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: ةعساتلا ةرضاحملا

. سمخلا تايلكلا يف تايرورضلا رصح ةيلا كشإ

يه سمخلا تايرورضلا ،و هتايساسأو نيدلا لوصأ يف ةقفتمعئارشلا نأ مولعملا نم نإ

، ةفلا سلا للملا نم ةلم يف ردهت مل يهف ": جاحلا ريمأ نبا .1قلا هتايساسأو نيدلا لوصأ

ا ميقتسم عونلا ىقبي وال اهب طبترم ملا علا ماظن يتلا تامهملا نم اهنوكل اهيف تيعور لب
2". اهنودب لا ألوح

يتلا ": اهنأب اهفرع ثيح اباعيتسا فيراعتلا رثكأ تايرورضلل يبطاشلا اإلمام فيرعت ربتعي

ىلع ايندلا حلا صم رجت مل تدقف اذإ ثيحب ؛ ايندلا و نيدلا حلا صم مايق يف اهنم الدب

عوجرلا و ميعنلا و ةاجنلا تاوف ىرخ األ يفو ، ةايح توفو جراهتو داسف ىلع لب ةماقتسا

". نيبملا نارسخلا ب

ةرخ، اآل يف نارسخلا و ايندلا يف ةايحلا توفو جراهتلا ب ددحتي فيرعتلا اذه نإف كلذبو

. اهنود نكمم شيع فال

: نيرخأتملا و نيمدقتملا دنع تايرورضلا ضعب ةفاضإ

،ال سمخلا تايرورضلا ىلا نيمدقتملل يدقنلا رظنلا نأ لوقلا نكمي : نيمدقتملا دنع

: نيرمأ نع جرخي

. ديدج دصقم ةفاضإ نود رصحلا دقن امإ -

. ضرعلا دصقم ةفاضإ وحن تايرورضلا ضعب ةفاضإ وأ -

نم ةيميت نبا ربتعي نيرصاعملا نيثحابلا ضعب نأ دجن األلو هاجت لال ةبسنلا بو

صيرح ريغ ةيميت نبا :"نإ يودبلا فسوي د. لوقي ، تايرورضلا رصح أدبمل نيدقتنملا

األ لمشت هدنع دصاقملا لب ، ةينيسحتو ةيجاحو ةيرورض ىلا دصاقملا ميسقت ىلع
حلا."3 صملا و دصاقملا اهيلع قلطيو اهلك ةقباسلا ماسق

،واإلخالصهل،و هتيشخو هللا، ةبحم : اهنمو دصاقملا نم ةعومجم ةيميت نبا ركذ دقلف

ا ةيرمس األ ةعماجلا ، نوناقلا و ةعيرشلا ةيلك ةلجم ، بيترتلا و رصحلا ةيلا كشإ ؛ تايرورضلا : ليجعلا صحلا ميركلا دبع -1
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1. نيملسملا قوقحو ناريجلا و كيلا مملا قوقحو ، ماحر األ ةلصو ، دوهعلا ب ءافولا

ظفح ةيلك ةفاضإ سمخلا ةيلكلا دصاقملا سأر ىلع دجن يناثلا هاجت لال ةسنلا ب امأ

ضعب داز دقو مهريغو يناكوشلا ، يكبسلا نبا ، يفارقلا كلذب نيلئاقلا نمو ضرعلا

نود مهلا ومأو مهسوفن لذب الء قعلا ةداع نإف ضارع األ ظفح وهو : اسداس نيرخأتملا

. ةعامجو يناكوشلا لوق وهو ىلوأ يرورضلا ب وهف يرورضلا ب يدُف امو ، مهضارعأ

: مهلئاق لوقي اذهلو

. لوقعو انل ٌضارعأ ملستو * انموسج باصت نأ انيلع نوهي

ضرعلا دصقم ىلع تايرورضلا ريياعم قابطنا يف رظنلا لاالمز نم ناك ةلأسملا ريرحتلو

داسفو جراهت هنادقف نم مزلي لهف . هتيرورض لوح امنإو ، هتيمهأ لوح الف خلا سيلف

؟ ةايح توفو

هنإف ريياعملا هذه هيلع تقبطناو ةبترلا هذه ضرعلا غلب نأ عمتجم يف لصح اذإف

ال ءاملعلا لعج دصقملا ةيرورض رايعم قابطنا مدعو ، يرورضلا ىوتسم ىلا ىقري

. روشاع نبا هيلا بهذام وهو ايجاح امناو ايرورض ادصقم هنودعي

يذلا نإو يجاحلا ليبق نم هنأ باوصلا و حيحصب سيلف يرورضلا نم ضرعلا دع امأو "

وه يرورضلا يف هدع ىلع عماوجلا عمج يف يكبسلا نيدلا جات لثم ءاملعلا ضعب لمح

يف امو يرورضلا نيب ةمز ال ملا مزتلن ال نحنو ةعيرشلا يف فذقلا دح دورو نم هوأر ام

دح." هتيوفت

ةسداس ةرورض ضرعلا لعج نأ ةقيقحلا قلا:"و ذإ ينوسيرلا هيلا ىهتنا ام اذهو

موهفمب لوزن وه امنإ لا" ملا ، لقعلا ، لسنلا ، سفنلا ، نيدلا تارورض بناج ىلا عضوت

ةرورض فيضن نأ انل زاج ولو (....) ةيرشبلا ةايحلل اهترورض ىوتسملو تارورضلا

ةرورضو ، ةدابعلا ةرورضو ، نامي اإل ةرورض فيضن -نأ ىلوأ باب انل-نم زاجل ضرعلا

تارورضلا يف ةجردنملا ةيقيقحلا تارورضلا نم كلذ ريغ األلك...ىلا ةرورضو ، بسكلا
2". يرورضلل لمكم وهف هنأش اذه ناك ام نأ قحلا اهل،و ةمداخلا و سمخلا

ىلا عجار وه امنإ هتيشخو هللا ةبحمك دصاقملا نم ةيميت نبا هركذ ام صوصخب كلذكو

، دهعلا ب ءافولا نم هركذ ام كلذكو دبعلا ب قلعتي اميفو بهللا، قلعتي اميف نيدلا ظفح

ظفحو ، نيدلا ظفح ىلا ةعجار يهف اهريغو ناريجلا قوقحو ماحر األ ةلصو

اهنأش سمخلا تايرورضلا ظفحل الت مكمو لئاسو يهف ةيقابلا سمخلا تايرورضلا

-1

ص51. ، قباس عجرم ، يبطاشلا اإلمام دنع دصاقملا ةيرظن : ينوسيرلا دمحأ -2



ةظيفح كرابم د: رتسام ىلو األ ةنسلل ةهجوم ةعوبطم ةيم االسال ةعيرشلا دصاقم

األخالق.1 يقاب نأش

: نيرصاعملا دنع

ىلع االت كشإ تراثأ يتلا اياضقلا زربأ نم نيعم ددع يف تايرورضلا رصح ةلأسم ربتعت

رصحف ": ينوسيرلا دمحأ د. لوقي ؛ عقاولا يف اهليعفت ةيغب دصاقملا يف داهتج اال ىوتسم

ةداعا ىلا جاتحي عامج اال هبشي ام هيف لصح دق ناك نإو ةسمخلا هذه يف تايرورضلا
2". ةعجارملا و رظنلا

نكل ؛ اهنأش نم نيدلا ىلعأ دقو ةغلا ب ةيمهأ لتحت ةفاضملا دصاقملا نا يف والخالف

ال؟ مأ ةيرورضلا دصاقملا ىوتسم ىلا تافاض اال هذه ىقرت له

: نيرصاعملا دنع تافاض نماإل نيعون نيب زييمتلا بجو اذل

ك ةيرورض اهدع ،وا سمخلا تايرورضلا ىلا اهتبسن نود دصاقملا ضعب تافاضإ -

نم عاونأ ىلا ريشي روشاع نبا االمام دجن ثيح يسافلا عوالل روشاع نبا رهاطلا

ىدان يذلا يسافلا عوالل ، ةاواسملا ، ةيرحلا ، ةحامسلا ، ةرطفلا : ةماعلا دصاقملا

، اهيلع ةيرورضلا ةفص فضي مل هنكل ، ةماركلتا الم، سلا ، ةرطفلا : دصاقملا نم ددعب

ةمكاحلا ايلعلا ةيعرشلا دصاقملا نايب ىلع لمع يذلا يناولعلا رباج هط روتكدلا وك

. نارمعلا - ةيكزتلا - ديحوتلا يف: ةلثمتملا و

أدبم نودقتني اهباحصأ ألن سمخلا تايرورضلا ىلع ةدايزلا مورت تافاضإو -

راجنلا ديجملا دبع روتكدلا ،و ةيطع نيدلا لا مج : روتكدلا يسامخلا رصحلا

. مهريغو

: امهنم لك دنع ةيرورضلا دصاقملل تافاض اال هده دنع فقنسو

. ةيطع نيدلا لا مج د. دنع تايرورضلا وأال:

نم هيف: لوانت يذلا لصفلا نم سمخلا تايرورضلا دعل هتداعا يف روتكدلا لقتنا

يف: االت جملا هذه لثمتت االتاألعبر، جملا ىلا سمخلا تايرورضلا

. درفلا صخي اميف ةعيرشلا دصاقم -1

ةرس. األ صخي اميف ةعيرشلا دصاقم -2

األةم. صخي اميف ةعيرشلا دصاقم -3
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. ةيناسن اال صخي اميف ةعيرشلا دصاقم -4

دقلو ادصقم نيرشعو عبرأ اهعومجم ريصيل دصاقم تس لا جم لك تحت دعو

. ةيطع نيدلا لا مج دنع يدصاقملا ركفلا نع ثيدحلا دنع اهحرشو اهنايب مت

. راجنلا ديجملا دبع د. دنع تايرورضلا : ايناث

اال أدبم نم قلطني يرورضلل ديدج موهفم ديدحت نم راجنلا ديجملا دبع د. قلطنا

اهيلع فقوتي يتلا دصاقملا كلت ": تايرورضلا فيرعت يف لوقي ضر األ يف الف ختس

ناسن اال عاطتسا ام ققحت اهل نكي مل ول ثيحب ضر األ يف الةف خلا ةمهمب ناسن اإل مايق

ب يضفي يذلا داسفلا نم ةيعامجلا و ةيدرفلا هتايح ىلع لخدي امب ةمهملا هذهب موقي نأ

يف ماظتنا نم الةف خلا هبلطتت ام زاجنا نع ةلا طعلا ىلإ وأ يش تلاال ىلا عمتجملا بو درفلا

؛ ةايحلا ىلع ظافحلا ناسن اال اهيف عاطتساو تققحت يه اذإف ضر األ يف ريمعتو ةايحلا
اهنم."1 عراشلا دارأ امع ةديعب ، ماعن األ ةايحب ةهيبش ةايح نوكت اهنإف

( ةينيسحتلا ، ةيجاحلا ، ةيرورضلا ) دصاقملل ةفورعملا ماسق األ درس دعب لوقي مث

، ةمزلم يه وال ةيئاهن ريغ اهنكلو سردلا يف ةديفم تاح ال طصا نوكت نأ ودعت ال اهنأ

امبو ، هتايضتقمو ثحبلا روطت هيضتقي امب اهنم روطي نأ ملعلا اذه يف ثحابلل نكميو

ظفح دصقم ةفاضإ ةرورض روتكدلا ىريو جماالاهت، عسوتو ةايحلا روطت هيضتقي

ال ةيدصاقملا ةنودملا يف درو امك سفنلا ظفح دصقم نأ ىريو ناسن اال ةيناسنإ

. ناسن اال ةيناسنا ظفح دصقم اهنمضتي يتلا يناعلما بعوتسي

دحاو يأ يف جردنم ريغ هنأ دكؤيو ، ةئيبلا ظفح دصقم ةفاضإ ةرورض ىري امك

. سمخلا تايلكلا نم

نم ةيضق يأ نأش نم للقأ ال :"انأ هلوقب تافاض اال هذه ىلع دمحأ ينوسيرلا درد. دقلو

اهجاردإ نكمي اهلك اهنا معزأ ينكلو ، تايرورض اهلك اهنوك يف كشأ وال ةروكذملا اياضقلا

نم بكر امو سمخلا تايرورضلا نم ةبكرم امإ ألاهن سمخلا تايرورضلا نمض

الاهت. مكمو اهلئاسو نم اهنأ امإو اهنع، جرخي وال اهنم وهف تايرورضلا

اهتادرفم ثيدحتو سمخلا تايرورضلا نيماضم عيسوت ىلا طقف ةجاحب نوكن دق نحنف
2". اهلئاسوو الاهت مكم ىلع هيبنتلا و اهظفح هوجوو

ص... ، ةديدج داعبأب ةعيرشلا دصاقم : راجنلا ديجملا دبع 1
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: ةرشاعلا ةرضاحملا

. ةيثادحلا تاهاجت اال دنع يدصاقملا ركفلا

. يثادحلا عورشملا ب فيرعتلا -

: ةنرصعلا وأ ةثادحلا ،و يخيراتلا و يركفلا و يفاقثلا لا جملا يف رهظ حلطصم ةثادحلا

ابروأ تعبط يتلا روطتلا ةلحرم ىلع لدي حلطصم وهو ، ميدق وه ام ديدجتو ثيدحت "

: ءازجأ ةسمخ ىلا خيراتلا ميسقت نكمي ثيح ، ةثيدحلا روصعلا ةلحرم يف صاخ لكشب
1". ثيدحلا دعب ام رصعلا ، ثيدحلا رصعلا ، ىطسولا روصعلا ، خيراتلا لبق ام

واإلساليم يبرعلا ركفلا لغش يذلا يزكرملا لغاشلا يه ةضهنلا ةيلا كشإ تناك دقل

يف دادزتو االساليم. قرشلا ىلع برغلا بلغتو ، يبرغلا ركفلا ب هلا صتا ذنم رصاعملا

ةيركفلا تاشقانملا ،و تابراقملا ةريثو واإلساليم يبرعلا لا جملا يف يلا حلا رصعلا

لصفنت ،وال ةديدع تايوتسم ىلع ًاظوحلم ًامامتها دهشت يتلا ، ةثادحلا اإلسالمو ةيئانثل

اهعم ةفلخم آلرخ تقو نم ةنمز األ بسحب ةبقاعتملا تايئانثلا كلت نع ةيئانثلا هذه

. ةيلا دجلا تاشقانملا و تابراقملا نم ديدعلا

ىلع نوعزوتي مهو ، ةدحاو ةيفرعم ةيجهنم نم نوقلطنيو يثادحلا ركفلا ورظنم قفتيو

نم دجنو ، ماشلا و رصم ىلا برغملا ىلا رئازجلا ىلا سنوت نم يبرعلا ملا علا ةطيرخ

: مهزربأ

(1936-2010م) يبرغملا ركفملا ، يرباجلا دباع دمحم -

(1928-2010م) يرئازجلا ركفملا ، نوكرأ دمحم -

. ةرحلا ايديكيو ةعوسوم ، رظنا -1
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(1930م) يروسلا ركفملا ، ديعس دمحأ يلع سينودا -

(1935م). يرصملا ركفملا ، يفنح نسح -

(1933م). يبرغملا ركفملا ، يورعلا هللا دبع -

(1943-2010م). يرصملا ركفملا ديز، وبأ دماح رصن -

. يسنوتلا ركفملا ، يفرشلا ديجملا دبع -

ثارتلا ةءارق ةداعإ هعورشم نم لعج نيح يثادحلا ركفلا نأب لوقلا ةلفان نم لعلو

عم قفاوتت نأ ديري ةءارق ميدقت هضرغ نكي ؛مل ةيفرعملا هلوصأ دقن يف لثمتملا

ركفلا ،ف ةثادحلا مامأ ثارتلا قئاع ريمدت ديري لب بسحف ثيدحلا خيراتلا تايطعم

تاروصتلا و ريكفتلا قطنم ألن ثارتلا عم ةثادحلا يقتلت نأ نكمي ال هنأ دكؤي يثادحلا

مامأ قئاعلا نأ ىلع انهه يرباجلا روتكدلا دكؤي . ايرذج الاف تخا فلتخي امهنم لك دنع

تاطلسلا يف لثمتت يتلا و ثارتلا ةطلس يف نمكي ةضهنلا ليبس كولس يف يبرعلا لقعلا

. سايقلا ةطلسو ، فلسلا ةطلسو ، صنلا ةطلس ثلاالث:

خ نم نوكي ايجهنم اقزأم هربتعا يذلا اذه نم جورخلا نأ يبرعلا يثادحلا ركفلا ىري امك

قطنم الن كشي نينوناق ىلع اإلسالم لوصأ يف رظنلا و ريكفتلل سيسأتلا ةلواحم الل

. ةيخيراتلا نوناقو ، ةنسن األ نوناق : امهو يثادحلا ريكفتلا و رظنلا

قيبطت ىلإ ىعسي نّمم ريثكلا دنع هنم الّدُب اًراسم لثمي ديدجتلا نأ يف كش وال

تار وطتلل هتبكاومو اإلساليم ملا علا ةضهن نيركفملا نم ريثكلا هيلع قّلع دقو 1. ةعيرشلا
سسأ ىلع ديدجتلل عاد نيب راظن األ تاهجو تفلتخا نإو . دُدجتلا ةعرا ستملا ةنهارلا

ال ً، ال يعفتو ةسراممو ًارارمتسا ديدجتلا نم ىري يذلا يلوص ،2وأاأل يثادحلا جهنملا
ةمهاسمو ةيلص األ رداصملل ًاعوجر إال تسيل ليص األ مهفلا ىلإ ةدوعلا .ف ًاشيمهتو ءاصقإ
سيدقتل ًامدهو ةيرشبلا االتخالف ةعيبطل ًاسيركتو . رظنلا ةيداح أل ًازواجت داهتج اال يف

، نيدلا يدهب اهباعش لك يف ةيدتهم ةايحلا ودغت ثيحب ، عمتجملا و درفلا ةايح ىلع ةلماش نيدلا ميلا عت ليزنت "-1

و يسايسلا و يداصتق ،واال يعامتج اال لماعتلا عاونأ رئاس يفو ، ةيدرفلا ةريسلا يف ه ميلا عت تايضتقم ىلع ايراج
". ّينوكلا و يناسن واإل ينوناقلا

.135، قباسلا عجرملا : وناس ىفطصم بطق

اإلساليم، رادملا راد ، يفرش ديجملا دبع : ميدقت ، عقاولا و لوص األ لدج : بيوذ يدامح لا، ثملا ليبس ىلع رظنا -2

،ط2009/1م،823-824. توريب
تمظتنا يتلا ةودنلا عئاقو . تايدحتلا و صرفلا ، ينيدلا ركفلا ديدجتو ةثادحلا : ثارتلا ىلع ةظفاحملا و ةفاقثلا ةرازو

2007. ديشرلا ةعبطم ، سنوت . ةمكحلا تيب ، نونفلا و باد واآل مولعلل يسنوتلا عمجملا 2005م، يام :10و11 يموي
،د.ر.ط.
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1. درلا ًلألذخو باقال ًادهج هرابتعاب ؛ يرشبلا ثوروملا

3 هقفلا لوصأ اهسأر ىلعو 2 ينيدلا ريكفتلا جماالت ىتش ديدجتلا نع ثيدحلا لمش دقو
األ ىتش ىلع عمتجملا و درفلا ةايحل ةمّظنُملا ةيعرشلا ماكح لأل ًايطابنتسا ًاجهنم ّدُع يذلا

. ةدعص

نع رظنلا ضغب ، ةيلوص األ تاساردلا يف ديتع ثحبم ةحلصملا عوضوم ّنأ كش وال
. ًايمهو وأ ًايقيقح ، ًاعبات وأ ً، ال قتسم الً صأ اهنوك

اهعيراشم يف هتدسج امو اهبراشم الف تخا عم ، ديدجتلا تاءادنل عبتتملا و ظح ال فملا

.803، قباسلا عجرملا : بيوذ يدامح ، رظنا -1

، رظنا
،ط1/ يبرعلا راشتن اال ةسسؤم ةيم، ال سإ ةثادح نع ثحبلا ىلإ ةثادحلا ةمدص نم ةثادحلا الد:اإلسالمو يملا يكز

2010م،139-140.

،د. دومحم سابع ةمجرت يفاإلسالم، ينيدلا ريكفتلا ديدجت لا : بقإ دمحم هبتك ثمالًام رظنا ، نيدلا لوصأ هنمو -2

ر.س.ط.
ةّنس يفو ، ميظعلا نآرقلا يف نيملا علا ّبر نم لّزنم يحو هّنكل ، راكفأ ةعومجم سيل ّنأ:"اإلسالم ىلإ ةراش اإل ردجتو

.[04: مجنلا ]،" ىَحوُي ٌيْحَو اَّلِإ َوُه "ْنِإ ىوهلا نع قطني ال يذلا ( ملسو هيلع هللا ىلص ) ميركلا ّيبنلا
نم ريكفتلا ركف،ألّن هيلع قلطي نأ زوجي فال اذهل حّصي ال دقو حّصي دق ، ةشقانملا و حرطلل لباق وهف ركفلا اّمأ

اإلساليم،ألّن ركفملا كلذك لا ،والقي أطخلا نم ةموصعم ةعيرشلا و أطخلا و باوصلا لبقي ركفلا و نيقولخملا صئاصخ
اال قيرط كولسو ثحبلا هيلع امّنإو عّرشيف ركفي نأ هل سيلف عرشلا دودحب دّيقم رظنلا و داهتج اال ةبتر هل يذلا ملا علا

". مكحلا طابنتس ال يعرشلا داهتج
.ط1417/3ه- عيزوتلا و رشنلل ةمصاعلا .راد ظافل األ يف دئاوف هيليو ةيظفّللا يهانملا مجعم ديز: وبأ هللا دبع نب ركب

1996م،431.

فرصلا و وحنلا ملع رارغ ىلع ماكح األ طابنتس ال طباضك نوملسملا ءاملعلا هعادبإب دّرفت ًاجهنم هقفلا لوصأ لثمي -3

اهتدهش يتلا نيودتلا ةكرح )عم هقفلا لوصأ ) ملعلا كلذ روطت نمازتو . رعشلا طبضل ضورعلا ،و ةغللا طبضل أشنأ يذلا
. يرجهلا سماخلا نرقلا خالل اهراهدزا ناّبإ ةيم اإلسال ةراضحلا

األةلد يف رظنلا وهو ةدئاف اهرثكأو ًاردق اهّلجأو ةيعرشلا مولعلا مظعأ نم هقفلا لوصأ ّنأ ملعا ": نودلخ نبا لوقي
هللا ىلص هدعب نمو (...) ةنسلا و باتكلا يه ةيعرشلا األةلد لوصأو فيلآتلا و ماكح األ اهنم ذخؤت ثيح نم ، ةيعرشلا
الل دتسا قرط يف انرظن مث تايعرشلا يف اتباث يلدالً عامج اإل راصف (...) يهافشلا باطخلا رّذعت ملسو هيلع

مهنم عامجإب باألثملا األثملا نورظانيو امهنم هابش باأل هابش األ نوسيقي مه اذإف ةنسلا و باتكلا ب فلسلا و ةباحصلا
اهكردم فعضل اهركذ ىلإ انب ةجاح ال ىرخأ ةلدأ ةعبر األ هذهب مهضعب قحلأو (...) كلذ يف ضعبل مهضعب ميلستو

". اهيف لوقلا ذوذشو
.502، قباسلا ردصملا : نودلخ نبا

ينبتو ةينوناقلا تاساردلا يف نيفلؤملا نم ددع ىلع ٌريثأت ليصأتلا و طبضلا ىوتسم ىلع ملعلا اذه زُّيمتل ناك دقلو
ديدجت لا: مجلا دمحم ىفطصم ، هبتك خاللام نم كلذ ةثحابلا سملتو ، هقفلا لوصأ ملع رارغ ىلع نوناقلا لوصأ ملع
ةيردنكس ،اإل رشنلا و ةعابطلل حتفلا ، نوناقلا لوصأ ءانب يف اإلساليم هقفلا لوصأ فيظوت وحن ، نوناقلل ةماعلا ةيرظنلا

.2002،
دصحلا محأ يلع ، يملزلا ميهاربإ ىفطصم نم لك ةلواحم يف امك هقفلا لوصأ نينقتل ةلواحم لباقملا يف ظح امكأال
مقر يندر األ يندملا نوناقلا ةصاخو ةينوناقلا تاعيرشتلا يف هتاقيبطتو ديدجلا هجيس ن يف هقفلا لوصأ ، يوادهملا

ندر،ط1999/1. ،األ رشنلل يموقلا زكرملا 1976م، ةنسل 43
تانينقنلل ةمدقم هنم نوكيلو هقفلا لوصأ ملعب مامل اإل ريسيتل ةّرم أللّو هغاص ، هقفلا لوصأ نينقت رّبلا: دبع يكز دّمحم

.ط1409/1هـ-1989م. ةرهاقلا ، ثارتلا راد ةبتكم ة، وجرملا ةيم اإلسال

، رظناو
يموقلا ءامن اإل زكرم ، ةيرهش ةلقتسم ةيركف ةلجم ، رصاعملا يبرعلا ركفلا ، ةسايسلا و لقعلا و هقفلا : يرباجلا دباع دّمحم

،1983،ع17-27،24. طابش ، توريب ،
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ب ًاقيثو ًاطبر هطبرب هقفلا لوصأ ديدجت – عوضوملا اذه ةيمهأ ىدمب مزجي ؛ ةددعتملا
، ةياغلا تقفتا نأ ناكف ، عيراشملا كلت زئاكر تايولوأ نم هنوكو - ًاعفدو ًابلج حلا صملا

. ناكمب ةبوعصلا نم عورشم لك تايفلخ نيب ةقرفتلا تدغو

، ًاريطخ ًاقلزنُم حلا- صملا رابتعا خالل نم ديدجتلا ىلإ ةوعدلا - داحت اال اذه ثروأ امك

اهتايفلخو عيراشملا كلت فادهأ نيب قرفلا و عمجلا و درلا و رابتع اال يف رذحلا يعدتسي

. اهزئاكرو

ال يبس يحلصملا ركفلا و يدصاقملا لخدملا رابتعا ىلع دصاقملل يثادحلا روصتلا موقي و

قئاوعلا و دويقلا يذ يلوص األ ركفلا ءبع نم صلختلا ،و ةيثادحلا نيماضملا ىلا لوصولل

ىذتحي ثمال عيرشتلا يف ةباحصلا جهنم اذختم ، عيرشتلا و ليوأتلا يف لقعلا لا معإ يف
1. ةيرمعلا تاداهتج اال ةصاخ

فدهت ةيدقن ةيؤر نم ثارتلا عم هلماعت يف يرباجلا دباع دمحم يبرغملا ركفملا قلطنيو

ةثادحلا تابلطتمل بيجتسي ديدج عقوم يف عقومتلا ،و ثارتلا عم عطقو زواجت ىلا

يبسن ىلا تباثلا و قلطملا ليوحنتل ثارتلل هتسارد يف يكيكفتلا جهنملا ىلع ادمتعم

، ةغللا يف: ثارتلا تانوكم يرباجلا ددحيو ناكملا و نامزلا فورظل عضاخ ريغتمو
2. ةسايسلا و ةديقعلا ، ةعيرشلا

3: نيرصاعملا و نيمدقتملا دصاقم نم يثادحلا فقوملا

ىلع يبطاشلا و مومعلا ىلع نيمدقتملا دصاقم تلوانت يتلا اآلءار هجوأ تددعت

نم صاقتن واال يبطاشلا لا ألمع يجولومتسب اال يفرعم اال ميخضتلا نيب صوصخلا

ريخ. لااأل معأ

ا اذكو يعفاشلا عم ةيجولوميتسبا ةعيطق لكش يبطاشلا نأاالمام يرباجلا ربتعا امنيبف

األ رامثتسا ىلع اهئانب لدب دصاقملا ىلع هقفلا لوصأ ءانبل اعد هنوك هدعب نم نييلوص أل

اديدج ال صأو ، ةيعرشلا ماكح اللأل يدب اهرابتع ال ادهمم دصاقملل ميخضتلا اذه دعيو ، ظافل

امف ، دصاقملل يثادحلا مييقتلا اذه ةطلا غم فيصحلا دقانلا ىلع ىقخي ،وال لوص نماال

يف اهرثاو ماكح آمبالتاأل يعولا ينعت يتلا دصاقملا ةيلآ عم ضراعتي ال يعفاشلا هعضو

. يناسن اال عقاولا

ريخ األ ىري ثيح يشيبارط جروج فقوم يف لثمتف يبطاشلا لا معأ نم صاقتن اال امأ

.2017/10/02 ةريزجلا نم رابخا ، ةعيرشلا دصاقمل ةيثادحلا ةءارقلا و يرباجلا ، يفيسوبلا دمحم ، رظنا -1

. قباسلا عجرملا : يفيسوبلا دمحم -2

. يدصاقملا لقحلا يف ةثادحلا تايرفح يلع: هللا ةنم -3
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رصعلا نأ ةظح مال عم هسفن يعفاشلا االاالمام ةقيقحلا يف وه ام يبطاشلا نأاالمام

رابتعاب يعفاشلا هيف فنص يذلا رصعلا نم اطاطحنا رثكأ ناك يبطاشلا هيف فنص يذلا

. اهتيفرحب صوصنلل انايحأ هتاعارمل يغبني امك دصاقملا و يناعملا عاري مل يبطاشلا نأ

ةيعرشلا األةلد سأر ىلع اهتلعجو ةيعرشلا دصاقملا ةرصاعملا تاباتكلا تجوت دقلو

ةيفرح نم قاتعن واال ثارتلا يف اإلصالح ساسأو ، عيرشتلا ةيلعافل ةنامضلا لكشتو

. صوصنلا

،وال ةيوغللا جهانملا نم ةيفرعملا مهتايرفح يف نوقلطني نييثادحلا نإ األرم عقاو يفو

فلؤملا تاياغل مامتها يأ يدبت ال مهيدل ةدمتعملا ةيكيكفتلا و ةيوينبلا جهانملا نأ ىفخي

". فلؤملا توم "،" تراب "ورالن كلذ ىلع قلطيو اهيلا يمري يتلا يناعملا وأ هفيلأت نم

اذهو ، صنلا ةباتك نم اهيف غرفي يتلا ةظحللا يف هصنب فلؤملا ةلص عطقنت هيلعو

نوكيو صنلا حيبتسيس يذلا ئراقلا وهو اآلرخ فرطلا يف والةد هنع مجنيس توملا

نم دافتست نأ نكمملا نم يتلا يناعملا .امأ فلؤملا تادارم لوح ةيئاهنلا ةملكلا بحاص

مولعمو . ركذت طورش يأ نودبو ئراقلا نم لب صنلا بحاص نم ثعبنت مل يهف صنلا

دصاقملا نأ نيبتيف ةيعرشلا صوصنلا ىلع ةيوغللا جهانملا نوقبطي نييثادحلا نأ اضيأ
1. هئراق دصاقم امنإو عرشلا بحاص دصاقم تسيل نويثادحلا اهل اعد يتلا

و ةحلصملا ىلع ةينبملا ةيرشبلا دصاقملا يه نييثادحلا دنع اهب بحرملا دصاقملا ف

ةيتامغاربلا ةروطخو . اهتقيقحب ةيتامغارب ةيدامو اهمساب ةيم ال سا دصاقم حبصتل ةعفنملا

نم ةيبسنلا هذه نع مجني امو ، ةزواجتملا ةيرابتع واال ةيبنلا يه عيرشتلا و نيدلا يف

طبضلا و مازل اال يهو ةيرشبلل ةمداخلا هتامس مهأ ذئنيح دقفيف عيرشتلا يف ىضوف
2. قفتت نا ءاوه لأل ىناو مزلم هدحو ىوهلا ىقبيل

. قباسلا عجرملا يلع: هللا 1-ةنم

. قباسلا عجرملا يلع: هللا 2-ةنم
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: رشع ةيداحلا ةرضاحملا

. ناسن اال قوقحو ةعيرشلا دصاقم

: ناسن اال قوقح ةأشن

ىلع اعساو اال معتسا تق ال يتلا ةثيدحلا تاحلطصملا نم ناسن اإل قوقح حلطصم

. ةيلودلا و ةينطولا ةيعضولا تانينقتلا ىوتسم

كول نوج يناطيربلا بتاكلا أدب نيح رشع عباسلا نرقلا عم حلطصملا اذه رهظ دقلف
1" ناسن اال قوقح " ناونعلا اذه تحت بتكي

تزرب ثيح لبق نم هيلع تناك امم نسحأ ىطسولا روصعلا يف ناسن اإل قوقح نكت ملو

نم ةملا ظلا ةمظن واأل تاعيرشتلا خالل نم هقوقح كاهتناو ناسن اال ةمارك ناهتما رهاظم

و ىرخ األ تاقبطلا دابعتساو ، ةسينكلا لا جرو الء بنلا تازايتماو ضر األ عاطقإ كلذ
2. ناسن اال ةدابإ لئاسو نم اهريغو شيتفتلا مكاحمو بيذعتلا و ةيشحولا تابوقعلا

يفف قوقح نم ناسن الناملإل عإب لودلا تأدب اليد يملا رشع ثلا ثلا نرقلا ةيادب يفو

ةنس يفو . كلملا تاقبط ىلع ةروثل ةجيتن 1215م ةنس ىربكلا ةقيثولا تردص ايناطيرب

ةقيثوب تعبتاو 1679م ماع قحلا ةضيرع يه ىرخأ ةقيثوب ةقيثولا هذه تممت 1628م

اللا قتس خاللعاالناال نم ناسن اال قوقح عاالن كلذ عبتو 1701م ةنس قوقحلا عإالن
1776م.3 ةنس رداصلا يكيرم أل

ةنس اسنرف يف نطاوملا و ناسن اال قوقح عإالن رودص وه اذه يف ىربكلا ةوطخلا لعلو

و قوقحلا نم ريثك ىلع صنلا اذهاالعالن نمضت ذإ ةيسنرفلا ةروثلا باقعا يف 1789م

ردصم وه بعشلا نأو ، داهطض اال ةمواقمو واألنم كلمتلا و ةيرحلا قحك ] تابجاولا

مزح، نبا راد ، ريثك نبا ةبتكم ، ناسن اال داهتجاو نمحرلا يده نيب ناسن اال قوقح ةطيع جرف دمحم دمحأ دمحم -1

،ط1426/1هـ-2005م،ص37. نانبل ، توريب
ص44. ، هسفن عجرملا : ةطيع جرف دمحم دمحأ دمحم -2

ص45. ، قلباسلا عجرملا : ةطيع جرف دمحم دمحأ دمحم -3
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1[.... تاطلسلا

اإلعالن هنمضت ام وه ناسن اإل قوقح لا جم يف يرشبلا ركفلا هيلإ لصو ام ةياغ ناكو

لا جم يف ةثيدحلا ةيندملا هيلا تلصو ام ةمق ربتعا ثيح ناسن اإل قوقحل يملا علا
2. ناسن اال قوقح

: ةيلودلا قيثاوملا يفو عرشلا يف ناسن اال قوقح

يف هتفيلخ هلعج ذإ ةميظع ةناكم ناسن لإل ىلوأ ثيح ناسن اال قوقح االسالم ىعار دقلو

. ضر األ

يفاالسالم:3 ناسن اال قوقح تازيممو صئاصخ نمو

ةيم. االسال ةديقعلا نم قثبنت -اهنأ

. ةيعيبط اقوقح تسيلو ةيهلإ حنم -اهنأ

. ةيفاقثلا وأ ةيعامتج وأاال ةيداصتق وأاال ةيسايسلا ءاوس قوقحلا عاونأ لكل ةلماش -اهنأ

حلا صمب رارض اال مدع وأ ةعيرشلا دصاقم عم ضراعتلا مدعب ةديقم لب ةقلطم تسيل -اهنأ

. ةعامجلا

يلودلا دهعلا نمضت امك ، قوقحلا نم ةعومجم ناسن اال قوقحل يملا االعالنعلا ركذ دقلو

: يهو اهنم، ريثكلا ةيفاقثلا و ةيعامتج واال ةيسايسلا قوقحلل

يف قحلا ، ةيناسن اال ةوخ األ قح ، ةيرحلا قح ، ةاواسملا قح ، ةماركلا قح ، ةايحلا قح

ةايحلا ةيرس يف قحلا قحاألنم، ةلا، دعلا قح ، بيذعتلا وأ رهقلا مدعو ةلماعملا نسح

عامتج اال قح ، ءوجللا قح ، لقنتلا قح ، داقتع واال ركفلا ةيرح ، كلمتلا قح ، ةصاخلا

و لمعلا يف قحلا ، تايلق األ قوقح ، ةماعلا ةايحلا يف ةكراشملا قح ، بازح اال نيوكتو

بعشلا قح ، ةفاقثلا و ميلعتلا يف قحلا ، ةيحصلا ةياعرلا يف قحلا ، يعامتج اال نامضلا

. مهتيبرتو لا األفط ةياعر قح ، ةأرملا ب ةصاخلا قوقحلا ، ريصملا ريرقت يف

: يعضولا نوناقلا و االساليم هقفلا يف قحلا فيرعت

نويلوص األ لعف امك قحلا فيرعتب امامتها (4) نيمدقتملا ةيم اإلسال ةعيرشلا ءاهقف لوي مل

ص45. ، قلباسلا عجرملا : ةطيع جرف دمحم دمحأ دمحم -1

ص46. ، قلباسلا عجرملا : ةطيع جرف دمحم دمحأ دمحم -2

ص52. ، قلباسلا عجرملا : ةطيع جرف دمحم دمحأ دمحم -3

: اهنمو تاق ال طإ ةدع ىلع ءاهقفلا هقلطأ -4

( دقعلا قوقح ) دوقعلا راثآ ىلعو ةيفنحلا دنع نيعلا ةلباقم يف يلعتلا قحو ليسملا قحو برشلا قحك راقعلا قفارم
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هب". موكحملا "، يعرشلا مكحلا ناكرأ نع مهثيدح دنع ، قحلا ب اصاخ اباب ؤهالء دقع دقلف

رانملا حرش يف راون األ رون باتك ىلع رامق األ رمق هتيشاح يف يونكللا خيشلا فرع دقلو

.(1)" تبثي مكح " هنأب قحلا ، هقفلا لوصأ يف

.(2) هحلا صم دبعلا قحو ، هيهنو هرمأ هنأب هللا قح : يفارقلا فرع امك

هللا ىلإ بسن امنإو ، مومعلا ب هعفن قلعت هنأب:"ام هللا قح ي فسنلا نيدلا ظفاح فّرعو
(3)". ءيشب عفتني نأ نع لا عتم ألهن اميظعت

اذهو هللا قح اذه نولوقي دق نييلوص نأاأل ملعاو ": نونفلا تاح ال طصا فاشك يف ءاجو

طقسي هللاامال قحو , صاصقلا ك دبعلا طاقسإب طقسي امع ةرابع دبعلا قحف . دبعلا قح

واإل جحلا ،و مرحلا رهش األ يف لا تقلا ةمرحو داهجلا و موصلا الةو صلا ،ك دبعلا طاقسإب

هللا"(4). ليبس يف قافن

: تاهاجتا ثالةث ىلإ قحلل نيرخأتملا ،و نيمدقتملا تافيرعت ميسقت نكميو

. مكح هنأب قحلا فيرعت -1

ثيح - قوقحلا نم قح هرابتعاب - كلملل هفيرعت خالل نم ، يفارقلا اإلمام بهذ كلذ ىلإو

نم هيلإ فاضي نم نيكمت يضتقي ةعفنملا وأ نيعلا يف ردقم يعرشلا مكح كلملا قلا:"
5". كلذك وه ثيح نم هنع ضوعلا ،و كولمملا ب هعافتنا

األ دحأ نم هنأ يفارقلا اإلمام ىريو ، ةيعرشلا بابس األ عبتي ألهن يعرش مكح هنأب هديقو

كولمملا كلذ نع ضوعلا ذخأو . ةصاخ تافرصت يف ةصاخ ةحابإ وهو ةسمخلا ماكح

و ةحاب اإل قلعتم هنأ ديري ،6" ردقم يعرش ىنعم هنأ انلق كلذلو .قلا:" صاخ هجو ىلع

ناهذ األ يف ،لب نايع األ يف اهل دوجو ال يتلا تافاض واإل بسنلا باب نم يمدع قلعتلا

، هتمحازم دحأ كلمي وال هب عافتن باال هقحتسم صتخي امع ةرابع وهو صاصتخ قحاال هب داريو روهمجلا دنع قلطيو
. قحلا نولوقيف صاصتخ باال ةيفنحلا هديقي تا.وال ضواعملا و لومشلل لباق ريغ وهو

األرهن،90/2 عمجم : يدنفأ داماد : رظنأ
.09، ةيبرعلا نيناوقلا ب اهتنراقم عم ةيم اإلسال ةعيرشلا يف ةيكلملا : فيفخلا يلع

.185، هدييقت يف ةلودلا ناطلس ىدمو قحلا : ينيردلا يحتف

اإلساليم، هقفلا يف ةماعلا مازتل اال ةيرظن ىلإ لخدملا ) ديدجلا هبوث يف اإلساليم هقفلا : ءاقرزلا دمحأ ىفطصم –-1

ص13 شماه

وه يذلا هقلعتم ىلع قحلا قلطأف ، هقلعتم ىلع القاألرم طإ باب نم هنأ يفارقلا راشأ دقلو .140/1، قورفلا -2

.141/1، هسفن ردصملا : رظنا . لعفلا

.227/6، قئارلا رحبلا -3

.330/2، يوناهتلا -4

.208/1، قباسلا ردصملا -5

.209-215/1، قباسلا ردصملا -6
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كلذ.1 ريغو ةوبنلا و كاألةوب تافاض واإل بسنلا رئاسك لقعلا هضرفي رمأ يهف

يف ردقي لب ايقيقح افصو سيل يمدع قلعتلا ،و عرشلا نذإ قلعت ىلإ عجري : ردقم هلوق

كلملل ةديفملا بابس األ ققحت دنع ةعفنملا وأ نيعلا

ببس يعرش مكح لكف ع ضولا باطخ نم نوكي نأ عافتن لال اببس هنوك نم مزلي وال

يف طباضلا خلإ.و ... تارافكو ، تاذخاؤمو تاريزعتو تابوثم نم هيلع بترتت تاببسمل

نم وهف ريختلا و ءاضتق اال هجو ىلع فلكم لعفب اقلعتم ناك ىتم باطخلا نأ كلذ

ببس ثمال لا وزلا 2،ك عضولا باطخ نم وهف كلذك نكي مل ىتمو . فيلكتلا باطخ

. فيلكتلا باطخو عضولا باطخ عمتجي دقو 3. رهظلا بوجول

.4 تاراج كاإل عفانملا .و عيبلا ك كلمت نايع األ نإف : ةعفنملا وأ نيعلا يف

، ةيصولا ب فرصتلا جرخيل ديق : كولمملا ب هعافتنا نم هيلإ فاضي نم نيكمت يضتقي

ريغب فرصتلا مهل فئاوطلا هذه نإف . نيناجملا و نيبئاغلا لا ومأ يف ةاضقلا فرصتو

.5 كلم

تسيلو اهيف نوذأم ةفايضلا نإف .6 تافايضلا يف تاحاب هباإل جرخيل ديق هنع: ضوعلا و

كلم ال روم األ هذه نإف ... دجاسملا ب تاصاصتخ اال اضيأ جرخيو ، حيحصلا ىلع ةكولمم
روم.7 األ هذه يف فرصتلا نم ةيعرشلا ةنكملا اهيف،عم

فلختي دقو وه، ثيح نم ضوعلا و عافتن اال يضتقي هنأ ىلإ ةراشإ ": كلذك وه ثيح نم

نيب يفانت ."وال مهيلع روجحملا ك فرصتلا نم عنملا يضتقي يجراخ ببسب ،وأ عنامل هنع

.209-215/1، قباسلا ردصملا -1

، قورفلا عاونأ ىلع قورشلا راردإ رظنأ ، ةيفيلكتلا ماكح نماأل سيلو ةيعضولا ماكح نماأل كلملا نأ طاشلا نبا ىري -1
.209/1

2.217/1، قباسلا ردصملا -

.210/1، قباسلا ردصملا : يفارقلا -4

.210/1، قباسلا ردصملا : يفارقلا -5

عالةق فرصتلا و كلملا عالةق نأو ةلمجلا ثيح نم فرصتلا ناطلس نم هيف الدب كلملا نأ يفارقلا اإلمام 6-نيب

األ نيلماكلا ةملكلل نيذفانلا نيدشارلا نيغلا بلا قح يف كلذو ، فرصتلا و كلملا عمتجي دقف . يهجو صوصخو مومع
فرصتلا دجوي دقو . نيناجملا و نايبصلا ،و فرصتي وال كلمي ، هيلع روجحملا ك فرصتلا نع كلملا درفني دقو . فاصو

.208/1، قورفلا مهل. كلم وال نوفرصتي مهريغو مكاحلا و ليكولا و يصولا ك كلملا نودب
فرصتلا ،213/1و قورفلا ءاونأ ىلع قورفلا راردا ، فرصتلا ال عافتن نماال هيف الدب كلملا نأ طاشلا نبا ربتعا دقلو

يجراخ ألرم ةلا حتس واال يتاذلا لوبقلا نيب يفانت فال ةلمجلا ثيح نم فرصت وه امنإ يفارقلا اإلمام هطرتشا يذلا
.( علبلا دعب ماعطلا داسف ) ةيتاذ ةفصب عجار اهيف فرصتلا ناكمإ مدع نإف تافايضلا الف لا...خب األفط فرصت مدعك

.212-213/1 قورفلا

.210/1، قباسلا ردصملا : يفارقلا -7
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1. يجراخ لاةألرم حتس واال يتاذلا لوبقلا

هنأب هديق وه قوقحلا نم قح هرابتعاب كلملا فيرعت يف يفارقلا كالم نم ديفملا ردقلا و

رظن يف اقح ربتعي ال قحلا .ألن هردصمو قحلا أشنم ىلإ ةراشإ كلذ يفو . يعرش مكح

سيلو ، عرشلا قوقحلا ردصمف . مكحب نوكي امنإ هريدقتو . عراشلا هررق اذإ إال عرشلا

. يرشبلا لقعلا وال ناسن اإل تاذ

213/1، قباسلا ردصملا : طاشلا نبا -1

233/1، قباسلا ردصملا ، نيسح خيشلا موحرملا نبا يلع دمحمو
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1. درفلل ىلا عت هنم ةحنم قحلا ةلا،لب صأ قحلا قحتسي ال عرشلا رظن يف ناسن فاإل

: ةحلصم هنأب قحلا فيرعت -2

نيثدحملا نم ةعامج هفرع امك 2". هحلا صم دبعلا قحو ، هيهنو هرمأ هللا قح ": يفارقلا قلا

امهلوأ عمتجملا وأ درفلل ةتباث ةحلصم قحلا قلا:" ثيح ىسوم فسوي دمحم ؛د. مهنمو
3." ميكحلا عراشلا اهررقي اعم،

4". اعرش ةقحتسم ةحلصم قحلا ": هلوقب فيفخلا يلع خيشلا و

،وا صاصتخ اال ليبس ىلع صخشلل ةتباث ةحلصم قحلا ": يوسيع دمحأ يوسيع خيشلا و
5". ميكحلا عرشملا اهررقي ، راثئتس ال

مكح " قحلا أشنم رابتعا جئاتن نم األرم؛ ةقيقح يف ةحلصم هنأب قحلا فيرعت ربتعي

اهقيقحت عراشلا دصق ةحلصم يه ةمكحل قحلا حنم امنإ ىلا، عتو هناحبس هنأ ".ذإ يعرش

َّ رقأ دقو كلذ. نع هزنم .وهللا ثبع وهو ةياغ ريغل حنملا ناك .إوال قحلا هتيعرشب
6. دابعلا حلا صمب ةللعم هللا ماكحأ نأ نييلوص األ روهمج

عجارف دبعلل ناك امو هلل، وهف - قوقحلا نم هلل-يأ وه ّام نإف ": يبطاشلا اإلمام لوقي

أال هلل ناك هللا،ذإ قوقح نم دبعلا قح نوك ةهج نمو هيف، هللا قح ةهج نم هللا ىلإ
ال".7 صأ اقح دبعلل لعجي

قيقحت دنع ف لكملا وأ دبعلا ىلع ىلا،نأ هللاعت قح ىلع دبعلا قوقح لا متشا ىنعمو

، ةعامجلا فيلا كت ضعب لمحتيو عمتجملا قح يعاريف ، عراشلا دصقم ةاعارم هحلا صم

هفلختسا اميف درفلا فرصت نسح هيف يعور ةيم اإلسال ةعيرشلا يف قحلا .ف اهتاجاحو

هللا8.

لثم )قلا:" ملسو هيلع هللا ىلص ) يبنلا نع ريشب نب نامعنلا ثيدح كلذ ىلع لدي اممو

، اهيلع اومهتساف ةنيفس يف اوبكر موق لثمك اهيف، نهادملا هللا,و دودح يف عقاولا

, ءاملا ب مهوباصأ و مهوذآ , اوقتسا اذإ اوناك .و اهلفس موق بكر و اهولع موق بكرف

187و71.. قباسلا عجرملا : ينيردلا يحتف رظنا -1

.140/1، قباسلا ردصملا -2

.115/1، نوناقلا يف هدامتعا :مت يدابعلا دواد الم سلا دبع -3

.115/1 قباسلا عجرملا : يدابعلا دواد الم سلا دبع نع ،30 ةيعرشلا الت ماعملا ماكحأ -4

لا)،08. (قم اإلساليم هقفلا يف قحلا لا معتسا يف فسعتلا ةيرظن -5

.71، قباسلا عجرملا : ينيردلا يحتف -6

.71، قباسلا عجرملا : ينيردلا يحتف هيلإ راشأ .316/2، قباسلا ردصملا -7

يفاإلسالم،141. ةيكلملا : كارتش ،باإل هدبع ىسيع -8
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.قاولا ابقن مهدنع بقنف اًسأف ُجرال اوطعأف , انيلع نوّرمت اّمم انومتيذآ دق مكنإ : اولا قف

مهوكرت نإف هنم. يقتسن نًابق اندنع بقننف انب متيذأت ؟قاولا: نوعنصت يذلا اذه ام
1". اْوجن و اوجن مهيديأ ىلع اوذخأ نإو , اوكلهأ و اوكله

قرخي نأ دارأ يذلا قيرفلا نأ ثيدحلا نم دلاالةل هجوو ": ينيردلا يحتف د. لوقي

ليلدب رارض اإل اودصقي مل مهنأ ثيدحلا رهاظو . هبيصنو هقح يف فرصتي امنإ ، ةنيفسلا

ا ىلإ ةلا حم ال ايضفم مهبيصن يف مهفرصت حلا ناك امل نكلو . انقوف نم ذؤن ملو : مهلوق

ةياقو ، مهيديأ ىلع اوذخأي نأ مهتيقب ىلع بجوأ ، اعيمج ةنيفسلا يف نمب رارض إل
2." يعرش ريغ عفادب كلذ اولعفي مل ولو . فرصتلا اذه لآم نم ةعامجلل

: صاصتخا هنأب قحلا فيرعت -3

نيمدقتملا نمف . نيثدحملا و نيمدقتملا نم ةعامج ديقلا اذهب قحلا فيرعتلا ىلإ بهذ

نم كلذو " زجاح صاصتخا هنأب:" ميجن نبا هلقن يفام يسدقلا يواحلا يف يسباقلا هفرع
3. كلملل هفيرعت خالل

نيب الف خلا ةقيرط هباتك يف يزورملا دمحأ نب نيسح يضاقلا هفرع امك
4" اعرش هب دصقي اميف رهظم صاصتخا ": ةيفنحلا و ةيعفاشلا

نيبو ناسن اإل نيب يعرش لا صتا " هنأب كلملل هفيرعت خالل نم ، يناجرجلا هفرعو
هيف"5 هريغ فرصت نع ازجاحو هيف هفرصتل اقلطم نوكي ءيش

وأ ةطلس عرشلا هب ررقي صاصتخا ": ءاقرزلا ىفطصم د. هفرع نيثدحملا نمو
6" افيلكت

نم ءادأ ءاضتقاوأ ءيش ىلع ةطلس عرشلا هب رقي صاصتخا ": ينيردلا يحتف دو.
7". ةنيعم ةحلصمل اقيقحت رخآ

نود هدحو هبحاصل نوكي ءيشلا نأ وه ؛ زجاح صاصتخا هنأب قحلا فيرعتف
8 هيف فرصتلا وأ هب عافتن نماال هريغ عنمي ثيحب . هريغ

175/2 هيف ماهتس واإل ةمسقلا يف عرقي له : باب ملا, ظملا باتك , يراخبلا هجرخأ --1

.76، قباسلا عجرملا -2

: ينيردلا يحتف ، هيلإ راشأ .339/2، نامعنلا ةفينح يبأ بهذم ىلع رئاظنلا و هابش :األ ميجن نبا -
186، قباسلا عجرملا 3

كوربم هللا دبع نم لك هيلإ راشأ ، يعفاش هقف 523 مقرب ، ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم وهو -3
.141/1، قباسلا عجرملا : يدابعلا دواد الم سلا دبعو .61، قباسلا عجرملا : راجنلا

.234/1، قباسلا ردصملا : نيسح خيشلا موحرملا نبا يلع دمحم -5

.10/3، قباسلا عجرملا -6

.193، قباسلا عجرملا -7

ق،171/1 باسلا عجر :ملا يدابعلا دواد الم سلا دبع -.8
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، ةيعرشلا قئاقحلا نم هريغ نع هزيمي لكشب قحلا ةيهام زربي نيسح يضاقلا فيرعتو

ينيردلا يحتف د. نم لك هراتخاو . كلملا فيرعت يف مدقت امك يسباقلا هيلإ بهذ ام وهو

. ءاقرزلا ىفطصم خيشلا و

و صت خملا نيب موقت عالةق وهو راثئتس ،واال دارفن :اال صاصتخ اال ديقب دصقيو

. عافتن اال ةفاكلل حابم وه امم ةماعلا قوقحلا و تاحاب اال ديقلا اذه جرخيو هب. صتخملا
1. قحلا ةقيقحو ماوق وه صاصتخ فاال كارتش اال ليبس ىلع هعوضومب

نأ نيبي هل) دصقي اميف ) رهظم هنأب صاصتخ اال اذه نيسح يضاقلا فصوو

هريغ نود قحلا بحاص اهب صتخي رامثو راثآ دوجو ىلع موقت صاصتخ اال اذه ةعيبط
ة.2 يونعم وأ ةيدام نوكت دق ءايش األ هذهو . اهيف قحلا عرش يتلا ءايش يفاأل

لال عرشلا ريرقت ديق ىلع ينيردلا دو. ، ءاقرزلا د. نم لك فيرعت لمتشا دقلو

. قحلل يعرشلا دنتسملا ديكأتل ؛ صاصتخ

: ةرصتخم اهركذأ امهفيرعتل احورش امهنم لك مدقو

عيزوتل جماال حسفي ( افيلكت وأ ةطلس ) ءاقرزلا د. فيرعت يف (وأ) فرحب فطعلا -

قحلا .ف ءيشلا و صخشلا امهو امهعضوم ىلع فيلكتلا و ةطلسلا امهو ، قحلا يعوضوم

. ادبأ هيلع هبحاصل ةطلس وه ءيشلا يف

.3 هريغل ةطلس امإو ، هيلع ،وأميلا يلمع فيلكت امإ صخشلا ىلع قحلا و

وأ ءيش ىلع ةطلس عرشلا هب ررقي صاصتخا قحلا نأب ينيردلا د. فيرعتل ةبسنلا ب امأ

. ةنيعم ةحلصمل اقيقحت رخآ نم ءادأ ءاضتقا

عرشلا هرقأ يذلا ، صاصتخ اال نع كفني ال نيرق يه ن َّ يب امك ةطلسلا ف

. ةيكلملا قحك ينيعلا قحلا ب ىمسي ام اذهو ءيش ىلع ةبصنم نوكت .دق قحلا بحاصل

يصخشلا قحلا وه اذهو . رخآ نم ءادأ ءاضتقا ىلع ةبصنم ...،وأ نوهرملا سبحلا قحو
4. لمع نع عانتم كاال ايبلس .وأ لمعب مايقلا ك ايباجيإ نوكي دق واألءاد

". نوناقلا اهيمحي ةحلصم ": ةينوناقلا هتافيرعت ضعب يف ءاج امك قحلا و

.114/1 قباسلا عجرملا : يدابعلا دواد الم سلا دبع : رظنا -1

.12-11/3 قباسلا عجرملا : ءاقرزلا ىفطصم و
.194/193 قباسلا عجرملا : ينيردلا يحتف

114/1، قباسلا عجرملا : يدابعلا دواد الم سلا دبع -2

.11-12/3، قباسلا عجرملا : ءاقرزلا ىفطصم -3

.194، قباسلا عجرملا : ينيردلا يحتف -4
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: ةعيرشلا دصاقمب ناسن اال قوقح عالةق

حلطصم ركذام لك هنأو حلا، صملا نع كفنت داكت ال ةعيرشلا دصاقم نأ احضاو تاب دقل

، ةماعلا و ةصاخلا ةلج، واآل ةلجاعلا نيفلكملا حلا صمب اقيثو اطابترا طبتراو إال دصاقملا

. ةيلآملا و ةيلا حلا

تءاج ةعيرشلا نأو حلا، صمل وا ةيعرشلا دصاقملا نيب ةقيثولا الةق علا انل نيبتي مت نمو

عيرشتلا يف ةيرورض دصاقم ناسن اال قوقحف . هقوقح وأ ناسن اال هحلا صم عيمج ةيعارم

يف باقعلا لحو ميعنلا تافو ىضوفلا تمعو دسفو نوكلا ماظن لتخ ال تدقف ول ثيحب
ةرخ.1 اآل

: اجذومن ةايحلا قح
األلولإل قحلا وهو ، ناسن اإل قوقح نيب اهمهأو ةيساس األ قوقحلا لوأ ةايحلا قح ربتعي

مدعنت هئاهتنا دنعو ، قوقحل ةيقب قبطت هدوجو دنعو ، قوقحلا رئاس أدبت هدعبو ، ناسن
. قوقحلا

قلا خلا ىلا هللاعت نم ةحنم ةقيقحلا يف هنكلو ، رهاظلا يف ناسن قحلإل وه ةايحلا قحو
اإلسالم. رظن يف ةميرج ربتعي هيلع ءادتعا لكو هداجيإ يف لضف ناسن لإل سيلو ، ئرابلا

زيجت عئارشلا ضعب تناكف ، خيراتلا باقحأ يف رطخلا و للخلا هارتعا قحلا اذه نكلو
قح ناطلسلا و كلملا وأ ةليبقلا ـةوأ لئاعلا سيئر - اًنايحأ ـى– لوتيو ، ءاقر األ لتق

اذه لا ،والزي تانبلا دأو هل قحي - ةيلهاجلا يف األب- ناكو ، دارف األ ىلع توملا و ةايحلا
اًروج ءايرب األ لتقي ام اًريثكو ، رضاحلا تقولا يف ىتح ناسن اإل ددهي مهادلا رطخلا

اًريثكو ، عرشلا و لقعلا اهرقي ال يتلا تاغوسملا فخسأو ، ججحلا ىهو أل اًناودعو اًملظو
. لماشلا ريمدتلا تاودأو ةيود األ عنص دنع براجتلل الً حم ناسن اإل ةايح نوكت ام
اإل قوقحل يملا اإلعالنعلا صنف ، ةايحلا قح ىلع دكؤت ةرصاعملا قيثاوملا تءاج مث

،(3: ةداملا )« هصخش الةم سو ةيرحلا و ةايحلا يف قحلا درف لكل لا:« كلذ،قف ىلع ناسن
قحلا ناسنإ لكل » هنأ ، ةيسايسلا و ةيندملا ناسن اإل قوقحل ةيلودلا ةيقافت اال تصنو
هتايح نم درف يأ نامرح زوجي ،وال قحلا اذه نوناقلا يمحيو ، ةايحلا يف يعيبطلا
قحلا اذه ىلع ناسن اإل قوقحل اإلعالناإلساليم صنو »(م:6ف1)، يفسعت لكشب

و دارف األ ىلعو ، ناسنإ لكل ةلوفكم يهو هللا، ةبه ةايحلا لا:« ةيم،قف ال سإ ةغيصب
نود حور قاهزإ زوجي ،وال هيلع ءادتعا لك نم قحلا اذه ةيامح لودلا و تاعمتجملا

»(م:2ف) يعرش ىضتقم
هتياعرو هظفح بجيو ةيم، اإلسال ةعيرشلا رظن يف مرتحمو سدقم قح ةايحلا قحف
ملسملا ىلع ملسملا :«لك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ،قلا هيلع ءادتع اال مدعو
مكضارعأو مكلا ومأو مكءامد :«نإ عادولا ةبطخ يف ءاجو ،« هضرعو هلا مو همد : مارح

، ةيردنكس اال ةديدجلا ةعماجلا راد االساليم، عيرشتلل ةيرورض دصاقم ناسن اال قوقح زارد: يلع دمحم يزمر -1

2013.ص61-58.



ةظيفح كرابم د: رتسام ىلو األ ةنسلل ةهجوم ةعوبطم ةيم االسال ةعيرشلا دصاقم

اذه» مكدلب يف اذه، مكرهش يف اذه، مكموي ةمرحك مكيلع مارح
وأال دارف األ رئاس ىلع بجيو .. نينجلل ىتح ناسنإ لكل ةعيرشلا يف لوفكم ةايحلا قحو

نيمأت بوجو ،عم ءادتعا لك نم قحلا اذه ةيامح ثاًثلا، ةلودلا ،و اًيناث عمتجملا و ً،
ينبنيو . فارحن اال مدعو واألنم، ءاودلا و ماعطلا و ءاذغلا نم ، هنامضل ةمز لاال لئاسولا

: ديدش راصتخاب اهركذن ةيعرش ماكحأ ةدع كلذ ىلع

ب سدقمو نوصم ةايحلا قح ،ألن ةددحم بابس :إالأل ناسن اإل لتق ميرحت -1
ُهَّللٱ َمَّرَح ىِتَّلٱ َسْفَّنلٱ ْاوُلُتْقَت عتلاى:"َوالَ هلوقلو ، ةغمادلا و ةعطاقلا صوصنلا

، لتاقلل ةبسانملا ةبوقعلا ميركلا نآرقلا ررقو ،[151: ماعن ق"[األ َحْلٱِب َّ ِإال
ىلا: عتو هناحبس هللا لا قف كلذ، نم هتمكح ىلإ ةراش عماإل ، صاصقلا وهو
،[179: ةرقبلا ]" َنوُقَّتَت ْمُكَّلَعَل ِٰب ٱالَبْلـ يِلوُأي ٌٰة وَيَح ِصاَصِقْلٱ يِف ْمُكَلَو "
" ىَلْتَقْلٱ يِف ُصاَصِقْلٱ ُمُكْيَلَع َبِتُك ْاوُنَماء َنيِذَّل ٱ اَهُّيَأ ـي ىلا:" عت لا قو
، هتثروو هيلع ينجملل اًضيوعت ةيدلا بجيف أطخ لتقلا عقو نإف ،[178: ةرقبلا ]

. يناجلا ىلع ةرافكلا عم
ةبه يه ،لب اهبحاصل ًاكلم ةقيقحلا يف تسيل ةايحلا :ألن راحتن اال ميرحت -2
كلذلو ، اهيلع ءادتع هلاال لحي ،فال اهبحاص دي يف ةنامأ حورلا ىلا،و هللاعت نم

اآل يف باقعلا و اإلمث دشأ هبحاصل نأو ، ةعينش ةميرج راحتن اإلسالماال ربتعا
،قلا: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هللا،نأ همحر يعفاشلا ىور امل ةرخ،

« ةمايقلا موي هب بّذُع ايندلا نم ءيشب هسفن لتق «نم
لآلنذ اإلمث تبثيو ، قباسلا األرم نع عرف اذهو : لتقلا ب اإلنذ ميرحت -3

ييحملا ىلا عت إالهلل هيف فرصتلا زوجي ال ةايحلا قح ذفن،ألن نإ هل نوذأمللو
. تيمملا

وا راعلا عفدل قح،وأ تابث ـنإل يصخش نيب لا االتتق يهو : ةزرابملا ميرحت -4
و لتاقلا ف امهيفيسب ناملسملا ىقتلا :«اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ةناه، إل

ىلع اًصيرح ناك ؟قلا: لوتقملا هللا،امبلا لوسر ،قاولا:اي رانلا يف لوتقملا
)« هبحاص لتق

، ءادتعابو ، اًدمع لصح نإف ، محرلا يف نينجلا لتق وهو : ضاهج اإل ميرحت -5
هيف بجتف تام مث اًيح لزن نإو ، ةيدلا رشع فصن يهو ، ةرُغلا هيف بجو

. ةلماك ةيدلا
: ةدعاقلل ءاهقفلا قافتاب كلذو : ةايحلا ىلع ظافحلل تاروظحملا ةحابإ -6

.« تاروظحملا حيبت تارورضلا »
وأ نيتليبق نيب لا تقلا رعتسي امدنع كلذو : يرشبلا عونلا ءانفإ ةمرح -7

اإلعالناإل صرح كلذلو ةمأ، وأ بعش دض ،وأ رخآ دض يلود لتكت ،وأ نيبعش
انرصع يف ةصاخو ، ءابولا اذه نم ريذحتلا ىلع ناسن اإل قوقحل ساليم

وأ ةيرذلا لبانقلا ،ك ةرمدملا و ةكاتفلا ةحلس األ هيف تروطت يذلا رضاحلا
رامدلا ةحلسأ نم اهريغو ، ةعشملا وأ ةيئايميكلا وأ ةيموثرجلا وأ ةيوونلا

ءانثأ ىتح خويشلا و لا واألفط ءايرب األ بيصي يذلا يمارج اإل كتفلا و لماشلا
. برحلا
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ةيرذلا ىلع ءاضقلا ،و لسنلا ديدحت ةركف ءاملعلا روهمج مرح قلطنملا اذه نمو
. هديشرتو هميظنتل ةددحم روص يف إال اوحمسي ملو ،

ناسن ،ألناإل ةيناسن اإل ةماركلا ىلع ةظفاحملا بوجو ةايحلا قحب قحليو
رصتقي ،فال ءايش األ ردقي لقعو ، ءايلعلا يف ىماستت حورو ، ةايحلا هيف دسج

امك مدآ، ينب مّرك هناحبس ،وهللا ةلذملا و ةناهملا عم دسجلا ىلع ةايحلا قح
، تيملا ناسن اإل مارتحا ةايحلا قحب لصتي امك .. ميوقت نسحأ يف هقلخو قبس،
، ربقلا ىلع سولجلا مرحيو ، هنفدو هيلع الة صلا و نيفكتلا و لسغلا ب مركيف

. ةكرتلا عيزوت لبق تيملا ةمذ ءافو بوجو ،عم هشبنو
: ناسن اإل قوقحل يفاإلعالناإلساليم ةايحلا قح

نأ: ىلع هنم م02 صنت

لودلا و تاعمتجملا و دارف األ ىلعو ناسنإ لكل ةلوفكم يهو هللا، ةبه ةايحلا -1
ىضتقم نود حور قاهزإ زوجي وال هيلع ءادتعا لك نم قحلا اذه ةيامح

يعرش

. يرشبلا عونلا ءانفإ ىلإ يضفت لئاسو ىلإ ءوجللا مرحي -2

. يعرش بجاو هللا ءاش ام ىلإ ةيرشبلا ةايحلا رارمتسا ىلع ةظفاحملا -3

إالّ هحيرشت مرحي امك كهتنت أوال ناسن اإل ةزانج ةمرح ناصت نأ بجي -4
كلذ. نامض لودلا ىلعو يعرش زّوجمب


