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 ماع سرهف
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ü هعاونأو قحلا :يميهافم لخدم :ىلوألا ةرضاحملا 
ü هعاونأو طاقسالا :يميهافم لخدم :ةيناثلا ةرضاحملا.  
ü هدصاقمو طاقسالا ةيعورشم :ةثلاثلا ةرضاحملا. 
ü هطورشو طاقسالا ناكرأ :ةعبارلا ةرضاحملا. 
ü آو ماكحأ :ةسماخلا ةرضاحملاTطاقسالا ر. 
ü ةسداسلا ةرضاحملا: Vآو ماكحأ عبTطاقسالا ر. 

 

v   5طايتحالا ةيرظن :اين. 
 

ü ةبراقملا ظافلألاو طايتحالا موهفم :يميهافم لخدم :ةعباسلا ةرضاحملا.  
ü هدصاقمو طايتحالا ةيجح :ةنماثلا ةرضاحملا. 
ü طايتحال_ لمعلا كلاسم :ةعساتلا ةرضاحملا. 
ü هطورشو طايتحالا بابسأ :ةرشاعلا ةرضاحملا. 
ü ةيلوصألا دعاوقلا يف هرثأو طايتحالا :رشع ةيداحلا ةرضاحملا . 
ü آو طايتحالا :رشع ةيناثلا ةرضاحملاTةيعرشلا ماكحألا يف هر. 
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 ىلوألا ةرضاحملا

 ھعاونأو قحلا :يمیھافم لخدم
 

 يھقفلا حالطصإلا يفو ةغللا يف قحلا موھفم -الوأ

 يوغللا عضولا يف قحلا ىنعم -1
 نيب دقف ،توبثلا ىنعم لوح اهلك رودت ةريثك يناعمب عرشلا ناسلو برعلا ناسل يف قحلا دري

 نبا نيبو ،تباثلا دوجوملاو كلملاو لاملا ىلع ةغللا يف قلطي قحلا نأ :طيحملا سوماقلا يف يدLآ زوريفلا
 قدصلاو نيقيلاو حيحصتلاو ماكحإلاو بوجولاو توبثلا يناعم ىلع رودت قحلا تالامعتسا روظنم
 :يناعم ةثالث قحلا يناعم نم راتخنو .[3[

 .لطابلا ضيقن :قحلا :برعلا ناسل يف :تباثلا دوجولا -
 ساسأ يف يرشخمزلا نيبو .[1[ كش الب عقوو بجو :رمألا قح ىنعمف :تباثلا بوجولا -

  ،)1(  2  هبجوأو هتبثأ :ًاقح رمألا هللا قح ىنعم نأ :ةغالبلا
 تباثلا كلملا -
 ينإرقلا لوادتلا يف قحلا ىنعم -2
 ةقباطملا :قحلا لصأ( :زيزعلا باتكلا فئاطل يف زييمتلا يوذ رئاصب يف يدLآ زوريفلا لاق

 :هجوأ ةعبرأ ىلع لاقي قحلاو :لاق مث .ةقفاوملاو
 .قحلا وه :ىلاعت هللا يف ليق كلذلو ،ةمكحلا هيضتقت ام بسحب ءيشلا دجومل لاقي :لوألا -
 وحن قح هلك ىلاعت هللا لعف :لاقي كلذلو ،ةمكحلا هيضتقت ام بسحب دوجوملل لاقي :يناثلا -

 .…قح ثعبلاو ،قح توملا :انلوق
 يف نالف داقتعا :انلوقك هسفن يف ءيشلا كلذ هيلع امل قباطملا ءيشلا يف داقتعالا :ثلاثلا -

 .قح رانلاو ةنجلاو باقعلاو باوثلاو ثعبلا

 
 

 باتك يبطاشلا نونع امك ،"هرارسأو جحلا" ھباتكل اناونع يذمرتلا يلع نب دمحم هللا دبع تاقیثوتلا ءافخإ مت - 1
 ملع يف ةغلابلا هللا ةجح" ھباتك يولھدلا هللا يلو ركذ اضیأو ،"فیلكتلا رارسأب فیرعتلا ناونع" رمألا لوأ تاقفاوملا
 ."ثیدحلا رارسأ
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 .…بجي يذلا تقولا يفو ،بجي ام ردقبو ،بجي ام بسحب عقاولا لوقلاو لعفلل :عبارلا -
 تابثلا :ىنعم ىلع رودت ميركلا نآرقلا يف قحلل تالامعتسا ضارعتسا يف ذخأ مث .]4[ )خلا
 .بوجولاو دوجولاو

 يهقفلا لامعتسالا يف قحلا ىنعم -3
 :[5[ يلي اميف اهمهأ ركذأ ،قحلا ةظفلل ءاهقفلا تالامعتسا تددعت دقف :يهقفلا حالطصالا يف امأ

 تباثلا ناك ءاوس ،تاطلس وأ تانكم وأ تازيم نم صخشلل تبثي ام لك يف لمعتسي -أ
 .يلام ريغ مأ ايلام

 حلاصم نم صاخشألل تبثي ام :هب نوديريو ،ةكولمملا عفانملاو نايعألا ةلباقم يف لمعتسي -ب
Lقالطلا قحو ،ةعفشلا قحك :رابتعالا اذ¨ ّالإ دوجو اهل نوكي نأ نود ،يعرشلا رابتعال، 
 .ةيالولا قحو ةناضحلا قحو

 :كلذب نودصقيو دقعلا قوقح :نع نوملكتيف دقعلا نع ةئشانلا تامزتلالا يف لمعتسي -ت
 ةيكلم لقن همكح عيبلا دقعف ،همكح ذيفنتب لصتت تابلاطمو تامازتلا نم دقعلا عبتي ام
 خلا .…عيبملا كاله ةعبت لمحت ماكحأو ،نمثلا عفدو ،عيبملا ميلست :هقوقحو ،عيبملا

 :نولوقيف ،هلعف يف بيغرتلاو هيلع ضحلل ؛بجاولا ريغ ىلع ًازاجم قحلا ةظفل نوقلطي دقو  -ث
 .ناريجلا نيب لماعتلا يف ةعيرشلا اهيلع تثح يتلا رومألا :ا¨ نودصقي ،راوجلا قوقح

 صاصتخا كلانه نوكي امدنع ،كلملا لباقم يف ةيديزلاو ةيفنحلا دنع قحلا ظفل لمعتسيو -ج
 .هيف لماكلا فرصتلا هل نوكي نأ نود ،هلحم ىلع تافرصتلا ضعب هبحاصل غوسي
 هب صتخي امع ةرابع :عرشلا فرع يف وهو( :هلوقب ىنعملا اذ¨ قحلا يسباقلا فرع دقف
 عراشمو ،برشلاو ،ءاملا ليسمو ،رادلا قيرطك :الماك افرصت ال ،اقافتراو اعافتنا ناسنإلا
 فرصتي نأ دارأ ولو ،هراد قيرطبو هراج حطس ىلع هئام ليسمب عفتني دق هناف ،قيرطلا
Lةيكلاملاو ةيعفاشلا ءاهقف امأ .[6[ )كلذ هنكمي ال امهوحن وأ ةبه وأ ًاعيب هيف كيلمتل 
 ثيحب ءيشلاو ناسنإلا نيب موقت يتلا ةيعرشلا ةقالعلا هذه ىلع نوقلطيف :ةيمامإلاو ةيلبنحلاو
 نبا فرع دقو .[7[ صاصتخا قح وأ ًاصاصتخا هيف لماكلا فرصتلا ةطلس هيطعت ال
 ،هب عافتنالL هقحتسم صتخي امع ةرابع وه( :هلوقب اذه صاصتخالا قح هدعاوق يف بجر
  .]8[ )تاضراعملاو لومشلل لباق ريغ وهو ،هتمحازم دحأ كلمي الو
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 نيمدقتملل يلوصألا حالطصالا يف قحلا ىنعم -4
 ًافيرعت اوعضي مل ةّيمالسإلا ةعيرشلا ءاهقف ن¿ :لوقلا ىلإ نيثدحملا ءاهقفلا نم ددع بهذ
 ديدحت نع ةرصاق هل فيراعت ضعب مهنع تلقن دق هنأو ،ماعلا هانعمب قحلل ًاعنام ًاعماج
 ةركف نأ اوأر دق ىمادقلا ةعيرشلا ءاهقف نأ ىلإ دوعي دق كلذ نأ اونيبو ،ًاقيقد ًاديدحت هانعم
 ءالؤه لقن دقو ،]9[ يوغللا هانعم حوضوب نيفتكم ،فيرعت ىلإ جاتحت ال ةفورعم قحلا
 تناك يتلا فيراعتلا نمو .دقن نم اهيلإ هجوي ام اونيبو ،فيراعتلا نم ًاددع نوثدحملا ءاهقفلا

 :دقن لحم
 )هيف كش ال ًادوجو هجو لك نم دوجوملا( هن¿ هفيرعت يوغللا ىنعملا ىلع رودت يتلا فيراعتلا -أ

 بقلملا مولعلا عماج يف ءاج دقو .[11[ )هراكنإ غوسي ال يذلا تباثلا( هن¿ هفيرعتو .]10[
 يفو .…هراكنإ غوسي ال يذلا تباثلا رمألا :ةغللا يف قحلا( :يركن دمحألل ءاملعلا روتسدب
 بهاذملاو نÄدألاو دئاقعلاو لاوقألا ىلع قلطيو ،عقاولل قباطملا مكحلا :وه يناعملا بLرأ حالصإ
L12[ )لطابلا هلباقيو ،مكحلا كلذ ىلع اهلامتشا رابتع]. 

 نيبت يف يعليزلا فيرعتو ،)لجرلا هقحتسي ام قحلاو( :هلوقب قئارلا رحبلا يف ميجن نبا فيرعت -ب
 ظفل مومعل ضومغلا امهفنتكي نافيرعتلا ناذهف .)ناسنإلا قحتسا ام قحلاو( :هلوقب قئاقحلا
 [13[ رود نم امهيف مزلي املو ،)ام(

 :ًالئاق )رانملا حرش راونألا رون ىلع رامقألا رمق( هتيشاح يف يونكللا ميلحلا دبع خيشلا هفرعو -ت
 يف مكحلا نأل ؛ميوق ريغ هن¿ فيرعتلا اذه دقتنا دقو .)تبثي مكح انه دارملاو دوجوملا قحلا(
 رثأ وه امنإ ،باطخلا سيل قحلا نأ حضاوو .…عراشلا باطخ وه نييلوصوألا حالطصا
 نأل ،عنام ريغ فيرعتلاف - باطخلا رثأ :يأ - ءاهقفلا حالطصا انه مكحلL ديرأ نإو ،باطخلا
 امك ،ًاحابم عراشلا هلعج ام ًاضيأ لمشي لب ،ًامزالو ًاتبÊ عراشلا هلعج ام ىلع رصقي ال رثألا
 سيلو ،مكح ٍقح لكف ،معألL ًافيرعت فيرعتلا اذه نوكي اذبو ،ةيعضولا ماكحألا ًاضيأ لمشي

 يتلا هرصانعو قحلا ةقيقح نيبي ال ًامهبم )مكحلا( ظفلب ريبعتلا نوكي كلذ ىلعف ،ًاقح ٍمكح لك
 .[14[ فيرعتلا اهنع فشكي نأ بجي

 ةحلاصم هن¿ :دبعلا قحو ،هسفن باطخلا :يأ ،هيÌو هرمأ هن¿ :هللا قح قورفلا يف يفارقلا فرعو -ث
 يف امب لكشم هيÌو هرمأ ىلاعت هللا قح نأ نم مدقت ام( :هلوقب كلذ ىلع قلع مث .… ]15[
 ىلع ىلاعت هللا قح( لاق هنأ - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نع حيحصلا ثيدحلا
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 ،لعفلا سفن دابعلا ىلع ىلاعت هللا قح نأ يضقيف .]16[ )ًائيش هب اوكرشي الو هودبعي نأ دابعلا
 قالطإ بL نم هنأو ،لوؤم ثيدحلا نأ رهاظلاو .اذه لبق هتلقن ام فالخ وهو ،هب رمألا ال
 ،ىلاعت هللا قح نم ءاملعلا هررح امل ضراعم هرهاظف :ةلمجلLو .لعفلا وه يذلا هقلعتم ىلع رمألا
 قدصي مل ا¨ رومأم ريغ هنأ انضرف ول ذإ ،ا¨ هرمأ ّالإ ىلاعت هللا قح ةالصلا :انلوق نم مهفي الو
  .[17[ لوؤم كلذ نم عقو امو ،لعفلا ال ،رمألا سفن وه قحلا ن¿ مزجنف ،ىلاعت هللا قح اÌأ

 نأ :نيبو ،هيÌو هرمأ ىلع هللا قح قلطي نأ ]18[ قورفلا ىلع هتيشاح يف طاشلا نبا عنم دقو -ج
 اذه ىلع لدتساو .ريغ سيل ناسنإلا لعف :هللا قحف .هتدابع وهو ،هيÌو هرمأ قلعتم هللا قح
 ،]19[ نودبعيل ّالإ سنألاو نجلا تقلخ امو( :ىلاعت هلوقك صوصنلا رهاظ :لوألا :نيليلدب
 ةدابعلاو )ًائيش هب اوكرشي ال ،هودبعي نأ :هدابع ىلع هللا قح( :ـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص - هلوقو
 نوكي نأ دبال دابعلا ىلع مزاللاو ،هدابع ىلع هل مزاللا :هانعم هللا قح نأ :يناثلا .مكح ال لعف
 نأ دبالف ! ؟ةميدقلا هتفص وهو همالك وهو هرم¿ بسكلا قلعتي نأ حصي فيكو ،مهل ًابستكم
 وهو ،هللا باطخ هنأل ؛هسفن مكحلا سيلو ،مكحلا قلعتم وه يذلا ناسنإلا لعف هللا قح نوكي
 .[20[ دابعلا ىلع Ô ًاقح نوكي نأ نكمي ال ميدق

      بوجو ةهج نم Ô قوقح ةيعرشلا ماكحألا نأ :نيب دق تاقفاوملا يف يبطاشلا نأ ظحاليو       
 ىضتقمو ،]21[ هدحو هللا صاصتخا نم اÌأو ،ا¨ بعالتلا مدعو ،اهيلع معنملا ركشو ،ا¨ ناميإلا

 ،Ô اقح هب ناميإلا سانلا ىلع نأ :ىنعمب هللا مكح ىلع قحلا قالطإ زوجي هنأ :اذه يبطاشلا مالك
 مكح هن¿ :قحلا فيرعت لمح نكمي مهفلا اذه ىلعو .باطخلا ىنعمب ال ،ناسنإلل رودقم لعف ناميإلاو
 نمو ضرألاو تاومسلا تدسفل مهءاوهأ قحلا عبتا ولو( :ىلاعت هلوق نم ردابتملا ىنعملا وهو .تبثي
 ىلاعت هللا دنع قحلا له :ةلأسمل داهتجالا ثحب يف اوضرعت دق لوصألا ءاملع نإ مث ، .[22[ نهيف
 ةمهبم لظتو قحلا ةيهام زربت ال فيراعتلا هذه نإف كلذ عمو ،هللا مكح :هب اودارأو ؟ددعتم مأ دحاو
  .هنيب ٍةحضاو ٍةقيرطب هانعم روصت ال
 ةنس يفوتملا ،يزورملا دمحم نب نيسح يضاقلا :وهو رابكلا ةيعفاشلا ءاهقف دحأ ]23[ دروأ دقو
 يف ًاطوطخم لاز ام باتكلا و ،)ةيفنحلاو ةيعفاشلا نيب فالخلا ةقيرط( هباتك يف قحلل ًافيرعت )ـه٤٦٢(
 اذهو .[24[ )ًاعرش هل دصقي اميف رهظم صاصتخا :قحلL ينعملاو( :هيف ءاج دقف ،ةيرصملا بتكلا راد
 :ٍحاون ةدع نم ةيملعلا هتميقو هنزو هل فيرعتلا
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 ،ٍقح لك رهوج صاصتخالا نأل ؛قحلا ةيهام زربي فيرعت وهو ،صاصتخا :هن¿ قحلا فرع هنإ -أ
 ،قحلاو صخشلا نيب موقت يتلا ةقالعلا نع ةرابع وه يذلا صاصتخالا بوجوب ّالإ هل دوجو الف
 يف ًاعرش ةتباثلا تايحالصلاو تانكملاو تاطلسلL راثئتسالا هدحو صخشلا اذهل نوكي ثيحب
 .هلحم يف هبحاصل ةقالعلا هذه

 يف طبخت لوط دعب ينوناقلا ثحبلا هيلإ يهتني داكي يذلا وه )صاصتخا( هن¿ قحلا فيرعت نإ -ب
 .[25[ هماوقو قحلا ةيهام ةفرعم

 ىلع موقت صاصتخالا اذه ةعيبط نأ نيبي هل دصقي اميف رهظم هن¿ صاصتخالا اذه فصو نإ -ت
 يتلاو اهيف قحلا عرش يتلا ءايشألا يف هريغ نود ،قحلا بحاص ا¨ صتخي جئاتنو رامثو رÊآ دوجو
 .ىرنس امك ةيونعم وأ ةيدام نوكت دق

 اوماق دق ىمادقلا ةعيرشلا ءاهقف نأ ىلع لدي امم ،يرجهلا سماخلا نرقلا ءاهقف دحأ فيرعت هنإ -ث
 .ًاحيحص ًافيرعت قحلا فيرعتب

 تحت اوركذ دقو ،]26[ رخآ ىلع ٍءيشل ام :هن¿ - لينلا حرش يف امك - قحلا ةيضLإلا فرعو      
 ،ماحرألا نيب يتلا قوقحلاو ،مهيدلاو وحن دالوألا قوقحو ،مهدالوأ ىلع نيدلاولا قوقح :قوقحلا لصف
 ىلع مهضعب نيملسملا قوقحو ،ةفايضلا قوقحو ،راوجلا قوقحو ،ميتيلا وحن ميتيلا يلو ىلع بجي امو
 مهضعب ةحلصمل سانلا نم هبلطو ،عرشلا هتبثأ ام لك ىلع هنوقلطي مÌأ ىلع لدي امم ،]27[ ضعب
 .بيغرتلا وأ موزللا ليبس ىلع ناك بلطلا وأ توبثلا اذه نأ ىلإ رظنلا نود ضعب ىلع

 نيرصاعملل يلوصألا حالطصالا يف قحلا ىنعم -1
 نكمي هنأ تافيرعتلا هذه يف رظانلاو .هل مâافيرعت تددعتو قحلا فيرعتب نوثدحملا ءاهقفلا متها دقو
 :تاهاجتا ةثالث ىلإ اهميسقت
 .هبحاصل ةتبÊ ةحلصم هنأ ساسأ ىلع هفيرعت :لوألا
 .هلحمو قحلا بحاص نيب ةيصاصتخا ةقالع وأ ،صاصتخا هن¿ قحلا فيرعت :يناثلا
 اهتشقäو تافيرعتلا هذهل تضرع دقو .(بوجولاو توبثلا( يوغللا هانعم قلطنم نم قحلا فيرعت :ثلاثلا

 ًافيلكت وأ ةطلس يضتقي عرشلا يف تبÊ صاصتخا هن¿ :قحلا فيرعت ىلإ اهيف تيهتنا ةلقتسم ةسارد يف
Ô لحم( ءيشلاو هبحاص نيب ةيعرش ةقالع قحلاف .]28[ هريغ ىلع صخشلا وأ هدابع ىلع ىلاعت 
 ةيصاصتخالا ةقالعلا هذهو .قحلا لحم يف هعوضومب قحلا بحاص راثئتسا ىلع نوكت اهتعيبط (قحلا

 ةطلسلاو ،ًافيلكت نوكي ةرåو ةطلس نوكي ةرå :قحلا عوضومو .بوجولا ليبس ىلع قحلا بحاصل ةمزال
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 قح يف امك نيعم ءيش ىلع نوكت دقو ،سفنلا ىلع ةيالولا قح يف امك صخش ىلع نوكت دق
 نوكي دق ءادألاو ،ًاعانتما وأ ءادأ نوكي دق وهو ،ناسنإلا ىلع عقي ةدهعو مازتلا :فيلكتلاو ،ةيكلملا

 .نيدملا ىلع نئادلا قحك ايلام نوكي دقو ،ريجألا ىلع رجأتسملا قحك ًايصخش
 نع ثيدحلا دنع حاضيإ ديزم هل يتأيسو .ضعب ىلع مهضعب سانلل وأ هناحبس Ô امإ تبثت قوقحلاو
  قوقحلا عاونأ

  ھسسأو قحلا موھفم ةعیبط :ایناث

 يهقفلا رظنلا يف قحلا ةعيبط     -1
 دامج نم هيف ام لكب نوكلا اذهل كلاملا وه ىلاعتو هناحبس هللا نأ ةميركلا ةينآرقلا تÄآلا نم ريثك تنيب
 رثكي انه نم.…ءاشي امب هيف مكاحلا يلاتلL وهو ،هعدبأو هروص يذلا هقلاخ وهف ،ناسنإ وأ ناويح وأ

 ،)ضرألا يف امو تاومسلا يف ام >( ن¿ يهاونلاو رماوألاو ماكحألا ىلع بيقعتلا ميركلا نآرقلا يف
 ميظنت قح هدحو هل ضرألاو تاومسلا كلام نأ ريرقتل كلذو ؛)ضرألاو تاومسلا كلم >( ن¿و
 هيضتقت امب سانلل عيرشتلا هدحو هناحبس هلف ،ديري امب هيف فرصتلاو ،ءاشي امب هيف مكحلاو ،كلمي ام
 سانلل عرشي ال نأ - العو لج - هتمكح تءاش دقو .ءاشي امب نوكلا اذه يف مكحلاو رمألاو ،هتمكح
 ءيش لكل Iًايبت باتكلا كيلع انلزنو( :ىلاعت لاق .ةرخآلاو ايندلا يف مهحالصو مهريخ هيف ام ّالإ
 ،[30[ نيملاعلل ةمحر ّالإ كانلسرأ امو( :هناحبس لاقو ،]29[ نيملسملل ىرشبو ةمحرو ىدهو
 .(31( ( طسقل[ سانلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلزنأو تانيبل[ انلسر انلسرأ دقل( :ىلاعت لاقو
 كبر لاق ذإو( :ىلاعت لاق ،ضرألا يف سانلا فلختسي نأ ىلاعتو هناحبس هللا ةمكح تضتقا دقو
 نم ضرألا يف امو تاومسلا يف ام مهل رخسي نأو ،)32( ( ةفيلخ ضرألا يف لعاج ينإ ةكئالملل
 همعن مكيلع غبسأو ضرألا يف امو تاومسلا يف ام مكل رخس هللا نأ اورت ملأ( :ىلاعت لاق ،معن
 ام ًاليلق شياعم اهيف مكل انلعجو ضرألا يف مكانكم دقلو( :هناحبس لاقو ،)33( ( ةنط[و ةرهاظ
 هناحبس هللا لام وه سانلا يديأ نيب يذلا لاملا نأ :ةميركلا تÄآلا تحضوأ دقل .(34( ( نوركشت
 اوسيل مهف ،هلامجو هتنيز رهاظمو هتابيطب عاتمتسالاو هب عافتنالا مهلوخو ،هÄإ مهحنمو ،هيف مهفلختسا
 انه نمو ،هناحبس هنم ةمعنو لضفتو ةبه وه لب ،هكلمت يف يعيبط قح باحصأ الو ،هل نييلصأ ًاكالم
 ةحضاولا ةميركلا تÄآلا نمو .(35( )ةعورشم بابس¿ تقلع ةمعن كلملا( :يسوبدلا ديز يبأ لوق ءاج
 لام نم مهوتأو( :هناحبس هلوقو ،)36( ( هيف نيفلختسم مكلعج امم اوقفنأو( :ىلاعت هلوق :اذه يف
 لصأ نأ ىلع ليلد اÌإ( :ـ ىلوألا ةيآلا ريسفت دنع - )38( يبطرقلا لاق .)37( ( مكyآ يذلا هللا
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 نمف ،ةنجلا كلذ ىلع هبيثيف ،هللا يضري يذلا فرصتلا ّالإ هيف هل سيل دبعلا نإو ،هناحبس Ô كلملا
 نذأ اذإ هريغ لام نم ةقفنلا لجرلا ىلع نوهي امك - اهنم قافنإلا هيلع ناهو هللا قوقح يف اهنم قفنأ
 يف مكلاوم¿ تسيل اÌأ ىلع لدي اذهو( :لاق مث .)ميظعلا رجألاو ليزجلا باوثلا هل ناك - هيف هل
 مكنع لازت نأ لبق قحلا ةماقë اهيف ةصرفلا اومنتغاف ،ءالكولاو باونلا ةلزنمب ّالإ اهيف متنأ امو ،ةقيقحلا
 لب ،ًامئاد ًافالختسا سيل ضرألا ىلع ناسنإلل يهلإلا فالختسالا اذهو .(39( )مكدعب نم ىلإ

 امك ،.…ةلاحم ال ةلئاز ايندلا نأو ،سانلا لاجآ ردق امدنع ىلاعتو هناحبس هللا اهعضو دودحب ًادودحم
 ىلع سانلا رمأ كرتي ملف ،هدعاوقو هلوصأ ةعيرشلا تنيب لب ،ًاقلطم ًافالختسا سيل فالختسالا اذه نأ
 تحضوو ،هتيفيكو هادم تددح هناحبس هللا اهعرش ٍدويقب ديقم وهف ،ميظنت نود ىضوف ضرألا هذه
 هناحبس هقلخف( :هريسفت يف يبرعلا نبا لوقي .ناسنإلل هناحبس هللا هرخس امب عتمتلاو عافتنالا ةقيرط
 تابنلا فانصأو تارمثلا عاون¿ تاوقألا ريدقتو ،اهيف ةكربلا عضوو ،لابجلL اهؤاسرإو ،ضرألا ىلاعتو
 عيمجل ضرألا يف ام عيمج حيبأ ول هنأ :نيب مث .(مهرقافم دسل ةبهأو ،مهحلاصمل ةمدقت مدآ ينبل ناك امنإ
 مهل هللا نيب كلذل ،ماطحلا يف شراهتلاو ،ماحرألاو لئاصولا عطق ىلإ كلذ ىدأل( ةروثنم ةلمج سانلا

 ول فيكف ،عطاقتو شراâو لتاقت لاحلا هذه يف لصح دقو ،صاصتخالا دروم مهل حرشو ،كلملا قيرط
 اميف فرصتلا يف ًارارحأ اوسيل نيفلختسملا نأ :رهظي اذبو .(40( ) ؟لاسرتسالا مهمعو طلستلا مهلمش
 ،هتدابع قح هناحبس هللا اودبعيل ّالإ ضرألا يف اوفلختسيو اوقلخي مل مهف ،نوؤاشي فيك هيف اوفلختسا
 ماكحأو دعاوق نم هناحبس هللا عرش ام لكب مازتلالا :ينعت يمالسإلا رظنلا يف لماشلا موهفملا يف ةدابعلاو
 ،مهحلاصمو سانلا ريخل ءاج هناحبس هللا هعرش يذلا اذهو .…اهيناعم لكب ةيناسنإلا ةايحلا ميظنتل
 مهنم ديرأ ام نودبعيل ّالإ سنإلاو نجلا تقلخ امو( ىلاعت لاق .العو لج هيلع دوعت حلاصمل سيلو
 ؛فالختسالل ًالهأ اودوعي مل كلذ نوفلختسملا لعفي مل اذإو ،)41( ( نومعطي نأ ديرأ امو قزر نم
 ًافرصت ليكولا فرصت اذإو ،هتاميلعتو يلصألا كلمملا طورشل ةعضاخ مâايحف .هطورش اوققحي مل مÌأل
 ناسنإلا نأ ىلإ ةفاضإلL اذه .ًالصأ ةررقملا هرÊآ هيلع بترتت ملو ،ًالطL هفرصت عقو لكوملا طورشل ًافلاخم
 لاق .ةرخآلاو ايندلا يف هل ةحلصمو ريخ نم ماكحألاو دعاوقلا هذه هققحتس امم هسفن مرحيس
 هرشحنو ًاكنض ةشيعم هل نإف يركذ نع ضرعأ نمو * ىقشي الو لضي الف ياده عبتا نمف(:ىلاعت
 رظنلا يف ةعامجلاو دارفألل ةررقملا قوقحلا نأ :انل رهظي نايبلا اذه نم .(42( ( ىمعأ ةمايقلا موي
 هحلاصم ا¨ ققحي نأ لجأ نم ناسنإلل هناحبس هللا نم لضفب ةررقم ةيهلإ حنم :يه امنإ يمالسإلا
 يذلا نوناقلا وأ عمتðا نم حنم يه الو ،ا¨احصأل ةيعيبط ًاقوقح تسيل يهف ،ةيورخألاو ةيويندلا
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 حناملا طورشب مزتلي ماد ام هقوقح يف درفلل ضرعتت نأ هلثمت يتلا ةلودلل وأ عمتجملل سيلف ،ةمألا هعضت
 .هرماوأو

 يهقفلا رظنلا يف قحلا موهفم سسأ     -2
 يف ةلماكلا ةيرحلا ا¨احصأل يتلا ةقلطملا قوقحلا روصتل ةّيمالسإلا ةعيرشلا يف لاجم الف ،انه نمو
 ،ةماع سانلL ميحرلا هناحبس هللا يحو ةعيرشلا هذه نأ كلذ ؛مهئاوهأ قفو قوقحلا هذه لامعتسا
 عرشي يذلاو ،ًةمكحو ًاملعو ًالدع لامكلا تافصب فصتملا ،اهلجآو سانلا جئاوح لجاعب ميلعلاو
 دعاوقلا ةعيرشلا هذه تعضو دقل .مÌامزأو مâاعمتجمو مهدالب فالتخا ىلع نيعمجأ رشبلا ةحلصمل
 ،ًاقوقح اهيلع هل نأ امك ،قوقح هيلع اهل ةعامج يف شيعي هنأ ةيعارم ،درفلا حلاصم قيقحت لفكت يتلا
 امك ،قوقحلا ىلإ اâرظن يف فرطتت الو ولغت الف ،ةعامجلا حلاصمو درفلا حلاصم نيب äًزاوت ميقت يهف
 :اهمهأ ئدابملاو سسألا نم ٍةعومجم ىلع موقت يهف ،اهرهوج سمت الو اهيغلت ال هسفن تقولا يف اÌأ

 ،هتدارë دجوتو ،هماكح¿ أشنت يهف ،ميكحلا عراشلا رابتعL ّالإ ربتعت ال قوقحلا نأ :ًالوأ -أ
 ساسأ يه ةعيرشلاف ،ةررقملا داهتجالا دعاوق قفو صوصنلا نم ًاطابنتسا وأ ًارشابم ًاصن
 نأل .…( :تاقفاوملا يف يبطاشلا مامإلا لوقي .ًءاضقناو ،ًاميظنتو ًارابتعاو ،ًادوجو قوقحلا
 مكحب كلذل ًاقحتسم هنوكب ال عرشلا تابث� اقح هنوك تبث امنإ دبعلل قح وه ام
 .(43( )ًالصأ ًاقح دبعلل لعجي الأ > ناك ذإ .…( :لوقيو ،)لصألا

 دويقلا هذهو ،ةعامجلاو درفلا حلاصم نمضت دويقب ديقم يمالسإلا رظنلا يف قوقحلا :ًاينÊ -ب
 قحلل ةمزالم ةيلصأ دويق :نيعون ىلع قوقحلا عاونأ فلتخم يف يهو ،رخآل قح نم فلتخت
 ةصاخ فورظ كلذ تبجوأ اذإ قحلا ىلع ضرفت دق ةئراط ةيئانثتسا دويقو ،هنع كفنت ال
 ًالصأ اهيلع ةررقملا دويقلا نايبو قوقحلا عاونأ ضارعتسL فرعُي امم ،عمتðا اهل ضرعتي دق
 .(44( ءانثتساو

 حلاصم قيقحتل فدâ ةيدامو ةيونعم تامازتلاو تابجاو دارفألا ةعيرشلا تلمح دقو :ًاثلÊ -ت
 ليمحت :لثم ،ةحلصملاو ريخلL عمتðا ىلع دوعت ةيعامتجا فئاظو قوقحلل لعجت ،ةعامجلا
 خلا …تارافكلاو رطفلا هقدصو ،ءارقفلا ءLرقألا ىلع ةقفنلاو ةاكزلا عفد تابجاو دارفألا
 ةفيظو هل ديقم يدرف قح وهف ،ةيعامتجا ةفيظو يمالسإلا رظنلا يف ةيكلملا قحل لعجي امم
 .ةيعامتجا
 .يمالسإلا رظنلا يف قوقحلل ةصاخلا ةعيبطلا هذه نوقباسلا ءاهقفلا كردأ دقو
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 امل ىلاعت >اف( :هقفلا لوصأ ميوقت يف - ـه ٤٣٠ ةنس ىفوتملا - يسوبدلا ديز وبأ لوقي
 هل قوقحلا بوجول ًالهأ ا� راص ىتح ،ةمذلاو لقعل[ همركأ هتنامأ لمحل ناسنإلا قلخ
 هيلع تتبثو ،هقوقح لمح ن� )ةيكلملا( ةيكلاملاو ،ةيرحلاو ةمصعلا قح هل تبثف ،هيلعو
 ،ةمذلاو دهعلا اذه هلو ّالإ قلخي ال يمدآلاو .… )ةنامأ( اهامس يتلا ىلاعت هللا قوقح
 كلام رح وهو ّالإ قلخي ال امك ،هيلع عرشلا قوقح بوجول لهأ وهو ّالإ قلخي الو
 ناسنإلا نأو ،ناسنإلا قوقح نايبب انئاهقف مامتهä Lرعشي صنلا اذهف .(45( )هقوقحل
 نم ليلقتلاو اهيلع ءادتعالا نم لعجت ةمرح اهل لعجي امم ،العو لج هللا ةدارë اهيلع روطفم
 قوقح )ةيكلملا( ةيكلاملاو ةيرحلاو ةمصعلاف …هنيدو هللا عرش ىلع ًاخراص ءادتعا اÌأش
 قافتا نع الو ،ءايشألا عئابط نع ةئشä تسيل يهف .)46( ناسنإلل هناحبس هللا اهتبثأ
 ءادتعالاف ،…ًاعرش هببسمل ًاجتنم ببسلا هلعجو ،هناحبس هللا ةدارë ةئشä اهنكلو ،سانلا
 ةعيرشلا يف ةيكلملا ةعيبط نايب ثحب تدرأ امدنع .(47( هناحبس هتدارإ ىلع ءادتعا اهيلع
 ةّيمالسإلا ةعيرشلا يف ةصاخلا ةيكلملا قح نأ :ىلإ ةضيفتسم ةسارد دعب تيهتنا ةّيمالسإلا

 ةيرسأو ةيصخش فئاظو هل ،هناحبس هللا نم فالختساو فيظوتب نئاك ديقم يدرف قح
 ةّيمالسإلا ةعيرشلا يف ةيكلملا ن¿ :لوقلا ةشقانم تمت ثيح ،ةعيرشلا اâددح ةيعامتجاو
 اÌأل ؛اهبحاصل ًاقح ةيكلملا نوك عم ضراعتي لوقلا اذه نأ تحضوأو ،ةيعامتجا ةفيظو
 راكنإ ىلإ يدؤي اذهو ،عمتðا ةحلصمل ةورثلا زوحي فظوم نع ةرابع اهبحاص نأ :ينعت
 قوقح ىلع ةقلطم تاطلس ةلودلا ءاطعإو ،قحلا ةركف ءاغلإو ةيكلملل يصخشلا بناجلا
 قوقح ىلع اهل ةطلس الو ،ىلاعت هنم قحلا ىقلتي امهالك درفلاك ةلودلا نأ عقاولاو .دارفألا
 الو ةماعلا ةحلصملا عم ةصاخلا ةحلصملا ضراعتت امدنع ًاعرش هب حومسملا ردقلL ّالإ دارفألا
 مامتهالL ىلوأ اÌأل ؛ةصاخلا ةحلصملا ىلع ةماعلا ةحلصملا موقت اهدنع ،امهنيب عمجلا نكمي
 ىلع ةررقملا دويقلا ليصفتلL نيبو ،قلطملا ةيكلملا قح ةركف ثحابلا شقä امك .ةياعرلاو
 دويقلL دوصقملاو ،ةيئانثتساو ةيلصأ ًادويق لمشت اÌأو ،يمالسإلا رظنلا يف ةيكلملا قح
 دصقيف ةيئانثتسالا دويقلا امأ .رارمتسL همزالتو ةيكلملا قح نع كفنت ال يتلا يه :ةيلصألا

 .كلذ بجوت فورظ موقت امدنع دويق نم ةصاخلا ةيكلملا ىلع ةلودلا هضرفت ام :ا¨
 دويقلاو ،كلملا بابسأل ةمزاللا دويقلا :يه دويقلا نم عاونأ ةثالث ةيلصألا دويقلا تلمش دقو
 ةيئانثتسالا دويقلا امأ .كلملا لاقتنال ةمزاللا دويقلاو ،هيف فرصتلاو كلملا لامعتسال ةمزاللا
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 لاومأ ىلع ةديدج بئارض ضرف :لثم ليصفتلL اهثحب ىرج ةديدع Äاضق :تلمش دقف
 خلا .…ةيكلملا ديدحتو ،ةماعلا ةعفنملل ةيكلملا عزنو ،ةرداصملاو ةمارغلاو ،ريعستلاو ،سانلا
 .ةساردلا هذهل ةدوعلL فرعي امم

  قحلا عاونأ :اثلاث

 ينوناقلا هقفلا يف قوقحلا عاونأ         -1
 :ىلإ )57( قوقحلا اومسقف ،ميسقتلا يف صاخ جهنم مهل ناك دقف :نوينوناقلا امأ

v ةيلود قوقح 
v ةيلخاد قوقحو  

 :ىلإ ةيلخادلا قوقحلا اومسقو
v  ةيسايس قوقح  
v ةيندم قوقحو. 

 مكحلل هميظنت ةبسانمب دارفألل نوناقلا اهئشني يتلا قوقحلا يه :ةيسايسلا قوقحلاو •
 ماظنلا ةماقإ يف ءاكرش مهرابتعL دارفألل حنمت قوقح يهف ،ةفلتخملا هتاطلسو
  .حيشرتلا قحو باختنالا قحك :كلذو ،ةعامجلل يسايسلا
 :رشابم لكشب دارفألا حلاصم قيقحت ىلإ فدâ يتلا يهف - ةيندملا قوقحلا امأ •

 :ىلإ ةيندملا قوقحلا ومسقو
v ةماع قوقح 
v  ةصاخ قوقحو. 

 مارتحالاو ةياعرلL ناسنإلا صخش ةطاحإ ىلإ فدâ يتلا يه :ةماعلا قوقحلاو -
 دعي يتلاو ،)ةيصخشلل ةمزالملا قوقحلL( نوناقلا اهامس يتلا يهو ،نيبجاولا
 ةمرحو ،هدسج ةمالس يف ناسنإلا قح :لثم ،ناسنإلا ةيمدآل ًارادهإ اهراكنإ
 .لقنتلاو كلمتلا يفو ،هنكسم

  :ىلإ مسقنتف ةصاخلا قوقحلا امأ -
  .ةيصخشلا لاوحألا نيناوق اهررقت يتلا يهو :ـ ةرسألا قوقح -
 ةميق اهبحاص لوخت يهف لاملL اهميوقت نكمي يتلا يهو ،ةيلاملا قوقحلاو -

 :يه عاونأ ةثالث ىلإ ةيلاملا قوقحلا تمسق دقو .لاملL ردقت ةيدام
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 ةينيعلا قوقحلا -
 ةيصخشلا قوقحلاو  -
 .ةيونعملا وأ ةينهذلا قوقحلاو -

 ،نيعم ءيش ىلع نيعم صخشل نوناقلا اهيطعي ةنيعم ةطلس :ينيعلا قحلا و -
 ٍقوقح ىلإ ةينيعلا قوقحلا اومسقو .دحأ ةطاسو نود هرشابي نأ عيطتسي هبحاصف
 :ٍةيعبت ٍقوقحو ،ٍةيلصأ

 .رخآ ًاقح عبتت ال ةلقتسم اâاذب موقت يتلا قوقحلا يه :ةيلصألا ةينيعلا قوقحلا   -
 ًايصخش ًاقح عبتت امنإ ،ةلقتسم دجوت ال يتلا قوقحلا يه :ةيعبتلا ةينيعلا قوقحلا    -

 .(58( نهرلا يف امك ،هب ءافولا نامضل
 اهاضتقمب نئادلا لوخي ،نيدمو نئاد :نيصخش نيب ام ةطبار :يصخشلا قحلاو -

 ال هبحاصف ،لمع نع عانتمالا وأ ،لمعب مايقلL وأ ،ٍءيش ءاطعë نيدملا ةبلاطم
 .نيدملا ةطساوب ّالإ هرشابي نأ عيطتسي

 ركف ةرمث وه يدام ريغ ٍءيش ىلع صخشل هررقم ةطلس :وهف يونعملا قحلا امأ -
 كلسم وه يلاملا قحلل يثالثلا ميسقتلا اذهو .)59( هطاشن وأ قحلا بحاص
 قحلا :امه طقف نيمسق ىلإ يلاملا قحلا مسقي رخآلا مهضعبو ،نيينوناقلا ضعب
 نوكيو ،ةينيعلا قوقحلا ةلمج نم يونعملا قحلا ربتعيو ،يصخشلا قحلاو ينيعلا
 كلذ دنع يونعملا قحلاو ،يدام ريغ وأ Äًدام نوكي نأ نم معأ مهرظن يف ءيشلا
 ةينيعلا قوقحلا عسوأو لمكأ ربتعي ةيكلملا قحو .(60( ةيكلم قح مهدنع ربتعي
 .هكلمي يذلا ءيشلا ىلع كلاملل اهحنمي يتلا تاطلسلا ثيح نم كلذو ،ةيلصألا

 ىلع صخشلا قح رصتقا اذإ اميف كلذو ،ةيكلملا قح نع ةعرفتم ًةينيع ًاقوقح نوناقلا فرع دقو
 لامعتسا ىلع هقح رصتقا اذإو ،لامعتسالا قح ىلع موقي اهدحو ةيصخشلا هحلاصمل ءيشلا لامعتسا
  .(61( .…اذكهو قافترالا قح ىلع موقي ةنيعم عفانم ىلع لوصحلل وأ نيعم هجو ىلع ءيشلا
 قح لظي كلذبو ،هلالغتساو هريغ كلم لامعتسا يف صخشلل ررقملا رشابملا قحلا :وه عافتنالا قحف
 .ةبقرلل ًاكلام لاحلا هذه يف نوكي يذلا كلاملل فرصتلا
 .هل عضو اميف هريغ كلم لامعتسا يف هبحاصل ررقملا رشابملا قحلا وه لامعتسالا قحو
 .رخآ صخش هكلمي هريغ راقع ةدئافل راقع ةعفنم نم دحي قح :وه قافترالا قحو
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 يمالسإلا هقفلا يف قوقحلا عاونأ -2
 ،ةغايصلاو بيوبتلاو بيترتلا يف ًاساسأ قوقحلا عاونأ ذختت ملف :يمالسإلا هقفلا يف امأ
 ةصاخ ةقيرطب تامازتلالاو قوقحلا رداصم درسو دادعت ساسأ ىلع هقفلا ءانب ماق امنإو
 دنع فرعي امم ،ماكحألا عورفب مهنم ةيانع هلاعفأو ناسنإلا تافرصت ضارعتسا ىلع موقت
 ميسقتلا ىلإ راشأ نأ دعب - فيفخلا يلع خيشلا لوقي .ةيهقفلا بتكلا ىلإ عوجرلا
 مث نمو( : - هتقيقحو هعقاوو قحلا ةعيبط نم دمتسم ميسقت هنأ ررقو قباسلا ينوناقلا
 اهيلإ ةراشإلا تبجوأ ةيانع اهلوي مل نإو ةمسقلا هذهل ركنتي ال يمالسإلا هقفلا نإف
 هنإف ةمسقلا هذهل ضرعي ملو عاونألا هذه ىلإ رشي مل يمالسإلا هقفلا ناك اذإو .هنم
 ةعومجم ريغ اهماكحأ نايب لفغي ملو ،ىرخأ ءامس� عاونألا هذه فرع دق كلذ عم
 ةعيرشلا نإ( :ةنس وبأ يمهف دمحأ خيشلا لوقيو .(ةقرفتم عضاوم يف دحاو ناونع تحت
 .هللا مكحب قح لك يف لصفي مادام ميظنت درجم هنأل ؛حالطصالا اذه يف ضراعت ال
 ماكحألاو صئاصخلا فالتخا ىلع ةينبم ةعيرشلا ءاملع اهركذ يتلا ماسقألا نأ ريغ
 .(ةين°دلاو ةيئاضقلا ضارغأل[ ةيفاو يهو ،ٍمسق لكل ةيعرشلا
 ةددعتم تافالخو ةريثك تاليصفت عوضوملا اذه يف نيثدحملا نيثحابلل نإف ،لاح ةيأ ىلعو
 هتعيبط يمالسإلا هقفلل نأ :انه هررقن نأ انمهي يذلاو ،اÌاظم ىلإ عوجرلا دنع فرعت
 قحلل نوكي ال نأ ىلإ اذه ىدأ دقو .ةزيمملا هبيلاسأو هجاهنمو ،هتغايص ةقيرطو ،ةصاخلا
 اهماكحأ ترشتنا امنإ ،دحاو ناكم يف هقفلا اذه يف اهماكحأ لك ةعومجم ةلماش ةيرظن

 ةغايصلا ىنبم فالتخال ؛اهحورشو نيناوقلا يف لاحلا فالخب ،ةيهقفلا باوبألا فلتخم يف

قحلا عاونا

ةیلخاد قوقح

 ةیندم قوقح ةیسایس قوقح

 ةصاخ قوقح ةماع قوقح

ةیلود قوقح
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 يريظنت هقف ينوناقلا هقفلا امنيب ،يديعقتو يعورف هقف يمالسإلا هقفلاف ،نيماظنلا نيب
  .يقيبطتو
 نم كلذ نكمي ثيحب قحلL قلعتي ام لكل ضرعي مل يمالسإلا هقفلا نأ ينعي ال اذهو
 .تÄرظنلا نم اهريغ نع ةلقتسم قحلا عوضوم يف ةلماك ةيمالسإ ةيرظن ةغايص

 عيمج يف قوقحلا داحآ ةساردب اونعف ،ةيليصفتلا ةيحانلا نم قوقحلا ةسرادب ءاهقفلا متها دقف    
 يف هتابجاوو ناسنإلا قوقح ماكحأ ترشتنا كلذل ،اهماكحأ اونيبو ،هتافرصتو ناسنإلا تالماعم
 فلتخم هاجت ةلودلاو ةعامجلاو دارفألل تبثت يتلا قوقحلا :ليصفتلL اونيب ثيح ،ةفلتخملا هقفلا بتك
 .يناسنإلا عمتðا يف موقت يتلا تاقالعلا
 رابتعL قحلا ماسقأ ىلع مهمامتها اوزكر قحلا ةساردل اوضرعت امدنع مÌإف :نويلوصألا لعف كلذكو
 ةلماش قحلل ةيرظن ةغايصب اومتهي ملف ،هئادأو قحلا بوجو ةيلهأ ىلعو ،)دبعلا وأ هللا( :هقحتسم
 نيح لوصألا ءاملع نكل( :ةنس وبأ خيشلا ذاتسألا لوقي هب قلعتي ام لك نع اهيف نوثدحتي
 ملعل ىربكلا ةدعاقلا ا²أ عم ،اهملاعم اوزربي ملو ،اهثحابم اولمكي مل ةيرظنلا هذهل لصألا اوعضو
 تاميسقت قحلا ءاهقفلاو نويلوصألا مسقو .(48( )هماكحأو هت°رظن عيمج اهنع عرفتي يتلا هقفلا

 :اهنم ةفلتخم تارابتعL ةريثك
 قحلا بحاص رابتع]     -1

 ،كرتشملا قحلاو ،دبعلا قحو ،هللا قح ىلإ  قحلا بحاص رابتعL يهقفلا رظنلا يف قحلا مسقني      
 .تافلتملا نامضك :دبعلا طاقسë طقسي امع ةرابع :دبعلا قح نأ :وه امهنيب قيرفتلا يف رايعملا و
 هللا قح :ناعون قوقحلاو( :ميقلا نبا لاق .موصلاو ةالصلاك :دبعلا طاقسë طقسي ال ام هللا قحو
 امأو .اهوحنو تارافكلاو تاوكزلاو دودحلاك :هيف حلصلل لخدم ال هللا قحف ،يمدآلا قحو
  .(49( )اهيلع ةضواعملاو طاقسإلاو حلصلا لبقت يتلا يهف :نييمدآلا قوقح
 ماعلا عفنلا هب قلعتي ثيح ،ماعلا قحلا يقوقحلا حالطصالا يف ىمسي ام وهو :هللا قح -أ

 ،باسنألا ةمالس :نم ،عفنلا مومع هب قلعتي هنإف ،äزلا ةمرحك :دح¿ صتخي الو ،دابعلل
 نأ :دارملا سيلف .هعفن لومشو هتروطخل ؛هرمأل ًاميظعت هللا ىلإ بسن امنإو ،دالوألا ةنايصو

 هللا قوقحف ،هب عفتني هناحبس هنأ وأ ،قوقحلا رئاس نيب نم هدحو هب صتخي ىلاعت هللا
 ىلاعت هللا قوقح مسقت و .ررضلاو عفنلا نع لاعتم وهو ،هناحبس هل ماكحأ دابعلا قوقحو
 .هقفلا لوصأ ملع يف فرعت ،ةريثك ماسقأ
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 ةحلصم هب قلعتي ام وهو ،صاخلا قحلا يقوقحلا حالطصالا يف ىمسي ام وهو :دبعلا قح -ب
 Ô قحلا نأ لصألاو  .)50( ريغلا لام ةمرحك :مâافص وأ مâاذب نينيعمل وا نيعمل ةصاخ
 قحلا كلذ لاصيë هرمأ وهو ،ىلاعت Ô قح هيفو الإ دبعلل قح نم ام هنأل ،ىلاعتو هناحبس
 دبعلا طيلست بسحب وه امنإ ،طقف دبعلل اقح هلعجب قوقحلا نم عون دارفإو  .هقحتسم ىلإ
 )دبعلا قحو هللا قح( نيقحلا نم دحاو لكف ،طقسل هطقسأ ول ثيحب هيف فرصتلا ىلع
 .اطاقسإو åوبث هيلإ بوسنم وه نمل لوكوم

 :ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقت اÌأ ةيعرشلا ماكحألا ىلع ميسقتلا اذهل مهقيبطت يف ءاهقفلا نيب دقو
 ...ةبسحلاو داهجلاو ،ةيدبعتلا رئاعشلاو ديحوتلاك :ىلاعت Ô صلاخ قح يه يتلا فيلاكتلا .1
 .نامثألاو نويدلاك :دابعلل صلاخ قح يه يتلا فيلاكتلا .2
 .ضعبلا دنع فذقلاو ،ةبارحلاك ًابلاغ هللا قح اهيف نوكيو ،ناقحلا اهيف عمتجي يتلا فيلاكتلا .3
 دنع فذقلاك و ،صاصقلاك ًابلاغ دبعلا قح اهيف نوكيو ،ناقحلا اهيف عمتجي يتلا فيلاكتلا .4

  .رخآلا ضعبلا
 ثيروتلاو ءافيتسالاو و ةبوتلاو ةعافشلL قلعتي ام اهنم ةريثك ةيهقف رÊآ ميسقتلا اذه ىلع بترتيو     
 قح يف امك نيقحلا يأ بيلغت يف ءاهقفلا فلتخي دقف ،انه انينعي ام وه ريخألا اذهو طاقسالاو ...
 طاقسë هطقسأ دبعلا قح بلغ نمو ،فوذقملا طاقسë هطقسي مل هللا قح بلغ نمف ،فذقلا
 يفارقلا فرع دقو .(51( صاصقلا :قافتالL بلاغ هيف دبعلا قحو ناقحلا هيف عمتجا اممو .فوذقملا

 قح :ماسقأ ةثالث ىلع فيلاكتلا نأ نيب نأ دعب ،هحلاصم هن¿ :دبعلا قحو ،هيÌو هرمأ هن¿ :هللا قح
 :لاق مث ؟دابعلا قح مأ هللا قح هيف بلغي له هيف فلتخا مسقو ،طقف دابعلا قحو ،طقف ىلاعت هللا
 وهو ،ىلاعت > قح هيفو ّالإ دبعلل قح نم امف الإو .طقسل هطقسأ ول هنأ :ضحملا دبعلا قحب ينعنو(
 هيفو ّالإ دبعلا قح دجوي الو ،دبعلا قح نود هللا قح دجويف ،هقحتسم ىلإ قحلا كلذ لاصي� هرمأ

 قح هب ينعن يذلا وهف هطاقسإ دبعلل ام لكف ،طاقسإلا ةحصب كلذ فرعي امنإو ،ىلاعت هللا قح
  .(52( )دبعلا

 قحلا لحم رابتع]     -2
  :ىلإ ضعبلا اهمسقي ثيح هقلعتم رابتعL قحلل ءاهقفلا فينصت فلتخي        

 ةينيعلا قوقحلا يقوقحلا حالطصالا يف لباقت يهو ،نيعلL ةقلعتم قوقح -
 ةيصخشلا قوقحلا يقوقحلا حالطصالا يف لباقت يهو ،ةمذلL ةقلعتم قوقحو  -
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  :ىلإ ةمذلL ةقلعتملا قوقحلا مسقتو
 نويدلاو عفانملاو كالمألاك ،اموقتم نوكيو اعرش هب عفتنيام لك وهو لاملL قلعتت ةيلام قوقح -

 تاقفنلاو
 .)53( ..ةماوقلاو ةعاطلاو بسنلاو ةيالولاو ةناضحلاك ةيلام ريغ قوقح وأ نادبأ قوقحو -
  :ىلإ قوقحلا ينغملا يف ةمادق نبا مسق دقو 
 ةيلاملا هللا قوقحو هللا دودح :ىلإ مسقني وهو ىلاعت Ô قح وه ام -
 الو ٍلامب سيل امو ،لاملا هنم دوصقملا وأ لام وه ام :ىلإ مسقني وهو يمدآل قح وه ام  -

  .)54( .حاكنلا قوقح :لثم لاملا هنم دوصقملا
 ،)55( عاونأ ةسمخ ىلإ ةيلاملا دابعلا قوقح مسق دقف بجر نبا دنع هدجنف ةيلاملا قوقحلا ميسقت امأ 
 :يهو

 .كلملا قح .1
 .ةعفشلا يف عيفشلا قحو ،هدلو لام يف دلاولا قحك :كلمتلا قح .2
 مل اذإ هراج رادج ىلع ةبشخ راجلا عضو :اهنم روص هيف لخدي هنأ نيب دقو :عافتنالا قح .3

 .دمحأ نع نيتياورلا دحأ يف كلذ ىلإ رطضا اذإ هريغ ضرأ يف ءاملا ءارجإو ،هب رضي
 ،هيف هتمحازم دحأ كلمي الو هب عافتنالL هقحتسم صتخي امع ةرابع وهو :صاصتخالا قح .4

 قفارم :اهنم :صاصتخالا قح روص نم ةلمج ركذ دقو .تاضواعملاو لومشلل لباق ريغ وهو
 يف سولجلا :اهنمو .ا¨ قحأ اهيلإ قباسلاف ،ءارشلاو عيبلا اهيف زوجي يتلا ةعستملا قاوسألا
 .هنع موقي نأ ىلإ هسلجمب قحأ سلاجلا نوكيف ،ٍحابم وأ ٍةدابعل اهوحنو دجاسملا

 :هانعمو ،نهرلL نâرملا قح قلعت :اهنم :روصلا نم ةلمجب هل لثمو :قحلا ءافيتسال قلعتلا قح .5
 حرش رردلا يف ءاجو .هعيمج يفوتسي ىتح نيدلا نم ءزج لكب ةسوبحم نهرلا ءازجأ عيمج نأ
  .(56( قح ًاضيأ كلمتلا قح لب ،كلملا يف رصحنم ريغ قحلا :ةيفخلا بتك نم ررغلا

 
 هليصحت ديؤم رابتع] -3

 :نيعون ىلإ همدعو يئاضقلا ديؤملا دوجوو ا¨ ةبلاطملا رابتعL قوقحلا مسقنت
 ينÄد قح §
 .يئاضق قحو §
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 نم ببسل هب مازلإلا نم يضاقلا نكمتي الف .ءاضقلا ةيالو تحت لخدي ال يذلا وه :ين°دلا قحلاف §
 نيدلاف .هريمضو هبر مامأ هنع ًالوؤسم ناسنإلا نوكي امنإو .ءاضقلا مامأ هتابثإ نع زجعلاك بابسألا
 ةنÄد نيدملا ىلع بجي لب ،قحتسم ريغ راص هنأ ينعي ال ءاضقلا مامأ هتابثإ نع هبحاص زجع يذلا
 .ةنÄد ةتبÊ ةيجوزلا هيف نوكت ،Äرادإ لجسملا ريغ )ناكرألا يفوتسملا ( يفرعلا جاوزلاو .هئافو ىلإ ةردابملا
 ةجوزلا ةقفن ليصحت اذكو .كلذ ريغو دالوألا بسن توبثو ةقفن نم ةيعرشلا ماكحألا اهيلع بترتتو
 اÌ أ اهنع ىلاعت Ôا يضر ةشئاع نع حيحصلا ثيدحلا يفدروامل )يكلاملا بهذملل افالخ( دالوألاو
 لوسر Ä :تلاقف :ملسو هيلع Ôا ىلـص Ôا لوـسر ىلع نايفس يبأ ةأرما ةبتع تنب دنه تلخد :تلاق
 ريغب هلام نم تذخأ ام الإ ينب يفكيو ينيفكي اـم ةـقفنلا نم ينيطعي ال حيحش لجر نايفس Lأ نإ Ôا
 فورعملL هلام نم يذخ":ملسو هيلع Ôا ىلص Ôا لوسر لاـقف ؟حاـنج كلذ يف يلع لهف ،هملع
 "كينب يفكيو كيفكيام
 ةرمث رهظتو .ءاضقلا مامأ هتابثإ هبحاصل نكميو ،يضاقلا ةيالو تحت لخدي ام وه :يئاضقلا قحلاو §

 ىلع ىنبتف ةيئاضقلا ماكحألا امأو .ةقيقحلاو عقاولاو Äاونلا ىلع ىنبت ةينÄدلا ماكحألا نأ يف ميسقتلا
 عاقيإ دصقي ملو ،أطخ هتأرما قلط نمف .هتقيقحو رمألا عقاوو Äاونلا ىلإ اهيف رظني الو رمألا رهاظ
 عوقوب مكحلا نوكيو .ةقيقحلا ةفرعم ةلاحتساو رهاظلL ًالمع هقالط عوقوب يضاقلا مكحي ،قالطلا
 .ًايئاضق ًامكح قالطلا

 ديدحتلاو ريدقتلا رابتع] -4
 :نيريبك نيمسق ىلا اهريدقتو اهديدحت ثيح نم ةمذلL ةقلعتملا قوقحلا يبطاشلا مسق

 ناصقنلاو ةدÄزلا لبقت الو دحاو دح اهل اهضعب قوقحلا هذهو ،عرشلL ةددحمو ةردقم قوقح  §
 ضورفك هيلع دازي ال ىلعأ دحو هنم صقني ال ىندأ دح نيدح اهل اهضعبو ،ةصوصنملا دودحلاك
 .ةثرولا
 تاقفنلاك ،داهتجالاو يأرلاو فرعلل اهريدقت لوكوم امنإو ،عرشلL ةردقم ريغو ةددحم ريغ قوقح §

 ... ريزاعتلاو
 ثيروتلا رابتع] -5

 :نيمسق ىلا ءاهقفلا عيمج دنع ثيروتلل اهتيلباق ثيح نم قوقحلا مسقنت 
 هيف فلتخم لاملا فيرعت نا ىلع ،لاملا فيرعت اهيلع قبطني يتلا قوقحلا يهو :ثروت قوقح .1

 .هناظم يف عجاري ،ةيفنحلاو روهمجلا نيب



 
2 ةیھقفلا تایرظنلا ةعوبطم                      دادر نمحرلا دبع . د 1ةنتاب ةعماج - ھلوصأو نراقملا ھقفلا 1 رتسام   

   

 
21 

 قوقح يه امناو ،لامب اهنع ضيوعتلا الو لامب تسيل يتلا قوقحلا يهو :ثروت ال قوقح .2
 .لاملL اهنع ضاعيتسالا نكمي ال و ةيلام ريغ ةيصخش

 طاقسالا رابتع]     -6
 :طاقسإلا لبقتال قوقحو طاقسإلا لبقت قوقح ىلإ طاقسإلل اهتيلباق ثيح نم قوقحلا مسقنت

 قحك ،نايعألا فالخب طاقسإلا لبقت ةيصخشلا قوقحلا عيمج نأ لصألا :طاقسإلل لباقلا قحلا  -1
 .ضوع ريغب وأ ضوعب نوكي نأ امإ قحلا طاقسإو .رايخلا قحو ةعفشلا قحو صاصقلا

 لصألا نم ءانثتسالا ليبس ىلع طاقسإلا لبقت ال قوقح كانه :طاقسإلا لبقي ال يذلا قحلا  -2
 :انتسارد عوضوم نوكيس ام يهو مدقتملا ماعلا
 لكب ةصاخلا تازيملا ةظحالم ساسأ ىلع يهقفلا ثحبلا ميظنتل تالواحم تاميسقتلا هذه نأ ظحاليو
 .قوقحلا عاونأ نم عون
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 ةیناثلا ةرضاحملا

 ھعاونأو طاقسالا :يمیھافم لخدم

 
 طاقسالا موھفم :الوأ

 يوغللا عضولا يف طاقسالا -1
 .عوقولا ىـلع لدـي دحاو لصأ ءاطلاو فاقلاو نيسلاو"،طقس لعف نم ذوخأم ،طقسأ ردصم طاقسإلا
 عـقو :لاقي ةاوـهم يف عقو نم لكو ،عـقو :اطقسمو ،اطوقس يدي نم ءيشلا طقسو )1(
 ،أطخأ :يأ هـمالك يف لـجرلا طقـسأ :لاـقي )3(باسـحلاو ةـباتكلا يف أـطخلا :طَقسلاو)2(طقسو
 .طاقسلا كلذكو ةلزلاو ةرثعلا :ةطقسلاو
 نيدلا طوقسو ،ةهبشلا ببسب هتماقإ عانتما :يأ ،ةهبشلL دـحلا طوقـس :مهلوـق هنمو،لاوزلا :طوقسلاو" 
Lعلقأ:يأ رحلا كنع طقسو هب رمألاو هبلط طقس هانعم ضرفلا طقس :ءاهقفلا لوقو ) ".ءاربإل، 
 )هنع لزانت:هقح طقسأو ،مامت ريغل هتقلأ :ٌ طقسم يهو اطاقسإ اهدلو ةأرملا تطقسأو
 "عوـقولا " ىنعمب طوقسلا وه هيف يقيقحلا ىنعملا ّ نأ حضتي طاقسإلل ةيوغللا يناعملا هذه لالخ نمو     
 يناـعم يـه لاوزلاو لزانتلاو كرتلاك ىرخألا يناعملا امنيب ،هيف ةقيقح ةيسحلا ءايشألا ىلإ هدانسإ ّ نأل ؛
  . هارجم ىرج امو قحلاك ةيونعم يناعم ىلإ اهدانسإل ةيزاجم
  

 يهقفلا حالطصالا يف طاقسالا -2
 :نيينعم لوح رودي :ءاهقفلا حالطصا يفو

  ،طقسلا ،ضهðا نينجلا ىمسيو نينجلا لماحلا طاقسا وهو :لمحلا ضاهجا -
 ،هب ةبلاطملا كلذب طقستو ،ٍّقحتسم ىلإ الو ٍكلام ىلإ ال ،ّقحلا وأ ،كلملا ةلازإ وهو :قحلا طاقسا - 
 ،نيّدلا نم ءاربإلاو صاصقلا نع وفعلاو قتعلاو قالّطلاك كلذو ،لقتني الو ىشالتيو يهتني طقاّسلا ّنأل
  .هسفن ىنعملL ءاهقفلا هلمعتسي ذإ ،ّطحلا :طاقسإلا ىنعمبو
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 عماج فيرعت عضوب اونعي مل نيمدقتملا نأ رابتعL هفيرعت يف نيرخأتملا ءاهقفلا تارابع تفلتخا دق و
 :طاقسالا روص عيمجل
 فيرعتلا اذهو "رخآ ىلع دبع قح طاقسال عرشلا هعضو ام" هن¿ طاقسالا نيدباع نبا هفرع دقف -
 ماكحالا يف جردنم رمالا ةقيقح يف وهو ةيعضولا ماكحالا نم طاقسالا لعجي هنأ نيتهج نم بيعم
 .طاقسا هن¿ قحلا طاقسا فرعي ثيح رودلا بيعب ةينÊ ةهج نم بيعمو ،ةيفيلكتلا

 ةمذ يف يذلا قحلا ضعب ليزنت وأ طح "هن¿ ،ةينامثعلا ماكحألا ةلجم حارش دحأ ؛رديح يلع هفرع -
 رصحي ثيح ؛عماج ريغ ،رصحلا ةيصاخ رقتفي هنوكل بيعم فيرعتلا اذهو ."هلك وأ رخآ صخش
 .كلذك رمألا سيلو ،قوقحلا رئاس نود ةمذلL ةقلعتملا قوقحلا يف طاقسالا

 فيرعتلا اذهو "هب صتخملا ريغ ىلإ هلقن مدعو ايئا² هلاوزو قحلا يشالت "هن¿ يسيدربلا Äركز هفرع -
 .طاقسالاو طوقسلا نيب زيمي ال ثيح ،عنام ريغ ،رصقلا ةيصاخ رقتفي هنأ الا هلمجلا يف حيحص ناك نإو
 هيلع كردتسي نم ءاج دقو
 ةغيصب ىلاعت >ا ىلإ [رقت قحتسم وأ كـلام ىلإ ال قـحلا وأ كلملا ةلازإ وه":هن¿ طاقسإلا فرعف -
 )1( "ةصوصخم

 طاقسالا موهفم رصانع -3
 Lيلي ام نيبتي ةيهقفلا تافيرعتلا هذه ىلإ رظنل :  

 اذهو ،فلكملا نم يرايتخا يدارإ فرصت يأ ،لزانتلا وأ ،ةلازإلا وأ ،كرتلا هساسأ "طاقسإلا" ّ نأ  -
 يف طاقسإلاك ؛ىرخألا يناعملا جارخإ متي كلذبو ،هيف ةلمعتسملا ةيوغللا يناعملا ضعب عم قفتي يذلا
 ةوقب قحلا لاوز وه يذلا طوقسلاكو .مامت ريغل اهلمح لماحلا ةأرملا ءاقلإ ىلع قلطي يذلا يبـطلا لاـðا
 .عرشلا

 قح ةلازإل لخدت نمل رابتعا الف ،هضعب وأ هلك ،هنع لزانتي نأ نكمي هبحاصل تبÊ قح دوجو  -
 . مودعملا باهذ روصت نكمي الو ،مودعم قـح هنأل ،ريغلا

  وأ كرتلا درجمب بهذيو ىشالتيف ،هل لزانتملا صخشلا هكلمتي نأ نكمي ال هنع لزانتملا قحلا ّ نأ - 
 رايتخا نكمي كلذل .وفعلا قيرط وهو ضوع ريغب وأ ،حلصلا قيرط وهو ،ضوعب نوكي دقو ،ةلازإلا
 .  هريغب وأ ضوعب كرتلا وأ ةلازإل[ قحلا هل تبث نمم فرصت وه :طاقسإلا :يلاتلا فيرعتلا
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 ةيقبك ،ةيعرشـلا تافرصتلا ماكحأل اعضاخ نوكي نأ كلذ ىنعمف "فرصت"هنوكب فيرعتلا ديقتو
 بحاص هب فصتي نأ نكمي امو ،عناوم نم اهيرتعي امو ،ةيلهألا نم اهل طرتشي امو ىرخألا تافرصتلا
 مدعو اـيئاÌ قـحلا يشالت ىلع ةلالدلل ةصوصخم ةيعرش غيص لامعتسL "كرتلا وأ ةلازإلL"هدييقتو  .قحلا
  .نيقحتسملل وأ ريغلل هلقن

 ةوقب مكحلا رارمتسا نم عنمي ربتعم فصو دوجوب قلعتي طوقسلاف ،طوقسلا ريغ طاقسالا نأ امك
 بيرق ريغب اهجاوزب ةناضحلا يف مألا قح طوقسو ،رفكلا فصوب ثاريملا يف قحلا طوقس لثم ،عرشلا
  .فلكملا نم يدارإ يعرش فرصت وهف طاقسالا امأ ،نوضحملل

  صاخلا ىنعملاو ماعلا ىنعملا -4
 :طاقسالل نيينعم كانه نأ لوقن نأ نكمي هل ةبراقملا ظافلالاو طاقسالل ءاهقفلا تالامعتسا عبتتب 
 .قيضم صاخ ىنعمو ،عسوم ماع ىنعم
 .كيلمت ريغب وأ كيلمتب ءاوس اقلطم قحلا ةلازإ وهو :عسوملا ماعلا ىنعملا
 .كيلمت نود نم قحلا ةلازإ وهو :قيضملا صاخلا ىنعملا
 هل ضرعنس ام وهمو طاقسالا موهفمل ةبراقملا ميهافملا ضعب فيكت ىلا ةقيقحلا يف عجار ديدحتلا اذهو
 .يلاوملا رصنعلا يف

 .ةبراقملا ظافلألا -5
 هقح يف صخشلا هب موقي فرصتك "طاقسإلا" ظفل نولمعتسي ءاهقفلا دجي ةيهقفلا لئاسملل عبتتملا نأ

 ؛هل ةنمضتم تاحلطصم لامعتسL كلذو ،هيف لمعتسي يذلا قاطنلا عم ةبسانتم تايمسم تحت
 "حلصلا" وأ ،"كرـتلا" وأ ،"ةقدصـلا" وأ "وفعلا" وأ "ءاربإلا" نع ثيدحلا دنع هنوركذي مهدجن كلذل
 ؛مهدنع تاطاقسإ تيمسف ،اـهيف لـصأ طاقسإلا :ّ نأ ىلإ عجار كلذ يف ببسلا ّ لعلو ،كلذ ريغو
 ام ،تاحلطصملا هذهل مهركذ دنع هودروأ اممو ،اهلامعتسا لاجم بسح نوكت اهل ةزيمملا اهءامسأ نكل
 ردلا ىلع راتحملا در يف ءاج :ةقباسلا تايمسملا هذه يف لصأ "طاقسإلا" ّ نأ مهرابتعا نيبي
 ،ءاربإ ةمذلا يف امعو ،وفع صاصقلا نـع قحلا طاقسإف ، اراصتخا ءامس¿ تاطاقسإلا تزيم":راتخملا
  ")1( .قتع قرلا نعو ،قالط عضبلا نعو

 :ركذن طاقسالا موهفمل براقم وا يئزج موهفم نع ريبعتلل ءاهقفلا اهلمعتسا يتلا ظافلالا نمو
 ءاربإلا -أ
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 .ضرملا نم صولخلاو بيعلا نم ولخلاو ةمهتلا نم صولخلا :ةغل ءاربإلا
 ،نويدلاك ةمذلا يف يتلا ةيلاملا قوقحلا يف ةداع ءاربإلا ظفل ءاهقفلا لمعتسي :احالطصا ءاربإلا

 ًاطاقسإ نيّدلا نم ءاربإلا ربتعي نم دنع اذهو .هلبق وأ رخآ ةّمذ يف هل ًاّقح صخّشلا طاقسإ  وهف
 ٌكيلمت وه :لاقف ّيناعمّسلا نبا طّسوتو .هتّمذ يف ام نيدملا كيلمت وه :لوقيف ًاكيلمت هربتعي نم اّمأ ،ًاضحم
 صخش طاقسٕا "هن¿ ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا هتفرع دقو .نيدملا ّقح يف ٌطاقسإ ،نيّدلا هل نم ّقح يف
 .)1(" رخٓا ةمذ يف هل ًاقح

 :هوجو ثالث نم طاقسالاو ءاربالا نيب قرفلاو
 :اهدحا طاقسالا ،لئاسو ثالثب نوكي ءاربإلا نأ لوألا §

 .هضبقو هنيد ىفوتسا دق هن¿ نئادلا رارقë :ءافيتساو ضبق ءاربإ -
 .رخآ صخش ىلع نئادلا صخشلا نيدملا ةلاحë كلذو :ةلاوح ءاربا -
 .äاسحاو اوفع هقح نئادلا كرتي ن¿ كلذو :طاقسا ءاربإ -

 امنيب ،ةمذلا يف تسيل يتلاو ةمذلا يف يتلا قوقحلL قلعتي طاقسالا نأ ةينÊ ةهج نمو §
 ،ههاجت الو ٍصخش ةّمذ يف ّقحلا نكي مل اذإف ةمذلا يف يتلا قوقحلL الا قلعتي ال ءاربالا

 ًامومع امهنيب ّنأ ّنيبتي كلذبو .ٌطاقسإ وه لب ،ًءاربإ ربتعي ال هكرتف ،ةعفّشلا ّقحك
 .ٍهجو نم ًاصوصخو
 ذإ ،ىرخأ ٍةهج نم ّمعأ ءاربإلا نأ ةّيكلاملا نم مالّسلا دبع نبا ىري ةثلÊ ةهج نمو §

 .هريغو ّنيعملا يف نوكي هّنأل ،هنم ّمعأ ءاربإلاو ،ّنيعملا يف طاقسإلا :لوقي
 مأ ضحم طاقسا وه له نويدلL قلعتملا طاقسالا ءاربإ فييكت يف ءاهقفلا فلتخا دقو ءاربالا فييكت
 .نيلوق ىلع كلذو ؟كيلمت عم طاقسا وه

 ةيفنحلا كلذ ىلع صن امك ،كيلمتو طاقسا وه ءاربالا نأ روهمجلا لوق وهو لوألا لوقلا -
 .كيلمت هنا ديدجلا يف ةيعفاشلا لاقو ،ةبهلا ىنعم هيف طاقسا هنأ ةيكلاملا لاقو

 .ضحم طاقسا وه نيدلا نم ءاربإلا نأ :ةلبانحلا لوق وهو يناثلا لوقلا -
 اظفح كلذو .درلL دتريو هلوبقو نيدملا ملع ىلا جاتحي روهمجلا دنع ءاربالا نأ فالخلا اذه ىلع بترتيو
 .درلL دتري الو ،هلوبق الو أربملا ملع ىلإ جاتحيال ةيفنحلا دنع ءاربالا امنيب .ةؤورملا لهآ ةؤورمل
 .صوصخو مومع امهنيب روهمجلا دنع امنيب نافدارتم ةلبانحلا دنع ءاربإلاو طاقسالا نأ نيبتي انه نمو
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 كيلمتلا -ب
 .ءيشلل اًكلام ريغلا لعج :ةغل كيلمتلا
 فلكملا جارخإ وهف  .يوغللا ىنعملا نع جرخي ال هنإف حالطصالا يف امأو :حالطصالا يف كيلمتلا

 اًكيلمت نوكي دق كيلمتلاو ،ةيكلملل ةلقانلا تافرصتلا دح¿ رخآ صخش كلم ىلإ هكلم نع ائيش
 .ضوع ريغب نوكي دقو ،ضوعب نوكي دقو ،ةعفنملل اًكيلمت نوكي دقو ،نيعلل

 .عيب اذهف ضوعب نيعلل اًكيلمت ناك اذإف -
 .ةراجإلا يه هذهف ضوعب ةعفنملل اًكيلمت ناك اذإو -
 .ةبهلا يه هذهف ضوع الب نيعلل اًكيلمت ناك اذإو -
 .ةيراع هذهف ضوع الب ةعفنملل اًكيلمت ناك اذإو -

 طاقسالل هيطعن يذلا ىنعملا ىلع فقوتي كيلمتلاو طاقسالا نيب قرفلاو
 نيب عطاقت الف ،قحلل لقن كيلمتلا امنيب ،كيلمت ريغ نم قحلل كرت وه صاخلا هانعمب طاقسالا 
 وأ ضوعب ءاوس كيلمتلا امنيب لوبق ىلإ جاتحي ال طاقسالا نا كلذ ىلع بترتيو .نيموهفملا
 .درلL دتريو لوبق ىلإ جاتحي ضوع نود
 قرافي همومعب كيلمّتلاو ،كيلمت نود وأ كيلمتب قحلل كرت لك وهف ماعلا هانعمب طاقسالا امأ 
 ،ًالقن سيلو ٌةلازإ طاقسإلا ّنأ نيح يف ،ٍكلام ىلإ ٌلقنو ٌةلازإ كيلمّتلا ذإ ،همومعب طاقسإلا

 روهمجلا دنع طاقسالا ةروص نم ةروصك ءاربإلا يف ناعمتجي دق امهّنكل ،ٍكلام ىلإ سيل هّنأ امك
 ،ةّيعفاّشلاو ةّيفنحلا و ةّيكلاملاك ،ًاكيلمت هربتعي نم دنع ،يهقفلا رثألا تاذ يف ناكرتشي ثيحب
 .لوبقلا هيف نوطرتشي كلذلو
 لزانتلا -ت

 ئا قحلاو رمألا نع نالف لزن :لاقيو ،لفس ىلٕا ولعُ نم طبه ئا ،ًالوزن لَزن نم :ًةغل لزانتلا
 مجعم يفو . )1(هتبترم نع طحُ ئا ،نالف لزَنَـتساو ،هكرت مث هيلع ًايلوتسمو ًايلعتسم ناك هنٔاكف ،هكرت
 يف هقح نع لزانت :لاقيف ،هريغ هملستيل هنع يلختلاو هكرت ،ءيشلا نع لزانتلا " ةرصاعملا ةيبرعلا ةغللا
 .)2( " هنع تَّلختو هتكرت ئا ،ةكرتلا يف اهقح نع تلزانتو ،ةسÄٔرلا
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 هريغ يف لمعتسي دقو ،لفس ىلٕا ولع نم طوبهلا وهو لوزنلا نم لزانتلا لصٔا نٔا نيبت قبس امم
 :لاقيف ،طحلاو كرتلا يف لمعتسي ام هقالطٕا دنع بلاغلا نكلو ،كرتلاو ،ةبترملا نم طحلاك يناعملا نم
 .هنع ىلختو هكرت ئا ،هبيصن نع نالف لزانت

 هفرع يولهدّلا نكلو لزانتلا موهفمل اددحم افيرعت هقفلا تافنصم يف دجنال :احالطصا لزانتلا 
 ؤا قحلا بحاص كرت  "هنLٔ قحلا نع لزانتلا فرّعف هل يوغللا فيرعتلا نم ًاصلختسم Äداهتجا ًافيرعت
 ناك ءاوس ،هانعم يف ام ؤا ه°ٕا هكيلمت ؤا ،صخش ةمذ يف نيعملا ؤا نيعملا ريغ هقح هنع بوني نم
  .)1(  "ضوع ريغب ؤا ضوعب ،هضعب ؤا هلك ،يلام ريغ ؤا ًايلام قحلا

  لزانتلاو طاقسالا نيب قرفلاو
 قح ريجألا طاقسٕاك ،ةينويدملا ليبس ىلع رخٓا ةمذ يف تبÊ قح ىلع عقي دق طاقسإلا نأ

 كلذو ،ةمذلا هب لغشت مل نكلو ،عرشلL تبÊ قح ىلع عقي دقو ،ءاربإلا يف لاحلا وه امك ،ةرجألا
  " ةمذلا هب لغشت مل نكلو قحوهف ،ءفكب جاوزلا يف ةأرملا قحو ،ةعفشلا قحك

 قح نمو ،رخٓا ةمذ يف تبÊ قح نم نوكي طاقسإلاف ،لزانتلا نم معٔا طاقسإلا نٔا نيَّبتي هنمو
 ةأرملا لوقت نٔا حصي الف ،رخٓا ةمذ يف تبÊ قح نم الٕا نوكي ال لزانتلا نكلو ،ةمذلا هب لغشت مل
 نيّبتف ،طاقسإلL حصيو ،رخٓا ةمذ يف تبÊ ريغ هنكلو قح ةءافكلاف ،ةءافكلا يف يقح نع تلزانت
 قوقحلL صتخي ءاربإلا نأ يف لزانتلا نع ءاربإلا قرتفيو ،طاقسا لزانت لك سيلو لزانت طاقسٕا لك نٔا
 .كلذ نم معأ لزانتلاو ةيلاملا

  :حلّصلا -ث
 .ملّسلاو قيفوّتلاو ةحلاصملا :ىنعمب ٌمسا حلّصلا
 نع ناكأ ٌءاوس ،ّقحلا ضعب طاقسإ حلّصلا يف زوجيو .ةموصخلاو عازّنلا عطق يضتقي ٌدقع :ًاعرشو

 ،ًاطاقسإ سيلو ،ٌةضواعم حلّصلاف لدبلا ذخأ ىلع ةحلاصملا تناك اذإف .ٍتوكس مأ ٍراكنإ مأ ٍرارقإ
 .ٌّيهجو ٌصوصخو ٌمومع امهنيبف

  :وفعلا -ج
 هيلع امب هتبلاطم تكرت اذإ ٍنالف نع توفع :لاقي ،ةبلاطملا كرتو طاقسإلاو وحملا :وفعلا يناعم نم     
 وفعلاف .ا¨ مÌوبلاطي ال مهدنع مهملاظم نيكراّتلا يأ .}ساّنلا نع نيفاعلاو{ :ىلاعت هلوق هنمو ،ّقحلا نم
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 ،هتالامعتسا دّدعتل ّمعأ هقالطإ ىلع وفعلا ّنأ ّالإ ،ىنعملا يف طاقسإلل ٍواسم ّقحلا كرت يف لمعتسي يذّلا
 .ءامدلاو تÄانجلا بL يف حلصلا، وفعلا ظافلا لامعتسا رثكي ام ةداع ناك نإو

  :ةّصاقملا -ح
 .هيلع هل ناك ام لثم هنع سبحف ،باسحلا يف هبحاص مهنم ٌّلك ّصاق اذإ :موقلا ّصاقت لاقي       
 يهف .هيلع ام لثم يف هميرغ ىلع ٍنيد نم ناسنإلل ام طاقسإ يه ذإ ،طاقسإلا نم ٌعون ةّصاقملاو
 ّصخأ ةّصاقملا نوكت كلذبو ،ٍضوع ريغبو ٍضوعب نوكي قلطملا طاقسإلا ّنأ نيح يف ،ٍضوعب ٌطاقسإ
 .اهعضوم يف رظنت ٌطورش اهلو .طاقسإلا نم

 
 
 

 .طاقسالا عاونأ :ایناث

 هلحم رابتع[ طاقسالا عاونأ -1
 هللا قح طاقسا -أ

  دبعلا قح طاقسا -ب
 ءاربا لاملا نع 
 وفع ةبوقعلا نع 
 قتع باقرلا نع 
 قالط عضبلا نع 

 هتاذ رابتع[ طاقسالا عاونأ -2
  ضحم طاقسا -أ

طاقسالا

كیلمتلا ءاربإلا

 حلصلالزانتلا
وفعلاو
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 اقلطم وفعلا و قتعلاو قالطلاك ضوع ريغب طاقسا       
 حلصلاو ةبتاكملاو علخلاك ضوعب طاقسا       

 كيلمتب بوشم طاقسا -ب
 نئادلا رابتعL كيلمتو نيدملا رابتعL طاقسا وه يذلا ءاربالا وهو 
 ةيعورشملا رابتع[ طاقسالا عاونأ -3

 عورشم زئاج طاقسا -أ
 ةعفشلا قح طاقساك ،طاقسالا لبقي هلحم نأ ىلع هدعاوقو عرشلا صوصن تلد قح طاقسا وهو

 ددعتلا يف هقح طاقساو ،نيدلا طاقساو
 عورشم ريغ طاقسا -ب

 نم قح طاقساك ،طاقسالا لبقي ال هلحم نأ ىلع هدعاوقو عرشلا صوصن تلد قح طاقسا وهو   
 .هللا قوقح

 طرش ىلع قيلعتلا هلوبق نم طاقسالا عاونأ -4
 :طرش ىلع قيلعتلا لبقي طاقسا        -أ

 ضوع ريغب ضحملا طاقسالا وهو 
 : طرش ىلع قيلعتلا لبقي ال طاقسا -ب
 ضوعب ضحملا طاقسا وهو 

 طرش ىلع قيلعتلا هلوبق يف فلتخملا طاقسا -ت
  .ةلبانحلاو ةيعفاشلا كلذ نم عنمو ،ةيكلاملا و ةيفنحلا كلذ زاجأ ؛كيلمتلا ىنعم هيف يذلا طاقسالا 

 كيلمتب بوشم طاقسا ضوعب ضحم طاقسا ضوع الب ضحم طاقسا 
 روهمجلا- لوبقلا ىلإ رقتفي لوبق ىلإ رقتفي لوبق ىلإ رقتفي ال لوبقلا
 هيف فلتخم طرش ىلع قيلعتلا لبقي ال طرش ىلع قيلعتلا لبقي درلا
 روهمجلا- درلL دتري درلL دتري درلL دتري ال طرش ىلع قيلعتلا
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 ةثلاثلا ةرضاحملا

 هدصاقمو طاقسالا ةیعورشم
 

  طاقسإلا ةیعورشم :الوأ

 راطإلا يف امهبحاص امهسرامي نيقح امهرابتعL حلصلاو وفعلا يف بغرت ثيداحأو تÄآ تدرو
 نم ةيعورشملا هذـه نايب متي هيلعو ،طاقسإلا ةيعورشم يف ناربتعملا نايساسألا ناقيرطلا امهو ؛يعرشلا
 كلذ نايب كيلإو ،رÊآلاو ةفيرشلا ةنسلاو باتكلا

  :باتكلا نم طاقسإلا ةيعورشم -الوأ 
  ،2:ةدٔياملا "ىوقَّتلاو ِّربِلا ىَلع اونُواعَتو " لاقف ىلاعتو هناحبس هلوق -1

 لزانتلاو انبر هب رمٔا يذلا ،سانلا ىلع ريسيتلاو ،نوعلاو ،ّربلاو ،ناسحإلا نم عون طاقسالا نإ
  . (3)سانلا نيب ةلصلا ةيوقت هيفو ،ربلا ىلع نواعتلا بL نم وه ةيداعلاَ ةلاحلا يف قحلا نع

 
  ).178 ةيآلا ،ةرقبلا :ىلاــعت هلوــق -2

 يلو هنع افع اذإ لتاقلا ّ نأ ىنعملاو ":ةيآلا يف ءاملعلا تاليو* طسب نأ دعب يبطرقلا مامإلا لاق
 ".ناسحë لـتاقلا هـيلإ يدؤـيو ، فورعملL عبتيو ةيدلا ذخ+ هنإف صاصقلا طقسأو هلوتقم مد نع لوتقملا

 هذـه نيب اكرتشم ناك اذإو "  2 ةغللا يف "وفعلا "يناعم قاس نأ دعب يبرعلا نب ركب وبأ لاقو  1
 وأ ءاطعلا اهنم كلذب قيلي يذلاف ؛ةلدألا ىضتقمو ،ةيآلا قاسم ىلع اهضرع بجو ةددعتملا يناعملا
  3 ".طاقسإلا

  ).45 ةيآلا ،ةدئاملا  ىلاـعت هـلوق -3
 اذه ّ لدف ،ةرخآلا يف كـلذ رـجأ قحلا بحاص لانيل حفصلا و وفعلا يف ةميركلا ةيآلا تبغر دقف

 امل ازئاج اذه نكي مل ولو ؛رجألل ابلط هقح طاقسإ يف قحلا هل هيلع ىدتعملا قحلا بحاص ّ نأ ىلع
  . هتيانجب ذخاؤي ال يلاتلLو يناجلا نع وفعلا ةيآلا تررق

 

 متنك نٕا مكل ريخ اوُقدَّصت نَٔاو ةرسيم ىلٕا ةرظنَف ةرسع وذُ ناك ناو" :ىلاعت هلوق -4
 [280:ةرقبلا "نوملعت
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 يف ريثك نبا لاق ،قدصتلا نم عون وه ءادألا نع زجع يذلا رسعملا نيد نع لزانتلاو طحلاف
 (اوقدصت نٔاو) ،ليزجلا باوثلا هب هلو ،ريخلا نم كلذ دعيو ،هنع عضولا ىلٕا بدنيو " :ةيآلا هذه ريسفت
 نع لزانتو طاقسٕا نمضتي قدصتلا اذهف .(2) " نيدملا نع هوعضتو ةيلكلL لاملا سرٔا اوكرتت نٔا ئا

 ءافولا هيلع رسعي ال نمّع لزانتلا ناك ناو ىتح ،نويدلا هلهاك تلقثٔا رسعمُ ناسنٕا ةمذ يف تبÊ قح
  ،(1) ةلصلاو ربلا ىنعم نع كلذ ولخي الف سانلا نيب فلٓاتلاو ةدوملا ديزي امم هنٔا الٕا ،كلذ هتعاطتسLو

 نوهسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإو -5
 
nةفيرشلا ةنسلا نم طاقسالا ةيعورشم – اين : -  
 الإ ،صاصقلا هيف ءيش Ôا لوسر ىلإ عفر ام" :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع -1

 1(".وفعلL هيف رمأ
 اوضرعف ،اوبأف وفعلا اهيلإ اوبلطف ،ةيراج ةينث ترسك هتمع عيبرلا ّ نأ " :اضيأ هنعو  -2

 سنأ لاقف ،صاصقلÔ Lا لوسر رمأف صاصقلا الإ ،اوبأو Ôا لوسر اوتأف ،اوبأف شرألا
 لاقف ،اهتينث رسكت ال قحلL كثعب يذلاو ال ؟عيبرلا ةينث رسكتأ Ôا لوسر Ä :رضنلا نب
 نإ" :Ôا لوسر لاقف ،اوفعف موقلا يضرف ."صاصقلا  هللا باـتك ،سـنأ اـي" Ôا لوـسر
 هل بجو نم لك ّ نأ..":هحرش يف ءاج  )2(".هربأل هللا ىلع مسقأ ول نم هللا دابع نم
  )3(".زاج هـب اوـضرف لام ىلع افعف اÌود ام وأ سفنلا يف صاصقلا

 اهنع هللا يضر ةشئاعل اهتليل نع اهلزانت يف تنسآ نيح ةعمز تنب ةدوسل ص يبنلا رارقإ -3
nآ نم طاقسإلا ةيعورشم -اثلnفلسلا ر:  
 هلامب ولو  وفعلا يف بغري äاك امÌأ يرصبلا نسحلا نأ ءاطع نع -1
2-  

  طاقسإلا مكح :ایناث

 اهيلع نوكي يتلا ةلاحلل ًاعبت مكحلا فلتخي دق نكلو ،زٔياجو عورشم رمٔا ةلمجلL وه طاقسالا نٕا
 ،(1) ةفورعملا ةسمخلا ةيفيلكتلا ماكحألا اهيلع رودت يتلا لٔياسملا نم ةلٔاسم وهف ،هنع طقسملاو طقسملا
 ،ًاحابم نوكي دقو ،ًاهوركم نوكي دقو ،ًامرحم نوكي دقو ،Lًودنم نوكي دقو ،ًابجاو مكحلا نوكي دقف
 Lودنم ارمٔا هلصٔا يف قحلا نع لزانتلاف ،قحلا طاقسا ثدحي يذلا قايسلا ةعيبط ىلع فقوتم هلك اذهو
  :قحلا طاقسا ةيعورشم ىلع ةلادلا اÌايب قبس يتلا ةلدألل كلذو ،(2) همكح بلاغ وه اذهو ،هيلإ
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 :ةسمخلا ةيفيلكتلا ماكحألا هيرتعت طاقسالاو
 .هتوبث دعب ةعفشلا قح طاقساك ،ًازئاج نوكي ةراتف .1
 باقرلا قتع ،صاصقلا نع وفعلا .رسعملا نع نيَّدلا قح طاقساك ،اÓبحتسم نوكي ةرåو .2

  .رذن الو ةرافك ريغ يف
 يف قحلا طاقساو  .هل حلصأ ناك اذإ ةعفشلا قح ميتيلا يلو طاقساك ،اًبجاو نوكي ةرåو .3

  .امهنيب حلصلل نيجوزلا دحأ قح نيمكحلا طاقساو .ةيكنبلا دئاوعلا
 وفع .ىوعدلا عفر دعب دحلا طاقساو وفعلاكو .بسنلا قح طاقساك ،اًمارح نوكي ةرåو .4

 هقح مامالا طاقساكو ،äاجم صاصقلا نع ريغصلا يلو وفعكو ،äاجم صاصقلا نع مامالا
 .ةعاطلاو حصنلا يف ةيعرلا ىلع

  .ةناضحلا يف هقح ىلوألا طاقساو ةيالولا يف هقح يصولا طاقساك ،اًهوركم نوكي ةرåو .5
 

  طاقسإلا دصاقم :اثلاث

 طاقسالا يف عرشلا دصاقم -أ
 ساسم نود نم هقح صلاخ يف دبعلا فرصت اذإ ةلمجلا يف ةعورشملا تافرصتلا نم طاقسالا

 ةبتر يف همومعب جردني وهوسانلا نيب ناسحالا دصقم ظفح ىلا عجار وهو ،ريغلا قحب وأ هللا قحب
 مهئارباو نيرسعملا راظنL لاملا يف راجو ،ةانجلا نع وفعلL تÄانجلاو ءامدلا يف راج وهو تاينيسحتلا
 طاقسL قلخلا ىلا ناسحالا تLرقلا لضفأ نم" ملعلا لهأ ضعب لاق دقو ،قوقحلا رئاس يف راجو
 ."قحلا

 ناسحالا بجي نمب قلعت اذا تايجاحلاو تÄرورضلا ةبتر يف هروص ضعب يف قحلا طاقسا دعي دقو
  .نيجوزلاو نيدلاولاك مظعيو مهيلا

 طاقسالا يف نيفلكملا دصاقم -ب
 ةقباطم نوكت دق ،ثعاوب اهل نوكت لب ،ًاوفع يت* ال هيف فّرصّتلا نوكلمي اميف نيفّلكملا تافّرصت

 نم طاقسإلاو .ٍةّيصخش حلاصمل نوكت دقو ،عرّشلا رماوأل ًةباجتسا فّرصّتلا نوكيف ،ًةّيعرش دصاقمل
 .ّيصخّشلاو ّيعرّشلا ثعابلا اهيف ىّتأتي يتّلا تافّرصّتلا
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 :ةّيعرّشلا ثعاوبلا نمف -
 صاصقلا ّقح طاقسë كلذو ،جهملا ظفحو ةايحلا ىلع ءاقبإلا طاقسالا ىلع ثعابلا نوكي دق-

 .ّقحلا اذه هل تبث نّمم
 ،ساّنلا ّلكل لصألا يه يتّلا ناسنإلا ةّيّرحلا دصقم ةياعر طاقسالا ىلع ثعابلا نوكي دق-

 .مالسإلا هيلع ّثح يذّلا قتعلا لالخ نم كلذو
 .دجو نإ مهنع نيّدلا طاقسë كلذو ،نيرسعملا ةنواعم طاقسالا ىلع ثعابلا نوكي دق 
 امهنيب حلصلا يف ةبغرلا كلذكو نيجوزلا نيب ةرشاعملا ناسحا طاقسالا ىلع ثعابلا نوكي دق -

 .هقح ضعب نع فرط لك لزانتب
 .قالطلا لالخ نم مادتسملا ررضلل دح عضو طاقسالا ىلع ثعابلا دق -
 لوقل كلذو هراج رادج ىلع هبشخ عضو يف امك ،راوجلا نسح ةدارإ راهظا ثعابلا نوكي دق

 عسّتي ال اّمم كلذ ريغ ىلإ »هرادج يف هبشخ زرغي نأ هراج ٌراج عنمي ال« :ملسو هيلع هللا ىلص ّيبّنلا
 .هركذل ماقملا

 :ةّيصخّشلا ثعاوبلا اّمأ -
 حاكن يف رهملا نم اهجوز ءاربإ ىلإ ةجوّزلا وعدي اّمم ،نيجوّزلا نيب ةرشعلا نسح ءاجر :اهنمف

 .مسقلا يف اهّقح ةجوّزلا طاقسإ وأ ،لوخّدلا دعب ضيوفّتلا
 لاملا ءادأ يف لجألا يف هّقح طقسأ اذإ ،بتاكملاك كلذو ،ةّيّرحلا ىلع لوصحلا يف عارسإلا :اهنمو

 بتاكملا ّقح لجألا ّنأل ،لاملا ذخأ همزلي دّيّسلا ّنإف ،)طاسقألا( موجّنلا ءادأ لّجعف ،هيلع ،بتاكملا
 .هقتعب مكحو ،لاملا تيب يف مامإلا هلعج لاملا ذخأ دّيّسلا ىبأ ول ّىتح ،قوقحلا رئاسك هطاقسë طقسيف

 .ٍلام ىلع صاصقلا نع وفعلاو علخلاك ،ّيّداملا عافتنالا :اهنمو
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 ةعبارلا ةرضاحملا

 ھطورشو طاقسالا ناكرأ
 

 امدنع امنيب ،ٍءيش يأ نم ىوقألا بناجلا وه فاكلا نوكسو ءارلا ّمضب نكرلا :ةغل نكرلا فيرعت
 درو نآرقلا يف ،دوسألا نكرلاو يناميلا نكرلا لثم ،اهيف نيرادج لك ءاقتلا ناكم يأ ةبعكلا ناكرأ لاقُي
 هلوقو   ٍديِدَش ٍنْكُر َىلِإ يِوَآ ْوَأ ًةَّوُـق ْمُكِب ِيل َّنَأ ْوَل َلاَق  :ىلاعت هلوقك تÄآ ةدع يف نكرلا
 .  ٌنوُنَْجم ْوَأ ٌرِحاَس َلاَقَو ِهِنْكُرِب َّىلَوَـتَـف ىلاعت
 ةيهام نم اءزج نوكيو ،مدعلا همدع نمو ،دوجولا هدوجو نم مزلي يذلا وه :احالطصا نكرلا فيرعت
 .هب فلكملا لعفلا
 - نافرّطلا :روهمجلا دنع اهيلع دازيو ،طقف ةغيّصلا يه ةّيفنحلا دنع طاقسإلا ناكرا :طاقسالا ناكرأ
 هيلع دري يذّلا ّقحلا وهو ّلحملاو - هلبق ّقحلا رّرقت يذّلا هنع طقسملاو ،ّقحلا بحاص وهو طقسملا
  .طاقسإلا
 َّالِإ َنوُرُظْنَـي ْلَهَـف ﴿ :ىلاعت لاق ؛اâامالع :يأ ؛ةعاسلا طارشأ :لوقن ؛ةمَالعلا :ةغل طرشلا فيرعت
 .[18 :دمحم] ﴾ اَهُطاَرْشَأ َءاَج ْدَقَـف ًةَتْغَـب ْمُهَـيِتَْ* ْنَأ َةَعاَّسلا
 نم مزلي الو ،مدعلا همدع نِم مزلي يذلا وه :نيِّيلوصألا حالطصا يفو :اًحالِطصا طرشلا فيرعت
 .مدع الو ٌدوجو هدوجو

 

 ھطورشو طقسملا :لوألا نكرلا

 طرتشيو ..ئربملا ،نئادلا ،هطاقسا دارملا قحلا بحاص وهو ،قحلا طاقسا يف لوألا نكرلا وه طقسملا    
 ىرخأ طورش طرتشي امك ،فيلكتلا ةيلهأ ينعأ ؛ةيعرشلا تافرصتلا ةرشابمل ةماعلا طورشلا طقسملا يف
  .طاقسالا لعفل ةصاخلا ةعيبطلل ةعجار

 فرصتلا ةيلهأ -1
ملو .ٌعّربت هتقيقح يف وهف ،هّقح نع ناسنإلا اهيف لزانتي يتّلا تافّرصّتلا نم ربتعي طاقسإلا  

ّ
 اذه ناك ا

 .ًالقاع ًاغلL نوكي ن¿ كلذو ،عّربّتلل هتّيلهأ طرتشي هّنإف ،ررّضلL طقسملا ىلع دوعي دق فّرصّتلا
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  غولبلا -أ

 ،ضوع ريغب هطاقسا حصي الف زيمملا يبصلا اما ،اقالطا زيمملا ريغ ّيبّصلا نم طاقسإلا ّحصي الف     
 ةّحصب نولوقي ةلبانحلا ّنأل ةلمجلا يف اذهو .هغولب وأ هيلو نذإ ىلع فوقوم ضوعب هطاقسا نوكيو
 .ضوعو هل عفن ليصحت هيف ّنأل ،يبصلا نم علخلا
 ّظحلا هيف ام ىلع امهفّرصت رصتقي نأ بجي ٍذئنيحو يصولا وأ هيلو يبصلا نع فرصتلا ةرشابم ىلوتيو 
 اطاقسا نوكي نأ امإو ،حصيف ضوعب اطاقسا نوكي نأ امإ :نåروص هل هطاقساو ،هيلع ّىلوملاو ريغّصلل
 كلذ نم ىنثتسيو ٍلام ريغ ىلع وفعلا الو عّربّتلا هل زوجي الف ،ضحم ررض هنأل هنم حصي الف ضوع ريغب
 .ررضلاو عفنلا نيب ةرئاد اÌأ الا اضحم اطاقسا تناك نإو يهف ةعفشلا قح طاقساك قوقحلا ضعب
 قح يف ءاكرش اوناك نإف ،غلL ريغ ضعبلاو غلL مهضعب ،قحلا يف ءاكرش ةعامج طقسملا نوكي دقو 
 طقسي نا نود اهيف هبيصن ردقب طقس دقف نيغلابلا نم هقح طقسأ نمف ،الثم ةيدلاك ،ةئزجتلا لبقي

 دقف ؛الثم صاصقلاك ؛ةئزجتلا لبقي ال قح يف ءاكرش اوناك نإو .نيغلابلا وأ ةيبصلا نم نيرخآلا قح
 ليبس ال هنأ ىلإ ةفينح يبأ ابحاصو ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذ ثيح ةلأسملا هذه يف يهقفلا رظنلا فلتخا

 صاصقلا ءافيتسا نيدشارلا قح نم نأ ةيفنحلاو ةيكلاملا بهذو ،راغصلا غلبي ىتح صاصقلا ءافيتس ال
 .صاصقلا تاوف ةعيرذل ادس ،غولبلا راظتنا نود نم

 لقعلا -ب
 لاز نم امأ ،ةيلهألا ةيرظن يف هäركذ يذلا ليصفتلا ىلع هتع وا نونجب هلقع لاز نم طاقسا حصي الف
 هلقع لاز نم امأ و ،هتقافاو هوحص دعب هاضمأ اذإ الإ هطاقسL دتعي الف ،دمعتم ريغ ركسب هلقع
 ةيكلاملاو ةيفنحلا و نم روهمجلا بهذف هطاقسا مكح يف يهقفلا لوقلا فلتخا دقف دمعتم ركسب
 هطاقسا نأ ىلا ةلبانحلا بهذو ،هلقع لاوز يف روذعم ريغ هنأل ،هب دتعم حيحص هطاقسا نأ ةيعفاشلاو
  .وغل هنأو ،هب دتعم ريغ
 هيلإ عفدي ال نكل ،تاعّربّتلل ةبسّنلL اذهو ،ٍهفسل هيلع ٍروجحم ريغ نوكي نأ كلذك لقعلا مامت نمو
 هيف لوقلا ليصفت قبس ام ةظحالم عم ،ٍهفسل اهيلع روجحملا ةجوّزلا نم علخلا ّحصي ال كلذلو ،لاملا
 .ةفينح يبأ دنع ،هيفّسلا ىلع رجحي ال هّنأ نم
 هطاقسإ ناك اذإف ،توملا ضرم يف سيلو ،ةّحّصلا لاح يف هطاقسا نوكي نأ كلذك لقعلا مامت نمو
 اذإو .ةثرولا ةزاجإ ىلع فّقوتي ،ثلّثلا ىلع داز اميف هفّرصتف توملا ضرم يف ،ثلّثلا نم رثكأ وأ هلامل
 .ءامرغلا ّقح قّلعتل ،ءاربإلا هنم ّحصي الف نويّدلL ٌةقرغتسم ةكّرتلاو ًانيدم ضيرملا ناك
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  اضرلا -ت
 ءاهقفلو . ،رفزو روهمجلا دنع ،هركملا طاقسإ ّحصي الف ،ٍةدارإ اذ طقسملا نوكي نأ ًاضيأ طرتشيو
 لمتحي طاقسL قلعتملا هاركالاو و  خسفلا لمتحي ال طاقسL قلعتملا هاركإلا نيب ٌليصفت ةيفنحلا
 نإف يناثلاو .هاركالا هتحص يف رثؤي الف هركملا نم وفعلاو قتعلاو قالّطلا ةّحصك لوألاف ،خسفلا

 عقي وهف ءاربالا وهو كيلمتب Lوشم اطاقسا ناك نإو ،هاركالا هيف رثؤي الف اضحم اطاقسا ناك
Lالط. 
 يناعم كردي ال وهو هتغل ريغب فلكمل طاقسالا ظفل نقل اذإ امدعنم وا ابيعم اضرلا نوكي دقو 
 .ظافلألا

 قحلا ةيكلم -2
 ادحاو قحلا كلام نوكي دقو ،طاقسالL هيف فّرصتي يذلا قحلل ًاكلام نوكي نأ طقسملا يف طرتشيو
 .ايلوضف وأ اليكو وأ اليصأ نوكي دق قحلا كلام نأ امك ،اددعتم وأ

 ادحاو قحلا كلام نوكي نأ -أ
 وأ هل ليصألا قحلا بحاص ءاربë الإ أربي ال قحلا هيلع نمف ادحاو قحلا كلام نوكي دقف      
 .هليكو
 ةّيفنحلا نم روهمجلا مهو ،كلاملا ةزاجإ ىلع ًافوقوم هزيجي نم نيب ٌفالخ ّيلوضفلا فّرصت يفو     
 .ةلبانحلاو ةّيعفاّشلا مهو هزيجي ال نم نيبو ،مهريغو ةّيكلاملاو
 ةلاكو وأ ةماع ةلاكو ليكولل هب نوذأملا ىلع فّرصّتلا رصتقي نأ بجي ٍذئنيحو ،اليكو نوكي دقو      

 ٍءاربإ يفو ،راكنإلا ىلع حلّصلLو ،ٍلام ىلع قاتعإلLو ،علخلL ليكوّتلا ّحصي هّنإف ةلمجلا ىلعو .ةصاخ
 لّكوملا يف طرتشي ام كلذ ّلك يف ىعاريو .كسفن ئربأ :هل لاقو لّكوملا هنّيع اذإ ،ليكولل ولو نيّدلا نم
 .هيف نذأ امو ليكولاو

 .طاقسالا ةلأسم لع يهقفلا هرثأو قحلا بحاص يف فالتخالا -
 يف فالتخالا الثم كلذ نمو ؛هيف افلتخم نوكي دق ،هيلع قفتم امولعم قحلا بحاص نوكي دق   

 يهقفلا رظنلا فالتخا ىلع ءانب ،سيسملا لبق قالطلا ةلاح يف رهملا فصن طاقسا يف قحلا بحاص
 ْمُتْضَرَـف اَم ُفْصِنَف ًةَضيِرَف َّنَُهل ْمُتْضَرَـف ْدَقَو َّنُهوُّسََمت نَأ ِلْبَـق نِم َّنُهوُمُتْقَّلَط نِإَو" ةميركلا ةيآلا ليو* يف
 ۚ ْمُكَنْـيَـب َلْضَفْلٱ ْاُوَسنَت َالَو ۚ ٰىَوْقَّـتلِل ُبَرْـقَأ ْآوُفْعَـت نَأَو ۚ ِحاَكِّنلٱ ُةَدْقُع ۦِهِدَيِب ىِذَّلٱ ْاَوُفْعَـي ْوَأ َنوُفْعَـي نَأ َّٓالِإ
 :نيبهذم ىلإ اهليو* يف موقلا فلتخا دقف .237/ ةرقبلا " ٌريِصَب َنوُلَمْعَـت اَِمب 8ََّٱ َّنِإ
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 نيقلطتملا نيجوزلا يف روصحم رهملا نم يناثلا فصنلا طاقسا قح نأ ىري  : لوألا بهذملا        
 روهمجلا لوق وهو ،جوزلا وه "حاكنلا ةدقع هديب يذلا وفعي وأ " ىلاعت هلوقب دوصقملا نأ نم اقالطنا
 طاقسا يف قح ةقلطملا يلول سيلو ،امهيف اروصحم طاقسالا قح ىقبيق ،ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا نم
 :نيلامتحا ىلع كلذ يف هفرصتو رهملا نم يناثلا فصنلا

 .ضحم ررض هنأل ؛الط[ افرصت هفرصت نوكيف ،ةدشار ريغ ةقلطملا نوكت نأ امإ -
 افوقوم نوكيف ،هقح ريغ يف فرصت ؛يلوضف فرصت هفرصت نوكيف ةدشار نوكت نأ امإو -

 .كلذ ىري نم دنع ةقلطملا ةزاجإ ىلع
 انه دوصقملا يلولاو ،اهيلوو ةقلطملا امه ةميركلا ةيآلا يف باطخلL دوصقملا نأ ىري :يناثلا بهذملا       
 طقسي نأ بأللف .ةلبانحلا دنع ةياورو ةيكلاملا لوق وهو ،هتنبا ىلع ةقفشلا ديدش هنأل ،بألا وه
 :تالامتحا ثالث ىلع كلذ يف هفرصتو ،رهملا نم يناثلا فصنلا

 هطاقسا حصيف ،ةدشار ريغ ركب ةقلطملا هتنبا نوكت نأ امإ      -
 دعاوقلو ةعيرشلا دعاوقل فلاخم كلذل ةيكلاملا ةزاجإف ،ضحم ررض انه بألا فرصت و
 .انسرد نأو قبس امك ةيلهألا بL يف بهذملا

  هطاقسا حصيف ةدشار اركب ةقلطملا هتنبا نوكت نأ امإو -
 بألاف ،هقح ريغ يف فرصت ثيح ،دعاوقلل فلاخم اهنم نذإ ريغب اضيأ بألا فرصت ةزاجاو
 لكف ،هتنبا وأ هنبا ناك ولو نيغلابلا نم هريغ قح نع وفعي نأ كلمي الو هقح نع وفعي
 .هيلإ سانلا برقأ ناك ولو هريغ نع ةلقتسم ةيلام ةمذ هل فلكم

  .بسحف اهيلٌ طاقسالاو هطاقسا حصي الف ةربجم ريغ ابيث ةقلطملا هتنبا نوكت نأ امإو -
 عم وأ عرشلا دعاوق عم ءاوس قاستالا ىلإ رقتفي ةلأسملا هذه يف ةيكلاملا بهذم نأ نيبتي انه نمو   
 تÄرظنلاو بهاذملا ةسارد يف بلاطلا اهيلإ دنتسي نأ نكمي يتلا سيياقملا نم نإو ،بهذملا دعاوق
 .يجراخلاو يلخادلا قاستالا سايقم ةيعماج ثوحب يف ةيهقفلا
 

 فالخلا لحم قافتالا لحم 
 )ةدشار( ةقلطملا يلو )ةدشار ريغ( ةقلطملا يلو  ةقلطملا 
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 روهمجلا
 قح بألل سيل 
 فصنلا طاقسا يف
 رهملا نم يناثلا

 ةيلهأ اهل تناك اذإ ةقلطملل - 
 فصنلا يف اهقح طاقسا فرصتلا
 اهقح طوقس - - دعب رهملا نم يناثلا

  عرشلا ةوقب لوألا فصنلا يف
 فرصتلا ةيلهأ اهل نكت مل اذإ ةقلطملا -
 نم يناثلا فصنلا يف اهقح اهطاقسإف
 .ضحم ررض هنأل ؛لطL رهملا

 ،ةدشار ريغ ةقلطملا -
 افرصت هفرصت نوكيف
 .ضحم ررض هنأل ؛الط[
 

 هفرصت نوكيف ةدشار ةقلطملا -
 افوقوم نوكيف ؛يلوضف فرصت
 .اÌذإ ىلع

 ةيكلاملا
 طقسي نأ بألل
 نم يناثلا فصنلا
 رهملا

 فصنلا طقسي نأ بألل
 ايلو هتفصب رهملا نم يناثلا

 .ةدشارلا ريغ ركبلا هتنبال

 يناثلا فصنلا طقسي نأ بألل
 هتنبال ايلو هتفصب رهملا نم
 بيثلا هتنبا امأ .ةدشارلا ركبلا
  هطاقسا حصي الف

  
 اددعتم قحلا كلام نوكي نأ -ب
 ريغ قحلا ناك نإف ،كارتشالا ليبس ىلع صخش نم رثكأ هطاقسا دارملا قحلا كلام نوكي دق

 طقسملا قح نم طقس ةئزجتلل الباق قحلا ناك نإو ،قحلا باحصأ عامتجL الا طقسي مل ةئزجتلل لباق
  .هيف هبيصن ردقب مهنم
  ةئزجتلل لباق ريغ كرتشملا قحلا نوكي نأ

 :نوكي نأ امإ ةئزجتلل لباق ريغ كرتشملا قحلا
 .ةعفشلا قح ،)ةعامجل دحاو فذق( فذقلا دح لثم ؛عامتجL الا طاقسالل لباق ريغ -
 .عيبملا يف بيعلا رايخ ،صاصقلا يف قحلا لثم ؛عامتجL الا ءافيتسالل لباق ريغ نوكي نأ امإ -

 ةئزجتلل الباق كرتشملا قحلا نوكي نأ
 ،ةئزجتلل لباق قح وه نيدلا نأ ثيح نم ،ءاهقفلا قافتL كرتشملا نيدلا يف ءاربإلا قحك -

 نيرخآلا نينئادلا بيصن ىقبيو ،نيدلا يف هبيصن ردقب كرتشملا نيدلا يف هقح طقسأ نم طاقسا حصيف
 .طقسي ال

 طقس مدلا ءايلوأ نم هقح طقسأ نمو ةئزجتلل لباق قح وهف .أطخلا لتقلا يف ةيدلا يف قحلاك -
 .ثاريملا يف هبيصن ردقب اهنم هقح

 لباق ريغو يعفاشلا بهذملا يف ةئزجتلل لباق قح وهف ،يعفاشلا بهذملا يف ةماسقلا قحك -
 اهعاقيL نوقحتسيو لتاقلا ءايلوأ ىلع بجت ةيكلاملا دنع ةماسقلا نأ ثيح .بهاذملا رئاس يف ةئزجتلل
 اهعاقيL نوقحتسيو ليتقلا ءايلوأ ىلع بجتف ةلبانحلا دنع ةماسقلا امأ ،صاصقلا طوقس اهتفص ىلع
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 اهعاقيL نوقحتسيو لتاقلا ءايلوأ ىلع بجتف ةيفنحلا دنع ةماسقلا امأ ،صاصقلا ءافيتسا اهتفص ىلع
 اهعاقيL نوقحتسيو ليتقلا ءايلوأ ىلع بجتف ةيعفاشلا دنع ةماسقلا امأ ،ةيدلا طوقس اهتفص ىلع
 وهو صاصقلا الا امهيف سيل ةلبانحلاو ةيكلاملا بهذم نأ حضاولا نم .ةيدلا ءافيتسا اهتفص ىلع
 طوقس وهو ايهقف ارثأ ةماسقلا ىلع بتر دقف ةيفنحلا بهذم امأ ،عامتجL الإ ىفوتسي الو أزجتي ال قح
 وه ةئزجتلل الباقو اكرتشم ةيدلا قح توبث ةماسقلا ىلع بتري يذلا ديحولا بهذملا و ،ةيدلا
  .يعفاشلا بهذملا
 

 ةيدلا مدلا قَحتسملا  / ةماسقلا بجاو

 ةيفنحلا ةيكلاملا لتاقلا يلو
 ةيعفاشلا ةلبانحلا ليتقلا يلو

 
  رجحلا مدع -3     

 زوجي هنأل ،تاعربتلل ةبسنلL اذهو ،قرغتسم نيد وأ هفسل هيلع روجحم ريغ نوكي نأ كلذك طرتشيو
 ةجوزلا نم علخلا حصي ال كلذلو ،لاملا هيلإ عفدي ال نكل ،علاخي نأو صاصقلا نع وفعي نأو قلطي نأ
 رغص وأ هفسل اهيلع روجحملا

 
 
 ھطورشو ھنع طقسملا :يناثلا نكرلا

 هيف طرتشيو ،هلبق ررقت وأ قحلا هيلع ناك نم وهو وطاقسالا ناكرأ نم يناثلا نكرلا وه هنع طقسملا
  :اهنم طورش ةلمج

 هلبق وأ هنع طقسملا ةمذ يف قحلا توبث -1
 ؛هلبق وأ هتمذ يف قحلا تبث نمل قحلا طاقسا نوكي نأ        
 ،هتلقاع ىلع ةبجاو ةيد نم أطخ لتاق ئربأ اذإ :كلذ لاثمو ،حصي ال قحلا هيلع نم ريغ ئربأ ولف - 
 ينðا لاق وأ ،لتاقلا ةلقاع تئربأ ول امأ .قحلا هيلع نم ريغ ىلع هعوقول ،كلذ يف ءاربإلا حصي الف
 .حص مسي ملو ،ةيانجلا هذه نع توفع :هيلع
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 يف تبثي مل قح طاقس ال ىنعم ال ذإ ،كلذب دتعي مل هببسب هتمذ يف قحلا تبثي مل نم ئربأ ولو - 
 حصي الف " كلمي اميف الإ قتع الو كلمي اميف الإ قالط ال " ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ،دعب ةمذلا
 و دقعلا لبق ةقفنلا طاقسا حصي ال امك ،هتمذ يف تبثي مل هنأل دقعلا لبق جوزلا نع رهملا طاقسا
 .فالخ لوخدلا لبقو دقعلا دعب اهطاقسا يفو دعب هيلع بجت مل اÌأل لوخدلا

 ،ليفكلل ءاربا ليصألا ءاربا نأ ةيهقفلا ةدعاقلاو ،ليفكلا قح يف هتوبثك ،هلبق اتبÊ قحلا نوكي دق -
     .نيدلL ةلوغشم هتمذ ىقبت لب ليصألل ءاربا دعي ال ليفكلا ءارباو

  .انيعم امولعم هنع طقسملا نوكي نأ -2
 انيعم امولعم هنع طقسملا نوكي تاطاقسإلا بلغأ يفو .ةلمجلا يف امولعم هنع طقسملا نوكي نأ      
 ضعب يف ةلاهجلا روصتن امنإو .كلذ هباش امو رايخلاو صاصقلاو ةعفشلا يف امك ،ةعقاولا ةعيبط مكحب
 .هبشأ امو قالطلاو قاتعإلاو نيدملا ءاربإك تاطاقسالا
 تأربأ :لاق ول كلذلو .قافتL اذهو ،امولعم أربملا نوكي نأ هيف طرتشيف نيدلا نم ءاربإلا امأ     
 ول امأ ،حصي مل ،قح دحأ دنع يل سيل :لاق ول ام هلثمو .حصي مل هنيعي نأ نود هلبق يل امم مكدحأ
 ،مهفاصوأو مهصوخشب نينيعم وأ ،نيدودعم ةلحملا كلت لهأ ناكو ،ةينالفلا ةلحملا يلاهأ تأربأ :لاق
 .ءاربإلا حصي هنإف
 ،قلاط امكادحإ :هيتجوزل لاق نمف ،نييعتلا نم دب ال نكل ،ما¨إلا عم حصي هنإف قالطلا امأو     
 روهشملاف ةيكلاملا دنع امأ ،ةيعفاشلاو ةيفنحلا لوق اذهو .ةقلطملا نييعتب مزلي هنكلو ،عقي قالطلا نإف
 امهنيب عرقي :ةلبانحلا دنعو .قالطلل ةدحاو راتخي :نويندملا لاقو ،نييرصملا لوق وهو ،اعم ناقلطت امÌأ
 .اهنيعب ةدحاو ىون نكي مل نإ
 

 )طاقسالا لحم( طقسملا قحلا :ثلاثلا نكرلا
      
 ،نايعألا لمشي ماعلا قالطإلا اذ¨ وهو ،طاقسالا لحم ىمسي فرصتلا هيلع يرجي يذلا قحلا      
   (4) .ةقلطملا قوقحلاو ،نويدلاو ،اهعفانمو
 ةيالو كلملا مكحب هل حبصي - ماعلا قالطإلا اذ¨ - قوقحلا هذه نم اقح كلم نم لك         
 عنملا ةيالو دحأل الو ،ةماع ةحلصمل وأ ةرورضل الإ هيلع ربجلا ةيالو دحأل سيل ،هرايتخL هيف فرصتلا
 .قحلا بحاص يضر ريغ نم فرصتلا نع عنميف ،ريغلا قح هب قلعت اذإ الإ هنع
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 طاقسإلا لبقي ام هنم لب ،طاقسإلل الباق لحم لك سيل هنأ الإ ،تافرصتلا هذه نم طاقسإلاو      
 نايبو .اذكهو ريغلل قح هب قلعت وأ ،الوهجم هنوكك ،هطورش ققحت مدعل هلبقي ال ام هنمو ،هطورش رفوتل
 :يلي اميف كلذ

 :طاقسالل الباق الحم نوكي نأ - الوأ
 هللا قوقح طوقس -1

 ،كلذ ىلإ ةيدؤم عرشلا اهربتعي يتلا بابسألل ةلمجلا يف طوقسلا لبقت ىلاعتو هناحبس هللا قوقح       
 ،نونðا نع تLوقعلاو تادابعلا طوقسك ،مهنع ةقشملاو جرحلل اعفرو ،دابعلL ةمحرو ،هنم الضفت
 ةقشمو رذع نم مهلاني امل ،نيرفاسملاو ىضرملاك راذعألا باحصأل ةبسنلL تادابعلا ضعب طوقسكو
 يتفملاو .هيف صخر امو عرشلا ىلا عجار اهطوقس امناو ،دابعلا طاقسë طقست ال هللا قوقحف .ةرورضو
 ليبق نم امنإو طاقسالا لبيق نم سيل كلذ نإف ،هللا قح نم قح وا ةدابع طوقسب ىتفا اذإ مامإلاو
 طاقسë الا طقسي ال هللا قحف ،طوقسلا ببس ققحتو طانملا قيقحت ليبق نم نايب مهاوتفو ،طوقسلا

 .كلذل نايب الا هيقفلاو يضاقلاو مامإلا ايتف امو ،هللا وهو قحلا بحاص
 .دابعلا قوقح طاقسا -2
 .ةيلاملا هقوقح دبعلا طاقسا         -أ

  نايعألا طاقسا -
 حجارلاو ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا روهمجلا بهذم اذهو ،طاقسإلا لبقت ال نايعألا نأ لصألا      
 تطقسا وأ ،رادلا هذه تطقسا لاق ولف ،"حصي ال نيعلا طاقسا" نأ هقفلا دعاوق نمف ،ةيكلاملا دنع
 بابسألا دح¿ اهتيكلم لقن متي مل ةرايسلاو رادلا نأل هطاقسا حصي مل ،كدي تحت يتلا ةرايسلا هذه
 بييست نم وه نايعألا طاقسإف ،دحأ ةمذ يف اهتيكلم تبثت ملف ،اعربت وا ةضواعم ةيكلملل ةلقانلا
 مث نمو ةمعنلا ردهو .103/ةدئاملا " ةبئاس الو ةريحب نم هللا لعج ام "باتكلا صنب هنع يهنملا لاملا
 ."اسح مودعملاك اعرش مودعملا نأ "ةدعاقلاو نكي مل نأك رثأ هيلع بترتي الو لطL طاقسالا اذه نإف
 اهيلع بترتي ال هنأل اهزاجأ عرشلا نأ الا كلملل اطاقسإ تناك نإو ربتعت تافرصتلا ضعب نأ الإ     
 قتعلاو .نيع يهو ةبقرلا كلمل اطاقسإ ربتعي هنإف ،قتعلاك كلذو .ةمولعم ةهجل هكيلمت لب لاملل بييست
 كلملل اطاقسإ ربتعي فقولا كلذك .تارافكلا يف امك ابجاو نوكي دقو ،اعرش هيلإ بودنم لب عورشم
 ."نالوق اهريغ يفو ،اعامجإ كلم طاقسإ دجاسملا فقو" :يرقملا دعاوق يفف ،ءاهقفلا ضعب دنع

 يهقفلا رثألا
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 ،كتأربأ ينإ ،ةبصتغملا نيعلا كاله دعب بصاغلل قحلا بحاص لاق ول :بصاغلا ءاربا ةلأسم
 ." ؟هءاربا حصي لهف

 مل نيعب قلعت ءاربإلا نأل ":هءاربإ حصي ال هنأ ىلإ ،لوق يف ةيكلاملاو ةيفنحلا نم رفز بهذ -1
 . " حصي ال وهو نايعألا طاقسا ليبق نم وهف ،ءاربإلا لبق اهكالهل ،ةمذلا يف تبثت

 دصقي امنأ ،نيعلا طاقسا هب دصقي ال ءاربإلا اذه نأل ": ءاربإلا ةحص ىلإ نورخآلا بهذو -2
 قح تطقسأ ينأ فوذحملا مالكلا ريدقت نوكيف ،ةميقلا وأ لثملا وأ نيعل[ ةبلاطملا قح طاقسا هب
 ."   .كيلع يل بجو امب ةبلاطملا

 

 عفانملا طاقسا -
 ةجيتن تناك مأ ،ا¨ عفتنملا نيعلا كلم ةجيتن تناكأ ءاوس ،اهيقحتسمل تبثت قوقح عفانملا        
 ،دقع ريغب وأ ،ةعفنملL ةيصولاو ةيراعلاو ةراجإلاك ،دقع ىضتقمب )نيعلا يأ( ةبقرلا نود ةعفنملا كلم
 .كلذ هباش امو ،قاوسألا دعاقمب صاصتخالاو ،هئايحإل تاوملا ريجحتك
 ذإ ،اهتعفنم قحتسم وأ ا¨ عفتنملا نيعلا كلام طاقسë طاقسإلا لبقت اÌأ عفانملا يف لصألاو       
 لاثمو .قافتL اذهو (2) .كلذ نم عنام كانه نكي مل ام ،هقح طاقسإ نم عنمي ال فرصتلا زئاج لك
 عيبلا زاج ،هل ىصوملا هب يضرو ،رادلا ةثرولا عLو ،يصوملا تامف ،هراد ىنكسب لجرل ىصوأ نم كلذ
 ،هقح ةعفنملL هل ىصوملا طقسأف ،ورمعل ىنكسلLو ،ديزل راد ةيكلمب ىصو نم كلذكو .هانكس تلطبو
 .طاقسإلL طقس
 ةدعاق ىلإ عجري هنإف ،ضوعب هطاقسإ امأ .ضوع نودب عفانملا يف قحلا طاقسإل ةبسنلL اذه     
 ،اهيلع ةضواعملا كلم ةعفنملا كلم نم لك نأ لصألا نإف ،عافتنالا كلم و ةعفنملا كلم نيب قيرفتلا
 .اهيلع ةضواعملا هل سيلف هسفنب طقف عافتنالا كلم نمو

 نويدلا طاقسا -
 نم لكف ،طاقسإلL طقست قوقحلاو ،قح هنأل ،ةمذلا يف تباثلا نيدلا طاقسإ قافتL حصي      
 مأ ،ةجوزلل ةيضام ةضورفم ةقفن مأ ،هيف املسم ناك مأ ،عيبم نمث ناكأ ءاوس ،هريغ ىلع نيد هل تبث
 ناكأ ءاوسو ،نيدلا لكل اماع مأ نيدب اصاخ طاقسإلا ناكأ ءاوسو .هطاقسإ هل زوجي هنإف ،كلذ ريغ
 ءاربإلا زوجي هنإف نيدلا لك نع ءاربإلا زوجي امكو .هنايب قبس ام ىلع طرشب اديقم مأ اقلعم مأ اقلطم
 .هضعب نع
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 وأ ةروصلا يف فالتخالا عم ،ضوع ريظن هطاقسإ حصي ،ضوع نودب نيدلا طاقسإ حصي امكو      
 اهيلع بستحي نأ دارأف ،نيد اهيلع هل ناكو ،هتأرما ةقفن هيلع تبجو نمف .كلذ ا¨ متي يتلا ةيفيكلا
 ،ءاش هلاومأ يأ نم هيضقي نأ هلف قح هيلع نم نأل ،كلذ هلف ةرسوم تناك نإف ،اهتقفن ناكم هنيدب
 .كيلع يل يذلا نيدلا كنع تطقسأ كترايس ينتيطعأ نإ ،هلام نم اذهو
  

 .ةيلاملا ريغ هقوقح دبعلا طاقسا -ب
 ضايتعالا نكمي ناك نإو ةيلام ريغ اâاذ يف يه يتلا قوقحلا ،ةيلاملا ريغ دابعلا قوقحب دوصقملا       
 ريغب نوكي دق قوقحلا هذه طاقساو .رايخلاو صاصقلاو ،تيبملاو ةعفشلا قحك كلذو ؛لاملL اهنع
 .ضوعب نوكي دقو ،ضوع

 ضوع ريغب ةيلاملا قوقحلا طاقسا  -
 بترتي ال يتلا قوقحلا لك يف زئاج ،ةيلاملا ريغ قوقحلل ضوع الب ضحملا طاقسالا نأ لصألا      
 عوقولا هيلع بترتي مل ضوع ريغب هطقسأ اذإ يلام ريغ قح هل نم لكف ،مرحم يف عوقولا اهطاقسا ىلع
      .هطاقسا زاج مرحم يف
 

    nامولعم طاقسالا لحم نوكي نأ - اين: 
 ريغ نم ملظ نع وفعلا بلطك ،هجو لك نم امولعم هيف قحلا نوكي نأ طرتشي ال ضحملا طاقسالا
  ،نايب ريغ نم ةبيغ نع وفعلا بلط وا ،ليصفت
 لحم يف نوكي نأ طرتشي له يف يهقفلا رظنلا فلتخا دقف ،كيلمتلا ىنعم هيف يذلا طاقسالا اما
 .لوهðا ءاربا حصيا هنأ ما لوهðا طاقسا حصي الف ،ئربملل مولعم

 لوهðا نم ءاربإلا زاوج ىلإ ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذ -
 .حصي ال لوهðا ءاربإو طاقسا نأ ىلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذ -

 ةلوهجم تناك نإو يهف ةيدلا لبإ نم ءاربإلا :ىلوألا :نيتلأسم طرشلا اذه نم ةيعفاشلا ىنثتساو     
 ءاربإلا :ةيناثلاو .ةلاهجلا رضت الف دلبلا لبإ ىلإٌ ةعجار يهف ةفصلا امأ ،نسلاو ددعلا ةمولعم يهف ةفصلا
 .عونلاو رادقملا ةمولعم يهف ،ةفصلا ةلوهجم تناك نإو يهف ةمولعملا ةكرتلا يف ةعئاشلا ةصحلا نم

 
  لاوقألا ةلدأ 
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 :ةيلاتلا ةلدألل كلذ يف اودنتساو لوهðا نم ءاربإلا زاوج ىلإ ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذ -1
 يبنلا رارقإو ،رادقم نوملعي ال لام نم ةميزخ ينب ديلولا نب دلاخ ءاربا يف يراخبلا ثيدح -أ

 يسخرسلا لاق امك صن اذهف." "تنسحأو تبصأ"هلوقب كلذ يف هل ملسو هيلع هللا ىلص
 ."لوهðا قحلا نم ءاربإلا زاوج" ىلع

 هيلع هللا ىلص يبنلا امهل لاقف ءايشأو ثيراوم يف امصتخا نيلجر نأ دواد وبأ ثيدح -ب
 يف ربلا دبع نبا لاق امك وهف ."هبحاص امكنم دحاو لك للحيلو ابجوأو امهتسا" ملسو
 لوهðا نم ءاربإلا زاوج ىلع ليلد ديهمتلا
  :ب كلذل اوجتحاو حصي ال لوهðا ءاربإو طاقسا نأ ىلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذ -2

 يضفي ال ىتح امولعم نوكي نأ يغبني هيلع دوقعملا نأ يهو ،دوقعلا يف ةماعلا ةدعاقلا " -أ
 ."   ررغلاو ةعزانملا ىلإ

 كلذكف ،ةلاهجلا عم عيبملا ةيكلم لاقتنا هيف حصي ال عيبلا نأ امكف ،عيبلا ىلع سايقلا -ب
 .طاقسالاو ءاربإلا

 

 
nصاخ وأ ماع قح طقسملا قحل] قلعتي ال نأ - اثل. 

 ،ريغلل صاخ قح وأ ماع قح تيوفت وا ةيعرش ماكحا رييغت قحلا طاقسا ىلع بترتي ال نأ ىنعمب
 سيل ذإ ،ةعيرشلا ماكحأل رييغت نم كلذ يف امل علخلا يف قحلا وأ قالطلا يف قحلا طاقسا حصي الف  -
 .عرشلا ماكحأ رييغتل ةيالو دحأل
 ةيعرشلا تLوقعلاو دودحلا طاقسا حصيال كلذكو ،Ô اقح اÌوك تارافكلا طاقسا حصي ال امك - 
  .ىوعدلا عفر دعب كلذو ،بلاغ وأ Ô صلاخ قح يه يتلا

 ال يذلا ،كرتشملا فذقلا دحك ،ةئزجتلا لبقي الو ريغلل قح هب قلعت يذلا قحلا طاقسا حصي الو -
 .هطاقسL دحأ درفني نأ زوجي الف .عامتجL الا طاقسالا لبقي
 :يه ةعيرشلا يف طاقسالا لبقت ال يتلا قوقحلا نإف ةلمجلا يفو

 ةايحلا يف قحلا طاقساك .ملاعلا ماظن داسفو ةرطفلا ةداضمل اهطاقسا يدؤي يتلا ةماعلا قوقحلا .1
 ..ةماركلا يف قحلاو ةيدسجلا ةمالسلا يف قحلاو

 دعب هللا قح يه يتلا دودحلا طاقساك ،ماعلا ماظنلا ةفلاخم ىلإ اهطاقسا يدؤي يتلا قوقحلا .2
 ،ةدعلا يف ىنكسلا قح طاقساكو ،ةدعلا طاقساك و ،غالبلا
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 ،بألا ةيالوكو بسنلاكو ،عاتمتسالاو ءطولاك ،ريغلا ةحلصم ا¨ قلعتت يتلا ةررقملا قوقحلا .3
 .سلفملا عربت .جوزلا ةماوقكو

 .نايعألا .4
 ةرجألا قح طاقساو ،دقعلا لبق رهملاو ةقفنلا طاقساك ،دعب ا¨ابس¿ تبثت مل يتلا قوقحلا .5

 دعت ال تافرصتلا هذه لثمف ،ثروملا توم لبق ثاريملا يف قحلا طاقساو ،راجيالا دقع لبق
 حصيالف .ةعورشملا ا¨ابس¿ ةمذلا يف قوقحلا هذه توبث مدعل ،يلبقتسم دعو درجم لب اطاقسا
 ةأرما ىلع دقع نمك ،دعب بجي مل قحلا نكلو ،قحلا بوجو ببس ققحت ول امأ .اهطاقسا
 اÌأل ؛دعب بجت مل ةقفنلا نكلو دقعلا وهو ةقفنلا بوجو ببس ققحت دقف ،دعب ا¨ لخدي ملو
 ةرجألا بوجو ببس ققحت دقف ،دعب هنكسي ملو اتيب رجأتسا نمكو ،لوخدلL الإٌ بجت ال
 ناعجاري نالوق ةلأسملا يفف ،ىنكسلL الإٌ بجت ال اÌأل ؛دعب بجت مل ةرجألا نكلو دقعلا وهو
 .هقفلا بتك يف

 ةغیصلا :عبارلا نكرلا

 باجيالا وه رهاظلا يف لماعتلا هب يرجيو هيلع لدي امو ،ينطL يبلق رمأ قحلا طاقسL اضرلا     
  .لوبقلاو
 نم اينÊ ردص ام وه :لوبقلاو .نيدقاعلا دحأ نم ًالوأ ردص ام وه ؛ةيفنحلا دنع باجيإلا -     
 .ناك Äًأ رخآلا دقاعلا
 ةعفنملاو نيعلا كلام نم ردص ام وه ،ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا نم روهمجلا دنع باجيإلا امأ -     
 رجأتسملاو يرتشملاك كلمتملا نم ردص ام وه :لوبقلا نأو .ًاينÊ وأ ًالوأ ردص ءاوس رجؤملاو عئابلاك
 .ًاينÊ وأ ًالوأ ردص ءاوس
 و ءاربإلا يف و ،ضوعب تاطاقسإلا يف قافتL لوبقلاو باجيإلا نم نوكتت طاقسالا ةغيصو      
 ةمهفم ةراشإ نم ،لوقلا ىنعم يدؤي ام وأ ،لوقلL طاقسإلا لصحي دقو .فالخ ضوع ريغب طاقسالا
 .توكس وأ لعف وأ ةباتك وأ

 ةغيصلا روص -1
 ةيلوقلا ةغيصلا -
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 ،قتع قرلا نع قحلا طاقسإف ا¨ فرعت ةصاخ ءامس¿ تزيم دق تاطاقسإلا ضعب نأ ظحاليو      
 اهتغيصل تاطاقسإلا هذه لثمف ءاربإ نيدلا نعو ،وفع صاصقلا نعو ،قالط عضبلا ةحابتسا نعو
  .ةنيرق وأ ةين ىلإ جاتحت ةيانك مأ ،ةحيرص تناكأ ءاوس ا¨ ةصاخ ظافلأ
 يف امو طاقسإلا وه اهيلع لدي يذلا ظفللا اهيف يفكيف ،تاطاقسإلا نم عاونألا هذه ريغ امأ     
 عضولاو وفعلاو طحلاو كرتلا :لثم كلذو ،طاقسإلا ىنعم يدؤت ةددعتم اظافلأ ءاهقفلا ركذ دقو .هانعم
 كلذلو ،لاحلا ةلالدو فرعلا ىلع كلذ يف رادملاو ،(1) لالحإلاو لاطبإلاو يلختلاو لزانتلاو ءاربإلاو
 يهو اهتقيقح ظافلألا هذ¨ داري ال نيح ةيطعلاو ةقدصلاو ةبهلا :هيلع لدت يتلا ظافلألا نم اولعج
 .طاقسإلا ىلع الاد ماقملا نوكيو ،كيلمتلا

 ةيلوقلا ريغ ةغيصلا -
 دقاف نم ةمهفملا ةراشإلLو ،ةموسرملا ةنونعملا ةباتكلL لصحي هنإف ،لوقلL طاقسإلا لصحي امكو      
 هقفلا دعاوق نمو .قطنلا
 فرصتي مث ،رايخلا طرشب يرتشي نمك ،قحلا بحاص نم ردصي لعفلL اضيأ طاقسإلا لصحيو     

 .رايخلا يف هقحل اطاقسإ ربتعي فرصتلا اذه نإف ،رايخلا نمز يف عيب وأ فقوب عيبملا يف
 
 نأ ىلع لاحلا نئارقو دهاوشلاو ةلدألا تماق اذإ امك ،توكسلL طاقسإلا لصحي دق كلذك     
 بلط يف هقح طقسي هتوكس نإف ،بلطلا ناكمإ عم تكسو ،هيف عوفشملا عيبب ملع دق عيفشلا
 .ةعفشلا

    ةغيصلا طورش -2
:طورش ةعبرأ ةغيصلا يف طرتشيو  

 .فرصتلل ةيلهأ يذ نم ردصت نأ -
 .طاقسالا ةين و دصقلا رفوتي نأ -
 .طلغ وا هاركا ا̈وشي ال نأ -
 .لبقتسملا ىلإ ةفاضم الو ،طرش ىلع ةقلعم ريغ ؛ةزجä نوكت نأ  -
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  لوبقلا اهيف طرتشي ال يتلا تاطاقسالا طباظ -3
 نم عنمي ال فرصتلا زئاج نأل ،هدحو طقسملا ةدارë متي نأ ضحملا طاقسإلا يف لصألا =         
 يذلا ضحملا طاقسإلا نأ ىلع نوقفتي ءاهقفلا نإف انه نمو .هريغ قح سمي مل ماد ام ،هقح طاقسإ
 هانعم يدؤي ام وأ ،لوق نم هانعم ققحي ام رودصب متي ،ضوعب لباقي مل يذلاو ،كيلمتلا ىنعم هيف سيل
 .لوبق ىلإ جاتحت الف ،ةعفشلا طاقساو قتعلاو قالطلاك ،رخآلا فرطلا لوبق ىلع فقوت نود
 فرطلا لوبق ىلع هذافن فقوتي ضوعب لباقي يذلا طاقسإلا نأ ىلع كلذك ءاهقفلا قفتيو =       
 لوبق ىلع مكحلا توبث فقوتيف ،ةضواعم نوكي ذئنيح طاقسإلا نأل ،(4) علخلاك ،ةلمجلا يف رخآلا
 .لوبقو باجيا نم دبالف ،نيفرطلا ىضرب الإ متت ال ةضواعملا ذإ ،رخآلا فرطلا نم ضوعلا عفد
 لئاسملا هذه نمو طانملا قيقحت يف وأ فييكتلا يف فالتخال لئاسملا ضعب يف اوفلتخاو =     

 كيلمت هنأ ىري نمو ضحم طاقسا هنأ ىري نم نيب لبق نم اهل انضرع دقو ءاربإلا ةلأسم -
 .كيلمتب بوشم طاقسا هنأ ىري نمو ،طاقسL بوشم كيلمت هنأ ىري نمو ،ضحم

 هيف طرتشي هنأ هباحصأ ضعبو كلام دنع لوقو ةيفنحلا لاقف صاصقلا ىلع حلصلا ةلأسم -
 .يناجلا لوبق هيف طرتشي ال هنأ كلام دنع لوقو ةلبانحلاو ةيعفاشلا لاقو ،لوبقلاو باجيالا

 

 معدم صن
  )ِطاَقْسِْإلا ِةَدِعاَقَو ِلْقَّـنلا ِةَدِعاَق َْنيَب َنوُعْـبَّسلاَو ُعِساَّتلا ُقْرَفْلا(

 

 ،ٍلاَم ىَلَع ِوْفَعْلاَو ،ِعْلُْخلاَك ؛ٍضَوِعِب اَّمإ َوُهَو ،ِلوُبَقْلا َىلإ ُرِقَتْفَـي َال ٌفُّرَصَت َوُهف : ُطاَقْسِْإلا امأ...       
 اَهيِف ُطُقْسَي ِرَوُّصلا ِهِذَه ُعيِمَجَف .ِريِزْعَّـتلا ىَلَعَو ،ِنْيَّدلا ىَلَع ُحْلُّصلاَو ،ِهِسْفَـن ْنِم ِدْبَعْلا ِعْيَـبَو ،ِةَباَتِكْلاَو
 ؛ٍضَوِع ِْريَغِب اَّمِإَو .اَِمهِوَْحنَو ِدْبَعْلا ِعْيَـبَو ِةَمْصِعْلا ْنِم ُلوُذْبَمْلا ُهُكِلَْمي َناَك اَم ِلِذاَبْلا َىلإ ُلِقَتْـنَـي َالَو ُتِباَّثلا

 ،اَهِْريَغَو ِدِجاَسَمْلا ِفاَقيِإَو ،ِقاَتَعْلاَو ،ِقَالَّطلاَو ،فْذَقْلا ِّدَحَو ،ِريِزْعَّـتلاَو ،ِصاَصِقْلاَو ،ِنوُيُّدلا ْنِم ِءاَرْـبِْإلاَك
 :َلِئاَسَم ُثَالَث ِقْرَفْلا اَذَه ىَلَع ُجَّرَُخيَو ِلَّوَْألا ِْريَغِل ُلِقَتْـنَـي َالَو ُتِباَّثلا اَهيِف ُطُقْسَي ِرَوُّصلا ِهِذَه ُعيِمَجَف
 

 َّىتَح ُهْنِم ُهَأَرْـبَأ اَذإ ِنْيَّدلا ْنِم ُأَْربَي َالَف ،ِلوُبَقْلا َىلإ ِنْيَّدلا ْنِم ِءاَرْـبِْإلا ِراَقِتْفا ِيف )َىلوُْألا ُةَلَأْسَمْلا(      
 ٌفَالِخ ،ْلَبْقَـي َْمل ْنِإَو ُهْنِم ُهَأَرْـبَأ اَذإ ِنْيَّدلا ْنِم ُأَْربَيَـف ِلوُبَقْلا َىلإ ِهِراَقِتْفا ُمَدَعَو ،ِبَهْذَمْلا ُرِهاَظ َوُهَو َلَبْقَـي
 ِناَرِقَتْفَـي َال اَُمÌَِّإَف ،ِقاَتَعْلاَو ،ِقَالَّطلاَك ؟ِلوُبَقْلا َىلإ ُرِقَتْفَـي َالَف ٌطاَقْسإ ُءاَرْـبِْإلا ْلَه ؛ُهُؤَشْنَم ِءاَمَلُعْلا َْنيَب
 اَمِل ٌكيِلَْمتَو ٌلْقَـن َوُه ْوَأ .ُدْبَعْلاَو ُةَأْرَمْلا ْتَهِرَك ْنِإَو ُقْتِعْلاَو ُقَالَّطلا ُذُفْـنَـي َكِلَذِلَو ؛ِدْبَعْلاَو ِةَأْرَمْلا ِلوُبَـق َىلإ
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 ْدَق ِءاَرْـبِْإلا ِيف َةَّنِمْلا َّنَأ ىَلَع ،اَهِْريَغ وَأ ِةَبِْهلLِ اًنْـيَع ُهَكَّلَم ْوَل اَمَك  ؟ِلوُبَقْلا َىلإ ُرِقَتْفَـيَـف ِنيِدَمْلا ِةَّمِذ ِيف
 َكِلَذ َلوُبَـق ْمَُهل ِعْرَّشلا ُبِحاَص َلَعَجَف ،ِةَلَفَّسلا ْنِم اَمَّيِس َال ِتاَفَـنَْألاَو ِتآوُرُمْلا يِوَذِب ُّرُضَت َيِهَو ُمُظْعَـت
 .ٍةَجاَح ِْريَغ ْنِم ْوَأ اَهِلْهَأ ِْريَغ ْنِم ِنَنِمْلا ْنِم ِلِصاَْحلا ِرَرَّضلِل اًيْفَـن ُهَّدَر ْوَأ
 

 َْنيَبَو ِبَهْذَمْلا ِيف َفَالِخ ؟ َال ْوَأ ِلوُبَقْلا َىلإ ٍَّنيَعُم ىَلَع ِفْقَوْلا ِراَقِتْفا ِيف )ُةَيِناَّثلا ُةَلَأْسَمْلا(        
 ُهَكْلِم َلَقَـن ُهَّنَأ ْوَأ ؟ ِقْتِعْلاَك ُنوُكَيَـف ِةَفوُقْوَمْلا ِْنيَعْلا ِعِفاَنَم ْنِم ُهَّقَح طَقْسَأ ُفِقاَوْلا ْلَه ُهُؤَشْنَم ؛ِءاَمَلُعْلا
 َالَف َِّنيَعُمْلا ُْريَغ اَّمَأ ِةَبِْهلاَو ِعْيَـبْلاَك ِلوُبَقْلا َىلإ ُرِقَتْفَـيَـف َِّنيَعُمْلا ِهْيَلَع ِفوُقْوَمْلِل اَهَكَّلَمَو ِةَفوُقْوَمْلا ِْنيَعْلا ِعِفاَنَمِل
 ِقْتِعْلاَو ِطاَقْسِْإلا ِبLَ ْنِم َاÌََّأ ِدِجاَسَمْلا ِيف ُءاَمَلُعْلا َقَفـَّتاَف ِفِقاَوْلا ِكْلِم ُلْصَأ اَّمَأَو ؟ ِهِرُّذَعَـتِل ُهُلوُبَـق ُطََرتْشُي

 اَهيِف ُماَقُـت َاÌََِّألَو ]18 :نجلا[ )اًدَحَأ Üَِّا َعَم اوُعْدَت الَف Üَِِّ َدِجاَسَمْلا َّنَأَو( اَهيِف ٍدَحَِأل َكْلِم َال
 ُبLَْرَأ اَهيِّلَصُي َال َاÌَِّإَف ٍكِلاَم ِلْصَأ ىَلَع اَمَّيِس َال ِتاَكوُلْمَمْلا ِيف ُماَقُـت َال ُةَعُمُْجلاَو ُةَعُمُْجلاَو ُتاَعاَمَْجلا
 ،اَهيِف ِهِكْلِم ُلْصَأ ُطُقْسَي َليِقَف ِدِجاَسَمْلا ِْريَغ ِيف اوُفَلَـتْخاَو .ِرْجَْحلاَو ِكْلِمْلا ِلْجَِأل ْمِهِتيِناَوَح ِيف ِتيِناَوَْحلا
 ِْريَغ ىَلَع ِفوُقْوَمْلا ِطِئاَْحلا ِيف َةاَكَّزلا َبَجْوَأ اًكِلاَم َّنَِأل ؛ِفِقاَوْلا ِكْلِم ىَلَع ٌةَيِقLَ َاÌََّأ ِبَهْذَمْلا ُرِهاَظَو
 اَّمَأَو ِهِكْلِم ىَلَع يِّكَزُـيَـف ِفِقاَوْلا ُكْلِم ُهَّنَأ ىَلَع ًءاَنِب ٍقُسْوَأ َةَسَْمخ َناَك اَذإ ِنيِكاَسَمْلاَو ِءاَرَقُفْلاَك َِّنيَعُمْلا
 .ٍقُسْوَأ ُةَسَْمخ ْمُهْـنِم ٍدِحاَو ِّلُك ِةَّصِح ِيف ُطََرتْشُيَـف َنيِنَّيَعُمْلا ىَلَع ُطِئاَْحلا
 

 ِيفَو َعيِمَْجلا ُقْتِعْلا ُّمُعَـي َليِقَو ُراَتَْخي ِهِديِبَع َدَحَأ َقَتْعَأ اَذإ ُهَّنَأ ِقْتِعْلا ِيف ُروُهْشَمْلا )ُةَثِلاَّثلا ُةَلَأْسَمْلا(      
 َْنيَب َنيِرْشِعْلاَو ِسِماَْخلا ِقْرَفْلا َرِخآ َّرَم ْدَقَو ُراَتَْخي َليِقَو َةَوْسِّنلا ُقَالَّطلا ُّمُعَـي ِهِئاَسِن َدَحَأ َقَّلَط اَذإ ِقَالَّطلا
 ;الُك َّنَأ ِيف ِقْتِعْلاَو ِقَالَّطلا َْنيَب َقْرَـف َال ُهَّنَأ ِكََرتْشُمْلا ْنَع ِيْهَّـنلا ِةَدِعاَقَو ِكََرتْشُمْلا ِيف ِمْكُْحلا ِتوُبُـث ِةَدِعاَق
 ِطاَيِتْحِالِل ِقَالَّطلا ِيف ٍكِلاَم ِرَظَن ِيف َهْجَوْلا َّنَأ َّالإ َميِرْحَّتلا ُمِزْلَـتْسَيَـف َةَكوُلْمَمْلاَو َةَجْوَّزلا ُحيِبُي اَمِل ٌّلاَحَو ٌعِفاَر
 .ِقْتِعْلا ِيفَو ٍضَتْقُم ِْريَغِب ِمْكُْحلا ِتوُبُـث ِيف ُعاَْمجِْإلا ُهَفَلاَخَف ُهَمِزَل ْنِإَو ِجوُرُفْلِل
 

 .136-135 /2 .قورفلا :يفارقلا نيدلا باهش  
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 ةسماخلا ةرضاحملا

  طاقسالا ماكحأ 
 :اهمهأ ماكحألا نم ةلمج طاقسالL قلعتت

 طاقسالا ؤزجت .1
 طاقسالا يف عوجرلا .2
 طاقسالا يف ضوعلا لوبق .3
 ناقحلا طقاست .4
 طاقسالا نالطب .5

 
   طاقسالا ؤزجت  : الوأ -

 طاقسالا ؤزجت موهفم -1
 لبقي لحملا ناك ذإف ،ؤزجتلا مكح نايب يف ساسألا وه لحملاو ،لحم ىلع دري طاقسإلا نأ مولعملا نم 
 تبثي نأ نكمي ال لحملا ناك نإو .أزجتي طاقسإلا نإ :ليق ،رخآلا ضعبلا نود هضعب يف طاقسإلا
Lأزجتي ال طاقسإلا نإ :ليق ،لكلا يف تبثي لب ،هضعب يف طاقسإل. 

 ؤزجتلا لبقتال تاطاقسا -2
 كلذ يف هقفلا دعاوق نمو ،هلك طاقساك هضعب طاقسا ؤزجتلا لبقي ال يذلا لحملا ىلع ءاهقفلا قفتا

 ،هلك رايتخاك هضعب رايتخا نوكي ضيعبتلا لبقي ال ام " اهنمو" هلك ركذك أزجتي ال ام ضعب ركذ "
 :أزجتت ال يتلا تاطاقسالا نمو "هلك طاقسإك هضعب طاقسإو
 .ةقلطك ةقلط فصنف :قالطلا -
 ةيكلاملا طرتشاو .الام نيقابلا بيصن بلقناو هلك صاصقلا طقس ءايلوألا ضعب افع اذإ :صاصقلا -
 صاصقلا طقسي مل مهنم لقأ ناك نإف ،مدلا ءايلوأ ةيقب نم ةجرد ىلعأ وأ Äواسم ىفاعلا نوكي نأ
 .هوفعب
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 عيفشلاف .ةقفصلا قيرفتب ررض عقي ال ىتح .لكلا طقس هقح ضعب نع عيفشلا افع اذإف :ةعفشلا-
 لكلف ءاعفشلا ددعت اذإ امأ .لكلا طقس ضعبلا يف هقح طقسأ اذإو ،كرتي وأ لكلا ذخ+ نأ امإ

 .طاقسالا ؤزجت وأ ةقفصلا ضيعبت ليبق نم كلذ سيلو هبيصن ردقب هقح طقسي نأ عيفش
 وهو ،"هلك هقتع هيلعف كولمم يف هل اكرش قتعأ نم" :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل :قتعلا-
  .هلك قتعي مل كرتشملا هدبع ضعب قتعأ اذإ هنأ ةفينح يبأل افالخ ،نابحاصلاو روهمجلا بهذم

 
   طاقسالا يف عوجرلا : ایناث -

 يف عوجرلا هل ودبي مث ،هقح طقسيف قحلا بحاص لجعتسي نأ سانلا نيب ةعئاشلا لئاسملا نم      
 .طاقسالا يف عوجرلا مكح امف .هطاقسا

 دوعي ال طقاسلا :لصألا  -1
 هقح طقسأ نم نأ دوعي ال طقاسلا ن¿ دصقيو ؛دوعي ال طقاسلا نأ يمالسإلا هقفلا دعاوق نم      
 لمتحي الف لازو ىشالت هقح طقسأ اذإ هنإف ،مودعملا دوعي ال امك ،دوعي ال امودعم هطاقسë حبصي
 .هنيع ال هلثم ريصي ديدج ببسب الإ هتداعإ ىلإ ليبس ال و دوعلا

 نمو .ديدج ببس دجو اذإ الإ ،نيد كانه نوكي الف ،نيدلا طقس دقف نيدملا نئادلا أربأ اذإف -
 .طقسملا نيدلا كلذب هبلاطي نأ ءاضقو ةنÄد هل قحي الف مث

 .ىرخأ ةيانجب الإ حابتست الو ،لتاقلا سفن تملسو طقس دقف صاصقلا نع مدلا يلو افع اذإو -
 .هل ايلو وأ هيلع اينجم ناك نأ دعب ايناج راص صتقا مث افع نمو

 حصي الو دئازلا يف مهقح طقس ،مهثروم ةيصو نم ثلثلا نع دئازلا اوزاجأ ول ةثرولا نأ -
 طقس ،ضعبلا زجي ملو زاجأ ةثرولا ضعب نأ ولو ،دوعي ال طقاسلا نأل ،ةزاجالا نع مهعوجر
 .دوعي ال طقاسلا نأل كلذ يف عوجرلا نيزيجملل سيلو ؛نيزيðا ريغ قح طقسي ملو نيزيðا قح
 

  لبقتسملا قحلا طاقسا يف دوعلا :ءانثتسالا -2
 ،دوعي ال طقاسلا ةدعاق هب قلعتت يذلا اذهو لاحلا يف بجيو ةمذلا يف تبثيو زجä وهام قوقحلا نم
 ةمذلا يف تبثي لبقتسم وهام قوقحلا نمو ،هيف ةدوعلا ناكما مدعو هيشالتو قحلا لاوز هيلع بترتيو
 نأ كلذو ،لبقتسا ام يف دوعلا طقسملل لب دوعي ال طقاسلا ةدعاق نم ىنثتسم وهو ،جيردتلا ىلع
 :كلذ لاثمو لبقتسملا يف ال ىضم اميف وأ لاحلا يف رثؤي طاقسالا
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 ائيش تبثي اهقح نأل نكلو ،نئاكو لاح وه اميف كلذ زاج ،اâرضل اهتليل ةجوزلا تطقسا اذإ -
 نأل ،ىضم اميف اهل عوجر الو ،لبقتسم وه اميف اهطاقسا نع عوجرلا اهلف ،جيردتلا ىلع ائيشف
 .دوعي ال طقاسلا

 اذهف ،طاقسالا نع عوجرلا اهل نكي مل ،ةلاحلا وأ ةيضاملا ةقفنلا يف اهقح ةجوزلا تطقسا ذإ -
 هب ةبلاطملا اهل لحي الو دوعي ال طقاسلاو .قافتL هنيد نم أربي جوزلاف ،ءاربالا ليبق نم طاقسالا
 طاقسإلاف ؛دعب بجت مل اÌأل ؛اهطاقسا ةحص يفني روهمجلاف ةلبقتسملا ةقفنلا امأ .ءاضقو ةنÄد
 تبثي يذلا قحلا امأ ،دوعي ال طقس اذإ يذلا وهف ،الاح قحتسملاو زجانلاو نئاكلا ىلع عقي

 نود لاحلا يف رثؤي طاقسإلا نأل ،طاقسإلا هيلع دري الف هببس ددجتب ددجتي يأ ،ائيشف ائيش
 نأ اهلو ،اهدغ نم ا¨ بلاطتو ةيمويلا ةقفنلا يف اهموي ةقفن طقست نأ اهل مث نمو ؛لابقتسالا
 اهتنس يف ا¨ بلاطتو دوعت مث )ءاتشلاو فيصلا يتوسك( ةيونسلا ةقفنلا يف اهتنس ةقفن طقست
 بهاوم يف باطحلا لاق ،ةلبقتسملا ةقفنلا طاقسا ةحص ةيعفاشلاو ةيكلاملا ضعب زاجأو ،ةلبقملا
 .اهيف دوعلا اهلف كلذ عمو" هنع تطقس لبقتسي اميف اهجوز نع ةقفنلا تطقسا ولو " ليلجلا

 .هقفلا بتك يف عجاري فالخ ةناضحلا طاقسا يفو -
   

   
 

 
  طاقسالا يف ضوعلا لوبق – اثلاث

 :ناعون طاقسالا نأ قبس

ةقفنلا طاقسا نع عوجرلا

ةلبقتسملا ةقفنلا

 اھلو حصی ال طاقسالا :روھمجلا
  لبقتسی امب ةبلاطملا

 ةقفنلا طاقسا حصی :مھریغ
 .ةلبقتسملا

ةلاحلا ةقفنلا

 لاحلا ةقفن طاقسا

 دوعی ال طقاسلا

 ةیضاملا ةقفنلا

 قافتاب ھنم أربی نید

 دوعی ال طقاسلا
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 ،قحلا نع لزانتلل ضوع وا لباقم هيف نوكي ال يذلا طاقسالا وهو ،ضوع ريغب طاقسا -
 ..قالطلاكو ،صاصقلا نع قلطلا وفعلاكو ،ءاربإلاك

 ،نيدلا نع حلصلاك ،رثك وأ لق ضوعب قحلا نع لزانتلا متي ثيح ،ضوعب طاقساو  -
   ...علخلاكو ،ةيدلا لباقم وفعلاكو

 

 ضوعلا لبقي ال يذلاو ضوعلا لبقي يذلا طاقسالا طباض -1
  :يه ٍةدعاقب زوجي ال امو قوقحلا نم هنع ضايتعالا زوجي ام نيب ةّيفنحلا ءاهقف قّرف
 ّلحملا يف ًارّرقتم ًاّقح ناك نإو ،هنع ضايتعالا زوجي ال هّنإف كلملا نع ًادّرجم ناك اذإ ّقحلا ّنأ -

  .هنع ضايتعالا ّحص هب قّلعت يذّلا
 ضايتعالا زوجي الف ررّضلا عفدل عرش ناك اذإ ّقحلا ّنأ :يه ىرخأ ٍةدعاقب ةّيفنحلا يرخأتم قّرفو -

 .هنع ضايتعالا ّحصيف ،ًةلاصأ هل ًاتبÊ نوكيف ةلّصلاو ّربلا هجو ىلع تبث تناك اذإو ،هنع
 يف اهيلإ دانتسالا نكمي ٍةدعاق ىلع مهل رثعن ملف )ةلبانحلاو ةّيعفاّشلاو ةّيكلاملا( نم روهمجلا اّمأ     
 اهنكامأ يف لئاسملا ىلإ عوجّرلL كلذ فرعي اّمنإو ،زوجي ال يتّلاو اهنع ضايتعالا زوجي يتّلا قوقحلا ةفرعم
 .هقفلا باوبأ نم

 يهقفلا رثألا
 نع ضايتعالا زاوج مدع ىلإ .ةلبانحلاو ةّيعفاّشلا ةّلعلا يفو مكحلا يف مهقفاويو ةّيفنحلا بهذ -1

 .هريغ نم ال يرتشملا نم ،ضايتعالا ناك اذإ :دمحأ نع ةياور يفو ،ةيكلاملا دنع ٍزئاج وهو ،ةعفّشلا ّقح
 .،اâّرضل اهموي ةجوّزلا ةبه نع ضايتعالا زاوج مدع ةلبانحلاو ةّيعفاّشلا مهقفاوو ،ةّيفنحل بهذ -2

 ،كلذ يف اهّقح نع ضايتعالا اوزاجأ ةّيكلاملا و .ٍلامب لباقي الف ًةعفنم الو ًانيع سيل هّنأل :ةّيعفاّشلا لاق
 نع ضوعلا ذخأ زاوج بهذملا سايق :ةّيميت نبا لاقو .ّقحلا طاقسإ نع وأ عاتمتسالا نع ٌضوع هّنأل
  .هريغو مسقلا نم اهقوقح رئاس

 اذإ الإ عيبملا عيبملا نع ضايتعالا زاوج مدع ،ةّيعفاّشلا دنع حجارلاو ،ةّيكلاملاو ةّيفنحلا بهذ -3
 بهذو .ةاّرصملا رايخ يف امك ّدّرلا نيبو ضوع ريغ نم كاسمإلا نيب ريخم يرتشملاف ،عيبملا ّدر رّذعت
 ٌءزج هيلع تاف هّنأل ،بيعلا نع ضايتعالاو عيبملا كاسمإ يرتشملل زوجي :هنأ ةيعفاشلل لوق يفو ةلبانحلا
 .ضوعب ةبلاطملا هل ناكف ،عيبملا نم
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 هقلطنمو نراقملا هقفلا راطإ يف اثحب نوكي نأ نكمي ةلأسملا ريرحتو -2
 .لاحب ضوعلا لبقيال ،طاقسالا لبقيال ام نأ -أ

  :ماسقأ ةثالث ىلع وهف طاقسالا لبقي ام نأ -ب
 ؛فينحلا عرشلا تاررقمل هبلغأ يف عجار وهو ،هنع ضوعلا لوبق ىلع قفتم طاقسا §

 .. نيدلا ىلع حلصلا و ةباتكلاو علخلاو ةيدلا ىلع وفعلاك
 طاقساك ؛عرشلا تاررقم ىلإ عجار اضيأ وهو ،هنع ضوعلا لوبق مدع ىلع قفتم طاقسا §

 ،دبعلل اقح هلعجي نم دنع فذقلا دح
 لحم وهو .. ةبونلاو ةعفشلا طاقساك ؟ال مأ هنع ضايتعالا لبقي له هيف فلتخم طاقسا §

 .هطباض نع ثحبلا لحم و عازنلا

 
 
 
 
   طاقسالا نالطب  : اعبار -

 اÌايب قبس يتلا طورشلا نم طرش ققحتي مل اذإف ،ةصاخلا هطورش نكر لكلو ،ناكرأ طاقسإلل         
 .ذفني الف ،همكح لطب يأ ،طاقسإلا لطب
 :يلي اميف طاقسالا نالطب بابسأ لمجن نأ نكميو       

 ،هيف ةمدعنم تناك اذإف ،طورش ةلمج طقسملا يف طرتشي هنأ  ثيح :فرصتلا ةيلهأ مادعنا -
 .ذفني الو طاقسإلا حصيال

طاقسالا
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 ،الطL افرصت نوكي هنإف ،عورشملل ايفانم طاقسإلا ناك اذإ ثيحب :طاقسالل لحملا ةيلباق مدع -
 انيتأ دقو ،اهيف فلتخم وه ام اهنمو اهيلع قفتم وه ام اهنم ةريثك طاقسالل لحملا ةيلباق مدع بابسأ و
 .هللا دودح نم دح طاقسإ وأ ،ةيالولا طاقسإك  اهيلع

 هنأ لوقي نم دنع ،هنع طقسملا هدر اذإ لطبي نكل ،احيحص طاقسإلا عقي دقو :طقسملا در -
 .ةيفنحلاك درلL دتري

 هنع طقسملا نييعت مدع -
  طقسملا قحلا ةلاهج -
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 .طايتحالا ةيرظن :يناثلا مسقلا
  .ةبراقملا ظافلألاو طايتحالا موهفم :لخدم :ةعباسلا ةرضاحملا -1
 .هدصاقمو طايتحالا ةيجح :ةنماثلا ةرضاحملا -2
 .طايتحالf لمعلا كلاسم :ةعساتلا ةرضاحملا -3
 .هطورشو طايتحالا بابسأ :ةرشاعلا ةرضاحملا -4
 .ةيلوصألا دعاوقلا يف هرثأو طايتحالا :رشع ةيداحلا ةرضاحملا -5
 .ةيعرشلا ماكحألا يف هرثأو طايتحالا :رشع ةيناثلا ةرضاحملا -6
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 ةعباسلا ةرضاحملا
 طايتحالا ةيرظنل يميهافم لخدم 

  : طایتحالا موھفم الوأ
 

  :ً ةغل ُ طایتحالا فیرعت

 فيِطي ُءيشلا وه ُ: ط وَ ح لاو ؛َ ط و ح يثالثّ لا نم هقاقتشا لصأو ؛طاتحا نم ٌ لاعتفا
Lىلع قلطيو ؛طئاح هنم لعافلا مساو ؛دحاو ىنعمب ةطيَحو ةطايِحو اطوح هطوحي هطاح :لاقي ؛ءيشل 
 عمجيو ،رادج هيلع ناك اذإ ؛اً زاجم هوحنو ليخنلا نم ناتسبلا ىلعو ،هيف ام طوحي هنأل ؛ً ةقيقح رادجلا
 .اهيف ماعوهو ،نيتاسبلا ينعي ؛ راهنلL اهظفح طئاوحلا لهأ ىلع  )٥( )٤( مهلوق هنمو ؛طئاوح ىلع

 تاقالطإلا ٦ نم ٌ ةلمج برعلا ناسل يف اهلو ،ءيشلL ةيسحلا ةطاحإلا يف ٌ لصأ َ طوح ةدامو  
  :اهرهظأ نم ؛ةيزاðا

 غلبو  )٧( ،هلك هزرحأ يأ ؛هب طاحأ :لاقي ؛هب ملعلا يف ةياغلا ُ غولبو ءيشلا زارحإ :لوألا
 :دهدهلا ناسل ىلع ىلاعت هلوقو، ﴾ً املع هب نوطيحي ال و﴿: ىلاعت هلوق هنمو ؛هاصقأ هب هملع
  .هتِاهج عيمج نم هتملع يأَ ؛)٨( ﴾ هب ْ طِحت ملَ امب تطحأَ ﴿

 يأَ ؛)١٠(﴾ٌ طيِحم مهئارو نم هللاو﴿ :ىلاعت هلوق هنمو ؛هبناوج ّ لك نم ءيشلL قادحإلا :ينِاثلا
  .هنم مهل صانم الف ؛مهيلع هتردق تلمتشا دق ،مهنم دحأَ هزِجع ي ال ،م¨ قدحم

 ؛ِرمَألا كلذ َ لوح ُ طوحأُ äأ :مهلوق هنمو ؛ءيشلا لوح فافتلالاو ُ نارودلا: ثلاثلا
 امهنِم الك ّ نأك ؛هL+ وهو ،هنم هديري رمأ يف هرواد يأ ؛ً äالف ٌ نالف طواح :مهلوقو ،هلوح رودأ يأ

  .هبحاص ُ طوحي
 ،هنع بّ ذو هناصو ،هألكو هدهعتو هظفح يأ ؛هطاح :لاقي ؛ةنايصلاو دهعتلاو ظفحلا  :عبارلا

 Ôا ظفح يف تمد يأ ؛Ôا ِةطايِح يف تلِز ال :ءاعدلا ليبس ىلع مهلُ وق هنمو ،هحلِاصم ىلع رفوتو
  .هتياعرو

 طاتحا :مهلوق هنمو ،اهنم ةيامحلاو ةمالسلا بلطو ،كلاهملا يف عوقولا نم ُ ةرذاحملا  :سماخلا
 رمألا اهنع عفدي امب اهطاحأو هسفن حلسو ؛ُ ثدحي دق امل أيâو ،مزحألL هيف ذخأ يأ ؛هرمأ يف ٌ نالف
  .رذحلل ً اليصحت هرثكأ يأ ؛طايتحالا يأرلا طسوأ :رئاسلا ُ لثملا ً اضيأ هنمو ؛هوركملا
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 ا̈رقأ اهنم ريخألاو ،ءيشلL ةيونعملا ُ ةطاحإلا وهو ؛ٍدحاو ىنعم ىلإ عجرت اهلك ينِاعملا هذهو
 بلط -:هانعمو ؛ءيشلل طاتحا نم لاعتفا ةغللا يف هلصأ طايتحالاف ؛ً اقاصتلا هب اهدشأو انعوضومل
  .رطخلا كلاسمو ،ءوسلا هجوأ نع هنوصيو هاعري امب هيفَ  ذخأو ،هل طوحألا

 احالطصا ُ طایتحالا فیرعت
 وه  -:كلذ يف ببسلاو ؛هتيهام نع فشكلاو طايتحالا فيرعت يف ءاملعلا تارابع تفلتخا

 يف ً ةراشإ هيلإ راشأ امنإو ؛ً الالقتسا هفيرعت دصقي ملَ طايتحالا نع ثيدحلL مهنم ينع نم رثكأ ّ نأ
 ً انيابت ً ةنيابتم مâافيرعت تءاج كلذلو ؛ضارتعالاو ةشقانملا ضِرعم يف وأ ،ليلعتلاو هيجوتلا ضِرعم
 :ً ةفلتخم تاهاجتا يف تراسو ؛ً اظوحلم
 .طايتحالL لمعلا ىلإ ُ ئجلملا ببسلا وهو ؛كشلاو ددرتلا ىنعم هفيرعت يف ىعار ضعبلاف -
 .طايتحالL لمعلا نم ىجرملا رثألا وهو ،روذحملا يف عوقولا نم زرحتلاو ظفحتلا ىنعم ىعار ضعبلاو -
 .اعم نيينعملا ىعار رخآلا ضعبلاو -

 نع فشكتو ،حلطصملا اذه َ ةقيقح ددحت نأ اÌِأش نم يتلا تافيرعتلا مهأل ركذ يت+ اميفو 
  :روكذملا نيابتلا كلذ قفو ً ةفنصم ؛هتيهام

 .كشلاو ددرتلا ىنعم اهيف يعور يتلا تافيرعتلا :لوألا هاجتالا
 اذه ىلع ظحالي ام مهأ نم "كشلا ةلازإ نم هب نكمتي ام لعف":يوفكلا فيرعت :اهزربأ نمو 

 طوحتلا عرشي ام اهنم ،ةتوافتم ،برضأ كوكشلا نإف ،هنم ربتعملL هديقي ملو كشلا قلطأ هنأ فيرعتلا
 ذخألا ريغب لصحي دق سفنلا نع كشلا عفر ّ نإف كلذ ىلإ ةفاضإلLو ؛عرشي ال ام اهنمو ،هلجأ نم
Lهيف هريغ لوخد نم اعنام رابتعالا اذ¨ فيرعتلا )١٧( نوكي الف ؛ةررقملا لوصألا رئاس نم طايتحال. 
 اذه ىلع ُ ذخؤيو ١٩"هبيري ال ام ىلإ فلكملا بيري ام كرت ":وهو ؛مالسلا دبع نبا فيرعت هلثمو
 .هقباس ىلع ذخأ ام وحن فيرعتلا

 .زرحتلاو ظفحتلا ىنعم اهتغايص يف يعور يتلا تافيرعتلا  :يناثلا هاجتالا
 ىلع ُ ظحاليو "مثِآملا يف عوقولا نع سفنلا ظفح ":وهو ؛ّ يناجرجلا فيرعت   -:اهزربأ نمو 

 رومأل طايتحالا ّ نأ عم ؛مثِآملا يف عوقولا نع سفنلا ظفح ىلع طايتحالL لمعلا رصق هنأ فيرعتلا اذه
 فيرعت هنم بيرقو .هوركم ٍلعف ةرعم ءاقتال وأ ،هيلإ بودنم لمع ِلضف ليصحتل كلسي دق ةنÄدلا
 كلذ نع هنم ريخ هريغ ام ءاقتا وأ ،زئاج ريغ نوكي نأ ُءرملا يقتي ام بانتجا ":وهو ؛مزح نبا
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 نأ ودعي ال كلذو ؛فالخلا نم جورخلا يف طايتحالا رصح هنأل ؛عماج ريغ فيرعتلا اذهو  ،"طاتحملا
 .ةريثكلا طايتحالا ِروص نم ً ةروص نوكي

 .زرحتلا ىنعمو كشلا ىنعم ؛ً اعم ناينعملا اهيف يعور يتلا تافيرعتلا  :ثلاثلا هاجتالا
   :تافيرعتلا هذه زربأ نمو
 ضراعملا مدع دنع باذعلاو مذلل ً اببس نوكي نأ فاخي ام ءاقتا ":وهو ؛ةيميت نبا فيرعت 

 طايتحالL ذخألا ببس رصح ّ نأ ريغ ؛يعرشلا طايتحالا هب فرع ام نسحأ نم وهو  )٢٦(  "حجارلا
ُ  ةبغرلا وه هيلإ ئجلملا ببسلا ّ نإف ؛بودنملا طايتحالا لومش نع هب دعقي دق ؛باذعلاو مذلا ةفاخم يف
 ُ ةفيظولا ":نيرصاعملا دحأ هفرعو .باقع الو مذ هكرت يف سيلو ،طقف لامعألا لئاضف ليصحت يف
 ىلع ذخؤي   )٢٧( "عرشلا مكح ةفرعم نع زجعلا ةلاح يف باقعلا نم ةنمؤملا ةيلقعلا وأ ُ ةيعرشلا
 دق طايتحالا ّ نأ  امك ،هقالطا ىلع سيل كلذو ؛يعرشو يلقع ىلإ طايتحالا عون هنأ فيرعتلا اذه
 .باقعلا نم انمؤم طقف سيلو ،باوثلا درجم تيوفت نم انمؤم ُ نوكي

 راتخملا فيرعتلا
 ،طايتحالا ةيهام نايب ىلإ برقألا يه ظفحتلاو كشلا يرصنع نيب تعمج يتلا تافيرعتلا نإ

 ام لعف ّ نإف ؛رهاظ مزالت نم امهنم ّ لك نيب امل كلذو ؛هب فيرعتلا يف اهيلع دامتعالا نكمي يتلا يهو
 ،مزجلا ىلإ ددرتلا نم رهاظ لاقتنا نم كلذ يف امل ،اعطق مرحملا يف عوقولا عانتما هنع مزلي هيف كش ال
 .نانئمطالاو رارقلا ىلإ ةبيرلا نمو ،نيقيلا ىلإ كشلا نمو

 ىلإ نوكيام برقأ افيرعت غوصن نأ ؛اهلوح تريثأُ يتلا تاشقانملاو تافيرعتلا لالخ نم اننكميو
 ةيعرش ةدعاق لامعإ وه طايتحالL لمعلاف ،هتسارد ىلإ فدÌ يذلا طايتحالL لمعلا موهفم نايب
 يف ددرتلا دنع باتعلاو موللا وأ باذعلاو مذلل اببس نوكي نأ لمتحي ام نع لودعلا  ":يضتقت
 ." هطانم قيقحت وأ مكحلا كاردإ

 كردملا ءافتناو ةهبشلا مايق دنع باتعلا وأ باذعلا لمتحي ام نع لودعلا يضتقي لصأ وأ
 :رصانع ةثالث نم لكشتي طايتحالا موهفم لوقن فيرعتلا اذ̈و

 .هطانم قيقحت وا مكحلا كاردإ يف ددرتلا نم ةلاح وهو ،يفرعم رصنع :لوألا رصنعلا -
 .باتعلاو باذعلا بابسأ نم ةمالسلا بلط وهو ،يسفن رصنع:يناثلا رصنعلا -
   .امهيلإ يدؤي نأ لمتحيام نع لودعلا ،يلمع رصنع :ثلاثلا رصنعلا -
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 طایتحالل ةبراقملا ظافلألا :ایناث

 ام اهنم ظافلألا هذهو ،طايتحالا موهفمب ٌ ةقيثو ٌ ةلص اهل يتلا ظافلألا نم ددعب ءاهقفلا لغتشي
 زيمتمو ؛ىنعملا ضعب يف هعم كِرتشم وه ام اهنمو ،معأ وه ام اهنمو ،طايتحالا نم ىنعم صخأ وه
  :ظافلألا هذه نم و ، رخآلا ضعبلا يف هنع

 فقوتلا -1
 كسمأ يأ؛رمألا  )٣١( يفّ قوت لاقي ؛ءيشلا نع كاسمإلاو سبحلا وهو ،فقولا نم :ةغل  -أ 

  .﴾ملع هب كل سيلام فقتالو﴿:ىلاعت هلوق هنمو، ءيشب هيف لقي ملف ؛هنع
 نيليلدلا دحأ ىضتقمب َ ذخألا ملِاعلا كرت "معألا بلاغلا يف هب داريو قلطي :حالطصالا يف -ب

 هب داريو  )٣٣( فقوتلا قلطي دقو ،)٣٢( "هدنع رخآلا ىلع امهدحأ حجري ام مادعنال ؛نيضراعتملا
  ."مكحلا يف كشلا "

 نوكي نأ ودعي ال ررقملا هانعمب فقوتلا ّ نأ ضعبلا ىري :طايتحالاو فقوتلا نيب قرفلا -ج
 يأ ؛فقوتلL ُ نوكي دقو ،كرتلL ُ نوكي دقو ،لعفلL طوحتلا ُ نوكي دقف ؛طايتحالا عاونأ نم ً اعون
Lةلأسملا يف لوق طايتحالا نإف ،طايتحالا ريغ فقوتلا نأ حجارلاو .ٍيأرب ةلأسملا يف لوقلا نع كاسمإل 
 .اهيف لوقلل كرت فقوتلاو

 زرحتلا -2
 يأ ؛اً زارحإ ءيشلا تزرحأو ،هنم ظفحت يأ ؛اذك نم زرحتو زرتحا :لاقي ؛زارتحالا نم :ةغل -أ

 ،مالكلاو رومألا يف ةلفغلا ةلق :ظفحتلا :يقيرفإلا لاق ؛ظفحتلا ىنعملا يف هلثمو ؛)٣٧(ّ يلإ هتممض
  .)٣٨( طوقسلا نم رذح ىلع هنأك ؛ةطقسلا نم ظقيتلاو

 ،يدح فيرعتب هوصخي ملَ كلذلو ،ناسلّلا لهأ ىدل هانعم نع هانعم فلتخي ال :احالطصا -ب
 .يوغللا هانعمب طايتحالل فيدر وهو

 ُعروتلا -3
 )٤٣(هكرتو هنع جرحت يأ ؛اذك نع عروت :لاقي ؛ضابقنالاو فكلا وهو ،عرولا نم :ً ةغل -أ

 يف عوقولا نم افوخ تاهبشلا بنجت "وه عرولا ظفل هيف لمعتسي ام بلاغ :احالطصا -ب      
 فالخب ؛كرتلL الإ نوكي ال هنأل ؛طايتحالا ىنعم نم صخأ هانعم نوكي كلذبو  )٤٤(  :"تامرحملا
 .كرتلL نوكي دقو ،لعفلL نوكي دقف ؛طايتحالا
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 عينص نم رهاظ وه امك ؛فدارتلا ةهج ىلع َ طايتحالا ىنعمب عرولا ُءاهقفلا ضعب لمعتسي دقو 
 "كلذكف لعفلا يف ناك نإو ،عرولا وهف كرتلا يفُ  طايتحالا ناك اذإو " :لاق ثيح ؛ينِاكوشلا
)٤٥( . 

 فرعلا نأ ثيح ؛هنم بودنملا وهو ،طايتحالا عاونأ نم صاخ عونب عرولا ظفل صصخي دقو
 اذإف ؛بودنملا طايتحالL عرولا صيصخت ىلإ ىحن مالسلا دبع نب زعلاك نيرخأتملا ىدل يحالطصالا
 لصأ ىضتقم ىلع ً Äرج ؛عرولا نم بودنملاو بجاولا نيب نورخآ زيامي ملو ،اسأر هيلإ فرصنا قلطأ
 نم بدني امو بجي ام نيب قيرفتلاو هب فيرعتلا ماقم يف لاق ثيح ؛ةيميت نبا عنص امك ؛يوغللا ىنعملا
 ً اببس نوكي نأ فاخي ام ءاقتا وهف ؛اً دمحم هب >ا ثعب يذلا بحتسملا عورشملا عرولا ":عرولا
 كرتو بجاولا ُ لعف ..وهف ؛بجاولا عرولا امأو ..حجارلا ضراعملا مدع دنع باذعلاو مذلل
 . )٤٩(."مرحملا

 يرحتلا -4
 ىرحأ بلط يأ ؛رمألا يف ىرحتو ،هدصق يأ ؛ءيشلا ىرحت :لاقي ؛ءاغتبالاو بلّطلا :ةغل -أ

 .)٥١(هيلإ اودمعو ،باوصلاو دشرلا اوخوت يأ ؛)٥٠(﴾اً دشر اورحت كئلوأف﴿ :ىلاعت هلوق هنمو ؛نيرمألا
 سابتلاو ،ههوجو هابتشا دنع رمألا نم ٍةيحäو فرطب كسمتلا وه  :احالطصا -ب 

 فوقولا رذعت دنع يأرلا بلاغب  )٥٣( ءيشلا بلط نعٌ  ةرابع :هن¿ يسخرسلا هفرعو ؛)٥٢(هبناوج
 ،تالماعملا يفً  ابلاغ لمعتسي يخوتلا ظفل ّ نأ ريغ ؛دحاو ىنعمب يخوتلاو يرحتلاو ،هتقيقح ىلع
 يف عسولا لذبب داهتجالا صخ يحالطصالا فرعلا ّ نأ الإ ؛دحاو ىنعمب داهتجالاو يرحتلا كلذكو
 ،ةرامأ وأ ليلد نع يرحتلا ُ نوكي دقف ؛كلذب يرحتلا ديقي ملَ و ،اهتلدأ نم ثداوحلا ماكحأ ةفرعم
   .)٥٥( ةرامأ ريغ نم بلقلا ةداهش درجمب ُ نوكي دقو

 مدقم يرحتلا ّ ن¿ ؛طايتحالاو يرحتلا نيب ضعبلا قرفو :طايتحالاو يرحتلا نيب قرفلا -ج
 ىلإ لقتنا ؛هيلإ نئمطي ام ىلإ هب لصوتي ملَ نإف ؛يرحتلا ىلإ الوأ عزني فلكملا ّ نأو ،لمعلا ماقم يف
 ىنعم معأ يرحتلا ّ نأ حالطصالا  عقاو هيلع ّ لدي يذلا ّ نإف ؛رظن كلذ يفو ؛)٥٦(طايتحالL ذخألا
 قفو فيلاكتلا عاقيإ ىلإ دصقلا وه ؛ماكحألا هابتشا دنع يرحتلا ىلع ثعابلا ّ نأل ؛طايتحالا نم
 نإو ،ً اطايتحاو ً Äرحت ناك ؛دشألا ىلإ َ ليملا وه هب ماق يذلا يرحتلا ىدؤم ناك نإ مث ،يعرشلا رمألا

  .اً درجم ً Äرحت ناك ؛فخألا ىلإ َ ليملا هادؤم ناك
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 طایتحالا عاونأ :اثلاث

 :هعاونأ ىلع فرعتلا طايتحالا موهفم نع äروصت ءانب لامكتسا جاتحي
 ُ نومضملاُ ثيح نم وهف ،ةريثك تارابتعL طايتحالا لوصألا ءاملعو ءاهقفلا مسقي ثيح

 :اهنم هيلإ رظني يتلا ةهجلا رابتعL عونتلا هيلع دري نكلو ؛دحاو ٌءيش يلصألا
 هب مكاحلا رابتع] طايتحالا عاونأ -1
  :نيمسق ىلإ هب مكحي نم ىلإ رظنلL طايتحالا عونتي 
 يلقعلا ُ طايتحالا -أ
 امنإ ةنسلا لهأ دنع لقعلاو  )٥٩(زجنملا فيلكتلا ةدهع نع جورخلا موزلب لقعلا مكح وهو 

 ،ً اقلطم هيف ةيرشبلا لوقعلل لخدم الف اâابثإ امأو ،ةيعرشلا ماكحألا يفن لاجم يف هيلع دامتعالا حلصي
 يف رظنلا :ّ يلازغلا لوقي كلذ ريرقت يفو ؛)٦٠(عرشلا لبق نم ةبوصنملا ةلّ دألل عبتلا هجو ىلع الإ
 ؛يفنلا امأو ،هيلع ةلالدلا نع رصاق ُ لقعلاف ؛اâابثإ امأ ،اهيفن يف وأ اâابثإ يف نوكي نأ امإ ؛ماكحألا
 ىلع ً اليلد ضهتناف ؛يلصألا يفنلا نم لقانلا ىنعملL يعمسلا ليلدلا دري نأ ىلإ هيلع ّ لد دق لقعلاف
 . )٦١( يفنلا وهو ؛نيرطشلا دحأ

 ةيدوجولا ماكحألL هل قلعت الو ،ةيمدعلا ماكحألا يف هلاجم رصحنم يلقعلا طايتحالا ّ نإف ؛هيلعو 
 دري ىتح  )٦٢( رظحلا ءايشألا يف لصألا ّ ن¿ نيلئاقلا بهذم ىلع الإ روصتي ال كلذب وهو ،ةتبلا
  .ا¨ِ عافتنالا ةيلح ىلع ّ لدي ام عرشلا ةهج نم

 يف دراو ريغ يلقعلا طايتحالا ّ نإف ؛ةحLإلا ءايشألا يف لصألا ن¿ نيلئاقلا بهذم ىلع امأو
 .)٦٣(تاحابملا يف عسوتلا كرت ليبق نم ناك ام الإ مهللا ؛مهدنع اهكرت

 يعرشلا ُ طايتحالا -ب
 ِزجعلاو ،ا¨ِ كشلا دنع ا¨ِانتجا وأ فيلكتلا تالمتحم عيمجب نايتإلا موزلب عرشلا مكح وهو 

 نم رابتعL يعرشلا طايتحالا عونتيو  )٦٧( يف اهنيب عمجلا نم نّ كمتلا َ ةطيرش ؛اهعقاو ليصحت نع
  :يداهتجا ٍمسقو ،يفيقوت ٍمسق ً: اضيأ نيمسق ىلإ هب موقي

 
 ؛زرحتلاو طايتحالا ةاعارم ىلع ةينبم ةيلمع ً اماكحأ تدافأ يتلا ةيعرشلا صوصنلا هب دوصقملاف
 اهذخأل ؛ٌ ةسبتلم رومأ امهنيب تءاجو ،نآرقلا هنيب دق ٍعون ّ لك نم مارحلاو لالحلا ":يبطاشلا لاق
 نكمي اممو . ليصفتلاو ةلمجلا ىلع كلذ نم ،ةنسلا بحاص نيبف ؛مارحلاو لالحلا نم ٍفرطب
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 دقف ؛ةعاضرلا نم نيجوزلا ةوخأ ىلع ٍةمأ ةداهشب نقيتملا حاكنلل  يبنلا عفر -:كلذل هب ُ ليثمتلا
 ؛ُءادوس ٌ ةمأ تءاجف :لاق ؛باهإ يبِأ تنب ىيحي مأ جوزت هنأ  ثراحلا نب ةبقع نع يراخبلا ىور
 ؛هل كلذ تركذف ،تيحنتف :لاق .ينع ضرعأف ؛ يبنلل كلذ تركذف ؛امكتعضرأ دق :تلاقف
 رهاظ عراشلا لمعأ دقف ؛)٦٩( اهنع هاهنف ؛!؟ "امكتعضرأ دق نأ تمعز دقو فيكو ":لاق
  .)٧٠( اطايتحا ؛حاكنلا ءاقب لصأ ىلع همدقو ،ةداهشلا

 
 طايتحالاو لاعفألا تالآم يف رظنلا ىلع ةينبملاو ،نيدهتðا ضعب نع ةرداصلا ىواتفلا هب دوصقملا 

 جيوزتب ً اصخش لكو نم ُ ةلأسم -:ءاهقفلا تاداهتجا نم كلذل هب ُ ليثمتلا نكمي اممو ؛ماكحألل
 ءاهقفلا ضعب حرص دقف ؛امهنم قباسلا فرعي نأ نود ؛حاكنلا عقوو ُ لكوملا تام نأ قفتاو ؛هتنبا
 يدنعو :ينÄِورلا لاق ":يونسإلا لوقي كلذ يفو ؛عاضبألا يف ميرحتلا لصأل ً ًاطايتحا حاكنلا نالطبب
  )٧١( "حصي ال هنأ

  
 هقلعتم رابتع] طايتحالا عاونأ -2
 نأ امإو ،لعفلL ً اطايتحا نوكي نأ امإ وهف ؛عاونأ ةثالث ىلإ هقلعتم ىلإ رظنلL طايتحالا عونتيو 

  :اعم كرتلاو لعفلا نع فقوتلL نوكي نأ امإو ،كرتلL نوكي
 يلعفلا طايتحالا -أ
 بدنلا وأ مزجلا هجو ىلع عراشلا ةهج نم ً Lولطم نوكي نأ ُ لمتحي يذلا لعفلل ظفحتلا وهو

Lهليصحتو هب مايقل 
 امل ً اليصحت ؛بجاولا ةفص ىلع هب يتأ -:حابملاو بجاولا وأ ،بدنلاو بجاولا نيب ددرت نإف =

 .باجيإلا ةحلصم نم مهوتي
 ةحلصم نم مهوتي امل اليصحت ؛بودنملا ةفص ىلع هب يتأ -:حابملاو بودنملا نيب ددرت نإو =

  )٧٢( بدنلا
 يكرتلا طايتحالا -ب
 وأ مزجلا هجو ىلع عراشلا ةهج نم هنع ً ايهنم نوكي نأ لمتحي يذلا لعفلل ظفحتلا وهف 

 هنع داعتبالاو هكرتب ةهاركلا
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 امل ً اليصحت ؛مرحملا ةفص ىلع هب يتأ  -:حابملاو مرحملا نيب وأ ،هوركملاو مرحملا نيب ددرت نإف = 
 .ميرحتلا ةدسفم عفد نم مهوتي
 هوركملا ةدسفم نم مهوتي امل ً اعفد ؛هوركملا بانتجا عرولاف-: حابملاو هوركملا نيب ددرت نإ و =       
)٧٣( . 

 هلامتشا مهوت لعف ّ لك ّ نأ وه -:كرتلا يف طايتحالاو لعفلا يف طايتحالا نيب قرفلا ُ طباضو
 هتدسفم تناك نإو ،هلعف يف عرولاف ؛هتدسفم نم حجرأ هتحلصم تناك نإف ؛ةدسفمو ةحلصم ىلع
  .ً  اعم نيلاحلا )٧٤( يف مولعملا ةلزنم موهوملل اليزنت ؛هكرت يف عرولاف ؛هتحلصم نم حجرأ

 يبلسلا طايتحالا -ج
 يف كرتلاو لعفلا اتهج مواقتت امدنعً  ابلاغ دهتðا هيلإ ريصي فقوم وهف ؛فقوتلL هنع ربعملا وهو

 نم ارذح بلسلا ةهج موزل ىلإ ٍذئنيح أجليف ،اعرش ربتعم هجوب امهنيب حيجرتلا هيلع رذعتيو ،هرظن
 ً Lذاجت اً دحاو ً اعرف بذاجتت ُ ةفلتخملا عرشلا لوصأُ  نوكت دق :يرزاملا لاق ؛عونمملا يف عوقولا
 هدرو ،هميرحت بجوي لوصألا ضعبل هدرو ،ٍحيجرت روصت هنكمي الو ،ءاملعلا ضعب قح يفً  Äواستم
 . )٧٥( هيف فقيف ..ةحضاولا حيجرتلا قرط هل رهظت ملَ و ..هليلحت بجوي اهضعبل

 نيضراعتملا دحأ حيجرت نع اهيف جتني يتلا لاوحألا يف هب لمعلا يرجي دهتðا قح يف فقوتلاو
 ةئفب صتخم رمأ كلذو ؛اهؤانفإ ٍبولطم ةدسفم عاقيإ وأ ،اهليصحت ٍبولطم ةحلصم تيوفت رخآلا ىلع
 ام ىلع موجهلا كرتب ُ نوكي هنإف ؛دلقملا قح يف فقوتلا امأو ،نيفلكملا ةلمج نم مهريغ نود ؛نيدهتðا

  .ربتعم ٍقيرطب هل نيبتي ىتح ؛هرمأ هيلع لكشيو ،همكح فرعي ال
 همكح ةجرد رابتع] طايتحالا عاونأ -3
 ىلع سيل هنأل كلذو ؛بودنم طايتحاو بجاو طايتحا ىلإ همكح رابتعL طايتحالا عونتي 

 .هب لمعلا بلط دك* ُ ثيح نم ٍةدحاو ةجرد
 بجاولا طايتحالا -أ
 ال ام ةلزنم ىلإ يقتري ىتح هرمأ  دكاتي لب امزال ابجاو طايتحالا ةدعاقب لمعلا نوكي نأ وهو 

 .هب ُ لالخإلا يغبني
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  بودنملا طايتحالا
 ؛لامعألا لئاضف ليبق نم هب لمعلا نوكيف ،بجاولا ةجرد نع طايتحالا لص¿ لمعلا رصقي دقو

 ؛عرول[ هنع ربعيو ،هيلإ بدني ام :امهدحأ :ن[رض طايتحالاو" :مالسلا دبع نبا لوقي كلذ يفو
  ."هميرحتّ ققحتام ليصحت ىلإ ً ةليسو هنوكل ؛طايتحالا نم بجي ام :يناثلاو

 لثّ مي ؛بدني امو ،هلعف بجي ام ىلإ يعرشلا طايتحالا ماسقنا نم مالسلا دبع نب زعلا هركذ امو
 ليصأتلا ماقم يف ٌءاوس ؛طايتحالا عوضوم نع ثيدحلL اونع نيذلا ءاملعلا رثكأ هاجتا عقاولا ةقيقح يف
 ّ نأ ىلإ ضعبلا بهذو ؛اهكرادم نع فشكلاو ،عورفلا ماكحأ نع مالكلا ماقم يف وأ ،هب فيرعتلاو هل
 يفو ،نيفلكملا نم دحأ ىلع مازلإلل اً ردصم نوكي نأ لاحب نكمي الو ؛ً Lودنم الإ نوكي ال طايتحالا
 .٧٧ ابيرق هيأر نايب يتِأيسو .يرهاظلا مزح نبا مامإلا مهتمدقم
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 ةنماثلا ةرضاحملا
 هدصاقمو طايتحالا ةيجح

 

 ھتیعورشم ةلدأو طایتحالا ةیجح -الوأ
 ةعيرشلا ءاهقف نيب اهيلع عمðا Äاضقلا نم ربتعت طايتحالL لمعلا ةيعورشم ّ نإ        

 ةيعورشملا لصأ يف فلاخملا دوجو نم نيرصاعملا نم طايتحالا يف بتك نم ضعب هركذي امو ؛ً ةبطاق
 :نيرمأ ىلإ ىلع عجري هيف لوقلا قالطإ يف أطخلا أشنمو

 نوربعي ً ةرå مهف ؛مهبتك يف طايتحالل ءاهقفلا اهدروأ يتلا روصلا ُ ةرثك :ُ لوألا رمألا      
Lو ،طايتحالåىرخأ ً ةر Lو ،عرولåلمعلا موزلب لوقلا نوقلطي ً ةر Lو ،طايتحالåلوقلا نوقلطي ً ةر 
Lو ،بابحتسالåلمعلا درب َ لوقلا مهضعب قلطي ً ةر Lاً دصاق ؛ضارتعالاو ةعنامُ ملا ماقم يف طايتحال 
 طايتحالL لمعلا ضفري هنأ اهيف هيأر ىلع عقي نم نظيف ؛اهريغ نود عازنلا ةلأسم صوصخ كلذب

 ً. اليصفتو ً ةلمج
 ذختاف ؛ الصف دقع ثيح ؛طايتحالL لمعلا درب ةقلطملا مزح نبا تاحيرصت  :يناثلا رمألا     

 رظنلا عقاو ّ نأ عم ؛ةلأسملا لصأ يف فلاخملا دوجوب لوقلا قالطإل ً ةأكت تاحيرصتلا كلت نم ضعبلا
 نع اً ريثك دعتبي ال هيأر ّ ن¿ مزجلا ىلإ انقوسي ؛ً اعيرفتو ً اليص* ةلأسملا هذه َ لوح مزح نبا مالك يف
 نإو ؛همسا ريغب هÄإ ً ايمسم ؛عورفلا لئاسم نم ةريثك عضاوم يف طايتحالL لوقي هنأو ؛ريهامجلا يأر
 ؛ةيلمعلا ةيحانلا نم امأو ،ةيرظنلا ةيحانلا نم اقلطم هبِ مكحلا نالطب ىريو ،عئارذلا لصأ يف فلاخي ناك
  .ةريثك عضاوم يف هنع جورخلا ىلإ رطضاو ،هلصأ ام َ لايح درّ طي ملَ هيأر ّ نإف

 :كلذ يف مهتلدأ نايبو طايتحالا ةيجح يف ءاملعلا لاوقأ ةياكح يلي اميفو
 .طايتحالا ةيجح يف ءاملعلا لاوقأ -1

 عئاشلا بسحب مهءارآ فنصن نأ ةلأسملا هذه لوح ءاملعلا لاوقأ يف رظنلا لالخ نم اننكميو
  :نيهاجتا ىلإ

 طايتحالا ةيجحب نيلئاقلا -أ
 نإ ،ماكحألاو لوصألا يف ربتعم لصأ هنأو طايتحالا ةيجح يلا ءاهقفلا روهمج بهذ      

 حرصي عيمجلاف ؛ىرنس امك قيقحتلا ىلا رقتفي فالخلا نم ركذي امو ،هقيبطت روصو هليصافت يف اوفلتخا
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 زاوج يف مهفالتخاو ؛عورفلا لئاسم نم دعيال اميف يعيرشتلا كلسملا اذه ىلع دامتعالا ةيعورشمب
 أدبمل جاجتحالا قايس يفو ؛ىنعملا لصأ يف فالخلا دوجو ينعي ال ؛روصلا ضعب يف هيلع ليوعتلا
 ىلع لصألا اذه ىلع اورمتسا نيملسملا ةمئأ ّ نإ: يبطاشلا لوقي ؛ماكحألا تالآمل طايتحالا
 .  )٥٨١(  "ليصافتلا يف اوفلتخا نإو ،ةلمجلا

 طايتحالا ةيجحل نيفانلا -أ
 لوقن نأ فاصنلا نمو ،طايتحالL لمعلا ةلآسم نم روهمجلا فقومل انيابم افقوم مزح نبا لثمي     
 .راكنالا ىلإ لوؤي هنم يليصفتلا هفقوم نكلو طايتحالا لصأ أدبملا ثيح نم ركني ال مزح نبا لوقن نآ
 :نيتطقن يف طايتحالا لصأ نم روهمجلا فقوم نع مزح نبا فقوم فلتخي و

 ا¨ لاق يتلا طايتحالا روص رثكأ ركني هنإف ،طايتحالا لص¿ ملسي ناك نإو هنأ :ىلوألا -
  .ءاهقفلا روهمج

 نم وهو بوجولا ةهج ىلع هلبقي الو ،بدنلا هجو ىلع طايتحالا لبقيو ربتعي هنأ :ةيناثلا -
 حدقلا هل يذلا طايتحالا هنأل ،روهمجلا هب لاق يذلا طايتحالا لصأل ايفä ربتعي ةيحانلا هذه
 وه يذلا طايتحالا امأ ،ةماعلا لزاونلا هب قلعتتو .ةيعرشلا ةسايسلاو ءاضقلاو هقفلا يف ىلعملا
 .فلكملا ريمض ىلإ لوكوم يقالخأ مكح وهف بدنلا ليبس ىلع

 
 :تبثملا قيرفلا ةلدأ   -2

 عومجمو ،ةيئزجلا ةلّ دألا نمٌ  ةريبك ٌ ةلمج هب موقت ةربتعملا كلاسملا نم ً اكلسم طايتحالا ُ نوك
 ةلدألا هذه فنصن نآ نكميو .لامتحالل هعم لاجم ال يذلا ملعلاَ  غلبمٌ  غلL ةلّ دألا هذه هديفت ام
   :ىلإ

 ةيلقنلا ةلدألا -أ
 ِتاذ ،ةماع ّ ةيلامجإ ةلّ دأ ىلإ اهفنصن نأ اننكمي طايتحالا ةيجح ىلع ةيلقنلا ةلدألا

 :ةيئزج Äاضق يف تدرو ةيليصفت ةلّ دأ ىلإو ،ةيعورشملا نايب يف ةرهاظ ٍناعم
  ةماعلا ةيلقنلا ةّلدألا  -

  ( ﴾مثإ نظلا ضعب ّ نإ نظلا نم اً ريثك اوبنتجا اونمآ نيذلا اهيأ Ä﴿ :ىلاعت Ôا لوق -1
 مثِآلا نظلا يف عوقولا مدع ىلع ً اصرح ؛ةمرحم ريغ ةريثك نونظ بانتجL ُ ةيآلا ترمأ دقف  )٦٣٢
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 نم ةيشخ ؛مث� سيل ام ضعب بانتج[ رمأ ":يكبسلا نبا لاق ؛طايتحالا ةقيقح يه كلتو ،مرحملا
 ."طايتحالا وه كلذو ،مثإ وه اميف عوقولا

 ﴾ ملع ريغب اً ودع Ôا اوبسيف Ôا نود نم نوعدي نيذلا اوبست الو ﴿ :ىلاعت Ôا لوق -2 
 ،اهلك ةعيرشلا يف يطايتحالا كلسملا اهيلع موقي يتلا سسألا نم ً اساسأ ربتعتُ  ةيآلا هذهو  )٦٣٦(
 بس وهو ،عونمم وه ام ِعوُ قو نم اً رذح ؛لصألا يف هتحLإ عم نيكرشملا ةهلآ بس Ôا مرح دقف
 ىلإ يدؤي اً زئاجً  العف لعفي نأ اً دحأ هباتك يف ىلاعت Ôا عنمف ":يبرعلا نبا لاق ؛ّ لجو زع برلا

 .)٦٣٧( عئارّ ذلا دس يف ةيآلا هذ¨ِ äؤاملع قلعت اذه لجألو ؛روظحم
 باذع نيرفاكللو اوعمساو äرظنا اولوقو انعار اولوقت ال اونمآ نيذلا اهيأ Ä﴿ :ىلاعت Ôا لوق  -3

 لصوتيل ؛ً ةلاصأ ً اعونمم سيل ام ضعب ميرحت يهو ،ةيئزج ةيضق يف ٌ ةدراو ُ ةيآلا هذهو  )٦٣٨(  ﴾ميلأ
 يف اهمادختسا لامتحال ارهاظ اهيف جرح ال ظافلأ لامعتسا نع تÌ دقف ؛عونمملا كرت ققحت ىلإ هب
 ىتح ؛هقالطإ زئاج ريغف ؛رشلاو ريخلا َ لمتحا ظفل ّ لك ّ نأ ىلع ّ لدي كلذو ؛هيف تدهع ام ريغ
 .)٦٣٩(  ريخلا ديفي امب ديقي

 ةلاهجبً اموق اوبيصت نأ اونيبتف أبنب قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اهيأ Ä ﴿ :ىلاعت Ôا لوق -4
 عرستلاو ،رابخألا لوبق يف لجعتلا ةبغم نم نينمؤملل ريذحت ةيآلا يفو . ﴾نيمدä متلعفام ىلع اوحبصتف

 قئاللاو ؛م¨ِ قلعتت نم ملظ يف عوقولا نم ً ابلاغ كلذ هرجي امل ؛اهساسأ ىلع مكحلاو ،اهقيدصت يف
 ةطيحلL ذخألا موزل ىلإٌ  ةرهاظ ٌ ةوعد كلذ يفو ؛لوقنملا ةمالسو لقانلا قدص نم دكأتي نأ لقاع ّ لكب

 باحصأو ،ناميإلا ُءافعض ا¨ِ هوّ فتي يتلا ةضرغملا تاعئاشلا نم رذحلاو ،رابخألا عم لماعتلا يف
 .ةئيندلا دصاقملا

 لاثملا ليبس ىلع كلذ نمو ؛هانعم فداري امو فوختلا ظفل اهيف درو يتلا تÄآلا ّ لك -5
 ﴾ءاوس ىلع مهيلإ ذبناف ً ةنايخ موق نم نفاخت امإو﴿ :ميركلا هلَ وسر ً ابطاخم ّ لجو زع Ôا لوق
 ةقيقح يف وه يذلا عئارّ ذلا دس أدبم ىلع هب ّ لدتسي ام ةلمج نِم اهلكاش امو ةيآلا هذهف  )٦٤٨(
 .عورشملا طايتحالا عاونأ نم عون عقاولا

 ،نيب لالحلاّ نإ ":لاق يبنلا ّ نأ ريشب نب نامعنلا نع امهريغو ملسمو يراخبلا هاور ام -6 
 دقف ؛تاهبشلا ىقتا نمف ؛سانلا نم ريثك نهملعي ال ،تاهبتشم رومأ امهنيبو ،نيب مارحلا ّ نإو
 ىمحلا لوح ىعري يعارلاك ؛مارحلا يف عقو دقف ؛تاهبشلا يف عقو نمو ،هضرعو هنيدل أربتسا
 عئارذ يه يتلا تاهبشلا عقاوم نع دعبلا ىلإ يبنلا نم داشرإ ثيدحلا اذه يفف ."هيف عتري نأ كشوي�
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 طاتحا نمف ؛ةمرحم نكت ملَ نإو هيف عوقولا اهيف عوقولا نم فاخي هنإف ؛هيلإ ٌ ةيضفم لئاسوو مارحلا ىلإ
 .يصاعملا يف لخدي الئل ؛تاهبشلا ِبرقي ملَ هسفنل

 ام عد ":Ôا لوسر نم تظفح :لاق هنأ يلع نب نسحلا نع يئاسنلاو يذمرتلا هاور ام -7
  ."كبيِري ال ام ىلإ كبيِري

 لاق :لاق هنأ يبنلا باحصأ نم ناكو يدعسلا ةيطع نع ةجام نباو يذمرتلا هاور ام -8
 ضعب كرت يبنلا لعج دقف " هب س� ال ام عدي ىتح ؛نيقتملا نم نوكي نأ دبعلا غلبي ال ":Ôا لوسر
 امم ؛كلذ لعافل حدملا دروم دراو وهو ؛نيقتملا لزانم غولب يفً  اطرش مارحلا يف عوقولا نم اً رذح حابملا
 اهيلع صرحي نأ فلكملل يغبني يتلا لاصخلا نم ةنÄدلا رومأل طايتحالا ّ نأ ىلع ً ةرهاظً  ةلالد ّ لدي

  .ةعيرشلا فيلاكت هلاثتما ماقم يف
 :لاق يبنلا ّ نأ اهنع Ôا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ نع امهريغو يقهيبلاو يذمرتلا هاور ام -9

 مامإلاّ نإف ؛هليبس اولخف ؛ً اجرخم ملسملل متدجو نإف ؛متعطتسا ام نيملسملا نع دودحلا اوُءردا(
 .)ةبوقعلا يف ءىطخي نأ نم هل ريخ وفعلا يف ءىطخي نأ

 ةصاخلا ةيلقنلا ةلدألا -
 نع وأ يبنلا نع ةدراولا ةيريرقتلا وأ ةيلعفلا وأ ةيلوقلا ننسلا ؛ماقملا اذه يف ةصاخلا ةلّ دألL دارملا

 ررقت يتلا ةلّ دألا كلس يف مظتنيً  ايلك ىنعم اهيف رظنلا معنأ نمل ديفتو ،ةيئزج Äاضق يف ةباحصلا ضعب
 :اهنمو طايتحالL لمعلا ةيعورشم

 نم مكدحأ ظقيتسا اذإ :"لاق  Ôا لوسر ّ نأ  ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا هاور ام - 
 "هدي تت[ نيأ يردي ال مكدحأ ّ نإف ؛ً æالث ءIإلا يف امهَ لِخدي ّ نأ لبق هيدي لسغيلف ؛همون
)٦٦٨(  

 ترضحف ،رفس يف نالجر جرخ :لاق يردخلا ديعس يبأ نع يئاسنلاو دواد وبأ هاور ام -
 ةالصلا امهدحأ داعأف ،تقولا يف ءاملا ادجو مثُ ،ايلصف ،ً ابيط اً ديعص امميتف ،ٌءام امهعم سيلو ،ةالصلا
 كتأزجأو ،ةنسلا تبصأ :دِعي ملَ يذلل لاقف ،هل كلذ اركذف ،Ôا لوسر ايتأ مثُ ،رخآلا دعي ملَ و ،ءوضولاو
 . )٦٧١( نيترم رجألا كل داعأو أضوت يذلل لاقو ؛كتالص

 ام ىلع هثعبم ّ نأ ءاملا نادجو دعب ةالصلا داعأو أضوت يذلا يباحصلا لعف نم رهاظو
 ةمالسب ةلمجلُ ا يف رعشم هلعفل يبنلا رارقإو ،هتدابع رمأل طوحألا ليصحت ءارو يعسلا وه -:لعف
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 ىتح هفرصت ةمالس ىلإ نئمطي ملف ؛هيلع مكحلا اهيف هبتشا يتلا ةعقاولا كلت يف هكلس يذلا كلسملا
 هداعأ

 ° :لاقف ،باش ءاجف ،يبنلا دنع انك ":لاق ورمع نب Ôا دبع نع دمحأ مامإلا هاور ام - .
 رظنف :لاق ،معن :لاق ؟مئاص Iأو لبقأ :لاقف ،خيش ءاجف ،ال :لاق ؟مئاص Iأو لبقأ >ا لوسر
  ."هسفن كلمي خيشلاّ نإ ؛ضعب ىلإ مكِضعب رظن ملِ تملع دق >ا لوسر لاقف ؛ضعب ىلإ انضعب
 وهو ليبقتلا زاوجب خيشلا ىتفأ دقف ؛مكحلا لآمل هطايتحا  يبنلا ىوتف فالتخا نم رهاظو )٦٧٢(

ٍ لك لاح نم ملع امل ؛كلذ نم عنملL باشلا ىتفأو ،مئِاص   .امهنم ّ
 نوكت نأ الول":لاقف ةطوقسم ةرمتب يبنلا رم :لاق هنأ  كلام نب سنأ نع ملسمو يراخبلا هاور ام -
 ال امّ لك ّ نأ يفو ،عرولا يف لصأ ":يباطخلا لوقي امك- ثيدحلا اذه نإف ."اهتلكأل ةقدص نم
  ."هكرتيو هبنتجي هنإف ،هسفنل اقلطم ءيش نم ناسنإلا هنيبتسي
 نإف ؛>ا مسا ركذاف ؛كمهس تيمر اذإ ":هل لاق يبنلاّ نأ  متِاح نب يدع نع ملسم هاور ام - 
 )٦٨٢(  "كمهس وأ هلتق ُءاملا يردت ال كنإف ؛ٍءام يف عقو دق هدجت نأ الإ ؛لكف ؛لتق دق تدجو
  .رهاظ ةيضقلا هذه يف طايتحالL لمعلا هجوو
 ؛ُءادوسٌ ةمأ تءاجف :لاق ؛باهإ يبأتنب ىيحي مأ جوزت هنأ ثراحلا نب ةبقع نع يراخبلا هاور ام -
 " :لاق ؛هل كلذ تركذف ،تيحنتف :لاق ؛ينع ضرعأف ؛يبنلل كلذ تركذف ؛امكتعضرأ دق :تلاقف
 رهاظ مكحلا اذه يف عرشلا لمعأدقف ."اهنع هاهنف ؛!؟امكتعضرأ دق نأ تمعز دقو ؛فيكو
 يف هنم دوهعملا طايتحالL ذخألا ىلإ ً اعوزن حاكنلا ءاقب لصأ ىلع همدقو ،هبناج فعض عمةداهشلا
  .باسنألاو ةحكنألا Äاضقب قلعتي اميف هتافرصت بلاغ
 نع ةبيش يبأ نبا هاور ام :اهنم طايتحالا لصأ ةيجحل دهشت ةريثك ةيئزج Äاضق ةباحصلا رÊآ يفو -
 نبا لاق :نونحس لاقو ؛هلك بوثلا ُ لسغي :اهعضوم فرعي الف ةساجن هبيصت بوثلا لاق هنأ رمع نبا
 بوجوب ُ لوقلاو  )٦٩٩( هلك بوثلا لسغي ،اهعضوم فرعي الف ةبانجلا هبيصت بوثلا يف ةريره وبأو رمع
 دنع مزاللا طايتحالا ىرجم ٍراج بوثلا ضعب الإ بصت ملَ ةبانجلا ّ نأ عم هلك بوثلا لسغ ميمعت
  .امهنيب زييمتلا يف هيلع دامتعالا نكمي ام مادعناو ،سجنلL رهاطلا طالتخا
 عست نابعش نم ىضم اذإ رمع نب Ôا دبع ناك :لاق هنأ عفä نع دمحأ مامإلا هاور ام :اهنمو      
 ؛رتق الو باحس هرظنم نود ْ لحي ملَ و ،ري ملَ نإو ؛كاذف ىأر نإف ؛رظني نم ُ ثعبي ً اموي نورشعو
  .)٧٠١( ً. امئاص حبصأ ؛رتق وأ باحس هرظنم نود لاح نإو ،اً رطفم حبصأ
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 ُ لجرلا اهجوزت اذإ ةأرملا يف ىضق باطخلا نب رمع ّ نأ بيسملا نب ديعس نع كلام مامإلا هاور ام     
 ءاهقفلا روهمج بهذم ةماعِد ربتعي رثألا اذهو ، " قادصلا بجو دقف ؛روتسلا تيِخرأُ اذإ هنأ "
  )٧١٩(.سيسم نكي مل ولو ،ةجوزلL ةولخلا درجمب رهملا لماك بوجوب نيلئاقلا

 ةيلقعلا ةلدألا -ب
 نم ريثكلا قوس ىلإ هعم جاتحي ال امب روهّ ظلا نم ُ نوكت دق يعيرشتلا كلسملا اذهل لقعلا ةداهش ّ نإ
 ىقبي ال يتلا ينِاعملا نم ً ةلمج اودشح دق ةعيرشلا ءاملع ّ نإف كلذ عمو ؛هدناستو هديؤت يتلا نيهاربلا
 :يناعملا هذه نِمو ؛نيرّ ذعملا لبسل ً اعطقو ةجحلل ً امامتإ ؛لامتحالاو ددرتلل ٌ لاجم اهعم

 ٌ ليمج ىنعم طايتحالا ّ نأ يف لوقعلا ءÄوسأ كارتشا :لوألا ىنعملا -
 ؛هلمهأو هيف طرف نم باعيو ،همزل نم حدمي  طايتحالا نأ لوقعلا هب ملستو مدآ ينب نيب كرتشم وه امم
 نعو ،اقلطم äزلا نعو ،ً اقلطم سفنلا لتق نع فكلا ُ لثم ؛كرتشملا عرولا كلذكو :ةيميت نبا لاق
 ربع امنإ مسقلا اذهو ،سابللاو ماعطلا لوضف نع كاسمإلاُ  لثم ؛كرتشُ ملا دهزلا كلذكو ،قلخلا مَلظ
 ًءاوس ؛مهنيد ُ ةحلصم كلذكو ،هب الإ متت ال مهايند ةحلصم ّ نأل ؛هبوجوو هنسح داقتعL لقعلا ُ لهأ

  )٧٢٥( ادساف وأ ً احلاص ً انيد ناك
  ءالقعلا تاسايسو تافرصت ساسأ طايتحالاّ نأ :يناثلا ىنعملا -

 هداسف نوشخيو ،هررض نوعقوتي ام ةبناجم ىلع نوئطاوتم مÌ¿ٌ  ةدهاش ءالقعلا تاسايسو تافرصت ّ نأ 
 تاسايسلا يف هيلع ائطاوتمو احودمم كلذ ناك ذإف ؛مزحلL ذخألا لبيق نم مهدنع وهو ،هتبقاع ءوسو
  .هيلإ قبسأ ةيعرشلا ةسايسلاو هقفلاف ،ةيلقعلا

 .ةبقاع ملسألا وه طايتحالL ذخألا نأ دهاش لقعلا نأ :ثلاثلا ىنعملا -
 نيب اً ددرتم ناك نإ ؛همكح يف كوكشملا نأ كلذ ؛ةبقاع ملسألا وه طايتحالا لصأ هب يضقي امّ نأ  
 يف ررض الف ؛كلذك نكي ملَ نإو ،اً ررض هكرت ناك عقاولا سفن يفً  ابجاو ناك نإف ؛هريغو بوجولا
 ملَ نإو ،اررض هلعف ناك عقاولا سفن يفً  امارح ناك نإف ؛هريغو ميرحتلا نيب اً ددرتم ناك نإو  .هلعف
 ءرد يناثلا كرت يفو ،لاح ّ لك ىلع ةحلصملا قيقحت لوألا لعف يفف ؛هكرت يف ررض الف ؛كلذك نكي
 فوخلا ررض عفد نمضتي ُ طايتحالا" :يزارلا لوقي ؛ىنعملا كلذ لامجإ يفو .لاح لك ىلع ةدسفملل
 . )٧٢٩( "بجاو سفنلا نع ررضلا عفدو ،ةيلكلL سفنلا نع
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 يفانلا قيرفلا ةلدأ -3
 راصتنالل دشحو ؛هب نيلئاقلا ىلع عينشتلاو طايتحالا عاونأ نم عونلا اذه در يف مزح نبا مامإلا غلL دقو
  )٥٨٩( ةلدألا نم عاونأ ةثالث يف هيلإ دنتسا ام فنصن نأ اننكميو ،لوقعملاو لوقنملا ةلدأ نم هل

 نظلا عابتا نع ةيهانلا صوصنلا -أ
 دشح ثيح ،هيلإ عجريامو سايقلاك نظلا ىلع ةسسؤملا ةلدألا لك ىلع هتلمح قايس يف كلذو     
 امو﴿ :ىلاعت هلوقك ؛تاصرختلاو ماهوألا يقدصمو ،نونظلا يعبتم ىلع يعنلا اهيف درو يتلا صوصنلا
 يراخبلا هاور امو ؛)٥٩٠(﴾ً ائيش قحلا نم ينغيال نظلا نإو نظلا الإ نوعبتي نإ ملع نم هب مهل
 ثيدحلا وه و )٥٩١( :"ثيدحلا بذكإ نظلا نإف نظلاو مك°إ":لاق يبنلا ّ نأ ةريره يبأ نع ملسمو
 هبِ هلالدتسا هجو نايب ضرعم يفف هلاطبا ىلع هب لدتسيف مرح نبا امأ طايتحالا وتبثم هب لدتسي يذلا
 وأ ،هرمأ نِقيتسي ملَ طايتحL وأ ةمهتب مكح نم ّ لك ":لوقي ؛هب لمعلاو طايتحالL مكحلا ميرحت ىلع
 بذكلL مكح دقف ؛نظلL مكح اذإو ،نظلL مكح دقف ؛دعب نكي ملَ ام ىلإ ٍةعيرذ فوخ ٍءيشب
 ."قحلل بنجتو ،ىوهلL مكح وهو ،ّ لحي ال اذهو ،لطابلاو

 نظلا ّ نأ ثيح نم ،ةجح ا¨ موقت الو ةماع صوصن صوصنلا هذه نأ روهمجلا باجأ دقو 
 امأ نيقيلا اهيف بلطي يتلا ةيدقعلا ةيملعلا ماكحألL قلعتي يذلا نظلا وه هعابتا نع انيÌ يذلا
 دنتسي يذلا حجارلا بلاغلا نظلا اهيف يفكي هنأ ملعلا لهأ عمجا دقف ةيهقفلا ةيلمعلا ماكحألا
 هدنست ال يذلا نظلا ىلإٌ فرصني صوصنلا هذه يف يهنلا نأ امك .ةربتعم ةيعرش تارامأ ىلإ
 الو ،هماقم موقي الو ،ملعلا نع ينغي ال يذلا ُ لطابلا نظلا وهف ،ةحص نئارقو تارامأو ةلدأ
 ىلع سسؤملا نظلا امأ ،عقاولاو ةقيقحلل قباطملا تباثلا نيقيلا ملعب ً اينغ هبحاص لعجي نأ هنكمي
 نيدلا رومأ يف هب لمعلل ناوعدت ةجاحلاو ةرورضلا لب يهنلا يف لخدي الف ةحجار تارامأو ةلدأ
 .ايندلاو

 .ملع ريغب >ا ىلع لوقلا نع ُ ةيهانلا صوصنلا  -ب
 ليلحتلا رم¿ قلعتي ام ً اصوصخ ملع ريغب Ôا ىلع لوقلا نع ُ ةيهانلا صوصنلا قاس ثيح       
 اذهو ٌ لالح اذه بذكلا مكتنسلأ فصت امل اولوقت الو ﴿ :ّ لجو زع Ôا لوق كلذ نمو ؛ميرحتلاو
 هنم متلعجف ٍقزر نم مكل هللا لزنأ ام متيأرأ لق ﴿ :هلوقو )٥٩٣(،﴾بذكلا Ôا ىلع اورتفتل مارح
 نيتيآلا نيذ¨ِ هلالدتسا هجو نايب يفو . )٥٩٤(. ﴾نورتفت Ôا ىلع مأ مكل نذأ هللاآء لقً الالحوً امارح
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 مرحي نأ نييلجلا نيصنلا نيذ¨ِ لطبف :لوقي ؛نونظلا ىلع ساسألا يف ينبملا طايتحالL مكحلا ميرحت ىلع
  .)٥٩٥( عرذت فوخ وأ ،طايتحL ً ائيش دحأ

 ،ةجح اضيأ ا¨ موقت الو ةماع صوصن اضيأ صوصنلا هذه نأ روهمجلا باجأ دقو       
 نم وه لب ،ملع ريغب هللا ىلع لوقتلا نم سيل طايتحالL لمعلا ن¿ كسمتي نأ ضرتعمللف
 .هلوسرو هللا لوق ىلإ ةعجارلا ةربتعملا ةلدألا هب يضقت امب لمعلا

 نيقيل[ كسمتلا بوجو اهدافم يتلا صوصنلا -ت
 ام كلذ نمو ؛كوكشلا نم هضراعيام ِحارطاو نيقيلا بلط ىع دكؤت يتلا صوصنلا دشح ثيح       
 هنأ هيلإ ليخيُ  لجرلا >ا لوسر ىلإ يكش ":لاق ينزاملا مصاع نب ديز نب Ôا دبع نع ناخيشلا هاور
 لوسر ّ نإف ":كلذب هلالدتسا هجو ً انيبم لوقيو  )٥٩٦( ؛"فرصني ال لاقف ؛ةالصلا يف ءيشلا دجي
 ىتح ..هتراهط مكح ىلعو ،هتالص يف ىدامتي نأو ،كلذ ىلإ تفتلي الأ ثدحأ هنأ مهوت نم رمأ Ôا
 ؛هلَ  طيتِحا ام ىلوأ ةالصلا تناكل ؛ً اقح طايتحالا مكحلا ناك ولف ؛ةحئار مشي وأ ً åوص عمسي
 ."امكح نيقيلا ريغل لعجي مل ىلاعت Ôا نكلو

 ؛هاوس ام حارطاو نيقيلL كسمتلا موزل اهدافم يتلا صوصنلL لالدتسالا نأ روهمجلا باجأ دقو 
 ُ غوسي ال ةتباثلا لوصألا ّ نأ عيرشتلا دعاوق نم رقتسا امل كلذو ؛اهنم هدارأ ام مزح نبال متي ال
 ٌ لصأ اذه ":يباطخلا لاق ؛اهلً  اعفار عراشلا هلبقي ام ىلع ةمئاقلا ريغ ةدراولا تالامتحالL اهعفر
 كلم وأ ،ةأرما حاكن نقيت نمك ؛كشلL همكح عفري ال هنإف ؛ً انيقي رقتساو تبث دق رمأ ّ لك يف
  حاكنلاو  نيقيلا محازي ال كلذ يف كشلا ّ نإف ؛كلملا لاوز وأ ،حاكنلا خسف يف كش مثُ ،ةبقر
 ؛هرابتعا َ طورش ً ايفوتسم ناك اذإ طايتحالL مكحلاف ،)٦٠٥( هتحص ىلع كلملاو هلصأ ىلع
 ،ملع الب ً امكح سيلو ،هيلإ ِدانتسالاو ،هب لمعلا ةيعورشم ىلع ربتعملا ُ ليلدلا ّ لد امب مكح
  .ناهرب الو ةجح ريغ نم عرشلا ىلع ً åايتفا الو

 وهو ،مكحلا لآم يف كشلا ىلع مئاقلا طايتحالL قلعتم روهمجلا عم مزح نبا فالخ ّ نأ :ةصالخلاو 
 يف هب لوقي هنإف ؛هطانمو مكحلا لصأل طايتحالا امأو ؛تالآملاو عئارذلا أدبم ايلوصأ هيلع قلطي ام
  .اطايتحا كلذ ضعب ةيمست يف ارهاظ فلاخي ناك نإو ،ةلمجلا
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 طایتحالاب لمعلا مكح -ایناث
       
 :نيهاجتا ىلإ طايتحالL لمعلا مكح يف ءاملعلا تاهاجتا درن نأ نكمي       

 .بودنم وهام هنمو بجاو وهام هنم طايتحالا ّ نأ :لوألا هاجتالا -1
 بجاولا هنم لب ؛رابتعالاو بلطلا ُ ثيح نم ةدحاو ةجرد ىلع سيل عورشملا طايتحالا ّ نأ       
 دبع نبا لوقي كلذ يفو ؛)٦٠٧(مهريغو يبطاشلاو مالسلا دبع نباو يدمآلا يأر اذهو ،بودنملاو
 ؛طايتحالا نم بجي ام :يناثلاو ؛عرولL هنع ربعيو ،هيلإ بدني ام :امهدحأ :نLرض طايتحالاو ":مالسلا
  )٦٠٨ (هميرحت ققحتام ليصحت ىلإ ً ةليسو هنوكل
 هذه ّ نأ الإ ؛ةميزعلا لصأ ىلإ عوجرلا هسفن صالخو ،هتمذ ةءارب ديري نمب ىرحألا ":يبطاشلا لاقو
 .ملعأ Ôاو  )٦٠٩( بوجولا بL نم ُ نوكت ً ةرåو ،بدنلا بL نم نوُ كت ً ةرå ةيورحألا
 ماقم يف ٌءاوس ؛طايتحالا عوضوم نع ثيدحلL اونع نيذلا ءاملعلا رثكأ هاجتا لثمي كلذ ّ نأ رهاظلاو
 رظانلا ناكمëو ،اهكرادم نع فشكلاو ،عورفلا ماكحأ نع مالكلا ماقم يف وأ ،هب فيرعتلاو هل ليصأتلا

  )٦١٠( ةبودنم ىرخأو ةبجاو ىلإ ءانع نود اهفنصي نأ طايتحالا ىنعم ىلع ةينبملا ةيهقفلا عورفلا يف
 يف قيقحتلا ىهتنم ميسقتلا اذه رابتعا ىلإ يشكرزلا مامإلL عفد يذلا وه عورفلا هذه ءارقتسا ّ لعلو
 هلصأ ام :لوألاف ؛بجي ال ام ىلإو ،هبانتجا بجي ام ىلإ ةهبشلا ماسقنا قيقحتلاو :لاق ثيح ؛ةلأسملا
 )٦١١( بانتجالا عرولا نكل..ّ لحلا هلصأ ام :يناثلاو ،يلصألل عجرف ليلحتلا هبشأو ،ميرحتلا

 ً .]ودنم الإ نوكي ال عورشملا طايتحالا ّ نأ :يناثلا هاجتالا -2
 دحأ ىلع مازلإلل اً ردصم نوكي نأ لاحب نكمي الو ً Lودنم الإ نوكي ال عورشملا طايتحالا ّ نأ      
 ُ طايتحالا سيلو :كلذ يف هلاوقأ نمو ،يرهاّ ظلا مزح نبا كلذب نيلئاقلا زربأ نمو ؛نيفلكملا نم
 بدني نكل ؛دحأ هب مزلي نأ الو ،دحأ ىلع هب ىضقي نأ ّ لحي الو ،نسح هنكلو ؛نيدلا يفً  ابجاو
 دنع طايتحالا موهفملو  )٦١٢(.هسفن طايتحالا وه عرولاو ،هب مكحلا بجوي ملَ ىلاعت Ôا ّ نأل ؛هيلإ
 عروتلا يمسي هنأ انعمرم دقف ؛ً Lودنم الإ نوكي ال هب لمعلا ّ نأ نم هيلإ بهذ اميف حضاو رثأ ٍمزح نبا
 قيضي كلذو ،ً اطايتحا هريغ هيمسي امنيب ؛ً افقوت لالحلا نيقيب مارحلا نيقي اهيف طلتخي يتلا ّ لاحملا نع
  .ءاهتنالا ىلإ اليآ هانعم لعجيو ،نيهاجتالا نيب رهاظلا فالخلا ةرئاد
 سيلو ،ىرخأ ةيداهتجا ٍتارابتعا ىلإ هدرم هريغ دنع ةبجاولا تاطايتحالا ضعبل مزح نبا راكنإ ّ نإ مث
 ريهامجلاف ؛سمخ نم هتتاف ةالص نيع يسن نمك ؟ال وأ ،مازلإلل اً ردصم حلصي طايتحالا نوك ىلإ
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ٌ  ةالص هيلع بجاولا ّ نأ مزح نبا ىري امنيب ؛)٦١٣ً( اطايتحا سمخلا ءاد¿ الإ أربت ال هتمذ ّ نأ نوري
 .ىلاعت Ôا ملع يف هتتاف يتلا اÌأ اهئادتبا يف يونيٌ  ةدحاو
 بجاو ىلإ ربتعملا طايتحالا ماسقنا وه ةلأسملا هذه يف هنع ُ لودعلا يغبني ال يذلا حيحصلاو    
 يف هبتشملا لعفلL ذخألا نع جتني امو ،ّ لحملL ةمئاقلا ةهبشلا ةوق ىلإ عجار كلذو ،بودنمو
 يفو ؛اهتبناجم بوجو ريغب اهيف مكحي نأ اً دحأ عسي ال هبشلا نم ً افونص كانه ّ نإف ؛)٦١٥(همكح
 ةهبش وهو ؛هعم مادقإلا زوجي مسق  :نامسق ُ ةهبشلا ":يرقملا لوقي ؛تااشتملل ماعلا راطإلا نايب
 ال امو ،دودحلا ءرد ةهبشك ؛كلذ ىوس ام وهو ؛هعم زوجي ال مسقو ،هكُ رت ضحمت ام ينِعأ ؛عرولا
 انلق نإ ؛لوألا نمف ؛حجرم الو ،هيلع ةلّ دألا تضراعت وأ هيف تفلتخ ام امأ ؛ً الصأ مكحلا هيف ملعي
Lانلق نإ ؛يناثلا نمو ،رييختل L616 "طقاستلا وأ فقول.    

 طایتحالاب لمعلا دصاقم -اثلاث
 

 .ةلمتحملا حلاصملا لئاسو ةياعر .لوألا دصقملا -1
 ةيمالسإلا ةعيرشلا ّنأ كلذ :قلخلا حلاصم ىلع ُ ةظفاحملا نع جرخي ال طايتحالا نم دصقملا       
 عفد وأ ٍةحلصم بلج امإ هلآم اهيف عيرشت ّ لكو ،لجآلاو لجاعلا يف دابعلا حلِاصم ةياعرلٌ ةعوضوم
 اهلئاسو ليصحتل يعسلا ّ نإف ؛هبلاغ يف ققحتلا ينظ اً رمأ حلِاصملا هذه ىلع ةظفاحملا نوكلو ؛ةدسفم
 دنع طايتحالا ىلإ ُ ةجاحلا حولت انه نمو ؛اâِاذ دصاقملا كلت نع ةيمهأ ّ لقي ال Äوق الامتحا ةلمتحملا
 ةعبرأ ىلع كلذو ؛فيلكتلا عقاو يف حلِاصملا كلت قيقحتل ً ةنامض هنوك ُ ثيح نم ددرتلاو ةهبشلا دوجو
 :ءاحنأ

  .ةلمتحم ةدسفم عفديام لعف •
 .ةلمتحم ةدسفم بلجيام كرت •
 .ةلمتحم ةحلصم بلجيام لعف •
 .ةلمتحم ةحلصم توفي ام كرت •

 لعفي نم ٌ ليلقو ،كرتلL دسافملا بانتجالو ،لعفلL حلِاصملا ةزايحل طايتحالا ّ نإ :مالسلا دبع نبا لاق
 ،تالماعملاو دابعلا حلِاصم ةزايحل ٌ طايتحاو مزح عرولا ً: اضيأ لوقي ىنعملا سفن يفو ، )١٢٩( كلذ
 ىلع ةظفاحملا يكبسلا نبا لعج دقو )١٣٠(  باجيالل عرولا يفُ  طايتحالا ناكف ؛امهدسافم عفدو
 ّ لك هنع ردصت يذلا يلصألا دصقملاو ؛طايتحالا لئاسم عيمج اهيلإ دوعت يتلا َ ةياغلا ماكحألا حلِاصم
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 ملعا :لوقي قايسلا كلذ يفو ؛زارتحالاو ظفحتلا ىنعم ةاعارم ىلع اهدوأَ ميقأُ يتلا ةيلمعلا ماكحألا
 ليصحتل ُ نوكي دق طايتحالا ّ نأ ىلإ اهُ لصاح عجري ؛اهؤاصقتسا لوطيٌ  ةريثك طايتحالا لئاسم ّ نأ
 ميرحتك ؛ةدسفملا عفدل ُ نوكي دقو ،ً اضئاح اÌوك لِمتحا نإو ،ةريحتملا ىلع ةالصلا باجيإك ؛ةعفنم
 .131 "اهئطو

 ماعلا ماظنلا ىمح ظفحو نيدلا ةمرح ةياعر :يناثلا دصقملا -2
 بانتجاف ،سوفنلا يف اهتبيهو اهامح اهل ظفحت يتلا ةمرحلا نم جايسي ةعيرشلا ماكحأ طيحي طايتحالا ّ نإ
 ماظنللو اهتمرح ماكحألل ظفحي تLولطملا كرت وأ تايهنملا نايتإ نود لوحت ةفاسم ءاقباو تاهبشلا
 برقي ام جولو ىلع نامدإلا ُ ةياÌِ وه تايهنملا يف عوقولا ىلع ةءارجلاو لهاستلا نأ كلذ ،هامح ماعلا
 امب ةناهتسالا ىلع نامدإلا ةياÌ وه تLولطملا كرت يف ةراسجلاو لهاستلا نإف كلذكو ؛ً ابلاغ اهيلإ
 ،اهنمَ  ظلغأ ىرخأ مثُ ،ةهبش ىلع رسجيو ،هيلع ُ نرمتيو ،لهاستلا داتعي هنأل كلذو .اهيلإ ىدؤي
    .)١٥٥( هيلإ قوست يأ ؛رفكلا ديرب يصاعملا :فلسلا لوق وحن اذهو ،اً دمع مارحلا يف عقي ىتح اذكهو

 تاهبشلا نم ضرعلاو نيدلا ُ ةمالس :ثلاثلا دصقملا -3
 ليقلا نم ضرِعلاو نيدلا ُ ةمالسو ،ةمهتلا نم صولخلاو ةءاربلاو ةمذلا ُءاربإ طايتحالا دصاقم مهأ نمو 
 ،نيب لالحلا ّ نإ ":لاق يبنلا ّ نأ ريشب نب نامعنلا نع ناخيشلا هاور ام كلذ يفُ  لصألاو ؛لاقلاو
 هنيدل أربتسا ؛تاهبشلا ىقتا نمف ؛سانلا نم ريثك نهملعي ال تاهبِتشم امهنيبو ،نيب مارحلا ّ نإو
 ؛هيف عتري نأ كشوي ىمحلا َ لوح ىعري يعارلاك ؛مارحلا يف عقو ؛تاهبشلا يف عقو نمو ،هضرِعو
 " همراحم >ا ىمحّ نإو الأ؛ىمح كلم ّ لكل ّ نإو الأ

  سفنلا ةحارو بلقلا نانئمطا :عبارلا دصقملا -4
 جورخلا نيقي ىلع لوصحلا :شاعملاو ةنÄدلا رومأ يف طبضنملا طايتحالL لمعلا تارمث زربأ نم        
 جرحلا فلكملا نع عفديو ، ةينهذلاو ةيسفنلا َ ةحارلاو ،يبلقلا َ نانئمطالا ثروي كلذو ؛ةعبِتلا نع
 ،ةفلاخملا ةطرو يف عوقولا نم فوخلا هيقيو ،فيلاكتلL ةناهتسالاو لهاستلا نع جتني يذلا يسفنلا
 نم البِج فلكملا ىلع رجي طايتحالL لمعلا كرت ّ نإف ؛كلذ لباقم يفو  ،مÊآلا ةبغم نم هظفحيو
 بولقلل ا¨ِ لصحيف ؛تاهبتشملا امأو ":بجر نبا لاق ؛ةنزحملا ماهوألاو ،ةقلقملا كوكشلا
 . )١٧٤( كشلل بجوملا بارطضالاوقلقلا

.  
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  Ôا لوسر تيتأ :لاق هنأ ةصباو نع هريغو دمحأ مامإلا هاور اميف يبنلا هيلإ راشأ يذلا وه ىنعملا اذهو
 ،سفنلا هيلإ تنأمطا ام ربِلا ؛كسفن تفتسا :لاقف ؛معن :تلق ؛؟ربِلا نع ُ لأست تئج " :لاقف
 يفو ."كوتفأو سانلا كاتفأ نإو ؛ردصلا يف ددرتو ،كسفن يف كاح ام مثإلاو ،بلقلا هيلإ ّ نأمطاو
 تدجو اذإ ":يبيطلا لوقي ؛هبلق ىوتف ىلع دبعم نب ةصباو يبنلا لاحأ هلجأ نم يذلا ىنعملا نايب
 كبايتراف ؛بذكلا نم بåرتو ،قدصلا ىلإ نئمطت نمؤملا سفن ّ نإف ؛هكرتاف ءيشلا يف بåرت كسفن

 ،اقح هنوكب رعشم ءيشلا ىلإ كنانئمطاو ،هرذحاف ؛لطابلل ً ةنظم وأ الطL هنوك ىلع ينبم ءيشلا يف
 ،بلقلا نانئمطا ىلإ يدؤي ديدشتلا تاماقم ضعب يف ولو- عرولاو طايتحالL ذخألاف ."هب كسمتساف
  .ريمضلا بين*و سفنلا مول نع هب حنجيو ،جرحلاو قيضلا عقاوم نع فلكملا دعبيو
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 ةعساتلا ةرضاحملا
 هكلاسمو طايتحالا لصأ لامعا لاجم

 

 طایتحالا لاجم -الوأ
 

 :تالاح سمخ ىلإ طايتحالا أدبم لامعا لاجم در نكمي
 فيلكتلا يف كشلا ةلاح :لوألا        -1

 فيلكتلا داقعنا يف كشلا اهيف لصحي يتلا لاوحألا يف ةيلج ةروصب طايتحالL لمعلا رهظي       
 ؛اÌِأشب قلعتملا صنلا ىلع لامتحالا دورول امإو ،ةعقاولا صوصخب عرشملا نم صن دوجو مدعل امإ ؛الصأ
 مدعك ؛مهيدل هنم عناملا مايقل ؛هيفن ىلإ نورخآ حنجي ؛هاضتقمب فيلكتلا موزل ضعبلا هنم ديفي امنيبف

 ّ نأ ةفرعمبُ  نوكي ؛لاوحألا هذه لثم يف طايتحالا راثمو ،كلذ وحنو دوصقملا ىلع ةلالدلا يف هتحارص
 يذلا لهجلا ةطرو نم جورخلا ةلواحم يف عسولا لذبو ،عقاولا ةقيقح يصفتلٌ  ةاعدم فيلكتلا ةهبش مايق
  .هميرح كاهتنا وأ ،هبجوم كرتب امإ ؛هب فلك ام تيوفت يف فلكملا عقوي نأ هنأش نم

 هب فلكملا يف كشلا ةلاح :يناثلا       -2
 دحاو نيعت نود ؛فيلكتلا عوقوب اهيف ملعي يتلا لاوحألا يف طايتحالL لمعلا لاجم كلذك رهظيو      
 تافتلا وه ؛لاوحألا هذه لثم يف طايتحالا راثمو دارملا هجولا ىلع لاثتمالا عقيل ؛ةلمتحملا هدارفأ نم
 لقعلا ذإ ؛فيلكتلا تالمتحم عيمجب نايتإلا ةهج نم عقاولا ءاد¿ ملعلل بِجوم كلذّ نأ ىلإ فلكملا
 ةبغم نم فلكملا نيم*و ،ةعاطلا قح ءادأو ،فيلكتلا ةدهع نم جورخلا يف كلذ ةيافك كردي يوسلا
 دقو ،فيلكتلا تالمتحم ّ لكب نايتإلا يف نوكي دق ؛ذئدنع طايتحالاو . )٧٩( لاثتمالا كرت يف عوقولا
 دقو ،عيمجلا كرت يف نوكي دقو ،عنام اهنيب عمجلا نم عنمي ملَ اذإ ؛لامتحا نم رثكأ نيب عمجلا يف نوكي
  .هريغ ىلإ تافتلالا نود ؛اهدحأ لعف ىلع مادقإلا يف نوكي

 لاثتمالا ققحت يف كشلا ةلاح :ثلاثلا       -3
 لاثتمالا ققحت يف كشلا اهيف عقي يتلا ُ لاوحألا طايتحالL لمعلا اهيف زربي يتلا تالاحلا نمو      
 فيلكتلL تلغش دق هتمذ ّ ن¿ فلكملا ملع وه ؛كلذ يف طايتحالا راثمو ؛هتدهع نم ةمذلا غارفو
 ُءاهقفلا هدعق ام دافم كلذو ،نونظلا نم هماقم موقي ام وأ نيقيلا الإ نيقيلا كلذ عفري الف ؛ً انيقي
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 حبصأو ،ً ةلوغشم تلظ ؛فيلكتلL ترِمع ىتم ةمذلا ّ نأ كلذب نونعيو ؛ةمذلا ُ لغشُ لصألا :مهلوقب
  .نيقيب الإ هنع لازي ال ً ابحصتسم ً الصأ اهلاغشنا

 ةيفالخلا لئاسملا :عبارلا      -4
 ءاملعلا عمجأ دقف ؛ءاملعلا فالتخال لحم يه يتلا لئاسملا طايتحالL لمعلا تالاجم عسوأ نم     
 ىوقيو ،عازنلا اهيف دتشي يتلا ةيفالخلا لئاسملا عم لماعتلا يف طايتحالاو مزحلL ذخألا ةيعورشم ىلع
 فالخلا نم رارفلا :ّ يلازغلا لوقي كلذب هيونتلا يفو ؛هرابتعا مدعو ،هلهاجت هعم عنتمي يذلا ىوتسملا ىلإ
 نيمختو سدحب ّ لحلا بناج حجرو ةلدألا هدنع تضراعت اذإ دهتðا اذكو ،دكؤملا عرولا نم عامجإلا ىلإ
 نيعتت نأ يهو ،ةدحاو ةلاح ىلإ ٌ ةعجار طايتحالاو عرولا اهيف دكأتي يتلا ةيفالخلا لئاسملاو ؛نظو
 ً ايضفم فالخلا يف طروتلا ُ نوكي ُ ثيحب ؛عراشلا نم هبلط ققحت ام ليصحتل ً ةليسو فالخلا ُ ةاعارم
 ذئتعاس نيعتيف ؛عرشلا ىضتقمل ةضقانملا دسافملا ثادحإ يفً  اببس وأ ،ةنيعتملا ةيعرشلا حلِاصملا تيوفت ىلإ
 يه يتلا ةماعلا رومألا ىلإ لوؤي هبلاغ كلذُ طانمو ،هيف طروتلا ىلع ةذخاؤملا لامتحا ةوقل ؛هنم جورخلا

 .)٨٤( هصوصخب عراشلا نم هيف صنالو،ةعورشملا  حلِاصملا ىلإ دنتسي امم ؛داهتجالاو رظنلل ٌ لاجم
 

 طایتحالا كلاسم -ایناث
 
 نيقيلا ىلع ءانبلا :لوألا كلسملا -1
 �كوكشلا رواست امدنع ا¨ِ لمعلا ىلإ فلكملا عرشلا دشرأ يتلا كلاسملا زربأ نم نيقيلا ىلع ُءانبلا ربتعي
 اذإ :لاق يبنلا ّ نأ يردخلا ٍديعس يبأ نع دواد وبأو ملسم ىور دقف ؛رومألا هيلع هبتشتو ،يلمعلا هعقاو
 يفو "نقيتسا ام ىلع ِنبيلو ،كشلا ِحرطيلف ؛ً اعبرأ مأ ً Êالث ىلص مك ِردي ملف ؛هتالص يف مكدحأ كش
 نم يطايتحالا كلسملا اذه نع ريبعتلا يف نيبأ وهو ،"نيقيلا ىلع نبيلو كشلا قليلف ":دواد يبأ  ةياور
ُ  ليلد موقي ىتح ؛همكح ىضتقم ىلع ءاقبلاو نيقيلا رابتعا ىلإ فلكملا يبنلا دشرأ دقف ،ملسم ظفل

 يسن نم ": مالسلا دبع نبا لوقي ؛كلذ يف نيقيلا ىلع ءانبلا يف طايتحالا هجو نايب يفو ،هِفالخ
 ؛ً ايتحا نيقيلا ىلع ُءانبلا همزلي هنإف ؛هلحم فرعي ملَ و ،ةالصلا ناكرأ نم ً انكر وأ اً دوجس وأ ً اعوكر
 كش اذإف ؛امهنم قشألL نايتإلاو ،نيرمألا قشأ ريدقت نيقيلا ىلع ُءانبلاو ،بجاولا ةحلصم ليصحتل
 ."قشألا هنأل ؛ىلوألا نم هنأ ىلع ىنب ؟ةيناثلا نم مأ ىلوألا ةعكرلا نم نكرلا كرتأ



 
2 ةیھقفلا تایرظنلا ةعوبطم                      دادر نمحرلا دبع . د 1ةنتاب ةعماج - ھلوصأو نراقملا ھقفلا 1 رتسام   

   

 
79 

 ّ لديو ،ربتعملا نظلاو عطقلا لمشي يذلا ماعلا هانعم قالطإلا دنع نيقيلL ءاهقفلا دارمو ؛اذه      
 ،ةيلمعلا ماكحألا تابثإ يف ةيعرشلا تارامألا ىلع ةينبملاو ،ةبلاغلا نونظلL ذخألا ىلع مهجرد كلذل
 لوصولا رذعتل ؛مزاجلا داقتعالا وه يذلا يقطنملا هانعمب نيقيلا ةيلمعلا لئاسملا رثكأ يف اوطرتشي ملَ و
  .لاوحألا بلاغ يف هيلإ
 ليوعتلا نكمي يتلا ةيعرفلا ةيطايتحالا كلاسملا نم ٌ ةلمج هتحت جردني يلك ىنعم نيقيلا ىلع ُءانبلاو     
 :اهتمدقم يف يتِ+ ؛لمعلا ماقم يف اهيلع
  .بوجولا ةلاص¿ كسمتلا -
 .ةمرحلاةلاص¿ كسمتلاو -
  .مدعلا ةلاص¿ كسمتلاو -

  .بوجولا ةلاص� كسمتلا - -أ
 اذإ ةمذلا ّ نأل ؛نيقيلا الإ هتمذ صيلخت يف هعفني ملَ ٌءيش هيلع بجو نمّ نأ هاضتقمف :لوألا امأف
 موقي ام وأ نيقيب الإ هنع لازي ال ً ابحصتسم ً الصأ اهلاغشنا حبصأو ،ةلوغشم تيقب نيقيب ترِمع
 هنع اوربعو ،ةررقملا دعاوقلا ىرجم ءاهقفلا ىدل ىنعملا اذه ىرج دقو ؛)٤٥٧(هيلع ُ لمتشي وأ ،هماقم
 ىلع ىدؤت ال نأ نم ةيعرشلا فيلاكتلل ً اطايتحا نيقيب الإ أربت ملَ لصألL ُ ةمذلا تلغتشا اذإ :مهلوقب
 .انظ وأ ،ً انيقي هيلع تعرش يذلا هجولا

 .ةمرحلاةلاص� كسمتلاو  -ب
 ىتح ةمرحلL هلً اموكحم ىقبي هنإف ؛لاعفألاو تاوذلا نم هتمرح تدك* ام ّ نأ هاضتقمف :يناثلا امأو
 كلذ يف يفكي الو ؛ةحLإلا زيح ىلإ ميرحتلا زيح نم هلقنيو ،فصولا كلذ هنع عفري ام ةلدألا نم موقي

 ."بجاو ةمرحلا بL يف طايتحالا": :مهلوقب ُءاهقفلا هنع ربع ام وهو ؛اقافتا ُ لامتحالا درجم
  .مدعلا ةلاص� كسمتلاو -ت

 ليلدب هفالخ تبثي ىتح دوجولا مدعب هل موكحم هنإف ؛ئراط ٍءيش ّ لك ّ نأ هاضتقمف :ثلاثلا امأو 
 هلعف له كش كلذ دعب هل لصحو ،انيقي قوقحلا نم قح هتمذب قلعت نم ّ نإف كلذ ىلع ًءانبو ؛ربتعم
 ءاهقفلا هنع ربع ام وهو ،هب يتِ+و لعفلا مدع وهو ،نيقيلا ىلع ينبي هنإف ؟هب ت+ ملَ هنأ وأ ،هب ىتأو
 . )٤٦١( "لعفي مل هنأ لصألاف ،ال وأ لعف له كش نم ":مهلوقو ،لعفلا مدع ُ لصألا :مهلوقب
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 فاطعنالاو ريدقتلا :يناثلا كلسملا  -2
 ّ نأل كلذو ،هروص نم ٍريثك يف طايتحالL ُ لمعلا هيلع ينِبني يذلا ساسألا ربتعي كلسملا اذه      
 ةيورلا ةغللا يف ريدقتلاو ؛تاهبشلا اهروتعت يتلا عقاوملا يف عرشلا مكح نع فشكلا يه طايتحالا ةفيظو
 مكح مودعملا ُءاطعإ" :ريدقتلا :هلوقب مالسلا دبع نب زعلا هفرع حالطصالا يفو ،رمأَ ةيوست يف ريكفتلاو
 ؛هتلمأ وأ هتينث يأ ؛ً افطع ءيشلا تفطع نم ً ةغل :فاطعنالاو ."مودعملا مكح دوجوملا وأ ،دوجوملا
 :روص ةدع لمشي وهو ."لبقتسملا وأ يضاملا نمزلا ىلإ مكحلا ُ ةفاضإ" ؛انه هب دارملاو

  تابجاولل طايتحالا يف ريدقتلا -أ
 ردقن ؛همدعو بوجولا نيب همكح ددرتو ،هرمأ سبتلا ام نأ :تابجاولل طايتحالا يف ريدقتلا ىنعمو 
 ناك نإو ،هلحم مكحلا فداص دقف ؛كلذك رمألا سفن يف ناك نإف ،بوجولا وه هيف عرشلا مكحّ نأ
 .عقاولا ةقيقح ىلع ال اطايتحا ريدقتلا كلذ ىلع مكحلا يرجنو ،هبوجو ردقن اننإف ؛كلذ ريغ

 تامرحملل طايتحالا يف ريدقتلا -ب
 ردقن ؛همدعو ميرحتلا نيب همكح ددرتو ،هرمأ سبتلا ام نأ ؛تامرحملل طايتحالا يف ريدقتلا ىنعمو 
 ناك نإو ،هلحم مكحلا فداص دقف ؛كلذك رمألا سفن يف ناك نإف ،ميرحتلا وه هيف عرشلا مكحّ نأ
 سفنو ،عقاولا ةقيقح ىلع ال اطايتحا ريدقتلا كلذ ىلع مكحلا يرجنو ،هتمرح ردقن اننإف ؛كلذ ريغ
 )٤٦٦(تامرحملل طايتحالا بL يف يرجي ىنعملا

 ت[ودنملل طايتحالا يف ريدقتلا -ت
 .ساسألا اذه ىلع هب انيتأو ،بودنم هنأ ريدقتب هل انطتحا ةحLالاو بدنلا نيب لعفلا راد نإو        
 ريدقتب حلِاصملل انطتحا ؛ُ لاحلا سبتلا نإ ":مالسلا دبع نبا لوقي امك هلك كلذ يف ماعلا طباضلاو 
 ىلع انينب ؛بدنلاو بوجولا نيبُ  لعفلا راد نإو ،اهانكرتو اهدوجو ريدقتب دسافمللو ،اهانلعفو اهدوجو
 دق ؛ضعب نع اهضعب زيامتي الو ،دسافملL حلِاصملا سبتلت امدنع طايتحالاو ."هب انيتأو بجاو هنأ
  ليبق نم كلذ ناكأ ًءاوس ؛مودعملاك دوجوملا ريدقتب ُ نوكي دقو ،دوجوملاك مودعملا ريدقتبُ نوكي

 
 عانتمالاو فقوتلا :ثلاثلا كلسملا -3
 هل نيبتي ىتح ؛ا¨ِ لمعلا وأ ةلأسملا يف مكحلا نع فلكملا فقوتي نأ طايتحالL لمعلا كلاسم نمو 

 ،بولطمف لاعفألا ماكحأ فاشكنا لبق مادقإلا نع سفنلا سبح امأف :يرايبألا لاق ؛اهيف عرشلا مكح
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 لعفلا ةفص يف نكي ملَ امل هنأ وهف ؛ىنعملا امأو ..ىنعملاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :كلذ ىلع ُ ليلدلاو
  فقوتلا بجو ؛مرحم ريغ وأ ً امرحم هيلع فلكملا مدقي ام نوكي نأ نكمأو ،همكح ىلع ّ لدي ام
 رهاط ءäإو ،ةيبنج¿ ةحوكنمو ،ةاكذمب ٍةتيم طالتخاك ؛عرشلا نم فورعملا وهو ،رظحلا بناجلً  ابيلغت
ëä٤٧٦ ( "سجن ء( . 
 :نيمسق ىلع اطايتحا فقوتلاو

 يملع فقوت -أ
 أيهتي ملَ اذإ دهتðا يتفملا ىلع بجاولاف ،ةيملعلا لئاسملا ريرقتو ايتفلاو داهتجالا يف فقوتلا هب دوصقملاو
 ؛اهتقو هنم بولطملا ةياغو هضرف كلذف ؛اهيف باوصلا هجو هل نيبتي ىتح فقوتي نأ ةلأسملا مكح ةفرعمل
 ريغ وأ ،هب دبعتي عورشم ينِالفلا لمعلا ّ نأ يف دهتðا ىلع ُ ةلّ دألا تضراعت اذإ ":يبطاشلا لاق
 دقف ؛امهِريغ وأ ٍحيجرت وأ خسنب امهدحأ ُ طاقسإ وأ ،نيليلدلا نيب عمج نيبتي ملَ و ؟هب دبعتي الف عورشم
  ."فقوتلا هضرف ّ نأ لوصألا يف تبث
 ىلإ لوصولا نع ماتلا هزجع دعب الإ هيلإ أجلي نأ دهتجملل يغبني الو ؛لصألا فالخ ىلع فقوتلاو
 .ةلّ دألل ليطعت نم هيف امل يغبني الف ؛رظنلا لبق هيلإ ةردابملا امأو ؛مكحلا كردم

 يلمع فقوت -ب
 ريثك رمأ وهو ،اهعقاومو ماكحألاّ لاحم ىلع دِرت يتلا تاهبشلا هببسف ؛لمعلا ماقم يف فقوتلا امأو
 فرعي ملَ و ٌ ةلزä هب تلزن نم ّ لك مزليف ؛مهنم نيدلقملا ً اصوصخ ؛نيفلّ كملا ةماع قيرط يف عوقولا

 هماقم موقي يذلا نظلا وأ نيقيلا هجو ىلع مكحلا هل نيبتي ىتح فقوتي نأ اهيف عرشلا مكح
 ؛هنع لأس ماعطب يتِأُ اذإ ناك Ôا لوسر ّ نأ ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا هاور ام كلذ يف لصألاو
 هديب برض ؛ٌ ةيده :ليق نإو ،لك+ ملَ و اولك :هباحصأل لاق ؛ٌ ةقدص :ليق نإف ؟ٌ ةقدص مأ ٌ ةيدهأ
 ناك امنإو ؛ببس براشملاو لكآملا لصأ نع صحفلاو ،عرولا ُ لامعتسا هيف ،يوونلا لاق ؛مهعم لكأف
 نب دادش تخأ Ôا دبع مأ نع ينِاربطلا هاور ام :كلذو .هتيب لآ ىلعو هيلع ةقدصلا ميرحتل ؛لأسي
 ؛رحلا ةدشو راهنلا لوط يف كلذو ،مئاص وهو ،هرطف دنع نبل حدقب  Ôا لوسر ىلإ تثعب اÌأ سوأ
 هذه كل تناك ىنأ اهلوسر اهيلإ درف :لاق ؛يل ةاش نم :تلاق ؟نبللا اذه ِكل ىنأ :اهلوسر اهيلإ درف
 تثعب !Ôا لوسر Ä :تلاقف ؛هتتأ دغلا نم ناك املف ،اهنم هذخأف ؛يلِام نم اهتيرتشا :تلاق ؟ُ ةاشلا
 كل
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L؛ُ لسرلا ترمأ كلذب ":اهل لاقف !؟هيف لوسرلا تددرف ؛رحلا ةدشو ،راهنلا لوط نم كل ً ةيثِرم نبلل 
 دنع ٌ لومحم ةعقاولا هذه يف ملسو هيلع هللا ىلص هلاؤسو ."احلاص الإ لمعت الو ،ابيط الإ لك* الأ
 لاؤسلا ّ نإف ؛كشلاو ةبيرلا ىلع ثعبت ٌ ةنيرق كانه نكت ملَ اذإ امأو ؛هيلع هتلمح ةنيرق دوجو ىلع ءاملعلا

 ّ نأل كلذو ؛ةررقملا اهلوصأ هدرتو ،ةليضفلاو قالخألاو ةعيرشلا هL* ً افلكت نوكي نأ ودعي ال ذئنيح
 .رهاظلا ىلع لمحلا ريغلا عم لماعتلا يف لصألا

 مارحلا عئارذ دس :عبارلا كلسملا -4
 مارحلا ىلإ ً ةعيرذو ً اببس نوكي نأ فاخي يذلا هوركملاو بودنملاو حابملا كرت ءاملعلا نم ريثك دع       
 هريغل رهظي ام سانلا ضعب كرتي دق ":يبطاشلا لاق ؛ةلمجلا يف بولطملا طايتحالا كلاسم نم داسفلاو
 ةلمجلا ىلع كرتلا بولطم عضوم اذهو ،هلح هل صلختي ملَ و ،ةهبشوً  الاكشإ هيف ليخت اذإ ؛حابم هنأ
 س¿ ال ام ّ لك اوكرتي ملَ و ؛)٤٩٢( "سأبلا هب امل اً رذح هب س¿ ال ام عدن انك :"مهلوقك ؛فالخ الب
 نوكي داسفلاو مارحلا عئارذ دسو )٤٩٣( ."عونمم وأ هوركم ىلإ م¨ يضفي نأ اوشخام اوكرت امنإو ،هب
åو ،حابملا كرتب ةرåهوركملا كرتو ،بودنملا كرتب ةر. 

  حابملا كرت -أ
 ،داسفلاو مارحلا يلا احجار انظ وأ اعطق ىضفأ ام وهو بجاو وهام هنم ةعيرذلل ادس حابملا كرتو       
 لاسرتسالا هثروي كلذ نأ هسفن نم ناسنالا سمل ذإ تاحابملا يف عسوتلا كرت وهو بودنم وه ام هنمو
 مدع سفنلا ديوعت دصقب حابملا كرت نأ ىلع ءاملعلا صن دقف ،تاعاطلا نع لساكتلاو تاوهشلا يف
 يوبرت ىنعم ىلع موقيو ،كش الب حيحص ضرغ ،تاذلملا ءارو رارجنالاو تاوهشلا عم لاسرتسالا

 .فيلكتلا دصاقم لجأ نم رطبلاو فرتلا نع دعبلاو ،شيعلا رومأ يف دصقتلا ىلع اهضيورت ّ نإف ؛فيرش
 وه امب لاغتشالا لجأ نم كرتلا نوكي نأ ":ً احودممً  اعرو اهل حابملا كرت رابتعا نكمي يتلا ينِاعملا نمو
 ً اعنام حابملا نوكي ةدابعب ىتأو ،حابملا كرت اذإ ؛ً اعرو هتيمست نسحي امنإ حابملا كرت ّ نأل ؛هنم ُ لضفأ
 يهنملا كرå ناك املو ،حابملا كرت ىلع ال ،حابملا كرت دنع ةدابعلا نم هب ىتأ ام ىلع ً Lاثم نوكيف ؛اهيف
 .اعرو حابملا كرت ُ ةيمست نسح ؛هكرت ىلع ً Lاثم حابملا كرåو ،هكرت ىلع ً Lاثم هنع

 بودنملا كرت  -ب
 نمو ،ةحجار ةدسفم ىلا بودنملL لمعلا ىضفا اذا ابجاو نوكي دق ةعيرذلل ادس بودنملا كرت    
 ىلع مالسلا ءاقلا ةلأسم هقفلا تافنصم يف اهيلا عوجرلا نكمي يتلا يعامتجالا هقفلL ةقلعتملا لئاسملا
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 ىلع مالسلا ءاقلال افالخ ،ميرحتلا وا ةهاركلا ليبس ىلع عنمي ثيح اهلثم وه نمم نسلا ةريغص ةباشلا
 .اÌود وه نمم زوجعلا ةأرملا

  هوركملا كرت -ت
 نم رثكتسا نمف ؛مارحلاو دبعلا نيب ةبقع هوركملا ":لوقي ناك هنأ هخياشم ضعب نع رينملا نبا لقن    
  )٤٩٥("هوركملا ىلإ قرطت هنم رثكتسا نمف ؛هوركملا نيبو هنيب ةبقع حابملاو ،مارحلا ىلإ قرطت هوركملا

 فالخلا نم جورخلا :سماخلا كلسملا -5
 قلطي وهو ؛"لطL لاطبإل وأ ،قح قيقحتل نيضراعتم نيب يرجت ٌ ةعزانم ":احالطصا فالخلا       
 فلتخا امو ةلدألا هيف تضراعت ام نيب قرفلاو ،ءاهقفلا هيف فلتخا امو ةلدألا هيف تضراعت ام ىلع
 كلذ نع جتني امل رابتعا نود ؛اهؤفاكت ثيح نم ةلّ دألا ىلإ هيف رظني لوألاف ؛يرابتعا ءاملعلا هيف
 ةقيقح نع رظنلا عطقب ؛ؤفاكتلا كلذ ثودح نع جتانلا رثألا ىلإ هيف رظنيف ينÊّ لا امأو ،ؤفاكتلا
 .ؤفاكتلا كلذ
 بانتجL كلذو ،فالخلا نم نكمأ ام جورخلا ءاهقفلا دنع طايتحالL لمعلا يف ةزرابلا كلاسملا نمو 
 ُءاملعلا فلتخا ام كرت بوبحملا عرولا نمو ،يوونلا لاق ؛هبوجو يف فِلتخا ام لعفو هميرحت يف فلتخا ام
 ةحيبّ ذلاو ديصلا هتلثمأ نمو ،هحيبي مامإ بهذم اً دقتعم ُ ناسنإلا نوكيو ،المتحمً  افالتخا هتحLإ يف
 كرت يعفاشلا ِبهذم دقتعمل عرولاو ،نيرثكألا دنع مارح ،يعفاشلا دنع لالح وهف ؛هيلع مسي ملَ اذإ
 .هلكأ
 ّ نأل ؛ةيعرشلا فيلاكتلا نأشل طايتحا نم هققحي امل ؛ً ابحتسم ارمأ فالخلا نم جورخلا ربِتعا امنإو      
 فالخ يعاريو ،باقعلاو ةذخاؤملل بِجوملا هنع يهنملا يف عوقولا نم رارفلا عفادب هلعفي امنإ فلكملا
 ٌ ليآ وحنلا اذه ىلع هفرصتو ،هفلاخم فرط يف اهولخ عم ؛وه هفرط يف ةبصتنملا ةهبشلل ً امسح هريغ
 .مزحلا نع يصفتملا نيقيلا ىلع ءانبلا لصأ ىلإ ةلمجلا يف
 ةيعرشلا ينِاعملا نم ٌ ةلمج اهل دهشي ُ ةيلضفألا هذهو ،هيف عوقولا نم ُ لضفأ فالخلا نم جورخلاو      
 ؛ليلد ّ لك ىضتقمب لمعلاو ،نيفلتخملا ةلدأ نيب عمجلا ":هلوقبّ  يفارقلا هيلإ راشأ ام اهزربأ نم ؛ةربتعملا
 رثأف ،كلذ يفتني عمجلابف ؛حيحصلا وه هاضتقم ّ لعل ً اليلد لمهأ دق هنأ مهوت سفنلا يف ىقبي الف
 ."كلذ لمأتف ؛فرصتلاوةدابعلا ةحص يف ةلدألا تايضتقم عيمج يف بهاذملا نيب عمجلا
 :فالخلا نم جورخلا ةدعاقب لمعلل طرتشيو      

 اغئاس فالخلا نوكي نأ •
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 ليلدلL ملعلا مدعل فالخلا نوكيال نأو •
 ةيلك بهذملا نم جورخلا ىلا فالخلا نم جورخلا يدؤيال نأ •
 .رخآ فالخ يف عوقولا ىلإ يدؤي ال نأ •

  .صخرلا عبتت كرت :سداسلا كلسملا -6
 ،اً ربتعم ً افالتخا ءاهقفلا نيب اهيف فلتخم ةصخرّ لك فلكملا كرتي نأ يطايتحالا كلسملا اذ¨ِ دارملاو 
 ":يبطاشلا لوقي كلذ قايس يفو ؛هب عوطقملا مكح يف وه ام وأ ،هب عوطقملا الإ صخرلا نم يتِ+ الو
 لوخدلا نم رذحلاو ،هيف ملكتملا مسقلا يف صخرلا بانتجا يف طايتحالا ةقيرطلا هذه يف دئاوفلا نمو
 ريغ ىلع ىوهلا عابتا يف باهذلا سفنلا تالواحمو ناطيشلا عدخ أشنت هيفو ،سابتلا عضوم هنإف ؛هيف
 ناك وأ ،تادبعتلاكً  Lولطمً  اعرش راص وأ ،هب ً اعوطقم ناك ام صخرلا نم بكتري امنإو ..عيهم
 ."ةميزعلا ىلإ هيف أجلملاف كلذ ىوس امو ،يجاح هنأل ؛ضرقلاو ةاقاسملاكً  ايئادتبا
 مامتإلا ّ نإف ؛رفسلا ميدي نمب هل لثمنلو ":هلوقب يكبسلا نبا هيلإ راشأ ام كلسملا اذه ةلثمأ نمو       
 اذ¨ِ لمعلاو ةلاحلا هذه يف رصقلا هل زوجي ال هنإ :ءاملعلا ضعب لوقل ةاعارم ؛رصقلا نم هل لضفأ
 لئاسمب صخرتلا زاوج مدعب نيلئاقلا ءاملعلا رثكأ يأر لثمي ةيعرشلا فيلاكتلا لاثتما ماقم يف كلسملا
 اهَءارو يرجلاو بهاذملا صخر عبتت ّ نأل كلذو ؛اهلامهإ يغبني ال طباوضو دويق راطإ يف الإ ؛فالخلا
 ؛عراشلا دوصقم عم ضراعتيو ،نيدلا مئازع مدهو ،ّ ةيلوؤسملاو فيلاكتلا نم بورهلا ىلإ لوؤي ؛ٍديق نود
 ."لحيالً اقسف ءاملعلا رثكأ هربتعا كلذلو
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 ةرشاعلا ةرضاحملا
 هطورشو طايتحالM لمعلا بابسأ

 

 طایتحالاب لمعلا بابسأ -الوأ
 
 لمعلا ىلإ فلكملا جوحت يتلا يعاودلاو تاراثملا عيمج هنع أشنت يذلا مظعألا ببسلا وه كشلا
Lلمعلا ّ نإف ؛نونظلا نم هماقم موقي ام وأ ملعلا مايق عم امأو كشلا ىلع طايتحالا ىنبمف ؛طايتحال 
Lلمعلا بوجو ىلع لصاحلا قافولل ؛ً اغئاس نوكي ال طايتحال Lهتضراعم ِعانتماو ،ملعل Lلامتحال 
 .عوقولا ةيناكمإو توبثلL هل دهشي امع يِرعلا

 .ةيمكحلا ةهبشل[ ضعبلا هيمسي ام وهو ،مكحلا لصأ يف عقي دق كشلاو -
 .ةيعوض وملا ةهبشل[ ضعبلا هيمسي ام وهو ،مكحلا عقاو يف عقي دقو -
 .ةيلآملا ةهبشل[ هتيمست نكميو ،عئارّ ذلا دسب فرعي ام وهو ،مكحلا لآم يف عقي دقو  -

 :ةيلاتلا رصانعلا يف اهل ضرعن ؛بابسأو تاراثم مسق ّ لكلو
 .مكحلا لصأ يف كشلا :لوألا ببسلا -1
 دهتðا فوقو مدعل امإ نوكي هل كشلا راوتِعاو ،هنم دافتسي يذلا ليلدلا مكحلا لص¿ دارملا       
 دوصقملا ةفرعم نود لوحي يذلا لامجإلا نم عون اهيف هتلالد نوكل امإو ،هئافتنL عطق ريغ نم ؛هيلع
 بجوي ام دهتðا نهذ يف حدقني نأ نود ؛رخآ ليلد ىضتقم عم ً اضراعتم هاضتقم نوكل امإو ،هنم
 امأو ،نيدهتðا قيرط يف الإ هعوقو روصتي ال هدراوم فلتخمب كشلا اذهو ،رخآلا ىلع امهدحأ ناحجر
  .ملعلا لهأ نم مÌودلقي نمل عبت مÌأل ؛هب مهل نأش الف ماوعلا

  ليلدلا دقف -أ
 ليلدلا نوكي دقف ؛كلذ نم معأ وه ام دارملا لب ؛رمألا سفن يف هدوجو مدع دارملا سيل        
 ؛هيدل هابتشالا ةرÊإ يف ٍفاك كلذو ،مودعملاك هقح يف نوكيف ؛دهتðا ىلع ىفخي هنكلو ؛اً دوجوم
 تاهبشلا نم عونلا اذهل ضعبلا ا¨ِ لثمي يتلا ةلثمألا نمو ؛طايتحالL لمعلا ىلإ عسولا غارفتسا دعب ريصيل
 ماعلا ةيلحلا لص¿ ضعبلا هقحلي امنيبف ؛ءاهقفلا راظنأ هيف تفلتخا دقف ؛نيخدتلا ةمرح يف كشلا
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 ىلع Ôا اهمرح يتلا ثئابخلا سنجب هقاحلإ ىلع نورخآ رصي ؛ً اصن هميرحت ىلع ّ لدي ام دوجو مدعل
 .ةيلحلا ىلع ميرحتلا بيلغت طايتحالاو .اLÌرق نع مهاÌو ،هدابع
   

 ليلدلا ءافخ -ب
 لوق يف امك ،هظافلا يف هابتشال وأ لامج ال يلجلا نايبلا ا¨ ققحتي ال ةفصب ليلدلا نوك وهو       
 نبا مامإلل نيعقوملا مالعأ يفف" ةظيرق ينب يف الإ رصعلا مكدحآ نيلصي ال":ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 امك ؛مهفنعي ملو ماكحألا نم ريثك يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نمز يف ةباحصلا دهتجا دقو " :ميقلا
 دري مل :لاقو ،قيرطلا يف اهالصو مهضعب دهتجاف ،ةظيرق ينب يف رصعلا اولصي نأ بازحألا موي مهرمأ
 اهولصف ةظيرق ينب ىلإ اهورخأو نورخآ دهتجاو ،ىنعملا ىلإ اورظنف ،ضوهنلا ةعرس دارأ امنإو ،ريخأتلا انم
 ءافخ دنعو ."سايقلاو يناعملا باحصأ فلس ءالؤهو ،رهاظلا لهأ فلس ءالؤهو ،ظفللا ىلإ اورظن ،اليل

 .ملسأ طايتحالا نا كش ال
 

 ةلدألا ضراعت -ت
 كوكشلا تاراثم زربأ نم دعيً اضيأ وهف ؛رخآ ليلد ىضتقم عم هاضتقم ضراعتل ليلدلا ُءافخ       
 عيهم موزل ىلإ هئجلتو ،دهتðا رظن ىهتنم يف ربتعملا حجرملا بايغ دنع ةيعرشلا ةلّ دألا يرتعت يتلا
 ؤفاكتل هيف ملعلا ُ لهأ فلتخا ام": دجلا دشر نبا لاق ؛ماكحأ نم هيلإ حنجي دق ام ريرقت يف ةطايحلا
  ."تا¨ِاشتملا نم وهف ؛هميرحتو هليلحت يف ةلّ دألا

 .مكحلا طانم يف كشلا :يناثلا ببسلا -2
 ،فلكملا ىلع هرمأ لكشت دق لاوحأ نم مولعملا يعرشلا مكحلا يرتعي ام ؛مكحلا طانم يف كشلL دارملا
 كولس ىلإ هرطضي امم ،عقاولا ضرأ ىلع ربتعملا نظلا وأ نيقيلا هجو ىلع هلاثتما نم هنكمت نود لوحتو
 نم ةمذلا غارفو ،لاثتمالا ققحت يف كشلا ىرخأ ةرابعب وه وأ ،هب فلك ام لاثتما يف رذحلاو طايتحالا
 :ةيلاتلا رصانعلا يف اهلمجن نأ اننكمي ؛ٌ ةريثك بابسأ كلذلو .هب يليصفتلا ملعلا ةلاح يف ؛فيلكتلا
 

 مارحل[ لالحلا طالتخا -أ
 يذلا ُ طالتخالا وه ؛هريغب ً اسبتلم هريصيو حوضولا نم مكحلا ُ لقني يذلا مارحلL لالحلا طالتخا
 هابتشالا لوصحل امإو ،ضعبب اهضعب نايعألا جازتمال امإ ؛امهنيب زييمتلا فلكملا ىلع هعم رّ ذعتي

 :امهنم ّ لكب هفرعت يتلا تامالعلا مادعنال
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 نايعألا جازتما -
 تريغف ؛ءام يف ٌ ةساجن عوقو كلذ لاثمو ؛امهنيب زييمتلا رذعتيو ،مارحلاو لالحلا ُ نايعأ طلتخت نأ وهو 
 ضرأ يقس يف الإ هلامعتسا الو ؛ً اقافتا هب رهطتلا الو هبرش ّ لحي ال ؛سجن مارح وهف ؛هفاصوأ ضعب
 وأ ً امعط تريغف ٌ ةساجن هيف تعقو اذإ ريثكلا وأ ليلقلا ءاملا ّ نأ اوعمجأ ":رذنملا نبا لاق ،ةمي¨ وأ
 الإ حابملا لامعتسا عانتما وه :لئاسملا هذه لاثمأ يف طايتحالا موزل أشنمو ."سجنوهف ؛ً احير وأ ً äول
Lيفو ؛بجاو هكرتف ؛هكرتب الإ مرحملا كرت متي ال ام ّ نأ ىلع ٌ لصاح ةلمجلا يف قافولاو ،ً ةرورض مارحل 
 طلتخا اذإ امك ؛روظحمب سيل امع فكلL الإ روظحملا نع فكلا نكمي ملَ اذإ ":يشكرزلا لوقي كلذ
Lلكلا ميرحتب مكحيو ،هلامعتسا نع فكلا بجيف ؛زييمتلا رّ ذعتي ثيحب جزتميو ..سجنلا رهاّ طل".  

 نايعألا هابتشا -
 مدعل ؛اهنيب زييمتلا عيطتسي ال فلكملا ّ نأ ريغ ؛اهلاح ىلع ً ةمئاق مارحلاو لالحلا ُ نايعأ ىقبت نأ وهو 
 :نيعضو انه زيمنو ؛اÌايعأ ىلع ةلادلا تافرعملا روهظ
 ،روصحم لالحلاو رشتنم مارحلا وا ،اروصحم مارحلاو لالحلا نم لك نوكي نأ طايتحالL لمعلل طرتشي - 
 تراص ؛تاوذلا نيب زييمتلا نكمي ملَ و ،تافرعملا تمدعنا اذإف ؛ةتيمب ةاكذم ٍةاش طالتخا كلذ لاثمو
 بجاو ةلاحلا هذه لثم يفُ طايتحالاف ؛)٢٨٤ً( اقافتا ميرحتلا بناج بلغيو ،دحاولا ءيشلاكُ  ةلمجلا
 .ةهبشلا ةوقل ؛عزانم الب

 ول امك ،طايتحالL لمعلا بجي الف ،ارشتنم امهالكوا ،اروصحم مارحلاو ارشتنم لالحلا ناك اذإ امأ -
 ىلع مادقإلا زاوج مكحلاو ،اهنطقي يتلا ةنيدملا ةوسنب ةعاضرلا نم هل تخأ صخش ىلع تطلتخا
 ىضتقم هنوكل ؛طالتخالا نم عونلا لثم يف ميرحتلا لصأ ىلع ّ لحلا لصأ بلغ امنإو ؛ً اقافتا هيف هبتشملا
 لثم يف لالحلا ىلع مارحلا بيلغتو طايتحالL لمعلا يف ام ىفخي ال ذإ ؛ةرورضلا بجومو ،ةحلصملا
 .جرحلاو ىذألا نم ةلاحلا هذه

 لصألا مكح نع لقانلا ببسلا يف ددرتلا -ب
 لصألا مكح لقنل حلصي يذلا ربتعملا ببسلا ؛عضوملا اذه يف لصألا مكح نع لقانلL دارملا     
 يف كشلا ىنعملا اذه ىلع ضعبلا قِلطيو ،ةحLإلا ىلإ ميرحتلا نم وأ ،ميرحتلا ىلإ ةحLإلا نم مولعملا
 :نيتروص نم ذئنيح رمألا ولخي الو .مرحملا وأ للحملا ببسلا
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 ناك يذلا ّ لحملا يف هِمكح ِلدبتو هريغت يف كشلا مزلتسي ام هيلع أرطي مثُ ،َّ لحلا وه مكحلا نوكي نأ-
 يفف ،نظلا ةبلغ ديفي ليلد هيلع ربتعم كشلا نوكي نأ طرتشيو ،هيلع كشلا ءورط لبق ً امولعم هيف
    نم كلذ لاثمو ميرحتلل ةيلحلا نم لقتني ةلاحلا هذه
 ناك يذلا ّ لحملا يف هِمكح ِلدبتو هريغت يف كشلا مزلتسي ام هيلع أرطي مث ،عنملا وه مكحلا نوكي نأ -
 :ليصفت كلذ يفو ،كلذ لبق ً امولعم هيف

 ،مكحلا يف هل ريث* ال هنإف ؛ً اعرش ٍربتعم ٍببس ىلإ ٍدنتسم ريغ للحملا ببسلا يف كشلا ناك نإف 
 ةدلب يف ةحوبذم ً ةاش دجو نم ّ نأ :كلذ لاثمو  .اطايتحاو ،عنملا ةلاصأ رابتعا وه بولطملاو
 الو ميرحتلا وه اهيف لصألا نأل .اهنم ٍءيش ُ لوانت هل زجي مل ،مهحئLذّ لحت ال نمم اÌاكس رثكأ
 ىلإ بلقنأل ينإ ":Ôا لوسر لاق :لاق ةريره وبأ هاور ام هلثمو .يوق ببسب الا ةيلحلل لقنت
ً  ةقدص نوكت نأ ىشخأ مثُ ،اهلكآل اهعفرأف ،يتيب يف يشارف ىلع ً ةطقاسَ  ةرمتلا دجأف ؛يلهأ
 ."اهيقلأف
 ؛يوق رهاظ ٍببس ىلإ للحملا ببسلا دانتسال ،بلاغلا نظلا ةبتر يف عقاو للحملا ببسلا ناك نإو 
 الحم سيل هنوكل ؛طايتحالL لمعلا هيف عرشي الو ،ةحLإلا زيح ىلإ هلخديو ،همكح يف رثؤي هنإف
 سيلو ،هوتل تامو ً احورجم ضرألL عقوف ،همهسب ءامسلا يف اديص ىمر نم ّ نأ :كلذ لاثمو .هل
 ببسلL نظلا ةبلغل .طايتحالL لمعلل انه غوسم الو ،اقافتا هلكأ هل ّ لح ؛همهس رثأ ريغ هيف
 .للحملا

 

 تافرعملا ؤفاكتو ضراعت -ت
 تافرعم نيب عقي يذلا ؤفاكتلاو ضراعتلا يعرشلا مكحلا طانمب ةقلعتملا كوكشلل ةريثملا ينِاعملا نم        
 ىلع يعرشلا مكحلا ليزنت يف يضاقلا وأ فلكملا ا¨ نيعتسي يتلا نئارقلاو تانيبلا يهو ،ماكحألا
 .نئارقلا ضراعتو تانيبلا ضراعت كلذ نمو ،هطانم

  :تانيبلا ؤفاكتو ضراعت -
 حيجرتلا عنتمي امك ،اعم امهلامعا انعسي ال نيضقانتم نيربخب نالدع دهشي وأ ربخي ن¿ كلذو        
 نكمي ٌ لصأ ةلأسملل ناك نإ امهيلع قباسلا لصألا رابتعا ىلإ عجري لاحلا هذه يفف ؛امهؤفاكتل امهنيب
 ةحاشملا ُ ةعيبط هبلطتت امل ،ابلاغ تاموصخلاو ىواعدلا بL يف هيلع لوعملا وه ُءارجإلا اذهو ،هباحصتسا
 .هريغ ىلع طايتحالا بيلغت نم اهيف
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 تارامالاو نئارقلا ضراعت -
 يف لاكشإ الو ،فعضلاو ةوقلا ُ ثيح نم اريبك åوافت ٌ ةتوافتم اâاجردو ،ةفلتخم عاونأ نئارقلاو      
 ،فلكملا رظن يف اâايضتقم ئفاكتتو لداعتت امدنع رهظي لاكشإلا امنإو ،ضراعتلا دنع ىوقألا ميدقت
 ؤفاكتلا لصحي امدنع لاحلا كلذكو  .طايتحالا كلسمب لمعلا ىلإ هئجلي امم ؛اهنيب حيجرتلا هيلع عنتميو
 .نئارقلاو تانيبلا نيب
 اهتكرت دقو لصألاو رهاظلا ضراعت :اهنمو ،للحملا ببسلل ةفلاخملا ةنراقم :اهنم ىرخأ بابسأ كانهو
 .اراصتخا

 .مكحلا لآم يف كشلا :ثلاثلا ببسلا -3
 نم وه ام ىلإ هئاضفإ ُ لامتحا ُ ثيح نم كلذو ؛هقلعتم يف كشلL نوكي مكحلا لآم يف كشلا     
 ىلع ةلادلا عيرشتلا دعاوق مظعأ ىدحإ يهو ؛"عئارذلا" ةدعاق ىلإ اهدرم ةلأسملا هذهو ،عونمملا ليبق

 ؛عونمملا ىلإ هب لسوتلل ً اعنم ؛لاوحألا ضعب يف لصألL هلح تبث ام ِعنمو ،طايتحالL لمعلا ةمالس
 حدقنا اذإ ً اصوصخ ؛تراد ُ ثيح اهعم رودتو ،ً åوبثو ايفن اهدصاقم ماكح¿ فيكتت لئاسولا ّ نأل
  .هدارمل فلاخم هنأ رهاظلا يف ىري ال امب عراشلا ةدناعم ىلإ فلكملا دصق ربتعملا نظلL سفنلا يف
 طايتحالL لمعلا ىلإ ُ ةجاحلا اهيف رهظت يتلا تالاðا زربأ نم ربتعي ماكحألا تالآم يف كشلاو      
 ؛مارحلا يف عوقولا يهو ،ٌ ةدسفم هيف تاهبشلا يف عوقولا ّ نأ انملعأ يبنلا ّ نأ كلذ يف لصألاو ،مزحلاو
 رمأ كلذو ،لهاستلاو جيردتلا قيرط نع ً الآم امإو ،ً امرحم هيف هبتشملا ُ لعفلا نوكي ن¿ ً الاح امإ
 ضراعل هلعف بلط تبث ام كرت بلط ىلإ ":يبطاشلا لوقي امك دئاع ُ لصألا اذهو ،ً اعرش مومذم
 ضعب يف فالخلا سيلف ؛هليصافت يف ُءاملعلا فلتخا نإو ؛ةلمجلا يف هيلع قفتم ٌ لصأ وهو ،ضِرعي
  . ةلمجلا يف عامجإلا ىوعد ُ لطبي امم عورفلا
 :ابلاغ اهنع جرخي ال لاوحأ ُ ةثالث مومعلا هجو ىلع هل ماكحألا تالآمل ضرعي يذلا كشلاو     

 ىلوألا ُ ةلاحلا •
 ؛ةربتعملا بابسألا نم هبناج يوقي ام ىلإ دنتسم ريغ لامتحا درجم كشلا اهيف نوكي يتلا يهو        
 ،مهو هنأل ؛تافرصتلا نم ٍءيش يف هيلإ تافتلالا الو ،ماكحألا نم ءيش يف هيلع ُ ليوعتلا حصي الف
 ّ نأ ةررقملا عيرشتلا دعاوق نمو ؛مودعملا مكح يف مهولاو
 رهاظلا رابتعا وه لاوحألا هذه لثم يف ماعلا لصألاو ؛)٤٢٨(ةتبلا عقاولا ضِراعي ال مهوتملا ضراعلا
 اًردä مارحلا ىلإ يدؤي ام عنم ّ نأل ؛كلذ يف طايتحالL ذخألل لاجم الو ،نكمأ ام هقفو ىلع ُءانبلاو



 
2 ةیھقفلا تایرظنلا ةعوبطم                      دادر نمحرلا دبع . د 1ةنتاب ةعماج - ھلوصأو نراقملا ھقفلا 1 رتسام   

   

 
90 

 مهعقويو ،قيضلL مهيلع دوعيو ،اهئانفإ وأ دابعلا حلِاصم ليلقت ىلإ ُ لوؤي :عونمملا عوقو لامتحال ً ةاعارم
  .لاحب دسافملا نع درجتت ال حلِاصملا ّ نأ مزجلا هجو ىلع ررقت دقو ؛جرحلا كلاسم يف
 بحاص بأد هنأل ؛ةردانلا ةدسفملا ىلع ُ ةبلاغلا ُ ةحلصملا مدقت ":ّ يفارقلا لوقي ىنعملا كلذ ريرقت يفو
 نم هلصأ ىلع وهف ؛اً ردä ةدسفملا ىلإ هؤادأ ُ نوكي ام ":يبطاشلا لوقي قايسلا سفن يفو ."عرشلا
 ٌ ةحلصم ةداعلا يف دجوت ال ذإ ؛اهمارخنا يف رودنلL رابتعا الف ؛ً ةبلاغ تناك اذإ ةحلصملا ّ نأل ؛نذإلا
 رودن ربِتعي ملَ و ،ةحلصملا َ ةبلغ عرشلا يراجم يف ربتعا امنإ عراشلا ّ نأ الإ ؛ً ةلمج ةدسفملا نع ٌ ةيرع
  يف تÄداعلا ىرجم تايعرشلل ًءارجإ ؛ةدسفملا

 ةيناثلا ُ ةلاحلا •
 رهاظلا يف عورشملا لمعلا ءاضفإ لامتحا نوكي ن¿ كلذو ؛ً ابلاغ كشلا اهيف نوكي يتلا يهو        
 ّ نأ ىلع دهاش يلمعلا عيرشتلا عقاوو ؛نيقيلاو عطقلا ةجرد غلبي داكي ثيحب ادجً  Äوق ةدسفملا ىلإ
 نإو فالخلاو ،بولطملا وه هنأش ىلع ليوعتلاو هب لمعلا ّ نأو ،نيقيلL قحلم كوكشلا نم عونلا اذه
 هجو ىلع هيف نظلا ناك ام ىلإ فالخلا هجتيو ،ةلمجلا يف هيلع قفتم هنأ الإ هنم ٍتايئزج يف لصح
 ً ةعورشم لئاسولا هذهُ  نوك هبذاجت نطاوملا هذه لثم يف مكحلاف هيلع ّ لدت امك ؛ةبلغلا ال ةرثكلا
ً  اعقوم ناك ام ّ نأ وه :اهيف طايتحالL لوقلا هجوو ؛ روُ ظحملا ىلإ بلاغلا يف يضفت اÌِوك عم ،ً ةلاصأ

 :نيينعمل كلذو ؛زارتحالاو ةطايِحلل ةبجوُ ملا ةيوقلا تاهبشلا ليبق نم كش الب دعي هنإف ؛ً ابلاغ مرحملا يف
 ٌ ليلق رخآلاو ،بلاغ ريثك امهدحأ ؛نارمأ عمتجا اذإ هنأ عيرشتلا نوناق نم درطملا ّ نأ :لوألا 
äبترت بلغي ام :مالسلا دبع نبا لوقي ؛ردانلا ىلإ هعم تفتلي الو ،بلاغلا عبتي مكحلا ّ نإف ؛رد 
 ملعلا ماقم نظلا ماقأ عرشلاّ نأل ؛هيلع مادقإلا زوجي ال اذهف ؛اً ردä هنع كفني دقو ،هيلع هببسم
 ." لاوحألا رثكأ يف

 نم دوهعم دسافملا ءردل طايتحالاو ؛طوحأ ةدسفملا ىلإ هؤادأ رثكي اميف حابملا كرت ّ نأ :يناثلا 
 ّ نأ تبث امل ":هلوقب يبطاشلا هيلإ راشأ ام هل ةررقملاو كلذل ةدكؤملا ينِاعملا نمو ،عراشلا تافرصت
 اذإف ..اهيف عراشلا دوصقم هنأل ؛كلذب ً ةربتعم ُ لامعألا تناك دابعلا حلِاصمل تعِرش ماكحألا

 ،ً اقفاوم رهاظلا ناك نإو ،لاكشإ الف ةيعورشملا لصأ ىلع هنطLو هرهاظ يف .رمألا ناك
 امنإو ،اهسفنأل ً ةدوصقم تسيل ةيعرشلا لامعألا ّ نأل ؛عورشم ريغُ  لعفلاف ؛ً ةفلاخمُ  ةحلصملاو
 ىلع كلذ نِم لِمع يذلاف ،اهلجأل تعرش يتلا حلِاصملا يهو ،اهيناعم يه رخأ رومأ ا¨ِ دصُ ق
 ." تاعورشملا عضو ىلع سيلف ؛عضولا اذه ريغ
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 ُ ةثلاثلا ُ ةلاحلا •
 نكمي امّ  ةوقلا نم غلبي ملَ هنأ ريغ ؛نيلامتحالا نم حجارلا فرطلا اهيف كشلا ُ نوكي يتلا يهو        
 داهتجا عضوم عضوملا اذهو ؛هقفو ىلع ماكحألا ينِبيو ،عراشلا هيلإ تفتلي ام ليبَ ق نم هن¿ مزجلا هعم
 .هيف لامتحالا ةبسنل عبå هِمدع نم هيف طايتحالL لمعلا بوجوب لوقلا رادمو ،رظنو
 هب لوقلاو ؛اهموقأو كلاسملا ملسأ وه عضاوملا هذه لثم يف طايتحالL ذخألا ّ نأ يف كش الو        
 ٌ ةينبم ُ ةعيرشلا ّ نأ نم ررقت امل كلذو ؛اهدصاقمو ةعيرشلا حور نم ديدشلا هبرقو ،هكردم ةوقل ؛حجرأ
 ".ةدسفمللً  اقيرط نوكي نأ ىسع امم زرحتلاو ،مزحألL ذخألاو طايتحالا ىلع
 مظع املك هرمأ دّ كأتي ؛ً احجار عونمملا ىلإ ةليسولا ءاضفإ ُ لامتحا ُ نوكي امدنع طايتحالL ذخألاو
 نبا امهيلإ راشأ ؛ناسايقم مومعلا هجو ىلع كلذ ةفرعملو ،فخ املك فخيو ،ةعقوتملا ةدسفملا رطخ
 اهلآم لوصح ناكمإ يفو ،اهلآم نع رظنلا عطقب ةعيرذلا كلت ىلإ ةمألا جايتحا يف ّ نإ ":هلوقب روشاع
  ."اهدس مدعو ،عئارّ ذلا ضعب دس يفً  Äوق ارثأ ؛هناكمإ مدعو ىرخأ ةليسوب
 :مارحلا ىلإ ةيضفملا لئاسولا عنم يف لامتحالا توافت رثأ ا¨ِ حضون نأ اننكمي يتلا ةلثمألا نمو      
 عم ؛ارهاظ ٍفتنم ةلماعملا هذه لثم يف ةفلاخملا ىلإ دصقلا ّ نإف ؛رمخلا برشب فرع نمل بنعلا عيب
 ىلإ دصقلا لامتحا ّ نإف ؛رمخلا ةعانصب ً افورعم يرتشملا ناك ول ام فالخب ،حوجرم هجو ىلع هلامتحا
 ةيمكلا ُ نوك كلذ ىلإ فاضنا اذإف ؛لاحلا رهاظ نم هدضعي ام مايقل ؛هقباس نم ىوقأ حبصي ةفلاخملا
 رهاظ حبصي ةفلاخملا لامتحا ّ نإف ؛رومخلا ةعانص ريغ يف ً ةداع اهلامعتسا دعبي ثيحب ً ةريبك ةارتشملا
 .امزج عونمملا مكح يفُ  ةلماعملا حبصتو ،ةبلغلا
 ناك نإو ،ً اقافتا زئاجف ؛عئابلل الوهجم هلُ اح ناك وأ ،الصأ كلذب فرعي ملَ نمل بنعلا عيب امأو        
 ،رابتعا هل نكي مل ،جراخلا يف نئارقلا نم هدنسي امع ادرجم ناك امل هنكل ادراو مرحملا يف هلامعتسا ُ لامتحا
  .امومذم افلكت الإ سيل هيلإ تافتلالا لب ؛طايتحالL لمعلا يف هيلع ُ ليوعتلا ،حصي ملَ و
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