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 ةلاسرلا صخلم

 ىنعتو )ةيفرصملا تايلمعلا( يراجتلا ماظنلا تاعوضوم نم ةساردلا هذه دعت
 .ةيفرصملا تاباسحلا عاونأ نم عونك كرتشملا باسحلاب ةلاسرلا هذه

 نع فلتخم عباطب زيمتي يذلا كرتشملا باسحلا موهفم ةلاسرلا هذه شقانتو
 يذلا رمألا باسحلا يف ءاكرشلا ددعتل ًارظن كلذو ,ةيدرفلا ةيفرصملا تاباسحلا
 اذه اهب زيمتي يتلا صئاصخلا هذهو ,ىرخألا تاباسحلا نم رثكأ صئاصخ هل لعجي
 تالاكشإلا نم ريثكلا عوقول ببس هنم لعجت تقولا سفن يف يه باسحلا

 نم ءادتبا تالاكشإ نم كرتشملا باسحلا هريثي ام ةلاسرلا هذه شقانت امك
 يف لصفلاب ةصتخملا ةهجلاو هلفق مث نمو هليغشتو هترادإ باسحلا حتف بلط ميدقت
 داريإ كلذ دعبو هبابسأو لاكشإلا نومضم حيضوتب كلذو ,هنع ةئشانلا تاعزانملا
 .ةيماظنلاو ةيهقفلا لولحلا

 يفالت يف مهست يتلاو تايصوتلاو جئاتنلا نم ةعومجم ىلإ ةساردلا صلختو
 ةجاحلاو كرتشملا باسحلا لئاسمل يميظنت غارف دوجو اهمهأ نمو تالاكشإلا هذه
 .غارفلا اذه دسل
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Abstract 

This study is considered one of the topics commercial law (banking operations). 

It concerned with the joint account as a type of bank account. 

This thesis discusses the concept of joint account, which is different in character 

from individual bank accounts, due to the multiplicity of partners in the account, 

which makes it have more characteristics than other accounts, and these 

characteristics that are characterized by this account are at the same time making 

it a reason for the occurrence of many problems 

This thesis also aims to discusses the problems raised by the joint account, 

starting with submitting the application for opening, managing and operating the 

account and then closing it and the relevant authority competent to settle 

disputes arising from it, by clarifying the content of the problem and its causes, 

and then listing the jurisprudential and legal solutions. 

This study concludes with a set of findings and recommendations that contribute 

to avoiding these problems, the most important of which is the existence of an 

organizational gap for joint account issues and the need to fill this gap. 
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 نانتماو ركش
 وهف ,هاياطع لزجأو همعن يلع غبسأ نم وهف ,ميركلا ىلوملا ىلعت هللا دمحأ 
 ناَعأ ام ىلع يهلإ دمحلا ُهلف ,لئاضفلا لك بسنت هلو ,دماحملا عيمجل قحتسملا

 .ٌدحأ هدَع يصحي الو ,دح هغلبي ال ًادمح ,َرَّسيو
 :لوقأ ,لجو زع هللا ركش دعب مث
 اميف لجو زع هللا دعب لضفلا هل ناك نمل ,ءانثلاو ركشلا تاملك لكب ًاركش 

 ةحصلاب امهدمأو ,هتعاط يف امهرمع يف هللا لاطأ نيميركلا ّيدلاو ,نآلا هيلإ تلصو
 امهفطع هللا ينمرح الو امهتمدع ال ,نيحلاصلا نيذه نم سرغ الإ انأ امف ,ةيفاعلاو
 كرابو كمعن امهيلع مدأو ,امهاضر ينغلبو ,كناسحإب ينع اَمهزجا مهللاف ,امهنانحو
 .كتاضرمو كتعاط ىلع امهرامعأ يف لطأو امهلامعأ يف مهللا
 ىلع اهربص ىلع ًاريثك ًاركش ,ةزيزعلا يتجوز ,يبرد ةقيفرل لوصوم ركشلاو 

 ينوؤش نم ريثك يف يل اهتدناسم ىلعو ,ُهقفاري امو ثحبلا ةقشم نم يعم ُهْتلَّمحت ام
 اي هلهأ تنأ امب اهمركأو ,رجألا اهمرحت ال مهللاف ,قيفرلا معن تناكف ,يدلو ةياعرو
 .نيمركألا مركأ
 دمحم نبا ىفطصم :روتكدلا ذاتسألل رطعلا ءانثلاو رفاولا ركشلاب مدقتأ امك 
 يناثلا هنطو رداغي نأ لبق هذه يتلاسر ىلع �فرشم نوكي نأب َّيلع مركت يذلا ,زابلا
 ,�هجومو �ملعم يل ناك دقف ,ّيلع هفارشإ لامكإ عطتسي ملو ,ةصاخلا هفورظل

 ءانثلاو رفاولا ركشلاب مدقتأ امك ,ريثكلا ءيشلا هملعو هقالخأ ةسردم نم يلع ضافأو
 نوكي نأ َلبقو ,مركت يذلا ,ليبسلا دمحم نب كلملادبع :روتكدلا ةداعسل رطاعلا
 نأ هللا لأسأ يذلا ,هملعو هقلخ نيعم نم يلع ضافأ دقو ,ُهدعب يتلاسر ىلع �فرشم
 .هب عفنيو هملع يف كرابي
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 دعاسملا فرشملا ,ناضمر رداقلادبع يلع :روتكدلا ةداعسل لوصوم ركشلاو 
 .هملعبو هب هللا عفن ,هملعو هقلخ نيعم نم َّيلع ضافأ يذلا ,ةلاسرلا هذه ىلع
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 ةمدقم
 انيبن نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هللا دمحلا

 :دعبو ,نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ٍدمحم
 ةَّيفرصملا تاباسحلا حتف اهرهشأو كونبلا اهب موقت يتلا لامعألا مهأ نم نإف

 نم اهلمعتسي نأ ليمعلا ديري يتلا فادهألاو ضارغألا بسحب اهرودب فلتخت يتلاو
 كنبلا نيبو هنيب تالماعَّتلا ةيوستل ةليسوك اهلامعتسا اهحتف نم فدهي ناك اذإف ;اِهلجأ
 اذإِو ,"�يراج �باسح" ِلاحلا هذه يف باسحلا نوكيف ,ةنسلا يف رثكأ وأ ,ًةرم متت اهَّنإف
 يذلا ردقلابو ءاشي ام تقو اهبحسو هلاومأ عاديإ باسحلا حتف نم فدهي ليمعلا ناك
 .ةيدقن ةعيدو باسح مامأ نوَكنف ,ءاشي

 بلاغلاف عاونأ ةدع ىلإ اهتَّيكلم ثيح نم عونتت ةَّيفرصملا تاباسحلا نأ امك 
 نم رثكأ دحاولا صخشلا كلمي دق كلذك ,ٌدحاو ٌصخش هكلمي يفرصملا باسحلا نأ

 عونلا اذه ىمسيَف ;ٍكلام نم رثكأ يفرصملا باسحلل نوكي دقو ,كنبلا يدل باسح
 دئاوف نم هققحي امل رظنلاب ةمهملا تاباسحلا نم ربتعي يذَّلاو ,كرتشملا باسحلا

 اذِهب لماعتلا رثكيو ,امهنيب اميف تالماعتلا ةيوستل ةمهم ةليسو ُّدعي ُهَّنأل ;ِهفارطأل
 لاومأ ىلع ةيالو مهل ُنوكت نم نيب كلذكو ,جاوزألا نيب ةصاخ كرتشملا باسحلا
 هنم تلعج يتلا تالاكشإلا نم ريثكلا ريثي تاباسحلا نم عونلا اذه َّنإ َّمث ,نيرصاقلا
 مظنت ةحضاو ةيماظن دعاوق دوجو مدعل كلذو ;ِِهفارطأ نيب عازنلا عوقول اًردصم
  .هنع أشنت دق يتلا تالاكشإلا جلاعتو ,ُهَلئاسم

 وأ ,ِِهفارطأ دحأ ةافو ُلاح رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع تالاكشإلا هذه نمو
 دحأ ىلع زجح عوقو ِلاح يف هنأ ىلإ ةفاضإلاب ,هتيلهأ ُطقسُي دق ئراط يأ وأ ,ُهسالفإ
 باسحلا ريصمَف ;ةيئانج ةبوقعل ةجيتن فارطألا دحأ لاومأ ةرداصم وأ ,ِِهفارطأ



  

 
 

 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ةمدقملا

٨ 

 ,ةساردلا يف اهيلإ ُتقَّرطَت يتلا تالاحلا نم اهريغ يفو ,تالاحلا كلت يف كرتشملا
 تاباسحلا نم عونلا اذه هجاوت تالاكشإ نم يل رهظ دق ام اهيف ُتعمج يتلاو
 نم عونلا اذه لثم نم دئاوفلا ميظع يلع لَّصحتُيل ;اهتجلاعم لئاسوو ةيفرصملا
 .ةَّيفرصَملا تاباسحلا

 :عوضوملا رايتخا بابسأ !
 :اهِّمهأ نم ناك يتلاو عوضوملا اذه رايتخال ينتعفد يتلا بابسألا تددعت

 .ةكرتشملا ةيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ةجلاعم ةيمهأ /١
 ةيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ركذب ةصصختم ةينوناق ةسارد دوجو مدع /٢

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهتجلاعم لئاسوو ةكرتشملا
 .تاساردلا نم عونلا اذه لثمب ةينوناقلا ةبتكملا ءارثإ يف ةبغَّرلا /٣

 :ةسارِّدلا ةلكشم !
 :ةيتآلا تالؤاستلا نع ةباجإلا ءوض يف ةسارِّدلا ةلكشم زربت
 ?كرتشملا باسحلا موهفم ام •
  ?هقفلا يف كرتشملا باسحلا فييكَت ام •
 ?كرتشملا باسحلا ىلع أرطت دق يتلا تالاكشإلا ام •
 ?تالاكشإلا هذهل ةنكمملا لولحلا ام •
 ?تالاكشإلا ةجلاعمل ٍفاك هدحو يفرصملا فرعلا له •
 :ةساردلا فادهأ !

 .ماظنلاو هقفلا يف كرتشملا باسحلا ةيهام نايب /١
 .هقفلا يف كرتشملا باسحلا فييكت نايب /٢
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 .كرتشملا باسحلا ىلع أرطت دق يتلا تالاكشإلا نايب /٣
  باسحلا ىلع أرطت يتلا تالاكشإلا ةجلاعمل ةَّيماظنلاو ةَّيهقفلا لولحلا داريإ/٤

 .اهريدقتو كرتشملا
 :ةسارِّدلا دودح !

 :ةَّيناكملا دودحلا :ًالوأ
 يف كرتشملا باسحلا تالاكشإ قاطن دودح يف ثحبلا اذه يف ةساردلا تناك

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 :ةيعوضوملا دودحلا :�يناث

 هدودح تناك دقَف ةيفرصملا تاباسحلا قاطن نمض عقي ةساردلا عوضوم نوك
 .ةيفرصملا تاباسحلا عاونأ نم عونك كرتشملا باسحلا تالاكشإ ىلع ًةرصتقم

 :ةقباسلا تاسارِّدلا !
 تلوانت َةلقتسم ًةَسارد ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يعالطا بسح دجأ مل

 تلوانت ةسارد ةَّيأ دجأ مل امك )ةكرتشملا ةيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ( عوضوم
 ةيداف( ةيتيوكلا ةثحابلل ةسارد ىوس ةعسوُم ةروصب )كرتشملا باسحلا( عوضوم
 باسحلل ةماعلا دعاوقلا اَهيف تلوانت )كرتشملا يفرصملا باسحلا( ناونعب يف )يطشلا
  َّنأ امك ,هنع ةئشانلا تالاكشإلا ةساردلا ايانث يف لوانتت ملو تيوكلا ةلود يف كرتشملا

 امنإ ةيفرصملا تايلمعلا ضرع يف )كرتشملا باسحلا( عوضوملا اولوانت نم عيمج
  .ٍةَّماغب ةيفرصملا تاباسحلا عوضوم َنمض تاقرولا َّدعتت مل ةرصتخم ةروصب هولوانت
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 :ةساردلا جهنم !
 يليلحتلا َجهنملا ُهعم ذخَّتاو ,يئارقتسالا جهنملا ةساردلا ِهذه يف ثحابلا دمتعا

 .عوضوملا تاَّيئزج عم بسانتي اميف ةساردلا عوضومل
 :يتآلا وحنلا ىلع ةسارِّدلا ِهذَه ُتاءارجإ تناكو 

 :عوضوملا ةباتك تاءارجإ :ًالوأ    
 .ديهمَّتلا كلذ رمألا مزل نإ ـ اهحضوي امب ةلأسم لكل ديهمتلا /١
 ثحابلا ناك دقو ,نوناقلاو ةغللا بتك نم ميهافملاو تاحلطصملاب فيرعتلا /٢

 .رمألا مزل اذإ ُهجرديو ,يعرشلا حلطصملا قوسي
 ىوهلا نع دعبلاو حرطلا يف ةيعوضوملاو ,ّيملعلا جهنملا مازتلا ىلع صرحلا /٣

 .يأرلل بصعتلاو
 .ةيملعلا ةداملا ضرع يف يقطنملا لسلستلا ىلع صرحلا /٤

 :شيمهتلاو قيلعتلا تاءارجإ :�يناث
 .فحصملا طخب اهتباتكو ,اهمقر ركذ عم اهروس ىلإ ةينآرقلا تايآلا وزع /١
 .ةدمتعملا ةغللا مجاعم نم ةبيرغلا تاملكلا يناعم نايب /٢

 :ةباتكلا يف ةيلكشلا تاءارجإلا :�ثلاث
 ةيميظنتلاو ةيلكَّشلا يحاوَّنلاو ءالمإلاو ةيبرعلا ةغللا دعاوق ثحابلا مزتلا /١

 :يتآلا وحَّنلا ىلع َُهنكمأ ام ميقرتلا تامالعو
 .﴾ ﴿ :لكشلا اذهب نيرهزم نيسوق نيب ةينآرقلا تايآلا .ا

 .) ( :لكشلا اذهب نيسوق نيب ثيداحألا .ب
 ." " :لكشلا اذهب نيسوق نيب صوصن نم هلقن َّمت ام .ج
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 مث هفلؤم مث ,ًالوأ باتكلا مسا ثحابلا ركذ يملعلا عجرملا ركذ وأ ةلاحإلا دنع /٢
 .ةحفصلا مقر مث ءزجلا

 مقر ركذ عم قباس عجرم ةرابعب ةلاحإلا متت ,هركذ قبس عجرم نم سابتقالا دنع /٣
 .ةحفصلا

 سرد دعب ثحابلا اهيلإ لصوت يتلا تايصوَّتلاو جئاتنلا ةمتاخلا تنَّمضَت /٤
 .عوضوملا
 :ةساردلا يف ثحبلا ةطخ !

 :يدیھمَّتلا ثحبملا
 ةساردلا تاحلطصمب فيرعتلا
 .�ماظنو اهقف ةيفرصملا تاباسحلا ةيهام :لوألا بلطملا

 .ةيفرصملا تاباسحلا موهفم :لوألا عرفلا
 .ةيفرصملا تاباسحلا عاونأ :يناثلا عرفلا
 .ةيفرصملا تاباسحلا صئاصخ :ثلاثلا عرفلا

 .�ماظنو اًهقف كرتشملا باسحلا ةيهام :يناثلا بلطملا
 .كرتشملا باسحلا موهفم :لوألا عرفلا
 .ُهصئاصخو كرتشملا باسحلا عاونأ :يناثلا عرفلا
 .اًهقف كرتشملا باسحلا فييكت :ثلاثلا عرفلا

  :لوألا لصفلا
 .اًماظنو اًھقف كرتشملا باسحلا كالم نیب ةیلصألا ةقالعلاب ةقلعتملا تالاكشإلا
 �هقف كرتشملا باسحلا فارطأ نيب ةيلصألا ةقالعلا ةعيبط ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا

 .�ماظنو
 .كرتشملا باسحلا حتف نم ضرغلا :لوألا بلطملا
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 .ةيلصألا ةقالعلا ءاضقنا :يناثلا بلطملا
 .�ماظنو �هقف عازنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا ديدحت ةيلاكشإ :يناثلا ثحبملا

 .ءاكرشلا نيب عازنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا :لوألا بلطملا
  .ءاكرشلاو كنبلا نيب عازنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا :يناثلا بلطملا

 :يناثلا لصفلا
 .اًماظنو اًھقف كرتشملا باسحلا ةرادإب ةقلعتملا تالاكشإلا 
  .�ماظنو �هقف هلفقو كرتشملا باسحلا حتف ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا

 .كرتشملا باسحلا حتف :لوالا بلطملا
 .كرتشملا باسحلا لفق :يناثلا بلطملا

 عاديإلاو بحسلاو كرتشملا باسحلا فارطأ بيصن ديدحت ةيلاكشإ :يناثلا ثحبملا
 .�ماظنو �هقف

 .كرتشملا باسحلا فارطأ بيصن ديدحت :لوألا بلطملا
  كرتشملا باسحلا نم ليوحتلاو عاديإلاو بحسلا :يناثلا بلطملا

 :ثلاثلا لصفلا
 .اًماظنو اًھقف كرتشملا باسحلا فارطأ ةَّیلھأب ةقلعتملا تالاكشإلا
  .�ماظنو �هقف كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ةيلهأ مادعنا ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا

 .كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ةافو رثأ :لوألا بلطملا
 .كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ نونج رثأ :يناثلا بلطملا

 .�ماظنو �هقف كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ةيلهأ ناصقن ةيلاكشإ :يناثلا ثحبملا
 .�هيفس وأ �هوتعم كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ناك اذإ :لوألا بلطملا
 .�سلفم كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ناك اذإ :يناثلا بلطملا

 :عبارلا لصفلا
 .اًماظنو اًھقف كرتشملا باسحلا يف ریغلاب ةقلعتملا تالاكشإلا



  

 
 

 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ةمدقملا

١٣ 

 .�ماظنو �هقف باسحلا ىلع زجحلاو نماضتلا ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا
 .ريغلا مامأ ءاكرشلا نيب نماضتلا :لوألا بلطملا
  .ريغلا نيدل باسحلا زجح :يناثلا بلطملا

 .�ماظنو �هقف كرتشملا باسحلا لاومأ ةرداصم ةيلاكشإ :يناثلا ثحبملا
 .ةرداصملا موهفم :لوألا بلطملا 

 .كرتشملا باسحلا لاومأ ةرداصم ةيلاكشإ نومضم :يناثلا بلطملا
 .ةيماظنلاو ةيهقفلا لولحلا :ثلاثلا بلطملا

  جئاتنلاو تايصوتلا تنَّمضتو :ةمتاخلا
  عجارملاو رداصملا
 .سراهفلا

!  !   



 
  
 

 
 

 

١٤ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 

 
 
 

 ةساردلا تاحلطصمب فیرعتلا

 .ًاماظنو اهقف ةيفرصملا تاباسحلا ةيهام :لوألا بلطملا

 .ةيفرصملا تاباسحلا موهفم :لوألا عرفلا

 .ةيفرصملا تاباسحلا عاونأ :يناثلا عرفلا

 .ةيفرصملا تاباسحلا صئاصخ :ثلاثلا عرفلا

 .ًاماظنو اًهقف كرتشملا باسحلا ةيهام :يناثلا بلطملا

 .كرتشملا باسحلا موهفم :لوألا عرفلا

 ُ.هصئاصخو كرتشملا باسحلا عاونأ :يناثلا عرفلا

 .ًاهقف كرتشملا باسحلا فييكت :ثلاثلا عرفلا

تلا ثحبملا
َّ

 يديهم
 



  
 

 
 

 

١٥ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

يديهمَّتلا ثحبملا  

 ةسارِّدلا تاحلَطْصمب فيرعتلا !
 ةَّيفرصملا تاباسحلا حتف اهرهشأو كونبلا اهب موقت يتلا لامعألا مهأ نم نإ

 نم ٍريثك يف اهنع ءانغتسالا بعصي ةرورض رضاحلا تقولا يف تحبصأ يتلاو
 ةيفرصملا تاباسحلا عاونأ فلتختو ,اهروص ىَّتشب تالماعَّتلاو تالاجملا

 نم اهلمعتسي نأ ليمعلا ديري يتلا فادهألاو ,ضارغألا بسحب اهرودب اهصئاصخو
 ?اهصئاصخو اهعونأ امو ةيفرصملا تاباسحلا يه امف ,ِهلجأ

 اهمِّدقت يتلا ةَّيفرصملا تامدخلا نمض نم كرَتشملا يفرصملا باسحلا ُّدعيو
 امو ,هصئاصخ اَمو هعونأ امو ,هب دوصقملا امف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف كونبلا
 ىلع ثحبملا اذه يف تالؤاستلا هذه نَع ةباجإلاب ثحابلا موقيسو ?ا́يهقف هفييكت
 :يتآلا وحنلا
 .�ماظنو �هقف ةيفرصملا تاباسحلا ةيهام :لوألا بلطملا
 .�ماظنو �هقف كرتشملا باسحلا ةيهام :يناثلا بلطملا

!  !  ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

 

١٦ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 لوألا بلطملا
 ًاماظنو ًاهقف ةيفرصملا تاباسحلا ةيهام

 :ةيفرصملا تاباسحلا موهفم :لوألا عرفلا !
 لكشب ةيفرصملا تاباسحلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ءاهقفلا فِّرعي مل 

 دقو ,�فيرعت عون لكل اودرفأف ,اهعاونأ بسحب ةيفرصملا تاباسحلا اوفَّرع امنإو ,ٍّماع
 يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم نم ةرداصلا ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق تفرع
 يف صخرم كنب ىدل يبساحم لجس " اهنأ ىلع )ةيفرصملا( ةَّيكنبلا تاباسحلا
 بحاص نيبَو كنبلا نيب "باسح حتف ةيقافتا" ىَّمسي ٍدقع بجومب أشنُي ,ةكلمملا
    .هضوفي نم وأ )ليمعلا( باسحلا
 قوقحلا هذه لمشتو ,نيفرطلا الكل ٍتامازتلاو اًقوقح دقعلا اذه ئشنيو 

 ,ةعبَّتملا ةيكنبلا فارعألاو ةمظنألل �قبط كنبلا اهب موقي ةيبساحم ًادويق تامازتلالاو
 متي يتلا ىرخألا تاقافتالاو دقعلا يف اهيلع قافتالا متي يتلا تاءارجإلل اًقبطَو
 يف باسحلا بحاص اهردصي يتلا رماوألا نم كلذ ريغو ,نيفرطلا نيب اهعيقوت
 .)١("نأشلا اذه 
 باسحلاو ,يماظنلاو يبساحملا موهفملا نيب عمجلاب فيرعتلا اذه زاتميو  
 دقعلا ناكرأ هيف رفوتت نأ بجي دقعلا اذهو ,ٍليمع َنيبَو ٍكنب نيب ٌدقع يفرصملا

 تاباسحلا أشنم نوكي نأ دب الف هيلعو ;ببسلاو لحملاو اضرلاو ةيلهألاك هطورشو
 ةعومجم ِِهماربإ ىلع بترتي امك ,بويعلا نم ةيلاخ ةميلس ناكرأ ىلع اًمئاق ةيفرصملا
 لالخإلا مدعو ,اهتاعارم امهيلع بجي نيفرطلا قتاع ىلع تامازتلالاو قوقحلا نم

 
 :لوألا بابلا ,ـه٠١/١١/١٤٤٠ خيراتب ةرداصلا ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق ,يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم )١(

 .تافيرعتلا



  
 

 

 
 

 

١٧ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تاميلعَّتلاو ةمظنألا دقعلا اذه ىلع يرستو ,اهب
 .ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأل �قفو ةيفرصملا فارعألاو

 :ةَّيفرصملا تاباسحلا عونأ :يناثلا عرفلا !
 ضرغلا ثيح نمف ةيماظنلا ةيحانلا نم ةيفرصملا تاباسحلا عاونأ فلتخت 
 ةعيدولا باسحو يراجلا باسحلا ىلإ ِكونبلا عم ُءالمعلا اهأشْنأ هلجأ نم يذلا
 :كرتشم باسحو يدرف باسح ىلإ اهكالم ددع ثيح نمو ,ةيدقنلا
 :اهنم ضرغلا ثيح نم :ًالوأ

 :)١(يراجلا باسحلا .١
 راركَّتلاَو ةرثكلاب زاتمت يتلا ةيراجتلا تالماعَّتلا لاجم يف ةَّمِهُم ةليسو وهو

 عم ٌفرصم هاضتقمب قفتي يذلا دقعلا " ُهَّنأ يراجلا باسحلا فرعيو ,ةرمتسم ةروصب
 ةئشانلا ةيراجتلا تايلمعلا نع ةئشانلا نويدلا دحاو باسح يف اديقي نأ ىلع رخآ فرط
 ةيلثملا لاومألاو دوقنلا نم كيلمتلا ليبس ىلع ةلخادتمو ةلدابتم تاعوفدمب ,امهنيب
 امهنم ٍّيأل نوكي نأ نود ,ضباقلا ىلع �نويدو عفاَّدلل �قوقح نوكت اهَّنأو ,ىرخألا

 ةيوست ءارجإب كلذ نع امهتضاعتسال ةدح ىلع ةعفد لك ةيوست رخآلا ةبلاطم قح
 ءادألا َّقحتسم حبصي يذلا يئاهنلا ديصرلا جارختسال ;باسحلا لافقإ دنع ةلماش
 قفتي دقع" هنأ �ضيأ فرعيو ,)٢("نئادلا فرطلل هؤادأ نيدملا فرطلا ىلع نوكيو
 نويدلا ةلخادتمو ةلدابتم تاعوفدم قيرط نع ٍباسح يف اديقي نأ ىلع نافرط هاضتقمب

 
 راد ,)ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأب ةنراقم ةسارد( يراجلا باسحلل ينوناقلا ميظنتلا ,ةفيلخ قازرلادبع يركذ :رظنا )١(

 ١ط رشنلل ةفاقثلا راد ,عبارلا دلجملا ,ةيفرصملاو ةيراجتلا ةعوسوملا ,يناليكلا دومحم ,١٧ص ةديدجلا ةعماجلا
 .٢٩٦ص  )٢٠٠٢( ةيعماجلا تاعوبطملا راد ,كونبلا تايلمعو ةيراجتلا دوقعلا ,هط ىفطصم ,١١٩ص )٢٠٠٩(

 .٥٦ص  ,مولعلا راد ةعماج ٢٠١٥ ١ط ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف كونبلا تايلمع ,نيسحلا ةداحش نيسح )٢(
 



  
 

 

 
 

 

١٨ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 �عابت نويدلا هذه ةيوست نع ناضيعتسي ثيحب امهنيب متت يتلا تايلمعلا نع أشنت يتلا
  .)١("هلفق دنع باسحلا ىلع عقت ةدحاو ةيوستب

 ةصرف نيصخشل حاتأ امدنعو ,يراجِّتلا فرعلا ديلو يراجلا باسحلا ربتعيو"
 ةيلمع نوكتو ,هيلع قفَّتم ٍمَّظنم ٍلكشب لاملا نم غلابم عفد اهتبسانمب نالدابتي
 نيب يرجتو ,باسحلا لافقإ وأ ,هلجأ ناددحي تقو ىلإ ًةلجؤم امهنيب اميف ةبساحملا
 .)٢("رخآلا ةهجاوم يف امهيلك قوقح نيبت ةصاقم امهنم لك تاعوفدم

 ام هيلع قبطني يلاتلابو ,ٌدقع يراجلا باسحلا نأ نيبتي تافيرعتلا لالخ نمو
 ماظنلاو ةعيرشلا يف دوقعلل ةماعلا ناكرألا رُفاوت ةرورض يف دوقعلا نم هريغ ىلع ُقبطني

 ٌقوقح هيلع بترتت نأ اضيأ حضتيو ,)ببسلاو ,لحملاو ,اضرلاو ,ةيلهألا( يهو
  .دقعلل ٍةجيتنك ِهفارطأ ةفاك ىلع ٌتامازتلاو
  :يراجلا باسحلا عاونأ -       

 امهو يفرصملا يراجتلا فرعلا لالخ نم ارهظ ناعون يراجلا باسحلل
 :نيَبناج نم فوشكملاو ,بناج نم فوشكملا امهو :ناسيئر ناعون
  :نيبناجلا نم فوشكملا يراجلا باسحلا .أ       

 تايلمعلا ليهستل ;بلاغلا يف راجتلل فوشكملا يراجلا باسحلا ْكنبلا حتفي
 ,باسحلا يف هل يتلا غلابملا نم رثكأ غلابم بحس قح ليمعلا كنبلا يطعيَو ,ةيراجتلا

 ,هفارطأ زكرم تقو يأ يف نيفرطلل يطعي هنأ ةيراجلا تاباسحلا نم عونلا اذه زاتميو
 يراج باسح حتفب كنبلا موقي دقو ,ليمعلا كلذكو ًانيدم وأ ًانئاد كنبلا هيف نوكي دقف

 
 .يرصملا ةراجتلا نوناق نم )٣٦١/١( ةداملا )١(
 .١١٩ص ,قباس عجرم ,يناليكلا دومحم )٢(

 



  
 

 

 
 

 

١٩ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 هزكرمو ليمعلا يف ِِهتَقث ىلع ًءانب كلذو ,راجتلا ريغل ةيصخش تارابتعال ٍفوشكم
 .)١(يلاملا
 :دحاو فرط نم فوشكملا يراجلا باسحلا .ب        
 رثكأ بحسب موقي نأ ِهيف ليمعلل ُّقحي ال ٍدحاو ٍفرط نم فوشكملا باسحلاو 

 موقي الو ,ِهيف اًنامتئا ليمعلل يطعي الو ,ٍةرمتسم ٍةفصب انئاد هيف كنبلا نوكيف ;ِهيف هل امم
 اًباسح هنوكب كلذ لخي الو ;عدوملا غلبملا دودح يف الإ لماعت يأب هيف ليمعلا

 .)٢(ا́يراج
 :)٣(ةيدقنلا ةعيدولا باسح .٢        

 ,اهنم ضرغلا ثيح نم ةَّيكنبلا تاباسحلا عاونأ دحأ ةَّيدقَّنلا ةعيدولا باسح
 تايلمعلا لجأ نم مهَل وأ ,راجتلا ريغ نم ءالمعلل ٍّماع ٍهجوب باسحلا اذه حتفيو"
 كنبلا نم ٍدامتعا حتف ًةداع باسحلا نمضتي الو ,يراجتلا مهطاشنب اهل ةقالع ال يتلا
 ا́يرورض سيل اذهو ,جاتنإلاب موقي ال ليمعل نامتئالا حنم نع كنبلا مجحي ذإ ;ليمعلل
ً اليثمت الإ سيل عئادولا باسحو ,�نيدم ال �نئاد �باسح ُّلَظَي مث نمو ,جتنملل نامتئالاك
  )٤(."ةينوناقلا اهتيتاذو اهلالقتساب اهظافتحا عم تايلمعلل ا́يدام

 
 ,يرقشلا ةبتكم ,٢٠١٠ ٢ط ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف كونبلا تايلمعو ةيراجتلا دوقعلا ,نامرق نمحرلادبع :رظنا )١(

 .٦٨ص ,١ط مولعلا راد ةعماج ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف كونبلا تايلمع ,نيسحلا نيسح .٣٤١ص
 .٣٤١ص ,قباس عجرم ,نامرق نمحرلادبع :رظنا )٢(
 راد ,ةيفرصملا عئادولا تاباسحل ينوناقلا ميظنتلا ,باهولا دبع دومحم ,٥٥ قباس عجرم ,نيسحلا نيسح :رظنا )٣(

 يلع .٤٠٥ص ,٣ط ةيبرعلا ةضْهنلا راد ,١ج ,يراجتلا نوناقلا ,ناوضر زياف .١١٤ص ,٢٠١١ ةيبرعلا ةضهنلا
 .٢٩٨ص ,٢٠٠١ ةيعماجلا تاعوبطملا راد ,كونبلا تايلمعو ةيراجتلا دوقعلا ,يدورابلا

  .٢٥١ص ,قباس عجرم ,هط لامك ىفطصم )٤(
 



  
 

 

 
 

 

٢٠ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 ,كنبلا يف دوقنلا عاديإ يف ةيدقنلا ةعيدولا باسح نم ضرغلا ُلَّثمتيو
 ,ٍتقو يأ يف ًالثَم ليوحتلا ْمأ بحسلاب ًءاوس ليمعلا اهديري يتلا ةقيرطلاب اهلامعتساو
  .ةيصخشلا ضارغألل ةداع باسحلا اذه حتف نوكيو ,ٍلامعتسا نود اهكرت وأ

 تائيهلا وأ ,دارفألا اهب دهعي يتلا دوقنلا" هَّنأ ةيدقنلا ةعيدولا باسح فَّرعيو  
 ٍصخش ىلإ وأ مهيلإ اهل ٍواسم ٍغلبم ِّدرب وأ ,اهِّدرب ريخألا دهعتي نأ ىلع ,كنبلا ىلإ
 ٌدقع اهَّنأ هقفلا نم ضعب اهفَّرعو,)١("اهيلع قفتملا طورشلاب وأ بلطلا ىدل ,ٍنيعم َرخآ
 ًةعفد هتميق درب مزتلي يذلا كنبلا ىلإ دوقنلا نم �نيعم �غلبم ليمعلا مِّلسي هاضتقمب

 ليمعلا ىلإ هيلع قفَّتملا لجألا لولح دنع وأ ,بلطلا ىدل تاعفد ىلع وأ ,ًةدحاو
 .)٢("ليمعلا هنيعي ٍصخش ِّيأ وأ ,هتاذ

 يلاتلابو ٌدقع ةيدقنلا ةعيدولا باسح نأ نيبتي تافيرعَّتلا نم قيس ام لالخ نمو
 ,لحملاو ,اضرلاو ,ةيلهألا( يهو ماظنلاو ةعيرشلا يف دقعلل ةماعلا ناكرألا هيلع قبطني

 ىلع تامازتلاو قوقح هيلع بترتت نأ دقعلا اذهل ةجيتن نأ اضيأ حضتيو ,)ببسلاو
 .ةيدقنلا ةعيدولا باسح عون بسحب تامازتلالاو قوقحلا هذه فلتختو ,هفارطأ ةَّفاك

 عاونأ ةثالث ىلإ ةعيدولا هذه در داعيم ثيح نم ةيدقَّنلا ةعيدولا باسح مسقنيو
 :)٣(يتآلاك يهو
  :بلطلا تقو ةيدقنلا ةعيدولا باسح ـأ 
 نوكيو ,�نايحأ ةيراجِّتلا ةعيدولا ةيمست بلطلا ىدل ةعيدولا ىلع قلطيو" 
 يفو ,بلطلا تحت ةعيدو اهنأ اهتيمست تءاج انه نمو ,ٍتقو يأ يف اهَذُخْأي نأ ليمعلل

 
 ٣٥ص ,١٩٨٩ ةركبم ةعبط ,ةينوناقلا ةهجاولا نم كونبلا تايلمع ,ضوع نيدلا لامج يلع )١(
 ٢٨٣ص ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف كونبلا تايلمعو ةيراجتلا دوقعلا ,ربجلا نسح دمحم )٢(
 .)فرصتب( ٢٨٩ص ,قباس عجرم ,نامرق نمحرلادبع .٥٦ص ,قباس عجرم ,نيسحلا ةداحش نيسح :رظنا )٣(

 



  
 

 

 
 

 

٢١ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 كنبلا راطخإ ةرورض ىلع قفتي �نيعم ًاردق بوحسملا غلبملا زواج اذإ ةنيعم نايحأ
  .)١("ةعيدولا فصو يف كلذ ريغي نأ نود ةنيعم ةدمب بحسلا لبق

 نم �مادختساو �عويش رثكألا ةيفرصملا تاباسحلا عاونأ نم عوَّنلا اذهو
 ام ِردقب ليمعلا هديري تقو يأ يف عدوملا غلبملا درب ِهيف كنبلا مزتليو ,ةيلمعلا ةيحانلا
 ثيح نم بلطلا تحت ةيدقن ةعيدو ةيفرصملا تاباسحلا ربتعتو ,ٍةدايز ريغب عدوأ
 .اهتعيبط ديدحت ىلع نافرطلا قفتي مل اذإ أدبملا
 :قبسملا راطخإلا طرشب ةيدقنلا ةعيدولا باسح ـ ب        
 راطخإب موقي نأب ةيدقنلا ةعيدولا تاباسح نم عونلا اذه يف عدوملا ليمعلا مزتلي 
 ,ةدَّدحملا ةرتفلا يعاري نأ ِهيلعو ,كنبلا نيبو َُهنيب اهيلع قافتالا متي ةددحم ةرتِفب كنبلا

 كنبلا يدل رامثتسالا دصقب باسحلا اذه مدختسيو ;غلبملا كنبلا رِّفوُي يكل كلذو
 راطخإلا ةرتف بسح ددحت ةددحم ةبسن ىلع ليمعلا لصحي نأ ىلع ةبراضملا قيرطب

 .)٢(ليمعلا لبق نم عدوملا غلبملا دادرتسال
 :مولعم ٍلجأل ةعيدولا باسح ـ ج        

 باسحلا يف ةعدوملا غلابملا بحسب موقي َّالأ ىلع ليمعلا عم كنبلا قفتي اهيفو
 ةقفاوم نود خيراتلا اذه لبق غلبملا درتسي نأ ُهَل زوجي ال امك ,هيلع قفتملا تقولا يف َّالإ
 نم نَّكمتي ىتح هيلع قفتملا لجألا عم بسانتت ةقيرطب ِِهلالغتساب موقي يذلا كنبلا
 .)٣(هَتَميق بسح كلذو ,هتداعتسا

 
 ١٩ص ,٢٠١٧ ١ط ,نوناقلاو ركفلا راد ,كونبلا تايلمع ,دمحأ دمحم ليضفلا دبع )١(
 .٤١٠ص ,قباس عجرم ,ناوضر زياف :رظنا )٢(
 .ٍفرصتب .٥٧ص ,قباس عجرم ,نيسحلا نيسح ,٣٧ص ,قباس عجرم ,ضوع نيدلا لامج يلع :رظنا )٣(

 



  
 

 

 
 

 

٢٢ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 يهو نيعون ىلإ اهنم ضرغلا ثيح نم ةيدقنلا ةعيدولا باسح مسقنيو
 :)١(يتآلاك
 :نَّيعم ٍضرغل صَّصخملا ةيدقَّنلا ةعيدولا باسح ـأ       
 هديدحت ىلع قفتي ٌّددحم ٌضرغ هل نوكي نأ باسحلا اذه نم ليمعلا دصقيو 

 قفَّتملا ضرغلا يف َّالإ غلبملا اذه يف فرصَّتلاب موقي نأ كنبلل ُّقحي ال ثيحب كنبلا عم
 باتتكالا لالخ نم رامثتسالا ضرغل �غلبم هيف عدويو ,�باسح ليمعلا حتفي نأك ,هيلع
 ليمعلا اهبحس ةيراجت ةقرو ةميقب ءافولا وأ نامض باطخ ةيطغتل وأ ,تاكرش مهسأ يف
 .)٢(كنبلا ىلع
 :يداعلا ةعيدولا باسح ـ ب       
 موقي امَّنإو ,ٍضرغ يأ قيقحت يداعلا ةعيدولا باسح يف ليمعلا ُدصقي ال 
 هلالغتساب هيف فرصَّتلا ُّقح هلو ,ضرقلا ليبس ىلع كنبلا هكلمتي ٍغلبم عاديإب ليمعلا

 .)٣(ليمعلل اهلثم درب مزتليو
 باسح ىلإ ةيماظنلا ةيحانلا نم مسقنت ةيكنبلا تاباسحلا نإف هنايب قبس امكو

 ددع ثيح نم ىرخأ اًماسقأ ةيكنبلا تاباسحلل َّنأ امك ,ةيدقن ةعيدو باسحو يراج
 .باسحلا اذهل كالملا

 
 
 

 
 ٢٩١ص ,قباس عجرم ,نامرق نمحرلادبع :رظنا )١(
 ٥٧ص ,قباس عجرم ,نيسحلا ةداحش نيسح :رظنا )٢(
 .٥٧ص ,قباسلا عجرملا :رظنا )٣(



  
 

 

 
 

 

٢٣ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 :كالملا ددع ثيح نم :�يناث
 :يدرفلا باسحلا ـأ       
 ءاوس ,ٍدحاو ٍصخش لبق نم باسحلا حتف َّمتي نأ تاباسح يف ةبلاغلا ةروصلا 

  .نيِّيرابتعالا مأ نييعيبطلا صاخشألا نم صخشلا اذه ناك
  :كرتشملا باسحلا ـ ب       

 باسحلا عونلا اذه ىمسيَو ,ٍكلام نم رثكأ ةَّيفرصملا تاباسحلل ُنوكي دق 
 فارطأل دئاوف نم هقِّقحي امل رظنلاب ةَّمهملا تاباسحلا نم ربتعي يذلا ,كرتشملا
 الو ,باسحلا باحصأ ءالمعلا نيب تالماعتلا ةيوستل ةَّمهم ًةليسو ُّدعي هنوك باسحلا
 نيِّيرابتعالا صاخشألل حوتفملا باسحلا ةكرتشملا تاباسحلا ليبق نم ُّدعي
 تاكرَّشلا نأ كلذ نم لاني الو ,ةصاخلاو ةماعلا تاسسؤملاو تائيهلا وأ ,تاكرَّشلاك
 ةيصخش اهل يتلا ةكرَّشلاَو مهِمساب نوكي باسحلاف صخش نم رثكأ اهكلمي دق
 .)١(ءاكرشلا ةيصخش نع ةلقتسم

 :ةَّيفرصملا تاباسِحلا صئاصخ :ثلاثلا عرفلا         !
 قبطني ٌدوقع اهَّنأ نَّيبت دقو ,ةَّيفرصملا تاباسحلا ِقباَّسلا ِضرعلا نم انفرع دقَو

 تاباسحلا صئاصخ نإف يلاتلابو صئاصخو ,ٍناكرأ نم دوقعلا ىلع قبطني ام اهيلع
 :يتآلاك ةيفرصملا
 :ةَّيئاضر ٌدوقع اهنأ -١        
 دبالف ,اهفارطأ نيب اضرلا ىلع ةمئاق ٍّماع لكشب ةيفرصملا تاباسحلا دوقع نإ 
 ُربتعُت مث نمو )باجيإلا( ُلِّثمي اذهو يفرصم باسح حتف بلطب ليمعلا مدقتي نأ

 
 ,ضوع نيدلا لامج يلع ,٧٩ص ,قباس عجرم ,نيسحلا نيسح ,٣٢٣ص ,قباس عجرم ,نامرق نمحرلادبع :رظنا )١(

 .٤٣٤ص ,قباس عجرم ,ناوضر زياف .٣٠٢ ,قباس عجرم ,يدورابلا يلع .٢٤٢ص ,قباس عجرم



  
 

 

 
 

 

٢٤ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 نأ يفرصملا باسحلا دقع مايقل طرتشي كلذل ;ًالوبق باسحلا حتف ىلع كنبلا ةقفاوم
 اًِيلاخ ِهب اضر نع اًرداص لوبقلاو باجيإلا نوكيف ;دوقعلل ةماعلا طورشلا هيف رفاوتت
 ماربإل ةلماك ةيلهأ بحاص نم اًرِداَص َنوكي نأ َّدبالو ,ِهيلع ةرثؤملا بويعلا نم
 هببسو دقعلا لحم نوكي نأو ,ةصقان الو ةمدعنم نع رُدصي الف ;ةينوناقلا تافرصَّتلا
 )١(.نيعورشم
 :يصخشلا رابتعالا ىلع ةمئاق اهنأ -٢        
 ,يصخشلا رابتعالا ىلع ةمئاقلا دوقعلا نم ةيفرصملا تاباسحلا دقع ربتعي 

 موقتو ,ٍرابتعا ُّلحم كنبلا ىدل �باسح حتفي نأ ديري يذلا ليمعلا ةيصخش نإ ثيح
 ةيانع كنبلا لذبيو ,)٢(باسحلا حتف ىلع ةقفاوملا يف كنبلا اهيلع دمتعي يتلا ةقثلا ىلع
 ,نيرخآلا ءالمعلا وأ كنبلا ىلع رارضأ ةَّيأ بترتت ال ىتح ;ِِهلاح نم دكأتلا يف ةداتعم
 فلاخم لكشب يفرصملا باسحلا مادختسا ءيسي وأ ,�سلفم ليمعلا نوكي نأك
 .تاميلعتلاو ةمظنألل
 :نيبناجلل ٌةمزلم اهنأ -٣        
 قوقح هنع أشنتف ,هيفرط ىلع تامازتلا يفرصملا باسحلا ِحتف ىلع بَّترتيَو 

 درو باسحلا تالجس يف ديقلاو ,ةيرسلا ىلع ةظفاحملا لثم ةلدابتم تامازتلاو
 ةقفاوم نودو ,ٍةدرفنم ةدارإب دقعلا خسف ِِهفارطأل قحي الف مث نمو ,)٣(خلإ .. ةعيدولا
 .دقعلا بجومب الإ رخآلا فرطلا
 

 
 .٣٢١ص ,قباسلا عجرملا ,نامرق نمحرلادبع :رظنا )١(
 .٢٧٦ص ,قباس عجرم ,ضوع نيدلا لامج يلع :رظنا )٢(
 ٤٦٠ص ,ثيدحلا يرصملا بتكملا ,٢ج ,يراجتلا نوناقلا يف زيجولا ,لامك ىفطصم :رظنا )٣(



  
 

 

 
 

 

٢٥ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 :اهمظنت ًةَّصاخ َدعاوق اهل نأ -٤        
 ةيبرعلا ةكلمملا يف مظنملا كرتي مل يتلا دوقعلا نم ةَّيفرصملا تاباسحلا ُّدعُت 
 دعاوق ُماظِّنلا اهل ردصأ لب ,اهماربإ يف ةلماكلا ةيرحلا ٍّماع لكشب نيدقاعتملل ةيدوعسلا

 ىنعت يتلاو ,يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم نم ةرداصلا دعاوقلا يهو ,اهب ةصاخ
 ,باسحلا حتف نم ًءادتبا اهرفوت بجاولا طورشلاو ,ةيفرصملا تاباسحلا ميظنتب

 .ِِهلفق ىتح هيف لماعتلاو
 َّنأ نُّيبتو ,اهصئاصخو اهعونأو ةيفرصملا تاباسحلا ةيهام ُتسرد نأ دعبو     
  .هصئاصخو هعاونأ نايبو ِهموهفم لوانت مزل اهدحأ كرتشملا باسحلا

!  !  ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
 

 

٢٦ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 يناثلا بلطملا
 ًاماظنو اهقف كرتشملا باسحلا ةيهام

 :كرتشملا باسحلا موهفم :لوألا عرفلا  !
 تادرفم نمض كرتشملا باسحلا ةَّيدوعسلا يف نوُّيماظنلاو ءاهقفلا فرعي مل 
 يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم يفً الثمم انه مظنملا نأ امك ,ةيفرصملا تاباسحلا
 تاباسحلاب ةقلعتم اًماكحأ دروي ملو ,ٍّماع ٍلكشب ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق نايبب ىفتكا
 فيرعت مزل اذلو ;نأَّشلا يف اًحضاو ا́يميظنت اًروصق كلذ دعيو ٍّصاَخ لكشب ةكرتشملا
 موهفم ىلإ تقرطت يتلا ةيبرعلا نيناوقلا ضعبو ,نراقملا هقفلا يف كرتشملا باسحلا
 .كرتشملا باسحلا
 قفَّتيو ,ٍليمع نم رثكأل ُكنبلا هحتفي ٌدحاَو ٌباسح :هَّنأب ءاهقفلا ضعب ُهفرع دقو 

 باسحلا ىلع قوقحلا ُسفَن مهنم لكل نوكي ثيحب مهنيب يباجيإلا نماضَّتلا ىلع
 .)١("هنم اهبحسب ْمأ هيف غلابملا عاديإب ءاوس

 ىدل ةكرتشملا عئادولا دويق مظني يذلا باسحلا" هَّنَأب ءاهقفلا ضعب هفرعو
 اميف نماضتلا هجو ىلع ٍدحاو ٍباسح حتف ىلع رثكأ وأ ,ناصخش قفَّتي ثيحب كنبلا
 هفرعو ,)٢("اهبحسو باسحلا يف غلابملا عاديإ ُّقح مهنم لكل نوكي ثيحب ,مهنيب
 بسح تالماعتلا هيف متتو ,ٍصخش نم رثكأ مساب حتفي يذلا باسحلا :هنأ ضعبلا
  .)٣("نيعمتجم مهنم عيقوتب اَّمإَو ًادرفنم مهدحأ عيقوتب اَّمإ ,مهقافتا

 
 كلملا ةعماج عباطم , ٣ط ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف كونبلا تايلمعو ةيراجتلا دوقعلا ,ربجلا نسح دمحم .د )١(

 .٢٢٨ص ,دوعس
 .٢٢ص ,١ط ,باتكلل ةثيدحلا ةسسؤملا ,٥ج ,ةراجتلا نوناق يف طيسولا ةعوسوم ,فيصان سايلا .د )٢(
 .٣٩١ص ,ةيفرصملا ةيدقنلا عئادولا تاباسحل ينوناقلا ماظنلا ,باهولادبع يلع دومحم .د )٣(



  
 

 

 
 

 

٢٧ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 نع ربعيو صخش نم رثكأ مساب حتفي يذلا باسحلا" هَّنأ رخآلا ضعبلا هفرعو
 بحس هباحصأ نم ٍّيأل ُّقحيو ,كنبلا هاجت هباحصأ نيب ٌّيبلس وأ ,يباجيإ نماضت
 كنبلل نوكي امك كنبلا نم ضارتعا نود تقو يأ يف هضعب وأ ,ِهلك نئادلا ديصرلا
 وأ ,نيجوز نيب باسحلا اذه نوكي نأ بلغيو ,نيدملا ديصرلاب مهدحأ ةبلاطم
 ىصوملا نيب وأ ,ثاريملا ببسب وأ هنباو بألا نيب وأ ,ةوخإلا نم ددع وأ ,نيوخأ
 .)١("مهل

 نيب دقع هَّنَا كرتشملا باسحلا فيرعت نكمي ةقباَّسلا فيراعَّتلا لالخ نمو
 ءالمعلاو كنبلا ىلع ٍتامازتلاو ,اًقوقح ئشنيو ,ءالمعلا نم رثكأ وأ ,نينثا نيبو كنبلا
 كنبلا اهب موقي ةَّيبساحم ًادويق تامازتلالاو قوقحلا هذه لمشتو ,باسحلا باحصأ

 ,دقعلا يف اهيلع قافتالا متي يتلا تاءارجإلاو ,ةعبتملا فارعألاو ةمظنألل �قبط
 اهردصي يتلا رماوألا نم كلذ ريغو ِِهفارطأ نيب اهعيقوت متي يتلا ىرخألا تاَقافِّتالاو
  .نأشلا اذه يف باسحلا باحصأ

 اذهو ,ٍدقع ةجيتن أشني كرتشملا باسحلا نأ قباَّسلا فيرعتلا لالخ نم حضتيو
 ٍتامازتلاو اًقوقح بتريو ئشني هنأ امك ةماعلا دوقعلا ناكرأ هيف نوكي نأ دبال دقعلا
 ءالمعلا نيب ٍتامازتلاو اًقوقح بتري امك كنبلا نيبو باسحلا فارطأ نيب ةلدابتم
 كنبلا نيب نوكي باسحلا اذه َّنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو ,كرتشملا باسحلا يف مهسفنأ

 رثكأ وأ ,نيصخش نيب كرتشم باسح حتف متي نأ زوجي ال يلاتلابو ;ليمع نم رثكأو
 .)٢(كنب مهدحأ نوكي ال

 
 .٦٩ص ,كونبلا تايلمع ,دمحأ دمحم ليضفلا دبع .د )١(
 وأ يعيبط صخش يأ ىلع رظحي" هنأ ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف كونبلا ةبقارم ماظن نم ةيناثلا ةداملا تصن )٢(

 ةفصب ةيفرصملا لامعألا نم لمع يأ ةكلمملا يف لوازي نأ ماظنلا اذه ماكحأل �قبط هل صخرم ريغ يرابتعا
 ."...ٍساسأ



  
 

 

 
 

 

٢٨ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 :ُهُصئاصخو كرتشملا باسحلا عاونأ :يناثلا عرفلا         !
 ةيفرصملا تاباسحلا نم هريغ نع هزيمت صئاصخو ٌعاونأ كرتشملا باسحلل 
 ركذ يلإ ضَّرعتي مث نمو ,عاونألا هذه ثحابلا نيبيسو ;اهب زيمتي يتلا ةصاخلا ةعيبطلل
 :يتآلا وحنلا ىلع اهنييبتو صئاصخلا
 :كرتشملا باسحلا عاونأ -١        

 زكارمل �قفو كرتشملا باسحلا ميسقت ىلإ نيثحابلاو ءاهقفلا ضعب بهذ
  .كرتشملا باسحلا يف ةيماظِّنلا ءالمعلا

 :يتآلا ىلإ باسحلا مسقني اهفالتخا وأ  ةيماظنلا زكارملا لثامت ثيح نمف -
 :عئاَّشلا باسحلا -أ 
 وأ ,ةكرتلا ةمسق ةجيتنل ًاراظتنا ةثرو ةدعل كنبلا هِحتَتفي يذلا باسحلا هلاثمو"

 نودب يعامجلا باسحلا اضيأ باسحلا اذه ىمسيو )١("ةصاحم ةكرش يف ءاكرشلا
 �بلس هيف نماضت ال عئاشلا باسحلاو �عيمج مهاضرب الإ هليغشت زوجي الف ,نماضت
 لكل ءافولا كنبلا ىلع بجو ةثرولا ةحلصمل ًانئاد باسحلا ديصر ناك اذإف ,�باجيإ وأ

 زوجي الف كنبلا ةحلصمل ًانيدم باسحلا ناك اذإ امأَو ,ثرإلا ِيف هتصح بسح ٍدحاو
 يف هبيصن بسحب ٍثراو لك ىلع عجري لب نيدلا لماكب ةثرولا دحأ ىلع عوجرلا هل
 .)٢(ثرإلا
 :ةبقرلا و عافتنا باسح -ب        
 رثكأ وأ ,نيصخشل كنبلا هِحتَتفي يعامج باسح وه ةبقرلاو عافتنالا باسح" 

 هحتفي يذلا باسحلاك ,رخآلا ضعبلا قوقح نع فلتخت قوقح هيلع مهضعبل نوكيو
 

 ٢٤٢ص ,قباس عجرم ,ضوع نيدلا لامج يلع )١(
 .٣٠٩ ,١ط رشنلل ةيملعلا رادلا ,كونبلا تايلمعو ةيراجتلا قاروألا ,يليكعلا زيزع,٢٤٣ قباسلا عجرملا :رظنا )٢(



  
 

 

 
 

 

٢٩ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 نوكي امبرو ,ةَّيلام ٍقاروأ وأ ,ٍكوكص ةعيدو وأ ,ةيدقن ةعيدو ةبسانمب نيليمعل كنبلا
 ا́ينوناق ًازكرم امهالك لغشي مث نمو ,اهتبقرل �كلام رخآلاو ,ةعيدولاب �عفتنم امهدحأ
 قلعتي اميف ءاوس كنبلا لبق امهقوقح ىلع رثأ هل نوكي امم رخآلا زكرم نع �فلتخم
 يفو ,)١("�مومع باسحلا ليغشتب قلعتي اميف ْمأ �صوصخ عاديإلاو بحسلا تايلمعب

 تايلمعلا نم ضرغلا ناك ىتم عفتنملا ليمعلا ِعيقوتب كنبلا يفتكي باسحلا اذه
 ىلإ فدهَت تاَّيلمعلا تناك اذإ اَّمأ ,لاثملا ليبس ىلع مهسأ نع ةجتانلا حابرألا بحس

 .)٢(كلذ ىلع عيمجلا عيقوت مزلتسيف اهتيكلم ىلع ريثأتلاو ,ةعيدولا ةفص ىلع رييغتلا
 عقاولا يف دوجو هل سيل ةكرتشملا تاباسحلا نم عونلا اذه نأ ثحابلا ىريو 
 ,ةبقرلا ساسأ ىلع ءاكرشلا ىلإ رظني ال �كرتشم �باسح حتفي امدنع كنبلاف ;يلمعلا
 نمو ,كرتشملا باسحلا ضارغأ دحأ عونلا اذه نوكي نأ نكمي نكلو ,عافتنالا وأ

 :ىلإ كرتشملا باسحلا مسقني نماضتلا ثيح
 :يبلس نماضت عم يعامجلا باسحلا -أ        
 هلَبق نيمزتلم اونوكي نأ باسحلا مهل حتفي نم ىلع كنبلا طرتشي هيفو " 
 مهدحأ تام اذإف .مهدض هحلاصل باسحلا هنع رفسي دق يذلا ديصرلا يلع نماضتلاب
 ةثرِول وأ ,ِِهفارطأل ءافولاب الإ كنبلا أربي مل �نيدم ديصرلا ناك اذإو ,باسحلا لفق
 نم ́الك بلاطي نأ هل ناك كنبلا حلاصل �نئاد ديصرلا ناك اذإو ,نيعمتجم ىفوتملا
 .)٣("نامضلا دعاوقل اًقفو هلك ديصرلا ةميقب ءايحألا فارطألا

 
 .٤٩٢ص ١ط ,تاساردلل ةيعماجلا ةسسؤملا ,يراجتلا نوناقلا يف لوطملا ,دلقم يلع )١(
 .٢٨ص ,طسوألا قرشلا ةعماج ,)ريتسجام ةلاسر( كرتشملا يفرصملا باسحلا ,يطشلا ةيداف  :رظنا )٢(
 .٢٥٤ص ,قباس عجرم ,ضوع نيدلا لامج يلع )٣(



  
 

 

 
 

 

٣٠ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 الإ ءاكرشلا ةحلصمل نئادلا ديصرلاب ءافولا هل زوجي ال كنبلا نأ كلذ ىنعمو 
 باسحلا فارطأ َّلك بلاطي نأ ُهلو ;ِهِحلاصل �نيدم ديصرلا ناك اذإو ,�عيمج مهل
 ريغ نماضتلا اذه نأ ةراشإلا ردجت امكو ,نماضتلا دعاوَِقل َاقبطً الماك ديصرلا ةميقب
 وأ ,كرتشملا باسحلا فارطأ عم كنبلا قافتا بجومب َّالإ هُقيبطت زوجي الو ,ٍضرتفم
   )١(.ماظِّنلا صنب
  :يباجيإلا نماضتلا عم يعامجلا باسحلا ـ ب         
 ىدل لمعلا يف بلاغلا عضولا يباجيإلا نماضتلا عم كرتشملا باسحلا دعي" 
 ,ةَّصاخ ٍةكرش يف ءاكرش وأ ,نيجوز حلاصل كنبلا ىدل باسحلاك ,ةيراجِّتلا كونبلا

 عاديإلاب ٌءاوس هدرفمب هليغشت باسحلا باحصأ نم لكل نوكي نأ انه نماضَّتلا ىنعمو
 كنبلا ىلعو ,نيرخآلا ةقفاوم ىلع لوصحلاب اًمزلم نوكي نأ نود هنم بحسلِاب ْمأ هيف
 ىتمو ,نيرخآلا ةقفاوم ىلع لوصحلا نود مهنم ٌّلك اهبلطي يتلا تايلمعلا ذفني نأ
 نأ كنبلل زاج ,ِِهباحصأ ىلإ ةبسنلاب نيدم ديصر نع ُهُتيوست ترفسأو باسحلا لفقأ
 اذإو ,ضرغلا اذه يف ا́يباجيإ نوكي نماضتلا نأ ىنعمب ,هلك ديصرلاب مهنم ́الك بلاطي
 يف ًةداع موقي هَّنأل ;عونلا اذه يف بلاغلا وهو ,مهيلإ ةبسنلاب ٌنئاد ديصرلا نأ حضتا

 ِّيأل ءافولاب أدبي امنإو ,نيعمتجم مهل ءافولا كنبلا مزلي الف ,اهدحو عاديإلا تايلمع
 نوناقلا دعاوقل �قبط نماضتلا نوكي نأ ىنعمب كلذ يف مهدحأ عنام اذإ الإ مهنم دحاو
 دارفأ نيب ًةداع يباجيإلا نماضتلاب كرتشملا باسحلا حتفيو ,)٢("نماضَّتلا يف يندملا
 ,باسحلا يف يدرفلا فرصتلا مهتحلصم يصتقت وأ ,ةلدابتملا ةقثلا طباور مهعمجت

 .نيرخآلا ةقفاوم ىلإ ةجاحلا نود هسفنب هليغشتو
 

 .٤١١ص ,٢٠١٧ ,يفرصملا لمعلا يف ةيئاضقلا ئدابملا ,ناميلس حاتفلادبع :رظنا )١(
 ١٣٧٦ص ,ةاضقلا يدان ١ط ,٢ج ,ةراجتلا نوناق حرش ةعوسوم ,دارم حاتفلا دبع )٢(



  
 

 

 
 

 

٣١ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 ٍّيبلس ٍنماضتب اًبوحصم باسحلا فارطأ نيب ُّيباجيإلا نماضَّتلا نوكي دقو" 
 ناك نإو ,نيدملا ديصرلا لكب مهنم ́الك يضاقي نأ هل نوكي ثيحب كنبلا حلاصل مهنيب
 حتفت يتلا تاباسحلا يف الإ ُّيباجيإلا نماضَّتلا ةروص ىلإ أجلي ال ذإ ;ٍعئاش ريغ كلذ
 .)١("هئالمعل كنبلا هحنمي دامتعا ليغشت سيلو ,ةيدقن عئادو اهليومتل

 زكارملا يهو ٍةدحاو ةيواز نم كرتشملا باسحلا ىلإ رظني ميسقَّتلا اذهو
 ىريو ,ِهيف ىوقألا رخآلا فرطلا وهو ,كنبلا زكرمل رابتعالا نود ءالمعلل ةيماظِّنلا
 قبطنيَف ِهيلعو ,ماع لكشب ةيفرصملا تاباسحلا نم �عون ُّدعي باسحلا اذه نأ ثحابلا

 باسحلا َّنأ ريغ ,ةيفرصملا تاباسحلل ةماعلا دعاوقلا ٍّماع ٍلصأك باسحلا اذه ىلع
 اَذ اًباسح هنوِكل ;ىرخألا تاباسحلا نع هماكحأ ضعب يف ُفلتخي كرتشملا يفرصملا

 باسح وأ ,�يراج �باسح كرتشملا باسحلا نوكي دقف كلذل ةجيتنو ;ةَّصاخ ةعيبط
 .ةيدقن ةعيدو
 :كرتشملا باسحلا صئاصخ -٢        
 يفرصملا باسحلا زاتمي ةيفرصملا تاباسحلل ةَّماعلا صئاصخلا ىلإ ةفاضإلاب  
 ...و  ,هترادإ روص دُّدعت اهنمو ,ٌّيعامج ٌباسح هنأ اهنم ,صئاصخ ةدعب كرتشملا

 :يتآلا وحنلا ىلع اهيف لصفنو
 :ٌّيعامج ٌباسح كرتشملا باسحلا -أ        
 نود ُهُحتف متي نأ زوجي الو ,رثكأ وأ نيليمع ىلع كرتشملا باسحلا موقي 

 نع ٍةرداص ٍةَّيمسر ٍةلاكو ِبجومب الإ ِهِحتف يف ةبانإلا زوجت الو ,مهنم وأ امْهنم ةقفاوم

 
 ٢٤٦ص ,قباس عجرم ,ضوع نيدلا لامج يلع )١(

 



  
 

 

 
 

 

٣٢ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 باسِحلا حتف دارملا ناك اَم لاح يف ةيالو ِّكص وأ ,ٍةياصو ِّكص وأ ,ةصتخملا ةهجلا
   .)١(ضراع هتيلهأب وأ ,ًارصاق هل
 :باسحلا ةرادإ روص دُّدعت -ب        
 بجومب وأ ,ٍّيدرف لكشب وأ ,ٍّيعامج ٍلكشب باسحلا اذه رادُي نأ نكمي 
 بحسلا ثيح نم ِهترادإ روص ددعتب ُباسحلا اذه زاتميو ,ءالمعلا عيمج نم ليكوت
 يأ ءارجإب مأ تالايبمكلا ِمأ ِتاكيشلا قيرطب ْمأ اًرشابم ا́يدقن بحسلا ناك ًءاوس ُْهنم
 وأ ,تادامتعا رادصإ وأ ليوحتلاك ةيفرصملا تايلمعلا ليبق نم باسحلا يف لماعت
  .ةيراجتلا قاروألاو مهسألاب لماعت
 :هباحصأل ةددعتم دئاوف قيقحت -ج        

 ,ٍّماع لكشب يفرصم باسح حتف نم ةلَّصحتُملا ةقَّقحُملا دئاوفلا ىلإ ةفاضإلاب
 يذلا ضرغلا بسحب هباحصأل ًةددعتم دئاوف قِّقحُي كرتشملا يفرصملا باسحلا َّنإف
 تالماعَّتلاو تاءارجإلا راصتخا وه اهقِّقحي يتلا دئاوفلا مهأ نمو ,ُهُحتف َّمت هلجأ نم
 تاباسحلا هققحت ال ام كلذو ,ناكمو نامز يف باسحلا فارطأ نيب متت دق يتلا
 .)٢(ةيدرفلا ةيفرصملا
 :ءالمعلا نيب يصخشلا رابتعالا يلع مئاق -د        
 ليمعلا نيب يصخشلا رابتعالا ىلع موقت ةيفرصملا تاباسحلا نأ ماعلا لصألا 

 عقي ثيح ,)٣(ةيفرصملا تاباسحلا حتف دنع جرادلا موهفملا وه اذهو ,كنبلا َنيبو
 باسحلا نكلو )كليمع فرعأ أدبم( مهعم لماعتب نم ةفرعمب مازتلا كنبلا قتاع ىلع

 
 ١٦ص ,كرتشملا باسحلا فيرعت :رظنا )١(
 ١٢٠ص ,قباس عجرم ,فيصان سايلإ :رظنا )٢(
 ٢٥٦ص ,قباس عجرم ,نامرق نمحرلادبع :رظنا )٣(



  
 

 

 
 

 

٣٣ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 رابتعا موقيو ;كنبلا َنيبَو ,ِِهفارطأ ءالمعلا نيب يصخشلا رابتعالل ةفاضإ كرتشملا
 حتف ىلع رثكأ وأ ,نانثا قفتي ال ثيح مهسفنأ باسحلا باحصأ نيب رخآ يصخش
 نوكت ْنأك لماوع ةدع نع ةجتان مهنيب ةلدابتم ةقث نَع ءانب الإ كرتشم يفرصم باسح
 .لاثملا ليبس ىلع ٍّيراجت ٍلماَعت ةلص وأ ,ٍةبارق ُةلص كانه

 :اًهْقِف كرتشملا باسحلا فييكت :ثلاثلا عرفلا         !
 ةقالعل يهقفلا فييكتلا نيب كرتشملا باسحلا فييكت يف قرفن نأ دب ال 
 حتاف كنبلا عم مهتقالع مث نمو ,ٍّلقتسم لكشب مهنيب اميف كرتشملا باسحلا باحصأ
 :يتآلا قفو كلذو ,ِهيدَل ِباسحلا
 :كنبلا عم باسحلا باحصأ ةقالع فييكت -١        
 يف عضخَت ةيدقع ةقالع كرتشملا باسحلا فارطأ ءالمعلاو كنبلا نيب ةقالعلا 
 ,ةَّيفرصملا فارعألاو تاميلعتلاو ةمظنألاو ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأل اهِميظنت

 يهقفلاو يعرشلا فييكتلا يف كنبلا عم ِِهباحصأ ةقالع ثيح نم ُهُفييكت قفتيو
  .ٍّماع ٍلكشب ةيفرصملا تاباسحلل

 بهذ يذلاو ةكرتشملا ةَّيفرصملا تاباسحلا عئادو فييكت يف حجارلا لوقلاو 
 عئادولا نأ ىلإ كونبلا لامعأو دوقنلاو ةَّيفرصملا تاباسحلا يف بتك نمم ريثكلا هيلإ
 كلذلو ,ضرتقملا مكح يف فرصملاو ضرقملا مكح يف عدوملا َّنأو ,ٌضرق ةيراجلا

 ,ُهذخأ امل لثامم غلبم درب مزتليو اهكلمتي لب ةعيدولا نيع ظفحب فرصملا مزتلي ال
 ىمسمب تناك نإو ,ةصاقملاب كسمتي نأ هنكميو ,ٍةرهاق ٍةوقب هكاله رطخ لمحتيو
 عئادولا يف بتك نمو ,ءاهقفلا رثكأ اذه ىلعو ,اهفصو ذخأت نأ كلذ ينعي الف ةعيدولا



  
 

 

 
 

 

٣٤ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 )١(.ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاهقف باتكلا نم
 :مهنيب اميف باسحلا باحصأ ةقالع فييكت -٢        
 مهتَّيكلم ميظنت يف باسحلا باحصأ ءالمعلل يعرَّشلا فييكَّتلا عضخي 
 كلذو ;ةَّيمالسإلا ةعيرشلا يف ةعئاشلا ةيكلملا ميظنت يف ةدراولا ماكحألل باسحلل

 نوكلمي اهيف ءاكرشلا عيمجف عئاَّشلا لاملا يف نوكت يتلا لاومألا ةعيبط عم اهقافتال
 يه ةعئاشلا ةيكلملاو ,كرتشملا باسحلا كلذكو ,لاملا اذه يف هتصح ردقب ٌّلك لاملا
 هيف ٍكارتشا ةجيتن ,دحاو نم رثكأل كولمم ءيش يف ددحم ريغ ٍّيبسن ٍءزجب تقلعت ام"
 وأ سدسلاك ةنيعم ةبسنب صخش نم رثكأل �كولمم هنم ٍءزج ُّلك نوكيف ,زارفإ نود
 .)٢("ةعئاشلا ةصحلا هقفلا يف ىمسي ام وهو ,خلإ ..فصنلا وأ ثلثلا
 ةرذ لك نوكتو ددحم ريغو ,نَّيعم ريغ ٍّيبسن ٍءزجب تقلعت ام" اهنأ اهفيرعت نكميو      

 كارتشا" اهَّنأ ءاهقفلا ضعب اهفرعو )٣("ءاكرشلا عيمج نيب ةكرتشم عئاشلا لاملا يف
 كلاملاف ,ةزرفم ريغ ةصح وأ ةبسنب –ٍلوقنم وأ ٍراقع – ٍلام ةيكلم يف صخش نم رثكأ

 نم ٌددحم ٌءزج اهلباقي ال ةبسنلا هذه نكَل لاملا نم ةبسنب ردقت ةصح كلمي عويشلا يف
 مهل كولمملا ءيشلا يف هتصِح ردقب ٌّلك كالملا يقابو كرتشي وهف ,قحلا لحم ءيشلا

 .)٤("ءيشلا نم ددحم ردقب ادرفنم مهنم ٌّيأ صتخي الف ,�عويش
 ةكلمملا يف ماظنلا نإ ثيحو ,ةعئاشلا ةَّيكلملل ةقباسلا تافيرعتلا لالخ نمو 
 نأ لصألاف ;ةكرتشملا تاباسحلا دوقع مظنت ةصاخ دعاوق عضي مل ةيدوعسلا ةيبرعلا

 
 ةكرحلا طيشنت يف اهرثأو ةيراجلا تاباسحلا - يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم باتك ,يتيبثلا دعسم نب دوعسم د :رظنا )١(

 .٦٢٣ص ,ةثيدحلا ةلماشلا ةبتكملا - ةيداصتقالا
 .١٠١ ص ,ةداجإلا راد ,٢٠١٨ ٣ط ,نوناقلاو يمالسإلا هقفلا يف ةيكلملا ماكحأ ,نورخآو يناطحقلا حلفم .د )٢(
 .٢٦٢ص ,ديدجلا هبوث يف يمالسإلا هقفلا ,اقرزلا ىفطصم )٣(
 .١٥٩ص ,ةيلصألا ةينيعلا قوقحلا ,ةعمج نامعن )٤(



  
 

 

 
 

 

٣٥ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يديهمتلا ثحبملا

 اذه نأ عوجُّرلا كلذ دنع دجنو ,اًهقف ةررقملا ةيعرشلا دعاوقلا ىلإ كلذ يف عجرن
 ضعب اهب دجوي اهنأ امكو ,ةعئاشلا ةيكلملا يف ماكحأ نم درو ام هيلع قبطني باسحلا
 ىلع درت دق يتلا تالاكشإلاو ماكحألا اذكف ُهقفلا اهجلاع يتلا تالاكشإلا
 يف ُدجن اًرصح سيلو ًالاثمف ,اهيلع اهسيقن نأ نكمي ةكرتشملا ةيفرصملا تاباسحلا
 قبطن نأ نكمي قافتالا مدع لاح يف كرتشملا باسحلا فارطأ بيصن ديدحت ةيلاكشإ

 اذه يف هللا نذإب ليصفَّتلاب كلذ ُنايب يتأيسو ,اًهِْقف يف عئاشلا كلملا ةمسق ماكحأ هيلع
  فارطأ بيصن ديدحتب ةقلعتملا ماكحألا نع ثيدحلا دنع ثحبلا
 .كرتشملا باسحلا

!  !  ! 



  
 

 
 

 

٣٦ 

   ةكرتْشملا ةــَّیفرصملا تاباسحلا تالاكشإ لوألا لصفلا

  

 باسحلا كالم نیب ةیلصألا ةقالعلاب ةقلعتملا تالاكشإلا
 اًماظنو اًھقف كرتشملا

 باسحلا فارطأ نيب ةيلصألا ةقالعلا ةعيبط ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا
 .ًاماظنو ًاهقف كرتشملا

 .كرتشملا باسحلا حتف نم ضرغلا :لوألا بلطملا

 .ةيلصألا ةقالعلا ءاضقنا :يناثلا بلطملا

 عازنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا ديدحت ةيلاكشإ :يناثلا ثحبملا
 .ًاماظنو ًاهقف

 نيب عازنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا :لوألا بلطملا
 .ءاكرشلا

 كنبلا نيب عازنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا :يناثلا بلطملا
 .ءاكرشلاو

 لوألا لصفلا

 



  
 

 

 
 

 

٣٧ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ لوألا لصفلا

  :لوألا لصفلا
ً اماظنوً اھقف كرتشملا باسحلا كالم نیب ةیلصألا ةقالعلاب ةقلعتملا تالاكشإلا

 :ديهمت !
 ًارظن ;رطاخملا ةيلاع ةيفرصملا تاباسحلا نم كرتشملا يفرصملا باسحلا دعي 
 نم مت يذلا ساسألا ضرغلل ٍرياغم ٍلكشب ِِهمادختسا نع جتنت دق يتلا تالاكشإلل
 ,رثكأف ناصخش هكلمي اًباسِح ِِهنوكب ةقلعتملاو ,ِِهب ةصاخلا ةعيبطلا نأ امك ,ُهُحتف هلجأ
 ,مهسفنأ باسحلا كالم نيب ٌءاوس ِهيف لماعتلل ًةجيتن أشنت دق ٍتاعزن دوجول ٌّلحم وهف
 ةقلعتم لئاسم ريثي دق امم ةدحاو ةيسنج نم اوسيلو ,ٍةِفلَتْخُم ٍتاَّيسنِج نم نوُنوكي دقو
 اذه يف ثحابلا قرطتيس كلذل ;قيبطتلا بجاو نوناقلاو ةصتخملا ةمكحملا ديدحتب
 :نييتآلا نيثحبملا ىلإ لصفلا
  كرتشملا باسحلا فارطأ نيب ةيلصألا ةقالعلا ةعيبط ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا
 .�ماظنو اًهقف
 .�ماظنو اًهقف عازنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا ديدحت ةيلاكشإ :يناثلا ثحبملا

!  !  ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

 

٣٨ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ لوألا لصفلا

 :لوألا ثحبملا
 كرتشملا باسحلا كَّالُم نیب ةیلصألا ةقالعلا ةعیبط ةیلاكشإ

 :ديهمت         !
 ةقالعلا مظنت ًةَّصاخ اًماكحأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف مظنملا عضي مل

 ماكحألا ىلإ عوجرلا نم دب الف مث نمو ,كرتشملا باسحلا نع أشنت يتلا ةيماظنلا
 باسحلاف ,اهماكحأ قبطنو ,ةقالعلا هذه مظنتل ;ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةدراولا
ً اليبس هيف اودجوو ,ُهنم هباحصأ ِهيغتبي ٍنيعم ٍضرغ قيقحتل ةداع حتفي كرتشملا
  .هلالخ نم مهدصاقم قيقحتل
 :يتآلا نايب يف ثحبملا اذه يف قَّرطتأسو         
 .كرتشملا باسحلا حتف نم ضرغلا :لوألا بلطملا         
 .ةيلصألا ةقالعلا ءاضقنا :يناثلا بلطملا        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

 

٣٩ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ لوألا لصفلا

  لوألا بلطملا
 كرتشملا باسحلا حتف نم ضرغلا

 :كرتشملا باسحلا نم ضرغلا ةيعورشم :ًالوأ !
 ُهُضرغ نوكي نأ كرتشملا باسحلا اهيلع موقي يتلا سسألا مهأ نم نإ 

 تاميلعتلاو ةمظنألل ٍفلاخم ريغو ,ةَّيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ عم �قفَّتم �عورشم
 ٍباسحَك ُهَضرغ َّنأ يف ةيلاكشإلا نمكتو ,)١(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةرداصلا
 مايقلا ءافخإل كلذو ;ًادمع ُهُفارطأ هيفخي دقَف ;كنبلل ةبسنلاب �حضاو نوكي ال ٍكرتشُم
 لصت دق تالاكشإلا نم ريثكلا ةراثإ ىلإ يدؤي امم ;ِهِقيرط نع عورشم ريغ ٍضرغب
 ةَّيأ درتسي نأ كنبلا عيطتسي ال دق كلذبو ;اهترداصم وأ ,لاومألا هذه ىلع زجحلا ىلإ
  .تاباسحلا َنم ِعوَّنلا اذه فارطأل �نئاد ِهنوَك لاح يف هل لاومأ
 كرتشملا باسحلا لامعتسا نكمي يتلاو ,ةعورشملا ريغ ةطشنألل ةلثمألا نمو 

 ريغ ٍلاومأ لاخدإ لالخ نم كلذو ,لاومألا ليسغ طاشن وه اهيلع ةيطغتلل ةليسوك
 لكشلا اهيطعي ثيحب اهلوادتو ,ةَّيلاملا قاوسألا يف اهمادختساو ,ِهيف ٍةعورشم
 ثيحب باسحلا فارطأ عيمجل اكلم نوكتو ,لاومألا هذه جمدت كلذبو ,عورشملا
 نم برهتلا ةعورشملا ريغ ةطشنألا ىلع ةلثمألا نمو ,اهب هابتشالا وأ اهُديدحت بعصي
 كلذو ,مهينئاد هاجت مهعيمج وأ ,باسحلا فارطأ دحأ قتاع ىلع عقت يتلا تامازتلالا
 ةصاخ اهيلع زجحلا ةبوعصل كلذو ,كرتشملا باسحلا يف مهلاومأ عضو لالخ نم
 ُهللا ءاش ْنإ ٍّلقتسم ٍثحبم يف ةلأسملا هذه ىلإ قرطتأسو ,ِِهفارطأ بيصن ددحتي مل اذإ
 .ىلاعت

 
 ٣٠٢٤ص ,٤ج ,ةثيدحلا ةلماشلا ةبتكملا ,هتلدأو يمالسإلا هقفلا ,يليحزلا ةبهو )١(



  
 

 

 
 

 

٤٠ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ لوألا لصفلا

 يف �نايحأ ِهلهاستو ,باسحلا حتف نم دارُملا ضرغلا نم كنبلا قُّقحت مدع َّنإ 
 نكمي يذلا امف ,تالاكشإلا دوجو يف ا́مهُم �ببس ُّدعي ِِهفارطأ ةيصخش نم ققحتلا
 همادختسا مدع نامضو ,ُْهنم ضرغلا ةمالس مدع جئاتن يف عوقولا يفالتل هلعف كنبلل

 مادختسا نم دحلا وأ لاكشألا اذه يفالتلَو ;?ٍعورشم ِريغ ٍطاشن وأ ٍلمع يف ًةليسو
 :يتآلا قيقحت ةرورض ثحابلا ىري عورشم ريغ ضرغل كرتشملا باسحلا
  :كنبلا ةيلوؤسم ديدشت -١       

 ضرفي لب ,كنبلل ا́قح يطعُي يصخشلا رابتعالا ىلع ٌةَمئاق كونبلا تايلمعَو "
 هنأ نيبت اذإف ,ةلماعم ةَّيأ يف هعم لوخدلا لبق ليمعلا ةيصخش نع يرحتلاب �مازتلا هيلع
 الف ,ةقثلا هذهب ٍريدج ريغ هنأ دجو اذإ ٌمزال سكعلاو ,هعم لماعَّتلا ىلع قفاو ةقث لحم
 سسأ ىلع ةقثلا هذه ينبي نأ كنبلا ىلع بجيو ,انامتئا هحنمي الو اباسح هل حتفي
 ةعيبطل ًارظنَو ;)١( "ماظنلا هضرفي ام وأ ,ُفرعلا هيلع ىرج ام ءوض يف ةيعوضوم
  كلذو ,صيرحلا لجرلا َةيانع كنبلا لذبي نأ نم دبالَف كرتشملا باسحلا
 ,باسحلا نم ضرغلا نع حاصفإلاب كرتشملا باسحلا فارطأ مازلإ لالخ نم
 هتيعورشم نم دكأَّتلاو ضرغلا اذه تبثي ام ميدقت لاح يفو ,كلذ تبثي ام ميدقتو
 عورشم ريغ مادختسا يأ نع ةلماكلا مهتيلوؤسمب كرتشملا باسحلا فارطأ دهعتي

 .ِهِقيرط نع
 ,ءالمعلا ةيصخش نم ققحتلا نم هتيلوؤسم يف كنبلا ريصقت توبث لاح يفو 

 كلذ لكو ,ريصقتلا اذه نع كونبلا ةبقارمب ةصتخملا ةهجلا مامأ ًالوؤسم نوكي هنإف
 ِتاميلعت قفو فرصملل زيجي يذلاو )كليمع فرعا أدبم( ٍّمهم أدبم ىلع مئاق
 مدع ُْهِنم رهظ ىتم ليمعلا عم ةيفرصملا ةقالعلا يهني نأ يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم

 
 ٢٥٧ص ,قباس عجرم ,نامرق نمحرلادبع )١(



  
 

 

 
 

 

٤١ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ لوألا لصفلا

 حتف ضرغل اهميدقت مت يتلا تادنتسملا وأ تامولعملا يف ٌلاكشإ رهظ وأ ,ٍةحص
 .)١(أدبملا اذهب ةقلعتملاو باسحلا
 :باسحلا حتف ىلع كنبلا ةرادإ ةقفاوم طارتشا -٢       
 نم ضرغلا ةيعورشم طبض يف دعاست نأ نكمي يتلاو ةَّمهملا لئاسولا نم 
 بلط ميدقت َّمت لاح يفو ,رطاخملا ةيلاع تاباسحلا نم فنصي نأ كرتشملا باسحلا
 ةَّحص ِثحبو ,تاءارجإلا ةمالس نم دكأَّتلل كنبلا ةرادإل عفرلا متي باسحلا حتف
 دب الف هيلع ءانبو ,ِباسحلا حتف ىلع ةقفاوملا مث نمو ,ضرغلا ةمالسو تادنتسملا
 امك ,هدح ىلع كرتشم باسح حتف بلط ِلاح لك مييقت طباوضو ريياعم عضو متي نأ
 عم لماعتلا نكمي ال هَّنإف يلاتلابو ,كنبلا ةرادإل �عنقم نوكي ال بلط يأ ضفر بجي
 .اهماكحأ لكل عضختو ,ةيداع تاباسح اهَّنأ ىلع ةكرتشملا تاباسحلا
 نكمي ال ثيحب عئادولا لوبق دييقت ىلع لمعت كونبلا ضعب نأ ركذلاب ريدجلاو 
 ,طقف ِِهباحصأل دَّدحم ضرغل صصخم هنأ املاط ِهيف عاديإلا باسحلا فارطأ ريغل

 ,باسحلا حتف لبق ءادتبا هطرتشي هنأ املاط كنبلل ٌّقح دييقتلا اذه نأ ُثحابلا ىريو
 اهردصم ديدحت نامضو ,باسحلل لاومألا لوخدل دييقت هيفو ,ِهيلع ءالمعلا ةقفاومو
 .)٢(لقألا ىلع
 ِِهفارطأ ريغل ليكوتلا عنم ىلع كرتشملا باسحلا ِلاح يف كونبلا ضعب لمعتو 

 ليكوتلا ناك نإو ىتح ِهيلع تمت يتلا تايلمعلاو ليكوتلا نم ضرغلا مييقت مت ام ىتم
 .)٣(ا́يماظن

 
 ١٩ص ,)٦( ةرقفلا يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم نم ةرداصلا ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق :رظنا )١(
 ٢ص ,ةكرتشملا تاباسحلا دعاوق ,يحجارلا فرصم :رظنا)٢(
 .٢ص ,قباسلا عجرملا :رظنا )٣(

 



  
 

 

 
 

 

٤٢ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ لوألا لصفلا

  :كرتشملا باسحلا ةكرح ىلع ةباقَّرلا -٣      
 ,تاباسحلا ةعباتم بوجو ىلع ةَّيفرصملا تاباسحلا ميظنت دعاوق تصن دقو

 :)١(يتآلاب ديقتلاو ,ٍّرمتسم ٍلكشب اهيلع ةباقَّرلاو
 ةعباتمل ةثيدحلا ريياعملا لضفأ قفو ٌةبسانم ٌةمظنأ كنبلا ىدل رفوتي نأ بوجو -        
 .داتعملا ليمعلا جهن عم بسانتي ال هوبشم لعف يأ دصرو باسحلا طاشن
 .ٍّرمتسم ٍلكشب رطاخملا ساسأ ىلع ةمئاقلا ةيلخادلا طباوضلا ثيدحت بوجو -        
 ريغ طاشن يأب هابتشالا دنع ةيلاملا تاَّيرحَّتلل ةماعلا ةرادإلا راعشإ بوجو -        

 .عورشم ريغ لمع نع جتان لاومألا ةرداصم نأ حضتا يتم وأ ,ٍعورشم
 لب باسحلا حتف لبق ضرغلا نم قُّقحتلا يف كنبلا مازتلا فقوتي ال مث نمو  

 ريغ ةكرح يف هبتشا اذإَف هيلعو ,هُحتف متي نأ دعب باسحلا ةكرح بقاري نأ كنبلا ىلع
 تدأ يتلا تارربملا مدقيو كلذ نم ققحتلل ةصتخملا ةهجلا غلبي نأ دبالف ,ٍةعورشم
 ديمجت يف هتَّيقحأ باسحلا حتف ةيقافتا دونب نمضي نأ كنبلا ىلع امك ,هابتشالا ىلإ
 .كرتشملا باسحلل عورشم ريغ مادختسا يف هابتشالا لاح باسحلا
 :كرتشملا باسحلا ضارغأ دييقت -٤        
 ِهِحتفب حامسلا رصح وه كرتشملا باسحلا ضارغأ طبضل لئاسولا مهأ نم نإ 

 هذه دودح يف الإ كرتشم باسح حتفب حامسلا مدع يلاتلابو ٍةدَّدحم ٍضارغأل
 ءارش يف نيجوز نيب نماضت وأ ,تاراقع تاداريإ( يف اهديدحت متي نأك ,ضارغألا

 .)٢()خلإ .. ةيراجت تاداريإ وأ ,راقع
 

 
 ٢٠ص ,قباس عجرم ,ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق :رظنا )١(
 ٢ص ,كرتشملا باسحلا دعاوق ,يحجارلا فرصم )٢(



  
 

 

 
 

 

٤٣ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ لوألا لصفلا

 :كنبلا عم ةقالعلا ىلع باسحلا نم ضرغلا رثأ :�يناث        
 بسحب فلتختو ,ِِهفارطأب ةقلعتم ةلأسم كرتشملا باسحلا نم ضرغلا َّنإ 

 ةيصخش ةقالع وأ ,ةيراجت ةقالع باسحلا فارطأ نيب ةقالعلا نوكت دقف ,اهتعيبط
 ةقالعلاب رثأتت ال باسحلا فارطأ ءالمعلاب كنبلا ةقالع نأ ُلْصألاف ,)١()ةيندم(
 ةقالعلا نع ةفلتخم ةقالع اهنوك كلذو ,كرتشملا باسحلا كالم نيب ةئشانلا ةَّيلصألا
 ,اًبلاغ كنبلا عم مهلماعت يف ةرهاظ ريغ اهنوك كلذكو باسحلا اذه ةئشان ةيدقاعتلا

 نأ بجيو ,باسحلا باحصأ ءالمعلا اهبلطي يتلا تاميلعتلاب مزتلي نأ كنبلا ىلعَو
 اهُليدعت زوجيو ,فارطألا عيمج لبق نم اهيلع اًعقومو ,باسحلا حتف لبق ًةديقم َنوكت
 ضفر نع الوؤسم ُنوكي الف مث نمو ,كلذب ًةباتك كنبلا راطخإ متي نأ ىلع مِهقافتاب
 مامأ الوؤسم كنبلا نوكيو ,اهبجومب فارطألا دحأ اهمدقي دق يتلا تابلطلا نم يأ
 فارطألا ىلع بجي هنأ امك ,اهيلع قفَّتملا تاميلعتلا ةَفلاخُم لاح يف باسحلا فارطأ
 لاح يفو كنبلا هيلع قفاوو ,باسحلا حتف هلجأ نم مت يذلا ساسألا ضرغلاب مازتلالا
 ةصتخملا تاهجلل عفرلاو ,باسحلا ديمجتب موقي نأ ًاروف كنبلا ىلعَف ِِهفالخ نيبت
 .)٢(ةيماظن وأ ةيعرش تافلاخم دوجوب هابتشالل
 مدع نامض ىلع غلابلا ُهريثأت هل كرتشملا باسحلا ضرغ نم ققحَّتلا نإ َّمث 
 ًءاوس ريغتلل ةضرعم اهريغك ضارغألا تناك نإو ,عورشم ريغ ضرغل ِِهمادختسا
 .يتآلا بلطملا يف َكلذ ُةسارد يتأتو .اهفالتخاب مأ اهئاهتناب
 

!  !  ! 
 

 
 ٧٨ص ,قباس عجرم ,يناليكلا دومحم :رظنا )١(
 ٩٤ص ,قباس عجرم ,يطشلا ةيداف :رظنا )٢(



  
 

 

 
 

 

٤٤ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ لوألا لصفلا

  يناثلا بلطملا
  ةَّیلصألا ةقالعلا ءاھتنا

 :كرتشملا باسحلا فارطأ ءالمعلا ىلع ةيلصألا ةقالعلا ءاهتنا رثأ :ًالوأ          !
 لصألا يف ُهَّنأ اْهنم ٍتالاكشإ نم ولخي ال هنإف كرتشملا باسحلِاب لماعَّتلا دنع 

 .)١(ِِهفارطأ ءالمعلا نيب ةقباس ةقالع ىلع ٌّينبم ٌدقع وه
 ,ةميلس ةحيحص سسأ ىلع ًةينبم تناك اذإف ,اهريغ تاقالعلا رئاسك ةقالعلا هذهو       
 ىلع ًةينبم ةقالعلا هذه تناك اذإف سكعلا ىلعو ,ِهيف ُدجوُت ال دق فالخلا لئاسم نإف
 ةضرع نوكت اهنإف ;ةقثلا نازيم اهيف لتخا ٍةرقتسم ريغ تاقالع يلع وأ ,ٍفيعض ٍساسأ
 ,هراثآ جتنم ريغ باسحلا نوكيف  ;اهببس ِلاوزب لوزَتو يهتنت دق وأ ,فالخلا ثودحل

 باسحلا مايق دعب تافالخلا ثودح ةيناكمإ يف نمكي لاكشإلاو هضارغأ ٍققحم ريغو
 نأ ادارأو ,نيجوز نيب ةقالعلا ُْهنم ضرغلا ناك اذإ كلذ لاثمو ,هيف لماعتلاو كرتشملا
 ,امهنيب اميف كرتشم باسح حتف متو ,ٍراقع ءارشب نماضتلا ليبس ىلع امهنيب اميف اموقي

 ُأدبت ُهَّنإف ةيجوزلا تهتناو ,فالخلا عقو اذإف ,امهنيب ةقثلا ةقالعلا هذه ساسأو
 ٌريثك كلذ نع جتنيو ,كرتشملا باسحلا يف هتصحب امهَالك بلاطي دقو ,تالاكشإلا
 نامض كلذكو ,ًاديقعت رثكأ اهلعجو تالاكشإلا ديازت مدع نامضلو ,تالاكشإلا نم

 فارطأ ءالمعلا موقي نأ دبالف ,تقولا تاذ يف حيحص لكشب كرتشملا باسحلا ريس
 دحأ لبق نم ِِهمادختسا مدع نامضل ;ِهِفقو وأ ,ِِهلفق يف مهتبغرب كنبلا راطخإب باسحلا
 نم اهبحِسب مأ لاومألا ليوحتب مايقلاب ًءاوس رخآلا ةحلصمل ٍّرضم ٍلكشب ءالمعلا
 .)٢(كلذب مايقلاب ًالوخم ناك اذإ باسحلا

 
 ٤٧ص ,قباس عجرم ,يطشلا ةيداف :رظنا )١(
 ١٢١ص ,ةيقوقحلا يبلحلا تاروشنم ١ط ,يناثلا دلجملا ,ةيفرصملا دوقعلا ,فيصان سايلإ :رظنا )٢(



  
 

 

 
 

 

٤٥ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ لوألا لصفلا

 ءافولاب باسحلا يف ءاكرشلا مايق بوجو ةيلصألا ةقالعلا ءاهتنا نع جتنيو 
 ِهيف ٍكيرش ِّلك ةصح رادقم نأ ِضارتفا ىلع اذهو ,ِهيف هتصح ردقب ٌّلك مهتامازتلاب
 لهف هِّقح ءافيتسا يف ًالاكشإ هجاويس كنبلا نإف ًةددحم نكت مل اذإف ةمولعمو ,ٌةددحم
 تصن دقو ,ُهَهاجت مهتامازتلاب ءافولا يف كنبلا مامأ نونماضتم ِلاحلا هذه يف ءاكرشلا
 ريغ نماضتلا نأ ىلع ةيفرصملا تاعزانملا يف لصفلا ةنجل نع ةرداصلا ئدابملا
 .?)١(كرتشملا باسحلا يف ضرتفم
 كنبلا مامأ مهتامازتلاب ءافولل ءاكرُّشلا نيب ٍنماضت دوجو مدع لصألا نإف يلاتلابو       
 قحب فاحجإ هيف أدبملا اذه نأ ثحابلا ىريو ,ًءادتبا كلذ ىلع قافتالا لاح يف َّالإ
 ال دق وهف ,ِِهتَحلصمب ًاررض عقوي نأ هنأش نم نماضتلا دوجو ضارتفا مدعو ,كنبلا
 هِّقح ليصحت يف ةبوعص هجاويسو ,كرتشملا باسحلا يف كيرش لك بيصن رادقم ملعي
 يف لاملا ةمسقب ةقلعتملا تاعزانملا يف لصفلا ىتح رظتني نأ هيلعو ,ءاكرشلا نم
 ءافولل كرتشملا باسحلا ِفارطأ نيب نماضَّتلا َّنإف اذل ,كلذ لوطي دقو ,باسِحلا
 هَّقح كنبلا ذخأيف لاكشإلا اذه يدافتل ًةليسو دعي كرتشملا باسحلا ِهيف مهتامازتلاب
 ىلع عجري نأ كيرشلا اذهل قحي ُهَّنإف َّمث نمو ,كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا دحأ نم
 .كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا يقاب

 :كنبلا عم ءالمعلا ةقالع يف ةيلصألا ةقالعلا ءاهتنا رثأ :�يناث          !
 يف رثأ اهل كرتشملا باسحلا فارطأ ءالمعلا نيب ةَّيلصألا ةقالعلا ءاهتنا نإ 

 ٌّينبم لصألا يف كرتشملا يفرصملا باسحلا دقع نإف ُتفلسأ امكف ,كنبلِاب مهتقالع
 ىلعف ِِهفارطأ نيب ةقالعلا تهتنا اذإف كلذ عمو ,ِِهباحصأ ءالمعلا نيب ٍةقباس ٍةقالع ىلع

 
 ١٣١ص )٣٦٣( أدبملا ,ةيفرصملا تاعزانملا يف لصفلا ةنجل ةنامأ :رظنا )١(



  
 

 

 
 

 

٤٦ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ لوألا لصفلا

 همايق نم ساسألا ضرغلا ءاهتنا عم ُهءاقب نأ امك ,كلذب كنبلا اوغلبي نأ ِهيف ءاكرشلا
 ٍفلاخم ٍلكشب باسحلا لامعتسا متي ُهَّنأ اهِّمهأ نم ًةددعتم ٍتالاكشإ ريثي نأ هنأش نم
 .ةلءاسملا مامأ كنبلا عقوت دق يتلاو تاميلعتلاو ةمظنألل
 ءاكرشلا نإ ثيح ةيلصألا ةقالعلا ءاهتناب كنبلا ملع ةبوعص يف لاكشإلا راثيَو  

 نأ مهل ةيلصألا ةقالعلا ءاهتنال ةجيتنو ,كلذب ِهِراطخإب نوموقي ال دق باسحلا يف
 اذهب ءافولا ةيفيك يف لاكشإلا راثيَف ,باسحلا ديصرب ءافولاب كنبلا ةبلاطمب اوموقي
 يف ءاكرشلا هاجت كنبلا ةمذ أربت ىتمو ?ءافولا متي نملو ,ِباسحلا فارطأل ديصرلا
 ةجلاعم نإف اذل ;ءافولا اذهل ةجيتن مهدحأ مامأ ًالوؤسم نوكي ال يلاتلابو ,باسحلا

 يف ءاكرشلا ةبلاطمو باسحلا فارطأل كنبلا ةعباتم لالخ نم نوكي تالاكشإلا هذه
 كرتشملا باسحلا اهيلع ينب يتلا ةيلصألا ةقالعلا رارمتسا تبثي ام ميدقتب باسحلا
 مل اذإف ةيلصألا ةقالعلا رارمتساب رارقإ ىلع عيقوتلاب ءاكرشلا ةبلاطم وأ ,ٍّيرود ٍلكشب
 مث ةقالعلا رارمتسا تبثي ام ميدقت ةرورضب مهِراطخإب موقي نأ كنبلا ىلعف كلذ متي
 .بلطتملا مدقُي مل اذإ باسحلا ديمجت يف هيعس ىلإ ُهبني
 نأ ءاكرشلل قحيَف ةيلصألا ةقالعلا ءاهتنا تبثي ام ميدقت مت وأ ,كنبلل تبث اذإف 
 يف هتصح ردق مْهنم لك ءاطعإب موقي نأ ِهيلعو ,باسحلا ديصرب ءافولاب ُهوبلاطي
 .باسحلا حتف دقع يف مهنم ٍّلك بيصنب ِهِملع ضرف ىلع اذهو ,باسحلا
 نأ ِهيلعف باسحلا ديصر لماكب هل ءافولاب كنبلا ةبلاطمب ءاكرشلا ُدحأ ماق اذإف 
 نأ مهلو ,ءاكرشلا يقاب مامأ ًالوؤسم نوكيو ,ُءاكرشلا قفاو اذإ الإ كلذ نع عنتمي
 .)١(باسحلا يف مهتصح رادقمب ُهوبلاطي

 
 ٦٩٩ص ,قباس عجرم ,ناميلس حاتفلادبع :رظنا )١(



  
 

 

 
 

 

٤٧ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ لوألا لصفلا

 ملو مهنم يأل باسحلا ديصرب ءافولا متي نأ دقعلا يف طارتشالا لاح يفو 
 هيدل نملو ,كنبلا ةَّيلوؤسم دقعنت الف مهدحأل ءافولا ىلع ءاكرشلا يقاب ضرتعي
 ,ءافولا نع ًاروف فقوتي نأ ِهيلع بجيو ,كلذب  ُهَرطخي  نأ هيلعف ءاكرشلا نم ضارتعا

 ءاكرشلا دحأل ءافولا مت لاح يف هنأ امك  ,كلذ ةفلاخمب همايق لاح هتيلوؤسم دقعنتو
 اذإ باسحلا يف هتصح رادقمب الإ ِمتَي ال هنإف ءاربإ وأ كنبلا نيبو ,هنيب ةَّصاقم بجومب

 ىتح ةصاقملا ةيلمعب مايقلا كنبلل زوجي ال هنإف ةمولعم نكت مل اذإ امأ ,ةمولعم تناك
 موقي نأ نكمي اضيأ ِلاحلا هذه يفو ,مهنم ٍّلك بيصن ديدحت متيو ;ةمسقلا متت
 كلذو ,صصحلا لقأ هعم ةَّصاقملا لمع دارملا كيرشلل ةصحلا لعجب فارطألا
 لاح يف الإ ةصاقملا لمعب موقي نأ كنبلل زوجي الف كلذل ةجيتنو ,كنبلا ىلع لياحتلل
 .ءاضقلا مكحب ةمسقلا تناك

 ىلعف هرادقمو ءافولا ةيفيك ىلع مهنيب اميف قافِّتال لصوتلا مدع لاح يفو
 ماكحأل �قفو ةمسقلا بلطل ةصتخملا ةمكحملا مامأ ىوعدب اومدقتي نأ ءاكرشلا
 لئاسملا يف لوقلا ِليصفتب مداقلا ثحبملا يف كلذ ُنايب يتأيسو ,ةيمالسإلا ةعيرشلا
 .اهيف قيبطتلا بجاو ماظنلا وأ نوناقلا ديدحتو ,ةصتخملا ةمكحملا ديدحتب ةقلعتملا

 
!  !  ! 

 
  



  
 

 

 
 

 

٤٨ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ لوألا لصفلا

 :يناثلا ثحبملا
ّنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا دیدحت ةیلاكشإ ً اماظنو اًھقف عازِ
 :ديهمت         !

 اهريغ لاحك ُنوكت اهَّنإف كرتشملا يفرصملا باسحلا يف تاقالعلا ددعتل ًارظن 
 تاعزانملا مايقو تافالخلا عوقول اهضرعتل ةيماظن وأ ,ًةينوناق ًةقالع اهرابتعاب يأ
 عوقول ةضرع رثكأ نوكي كرتشملا باسحلاف ;عازنلا عوقو ببس نع رظنلا ِّضغب
 عم مهتقالع ةعيبطو ,ةيماظنلا مهزكارم فالتخاب مهسفنأ ءاكرشلا نيب تاعزانملا
 ديدحت نع لؤاستلا راثي ةقالعلا يف ٍساسأ فرطك كنبلا دوجو نأ امك ,اًضعب مهضعب
 ,اهزكارم فالتخاو تاقالعلا هذه ددعت لظ يف عازنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا

 نم ةصتخملا ةمكحملا ديدحتب ةقلعتملا تالاكشإلا لصفلا اذه يف ثحابلا لوانتيسو
 :نييتآلا نيبلطملا لالخ

 .ءاكرشلا نيب تاعزانملا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا :لوألا بلطملا  
  كنبلا نيب تاعزانملا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا :يناثلا بلطملا 

 .ءاكرشلا نيبو
 
 
 
 
 
 
 

  



  
 

 

 
 

 

٤٩ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ لوألا لصفلا

 لوألا بلطملا
  كرتشملا باسحلا فارطأ نیب تاعازنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا

 يف ءاكرشلا نيب عقت يتلا تاعزانملا يف لصفلاب ةَّصتخملا ةمكحملا ديدحت َّنإ 
 صاصتخالا دعاوق عضختو ,مهنيب ةقالعلا ةعيبط بسحب فلتخت كرتشملا باسحلا
 .ةيذيفنتلا هتحئالو ةَّيعرشلا تاعفارملا ماظن يف ةدراولا ةماعلا دعاوقلا ىلإ اهيف
 ةقالعلا عون ديدحت نم دُبالف ِهيلعو ,ٌعقوتم رمأ مهنيب اميف فارطألا ةعزانمف  
 فالتخالاو عزانَّتلا يف لصفلا يف ,قيبطتلا بجاو نوناقلاو ةصتخملا ةمكحملا ديدحتل

 دعاوقلا ىلإ ءاكرشلا نيب ةقالعلا ميظنت يف عضخي تحضوأ امك كرتشملا باسحلا يف
 .ةعئاشلا ةيكلملا ماكحأب ةقلعتملا ةَّيمالسإلا ةعيرشلا يف ةماعلا

 ةقالع نع ةئشانلا تاعزانملا يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا مكاحم صتختو 
 نم ِِهفارطأ دحأ نوكي نأ روصتي ال ثيحو ,مهنيب اميف كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا
 هذه يف رظنلا نع ملاظملا ناويد ةيالو جرخت يلاتلابف ;ماعلا ماظنلا صاخشأ
 .ةماعلا مكاحملا ةيالو دقعنتو ,تاعزانملا
 موقت هنأ ىلع ةيعرشلا تاعفارملا ماظن نم )٢١٨( ةداملا نم )٤( ةرقفلا تصن  
 ,ةكرتشملا لاومألا ةمسقب ةقلعتملا تاءارجإلاو طباوضلا ديدحتب ماظنلا اذه حئاول

 نمضتملا ـه١٩/٠٥/١٤٣٩ خيراِتب )١٦١٠( مقر لدعلا ريزو رارق ردص دقو
 ةداملا نم )١( ةرقفلا تصن ثيحو ,ةكرتشملا لاومألا ةمسق ةحئال ىلع ةقفاوملا
 رثكأف نينثا ٍدحاو نم رثكأل كولمملا لاملا ُهَّنأ" كرتشملا لاملا فيرعت ىلع ىلوألا

 نأ نيبتي فيرعتلا اذه لالخ نمو ;"امهريغ وأ ,ٍثرإ وأ ,ٍدقع بجومب عويشلا ىلع
 دقع نإف يلاتلابو ,امهريغ وأ ,ٍثرإ وأ ٍدقع بجومب رثكأف نانثا هكلمي كرتشم لام يأ
 لاومألا ةمسق ةحئال هيلع قبطنتو ,ىنعملا اذه يف لخدي كرتشملا يفرصملا باسحلا
 .ةكرتشملا



  
 

 

 
 

 

٥٠ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ لوألا لصفلا

  يناثلا بلطملا
 .كرتشملا باسحلا فارطأو كنبلا نیب عازنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا

 دقعني نأ ءالمعلاو كونبلا نيب أْشنَت دق يتلا تاعزانملا يف لصألا َّنأ يفخَي ال
 ,ٌرجات فرصملا وأ كنبلاف ,ينوناقلا هزكرمو ِهيلع ىعَّدملا ةَفصل �قفو اهيف صاصتخالا

 .)١(ةيراجت لامعأ اهب موقي يتلا لامعألا عيمجو
 ,ةيراجتلا رئاودلا ةماعلا مكاحملل دقعني صاصتخالا نإف أدبملا اذهل �قفوو 

 ىعدملاو ,اًكنب يعدملا نوَك لاح يف سكعلاو ,اًفرصم يأ اًكنب هيلع ىعدملا ناك اذإو
 ءالمعلا ناك اذإف ,ُهَعم مهتقالع يف ةيماظنلا مهزكارمب ةقلعتم هتفص نإف ,ءالمعلا مهيلع
 مكاحملل ًادقعنم صاصتخالا نوكيف ةيراجتلا مهضارغأل باسحلا حتف متو ًاراجت
 ًادقعنم صاصتخالا نوكيف ةيندم ضارغأل باسحلا يف ءالمعلا ناك اذإ امأ ,ةيراجتلا
 .)٢(ةيقوقحلا رئاودلا ةماعلا مكاحملل

 ١٠ خيراتو )٨ / ٧٢٩( مقر يماسلا رمألا ردص قباسلا أدبملا نم ًءانثتساو 
 يبرعلا دقنلا ةسسؤم يف ةنجل ليكشت بوجو ةيناثلا هتدام يف نمضتملا ـه١٤٠٧ / ٧ /
 اهئالمعو كونبلا نيب اياضقلا ةساردل صصختلا يوذ نم صاخشأ ةثالث نم يدوعسلا
 تاَقافتالل �قبط نيفرطلا نيب ةبسانملا لولحلا داجيإو ,تافالخلا ةيوست لجأ نم
 .امهنيب ةعقوملا

  ـه١٤٣٣/ ٨ / ١١ خيراتو )٣٧٤٤١( مقر  يكلملا رمألا رودص كلذ الت مث     
 ةنجل( حبصيل )ةيفرصملا تاعزانملا ةيوست ةنجل( مسا ليدعت لوألا هدنب يف نمضتملا
 ,ةيلصألا ةيفرصملا تاعزانملا يف لصفلاب ةصتخم نوكتو )ةيفرصملا تاعزانملا

 .اهل ةعباَّتلا ةيفرصملا تاعزانملاو
 

 ٢٨٦ص ,قباس عجرم ,نامرق نمحرلادبع :رظنا )١(
 ٣٧ص ,٤ط ,ةينطولا دهف كلملا ةبتكم ,يدوعسلا يراجتلا نوناقلا ,ربجلا دمحم :رظنا )٢(



  
 

 

 
 

 

٥١ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ لوألا لصفلا

 ةقلعتملا تاعزانملا لاح يف صاصتخالا عزن مت هنإف تاميظنتلا هذهل ةجيتنو     
 تاعزانملا يف لصفلا ةنجل ىلإ اهلقنو ,ةَّماعلا مكاحملا نم اهئالمعو كونبلاب
 صاصتخالا نإف ًاليمع مأ ,اًكنب هيلع ىعدملا ناك ءاوس لاوحألا عيمج يفو ,ةيفرصملا
 نيب ٌدقع كرتشملا يفرصملا باسحلاف ;قبس ام ىلع ًءانبو .ةنجللا هذهل ًادقعنم نوكي
 ةعزانم ةَّيأ نإف يلاتلابو ,كونبلا لمع ةعيبط نم دقعلا اذه ُّدعيو ,رثكأ وأ نيليمعو كنب
 .)١(ةنجللا صاصتخا نم نوكت اهنإف باسحلا ءالمع نيبو كنبلا نيب موقت

 :ةيفرصملا تاعزانملا يف لصفلا ةنجل ليكشت -
 نم ةنجللا فلؤت نأ ىلع اًقباس هيلإ راشملا يكلملا رمألا نم يناثلا دنبلا صن  

 رمأب اهؤاضعأو ةرئاد لك سيئر نيعيو ,ٍّيطايتحا ٍوضعو ءاضعأ ةثالث نم رثكأ وأ ةرئاد
 .ديدجتلل ةلباق تاونس عبرأ ةدمل يكلم
 اهتارارق نوكتو ,ةيبلغألاب ةنجللا تارارق ردصت نأ ىلع ثلاثلا دنبلا صنو 
 ملستل ددحملا خيراتلا نم �موي نيثالث لالخ ةيفانئتسالا ةنجللا مامأ نعطلل ًةلباق
 .)٢(ىرخأ ةهج ةَّيأ مامأ نعطلل لباق َريغ حبصأ الإو ,رارقلا ةخسن

 :ةيفرصملا تاعزانملا ةنجل ةيحالص -
 لصفلل ةمزاللا تايحالصلا ةيفرصملا تاعزانملا ةنجل حنم ىلع مظنملا صرح     

 نيب ةمربملا تاَقافتالا ميدقتب رمألا كلذ ليبس يف اهلو ,هنأشب رارق رادصإو ,عازنلا يف
 ةنجللا تحنُم امك ,ةينفلا ةربخلاب ةناعتسالاو ىوعَّدلل ةديؤملا تادنتسملاو نيفرطلا

 تارارق رادصإ اهصاصتخاب ةلصلا تاذ ةَعطاَقلا تارارقلا ذيفنتب نيدملا مازلإ فدهب
 

 ,قباس عجرم ,نامرق نمحرلادبع .ةيليومتلاو ةيفرصملا تافلاخملاو تاعزانملا ناجلل ينورتكلإلا عقوملا :رظنا )١(
 .اهدعب امو ٢٧٥ص

 ,قباس عجرم ,نامرق نمحرلادبع .ةيليومتلاو ةيفرصملا تافلاخملاو تاعزانملا ناجلل ينورتكلإلا عقوملا :رظنا )٢(
 .اهدعب امو ٢٧٥ص



  
 

 

 
 

 

٥٢ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ لوألا لصفلا

 ,ةَّيموكحلا تاهجلا ىدل هتاقحتسمو ,ةيرامثتسالاو ةيفرصملا هتاباسح ىلع زجحلاب
 زوجي امك ,رفسلا نم هعنمو ,كونبلاو ةَّيموكحلا تاهجلا عم لماعتلا نم هعنم كلذكو
 يكلملا رمألا صن امك ,ةددحم ٍتالاحل �قفو لجعملا ذافنلاب اهتارارق نمضت نأ ةنجَّلل
 بسحب ٍّلك– ةينعملا تاهجلا مازلإ ىلع ـه١٤٣٣ / ٨ / ١١ خيراتو )٣٧٤٤١( مقر
 تارارق كلذَكو ,ناجللا نم يأ نم ةرداصلا ةيئاهِّنلا تارارقلا ذيفنت -هصاصتخا
 .)١(لّجعملا ذافنلاب ةلومشملا تارارقلاو ,ةيذيفنتلا ةنجللا
 

!  !  ! 

 
 ,قباس عجرم ,نامرق نمحرلادبع .ةيليومتلاو ةيفرصملا تافلاخملاو تاعزانملا ناجلل ينورتكلإلا عقوملا :رظنا )١(

 .اهدعب امو ٢٧٥ص



  
 

 
 

 

٥٣ 

   ةكرتْشملا ةــَّیفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 

  

 اًھقف كرتشملا باسحلا ةرادإب ةقلعتملا تالاكشإلا
 .اًماظنو

 هلفقو كرتشملا باسحلا حتف ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا
  .ًاماظنو ًاهقف

 .كرتشملا باسحلا حتف :لوالا بلطملا
 .كرتشملا باسحلا لفق :يناثلا بلطملا

 باسحلا فارطأ بيصن ديدحت ةيلاكشإ :يناثلا ثحبملا
 .ًاماظنو ًاهقف عاديإلاو بحسلاو كرتشملا

 باسحلا فارطأ بيصن ديدحت :لوألا بلطملا
 .كرتشملا

 نم ليوحتلاو عاديإلاو بحسلا :يناثلا بلطملا
 كرتشملا باسحلا

 يناثلا لصفلا



  
 

 

 
 

 
 

٥٤ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 يناثلا لصفلا
 اًماظنو اًھقف كرتشملا باسحلا ةرادإب ةقلعتملا تالاكشإلا

 :ديهمت         !
 دُّدعتل ًارظنو ,ِِهب ةقِّلعتملا لئاسملا مهأ نم كرتشملا يفرصملا باسِحلا ةرادإ نإ 

 حتف نم ًءادتبا تالاكشإلا نم ريثكلا ريثت اهنإف باسحلا ةرادإ ةَِّيلمَع ةَّيلمعلا هذه
 .هلافقإ ىلإ كرتشملا باسحلا
 ام اذهو ٌّيعامج ٌباسح هنأ كرتشملا باسحلا صئاصخ مهأ نم نإ ثيحو 
 ٌتالاكشإ هنع جتني ام ةداع يعامجلا عباطلاف ,ةيفرصملا تاباسحلا نم هريغ نع هزيمي

 .كنبلاو ءاكرشلا نيب ْمأ مهنيب اميف باسحلا يف ءاكرشلا نيب ءاوس
 باسحلا ةرادإب ةقلعتملا تالاكشإلا نايبل لصفلا اذه يف ثحابلا قرطتيسو 
 :نيَيتآلا نيثحْبملا لالخ نم كلذو ,كرتشملا
 .�ماظنو �هقف هلفقو كرتشملا باسحلا حتف ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا 
 بحسلاو كرتشملا باسحلا فارطأ بيصن ديدحت ةيلاكشإ :يناثلا ثحبملا 

 .�ماظنو �هقف عاديإلاو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

 
 

٥٥ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 :لوألا ثحبملا
ً اماظنوً اھقف ھلفقو كرتشملا باسحلا حتف ةیلاكشإ

 :ديهمت  !
 لومشل كلذو ,ةيماظنلا ةيحانلا نم ءارجإ مهأ وه كرتشملا باسحلا حتف َّنإ 
 اهب لومعملا تاءارجإلا نع فلتخت يتلا تاميلعتلاو دعاوقلا نم ريثك ىلع هتاءارجإ

 باسحلا اهب زيمتي يتلا ةَّصاخلا ةعيبطلل ًارظن كلذو ;يدرف يفرصم باسح حتف يف
 .هريغ نع كرتشملا
 ;ِهِحتف ءارجإ ءانثأ كرتشملا باسحلل ةمَظنُملا ةينوناقلا دعاوقلا عضو َناَك اَّملَو 

 .كرتشملا باسحلا فارطأ هجوت دق يتلا تالاكشإلا نم ريثك يفالت يف مهسي َكلذ َّنأل
 :نيَيتآلا نيبلطملا ِةسارِد ىلإ ثحبملا اذه يف ثحابلا قرطتيسو 
 .كرتشملا باسحلا حتف :لوألا بلطملا 
 .كرتشملا باسحلا لفق :يناثلا بلطملا 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

 
 

 
 

٥٦ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 لوألا بلطملا
 كرتشملا باسحلا حتف

 :كرتشملا باسحلا حتف ةيناكمإ :ًالوأ  !
 ٍةَّيفرصم ٍتاباسح حتِفب موقت نأ كونبلل زيجي ٌحيرص ٌّيماظن ٌّصن دجوي ال 

 ٍلكشب ةلأسملا هذهل ةيفرصملا تاباسحلل ةمظنُملا دعاوقلا قرطتت مل ثيح ٍةكرتشم
 دري ملو ,ليمع نيبو كنب نيب دوُقع اهَّنأ ةَّيكنبلا تاباسحلا فيرعت يف تصنف ,ٍحيرص

 ةيبرعلا ةكلمملا يف يفرصملا فرعلا نكلو ,رثكأ وأ نيليمع وأ ظفل مادختساب صنلا
 وأ دعاوقلا ضعب تَّصن امك ,)١(تاباسحلا نم عونلا اذه حتف زيجي ةيدوعسلا
 ضعب ىلع ٍّينمض ٍلكشب يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم نم ةرداصلا تاروشنملا
 .ٍليمع نم رثكأل اهحتف متي يتلا تاباسحلاب ةقلعتملا ماكحألا
 ىلع زجحلا ماكحأ يف ةيفرصملا تاباسِحلا حتف دعاوق تصن كلذ لاثمو  
 تاقالعلاو تاباسحلا يف ةنئادلا ةدصرألا ةفاك ىلع زجحلا لمشي نأ "ىلع ةدصرألا
 ريغ ىلع ةسسؤملا بلط صني ملام ةكرتشملا تاباسحلاو ... ءانثتساب ةيفرصملا
 نم ةدمتعملاو ,كونبلا ضعب نم ةرداصلا تافيرعتلا ضعب تَّصن امكو ,)٢("كلذ
 ماكحأ تَّصن كلذ ىلع ةلثمألا نمو ًةحارص كرتشم باسح حتف زاوج ىلع ةسسؤملا
 يف )ابماس( كنب نم ةرداصلا ةيكنبلا تامدخلاو تاجتنملاو ,هطورشو باسحلا حتف
 باسحلا ِلاح يفو باسحلا حتفل بلطلا مدقم ينعيو " باسحلا بحاص فيرعت
 طورشو ماكحأ تصن امك ,)٣("باسحلا حتف بلطل نيمدقتملا الك ينعت كرتشملا

 
 . ٣٢٣ :قباس عجرم ,نامرق نمحرلادبع :رظنا )١(
 .٥٠ص ,قباس عجرم ,ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق )٢(
 ,ةيكنبلا تامدخلاو تاجتنملاو تاباسحلا حتف طورشو ماكحا ,ابماس كنب )٣(

https://www.samba.com/ar/tnc.aspx 



  
 

 

 
 

 
 

٥٧ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 هنأ ىلع لمعلا فيرعت يف )دالبلا ( كنب نم ةرداصلا دالبلا باسح حتف ةيقافتا
 حتف ةيقافتا ىلع عقو يذلا باسحلا بحاص ,يرابتعالا وأ يعيبطلا صخشلا"

 نيذلا ,نييرابتعالا وأ نيِّيعيبطلا صاخشألا نم باسحلا باحصأ وأ ,دالبلا باسح
 .)١("كرتشملا باسحلا ِلاح يف ةيقافتالا هذه ىلع اوعقو
 يأ " لقتسم لكشب كرتشملا باسحلا فيرعت ىلع ماكحألا تاذ يف تَّصنو       

 حتف جذومن ددح امك ,)٢("ٍّيرابتعا وأ ٍّيعيبط صخش نم رثكأ مساب هحتف متي باسح
 صن امك ?كرتشم مأ يدرف له تارايخلا ىلع باسحلا عون ةناخ ديدحت يف باسحلا

 عاونأ ىلع )متهت اماس( يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤمل ينورتكلإلا عقوملا يف
 تالماعملاب مايقلا هلالخ نم نكميو "يراجلا باسحلا اهنمو ,ةيفرصملا تاباسحلا
 كنكميو ... تاكيشلا ريرحتو يدقنلا عاديإلا وأ بحسلا لثم ةيديلقتلا ةيفرصملا
 .)٣("رخآ صخش عم كرتشم باسح حتف اضيأ
 ةكلمملا يف كرتشملا باسحلا حتف زاوج نيبتي ةقباسلا صوصُّنلا لالخ نمو 
 يماظن صن يأ ثحابلا دجي ملو ,فراصملاو كونبلا يف هب لماعَّتلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا
 .كرتشملا باسحلا حتف عنمي ميمعت وأ ةيفرع ةدعاق وأ
 
 

 
  )٨٨( مقر ةيعرشلا ةئيهلا رارق ,دالبلا باسح حتف ةيقافتا طورشو ماكحأ ,دالبلا كنب )١(

-albilad-and-https://www.bankalbilad.com/ar/personal/accounts/Pages/current
TC.aspx-accounts 

  )٨٨( مقر ةيعرشلا ةئيهلا رارق ,دالبلا باسح حتف ةيقافتا طورشو ماكحأ ,دالبلا كنب )٢(
-albilad-and-https://www.bankalbilad.com/ar/personal/accounts/Pages/current

TC.aspx-accounts 
  ,)متهت اماس( يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤمل ينورتكلإلا عقوملا )٣(

https://samacares.sa/guides/category/accounts/page/2/ 



  
 

 

 
 

 
 

٥٨ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 :كرتشملا باسحلا حتفل ةماعلا طورشلا :�يناث        !
 َنيبو كنبلا نيب باسح حتف ةيقافتا ىمسي ٍدقع بجومب باسحلا حتف متي 
 كرتشملا باسحلا نإ ثيحو ,�عرش هنوضوفي نم وأ ,)ءاكرشلا( باسحلا باحصأ
 اهعونأ فلتخمب ةَّيفرصملا تاباسحلا حتفل ةماعلا طورشلاو دعاوقلا هيلع قبطنت

 �عضاخ نوكي نأ دبالف دقع بجومب متي يفرصملا باسحلا هنأ امبو ,اهروصو
 :يتآلاك يهو دوقعلا ماربإل ةماعلا دعاوقلل

 :اضرلا -١
 اضر بجومب متت ةيئاضر دوقع اهنأ ةَّيفرصملا تاباسحلا صئاصخ نم نإ 
 نيِّيرابتعا وأ نيِّيعيبط صاخشأ نم ًارداص اضرلا اذه نوكيو ,)١(ةقالعلا هذه فاَرطأ
 دشرلا ِّنس نيغلابو عرشلا هيلع صن ام وحن ىلع ةلماكلا ءادألا ةيلهألاب نوعتمتي
 هب صاخشألا ءالؤه دحأ نوكي الو ,)٢(ٌّماع )١٨( وهو ماظنلا يف هيلع صوصنملا

 هتيلهأ ديقت ةفص هب وأ ,هنس يف رغص وأ ٍهفس وأ ,هتع وأ نونجك هتيلهأ يف ضراع
 ًاربج هاضر لعجت يتلا بويعلا نم �يلاخ نوكي يذلا وه حيحصلا اضرلاو ,سالفإلاك
 وأ نبغلا وأ ,ريرغتلا وأ ,هاركإلا بيعب ابوشم اضرلا نوكي نأك هيف ًارايتخا ال هنع
 .)٣(طلغلا

 
 .٣٢٧ ,ةيعماجلا تاعوبطملا راد ,)٢٠٠١( ,ةيراجتلا ,كونبلا تايلمعو ةيراجلا دوقعلا ,يدورابلا يلع :رظنا )١(
 نسلا نإف يلاتلابو رشع ةنماثلا نس غلبي مل نم وه رصاقلا نأ ىلع ةيفرصملا تاباسحلا حتف دعاوق تصن ثيح )٢(

 .٧٠ص ,قباس عجرم ,يناليكلا دومحم ,رظنا .�ماع ةرشع ةينامث وه ةيفرصملا تاباسحلا حتفل بولطملا
 ٧٠ص ,قباس عجرم ,يناليكلا دومحم :رظنا )٣(

 



  
 

 

 
 

 
 

٥٩ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 صاخشألا دحأ نم مدقملا كرتشملا باسحلا حتف بلط نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو       
 صخشلا صخش نم رثكأل حتفي كرتشملا باسحلا نوك هلوبق بجي ال نيِّيرابتعالا
 .)١(ةلقتسم ةيصخش نع ربعي ًادحاو �نايك دعي يرابتعالا
 نوكي نأ طرتشي له ٍكرتشم ٍباسح حتف فارطألا ةدارإ لاح يف لؤاستلا ُروثيو 

 ?�حيرص مهاضر
 فارطألا هنع ربعي نأ دُب ال ٍكرتشُم ٍباسح حتفب فارطألا اضر نأ ثحابلا ىريو       

 ٍكرتشم ٍباسح حتفب موقي نأ كنبلاب ردجَي الو ,باسحلا حتف بلطب كنبلا ىلإ ةحارص
 تاباسحلا نم هنوكو ,ةصاخلا كرتشملا باسحلا ةعيبطل كلذو ,ٍّينمض اًضر بجومب
 .اهب لماعتلا ءانثأ صرحلا بجي يتلا ةرطخلا
 ينمض ىضر بجومب ٍكرتشم ٍباسح حتف متي نأ يلمعلا عقاولا يف روصتي الو       
 .باسحلا فارطأ عم تالماعَّتلا لالخ نم كنبلا هطبنتسي
 )ءاكرشلا( ءالمعلا عيمج اضر كرتشملا باسحلا لاح يف اضرلا يف طرتشيو 

 عيمج لبق نم ليكوت بجومب وأ ,روهمُجلا وأ ,بلاغْلا وأ ضعبلا اضر يفكي الو
 .كرتشملا باسحلا حتفب مهنع رخآ ٍصخش ةبانإ يضتقي ءاكرُّشلا
 طقف اصوصخم سيل ٍّماع لكشب يفرصملا باسحلا حتف دقع يف اضِّرلاو 
 هلباقي نأ َّدب ال باسحلا حتف هبلط لالخ نم ليمعلا اضر نكَلو ,باسحلا يف ءالمعلاب

 دبال رخآلا فرطلا نم اًحيحص اضرلا نوكي يكلو ,ةقالعلا هذه يف رخآلا فرطلا اضر
 حتفبو ,ٍّماع ٍلكشب ةيفرصملا تايلمعلاب مايقلاب ةلوخم ةهج نع ًارداص نوكي نأ
 قفو كلذو كنبلا ىلع الإ قبطني ال فصولا اذهو صاخ لكشب ةيفرصملا تاباسحلا

 
 ٧٢٦ص ,١ط قورشلا راد ,٨ج ,يندملا نوناقلا حرش يف طيسولا ,يروهنسلا قازرلادبع :رظنا )١(

 



  
 

 

 
 

 
 

٦٠ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 يف كنبلا اضر نوكي نأ بجيو ,)١(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةرداصلا تاميظنتلل
 ثيحب كنبلا اضر ديقت يتلاو ,هب ةقلعتملا ئدابم ىلع اينبم باسحلا حتف )ةيقافتا( دقع
 اضر ديقت يتلاو ئدابملا هذه مهأ نمو ,تاميلعتلاو ةمظنأ قفو اًحيحص هاضر نوكي
 هيلع تَّصن يذلاو كليمع فرعا أدبم وه كرتشملا باسحلا حتف بلط يف كنبلا
 ,يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم نم ةرداصلا ةيفرصملا تاباسحلا حتفل ةماعلا دعاوقلا

 اذه نم فدهلا نوكي ىلع أدبملا اذه قيبطتب ماَّتلا مازتلالا كونبلا ىلع نيعت يتلاو
 حتف دعب وأ ,كرتشملا باسحلا حتف لبق يأ ةقالعلا أدب دَق كنبلا نوكي نأ أدبملا
 ,هتالماعتو هتاطاشنو ليمعلا ةعيبط نع ًاروصتمو �ملاع نوكي نأ هلالخو باسحلا

 دعاقلا يف تصن امك ,كنبلا ىلع ليمعلا اذه ةروطخ ىدم كنبلا مييقت لالخ نم كلذو
 ةجردل قفو أدبملا اذه قيبطتل ةمزاللا تاءارجإلا ديدحتب كونبلا مايق ىلع اهتاذ
 .ةرطاخملا

 رطاخملا ةيلاع ربتعت يتلا تايلمعلا نم كرتشملا باسحلا نأ ثحابلا ىريو 
 اذه قيبطت يف كنبلا هبلطي امل ةفاضإ تاءارجإلا نم ديزمب كنبلا مايق مزلتست يلاتلابو
 ,ربكأ مازتلا أدبملا اذه يف كنبلا قتاع ىلع عقيو ;رطاخملا ةليلق تالماعتلا يف أدبملا

 باسحلا يف ءالمعلا عيمج ةَّيصخش نم ققحتلا بوجو ثيح نم ىلعأ دهجو
 دحأ ىلع ريياعملا قبطنت مل اذإف يلاتلابو دحاو ٍليمع ىلع طقف رصتقي الو ,كرتشملا
 عيمج زاتجا اذإو ,�حيحص نوكي باسحلا حتف نع عانتمالا يف كنبلا قح نإف ءالمعلا

 
 .)٢( ةداملا ,كونبلا ةبقارم ماظن :رظنا )١(

 



  
 

 

 
 

 
 

٦١ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 ىلع ءانب كرتشملا باسحلا حتف يف كنبلا اهطرتشي يتلا تاءارجإلا عيمجل ءالمعلا
 .)١(عورشم ببس ىلع ءانب الإ ضفرلا هل قحي ال هنإف أدبملا اذه
 :لحملا - ٢       
 كرتشملا يفرصملا باسحلاو ,)٢(دوقعلل ةماعلا ناكرألا نم لحملا نكر ُّدعي 
 ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأل ٍفلاخم ريغ يأ �عورشم هلحم نوكي نأ هيف بجي

 نوكي َّالأ بجي لاثملا ليبس ىلعف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيراسلا ةمظنألاو
 بجي امك ,ةدئافلاب لماعتلا وأ ,ةيوبرلا ضورقلا يف لماعتلا كرتشملا باسحلا لحم
 يف يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم اهردصت يتلا تاميلعتلل �قفاوم لحملا نوكي نأ

 .نأشلا اذه
 :ببسلا -٣      
 يفرصملا باسحلا دقع اهيلع موقي يتلا ناكرألا مهأ نم ببسلا نكر ُّدعي 
 ثعابلا وأ عفادلا وه ببسلا نكرف ,ٍّصاخ لكشب كرتشملا باسحلاو ,ٍّماع ٍلكشب
 ةقالع ىلع ءانب مهنيب اميف باسحلا حتف بلطب باسحلا فارطأ ماق هلجأ نم يذلا

 .)٣(ةقباس
 �قفاوتمو �عورشم ببسلا اذه نوكي نأ ٍحيحص ٍلكشب ببَّسلا نكر مايقل دبالو  

 ةكلمملا يف ةعبَّتُملا تاميلعتلاو ةمظنألل فلاخم ريغو ,ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ عم
 عفادلا نوكي نأ وه عورشملا ريغ ببسلا نكرب ةقلعتملا ةلثمألا نمو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا
 وأ ,ٍلاومأ ليسغ تايلمعب مايقلا كرتشملا باسحلا لالخ نم ءالمعلا هديري يذلا

 
 لاح يف كلذ بلطي ليمع يأل باسحلا حتف لوبق كنبلا ىلع" ٢٧ص ٧ ةرقفلا يف ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق تصن )١(

 .٣٠١ ,قباس عجرم ,يدورابلا يلع :رظنا ."...باسحلا حتف ةيلمعل ةبولطملا طورشلاو تادنتسملا لامتكا
 ٣٠٢٤ص ,٤ج ,ةثيدحلا ةلماشلا ةبتكملا ,هتلدأو يمالسإلا هقفلا ,يليحزلا ةبهو )٢(
 ٣٠٢٤ص ,٤ج ,ةثيدحلا ةلماشلا ةبتكملا ,هتلدأو يمالسإلا هقفلا ,يليحزلا ةبهو )٣(



  
 

 

 
 

 
 

٦٢ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 ,مهينئاد تابلاطم مهلاومأ ءافخإل ةليسو كرتشملا باسحلا ذاختا وأ باهرإلا ليومت
 حتف داري هلجأ نم يذلا ببسلا نم ققحتلا كليمع فرعا أدبم ىلع ءانبو كنبلا ىلعو
 صنت يتلاو تاباسحلا حتف دعاوق هيلع تصن امل �قفو كلذو ,باسحلا نم عوَّنلا اذه
 لسغ ةحفاكم ماظن يف ةدراولا تابلطتملا عم أدبملا اذهب ةقلعتملا دعاوقلا رقت هنأ ىلع
 تاميلعتلاو هليومتو باهرإلا مئارج ةحفاكم ماظنو ,ةيذيفنتلا هتحئالو لاومألا
 .)١(امهنأشب ةرداصلا
 كلذ يفو ٍّرمتسم ٍلكشب تاباسحلا ةبقارم بوجو اهتاذ دعاوقلا تنمضت امك 

 امَّنإو ,باسحلا حتف دنع طقف سيل ببسلا نكر ىلع زيكرتلا ةيمهأ ىلع ةحضاو ةلالد
 .)٢(ةيعورشملا نامضل ةددحم تايلآل �قفو ٍّرمتسم لكشب ةباقرلا متت

 :كرتشملا باسحلا حتفب ةَّصاخلا طورُّشلا :�ثلاث  !
 :كرتشملا باسحلا حتف بلط ميدقت -١ 
 ةبغر دنع هنإف يلاتلابو ,ٌّيعامج ٌباسح هنأ كرتشملا باسحلا صئاصخ نم 
 حتف ِبلطب كنبلا ىلإ �عيمج اومدقتي نأ كرتشم باسح حتف يف صخش نم رثكألا
 لكوملل حامسلاب يضقي يعرش ليكوت بجومب وأ ةلاصأ مهروضحب ءاوس باسِحلا

 
  ,٢٠ص ,قباس عجرم ,ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق ,يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم )١(

sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx-http://www.sama.gov.sa/ar 
  ,٢٠ص ,قباس عجرم ,ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق ,يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم )٢(

sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx-http://www.sama.gov.sa/ar 
 



  
 

 

 
 

 
 

٦٣ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 نم ققحتلا كنبلا ىلع بجيو ,كرتشم باسح حتفب هليكوت قيقدو لصفم ٍلكشب
 .)١(يليصفت لكشب تانيبلل اهلومشو ةلاكولا ةحص

 :ةبولطملا تادنتسملا ميدقت -٢ 
 يتلا تادنتسملا ميدقت كرتشم باسح حتف يف نيبغارلا ءاكرشلا ىلع بجي 
 يأ وأ ,باسحلا نم ضرغلا ديدحتو ,مهتايوه نيبتو ,كرتشملا باسحلا حتف اهبلطتي
 باسحلا ةيذغت رداصمو ءالمعلا ةيصخش نم ققحَّتلل كنبلا هبلطي رخآ دنتسم
 .)٢(باسحلا حتفل تاءارجإلا لامكتساو
 :باسحلا حتف بلط كنبلا لوبق -٣      
 يف باسحلا حتفب موقي هنإف ةقباسلا طورشلا نم ققحتلا نم كنبلا ءاهتنا دنع 
 ءاطعإ مدع ةرورض ثحابلا ىريف كرتشملا باسحلاب قلعتي اميف اَّمأ ,ةيداعلا فورظلا

 امنإو ,لاثملا ليبس ىلع عرفلا ريدم وأ ,فظوملا لبق نم ِهِحتف ىلع ةقفاوملا ةيحالص
 كلذو فرصملا وأ ,كنبلاب ىلعألا ةهجلا نم باسحلا حتف ةيحالص نوكت نأ بجي
 .ىرخألا تاباسحلا عاونأ يقاب نع هتيصوصخو كرتشملا باسحلا ةعيبطل ًارظن
 نمو مهبلط لوبقب ءالمعلا رعشي هنإف باسحلا حتف بلط كنبلا لبقي امدنعو 
 اهبلطي يتلا تاميلعتلاو تارارقإلاو ,باسحلا حتف ةيقافتا ىلع اعيمج مهعيقوت مث
  .كنبلا

 
 مهتلباقم دعب الا ددج ءالمعل ةيكنب تاباسح حتفب حمسي ال" ىلع ٢٨ ص ١١ ةرقفلا يف ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق تصن )١(

 ,ناميلس حاتفلادبع رظنا ."...ةيكنبلا تاباسحلا حتف ىلع اهيف صوصنم ةيعرش ةلاكوب ناك ام ادعام كنبلا لبق نم
 .٩٧ص ,قباس عجرم

 لاح يف كلذ بلطي ليمع يأل باسحلا حتف لوبق كنبلا ىلع" ٢٧ص ٧ ةرقفلا يف ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق تصن )٢(
 ."...باسحلا حتف ةيلمعل ةبولطملا طورشلاو تادنتسملا لامتكا

 



  
 

 

 
 

 
 

٦٤ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 ةقلعتملا طورشلاو تانايبلا نم ةعومجم ىلع تاَقافتالا هذه يوتحتو 
 ,)١(كنبلا لبق نم ٍّيجذومن ٍلكشب ًةزهجم بلاغلا يف نوكتو ,ُهحتف دارملا باسحلاب

 ةيعرشلا هراثآل �جتنم نوكيو ,طورشلاو ناكرألا ققحتم دقعلا دقعني كلذبو
 يف عاديإلاب ليمعلا مزتليف دقعلا فارطأ ىلع ةَّيلدابت تامازتلا بترت يتلاو ةيماظنلاو
 اهيلع قفتملا تاميلعتلاو طورشلاب ءالمعلا مزتلي امك ,اهدرب كنبلا مزتليو ,باسحلا

 هل صصخ يذلا ضرغلا ريغل باسحلا مادختسا مدعو ,اهتفلاخم مدعو دقعلا يف
 ثيدحتب ءالمعلا مزتلي امك هليدعت مأ ,ِهئاهتناب ًءاوس هب قلعتي رمأ يأب كنبلا راعشإو
 دعاوق قفو اهرارقإ متي يتلاو كنبلا نم ةدمتعملا تايلآلا قفو يرود لكشب مهتانايب
 مزتلي امك ,يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم نم ةرداصلا ةيفرصملا تاباسحلا ميظنت
 .)٢(اهيلع قفتملا ءالمعلا تاميلعت ذيفنتو باسحلا ىلع ةرمتسملا ةباقرلاب كنبلا
 نم ةيلمعلا هذه ىلع أرطي دق امو كرتشملا باسحلا حتف ماكحأ نايب دعبو 
 نم اهيلع أرطي دق امو ,ةَّيفرصملا تاباسحلا لفق لباقملا يف يتأي ,لولحو تالاكشإ
 .يتآلا بلطملا يف ثحابلا اهلوانتيس تالاكشإ

!  !  ! 
 
 
 
 
 

 
 .٦٩ص ,قباس عجرم ,يناليكلا دومحم :رظنا )١(
 ٢٠ص ,قباس عجرم ,ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق )٢(



  
 

 

 
 

 
 

٦٥ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 
 
 
 
 

  يناثلا بلطملا
  كرتشملا باسحلا لفق

 :ديهمت  !
 بجي ام اذهو ةماعلا دعاوقلل امهنم ٌّلك عضخي اِهماربإَك دوقُعلا ءاهْنإ نأ ُلصألا 
 ٍّماع ٍلكشب عضخي اًدْقع ِهرابتعاب كرتشملا باسحلا ِدقع يف رمألا ِهيلع نوكي نأ
   .ُهُرْكِذ ِقباَّسلا ماعلا لصألا عم اًقافِّتا اِهئاهنإو ,دوقعلا ماربإل ةماعلا دعاوقلل
 نأ نكمي يتلا تالاكشإلا يلإَو ,باسحلا لفق ةيفيك ىلإ ثحابلا ُضرعيو 
 .كلذ ىلع ةبترتملا راثآلا ةسارِدل ُضرْعَي َّمث ,عوضوملا اذه اهريثي
 :نيَيتآلا نيعْرفلا ةسارِد ىلإ بلطملا اذه يف ثحابلا قَّرطتيسو 
 .كرتشملا باسحلا لفقل ةيدارإلا تالاحلا :لوألا عرفلا 
  .كرتشملا باسحلا لفقل ةيربجلا تالاحلا :يناثلا عرفلا 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

 
 

٦٦ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 
 
 
 
 

 :كرتشملا باسحلا لفقل ةيدارإلا تالاحلا :لوألا عرفلا  !
 ةبغرو ةدارإ ىلع ءانب كرتشملا باسحلا لفق اهيف متي يتلا تالاحلا يهو 
 قافتا بجومب وأ ,كرتشملا باسحلا فارطأ ِدحأ نم ٍبلطب ًءاوس باسِحلا فارطأ
 .مهنيب
 :ءالمعلا بلط ىلع ءانب باسحلا لقف -١ 
 ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيفرصملا تاباسحلا ميظنت دعاوق تَّصن 

 بجي هنإف كنبلا عم هلماعت ءاهنإ يف ليمعلا ةبغر دنع" باسحلا لفق تايلآو طباوض
 ةقاطبو يلآلا فرصلا ةقاطبو ,تاكيشلا رتفد ةداعإو ,ِهباسح لفقب بلط ميدقت هيلع
 .اهتداعإ ليمعلا ىلع رذعت لاح يف,)باسحلا
 ,ليمعلا مامأ اهفالتإب  موقي امك ,ةيلوئسملا لمحتب هيلع رارقإ ذخأب كنبلا موقيَو 

 طابترا ِلاح يف ِهبلط ضفر كنبللو ,هباسح يف دوجوملا غلبملا لماك ليمعلا ملسيو
 رادصإك ,هدوجوو باسحلا اذه ىلع تأشن ةيلام تامدخب هلفق بولطملا باسحلا

 اهتروطخ اهل ةيراجت قاروأ مصخو ,اهِحتفو ةيدنتسم تادامتعا نامض تاباطخ
 ِلاحلا هذه يف ليمعلل كنبلا حضوي نأ ىلع ,باسحلا رارمتسا بلطتت راثآو ,ةيلاملا



  
 

 

 
 

 
 

٦٧ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 ٍّماع ٍلكشب ليمعلل قحي هنأ كلذ ىنعمو ,)١("باسحلا لفق بلطب هل حومسملا تقولا
 ,كرتشملا باسحلا اهنمض نمو يفرصملا باسحلا لفق بلطب كنبلا ىلإ مدقتي نأ

 ىلع رذعت لاح يفو ,يلآلا فارصلا تاقاطبو ,تاكيشلا رتافد ميلستب موقي نأو
 يف اعيمج ءالمعلا ىلع رارقإ ذخأ بجي هنإف ببس يأل كنبلل اهميدقت ءالمعلا
 .عورشم ريغ لكشب امهمادختسا مت لاح ةيلوؤسملا لماك لمحتب باسحلا
 لماك ءالمعلا ميلستب موقي نأ باسحلا لفق بلط كنبلا لوبق ىلع بترتيو 
 ,ثحبلا اذه يف ةيلصألا ةقالعلا ءاهتنا لاح يف هركذ مت ام قفو كلذو ,ِهيف غلابملا

 ىلع بترت لاح يف باسحلا لافقإ بلط ضفر يف كنبلا قح ىلإ ةراشإلا ردجتو
 نامض تاباطخ وأ ,ٍنيدم ٍديصرك ِِهمادختسا نع تأشن ةيلام تاقحتسم يأ ءالمعلا
 اهراثآو تايلمعلا هذه ةروطخل كلذو ,ةيراجت قاروأ مصخو ,ةيدنتسم تادامتعا وأ
 ببس ءالمعلل حضوي نأب لاحلا هذه يف كنبلا مزتليو ,باسحلا رارمتسا بلطتت يتلا
 .باسحلا لافقإ بلطب مدقتي نأ هنكمي ىتمو ,ضفرلا
 مهدحأ عنتماو باسحلا لفق يف ءالمعلا بغر اذإ لاح يف لاكشإلا ثدحي دقو 

 ةيماظنلا ةيلآلا امو ?ُهُلافقإ متي فيكف ,ببس ِّيأل باسحلا رارمتسا بلطو ,كلذ نع
 عيمج اضر بجومب َّمت كرتشملا باسحلا حتف نإ َّمث ?ِلاحلا يف اهتاعارم بجي يتلا
 امف ةيفيكلا سفنب مهبلط ىلع ءانب ُهُلفق متي نأ يعيبطلا نمف ,مهبلط ىلع ءانبو ءاكرشلا
 ?ةلأسملاب قلعتت ةيماظن صوصن دوجو مدع لظ يف ةصاخ ?ةيلاكشإلا هذهل لحلا
 باسحلا يف ءاكرشلا بلط لوبق زاوج مدع ِلاحلا هذه يف ثحابلا ىريو  
 لمحتي هنإف كنبلا لبق لاح يفو ,باسحلا لفق نع مهدحأ عنتما اذإ لاح يف كرتشملا

 قحي ثيحب ةلأسملا ميظنت ىلع باسحلا حتف دنع قافتالا لاح يف الإ ةيلوؤسملا لماك
 

 .٨٦ص ,قباس عجرم ,ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق )١(



  
 

 

 
 

 
 

٦٨ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 ةقفاوم ىلإ ةجاحلا نود اًدرفنم باسحلا لفق بلطب كنبلا ىلإ مدقتي نأ فرط يأل
 بلط ءاضمإ متي ةيلقألا عنتما اذإف ,مهنم ةيبلغألا بلط ىلع ءانب وأ ,ِهيف ءاكرشلا يقاب
 لفق بلط لوبق مدع كنبلا ىلع بجيف كلذ ىلع قافتالا مدع لاح يفو ,ةيبلغألا
 باسحلا لفقب اًمكح نمضتي ةصتخملا ةمكحملا نم مكح بجومب الإ باسحلا

  .كلذ ببسب ةيلوؤسم ةَّيأ كنبلا ىلع بترتي الو ,ِِهلفقب كنبلا موقي اهدنعو
 حتف تاَقافتا يف اهيلع صَّنلاو ,ةلأسملا ميظنت ةرورض ثحابلا ىري امك 
 تاباسحلا ميظنت دعاوق نمض اضيأ اهيلع صنلاو ,كنبلا نيبَو ءالمعلا نيب باسحلا
 .يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم نم ةرداصلا ةيفرصملا
 :قافتا بجومب باسحلا لفق -٢       
 ,ةدملا َةددحم نوكت ال ةَّيفرصملا تاباسحلا نأ ىلع يفرصملا فرعلا ىرج 
 باسحلا يف ءاكرشلا لبق نم لفقلا بلط ميدقت بجومب باسحلا لفق متي يلاتلابف
 نوكي نأ ىلع باسحلا فارطأ نيب قافتالا متي نأ نكمي ُهَّنأ ريغ ,اًقباس هنايب َّمت امك
 رارمتسالو ,اهديدجت ىلع اوُقفتا اذا الإ لفقلا متي ُهَّنإف تهتنا اذإف ,ٍةددحم ةدمب ًاديقم

 ملام ةلثامم ددمل رارِمتسالا يلع قافتالاب وأ ,ٍّيلوأ ٍطارتشاب باسحلل حتفلا يف
 مدقتي نأ باسحلا فارطأ نم يأل قحي ال يلاتلابو ,ةَّدملا لولح دنع لفقلاب اوكسمتي
 ,كنبلا ءاوس رخآلا فرطلا قفاو اذإ الإ ةددحملا ةدملا لبق ةدرفنملا هتدارإب ِهلفق بلطب
 رخآلا فرطلا ةهجاوم يف هب كسمتي نأ هل زوجي مهدحأل قح وهو ,)١(ءالمعلا مأ

 .هب مزتلي نأ هيلعو
 

 لصألا نإ ثيح لاملا ةمسقب ةبلاطملا كيرش لكل يطعت يتلاو عويشلا ماكحأب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا ىلإ عوجرلاب( )١(
 نيب قافتا وأ ,ٍّيماظن ٍّصن بجومب كلذو هيف ءاقبلا ىلع ًاربجم نكي ملام ,عويشلا يف ءاقبلا ىلع رابجإلا زاوج مدع
 عجرم ,يروهنسلا :رظنا .)�عيمج مهتقفاومب الإ جورخلاب ةبلاطملا هل زوجي الو همزلي هنإف كيرشلا هب لبقو ءاكرشلا

 .٨٠٢ص ,قباس



  
 

 

 
 

 
 

٦٩ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 :كرتشملا باسحلا لفقل ةيربجلا تالاحلا :يناثلا عرفلا  !
 ٍتالاح كانه نإف ِهفارطأ ةدارإب ةقلعتم اًبابسأ كرتشملا باسحلا لفقل نأ امك 
 :ةيتآلا بابسألا ترفاوت اذإ اهيف ُهُلفق متي نأ بجي ىرخأ
 :هل صصخملا ضرغلا ريغ يف باسِحلا مادختسا -١       
 لفقب قلعتي اميف ةيفرصملا تاباسحلا تايلمعل ةمَِّظنملا دعاوَقلا تَّصن 
 لح رذعتو ةيكنبلا ةقالعلا نم قُّقحتلا لكاشمل هحتف دعب ِهِضرعت لاح يف" باسحلا
 كنبلا ىلع بجوتي هنإف ,اهنم ضرغلا ريغ يف كنبلا عم ةقالعلا ماَدختسا وأ ,لاكشإلا
 ,ققحتلا لكاشم لاح يف امأ ,هردصم ىلإ ديصرلا/لاملا ةداعإو ةقالعلا لفق
 لسغ( ليمعلا تالماعت يف هابتشاب هلص تاذ اهنم ضرغلا ريغ يف ةقالعلا مادختساو
 ليسغ ةحفاكمب ةصاخلا تاميلعتلا كنبلا قبطيف )اهوحن وأ باهرإلا ليومت وأ لاومأ
 .)١("غيلبتلا كلذ يف امب باهرإلا ليومتو لاومألا
 ,هل صصخملا ضرغلا ريغ يف باسحلا مادختسا مت لاح يف هنأ كلذ ىنعمو  

 ىلع ا́يبوجو اًمازتلا عقي هنإف ,كرتشملا باسحلا حتف بلط ميدقت دنع هُنايب مت يذلاو
 يف ءالمعلا ىلإ عوجرلا نود ًاروف باسحلا لفقب موقي نأ كلذ هل نيبت لاح كنبلا
 باسحلا مادختساب هابتشالا لاح يف موقي نأب كلذ ىلإ ةفاضإ كنبلا مزتليو ,باسحلا

 وأ باهرإلا ليومت وأ ,لاومألا لسغ تاَّيلمع يف ِِهمادختساك ٍعورشم ريغ ٍضرغ يف
 لسغ ةحفاكمب ةصاخلا تاميلعتلا ذيفنتب موقي نأ ةعورشملا ريغ ةطشنألا نم كلذ ريغ
 نمو ,هابتشالا اذهب ةصتخملا تاهجلا غيلبت كلذ يف امب باهرإلا ليومتو ,لاومألا

 نوكي هنإف كلذب هملع مغر همازتلا يف كنبلا ريصقَت لاح يف هنأ نيبتي كلذ لالخ
 .صاصتخالا تاهج مامأ ًالوؤسم

 
 .٨٦ص ,قباس عجرم ,ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق )١(



  
 

 

 
 

 
 

٧٠ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 :باسحلا يف لماعتلا مدع-٢      
 مايقو ,باسحلا حتف لاح يف "ُهَّنأ ىلع ةيفرصملا تاباسحلا ميظنَت دعاوق تَّصن      
 نود َّرمتساو ,ًارفص ُهُديصر حبصُي نأو ,ْهنم بحسلا مث نمو ,هيف عاديإلاب ليمعلا

 دوجو مدع نم قُّقحتلا دعب – كنبلا ىلع بجيف ;تاونس عبرأ ةدمل ٍلماعت وأ ,ديصر
 خيرات نم رهش لبق ليمعلا راعشإ دعب ُهُلفق – باسحلا ىلع تامازتلا وأ ,تاطابترا ةَّيأ
 ,)١("ليمعلا فلم يف اهظفحو تاراعشإلا قيثوتو لافقإلا :يأ ُهدنع راعشإلاو لفقلا

 اذإ ُهُلفق كنبلا ىلع بجي هنإف باسحلِاب لماعتلا مدع لاح يف هنإف كلذ ىلع ءانبو
 :ةيتآلا طورشلا ترفاوت

 :باسحلا ديصر لماك بحس -
 بحس متي مث ,ٍغلبم عاديإب كرتشملا باسحلا يف ءالمعلا موقي ِلاحلا هذه يفو 

 تايلمع ةَّيأ ءارجإ نود اًرفص باسحلا ديصر نوكي ثيحب باسحلا نم غلبملا لماك
 .ِهيف ىرخأ

 :ةليوط ةدمل باسحلا يف لماعتلا مدع رارمتسا -
 عبرأ ةدمل لماعتلا مدع دنع ْكنبلا لبق نم اَّيبوجو باسحلا ُلفق متي يكل 

 نوك كلذو كرتشملا باسحلا يف ا́دج ةليوط ةدملا هذه نأ ثحابلا ىريو ,تاونس
 هريثي دق اماو ,ةيفرصملا تاباسحلا نم هريغ نع ٍةَّصاخ ٍةعيبط اَذ كرتشملا باسحلا
 باسحلا يف لماعتلا نودب ةدحاو ةنس ةدم نأ ثحابلا ىري امك ,تالاكشإ نم
 لوصح مدع نمضي امك كنبلا ىلع اًئبع هليوط ةرتف ِهئاقب مدع ُليزُيَو ,ٌةيفاك كرتشملا
 .تالاكشإلا

  :باسحلا ىلع تامازتلا دوجو مدع  -
 

 .٨٦ص ,قباس عجرم ,ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق )١(



  
 

 

 
 

 
 

٧١ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 رِدصُي نأ لثم كرتشملا باسحلا ىلع ٍةقلعم ٍةيلام ٍتامازتلا دوجو لاح يف
 ةيئاضق تابلط دجوت وأ ,ةيدنتسم تادامتعا حتفب اوموقَي وأ ,ٍنامض َباطخ ُءالمعلا

 اذل ;ةقباسلا طورشلا ةفاك هيلع تقبطنا ولو ىتح ُهُلفق زوجي ال هنإف ,باسحلا ىلع
 متي ىتح كلذو ,باسحلا ىلع مازلإ يأ دوجو مدع نم كنبلا لبق نم ققحتلا طرتشي
 .ٍةليسَو ةَّيأب ِهلفِقب مايِقلا

 :باسحلا لفقب ءالمعلا راعشإ  -
 ءالمعلا راعشإب موقي نأ ةقباسلا طورشلا تققحت لاح يف كنبلا ىلع بجي 
 مت اذإف ءارجإلا خيرات نم رهش لالخ ِِهلفقب همايقب كرتشملا باسحلا باحصأ
 متي الو ,باسحلا رمتسيف ِهيف غلبم عاديإ قيرط نع ِهْيلع تايلمعلا ءارجإو ,ُهُمادختسا
 ىلع بجيف ,ةَّدملا تهتناو راعشإلا خيرات دعب ِهيف لماعت يأ ءارجإ متي مل اذإف ,ُهلفق
 ءالمعلا فلم يف تاراعشإلا قافرإ بوجو عم كلذب ءالمعلا راعشإو ,ُهُلفق كنبلا

 .كلذب مهراعشإ مدعب ءالمعلا جاجتحا مدع نامضل كلذو ,ٍّيزارتحا ءارجإك
 عيمج ِرفاوت لاح يف َّالإ باسحلا لفق كنبلل قحي ال هَّنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو  
 كلذ مت اذإو باسحلا لفق كنبلل ُّقحي الف ,اهنم طرش فلخت اذإو ةقباسلا طورشلا
 ةجيتن مهررضت لاح يف ضيوعتلاب ُهتبلاطم مهل قحيو ,ءالمعلا مامأ ًالوؤسم نوكي هنإف
 .ءارجإلا اذه
 :ةيذيفنتلا وأ ةيئاضقلا ةطلسلا نم رمأب كرتشملا باسحلا لفق -٣        
 ةصتخملا ةَّيئاضقلا ةطلسلا نم ٌمكح ردص اذإ كرتشملا باسحلا لفق متي 
 لفق متي امك ,ءالمعلا ىلإ عوجرلا نود ًةرشابم مكحلا ذيفنت كنبلا ىـلعو ,ِِهلفقب
 .)١(ًاربج هلحو كنبلا ةيفصتب ةَّيذيفنتلا ةطلسلا نم ٌرارق ردص يتم كرتشملا باسحلا

 
 .كونبلا ةبقارم ماظن نم )٢٢( ةداملا :رظنا )١(



  
 

 

 
 

 
 

٧٢ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 :جامدنالا ببسب باسحلا لفق -٤ 
 ىلإ كرتشملا باسحلا يف لاومألا عيمج ةيكلم تلقتنا اذإ هنأ ثحابلا ىري 

 ,لاقتنالا اذه عم لوزت باسحلا ذه يف ةفص مهأ نإف ,ُهوأشنأ نيذلا ءالمعلا دحأ ةيكلم
 اذإ لاثملا ليبس ىلعف ,ءاكرشلا لك هتيكلم يف كرتشي كرتشملا باسحلا نوك كلذو
 ةدحاو ةيصخش امهل اتحبصأو ,ٍدحاو نايك يف اَتجمدناو ,نيتكرشل ُهتَّيكلم تناك
 هناكمإب ُنوكي وأ ,ِِهلفقب موقي نأ كنبلا ىلعو ,�كرتشم انه باسحلا نوكي ال يلاتلابف
 .ا́يدرف �باسح باسحلا نوكي يتلابو ,رخآلا كيرشلا ىلإ ُهتَّيكلم لقني نأ

 :سالفالا وأ ةيلهألا دقف ببسب كرتشملا باسحلا لفق -٥
 وأ كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ةيلهأ دقف درجمب هنأ ءاهقفلا ضعب ىري 
 ثحابلا ىريو ,)١(ا́يئاقلتو ًاروف باسحلا لفق متي هنإف ,ٍنونج وأ ,ٍةافو ببسب ِهِسالفإ

 دوجو لاح يف هلفق نوعيطتسي ال باسحلا فارطأ نوك كلذو ,يأرلا اذه فالخ
 ,ِِهب ةقلعتملا تامازتلالا ةيفصت متي ىتح باسحلا ديمجت ُّمتي امَّنإو ,َِهب ةقلعتم تامازتلا

 .كرتشملا باسحلا لاح يف هرارمتسا وأ ,ِِهلفق يف رظنلا مث نمو
 نأ هنأش نم ٍضراعل كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ةيلهأ َضرعت َّنإ امك  
 يف ثحابلا اهيلإ قرطتيس تالاكشإلا نم ريثكلا ريثي هسالفإ وأ ,اهصقني وأ ,اهدقفي
 .يتآلا لصفلا
 

!  !  ! 
 

  

 
 .١٢٧ص ,قباس عجرم ,فيصان سايلإ .٢٤٦ص ,قباس عجرم ,ضوع نيدلا لامج يلع :رظنا )١(



  
 

 

 
 

 
 

٧٣ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

  يناثلا ثحبملا
ً اماظنوً اھقف عادیإلاو بحسلاو كرتشملا باسحلا فارطأ بیصن دیدحت ةَّیلاكشإ

 :ديهمت  !
 هلوخد دنع لاملا نأ يه كرتشملا باسحلاب قلعتت يتلا لئاسملا ِّمهأ نم َّنإ 
 ةيفيك نع لؤاستلا راثي اهدنعو ,مهِعيمج باسحلا فارطأ مساب نوكي باسحلل
 ديدحت يف ةيماظنلاو ةيعرشلا ةيلآلا نعَو ,باسحلا اذه يف ٍكيرش ِّلك بيصن ديدحت
 .مهتبصنأ
 لظ يف هب لماعتلاو ,كرتشملا باسحلا ةرادإ ةَّيفيك �ضيأ ةَّمهملا لئاسملا نمو 
 يف اهعاديإو غلابملا بحسب ةقِّلعتملا ماكحألا كلذَكَو ?)ءاكرشلا( ءالمعلا ددعت
 .اهمامتإ ةَّيفيكو باسحلا
 :يتآلا وحنلا ىلع ثحبملا اذه يف لئاسملا هذه ةساردب ثحابلا موقيسو 
 .كرتشملا باسحلا فارطأ بيصن ديدحت :لوألا بلطملا 
 .كرتشملا باسحلا نم ليوحتلاو عاديإلاو بحسلا :يناثلا بلطملا 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

 
 

٧٤ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 لوألا بلطملا
 كرتشملا باسحلا فارطأ بیصن دیدحت

 :ةَّيلاكشإلا نومضم :ًالوأ  !
 ِِهتادرفم َّلك ِِهفارطأ عيمج َكُّلمت ينعي كرتشملا باسحلا يف ءاكرُّشلا دُّدعت نإ 

 يف ءاكرشلا نيب فالخ دوجو مدع ضرف ىلع كلذو ,باسحلا اذه يف هبيصن ردقب ٌّلك
 دنع ةبصنألا ديدحت ىلع فارطألا قفتي مل لاح يف لاكشإ ُروثيو ,مهتبصنأ ديدحت
 دنع ُهَّنأ ريغ ,مهنيب اميف مِهنُماضَت لاح يف مهدحأل ءافولاب كنبلا مايق باسحلا لافقإ

 ديصرب ءافولل ةيماظنلاو ةيعرشلا ةيلآلا َلوَح روثي لاؤُّسلا نإف نماضتلا دوجو مدع
 .ِهيف كيرش لك بيصن رادقم ديدحتل ءاكرشلل باسحلا
 يف ءاكرشلا بيصن يف يواسَّتلا ضارتفِاب ءاهقُفلا هيلإ بهذ يذلا هُّجوتلا لهف  

  ?لاكشإلل لثمألا لحلا ُّدعي هيلع قافتالا مدع لاح
  ?يواستلا ساسأ يـلع ءافولاب مايقلا لاح كنبلا ةيلوؤسم يفتنت لهو  
 ?ال مأ لئاسملا هذه ةجلاعمب قلعتت ةيماظن صوصن دجوت لهو 
 دوجو مدع لاح يف لاكشإلا ِّلحل اهيلإ عوجرلا نكمي يتلا ةيعرشلا ةيلآلا امو 
  ? اهبُّيغت وأ صوصنلا كلت

 :ةيماظنلاو ةيهقفلا لولحلا :�يناث  !
 :كرتشُملا باسحلا حتف دنع ءاكرشلا بيصن ديدحت -١  
 وأ ٍطرشب ةبصنألا ديدحت تاباسحلا نم عونلا اذه حتف دنع مزاللا لصألا نإ 

 يتلا بابسألا مهأ نم ُّدعي باسحلا اذه حتف بلط دنع اهديدحت مدع َّنإو ,ٍفرع
 ةيقافتا يف ةبصنألا ديدحت ىلع صنلا نإ ثيح ,ةلأسملا يف لاكشإلا ثودح ىلإ يدؤت
 .تالاكشإلا يفالتل ةمهملا رومألا نم حتفلا



  
 

 

 
 

 
 

٧٥ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 بيصن ديدحت مدع لاح يف هنأ ىلإ نراقملا نوناقلا ءاهقف ضعب بهذ دقو 
 ىريو ,)١(مهنم لك بيصن يف يواستلا ضرتفيف ,كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا
 كنبلا حلاصل لاكشإلا ةجلاعم يف رصتقي تقؤم لح وه يواستلا ضارتفا نإ ثحابلا
 مدع لاح يف هَّنإ مث ,باسحلا يف هتصحو مهنم لك قحو ,ءاكرشلا قحل رابتعا نود
 يف ةماعلا دعاوقلا ىلإ عوجرلا وه لصألا نإف ةيماظِّنلا صوصنلا وأ ,قافتالا دوجو
 قيبطت ُّمتي يلاتلابو ,عويُّشلا ِبابسأ نم اًببس ُّدعي كرتشملا باسحلاَف ;يندملا نوناقلا
 ضارتفا نإف كلذل ةجيتنو ,يندملا نوناقلا يف ةعئاشلا لاومألا ةمسقب ةقلعتملا دعاوقلا
 .كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا نيب لاكشإلا جلاعي ال يواستلا
 :ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةماعلا دعاوقلا ىلإ عوجرلا -٢ 
 تالماعتلا ميظنتب ةقلعتملا ةمظنألا وأ كرتشملا باسحلا ةَّيقافتا ولخ نإ 
 بيصن ديدحتب ةقلعتملا صوصنلا نم ةيفرصملا تاباسحلا لئاسم يف ةصاخ ةفرصملا
 لصألاف يميظنتلا وأ يعيرشتلا غارفلاب ىمسي ام وهو كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا
 لكل عبنملا يهف ;ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةررقملا ةماعلا دعاوقلا قيبطت متي نأ
 .اهماكحأ هب يضقت ام ىلع ءانب تالاكشإلا ةجلاعم متي نأ بجيو ,تالماعَّتلا
 ءاكرشلاب ةقلعتملا كرتشملا باسحلا لئاسمل يهقفلا فييكتلا نايب مت امكو 
 ةيكلملاب ةقلعتملا ةيعرشلا ماكحألا هيلع قبطنت هنإف مهنيب اميف باسحلا فارطأ
 بسك بابسأ اهتاذ يه ةعئاشلا ةيكلملا رداصم نإ ثيحو ,يمالسإلا هقفلا يف ةعئاشلا
 نإف يلاتلابو )خلإ...,دقعلاو ةيصولاو ثاريملا( بابسألا هذه مهأ نمو ,ةيكلملا
 .)٢(عويشلا بابسأ نم ببس دقعلاو ;ٌدقع كرتشملا باسحلا حتف ةيقافتا

 
 .٣٢٤ص ,قباس عجرم ,نلمرق نمحرلادبع .٤٠٩ص ,قباس عجرم ,ناميلس حاتفلادبع :رظنا )١(
 .٧٢٦ص ,قباس عجرم ,يروهنسلا قازرلادبع :رظنا )٢(



  
 

 

 
 

 
 

٧٦ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 مهلو باسحلا يف ام عيمج نوكلمي كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا عيمجف  
 قيبطت متي هنإف اذل ;باسحلا يف فرصَّتلاو لالغتسالاو لامعتسالا قح �عيمج

 .ءاكرشلا نيب عويشلا ةلازإب ةقلعتملا ماكحألا
 :كرتشملا باسحلا ةبصنأ ةمسق :�ثلاث  !

 يأ يف باسحلا يف لاملا ةمسق بلطي نأ كرتشملا باسحلا يف كيرش لكل َّنإ 
 ىلع اًربجم باسحلا يف كيرشلا نكي مل ام كلذو ,مهنيب �مئاق عويشلا ماد ام تقو
 يف ءاقبلاب همزلي يماظن صن وأ ,ٍقافتا بجومب كلذو ,كرتشملا باسحلا يف ءاقبلا
  .عويشلا
 :ةمسقلا فيرعت - 
 ىلع ءانب هنم نَّيعم بناج يف ,كرتشم لام نم عئاشلا بيصنلا عمج "ةمسقلاو 

 ضعب وأ ,عئاشلا بيصنلا عمج "اهَّنأ اضيأ اهفيرعت نكميو )١("ءاكرشلا دحأ بلط
 اذه يف ءابصنألا هذه وأ بيصنلا اذه لثمي كرتشملا لاملا نم نيعم ءزج يف ءابصنألا
 ةضواعملاو ةلدابملا قيرطبو ,هضعب ىلإ رظنلاب زيمتلاو زارفإلا قيرطب كلذو ,لاملا
 .)٢("رخآلا ضعب ىلإ رظنلاب
 صصحلا زارفإل ةعئاشلا ةصحلا نييعت" اهَّنأ ةمسقلا ةيلدعلا ماكحألا ةلجم تفَّرعَو     
 .)٣("عارذلا وأ نزولا وأ ,ليكلاك ام سايقمب ضعب نع اهضعب

 
 .١٦٥ص ,قباس عجرم ,نورخآو يناطحقلا حلفم )١(
 .)٢٢٩ص ,ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةيكلملا ,فيفحلا يلع( نع القن ,قباسلا عجرملا :رظنا )٢(
 ,٢١٤ص ,ةثيدحلا ةلماشلا ةبتكملا ,١ج ,ةيلدعلا ماكحألا ةلجم )٣(
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٧٧ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 اهزارفإو ضعب نع ءابصنألا ضعب زييمت "اهَّنأ ةمسقلا فرعت يلبنحلا هقفلا يفو 
 يتلا ىوعَّدلا " اهَّنأ ةمسقلا ىوعد ةكرتشملا لاومألا ةمسق ةحئال تفرعو.)١("اهنع
 .)٢("كرتشملا لاملا يف هتصح �بلاط ءاكرشلا دحأ اهعفري
 :ةمسقلا عاونأ -        
 :ةَّيقافتالا وأ ةيئاضرلا ةمسقلا -١ 
 اهئارجإ ىلع كرتشملا باسحلا فارطأ عيمج قفتا اذإ ةَّيئاضر ةمسقلا نوكت 
  ةصتخملا ةمكحملا مامأ ةيئاضق ىوعد ةماقإ ىلإ ةجاحلا نود مهنيب اميف يضارتلاب
 .)٣(نيعاتشملا ءاكرشلا نيب تاعزانملا يف لصفلاب
 الإ زوجت الام "اهَّنأ يضارتلا ةمسق ةكرتشملا لاومألا ةمسق ةحئال تفرعو 
 ةمسقلاو ,"رخآلا ىلع مهدحأ نم ضوع در وأ ,اهيف ررض لوصحل ;ءاكرشلا اضرب
 يف دقعلا اذه عضخيو ,هطورشو دقعلا ماكحأ اهيلع قبطنت دوقعلا يقاَبك دقع ةيئاضرلا
  .تابثإلا يف ةماعلا دعاوقلا ىلإ هتابثإ
 وأ هسنج يف ًادحتم ا́يلثم مأ ناك ا́يميق لام وأ راقع يف ةزئاج ةيئاضرلا ةمسقلاو" 

 دحأ نم ضوع ىلع تلمتشا نكت مل مأ ميوقتو ليدعت دعب ناك ءاوس ,هيف اًفلتخم
 ةمسقلا ىلع قافتالا نألو ,هب نوضار مهو مهل قحلا َّنأل ;ال مأ نيرخآلل ءاكرشلا
 اذه ناك ًءاوس اهنوري يتلا ةقيرطلاب ءيشلا اومستقي نأ ءاكرشللف يضارتلا ىلع دمتعي
 .)٤("نكي مل مأ ةمسقللً الباق ءيشلا

 
 .٤١١ص ,ةثيدحلا ةلماشلا ةبتكملا - ةمسقلا باب - لبنح نب دمحأ مامإلا هقف يف عانقإلا باتك )١(
 .ـه٢١/٠٥/١٤٣٩ خيراتب ةرداصلاو ٧١٨٧/ت/١٣ مقر ةكرتشملا لاوملا ةمسق ةحئال ,لدعلا ةرازو )٢(
 ..ـه٢١/٠٥/١٤٣٩ خيراتب ةرداصلاو ٧١٨٧/ت/١٣ مقر ةكرتشملا لاوملا ةمسق ةحئال ,لدعلا ةرازو )٣(
 .٢٢٧ص ,١ط ةينوناقلا تارادصإلل يموقلا زكرملا ,عئاشلا لاملا ةمسق ةيندملا ةنودملا ,يزوف دمح ةلهن )٤(

 



  
 

 

 
 

 
 

٧٨ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 اهيلع كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا عيمج قافتا ةيئاضرلا ةمسقلا يف بجيو 
 هراثآ �جتنم نوكي الو قافتالا اذه يرسي ال فارطألا دحأ ىضري مل اذإف ,اهب مهاضرو
 .)١(ةيعرشلا
 :ةيربجلا وأ ةيئاضقلا ةمسقلا -٢ 
 كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا فلتخا اذإ ءاضقلا مكح بجومب ةمسقلا نوكتو 

 نوكت نأ بجي امك ,ِهيف مهنم لك بيصن ىلع اوقفتي ملو ,مهاضرب لاملا ميسقت ىلع
 اوقفتا ولو ىتح بئاغ وأ ةيلهألا َصقان هيف ءاكرشلا دحأ ناك لاح ةيئاضق ةمسقلا

 لاملا ةمسقل ةصتخملا ةمكحملا مامأ ىوعد عفر ىلإ ةجاحلا موقت يلاتلابو ,)٢(اعيمج
 تفرع دقو ,ةمسقلا ىوعد ىمست ىوعد ةروص يف نوكت ةيئاضقلا ةمسقلاو ,ًاربج
 الو ءاكرشلا ىلع اهيف ررض ال ام " اهَّنأ ةيربجلا ةمسقلا ةكرتشملا لاومألا ةمسق ةحئال
  .)٣("ضوع در الو مهدحأ ىلع
 عفرب ةقلعتملا ةيئارجإلا تايلآلا ةكرتشملا لاومألا ةمسق ةحئال تمظن دقو 

 ةلاح كلذب يهتنتو عيمجلل �مزلم راص مكحلا ردص اذإف ,)٤(اهماكحأو ةمسقلا ىوعد
 .عويشلا

!  !  ! 
 

 
 

 عجرم ,يزوف ةلهن .١٦٩ ,قباس عجرم ,نورخآو يناطحقلا حلفم .٨١٨ ,قباس عجرم ,يروهنسلا قازرلادبع :رظنا )١(
 .٢٢٩ ,قباس

 ,قباس عجرم ,يزوف ةلهن .١٨٣قباس عجرم ,نورخآو يناطحقلا حلفم .٨٢٨قباس عجرم ,يروهنسلا قازرلادبع :رظنا )٢(
٣٣٧. 

 .)١/٨( ةداملا ,قباس عجرم ,ةكرتشملا لاومألا ةمسق ةحئال )٣(
 .)١/٨( ةداملا ,قباس عجرم ,ةكرتشملا لاومألا ةمسق ةحئال )٤(



  
 

 

 
 

 
 

٧٩ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 يناثلا بلطملا
  كرتشملا باسحلا نم ليوحتلاو عاديإلاو بحسلا

 :ديهمت
 نيب تايلمعلا نم ةعومجم هللختت هلفق لبقو كرتشملا باسِحلا حتف دعب 
 تاَّيلمعلا هذه يتأتو ,)ليوحَّتلاو عاديإلاو بحسلا( تايلمعلا هذه مهأ نمو ,ِِهفارطأ
 فيكو ,تايلمعلا هذهل ثحابلا قرطتيسو ,يفرصملا باسحلا ليغشت موهفم تحت
  .كرتشملا باسحلا ةايح ةرتف لالخ رهظت نأ نكمي يتلا تالاكشإلا يه امو متت
 :ةيتآلا عورفلا ىلإ بلطملا اذه يف ثحابلا قرطتيسو 
 .كرتشملا باسحلا نم بحسلا :لوألا عرفلا 
 .كرتشملا باسحلا يف عاديإلا :يناثلا عرفلا 
  .كرتشملا باسحلا نم ليوحتلا :ثلاثلا عرفلا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

 
 

٨٠ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 :كرتشملا باسحلا نم بحَّسلا :لوآلا عرفلا  !
 ,ِهيف يرجت يتلا تاَّيلمعلا مهأ نم كرتشملا باسحلا نم بحسلا ةيلمع ُّدعت 

 ةيصاخ فالتخال كلذو يدرفلا باسحلا نم بحسلا نع ُْهنم بحسلا فلتخيو
 ٌتالاكشإ اهنع جتني دق يتلاو ,باسحلا اذه ةرادإ يف كارتشالاو ددعتلا ةيناكمإ
 .ٌةددعتم
 صاخشألا ىلع وأ ,ِِهبحاص ىلع ساسألا يف باسحلا ليغشت ةيلوؤسم عقتَو" 
 ىتح �حلاص ضيوفتلا لظيو ,مهيلع قفاو دق ُكنبلا ُنوكيو ,مهضوفي نيذلا نيرخآلا
 سمخ( ضيوفتلل ةَّيماظنلا ةدملا ءاهتنا وأ ,ِهئاغلإب كنبِلل باسحلا بحاص نم

 ثيحب اهل ًاديدجت مدقي ملو ,ضوفملا ةيوه لوعفم نايرس ءاهتنا دنع وأ ,)تاونس
 ليكوت بجومب وأ ,ةيعرش ةلاكو قيرط نع هئاغلإو باسحلا ليغشتب ضيوفتلا أشني
 ةحص نم قُّقحتلل ةينورتكلإلا تامدخلا مادختسا نكميو ,كنبلا ِلخاد ٍّدعم
 .)١("ةلاكولا
 ءاكرشلا عيمج ةقفاومب نوكي نأ كرتشملا باسحلا نم بحَّسلا يف ُلصألاف  
 نم ضيوفت وأ ةلاكو بجومب باسحلا ليغشت يف ءالؤه هضِّوفي يذلا صخشلا وأ ,ِهيف
 بحسلا يف رثكأ وأ ,ٍدحأ ضيوفت ىلع قافتالا ِِهباحصأل زوجي ثيحو" ,كنبلا لخاد
 :نيتيتآلا نيتروصلا نم ةدحاو ضيوفتلا ذخأي ِلاحلا هذه يفو ,باسحلا اذه نم
 بجومب كلذ نوكي دقو ,باسحلا نم بحَّسلا يف مهدحأ اولكوي نأ :ىلوألا ةروصلا
  .يمسر ليكوت
 ليكوتلا نأ نم دكأتلا -ٍبحس ِّلك دنع- كنبلا ىلع ِلاحلا هذه يف بجيو 

 هذه َّنأ ريَغ ,هتاطلس دودحو ليكولا ةيصخش نم ققحَّتلا نع الضف ,�يراس لازيال
 

 ٨٣ص ,ةيكنبلا تاباسحلا ليغشتل ةماعلا دعاوقلا /عبارلا بابلا ,قباس عجرم ,ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق )١(



  
 

 

 
 

 
 

٨١ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 باسحلا ديصر فشك اذإ ام ِلاح يف هنأل ;كنبلل بولطملا نامضلا ققحت ال ةقيرطلا
 نم ٍدحاو ِّلك ىلع عجري نكلو ,نيدلا لكب ليكوَّتلا اذه هل زوجي الف ,كنبلل هينئاد نع
 ىلإ أجلي رطخلا اذه كنبلا َبنجتي يكلو ,نيدلا يف هتصح ردقب باسحلا باحصأ
 .ةيناثلا ةروصلا
 ُّقح هل نوكي هباحصأ نم رثكأ وأ ,ٍدحاو ُديدحت باسِحلا دقع يف متي َّمث 
 ;كنبلا ةهجاوم يف باسحلل ديحولا كلاملا وه هنأك صخشلا اذه ربتعيو ,هنم بحسلا

 بحسلا يف ءالؤه نم دحاو لك قح ىلع قفتي نأب ,ىرخأ ةروص قافتالا ذخأي دقو
 مازتلاب ةيلمعلا ةيحانلا نم طرشلا اذه فرعيو ,يصخَّشلا هباسح هنأكو باسحلا نم
 نماضتو يبلس نماضت ءالؤه نيب كلذبو )نينماضتم نينماض( باسحلا باحصأ
 ءالمعلا ةحلصمل هينئاد نع باسحلا ديصر فشك اذإ هنأ كلذ ىلع بترتيو ,يباجيإ

 ,عيمجلا ةهجاوم يف هتمذ أربت كلذبو ,مهنم ٍدحأ ِّيأل نيدلا عفدي نأ كنبلل زاج
 نيَّدلا لكب عوجرلا هل زاج كنبلا ةحلصمل هينئاد نع باسحلا ديصر فشك اذإ كلذكو
 .)١("باسحلا باحصأ نم يأ ىلع

 ةصاخلا قئاثولا ةيحالص نم قُّقحتلا ةَّيلوؤسم كنبلا قتاع ىلع عقيو
 ضيوفتلا نايرس نم قُّقحَّتلا ِهِِقتاع يلع عقي كلذك ,ضوفملا وأ ,لَّكوملا صخَّشلاب

 .تاونس سمخب ةددحملاو اهيلع صوصنملا ةدملا قفو
 ماِيقو باسحلا يف ءاكرُّشلا نيب نماضتلا دوجو ىلع قافتالا مدع ِلاح يفو 

 ال ُهَءافو َّنإف ً,الَّكوم نكي مل نم وأ ,ِهضيوفت ىلع قافتالا َّمتي مل نمل ءافولاب كنبلا
 ةيفرصملا تاعزانملا يف لصفلا ةنجل تررق كلذ ىلعو ,ءاكرشلا ةهجاوم يف ُّحصي

 
 .٣٢٤ص ,قباس عجرم ,نامرق نمحرلادبع )١(

 



  
 

 

 
 

 
 

٨٢ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 ,هليكو ىلإ وأ ةيصخش ٍةفصب هيلإ اهدري نأو ,هليمع لاومأ ىلع ةظفاحملاب كنبلا مازلإ"
 .)١("ةقئافلا ةيانعلا كلذ يف لذبي نأو

 هريغ وأ ,ضوفملا وأ ,ليكَولا نم ققحَّتلا يف كنبلا ةَّيلوؤسم َّنإف يلاتلابو 
 باسح نم �غلبم فرص اذإف ,صرحلا وأ ,ةقئافلا لب ةداتعملا ةيانعلا لذَبب تسيل
 ةمذ َّنإف ,باسحلا ىلع لماعَّتلاب لَّوخم ريغ ةفص يذ ريغ نم رمأ ىلع ًءانب ليمعلا
 ,حيحصلا ريغ ءافولا نع ليمعلا هاجت الوؤسم لظيو ,لوحملا غلبملا نم أربت ال كنبلا

 تاعزانملا يف لصفلا ةنجلل ةماعلا ةنامألا نم رداصلا أدبملا َّصن كلذبو
 ربتعي ةفص يذ ريغ نم رمأ ىلع ءانب ليمعلا باسح نم غلبم فرص" ٦٧٦:ةيفرصملا

 .)٢("كنبلا ةيلوؤسم هيلع بترتي أطخ
 باسحلا نم بحَّسلا ةيلمع نوكت نأ ثحابلا ىري هُنايب قبس ام لالخ نمو

 ةطساوب بحَّسلا عنمو ,ِهيف ءاكرشلا عيمج عيقوت لمحت تاكيش بجومب كرتشملا
 يتلا تالاكشإلا يفالتل كلذو )ازيف( ةينامتئا تاقاطب وأ )ىدم( يلآلا فارصلا ةقاطب
  ىلع ررض نم هيلع بترتي دق امو ,باسحلا نم بحسلا ةيلمع نع أشنت دق
 .كنبلا وأ ءاكرشلا

 :كرتشملا باسحلا يف عاديإلا :يناثلا عرفلا        !
 كلذو كرتشملا بساحلا يف ءاكرشلا لبق نم هيف ةعدوملا دوقنلا كنبلا كلمتي

 كنبلل نإف يلاتلابو ,ضرقلا فصو اهئاطعإو ةيدقنلا ةعيدولل يعرشلا فييكَّتلا بسح

 
 .)٢٠٩/١٤٢٦( مقر رارقلاو )١٢٣/١٤١٧( مقر رارقلا )١(
 .١٩٢ص ,)٦٧٦( مقر أدبملا ,١ط ,ةيفرصملا تاعزانملا يف لصفلا ةنجل ئدابم ,ةنامألا تارادصإ :رظنا )٢(

 



  
 

 

 
 

 
 

٨٣ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 فصو هيلع قبطني نأ نود ,اهلالغتساو ةعدوملا دوقنلا لامعتسا يف فرصتلا ةيرح َّمات
 .)١(هنامأ دي تسيل هدي نأ كلذو ,ةنامألا ةنايخ

 ُعاديإلا مت ءاوس ةعدوملا دوقنلا لوبقب يفرصملا فرُعلل �قفو كنبلا مزتليو اذه
 نم مأ باسحلا يف ءاكرشلا دحأ نم ًءاوس ةددعتم تاعفد ىلع مأ ,ًةدحاو ًةعفد دوقنلل
  .)٢(كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا باسحل ريغلا

 يمكح عاديإ ةروص يف رثكأب كرتشملا باسحلا يف عاديإلا تايلمع متت دقو
 لاثملا ليبس ىلعو كنبلل ا́يلعف اهِميلستب مهدحأ موقي نأ نود ِهيف اهعاديإ متي ثيح
 هباسح نم ليوحتلاب كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا دحأ وأ ريغلا مايق يمكحلا عاديإلاف
 يلعفلا عاديإلا ةروص يف ِهيف عاديإلا متي دقو ,كرتشملا باسحلا اذه ىلإ يصخَّشلا
 .)٣(دوقنلل

 يف عاديإلاب قلعتت دعاوق ىلع ةيفرصملا تاباسحلا ميظنت دعاوق تصن دقو 
 :يتآلا وحنلا ىلع كلذو ,ماع لكشب يكنبلا باسحلا
 :كنبلا يفارص ىدل عاديإلا -       

 ةيمهأ تاباسحلا يف تاكيِّشلاو ةيدقَّنلا تاعاديإلا ءاطعإ كنبلا ىلع بجي
 يف طباوضلل ىندألا ِّدحلل ًالاَمعإو ,اهنم ةلثامملا تابوحُّسلل اهتاذ ةيمهألا عم بسانتت

 بجيو هعيقوتو ةلماك عدوملا ليمعلل ةيصخَّشلا تانايبلا ءافيتسا بجي بناجلا اذه

 
 .٥٦ص ,قباس عجرم ,ضوع نيدلا لامج يلع :رظنا )١(
 .٥٦ص ,قباسلا عجرملا :رظنا )٢(
 .٧٤ص ,قباس عجرم ,يناليكلا دومحم :رظنا )٣(

 



  
 

 

 
 

 
 

٨٤ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 ,هرادقمو عدوملا غلبملا ةعيبطو عون بسح كلذو ,ةيفاضإ تامولعم ءافيتسا ةاعارم
 .)١(مهلامعأبو كرتشملا باسحلا يف ءالمعلاب ليمعلا ةقالع كلذكو
 :يلآلا فارصلا ةزهجأ قيرط نع عاديإلا -     
 ةطساوب يدقَّنلا عاديإلا لوبقب ةقلعتملا طباوضلاب ديقتي نأ كنبلا ىلع ُبجي 
 فارصلا تاقاطب مادختساب الإ ةعيدولا لوبقب حامسلا متي ال ثحب يلآلا فارَّصلا
 ىصقألا دحلا نم رثكأ غلابم لوُبق مدعب كنبلا مزتلي امك ,يرس ٍمقر بجومبو يلآلا
 تايلمعلا ةمءاوم ىدم ةاعارمو ,دحاولا مويلا لالخ وأ ةدحاولا ةرملا يف هب حومسملا
 .)٢(رطاخملا مييقتو ليمعلا تانايب عم
 يذلاو كرتشملا باسحلا نم بحسلاب قلعتملا يأرلا يف ثحابلا راشأ امكو 
 الف كلذل ةجيتنو ,يلآلا فارصلا تاقاطب ِهيف ءالمعلل كنبلا ءاطعإ مدع نمضت
 تاقاطبلا تناك لاح يف الإ كلذل �قفو يلآلا فارصلا قيرط نع عاديإلا نوعيطتسي
 ذخأ عم كلذو ,ثحابلا رظن يف كلذ يف لاكشإ الف بحسلا نود عاديإلا تايلمع لبقت
 .اهتامادختساو ةقاطبلا نع مهتيلوؤسمب مهنم تارارقإلا
 يف اهلثم درب مازتلا هقتاع ىلع عقو كرتشملا باسحلا يف عئادولا كنبلا لبق اذإف 
 اذه تابثإ ءاكرشلا قتاع ىلع عقي امك ,ِهيف ءاكرشلا عم قافتالا بسح ددحملا تقولا
 .)٣(عاديإلا اذه كنبلا راكْنإ لاح يف عاديإلا
 

 
 يف عاديإلاب قلعتت دعاوق( ةيكنبلا تاباسحلا ليغشت دعاوق/ عبارلا بابلا ,قباس عجرم ,ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق )١(

 .٨٤ص ,)يكنبلا باسحلا
 يف عاديإلاب قلعتت دعاوق( ةيكنبلا تاباسحلا ليغشت دعاوق/ عبارلا بابلا ,قباس عجرم ,ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق )٢(

 .٨٤ص ,)يكنبلا باسحلا
  .٢٩٣ص ,قباس عجرم ,نامرق نمحرلادبع :رظنا )٣(



  
 

 

 
 

 
 

٨٥ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 :كرتشملا باسحلا نم ليوحتلا :ثلاثلا عرفلا  !
 ليوحت اهبجومب متي ةينوناق ةيلمع "ُهَّنأ ماع لكشب يفرصملا ليوحَّتلا فرعي

 وأ هسفن كنبلا يف رخآ ٍليمع باسح ىلإ كونبلا دحأ ليمع باسح نم دوقنلا نم غلبم
 لثم نومضملا تاذ ىلع لدت هدع تايمسم ةيلمعلا هذه ىلع قلطيو ,رخآ كنب يف
 ىدل فولأم لمعلا اذهو )يباسحلا ليوحتلا ,تاباسحلا يف لقنلا ,يفرصملا لقنلا(
 .)١("كونبلا

 ملس وأ ملست يذلا فرصملا اهب موقي يتلا ةيلمعلا "ُهَّنأ �ضيأ هفيرعت نكميو 
 باسح ىلإ ,رمآلا ليمعلا نم رمأ ىلع ءانب ,غلبملا اذه ليوحتب ,دوقنلا نم �غلبم

 .)٢("رخآ فرصم ىدل وأ ,فرصملا سفن يف باسح هل ,ديفتسملا وه رخآ صخش
 ءانبو رمآلا ىمسي صخش باسح غيرفت يف صخلتت يتلا ةيلمعلا "ُهَّنأ فرعيو

 مساب نوكي دق رخآ باسحل نئادلا بناجلا يف هدييقَتو نيعم يدقن غلبم نم هبلط ىلع
 .)٣("ديفتسملا ىمسي رخآ صخش مساب وأ ,هسفن رمآلا

 هقوقح لقن نم صخشلا نكمت ُثيح ةمهم ةدئاف يفرصملا ليوحتلا ةيلمعلو
 رمآلا ليمعلا تاباسح يف ديقت ةينوناق ةيلمع يهف ,ا́يلعف اِهلقن ىلإ ةجاحلا نود ةيلاملا

 ,فرصملا ىلإ دوقنلا لمح ىلإ رطضي الف ,نامألاو ةعرسلاب مستت يهف ,ديفتسملاو
 ءادتعالا ىلإ ليمعلا ضرعتي ال يلاتلابو ,تاقوألا ضعب يف �حاتم نوكي ال دقو
 دجن يفرصملا ليوحتلل ةقباسلا تافيرعتلا لالخ نمو ,لاومألا هلمح ببسب ةقرسلاو
 ةفص نع رظنلا فرصب امهنيب ِهب مايقلل نيباسح دوجو اهنم رومأ ةدع ىلع مئاق هنأ

 
 .٤١٦ص ,قباس عجرم ,يناليكلا دومحم )١(
 .١٠ص ,قباس عجرم ,فيصان سايلإ )٢(
 .١٩١ص ,قباس عجرم ,ضوع نيدلا لامج يلع )٣(



  
 

 

 
 

 
 

٨٦ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 رمأ ىمسي باسحلا بحاص نم مدقي بلط نم َّدبالَف تدجو اذإف ,امهباحصأ
 ديفتسملا هل لوحملا ةضراعم مدع مث نمو بلطِلل كنبلا لوبق مث نمو ,ليوحتلا
 .ليوحتلل

 :يتآلا ةاعارم بجي كرتشملا باسحلا ىلع رومألا هذه قيبطت دنعو
 اميف اهيلع قفَّتملا دعاوقلا ةاعارم كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا ىلع بجي -      
 زوجي الف ,ٍّيعامج لكشب باسحلا ُةرادإ متَت نأ ىلع مهنيب قافتالا ناك اذإف ,مهنيب

 ةقفاوم طرتشي يلاتلابو ,ٍ باسح يأ ىلإ باسحلا نم ليوحَّتلِاب مايقلا ًادرفنم مهدحأل
 مهنم ٌّلك موقي نأ زاوج ىلع قافتالا ناك لاح يفَو ُهَّنأ ريغ ,ليوحَّتلا ىلع عيمجلا
 ;باسحلا يف ءاَكرُّشلا ةقفاوم ىلإ ةجاحلا نودو ٍّيدرف ٍلكشب باسحلا يف فرصتلاب
 ,مِهتحلصمب ٍّرضم ٍليوحت ِّيأب مايقلا مدع ليوحتلا ديري يذلا كيرشلا ىلع بجيف
 .فرصتلا اذه ىلع ءانب هتبلاطمو هيلع عوجرلا ءاكرشلا يقابل قحي الإو
 ققحت اذإ ليوحَّتلا ةيلمع كنبلا لبقي نأ لصألا َّنإف ليوحَّتلا بلط ميدقت دنع -      

 لاح يف ًالوؤسم نوكيو ,ليوحتلا رمأب مايقلل ليوحتلا بلاط صخشلا ةيحالص نم
 هيلعَف كلذ نم كنبلا ققحت اذإف ,)١(ةفص يذ ريغ نم مدقملا بلطلا ذيفنتب همايق توُبث
  هلف الإو بولطملا ليوحتلا غلبم اًيفاك باسحلا ديصر ناك اذإ لبقي نأ

 .ضفرلا ُّقح
 ليوحتلاب ءاكرشلا دحأ مايقو �يراج كرتشملا باسحلا نوَك لاح يف لاكشإ روُثيو      
 نم رثكأ غلبمب ليوحَّتلاب ءالمعلا ماق وأ رخآ ٍباسح ىلإ وأ ,يصخَّشلا هباسح ىلإ
 ِمامت مدع لاح يف ءاكرشلا نم هقحب ةبلاطملل كنبلا عجاَري نم ىلعف ,باسحلا ديصر
 قفَّتي نأ دب الو ضرتفم ريغ قبس امك نماضتلاف كنبلا مامأ مهنيب نماضَّتلا ىلع قافتالا

 
 .١٩٢ص ,)٦٧٦( مقر أدبملا ,١ط ,ةيفرصملا تاعزانملا يف لصفلا ةنجل ئدابم ,ةنامألا تارادصإ )١(



  
 

 

 
 

 
 

٨٧ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ يناثلا لصفلا

 لولحلا مهأ نم دعي نماضتلا ىلع صنلا نإف اذل .ماظنلا وأ دقعلا بجومب هيلع
 .لاكشإلا اذه ةجلاعمل

!  !  ! 



  
 

 
 

 

٨٨ 

   ةكرتْشملا ةــَّیفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ثلاثلا لصفلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اًھقف كرتشملا باسحلا فارطأ ةَّیلھأب ةقلعتملا تالاكشإلا
 .اًماظنو
 باسحلا فارطأ دحأ ةيلهأ مادعنا ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا
  .ًاماظنو ًاهقف كرتشملا

 .كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ةافو رثأ :لوألا بلطملا

 .كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ نونج رثأ :يناثلا بلطملا

 باسحلا فارطأ دحأ ةيلهأ ناصقن ةيلاكشإ :يناثلا ثحبملا
 .ًاماظنو ًاهقف كرتشملا

ً اهوتعم كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ناك اذإ :لوألا بلطملا
 .ًاهيفس وأ

 ً.اسلفم كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ناك اذإ :يناثلا بلطملا

 ثلاثلا لصفلا

 



  
 

 

 
 

 

٨٩ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ثلاثلا لصفلا

 ثلاثلا لصفلا
 اًماظنو اًھقف كرتشملا باسحلا فارطأ ةیلھأب ةقلعتملا تالاكشإلا
 :ديهمت          !

 ,اهنودب احيحص دقعلا موقي الف ,دوقعلل ةماعلا طورشلا نم �طرش ةيلهألا ُّدعت 
 يف عراشلا اهردقي ةفص اهَّنأ ةماع ةروصب اهُفيرعت نكمي يهقفلا حالطصالا يفو
 نع ةرابع" اهَّنأ فرعتو ,)١("يعيرشت باطخل �حلاص ́الحم هلعجت صخشلا

 لجو زع هللا ربخأ يتلا ةنامألا يهو ,هيلعو هل ةعورشملا قوقحلا بوجول هتيحالص
  .)٢("ۖ﴾ُنَٰسنِۡلٱ اَهَلََحَو ﴿ :هلوقب اهايإ ناسنإلا لمحب
 .ءادأ ةيلهأو بوجو ةيلهأ ;ناَعون ةيلهألاو 
 صخَّشلا ةيحالص يهو ءادألا ةَّيلهأ وه لصفلا اذه يف هيلع ُثحابلا ُزِّكَري امو       
 .)٣( "لقعلا يلع ُّيعرَّشلا اهرابتعا رفوتي يتلا لامعألا ةسراممل

 نأ هتحصل طرتشي دوقعلا نم هريغك ٌدقع كرتشملا يفرصملا باسحلا دقعو
 اهضرتعت دق ةيلهألا هذه نأ الإ تافرصَّتلا ماربإل ةمزَّاللا ةيلهألا هيدل ُصخشلا نوكي

 .همازتلا لامكإ ىلع رداق ريغ صخشلا لعجت ضراوع
 :يتآلا ىلإ يلاعت هللا نذإب لصفلا اذه يف ثحابلا قرطتيسو 

 .�ماظنو �هقف كرتشملا باسحلا باحصأ دحأ ةيلهأ مادعنا ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا
 .�ماظنو �هقف كرتشملا باسحلا باحصأ دحأ ةيلهأ ناصقن ةيلاكشإ :يناثلا ثحبملا
 

!  !  ! 
 

 
 .٧٨٣ص ٢ج,ماعلا يهقفلا لخدملا ,اقرزلا ىفطصم )١(
 .٥٠١ ص ,ةرصاعم ةلاصأ ةيلاملا تالماعملا ,نايبدلا نايبد )٢(
 .٧٨٦ص ,هسفن عجرملا ,اقرزلا ىفطصم )٣(



  
 

 

 
 

 

٩٠ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ثلاثلا لصفلا

 :لوألا ثحبملا
 ً.اماظنوً اھقف كرتشملا باسحلا باحصأ دحأ ةیلھأ مادعنا ةیلاكشإ

 :كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ةافو ةیلاكشإ :لوألا بلطملا        
  :ديهمت         !

  امك ةثرولا ىلإ �عرش لقتني ىفوتملا هكلمي ام نإف ,ٍّماع ٍلكشب ةافولا دنع
أ ِٓف 7َُّٱ ُمُكيِصوُي﴿ :ىلاعتو كرابت -هللا لوق كلذ ىلع لد

َ
 ِّظَح ُلۡثِم ِرَكَِّللۖ ۡمُكِٰدَلۡو

ۡلٱ
ُ
 .)١( ﴾ِۡۚيَيَثن

 ةَّيأ نودب كونبلا اههجاوت دق ٌةيلاكشإ كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ةافو نإَف
 ;ٍرذحب ةيلاكشإلا هذه عم لماعتت نأ كونبلا ىلع بجو اذل ;قبسم راذنإ وأ تامدقم
  .ةثرولاب وأ ءالمعلاب وأ ,اهب رضي دح ىلإ لصت تابوعص هجاوت ال ىتح كلذو

 :ةيلاكشإلا نومضم :ًالوأ         !
 ىلإ لوؤي باسحلا اذه يف هكلمي ام َّنإف كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ةافوب

 نم هتمذ ىلع بترتي دق امو ,ىفوتملا لاح بسحب )صاخلا فلخلاو ماعلا فلخلا(
 ,مهل ىصوملا وأ ثرإلا نوُّقحتسملا ىفوتملا ةثرو مه ماعلا فلخلاف ,نويدو تامازتلا

 ةثرولا نكل ,باسحلا اذه يف مهثروم ىدل  ناك ام نوكلمي ةثرولا نإف هيلع ًءانبو
 ِلاح يف الاعف لظي كرتشملا باسحلا نإ ثيح ًةددعتم ٍتالاكشإ نوهجاويس كنبلاو
 يف رخآلا فرطلا فرصت لاح يف تايلمعلا هيف يرجتو ,ةافولا ةعقاوب كنبلا ِملع مدع
 ىلع عقي ةافولاب ِهراطخإ ءبع َّنألو ;ةثرولا حلاصمب رضي دق فرصتب باسحلا اذه
 ةيلمعلا ةلكشملا نأ الإ ءبعلا اذه نم مغرلابو باسحلا اذه يف كيرشلا فرطلا

 
 .)١١( ةيآلا نم ,ءاسنلا ةروس )١(



  
 

 

 
 

 

٩١ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ثلاثلا لصفلا

 هيف متت يلاتلابو ,اًحوتفم باسحلا نوكيو ,هنيح يف متي ال ةافولِاب راطخإلا نأل ;ةمئاق
  .ةيعيبط ةروصب تايلمعلا

 ظفحلو ميلسلا هراطإ يف عضولا ةداعإل كنبلا نم يفاضإ ٍدوهجمل جاتحي اذهو
 ,اًفورعم ىَّفوتملا بيصن ِنوك ِمدع ِلاح يف لاكشإلا رهظي اضيأ ,فارطألا ِّلك قوقح
 نم قافتا يأ مهنيب دجوي ملو ,عويشلا ىلع َءاكرش كرتشملا باسحلا فارطأ ناكو
 نأ نكمملا نم ِلاحلا هذه يفف ,كرتشملا باسحلا نم مهثروم بيصن ددحي نأ هنأش

  .ةثرولا رَّرضتي وأ ,كرتشملا باسحلا يف رخآلا فرطلا رَّرضتي
 ةيناكمإ ىدم نع لؤاسَّتلا روُثي كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ةافو دنع

 عم كرتشملا باسحلا يف مهثروم لحم ةثرولا ُّلحي لهو ,كرتشملا باسحلا رارمتسا
 اذإو ,يصخَّشلا رابتعالا ىلع ةمئاق ءالمعلا عم كونبلا تاقالع نأ نابسحلا يف عضولا

 رارمتسا ىلع اوقفتي نأ نكمي لهَف ,نينثا نم رثكأ كرتشملا باسحلا فارطأ ددع ناك
 .باسحلا

 باسحلا يف تالاكشإلا عوقو ىلإ يدؤت يتلا ةَّيلمعلا بابسألا ِّمهأ نم نإ َّمث
 غالبإب كرتشملا باسحلا يف رخآلا فرطلا مايق مدع فارطألا ِدحأ ِةافو لاح كرتشملا
 باسحلا يف رخآلا فرطلا ىلع طقف كنبلا دامتعاو ,ةافولا ةعقاوب ةرشابم كنبلا
 .ةافولا ةعقاوب ملعلل ٍةليسوك كرتشملا

 رارمتسا نم عنمت دق يصخَّشلا رابتعالا ىلع ةمئاقلا كونبلا عم ةقالعلا َّنأ امك
 ثيح ةثرولا تايصخشل انئمطم نوكي ال دق فرصملا َّنأل كلذو ;كرتشملا باسحلا
 .اهنم ققحتي مل هنإ



  
 

 

 
 

 

٩٢ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ثلاثلا لصفلا

 يذلا امو كرتشملا باسحلا فارطأ ءالمعلل يوعوَّتلا كنبلا رود فعض َّنإ َّمث
 باسحلا صخي اميف اهعم لماعَّتلا ةيفيكو ,ةافولا ةثداح عوقو لاح مهيلع بجي
 .لاكشإلا اذه بابسأ دحأ نوكي نأ نكْمُيَف ,كرتشملا

 فرط لك بيصن رادقم ىلع كرتشملا باسحلا فارطأ نيب اقبسم قافتالا مدع َّنإ
 ,باسحلا يف ءاكرشلا نم يَّفوتملا ةثرو نيب فالخلا عوقو ىلإ يدؤي نأ هنأش نم مْهنم
 اميف قافتالا مدعل �قلعم باسحلا ءاقب ةلكشُمو ,ةثرولا ةبصنأ زرف ةبوعص يلاتلابو
 .مهنيب

 دحأ ةافو لاح كرتشملا باسحلا ميظنتب قلعتت ةَّيماظن صوصن دوجو مدع
 ٍحضاو ٍلكشب تالاحلا هذه لثم عوقو لاح ةيماظنلا ةيلآلا ديدحتو ,ِهيف فارطألا

 نع ىأنمب تسيل فراصملاو كونبلاو ,هب ؤبنتلا نكمي ال ٌرمأ ةافولا لاح نأ ةصاخ
 .تالاحلا هذه لثم ةهجاوم

 :ةيماظِّنلاو ةيهقفلا لولحلا :ايناث         !
 نيذلا وأ ةثرولاك ةحلصم هل نم ىلعف كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ يفوت اذإ

 ,ةافولا ةداهشك اهُتبثي ام ميدقتو ,ةافولا ةعقاوب كنبلا غالبإ ىفوتملا ْدنِع ٌنيد مهل
 ,باسحلا ديمجتب موقي نأ لمع مايأ ةثالث زواجتت ال ةدم لالخ كنبلا ىلعو
 .)١(�عرش ةثرولا ديدحت متي ىتح هنم بحسلا فاقيإو

 ىفوتملا بيصن ميلستب موقي نأ كرتشملا باسحلل �نيدم ناك اذإ كنبلا ىلعو 

 
 باحصأ دحأ ىفوت اذإ " ىلع صنت يتلاو م١٩٩٩ ماع رداصلا يرصملا ةراجتلا نوناق نم )٣٠٨( ةداملا :رظنا )١(

 ,باسحلا رارمتسا يف مهتبغربو كلذب كنبلا راطخإ نيقابلا ىلع بجو ةينوناقلا ةيلهألا دقف وأ كرتشملا باسحلا
 باسحلا نم بحسلا فقو كنبلا ىلعو ,ةيلهألا نادقف وأ ةافولا خيرات نم مايأ ةرشع زواجت ال ةدم لالخ كلذو
 ."ةينوناقلا هتيلهأ دقف نم ىلع ميقلا نييعت وأ ةثرولا ديدحت متي ىتح كرتشملا



  
 

 

 
 

 

٩٣ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ثلاثلا لصفلا

 ,كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا نيب قافتالا بسحب ادَّدحم هُبيصن ناك اذإ ةثرولل
 هيلعف ٍّلك بيصن كنبلا ملعي الو ,ًاددحم باسحلا يف ءاكرشلا بيصن نكي مل اذإ امأ
 ديدحت متي ىتح �ئيش نيرخآلا باسحلا فارطأ وأ ةثرولا نم يأ ميلستب موقي الأ
 مدع ِلاح يف مأ ,ةثرولاو ءاكرشلا اضر ىلع ءانب  هديدحت مت ًءاوس ,مهنم ٍّلك بيصن
 ةعيرشلا تارَّرقِمل اقفو فارطألا بيصن ديدحت يف لصفلا متيف ,مهنيب قافتالا ِمامت
 .ةلأسملا هذه يف لصفي ٍّيئاضق ٍمكح ىلع ًءانب عئاشلا لاملا ةمسق يف ةيمالسإلا

 باسحلا يف مهثروم لحم لولحلا ةثرولل نكمُي ال هَّنأ ىلإ ةراشإلا رُدجتو
 ةمئاق كرتشملا باسحلا مهل حتُف نم عم كنبلا ةقالع َّنأل ًارظن كلذو ;كرَتشملا

 كلذ ىلع فارطألا نيب اميف قافتالا كلذ نم لاني الو ,يصخشلا رابتعالا ىلع
 قحي كلذ ىلع ًءانبو ,ةقالعلا هذه يف ساسألا فرطلا هنوك كنبلا قفاو اذإ َّالإ

 اذإ كرتشملا باسحلا رارمتسا كنبلا نم اوبلطي نأ كرتشملا باسحلا فارطأل
 نم ىفوتملا كيرشلا ةصح تلصفناو ةثرولا ىلع لاومألا ميسقت ىهتنا
  .)١(باسحلا

 زاوج ىلع باسحلا حتف دقع يف صَّنلا ةرورض ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذو
 فرصتلا قلطم باسحلا لماك يف مهدحأ ةافو لاح نيرخآلا ءاكرُّشلا فُّرصت

 .)٢(ىفوتملا كيرشلا ةثرول ةمولعم ةَّيأ ءاطعإ مدع كنبلا ىلعو
 باسحلا فارطأ دحأ ةافو نع ةئشانلا تالاكشإلا يفالتل ةَّمهملا لئاسولا نمو 
 دحأ ةافوب ةقلعتملا لئاسملا مظنت ةحضاو ةَّيماظن ُدعاوق كانه نوكت نأ كرتشملا
 ىلع بجي يتلا ةيلمعلاو ةيماظنلا تاءارجإلا امو ,اهتجلاعم قرطو ,فارطألا

 
 ٢٤٩ص ,قباس عجرم ,ضوع نيدلا لامج يلع )١(
 .١٢٦ص ,قباس عجرم ,فيصان سايلإ )٢(



  
 

 

 
 

 

٩٤ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ثلاثلا لصفلا

 اوموقي نأ باسحلا فارطأ ىلع كنبلا طرتشي نأك ,اهذاختاب موقي نأ كنبلا
 ديدحتب مأ يواستلاب مهبيصن ناك ًءاوس باسحلا اذه يف مهنم ٍّلك بيصن ديدحتب
 اًدهعت مدقي نأ كنبلا ىلع هنأ ىلإ ةفاضإلاب ,باسحلا اذه حتف دقع يف ةددحم ةبسن
 نم ةددحم ةدم لالخ ةرشابم ةافولا ةعقاوب كنبلا غالبإ ةرورضب فارطألا هعقوي
 غالبإ مدع لاح يف ةيلوؤسملا لماك فارطألا لمحتيو ,اهب مهدحأ ِملع خيرات
 لاح يف هنأ امك ,فرط يأب رضي لكشب باسحلا يف فرصتلا مامتو ,ةعقاولاب كنبلا
 تاءارجإلا ذاختا هيلعو ,ِهِقتاع ىلع عقت ةيلوؤسملا نإف ةعقاولاب كنبلا غالبإ
  .)١(كرتشملا باسحلا ديمجتو ,ةيماظنلا
 صخشلا حبصي يتلاو ةافولاب ةقلعتملا تالاكشإلا ثحابلا ضرعتسا نأ دعبو 

 ,ةيلهألا دقفب ةقلعتملا تالاكشإلا ىدحإك نونجلا ُلاح يتأت ةيلهألا دقاف اهعم
 .يتآلا بلطملا يف ُثحابلا اهضرعُيسو
 

!  !  ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 .يرصملا ةراجتلا نوناق نم )٣٠٨( ةداملا :رظنا )١(



  
 

 

 
 

 

٩٥ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ثلاثلا لصفلا

  يناثلا بلطملا
  اًماظنو اًھقف كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ نونج ةیلاكشإ

 :دیھمت
 لاز يأ ,ةنجمو ,�نونجو ,�نج ُّنجي َّنج :لاقيو ,رتتسا اذإ :نجي نج نم "ًةغل نونُجلا

 . )٢(")١( ﴾ُةَّنِج ۦِِهب مَأ﴿ ىلاعت هلوق هنمو ,هلقع
 جهن ىلع لاعفألاو لاوقألا نايرج عنمي ثيحب لقعلا لالتخا" حالطصالا يفو

  .)٣(" ًاردان الإ لقعلا
 ,هتافرصت نع لوؤسم ريغ حبصيف ;صخشلا ةيلهأ ضرتعت ًالاح نونجلا ُّدعيَو

 نإف هيلعو ,اهَجئاتنو اهَبقاوع �كردم اهيف نوكي ال ٌلاعفأ هنع ردصت دقف يلاتلابو
 وأ ةمودعم نوكت نونجلا ِلاح يف هتافرصت عيمج نأ هيلع بترتيو ,مدعنت هتيلهأ

 .اًمزلُم ُنوكي اهيلع ٌرثأ ُبترتيال
 دحأ يلع أرطت دق ٌةيلاكشإ كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ نونج َّنإَف ِهْيلعو 
 دقو ,مهل تاباسحلا تحتف يتلا كونبلا هجاوت كلذكو ,مهَهجاوت و ِهيف ءالمعلا
  .هريغب وأ هب ا́رضم نوكي اًفُّرصت نونجملا فرصتي

 :ةيلاكشإلا نومضم :ًالوأ      !
 ُفَّرَصَتَي دق هنإف ,كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ نونجلا بيصي امدنع 
 نمكتو ,ِهيف رخآلا فرطلاب وأ ,هب ا́رضم نوكي لكشب باسحلا اذه يف ٍتافرصت
 ةيحانلا نم �بعص اهتابثإ نوكي يتلا تالاحلا نم نونجلا َلاح نأ يف ةيلاكشإلا
 ال دق كنبلا وأ ,كرتشملا باسحلا يف رخآلا فرطلا نإ ثيح اهعوقو لاح ةيلمعلا

 
 . ٨ :ةيآ أبس ةروس )١(
 ٣٣٢ص ,)ـه١٤٢٠( ىلوألا ةعبطلا ,لوألا دلجملا ,هقفلا لوصأ ملع يف بذهملا ,ةلمنلا ميركلادبع )٢(
 ٧٠ص ,ةليضفلا راد ,تافيرعتلا مجعم ,يناجرجلا يلع )٣(



  
 

 

 
 

 

٩٦ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ثلاثلا لصفلا

 يلاتلابو )ٍّيئزج( قبطم ريغ مأ )ا́يلك( �قبطم نونجلا اذه ناك ًءاوس اِهب �ملاع نوكي
 ,ةيعيبطلا لاحلا يف ناك لهَف ;اهب ماق يتلا تافرصتلا ديدحت بعصلا نم نوكي هنإف
 ?َناك اذإ ِهب ناك يذلا نونجلا عونو نونجلا لاح يف مأ
 ريغ مهلعجي نونجلا ِلاحب كنبلا وأ كرتشملا باسحلا فارطأ ملع مدع نإ 
 كلذو ,مهحلاصمب رضي دق فرصت ٍّيأ نم مهيمحي ءارجإ ّيأ ذاختا ىلع نيرداق

 نونجلا ِلاح يف لاثملا ليبس ىلعف ;اهثودح عقوتم ريغو ,ةأجافم نوكت دق اهَّنأل
 ةدوعب ؤبنتلا نكمي الو ,ةميلسلا تافرصتلا ديدحت ا́دج بعصلا نم نوكي يئزجلا

  .صخشلل نونجلا ِلاح
 ةمكحملا مامأ نونجملا ىلع رجحلا تاءارجإ ذاختا يف رخأتلا نإ كلذك
 عم لماعتلا فقو ةبوعص ىلإ يدؤي نأ هنأش نم هيلع يصولا ديدحتو ,ةَّصتخملا
 .هتافرصت لاطبإ يف كَّرحَّتلا وأ ,نونجملا
 ةباَصإ ِلاح يف كرتشملا باسحلا ةيرارمتسا زاوج ىدم يف لاكشإلا روُثي كلذك 
 ىلع تافرصتلا ءارجإ ىلع رداق ريغ ُهَّنأل ;نونجلاب كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ

 فارطألا عيمج ةقفاوم بلطتي كرتشملا ِهيف لماعتلا ناك اذإ ًةصاخ باسحلا اذه
 .فرصت وأ لماعت يأ ىلع
 كرتشملا باسحلا يف تالاكشإلا عوقو ىلإ يِّدؤت يتلا بابسألا ِّمهأ نم َّنإ 

 اهَّنأل كلذو ;نونجلا ِلاح يف ةعقاولا تافرصَّتلا تابثإ ِةبوعِصل ;هفارطأ دحأ نونج
  .ةعقوتم ريغ ةئجافم ُعقت دق ٌلاح

 ةمكحملا نم اعرش يصولا ديدحتو ,نونجلا تبثي ام ميدقت يف رخأَّتلا َّنإ َّمث    
 .ةينوناقلا تافرصتلا ماربإ ةيرِحب اًعِّتمتم ُهبحاص لعجي ةصتخملا



  
 

 

 
 

 

٩٧ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ثلاثلا لصفلا

 :لاحلا َكلت يف كرتشملا باسحلا ميظنتب قلعتت ةيماظن صوصن دوجو مدع َّنأ اَمَك
 بابسألا مهأ نم دعي لئاسملل يميظنتلا غارفلا دوجوو ,ِهيف فارطألا دحأ نونج لاح

 .اهتجلاعم ةبوعص يلاتلابو تالاكشإلا عوقول ةيماظنلا
 ماكحأ نم درو ام قفو تالاكشإلا هذه ةجلاعمل لولحلا مهِأل ثحابلا ضرعَيسو

 .اهطابنتسا يف اهيلع دامتعالا نكمي ئدابمو ةيماظنو ةيهقف
 :ةَّيماظنلاو ةَّيهقفلا لولحلا :ايناث    !

 نأ فارطألا يقاب ىلعف نونجلاب كرتشملا باسحلا فارطأ ُدحأ بيصأ اذإ
 كلذو  ;ِهديمجتب موقي نأ كنبلا ىلعو باسحلا ديمجتب كنبلا ىلإ اًبلط اوُمدقي
 يأب باسحلا يف فرصتلاب باسحلا فارطأ نم ّيأ وأ ,نونجملا مايق مدع نامضل

 يتلا لاحلا ِهذهب كرتشملا باسحلا يف فارطألا ملع ضرف ىلع كلذو ,لكش
 باسحلا فارطأ ملعي ال دقو ةعقوتم ريغو ةأِجافم نوكت دق ُلاحلاف ,تأرط
 باسحلا يف فرصتلا لعجب لاكشإلا اذه يفالت نكميف ٍذئدنعو ,اهعوقوب كرتشملا
 نأ اعرش لصألاو ,فرصتلا ةمالس نامضل كلذو عيمجلا عيقوتب كرتشملا
 هنإف ,ٌنونج صخشلا ةيلهأ ضرتعا ام ىتم هنأ يأ هتاذل هيلع ٌروجحم نونجملا
 ةصتخملا ةمكحملا ىلإ عفرلا ىلإ ةجاحلا نود كلذو ,هيلع رجحِلل �ببس نوكي

  )١(.هيلع رجحلِاب ٍّكص رادصإل
 فرطلا ىلع رصتقي ال كرتشملا باسحلا يف نونجملا ررض نإف كلذ عمو

 ىلعَف ,ِلاحلا هذه يفو ,صاخلا وأ ,ماعلا فلخلا ىلإ ىدعتي دق لب ,ُهعم رخآلا
 ,هيلع رجحلا عيقوتو ِِهلاح تابثإل ةصتخملا ةمكحملا ىلإ اومدقتي نأ ةثرولا

 
 ١٠٣ص ناديز ميركلادبع ,هقفلا لوصأ يف زيجولا :رظنا )١(



  
 

 

 
 

 

٩٨ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ثلاثلا لصفلا

 يأ لبقي ال ىَّتح ;كنبلل هميدقتل كلذو ,ٍّيعرش ٍّكص بجومب يصولا ديدحتو
 ىلع رجحلا ِّكص بجومب َّالإ باسحلا ديمجِتب )ماعلا فلخلا( ةثرولا نم بلط
 .هعم لماعتلا لبقي ىتح يصولا كصو ,نونجملا

 نم فرصت يأ لوبق مدعو ,باسحلا ديمجت ةيلوؤسم كنبلا قتاع ىلع عقيو 
 ُهَّنإف هديمجت دعب كرتشملا باسحلا يف فرصت يأ كنبلا لوبق لاح يفو ,ِِهفارطأ
 .ِفُّرَصَّتلا اذه ةجيتن هتيلوؤسم ُدقعنت

 ُدقعنت اهَّنأ هيلع رجحلا لبق نونجملا نم ةعقاولا تافُّرصَّتلا يف َلصألا َّنإ َّمث
 نأ ةصتخملا ةمكحملا مامأ تبثي نأ كلذ فالخ يعَّدي نم ىلعو ,ًةحيحص

  .نالطبلاب كسمتي نأ كلذ تبث اذإ ةحلصم هل نملو ,نونجلا ءانثأ عقو فرصتلا
 نيمضت ةَّيفرصملا تاباسحلا دعاوق عضوب ةَّصتخملا ةهجلا ىلع بجيو

 مدع نمضي لكشب اهجلاعت دعاوق عضوو ,ئراطلا نونجلا لاحب ةقلعتملا لئاسملا
 .)١(نونجلا ببسب تالاكشإ عوقو

 
!  !  ! 

 
  

 
 .٦/٤٦٦ ,قباس عجرم ,يليحزلا ةبهو :رظنا )١(



  
 

 

 
 

 

٩٩ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ثلاثلا لصفلا

  يناثلا ثحبملا
ً اماظنوً اھقف كرشملا باسحلا فارطأ دحأ ةیلھأ ناصقن ةَّیلاكشإ

 ً:اھیفس وأً اھوتعم كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ناك اذإ :لوألا بلطملا    
 :هفسلاو هتعلا موهفم :الوأ     !

 :هتعلا موهفم -١      
 نم اهتع ليقو ,)١("هتعلا نّيب هوتعم وهف َِهتُع دقو ,لقعلا صقانلا " :ًةغل هتعلا 
   .)٢("شهد وأ نونج ريغ نم هلقع صقن يأ حتفلاب اهاتعو بِعَت باب

 مالكلا طلتخم مهفلا ليلق هبحاص لعجي ,لقعلا يف لالتخا" :�حالطصا ُهتعلاو
 .)٣("ريبدتلا دساف
 مالكلا طلتخم هبحاص ريصيف ;لقعلا يف اللخ بجوت تاذلا نع ةئشان ةفآ هتعلاو"       
 اذهب هتعلاو ,نيناجملا مالك هبشي هضعب يفو ,ءالقعلا مالك هبشي همالك ضعب يفف
 نوكت اذه ىلعو ,ٍلقع نم ةيقب هبحاص دنع نوكي لب ,ةيلكلاب لقعلا بهذي ال ىنعملا
 ,زِّيمملا ِّيبصلا تافُّرصتَك هتافرصت لماعتو ,زييمتلا روط يف يبصلاك ًةصقان هتيلهأ
 نوكت يتلا تافرصتلا حصت الو ,فقولاو ةبهلا لوبقك هل ٌضحم ٌعفن هيف ام اهنم حبصيف
 ,عفنلاو ررضلا لمتحت يتلا تافرصَّتلا امأو ,هلام نم ِِهتبهك �ضحم ًاررض نمضتت
 .)٤("يلولا ةزاجإ ىلع اهذافن فقوتيف
 مكح همكح اذهو ,ٌزييمت الو ٌكاردإ هعم ىقبي ال هتع لوألاف ,ناعون هتعلاو 
 كاردإ هعم ىقبي هتع يناثلاو ,بوجولا ةيلهأ نود ءادألا ةيلهأ هعم مدعنت يذلا نونجملا

 
 .٠هتع ةدام ةيرصعلا ةبتكملا ,حاحصلا راتخم ,يزارلا دمحم نيدلا نيز )١(
 .٣٩٢ص هتع :ةَّدام ,٢ط ,فراعملا راد ,رينملا حابصملا ,يمويفلا دمحأ )٢(
 ١٠٤ص ,قباس عجرم ,ناديز ميركلادبع )٣(
 ٢٢٦ص ,٢٠١٠ ٢ط ,سئافنلا راد ,ةيلاملا تالماعملا هقف ىلإ لخدملا ,ريبش نامثع دمحم )٤(

 



  
 

 

 
 

 

١٠٠ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ثلاثلا لصفلا

 .)١(ءالقعلا زييمتو كاردإك سيل هنكلو زييمتو
 :هفسلا موهفم -٢        

 هتهّفسو ,هلهج ّقحلا هفسو ,ةّفخلا هلصأو ,لقعلا يف صقَن وه :ًةغُل هَفّسلا"
 عمجلاو ,ٌةهيفس ىثنألاو ,ٌهيفس وهو .ٌهيفس هّنإ :هل تلق وأ ,هفّسلا ىلإ هتبسن :اهيفست

 .ءاهفس
 ةّيفنحلا بهذف :هفيرعت يف ءاهقفلا تارابع تفلتخا دقف احالطصا ُهفَّسلا اّمأو 

 ريذبّتلاك ,لقعلا وأ ,عرّشلا ىضتقم فالخ ىلع هعييضتو لاملا ريذبت ُهّنأ ىلإ
 نم ءالقعلا هّدُعي ال ٍضرغل وأ ,ضرغل ال تافّرصت فّرصتي نأو ,ةقّفنلا يف فارسإلاو
 ,ٍلاغ نمثب راّيّطلا مامحلا ءارشو نيباّعّللاو نّينغملا ىلإ لاملا عفدك ,اًضرغ ةنايّدلا لهأ

 .حيحص ضرغ وأ( ةدمحم ريغ نم تاراجّتلا يف نبغلاو
 فارسإلا ّنأ ّالإ ٌعورشم ناسحإلاو ّربلاو تافّرصّتلا يف تاحماسملا لصأو

 لاملا ريذبت ةّيفنحلا دنع هفّسلا نم ناك اذلو ,بارّشلاو ماعّطلا يف فارسإلاك مارح
 .كلذ وحنو دجاسملا ءانب يف هّلك هفرصي نأك ريخلا يف ولو ,هعييضتو

 هل داري ام ريغ يف لاملا ُقافنإ :يأ ريذبّتلا وه هفّسلا ّنأ ىلإ ةّيكلاملا بهذو 
 ءارش وأ عيب نم ةلماعم يف هفرصب وأ ,رامقلاو رمخك ةيصعم يف لاملا فرصب ,اعرش

 ريغ نم هنأش كلذ نوكي نأب هيلع بّترتت ةحلصم الب ةداعلا نع جراخ ٍشحاف ٍنبغب
 هسبلمو هبرشمو هلكأم يف هلثم ِةداع ِفالخ ىلع ةّيناسفن تاوهش يف هفرص وأ ,ةالابم
 وأ رحب يف هيمري وأ ضرألا ىلع هحرطي نأك ارده هفالتإب وأ ,كلذ وحنو هبكرمو
 الو ركذ اميف ةبرشألاو ةمعطألا نوحرطي ءاهفّسلا نم ريثكل عقي امك ,ضاحرم
  .اهب نوقّدصتي

 
 ١٠٤ص ,هركذ قبس عجرم ,هقفلا لوصأ يف زيجولا ,ناديز ميركلادبع :رظنا )١(



  
 

 

 
 

 

١٠١ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ثلاثلا لصفلا

 لاقف ,فرّسلاو ريذبّتلا نيب ةقرفّتلا ىلإ ّيدرواملا بهذ دقف ةّيعفاّشلا اّمأو
 ّيلازغلا مالكو .قوقحلا ريداقمب لهجلا :فرّسلاو ,قوقحلا عقاومب لهجلا :ريذبّتلا
 لامتحاب هلام عّيضي يذّلا وه ةيعفاشلا دنع هيفسلا نإف لاح لك ىلعو ,امهفدارت يضتقي

 ىطعأف ةلماعملاب املاع ناك اذإ اّمأ - اهب ًالهاج ناك اذإ اهوحنو ةلماعملا يف شحاف نبغ
 ّالإو جاتحم عم لماعّتلا ناك نإ يأ ,ةدومحم ةّيفخ ةقدص دئاّزلا نإف ,اهنمث نم رثكأ
 وأ كلذ وحن وأ ,ٍران وأ ,رحب يف اليلق ناك نإو ,هلام ناسنإلا يمري نأ هفسلا نمو .ةبهف
 ,ريخلا هوجوو ةقدّصلا يف لاملا فرص ّنأ ةّيعفاّشلا دنع ّحصألاو ,مّرحم يف هلاومأ قفني

 يف فرصلا وهو ىلوألا يف اّمأ .ريذبتب سيل هلاحب قيلت ال يتّلا سبالملاو معاطملاو
 فرس ال هّنإف ,باوّثلا وهو ,اًضوع ريخلا يف فرصلا يف هل ّنألف ريخلا هوجوو ةقدصلا

 يف ارجأ الو لجاعلا يف اًدمح بسكي ال ام ُهُتقيقحو ,ِفرسلا يف ريخ ال امك ريخلا يف
 ضرع نإف ,قافنإلا يف اطرفم غلب نإ ارذبم نوكي هّنأ عّونلا اذه يف ُّحِصَي ال امو .لجآلا
 ;سبالملاو معاطملا يف فرصلا وهو ةيناّثلا يف اّمأو ,الف ادصتقم غولبلا دعب كلذ هل
 .ًةداع اريذبت نوكي عونلا اذه يف ُّحِصَي ال امو ,هب ذتليو هب عفتنيل ;ُذختي لاملا َّنألف
 ءاملع رثكأ :رذنملا نبا لاق ,ُهل رذبملا هلام عّيضملا وه هيفسلا نأ ىلإ ةلبانحلا بهذو
 هلامل عّيضم ّلك ىلع رجحلا نوري رصمو ماشلاو قارعلاو زاجحلا لهأ نم راصمألا

 .)١("اريبك مأ ناك اًريغص
 :كرتشملا باسحلا ىلع هيفسلا وأ هوتعملا تافرصت رثأ :ايناث       
 اهيف صخشلا لعجتف ءادألا ةيلهأ بيصت يتلا ضراوعلا نم هفسلا وأ هتعلا ُّدعي 

 هوتعملا نإ لب ,ِهتحلصم ققحيو ,ٍحيحص لكشب ةيلاملا تافرصتلا ماربإ ىلع رداق ريغ
 وأ هوتعملا تافرصت نأ يف ةيلاكشإلا نمكتو ,امهريغ ىلإ ٍّدعتم امهررض هيفسلا وأ

 
 ٩٤ص ,لسالسلا تاذ ,)١٤١٠( ٢ط ,ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا ,ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو )١(



  
 

 

 
 

 

١٠٢ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ثلاثلا لصفلا

 رارضإلا ىلإ يدؤت ٍتافرصتب اَمهالك وأ امهدحأ موقي دق كرتشملا باسحلا يف هيفسلا
 يأ ًةَّيعامج باسحلا ةرادإ ِنوك لاح يف ةصاخ باسحلا يف نيرخآلا ءاكرشلا ةحلصمب
 عوجرلا نود هنم ليوحتلا وأ ,باسحلا نم بحسلا َّقح باسحلا يف كيرش لكل نأ
 .ءاكرشلا يقاب ىلإ
 لبقت ال ْذإ ;ةيلاملا امهتافرصت يف نونجملا مكح امهمكح هوتعملا وأ هيفسلاو        

 رجحلا بجي لب هفسلا وأ ,ِهتعلا ُلاح مهنع تهتنا اذإ الإ ةيلاملا مهتافرصت مهنم
  )١( .﴾اٰٗمَِيق ۡمُكَل 7َُّٱ َلَعَج ِتَّلٱ ُمُكَٰلَوۡمَأ َٓءاَهَفُّسلٱْ اوُتۡؤُت Uََو﴿ ىلاعت لاق ,مهيلع

 ;دشرلا هنم دجو نإ هيلإ عفدلاب انرمأو ,اهيفس ماد ام هيلإ عفدلا نع ىلاعت هللا اناهن دقف" ,
 ,ةلعلا تيقب ام عنملا ىقبيف هفسلا ةَّلعل هلام عنم نألو ;ِهدوجو لبق هيلإ عفدلا زوجي ال ذإ

 .)٢("ًاريبك مأ هيفسلا ناك ًاريغص
 ال يأ امهظحل امهيلع ٌروجحم َهيفسلاو هوتعملا نأ ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذو        
 .)٣(مهل نذإلا لبق مهتافرصت ُّحِصت الف مكاحلا مكح ىلإ جاتحي
 مكح نم هل دب ال هيفسلا وأ هوتعملا ىلع رجحلا نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذو         

 مكاحلا مكحب ناك ام نأ كلذو رمألا تاذ نم هل دب ال امهنع رجحلا َّكف نأ امك ٍمكاح
 ىلإ هيف جاتحي ديشرلا لجرلا مكح هوتعملا وأ هيفسلا ءاطعإ َّنألو ;ِهمكحب الإ لوزي ال

 .)٤(هنع ةلعلا لاوز نم دكأتو ثحب
 ريغ فرصتلا يف نمكي امهِدحأ ررض نأ يف ُكرتشي امهالك هيفسلاو هوتعملاف 
 يف نيرخآلا ءاكرشلاو كنبلاب رضي لكشب امهلالغتسا متي نأ نكميو ,لاملا يف ميلسلا

 
 .)٥( ةيآ ,ءاسنلا ةروس )١(
 ٩٤ص ,لسالسلا تاذ ,)١٤١٠( ٢ط ,ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا ,ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو )٢(
 ٢٠٣ص ,)١٤٣٣( ,يبرعلا باتكلا راد ,عبرملا ضورلا ,يتوهبلا ةمالعلا :رظنا )٣(
 ٩٧ص ,قباس عجرم ,ةيهقفلا ةعوسوملا :رظنا )٤(



  
 

 

 
 

 

١٠٣ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ثلاثلا لصفلا

 نل كنبلاو ءاضقلا مكح ىلإ جاتحي تفلسأ امك امهيلع رجحلا نأ كلذو ,باسحلا
 اذهو ,اهُتبثت ةيئاضقلا ةطلسلا نم ةرداص ةيمسر ةقيثو بجومب الإ امهيلع ًةيالو لبقي
 يف لاكشإلا نُمْكيو ,امهيلع ةيالولاو رجحلا بلط قح مهل نم قتاع ىلع عقي ءارجإ

 يف ءاكرشلا ىلع ُبجي ُهَّنإف ِلاحلا هذه يفو ,باسحلا يف ءاكرشلا نم مهنوك ِمدع لاح
 موقي نأ ِهيلعو ,كرتشملا باسحلا ديمجت بلطب كنبلا ىلإ اومدقتي نأ باسحلا
 .�عرش يلولا ديدحت متي ىتح ;ِهِديمجتب
 اومدقتي ملو ,ءاكرشلا دحأ نم هفسلا وأ ,ِهتعلا ِلاحب ءاكرشلا ملع لاح يفو 
 مهاضر ىلع ةنيرق دعي كلذف ,مهنم ضارتعا نودب رمتساَف ,باسحلا ديمجت بلطب
  مهل زوجي الو ;ًةحيحص اهيلع اوضرتعي مل يتلا تافرصتلا عيمج دعتو ,ِهب
 لبق هيفسلا وأ هوتعملا نم ةعقاولا تافرصتلا نأ لصألاف يلاتلابو ,اهنالطبب اوجتحي نأ
  ُبَّترتت ًةربتعم ةحيحص نوكت باسحلا ديمجت بلط لبقو ,امهيلع رجحلا

 .اهراثآ اهيلع
!  !  ! 

  



  
 

 

 
 

 

١٠٤ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ثلاثلا لصفلا

 يناثلا بلطملا
ً اسلفم كرتشملا باسحلا فارطأُ دحأ ناك اذإ

 .كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا دحأ سالفإ ـ       
 ,تالاكشإلا نم ريثكلا ريثي كرتشملا باسحلا يف ءاكرُّشلا ِدحأ سالفإ َّنإ 
 لؤاسَّتلا روُثيو ,هنويد دادس نع هزجعل ,ًةجيتن هلاومأ يف فرصَّتلا نع هدي ُّلغت سلفملاف
 عم عويشلا ىلع ديصرلا ٌكلام هنأو طقف همساب �حوتفم سيل باسحلا َّنأ ثيح نم
 ةصحب نوملعي ال ريغلا وأ كنبلا ِنوَك لاح يف كلذو ,باسحلا اذه يف ءاكرشلا يقاب

 ءاكرشلا يقاب ىلع كلذ رثأ امف ,ديدحتلا ىلع قافِّتالا مدع وأ ,ِهيف كيرش لك
 .?كرتشملا باسحلاو
 كرتشملا باسحلا ديمجت بوجو ىلإ هقفلا نم ٌبناج بهذ ِلاحلا هذه يفو 
 ةصح يف طقف سيلو ,ِهيف ديصرلا لكل ديمجتلا نوكيو ,هيف ءاكرشلا دحأ سلفأ اذإ
 �عيمج فارطألا طباور ىلإ دتمي سالفإلا نألو" ,ةصحلا هذهب ملعي ال هنأل ;كيرشلا
 نئادلا ديصرلا نم َّصتقي نأ  مهدحأ نم لبقي الف ,مهنيب اميف نينماضتم مهفصوب
 .)١("ِهسيلفتل  ٌّقح اهب َقلعت ةصحلا هذه َّنأل ;سلفملا ةصح هيفو باسحلل
 ةصحب ملعي كنبلا ناك ولو ىتحً الماك باسحلا ديمجت بوجو ٌضعب ىريو        
 ًةليسو باسحلا نوكي ال نأب مهتلعو ,ٍقافتِاب ًةددحم مهصصح تناك وأ ,ِهيف ءاكرشلا
 نوكي دقو ,ِهئاكرش عم اهجمدب كلذو ,ِهلاومأ ءافخإ متيو ,نينئادلا نم برهتلل
 .)٢(اهعفد نم اوبرهتي يكل مهعم ؤطاوتلاب

 
 .٢٤٩ص ,قباس عجرم ,ضوع نيدلا لامج يلع )١(
 .١٢٨ص ,قباس عجرم ,فيصان سايلإ :رظنا )٢(



  
 

 

 
 

 

١٠٥ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ثلاثلا لصفلا

 لاح تاباسحلاب ةقلعتملا تاءارجإلا ىلع ةَّيكنبلا تاباسِحلا ُدعاوق تصنو 
 ةَّدم ىلع ِلاحلا يف هتيرارمتسا ىدمو ,باسحلا ةدم ديدحتو ,اِهباحْصأ سالفإ

 .ُهتَّيحالص
 نأ ىلع ,ءارجإلا ءاهنإب مكحلا نيح ىلإ باسحلا رمتسي :ةيفصَّتلا ءارجإ .أ 
 .ةيفصَّتلا ءارجا ءاهنإب ةمكحملا رارق ىلع ينبم ةيفصَّتلا نيمأ نم ٍباطخ بجومب َلفقُي
 يف اهيلع صوصنملا ةدملا قفو باسحلا رمتسي :ةَّيرادإلا ةيفصَّتلا ءارجإ .ب 
 ينبم سالفإلا ةنجل نم باطخ بجومب اهئاهتنا دعب ديدجَّتلا متيو ,سالفإلا ماظن

 ةمزاللا ةَّدملاو ,ءارجإلا ةَّدم نم ءاهتنالا مدع هيف حضوي ةمكحملا نم رارق ىلع
 باطخ بجومب ةَّيرادإلا ةيفصَّتلا ءارجإ نم ءاهتنالا دنع باسحلا لفقي نأ ىلع ,كلذل
 .)١("ءارجإلا ءاهنإب ةنجللا رارق رادصإب ديفي سالفإلا ةنجل نم
 لاح ٍّماع ٍلكشب تاباسحلا لفق بوجو ىلع صن ِلاحلا هذه يف مِّظنملاف 
 اذه ُهلومش ينعي كلذو ,كرتشملا باسحلا ِلاح ىلإ قرطتي ملو ,اهباحصأ سالفإ
 .ىنعملا
 دحأ سالفإ ىلع ءانبً الماك كرتشملا باسحلا ديمجت نأ ثحابلا ىريو 
 ينسح ءاكرُّشلا يقاب ِّقحب ٌفاحجإ وه امنإ ,ال مأ ًةمولعم هتصح ناك ًءاوس ءاكرشلا
 قيرط نع مهصصح ءافخإب كلذو ,ةينلا ءوس تبثت ةلدأ وأ ,نئارق دجوت مل اذإف ,ةينلا
 يئاضق ٍمكح بجومب ِهِّلُك باسحلا ديمجت نكمي ِهذه ِلاحلا يفف ,كرتشملا باسحلا
 .سالفإلا ةرظان ةمكحملا نم
 ا́مك ضرتفم ريغ نماضتلا نأ هباوجف ,نويدلا لكب اًعيمج نونماضتم مهنإ :لوقلاو      
 كنبلا نيب نوكي كرتشملا باسحلا يف نماضَّتلاو ,يماظن صن وأ قافتا بجومب الإ

 
 .٧١ص ,قباس عجرم ,ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق )١(



  
 

 

 
 

 

١٠٦ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ثلاثلا لصفلا

 ةهجاوم يف كسمتي نأ هل كنبلا نإف ءاكرشلا دحأ سلفأ اذإ يلاتلابو ,ِهيف ءاكرشلا نيبو
 .هيدل يتلا تانامضلاب وأ ,نماضتلاب مهيقاب
 نكمي عويشلا َلاح َّنأ هباوجف سلفملا كيرشلا ةصحب ملعلا مدعب لوقلا امأو       
 لكل ةردقملا ةصحلا ددحت ىتح ُهُديمجت متي يلاتلابف �عرش ةمسقلا قيرطب اهؤاهنإ

 يف ءاكرشلل نكميو ,ءاكرشلا يقاب صصح نود سلفملا كيرشلا ةصح زرفتو ,كيرش
 ِمدع لاح يف كلذو ,سلفملا نود باسحلا يف اورمتسي نأ ِلاحلا هذه يف باسحلا اذه
 باسحلا لفق بجي لاحلا يفف سلفملا مهدحأ ,طقف نيصخش نيب باسحلا ِنوك
 كيرَّشلا وهو ٍدحاَو ٍليمع ىلإ فاطملا ةياهن يف لوؤي باسحلا َّنأل كلذو ;كرتشملا
 .دحاو امهنم يقابلاف ,طقف نينثا باسِحلا باحصأ ناك نإ يقابلا
 

!  !  ! 



  
 

 
 

 

١٠٧ 

   ةكرتْشملا ةــَّیفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

 

  

 .اًماظنو اًھقف كرتشملا باسحلا يف ریغلاب ةقلعتملا تالاكشإلا
 ًاهقف باسحلا ىلع زجحلاو نماضتلا ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا
 .ًاماظنو

 .ريغلا مامأ ءاكرشلا نيب نماضَّتلا :لوألا بلطملا

  .ريغلا نيدل باسحلا زجح :يناثلا بلطملا

 كرتشملا باسحلا لاومأ ةرداصم ةيلاكشإ :يناثلا ثحبملا
 .ًاماظنو ًاهقف
 .ةرداصملا موهفم :لوألا بلطملا
 .كرتشملا باسحلا لاومأ ةرداصم ةيلاكشإ نومضم :يناثلا بلطملا
 ةيماظنلاو ةيهقفلا لولحلا :ثلاثلا بلطملا

 

 عبارلا لصفلا

 



  
 

 

 
 

 
 

١٠٨ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

 عبارلا لصفلا
ً اماظنوً اھقف كرتشملا باسحلا يف ریغلاب ةقلعتملا تالاكشإلا

 :ديهمت         !
 ءالؤهل ةددعتم تامازتلا دوجو ينعي كرتشملا باسحلا يف ءاكرُّشلا دَّدعت نإ 
 تادوجومب مهمازتلا قلعتي دق يذلاو ريغلا دوجو يلاتلابو ,نيكرتشملا ءالمعلا
 ىلع زجحلا كلذ ىلع بترتيو ,دادسلا يف كيرشلا رثعتي دقو ,كرتشملا باسحلا
 امو ?كيرشلا اذهب ةطبترملا تاباسحلا نمض كرتشملا باسحلا لخدي لهف ,هلاومأ

 .تاباسحلا زجح نع ةجتانلا تالاكشإلا يفالتل ةَّيماظِّنلا لولحلا يه
 ?ءاكرِّشلا دحأ نيد دادسل اًعيمَج نونماضتم ءاَكرشلا لهو        
 مكحلا اهيلع بترتي ةيئانج مئارج ُبكتري دق باسحلا يف ءاكرُّشلا َدحأ َّنأ امك 
 مكحلا رثأ امو ,كرتشملا باسحلا يف يتلا هلاومأ ريصم امف ,ِهلاومأ ةرداصمب
 ?باسحلا يف نيرخآلا ءاكرشلا صصح ىلع ةرداصملاب
 :يتآلاك لصفلا اذه يف تالؤاستلا هذه ىلع ثحابلا بيجيسو 
 �هقف كرتشملا باسحلا ىلع زجحلاو نماضتلا لامعإ ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا

 .�ماظنو
 �هقف كرتشملا باسحلا لاومأ ةرداصمب ةقلعتملا تالاكشإلا :يناثلا ثحبملا

 .�ماظنو
 

!  !  ! 
 

  



  
 

 

 
 

 
 

١٠٩ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

  لوألا ثحبملا
 ً:اماظنوً اھقف كرتشملا باسحلا ىلع زجحلاو نماضتلا لامعإ ةَّیلاكشإ 

 .ریغلا مامأ ءاكرشلا نیب نماضتلا :لوألا بلطملا         
 :ةيلاكشإلا نومضم -١       
 دحأ نأ يه كرتشملا باسحلا ىلع درت دق يتلا تالاكشإلا مهأ نم نإ 
 دادسلاب موقي ال دقو ,ٍنَّيعم ٍغلبمب ريغلل انيدم نوكي دق كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا

 لالغتسا متي دقو ,نيدلا دادس نع ِزجعلاب مأ ِةلطامملاب ببسب ءاوس ناك ببس يأل
 ةيماظنلا تارغثلا ضعب لالغتسال كلذو ,ريغلا نع لاومألا ءافخإل كرتشملا باسحلا

 ببسب اهيلع زجحلا وأ ,ةكرتشملا تاباسحلا ِهديمجتب ةقلعتملا كرتشملا باسحلا يف
 لهو ?ضرتفم ريغلا مامأ كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا نيب نماضتلا لهف ,ريغلا نيد
 ?ءاكرشلا يقاب ىلع هريثأت ىدم امو ?لاكشإلا لحب نماضتلا موقي
 باسحلا لاومأ ىلع نماضَّتلا نوكي لهَف ,نماضتلا اذه دوجو ضارتفا ىلعو 
 باسحلا يف ءاكرشلا يقابل ةيصخشلا تاباسحلا ىلإ الوصو كلذ ىدعتي مأ ?كرتشملا
 ?كرتشملا
 :ةَّيماظنلاو ةَّيهقفلا لولحلا -٢      
 نيد دادسل ءاكرشلا نيب نماضَّتلاب ةقلعتملا ةيلاكشإلا نومضم حضتا نأ دعبو 
 اهنيبأسو ,تالاكشإلا هذه نم َّدحت نأ نكمي يتلا لولحلا مهأ ىلإ ضرعأس ,ريغلا

 :يتآلا وحنلا ىلع
 :كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا نيب نماضَّتلا طارتشا - 
 قرُّطلا َدحأ كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا نيب نماضتلا طارتشا نوكي دق 
 ءافخإ بيلاسأ نم دحلل كلذو ,هب ةقلعتملا تالاكشإلا لح يف دعاست يتلا ةَّيماظنلا
 نم عونلا اذه ميظنتب ةقلعتملا ةيماظنلا تارغثلا لالغتسا وأ ريغلا نع لاومألا



  
 

 

 
 

 
 

١١٠ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

 تصن دقو ,مهيلع ةبجاولاو قوقحلاو تامازتلالا نم برهتلل ;ةيفرصملا تاباسحلا
 تاميلعتلا ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيفرصملا تاباسحلا ميظنت دعاوق
 تاباسحلا ءانثتسا ىلع صنت يتلاو ةيفرصملا تاباسحلا ىلع زجحلاب ةقلعتملا
 .)١(اهيلع زجحلا نم هريغ عم اهتيكلم يف ليمعلا كرتشي يتلا ةكرتشملا
 نأ هنأش نم صَّنلا اذهو ,يلاتلا بلطملا يف ةلأسَملا ِهذه نايب ليصفتلاب يتأيسو 
 زاوج مدعل ;باسحلا يف مهصصح ءافخإب َنوموقي مهَّنأك باسحلا يف ءاكرشلا لعجي
 اذه نأ ثحابلا يريو ,يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم نم ِبلطب الإ اهيلع زجحلا
 باسحلا لئاسم ميظنت مدع لظ يف صنلا اذه دوجو نأو ,بناجلا اذه ِعاري مل صَّنلا
 فراعتُملاو ,هب لومعملا ماظنلا ةفلاخمل يماظنلا صنلا لالغتسا هنع جتني كرتشملا

 .ِهيلع
 ُّدعي ريغلا مامأ كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا نيب نماضتلا ىلع صَّنلا َّنإف اذل 
 ةيهقفلا ءارآلا ضعب هيلإ تبهذ ام فالخ اذهو ,ةلأسملا هذهل ةيماظنلا لولحلا دحأ

 بلاطي نأ هلو ,نيدملا ُكلم كرتشملا باسحلا يف ام عيمج رابتعا بوجو ىرت يتلاو
 موهفمل امامت رياغم ىنعملا اذهو كرتشملا باسحلا ديصر لماك نم هنيد عيمجب
 ديصر نم لاملا ذخأ متي لب ,ِلاحلا هذه يف لاملا عيمجل اًكلام ُّدعي الف نماضَّتلا
 ,باسحلا يف هتَّصحب ٍكيرش ِّلك ظافتحا عم مهنيب اميف ءاكرشلا نماضت ىلع باسحلا

 .باسحلا يف هتصح نم هُذخأ َّمت ام ردقب رخآلا ىلع كيرشلا عجري مث نمو
 :ةَّيئاضقلا ةمسِقلا قيرطب عويشلا ءاهنإ -         
 صنب ءاوس كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا نيب نماضت دوجو مدع لاح يفو  
 تاباسحلا ميظنت دعاوق يف صنلِاب مأ ,نماضتلا تاكرش يف لاحلا يِه امك ينوناق

 
 ٢١ص ,قباس عجرم ,ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق )١(



  
 

 

 
 

 
 

١١١ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

 ناكو ,نماضتلا دوجو ىلع ريغلا عم ءاكرشلا قافِّتا مدِعب مأ ,كلذ ىلع ةيفرصملا
 عويشلا اذه ءاهنإ متي نأ لصألاف ,ٍددحم ريغ كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا دحأ بيصن
 ءاهنإ نوكل كلذو ,لاملا اذه ىلع ريغلا نم ةبلاطم دوجو لاح يف ةيئاضقلا ةقيرطلاب
 متت نأ مهينعي )ريغلا( نُونئادلاف" ,مهنيب ؤطاوتلا ةهبش هيف ءاكرشلا نيب قافتالاب ةمسقلا
 لاملا نومستقي نيح ءاكرشلا دمعتي الأً الثم مهينعيف ,مهحلاصمب رارضإ نود ةمسقلا
 ,اهيلع نئادلا ذيفنت نم اهبيرهت لهسي ًادوقن وأ ,ةلوقنم �نايعأ هنيدم بيصن يف اوعقوي نأ

 ,هتصحل ةيقيقحلا ةميقلا نم لقأ اهتميق لاومأ هنيدم بيصن يف عقي الأ كلذك هينعيو
 لخدَّتلا ىلإ هعفدت كيرشلا نئادل حلاصملا نم ةلمج هذهف .نئادلا نامض كلذب لقيف

 وأ ,هحلاصمب رارضإلا ىلع ءاكرشلا ؤطاوت عنميف ,اهتاءارجإ بقاري ىتح ةمسقلا يف
   .)١("كلذل �عبت �ضيأ وه نبغلا هقحليف هسفن نع نبغلا عفد يف نيدملا ريصقت
 ال ثيحب لاملا يف ءاكرشلا قح نامض هنأش نم ةميلس ةقيرطب عويشلا ءاهنإ نإ 
 ,مهصصح نم مهكيرشل نئادلا ذخأ مدع نامضو ,ِهتصح يف مهدحأ ىلع نبغ لصحي

 ناك ميلسلا هجولا ىلع ةمسقلا تراس نإف مهنيدمل عبت مهف مهل نامض ريغلا كلذكو
 .نبغ ريغ نم مهقح اوذخأي نأ مهل
 نكمي ال قافتا وأ ,يماظن ٍّصن ريغ نم نماضَّتلا لامعإ نإف قبس امل ةصالخو 
 قحب فاحجإ هيف كلذكو ,نماضتلا لامعإب ةقلعتملا ةدعاقلل هتفلاخمل هب ميلستلا
 ءاوس عيمجلل تلفك يتلا ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ قفو ةمسقلاو ,نيرخآلا ءاكرشلا

 .ِهيف مهقوقح مهلو عئاشلا لاملا يف ءاكرش مأ ,نينيدم مأ نينئاد اوناك
 

!  !  ! 
 

 .٨٥٤ص ,٨ج ,قباس عجرم ,يروهنسلا قاَّزرلادبع )١(



  
 

 

 
 

 
 

١١٢ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

 يناثلا بلطملا
  ریغلا نیدل كرتشملا باسحلا زجح

 .ةيفرصملا تالماعَّتلا ةيرس أدبمو كرتشملا باسحلا ىلع زجحلا :ًالوأ        !
 ىنعمو ةيفرصملا ةَّيرِّسلاب مازتلالا اهئالمع هاجت كونبلا تامازتلا ِّمهأ نم َّنإ 

 هرابتعاب ريغلل اهب حاصفإلا مدعو ءالمعلا رارسأ ىلع ةظفاحملاب كنبلا دهعتي نأ كلذ
 طاحت نأ بجي اذل ةيرس اهتعيبطب كونبلا لامعأ نإ ثيحو "تامولعملا ىلع �نمتؤم
 تَّرقتسا امل �قبط نوناقلا اهبجوي ةيرسلاف ,ريغلا ملعل َلصتال ىتح ماعلا نامتكلاب

 ٌّينوناق ٌبجاو ةيرسلاب مازتلالا َّنأ ىلع تَّصن يتلاو ,ةَّيندملا ةَّيلوؤسملا ئدابم هيلع
 .)١("يصخشلا قحلا ساسأ ىلع موقي
 ءاوس ليمعلاب ةَّصاخلا تايلمعلا ةكرح نع حصفي نأ كنبلل زوجي ال يلاتلابو 
 يف ماع لصأ اذهو ,ليمعلا اهب موقي ةيلام ةكرح ةَّيأ مأ بحسلا مأ ,عاديإلا تايلمعب

 .)٢(ةيفرصملا تاباسحلا عيمج
 ترقأ يتلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيماظنلا صوصنلا تدرو دقو 

 ماظن نم ةثلاثلا ةداملا يف تصن ثيح هب لمعلاب كونبلا تمزلأو ,أدبملا اذه ًةحارص
 ىلإ مدقي نأ ةكلمملا يف لمعي يراجت كنب لك ىلع" يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم
 جذامنلل اًقبط كلذو ,يلاملا هزكرم نع اًنايب ٍرهش لك يف يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم
 .ضرغلا اذهل ةسسؤملا اهدعت يتلا
 ,حاضيإ اهنأش نم يتلاو اهبلطت يتلا تانايبلا ةسسؤملل مدقي نأ هيلع كلذكو 
 نم ةسسؤملا اهبلطت يتلا تانايبلا يف نوكت نأ زوجي الو ,ةقباسلا تانايبلا ةلمكت وأ

 
 .١٨٦ص ,قباس عجرم ,باهولا دبع دومحم )١(
 .٢٦٥ص ,)٢٠٠٣( ةيبرعلا ةضهنلا راد ,كونبلا تايلمعل ةينوناقلا سسألا ,يبويلَقلا ةحيمس :رظنا )٢(

 



  
 

 

 
 

 
 

١١٣ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

 .)١("ةصاخلا ءالمعلا تاباسح نع ءاضفإ كونبلا
 يأ ىلع رظحي" هَّنأ ىلع ةرشع ةعساتلا ةداملا يف كونبلا ةبقارم ماظن صن امك 

 ماكحأ قيبطتب قلعتي لمع يأب همايق ةبسانمب وأ ,ءانثأ ةمولعم ةَّيأ ىلع لصحي صخش
 .)٢("ةقيرط ةَّيأب اهنم ةدافإلا وأ اهؤاشفإ ماظنلا اذه
 تاباسحلا نع حاصفإلا زاوج مدع نيبتي ةقباسلا صوصنلا لالخ نمو 
 دعاوق تصن دقو ,يئاضق مكح ىلع ءانب وأ ,يماظن ٍّصن بجومب الإ ةيفرصملا
 تاقالعلاو ةدصرألو تاباسحلا نع فشكلا ىلع ةَّيكنبلا تاباسحلا
 :اهيلع ذيفنتلاو ةيفرصملا تاقالعلاو ةدصرألاو 
 ريغو ةَّيموكحلا تاهجلا ديوزتب ةَّصاخلا ةسَّسؤملا تاميلعت ةاعارم عم - 
 ةَّيكنبلا تاباسحلاب ةلصلا تاذ تانايبلاو تامولعملاو تادنتسملاب ةَّيموكحلا
 ذيفنتلاو ةيفرصملا تاقالعلاو تاباسحلاو ةدصرألا نع فشكلا نوكي ,ءالمعلل

 تاهجلا نم بلط ىلع ًءانب ةسسؤملا نم رمأب يربجلا عاطقتسالاو زجحلاك اهيلع
 .كلذب اماظن ةلوخملا
 ,يربجلا عاطقتسالاو ,زجحلا ةيفرصملا تاقالعلا ىلع ذيفنتلاب دصقُي - 

 .كنبلا ليمع تاباسح نم غلابملا ليوحتو تاكيِّشلا رادصإو
 ةيفرصملا تاقالعلاو تاباسحلاو ةدصرألا نع فشكلا تاءارجإ طاحت - 

 ةسسؤملا نم تابلطلا لابقتسا رصتقيو ,ةماتلا ةيرسلاب اهلحارم ةفاك يف اهيلع ذيفنتلاو
 .ةسسؤملا نع ةرداصلا تاميلعتلا يف هؤانثتسا مت ام الإ

 
 .ـه ١٣٧٧ / ٥ / ٢٣ خيراتو ٢٣ مقر يكلملا موسرملا بجومب رداصلا يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم ماظن )١(
 .ـه٢٢/٠٢/١٣٨٦ خيراتو ٥ /م مقر يكلملا موسرملاب رداصلا كونبلا ةبقارم ماظن )٢(

 



  
 

 

 
 

 
 

١١٤ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

 تاقالعلاو تاباسحلاو ةدصرألا نع فشكلا تابلط ذيفنت كونُبلا ىلع - 
 .)١("ةسسؤملا اهددحت يتلا ددملاو ةقيرطلاو لكشلا قفو اهيلع ذيفنتلاو ,ةيفرصملا
 تاهجلل الإ تاباسحلا ةدصرأ نع فشكلا بجي الف صَّنلا اذه ىلع ءانبو 
 كونبلل زوجي الو ةيرسلاب اضيأ اًطاحم فشكلا اذه نوكي نأ بجيو ,كلذب ةلوخملا
 لب ;ًةرشابم كلذب ةلوخملا تاهجلا نم تاباسحلا نع فشكلا تابلط لبقتست نأ
 ,فشكلا ةيلآ ديدحتب اهرودب موقت يتلاو ,ةسسؤملا ىلإ بلطلا ميدقت متي نأ بجي

 .هرادقمو ,ِهتدمو
 ىلع ءانب كرتشملا باسحلا تانايب نع فشكلا ِبلط ِلاح يف ُلاكشإلا روُثيو 

 نع فشكلا متي لهف ,ءاكرشلا دحأ نيد دادسل كلذو ;ةصتخملا ةمكحملا بلط
 ?باسحلا ديصر عيمج

 ةيفرصملا ةيرسلا أدبم قرخو نيرخآ ءالمُع تانايب نع فشكلا يلاَّتلابو  
 نع فشكلا ضارغأل "ُهَّنأ ىلع اهتاذ دعاوقلا تصن دقف ,كلذل �قيبطتو ;مههاجت
 تاميلعتلا قفو ةسسؤملا بلط ىلع ًءانب ةيفرصملا تاقالعلاو تاباسحلاو ةدصرألا
 تاقالعلا عيمج فشكلا دنع اهثحب يف لمشت نأ كونبلا ىلع بجوتي ,كلذل ةمظنملا
 تاباسحلاو ,ةلفقملا تاباسحلاو ,ةطشنلا تاباسحلا اهنمو ,ليمعلاو كنبلا نيب
 تاقاطبو ,تانامألا قيدانصو عئادولاو ةكرحتملا ريغ ةَّيفرصملا تالماعَّتلاو ,ةقَّلعملا
 تاجتنم وأ ىرخأ تاقالع ةَّيأو ,تالاوحلا ةيوضع ليوحَّتلا تاباسحو نامتئالا
 وأ ,ةيوهلا تابثإ دنتسمو كنبلا ليمع مساب ساسأك ثحبلا نوكي نأو ,كنبلا اهمدقي
 :يتآلاب مازتلالا عم ,باسحلا هبجومب حوتفملا دنتسملا

 
 .٢١ص ,قباس عجرم ,ةيكنبلا تاباسحلا حتف دعاوق )١(



  
 

 

 
 

 
 

١١٥ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

 يتلا ةَّيفرصملا تاقالعلاو تاباسِحلاو ةَدصرألا نع فشكلا ِبلط لاح يفَو 
 اذهل ةكارشلا ةبسنو ةكرشلا مسا نع حاصفإلاب ءافتكالا متيو ;ا́يعيبط اًصخش صخت
 وأ اًصصح كلمي يتلا تاكرشلا ةدصرأو تاباسح نع حاصفإلا ُّمتيالو ,صخشلا
 ثيحب ةكرتشملا تاباسحلا ىلع كلذ قبطنيو ,اهتيكلم يف كراشملا وأ ,اهيف اًمهسأ
 هتاقالع نع حاصفإلا بولطملا ليمعلا ةكراشم ةبسنو ,كرتشملا باسحلا مقرب ىفتكي
  .)١("كلذ فالخ ىلع ةسسؤملا بلط صني ملام

 يقابل ةيامح كلذو ,ِّصنلا ركذ يف نسحأ يدوعسلا مِّظنملا نأ ُثحابلا ىريو
 بولطملا كيرشلا عم اهيف نوكرتشي يتلا مهتامولعم نع حاصفإلا نم ءاكرشلا
 حتف دقع يف صنلا ةرورض ِعاري مل تيقوَّتلا تاذ يف مظنملاَف ,هتانايب نع حاصفإلا
 لاكشإلا نوكي يلاتلابو ,كرتشملا باسحلا ِيف كيرشلا ِةَّصح ديدحت ىلع باسحلا
 يلاتلابو ,ةددحم ريغ كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا ةبسن ِنوَك لاح يف كلذو ,�مئاق

 .صنلا اذه قيبطت ةبوعص
 رادقم تبثي ام ءالمعلا ميدقت بوجو ىلع ًءادتبا صنلا ةرورض يلاتلابو

 ةقلعتملا تالاكشإلا يفالتل ;باسحلا حتف بلط دنع كرتشملا باسحلا يف مهتصح
 .تانايبلا نع حاصفإلاب

 حاصفإلا اهل زوجي ال امو ,هنع حصفت نأ كونبلل نكمي ام ةفرعم َّنإف يلاتلابو
 ,كرتشملا باسحلا ىلع زجحلا تايلآ ديدحت يف اهيلع ىنبي ٍحضاو ٍريثأت نم ُهل امل ;ُهنع
 .هل ةجيتن أشنت دق يتلا تالاكشإلا ةجلاعم نكمي فيكو

 
 

 
 ٢١ص ,قباس عجرم ,ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق )١(



  
 

 

 
 

 
 

١١٦ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

 
 .كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا دحأ ىلع يئاضقلا زجحلا :�يناث !

 كونبلا ىلع بجوتي يتلا ِّماهملا نم ةَّيفرصملا تاباسحلا ىلع زْجَحلا ُّدَعي 
 تاباسح ىلع زجحلاب يضقي ةصتخملا ةمكحملا نم مكح رودُص لاح اهقيبطت
 .ناك ببس يأل ليمعلا
 يف فرصتلا ىلع رداق ريغ حبصيف ;ءالمعلا تاباسح ىلع ريبك ٌرثأ زجحللف 
 تناك امهم باسحلا ىلع ةيلمع ةَّيأب مايقلا نم ليمعلا عنمي كنبلا نأ كلذو ;هلاومأ
 نم رثأ ِّيأ لافغإ مدعل زجحلا رمأ ذيفنت يف �صيرح نوكي نأ هيلع كنبلا نأ امك ,اهتميق
 ةلءاسملل كنبلا ضرعي دق امم فرصت يأب مايقلا نم ليمعلا نيكمت مدعو ,زجحلا راثآ
 .)١(زجحلا رمأ ذيفنت يف ِهريصقَت لاح ةيئانجلا
 قلعتت تالاكشإ دجوي ال ًادرفنم ليمع باسح ىلع زجحلاب كنبلا مايق دنعَو 
 لاومأ ديدحت يف ًةبوعص ُدجي ال كنبلا َّنأ كلذو ;هرادقمو باسحلا ىلع زجحلا ةيفيكب
 ليمع ىلع زجحلا نوَك لاح يف لاكشإلا روثي ُهَّنأ ريغ ,اهرصح ةيناكمإو ليمعلا

 كنبلا اههجاوي دق يتلا تابوعصلل كلذو ,نيرخآ ءالمع عم كرتشم باسح يف كيرش
 ?كرتشملا باسحلا لماك ىلع زجحلا متي لهو اهزجح دارملا لاومألا ديدحت يف

 ?باسحلا يف فرصتلا نم ءاكرشلا يقاب عنم ُّمتي لهو        
 تاباسحلا ىلع زجحلا طباوض ىلع ةَّيكنبلا تاباسحلا دعاوق تصن دقل 

 تاباسحلا ىلع زجحلا تابلط ذيفنت دنع يتآلاب مازتلالا كونبلا ىلع ُهل ةيماظنلا ةيلآلاو

 
 .اهدعب امو ٥٤١ص ,قباس عجرم ,ناميلس حاتفلادبعو .٧٠٩ص ,قباس عجرم ,باهولادبع دومحم :رظنا )١(



  
 

 

 
 

 
 

١١٧ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

 ةمظنملا تاميلعتلا قفو ةسسؤملا بلط ىلع ًءانب ةيفرصملا تاقالعلاو ,ةدصرألاو
 :كلذل
 نم كنبلا مزتليف ,ليمعلا تاباسح نم دَّدحم غلبم زجح بولطملا ناك اذإ - 

 ِلاح يف مئاقلا ديصرلا نم طقف دَّدحملا غلبملا ىلع زجحلا ءارجإب بلطلا يِّقلت ِتقو
 ديصرلا ىلع ٍةنيدم تاَّيلمع ءارجإ عنمب كنبلا موقي هرفاوت مدع ِلاح يفو ,غلبملا رفاوت
 طقف ةنئاَّدلا تاَّيلمعلاب حامَّسلاو )خلإ.. ,ليوحت ,بحس( ليمعلا تاباسح يف مئاقلا
 .ةديدج تاباسح حتف مدعو دَّدحملا غلبملا لامتكا نيح ىلإ
 ةيفرصملا تاقالعلاو تاباسحلا يف ةنئاَّدلا ةدصرألا ةَّفاك ُزجحلا لمشي نأ - 
 ريغ وأ ,ٍرشابم ٍلكشب اهتيكلم يف ليمعلا كرتشي يتلا تاكرَّشلا تاباسح ءانثتساب
 .كلذ فالخ ىلع ةسسؤملا بلط صني مل ام ةكرتشملا تاباسحلاو ,رشابم
 زجحلا رصتقيف ددحم غلبم ىلع ا́يذيفنت وأ ,ا́يظفحت ًازجح بلطلا نمضت اذإ - 

 ةسسؤملا غالبإ متي هزجح بولطملا غلبملا رفاوت لاحو ,طقف بولطملا غلبملا ىلع
  .ىرخألا غلابملاو تاباسحلا نم زجحلا تاءارجإ عفرو كلذب
 ,ةددحملا ةدملا ءاهتنا نيح ىلإ زجحلا متيف ةدملا دَّدحم زجحلا ناك اذإ - 

  .)١("ةدملا ءاهتنا درجمب ا́يئاقلت زجحلا عفرو
 غلابملا دودحب مزتلَي نأ كنبلا قتاع ىلع عقي هنأ ُمهفُي صنلا اذه لالخ نمو 
 عفري نأ كنبلا ىلع �يفاك غلبملا ناك اذإف ,ليمعلا تاباسح نم اهزجح بولطملا
 ِةَّيأب مايقلا نم ليمعلا عنم متيف يفكت ال ليمعلا ةدصرأ تناك اذإ امأَف ,كلذب ةسسؤملل

 يلاتلابو ,ليمعلل نئادلا باسح يف ديقت يتلا تايلمعلا ادع باسحلا ليغشتل ةيلمع
 غلبملا نم رثكأ غلبم زجحب ماق اذإ زجحلا رمأ ةفلاخم لاح كنبلا ةيلوؤسم دقعنت

 
 .٢١ص ,قباس عجرم ,ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق )١(



  
 

 

 
 

 
 

١١٨ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

  ضيوعتلاب كنبلا ةبلاطم ِّراضملا ليمعلل قحيو ,زجحلا رمأ يف بولطملا
 .)١(ررضلا نع
 ةطبترملا تاباسحلا عيمج يف ةدصرألا ةَّفاك زجحلا لمشي نأ بجي امك 
 تاباسحلاو ,اهيف �كيرش ليمعلا نوكي دق يتلا تاكرَّشلا تاباسح ءانثتساب ليمعلاب
 ةسسؤملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو ,اهيلع زجحلا ةسسؤملا بلط نمضتي ملام ةكرتشملا
 ميظنت يأ ةسسؤملا ردصت ملو ,ةانثتسملا تاباسحلا ىلع زجحلا طباوض ددحت مل
 الإ ةقالع هل دجوي ال ليمعلا ناك اذإ ام حضوي مل صنلا اذه نإ مث ,كلذب قلعتي
 بلط لاح يفو ?ال مأ هيلع زجحلا متي لهف نيرخآ ءالمع عم كرتشم باسحب
  يفكي غلبملا نكي ملو ,)٢(كرتشملا باسحلا ىلع زجحلا ةسسؤملا
 .زجحلا ةميق
 ,باسحلا اذه يف ليمعلا ةصح ىلع الإ زجحلا زوجي ال هنأ ثحابلا ىريو 

 ىلع زجحلا نكمي الف ٍةمولعم ريغ تناك اذإف ,ةمولعم هتصح نوكت نأ هنم مزليو
 دوجو تبث اذإ نكلو ةينلا ينسح ءاكرشلا يقابب رارضإلا مدعل كلذو ,ةرشابم باسحلا
 �يدافت كلذو ;كيرشلا نيدملا ةصح ءافخإ ةلواحمو ءاكرشلا ةين ءوس تبثت نئارق
 ةيلعفلا ةصحلا ديدحت متي ىتح ;باسحلا ديمجت كنبلا ىلع بجيف ;اهيلع زجحلل
 .ءاكرشلا ةفاكل
 ديصر ةفاك ىلع زجحلا بوجو نوري ءاهقفلا ضعب نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو 
 ةحلصم ةاعارمو �ضرف كيرشلا ةصحب ملعي ال كنبلا نوِكل ;كرتشملا باسحلا

 يلاتلابو ,باسحلا يف ءاكرشلا يقاب ةحلصم ىلع اهميدقتو كيرشلا ِنئاد قوقحو
 

 .اهدعب امو ٥٤١ص ,قباس عجرم ,ناميلس حاتفلادبع :رظنا )١(
 .٤٠٣ص,٢٤٩ص ,قباس عجرم ,ضوع نيدلا لامج يلع :رظنا )٢(



  
 

 

 
 

 
 

١١٩ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

 هيف فرصتلا نم ءاكرشلا ةفاك عنمو ,ِهديمجتو باسحلا فاقيإ كنبلا ىلع بجي
 مهنيب ٌقافتا دجو ام ىتم زوجحملا ةصح ىلع زجحلا رصح ءاكرشلا بلطي نأ زاوجو
 كيرشلا نئاد ةحلصم ميدقت نأ ثحابلا ىريو ,)١(نيدملا كيرشلا ةصح ديدحت ىلع
 ءاكرشلا ِنوَك لاح يف الإ يماظن وأ ,ٌّيعرش ٌغوسم هل دجوي ال ءاكرشلا ةحلصم ىلع
 كلذو ,ٍقافتا وأ ٍّيماظن ٍّصن بجومب كيرشلا نئاد ةهجاوم يف مهنيب اميف نينماضتم
 امك ,هب ميلسَّتلا نكمي الف نماضت دوجو مدع لاح يف اَّمأ ,نماضتلا لامعإ أدبم قفو
 فالخ اذهو �ضرتفم ةينلا ءوس لعجو ,ةينلا نسح كيرشلا ةاعارم يأرلا اذه لفغأ
 ;ءاكرشلا صصحب لهجلا لاح باسحلا لماك ديمجت نم َّدُبالَف يلاتلابو  ,لصألا

 ىقبي ُهَّنأ ريغ ,طقف هتصح ىلع زجحلا مث نمو ,ٍكيرش لك ةصح ديدحت متي ىتح
 ديمجت متي لهف ,نيدلا ةفاكل نيدملا كيرشلا ةصح ةيافك مدع لاح امئاق لاكشإلا
 ?باسحلا يف فرصتلا نم ءاكرشلا يقاب عنمو باسحلا
 مهنكلو باسحلا يف فرصتلا نم ءاكرشلا يقاب عنم زوجي ال هَّنأ باوجلاو 
 نوكي ٍنئاد ٍديصر نم باسحلا يف لخدي دق امو ,ليمعلا ةصح يف لماعَّتلا نم َنوعنمي
 .هيف ةصح كيرشلا نيدملل
 دحأل نينئادلا نم ريغلا قحب ةقلعتملا لئاسملا ثحابلا ضرعتسا نأ دعبو 

 ثحابلا ضرعتسي نأ ىقبتي ,هيلع ٍزجحو نيدلاب ةبلاطم نم كرتشملا باسحلا ءاكرش
 ةرداصملا يف لثمتت ةلودلل قوقح نم باسحلا ىلع بترتي دق امب ةقلعتملا لئاسملا

 هيلع ٍمكح ِرودصو ,مئارجلا ىدحإ ِهباكترا لاح باسحلا يف كيرشلا لاومأل
 .كرتشملا باسحلا ىلع راثآ نم مكحلا اذه ىلع بترتي امو ,هلاومأ ةرداصمب

!  !  ! 
 

 .١٣٦ص ,قباس عجرم ,يطشلا ةيدافو .٢٥٠ص ,قباس عجرم ضوع نيدلا لامج يلع :رظنا )١(



  
 

 

 
 

 
 

١٢٠ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

  يناثلا ثحبملا
ً اماظنوً اھقف كرتشملا باسحلا لاومأ ةرداصم ةیلاكشإ

 :ديهمت  !
 هذه مادختسا متي نأ ةَّيناكمإ ةكرتشملا تاباسِحلا رطاخم ِّمهأ نم َّنإ 
 نأ نكمي كرتشملا باسحلا نإَف تفلسأ امكو ,ماظنلل ٍفلاخم ٍلكشب تاباسحلا
 ليومت وأ ,لاومألا لسغ تايلمعب مايقلا وأ ,لاومألا بيرهت هنم ضرغلا نوكي
 يلاتلابو ,ةيدرفلا تاباسحلا يف متت دق لصألا يف رومألا ِهذهو ,ةَّيباهرإلا تاعامجلا
 .تايلمعلا هذهب موقي نم ةيوهو اهردصمو لاومألا ديدحت يف ٌلاكشإ دجوي الَف
 كلذو ,ةكرتشملا تاباسحلا قيرط نع تايلمعلا هذه ُّمتت امدنع لاكشإلا روُثي َّمث 
 ةعورشملا لاومألا رصحو فلاخملا ةيوه ديدحت ةبوعصو ,باسحلا كالم دُّدعتل

 ?اهل ةيماظنلاو ةيهقفلا لولحلاو تالاكشإلا هذه نومضم امف ,ةعورشملا ريغَو
 :يتآلا وحنلا ىلع ةلأسملا هذهل ثحابلا قرطتيسو 
 .ةرداصملا موهفم :لوألا بلطملا
  .كرتشملا باسحلا لاومأ ةرداصم ةيلاكشإ نومضم :يناثلا بلطملا
 ةيماظنلاو ةيهقفلا لولحلا :ثلاثلا بلطملا
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

 
 

١٢١ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

 :ةرداصملا موهفم :لوألا بلطملا
 ريغب ًاربج ريغلا لام ناطلسلا ذخأ" اهنأ ةرداصملا ءاهقفلا ضعب فرع 

 ةنيعم ءايشأ ةيكلم لاقتناب رمألا يلو مكح" اهنأ هقفلا نم ضعب اهفرعو .)١("ضوع
 "اهنأ ةرداصملا يدوعسلا ماظنلا فرعو .)٢("لاملا تيب ىلإ بقاعملا صخشلا نم
 ًءانب ;طئاسولا وأ ,ةميرجلا تالصحتم وأ ,لاومألا نم نامئادلا نامرحلاو ديرجتلا

 .)٣("ةصتخم ةمكحم نم رداص يئاضق مكح ىلع
 وأ ,عرشلا ةفلاخمل ةيئاضقلا ةطلسلا اهعقوت ةيئازج ةبوقع ةرداصملا ُّدعتو

 ,ةلودلا ىلإ ةبوقع هقحب تردص يذلا فلاخملا نم لاملا ةيكلم لقن اهرثأو ,ماظنلا
   .)٤(لاملا اذه كلم يف هريغ وأ ,فلاخملا لحم ةلوَّدلا ُّلحتو

 باكترا مت يتلا تاودألا ةرداصم اهتحت ُلخدي ةيريزعت ةبوقع ةرداصملاو
 .)٥(اًعْرش ًةمرحم هتزايح ُنوكت ام وأ ,اهتطساوب مرجلا
 ىلع ةرشع ةعساتلا ةداملا مكحلل يِساسألا ماظنلا يف يدوعسلا ماظنلا صنو 

 ,يئاضق مكح بجومب الإ ةرداصملا ةبوقع نوكت الَف ;لاومألل ةماعلا ةرداصملا رظح
 ولو ىتح اهِسفن ءاقلت نم ةرداصملا ةبوقع عاقيإ ةهج ِةَّيأل زوجي ال كلذل ةجيتنو
  .)٦(مكحلل يساسألا ماظنلا اذه حيرصل ٌفلاخم هَّنأل ;كلذب اًميظنت تردصأ

 
 .٣٥٣ص ,٣٧ج ,قباس عجرم ,ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا )١(
 ,نوناقلاو ةعيرشلا نيب اهتاقيبطتو ةرداصملا ,شيوش متاح نعً القن ,٣/٢٥٩ ةيهقفلا ظافلألاو تاحلطصملا مجعم )٢(

 .٣١٩ص ,)١٦( ددعلا )٤( دلجملا ,ةيمالسإلا رابنألا ةعماج ةلجم
 .ـه١١/٠٥/١٤٣٣ خيراتو )م/٣١( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا لاومألا لسغ ةحفاكم ماظن نم )١( ةداملا )٣(
 ٦٠٤ص ,ةلماشلا ةثيدحلا ةبتكملا ,ةماعلا ةيمالسإلا ميهافملا ةعوسوم ,نيفلؤملا نم ةعومجم )٤(
 ٥٧٥ص ,رشنلل ةفاقثلا ىدتنم , ـه١٤٣٤ ,١ط لوألا دلجملا ,يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا ,ةدوع رداقلادبع )٥(
 .)١٩( ةداملا ,مكحلل يساسألا ماظنلا )٦(



  
 

 

 
 

 
 

١٢٢ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

 :كرتشملا باسحلا لاومأ ةرداصم ةيلاكشإ نومضم :يناثلا بلطملا  !
 مكح روُدصو ,ًةميرج كرتشملا باسحلا باحصأ دحأ بكترا لاح يف 
 عيمجل مكحلا ةيلومش ىدم يف لاكشإلا ُروثَي ُهَّنإف ,ِهلاومأ ةرداصمب ِهيلع يئاضق
 ءاكرشلا ريصم امَف ةميرجلا باكترا لئاسو دحأ هنوِكل ;كرتشملا باسحلا يف لاومألا
 ?كرتشملا باسحلا يف نيرخآلا
 ريغ لاومألا ءافخإل ةليسوك كرتشملا باسحلا مادختسا متي امدنعو 
 هذه جورخ كلذ دعبو ,ماظنلا وأ ,عرشلل ةفلاخم لامعأ نع ةجتانلا ةعورشملا
 لاومألا ديدحت ةبوعص ىلإ يدؤي نأ هنأش نم ,اهلسغل ىرخأ ةرم اهلوخدو لاومألا
 هذه تالفإ ىلإ يدؤي امم باسحلا يف اهجامدنال كلذو ,ةعورشملا ريغَو ,ةعورشملا
 ,باسحلا يف ةينلا نسح كيرشلاب رارضإلا كلذكو ,اهيلع ةرطيسلا مدعو ,لاومألا

 ناك اذإ )يناجلا( كيرشلا هاجت مهقوقح ليصحت نم ءاكرشلا وأ كنبلا ةردق مدعو
 .كنبلل ًانيدم

 :ةَّيماظنلاو ةَّيهقفلا لولحلا :ثلاثلا بلطملا  !
 :كليمع فرعا أدبم لامعإ - 

 ءالمعلاو كنبلل بولطملا نامألا قيقحت ىلع نيعت يتلا لئاسولا مهأ نم نإ
 أدبم ليعفتب ٍّصاخ ٍلكشب كرتشملا باسحلا حتف بلط دنع ًءادتبا كنبلا موقي نأ
 حتف يف نوبغري نيذلا ءالمعلا ةيصخش نم ققحتلا لالخ نم كلذو "كليمع فرعا"
 بلطي نأ كنبلا ىلع نأ ةساردلا هذه يف ثحابلا راشأ امكو ,تاباسحلا نم عونلا اذه
 ىدمو ,كلذ نم ضرغلاو ِهِحتفل مهتجاح ديؤت يتلا تادنتسملا ميدقت ءالمعلا نم
 لذبو ءالمعلا ةيصخش نم ققحتلا يف كنبلا ةيلوؤسم ديدشتو ,ضرغلا اذه ةيعورشم
 .كلذل ةمزاللا ةيانعلا



  
 

 

 
 

 
 

١٢٣ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

 :كرتشملا باسحلا ىلع ةَّرمتسملا ةباقرلا - 
 كنبلا ققحت تالاكشإلا هذه نم دحلا ىلع دعاست يتلا لولحلا مهأ نم َّنإ 
 ,كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا عم هيلع قفتملا ضرغلا ءاقب رارمتسا نم ةرمتسم ةفصب

 كرتشملا باسحلا نم ضرغلاب ةقلعتملا لئاسملا ةساردلا هذه يف ثحابلا لصف دقو
 ريغ لاومأ لاخدإل ىرخأب وأ ,ةقيرطب كنبلا ىلع لياحتلا متي دق نكلو ;هتيعورشمو
 ىلع ةرمتسملا ةباقرلا ءارجإ كنبلا ىلع بجي يلاتلابو كرتشملا باسحلا يف ةعورشم
 ,لاومألا ديدحت لهسي ىتح ;ٍركبم تقو يف عورشم ريغ لمع يأ فاشتكال باسحلا

 بعصي ةليوط ةلسلس نيوكت يلاتلابو ,ةعورشملا لاومألا عم اهجامدنا مدع نامضو
 .اهيلإ لصوتلا وأ ,اهزرف ةصتخملا تاهجلا ىلع
 ًالالخإ كلذب كنبلا مايق دَعي الَف ,لاومألا هذه ردصم يف هابتشا دوجو ِلاح يفو  
 ىلع لاومألا لسغ ةحفاكم ماظن نم ١٠:ةداملا تصن ثيح ةيفرصملا ةيرِّسلا أدبمب
 لامعألاو ةَّيلاملا تاسسؤملا ىلع َّنإف ,ةيرِّسلاب ةقِّلعتملا ماكحألا نم ًءانثتسا" هنأ

 قئاثولا ميدقت حبرلل ةفداهلا ريغ تامظنملاو ,ةددحملا ةَّيلاملا ريغ نهملاو
 وأ قيقحتلاب ةصتخملا ةطلسلا وأ ,ةيلاملا تايرحتلا ةدحول تامولعملاو تالجسلاو
 .)١("ةيباقرلا ةهجلا قيرط نع اهبلط دنع يضاقلل
 ةصتخملا ةيباقرلا تاهجلل تامولعم ءاطعإ ءارج كنبلا ةيلوؤسم دقعنت الو 

 ءاقب نم ققحتلل كنبلا نم رمتسملا دكأتلا َّنإف يلاتلابو ,)٢(ليمعلل يلاملا فقوملا نع
 يف ريبك رثأ هل هرارمتسا تبثي ام ءالمعلا ميدقتو ,ٍّيرود ٍلكشب هيلع قفتملا ضرغلا

 
 .لاومألا لسغ ةحفاكم ماظن نم )١٠( ةداملا )١(
 .٥٤٧ص ,قباس عجرم ,ناميلس حاتفلادبع )٢(



  
 

 

 
 

 
 

١٢٤ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

 ماعلا ماظنلل ةيامح كنبلا هب موقي يزارتحا يقابتسا ءارجإ يهف تالاكشإلا عوقو عنم
 .ةينلا نسح ليمعللو هل ةيامحو
 ةرمتسملا ةباقرلا أدبم ىلع ديكأتلاب ةَّيكنبلا تاباسحلا حتف دعاوق تَّصن دقو 
 لاومألا رداصم لايح هابتشالا لاح يف هنأ كونبلا ىلع تررقو ,ةيفرصملا تاباسحلل
 .ةيلاملا تايرحتلل ةماعلا ةرادإلا راعشإب موقت نأ
 امك كرتشملا باسحلا يف كيرشلاو ْكنبلا قتاع يلع عقي هنأ ثحابلا ىريو 

 ءاكرشلا يأ امهدحأ مايق يف هابتشالا لاح يف ةرمتسملا ةباقرلاب مازتلا امِهِقتاع ىلع عقَو
 غالبإب كيرشلا موقيف ;اهيف باسحلا اذه مادختساو ,ةعورشم ريغ ٍلامعأب مايقلاب
 نسح كيرش نم لوحتيو ةيئانجلا هتيلوؤسم دقعنتف َّالإو ,ٍريصقت ريغب ًةرشابم كنبلا
 .ةينلا ئيس كيرش ىلإ ةينلا
 :ةينلا ينسح ءاكرشلا يقاب ةحلصم ةاعارم - 
 ينسح ريغلا قوقح ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةرداصلا تاميظنتلا لُفغت مل 
 ردصمب مهنم ٌدحاو ملعي ملو ,ٍداسفإ وأ ٍداسف يلإ ٍةهجَّتم ريغ مهتَّين نوكَت نيذلا ةينلا

 ,ةينلا ينسح ىرخألا فارطألا قوقحب لالخإلا مدع عم " هنأ ىلع تصنف لاملا اذه
 نم )ةيناثلا( ةداملا يف اهيلع صوصنملا لاومألا لسغ ةميرج بكتري نم لك بقاعي

 نييالم ةسمخ ىلع ديزت ال ةمارغبو ,تاونس رشع ىلع ديزت ال ًةدم نجسلاب ماظنلا اذه
 لحم طئاسولاو تالَّصحتملاو لاومألا ةرداصم عم ,نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ,لاير
 ةعورشم رداصم نم تبستكا لاومأب تالَّصحتملاو لاومألا تطلتخا اذإو ,ةميرجلا

 تالَّصحتملل ةرَّدقملا ةميقلا لداعي ام دودح يف ةرداصملل ةعضاخ لاومألا هذه تناك
 .ةعورشملا ريغ



  
 

 

 
 

 
 

١٢٥ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

  مأ ةيدقاعت تناكأ ًءاوس لامعألا ضعب عنم وأ ,لاطبإ ةصتخملا ةمكحمللو 
  هذه َّنأب اوملعي نأ ضرتفي ناك وأ مهدحأ وأ ,اهُفارطأ ملع اذإ ,نكت مل
 تاكلتمملا دادرتسا ىلع ةصتخملا تاطلسلا ةردق ىلع رثؤت نأ اهنأش نم لامعألا
 .ةرداصملل ةعضاخلا
 وأ ,لاومألا كلام تابوقعلا هذه نم يفعت نأ ةصتخملا ةمكحمللو 
 لبق تاطلسلا غلبأ اذإ اهمدختسم وأ ,اهزئاح وأ ,ميرجَّتلا عوضوم تالَّصحتملا

 .)١("اهتادئاع نم ديفتسي نأ نود ,نيكرتشملا ةيوهو اهرداصمب اهملع
 ,ةينلا ينسح فارطألا نم يدوعسلا ماظنلا فقوم نيبتي صنلا اذه لالخ نمو 

 موقت نأب ةصتخملا ةمكحملا قحب ظافتحالا عم اهب لالخإلا مدعو ,مهقوقح ةاعارمو
 لاومألا رداصم نأو ,دقاعَّتلا لبق لامعألا هذهب اوملع اذإ ةيدقاعت ةقالع ةَّيأ لاطبإب

 اذه ىلع اديكأتو ;ةينلا نسح فرط يأ ةاعارم ىلع ددش ْدقو ,ةعورشم ريغ تناك
 ىلع ًءانب وأ اهسفن ءاقلت نم - قيقحتلاب ةصتخملا ةطلسلل " ُهَّنأ ىلع َّصن دقف أدبملا

 - لاومألا لسغ ةميرجب ةهبشلا مايق نم دكأتلا دنع ,ةيلاملا تاَّيرحتلا ةدحو نم بلط
 ةَّدمل ةميرجلاب ةطبترملا طئاسولاو تاكلتمملاو لاومألا ىلع يظفحَّتلا زجحلاب رمألا
 كلذ نم لوطأ زجحلا ةدم رارمتسا رمألا ىضتقا اذإو ,�موي نيثالث ىلع ديزت ال ٍددم وأ
 فارطألا قوقحب لالخإلا مدع عم ةصتخملا ةمكحملا نم ٍّيئاضق ٍرمأب نوكيَف
 .)٢("ةينلا ينسح ىرخألا

 باسحلا يف كيرَّشلا لاومأ ةرداصم زوجي الَف ةقباسلا صوصُّنلا لالخ نمو
 طقف يناجلا كيرَّشلا ةَّصح ىلع ةرداصملا عقت يلاتلابو ,هتين نسح تبثأ اذإ كرتشملا

 
 .لاومألا لسغ ةحفاكم ماظن نم )٣٦( ةداملاو )٣٣( ةداملا نماثلا لصفلا :رظنا )١(
 .لاومألا لسغ ةحفاكم ماظن نم )٤٤( ةداملا )٢(



  
 

 

 
 

 
 

١٢٦ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ عبارلا لصفلا

 وأ ةينلا نسحب كيرَّشلا ىلع مكحلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت امك ,ءاكرشلا يقاب نود
 نأ ةرورض ثحبلا ىري يلاتلابو ,ةصتخملا ةمكحملا لالخ نم الإ نوكي ال اهئوس

 باسحلا يف كيرشلا لاومأ نيمضتب ةرداصملاب قلعتي اميف يئاضقلا مكحلا نمضتي
 يف ءاكرشلا يقاب لاومأ ةفاك ةرداصم مأ ةرداصملا ةبوقعل طقف اهلومشب ءاوس كرتشملا
 .باسحلا
 لاومأ ةرداصمب ةقلعتملا لئاسملا مهأ ضرعتسا دق ثحابلا نوكي كلذبو 
 نوعلا هللا لأسأو ةساردلا هذه ةياهن وه ثحبملا اذه نوكيو ,كرتشملا باسحلا

 .دادسلاو قيفوتلاو
!  !  ! 



  
 

 

 
 

 
 

١٢٧ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ةمتاخلا

 ةمتاخلا
 ءادتبا  ,كرتشملا باسحلاب ةقلعتملا لئاسملا ةسارد دعبو ثحبلا اذه ماتخ يف

 لوانت ىلإ ًالوصو كرتشملا باسحلا موهفمو ,ةيفرصملا تاباسحلا موهفم نايب نم
 تلصوت ام زربأ  يتأَي اميف ضرعأسو ,اهلولحو اهبابسأ نايبو هب ةقلعتملا تالاكشإلا
 :ٍتايصوتو ,َجئاتن نم هيلإ

 :جئاتَّنلا :الوأ  !
 :يتآلا ىلإ ثحابلا لصوت ةساردلا نم ءاهتنالا دعب 

 هيلإ أجليو ,ةيفرصملا تاباسحلا عاونأ نم �عون كرتشملا باسحلا ُّدعُي -١
 ةقباس ٍةقالعب �طبترم بلاغلا يف نوكيو ,ٍةددحم ٍضارغأ قيقحتل ضعبلا
 .ءاكرشلا نيب

 ققحيو ءاكرشلا نيب ةلدابتملا ةقِّثلا ساسأ ىلع كرَتشملا ُباسحلا موقي -٢
 .ًةكرتشم َحلاصمو اًفادهأ

 ماكحألا يف ىرخألا ةَّيفرصملا تاباسحلا عم قفَّتي كرتشملا باسحلا -٣
 هل تدرفأ باسحلا كالم دُّدعت نع ةجتانلاو ةصاخلا هتعيبطل نكلو ,ةَّماعلا
 .ٌةصاخ ٌماكحأ

 همادختسا ةيناكمإل كلذو ,ةروطخلا يف اًيلاع اًباسح ُّدعي كَرتشملا باَسحلا -٤
 .ماظنلاو عرشلا ةفلاخم يف عورشم ريغ ٍلكشب

 عيمج يف ىرخألا ةيفرصملا تاباسحلا عم كرتشملا باسحلا قفَّتي -٥
 .صئاصخلا عيمج يف ُهَعم قفتت ال اهنكل صئاصخلا

 ةَّيكلملاب ةقِّلعتملا ماكحألا ىلإ يهقفلا هفييكت يف كرتشملا باسحلا عجري -٦
 .ٍّماع ٍلصأك يمالسإلا هقفلا يف ةعئاشلا



  
 

 

 
 

 
 

١٢٨ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ةمتاخلا

 .اِهتَعيبط نع ةجتانلا تالاكشإلا نم ريثكلا ةكرتشملا تاباسحلا هجاوت -٧
 كرتشملا باسحلاب ةقلعتملا لئاسملا ةفاك يطغت ةيماظن صوصن دجوت ال -٨

 .ةلأسَملا يف ا́يميظنت اًغارف ُّدعُي اَّمم
 عاونأ بلغأ ىلإ تقرطت ةيفرصملا تاباسحلا ميظنتب ةقلعتملا دعاوقلا َّنإ -٩

 ٍريسي ٍءزج يف الإ كرتشملا باسحلا ىلإ قرطتت ملو ,اهتاميظنتو تاباسحلا
 .دعاوقلا هذه نمض ٍقرفتمو

 باسحلا لئاسم اهنمو ,لئاسملا ةفاك ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ ةيلومش -١٠
 ىلإ عوجرلا بجيَف ماكحألا ديدحت نم تاميظنتلا تلخ اذإف ,كرتشملا
 .ةعئاشلا ةيكلملا ماكحأ قفو اِهماكحأ

 ةينلا ِينسح ِّقح ظفح أدبم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف مظنملا كلس -١١
 مدع ىلع صرحلاو كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا عم لماعتلا يف ساسأك
 .مهحلاصمب رارضإلا

 يف ماع لكشب كرتشملا باسحلاب قلعتي اميف عجارم ىلع لوصحلا ةبوعص -١٢
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةكلمملا يف كرتشملا باسحلا ماكحأ نايب ىلإ نوُّيماظنلا ءاهقفلا قرطتي مل -١٣
 .هب ةقلعتملا لئاسملا نايبو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا

 عباط اهيلع ُبلاغلاف ;كرتشملا باسحلاب ةقلعتملا صوصنلا حوضو مدع -١٤
 .ماهبإلاو ةيمومعلا

 باسحلاب ةقلعتملا تارارقلاو تاميظنتلاو دعاوقلا ىلع لوصحلا ُبعصي -١٥
 ,اهنوفرعي ال ٍّماع ٍلكشب عمتجملاو ءالمعلا الك لعجي امم كرتشملا

 .ًالهس اًرمأ أطخلا يف عوقولا ُّدعي يلاتلابو ,اهَنولهْجَيو



  
 

 

 
 

 
 

١٢٩ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ةمتاخلا

 :تاَّيصوَّتلا :�يناث  !
 :يتآلا يف ثحابلا هب يصوي ام لامجإ نكمي 

 حضاو لصفم لكشب كرتشملا باسحلا لئاسمل يميظنتلا غارفلا لامكإ -١
 تالاكشإلا جلاعتَف ,غارفلا ُّدست ِِهب قلعتت ةَّيماظن صوصن ةفاضإب كلذو
 .ةَّيكنبلا تاباسحلا دعاوق نمض ُْهنع أشنت دق يتلا

 كرتشملا باسحلا نأشب ةرداصلا تارارقلاو تاميظنَّتلا ةفاك ةحاتإ -٢
 كلذو اهتساردب مايقلا نم نيثحابلا نيكمتو ,اهنم ةدافتسالل روهمجلل
 .ينوناقلا يملعلا ثحبلا نم ةوجرملا ةدئافلا قيقحتل

 باسحلا لئاسمب ءالمعلا ةيعوتب ةَّيلاملا تاسَّسؤملا مايق ةرورض -٣
 .اهيف عوقولا يدافتل ٍتالاكشإ نم هريثي دق امو ,كرتشملا

 عورشمو ٍّيقيقح ٍضرغ دوجو نود كرتشملا باسحلا حتف مدع ةرورض -٤
 .هلالخ نم ءالمعلا هققحي

 حتف دارملا ءالمعلا ةيصخش نم ققحتلا يف كنبلا ةيلوؤسم ديدشت ةرورض -٥
 .كليمع فرعا" أدبم قيبطت لالخ نم مهل كرتشم باسح

 ئطاخلا ريسفتلا يدافتل ;ٍلصفمو حضاو لكشب ةيماظِّنلا صوصُّنلا ةغايص -٦
 .ةيماظنلا صوصنلل

 ةيقابتسا لولح ةكرتشملا تاباسحلل ةيماظنلا صوصنلا نمضتت نأ ةرورض -٧
 .اهنم دحتو تالاكشإلل

 تاعزانملا يف لصفلاب ةصتخملا ناجللا نم ةرداصلا ماكحألا رشن ةرورض -٨
 ثحبلا ةءافك زيزعتل ;ٍّيرود ٍلكشب ةَّيفرصملا ئدابملا ثيدحتو ,ةيفرصملا
 .ةيفرصملا لئاسملاب صتخملا ينوناقلا يملعلا



  
 

 

 
 

 
 

١٣٠ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ ةمتاخلا

 كلذو مهتيعوتو كرتشملا باسحلا يف ءالمعلا تايلوؤسم ديدحت بوجو -٩
  يرخأ ضارغأ ةَّيأ وَأ ,لاومألا لسغ مئارج يف ِِهلالغتسا نم دحلل

 .ةعورشم ريغ
  لماعتلا ةيفيك يف ةيملاعلا تاميظنتلاو ةنراقملا ةمظنألا نم ةدافتسالا -١٠

  ماكحأ عم قفاوتي امب اهليغشت قرطو ةكرتشملا تاباسحلا عم
 .ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ةقلعتملا لئاسملا ةسارِدل )يراجتلا( ينوناقلا يملعلا ثحبلا هيجوت -١١
 عجارملا ةلقل كلذو ;نيثحابلا نم اًفوزع هجاوت اهنوك ةيفرصملا تايلمعلاب

 .ةروشنم ريغ اهنوك تامولعملا ىلع لوصحلا ةبوعصو
 ههجول �صلاخ لمعلا اذه لعجي نأ ىلاعتو رابت هللا لأسأ ماتخلا يفو       
 يف �عيمج انلمعتسي نأو ,وهسلا وأ للزلاو للخلا نع زواجتي نأو ,ميركلا
 .هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ ,عمتجملاو نطولاو ملعلاو نيدلا ةمدخو هتاضرم
 ,ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس قلخلا فرشأ ىلع ملسو هللا ىلصو
 .نيملاعلا بر هللا دمحلا نأ اناوعد رخآو



  
 

 

 
 

 

١٣١ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ سراهفلا

  عجارملاو رداصملا سرھف
 :ةروصملا وأ ةعوبطملا تافلؤملا :الوأ !

 .ةيناثلا ةعبطلا ,فراعملا راد ,رينملا حابصملا ,يمويفلا دمحا -١
 يبلحلا تاروشنم ,يناثلا دلجملا ,ةيفرصملا دوقعلا ,فيصان سايلإ -٢

 .)٢٠١٤( ىلوألا ةعبطلا ,ةيقوقحلا
 ,يراجتلا نوناقلا يف لوطملا ,)دلقم يلع( قيقحتو ةمجرت ,ريبير ـ ج -٣

 .)٢٠٠٧( ىلوألا ةعبطلا ,تاساردلل ةيعماجلا ةسسؤملا
 ةعماج ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف كونبلا تايلمع ,نيسحلا نسح -٤

 .)٢٠١٥( ىلوألا ةعبطلا ,مولعلا راد
 ةبتكم ,ةرصاعمو ةلاصأ ةيلاملا تالماعملا ,نورخآو نايبدلا نايبد -٥

 .)ـه١٤٣٢( ةيناثلا ةعبطلا ,ةينطولا دهف كلملا
 ةديدجلا ةعماجلا راد ,يراجلا باسحلل ينوناقلا ميظنتلا ,ةفيلخ يركذ -٦

)٢٠١٧(. 
 ةسماخلا ةعبطلا ,ةيرصعلا ةبتكملا ,حاحصلا راتخم ,يزارلا نيدلا نيز -٧

 .)ـه١٤٢٠(
 ةضهنلا راد ,كونبلا تايلمعل ةينوناقلا سسألا ,يبويلقلا ةحيمس -٨

 .)٢٠٠٣( ةيناثلا ةعبطلا ,ةيبرعلا
 ىلوألا ةعبطلا ,نوناقلاو ركفلا راد ,كونبلا تايلمع ,دمحأ ليضفلا دبع -٩

)٢٠١٧(. 
 ةكلمملا يف كونبلا تايلمعو ةيراجتلا دوقعلا-نامرق نمحرلادبع -١٠

 .٢٠١٠ ةيناثلا ةعبطلا يرقشلا ةبتكم -ةيدوعسلا ةيبرعلا



  
 

 

 
 

 

١٣٢ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ سراهفلا

 ,نماثلا ءزجلا ,يندملا نوناقلا حرش يف طيسولا ,يروهنسلا قازرلادبع -١١
 .)٢٠١٠( ىلوألا ةعبطلا ,قورشلا راد

 ةعبطلا ,يفرصملا لمعلا يف ةيئاضقلا ئدابملا ,ناميلس حاتفلادبع -١٢
 .)٢٠٢٠٩/٢٠١٧( ىلوألا

 يدان ,)٢-١( ءزجلا ,ةراجتلا نوناق حرش ةعوسوم ,دارم حاتفلادبع -١٣
 .ىلوألا ةعبطلا ,ةاضقلا

 يعضولا نوناقلاب �نراقم يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا ,ةدوع رداقلادبع -١٤
 .)ـه١٤٣٤( ىلوألا ةعبطلا ,ةفاقثلا ىدتنم,٢-١:دلجملا

 ةعبطلا ,لوألا دلجملا ,هقفلا لوصأ ملع يف بذهملا ,ةلمنلا ميركلادبع -١٥
 .)ـه١٤٢٠( ىلوألا

 ةعبطلا ,ةلاسرلا ةسسؤم ,هقفلا لوصأ يف زيجولا ,ناديز ميركلادبع -١٦
 .)ـه١٤٢٧( رشع ةسماخلا

 ءزجلا ,كونبلا لامعأ يف يضاقتملاو يضاقلا دشرم ,يقوسد معنملادبع -١٧
 .)١٩٤٦٠/٢٠١٦( فراعملا ةأشنم ,)٢-١(

 ةعبطلا ,ةفاقثلا راد ,يناثلا ءزجلا ,يراجتلا نوناقلا حرش ,يليكعلا زيزع -١٨
 .)٢٠٠٢( ىلوألا

 تاعوبطملا راد ,ةيراجتلا كونبلا تايلمعو دوقعلا ,يدورابلا يلع -١٩
 .)٢٠٠١( ىلوألا ةعبطلا ,ةيعماجلا

 .ةليضفلا راد ,تافيرعتلا مجعم ,يناجرجلا يلع -٢٠
 يدان ,ةينوناقلا ةهجاولا نم كونبلا تايلمع ,ضوع نيدلا لامج يلع -٢١

 .)١٩٨٩( ةركبم ةعبط ,ةاضقلا



  
 

 

 
 

 

١٣٣ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ سراهفلا

 ,ةيبرعلا ةضهنلا راد ,لوألا ءزجلا ,يراجتلا نوناقلا ,ناوضر زياف -٢٢
 .)٢٠٠٢( ةثلاثلا ةعبطلا

 ركفلا راد ,ةيمالسإلا ةعيرشلا يف دقعلا ةيرظنو ةيكلملا ,ةرهز وبأ دمحم -٢٣
 .يبرعلا

 ةكلمملا يف ,كونبلا تايلمعو ةيراجتلا دوقعلا ,ربجلا نسح دمحم -٢٤
 .)ـه١٤١٨( ١:ط ,دوعس كلملا ةعماج-ةيدوعسلا ةيبرعلا

 دهف كلملا ةبتكم ,يدوعسلا يراجتلا نوناقلا ,ربجلا نسح دمحم -٢٥
 .ـه)١٤١٧( ةعبارلا ةعبطلا ,ةينطولا

 ,سئافنلا راد ,ةيلاملا تالماعملا هقف ىلإ لخدملا ,ريبش نامثع دمحم -٢٦
 .)ـه١٤٣٠( ةيناثلا ةعبطلا

 ,يمالسإلا هقفلا يف ةرصاعملا ةيلاملا تالماعملا ,ريبش نامثع دمحم -٢٧
 .)ـه١٤٢٧( ةسداسلا ةعبطلا ,سئافنلا راد

 ةعبطلا ,ةفاقثلا راد ,ةيفرصملاو ةيراجتلا ةعوسوملا ,يناليكلا دومحم -٢٨
 .)٢٠٠٩( ىلوألا

 ةيدقنلا عئادولا تاباسحل ينوناقلا ماظنلا ,باهولادبع دومحم -٢٩
 .)٢٠١١( ةيبرعلا ةضهنلا راد ,ةيفرصملا

 ةعبطلا ,)٢-١( ءزجلا ,كونبلا لامعأ ةعوسوم ,ليعامسإ نيدلا يحم -٣٠
 .)٢٠٠١( ةثلاثلا

 ةعبطلا ,ركفلا راد ,ديدجلا هبوث يف يمالسإلا هقفلا ,اقرزلا ىفطصم -٣١
 .ةعساتلا



  
 

 

 
 

 

١٣٤ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ سراهفلا

 ,ملقلا راد ,)٢-١( ءزجلا ,ماعلا يهقفلا لخدملا ,اقرزلا ىفطصم -٣٢
 .)ـه١٤٢٥( ةيناثلا ةعبطلا

 تاعوبطملا راد ,كونبلا تايلمعو ةيراجتلا دوقعلا ,هط لامك ىفطصم -٣٣
 .)٢٠٠٢( ىلوألا ةعبطلا ,ةيعماجلا

 ,نوناقلاو يمالسإلا هقفلا يف ةيكلملا ماكحأ ,نورخآو يناطحقلا حلفم -٣٤
 .)ـه١٤٣٩( ةثلاثلا ةعبطلا ,ةداجإلا راد

 يموقلا زكرملا ,عئاشلا لاملا ةمسق يف ةيندملا ةنودملا ,يزوف ةلهن -٣٥
 .)٢٠١٩( ىلوألا ةعبطلا ,ةينوناقلا تارادصإلل

 تاذ ,ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا ,ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو -٣٦
 .)ـه١٤١٠( ةيناثلا ةعبطلا ,لسالسلا

 :ةيملعلا لئاسرلا :�يناث !
 ,تالماعملا باب يف اهرثأو ةيوامسلا ةيلهألا ضراوع ,يحجاَّرلا دمحأ -١

 .)ـه١٤٣٤( ,ةيمالسإلا تاساردلاو ةعيرشلا ةيلك ,ىرقلا مأ ةعماج
 نب دمحم مامإلا ةعماج ,يمالسإلا هقفلا يف نونجلا رثأ ,مانغلا ديز -٢

 .)ـه١٤٠٦(,ةعيرشلا ةيلك ,ةيمالسإلا دوعس
 يف اهتاقيبطتو ماظنلاو ةعرشلا يف ةرداصملا ةبوقع ,ردبلا قازرلادبع -٣

 .)ـه١٤٢١( ,ةينمألا مولعلل فيان ةيميداكأ ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ,طسوألا قرشلا ةعماج ,كرتشملا يفرصملا باسحلا ,يطشلا ةيداف -٤

 .)٢٠١٣/٢٠١٤( ,قوقحلا ةيلك
 



  
 

 

 
 

 

١٣٥ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ سراهفلا

 :ةينورتكلإلا عجارملاو رداصملا :اثلاث  !
 ةبتكملا – ةمسقلا باب – لبنح نب دمحأ مامإلا هقف يف عانقإلا باتك -١

 .ةثيدحلا ةلماشلا
 .ةثيدحلا ةلماشلا ةبتكملا ,لوألا ءزجلا ,ةيلدعلا ماكحألا ةلجم -٢
 ةلماشلا ةبتكملا ,ةيمالسإلا ميهافملا ةعوسوم ,نيفلؤملا نم ةعومجم -٣

 .ةثيدحلا
 ءادن عقوم ,ةيهقفلا ظافلألاو تاحلطصملا مجعم ,معنملا دبع دومحم -٤

 .ناميإلا
 – يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم باتك ,يتيبثلا دعسم نب دوعسم -٥

 ةبتكملا – ةيداصتقالا ةكرحلا طيشنت يف اهرثأو ةيراجلا تاباسحلا
 .ةثيدحلا ةلماشلا

 .ةثيدحلا ةلماشلا ةبتكملا ,ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا -٦
 .)متهت اماس( يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤمل ينورتكلالا عقوملا -٧

 
 :دعاوقلاو تاميلعتلاو ةمظنألا :�عبار  !

 ,يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم نم ةرداصلا ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق -١
 .)م٢٠٢٠( ماع )رياربف( رهش ثيدحت

 تامدخلاو تاجتنملاو تاباسحلا حتف طورشو ماكحأ ,ابماس كنب -٢
 .ةيكنبلا

 ةئيهلا رارق ,دالبلا باسح حتف ةيقافتا طورشو ماكحأ ,دالبلا كنب -٣
 .)٨٨( مقر ةيعرشلا



  
 

 

 
 

 

١٣٦ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ سراهفلا

 )٢/٢٠( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا لاومألا لسغ ةحفاكم ماظن -٤
 .ـه٠٥/٠٢/١٤٣٩ خيراتو

 خيراتو )٩٠/أ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا مكحلل يساسألا ماظنلا -٥
 .ـه٢٧/٠٨/١٤١٢

 
!  !  ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

 

١٣٧ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ سراهفلا

 
 
 
 
 

 ةینآرقلا تایآلا سرھف
 

 ةروسلا مسا ةيآلا
 ةيآلا مقرو

 مقر
 ةحفصلا

 ١٤٢ ٥ :ءاسنلا ﴾اٰٗمَِيق ۡمُكَل 7َُّٱ َلَعَج ِتَّلٱ ُمُكَٰلَوۡمَأ َٓءاَهَفُّسلٱْ اُوتُۡؤت Uََو﴿

أ ِٓف 7َُّٱ ُمُكيِصُوي﴿
َ
ۡلٱ ِّظَح ُلۡثِم ِرَكَِّللۖ ۡمُكِٰدَلۡو

ُ
 ١٢٥ ١١ :ءاسنلا ۚ﴾ِۡيََيثن

 ١٢٣ ٧٢:بازحألا ﴾ُنَٰسنِۡلٱ اَهَلََحَو ﴿

 ١٣٢ ٨ :أبس ﴾ُةَّنِج ۦِِهب مَأ﴿

  



  
 

 

 
 

 

١٣٨ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ سراهفلا

 تاعوضوملا سرھف
 ةحفصلا مقر عوضوملا

 ٣ ةلاسرلا صخلم
 ٥  ٌنانتماو ٌركش
 ٧  ةمِّدقم

 ٨  عوضوملا رايتخا بابسأ
 ٨  ةسارِّدلا ةلكشم
 ٨  ةساردلا فادهأ

 ٩  ةسارِّدلا دودح
 ٩ ةقباسلا تاسارِّدلا
 ١٠ ةساردلا جهنم

 ١١ ةساردلا يف ثحبلا ةطخ
ّدلا تاحلَطْصمب فیرعتلا :يدیھمَّتلا ثحبملا  ١٥ ةسارِ
 ١٦ �ماظنو �هقف ةيفرصملا تاباسحلا ةيهام :لوألا بلطملا

 ١٦ ةيفرصملا تاباسحلا موهفم :لوألا عرفلا
 ١٧ ةَّيفرصملا تاباسحلا عونأ :يناثلا عرفلا
 ٢٣ ةَّيفرصملا تاباسِحلا صئاصخ :ثلاثلا عرفلا

 ٢٦ �ماظنو اهقف كرتشملا باسحلا ةيهام :يناثلا بلطملا
 ٢٦ كرتشملا باسحلا موهفم :ًالوأ
 ٢٨ ُهُصئاصخو كرتشملا باسحلا عاونأ :�يناث
 ٣٣ اًهِْقف كرتشملا باسحلا فييكت :�ثلاث

 باسحلا كالم نیب ةیلصألا ةقالعلاب ةقلعتملا تالاكشإلا :لوألا لصفلا
ً اماظنوً اھقف كرتشملا

٣٧ 



  
 

 

 
 

 

١٣٩ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ سراهفلا

 ةحفصلا مقر عوضوملا
 باسحلا كَّالُم نيب ةيلصألا ةقالعلا ةعيبط ةيلاكشإ لوألا ثحبملا
 كرتشملا

٣٨ 

 ٣٩ كرتشملا باسحلا حتف نم ضرغلا :لوألا بلطملا
 ٤٤ ةَّيلصألا ةقالعلا ءاهتنا :يناثلا بلطملا
 اًهقف عازِّنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا ديدحت ةيلاكشإ :يناثلا ثحبملا

 �ماظنو
٤٨ 

 فارطأ نيب تاعازنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا :لوألا بلطملا
 كرتشملا باسحلا

٤٩ 

 فارطأو كنبلا نيب عازنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا :يناثلا بلطملا
 .كرتشملا باسحلا

٥٠ 

 اًھقف كرتشملا باسحلا ةرادإب ةقلعتملا تالاكشإلا :يناثلا لصفلا
 اًماظنو

٥٤ 
 ٥٥ �ماظنو �هقف هلفقو كرتشملا باسحلا حتف ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا
 ٥٦ كرتشملا باسحلا حتف :لوألا بلطملا
 ٦٥ كرتشملا باسحلا لفق :يناثلا بلطملا

 ٦٦ كرتشملا باسحلا لفقل ةيدارإلا تالاحلا :لوألا عرفلا
 ٦٨ كرتشملا باسحلا لفقل ةيربجلا تالاحلا :يناثلا عرفلا

 كرتشملا باسحلا فارطأ بيصن ديدحت ةَّيلاكشإ :يناثلا ثحبملا
 �ماظنو �هقف عاديإلاو بحسلاو

٧٣ 

 ٧٤ كرتشملا باسحلا فارطأ بيصن ديدحت :لوألا بلطملا
 ٧٩ كرتشملا باسحلا ليغشت :يناثلا بلطملا



  
 

 

 
 

 

١٤٠ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ سراهفلا

 ةحفصلا مقر عوضوملا
 ٨٠ كرتشملا باسحلا نم بحَّسلا :لوألا عرفلا
 ٨٢ كرتشملا باسحلا يف عاديإلا :يناثلا عرفلا
 ٨٥ كرتشملا باسحلا نم ليوحتلا :ثلاثلا عرفلا

 كرتشملا باسحلا فارطأ ةیلھأب ةقلعتملا تالاكشإلا :ثلاثلا لصفلا
 اًماظنو اًھقف

٨٩ 
 كرتشملا باسحلا باحصأ دحأ ةيلهأ مادعنا ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا
 �ماظنو �هقف

٩٠ 

 ٩٠ كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ةافو ةيلاكشإ :لوألا بلطملا
 ٩٠ ةيلاكشإلا نومضم :ًالوأ
 ٩٢ ةيماظِّنلاو ةيهقفلا لولحلا :ايناث

 ٩٥ اًماظنو اًهقف كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ نونج ةيلاكشإ :يناثلا بلطملا
 ٩٥ :ةيلاكشإلا نومضم :ًالوأ
 ٩٧ ةَّيماظنلاو ةَّيهقفلا لولحلا :ايناث

 �هقف كرشملا باسحلا فارطأ دحأ ةيلهأ ناصقن ةَّيلاكشإ :يناثلا ثحبملا
 �ماظنو

٩٩ 

 ٩٩ �هيفس وأ �هوتعم كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ناك اذإ :لوألا بلطملا
 ١٠١ هفسلاو هتعلا موهفم :الوأ

 ١٠٤ �سلفم كرتشملا باسحلا فارطأ ُدحأ ناك اذإ :يناثلا بلطملا
ً اھقف كرتشملا باسحلا يف ریغلاب ةقلعتملا تالاكشإلا :عبارلا لصفلا
ً اماظنو

١٠٨ 
 كرتشملا باسحلا ىلع زجحلاو نماضتلا لامعإ ةَّيلاكشإ : لوألا ثحبملا
 �ماظنو �هقف

١٠٩ 



  
 

 

 
 

 

١٤١ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ سراهفلا

 ةحفصلا مقر عوضوملا
 ١٠٩  .ريغلا مامأ ءاكرشلا نيب نماضت :لوألا بلطملا
 ١١٢ ريغلا نيدل كرتشملا باسحلا زجح : يناثلا بلطملا

 ١١٢ ةيفرصملا تالماعَّتلا ةيرس أدبمو كرتشملا باسحلا ىلع زجحلا :ًالوأ
 ١١٦ كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا دحأ ىلع يئاضقلا زجحلا :�يناث

 ١٢٠ �ماظنو �هقف كرتشملا باسحلا لاومأ ةرداصم ةيلاكشإ :يناثلا ثحبملا

 ١٢١ .ةرداصملا موهفم :لوألا بلطملا
 باسحلا لاومأ ةرداصم ةيلاكشإ نومضم :يناثلا بلطملا
  .كرتشملا

١٢٢ 

 ١٢٢ ةيماظنلاو ةيهقفلا لولحلا :ثلاثلا بلطملا
 ١٢٧  ةمتاخلا

 ١٢٧  جئاتَّنلا :الوأ
 ١٢٩ تاَّيصوَّتلا :�يناث

 ١٣١  عجارملاو رداصملا سرھف
 ١٣١  ةروصملا وأ ةعوبطملا تافلؤملا :الوأ
 ١٣٤ ةيملعلا لئاسرلا :�يناث
 ١٣٥ ةينورتكلإلا عجارملاو رداصملا :اثلاث
 ١٣٥ دعاوقلاو تاميلعتلاو ةمظنألا :�عبار

 ١٣٧  ةینآرقلا تایآلا سرھف
 ١٣٨  تاعوضوملا سرھف

 


