؾ اجلٚمًل إويل ) – 1

 40 ـتٚب(: 200مرحِٜ افدراشٚت افًِٔٚ ) – 2

 41 ـتٚب(: 400مرحِٜ إٕجٚز بحٞ ادٚجًتر) – 3

 42 ـتٚب(: 800-600مرحِٜ إٕجٚز بحٞ افدـتقراة ) – 4
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 44 ـتٚب.. مٚ ٓهنٚيٜ(: 1500بٚجلٚمًٜ )مرحِٜ آفتحٚق فِتدريس  – 5

 46 ادٌحٞ افثٚين

 46 افٌحٞ افًِّلإٔقاع مْٚهٟ 

 46 ادْٚهٟ افقصٍٜٔ: -أوٓ

 47 ادْٚهٟ افتقثَٜٔٔ: )( -1

 48 مْٚهٟ وصػ احلٚرض: -2

 48 ادْٚهٟ آشتٌْٚضٜٔ: -ثٕٚٔٚ

 49 ادْٚهٟ آشتَرائٜٔ: )( -ثٚفثٚ

 49 آشتَراء افذهْل: -1

 50 آشتَراء احلز: -2

 51 ادٌحٞ افثٚفٞ

 51 مْٚهٟ افٌحٞ ادٔداين وؿٔٚس إثر

 52 ظالؿٜ مْٚهٟ ؿٔٚس إثر بًِّٜٔ آتهٚل افدظقي:

 53 ظالؿٜ ؿٔٚس إثر بٖدبٔٚت آشتامع:

 55 ادْٟٓ افتجريٌل: – 1

 56 افتًٍر: – 1

 56 افتٌْٗ: – 2

 57 افوٌط: – 3

 57 ؾرض افٍروض: – 4

ٚئس افتجربٜ: وهل ادرحِٜ افتل تٖيت بًد ؾرض افٍروض، ودمري افتجربٜ وؾؼ مًٚير ومَ – 5

موىردة ظز افًْٔٚت ادختٚرة افتٚفٜٔ وؾؼ افَقاظد وافؼوط ادًروؾٜ ذم اختٔٚر افًْٔٚت، وهل 

 57 )افٍُٚيٜ، افُامل، افدؿٜ، افتْئؿ، افتجٕٚس(:

 58 ادْٟٓ افقصٍل: – 2

 58 افدراشٚت ادًحٜٔ: – 1
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 59 دراشٜ احلٚفٜ: – 2

 59 اخلٚمتٜ:

 60 افٍهؾ افثٚين

 61 افَراءة افقرؿٜٔ وافَراءة اإلفُسؤٕٜ ومهر افٌحٞ افًِّل

 61 ادٌحٞ إول

 63 افتًريػ بًِؿ ومْٚهٟ افٌحٞ ذم افدظقة

 63 افتًريػ بًِؿ افدظقة: – 1

 67 دحٜ تٚرخئٜ ظـ ٕنٖة هذا افًِؿ: – 2

 71 أمهٜٔ هذا افًِؿ: – 3

 74 مْٚهٟ دراشٜ ظِؿ افدظقة: – 4

 81 ادٌحٞ افثٚين

 81 أشس ـتٚبٜ افرشٚئؾ افًِّٜٔ

 81 افٌحٞ وإٔقاظف

 83 إظداد خىٜ افٌحٞ وتًجِٔف:

 84 ظْقان افٌحٞ:

 85 ذوط افًْقان:

 85 خىٜ افٌحٞ:

 85 ادَدمٜ:-1

 86 صِٛ ادقوقع: -2

 86 اخلٚمتٜ: -3

 87 ادٌحٞ افثٚفٞ

 87 افَراءة افقرؿٜٔ وافَراءة اإلفُسؤٕٜ ومهر افٌحٞ افًِّل

 87 افَراءة بغ زمْغ:

 90 إًٕٚن ادرحِتغ:
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 92 مهر افٌحٞ افًِّل ذم طؾ افقشٚئط احلديثٜ:

 98 افٍهؾ افثٚين

 159 حٚجٜ افًٚمِغ فإلشالم إػ افٌحٞ ادٔداين

 159 ادٌحٞ إول

 161 أمهٜٔ حذق افهْٚظٜ افدظقيٜ

ق  افهْٚظٜ افدظقيٜ: ذ  ْ  ِ                 أمهٜٔ ح   ِ       162 

 168 اخلىٚب افدظقي:

 171 ادٌحٞ افثٚين

 171 حََٜٔ وؾقائد افٌحٞ ادٔداين

 99 افٍهؾ افثٚفٞ

 99 دور افٌحٞ افدظقي ذم إثٚرة افَوٚيٚ ومًٚجلٜ ادنُالت

 99 ادٌحٞ إول

 101 تٌر ادًِامت ادًرؾٜٔ وأثرهٚ ظذ آجتٓٚد افٍَٓل

 101 مدخؾ:

 103 ادنٓد افٍَٓل اجلزائري: –أوٓ

 105 ادنٓد افٍَٓل اجلزائري ادًٚس: –ثٕٚٔٚ 

 107 تٌر ادًِامت: –ثٚفثٚ

 108 ادًِامت ادًرؾٜٔ: -1

 109 ادًِامت وافًِؾ اجلديدة: -2

 110 مًِامت ذم ظٚمل ادٚل وآؿتهٚد: –1

 115 مًِامت ذم ظٚمل افًٌٚدات: – 2

 117 مًِامت ذم ظٚمل افًٚدات: –3

 119 ادجتّع اإلشالمل وافٍـ:

 122 :"افرخهٜ"اإلؾتٚء بًُس ادَهقد 

 123 حٔٚض ؾَٜٓٔ حمرمٜ: -خٚمًٚ
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 126 افْتٔجٜ:

 128 ٕداء واشتٌٚثٜ:

 129 ادٌحٞ افثٚين

 129 افَوٚيٚ إصقفٜٔ )خىٚب افقشىٜٔ ذم افًٌٚدة إّٔقذجٚ(

 129 خىٚب افقشىٜٔ وافتًٔر افَرآين:

 132 أدفٜ خىٚب افقشىٜٔ وافتًٔر افَرآين:

 134 خىٚب افقشىٜٔ ذم افًٌٚدات:

 142 اخلالصٜ:

 143 ادٌحٞ افثٚفٞ

 143 افَّٜٔ افدئْٜ ودورهٚ ذم ظِّٜٔ افتّْٜٔ افنٚمِٜ

 143 ؿّٜٔ افْٓل ظـ افتٌذير واإلها  إّٔقذجٚ

 143 ؤٚع افٌقصِٜ:

 145 مٚهٜٔ افَّٜٔ:

 147 مٚهٜٔ افتّْٜٔ:

 157 اخلالصٜ:

 159 افٍهؾ افرابع

 181 دور مْٚهٟ افٌحٞ افًِّل ذم دمديد درس افًْٜ افٌْقيٜ ادىٓرة

 190 افَقاظد افذهٌٜٔ ادًتٍٚدة:

 192 افٍهؾ اخلٚمس

 193 أثر اخلىٚب افديْل اإلشالمل ذم ادجتّع اجلزائري

 193 -دمربٜ إمٚم ذم دراشٜ مٔدإٜٔ مع رواد مًجده –

 193 ادٌحٞ إول

 195 مدخؾ ذم ادْٟٓ واإلصُٚل

 199 ؿراءة تراثٜٔ حقل أثر اخلىٚب افدظقي ذم اجلّٓقر:

 202 دواؾع افدراشٜ وؾداحٜ افًْٔٚت ادنٚهدة:
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 206 شٗال افتزـٜٔ ادهري:

 209 ادٌحٞ افثٚين

 209 ظرض ظْٔٚت افدراشٜ وٕتٚئجٓٚ

 222 ٕتٚئٟ افدراشٜ:

 225 افٍهؾ افًٚدس

 225 أثر افٍوٚئٔٚت افدئْٜ ظذ اخلىٚب ادًجدي

 225  –دراشٜ مٔدإٜٔ حتِِٜٔٔ  -

 225 ادٌحٞ إول

 227 صْٚظٜ افقظٚء احلوٚري

 231 ادًجد بغ زمْغ:

 233 افتًريػ بٚفدراشٜ ادٔدإٜٔ وإصُٚٓضهٚ:

 236 ادٌحٞ افثٚين

 236 حتِٔؾ ظْٔٚت افدراشٜ

 245 وخالصٜ افدراشٜ:

 247 افٍهؾ افًٚبع

 247 ضرق وآفٔٚت إٕجٚح صْدوق افزـٚة

 247  –م 2009هـ 1430دمربٜ إمٚم ذم مجع وتقزيع صدؿٚت وزـٚة افٍىر بٖحد ادًٚجد فًْٜ  -

 247 ادٌحٞ إول

 249 أمهٜٔ ظرض افتجٚرب افذاتٜٔ

 251 أرـٚن ظِّٜٔ افزـٚة:

 252 ظقامؾ ٕجٚح افتجربٜ:

 264 ادٌحٞ افثٚين

 264 ـٔػ أؿًْٝ ادزـغ؟

 267 أصْٚ  ادحتٚجغ حًٛ افيورة:

 268 دمربٜ افَىرة يقم اجلًّٜ: – 2
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 271 دمربٜ افَىرات افٌُرة فزـٚة افٍىر: – 3

 276 افٍهؾ افثٚمـ

 277 حمٚوفٜ فتجديد اخلىٚب افديْل ادًجدي افرموٚين

 277 -دمربٜ إمٚم مع رواد مًجده إّٔقذجٚ-

 278 ادٌحٞ إول

 279 صِتل بٚخلىٚب افديْل

 281 افدواظل وإشٌٚب:

 286 ادٌحٞ افثٚين

 286 مٍٚتٔح فٍٓؿ مدرشٜ رموٚن

 287 صٓٚدة افْجٚح ذم اددرشٜ افرموٕٜٚٔ:

 309 ظًٔٚويدحٜ مقجزة ظـ افًرة افذاتٜٔ فألشتٚذ افدـتقر أمحد حمّقد 
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 حمل٘ مْجصٗ عً الطريٗ الراتٔ٘ لألضتاذ الدكتْز أمحد حمنْد عٔطاّٖ

 هـ..1439 -هـ 1377م / 2218 -م1957

d.aisawi.ahmed@gmail.com 

22213667324213 

 

 وقضايا والدققق: الدطوة واإلطالم - التخصص العؾؿي العام: أصول الدين : أوال

م ثٕٚقيٜ مٚفؽ بـ ٌٕل تًٌٜ، 1977بُٚفقريٜ آداب شْٜ  .الػؽر والتاريخ اإلسالمي

م 1989صٓٚدة افدراشٚت افًِٔٚ  .جٚمًٜ ظْٚبٜم 1984فًٕٔٚس آداب وفٌٜ ظربٜٔ 

مٚجًتر ذم افدظقة وأصقل افديـ جٚمًٜ إمر ظٌد افَٚدر فًِِقم اإلشالمٜٔ ؿًْىْٜٔ، 

، دـتقراة دوفٜ ذم جٚمًٜ إمر ظٌد افَٚدر فًِِقم اإلشالمٜٔ م1993افدظقة واإلظالم 

 .ـِٜٔ افؼيًٜ جٚمًٜ اجلزائرم 2222اإلشالمل أصقل افديـ: افدظقة وافٍُر 

-1982: أشتٚذ بٚفتًِٔؿ افثٕٚقي وبدار ادًِّغ شْقات ادسار التعؾقؿي : ثاكقا

 م.1992

م. 1993-1992أشتٚذ بجٚمًٜ إمر ظٌد افَٚدر فًِِقم اإلشالمٜٔ بًَْىْٜٔ  -

-1994مًٜ بٚتْٜ أشتٚذ بُِٜٔ افًِقم اإلًٕٕٜٚٔ وآجتامظٜٔ وافًِقم اإلشالمٜٔ جٚ

 م..2218

 : وادملػاتاإلكتاج العؾؿي  :ثالثا

 ..(187ص  -12x 18 (م 2222 ؿىر إشالمل مْيقر مـ اإلظالن -1

mailto:d.aisawi.ahmed@gmail.com00213667324013
mailto:d.aisawi.ahmed@gmail.com00213667324013
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، 732ص  -x 18 24 (م 2225ؿىر تٖفٔػ مجٚظل  ادًٚس اإلشالمل اخلىٚب -2

 .ص( 52مْٓٚ خمهص يل 

 .(211ص  -x 18 24 (م 2225 دمنؼضًٌٜ دار افٌالغ  وأظالمٓٚ تًٌٜ مديْٜ -3

  ..(412ص  -x 18 24 (م 2213وضًٌٜ اجلزائر 

 .(522ص  -x 18 24 (م 2226 اجلزائر افٌهٚئر صٓٚب مـ مْٚرات -4

 .(712ص  -x 18 24 (م، 2212 افَٚهرة اإلشالمل اإلصالح أظالم -5

ص  -x 18 24 -2(، )ج 392ص  -x 18 24 -1م )ج 2213وضًٌٜ اجلزائر 

222.) 

 .(512ص  -x 18 24 (م 2212 افَٚهرة مًٚسة ؾُريٜ تٔٚرات -6

 .(229ص  -x 18 24 (م 2212افَٚهرة  إٌٕٔٚء ظْد افدظقة مْٟٓ -7

 (.512ص  -x 18 24 (م2217 احلرـٚت افتجديديٜ ذم افًٚمل اإلشالمل -8

 .(47ص  -12x 18 (م 2223 اجلزائرضًٌٜ  بٚصٚ افىٔٛ افنٔخ افًالمٜ –9

 .(128ص  -12x 18 (م 2228 اجلزائر ضًٌٜ افثٚئرصٚظر افثقرة اجلزائريٜ  -12 

ص  -x 18 24 -1ج (م 2213اجلزائر ضًٌٜ  افتٌز افًريب افنٔخ آثٚر -11

 .(322ص  -x 18 24 2( ج .(412

 . (162ص  -x 18 12 (م 2214 افتٌٔر بٚفَراءة افُقيٝ -12

ص  -x 18 24 (م 2214مدخؾ إػ ظِقم اإلشالم وآتهٚل افَٚهرة  -13

273). 

 . (152ص  -x 18 24 (م 2215مدخؾ إػ تٚريخ اجلزائر احلديٞ افَٚهرة  -14
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 x 24 (م 2216ـتٚب مجٚظل  افَٚهرة اإلشالمٜٔ افًِقم ذم افٌحٞ مْٓجٜٔ –15 

 .ص( 122، مْٓٚ خمهص يل 559ص  -18

 (..234ص  -x 18 24 (م 2215 افَٚهرة افدظقة مْٚهٟ إػ مدخؾ -16

 -x 18 24 (م 2217ادًٚسة  ادقجٜ اإلفُسؤٕٜتداظٔٚت اجلديد واإلظالم  -17

 .(251ص 

 مرـزيٜ اإلًٕٚن وافقحدة ذم ؾُر ادجدد ظٌد افًالم يٚشغ دار ٕقر أدٕٚٔٚ -18

 (..142ص  -x 18 24 (م 2216

 .(251ص  -x 18 24 (م 2216 افداؾًٜٔ فَِراءة افَٚهرة ودار ٕقر بٖدٕٚٔٚ -19

 (.225ص  -x 18 24 (م 2217افداؾًٜٔ فَِراءة افَٚهرة  -22

 (.251ص  -x 18 24 (م 2216مدخؾ إػ ظِؿ افدظقة اإلشالمٜٔ افَٚهرة  -21

 x 24 (م 2216افدظقة اإلشالمٜٔ ذم ؿرن افتُْقفقجٔٚت افًقدٜٔ افَٚهرة  -22

 (.256ص  -18

ص  -x 18 24 (م 2212مْٓجٜٔ افٌحٞ ذم ظِّٜٔ آتهٚل افدظقي افَٚهرة  -23

216.) 

 24x -1م )ج 2212افَٚهرة  - دراشٚت وأبحٚث ذم تٚريخ افدظقة وافدظٚة -24

 (.214ص  -x 18 24 -2(، )ج 512ص  -18

 االكتاج الػؽري والثؼادم: -رابعا

  ٓ ذم ادجالت افًربٜٔ وافقضْٜٔ افتٚفٜٔ:   ً ٚ  ودراشٜ وبحث                        ً أـثر مـ مٚئٜ وظؼيـ مَٚ

=إمحديٜ، آؾٚق افثَٚؾٜ وافساث، افقظل اإلشالمل، افٌالغ، افتَقى، رابىٜ افًٚمل 

اإلشالمل، افٍٔهؾ، ادْٓٚج، احلٟ، ادجِٜ افًربٜٔ، افًريب، ادًٔٚر، اهلدايٜ، اخلريٜ، 
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، ا ِ    افًٚدٜٔ، احلرس افقضْل، جمِٜ ـِٜٔ ادِؽ خٚفد، افًٚمل  فٌنٚئر، ادجتّع، اخلٍجل، مْٚر                                               

احلوٚرة، جمِٜ جٚمًٜ إمر ظٌد افَٚدر، جمِٜ ـِٜٔ اإلشالم، جمِٜ إذاظٜ افَرآن افُريؿ، 

إشّريٜ..>. وادَٚٓت ذم افهحػ وادجالت اجلزائريٜ أـثر رشٚفٜ ادًجد، افًك، 

 م.2218 -1986مـ مخًامئٜ مَٚل وبحٞ ودراشٜ بغ شْقات 

: مٚئتل مِتَك وٕدوة ومٗمترا ظِّٔٚ وؾُريٚ وثَٚؾٔٚ وادؾتؼقات الـدوات –خامسا

 وضْٔٚ ومٌٚربٔٚ ودوفٔٚ. اإلذا  وادْٚؿنٚت.. وافتدريس افهٍل وافدراشٚت افًِٔٚ.. 

: رئٔس وحديت بحٞ بجٚمًٜ بٚتْٜ ظـ =دمديد اخلىٚب العضوية العؾؿقة -سادسا

فٍرد وادجتّع اجلزائري> و=ادرـز افديْل ذم زمـ افًقدٜ> و=أثر اخلىٚب افديْل ظذ ا

افقضْل فٌِحٞ وافدراشٚت ذم احلرـٜ افقضْٜٔ وثقرة أول ٕقؾّز بٚجلزائر> و=ظوق 

= ظوق متًٚون  ظٚمؾ ذم رابىٜ إدب اإلشالمل افًٚدٜٔ بٚدُِّٜ افًربٜٔ افًًقديٜ>

 . م..>2214مُِػ بٚفٌحٞ ذم رابىٜ افًٚمل اإلشالمل بُّٜ ادُرمٜ مْذ 

 


