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 ماع سرهف
 

ü دصاقملا عوضومو   موهفم يف :ىلوألا ةرضاحملا. 

ü اهصئاصخو دصاقملا ةيمهأ :ةيناثلا ةرضاحملا.  

ü ةثلاثلا ةرضاحملا: Bدصاقملا يف ثحبلا خير. 

ü ةعبارلا ةرضاحملا: Bعب Bدصاقملا يف ثحبلا خير. 

ü ةعيرشلل ماعلا دصقملا :ةسماخلا ةرضاحملا. 

ü اهعاونأو حلاصملا بتارم :ةسداسلا ةرضاحملا. 

ü دصاقملا تالمكم :ةعباسلا ةرضاحملا.  

ü حلاصملل ىرخأ تاميسقت :ةنماثلا ةرضاحملا. 

ü حلاصملا نيب حيجرتلاو دصاقملا بيترت :ةعساتلا ةرضاحملا. 

ü لئاسولاو دصاقملا نيب ةوعدلا :ةرشاعلا ةرضاحملا. 
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 ىلوألا ةرضاحملا

 دصاقملا عوضومو موهفم
 

 دصاقملا موھفم -الوأ

 ،ةردقم ةياغ هل وهف هقلخ ام لك نأو ،رمألاو قلخلا هل لجو زع هللا نأ ةديقعو انيد ررقملا نم

 قلخ ام لك يف  ،هلك دوجولا يف ةثوثبم تLاغلاف ،ةددحم ةياغ هل اضيأ وهف هب رمأ ام لك كلذكو

 نع هزنم ميكح ميلع نم رداص هنأل ،ةمكحلاو ملعلا ىلع مئاق هلك دوجولاف ،هب رمأ ام لك يفو لجوزع

 تLاغل دجو اهربكأ ىلإ  هتادوجوم رغصأ نم نوكلا اذهف ،ةياغ ريغلو ةمكح ريغل ائيش لعفي ال ثبعلا

 نم رداص هنأل ،ةمكحلاو ملعلا ىلع مئاق هلك عرشلا كلذك و ،ىلاعتو هناحبس هملع قباس يف ةردقم

 ،اهلهج نم اهلهجو اهملع نم اهملع ةددحم تLاغل عرش هنع ىmو  هب هللا رمأ ام لكف ، ميكح ميلع

 .دصاقملا ظفل هرمأو هلعفو هقلخ يف ةثوثبملا تLاغلا هذه نع ريبعتلل ءاملعلا راتخا دقو

 اw ربعُي ةلخادتمو ىنعملا ةبراقتم ةريثك ظافلأ لوصألاو هقفلاو ملعلا لهأ ةنسلأ ىلع ترج دق و

 ،)5(اهحلاصمو ،)4(اهيناعمو ،)3(اَهِمَكِحو ،)2(اهللعو ،)1(ةعيرشلا رارسأ :لثم دصاقملا نع

 ةماعلا اهتيرظنو ،)10(اهصئاصخو ،)9(اهتفسلفو ،)8(اهفادهأو ،)7(اهمراكمو ،)6(اهنساحمو

 .)11(اهقطنمو اهحورو

 براضت وأ نيابت نع اريبعت تسيل ،دصاقملا نع اw ربعملا ظافلألا يف ةرثكلا هذهو عونتلا اذه نإ

 ىدمو ،هقفلاو ملعلا لهأ دنع دصاقملا ةلزنم نع ربعت ام ردقب ،دصاقملا موهفم صيخشت وأ طبض يف

 
 رمألا لوأ تاقفاوملا باتك يبطاشلا نونع امك ،"هرارسأو جحلا" ھباتكل اناونع يذمرتلا يلع نب دمحم هللا دبع وبأ مكحلا ظفللا اذھ لمعتسا - 1
 ."ثیدحلا رارسأ ملع يف ةغلابلا هللا ةجح" ھباتك يولھدلا هللا يلو ركذ اضیأو ،"فیلكتلا رارسأب فیرعتلا ناونع"
 ."للعلاو ماكحألا" ھباتك ينالقابلا ھب نونع امك ،"ةعیرشلا للع" ھباتكل اناونع يذمرتلا میكحلا ظفللا اذھ لمعتسا - 2
 .عیرشتلا ةمكح ھباتك يف يواجرجلا كلذكو عیرشتلا ةمكح ھباتك يف يراخبلا زیزعلا دبع ظفللا اذھ لمعتسا - 3
 . ملظلا ثایتلا يف ممألا ثایغ ھباتك يف ينیوجلا مامإلا كلذكو ،عضوم نم رثكأ يف تاقفاوملا ھباتك يف يبطاشلا مامإلا ظفللا اذھ لمعتسا - 4
 ."مانألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق" ھباتكل اناونع مالسلا دبع نب زعلا مامإلا ظفللا اذھ لمعتسا - 5
 مناغملاو ":ھلوق يف امك ينیوجلا مامإلا دنع ظفللا اذھ دجن امك ،"ةعیرشلا نساحم " ھباتك يف يشاشلا لافقلا ركب وبأ مامإلا ظفللا اذھ لمعتسا - 6
 ىلإ حاورألاب ریرغتلاو جھملا لذب لعجت نأ ةعیرشلا نساحمب قیلی ال ذإ ،هللا ةملك ءالعإل درجتلا ضرغلا نإف ،ةدوصقم تسیل عرشلا عضو يف
 .282 :ملظلا ثایتلا يف ممألا ثایغ ،"ةعیرذ مناغملا لیصحت
 دصاقم" ھباتك يف يسافلا لالع ةمالعلا ھلمعتسا امك ،"ةعیرشلا مراكم ىلإ ةعیرذلا" ھباتك يف يناھفصألا بغارلا ةمالعلا ظفلا اذھ لمعتسا - 7
 ."اھمراكمو ةیمالسإلا ةعیرشلا

 يمالسإلا ركفلل يملاعلا دھعملا ھعبط يذلا ،"ةیمالسإلا ةعیرشلل ةماعلا فادھألا" ھباتكل اناونع ملاعلا دمحأ فسوی روتكدلا ظفللا اذھ لمعتسا - 8
 ."ةیمالسإلا ةعیرشلل ةماعلا دصاقملا" ناونعب
 ."يمالسإلا عیرشتلا ةفسلف" ھباتك ناونع يف يناصمحم يحبص روتكدلا ظفللا اذھ لمعتسا - 9

 صئاصخ" ھباتك يف ينیردلا يحتف روتكدلا كلذكو ،"مالسإلل ةماعلا صئاصخلا" ھباتك يف يواضرقلا فسوی روتكدلا ظفللا اذھ لمعتسا - 10
 اھدصاقم ةلمج يف ةجردنم ةعیرشلا صئاصخ ربتعا روشاع نبا نأ يتأیسو ."مكحلاو ةسایسلا يف يمالسإلا عیرشتلا

 يف ينیردلا يحتف روتكدلا ھلمعتسا امك "ةعیرشلل ةماعلا ةیرظنلا" ھباتكل اناونع ةیطع نیدلا لامج روتكدلا ةماعلا ةیرظنلا ظفل اذھ لمعتسا - 11
 .يعیرشتلا قطنملاو ،عیرشتلا حور :لثم اظافلأ اضیأ لمعتسی هدجن امك ،"يمالسإلا ركفلا يف ثوحبو تاسارد " ھباتك
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 وأ ام ةغل يف ءيشلا ءامسأ ةرثك نأل ؛)1(" رظنلاو هقفلا كرادم نداعم فرشأ " اهرابتعí اw مهئافتحا

 ظفل نأ مغرو .ةغللا ءاملع لوقي امك موقلا كئلوأ دنع هب ءافتحالاو مامتهالا ىلع ليلد موق ناسل

 ظافلألا ةرثك نإف ،يعرشلا ملعلا لهأ ىلع روصقمو لوادتلا دودحم حالطصا ةقيقحلا يف وه دصاقملا

 كلذ يف بجع الو  .حالطصالا كلذ لهأ دنع هب ءافتحالا ىلع اضيأ ليلد هانعم نع اw ربعملا

 ،عيرشتلا ةفسلف ىلإ ةديقعلا ةفسلف نم ؛هماكحأ عيمجب ،ريبعتلا حص اذإ نيدلا ةفسلف لثمت دصاقملاف

 ءافتحا رس كلذو ،اهلهأ ريغ ىلع اw نونضم ةفرعملا نم ةبترم لثمت يهف مث نمو قالخألا ةفسلفب ارورم

 .اهنع اw ربعملا ظافلألا ةرثكو ،اw ملعلا لهأ

 ةيوغللا هتلالد يف دصاقملا ظفل -1

 ةيمجعملا هتلالد يف دصاقملا ظفل /أ

 ،عَنصَم لثم ،لعفم )ناكملا مسا( نزو ىلع )رسكلí( دِصقمو )حتفلí( دَصقم/ج :دصاقملا  

 لدت ةثالث لوصأ لادلاو داَصلاو فاقلا" :ةغللا سيياقم مجعم يف ءاج .ءيشلا نايتإ دصقلاو ،دِجسم

 .)2("ءيشلا يف زانتكا ىلع رخآلاو ِهِّمأو ءيشلا نايتإ ىلع امهدحأ :نيينعم ىلع

 لادتعا ىلع ،ءيشلا وحن ضوهنلاو دوهنلاو هجوتلاو مازتعالا برعلا مالك يف اهعقومو دصق لصأو"

 كنأ ىرت الأ ،ليملا نود ةماقتسالا دصقب عضاوملا ضعب يف هب صُخي دق ناك نإو ،روج وأ كلذ ناك

 .)3("اعيمج امهل لماش هجوتلاو مازتعالاف ،ىرخأ لدعلا دصقت امك ةر≥ روجلا دصقت

 :قايسلا بسحب ةفلتخم تالالد دصقلا ظفل ذخµ دقو

 نيبت ىلع يأ" ؛)4(]ِليِبَّسلا ُدْصَق َِّ)ا ىَلَعَو[ :ىلاعت هلوق هنمو ،قيرطلا ةماقتسا :دصقلاف

  .)5("ةحضاولا نيهاربلاو ججحلπ í ءاعدلاو ميقتسملا قيرطلا

 ِيف ْدِصْقاَو [:ىلاعت هلوق هنمو ،)6( طارفإلا فالخ ءيشلا يف دصقلاو .لدعلا :دصقلاو
 اًدِصاَق اًرَفَسَو اًبيِرَق اًضَرَع َناَك ْوَل[ :هلوق هنمو ،بيرق لهس يأ :دصاق رفسو .)7(]َكِيْشَم
 .)9( قاش ريغ يأ :ادصاق ارفس ،)8(]َكوُعَـبـَّتَال

 

 
 .8:ص ،1978 سنوت ،عیزوتلل ةیسنوتلا ةكرشلا ،ةیمالسإلا ةعیرشلا دصاقم :روشاع نب رھاطلا - 1
 .5/95 ،م1991/ـھ1411 ،1:ط ،توریب ،لیجلا راد ،دصق :ةدام ،ةغللا سییاقم :سراف نب دمحأ - 2
 .5/96 ،م1988/ـھ1408 ،توریب برعلا ناسل راد ،توریب لیجلا راد ،دصق :ةدام ،طیحملا برعلا ناسل :روظنم نبا - 3
 .09 :ةیآلا ،لحنلا ةروس - 4
 .5/96 ،دصف :ةدام ،طیحملا برعلا ناسل :روظنم نبا - 5
 .5/96 ،عجرملا سفن - 6
 .19 :ةیآلا ،نامقل ةروس - 7
 .42 :ةیآلا ،ةبوتلا ةروس - 8
 .5/96 ،دصق :ةدام ،طیحملا برعلا ناسل :روظنم نبا - 9
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 ةيلامعتسالا هتلالد يف دصق ظفل /ب

 دصقلا ظفل لامعتسا نأ نيبي نمحرلا دبع هط روتكدلا هدروأ ام قفو دصق ظفل تالالد عبتت نإ 

 .)1( يناعم ةثالث ىلإ عجري

 

 

 لاق ،هل ىنعم ال يذلا مالكلا وه وغللاو ،"وغلي" "اغل" لباقم يف ،ىنعم دافأ يأ :َدَصَق :لوألا

 ىلع عمجيو ،مالكلا نم دافتسملا ىنعملا :دوصقملاو  .)2(]َنوُضِرْعُم ِوْغَّللا ْنَع ْمُه َنيِذَّلاَو [:لجو زع

 .هنم دارملا ىنعملا ؛ظفللا نم دوصقملاو ،اهنم دارملا ىنعملا يأ :ةيآلا نم دوصقملا انلوقك ؛تادوصقم

َلَّصَح يأ :َدَصَق :يناثلا
 ةلفغ نع ناسنإلا نم ردصي ام وهَّسلاو ،"وهسي" "اهس" لباقم يف ،ةين 

 .دوُصُق ىلع عمُجيو ،ةينلا :ُدْصَقلاو .)3(]َنوُهاَس ْمOَِِالَص ْنَع ْمُه َنيِذَّلا [:لجو زع لاق ،نايسن وأ

 زع لاق ،ضرغ ريغل نوكي ام وهَّللاو ،"وهلي" "اهل" لباقم يف ،ةياغ بلط يأ :َدَصَق :ثلاثلا

 ،دصاقم ىلع عمجيو ،فدهلاو ةياغلا :دصقملاو .)4(]اًوَْهلَو اًبِعَل ْمُهَـنيِد اوُذََّختا َنيِذَّلا ِرَذَو [:لجو

 .سفنلا ظفح ،صاصقلا نم دصقملاو ،ةبحملا رشن ،ةيدهلا نم دصقملا انلوقك

 باطخلاو لوقلا هجوتي لوألا ىنعملا يفف ،ءيشلا وحن هجوتلا قلطم وه تالالدلا هذه عمجي يذلاو

 لوقلا   هجوتي ثلاثلا ىنعملا يفو ،نيعم كولس ىلإ ةدارإلاو ةينلا هجوتت يناثلا ىنعملا يفو ،نيعم ىنعم ىلإ

 .نيعم فده ىلإ كولسلاو

 هل تالالدلا هذه يأ نكلو ،لوصألا ءاملع دنع لامعتسالا ةدراو ثالثلا تالالدلا هذه نإ

 ؟زيمتم يفرعم لقحل ناونعك ةعيرشلا دصاقم موهفمب طابترا

 يلوصألاو يهقفلا لوادتلا يف دصاقملا ظفل -2

 
 .فرصتب ،98 :ص ،1994 ،1:ط ،توریب ،يبرعلا يفاقثلا زكرملا ،ثارتلا میوقت يف جھنملا دیدجت :نمحرلا دبع ھط - 1
 .03 :ةیآلا ،نونمؤملا ةروس - 2
 .05 :ةیآلا ،نوعاملا ةروس - 3
 .07 :ةیآلا ،ماعنألا ةروس - 4

دصقلا تالالد

ةیاغ بلط ةین لصح ىنعم دافأ
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 ،ةقباسلا يناعملا نع جرخت ال اmأ نيبي دصق ظفل مهلامعتسا يف نييلوصألاو ءاهقفلا تارابع لم  نإ

 .دصاقملا موهفمب اهطابترا ةجرد توافت عم

 

 ىنعم دافأ ىنعمب :َدَصَق :لوألا ىنعملا /أ

 ةقوطنملا ،ةيعرشلاو ةيوغللا صوصنلا تالالدو باطخلا يناعم مهفب رثكأ ىنعملا اذه طبتري

 ثحبي املع هرابتعí ريسفتلا ملعك نوتملا حرشو صوصنلا ريسفت ةفيظوب قصلأ ىنعملا اذهو  ،ةبوتكملاو

 امع ملكتملا ريبعت نأ" كلذ ،)1("عسوت وأ راصتخí ،اهنم دافتسي امو ،نآرقلا ظافلأ يناعم نايب" نع

 هدصق عماسلا نيبتي الف ،)2("ءافخلاو حوضولا يف ةبترم تاجرد ىلع نوكي هLإ عماسلا مهفو هريمض يف

 نهذلا ىلإ ةردابتم ،ةرهاظ ،ةبيرق صنلا تالالد نوكت دقف ،باطخلاو ريبعتلا يف هبيلاسŒ طاحأ اذإ الإ

 مالكلا درو ،رظن ناعمإو ،مهف ةفاطل ىلإ جاتحت ،ةيفخ ،ةديعب نوكت دقو ،اريسفت اmايب ىمسيف ،ةغل

 ،ةيعرشلا دصاقملا ةفرعم نع ينغتست ال ةلاحلا هذه يف يهو .اليو  اmايب ىمسيف ،هنم ةدارملا ةياغلا ىلإ

íةيقلخلا وأ ةيسايسلا وأ ةيداصتقالا وأ ةيعامتجالا ةحلصملا وأ ضرغلا يه عيرشتلا ةمكح نأ رابتع، 

 ديدحتو ،عيرشتلا ةمكح نم ءوض يف صنلا مهفت يلاتلí ليوأتلاو …صنلا مكح عرش اهلجأ نم يتلا

 .)3(ةياغلا كلت ققحي هجو ىلع صنلا قيبطت لاجم

 نوجل ةيدصقلا ةيرظنك دصقلا ىلع لغتشت تLرظن ةدع ةرصاعملا باطخلا ليلحت جهانم يفو           

 :بتارم سمخ ىلإ باطخلا نم دصقلا درت يتلاو لريس

 .كردت نأ كديرأ .1
 .كردت كنأ كردأ ينإ .2
 .كردأ  ينأ كردت نأ كديرأ .3
 كردت  كنأ كردأ ينأ  كردت نأ كديرأ .4
  .ئطاخلا كاردالا ءانب .5
 يفو .ريثأتلا دصق ،ةدافالا دصق ،ملكتلا  دصق ،يباطخلا دصقلا يف نيتسوأ فوسليفلا ةيرظنكو

 .بتارم جردنت ةبترم لك

 
 .1/11 ،1984 رئازجلا ،باتكلل ةینطولا ةسسؤملا ،سنوت ،رشنلل ةیسنوتلا رادلا ،ریونتلاو ریرحتلا ریسفت :روشاع نب رھاطلا - 1
 .1/252 ،م1995 ،ـھ1415 ،1ط ،نانبل ،توریب ،ةیملعلا بتكلا راد ،ةغلابلا هللا ةجح :يولھدلا هللا يلو - 2
 .216:ص ،م1976 ،ـھ1396 ،باتكلا راد ةعبطم ،يأرلاب داھتجالا جھانمو يمالسإلا عیرشتلا لوصأ :ينیردلا يحتف - 3
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 ،ةعيرشلا دصاقم نع ثيدحلا دنع ةداع دارملا وه سيل باطخلا تالالد مهف نإف نكي امهمو

 بهذي ،"مزح نبا"و "ةيهقفلا بهاذملا خير≥" هيباتك يف )1( ةرهز وبأ دمحم ليلجلا خيشلا دجن اننأ ريغ

 ينوسيرلا ىريو ،)2("اهيف بولطملاو اهنم دارملل فرعت ةعيرشلا يف صوصنلا ةلع نع ثحبلا" نأ ىلإ

رَعتف ،نيرمألا نيب انيب اقرف كانه نأ
ُ

 زع هلوقف ،)3( ىرخأ ةجرد هليلعتو ،ةجرد ،صنلا نم دارملا ُف

 دصقملاو ،صاصقلا بوجو هنم دارملا )4(]ىَلْـتَقْلا ِيف ُصاَصِقْلا ْمُكْيَلَع َبِتُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهـُّيَأmَ[:لجو

 .سفنلا ظفح هنم

 :تLوتسم ةدع وه لب ،ةدحاو ةجرد سيل صنلا نم دارملا فرعت نأ قحلاو

 .ةطساو ريغب نهذلا ىلإ ردابتملا ،رهاظلا بيرقلا ىنعملا وهو :لوأ ىوتسم كانهف -

 يناجرجلا ةرابعبو .رخآ ىنعم ىلإ بيرقلا ىنعملا كلذ نم لاقتنالا ينعأ :رخآ ىوتسم كانهو -

 لصت يذلاو ظفللا رهاظ نم موهفملا ،ىنعملí ينعنو" :ىنعملا ىنعم ىلإ ىنعملا نم لاقتنالا )5(

 .)6("رخآ ىنعم ىلإ كلذ كب يضفي مث ىنعم ظفللí لقعت نأ ،ىنعملا ىنعمبو ،ةطساو ريغب هيلإ

 ريخ لعلو ،هنم ةدارملا ةياغلا ىلإ مالكلا درب دصاقملا نع فشكلا نم برض وه لاقتنالا اذه نإ

 ،"باطخلا ىوحف" وأ "صنلا ةلالد" :ـب تالالدلا ثحبم يف لوصألا ءاملع دنع فرعي ام كلذل لاثم

 ،هانعم ىنعم وأ هلوقعم وأ صنلا حورب ىمسي ام وأ ،هب دصقيو هيلإ يمري يذلا ىنعملا صنلا ةلالدو

 ىرخأ ةعقاو تدجوو مكحلا اذه اهيلع ينُب ةلعل ةعقاو يف مكح ىلع هتارابع لدت صنلا ناك اذإف"

 در› مهفلا ىلإ ردابتت ةيولوألا وأ ةاواسملا هذهو ،اهنم ىلوأ يه وأ مكحلا ةلع يف ةعقاولا هذه يواست

 .)7("نيتعقاولا لوانتي صنلا نأ ةغل مهفي هنإف ،سايق وأ داهتجا ىلإ ةجاح ريغ نم ةغللا مهف

 ،هنع توكسملل ،ةغللا مهفي نم لك اهكردي ةلعل ،هب قوطنملا مكح تبثي نأ" باطخلا ىوحفو

 َالَف[:امهيلإ ناسحإلاو نيدلاولا ميركت بوجو يف ىلاعت هلوق كلذ لاثمو ،)L")8واسم وأ ىلوأ ةقيرطب
 كردي ،نيدلاولل ءاذيإ نم هيف امل كلذو ،"فيفأتلا" نع يهنلا اflرابعب تدافأ ةيآلاف ،)9(]ٍّفُأ اَمَُهل ْلُقَـت

 
 لوصأ:اھنم افلؤم نیعبرأ نم رثكأ ھتافلؤم تغلب يدمحألا عماجلاب ىبرتو ىربكلا ةلحملا ةنیدمب دلو ،يرصملا ةرھز وبأ دمحأ نب دمحم :وھ- 1
 .ـھ 1394 ةنس هللا ھمحر يفوت باتكب دحاو لك مالسإلا مالعأ نم مھریغو ةعبرألا ةمئألا درفأ ،ةیھقفلا بھاذملا خیرات ،ةبوقعلا ،ةمیرجلا ،ھقفلا
  .6/25 :مالعألا :يف ھتمجرت رظنا

 :ص ،ةرھاقلا ،يندملا ةعبطم ،ةیھقفلا بھاذملا خیرات :رظنیو .اھدعب امو 337 :ص ،1977 ،يبرعلا ركفلا راد ،مزح نبا :ةرھز وبأ دمحم - 2
430، 431. 

 .246 :ص ،م1995 ،ـھ1416 ،4ط ،يمالسإلا ركفلل يملاعلا دھعملا ،يبطاشلا مامإلا دنع دصاقملا ةیرظن :ينوسیرلا دمحأ - 3
 .178 :ةیآلا ،ةرقبلا ةروس - 4
 يف زاجعإلا لئالد :ھفیناصت نم رسفم ،ھیقف ،ملكتم ،ينایب ،يوحن ،يعفاشلا ،يرعشألا ،يناجرجلا دمحم نب نمحرلا دبع نب رھاقلا دبع :وھ - 5
  .200-2/199 نیفلؤملا مجعم يف ھتمجرت رظنا .م1078/ـھ 471 ةنس يفوت زاجعإلا يف ةیفاشلا ،ةغالبلا رارسأ ،نایبلاو يناعملا

 .203-202:ص ،ـھ1367،رصم ،رانملا راد اضر دیشر دمحم رشن يناعملا ملع يف زاجعإلا لئالد :يناجرجلا رھاقلا دبع - 6
 .148 :ص ،م1990 ،1ط ،رئازجلا ،عیزوتلاو رشنلل ءارھزلا ،ھقفلا لوصأ ملع :فالخ باھولا دبع - 7
 .88-87:ص ،م1990/ـھ1،1410ط ،رئازجلا ،يمالسإلا ثارتلا راد ،لوصألا ملع ىلإ لوصولا بیرقت :يزُج نب دمحأ نب دمحم - 8
 .23 :ةیآلا ،ءارسإلا ةروس - 9
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 نيدلاولا متش يف ىلوأو رهظأ ةلعلا هذهو ،طابنتسا وأ داهتجا ىلإ ةجاح نود ةغللا فرعي نم لك كلذ

 .)1( سايق ىلإ ةجاح نودو اقطن امهلوانتي مل نإو هانعمب صنلا امهلمشيف ،امwرضو

 مهف قيرطو ،Lونعم هؤاذيإ صخشلا نم رجضلا ةياغ نكلو ،رجضلا ىنعمل ةغل عوضوم فيفأتلاو

 صنلا ىنعمب تبث امف صنلا ةلالدب تباثلا امأو" :)2( يودزبلا مامإلا لوقي ثيح ،ضحم يوغل كلذ

 ةقيقحلا يف هنأل ،لهاست هيف ةغل صنلا ىنعمب تب‚ هلوق نأ قحلاو" .)3("اطابنتسا الو اداهتجا ال ،ةغل

 وه لب ،برضلا وأ متشلا وأ فيفأتلل Lوغل الولدم سيل -عقاولا يف– ىذألاف ،ىنعملا كلذ ىنعمب تب‚

 .)4("هنم ةدوصقملا ةحلصملاو هاوحفو هلوقعمو صنلا حورو ،هانعم ىنعم وأ هرثأ

 ضعب يف وه ةرهز وبأ دمحم خيشلا ريبعتب "هبولطمو صنلا دارم" ىلع فرعتلا نأ حضتي اذكهو

 .هنم ةدوصقملا ةحلصملل لقعت هتLوتسم

 لب صنلل ةرهاظلا ةبيرقلا يناعملا ةدافتسí قلعتي ال ةعيرشلا دصاقم موهفم نأ ىلإ صلخن هنمو

 يف رمألا اذه ىلإ ةدوع انل نوكتسو ،هنم ةدوصقملا ةحلصملاو هلوقعمو حور نع فشكلا ىلإ هجوتي

 مامإلا دنع ةعيرشلا دصاقم مع فشكلا كلاسم نع ثيدحلا دنع ؛يناثلا لصفلا نم ثلاثلا ثحبملا

 .يولهدلا

 ةَّين َلَّصح ىنعمب :َدَصَق :يناثلا ىنعملا

 نأ رابتعí هب طابترا هل ناك نإو دصاقملا موهفم نع ثيدحلا دنع دوصقملا ىنعملا وه اذه سيل

 الف ،دصق ريغ نم عقو ام امأ .ُدْصَقلا اهيف رفاوت اذإ باقعلاو باوثلا اهيلع بترتي امنإ دابعلا لاعفأ

 لمعلاف" :يبطاشلا مامإلا لوقك ،ىنعملا اذه يف َدصق ظفل لوصألا ءاملع لمعتسا دقو ،اعرش هل رابتعا

 لعفك اهنم ءيش هب قلعتَي مل ِدصقلا نع يرُع اذإو ،ةيفيلكتلا ماكحألا هب تقلعت دصقلا هب قلعت اذإ

 نم … ةميزع الو دصق ريغ نم لمع نم لك" :يولهدلا مامإلا لوقو ،)5("نون›او لفاغلاو مئانلا

مَلَقْلا َعِفُر " r هلوق جرخي نأ يغبني اذه ىلعو ،قييضتلا لك هيلع قيضي ال نأو رذعي نأ هقح
ُ
 ْنَع 

 .)7(")6("ٍةَثَالَث

 
 .353-352 :ص ،يأرلاب داھتجالا جھانمو يمالسإلا عیرشتلا لوصأ :ينیردلا يحتف - 1
 نب میركلا دبع ىلع ھقفت ھقفلا لوصأ يف فیناصتلا بحاص "رسعلا يبأ "ـب ىنكملا يودزبلا میركلا دبع نب نیسحلا نب دمحم نب يلع :وھ- 2
 .4/98:ةیضملا رھاوجلا :يف ھتمجرت رظنا .ـھ483:ةنس يفوت ،)ةفحتلا( بحاص يدنقرمسلاو )ةبلطلا ةبلط( فنصم دمحم
 .1/115 ،م1997/ـھ1417 ،1:ط ،توریب ،ةیملعلا بتكلا راد ،يودزبلل مالسإلا رخف لوصأ نع رارسألا فشك :يراخبلا زیزعلا دبع - 3
 .353 :ص ،يأرلاب داھتجالا جھانمو يمالسإلا عیرشتلا لوصأ :ينیردلا يحتف - 4
 .1/2/246 توریب ،ةیملعلا بتكلا راد ،تاقفاوملا :يبطاشلا قاحسإ وبأ - 5
 ِنَعَو َّبَِشی ىَّتَحِ ّيِبَّصلا ِنَعَو َظِقَْیتَْسی ىَّتَح ِمِئاَّنلا ِنَع" ھمامتو .1343 :مقر ،دحلا ھیلع بجی ال نمیف ءاج ام باب ،دودحلا باتك ،يذمرتلا ننس - 6
 ."َلِقَْعی ىَّتَح ِهُوتْعَمْلا

 .195-1/194 ،ةغلابلا هللا ةجح :يولھدلا هللا يلو - 7
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 ةياغلا ينعي ال يولهدلا هللا يلو مامإلا ةرابع يفو يبطاشلا مامإلا ةرابع يف َدَصَق ظفل نأ رهاظو

 نيبتن هنمو .لعفلí مايقلا ىلإ فلكملا ةدارإ هجوت يأ ؛هتاذ دح يف لعفلا ةدارإ امنإو ،لعفلا نم ةدوصقملا

 ريغ نم عقو اذإ لعفلا نأل ،لعفلا دصق نع مزال رخآ ءيش لعفلا نم دصقملاو ،ءيش لعفلا دصق نأ

 وهف دصقو ةدارإ نع عقو ام امأ ،دصاقملا نع ّيرع وهف ،هركملاو لفاغلاو مئانلا لاعفأك دصق الو ةدارإ

 هجوت وه لعفلا دصق :ىرخأ ةرابعبو ،ءالقعلا نع هزني يذلا ثبعلا نم ناك الإو ،دصاقملí سبلتم

 اذهو ،لاثتمالا اذه نم ةدوصقملا ةياغلا وهف هنم دصقملا امأو ،يهنلاو رمألا لاثتما ىلإ فلكملا ةدارإ

 لاح نم دحاولا صخشلل ةبسنلí فلتخيو ،رخآ ىلإ صخش نم دحاولا لعفلل ةبسنلí فلتخي دصقملا

 يف ةحايسلا ةرمو ،محرلا ةلص ةرمو ،كسانملا ءادأو جحلا ةرم رفسلí فلكملا دصقي دقف .رخآ ىلإ

 .هللا لضف نم ءاغتبالا وأ ضرألا

 لعفلا ىلإ دصقلا رمتسي دق هنأ ثيح نم ،هنم دصقملاو لعفلا ىلإ دصقلا نيب اضيأ زييمتلا نكميو

 لوحتي رخآ دصقم هل رهظي كلذ ءانثأ مث ،نيعم دصقمب لعفلا فلكملا رشابي دقف ،هنم دصقملا ريغت عم

 .ةرخآلا بلطو هللا ةيشخ ىلإ هرجي مث ايندلل ملعلا بلطي نمك ،هيلإ

 ام وهو ،هنم دصقملا يف رظني امنإو ،لعفلا ىلإ دصقلا يف رظني ال دصاقملا موهفم نأ ةصالخلاو

 .دَصَق ةملكل ثلاثلا ىنعملا ىلع انليحي

  ةياغ بلط ىنعمب :َدَصَق :ثلاثلا ىنعملا

 ثيح ،ةعيرشلا دصاقم نع ثيدحلا دنع لوصألا ءاملع ةداع هدصقي يذلا ىنعملا وه اذه نإو

 يه رَخُأ رومأ اw دصق امنإو ،اهسفنأل ةدوصقم تسيل ةيعرشلا لامعألا" :يبطاشلا مامإلا لوقي

 .)1("اهلجأل تعرش يتلا حلاصملا يهو ،اهيناعم

 هنأ امأ .فاك ريغ هنكلو ،دصاقملا موهفمب ةطاحإلل مزال نآلا ىتح هب انمق يذلا ليلحتلا اذه نإ

 دصاقملا يف ثحبلا نأ ىلإ انيهتنا دقو ..دصاقملا موهفم نع ةبيرغلا تالالدلا داعبتسا لجأ نمف مزال

 امنإو ،نيفلكملا لاعفأ يف دصقلا رفوت ىدم دنع الو ،صوصنلا تالالدو دوصقم مهف دنع فقي ال

 ظفل ملاعلا دمحأ فسوي ذاتسألا راتخا دقو .اهنم ةدوصقملا حلاصملاو تLاغلا نع فشكلل كلذ زواجتي

 ءاوس ،مهارخأو مهايند يف دابعلا ىلإ دوعت يتلا حلاصملا يه دصاقملاو" :لاقف دصاقملا فيرعتل حلاصملا

 يسافلا لالع ذاتسألا راتخا امنيب ،)2("راضملا عفد قيرط نع وأ عفانملا بلج قيرط نع اهليصحت ناكأ

 
 .2/292 /1،تاقفاوملا :يبطاشلا قاحسإ وبأ - 1
 .82:ص ،م1994،ـھ1415 ،2ط ،يمالسإلا ركفلل يملاعلا دھعملا ،ةیمالسإلا ةعیرشلل ةماعلا دصاقملا :ملاعلا دمحأ فسوی - 2
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 مكح لك دنع عراشلا اهعضو يتلا رارسألاو ،اهنم ةياغلا :ةعيرشلا دصاقمب دارملاو" :لاقف ؛تLاغلا ظفل

 .)1("اهماكحأ نم

 جردنت يتلا لئاسملاو عوضوملا صيخشت ىلع Óدعاسي ال هيلإ انيهتنا ام نألف ،فاك ريغ هنأ امأ

 يتلا Lاضقلاو عوضوملا دودح انل نيبي مل اذإ اصقÓ ىقبيس فيرعتلا نأ كش الو ،دصاقملا موهفم تحت

 .هب موقنس ام وهو ،ثحبلí اهل ضرعتت

 دصاقملا موهفم يف لوقلا ريرحت -3

 وأ اw فيرعت ىلع رثعن داكن ال اننإف اهعونتو دصاقملا نع اw ربعملا ظافلألا ةرثك نم مغرلا ىلع

 هرابتعí ،اصوصخ هقفلا لوصأ ءاملعو ،امومع ةعيرشلا ءاملع دنع اهدودحل طبض وأ اهموهفمل ديدحت

 فيراعتلا ضعب انينثتسا اذإ اعبط اذه ،ةيدصاقملا تالوقملاو ميهافملا بلغأ همحر يف تروطت يذلا ملعلا

 فسوي ذاتسالاو .)3( يسافلا لالع ذاتسألاو ،)2( روشاع نب رهاطلا دمحم مامإلا فيرعتك ةرصاعملا

  .)4( ملاعلا دمحأ

 دصاقملا خير≥ يف اداح افطعنم لثمي يذلا وهو )5( يبطاشلا قاحسإ وبأ مامإلا َّنأ كلذ دكؤيو 

 ءاقترا ةيلعفلا ةيحانلا نم اهرابتعا نكمي يتلاو ،ملعلا اذه روطت راسم يف اهنشد يتلا ةيعونلا ةلقنلل ارظن

íسرادلا ناك نإو ،دصاقملل افيرعت ركذي مل كلذ عم هدجن ،هتاذب مئاقلا لقتسملا ملعلا ةبترم ىلإ دصاقمل 

 ال ةعيرشلا دصاقم يف لوقلا ليصفتو ليصأتل هسرك يذلا ءزجلا وهو تاقفاوملا باتك نم يناثلا ءزجلل

  .يبطاشلا مامإلا دنع دصاقملا موهفمل لماك روصتب جرخي نأ ثبلي

 اmأ ىلع دصاقملا ىلإ نورظني اوناك ءامدقلا لوصألا ءاملع نأ ىلإ عجري كلذ يف ببسلا لعلو

 تينب يتلا دصاقملا ةفرعم امأو" :يولهدلا مامإلا لوقي  امك اهلهأ ريغ ىلع اw نونضم ةفرعملا نم ةبترم

 هذه نإف يلاتلíو ،)6("همهف ماقتساو هنهذ فطل نم الإ هيف ضوخي ال ،قيقد ملعف ،ماكحألا اهيلع

 ةفرعملا نم ةيفاك ةجرد اولصح نيذلا رظنلاو ملعلاو هقفلا لهأ ةبخن ىلإ اساسأ ةهجوم تناك ةفرعملا

 لثمت ةيلوصألا اهتغبصب دصاقملا رابتعí ،دصاقملا ملعب ماملإلل مهلهؤت ةيمهف تاردق  اورهظاو ةيعرشلا

 
 .7 :ص ،1993 ،5ط ،يمالسإلا برغلا راد ،اھمراكمو ةیمالسإلا ةعیرشلا دصاقم :يسافلا لالع - 1
 تافنصم ھل ،مالسإلل اخیش م1932 ماع نیع ،ھعورفو ةنوتیزلا عماج خیشو ،سنوتب نییكلاملا نیتفملا سیئر ،روشاع نب رھاطلا دمحم :وھ- 2
 ةنس يفوت ،مالسإلا يف هراثآو فقولا ،مالسإلا يف يعامتجالا ماظنلا لوصأ ،ةیمالسإلا ةعیرشلا دصاقم ،ریونتلاو ریرحتلا ریسفت :اھمھأ ةریثك

 .6/174: يلكرزلل مالعألا :يف ھتمجرت رظنا.م1973/ ـھ1393
 ،اھمراكمو ةعیرشلا دصاقم :ھتافنصم نم ،نییورقلاب ملعتو سافب دلو ،يرھفلا يسافلا مالسلا دبع نب دحاولا دبع نب )لالع دمحم وأ( لالع :وھ - 3
 .4/246 :يلكرزلل مالعألا يف ھتمجرت رظنا .م1974 /ـھ1394 ةنس يفوت ،ةعیرشلا نع عافد
 ةعیرشلا دصاقم ناونعب يمالسإلا ركفلل يملاعلا دھعملا ھعبط يذلا ،ةیمالسإلا ةعیرشلا فادھأ :ھتافنصم نم ،)ملاعلا دمحأ( فسوی :وھ - 4
 .4/246 :يلكرزلل مالعألا يف ھتمجرت رظنا.م19/ـھ13 ةنس يفوت ،ةیمالسإلا

 ةلیلج تافنصم ھل ،يوغل ،ثدحم ،رسفم يلوصأ ،ھیقف ،يبطاشلاب ریھشلا قاحسإ وبأ ،يطانرغلا ،يمخللا دمحم نب ىسوم نب میھاربإ :وھ - 5
 .46:ص ،جابیدلا زیرطتب جاھتبالا لین يف ھتمجرت رظنا.ـھ790 ةنس يفوت ،ماصتعالا ،تاقفاوملا اھمھأ ردقلا

 .255 /1،ةغلابلا هللا ةجح :يولھدلا هللا يلو - 6
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 ىلإ ةعراسملا  نكمي ال هنأ مولعملا نمو ،ةديقعلا ةفسلف لثمت ةيمالكلا اهتغبصب يهو ،عيرشتلا ةفسلف

 حمسي الو« :هلوقب ةحارص يبطاشلا هنع ربع ام وهو .هتاذ ملعلí ماملإلا لبق ملعلا ةفسلف ىلع عالطالا
 اهلوصأ ةعيرشلا ملع نم نmر نوكي ىتح ،ديفتسم وأ ديفم رظن هيف رظني نأ باتكلا اذه يف رظانلل
  .)1( " بهذملل بصعتلاو ديلقتلا ىلإ دلخم ريغ ،اهلوقعمو اهلوقنم ،اهعورفو

 

 :اهنم اهضعب درون ملعلا اذهل تافيرعت ةدع تدرو دق

 عيمج يف عراشلل ةظوحلملا مَكِحلاو ينابملا ":اŒm روشاع نب رهاطلا دمحم خيشلا اهَّفرع -1
 ،ةعيرشلا ماكحأ نم صاخ عون يف نوكلê اهتظحالم صتخت ال ثيحب ؛اهمظعم وأ عيرشتلا لاوحأ
 ... اهتظحالم نع عيرشتلا ولخي ال يتلا يناعملاو ةماعلا اmOاغو ةعيرشلا فاصوأ اذه يف لخديف
 عاونأ يف ةظوحلم اهنكلو ؛ماكحألا عاونأ رئاس يف ةظوحلم تسيل مكحلا نم ناعم اذه يف لخديو
 ." اهنم ةريثك

 اهعضو يتلا رارسألاو اهنم ةياغلا :ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقمب دارملا ":هلوقب يسافلا اهفرع -2
 ." اهماكحأ نم مكح لك دنع عراشلا

 لجأل ةعيرشلا تعضو يتلا تmاغلا يه ةعيرشلا دصاقم نإ ":هلوقب ينوسيرلا اهفرع -3
 ." دابعلا ةحلصمل اهقيقحت

 مكحلاو يناعملا يه دصاقملا ":يبويلا دوعس نب دمحأ نب دعس نب دمحم روتكدلا اهفرع -4
 ." دابعلا حلاصم قيقحت لجأ نم اًصوصخو امومع عيرشتلا يف عراشلا اهاعار يتلا اهوحنو

 ةموهفملا ةيلكلا وأ ةيئزجلا يناعملا :يه ةعيرشلا دصاقم " :هيب نب هللا دبع ةمالعلا فيرعت -5
 ةطبنتسملا تmاغلاو مكحلاو زمارملاو يمارملا كلذكو ،ةعب¶ وأ ةيلصأ ،ءادتبا عراشلا باطخ نم
 حلاصمل ةنمضتم ةيرشبلا لوقعلل ًةكردم هتالالد فلتخمب توكس نم هانعم يف امو ،باطخلا نم
 "ةلمجلا يف وأ ليصفتلê ةمولعم دابعلا

 
 .1/1/87 توریب ،ةیملعلا بتكلا راد ،تاقفاوملا :يبطاشلا قاحسإ وبأ - 1
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 دصاقملا عوضوم -ایناث
 ملع يف  اريغص اثحبم عوضوملا اذه ناك دقف يبطاشلا مامإلا عم ىلجتي دصاقملا عوضوم ذخأ -

 هفينصتو هميسقت ضارعتسا لالخ نم كلذ ىلجتيو هيف لوقلا ضافأ يبطاشلا مامإلا ءاج املف لوصألا

 عراشلا دصاقم :ةيدصاقملا ةفرعملا نم نييوتسم ىلإ دصاقملا فينصت ىلإ دمع ثيح ،دصاقملا عاونأل

 .دصاقملا  نم عاونأ جردنت مسق لك يفو  فلكملا دصاقمو

 

 :نيسيئر نيمسق ىلإ دصاقملا يبطاشلا مَّسق ثيح

 .:يهوعاونأ ةعبرأ ىلإ اهمسق دقو ،عراشلا دصاقم -أ
ءادتبا ةعيرشلا عضو يف عراشلا دصق -1 

ً
 .نيرادلا يف دابعلا حلاصم ةاعارمل 

 .ماهفإلل ةعيرشلا عضو يف عراشلا دصق -2

 .اهاضتقمب فيلكتلل ةعيرشلا عضو يف عراشلا دصق -3

 .)اهلاثتمال :يأ( اهتحت فلكملا لوخدل ةعيرشلا عضو يف عراشلا دصق -4

 دصقل اًقفاوم نوكي نأ بجي لمعلا يف فَّلكملا دصق نأ :هتصالخو ،فلكملا دصاقم -ب

 لئاسم يف هَثَحب امنإو ؛ماسقأ ىلإ همسقي مل مسقلا اذهو ،ًالطí ناك الإو ،عراشلا

  

 دصاقملا عوضوم صيخشت ةدهاج تلواح يتلا ةيملعلا ةميقلا تاذ ةرصاعملا تالواحملا نم -

 دنتسا دقف ،ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم هباتك يف روشاع نبا ةمالعلا ةلواحم يه نآلا ىتح ةيجهنم ةروصب

 نايبو ،رصحلا ةقيرطو فينصتلا ةقيرط ،نيتقيرط ىلإ ةيعيرشتلا دصاقملا فيرعت يف هللا همحر روشاع نبا
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 دصاقملاو ،ةماعلا دصاقملا :ةيدصاقملا ةفرعملا نم نييوتسم يف ةعيرشلا دصاقم فينصت ىلإ دمع هنأ كلذ

 .ىوتسم لك تحت جردنت يتلا تاعوضوملا رصح ىلإ دمع مث ..ةصاخلا

 

  ةماعلا دصاقملا /1

 يف عراشلل ةظوحلملا مكِحلاو يناعملا يه ةماعلا عيرشتلا دصاقم" :هلوقب روشاع نبا  اهفرع دقو

 ماكحأ نم صاخ عون يف نوكلí اهتظحالم صتَْخي ال ثيحب ،اهمظعم وأ عيرشتلا لاوحأ عيمج

 ،ةعيرشلا فاصوأ اذه يف لخديف" :هلوقب فيرعتلا اذه يف جردنت يتلا تاعوضوملا نيب مث ،)1("ةعيرشلا

 مكحلا نم ناعم اضيأ اذه يف لخديو ،اهتظحالم نع عيرشتلا ولخي ال يتلا يناعملاو ،ةماعلا اهتياغو

 .)2("اهنم ةريثك عاونأ يف ةظوحلم اهنكلو ماكحألا عاونأ رئاس يف ةظوحلم تسيل

 :لوانتي ةعيرشلل ةماعلا دصاقملا موهفم نأ دجن فيرعتلا اذه ليلحتبو

 لاح حالصÚ لصحي كلذو ،داسفلا ءردو حالصلا بلج" يف هددحيو :ةعيرشلل ماعلا دصقملا -

 ملاعلا حالص هحالص يف ناك ملاعلا اذه ىلع نميهملا وه ناك امل هنإف ،هداسف عفدو ناسنإلا

 ،ضرألا ةرامع وه ةيمالسإلا ةعيرشلل ماعلا دصقملا" :هلوقب يسافلا لالع هدكؤي ام وهو ،)3("هلاوحأو

 ام وه دصقملا اذهو ،)4("اهيف نيفلختسملا حالصب ،اهحالص رارمتساو ،اهيف شياعتلا ماظن ظفحو

 ."دسافملا ءردو حلاصملا بلج" ةعماج ةرابعب لوصألا ءاملع هنع ربعي

 

 
 .51 :ص ،ةیمالسإلا ةعیرشلا دصاقم :روشاع نب رھاطلا - 1
 .51 :ص ،ةیمالسإلا ةعیرشلا دصاقم :روشاع نب رھاطلا - 2
 .64 :ص ،عجرملا سفن - 3
 .45 :ص ،اھمراكمو ةیمالسإلا ةعیرشلا دصاقم :يسافلا لالع - 4

 دصاقملا عوضوم
روشاع  نبا  دنع

ةیئزجلا دصاقملا ةصاخلا دصاقملا ةماعلا دصاقملا
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 لوأ ةحامسلا نأو )1( اهفاصوأ مظعأ ةرطفلا نأ ركذ ثيح :اهفاصوأ وأ ةعيرشلا صئاصخ -

 ىرأو .)5( ريرقتلاو رييغتلاو )4( ريسيتلاو ،)3( مومعلا اهفاصوأ نمو ،)2( اهدصاقم ربكأو اهفاصوأ

 رابتعí ،اقيمع امهفو اديدس ارظن ربتعي ةعيرشلل ةماعلا دصاقملا ثحابم نمض صئاصخلا هذه جاردإ نأ

 صئاصخلا وأ ةعيرشلا صئاصخ يف نوفلؤملا هركذي ام لك نأ لب ،احلاصم الإ تسيل صئاصخلا هذه نأ

 صئاصخ نم نأ لوقلا نيب عوضوملا ثيح نم قرف ال ذإ ،ةماعلا ةعيرشلا دصاقم نم وه مالسإلل ةماعلا

 كانه ناك نإو ،ريسيتلا ،لدعلا ،ةيلومشلا اهدصاقم نأ لوقلاو.. ،ريسيتلا ،لدعلا ،ةيلومشلا :ةعيرشلا

 اهفصوب ،صئاصخلا هذه ريرقت ىلإ دصاقملا يف ثحابلا ةين هجتت ثيح ،رظنلا ةيواز يف فيفط فالتخا

 ةيعضولا و ةيوامسلا عئارشلا رئاس عم اهتنراقم ىلع هريغ زكري نأ ضورفملا نم امنيب ،ةيعيرشت تLاغ

 يف نوبتكي نيذلا بلغأ نأ ديدشلا فسألل ظحالي ام نأ ريغ .اهدرفتو اهزيمتو اهتيصوصخ نيبي امب

 .اهيلع ليلدتلاو صئاصخلا هذه ريرقت نع نوديزي ال ةعيرشلا صئاصخ وأ مالسإلا صئاصخ

 نب رهاطلا دنع ةماعلا دصاقملا موهفم نمضتي امك :يعرشلا مكحلا يف ظحلت يتلا يناعملا -

 :يناعملا هذه نم ركذ دقو ،ةيعرشلا ماكحألا  عيمج يف ظحلت يتلا يناعملا روشاع

 

 
 .اھدعب امو 56 :ص ،عجرملا سفن - 1
 .اھدعب امو 60 :ص ،عجرملا سفن - 2
 .اھدعب امو 88 :ص ،عجرملا سفن - 3
 .101-100 :ص ،عجرملا سفن - 4
 .104-102 :ص ،عجرملا سفن - 5

 دصاقملا
 ةماعلا
ةعیرشلل

ماعلادصقملا

 صئاصخ
ةعیرشلا

 يناعملا
 ةیلكلا
ةعیرشلل

 يناعملا
 ىلع ةبلاغلا

ماكحألا
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  .)1( لاكشأو ءامسأل ال فاصوأو ناعمل ةعب¶ ماكحألا نوكت نأ - 
  .)2( ةطبضنم ةددحم ماكحألا نوكت نأ -
  .)3( ةمرتحم ةذفÆ ماكحألا نوكت نأو -
 :يناعملا هذه نم ماكحألا مظعم يف ظحلت يتلا يناعملا  كلذ ىلإ فاضي

  .)4( اهيلع سايقلل ةلباق ةللعم ا∞أ ةعيرشلا ماكحأ يف بلاغلا نوك -
 عيرشتلاف هيف يواستلí ةرطفلا تدهش ام لك" ،ةاواسملا ةعيرشلا ماكحأ يف بلاغلا نوك -

 ماكحأ ضرف نع لزعمب عيرشتلاف هيف ةيرشبلا توافتب ةرطفلا تدهشام لكو ،يواستلا هيف ضرفي

  .)5("هيف ةيواستم

 .)6( فرصتلا ةيرح ىلع ةمئاق ةعيرشلا ماكحأ مظعم نوك-
 يهو اهنم ةريثك عاونأ يف ةظوحلم اmأ الإ ،ماكحألا عيمج يف ةظوحلم نكت مل نإو يناعملا هذهف 

 .ةماعلا ةعيرشلا دصاقم نم ،ةيرحلا ،ةاواسملا ،ليلعتلا :روشاع نبا لعج ثيح ،ةماعلا دصاقملا يف لخدت

  ةصاخلا دصاقملا /2

 ظفحل وأ ،ةعفانلا سانلا دصاقم قيقحتل عراشلل ةدوصقملا تايفيكلا يه " :هلوقب الوأ اهفرع دقو

 ةمكح لك كلذ يف لخديو" :لاقف ليثمتلا قيرطب اهفرع مث ،)7("ةصاخلا مflافرصت يف ةماعلا مهحلاصم

 ةلئاعلاو لزنملا ماظن ةماقإو ،نهرلا ةدقع يف قثوتلا دصق لثم ،سانلا تافرصت ماكحأ عيرشت يف تيعور

  .)8("قالطلا ةيعورشم يف مادتسملا ررضلا عفدو ،حاكنلا ةدقع يف

 :يه عاونأ ةتس ىلإ تالماعملا باوبأ بسح ةصاخلا دصاقملا روشاع نبا فنص دقو
 

 .ةلئاعلا ماكحأ دصاقم .1
 .ةيلاملل تافرصتلا دصاقم .2
 .تاعربتلا دصاقم .3
 .لمعلا دوقع دصاقم .4
 .تêوقعلا دصاقم .5

 
 .107-105 :ص ،ةیمالسإلا ةعیرشلا دصاقم :روشاع نب رھاطلا - 1
 .اھدعب امو 120 :ص ،عجرملا سفن - 2
 .122 :ص ،عجرملا سفن - 3
 .109-108 :ص ،عجرملا سفن - 4
 .95:ص ،عجرملا سفن - 5
 .اھدعب امو 130 :ص ،عجرملا سفن - 6
 .146:ص ،ةیمالسإلا ةعیرشلا دصاقم :روشاع نب رھاطلا - 7
 .146 :ص ،عجرملا سفن - 8
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 .ةداهشلاو ءاضقلا ماكحأ دصاقم .6

 
 

  ةيئزجلا دصاقملا -ج

 روشاع نب رهاطلا فينصت نأ ينوسيرلا دمحأ روتكدلا ىري دصاقملا عوضوم ديدحت لمتكي ىتحو

 تLاغلí قلعتت ةماعلا دصاقملا نأ رابتعí ،اثل‚ امسق اينمض نطبتسي ،ةصاخو ةماع دصاقم ىلإ دصاقملا

 ةظوحلملا حلاصملاو تLاغلí قلعتت ةصاخلا دصاقملاو ،ةعيرشلا باوبأ بلغأ وأ لك يف ةظوحلملا مكحلاو

 ةريثك ةيئزج ماكحأ هتحت جردنت ةعيرشلا باوبأ نم بí لك ناك املو ،ةعيرشلا باوبأ نم نيعم بí يف

 ،ةيئزجلا ماكحألا هذه نم مكح لك يف ةظوحلملا حلاصملí قلعتي ثل‚ مسق دوجو اينمض ينعي كلذ نإف

 .ةيئزجلا دصاقملا هيمسن

 ظفلب قباسلا هفيرعت يف يسافلا لالع ذاتسألا اهيلإ راشأ يتلا يه ةيئزجلا دصاقملا هذهو

 دصاقملا هذه نأ رابتعí ةعيرشلا دصاقم ىلع ةلالدلل رارسألا حلطصم ءاهقفلا لمعتسيو ،)1("رارسألا"

 امأو" :يولهدلا مامإلا لوقي ثيح ،مهف ةفاطلو رظن ةقد ىلإ اهلقعت جاتحي لب ،Lرهاظ ىطعم تسيل

 ماقتساو هنهذ فطل نم الإ هيف ضوخي ال ،قيقد ملعف ،ماكحألا اهيلع تينب يتلا دصاقملا ةفرعم

 عرشلا ماكحأ لاثتما يف فقوتي نأ لحي ال" هنأ هدافم ايعرش امكح كلذ ىلع بتري امك ،)2("همهف

 نم ريثك ةفرعم يف سانلا نم ريثك لوقع لالقتسا مدعل ؛حلاصملا كلت ةفرعم ىلع ةياورلا اw تحص اذإ

 .)3("حلاصملا

 
 .07 :ص ،اھمراكمو ةیمالسإلا ةعیرشلا دصاقم :يسافلا لالع - 1
 .255 /1،ةغلابلا هللا ةجح :يولھدلا هللا يلو - 2
 .13 /1 ،عجرملا سفن - 3

تاداھشلاو ءاضقلا دصاقم

تابوقعلا دصاقم

تاعربتلا دصاقم

لمعلا  دوقع دصاقم

 دصاقم
ةیلاملا تافرصتلا

 دصاقم
 ماكحأ
ةلئاعلا
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 ةيناثلا ةرضاحملا

 اهصئاصخو دصاقملا ةيمهأ
 

 دصاقملا يف ثحبلا ةیمھأ :الوأ
 ةيلمعو ةيجهنمو و ةيرظن و ةيفرعم رصانع سمخ يف ثحبلا ةيمهأ صيخلت نكمي

 هقفلا ءارثإ و ،اطابنتساو امهف رظنلا ديدستو داهتجالا ةيلمع طبض يف ثحبملا اذه ةيمهأ -1

íينعأ ؛هرامثتساو يعرشلا باطخلا مهف يف ةهج نم ةيمهألا هذه ىلجتتو .ةديدسلا تارظنلاو كرادمل 

 ىلإ رظنلí كلذو ،عقاولا ضرأ ىلع اهليزنت هوجوو اهقيبطت لاحم ديدحتو ةيثيدحلاو ةينآرقلا صوصنلا مهف

 همحر-روشاع نب رهاطلا خيشلا لوقي امك-ظافلألا راصتعاو صوصنلا رهاوظ ىلع راصتقالا ةروطخ

 ةديقعلا ةحامس نع ةديعبلا ءارآلا ضعب نم ةيركفلاو ةيهقفلا ةحاسلا هدهشت ام ايلمع كلذ ززعيو -هللا

 .اعم ةديقعلاو ةعيرشلا يف نعطلل ةعيرذ اهذاختا يف ضعبلا ددرتي ال يتلا ءارآلا هذه ،ةعيرشلا ةلاصأ و

 ةيعرشلا صوصنلا هنع تتكس ام مكح طابنتسا يف ةين‚ ةهج نم دصاقملا ةيمهأ رهظت امك -2

 هجو حوضوب نيبي ام وهو ،ةعيرشلا دصاقم ةاعارم ىلع ةسسؤملا ةفلتخملا ةيلوصألا ِطَطِخلا لالخ نم

 عفتري  -روشاع نبا -لوقي امك اw نأل ،داهتجالا ةيلمع طبضل ةعيرشلا دصاقم ىلإ ءوجللا يف ةيمهألا

 .ةيهقفلا ماكحألا عورف لبق ةيلوصألا ةلدألاو جهانملا يف ريبك فالخ

 ةيعرشلا صوصنلا مهف ينعأ ةيلوصألا اهتفيظو يف اهلازتخا نكمي ال دصاقملا ةيمهأ نأ ريغ  -3

 هيفضت اميف ايلج ودبت مويلا دصاقملا ةيمهأف ،هنع توكسملا مكح طابنتسا وأ ،اهقيبطت لاحم ديدحتو

 ةصاخلا نوؤشلا يف اmاطلسل ذوفنلاو اهماكحŒ ةعانقلا سسؤت ةيلوقعم نم ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلع

 ءانبو رخآلا ةرواحم ىلع رداق ةعيرشلاو ةديقعلاو ركفلا يف يفرعم باطخل سيسأتلا مث نمو ،ماعلا نأشلاو

 .مدآ ينب نيب كرتشم وه يذلا ىنعملا لوقعم ىلع مئاق باطخ هنأل ،تاعانقلا

 ةوجفلا صيلقتو كرادملا بيرقتو تافالخلا زواجت ىلع هتردق  يف دصاقملا ةيمهأ ىلجتت امك -4 

 هبشي اميف ماكحألاو لاعفألل ةيئاغلا تLاهنلا نم قلطني باطخ ،رظنلاو هقفلا لهأ نيب تاحاسملاو

 .اflاقلطنم سيسأتل ةيعجرلا ةيذغتلا
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 اضيأو ةعيرشلا نع ربعت ةليصأ ةيمالسإ ةفسلف نيملسملل تناك اذإ هنأ لوقأ نأ اجرح دجأ الو 

 لثمت قحب يهف ،ةعيرشلا دصاقم كش الب يهف  ةيئاغلا اهداعبأ يف -اقحال ىرنس امك – ةديقعلا نع

 .اعم ةيعيرشتلاو ةيدقعلا ةموظنملا يف يلقعلا رظنلا ةصالخ

 طبضي مظانك دصاقملا فيظوت ىلإ ةيداصتقلاو ةيفاقثلاو  ةيوبرتلاو ةيوعدلا تاسايسلا ةجاح -5

 .اهدصاقمب نيكمتلاو لوادتلا ةسايسو داهجلاو عفادتلا ةكرحو رييغتلاو ةوعدلا ةيلمع

 .ةعیرشلا دصاقم صئاصخ :ایناث
 ال هجو ىلع كلذو ،ةيويندلاو ةيورخألا حلاصملا ةماقإ عيرشتلí دَصق دق عرشلا نأ نيبتي قبس امم

لتخي
ّ
 ،تLرورضلا ليبق نم ناك ام كلذ يف ءاوسو   .ءزجلا بسحب الو لكلا بسحب ال ،ماظن هب اهل 

لتخي ن أ نكمي ثيحب ًةعوضوم تناك ول Óإف ؛تانيسحتلا وأ ،تايجاحلا وأ
ّ
لتخت وأ اهُماظن 

ّ
 ،اهماكحأ 

ملو .اهل اعوضوم عيرشتلا نكي مل
ّ
 نأ ّدبالف ،قالطإلا ىلع حلاصم نوكت نأ اw ادصاق عراشلا ناك ا

 .لاوحألا عيمجو نيفلكملاو فيلكتلا عاونأ عيمج يف اماعو ايلكو Lدبأ هجولا كلذ ىلع اهُعضو نوكي

 :ةيساسأ صئاصخ سمخ ةعيرشلا دصاقمل يصحن نأ نكميو

 

 ةیلوقعملا .دارطالا   .مومعلا  .ةیلكلا  .ةیرطفلا -
 

v نمو ،اهيلع سانلا هللا رطف يتلا ةرطفلل ةقفاوم تءاج دصاقملا نأ هانعمف :ةيرطفلا ىنعم امأو 

 ىلع الإ ناسنإلا هللا رطف امو ،رامدلل يدؤي دقو ماظنلا يف رثؤي للخ ةرطفلا ةفلاخم نأ دوهعملا

 لوقي ددصلا اذه يفو ، هرمأ يف راتحاو لض ةرطفلا رفاكلا فلاخ امل كلذلف ،مالسإلا ةرطف

 رياسي نأ ودعي ال هدجن ،....عيرشتلا نم ماعلا دصقملا يف رظنلا Óدجأ اذإ نحنو":روشاع نبا

 عرشلا يف دعي اهيف ميظع قرخ ىلإ ىضفأ ام لعلو ،اهلالتخاو اهقرخ نم رذحلاو ،ةرطفلا ظفح
 يهنم وهف نيرمألا يف كلذ نود ناك امو ،ابجاو دعي اmايك ظفح ىلإ ىدأ امو اعونممو اروذحم

ةیلوقعملا

ةیرطفلا ةیلكلا

دارطالامومعلا
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 نكمي ملو ةرطفلا تايضتقم تضراعت اذإ مث ،حابم اهسمي ال ام و ةلمجلا يف بولطم وأ هنع
 ."ةرطفلا ةماقتسا ىلع اهاقبأو اهالوأ حيجرت ىلإ راصي ،لمعلا يف اهنيب عمجلا

 

v دارملاو êأ :ةيلكلmدنت هريثك تايئزج اهتحت جردنتو ساوحلا اهيلع عقت ال ةدرجم ةلوقعم قئاقح ا 

 ،دحاو ىنعم يف كرتشت ةريثك ةيئزج ماكحأ تاظحالم نم ةعزتنم دصاقملا هذه نأل ،رصحلا نع

 عزتنيف ،ٍرومأ وأ ٍرمأ يف اهكارتشا ملعيو ضعبب اهضعب ساقي ،ةدِّدعتم تايئزج كردأ وه يلكلاف

 موهفم وه كرتشملا موهفملا اذهف - ةيدرفلا تايصوصخلا ةفاك نع ًةدرجم - رومألا كلت دحأ اهنم

 .قيداصملا كلت عيمج ىلع قبطني يِّلك
 

v دارملاو êةلماش لاوحألاو ، نيفلكملاو ،فيلكتلا عاونأ عيمجل ةلماش دصاقملا هذه نأ يأ : مومعل 

 يف حلاصملا ّثب يف عراشلا دصقمف ،ةيقلخو ةيعامتجاو ةيسايسو ةينيد ، ةفلتخملا ةايحلا يحاونل

لَحمب الو ،بí نود بابب ّصتخت ال ،ةماع ةقلطُم نوكت نأ عيرشتلا
ّ
لَحم نود 

ّ
لَحمب الو ،

ّ
 و 

لَحم نود قاَف
ّ
 .اflايئزجو ةعيرشلا تايلك يف اقلطم درّطم حلاصملا يف رمألا ةلمجلíو  ،فالخ 

 

v فلتخم ىنعملا نوكي الأ : دارطالا امأ íفصو لثم، راصعألاو لئابقلاو راطقألا لاوحأ فالتخ 

 نأ امبو، حاكنلا يف ةطورشملا ةرشاعملل ةمءالملا دصقم قيقحت يف ةقفنلا ىلع ةردقلاو مالسإلا

 ةدرطم نوكت نأ مزليف ماظن هب اهل لتخت ال هجو ىلع ةيورخألاو ةيويندلا حلاصملا ةماقإ دصق عراشلا

 .نامزألاو لاوحأل عيمج يف

 

v دارملاو êأ :ةيلوقعملmوك ،اهلقعت نكمي دصاقم اmاذ يف  ةلوقعم يناعم ىلإ ةعجار اflأو ،اmحلاصم ا 

 دهتجمللف مث نمو ،دبعتلا ال ةيلوقعملا ةعيرشلا ماكحأ يف بلاغلا نوك ،يلقعلا رظنلا اw طيحي

 .عسولا لذبو دهجلا غرفتسا اذإ اهيف قحلا هجو بيصي نأ هيقفلا
 لئاسم يف بيصملا نأ مزلتسي حلاصملا ىلع ةَّينبم عئ ارشلا نŒ لوقلا ّنأ يفارقلا بهذ دقو 

 ىتم لب ،هضيقنو ءيشلا وه نوكي نأ ليحتسي حجارلا نأ ةيلقعلا ةدعاقلا نأل ؛دحاو داهتجالا

  .ةدسفملا وه هلوق ناكو احوجرم رخآلا ناك و ،ةحلصملا وه هلوق ناك احجار امهدحأ ناك

 تفُم هنأل ؛ائطُخم نوكي نأ َّنيعتي هريغو .حجارلí يتفملا وهو ادحاو بيصملا نوكي نأ ىضتقي اذهو

íلوقلا امأ  .حوجرمل Œلوقلا عم ضقانتيف بيصم دهتجم لك ن íحلاصملل ةعب≥ عئارشلا نأو دصاقمل. 

 عئارشلا ةيعب≥و ماكحألا ةيلوقعمب لوقلا نأ يبطاشلا مامإلا ىري كلذ نم سكعلا ىلعو 

 ىلع ةيراج ةدعاقلا نأل  ،ةبوصملا بهذمل اداسف الو ةئطخملا بهذمل احيحصت يضتقيال ،حلاصملل



 21 

21 

 داهتجال ٌعب≥ مهدنع هللا مكُح ذإ ؛ةيفاضإ بيوصتلا بهذم ىلع ماكحألا نأل ؛نيبهذملا الك

 دهت›ا دنع رمألا سفن يف ام بسحب ةتب‚ فالخلا لئاسم يف دسافملا وأ حلاصملا نوكتف ،دهت›ا

 .ةبوصملاو ةئطخملا نيب انه قرف الو . هنظ يفو

 ةحلصملا ةَهجف ،زئاج ةبطرلا هكاوفلاو رَضخلا يف لضفلا íر نأ يكلاملا ّنظ ىلع بلغ اذإف       

  .مرحملا íرلا مكح نع ةجراخ هدنع اmأل ؛هنظ يف رمألا سفن يف كلذك يهو ،ةحجارلا يه هدنع

 يف الو ايندلا يف ال هيف ررض ال زئاج وه امو ،زئاج وه ام ىلع ٌمدقُم اهيف لضافتلا ىلع مدقملاف

  .زيجأ اهلجأل ةحلصم هيف لب ،ةرخآلا

 ،مرحملا íرلا مكُح تحت ةلخاد هدنع يهف ،زئاج ريغ اهيف íرلا نأ يعفاشلا ّنظ ىلع بلغ اذإو

 ررض الف  .هنظ ام ىلع رمألا سفن يف كلذك يهو ،ةحجارلا ال ةحوجرملا يه هدنع ةحلصملا ُةَهجو

 .ةئطخملا مكحك انهه ةبوصملا مكحف  .ةرخآلا يفو ايندلا يف هب ٌقحال

 نيدهتجم نم انه رمألا نكلو .دحاو دهتجم نم احوجرم حجارلا َّدُع اذإ اعقاو ضقانّتلا نوكي امنإو

لك ّنظ
ّ
ينُب يتلا ةّلعلا امهنم دحاو 

َ
لحملا يف ةدوجوم مكحلا اهيلع 

ّ
 يفو هدنع رمألا سفن يف ام بسحب ،

 .عامجإلا لئاسم يف الإ كلذ ّحصي ال ذإ ؛هسفن يف هيلع وه ام ال ،هنظ

 سفن يف ام وه مكحلا كلذ نأ ىلع ءانب تمكح ةئطخملا نأ ،ةبوصملاو ةئطخملا نيب قرفلاو

وصملاو .هنظ يفو هدنع رمألا
ّ
 رهظ ام وه مكحلا لب ،رمألا سفن يف مكُح ال ن أ ىلع ءانب تَمَكَح ةب

 رمألا سفن يف ةلعلا يه اmأ اw نونظم ةّلع ىلع هَمكُح ينبي نيقيرفلا الكو  .هداهتجا دعب دهتجملل

 .هتقيقحو

 اهدصاقم ظفحب ةعيرشلا ةمصع -
 تناك امكو ،اموصعم ملسو هيلع هللا ىلص اهبحاص ناك امك ةموصعم ةكرابملا ةعيرشلا هذه نإ

 :نيهجوب كلذ نيبتيو .ةموصعم هيلع تعمتجا اميف هتمأ

 هل Æإو ركذلا انلزن نحن Æإ " :ىلاعت هلوقك ؛احيولتو احيرصت كلذ ىلع ةّلادلا ةلدألا :امهدحأ
 اهُمكحي و هتLآ ظفحي هنأ ىلاعت ربخأف ،ىنعملا اذه ىلع ةلادلا صوصنلا نم كلذ ريغ ىلإ "نوظفاحل

 نايتإلا نع نسّللا ءاحصفلا تزجع دقو  .ليدبتلا الو رييغتلا  اهلخادي الو ،اهريغ اهطلاخي ال ىتح

 يف عجرت هيلإو هنم يهف ،هلوح ةرئادو نآرقلل ةنيبم اmإف رَكذت مل نإو ةيوبنلا ةنسلاو .هلثم نم ةروسب

 نأ ىلإ مئاد ظفحلاو .اضعب هضعب ّدشيو ،اضعب هضعب دضعي ةنسلاو باتكلا نم دحاو لكف ،اهيناعم

 .ليدبتلاو رييغتلا نع اهتمصعو ةعيرشلا ظفح ىلع كّلدت ةلمجلا هذهف .ةعاسلا موقت
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 ّنأ كلذو  .نآلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نمز نم عقاولا يدوجولا رابتعالا :يناثلاو

لجو زع هللا
ّ
 .ليصفتلاو ةلمجلا بسحب اهنع ةلضانملاو ،ةعيرشلا نع عافدلل ةمألا يعاود رّفو 

 نم فالآ هجرخأل دحاو فرَح هيف َديز ول ثيحب ةَظَفَح هل هللا ضّيق دقف ميركلا نآرقلا امأ

 .رباكألا ءارقلا نع الضف ،رغاصألا لافطألا

لكل هللا ضيقو
ّ
 ظفح يف ةريثكلا مLألا نوُبهذُي موق مهنم ناكف .مهيديأ ىلع هَظفَح الاجر ملع 

 نأل ؛ثيدحلاو نآرقلا نم ةعيرشلا تاغل اوررق ىتح برعلا ناسل ىلع ةعوضوملا تايمستلاو تاغللا

 .برعلا ناسل ىلع هلوسر ىلإ هللا اهاحوأ ذإ ؛ةعيرشلا هقف باوبأ نم لوألا بابلا يه ةغللا

 اميدقتو ،امزجو ارجو ابصنو اعفر اهيف قطنلا يف تاغللا هذه فيراصت نع نوثحبي الاجر ضّيق مث

 دارفإلا يف اهفيراصت هوجو نم كلذ ريغ ىلإ ،اعمجو ادارفإو ،اعطقو اعابتإو ،ابلقو الادبإو ،اريخ و

 هللا لّهسف ،ناكمإلا بسح ىلع يبرعلا مالكلا نيناوق اw اوطبض دعاوق كلذل اوطبنتساو ،بيكرتلاو

 .هباطخ يف ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر نعو ،هباتك يف هنع مهفلا كلذب

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نم حيحصلا نع نوثحبي الاجر هناحبس ُّقحلا ضيق مث

 ىواعدلا ةّحصو خيراوتلا اوفرعتو ،ميقسلاو حيحصلا نيب اوزَّيم ىتح ،ةَلقنلا نم ةلادعلاو ةقثلا لهأ نعو

رقتسا ىتح ،نالف نع نالفل ذخألا يف
ّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأ نم هب لومعملا تباثلا 

 íاتك ةعيرشلا ضارغأ نع اوثحب هديبع نم اسÓ ةعدبلا نع ةنسلا نايبل ميظعلا هللا لعج كلذكو

 عدبلا لهأ ىلع اوّدرو ،نوعباتلاو ةباحصلا هيلع موادو ،نوحلاصلا فلسلا هيلع ناك اّمعو ،ةنسو

 .ىوهلا عابتا نع قحلا عابتا زّيمت ،ىتح ءاوهألاو

رق هدابع نم ىلاعت هللا ثعبو
ّ
 اصرح ،مهدعب يتµ نمل هومّلعو ،ةباحصلا نم ايقلت هباتك اوذخأ ءا

 نآرقلا يف عقي الو ،دحاو ءيش ىلع عيمجلا قفاوتي ىتح ،فحاصملا يف هفيل  يف ةعامجلا ةقفاوم ىلع

 .سانلا نم دحأ نم فالتخا

 تاوامسلا توكلم يف اورظنف ،هنيهاربب هبّشلا نوعفديو ،هنيد نع نولضاني اسÓ ىلاعت هللا ضّيق مث

 ،اسينأ ةولخلا اوذختاو ،ارÓو اليل كلذ نع مهلغشي ام مهسفنأ نع اوبهذأو ،راكفألا اولمعتساو ،ضرألاو

 ،هقلخ نم نوفراعلا مهو ،هضرأو هتاومس يف هللا عنص بئاجع ىلإ اورظن ىتح ،اسيلج مwّرب اوزافو

 هجو يف اوّربغ ،ضقانم مصَخ هيف لَداَج وأ ،ضراَعُم مالسإلا نيد َضراع نإف .هقح ءادأ عم نوفقاولاو

 .نيدلا ةامحو مالسإلا دنُج مهف .ةعطاقلا ةلدألí هتاهبش

 اهيناعم اومهف اماكحأ اوطبنتساف ،r هللا لوسر نعو هللا نع اومهف ةداس ءالؤه نم هللا ثعبو
 ،مكحلا ةلع نم ةر≥و ،هانعم نم ةر≥و ،لوقلا سفن نم ةر≥ ،ةنسلاو باتكلا   يف ةعيرشلا ضارغأ نم
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رمألا ىرج اذكهو  .كلذ قيرط مهدعب ءاج نمل اولَهسو ،ركُذ ام ىلع رَكذُت مل يتلا عئاقولا اولّزن ىتح
ُ
 

لك يف
ّ
مهف فَّقوت ملع 

ُ
 هتنّمضت يذلا ظفحلا نيع وهو  .هيلإ اهحاضيإ يف جيتحا وأ ،هيلع ةعيرشلا 

  .ةلوقنملا ةلدألا
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  ةثلاثلا ةرضاحملا
 دصاقملا يف ثحبلا خير>

 يفرعملاو يجهنملا بسكلا
 

 هقفلا ءاملع هعرتخا ءيش ،ةعيرشلا دصاقم تالوقمل  يفرعملا لكشتلا نأ مهوتملا مهوتي امبر

 ،امامت كلذ ريغ ةقيقحلاو ،الاغتشا نيودتلا رصع يف مالعألا ةمئألا هب لغتشاو ،اعارتخا لوصألاو

 نومضم لثمت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ىلعألا يحولا هيف لزن موي لوأ ذنم تناك دصاقملاف

 ةنسلا كلذكو ميركلا نآرقلا اهدرفأ يتلا ةريبكلا ةحاسملاف  ،يعيرشتلاو يدقعلا اهاوتحمو اLflاغو ةلاسرلا

 وه ،اليصفت ماكحألا دصاقمو الامجإ ةعيرشلاو ةديقعلاو نيدلاو ةلاسرلا دصاقم نع ثيدحلل ةيوبنلا

 لحارم صخلن نأ نكميو يحولا صوصن نع ابيرغ ىطعم تسيل دصاقملا هذه نأ ىلع دهاش ريخ

 يمتني اهضعبو نيودتلا لبقام ةلحرم ىلا يمتنني اهضعب ٫روصع سمخ يف ةعيرشلا دصاقم يف ثحبلا

 : نيودتلا ةلحرمل
 

 نیودتلا لبق ام روصع

 

 سسؤملا صنلا رصع يف دصاقملا :لوألا رصعلا

 تءاج ةنسلاو باتكلا اهيردصم يف ةيعجرملا ةيعرشلا صوصنلا نإف ،مولعملا عبتي ملعلا ناك امل

Óرمألا(ةيعيرشتلا ماكحألاو )قلخلا(ةينيوكتلا لاعفألا ليلعتب ةقط(: 

 ةللعم هماكحأو هتLآ لزنت ،ةلاسرلا ةيآو ،ةمكحلا عوبنيو ةعيرشلا لصأ وهو ميركلا نآرقلاف 

 ،)1(]ِينوُدُبْعَـيِل َّالِإ َسنِْإلاَو َّنِْجلا ُتْقَلَخ اَمَو[:قلخلا دصقم ليلعت يف ىلاعت هلوق يف امك ،اهدصاقمب
 هلوقو  .)2("المع نسحأ مكيأ مكولبيل ةايحلاو توملا قلخ يذلا ":توملاو ةايحلا دصقم ليلعت يف هلوقو

U يف اضيأ هلوقو ،)3(]َنيِمَلاَعْلِل ًةَْمحَر َّالِإ َكاَنْلَسْرَأ اَمَو[: ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةلاسر ليلعت يف 

 ٍجَرَح ْنِم ْمُكْيَلَع َلَعْجَيِلُ َّ)ا ُديِرُي اَم[:ةراهطلا ةيعورشم ليلعت يف U هلوقك ةقرفتم ةريثك ماكحأ ليلعت
 

 .56 :ةیآلا ،تایراذلا ةروس - 1
 .02 :ةیآلا ،كلملا ةروس - 2
 .107 :ةیآلا ،ءایبنألا ةروس - 3
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 ةيضرف ليلعت يف U هلوقو ،)1(]َنوُرُكْشَت ْمُكَّلَعَل ْمُكْيَلَع ُهَتَمْعِن َّمِتُيِلَو ْمُكَرِّهَطُيِل ُديِرُي ْنِكَلَو

 َبِتُك اَمَك ُماَيِّصلا ْمُكْيَلَع َبِتُك[ :مايصلا ةيضرف ليلعت يف هلوقو ،)2(]يِرْكِذِل َةَالَّصلا ْمِقَأَو[:ةالصلا
 اَهُموُُحل ََّ)ا َلاَنَـي ْنَل[:يدهلاو جحلا ةريعش ليلعت يف هلوقو ،)3(]َنوُقَّـتَـت ْمُكَّلَعَل ْمُكِلْبَـق ْنِم َنيِذَّلا ىَلَع
 ِصاَصِقْلا ِيف ْمُكَلَو[صاصقلا ةيعورشم ليلعت يف هلوقو .)4(]ْمُكْنِم ىَوْقَّـتلا ُهُلاَنَـي ْنِكَلَو اَهُؤاَمِد َالَو
 .)5( ]نوقتت مكلعل بابلألا يلوأ ø ٌةاَيَح

 :هلوق يف امك نيدلا اذهل ةماعلا دصاقملí هباحصأ رِّكذُي أتفي ال ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا اذهو

مَِّمتُأل ُتْثِعُب َاَّمنإ"
َ
 َاَّمنِإَو ِتاَّيِّنلíِ ُلاَمْعَْألا َاَّمنِإُ" :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق يف امكو ،)6("ِقالْخَألا َحِلاَص 

لُكِل
ّ
وَـن اَم ٍئِرْما ِ

َ
نيِّدلا َّنِإ" :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ،)7("ى

َ
َنيِّدلا َّداَشُي ْنَلَو ٌرْسُي 

 ُهَبَلَغ َّالِإ ٌدَحَأ 

سَف
َ

رِشْبَأَو اوُبِراَقَو اوُدِّد
ُ
ْيَشَو ِةَحْوَّرلاَو ِةَوْدَغْلíِ اوُنيِعَتْساَو او

نِم ٍء
َ
 َال":ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ،)8("ِةَْجلُّدلا 

رَض
َ
رِض َالَو َر

َ
 هلوق يف امك ؛اهنم دصقملا نايبب هيهاونو هرماوأ ملسو هيلع هللا ىلص نرقي دقو ،)9("َرا

لِعُج َاَّمنِإ" :ناذئتسالا نم دصقملا يف ملسو هيلع هللا ىلص
َ
 اذإو ،)10("ِرَصَبْلا ِلْجَأ ْنِم ُناَذْئِتْسِالا 

 ليلعت يف هلوق يف امك ،اهنم دصقملا  نايب ىلإ عراسي هنإف ،هيهاونو هرماوأ مهف يف هباحصأ ضعب أطخأ

mَاَّمنِإ" :كلذ يف هصيخرت مث ثالث قوف يحاضألا موحل راخدا نع هي mََِيتَّلا )11(ِةَّفاَّدلا ِلْجَأ ْنِم ْمُكُتْـي 

ُرِخَّداَو اوُلُكَف ْتَّفَد
 .)12("اوُقَّدَصَتَو او

 ةيعيرشتلا لوصألا يف دصاقملا :يناثلا رصعلا 
  ةباحصلا تاداهتجا /أ

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلل ةبحصلا لوطو ةرطفلا ءافصو ةقيلسلí ةباحصلا كردأ دقل

 سيلو ،ةددحم دعاوق يف كلذ اونودي وأ ةنيعم ظافلŒ كلذ نع اوبرعي مل نإو ادصاقمو  ارارسأ ةعيرشلل

 ،ةعيرشلا دصاقم نم هوكردأ ام ءوض يف ةيثيدحلاو ةينآرقلا صوصنلا نم ريثكل مهمهف نم كلذ ىلع لدأ

 دورو بابسأو ،تLآلا لوزن بابسأ ىلع مهفوقوو برعلا ناسلب مهملع كلذ ىلع مهدعاس دقو

 
 .06 :ةیآلا ،ةدئاملا ةروس - 1
 .14 :ةیآلا ،ھط ةروس - 2
 .183 :ةیآلا ،ةرقبلا ةروس - 3
 .37 :ةیآلا ،جحلا ةروس - 4
 .179 :ةیآلا ،ةرقبلا ةروس - 5
 . 8595 ح ،ةریرھ يبأ دنسم  ،نیرثكملا دنسم يقاب ،دمحأ دنسم  - 6
 . 01:مقر، يحولا ءدب باب ،يحولا ءدب باتك، يراخبلا حیحص  - 7
 .38:مقر ،رسی نیدلا باب،نامیإلا باتك،يراخبلا حیحص - 8
  . 2332:مقر هراجب رضی ام ھقح يف ىنب نم باب ،ماكحألا باتك ،ةجام نبا ننس  - 9

 . 5772 :مقر، رصبلا لجأ نم ناذئتسالا باب،ناذئتسالا باتك ،يراخبلا حیحص - 10
 :يدابآزوریفلا بوقعی نب دمحم :رظنا .ودعلا وحن نوفدی شیجلا اضیأ ةفاَّدلاو ،تعباتت:رومألا تفَّدأو .ةنیدملا اومدق نیكاسم اموق :ةفادلا - 11

  .3/141 ،تد،توریب ،عیمجلل ملعلا راد ،فَّدلا :ةدام ،طیحملا سوماقلا
 ءاش ىتم ىلإ ھتحابإو ھخسن نایبو مالسإلا لوأ يف ثالث دعب يحاضألا موحل لكأ نع يھنلا نم ناك ام باب ،يحاضألا باتك : ملسم حیحص- 12

 .3643:مقر
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 هتسايسو هتلماعمو هتدابعو هتوعد يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةليوطلا مهتشياعم اذكو ،ثيدحلا

 ال لب ،مهدعب نمل ىنستي مل اهدصاقمو ةعيرشلا رارسŒ اذفÓ ارصب مهبسكأ امم ،هلئاضفو هاواتفو هئاضقو

 دصاقمل امهفو اكاردإ سانلا رثكأ مهتلعج ةكرابملا ةوبنلا نمزل ةباحصلا ةشياعم نأ انلق اذإ يلاغن اننأ نظن

 ىلع ىفخي نآرقلا يف مهف ةباحصللو" :هلوقب )1(ةيميت نبا هيلع هبن ام وهو ،اLflاغو اهرارسأو ةعيرشلا

 رثكأ اهفرعي ال ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاوحأو ،ةنسلا نم رومŒ ةفرعم مهل نأ امك ،نيرخأتملا رثكأ

 ىلع هب نولدتسي امم هلاعفأو هلاوقأ نم اوفرعو لوسرلا اونياعو ليزنتلاو لوسرلا اودهش مmإف ،نيرخأتملا

 نم )3( جَلَـثلاو نانئمطالا نادجو الإ مهدنع ةدمُعلا نكي ملو" .)2("نيرخأتملا رثكأ هفرعي مل ام مهدارم

 حيرصتلí مهرودص ُجلتُتو مهنيب اميف مالكلا نوهقفي بارعألا ىرت امك ،لالدتسالا قيرط ىلإ تافتلا ريغ

 .)4("نورعشي ال ثيح نم ءاميإلاو حيولتلاو

 لك راصو دالبلا يف ةباحصلا قرفت " ىلعألا قيفرلí ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قحتلا املف

 دحاو لك باجأف ،اهيف اوتفتساف ،لئاسملا ترادو عئاقولا ترثكف ،يحاونلا نم ةيحÓ ىدتقم دحاو

 فرعو هيأرب دهتجا باوجلل حلصي ام هطبنتسا وأ هظفح اميف دجي مل نإو ،هطبنتسا وأ هظفح ام بسح

رَطَف ،هتاصوصنم يف مكحلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رادأ يتلا ةلعلا
َ
 اولµ ال اهدجو امثيح مكحلا د

 .)5("مالسلاو ةالصلا هيلع هضرغ ةقفاوم يف ادهج

 ،بلاط يبأ نب يلعو ،هللا دبع هنباو باطخلا نب رمعك ةباحصلا ءاهقف نم ددع كلذ يف زرب دقو

 أدبم اوناك نيذلا … تب‚ نب ديزو ،نينمؤملا مأ ةشئاعو ،سابع نب هللا دبعو ،دوعسم نب هللا دبعو

 مmإف ،دصاقملا ىلإ مflافتلا يف اعبط كلذ ىلجتو ،قيرطلا مهل اوجmو ليبسلا مهدعب نمل اوحضوأف ،هقفلا

 عبشت يتلا ةيدصاقملا حورلا ئطخي نأ نكمي ال ثحابلا نإف ةددحم تاحالطصí كلذ نع اوربعي مل نإو
wدصاقم اهقف مهدعب نمل اوكرت ثيح ،ةباحصلا هقف اL رثL، فارتغالل مهدعب ىتأ نمل الهس ادروم ناك 

 هذه رثكأ باطخلا نب رمع قورافلا تاداهتجا ربتعتو .دصاقملاو لوصألا دعاوق طابنتسا يف هنم

 .ةيدصاقملا حورلí اعبشت تاداهتجالا

 طابنتسا يف اهلامعإو دصاقملا ىلإ ةباحصلا تافتلا حوضوب اهيف ىلجتي يتلا تاداهتجالا نمو

 :تاداهتجالا هذه نمو ةباحصلا رابكو هنع هللا يضر رمع تاداهتجا ،ماكحألا

 
 ادھاجم ناك ،لقعلاو لقنلا مولع يف عرب ،قشمد ىلإ لقتناو ـھ661 ةنس نارحب دلو ،ينارحلا ةیمیت نب مالسلا دبع نب میلحلا دبع نب دمحأ وھ - 1
 ءاضتقا ،لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد ،ةنسلا جاھنم :ھتافنصم نم ،ـھ728 ةنس نجسلاب يفوتو يذوأو قحلاب رھاج ،باھی الو فاخی ال اعرو
 .3/6/3،بھذلا تارذشو ،520:ص ،ظافحلا تاقبطو ،4/1500،ظافحلا ةركذت يف ھتمجرت رظنا .نامیإلا ،میقتسملا  طارصلا

 .19/200 ،ھنباو مساق نب دمحم نب نمحرلا دبع موحرملا عمج ،ىواتفلا عومجم :ةیمیت نب میلحلا دبع نب دمحأ - 2
 رمع نب هللا راج:رظنا .نیقیلا جلثو قحلا جلب ىلع ¨ دمحلاو  ،كربخب يردص تجلثا ،تَّرُسو تدرب اذكب ھسفن تجلث :لاقی ،نیقیلا :َجَلثلا - 3
  .47:ص ،توریب ،ةفرعملا راد ،دومحم میحرلا دبع قیقحت ،جلث :ةدام،ةغالبلا ساسأ :يرشخمزلا

 .22 :ص ،فالتخالا ببس نایب يف فاصنإلا :يولھدلا هللا يلو - 4
 .23-22 :ص ،عجرملا سفن - 5
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 صنب ررقم ةاكزلا يف مwولق ةفلؤملا مهس نأ عم ،مwولق ةفلؤملا نع ةاكزلا عنمب رمع Óديس داهتجا

 ةحلصملا ىلإ هرظن تفتلا ذإ ،Lدصاقم اريسفت ينآرقلا صنلا رسف ،هنع هللا يضر رمع نكل ،ميركلا نآرقلا

 فيل " ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع مهئاطعإ ةلع تناك دقف ،صنلا اهدصق يتلا ةيعرشلا

 ،مهئاطعإ ىلإ يعادلا لاز مالسإلا ةكوش تيوق املف ،افيعض مالسإلا ناك امدنع مهرش ءاقتال مwولق

 نب عرقألاو ةنييع ءاج دقف .)1("مهسلا اذه نم مهئامسأو مmايعŒ صاخشأ ءاطعإ بجوي مل نآرقلاو

 باتكلا قزمف رمع ءاجف ،اw امهل بتكف مwولق ةفلؤملا نم Óاكو ركب يبأ نمز يف اضرأ نابلطي سباج

 مالسإلا زعأ دق هللا َّنإو ،ليلذ ذئموي مالسإلاو امكفلأتي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ" :لاقو

 .دصاقملí حضاو ليلعت وهو ،)2( امتيعر نإ هللا ىعرأ ال امك ،امكدهج ادهجاف ابهذاف

 قيبطت هنكلو ،)3( ضعبلا ىري امك صنلí لمعلل اكرت سيل t رمع Óديس هلعف يذلا اذهو

 ةحلصملا ىأر" t هنأ ذإ ،ةمألا ةحلصم وأ ةماعلا عيرشتلا حور وأ هدصقم ضقاني ال وحن ىلع صنلل

 لئاسولí ةربع ال ذإ ،هدصقم فلختل مكحلا قيبطت فقوأف فورظلا كلت يف فيلأتلا يضتقت ال ةمألا

 .)4("دصاقملا ققحتت مل اذإ

 بيل  وأ بولقلا فيل  ىلإ رخآ ناكم وأ نامز يف ةجاح ةمألل تددجت اذإ هنأ" ينعي اذهو

 مهسلا اذه نم ىطعي هنإف ،لاملا هبغري امك ةيماسلا لئاضفلا هبغرت ال نم بيغرتل وأ ،ودع عفدل ىوقلا

 .)5("ةيسايسلا ةياعدلل مويلا لودلا اهصصخت يتلا تاقفنلا نأشك ،ةجاحلا هذهل دوصرملا

 ةنتفلا ةيشخ ،تايباتكلí جوزتلا سراف حتف نíإ t رمع Óديس عنم ةيدصاقملا تاداهتجالا نمو

 هيلع صن امم تايباتكلí جوزتلا ةيلح نأ عم ،نهنم جوزتلا نع نيملسملا ضارعÚ ،تاملسملا نيب

 َّنُهوُمُتْـيَـتآ اَذِإ ْمُكِلْبَـق ْنِم َباَتِكْلا اوُتوُأ َنيِذَّلا ْنِم ُتاَنَصْحُمْلاَو ِتاَنِمْؤُمْلا ْنِم ُتاَنَصْحُمْلاَو[نآرقلا
 نأ "هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هيلإ بتكف ةيدوهي جوزت t ةفيذح نأ" درو دقف .)6(]َّنُهَروُجُأ

 هاري دق رمع Óديس هلعف امو .)7("تاسموملا اوحكنتو ،تاملسملا اوعدت نأ ىشخأ ينإ :لاقو اهقرافي

 دصاقم ءوض يف صنلل اقيبطتو امهف هاري ققحملا نكلو ،صنلí لمعلل اكرت صنلا رهاظ دنع فقاولا

 ةماعلا ةحلصملí موكحم رمأ تايباتكلا نم جوزتلا ةيلح نأ رمع Óديس يأر نإف .ةيمالسإلا ةعيرشلا

 
 .1/159 ،1968-1967 ،9ط ،قشمد ،بیدألا ءاب فلأ عباطم ،ماعلا يھقفلا لخدملا :اقرزلا ىفطصم - 1
 .7/20 ،م1993/ـھ1413 ،توریب ،ةفرعملا راد ،مھبولق ةفلؤملا مھس طوقس باب ،تاقدصلا باتك ،يقھیبلا ننس - 2
 .238 :ص ،1969 ،10ط ،نانبل ،توریب ،يبرعلا باتكلا راد ،مالسإلا رجف :نیمأ دمحأ :رظنا - 3
 .40 :ص ،يمالسإلا عیرشتلا لوصأ :ينیردلا يحتف - 4
 .1/160 ،ماعلا يھقفلا لخدملا :اقرزلا دمحأ ىفطصم - 5
 .05 :ةیآلا ،ةدئاملا ةروس - 6
 .7/172 ،باتكلا لھأ رئارح حاكن باوبأ عامج باب ،حاكنلا باتك ،يقھیبلا ننس - 7
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 يف نهصرفل اتيوفتو تاملسملل اداسك كلذ يف ناكو تايباتكلí جاوزلí نوملسملا نتتفا اذإف ،ةمألل

 .قييضتلا لك بابلا اذه يف قييضتلا عرشلا قح نم ناك ضيرع داسفل رجو ،جاوزلا

 دقف ،ةلودلا رارسأ برست هتيشخ وهو رخآ دصقم تايباتكلا نم جاوزلا رمع عنم ءارو نأ امك 

 كنكلو ال" :رمع هل لاقف  ؟يه مارحأ ؟َِمل ةفيذح هل لاقف ،اهقلط ":ةفيذحل لاق هنع هللا يضر هنأ درو

 .)1("اهقرافف نيملسملا ديس

 كلسلا لاجرل ةبسنلí" تايباتكلí جاوزلا عنمي نأ اضيأ Óرصع يف نكمي دصقملا اذه ىلإ رظنلíو

 رارسأ برست ةيشخ صوصخلا ىلع ةيبنجألا دالبلا ىلإ ةيملع تاثعب يف نيدفوملاو يسايسلاو يركسعلا

 .)2("انل ةيداعم ةلودل ةرصانم وأ ةيداعم نوكت دق لود نم هيلإ نيمتني ام ىلإ ةلودلا

 امل ثالثلا قالط ءاضمإ يف رمع داهتجا ،ةحلصملاو دصاقملا ىلإ تدنتسا يتلا تاداهتجالا نمو

 َمَّلَسَو ِهْيَلَعُ 0َّا ىَّلَص 0َِّا ِلوُسَر ِدْهَع ىَلَع ُقَالَّطلا َناَك ":َلاَق ٍساَّبَع ِنْبا ْنَع ،ام ائيش ةنLدلا تفعض
رَمُع ِةَفَالِخ ْنِم ِْنيَتَـنَسَو ٍرْكَب ِيبَأَو

َ
رَمُع َلاَقَـف ًةَدِحاَو ِثَالَّثلا ُقَالَط 

ُ
نْب 

ُ
ساَّنلا َّنِإ ِباَّطَْخلا 

َ
 اوُلَجْعَـتْسا ْدَق 

 ِءاَبْهَّصلا íََأ ":َّنَأ سوواط ْنَعو .)3("ْمِهْيَلَع ُهاَضْمَأَف ْمِهْيَلَع ُهاَنْـيَضْمَأ ْوَلَـف ٌةÓََأ ِهيِف ْمَُهل ْتَناَك ْدَق ٍرْمَأ ِيف

 َمَّلَسَو ِهْيَلَعُ 0َّا ىَّلَص 0َِّا ِلوُسَر ِدْهَع ىَلَع ُثَالَّثلا ُقَالَّطلا ْنُكَي َْملَأ َكِتاَنَه ْنِم ِتاَه ٍساَّبَع ِنْبِال َلاَق
رَمُع ِدْهَع ِيف َناَك اَّمَلَـف َكِلَذ َناَك ْدَق َلاَقَـف ًةَدِحاَو ٍرْكَب ِيبَأَو

َ
ساَّنلا َعَياَتَـت 

ُ
 ُهَزاَجَأَف ِقَالَّطلا ِيف 

 .)4("ْمِهْيَلَع

 نيعمجأ y يلعو نامثعو رمع ىوتف ،فلكملا دصاقم ةاعارم ىلإ تدنتسا يتلا تاداهتجالا نمو

 اهثَّرو نم مهنمف ،هدوصقم ضيقنب جوزلل ةلماعم ؛ اهثيروت نم ارارف توملا ضرم يف ‚الث ةقلطملا ثيروتب

 وهو ‚الث هتأرما قلط لجر يف باطخلا نب رمع ىلإ بتك ،)5(احيرش نأ يور ثيح ةدعلا يف تماد ام

نْب َنَالْيَغ َّنَأ رمع نبا ْنَعو ،اflدع يف تماد ام اهثرو نأ باجأف ،ضيرم
َ
َمَلْسَأ َّيِفَقـَّثلا َةَمَلَس 

 ُهَتَْحتَو 

رْشَع
ُ
وْسِن 

َ
 ُهَءاَسِن َقَّلَط َرَمُع ِدْهَع ِيف َناَك اَّمَلَـف ،"اًعَـبْرَأ َّنُهْـنِم َْرتْخا ":َمَّلَسَو ِهْيَلَعُ 0َّا ىَّلَص ُِّيبَّنلا ُهَل َلاَقَـف ٍة

سَقَو
َ
م
َ
رَمُع َكِلَذ َغَلَـبَـف ِهيِنَب َْنيَب ُهَلاَم 

َ
 َكِتْوَِمب َعَِمس ِعْمَّسلا ْنِم ُقَِرتْسَي اَميِف َناَطْيَّشلا ُّنُظََأل ِّينِإ ":َلاَقَـف 

 َّنُهُـثِّرَوَُأل ْوَأ َكِلاَم ِيف َّنَعِجَْرتَلَو َكَءاَسِن َّنَعِجاَُرتَل 0َِّا ُْمياَو ًاليِلَق َّالِإ َثُكَْمت َال ْنَأ َكَّلَعَلَو َكِسْفَـن ِيف ُهَفَذَقَـف

رُمَآلَو َكْنِم
َ

مَجُْريَف َكِْربَقِب َّن
ُ
مِجُر اَمَك 

َ
ْربَق 

ُ
 نعف ،ةدعلا ءاضقنا دعب ىتح اهثَّرو نم مهنمو ،)6("ٍلاَغِر ِيبَأ 

 
 .3/1/182،توریب ،ةیملعلا بتكلا راد ،يمظعألا نمحرلا بیبح قیقحت ،روصنم نب دیعس ننس - 1
 .41 :ص ،يأرلاب داھتجالا جھانمو يمالسإلا عیرشتلا لوصأ :ينیردلا يحتف - 2
 .2689 قالطلا ملسم - 3
 .2691 قالطلا ملسم - 4
 رمعل ءاضقلا ،ةغلابلا هللا ةجح :يولھدلا هللا يلو ،ری ملو كردأ،نیعباتلا رابك نم يفوكلا ،يدنكلا سیق نب ثراحلا نب حیرش يضاقلا :وھ - 5
 .1/1/85،بھذلا تارذشو ،27:ص ،ظافحلا تاقبطو ،1/59،ظافحلا ةركذت يف ھتمجرت رظنا.ـھ78 ةنس يفوت ،ةنس نیتس ،ةیواعمو يلعو نامثعو
 .4403 نیرثكملا دنسم دمحأ - 6
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 اهقلط ناكو ةدعلا ءاضقنا دعب  فوع نب نمحرلا دبع ةأرما ثَّرو نافع  نب نامثع نأ بيسملا نب ديعس

 ،اflاعارمو اflاظحالم يف لاسرتسالا ةرمثو دصاقملا لامعإل ةجيتن وه مكحلا اذه نأ رهاظو  ،)1("اضيرم
 .عرشلا ىلع لياحتلا عنمو ريغلا قوقح ظفح وه كلذ لك  نم دصقملا نأ ثيح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع مهيلع نامض ال ناك نأ دعب عاَّنُصلا نيمضت يلع مامإلا ىأر

 حلصُي ال ":لاقو ،نامضلا مهيلع بجوأ ينيدلا عزاولا فُعَض املف ،ةنامألا روهظو ةنLدلا ةدشل ملسو

 .عايضلا نم سانلا قوقح ظفح كلذب ادصاق ،"كلذ الإ سانلا

 صاصقلا نم رارفلا ةعيرذ دسو سوفنلا ظفحل كلذو ،دحاولí ةعامجلا لتق ىلع ةباحصلا عامجإ

 مهتلتقل ءاعنص لهأ هيلع ألامت ول" :t باطخلا نب رمع لاق كلذلو ،لتقلا يف كارتشالا ةهبشب

 .)2("اعيمج

 امنإو ،رصعلا اذه يف تفرع يتلا تاداهتجالا لك قوسن نأ لاقملاو لاحلا ةعيبطب عيطتست الو

 ةفلتخملا مflاداهتجا يف دصاقملل مهكاردإو حلاصملا ىلإ ةباحصلا تافتلا حوضوب زربت ةلثمأ قوس Óدرأ

 تاداهتجا ةصاخو ةيعيرشتلا تاداهتجالا هذه نأ ريغ .ةددحم تاحالطصí كلذ نع اوربعي مل نإو

 لوصأل ةينفلا ةغايصلا يف مالعألا هقفلا ةمئأل دعب اميف ساسألا يه نوكتس باطخلا نب رمع Óديس

 .ابيرق هنايب يتأيس امك دصاقملا ةاعارم ىلع ةسسؤملا هيف صن ال اميف عيرشتلا
 مالعألا ةمئألل لوصأ /ب

 نبا لوقي امك هقفلا رشتنا دقو ،هقفلاو ملعلا نوعباتلا مهنع ثروو ،ةباحصلا رصع ىضقنا املف

 نبا باحصأو ،ةنيدملí رمع نباو تب‚ نب ديز باحصأو ،قارعلí دوعسم نبا باحصأ نع"" :ميقلا

 ديعس :لثم مامإ دلب لك يف بصتناو" :هلوقب باحصألا ءالؤه يولهدلا مامإلا نيبيو .)3("ةكمب سابع

 نب يحي يضاقلاو )6(يرهزلا امهدعبو ،ةنيدملا يف )5(رمع نب هللا دبع نب ملاسو )4( بيسملا نب

 
 .62-7/61 ،12191:مقر ،ضیرملا قالط باب،قالطلا باتك ،قازرلا دبع فنصم  - 1
 .1368 مقر ،رحسلاو ةلیغلا يف ءاج ام باب ،لوقعلا باتك :كلام أطوم - 2
 .1/23 ،نیملاعلا بر نع نیعقوملا مالعأ :ةیزوجلا میقلا نبا - 3
 ةنس دلو ،ھنامز يف نیعباتلا دیسو ةنیدملا لھأ ملاع ملاعلا مامإلا يشرقلا يموزخملا ورمع نب بھو يبأ نب نزح نب بیسملا نب دیعس :وھ - 4

 .1/1/102،بھذلا تارذشو ،25:ص ،ظافحلا تاقبطو ،1/54،ظافحلا ةركذت يف ھتمجرت رظنا .ـھ94 ةنس يفوتو ـھ13
 .ـھ106 ةنس يفوت ،ھنامز لھأ لضفأ نم ،ةعبسلا ةنیدملا ءاھقف دحأ ،ھیبأب دلو ھبشأ ،لیلج يعبات ،باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب ملاس :وھ - 5
 .1/1/126،بھذلا تارذشو ،1/89 ،ظافحلا ةركذتو ،40 :ص ،ظافحلا تاقبط ىیف  ھتمجرت رظنا

 نم لوأ  وھ ،ةنیدملا لھأ نم يعبات ،شیرق نم بالك نب ةرھز ينب نم ،يندملا ،يرھزلا باھش نب هللا دیبع نب هللا دبع نب دمحم ركب وبأ :وھ - 6
 .1/1/162 ،بھذلا تارذش يف ھتمجرت رظنا .ـھ124-58 نیب ام شاع ،ةعبسلا ءاھقفلا دحأو ثیدحلا نَّود
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 ،)4( يعخنلا ميهاربإو .ةكمب )3( حíر يبأ نب ءاطعو .اهيف )2(نمحرلا دبع نب ةعيبرو ،)1(ديعس

 )8(لوحكمو ،نميلí ناسيك نب )7(سوواطو ،ةرصبلí )6(يرصبلا نسحلاو ،ةفوكلí )5(يبعشلاو

íةباحصلا ىواتفو ثيدحلا اهنع اوذخأو ،اهيف اوبغرف مهمولع ىلإ ادابكأ هللا أمظأف  ،ماشل 

  .)9("مهليواقأو

 مهاواتف مهنم اوثرو دقف ،دصاقملí لمعلا يف هل ارارمتساو ةباحصلا رصعل ادادتما مهرصع ناكف

 هماكحأ نايبو مهرصع ةبكاوم ىلع مmاعأ امم ةيحلصملاو ةيدصاقملا مflاليلعت اوهقفو مflاداهتجاو

 .ةفلتخملا

 ىلوألا ةسردملا كلذ دعب تيمس ثيح" ةفوكلاو ةنيدملا اتسردم رصعلا اذه يف ترهتشا دقو

 داهتجالا يف يأرلا لامعتسا ىلإ مهتجاح ةلقلو ،زاجحلا يف مهنيب ثيدحلا ةياور ةرثكل )ثيدحلا ةسردم(

 قارعلا يف يوبنلا ثيدحلا راشتنا ةلقل )يأرلا لهأ( ةيناثلا ةسردملا تيمسو ،ةدقعملا ةيندملا ثداوحلا ةردنل

í10("يأرلا لامعتسا ىلإ ئجلي ناك امم … هيف ةيندملا ةايحلا دقعتلو ،رمألا ئد(. 

 يبأ ثيدحلو رمع Lاضقل مهظفحأ ناكو ،ةنيدملا ءاهقف ناسل بيسملا نب ديعس ناكو"

 .)12("ةنيدملا ةاضق Lاضقو سابع نباو ةشئاعو رمع نب هللا دبع ىواتف اضيأو" ،)11("ةريره

 يلع Lاضقو دوعسم نب هللا دبع ىواتف هبهذم لصأو" ةفوكلا ءاهقف ناسل يعخنلا ميهاربإ ناكو

 .)13("ةفوكلا Lاضق نم هريغو حيرش Lاضقو هاواتفو امهنع هللا يضر

 
 ةنس يفوت ،سانلا تبثأ دیعس نب يحی :دمحأ مامإلا ھنع لاق ،ثیدحلل ةیوار ،نیعباتلا نم ،ةنیدملا يضاق دیعس وبأ ،ناطقلا دیعس نب يحی :وھ - 1

 .1/137 ،ظافحلا ةركذتو ،1/212 ،بھذلا تارذشو ،64 :ص ،ظافحلا تاقبط يف ھتمجرت رظنا .ـھ143
 بحاص ناكو ،داوجألا نم ناكو يأرلاب اریصب ناك ،دھتجم ھیقف ظفاح مامإ ،يندملا ءالولاب يمیمتلا خورف نمحرلا دبع يبأ نب عیبر :وھ - 2
 ،75:ص ،ظافحلا تاقبطو ،1/157،ظافحلا ةركذت يف ھتمجرت رظنا .ـھ136 ةنس رابنألا ضرأ نم ةیمشاھلاب يفوت ،كلام ھقفت ھبو ةنیدملاب ىوتفلا
 .1/1/194،بھذلا تارذشو
 يتفم ناكف ةكمب أشنو ،ـھ27 ةنس نمیلاب دنج يف دلو ،ادوسأ ادبع ناك ،ءاھقفلا ةلجأ نم يعبات ناوفص نب ،)حابر يبأ( ملسأ نب ءاطع :وھ - 3
 .1/1/147،بھذلا تارذشو ،45:ص ،ظافحلا تاقبطو ،1/98،ظافحلا ةركذت يف ھتمجرت رظنا.ـھ114 ةنس اھب يفوت ،مھثدحمو اھلھأ

 ،ثیدحلا يف ایفریص ناك :شمعألا ھنع لاق ،يبعشلاو وھ اھیتفمو ةفوكلا لھأ ھیقف ،يعخنلا يفوكلا دوسألا نب سیق نب دیزی نب میھاربإ :وھ - 4
  .1/1/111،بھذلا تارذشو ،36:ص ،ظافحلا تاقبطو ،1/73،ظافحلا ةركذت يف ھتمجرت رظنا .ـھ95 ةنس يفوت
 يفوت ،ارعاش اھیقف ناك ،تاقثلا ثیدحلا لاجر نم ،ھظفحب لثملا برضی نیعباتلا نم ،ـھ19 ةنس ةفوكلاب دلو ،يریمحلا لیحارش نب رماع :وھ - 5
 .1/1/126،بھذلا تارذشو ،40:ص ،ظافحلا تاقبطو ،1/79،ظافحلا ةركذت يف ھتمجرت رظنا.ـھ103 ةنس ةفوكلاب
 ءاحصفلا ءاملعلا ءاھقفلا دحأ ،تباث نب دیز ىلوم ،اھملاعو ةرصبلا مامإ ،ـھ21 ةنس دلو يعبات ،يرصبلا راسی نب نسحلا يبأ نب نسحلا :وھ - 6
 :ص ،ظافحلا تاقبطو ،1/71 ،ظافحلا ةركذت يف ھتمجرت رظنا .ـھ110 ةنس يفوت ،ةالولاو ماكحلا عم ةروھشم فقاوم ھل ،كسان يعبات ،ناعجشلا

 .1/1/136 ،بھذلا تارذشو ،35
 ،كولملا ىلع ةأرجو شیعلا يف افشقتو ثیدحلل ةیاورو نیدلا يف اھقفت نیعباتلا رباكأ نم ،ءالولاب ينادمھلا ينالوخلا ناسیك نب سوواط :وھ - 7
 ،41:ص ،ظافحلا تاقبطو ،1/90،ظافحلا ةركذت يف ھتمجرت رظنا.ـھ106 ةنس ةفلدزمب اجاح يفوتو ـھ33 ةنس نمیلاب دلو ،صرفلا نم ھلصأ
 .1/1/133،بھذلا تارذشو
 :ص ،ظافحلا تاقبط يف ھتمجرت رظنا .ـھ113 ةنس يفوت ،ایتفلاو ھقفلا يف ھنامز لھأ مامإ ،يقشمدلا لیذھ نبا ىلوم لوحكم هللا دبع وبأ :وھ - 8

 .1/107 ،ظافحلا ةركذتو ،1/157 ،بھذلا تارذشو ،49
 .31:ص ،فالتخالا ببس نایب يف فاصنإلا .1/267 ،ةغلابلا هللا ةجح :يولھدلا هللا يلو - 9

 .1/167 ،ماعلا يھقفلا لخدملا :اقرزلا دمحأ ىفطصم - 10
 .1/268 ،ةغلابلا هللا ةجح :يولھدلا هللا يلو - 11
 .1/267 ،عجرملا سفن - 12
 .1/268 ،عجرملا سفن -13



 31 

31 

 الإ هب ذخألا ىدم يف امflوافتو ماكحألا ءانب يف يأرلا ىلإ دانتسالا يف نيتسردملا فالتخا مغرو

 يف وأ صوصنلا مهفت يف ءاوس ،اهدصاقمو ماكحألا للع ىلإ تافتلالا ىلع اتقفتا نيتسردملا الك نأ

  .هيف صن ال ام مكح نايب

 يفف ،نيخرؤملا مظعم كلذ ىلإ بهذي امك ،مولعلا نيودت ةيادب تناك ةرجهلل 143 ةنس يفو

ءِدُب رصعلا اذه
َ
 ىلعو ،هقفلا لوصأ يف فلؤم لوأ نيودت مت امك ،ايبهذم ايملع انيودت هقفلا نيودت 

 نإف هدعاوقو ملعلا اذه عضاو وه يعفاشلا مامإلا نكي ملو" يعفاشلا مامإلل "ةلاسرلا" باتك حجرألا

 نودو ىلمأ نم لوأ وه يعفاشلا امنإو ،اw جاُحيو اهاعري لوصأ ىلع هداهتجا يف ريسي امنإ دهتجم لك

 .)1("لوصألا ملع يف ىلوألا ةيساسألا لئاسملا

 ةمئألا بهاذمك ةيهقفلا بهاذملا ترهدزا ثيح ةعئارلا هتضm هقفلا ضm رصعلا اذه يف ثيح

 بهاذمو ،لبنح نب دمحأو ،يعفاشلا سيردإ نب دمحمو ،سنأ نبا كلامو ،نامعنلا ةفينح وبأ :ةعبرألا

 ،كلام خويش يرهُزلا باهش نباو يأرلا ةعيبرو ،ةفينح يبأ خيش )2( ناميلس يبأ نب دامحك :مهخويش

 ،دعس نب ثيللاو يعازوألاو ،)4(نيدباعلا نيز يلع نب ديزو )3(قداصلا رفعجك :مهيرصاعم بهاذمو

 .)5(ىليل يبأ نباو

 دجن بهاذملا ةمئأ لوصأو تاداهتجا انصحف اذإو ،هقفلا ومن لامتكا رصع ،لثمي رصعلا اذهف

 مهو .هيف صن الام طابنتسا يف وأ اهقيبطت يف وأ صوصنلا مهف يف ءاوس ،ةوقب ارضاح يدصاقملا رظنلا

 مهل اوجm نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا نم هوثرو ام ساسأ ىلع كلذ اونب امنإو غارف نم كلذ يف اوقلطني مل

 سايقلاك مالعألا ةمئألا لوصأ ضعبل يدصاقملا عباطلا نم رهاظ وه امك ،لبسلا مهل اوحضوأو قيرطلا

 ..فرعلاو عئارذلا دسو ةلسرملا ةحلصملاو ناسحتسالاو

 

 

 
 .1/174 ،ماعلا يھقفلا لخدملا :اقرزلا دمحأ ىفطصم - 1
 .ـھ120 ةنس يفوت ،يرعشألا ىسوم يبأ نب میھاربإ ىلوم ،ةفینح يببأ مامإلا خیش ،ھیقفلا يفوكلا لیعامسإ وبأ نامیلس يبأ نب دامح :وھ - 2
 .1/1/157 ،بھذلا تارذشو ،55 :ص ،ظافحلا تاقبط يف ھتمجرت رظنا

 ةنس يفوت ،مالعألا ةمئألا نم ھیقف ،يولعلا يمشاھلا نیسحلا نب يلع نب نیدباعلا نیز نب رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج هللا دبع وبأ :وھ - 3
  .1/1/220،بھذلا تارذشو ،79:ص ،ظافحلا تاقبطو ،1/166،ظافحلا ةركذت يف ھتمجرت رظنا ،ـھ148

 ةنس يفونو ،ـھ79ةنس دلو ،بیطخ ھیقف ،يشرقلا ، يمشاھلا ،يولعلا ،بلاط يبأ نب يلع نب نیسحلا نب ،نیدباعلا نیز يلع نب دیز :وھ - 4
 .1/739نیفلؤملا مجعمو ،1/1/158،بھذلا تارذش يف ھتمجرت رظنا ،ـھ121

 ھتمجرت رظنا .ـھ148 ةنس يفوت ،ظفحلا ئیس ناك ،قودص ،نمحرلا دبع وبأ يضاقلا يفوكلا يراصنألا ىلیل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم :وھ - 5
 .1/1/224،بھذلا تارذشو ،81:ص ،ظافحلا تاقبطو ،1/171،ظافحلا ةركذت يف
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 ةعبارلا ةرضاحملا

 دصاقملا يف ثحبلا خير>  - عب>

 يفرعملاو يجهنملا بسكلا
 

 

 نیودتلا روصع

 

 ةماعلا دصاقملا يف لوقلا نيشدت :ثلاثلا رصعلا

 دصاقملا تناك نأ دعب ،لوصألا بتك يف ةماعلا دصاقملا عوضوم يف ىلوألا تíاتكلا رهظت تأدب 

 عوضوملا لوانتب لوصألا ءاملع ذخأ ثيح ،ةيعرشلا لوصألا ءانب يف وأ ةيهقفلا ةسرامملا يف ةرضاح

 ثحبم يف اذكو ةلعلا كلاسم ثحبم يف صاخ لكشبو ،لوصألا ملع ثحابم نمض ارشابم الوانت

 .ةلسرملا حلاصملا

 كلت ظحلي لوصألا ملع ةريسمل سراد لك نأ هبنأ نأ يغبني تاماهسإلا مهأ ىلإ قرطتن نأ لبق

 عايض ببسب كلذو ،ابيرقت نينرق رمتساو ،ةمئألا رصع ةرشابم يلي يذلا عاطقنالا كلذ وأ ةوجفلا

 ةيادبلا ىلع فرعتلا ىلع نيزجاع انلعجي امم ،نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا نينرقلل ةيلوصألا تافلؤملا بلغأ

 دق هنأ دصاقملا ةسارد يف ةيلوصألا ةهجولل ةبسنلí ضرتفن انلعجيو ،دصاقملا عوضوم يف ةباتكلل ةيقيقحلا

 نب هللا دبع نب كلملا دبع نيمرحلا مامإ دي ىلع سكعلا تبثي ىتح انملع بسح اهيف لوقلا نيشدت مت

 .ينيوجلا فسوي

 :ينيوجلا نيمرحلا مامإ /أ

 يف اهتيمهأ ىلع هديك  يفو هتافلؤم يف اهل هركذ ةرثك يف ةعيرشلا دصاقم يف ينيوجلا ةدLر ىلجتت

 يف ةريصب ىلع سيلف يهاونلاو رماوألا يف دصاقملا عوقو ىلإ نطفتي مل نمو" :لوقي ثيح ،ةعيرشلا هقف

 ماكحألل ةيئزجلا دصاقملí "هقفلا لوصأ يف ناهربلا" هباتك يف ينيوجلا متها دقو ،)1("ةعيرشلا عضو

 .ةماعلا دصاقملا نايب ىلإ تفرصنا هتيانع نأ ريغ ةيعرشلا

 
 .1/295 ،م1980/ـھ1400 ،2ط ،ةرھاقلا ،راصنألا راد ،بیدلا میظعلا دبع.د :قیقحت ،ھقفلا لوصأ يف ناھربلا :ينیوجلا نیمرحلا مامإ - 1



 33 

33 

 ،تايجاحلا ،تLرورضلا( عرشملا دصاقمل يثالثلا ميسقتلا يف قبسلاو لضفلا بحاص دعي ثيح

 قلطنم هلعجي امم .)1( دصاقملا يف مالكلا سسأ نم دعب اميف حبصأ يذلا ميسقتلا وهو )تاينيسحتلا

 .ةماعلا دصاقملا عوضوم يف -نآلا ىتح لقألا ىلع-ريظنتلا

 :يلازغلا دماح وبأ مامإلا /ب

 يف كلذو ةيدصاقملا تالوقملا روطت يف ةيمهألا غلí اماهسا -ـه505-يلازغلا دماح وبأ مدقي

 اهرصحو حلاصملل ينيوجلا هخيش ميسقت بيذfl يف لضفلا هيلإ عجري يذلا وهف ،"ىفصتسملا" هباتك

 ةخيش ميسقت حيقنتب ماق ثيح ،تاينيسحتلاو تايجاحلاو تLرورضلا ظفح يف ةماعلا ةعيرشلا دصاقم

 مث ثالثلا بتارملا هذه يف حلاصملا هذه رصحب ماقو ،تاينيسحتو تايجاحو ،تLرورض ىلإ ينيوجلا

 اذه بسكأ امم ،)2(اflالمكمو ةبترم لكل ةيفاكلا ةلثمألا ءاطعإ عم تالمكم ةبترم لكل فاضأ

 كلذ يفو ،هب ءاج ام ىلع ركذت ةدLزب هدعب ءاج نم تµ مل ثيحب ،ارارقتساو احوضوو ةوق ميسقتلا

 ةبتر يف يه ام ىلإو ،تLرورضلا ةبتر يف يه ام ىلإ مسقنت اflاذ يف اflوق رابتعí ةحلصملا نإ" :لوقي

 مسق لك لLذŒ قلعتيو ،تاجاحلا ةبتر نع دعاقتيو ،تانييزتلاو تانيسحتلí قلعتي ام ىلإو ،تاجاحلا

 تLرورضلا رصح يف اضيأ لضفلا عجري هيلإو .)3("اهل ةمتتلاو ةلمكتلا ىرجم اهنم يرجي ام ماسقألا نم

 )لاملاو لسنلاو لقعلاو سفنلاو نيدلا( سمخلا تايلكلا يف اينمض

  يدمآلا و يزارلا /ج

 ت - )5(يدمآلا نيدلا فبسو  - 606 ت - )4(يزارلا رمع نب دمحم ءاج يلازغلا دعبو  

 امهنم الك نأ رابتعí ،دصاقملا عوضوم يف يلازغلاو ينيوجلا دنع قبس ام لك ابعوتسا ناذللا - 631

 ،ينيوجلل "ناهربلا"و ،)6(يرصبلا نيسحلا يبأل "دمتعملا" بتكل عازنلا لحمل اريرحتو اصيخلت مدق

 ماكحألا ليلعت ةدعاق نع عافدلا يف ةريبك ةعارب "لوصحملا" هباتك يف رهظأ يزارلاف .يلازغلل "ىفصتسملا"و

 عضاوم يف هلاوقأ باش يذلا بارطضالا مغر ،ةعيرشلا دصاقمل ةسسؤملا ةيفرعملا ةدعاقلا ربتعت يتلا

 تايلكلا بيترت لثم ةيدصاقملا تاعوضوملا ضعب يف لوقلا ريرحتب ىفتكاف يدمآلا امأ . )7(ىرخأ

 
 .51 :ص ،يبطاشلا مامإلا دنع دصاقملا ةیرظن :ينوسیرلا دمحأ - 1
 .419-1/417 ،ىفصتسملا :يلازغلا دماح وبأ :رظنا -2
 .1/416 ،عجرملا سفن -3
 ىلع ھقفتو ،ـھ544 ةنس يرلاب دلو ،)بیطخلا نباب( فورعملا ،يزارلا يناتسربطلا يركبلا يمیمتلا يلع نب نیسحلا نب رمع نب دمحم :وھ -4
 تارذش يف ھتمجرت رظنا .ـھ606 ةنس يفوت ،لوصألا يف لوصحملاو ،ریبكلا ریسفتلاب فورعملا نآرقلا ریسفت يف بیغلا حیتافم ھتافلؤم نم ،هدلاو
 3/5/21،بھذلا

 دادغب يف ملعتو ،ـھ551 ةنس ركب راید نم دمآ يف دلو ،نیدلا فیسب بقلملا يلوصألا ھیقفلا ،يبلغتلا ملاس نب دمحم نب يلع يبأ نب يلع :وھ -5
 ،5/144 ،بھذلا تارذش رظنا .ـھ631 ةنس قشمد يف يفوت ،لوسلا ىھتنم ،ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا :ھتافلؤم نم ،ةرھاقلا يف رھتشاو ،ماشلاو
 .5/153 ،مالعألاو
 حرش" ،"ھقفلا لوصأ يف ،دمتعملا" ھتافنصم نم ،لوصألاو مالكلا يف ةلزتعملا ةمئأ نم  ،يرصبلا بیطلا نب يلع نب دمحم نیسحلا وبأ :وھ -6
 .2/3/259بھذلا تارذش رظنا ،ـھ436ةنس يفوت ،"ةسمخلا لوصألا

 . رداقلا دبع ریمألا ةعماجب ریتسیجام ةلاسر ،يوبنلا صنلل يدصاقملا ریسفتلا :دادر نمحرلا دبع :رظنا  - 7
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 ،ةسيقألا نيب حيجرتلا يف دصاقملا لاخدإ كلذكو ،)1(لقعلا ظفح ىلع لسنلا ظفح هميدقتو سمخلا

 حلاصملا حيجرتو ،تاينيسحتلا ىلع تابجاحلا و ،تايجاحلا ىلع تLرورضلا حيجرت ىلع صن ثيح

 .)2( اflالمكم ىلع ةيلصألا

 :مالسلا دبع نب زعلا مامإلا /د

 صخ نم لوأ ناكف ،-ـه660 ت -مالسلا دبع نب زيزعلا دبع زعلا مامإلا ءالؤه دعب ءاج مث

 نمض ةداع ماكحألا رارسأو دصاقملا نع هثيدح ناك امنإ هقبس نم نأ كلذ ؛نيودتلاو فيلأتلí دصاقملا

 يف ماكحألا دعاوق" تِّيصلا عئاذلا هباتك ضحم زعلا ءاج املف ،فوصتلا وأ هقفلا وأ لوصألا بتك

 دئار ناكف ،دصاقملا عوضوم بل وه دسافملاو حلاصملا يف ثيدحلا نأ رابتعí دصاقملل "مÓألا حلاصم

 نفلا اذه درفأ يذلا ذفلا لجرلاو" -روشاع نبا – هيلإ بهذ امل افالخ ،نيودتلí دصاقملا دارفإ يف هلهأ

íدعاوق " باتك لازي الو )3("يكلاملا يبطاشلا ىسوم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ خيشلا وه نيودتل 

 دصاقملا كلذ يف ءاوس امومع يدصاقملا ركفلا يف ةيعجرملا بتكلا دحأ لثمي " مÓألا حلاصم يف ماكحألا

 .ةيئزجلا دصاقملا وأ ةماعلا

 يفارقلا نيدلا باهش  /ـه

 مالسلا دبع نب زعلا هخيشل ادادتما - 684 ت - ،)4(يكلاملا يفارقلا نيدلا باهش ربتعي

 قوفتي مل نإ هبتك نم ةلمج يف دصاقملا ريرحتو دعاوقلا طبض يف هخيش ىحنم ىحتنا ثيح ،يعفاشلا

 تاراشإو دعاوق نم هنمضت امب قورفلا تيصلا عئاذ هباتك يف ةصاخ ،ريرحتلاو طبضلا ثيح نم هيلع

 دعارقلا مهأ نم ةدعاق 548 يهو ،لئاسملا نيب حيجرتلا يف ةدمتعملا دسافملاو حلاصملا هوجو ىلإ ةريثك

 ةطقسملا ةقشملا نيب قرفلا ةدعاقو ،)5(لئاسولا دصاقملا نيب قرفلا ةدعاق ،دصاقملí طابترا اهل يتلا

 نيعستلاو ةعبارلا ةدعاقلاو ةيوبنلا تافرصتلا زييمت يف قرفلا ةدعاقو ،)6(اهل ةطقسملا ريغ ةقشملاو ةدابعلل

 ،ةيعرشلا تLالولاو بصانملا قاقحتسا يف نوعستلاو سداسلا قرفلاو ،داسفلا عئارذ عاونأ يف ةئاملا دعب

 يف لوصألا سئافن باتكو هحرشو لوصفلا حيقنت هيباتك يف هعدوأ ام ىلإ ةفاضإلí قورفلا نم اهريغو

 قرطو اهبيترتو لئاسولاو دصاقملا نيب قرفلí قلعت ام ةصاخ ةيدصاقم ثحابم نم لوصحملا حرش

 .)7(اهنيب حيجرتلا

 
 .3/274 ،ـھ1403 ،2ط ،توریب ،ةدیدجلا قافآلا راد ،ركاش دمحأ :قیقحت ،ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا :يدمآلا نیدلا فیس  - 1
 .4/275 ،ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا :يدمآلا نیدلا فیس  - 2
 .1/09 ،توریب ،ةیملعلا بتكلا راد ،مانألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق :مالسلا دبع نب زعلا  - 3
 نم ـھ 648 ةنس يفوت كلام مامإلا بھذم ىلع ھقفلا ةسایر ھیلإ تھتنا ،يكلاملا يجاھنصلا نمحرلا دبع نب سیردإ نب دمحأ نیدلا باھش وھ -4
 جابیدلا رظنا .ماكحألا نع ىواتفلا زییمت يف ماكحإلا ،ھحرشو لوصفلا حیقنت ،لوصحملا حرش يف لوصألا سافن ،ةریخذلا  ،قورفلا ،ھتافنصم
 .62ص بھذملا

 . 2/32 ،توریب ،بتكلا ملاع ،قورفلا :يفارقلانیدلا باھش -5
 . 1/118،قورفلا :يفارقلا-6
 .404 ،لوصألا ملع يف لوصفلا حیقنت :يفارقلا نیدلا باھش -7
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 دصاقملا يف لوقلا ةضافتسا :عبارلا رصعلا
  يبطاشلا مامإلا  /أ

 -ـه790 ت -يبطاشلا قاحسإ وبأ مامإلا عزانم الب نفلا اذه مامإو دصاقملا خيش ءاج مث

 ءازجأ نم لماك ءزج صيصختب اهيف يفتكي مل يتلا ،"تاقفاوملا" ةعئارلا ةيلوصألا هتنودم سانلل جرخأف

 لوصأ ملع ةغايص ةداعإ ىلإ كلذ زواجت لب ،ةيدصاقملا Lاضقلا تاهمأ يف لوقلا ريرحتل ةعبرألا باتكلا

 تاراشإ يف عوضوملا نولوانتي نوقباسلا ناك دقلف "ريظنلا ةعطقنم ةعاربب ةعيرشلا دصاقم قفو هتمرب هقفلا

 ربكأ لعج يبطاشلا ءاج املف ،)مهنم دحاولل ينعأ( تاحفص عضب غلبت دقف تعمج اذإو ،تاملكو

 ادحأ عسي ال ،نايعلل ارهاظ ائيش -اذw- دصاقملا تحبصأف ،دصاقملا باتك :وه "تاقفاوملا" ءازجأ

 قحلو" :هلوقب روشاع نب رهاطلا هيلإ تفتلا ام وهو ،)1("هنأش نم ليلقتلا الو ،هنايسن الو هلافغإ

Œدبع نب زيزعلا دبع نيدلا زع لثم ،عينصلا اذه ةلواحمب تشاج مهسوفن نأ بسحأ ذاذفأ كئلو 

 يف ،يكلاملا يرصملا ،يفارقلا سيردإ نب دمحأ نيدلا باهشو ،هدعاوق يف ،يعفاشلا يرصملا ،مالسلا

 نيودتلí نفلا اذه درفأ يذلا ذفلا لجرلاو ،ةيعرشلا دصاقملا سيس  ةرم ريغ الواح دقلف "قورفلا" هباتك

 عسوت زارد هللا دبع فصو دقو .)2("يكلاملا يبطاشلا ىسوم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ خيشلا وه

 .)3("ىربك ةرامعل ءاشنإ هنŒ" دصاقملا عوضوم يف يبطاشلا

 يبطاشلا دنع دصاقملا مجح نأ" يهو اهتيمهأ اهل ةظحالم  نيرصاعملا نيثحابلا دحأ ظحال دقو 

 ريغ ىلعو "تاقفاوملا" ءازجأو ثحابم لك ىلع ةنميهم ةرضاح يه لب ،دصاقملا باتك يف اروصحم سيل

 وأ ركذت ةنيعم ةطقن دصاقملا تناك دقف ،هقفلا لوصأ ملع ىلع امامت ةديدج ةوطخ هذهو ،"تاقفاوملا"

 مظعم يف يرسي احور يبطاشلا دنع تحبصأف ،ةيلوصألا ثحابملا نم اذك وأ اذك ةبسانمب اهيلإ راشي

 دصاقملل هلاخدإ لالخ نم كلذو ،هملاعو هقفلا ملع يف حوضوو ةوقب نLرسلل زفحتيو ،ملعلا اذه ءازجأ

 صن ال اميف ناك وأ هنم طابنتسالاو هريسفتو صنلا مهف يف اداهتجا ناكأ ءاوس يهقفلا داهتجالا يف

 لمع يبطاشلا نأ ىري ثيح قبس امك يرباجلا  لبق نم هيلإ بهذ ام وه و .)4("صوصخلا ىلع هيف

 ىلع بأد امك ةينيدلا صوصنلا ظافلأ رامثتسا ىلع اهئانب لدب عرشلا دصاقم ىلع لوصألا ءانب ىلع"

 
 .339-338 :ص ،يبطاشلا مامإلا دنع دصاقملا ةیرظن :ينوسیرلا دمحأ  - 1
 .8 :ص ،ةعیرشلا دصاقم :روشاع نب رھاطلا - 2
 .1/1/5 ،تاقفاوملا :يبطاشلا قاحسإ وبأ- 3
 .341 :ص ،يبطاشلا مامإلا دنع دصاقملا ةیرظن :ينوسیرلا دمحأ  - 4
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 ةعيطق نشد دق يبطاشلا نوكي كلذبو يعفاشلا نم اقالطنا لوصألا ءاملع كلذب لمعلا

 .)2("هدعب نم اوؤاج نيذلا لكو يعفاشلا ةقيرط عم ةيقيقح )1(ةيجولوميتسيبا

 هميسقت ضارعتسا نم ،يبطاشلا مامالا دنع دصاقملا عوضوم يف لوقلا ةضافإو عسوتلا ىلجتيو

 دصاقم :ةيدصاقملا ةفرعملا نم نييوتسم ىلإ دصاقملا فينصت ىلإ دمع ثيح ،دصاقملا عاونأل هفينصتو

 فلكملا دصاقمو عرشملا

 يولهدلا هللا يلو / ب

 هللا ةجح " ميقلا هباتك يف -ـه 1176 ت – يولهدلا هللا يلو هاش دنهلا ملاع ىلإ انلصو اذإف

 ةيلوصألا ةغبصلا تاذ ةيدصاقملا ةلاقملا هيف يقتلت íاتك دجنسف ثيدحلا رارسأل هصصخ يذلا  " ةغلابلا

 يتلا ةماعلا دصاقملا هفنصم يف يقتلت امك ،بنج ىلإ ابنج ةيقالخألا ةغبصلا تاذ ةيدصاقملا ةلاقملا عم

 باتكلا سفن نم يناثلا مسقلا اهل صصخ يتلا ةيئزجلا دصاقملا عم هباتك نم لوألا مسقلا اهل صصخ

 دصاقم نايب ىلإ كلذ زواجت لب بسحف عيرشتلاو رمألا دصاقم دنع هيف فقي مل هنإف كلذ نع الضفو

 دصاقملا ملع يرطش نيب كلذب عمجف ،قلخلا دصقمو رمألا دصاقمل الماش ةباتك ءاجف نيوكتلاو قلخلا

 قلخلا ننس نم ةقتشم عيرشتلاو رمألا ماكحأ نأ ىلع ادكؤم .قبسي مل رمأ وهو ،ةيعوضوم ةدحو يف

 دصاقملا يف ةزيمتم ةحورطأ مدق امك ،ريدقتلا نم قتشم فيلكتلا نŒ كلذ نع ربع امك وأ ،نيوكتلاو

 هباتك يف يدصاقملا هحرط هب زيمت ام مهأو ،لوصألا ءاملع هنود ام نع تقولا سفن يف دعتبتو برتقت

 نايبو دصاقملí لاغتشالا ةيعورشمل يرظنلا هسيس و همامتها وه ،دصاقملا عوضوم يف ةغلابلا هللا ةجح

 دصاقملا يف نيملكتملا نم نيقباسلا ةداع دجن ال ثيح ،اهدصاقمو ةعيرشلا رارسأ يف ثحبلا دئاوفو ةيمهأ

 يولهدلا مامإلا دجن امنيب ،ةعيرشلا دصاقم يف ثحبلا ةيمهأل يسيسأتلا لخدملا اذهل ةريبك ةيانع نولوي

 نع رجنت يتلا دئاوفلا ةعارب لكب نيبي اهدصاقمو ةعيرشلا رارسأ ةفرعم يف نيدهازلا ىلع هدر ضرعم يف

 ةيفرعملا هتميقو هتيمهأ كاردإ ىلع ينبم ملع يŒ مامتهالا نأ نم اقالطنا ،ةعيرشلا دصاقم نع فشكلا

 مث هتميقو هتيمهأ كاردإ ىلإ اليبس ،دئاوفلا هذه نايب نم يولهدلا مامإلا لعجف ،مولعلا نيب نم هتلزنمو

  .اهيف ثحبلا ةيعورشمو ،ةيعرشلا ماكحألا ةيدصاقم تابثإ ىلع اليلد
 دصاقملا ملع لالقتسا :سماخلا رصعلا

 نيلوألا ةحيرق هب تداج ام دنع فقوتي يولهدلا هللا يلو مث يبطاشلا دعب يدصاقملا ركفلا داكي

 ،اريبك اعجارتو اروهدت كلذ دعب امومع يمالسإلا ركفلاو هقفلا ىرتعاو ،ةيسيسأتلا تارظنلاو ميهافملا نم

 
 طبترم ةفرعملا ومن نأ راصتخاب  ھموھفمو  .ملعلا روطت ریسفتل رالشاب نوتساغ ةفرعملا فوسلیف ھفظو موھفم ،ةیفرعملا ةعیطقلا موھفم  - 1
 :رالشاب نوتساغ رظنا دیزملل  ،ةدئاسلا راكفألاو ةقباسلا فراعملا عم ةعیطق ثادحإب اقیثو اطابترا

 .540:ص ، 5ط ، 1996 ،توریب،ةیبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم ،يبرعلا لقعلا ةینب :يرباجلا دباع دمحم  - 2
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 الاجر ةمألا هذهل هللا ضيق عضولا اذه مامأو ،ةمألل يراضحلاو يفرعملا طاشنلا هجوأ رئاس ىرتعا اميف

 رفاضتت حالصإلاو ةضهنلا رداوب ائيشف ائيش تذخأ اذكهو يراضحلا ثعبلا ةمهم مهقتاع ىلع اوذخأ

 حالصإلا داور دجو دقو ،ىلاعتتو عفترت ديدجتلاو داهتجالا ىلإ ةيعادلا تاوصألا تذخأو ىلاوتتو

 داور نم ددع تفتلا دقف ،ةيؤرلاو هقفلاو ركفلا ديدجتو ةضهنلل احلاص Lركف اساسأ دصاقملا يف لئاوألا

 قاحسإ يبأل تاقفاوملا باتك يف ةلثمم دصاقملا ةعوضومل ةيلاعلا ةيفرعملا ةميقلا ىلإ لئاوألا حالصإلا

 راز امل هنأ ودبيو ،م1882 يلاوح ـه 1302 ةنس سنوتب ةرم لوأل عبط يذلاو يطÓرغلا يبطاشلا

 ىلع فقو و باتكلا اذه نومضم ىلع علطا دق ،م 1903 ةنس سنوت هدبع دمحم مامإلا خيشلا

 تيقل دقو هيديرم هتذمالت نيب هل جيورتلاو هتارضاحمو هسورد يف هب ةداشإلا ىلإ هب ادح امم ،ةيملعلا هتميق

 ،نيسح رضخلا دمحم خيشلاو ،زارد هللا دبع يرهزألا خيشلا مهنم هيديرم ضعب دنع اهادص هتوعد

 نكمي يمالسإلا برغلا ءاملع نم نيملاع دنع ةوعدلا هذه تدجو امك ،تاقفاوملا باتك اققح نيذلا

 روشاع نب رهاطلا دمحم يسنوتلا ةمالعلا امهو دصاقملا يف رظنلا فانئتسا دهع ةحتاف امهيفلؤم رابتعا

 يبرغملا ةمالعلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم هباتك عضوو رصعلا اذه يف دصاقملا يف فيلاتلا أدتبا يذلا

 يسافلا لالع

 روشاع نب رهاطلا دمحم /أ
 هعباط ثيح نم  ،يبطاشلا لمعب هيبش ةيدصاقملا تاساردلا لاجم يف روشاع نبا لمع /أ

 دقلو.هدنع ام فيضي مث  ،هسسأ ام ىلع ينبيو  ،هرثأ يفتقي -هسفنب حرص امك -وهف  ،يسيسأتلا

 ”لوألا ملعملا“ دعب ”يناثلا ملعملا“ هنŒ روشاع نبا فصو نيح  يواسيملا رهاطلا دمحم ذاتسألا نسحأ
 .يبطاشلا وه يذلا

 .اهيلإ يهقفلا داهتجالاو هقفلا جايتحا ىدمو دصاقملا ةيمهأ يف مالكلا لصاو روشاع نباف

 Lاضقلا يف قمعتلا نم ديزم ىلإ ةفاضإلí. ،دصاقملا تابثإ قرط يف مالكلا لصاو امك

 …اهماسقأو حلاصملاك  ،ةفولأملا

 ثلاثلا مسقلا هل صصخ يذلا دصاقملا نم عونلا كلذ وه ,روشاع نبا هفاضأ ام اهزربأ نم-2

 :هتحت جردأ و  ،“ تالماعملا عونŒ ةصاخلا عيرشتلا دصاقم”هامس و ,هباتك نم
 ةدقعنملا تالماعملا يف ةعيرشلا دصاقم-   . ةيلاملا تافرصتلا دصاقم-   .ةلئاعلا ماكحأ دصاقم-

  تíوقعلا نم دصقملا -     ةداهشلاو ءاضقلا ماكحأ دصاقم-         نادبألا ىلع

 يتلا يهو ،ةماعلا دصاقملا ىلإ امإ فرصني روشاع نبا لبق ةعيرشلا دصاقم يف مالكلا ناك دقل

 يأ ،ةيليصفتلا ماكحألا دصاقم ىلإ امإو ،”ةماعلا عيرشتلا دصاقم“ اهامسو ،يناثلا مسقلا اهل صصخ
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 ةماعلا نيب طسوتي ،دصاقملا نم رخآ ىوتسم نع فشك روشاع نبا ءاج املف ،ةيئزجلا دصاقملا

 .اهركذ يتلا تالا›اك ،نيعم يعيرشت لاجمب قلعتي  ام وهو  ،ةيئزجلاو

 ودبيو  ، ”دصاقملا ملع“ وه ديدج ملع سيسأتب ةحارص ىدÓ نم لوأ وه روشاع نبا -3
 .ساسألا اذه ىلع هباتك فلؤي ناك هنأ

 ةلثمتم  ،ةعيرشلا دصاقم لاجم يف روشاع نبا اهثدحأ يتلا ةرفطلا نŒ فارتعالا نم دب ال -4

 ةعماجل يساردلا جمÓربلا يف ةيدصاقملا ةساردلا لخدأ هنوك يف اضيأو  ،ةقباسلا ةثالثلا رصانعلا يف

 ،يركفلاو يثيدحلاو يريسفتلاو يلوصألاو يهقفلا هجاتنإ ةماع يف توثبملا يدصاقملا هركف يفو  ،ةنوتيزلا

 ةيديدجتلا ةيحالصإلا ةكرحلí ةززعمو ةقوبسم يه لب  ،ةتغب ت  ملو  ،غارف نم تبنت مل ةرفطلا هذه

 كلذك تززعتو .مهريغو برغملاو رئازجلاو سنوتو رصم ءاملع ىدل كاذنآ لمتعت تناك يتلا ةلماشلا

 ةبلطلل هسيردتب هسفن وه ماقو ،رصمو سنوتب تارم ةدع هتايح يف عبط يذلا )تافقاوملا(باتك رشنب

 .اflرمث ىنج يتلا لماوعلا هذه لكل نيدم روشاع نباف . نيينوتيزلا
 يسافلا لالع /ب

 )1974ت(يسافلا لالع يبرغملا ةمالعلاو ميعزلا دجن ،روشاع نبا باتك رودص نم تاونس دعب

 جوتيو  ،ةيبرغملا ةيعماجلا تاسسؤملا نم ددع يف عساو قاطن ىلع يدصاقملا ركفلاو دصاقملا ةيار لمحي

 هلصأ ناكو”:هنع لوقي يذلا باتكلا وهو  ،)اهمراكمو ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم(هباتك فيلأتب كلذ
 سفنب قوقحلا ةيلك ةبلطو ،طíرلí سماخلا دمحم ةعماجب قوقحلا ةبلط نم لك ىلع اهتيقلأ تارضاحم

 “ ةنيدملا سفن نم نييورقلا ةعماجب ةعيرشلا ةيلك ةبلطو  ،سافب ةعماجلا
 رشنو اهLاضق نيقلتو ةعيرشلا دصاقم سيردت يف ريبك عسوت -ىفخي ال امك ـ اذهو

 .ةصاخلا ةصاخ -تالاحلا نسحأ يف -زواجتي ال ناك يذلا قيضلا زيحلا نم اهل جارخإو  ،اهتفاقث
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 ةسماخلا ةرضاحملا
 ةعيرشلل ماعلا دصقملا 

 
  ةئطوت -
 معز دقو  .اعم لجآلاو لجاعلا يف دابعلا حلاصمل وه اّمنإ عئارشلا عضو نأ ىلع ءارقتسالا لد

 نأ ىلع تقفتا ةلزتعملا نأو  .كلذك هلاعفأ نأ امك ،ةتبلا ةلعب ةللعم تسيل هللا ماكحأ نأ يزارلا

رطضا املو .يرخأتملا ءاهقفلا رثكأ رايتخا هنأو ،دابعلا حلاصم ةياعرب ةلَّلعُم ىلاعت هماكحأ
ّ
 لوصأ ملع يف 

 تامالعلا ىنعمب للعلا نأ ىلع كلذ تبثأ ،سايقلí لوقلا ريبتل ةيعرشلا ماكحألل للعلا تابثإ ىلإ هقفلا

 .ةلأسملا هذه يف رمألا قيقحت ىلإ ةجاح الو .ةصاخ ماكحألل ةفرعملا

ءارقتسا ،دابعلا حلاصمل تعضو اmأ ةعيرشلا نم انيرقتسا Óأ وه امنإ دمتعملاو
ً
 يزارلا هيف عزاني ال 

 َىلَع ِساَّنلِل َنوَُكی ََّالئِل َنیِرِذنُمَو َنیِرَِّشبُّم ٗالُسُّر :لصألا وهو ،لسرلا هثعب يف لوقي ىلاعت هللا نإف ؛هريغ الو

ُةَّجُحِ Aَّٱ َنۡلَسَۡرأٓ اَمَو،) 165  :ءاسنلا(  ١٦٥ اٗمیِكَح اًزیِزَعُ Aَّٱ َناَكَو ِۚلُسُّرلٱَ دَۡعب ۢ ّل ٗةَمۡحَر َِّالإ َكٰ َعۡلِ  َنیَِملٰ
 َناَكَو ٖماََّیأ ِةَّتِس يِف َضَۡرۡألٱَو ِتَٰوَٰمَّسلٱ ََقلَخ يِذَّلٱ َوُھَو  :ةقلخل ا لصأ يف لاقو ،) 107 :ءايبنألا(  ١٠٧

 ٥٦ ِنُوُدبَۡعیِل َِّالإ َسنِۡإلٱَو َّنِجۡلٱ ُتَۡقلَخ اَمَو ،)2 :دوه(   ٗۗالَمَع ُنَسَۡحأ ۡمُكَُّیأ ۡمُكَُولَۡبیِل ِٓءاَمۡلٱ َىلَع ۥُھُشۡرَع
 ) 2 :كلملا(  ٢ ُرُوَفغۡلٱ ُزیَِزعۡلٱ َوُھَو ٗۚالَمَع ُنَسَۡحأ ۡمُكَُّیأ ۡمُكَُولَۡبیِلَ ةَٰویَحۡلٱَو َتۡوَمۡلٱ ََقلَخ يِذَّلٱ،) 56 :تLراذلا(
 اَم :ءوضولا ةيآ دعب هلوقك ، ىَصُحت نأ نم رثكأف ةنسلاو باتكلا يف ماكحألا ليصافتل ليلعتلا امأو

َلَو ٖجَرَح ۡنِّم مُكَۡیلَع ََلعَۡجیِلُ Aَّٱُ دیُِری  ،)6 :ةدئاملا(  ٦ َنوُرُكَۡشت ۡمُكََّلَعل ۡمُكَۡیلَع ۥَُھتَمۡعِن َِّمُتیِلَو ۡمُكَرِّھَُطیِلُ دیُِری نِكٰ

َی :مايصلا يف لاقو   ١٨٣ َنُوقََّتت ۡمُكََّلَعل ۡمُكِلَۡبق نِم َنیِذَّلٱ َىلَع َبِتُك اَمَك ُمَایِّصلٱ ُمُكَۡیلَع َبِتُكْ اُونَماَء َنیِذَّلٱ اَھَُّیأٰٓ
 َنُوَعنَۡصت اَم َُملَۡعیُ Aَّٱَو َُۗربَۡكأِ Aَّٱ ُرۡكَِذلَو ِۗرَكنُمۡلٱَو ِٓءاَشَۡحفۡلٱ ِنَع ٰىَھَۡنتَ ةَٰولَّصلٱ َِّنإ :ةالصلا يفو ،) 183 :ةرقبلا(

َُقی َنیِذَّلِل َنُِذأ :داهجلا يفو ،) 45 توبكنعلا(  ٤٥ ْاوُمِلُظ ۡمُھََّنأِب َنُوَلتٰ   ٣٩ ٌریَِدَقل ۡمِھِرَۡصن َٰىلَعَ Aَّٱ َِّنإَو ۚ
َی ٞةَٰویَح ِصاَصِقۡلٱ يِف ۡمَُكلَو :صاصقلا يفو ،) 39 :جحلا( َبَۡلۡألٱ يِلُْوأٰٓ  179 :ةرقبلا(  ١٧٩ َنُوقََّتت ۡمُكََّلَعل ِبٰ

 ُتَۡسَلأ ۡمِھُِسفَنأ َٰٓىلَع ۡمَُھدَھَۡشأَو ۡمَُھتَّیُِّرذ ۡمِھِروُھُظ نِم ََمداَء ٓيَِنب ۢنِم َكُّبَرَ ذََخأ ۡذِإَو :ديحوتلا ىلع ريرقتلا يفو ،)

َٓانۡدِھَش َٰىَلبْ اُولَاق ۡۖمُكِّبَِرب َیِقۡلٱ َمَۡویْ اُولُوَقت َنأ ۚ  اذه ريغو172.)  فارعألا(  ١٧٢ َنیِلِفَٰغ َاذَٰھ ۡنَع اَّنُك اَّنِإ ِةَمٰ

 .هيبنتلا انه دوصقملا امنإو ،ريثك

 رمألا نŒ عطقن نحنف ،ملعلل اديفم ةيضقلا هذه لثم يف ناكو ،اذه ىلع ءارقتسالا لد اذإو

 .داهتجالاو سايقلí لوقلا تبث ماكحألا ليلعتب لوقلا ىلع ءانبو .ةعيرشلا ليصافت عيمج يف رمتسم



 40 

40 

  :نامسق اهيف رظني يتلا دصاقملاو

 ،عراشلا دصق ىلإ عجري :امهدحأ

 .فلكملا دصق ىلإ عجري :رخآلاو

 

 

 

  ةعیرشلا  عضو نم ماعلا دصقملا - الوأ
 دصقملا"مهلوقك  ةبراقتم تارابعب كلذ نع ءاهقفلا ربع دقو  ،هدصقم و عرشلا ةياغ ةحلصملا لثمت

 لجاعلا يف حلاصملا بلج ةعيرشلا عضو نم دصقملا" مهلوقو "قلخلا حلاصم ظفح عئارشلا عضو نم

 روشاع نíا كلذ نع ربعو " دسافملا عفدو حلاصملا بلج ةعيرشلا نم  ماعلا دصقملا" مهلوقو "لجآلاو

 .ناسنإلا عون وهو ،هيلع نميهملا حالصب هحالص ةمادتساو ةمألا ماظن ظفح ةعيرشلا نم دصقملا " هلوقب

 ..."هيف شيعي يذلا ملاعلا تادوجوم نم هيدي نيب ام حالصو هلمع حالصو هلقع حالص هحالص لمشيو

 ةعيرشلا نa نيقيلا انل لصح ةلدألا هذه مومع نمو" :نآرقلا نم ةيآ ةرشع ةتس ضارعتسا دعب لوقي مث

 ربعف يسافلا لالع امأ "(36).امظعأ ادصقمو ةيلك ةدعاق كلذ اربتعم دسافملا أردو حلاصملا بلجل ةبلطتم

 اهحالص رارمتساو ،اهيف شياعتلا ماظن ظفحو ضرألا ةرامع ةعيرشلا عضو نم دصقملا  "هلوقب كلذ نع

 ")ناسنإلا عون( اهيف نيفلختسملا حالصب
 ءادتبا ةعيرشلا عضول وأ ةعيرشلل ماعلا دصقملا نييعت يف ساسألا رجح نأ دجن لوقنلا هذه نمف 

  ؟ةحلصملí دوصقملا ام نكلو ،ةحلصملا موهفم وه
 

  ةحلصملا موهفم -1
 ةيئارجإلاو ةيحالطصالا ةيحانلا نم طبضنم موهفم هنŒ يعرشلا لوادتلا يف ةحلصملا موهفم زاتمي

 .عرفلا اذه يف نايبلí هل ضرعنس ام وهو
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 يوغللا لوادتلا لاجم يف ةحلصملا ةلالد /أ 

 يذلا ناكملا مسا ىلع ةلادلا ةلعفملا ةغيص اهل قتشا كلذلو يوق حالص هيف ءيشلا :ةحلصملا   

 نبا لاق ،حلاصملا ةدحاو ةحلصملاو ،حالصلا و ،)1(يزاجم ناكم انه وهو ،هقاقتشا هنم ام هيف رثكي

 حلصي ءيشلا حلص لوقت " .)2( "داسفلا فالخ ىلع لدي دحاو لصأ ءاحلاو ماللاو داصلا :سراف

 داري ام بسحب ةلماك ةئيه ىلع ءيشلا نوكل ةفص حالصلاو .)3("الوخد لخدي لخد لثم احولص

 ىلعو .عطقلل ةحلصملا ةئيهلا ىلع ةيدملاو ،ةباتكلل ةحلصملا هتئيه ىلع نوكي ملقلاك ،هل ءيشلا كلذ

 :نيقالطإ قفو يوغللا لوادتلا يف  ةحلصملا ظفل لمعتسي كلذ

 ..ةحصلاو ةعتملاو ةذللاو ةحارلاو حبرلاف ،اflاذ ةعفنملا ىلع قلطت ثيح يقيقح قالطإ :لوألا

 .تلصح قيرط يŒ اwاحصأل ةعفÓ اflاذ يف حلاصم اهلك اهوحنو

 ىلع ببسلا قالطإ بí نم وهو ،ةعفنم هيف يذلا لعفلا ىلع قلطي يزاجم قالطإ :يناثلا

 اببس اهرابتعí ةحلصم ةراجتلاو ،)ملعلا( ةيونعم ةعفنم ىلإ اببس هرابتعí ةحلصم ةساردلاف ،ببسملا

 .)حبرلا(ةيدام ةعفنمل

 عفنلاو ،رشلاو ريخلا اهنم ةددعتم ظافلŒ ينآرقلا لوادتلا لاجم يف ةدسفملاو ةحلصملا نع ربعي

 رشلاو ريخلí دسافملاو حلاصملا نع ربعي ":مالسلا دبع نب زعلا لوقي كلذ يفو ،ةئيسلاو ةنسحلاو ،رضلاو

 رورش اهرسŒ دسافملاو ،تانسح تاعفÓ رويخ اهلك حلاصملا نأل ،تائيسلاو تانسحلاو ،ررضلاو عفنلاو

 .)4(" دسافملا يف تائيسلاو ،حلاصملا يف تانسحلا لامعتسا نآرقلا يف بلغ دقو ،تائيس تارضم

 .يعرشلا حالطصالا يف ةحلصملا موهفم /ب

 ،يلقعلا رظنلا ةهج :نيتهج نم يعرش حلطصمك ةحلصملا لوصألا ءاملعو ةعيرشلا ءاهقف فرعي

 .يعرشلا رظنلا ةهج

 :يلقعلا رظنلا ةهج -   

 عفانملاو بسحف عفانملا بلج ينعيف اقيض اموهفم يلقعلا رظنلا ةهج نم ةحلصملا موهفم ذخµ دق

 حلاصملا ":مالسلا دبع نب زعلا لوق يف امك ،اwابسأو ةيسفنلا حارفألا و اwابسأو ةيسحلا تاذللا  يه

 نع ةرابع ةحلصملاف .)5("اwابسأ وهو يزاجم يناثلاو ،تاذللاو حارفألا وهو يقيقح امهدحأ :نíرض

 
 .278:ص .ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم :روشاع نبا رهاطلا -1
 .3/303 ،ةغللا سيياقم :سراف نب دمحأ -2
 .1/383 ،حاحصلا :يزارلا -3
 . 1/07 ،ماكحألا دعاوق :مالسلا دبع نب زعلا -4
 .15/ 1،م]ألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق :مالسلا دبع نب زعلا -5
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 وأ ةذل نع ةرابع ةحلصملا": هلوقبب رصتخملا حرش يف دضعلا اهفرعو  .اهببس وأ ةحرف وأ اهببس وأ ةذل

 ةعتمو ةذل لك يه ةحلصملا ةقيقح "ينوسيرلا هب اهفرع ام كلذ نم "هتليسوو ملألا ةدسفملاو ،اهتليسو

 روظنملا اذه قفو ةحلصملا موهفم نوكي كلذ ىلعو .)1("ةيحور وأ ةيلقع وأ ةيسفن وأ تناك ةيمسج

 لاعفألا يأ اهلئاسو وهو يزاجم ىنعمو ،ةيونعملا و ةيسحلا تاذللا وهو يقيقحلا ىنعم ؛نيينعم لوح رودي

  .ةيونعملاو ةيسحلا تاذللا اw لصحت يتلا

 لوصألا ءاملع رصقي ال ثيح عسوأ  ىنعم يلوصألا لوادتلا لاجم يف ةحلصملا موهفم ذخµ دقو

 ":يلازغلا دماح وبأ مامإلا لوقي ثيح ،راضملا عفد اضيأ لمشي امنإو ،بسحف عفانملا بلج ىلع اهانعم

 قفاوي ام "اŒm يزارلا اهفرعيو ،)2("ةرضم عفد وأ ةعفنم بلج نع ةرابع لصألا يف ةحلصملا
 اذإو ،)3("ةرضملا عفدب ءاقبإلا نعو ةعفنملا بلجب ليصحتلا نع ربعي دقو ،ءاقبإو اليصحت ناسنإلا
 ام وأ ةذللا ":يزارلا اهفرعي امك ةعفنملا نإف ،ةرضملا عفدو ةعفنملا ليصحت لمشي ةحلصملا موهفم ناك
 يزارلا دنع ةذللí دوصقملا .)4("هيلإ اقيرط نوكي ام وأ ملألا نع ةرابع ةرضملاو ،هيلإ اقيرط نوكي

 ملألا ملألí هدنع دوصقملا نأ و ءاوسلا ىلع )حارفألا زعلا اهيمسي يتلا( ةيونعملا ةذللا و ةيسحلا ةذللا

 وأ ناك ايسح ملألاو ةذللاو ،ءاوسلا ىلع )مومغلí مالسلا دبع نب زعلا هيمسيو( يسفنلا ملألاو يسحلا

 ."يفانملا نم مئالملا كاردإ" ىلإ دتري Lونعم
 هجولاو عفانملا بلج وهو يباجيالا هجولا عستي روظنملا اه قفو ةحلصملا موهفم نأ نيبتي هنمو 

 تاوفو ةيونعملاو ةيسحلا تاذلملا كاردإ ينعت يقيقحلا اهانعم يف ةحلصملا نأ امك راضملا عفد وهو يبلسلا

 عفدت يتلا لاعفألاو تاذللا اw لصحت يتلا لاعفألا ينعت يزا›ا اهانعم يف يهو .ةيونعملاو ةيسحلا مالآلا

wمالآلا ا.  

 ةعفنملا بلجو  ةعفنملا بلجل انملسي يباجيالا اهبناجو يف ةحلصملا موهفمل يلقعلا رظنلاف اذكهو و 

 ينعي ةرضملا عفدو ةرضملا عفد ينعي يبلسلا اهبناج يف ةحلصملل رظنلا نأو  اهببس وأ ةذللا ليصحت ينعي

 وأ ةيسحلا ةذللا ليصحت اmأ ىلإ يلقعلا رظنلا ةهجو نم ةحلصملا ديدحت يف صلخنف ،هببس وأ ملألا عفد

 .امwابسأو ةيونعملاو ةيسحلا مالآلا عفدو امwابسأو ةيونعملا

 
 . 235 :ص ،يبطاشلا مامإلا دنع دصاقملا ةيرظن :ينوسيرلا دمحأ -1
 .2/481 ،ىفصتسملا :دماح وبأ يلازغلا -2
 .5/157،لوصحملا :نيدلا رخف ،يزارلا -3
 5/157،لوصحملا :نيدلا رخف ،يزارلا -4



 43 

43 

 فرعي ،هسفن نم يح لك اهكردي ةينادجو رومأ ملألاو ةذللا ؟ملألا وه امو ؟ةذللا يه ام نكلو

 وه ثيح نم سيلو  مئالم وه ثيح نم مئالملا كاردإ يهف .)1(" مئالملا كاردإ " اŒm ةذللا يزارلا

Óةوالحلا معطك ،عف íرونلاو ،قوذلا ةساحل ةبسنل íةيكزلا ةحئارلاو ،رصبلل ةبسنل íمشلل ةبسنل، 

 ةعفÓ امود اmأل ال ةذللا موهفم اهلمشي اهلكف ،ةظفاحلا ةوقلل ةبسنلí ةليمجلا تLركذلا راضحتساو

 ريغ هنوكل ةذللا موهفم هلمشي ال رملا ءاودلاف كلذ ىلعو ،ةيناسنإلا ةعيبطلل ةمئالم طقف اmأل نكلو

 هنأ ىلع ملألا فرعيو .عبطلل مئالم وه ثيح نم ال عفÓ وه ثيح نم ةحلصم وهف ،عبطلل مئالم

 يفانم وه ثيح نم يفانملا كاردإو ،يروعش وأ يسح طقف سيلو يلقع انه كاردإلاو ،"يفانملا كاردإ"

 ةساحل ةبسنلí ةنتنلا ةحئارلاو ،رصبلا ةساحل ةبسنلí ةملظلاو ،قوذلا ةساحل ةبسنلí ةرارملا معطك ،عبطلل

 امود اmأل ال ملألا موهفم يف جردنت اهلكف ،ةظفاحلا ةوقلل ةبسنلí ةئيسلا تLركذلا عاجرتساو ،مشلا

 .)2( ةيناسنإلا ةعيبطلل ةيفانم طقف اmأل نكلو ةراض

 عفانملا بلج ":اŒm يلقعلا رظنلا ةهجو نم ةحلصملا ةيهام فيرعت ىلإ صلخن  نأ نكمي هيلعو
  ةيونعملاو ةيسحلا مالآلا يهو راضملا عفدو ، امƒابسأو ةمئالملا ةيسفنلاو ةيسحلا تاذللا ليصحتب
."امƒابسأ و ةيفانملا

 

 
 .5/157 ،لوصحملا :نيدلا رخف ،يزارلا -1
 5/157 ،عجرملا سفن :يزارلا :رظني -2

ةحلصملا موھفم

عفن بلج

  ةذللاا
مئالملا كاردا

 يقیقح قالطا
اھتاذ ةذللا

 يزاجم قالطا
ةذللا ببس

 حرفلا
مئالملا كاردا

 يقیقح قالطا
ھتاذ حرفلا
 يزاجم قالطا

حرفلا ببس

ررض عفد

 ملألا
 يفانملا كاردإ

 يقیقح قالطا
ھتاذ ملألا

 يزاجم قالطا
ملألا ببس

 مغلا
يفانملا كاردإ

 يقیقح قالطا
ھتاذ مغلا

 يزاجم قالطا
 مغلا ببس
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 :يعرشلا رظنلا ةهج  -

 يقيقحلا اهانعم نيب رئاد يلقعلا رظنلا ةهج نم ةحلصملا ظفلل لوصألا ءاملع لوادت ناك اذإ

 ،ملألا هب عفدي وأ ةذللا هب لصحت يذلا لعفلا وهو يزا›ا اهانعم نيبو ،عوفدملا ملألاو ةبول›ا ةذللا وهو

 ديدحتلا اذه نأل ؛كلذ دنع يعرش حلطصمك ةحلصملا موهفم ديدحت يف نوفقي ال لوصألا لهأ نإف

 عفانم ةياعرل اعوضوم سيل عيرشتلا نأ ثيح نم ،هيلع ةيعرشلا ماكحألا ءانبل حلصي ال رصاق ديدحت

 مكحلا يف رظنلل رايعم ديدحت نم دبال ناك مث نمو ،ةعامجلا حلاصم ةياعرل اضيأ لب بسحف دارفألا

 ةيتاذ رومأ ملألاو ةذللاف ،هل يفانملا ملألا وأ عبطلل ةمئالملا  ةذللا درجم ريغ ةرضم وأ ةعفنم هنأ ءيشلا ىلع

 ىلإ لصوي ام كردت نكلو ملألا وأ ةذللا كردت ال ةعامجلاف ،دارفألا تاوذ جراخ اهل دوجو ال ةينادجو

 دق لقعلاو ،ةيمهولاو ةيقيقحلاو ،ةديعبلاو ةبيرقلاو ،ةيفخلاو ةرهاظلا اهنم راضملاو عفانملاف ،ملألا وأ ةذللا

 ةميخو بقاوع اهبحاص ىلع ترج ةرباع ةذل برو ،ذفانلا رصبلا هعنمتف ،تاوهشلاو هراكملا هب طيحت

 فيرعت يف راصتقالا نإف مث نمو ،بساكملا بيطأو عفانملا لضفأ هنع تبترت ملأ برو ،اضيرع اداسفو

 فيرعت يفو يروقبلا فيرعت يف امك دارفألل يفانملا ملألا تاوفو ةمئالملا ةذللا لوصح ىلع ةحلصملا

 فقي ال يعرشلا حالطصالا يف ةحلصملا موهفم ديدحت نأ ةهج نم نيتهج نم ،ديدس ريغ ينوسيرلا

 ةهج نمو ،ةعامجلا تارابتعال كلذ زواجتي لب ،ملأ وأ ةذل نم مهل لصحي امو ةيدرفلا تارابتعالا دنع

 دعي ال هنكل عتمتلا ةذل هيف الثم Óزلاف ،ةهجلا كلت نم ةحلصم وه ناسنإلل ةذل هيف ام لك سيلف ةين‚

 هيف ام عم داهجلاف ،ةحلصم هعفد ربتعي ناسنإلل ملأ هيف ام لك سيل كلذكو .ةدسفم وه لب ةحلصم

 .ةلبقتسملاو ةرضاحلا لايجألا ةايح هيلع فقوتت هنوكل ةحلصم دعي سفنلل فلتو ةقشم نم

 ماكحألا ءانبل حلصي ايئارجإ اديدحت ةحلصملا موهفم ديدحت ىلإ ملعلاو هقفلا لهأ هجتا انه نمو 

 ملألاو ةذللا درجم ريغ يعرشلا رظنلا ةهج نم ةحلصملا موهفم طبضي رايعم نع ثحبلا لالخ نم هيلع

 سيياقملا ىضوفل اعطق كلذك سيل امم ،ةيعرش ةحلصمو ةيقيقح ةعفنم ربتعي ام زيمتي ىتح ،نييتاذلا

 .اwراضتو ةيصخشلا

 ةعفنم بلج نع ةرابع لصألا يف ةحلصملا ":يلازغلا مامإلا فيرعت نم رايعملا اذه نيبتن نأ نكميو

 ةحلصملí ينعن اننكلو ..قلخلا دصاقم ةرضملا عفدو ةعفنملا بلج نإف كلذ اw  ينعن انسلو ،ةرضم عفدو

 ،مهسفنو مهنيد مهيلع ظفحي نأ وهو :ةسمخ قلخلا نم عرشلا دوصقمو ،عرشلا دوصقم ىلع ةظفاحملا

 هذه توفي ام لكو ،ةحلصم وهف لوصألا هذه ظفح نمضتي ام لكف ،مهلامو ،مهلسنو ،مهلقعو
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 هب لصحي لعفلل فصو ةحلصملا" :روشاع نبا اهفرعيو  .)1(" ةحلصم هعفدو ةدسفم وهف لوصألا

 ةصلاخلا ةحلصملل ريشي امئاد يلوقف ،داحآلل وأ روهمجلل ابلاغ وأ امئاد هنم عفنلا يأ ،حالصلا

 ةراشإ داحآلا وأ روهمجلل يلوقو ،لاوحألا بلاغ يف ةحجارلا ةحلصملا ىلإ ريشي ابلاغ وأ يلوقو ةدرطملاو

 ةحلصملا نأ ىلإ صلخن هقبس يذلاو ديدحتلا اذه لالخ نمف .)2(" ةصاخو ةماع نامسق امmأ ىلإ

 :نيرايعم ىلع ينبنت يعرشلا رظنلا ثيح نم

 سيلو ،يعرشلا رظنلا دعاوق يه ةدسفم وأ ةحلصم ءيشلا رابتعا يف ةيرايعملا دعاوقلا نأ :لوألا

 Èqs9ur {:لوقي  هللا نإف ،ةيسفنلاو ةيزيرغلا تاجاحلل اهعابشإ ىدم وأ عبطلل اهتمءالم ىدم طقف

yìt7©?$# �,ysø9$# öNèduä!#uq÷dr& ÏNy�|¡x�s9 ÝVºuq»yJ¡¡9$# ÞÚö�F{$#ur 

`tBur �ÆÎg�Ïù 4  {)3(، موهفم ديقي يذلا يلازغلا نم ملعلا لهأ نيب هيلع قفتم ىنعملا اذهو 

 نأ ":ىري يذلا يبطاشلا ىلإ "عرشلا دوصقم ىلع ةظفاحملا ةحلصملí ينعنو "اهل عرشلا رابتعí ةحلصملا

 نم ال ىرخألا ةايحلل ايندلا ةايحلا ماقت ثيح نم ربتعت امنإ ةعفدتسملا دسافملاو اعرش ةبلت›ا حلاصملا

 يأ عراشلا دوصقمل يدؤملا ببسلا": اŒm ةحلصملا فرعي يذلا يفوطلا ىلإ .)4("سانلا ءاوهأ ثيح

 مامإلا بقعت انه نمو .)5("سانلا فرع يف عفن قلطمل سيلو ةداع وأ ةدابع ،عراشلل دوصقم عفن ىلإ

 مئالملا كاردإ يه ثيح نم ايندلا حلاصم نŒ لوقلا قلطأ امدنع مالسلا دبع نب زعلا مامإلا يبطاشلا

 يبطاشلا لاقف ،)6( ةبرجتلاو ةرورضلاو لقعلí كردت نأ نكمي ةيسفنلاو ةيسحلا مالآلاو تاذللا نم يفانملاو

 ام ىلع رمألا ناك ولو ..ضعب نود هوجولا ضعب نم كلذ لب ،هجو لك نم لاق امك سيل ": ابقعم

 عرشلا ءاج امنإو ،نكي مل كلذو ،ةصاخ ةرخآلا رادلا حلاصم ثب ىلإ الإ عرشلا يف جتحي مل ،قالطÚ لاق

 اهدسافمو اهحلاصم كاردÚ ايندلا يف لوقعلا لالقتسا ليحت ةداعلاف ..اعم ةرخآلا رمأو ايندلا رمأ ميقي

 .)7("ليصفتلا ىلع

 يف ديحولا رايعملا وه نوكي نأ نكمي ال ملألاو ةذللا نم هيفاني امو همئالي ام ناسنإلا كاردإ نإ 

 وهو ،ةعامجلا ةحلصمل رظن نود نمو ،ةديعبلاو ةبيرقلا بقاوعلل رظن نود نم ،ةحلصم ربتعي ام ديدحت

 اهتفرعم قح اهفرعي ال دبعلا لاوحأ اƒ موقت يتلا حلاصملا نأ "ةجيتنلاو ،هيلإ داشرإلí عرشلا لفكت ام
 

 .2/482 ،ىفصتسملا :يلازغلا دماح وبأ -1
 .278 :ص ،ةعيرشلا دصاقم :روشاع نب رهاطلا -2
 .71 ةيآلا ،نونمؤملا ةروس -3
 .2/63 ،تاقفاوملا :يبطاشلا قاحسإ وبأ -4
 .25:ص ،1993 ،1ط ،ةينانبللا ةيرصملا رادلا ،حياسلا ميحرلا دبع دمحأ قيقحت ،ةحلصملا ةياعر يف ةلاسر :يفوطلا :رظني -5
 1/07،م]ألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق مالسلا دبع نب زعلا -6
 .2/77 ،تاقفاوملا :يبطاشلا قاحسإ وبأ -7
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 ةحلصم وه ام ديدحت يف رايعملاف .)1("هوجولا ضعب نم الإ ملع اƒ دبعلل سيلو اهعضاوو اهقلاخ الإ

 مئالملا كردت تناك نإو لوقعلا نإف ،اهكردب لقتسي ال هنإف حلاصملا كردي ناك نإو لقعلا نأو عرشلا وه

 ةحلصم وه امو ةبقاعلا يف ةحلصم وه ام ريرقت يف يفكي ال هدحو كلذ نكلو ةيرشبلا ةعيبطلل يفانملاو

 .ديدسلا مكحلاو ذفانلا رصبلا لقعلا عنمت هراكملاو تاوهشلا نإف ةعامجلل

 متي يتلا سمخلا تايلكلا اهظفح ىدم ىلإ رظنلí وه امنإ ةحلصم ائيش عرشلا رابتعا نأ :يناثلا

wارمع اهيلع موقي و ةعامجلا ماظتناو و عونلا ظفح اmصنلا يف يلازغلا اهيلإ راشأ يتلا حلاصملا يهو ،ا 

 يناسنإلا عامتجالا اهيلع موقي يتلا يه حلاصملا هذهف ،لاملاو لسنلاو لقعلاو سفنلاو نيدلا ينعأ قباسلا

 يف نودلخ نبا ةمالعلا نيخرؤملا ةدمع يرقبعلا كلذ هكردأ يذلا ىنعملا وهو ضرألا نارمع اw متيو

 هيف دجن ،انل حال يذلا نفلا اذهو": لوقي ثيح "نارمعلا ملع"و دصاقملا نيب طابترالا هكف ضرعم
 ..بلطلاو ضرعلê هلئاسم سنج نم يهو ،مهمولع نيهارب يف مولعلا لهأل ضرعلê يرجت لئاسم
 دسفم باسنألل طلخم Æزلا نأ يف ،دصاقملê ةيعرشلا ماكحألا ليلعت يف ءاهقفلا هركذي ام لثم
 ىلع ةظفاحملا ىلع ةينبم اهلك ا∞إف ،ماكحألا يف ةيعرشلا دصاقملا نم كلذ ريغو ،عونلل
 حالص اw دوصقملا امنإ انطíو ارهاظ نارمعلا حلاصمل ةيعارملا ةعيرشلا ماكحأ نأ " دكؤي مث ،)2("نارمعلا

  .)3("مflرخآ

 نأ امك ،لاملاو لسنلاو لقعلاو سفنلاو نيدلا ظفح يف جردني فرصت  لك يه ةحلصملاف هيلعو

 ،اهلامهإ وأ اهلافغإ زوجي ال يتلا ةيلكلا حلاصملا نم ةحلصم اضيأ وه جردتلاو بيترتلا اذه ىلع ةظفاحملا

 ،ةربتعم ةحلصم عرشلا رظن يف وهف بيترتلا اذه ىلع حلاصملا هذه نم ةحلصم ظفح ىلإ يدؤي ام لكف

 ةحلصم تيوفت ىلإ يدؤي ام لكو ،اهنم رفنتو ةيرشبلا ةعيبطلل ايفانم ايسفن وأ ايسح املأ هيف ناك نإو

 هيف ناك نإو ،ةربتعم ريغ )ةحلصم(ةرضم عرشلا رظن يف وهف بيترتلا اذه قفو ةيلكلا حلاصملا هذه نم

 وه ةحلصم ائيش عرشلا رابتعا يف رايعملاف ،اهيف íوغرمو ةيرشبلا ةعيبطلل ةمئالم ةيسفن وأ ةيسح ةذل

 رظنلا هيضتقي جردتو بيترت قفو اهظفح ىلع عئارشلا تقفتا يتلا ةسمخلا ةيلكلا حلاصملل هتمدخ ىدم

 .يعرشلا

 دقل ،اعرش دوصقم جردتو بيترت راطإ يف امنإو ايتاذ اهديدحت متي ال يعرشلا رظنلا يف ةحلصملاف

 ىلإ يضفي يلعف وأ يلوق فرصت لك" اŒm ةحلصملا ديدحت يف اريثك ةبيغز نب نيدلا زع روتكدلا باصأ

 
 .2/77 ، تاقفاوملا :يبطاشلا قاحسإ وبأ -1
 .51-1/50،نودلخ نبا خير| :نودلخ نب نمحرلا دبع-2
 .1/51، نودلخ نبا خير| :نودلخ نب نمحرلا دبع -3
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 عم نكلو ،اهل عرشلا رابتعí ةحلصملل هدييقت ثيح نم "عراشلل ةدوصقم ةرضم عفد وأ ةعفنم بلج

 نم اضيأ نكلو ايتاذ ارابتعا سيل حلاصملل عرشلا رابتعا نأ ثيح نم اصقÓ فيرعتلا اذه ىقبي كلذ

 لماعتي ال ينوناق باطخو ماظنك ةعيرشلاف ،اعرش دوصقم بيترت قفو يعرشلا رظنلا هيضتقي ام ثيح

 فدهي يتلا ضارغألا قيقحتل فلكملا اهرشابي يتلا تافرصتلاو بابسألا لالخ نم الإ ةحلصملا عم

 عمو ،هتاذ يف اعورشم ام ضرغ قيقحتل هب لسوتي يذلا فرصتلا وأ لعفلا نوكي نأ لصألاو ،اهيلإ

 كلذ عمو هتاذ يف اعورشم نوكي ال دق فرصتلا وأ لعفلا نإف ةيئانثتسالا تالاحلا ضعب يفف كلذ

 .حلاصملا بيترت يف يعرشلا رظنلا هيضتقي امل ةاعارم ةيئانثتسا وأ ةضراع ةيعورشم ةعيرشلا هيلع يفضت

 ىلإ يدؤي نأ بلغي صاصقلا اذه ناك نإ نكلو ،اعرش ةدوصقم ةحلصم هتاذ يف حورجلا يف صاصقلاف

 يذلا ملسملا مد ظفح نإف كلذكو ،بلقلا وأ سأرلا يف رئاغلا حرجلاك ،ةحلصم دعي مل سفنلا فلت

 .ةحلصم دعي مل نيملسملا شيج ىلع زاهجإلا همد ظفح يف ناك نإ نكلو ةحلصم ودعلا هب سرتت

 وأ صلاخ عفن بلج نم عورشم دصقل هب لسوتي فرصت لك " ةحلصملا فيرعت ىلإ صلخن مث نمو
 ."يعرشلا رظنلا هيضتقي بيترت قفو ،حجار وأ صلاخ ررض عفد وأ حجار

 ةحلصملا موهفم رصانع -2
 يعرشلا حالطصالا يف ةحلصملا موهفم رصانع ديدحت نكمي قباسلا فيرعتلا لالخ نم

 :رصانع ةثالث يف

 

 
 
 ةعفنملا  رصنع /أ
 ربتعي ال لب ةحلصم ربتعي ضرغ هل فرصت لك سيل نكلو ضرغب امود يناسنإلا فرصتلا طبتري 

 وهو يباجيالا اهبناج يف ءاوس ةعفنم قيقحتل اw لسوتي يتلا لاعفألا الإ ةحلصم ةيناسنإلا تافرصتلا نم

 .ررضلا عفدب هنع نوربعي ام وهو يبلسلا اهبناج يف وأ عفنلا بلجب ةعيرشلا ءاهقف هنع ربعي ام

 

ةحلصملا رصانع

ناحجرلا ةیعورشملا ةعفنملا
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  ةیعورشملا رصنع /ب
 عفانملا ضعب ىلع صرحلا نأ لب امومذم ربتعي ررض لك سيلو ادومحم ربتعي عفن لك سيل هنأ ىلع

 هيلع بترتي دق راضملا ضعب عفد ىلع صرحلا نأ امك ةميظع دسافمو ةميخو بقاوع اهءارو رجب دق

 يصخشلا ديدحتلل اكورتم سيل ررضلا عفدو عفنلا بلج نإف انه نمو ،ريثك ريخو ةميظع حلاصم تاوف

 امو ةيعورشملا رصنعب هققحت لالخ نم يأ هل يعرشلا رابتعالا لالخ نم هيلإ رظني لب ،يفرظلا يتاذلا

 .ةعامجلا ماظتناو درفلا حالص ىلإ ةعجارلا ةيويندلا و ةيورخألا بقاوعلا يف رظنلا هيضتقي

 

 ناحجرلا رصنع -/ج
 سيلو ،ضرغ نم رثكأ ةدحاولا ةليسولا ىلع بترتي دق امك ام ضرغ قيقحت ىلإ لئاسولا ددعتت

  ةصلاخلا حلاصملاف ةضحم ةدسفم ربتعي فرصت كانه سيل هنأ امك ةضحم ةحلصم ربتعي فرصت كانه

 ةحلصملí بوشم فرصت لكف ،ةعيرشلا ءاهقف كلذ ىلع دكؤي امك دوجولا ةزيزع ةصلاخلا دسافملاو

 هيزاوت وأ لí تاذ ةيبناج رارضأ هيلع بترتت ملو هعفانم ترثك نمف ،بلاغلí لآملا يف ةربعلاو ةدسفملاو

 عفانم هيلع تبترت ولو ىتح ةدسفم وهف هراضم ترثك نمو ،ةربتعم ةحلصم يعرشلا رظنلا يف وهف

 .ةيبناج
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 ةسداسلا ةرضاحملا

 حلاصملا بتارم

 

 ،ةيرورضلا حلاصملا :ثالثلا دعاوقلا نع جرخت ال اهيلع ةظفاحملí ةعيرشلا تءاج يتلا حلاصملا

 اذه نأل ؛ايعطق اليلد نوكي نأ دبال كلذ يف هيلإ دنتسملاو ،ةينيسحتلا حلاصملاو ،ةيجاحلا حلاصملاو

لصأ وه لب ،ةعيرشلا لوصأ نم لصأ
ُ
 .ةيعطق اهتلدأ نوكت نأ دب الف ،ةيعطق ةعيرشلا لوصأو ،اهلوصأ 

يلقعلاو  .ايلقن وأ اّيلقع نوكي امإ يعطقلا ليلدلا اذهو
ّ
 ،ايلقن نوكي نأ دب الف ؛انه هل عقوم ال 

 ىلع ،ةماعلا رومألا هذه نم هيلع توطنا امو ،ةيئزجلاو ةيلكلا اهتلدأ يف رظنلí ةعيرشلا ءارقتسا وهو

 ةفلتخم ،ضعب ىلإ اهُضعب ٌفاَضنُم ةّلدŒ لب ،صاخ ليلدب تبثي ال يذلا يونعملا ءارقتسالا ّدَح

 ةماعلا دنع تبث ام ّدح ىلع ؛ةلدألا كلت هيلع عمتجت دحاو ٌرمأ اهعومجم نم مظتني ثيحب ،ضارغألا

سانلا دمتعَي ملف  .كلذ هبشأ امو ،هنع هللا يضر يلع ةعاجشو ،متاح ُدوج
ُ
 عراشلا دصق تابثإ يف 

 رهاوظلا نم كلذ مهل لصح لب ،صوصخم هجو ىلع الو ،صوصخم ليلد ىلع دعاوقلا هذه يف

 نم بí لك يف ،ةفلتخم عئاقوو ،ةفلتخم نايعأ يف ةصاخلا تاّيئزجلاو ،تادّيقملاو تاقلطملاو ،تامومعلاو

لكو ،هقفلا باوبأ
ّ
 كلت ىلع ظفحلا ىلع ةرئاد اهّلك ةعيرشلا ةلدأ اودجو ىتح ،هعاونأ نم عون 

 َدافأ ليبسلا اذه ىلعو .ةلوقنم ريغو ةلوقنم لاوحأ نئارق نم كلذ ىلإ فاضني ام عم اذه  .دعاوقلا

ربخ
ُ
لك رابخإ ناكل نيربخملا داحآ هيف ربُتعا ول ذإ ؛عطقلا رتاوتلا 

ّ
 اديفم هتلادع ضرَف لع مهنم دحاو 

 رخآ هيلإ فاضنا اذإف ،الثم نظلل ديفم ٌدحاو ربخف :قارتفالل تسيل ةيصاخ عامتجالل نكل ،ّنظلل

 كلذكف  .ضيقنلا لمتحي ال يذلا عطقلا عيمجلí لصحي ىتح ،رخآو ،رخآ ٌربخ اذكهو ،نظلا يوق

 .انتلأسم يف رمألا

 دصاقملا بتارم -1
 تایرورضلا -أ
 ْتَدِقُف اذإ ثيحب ،ايندلاو نيدلا حلاصم مايق يف اهنم َّدُب ال يتلا رومألا "يبطاشلا فيرعتب  يهو

 ةاجنلا ُتوف ىرخألا يفو ،ٍةايح ِتْوَـفو ٍجُراOو ٍداسف ىلع ْلب ٍةماقتسا ىلع ايندلا ُحلاصم ِرَْجت ْمل
 .نيبملا نارسخلê ُعوجرلاو ميعنلاو
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 ىلإ  ةرورض يف اهداحآو اهعومجمب ةمألا نوكت يتلا  ":  يه هلوقب روشاع نبا اهفرعو 
 ...شالتو داسف ىلإ ةمألا لاح لوؤت تمرخنا اذإو  ،اهلالتخê  ماظنلا ميقتسيال ثيحب ،اهليصحت
 يف ممألا قرعأ هنم تملس دق اذه نأل ؛اهلالحمضاو اهكاله ةمألا ماظن لالتخê دارملا سيلو
 ىلع نوكت ال ثيحب ،ماعنألا لاوح” ةهيبش ةمألا لاوحأ ريصت نأ هب ينعأ نكلو ،ةيجمهلاو ةينثولا
 "اهنم عراشلا اهدارأ يتلا ةلاحلا

  :نيرمŒ نوكي تLرورضلا ظفحو

ميقي ام :امهدحأ
ُ
  .دوجولا بناج نم اflاعارم نع ةرابع كلذو ؛اهدعاوق تبثيو اmاكرأ 

 مدعلا  بناج نم اflاعارم نع ةرابع كلذو ؛اهيف عَّقوُتملا وأ عقاولا لالتخالا اهنع أردي ام :يناثلاو

 

 ظفح ىلإ ةعجار تادابعلا ُلوصأف
 ،نامیإلاك ؛دوجولا بناج نم نیدلا

 ،ةالصلاو ،نیتداھشلاب قطنلاو
 امو ،جحلاو ،مایصلاو ،ةاكزلاو

 .كلذ ھبشأ

 سفنلا ظفح ىلإ ةعجار تاداعلاو
 ؛اضیأ دوجولا بناج نم لقعلاو
 ،تابورشملاو تالوكأملا لوانتك
 امو ،تانوكسملاو ،تاسوبلملاو

.كلذ ھبشأ

 لسنلا ظفح ىلإ ةعجار تالماعملاو
 ىلإو ،دوجولا بناج نم لاملاو
 نكل ،اضیأ لقعلاو سفنلا ظفح

 ناك ام :اھلاثمو .تاداعلا ةطساوب
 عم ناسنإلا ةحلصم ىلإ اعجار
 وأ ضوعب كالمألا لاقتناك ؛هریغ
 باقرلا ىلع دقعلاب ،ضوع ریغب

.عاضبألاوأ عفانملا وأ

 عیمجلا ظفح ىلإ عجرت تایانجلاو
 تَعُرش اھنإ ثیح ،مدعلا بناج نم

 مّ دقت ام ىلع ادئاع ناك امّ دض
 ام اھیف َع رشف ،لاطبإلاب هركذ
 كلت َفالتیو لاطبإلا كلذ أردی
 تایدلاو صاصقلاك ؛حلاصملا

 ،لقعلا ظفحل برشلاّ دَحو ،سفنلل
 نیمضتو ،لسنلا ظفحل انزلاّ دَحو
 ،لاملا ظفحل عطقلاو لاومألا میق
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 اmإ اولاق دقو .لقعلاو ،لاملاو ،لسنلاو ،سفنلاو ،نيدلا ظفح :يهو ،ةسمخ تLرورضلا عومجمو

لك يف ةاعارم
ّ
 قلخلا نم عرشلا دوصقمو" :هلوقب كلذ ىلع صن  نم لوأ يلازغلا ناك دقو .ةلم 

 ظفح نمضتي ام لكف ،مهلامو ،مهلسنو ،مهلقعو ،مهسفنو ،مهنيد مهيلع ظفحي نأ وهو :ةسمخ
 ."ةحلصم اهعفدو ،ةدسفم وهف لوصألا هذه تِّوفُي ام لكو ،ةحلصم وهف ةسمخلا لوصألا هذه

 
 

 لسنلا ناكم جورفلا ظفل لمعتساو سمخلا يف تايلكلا اينمض رصح :ينيوجلا 
 سوفنلا لدب ءامدلاو جهملا ظفل لمعتساو
 لمعتساو عضبلا ظفل لوخنملا يف لمعتساو سمخ يف تايلكلا ةحارص رصح:يلازغلا 

 لسنلا ظفل ىفصتسملا يف

478 ينیوجلا

606 يزارلا

631 يدمآلا

665 بجاحلا  نبا

685 يواضیبلا

716 يفوطلا

889 يبطاشلا

684 يفارقلا

771 يكبسلا

1250 يناكوشلا

505 يلازغلا



 52 

52 

 لسنلا لدب بسنلا ظفل لمعتساو سمخ يف اهرصح :يزارلا 
 لخت مل ةسمخلا دصاقملا" :لاقو ،لسنلا ظفل لمعتساو سمخ يف اهرصح  :يدمآلا 
 لقعلاو سفنلاو نيدلا ظفح يهو عئارشلا نم ةعيرش الو للملا نم ةلم اهتياعر نم

 بتارم ىلعأ يهو ،تLرورضلا نم ةسمخلا دصاقملا هذه ظفح نإف لاملاو لسنلاو

 ."تابسانملا

 لسنلا ظفل لمعتساو سمخ يف اهرصح :بجاحلا نبا 
 بسنلا ظفل لمعتساو سمخ يف اهرصح :يواضيبلا 
  نأ نود ضارعألاو باسنألا  نيب موقلا ددرت ىكحو سمخ يف اهرصح :يفارقلا 
 ةسداس ةيلك ةفاضا دصقي
 يه ةسداس ةيلك ةفاضإ نيلوصألل بسني هدجن ثيح بارطضالا أدب هعم :يفوطلا 
 .قيقحت وأ قيثوت  نود ضرعلا
 قيثوت نود ضرعلا يه ةسداس ةيلك اوفاضأ نييلوصألا نأ اضيأ يعدي :يكبسلا 
 ولمعتسا دقف  ةرشع  نم رثكأ تايلكلا ددع ناكل مflاحالطصا يف موقلا انيراج ولو 

 ىلع  ةلالدلل اولمعتساو )نادبألاو ءامدلاو جهملا( ظافلأ سفنلا ىلع  ةلالدلل
 لقعلاو  نيدلا تايلك انفضا  اذإو )عضبلاو جرفلاو ضرعلاو بسنلا( ظافلأ لسنلا
 .12 تايلكلا ددع ناك لاملاو

 جورخلل ةوعدلا تلاعت امناو ،يسامخلا رصحلا نع ءاملعلا اw جرخي مل دصاقملا عاونأ نأ ةقيقحلاو

 .ةرصاعملا ةرتفلا يف كلذ نع

 تایجاحلا -ب
 ي ِّدؤملا قيّضلا عفرو ةعسوّتلا ثيح نم اهيلإ رقتفي يتلارومألا  "يبطاشلا لوقي امك اهانعمو

 ىلع نيفَّلكملا ىلع لخد َعاَرُـت مل اذإف .بولطملا توفب ةقحّاللا ةقشملاو جرحلا ىلإ بلاغلا يف
 .ةماعلا حلاصملا يف عقوتملا يداعلا داسفلا غلبم غلبي ال هنكلو ،ةّقشملاو ُجرحلا ةلمجلا

 هجو ىلع اهرومأ ماظتناو ،اهحلاصم ءانتقال هيلإ ةمألا جاتحت ام وه": هلوقبروشاع نبا اهفرعو
 غلبي ال ناك كلذلف ةمظتنم ريغ ةلاح ىلع ناك هنكلو ،ماظنلا دسف امل هتاعارم الول ثيحب ،نسح
 "يرورضلا ةبترم

  .تLانجلاو ،تالماعملاو ،تاداعلاو ،تادابعلا يف ةيراج يهو



 53 

53 

 

 
 

 تانیسحتلا -ت
 عقي نكلو ،ةجاح ىلإ الو ةرورض ىلإ عجري ال ام يه ":هلوقب ىفصتسملا يف يلازغلا اهفرع  دقو 

 "تالماعملاو تاداعلا يف جهانملا نسحأ ةياعرو ،دئازملاو mازملل ريسيتلاو نييزتلاو نيسحتلا عقوم
 يتلا تاسِّندملا لاوحألا بنجتو ،تاداعلا نساحم نم قيلي امب ذخألا ا∞” "يبطاشلا اهفرعو

  ."قالخألا مراكم مسق كلذ عمجيو .تاحجارلا لوقعلا اهفن›
  ةنمآ شيعت ىتح اهماظن يف ةمألا لاح لامك اƒ يتلا رومألا يه":هلوقب روشاع نبا اهفرعو

 يف êوغرم ةيمالسإلا ةمألا نوكت ىتح ،ممألا ةيقب  ىأرم يف عمت‡ا رظنم ةجƒ اهلو  ،ةنئمطم
  .تLانجلاو ،تالماعملاو ،تاداعلاو ،تادابعلا يف ةيراج يهو        اهنم برقتلا يف وأ اهيف جامدنالا

 

تایانجلا يفو  
كلذ ھبشأ امو ،عانصلا نیمضتو ،ةلقاعلا ىلع ةیدلا برضو ،ةماسقلاو ةیمدتلاو ،ثوللاب مكحلاك  .

 تالماعملا يفو

رجشلا ةرمثك ؛تاعوبتملا ىلع دقعلا يف عباوتلا ءاغلإو ،ملسلاو ،ةاقاسملاو ،ضارقلاك

 تاداعلا يفو

 .كلذ ھبشأ امو ،ابكرمو ،انكسمو ،اسبلمو ،ابرشمو ً،الكأم :لالح وھ امم تابیطلاب عُّتمتلاو ،دیصلا ةحابإك

 تادابعلا يفف

رفسلاو ضرملاب ّةقشملا قوحل ىلإ ةبسنلاب ةّففخملا صخرلاك . 
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 اmادقف  سيل ذإ ؛ةيجاحلاو ةيرورضلا حلاصملا لصأ ىلع ةدئاز نساحم ىلإ ةعجار رومألا هذهف 

لخُمب
ّ
 Œنييزتلاو نيسحتلا ىرجم ترج امنإو ،يجاح الو يرورض رم 

 

  ةیلصألا دصاقملا لئاسو -1
 
 ةيمهألا يف ءاوس تسيل ةثالثلا اهعاونŒ حلاصملاو" :ناديز ميركلا دبع لوقي ألا حلاصملا

 مهأ ىلوألل ماكحأ نم عرش امف اذه ىلعو , تانيسحتلا مث تايجاحلا مث تLرورضلا ةياعرلí اهالوأف
 ىنعمب بيترتلا اذw اهتياعر بوجو اذه ىلع بترتيو ةثلاثلل عرش امم مهأ ةيناثلل عرش امو ةيناثلل عرش امم

 ناك اذإ تانيسحتلا ةاعارم زوجي الو تLرورضلí لخت اflاعارم تناك اذإ تايجاحلí ةيانعلا زوجي ال هنأ

 وه اميف لالخإ اflاعارم يف ناك اذإ تالمكملا ةاعارم زوجي الو تايجاحلاو تLرورضلí لالخإ كلذ يف

 هيعدتسي اهفشك ناك اذإ íولطم اهرتس ناك نإو ةروعلا فشك حابي طباوضلا هذه ىلع ءانبو اهل لصأ

 ثئابخلا لوانت حابيو , يرورض سفنلا ظفحل جالعلاو ينيسحت ةروعلا رتس نال جالعلاو صحفلا ءارجإ

 عفدلا اذه ناك اذإ ناسنإلا ىلع ةقشملاو جرحلا عفد زوجي الو يرورض اهظفح نال سفنلل اظفح ةتيملاك

 ظفحل يرورض اmايتإ نأل ةقشملا نم ءيش اهيف ناك نإو بجت الثم تادابعلاف يرورض وه امل تيوفت

 .ةيرورضلا حلاصملا نم نيدلا ظفحو نيدلا



 ةھج ةحلصملا
 لاملا لسنلا لقعلا سفنلا نیدلا ظفحلا

 تایرورضلا

 ةھج
 دوجولا

 نامیإلا دئاقع عیرشت •
 تادابعلا رئاعش و •
   ةوعدلا لصأ  •
  ىربكلا  ةمامإلا •

 ةعارزلا عیرشت •
 نم فافكلا دح ةحابا •

 سبلملاو لكأملا
 بكرملاو نكسملاو

 

 يرورض وھ امب ملعلا بلط •
  رظنلاو ركفتلا    عیرشت •
 نآرقلا ربدتب رمألا  •
   ضرألا يف ریسلاب  رمألا   •
 ةیذغتلاو  مونلا نم يرورضلا •

 جاوزلا عیرشت •
 ةناضحلا عیرشت   •
 ةقفنلا باجیا  •

  دولوملل

 ةراجتلاو بسكلا عیرشت •
 عویبلاو
 يف برضلا ىلع ثحلا •

  ضرألا
 لمعلا دوقع عیرشت •

 ةھج
 مدعلا

  رفكلاو كرشلا میرحت •
  ةدرلا دح عیرشت •
   داھجلا عیرشتو  •

 لتقلا میرحت •
  حورجلاو
 يف صاصقلا عیرشت •

 فارطألاو سفنلا
 راحتنالا میرحت   •

 دح عیرشتو رمخلا  میرحت •
 ردخملا  و ركسملا
 نظلا داقتعا نع يھنلا  •

 ةفارخلاو
 ةناھكلا نایتا نع يھنلا  •

 ةذوعشلاو رحسلاو

 فذقلاو  انزلا میرحت •
 امھ دح عیرشتو
 .لتبتلا نع يھنلا •
 .لسنلا دیدحت میرحت  •
 ضاھجالا میرحت  •

  ةرورض ریغل

 عیرشتو ةقرسلا نع يھنلا •
 اھدح
 يھنلا لاملا فالتا میرحت  •

  اریذبت لاملا قافنا نع
 و ررغلا دوقع نع يھنلا  •

  .نامضلا  عیرشت

 تایجاحلا

 ةھج
 دوجولا

 ةملكب قطنلا عیرشت •
 ةرورضلا دنعرفكلا
 صخرلا عیرشتو  •

 يف ةفلتخملا
 تادابعلا

  ةضواعملا عیرشت •
 نم ةیافكلا  دح •

 برشلاو لكأملا
 نكسملاو سبلملاو
 دیصلا ةحابإ  •

 داز امیف ملعلا بلط ىلع ثحلا •
 .يرورضلا نع
 دیلقتو ،ءاملعلا لاؤس عیرشت   •

 ءامكحلا ةرواشمو  ،ءاھقفلا
 ریبعتلاو ریكفتلاو يأرلا ةیرح •

 ةبطخلا عیرشت •
 قالطلا عیرشت  •

 عیرشت ،علخلاو
 )لسنلا میظنت( لزعلا
 يف طارتشالا ةحابا  •

  جاوزلا دقع

 دقعو ضورقلا عیرشت •
 ضارقلا و ملسلا
 ..ةاقاسملاو
 تاذ تالماعملا عیرشتو   •

 رامثلا عیبك ریسیلا ررغلا
 ةبیغملاو ،اھحالص ودب لبق

 ةھج
 مدعلا

 و ددشتلا نع يھنلا  •
 عطنتلاو  قمعتلا
 تاھبش در •

 نیككشملا

 يوادتلا عیرشت •
 ىلع ةیدلا عیرشت •

 ةلقاعلا
  ىلع ثحلاو ةیرحلا •

 باقرلا ریرحت

 دھتجملا نع جرحلا عفر •
 ئطخملا نع جرحلا  عفر  •

  لفاغلاو يسانلاو
 اھرشنو  بتكلا فینصت  •

 يف ةءافكلا عیرشت •
  قلخلاو نیدلا
 ،نیجوزتملل

 دوقعلا قیثوتو ،نیدلا ةباتك •
 اھروص لكب نوھرلا  •

 اھعاونأو
 وھ امیف راكتحالا نع يھنلا •

 توق
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 تاینیسحتلا

 ةھج
 دوجولا

  تاراھطلا عیرشت •
  ةفلتخملا
  دنع ةنیزلا ذخأ و  •

 تادابعلا ءادأ
 ننسلا عیرشتو  •

 تاعاطلا لفاونو

  ةعانصلا بلط •
 لكأملا يف معنتلا دح •

 سبلملاو برشملاو
 نكسملاو
  ةضایرلا بابحتسا •
  ةدئاملا بادآ عیرشت  •

 سابللاو

 ملعلا لھأو ءاملعلا ریقوت •
 ملعتملاو ملاعلا بادآ •
 فالتخالا بدأ ةیاعر  •
  ةرظانملاو ثحبلا بادآ  •

 نسحأ يھ يتلاب لادجلاو

 ددعتلا عیرشت •
 طورشلا ةیاعر  •

 جاوزلا يف ةیلامكلا
 ىلإ رظنلا عیرشت  •

 ةبوطخملا
 بادآ ةاعارم   •

  ناسحإب ةرشاعملا
 ناسحإب قرفتلاو

 رمألا  و ةلاقإلا عیرشت •
 تالماعملا يف ةحامسلاب
 ةیلاملا
 باحصأل لاملا لذب   •

 تاجاحلا
•  

 ةھج
 مدعلا

 ةروعلا رتس عیرشت •
 تاساجنلا نم هزنتلا  •

 بوثلاو ندبلا يف
 ءادأ دنع ناكملاو
 تادابعلا

 قلطملا وفعلا عیرشت •
  فارسإلا نع يھنلا  •

  راتقالاو
 لتق نع يھنلا  •

 نایبصلاو  ءاسنلا
 برحلا يف
 لوانتو عیب عنم •

 ،تاسجنلا

 و  ءارملاو  لادجلا نع هزنتلا •
 ربكلاو  ملاعتلاو بصعتلا
 رورغلاو

 راھظإ نع يھنلا  •
 مراحملا ریغل ةنیزلا
 ةبطخلا نع يھنلا  •

 ةبطخلا ىلع
 جاوزلا نع يھنلا •

 تبنم تاذ ءانسحب
 ءوس

   ،عیبلا ىلع عیبلا نع يھنلا •
 ،موسلا ىلع موسلاو
 ،ءارشلا ىلع ءارشلاو
 امیف راكتحالا نع يھنلا
 اتوق سیل



 ةعباسلا ةرضاحملا
 اهرابتعا طورشو دصاقملا تالمكم

 
 دصاقملا تالمكم  -1
 ّلخي مل هدقف انضرف ول امم ،ةلمكَّتلاو ةمتَّتلاك وه ام اهيلإ ّمضني بتارملا هذه نم ةبترم لك

 حلاصملا لعجت يتلا ماكحألا ةلمج ":اUأ ىلع دصاقملا تالمكم فيرعت نكميو .ةيلصألا اهتمكحب

 ."اهلضفأو هوجولا نسحأ ىلع ةبستكمو ةلماكو ةم? ةينيسحتلا ةيجاحلاو ةيرورضلا

 تZرورضلا تالمكم -

 ،اهلضفأو هوجولا نسحأ ىلع ةبستكمو ةلماكو ةم` ةيرورضلا دصاقملا لعجت يتلا ماكحألا يهو 

  :اهيف تالِّمكملا ةلثمأ نم و لاملاو لسنلاو لقعلاو سفنلاو نيدلا ظفح :لمشت يهو

  ةعمجلا ةالصو ،ننسلاو ضئارفلا يف ةعامجلا ةالصك ؛نيدلا رئاعش راهظإ -

 (يليمكت هنكلو ،ةجاح ة ّدش هيف رهظت الو ،ةرورض هيلإ وعدت ال هنإف ؛صاصقلا يف لثامّتلا -

 لماكلا اهظفحل اًقيقحت ،لثامتلا عرش نكلو ،صاصقلا درجمب ظفحت نأ سفنلل نكمي ذإ،.) سفنلا ظفحل

 .لثملا ةقفن سفنلا ظفح تالمكم نمو  .كلذ ريغو ليكنتو رáو ٍّفشت نم لصحي نأ نكمي امل اًعفدو

 ةولخلا ميرحت ،ذذلتو ةوهشب ةيبنجألا ىلإ رظنلا نم عنملاو -

 ركسي ال يذلا ركسملا ليلق برش ميرحت -

 ،نهرلï مايقلاو تاóاشتملا يف قحاللا عرولاو ،ïرلا عنم ،لثملا ضارقو ،لثملا ةرجأ ،لثملا نمث -

 .تZرورضلا نم عيبلا نإ انلق اذإ ،عيبلا يف داهشإلاو ،ليمحلاو

 :تايجاحلا تالمكم -

 ،اهلضفأو هوجولا نسحأ ىلع ةبستكمو ةلماكو ةم` ةيجاحلا ةحلصملا لعجت يتلا ماكحألا يهو

  :اهيف تالِّمكملا ةلثمأ نمو ،لاملاو لسنلاو لقعلاو سفنلاو نيدلا ظفح :لمشت اضيأ يهو

 بلغي نأ فاخي يذلا ضيرملا عمجو ،ةالصلا هيف رصقت يذلا رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا -

 يف فيفخَّتلاو ةعسوتلا لص° ّلخي َمل عَرشُي مل ول ذإ ؛ةبترملا هذهل  لِّمكملاك هلاثمأو اذهف  .هلقع ىلع

 .نيدلا ظفح
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 دوصقم نإف ،حاكنلا لصأ ىلإ ةجاحلا لثم ةجاح هيلإ وعدت ال هلك كلذ نإف  ،ةءافكلا رابتعا -

 ،هرارمتساو ةماود قيقحت ثيح نم حاكنلا ليمكت ليبس ىلع كلذ طارتشا نكل ،هنودب لصحي حاكنلا

 .لثملا رهم طارتشا اضيأ لسنلا ظفح تالمكم نمو .جوزلا نيب ةمحرلاو ةدوملاو نكسلا ليصحتو

 عيبلا رايخ تايجاحلا بï نم عيبلا نإ انلق نإو ةلمكتلا بï نم ليمحلاو ،نهرلاو ،داهشإلا -

 ،هلاوحأ يف رظنلاو يورتلا دعب كلم ام نألو ،عيبلا لص° لخي مل رايخلا عرشي مل ولف ،يورتلل عورشملا

  .سيلدتلاو نبغلا نع هدعبل ؛ىوقأو متأ هكلم نوكي

 :تاينيسحتلا تالمكم -

 ةبستكمو ةلماكو ةم` ةينيسحتلا ةحلصملا لعجت يتلا ماكحألا يهف :تانيسحتلا تالمكم امأو

 ببسلا لعلو تالمكم ةينيسحتلا دصاقملل نوركذي ال نييلوصألا رثكأو اهلضفأو هوجولا نسحأ ىلع

 ةيليمكتلا دصاقملï نييلوصألا ضعب اهامس ودبي اميف اذهلو ،ةيجاحلاو ،ةيرورضلل ةلمكم اUوك كلذ يف

  :اهيف هيلع ةلاع ناكو هدعب ءاج نم اهيلع هعب̀و يبطاشلا مامإلا اهركذ يتلا  تالِّمكملا ةلثمأ نمو

 نإو اهيف لوخدملا ةلفانلاوأ ةنونسملا لامعألا لاطبإ كرتو ،تاراهطلا تïودنمو ،ثادحألا بادآ -

 .ةبجاو ريغ تناك

ملا تابّيط نم قافنإلا -
َ

 .كلذ هبشأ امو ،ةقيقعلاو Zاحضلا يف رايتخالاو ،بساك

 ةلأسملا هذه يف هل هبنتلا بجي اممو  :ةمھم ةظحالم

 .تRرورضلل ةَمتَّتلاك تايجاحلا نوك -

 .تايجاحلل ةلمكَّتلاك تانيسحتلا كلذكو - 
 

 دصاقملل يبطاشلا ميسقتل دقن -1
 طورش ةعبرأ يقطنملا ميسقتلا يف طرتشي

 اذه يفوتسي تاينيسحتو تايجاحو تZرورض ىلإ دصاقملل يبطاشلا ميسقتو :ساسألا ةدحو- أ

 دنع هنكلو ،طرشلا اذه يفوتسي لاملاو لسنلاو لقعلاو سفنلاو نيدلا ظفح ىلإ تZرورضلل هميسقتو ،طرشلا

 لالخ نم طرشلا اذهل الافغا كلذ ناكف تاداعلاو تالماعملاو تادابعلï اهل لثم تايجاحلا نع هثيدح

 وأ تZرورضلا ةلحرم يف نوكي ْنأ نكمي اهل هّدع بسح ةسمخلا دصاقملا نم دصقم لك َّنأ هركذ مدع

 هنأ هنم انظ اهزواجتي ال هظافلأ دنع فقو دصاقملا يف بتك نمم هدعب ءاج نمو .تاينيسحتلا وأ تايجاحلا

 .مدعلا وأ دوجولا بناج نم ءاوس ...سفنلا وأ نيدلل ضرعي ال نيسحتلا وأ ةجاحلا
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 وأ دصاقم بتارمل همسقت يف يبطاشلا مامإلا اهافوتسا يتلا طورشلا نم وهو :رصحلا مامت طرش -أ

 .سمخلا حلاصملا ةيرصح يف ككشي نم نيرصاعملا نم نأ ولو سمخلا تايلكلل هديدحت يف

 دعي ال ام هميسقت يف لخدي مل ملف يبطاشلا مامإلا هافوتسا دق طرش وهو :رصقلا مامت طرش -ب

 .قالطø الو ساسألا ةدحو بيحب ال ،ةعيرشلا دصاقم نع جراخ

 تايجاحو تZرورض ىلإ دصاقملل هميسقت يف هافوتسا طرش وهو :زيامتلاو نيابتلا طرش -ت

 تالمكتلا هذه نأ ثيح نم طرشلï لخاو سبللا عقوأ ،ةلمكت ةبترم لكل لعجف داع امل هنكلو ،تانيسحتو

 صيصنتلا هجو نيبتي مل ،ثالثلا دصاقملا بتارم يف تجردنا نإو ¡الث سيلو تس بتارملاف ا¿اذب تلقتسا نا

 .ةبترمك اهيلع



 لاملا لسنلا لقعلا سفنلا نیدلا 

 تالمكم
 يرورضلا

 ةالصلا يف ةعامجلا عیرشت  - •
 راھظإل ناذآلا عیرشت - •

 نیدلا رئاعش
 .لدعلا مامإلا عم داھجلا - •

 يف لثامتلا عیرشت - •
 سفنلا يف صاصقلا
 .فارطألاو
• -  

 ال يذلا رمخلا لیلق میرحت - •
 .ركسی
 .كلام دنع رمخلا ةساجنب لوقلا •
 عناصمل بنعلا عیب میرحت - •

 .رومخلا

 میرحت - •
 ةولخلا
 ةیبنجألاب
 نع يھنلا •

 مرحملا رظنلا

 .لثملا نمث - •
 .لثملا ةقفن - •
 .لثملا ةرجأ - •

  تالمكم
 يجاحلا

 يف نیتالصلا نیب عمجلا - •
  ضرملاو رفسلا
 
 

 فیفختلاو ظیلغتلا - •
 ةیدلا يف

 ملعلا  ةبلط ىلع فقولا -  •
 بتكلا ىلعو

 رھم طارتشا - •
 .لثملا

 يف رایخلا طارتشا - •
 عویبلا
 ءافولا يف لطملا كرت  •

 ضورقلاب

 تالمكم
 ينیسحتلا

 .ةراھطلا تابودنمو بادآ - •
 ننسلاو لفاونلا بوجو - •

  ،اھیف عورشلاب
 يف رایتخالا نسح - •

  يدھلاو يحاضألا
•  

  نم لیمجلا حفصلا - •
 مدلا يلو

 ةمالسل حابملا حیورتلا   •
 ةیسفنلاو ةیلقعلا ةحصلا

  ةاعارم - •
 ىلإ رظنلا بادآ
 ةبوطخملا
 بادآ ةاعارم - •

 نسحو ةقیقعلا
 اھیف رایتخالا

 بیطأ نم قافنالا - •
   بسكلا



 دصاقملا تالمكم رابتعا طورش -2
 ،لاطبإل8 لصألا ىلع اهُرابتعا دوعي ال نأ وهو ؛ٌطرش ةلمكت يه ثيح نم اهلف ةلمكَت ّلك

 :نيهجول ،كلذ دنع اهطارتشا ّحصي الف اهلصأ ضفر ىلإ اهُرابتعا يضفي ةلمكت لك نأ كلذ

 عم ةفصلاك هتلمك ام عم ةلمكّتلا نأل ؛ةلمكّتلا لاطبإ لصألا لاطبإ يف نأ : امھدحأ       

 .اضيأ ةفصلا عافترا كلذ نم مزل ،فوصوملا عافترا ىلإ يدؤي ةفصلا رابتعا ناك اذإف .فوصوملا

 .اعيمج لصألاو ةلمكّتلل ابهذم نوكي لاحلا هذه يف ةلمكتلا هذه رابتعاف

 ناكل ،ةيلصألا ةحلصملا تاوف عم لصحت ةيليمكتلا ةحلصملا نأ انضرتفا ول oأ : يناثلاو      

 .ةيليمكتلا نم ربكأو ّمهأ اtأل ؛ىلوأ ةيلصألا ةحلصملا لوصح

 ةیقیبطت ةلثمأ
v تاساجنلا تمرحف ،نسحتسم تاءورملا ظفحو ،يرورض سفنلا ظفح نأ كلذ نايبو 

 لوانتب سفنلا ءايحإ ىلإ ةرورضلا تعد نإف .تاداعلا نساحم ىلع اهلهأل ًءارجإو ،تاءورملل اظفح

 .ىلوأ هلُوانت ناك سجنلا

v يفن طرتشا ولف ،لمكم ةلاهجلاو ررغلا ُعنمو ،يرورض عيبلا لصأ كلذكو
ُ

 ،ةلمج ررغلا 

 .عيبلا بà قلغنال

v نم تاضواعملا يف نيضوعلا روضح طارتشاو ،ةيجاح وأ ةيرورض ةراجإلا كلذكو àب 

ملو ،تايليمكتلا
ّ
 ،ملسلا يف الإ ،مودعملا عيب نم عنم رسع ريغ نم نايعألا عيب يف انكُمم كلذ ناك ا

ملو
ّ
 تَّحصو ،طقف عفانملا دوجو اهيف طرتشا ،ةراجإلا ىلإ ةجاحلا عم ،اعنتمم تاراجإلا يف كلذ ناك ا

 .دجوي مل وأ ضوعلا رضحي مل نإو

v نيملسملا ىلع اررض ناكل كلذ كرت ول :كلام لاق  .نيملاظلا ةالولا عم داهجلا زاوج.  

 لصألا ىلع داع اذإ لمكملاو ،ةرورضلل ةلمكم هيف ةلادعلاو ،يرورض هيف يلاولاو ،يرورض داهجلاف

àربتعي مل لاطبإل. 

v رمألا àنم ةعامجلاو ،ةعامجلا ةنس ُكرت كلذ كرت يف نإف ؛ءوسلا ةالولا فلخ ةالصل 

 .ةلمكتلà لصألا لطبي الو .بولطملا كلذل ةلمكم ةلادعلاو ،ةبولطملا نيدلا رئاعش

v ارورضل لمكم ةالصلا يف ناكرألا مامتإúضيرملاك ىلصت ال نأ ىلإ هبلط ىدأ اذإف ،ا 

 بسح ىلع ىّلصو ،لِّمكُي مل نمع جرحلا عفترا ،جرح اهمامتإ يف ناك وأ .لمكملا طقس رداقلا ريغ

  .ةصخرلا هتعسوأ ام
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v نم ةروعلا رتسو àنم ىلع اهؤادأ رذعتل قالطإلا ىلع بلط ولف ،ةالصلا نساحم ب 

 .بولسألا اذه ىلع ةيراج رصحلا قوفت ليبقلا اذه نم ةلثمأ ةعيرشلا يفو .ارتاس دجي مل
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 ةنماثلا ةرضاحملا
 

 حلاصملل ىرخأ تاميسقت  
 

 
 

  :نيتهج نم اهيف رَظنُي رادلا هذه يف ةدوجوملا ُحلاصملا

 دوجولا عقاوم ةهج نم -

 اN يعرشلا باطخلا قُّلعت ةهج نمو -

  دوجولا عقاوم ةھج نم حلاصملا يف رظنلا -أ
 

  .ةَضحم حلاصم اtُوك صّلختي ال انه ةدوجوم يه ثيح نم ةّيويندلا حلاصملا

 ةيناوهشلا هفاصوأ هيضتقت ام هلينو ،هشيع مامتو ناسنإلا ةايح مايق ىلإ عجري ام :حلاصملà ينعأو

  .قالطإلا ىلع امعنُم نوكي ىتح ،قالطإلا ىلع ةيلقعلاو

ملا مُّعنّتلاف
ُ

 تَرُـثك وأ تَّلَـق ّقاشمو فيلاكتب ةبوُشَم حلاصملا كلت نأل ؛ةداعلا يف دجوي ال قلط

 ،اهريغو ،جاوزلاو ،بوكرلاو ،ىنكسلاو ،سبللاو ،برشلاو ،لكألاف  .اهقحلت وأ ،اهقبست وأ ،ا≠ نرتقت

 .بعَتو ّدَكب الإ ُلانُت ال حلاصم

 .ةَضحم دسافمب تسيل دوجولا عقاوم ثيح نم ةيويندلا دسافملا نأ امك

 تاذللا لين نم ءيش اهعبتي وأ ،اهقبسي وأ ،ا≠ نرتقيو الإ ةداعلا يف ةدَسفَم نم اَم هنأ كلذ 

 .ريثك

 مل اهيف ةهج صالختسا مار نَمف ،نيفرطلا نيب جازتمالا ىلع تَعضُو رادلا هذه ّنأ لصألاف

 ءالتبالا ىلع اهعضوب رابخإلا كلذ لصأو .قئالخلا عيمج نم ةماتلا ةبرجتلا هناهربو .كلذ ىلع ردقي

ملà ُةَّنَجل ا تَّفُح" :ثيدحلا َف ءاج دقو ؛صيحمتلاو رابتخالاو
َ

 1 ." تاَوَهَّشلà ُراَّنلا تَّفُحَو هراَك

 .ىرخألا ةهجلا ةَكرش نم ةيلاخ ةهج دحأل ايندلا يف صلخي مل اذهلف

   :بلَغ ام ىضتقم ىلع مهفُت اّمنإ ايندلا ىلإ ةعجاّرلا دسافملاو حلاصملاف ،كلذك ناك اذإف

  .افرُع ةموهفملا ةحلصملا يهف ،ةحلصملا ةهج ُبلاغلا ناك اذإف

ةبلاغلاو ةصلاخلا حلاصملا 1
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  .افرع ةموهفملا ةدسفملا يهف ىرخألا ةهجلا تبلغ اذإو

 ةحجارلا ةهجلا ىلإ بَسنُي نيهجولا وذ لعفلاف

 ةبسن هلف ،تاداعلا ىضتقم نع جرخ نإف ،هلثم يف تاداعلا هب ترج امب ءيشلا ىلع ٌمكح اذهو

 .ةمسقلا هذه ريغ ةمسقو ىرخأ

 

 اھب يعرشلا باطخلا قُّلعت ثیح نم حلاصملا يف رظنلا-ب
  دايتعالا مكح يف حلاصملل يعرشلا رظنلا

 ةدوصقملا يهف ،دايتعالا مكُح يف ةدسفملا عم اهتنراقم دنع ةبلاغلا يه تناك اذإ ةحلصملا 

 نوكيلو ،ليبس ىدهأو قيرط موقأ ىلع oُوناق يرجيل ؛دابعلا ىلع بلّطلا َعَقو اهليصحتلو ،اعرش

 اهعبتت نإف  .ايندلا يف ةيراجلا تاداعلا ىضتقم ىلع دوصقملا لينب َىلوأو برقأو ّمتأ اُهلوصح

 .هبلطو لعفلا كلذ ةيعرش يف دوصقمب سيل كلذف ،ةّقشم وأ ةدسفم

 ،اعرش دوصقملا وه اهُعفرف دايتعالا مكح يف ةحلصملà ةنراقم ةبلاغلا يه تناك اذإ ةدسفملا 

 هل دهشي امبسح ،اهلثم يف يداعلا ناكمإلا هوجو ّمتأ ىلع اهعفر نوكيل ؛يهنلا عقو هلجألو

 ،لعفلا كلذ نع يهنلà دوصقملا وه سيل كلذف ،ة ّذل وأ ةحلصم اهتعبت نإف .ميلس لقع ّلك

 امك ،يهنلا ىضتقم يف ىًغلم كلذ ىوس امو  .ةدسفملا وهو ،ّلحملا يف بَلغ ام دوصقملا لب

 .رمألا ةهج يف ةاغلم ةدسفملا ةهج تناك

 ءيشب ةبوُشم ريغ ةصلاخ يه اعرش ةربتعملا دسافملا وأ اعرش ة َربتعملا حلاصملا ّنأ كلذ نم لصاحلاف

 ام هب دارملا امنإ ةدسفملا وأ ةحلصملا رابتعا يف بولغملا بناجلا نأل .اريثك الو اليلق ال ،دسافملا نم

 .ةلمجلا ىلع هيلإ عراشلا تافتلا يضتقت ةدπز ىلإ جورخ ريغ نم يبسكلا دايتعالا يف يرجي

 دايتعالا  مكح جراخ حلاصملل يعرشلارظنلا

 ،عطاقلا ُعطقو ،ّرطضملل ةتيملا ُلكأك( دايتعالا مكُح نع ةجراخ ةدسفملا وأ ةحلصملا تناك اذإ

 )كلذ ريغو ،رقيل مهتملا برضو ،ةعجولا سرضلا علقو ،ةلكآتملا ديلا عطقو ،دودحلاو تàوقعلا ةلمجلàو

 :ليصفتو رظن عضوم يهف لاحلا هذه يفف :اهِّجوتم اهنع يهنلا ناكل اهيلع بلغ اّمع تدرفنا ول ثيحب

 رخآلا نود نيفرطلا دح¿ فَّلكملا ةهج نم مكُح الف ةدسفملاو ةحلصملا اتهج تواست اذإ 

  .ةعيرشلا يف عقاو ريغ اذه ّلعلو .فُّقوّتلا نم ّدبالو ،ةلدألا يواستل

 ةهجلà قِّلعتُم ريغ عراشلا دصَق ّنإ :لاقُي نأ نكميف ىرخألا ىلع نيتهجلا ىدحإ تحجرت نإ 

 لمَتحي امهنم ةدحاو ّلك ذإ ؛نƒربتعم دهت√ا دنع اعم نيتهجلا نإ :لاقي نأ نكميو  .ةحوجرملا
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 وه امب ال ،عراشلل دوصقم هنأ oدنع حدقني امب انفّلُك اّمنإ نحنو ،عراشلل ةدوصقملا يه نوكت نأ

 يه ىرخألا ةهجلا نوك ناكمإ عطقت ال تحَّجرت نإو ةحجارلاف  .رمألا سفن يف هدوصقم

 ريغ هنكلو ،نيتهجلا يواست دنع الإ فيلكتلا يف ىغلم ناكمإلا اذه ّنأ الإ .عراشلل ةدوصقملا

 .داهتجالاو رظنلا يف ىغلم

 دنع )فيلكتلا يف (اعرش رابتعالا ةدوصقم ريغ ةحوجرملا ةهجلا ّنأ كلذ نم ةصالخلاو  

 لعفلا ىلع اعم يهنلاو رمألا عمتجال عراشلل ةدوصقم تناك ول ذإ ؛ةحجارلا ةهجلا عم اهعامتجا

  .قاَطُي ال امب افيلكت ناكف ،دحاولا
 

 
 

   اھیف جازتما ال ةصلاخ ةیورخألا حلاصملا -أ
 امو  .ةيورخأو ،ةيويند  :نيمسق ىلإ ةرخآلا وأ ايندلà اهقلعت ثيح نم دسافملاو حلاصملا مسقنت

 دسافملاو حلاصملا امأ .ةيويندلا دسافملاو حلاصملà قلعتي ام وه ةقباسلا ةلأسملا يف هيلع مالكلا مّدقت

 :نيعون ىلع يهف ةيورخألا

 لهأ باذعو ،نانجلا لهأ ميعنك ؛نيرمألا نيب اهيف جازتما ال ةصلاخ نوكت نأ :امهدحأ 

  .نارينلا يف دولخلا

 تقو يف نيدحوملا نم رانلا لخدي نم ىلإ ةبسنل8 الإ كلذ سيلو .ةجزتمم نوكت نأ  :يناثلاو 

  .لوألا مسقلا ىلإ َعَجر هللا ةمحرب ةنجلا لخدُأ اذإف  .رانلا يف هدوجو

 امك ناميإلا ّلحم الو ،دوجسلا عضاوم مهنم لانت ال رانلا نأل ؛رهاظ اجزتمم مسقلا اذه نوكو

 مل مهلامعأو ،مهلامعأ ردق ىلع باذعلا مهذخ« امنإف اضيأو .ةرهاظ ةحلصم كلتو  .ةنسلا يف ءاج

 لوصح يف فاك اذهو  .لاح ىلع هلمع يف ريخ ال نم ذخأ رانلا مهذخ… الف ،ةصاخ ّرشلل ضّحمتت

 عم هل ٌةلصاح ام ٌةحار نمؤملا بلقب قَّلعملا ءاجرلا مث  .ةحلاصلا لامعألاو ناميإلا نم ةئشانلا ةحلصملا

 .ةعيرشلا يف ةدراولا ةيئزجلا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ ،رانلا برك نم هنع سِّفنت ّيهف ،بيذعتلا

 ضيقن هنم مزلي ال توافتلا اذه نإف ،رانلا يف تاكردلاو ،ةنجلا يف تاجردلا توافت ةلأسم امأو

 ثيحب اقالطإ هيلع كلذ تقلطأو ،ملعلà هتفصو دقف ،ملاع نالف :تلق اذإ كنأ اذه ىنعمو  .ّدض الو

 مالكلا اذهف ،ملعلا يف هقوف نالفو تلُق اذإف  .هلامك ىلع هل فصولا كلذ لوصح يف باَرتسُي ال

ةیورخألاو ةیویندلا حلاصملا 2
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 ىلع ولو ،لهجلà فصَّتم لوألا ّنأ يضتقي الو ،لوألا ةبتر قوف ملعلا يف ةبتُر َزاح يناثلا نأ يضتقي

  .ام هجو

 نم اًصقن ءاملعلل كلذ يضتقي الف ،ءاملعلا ةبترم قوف ةنجلا يف ءايبنألا ةبترم :تلق اذإ كلذكف

 ءايبنألاو ،هيف صقن ال اميعن نومّعنم ءاملعلا لب ،ه ُّدض هلخادي ثيحب ةبترملا نم اضَغ الو ،ميعنلا

 .هيف صقن ال يذلا ميعنلا يف كلذ قوف مالسلاو ةالصلا مهيلع

 نكلو ،ةحار هلخادي ال باذعلا يف لك ،مهريغو نيقفانملا ىلإ ةبسنلà باذعلا يف لوقلا كلذكو

 هيلع امب باجأ ،راصنألا روُد ريخ نع r   ّيبنلا لئُس امل كلذ لجألو .ضعب نم àاذع ّدشأ مهضعب

 وُنَـب َُّمث  لَهشألا دبَع وُنَـب َُّمث ، راّجَّنلا وُنَـب راَصنألا روُد ُريَخ" :هلوقب ةيريخلا يف مهبيترت يف رمألا

 ثيح نم ّدضلا  مُّهوتل اعفر 1 ،" ٌريَخ راَصنألا روُد ِّلُك يف َو ، َةدعاَس وُنَـب َُّمث ، جرزخ نب ثراَحلا

 رود ضعب مالسلاو ةالصلا هيلع هليضفت نكي ملف  .هجولا كلذ ىلع لمعتسُت دق ليضفتلا لعفأ تناك

 ّنيب دقو .حدملا ىلإ هنم مذلا ىلإ برقأ ناكل كلذ دصق ولو ،لوضفملà اصيقنت ضعب ىلع راصنألا

 Ö :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةدابع نب دعس كردأف :هرخآ يف نإف ؛ررقملا ىنعملا اذه ثيدحلا

 ."؟رايخألا نم اونوكت نأ مكبسحب سيَلَوأ  : لاقف ؟ ارخآ انلعُجف راصنألا ُرود ِّريُخ هللا لوسر

  .اريثك الو اليلق ال ،ّدضلà رَّخؤملا فاصّتا يضتقي الو ،ةّيزملا عفر يضتقي بيترتلا يف ميدقتلاف
 

  رابتعالا يف ةمدقم ةیورخألا حلاصملا -ب
 ،ىرخألا ةايحلل ايندلا ُةايحلا ماقت ثيح نم ربَتعُت امنإ ةَعَـفدَتسملا دسافملاو ،اعرش ةبلت√ا حلاصملا

 كلذ ىلع ليلدلاو   .ةيداعلا اهدسافم ءرد وأ ،ةيداعلا اهحلاصم بلج يف سوفنلا ءاوهأ ثيح نم ال

 :رومأ

 — ادابع اونوكي ىتح مهئ اوهأ يعاود نع نيفّلكملا جرخُتل تءاج امنإ ةعيرشلا نأ :اهدحأ 

   .ارارطضا هل ٌدابع مه امك ،ارايتخا

 ّراضملا نأ امك ،ةداع ّراضملà ةبوشم فّلكملل ةلصاحلا عفانملا ّنأ نم هانعم مدقت ام :يناثلاو 

 ايندلا ةايحلا ةماقإ رايعم قفو ىلع اهنيب حيجرتلا يف ريسي عراشلا انيأر دقو ،عفانملا ضعبب ةفوفحم

 .ةرخآلل

 لاملا فالت” اهئايحإ نيب رمألا راد اذإ ثيحب ،ءايحإلا ةبولطمو ،ةظوفحم ةمَرتحم سوفنلا ،الثمف 

 نيدلا ةتامإ اهؤايحإ ضراع نإف ،لاملا ءايحإ نم ىلوأ اهؤايحإ ناك ،لاملا ءايحإل اهفالتإ وأ اهيلع

 .دترملا لتقو رافكلا داهج يف ءاج امك ،اهتتامإ ىلإ ىدأ نإو ىلوأ نيدلا ءايحإ ناك
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 امأ ،عرشلà الإ فرعُت ال اهدسافمو ةرخآلا رادلا حلاصم ّنأ يف فالخ ال هنأ هيلع ينبني امك

 نونظلاو تاداعلاو براجتلاو تارورضلà فرعُت اtأ ىلإ ضعبلا بهذ دقف ،ةيويندلا دسافملاو حلاصملا

 نود هوجولا ضعب نم حيحص وه لب ،هقالطإ ىلع سيل لوقلا اذه نكلو .لقعلا مكحو تاربتعملا

 نع لاوحألا فارحنا نم ةرتفلا لهأ هيلع ناك ام هب َّنيبت ةرتَف نامز دعب عرشلا ءاج امل كلذلو .ضعب

 ،قالط” ضعبلا اذه لاق ام ىلع رمألا ناك ولو ،ماكحألا يف لدعلا ىضتقم نع مهجورخو ،ةماقتسالا

 امب عرشلا ءاج لب ،عقاو ريغ اذهو ،ةّصاخ ةرخآلا رادلا حلاصم نع ثيدحلا ىلإ الإ عرشلا يف جَتحي مل

 تناك يتلا داسفلا هُجوأ نم عنمو ،تافرصتلا نم كلذ يف ّثب دقو .اعم ةرخآلا رمأو ايندلا رمأ ميقي

 ىلع اهدسافمو اهحلاصم كارد” ايندلا يف لوقعلا لالقتسا ليُحت ةداعلاف ،هيلع ديزم ال ام ،ةيراج

 َعَضو نأ دعب اهريغو براجتلà لصحت ايندلا دسافمو حلاصمب ةفرعملا ّنأ دارُي نأ الإ مهللا ،ليصفتلا

 هيف عازن ال كلذف ،اهلوصأ ُعرشلا

 

 
 اميفو .ةيعبتلا دصاقملاو ةيلصألا دصاقملا ؛نيمسق ىلإ همدعو فلكملا ظح رابتعà دصاقملا مسقنت

 اهماكحأو ةيعبتلا دصاقملاو ةيلصألا دصاقملا ةيهامل نايب يلي

 اهنع اوربع ثيح ةيلصألا دصاقملا حلطصم نع ريبعتلا يف اثيدحو اميدق ءاملعلا تارابع تتوافت

 )لوألا دصقل8 لسانتلل عورشم هنإف حاكنلا كلذ لاثم ( :لاق يبطاشلا ءالؤه نمو :لوألا دصقل8

 اهتيمست امنإو ( :ةاواسملا ضراوع يف لاق ثيح روشاع نباك لوألا رظنل8 اهنع ربع نم مهنمو

 يلصألا دصقملا حلطصم امأو )لوأ رظن ةعيرشلا يف هيلإ اروظنم الصأ لطبت اëأ ثيح نم ضراوعل8

 رثكأ يبطاشلا دنع جار هنكل ،مالسلا دبع نب زعلاو ،ةيميت نباو ،يلازغلا لثم اميدق ءاملعلا هلمعتسا دقف

 ةيعرشلا دصاقملا ( :لاق ثيح دصاقملا باتك يف لوقلا هيف لصفو ،تاقفاوملا هباتك يف ةصاخ ،هريغ نم

 نأ انيب اننأل ( :لاق ثيح روشاع نبا  اضيأ نيرصاعملا نمو )ةعبî دصاقمو ةيلصأ دصاقم ن8رض

 ةيلصأ ىلإ ةيلكلا دصاقملا مسقنت( :ةيطع نيدلا لامج لاق و ،)عيرشتلا يف لصألا يه ةاواسملا

 ترم يذلا روطتلل اعبت اذهو ،موهفملا ىلع ةلالدلل ظافلأ ةدع اولمعتسا ءاملعلا نأ ظحالملاف  ،)ةيعبتو

 عيمجل لماش ظفللا نأل يبطاشلا دنع وه امك "يلصألا دصقملا" حلطصمب ريبعتلا رقتسا مث ،دصاقملا هب

  )20(،اهلولدم ىلع اقابطنا رثكأ ةيحالطصالا ةلالدلا لعجي تقولا سفن يفو ،ةقباسلا ظافلألا تالالد
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 ةیلصألا دصاقملا موھفم -أ
 مظعأ اهتحلصمو لوألا دصقلà وأ ،ةلاصألا هجو ىلع ةبولطم ةيعرش دصاقم كانه نأ دكؤملا نم

 اهيف ظحال يتلا يهف :ةيلصألا دصاقملا امأف ( : اهفيرعت يف يبطاشلا لاق ثيح ،اهريغ ةحلصم نم

 الصأ عراشلا اهدصق يتلا دصاقملا يه يأ )21()....ةلم لك يف ةربتعملا تÖرورضلا يهو ،فلكملل

 لكب ةطونم حلاصملا هذه ةماقإ تناكأ ءاوس ،ارارطضا مأ ارايتخا اهظفحو اهلعفب مزلم فلكملاو ،اءادتباو

 حلاصملا هذه ةماقإ تناك مأ ؛هلامو ،هلسنو ،هلقعو ،هسفنو ،هنيد ظفحب رومأم هنأ ذإ هسفن يف فلكم

 الإ ةصاخلا موقت ال يتلا ةماعلا لاوحأ ميقتستل نيفلكملا عيمج يف مومعلا ىلع ا≠ موقي نأ ريغلà ةطونم

 مايق ىلعو ،"ةينيعلا ةيرورضلا" هسفن حلاصمب فلكملا مايق ىلع يبطاشلا قلطيو .ةماعلا تπالولاك ا≠

 نم ءاملعلا هركذ ام ةيلصألا دصاقملا ةلثمأ نمو،"ةيئافكلا ةيرورضلا" نيفلكملل ةماعلا حلاصملà فلكملا

 ،عوضخلà هدارفاو هللا ةدابع وه ةالصلل يلصألا دصقملا نأو ،لسانتلا وه حاكنلل يلصألا دصقملا نأ

 )22(.غيلبتلاو دبعتلا وه ملعلا بلطل يلصألا دصقملا نأو

 ةیعبتلا دصاقملا موھفم -ب
 ةقحال وأ ،ا≠ ةنرتقم وأ ،اهقيقحت ىلع ةثعà نوكت ةيعبت دصاقم نم ةيلصألا دصاقملا ولخت ال

 ام ىضتقم هل لصحي اهتهج نمف فلكملا ظح اهيف يعور يتلا يه ( :هلوقب يبطاشلا اهفرع دقو ،اهل

 يبطاشلا اهل لثم دقو )23(،)تالخلا دسو ،تاحبمل8 عاتمتسالاو ،تاوهشلا لين نم هيلع لبج

 جاودزالاو نكسلا بلط ؛الثم حاكنلل ةعباتلا دصاقملا نأ كلذ نم ةديدع ةلثم¿ ءاملعلا نم هريغو

 ؛ملعلا بلطل ةعباتلا دصاقملا نأو ركنملاو ءاشحفلا نع يهنلا ؛ةالصلل ةعباتلا دصاقملا نأو ،نواعتلاو

 ،ةيعبتلا دصاقملا نم كلذ ريغ ىلإ )24( مارتحالا بلجو ،لوقلا ذوفنو ،يملعلا فرشلا ليصحت

 .ةيلصألا دصاقملà ققحتلا نع بترتت يتلا تارمثلاو رfiألا يه ةيعبتلا دصاقملاف

  ةيعبتلا دصاقملا ماسقأ -  
 :ماسقأ ةثالث ىلإ ةيلصألا دصاقملل اهديك… رابتعà ةعباتلا دصاقملا ميسقت مت

 كلذو ،ةعورشملا ةعباتلا دصاقملا ىمستو :اهطبرو اهتيوقتو ةيلصألا دصاقملا ديك… يضتقي ام -1

 .نواعتلاو ،جاودزالاو نكسلا بلط هيليو ،لوألا دصقلا ىلع لسانتلل عورشم هنإف ؛حاكنلاك

 حاكنك كلذو ،ةعورشملا ريغ ةعباتلا دصاقملا ىمستو ؛ انيع ةيلصألا دصاقملا لاوز يضتقي ام -2

 .انيع حاكنلا نم يلصألا دوصقملا لاوز نايضتقي امtإف ،ةعتملا حاكنو ،ليلحتلا
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 حاكنك كلذو ؛انيع ةيلصألا دصاقملا عفر يضتقي هنكلو ،اطبر الو اديك… يضتقي الام -3 

 دق يذلا يعبتلا فلكملا دصقب قلعتي اميف اذه ،كلذ وحنو ،اهلام ذخأل وأ ،ةجوزلà ةراضملا دصاقلا

 امداخ امئاد نوكي هنإف يعبتلا عراشلا دصق امأ ،اضقانم عقي دقو يلصألا عراشلا دصقل امداخ عقي

  )25(.يلصألا هدصقل المكمو

 .ةيعبتلاو ةيلصألا دصاقملا لامعإ ةيمهأ-
 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ،ةيعبتلا و ةيلصألا دصاقملا  يف رظنلا ةيمهأ انل حضتي قبس ام ءوض ىلع

 يقيبطتلا يلمعلا بناجلا يف وأ يرظنلا يملعلا بناجلا يف كلذ ناكأ ءاوس

 دصاقملا نم ديلوتلاو جارختسالا لاجم يف ا≠ لمعلا ةيمهأ حضتتف يرظنلا يملعلا بناجلا امأ 

 )26(،اهل ةمعادو ةعبƒ ىرخأ دصاقم ىلع لوصحلل ،ةيلصألا

 لزاون نم ا≠ قلعتي امو ،ةايحلا عقاو يف ا≠ لمعلا ةيمهأ رهظتف يقيبطتلا يلمعلا بناجلا امأ 

 ىلإ كلذ لالخ نم دهت√ا  لصوتي ىتح ،يموهفملا جوزلل قيبطتو فيظوت نم هيلإ جاتحن امو ةدجتسم

 امك ؛فلكملا دصق ةفلاخم وأ ةقفاوم نع رظنلا ضغب عقاولا يف عراشلا دصاقم قيقحت هلآم يعرش مكح

  .ا≠ الإ ةصاخلا موقت ال يتلا ةماعلا حلاصملا ظفحو ،ةسمخلا تπرورضلا ظفح يف ا≠ لمعلا ةيمهأ نمكت

 

 .ةیعبتلا دصاقملاو ةیلصألا دصاقملا نیب قیرفتلا طباوض - -ت
 نكمي ةيعبتلا دصاقملاو ةيلصألا دصاقملا نيب قيرفتلل ةيبيرقتلا طباوضلا ضعب رظنلاو هقفلا لهأ ركذ

 :ةيلاتلا رصانعلا يف اهلمجن نأ

 .ةعبƒو ةلّمكم ةيعبتلا دصاقملاو ،ةعوبتمو ةلّمكم ةيلصألا دصاقملا -1

 ةحابم يهف ةيعبتلا دصاقملا فالخب ،فلكملل ظوظح اهيف سيلو ،ةبجاو ةيلصألا دصاقملا -2

àناسنإلا اهاوهي يتلا عفانملاو ظوظحلا نم ىصحي الام اهيفو ،ءزجل. 

 دصاقملا ةاعارم فالخب ،ةدابع هتروريصو ،لمعلا صالخإ ىلإ برقأ ةيلصألا دصاقملا ةاعارم -3

  .عراشلا دارم ةفلاخم ىلإ يدؤت يتلا ،تاوهشلا ءارو يرجلا ةبئاش ا≠وشت دقف ةعباتلا

 مل ةيعبتلا دصاقملاف ،بلطلا ديك… ثيح نم ةيعبتلا دصاقملا نع فلتخت ةيلصألا دصاقملا -4

 دصاقملا يف امأو ،ريغلا قح هب قلعت اذإ الإ مهظوظح لين ىلع نولبجم سانلا نأل بلطلا اهيف دكؤي

 .ةماعلا حلاصملا عايض ىلإ كلذ ىدألو ،ا≠ سانلا لهاستل دكؤي مل ول هنأل دكؤم بلطلاف ةيلصألا
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 نأ انيبم ةينلا يف صالخإلا ىلإ هلك كلذ اعجرم ميسقتلا اذه ليلحتو حرش يف يبطاشلا ضافأ دقو

 كلاملا فطل هيضتقي يناثلاو ،ةيدوبعلا ضحم هيضتقي لوألا مسقلا نأ يف نمكي امهنيب يساسألا قرفلا

àديبعل. 
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 ةعساتلا ةرضاحملا
 حلاصملا نيب حيجرتلا دعاوق

 
 حلاصملا نیب حیجرتلاو دصاقملا بیترت -3

 

 ةياعرلà اهالوأف ةيمهألا يف ءاوس تسيل ةثالثلا اهعاون¿ حلاصملاو" :ناديز ميركلا دبع لوقي

 ةيناثلل عرش امم مهأ ىلوألل ماكحأ نم عرش امف اذه ىلعو , تانيسحتلا مث تايجاحلا مث تπرورضلا

 زوجي ال هنأ ىنعمب بيترتلا اذ≠ اهتياعر بوجو اذه ىلع بترتيو ةثلاثلل عرش امم مهأ ةيناثلل عرش امو

 كلذ يف ناك اذإ تانيسحتلا ةاعارم زوجي الو تπرورضلà لخت اúاعارم تناك اذإ تايجاحلà ةيانعلا

 لصأ وه اميف لالخإ اúاعارم يف ناك اذإ تالمكملا ةاعارم زوجي الو تايجاحلاو تπرورضلà لالخإ

 ءارجإ هيعدتسي اهفشك ناك اذإ àولطم اهرتس ناك نإو ةروعلا فشك حابي طباوضلا هذه ىلع ءانبو اهل

 ةتيملاك ثئابخلا لوانت حابيو , يرورض سفنلا ظفحل جالعلاو ينيسحت ةروعلا رتس نال جالعلاو صحفلا

 تيوفت عفدلا اذه ناك اذإ ناسنإلا ىلع ةقشملاو جرحلا عفد زوجي الو يرورض اهظفح نال سفنلل اظفح

 نيدلا ظفحل يرورض اtايتإ نأل ةقشملا نم ءيش اهيف ناك نإو بجت الثم تادابعلاف يرورض وه امل

 .ةيرورضلا حلاصملا نم نيدلا ظفحو

 تπرورضلا كلذكف يرورضلà لالخإ ةاعارملا هذه يف ناك اذإ يجاح وأ ينيسحت ىعاري ال امكو

 انبج داهجلا نع دوعقلا زوجي الف ةيمهأ رثكأ وه امل تيوفت ةاعارملا هذه يف ناك اذإ ةيمهأ اهلقأ ىعاري ال

 رومأ هذهو .مالسإلا راد ةنايصو ءادتعالا درو نيدلا ظفحل اتيوفت دوعقلا اذه يف نال سفنلà انضو

 اذإ هنع عانتمالا زوجي ال لب رمخلا برش حابيو πرورض امهالك ناك  نإو سفنلا ظفح نم مهأ ةيرورض

 ."لقعلا ظفح نم مها اهظفح نأل كالهلا نم سفنلا ظفحل اقيرط نيعت

 ىلع ةظفاحملا مزاول نمو ،يجاحلا ىلع ةظفاحملا يرورضلا ىلع ةظفاحملا مزاول نم هنإف كلذلو

 ،يرورضلا مدخي يجاحلا نأو ،يجاحلا مدخي ينيسحتلا نأ تبث اذإو  .ينيسحتلا ىلع ةظفاحملا يجاحلا

  دعاوقلا نم ددع كلذ يفو .بولطملا وه يرورضلا نإف
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 اميف ةروكذملا ةسمخلا تπرورضلا ىلع ةظفاحملا ىلع ةينبم ايندلاو نيدلا حلاصم نأ كلذ نايبو 

  ام دسف ساسألا مرخنا اذإو ،يورخألا حالفلاو يويندلا نارمعلا هيلع موقي يذلا ساسألا يهف  .مدقت

 .هيلع َىنَبنا

ü ىَجترملا ءازجلا بُّترت َمدَع نیدلا َمدَع ولف.  
ü ّنیدتی نم مَدعل فَّلكملا مدَع ولو.  
ü ّنیدتلا عفترال لقعلا مدَع ولو.  
ü ءاقب ةداعلا يف نكی مل لسنلا مدَع ولو.  
ü شیع قبی مل لاملا مدَع ولو. 

 نع عفرت ثيحب ،تπرورضلل ةلِّمَكُم يه امنإ ةيجاحلا رومألاف ،تπرورضلا ةناكم تتبث اذإ      

 ليمي ال هجو ىلع ةيراج نوكت ىتح ،رومألا يف لادتعالاو طّسوّتلا ىلإ م≠ ليمتو ،تاقشملا نيفَّلكملا

  .تايجاحلل اهركذ قبس يتلا ةلثمألا نم حضاو وه امك ،طيرفت الو طارفإ ىلإ

 ،يجاحلا لِّمَكُت وأ ،رشابم لكشب يرورضلا لِّمكُت نأ اّمإ oأل ؛ةينيسحتلا يف مكحلا اذكهو

ملاو ،يرورضلل لِّمَكُم يجاحلا نأل ؛رشابم ريغ قيرطب يرورضلل ةلِّمَكُم نوكت كلذب يهو
ُ

 لِّمَكُملل لِّمَك

 .هيلع ةّينبمو يرورضلا لصألل عرفلاك ًاذإ ةينيسحتلاف .لصألل لِّمَكُم

 
 

 هيلع ّينبم هاوس ام نأو ،دوصقملا لصألا وه يرورضلا نأ تبث اذإ هنأل ؛م َّدقت امم رهظي هنايبو

 ّلتخا اذإ لصألا نأل ؛نييقابلا لالتخا هلالتخا نم مزَل ،هعورف نم عرفك وأ ،هفاصوأ نم فصوك

 .ىلوأ بà نم عرفلا ّلتخا

 :ةیقیبطت   ةلثمأ
v ررغلاو ةلاهجلا رابتعا نكي مل ةعيرشلا نم عيبلا لصأ عافترا انضرف ول.  

v صاصقلا فاصوأ نم كلذ نإف ؛هيف ةلثامملا رابتعا نكمي مل صاصقلا لصأ عفترا ول، 

 .فوصوملا ءافتنا عم فصولا تبثي نأ لاُحمو

ينیسحتلاو يجاحلل لصأ يرورضلا  ةدعاقلا-1
ىلوألا

يلیمكتلاو يجاحلا لالتخا ھنم مزلی يرورضلا لالتخا  ةدعاقلا-2
ةیناثلا
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 ،تπرورضلل ةلِّمَكُم ءازجأ يه يتلا تاينيسحتلاو تايجاحلا ىلع قبطنت اّمنإ ةدعاقلا هذه :ھیبنت

 الف ،هتاذل ادصق àولطم ،هسفنب القتسم اهنم ناك ام امأ ،فوصوملل ةفصلا ةباثمب اهل ةبسنلà يهو

 ةدعاقلا هذه هيلع قبطنت

 

 
 

 عافترà عفتري ال فوصوملا نأ مولعملا نمو  .هفاصوأ عم فوصوملاك هريغ عم يرورضلا نأ هنايبو

   .قالط” يرورضلا لالتخا كلذ نم مزلي ال التخا اذإ ينيسحتلاو يجاحلا كلذكف .هفاصوأ ضعب

  :ةیقیبطت   ةلثمأ
v انكر سيلو اهفاصوأ نم دعي امم كلذ ريغ وأ ريبكتلا وأ ةءارقلا اهنم لطب اذإ ةالصلا 

 .ةالصلا لصأ لطبي ال ،اهيف

v هريغب لماعتلا نكمي ال اّمم ناك اذإ ،عيبلا لصأ لطبُي ال عيبملا يف ررغلاو ةلاهجلا دوجو، 

 ،تفللاو ،رزجلاك ؛ضرألا يف ةبيغملا لوصألاو ،لطسقلاو ،زوجلا عيب يف لاحلا وه امك

ملا ةقيقحب ةلاهج اهيف اهّلك هذهف  ،كلذ هبشأ امو ،ناطيحلا سسأو
َ
مل نكلو ،عيب

ّ
 ناك ا

 .ررغلا كلذ دوجو عم اهعيب زيجُأ ،ا≠ لماعتلا ىلإ نوجاتحم سانلا

v صاصقلا لصأ لطبي مل صاصقلا يف ةلثامملا رابتعا عفترا ول اذكو.  

 نم نكر كاذ ذإ يهف ،فوصوملا ةيهام نم اءزج نوكت ثيحب ،ةّيتاذ ةفصلا تناك اذإ نكلو

 نم انكر وأ هدعاوق نم ةدعاق مارخنà لصألا مرخنيو ،لصألا كلذ دعاوق نم ةدعاقو ،ةّيهاملا ناكرأ

 اهنم ءيش مارخنà اهلصأ نم مرخنت ةالصلا نإف ؛ةالصلا يف امهوحنو دوجسلاو عوكرلا يف امك ،هناكرأ

àاهيلع رداقلا ىلإ ةبسنل. 

 

 

 
 :نيهجو نم هنايبو

قالطإب يرورضلا لالتخا ينیسحتلاو يجاحلا لالتخا نم مزلی ال  ةدعاقلا-3
ةثلاثلا

 لالتخا ىلإ يدؤی دق قالطإب ينیسحتلا وأ يجاحلا لالتخا
ام ھجوب يرورضلا

 ةدعاقلا-4
ةعبارلا
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 تπرورضلاف (رابتعالا دكَّ… يف ةفلتخم تناك امل بتارملا هذه نم ةدحاو ّلك نأ :امھدحأ

 ةأرُج ّفخألا لاطبإ يف ناك ،ضعبب اهضعب اطبترم ناكو ،)تانيسحتلاو ،تايجاحلا اهيلت مث ،اهدكآ

 ىمحلا لوح عتاَّرلاو ،دكآلل ىًمح هنأك ّفخألا راصف ،هب لالخإلل ٌلخدمو ،هنم دكآ وه ام ىلع

 .هجولا اذه نم لَّمَكملà ّلخملاك لِّمَكم وه امب لخملاف .هيف عقي نأ كشوي

 :ةیقیبطت   ةلثمأ

v ق ِّرطتُم ا≠ ّلخملا نأ ٌمولعمو ،ضئارفلاو ناكرألا ىوس انه يهو ،تالِّمكُم اهل نإف ،ةالصلا 

 هب لالخإلà ّفخألا ىلع ئرت√اف .لقثألا ىلإ قيرط ّفخألا نأل ،ناكرألاو ضئارفلà لالخإلل

 هجوب تπرورضلا ُلاطبإ قالط” تالامكلا لاطبإ يف نوكي دقف .هاوس ام ىلع ؤُّرجتلل ضَّرَعُم

 ،نَسحَتسُي ام هتالص يف نكي مل ةالصلا يف ضرف وه ام ىلع يِّلصملا رصتقا ول كلذلو  .ام

 .هلوقي نم كلذ يف نالطبلà لوقي انه نمو  ،برقأ بعللا ىلإ تناكو

v نيدقاعتملل لصحي ال نأ َكَشو أ ،ةلاهجلاو ررغلا ءافتناك ؛تالِّمكملا نم وه ام هيف تاف اذإ :عيبلا 

 .هدوجو نم نسحأ همدع نوكي دق لب ،همدعك دقعلا دوجو ناكف ،ٌدوصقم امهدحأل وأ

 هتروصل نِّسَُحمو ،هب سنؤمو يرورضلا لصألل مداخ وه اّمنإ ينيسحتو ّيجاح لك ّنأ: يناثلاو

 مزال وهف ،هيلاوح ةمدخلà رودي وهف ريدقت ّلك ىلعو .اعبƒ وأ ،oراقم وأ ،هل ةمِّدقم اّمإ :ةّصاخلا

  .هتالاح نسحأ ىلع يرورضلا ءادأل

 :يحیضوت لاثم

 رعشأ ةلبقلا لبقتسا اذإف ،ميظع رمأل بُّهأتب ترعشأ ةراهطلا اهتمدقت اذإ الثم ةالصلا نأ كلذو

 اهقسن ىلع اهيف لخدي مث ،نوكسلاو عوضخلا َرمثأ دُّبعّتلا ةّين رَضح أ اذإف ،هيلإ هَّجَوَـتملا روضحب هُّجوّتلا

 دَّهشتو حَّبسو ّربك اذإو ،هيلإ هَّجوتملا ّبرلا مالك عيمجلا ّنأل ،نآرقلا مأ ضرفل ةمدخ ةروسلا ةدπزب

 اذكهو ،هيدي نيب فوقولاو هّبر ةاجانم نم هيف وه اّمع لفغي نأ هل ٌظاقيإو ،بلقلل ٌهيبنت هّلك كلذف

 اضيأ ةلفo اهعَبتأ ولو ؛روضحلل ءاعدتساو يِّلصملل اجيردت كلذ ناك ةلفo اهلبق مدق ولف ،اهرخآ ىلإ

 ركذ نم ةيلاخ ريغ ةالصلا ءازجأ تلعُج نأ كلذ يف رابتعالا يفو .روضحلا باحصتسà اقيلخ ناكل

 ةناكتسالà اهيف هللا عم روضحلا وهو ،دحاو ءيش ىلع ةقباطتم حراوجلاو ناسللا نوكيل ،لمعب نورقم

 كلذ نوكي الئل ،لمع وأ لوق نم ةالصلا نم ٌعضوم ُلخي ملو  .دايقنالاو ميظعتلاو عوضخلاو

 يرورضلا ىَمح لوح ةرئادلا تالِّمَكملا هذه نأ ىرت تنأف .ناطيشلا سواسو لوخدو ةلفغلا بابل احتف

 .اهيف اللخ ناكل هرثكأ نع وأ كلذ نع تπرورضلا تَلخ ولف  .هبناجل ةيوقمو هل ةمداخ

 .اهربتعا نمل اúالمكم عم تπرورضلا رئاس يرجي بيترتلا اذه ىلعو
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 اهيلع ةظفاحملا تناك ،هتالمكُم لالتخà ّلتخي دق يرورضلا ناك اذإ هنأل ؛مدقت امم رهاظ هنايبو

 ّلَُخي ال نأ ّقحألا نم ناكف ،ا≠ الإ هنسُح رهظي الو ،يرورضلا ةنيز يه تالِّمُكملاف .ةبولطم هلجأل

 .ا≠

 

 ل ّوألا ىلع ُةظفاحملا ةثالثلا بلاطملا يف مظعألا دوصقملا ّنأ رهظي هّلك اذ"و

 هيف فلتخت مل ثيحب ،ةّلم ّلك يف ىعارم ناك كلانه نمو .تNرورضلا مسق وهو ،اهنم

 .ةّلملا تايّلكو ،ةعيرشلا دعاوقو ،نيدلا لوصأ يهف  ،عورفلا يف تفلتخا امك لَلملا

 
 

 يئزجلاو يلكلا رظنلا نیب دصاقملا لامعا :اسماخ
 

 
 

 ،تايئزجلا داحآ فلخت اهعفري الف ،ا≠ ةصاخلا حلاصملل تَعرش دق ثالثلا تايلكلا هذه تناك امل

 :ةلثمأ كلذلو

 اّمع رجدزي الف بقاَعُـي نم دجن اننأ عمو .راجدزالل ةعورشم تàوقعلا ّنإف :تÖرورضلا يف امأ 

 اهتّيعورشم نم ةَمكحلا فُّلخت ةَّجُحب تàوقعلا ءاغلإ ىلإ اقيرط نوكي ال كلذ نإف ،هيلع بقوُع

 .تالاحلا ضعب يف

ملا ناسنإلا نأ عمو .رفاسملا نع فيفختلل عورشم رفسلا يف رصقلا نإف :تايجاحلا يف امأو 
ُ

 هّفََرت

 .عورشم هقح يف ةالصلا رصق نإف ،هرفس يف ةقشم هقحلت ال دق

 ىلع اهضعب نأ عم ،ةلمجلا ىلع ةفاظنلا ةراهطلا هل تَعرش اّمم نإف :تاينيسحتلا يف امأو 

 .ةفاظنلا ةياغ ىلع وهو ةراهطلا هيلع بجت دقو ،مميتلاك ةفاظنلا فالخ

 :اهنم بابسألل ةيعورشملا لصأ يف حداق ريغ اذه لكف

  .اّيلك هنوك نع هُجرخي ال هاضتقم نع تايئزجلا ضعب فلختف تبث اذإ يلكلا رمألا نأ 

 ةظفاحملا مزاول نم ينیسحتلاو يجاحلا ىلع ةظفاحملا
يرورضلا ىلع

 ةدعاقلا-5
ةسماخلا

تایلكلا رابتعا عفری ال تایئزجلا داحآ فلخت 1
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 اهنم مظتني ال ةيئزجلا تافلختملا نأل ،ّيعطقلا ّماعلا رابتعا ةعيرشلا يف َربتعُم يرثكألا بلاغلا نأ

  .تباثلا يلكلا اذه ضراعي ّيلك

 هتحت ةلخاد نوكت الف ،يّلكلا ىضتقم نع ةجراخ مَكحل اهُفّلخت نوكي دق ةفلختملا تايئزجلا نأ

 صوصخلا ىلع اهَضراَع نكل oدنع ةلخاد وأ ،اهلوخد هجو انل رهظي مل نكل ةلخاد نوكت وأ ،الصأ

 ،طقف راجدزالا تسيل ةحلصملا نإ  :اهبحاص رجدزي مل يتلا تàوقعلا يف لوقن نأك  .ىلوأ هب يه ام

 عاقيإ ىلع اضيأ ارجز تناك نإو ،اهلهأل تارافك دودحلا نأل ؛ةرافك اtوك وهو ،رخآ رمأ َّمث لب

 .يلكلل مداه هنأ مّهَوَـتي ام رئاس كلذكو .دسافملا

 يف احداق تايئزجلا ضعب فّلخت نوكي نأ روَصَتُـي امنإو .ةيعضولا ةيئارقتسالا تايلكلا نأش اذه

 .ةيعيبطلاو ةيلقعلا ةيئارقتسالا تايلكلا

 
 

 داحآ اهعفرت الف تاينيسحتلا وأ تايجاحلا وأ تπرورضلا يف ةيلك ةدعاق تتبث اذإ هنأ امك

 اهداحآ يف وأ ةثالثلا هذه يف ةّيلك ةدعاق ةعيرشلا يف تتبث اذإ :لوقن كلذك ،اهنع ةفلختملا تايئزجلا

  .تايئزجلا كلذو ،يلكلا هب موقي ام ىلإ ةبسنلà اهيلع ةظفاحملا نم دب الف

 ةدوصقملا هتحلصم فّلختتف ّيلكلا فّلختي ال ىتح ،يلكلا ةماقإ يف ةَربَتعم ةدوصقم تايئزجلاف

àاهنم ،رومأ كلذ ىلع ليلدلاو .عيرشتل: 

v ؛هريغ وأ اديعو بتعلا ناك ءاوس ،رذع ريغ نم ةلمجلا يف كراتلا ىلع بتعلا دورو 

 دراولا بتعلا كلذ لاثمو  .تابجاولا ريغ يف حيرجتلاو ،تابجاولا يف دودحلا ةماقإو ،باذعلà ديعولاك

 بولطم رمأ ريغل ةعامجلا ةقرافم وأ ،داهجلا وأ ،ةاكزلا وأ ،ةعمجلا وأ ،ةعامجلا وأ ،ةالصلا كرت ىلع

 .تايلكلا مده ىلإ يدؤي اهكرت نأل الإ كلذ امو .كلذ هبشأ امو ،هنع بورهم وأ

v ةاشاحم الو صاصتخا ريغ نم ،هب رومأملا كرت وأ ،هنع يهنملا لعف ىلع ديعولا مومع، 

 ةلخاد تايئزجلا نأ ىلع ّلدي كلذو .ميرحتلا وأ بوجولا ماكحأ طقسُت يتلا راذعألا عضاوم يف الإ

 .اهيلع ةظفاحملاو بلطلا يف تايلكلا لخدم

v ُرمألا ّحصي مل يلكلا ةماقإ يف ةدوصقم ةربتعم نكت مل ول تايئزجلا نأ àنم يلكل 

 ىلإ فيلكتلا هَّجوتي مل اذإو ،تايئزجلا نم عومجم الإ وه ام يلك وه ثيح نم يلكلا نأل ؛هلصأ

 نم وهو ،جراخلا يف هل دوجو ال امب افيلكت ريصي هنأل ؛يلكلà فيلكتلل ىنعم كانه نكي مل تايئزجلا

يلكلا ةماقا يف ةربتعم ةدوصقم تایئزجلا 2
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 يعرشلا دصقلاف ،تايئزجلا لوصحب الإ لصحي ال يلكلà فيلكتلا ناك اذإو  .قاطي ال امب فيلكتلا

 .اهعيمج ىلإ دصقلا متحناف ،ضعب نم ىلوأ كلذ يف اهضعب سيلو ،تايئزجلا لوصح ىلإ هّجوتم

 باوجلاف ،تايئزجلا داحآ فّلخت اهيف حدقي ال تايلكلا نأ ةمّدقتملا ةدعاقلا ضراعي اذه :ليق نإف

 ةدعاقلا هذه يف اهنع ثّدحتن يتلا تايئزجلا نإف ؛هيف نحن امل اهيف ةضراعم الو ةحيحص ةدعاقلا نأ

 مدع نم مّدقت ام امأ  .هنم اهجرخي ضر اَعُم اهضرتعي ملو ،يلكلا تحت اهلوخد تبث يتلا كلت يه

 ،يلكلا نم اهجرخي ضراع اهضرتعي يتلا تايئزجلا يف وهف ،تايئزجلا داحآ فُّلختب تايلكلا مارخنا

 .هيلإ يمتني رخآ يلك ىلع ةظفاحم يئزجلا كلذ ىلع ةظفاحملا نوكتو

 ،اعرش ّحصي الف ضراع ريغل ناك نإ ،يلكلا ىضتقم نع تايئزجلا داحآ فّلخت ،اذه ىلعف

 ىلإ عجار كلذ نأل ؛احداق هفُّلخت نوكي الف ضراعل ناك نإ امأ .يلكلا يف احداق هفُّلخت نوكيو

 .يئزجلا كلذ هيلإ يمتني رخآ يلك ىلع ةظفاحملا ىلإ وأ ،ىرخأ ةهج نم يلكلا كلذ ىلع ةظفاحملا
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