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 :ةيعضولاو ةيباتكلا تانايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ

 ةيمالسإلا ةيلاملا تالماعملا لوصأ ءوض يف ةنراقم ةسارد

 

 صخلملا

 يف ،ةروهشملا ةيعضولاو ةيوامBسلا تانايدلل ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ نع فشكلا ثحبلا اذه لواح

 لوصأ ءاصقتساو ،تانايدلا نم لكل ةيعيرشتلا رداصملا ىلع فوقولا لالخ نم ،ةيمالسإلا ةنايدلا ءوض

 ثحبلا دمتعا ،مهنيب فالتخالاو قافتالا هجوأ زاربإل ةنراقم ةسارد اهتسارد مث ،اهيف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا

 عيمج ؛يلي ام اهزربأ جئاتن ةدع ىلإ ثحبلا لصوت .ةنراقملاو ةلباقملاو يليلحتلاو يبتكملاو يخيراتلا جهنملا ىلع

 ؛اهعابتأ فرط نم اهنيودت ءارو بابسألا مهأ دحأ نأ نيبت دقو ،ةيعرف ىرخأو ةيلصأ رداصم اهل تانايدلا

 لوصأ نم نيلصأ يف كرتشت تانايدلا عيمج نأ ىلإ ثحبلا لصوت امك ،اهعايض وأ اهفيرحت نم فوخلا ناك

 ،ةيهقفلاو ةيلوصألا دعاوقلا ضعب ةيمهأ تزرب دقف رخآ بناج نمو  ،ررغلاو ررضلا ؛امهو ةمرحملا تالماعملا

 ةدعاقو ،ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا طابنتسا يف ينابملاو ظافلألاب ال ،يناعملاو قئاقحلاب دوقعلا يف ةربعلا ةدعاقك

 دج�و نإو ،اهلامعإو اهقيبطت يف تانايدلا نيب كارتشا دوجو ثيح نم ،تاداعلا ميكحتو ،عئارذلا دس

 تالماعملا لاجم يف تانايدلا نيب مئاقلا ررضلا نأ اضيأ ةساردلا تفشكو ،اهظفلو اهتغيص يف فالتخا

 تانايد ىلع عالطالا مدعو ،مهنيد لوصأب ةيعضولاو ةيوامسلا تانايدلا عابتأ لهج ىلإ عجري ،ةيلاملا

 .تانايدلا ضعب اهتجهتنا يتلا ةيقبطلاو ةيرصنعلا ىلإ ةفاضإلاب ،نيرخآلا

 ،ةيدوهيلا ،ةيذوبلا ،ةيسودنهلا ،ةنراقم ،تانايدلا ،ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ :ةيحاتفملا تاملكلا

 .مالسإلا ،ةينارصنلا
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 :ةيعضولاو ةيباتكلا تانايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ

 .ةيمالسإلا ةيلاملا تالماعملا لوصأ ءوض يف ةنراقم ةسارد 
 

Abstrak 

Kajian ini bertujuan membentangkan asas-asas pengharaman transaksi kewangan 

dalam agama samawi dan agama budaya yang terkenal menurut pandangan agama 

Islam dengan meneliti sumber-sumber hukum bagi setiap agama, menyelidik 

prinsip pengharaman transaksi kewangan di dalamnya, seterusnya membuat 

perbandingan bagi melihat persamaan dan perbezaan antara kesemuanya. Kajian ini 

menggunakan metod pensejarahan, kajian perpustakaan, analisis dan perbandingan. 

Kajian ini telah merumuskan beberapa kesimpulan antara yang utama adalah; semua 

agama mempunyai sumber asli dan sumber sekunder. Sebab utama pengumpulan 

sumber ini di kalangan pengikutnya adalah kerana kerisauan akan berlakunya 

penyelewengan dan kehilangannya. Kajian juga mendapati bahawa semua agama 

berkongsi dua asas dalam pengharaman transaksi kewangan iaitu; kemudaratan dan 

ketidakjelasan. Selain itu, kajian mendapati terdapat beberapa kaedah usul dan 

kaedah fiqh yang sama digunakan oleh agama-agama tersebut dalam menentukan 

pengharaman sesuatu transaksi walaupun terdapat sedikit perbezaan dari segi lafaz 

seperti kaedah hukum diambil daripada hakikat dan maknanya, bukan berdasarkan 

lafaz dan bentuk perkataan, juga kaedah sad al-dzarai’ dan hukum adat. Kajian 

mendapati kemudaratan dalam transaksi kewangan yang wujud dalam agama-

agama tersebut berdasarkan dua sebab; kejahilan pengikut-pengikut agama samawi 
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V 
 

dan budaya terhadap asas agama mereka dan kurangnya pengetahuan tentang 

agama-gama lain .  

Kata kunci: Asas pengharaman transaksi kewangan, agama-agama, perbandingan, 

Hindu, Budha, Yahudi, Kristian, Islam 
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 :ةيعضولاو ةيباتكلا تانايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ

 .ةيمالسإلا ةيلاملا تالماعملا لوصأ ءوض يف ةنراقم ةسارد 
 

Abstract 

This study sought to uncover the origins of the forbidden financial transactions in 

the divine and non-divine religions in light of the Islamic laws on financial 

transactions. It examines the legislative sources of each religion to identify 

prohibited financial transactions. This is followed by a comparative study that 

highlights the differences between them. A historical, bibliographic, analytical, and 

comparative approach is adopted. The results reveal that all religions have primary 

and secondary sources of legislation that have been published to preserve the 

religion. They all share the value of protecting against harm and loss. Certain 

jurisprudential rules also emerge such as the basis of contracts is the facts and 

meanings, not the words and forms; preventing means of harm, and the precedence 

of custom. The sampled religions share these principles even though they differ in 

their implementation. Also, the study found that the harms of that financial 

transactions. 

Keywords: The Principles of the Prohibited Financial Transactions, Comparative, 

Hinduism, Buddhism, Judaism, Christianity, Islam.  
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 ءادــــهإلا

 .نيلسرملاو ءايبنألا متاخو ،نيملاعلل ةمحر ثوعبملا ،ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا بيبحلا ىلإ

 .نيدهت�ا  ني�صحمملا ملعلا ةبلطو ،نيلماعلا رارحألا ةاعدلاو ،نيينابرلا نيبرملا ءاملعلا ىلإ

 ةمالعلا يدلاوو يخيش ،اريبك هللا دعب Bيلع هلضف ناك نم مهنم صخأو ،يتذتاسأو يخياشم عيمج ىلإ

 -هارث هللا بيط- دودع دلو ملاس دمحم ةمالعلا يخيش ةحامسو ،يطيقنشلا لاف راتخم دلو ظوفحم دمحم

 �ب¥ر﴿...امهمركو امهلضف فصو نع ينانبو يناسل زجعي نيذللا ،نيلضافلا نيميركلا يدلاو ىلإ

 .]24 :ءارسإلا[ ﴾ا»ريªغ§ص يِنا§ي¥ب§ر ا§مَك ا§م�ه¦م§ح¦را

 .لاحرBتلاو ّلحلا يف ،ةدناسملا ديلا تناك يتلا ،ةلضافلا يتجوز ىلإ

 -راربألا ءاملعلا نم هللا هلعج - ،ربلا دبع ينبا ىلإ

 .ثحبلا اذه زاجنإل نوعلا دي يل دم نم لك ىلإ

 .عضاوتملا يدهج جاتن يدهأ ،ءالؤه عيمج ىلإ
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 ريدقتو ركش

 ماركلا ةرربلا هبحصو هلآ ىلعو ،مانألل ةمحر ثوعبملا ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ماكحألا عBرش�م هللا دمحلا

 :دعبو

 ليلجو ،هتمعن ميظع ىلع هركشأو ىلاعتو كرابت هللا دمحأ نأ الإ ةلاسرلا هذه لامكإ دعب ينعسي الف

 دعب ركشأل يننإو ،هتاضرمو هتبحمو هت§عاَط ىلع يل ًانوع اهلعجي نأو اهيف يل كرابي نأ ىلاعت هلأسأو ،هت¥نم

 حورص نم ًاحرص اهيقبي نأ ىلوملا ًالئاس ،هيجوتو ميلعت نم همدقت ام ميظع ىلع ايالم ةعماج هللا ركش

 .نايبلاو ةفرعملا لقاعم نم ًالقعمو ،ناميإلاو ملعلا

 يذلا ،يلع نب ميركلا دبع روتكدلا ليلجلا يدلاوو يخيش ةليضف ىلإ يركش صلاخب هجوتأ يننإ مث

 تدفأ امك ،ةيميداكألا يتسارد ةليط اعمتجم هريغ يف هرأ مل ام عضاوتلاو مركلاو ربصلاو ملحلا نم هيف هللا عمج

 ريخ ينع هيزجي نأو ،هملع يف كرابي نأو هظفحي نأ لجو زع هللا ًالئاس ،ةميقلا هئارآو ،هملع نم ا»ريثك

 .تاهيجوتو تاظحالم نم هودبأ ام ىلع ةشقانملا ةنجل ىلإ ركشلاب هجوتأ امك .ءازجلا
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 ةساردلل ماعلا راطإلاو ةمدقملا :لوألا لصفلا

 ةمدقملا :الوأ

 اوماقف ،هلسر مهل ىفطصاو ،هعئارش مهل عBرشو ،هبتك مهيلع لزنأف ،هتدابعل قلخلا قلخ يذلا هللا دمحلا

 تسدقتو ،هلالج لج قلاخلا هاضترا يذلا هجولا ىلع ،هدابع ديحوت يف اودهتجاو ،هقلخ ةيادهل هيحو غيلبتب

 ،نيملاعلل ةمحر هثعبو ،نيلسرملاو ءايبنألا هب متخو ،نيدلا هب هللا لمكأ نم ىلع ملسأو يلصأو ،هتافصو هؤامسأ

 .ميلستلا متأو ةالصلا لضفأ اعيمج انلسر ىلعو هيلع دمحم

 دوجو تضتقا امك ،هنيدل نيعبتملا نيعيطملا دوجو تضتقا ،ةينوكلا العو لج هللا ةنس نإف دعبو

 ¦ن§م ُّلªض�ي ¦نªكَل§و ًة§دªحا§و ًة¥مُأ ¦مُكَل§ع§جَل �هَّللا َءا§ش ¦وَل§و{ :ىلاعت لاق ،حيحصلا نيدلا نع نيفرحنملاو نيفلاخملا

 ىلع اوسيل رشبلا نأ ىلع ةيآلا تلد .)93/لحنلا( }َنوُل§م¦ع§ت ¦م�تنُك ا¥م§ع ¥نُلَأ¦س�تَل§و ُءا§ش§ي ¦ن§م يªد¦ه§ي§و ُءا§ش§ي

 مهلوقعو مهكرادم توافتل ،رشبلا نيب يمتح رمأ  بهاذملاو للملاو نايدألا فالتخا نأو ،ةدحاو ةلم

 تهجوو تدشرأ لب ،رخآلا فرطلا عم لماعتلاو ةراجتلا مرحت مل هناحبس هللا ةعيرش نكل ،مÌاروصتو

�سا¥نلا ا§هÍيَأ ا§ي{ :العو لج لاق ،لدابتملا مارتحالاو نامألاو نمألا عيمجلل نمضي هقفب ،مهعم لماعتلل دابعلا 

 ةيآلا يف بطاخ هللااف .)13/تارجحلا( }اوُف§را§ع§تªل َلªئا§بَق§و ا»بو�ع�ش ¦مُكا§نْل§ع§ج§و ىَثنُأ§و ٍرَكَذ ¦نªم ¦مُكا§نْقَل§خ ا¥نِإ

 .اولتاقتتل سيلو وفراعتل لئابقو ابوعش مكانلعج لاقف ،مÐاولأو مÌانايد فالتخا ىلع رشبلا عيمج ةميركلا

 يعدتسي يذلا لادجلا يف اذه ناك اذإف ،نسحأ يه يتلاب باتكلا لهأ ةلداجمب العو لج هللا رمأ دقو

 نآرقلا يف مهيداني هللا نأ امك ،ىلوأ باب نم تالماعملا نم كلذ ريغ يفف ،هطاقسإو مصخلا ةججاحمو مزحلا

 مهريغ لمش لب باتكلا لهأ ىلع رصتقي مل لماعتلا يف يقرلا كلذو ،)باتكلا لهأ اي( ،فاصوألا نسحأب

 مÌادانمل ءادنلا فرح لمعتسي ملو )سانلا اهيأ اي( ب مهبطاخ هللااف ،ةيوامس بتك اهل تسيل يتلا تانايدلا نم
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 ةحامس ززعي امم ،)1/نورفاكلا( }َنو�رªفاَكْلا ا§هÍيَأ ا§ي ْلُق{ هناحبس هلوق وهو ،دحاو عضوم يف الإ نيرفاكلاب

 .ةببحملا تاحلطصملل اهيرحتو اهئاقتنا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ينابرلا بولسألا اذهل مويلا انجوحأ امف ،ريغلا عم هلماعت يف ناسنإلاب يقرلاو Bومسلا ىلإ وعدت اÐأ امك

 ،ةروفاغنس ،رصم ،برغملا ،سنوت ةلودك ،تانايدلا ةددعتملا لودلا كلت يف اميس ال ،انريغ عم لماعتلا يف

 ،اهعابتأو اهماكحأو اهؤدابم اهل ةنايد لكو ،ةنايد نم رثكأ دهشت يتلا ايزيلام ،سشيروم ،دنهلا ،امروبلا

 ،ةريثك رومأ يف اضعب مهضعب عم لماعتلا ىلإ ةمئاد ةجاحب مÐإف ،ةدحاو ةلود ىلإ نومتنيو نوشيعي مÐوكو

 راجيإو ءارشو عيب نم ،لمع ةلوازم ىلإ جاتحيو الإ صخش نم ام هنإف ،ةيلاملا تالماعملا  ،رومألا كلت نمو

 لوصأو رداصم ةفرعمل ةساردلا هذه تءاج مث نم ،ةيلاملا تالماعملا نم كلذ ريغو عانصتساو ةراجتو

 ةعيرشلا ءوض يف ةنراقم ةيدصاقم ةيليلحت ةسارد اهتساردو ،تانايدلا هذه نم ّلك يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا

 ،ةفلتخملاو ةكرتشملا طاقنلا ةفرعم لالخ نم ،نيرخآلا عم لماعتلا هقف ىلإ لصوتن نأ كلذب ىسع ،ةيمالسإلا

 .هيف انفلتخا اميف اضعب انضعب رضي وأ نبغي وأ ركتحي الو هيف انقفتا اميف لمعنف

 ثحبلا ةيلاكشإ :ايناث

 دارفألا ىوتسم ىلع كلذ ناك ءاوس ،دحأ اهنع ينغتسي ال يتلا ةيرورضلا رومألا نم ،ةيلاملا تالماعملا دعت

 نم كلذ ريغ ىلإ نهري وأ ضرتقي وأ ،هيف عاتبي وأ عيبي نأ درفلا جاتحيو الإ موي Bرمي الف ،تاسسؤملا وأ

 تاعمت�ا كلت اميس ال ،تاعمت�ا ضعب يف ةلأسملا هذه حرطل ةجاح كانه نوكت ال دقو ،تالماعملا عاونأ

 ،..ةيدوعسلا ،ايبيل ،نميلا ،رئازجلا :لثم ةقحاسلا ةيبلغألا اÂ دجوت يتلا وأ ،ةدحاو ةنايد الإ اهيف دجوت ال يتلا

 يتلا لودلا ضعبب رمألا قلعتي امنيح ةيمهألا غلاب رمألا حبصي نكل ،مالسإلاب اهعمتجم دارفأ بلغأ نيدي يتلا
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 يتلا لاثملا ليبس ىلع ايزيلام ،رصم ،سنوت ،امروبلا ،دنهلا لثم ،ةربتعم مهبسنو ،ةنايد نم رثكأ اÂ دجوي

 ،اهزواجت بعصي دق ةبقع مامأ هسفن دجي دحاولا نإف ،مهنم لكل ةبسنلا ةفاثك عم ،ةنايد نم رثكأ اÂ دجوي

 ماكحألا كلتل نيفرطلا دحأ لوبق وأ عوضخ مدع نإف يلاتلابو ،لماعتلا يف اÌاعيرشتو اهماكحأ ةنايد لكل ذإ

 ىلع تانايدلا هذه قالغنا وهو ،ظلغأ وهام ىلإ اذه زواجتي دقو ،ءارش وأ عيب ةقفص ىلإ لBصوتلا مدع ينعي

 ،ةينيد ةجحب ،طقف اهعابتأ ىلع ةيراجتلا تالماعملا عاونأ نم اهريغو ،ءارشلاو عيبلا راكتحاو ،ضعبلا اهضعب

 لهرت يه ةيقطنملا ةجيتنلاو ،نيرخآلا عم ةيراجتلا اÌاقالعو دالبلا داصتقاب رضيس هيف كش ال امم اذهو

 :يلي ام كلذ ىلع ةلثمألا نمو ،دابعلاو دالبلاب ررضلا قحليو ،ررغلاو راكتحالاو نبغلا راشتناو داصتقالا

  :ةيسودنهلا

 اكناليريس - يف سودنهلا فرط نم تعضو يتلا ،ةيراجتلا تالماعملاب ةقلعتملا -ةنلعملا ريغ – نيناوقلا زربأ نم

 :نآلا ىلإ ةرمتسم يهو م1985 ذنم تأدب يتلاو ،نيملسملا دض -

 نم ةريبك ةحيرش رارف هنع جتن امم ،ةيراجتلا مÌالحم ب¦ه§نو نيملسملل ةعباتلا ة¥يداصتقالا تاس¥سؤملا فاعضإ

 يف "يانملك" ةريهشلا ة¥يراجتلا ن�دملا ىد¦حإ نأ ىتح ،تايبورلا نييالمب ر¥دقت يتلا مÌاكلتممِب نيملسملا

 لبق نم طَّطخمو مَّظنم ٍلْكشب بل¥سلاو به¥نلل تض¥رعت ،نيملسملا ةرط¦يس تحت تناك يتلا ،ة¥يقرشلا ةعطاقملا

 ةثداحلا نا¥بإ ة¥يراج�تلا اهنيكاكدو اهªتَّالحم نم ةريبك دادعأ ريمدتو قرح ىلإ ةفاضإلاب ،»سودنهلا « ليماتلا

 ىلع ةنيدملا يف نومªلسملا را¥جÍتلا رِب¦جُأ امك ،ا»صخش نوسمخ اهت¥يحض حار دقو ،م1985 ماع تعقو يتَّلا

 اوناك نيذَّلا نيمªلسملا را¥جÍتلا اوعنم لب ؛اذهِب اوفتْكي مَلو ،ةمئاد ةفصبو ة¥وقلاب ةيراج�تلا مهªتَّالحم قالْغإ
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 .)1(اÂ ةراجتلاو اه¦يلإ باهَّذلا نم ة¥يسودنهلا ة¥يبلغألا تاذ قطانملا يف ة¥يراجªت تالحم نوكلتم§ي

 :سشيروم

 سودنهلا لبق نم نوملسملا راجتلا هل ضرعتي ام ضعب نع اريرقت “ Star “  ةيسنرفلا ةفيحصلا ترشن

 امك ،ةطرشلا لبق نم مهتناهإو ،نيملسملل ةعباتلا تالحملا ضعب قالغإ لثم ،م2016 -9 -20 خيراتب

 ضفري ،ملسم ةفيظولا ىلع مدقتملا مسا فرع�ي نأ درجمبف ،ناكمب بعصلا نم فئاظولا ىلع ميدقتلا نأ

 قلطي مساو ،قاروألا يف يلحم مسا ،نيمساب مهئانبأ ءامسأ ليجست ىلع ةملسملا رسألا ضعب ربجأ امم ،)2(هبلط

 قحلت يتلا ةيجاودزالاو ةيرصنعلا نم افوخو ،عقاولا عم الماعت ،نيملسملا نم هئاقدصأو هتلئاع نيب دلولا ىلع

 .هتايح ةليط نبالاب

 :ةيذوبلا

 وعدي نآرقلا « :لوقي  – "انيسالابودوب" ةمظنم ماع نيمأ - "اراساناجن يتأ يدوبالاك" يذوبلا بهارلا

 ثيح ،اكناليريس يف ةيذوبلا تاعامجلا ىلع رثأ اذهل ناكو .» مهريغ تاكلتمم ىلع ءاليتسالا ىلإ نيملسملا

  .)3(فئاظولا يف مهتكراشم نمو ،ةراجتلا نم مهولزعو ،نيملسملا تالحم قرح ىلع اومدقأ

 دعب )م2017 لوليأ /ربمتبس نم سماخلا( ءاثالثلا موي امروبلا يف ةيقوقح ةمظنم تحضوأ  امك

 ذنم رهشأ ةينامث اÌدم ةرتف لالخ ةيرقو ةدلب 46 نم رثكأ يف صاخشأ عم ةلباقم 350 نم رثكأ ءارجإ

 اومر§ح نييذوبلا نأ ريرقتلا حضوأ ،ةملسملاو ةيذوبلا ةفئاطلا ىلع ءوضلا طلس يذلاو ،م2016 راذآ سرام

                                 
(1) http://www.alukah.net/world_muslims/0/23662/#ixzz5LKRYnEEs 
(2) http://starpress.info/allegation-de-negligence-dun-officier-de-sante-djabirr-noordaully-18-ans-rend-lame-jour-
de-leid-ul-adha-700/ 
(3) http://www.alukah.net/world_muslims/0/70090/#ixzz5LKXvqiiZ 
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 ةحصلا لاجم يف الإ اقوقح مهل اوكرتي ملو..تالحم ،فئاظو ،ةيراجتلا تالماعملا عاونأ عيمج نم نيملسملا

 .)4(ميلعتلاو

 :اكناليريس يف نويذوبلا

 .ةيراجتلا  تالحملا ريمدتب نوموقي نييذوبلا نأ ،نايع دوهش نع ،ةيكيرمألا "سرب دتيشوسأ" ةلاكو تلقنو

 .)5(ةددشتم ةيذوب ةعامجل نومتني نيلقتعملا لك نإ ةطرشلا مساب ثدحتملا اراكيساناج ناور لاقو

 .)ةيليماتلا ةغللا نم مجرتم ربخ( :ةراجتلا ريزو حيرصت

 ىلع بجي هنأب ،"نيدلا عيدب داشر" يكناليريسلا يبعشلا رمتؤملا سيئرو ةعانصلاو ةراجتلا ريزو ح¥رص

 ةيدولا تاقالعلا ةعزعز لالخ نم نطولا يف ىضوفلا نم ةلاح داجيإل ىعست يتلا ةددشتملا ةيذوبلا تاباصعلا

 اهتهجاو يتلا تامزألا لك دنع نطولل مهصالخإ اورهظأ نيملسملا نأب مهفت نأ - نيملسملاو نييذوبلا نيب

 ءادتعالاب ةيذوبلا ةفئاطلا نم نينيدتملا ضعب مدقأ امدعب حيرصتلا اذه ناكو .)6(ا»دبأ اهدض اولمعي ملو ،دالبلا

 .مÌالحمو نيملسملا ةراجت ىلع

 :ةيدوهيلا

 :راكتحالا ةثمأ نم

 ،ءابرغلا ةراجتو ةعانص ىلع ءاضقلا اÂ نكمي ةراجتلاو ةعانصلا يف ةمخض ةيداصتقا ةيدوهي تاراكتحا ميظنت

 .)7(-سداسلا لوكوتوربلا - ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيفخ ديب العف هرامثتسال ىعسن ام اذهو

                                 
 (4) https://www.dw.com 
(5) https://arabi21.com 
(6) http://www.alukah.net/world_muslims/0/68168/#ixzz5LKXG8WO6 

 .135ص ،يبرعلا باتكلا راد ،توريب ،نويهص ءامكح تالوكوتورب يدوهيلا رطخلا باتك ،يسنوتلا ةفيلخ دمحم )7(
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 :دوملتلا يف ءاج ام ضعب 

 ىلع مرحم .)8(مهريغ عم بجيو يدوهيلا عم ابرلاب لماعتلا زوجي ال .مهريغل ةراجتلا ميلعت دوهيلا ىلع مرحي

 عفد اذإ دحأ يشوي نأ زوجي ال امك ،نيرخآلا لامعأب رارضإلا بجي .)9(يدوهيلا ريغل هضرأ عيب يدوهيلا

 لايتحالا زوجي امك مهيلإ داعي الأ بجي يدوهيلا ريغ صخي يذلا دوقفملا .يدوهيلل يغبني امم رثكأ نويحيسملا

 .)10(نييحيسملا ىلع لايتحالل ةيحيسملاب رهاظتلا يدوهيلا عيطتسي .مهيلع

  :رصم دوهي ةلثمأ

 رثكأ ىدم ىلع تحجن دقو ،لالتحالا تاونس لاوط رصم داصتقا ىلع ًايبلس ريثأتلا يف ةيدوهيلا تمهاس دق

 نأ ىوس كلذ ىلع لدأ سيلو ،رصم يف ةيلاملا تاقفدتلاو تامدخلاو علسلا ةفاك راكتحا يف ًاماع 75 نم

 مهددع غلابلا رصم يف ةلجسملا تاكرشلا عومجم نم تاكرش 103 هيجوتو ةرادإ ىف اومهاس دوهيلا

308)11(. 

 :يلي ام اضيأ مهراكتحا نمو

 امب ةدوجوملا كونبلا ةفاك ىف اومهاسو اوكلمتف نيمأتلاو ليومتلا عاطق ىلع ةلماك هبش ةرطيس دوهيلا رطيس

 ،نحطلاو ،ىولحلاو ،نابلألاو ،دولجلاو ،ةعابطلا تاعانص ىلع اضيأ اولوتسا امك ،رصم كنب اهيف

 ىلع لدي اممو ،اهضارغأل هريخستو يرصملا بعشلل ةيدوهيلا تاكرشلا لالذإ احضاو تابو ،...ءابرهكلاو

                                 
 . 23/13 ،ةينثتلا رفس ،ةاروتلا )8(
 .216ص ،289 ةداملا ،نوعمش نب ياح )9(
 .78ص ،قباس عجرم ،يدعسلا ليلخ قراط .د )10(

 (11) https://www.ida2at.com/jews-in-egyptian-economy/ 
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 يف هينج 150و 100 نيب يدوهي فظومل ةرجأ لقأ هيف حاورتت يذلا تقولا يفف ،ريياعملا ةيجاودزا كلذ

 .)12(ايموي شورق ةرشع زواجتي ال يرصملا لماعلا رجأ نإف ،مويلا

  :رئازجلا دوهي ةلثمأ

 عئانصلا يف اورهتشا :)م1830 -م1700( رئازجلا ةنيدم يف دوهيلا اهسرام يتلا ةيداصتقالا تاطاشنلا

 يف اوزرب امك .اهريغو ةطايخلا يف اولغتشاو ،ةزازقلاو ةراطعلا يف اوعربو ،ةغايصلا اوركتحاف فرحلاو

 غلب ىتح ،مهديأ هتلصو ام لك ىلع اوذوحتسا ،مÌارامثتساو مهلاومأ ومن دعبو ،ةراجتلاو ةيلاملا تاطاشنلا

Âريرحلاو ةشمقألاو دولجلاو بوبحلا لثم دلبلا يف ةيساسألاو ةماهلا داوملا ريدصت راكتحا ىلإ دحلا م 

 . )13(اهريغو

  :ايزيلام يف ةلثمأ

 ةنسل ةراجتلاو فئاظولا يف زييمتلا لوح اريرقت ةيزيلاملا )NEW STRAITS TIMES( ةفيحص ترشن

 ةقيرطب سمخلا تاولصلاو ةعمجلا ةالص يدؤي فظوملا عدي ال ،ةكرشلا ريدم نأ ،هيف ءاج امم .م2018

 همالعإو ،هيلع لاصتالا فظوملا ءالمز دحأ نم ريدملا بلطي ،ةالصلا ءادأل بهذ املك هنأ ىنعمب ،ةرشابم ريغ

 !لمع يأ دجوي ال رمألا ةقيقح يف نكل ،هراظتنا يف يرورض لمع دوجوب

 ريغ دنع ةراجتلاو فئاظولا نع دعبلاو ،ةلاطبلا ةبسن ديازت ىلإ يدؤت يتلا تاسرامملا هذه لثم لعلو

 ةعمجلا تقو يف عيبلا هل زوجي ال  ملسملا نأ ملع اذإف ،نيرخآلا ةنايد ىلع عالطالا مدع اهعجرم ،نيملسملا

                                 
(12) https://alwafd.news 

 راد ،رئازجلا ،ةيعرشلا مكاحملا تالجس لالخ نم )1830 -1700( نيب ام رئازجلا ةنيدم عمتجمب دوهيلا ةفئاط ،2009 ،لابوط ىوجن )13(
 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطل قورشلا
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 اهيلع بجت ال اÐوك ،ةأرماب هتقو لادبتسا وأ ،نيفظوملا ىلع راودألا بيترت نكمي ،طباوضب الإ اهيف لمعلاو

  .)14( مداصت ريغ نم ءاطعلاو جاتنالاو لمعلا ىلع عيمجلا دعاسي جرخم اذهو ،ةعمجلا

 ىلع رثأ هل ناكو ،ىرخألا تانايدلاب قحلأ يذلا ررضلا نأ ،اهانقس يتلا ةلثمألا ضعب نم نيبتي

 :رومأ ةثالث ىلإ عجري ،يجراخلاو يلخادلا نيديعصلا

 .مهتنايد ىلع عالطالا مدعل كلذو ،نيرخآلا عم ةيلاملا تالماعتلا يف " يعرشلا " بناجلا لامهإ :الوأ 

 .اهيلإ نوبستني يتلا ةنايدلا يف ةيلاملا تالماعملا ماكحأب لهجلا وأ ماملإلا مدع :ايناث

 نولاويو اÂ نوثبشتي دمع وأ لهج نع عابتألا ادغف ،نيدلا سابل تسبلُأ يتلا ةيقبطلاو ةيرصنعلا :اثلاث

 .اهلجأ نم نوركتحيو  نوداعيو

 ةرورضو ،تانايدلا هذه يف ةروظحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأو رداصم ةفرعم يضتقت ةجاحلا نإف مث نم

 كلذب انلعلف ،ةيمالسإلا ةعيرشلا ءوض يف ةنراقم ةسارد اهتساردو ،اهلجأ نم تمرح يتلا دصاقملا ءالجتسا

 تانايدلا عيمجل ةيلاملا تالماعملا ناديم حتفيو ،ضومغلا يلجيو ،سبللا ليزيو ،جرحلا عفري ءيش ىلإ لصن

 فرّطلاب ررض قاحلإ وأ مداصت ريغ نمو ،عورشملا اهراطإ يف ضعبلا اهضعب عم لماعتلل ،ةيعضولاو ةيوامسلا

 .رخآلا

  :ثحبلا ةلئسأ :اثلاث

  :ةيتآلا ةلئسألا نع ةباجإ ثحبلا اذه

 .ةيمالسإلاو ةيعضولاو ةيباتكلا تانايدلا يف عيرشتلا رداصم زربأ يه ام )1

                                 
(14) https://www.nst.com.my/news/exclusive/2018/01/329441/workplace-woes-workplace-discrimination-
common-malaysia 
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 .اهميرحت نم ةحمسلا ةعيرشلا دصقم امو ،مالسإلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ يه ام )2

 دصاقم نع تفشكو ،ةيعضولاو ةيباتكلا تانايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا تدBدح صوصن ةمث له )3

 ؟اهرظح

 ةيعيرشتلا رداصملا يتهج نم ةيعضولاو ةيباتكلا تانايدلاو مالسإلا نيب فالتخالاو قافتالا هجوأ زربأ ام )4

 ؟ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأو

 :ثحبلا فادهأ :اعبار

 :ةيلاتلا رومألا نايب ىلإ ثحبلا فدهي

 .ةيمالسإلاو ةيعضولاو ةيباتكلا تانايدلا ىدل ةيعيرشتلا رداصملا نع فشكلا )1

 .ةمرحملا ةيمالسإلا ةيلاملا تالماعملا دصاقمو لوصأ نايب )2

 .ميرحتلا دصاقم نايبو ةيعضولاو ةيباتكلا تانايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملل ةلدألا مهأ ليلحت )3

 ةيعيرشتلا رداصملا ةيحان نم ةيعضولاو ةيباتكلا تانايدلاو مالسإلا نيب فالتخالاو قافتالا هجوأ زاربإ )4

 .ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأو

 :ثحبلا دودح :اسماخ

 ءوض يف ةنراقم ةسارد :ةيعضولاو ةيباتكلا تانايدلا ىدل ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ ثحابلا لوانتيس

 :ةيلاتلا رومألاب ثحابلا مزتلا كلذلو ،ةيمالسإلا ةيلاملا تالماعملا لوصأ

 .)15(ملاعلا يف ةرهش رثكألا اÐأل ،ةيعضولاو ةيباتكلا سمخلا تانايدلا ىلع راصتقالا -

                                 
 ىلع ةيحيسملا :يلاتلاك ةجيتنلا تناكو ،ملاعلا يف اراشتنا رثكألا تانايدلا ةبسن ةساردب www.adherents.com/religions عقوم ماق )15(
 ًانويلم850 نولكشيو( نيد يأب نينمؤملا ريغ مث )نويلم 900 ( ةيسودنهلا مث )ةمسن نويلب 1.3 ( مالسإلا مث )ةمسن نويلب 2( اهبهاذم فلتخم
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 ،اهقرفو اهفئاوط ةنايد لكل نأل كلذ ،تانايدلا نم لك يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ ىلع زيكرتلا -

 جيرخت ةيحان نم مكحأو ملسأ لصألا ىلإ اهعاجرإ نكل ،اهعورف ةرثكل اهعيمجب ةطاحإلا بعصلا نم نوكيف

 ميرحتلا باب نوك ،ادج اعساو نوكيس ةيلاملا تالماعملا عيمج مض نأ امك ،اهيلع تالماعملا لئاسم ءانبو

�هَّللا َّل§حَأ§و{  :هناحبس هلوقل ،زاوجلاو لحلا تالماعملا يف لصألا ،ءاهقفلا لوقي كلذلو ،تالماعملا يف قيضأ 

 .ميرحتلا يف قيضو زاوجلا يف قلطأو عBسوف .)275/ةرقبلا( }ا§ب�رلا §م¥ر§ح§و §ع¦ي§بْلا

 :ةيلاتلا رومألا ىلع زكتري ةنراقملا يف ثحابلا لمع -

 .ةيعضولاو ةيباتكلا ةنايدلا رداصمب ةيمالسإلا ةعيرشلا رداصم ةنراقم -أ

 ةيباتكلا تانايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأب ةيمالسإلا ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ ةنراقم -ب

 .ةيعضولاو

 ةنايدلا فئاوط نيب ارئاد فالخلا ناك اذإ ،تانايدلا نم لك يف روهشملا وأ دمتعملا لوقلا ركذ -ـج

 .اهسفن

 ،اهيلع اقفتا يتلا لئاسملا يف امهنيب عمجي ثحابلا نإف كلذل ،ةيسودنهلا ةنايدلا نع عرف ةيذوبلا ةنايدلا -د

 .ةلدألا سفن راركتل ايشاحت ،هيف افلتخا اميف امهنيب لصفيو

 يف دوجوملا صنلا دعي ثحابلا نإف ،مالسلا هيلع ىسوم ةنايدل ةلمكم مالسلا هيلع ىسيع ةنايد نوك -ـه

 ىسوم ةعيرشب تحرص يتلا صوصنلا ثحابلا عبتتيف ةينآرقلا صوصنلا امأ ،امهيلكل صن ليجنإلاو ةاروتلا

 .مالسلا امهيلع ىسيعو

                                 
 .)ةمسن نويلم 19( ةيدوهيلا مث )ةمسن نويلم 360( زكرملا يف ةيذوبلا مث )ضرألا بوعش نم
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 :ثحبلا رايتخا بابسأ :اسداس

 :اهمهأ بابسأ ةدعل ثحبلا اذه ثحابلا راتخا دقل

 اهيلإ عجري يتلا ةيلصألا رداصملا  ىلع فرعBتلاو عالّطالل ،ملعلا ةبلطو نيثحابلاو تاموكحلا ةجاح -

 تانايدلا نم لك اهيلع ينبت يتلا سسألاو لوصألا ةفرعمل مهتجاح ىلإ ةفاضإ ،تانايدلا نم لك باحصأ

 ىلع اضيأ فوقولاو ،ةيلاملا تالماعملا عاونأ نم لكش يأ Bدرو وأ لوبق يف اهيلإ دنتستو ،ةيهقفلا اهماكحأ

 ةعونتم تاعمت�ا كلتو راجBتلا دنع ةصاخ ةفصب ةجاحلا دتشتو ،ترظ�حو تمBرح اهلجأ نم يتلا دصاقملا

 .تانايدلاو قارعألا

 تلوانت ةيملع ةلاسر ىلع هنيع عقت مل هنأ ثحابلا مزجي داكي لب ،عوضوملا اذه لوح ثوحبلا ةردن -

 نيصصختملاب تاءاقللا ةرثكو تابتكملاو تال�ا يف شيتفتلاو ثحبلا ةرثك عم ،تانايدلا هذه يف عوضوملا

 .اهثحب دارملا تانايدلا يف

 اهتفرعم ثحابلل ىنستي ىتح ،ةنراقم ةسارد اهتساردو تانايدلا هذه ىلع عالطالا يف ةيصخش ةبغر -

 نيب فالتخالاو قافتالا طاقنو اهايابخو اهدصاقمو اهماكحأ نع فشكلاو ،ضيفتسملا قBمعتلا نم ءيشب

 ىلع فرعتلل ةنيمث ةصرف دعي ايزيلام يف ثحابلا دوجو نأ امك ،لا�ا اذه يف ىرخألا تانايدلاو مالسإلا

 رفوتي نل ديكأت لكب اذهو ،اÂاحصأ نم نيصصختملاب كاكتحالاب هل حمسي امك برق نع تانايدلا هذه

 .ىرخأ ةيبرع ةلود يأ يف وأ -رئازجلا- هدلب يف هل

 تانايدلاب اضيأ هتنراقمو ،تلBد�بو تفر�ح يتلا ةيباتكلا تانايدلا هذÂ مالسإلا ةنراقم نأ ىلإ هيبنتلا ردجي -

 اهتيقادصم نأب كشلل الاجم عدي ال ؛اهيسسؤم ىلإ تيحوُأ ةنايد اهدامتعا ىلع اهعابتأ قفتي مل يتلا ةيعضولا

 لقأ نآلا اهيلع يه يتلا ةفصلاب ةينارصنلاو ةيدوهيلا ةنايدلا ةلزنم نأ امك ،ةيوامBسلا بتكلا ةجرد غلبت ال
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 يتلاو ،رودصلا يف ةظوفحملا هرداصم ةوقو مالسإلا ةميق نم صقنت ال ةنراقملا نإف يلاتلابو ،مالسإلا نم ةجرد

 ءاملع لالخ نم ،ةنس ةئام عبرأو فلأ نم رثكأ ىدم ىلع ةزاجإلاو دنسلا قيرط نع ليج دعب ليج اهلقانت

 اهنكل ،ةيعيرشتلا رداصملا ةمدخ لجأ نم سيفنلاو يلاغلا اولذبو ،نييحولا ظفح ليبس يف مهسفنأ اوفقو

 ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم مالسإلا يف ةيعيرشتلا ماكحألا ماظن قنورو ةنورمو ةقدب ملسملا ةقث ززع�ت ةحنم

 ةنراقملا قيرط نع ،ىرخألا تانايدلل ةيلاملا تالماعملا لوصأ ةفرعم ،نيينوناقلاو راجتلاو نيثحابلل لهست

 عيرشتلا ىلع فرعتلا ،ىرخألا تانايدلل ةصرف حيتت ةنراقملا نأ امك ،قورفلاب ماملإلا ليهست اÐأش نم يتلا

 نع اديعب ،مهتعفنمل الإ ىرخأ حابأ امو ،هدابعب قحلي ررضل الإ ةلماعم مرح ام يذلا ،ميكحلا لداعلا يهلإلا

 .تانايدلا ضعب اهدهشت يتلا ةيرصنعلا ءارج راكتحالاو ةيقبطلاو ملظلا

  :ثحبلا تابوعص :اعباس

 ةلماك ثحب ةطخ نم رثكأ زهج ثيح ،ةرم نم رثكأ عوضوملا رييغت لواح هنإ لوقي امنيح ثحابلا غلابي ال

 ،ريكفتلا دعب نكل ،يزج نبا مامإلل ةيهقفلا دعاوقلاو ،دجلا دشر نبا مامإلل ليصحتلاو نايبلا باتك ةساردل

 ،نراقملا هقفلا ةساردب نومتهي نم وأ ةيكلاملا نم نوصصختملا الإ اهيلع علطي ال دق بتكلا هذه نأ دجو

 اهقرع فالتخا ىلع ةريبك ةحيرش مامتها بلجي دقف ،تانايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ عوضوم امأ

 مهلخد نم ديزي هنأش نم ام لك يف يعسلاو لاملا بح نم رشبلا اهيلع لبج يتلا ةزيرغلل اهصصختو اهتنايدو

 .صصختملا ريغو صصختملا اذكو هريغو ملسملا كلذ يف لخدي ،مÌاورثو

 زربأ لعل نكل ،ثحاب لك هجاوت يتلا تايدحتلا ةعيبطب ايضار هراوشم ةلصاوم يف امدق ىضمف

 ليلدلاب ةبلاطملا ىلع اهيف ىبرت ،ةضحم ةيمالسإ ةيفلخب تانايدلا هذه يف لوخدلا وه ،اههجاو يتلا تابوعصلا

 ،اهمولعو ةعيرشلا سسأ نم كلذ ريغو عانقإلاو ةجحلا ةماقإو لالدتسالا ةحصو ،حيرصلا حيحصلا صنلاو
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 يتلا تاليصأتلاو طباوضلاو تافيرعتلاو ةلدألاب ةيلاملا تالماعملاو ةيعيرشتلا رداصملا نع ثحبلا نأل كلذ

 لوصحلاف ةيذوبلاو ةيسودنهلا امأ ،ةينارصنلاو ةيدوهيلا يتنايد يف اهدوجو ليحتسي مالسإلا ءاملع دنع اهاندهع

 قيرط نع وأ مهبتك قيرط نع تناك ءاوس ،ناكمب ةبوعصلا نمف عوضوملا لوح ةيفاو تامولعم ىلع

 ،ةيسودنهلا وأ ةينيصلا دباعملا ضعبل رفاسي ناك امدنع هنأ ،ثحابلل تثدح يتلا فئارطلا نمف ،مهتلباقم

 لأسي نأك ،نيرئازلا نم ةبوجألا عزنيل ةسردملا وأ دبعملا ةباوب دنع سلجيف ،نوضفري مÌذتاسأ ةلباقم ابلاط

 اباوج دجي ال ثحابلا ناكف ،اهيلإ هنودشرت يتلا رداصملا يه ام مكتنايد قانتعا صخش دارأ اذإ مهدحأ

 ةفرعم ىلإ دوقي لاؤسلا اذه لثم ىلع باوجلاف ،هل ةبسنلاب ةمهم حيتافم ربتعت يتلا ةلئسألا طسبأ ىلع

 ريثأتلا نم نوفاخي مهعابتأ عم ثدحتي هنودهاشي امنيحف ،مÌذتاسأب رفظي ناك ةقيرطلا هذهبف ،رداصملا

 مهدادجأ دهع ىلع هوثرو ثارت الإ وه ام دبعملا اذه نأب مهدحأ هل حرص دقو ،ءاقللاب هل نونذأيف ،مهيف

 ،ثارتلاو تاداعلا ىلع ةظفاحملا ىلإ برقأ تحبصأ ةنايدلا ةسرامم نإف يلاتلابو ،هيلع نوظفاحي مهف مهئابآو

 اهحرط يتلا تاراسفتسالا نع ةباجإلا ضفر مهدحأ نإ ىتح ،ةرظانم ىلإ ةلباقملا لوحتت نايحألا ضعب يفو

 ثادحألا كلت لك ابسان !نيملسملا لود ضعب يف ثدحت يتلا لتقلا بابسأ ثحابلا  هل نيب اذإ الإ ،ثحابلا

 ةفسلفلاب ةئيلم مهبتك نم ريثكلاو مهتبوجأ نإف ،رخآ بناج نمو .نولوقي امع هللا ىلاعت ،ميركلا نآرقلا ىلإ

 عيضاوم تجلاع ،ةيملعلا تابتكملاو ةيمالسإلا ثوحبلا نأ امك ،ةدئاف ريثكب ثحابلا اهنم رفظي ال يتلا

 ىلإ ةفاضإلاب ،ةيوامسلا تانايدلا ىلع ءوضلا ةطلسم ،يدقعلاو يخيراتلا روظنملا نم بلاغلا يف تانايدلا

 نإف ةيدنهلا كلذكو ،ةيزيلجنإلاو ةيسنرفلاب ةبوتكملا رداصملا عم ةبوعصلا كلت دجي ملف ،يوغللا يدحتلا

 ،لهسأ ثحبلا لعج امم يترمسونم باتكك سودنهلا رداصمل ةريثك تاساردب اوماق نييدنهلا نيملسملا ءاملع

 ،ةيذوبلاب اهعمتجم بلغأ نيدي يتلا ةيلابينلاو ةينابايلاو ةينيصلاو ةيدنلياتلا ةغللا عم ةبوعص ثحابلا دجو نكل
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 ،برغلا يف مهسرادمو مÌايلاج ىلع اظافح ،مجر�ت يذلا ليلقلا رزنلا الإ مÌاغلب مهبتك رثكأ نإف يلاتلابو

 مهازجف ،صوصنلا ضعب ةمجرت يف ةدعاسملل ةيويسآلا نادلبلا كلت يف ءاقدصألا ضعبب ثحابلا ناعتسا امك

 ةدعاسمو هللا ريسيتب موي دعب اموي نيلت تناك تابوعصلاو قئاوعلا كلت لك هللا لضفب نكل ،اريخ هللا

 .ارخآو الوأ هللا دمحلاف ،نيصصختملا ةلباقمو نيفرشملا

 :ةقباسلا تاساردلا :انماث

 تاساردلا كلت مظعم نأ الإ ،ةيعضولاو ةيوامسلا اهيقشب ،تانايدلا ةسارد نيثحابلا نم ريثك لوانت دقل

 بناج امأ ،تادابعلا بناج ردانلا مكح يفو ،يخيراتلا بناجلا وأ ،يدقعلا بناجلا ىلع بلاغلا يف تزّكر

 دهج نم اليلقت سيل اذهو ،بناجلا اذه تسرد ةلاسر ىلع ثحابلا نيع عقت ملف ةيلاملا تالماعملا لوصأ

 ،ةفداهلا ةميقلا تاساردلاو ثوحبلا كلت لالخ نم ةمألا ةمدخ يف اومهاسو اودافأو اوداجأ نيذلا نيثحابلا

 يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ ةسارد ؛يه فاك مامتهاب نع�ت مل اÐأ ثحابلا ىأر يتلا ةرغثلا نأ الإ

 دافأ دقو ،ةيمالسإلا ةيلاملا تالماعملا لوصأ ءوض يف ةنراقم ةيليلحت ةسارد ،ةيعضولاو ةيباتكلا تانايدلا

 يتلا وأ ،تانايدلا كلت يف ماع لكشب ةيلاملا تالماعملا تلوانت يتلا ةيملعلا ثوحبلاو تالاقملا نم ثحابلا

 يف هتارضاحم نم ذوخأملا ،ابرلا يف ثوحب ناونع تحت ،ةرهز وبأ .د ثوحب لثم ،ةنيعم باوبأ ىلع ترصتقا

 ةياده ردصم تناك ثيح ،اهلوصأو تانايدلا رداصم تسرد يتلا ثوحبلاب ثحابلا ناعتسا امك ،ةينارصنلا

 نمو ،ةساردلا هذه يف اهثحب دارملا تانايدلا عيمج يف عيرشتلا بتك مهأ ىلع اهلالخ نم فرعت ؛هل  داشرإو

 :يليام بتكلا كلت

Hinduism and economic growth )يداصتقالا ومنلاو ةيسودنهلا(: 

 اياضقلا كلت زربأ نم ناكو ،ةيسودنهلا ةنايدلا روظنم نم ةيلاملا تالماعملا اياضق ضعب ثحابلا هيف شقان
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 امك ،يداصتقالا ومنلا ىلع ةديعبلا هراثآ ىدم امو ،داصتقالا ىلع ريثأت يسودنهلا نيدلل له ؛اهحرط يتلا

 نيب تلاح يتلا تايبلسلا نع فشكلاب متخيل ،ةراجتلا يف سودنهلا تايقالخأو سسأ ىلإ اضيأ قرطت

 .)16(سودنهلا دنع ةراجتلل يقالخألا بناجلاب قلعتي اميف باتكلا نم ثحابلا دافتسا .مÌراجت ومنو سودنهلا

The principles of Hindu ethics )سودنهلا دنع ةيقالخألا سسألا ( 

 يغبني يتلا ئدابملاو سسألا نع ثدحتت يتلا سودنهلا عجارم يف ةدراولا صوصنلاو لاوقألا هفلؤم هيف عمج

 ضعب ىلإ اضيأ راشأ امك ،خلإ... جاوزو ثاريمو ةاكز نم ،ةماع ةفصب هتالماعم يف يسودنهلا اÂ مزتلي نأ

 ال ام عيبو رمخلا عيبك مهدنع ةمرحملا عويبلا ضعبو ،ةقرسلاو ،رامقلاو ،ةوشرلاك ،ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا

 لكل دروي ام ابلاغف ،هتاداهشتسا ةرثكو هقيثوت اميسال ،ثحابلا هنم دافتسا يذلا بناجلا وه اذهو ،كلمي

 .)17(ليلد نم رثكأ ةلأسم

 All about Hinduism )ةيسودنهلا لوح ءيش لك ( 

 اهجاتحي يتلا عيضاوملا ىلإ قBرطتلا لالخ نم ،ةيسودنهلا ةنايدلاب فيرعتلا ،باتكلا اذه يف فلؤملا لواح

 نم ،نييسودنهلا ريغل اÂ فيرعتلاو ةيسودنهلا ةنايدلا ميدقت لواح ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم يسودنهلا

  ،ةيسودنهلا ةنايدلا خيرات ىلإ قرطت دقف كلذل ،ةنايدلا لوح ةيفاك ةيفلخو ةحضاو ةروص ءاطعإ لالخ

 ةفصب يسودنهلل يقالخألا بناجلا لوانتف ،تالماعملا بناج ىلإ لقتنا مث ،اهسوقطو ،اهفادهأو ،اهرداصمو

 ،دودحلاو ،حاكنلاك ىرخألا تالماعملا باوبأ اهدعب لوانتيل ،اهماكحأو ةيلاملا تالماعملا عاونأ نيب مث ،ةماع

                                 
(16) Vikas Mishra, 1962, Hinduism and economic growth, oxford university press, Amen house, London 
E.C.4. 
(17) Maganlal A Bunch M. A. 1921,THE PRINCIPLES OF HINDU ETHICS, M. A. Buch, Hathi Pole, Edited 
and reformatted for ebooks by Sri Rama Ramanuja Achari Simha Publications — Srimatham.com March 
2012. 
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 تارييغتلاو ،اهماسقأو رداصملل يخيراتلا بناجلا يف هنم ثحابلا دافأ دقو ،باوبألا نم كلذ ريغ ىلإ ثاريملاو

 امزلم يسودنهلا نوك ،ةيلاملا تالماعملا نم اءزج دعي يذلا يقالخألا بناجلا ىلإ ةفاضإ ،اهيلع تأرط يتلا

Âباتكلا نم ثحابلا دافتسا امك ،ءارشلاو عيبلا يف اضيأ روظحم ؛اهنم روظحملا يلاتلابو ،هلاوحأ لك يف ا 

 .)18( ليصفتلا نم ءيشب اهركذ يتلا ةيلاملا تالماعملا عاونأب قلعتي اميف

Business and Buddhist Ethics )نييذوبلا دنع ةراجتلا ئدابم(  

 ةيراجتلا ةايحلا ،اذوب دنع ةيلاملا تالماعملا ئدابم ،يلي ام اهمهأ ةريثك اطاقن هتسارد يف باتكلا بحاص لوانت

 اهدعب لقتنا ،كلذ يف نييذوبلا ةيؤرو ةيلاملا تالماعملا يف يراجتلا سفانتلا ،نييذوبلا دنع كالهتسالا قرطو

 تابجاولا لوانت مث ،ةلثمأب كلذ اززعم ،ةيذوبلا ةنايدلا يف ةعورشملا ريغو ةعورشملا ةيلاملا تالماعملا نايب ىلإ

 باتكلا ثحابلا دجو دقو ،ةيذوبلا ةنايدلا روظنم نم كلذ لك ،رجاتلا اÂ ىلحتي نأ يغبني يتلا قالخألاو

 دعاوقلاو سسألا لالخ نم نييذوبلا دنع ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا هيف نيب يذلا بناجلا اميسال ةدئافلا ريثك

 .)19(اذوب اهعضو يتلا

 

 :اذوب ميلاعت

 ،ةيذوبلا ةنايدلا يف ةيلاملا تالماعملا ماكحأل ،يعيرشتلا بناجلا يف ثحابلا تدافأ يتلا بتكلا مهأ نم دع�ي

 ةسالسو ،ةدوجلاو ةقدلاب تزيمت يتلا "الوهار الويلاو" ةمجرتب اذوب اياصوو بطخ تيظح نأ دعب كلذو

                                 
(18) Sri Swami Sivananda, 1999,All about Hinduism, India, Published by the divine life society P.O. 
SHIVANANDANAGAR—249 192 Distt. Tehri-Garhwal, Uttar Pradesh, Himalayas, 7th edition. 
(19) Subhavadee Numkanisorn, 2002, Business and Buddhist Ethics, The Chulalongkorn Journal of Buddhist 
Studies, Vol. 1 No. 1 
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 طابنتسا لهسلا نم ناكف ،ةقسانتم ةلسلستم ماكحألا لعجو ،ةركفلا حوضوو ،بيكرتلا ةلازجو ةرابعلا

 لعجت عبرأ :هلوقب ،هبالطل اذوب اياصو هتمجرت ؛لاثملا ليبس ىلعف ،ةمرحملا ةيلاملا تالماعملاب ةقلعتملا ماكحألا

 هذه ىلع ءاقشلا ظفل قالطإف ،تاركسملا برشو ،شغلاو ،رامقلا اهنم ركذيو ،ةرخآلا يف ايقش ناسنإلا

 يه يتلا عنملا ةلع يناثلاو ،شغلاو رامقلاب لماعتلا ميرحت وه يذلا ،صنلا رهاظ لوألا ،نيرمأ ديفي ،لاعفألا

 مكحلاب قحلتل ،ررغلا ةرئاد يف رودت يتلا ةيلاملا تالماعملا نم ريثكلا امهيلع ساق�ي نأ نكمي يلاتلابو ،ررغلا

 .)20(يلصألا

 سودنهلا بتك يف تاراشبلاو دنهلا نايدأو ةيحيسملاو ةيدوهيلا يف تاسارد

 تأرط يتلا تالوحتلاو امهروطت خيراتو ةيحيسملاو ةيدوهيلا يتنايدل ،اديج اضارعتسا فلؤملا ضرعتسا دقل

 ميدقلا دهعلا بتك ىلع ءوضلا ىقلأ اهدعب ،مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا يبأو انيبأب هثحب الهتسم ،امهيلع

 مالسلا هيلع حيسملل دوهيلا ضفر بابسأو ،ةاروتلا نيودت ةيلمع اÂ ترم يتلا لحارملاو ،ءايبنألا رافسأو

 ىطعأ امك ،ميركلا نآرقلا نم صوصنب ادهشتسم مالسلا هيلع ىسيع ةوبن ززع مث ،هتمكاحم ةصق درس عم

 عرش دقف ،نيتيعضولا نيتنايدلل ةبسنلاب امأ .اهفئاوط رهشأو اÌايوتحمو ىراصنلا رداصم نع ةديج ةذبن

 لحارم ركذ مث ،اÐاكس لصأو اهسسؤمو اهتيمست ةقيقحو اهخيرات انيب�م ،لصألا اÐوك ةيسودنهلا ةنايدلاب

 موصلاو ةالصلاو ةرسألا ماكحأب قلعتملا مههقفو ،اهيلإ نوعجري يتلا مهرداصمو مهدنع بتكلا نيودت

 ،اهقرفو ةيذوبلا خيرات نايبب هتسارد فلؤملا متخيل .سودنهلا اÂ نمؤي يتلا دئاقعلا مهأ فشكو ،جحلاو

 ثحابلا دافتسا ،تادابعلا كلت ىلع قلطت يتلا ،تاحلطصملا ركذ عم اهئادأ ةقيرطو ،مهدنع دبعتلا عونأو

                                 
 .ماشلا بلش فسوي :ةمجرت ) ISBN.2-02-004799-3( ،اذوب ميلاعت ،م1961 ،الوهار )20(
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 ،فلؤملا ىلع ظحالي يذلا نأ الإ ،تانايدلل ةيساسألا رداصملا بناج يف ةصاخ ،ةديج ةدافتسا باتكلا نم

 .)21( هللا لوحب ثحابلا هBدسيس يذلا بناجلا اذهو ،ةيلاملا تالماعملا ىلإ قرطتي مل هنأ

 .)ةيدوهيلا – ةينارصنلا – مالسإلا( ةيوامسلا نايدألا يف ةيلاملا تالماعملا هقف

 ةراجإلاك،ةيهقفلا ةلأسملا ضرعي ثيح ،ماع لكشب ةيوامسلا تانايدلا يف ةيلاملا تالماعملا ثحابلا لوانت

 لوصأل ضرعتي مل هنأ ريغ ،اهنم ةيوامسلا تانايدلاو مالسإلا فقوم نيب�ي مث ،لاثملا ليبس ىلع ابرلا وأ

 هنوك ؛ةساردلاب ةيسودنهلاو ةيذوبلا ةنايدلا لمشي مل ثحبلا نأ امك ،اهيف عيرشتلا لوصأو ةيلاملا تالماعملا

 ةيحان نم ةلاسرلا نم ةدافتسالا تلثمتو ،ثحابلا اهفيضيس يتلا ةفاضإلا يهو ،ةيوامسلا تانايدلا ىلع زكر

 .)22(هثحب يف اهدروأ يتلا ةمرحملا ةيلاملا مÌالماعم ضعب ىلإ ةفاضإلاب ،ىراصنلاو دوهيلا دنع ةيعيرشتلا رداصملا

 :نييليئارسإلل ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا باتك

 تادابعلا اهيقشب ةيعرشلا ماكحألا نم ريثكلا عمج ثيح -نوعمش نب ياح - باتكلا اذه بحاص عدبأ دقل

 لهسيل ؛باوبألا بسحب ةبترم نيناوق لكش ىلع اهعضو مث ،ةدمتعملا ةيدوهيلا رداصملا نم ،تالماعملاو

 ةيربعلا عجارملل هركذ ،اضيأ هريغ نع هزيمي امو ،اريثك باتكلا نم ثحابلا دافأ دقو ،اهيلإ عوجرلاو اهمهف

 .)23(ةيبرعلا ىلإ اهمجرتي مث ةيربعلا يه يتلا ةيلصألا ةغللا ،نيتغللاب

 

 :دوملتلا دعاوق يف دوصرملا زنكلا

                                 
 ..4ط ،ةيدوعسلا ،دشرلا ةبتكم ،م2008 ،يمظعألا نمحرلا ءايض دمحم .د )21(
 .1ط ،ةرهاقلا ،نمحرلا دابع راد ،م2009 ،يجاغ ابماب .د )22(
 .216ص ،289 ةداملا ،نوعمش نب ياح )23(
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 :رصم ييحيسم رابك نم هللا رصن فسوي روتكدلا مهمجرت نييسنرف نيبتاكل ،يسنرفلاب باتكلا اذه لصأ

 دوملتلا نومضم نع هيف ملكت ،ـ)دوملتلا باسح ىلع يدوهيلا( ناونعب جنلهور روتكدلل باتك امهدحأ

 قرطت امك ،يداليم رشع سماخلا نرقلا ذنم اÂ يظح يتلا ةريثكلا هتاعبطو هتاطوطخمو هنيوكتو هأشنمو

 ةدوقفملا ءايشألا ماكحأو ،كلمتلا ماكحأ ،ةيمومعلا لاومألا ،شغلاو ابرلاك ،ةعونمملا ةيلاملا تالماعملا ضعبل

 دوهيلا قيبطت  بناج ،نيبناج ىلع ءوضلا ىقلأ دقف ،لئاسملل هضرع ةقيرط وه هب زاتمي امو ،هريغو لام نم

 يف هدامتعا يه ىرخألا ةزيملاو ،دوهيلا ريغ عم اÂ لماعتلاو اهقيبطت بناجو ،مهنيب اميف ةيلاملا تالماعملل

 هباب يف ازنك جنلهور روتكدلا باتك دع�ي كلذل ،نيفقثمو رابحأو ءاملع نم نيصصختم ىلع لالدتسالا

 اهؤاصقتسا ثحابلا ىلع رسعي ،دوملتلا اهنمضت ةقيقد تامولعم نع ءاطغلا حازأ ثيح ،نيثحابلل ةبسنلاب

 .ىرخأ رداصم نم

 ةثداح نع هيف ملكت ) م1840 ةنسل ةيروس خيرات ( ناونعب نارول ليشأ روتكدلل باتك وهف يناثلا امأ

 نم تناك نإو ،يلاحلا ثحبلا نمض نم تسيل اهنكل ،ميهاربإ همداخو اموت بألا سيسقلل دوهيلا حبذ

 .)24(ةمهم ةيخيرات قئاقح نع تفشك ثيح ،ناكمب ةيمهألا

 

 مكاحملا تالجس لالخ نم )م1830 -م1700( نيب ام رئازجلا ةنيدم عمتجمب دوهيلا ةفئاط

 :ةيعرشلا

 يف دوهيلا خيرات ىلع اهتسارد يف ةثحابلا تزكر ،ريتسجاملا ةداهش لينل ةمدقم ةسارد لصألا يف باتكلا

                                 
 .فرعملا ،رصم ،هللا رصن فسوي .د ،ةيبرعلا ىلإ ةيسنرفلا نم همجرت ،دوملتلا دعاوق يف دوصرملا زنكلا ،م1899 ،جنلهور .د )24(
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 ءارقتسا نم اقالطنا ،نامزلا نم فينو نرق لالخ ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيحانلا نم هتلوانتو ،رئازجلا

 ايخيرات اجهنم كلذ يف ةعبتم ،ةيعرشلا مكاحملا فرط نم اهيلع تلصح يتلا قئاثولا نم لئاه Bمكل ءاصقتساو

 يخيراتلا بناجلا يف ثحابلا باتكلا اذه دافأ ،طابنتسالاو دقنلاو بيكرتلا ىلإ ليلحتلاو ةنراقملا نم الماكتم

 دوهيلا رهتشا يتلا عاونألا تركذو ،ةيلاملا تالماعملا كلت تقّثو ثيح ،دوهيلا دنع ةيلاملا تالماعملل

 نم كلذ ريغو ةلاكولاو لجألاب عيبلاو ةديازملاب عيبلاو ةضواعملاو ضورقلاو ،بهذلا عيبك ،اهيف ةراجتلاب

 .)25(راكتحالاو لياحتلاك ،يلاملا لماعتلا يف يبلسلاو يباجيإلا مهرود نايب عم ،تالماعملا

 

 On trade and usury )ابرلاو ةراجتلا(  

 ،هنامز يف ةرشتنملا ةيلاملا تالماعملا نم عاونأ ةدعل هتسارد يف قرطت يذلا ،رثول نترام ينارصنلا فلؤملل

 ،راعسألا ءالغك ،مالسلا هيلع حيسملا ميلاعت اهيف ةينارصنلا تفلاخ يتلا عاونألا ىلع اهيف همامتها لج Bبص

 نأ امئاد لواح امك ،عويبلا يف ررغلاو ،ابرلا ةمرحو ،نيرخآلاب ةالابملا مدعو عشجلا ىلإ هببس عجرأ يذلا

 ءاملعلا مالكب وأ ،ديدجلاو ميدقلا دهعلا صوصنب امإ ،هبهذم يوقت تاداهشتساو صوصنب همالك عبتي

 ةيبلسلا هراثآو ،ميرحتلاو عنملا دصاقمو للع نايب :نارمأ هزيمي امو ،سلوبك ىراصنلا روهمج ىدل نيدمتعملا

 لئادب ءاطعإب ،ةمرحملا ةلأسملا متخي ام ابلاغ هنأ ةيناثلا ةزيملاو .تالماعملا كلت راشتنا ءاBرج عمت�اب تّلح يتلا

 دقف ،ةداملا ريزغ هنأ الإ همجح رغص ىلع باتكلا اذه نأ كش الو ،ررضلا نيفرطلا بنجت لولحو اهنع

                                 
 راد ،رئازجلا ،ةيعرشلا مكاحملا تالجس لالخ نم )1830 -1700( نيب ام رئازجلا ةنيدم عمتجمب دوهيلا ةفئاط ،2009 ،لابوط ىوجن )25(
 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطل قورشلا
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 .)26(ةينارصنلا ةنايدلا يف اهميرحت تبث يتلا عويبلا نم اعون رشع ةينامث ركذ

 ابرلا يف ثوحب

 ثيح ،ابرلا ىلإ ةفسالفلا ةرظن فاضأ مث ىراصنلاو دوهيلاو نيملسملا دنع ،ابرلا مكح ىلإ فلؤملا قرطت

 نأ ىلإ ثحابلا صلخ مث ،ميرحتلا وأ زاوجلا تدافأ يتلا ءاوس ،اقلطم ابرلا تلوانت يتلا صوصنلا ةساردب ماق

 هدروأ امب هججح معد دقو ،ةفرحم زاوجلا ىلع تلد يتلا صوصنلا نأو ،ةيوامسلا نايدألا عيمج يف مرحم ابرلا

 ابرلا نع هثيدح نأ الإ ،شاقنلاو حرطلا يف ةيميداكألاو ةدوجلاب فلؤملا ثوحب تمستا .مهئاملع نع

 امنيح هذخأ يذلا ليوطلا سفنلاب ةنراقم ،تفل�م راصتخا هيف ناك ،ةينارصنلاو ةيدوهيلا ةنايدلا يف اهصوصنو

 يتلا دودرلاو صوصنلا نم ثحابلا دافتسا دقو ،نيملسملا دنع اهمكحو اهدصاقمو اهماسقأو اهتّلدأ لوانت

 .)27( ىراصنلاو دوهيلا يتنايد يف ابرلا ميرحتب نيلئاقلا معد يف اهدروأ

  ةراضحلا ةصق

 ةيلاملا تالماعملا ايافخ ضعب نع فشكلا يف لثمتملا ،ةيلاملا تالماعملا نم امهم ابناج باتكلا فلؤم لوانت

 ةراشإلا عم ،لودلا نيب سرام�ت تناك يتلا ةراجتلا عاونأ نايب ىلإ اهلالخ نم قرطت يتلاو ،ايخيرات ةيلودلا

 نيينيصلا لثم ،ةيراجتلا مهتنايد ماكحأ نع تانايدلا ضعب تلختو تلزانت فيكو ،مهنم لك ةنايد ىلإ

 راكتحالا ىلإ قرطت امك ،كلذ عنمت مهتنايد نأ عم سورلاو نويناطيربلا كلذكو نويفألا ةراجت اوزاجأ نيذلا

 تالماعملل يخيراتلا بناجلا  يف باتكلا اذه نم ثحابلا دافتسا ،نيملسملاو دوهيلا دض سئانكلا يف ننقملا

 ةيراجتلا ةينارصنلا نيناوقلاو ةيحيسملا ىلع زكر هنأ الإ ،هباب يف اديج باتكلا دعي .لودلا نيب ةعونمملا ةيلاملا

                                 
(26) Martin Luther, 1897, On trade and usury, University of Michigan Library. 

 .ةرهاقلا ،يبرعلا ركفلا راد ،1986 ،ةرهز وبأ دمحم )27(
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 .)28(ثحبلا نم اهقح ذخأت مل يتلا ىرخألا تانايدلا باسح ىلع كلذو

   :ةقباسلا تاساردلا ةصالخ

 لاجم يف ةريثك بناوج تBدسو ،ةيملعلا ةبتكملا ترْثأ رداصم كانه نأ نيبت ،ةقباسلا تاساردلا لوانت دعب

 ىلإ مسقنت تانايدلا هذه تسرد يتلا ثاحبألا نأ لوقلا نكمي مث نم ،ةنراقمو اليلحتو ةسارد ،تانايدلا

 :ماسقأ ةعبرأ

 ،اثحبم وأ الصف ةنايد لكل تدرفأ ثيح ،ةماع ةفصب ةيعضولاو ةيباتكلا تانايدلا تسرد ثاحبأ -1

 رداصملا ضعب  ىلإ انايحأ ةراشإلا عم ،يفسلفلا دعبلا وأ يدقعلا وأ يخيراتلا بناجلا ىلع اهزيكرت ناك نكل

 .ليلحت وأ لغوت نود ،ةيلاملا تالماعملا وأ

 تادابعلا عيضاوم ضعب وأ يدقعلا بناجلا تسرد اهبلغأ هذهو ،ةيوامسلا تانايدلا تلوانت ثاحبأ -2

 ةلاسر ىلع الإ ثحابلا نيع عقت ملو ،ناتخلاو جحلاو ةالصلاو باجحلاو جاوزلا ةلأسمك ،)29(تالماعملاو

 .هتتاف ةريثك لئاسم نأب اهفلؤم فرتعا دقو ،ةلمجم ةروصب ةيلاملا تالماعملا تلوانت ةدحاو

 .يقالخألاو يحورلاو يفسلفلاو يخيراتلا روظنملا نم ،ةيعضولا تانايدلا تلوانت ثاحبأ -3

 ةينارصنلا ةنايدلا يف ابرلا لوح ةرهز وبأ /د ثاحبأ لثم ةيلاملا تالماعملا عاونأ ضعب تلوانت ثاحبأ -4

 .ةيذوبلاو

 :رومأ ةثالث ىلع زكترت ثحبلا اهّدسيس يتلا ةوجفلا كلذل

 .ةنراقمو اليلحت ،ةيعضولاو ةيباتكلاو ةيمالسإلا تانايدلا يف عيرشتلا رداصم ةسارد -1

                                 
 .ليجلا راد ،نانبل ،ةراضحلا ةصق ،م1988 ،تنا§رويد سميج مايليو )28(
 .تالماعمو تادابع ىلإ هقفلا ميسقت ثيح نم اذه )29(
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 نم ،ةروهشملا ةيعضولاو ةيباتكلاو ةيمالسإلا تانايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ ةسارد -2

 اهماكحأ طابنتساو اهليلحت لبق ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا نع فشكلل ،اهيلع قفتملا لوصألا يف ثحبلا لالخ

 .ةيعيرشتلا

 ءوض يف ةيعضولاو ةيباتكلا تانايدلا نيب ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأو ةيعيرشتلا رداصملا ةنراقم -3

  .ةيمالسإلا ةعيرشلا
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 :ثحبلا جهنم :اعسات

 :يلاتلاك يهو ،جهانم ةتس ىلع ةساردلا تدمتعا

 :يخيراتلا جهنملا -أ

 ،اهيف اوشاع يتلا ةرتفلاو ،ةيباتكلاو ةيعضولا تانايدلا باحصأ خيرات ىلع فوقولا لالخ نم كلذ زربي

 ىلع جيرعتلا مث نمو ،ةيعيرشتلا مهرداصمو اÂاحصأو تانايدلا اهل تضرعت يتلا ثادحألا ضعب درسو

 ،عمت�ا يف يهقفلا اهرثأو ،اهدادتماو اهروهظ يف تمهاس يتلا ةيعيرشتلا لماوعلاو ،تانايدلا كلت ةأشن خيرات

 .ةينيدلاو ةيخيراتلا رداصملا نم هلك كلذ عمج مت

 :يبتكملا جهنملا -ب

 ،بتكو ،ةيملع لئاسرو ،تالاقم نم ،ثحبلاب ةقالع هل ام لك ىلع عالطالا لالخ نم كلذو

 ىلع عالطالاو ةدافتسالا ثحابلل رسيت دقو ،تانايدلا يف ةصصختملا عقاوملا ىلإ ةفاضإلاب ،تاعوسومو

 ،ادنكو ،اسنرفو ،رصمو ،رئازجلاو ،برغملاو ،ندرألاو ،ايزيلامك ،دلب نم رثكأ يف ةيعماجلا تابتكملا ضعب

 :يلاتلاك جهنملا اذه نم ةدافتسالا تناكو ،..دنهلاو ،دنلياتو ،نيصلاو

 اهزرف متي مث ،ةنراقملا ،ةيفسلفلا ،ةينوناقلا ،ةيخيراتلا ،ةيعيرشتلا رداصملا نم تامولعملا عيمجت -1

 .اهتنراقمو اهليلحتو

 هلالخ نم نكمي يذلاو ،ةعونتملا رداصملا كلت يف رظنلا دعب ثحابلا هيلإ لصي يذلا ءارقتسالا-2

 لكأ توبث الثمف ،رداصملا يف اÂ حيرصتلا متي مل نإو ىتح ،اهيلع مكحلاو ةيلاملا تالماعملا ضعب طابنتسا

 عساتلا نرقلا لبق ،ةصاخ ةفصب ةيسودنهلا ةنايدلا يف رقبلاو ،ةماع ةفصب ةيذوبلاو ةيسودنهلا ةنايدلا يف موحللا
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 ميرحتلاب لوقلا نأو ،تاناويحلاب ةراجتلاو عيبلا زاوج نيتنايدلا الك يف لصألا نأ ىلع ةلالد هيف ،يداليم

 .نوقباسلا هفرعي مل ،ثدحم لوق

  :سانلا نم فانصأ ةعبرأ ةلباقم ىلع جهنملا اذه يف ثحابلا دمتعا

 .اهيلإ يمتني يتلا ةنايدلا بسحب لك ،تانايدلا باحصأ نم نوصصختملا -1

  .)30(كيان ركاذ روتكدلا لثم ىرخألا تانايدلا يف نوصصختملا نوملسملا -2

 روتكدلاو ،)31(يوار ديرف روتكدلا لثم ،ىرخألا تانايدلا يف نيصصختملا نم مالسإلل نوقنتعملا -3

 .)32(سبيليف لالب

 ام وهو ،مهتنايد ريغ ةنايدب هعمتجم نيدي دلب يف نوشيعي نكل ،تانايدلا نم ةنايد ىلإ نومتنملا -4

 .)33()تايلقألا( حلطصمب فرعي

 :يليلحتلا جهنملا -ـج

 ةراجتلا ماكحأو اهلوصأو تانايدلا رداصمب ةقالع اهل يتلا ةيعيرشتلا صوصنلا لك ليلحت لالخ نم كلذ متي

                                 
 يف سويرولاكب ةجردب بيبط اضيأ وهو .م1965 ربوتكأ 18 يف دلو ،يدنه يمالسإ رظانمو بيطخو ةيعاد ،كيان ميركلا دبع ركاذ )30(
 روتكدلا ريدي ،تاديد دمحأ خيشلا ىلع ذملتت ثيح ،ةيمالسإلا ةوعدلا ىلع زكر م1993 ماع ذنم هنكلو ،يابموم ةعماج نم ةحارجلاو بطلا
  .)ةلباقم( .م2015- ـه1436 ماعل مالسإلا ةمدخل ةيملاعلا لصيف كلملا ةزئاج ىلع زئاحلاو ،ةيمالسإلا ثحبلا ةسسؤم كيان ركاذ
 لصح نأ ىلإ ةيعرشلا مولعلا ةسارد يف صصخت مث ،مالسإلا ىلإ ةيسودنهلا نم لوحت ،ةيدنه لوصأ نم يزيلام ،يوار ديرف دمحم روتكدلا )31(
 ةيملاعلا ةيمالسإلا ةيعماجلا ةيلكلاب ايلاح سرد�ي ،"ريسفتلا يف هدوهجو يهارفلا ديمحلا دبع مامإلا " ناونعب يه يتلاو ،ةروتكدلا ةداهش ىلع
 .)ةلباقم( ." ايزيلام" روجنالسب
 ،م1972 ماع يف كلذو ،همالسإ نلعأ هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا يفو ،ةينارصن ةرسأ يف اكياماج يف م1947 ماع سبليف لالب §دªل�و )32(
 نم يمالسإلا نيBدلا لوصأ يف ريتسجاملا ةسارد متأو ،م1979 ماع يف ةرونملا ةنيدملاب ةBيمالسإلا ةعماجلا يف ةBيمالسإلا تاساردلا ةيلك يف سرد
 .)ةلباقم( .م1994 يف يمالسإلا نيBدلا لوصأ يف هاروتكدلا لمكأ زلياو ةعماجب ةيمالسإلا تاساردلا مسق يفو ،م1985 ماع يف ضايBرلا ةعماج
 30 سشيروم نم لالب ،لاثملا ليبس ىلع ،ريثكلا ثحابلا لباق دقف كلذل ،ةينيد ةيفلخ اذ نوكي نأ ةوررضلاب سيل ،رصنعلا اذه تحت )33(
 ،ةيسودنه ةنس 54 ةموأ ،ينوناق راشتسم " ايزيلام" ةنس 64 نيدباعلا ديز ،" ةيحايس ةكرش " ،دنليات نم ةنس 40 سيردإ ،"رجات "  ،ةنس
 .ةنس 30 ةدمل ةيمالسإ ةكرش يف ةفظوم
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 نم ذاشلا ىلإ ثحابلا تفتلي الف ،تانايدلا لخاد فالخلا ،رابتعالا نيعب ذخألا عم ،ةيلاملا تالماعملاو

 الإ نوكت ال ةساردلا نأ امك ،روهمجلا لوق ىلع اهليلحتو لاوقألا رايتخا يف هتدمع امنإو ،عورفلاو رداصملا

 ةنايدلا لاجر ضعب ىلإ ةبوسنملا لاوقألاك ،اهفلاخي ام كرتو ،ةنايد لك روهمج ىدل ةيلصألا رداصملا نم

 مهروهمجو مهلوصأ كلذب ةفلاخم ،ريزنخلاو رمخلا ةراجتو ابرلاب لماعتلا يف اسأب ىرت ال يتلا ةينارصنلاو ةيدوهيلا

 .اهتمرحب نوري نيذلا

 :يطابنتسالا جهنملا -د

 لاوقأ لالخ نم ،اÂ اÂاحصأ حرصي مل يتلا تانايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا ضعب طابنتساب كلذو

 رظنلا دنع ،ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا ضعب ءامسأ ديحوت ىلإ ةفاضإلاب ،اهميرحت يضتقت يتلا اهلوصأ وأ اهيسسؤم

 ،امهركذ دري مل نإو ،ةيذوبلاو ةيسودنهلا ةنايدلا يف ريعستلاو نبغلا ميرحت لثم ،اهميرحت دصاقمو اهيناعم ىلإ

 عيمجلا نوك ،مهرظحب مكحي يلاتلابو ،راكتحالاو ريعستلاو نبغلا ىنعم هيف يذلا ،عشجلا ميرحت درو نكل

 .عشجلا ةفص هلمشت

 :نراقملا جهنملا -ـه

 رداصملا يتهج نم )ةينارصنلاو ،ةيدوهيلاو ،ةيذوبلاو ،ةيسودنهلا( :ةنايدلا عم ةيمالسإلا ةنايدلا ثحابلا نراقي

 نيب اهيف فلتخملاو ةكرتشملا طاقنلا زربأ ىلع فوقولل ،ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأو ،ةيلصألا ةيعيرشتلا

 :يتآلا يف لثمتي ةنراقملا يف ثحابلا لمع نإف يلاتلابو ؛نيتيحانلا نم ىرخألا تانايدلاو مالسإلا

 ةيحان نم ةيمالسإلا رداصملاب ةيعضولاو ةيوامسلا تانايدلل ةيعرفلاو ةيلصألا رداصملل ةنراقم ةسارد -

 ةيعيرشتلا اهتجردو اهتيمهأ ىدمو ،تاداعلاو ،سايقلاو ،عامجإلاو ،ةبسنلاو ،دنسلاو ،ةباتكلاو ،يحولا

 .اهعابتأ رظن يف اهتيمازلإو
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 اهيلع ين�ب يتلا ةثالثلا لوصألا يف رظنلا قيرط نع اهتسارد متي :ةيلاملا تالماعملا لوصأل ةنراقم ةسارد -

 اررض تانايدلا ىدحإ اÌربتعا يتلا لئاسملا جيرخت مث نمو )نيعلا ةمرحم ،ررضلا ،ررغلا( ةيلاملا تالماعملا ميرحت

 مل اذإ ةيذوبلا دنع لالح وهف ابرلا امأ ،مر�ح كلذلو عيمجلا دنع اررض دع�ي نبغلا :لاثملا ليبس ىلع  ،ال وأ

 يف هومرح دقف دوهيلا امأ ،ةيرتشكلاو ةمهاربلا ريغ قح يف زئاج سودنهلا دنع همكحو ،عشجلا دح لصي

 .دوهيلا ريغ نم مهريغ عم لماعتلا يف هوبجوأ امنيب ،ةيدوهيلا ةنايدلا ىلإ بستنا نم لك قح

  :ةنراقملاب دارملا

 مالسإلل يلصألا ردصملا نأل كلذ ،ضعبب اهضعب تانايدلا ةنراقم سيلو ،ىرخألا تانايدلاب مالسإلا ةنراقم

 نم نيصصختملا ضعب ةداهشب تانايدلا نم هريغ يف رفوتت مل يتلا ةزيملا يهو ،دنسلاب ظوفحمو هيلع قفتم

 تانايدلاب ةنراقم اليلعتو اليصفت رثكأ مالسإلا يف ةيلاملا تالماعملا ماكحأ نأ امك ،تانايدلا كلت عابتأ

 .اÂ اهتنراقم لهسي يلاتلابو ،ىرخألا

  :ثحبلا لكيه :ارشاع

 ةمدقم ةساردلل ماعلا راطإلا نBمضت ،لوصف ةسمخو يديهمت لصفو ةساردلل ماعلا راطإلا نم ثحبلا نوكتي

 ثحبلا دودحو ،هيف عبتملا جهنملاو هتيمهأو ،هفادهأو هتلئسأو ثحبلا ةيلاكشإو ،ماعلا هلكيهو ثحبلا

 ثحابلا هيف لوانت لوألا لصفلا :يلاتلاك يهو ثحبلا تهجاو يتلا تابوعصلاو ،ةقباسلا تاساردلاو

 ضرعيس امل يليصأت لخدمك ةمدقمب ميدقتلا دعب ةيمالسإلاو ةيباتكلاو ةيعضولا تانايدلل ةيعيرشتلا رداصملا

 ،سودنهلا دنع عيرشتلا رداصم ىلإ لوألا ثحبملا يف قرطت ،ثحابم ةتس نمضت يذلا لصفلا ثحابم يف

 ثحبملا ىلإ لقتنا مث ،اهثحب دارملا تانايدلا دنع نيدلا موهفمو تانايدلا باحصأ نع ةذبن ىطعأ نأ دعب

 ،مهردصم رايتخال ساسألا قلطنملا تناكو تدقع يتلا ةعبرألا سلا�او نييذوبلا رداصم نع فشكيل يناثلا

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



29 
 

 دقف عبارلا ثحبملا امأ ،ةيفخملاو ةنلعملا دوهيلا دنع عيرشتلا رداصم هيف لوانت يذلا ثلاثلا ثحبملا اهدعبو

 هيف لوانت ريخألا ثحبملاو ،ميدقلا دهعلا رافسأ ىلإ ةراشإلا عم ىراصنلا دنع عيرشتلا رداصم هيف لوانت

 ثحبملا امأ ،اهيلع قفتملا ةعبرألا رداصملا ىلع رثكأ زيكرتلا ناك ثيح ،نيملسملا دنع عيرشتلا رداصم

 .ركذلا ةفلاسلا ثحابملل ةصالخ وهف ريخألاو سداسلا

 ءاج دقو ،ميرحتلا دصاقمو مالسإلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأب ثحابلا هنونعف يناثلا لصفلا امأ

 تادرفم حرش ىلإ لقتنا مث ،مالسإلا يف ةيلاملا تالماعملا موهفم ةمدقملا يف لوانت ،ثحابم ةثالثو ةمدقم يف

 لوألا ثحبملا اهدعب ،ةيعرشلا هدصاقم ركذ عم ،لاملا ىلإ عراشلا ةرظن اهدعب نيبيل ،هنم هدارم انيبم ناونعلا

 يناثلا ثحبملا مث ،ةسجن ىرخأو ةرهاط نايعأ ىلإ اهمسق ثيح اهنيعب تمرح يتلا ةيلاملا تالماعملا هيف لوانت

 ،ررغلا ببسب ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا ثحبمب لصفلا متخيل ،ررضلا ببسب ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا هيف ضرع

 ةيلاملا تالماعملا لوصأ ،ناونعب ثلاثلا لصفلا ءاج دقو .هميرحت دصاقمو هعاونأو هتلدأو رررغلا فيرعت لوانت

 لوألا ثحبملا ،ثحابم ةعبرأ ىلع لصفلا لمتشا ،اهرظح دصاقمو ةيعضولاو ةيباتكلا تانايدلا يف ةروظحملا

 لوصأ لوانت يناثلا ثحبملا يفو ،ةيسودنهلا ةنايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ ىلإ ثحابلا هيف قرطت

 يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ هيف ثحب يذلا ثلاثلا ثحبملا مث ،ةيذوبلا ةنايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا

 .ةينارصنلا ةنايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ ريخألا ثحبملا ىلإ لقتنيل ،ةيدوهيلا ةنايدلا

 تانايدلاو مالسإلا نيب ةمرحملا تالماعملا لوصأو عيرشتلا رداصمل ةنراقم ةسارد وهف عبارلا لصفلا امأ

 تانايدلا ىدل ةيعيرشتلا رداصملل ةنراقم ةسارد لوانت لوألا ثحبملا ،نيثحبم ىلع لمتشا يذلاو ،ةيباتكلا

 تالماعملا لوصأل ةنراقم ةسارد هيف لوانت يناثلا ثحبملاو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا ءوض يف ةيعضولا ةيباتكلا

 هيف لوانت سماخلا لصفلاو .اضيأ ةيمالسإلا ةنايدلا ءوض يف ةيباتكلاو ةيعضولا تانايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا
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 ةساردو ءاصقتساو ءارثإ ىلع نيثحابلا دعاست يتلاو ،ثحبلا اهنع رفسأ يتلا تايصوتلاو جئاتنلا مهأ ثحابلا

 . ثحبلا اهنع فشك تارغث
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 م2018 ةنسل ملاعلا يف ةرهش تانايدلا رثكأل ينيدلا دادعتلا ةبسن نيبي يحيضوت مسر
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 .ةيمالسإلاو ةيباتكلاو ةيعضولا تانايدلل ةيعيرشتلا رداصملا :لوألا لصفلا

 :لخدم

 ءاوس ،ةمأ لك هب نمؤت امل اعبت ءاج ،ىرخأ ىلإ ةنايد نم اهجهانم فالتخاو ةيعيرشتلا رداصملا عونت نإ

 ةعيرشلا نع داح يذلا رييغتلا وأ ،دادجألاو ءابآلا نع ةثوروملا ةفسلفلا وأ ،يحولا ةنايدلا كلت ردصم ناك

 ًة§ع¦رªش ¦مُكنªم ا§نْل§ع§ج ٍّلُكªل: {هناحبس لاقف لوألا ىنعملا العو لج هللا دكأ دقو ،ةنمزألا رورمب ةحيحصلا

 يبأ نع يور ام ماقملل بسانملا هجولا نأ الإ هجو نم رثكأ ىلع ةيآلا تلمح ،ةدئاملا}{48} ًاجا§ه¦نªم§و

 ىنعملا امأ ،)34(هلهأل نآرقلاو ،هلهأل ليجنإلاو ،اهلهأل ةاروتلا لعج هللا نأ وهو ،- هنع هللا يضر – ةداتق

 نوبجعم موقو ةلم لك يأ، نونمؤملا}{53} َنو�حِرَف ¦مِه¦ي§دَل ا§مِب ٍب¦زªح ُّلُك{ :هلالج لج هلوق يفف يناثلا

 نم دافتسي اممو ،هنودقتعي امل ةجيتن ءاج مÌالماعم يف اهيلإ مهماكتحاو ،مهرداصمب مهثبشتف ،)35(مهنيدب

 لهأ مÂ دصقيو ىلوألا ةروصلا يف وه امك يحولا اهردصم نوكي نأ امإ ةعيرشلا نأ اضيأ نيتميركلا نيتيآلا

 يف لاحلا وه امك ،مهدعب نم لايجألا اهثراوتو مهعابتأ مÂ بجعأ صاخشأ اهردصم نوكي وأ ،باتكلا

 فالتخا يف رثأ عونتلا كلذل ناك دقو ،ةقراخ ةيعيبط ةوق بحاص لجر هنأ هروهمج دقتعي يذلا ،اذوب

 ،اهسردنس يتلا تانايدلل ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا ةشقانمو ليلحت يف صوغلا لبق مهملا نم ناك مث نم ،رداصملا

 .ةيلاملا مÌالماعم يف اهيلإ نوعجريو مههقف اهنم نوقتسي يتلا عبانملاو رداصملا ىلع فرعتن نأ

 

 

                                 
 .211ص ،6ج،2ط ،ةيرصملا بتكلا راد ،ةرهاقلا ،شيفطأ ميهاربإ ،ينودربلا دمحأ :ت ،نآرقلا ماكحأل عماجلا ،م1964 ،يبطرقلا )34(
 .130ص ،12ج ،عجرملا سفن ،يبطرقلا )35(
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 سودنهلا دنع عيرشتلا رداصم :لوألا ثحبملا

 ةنايدلا ىوس نكت مل هنأل كلذ ،نيدلا حلطصم فيرعتل قباسلا يف ،ةيسيودنهلا ةنايدلا ءاملع ضرعتي مل

 ةينارصن نم دنهلا يف ةنايد نم رثكأ راشتنا دعب نكل ،مهتنايدب فيرعتلا ىلإ ةجاحلا عدت ملف ،ةيسودنهلا

 دنهلا نكسي نم لك وه :اولاقف ،اهريغ نع اهزيميو اهطبضي اهل Bدح داجيإب اهفيرعت اولواح ،ةيذوبو مالسإو

 بوجو وهو رخآ اطباض اوفاضأ مث .مالسإلا ،ةينراصنلا ،ةيدوهيلا ،ةيذوبلا ؛ةعبرألا نايدألا لهأ نم سيلو

 جراخ عرعرتو ىبرت يتلا يسودنهلا جرخأ هنأل كلذ ،عماج ريغ هدجي فيرعتلا يف رظانلا ،)36(رقبلل هتمدخ

 ال يتلا رقبلا ةمدخب مهمازلإ ىلإ ةفاضإ ،اÐاكس ريغ نم ةيسودنهلا ةنايBدلل نيقنتعملا لمشي مل هنأ امك ،دنهلا

 انلمح اذإ الإ ،الثم مصاوعلا ةيبلاغ وأ ءارحصلاك رقب اÂ دجوي ال يتلا قطانملا كلت اميس ال عيمجلا يف رفوتت

 اهل يتلا تانايدلا نم دعت اÐإف كلذ عمو ،امئاق لوألا لاكشإلا ىقبي نكل ،اقلطم رقبلا مارتحا ىلع مهدارم

 دعت امك ،ةيسودنهلا ةنايدلاب اهنم)37( %86وحن نيدي دنهلا يفف ،ملاعلا عاقب ىتش يف ،رثك عابتأو روهمج

 ،ةنايدلا هذهل يقيقحلا سسؤملا طبضلاب فرعي ال هنأ ريغ ،)38 (لابين ةلودك نادلبلا ضعبل ةيمسرلا ةنايدلا

 تارمث يه لب ،بوعشلا نم بعش ىلإ يمتنت ال ةيسودنهلا ةنايدلا نإ ،)39(انشرك اهادار روتكدلا لوقي

 يتلا تانايدلا نع فلتخت يهف كلذل ، )40(يسودنهلا ركفلا نيوكت يف اهرود تBدأ يتلا ممألا براجتل

 اهل اهتساردو اهثحب ددصب نحن يتلا ىرخألا تانايدلا نأ كلذ ،ةيرهوج ةلأسم يف اهتسارد ىلإ قرطتنس

                                 
 .441ص ،ةيبرعلا ةظقيلا راد ،ايروس ،يترمسونم ،يقح ناسحإ )36(
 .387 ص ،ةيمالسإلا ثوحبلا ةلجم ،)نيفلؤملا نم ةعوجمجم( داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ةماعلا ةسائرلا  )37(
 .864 ص ،ةيمالسإلا ثوحبلا ةلجم ،)نيفلؤملا نم ةعوجمجم( داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ةماعلا ةسائرلا  )38(
 نيسمخلاو ةئاملا ىلع وبرت نيدلاو ةفسلفلا يف هبتك ،تانيسمخلا يف دنهلا ةسائر ىلوت دقو ،م1888 ةنس دلو ،سودنهلا ةفسالف دحأ وه )39(
 .15ص ،عيزوتلاو رشنلل يراخبلا راد ،ةرونملا ةنيدملا ،دنهلا نايدأ يف لوصف ،يمظعألا نمحرلا ءايض دمحم .د ،رظنا ،اباتك
 .15ص ،عيزوتلاو رشنلل يراخبلا راد ،ةرونملا ةنيدملا ،دنهلا نايدأ يف لوصف ،يمظعألا نمحرلا ءايض دمحم .د )40(
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 يذلا صخشلا يف مهئاملع نيب عقو فالخلا نإف ةيسودنهلا امأ ،ةيعضو وأ ةيباتك تناك ءاوس ،سسؤم

 ،نيخرؤملاو نيثحابلا نيب فالخ عقو هنإف ةنايدلا ىلع قلطي يذلا مسالل ةبسنلاب امأ ،ةنايدلا هيلإ بسنت

 لثمت اÐوك ،)41(ةيكودنهلا وأ ةيسودنهلاب اهتيمست ىري نم مهنمف ،ةقطنملا اÂ ترم يتلا ثادحألل ارظن

 تسيل ةثدحم " ةيسودنه "ةملك نأ ىري نم كانه نكل ،مÌايح روصو مهقالخأو مÌاداعو ،دنهلا ديلاقت

 دقو ،" ةيرآ " ةنايBدلا  قباBسلا يف اهيلع قلط�ي ناك امدعب ،دنBسلا مهوزغ ناBبإ نويناريإلا اهقلطأ ،ةليصأ

 اريقاهم قيرط عبتيو ،ىذألا مدع وأ فنعاللا أدمب مزتلي يذلا يتابنلا :هنأب يرآلا ةينيجلا فراعملا ةرئاد تفBرع

 ةيسودنه " ةملك لمعتسا هنأ هنع لقني مل اذوب نأل لصألا وه " ةيرآ " ظفل نأ حجرتي يذلاو ،)42( هيملاعتو

 .)43( " ةيرآلا قئاقحلاب " بلطلا ةلحرم يف سودنهلا نم اهاقلت يتلا مولعلاو ئدابملا ىلع قلطأ امنإو "

 ةوقلا ينعتو ،ةمهارب ىلإ ةبسن داليملا لبق نماثلا نرقلا نم ءادتبا ،اهيلع قلطأ دقف)44( ةيمهارب ةملك امأ

 ،نيبارقلا ميدقتو ديشانألا داشنإو ةيعدألا ةءارقك ،تادابعلا نم اريثك بلطت يتلا ،ةنماكلا ةيرحسلا ةميظعلا

 مهعئابط يف نولصتي مÐأ دقتعي نيذلا ،نيدلا لاجر ىلع ا»ملع نوكتل ،ةمهاربلا ةملك تقتشا ةمهارب نمو

  .)45(يهلإلا رصنعلاب

                                 
 ،اهلا ىلإ نيسلا فرح نوريغيو ،دنسلا لحاوس ىلع نولوجتي اوناك نانويلاو سراف لهأ نأل  "دنس " ةملك نم ةيسودنه تملك تقتشا )41(
 اولاقف ،مهتنايد تبسن اهيلإو ،دنهلا لهأ رقم ىنعمب "ناتسودنه" اولاقف "ناتسا " اهولعج اهقطن لقثل رقملا اهانعم "ناهتسا "ةملكو ،دنهلا :اولاقف
 ةنيدملا ،دنهلا نايدأ يف لوصف ،يمظعألا نمحرلا ءايض دمحم .د :رظنا .يكودنه وأ ،يسودنÂ نوبقلي نيدلا اده لهأو ،ةيكودنهلا وأ ةيسودنهلا
 .16ص ،عيزوتلاو رشنلل يراخبلا راد ،ةرونملا

(42) A.L Basham, 1959, Hinduism, the concise Encyclopedia of living faith, Ed. By Zaehner, Beacon press, 
Boston, P225. 

 .58ص ،ةيبرعلا ةفاقثلا راد ،ةرهاقلا ،)ةنراقم ةيفصو ةسارد( نايدألا خيرات ،م2002 ،نسح ةفيلخ دمحم .د )43(
 اديفلا قحلملا بتك ىلع مث ،ةهلآلا ديس ىلع اهدعبو تونهكلا ىلع مث ةالصلاو ةدابعلا ىلع رمألا ةيادب يف تقلطأ  "ةيرآ " ةملكلا لصأ )44(
 ،بعشلا راد ،رصم ،اÌانايدو اÌاراضح ةميدقلا دنهلا ،م 1970 ،يودنلا ليعامسإ دمحم ،رظنا ،سودنهلا ىدل ةلضفملا ةفئاطلا ىلع اريخأو
 .89ص

 .37 ص ،11ط ،ءارسإلا ةعبطم ،رصم ،ىربكلا دنهلا نايدأ ،م2000 ،يبلش دمحأ .دد )45(
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 ،ةيعرف ىرخأو ،ةيلصأ رداصم ،نيمسق ىلإ مسقنت اهدجن ةيسودنهلا ةنايدلا رداصم ىلإ رظنلا دنع 

 ةعبرأ ىلإ مهؤاملع اهمسق دقو ،نوتملا ينعت يتلاو  "اتهنس" حلطصمب سودنهلا دنع فرعت ةيلصألا رداصملاف

 اديف جير نأ ىلإ نيققحملا ضعب بهذ نكل .)47(اديف راثآ ،اديف اماس ،اديف روجاي ،اديف)46(جير :ماسقأ

 اتيك سدقملا مÂاتك يف سودنهلا ءاملع دحأ )48(دنن اهدرش لوقب نيلدتسم ،اردصم نادعي ال ،اديف روجايو

 ءيشب سيلف ديو روجاي امأ ،ةدايزو اناصقن هنم ذخأ هريغ نأ اندجو ديو جر يف رظنلا انعمأ اذإو" :هصن ام

 .)49("تاديو ةعومجم نم هوجرخأ نيققحملا نم ريثكف

 يف ظحالي هنأ الإ ،)50("اديفلا" مسا اهيلع قلطي مهنيب فالخ ىلع ةثالثلا وأ ةعبرألا بتكلا هذه لك

 صصخ مث  ،داشنابأو  ،كنرآو و ،نمهاربو ،اتهنس نم اديف  مهبتك عيمج ىلع نوقلطي سودنهلا ناك ميدقلا

 لصألا يف رداصملا نأ ىلإ  )51(نيققحملا ضعب بهذ دقو ،طقف ركذلا ةفنآلا ةعبرألا بتكلا لمشيل ظفللا

                                 
 ،يودنلا ليعامسإ دمحم ،رظنا ،"ةيحورلا فراعملا ديشانأ" نيتملكلاب دصقيف ،ةفرعملا ينعت انفلسأ امك ديفو ،راعشألا ينعت ،جير ةملك )46(

 .99ص ،بعشلا راد ،رصم ،اÌانايدو اÌاراضح ةميدقلا دنهلا ،م0197
 .40ص ،11ط ،ءارسإلا ةعبطم ،رصم ،ىربكلا دنهلا نايدأ ،م2000 ،يبلش دمحأ .د )47(

1856 ءاشإ يف مهاسو ةوعدلاو ميلعتلاب متها ، (48)  ةنس دلو ،جيف مار يشنوم امتاهم مساب اضيأ فرعي يدنه ملاع

 بطاخ نم لوأ دعيو ،م1920 ةنس يسودنهلا حالصإلا ةكرح ديحوت يف ازراب ارود بعلو ،ةيميلعت تاسسؤم

 نيتغللاب ةينيدلا اياضقلا يف بتكي ناكو ،ينطولا نماضتلل يسيئرلا يهلدوين عماج دجسم نذآم نم امخض اعمجت
.ةيدرألاو ةيدنهلا  https://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Shraddhanand 

 .232ص ،3ج ،7ددعلا ،ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا ةلج رظنا ،اديف راثآ-  اديف اماس-  ديو جير-  ةثالث اديف نأ ينعت اتيك ةملك )49(
 .ةحفصلاو عجرملا سفن )50(
 ناك كلذ لبقو ،داليملا لبق  600 ةنس نود نأ نيثحابلا نم ريثك ىري ،ملعلا هانعمو ،سودنهلا دنع ةسدقملا بتكلا مهأ نم اديفلا دع�ي )51(
 لوقي امك وه امنإو ،فلؤم وأ باتك ىلع ملع سيل هنأ هيبنتلا ردجي امك ،داليملا لبق  1800ةنس ىلإ هلصأ عجري ثيح رودصلا يف اظوفحم
 نأ "امرش مار يرش " لوقيو .سودنهلا كاسنلا راكفأ نم ةعومجم وه لب باتك مسا سيل اديفلا مسا نإ :"امور لال يراÂ" ،يسودنهلا ملاعلا
 .20،21ص ،قباس عجرم ،دنهلا نايدأ يف لوصف ،يمظعألا نمحرلا ءايض دمحم .د ،رظنا .كسان ةئامثالث راكفأ ىلع لمتشي باتكلا اذه
 .98ص ،بعشلا راد ،رصم ،اÌانايدو اÌاراضح ةميدقلا دنهلا ،م1970 ،يودنلا ليعامسإ دمحم  ،اضيأ رظناو
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 يذلا ،كنرآ نم ذوخأم اÐوك ،هتيفلخ ىلإ اورظن ،اذÂ لوقلا ىلإ اوبهذ نيذلا لعلو .داشنابأ نودب ةثالث

 هنإف مث نم ،ةفسلفلا هيلع بلغت اباتك داشنابأ رابتعا ىلإ ةفاضإلاب ،)م.ق( 600 لبق سودنهلل ابهذم ناك

 رداصملل مهضعب هقحلأ ،ةيحورلا تادابعلا ضعب هنمضتل نكل ،ةيسودنهلل اردصم نوكي نأ ىلإ يقتري ال

 .ازوجت

 حورشلا هذهو ،اديفلا حورش اÂ دارملاف ،حورشلا يأ ؛ نمهارب مساب فرعت يتلاو ،ةيعرفلا رداصملا امأ

 نم امÂ لصتي امو فشقتلاو فوصتلاك يحورلا بناجلا يف صصخت يذلا داشنابألا اهنمف ،ةعونتمو ةريثك

 ةيخيراتلا ثادحألاو ،كولملاو ،لسرلا نع ملكت ثيح ،يخيراتلا بناجلا ىلع زكر يذلا ناربلا اهنمو ،ملع

 ديقتلا ىلع ثحابلا صرح الولو ،اهركذ يف ماقملا انب لوطي يتلا بتكلا نم اهريغو ،مهنمز يف تعقو يتلا

 انتسارد يف انمهي يذلا نأ الإ ،تانايدلا يف ثحابلل ةيمهأ نم كلذ يف امل ،اهليصافتب اعيمج اهركذل عوضوملاب

 ،رداصملا كلت مهأ نإف مث نم ،مهتلماعمو مهماكحأ يف سودنهلا اهيلإ عجري يتلا عيرشتلا رداصم وه ،هذه

 ةيعيرشتلا ماكحألاب تمتها يتلا ةيهقفلا بتكلا نم ةعومجم مضي يذلا ،رتساش مرهد مخضلا باتكلا

 ؛ادلجم رشع ةتس مضي ناك ثيح ،ةنايدلا يف ةيلمعلاو ةيملعلا هتميقل اديفلا  لصأ دع�ي كلذلو ،ةيسودنهلا

 ونم باتك الإ ثحبلاب ةقالع اهل يتلا ،ةيهقفلا بتكلا كلت نم انيديأ يف قبي ملو ،عاض دق اهرثكأ نأ ريغ

 .ونم تاركذم وأ يتارمسا

 ؛هلصأ اهيلإ قرطت يتلا ةسيئرلا ماسقألا ىلإ ةراشإلا دوأ ،يترمسونم باتك ىوتحم ىلع جيرعتلا لبقف

   )52(:يلاتلاك يهو ،رتساش مرهد ينعأ

                                 
 .224ص ،3ج ،7 ،ددعلا ،7ج ،ةنيدملاب ةبمالسإلا ةعماجلا ةلجم )52(
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 .ةلحرم لك ماكحأو ،ناسنإلا اÂ رمي يتلا لحارملا /لوألا

 .تايانجلاو دودحلا /يناثلا

  .ةعيرشلا ماكحأل عضخي مل اذإ يسودنهلاب قحلت يتلا باقعلا ةيهام  /ثلاثلا

 نأ سودنهلا ءاملع نظ ىلع بلغي امنإو ،طبضلاب هفيلأت ةنس فرعت ال يذلا ،)53(يترمسونم باتك امأ

 .)54(ونم هلإلا نع هلقن هرودب يذلا امهارب هلإلا وه هبتاك نأو ،يداليملا سداسلا نرقلا لبق مت هفيلأت

 اممو ،سودنهلا ىدل ةيلمعلاو ةيرظنلا ةيعرشلا ماكحألا عيمج يقلت يف ةدمعلا ،يترمس ونم باتك دعي 

 تذخأ نينثالا نيذه نمو ،يترمسونم سدقملا نوناقلاو اديفلا يه ةيعرشلا ماكحألا نإ" :كلذ ريرقت يف ءاج

 اديفلا يف ركذ ام وه نيدلا نإ" :رخآ عضوم يف ءاجو ،)55("اهيف ةلدا�ا نم رذحلا بجيف مث نمو ،ةعيرشلا

 .رشبلا نم سيلو هلإلا نم ةرداص نيناوق سودنهلا اهدعي هماكحأ نأ امك ،)56("يترمسونم يفو

 يف ظوفحملا تبثيو ،هظفح لهسي ىتح ،هباتك يف رثنلا لدب مظنلا ةقيرط كلسي نأ فلؤملا راتخا دقو 

 فلؤملا مBسق .هب ينغتلاو هداشنإ لالخ نم ،راركتلا بحصي يذلا للملل ابنجتو ،لوطأ ةدم هبلاط ردص

 تغلب ثيح ،ةيعيرشتلا داوملا نم اددع نمضت اعوضوم لوانت مسق لك تحت ،امسق رشع ينثا ىلإ هباتك

 اهريغو ،تالماعملاو تادابعلا ماكحأ نع اهيف نابأ ،)57(ةدام نينامثو عبرأو ةئامتسو نيفلأ هلك باتكلا داوم

                                 
 .52،53،54ص ،قباس عجرم ،دنهلا نايدأ يف لوصف ،يمظعألا نمحرلا ءايض دمحم .د )53(
 ناكو ،م200 ماع يف الإ باتكلا ميلاعت خسنت ملو ،ةظوفحملا ةعوم�ا هانعم "يترمس ونام " هبتك ىلع قلطيو نامزلا مدق يف شاع كسان )54(
 اÌاراضح ةميدقلا دنهلا ،م1970 ،يودنلا ليعامسإ دمحم ،رظنا ،هدعب يتأي يذلا ليجلل اهظفح�ي ليج لك ثيح ،ظفحلا ىلع دمتعي كلذ لبق
 .21 ،20ص ،بعشلا راد ،رصم ،اÌانايدو
 .)ةمدقملا( هص ،قباس عجرم ،يترمسونم )55(
 .49ص ،قباس عجرم ،يترمسونم )56(
 .308ص ،2ج ،قباس عجرم ،بهاذملاو نايدألا ،ةيملاعلا ةنيدملا ةعماج جهنم )57(
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 امك ،ةعبرألا ةيسودنهلا تاقبطلل اقبط فئاظولا عاونأل قBرطت مث ،ناطلسلا ماكحأو دودحلا اياضق نم

 ام ؛يترمسونم باتك يف تدرو يتلا ةيعيرشتلا ماكحألا ةلثمأ نمو ،هعاونأو رقفلا ماكحأ نع اضيأ ثدحت

 يف ركملا ىلإ أجلي نم نإ " :اضيأ هيف ءاج دقو ،"هلاومأ رداصت مكحلا يف ةوشرلا ذخأي يذلا نإ " :هصن

 ماكحألا ىلع هلامتشال ،ةنايدلا يف مهم قلت ردصمو اعجرم دعي باتكلاف ،)58("صل وهف ،ءارشلاو عيبلا

 يتلا ةزيملاو ،نورق ذنم دج نع ابأ سودنهلا هثرو ام لكو ،... قالخأو تالماعمو تادابع نم ةيعرشلا

 ةيسودنهلا فئاوطلا تعمجأ دقف ،هيف ةدراولا صوصنلاب لمعلا ىلع مهقافتا وه ،هريغ نع باتكلا اذه اهيفضي

 دري وأ ضفري نم لك ىلع رفكلاب اومكحو ،ةيعيرشتلا مهرداصم نم اردصم هدعو هيف امب لمعلا ىلع

 درط نيملعملاو نيدلا لاجر نم اوبلط دقف هيلع ءانبو ،هصوصن ليوأتو ةشقانم يف هيأر لمعتسي وأ ،يترمسونم

 ىلإ لوصولل ،ةيسودنهلا ةنايدلا يف ثحابلا ةدمع نإف مث نمو ،)59(مهتقلح نم هتفص هذه تناك نم لك

 باتك ربكأ لكشب نوكيس ،لئاسملا نم يفخ ام طابنتساو اهليلحتو ،ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا ماكحأ

 .ئراقلا هظحاليس ام اذهو ،يترمسونم

 

 

 

 

 

                                 
 .562ص قباس عجرم ،يترمسونم )58(
 .49ص ،قباس عجرم ،يترمسونم )59(
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 .نييذوبلا دنع عيرشتلا رداصم :يناثلا ثحبملا

 فلتخا  ،)61(اذوبب انموي ىلإ فرعو بّقُل يذلاو ،اتراهدس همسا صخش ىلإ ةيذوبلا )60(ةنايدلا عجرت

 يف عرعرتو أشن ،داليملا لبق  622ةنس تناك اÐأ ،نيثحابلا نيب روهشملا نأ الإ ،هتدالو ةنس يف نوثحابلا

 تدهش .دنهلا نم يقرشلا لامشلا يف ةعقاولا ،اكاس ةرامإ ىلع اكلم ناك يذلا ،انادودوس هدلاو فنك

 دقو ،ةايحلل يقيقحلا ىنعملا نع ثحبلا ليبس يف كلذ لك ،تايدحتلاو براجتلاب ةلفاح لحارم اذوب ةايح

 ساكعنا ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم ادهازو ادئاق ةينيدلا هتيصخش نيوكت يف قيمع رثأ ةلحرلا كلتل ناك

 يف وه نم هيلإ وبصي يذلا لبقتسملاو ،اÂ ىظحي ناك يتلا هتناكمو هبراقأو هترسأ عم هتقالع ىلع اهراثآ

 هب بهذ لب ،خذبو فرت نم هب عتمتي ناك ام لك كرت ههجوت هفلك دقف ،مكحلاو كلملاب رفظلا نم هتلزنم

 افشقتم ادهاز هدوصقم بلط ىلإ اهجوتم ،هماحرأ نيبو هنيب ةلصلا عطقو ،هترسأ نارجه وهو كلذ نم دعبأ

                                 
 هظعاومو هبطخ لالخ نم هقيقحت ىلإ " اذوب " ىعسي ناك اميف رظنلا لالخ نم هجاتنتسا نكمي نكل ،ةيذوبلا ةنايدلل حضاو فيرعت دجوي ال )60(
 صلختلا ينعتو ،" انافرينلا " وه يذلا ،دوصقملا ضرغلا غلبيل هتايح يف اهجهتنيو يذوبلا اهملعتي نيناوق نع ةرابع تحبصأ يتلاو ،هتاسراممو
 نويلم ةئامتس نم رثكأ اÂ نيدي ثيح ةيويسآلا بوعشلا نم ريبك ددع نيب ةرشتنم ةنايد اÐأ امك " اذوب" ميلاعت قيبطت ربع ،ءاقشلاو ملألا نم
 :نابهذم ةيذوبلاو ،لابينلاب ودنمتاك يف مخض دبعم مهلو ،ةمسن
 .ةرطموسو لابينو تبتلاو نابايلاو نيصلا يف دئاس وهو ،ةيتيركسنسلا ةغللاب ةنودم ةسدقملا هبتكو :يلامشلا بهذملا
 ،م2000 ،يمالسإلا بابشلل ةيملاعلا ةودنلا :رظنا ،مايسو ناليسو امروب يف دئاس وهو ،ةيلابلا ةغللاب ةنودم ةسدقملا هبتكو :يبونجلا بهذملا
 .762ص ،2ج ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةيملاعلا ةودنلا راد ،ةيدوعسلا ،ةرصاعملا بازحألاو بهاذملاو نايدألا يف ةرسيملا ةعوسوملا
 ،ايديف جنالك ،كوكناب ،ةيذوبلا تاحلطصملا ةعومجم ،م1961 ،ناكوتوم نيب :رظنا ،رونتملا ملاعلا وأ ظقيتسملا فراعلا ،اذوب ةملك ىنعم )61(

 .439ص
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 يف ايلج اذه رهظي ،هيلإ فدهي ناك ام دجي  كلذب هلعل ،ةليوط تارتفل بارشلاو ماعطلا نع هسفن اسباح

 ةيوقت ىلإ دوعأ نأ يلعف ،اباوص نكي مل مسجلا بيذعت نم هب تمق ام نإ " :هسفن نع هاكح يذلا هلوق

 اÐامرح قيرط نع سفنلا ةيبرت يف ةغلابملاو طيرفتلا نأ كردأ امدعب كلذو    )62("بارشلاو ماعطلاب يدسج

 ةصق يف ملسو هيلع هللا ىلص قودصملا قدص دقو ،اهحلصي الو سفنلا فلتي مونلاو ءاذغلاك اهقوقح نم

 تويب ىلإ طهر ةثالث ءاج" : لوقي ثيح ،هنع هللا يضر كلام نب سنأ اÂ ثدح يذلا ةثالثلا طهرلا

 مÐأك اوربخأ املف ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةدابع نع نولأسي ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جاوزأ

 لاق ،رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ دق ؟ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم نحن نيأو :اولاقف ،اهولاقت

 ءاسنلا لزتعأ انأ :رخآ لاقو ،رطفأ الو رهدلا موصأ انأ :رخآ لاقو ،ادبأ ليللا يلصأ ينإف انأ امأ :مهدحأ

 ينإ هللاو امأ ،اذكو اذك متلق نيذلا متنأ :لاقف ،مهيلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجف ،ادبأ جوزتأ الف

 سيلف يتنس نع بغر نمف ،ءاسنلا جوزتأو ،دقرأو يلصأو ،رطفأو موصأ ينكل ،هل مكاقتأو هللا مكاشخأل

 .عاطقنالاو للملا ىلإ هلآم ددشتلاو عطنتلاف .63"ينم

 لك ؟افوسليف وأ احلاص الجر وأ ،هيلإ ىحوي الوسر ناك له ،اذوب ةيصخش يف نوثحابلا فلتخا دقو

 مÐأب نوجتحي افوسليف ناك هنأ نوري نيذلا كئلوأف ،اذوب مالك نم هتمهف امب اهفقوم تمعدو تلدتسا ةقرف

 هلإلا ةدابع ىلإ ةوعدلا نم ،يحولاو ةلاسرلا ةيضتقت امو ،هلإلا ىلإ ةراشإ وأ اثيدح ؛اذوب مالك يف اودجي مل

 ريزول قباسلا راشتسملا -ازآ لوقي ،رخآلا مويلاو سانلا ريصم نع ملكتي مل امك،هماكحأ عابتاو هتعاطو

                                 
 ةنايدلا خيرات نع القن ،101 ص ،فلسلا ءاوضأ ،ضايرلا ،اÂ ةيفوصلا ةقالعو اهدئاقعو اهخيرات ةيذوبلا ،كسمون ىفطصم هللا دبع .د )62(
 .103ص ،ةيذوبلا
  مقر ،2ص ،7ج ،ةاجنلا قوط راد ،توريب ،رصانلا رصان نب ريهز دمحم :قيقحت ،يراخبلا حيحص  ،م2002،يراخبلا ليعامسإ نب دمحم )63(
 .5063 ثيدحلا
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 هنأل كلذ ،ءايبنألا فوفص يف هعضو نم لهسأ ةفسالفلا فص يف اذوب عضو يل ودبي  -دنهلا يف فاقوألا

 اممو ،)64(ةهلآلاب نمؤت تناك يتلا ةينيدلا جهانملا عم هتقالع لك عطق لب ،هللا دوجول هثحابم يف ضرعتي مل

 يف ناك امل ،دوجو ةهلآلل ناك ول :الئاق باجأ ،هلإلا نع لئس امنيح هسفن اذوب لوق اضيأ هب نوجتحي

 اهÂاش امو صوصنلا هذه نيرسفم ،معزلا اذه يناثلا قيرفلا در دقو ،)65(لئاسملا هذه نع ةباجإلا مهعسو

 ىلإ اعد ثيح ،هسفن اذوب لوقب كلذل اولدتساو ،قحلا هلإلا نود نم دبعت يتلا لطابلا ةهلآ ىلع راكنإ اÐأب

 قيرطلا اوكلساو ،هابتناو ةظقيب هوعبتا ،مكنيب رهظ يذلا امراهد اوعيطأ يتوخإ اي" :)66(الئاق ،امراهد ةعاط

 ،هيف مكحتيو نوكلا كلمي يذلاو ،نايدألا عيمج هب نمؤت يذلا هلإلاب ،امراهد نيرسفم ،"مكل اهدBبع يتلا

 اديحو تسلف ،يلبق –نييينيدلا نيحلصملا – اذوب نم ددع  ءاج دقل " :هلوقب اضيأ هتوبن ىلع اولدتسا امك

 وهف تبث نإ لوقلا اذهف ، )67("نولوألا لعف امك ،مكمامأ قيرطلا رينُأ نأ يدصق امنإو ،تيتأ اميف اديرف

 ،مالسلا هيلع ىسيع لاق ،مهئايبنأ نع باتكلا لهأ عابتأ هلمحي يذلا موهفملا سفنو ،مهعيمج ءايبنألا ةفيظو

 " َل�مَكُأل ْل§ب §ضُق¦نَأل �تْئِج ا§م .َءا§يِب¦نَألا ِوَأ §سو�ما¥نلا §ضُق¦نَأل �تْئِج ي�نَأ اوÍنُظ§ت َال" 17 :5 :ىتم يف درو اميف

 ¦مَل ًال�س�ر§و ُل¦بَق ¦نªم §ك¦يَل§ع ¦م�ها§ن¦ص§صَق ¦دَق ًال�س�ر§و{ :هناحبس لاق ،ميركلا نآرقلا هب ءاج موهفملا سفنو ،

 لسرلا ةفيظو نأ ىلع لوألا صنلا ّلدف .)164/ءاسنلا( }ا»ميªلْك§ت ى§سو�م �هَّللا §مَّلَك§و §ك¦يَل§ع ¦م�ه¦ص�صْق§ن

 ءاصحإو مهتفرعم هنم مزلي ال مÂ ناميإلا نأو ،ريثك مهددع لسرلا نأ ىلع ينآرقلا صنلا لد امك ،ديدجتلا

 نس غلب نأ دعب هتينم هتكردأ دقو .هتلاسرو هتوبن تتبث اذإ ركذ�ي مل نمو ركُذ نمب نمؤن لب ،مهددع

                                 
 .171 ص ،11ط ،ءارسإلا ةعبطم ،رصم ،ىربكلا دنهلا نايدأ ،م2000 ،يبلش دمحأ .د )64(
 .315ص ،11ط ،ءارسإلا ةعبطم ،رصم ،ىربكلا دنهلا نايدأ ،م2000 ،يبلش دمحأ .د )65(
 .640ص ،7ط ،تاتاهم ،كوكناب ،م1983 ،ةيذوبلا دنع سدقملا باتكلا ،ةيذوبلا ةعماجلا )66(
 .199ص ،ىدنلا راد ،رصم ،ةيويسآ تادقتعم ،م1999 ،نافعس لماك .د )67(
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 لكأ هنأ هتافو ببس يف ءاج اممو ،املعمو اظعاو ىرخأ ىلإ ةنيدم نم الوجتم اهمظعم ىضق ،)68(نينامثلا

 .)69(كلذل كردم ريغ ادساف اماعط

 نايب وهو ،انتساردب قلعتملا مهألا ثحبملا ىلإ يتأن ،اذوب ةيصخش لوح ةرصتخملا ةمدقملا هذه دعبو

 ،ةيلاملا تالماعملا صخأ ةفصبو ،ةماع ةفصب ةيعرشلا مهماكحأ ةفرعمل نويذوبلا اهيلإ عجري يتلا رداصملا مهأ

 دجت ال كلذلو ،اباتك بتكي مل اذوب نأ ىلإ)70( ةراشإلا نم دبال ،رداصملا كلت ةفرعم يف جولولا لبق نكل

  -دنهلا لامش يف ،اBداجام ةكلمم ىلإ ةبسن – ةيدجاملا ةغللا يهو ،اذوبل ةيلصألا ةغللاب ةبوتكم ةدحاو ةخسن

 نكت مل مهرداصم نأب نونمؤي هعابتأ نأ امك ،)71(ةيتيركسنسلاو ةيلابلا ةغللاب تبتك ةدوجوملا تاطوطخملاف

 ةرورض هعابتأ ىأر ،اذوب ةافو دعبو ،عابتألا هنع اهظفح ،ثيداحأو لاثمأو بطخ ةعومجم يه لب ،ةلزن�م

 نأ اوفاخف ،ةيذوبلا صوصنلا فيرحت ةيادب ةجيتن ،مهنيب فالخلا رهظ امدعب كلذو ،هتريسو هثيدح نيودت

 اوقفتيل ،عماجم وأ سلاجم ةعبرأ اودقعف ،مهعوبتمل دح عضوو ،مهتنايد راثدناو كالهل ىضوفلا كلت يدؤت

 ريغ ىلع تلوُأ وأ تفر�ح يتلا صوصنلاو ميهافملا حيحصتو ،ماكحألا يقلتل ةحيحصلا رداصملا نييعت ىلع

 نم يتلا ةليسولا اÐأل ،راصتخاب سلا�ا هذه لوانتأسو ،سبللا لوزيو ،عابتألا دحوتي كلذبو ،اذوب دارم

 .مهماكحأو مهتعيرش يقلتل اهودمتعاو مهرداصم نويذوبلا سBسأ اهلالخ

                                 
 لماك دمحم :رظنا ،"اكوشأ " كلملا  مكح نم نيثالثلاو عباسلا ماعلا وهو م-ق 257 ةنس يفوت هنأ دقتعي هنأ الإ ،هتافو موي ديدحت بعصي )68(
 .80ص ،ةيملعلا بتكلا راد ،نانبل ،ةيذوبلا ةفسلفلاو اذوب ،م1994 ،ةضيوع
 .109ص ،فلسلا ءاوضأ ،ضايرلا ،اÂ ةيفوصلا ةقالعو اهدئاقعو اهخيرات ةيذوبلا ،كسمون ىفطصم هللا دبع .د )69(
 ةيملاعلا ةودنلا راد ،ةيدوعسلا ،ةرصاعملا بازحألاو بهاذملاو نايدألا يف ةرسيملا ةعوسوملا ،م2000 ،يمالسإلا بابشلل ةيملاعلا ةودنلا )70(
 .فرصتب ،761ص ،2ج ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل
 .79ص ،ةيملعلا بتكلا راد ،نانبل ،ةيذوبلا ةفسلفلاو اذوب ،م1994 ،ةضيوع لماك دمحم )71(
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 : )72(ةعبرألا ةيذوبلا سلاجم

  :لوألا سل�ا

 يذلا دوشحلاو دوفولا فعاضتو ،عابتألل لئاهلا روضحلا ةصرف نيلغتسم ،ةرشابم اذوب ةافو بقع هدقع مت

 ةبلطلا ناسل ىلع ،مهؤاملع هررقي امو ،مهتنايد هيلإ ريصت ام ةفرعم يف مهنم المأ ؛لبق نم هودهشي مل

 ءارآلا ابأ ىساك أرقف ،هنع اهتياورلو ،اÂ مهل اريكذت اذوب ميلاعت مهعيمست مهنم نيبلاط ،اذوب ىلإ نيبرقملا

 نبا ادنآ  امأ ،تالماعملاو تادابعلا نم هقفلاب ةقلعتملا ماكحألا مهيلع يلابوأ أرقو ،ةعيبطلا ءارو امب ةقلعتملا

 تاياكحلا نم ائيش مهعمسي نأ هنم بلط ،اذوب ىلإ بالطلا بحأو بجنأ نم دعي ناك يذلا ،)73(اذوب مع

 .هريغ نم رثكأ هل هتمزالمو هتبارق مكحب ،اذوب نم اهاقلتوأ اهدهش وأ اهظفح يتلا ظعاوملاو لاثمألاو

 :يناثلا سل�ا

 اذوب بهذم حيقنتو بيذÌ وه ،هئارو نم دصقلا ناكو ،اذوب ةافو نم ةنس ةئام دعب ،سل�ا اذه دقعنا

 ةليط ةدوجوم نكت مل يتلا سوقطلاو تاموسرلاك ،ةنايدلا يف ةثدحملاو ةليخدلا تاسرامملا لك نم هميلاعتو

 اهدهع مكحب ،فيرحتلا ىلإ ةرتفلا هذه يف ضرعتت مل ،مهنيدب ةقالع اهل يتلا اذوب لاوقأ نأ ريغ ،هتايح

 ةهفاشملا لالخ نم ليج نع اليج اهلقنو ،اهسيردت يف اودهتجا نيذلا اهتظفح ةرفوو ،اذوب ةافو نم بيرقلا

 .يقلتلاو

  :ثلاثلا سل�ا

 هيوشتلل ةنايدلا ضرعت وه كلذ يف ببسلاو كوسآ كلملا دهع يف ،داليملا لبق  242ةنس سل�ا اذه دقعنا

                                 
 )فرصتب( .169ص ،عجرملا سفن ،ىربكلا دنهلا نايدأ ،م2000 ،يبلش دمحأ .د )72(
 .169ص ،عجرملا سفن ،ىربكلا دنهلا نايدأ ،م2000 ،يبلش دمحأ .د )73(
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 دقعل ،نيدلا لاجر نم مهعابتأو ةيذوبلا ةنايدلا باحصأ عراسف ،اهصوصن ضعب قحل يذلا فيرحتلا ةجيتن

 .نويذوبلا اهيلإ عجري رداصم ةثالث اونيعف ،ةنايدلل ةسيئرلا رداصملا ديدحتب هلالخ نم نوموقي ،ئراط عامتجا

 بتك هنوك ،يلابلا نوناقلا اضيأ ىمستو ،ثالثلا تالBسلا ينعت يتلاو )Tripitaka( )74(دعب اميف اهيلع قلطأ

 :يتآلا ىلإ مهرداصم ميسقت نكمي مث نمو ،ةيلابلا ةغللاب

 (Adhi Dhamma Pitakas): ةديقعلا

 (Vinaya Pitakas): ةعيرشلا

 (Sutta Pitakas): تاياكحلا

 ريصت ىتح ،اذوب ميلاعت ريسفت ،هئارو نم دصقلا ناكو ،يداليملا لوألا نرقلا ةياÐ يف دقعنا :عبارلا سل�ا

 ماوعلا دجي يتلا ؛ةفسلفلاب ةبوشملا ةدقعملا تاليوأتلا نع اديعب ،كاردإ اهيفاجي الو نهذ اهيف يوتلي ال ةموهفم

 .اهيمارمب رفظلاو اهمهف يف ةغلاب ةبوعص

 عيسوتو اهيلع ةظفاحملاو ةيذوبلا ةنايدلا مايق ءارو تناك يتلا عما�ا مهأل عيرسلا ضرعلا اذه دعب

 يف مهدامتعا ناكو ،هسفن اذوب نم تذخُأ ةيذوبلا رداصم نأ انل نيبتي ،اهرداصمو اهلوصأ طبضو ،اÌرئاد

 اورهظتساو اوظفح نيذلا هبالط قيرط نع هعابتأل تلقن دقف هلاوقأ امأ ،هلاعفأو هلاوقأ :نيرمأ ىلع كلذ

 اوفقوو اهودهاش هتايح نم بناوج ةياور ىلع اهيف مهدامتعا ناكف هلاعفأ امأو ،هتاياكحو هظعاومو هبطخ

 هيلع زكرن يذلاو .خلأ...عضاوتلاو ،فشقتلاو ،ةنبهرلاو دهزلا يف ةلثمتملا هلامعأو هفقاوم لالخ نم اهيلع

                                 
 فرعت يتلاو ،بونجلا يف  يلابلا  ةغلبو ،امروبو دنليات ناكس نم هعابتأ مهو ،لامشلا يف ةيتيركسنسلا ةغللاب الوأ تظفح ةيذوبلا رداصملا )74(
 دمحم :رظنا ،ةيويسألا تاغللا ىلإ تمجرت اقحالو ،ةرطموسو ،اواجو ،ةينيصلا دنهلاو ،نابايلاو ايروكو ،نيصلاو ،تبتلاو ،لابين دالبب مويلا
 .80 ،79ص ،ةيملعلا بتكلا راد ،نانبل ،ةيذوبلا ةفسلفلاو اذوب ،م1994 ،ةضيوع لماك
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 ةقلعتملا ماكحألا طابنتسا نكمي ثيح ،تاياكحلاو ،ةعيرشلا يف لثمتملا ،ثلاثلاو يناثلا ردصملا وه انثحب يف

 .هتريسو هلاعفأ نم هنع يور امو هلاوقأ لالخ نم ؛اذوبلا دنع ةمرحملا ةيلاملا تالماعملاب
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 .دوهيلا دنع عيرشتلا رداصم :ثلاثلا ثحبملا

 ملف ،ةيلومشلاب ةيلصألا اهرداصم تمتها يتلا تانايدلا نم اهدجي  )76(ةيدوهيلا )75(ةنايدلا لوصأ يف رظانلا

 تالماعملاو تادابعلا يف نيناوقو ماظنب تمستا دقف ،هل تقرطتو الإ نيدلاو ايندلا بناوج نم ابناج كرتت

 هسفنو هنيد وحن درفلا تابجاوو ةسايسلاو ءاضقلاو ةعارزلاو ةراجتلاو ةرسألا ماكحأ نم امهتحت جردني امو

 ،مهتعيرش ماكحأ ةفرعمل امهيلإ نوعجري ناردصم مهل ةلمجلا يف دوهيلاف ،ماكحألا نم كلذ ريغ ىلإ...هعمتجمو

 مهل امك ،هنع ءانغتسالا نكمي ال اهل احرش دعي يذلا دوملتلا يناثلاو ،اÂ قحلي امو ةاروتلا لوألا ردصملا

 ،تاباتكلاو ،ءايبنألا رافسأ امهو ،دوملتلاو ةاروتلا  نع ةيمهأ لقت ال اهنكل ،ةيعرف ربتعت ىرخأ رداصم

 .يلي اميف امهيلك ليصفتلا نم ءيشب لوانتنسو

                                 
 مازتلالا وه ،دوهيلا دنع نيدلاب دارملا نأ ،اهبلغأ يف ررك يذلا ىنعملا وهو ةصالخلا نكل  ،دوهيلا دنع نيدلا حلطصمل ةريثك تافيرعت كانه )75(
 :رظنا ،ةاروتلا يف ةدوجوملا ميلاعتلاب

  https://forward.com/scribe/376744/what-does-it-mean-to-be-a-religious-jew-today 
 درو امك ،دوملتلا وه لصألا نأ ىلإ اهعابتأ نم ريثك بهذ يتلا ،ةرصاعملا ةيدوهيلا ةنايدلا ىلع عقي ال فيرعتلا اذه نأ ثحابلا دقتعي نكل
 افرح فلاخي نم نإو ،توملا باقع اهتفلاخم بجوتست ال اماكحأ نمضتت ةاروتلاف ؛ةاروتلا ال دوملتلا عبتا "دوملتلا نم ب / 21 :نيبور رفس
 فلاخي هنإف اذه حص اذإف "تومي نأ ىلإ ايح هيف قاسيو طئاغلا يف سمغي دوملتلا تاملك نم ةملكب أزهي نمو ،هباقع لتقلاف دوملتلا يف ءاج
 عرفلا نوكي نأ نكمي الف ،هل ريسفت دوملتلاو ،مالسلا هيلع ىسوم ىلإ بوسنملا وه ةاروتلا نأل ،ادج ديعب اذه نكل ،هاندروأ يذلا فيرعتلا
 .لصألا ىلع امدقم
 انعجر يأ )كيلإ انده انإ(  :مالسلا هيلع ىسوم لوقل ،مسالا اذه مهمزل دقو ،باتو عجر يأ ،لجرلا داه نم ةذوخأم دوهي ةملك )76(
 اهيلع لزني ناك هلبق ءايبنألا نأ مكحب ،ءامسلا نم لزن باتك لوأ دع�ي يذلا ،ةاروتلا مÂاتكو ،مالسلا هيلع ىسوم يبنلا ةمأ مهو ،انعرضتو
 نم يف لاكشإ عقو نكل ،ليئارسإ لسنل ىلعألا دجلا هرابتعاب ،مالسلا هيلع ميهاربإ انيبن ىلإ هتبسن در ىلع دوملتلا ءاملع حلطصا دقو ،افحص
 ةيليئارسإ ةأرما نم يذلا كنبا “ : دوملتلا صن ىلع ءانب ،ةيدوهي مأ نم دلو نم وه يدوهيلا نأ ىلإ مهروهمج بهذف ،يدوهيلا مسا هيلع عقي
 دعب ثدحأ قيرفتلا اذهو .مألا ةهج نم قرعلا يف ةيدوهيلا اولزتخا هيلع ءانبو ”كنبا ىعدي الف ةينثو ةأرما نم دولوملا كنبا امأ ،كنبا ىعدي
 اوررق عامتجا دعب ،م1892 ةنس ،حالصإلا ىلع ةبوسحم ءاهقفلا نم ةفئاط هتضفر نكل .دوهيلا سنج ىلع اظافح ،يلبابلا يبسلا نم ةدوعلا
 رظناو .16ص ،2ج ،لحنلاو للملا ،يناتسرهشلا رظنا ،بألا ىتح لمشي امنإو ،طقف ةيدوهي همأ تناك نم ىلع رصتقي ال يدوهيلا نأ ،هيف
 .فرصتب .125 ،124 ص ،رامع راد ،نامع ،ةييدوهيلا ،م1998 ،ديمحلا دبع نافرع .د :اضيأ
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  )77( ةاروتلا :الوأ

 مسقلا اذه ىلع دوهيلا قلط�يو .نوناقلا يأ سومانلا ىمستو ،ةعيرشلا اهانعم ةيربع ةملك ةاروتلا :ةاروتلا

 .تاحلطصم ةدع

 .اراصتخا )ك ،ن ،ت( اهل زمريو ميدقلا دهعلا اهنم فلأتي يتلا ةريبكلا ةثالثلا ءازجألا يهو خانتلا اهرهشأ -

 يتلا اهيف ةيعرشلا ماكحألا ىلإ عوجرلاو مÌادابع يف هتءارقب نوبلاطم مÐأل ،ءورقملا صنلا ينعتو ارقملا -

 .مÌايح مظنت

 فالسألا نع يورملا سدقملا صنلا كلذب نونعي ،ةصاخ ةيملع ةفص مهدنع وهو تروسملا) وأ (ةروسملا -

 .)78(اهادع ام تضفرو ءاملعلا لايجأ اهتضترا  -مهمعز دح ىلع-  ةرتاوتم ةياور

 ،نيوكتلا رفس :يهو ةسمخلا رافسألا ينعت ةينانوي ةملك يهو )كيتاتنابلا( اضيأ ةاروتلا ىمست امك

 .)79(ةينثتلا رفس ،ددعلا رفس ،نييواللا رفس ،جورخلا رفس

 :ةسدقملا بتكلا هذه اهتنمضتو اهتلوانت يتلا طاقنلا مهأ ىلإ ةراشإ انهو

                                 
 لاغتشالاو نايمجعأ نامسا ليجنإلاو ةاروتلا نأب مزج يرشخمزلا نأ الإ ،ةيمجعأ وأ ةيبرع يه له ةملكلا لصأ يف فلتخا :ةاروتلا )77(
 ماكحألا ىلع لمتشتو ،هتعيرشو هللا ضئارف ىنعمب جورخلا رفس يف ةروت ةملك تءاجو ،ىدهو لد يبرعلاب اهانعم امأ ،ديفم ريغ امهقاقتشاب
 رافسألا وذ باتكلا يأ ”سكوياتناب “ وأ ةسمخلا رافسألا هيلع قلطي ام يهو ،ةلزنملا ةنودملا ماكحألا اضيأ لمشت امك ،ةنودملا ريغ ةثوروملا
 معنملا دبع ،د :رظنا .ميدقلا دهعلا رافسأ عيمج ىلع ةاروتلا مسا اوقلطأف اوعسوت مث ،مالسلا هيلع ىسوم ىلإ بسني اهنيودت اÐوك ،ةسمخلا
 .4101ص ،1ج ،م1977 ،يرشخمزلا ريسفت :اضيأ رظناو .84 ىلإ 81ص نم ،قباس عجرم ،م1980 ،ينفجلا
 .63 ،62ص ،مولعلا راد ،توريب ،يدوهيلا ركفلا يف ثاحبأ ،م1987 ،اظاظ نسح .د )78(
 .448ص ،6ج ،ديدجلا ليجلا ةبتكم نميلا ،قالح نسح نب يحبص دمحم :قيقحت ،يناكوشلا مامإلا ىواتف نم ينابرلا حتفلا ،يناكوشلا )79(

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



48 
 

 هيلع فسوي يبنلاب همتخ دقو ،هدعب ءايبنألاو ،مدآو ،ضرألاو ،تاومسلا قلخ نع ثدحتي :نيوكتلا رفس •

 .احاحصإ نيسمخ نم نوكتيو ،مالسلا

 ميلاعتلا يف ةلثمتملا ةيعرشلا ماكحألا  نم ريثكلا اهيف تركذ ،احاحصإ نيعبرأ ىلع لمتشا :جورخلا رفس  •

 ةصق نع ثدحتو ،مالسلا هيلع ىسوم ىلع تلزن يتلا رشعلا اياصولا اضيأ نمضت امك ،نيناوقلاو ةينيدلا

 عم جورخلا دعب مهل ثدحامو ،رصم نم مهجورخ ىلإ مالسلا هيلع فسوي توم دعب نم ليئارسإ ينب

 .مالسلا هيلع ىسوم

 هلسن نم يذلا بوقعي نب ىوال ينب طبس ىلإ ةبسن ،احاحصإ نيرشعو ةعبس نم فلأتي :نييواللا رفس  •

 مهو ةينيدلا رومألاب مايقلا يأ ةناهكلا مهيف نيذلا مه نوراه دالوأو ،مالسلا امهيلع نوراهو ىسوم

 تارافكو ،ةناهكلاب قلعتت ارومأ رفسلا اذه نمضتيو ،سانلا اهميلعتو ةعيرشلا ىلع ةظفاحملاب نوفلكملا

 .ةيعرشلا ماكحألا نم كلذ ريغ ىلإ... حئاباذلاو تادابعلا ماكحأو ،ةمرحملا ةحكنألاو ،بونذلا

 دعب ليئارسإ ينب نم تثدح ثداوحو ،تاهيجوت نمضت احاحصإ نيثالثو ةتس نم فلأتي :ددعلا رفس •

 .جورخلا

 ةرم مهيلع ىهاونلاو رماوألا ةداعإب متها هنأل كلذب يمسو ،احاحصإ نيثالثو ةعبرأ نم فلأتي :ةينثتلا رفس  •

 .)80(هربقو مالسلا هيلع ىسوم توم ركذب رفسلا اذه يهتنيو ،ةقباسلا ماكحألا ضعبو ،ىرخأ

 :"نيمدقتملا" لوألا ءايبنألا رافسأ :ايناث

 ،يلبابلا يبسلا يف اهنم مهجورخ ىلإ نيطسلف مهلوخد ذنم ليئارسإ ينبب قلعتت ،ةيخيرات ثادحأ درس تلوانت

                                 
 .74ص ،فلسلا ءاوضأ ةبتكم ،ةيدوعسلا ،ةينارصنلاو ةيدوهيلا نايدألا يف تاسارد ،2004 ،فلخلا زيزعلا دبع نب دوعس )80(
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 مالسلا هيلع ناميلس لكيه ءانبو ليئارسإ ينب ةكلمم ماسقنا دهعو كولملا دهعو ةاضقلا دهع ثداوح اهنمو

 يذلا ريخألا مسقلا اذهو ،تاعيرشتلاو ماكحألاو اياصولا ضعب كلذ للختيو ،يلبابلا وزغلا يف هريمدتو

 ماكحألا طابنتسا نكمي اضيأ تالولدم اهل رابخألاو صصقلا تناك نإو ،هريغ نم رثكأ ثحابلا هنم ديفتيس

  :اراصتخا هيوتحت ام ضعب ىلع اجرعم رافسألا هذه ثحابلا ركذيسو ،اهيوقت ةنيرق تدجو اذإ ،اهنم

 روبع ،ةريثك ثادحأ ىلإ ةراشإلا اهيف تمت ،احاحصإ نيرشعو ةعبرأ نم نوكتي :)81(عوشي رفس •

 هيلإ راشأ اممو ،ةيراض كراعم ةدع ةرتفلا كلت تدهش امك احيرأ  ةنيدم ىلع مهئاليتسا ،ندرألا

 نأ اميس ال ،داصتقالا نيسحت يف ريثأتو رود اهل يتلاو ،قاثيملاو دهعلا ىلع ةظفاحملا ةيمهأ ،باتكلا

 .دوهعلا ظفحو ةنامألا ىلع ةينبم ةيلاملا تالماعملا

 باتكلا اهيلإ قرطت يتلا عيضاوملا مهأ نم ،ًاحاحصإ نيرشعو دحاو نم نوكتي : )82(ةاضقلا رفس •

 نكت مل يتلا ةسايسلا ءارج ،دوهيلا اهشيعي ناك يتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسفنلا ةلاحلا :يه

 ةيدرفلا ةايحلا ميظنت ىلع ةاضقلا عيجشتو ثحلا هيف ظحالي امك ،كولملا نيب تافالخلا ببسب ،ةنزاوتم

 لالخ نم ،مهلخد يف ةدايزلاو مÌايح نيسحت ىلإ رشابم لكشب دوعي يذلاو ،عمتجملل ةيعامجلاو

 .داصتقالاو ةراجتلاب يقرلا

                                 
 ،مالسلا هيلع ىسومل امداخ ناكو ،رصم يف دلو ، صالخلا ىوهي ىنعمب ،عشوهي ناك همساف الإ ،مالسلا هيلع ىسوم يبنلا هيلع اهقلطأ عوش )81(
 ابنألا ةفاين ،رظنا ،م.ق15 هتباتك تمت دقو ،هتوم ثادحأ ادع ،رفسلا بتاك وه هنأ نوريثكلا ىري ،هتوم دعب ،هل ةفيلخو ادئاق هنيع مث
 .28ص ،قباس عجرم ،سناولس
 ىلع كلذ يف دمتعا دقو ،يبنلا ليئومص وه ،هبتاك نأ دوملتلا يف ءاج دقو ،مكحلا نلعي وأ ،مكحي ىنعمب ،“ طافاش“ ةيربعلاب رفسلا مسا )82(
 .ماظنلاو بعشلا بيترت يف رألا هل ناك ثيح ،ةنس ةئامعبرأ لالخ ،ايضاق رشع ةعبرأ ،ةرتفلا كلت مكح هنأل ،ةاضقلا يمسو ،ةميدق قئاثو
 . فرصتب  31ص  ،قباس عجرم ،سناولس ابنألا ةفاين :رظنا
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 ،همكح ةرتفو ليئومص ةايح ركذب باتكلا زيمت ،احاحصإ 31 نم نوكتي : )83(لوألا ليئومص رفس •

 تالماعملا نم اهريغو ةوشرلا يف اوعقو نيذلا هءانبأ ىلإ ةراشإلا هيف تدرو امك ،ثادحأ نم اهللخت امو

 نوكي ال كلذ نأو ميلعتلاو ةوعدلا يف نزاوتلا ىلع هثحو ،هرجز كلذ ىلع بترت امم ،ةمرحملا ةيراجتلا

 .مهقح يف ريصقتلاو ةرسألا شيمÌ باسح ىلع

 دوواد دهع يف ترج يتلا ثادحألل ةمتت دعي ،ًاحاحصإ 24 نم نوكتي : )84(يناثلا ليئومص رفس •

 تمتخ ،ةروث مايق ىلإ ىدأ امم ،هدلبو هترسأ ىلع رثأ هل ناكو ،هيلإ تبسن يتلا ءاطخألاو ،مالسلا هيلع

 .هيلإ عجرو هللا ىلإ بات امدعب ،هتاراصتنا ركذب

 :عيضاوم ةثالث باتكلا لوانت ،احاحصإ 31 نم نوكتي : )85(لوألا كولملا رفس •

 ،امهرصاع نييبن دوجو ةرتفلا هذه زيمي امك ،هيلوت يف تراد يتلا ثادحألاو ،هيبأل افلخ ناميلس بيصنت :الوأ

 .ايخأو ناثان

 عابتا مدع ءارج ،ةبكترملا ءاطخألا ىلإ مهضعب اهعجرأ ،دحت نم هل لصح امو هيلع هعابتأ ضعب درمت :ايناث

 ،ةريثك حاون نم دالبلا رض دقف ،نينيدتم ريغ ءاكرشب حامسلا وه اهقبطي مل يتلا ميلاعتلا مهأ نمو ،ميلاعتلا

 ..ةيعامتجاو ةيداصتقا

                                 
 ”يبنلا ليئومص “ وه هبتاك نأ ضعبلا حجري ،هللا نم عمس وأ هللا مسا ،ةيربعلاب هانعمو ،ةاضقلا رخآو ىسوم دعب يبن لوأ دع�ي :ليئومص )83(
 اءزج رفسلا كلذك اذه ناك دقو .ارزع وأ ايمرإ امÐأ ىلإ نورخآ بهذو ،ناثانو داج ناينبلا ،اهمتأ دقف ،هتوم نع تثدحت يتلا ءازجألا ىلإ
 .35ص ،قباس عجرم ،سناولس ابنألا ةفاين :رظنا .ةنيعبسلا ةمجرتلا دعب مسق مث ،يناثلا ءزجلا عم ادحاو
 هيف فلتخا ،انفلسأ امك هبتاكو ،هللا نم عمس وأ ةدعاسملا ينعت ةنيتال ةملك يهو ”اتاجلوقلا “ ،ةيربعلا ىلإ هتمجرتو هلصف لبق ىمسي ناك )84(
 .43ص ،قباس عجرم ،سناولس ابنألا ةفاين ،رظنا ،ارزع ،ايمرإإ ،ناثان ،داج ،لاجر ةعبرأ نيب
 يف نيعومجم ناباتكلا ناك دقو ،ايمرلإ ذيملت خوراب وأ ،ارزع وه نيرفسلا بتاك نأ نورخآ ىأرو ،يبنلا ايمرأل هتباتك دوملتلا بسني )85(
 .43ص ،قباس عجرم ،سناولس ابنألا ةفاين :رظنا ،ةيربعلا ىلإ ةمجرتلا امهتلصف نأ ىلإ دحاو ءزج
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 نع داعتبالاو ةينثولاو ةيبصعلا راشتنا ىلإ ىدأ امم ،ةكلمملا ماسقناو ،مكحلا ناميلس نب ماعبحر ةيلوت :اثلاث

 نم ىلع حالفلاو زوفلا تبترو ،اياصولا قيبطتو باتكلا عابتا ىلع تلد يتلا تايآلا نم .ةينيدلا ميلاعتلا

 ةعيرش يف بوتكم وه امك ،هاياصو ظفحتو ،برلا رئاعش ظفحا "  :2/3 ،لوألا كولملا رفس يه ،اÂ لمع

 .ةيلاملا تالمعملا ماكحأ اياصولا كلت نمض نم نأ كش الو  ،"حلفت يكل ،ىسوم

 يتكلمم يف لصح امل ميمتت باتكلا اذه يف ،احاحصإ نيرشعو ةسمخ نم نوكتي :)86( يناثلا كولملا رفس •

 داشرإب ،ءزجلا اذه زيمتي ،ةنس245 لالخ ميلشروأ ريمدتو مهيبسو اهبعش رسأ مت دقو ،ليئارسإو اذوهي

 ،ةعا�ا دح ىلإ اولصو ىتح ،مهداصتقا كلذ يف امب ،مهدالب ترمد يتلا مهئاطخأ نم ةدافتسالا ىلإ سانلا

 .ةعا�او رسعلا تقو حماستلاو ريسيتلاو راعسألا ضيفخت يهو ةتفل هيف امك

 :"نورخأتملا" رخُألا ءايبنألا رافسأ

 يسرافلا مكحلا لظ تحت نيطسلف ىلإ مهضعب ةدوع مث يلبابلا يبسلا ةرتف ءانثأ ليئارسإ ينب ثارتب تمتها

 اÂ نيدي يتلا ةيعيرشتلا ماكحألاو تاؤوبنلاو اياصولا ضعب اÂو ،ةيناث ةرم ناميلس لكيه ءانب ةداعإ مث

 :يلاتلاك رافسألا هذهو ،ثحابلل امهم ابناج نوكيس اذهو ،اÂ نودبعتيو ،دوهيلا

 ةبراحمو ،ماتيألاو نيكاسملا نع عافدلاب ،ايعشأ زيمت ،احاحصإ نيتسو ةتس نم نوكتت  :)87(ايعشأ رفس •

 بابرأ دنع لاومألاو ةراجتلا راكتحاو ،ةوشرلا راشتناو ،راجتلا عشج نم ،داسفلاو ملظلا عاونأ لك

                                 
 نأ دوملتلا يف ءاج دقو ،ةيربعلا ىلإ مجرت امدعب كلذو ،نيئزج ىلإ مسق مث ،لوألا باتكلا نمض ناك ،باتكلا اذه نأ ىلإ اقباس انرشأ )86(
 .48ص :رظنا ،”ايمرإ“ يبنلا :وه هبتاك
 رفسلا اذه بتك دقو ،هروص لكب داسفلا ةبراحم ىلع اريثك زكر ثيح ،احلصم الجر ،ءايعشإ دع�ي ”صلخي هللا “ينعت ةيربعلا يف ءايعشإ )87(
 ابنألا ةفاين :رظنا .راشنملاب هرشن مت ثيح ،”يسنم“ كلملا دي ىلع تناك هتافو نأ ”سوناجيروأ “ ركذ دقو  ،م .ق  8 نرقلا يف :ليوطلا
 .83ص ،قباس عجرم ،سناولس
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 ،هباتك يف كلذ ىلجتيو .هناحبس هللا بضغت يتلا لاعفألا كلت ةبقاع نم مهرذحي ناك امك ،لامعألا

 ،ميتيلا اوضقا ،مولظملا اوفصنأ ،قحلا اوبلطا ،ريخلا لعف اوملعت ،رشلا لعف نع اوفك " 16/17 :1

 ،صوصللا ءافغلو ،نودورمتم كؤاسؤر " 23 :1 ،ةوشرلا مذ يف احيرص ءاجو ،"ةلمرألا نع اوماح

 ."اياطعلا عبتيو ،ةوشرلا بحي مهنم دحاو لك

 لوح تراد ،ةريثك عيضاوم ،باتكلا لوانت ،احاحصإ نيسمخو نيتنث نم نوكتي : )88(ايمرإ رفس •

 بسكلا ىلع ثحلا ،انعوضومب قلعت هل اممو ،تالا�ا لك يف ،داسفلا ةبراحمو ،هللااب ناميإلا خيسرت

 امك ،"هكرتي همايأ فصن يف ،قح ريغب ينغلا " 11 :17 يف ءاج ،مرحملا بسكلا نع داعتبالاو ،لالحلا

 يذلا لجرلا نوعلم " 5 :17 يف ءاج ،لامعألا عيمج يف هللا ىلع لكوتلاو دامتعالا ىلإ وعدي ناك

 طاشنو دجب مهلامعأ ءادأ نع نولساكي نيذلا كئلوأ نعلو  ،"هبلق ديحي برلا نعو ،ناسنإلا ىلع لكتي

 ."ةواخرب برلا لمع لمعي نم نوعلم " 10 : 48 ،هصن ام ءاج ،ناقتإو

 ةداعإك ،اريثك تاؤبنتلا ىلع باتكلا زكر ،احاحصإ نيعبرأو ةينامث نم نوكتي :)89(لايقزح رفس •

 ىبرت دقف  ،نهاك نبا انهاك هنوك ىلإ عجار كلذ امبر ،رشلا ةبراحمل هللا دسجت ةيناكمإو ،لكيهلا

 ،ةنهكلا نم نيدلا لاجر هبيغرتو هثح يه هترتف زيمي اممو ،تانهكتلاب اريثك نمؤت ةئيب يف عرعرتو

 ،هصن ام ءاج ،ادحأ هركم ريغ ةوعدلاب متها امك ،نيدايملا عيمج يف بعشلا تايجاحب  مامتهالل

                                 
 ،ةعيرشلا ةمدخل ةنس  41 نع ديزت ةدمل هسفن غرف ثيح ،ركبم نس يف ملعتلاو دبعتلا أدب ،عفتري وأ دجمتيس هللا ،ايفرح ةيربعلاب همسا ىنعم )88(
 ضعب همجر ،رصم ىلإ هتلحر ءانثأ ،نيصاعلا خيبوتو ،ركنملل هراكنإ ةرثكل هنأ ،هتافو ببس يف ءاج دقو ،م.ق 626 ىلإ 587  ةرتف يف شاع
 .88ص ،قباس عجرم ،سناولس ابنألا ةفاين :رظنا ،توملا ىتح ةراجحلاب هعم رفاس نم
 نم نيثالثلا يف همازتلا أدب ثيح ،ةيدوهيلا سوقطلاب هكسنت هنع فرع دقو ،ميلشروأ يف أشن ،يوقي هللا ةيفرحلا ةمجرتلا ينعت :لاقيزح )89(
 .95ص ،قباس عجرم ،سناولس ابنألا ةفاين :رظنا ،اضيأ لايناد يبنلا رصاع دقو ،ايمرإ يبنلا بولسأب اريثك رثأت ،ةنس  22 ةرتفل رمتساو ،هرمع
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 ،احاحصإ رشع انثإ نم نوكتي : )90(لايناد رفس."عنتميلف عنتمي نمو ،عمسيلف عمسي نم" 27 :3

 يبسلل ضرعت امل هنأ اهنم ،رغصلا نم هتراهط ىدم زرب�ت ،عئاقول هدرس وه ،لايناد باتك زيم اممو

 ىلع ةحوبذم ريغ اÐوك ،موحللا لكأ ضفر امك ،تاردخم نم تاركسملا برش ضفر ،لباب ىلإ

 نود نم دوبعم يأ وأ منص يأل دوجسلا ضفر امك ،يتابنلا ماعطلاب ىفتكاو ،ةيدوهيلا ةقيرطلا

 ،مانصألا يف ةراجتلاو ،تاركسملاو تاردخملا عيبو ،ةحوبذملا ريغ موحللا ةراجت نأ ىلإ ريشي امم ،هللا

 .ةيدوهيلا ةعيرشلا يف امَّلس�م ارمأ اهميرحت ناك

 لوطأ هنوكل امبر ،عشوه رفسب ،راغصلا ءايبنألا رافسأ تلهتسا :ًايبن رشع ينثالا وأ راغصلا ءايبنألا رافسأ

 عشوه امنيب ،داليملا لبق  845 تأدب ايدبوع ةوبن دجن مدقتملا ىلإ رظنلاب هنأل ، )91(رشع ينثالا بتكلا

 هذهو ،راغصلا ءايبنألا عيمج عم ةنراقم لوطألا تناك هتوبن ةرتف نأ امك ،داليملا لبق 760 ايبن حبصأ

 :يلاتلاك رافسألا

 هتايح لوألا بناجلا ،نيبناج باتكلا لوانت ،احاحصإ رشع ةعبرأ نم نوكتي :)92( عشوه رفس •

 ةوعد وه ،يناثلا بناجلا ،رايتخالا يف ءاطخأ نم اهيلع بترت امو ،هجاوز يف ةلثمتملا ةيصخشلا

 شغو ةقرس نم ،هللا رماوأ ةفلاخم هسفن هل لوست نم لك راذنإو فيوختو  ،هللا ىلإ عوجرلل سانلا

 ،ضرألا ناكس عم ةمكاحم برلل نإ" 1 :4 ،هصن ام رفسلا يف ءاج ،اهلهأ ىلإ ةنامألا ءادأ مدعو

                                 
 ،ذخوبن كلملا ةمدخل غرفت م.ق 604 اذوهي كلم ميكايوهي “ ةرتف يف شاع ،ميلشروأ يف دلو ”يضقيا برلا “ هانعم يربع مسا :لايناد )90(
 .96ص ،قباس عجرم ،سناولس ابنألا ةفاين :رظنا ،مالحألا ريسفت نم هنكمتو ،هتفعو هتراهطب فرع امك ،ةساردلا نم تاونس ثالث دعب
 .165ص ،4ط ،سيدقلا راد ةعبطم ،ةرهاقلا ،ميدقلا دهعلا يف ءايبنألاو ةوبنلا ،م2014 ،نيكسملا ىتم بألا )91(
 )م.ق 8( نرقلا يف شاع ،مهرافسأ مجح ىلإ رظنلاب ،راغصلا ءايبنألا لوأ دع�ي ،صلخملا وأ صالخلا ينعي عشوه )92(
 .101ص ،قباس عجرم ،سناولس ابنألا ةفاين :رظنا ،م.ق 722 ةنس ةرماسلا طوقس دهش دقو ،ةنس 58 هتايح ةرتف تناك دقو 
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  مل هنأ امك  ،"قسفو ةقرسو لتقو بذكو نعل ،ضرألا يف هللا ةفرعم الو ناسحإ الو ةنامأ ال هنأل

 مدع نم يبعش كله دق " 6 :4،رفسلا سفن يف ءاج ،هقيرط نع صالخلا هنكمي ،ارذع لهجلا دعي

 ."ةفرعملا

 ضرعت :لوألا بناجلا ،نيبناج هباتك يف لوانت ،تاحاحصإ ثالث نم نوكتي :)93(ليئوي رفس •

 :يناثلا بناجلا .هلك كلذ نم هنمز يف ناهكلا فقومو هفقوم ،دارجلا قيرط نع باقعلل دالبلا

 ،ةوشرلاو سكملاو شغلا نم سانلا بيهرتل اهمادختسا مت ثيح ،ةمعن ىلإ ةمقنلا كلت ليوحت

 اوحصا " 5 :1،صنلا يف ءاج ام ،كلذ ىلع لدي اممو .لالحلا ىلع راصتقالاو ةبوتلا يف مهبيغرتو

 اذهو ."مكهاوفأ نع عطقنا هنأل ريصعلا ىلع رمخلا يبراش عيمج اي اولولوو اوكباو ،ىراكسلا اهيأ

 .ةراجتو ابرش اهعاونأ عيمجب تاركسملا نم حضاو ريذحت هيف

 لدعلا نوناق خيسرت اهنم ،ةريثك عيضاوم لوانت ،تاحاحصإ ةعست نم نوكتي : )94(سوماع رفس •

 طيرفتلا لآم نأب مهرّكذ امك ،تالماعملا عيمج لمشي كلذ نأب مهملعأو  ،عمت�ا فايطأ عيمج نيب

 بجي يتلا ةقيقحلا نأ ىلع دكؤي ناكو ،داسفلا راشتناو لشفلاو قرفتلاو نهولا وه ،رصنعلا اذه يف

 اممو ،ةعيرشلا هتضترا يذلا هجولا ىلع ةعيرشلاب لمعلا يه ،يدوهيلا ةنايدلل عبتملا اهيلإ يدتهي نأ

 نوسودت مكنأ لجأ نم كلذل  ..." 11 :5 ،هصن ام نيلياحتملا راجتلا ىلع فينعتلا يف ءاج

  ."اهيف نونكست الو ةتوحنم ةراجح نم اتويب متينب ،حمق ةيده هنم نوذخأتو ،نيكسملا

                                 
 ، )م.ق( 400 ادجاوتم ناك ثيح ،ميلشروأ يف أشن ”هللا وه ةوهي “ ةيفرحلا ةمجرتلاب هانعمو ،رشع ينثالا راغصلا ءايبنألا نم ليئوي )93(
 .106ص ،قباس عجرم ،سناولس ابنألا ةفاين :رظنا
 عجرم ،سناولس ابنألا ةفاين :رظنا ،ليإ تيب يف داشرإو ةوعد نم هتمدخ زكر دقو ،محل تيبب عرعرتو أشن ،لاقثألا لمح ينعت ةيربع ةملك )94(
 .107ص ،قباس

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



55 
 

 ،دحاو حاحصإ ىلع لمتشي هنوك ،اريغص رفسلا دع�ي ،دحاو حاحصإ نم نوكتي :)95( ايدبوع رفس •

 10 :1 ،نيرخآلاب رارضإلا عنم يف ءاج اممو ،عوسي مودقب سانلا ريشبتب ةلمجلا يف باتكلا متها

 جردني اذه نأ كش الو ،"دبألا ىلإ ضرقنتو يزخلا كاشغي ،بوقعي كيخأل كملظ لجأ نم "

 .ةوشرلا بلطو ،راكتحالاو ،ابرلاك ،نيرخآلاب رارضإو ملظ اهيف يتلا ةيلاملا تالماعملا نم ريثك هتحت

 .نيعوضوم باتكلا لوانت  ،تاحاحصإ عبرأ نم نوكتي : )96(نانوي رفس •

 .كمسلا عم هتصقو ،ةراحبلاو رحبلا عم مالسلا هيلع سنوي ةصق :لوألا

 مÌوعد يف ،سانلا عم هتقالعو ،هللا نم هبرقو هلكوت ةوق اهيف تبثأ يتلا ،هبر عم سنوي ةقالع :يناثلا عوضوملا

 .ريخلا ىلإ مهداشرإو مههيجوتو

 ،ةوبنلا ءايعدأ نم هريذحت وه ،هريغ نع هزيمي اممو ،تاحاحصإ  عبس نم نوكتي : )97( اخيم رفس •

 نم كباصنأو ةتوحنملا كليثامت عطقا " 13 :5 ،تالماعملا يف ءاج اممو .سانلا ىلع الايتحاو ابذك

 ةلع نايب عم ،ليثامتلا رسك يف حضاو رمأ ذهو  ،"دعب ام يف كيدي لمعل دجست الف ،كطسو

 .اهعيب داسف يضتقي ميرحتلاو ،هللا ريغل دوجسلاو كرشلل ةعيرذ اÐأ يهو ،كلذ

 .تاحاحصإ ةثالث نم نوكتي) 98(موحان رفس •

                                 
 .108 ص ،قباس عجرم ،سناولس ابنألا ةفاين ،رظنا ،)م ق( 583 ةرتف يف شيعي ناك ،هللا دبع  هانعم ،يربع مسا ،ايدبوع )95(
 ةالصلا هيلع همساب ةروس تيمس دقو ،مالسلا هيلع سنوي مساب نآرقلا يف ءاج يذلاو ،ةمامح ينعتو ،ةنوي يربعلا مسالا نم ،نانوي يبنلا )96(
 ،يح توحلا نطب يف هثوكم يهو ،اهدروا يتلا ةصقلا يف فلتخا دقل ،ةلمرأ نبا هنأ دوملتلا يف ءاج ، ”رفاح تاج“ ةدلبب أشن ،ميلستلا متأو
 ،قباس عجرم ،سناولس ابنألا ةفاين ،رظنا ،ميركلا نآرقلا يف كلذل دييأتلا ءاج دقو ،ةقيقح هنوريو ،كلذ نوتبثي دوهيلا نم نيخرؤملا ءامدق نكل

 .)فرصتب( ،110 ص
 .58ص ،قباس عجرم ،)ةنراقم ةيفصو ةسارد ( نايدألا خيرات ،م2002 ،نسح ةفيلخ دمحم .د )97(
 ،قباس عجرم ،سناولس ابنألا ةفاين :رظنا .يبنلا ءايعشأ رصاع هنأ ليق ،نيطسلفب “ شوقلا “ ةيرقب أشن ،ونح وأ زعم هانعم ،يربع ، موحان )98(

 .114ص
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 .تاحاحصإ ةثالث نم نوكتي)99( قوقبح رفس •

 .تاحاحصإ  ةثالث نم نوكتي )100(اينفص رفس •

 سفن يفو ،دجاسملا ءانب يف سانلا بيغرتب ،هباتك زيمت ،نيحاحصإ نم نوكتي : )101(ي¥جح رفس •

 .ريذبتو فارسإ نم كلذ يف امل  ،اهنييزت يف تالاغملاو تاهابملا نم مهريذحت تقولا

 .احاحصإ  رشع ةعبرأ نم نوكتي )102(:ايركز رفس •

 يف مهريصقتل ،ةنهكلل خيبوتلاو ةدشلاب هباتك زيمت ،تاحاحصإ ةعبرأ نم نوكتي )103(يخالم رفس •

 ءامنل ببس اÐأ ركذو ،ةاكزلا عفد ىلع عجش امك ،ةيدوهيلا ةعيرشلا  ىلإ مهداشرإو سانلا ةياده

 حتفأ ال تنك نإ ...ةنزخلا ىلإ روشعلا عيمج اوتاه  " 10 :3 :كلذ يف ءاج اممو ،ةراجتلاو لاملا

 نيبلاسلاو روزلا ةداهش ميرحت يف ءاجو ،"عسوت ال ىتح ةكرب مكيلع ضيفأو ،تاوامسلا ىوك مكل

 ىلعو ةرحسلا ىلع اعيرس ادهاش نوكأو ،مكحلل مكيلإ برتقأو " 5 :3 ،هصن ام ريجألا ةرجأل

 ."ميتيلاو ةلمرألا ريجألا ةرجأ نيبلاسلا ىلعو اروز نيفلاحلا ىلعو نيقسافلا

                                 
 عجرم ،سناولس ابنألا ةفاين :رظنا )م ق(  620 ةنس يف ادجاوتم ناك ،ةيداكألا ،ةغللاب تابن وأ ،قانع وأ ةلبق ايفرح ينعت :قوقبح )99(
 .م115ص ،قباس
 .)م ق( ،608 ةرتف يف شاع ،ايقزح كلملل اديفح ناك ،”ظفحي وأ ،يمحي وأ رتسي هللا “ هانعم ،يربع مسا ،اينفص  )100(
 ،سناولس ابنألا ةفاين :رظنا )م ق( ،563  ةرتف يف شيعي ناك دقو ،ايركز يبنلا رصاع ،ديعلا موي دولوم وأ ،ديع ينعي ،يربع مسا يجح )101(
 .118ص ،قباس عجرم
 ق( 520 ةنس يف هرفس بتك دقو ،اريثك رمع هنأ دوملتلا يف ءاج ،”ركُذ دق هللا “ ،هانعم يربع مسا ،سايراخز ،ةينانويلا يفو ايركز )102(
 .ميركلا نآرقلا يف اريثك همسا درو دقو ،ءايركزب نيملسملا دنع فرعي ،121ص ،قباس عجرم ،سناولس ابنألا ةفاين :رظنا ،ميلشروأ يف )م
  .راغصلا ءايبنألا رخآو ،ميدقلا دهعلا ءايبنأ رخآ دع�ي )م ق(   433-  420نيب هتمدخ ةرتف تناك ،لوسر وأ لسرم ينعتو ،يخالم )103(
 .123ص ،قباس عجرم ،سناولس ابنألا ةفاين :رظنا
  عتتا
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 بلغي رافسأ ةعومجم نع ةرابع يهو ،ةمكحلا بتك وأ بتكلا رافسأب فرعت يتلاو :ةمكحلا بتك :اثلاث

 ،ةيعدألاو ظعاوملاو مكحلاو صصقلا نم ًاثارت لوانت رخآ ءزجو ،يرثنلاو يرعشلا هيقشب ،بدألا اهيلع

 نيطسلف ءاقب ىلع اهرثأو ،مÌالوطب درس لالخ نم ،مهيف ةقثلا عرزو ،دوهيلا يف ةمهلا سرغ اهيلإ فاضي

 .ةرقتسم

 

 :ةيتآلا رافسألا ىلع لمتشتو

 :عاونأ ةتس ىلإ ريمازملا كلت تمسق ،ارامزم نيسمخو ةئام نم نوكتي : )104( دواد ريمازم

 .هللا ىلع ءانثلا ريمازم -

 .هللا ىلإ عوجرلاو ةبوتلا ريمازم -

 .ميلشروأل دعاصملا ريمازم -

 .ةيخيرات ريمازم -

 .ةيوبن ريمازم -

 .ثحابلا هنم ديفتسي يذلا مسقلا اذهو ،ةينيدلا ميلاعتلا ريمازم -

 ةميق حئاصن ،مالسلا هيلع ناميلس لاثمأ ربتعت ،احاحصإ نيثالثو دحاو نم نوكتي : )105(ناميلس لاثمأ 

                                 
 نسحي هتفصب ،اهتيبلاغ بتك هنأل ،مالسلا هيلع دووادل تبسن ،”ريمازملا رفس “ مسا اهلك تلمح ،ةينيدلا راعشألا نم ةعومجم ،ريمازملا )104(
 اهضعبو ،ناثيإو ناميهو حروق ينبو ناميلسو ىسوم ،مالسلا هيلع دوواد اوكراش نيذلا نيفلؤملا بسح ،ءازجأ ةسمخ ىلإ رفسلا مسقني ،رعشلا
 ابنألا ةفاين :رظنا .مجارت ةدع ىلإ تمجرت هيلع ءانبو ،دحاو باتك يف )م ق(  282 ةنس نهاكلا ارزع اهعمج دقو ،اÂاحصأ فورعم ريغ
 .73ص ،قباس عجرم ،سناولس
 ابنألا ةفاين :رظنا .حئاصنلاو مكحلا مضي رفس نع ةرابع وه .هباشتلا وأ ةبراقملا ينعتو ،لثم يبرعلاب هانعمو ،لشم ،ةيربعلاب ،لاثمألا )105(
 .75ص قباس عجرم ،سناولس
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 يتلا ةنطابلاو ةرهاظلا قالخألا ىلع تلمتشا دقف ،ةرخآلاو ايندلا يف هحلصي ام ةفرعم ىلإ دبعلا اÂ يدتهي

 هلام رثكملا " 8 :28 ،ةحبارملاو ابرلا مذ يف ءاج ام كلذ نم ،ةايحلا نيدايم عيمج يف  اÂ يلحتلا دبعلل يغبني

 ريثك نيمألا لجرلا "20 :28 ،اضيأ هلثمو ،"نيمألا رجاتلا ةبقاع يف ءارقفلا محري نمف ،ةحبارملاو ابرلاب

 ." أربي ال ىنغلا ىلإ لجعتسملاو ،تاكربلا

 ،نيلرب فحتمب ةطوطخم مدقأ ىلع روثعلا مت دقل :احاحصإ نيعبرأو نيتنثا نم نوكتي : )106(بويأ رفس •

 مهأ نمو ،)م ق( 19 نرقلا يف ،قشمد يف نيعم ريمأ ةفصب ،احيرص اهيف “ بويأ “ همسا ءاج ثيح

 :يلي ام اهيلإ فدهو رفسلا اهيلإ قرطت يتلا عيضاوملا

 ىطعأ دقف ،اهعيمج نادقف دعب اÌايحو ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةناكملاو ةوقلاو ،ةورثلا عم هتايح

 ابنتجم ،ركشلا ىلإ أجل ،ءالبلاو ناحتمالا ةدش عمف ،نمؤملا دبعلا اهيلع نوكي نأ يغبني يتلا ةيلاثملا ةروصلا

 نوكي امك ،ناحتمالاو ءالتبالا نأ اهدافم ةلاسر ىطعأ امك ،ربصلا ةبترم ىلعأ يهو ،رمذتلاو ةياكشلا

 ،اهريغو ةراجتلا صخي اميف ،هباحصأ نيبو هنيب تراد يتلا تاشاقنلا ىلإ قرطتو ،ءارسلاب نوكي ءارضلاب

  ،"ةوشرلا مايخ لكأت رانلا " 34 :15 ،بويأ رفس ،ثحبلا معدتو ،عوضوملاب ةقالع اهل يتلا ةلثمألا نمو

 لاملا يف ةكرب دوجو مدع ىلإ ةراشإ ،تيبلا لكأت يتلا رانلا ةباثمب اهرابتعاو ةوشرلا نم حيرص ريذحت يهو

 .ةوشرلا قيرط نع هيلع لصحي يذلا

                                 
 نم ذوخأم هنأ مهضعب ىري نيح يف ،هللا ىلإ عاجرلا ىنعي باوآ ىنعمب ،بيآ ةيربعلا ةملكلا نم بيرق هنأ ضعبلا ىري ،مالسلا هيلع بويأ )106(

 ،رصم ،يسكم ليئاخيم.د :ةمجرت ،سدقملا باتملل ةماع ةسارد ،م2005،سناولس ابنألا ةفاين :رظنا ،دهطضملا وأ ىلتبملا ىنعمب ”باثيإ “
 هيلع دووادل ىلوألا ةفصلا ىطعأ ميركلا نآرقلا نأل ،لوألا سيل يناثلا نوكي نأ ثحابلل حجرتي يذلاو .67ص ،ةعابطلل ينومراه ةكرش
 .مالسلا
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 .تاحاحصإ  ةينامث نم نوكتي :  )107(ديشانألا ديشن  •

 .تاحاحصإ  ةعبرأ ىلع لمتشي : )108(ثوعار رفس •

 .تاحاحصإ ةسمخ نم نوكتي : )109(ايمرأ يثارم  •

 .احاحصإ ةرشع ينثا نم نوكتي : )110(ةعماجلا رفس  •

 .تاحاحصإ ةرشع نم نوكتي : )111(ريتسإ رفس  •

 .تاحاحصإ  ةرشع ىلع لمتشي : )112( ارزع رفس •

 .احاحصإ ةرشع ةثالث نم نوكتي : )113(ايمحن رفس •

 :نيمسق ىلإ مسقنيو ،مايألا رابخأ رفس .22

 نيثالثو ةتس نم نوكتي يذلا يناثلا مايألا رابخأو ،ًاحاحصإ نيرشعو ةعست نم نوكتي لوألا مايألا رابخأ

                                 
 لاقو ،هبعش ةبحم ىلإ زمرت اÐأ ىلإ سوناجيروأ ةمالعلا بهذو ،ةعئار دئاصق ىلع هلامتشال كلذ ،ديشانألا لضفأ ينعت ،ديشانألا ديشن )107(
 .77ص ،قباس عجرم ،سناولس ابنألا ةفاين :رظنا ،كلذ ريغ نورخآ
 باتكلل يعوسوملا سوماقل :رظنا ،مالسلا هيلع دوواد دلاو يسي دلو ذلا ديبوع ،همسا ،دلو اهل ناك ،زوبوب ةجوز ،هقيدص ىنعمب :ثوعار )108(
 . 34ص ،قباس عجرم ،سناولس ابنألا ةفاين :اضيأ رظناو ،150ص ،سدقملا
 يثارملا هذهو ،تيملا ىلع سانلا اÂ يكبي ةديصق يهو ةاثرم عمج يثارملا يه وأ “ فيك “ ،ةيربعلا ىلإ ةيفرحلا ةمجرتلا ينعت ،ايمرإ يثارم )109(
 ةفاين :رظنا  ،)م ق(  586 دعب اهبتك هنأ ليق ،ءاقشلا هيلع لح دق بعشلاو ،ابارخ اهلكيهو ميلشروأ ىأر امل يبنلا ايمرأ ،ةيربع ةغلب اهمظن
 .93ص ،قباس عجرم ،سناولس ابنألا
 ةفاين :رظنا ،الثم ظعاوك عامتجالا يف ثدحتملا وأ ”رشبملا “ وأ ”زراكلا “ ينعت يتلاو ”تيلهوق ”ةيربعلا ةغللا يف ىمسي :ةعماجلا )110(
 .77ص ،قباس عجرم ،سناولس ابنألا
 تبرت ،ةيلبابلا ةهلآلا ”توراتشع “ ةيربعلاب ينعي يذلاو ،يداكأ هلصأ نأ مهضعب ىريو ”ةريغص ةديس “ هانعم ،يدنه لصأ نم ريتسأ )111(
 بتاك هل فرعي مل ،”ميروبلا “ ديع موي يف هنوأرقيو دوهيلا همظعي ناك، )م ق( 465 - 486 ةنس شريوشحأ كلملاب تجوزت دقو ،ةميتي
 .)م ق( 300 ماع حصألا ىلع هتباتك تمت ،ميدقلا دهعلا رافسأ نمض هعضو دق ارزع ناك نإو ،طبضلاب
 ناك ،ةيدوهيلا ةفئاطلا نوؤشب امئاق ،سرفلا كلم طالب يف اراشتسم ناك ،”نوع “ ينعتو ،ةينادلكلا ةغللاب ةجوزمم ةيناربع ةملك ،ارزع )112(
 .295 ص ،سدقملا باتكلل يعوسوملا سوماقلا :رظنا ،مهتعيرشب نيملاعلا دوهيلا رابحأ نم اربحو اعجرم دع�يو ،مالسلا هيلع نوراهل اديفح
 ،ميلشروأ روس ءانب ةداعإل اذوهي ةقطنم ىلإ سرفلا كلم هلسرأ ،نيطسلفب شرق ةيرق نم ”نونح“ وأ ”زعم “ ،هانعم يربع مسا ،موحان )113(
 .626ص ،سدقملا باتكلل يعوسوملا سوماقلا :رظنا
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 ةدوع ىلإ ةقيلخلا ءدب ذنم ةقباسلا رافسألا يف ةدراولا ةيخيراتلا عئاقولل صيخلت نع ةرابع امهو ،احاحصإ

 . سرفلا كلم شروق مايأ يف يلبابلا يبسلا نم دوهيلا

 

 

 

 .دوملتلا :ايناث

 يفو .ميلاعت وأ ميلعت ةيفرحلا ةمجرتلاب ينعت يتلاو "دومال" ةملك نم ةجرختسم ةيربع ةملك)114( دوملتلا

 باتكلا وأ ،دوهيلا هقف باتك وأ ،دوهيلا بادآو ةنايد ميلعت باتك ،فيرعت نم رثكأ كانه :حالطصالا

 ةفرعملاو ةمكحلا بسكل يباجيإلا ينيدلا ضرفلا ،مهميلاعتو دوهيلا فراعم لك طسبيو رسفي يذلا يدئاقعلا

 نم ،هنيد يدوهيلا اهنم ملعتي يتلا رداصملا نم اردصم هنوك يف كرتشت فيراعتلا دجن ، )115(ةاروتلا نم

 .كلذ ريغ ىلإ..قالخأو ،هقفو ةديقع

                                 
 ،هديب ىسوم اهبتك يتلاو هللا دنع نم ةنودملا ةاروتلا :نيتاروت انيس يف ىلقت دق ،مالسلا هيلع ىسوم نأ وه ،نييئابرلا دنع دمتعملا يأرلا )114(
 هعمج مت دقو ،دوملتلا وه ريخألا اذهو ،قالخأو تاداعو ننس نم ،مالسلا هيلع ىسوم نع نوموصعم ةمئأ اهلقن يتلا يهو ،ةيوفشلا ةاروتلاو
 :يلاتلاك ،ةرتفلا كلت ءاملع ىلإ ةلحرم لك تبسن ،نمزلا نم ةليوط ةرتف لالخ
 .يسانلا ادوهي ةسائرب م200 ىلإ  70 ةنس نم نيطسلف يف نوملعملا :ميئانتلا رصع .1
 .م500 ىلإ 200 ةنس نم قارعلاو نيطسلف نم لدجلاو مالكلا ءاملع ىلإ تبسن :ميئارومألا رصع .2
 .م588 ىلإ 500 ةنس نم ،قارعلا ءاملع نم نوركفملا :ميئاروبسلا رصع .3
 .م1030 ىلإ 589  ةنس نم يبرعلا مكحلا تحت ريهاشملا ءاملعلا :مينوؤاغلا رصع .4
 ،ةيدوهيلا ةعيرشلا عايض ىلع مهفوخو مهتتشت دعب ،ةيبيلصلا بورحلا ةرتف يف تناك :ةيهقفلا تانوملاو ةنيدلا عما�او ىواتفلا رصع .5
 رماوألا باتك ،نوميم نب ىسومو ،م1565 ةنس اهرشن مت دقو ،دوهيلا دنع ةدمتعملاو ةعماجلا ةيهقفلا ةنودملا بحاص وراك فسوي لثم
 .م1204 ىلإ 1135  ةرتف يفيهاونلاو

Look, Dan Cohen sherbok, 1993, the Jewish faith,(SPCK), p13. And, leo Treep, Judaism,1979, development 
and life, 3ed, ed, California, Wadsworth publication Co, p225. 

 .110ص ،42ج ،111 ،ددعلا ،ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم ،دوهيلا دنع ةسدقملا رافسألا ،نيفلؤملا نم ةعومجم :رظنا )115(
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  ،ةفلتخم روصع يف تبتك ،ماكحأو رابخأو صصقو حورشو ريسافت ةعومجم نع ةرابع دوملتلا نإ

 نيلدتسم ،ءانيس روط يف مالسلا هيلع ىسوم ىلع لزنأ دوملتلا نأ نيدقتعم ،مهئامكحو دوهيلا ءاملع يديأب

 يحول كيطعأف كانه نكو لبجلا ىىلإ دعصا ىسومل برلا لاق و " 13 / 12 :24 ،جورخلا رفس ءاج امب

 وه نوناقلاو ،رشعلا اياصولا :حاولألاب دارملا نأ اولاقف ،"مهميلعتل اهتبتك يتلا ةيصولاو ةعيرشلاو ةراجحلا

 ينعي اهملعتل ،ةسدقملا تاباتكلا نم ءايبنألا اهبتك يذلا ىنعمب ،اهانبتكو ،هانشملا يه اياصولاو ،بوتكملا

 .)116( ارامجلا

 وه يذلا Bدحلل هبحاص ضرع�ي هصوصن ةفلاخم نأو ،ةاروتلا نم لضفأ هرابتعا ىلإ مهضعب بهذ لب

 نمضتت ةاروتلاف ؛ةاروتلا ال دوملتلا عبتا "دوملتلا نم ب / 21 :نيبور رفس يف ءاج ،هتلعف ءازج لتقلا

 أزهي نمو ،هباقع لتقلاف دوملتلا يف ءاج افرح فلاخي نم نإو ،توملا باقع اهتفلاخم بجوتست ال اماكحأ

 ":اضيأ كلذ يف ءاج اممو ، )117( "تومي نأ ىلإ ايح هيف قاسيو طئاغلا يف سمغي دوملتلا تاملك نم ةملكب

 هتيمهألو "ةليضف مظعأ لعف ،ارامجلا سرد نمو ،اهيلع أفاكي نأ قحتسا ةليضف لعف دوملتلا سرد نم نإ

 )118(زمهاربأ ليئارسإ لاق ،ةاروتلا لجأ نم مهحافكو مهلاضنل ةجيتن وه ةايحلا ديق ىلع دوهيلا ءاقب نأ نوري

 مويلا اذه ىلإ ةيدوهيلا ةايحلا ":نايباف.د لوقي ،ساسألاو عجرملا هنأ امك "دوملتلا ببسب دوهيلا يقب "

 نيناوقو انتالافتحاو انتالص باتكو انسوقطف ،ةيدوملتلا سسألاو ميلاعتلا ىلع ،ريبك دح ىلإ ةسسؤم

                                 
(116) Joseph Barclay1901, Hebrew Literature, Edited And With A Special Introduction By Epiphanius 

Wilson, New York P. F. Collier & Son, p, 3.4.5 
 .255ص ،12ج ،770 ددعلا ،ةلاسرلا ةلجم ،دوهيلاو دوملتلا ،م1948 ،اشاب تايزلا نسح دمحأ  )117(

1858 ىلإ اذه هبصنم يف يقبو ،جدربماك ةعماج يف دوملتلل ئراقك نيع ، ابلا دوهيلا ءاملع دحأ ةنس ايناطيرب يف دلو ،هتقو يف نيزر  (118)

 . ةيحيسملا ةيدوهيلا تاقالعلاو يدوهيلا خيراتلا يف ةباتكلاب متها كلذ بناجب ،يفوت نأ
https://www.britannica.com/biography/Israel-Abrahams 
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 هيلإ ىزعت يذلا وهو ،دوملتلا نم ةرشابم ةجرختسم ةريثك ىرخأ سسأو نيناوق ىلإ ةفاضإلاب ،انجاوز

 امسقم ،)120(ادلجم نيرشع ىلإ هئازجأ ددع لصو هلئاسم ةرثكلو ، )119("ءيش لك يف ةيدوهيلا ةيصخشلا

 هعضو مت دقو ،)121(الصف نيرشعو ةعبرأو ةئامسمخ مضت ،اثحبم نيتسو ةثالث ىلع توتحا ،ماسقأ ةتس ىلإ

 .)122(مالسإلا ءيجم لبق ةنس ةئام ينعي ام وهو ،مالسلا هيلع ىسيع داليم دعب سماخلا ليجلا يف

 :)123(دوملتلا ماسقأ

 .ةرمجلاو ةنشملا نم دوملتلا فلأتي

 دوهيلا نيناوق ةعوجمكو ةيهافشلا ةعيرشلا ةصالخ ينعتو ،ةرركتملا ةعيرشلا وأ راركتلا هانعمو: ةنشملا -1

 نمازت هنأ ىري مهضعب نأ ىتح ،مالسلا هيلع ىسوم ةعيرش ىلإ بسنت يتلاو ،ةيندملاو ةيقوقحلاو ةيسايسلا

 :ماسقأ ةتس ىلإ مسقنتو ،رصم نم ليئارسإ ينب جورخ عم اهدوجو

 ةينيدلا نيناوقلا نمضتي الصف رشع دحأ ىلع يوتحيو :يعارزلا جاتنإلا وأ روذبلا يأ ميعارز باتك )1

 .ةيعدألاو تاكربلاو ةضورفملا تاولصلا ديدحتب أدبيو ،ةعارزلاو ضرألاب ةصاخلا

 ةصاخلا ضئارفلاو ةينيدلا ماكحألا نمضتي الصف رشع دحأ ىلع يوتحيو ،ديعلا يأ دعوم باتك )2

 .ةسدقملا مايألاو دايعألا ةيقبو تبسلاب

                                 
 .23-24 ص ،قباس عجرم ،ناخ مالسإلا رفظ  )119(
 :نايدوهيلا نابتاكلا هظرق دقو .داليملل يناثلا نرقلا يف هتايوتحم تعمج اءزج 14 نع ديزي ال ليصألا دوملتلا نأ ىلإ مهضعب بهذو  )120(
 نسح دمحأ :رظنا .ةيبدأو ةيعيرشت دعاوقو ديلاقتو صصقو تافارخو لامآو فطاوعو تادقتعمل ةذاش ةعومجم هنإ :هيف الاقف ورانو موريج
 .13ص ،255ج ،770 ،ددع ،قباس عجرم ،اشاب تايزلا
 .113 ،112 ،111ص ،بيطخلا ةعبطم ،رصم ،نييليئارسإلا خيرات ،م1909 ،سويراكم نيهاش )121(
 .73ص ،ةيدنهلا ةعبطملا ،رصم ،تالباقملاو تانراقملا ،م1902 ،يربص ظفاح دمحم )122(
  )فرصتب( .112 ىلإ 93ص ،42ج ،111 ددعلا ،دوهيلا دنع ةسدقملا رافسألا ،نيفلؤملا نم ةعومجم )123(
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 جاوزلاك ءاسنلاب ةصاخلا ماكحألاو مظنلا هيف ،لوصف ةعبس ىلع يوتحيو ،ءاسنلا يأ ميشان باتك )3

 .قالطلاو

 نم ريبك ءزج ىلع لمتشيو ،لوصف ةرشع ىلع يوتحيو ،تايانجلا وأ رارضألا يأ نيقيزن باتك )4

 .تاضيوعتلاو تابوقعلاو صاصقلا كلذ يف امب ،ةيئانجلاو ةيندملا عئارشلا

 ةمدخو نيبارقلاب ةصاخلا عئارشلا هيفو ،الصف رشع دحأ ىلع يوتحيو ،تاسدقملا يأ ميشادق باتك )5

 .لكيهلا

 رهاط وه امب ةصاخلا ماكحألا نمضتي ،الصف رشع ينثا ىلع يوتحيو ،ةراهطلا يأ توراهط باتك )6

 .اهريغو تابورشملاو تالوكأملا نم مارح وه امو لالح وه امو ،سجن وه امو

 .تافاضإلا وأ ةلمكتلا هانعمو ،ارامجلا :ايناث

 ءاملع اهعضو انشملا ىلع رابحألا تاشقانمو تاطابنتساو تاقيلعتو تاريسفت ةعومجم نع ةرابع وهو

 يف نيينابرلا ةفئاط نم دوهيلا تاماخاح نع )124( "اذوهي يابارلا " رصع يف اوناك نيذلا لبابو نيطسلف

 تبتك دقو .يداليملا سماخلا نرقلا ةياÐ ىلإ يداليملا ثلاثلا نرقلا ذنم ةفلتخم روصعو ىتش تاعوضوم

 .ةيمارآلا ةغللاب

 يملعلا ثحبلا زكرم فالتخا ىلإ عجري ميسقتلا اذهو ،ميلشروأ ارامجو ،لباب ارامج :ناعون ارامجلاو

 .مهرابحأ زكرمت ناكمو دوهيلل ينيدلاو

                                 
 ةيادبو يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف اذوهي سيئر وه ،)يبارلا=( יבר در�ا هبقلب وأ )سدقملا انملعم( ينعتو שודקה ונבר ـب بقل  )124(
 ديلاقتل اقفوو ،ليللهل سداسلا وأ عباسلا ليجلا نم وهو ،ليئيلمج نب نوعمش نابرلا نبا وهو ،اÐودمو انشملا مظنم وهو ،داليملل ثلاثلا نرقلا
 :رظنا ،هليج ءانبأ نم ازيممو اصاخ اريدقت هتيصخش تقحتسا .)ب72 نيشوديق ب( دوهيلل نايرداه حباذم مايأ يف دلو هنإف ةروطسألا
 http://alqara.de/index.php אישנה-הדוהי 
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 - قارعلا لباب يف انشملا ىلع دوهيلا رابحأ يشاوحو تاحورش نع ةرابع وهف :-لباب ارامج امأف

 .م500 ةنس ىلإ )م ق(  219 ةنس نم -يلبابلا يبسلا ذنم ةيبنجأ ةيلاجك كانه دوهيلا عمجت رمتسا ثيح

 نيطسلف - ميلشروأ يف انشملا ىلع دوهيلا رابحأ يشاوحو تاحورش نع ةرابع وهف :ميلشروأ ارامج امأو

 .م759 ةنس ىلإ )م ق( 219 ةنس نم -نيللستم اهيلإ اوؤاج نمم وأ دوهيلا لولف نم كانه يقب نمم  -

 

 :امه نادوملت رهظ دقف مث نم

 ،يقرشلا دوملتلاب اضيأ ىمسيو لباب ارامجو ،يلصألا نتملا دع�ي يذلا انشملا نم نوكتي :لباب دوملت /لوألا

 وه لباب دوملت نيودتب ماق نم لوأو ،انشلل احرش دع�ي ثيح قالطإلا دنع دارملاو دوهيلا نيب لوادتملا وهو

 يناثلاو ،دوهيلا اهيلإ عجري ةدمتعم ةينوناق ةحئال دوجو لوألا ،نارمأ هفده ناكو ،م427 ةنس ىفوتملا يشآ

 ةنس ىفوتملا انوهراب انيبار ماخاحلا ماق كلذلو ،هلمع متي نأ لبق يفوت هنأ الإ ،دوهيلا ةبلطلا هسردي باتك

 ملعلا عم ،1484 ةنس لباب دوملت لوصف ضعب تعبط دقو ،هعورشم مامتإو يشآ لمع لامكإب ،م499

 لباب دوملتل ةلماك ةمجرت لوأو  ،م1523 ىلإ م1520 نيب اميف ةيقدنبلا يف ترشن ةلماكلا ةعبطلا نأ

 ،م1921 ةنس ةيزيلجنإلا ىلإ "توخارب" باتك نيهوك ماهاربإ مجرت دقو ،ندنلب ونيكنوس ةعبطم اÌرشن

 اهريغو ،ةيلاطيإلاو ةيسورلاو ةيسنرفلاو ةينيتاللا تاغللاب لباب دوملتلا صخلم لوانتت بتك ةدع ترهظو

 ،صصق ةئاملا يف نوثالث اهنم ،ابيرقت ةملك2.500.000 ىلع لباب دوملت ىوتحا دقو ،ىرخألا تاغللا نم

 تالماعملا ماكحأ ةفرعم يف امهم اردصم دع�ي امهالكو ،تالماعملاو تادابعلا اهيقشب)125(ماكحألا يقابلاو

                                 
 .28 ىلإ  25ص ،8ط ،ةعبطلا سئافنلا راد ،توريب ،هميلاعتو هخيرات دوملتلا  ،م2002 ،ناخ مالسإلا رفظ )125(
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 قيرط نع ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا  نكميف صصقلا امأو ،حضاوف ماكحألاب قلعتي ام امأ ،ةمرحملا ةيلاملا

 ضعب ككش ،دوهيلا دنع ةعيفرلا هتلزنم عمو هنأ الإ ،ثادحألا نم هنع ىوري امو مالسلا هيلع ىسوم فقوم

 نيهاش كلذب اولاق نيذلا كئلوأ نمو ،فييزتلاو فيرحتلا هلخد هنأ هوربتعاو ،هتقدو هتحص لامك يف دوهيلا

 ملو ،سماخلا نرقلا رخاوأ وحن هنم لوألا غارفلا ناكف ،يلبابلا دوملتلا امأو" :لاق ثيح )126(سويراكم

 حورشو ريسافت هيلإ فيضأو ،كانه نكت مل ديلاقت هيف لخدأو ،فيرحت دوملتلا روتعا ىتح ليوط نمز ضمي

 املو ،الهس هفيرحت ناكف ،رتافدلاو بتكلا يف دعب ديق دق نكي مل دوملتلا نأ كلذ ببسو ،ةديدج ىواتفو

 هيديرمو هتذمالت ةنوعمب ةيناث دوملتلا فيلأتب ينعو نيروهشملا مهئاملع دحأ ماق ةدايزلاو فيرحتلا رثك

 نوكت نأ دعبتسي ،هصوصن ضعب يف رظانلا نإ ثيح ثحابلل حجرت يذلا وه ريخألا اذهو ،)127("هتبتكو

 ،سانلا نيب طسقلاو لدعلاب فصتت يتلا ؛هنع العو لج هللا تالاسر هيزنت ىلوأ باب نمف ،لقاع مالك نم

 ى§ه¦ن§ي§و ى§ب¦رُقْلا يªذ ِءا§تيِإ§و ªنا§س¦حِإلا§و ِل¦د§عْلاِب �ر�مْأ§ي §هَّللا َّنِإ{ :هناحبس لاق ،ملظلاو تاركنملاو شحاوفلا ةمرحو

 الف ،رشبلا عيمجل هناحبس هرمأ اذهف .)90/لحنلا( }َنو�رَّكَذ§ت ¦مُكَّل§عَل ¦مُكُظªع§ي ِي¦غ§بْلا§و ِرَكن�مْلا§و ِءا§ش¦حَفْلا ِن§ع

 ،ةليلقلاب تسيل عضاوم دجتس ،دوملتلا صوصن يف ترظن اذإ كنكل ،ىرخأ ىفعتو رمألا اذÂ ةعيرش صتخت

 باتكلا يف ةدراولا ةلثمألا نمو  ،دوهيلا ريغ نم نيرخآلاب رارضالاو سيلدتلاو ريرغتلا قرط ،اهعابتأ نقلت

 كرتشت نأ نودب اهذخأتف دوقنلا اهجوز اهل رضحتسي اهلزنم يف ةديس لثمك ليئارسإ ينب لثم نإ" :هصن ام

                                 
 يف نوصملا رهوجلا لثم ةينوساملا ةكرحلا لوح تافلؤملا نم ديدعلا هل ،م1853 ةنس دلو ،ينانبل رعاشو يفحص ،سويراكم نيهاش  )126(

 ،نييليئارسإلا خيراتو ةينوساملا بادآلاو نوساملا بئارغ يف نونكملا ردلاو ةيملعلا ةينوساملا خيرات يف ةيلصألا قئاقحلاو نوساملا ريهاشم
 / https://www.hindawi.org/contributors/50375817.ةرهاقلاب نفدو ،م1910 ةنس يفوت

 .113- 114ص ،قباس عجرك ،م1909 ،سويراكم نيهاش )127(
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 يدوهيلا ملاعلا هدكؤي ام وهو ،دوهيلل ةحابم نييدوهيلا ريغ لاومأ نأ ينعي اذهف ،"بعتلاو لغشلا يف هعم

 اهيلع هدي عضي نم لوأف رحبلا لامرك وأ ةكورتملا لاومألاك دوهيلا دنع ةحابم نييحيسملا لاومأ " :نركنفف

 .)128( "اهكلتمي

 كلذ دكؤيو ،)129("ابرلاب الإ يبنجألا ضرقي نأ يدوهيلل حرصم ريغ " :دوملتلا يف اضيأ ءاج امك

 ضرقت ال كيخأل نكلو ابرلاب ضرقت يبنجألل" :هلوق ةينثتلا رفس نم نيرشعلاو ثلاثلا حاحصإلا يف ءاج ام

 ثحبلا لاجم نكل ،ةريثك دهاوشو  ةلثمأ كانهو ، "كدي هيلإ دتمت ام لك يف كهلإ برلا ككرابي يكل ابرلاب

 .انه اهضرعب حمسي ال

 هعمج مت .)130(يبرغلا دوملتلاب اضيأ ىمسيو ،ميلشروأ ارامجو انشملا نم نوكتيو :ميلشروأ دوملت :يناثلا

 دوهيلا قلقأ امم ،نيطسلف يف 351 ةنس "سونيسروي" اهذختا يتلا ةديدشلا تاءارجإلا دعب ،م400 ةنس

 اوسيل مÐأل ةقيقح سيلو ازاجم "ميلشروأ دوملت " مسالا اذه قلطيو ،يرسلا يهفشلا نوناقلا عايضب

 .نينودملا دحأ نانحوي ماخاحلا ناكو  "ةيرصيق" ءاملع نم مهريغ مهكراش امنإو لمعلا اذÂ ماق نم مهدحو

 دوملت عبط دقو ،افنآ ثحابلا اهركذ يتلا لئاسرلا نم لئاسر عبرأ ىلع ايلاح يوتحي ميلشروأ دوملتو

 .تاعبطلا كلذ دعب تلاوت مث ،م1523-1522 يتنس يف  "ايسينيف" ةيقدنبلا يف ةرم لوأل ميلشروأ

 

 

                                 
 .58 ص ،رصم ،هللا رصن فسوي.د ،ةيبرعلا ىلإ ةيسنرفلا نم همجرت ،دوملتلا دعاوق يف دوصرملا زنكلا ،م1899 ،جنلهور.د )128(
 .63ص ،هسفن عجرملا )129(
 ص ،قباس عجرم ،ظاظ نسح .د ،اضيأ رظناو ،116 ىلإ  111ص نم ،قباس عجرم ،م1909 ،سويراكم نيهاش ،قبس اميف رظنا )130(
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 :دوهيلا ءاملع تالوكوتورب :ثلاثلا ردصملا

 .)131(ُةBيقافتا وأ ةدهاعم اهساسأ ىلع غاص�ت ة¥يلصأ ةدBوسم :ةغللا يف ينعتو لوكوتورب عمج تالتوكوتورب

 بيلاسأب ةيرس ةيدوهي ةمظنم ةطساوب ملاعلا ىلع ةرطيسلل يليصفتلا ططخملا :يهف احالطصا امأ

 .)132(ةعونتم

 ةيناكمإ عم ،اهعابتأ ريغو اهعابتأ دنع ةروهشملاو ،دوهيلا نيب اهيلع قفتملا رداصملا نم دوملتلاو ةاروتلا ربتعت

 يف ةرفوتم اÐوكل ،كلذ ريغ وأ ةيدوهيلا ةنايدلا عابتأ نم اوناك ءاوس ،فارطألا عيمج نم اهيلإ لوصولا

 يذلاو ،ساسحلا هاوتحمل ،نويهص ءامكح وأ ءاملع تالوكوتوربل ةبسنلاب حاتم ريغ اذه نأ الإ ،تابتكملا

 نيبستنملا ريغ نم نيرخآلاب رارضإلا قرط ملعيو عجشيو ثحي ام هيف لب ،يدوهيلا حلاص يف بصي طقف سيل

 انؤاملع هصحم يذلا يسايسلا داصتقالا ملعو " :هيف ءاج اممو ،ىرخآلا رداصملا نع هزيمي ام اذهو ،دوهيلا ىلإ

 قلطم راكتحا ىلع لوصحلا بجيو ،جاتلا ةناكم نم مظعأ لاملا سأر ةوق نأ ىلع نهرب دق لحاطفلا

 ءاحنأ عيمج يف ةيفخ دي ًالعف هلامكتسال ىعست ام اذهو ،رح لاجم لاملا سأرل نوكيل ،ةراجتلاو ةعانصلل

 زاهتناب ريهامجلا نوملظيس راجتلا ءالؤهو ،ةيسايس ةوق ةراجتلا حنمتس ةيرحلا هذه لثمو .ملاعلا

 ،مهريغ نود دوهيلا حلاصل ةعانصلاو ةراجتلا راكتحاو ملظلا ىلإ ةوعدلل حضاو ليلد هيف اذهو ،)133("صرفلا

 نوك ،رومألا هذه لثم نع هزنت نأ يغبني يتلا ،ةعيرشلا ىلإ اهتبسن وه ةعاظفو ةعانش ةلأسملا ديزي اممو

                                 
 .198 ،2ج ،بتكلا ملاع ،توريب ،ةرصاعملا ةيبرعلا ةغللا مجعم ،م2008 ،رمع ديمحلا دبع راتخم دمحأ .د )131(
 .354ص ، 2ج ،ةيملاعلا ةنيدملا ةعماج ،ايزيلام ،- رتسيجام-  ايلعلا تاساردلا ةبلط جهنم ،م2012 ،ةرصاعم ةيركف تاهاجتا )132(
 .135ص ،يبرعلا باتكلا راد ،توريب ،نويهص ءامكح تالوكوتورب يدوهيلا رطخلا ،م1980 ،يسنوتلا ةفيلخ دمحم )133(

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



68 
 

 .نيرخآلا نع ردصملا اذه ءافخإ دوهيلا لواحي كلذلو ،رشبلا نيب لدعلا ةماقإل ءاج اهعيمج

 

 هيف عقو دقف ،نيودتلا اهيف أدب يتلا ةنسلاو ،اهددعو ،هب تنود يتلا ةيفيكلاو ،اهنيودت لحارم نع امأ

 مهل رمتؤم لوأ نأ ىلإ بهذ مهضعب نأ الإ ،اÂاحصأ لبق نم اهيلع ميتعتلا ةلواحمو اهتيرسل ،ريثك فالخ

 ءامكح ىتعأ نم ةئامثلث وحن هيف عمتجا  ثيح ،"لزتره" ةسايرب 1897 ةنس ارسيوسب لاب ةنيدم يف ناك

 يذلاو ،سدقلاب م1957 ةنس ىلإ تارمتؤملا كلت ترمتسا دقو ،ةيدوهي ةيعمج نيسمخ نولثمي اوناك نويهص

 تعد يتلا دعاوقلا ةباثمب وهف ،مهدنع امهم اردصم هنوك اعجرم ثحابلا هدع دقو ،)134(مهل رمتؤم رخآ دعي

 " :مهلوق كلذ دكؤي اممو ،يحاونلا عيمج نم ايوق ابلص هلعجتو يدوهيلا عمت�ا مظنت يك اهعضول ةجاحلا

 حالصإلا اذÂ تقولا حمسي امدنع ةلودلا يف تايوتسملا ىلعأ نم يتأي نأ بجي يعامتجالا حالصإلا اذه نإ

 ماكحأ اهتلمج نم ،ةريثك ماكحأ ىلإ اوقرطت دقف كلذل ،)135("مالسلا ةنامضل يرورض هنأل ،يعامتجالا

 تقرطت ام ىلع رصتقنسف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا يف رودي انثحب نوكو ،حابملاو اهنم عونمملا ،ةيلاملا تالماعملا

 .حابرألا ديدحتو ،راكتحالاو ،ابرلاك هيلإ

 .ةقحلملا رداصملا :بلطم

 ،قالخألاو تالماعملاو تادابعلا يف اهيلإ نوعجريو دوهيلا اهيلع دمتعي يتلا رداصملا لمجم قبس اميف انلوانت

 ةينوناقلا ريغ بتكلا يأ "افيركوبألا " ـب ىمست ىرخأ ةسدقم ًارافسأ دوهيلل نأ ىلإ ةراشإلا نم دبال نكل

 ءازجأك هانركذ يذلا اهعضو يف ميدقلا دهعلا رافسأ ليجست ررقت امدنع لبقت ملو تضفر يتلا ةيفخملا وأ

                                 
 .33ص ،قباس عجرم ،ةرصاعم ةيركف تاهاجتا  )134(
 .124 ،123 ص ،انيس نبا ةبتكم ،ةرهاقلا ،نويهص ءامكح تالوكوتورب ،يرهوجلا يلع  )135(
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 صوصنلا هذهو ،ةجراخلا تاباتكلا دوهيلا نم نيثحابلا ضعب اهيمسيو ،سدقملا باتكلا اذه نم ةدمتعم

 :)136(يتآلاك يه ةيفخملا رافسألا وأ ةجراخلا تاباتكلا وأ ةينوناقلا ريغ

 لايناد رفس ىلإ تافاضإو ،يناثلاو لوألا نييباكملا رفس ،لوألا ساردسأ رفس :لمشت ةيخيرات رافسأ .1

 ةصقو ،ةفيفعلا نسوس ةصقو ،لايناد رفس ةمتتو ،نيسدقملا ةيتفلا ةثالثلا ديشن يه تافاضإلا هذهو

 .يسنم ةالصو ،ايمرأ ةلاسرو ،ريتسأ رفس ةيقبو ،ليب

 .تيدوهي رفسو ،تيبوط رفسو ،خوراب رفس :يهو ريطاسأ يوحت ةيصصق رافسأ .2

 .يناثلا ساردسأ :ة¥يِوءو�ر رافسأ

 .خاريس نب عوشي ةمكح رفسو ،ناميلس ةمكح رفس :امهو نايميلعت نارفس .3

 نوكلمي ام لكب خيراتلا رم ىلع دوهيلا ءامعز ىعس دقف ،ةيدوهيلا لفاحملا تارارق ،اضيأ ةمهملا رداصملا نمو

 عم مÌرارق تجمدأ ثيح ،هيلإ اوفده ام ققحت دقو ،ةسدقملا رافسألا نم اءزج مÌرارق حبصت نأ ةليسو نم

 كلت حبصت يلاتلابو ،انفلسأ امك امهم اردصم نادعي ناذللا ،)137(نويهص ءامكح تالوكوتوربو ،دوملتلا

 .دوهيلا رداصم نم اردصم تارارقلا

 هماكحأ هنم يدوهيلا يقستسي يساسأ عبنمك اهتيمهأو ،هيلع يوتحت امو ،ةيعرفلاو ةيلصألا رداصملا ركذ دعب

 ةجردلاب ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا يصقت :يف لثمتملاو اهيف ثحابلا لمع نايب ىلإ يتأن ،ةيورخألاو ةيويندلا

 تاحورش نع ينغتسي ال ثحابلا نأ الإ ،تالوكوتوربلاو دوملتلاو ةاروتلا ،رداصم ةثالثلا هذه نم ىلوألا

                                 
 .58 ص ،رصم ،هللا رصن فسوي .د ،ةيبرعلا ىلإ ةيسنرفلا نم همجرت ،دوملتلا دعاوق يف دوصرملا زنكلا ،م1899 ،جنلهور.د  )136(
 .58 ص ،رصم ،هللا رصن فسوي .د ،ةيبرعلا ىلإ ةيسنرفلا نم همجرت ،دوملتلا دعاوق يف دوصرملا زنكلا ،م1899 ،جنلهور .د  )137(
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 يبطرقلا ،)138(نوميم نب ىسومك ،مهنم نيدهت�ا اميس ال مهئاملع ىواتف ىلإ ةفاضإ ،دوملتلاو ةاروتلا

 ،يهاونلاو رماوألا باتك ،بتكلا كلت مهأ نمو ،مهدنع لوبقلا هبتكلو هل عضوو دوهيلا دنع هتيص عاذ يذلا

 .نيرئاحلا ةلالدو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .58 ص ،قباس عجرم ،دوملتلا دعاوق يف دوصرملا زنكلا  )138(
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 .ىراصنلا دنع عيرشتلا رداصم :عبارلا ثحبملا

 الإ ،هفئاوط فالتخا نع ةجتانلا هرداصم ةرثكل ،بعشتم ةينارصنلا ةنايدلا يف ةيعيرشتلا رداصملا نع ثيدحلا

 هيلإ عجري ايساسأ اردصم هنوك ىلإ ةفاضإلاب ،انعوضوم وه امك هعبنمو هلوصأ ةيحان نم هنع ثحبن اننأ

  :ماسقأ ةثالث ىلإ اهلوانتنس يتلا رداصملا ميسقت نكمي مث نم ،مهعئارشو مهماكحأ يف ىراصنلا بلغأ

 .ميدقلا دهعلا بتك -أ

 .ديدجلا دهعلا بتك -ب

 .عما�ا -ج

 :لوألا ردصملا

 ءايبنألا ىلع ةلزنملا بتكلاو ،مالسلا هيلع ىسوم ىلع ةلزنملا ةاروتلا كلذب نودصقيو :ميدقلا دهعلا بتك

 ي�نَأ اوÍنُظ§ت َال" :هدكؤي ام 15/17/18 :ىتم ليجنإ يف ءاج دقو مهتنايدل لوألا ردصملا ربتعت يهف ،هلبق

 َلو�ز§ت ْنَأ ىَلِإ :¦مُكَل ُلوُقَأ ¥ق§حْلا ي�نِإَف (18) .َل�مَكُأل ْل§ب §ضُق¦نَأل �تْئِج ا§م .َءا§يِب¦نَألا ِوَأ §سو�ما¥نلا §ضُق¦نَأل �تْئِج

 ىسيع ةنايدف اذإ  ،"ُّلُكْلا َنوُك§ي ى¥ت§ح ِسو�ما¥نلا §نªم ٌة§دªحا§و ٌةَطْق�ن ¦وَأ ûدªحا§و ûف¦ر§ح ُلو�ز§ي َال �ض¦رَألا§و ُءا§م¥سلا

 دقو ،هلبق لسرلا هب ءاج امل ةددجمو ةلمكم امنإو ،مالسلا مهيلع هلبق لسرلاو ىسوم ةعيرشل ةخسان نكت مل

�ها§ن¦ي§تآ§و ªةا§ر¦و¥تلا §نªم ªه¦ي§د§ي §ن¦ي§ب ا§مِّل ًاق�د§ص�م §م§ي¦ر§م ِن¦با ى§سي§عِب مªهِراَثآ ىَل§ع ا§ن¦يَّفَق§و{ :هلوقب ىنعملا اذه نآرقلا دكأ 

 بهذ لب )46/ةدئاملا( } §نيªق¥ت�مْلِّل ًةَظªع¦و§م§و ى»د�ه§و ªةا§ر¦و¥تلا §نªم ªه¦ي§د§ي §ن¦ي§ب ا§مِّل ًاق�د§ص�م§و ûرو�ن§و ى»د�ه ªهيªف َليªجنِإلا

 دهعلا رداصم ءوض يف الإ ديدجلا دهعلا ةعيرش مهف نكمي ال هنأ وهو كلذ نم قدأ ىلإ ةسينكلا لاجر
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 فشتكي ديدجلا يفو ،ميدقلا يف ئبتخم ديدجلا :)140(سنوطسيغوأ سيدقلا نع ءاج اممو ،)139(ميدقلا

 تبثت يتلا تقولا يف ،اهيحو توبث مدع ةجحب ةينارصنلا اهدرت يتلا رافسألا ضعب كانه نأ الإ ،)141(ميدقلا

 .اهرداصم يف اهيلع دمتعتو ةيدوهيلا اهتحص

 :نيتعومجم ىلإ ةمسقم يهو ،اباتك نيعبرأو ةتس ىلإ ميدقلا دهع بتك تلصو دقو

 رداصم ثحبم يف ثحابلا نيب دقو ،ةاروتلا مسا اهيلع قلطي يتلا ،بتك ةسمخ نم ةفلؤملا ىلوألا ةعوم�ا

 نود ،طقف اهيلإ ةراشإلاب انه يفتكيس كلذل ،اهيف ءاج ام لمجمو ،بتك ةسمخلا هذه دوهيلا دنع عيرشتلا

 :راركتلل ابنجت ليصفت

 .ءانثتسالا رفس [5] .ددعلا رفس [4] .رابحألا رفس [3] .جورخلا رفس [2] .نيوكتلا رفس [1]

 يهف ،ليئارسإ ينب ءايبنأ بتك اÐأ نودقتعي يتلاو اهل اعبت تءاج يتلا بتكلا يهف ةيناثلا ةعوم�ا امأ

 فلتخم يقابلاو اباتك نوثالثو ةينامث يهو ىراصنلا روهمج هيلع قفتا مسق ،نيتعومجم ىلإ مسقت اضيأ

 :يلاتلاك يهو )142(اهيف

 [10] .لوألا ليئومص رفس [9] .ثوعار باتك [8] .ةاضقلا باتك [7] .نون نب عشوي باتك [6]

 رابخأ نم لوألا رفسلا [13] .يناثلا كولملا رفس [12] .لوألا كولملا رفس [11] .يناثلا ليئومص رفس

                                 
 1 :10-11 ،6-8 ،5 :يناثلا يناكيتافلا عم�ا )139(
 هل ناك ،ايلاطيإب نفد دقو ،430 ةنس يفوتو 345 ةنس رئازجلاب سارهأ قوس ةيالوب دلو ،يتوهال ملاعو فوسليف )140(

 .توهاللا ةذتاسأ كلذ يف امب ةيبرغلاو ةيقرشلا ةسينكلا ىلع ريبك ريثأت
https://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo 

 .16 ،يناثلا يناكيتافلا عم�ا ،2،73 ،ةسمخلا رافسألا )141(
 ةماعلا ةسائرلا ،ةيدوعسلا ،يواكلم ليلخ رداقلا دبع دمحم دمحأ دمحم/ د :قيقحت ،قحلا راهظإ ،م1989 ،يدنهلا هللا تمحر دمحم )142(
 .101ص،1ج ،1ط ،داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا تارادإل
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 ىمسيو ارزعل يناثلا رفسلا [16] .ارزعل لوألا رفسلا [15] .مايألا رابخأ نم يناثلا رفسلا [14] .مايألا

 باتك [21] .ةعماجلا باتك [20] .ناميلس لاثمأ [19] .روبز [18] .بويأ باتك [17] .ايمحن رفªس

 باتك [25] .ايمرأ يثارم [24] .)143(خوراب- ايمرأ باتك [23] .ايعشأ باتك [22] .داشنإلا ديشن

 [30] .سوماع باتك [29] .ليئوي باتك [28] .عشوه باتك [27] .لايناد باتك [26] .لايقزح

 باتك [34] .موحان باتك [33] .اخيم باتك [32] .نانوي باتك [31] .ايدبوع باتك

 هذهف ،ايخالم باتك [38] .ايركز باتك [37] .يBجح باتك [36] .اينوفص باتك  [35].قوقيح

 .نييحيسملا نم ءامدقلا روهمج دنع ةملسم تناك نوثالثلاو ةينامثلا بتكلا

 :يهف فالخلا اهيف عقو يتلا ةيناثلا ةعوم�ا امأ

 .ايبوط باتك [42] .لايناد باتك نم ءزج [41] .سكيتس ايزيلكيا باتك [40] .ريتسا باتك [39]

 .يناثلا نييباقملا باتك [46] .لوألا نييباقملا باتك [45] مدزو باتك [44] .تيدوهي باتك [43]

 دنع امهم اردصم ربتعت ةلمجلاب اÐأ الإ ،درلاو لوبقلا ثيح نم اهضعب يف فالخلا عقو نإو بتكلا هذهف

 ىراصنلا ةفقاسأ رباكأ هيلع فرشأ يذلا يحيسملا ميلعتلا باتك يف اذه دكؤي ام ءاج دقو ،ىراصنلا ةيبلاغ

 ةسينكلا ىدل ةرقوملاو ةلوبقملا يحولا بتك " :هصن ام اوركذف ةيحيسملا ميلاعتلل ايئاÐ اصنو اروتسد هوربتعاو

 .)144( "ديدجلا دهعلا يف ارفس نورشعو عبسو ،ميدقلا دهعلا يف ارفس نوعبرأو تس يه

 

                                 
 مسا اوبتك ام كلذلف ،مالسلا هيلع ايمرأل ةفيلخلاو بئانلا ةلزنمب ناك مالسلا هيلع خوراب نأل ايمرأ باتك نم ءزج ةلزنمب خوراب باتك )143(
 عجرملا ،يدنهلا هللا تمحر دمحم :رظنا ،م397ةنس )جيÌراك( سلجم يف ردص رارقلا اذهو ،بتكلا ءامسأ تسرهف يف ةدح ىلع خوراب باتك
 .106 ،1ج،قباسلا
 .58 ص ،رصم ،هللا رصن فسوي .د ،ةيبرعلا ىلإ ةيسنرفلا نم ةمجرت ،دوملتلا دعاوق يف دوصرملا زنكلا ،م1899 ،جنلهور .د  )144(
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 :يناثلا ردصملا

 :ديدجلا دهعلا بتك

 ةيكيلوثاكلا لئاسرلاو )انحوي ،اقول ،سقرم ،ىتم( :يه يتلاو ةعبرألا )145(ليجانألا كلذب نودصقيو

 ةلاسرو ،انحويل لئاسر ثالثو ،سرطبل ناتلاسرو ،بوقعيل ةلاسر ،اباتك نيرشعو ةعبس مضت يتلاو ،ةيملاعلا

 فئاوط لك دنع ةدمتعم رافسألا هذهو ،لسرلا لامعأ رفسو ،سلوبل ةلاسر ةرشع عبرأو ،اذوهيل

 بطقلا ناكم تذخأ اÐأل ،ةعبرألا ليجانألا ركذ يف ليصفتلا نم ءيش ىلإ جاتحن دقو ،)146(ىراصنلا

 يقلتل ةيساسأ ردصمك تفنص كلذل ،هبلص ىلإ ةدالولا نم حيسملا ةايح ىلع تلمتشاو ،دامعلاو

 ةنس يداليم ثلاثلا نرقلا يف ىراصنلا قرف عيمج نم ترقُأو ،سئانكلا اÂ تفرتعا امك ،)147(ماكحألا

 ام يحيسملا ميلعتلا باتك يف ءاج ،عضوم نم رثكأ يف كلذ ىلع ىراصنلا ةفقاسأ صن دقو ،)148(م325

 نع امهفتسم ئراقلا كردتسي دقو .)149(اهزكرم عوسيلا حيسملا نأل ،يزكرم لحم ةعبرألا ليجانألا :هصن

 هيلع ىسيع نع اضيأ ةيورملاو اباتك نيعبسلا تزواج يتلاو ،ىرخألا ديدجلا دهعلا ليجانأ بتك ريصم

 رئاس نيب نم بتكلا هذه اÂ تريتخا يتلا ةقيرطلاو ،تيغلأ اذامل ،)150(مهعابتأو نييراوحلاو ميرمو مالسلا

 نييحيسملا روهمج اهيلع قفتي يتلا رداصملاب هسفن مزلأ ةساردلا هذهل هزاجنإ يف ثحابلا نأ ةقيقحلا ،بتكلا

 روهمج اهيلإ عجري يتلا رداصملا ةفرعم امنإو ،خسنلا وأ فيرحتلا تابثإ سيل هلمع نأ امك ،نيرصاعملا

                                 
 .58 ص ،قباس عجرم ،دوملتلا دعاوق يف دوصرملا زنكلا  )145(
 .58 ص ،رصم ،هللا رصن فسوي .د ،ةيبرعلا ىلإ ةيسنرفلا نم ةمجرت ،دوملتلا دعاوق يف دوصرملا زنكلا ،م1899 ،جنلهور .د  )146(
 .58 ص ،قباس عجرم ،دوملتلا دعاوق يف دوصرملا زنكلا)147(
 .6ص ،1ط ،ةنامالا ةعبطم ،ةرهاقلا ،ةينارصنلا فيرحت يف اهرودو ةينارصنلا عما�ا ،م1990،ديمحلا دبع ناطلس .د )148(
 .139 مقر ،قباسلا عجرملا ،ةيكيلوثاكلا ةسينكلل يحيسملا ميلعتلا ،1993 ،رغنستار لانيدراكلا فارشإ تحت ةفقاسألا نم ةعومجم )149(
 .109ص،1ج ،قباسلا عجرملا سفن ،قحلا راهظإ ،م1989 ،يدنهلا هللا تمحر دمحم )150(
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 .ةيعرشلا مهماكحأ يف ىراصنلا

 :)151(ىّتم ليجنإ  /الوأ

 اقيقد اباوج دجت ال دقو ،خيراتلا ثيح نم ال بيترتلا ثيح نم ةعبرألا ليجانألا لوأ دعي ىBتم ليجنإ نإ

 بارخ نع هثيدحل ،م70 ةنس لبق تناك ةباتكلا نأ ىلع اوقفتا مهروهمج نأ الإ ،طبضلاب ةباتكلا ةنسل

 ةغللاب م41 ةنس ن�و�د هنأ ىلإ )154(اضر ديشر دمحم بهذ دقو ،)153(م70 ةنس تعقو يتلا )152(ميلشروأ

 سيدقلا نم لك دهش دقو ،)155(ةيدنلك دريسلا وأ ةيربعلا امإ يهو ينيطسلفلا بعشلا نيب ةفراعتملا

 اذه بتاك وه ىتم سيدقلا نأب سويباسوب خرؤملاو ،)157(سوناجيروأ ةمالعلاو ،)156(سوانيريإ

 اضيأ دعي امك ،هريغ لبق هب ءدبلل ابسانم ناكف ،ديدجلا دهعلا نيبو هنيب ةطبارلا هوربتعا كلذل ،)158(ليجنإلا

                                 
 .58 صت ،دوملتلا دعاوق يف دوصرملا زنكلا ،جنلهور .د  )151(
 ،م1994 ،هؤاكرشو سرطب كلملا دبع ،رظنا...ةسدقملا ةنيدملا ،سوبي اضيأ اهيلع قلطيو ،ميلشروأو اذوهيل ةيسايسلا ةمصاعلا :ميلشروأ )152(
 .129ص .9ط ةفاقثلا راد ،ةرهاقلا ،سدقملا باتكلا سوماق
 .58 ص ،رصم ،هللا رصن فسوي .د ،ةيبرعلا ىلإ ةيسنرفلا نم ةمجرت ،دوملتلا دعاوق يف دوصرملا زنكلا ،م1899 ،جنلهور .د  )153(
 حالصإلا لاجر دحأ ،لصألا يدادغبلا ،ينوملقلا ةفيلخ يلع النم نب نيدلا ءاÂ دمحم نب نيدلا سمش دمحم نب اضر يلع نب ديشر دمحم )154(

 نآرقلا ريسفت و ،ادلجم 34 اهنم ردصأ رانملا ةلجم هراثآ رهشأ رهشأ نم ،م1935 ةنس ةرهاقلا يف يفوتو م1282 ةنس دلو يمالسإلا
 ملعلا راد ،توريب ،مالعألا ،م2002 ،يلكرزلا ،رظنا  ،مالسإلا ججحو ىراصنلا تاهبشو ،هلمكي ملو ،هنم ادلجم رشع انثا  ميركلا
 .126ص ،6ج ،15،ط ،نييالملل

 .58 ص ،عجرملا سفن  )155(
 تلصو يتلا هبتك نم ،م 202 ةنس تناك هتافو نأ نوحجري نكل هتدالو خيرات ملعي ال اسنرف يف شاعو ايكرت يف دلو يتوهال ذاتسأ )156(

 ،رظنا "عدبلاو تاقطرهلا ضحد " و "لوسرلا ميلاعت حبضوت " ،طقف ناباتك ىراصنلا يديأ ىلإ
https://www.orthodoxonline.org 

 
 يذلا "ةتسلا ناكرألا " اهرهشأ نم ،ةريثك تافلؤم هءارو افلخم ،م253 ةنس يفوتو ،م185 ةنس دلو ةسينكلا ءاملع رابك دحأ دعي  )157(

 اهتنمضت يتلا ةيتوهاللا ءاطخألا ببسب سيدق بقلل هلهؤي مل كلذ نأ الإ  "ةضماغلا  صوصنلا حورش" و  ،ةريثك تاغل ىلإ مجرت
 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=450064&r=0 ،رظنا .هتاباتك

  .58 ص ،عجرملا سفن  )158(
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 ددع ةيحان نم اقول ليجنإ دعب يناثلاو ،احاحصإ  28 تغلب يتلا تاحاحصإلا ددع ةهج نم ليجانألا ربكأ

  ،)159(ةيآ  1068 هتايآ ددع تغلب ثيح تايآلا

 ايئابج ناك نأ دعب ،هل نيمزالملا هعابتأو حيسملا ةذمالت دحأ ناك ىتم نوك يف ىراصنلا فلتخي ال دقو

 ا»سªلا§ج ا»نا§س¦نِإ ىَأ§ر ،§كا§ن�ه ¦نªم ûزا§ت¦ج�م �عو�س§ي ا§ميªف§و " 9 :ىتم ، :ةيآلا هتدكأ امك بئارضلا عمج ىلع موقي

 نمض هرايتخا مت له يف عقو فالخلا نأ الإ  ،"�ه§عِب§ت§و §ماَقَف يِن¦ع§ب¦تا �هَل َلاَقَف .ى¥ت§م �ه�م¦سا ،ªة§يا§بِجْلا ªناَك§م §د¦نªع

  .  )160(نييراوحلا نم هنأ ىلإ ىراصنلا مظعم بهذف ؟ ال وأ ايراوح رشع ينثالا

 ليجانألا نم هريغ نع اضيأ هزيمت يتلاو ،ثحبلا يف ىBتم ليجنإ  يف اهنم دافتسي يتلا رومألا مهأ نمو

 :يلي ام

 اÂ قثوي يتلا رداصملا مهأ نم اذهو ،عئاقولاو صصقلا نم رثكأ هميلاعتو حيسملا ثيداحأب همامتها -

 .مالسلا هيلع حيسملا لوق نم اÐأل ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم ىلع اÂ ناعتسيو

 نم هريغ نم رثكأ ميدقلا دهعلا تايآ رركيو درسي كلذل ،ديدجلاو ميدقلا دهعلا نيب رسجلاو طبارلا هنوك -

 ىسيع ةنايد نأب مالسلا هيلع ىسوم عابتأل عانقإو تابثإ ةلواحم وه ،هتباتك ءارو نم دصقملا نأل ،ليجانألا

 لمشتف ثحبلا ةرئاد عسوت ثيح ناكمب ةيمهألا نم اضيأ اذهو ،ضقنتل تسيلو ححصتو لمكتل تءاج

 هلالخ نم نكمي امك ،ليجنإلل  ةرسفمو ةلمكم اÐودعي ذإ ،هلبق لسرلاو مالسلا هيلع ىسوم ةنايد كلذب

 اهفاشتكا نكمي يتلا دعاوقلاو لوصألا نم اهريغو ،انل عرش انلبق نم عرشك ،ةيلوصألا دعاوقلا ضعب زيزعت

 .ثحبلا لالخ نم

                                 
 .58 ص ،عجرملا سفن  )159(
 .58 ص ،عجرملا سفن  )160(
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 ،ةشبحلاب م70 ةنس تام هنأ ىلإ مهضعب بهذف ،اÂ لتق يتلا ةقيرطلاو هتافو ةنس يف فالخ عقو دقو 

  نأ دعب ،م72 ةنس حمرب نعط هنأ ىلإ نورخآ بهذو ،ةشبحلا كلم دونج فرط نم حربم برض رثأ ىلع

 .)161(ةيحيسملاب ارشبمو ايعاد ةنس نيرشعو اثالث ىضق

 

  :  )162(سقرم ليجنإ /ايناث

 اوعبتا نيذلا لئاوألا نم ناك هنأ الإ ،رشع ينثالا نييراوحلا نم ىراصنلا هدعي ال دقو ،سقرم ىلإ ةبسن

 ةوعدلا يف هطاشنب فرعو ،سرطب نم اريثك ملعتو سلوب بحصو ابانرب هلاخ مزال دقو ،مالسلا هيلع حيسملا

 مدقأ سقرم ليجنإ Bدع ىلع ىراصنلا تعمجأ دقو  ،)163(هل ارقم رصم ذختا امدعب ،نادلبلا ىتش يف ريشبتلاو

 مهضعبو ،م45 ةنس ىلإ بهذ مهضعبف ،اهيف بتُك يتلا ةنسلا يف اوفلتخا مÐأ الإ ،ليجانألا نم بتك ام

 رانملا ريسفت بحاص بهذ دقو ،)164(امهنم ابيرق وأ نيذه نيب ىرخألا خيراوتلا حوارتتو ،م67 ةنس ىلإ

 ،اهيف فّلأ يتلا ةنسلل قيقدلا خيراتلا ةفرعمل تاياورلا نيب حيجرتلا بعصي دقو ،)165(م61 ةنس بتك هنأ ىلإ

 عامجإ هبش عقو امك  ،لاثملا ليبس ىلع سقرم ليجنإ ىلإ لصتملا دنسلاك ،حيجرتلا ةيلآ انكالتما مدعل كلذو

 هنأ ىري ضعبلا نإ ثيح لاكشإ هيف اضيأ اذهو ،)166(ةينانويلا ةغللا يه اÂ بتك يتلا ةغللا نأ ىلع اضيأ

                                 
51-ص ،4ط ،داشرإلاو ةوعدلاو ةيملعلا ثوحبلاو ءاتفإلل ةماعلا ةسائرلا ،ةيدوعسلا ،ةينارصنلا يف تارضاحم ،1984،ةرهز وبأ دمحم )161(

52. 
 .58 ص ،قباس عجرم،دوملتلا دعاوق يف دوصرملا زنكلا  )162(
 .58 ص ،قباس عجرم ،دوملتلا دعاوق يف دوصرملا زنكلا  )163(
 .40ص ،قباسلا عجرملا سفن ،ةعبرألا ليجانألل ةطسبم ةمدقم ،ثلاثلا ةدونش ابابلا )164(
 .58 ص ،قباس عجرم ،دوملتلا دعاوق يف دوصرملا زنكلا  )165(
 .58 ص ،قباسلا عجرملا  )166(
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 ،تدقُف ةينيتاللاب تبتك يتلا ةخسنلا نأ ملع اذإ لاكشإلا لوزي دق نكل ،)167(ةينيتاللا ةينامورلا ةغللاب بتك

 .هللا دنع ملعلاو ةينانويلا ةخسنلا ىلع لمحي مهعامجإف اذإ ،ةينانويلا ىلإ ةمجرتملا ةخسنلا ىلع عامجإلا عقوو

 :سقرم ليجنإ تازيمم

 نإو ،ميدقلا دهعلا ثادحأ ىلإ اريثك قرطتي مل كلذل ،ةيرشبلا عيمجل امنإو ،Bىتم ليجنإك دوهيلل فَلؤي مل -

 نم بلطب هليجنإ فنص هنأ ملع اذإ اميس ال ،نامورلا نع رثكأ هثيدح يف لسرتسا هنأ ظحاليس ئراقلا ناك

 )168(ةيمور يلاهأ

 .ةرشابم عوضوملا يف لخدي امنإوتامدقم نودب ثادحألل هقايس -

 .يرظنلا يميلعتلا نم رثكأ مالسلا هيلع حيسملل يدبعتلاو يلمعلا بناجلا ىلع زّكر -

 .اهدروي يتلا تاليصفتلل ةداملا ريزغ هنأ ريغ ،مجحلا ثيح نم ليجانألا رغصأ دع�ي وهف ،هتدام راصتخا -

 رصم يف كلذ ناكو ،هولتق مث هوبذعو هونجسف ،نويونثولا هب صبرت نأ ىلإ هتوعد يف رمتسا دقو

 .)169(م68 وأ م62 ةنس يف له ،اهيف لتق يتلا ةنسلا يف فالخ ىلع ةيردنكسإلاب اديدحت

 :)170(اقول ليجنإ  /ًاثلاث

 نوثحابلا فلتخا دقو .ًاحاحصإ نيرشعو ةعبرأ ىلع يوحيو مÂاتكل ىراصنلا بيترت يف ثلاثلا ليجنإلا اذه

                                 
 .58 ص ،قباسلا عجرملا  )167(
 .56ص ،قباسلا عجرملا سفن ،ةينارصنلا يف تارضاحم ،1984،ةرهز وبأ دمحم )168(
 يف تارضاحم ،1984،ةرهز وبأ دمحم اضيأ :رظنا .154،ص ،قباسلا عجرملا سفن ،سدقملا باتكلل ةماع ةسارد ،يسكم ليئاخيم .د )169(
 .56ص ،قباسلا عجرملا سفن ،ةينارصنلا
 نمو ،ةيكاطنأب دلو ،يكاطنأ هنإ :لئاق نمف ؛ليجنإلا اذه بحاصب فيرعتلا يف نوثحابلا فلتخا رونلا لماح  ينعت ةينيتال ةملك :اقول )170(
 لب هئاقفرو سلوب ذيمالت نم هنأ ىلع اوقفتا مهنكل  ... ا»روصم ناك هنإ :لئاق نمو ،ا»بيبط ناك هنإ :لئاق نمو ،ايلاطيإب دلو ،ينامور هنإ :لئاق
 باتكلا سوماق ،م1994 ،هؤاكرشو سرطب كلملا دبع :رظنا ،حيسملا ذيمالت نم ىتح وأ نييراوحلا نم نكي ملو ،سلوبل نيبرقملا نم ناك
 .116ص ،عجرملا سفن ،يريصقلا سويباسوب :اضيأ رظناو .823ص .9ط ةفاقثلا راد ،ةرهاقلا ،سدقملا
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 ،دوهيلل بتك هنإ :لئاق نمو ،نانويلل بتك هنإ :لئاق نمف ؛ليجنإلا اذÂ نيينعملا موقلاو هيف بتك يتلاةرتفلا يف

 ام حوارتت مهريغو ىراصنلا نم نيثحابلا لاوقأف اهيف بتك يتلا ةرتفلا امأ ،نامورلل بتك هنإ :لئاق نمو

 .)171(م90 ىلإ م60 ةنس نيب

 

 

 :اقول ليجنإ تازيمم

 يف ثحابلا اذهو ،هريغ يف درت مل ءايشأ دروأ دقو ،)172(ةبوتلا نع اثيدح هنوك هريغ نع ليجنإلا اذه زيمتي

 وأ ثادحألا وأ تايآلا درس قيرط نع اهدروي دقو ،ةيعرش ةفلاخم يف عوقولا مزلتست ةبوتلا نوك ،هثحب

 ءاج ام ،لاثمألا كلت نمو ،ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا ىلع عالطالا ىلإ ثحابلا دوقي كش ال اذهو ،لاثمألا

 نوبلطي نيذلا ةاطخلا كئلوأل مذلا ضرعم يف اهدروأ دقو ،"اًئ¦ي§ش َنو�ج¦ر§ت َال ¦م�ت¦نَأ§و او�ضِرْقَأ "35 /6 :اقول يف

 .ضرقلا ءارو نم ةدئافلا نوجري وأ

 ،هل ضرعت يذلا بيذعتلاو داهطضالا ةجيتن دهشتسا هنأ ،)173(سويروغيرغ سيدقلا حجر دقف :هتافو امأ

  .)174(سلوب سرطب ةافو دعب كلذ ناكو

                                 
 .823ص ،قباس عجرم ،هؤاكرشو سرطب كلملا دبع )171(
 .)م.د ،ت.د ( ،67ص ،ةعبرألا ليجانألل ةطسبم ةمدقم ،ثلاثلا ةدونش ابابلا )172(
 دي ىلع ةيحيسملا نم ارفاو اظح ذخأ نأ دعب ةفسلفلا سرد ،يحيسملا ميلعتلاب تمتها ةيحيسم ةرسأ نم ،م335 ليقو م331 ةنس دلو )173(

 ، اهنم ةريثك تافلؤم كرت ،ةلود نم رثكأ يف سئانكلا لاوحأ ىلع عالطالاو ةفقاسألا ناميإ ناحتما هتمهم تناك ،سويليساب هيبأ
 ءابآلا وبأ " فصو ىتح ةسينكلا يف ةريبك باقلأ ىلع لصح دقو ،..."ةيحيسملا تاسسؤملا " ،"ىسوم ةايح " ،"يحيسملا ميلعتلا"
 https://www.orthodoxonline.org ،رظنا ."ةيسكذوثرألا ةسينكلا دومعو

 .)م.د ،ت.د( ،158ص ،ةعابطلل ينومراه ةكرش ،رصم ،سدقملا باتكلل ةماع ةسارد ،يسكم ليئاخيم .د )174(

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



80 
 

 :)175(انحوي ليجنإ  /اعبار

 بلطلا يف هقيفرو هوخأ هدعاس دش دقو ،هومزال نيذلا مالسلا هيلع حيسملا ةبلط صاوخ نم انحوي دع�ي

 لوقي ،ليجانألا نيب نم ةصاخ ةناكم هل انحوي ليجنإ نأ امك ،حيسملل امزالم رخآلا وه ناك يذلا بوقعي

 سدق يه لب ،ليجنإلا رافسأ نيب رفس نمثأ يه نييحيسملا نم نيريثكلل ةبسنلاب انحوي ةراشب :يلكراب ميلو

 ،اماع نيعبسب ميلشروأ بارخ دعب بتك دقو ،ةباتك ةعبرألا ليجانألا رخآ وه .)176(ديدجلا دهعلا سادقأ

 م90 نيب ام حوارتت كلذ يف ةدراولا لاوقألا رهشأ نأ الإ ،هتباتكل حيحصلا خيراتلا طبضلاب ملعي ال نكل

 ،انحوي ىلإ هتبسن يف مهفالتخا وه هتباتك خيرات يف فالخلا ىلإ ةيعادلا بابسألا زربأ لعلو .)177(م125 ىلإ

 هتباتك ىلع هتلمح يتلا بابسألا مهأ نم نأ نوري مÐإف ،انحوي وه بتاكلا نأب مهروهمج بهذمل اميلستو

 هبش عقو دقو ،مالسلا هيلع حيسملا ميلاعتل ةفلاخملا تاهاجتالا ىلع درلاو ،يسينكلا راسملا حيحصت :وه

 .)179(امور سسفأ ةنيدم يف بتك ليجنإلا اذه نأ ىلع )178(عامجإ

 :هتازيمم

 ةهجوم اÐأ نوري يتلا ىرخألا ليجانأل افالخ نينمؤملا عيمجل بتك انحوي ليجنإ نأ ىراصنلا روهمج ىري -

 .فئاوطلا ضعب ىلع ةرصتقم وأ

                                 
 ندرألا رÐ نم ةيبرغلا ةهجلا اديص تيب يف دلو .رشع ينثالا هييراوحو مالسلا هيلع حيسملا ذيمالت نم دع�ي ،دايصلا يدبز نب انحوي وه )175(
 ،نيطسلف نادلب مجعم ،م1987 ،بارش :رظنا .ةايحلا قراف نأ ىلإ اÂ ماقأ يذلا امور سسفأ ةنيدم ىلإ اهدهعبو ،ميلشروأ ىلإ لقتنا مث
 .193ص ،1ط ،ثارتلل نومأملا راد ،قشمد
 .9ص يكز تزع ةمجرت-  انحوي ليجن إ – ريسفت هباتك يف يلكراب ميلو )176(
 .8ص ،فوس يني ةينارطمب رشنلاو ريرحتلا ةنجل ،رصم انحوي ليجنإ سدقملا باتكلا يف تاسارد ،ابنألا ،سويسانثأ )177(
 )ت.د ،ط.د( ،دوواد سقرم صمقلا :ةمجرت ،ةسينكلا خيرات ،سويباسوي يرصيقلا )178(
 دقع ثيح ،امهم- اينارصن – اينيد ازكرم ربتعت ،ةينامورلا ةعطاقملا ةمصاع يه تناك ةنيدمل مسا ،ةبوغرملا :ينعت ةينانوي ةملك :سسفأ )179(
 .93-92 م.ك سوماق :رظنا ،م431 ةنس اهيف ثلاثلا ينوكسملا -يهقفلا– عم�ا اهيف
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 .مالسلا هيلع حيسملا ةايح نم ىرخألا ليجانألا اهيلإ قرطتت مل يتلا بناوجلا لامكإ -

 بناجلا اذهو ،ثادحألا وأ ةلثمألا وأ تايآلا قيرط نع اهدروي يتلاو ،ةبوتلا نع اثيدح ليجانألا رثكأ دع�ي -

 .عوضوملاب ةقلعتملا ماكحألا طابنتسا يف ثحابلا هنم دافتسا

 هيلع حيسملا ميلاعت نم تسيل يتلا تالماعملاو تادابعلا ضعب لخدأ نم ىلع دودرلاو دقنلاب همامتها -

 .مالسلا

 هنأ نوري اوناك نإو ،ةافولا ةنسل ديدحت نود ،داليملل لوألا نرقلا ةياÐ يف امور سسفأ ةنيدم يف يفوت

 .)180(اتوم مهرخآ

 :ثلاثلا ردصملا

 ةينارصنلا ةنايدلاب ةقلعتملا رومألا يف ثحبت ةسينكلا يف ةيروش تائيه :اÐأب ىراصنلا اهفBرع�ي :ةينارصنلا عما�ا

 قيرط نع ىراصنلا اهيلإ أجلي ،ةيعيرشت ةئيه نع ةرابع يه ةينارصنلا عما�اف ،ًاذإ ،)181(سئانكلا لاوحأو

 مسقنتو .لادجلاو شاقنلا اهلوح رثك ةلأسم وأ ةلزان وأ ةيضق لكل لولح داجيإو ةجلاعمل ،تارمتؤم دقع

 .)183(ينوكسملا عم�او ،)182(يناكملا عم�ا :نيمسق ىلإ ةينارصنلا عما�ا

 دنع ماكحألا عيرشت يف ةدمعلاو عجرملا اÐوك ،ةيملاعلاب اضيأ ىمستو ةيناكملا عما�ا ركذب يفتكأسو

                                 
 162 ،143 ص ،قباس عجرم ،ةسينكلا خيرات)180(
 ةيرصملا ةسينكلا باتكو ،هدونش يكزل طابقألا خيرات نع اذه لقن دقف ،203ص ،ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأ اي باتك :رظنا )181(
 .سجرج ليشيمل
 :رظنا ،ةيعيرشتلا ماكحألل ضفرلا وأ رارقإلا كلذ يف لخديو ،اهيف دقعنت يتلا سئانكلل ةيلحملا نوؤشلا يف ثحبت يتلا يه :ةيناكملا عما�ا )182(
 .149ص فوؤر
 رداصملا ،باسك سايلإ اينانح :رظنا .هلك ملاعلا يف لوبقلا هنيناوق تزاح عمجم لك وه :يملاعلا اضيأ هيلع قلطيو ،ينوكسملا عم�ا )183(
 .10 ص ،قباس عجرم ،ةينارصنلا
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 دقو ،)184(ةينارصنلا ةنايدلا يف مره ىلعأ ىلإ بسن ولو ىضم مكح يأ خسن اهل لوخي امك ،ىراصنلا

 :ةعبس ىلإ اهيلع قفتملا ةيناكملا عما�ا ددع لصو

 .م325 ةنس لوألا ةيقين عمجم -1

 .م381 ةنس لوألا ينيطنطسقلا عمجم -2

 .م431 ةنس سسفأ عمجم -3

 .م451 ةنس هينوديقلخ عمجم -4

 .م553 ةنس يناثلا ينيطنطسقلا عمجم -5

 .م671 ، م670 ةنس ثلاثلا ينيطنطسقلا عمجم -6

 .)185( م778 ةنس يناثلا ةقين عمجم -7

 ناف ناسل ىلع روهشملا نوناقلا يف ءاج دقف ،ابرلا ميرحت يف ءاج ام ىراصنلا دنع عامجإلا ةثمأ نمو

 ةيعيبطلا امأ كلذ نيب مث ،ةيرشبلا ةعيرشلا يفو ةيهإلا ةعيرشلا يفو ةيعيبطلا ةعيرشلا يف عونمم ابرلا نإ " نابس

 يف اهميرحت ءاج دقف ةعيرشلا نم ليلدلا امأو ،مالسلا هيلع ىسومل ةبوسنملا رشعلا اياصولا يف اهعنم ءاج دقف

 ةدع يف ىراصنلا عامجإب عنملا ىلع لالدتسالاب كلذ عبتأ مث ،6/34 ،اقولو 22/25 :جورخلا  تايآ ةدع

 ىرخأ عماجم ةدعو ،ابرلا ذخآ ميرحتب 17 لوألا يواقينلا عم�ا نوناق ردص دقف :لاق ثيح ،نطاوم

 هتجرد نم لصفي هنإف ،ابرلاب لماعتلا هسفن هل لوخت نهاك يأ نإف هيلعو . )186("ىنعملا اذÂ نيناوق تردصأ

                                 
 .449 ص ،قباس عجرم ،ةينارصنلا رداصملا ،باسك سايلإ انانح )184(
 ىلإ  249ص ،4ط ،فلسلا ءاوضأ ةبتكم ،ةيدوعسلا ،ةينارصنلاو ةيدوهيلا نايدألا يف تاسارد ،م2004 ،فلخلا زيزعلا دبع نب دوعس )185(

261. 
 .88 ص ،قباس عجرم ،ةعماجلا ةحيسملا ةيسنكلا نيناوق  )186(
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 ،سانلا لاومأ ىلع لياحتلاو ةعيدخلا هردصم نوكي حبر يأ ميرحت ىلع اوعمجأ مÐأ امك ،)187(هتفيظوو

 ،يملاعلا حبرلا بلطل لماعتلا يف ةئيندلا بيلاسألاو قرطلا لك كلذب اوقحلأو ،حيبقلا حبرلا هيلع نوقلطيو

 .)188(ةعيرشلا هب تءاج يتلا لدعلل ةفلاخم اÐوكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .119 ص ،15 ،ةداملا ،قباس عجرم ،ةيحيسملا ةسينكلا نيناوق )187(
 .87ص ،قباس عجرم ،ةعماجلا ةحيسملا ةسينكلا نيناوق )188(
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 .نيملسملا دنع عيرشتلا رداصم :سماخلا ثحبملا

 عمجم رداصم كانه نأ امك ،اهددعتو رداصملا عونت ثيح نم تانايدلا نم اهتقباسك ةيمالسإلا ةنايدلا

 .ةعبرأ الامجإ اهيلع عم�ا رداصملاف ،اهيف فلتخم ىرخأو اهيلع

 .نآرقلا -أ

 .ةنسلا -ب

 .عامجإلا -ج

 .سايقلا -د

 :)189(نآرقلا :لوألا ردصملا

 )190(ليربج قيرط نع ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع هللا هلزنأ يذلا باتكلا وه نآرقلا نأ نوملسملا دقتعي 

                                 
 ة§ع¦ب¥سلا فرحألا ىلع ا§ن¦يَلِإ لوُق¦ن§مْلا فªحا§ص§مْلا تافد يªف بو�تْك§مْلا ملس§و ªه¦يَل§ع هللا ىلص هللا لو�س§ر ىلع لزنمْلا باتكلا وه :نآرقلا )189(
 .279ص ،ةفرعملا راد ،توريب ،يسخرسلا لوصأ ،2010 ،يسخرسلا :رظنا .ارتاوتم القن ة§رو�ه¦ش§مْلا
  ى§ر§ي اَل َناَكَف ،ِم¦و¥نلا يªف َةَقªدا¥صلا ا§ي¦ؤÍرلا ِي¦ح§وْلا §نªم §مَّل§س§و ªه¦يَل§ع ُهللا ىَّل§ص ِهللا ُلو�س§ر ªهِب §ئªد�ب ا§م ُل¥وَأ َناَك :¦تَلاَق اهنع هللا يضر ةشئاع نع )190(
 §عِج¦ر§ي ْنَأ َل¦بَق ،ªد§د§عْلا ªتاَل¦وُأ §يªلا§يَّللا - �دÍب§ع¥تلا §و�ه§و - ªهيªف ُث¥ن§ح§ت§ي ٍءا§رªح ِرا§غِب وُل¦خ§ي َناَكَف ،ُءاَل§خْلا ªه¦يَلِإ §ب�ب�ح ¥مُث ،ِح¦بÍصلا ِقَلَف َلْثªم ¦تَءا§ج اَّلِإ ا§ي¦ؤ�ر
 ا§نَأ ا§م» :َلاَق ،ْأ§رْقا :َلاَقَف ،�كَل§مْلا �هَءا§جَف ،ٍءا§رªح ِراَغ يªف §و�ه§و Íق§حْلا �هَئِجَف ى¥ت§ح ،ا§هªلْثªمªل �د¥و§ز§ت§يَف َة§جيªد§خ ىَلِإ �عِج¦ر§ي ¥مُث ،§كªلَذªل �د¥و§ز§ت§ي§و ªهªل¦هَأ ىَلِإ
 ى¥ت§ح َة§يِناَّثلا يِنَّط§غَف ،يِنَذ§خَأَف :َلاَق ،«ٍئِراَقِب ا§نَأ ا§م» :�تْلُق :َلاَق ،ْأ§رْقا :َلاَقَف ،يِنَل§س¦رَأ ¥مُث ،§د¦ه§جْلا ي�نªم َغَل§ب ى¥ت§ح يِنَّط§غَف ،يِنَذ§خَأَف :َلاَق ،«ٍئِراَقِب
 ِم¦ساِب ْأ§رْقا{ :َلاَقَف ،يِنَل§س¦رَأ ¥مُث ،§د¦ه§جْلا ي�نªم َغَل§ب ى¥ت§ح َةَثªلاَّثلا يِنَّط§غَف ،يِنَذ§خَأَف ،«ٍئِراَقِب ا§نَأ ا§م» :�تْلُقَف ،ْأ§رْقَأ :َلاَقَف ،يِنَل§س¦رَأ ¥مُث ،§د¦ه§جْلا ي�نªم َغَل§ب
 ىَّل§ص ِهللا ُلو�س§ر ا§هِب §ع§ج§رَف [2 :قلعلا] }¦مَل¦ع§ي ¦مَل ا§م َنا§س¦نِإْلا §مَّل§ع ِمَلَقْلاِب §مَّل§ع يªذَّلا �م§رْكَأْلا §كÍب§ر§و ْأ§رْقا ٍقَل§ع ¦نªم َنا§س¦نِإْلا §قَل§خ §قَل§خ يªذَّلا §ك�ب§ر
 ¦يَأ» :َة§جيªد§خªل َلاَق ¥مُث ،�ع¦و¥رلا �ه¦ن§ع §ب§هَذ ى¥ت§ح �هوُل¥م§زَف ،«يِنوُل�م§ز يِنوُل�م§ز» :َلاَقَف ،َة§جيªد§خ ىَل§ع َل§خ§د ى¥ت§ح ،�ه�رªدا§و§ب �ف�ج¦ر§ت §مَّل§س§و ªه¦يَل§ع ُهللا
 ُلªص§تَل §ك¥نِإ ،ِهللا§و ،ا»د§بَأ ُهللا §كيِز¦خ�ي اَل ،ِهللا§وَف ،¦رªش¦بَأ اَّلَك :ُة§جيªد§خ �هَل ¦تَلاَق ،«يِسْف§ن ىَل§ع �تيªش§خ ¦دَقَل» :َلاَق ،§ر§ب§خْلا ا§ه§ر§ب¦خَأ§و «يªل ا§م ،ُة§جيªد§خ
 ªهِب ¦ت§تَأ ى¥ت§ح ُة§جيªد§خ ªهِب ¦تَقَلَط¦ناَف ،�ق§حْلا ِبªئا§و§ن ىَل§ع �نيªع�ت§و ،§ف¦ي¥ضلا يِرْق§ت§و ،§مو�د¦ع§مْلا �بِسْك�ت§و ،َّلَكْلا ُلªم¦ح§ت§و ،َثيªد§حْلا �ق�د¦ص§ت§و ،§مªح¥رلا
�ب�تْك§ي§و ،¥يِب§ر§عْلا §با§تªكْلا �ب�تْك§ي َناَك§و ،ªة¥يªلªها§جْلا يªف §ر¥ص§ن§ت ًأ§ر¦ما َناَك§و ،ا§هيِبَأ يªخَأ َة§جيªد§خ �م§ع �ن¦با §و�ه§و ،ى¥ز�عْلا ªد¦ب§ع ِن¦ب ªد§سَأ ِن¦ب ِلَف¦و§ن §ن¦ب َةَق§ر§و 
 :ٍلَف¦و§ن �ن¦ب ُةَق§ر§و َلاَق ،§كيªخَأ ِن¦با §نªم ¦ع§م¦سا ،�م§ع ¦يَأ :ُة§جيªد§خ �هَل ¦تَلاَقَف ،§يªم§ع ¦دَق ا»ريِبَك ا»خ¦ي§ش َناَك§و ،§ب�تْك§ي ْنَأ ُهللا َءا§ش ا§م ªة¥يِب§ر§عْلاِب ِليِج¦نِإْلا §نªم
 ªه¦يَل§ع ُهللا ىَّل§ص ى§سو�م ىَل§ع َلِز¦نُأ يªذَّلا �سو�ما¥نلا اَذ§ه :ُةَق§ر§و �هَل َلاَقَف ،�هآ§ر ا§م §ر§ب§خ §مَّل§س§و ªه¦يَل§ع ُهللا ىَّل§ص ِهللا ُلو�س§ر �ه§ر§ب¦خَأَف ؟ى§ر§ت اَذا§م ،يªخَأ §ن¦با ا§ي
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 :ىلاعت هللا لوقي ،عمجأ ملاعلل امنإو طقف برعلل سيل ،يمالسإلا عيرشتلل لوألا ردصملا نوكيل ،مالسلا هيلع

 هظفحب هللا دهعت دقو .)28/أبس( }َنو�مَل¦ع§ي َال ِسا¥نلا §رَثْكَأ ¥نªكَل§و ا»ريªذ§ن§و ا»ريªش§ب ِسا¥نلªل ًةَّفاَك َّالِإ §كا§نْل§س¦رَأ ا§م§و{

 .)9/رجحلا( }َنوُظªفا§حَل �هَل ا¥نِإ§و §رْكِّذلا ا§نْل¥ز§ن �ن¦ح§ن ا¥نِإ{ :العو لج هللا لاق ،ليدبتلاو فيرحتلاو عايضلا نم

 اهحابأ يتلا تالماعملاو تادابعلا نم ملسملا هجاتحي ام لك ىلع لمتشا نآرقلا نأ اضيأ نودقتعي امك

  .)38/ماعنألا( }َنو�ر§ش¦ح�ي ¦مِه�ب§ر ىَلِإ ¥مُث ٍء¦ي§ش ¦نªم ِبا§تªكْلا يªف ا§نْط¥رَف ا§م{ :ىلاعت لاق ،اضيأ اهمرح يتلاو هللا

 هنيدو هعرشب ةقالع هل ائيش كرتي ملف ،نيدلا اذه متأو لمكأ هنأب ،ميركلا هباتك يف هلالج لج هللا حرص دقو

 }ا»نيªد §مَال¦سِإلا ¦مُكَل �تيªض§ر§و يªت§م¦عِن ¦مُك¦يَل§ع �ت¦م§م¦تَأ§و ¦مُك§نيªد ¦مُكَل �تْل§مْكَأ §م¦و§يْلا{ :هناحبس لاق ،هركذ الإ

  .)3/ةدئاملا(

 :)191(ماكحأ ةثالث ىلع ميركلا نآرقلا لمتشا دقو

 .رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللا يف هداقتعا فلكملا ىلع بجي امب قلعتت :ةيداقتعا ماكحأ :لوألا

 نم هنع ىلختي نأ بجي امو لئاضفلا نم هب ىّلحتي نأ فلكملا ىلع بجي امب قلعتت :ةيقُل�خ ماكحأ :يناثلاو

 .لئاذرلا

 عونلا اذهو .تافرصتو دوقعو لاعفأو لاوقأ نم فلكملا نع ردصي امب قلعتت ،ةيلمع ماكحأ :ثلاثلاو

 :ناقش اهل ةيلمعلا ماكحألاو .نآرقلا هقف وه ثلاثلا

 نم اهوحنو نيميو رذنو جحو ةاكزو موصو ةالص نم تادابعلا ماكحأ لمشتو :هبرب ناسنإلا ةقالع -أ

                                 
 :ُةَق§ر§و َلاَق «؟¦م�ه ¥يِجِر¦خ�م §وَأ» :§مَّل§س§و ªه¦يَل§ع ُهللا ىَّل§ص ِهللا ُلو�س§ر َلاَق ،§ك�م¦وَق §ك�جِر¦خ�ي §نيªح ا!ي§ح ُنوُكَأ يِن§ت¦يَل ا§ي ،ا»عَذ§ج ا§هيªف يِن§ت¦يَل ا§ي ،§مَّل§س§و
 ،جاجحلا نب ملسم :رظنا ،160 ،مقر )ملسم هاور( ،" ا»ر¥ز§ؤ�م ا»ر¦ص§ن §ك¦ر�ص¦نَأ §ك�م¦و§ي يِنْكِر¦د�ي ْنِإ§و ،§يªدو�ع اَّلِإ ªهِب §تْئِج ا§مِب ُّطَق ٌل�ج§ر ªتْأ§ي ¦مَل ¦م§ع§ن
 .يبرعلا ثارتلا ءاحإ راد ،توريب ،يقابلا دبع :قيقحت ،ملسم حيحص

 .32ص ،8ط ،ملقلا راد ،رصم ،هقفلا لوصأ ملع ،فالخ باهولا دبع )191(
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 .تادابعلا

 وأ اممُأ وأ ًادارفأ اوناكأ ءاوس ،ضعبب مهضعب نيفلكملا ةقالع ميظنت اÂ دصقيو :هريغب ناسنإلا ةقالع -ب

 .تالماعملا ماكحأ اهعيمج ىلع قلطيو ..عويبلا ،ةحكنألا ،تايانج ،دودحلا اهتحت جردنت هذهو ،تاعامج

 يتلا ةيلمعلا ماكحألا نم يناثلا قشلا وه ،ةساردلا هذه يف همامتهاو هدهج ثحابلا هيلإ فرصي يذلاو

 .ةيلاملا تالماعملا نم ءزج انتساردو ،هتحت جردني هماسقأو هفانصأ عيمجب لاملا هقف نأل ،تالماعملا يه

 :ةيوبنلا ةّنسلا :يناثلا ردصملا

 نآرقلا وه يذلا ،لوألا لصألل ةنيبمو ةلمكم يهف ،يمالسإلا عيرشتلل يناثلا ردصملا ةيوبنلا ةنسلا دعت

  }ا»ريِب§خ اًفيªطَل َناَك §هَّللا َّنِإ ªة§مْكªحْلا§و ªهَّللا ªتا§يآ ¦نªم ¥نُكªتو�ي�ب يªف ىَل¦ت�ي ا§م َن¦رُكْذا§و{ :هناحبس لاق ،ميركلا

 ىضرأ نم تعمسف ،ةمكحلا ركذو ،نآرقلا وهو باتكلا هللا ركذف" :يعفا¥شلا مامإلا َلاَق  ،)34/بازحألا(

 لاقي نأ  -ملعأ هللاو زجي ملف" ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ةمكحلا :لوقي نآرقلاب ملعلا لهأ نم

 )192(لجو زع هللا باتك عم ةنورقم اÐأ كلذو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس الإ انه اه ةمكحلا

 الع لج هللا رمأو ،هقدص ىلع ةزجعملا ةلالدل ،هتلاسر هتغلب نم لك ىلع ،ةجح ملسو هيلع هللا ىلص هلوقف

 ْنِإ{ ،)3/مجنلا( }ى§و§هْلا ¦ن§ع �قªط¦ن§ي ا§م§و{ :هناحبس لاق ،)193(ىوهلا نع قطني ال هنألو ،هعابتاو هتعاطب

 ،)32/نارمع لآ( }َلو�س¥رلا§و §هَّللا او�عيªطَأ ْلُق{ :لاقف هتعاطب رمأو ،)4/مجنلا(  }ى§حو�ي ûي¦ح§و َّالِإ §و�ه

 :لاقف هتفلاخم نم فوخو رذحو ،)54/رونلا(  }او�د§ت¦ه§ت �هو�عيªط�ت ْنِإ§و{ :لاقف هعاطأ نمل ةيادهلا نمضو

 يتلا صوصنلاو ،)63/رونلا(  }ûميªلَأ ûباَذ§ع ¦م�ه§بيªص�ي ¦وَأ ٌة§ن¦تªف ¦م�ه§بيªص�ت ْنَأ ªهِر¦مَأ ¦ن§ع َنوُفªلا§خ�ي §نيªذَّلا ِرَذ¦ح§يْلَف{

                                 
 .259ص ،يزوجلا نبا راد ،ةيدوعسلا ،يزارغلا فسوي نب لداع :ت ،هقفتملا و هيقفلا ،م2007 ،يدادغبلا بيطخلا )192(
 .103ص ،ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،يفاشلا دبع مالسلا دبع دمحم :قيقحت ،ىفصتسملا ،م1993 ،يلازغلا )193(
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 نم نآرقلا قح يفوتل تءاج ةنسلاف اذإ ،ميركلا نآرقلا يف ةريثك هتفلاخم مذتو هعابتاو هتعاط ىلع ثحت

  }َنو�رَّكَف§ت§ي ¦م�هَّل§عَل§و ¦مِه¦يَلِإ َل�ز�ن ا§م ِسا¥نلªل §ن�ي§ب�تªل §رْكِّذلا §ك¦يَلِإ ا§نْل§زنَأ§و{ :هناحبس هللا ربخأ امك ،نايبلاو حرشلا

 ىلإ ةدنتسملا هتاريرقتو هلاعفأو هلاوقأ قيرط نع ،ملسو هيلع هللا ىلص هماكحأ ىلإ ةفاضإ  ،)44/لحنلا(

 دعاوقو الوصأ عضو ملسو هيلع هللا ىلص هدجن كلذبو ،هل ضرعت تناك يتلا لزاونلاو ثادحألا يف ،يحولا

 هجاتحي امم كلذ ريغ ىلإ تايانجلاو تالماعملاو تادابعلاو قالخألا كلذب تلمش ،ىتش تالاجم يف ،ةميكح

  .هريغو هسفنو هبر عم هتقالع يف ناسنإلا

 هثرو يذلا ،يوبنلا عيرشتلا - مهنع هللا يضر - ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ لقن دقو

  :)194(ةيلاتلا قرطلاب ،ليج دعب اليج هيلع اوظفاحو نوملسملا

 " وأ "اذك لوقي -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر تعمس " :يباحصلا لوقي نأ اهاوقأ يهو :ىلوألا

 ."ينهفاش " وأ  "ينثدح " وأ "ينربخأ

 "ثدح" وأ "ربخأ " وأ اذك -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر لاق لوقي نأ :ةيناثلا

 نأ :ةعبارلا .اذك نع ىÐ وأ اذكب -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر رمأ" :يباحصلا لوقي نأ :ةثلاثلا

 ."اذك نع انيÐو اذكب انرمأ" :لوقي

 ."اذك نولعفي اوناك" :لوقي نأ :ةسماخلا

 يف هللا يحو امإ هردصم نأل ؛هلك ا!يهلإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عيرشت نأ قبس ام لالخ نم نيبتي

 ظوحلم هنكلو هرظنو هثحبب لوسرلا داهتجا امإو ،يهلإ ماهلإ نع ريبعت وه يذلا لوسرلا داهتجا امإو ،نآرقلا

                                 
 .104ص ،قباسلا عجرملا)194(
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 ءاج دقو ،هيف باوصلا ىلإ هلوسر هللا در باوص ريغ ءاج نإو ،هيلع هللا هرقأ اباوص ءاج نإف ،هل هللا ةياعرب

 هللا نإف ،كوبت ةوزع نع اوفلختو اورذتعا نمل لوسرلا نذإ )195(ةثداح اهنم :ةثداح نم رثكأ يف هدكؤي ام

  }§نيِبªذاَكْلا §مَل¦ع§ت§و اوُق§د§ص §نيªذَّلا §كَل §ن¥ي§ب§ت§ي ى¥ت§ح ¦م�هَل §تنªذَأ §مªل §ك¦ن§ع �هَّللا اَف§ع{ :هلوقب باوصلا هل نيب هناحبس

 .)43/ةبوتلا(

 )196(عامجإلا :ثلاثلا ردصملا

 ¦ن§م§و{  :هناحبس هلوقب نيلدتسم ،عامجإلا عاونأ نم عون ىوتفلا يف يظفللا قافتالا Bدع ىلع نوملسملا قفتا

 ¦تَءا§س§و §م¥ن§ه§ج ªهªل¦ص�ن§و ىَّل§و§ت ا§م ªهِّل§و�ن §نيِنªم¦ؤ�مْلا ِليِب§س §ر¦يَغ ¦عِب¥ت§ي§و ى§د�هْلا �هَل §ن¥ي§ب§ت ا§م ªد¦ع§ب ¦نªم َلو�س¥رلا ¦قªقا§ش�ي

 ليبس ريغ عابتاو لوسرلا ةقاشم نيب عمج هناحبس هنأ ةيآلا هذÂ لالدتسالا هجو  ،)115/ءاسنلا(  }ا»ريªص§م

 ريغ ةعباتم نأ تبثف روظحملا نيبو هنيب عمج امل احابم نينمؤملا ليبس ريغ عابتا ناك ولف ديعولا يف نينمؤملا

 اذإو مهاوتف وأ مهلوق فلاخي ىوتف وأ لوق ةعباتم ينعت نينمؤملا ليبس ريغ ةعباتمو ،ةروظحم" نينمؤملا ليبس

 .)197(ةبجاو مهاوتفو مهلوق ةعباتم نوكت نأ بجو ةروظحم كلت تناك

 رومألا نمو ،مهدعب نمو نيعباتلا عامجإو ،يندملاو ،يتوكسلا عامجإلاك ،كلذ ادع اميف اوفلتخا دقو

 ،)198(سايقلا وأ ةيوبنلا ةنسلا وأ نآرقلا صوصن ىلع ىنب�ي نيملسملا دنع عامجإلا نأ ،اهيلإ هبنتلا ردجي يتلا

                                 
 ،ةيملعلا بتكلا راد ،نانبل ،يÌريملا :ت ،يراخبلا حيحص ىلع يرابلا ضيف ،2005 ،يريمشكلا هاش مظعم نب هاش رونأ دمحم :رظنا )195(
 .151ص ،4418 :ثيدحلا مقر ،  }اوُفِّل�خ §نيذلا ªةَثالَّثلا ىلعو{ :َّلجو ¥زع ِهللا ِلوقو ،"كلام نب ِبعك ªثيدح �باب
 نم رمأ ىلع راصعألا نم رصع يف هتافو دعب ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ يدهتجم قافتا :هنأب فBرع�ي نييلوصألا حالطصا يف عامجإلا )196(
 ،يبرعلا باتكلا راد ،رصم ،ةيانع وزع دمحأ :قيقحت ،لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ ،م1999 ،يناكوشلا :رظنا .رومألا

 .193ص
 .198ص ،قباسلا عجرملا ،لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ ،م1999 ،يناكوشلا )197(
 نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ :رظنا .روهمجلا لوق وهو ،سايق نع عامجإلا زوجف يعفاشلا هيلع صنو :"رحبلا" يف يشكرزلا لاق )198(
 .211ص ،قباسلا عجرملا ،لوصألا ملع
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 ماكحألا تايآب ماملإلاك ،طورش مهيلع تقبطناو ةيلهألا مهيف ترفوت نمم نونوكي هءاضعأ نأ امك

 اهريغو ،ةيبرعلا ةغللا يف علضتلاو ،ديقملاو قلطملاو ،صاخلاو ماعلاو ،خوسنملاو خسانلا ةفرعمو ،اهثيداحأو

 .داهتجالا باب يف لوصألا لهأ  اهركذي يتلا طورشلا نم

 لزاونلاو اياضقلا لكل لولح داجيإو ةجلاعم متي ثيح ،رصع لك ةبكاوم عامجإلا تازيمم مهأ نمو

 ،ةريثك غيص ،ةيلاملا تالماعملا ناديم يف ترهظ دقف ،يلاحلا انرصع يف ةصاخ ،لبق نم ةدوجوم نكت مل يتلا

 ،يراجتلا نيمأتلاو ،يلآلا فرصلا ةقاطبو ،ةينورتكلإلا ةراجتلاك ،انفلس اهدهعي مل ،ةعونتم ةيراجت قرطو

 .اهعم لماعتلا ةيفيكو اهمكح نايب ىلإ جاتحت يتلا تالماعملا نم اهريغو

 كلت مهأ نمو ،ةدجتسملا لزاونلاو اياضقلا لك ةجلاعمل ،انرصع يف ةيهقف )199(عماجم ةدع تئشنأ كلذل

 :)200(يلي ام عما�ا

 .م1961رهزألاب ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم -

 .م1978يمالسإلا ملاعلا ةطبارل عباتلا يهقفلا عم�ا -

 .م1981 يمالسإلا رمتؤملا ةمظنمل عباتلا يهقفلا عم�ا -

 

 

                                 
 ىلع لمعيو ،ثوحبلا هذÂ لصتي ام لك ةساردب موقي يذلا ةيمالسإلا ثوحبلل ايلعلا ةئيهلا نع ةرابع وه :ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم )199(
 اهرثأو ةيهقفلا عما�ا :مناغ بلاغ مناغ :رظنا .ىوتسم لكل ملعلا قاطن عيسوتو ،يبهذملاو يسايسلا بصعتلا نع اديعب ةيمالسإلا ةفاقثلا ديدجت
  .3ص ،)ت.د ،ط.د( ،رصاعملا داهتجالا يف

  ،بلح عم كارتشالاب ،ةيمالسإلا رئاشبلا راد ،نانبل ،هقيبطت يف ةيهقفلا عما�ا رودو يعامجلا داهتجالا ،م1997 ،دمحم نب نابعش .د )200(
  .189 ،175 ،138ص ،ينوباصلا راد
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  :)201(سايقلا :عبارلا ردصملا

 ثداوح ،كلذ لباقم يفو ،ةدودعم عامجإلا نطاومو ،ةروصحم ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلا صوصن تناك امل

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو ،ميركلا نآرقلا لالخ نم العو لج هللا اندشرأ ،ةروصحم ريغ ةددجتملا ةايحلا

 امنيح ،داهتجالا ةيلهأ مهيف ترفوت نمم نيملسملا ءاملع اهيلإ أجلي نأ يغبني يتلا ةليسولا ىلإ ،نيمألا يبنلا

 ،سايقلاب  عبارلا ردصملا اذه يمسو ،عامجإلا وأ ةنسلا وأ نآرقلا نم حضاو صن اهيف دري مل لئاسم مههجاوت

 اردصم هوربتعاو ،هب ذخألا ىلإ نيملسملا روهمج بهذ دقو ،ماكحألا هب ىفوتستو ،ةجاحلا هب دست ثيح

 .)202(سايقلا نع دحأ ينغتسي ال :هللا همحر دمحأ مامإلا لاق ىتح ،ةعيرشلا رداصم نم

  }ِرا§ص¦بَألا يªلوُأ ا§ي او�رِب§ت¦عاَف{ :ىلاعت هلوق اهنم :هتيعورشم ىلع لدت ةريثك ةلدأب هل اولدتساو 

 باقعلاو باذعلا نم اÂ لح امو ةيضاملا ممألا ركذ قايس يف تءاج ةيآلا نأ لالدتسالا هجو  ،)2/رشحلا(

 مÐايصعب مÂ لزن امف ،مÂ مكسفنأ اوسيق ىنعمب ،رابتعالاب ةمألا هذه هللا دشرأف ،مÐايصعو مÌزواجم ببسب

 ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذن ةريثك ثداوح كانهف ةيوبنلا ةنسلا نم امأ .متيصع اذإ مكب لزنيس

 :لاق .معن :لاق " ؟لبإ نم كل له" :دوسأ هتأرما هب تءاج يذلا هدلو ركنأ نمل ملسو هيلع هللا ىلص هلوق

 ،قرع هعزن هلعل :لاق "؟نيأ نمف" :لاق .معن :لاق "؟قروأ نم اهيف لهف" :لاق ،رمح :لاق ،"؟اÐاولأ امف"

 .)203("قرع هعزن هلعل اذهو" :لاق

 

                                 
 تابثإ نم امهنيب عمجي رمأب امهنع هيفن وأ امهل مكح تابثإ يف مولعم ىلع مولعم لمح :وه سايقلل نيققحملا روهمج هراتخا يذلا فيرعتلا )201(
  .89ص،2ج ،قباسلا عجرملا ،لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ ،م1999 ،يناكوشلا :رظنا .امهيفن وأ ةفص وأ مكح
 .20ص ،7ج ،قباسلا عجرملا ،هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا ،م1994،يشكرزلا نيدلا ردب )202(
 .1500 ناعللا باتك ،ملسمو ،5305 دلولا يفنب ضرع اذإ باب قالطلا باتك ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا هجرخأ )203(
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 .اهيف فلتخملا رداصملا :بلطم

 دنع اهيلإ عجري اعجرم مهضعب اهBدع يتلاو ،نوملسملا اهيف فلتخا يتلا رداصملا نم ةلمج ثحابلا ضرعيس

 نمو ،اÂ اوملس�ي ملو نورخآ اهضعب در نيح يف ،اهيلع قفتملا ةيلصألا رداصملا نم حيرص ليلد دوجو مدع

 :يلي ام رداصملا كلت ةلمج

 .)204(ا§نَل¦بَق ¦ن§م �ع¦ر§ش -

 .)205(ُةَل§س¦ر�مْلا �حªلا§ص§مْلا -

 .)206(ناسحتسالا -

 .)207(با§حصªت¦ساªلا -

 .)208(يباحصلا لوق -

                                 
 انعرش يف نوكي وأ ،اهل اخسان انعرش نوكي نأ امهادحإ :نيتلصخ يف الإ انيلع ةبجاو انلبق نم عئارش" :ِلا§صªخْلا ِح¦ر§ش يªف �فاَّف§خْلا َلاَق )204(
 نيدلا ردب .ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا روهمج هيلإ بهذ دقو .امدقم مهعرش يف ناك نإو انعرش نم ناك ام عابتا انيلعف ،اهل ركذ
 .43،44ص،8ج ،عجرملا سفن ،هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا ،م1994،يشكرزلا
 نبا هرسفو .هيف راج روصملا ليلعتلاو ،هيلع قفتم لصأ دجوي الو ،القع هل بسانم مكحلاب رعشي ىنعم دجوي نأب يلازغلاو مامإلا هرسفو )205(
 ردب :رظنا .بهاذملا عيمج يف هنأ قيقحتلاو :يفارقلا لاق ىتح روهمجلا هيلإ بهذ .يئزج الو يلك لصأ ىلإ دنتسي ال نأب" طسوألا يف ناهرب
  .84 ،83 ،8ج ،عجرملا سفن ،هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا ،م1994 ،يشكرزلا نيدلا
 بهذ .هنم ىوقأب سايق صيصخت :ليقو .سانلا ةحلصمل ةداعلا ىلإ ليلدلا مكح نع لودعلا :هنأ ليق ،فيرعت نم رثكأ هل :ناسحتسالا )206(
 نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ ،م1999 ،يناكوشلا :رظنا .ةيعفاشلاو ةيكلاملا كلذ يف امب روهمجلا هركنأو ،دمحأو ةفينحوبأ هب لوقلا ىلإ
 .182 ،181ص ،2ج،قباسلا عجرملا ،لوصألا ملع
 رثكأو ةيكلاملاو ةلبانحلا لاق هبو ،ريغم دجوي مل ام ،لبقتسملا نمزلا يف هؤاقب لصألاف يضاملا نمزلا يف تبث ام نأ هانعمو :باحصتسالا )207(
 .15 ،14ص ،8ج ،قباسلا عجرملا ،هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا ،م1994،يشكرزلا نيدلا ردب :رظنا .ةجح ةيفنحلا هدعي ملو ،ةيعفاشلا
 وأ نيعباتلا نم هدعب نم ىلع ةجح نوكي له وفلتخا مهنكل ،هرصاع نم ىلع ةجحب سيل هنأ ىلع مالسإلا ءاملع قفتا :يباحصلا لوق )208(
 يف طيحملا رحبلا ،م1994 ،يشكرزلا نيدلا ردب :رظنا .ديدجلا يف يعفاشلاو دمحأ هدرو ،ميدقلا يف ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا هب لاقف ،؟ال
  .57 ،56ص ،8ج ،قباسلا عجرملا ،هقفلا لوصأ
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 .)209(عئارذلا دس -

 ادع امو ،سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ،ةعبرأ نيملسملا روهمج اهيلع قفتا يتلا رداصملا نأ نيبتي اذÂو

 .اهتيجح يف مهئاملعو نيملسملا ةمئأ فلتخا ةلدألا نم كلذ

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 ةيعفاشلاو فانحألا اهربتعاو ،اهتيجح مدع ىلإ كلام بهذ .روظحملا لعف ىلإ اÂ لصوتيو ،ةحابإلا اهرهاظ يتلا ةلأسملا يه :ةعيرذلا )209(
 .193ص ،2ج ،قباسلا عجرملا ،لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ :رظنا ،م1999 ،يناكوشلا :رظنا .ةجح
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 .ميرحتلا دصاقمو مالسإلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ :يناثلا لصفلا

 .مالسإلا يف ةيلاملا تالماعملا موهفم :لخدم

 تالماعملا ىنعم نع ةحضاو ةروص ءاطعإل ،اهنم دبال تامدقمب ثحابلا مدقي ،عوضوملا يف لوخدلا لبق

 ،ةيلاملا تالماعملا ميرحت دصاقم موهفمب اهمتخي مث ،ةيلاملا تالماعملا ىلإ نيملسملا ةرظن نايبو ،مالسإلا يف ةيلاملا

 يف اهلوانت ىلع ثحابلا صرح ،حضوأ تامدقملا نوكت ىتحو ،ةيمالسإلا ةرظنلا ءوض يف هلوانتي كلذ لك

 :بلاطم ةثالث

 .ناونعلا تادرفم حرش :لوألا بلطملا

 صتخاو ،نيدقاعلا نم نوكت ةلماعملاو ،لمعلا نم ةلعافم نزو ىلع ًةل§ماع�م هتْلماع ردصم :ةغللا يف تالماعملا

 .)210( هب نيدقاعلا نم دحاو لك ةيمست يضتقت ةلعافملا نأ عم هنم لمعلا ةقيقح نأل لªماعُملا مساب لªماعلا

 :حالطصالا يف تالماعُملا

 ةراجإلاو ءارشلاو عيبلاك ،صخشلا ءاقب رابتعاب ايندلا رمأب ةقªّلعتملا ةيعرشلا ماكحألا عومجم ىلع قلطت

 جردني اذهو ،مÂرو دابعلا نيب ةضحم ماكحأ ،نيمسق ىلإ مسقنت ةيعرشلا ماكحألا نأ كلذ ،)211(اهريغو

 ةهج نمو ،ةهج نم هللا قح اهل ماكحأو ،تدابعلاب فرعي ام وهو ،جحلاو ةاكزلاو موصلاو ةالصلا هتحت

 هيلع قلطي مسقلا اذهو ،عويبلا نم كلذ ريغو ةبهلاو ةراجيإلاو عيبلاك ،مهنيب اميف دابعلا ىلع قح ىرخأ

  .تالماعملا

                                 
 ميمت نب ورمع نب دمحأ نب ليلخلا :اضيأ رظناو.150ص ،ىنثملا ةبتكم ،ةرماعلا ةعبطملا ،دادغبب ،ةبلطلا ةبلط ،م1894 ،يفسنلا نيدلا مجن )210(
 .154ص ،2ج ،لالهلا ةبتكمو راد ،يئارماسلا ميهاربإ .د ،يموزخملا يدهم .د :ت ،نيعلا ،يديهارفلا
 .209ص ،ةيملعلا بتكلا راد ،ناتسكاب ،ةيهقفلا تافيرعتلا ،م2003 ،يتكربلا يدد�ا ناسحإلا ميمع دمحم )211(
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 :لاومألا

 لك نم هتكَلم ام :برعلا ةغل يف لاملا ىنعمو ،)212(بولقلاب سانلا هيلإ ليمي هنأل ،الام يمسو ،لام عمج

 نم كلميو ىنتقي ام لك ىلع قلطأ مث ،ةضفلاو بهذلا نم كلمي ام :لصألا يف لاملا :ريثألا نبا لاقو ،ءيش

 .)213(نايعألا

 .ةبراقتم اÐوكل اهضعبب ثحابلا يفتكيس ،نيملسملا ءاهقفل فيرعت نم رثكأ كانهف ،حالطصالا يف امأ

 ال امو ،تّلق نإو ،هفلتم مزلتو اÂ عابي ةميق هل ام ىلع الإ عقي ال مسا :هنأب لاملا يعفاشلا مامإلا فرع

 ليمي ام لاملا :نأ ىلإ بهذف فانحألا نم نيدباع نبا امأو .) 214( كلذ هبشأ امو سلفلا لثم ،سانلا هحرطي

 كلملا هيلع عقي ام لاملا :هلوقب هBدح ةيكلاملا نم يبطاشلاو .)215( ةجاحلا تقول هراخدا نكميو عبطلا هيلإ

 .)216( ههجو نم هذخأ اذإ هريغ نع كلاملا هب دبتسيو

 :نانكر هيف رفوت ام وه نيملسملا دنع لاملا موهفم نأ ،فيراعتلا لالخ نم نيبتي

 .ةميقلا /الوأ

 .قحب كلمتلا /ايناث

 ىلع اينبم لاملا نوك ،ةضفلاو بهذلا ىلع ةرصاق تسيلو ،عاب�ي نأ نكمي ام لك لمشت ةميقلاف

 نأ امك ،مالسإلا يف ةعورشملا هوجولا يف هب عافتنالا ةجاحل كلذو ،ءيشلاو سانلا نيب موقت يتلا تاقالعلا

                                 
 ةدحتملا ةكرشلا ،توريب ،يكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع .د :ت ءاهقفلا ةيلح ،م1983 ،يزارلا ينيوزقلا ءايركز نب سراف نب دمحأ )212(
 .123 ص ،عيزوتلل
 .428ص ،30ج ،ةيادهلا راد ،تيوكلا ،نيققحملا نم ةعومجم ،سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات ،م2002 ،يديب¥زلا ىضترم )213(
 .327ص ،ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،رئاظنلاو هابشألا ،م1990 ،يطويسلا نيدلا لالج )214(
 .501ص ،4ج ،2ط ،ركفلا راد ،توريب ،راتخملا ردلا ىلع راتحملا در ،م1992 ،نيدباع نبا )215(
 .32ص ،2ج ،نافع نبا راد ،رصم ،ناملس لآ نسح نب روهشم :ت ،تاقفاوملا ،م9971 ،يبطاشلا )216(
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 بجي ىنعمب ،قحب ديقم اذه لك نكل ،ءاش ىتم هيف فرصتلاو هراخداو هتزايح ىلع ةردقلا هنم مزلي كلمتلا

 َال§و{ :ىلاعت هلوق ليلدب ،الطاب الام ربتعا الإو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا قفاوي يذلا  هجولا ىلع لاملا باستكا

  .)188/ةرقبلا( }ِلªطا§بْلاِب ¦مُك§ن¦ي§ب ¦مُكَلا§و¦مَأ اوُلُكْأ§ت

 .ةيلاملا تالماعملل ةيمالسإلا ةرظنلا :يناثلا بلطملا

 قرفت ال ةيمالسإلا ةعيرشلاف ،يقيبطتلاو يرظنلا اهيقشب ،ةيلاملا تالماعملل ةيمالسإلا ةرظنلا ةفرعم مهملا نم

 ،عضوم نم رثكأ يف " دوملتلا" يناثلا مهردصم يف ةيدوهيلا دنع وه امك ،ملسملا ريغو ملسملا عم لماعتلا نيب

 يف اضيأ لاحلا وه امكو ،مهريغ عم دوهيلا نيبو ،ضعبلا مهضعب عم دوهيلا نيب ماكحألا يف نوقرفي ثيح

 ،ييردوشلل زوجي ال ام الثم يمهاربلل زوجيف ،ةيقبط ةرظن ،لئاسملا هذه ىلإ رظنت يتلا ةيسودنهلا ةنايدلا

 يلاتلابو ،عيمجلا ىلع مرحم ،مارحلا نأ امك ،هريغ وأ ملسملا عم ءاوس اقلطم حابم وهف ،ائيش حابأ اذإ مالسإلا

 يف حيرص صن درو الثمف ،رداصملا يف اهيلإ انرشأ يتلا ةيعرشلا صوصنلاب ديقتلا وه مالسإلا يف طباضلا نإف

 }ا§ب�رلا §م¥ر§ح§و §ع¦ي§بْلا �هَّللا َّل§حَأ§و ا§ب�رلا ُلْثªم �ع¦ي§بْلا ا§م¥نِإ اوُلاَق ¦م�ه¥نَأِب §كªلَذ{ :هناحبس هلوق وهو ،ابرلا مرحي هللا باتك

 كلت داسف ميرحتلا كلذ نع عرفتيو ،نيملسملا ريغو نيملسملا عم اقلطم رظح�ي ابرلاف ،)275/ةرقبلا(

 .)217(داسفلا ىلع لدي تالماعملا يف يهنلا ،ةيعرشلا ةدعاقلل ،ةلماعملا

 مهنيب لطبتو :هللا همحر لاق ،لماعتلا يف قرف دوجو مدعب مألا هباتك يف يعفاشلا مامإلا حBرص دقو

 عاب ينارصن انءاج ولو :لاق ،هيلإ راشأ ام هب حضوي الاثم ركذ مث ،اهلك نيملسملا نيب لطبت يتلا عويبلا

 ىلإ لاملا انددرو لاح لكب اهانلطبأ اهاضباقتي مل وأ اهاضباقت ارمخ ملسم نم عاتبا اينارصن وأ ارمخ املسم

                                 
 .391ص ،3ج ،يبتكلا راد ،توريب ،هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا ،م1994 ،يشكرزلا )217(
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 §نيªذَّلا ا§هÍيَأ ا§ي{ :ميركلا هباتك يف هناحبس هللا لاق ،يعرش صنب مرحم نيملسملا دنع رمخلاف  ،)218(يرتشملا

 }َنو�حªلْف�ت ¦مُكَّل§عَل �هو�بِن§ت¦جاَف ªناَط¦ي¥شلا ِل§م§ع ¦نªم ûس¦جِر �مَال¦زَألا§و �با§صنَألا§و �رِس¦ي§مْلا§و �ر¦م§خْلا ا§م¥نِإ او�ن§مآ

 يهنلاو ،داعتبالاو كرتلا ىنعمب بانتجالا نم رمأ لعف ،هوبنتجا :هناحبس هلوق ،هميرحت ةلالد هجو .)90/ةدئاملا(

 لوقلا اذه ديؤيو  ،)219(نيملسملا روهمج هيلع يذلا اذهو ،ميرحتلا نع هفرصي ليلد يتأ§ي ى¥ت§ح ميِرحBتلا ديفي

 }ِباَقªعْلا �ديªد§ش §هَّللا َّنِإ §هَّللا اوُق¥تا§و او�ه§ت¦ناَف �ه¦ن§ع ¦مُكا§ه§ن ا§م§و �هوُذ�خَف ُلو�س¥رلا ¦مُكا§تآ ا§م§و{ :ىلاعت هلوق

 ،لمعلا ،ضرألا :عبانم ةثالث هل نيملسملا دنع يلاملا بسكتلا لوصأ نأ ،ملعلا لهأ ركذ دقو .)7/رشحلا(

 .)220( لاملا سأر

  :ضرألا

 لوقي ،رحبلا وأ ربلا يف كلذ ناك ءاوسو ،نداعمو رجشو رمث نم ،اهيف تبني وأ اهنم جرخي ام لك لمشت

 ا»ب§نªع§و ،ا!ب§ح ا§هيªف ا§ن¦ت§ب¦نَأَف ،ا$ق§ش §ض¦رَألا ا§نْقَق§ش ¥مُث ،ا!ب§ص َءا§مْلا ا§ن¦ب§ب§ص ا¥نَأ ،ªهªما§عَط ىَلِإ ُنا§سنِإلا ِرُظ¦ن§يْلَف{ :ىلاعت هللا

 لاقو  ،)32 ىلإ 24/سبع( }¦مُكªما§ع¦نَأل§و ¦مُكَل ا»عا§ت§م ،ا!بَأ§و ًة§هªكاَف§و ،ا»بْلُغ §قªئا§د§ح§و ،ًال¦خ§ن§و ا»نو�ت¦ي§ز§و ،ا»ب¦ضَق§و

 ى§ر§ت§و ا§ه§نو�س§بْل§ت ًة§يْلªح �ه¦نªم او�جِر¦خ§ت¦س§ت§و ا!يِرَط ا»م¦حَل �ه¦نªم اوُلُكْأ§تªل §ر¦ح§بْلا §ر¥خ§س يªذَّلا §و�ه§و{ :رحبلا نأش يف

  .)14/لحنلا( }َنو�رُك¦ش§ت ¦مُكَّل§عَل§و ªهªل¦ضَف ¦نªم او�غ§ت¦ب§تªل§و ªهيªف §رªخا§و§م §كْلُفْلا

 :لمعلا

 �ر§بْلا ªتا§مُلُظ يªف ¦مُكيªد¦ه§ي ¦ن¥مَأ{ :ىلاعت لاق ،ةعارزو ةعانصو ةراجت نم ،ءارشلاو عيبلا عاونأ لك لمشي

                                 
 .224 ،223ص،4ج،ةفرعملا راد ،توريب ،مألا ،م1990 ،يعفاشلا )218(
 .366ص ،3ج ،يبتكلا راد ،توريب ،هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا ،م1994 ،يشكرزلا )219(
 .470ص ،3ج ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ،رطق ،ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم ،م 2004 ،روشاع نب رهاطلا )220(
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 }ªهَّللا ِل¦ضَف ¦نªم َنو�غ§ت¦ب§ي ِض¦رَألا يªف َنو�بِر¦ض§ي َنو�ر§خآ§و{ :هناحبس هلوقو ،)63/لمنلا( } ِر¦ح§بْلا§و

  .)20/لمزملا(

 :لاملا سأر

 نم لاملا سأر Bدع امنإو ،ثرإلا قيرط نع وأ ،ةمدقتملا لوصألا قيرط نع ءاوس ،رخدملا لاملا هب دارملا

 ضرعي رخدم لام دوجو مدعف ،دارفألا وأ تاسسؤملا ىوتسم ىلع كلذ ناك ءاوس ،هيلإ ةجاحلل ،لوصألا

 §د�عْق§تَف ªط¦س§بْلا َّلُك ا§هْط�س¦ب§ت َال§و §كªق�ن�ع ىَلِإ ًةَلوُل¦غ§م §ك§د§ي ْل§ع¦ج§ت َال§و{ :ىلاعت لاق ،رايÐالل ةسسؤملا وأ رجاتلا

 ¦رِّذ§ب�ت َال§و ِليِب¥سلا §ن¦با§و §نيªك¦سªمْلا§و �هَّق§ح ى§ب¦رُقْلا اَذ ªتآ§و{  :اضيأ لاقو ،)29/ءارسإلا( }ا»رو�س¦ح§م ا»موُل§م

  .)26/ءارسإلا( }ا»ريªذ¦ب§ت

 .مالسإلا يف ةيلاملا تالماعملا دصاقم :ثلاثلا بلطملا

 دصاقم لوح ةماع ةرظن ثحابلا يطعيس ،ةيمالسإلا ةيلاملا تالماعملا يف ميرحتلا دصاقم لوانتن نأ لبق

 اÂ يدتهيل ةراشإ نكلو ،تافالخلاو تاعيرفتلا ركذ يف طارفإ نود ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةيلاملا تالماعملا

 تالماعملا دصاقم كاردإ لهسي ىتح ،ةمرحملا دصاقملا درسل ديهمت اÐأ امك ،بابلا اذه يف رظانلاو ثحابلا

 .ةصاخ ةفصلاب اهنم ةمرحملاو ،ةماع ةفصب ةيلاملا

 :ىلاعت لاق ،هل كيرش ال هدحو هناحبس هتدابع وهو الأ ،دحاو دصقمل مهقلخ هللا نأ نوملسملا دقتعي

 لالخ نم الإ متي ال دصقملا اذه قيقحت نأو ،)56/تايراذلا( }ªنو�د�ب¦ع§يªل َّالِإ §سنِإلا§و ¥نِجْلا �تْقَل§خ ا§م§و{

 َلو�س¥رلا§و §هَّللا او�عيªطَأ ْلُق{ :هناحبس لاق ،رجزو ىÐ هنع اBمع بانتجاو ،رمأ اميف هتعاطب هناحبس هللا ميلستلا

 امك ،دبعلا ةحلصم يف وهف هب هللا رمأ ام لك نأو ،)32/نارمع لآ( }§نيِرªفاَكْلا Íبªح�ي َال §هَّللا َّنِإَف ا¦وَّل§و§ت ْنِإَف

 ٍج§ر§ح ¦نªم ¦مُك¦يَل§ع َل§ع¦ج§يªل �هَّللا �ديِر�ي ا§م{ :ىلاعت لاق ،عمت�او درفلا ىلع ةدسفم هيف روظحم وأ عونمم لك نأ
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 هضرف دعب هللا نأ ةيآلا نم دهاشلا ، )6/ةدئاملا( }َنو�رُك¦ش§ت ¦مُكَّل§عَل ¦مُك¦يَل§ع �ه§ت§م¦عِن ¥مªت�يªل§و ¦مُك§ر�هَط�يªل �ديِر�ي ¦نªكَل§و

 نأ وهو ،ةلعلا نايبب كلذ متخ ،ءاملا دوجو مدع وأ رفسلا وأ ضرملا ةلاح يف مميتلا ةصخرب هنذإو ،ءوضولا

 اوبهذ نيملسملا روهمج نإف يلاتلابو ،ةراهطلاو ةفاظنلا نكلو جرحلاو ةقشملا سيل ،ءوضولا ءارو نم دصقلا

 كلذ ،اهلهج مأ ملسملا اهملع ءاوس ،اهعيرشت ءارو نم ادصقم كانه نأ ىنعمب ،ةللعم هللا ماكحأ عيمج نأ ىلإ

 ىلإ جاتحت ىرخأ انايحأو يوبنلا ثيدحلا وأ ينآرقلا صنلا لالخ نم ةرهاظ ةحضاو نوكت انايحأ ةلعلا نأ

 طابنتسال ةنطفو ملع نم يتوأ ام لك لذبل ةيمالسإلا ةعيرشلا يف دهت�ا رود ءاج مث نم ،اهنع فشكلل دهج

 .احيرص ةلعلل اهيف ةراشإلا نوكت ال يتلا ىرحألاب وأ ،نيملسملا روهمج ىلع ىفخت يتلا ةيعرشلا دصاقملا

 رهاطلا بهذ ،ةيلاملا تالماعملا يف ةيمالسإلا دصاقملا ركذ ىلإ يتأن ،ةرصتخملا ةمدقملا هذه نم اقالطنا

 ةسمخ اهلك لاومألا يف يعرشلا دصقملاو :هللا همحر لاق ،رومأ ةسمخ يف اهدصاقم رصح ىلإ روشاع نب

 .)221(اهيف لدعلاو ،اÌابثو ،اهظفحو ،اهحوضوو ،اهجاور :رومأ

 كلذ لصأو ،هريذبتو هراكتحا مدعو ،هتيمنتو هشاعناو ،هب لماعتلاو لاملا لدابت :وه ،)222(جاورلاب دارملا -

 ىنعملا اذه يدرواملا دكأ دقو ،)282/ةرقبلا( } ¦مُك§ن¦ي§ب ا§ه§نو�ريªد�ت ًة§رªضا§ح ًة§را§جªت َنوُك§ت ْنَأ َّالِإ{ :ىلاعت هلوق

  .نيهجو لمتحي انه اÐوريدت ظفل نأ ركذ ثيح ،هريسفت يف

 .دي ىلإ دي نم اÐولقانتت :لوألا هجولا

 .تقو لك يف اهعيابت نورثكت :يناثلا هجولا

                                 
 .470ص ،3ج ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ،رطق ،ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم ،م2004 ،روشاع نب رهاطلا )221(
�سا¥نلا َل§ما§ع§ت :�مها§ر¥دلا ت§جا§ر ،جئار وهف ،ا»جاو§رو ا»ج¦و§ر ،¦ج�ر ،جور§ي §جار نم )222( Â§بَّالُط رُثك :ُةعل�سلا تجارو ،ا� ûجاور- ةجئار ûقوسو ،اه
 ،5ج .ةيادهلا راد ،تيوكلا ،نيققحملا نم ةعومجم ،سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات ،م2002 ،يديب¥زلا ىضترم :رظنا .شاعتنا :Bيداصتقا

   .667ص ،2ج ،بتكلا ملاع ،ةرصاعملا ةيبرعلا ةغللا مجعم ،م2008 ،رمع ديمحلا دبع راتخم دمحأ د :اضيأ رظناو .600ص
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 يه ةلمعتسملا ةملكلا نأ ظحالي .)7/رشحلا( }¦مُك¦نªم ِءا§يِنْغَألا §ن¦ي§ب ًةَلو�د َنوُك§ي َال ¦يَك{ :هناحبس لاقو

 هللا دارم نوكيف ،ءيش يف فرصتلا يف بقاعتلا :لوادتلاو ،نولوادتملا هلوادتي ام ،لادلا مضب ةلودلاو ،ًةلود

 هريسفت يف روشاع نب رهاطلا ىطعأ دقو . ،)223(هيلع ءارقفلا نوبلغيف مهنيب ءاينغألا هلوادتي الئل ،ةيآلا يف

 نم ادب دقو" :هللا همحر لاق ،يناعملا نم هيلإ يمرت امو اهدصاقمو اهللع اطبنتسم ،اليوط اسفن ،ةيآلا هذهل

 نم هلاقتنا يف مكحم ماظن ىلع ةيمالسإلا ةمألا نيب ةلود لاملا نوكي نأ ةعيرشلا دصاقم نم نأ ليلعتلا اذه

 :لثم انيعم اءزج ناك وأ ،زاكرلاو ،تاطقللاو ،ءيفلاو ،تاوملا لثم دحأل كلم هيلع قبسي مل لام لك

 لمعو لام يبناج نيب يتلا تالماعملا دوقعو ،ثيراوملاو ،جارخلاو ،مناغملا سيمختو ،تارافكلاو ،ةاكزلا

 .زنكلا دض لوادتلا نأل ،راكتحالا عنم لوادتلا نم مزلي امك ،)224(ةاقاسملاو ،ةسراغملاو ،ضارقلا :لثم

 وأ ،ريذبتلا دحل لصي طارفإ نود ،هيف فرصتلاو ريبدتلا نسحو هعيزوت يف لدعلا ،اضيأ لوادتلا يضتقيو

 .نيرخآلاب ررضلا قاحلإ ىلإ يدؤي امم راخدالا يف طيرفت

 نم لك نأ ،ةيآلاب دارملا )188/ةرقبلا(  }ِلªطا§بْلاِب ¦مُك§ن¦ي§ب ¦مُكَلا§و¦مَأ اوُلُكْأ§ت َال§و{ :ىلاعت هلوق :هظفح لصأ -

 نم ةريثك عاونأ هتحت جردنت ،لصأ ىنعملا اذهو ،)225( لطابلاب هلكأ دقف ،عورشم ريغ هجوب هريغ لام ذخأ

 اهلالغتسا وأ سانلا لاومأ لكأ ىنعم يف كرتشت اÐوك ،ررغلاو ،رامقلاو ،ةوشرلاك ،ةلوادتملا ةمرحملا تالماعملا

 ى!م§س�م ٍل§جَأ ىَلِإ ٍن¦ي§دِب ¦م�تن§يا§د§ت اَذِإ او�ن§مآ §نيªذَّلا ا§هÍيَأ ا§ي{  :هناحبس هلوقف قيثوتلا لصأ امأ ،ةعورشم ريغ قرطب

 بهذم ،نيبهذم ةيآلا هذه يف ءاملعلا كلس دقو .)282/ةرقبلا(  }ِل¦د§عْلاِب ûبªتاَك ¦مُك§ن¦ي§ب ¦ب�تْك§يْل§و �هو�ب�تْكاَف

                                 
 ،ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،ديسلا يحتف قراط :ت ،ميركلا نآرقلا بيرغ بيرغلا ريسفت يف بيرألا ةركذت ،م  2004،يزوجلا نبا )223(

 .397ص
 .85ص ،28ج ،رشنلل ةيسنوتلا رادلا ،سنوت ،ريونتلاو ريرحتلا ،م1984 ،يسنوتلا روشاع نب رهاطلا دمحم )224(
 .338ص ،2ج ،2ط ،ةيرصملا بتكلا راد ،ةرهاقلا ،شيفطأ ميهاربإ ،ينودربلا دمحأ ،ت ،نآرقلا ماكحأل عماجلا ،م1964 ،يبطرقلا )225(
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 ضرقلا نيب مهدنع قرف الو ،اÂوجو ىأر يناثلا بهذملاو ،قيثوتلاو ةباتكلا بدن ىلإ بهذ يذلا روهمجلا

 ،)226( يربطلا هراتخاو ،يردخلا ديعس يبأ نع ريخألا بهذملا يور دقو ،امهيلك لمشي بوجولاف عيبلاو

 سانلا قوقح ظفحل ةليسو اÐأ امك ،دوحجلا  وأ نايسنلا عوقو لامتحا وه ةباتكلا ىلع ديكأتلا يف ةلعلاو

 دوهش ريغب ةباتكلا نأل ،داهشإلاو ةباتكلا مزلتسي ةباتكلاب رمألا نأ امك ،كوكشلاو نونظلا ةلازإو مهلاومأو

 .)227(ةجح نوكت ال

 ،ررغلاو ةعيدخلاو شغلا لباقم يف كلذ يتأي ،لماعتلا يف ةيفافشلاو ةنامألاو قدصلا :لاومألا حوضوب دارملا -

 يف هللا للع كلذلو .ناكمإلا ردقب تاموصخلل ضرعتلاو ررضلا نع اهداعبإ يضتقي اهحوضو نأ امك

 ْنَأ ُناَط¦ي¥شلا �ديِر�ي ا§م¥نِإ{ :هناحبس لاق ،ءاضغبلاو ةموصخلاو ةوادعلل اببس هنوك رسيملاو رمخلا ميرحت نآرقلا

  :ىلاعت هللا لوق ،لاومألا ُظفح ليلدو .)91/ةدئاملا( }ِرِس¦ي§مْلا§و ِر¦م§خْلا يªف َءا§ض¦غ§بْلا§و َة§وا§د§عْلا ¦مُك§ن¦ي§ب §عªقو�ي

  .)29/ءاسنلا( }¦مُك¦نªم ٍضا§ر§ت ¦ن§ع ًة§را§جªت َنوُك§ت ْنَأ َّالِإ ِلªطا§بْلاِب ¦مُك§ن¦ي§ب ¦مُكَلا§و¦مَأ اوُلُكْأ§ت َال او�ن§مآ §نيªذَّلا ا§هÍيَأ ا§ي{

 سابع نبا امأ ،ملظلاو ،سخبلاو ،رامقلاو ،ىنزلا ،هب دارملا ةيآلا يف لطابلا نأ ىلإ يدسلا بهذ دقف

 دوقعلا نوك ،ةيدصاقملا ةيحانلا نم حجرأ سابع نبا يأرو ،)228(ةدسافلا دوقعلا لك لمشت اÐأ ركذف

 ىلع مكحلا يف فقوتلا وأ ليطعت ىلإ يدؤي اهرصح كلذل ،نولوألا اهدهشي مل دوقع ترهظ دقو ،ةددجتم

 رامقلاو ريذبتلا اهتحت لخديف ،سانلا لاومأ عييضت يتلا قرطلاو لئاسولا لك تعنم ةيآلاف ،لئاسملا نم ريثك

 :ىلاعت هلوق هنم ،عضوم نم رثكأ يف لاومألا ظفح ىلع نآرقلا دّكأ دقو ،قوقحلا دحجو بصغلاو شغلاو

                                 
 .383 ص ،3ج ،قباس عجرم ،نآرقلا ماكحأل عماجلا ،م1964 ،يبطرقلا )226(
 .382 ص ،3ج ،قباس عجرم ،نآرقلا ماكحأل عماجلا ،م1964 ،يبطرقلا )227(
 .474ص ،1ج ،ةيملعلا بتكلا راد ،نانبل ،ميحرلا دبع نب دوصقملا دبع نبا ديسلا :قيقحت ،نويعلاو تكنلا ،يدرواملا )228(
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 §ك§د§ي ْل§ع¦ج§ت َال§و{ :قافنالا يف ةيطسولا دامتعا يف ىلاعت هلوقو .)5/ءاسنلا( }¦مُكَلا§و¦مَأ َءا§هَفÍسلا او�ت¦ؤ�ت َال§و{

  .)29/ءارسإلا( }ا»رو�س¦ح§م ا»موُل§م §د�عْق§تَف ªط¦س§بْلا َّلُك ا§هْط�س¦ب§ت َال§و §كªق�ن�ع ىَلِإ ًةَلوُل¦غ§م

 :لاومألا تابثإ -

 وأ رطخل هضرعت نود ،ءاش فيكو ىتم اهيف فرصتلا هل لBوخ�ي هجوب اهبحاصل ةيكلملا ققحت ،اÂ دارملاف 

 اَذِإ او�ن§مآ §نيªذَّلا ا§هÍيَأ ا§ي{ :هناحبس لاق ،دوهشلا روضحو ،ةباتكلاب هللا رمأ كلذلو ،هبستكا اميف ةعزانم

 :ةيآلا سفن يف لاقو  .)282/ةرقبلا( }ل¦د§عْلاِب ûبªتاَك ¦مُك§ن¦ي§ب ¦ب�تْك§يْل§و �هو�ب�تْكاَف ى!م§س�م ٍل§جَأ ىَلِإ ٍن¦ي§دِب ¦م�تن§يا§د§ت

 للخ لحي نأ ةيشخ ،اÂاحصأل لاومألا تابثإ لجأ نم كلذ لك ، )282/ةرقبلا( }¦م�ت¦ع§يا§ب§ت اَذِإ او�دِه¦شَأ§و{

 .اÂاحصأ قوقح مضهتف ،دصق ريغب وأ دصقب

 عيمج هب ترمأ لدعلاف ،)90/لحنلا( }ªنا§س¦حِإلا§و ِل¦د§عْلاِب �ر�مْأ§ي §هَّللا َّنِإ{ :هناحبس هلوق هلصأ :لدعلا -

 هلبس عيمج يف طسقلا ،هبحاص مزل�ي لاومألا يف لدعلاف ،اهعيمج يف مرحم ر¦وَجلا نأ امك ،ةيوامسلا عئارشلا

 ميرحت يضتقي امك ،اهريغ وأ ةكرتلا وأ ةقفنلا وأ راخدالا وأ فرصتلا وأ بسكلا ةهج نم ءاوس ،هلئاسوو

 هجاردإ نكمي امم كلذ ريغو لطابلاب سانلا لاومأ لكأو ،بصغو ،بذكو ،ريوزت نم ،ر¦وَجلا روص عيمج

 .ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا روص نم هتحت

  ،لدعلا وهو دحاو لصأ ىلإ اهعاجرا نكمي روشاع نب رهاطلا خيشلا اهركذ يتلا طباوضلا هذه نإ

 }ى§ب¦رُق اَذ َناَك ¦وَل§و اوُلªد¦عاَف ¦م�تْلُق اَذِإ§و{ :هناحبس هلوق ،لوقلا يف لدعلا ،)229(ءاحنأ ةعبرأ لدعلا نأل

 }ِل¦د§عْلاِب او�مُك¦ح§ت ْنَأ ِسا¥نلا §ن¦ي§ب ¦م�ت¦مَك§ح اَذِإ§و إ{ :هناحبس هلوق ،مكحلا يف لدعلاو ،)152/ماعنألا(

                                 
 ،2ج ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،توريب ،بعرم ضوع دمحم :قيقحت ،ةغللا بيذÌ ،م2001 ،يورهلا يرهزألا نب دمحأ نب دمحم )229(

 .124ص
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 ُل§بْق�ي َال§و اًئ¦ي§ش ٍسْف§ن ¦ن§ع ûسْف§ن يِز¦ج§ت َال ا»م¦و§ي اوُق¥تا§و{ :هناحبس هلوق هلصأ ،ةيدفلا يف لدعلاو  ،)58/ءاسنلا(

 .)123/ةرقبلا( }ٌل¦د§ع ا§ه¦نªم

  نأ كش ال نكل ،اهيف لدعلاو ،اÌابثو ،اهظفحو ،اهحوضوو ،اهجاور ،اهتحت جردني ةثالثلا هذهف

 ىلإ لوصولا نأ امك ،رثكأ تالماعملا دصاقم حضو�ت ،روشاع نب رهاطلا خيشلا اهركذ يتلا دصاقملا هذه

  .حضوأو لهسأو ني¦بأ اهلالخ نم للعلا

 ،ةيلاملا تالماعملل ةماعلا دصاقملا لوانتو ،ةيلاملا تالماعملل نيملسملا ةيؤر ركذ يف ةلوجلا هذه دعب

 ةقيرطب اهيف صوغلاو اهتسارد نوكتلو .مالسإلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ نع فشكلا ىلإ يتأن

 لوصأل ةيهقفلا دشر نبا ةرظن ىلع ءانب ،ثحابم ةثالث ىلإ ثحابلا همسق ،اÂاعيتساو اهكاردإ لهسي

 تربتعا اذإ :هللا همحر - دشر نبا – لاق ،ميسقتلا كلذ يف هبرد ىلع راسو هعبت نمو ،ةيلاملا تالماعملا

 :اهدحأ :ةعبرأ تدجو ،ةماعلا داسفلا بابسأ يهو ،عويبلا يف يعرشلا يهنلا درو اهلبق نم يتلا بابسألا

 وأ نيذه دحأ ىلإ لوؤت يتلا طورشلا :عبارلاو .ررغلا :ثلاثلاو .ابرلا :يناثلاو .عيبملا نيع ميرحت

 لوصأ يه ةقيقحلا يف ةعبرألا هذهو :هلوقب ،اهنع يهنلا ببسو ،اهتقيقح ىلع قلع مث .)230(امهعوم�

 .)231(جراخ نم رمأل ال عيب وه ام ةهج نم عيبلا اهيف قلعت امنإ يهنلا نأ كلذو ،داسفلا

 ابرلا امأ ،انيع تامرحملاو ررغلا يمسق يف امنإو ،ايلك سيل دشر نبا مامإلا ميسقتل ثحابلا رايتخاو

 ةساردلا هذه يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ ميسقت ناك كلذل ،ررضلا تحت جردنت اÐأ ،ثحابلا ىريف

 باعيتسا ءاملعلا ضعي لواح دقو ،ررضلا ببسب تامرحملاو ،ررغلا ببسب تامرحملاو ،انيع تامرحملا :يلاتلاك

                                 
 .145ص ،3ج ،ثيدحلا راد ،ةرهاقلا ،دصتقملا ةياÐو دهت�ا ةيادب ،م2004 ،ديفحلا دشر نبا )230(
 .ةحفصلا سفن ،قباسلا عجرملا ،م2004 ،ديفحلا دشر نبا )231(
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 :اولاق ثيح ،)233(يلبشلا هعبتو ،)232(يلازغلا دماح وبأ ءاملعلا كئلوأ نمو ،نيمسق يف اهلك تامرحملا للع

 طورش فوتسي مل ثيحب ،هباستكا ةهج يف للخل وأ ،ريزنخلاو ةتيملاو رمخلاك ،هنيع يف ةفصل امإ ميرحتلا

 نأ امإ  ،نيتهج نم تامرحملا لوصأ ىلإ اورظنف .ابرلاو ،ررغلاو ،ةوشرلاك ،ةريثك عاونأ هتحت جردنيو عيبلا

 ةيلاملا تالماعملا عاونأ عيمج هتحت اوجردأ يناثلا اذهو ،اهيف للخل وأ ،ةفصلاب هنع ربعملا وهو ،اهنيعل مرحت

  .ررضلا وأ ررغلا ببسب ةمرحملا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .92ص ،2ج ،ةفرعملا راد ،توريب ،نيدلا مولع ءايحإ ،م2004 ،يلازغلا دمحم نب دمحم دماح وبأ )232(
 ،طابرلا ،يقيرزلا دمحم ةعمج :قيقحت ،نيبصاغلاو ةملظلا نم نيقرغتسملا لاومأ مكح يف نييبتلاو ميسقتلا ،م1993 ،يلبشلا ديلولا نب يحي )233(
 .86ص ،ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظننملا تاروشنم
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 .انيع ةمرحملا :لوألا ثحبملا

 هب دصقي اذامو ،هتابكرمو هتادرفم ليلحتو ناونعلا ىلع جيرعتلا يغبني ،انيع ةمرحملا لئاسملا ىلإ قرطتلا لبق

 ثحبملا ءاج كلذل ،ةسجن ريغ ىرخأو ،ةسجن نايعأ :نيمسق ىلإ مسقنت انيع تامرحملا نإ مث ،نيملسملا ءاهقف

 .بلاطم ةثالث يف

 .ثحبملا تادرفم حرش :لوألا بلطملا

 .)234(ديدشتلاو عنملا وهو ،دحاو لصأ ميملاو ءارلاو ءاحلا :ةغل مارحلا

 .)235(هلعف ىلع بقاعيو هكرتب باثي ام وه :احالطصا امأ

 هسفن وه ،ماقملل بسانملا ىنعملا نأ الإ ،اÌالامعتساو اهقايس بسحب ،ىنعم نم رثكأ لمتحتف ،نيعلا امأ

 ثيدحلا يف  اهنيع ظفل درو دقو .)ª)236هِنيعب وه وهو ،ًان¦ي§ع وه وه :لاقيو .هسفن :ئشلا نيع لوقت ،هتاذو

 )237( "اهنيعب رمخلا تمرح" :سابع نبا نع يو�ر يذلا

 ةمالعلا نع القن يفارقلا مامإلا دروأ نكل ،"انيع مرحملا " حلطصم فيرعتل ضرعت نم ثحبلا دجي مل

 :هللا همحر لاق ،هدح ىلع فوقولا هلالخ نم اننكمي ،هريغلو هتاذل مرحملا نيب قرفلا يف اليمج امالك،يبابنألا

 هميرحت ناك ام ضراعل مرحملاو امدعو ادوجو اهعم رودي ةلعل هميرحت نكي مل ام هتاذل مرحملاب دارملا نأ رهظي"

 ميرحتك ،ةيلاملا تالماعملاب قلعتي ام اهنم ركذن ،ةريثك ةلثمأ يفارقلا دروأ دقو ،امدعو ادوجو اهعم رودي ةلعل

                                 
 .45ص،2ج ،نوراه دمحم مالسلا دبع :قيقحت ،ةغللا سيياقم مجعم ،م1979 ،يزارلا ينيوزقلا ءايركز نب سراف نب دمحأ )234(
 .89ص ،ةيملعلا بتكلا راد ،نانبل ،تافيرعتلا باتك ،م 1983،يناجرجلا )235(
 ملعلا راد ،توريب ،راطع روفغلا دبع دمحأ :قيقحت ،ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات حاحصلا ،م 1987،يبارافلا يرهوجلا دامح نب ليعامسإ )236(
 .2170ص ،6ج ،نييالملل
 كورتمو فيعض نيب هلاجر مهريغو يردخلا ديعس يبأو يلعو سابع نبا نع بابلا اذه يف يورملا :مهريغو يليقعلاو يئاسنلاو رازبلا لاق )237(
 .198ص ،10ج ،عيزوتلاو رشنلل ةمصاعلا راد ،ةيدوعسلا ،ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا ،م1997 ،نقلملا نبا  :رظنا ،لوهجمو
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 داتعا اذإ امك ميرحتلا دجويو راكسإلا يفتني دق ذإ راكسإلا يه يتلا هتلع عم رودي ثيح رمخلا برش

 ،ةرايس ءارش كلذكو  .)238("ركسي ال اردق برش وأ ءيش هلقع يف رثؤي ال ثيحب رمخلا برش صخشلا

 ،اناودع ريغلا قح ىلع ءاليتسالا يه يتلا هتلع عم رودي هميرحت نأل ضراعل مرحملا نم ،بوصغم فتاه وأ

 .امدعو ادوجو

 جتانلا كلذب جرخيف .هتاذ ميرحتب صنلا درو ام انيع مرحملاب دارملا نأ لوقن نأ اننكمي قبس امل اصيخلت

 .هنيعب هتمرحل ،طانملا قيقحت ىلإ رظنلا ريغ نم مرحيف ،رمخلا ميرحت يف راكسإلا وأ ررضلاك، جراخ رمأ نع

 .ةسجنلا نايعألا :يناثلا بلطملا

 ءاهقف اهمسقف احالطصا امأ .)239(سجن وهف هترذق ٍءيش ُّلكو ،سانلا نم ىتح رذقلا ءيشلا :ةغل ةساجنلا

 :)240(نيمسق ىلإ مالسإلا

 .ريزنخلاو ةتيملاو مدلاو طئاغلاو لوبلاك ريهطتلا لبقي ال ام وهو :نيعلا سجن -

 ءاملاك ،ريهطتلا لبقيو ،هريغ نم ةساجنلا بستكا هنكلو هلصأ يف سجن ريغ ناك ام وهو :سجنتملا -

 .اقلطم مكحلا قلعتي اÂ هنأل ،ةسجنلا نايعألا وه ثحبملا اذه يف انمهي يذلاو .سجنتملا بوثلاو ،سجنتملا

�با§صنَألا§و �رِس¦ي§مْلا§و �ر¦م§خْلا ا§م¥نِإ او�ن§مآ §نيªذَّلا ا§هÍيَأ ا§ي{ :ىلاعت هلوق يف ءاج ةسجنلا نايعأ ميرحت لصأ نإ 

 لصأو ،امارح ينعي ،سجر .)90/ةدئاملا( }َنو�حªلْف�ت ¦مُكَّل§عَل �هو�بِن§ت¦جاَف ªناَط¦ي¥شلا ِل§م§ع ¦نªم ûس¦جِر �مَال¦زَألا§و

 هللا فصو وه ،ةيآلا يف دهاشلا ،)241(هنم ًاعونمم هنوكل مارحلا نع هب ربعف ،هنم عونمملا رذقتسملا سجرلا

                                 
 .150ص،1ج ،بتكلا ملاع ،قورفلا ءاونأ يف قوربلا راونأ ،)ت.د ،ط.د( ،يفارقلا )238(
 .55ص،6ج ،لالهلا ةبتكمو راد ،توريب ،يئارماسلا ميهاربإ .د ،يموزخملا يدهم .د :قيقحت ،نيعلا باتك ،يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا )239(
 .475ص ،2ط ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل سئافنلا راد ،توريب ،ءاهقفلا ةغل مجعم ،م 1988 ،يجعلق ساور دمحم )240(
 بتكلا راد  ،نانبل ،ميحرلا دبع نب دوصقملا دبع نبا ديسلا ،ميحرلا دبع نب دوصقملا دبع نبا ديسلا :قيقحت ،نويعلاو تكنلا ،يدرواملا )241(
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 ميرحت يف ةلعلاف اذإ ،ميرحتلا وهو امكح فصولا كلذ ىلع قلعو ،ةساجنلاب اهدعب نمو رمخلل العو لج

 هلوق كلذ دكؤيو ،اÂ راجتالاو اهعيب ميرحت يضتقي اÂرش ميرحتو ،ةساجنلا يهو ةيلج ةيآلا هذه يف رمخلا

 عيمجل ليصفتلا نم ءيشب ثحابلا قرطتيسو ،)242(هنمث م¥رح ًائيش م¥رح اذإ هللا َّنإ" :ملسو هيلع هللا ىلص

 مرحي انيع سجن لك نأ يهو ةدعاق لصؤن نأ ،ةيآلا لالخ نم اننكميو  ،هباب يف هبرشو هعيب ميرحت للع

 .هلوانت

 :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ،اضيأ ةسجنلا نايعألا لوانت ميرحت ةيوبنلا ةنسلا يف تبث امك

 ªه¦يَل§ع ُهللا ىَّل§ص Íيِب¥نلا َلاَقَف ،ªةَق§د¥صلا §نªم َة§نو�م¦ي§مªل ٌةَال¦و§م ا§ه¦ت§يªط¦عُأ ،ًة§ت�ي§م ًةا§ش §مَّل§س§و ªه¦يَل§ع ُهللا ىَّل§ص Íيِب¥نلا §د§ج§و"

 لوألا ،نيرمأ يضتقي صنلا اذهف ،)243("ا§هُلْكَأ §م�ر§ح ا§م¥نِإ :َلاَق :ٌة§ت¦ي§م ا§ه¥نِإ :اوُلاَق ؟ا§هªدْلِجِب ¦م�ت¦عَف§ت¦نا اَّل§ه :§مَّل§س§و

 .لكألا ضرغل لمعتست يتلا ءازجألاو اهمحل عيبو ،اهعيب ميرحت كلذ نم مزليو ،ةساجنلا لكأ ميرحت

 ريغ يف هب عفتني ام كلذب قحليو ،اهدلج نم ةدافتسالا زاوج ىلع ةحضاو ةلالد هيفف :يناثلا امأ

 .كلذ ريغو ،فلظلاو نرقلاو ،رفظلاو ،مظعلاك ،لكألا

 ملعي نأ يغبنيو :لاق ،اهشقانو ةلأسملا يف ءاملعلا بهاذم دروأ امدعب اعئار امالك ميقلا نبا ركذ دقو

 الف ،امهنيب مزالت ال لب ،هب عافتنالا مر�ح هعيب مر�ح ام لك سيلف ،عيبلا باب نم عسوأ عافتنالا باب نأ

 .)244(عيبلا ميرحت نم عافتنالا ميرحت ذخؤي

                                 
 .65ص ،2ج ،ةيملعلا
 يقهيبلاو ، (12887) "ريبكلا" يف يناربطلاو ، (4938) نابح نباو ، (3488) دواد وبأو ،322و 293و 1/247 دمحأ :هجرخأ  )242(

 .سابع نب هللا دبع ثيدح نم 14 - 6/13
 .128ص ،2ج ،ةاجنلا قوط راد ،توريب ،رصانلا رصان نب ريهز دمحم :قيقحت ،يراخبلا حيحص ،م2002 ،يراخبلا ليعامسإ نب دمحم )243(
 .1429 ثيدحلا مقر
 ،5ج ،ةيمالسإلا رانملا ةبتكم ،تيوكلاو ،ةلاسرلا ةسسؤم ،توريب ،دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ،م1994 ،ةيزوجلا ميق نبا نيدلا سمش )244(
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 طاشمأب نوطشمتي ةمألا هذه رايخ ناك :يرهزلا لاق ،فلسلا روهمج ىلإ بسن يأرلا اذه نأ امك

 زاوج ىلعو ،دجاسملا ريغ يف سجنلا تيزلاب حابصتسالا زاوج ىلع كلام صن دقو ،)245(ليفلا ماظع نم

 .)246(هنم نوباصلا لمع

 :نيمسق ىلإ مسقنت ،انيع ةمرحملا تاساجنلا نأ يهو ةصالخلا ىلإ يتأن نأ اننكميف اذه انفرع اذإ

 كلذو ،ةحابملا هوجولا نم هجو يف اÂ عافتنالا ةيناكمإ مدع اهطباضو اقلطم روظحم :لوألا مسقلا

 .اهنمث ةمرح كلذ نع جتنيو ،رمخلاك ،اÂ عافتنالا ةمرحو اهتمرحل :نيببسل

 تقولا سفن يفو اهلكأ ميرحت يف صنلا دورو يه اهطباضو ،ايبسن اÂ عافتنالا زوجي :يناثلا مسقلا

 عابسلا دولج نم اهريغو بئاقحلا ةعانصو ،طشملا يف ليفلا نرق نم ةدافتسالاك ،اÂ عافتنالا زاوج توبث

 .اهعيب زاوج اÂ عافتنالا زاوج نم مزلتسيف ،اهفيظنتو اهغبد دعب

 ،ءيش لكأ مرح اذإ ىلاعت هللا نإ :هللا همحر لاقف ،ةلأسملا هذه ةدبزب ربلا دبع نبا مامإلا انفحتأ دقو

 ءيش لكأ مرح اذإ هللا نإ :هلوقب ينع امم سيلف هب عافتنالا حابأ ام امأو ،هنمث مرح ،هب عافتنالا حبي ملو

 :اولاق ،ةيلهألا رمحلاو ،ديصلل ةذختملا دوهفلاو ،عابسلاو ،رهلا عيب ىلع مهعامجإ ليلدب ،هنمث مهيلع مرح

 .)247(هعيب زوجي هب عافتنالا زوجي ام لكو

 

                                 
 .668ص

 .269ص ،1ج ،ةيملعلا بتكلا راد ،نانبل ،ةيميت نبال ىربكلا ىواتفلا ،م 1987،نيدلا يقت )245(
 .ةحفصلاو عجرملا سفن ،دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ،م1994 ،ةيزوجلا ميق نبا نيدلا سمش )246(
 ،برغملا ،يركبلا ريبكلا دبع دمحم , يولعلا دمحأ نب ىفطصم ،ت  ،م1967،ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا ،ربلا دبع نبا )247(
 .46ص،9ج ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا مومع ةرازو
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 .ةرهاطلا نايعألا :ثلاثلا بلطملا

 ،ةسجنلا ريغ نايعألاب ءاهقفلا نم ريثك اهنع ربعي يتلا وأ ،ةرهاطلا نايعألاب موسوملا بلطملا اذه تحت جردني

 .روص ثالث

 يفىلاعت لاق ،ماعنألا لثم ،اÂ عافتنالاو اهلكأ مالسإلا حابأ يتلا تاناويحلا اÂ دوصقملا :ىلوألا ةروصلا

 :اÂ عافتنالا زاوج يف لاقو ،)1/ةدئاملا( }¦مُك¦يَل§ع ىَل¦ت�ي ا§م َّالِإ ِما§ع¦نَألا ُة§ميِه§ب ¦مُكَل ¦تَّلªحُأ{ :اهلكأ زاوج

 ¦مُكªت§ماَقِإ §م¦و§ي§و ¦مُكِن¦عَظ §م¦و§ي ا§ه§نوُّفªخ§ت¦س§ت ا»تو�ي�ب ِما§ع¦نَألا ªدوُل�ج ¦نªم ¦مُكَل َل§ع§ج§و ا»نَك§س ¦مُكªتو�ي�ب ¦نªم ¦مُكَل َل§ع§ج �هَّللا§و{

  .)80/لحنلا( }ٍنيªح ىَلِإ ا»عا§ت§م§و اًثاَثَأ ا§هِرا§ع¦شَأ§و ا§هِرا§ب¦وَأ§و ا§هªفا§و¦صَأ ¦نªم§و

 امالك يبطرقلا ركذ ،)5/لحنلا( }َنوُلُكْأ§ت ا§ه¦نªم§و �عªفا§ن§م§و ٌء¦فªد ا§هيªف ¦مُكَل ا§هَقَل§خ §ما§ع¦نَألا§و{ :اضيأ لاقو

 ِرعشو ِلِبِإلا ِربوو ِمنغلا ªفوصِب ِعافªتناªلاِب هناحبس هّللا نªذأ :هللا همحر لاقف ،تايآلا هذهل هريسفت دنع اسيفن

 ِبرعلا ªدالِب يªف نكي مل هBنأªل ناBتكلاو نطقلا ِركذي ملو ،اهªموحل لكأو اهحبذ وهو ،ِمظعألا يªف نªذأ امك ،زعملا

 بانو ªهªذه ماقم ماق امو .اومِهف امِب اوفرع اميªف اوبªطوخو ،مِهيلع ªهِب معنأ ام مِهيلع دBدع امBنِإو ،ªهِب نيِبطاخملا

 نأ ،همالك نم مهفي ثيح ،مامإلا نم ةليمج ةتفل هذه ،)248(اهلخدم ªةمع�نلاو ِلامعªتساªلا يªف لخديف اÂانم

 اهيلع صوصنملا تاعونصملا وأ تاناويحلا ىلع ارصتقم سيلو ،عسوأ تاناويحلا نم ةدافتسالا يف بابلا

 هيف دري مل امم اهريغ زاوج يف جرح الف ،مهنمز يف ةروهشملاو ةلمعتسملا رومألا كلت ركذ هللا نأ كلذ .طقف

 .نولوألا اهفرعي مل يتلا رومألا نم اهريغو ةيودألاك هعفانم تتبثو ،يهنلا

 لثم ،اهلكأ زاوج يف فلتخا وأ مرح نكل اÂ عافتنالا عراشلا حابأ يتلا تاناويحلا :ةيناثلا ةروصلا

                                 
 .154ص ،10ج .2ط ،ةيرصملا بتكلا راد ،ةرهاقلا ،شيفطأ ميهاربإ ،ينودربلا دمحأ :ت ،نآرقلا ماكحأل عماجلا ،م1964 ،يبطرقلا )248(
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 }َنو�مَل¦ع§ت َال ا§م �قُل¦خ§ي§و ًة§نيِز§و ا§هو�بَك¦ر§تªل §ريªم§حْلا§و َلا§غِبْلا§و َل¦ي§خْلا§و{ :العو لج هللا لاق ،ريمحلاو ليخلا

 ،يسنإلا رامحلا لكأ مرحي ام ةيوبنلا ةنسلا يف درو نكل ،اÂ عافتنالا زاوج ىلع ليلد اذهف  ،)8/لحنلا(

 ِر�م�حْلا ِمو�حُل ِلْكَأ ¦ن§ع ى§ه§ن - ملسو هيلع هللا ىلص - ِهللا َلو�س§ر َّنِإ " :لاَق ا§م�ه¦ن§ع ُهللا §يªض§ر §ر§م�ع ِن¦با ¦ن§ع

 .)249("ا§مِه¦يَل§ع ûقَف¥ت�م .ªة¥يªل¦هألا

 نيتلأسملا يف ءاملعلا بهذ ،نيتروصلا الكل يعرشلا مكحلل زاجيإب قرطتأ ،ةثلاثلا ةروصلا لوانت لبق

 ،زوجي ال نمو هلكأ زوجي نم نيب نوقرفي نورخآو ،ىكذملاو ةتيملا نيب قرفي ضعبلاف ،بهذم نم رثكأ

 ةشقانمو اهتلدأو اهليصافتب اهيلإ قرطتلاف ،ريزنخلا كلذ نم نونثتسي نورخآو ،اقلطم زاوجلا ىري بهذمو

 عافتنالاو عيب زاوج وه ،ةلأسملا يف ثحابلا هيلإ ليمي يذلا لوقلا نأ الإ ،انثحب دودح نع انجرخي ليلد لك

 نم ةيميت نبا هحجرو ،مزح نباو ،)250(ةيكلاملا نم مساقلا نبا رايتخا وهو ،اقلطم تاناويحلا رعشو دولجب

 :ةيلاتلا ةلدألل ،)251(ةلبانحلا

 ،هعيب نع يهنلا يف حيرص حيحص ليلدب الإ هعيبو هكلمت زاوج لصألاف هب عافتنالا حابي رهاط ءيش لك -

 ¦مُكªتو�ي�ب ¦نªم ¦مُكَل َل§ع§ج �هَّللا§و{ :ىلاعت لاق .ربولاو ،فوصلاو ،رعشلا عيب نع ىهني ليلد عرشلا يف دري ملو

 ا§هِرا§ب¦وَأ§و ا§هªفا§و¦صَأ ¦نªم§و ¦مُكªت§ماَقِإ §م¦و§ي§و ¦مُكِن¦عَظ §م¦و§ي ا§ه§نوُّفªخ§ت¦س§ت ا»تو�ي�ب ِما§ع¦نَألا ªدوُل�ج ¦نªم ¦مُكَل َل§ع§ج§و ا»نَك§س

 ،ربولاو ،فوصلاب عافتنالا زاوج ىلع ةلالد ةيآلا يفف .)80/لحنلا( }ٍنيªح ىَلِإ ا»عا§ت§م§و اًثاَثَأ ا§هِرا§ع¦شَأ§و

 اذإو ،هدعب ذخأ امو ،توملا لبق ذخأ ام نيبو ،ةتيملا نيبو هنم ىكذملا نيب قرف ريغ نم ،ناويحلا نم رعشلاو

                                 
 .128ص ،8ج ،ثيدحلا راد ،رصم  ،يطبابصلا نيدلا ماصع ،ت ،راطوألا لين ،م1993،يناكوشلا )249(
 ،18ج ،يمالسإلا برغلا راد ،توريب ،نورخآو يجح دمحم :قيقحت ،ليصحتلاو نايبلا ، م1988 ،دشر نب دمحأ نب دمحم ديلولا وبأ )250(

 .576ص
 .99ص ،21ج ،قباس عجرم ،ىواتفلا ،ةيميت نبا )251(
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 .هعيب زاج ،هكلمتو هب عافتنالا زاج

 ناك اذإو ،ليلدب الإ هتساجن ىلإ لقتنن الف ،هتوم لبق ناويحلا نم ذوخأملا رعشلا ةراهط ىلع عامجإلا ّلد -

 ناويحلا نم Bز�ج اذإ فوصلاو رعشلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا :ةيميت نبا لاق .هعيبو هكلمت زاج هب ا»عفتنم ا»رهاط

 دمحم ههبشي امالك ركذو .)252(ةايحلا لاح يف هذخأ حيبأ امل ناويحلا نم اًءزج رعشلا ناك ولف ،ا»رهاط ناك

 يف حيحصلا وه مساقلا نبا لوق :)253(لاق ثيح ةلأسملا يف ةدراولا ةلدألاو لاوقألا شقان امدعب دشر نبا

 لكؤي امم ناك تيملاو يحلا نم هذخأ زوجي هنأو حورلا هلحت ال رعشلا نأ يف كلام بهذم لصأ ىلع سايقلا

 عمجأ دق يتلا دورقلاكو ريمحلاو لاغبلاو ليخلاكو مدآ ينبك همحل لكؤي ال امم وأ شوحولاو ماعنألاك همحل

 نوكي نأ لصألا اذه ىلع بجوف ،عابسلاك همحل لكأ هركي امم وأ اهموحل لكؤت ال هنأ ىلع ملعلا لهأ

 نود ةصاخ همحل مرح امنإ ىلاعت هللا نأل هعيبو هب ةالصلا لحت اتيم وأ ايح هنم ذخأ تاذلا رهاط ريزنخلا رعش

 .)145/ماعنألا(  }ٍريِزنªخ §م¦حَل{ :ىلاعت هلوقب هنم كلذ ىوس ام

 ا§م يªف �دِجَأ َال ْلُق{ :ىرخألا ةيآلا يف ىلاعت هلوق ليلدلاو ،لكألا هيف ىتأت�ي ام ةتيملا ميرحت نم دوصقملا نإ -

 اًق¦سªف ¦وَأ ûس¦جِر �ه¥نِإَف ٍريِزنªخ §م¦حَل ¦وَأ ا»حوُف¦س§م ا»م§د ¦وَأ ًة§ت¦ي§م َنوُك§ي ْنَأ َّالِإ �ه�م§عْط§ي ٍمªعاَط ىَل§ع ا»م¥ر§ح�م ¥يَلِإ §يªحوُأ

 ىّلص BيبBنلا دجو" :لاق نأ ،امهنع هّللا يضر ساBبع نبا هاور ام هدكؤيو ،)145/ماعنألا( }ªهِب ªهَّللا ِر¦ي§غªل َّلªهُأ

 متعفتنا اّله» :مّلسو هيلع هللا ىّلص BيبBنلا لاقف ،ةقدBصلا نم ةنوميمل ةالوم اهتيطعأ ،ةتBيم ةاش مّلسو هيلع هللا

 .)254( "اهلكأ مرح امBنإ":لاق ،ةتيم اهBنإ :اولاق ؟اهدلجب

                                 
 .261ص ،1ج ،ةيملعلا بتكلا راد ،نانبل ،ةيميت نبال ىربكلا ىواتفلا ،م1987 ،نيدلا يقت )252(
 .48ص،8ج ،قباس عجرم ،ةجرختسملا لئاسمل ليلعتلاو هيجوتلاو حرشلاو ليصحتلاو نايبلا ،دشر نب دمحأ نب دمحم ديلولا وبأ )253(
 ،2ج،1492 مقر ،ةاجنلا قوط راد ،توريب ،رصانلا رصان نب ريهز دمحم :قيقحت ،يراخبلا حيحص ،م2002 ،يراخبلا ليعامسإ نب دمحم )254(

 .128ص
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 اعفدو ةلدألا نيب اعمج ،اهغبد لبق ميرحتلا ىلع لمحت ،اÂ عافتنالاو ةتيملا عيب ميرحت يف ةدراولا ثيداحألا -

 .ضراعتلل

 فالخ ال ةروصلا هذهف ،لحلاب الو ةمرحلاب صن اهيف دري مل يتلا تاناويحلا يهف :ةثلاثلا ةروصلا امأ

 هانثتسا ام الإ ةراهطلاو ةحابإلا ءايشألا يف لصألا نأب لوقت ةيعرشلا ةدعاقلا نأل ،زاوجلا اهيف لصألا نأ يف

 .)29/ةرقبلا(  }ا»عيªم§ج ِض¦رَألا يªف ا§م ¦مُكَل §قَل§خ يªذَّلا §و�ه{ :العو لج هلوق اهنم ةريثك اهتلدأو ،عرشلا

 اÂ داري يتلا ءايشألا ةحابإ يف صن ةيآلا نأ ملعلا لهأ نم مهريغو ةيعفاشلاو فانحألا بهذ دقو

 اضيأ ،)255(انيلع كلذب نتماو انلجأل اقولخم ضرألا يف ام لعج هنأل اهمدع ىلع ليلد لدي ىتح لامعتسالا

 ىّلص - ªهّللا لوسر لªئس" :لاق �يªسِرافْلا نامْلس ثيدح نم نسح دنسب ملسو هيلع هللا ىلص هنع يور ام

 هّللا مBرح ام مارحْلاو ،ªهِباتªك يªف هّللا ّلحأ ام لالحْلا :لاقف ،ِءارفْلاو ِن¦بجْلاو ِن¦مBسلا ¦نع - مّلسو ªه¦يلع هّللا

 ام ªظْفلِب هعفر ءادرBدلا يِبأ ªثيªدح ¦نªم راBزبْلا جر¦خأو .)256( "مكل افع اBمªم وهف ه¦نع تكس امو ،ªهِباتªك يªف

 ّنِإف ،هتيªفاع ªهّللا ¦نªم اولبْقاف ،وْفع وهف ه¦نع تكس امو ،مارح وهف مBرح امو ،لالح وهف ªهِباتªك يªف هّللا ّلحأ

 اهريغو ةلدألا هذهف ،)64/ميرم( )257( }ا!يِس§ن §كÍب§ر َناَك ا§م§و{ :ىلاعت هلوق التو ،ائ¦يش ىس¦نيªل ¦نكي ْمل هّللا

 .يحولا يف رظحلاو ةحابإلا رصح ىلع صنت

 

 

                                 
 .381ص ،1ج ،رشنلل ةيسنوتلا رادلا ،سنوت ،ريونتلاو ريرحتلا ،م1984 ،روشاع نب رهاطلا  )255(
 ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش ،رصم ،ةوطع ميهاربغ ،يقابلا دبع ،ركاش دمحأ :قيقحت ،يذمرتلا ننس ،م1975 ،يذمرتلا ىسيع وبأ )256(
 .220 ،4ج ،1726 ،مقر ح ،يبلحلا يبابلا
 .121ص ،8ج ،ثيدحلا راد ،رصم ،يطبابصلا نيدلا ماصع ،ت،راطوألا لين ،م1993 ،يناكوشلا )257(
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 :ةصالخلا

 ةرهاطلا كلذ يف لخديو ،اقلطم تاناويحلاب عافتنالا زاوج ىلإ ثحابلا صلخ ،ثحبملا اذه ماتخ يف

 ،ليلدلا هب موقي يذلا اذهو ،دلجلا وه هب عفتنملا ناك اذإ اهغبد طرشب ،ةاكذملا ريغو ةاكذملاو ةسجنلاو

 اذإ لبزلا كلذكو ،هل هذاختا هل زوج امم ههبشو ديصلل بلك ءارشل كوعدت دق ةجاحلا نأل ،رظنلا هقفاويو

 ،هيلإ جاتحي نمل هكرت هيلإ جتحي مل اذإ هنأل كلذ عيب ىلإ دحأل ةجاح الو ،نمث نود كلذ هيطعي نم دجوي مل

 لحي مل نإو ،تالماعملا عاونأ نم كلذ ريغو ءارشو عيب نم هيف ةرجاتملا زاوج هب عافتنالا زاوج ىلع ينبنيو

 .هب عافتنالا زاج امل هعيب زوجيو هلكأ زوجي ال يذلا يلهألا رامحلاك هلكأ
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 .ررضلا ببسب تامرحملا  :يناثلا ثحبملا

 .)258( ىنعمب ه¥را§ضو ه¥ر§ض دقو .عفنلا فالخ :ةغل ررضلا

 ملو ةهج نم ررضلا تددح اÐأل ،تاظحالم اهيلع اهرثكأ نكل ،ةريثك تافيرعت تدرو دقف احالطصا امأ

 نوفBرعي ام ابلاغ اÂاحصأ نأ ىلإ عجار لاكشإلا اذه لعلو ،انعوضوم لمشت يتلاو ىرخأ ةهج نم هددحت

 ىلإ ريشنسو .عماج ريغ فيرعتلا نأ دجيف ،ىرخأ ةيواز نم اهاري نم يتأيف ،مÌرظن دودح يف ءايشألا

 .اهضعب

 اذهلو ؛هيف ررض ال يذلا وهو ،عفنلا ضيقن وهو ،هيلع يبري وأ هيزاوي هيف عفن ال يذلا ملألا وه ررضلا

 يبرملا وأ هل يزاوملا عفنلا نم كلذ يف امل ،ررضلاب ةقاشلا تادابعلاو ةهيركلا ةيودألا برش فصوي مل

 رصتخملا راتخملا فيرعتلا نكل .ندبلاب قحلي يذلا ملألا ىلع هراصتقا ةهج نم عماج ريغ دع�ي اذه ،)259(هيلع

 ررضلا لمشي ال هنأ كش ال فيرعتلا اذهو ،)260(ةرضم هيف كريغ ىلعو ةعفنم هيف كل يذلا :وه ررضلل

 عوقو ىرخأ ةهج نمو  ،ةهج نم ةققحتم ريغ ةعفنملا نأل ؛الثم مسلا برشو سفنلا لتقك هعاونأ عيمجب

 نيب لصحت يتلا ةيلاملا تالماعملا ىلع عقي فيرعتلا نإف كلذل ،هب لوعفملا نم الدب هسفن لعافلا ىلع ررضلا

 .فرط نم رثكأ

 تالماعم دجن كلذل ،ةيمالسإلا ةعيرشلا هيلع تثحو تصرح يتلا دصاقملا مهأ نم دعي ررضلا عفد نإ

 نوكيو ،ءرملا هاطاعتي  ام لك كلذب قحليو ،اهعاونأ عيمجب تاردخملا عيب اهنم ،اهررضل تمرح ةريثك ةيلام

                                 
 .719ص ،2ج ،قباس عجرم ،يبارافلا يرهوجلا ليعامسإ )258(
 .81ص ،1ج ،3ط ،ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،اطع رداقلا دبع دمحم :ت ،نآرقلا ماكحأ ،م2003 ،يبرعلا نبا )259(
 .274ص ،1ج ،ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،رئاظنلاو هابشألا حرش رئاصبلا نويع زمغ ،م1985 ،يومحلا )260(
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 ْنَأ َّالِإ ِلªطا§بْلاِب ¦مُك§ن¦ي§ب ¦مُكَلا§و¦مَأ اوُلُكْأ§ت َال او�ن§مآ §نيªذَّلا ا§هÍيَأ ا§ي{ :هناحبس هلوقل ،هندب وأ هتحص ىلع ررض هيف

 ىلع ةيآلا تلد ،)29/ءاسنلا( }ا»ميªح§ر ¦مُكِب َناَك §هَّللا َّنِإ ¦مُك§سُفنَأ اوُل�تْق§ت َال§و ¦مُك¦نªم ٍضا§ر§ت ¦ن§ع ًة§را§جªت َنوُك§ت

 ةراشإ كانه نأ امك ،سفنلا لق يف ةمهاسملا نم الثم تاردخملا يف ةرجاتملا نأ كش الو ،سفنلا لتق ميرحت

 نيب هعوقو ةرثكل اذهو ةيلاملا تالماعملا ركذ قايس يف سفنلا لتق ميرحت ركذ العو لج هللا نأ يهو ةفيطل

 حبرلا رجاتلا مه حبصيف ،هتعاضب هلمحت يتلا ررضلا ىلإ هبتني الف ناسنإلا يمعي دق لاملا نإف ،راجتلا

 .بسكملاو

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ،هنع هللا يضر ªتªما¥صلا ِن¦ب َة§دا§ب�ع ¦ن§ع ،اضيأ ررضلا ميرحت ةنسلا تدكأ دقو

 رارضلاو ،مسالا ةيبرعلا لهأ دنع ررضلا ،بيبح نبا لاق ،)261("رارض الو ررض ال نأ ىضق " ،ملسو هيلع

 .)262(هسفن ىلع هلخدي مل ررض دحأ ىلع لخدي ال :ىنعملاو لاق ،لعفلا

 

 

 

 

 

                                 
 اذه دنس يف ملكت دقو .57ص ،2ج ،2340 مقر ،ليجلا راد ،توريب ،هجام نبا ننس ىلع يدنسلا ةيشاح ،يدنسلا نيدلا رون )261(
 .ةدابع قلي مل يراخبلا لاقو ،تماصلا نب ةدابع كردي مل :يدع نباو يذمرتلا هنع لاق ديلولا نب قاحسإ نأل عاطقنالا ثيح نم ثيدحلا
 ،ربلا دبع نبا :رظنا ،ادنسم يردخلا ديعس يبأ نع هيبأ نع ىيحي نب ورمع نع يدرواردلا هاور ثيح ،رخآ قيرط نم الصتم تبث نكل

 .150ص ،7ج ،1424مقر ،قباس عجرم ،راكذتسالا ،م2000
 .191ص ،7ج ،قباس عجر ،راكذتسالا ،م0200 ،ربلا دبع نبا )262(
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 .ررغلا ببسب ةمرحملا :ثلاثلا ثحبملا

 .هميرحت ةلدأو ررغلا فيرعت :لوألا بلطملا

 عاتم ايندلا تيمس كلذلو هوركم نطابو بوبحم رهاظ هل ام وه -هللا همحر - ضايع يضاقلا لاق :ةغل ررغلا

 عودخملل لاقيو ،عادخلل ةريغلا رسكب رغلا لجرلا هنمو ،ةعيدخلا يهو ةرارغلا نم نوكي دقو :لاق ،رورغلا

 ،فيرعت نم رثكأ درو دقف احالطصا امأ .) 263("ميرك رغ نمؤملا " :مالسلا هيلع هللا ىلص هلوق هنمو ،اضيأ

 .)264("هتفصب لهجلل وأ ،هدوجوب لهجلل امإ ةبقاعلا لوهجم ناك ام" :هنأب كلام مامإلا هفرع دقف

 ،هرادقمب لهج ىلع دقع ام" :لاق ثيح ،مزح نبا مامإلا فيرعت فيرعتلا اذه نم ابيرقو

 لوقي نأك .)266("ال مأ نوكيأ ىردي ال ةبقاعلا لوهجم نوكي ام :ررغلا" ،لاقف يناجرجلا امأ .)265("هتافصو

 ،جرخي ال وأ ،مداقلا ماعلا يف ةرمث ناتسبلا جرخي له يردن ال اننإف ،ةمداقلا ةنسلا يناتسب ةرمث كعيبأ :كل

 ةفآلاو ضرملا هب جرخ اذإ مث ،ةفآو ضرم هب جرخي مأ ًاملاس جرخيأ يردن الف جرخ اذإ مث ،ةبقاعلا لوهجم وهف

 رطاخي عئابلا نأكف ،ةرطاخم هيف لاوحألا هذه يف عيبلا نأك "ذئنيحو ،ةبلاغ ةمالسلا وأ ةبلاغ ةفآلا يردن الف

 .يرتشملاب

 وأ ةفصلا ثيح نم عيبملا يف ةلاهجلا لوصح ،نيرمأ نيب رودي ررغلا ىنعم نأ دجن تافيرعتلا لالخ نم

 لصحت يتلا ررغلا عاونأ ضعب هتحت جردني ال هنوك اقيقد نوكي ال دق ،فيرعتلا اذه نأ الإ ،اقلطم وأ ،رادقملا

                                 
 .270ص،3ج ،بتكلا ملاع ،قورفلا ءاونأ يف قوربلا راونأ ،)ت.د ،ط.د ( ،يفارقلا )263(
 .496ص ،3ج ،ةينطولا دهف كلملا ةبتكم ،ةيدوعسلا ،ة§ر§صا§ع�م§و ةَلا§صَأ ُة¥يªلاَملا �تاَل§ما§عُملا ،ª،2011نا§ي¦بÍدلا دمحم نب ªنا§ي¦ب�د رمع وبأ )264(
 .287ص ،7ج ،)ت.د ،ط.د( ،ركفلا راد ،توريب ،راثآلاب ىلحملا ،مزح نبا )265(
 .161ص ،ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،تافيرعتلا ،م1983،يناجرجلا )266(
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 ،ةليزاربلا ،ةريثك ةوهقلا عاونأ نكل ،ةفصلاو رادقملا ديدحت عم ،ةوهق الثم يرتشت دقف ،تاعيبملا يف

 ىلإ جاتحن انه اذإ ،نوللا يف مهÂاشت عم قوذلا يف رخآلا نع فلتخي عون لكو ...ةيسينودنإلا ،ةيبمولوكلا

 رظن ةهجو نم لمشأ يناجرجلا فيرعتف اذإ ،ررغ لصحي ال ىتح ،ىرخأ ليصافتو عونلاو سنجلا ةفرعم

 لهجلا ،ءايشأ ةعبس عضو نيح يفارقلا مامإلا نسحأ كلذل ،ليصفت نود اقلطم ةلاهجلا انربتعا اذإ ،ثحابلا

Âهللا همحر لاق ،تاعيبملا يف ررغلا ىلإ يدؤي ا: 

 .هب دوقعملا دوجوب لهجلا يأ دقعلا نييعتب لهجلا -

 .نيفلتخم نيبوث نم بوثك هيلع دوقعملا نييعتب لهجلا -

 .اهمسي مل ةعلسك هسنجب لهجلا -

 .همسي مل ريطك هعونب لهجلا -

 .ءاوهلا يف ريطلاك دوجولا ملع نإ لوصحلاب لهجلا -

 .ةاصحلا يمر غلبم ىلإ عيبلاك رادقملاب لهجلا -

 .)267(ةفصلاب لهجلاو لجأ كانه ناك نإ لجألاب لهجلا يقبو اهحالص ودب لبق رامثلاك ءاقبلاب لهجلا -

 عيب نع ىÐ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع تبث دقف ،هميرحت ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا تصن دقو

 ،ثيدحلا اذهل لطاب ررغلا عيب نأ لصألا ،ثيدحلا اذه ىلع اقلعم هللا همحر يوونلا مامإلا لوقي .)268(ررغلا

 هيف ناك ام ميرحتلا هيلإ فرصي يذلا نأ الإ ،ةريثك لئاسم هتحت جردنت ،عرشلا لوصأ نم لصأ هميرحتو

                                 
 .271ص،3ج ،بتكلا ملاع ،قورفلا ءاونأ يف قوربلا راونأ ،)ت.د ،ط.د( ،يفارقلا )267(
 ،برغملا ،يركبلا ريبكلا دبع دمحم ،يولعلا دمحأ نب ىفطصم ،ت ،م1967،ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا ،ربلا دبع نبا )268(
 .134ص ،21ج،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا مومع ةرازو
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 :نارمأ ررغلا عيب نم ىنثتسي كلذل ،هنع زارتحالا نكمي رهاظ ررغ

 يف نبللاو ،ءانبلل ًاعبت ءانبلا ساسأ عيبك هعيب حصي مل ،درفأ ول ثيحب ،ً اعبت عيبملا يف لخدي ام :امهدحأ

 .ةبادلل ًاعبت عرضلا

 عم ،رجألاب مامحلا لوخدك ،هنييعت وأ هزييمت يف ةقشملل وأ ،هتراقحل امإ ،ةداع هلثمب حماستي ام :يناثلاو

 .)269(زرحملا ءاملا نم برشلاكو ،لمعتسملا ءاملا رادقمو ،نامزلا يف سانلا فالتخا

 هعنمو هميرحت ىلع قفتم ريثكلاف ،ليلقو ،ريثك ،نيمسق ىلإ مسقني تالماعملا يف ررغلا نأ قبس امم حضتي

 بلغ ام وه ريثكلا ررغلا :لاقف ريثكلا ررغلل اطباض عضو نيح يجابلا نسحأ دقو ،ةرطاخمو ررض نم هيف امل

 هلوقل ،هنع وفعم وهف هنم زارتحالا رسعي يذلا ليلقلا امأ .)270(هب فصوي دقعلا حبصأ ىتح دقعلا ىلع

 }¦م�ت¦عَط§ت¦سا ا§م §هَّللا اوُق¥تاَف{ :هناحبس هلوقو ،)286/ةرقبلا( }ا§ه§ع¦س�و َّالِإ ا»سْف§ن �هَّللا �فِّلَك�ي َال{ :ىلاعت

 .ةقشملاو جرحلا عفر ىلع لدت يتلا صوصنلا نم اهريغو ،)16/نباغتلا(

 .ررغلا عاونأ : يناثلا بلطملا

 الو ،اÂ طاحي ال ررغلا عويب :ربلا دبع نبا لاق ىتح ،تالماعملا نم ىصحت ال عاونأل عماج مسا ررغلا

 نبا اهامس يتلا يهو ،اهرثكأ عنم ىلع ءاملعلا قفتا لوصأ ةباثمب اعاونأ تركذ ةعيرشلا نأ الإ ،)271(ىصحت

 وأ هيلع قفتملا وه هلوانتن يذلاف ،فالخلا اهيف عقو يتلا يه اهنع توكسملاو ،)272(اÂ قوطنملا عويبلا دشر

 :يلاتلاك يهو ،ملسو هيلع هللا ىلص هناسلب اهنع يهنلا درو يتلا ةيلاملا تالماعملا يهو ءاملعلا نيب هرثكأ ىلع

                                 
 فرصتب  258ص ،9ج ،ركفلا راد ،توريب ،بذهملا حرش عوم�ا ،يوونلا )269(
 .41ص ،5ج ،ةداعسلا ةعبطم ،رصم ،أطوملا حرش ىقتنملا ،2012 ،يجابلا )270(
 .454ص ،6ج ،ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،ضوعم يلع دمحم ،اطع دمحم ملاس :ت ،راكذتسالا ،2000 ،ربلا دبع نبا )271(
 .167ص ،3ج .ثيدحلا راد ،ةرهاقلا ،دصتقملا ةياÐو دهت�ا ةيادب ،م2004 ،ديفحلا دشر نبا )272(
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 .)274(ةلبحلا لبح عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص ىÐ دقف  .)ª)273ةَل§ب§حْلا ِل§ب§ح ِع¦ي§ب -

 نع ىÐ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ" ،ةريره يبأ ثيدحل.)ª)276ةَذ§با§ن�مْلا§و ،)275(ةسمالملا عيب -

 ")277(ةذبانملاو ،ةسمالملا

 نعو ،ةاصحلا عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىÐ ":لاق ،ةريره يبأ ثيدحل ،)ª)278ةا§ص§حْلا ِع¦ي§ب -

 ")279(ررغلا عيب

 ،ةلقاحملا نع ىÐ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ" ،هللا دبع نب رباج ثيدحل :)280(ةنبازملا -

 .")281(ةنبازملاو

 ن§ع ى§ه§ن- ملسو هيلع هللا ىلص- ¥يِب¥نلا َّنَأ- "�ه¦ن§ع ُهللا §يªض§ر- َة§ر¦ي§ر�ه يِبَأ ¦ن§ع :)282(نيماضملاو حيقالملا عيب -

                                 
 ةكرشلا ،توريب ،يكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع .د ،ءاهقفلا ةيلح ،م1983 ،يزارلا ينيوزقلا :رظنا .ةقانلا نطب يف يذلا نينجلا عيب وه )273(
 .135ص ،عيزوتلل ةدحتملا
 .1514 مقر  .1153ص،3ج ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،توريب ،يقابلا دبع داؤف دمحم :ت ،ملسم حيحص ،ملسم )274(
 ةعابطلل سئافنلا راد ،توريب ،ءاهقفلا ةغل مجعم ،م1988 ،يجعلق ،رظنا ،عيبلا بجو دقف ةعلسلا تسمل نإ عئابلا طرتشي نأ يهو )275(
 .114ص ،2ط ،عيزوتلاو رشنلاو
 ةعابطلل سئافنلا راد ،توريب ،ءاهقفلا ةغل مجعم ،م1988 ،يجعلق :رظنا ،نمثلاب كل وهف علسلا نم كل هتذبن ام نأ عئابلا طرتشي نأ )276(
 .114ص ،2ط ،عيزوتلاو رشنلاو
 .1511 مقر .1151ص،3ج ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،توريب ،يقابلا دبع داؤف دمحم :ت ،ملسم حيحص ،ملسم )277(
 يرتشملا ُلوقي وأ ،كتاصح يهتنت ثيح ىلإ ضرألا نم اÂ تيمر اذإ كتاصح هيلع عقت ام عَلِّسلا نم كتعب :يرتشملل عئابلا لوقي نأ وه )278(
 بتكلا راد ،ناتسكاب ،ةيهقفلا تافيرعتلا ،م2003 ،يتكربلا يدد�ا ناسحإلا ميمع دمحم :رظنا .عيبلا بجو دقف ةاصحلا كيلإ �تذبن اذإ
 .48 ص ،ةيملعلا
 .1513 مقر .1153ص،3ج ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،توريب ،يقابلا دبع داؤف دمحم ،ت ،ملسم حيحص ،ملسم )279(
 عيبك ،هسنج نم ردقلا لوهجمب ردقلا لوهجم عيب وأ ،هسنج نم ردقلا لوهجمب ردقلا مولعم عيب يهو .عفدلا :نبزلا نم ةلعافم ميملا مضب )280(
 ،2ط ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل سئافنلا راد ،توريب ،ءاهقفلا ةغل مجعم ،1988 ،يجعلق :رظنا .رادقم ملع ذوذجم رمتب لخنلا ىلع بطرلا

 .423ص
 .1536 مقر .1175ص،3ج ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،توريب ،يقابلا دبع داؤف دمحم ،ت ،ملسم حيحص ،ملسم )281(
 سئافنلا راد ،توريب ،ءاهقفلا ةغل مجعم ،1988 ،يجعلق ،رظنا .هتافص طبض وأ هيلع عالطالا نكمي ال امم ءايشالا نطاب يف ام عيب يه )282(
 .114ص ،2ط ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل
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 .")283(ِحيªقَالَملا§و ِنيªما§ضَملا ِعيب

 ªهَّللا َلو�س§ر َّنَأ ا§م�ه¦ن§ع �هَّللا §يªض§ر §ر§م�ع ِن¦ب ªهَّللا ªد¦ب§ع ¦ن§ع ، ةرضاخملاو ةمواعملا اهحالص Bودب لبق رامثلا عيب -

 .)284( "عا§ت¦بُملا§و §عªئا§بلا ى§ه§ن ،ا§ه�حَال§ص §و�د¦ب§ي ى¥ت§ح ِرا§مِّثلا ِع¦ي§ب ¦ن§ع ى§ه§ن " :§مَّل§س§و ªه¦يَل§ع ُهللا ىَّل§ص

 .ررغلا ميرحت دصاقم :ثلاثلا بلطملا

 ةحلصم هيفو الإ هنع يÐ ءيش نم امف ،حلاصملا بلجو دسافملا ءردل تءاج ةعيرشلا نأ نوملسملا دقتعي

 ءيش نع ىÐ امو ،امهالك وأ ةلجآ وأ ةلجاع ةحلصم هيفو الإ ءيشب رمأ ام هللا نأ ،نوررقي كلذلو ،مهل

 ةلدألا تناك املو ،ال وأ ميرحتلا نم دصقملا ملع ءاوسو ،)285(امهالك وأ ةلجآ وأ ةلجاع ةدسفم هيفو الإ

 :ةيلاتلا طاقنلا لالخ نم دسافملا كلت ىلع فوقولا لواحن ،ةدسفم كلذ يف نأ ملع ،ررغلا مرحت ةيعرشلا

 ضيقن اÐأل ،رومألا هذه ميرحت ىلع ةمألا عامجإ عقو دقو ،عادخو )286(سيلدتو شغ هيف ررغلا نأل -

 وهو ششغلا نم شغلا نأ ءاملعلا لاق كلذل ،هيلع وأ هل ءاوس نايبلاو حاصفالاب بلاطم ملسملاف ،حصنلا

 عاونأ عيمج لمشي اذهو ،)287(عاتبملا هيلع مدقأ امل هرهظأ ول ام متكو بيعملاب ملاسلا طلخ املف ،ردكلا ءاملا

 .ةقيقحلل ءافخا وأ الوق وأ العف ناك ءاوس عادخلاو شغلاو سيلدتلا

                                 
 ادحأ ملعن ال ثيدحلا اذه رازبلا لاق .7785 مقر ،220ص ،14ج ،نيققحملا نم ةعومجم ،2009 ىلإ1988 ،رازبلا دنسم ،رازبلا )283(
 ،ربلا دبع نبا رظنا ،هئطوم يف كلام هجرخأ دقو .ظفاحلاب نكي ملو رضخألا يبأ نب حلاص الإ ةريره يبأ نع ،ديعس نع ،يرهزلا نع هاور
 .314ص ،13ج ،عجرملا سفن  ،م1967،ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا
 /77ص /3ج ،ةاجنلا قوط راد  ،توريب،رصانلا رصان نب ريهز دمحم ،قيقحت ،يراخبلا حيحص  ،م2002،يراخبلا ليعامسإ نب دمحم )284(
 .2194مقر
 43.1ص ،رصاعملا ركفلا راد ،قشمد ،عابطلا دلاخ دايإ ،ت ،دصاقملا راصتخا يف دئاوفلا ،م1995،مالسلا دبع نب زيزعلا )285(
 .157 ،3ج ،دوسلا نويع لساب دمحم :ت ،ظافلألا فرشأ ريسفت يف ظافحلا ةدمع ،م1996 ،نيدلا باهش سابعلا وبأ )286(
 .396ص ،4ج ،ةمئألا بهاذم حيضوتو هتلدأو ةنسلا هقف حيحص ،م2003 ،ملاس ديسلا نب لامك )287(
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 يذلا مالسإلا دصقمل فلاخم اذهو .)288(سانلا نيب تاعزانملاو تاموصخلا ىلإ نايدؤي شغلاو ررغلا نأل -

 .قلخلا نيب حيرملا شياعتلل ةليسو داجيإ ىنعمب ،نيرخآلا عم هتقالعو هسفن يف ناسنإلا ةيامح ىلع صرحي

 َال او�ن§مآ §نيªذَّلا ا§هÍيَأ ا§ي{ :لاقف كلذ مرح العو لج هللاو .)289(لطابلاب سانلا لاومأل لكأ هيف ررغلا نأل -

 لكأي ال اهانعم  ،)29/ءاسنلا( } ¦مُك¦نªم ٍضا§ر§ت ¦ن§ع ًة§را§جªت َنوُك§ت ْنَأ َّالِإ ِلªطا§بْلاِب ¦مُك§ن¦ي§ب ¦مُكَلا§و¦مَأ اوُلُكْأ§ت

 ةعيرشلا نأ كلذ ىنعم نإف ،ةلوه�ا ءايشألا اوعيبي نأ سانلل نذأ ول هنأل .قح ريغب ضعب لام مكضعب

 دحجو عادخلاو رامقلا :اذه يف لخديف ،لطابلاب سانلا لاومأ لكأل بابلا حتفت عيبلا نم عونلا اذهل اÌزاجإب

 .)290(هكلام سفن هب تباط نإو ةعيرشلا هتمرح وأ ،هكلام سفن هب بيطت ال امو ،قوقحلا

 عيطتست الف ًائيش ديرت تنأو قوسلا ىلإ لخدتف ،سوفنلا نم اهبلسو ةقثلا مادعنا ىلإ يضفي ررغلا نأل -

 ،اهسفن ةراجتلاو سانلا تالماعمب رضت ةدسفم هذهف ،رجاتلا يف ةقثلا مدعل ،ةرطاخملاب الإ هيلإ لصت نأ

 ىلعو ةقث ىلع وهو هيرتشي ءيشلا يرتشي نأ ديري ءاج اذإ ناسنإلاف ،ةقثلا دوجو ىلع مالسإلا صرحف

 .)291(راجتلاب مهتقث كلذكو ،سانلا ةنينأمط ىلإ ىعدأ اذه نوكي "ذئنيحو ،رجاتلا نم ةحيصنو ةنامأ

 عجري دق ،تالماعملا يف ررغلا عاونأ ضعب ةلوازمف ،نيرخآلاب ررضلاو راجتلا عشج ىلإ يدؤي ررغلا نأل -

 كش الو ،مÂ راجتلا نم مهريغ ءادتقاو مهعشج نم ديزي ام اذهو ،لقأ دوهجمو رثكأ ةدئافب اÂاحصأ ىلع

 .هرارضأو هدسافم مقافت يف

                                 
  .فرصتب ،3411 ،7ج ،مالسلا راد ،ةرهاقلا ،ريسفتلا يف ساسألا ،م2003 ،ىBوح ديعس )288(
 ةعابطل دهف كلملا عمجم ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،مساق نب دمحم نب نمحرلا دبع :ت ،م1995 ،ىواتفلا عومجم ،ينارحلا ةيميت نبا )289(
 .264ص،30ج ،ةيوبنلا ةنيدملا ،فيرشلا فحصملا
 .338ص ،2ج ،2ط ،ةيرصملا بتكلا راد ،ةرهاقلا ،شيفطأ ميهاربإ ،ينودربلا دمحأ :ت ،نآرقلا ماكحأل عماجلا ،م1964 ،يبطرقلا )290(
 .فرصتب ،417ص،سردلا ،عنقتسملا داز حرش ،يطيقنشلا راتخملا دمحم نب دمحم )291(
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  ةيعضولاو ةيباتكلا تانايدلا يف ةروظحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ :ثلاثلا لصفلا

 .اهرظح دصاقمو

 .ةيسودنهلا ةنايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ :لوألا ثحبملا

 :نيرمأ ىلإ عجري ةحابإو زاوج نم اهيرتعي امو ةيسودنهلا ةنايدلا يف ةيلاملا تالماعملا نإ

 .نيدلا :لوألا

 .تاداعلا :يناثلا

 نم فلتخت اÐأ الإ ،)292(تبثي الو ىغليو ينوناق ريغ ؛امهدحأ فلاخي دقع لك نودعي مÐإف كلذلو

 ىلع ةضورفملا ةيقبطلا ىلإ كلذ يف رمألا عجريو ،قيبطتلا ثيح نم ،ىرخألا تانايدلا نع ىرخأ ةهج

 تالماعملا ىلإ هجويس ثحابلا زيكرت نأ الإ ،كلذك سكعلاو ،مهريغل زوجي ال ام نمهاربلل زوجي دقف ،عمت�ا

  .تاعيرفتلا ةرثك ببسب انعوضوم نع انجرخت دقف ةيعامتجالا ةيقبطلا ليصافت امأ ،ةماع ةفصب ةمرحملا ةيلاملا

 .مهرداصم يف هيلع صوصنملا اهنم ركذن ،ررغلا تحت جردنت ةريثك روص كانه :ررغلا ببسب تامرحملا

 ام ماكحألا ىلإ عوجرلا يف مÌدمع دع�ي يذلا ،يترمسونم باتك يف ءاج ،هروص عيمجب كلمت ال ام عيب -

 ،هتداهش لبقت ال ،نيتبوقعب هتلعف ىلع بقاعيو ،نالطاب هعيبو هتبهف كلتمي ال ام عيبي وأ بهي نم نإ :هصن

 .)293(اصل هرابتعاو

 .)294(مرهلا ،ىبصلا ،نونجلا ،ركسلا ،تافصلا هذه دحأ هيف تناك نميف ادهعت دع�ي الو ،عيبلا دقعني ال -

                                 
 .441ص ،ةيبرعلا ةظقيلا راد ،ايروس ،يترمسونم ،يقح ناسحإ )292(
 .449ص ،هسفن عجرملا )293(
 ..440ص ،هسفن عجرملا )294(
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 ،مالظلا يف عيبلاك ،دسافلاو حيحصلا نيب اهيف زيمي نأ يراشلل نكمي ال يتلا تاقوألا وأ نكامألا يف عيبلا -

 .)295(اهعفد بجي ناك يتلا ةبيرضلا فاعضأ ةينامث لداعت ةبيرض عفد يه هدنع ةبوقعلاو

 ةبوقعلا سفنل اضيأ اهضرعيو ،اÐامث وأ اÐزو وأ اهمجح ةيحان نم ،يرتشملل ةعلسلا فصو يف شغلا -

 .)296(اذه لبق تركذ يتلا

 اÐوبلسيف ةيعرلا ةمدخل مهنيعي نيذلا ماكحلا لاومأ لك يفصتسي نأ كلملا ىلع" كلذ يف ءاج اممو :ةوشرلا -

 .)297("نوشتري وأ

 ارهج رماق ءاوس ،اقافو اباقع رماقملا بقاعي نأ كلملا ىلع" :كلذ يف ءاج اممو ،)298(هروص لكب رامقلا -

 .دلبلا نم يفنلا يهف رماقملا اهقحتسي يتلا ةبوقعلا امأو  ،"ارس وأ

 :يلي ام عنملا دصاقم يف احضاو ءاج اممو

 .كلملا ديب هنأل •

 .ةرهاظ ةقرس دع�ي رامقلا نأل •

 .رامقلا مهيطاعتب ةحلاصلا ةيعرلا نوذؤي مÐال •

 .ةوادعلا ىلع ثعبي رامقلا نأل •

 ،اÂراش بنذ نع ةرافكلا لالخ نم كلذ نيبتيو ،رمخلا براش مكح يف اديدش ديعولا ءاج :)299(رمخلا -

                                 
 .496ص ،هسفن عجرملا )295(
 .ةحفصلاو عجرملا سفن )296(
 .556 ص ،عجرملا سفن )297(
 .فرصتب ،555 ،554ص ،عجرملا سفن )298(
 .638 ،637 ،557ص ،عجرملا سفن )299(
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 ءاملا وأ نبللاك ةبرشألا نم اهريغ وأ ،ةنخاس اÂرشي نأ هيلع رمخلا براش :يلي ام تارافكلا كلت نمو

 ةراشإ ةنس ةدمل رمخ ءاعو لمحي نأك تارافكلا عاونأ نم اهريغو ،همثإ هنع رفكتل هؤاعمأ قرتحت ىتح ؛اراح

 ،لوقي امو لعفي ام يعي ال اÂراش نأ ،اهميرحت دصاقم نمو .رمخلا نيعاوم هتهبج ىلع مسوت وأ ،هلعف ىلإ

 .هب قيلي ال ام بكتري وأ ،أطخ اديفلا أرقي وأ ،راذقألا ىلع عقي دقف

 يف ةرهاظلا صوصنلا نمو ،مهقح يف زئاج وهف ماوعلا امأ ،ابرلاب لماعتلا مكح يف ليصفت كانه :ابرلا -

 نإف ،)300(يرتشكلاو نمهاربلا امأ ،ابرلاب ضارقإلا اهنم ركذو ،ةعورشم قرط ةعبسب لاومألا يتأت ،كلذ

 يرتشكلاو نمهربلل ابرلا لكأ لحي ال" :كلذ يف درو اممو .ةرورضل الإ كلذ زوجي الو عونمم امهقح يف ابرلا

 حيرصت اضيأ كلذ دكؤي امو ،ميرحتلا لصألا نأ ينعي اذهو ،)301("ينيد ضرغل ةحلم ةجاح يف اناك اذإ الإ

 و ساناماهرب ةنهكلا نم ايلعلا تائفلا هيف عنم صاخ نوناق عضو ،يدنهلا نوناقلا عناصب فورعملا اتيشيساف

 ثيح ،ريقح بولسأب ابرلا ىلإ ريشأ ساكاتاج يف اضيأو ،دئاوفب نيضرقم وأ نيبارم اونوكي نأ نم سايرناش

 . )302(نيقفانملا نيدهازلاب ابرلاب نيلماعتملا مÌا

 

 

                                 
 ثيح ،يرتشكلا ةرشابم اهيلت مث ،"تاديفلا" سيردتو ةسارد يه اهفئاظو لضفأ نم نأ امك ةيسودنهلا ةنايدلا يف ةئف ىلعأ يه نمهاربلا )300(
 يرتشكلاو ،همف نم ةمهاربلا ةفئاط هللا قلخ" :امهتلزنم نايب يف ءاج اممو .كلملا مÂ ةصاخلا فئاظولا نمو ،مÌوقل مهنم دنهلا كولم بلغأ ناك
 .61ص ىلإ 55ص نم ،عيزوتلاو رشنلل ةاجنلا راد ،ةرونملا ةنيدملا ،دنهلا نايدأ يف لوصف ،يمظعألا ءايض دمحم .د :رظنا "..هدضع نم
 .608 ،607ص ،عجرملا سفن )301(

  (302)   Wayne A.M. Visser and Alastair McIntosh,1988, History of Usury Prohibition 
A Short Review of the Historical Critique of Usury, 8:2, Routledge, London, pp. 175-
189. 
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 .ةيذوبلا ةنايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ  :يناثلا ثحبملا

 ىري نمم ناك نإ اميسال ةيذوبلا ةنايدلا يف ،ةيلاملا تالماعملا ثحبم لوانت ةيمهأ ىدم نع ضعبلا لءاستي دق

 تالماعملا بناجب امتهم ناك هنأ دجي ،اذوب صوصن ضعبل عبتتملا نكل ،يحولا ال ةفسلفلا ىلع ةينبم ةنايد اÐأ

 يف طرش ؛ةفيرش قرطب ةيداصتقالا ةيهافرلا نأ دعي ناك ثيح ،صن نم رثكأ يف كلذ ىلإ راشأ دقو ؛ةيلاملا

 .)303(رخآلا ملاعلا يف تاكلهملا نم بذكلاو ةقرسلاو شغلا نأو ،ةيورخألاو ةيويندلا ناسنإلا ةداعس

 سيلف ،اÌالماعمو اهماكحأ عيمج يف ةيسودنهلا دنع ةدوجوملا )304(ةيقبطلا ةلازإل ةيذوبلا تعس دقل

 ينيدلا لجرلا نيب تقرف ثيح ؛هيف تعقو ،رخآ بناج نم نكل ،ىرخألا ىلع ةليبق يأل ةيصوصخ كانه

 نأل ،ةماع ةفصب يندملا عمت�ا اهل عضخي يتلا ؛تالماعملا وه انثحب يف هلوانتنس يذلاو ،سانلا ماوعو ،"كن�م "

 الإ اهعاونأ نم عون يأ يف هسفن محقي الو ،ةراجتلا بنتجي نأ هيلع ،ةيذوبلا ةنايدلا يف ينيدلا لجرلا

 ،يذوبلا نيدتلا دصاقمل هتفلاخملو ،دهزلاو ركفتلا نع هقيعت يتلا ضارمألا نم ارهاط ىقبي ىتح ،ةرورضل

 وأ لام ىلإ جاتحو ةقئاض هل تلصح اذإف ،كلذ نع هيهلي ام لك نع اديعب ،فشقتلاو دهزلاب بلاطم وهف

 سفنلا رسك يهو ،هتنايد يف ةزيم هل فيض�ي لوستلا نأل ،ةراجتلا سيلو لوستلا هل لضف�ي ،... ماعط

 .عضاوتلا ىلع اهرابجإو

 :ةيذوبلا ةنايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا ليصافت هذهو

 ،اقلطم عنملا ىأر نم مهنمف ،ةيذوبلا نيب فالخ هيف عقو اذهو ،هحور قاهزإ فدÂ يح نئاك لك عيب -

 حبذل ةعرزم يف لمعلا زاوج مدع كلذ نع عرفتيو ،لتقلا ىلع عيجشتلا وأ ةدعاسملاو لتقلا عنم اذوب نأل

                                 
 ص ،ماشلا بلش فسوي :ةمجرت ISBN.2-02-004799- 3،اذوب ميلاعت ،م1961 ،الوهار )303(
 .169 ص ،11ط ،ةضهنلا ةبتكم ،رصم ،ىربكلا دنهلا نايدأ ةنراقم ،م0002 ،يبلش دمحأ )304(
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 بهذو ،)305(تاقولخملا دض ءادعو ةواسق نم هببسي امل ،تاناويحلا نم كلذ ريغ ىلإ جاجدلا وأ ماعنألا

 مل ثدحم لوق ،تاناويحلا لتق ميرحتب لوقلا نأ :اهنم ،اهودروأ ةريثك ةلدأل ،كلذ زاوج ىلإ يناثلا قيرفلا

 فالخ هبالط نعو هنع تبث لب ،تاناويحلا لكأ ميرحت عنم اذوب نأ تبثي مل هنأ امك ، "اذوب"دهع يف نكي

 ،ةحابإلاو زاوجلا نيب ارئاد فالخلا ىقبي كلذل ،)306(تاناويحلا نم كلذ ريغو ريزنخلاو رقبلل لكأ نم كلذ

  .اهحبذ ءارشلاو عيبلا نم دصقلا ناك اذإ

 .عونمم وهف الإو ،زئاج وهف ءاودك لمعتسي ناك اذإ ،ليصفت هيف اذهو ،مÍسلا عيب -

 ؛رهاطلا يذوبلا فاصوأ نم نأ "اذوب"  ربتعا دقو ،حاورألا قهزل ةليسو اÐوك ،)307(ةحلسألا يف ةراجتلا -

  .)308(نئاك يأ لتق يف ببستي الو لتقي ال نأ

 ،ةرخآلا يف زوفلاو ةداعسلا اهكرت ىلع بترو ،ناسنإلا ةايحل تارمدملا نم رمخلا برش ربتعا دقف :رمخلا -

 فارسإ هيف اÂرش نأ :)310(اهركذ يتلا عنملا للع نمو .)309(اهنع دعبلا ةيلاعلا قالخألا تافص نم نأو

 قاقشلل ةاعدمو ،تاقرطلا يف عكستلاو ،تاقوألا عييضت ىلإ قيرطو ،لقعلل ليزمو ،لاومألل ريذبتو

 اهنع جتني ،طاقنلا هذه نم ةطقن لكو ،لسكلل مالستسالاو ،ءوسلا ةقفر ةطلاخمو ،نيرخآلا عم ةموصخلاو

 لك جئاتنل قرطت دقو ،ةيورخألاو ةيويندلا هتساعت يف ببستتو ،عمت�او درفلا ىلع ةريثك رطاخمو تايبلس

 .اهيلإ انرشأ يتلا للعلا نم ةلع

                                 
(305) Aṅguttara Nikāya, 2010, translated from the Pāli by Nyanaponika Thera and Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka,  

Buddhist Publication Society Kandy V,306. 
(306) Aṅguttara Nikāya,IV,187 
(307) The Ten Pillars of Buddhism, Windhorse, Birmingham 1996, p.68 

 .132ص ،نيوكتلا راد ،ايروس ،فسوي يدعس :ةمجرت ،م2010 ،اذوب نآرق ،ادابامادلا )308(
 .107 ،105ص ،قباس عجرم ،الوهار )309(
 .119 ،118ص ،هسفن عجرملا )310(
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 :لاق ثيح ،دسافم تس رامقلا بعل ىلع بتر دقو ،)311(ةيزخملا لامعألا نم رامقلا ربتعا دقل :رامقلا -

 اوسيل ،مÌورث مÌراسخل نوفسأيسف نيرساخ اوناك اذإو ،نيرخآلا ءاضغب نوبسكيسف نيحبارلا نم اوناك اذإ

 .)312(هتجوزب ءانتعالا هنكمي ال رامقلا بع ال نأل ،جاوزلا نوعيطتسي ال ،مهمالك يف نيقداص

 ،هتبراحمل ىعسي نأ كلملا نم بلطو ،اذوبلا ميلاعت هيلع امل افلاخم هبحاص ربتعاو ،)313(شغلا عنم دقل :شغلا -

 ،نيشاشغلا نم اونوكي نأ نكمي ال ةيلاعلا قالخألا باحصأ نأ ركذو ،ةايحلاو دالبلا ريمدتل ببس هنأل

 يف ،شغلا نم عون بذكلا نأ كش الو ،)314(ةئيسلا ةقفرلا ةطلاخم هيلإ يدؤت يتلا بابسألا نم نأ اربتعم

 صخشلا ةراهط تامالع نم نأ "اذوب" ربتعا دقو ،تالماعملا نم كلذ ريغ وأ ةراجت لدابت وأ ةعلسلا فصو

 .)315(ةيونعملا ةراهطلا كلذب دصقي هلعلو ،اقداص نوكي نأ

 يهف ،بعشلا قح يف ةيقالخأاللا ةسمخلا رومألا نم ،سانلا لالغتسا "اذوب" Bدع دقل ،نيرخآلا لالغتسا -

 ميلاعتل افلاخم ربتعا الإو ،اÂانتجا هيلع بجي يتلا رومألا نم كلذ نأو ،نيل§غتسملا تقمو بضغ ىلإ وعدت

 .)316("اذوب"

 كلذ نأ نيبو ،ةيركفلا تارذقلا ىلع بوسحم عشجلا نأب ،نابهرلل هباطخ يف "اذوب" حرص دقل :عشجلا -

 ،هقاذم تريغف ءادوس ةبح هيف تعقو يذلا ماعطلاب ،ةفصلا هذه لمحي يذلا صخشلل لّثمو ،هضفر يعدتسي

                                 
 .118ص ،هسفن عجرملا )311(
 .119ص ،هسفن عجرملا )312(
 .127 ،125 ،107ص ،هسفن عجرملا )313(
 .119ص ،هسفن عجرملا )314(
 .132ص ،نيوكتلا راد ،ايروس ،فسوي يدعس :ةمجرت ،م2010 ،"اذوب نآرق" ادابامادلا )315(
 .107،127ص ،هسفن عجرملا )316(
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 .)317(خطلت يذلا فيظنلا سابللاب وأ

 نم كلذ ربتعاو ،مهنيبج قرع نم مهرسأ ةلاعإب سانلا يصوي  "اذوب " ناك :نيبجلا قرع نم بسكلا -

 امك اهضور ،سفنلا ةديس يه سفنلاف ،كسفنب كسفن عفرا ،هراعشأ نمو ،)318(ناسنإلا ةداعس بابسأ

 ءوسأ ،الثم تاقدصلا ىلع شيعيو ،لمعي ال يذلا صخشلا لعج دقو ،)319(اليصأ اداوج ،رجاتلا ضوري

 .)320(ةفصلا كلت نم ريذحتو اريفنت ،ةيماح ءارمح ديدح ةرك علتبا صخش نم الاح

 سفن يفو ،نيرخآلا ىلع ررض وأ ةديكم هيف ام وأ حيبق لمع لك كرت ىلإ "اذوب"  اعد :)321(ررضلا -

 ضقاني اذوب بهذم نأ ملعلا عم ،مهداعسإو نيرخآلا ىلع عفنلاب هتدئاف دوعت يذلا لمعلا ىلع ثح تقولا

  .ةمدقملا يف ترشأ امك لمعلا بح

 ىلإ بهذ نم مهنمو زاوجلا ىري مهنمو ميرحتلا ىري نم مهنمف ،نييذوبلا نيب فالخ اهيف عقو :ابرلا

 لماعتلا اهنم ركذف ،ةعورشم ريغلا قزرلا رداصم اهيف لوانت يتلا هبطخ دحأب اولدتسا نومرحملا ،ليصفتلا

 اهمزليف اهلف عرف ةيذوبلا نوك ،ةيسودنهلا ةنايدلا يف ابرلا ةمرح نع اهاندروأ يتلا ةلدألا ىلإ ةفاضإ  ،ابرلاب

 اذهو ،نيفرطلا اضر ىلإ عجرت يتلا لئاسملا نم هذه اولاق اوزاجأ نيذلاو ،ميرحتلا وه يذلا مكحلا سفن

 ىلإ يدؤي مل ام زوجي اولاقف ثلاثلا لوقلا امأ ،322مÌرواح نيذلا نيدلا لاجر هيلع تدجو يذلا وه لوقلا

 عاونأ نم اعون دعت ةلاحلا هذه يف ةدايزلاو عشجلا نع ىÐ اذوب نأل كلذ ،ضرتقملاب رضت ةشحاف ةدايز

                                 
 .فرصتب ،140 ،138،139ص ،هسفن عجرملا )317(
 .104،105ص ،قباس عجرم ،الوهار )318(
 28.1ص ،قباس عجرم ، "اذوب نآرق " ادابامادلا )319(
 .113ص ،هسفن عجرملا )320(
 .168ص ،قباس عجرم ،يبلش دمحأ )321(

 .ايزيلام ،روجنلس ةيالو ، ملع هاش ةقطنم يف " كنوم " نيدلا لاجر نم ةعومجم عم اهتيرجأ يتلا تاراوحلا ضعب 322
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 .)323(عشجلا

 :نيمسق ىلإ اهميسقت نكمي  ،ةيذوبلا ةنايدلا يف ةعونمملا ةيلاملا تالماعملا ضرع لالخ نم نيبتي

 ،صخشلا ىلع ارصاق هررض ناك ءاوس ،رارضلا عاونأ عيمج معي اذهو :ررضلا بسب تامرحملا :لوألا

 عيبك ،ناويحلاو ناسنإلا نيب مهدنع قرف الو ،نيرخآلا ىلع هررض ىدعت وأ ،رمخلاو مسلا برشك

 .)324(اقباس انركذ يذلا  ليصفتلا ىلع تاناويحلا لتقو ،اهعيبو ةحلسألا عنصو تاردخملا

 ،ريعستلاو ،نيرخآلا لالغتساو ،عشجلا :لثم ،ةريثك عاونأ هتحت لخدي اذهو :ررغلا ببسب تامرحملا :يناثلا

 .ةمرحملا تالماعملا نم كلذ ريغو ،رامقلاو ،شغلاو ،راكتحالاو

 

 

 

 

 

 

                                 
 (323)Siddharta Gautama Buddha in his sermon on the Eightfold Path (Majjhima 

Nikaya Suttra 117 . 
https://www.reddit.com/r/Buddhism/comments/1xoxfa/buddhisms_view_on_usury/ 

   
 

     

 .145ص :رظنا )324(
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 .ةيدوهيلا ةنايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ :ثلاثلا ثحبملا

 اهرفوت بجي يتلا تافصلاو ،دقعلاو ءارشلاو عيبلا يف اهرفوت بجي يتلا طورشلاب تنتعا ةيدوهيلا ةنايدلا نوك

 هقفلا بتك يف اهنع ربعي يتلاو ءارش وأ عيب ةقفص يأ داقعنا نود لوحت يتلا عناوملا كلذكو ،نيعيابتملا يف

 ةنايدلا الو ةيعضولا تانايدلا يف ثحابلا هدجي مل ليصفتلا هجو ىلع لئاسملا هذه لك ،نيدقاعتملا ةيلهأب

 ثحابلا دعاسي كلاذكو ،مهدنع عويبلا نم تامرحملا ةفرعم لهسي ىتح ثحابلا اهيلإ قرطت ،ةيحيسملا

 ماكحألل عماجلاب موسوملا )325(يليف يد ذاتسألا باتك يف ةلصفم طورشلا كلت تءاج دقف ،ةنراقملا بلاطو

 زيمي اممو ،يناثلا الوقن يسورلا رصيقلل ةيدهك همدقو ،يدوهيلا هقفلا بتك تاهمأ نم هعمج ثيح ةيربعلا

 .اهراضحتسا لهسي ىتح داوم لكش يف ةمقرم اهدروأ هنأ ،ماكحألا كلت

 ،ةرشع ةثلاثلا غلبي مل يذلا يبصلل الو رصاقلل سيل" ::نيتئاملا دعب نينامثلاو ةسماخلا ةداملا يف لوقي

 ،دبعلل الو ،نوذأملا ريغلا ليكولا الو ،نون�ا الو ،ةجوزتملا ةأرملل الو ،ةرشع ةيناثلا غلبت مل يتلا ةيبصلل الو

 نكمي ال تالاح ينامث كانه نأ نيبت ةداملا هذه )326( "ءارشلاو عيبلا ةيلهأ ناركسلل الو ،مكبألا مصألل الو

 :يلاتلاك ةبترم يهو ،دقع يأ داقعنا اهيف

  :ةئاملا دعب نيتسلاو ةعبارلا ةداملا يف ءاج دقف ،ةلأسملا هذه يف تاياورلا تفلتخا :رشع ةثلاثلا نود يبصلا -

 لد دقف .)327("هتافرصت ذفنتو ،دقاعتلا هل زوجي ةنس ةرشع ينامثلا زواجو ،ةلقاعلا ةوقلل زئاح صخش لك"

                                 
 .3ص ،قباس عجرم ،يربص ظفاح دمحم :رظنا ،ةميدقلا تاغللا ءاملع ريهاشم نمو "ةيسنرفلا نويل" ةنيدم سرادم ةذتاسأ دحأ )325(
 .214،215ص ،عجرملا سفن )326(
 .133ص ،قباسلا عجرملا ،يربص ظفاح دمحم )327(
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 تلد امك ،رشع ةنماثلا ةزواجم وهو ،رمعلا يناثلاو ،نونجلل يفانملا لقعلا ةحص ،نيرمأ ىلع صنلا اذه

 رعش تابنا وه لصألا نأ ىرت ىرخأ ءارآو ،عيبلا لطب الإو ،نيرشعلا هغولب بوجو ىلع ىرخأ صوصن

 .)328(هعيب حصي ىتح نيثالثلاو ةسداسلا نس ىلإ هريخأت بجي ،كلذ ري ملو نسلا غلب اذإف ،نيترعش ولو ةناعلا

 .اهدحو زييمتلاو ءاكذلاو رمعلاب ةربع الو ،ةناعلا رعش تبن ىلع فقوتم رصاقلا عيب زاوج نأ نيبتي

 اذه نكل )329("اهجوز نذإ نودب ،اهلاومأ يف ةأرملا فرصتت نأ عنمي" 85 ةداملا يف ءاج ،ةجوزتملا ةأرملا -

 ءاج دقو ،اهقوقحو اÌابجاو عيمجب جوزلا موقي يتلا ةجوزتملا ةأرملا ،انه ةأرملاب دارملا نأل ،هقالطإ ىلع سيل

 ولف .)330(  "تابجاولا نم هيلع اهل امئاق ماد ام لجرلا قح نم ةأرملا هحبرت ام"  76ةداملا يف كلذ دكؤي ام

 اهمزلي الو نيدلا در جوزلا ىلع بجو ،اÌاقفن دسل ،نيدتست  نأ ةأرملا ترطضاو ،قافنإلا يف لجرلا رصق

 .)331(ءيش يه

  :مصألا - .مكبألا - .نون�ا -

 نم مهل لكوي نكلو ،اقلطم اعرش هيف فرصتلا مهل زوجي الو ،مهلام ىلع رجحي ،مصألاو سرخألاو نون�ا

 سرخألاو نون�ا ىلع اعرش رجحي" 687 ةداملا يف ءاج ،طورشلا مهيف ترفوت نمم ،هيف فرصتلاب موقي

 .)332("يعرش ميق مهل بصتنيو ،مصألاو

 نم حيرص نذإب الإ ةلاكولا يف ةبانإلا زاوج مدع ،ةذفانلا ةربتعملا طورشلا نم :نوذأملا ريغلا ليكولا -

                                 
 .230ص ،لاتنورو نيهوك ةعبطم ،رصم ،نييليئارسإلل ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا باتك ،م1912 ،نوعمش نب ياح )328(
 .59ص ،قباس عجرم ،نوعمش نب ياح  )329(
 .61ص ،قباس عجرم ،نوعمش نب ياح  )330(
  .100ص ، 222ةدام ،قباس عجرم ،نوعمش نب ياح رظنا )331(
 .283ص ،قباس عجرم ،نوعمش نب ياح رظنا  )332(
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 .)333(لªكوملا

 .دبعلا -

 .ناركسلا -

 ةداملا يف ءاج ،عقت ال ةلطاب انركذ يتلا عناوملا نم اعنم لمحت دقع يأ ةلوازم نودعي مÐإف هيلع ءانب

 الهأ راص ولو ،لطاب فرصتلاو دقاعتلا يف هل ةيلهأ ال نمم ردص دقع لك" :ةئاملا دعب نيتسلاو ةعباسلا

 .)334("يضاملا ريغي ال دقاعتلا دعب هتفص وأ هلاح ىلع أرطي ال يذلا ريغتلا نأل ،دقعلا دعب فرصتلل

 ةقفص يأ دقع متي فيكو ىتم ةفرعمل ،يدوهيلا اهيلإ عجري يتلا طباوضلا وأ عيبلا عوقو طورش امأ

 :يلاتلاك يهف ،ةيدوهيلا ةعيرشلل هقفاوم نوكت ،ءارشو عيب نم

 .)335(نيفرطلا نيب اضرلا لصحي نأ -

 .)336(ادوجوم عيبملا نوكي نأ -

 .عيبملا ميلست ىلع ارداق عئابلا نوكي نأ -

 .)337(هيلإ رظنلاو عيبملا سمل ةيناكمإ -

 .)338(انوهرم عيبملا نوكي ال نأ -

                                 
 .334 ص ،860 ،ةداملا  ،قباس عجرم ،نوعمش نب ياح رظنا  )333(
 .138ص ،قباس عجرم ،يربص ظفاح دمحم )334(
 .143ص ،172 ةداملا ،قباسلا عجرملا  )335(
 عجرم ،نوعمش نب ياح :رظنا ،ريخأتلا ببس نيب اذإ الإ ،ةميق يأ هل نوكت الو عيبلا ىغلي ،عيبلا دقع خيرات رخأت وأ مدقت ةلاح يف  )336(
 .323ص ،823 ةدام ،قباس
 .221 ص ،293 ةداملا ،قباسلا عجرملا  )337(
 .217ص ،291 ةداملا ،قباسلا عجرملا )338(
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 .)339(اقورسم عيبملا نوكي ال نأ -

 .)340(موسقم ريغ اثرو عيبملا نوكي ال نأ -

 .)341(نيجوزلا نيب عيبملا نوكي ال نأ -

 .)342(ةيدوهيلا ةنايدلا يف امرحم عيبملا نوكي ال نأ -

 .)343(نيطسلف ضرأ يف اراقع عيبملا نوكي ال نأ -

 نايب يف لهتسن ،ةيدوهيلا ةنايدلا يف عيبلا داقعنا طورشو عناوم نايب ىلع ةملتشملا ةمدقملا هذه دعب

  :يلاتلاك يهو ،ةيدوهيلا ةعيرشلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا

 ،)344(هريغل الو هسفنل ادهاش نوكي نأ هل زوجي الف ،ةداهشلا لطاب ةيوهيلا ةنايدلا يف ابرلاب لماعتملا دع�ي :ابرلا

 نإ " 25 :22 ،جورخلا رفس يفف ،ابرلا ميرحت يف ةلالدلا ةحضاو ةيعطق ةاروتلا يف صوصنلا تءاج دقو

 ءيش هيف رخآ صن اضيأ دروو ،"ابر هيلع اوعضت ال ،يبارملاك هل نكت الف كدنع يذلا ريقفلا يبعشل تضرقأ

 ،ةينثتلا رفس ةاروتلا يفف ،زوجي ال امهريغ وأ لام وأ لكأ نم ابرلا هلخدي امم ءيش لك نأ نيبو ،ليصفتلا نم

 ،ابرب ضرقت يبنجألل .ابرب ضرتقي امم ءيش ابر وأ ماعط ابر وأ ةضف ابر ،ابرب كاخأ ضرقت ال " 23 :13

  ."ابرلاب ضرقت ال كيخأل نكلو

 ابرلاب  لماعتلا ةمرح رصقي يذلا ،ريخألا عطقملا هيلع لكشي نكل ،ابرلا ةمرح يف حضاو صنلا اذه

                                 
 .216 ص ،288 ةداملا ،قباسلا عجرملا )339(
 .217 ص ،290 ةداملا ،قباسلا عجرملا )340(
 .216ص ،287ةداملا ،قباسلا عجرملا )341(
 .218 ص ،292 ةداملا ،قباسلا عجرملا )342(
 .216ص ،289 ةداملا ،قباسلا عجرملا )343(
 .313ص ،791 ،ةداملا ،قباس عجرم ،نوعمش نب ياح :رظنا )344(
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 نآرقلاو ليجنإلا نأو اميس ال لمأت ىلإ جاتحي كش ال اذهو ،ميرحتلا مهلمشي الف مهريغ امأ ،طقف دوهيلا عم

�هُط¥ب§خ§ت§ي يªذَّلا �موُق§ي ا§مَك َّالِإ َنو�موُق§ي َال ا§ب�رلا َنوُلُكْأ§ي §نيªذَّلا{ :ىلاعت لاق ،اقلطم رشبلا ىلع ابرلا امرح 

  .)275/ةرقبلا( }ا§ب�رلا §م¥ر§ح§و §ع¦ي§بْلا �هَّللا َّل§حَأ§و ا§ب�رلا ُلْثªم �ع¦ي§بْلا ا§م¥نِإ اوُلاَق ¦م�ه¥نَأِب §كªلَذ �س§مْلا ¦نªم ُناَط¦ي¥شلا

 اوضرقأو اونسحأو مكءادعأ اوبحأ" 34 :6 ،اقول ليجنإ يف ءاج ،كلذ تبثي ام ليجنإلا يف ءاج دقو

 ،لدعلا اÌازيم نمف ،ةيباتكلا ةنايدلا يف لصألا وه اذهو ،"اميظع مكرجأ نوكيف ائيش نوجرت ال متنأو

 .سانلاب ررضلا قاحلإ وه اهميرحت دصاقم نم نأ ملع اذإ اميس ال ،عيمجلا نع ملظلا عفر يضتقي لدعلاو

 ال كتضف" اهدعب يتلا ةيآلاو ،"ةحبارم الو ابر هنم ذخأت ال " 37 :25 ،نيبواللا رفسلا يف ءاج :ةحبارملا

 يف ناكرتشي ،ابرلا عاونأ نم عون ،ىراصنلاو دوهيلا دنع ةحبارملا ،"ةحبارملاب طعت ال كماعط و ابرلاب هطعت

 ىلع عقت ةحبارملاو ،لاملا ىلع عقي ابرلاف ،ضارقإلا ةقيرط يف نافلتخي نكل ، ةدايزلا وه يذللا يوغللا ىنعملا

 دعبف .هتامس لمحي نأ هبعشل ديري هللا" :ةيآلل هحرش يف )345(يركف سوينوطنأ سقلا لوقي ،ليصاحملاو ايادهلا

 رقتفا نإ وهو لضفألا قيرطلا انه مهيلع ضرعي ،جايتحالا ةلاح يف سفنلا لب ضرألا نهر نع مهثدح نأ

 ةيرح ىلع اوصرحي نأ يهو هللا تامس اولمحيف .هودبعتسي نأ نم ًالدب هوضرقي نأ مهيلع ةوخإلا دحأ

 اذكهو .هنم ةدئافلا وأ ابرلا بلط مدعو هب قفرتلا مزليف ًادوهتم وأ ًابيرغ جاتحملا اذه ناك ول ىتح لب مÌوخإ

 لاون لكش يف نكلو ،ابرلا نم عون يهو ةحبارملاو ةدئافلاب لاملا ضارقإ يأ ،ابرلا ةيوسوملا ةعيرشلا مرحت

 .)346("يدام لكش يف سيلو اياده وأ ليصاحم

                                 
 ىلع دمتعا ،رصم ،ةرهاقلا ،ةلاجفلا ،ةيسكذوثرألا ةيطبقلا ميرم ءارذعلا ةسينك :يف لمع ،رصم ،ةرهاقلاب ،م 1945 رياني 1 يف دلو )345(
 ادنكب رفوكنافب ءارذعلا ةديسلا ةسينك يف ةمدخلل لقتنا ،هثاحبأو هتباتªك رشنب توناميهالكت ابنألا عقوم يف ،عوبطملا سيلو ينورتكيلإلا رشنلا

Vancouver, British Columbia, Canada رظنا ،م 2013 ماع ذنم: https://st-takla.org/characters/priest-pastor-
father/alif/antunyos-fikry-rophael.html 

  (346) https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Antonious-
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 ديدحت امأ ،يرتشملا نبغ هيف تبث دقع يأ خسف زاوج هيلع ىنب�يو ،ةيدوهيلا ةعيرشلا يف نبغلا مرحي :نبغلا

 .)347(دلبلا لهأ فرعو ةداع ىلإ عجار وهف كلذ

 تفلتخا امهم ،رشبلا عيمج ىلع عقت شغلا ةمرحو ،هلاكشأو هروص لكب عونمم شغلا نأ لصألا :)348(شغلا

 ،يدوهيلا ريغ شغي نأ يدوهيلل حرصم :)349( "يشر" ماخاحلا هلاق ام لكشي نكل ،مهتنايدو مÐاولأ

 هتاهش تدر ،ام صخش اÂ فصتا اذإ يتلا تافصلا نم دع�ي شغلا نأ امك ،!)350(ةبذاك اناميأ هل فلحيو

 .)352(اهيرتشي نأ ديري ال ةعلس نع يرتشملا لأسي نأ اضيأ مهدنع شغلاب قحلي اممو ،)351(اقلطم تلطبو

 :)353(ررضلا

 اميف  ،"ءيش لك نع نلعي نأ بجي" :ادوهي يبار لوقي ،هفرع�ي ىتح دوقفملا عيب زوجي ال :)354(دوقفملا عيب

 نم دوقفملا نيب اوقرف مÐأل كلذ ،"ةراجتلا تاودأ عيمج نع نالعإلا مزلي ال " :هلوقب نوعمش يبار هفلاخ

 فيرعتلا ىلإ بهذ مهضعبف ،الثم ناويحلاك لمعلل مدختسي يذلاو ،باتكلاك ءورقملاو سوبلملاو لوكأملا

Â355(اموي نيثالث ىلإ نورخآ بهذو ،مايأ ةعبس ةدمل ا(. 

                                 
Fekry/03-Sefr-El-Lawyeen/Tafseer-Sefr-El-Lawieen__01-Chapter-25.html#37. 

 .232 ص ،308 ةداملا ،قباس عجرم ،يربص ظفاح دمحم )347( 
 .563ص ،704 ةداملا ،قباسلا عجرملا )348(
 دحأ ،م1020 ت " قاحسإ نب نوعمش " تخأ همأف ،ةيدوهيلا ةنايدلاب نيكسمتم مأو بأل ،م1040 ةنس اسنرف يف  ،"يشر " دلو )349(
 ميدقلا دهعلا دهعلا حرش ،هلوخت ةلزنم غلب ىتح ،ةيدوهيلا ةنايدلا يف صصختو ،ةيربعلا ةغللاب هميلعت "يشر " ىقلت ،ميدقلا دهعلل نيرسفملا رابك
 :رظنا ،اهتينبو ةملكلا ليصافت ضرع لالخ نم ةملكلا طسبيف ،وحنلاو ةغللا ىلع هدامتعا ،هريسافت زيمي امو ،دوملتلاو

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=1593 
 .78ص ،قباس عجرم ،يدعسلا ليلخ قراط.د )350(
 .313 ص ،790 ةداملا ،قباس عجرم ،نوعمش نب ياح :رظنا )351(
 .85ص ،قباس عجرم ،اعيصم باب ،نيقيزن ،انشلا  ،دوملتلا نتم  )352(
 .563ص ،705 ةداملا ،هسفن عجرملا )353(
 .217ص ،290 ةداملا ،هسفن عجرملا  )354(
 .77 ىلإ 73ص نم ،قباس عجرم ،نيقيزن ،انشملا دوملتلا نتم )355(
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 نأل ،ةوشرلا ذخأت ال " 32 :8 ،جورخلا رفس يفف ،اهرطاخم نايبو ،اهميرحت يف احيرص صنلا ءاج  :ةوشرلا

  ."راربألا مالك جوعتو ،نيرصبملا يمعت ةوشرلا

 يفو ،هتداهش عنمتف ايندلا يف امأ ،ةرخآلاو ايندلا يف بقاعي ،هل يطاعتملا نإو ،اضيأ امرحم رامقلا دع�ي :رامقلا

 .)356(اÂ دتعي ال هدوهش ةلاح

 قراسلا نأ وه رظنلا يف تفلملا نكل ،نايدألا عيمج يف اعرشو القع ةمرحم ةقرسلا نأ كش ال :)357(ةقرسلا

 .هتلعف دعب هللا عجرو بات نإو ىتح ،ادبأ هتداهش لبقت ال ،ةيدوهيلا ةنايدلا يف

 دوجو عم اهعيب زاج الام تناك نإف ،اراقع وأ الام نوكت نأ امإ ةكرتلا :)358(اهتمسق لبق ةكرتلا عيب

 اهبحاص ولخ وأ اهولخك ،اهعيب لبق ةكرتلا تاقلعتم ىلإ رظني هنأ امك ،الف اراقع تناك نإو ،نيدهاشلا

 .)359(ةيعرشلا ةطلسلا نم نذإلا ىلإ ةفاضإلاب ،ارBصُق ةثرولا نوكي ال نأو ،ةيصو وأ ،نيد نم

 الاثمت كل عنصتال  ،يمامأ ىرخأ ةهلآ كل نكي ال " 4 / 3 :20 ،جورخلا رفس يف ءاج :)360(مانصألا عيب

 ."ضرألا تحت نم ءاملا يف امو ،تحت نم ضرألا يف امو ،قوف نم ءامسلا يف امم ام ةروص الو ،اتوحنم

 اهعيب ميرحتو اهميرحت ىلإ مهضعب بهذف ،مانصألاو ليثامتلاو روصلا لوح ،دوملتلا يف تاياورلا تفلتخا

 ةميق هل سيل ام حابيف ،ةميق هل سيل امو ةميق هل ام نيب ليصفتلا ىلإ نورخآ بهذو ،اقلطم اÂ ظافتحالاو

 وضعك ،اهعيمج سيلو اهنم ءيشب ظافتحالا زوجي اولاقف ،ثلاثلا قيرفلا امأ ،رخآلا نم صلختيو ،سانلا دنع

                                 
 .313ص ،792 ةدام ،قباس عجرم ،نوعمش نب ياح رظنا )356(
 .313ص ،897 ةداملا ،قباس عجرم ،نوعمش نب ياح رظنا )357(
 .132ص ،293 ةداملا ،قباسلا عجرملا )358(
 .220 ،219ص ،485،486 ،484 ةداملا ،قباس عجرم ،نوعمش نب ياح رظنا )359(
 .142ص ،170 ،ةداملا ،قباسلا عجرملا  )360(
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 نينتلا مسرت تناك مهنمز يف سانلا نأو ،ةدابعلل ةعيرذ هنوك يه ،كلذ يف ةلعلا نأ رهاظلاو ،ءاضعألا نم

 ،)361( "رحبلا يف اهيقلي وأ حايرلا يف اهرثنيو ،روصلا تاذ تاودألا مطحي" :يسوي يبار لوقي ،هيلإ برقتلل

 ."اهنم مرحم وه امم مكيديأب ءيش قلعي الو " 17 :13 ،لوقلا اذه دكؤي ام ةينثتلا رفس يف ءاج دقو

 :ةصالخلا

 يتلاو ،ءايبنألا نم اياصو لكش ىلع تءاج يتلا ةماعلا ةلدألاب ،اضيأ قبس ام ميرحت ىلع لالدتسالا نكمي

 نم ةلمج تدرو ،مالسلا هيلع دوواد ىلإ ةبوسنملا ريمازملا يفف ،هب لماعتلا زوجي ال اميف ةدبزلا تطعأ

 ملكتي ،هلامعأ عيمج يف قدصيو ،ةهازنب كلسي يذلا وه كلاسلا " 12 15 : ،هصن ام ءاج ،ماكحألا

 يف رقتحم مامنلا ،هبيرق ىلع راعلا بلجي الو ،ءيشب دحأ ىلإ ءيسي ال ،هناسل ىلع لجد ال ،هبلق يف قدصلاب

 ىلع ةوشرلا لبقي الو ،ابرلاب هلام يطعي ال ،ررضت ولو فلخي الو فلحي ،برلا يفئاخ مركيو ،هنيع يف

 ."ءيربلا

 نوملكتملا ،لدعلا قرط نوكلاسلا " 16 / 15 :23 ،ايعشأ رفس يف ،ةحضاوو ةرصتخم تءاج امك

 ،ةميرجلا ربخ نع مÐاذآ نوقلغملا ،ةوشرلا نم مهيديأ نوضفانلا ،ملظلا بساكم نوضفارلا ،ةماقتسالا مالك

 ."رشلا ةيؤر نع مهنيعأ نوضمغملا

 تالماعملا لك وأ بلغأ نأو ،ةيلاملا تالماعملا ميرحت لوصأ ىلع تلمتشا اهدجي ،اياصولا هذه يف رظانلا

 ،..راعسألا عفرو رامقلاو راكتحالاو نبغلاو عشجلاو بئاغلا عيبك ،اهتهازن مدعل امإ عجرت ،تمرح يتلا ةيلاملا

 هيف لخديف ،ادج عساو هباب اذهو اهررضل اهميرحت وأ ،..ررغلاو لياحتلاو شغلاك كلذو قدصلا مدع وأ

                                 
 .287ص ،قباس عجرم ،نيقيزن ،انشملا  ،دوملتلا نتم  )361(
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 جردنت امك ،تاردخملا عاونأ عيمجو ،تاناويحلا نم هررض ملع امو الثم ةفيجلاك تاناويحلا نم تامرحملا

 ،قوسلا يف هيلع يه امم لقأ رعسب ةعلس عيبك ،امهدحأ ىلع ررض اهيف لصح نيفرط نيب ةلماعم يأ هتحت

 تناك نإو ،تاعمت�او درفلا ىلع نيبلا امهررضل ةوشرلاو ابرلا ميرحت درفأ مث ،هيلع نيدل وأ هتجاحل اهركم

 .ررضلا تحت ابرلاو ،ةهازنلا مدع تحت جردنت ةوشرلا

 

 .اهب راجتالا مرحي يتلا عبرألا تاوذ تاناويحلا :بلطم

 اهايإف رتجتو نيفلظ همسقتو افلظ قشت مئاهبلا نم ةميÂ لكو" 18 :14 ،ةينثتلا رفس يف ءاج :ريزنخلا -

 ال اهنكل رتجت اÐأل ربولاو بنرألاو لمجلا مسقنملا فلظلا قشي اممو رتجي امم اهولكأت الف هذه الإ ،نولكأت

 اولكأت ال اهمحل نمف ،مكل سجن وهف رتجي ال هنكل فلظلا قشي هنأل ريزنخلا و ،مكل ةسجن يهف افلظ قشت

 هتلعو ،صنلا يف نيب وه امك هب قحليو ،اسجن هنوك هلكأ ةمرح يف حضاو صن اذهف ."اوسملت ال اهثثج و

 .بان اذ هنوك اضيأ

 .فخ اذ هنوك ،هربوو لمجلا -

 .بشعلا ةلكآ ضراوقلا لك اÂ قحليو ،رفاظأ تاذ اÐوك ،بنرألا -

 .ةقوقشم فالظأ تاذ سيل اÐوك مرحت ريمحلاو لاغبلاو ليخلا -

 .بانو بلخم تاذ اÐأل ،اهلك عابسلا -

 :عبرألا يوذ نم هعيب رظحي اميف طباضلا

 فالظأ وأ بلخم وأ بان هل ام لك وه ،عبرألا تاوذ تاناويحلا نم هعيب مرحي ام ةفرعم يف ةيلكلا ةدعاقلاف

 .رفظلا ببسب بشعلا ةلكآ ضراوقلا يفو ،ةقوقشم ريغ

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



141 
 

 

 .اهب راجتالا مرحملا رويطلا /عرف

 :يلي ام 12 :14 ،ةينثتلا رفس يف اصن تءاج يتلاو ،اضيأ اهعيب مرحملا تاناويحلا نمو

 .باقعلاو قونألاو رسنلا -

 .هسانجأ ىلع نيهاشلاو قشابلاو ةأدحلاو -

 .هسانجأ ىلع بارغ لكو -

 .هسانجأ ىلع زابلاو فأسلاو ميلظلاو ةماعنلاو -

 .عجبلاو يكركلاو موبلاو -

 .صاوغلاو مخرلاو قوقلا -

 .شافخلاو دهدهلاو ،هسانجأ ىلع ءاغببلاو قلقللا -

 .ريطلا بيبد لك -

 :رويطلا نم هعيب رظحي اميف طباضلا

 رويطلا نم وأ بلخم وأ فوقعم راقنم هل ام لك وه ،مرحي امو رويطلا نم حابي ام ةفرعم يف ةيلكلا ةدعاقلا

 ام لهجي يتلا ريطلا دباوأ نم اهÐوك ،ةدسفملل اءرد ،بارغلاو دهدهلا اÂ قحليو ،فيجلا لكأت يتلا

 9 :14 ،رافسإلا سفن يف ءاج ،سجن وه ام لك اÂ قحلي كلذلو ،ةساجنلا اهميرحت يف ةلعلاو ،)362(لكؤت

 ،"مكل سجن هنإ .هولكأت ال فشرحو فناعز هل سيل ام لك نكل ،هنولكأت فشرحو فناعز هل ام لك "

                                 
 .238ص ،قباس عجرم ،يليئارسإلا ينيدلا ركفلا ،اظاظ نسح .د )362(

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



142 
 

 .ةساجنلا يهو ،تاناويحلا نم هعيب مرحيو لحي ام يف ةماع ةدعاق ربتعت هذهف

 وأ اهلكأيف كباوبأ يف يذلا بيرغلل اهيطعت ،ام ةثج اولكأت ال" 14:21 ،ةينثتلا رفس يف ءاج :ةتيملا -

 ."كهلإ برلل سدقم بعش كنأل ،يبنجأل اهعيبي

 لسغي ابيرغ وأ ناك اينطو ةسيرف وأ ةتيم لكأي ناسنإ لكو " 16 /15 :17 ،نيباوألا رفس يف اضيأ ءاجو

 ليلد هيف اذهف ."هبنذ لمحي هدسج لسغي مل نإو ،ارهاط نوكي مث ءاسملا ىلإ اسجن ىقبيو ءامب محتسيو هبايث

 اهلسغ ،ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اهلسغي مل نإ ،امثآ دع�ي اهبحاص نوك ةساجنلا عيب ةمرح ىلع اضيأ

 .اهعيب ةمرح يضتقت اهتساجنو ،اهتساجن يضتقي

 عطق زوجي الف ،يح وهو هنع لصف اذإ ،ةحابملا تاناويحلا ءاضعأ نم وضع يأ ،اضيأ ميرحتلاب قحليو

 نكلو ،اهرهطي اهحبذ نإ " :ىسوي يبار لوقي ،اهتبقر لصف كلذ يف يفكي الو ،اهحبذب دعب الإ وضع يأ

 .)363( هتلعف ىلع هل ةبوقع ،ةدلج نيعبرأ دلجلا اهلعاف ىلع بترتي امك "اهرهطي ال اÂاقر لصف

 :ةيئاملا تاناويحلا /عرف

 هيلعو فناعز هل يذلا كمسلا ىوس لكأ يدوهيلل لحي ال هنإف ،رحبلا يف شيعت يتلا تاناويحلا امأ

 ،هيف راجتالاو هعيب نم عنمي يلاتلابو ،هيلع مرحم وهف هريغو رحبلا طوبطخأ نم كلذ ريغ امأ ،)364(روشق

Âناويحلا نوكي ثيحب ،ةسبايلا يف شيعت ال نأ طرشب زوجتف ،اهماظعو اهدولج يف ةراجتلا امأ ،لكألا فد 

 .)365( هسجنت وه كلذ يف ةلعلاو ،ةسبايلل أجلي هنوك ،رحبلا بلك،نونثتسي كلذلو ،كمسلاك ،طقف ايئام

                                 
 .334 ىلإ 331ص ،قباس عجرم ،)ةراهطلا توراهط ،انشملا ( دوملتلا نتم  )363(
 .239 ص ،ةيبرعلا تاسردلاو ثوحبلا مسق ،نيطسلف ،يليئارسإلا ينيدلا ركفلا ،م1971 ،ظاظ نسح .د )364(
 .114ص ،ةذفانلا ةبتكم ،ةزيجلا ،ةفيلخ دمحم.دو ،دوبعملا دبع ىفطصم .د :ةمجرت ،م2006 ،ةراهطلا توراهط ،انشملا  دوملتلا نتم )365(
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 مكطسو يف لزانلا بيرغلا لكأي الو امد مكنم سفن لكأت ال  " 12 :17 ،نييواللا رفس يف ءاج :مدلا -

 فالخلاو ،ال وأ ةسجن ربتعت له ،مدلا اهسمال يتلا ءايشألا يف اوفلتخاو ،اسجن مدلا نودعي مÐأل كلذ ،"امد

 يذلا وه رمهنملا مدلا امنإ " : ادوهل يبار لوقي ،ةساجنلاب اهيف مكحي يتلا ةيعونلاو ةيمكلا ديدحت ىلع ينبم

  .)366(سجنلا وه رطقتملا مدلاو ،ارهاط دعي

 ليئارسإ ينب ملك ،الئاق ىسوم برلا ملكو " 23 / 22 / 21 :17 ،نييواللا رفس يف ءاج :محشلا -

 مرحي ناك نإو اÐإف ،اهلكأ مرحي يتلا تاناويحلا امأ  ،"اولكأت ال زعام وأ شبك وأ روث محش لك ،الئاق

 محش امأو " 24 : 7 ،نيياواللا رفس يف هتبثي ام ءاج دقو ،لكأ ريغ يف اهلامعتسا مهل حيبأ مÐأ الإ ،اهعيب

 ."هولكأت ال الكأ نكل لمع لكل لمعتسيف ةسرتفملا محشو ةتيملا

 روسكلاو حورجلا نم ةميلس نوكت نأ دب ال ،اهعيب زوجي يتلا تاناويحلا لك نأ ،قبس ام ىلإ فاضي

 دق نوكت نأ دب الف ،اهحبذ دعب اهنم ءزج عيب نإ امأ ،ةيح يهو اهعيب لاح يف اذه ،ضارمألا نم اهريغو

 .اهعيب زوجي ال يلاتلابو ،ةلوبقم ريغ ربتعت الإو ،)367( اهيلع هللا مسا ركذ يهو ،ةيعرش ةقيرطب تحبذ

 كلذ رصتقي الو ،تبسلا موي يراجت طاشن يأ ةسرامم نع ىهني ام ءاج :)368(تبسلا موي يف ةراجتلا -

 ،ةحارلا ذخأ يف لدعلا ةجحب ،اهريغو تاناويح نم هلمع هب لوازي ام لك هب قحلي لب طقف صخشلا ىلع

 تبسلا موي ظفحا" 16 / 15 / 14 / 13 /12 :4 ،رشعلا اياصولا نم ةعبارلا ةيصولا ةينثتلا رفس يفف

 برلل تبسف عباسلا مويلا امأو ،كلامعأ عيمج لمعتو لغتشت مايأ ةتس .كهلإ برلا كاصوأ امك هسدقتل

                                 
 .174 ىلإ 172 ص ،قباس عجرم ،ةراهطلا توراهط ،انشملا  دوملتلا نتم )366(
 .238ص ،قباس عجرم ،يليئارسإلا ينيدلا ركفلا ،اظاظ نسح .د )367(
.g/pub_Bibletakla.or-https://st-يركف سوينوطنأ سقلا حرش ،جورخلا رفس حرش رظنا ،ةحارلا يأ تبش ةيربعلاب تبسلا )368(

Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Antonious-Fekry/02-Sefr-El-
Khoroug/Tafseer-Sefr-El-Khroug__01-Chapter-20.html#8 
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 كليزنو ،كمئاÂ لكو كرامحو كروثو كتمأو كدبعو كتنباو كنباو تنأ ام المع هيف لمعت ال ،كهلإ

 هحرش يف يركف سوينوطنأ سقلا كلذ ةلع نيب دقو ،"كلثم كتمأو كدبع ،حيرتسي يكل كباوبأ يف يذلا

 لمع ىلإ ريشت اهعقاو يفو ،ركفلا ءودهو بلقلا ةحارل ،ةيرحلاب ةصاخ ةيصولا هذه نأ ركذ ثيح ،ةيآلل

 ةدابع ىلإ هبحسي ثيح ،ناسنإلا ىلع سدقلا حورلا رقتسيف .ةقحلا ةحارلاو ةيرحلا بهاو سدقلا حورلا

 .)369(تاينمزلاب كابترالا ضوع ةيوامسلا حورلا

 هذه همادختسا نأل ،تاونس ثالث نم رثكأ يدوهي عناص وأ مداخ راجئتسا زوجي ال" :عانصتسالا راجيإ -

 .)370("هريغ مهدبعتسي ال هللا دابع دوهيلاو ،ةيدوبعلاو قرلا نم برقي اهلك ةدملا

 

                                 
 .قباس عجرم ،يركف سوينوطنأ سقلا )369(
 .445ص ،ةئامسمخلا دعب نورشعلاو ةسماخلا :ةداملا،قباس عجرم ،يربص ظفاح دمحم )370(
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 .ةينارصنل ةنايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ :عبارلا ثحبملا

 ماكحأ يف الوصأو اسسأ اهل نأ الإ ،اهرداصم فالتخاو ،اهقرفو اهفئاوط ةرثك عم ،ةينارصنلا ةنايدلا

 ةعيرش اهل نوكي نأ ؛ةيوامسلا ةنايدلا تامس نمو ،ةيوامس ةنايد اÐأ ىلع قفتي عيمجلا نأل ،ةيلاملا تالماعملا

 ىلإ تقرطت اÐأ دجي ،ديدجلاو ميدقلا دهعلا بتك يف رظانلا كلذل ،يهلإلا يحولا هردصم ؛هيلع ريست نوناقو

 ،مكحلا نع ةرشابم حاصفإلا قيرط نع امإ ؛كلذ يتأيو ،ةمرحملا ةيلاملا تالماعملاب ةقلعتملا ماكحألا نم ريثك

 نمل ديعولاو دعولا قيرط نع وأ ؛ةيعامجلا وأ ةيدرفلا حئاصنلاو ؛اياصولا لمشت يتلا صصقلا قيرط نع وأ

 ،ثحبملا اذه لوانت يف عورشلا لبق ادج مهملا نمو ،مالسلا هيلع حيسملا ميلاعتل ةفلاخم ةيلام تالماعم سرامي

 دهعلا ىلع رصتقي الو ،ماكحألا طابنتسا يف ميدقلاو ديدجلا دهعلا بتك نيب عمجيس ثحابلا ىلإ ةراشإلا

 بتك ىقبتف ،مالسلا هيلع ىسوم ةنايدل ةلمكم مالسلا هيلع ىسيع ةنايد :ةدرطملا ةدعاقلا ىلإ ادانتسا ،ديدجلا

 هذه ىلع ليلدلاو ،هخسنب مالسلا هيلع حيسملا نم صن دري ملام ،ىراصنلا رداصم نم اردصم ميدقلا دهعلا

 ا§م .َءا§يِب¦نَألا ِوَأ §سو�ما¥نلا §ضُق¦نَأل �تْئِج ي�نَأ اوÍنُظ§ت َال" 17 :5 ،ىتم ليجنإ يف مالسلا هيلع ىسيع لوق ةدعاقلا

 متخن مث ،اليصفت ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا نايب يف عرشنس مدقت ام ىلع ءانب ،" َل�مَكُأل ْل§ب §ضُق¦نَأل �تْئِج

 .ميرحتلا لوصأ اهلالخ نم نيبن ،ثحبملا رخآ يف ةصالخب

 :6 :اقول يف  ءاج ام كلذ نم ،ابرلا ةمرح ىلع ىراصنلا دراصم يف ةحيرص صوصنلا تءاج دقل :ابرلا 

 َةاَط�خْلا َنو�ضِرْق�ي ا»ض¦يَأ َةاَط�خْلا َّنِإَف ؟¦مُكَل ل¦ضَف Íيَأَف ،¦م�ه¦نªم اوÍدِر§ت¦س§ت ْنَأ َنو�ج¦ر§ت §نيªذَّلا �م�ت¦ض§رْقَأ ْنِإ§و " 34

 او�نِس¦حَأ§و ،¦مُكَءا§د¦عَأ اوÍبªحَأ ْل§ب " 35/36 :6 ،هدعب يذلا دنبلا يف اضيأ ءاجو ،"َلْثªمْلا �م�ه¦نªم اوÍدِر§ت¦س§ي ¦يَكªل

 §نيِرªكا¥شلا ِر¦يَغ ىَل§ع ûمªع¦ن�م �ه¥نِإَف ،�يªل§عْلا يِن§ب او�نوُك§ت§و ا»ميªظ§ع ¦مُك�ر¦جَأ َنوُك§يَف ،اًئ¦ي§ش َنو�ج¦ر§ت َال ¦م�ت¦نَأ§و او�ضِرْقَأ§و

 ."ûميªح§ر ا»ض¦يَأ ¦مُكا§بَأ َّنَأ ا§مَك َءا§م§ح�ر او�نوُكَف ِرا§ر¦شَألا§و

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



147 
 

 ناسل ىلع ءاج دقف نييحيسملا طاسوأ يف الودتمو اروهشم ناك يذلا وه اهعنمو اهتمرحب لوقلاو

 ىطسولا نورقلا يف ىمسي ناك امك ابرلا وأ ةدئافلا ميرحت نإ" :ةيعامتجالا مولعلل ةيلودلا فراعملا ةرئاد

 نأل ىطسولا نورقلا لاوط ابرلا ميرحت رمتساو ،ىطسولا نورقلا يف يسنكلا نوناقلل ةيرهوج ةمس ناك

 ةزاجإب نماثلا يرنه دهع يف نوناقلا ردص ىتح ابرلا قاطن نم صلقتو ةيبرغلا ةراضحلاب رثأتت تأدب ةسينكلا

 .)371("ابرلا ذخأ

 نع ًادحلم دعي لب ،ةيصعم سيل ابرلا نإ " :يلي ام ابرلا ميرحت يف نييعوسايلا ضعب ظيلغت يف ءاج اممو

 "مÌوم دعب نيفكتلل ًالهأ اوسيلو ،ايندلا ةايحلا يف مهفرش نودقفي نيبارملا نإ :يبوي بألا لوقيو نيدلا

  19 :23 عارتشالا ةينثتلا رفس يفف ،مالسلا هيلع ىسوم ةعيرش يف احيرص اضيأ اهميرحت ءاج دقو .)372(

 ."ابرلاب ضرقي امم ءيش ابر وأ ،ماعط ابر وأ ،ةضف ابر ،ابرب كاخأ ضرقت ال"

 فلتخم يف رجاتلا اهيلإ ىعست يتلا ةدئافلاو ،اهيف ةدئافلا نيب ةقرفتلاو ابرلا ميرحت يف احيرص ءاج اممو

 ىلع ةجتانلا حابرألا اومرحي مل ةيكيلوثاكلا ةسينكلا رابحأ نإ" : سيند رتسملا لوق ،ةيلاملا تالماعملا

 يأ حابرأ وأ ضرألا رامث عيب نع ةجتانلا حابرألا وأ يضارألا مادختسا نع راجيإلا وأ ةيراجتلا تارماغملا

 .)373("ضرقملا لاملا ىلع ةيلاملا دئاوفلا اومرح امنإ و ،رخآ لام سأر

 ،ابرلا عنمو ةبراحم ىلع ،هنامز يف توهاللا ذاتسأو حلصملا سيسقلاو بهارلا )374(رثول نترام ددش دقو

                                 
 ،3ط،يبرعلا ثارتلا ءايحإ ،نانبل ،يبرغلا هقفلاب ةنراقم ةسارد يمالسإلا هقفلا يف قحلا رداصم ،م1954 ،يروهنمسلا قازرلا دبع .د )371(

 .195 ص
 .ةحفصلاو عجرملا سفن )372(
 .55ص ،ىلوألا  ةعبطلا توريب ،مزح نبا راد ،نايرلا ةسسؤم ،ةيفرصملا ةدئافلاو ابرلا يف تالاقم ،م1992 ،يجواغ ناميلس يبهو)373(

 مهاعدو ،سدقملا باتكلا ميلاعت ىلإ ةسينكلا اعد ثيح "حلصملاب" فصو ،يناملأ بهارو يتوه ال ،)م1546 ،م1483( رتول نثرام )374(
 باتكلا مجرت دقو ،مالسلا هيلع حيسملا ميلاعتل ةفلاخملا لامعألا نم اريثك دقتناو ،جاوزلل نيسيسقلا اعد امك ،ةطساو نود هدحو هللا ةدابعل
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 ،شغلاو ةعيدخلاو لايتحالا نم اهيف امل ،ارطبو ءارث ءاينغألاو ارقف ءارقفلا تداز يتلا بابسألا نم اهBدعو

 ةصرفلا اومنتغا ،نومرتغملا دوهيلا نإ ثيح هعقاو ىلع ةلثمأ ركذو ،ءامدلا يصاصمب ابرلا يلكآ هبش دقو

 مهل لصح ام وهو دالبلا يف ريثأتلاو ةرطيسلا نم اونكمتيل ،يوبرلا مهضارقإ قيرط نع ةموكحلا دو بسكل

 هل ضرعت يذلا شيمهتلاو ةقافلا نكل ،مالسلا هيلع ىسوم ةعيرش يف مرحم ابرلا نأ انفلسأ دقو .)375(لعفلاب

 ال دوملتلا نأ مهمعزب ،دوهيلا ريغ عم يوبرلا لماعتلا زاوجب ىوتف نوردصي مهئاملع ضعب لعج ،دوهيلا

 .دوهيلا ةمدخل الإ اوقلخي مل ،رشبلا نم مهريغ رابتعاب ،كلذب سأب الف مهريغ امأ ،يدوهيلا ةياذإ حيبي

 ةلعلا سفن سبلت يتلا وأ ،اقلطم ةحبارملا اÂ دارملا لهف ،ةحبارملا ةمرح ىلع نييواللا رفس صن دق :ةحبارملا -

 " 36 :25 نيبواللا رفس يف ءاج ،ابرلا عم انرتقم ءاج اهنع يهنلا نأل ،يناثلا رهاظلاو ،ابرلا يف ةدوجوملا

 طعت ال كماعطو ابرلاب هطعت ال كتضف ،كعم كوخأ شيعيف كهلإ شخا لب ةحبارم الو ابر هنم ذخأت ال

 ."ةحبارملاب

 ،اقباس انفلسأ دقو ،ميدقلا دهعلا هب ءاج يذلا وهو ،مرحم ريزنخلا نأ ،ةينارصنلا ةنايدلا يف لصألا :ريزنخلا -

 يف تمرح اÐأ ماد امف ،لمكيل ءاج امنإو ،مالسلا هيلع ىسوم ةعيرش ريغيل تأي مل مالسلا هيلع ىسيع نأ

 رفس يف هتمرح احيرص ءاج دقو ،ةمرحم ىقبتف مالسلا هيلع ىسيع اهخسني ملو ،مالسلا هيلع ىسوم ةعيرش

 صنلا اذه نيبف  ،"مكل سجن وهف رتجي ال هنكل نيفلظ همسقيو افلظ قشي هنأل ريزنخلاو" 7 :11 :نيياواللا

 ىلع ليلدلاو ،معن رهاظلا ،تاساجنلا لك كلذب قحلي لهو ،هتساجن يناثلاو ،ريزنخلا ةمرح لوألا ،نيرمأ

                                 
 .د :ةمجرت ،رثول نترام ،م2007 ،مهبيذاكأو دوهيلا :رظنا ،داصتقالاو ةفاقثلاو عمت�ا ،هحالصإ لمش دقف ،ةيناملألا ىلإ ةينيتاللا نم سدقملا
 .7ص ،ةذفانلا ةبتكم ،رصم ،يريجينلا دومحم
 .154 ص ،اضيأ رظنا ،139 ىلإ 130 ةحفصلا نم ،قباس عجرم ،رتول نثرام )375(
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 ٌة§سِج§ن §يِهَف ،Íر§ت¦ج§ت َال ¦وَأ ا$ق§ش �هُّق�ش§ت َال ¦نªكل§و ûفْلªظ ا§هَل يªتَّلا ِمªئا§ه§بْلا �عيªم§ج§و " 11:26 ،نيياواللا رفس ،كلذ

 ىراصنلا نيد ىلع اولبقأ امل دوهيلا نأ )376(قيرطبلا نبا نع يور ام ،اضيأ ريزنخلا ةمرح يوقي اممو  ،" ¦مُكَل

 لكأ ىلع مهلمحب ،مÐاميإ يف مهونحتمي نأ ىراصنلا دارأ ،نيطنطسق فرط نم داهطضالا ببسب نيهركم

 كريرطب نم ابلط ناك كلذ لكو ،لكألل مÌوعدو ريزنخلا خبطب كلذو ،ةرشابم ريغ ةقيرطب ،ريزنخلا محل

 قاب هنأ ملع مهنم كلذ بنجت نمف ،اضيأ ىسوم ةعيرش يف مرحم كلذ نأ مهملعل ،نيطنطسقل ةينيطنطسقلا

 .ةينارصنلا ةنايدلل قبطم وهف يلاتلابو ،ةيدوهيلا نيد ىلع

 ىرخأو  ،اقلطم اÂرش زاوج ىلع تلد صوصنلا ضعبف ،رمخلا مكح يف صوصنلا تبرطضا دقل :رمخلا -

 ،ىBتم يف ءاج دقف :الثم جالعلاك ،ةجاحلا دنع اهلامعتسا زاوج ىلع تلد ىرخأ صوصنو ،عنملا ىلع تلد

�فَل¦ت§ت �قاَق�زلا§و Íب§ص¦ن§ت �ر¦م§خْلاَف ،�قاَق�زلا ¥ق§ش¦ن§ت َّالَئªل ،"ةَقيªت§ع قاَقِز يªف ًة§ديªد§ج ا»ر¦م§خ َنوُل§ع¦ج§ي َال§و " 17 :9.  

 َءا§ج " 19 :11 ،همذ ءاج ،باتكلا سفن يفو "ا»عيªم§ج ُظَف¦ح�تَف "ة§ديªد§ج قاَقِز يªف ًة§ديªد§ج ا»ر¦م§خ َنوُل§ع¦ج§ي ْل§ب

 .ªةاَط�خْلا§و §نيِرا¥ش§عْلªل +بªح�م ،ٍر¦م§خ �بي�رªش§و ٌلوُكَأ ٌنا§س¦نِإ اَذ§و�ه :َنوُلوُق§يَف ،�ب§ر¦ش§ي§و ُلُكْأ§ي ªنا§س¦نِإلا �ن¦با

 اهضفر مالسلا هيلع ىسيع نأ سقرم ليجنإ يف ءاج ام ،اضيأ عنملا معدي امو  "ا§هيِن§ب ¦نªم ¦ت§ر¥ر§ب§ت ُة§مْكªحْلا§و

 هلثمو ،"ْل§بْق§ي ¦مَلَف ،§ب§ر¦ش§يªل Bر�مِب ًة§جو�ز¦م§م ا»ر¦م§خ �ه¦وَط¦عَأ§و " 15 :23 سقرم يفف ،هبلص دوهيلا دارأ نيح

 ءاج دقو ،"ا»ر¦م§خ �ب§ر¦ش§ي َال§و ا»ز¦ب�خ ُلُكْأ§ي َال ُنا§د§م¦ع§مْلا ا¥ن§حو�ي َءا§ج �ه¥نَأل "33: 7 ،اقول ليجنإ يف ءاج ام اضيأ

�ر¦م§خْلا �م�ه�بِهْل�ت ªة§م§ت§عْلا يªف §نيِر�خَأ§ت�مْلªل ،§رªك¦س�مْلا َنو�ع§ب¦ت§ي ا»حا§ب§ص §نيِرِّك§ب�مْلªل ٌل¦ي§و" 11 :5 ،ءايعشأ يف ،احيرص"، 

 ¦م�هَل §س¦يَل:�هَل §عو�س§ي Íمُأ ¦تَلاَق ،�ر¦م§خْلا ªتَغ§رَف ا¥مَل§و"  3: 2 ،انحوي يفف اÂؤش زاوج ديفت صوصن تدروو

                                 
 ،144ص .4ط ،داشرإلاو ةوعدلاو ةيملعلا ثوحبلاو ءاتفإلل ةماعلا ةسائرلا ،ةيدوعسلا ،ةينارصنلا يف تارضاحم ،م1984 ،ةرهز وبأ دمحم )376(

145. 
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 َة§د�ي§جْلا §ر¦م§خْلا �ع§ض§ي ا§م¥نِإ "نا§س¦نِإ ُّلُك ":�هَل َلاَق§و 10 :2، " انحوي" ليجنإلا سفن يف اضيأ ءاج اممو ، "ûر¦م§خ

 ُنوُك§ي§س" 15 :1 ،اقول ليجنإ يف درو ام ،انحوي هنبا نع ءايركز كالملا اÂ ربخأ يتلا ةراشبلا نمو  ،"ًال¥وَأ

 ليجنإ يف ءاج ام ،ءاودك اهلامعتسا زاوج ىلع لدي اممو ،"�ب§ر¦ش§ي َال ا»رªك¦س�م§و ا»ر¦م§خ§و ،�ب¥رلا §ما§مَأ ا»ميªظ§ع

 ق�د¦نُف ىَلِإ ªهِب ى§تَأ§و ،ªهªت¥با§د ىَل§ع �ه§بَك¦رَأ§و ،ا»ر¦م§خ§و ا»ت¦ي§ز ا§ه¦يَل§ع ¥ب§ص§و ،ªهªتا§حا§رِج §د§م§ض§و §م¥دَق§تَف " 34 :10 ،اقول

 ."ªهِب ى§ن§ت¦عا§و

 الدتسم زاوجلا ىلإ بهذ مهضعبف ،ىراصنلا ءارآ فالتخا اهنع جتن ،اهفالتخاو صوصنلا براضت

 ظفلب دوصقملا نأ ىلع ،زاوجلا تايآ ةريخألا ةفئاطلا تلمحو ،عنملا ةلدأب اقلطم عنم مهضعبو ،ةحابإلا تايآب

 ركسلا يف طارفإلا ىلع عنملا تايآ ىلوألا ةفئاطلا تلمح اميف ،ركسلا دح ىلإ لصي مل ،بنع درجم رمخلا

 .هنم راثكإلاو

 عطقت مدلا نم ائيش لكأت سفن لك " 27 : 7 ،نيياواللا رفس يفف ،مدلا ميرحت يف ديعولا ءاج دقل :مدلا -

 نأل مدلا لكأت ال نأ زرتحا نكل " 23 :12 ،ةينثتلا رفس يف عنملا ةلع ركذ ءاجو ،"اهبعش نم سفنلا كلت

 ."محللا عم سفنلا لكأت الف سفنلا وه مدلا

 ةحابم اهنكل ،قافتالاب زوجي الف لكألا امأ ،اليصفت اهيف نأ صوصنلا نم رهظي يذلاف ،ةتيملا امأ :ةتيملا -

 لمع لكل لمعتسيف ةسرتفملا محشو ةتيملا محش امأو " 24 :7 ،نييواللا رفس يف ءاج دقف ،لامعتسالل

 ."هولكأت ال الكأ نكل

 وه عنملا ببس نأ رهظي يذلاو ،اهعيبو مانصألا ةعانص ميرحت يف ةريثك صوصن تدرو :مانصألا ةعانص -

 1 : 26 ،نييواللا رفس يف ءاج ام كلذ ىلع لدي اممو ،اÌدابعل يدؤي دق كلذل لا�ا حتفف ،ةعيرذلا دس

 اودجستل اروصم ارجح مكضرأ يف اولعجت الو ابصن وأ اتوحنم الاثمت مكل اوميقت الو اناثوأ مكل اوعنصت ال "
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 ،مهئايبنأ يف اولغ نيذلا ةقباسلا ممألا نم دافتسا نوكي دقو ،هللا نود نم هل دوجسلا يهو عنملا ةلع نيبف "هل

 ،ارسنو قوعيو ثوغي نع ميركلا نآرقلا انثدح دقو ،مÌدابع ىلإ دحلا مÂ لصو ىتح هللا دابع نم نيحلاصلاو

 نم مهدعب ءاج نكل ،مهنساحمو مهبقانم ركذتو ،مÂ ءادتقالاو ةبحملا باب نم مهل اروص مهموق عضو نيذلا

 اوُلاَق§و ،ا»را¥بُك ا»رْك§م او�رَك§م§و{ :ىلاعت لاق ،هللا نود نم اهدبعو ،منص لكش يف اهلعجو روصلا كلت تحن

 َّالِإ §نيªمªلاَّظلا ¦دِز§ت َال§و ا»ريªثَك اوُّل§ضَأ ¦دَق§و ،ا»ر¦س§ن§و §قو�ع§ي§و َثو�غ§ي َال§و ا»عا§و�س َال§و ا!د§و َّن�رَذ§ت َال§و ¦مُك§ت§هªلآ َّن�رَذ§ت َال

 يف ءاج ،اهنهتمي نمل هللا ةمحر نم درطلاب ديعولا يهو ةنعّللاب مكح دقو ) 24 / 23 / 22 :حون(}ًالَال§ض

 يدي لمع برلا ىدل اسجر ،اكوبسم وأ اتوحنم الاثمت عنصي يذلا ناسنالا نوعلم" 27 :15 ،ةينثت رفس

 ."ءافخلا يف هعضيو ،تاحن

 نبغي الف كبحاص دي نم تيرتشا وأ اعيبم كبحاص تعب ىتمف " 14 :25 نيياواللا رفس يف ءاج :نبغلا -

 يذلا نمثلا ىلغأب مهعئاضب نوعيبي سانلا ضعب نإ ،)377( هلوقب رثول نترام كلذ نيب دقو ، هاخأ مكدحأ

 بيرقلا يف يتأت ال اÐأ وأ ،دلبلا يف دجوت ال ةعاضبلا كلت نأ مهيلإ امن اذإ كلذ نولعفيو ،ةعلسلا هقحتست ال

 ركفي ال رجاتلا لعجي يذلا عشجلا هببس ،هنيعب ةديكم فرصتلا اذهو ،سانلا ةجاح اهيلإ تBسم دقو ،لجاعلا

 ىلع قلطأ دقو ،هيخأب رارضإلا ةجيتنلا تناك ولو ةيصخشلا هتحلصم قيقحتل ىعسي لب هيخأ ةجاح يف

 .قرطلا عاطقو صوصللاب هبشأ هنأب هتفص هذه تناك نم عيمج

 ىلإ اهببس عجرأ يذلا ،حبرلا يف تالاغملا ةجيتن ،راعسألا ديدحتب رثول نترام ةوقب بلاط دقل :ريعستلا -

 لخدلا يوذو نيجاتحملاو ءارقفلاو ءافعضلا نم ،نيرخآلاب ةالابملا مدعو ،راجتلا ضعب دنع دوجوملا عشجلا

                                 
 .135ص ،رثول نترامل ،ابرلاو ةراجتلا باتك نع القن ،344ص ،قباس عجرم ،ابماب نيمألا هللا دبع .د )377(
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 مههيبشت سدقملا باتكلا يف ءاج دقو ،برلا هضغبي يذلا ناطيشلا لمع نم وه عشجلا نأ ىأرو ،دودحملا

 َال ٌةا§ع�ر ¦م�ه§و  .§ع§ب¥شلا �فِر¦ع§ت َال ٌة§هِر§ش �بَالªكْلا§و " 56 :11 ،ءايعشإ رفس ،عبشلا فرعت ال يتلا بالكلاب

  لوقب اضيأ نترام لدتسا دقو ،"ى§صْقَأ ¦ن§ع ِح¦ب�رلا ىَلِإ "دªحا§و ُّلُك ،¦مِهªق�رُط ىَلِإ ا»عيªم§ج او�تَف§تْلا  .§م¦هَفْلا َنوُفِر¦ع§ي

 ةينثتلا رفس ،مرحملا ملظلا تحت ةلخاد ةلأسملا هذه نأ ىأر امك ،)379( "ناطيشلا قيرط عشجلا" )378( ثوميت

 هآر يذلا لحلاو ،"§كªض¦رَأ يªف §نيªذَّلا ِءا§ب§ر�غْلا §نªم ¦وَأ §كªت§و¦خِإ ¦نªم ا»ريªقَف§و ا»نيªك¦سªم ا»ريِجَأ ¦مªلْظ§ت َال " 24:14

 حبصت مث نمو ،راجتلا حابرأ ديدحتب نوموقي ،عمت�ا يف تاقث نييعت ىلع سانلا موقي نأ وه رثول نترام

 .)380(راجتلا لك اÂ مزلي ةينوناق ةدام

 دقو ،طغل نم اهيف امل ةراجت يأ ةلوازم اهيف زوجت ال ةدابعلل ةصصخملا نكامألاف :ةسينكلا لخاد عيبلا -

 هللا لكيه ىلإ عوسي لخدو" 12 :21  :ىتم ليجنإ يف احيرص عنملا ءاج كلذل ،بذكلاو شغلا اهيف رثكي

 ءاجو  ."مامحلا ةعاب يساركو ةفرايصلا دئاوم بلقو لكيهلا يف نورتشيو نوعيبي اوناك نيذلا عيمج جرخأو

 هومتلعج متنأو .ىعدي ةالصلا تيب يتيب :بوتكم :مهل لاقو" 13 : 21 ،عنملا ببس نايب ةرشابم اهدعب

                                 
 نم نييحيسملا ةفقاسألا دحأ وه ،Timothyةيزيلكنإلاب Τιµόθεος/Τιµοθέος هللا يقت وأ هللا ميركت ةينانويلاب همسا ىنعمو سواثوميت )378(
 يورت امنيب ،م 46 ماع يلاوح ةينؤاكل ةعطاقم يف ةنئاكلا ةرتسل يف سلوب ريشبت ءانثأ ةيحيسملا قنتعا ،م 80ماع يفوت يداليملا لوألا نرقلا
 افقسأ لوسرلا سلوب هنيع دقو ،رفس يف ديدجلا دهعلا يف نود امم مداق هنع هفرعن ام مظعم ،نيعبسلا حيسملا لسر دحأ ناك هنأب صصقلا ضعب
 مجه ناثوألا ةدابعل هتمواقمو ةيحيسملاب هريشبت ببسبو ةنس 15 كانه مدخ ثيح ،م 65و  63يماع نيب كلذو سسفأ ةسينك ىلع ايعارو
 ىلإ هنامثج لق�ن عبارلا نرقلا يفو .رمعلا نم نينامثلا زهاني ناكو م 80ماع توملا ىتح هومجر مث عراوشلا يف هولحسو هوبرضو نوينثولا هيلع
 نوناك/رياني 26 يف هل ديعتو ةيكيلوثاكلا سئانكلا نم لك سيدقك هب فرتعتو ،ةينيطنطسقلا يف نيسيدقلا لسرلا ةسينك
 .سلوبل ةبوسنملا لئاسرلا ضعب يفو لسرلا لامعأ .ةيتناتستوربلا سئانكلا نم ددعو يناثلا نوناك/رياني 22 يف هل ديعتو ةيسكذوثرألاو ،يناثلا
 :رظنا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%88%D8%
B3. 

 .ةحفصلا عم هسفن عجرملا )379(
 .127ص ،قباس عجرم ،ابرلاو ةراجتلا ،رثزل نترام )380(
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 ."!صوصل ةراغم

 :ةصالخلا

 اÐأ نيبت ،اعم ميدقلاو ديدجلا دهعلا تلمش يتلاو ،ةينارصنلا ةنايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا ضرع دعب

 :ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقنت

 .مانصألا ةعانصو ،رمخلاو ،دجسملا يف ةراجتلاو ،مدلا هتحت لخدي اذهو :انيع ةمرحملا •

 .ةحبارملاو ،ابرلا اهتلثمأ نمو :ررضلا ببسب مرحم •

 .نابرغلا عاونأ لكو ،رسنلاو رقصلاك ،بلخملا تاوذ رويطلاو ،بنرألاو ،ريزنخلاك :ةساجنلا ببسب مرحم •

 .لايتحالاو ،بذكلاو ،رامقلاو ،شجنلاو ،نبغلا هنمف ،عساو هباب اذهو :ررغلا ببسب مرحم •

 باتك ىلع ءانب ،)381(ةينارصنلا ةنايدلا يف ةمرحملا عويبلا لودج يف امباب هللا دبع روتكدلا عمج دقو

 ماملإلا لهسي ىتح ،داقعلا هفلؤمل هموصخ ليطابأو مالسإلا قئاقح باتك كلذكو رثول نترامل ابرلاو ةراجتلا

Âا. 

 

 نارفغلا كوكص ابرلا ةئيسنلا

 حبرلا يف ةالاغملا ررغلا طيسقتلا

 ملسلا عيب نيدلاب نيدلا ةنيعلا

 ةلافكلاب عيبلا شجنلا نوبرعلا

                                 
 .388ص ،1ج ،نامحرلا دابع راد ،ةرهاقلا ،ةيوامسلا نايدألا يف ةيلاملا تالماعملا هقف ،م2009 ،ابماب نيمألا هللا دبع .د )381(
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 ةكرمجم علسب راجتالا كلمت ال ام عيب راكتحالا

 حابرألا ةبسن يف نوناقلا ةفلاخم قروتلا نبغلا
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 تانايدلاو مالسإلا نيب ةمرحملا تالماعملا لوصأو عيرشتلا رداصمل ةنراقم ةسارد :عبارلا لصفلا

 .ةيعضولاو ةيباتكلا

 .ةيعيرشتلا رداصملل ةنراقم ةسارد :لوألا ثحبملا

 .مالسإلا :لوألا بلطملا

 ،ةهج نم تانايدلا نم اهريغ نع رداصملا هذه زيمي ام نايب ىلإ يتأن ،ةيمالسإلا ةيعيرشتلا رداصملا لوانت دعب

 .ىرخألا تانايدلا نيبو اهنيب فالتخالاو قافتالا هجوأ ىرخأ ةهج نم فشكنو

 .ةيساسألا رداصملا :لوألا عرفلا

 .ميركلا نآرقلا :الوأ

 ،ةيويندلاو ةينيدلا ماكحألا يف ءيش لك لبق عجرملا وهف ،نيملسملا عيمج دنع لوألا عبنملاو ردصملا دع�ي 

 :طاقن لكش ىلع لصألا اذه ةنراقم لوانت نكمي كلذلو

  :لوألا عجرملا نآرقلا رابتعا -

 كلذو ،ةيعرشلا ماكحألا يف هللا باتك ىلع ناك نم انئاك لوق وأ باتكوأ باطخ يأ ميدقت زوجي الف

 ا§نْط¥رَف ا§م{ ليزنتلا مكحم يف احضاو كلذ ءاج دقو ،هبر عم هتقالع يف درفلا هجاتحي ام عيمج ىلع هلامتشال

 ِّلُكªل ا»نا§ي¦بªت §با§تªكْلا §ك¦يَل§ع ا§نْل¥ز§ن§و{ :هلوقو ،)38/ماعنألا( }َنو�ر§ش¦ح�ي ¦مِه�ب§ر ىَلِإ ¥مُث ٍء¦ي§ش ¦نªم ِبا§تªكْلا يªف

  .)89/لحنلا( }§نيªمªل¦س�مْلªل ى§ر¦ش�ب§و ًة§م¦ح§ر§و ى»د�ه§و ٍء¦ي§ش

 لد امك ،هركذو الإ ةيعرشلا ماكحألا نم امكح كرتي مل العو لج هللا نأ ىلع ةلالد ةميركلا ةيآلا يف

 }ا»نيªد §مَال¦سِإلا ¦مُكَل �تيªض§ر§و يªت§م¦عِن ¦مُك¦يَل§ع �ت¦م§م¦تَأ§و ¦مُك§نيªد ¦مُكَل �تْل§مْكَأ §م¦و§يْلا{ :اضيأ ىلاعت هلوق

 نآرقلاو نيملسملا نيب ينعأ ةلصلا هذه كردأ دقو ،هتعيرشو هنيد لمكأ العو لج هللا نأ ىلع ،)3/ةدئاملا(
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 نآرقلا وه نيملسملا دشرم نإ " :)382(رللوم سك ام قرشتسملا لوقي ،نيقرشتسملا نم نيملسملا ريغ ىتح

 ،ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا هب دجتو بادآلا باتك اضيأ وه لب طقف ينيد باتكب سيل نآرقلاو ،هدحو

 ىلإ ةوبنلا رصع ذنم نيملسملا ءاملع فكع دقف كلذل ،)383( "ةيمويلا هفئاظو ىلإ ناسنإلا دشري وه لب

 فرصلاو وحنلا بناوج اوثحب نويوغللاف ،بناوجلا لك نم نآرقلا ةسارد ىلع ،هصصخت يف لك ،انموي

 ءاهقفلاو ،اههجوأو اهللعو تاءارقلا فالتخا اوسرد تاءارقلا ءاملعو ،بدألاو بارعإلاو ةغالبلاو

 ةاكزو موصو ةالصو ةراهط نم ،ةيعرشلا ماكحألاب ةقالع اهل يتلا تايآلا ىلإ مهدهج اوفرصو اوصصخت

 ةحوتفم اهلعج مهضعبو ،نيتفملاو ءاهقفلا ىلع اليهست ددع يف تايآلا كلت رصح مهضعبف ،... عويبو

 .ةعاسلا مايق ىلإ طابنتسالاو داهتجالل احوتفم لا�ا ىقبيل ددع نود

 مت دقو ،مالسلا هيلع ليربج قيرط نع مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىلع هللا هلزنأ :هللا مالك نآرقلا -ب

 :لحارم ثالث قيرط نع كلذ

 لدت يتلا ثيداحألاو تايآلا تءاج دقو  ،الماك ايندلا ءامسلا ىلإ ميركلا نآرقلا لازنإ :ىلوألا ةلحرملا

  .)1/ردقلا( }ِر¦دَقْلا ªةَل¦يَل يªف �ها§نْل§زنَأ ا¥نِإ{ :ىلاعت هلوق يف احيرص ءاج ام كلذ نمف ،كلذ ىلع

 :نيرمأ ةيآلا تنيبف

 §و�ه ْل§ب{ :هناحبس لاق امك .ايندلا ءامسلا ىلإ ،ظوفحملا حوللا نم ةدحاو ةليل يف الماك هلوزن :لوألا 

                                 
 ناك ،م1900 ربوتكأ  28يف يفوتو ،م 1823 ربمسيد 6 يف دلو:  Friedrich Max Müllerةيناملألاب رللوم سكام )382(
 ةصاخ ةفصب متها .ةنراقم ةسارد نايدألا سردو ،هيلإ تفده يذلا ضرغلل ًاقفو ريطاسألا فBنص .دلوملا يناملأ .ايوغل املاعو ايناطيرب اقرشتسم
 دق ثيدحلا رصعلا ءاملع نأ نم مغرلا ىلع ريطاسألا ملعو نيدلاو ةغللا تالاجمب ةنراقملا ةساردلا يف مهسأ .ةميدقلا ةيدنهلا ةيتيركسنسلا ةغللاب
 :رظنا ،)م1873( نيدلا ملع ىلإ لخدملا"و ،)م1863 – م1861( "ةغللا ملع يف تارضاحم" :هلامعأ رهشأ نم .هتايرظن نم ريثكلا اوذبن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%
B1 

 .17ص ،حتفلا ةعبطم ،ةدج ،ةيدوعسلا  ،نآرقلا خيرات ،م1946 ،يدركلا رهاط دمحم )383(
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  .)21/22 جوربلا(}"ظوُف¦ح§م ٍح¦وَل  ِيف ،ûديِج§م ٌنآ¦رُق

  .)3/ناخدلا(} "ةَك§را§ب�م "ةَل¦يَل يªف �ها§نْل§زنَأ ا¥نِإ{ :هناحبس هلوق اضيأ هنمو ،ناضمر يف ناك هلوزن نأ :ةيناثلا 

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ،عقسألا نب ةلثاو نع ،اضيأ كلذ ةدكؤم ةنسلا تءاج امك

 ،ناضمر نم نيضم تسل ةاروتلا تلزنأو ،ناضمر نم ةليل لوأ يف مالسلا هيلع ميهاربإ فحص تلزنأ"

 لد )384( "ناضمر نم تلخ نيرشعو عبرأل ناقرفلا لزنأو ،ناضمر نم تلخ ةرشع ثالثل ليجنإلاو

 ءامسلا ىلإ هيف تلزن يذلا مويلا يف تفلتخا نإو ،اهثحب ددصب نحن يتلا ةيوامسلا بتكلا نأ ىلع ثيدحلا

 .ناضمر رهش يف اهلوزن وهو الأ ،رهشلا يف تقفتا اÐأ الإ ،ايندلا

 هلوزن يه ،ةيناثلا ةيصاخلا :ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلإ ايندلا ءامسلا نم ايجيردت هلازنإ :ةيناثلا ةلحرملا

 §كِبْلَق ىَل§ع ،�نيªمَألا �حوÍرلا ªهِب َل§ز§ن{ :هناحبس لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ردص ىلع ايندلا ءامسلا نم

 هلوق كلذب دهشيو ،ثادحألاو عئاقولا بسح كلذ ناكو .)193/194 ءارعشلا( }§نيِرªذن�مْلا ¦نªم َنوُك§تªل

 }ًاليªت¦ر§ت �ها§نْل¥ت§ر§و §ك§دا§ؤُف ªهِب §ت�بَث�نªل §كªلَذَك ًة§دªحا§و ًةَل¦م�ج ُنآ¦رُقْلا ªه¦يَل§ع َل�ز�ن َال¦وَل او�رَفَك §نيªذَّلا َلاَق§و{ :ىلاعت

  .)32/ناقرفلا(

 ناكف ،ةدحاو ةرم لزني مل نآرقلا نوك ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةلاسرل نوركنملا برغتسا دقف

 بتكلا نأ ىلإ ةراشإ هيف مÂارغتساو ،ملسو هيلع هللا ىلص هيبن بلق تيبثت وه ،هللا نم ميكحلا باوجلا

 ،ايجيردت نآرقلا لزني ناك املف ،ةدحاو ةرم لزنت تناك اÐأ ةقباسلا ةيوامسلا بتكلا نم مهدنع ةدوهعملا

 ،ةيوامسلا رداصملا نيب قرفلا ىلإ فاضت يتلا طاقنلا مهأ نيب نم ةطقنلا هذه لعل و ،اهوبرغتساو اهولكشتسا

                                 
 .191ص ،28ج ،16984 ،مقر ،قباس عجرم ،دمحأ مامإلا دنسم )384(
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 يف اهنم ةنس رشع ةثالث ،ةنس نيرشعو ةثالث ةلمجلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يحو ةدم تناك دقو

 .ةنيدملا يف تاونس رشعو ،ةكم

 :ةثلاثلا ةلحرملا

 نع ،هنم بلطب كلذ ناكو ،ملسو هيع هللا ىلص يبنلا دهع يف بتك ،ميركلا نآرقلا نأ تبثي ام درو دقف

 ِليِب§س يªف َنو�دªها§ج�مْلا§و ِر§ر¥ضلا يªل¦وُأ �ر¦يَغ §نيِنªم¦ؤ�مْلا ¦نªم َنو�دªعاَقْلا يِو§ت¦س§ي َال{ :ىلاعت هلوق لزن امل :لاق ،ءاربلا

 ى§ن¦س�حْلا �هَّللا §د§ع§و $الُك§و ًة§ج§ر§د §نيªدªعاَقْلا ىَل§ع ¦مِهِسُفنَأ§و ¦مِهªلا§و¦مَأِب §نيªدªها§ج�مْلا �هَّللا َل¥ضَف ¦مِهِسُفنَأ§و ¦مِهªلا§و¦مَأِب ªهَّللا

 عدا " :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق ،)95/ءاسنلا( }ا»ميªظ§ع ا»ر¦جَأ §نيªدªعاَقْلا ىَل§ع §نيªدªها§ج�مْلا �هَّللا َل¥ضَف§و

 هيلع همالسو هللا تاولص صخري ملو ،)385("ةاودلاو فتكلا وأ  -فتكلاو ةاودلاو حوللاب ئجيلو اديز يل

 هللا لوسر نأ ،يردخلا ديعس يبأ نعف ،نآرق امهالك نأ اونظيف ،سانلا ىلع طلتخي ال ىتح ،هثيدح ةباتك يف

 ةايح ةرتف يف نكل ،)386(  "هحميلف نآرقلا ريغ ينع بتك نمو ،ينع اوبتكت ال" :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 دنع اتتشم ناك لب ،نآلا هيلع وه امك دحاو فحصم يف اعومجم نكي مل ملسو هيلع هللا ىلصلا يبنلا

 يف اجردت ،اهضعب خسني ناك لب ،ةتباث نكت مل تقولا كلذ يف ماكحألا نأ وه كلذ يف ةمكحلاو ،هباحصأ

 هللا يضر ركب وبأ فلخ  نأ ىلإ كلذ ىلع رمألا يقبو ،)387 ("رمخلل ةبسنلاب لاحلا وه امك ،سانلا ةوعد

 اوفاخف ،اظفاح نوعبسلا ةبارق اهيف ردغ يتلا ،)388(ةماميلا ةثداح تثدحو ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ،هنع

                                 
 .4990 مقر ،184 ص ،7ج ،قباس عجرم ،رصانلا رصان نب ريهز دمحم :ت ،يراخبلا حيحص )385(
 .3004 مقر ،298 ص ،5ج ،قباس عجرم ،يقابلا دبع :ت ،ملسم حيحص )386(
 .قلطملا اهميرحت :ةثالثلاو ،ةالصلا ءادأ دنع اÂانتجا :ةيناثلاو ،اهراضم نايب :ىلوألا ةلحرملا ،لحارم ثالثب رمخلا ترم دقف )387(
 وبأ لاقف ،رمع هدنعو ةماميلا لهأ لتقم ركب وبأ يلإ لسرأ :لاق -يحولا بتكي نمم ناكو- هنع هللا يضر يراصنألا تباث نب ديز )388(
 نآرقلا نم ريثك بهذيف ،نطاوملا يف ءارقلاب لتقلا رحتسي نأ ىشخأ ينإو ،سانلاب ةماميلا موي رحتسا دق لتقلا نإ :لاقف ،يناتأ رمع نإ :ركب
 :رمع لاقف ؟ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلعفي مل ائيش لعفأ فيك :رمعل تلق :ركب وبأ لاق ،" نآرقلا عمجت نأ ىرأل ينإو ،هوعمجت نأ الإ
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 همزال يذلا هذيملتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بتاك تباث نب ديز ركب وبأ رمأف نآرقلا عايض نم

 يضر نامثع ةفالخ يف ىرخأ ةرم نآلا هيلع وه ام ىلع هعمج مت مث ،هتباتكل غرفتي نأ نآرقلا هنع ظفحو

  .هنع هللا

 :لحارم ثالثب ترم هعمجو نآرقلا ةباتك صخلم نذإ

 .دحاو فحصم يف عمج نود ةباتكلا ىلع راصتقالا متو ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نمز يف تعقو :ىلوألا 

 .دحاو فحصم يف هفرحأ عيمجب ،نآرقلا عمج ،هنع هللا يضر ركب يبأ ةفالخ يف تعقو :ةيناثلا

 اهيلع يتلا ةخسنلا يهو .شيرق ةغلب دحاو فرح ىلع هعمج ،هنع هللا يضر نامثع ةفالخ يف تعقو :ةثلاثلا

 .)389( نرق رشع ةعبرأ نم رثكأ ذنم نآلا ىلإ نوملسملا

  .ظفحلا -أ

 ظفح دقف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مف نم يقلتلا دعب ،بلق رهظ نع نآرقلا راهظتسا ظفحلاب دارملا

 نآرقلا عمج" :لاق ،هنع هللا يضر سنأ نع ،هنمز يف الماك نآرقلا ملسو هيلع هللا ىلص هباحصأ نم ددع

 نب ديزو ،ديز وبأو ،لبج نب ذاعمو ،يبأ :راصنألا نم مهلك ،ةعبرأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دهع ىلع

                                 
 ال سلاج هدنع رمعو :تباث نب ديز لاق ،رمع ىأر يذلا تيأرو ،يردص كلذل هللا حرش ىتح هيف ينعجاري رمع لزي ملف ،ريخ هللاو وه
 هللاوف ،هعمجاف نآرقلا عبتتف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل يحولا بتكت تنك ،كمهتن الو ،لقاع باش لجر كنإ :ركب وبأ لاقف ،ملكتي
 ؟ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هلعفي مل ائيش نالعفت فيك :تلق ،نآرقلا عمج نم هب ينرمأ امم يلع لقثأ ناك ام لابجلا نم لبج لقن ينفلك ول
 نم هعمجأ نآرقلا تعبتتف تمقف ،رمعو ركب يبأ ردص هل هللا حرش يذلل يردص هللا حرش ىتح هعجارأ لزأ ملف ،ريخ هللاو وه :ركب وبأ لاقف
 مكءاج دقل{ ،هريغ دحأ عم امهدجأ مل يراصنألا ةميزخ عم نيتيآ ةبوتلا ةروس نم تدجو ىتح ،لاجرلا رودصو بسعلاو ،فاتكألاو عاقرلا
 ىتح ركب يبأ دنع نآرقلا اهيف عمج يتلا فحصلا تناكو ،امهرخآ ىلإ )128 :ةبوتلا( }مكيلع صيرح متنع ام هيلع زيزع مكسفنأ نم لوسر
 ،رصانلا رصان نب ريهز دمحم :ت ،يراخبلا حيحص .رمع نب نامثع هعبات رمع تنب ةصفح دنع مث ،هللا هافوت ىتح رمع دنع مث ،هللا هافوت
 .4679 مقر ،71ص ،7ج ،قباس عجرم
 .202 ص،1ج ،قباس عجرم ،نآرقلا مولع يف ناقتإلا ،يطويسلا )389(
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 ةظفحل زاجأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ امك ،)390("يتمومع دحأ :لاق ؟ديز وبأ نم :سنأل تلق :تباث

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاق ورمع نب هللا دبع نع ،هتايح يف هسيردتل سولجلاب نينقتملا نآرقلا

 ىلوم ملاسو ،بعك نب يبأو ،لبج نب ذاعمو دوعسم نب هللا دبع نم :ةعبرأ نم نآرقلا اوذخ" :لوقي ملسو

 ىلع لمتشملا نآرقلا اذه نأ تنيب اÐوك ،ةنراقملا لاجم يف ناكمب ةيمهألا نم ةطقنلا هذهف ،) 391("ةفيذح يبأ

 ةايح يف ،رودصلا يف ةظوفحم تناك ،اهريغو تالماعمو تادابع نم ،ملسملا اهجاتحي يتلا ماكحألا عيمج

 اذهو ،ةفدلا ىلإ ةفدلا نم هرهظتسي نم هباحصأ نم هبالط يفو هللا لوسر تامف ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 :هناحبس هلوقو ،)9/رجحلا( }َنوُظªفا§حَل �هَل ا¥نِإ§و §رْكِّذلا ا§نْل¥ز§ن �ن¦ح§ن ا¥نِإ{ :ىلاعت هلوق يف زاجعإلا ىلإ ةراشإ هيف

 .)49/توبكنعلا( }َنو�مªلاَّظلا َّالِإ ا§نªتا§يآِب �د§ح¦ج§ي ا§م§و §مْلªعْلا او�توُأ §نيªذَّلا ِرو�د�ص يªف ûتا§ن�ي§ب ûتا§يآ §و�ه ْل§ب{

 .دنسلا -د

 جرخت دقف ،لاوزلاو ليدبتلاو فيرحتلا نم يعيرشتلا ردصملا اذه تظفح يتلا رومألا مهأ نم دنسلا دع�ي 

 نيفتقم  ،مهل همسترا يذلا همهفو هجهنمب نيعبشتم ،ظافحلا نم ةلث ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا دي ىلع

 ام سفنأ كلذ يف نيلذاب ،هللا ةلاسر غيلبتل ،نادلبلا يف اورشتنا مث ،عيرشتلاب ةقلعتملا هرومأ عيمج يف هرثأل

 ،ليج دعب اليج هللا باتك ةلمح رثكو ،لايجأ مهيديأ ىلع تجرختف ،..لامو دهجو تقو نم ،نوكلمي

 ،اذه انموي ىلإ عبتت تلاز ال اهسفن ةقيرطلاو ،هللا لوسر ىلإ مهخويش نم ةلصتم ةلسلس مهعم نيلماح

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لصتم دنسو ةزاجإ هل ىطعت ناقتإب هخيش ىلع نآرقلا متخي نم لكف

 اذهو ،ارخآ الوأ دمحلا هللاو هظافح ةرثكل ،هللا باتك ىلع لكش رييغت وأ فرح لاخدإ نكمي ال كلذل

                                 
 .3810 مقر ،37 ،6ج ،قباس عجرم ،رصانلا رصان نب ريهز دمحم :ت ،يراخبلا حيحص )390(
 .2464 مقر ،913 ،5ج ،قباس عجرم ،رصانلا رصان نب ريهز دمحم :ت ،يراخبلا حيحص )391(
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 اهل سيل اديفلا نأب نوفرتعي سودنهلاف ،ىرخألا تانايدلا رداصم نم ردصم يأ يف هدجت ال فسألل دنسلا

 تبتك بطخو ميلاعت ةعومجم يه امنإو ،هتايح يف اباتك بتكي مل "اذوب" نأب اضيأ نورقي نويذوبلاو ،فلؤم

 يف دوهيلا مهيف امب برغملاو قرشملا ءاملع فلتخا ةاروتلا نأ امك ،ماع ةئام دعب الإ اهنيودت متي ملو ،هنع

 دقو ،نيعدملا نسلأ فكت ةعطاق ةلسلس دوجو مدع ىلع اناهرب يفكت ةريثكلا ءارآلا اذهو ،اهنيودت خيرات

 يف الإ نودت مل ةاروتلا نأ ىلإ تصلخف ،ميدقلا دهعلا لوح ايخيرات الصفم اثحب ةيكيرمألا ميات ةلجم ترجأ

 ،ةينارصنلل ةسنلاب لاحلا كلذكو ،)392(مالسلا هيلع ىسوم ةافو نم نورق ةعبس دعب يأ ،يلبابلا رصعلا

 ىتم ليجنإ يه يتلا ةعبرألا ليجانألا دامتعا متي ملو ،ةيلصألا اهرداصم يف انفلسأ امكريبك فالخ كانهف

 نم نينرق دعب الإ مالسلا هيلع ىسيع ىلإ ةبوسنملا رداصملا تارشع نيب نم اهرايتخاو ،انحويو اقلو سقرمو

 .)393(مالسلا هيلع ىسيع روهظ ىلع نمزلا

 .ةيوبنلا ةنسلا :ايناث

 اوعمج ،نيملسملا ءاملع نإف ،ميركلا نآرقلا دعب يناثلا ردصملا ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيداحأ تناك امل

 نم نم اهيلإ اورظن مث ،عيرشتلاب ةقالع اهل يتلا ،هتاريرقتو هلاعفأو ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا لاوقأ

 :نيتهج

 ولف ،ةاورلا عيمج ةلادع عم ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب ثيدحلا ةاور ةلسلس لاصتا يهو :دنسلا ةهج

 بذكلاب ةمهتك ةاورلا دحأ يف نعط وأ ءاقللا وأ عامسلا توبث مدع وأ دنسلا يف عاطقنا نم طرش فلخت

                                 
 .81،82ص ،قباس عجرم ،ةيدوهيلا ،ديمحلا دبع نافرع .د )392(
 .34 ىلإ  30ص نم ،قباس عجرم ،يخيرات ضرع ةينارصنلا ،نافرع .د )393(
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 يروثلا  لاثمأ ذاذفأ ءاملع ملعلا اذهل غرفت دقو ،لبقي ملو ثيدحلا در ،كلذ هباش ام وأ نايسنلا وأ شغلا وأ

 .عيمجلا هللا محر مهريغو ينطق رادلاو يراخبلاو ينيدملا نب يلعو نيعم نب يحيو دمحأ مامإلاو يرهزلاو

 .ماكحأو دصاقمو هقف نم هيلع لمتشا امو ،ةلالدلا ةيحان نم ثيدحلا نتم ةسارد يهو :نتملا ةهج

 لهسي ىتح ،باب تحت عوضوم لك جردأ ،عيضاوم ىلإ ثيداحألا كلت ءاملعلا مسق كلذ دعب مث

 ىلإ...عويبلا بابو.. موصلا بابو ةالصلا بابو ةراهطلا باب ،هتجاح بسح لك اهيلإ عوجرلاو اهلوانت

 ماكحألا نع ثدحتت يتلا ثيداحألا عمجف ءاملعلا ضعب دهتجا دقو ،ةفورعملا هقفلا باوبأ نم كلذ ريغ

 .رجح نب ظفاحلل مارملا غولب باتكك ،تادابعو تالماعم نم طقف ةيهقفلا

 ردصملل ةبسنلاب لاحلا وه املثم ،هيف ام لك ءاملعلا ذخأي مل ةيوبنلا ةنسلا وه يذلا يناثلا ردصملاف نذإ

 .ميقسلا نم حيحصلا ةفرعمل تعضو دعاوقو طباوض كانه امنإو ،نآرقلا وه يذلا لوألا

  .عامجإلا :اثلاث

 يعرش صن ىلع ءانب ،ةنيعم ةيعرش ةيضق ةساردل نيملسملا ءاملع نم نيدهت�ا عامجإ وه عامجإلاب دارملا

 قرطلا لضفأ نم هنأ امك ،نيقيلا هدافم ايعطق امكح دع�ي كلذلو ،طابنتسا وأ مهف وأ ةنسلا وأ نآرقلا نم

 عضول ءاملعلا نم ةبخن عامتجا ىنعمب ،نهذلا ىلإ ردابتي دق امك هانعم سيلو ،اهدصاقمو ماكحألا ةفرعمل

 هلقع يف سبل يذلا عيب نأ ىلع اوعمجأ مÐأ ،تالماعملا باب يف عامجإلا ةلثمأ نمو ،يعرش مكح ريرقتوأ

 ةرحلا ةأرملا نأ اوقفتاو ،ناويحلا ادع ام ضارقتسا زاوج ىلع مهعامجإو ،هعايتبا كلذكو لطاب ركسلا ريغب

 هيف ضرعت ،انموي ىلإ امئاق عامجإلا لاز الو ،ةلثمألا نم كلذ ريغو ،عيبلا ماكحأ يف لاجرلاك ةغلابلا ةلقاعلا

 ،ةيمالسإلا ةعيرشلا هيضتقت ام ىلع ءانب ارارق عم�ا هيف ردصيف ،تادابعو تالماعم نم نيملسملا اياضق

 دنع عامجإلا اهيلع يتلا ةروصلاب سيل هنأ الإ ،ةيسودنهلا ادع ام تانايدلا عيمج هب تلمع نإو عامجإلاو
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 لوصأ نم لصأ تحت هجاردنا وأ ،ةنسلا وأ نآرقلا نم حيرص صن ىلع هئانب ةرورض ةيحان نم ،نيملسملا

 ،نيملسملا دنع عامجإلا اهيلع يتلا ةروصلاب سيل هنأ الإ ،تانايدلا عيمج يف عامجإلا عقو دقل ،ةعيرشلا

 فرح�م هنأ دقتع�ي ام لك فذحو ،مهتنايد يف ةربتعملا رداصملا ديدحتل لصح ،ىرخألا تانايدلا يف عامجإلاف

 ال امك ،عيمجلا نم هيلع اقفتم نوكي نأ طرتشي ال نكل ،لئاسملا ةشقانمل رخآل نيح نم عقيو ،ليخد وأ

 ةسينكلا باحصأ قافتا يفكي امنإو ،لئاسملا ةساردل قطانملا فلتخم نم نيثحابلاو ءاملعلا روضح طرتشي

 موشريج هيلإ اعد يذلا عم�ا لثم ،)394(ةينيدلا عما�ا دقع ىلإ ةيدوهيلا ةنايدلا باحصأ اعد دقو ،دبعملا وأ

 مث ،قالطلا عوقول نيجوزلا ىضر رفوت بوجوو ،تاجوزلا ددعت هيف مرح يذلاو ،)م1041 - 960(

 هيلإ اعد يذلا عم�او م1552 سدقلا عمجمو م1354 اينابسإ دوهي عمجمو ،م1223 زتيم يف عمجم دقع

 ةنيدمب دوهيلا يئابر رابك نم نوسمخ هرضح ريبك عمجم دقع ،م1903 ماع يفو .م1806 ماع نويلبان

 ءامد �صم ةمÌ يفن ىلإ عم�ا اذه ىهتناو ،نازح وهايلإ ةيردنكسإلا يئابر سيئر ةماعز تحتو ،واكارك

 .دوهيلا ضعب اهيلإ ىهتنا يتلا ةيمدعلا تاعزنلا ضفرو ،دوهيلا نع نيفلاخملا

 عما�ا عاونأ ،)395(ىراصنلا عامجإ ثحبم تحت ثحابلا لوانت دقف ،مهدعب نم ىراصنلا مهوحن احنو

 . ةعيدخ وأ اررغ نمضت عيب لك ميرحت ىلع مهعامجإو ،ابرلا ميرحت ىلع مهعامجإك ،اهماسقأو ةينارصنلا

 

 

 

                                 
 .605 – 604ص ،ةيدوهيلا :ةدام ،ةيدوهيلا فراعملا ةرئاد :رظنأ  )394(
 .90، 89 ،88ص :رظنا )395(
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 .سايقلا :اعبار

 وأ نآرقلا نم صن اهنيع يف سيل ،ةلزان مÂ تلزن وأ ةيضق مÂ تلح اذإ ،سايقلا ىلإ نيملسملا ءاهقف أجلي

 صن اهيف تبث يتلا لئاسملا نم ةلعلا سفن يف اهعم عمتجت يتلا لئاسملا نم اههابشأ ىلإ عامجإلا وأ ةنسلا

 ءاهقفلا ،سايقلا مكح نم دافتسا دقو ،نيملسملا دنع سايقلا هيلع قلطي ام اذهو ،اÂ اÐوقحليف ،حيرص

  اليلد سايقلا يف نإف ىرخأ ةهجو ،حرطت ةلكشم يأل لولحلا داجيإي رصع لك ةبكاوم يف اثيدحو اميدق

 ،تاردخملا يف ةرجاتملا ةمرح ،عويبلا يف ةلثمألا نمو ،ناكمو نامز لكل ةحلاص ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ ىلع

 ةعماجلا ةلعلل رمخلاب تقحلأ نكل ،اهنيعب اهيمسي اصن دجي ال ةنسلاو نآرقلا صوصن يف تاردخملل رظانلاف

 دوهيلا ضعب دع دقو .تاردخملا عاونأ عيمج يف ةرجاتملا تمرح كلذ ىلع ءانبو ،راكسإلا يهو اهنيب

  .)396( ىوتفلا يف اهيلإ نوأجلي يتلا مهرداصم نم اردصم سايقلا

 :ةصالخلا

 نوملسملاف ،ةيوبنلا ةنسلا مث نآرقلا ىلإ نوعجري مهدجن ،نوملسملا اهيلع لوع�ي يتلا رداصملا ىلإ انرظن اذإ

 عيرشتلا اÂ دارأ يتلا هلاعفأو هلاوقأو ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ثيداحأ يف ةلثمتملا ةنسلا نأب نونمؤي

 تءاج ميركلا نآرقلا يفف ،نآرقلا وه يذلا لوألا ردصملل ريسفتلاو ليمكتلاو نايبلا ةباثمب ربتعت ،هتمأل

 ةنسلا تءاجف ،ةنيبم ريغ ماكحأ نم اهقحلي امو اهتيفيكو اÌروص نكل بوجولا ديفت ،ماكحألا ضعب

 ،نآرقلا يف اهمكح نيب هللااف ،.. ةاكزلاو ةالصلا ةضيرف ،كلذ ىلع ةلثمألا نمو ،هلك كلذ تنيبو ةيوبنلا

  .)56/رونلا( }َةاَك¥زلا او�تآ§و َةَال¥صلا او�ميªقَأ§و{ :لاقف

                                 
 .124ص ،دمحأ هدبع دالوأ ةعبطم ،ةيردنكسإلا ،يدوهيلا ينيدلا ركفلا يف يمالسإلا ريثأتلا ،م1993 ،ءالج دمحم .د )396(
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 اهطورش يه امو ةالصلا بجت ىتم نكل ،بوجولا ديفت يتلا رمألا ةلالدب ةضيرف ةاكزلاو ةالصلا نأ نيبف

 لوقلاب ةرات ،ايفاك انايب كلذ نيبو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاج ،اهننسو اÌابجاوو اÐاكرأو اهتيفيكو

 ةاكز نم ،ةاكزلا ليصافت نآرقلا ركذي مل ،ةاكزلا يف هسفن رمألا وهو ،امهنيب عمجي ةراتو لعفلاب ةراتو

 ةقلعتملا ماكحألاو ،ةاكزلا فانصأ عيمج تنيبو ةنسلا تءاجف ،ةاكزلا عاونأ نم اهريغو..رطفو ،ماعنأو ،لام

Âل§و{ :لاعت لاق جحلا ةضيرف يف هسفن رمألا وهو ،اªهَّلª ح ِساّ§نلا ىَل§عªج� لآ(}ًاليِب§س ªه¦يَلِإ §عاَط§ت¦سا ِن§م ªت¦ي§بْلا ّ

 اÂ بجي يتلا ةردقلاب دوصقملام نكل ،ةردقلا هل تلصح نمل ةضيرف جحلا نأ ىلع ةيآلا تلد  ،)97/نارمع

 ةيلعفلاو ةيلوقلا ةنسلا تءاج ،جحلاب ةقلعتملا ماكحألا نم اهريغو..رمعلا يف بجي ةرم مكو بجي ىتمو ،جحلا

 ةافو دعب الإ كلذ متي ملو نيملسملا عامجإ كلذ دعب يتأي مث ،كلذ تنيبف ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملل

 ¦م�ت¦ع§زا§ن§ت ْنِإَف{ :هناحبس لاق امك ،اياضقلا عيمج يف عجرملا وه ناك هترضح يفف ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 }ًاليِوْأ§ت �ن§س¦حَأ§و ûر¦ي§خ §كªلَذ ِرªخآلا ِم¦و§يْلا§و ªهَّللاِب َنو�نªم¦ؤ�ت ¦م�تنُك ْنِإ ِلو�س¥رلا§و ªهَّللا ىَلِإ �هوÍد�رَف ٍء¦ي§ش يªف

  .)59/ءاسنلا(

 ةثالثلا رداصملا يف حيرص جرخم مادعنا دعب الإ ،هيلإ لقتني الف ،ةعبارلا ةبترملا يف سايقلا كلذ دعب يتأي مث

  .ةقباسلا

 اهيف فلتخملا رداصملا يتأت مث .مهنم مظعألا داوسلاو نيملسملا روهمج نيب اهيلع قفتملا رداصملا يهتنت انه ىلإ

 هذهف ،ةيمالسإلا رداصملا يف هيلإ انرشأ امم اهريغو..ةنيدملا لهأ لمعو ،ناسحتسالاو ،عئارذلا دسك مهنيب

 هذه تابثإ نأ ىلإ هيبنتلا ردجي امك ،رخآلل "درو اهضعب لوبق نيب ،نيملسملا ةمئأ اهيف فلتخا رداصملا

 هيقف هانبتي يأر درجم سيلو ،ةيوبنلا ةنسلا وأ ةينآرقلا صوصنلا نم طابنتسالا ىلع هانبم ،اهدر وأ رداصملا

 .نيملسملا ءاهقف نم
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 .ةيسودنهلا :يناثلا بلطملا

 دع�ي يذلا اديفلا يف سودنهلا مسقنا دقف ،ةبسنلا ثيح نم اهلصأ يف فلتخت ،ةيسودنهلا ةنايدلا يف رداصملا نإ

 بهذملا Bدر امنيب ،)397(امهرب ىلإ اهاحوأ هللا نأ ىري لوألا بهذملا ،نيبهذم ىلإ دونهلل سيئرلا ردصملا

 ،الوهجم بتاكلا ىقبي يلاتلابو ،كلذ تبثي ام دوجو مدعب كلذ اللعم ،ىلوألا ةفئاطلا هيلإ تبهذ ام يناثلا

 تناك دقو ،"ةيتيركسلا" ةغللاب تبتك اÐأ ىلع اوقفتا مÐأ ريغ ،هتيصخش تابثإ ىلع ليلدلا موقي ىتح

 ،هتايح بناوجو هتاكرحو هتانكس لك يف اهل دايقنالاب يسودنهلا بلاطي ةريثك اماكحأ امك مضت اديفلا

 مهروهمج نأل ،هدعب يتأي يذلا ليجلل اهنقلي ليج لكف ،نيقلتلا قيرط نع رودصلا يف ظفحت تناك يتلاو

 ءاكذ نم يتوأ امهم دحأ عيطتسي ال ةزجعم اÐوكل اهقنورو اهتغالبب بهذي اهتمجرت وأ اهتباتك نأ نودقتعي

 نوعونمم مهنكلو هلثمب نايتإلا ىلع نورداق مهءاغلب نأ ىلإ ةليلق ةئف تبهذو ،هلثمب يتأي نأ نايبلا ةوقو نانجلا

 يأب هل ضرعتلا وأ هب ساسملا زوجي ال ،اسدقم باتكلا رتعي نيتلاحلا الك يفف ،)398(هل امارتحا كلذ نع

 ىلع قلطأ ،اديف راثآ ،اديف اماس ،اديف روجاي ،ةثالث نيققحملا دنع ةيلصألا رداصملاف اذإ ،لاوحألا نم لاح

 ،ريثكلا اهنم عاض دقو ،اÌرثكل اهئامسأ رصحو اهرصح بعصي يتلاو اديف حورش يتأت مث ،اديف مسا اهعيمج

 "يترمسا ونم" باتك تيقب يتلا رداصملا كلت مهأ نم نأ الإ ،اهحورشو اديفلا نم ةليلق لوصف ىلإ قبت ملو

 سودنهلا اهيلع دمتعي تقولا سفن يفو ،عوضوملاب اهتلصل ،ثحابلا اهيلع دمتعا يتلاو ،"امهارب" هل هنقل يذلا

 ،مهتنايدل ساسألا عبنملا هنودعي مÐإف ، هل مهسيدقت ىلع ةدايزف ،مهفئاوطو مهقرف فالتخا ىلع مهعيمج

 ،تالماعمو تادابع نم ايندلا يف هجاتحي ام عيمج يف يسودنهلا صخت يتلا ،ةيسودنهلا نيناوقلا مض دقف

                                 
 .88ص ،2ج ،قباس عجرم ،ينوريبلا )397(
 .398ص ،2ج ،هسفن عجرملا  )398(
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 ،ماكحألا لصف يف ةدمعلا هربتعت ةيسودنهلا ةيعرشلا مكاحملا نأ امك ،ةيورخألا ةايحلا يف هتفرعمل علطتي كلذكو

 .)399(ةيذوبلا ىتح وأ ةيخيسلا وأ ةينجلا ءاوس ،ةيسودنهلا قرفلا نم ةدحاو هيلع فلتخت ملو

 

 

 :ةصالخلا

 اÐأ انملس اذإ مالسإلا عم هبش هجوأ كانه نإف مث نم ،ةيعرف رداصمو ،ةيلصأ رداصم اهل ةيسودنهلا تانايدلا

 نايتإلا ىلع ردقي ال ثيحب ،صنلا زاجعإ يف كلذكو ،مهضعب معزي امك هللا دنع نم "مهارب" ىلإ تيحوُأ

 Íنِجْلا§و �سنِإلا ªت§ع§م§ت¦جا ِنªئَل ْلُق{  :هناحبس هللا لاق ،ميركلا نآرقلا يف قح يف درو اذه لثمو ،دحأ اهلثمب

  .)88/ءارسإلا( }ا»ريِهَظ ٍض¦ع§بªل ¦م�ه�ض¦ع§ب َناَك ¦وَل§و ªهªلْثªمِب َنو�تْأ§ي َال ªنآ¦رُقْلا اَذ§ه ِلْثªمِب او�تْأ§ي ْنَأ ىَل§ع

 لئاسم يف ةيليصفتلا ماكحألاو ،عابتألا فرط نم راهظتسالاو ظفحلا ةزيم يف اضيأ ناكراشتي امك

 ،ىرخألا رداصملا نم ةيدوهيلا ىلإ برقأ اÐأ ةيسودنهلا رداصملا ىلع ظحالملا نأ الإ ،تالماعملاو تادابعلا

 ةمجرت ىلإ سودنهلاو دوهيلا عسي مل كلذلو ،اهعابتأب رداصملا ةيصوصخ ةهج نم ريبك قافتا امهنيبف

 يذلا دوملتلل ةبسنلاب رمألا كلذكو ،مالسإلا اوقنتعا نيذلا دونهلاو سرفلا اديفلا مجرت امنإو ،مهرداصم

 رصمك نادلبلا ضعب يف ردصت يتلا خسنلا لك ءارشل دوهيلا ىعس لب ،دوهيلا روهمج دنع ةاروتلا ىلع مدق�ي

 ىري امنيبف ،ةنايدلا لخاد ةيقبطلا ةيحانلا نم نوقرتفي نكل ،دوهيلا ريغ يديأ يف اهعوقو نم افوخ نانبلو

 ةزئاجو دوهيلا نيب ةعونمم يهف ابرلاك ،مهنيب اميف دوهيلا عم اهتمرحو دوهيلا ريغ عم اهلامعإ بوجو دوهيلا

                                 
 .225، 224ص ،3ج ،7 ،ددعلا ،ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم )399(
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 !!مهريغ عم

 ،رتشكل زوجي ال ام نمهاربل زوجيف ،تاقبطلا ىلإ ةيعيرشتلا ماكحألا عوضخ بوجو سودنهلا ىري

 يفو ،اهتسادقل اديفلا ةءارق امهل زوجي ال ،ردوشو شيب نإ لب ،ردوشل وأ شيبل زوجي ال ام رتشكل زوجيو

 !! اهيف ءاج ام عيمج ىلإ دايقنالاو عوضخلاو اهيلإ مكاحتلاب بلاطم هنكل ،)400(هناسل عطقي اÌءارق ةلاح

 

 ةيذوبلا :ثلاثلا بلطملا

 عيمج نيب ريبك هبش كانهف يلاتلابو ،طق اباتك بتكي مل "اذوب" نأ وه ،نييذوبلا نيب هيلع قفتملا نم نإ

 نع خسنلا ناك امنإو ،هباتك نود هنأ مهنم دحأ نع تبثي مل هنإف ةباتكلا ثيح نم ،تانايدلا باحصأ

 وهو ،رخآ هجو نم اصوصخ كانه نأ الإ ،اضيأ ةيذوبلا يف عقاولا وهو ،بالطلا صاوخ نم عابتألا قيرط

 ناك يتلا تايبألاو ،اهيقلي ناك يتلا بطخلا نإف يلاتلابو ،انفلسأ امك يبن "اذوب" نأ نومعزي ال ةيذوبلا نأ

 .هراكفأ تاينب نم الإ نكت مل ،اهمظني

 :لحارم عبرأب ترم دق اهدجي ةيذوبلل ةيلصألا رداصملا ىلإ رظانلا نإف مث نم

 ،هبطخو هلاوقأ عامسل هعابتأو هصاوخ عمتجا ثيح ،ةرشابم هتافو دعب تناك يتلاو ىلوألا ةلحرملا 

 :نيرمأب ةلحرملا هذه تزاتماو

 "اذوب" نم ةرشابم مهميلعت اوقلت نيذلا اهظافح دوجول ،ةنايدلا ةمالس :لوألا

 .هتافو دعب تظفح هتلاسر نوك"اذوب" عابتأ فرط نم نانئمطالا نم عون لوصح :يناثلا

                                 
 .88ص ،2ج ،قباس عجرم ،ينوريبلا )400(
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 رم دق ناكو ،رمألا اوكردي مل اذإ ،رييغتلاو فيرحتلل ةضرعم مهتنايد نأب"اذوب" عابتأ روعش :ةيناثلا ةلحرملا

 ،حيحص وه ام ىلإ داشرإلاو ،ميلعتلاب ةلحرملا هذه يف اوفتكا دقو ،ماع ةئام يلاوح "اذوب" ةافو ىلع

 ."اذوب" ميلاعتل خسن وأ ةباتك لصحت مل نكل ،ليخد وه ام لك نم ريذحتلاو

 بتكلا ةرثكو ،مهتنايدب لح يذلا فيرحتلل ،ادح اوعضي نأ مهيلع نأ "اذوب" عابتأ كردأ :ةعبارلا ةلحرملا

 "اذوب" ميلاعت اوقلت نيذلاو ةيذوبلا يف نيصصختملا نم تانايدلا عابتأ عمتجاف ،"اذوب" ىلإ ةبوسنملا لاوقألاو

 تمت لعفلابو ،باتك يف اذوب ميلاعت نيودت نم دب ال هنأ اوررق ثيح ،"اذوب" ىلإ ةلصتملا ةلسلسلا قيرط نع

 يذوبلا اهيف ملعتي ةلسف ،ةيلابلا ةغللاب بتك هنوكل ،يلابلا نوناقلا وأ "ثالثلا تالسلاب" :يمسو ،هتباتك

 دقو .ةفسلفلاو قالخألاو خيراتلا اهيف ملعتي ملسو ،تالماعملاو تادابعلا ماكحأ اهيف ملعتي ةلسو ،هتديقع

 ال عجارم ةثالث ىلإ مهايندو مهنيد رمأ يف نوعجري ،رمألا كلذ ىلع سانلا يقبو  ،)م.ق245( ةنس اذه مت

 ام وهو يعرف ردصم أرط ،يداليملا لوألا نرقلا يف ديدحتلابو نمزلا نم ةبقح دعب نكل ،اهنع نوديحي

 نيدلا لاجر عمتجاف ،مهرداصم مهف ةديدجلا لايجألا ىلع قش نأ دعب كلذو ،رداصملا ريسفتب فرعي

 .اهعابتأ عيمج لوانتم يف نوكتلو ،اهمهف لهسيل ،ثالثلا تالسلل حرش عضو اوررقو ،نييذوبلا

 :ةصالخلا

 ،اهلجأ نم اعم�ج يتلا ةلعلاو لوألا ردصملا نيودت ثيح نم مالسإلاو ةيذوبلا نيب ايبسن اÂاشت كانه نأ دجن

 يف ةلعلا نأ امك ،عابتألاو ةنايدلا باحصأ فرط نم بلق رهظ نع ناظفحي اناك ،نيردصملا الك نأ وهو

 يف بتك نآرقلا نأ وهو ،رخآ هجو نم اصوصخ كانه نأ الإ ،فيرحتلاو عايضلا فوخ ناك امهعمج

 امÐأ كلذ ىلإ فاضي ،هنع هللا يضر ركب يبأ ةيالول رخأتف هعمج امأ ،الماك ملسو هيلع هللا ىلص هدهع

 .فلتخي نومضملا ناك نإو ،ةلمجلا يف اذه ،..دودحو تالماعملاو تادابع نم باوبألا سفن ىلع المتشا
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 .ةيدوهيلا :عبارلا بلطملا

 ةعست اهدحول ةاروتلا رافسأ ددع غلب دقف ،ادج ةريثك اهدجي مكلا ةيحان نم ةيدوهيلا رداصملا يف رظانلا نإ

 ،احاحصإ نيسمخ غلب دقف نيوكتلا رفس لثم نيعبرألا زواجت دق تاحاحصإ لمحي رفس لكو ،ارفس نيثالثو

 كانه دجن تاميسقتلا ةيحان نم اهيلإ رظنلا دنع نكل ،مكلا ةيحان نم مالسإلا عم ةنراقملل لاجم ال كلذلو

 يذلا عامجإلا كلذ دعب يتأي مث ةاروتلل حرشلا ةباثمب دع�ي يذلا دوملتلا اهيلي مث ةاروتلا كانهف ،ام اعون اهبش

 اهيلإ عجري يتلا رداصملا مهأ لوانتن عورفلا يف لغوتلا لبق نكل .نويهص ءامكح تالوكوتورب هيلع قلطي

 .دوملتلا مث ةاروتلا يه يتلا يدوهيلا

 .ةاروتلا :لوألا عرفلا

 يذلا هسفن دقتعملا اذهو ،يهلإلا يحولا قيرط نع هديب مالسلا هيلع ىسوم اهبتك ةاروتلا نأ دوهيلا دقتعي

 هيلع ىسوم ىلع تلزنأ ةاروتلا نأ دكؤي ام نآرقلا يف ءاج دقو ،ةاروتلا كلذكو نآرقلا يف نوملسملا هدقتعي

 §نيªذَّلا َنوÍيِب¥نلا ا§هِب �مُك¦ح§ي ûرو�ن§و ى»د�ه ا§هيªف َةا§ر¦و¥تلا ا§نْل§زنَأ ا¥نِإ{ :هناحبس هللا لوقي ،عضوم نم رثكأ يف مالسلا

  .)44/ةدئاملا( }َءا§د§ه�ش ªه¦يَل§ع او�ناَك§و ªهَّللا ِبا§تªك ¦نªم اوُظªف¦ح�ت¦سا ا§مِب �را§ب¦حَألا§و َنوÍيِنا¥ب¥رلا§و او�دا§ه §نيªذَّلªل او�مَل¦سَأ

 هيلع ىسوم ىلع لزنملا هسفن صنلا وه ايلاح انيديأ نيب دوجوملا صنلا له ،حرط�ي يذلا لاؤسلا نكل
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 ديدجلاو ميدقلا دهعلل ةيلصألا تاطوطخملا هذه نآلا انيدل دجوت ال " :هصن ام ةمدقملا يف ءاج ثيح ،سدقملا

 .)401( "ةسدقملا رافسألا ةبتك اÐود يتلا

 داهطضالا ثداوح ةرثكب ةسدقملا مهبتكل دنسلاو ةيلصألا خسنلا نادقف ىراصنلاو دوهيلا للعيو

 722 ةنس يف مهيلع يروشآلا وزغلا ثداوحلا كلت نمو ،ليوطلا مهخيرات لالخ مÂ تلزن يتلا تابكنلاو

 ايبس ليئارسإ ينب ذخأو لكيهلا ريمدت هنع جتنو ،)م .ق(586 ةنس ريهشلا يلبابلا وزغلا مث )402()م . ق(

 جتن دقو ،)404( نورق ةدعل رمتسا يذلا ينامورلا داهطضالا هدعب نمو ينانويلا داهطضالا مث ،)403( لباب ىلإ

 .مهئاملعو مهرابحأ لتقو اÌءارق عنمو اهفالتإو مهرافسأ قارحإ تاداهطضالا هذه نع

 ةخسن ىلع قافتالا لصحي مل هنأ ىنعمب ،اعامجإ هيلع كانه سيل ،ةاروتلا يف لثمتملا ردصملا اذه نأ امك

 ةاروتلاف ،ةينانويلا ةاروتلا ،ةيرماسلا ةاروتلا ،ةيربعلا ةاروتلا :خسن ثالث ىلع فالخلا عقو امنإو ،ةدحاو

 نم تناتستوربلا ةقرفو دوهيلا روهمج اÂ فرتعي ةيربعلا ةاروتلاو ،دوهيلا نم ةرماسلا ةقرف اÂ نمؤت ةيرماسلا

 ةخسنلاب فرتعت ال ةقرف لكو ،ىراصنلا نم كيلوثاكلا ةقرف اÂ فرتعت ةينانويلا ةاروتلاو ،ىراصنلا

 .)405(ىرخألا

 ندل نم رودصلا يف ظوفحم وهف ،نيملسملل يلصألا ردصملا دع�ي يذلا نآرقلا يف عقي مل فالخلا اذهو

 هيلع هللا ىلص هنذإب يحولا ةرتف ذنم ناك هنيودت نأ امك ،رضاحلا انتقو ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

                                 
 .448ص ،قباس عجرم ،سدقملا باتكلا سوماق )401(
 .78ص  ،قباس عجرم ،سدقملا باتكلا سوماق )402(
 .36 حاحصإلا ،قباس عجرم ،يناثلا مايألا رابخأ رفس )403(
 .71 ىلإ 32 ص  ،قباس عجرم ،نييليئارسإلا خيرات )404(
 .105ص ،42ج ،111 ،ددعلا ،قباس عجرم ،ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم )405(
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 ا¥نِإ{ :هناحبس لاق ،نآرقلا صنب ،ةيبرعلا ةغللاب ناك هلوزن نأ ىلع نوملسملا قفتا دقف هتباتك امأ ،ملسو

  .)2/فسوي( }َنوُلªق¦ع§ت ¦مُكَّل§عَل ا!يِب§ر§ع ا»نآ¦رُق �ها§نْل§زنَأ

 يف هطبضو هظفحل نيملسملا يعس وه ،ميظعلا ردصملا اذه ظفح يف اببس تناك يتلا رومألا نمو

 وأ فيرحتلا عقي ال ىتح ،نآرقلا ىلإ بسنت ةءارق وأ ةياور يأ لوبقل دعاوق عضوو ،روطسلاو رودصلا

 نم هجو ةقفاوم ،)407(ينامثعلا مسرلا ةقفاوم ،)406(رتاوتلا :ةثالث طورشلا كلتو ،هنم سيل ءيش هيلإ بسني

 ريغ نم نآرقلل ءيش يأ بسني نأ نكمي ال ،ناكرألا ةباثمب طورش ةثالث هذهف ،)408(ةيبرعلا ةغللا هجوأ

  .اعيمج اهتقفاوم

 دقتعي امك لسرلا ىلإ وأ ،مالسلا هيلع ىسوم ىلإ بوسنملا ءاوس ،لوألا ردصملل لئاهلا مكلا نأ امك

 كلذ ىلع ةلثمألا ضعب ركذيس  ثحابلا لعلو  ،صنلا ىلع رثؤيس هنأ كش ال اذهو ،اÂاتك لوهجم ،دوهيلا

 سدقملا مÂاتك نم ةيزيلجنإلا م1971 ةنس ةعبط اوررحم لوقي ،ةيدوهيلا ةنايدلا يف نوصصختم اهدروأ

 :)409(هصن ام ،نآلا ىتح ةعبط رخآو مÂاتك نم ةلدعم ةعبط رخآ يهو ،مهيدل

 .بلغألا ىلع ىسوم هفلؤم :ةينثتلاو ،ددعلاو ،نييواللاو ،جورخلاو ،نيوكتلا رفس -

 .عوشي ىلإ بوسنم همظعم :عوشي رفس -

                                 
 حيحصلا دنسلاب تبثت الو ةءارقلا ةحص يف طرش رتاوتلا نأ ءارقلا نيثدحملاو ةعبرألا بهاذملا ءاهقفو ،نييلوصألا بهذم :يسقافصلا لوقي )406(
 :ت ،عبسلا تاءارقلا يف عفنلا ثيغ ،م 2004،يسقافصلا يرونلا نسحلا وبأ :رظنا ،ةيبرعلاو ةينامثعلا فحاصملا مسر تقفاو ولو رتاوتملا ريغ
 .14ص ،1ج ،ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،نايفحلا يعفاشلا عيمسلا دبع
 .18 ،1ج ،3ط،يجناجلا ةبتكم ،ةرهاقلا ،نوراه دمحم مالسلا دبع :ت ،باتكلا  ،م1988 ،هيوبيس )407(
 .180ص ،رداص راد ،توريب ،جالوق يتلآ رايط :ت ،زيزعلا باتكلاب قلعتت مولع ىلإ زيجولا دشرملا ،م1975 ،ةماش وبأ )408(
 ةعبطملا ،نانبل ،م1988 ،سدقملا باتكلا.3ص ،عيزوتلاو رشنلا راد ،ندرألا ،ةاروتلا فيرحت ،م2200 ،يلوخلا دمحم .د ،اضيأ رظنا )409(
 .2ص ،ةيكلوثاكلا
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 .لامتحالا ىلع ليئومص هفلؤم :ةاضقلا رفس -

 .ليئومص نوكي امبر نكلو ددحم ريغ هفلؤم :ثوعار رفس -

 .لوهجم فلؤملا :لوألا ليئومص رفس -

 .لوهجم فلؤملا :يناثلا ليئومص رفس -

 .لوهجم فلؤملا :لوألا كولملا رفس -

 .لوهجم فلؤملا :يناثلا كولملا رفس -

 .ارزع هررحو هعمج امبر نكلو ،لوهجم فلؤملا :لوألا مايألا رابخأ رفس -

 .ارزع هررحو هعمج امبر نكلو ،لوهجم فلؤملا :يناثلا مايألا رابخأ رفس -

 .هررح وأ هبتك ارزع نأ لمتحملا نم :ارزع رفس -

 .لوهجم فلؤملا :ريتسأ رفس -

 .نولوهجم مهضعبو نورخآ هعم نكل ،دواد يسيئرلا فلؤملا :ريمازملا رفس -

 يف رخأتو ،اهضعب عايضو ،بتكلا ينودم يف ةلاهج نم رومألا هذه لثمل سدقملا باتكلا ضرعت نإ

 نم يه له ،تالاكشإلا نم ريثكلا كلذ عبتي ،ظفحتو بير يف ةاروتلا يف رظانلاو ثحابلا لعجت ،اهخسن

 اهنيح ،هقوقح بلستو ،يدوهيلا ريغ رقتحت يتلا صوصنلا ضعبب رم اذإ اميسال ،رشب دنع نم وأ هللا دنع

 لدعلاو مالسلا ءاشفإل تءاج عئارشلا عيمج نأل ،ىسوم ةعيرشب تسيلو ةيلخد اÐأ ثحابلل ايلج حضتي

 ثحابلا دقتعي ىرخأ ةهج نمو .)90/لحنلا( }ªنا§س¦حِإلا§و ِل¦د§عْلاِب �ر�مْأ§ي §هَّللا َّنِإ{ :هناحبس لاق ،رشبلا نيب

 ،ادحاو اهعبنم نوك ،ةيوامسلا عئارشلا عيمج ىلع عالطالا ،ميقسلا نم حيحصلا ةفرعمل قرطلا لضفأ نم نأ

 ةيمهأ اهيف زربت يتلا طاقنلا دحأ انهو ،رسيألا وأ لهسألل امئاد نوكيف رييغت لصح نإو ،ديعب اهيف ضقانتلاو
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  .نايدألا ةنراقم ةسارد

 .دوملتلا :يناثلا عرفلا

 لاوقألا براضتل ،ةيوبنلا ةنسلا عم ،دوهيلا دنع يناثلا ردصملا دع�ي يذلا دوملتلا ةنراقمو سايق ليحتسي دق

 رمأ امنإو ،ةاروتلاك هتباتكب رمؤي مل هنكل ،ىسوم ىلع لزنأ يذلا يحولا هنأ ىري نم مهنمف ،لوألا ةبسن يف

 ةنمزأ يف تاماخاحلا قيرط نع بتك هنأ نوري نورخآو ،ةاروتلل حرش هنأ ىري مهضعبو ،هب ءايبنألا ةهفاشمب

 ام كلذ يف ءاج دقو ،ةاروتلا ىلع هنولضفي دوهيلا نم ليلقلاب سيل اددع نأ وه رظنلل تفلملا نكل ،ةفلتخم

 ميلاعت كرت نمل صالخ الو ،ةاروتلا لاوقأ رقتحا نمم رثكأ توملا قحتسا تاخاحلا لاوقأ رقتحا نم" :هصن

 .)410("ىسوم ةعيرش يف ءاج امم لضفأ دوملتلا ءاملع لاوقأ نأل ،طقف ةاروتلاب لغتشاو دوملتلا

 

 ،اعطق هدعب نم ءايبنألا مالك نم الو مالسلا هيلع ىسوم مالك نم سيل هنأ ثحابلا هاري يذلا نكل

 :نيببسل كلذو

 ام سويراكم نيهاش خرؤملا يدوهيلا ناسل ىلع ءاج دقف ،رابحألاو نيققحملا نم نيريثكلا ةداهش :لوألا

 مهوينابرو مهؤامكح اهعضو ماكحأو تافاضإو رابخأو حورشو ريسافت ةعومجم دوملتلاو" :هصن

 وهو ،ةنيابتم لاوحأو ةفلتخم روصع يف تعضو ادلجم نيرشع نع ديزي مجحلا ريبك وهو ،مهنم نودهت�او

 نيدهت�او باتكلا ددع دادزاو ،اهفارطأ تبعشتو ديلاقتلا ترثك امل هنأ كلذو ،ةرمجلاو ةنشملا نم فلأتي

 ليئلماج نب ناعمس ماق ،ةفلتخملا نوؤشلا يف عما�ا نم ةرداصلا ماكحألا ترثكو ةعيرشلا هذه يف نيرظانلا

                                 
 .44ص ،قباس عجرم ،دوملتلا حضف ،ستيانارب بألا )410(
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 هتلبرغ ىلع اوفكعو ،اهنم هعمج مهل رسيت ام اوعمجف ،اهيف رظنلاو ديلاقتلا كلت قيسنت ىلع هتذمالتو

 ءاجف ،م316ةنس وحن هتذمالتو سيئرلا ينعأ يساناها اذوهي همتأ نأ ىلإ كلذك ارئاس لمعلا لظو ،هبيوبتو

 خرؤملا يضمي مث ،)411( الصف نورشعو ةعبرأو ةئام سمخ اهيف ،اثحبم نيتسو ةثالث ىلع يوتحت ماسقأ ةتس

 مل ديلاقت هيف لخدأو فيرحت دوملتلا روتعا ىتح ليوط نمز ضمي ملو" :هلوقب فيرحتلل هضرعت ةقيقح اتبثم

 يف دعب ديق دق نكي مل دوملتلا نأ كلذ ببسو ،ةديدج ىواتفو حورشو ريسافت هيلإ فيضأو ،كانه نكت

 .)412("الهس هفيرحت ناكف ،رتافدلاو بتكلا

 ،فيرحتلل ضرعت امك لايجأب ترم دوملتلا ةباتك نأ تبثأ دقف ،يبرغملا لآومس ربحلا نع هلثم ءاج دقو

 ،هوفلأ نيذلا ءاهقفلا نكي ملو ،هترثكل لغب لمح فصن وحن هغلبمو ،ربكألا باتكلا وهف ،دوملتلا امأو" :لاق

 ةراشإلا تدرو امك .)413 ("هيف اوداز ليج هيلع رم املك هنأو ،ليج دعب ليج يف هوفلأ امنإو ،دحاو رصع يف

 هللا ىلص هللا لوسر لاق  :لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع ءاج دقف ،ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا يف اضيأ هيلإ

 )414( "ةاروتلا اوكرتو هوعبتاف اباتك اوبتك ليئارسإ ينب نإ" :ملسو هيلع

 .ةيعرفلا رداصملا :ثلاثلا عرفلا

 ةينوناقلا ريغ بتكلا يأ "افيركوبألا" لثم ،اهيلع دوهيلا ظفحتل ةلماك انيلإ لصت مل رداصملا هذه نأ مكحب

 نكمي الف ،طقف ةدام نورشعو عبرأ انتلصو ثيح ،دوهيلا ءامكحو ءاهقف تالوكوتورب كلذكو ،ةيفخملا

                                 
 .114ص ،قباس عجرم ،سويراكم نيهاش )411(
 .ةحفصلا عم هسفن عجرملا )412(
 .171ص ،ةليوط :ت ،دوهيلا ماحفإ يف دوه�ا لذب ،م1989 ،يبرغملا يحي نب لأومسلا )413(
 نب هللا ضوع نب قراط :ت ،يناربطلا مساقلا وبأ :رظنا ،تاقثلا لاجر هلاجر عم�ا يف يمثيهلا لاق ،ريبكلاو طسوألا يف يناربطلا هاور )414(
 .5548 ،ثيدحلا مقر ،نيمرحلا راد ،ةرهاقلا ،ينيسحلا ميهاربإ نب نسحملا دبع ،دمحم
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 اياضقلا عيمج هلالخ نم سردت ،دوهيلل اعامجإ كانه نأ دقتعن نكل ،ةيرسلا تاعمتجالا يف لصح امب عطقلا

 امهالكف ،ةيسودنهلاو ةيدوهيلا نيب ريبك براقت هيف بناجلا اذهو ،يدوهيلا بعشلاب ةقالع اهل يتلا لزاونلاو

 امأ ،ايدوهي وأ ايسودنه دلو نم ىلع ةرصتقم يهف يلاتلابو ،مهتنايد باحصأ ىلإ مهماكحأ نوهجوي

 ردق اÂاحصأ صرحي ،اهلهأ ىلع ةقلغنم ةنايد يهف ،ادج ديعبف قانتعالا ىلع سانلا ثح وأ قانتعالا

 دي يف اهلعجو ،اهتعابطو ىرخأ تاغلل اهتمجرت امأ ،مهريغ اهيلع علطي ال ىتح ،اÐامتك ىلع عاطتسملا

 ىلع اديدش اصرح نوصرحيو مهرسي الف ،ةيذوبلا بتك وأ ليجنإلا وأ نآرقلا هيلع وه ام لثم عيمجلا

 .نيببس ىلإ عجري هنأ كش ال اذهو ،اهئافخإ

 ريغ نأل كلذ ،بعرلاو فوخلاب لب ،بسحف ةرفنلاب رعشي ال اهئراقف ،اهتنمضت يتلا ماكحألل :لوألا 

 ،يدوهيلا ريغ قح يف هللا ةبرق كلذ نأ نيدقتعم ،ةقرسلاو بصنلاو شغلاو ةنايخلل اضرعم نوكيس ،يدوهيلا

 اهضعبو ،لاغم دوملتلا لاوقأ ضعب" :يلاتلاب دوملتلا فصو ثيح )415(يلكراب روتكدلا  اذه دكأ دقو

 لقعللو يناسنإلا دهجلل يداع ريغ ارثأ ةطولخملا اÌروص يف لكشت اهنكلو ،رفك رخآلا اهضعبو ،هيرك

 اهيف ةدوجوملا تاقبطلاف ةيسودنهلا ةنايدلل ةبسنلاب هسفن رمألا وهو ،)416("ةيناسنإلا ةقامحللو يناسنإلا

 .ةرطفلا ميلس لقاع اهلبقي ال ،ماكحألا ةوسقو

                                 
 ديدجلا دهعلل ذاتسا ةفيظو لغش ،رصعلا اذه يف نييحيسملا نيثحابلا رابك نم دعي ،اكيرمأب م1807 ةنس دلو يلكراب روتكدلا )415(

 ايناطيرب يف ةخسن نويلم اهنم تعيب ثيح ،اهلك  ديدجلا دهعلا رافسأ  تلمش تاساردو ثاحبأ ةلسلس هل ،ادنلتكساب وجسالج ةعماج يف
 .ديدجلا_دهعلا_ريسفت/https://books.google.com.my/books/about .ةدحاو ةنس لالخ

 

 .91ص ،قباس عجرم ،ناخ مالسإلا رفظ )416(
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 نيرخآلا بسك ،تالماعملا نم اهريغو عيبو ةراجت نم نيرخآلا عم لماعتلا ءارو اÂاحصأ فده سيل :ايناث

 ،ةليسو يأب نيرخآلا نم ةدافتسالا قرطو حابرألا ىلع مهزيكرت امنإو ،ةروص نسحأ يف اهراهظإو مهتنايدل

 .مهتنايد ىلإ مÌوعد نود

 

 

  :ةصالخلا

 ميسقتو ،ةباتكلاو ،يحولا ثيح نم ،ةيمالسإلا رداصملا عم قفاوتت تناك نإو ،ةيدوهيلا ةنايدلا رداصم نإ

 باب يف اعورفو الوصأ ،يهقفلا بيوبتلا يف ريبكلا هباشتلا كلذ ىلإ فضأ ،ةيعرفو ةيلصأ ىلإ رداصملا

 نيدقاعتملا ةيلهأل لوانت نم ةيلاملا تالماعملا يف ليصافتلا سفن ىلإ تقرطت ثيح ،تالماعملاو تادابعلا

 تقرطت لئاسم كانه ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم ىوتحملا يف فالتخا كانه نأ الإ ،طباوضلاو طورشلاو

 ،تانايدلا عيمج هيلإ تعد يذلا لدعلا تبناج اÐأ ةلهو لوأ نم ئراقلل يحوت ،ةيدوهيلا رداصملا اهيلإ

 مداصتي اذهو ،ضعبلا مهضعب عم دوهيلا لماعت يف اهتمرحو ،ريعستلاو شغلاو دوهيلا ريغ عم ابرلا ليلحتك

 ،اÂ مزجلا ىلع رداق ريغ ،ظفحتب باتكلا يف ةدراولا صوصنلا عم لماعتي ئراقلا لعجي امك ،ةرطفلا عم

 ىلإ فضأ ،ءايبنألا ىلإ تبسن يتلا بتكلا ضعب ةلاهجو ،اهدنس يف دوجوملا للخلا مزجلا كلذ يوقي دقو

 نوكي ايبسن لاكشإلا اذه نم جورخلا نإف ثحابلا فلسأ امك نكل ،اهماكحأ ىلع اهلهأ رتست كلذ

 .ضعبب اهضعب ةنراقمو باتكلا لهأ ةنايد ىلع عالطالاب

 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



179 
 

 

 .ةينارصنلا :سماخلا بلطملا

 رثكأ نم دعت ثيح ،اباتك نيعبرأو ةتس ىلع يوتحت ،ةينارصنلا ةنايدلا ىدل ةيلصألا رداصملا دجن نأ ةبارغ ال

 عجرت اÐأل كلذ ،ةيعضولا وأ ةيوامسلا تانايدلاب تنروق اذإ ،اهلوصأ ىلإ رظنلاب رداصملا ةهج نم تانايدلا

 هيلع ىسوم عابتأ ىلإ ةبوسنملا بتكلاو ةاروتلا نع ةرابع وه يذلا ،ميدقلا دهعلا ،دحاو نآ يف نيردصم ىلإ

 ليجنإ :يه يتلا ةعبرألا ليجانألا بتك يف لثمتملا ديدجلا دهعلا كلذ ىلإ فضأ ،لسرلاو ءايبنألا نم مالسلا

 5:17 ،ىتم ،مالسلا هيلع ىسيع ناسل ىلع ءاج امك ،لصألا ثيح نم اذه ،انحوي ،اقول ،صقرم ،ىBتم

 :ىتم ليجنإلا سفن يف اضيأ هلوقو ،"ةعيرشلا نم ةدحاو ةطقن طقست نأ نم لهسأ ضرألاو ءامسلا لاوز "

 هذه ىلإ رظنلابف ،لمكأل لب ،لطبأل تئج ام ،ءايبنألا ميلاعتو ةعيرشلا لطبأل تئج ينأ اونظت ال "5:19

 مل اذإ ةقباسلا ةيوامسلا تانايدلاب لمعلا زاوج يهو ةدعاقلا سفن هل مالسإلا نأ دجن ،رداصملا يف ةلسلسلا

 ةلدأ اهل ةدعاقلا هذهف ،"انل عرش انلبق نم عرشب" ءاهقفلا اهنع ربعي يتلاو ،انتعيرش يف اهل خسن كلانه نكي

 :يلي ام :كلذ ىلع ةلادلا هجوألا نمو ،ةنسلا نآرقلا نم ةريثك

 او�مَل¦سَأ §نيªذَّلا َنوÍيِب¥نلا ا§هِب �مُك¦ح§ي ûرو�ن§و ى»د�ه ا§هيªف َةا§ر¦و¥تلا ا§نْل§زنَأ ا¥نِإ{  :لجو زع هلوق :لوألا هجولا

 هجو ،)44/ةدئاملا( }َءا§د§ه�ش ªه¦يَل§ع او�ناَك§و ªهَّللا ِبا§تªك ¦نªم اوُظªف¦ح�ت¦سا ا§مِب �را§ب¦حَألا§و َنوÍيِنا¥ب¥رلا§و او�دا§ه §نيªذَّلªل

 نيذلا ليئارسإ ينب ءايبنأ نع ىكح امك ،داشرإو نايبو ملع ردصم اÐأ دكأو ةاروتلا ىكز هللا نأ لالدتسالا

  .قحلا يعيرشتلا ردصملا اهنيربتعم ةاروتلا ىلإ نومكاحتي اوناك ،مالسإلل ةلثامم ةعيرش ىلع اوناك

 ªهªد§تْقا ¦م�ها§د�هِبَف �هَّللا ى§د§ه §نيªذَّلا §كªئَل¦وُأ{ :ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم ىلاعتو هناحبس هلوق :يناثلا هجولا

 لج هللا رمأو ،ليئارسإ ينب ءايبنأ ينعي ،)90/ماعنألا( }§نيªمَلا§عْلªل ى§رْكªذ َّالِإ §و�ه ْنِإ ا»ر¦جَأ ªه¦يَل§ع ¦مُكُلَأ¦سَأ َال ْلُق
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 .اعطق هل عرش مهعرش نأ يضتقي مÂ ءادتقالاب ،ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا هيبنل العو

 }§نيªكِر¦ش�مْلا §نªم َناَك ا§م§و اًفيِن§ح §ميªها§ر¦بِإ َةَّلªم ¦عِب¥تا ªنَأ §ك¦يَلِإ ا§ن¦ي§ح¦وَأ ¥مُث{ :ىلاعت هلوق  :ثلاثلا هجولا

 هيلع هللا ىلص ادمحم هيبن هللا رمأ كلذ عمو ،انلبق نمل ةعيرش ربتعت مالسلا هيلع ميهاربإ ةلمف ،)123/لحنلا(

 يِن¥نِإ ْلُق{ :هناحبس لاق ،هعابتأو هموقل كلذ نالعإب هناحبس هرمأ لب ،كلذب فتكي ملو ،هعابتاب ملسو

 .)161/ماعنألا( }§نيªكِر¦ش�مْلا ¦نªم َناَك ا§م§و اًفيِن§ح §ميªها§ر¦بِإ َةَّلªم ا»م§يªق ا»نيªد ٍميªق§ت¦س�م "طا§رªص ىَلِإ ي�ب§ر يِنا§د§ه

 ªهِب ا§ن¦ي¥ص§و ا§م§و §ك¦يَلِإ ا§ن¦ي§ح¦وَأ يªذَّلا§و ا»حو�ن ªهِب ى¥ص§و ا§م ِني�دلا §نªم ¦مُكَل §ع§ر§ش{ :هلوق :عبارلا هجولا 

 عئارشلا نأ ىلع ةيآلا تلد .)13/ىروشلا( }ªهيªف اوُق¥رَف§ت§ت َال§و §ني�دلا او�ميªقَأ ْنَأ ى§سيªع§و ى§سو�م§و §ميªها§ر¦بِإ

 تايجاحلا كلذ نع عرفتيو ،ةيعيرشتلا اهلوصأ يف ةلثامتم ةقفتم ةينارصنلاو ةيدوهيلا اهيف امب ،ةيوامسلا

 .اÐود نم رشبلا تاجاح ميقتست ال يتلا ،تارورضلاو

 هللا ىلص  يبنلا نأ  اهنم ،ةدعاقلا كلتب ضهني ثيدحو ةثداح نم رثكأ كلانهف ةيوبنلا ةنسلا نم امأ

 :نآرقلا يف سيلو ،)417( "صاصقلا هللا باتك" :لاقو ،نسلا يف صاصقلاب عيبرلا ةصق يف ىضق ملسو هيلع

 §فنَألا§و ِن¦ي§عْلاِب §ن¦ي§عْلا§و ِسْف¥نلاِب §سْف¥نلا َّنَأ ا§هيªف ¦مِه¦يَل§ع ا§ن¦ب§تَك§و{ :هلوقب ةاروتلا نع هيف يكح ام الإ نسلاب نسلا

 -مالسلا هيلع - هنأ ىلع لدف .)45/ةدئاملا( }ûصا§صªق §حو�ر�جْلا§و �ن�سلاِب ¥ن�سلا§و ªنُذُألاِب َنُذُألا§و ªفنَألاِب

  .)418( "اهتقو هل اعرش نكي ملو ،ةاروتلا مكحب ىضق

                                 
 .24ص ،7 ،1ج ،4499 مقر ،قباس عجرم ،يراخبلا حيحص )417(
 .176 ىلإ  169ص ،4ج ،ةلاسرلا ةسسؤم ،يكرتلا نسحملا دبع :ت ،ةضورلا رصتخم حرش ،م1987 ،يفوطلا )418(
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 ،م1763 ةنس )419(نوأ يرنه ةرم لوأل كلذ تبثأ امك ،ىراصنلا عيمج دنع ةدمعلا ةعبرألا ليجانألا دعت

 اوغلأ امك ،نومضملا ةيحان نم ضعبلا اهضعب نم ةبيرقو ،ةلثامتم ةعبرألا دجوف ليجانألا سرد نأ دعب

 نيدلا لاجر رابك عامتجا دعب كلذو ،مهريغو نويقرمو ابانربو ساموت ليجنإ لثم ىرخأ ليجانأ اوحرطو

 .)420(م325 ماع ةقين رمتؤم يف نيطنطسق ينامورلا روطاربمإلا ةماعزب يراصنلا

 .دنسلا :لوألا عرفلا 

 دهتجا ناك نإو ،اÂاحصأ ىلإ بتكلا هذهل لصتملا دنسلا يه ءوضلا اهيلع طلسن يتلا ىرخألا ةهجلا امأ

 نع عافدلا يف هفيلآت بص يذلا نيتسوي ،كلذ نمف ،ةسدقملا مهبتكل دنس تابثإل ىراصنلا نم ريثك

 نودبعتي عيمجلا دجوف ،سسفأو ةيمورلاو ةيردنكسإلا ،ةفلتخم سئانك راز هنأ ركذ دقف ،ةعبرألا ليجانألا

 نيطسلف ىلإ ةيمور نم رخآلا وه رفاس يذلا سويجيه ةداهشلا سفن لقن دقو ،ةدحوم ليجانأل ةوالتب

 .ةدحاو مينارتو ميلاعتب موقي عيمجلا نأ دجيل

 توم لبق ديدجلا دهعلا رافسأ تعمج" :لوقي ثيح ،رونلا دبع سينم اضيأ دنسلا ديكأت لواحيو

 نييحيسملا ةمئأ ظفاح دقو ،ةمهملا هذÂ موقيل هتايح لاطأ هللا نأل ،اهقدصو اهيلع علطاف انحوي لوسرلا

 امك ،اهنم ظعولاو اهريسفتو اهحرشل اوغرفت دقو ،مامتهالا ةياغب رخآ ىلإ ليج نم رافسألا هذه ىلع

 لك نادلبلا فلتخم يف سردت تناكف ،رخآل ليج نم لصتملا يوقلا دنسلاب اهلقنو اهتمجرتب اضيأ اومتها

 دجي ال ليجانألا يف رظانلا نكل ،)421("اهفيرحت وأ اهرييغت بعصي هنأ ىلإ اهرتاوت نم دحلا غلبف ،هتغل بسحب

                                 
 .باتك ةئام نم رثكأ فلأ ثيح فيلأتلاو سيردتلا نيب عمج ،م1876 ةنس ادنك يف دلو ،يحيسملا سدقملا باتكلا يف صصختم ذاتسأ )419(

https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_A._Ironside 
 .32ص قباس عجرم ،ةينارصنلا ،نافرع .د )420(
 .22ص ،3ط ،ةيرصملا ةعابطلا تاكرش ،رصم ،سدقملا باتكلا لوح ةيمهو تاهبش ،م1998 ،رونلا دبع سينم ،سقلا .د  )421(
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 يذلا "صقرم"وأ ،اليجنإ بتك يراوح هنأ اومعز يذلا "ىتم" ـب ىراصنلا طبري ادنس تبثي ليلد يأ

 نم هنأ نودقتعي يذلا "انحوي" وأ ،"سلوب" ذيملت وه يذلا "اقول" وأ ،نييراوحلا ذيمالت نم هنأ اومعز

 هيلع ىسيع ىلإ اÂاحصأ دنس تابثإ ىلإ جاتحت ،اردصم ىراصنلا اهدعي يتلا بتكلا هذه لكف نييراوحلا

 ىتمل باتك لوأ نأو ،مالسلا هيلع ىسيع ايري مل سقرمو اقول نأ ىلع اوقفتا مهءاملع نأل كلذ  ،مالسلا

 هذه نأ ةعبرألا نم دحأ لقي ملو ،مالسلا هيلع ىسيع عفر دعب تاونس عست هنود مالسلا هيلع ىسيع ذيملت

 لاصتا نوفني نيقرشتسملا نيثحابلا نم ليلقلاب سيل اددع نإف ىرخأ ةهج نمو ،هللا دنع نم يه بتكلا

 ءازجأ نأ ىلع توهاللا ءاملع عمجي" :هلوقب ،كلذ ىلع عامجإلا، )422(تربور روتكدلا لقن دقف ،دنسلا

 ىلإ بهذ دقو ،)423("بتكلا هذه ءامسأ مهيلإ ىزعي نيذلا نوفلؤملا اهبتكي مل سدقملا باتكلا نم ةفلتخم

  .)425("يراوحلا ىتم وه ليجنإلا بتاك نوكي نأ ىفن ثيح ،)424(تنارويد لو ققحملا كلذ

 ذنم تينف ديدجلا دهعلا بتكل ةيقيرغإلا خسنلا نإ" :اهلوقب ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد كلذ تدكأ امك

 سفن اهيشغ دق ةيقين عمجم تقبس يتلا ةرتفلا يف نويحيسملا اهمدختسا يتلا خسنلا لك نإف ،ةليوط ةدم

 هذيمالت هنع هلقنيو باتكلا بتكي خيشلا نإف ،)427(نيملسملا ىدل فلتخم اذه نأ دجن نكل ،)426("ريصملا

 ال ةدكؤم ةروهشم هفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن حبصت ىتح اذكهو ،مهذيمالت مهنع هذخأيو ،لصتملا دنسلاب

 دهعلا رداصم يف ةيلاكشإ دوجو دكؤي امم كلذو ،فلؤملا كلذ ىلإ ةبسنلا ةحصب ملع بلاط ىندأ كشي

                                 
 .22ص ،3ط ،ةيرصملا ةعابطلا تاكرش ،رصم ،سدقملا باتكلا لوح ةيمهو تاهبش ،م1998 ،رونلا دبع سينم ،سقلا .د  )422(
 .262ص ،ءايبنألاو ةوبنلا ،م1992 ،دمحأ باهولا دبع )423(
 .262ص ،ءايبنألاو ةوبنلا ،م1992 ،دمحأ باهولا دبع )424(
 .262ص ،ءايبنألاو ةوبنلا ،م1992 ،دمحأ باهولا دبع )425(
 .262ص ،ءايبنألاو ةوبنلا ،م1992 ،دمحأ باهولا دبع )426(
 .22ص ،3ج  ،2ط ،ةمصاعلا راد ،ةيدوعسلا ،م1999 ،حيسملا ميد لدب نمل حيحصلا باوجلا  ،ةيميت نبا )427(
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 ةلكشم ربتعتف ،رفسلا ةغل هب تبتك يتلا ةغللا كلذ ىلإ فضأ ،صقان هنأ هنع لاقي ام لقأو ،ديدجلاو ميدقلا

 ضعب نأ ىنعمب ،ةيربعلاو ةيمارآلا :امه نيتغلب هلصأ يف بتك هنأ هيلع قفتملا نم هنأل ،ىراصنلاو دوهيلا ىدل

 هنوبسني ىراصنلا ءاملع لعج امم ،ةيربعلا ةغللاب تبتك هنم ةريخألا ءازجألاو ،ةيمارآلا ةغللاب تبتك هئازجأ

 ةقثوم تاياور ةعومجم تسيل ليجانألا نإ :ماقملا اذه يف جنوك زناه لوقي ،)428(صخش نم رثكأ ىلإ

 ةبضتقم تاراشإ نانمضتي ليجانألا نم نانثاو ،تباثو قبسم ناميإل قيدصت تاداهش رابتعالا اذÂ اÐإ ،ةهيزن

 .)429("هتلوفط نع

 .عامجإلا :يناثلا عرفلا

 يف اردصم هرابتعا بابسأ نع فلتخت هتأشن بابسأ نأ الإ ،ليوطلا هخيرات هل ىراصنلا دنع عامجإلا نإ

 امك ،ىلوألا ةيحيسملا فئاوطلا نيب ديدشلا فالتخالا ةجيتن ناك ىراصنلا دنع عامجإلا نأل كلذ ،مالسإلا

 رصتقي ملف ،ةيحيسملا فئاوطلا نيب يعيرشتلا دعابتلا ىلع رثأ هل ناك ،ىرخأ ىلإ دالب نم تافاسملا دعب نأ

 ةيهقفلا ةلثمألا نمف ،ةيوامسلا تانايدلا يف ردانلا مكح يف اذهو ،ةديقعلا ىتح لمش امنإو هقفلا ىلع فالخلا

 هللا دنع نم لوسر وهأ ،مالسلا هيلع ىسيع يف فالخلا عقوف ،ةديقعلا امأو .. ،رمخلا عيبو ابرلاب لماعتلا

 نم ربكأ ةصاخ ةلص هللااب هل مأ ،هقلخو هللا نيب ةرافسلا فرش هل نمم رثكأ ةلزنم هل نوكت نأ ريغ نم ،طقف

 ،هتملك وه هنأو ،هللا قولخم هنأ عنمي ال كلذ نكلو ،بأ ريغ نم قلخ هنأل ،نبالا ةلزنمب هللا نم وهف ،لوسر

 معزي لكو ،تفلتخاو ،مهلحن تنيابت اذكهو ،ةفصلا كلت هللا امك ،مدقلا ةفص هل ،هللا نبا هنإ لئاق نمو

                                 
 .489ص ،سريويبس ةعبطم ،ةرهاقلا ،ميدقلا دهعلا ىلإ لخدملا ،م1993 ،ليئومص سقلا )428(

 (429) Hanson kunk, 1999, judaism between yesterday and tomorrow, New york, eng Tv.by john bowden, 
p303. 
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 فالخلا دازو ،هدعب نم هذيمالت اهيلإ اعدو ،مالسلا هيلع حيسملا اÂ ءاج يتلا ةحيحصلا ةيحيسملا يه هتلحن نأ

 كلت نأ الإ ،ةيفسلف ةيفلخب اهوقنتعا امدعب ليجنإلا صوصن يف مهسفنأ اومحقأ نيذلا ةفسالفلا ،اقمع

 لابقتساو ءالبلا درو ،ىذألا عفدب اولغش مÐأل ،ةينامورلا تاداهطضالا ةدم رهظت ال ةنماك تافالتخالا

 ،نامألا اوقزر ىتح ،اÐونلعي الو ،مهدئاقع نوفخيو ،هنورهظي الو مهنيدب نورتتسي اوناكو ،ثراوكلاو نحملا

 رمأ ،ديدشلا فالتخالا اذه دجوو ،)430(ةينارصنلا يف لوخدلا مزتعاو ،هفطع نيطنطسق مهحنم دعب كلذو

 ،ةقراطبو ةفقاسأو ةسواسق نم ىراصنلا ةداق قلطنا مث نم ،دقعنا عامجإ لوأ دع�ي يذلا ةيقين عمجم دقعب

 ةملكلا "سودنيسلا"  حلطصم اميدق اهيلع قلطأ دقو ،مÂ لحت يتلا لزاونلاو لئاسملا ثحبل ،ىرخأل ةرتف نم

 مهنكل ،اهلوح ماع قافتا ىلإ لوصولل ةيتوهاللا اياضقلا يف ةشقانملا لجأ نم عامتجالا ينعت يتلا ةينانويلا

 عبتتملاف ،ةيحيسملا فئاوطلا عيمج لمشيل كلذو "عامجإلا" اهيلع اوقلطأف ،كلذ دعب مسالا يف اوعسوت

 تددح يتلا عما�ا يهو ، )431(يداليم نماثلاو عبارلا نرقلا نيب ام تعقو اهلك ،ةعبس اهدجي عماجملل

 .اهلوصأو اهرداصم ةيحان نم ةينارصنلا ةنايدلا راسم

 :نيرمأ ىلإ عجري امنإو ،فيرحتلا وأ داهطضالا وه سيل عامجإلا ببسف نيملسملا دنع امأ

 هللا نع غلبملا هنوكل لئاسملا عيمج يف عجرملا دع�ي يذلا ،مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةافو /لوألا

 . ةيوامسلا تانايدلا عم هيف نوملسملا قفتي اذهو ،ةلاسرلاو يحولاب

 .داهتجالا لهأ طابنتساو ربس ىلإ جاتحت يتلا لئاسملاو لزاونلا يف رهاظ حيرص صن دوجو مدع /يناثلا

                                 
 .142 ىلإ140 ،قباس عجرم ،نايدألاو دئاقعلا لوصأ :اضيأ رظناو ،132 ،120ص نم ،قباس عجرم ،ةرهز وبأ )430(
 .فرصتب ،85 ىلإ  78ص ،قباس عجرم ،ةينارصنلا ،نافرع .د )431(
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 :يهو )432(ماسقأ ةثالث ىلإ مهتكوشو مÌاجردو اÂابرأ ددع ىلإ رظنلاب عما�ا تمسقنا دقو

 .ةينوكسم اهل لاقيو :ةماع عماجم 

 .اهريغ نود ةفئاطب ةصاخ يأ :ةيلم عماجم

 .صوصخم ميلقإب ةصاخ يأ :ةيميلقإ عماجم

 هب دارملا ،عامجإلا مالسإلا ءاملع قلطأ اذإف ،ةيمالسإلا ةعيرشلا يف هيلع وه امع فلتخي ميسقتلا اذهف

 َلو�س¥رلا ¦قªقا§ش�ي ¦ن§م§و{ :هناحبس هلوقل ،هتفلاخم مدعو هل دايقنالا نيملسملا عيمج مزلي يلاتلابو ،نيملسملا عامجإ

 }ا»ريªص§م ¦تَءا§س§و §م¥ن§ه§ج ªهªل¦ص�ن§و ىَّل§و§ت ا§م ªهِّل§و�ن §نيِنªم¦ؤ�مْلا ِليِب§س §ر¦يَغ ¦عِب¥ت§ي§و ى§د�هْلا �هَل §ن¥ي§ب§ت ا§م ªد¦ع§ب ¦نªم

  .)115/ءاسنلا(

 نيرضاحلا عيمج يف طرتشي هنأ ةهج نم نيملسملا دنع عامجإلاب هب§ش هل ىراصنلا دنع عامجإلا نأ امك

 ءاملعلا عامتجا ةرورض نوري ال مÐإف ىرخأ ةهج نم نكل ،اعامجإ دعي ال هنإف الإو ،قافتالا ءاملعلا نم

 دق ،اينوكسم هيف دقعنملا عم�ا نوكي نأ طباضلا امنإو ،ريثكلا ددعلا رفوت نوري ال امك ،راطقألا لك نم

 ،ناكملاب ديقم سيل وهف نيملسملا دنع عامجإلا امأ ،)433(ملاعلا ءاحنأ عيمج يف فارتعالاو قافتالا هيلع عقو

 انلقو ،)434(داهتجالا ةلحرم اوغلب نيذلا ءاملعلا بلغأ قافت : امهنم لوألا ،نانكر هيف رفوتي نأ دب ال امنإو

 ،"ةلالض ىلع يتمأ عمتجت ال" :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب نيلدتسم ،ءاملعلا روهمج لوق ىلإ ادانتسا بلغألا

                                 
 .148ص ،توريب ،نايدألاو دئاقعلا لوصأ ،م1876 ،ناميلس ةسونس )432(
 .10ص ،قباس عجرم ،ةعماجلا ةسينكلا نيناوق )433(
 لاعفألاو لاوقألا معي قافتالاف ،ناك رمأ يأ ىلع رصع يف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةافو دعب ةمألا يدهتجم قافتا وه :داهتجالا )434(
 دعب :هلوقبو ةقباسلا ممألا قافتا جرخي ةمألا ىلإ هتفاضإبو ،ةماعلا قافتاو ،مهضعب قافتا هب جرخ لصف ،دهتجم :هلوقو ،ريرقتلاو ،توكسلاو
 عمجب عماسملا فينشت ،م1998 ،يكبسلا نيدلا جات :رظنا ،دقعني الف ملسو هيلع هللا ىلص هنمز يف عامجإلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةافو
 .76 ،75ص ،3ج ،ةبطرق ةبتكم ،رصم ،عيبر هللا دبع .د ،زيزعلا دبع ديس .د :قيقحتو ةسارد ،عماوجلا
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 .داهتجالا دح اوغلب نيذلا ةيبلغألا امنإو ةمألا عيمج ينعت ال ةمألاف

 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةافو دعب رصع يأ يف نوكي نأ :يناثلاو

 

 

 

 :ةصالخلا

 رداصمل ةعباتو ةلمك�م اهرداصم ىراصنلا نأ ،رداصملا يف ةينارصنلاب ةيمالسإلا ةنايدلا ةنراقم لالخ نم نيبتي

 نيملسملا روهمج عم قفتي اذهو ،مالسلا امهيلع ىسيعو ىسوم يتنايد عابتاب نومزل�م لصألا يف مÐأو ،دوهيلا

 تضرعت رداصملا نأ ظحالي امك ،هخسني ام انعرش يف نكي مل اذإ انل عرش انلبق نم عرش ةدعاق رابتعاب

 ليكنتلاو داهطضالا دعب ءاج عامجإلا نأو ،مالسلا هيلع ىسيع نمز يف خسنت مل اÐوك فيرحتو هيوشتل

 هيلع ىسيع ىلإ بسنت يتلا خسنلا ةرثك ىلإ تدأ ،ةغلاب اراثآ فلخ دق يذلاو ،ىراصنلا هل ضرعت يذلا

 .اضيأ هيلإ تبسن يتلا ةيدقعلاو ةيهقفلا لئاسملا ىلإ ةفاضإ مالسلا
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 .ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأل ةنراقم ةسارد :يناثلا ثحبملا

 :ةمدقم

 ،ثحابملا مهأ دحأ ىلإ يتأن ،ةيعضولاو ةيباتكلا تانايدلا نم لك يف ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ لوانت دعب

 كانه نأب لوقلا نكمي هنأ ،لوصألا كلت ضرع دعب ثحابلل رهظ ثيح ،ةيمالسإلا ةنايدلاب اهتنراقم يهو

 اننكمي كلذل ،لئاسملا ضعب يف تاقيبطتلاو ءامسألا تفلتخا نإو ،تايمسملاو لوصألا يف ريبك دح ىلإ اÂاشت

 لئاسملا :ةيناثلاو ،اهيلع جذامن ركذ عم اهيلع قفتملا لوصألا ةنراقم :ىلوألا ،نيتيحان نم ةنراقملا هذه ةسارد

 .لوصألا كلت نم تجرخ يتلاو ،اهيف فلتخملا

 .اهيلع قفتملا لوصألا :لوألا بلطملا

 .ةيادبلا نم ثحابلا هيلع راس  يذلا ميسقتلا ىلع ءانب ،ماسقأ ةثالث ىلإ اهيلع قفتملا لوصألا ميسقت نكمي

 .ررغلا بسب تامرحملا :لوألا عرفلا

 كلذ نم ،لصألا اذه تحت ىرخألا تانايدلا عم ةيمالسإلا ةنايدلا اهيف تكرتشا ةريثك لئاسمو روص كانه

 :يلي ام

 :اهنم ةريثك روص هتحت جردنيو ةيمالسإلا ةعيرشلا يف مرحم اذهو ،دقعلا لاح عئابلا هكلمي ال ام عيب- أ

 ورمع ثيدح  اهنم ةريثك ةلدأب اولدتساو ،)435(هنالطب ىلع عامجإلا يوونلا مامإلا لقن دقف :مودعملا عيب -

 ال اميف عيب لجر ىلع سيل" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هدج نع ،هيبأ نع ،بيعش نب

                                 
 .258 ،9ج ،ركفلا راد ،توريب ،بذهملا حرش عوم�ا ،يوونلا )435(
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 عيبك ،ررغلا لجأ نم اهنع يÐ يتلا عويبلا يف اهيلإ انرشأ نأو قبس يتلا ثيداحألا نم اهريغو ،)436( "كلمي

 .ررغلا عيب عاونأ نم اعون هرابتعاب ،تالمعملا نم عونلا اذه عنمو ،اهريغو ةلبحلا لبحو ،ةاصحلا

 تيتأ" :لاق هنأ مازªح نب ميكح ىور امب كلذ ىلع اولدتساو .قوسلا نم هيرتشي مث هدنع سيل ام عيب -

 ،قوسلا نم هل عاتبأ ،يدنع سيل ام عيبلا نم ينلأسي لجرلا ينيتأي :تلقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اونيبو ،كتردقو ككلم يف سيل ام كلذ نم دارملا :ءاملعلا لاق ،)437("كدنع سيل ام عبت ال":لاق ؟هعيبأ مث

 اذهو .)438(ًةلاهجو ًاررغ دجوي مل ام عيب يف نألو ،"كولممب سيل امب دقعني الف ،ûكيلمت عيبلا نأ يهنلا ببس

 .ءاوهلا يف ريطلا وأ ،رحبلا يف كمسلا عيبك وهف ،هميلست ىلع رداق ريغ عيبملا كلمي ال يذلا عئابلا نإف رهاظ

 :هنع هللا يضر سابع نب هللا دبع ثيدح نم ؛كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هيهنل :ضبقلا لبق عيبملا عيب -

 بسحأ الو :سابع نبا لاق ،ضبقي ىتح عابي نأ ماعطلا وهف" ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هنع ىÐ يذلا امأ

 عاتبا نم" :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح هلثمو .هلثم الإ ءيش لك

 "هضبقي ىتح هعبي الف اماعط عاتبا نم" :ليعامسإ داز ،"هيفوتسي ىتح هعبي الف اماعط

 كلذو ،هضبقي ىتح هعيبي نأ هل سيلف ناك ام انئاك ائيش عاتبا نمف ،ذخأن اذÂو :يعفاشلا مامإلا لاق

 ،كلذ فالخ ىأر نم ىلع يبطرقلا ركنأ كلذلو .)439(يهنلا ىنعم يف لخد دقف ضبقي مل ام عاب نم نأ

 .)440 (هضبق لبق ءيش لك عيب زاجأ ثيح يثيللا نامثع ىلع ةجح ثيداحألا هذه :لاق ثيح

                                 
 .288ص ،4ج ،4612 مقر ،2ط ،ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم  ،بلح ،ةدغوبأ :ت ،يئاسنلل ىرغصلا ننسلا ،م1986،يئاسنلا )436(
 .(2187) مقر هجام نبا هجرخأ )437(
 .)30/221(و  ،)159 -158 /9( ،ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا )438(
 ..70ص ،3ج ،ةفرعملا راد ،توريب ،مألا ،م1990 ،يعفاشلا مامإلا )439(
 .350ص ،4ج ،ةفرعملا راد ،توريب ،يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف ،م1959 ،ينالقسعلا رجح نبا )440(
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 بحاص هزاجأ اذإ الإ هزاوج مدع ىلإ روهمجلا بهذ دقف ،يلوضفلا عيب ىمسيو :هنذإب ريغب هريغ لام عيب -

 نب ميكح ثيدح نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ،اقلطم هعنمو هنالطب ىلإ اوبهذف ةيعفاشلا امأ ،ةعلسلا

 هل عاتبأ ،يدنع سيل ام عيبلا نم ينلأسي لجرلا ينيتأي :تلقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتأ ؛مازح

 .)441 ("كدنع سيل ام عبت ال" :لاق ؟هعيبأ مث ،قوسلا نم

 ،امهنع هللا يضر رمع نبا هاور ام  اهنم ،ثيداحألا ضعبب اولدتساف يعرشلا نذإلا اوطرتشا نيذلا امأ

 اووأف ،رطم مÂاصأ ذإ ،نوشمي مكلبق ناك نمم رفن ةثالث امنيب" :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 لجر لك عديلف ،قدصلا الإ مكيجني ال ،ءالؤه اي هللاو هنإ :ضعبل مهضعب لاقف ،مهيلع قبطناف راغ ىلإ

 قرف ىلع يل لمع ريجأ يل ناك هنأ ملعت تنك نإ مهللا :مهنم دحاو لاقف ،هيف قدص دق هنأ ملعي امب مكنم

 هنأو ،ارقب هنم تيرتشا ينأ هرمأ نم راصف ،هتعرزف قرفلا كلذ ىلإ تدمع ينأو ،هكرتو بهذف ،زرأ نم

 :هل تلقف ،زرأ نم قرف كدنع يل امنإ :يل لاقف ،اهقسف رقبلا كلت ىلإ دمعا :هل تلقف ،هرجأ بلطي يناتأ

 ،انع جرفف كتيشخ نم كلذ تلعف  ينأ ملعت تنك نإف ،اهقاسف قرفلا كلذ نم اÐإف ،رقبلا كلت ىلإ دمعا

 دقو ،هلام ةيكزتل ،هنذإ ريغ نم هلامب ةرقب ىرتشا هنأ ثيدحلا نم دهاشلا ،)442( "ةرخصلا مهنع تحاسناف

 ،هريخ هنأل ليلد هيف سيل هب ميلستلا نأ امك ،انمزلي الو انريغ ةعيرش يف ناك كلذ نأب نوعناملا باجأ

 مالسإلا اهمرح يتلا ةيلاملا تالماعملا روص ضعب هذه .)443( عيمجلا دنع نسحو زئاج اذهو ،لبق ريخألاو

 .ررغلا ببسب

                                 
 .350ص ،4ج ،ةفرعملا راد ،توريب ،يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف ،م1959 ،ينالقسعلا رجح نبا )441(
 .127 ،107ص ،قباس عجرم ،ادابامادلا  )442(
 .354ص ،7ج ، )ت.د( ،ركفلا راد ،توريب ،راثآلاب ىلحملا ،مزح نبا )443(
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 ام عيبي وأ بهي نم نإ " :هباتك يف يترمس ونم صن دقف ،ةيسودنهلا ةنايدلا يف احيرص ميرحتلا ءاج دقو

 طورشلا تءاج دقف ،ةيدوهيلا كلذكو .)444 ("نيتبوقعب هتلعف ىلع بقاعيو ،نالطاب هعيبو هتبهف كلتمي ال

 ريخأت  لصح ولو ،هسمل  نكمي ادوجوم عيبملا نوكي نأ" :ةلماعملا زاوج طورش نم نأ درو ثيح ،ةقيقد

 هيلع ىسوم ةعيرشب ،نيليلدب اهل لدتسي هنإف ،ةينارصنلا يف لاحلا كلذكو .)445("عيبلا لطب رذع نودب

 .)446(ةينارصنلا ةعيرشلا يف روظحم هكلمت ال ام عيب نأب نتروب نثول هركذ ام كلذكو ،مالسلا

  :ةصالخلا

 ةلاهجلا يف لثمتملا ررغلا ىلع هلامتشال ،دقعلا لاح عئابلا هكلمي ال ام عيب ةمرح ةيمالسإلا ةعيرشلا يف لصألا

 تددش امك ،احيرص اهيف عنملا ناكف ىرخألا تانايدلا امأو .ميلسBتلا ىلع ةردقلا مدع ىلإ كلذ يضف�ي دقو

 ةفاضإلاب ،هتداهشب دادتعالا نم هنامرح ،اهلعاف ىلع نيتبوقع تضرف ثيح اهريغ نم رثكأ ةيسودنهلا ةنايدلا

 دق نكل ،ةيئزجلا هذه لوح احيرص اذوبل اصن اهيف ثحابلا دجي ملف ةيذوبلا ةنايدلا امأو ،اصل هرابتعا ىلإ

 .ةيقالخأاللا ةيلاملا تالماعملاو اقلطم شغلل هميرحت تحت جردني

 ةيلهألا نادقف -ب

 ءاشنإب نيبناجلا الك نم يضارتلا ىلع لدي ام رودص وه هققحتو دقعلا دوجو رادم نأ ىلع عئارشلا تقفتا

 نيفرطلا نم ضارت كانه نوكي دق نكل ،)447(دقعلا ةغيصب ءاملعلا دنع فرعي ام وه اذهو .امهنيب مازتلا

 اديقم عناملا اذه نوكي دقو ،ةيلاملا تافرصتلل لهؤم ريغ نيفرطلا دحأ نوكي ثيحب ،ةلماعملا زاوج مدع عم

                                 
 .449ص ،قباس عجرم ،يترمس ونم  )444(
 .823 ةداملاو ،293 ةدام ،قباس عجرم ،نوعمش نب ياح رظنا )445(
 .388ص ،1ج ،نامحرلا دابع راد ،ةرهاقلا ،ةيوامسلا نايدألا يف ةيلاملا تالماعملا هقف ،م2009 ،ابماب نيمألا هللا دبع .د )446(
 .127 ،107ص ،قباس عجرم ،ادابامادلا  )447(
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 مرهلا وأ ،نون�ا :لثم ،اقلطم نوكي وأ ،هباوصو هلقع ىلإ عجري ىتح ناركسلا وأ ،غلبي ىتح يبصلا :لثم

 .ةلأسملا هذه يف مالسإلاو ةيسودنهلا نيب قباطت هبش دجن كلذل .هباصأ يذلا فرُخلا ببسب هلقع دسف يذلا

 كرتشي نمو ،)450(يبصلاو ،هيلع ىمغملاو ،)449(ناركسلاو ،)448(نون�ا عيب اقلطم عنم مالسإلاف

 عقاو ريغ قاطي ال ام فيلكت نأ ىلع نيملسملا عامجإ عقو دقو ،نيفلكم ريغ مÐوكل ،ةلعلا سفن يف امهعم

 ثيدح نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ، )451(قاطي ال ام فيلكت هل دصق ال نم فيلكتو ،ةعيرشلا يف

 يبصلا نعو ،أربي ىتح ىلتبملا نعو ،ظقيتسي ىتح مئانلا نع :ثالث نع ملقلا عفر" :اهنع هللا يضر ةشئاع

 اضيأ اولدتسا امك ،مهنع فيلكتلا ماكحأ عفر يف ةلعلا يهو ،مهل دصق ال ءالؤه عيمجف ،)452 ("ربكي ىتح

 ا§م او�مَل¦ع§ت ى¥ت§ح ى§راَك�س ¦م�ت¦نَأ§و َةَال¥صلا او�ب§رْق§ت َال او�ن§مآ §نيªذَّلا ا§هÍيَأ ا§ي{  :هناحبس هلوقب مهفيلكت مدع ىلع

  .)43/ءاسنلا( }َنوُلوُق§ت

 ىلع ردقي ال نمم لوقلا ماقم موقي ام وأ ،لوق عيبلاو ،لوقي ام يردي ال ناركسلا نأب لجو زع دهشف

 امك ،)453( ائيش عاتبا الو ائيش عبي ملف لوقي ام يردي ال نمف ،ةفآ همفب وأ ،سرخلا نم ةفآ هب نمم لوقلا

                                 
 ىلع فيقوتلا ،م1990 ،يوانملا فوؤرلا دبع :رظنا .اردان الإ ميقتسملا جهنلا ىلع لاوقألاو لاعفألا عوقو عنمي ثيحب لقعلا طالتخا )448(
 .131ص ،قباس عجرم ،فيراعتلا تامهم
 ىلع فيقوتلا ،م1990 ،يوانملا فوؤرلا دبع :رظنا ،ركسملا بارشلا يف لمعتسي ام رثكأو ،هلقعو ءرملا نيب ضرعت ةلاح :ناركسلا )449(
 .195ص ،قباس عجرم ،فيراعتلا تامهم
 وه ريخألا اذهو ،غولبلا ةلحرم لوصوب يهتنت ابصلا ةلحرم نأ ىلإ نورخآ بهذو ،مطفي نأ ىلإ دلوي ندل نم يبصلا :هديس نبا لاق )450(
 .64ص ،1ج ،عيزوتلل يداوسلا ةبتكم ،يلعبلا لضفلا يبأ نب دمحم ،م 2003 ،عنقملا ظافلأ ىلع علطملا :رظنا ،يوبنلا صنلا قفاوي يذلا
 .226ص ،قباس عجرم ،فيراعتلا تامهم ىلع فيقوتلا :اضيأ رظناو
 .237ص ،1ح ،قباس عجرم ،تاقفاوملا ،م1997 ،يبطاشلا )451(
 ،4397مقر ،عيزوتلاو رشنلل فراعملا ةبتكم ،ةيدوعسلا ،قالح نسح نب يحبص دمحم :ت ،دواد يبأ ننس رصتخم ،م2010 ،يرذنملا )452(
 .165ص،3ج

 .507ص 7ج ،قباس عجرم ،راثآلاب ىلحملا ،مزح نبا )453(
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 ريغ ةلاح يف هنوكل امنإو ،دوجوم ريغ هلقع نأل سيل ةالصلا نم عنم ناركسلا نأ ىلع ،اضيأ ةيآلا تلد

 روضح" :لاقف ،ليصفتلا نم ءيشب يلازغلا دماح وبأ اهلوانت دقو ،هلعفيو هلوقي امم تبثتلا هنكمي الف ،ةلماك

 دامجلا باطخ حصي الف ،درت وأ ةلماعملا هب لبقت يذلا ،طرشلا وه باطخلا صخشلا هب زيمي يذلا لقعلا

 كلذ نكمي الو ،لاثتمالاو ةعاطلا هاضتقم فيلكتلا نأل ؛زيمي ال يذلا يبصلاو نون�ا باطخ لب ةميهبلاو

 ،مهفلاب رمألل نمضتم باطخ لكف ،فيلكتلل مهفلاو دوصقملاب ملعلا دصقلا طرشو ،لاثتمالا دصقب الإ

 ةميهبلاك توصلا عمس نإو ؟ملكي فيك دامجلاك توصلا عمسي ال نمو ؟مهفا هل لاقي فيك مهفي ال نمف

 .)454("عمسي ال نمك وهف ،مهفي ال هنكلو

 ،هيلع ىمغملا ،صوصنلا يف ةدراولا فانصألل ةيلاملا تافرصتلا عنم ءارو نم دصقملا نأ انفرع اذإ

 الثم ،لقعلا بايغ يهو ،ةلعلا سفن يف مهعم كرتشا ام لك اÂ قحلن نأ نكمي لهف ،ناركسلاو ،يبصلاو

 ةلماعم نالطبب مكحن لهف ،موني الو طشنيو شعني اهضعبف ،اريثأتو امكو الكش تعونت مويلا تاردخملا

 ةجيتنلا يف نوكرتشي اوناك نإو ،دقرملاو ،ردخملاو ،ركسملا نيب اقيقد اقرف يفارقلا ركذ ،اضيأ فنصلا اذه

 تباغ نإف ال وأ ساوحلا هعم بيغي نأ امإ لقعلا بيغي امل لوانتملا"هللا همحر لوقي ،لقعلا باهذ يه يتلا

 ثدحت نأ امإف ساوحلا هعم بغت مل نإو ،دقرملا وهف قوذلاو مشلاو سمللاو عمسلاو رصبلاك ساوحلا هعم

 دسفملا وهف كلذ هعم ثدحي ال نأ امإو ،ركسملا وهف هل لوانتملا بلاغ دنع سفن ةوقو رورسو ةوشن هعم

 . )455(" ناركسلاك ساوحلاو لقعلا بيغي ام دقرملاف

 ءاج ،ةلاكولا اهنم ةريثك ةيلام تالماعم ءاملعلا عنم ،لقعلا بايغب ةربعلا نأ وهو لصألا اذه ىلع ءانب

                                 
 .67ص ،قباس عجرم ،ىفصتسملا ،م1993 ،يلازغلا )454(
 .215ص ،1ج ،قباس عجرم ،قورفلا ءاونأ يف قوربلا راونأ ،يفارقلا )455(

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



193 
 

 لطاب وهف ملكتيالو لقعي ال يذلا نون�ا وأ ،)456(لقعي ال يذلا يبصلا لجرلا لكو اذإو" :طوسبملا يف

 هيلع روجحملا يبصلا ،طوسبملا يف ءاج ،رارقإلا اهنمو ،)457(ةرابعلا يف هسفن بانم ليكولل ةبانإ ليكوتلا نأل

 ظفح يعارت يتلا ةعيرشلا دصاقم  نم اذهو ،)458(مÌافرصت رئاس ةلزنمب لطاب مئانلاو هيلع ىمغملاو هوتعملاو

 امهتلماعم تناكل كلذ الولو ،ايئزج وأ ايلك صقنلا ناك ءاوس لقعلا يف صقن هب لحي امدنع ،ناسنإلا لام

 اماعو اصاخ امهلام يف رظني نم لعجو ،لماكلا هلايتحاب امهل ام امهلماعي نم رجتسي نأب ،امهيلع اررض

 . )459(هنم ةمحر كلذ لك امهيلع رجحلل اببس نونجلاو ابصلا لعجو امهل رظنلا هيلع بجوأو

 . )460( ندبلا فعضي ربكلاو فيعض تبن وهو ،مرهلا نم هلصأو نسلا ولع وه :ةغل مِرهلا •

 نومدختسي ءاهقفلا دجن كلذلو ،ةخوخيشلا ،نسملا لجرلا ،لهكلا ،ةيبرعلا ةغللا يف ىنعم نم رثكأ هلو

 .عوضوملا سفن يف بصت اهنكل ةفلتخم تاحلطصم

 .)461(مرهلا ببسب توملا هلآم نوكيو ،ةوقلا دوع هل ىجري الو ،ءادألا نع زجعي يذلا وه :احالطصا مِرهلا

 غولبلا نم باشلا :يلاتلاك تمسق ثيح ،ناسنإلا رمع نم ةلحرم رخآ مرهلا ةلحرم ءاهقفلا Bدع كلذلو

                                 
 لقعلا ناصقن ،زييمتلا ةلحرم لبق نوكتو لقعلا مدع :ةثالث اهيف هتافرصت لوبق هل زوجي ال يتلا يبصلا دنع لقعلا تاجرد نأ ،ءاملعلا ركذ )456(
 .158ص ،24ج ،طوسبملا :رظنا .غولبلا دعب نوكتو هفسلا ،غولبلا لبقو زييمتلا دعب
 .189ص ،19ج ،ةفرعملا راد ،توريب ،طوسبملا ،م 1993،يسخرسلا )457(
 .172ص ،18ج ،قباس عجرم ،طوسبملا )458(
 ،ةرهاقلا ،�يِبْل�شلا ةيشاحو قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا نييبت ،م1895 ،يفنحلا يعليزلا نيدلا رخف ،يعرابلا نجحم نب يلع نب نامثع )459(
 .191ص ،5ج ،2ط ،ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا
 .343ص ،تورث قلاخلا دبع ،38ص ،بتكلا ملاع ،ةرهاقلا ،فيراعتلا تامهم ىلع فيقوتلا ،م1990 ،يوانملا فوؤرلا دبع )460(
 .337ص ،1ج ،قباس عجرم ،يفنحلا يعليزلا نيدلا رخف ،يعرابلا نجحم نب يلع نب نامثع )461(
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 ىلإ نيعبسلا نم مرهلاو ،نيعبسلا ىلإ نيسمخلا نم خيشلاو ،نيسمخلا ىلإ نيثالثلا نم لهكلاو ،نيثالثلا ىلإ

 .)462(ةئاملا

 فارسإ هنم رهظو ،ههفس تبث اذإ ،ريبكلا لقاعلا ىلع رجحلا زاوج ىلإ )463(نيملسملا روهمج بهذ دقو

 نيلدتسم ،لاومألا يف ديشرلا فرصتلا مدع يهو ،ةلعلا سفن نولمحي هنوكل ،ريغصلا لفطلاب هوقحلأو ،ريذبتو

 }او�ر§بْك§ي ْنَأ ا»را§دِب§و اًفا§ر¦سِإ ا§هوُلُكْأ§ت َال§و ¦م�هَلا§و¦مَأ ¦مِه¦يَلِإ او�عَف¦داَف ا»د¦ش�ر ¦م�ه¦نªم ¦م�ت¦س§نآ ْنِإَف{ :هناحبس هلوقب

 ¦م�هو�سْكا§و ا§هيªف ¦م�هوُق�ز¦را§و ا»ما§يªق ¦مُكَل �هَّللا َل§ع§ج يªتَّلا ¦مُكَلا§و¦مَأ َءا§هَفÍسلا او�ت¦ؤ�ت َال§و{ :هناحبس هلوقو .)6/ءاسنلا(

  .)5/ءاسنلا( }اًفو�ر¦ع§م  ًال¦وَق ¦م�هَل اوُلوُق§و

 يفف .ايئزج وأ ايلك لقعلا باهذ امإ :ناتلاح هل مرهلا نأ بابلا اذه يف رظانلا دجي ،قبس ام ىلإ ةفاضإ

 :ةيناثلا ةلاحلا امأ .اقباس ثيدحلا ىلإ انرشأ دقو ،ملقلا هنع عفر يذلا نون�ا مكح يف نوكي :ىلوألا ةلاحلا

 هتافرصت ىلع ريثأت كلذل لهو ،كاردإلا اهيف دقفي يتلا ةلاحلا كلت هباتنت ىتم ،هيف رظني اذهف ،يئزج باهذف

 انعمج دق نوكن اذÂو ،كلذ هل زاجف الإو ،هيلع رجحيف ةيلاملا هتافرصت ىلع اهريثأت تبث اذإف ؟ ال وأ ةيلاملا

 .اهنم دحأ ضقن نودب اهعيمج نيملسملا ءاهقفلا لاوقأ نيب

 نم ةريخألا هتلحرم يف نايسنلا هيلإ عرسي ناسنإلا نأ ىلإ ،ةفيطل ةراشإ يف العو لج هللا راشأ دقو

 اًئ¦ي§ش ٍمْلªع §د¦ع§ب §مَل¦ع§ي َال ¦يَكªل ِر�م�عْلا ِلَذ¦رَأ ىَلِإ Íد§ر�ي ¦ن§م ¦مُك¦نªم§و ¦مُكاَّف§و§ت§ي ¥مُث ¦مُكَقَل§خ �هَّللا§و{ :ىلاعت ىلاق ،هرمع

  .)70/لحنلا( }ûريªدَق ûميªل§ع §هَّللا َّنِإ

 :رومأ ةثالث ةيآلا تدافأ

                                 
 .127 ،107ص ،قباس عجرم ،ادابامادلا )462(
 .127 ،107ص ،قباس عجرم ،ادابامادلا )463(
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 .سانلا اهيف تومي ام ةداع يتلا ةلحرملا مهنس زواجت نيذلا صاخشألل يتأي ابلاغ مرهلا نأ -

 ةفرعملا نأ ىلإ ةراشإ يهو ،ملعلا يقلت ىلع رداق ريغ حبصي ةلحرملا هذه يف صخشلا نأ اضيأ تلد امك -

 .هنايسن ةرثكل ،هنهذب قلع§ت ال حبصت

 .ندبلا ليزه ،لقعلا فيعض ،اهيف ناسنإلا حبصي ةلحرملا هذه نأ ،اضيأ ةيآلا نم مهفي -

 ىتح ،اهريغو ةيلاملا تالماعملا يف ضيوعتلا بجوي مالسإلا نأ وهو ،هيلع هيبنتلا بجي ءانثتسا كانهو

 ،دعب زيمي مل يذلا هنبا ائيش اهنم دسفأ ،عيبلا مت نأ دعبو ،ةرايس تيرتشا ولف ،نيفلكملا ريغ نم ردص ولو

   - ةيلهألا دقف نمب ةقلعتملا ماكحألا – اذه ضرتعي الو" :يبطاشلا لوقي ،نامضلا نم دب الف ،هتباد وأ

 باطخ يف كاذو ،عضولا باطخ ليبق نم اذه نأل ؛كلذ ريغو نينا�او لافطألاب ةاكزلاو تامارغلا قلعتب

 عفر " ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ثيدح ريسفت يف هنع هللا يضر يلع نع ءاج دقو  ،)464("فيلكتلا

 طوقس هيف امنإو مهلاومأ نع قوقحلا طوقس بجوي ام ثيدحلا يف سيل لاق هنأ ،)465(" ثالث نع ملقلا

 ذفان وهف هرمأب هل هعايتباو ،رخآلا كلذ رمأب هريغل يبصلا عيب اضيأ اونثتسا امك ،)466( مÐادبأ نع تادابعلا

 .زئاج وهف هدقعو رمآلا دي امه امنإ هدقعو هدي نأل ؛زئاج

 

 

 

                                 
 .237ص ،2ج ،قباس عجرم ،تاقفاوملا ،م1997 ،يبطاشلا )464(
 .223ص :رظنا ،هجيرخت قبس )465(
 .57ص ،2ج ،ةديدجلا قافآلا راد ،توريب ،ركاش دمحم دمحأ :ت ،ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا ،مزح نبا )466(
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 :احيرصو احضاو اهيف عنملا ءاج دقف ىرخألا تانايدلا امأ

  :ةيسودنهلا

 ،ناركسلا ،تافصلا هذه ىدحإ هيف تناك نميف ادهعت دع�ي الو ،عيبلا دقعني ال ،يترمسونم باتك يف ءاج

 .)467( مرهلا ،يبصلا ،نون�ا

 :ةيذوبلا

 .ميرحتلا اهنم مهفي نيتراشإ راشأ نكل ،ةيلهألا يدقاف عيب نالطبب حرصي مل اذوب

 هلقغ باهذب هرارقإف ،ناسنإلا ةواقشو لقعلا باهذل ةاعدم هنأب كلذ ةلع ركذو ،رمخلل هميرحت :الوأ 

 .ةيلاملا دوقعلاو تالماعملا يف فرصتلا ىلع هتردق مدع هنم مزلتسي

 ىلإ اوعدت يهف ،بعشلا قح يف ةيقالخأاللا ةسمخلا رومألا نم ،نيرخآلا لالغتسا رظحب اذوب  حرص :ايناث

  ،)468(ذوب ميلاعتل افلاخم ربتعا الإو ،اÂانتجا هيلع بجي يتلا رومألا نم كلذ نأو ،نيل§غتسملا تقمو بضغ

 زييمتلا نوعيطتسي ال ةلاح يف ،)يبصلا ،مرهلا ،ناركسلا ،هيلع ىمغملا (فانصألا هذه عيمج نأ كش الو

 ىلإ مهلهؤت ال يتلا مهتلاحل لالغتسا وه ،ةيلام تالماعم وأ دوقع يف مهعم لوخدلا نإف هيلع ءانبو ،اهيف

 .ةلماعملا كلتب مايقلا

 

 

 

                                 
 .127 ،107 ص ،قباس عجرم ،ادابامادلا  )467(
 .127 ،107 ص ،قباس عجرم ،ادابامادلا  )468(
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 :ةيدوهيلا

 عماجلا باتك يف ءاج دقف ،مالسلا هيلع ىسوم ةعيرش يف ةقيقدو ةحضاو ةيلهألا مدع تافص تءاج

 غلبي مل يذلا يبصلل الو رصاقلل سيل" :هصن ام يدوهيلا هقفلا بتك تاهمأ نم عمج يذلا ةيربعلا ماكحألل

 عيبلا ةيلهأ ناركسلل الو ،مكبألا مصألل الو ،نون�ا الو ،ةرشع ةيناثلا غلبت مل يتلا ةيبصلل الو ،ةرشع ةثلاثلا

 . )469("ءارشلاو

 :هصن ام باتكلا سفن يف ءاج ،اتاتب دقعني ال ةيلهألا يدقاف نم فرصتلا نأ نوري مÐإف هيلع ءانبو

 ريغتلا نأل ،دقعلا دعب فرصتلل الهأ راص ولو ،لطاب فرصتلاو دقاعتلا يف هل ةيلهأ ال نمم ردص دقع لك"

 .)470( "يضاملا ريغي ال دقاعتلا دعب هتفص وأ هلاح ىلع أرطي ال يذلا

  :ةينارصنلا

 امنيحف ،ةيدوهيلا ةنايدلا يف هتدجو يذلاك ،ةيلاملا تالماعملا يف نيدقاعتملا ةيلهأ عناومل ليصافت ىلع فقأ مل

 نكل ،نيرخآلاب ررضلا مدعو ،فرعلا رابتعاو ،نيدقاعلا نيب اضرلا ىلإ نوقرطتي ،ةلأسملا هذه نوشقاني

 اهنكل ،ةيلاملا تالماعملا باب يف ةدوجوم ريغ ،.. لقعلاو زييمتلاو دشرلا نس غولب نم فيلكتلا ىلإ مÌراشإ

 ،زييمت( طورشلا كلت نوكت دقف مَث نمو ،تالماعملا باب تحت جردنت يهو ،ةحكنألا باب يف ةدوجوم

 ىلع اÂ لالدتسالا نكميف يلاتلابو ،تالماعملا عيمج يف اÂ ديقتلا بجي يتلا تامَّلسملا نم )..لقعلا ،غولب

                                 
  .215 ،214ص ،قباس عجرم ،يربص ظفاح دمحم )469(
 .ةحفصلاو عجرملا سفن )470(
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 نيفرطلا نيب اضرلاو زييمتلاو لقعلا يهو ،ةيلام ةلماعم يأ ءارجإ خسفتو يغلت نأ اÐأش نم عناوم دوجو

 .)471( غولبلاو

 

 

 .ةوشرلا /ج

 اشر اهعمجو ديري ام ىلع هلمحي وأ هل مكحيل هريغو مكاحلا صخشلا هيطعي ام رسكلاب ةوشرلا :ةوشرلا

 ةوشر هتيطعأ لتق باب نم اوشر هتوشرو ،اضيأ مضلاب اشر اهعمجو ،ةغل مضلاو ،ردسو ةردس :لثم

 .)472(هقزتل همأ ىلإ هسأر دم اذإ خرفلا اشر هلصأو ،ذخأ :يأ ،ىشتراف

 ،)473(لطاب قاقحإل وأ قح لاطبإل ىطعي ام : : اÐأاهنم ،تافيرعت ةدعب ءاملعلا اهفرع دقف احالطصا امأ

 قيرط نع ةعفنم ىلإ اÂ لصوتي يتلا تالماعملا دع�ي مل ثيح ،عماج ريغ هنكل اديج ناك نإو فيرعتلا اذه

 ،الثم بتكلاك ررض يأ ىلع يوتحت ال يتلا هتعاضب رورمب هل حمسيل ةوشر ىطعأ صخش الثم ،ةوشرلا

 نأ وه ثحابلا هيلإ ليمي يذلا فيرعتلاف كلذل ،الطاب ققحي ملو اقح لطبي مل هنأل ،فيرعتلا اذه ىلع ءانبف

 هريغ نم لمشأ هنأل .)474( ديري ام ىلع هلمحي وأ هل مكحيل هريغو مكاحلا صخشلا هيطعي ام يه :ةوشرلا

 .هل اهيضقي وأ اهنم هنكمي يتلا عفانملا نم اهريغو لاملا لمشت ةيطعلاف

                                 
 (471) Riks,2003, contract law and Christians conscience, article 7. See also,John witte, 2008, more than a mer 

contract.  
 .118 ص ،قباس عجرم ،الوهار )472(
 .359ص ،9ج ،ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع ،م1994 ،يدابآ ميظعلا نمحرلا دبع وبأ )473(
 .363ص ،5ج ،2ط ،ركفلا راد ،توريب ،راتخملا ردلا ىلع راتحملا در ،م1992 ،نيدباع نبا )474(
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 قبطنتو ،نيفظوم وأ نيريدم اوناك ءاوس ،صاخشألا عيمج لمشيف مكاحلا ىلع رصتقم ريغ هنأ امك

 ديري ام ىلع هلمحي وأ هل مكحيل ظفل رايتخا يف اقفوم ناك ىرخأ ةهج نمو ،ةيلاملا تالماعملا لك ىلع

 نآرقلاب نيلدتسم ،ةوشرلا ميرحت ىلع نوملسملا قفتا دقو .لطاب وأ قحب ناك ءاوس يشارلا ةبغر ققحي ثيحب

 ¦دَق§و ا§ب�رلا ¦مªهªذ¦خَأ§و{ :ىلاعت هلوق يف لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نم اهربتعا دقف نآرقلا امأ ،عامجإلاو ةنسلاو

 ى§شÍرلا نم نوذخأي اوناك ام ينعي :يربطلا لاق .)161/ءاسنلا( }ِلªطا§بْلاِب ِسا¥نلا َلا§و¦مَأ ¦مِهªلْكَأ§و �ه¦ن§ع او�ه�ن

 اÐوبتكي اوناك يتلا بتكلا نامثأ نم نوذخأي اوناك ام ،لطابلاب سانلا لاومأ مهلكأ نم ناكو ،مكحلا ىلع

 . )475( ةثيبخلا ةسيسخلا لكآملا نم كلذ هبشأ امو ،هللا دنع نم اذه نولوقي مث ،مهيديأب

 ،)42/ةدئاملا( }ªت¦حÍسلªل َنوُلاَّكَأ ِبªذَكْلªل َنو�عا¥م§س{ :هناحبس لاق )476(اتحس نآرقلا اهربتعا امك

 َنو�عِرا§س�ي ¦م�ه¦نªم ا»ريªثَك ى§ر§ت§و{ :ىلاعت هلوق يف ةوشرلاب لماعتلا نع اوهتني مل نيذلا دوهيلا ىلع نآرقلا ركنأ دقو

 نأ يهو ،ىرخأ ةتفل هيف اذهو ،)62/ةدئاملا( }َنوُل§م¦ع§ي او�ناَك ا§م §سْئِبَل §ت¦حÍسلا ¦مِهªلْكَأ§و ªنا§و¦د�عْلا§و ِمْثِإلا يªف

 ،ةدحاو ةعيرش اÐأل ىراصنلا دنع اضيأ اهميرحت كلذ ىلع بترتيو ،دوهيلا دنع ىتح ةمرحم تناك ةوشرلا

 ،نيعمجأ مهيلع همالسو يبر تاولص دمحم ةعيرشو ىسيع ةعيرش اهسفن يه ىسوم ةعيرش ،اقباس انررق امك

 .ىرخألا ةعيرشلا فلاخي وأ ضقني حيحص صن تبثي مل اذإ

 هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع تبث ،اضيأ كلذ عنمي ام ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةنس يف درو دقو

 لك ةوشرلا" :يبرعلا نبا لاق .)477( "مكحلا يف يشترملاو يشارلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعل" :لاق

                                 
 .392ص ،9ج ،ةلاسرلا ةسسؤم ،رصم ،ركاش دمحم دمحأ :ت ،نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ،م 2000،يربطلا رفعج وبأ )475(
 .40ص ،2ج ،قباس عجرم ،نويعلاو تكنلا ،يدرواملا )476(
 .614ص ،3ج ،1336 مقر ،قباس عجرم ،يذمرتلا ننس ،م1975 ،يذمرتلا ىسيع وبأ )477(
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 )478(شئارلاو هيطعم يشارلاو هضباق يشترملاو لحي ال ام ىلع انوع هاج يذ نم هب عاتبيل عفد لام

 مهنم لكو ،امهنيب طيسولاو يشترملاو يشارلا ،ناكرأ ةثالث اهل ةوشرلا نأ ىلع لد ثيدحلاف ،)479(ةطساولا

 .هنم ةبوتلا بجوتسي ابنذمو ائطخم دع�ي

 يف لخديو :نالسر نبا لاق ،اهاندروأ يتلا صوصنلل اهميرحت ىلع نيملسملا عامجإ ةمئألا لقن امك

 مرحتو :يدهملا مامإلا لوق هلثمو .عامجإلاب مارح يهو تاقدصلا ذخأ ىلع لماعلاو مكاحلل ةوشرلا قالطإ

 .)480(اعامجإ مكاحلا ةوشر

 

 .ملظ عفرل ةوشرلا :لاكشإ 

 ئجتلي انايحأ هنأب ،سانلا ضعب لكشتسي دق ،اهميرحت ىلع ةلدألاو ،ةوشرلا موهفم يف ،انركذ ام ىلع ءانب

 ءاملعلا ضعب ىنثتسا كلذل ،هقوقح ىلع لوصحلا نم عنم وأ ،هقح عاجرتسا ةلاح يف ،اهركم صخشلا اهيلإ

 .)481(زاج هيلع اعمجم اقح كلذب بلط نإو :-هللا همحر- يعفاشلا باحصأ ضعب نع ءاج ،ةلأسملا هذه

 دجي مل عيضم قح هل ناك نمو" :لاقف ددصلا اذه يف اديج اطباض يواضرقلا روتكدلا ركذ دقو

 رسيي ىتح ربصي نأ هل لضفألاف ةوشرلاب الإ هنع هعفد عطتسي مل ملظ عفد وأ ةوشرلاب الإ هيلإ لوصولل ةقيرط

                                 
 وهو اÂ ثيللا درفتل فعضلاب اهيلع مكحو ،مكاحلاو رازبلاو دمحأ مامإلا دنسم يف نابوث ثيدح نم "شئارلا " ةدايزلا هذه تدرو )478(
 :رظنا .ـها لوهجم وهو باطخلا وبأ هدانسإ يفو ،ريبكلا يف يناربطلاو رازبلاو دمحأ هجرخأ هنإ :دئاوزلا عمجم يف لاقو .هطالتخال فيعض
 لين ،م1993 ،يناكوشلا :اضيأ رظناو  .97ص ،10ج ،4160 مقر ،مكحلاو مولعلا ةبتكم ،ةرونملا ةنيدملا ،رازبلا دنسم ،م2009،رازبلا
 .307ص ،8ج ،قباس عجرم ،راطوألا
 .221ص ،5ج ،قباس عجرم ،يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف ،م1959 ،ينالقسعلا رجح نبا )479(
 .308ص ،8ج ،قباس عجرم ،راطوألا لين ،م1993 ،يناكوشلا )480(
 .118 ص ،قباس عجرم ،الوهار  )481(
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 يشترملا ذخآلا ىلع مثإلاف كلذ لجأ نم ةوشرلا ليبس كلس نإف ،قحلا لينو ملظلا عفرل لبسلا لضفأ هل هللا

 نأ دعب كلذ يتأيو" :لاقف ،اهزاوج ةلعو ،ةلاحلا هذه ىلإ ءوجللا زوجي ىتم نيب مث ."يشارلا مثإ هيلع سيلو

 ىلع ناودع نود هل اقح ذخأي وأ املظ هسفن نع عفري ماد امو ،ىودجب تأت ملف لئاسولا لك برج

 .)482("نيرخآلا قوقح

 هللا ىلص يبنلا نولأسي اوناك نيذلا نيفحلملا ثيدح كلذ نمو ،كلذ زاوجب وأر نيذلا ةلدأ ركذ مث

 هللا ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعف ،نوقحتسي ال مهو مهيطعيف ةقدصلا نم ملسو هيلع

-اران هل يه امنإو هطبإ تحت اهلمحي يأ اهطبأتم يدنع نم هتقدصب جرخيل مكدحأ نإ" :لاق ملسو هيلع

 زع هللا ىبأيو يتلأسم الإ نوبأي عنصأ امف :لاق ؟ران هل اÐأ تملع دقو هيطعت فيك هللا لوسر اي :رمع لاق

 .)483("لخبلا يل لجو

 :ةصالخلا

 عيمجب ةقلطملا ةمرحلا وه ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةوشرلا مكح نأ ،ةلدألاو صوصنلا داريإ لالخ نم نيبتي

 حلاصمب رضيس امتح يذلاو ،هيف اهيشفت لالخ نم عمت�او درفلا ىلع دوعت يتلا رارضألاو دسافملل ،اهروص

 مادعنا اضيأ كلذ ىلع بترتي امك ،ةوشرلا لباقم الإ اهزاجنإ مدعو ،مÌالماعمو مÌراجت ليطعت نم ،سانلا

 يهو ،ةدحاو ةروص الإ كلذ نم ءاملعلا نثتسي مل كلذلو .مهنيب اميف ةبحملاو ةدوملا رصاوأ ءافتخاو ،ةقثلا

 امك .اÂ لماعتلا قيرط نع الإ هسفن صيلختل ادب دجي ملو اهنم عنم وأ هقوقح تبصتغا يذلا رطضملا ةلاح

                                 
 .288ص ،22ط ،ةبيهو ةبتكم ،ةرهاقلا ،مالسإلا يف مارحلاو لالحلا ،م1997 ،يواضرقلا فسوي .د )482(
 .351ص ،1ج  ،235مقر ،قباس عجرم ،م2009،رازبلا )483(
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 ماكحألاب لهجلا وأ فارحنالاو ،ةهج نم يقالخألا داسفلا ىلع ليلد عت�ا يأ يف ةوشرلا وشف نأ رهظي

 .ىرخأ ةهج نم اهيف نيكرتشملاو ةوشرلا مرجتو مرحت يتلا صوصنلاو

 

  :ةيسودنهلا ةنايدلا

 مهنيعي نيذلا ماكحلا لاومأ لك يفصتسي نأ كلملا ىلع" :يترمس ونم باتك يف درو ام اهميرحت يف ءاج امم 

 يتلا لاومألا ميرحت يف حضاو ،بوجولا مزلتسي يذلا بلطلا اذهو ،)484("نوشتري وأ اÐوبلسيف ةيعرلا ةمدخل

 ةكوش ةباثمب يشارلا نأ ،رخآ عضوم يف نيب امك ،يشترملل ةبسنلاب مكحلا وه كلذكو ،ةوشرلا اهردصم

 طلسي مث نمو ،مهيلع ضبقيل هنويع رشن مكاحلا ىلع يغبني كلذل ،نيمر�اب مهايإ افصاو ،ةيعرلا رخنت

 .)485(تابوقعلا ىصقأ مهيلع

 :ةيذوبلا ةنايدلا

 هيف لمع يأ اضيأ عنم امك ،نيرخآلا لالغتسا عنم ثيح ،ةوشرلا تحت هجاردإ نكمي ام ىلإ "اذوب" راشأ

 ديكو ركم هنأ امك ،قح ريغب نيرخآلل لالغتسا هنإف ،بابلا اذه نم ةوشرلا نأ كش الو ،نيرخآلل ةديكم

 ءيش اهيف سيل ةوشرلاو ،)486(نيبجلا قرع نم بسكتلا ىلع "اذوب" ّثح امك ،ريغلا لاومأ ذخأل لياحتو

 .قح لاطبإ وأ لطاب قاقحإل نيرخآلا لاومأ ىلع ءاليتسا يه امنإو كلذ نم

 

 

                                 
 .556ص ،قباس عجرم ،يترمس ونم )484(
 .فرصتب .562 ،561ص ،قباس عجرم ،يترمس ونم )485(
 .168 ص ،قباس عجرم ،يبلش دمحأ  )486(
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  :ةيدوهيلا ةنايدلا

 يف درو دقف ،ةوشرلا ميرحت يف ةيعطق صوصن ديدجلا دهعلا يف هلثمو ميدقلا دهعلا يف ةريثك صوصن تدرو 

 ءيربلا لتقت الو بذكلا مالك نع دعتبا ،هاوعد يف كريقف قح فBرحت ال" :يلي ام 6/8 :23 ،جورخلا رفس

 هلثم دروو ،"راربألا مالك جوعتو نيرصبملا يمعت ةوشرلا نأل ،ةوشر ذخأت الو .بنذملا رربأ ال ينأل ،رابلاو

 رونلاو ًارون مالظلا نيلعاجلا ،ًارش ريخللو ًاريخ رشلل نيلئاقلل ليو" :يلي ام  5:20 ،ءايعشإ رفس يف

 رفس يف ربتعا امك ،"مهنم هنوعزـنيف نيقيدصلا قح امأو ،ةوشرلا لجأ نم ريرشلا نورربي نيذلا ..ًامالظ

  ."قحلاب نيملاعلا لامكلا باحصأ نم سيل اهبحاص ةوشرلاب لماعتملا " 2 :15 ،ريمازملا

 لاملا عفد ىتح لمشت لب ،قح لاطبإ وأ قح قاقحإ ىلع ةرصتقم تسيل ةوشرلا نأ ظحالي نكل

 ،ةيمالسإلا ةنايدلا يف ةدوجوم تسيل ةفاضإلا هذهو ،ايدسج مهيلع ءادتعالا وأ نيرخآلاب ررض قاحلإل

 سفن لتقي يكل ةوشر ذخأي نم نوعلم" ،25 :27 ،ةينثتلا رفس يف ديعولا ءاج كلذل ،ةيعضولا تانايدلاو

 .ةيدوهيلا ةنايدلا هب تدرفنا ،دئازلا ىنعملا اذهو ،"ءيرب مد

 :ةينارصنلا ةنايدلا

 دهعلا نوك ،اÂ ءافتكالا نكمي ،ةيدوهيلا يف ةوشرلا ةمرح ىلع اÂ انللدتساو اهانركذ يتلا ةلدألا سفن 

 ىلع ديدجلا دهعلا نم ىراصنلا هب لدتسي ام فيضن نأ نكمي نكل ،ىراصنلل ايلصأ اردصم دع�ي ميدقلا

 ةوشرلا مادختسا يف لاثم عشبأ برض ،)487(يطويرخسألا اذوهي نأ نوركذي ام كلذ نم ،ةوشرلا ميرحت

                                 
 هدعي ،تويرق نم لجر هنأ ينعي "يطويرخسإلا" هبقلو ،اذوهي طبس نم وأ يدوهي هنأ ،" اذوهي " همسا ينعيو يطويرخسألا اذوهي  )487(

 ،رظنا .هلتق اودارأ نيذلا نامورلل هملسأو ، دوهيلا نم ضيرحتب ،هناخ هنأ الإ ،مالسلا هيلع ،ىسيع حيسملا ذيمالت نم ادحاو  ىراصنلا
Yahouza-Engeel-003-Books/FreeCopticBooks-Coptic-Free-takla.org/Full-https://st 
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 ،ناطيشلل هسفن وه ًاملسم ،ةضفلا نم نيثالثب عوسي برلا ملسي نأ ىضترا دقف ،رشلا لئاسو نم ةليسوك

 نيثالث هل اولعجف ؟ مكيلإ هملسأ انأو ينوطعت نأ نوديرت اذام" :هلوقب 15/16 :26 ،ىتم ليجنإ صن دقو

 ."هملسيل ةصرف بلطي ناك تقولا كلذ نمو .ةضفلا نم

 ةنيدملا ىلا اوءاج سارحلا نم موق اذإ نابهاذ امه اميفو " 28:11،ىتم يف ءاج امب اضيأ نولدتسي امك

 :نيلئاق ةريثك ةضف ركسعلا اوطعأو اورواشتو خويشلا عم اوعمتجاف .ناك ام لكب ةنهكلا ءاسؤر اوربخأو

 .نينئمطم مكلعجنو هفطعتسن نحنف يلاولا دنع كلذ عمس اذإو .ماين نحنو هوقرسو ًاليل وتأ هذيمالت نإ اولوق

 وه نيتثداحلا نم دهاشلا ."مويلا اذه ىلإ دوهيلا دنع لوقلا اذه عاشف مهوملع امك اولعفو ةضفلا اوذخأف

 .اÂ لماعتلاو اÂاكترا نم اريذحت ،لاعفألا عشبأ نم ةوشرلا نأ نايب

 .رامقلا / د

 لاح ىلع تبثي ال هنوكل ،رمقلا نم ذوخأم هنأ ىلإ مهضعب بهذف ،رامقلا ةملك قاقتشا يف ءاملعلا فلتخا

 ةأرملا لجرلا رمقت مهلوق هنمو ،ةعيدخلا نم ذوخأم هنأ ىلإ نورخآ بهذو ،ىرخأ ةرات صقنيو ،ةرات ديزيف

 :ىشعلل رعش تيبب اولدتساو ،اهعدخ يأ

 .)488( اصشان نهاوكلا يتأت ةيعاضق  === تحبصأف ءاشع خيش اهرمقت

 نإف رمقملا لاحب هيبشت هناصقنو رمقلا ةدايز لوقن ،لوألا ىلعف ،هجو هل نوكي نيينعملا الك ىلع نكل

 ،رخآلا عدخ دق نيفرطلا دحأ نوكيف ،ةعداخملا ىنعمب ،يناثلا ىلعو .لاح ىلع تبثت الو صقنتو ديزت هلاومأ

 .ائيشف ائيش رخآلا لام ذخأ نم مهدحأ نكمت اهنم ،ةروص نم رثكأ اهلو

                                 
 راد ،توريب ،روظنم نبا ،م1988 ،برعلا ناسل :اضيأ رظنا ، 409ص ،1ج ،ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،م1995 ،يعاقبلا ميهاربإ )488(
 .161ص ،5ج ،برعلا ناسل
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 لجرلا ترمقو ،رامقلا اوبعل اورماقتو ةرماقملا رامقلا :ديرد نبا لاقف رامقلل يوغللا فيرعتلا امأ

 .)489(هتبلغف هيف هترخاف اذإ ،ارمق مضلاب هرمقأ هترمقف هترماقو ،هتبلغف هيف هتبعال اذإ ،ارمق رسكلاب هرمقأ

 ذخأي نأ  :وه هانعم نأ ىلإ يناجرجلا بهذف ،ملاع نم رثكأ هBدحف ،ةعيرشلا حالطصا يف رامقلا فيرعت امأ

 له ،ةرطاخم ىلع وهو ناسنإلا لام ذخأ هنأ ىلإ ةيميت نبا بهذو .)490(بعللا يف اًئيشف اًئيش هبحاص نم

 . )491(لصحي ال وأ هضوع هل لصحي

 فيرعت لعلو ،لاملاب هصصخ دقف ةيميت نبا امأ ،بعللا ىلع هلمح يناجرجلا نأ نيفيرعتلا نم ظحالي

 وهف يناثلا امأ ،رسيملا فيرعت ىلإ برقأ وهو .درنلاو جنرطشلا هيف لخدي ماع لوألا نأل ،حجرأ ةيميت نبا

 عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا نم ةلدألا تلد دقو ،)492(ةيلاملا تالماعملا  ىلع عقي هنوك انثحبب ةقالع هل يذلا

 ا§هÍيَأ ا§ي{  :هناحبس لاق ،ةدئاملا ةروس يف امهالك ،نيليلدب ثحابلا يفتكيسو نآرقلا ةلدأ امأ ،هميرحت ىلع

 }َنو�حªلْف�ت ¦مُكَّل§عَل �هو�بِن§ت¦جاَف ªناَط¦ي¥شلا ِل§م§ع ¦نªم ûس¦جِر �مَال¦زَألا§و �با§صنَألا§و �رِس¦ي§مْلا§و �ر¦م§خْلا ا§م¥نِإ او�ن§مآ §نيªذَّلا

 يªف َءا§ض¦غ§بْلا§و َة§وا§د§عْلا ¦مُك§ن¦ي§ب §عªقو�ي ْنَأ ُناَط¦ي¥شلا �ديِر�ي ا§م¥نِإ{ :اهدعب يتلا ةيآلا يف هناحبس هلوقو .)90/ةدئاملا(

  .)91/ةدئاملا( }َنو�ه§تن�م ¦م�ت¦نَأ ْل§هَف ªةَال¥صلا ¦ن§ع§و ªهَّللا ِرْكªذ ¦ن§ع ¦مُك¥د�ص§ي§و ِرِس¦ي§مْلا§و ِر¦م§خْلا

 دنع قافتالاب مرحم رمخلاو ،رمخلا ىلع هفطع ىلوألاف ،هوجو ةدع نم هميرحت ىلع ىلوألا ةيآلا تلد

 فصوف ةيناثلا امأ ،همثإ نايب يف ايفاك ناك ةجردلا يف امهنيب ىوس املف ،ريثكلا وأ هنم ليلقلا ءاوس نيملسملا

                                 
  .799ص ،2ج ،2ط ،نييالملل ملعلا راد ،توريب ،راطع روفغلا دبع :ت ،ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات ،يبارافلا يرهوجلا ليعامسإ )489(
 .179ص ،قباس عجرم ،يناجرجلا )490(
 .154ص ،1ج ،قباس عجرم ،ةيميت نبا نيدلا يقت )491(
 عجرم ،يبطرقلا ريسفت :رظنا ،رامقلا نم معأ رسيملا نوكي هيلع ءانبو ،كلام مامإلا ىلإ هبسنو قيرفتلا اذه ىلإ هريسفت يف يبطرقلا راشأ )492(
 .53 ،52 ص ،3ج ،قباس
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 يهف ى»نعم ةفيظن ريغ رسيملا لالخ نم اهيلع لصحي يتلا لاومألا كلت ىنعمب ،سجر اÐأب ،اهل العو لج هللا

 ،ةهاركلا ىلإ هل فراص ال ذإ ميرحتلا ديفي رمألاو ،هنع داعتبالاب العو لج هللا نم رمأ هوبنتجا ةثلاثلاو ،ةسجن

 نيب امك .رسيملا بنتجا نم ىلع تاريخلا لكل عماج مسا وهو حالفلا قلع العو لج هللا نأ يه ةريخألاو

 عيمجب رسيملا ببسب لصحي يذلا رفانتلاو قاقشلاو ماصخلاو هركلا يهو ،رسيملا ميرحت نم دصقملا هناحبس

 .هضئارف ءادأو هللا ةعاط نع يهلي هنأ امك ،هعاونأ

 :لاق ،هنع هللا يضر ةريرهوبأ هاور ام اهنم ،ةريثك ثيداحأ تدرو دقف ةيوبنلا ةنسلا ىلإ انرظن اذإو

 ،هللا الإ هلإ ال :لقيلف ،ىزعلاو تاللاو :هفلح يف لاقف فلح نم " :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 نزو ىلع كرماقأ ظفل ىلوألا ،نيتهج نم ثيدحلا ةلالد .)493( "قدصتيلف ،كرماقأ لاعت :هبحاصل لاق نمو

 نأب كلذ لعف نمل ملسو هيلع هللا ىلص هرمأ يه ،ةيناثلا ةهجلا امأ ،نيتهج نم نوكي هنأ ىنعمب كلعافأ

 نيبتف ،فرتقا بنذ نع الإ نوكت ال ةرافكلا نأ مولعمو ،رامقلا نع ةرافكلا ةباثمب ةقدصلا حبصتف ،قدصتي

 .)494(هميرحت ىلع اوعمجأ ءاملعلا نأب هريسفت يف يبطرقلا مامإلا ركذ دقف ،عامجإلا امأ .ةئيطخ رامقلا نأ

 :ةيسودنهلا ةنايدلا

 ارهج رماق ءاوس ،اقافو اباقع رماقملا بقاعي نأ كلملا ىلع ":كلذ يف ءاج اممو هروص لكب رامقلا تمرح

 ،ةحلاصلا ةيعرلاو عمت�ا ةياذإ وه اهميرحت يف ةلعلا نأ اوركذو ،)495("مÌدابإ يف دهتجي نأ اضيأ هيلعو ،ارس وأ

 ،ةيلستلاو حزملا فدÂ ناك نإو ىتح هومرح كلذل ،عمت�ا فئاوط نيب ءاضغبلاو ةوادعلا ىلع ثعبي هنأ امك

                                 
 .141ص ،6ج ،4860 مقر ،قباس عجرم ،يراخبلا حيحص ،م2002،يراخبلا ليعامسإ نب دمحم )493(
 .52ص ،3ج ،قباس عجرم ،يبطرقلا )494(
 .555 ،554 ص ،قباس عجرم ،يترمسونم  )495(
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 .)496( "دلبلا نم يفنلا :يه رماقملا رجزل تعضو يتلا ةبوقعلا امأو ،ةرهاظلا ةقرسلا نم عون هنأ نيربتعم

 

  :ةيذوبلا ةنايدلا

 يلاتلابو  ،)497(اذوب ميلاعت عم قفاوتت ال اÐأ ىلإ ةراشإ يف ،ةيزخملا لامعألا نم اهايإ اربتعم ،رامقلا اذوب مرح 

 نم اوناك اذإ" :لاق ثيح ،اهرظحو اهميرحت دصاقم ركذ ىلإ قرطت امك ،اهبحاصل راعلاو يزخلا بلجتسف

 نيقداص اوسيل مÐأ امك ،مÌورث عايضل نوفسأيسف نيرساخ اوناك اذإو ،نيرخآلا ءاضغب نوبسكيسف نيحبارلا

 ريغ قرطب نيرخآلا نم لاومألا ذخأل ركملاو طيطختلا لالخ نم ،لياحتلا ىلع مهدامتعال مهمالك يف

 هلاومأ ريذبت نم ،هتجوزب ءانتعالا هنكمي ال رامقلا بعال نأل ،مهجاوزأ ىلع ةظفاحملا نوعيطتسي ال ،ةيعرش

 .)498(هتافص نم ةفص تحبصأ ثيح ،لايتحالاو ركملا ىلع هدوعتو

 : ةينارصنلاو ةيدوهيلا ةنايدلا

 عطق وأ رامقلا مكحل ضرعت ،ليجنإلا وأ دوملتلا وأ ةاروتلا يف صن يأ دجوي ال هنأ نيتنايدلا ءاملع حBرص

 هباحصأ رجي رامقلا نوك ،عئارذلا دس باب نم نكلو ،هتاذل سيل ،هتمرح ىلع عيمجلا قفتا نكل ،هتمرحب

 ابلاغو ةرسألا ريمدتو لاومألا ريذبتو ةوادعلاو عشجلاو بذكلاو شغلاك ،تاروظحملا ضعب يف عوقولا ىلإ

 نمدي يتلا رومألا نم اعون هوربتعا امك ،صنلاب ةمرحم رومألا هذه لكو ،مئارج يف عوقولا هتمتاخ نوكت ام

  .)499(صخشلا هداتعا اذإ هنم صلختلا بعصي ثيحب ،صخشلا اهيلع

                                 
  .فرصتب .555ص ،قباس عجرم ،يترمس ونم )496(
 .118 ص ،قباس عجرم ،الوهار )497(
 .118ص ،قباس عجرم ،الوهار )498(

(499) https://www.christiancourier.com/articles/1580-where-does-the-bible-condemn-gambling 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/gambling 
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 .شغلا / ه

 امأ .)500( هرمضأ ا§م فالخ �هَل رهْظأ§و ،حصنلا هضحمي مل ىنعمب :ًاشغ هشغي هشغ نم ذوخأم :ةغل شغلا

 فيرعتلا ثحابلا راتخا كلذل ،اهريغو ةيلاملا تالماعملا يف شغلا لمشي هنأل عساو هموهفمف احالطصا شغلا

 رجح نبا فيرعت ؛فيراعتلا نسحأ نم ّ لعلو ،طقف ةيلاملا تالماعملا يف شغلا ىنعم طبضيوّ دحي  يذلا

 نم عنتما يرتشملا هب ملع ول صقن فصو ىلع عيبملا لمتشي نأ وه" :  - هللا همحر - لوقي ثيح ؛يمثيهلا

 .)501("هئارش

 :العو لج هللا لوق كلذ نمف ،ثيداحألاو تايآلا هيلع تلد امل اقباطم هدجن يذلا وه فيرعتلا اذه

 }َنا§زيªمْلا او�رِس¦خ�ت َال§و ªط¦سªقْلاِب َن¦ز§وْلا او�ميªقَأ§و{ :هناحبس هلوقو ،)1/نيففطملا( }§نيªفِّفَط�مْلªل ٌل¦ي§و{

 .)9/نمحرلا(

 يذلا ىنعمب ،فªفطي نم ىلع بترتملا كالهلاو باذعلا وه ؛ىلوألا ةيآلا يف شغلا ميرحت ىلع ةلالدلا هجو

 عيمج كلذ يف لخديو نازيملا يف طسقلاو لدعلاب رمأ اهيفف ةيناثلا ةيآلا امأ ،امهريغو نازيملاو ةعلسلا يف صقني

 .ةيراجتلا تالماعملا عاونأ

 رذح ،مالسلا هيلع بيعش موق يف ةرشتنم ةيلاملا تالماعملا يف شغلا ةفص تناك امل ،قبس ام ىلإ ةفاضإ

 ِم¦وَقا§ي َلاَق ا»ب¦ي§ع�ش ¦م�ها§خَأ §ن§ي¦د§م ىَلِإ§و{ :هناحبس لاق ،مالسلا هيلع بيعش هيبن ناسل ىلع هدابع العو لج هللا

 ¦م�هَءا§ي¦شَأ §سا¥نلا او�س§خ¦ب§ت َال§و َنا§زيªمْلا§و َل¦يَكْلا اوُف¦وَأَف ¦مُك�ب§ر ¦نªم ٌة§ن�ي§ب ¦مُك¦تَءا§ج ¦دَق �ه�ر¦يَغ "هَلِإ ¦نªم ¦مُكَل ا§م §هَّللا او�د�ب¦عا

  .)85/فارعألا( }§نيِنªم¦ؤ�م ¦م�تنُك ْنِإ ¦مُكَل ûر¦ي§خ ¦مُكªلَذ ا§هªحَال¦صِإ §د¦ع§ب ِض¦رَألا يªف او�دِسْف�ت َال§و

                                 
 .289ص ،17ج ،قباس عجرم  ،م2002،يديب¥زلا ىضترم )500(
 .270ص ،2ج ،ةيمالسإلا ةبتكلا ،ةرهاقلا ،ىربكلا ةيهقفلا ىواتفلا ،م2010 ،يمتيهلا رجح نبا )501(
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 شغلا ةفصب فصتملا لعجو ،اÐامتكو هتعلس بويع ءافخإ عئابلا ىلع مرحي ام اهيف تبث دقف ةنسلا امأ

 نايبلاو طسقلاو لدعلا مالسلا هيلع هيده نم نأل ،هيده ريغ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةقيرطل  افلاخم

 هعباصأ تلانف ،اهيف هدي لخدأف ماعط ةربص ىلع رم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقي ،هيلع وأ هل ءاوس

 يك ماعطلا قوف هتلعج الفأ :لاق ،هللا لوسر اي ءامسلا هتباصأ لاق ؟ماعطلا بحاص اي اذه ام" :لاقف اللب

 ةكربلاو قزرلا ةعس بابسأ نم نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نيب امك ،)502("ينم سيلف شغ نم ،سانلا هاري

 :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقي ،هلك كلذ قحمي يذلا نامتكلاو بذكلا كلذ دضو ،قدصلا ةراجتلا يف

 ،)503("امهعيب ةكرب قحم امتكو ابذك نإو ،امهعيب يف امهل كروب انيبو اقدص نإف ،اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيبلا"

 ةمرحو ،كلذ بوجو ىلع ةلالد هيف هتلماعمو هتراجت يف قدصلا ىلع رجاتلا ملسو هيلع هللا ىلص هثحف

 .شغلاو ةعيدخلاو ةنايخلا

  :ةيسودنهلا ةنايدلا

 ةيحان نم ءاوس ،يرتشملل ةعلسلا فصو يف شغ يأ نأ اربتعم ،ةيسودنهلا يف احيرص اضيأ شغلا ميرحت ءاج

 ةبيرضلا فاعضأ ةينامث لداعت ةبيرض عفدي ثيح ،ةيساق ةبوقعل اهبحاص ضرعي ،اÐامث وأ اÐزو وأ اهمجح

 " :هصن ام ءاج ،لتقلا ىلإ ىرخأ صوصن يف هتبوقع تلصو دقو ،)504(يرتشملا اهعفدي نأ بجي ناك يتلا

 نيب عمجلا نكميو ،"اررض كاوشألا لك دشأ هنأل ،نيكاكسلاب ابرإ ابرإ هعطقب شاشغلا عناصلا بقاعي

 ثيحب شغلا ىلع دوعت نم ىلإ يناثلاو ،نيترم وأ ةرم شغلا هنم ردص نم ىلإ اهجوم  لوألا رابتعاب نيمكحلا

                                 
 .99ص ،1ج ،102 ،مقر ،قباس عجرم ،ملسم حيحص )502(
 .1164ص ،3ج ،1532 مقر ،عجرملا سفن )503(
 .496 ص ،قياس عجرم ،يترمس ونم )504(
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 دحلا اذهو ،)505(ارس قرسي صل وهف ءارشلاو عيبلا يف ركملا ىلإ أجلي نم نأ ربتعا امك ،ةنهم هل راص

 .اهيشفت ةروطخ نم عمت�ا صيلخت ةلواحمو ،اهتمرح ةدش نايب يف حضاو ديدهتلاو

 :ةيذوبلا ةنايدلا

 كلملا نم بلط هنإ ىتح كلذ يف ددشو ،ةيذوبلا ميلاعت هيلع امل افلاخم هبحاص ربتعاو ،)506(شغلا  اذوب  مرح

 نكمي ال ةيلاعلا قالخألا باحصأ نأب هنم ارفنمو اللعم ،ةايحلاو دالبلا ريمدتل اببس هنوك ،هتبراحمل ىعسي نأ

 رثأ دحأ ىلع ىفخي ال هنأ كلذ ،اليصفتو ةلمج شغلل هميرحت يف حضاو اذهو ،)507(نيشاشغلا نم اونوكي نأ

 اهل هميرحت دكأ دقو ،اهيلإ ةجاحب رشبلا عيمج نوك ،صخأ ةفصب ةراجتلاو ةماع ةفصب تالماعملا ىلع شغلا

 .)508( اقداص نوكي نأ صخشلا ةراهط تامالع نم نأ "اذوب" ربتعا نيح

 :ةينارصنلاو ةيدوهيلا ةنايدلا

 شغلا ظفل نوكي ةرات ،هلعاف دعوتتو شغلا مرحت ،ديدجلا دهعلاو ميدقلا دهعلا يف ةريثك صوصن تدرو

 انايحأو ،"شغلاب ملكتلا نع كيتفشو رشلا نع كناسل نص " 12 :34 ،ريمازملا يف ءاج امك ،احيرص

 لُك نم ُئªل§تمُملا اهيأ " :لاقو 13 :20 ،لسرلا لامعأ يف ءاج ،هنم سانلا ريفنتل سيلبإ دلوب هلعاف هيبشتب

 نأ ركذب ةراتو ،"ة§ميوَقلا �ب¥رلا ِق�رُط ِجيوع§ت نع Íفُك§ت امَأ ،Bرِب ِّلُك و�د§ع ايو ،سيلبِإ §نبا اي ،عادªخو شªغ

 ،ريغ§صو ûريبَك ،نانازيم كِسيك يف ¦نُك§ي ال" 13/16 :25 ،ةينثتلا يف ءاج ،هتافص كلت تناك نم ضغبي هللا

 يَكªل ،لªداع ûحيح§ص لايكªمو لªداع ûحيح§ص نازيم §كَل ¦نُك§يªل لب  ،ريغ§صو ûريبك ،نالايْكªم §كتي§ب يف ¦نُك§ي الو

                                 
 .562 ص ،قياس عجرم ،يترمس ونم )505(
 .125 ،107 ص،قباس عجرم ،الوهار )506(
 .119ص ،قباس عجرم ،الوهار  )507(
 .132ص ،قباس عجرم ،ادابامادلا  )508(
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 ن§م لُكو كلذ لعف§ي ن§م لُك هرك§ي كهلِإ برلا َّنَأل ،اها¥يِإ §كُهلِإ ب¥رلا §كيط¦ع�ي يتلا ِضرَألا يف §ك�ما¥يأ َلوط§ت

 لافطأك " :ًالئاق 2:1/2سرطب ةلاسر ،هللا ةملك ةساردب نينمؤملا سرطب لوسرلا ىصوأ امك ،"ملظلاِب لمع§ي

 نم هنامرح يهف ةبوقعلا امأو ،"هب اومنت يكل يقنلا صلاخلا شغلا ميدعلا يلقعلا نبللا اوهتشا نآلا نيدولوم

 ،مهنم ةدئاف ىلع لوصحلل مهيلع لاتحاو سانلا شغ نم" ،ةيدوهيلا ماكحألا يف ررقملا نأل ،ةراجتلا ةلوازم

 اهيف ىرخأ دوقع وأ عويب ىلع مهنم لصحتو ،قيضلا نم هيلع مه امو ،سانلا جايتحا ةصرف زهتنا نمو

 يف سيلف ،اقلطم لماعتلا يف شغلا ةمرحب عطقت يتلا صوصنلا نم اهريغو ،)509("نامرحلا هباقع ،مهيلع ررض

 .تاداعلا وأ تالماعملا وأ تادابعلا نيب قرف كلذ

 .نبغلا  /و

 ،)510(هعدخو ،هصقنو ،هبلغ ىنعمب عيبلا يف هنبغ لوقت ،ءابلا نوكسب ،انبغ هنِبغي هن§بغ نم ذوخأم :ةغل نبغلا

 .)511(ةصاخ ءارشلاو عيبلا ىلع قلطي ن¦بغلا نأ تيكBسلا نبا حرص دقو

 .اشحاف هيف نبغلا ناك امو ،اريسي هيف نبغلا ناك ام ،نيمسق ىلإ نبغلا اومسق دقف ،ءاهقفلا حالطصا يف امأ

 :يلاتلاك نيعونلا الك ءاملعلا فBرع دقو

 ىتح هتروصو .ررضلا لوصحو دحلا هتزوا� ،اشحاف يمسو ،)512(لثملا نمث ىلع دئازلا وه :شحافلا نبغلا

 رخآو ،ارانيد نوسمخ هقح ؛اولاق نيموقملا ضعب نكل ،رانيد ةئامب ءيش ىلع عيبلا عقو اذإ ،فيرعتلا ىلجتي

 .دحأ ميوقت تحت لخدي مل هنأل ،شحاف نبغ اذهف ،نونامث امهريغو نوعبس

                                 
 .563 ص ،قباس عجرم ،تالباقملاو تانراقملا )509(
 ..271ص ،2ط،ركفلا راد ،ةيروس ،يهقفلا سوماقلا ،1988 ،بيبح وبأ يدعس .د )510(
 .140ص ،8ج ،قباس عجرم ،يورهلا يرهزألا نب دمحأ نب دمحم )511(
 .271ص ،قباس عجرم ،بيبح وبأ يدعس .د )512(
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 ،رشع ىدحإو فصنو ةعستو ةعستب موُقف ،ةرشعب عيبلا عقو :هلاثمو .رفتغيف ابلاغ لمتحي ام :ريسيلا نبغلاو

 .)513(روهمجلا هيلع يذلا ىنعملا اذهو ،رفتغيف ،ريسي نبغ اذهف

 :هناحبس هلوق اهنم ليلد نم رثكأب نبغلا ميرحت ىلع ءاملعلا لدتسا دقو

 هللا همحر مزح نبا لوقي .)9/ةرقبلا( }َنو�ر�ع¦ش§ي ا§م§و ¦م�ه§سُفنَأ ّالِإ َنو�ع§د¦خ§ي ا§م§و او�ن§مآ §نيªذَّلا§و §هَّللا َنو�عªدا§خ�ي{

 :كلذ يردي ال نمم عاب ام يواسي ام رثكأب ءرملا عيب نأ يف دحأ يرتمي الو ؛ةعيدخلا ميرحت ىلع ةيآلا تلد

 مارح ةعيدخلاو ،عئابلل ةعيدخ :كلذ يردي ال وهو ،عاب ام يواسي امم لقأب ءرملا عيب نأو ،يرتشملل ةعيدخ

 هيناعم نم نأ نبغلا فيرعت يف انفلسأ دقو ،نبغلا ميرحت ىلع اÂ لالدتسالا نكمي نذإ ةيآلاف ،)514(حصت ال

 .ةعيدخلا

 الجر نأ امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع هاور ام اÂ اولدتسا يتلا ثيداحألا نمف ةيوبنلا ةنسلا امأ

 :ةريبه نبا لاق ،)515("ةبالخ ال لقف تعياب اذإ" :لاقف ،عويبلا يف عدخي هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ركذ

 .)516( "الف شحافلا ريغ امأف درلا بجوي شحافلا نبغلا نأ ىلع ثيدحلا لد"

  :ةيسودنهلا ةنايدلا

 جورخلاو نيرخآلاب ررضلا نم اعون نبغلا نوك نكل ،ةيسودنهلا صوصنلا يف "نبغلا " ةملك ثحابلا دجي مل

 مدعو هعشج ىلع ليلد سانلا نبغي يذلا نأ امك ،ةراجتو عيب نم قوسلا يف سانلا نيب فولأم وه امع

 ةدع كانه نأل ،ميرحتلا وه يذلا ،ةلأسملا مكح يف عطقلا اننكمي ،ةعورشملا ريغ قرطلا راتخاف ،هتعانق

                                 
 .ةحفصلاو عجرملا سفن )513(
 .585ص ،7ج ،قباس عجرم ،راثآلاب ىلحملا ،مزح نبا )514(
 .65ص ،3ج ،2117 مقر ،قباس عجرم ،يراخبلا ليعامسإ نب دمحم )515(
 .177ص ،4ج ،نطولا راد ،دمحأ معنملا دبع داؤف :ت ،حاحصلا يناعم نع حاصفإلا ،م1996 ،ةريبه نبا )516(

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



213 
 

 ،نيرخآلا ةيذأب حرفي وأ ،بذكلاب هقزر يغتبي وأ ركملاب شيعي ،صخش لك" :كلذ نم ،اهرظحت صوصن

 :اضيأ ءاجو ،نيرخآلا ةيذأو ركملا ىنعم هيف نبغلا نأ كشالو ،)517( "ةايحلا هذه يف ميعنلاب عتمتي ال هنإف

 نع دعتبي نأب حرص دقو ،ةعانقلا يفاني نبغلا نأ ىفخي الو ،"ردكلا عبنم عمطلاو ،رورسلا عبنم ةعانقلا"

 .)518( اقداص افيفع ايقت شعيلو ،ةعورشملا ريغ بسكلا قرط

 

  :ةيذوبلا ةنايدلا

  ،ةرذقلا ةطحنملا راكفألا باحصأ ةمس عشجلا ىلع ةينبملا ةيلاملا تالماعملا ربتعاو ،)519( عشجلا اذوب مرح

 فراعتم وه امب ءافتكالا مدعو نمثلا يف ةدايزلا ىلع صخشلا لمحي يذلا وه عشجلا وأ عمطلا نأ كش الو

 .هتمرح ىلع اليلد يفكي نبغلا نم مهريفنتو مهرجزو مهفصو يف اذوب عينشتو ،قوسلا يف هيلع

 

 :ةيدوهيلا ةنايدلا

 مكنم دحاولا نبغي الف هنم تعتبا وأ كبيرق تعب اذإ" :مهلوق يهو ،اقلطم نبغلا ةمرحب دوملتلا يف صنلا درو

 ريخألا مسقلاو تالوقنمو تاراقع ،ماسقأ ةثالث ىلإ تاعيبملا اومسق دقف ،نبغلا ديدحت امأ ،)520("هاخأ

 امأ ،عبرلاب دد�ح تالوقنملا وه يذلا يناثلا مسقلاو ،عابرأ ةثالث ةدئافلا زواجتت ال نأب راقعلا ددحف ،ماعطلا

 خسفي نأ يرتشملل زوجي هنإف يلاتلابو ،سانلا هيلع فراعت ام وهو ،فرعلا اهعجرمف تابورشملاو تالوكأملا

                                 
 .245ص ،قباس عجرم ،يترمس ونم )517(
 .206 ص ،قباس عجرم ،يترمس ونم )518(
 .138،139 ص ،قباس عجرم ،ادابامادلا )519(
 .419ص ،قباس عجرم ،دوملتلا )520(
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 .)521(ةيدوهيلا ةعيرشلا فلاخ وأ ،مهنيب هيلع فراعتملا رعسلا زواجت ةلاح يف دقعلا

  :ةينارصنلا ةنايدلا

 تيرتشا وأ اعيبم كبحاص تعب ىتمف " 25:14 نييواللا رفس يف ءاج ،اصن ةينارصنلا ةنايدلا يف مرحم نبغلا

 ةديقم ةدئافلا نأ ىلإ ةراشإ هيف ديدحت نود ظفللا اذÂ هقالطإو ."هاخأ مكدحأ نبغي الف كبحاص دي نم

 ىلإ ليبسو ،سانلا ةجاحل لالغتسا هنأل ،هيف ةمرحلا ديدشت ىلإ ىراصنلا ءاملع ضعب بهذ دقو ،فرعلاب

 الإ ردصي ال هنأ امك ،علسلا كلت ءارشل غلبملا ريفوت ىلع نيريثكلا ةردق مدع نع ةجتانلا ةقرسلاو ةوادعلا

 دقو ،)522(اÂ فصتي نأ ينارصنلل يغبني ال ةمرحم ةتوقمم ةفصلا هذهو ،سانلاب يلابي ال عشج صخش نم

 ،ءابرغلل افيضم امشتحم نوكي نأ فقسألا ىلع بجي "1 :3 ،اضيأ هميرحت دكؤي ام سلوب ةلاسر يف ءاج

 عون ةراجتلا يف سانلا نبغ نأ كش الو ،"حيبقلا حبرلاب عماط الو بارض الو رمخ نمدم ريغ ميلعتلل احلاص

 جرخم ميدقت  ىلإ رثول نترام عره كلذل ،دودحملا لخدلا يوذو نيجاتحملا باسح ىلع حيبقلا حبرلا نم

 نوموقي ،عمت�ا يف تاقث نييعت ىلع ثح دقف ،ةلماعملا هذه تافآ نم سانلا صيلختو كفل ،ةلودلاو ةسينكلل

  .راجتلا لك اÂ مزلي ةينوناق ةدام حبصت مث نمو ،راجتلا حابرأ ديدحتب

 شجنلا  /ز

 نع ثحبلا :ةملكلا لصأ نكل ،جارختسالاو ةعرسلاو ثحبلا ىلع قلطيف ،ناعم ةدع هل ةغللا يف شجنلا

 .)523(هتراثتساو ءيشلا

                                 
 .232،233 ،161 ،قباس عجرم ،تالباقملاو تانراقملا )521(
 .135ص ،قباس عجرم ،ابرلاو ةراجتلا ،رثول نترام )522(
 .403ص،17ج ،قباس عجرم  ،م2002،يديب¥زلا ىضترم )523(
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 يف ديزيو ،ةعلس حدمي نأ وه نيشلا ماجعإو ميجلا نوكسو نونلا حتفب شجنلاف ،ءاهقفلا حالطصا يف امأ

 هيطعت نأب شجنلا كلام مامإلا هفرع دقو .)524(اهيرتشيو ديزيل هرغيو هريغ عدخيل نكلو اهيف ةبغرل ال اهنمث

 ثيح نم نابراقتم نافيرعتلاف ،)525(كريغ كب يدتقيف اهؤارتشا كسفن يف سيلو ،اهنمث نم رثكأ هتعلسب

 ثيحب ،معأ كلام مامإلا فيرعت نكل ،ءارشلا دصقب سيل اهنمث نم رثكأب ةعلس عيب وهو ،شجنلا عيب نكر

 .هريغو حداملاو ،هريغو دصاقلا اهيف لخدي

 شجنلا ىنعم يف ىرخأو ،شجنلا ظفلب ةحيرص اهضعب ،شجنلا عيب نع ىهنت ةريثك ثيداحأ تدرو

 نبا ءاج دقف ،كلذ نع يهنلا يف حيرص حيحص ثيدحب ثحابلا يفتكيسو ،اÌافدارم نم اهريغو ةعيدخلاك

 لد" :ةريبه نبا لاق .)526("شجنلا نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىÐ " :هصن ام امهنع هللا يضر رمع

 ال اذهف ،اهيف هعقويل هريغ اÂ رغي نأ ديري نأ نيب وه اهيف هل برأ الو ةعلسلا يف ديازملا نأ ىلع ثيدحلا

 ىلع نيملسملا ءاملع قفتا دقو ،)527("زوجي ال اذهو ،لطابلاو يرحسلا جرخم كلذ جرخي نأ ديري وأ ؛لحي

 .)528(شجانلا قحلي مثإلا نأو شجنلا عيب ميرحت

  :ةيسودنهلا ةنايدلا

 ةيلاملا تالماعملا يف ءاوس عضاوملا نم ددع يف اهرظح ركُذ ،عادخلا ىنعمل ةفدارم يه يتلا شجنلا ةملك نإ

 ركامو قفانمو صيرح لك نإ" :كلذ نم ،ناويحلاب اÂ لماعتملا هيبشت ىلإ دحلا لصو ىتح ،اهريغ يف وأ

                                 
 .141ص،4ج ،عيزوتلاو رشنلل نافع نبا راد ،ةيدوعسلا ،جاجحلا نب ملسم حيحص ىلع جابيدلا ،م1996 ،يطويسلا نيدلا لالج )524(
 .527ص ،6ج ،ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،ضوعم يلع دمحم ،اطع دمحم ملاس :ت ،راكذتسالا ،2000 ،ربلا دبع نبا )525(
 .69ص ،3ج ،2142 مقر ،قباس عجرم ،يراخبلا ليعامسإ نب دمحم )526(
 .139ص،4ج ،عجرملا سفن  ،ةريبه نبا )527(
1ج ،2ط ،ةمجرتلاو عيزوتلاو رشنلاو عابطلل مالسلا راد ،رصم ،يمالسإلا هقفلا يف روهمجلا لئاسم ةعوسوم ،م 2007 ،يعابسلا  )528(

 .ص457
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 لدي اقلطم ةلوبقملا ريغو ةذوبنملا تافصلا هذه ىلع عادخلا فْطعف ،)529("ةرهلاك لمعي وهف ،.. عداخمو

 يغتبي وأ ركملاب شيعي ،صخش لك :اهنم ،عضوم نم رثكأ يف هعنم احضاو ءاج امك ،هضفرو هحبق ىلع

 لك نإف ،صنلاب مرحم شجنلا عيب نأل .ةايحلا هذه يف ميعنلاب عتمتي ال هنإف ،عادخلا وأ بذكلاب هقزر

 ةفلاخملا لاومألا ليصحت قرط لك بنجت ىلع ةسدقملا ةيسودنهلا صوصنلا تثح امك ،هكرتب مزل�م يسودنه

 .)530(ةسدقملا ميلاعتلل

  :ةيذوبلا ةنايدلا

 نم ةدافتسالل لياحتلا وأ نيرخآلا ةعيدخ وه يذلا دحاو ىنعم تحت جردني شغلاو شجنلا ىنعم ناك امل

 لك دحاو ظفل تحت جردني ثيحب ةماع يتأت ةيعضولا تانايدلا تارابع نإف ،ةيعرش ريغ ةقيرطب نيرخآلا

 ملاعلا يف تاكلهملل اببس كلذ اربتعم ،بذكلاو شغلا عاونأ عيمج مBرح اذوب نإف مث نمو ،اهانعم يف ام

 ةيويندلا ناسنإلا ةداعس يف طرش ؛ةفيرش قرطب ةيداصتقالا تالماعملا نأب حBرص امك ،رخآلا

  .)531(ةيورخألاو

  :ةينارصنلاو ةيدوهيلا ةنايدلا

 ثحت يتلا صوصنلا داريإ لالخ نم هطابنتسا نكمي ،ةينارصنلاو ةيدوهيلا نيتنايدلا يف شجنلا عيب مكح نإ

 عم قفتي عئابلا نوك يف ،عادخلا نم اعون همكحب ،ةيلاملا تالماعملا يف ركملاو عادخلاو شغلا بانتجا ىلع

 صوصنلا رثكأ امو ،نيرخآلا ىلع عيبملا نمث عفر فدÂ امنإو ،ءارشلا يف ةبغر سيل ،عيبملا ةمواسمل صخش

                                 
 .250ص ،قباس عجرم ،يترمسونم )529(
 .246 ،245ص ،قباس عجرم ،يترمسونم )530(

 
  .105ص ،قباس عجرم ،الوهار )531(
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 ريياعمو نازوأ نيب ام شغلا " 10 :20 لاثمألا باتك يف ءاج دقف ،ديدجلاو ميدقلا نيدهعلا الك يف ةدراولا

 ىنعمب سجرلاب راعسألاب بعالتلا هبشف "برلا ىدل سجر عيبلا ليياكمو ريياعمو نازوأو ،ءارشلا ليياكمو

 باحصأ مÐأ ةراشإ يف ةهرشلا بالكلاب رعسلا يف نيلاغملا هيبشت ءاج دقو ،هتمرح ىلإ ةراشإ وهو سجنلا

 ا»عيªم§ج او�تَف§تْلا .§م¦هَفْلا َنوُفِر¦ع§ي َال ٌةا§ع�ر ¦م�ه§و .§ع§ب¥شلا �فِر¦ع§ت َال ٌة§هِر§ش �بَالªكْلا "  11 :56 ءايعشإ رفس ،عشج

 جرخي يذلا نإ" 21/22/23 :7 ،صقرم ليجنإ يف هلثمو ،"ى§صْقَأ ¦ن§ع ِح¦ب�رلا ىَلِإ "دªحا§و ُّلُك ،¦مِهªق�رُط ىَلِإ

 ،قسف ،ىنز :ةريرشلا راكفألا جرخت ،سانلا بولق نم ،لخادلا نم هنأل ،ناسنإلا سجني كلذ ناسنإلا نم

 نم جرخت رورشلا هذه عيمج .لهج ،ءايربك ،فيدجت ،ةريرش نيع ،ةراهع ،ركم ،ثبخ ،عمط ،ةقرس ،لتق

 ةقيقحلا يف وه يذلا ركملا ،ناسنإلا سجنت يتلا تافصلا نم نأ ركذ ثيح ."ناسنإلا سجنتو لخادلا

 .هميرحت يف فاك ةساجنلاو رشلاب هفصوو ةعيدخ

 :ررغلا ةصالخ

 كلذل ،هيلإ ةجاحلا عم هنم زارتحالا نكمي ال ام ،ءاملعلا ىنثتسا نكل ،مالسإلا يف لطاب ررغلا عيب نأ لصألا

 امك .دحاو نم رثكأ لمحلا نأ لامتحا عم الماح اهؤارش اذكو ،نبل اهعرض يفو ،ةاشلا زاوج ىلع اوعمجأ

 اوعمجأو .نيرشعو ةعست نوكي دقو اموي نيثالث نوكي دق هنأ عم ارهش اهريغو رادلا ةراجإ زاوج ىلع اوعمجأ

 صخش نم ،تقولاو ءاملا مادختسا ةيمك طبض نكمي ال هنأ ملعلا عم ،مامحلا ةرجأ ديدحت زاوج ىلع اضيأ

 .)532(رخآل

                                 
 .258ص ،9ج ،قباس عجرم ،بذهملا حرش عوم�ا ،يوونلا )532(
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 زرحتلا بعصو هيلإ ةجاحلا تعدام تزاجأو ،ارهاظ هيف ررغلا ناك ام تمرح ةيمالسإلا ةعيرشلاف اذإ

 ىلع تلمتشا ةيلام ةلماعم لك ميرحت اهيف لصألاف ،ةيباتكلاو ةيعضولا تانايدلا امأ .هرسعو كلذ ةقشمل ،هنم

 ةنايدب ةصاخ تاحلطصم ربتعت يتلا ءامسألا يف قافتا ةمث نكي مل نإو ،لياحتو عادخو شغ نم ،ررغلا ىنعم

 نأ اننكمي يلاتلابو ،ينابملاو ءامسألاب ال يناعملاو قئاقحلاب ةربعلاو حالطصالا يف ةحاشم ال نكل ،ىرخأ نود

 .تانايدلا عيمج يف مرحم هنأ لصألاف ،هنم زارتحالا نكمي رهاظ ررغ ىلع تلمتشا ةلماعم لك نأ لوقن

 

 .ررضلا بسب تامرحملا :يناثلا عرفلا

 .)533(ى»نعمب ه¥را§ضو ه¥ر§ض دقو .عفنلا فالخ :ةغل ررضلا

 ملو ةهج نم ررضلا تددح اÐأل ،تاظحالم اهيلع اهرثكأ نكل ،ةريثك تافيرعت تدرو دقف احالطصا امأ

 اÂاحصأ نأ ىلإ عجار لاكشإلا اذه لعلو ،انعوضوم لمشي يذلا ىنعملاب صوصخلابو ىرخأ ةهج نم هددحت

 ،عماج ريغ فيرعتلا نأ دجيف ،ىرخأ ةيواز نم اهاري نم يتأيف ،مÌرظن دودح يف ءايشألا نوفBرع�ي ام ابلاغ

 .اهضعب ىلإ ريشنسو

 اذهلو ؛هيف ررض ال يذلا وهو ،عفنلا ضيقن وهو ،هيلع يبري وأ هيزاوي هيف عفن ال يذلا ملألا وه ررضلا

 يبرملا وأ هل يزاوملا عفنلا نم كلذ يف امل ،ررضلاب ةقاشلا تادابعلاو ةهيركلا ةيودألا برش فصوي مل

 رصتخملا راتخملا فيرعتلا نكل .ندبلاب قحلي يذلا ملألا ىلع هراصتقا ةهج نم عماج ريغ دع�ي اذه ،)534(هيلع

                                 
 .719ص ،2ج ،قباس عجرم ،يبارافلا يرهوجلا ليعامسإ )533(
 .81ص ،1ج 3ط ،ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،اطع رداقلا دبع دمحم ،ت،نآرقلا ماكحأ ،م2003 ،يبرعلا نبا )534(
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 ررضلا لمشي ال هنأ كش ال فيرعتلا اذهو .)535(ةرضم هيف كريغ ىلعو ةعفنم هيف كل يذلا :وه ررضلل

 صخشلا ىلع عقي ررضلا نوك ،ةتبلا ةعفنم هيف سيل هنأل ؛الثم مBسلا برشو سفنلا لتقك هعاونأ عيمجب

 .فرط نم رثكأ نيب عقت يتلا ةيلاملا تالماعملا ىلع عقي فيرعتلا اذه كلذل ،هسفن

 ةيلام تالماعم دجن كلذل ،اهتلازإ ىلع مالسإلا صرح يتلا دصاقملاو تايولوألا  نم دع�ي ررضلا عفد

 هيف نوكيو ،ءرملا هاطاعتي  ام لك كلذب قحليو ،اهعاونأ عيمجب تاردخملا عيب اهنم ،اهررضل تمرح ةريثك

 ْنَأ َّالِإ ِلªطا§بْلاِب ¦مُك§ن¦ي§ب ¦مُكَلا§و¦مَأ اوُلُكْأ§ت َال او�ن§مآ §نيªذَّلا ا§هÍيَأ ا§ي{ :هناحبس هلوقل ،هندب وأ هتحص ىلع ررض

  .)29/ءاسنلا( }ا»ميªح§ر ¦مُكِب َناَك §هَّللا َّنِإ ¦مُك§سُفنَأ اوُل�تْق§ت َال§و ¦مُك¦نªم ٍضا§ر§ت ¦ن§ع ًة§را§جªت َنوُك§ت

 ،سفنلا لتق يف ةمهاسملا نم الثم تاردخملا يف ةرجاتملا نأ كش الو ،سفنلا لتق ميرحت ىلع ةيآلا تلدف

 ةيلاملا تالماعملا ركذ قايس يف سفنلا لتق ميرحت ركذ العو لج هللا نأ يهو ةفيطل ةراشإ كانه نأ امك

 حبصيف ،هتعاضب هلمحت يتلا ررضلا ىلإ هبتني الف ناسنإلا يمعي دق لاملا نإف ،راجتلا نيب هعوقو ةرثكل اذهو

 .بسكملاو حبرلا رجاتلا مه

 هللا ىلص هللا لوسر نأ" ،هنع هللا يضر ªتªما¥صلا ِن¦ب َة§دا§ب�ع ¦ن§ع ،اضيأ ررضلا ميرحت ةنسلا تدكأ دقو

 رارضلاو مسالا ةيبرعلا لهأ دنع ررضلا :بيبح نبا لاق  )536( "رارض الو ررض ال نأ ىضق ،ملسو هيلع

 .)537(هسفن ىلع هلخدي مل اررض دحأ ىلع لخدي ال ىنعملاو لاق ،لعفلا

                                 
 .274ص ،1ج ،ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،رئاظنلاو هابشألا حرش رئاصبلا نويع زمغ ،م1985 ،يومحلا )535(
اذه دنس يف ملكت دقو  ،57ص 2ج ،2340 مقر ،ليجلا راد ،توريب ،هجام نبا ننس ىلع يدنسلا ةيشاح ،يدنسلا نيدلا رون. )536(

ةدابع قلي مل يراخبلا لاقو ،تماصلا نب ةدابع كردي مل :يدع نباو يذمرتلا هن ع لاق ديلولا نب قاحسإ نأل عاطقنالا ثيح نم ثيدحلا . 
2000  ، ،ربلا دبع نبا :رظنا ،ادنسم يردخلا ديعس يبأ نع هيبأ نع ىيحي نب ورمع نع يدرواردلا هاور ثيح ،رخآ قيرط نم الصتم تبث نكل

راكذتسالا  .150ص ،7ج ،1424 ،مقر ،قباس عجرم ،،
 .279 ،7ج ،قباس عجرم ،راكذتسالا ،م200 ،ربلا دبع نبا )537( 
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 :مسلا عيب

 ةBماس ةBدام ّلك :وه ،موم¦س§م لوعفملاو ،Bماس وهف ،ا!م§س ،Bم�س /¦م�م¦سا ،Bم�س§ي ،�ت¦م§م§س ¥م§س نم :ةغل مسلا

 )538("بارBشلا �ت¦م§م§س" ¥مÍسلا هيف لعج :ه§ريغو §ماعَّطلا ¥مس وأ .اه�م�سب هتباصأ :اه�وحنو ىعفألا هت¥مس هنمو ةلتاق

   :نيمسق ىلإ هيلع ةبترتملا ماكحألا رابتعاب مÍسلا ءاهقفلا مسقي

 ا!يئايميك Bمسلا ةجاعم متي نأ امإ ةلاحلا يذه يفو ،جالعو ةيودأك لمعتسي يذلا وهو :زاوجلا  :لوألا

 لومعملا وه امك ،ةداضملا ماسجألا نيوكت ىلع مسجلا زفح ىلع هتردقب ظفتحي هBنكلو ،ةبقاعلا نومأم ريصيل

 اÐأ نظلا ىلع بلغي ةيمكب وه امك لمعتسي وأ ،ةنمآ ةقيرطلا هذهو ،ةيودألا عناصمو رباخملا يف ايلاح هب

 نكل مرحي مسلاو رجحلاو جاجزلاك Bرض ام لك :هللا همحر يوونلا مامإلا لوقي .ضيرملل اررض ببست ال

 دصق مسلا ءاملعلا ىنثتسا ،)539(هيلإ جيتحاو ،ةمالسلا هنم بلاغلا ناك اذإ ،مس ليلق هيف ءاود برش زوجي

 ررض ال يتلا ةيودألا دافن دنع هيلإ أجتلي مسلا نأ امك ،ضيرملا جالع نظلا ىلع بلغ وأ نقيت اذإ يوادتلا

 ىلع ءانبو .نمآ ليدب دوجو مدع ةلاح يف سفنلا نع ررضلا عفد مسلا لامعتسا نم دصقلا نأل ،اقلطم اهيف

 .انركذ يذلا طباضلاب هيف ةرجاتملاو هعيب زوجيف اذه

  :يناثلا

 :تالاح ثالث هل اذهف ،نيرخآلاب كتفلل مBسلا لامعتسا

 ،دمعتملا سفنلا لتق باب نم دع�ي هنأل ،اقلطم مرحم اذه ،سفنلا ىلع ءادتعالا ضرغب هيف ةرجاتملاو هعيب -أ

                                 
 ،111ص ،3ج ،بتكلا ملاع ،توريب ،ةرصاعملا ةيبرعلا ةغللا مجعم ،م 2008 ،رمع ديمحلا دبع راتخم دمحأ د )538(

112. 
 ،3ج،3ط ،يمالسإلا بتكملا ،نامع ،قشمد ،توريب ، شيواشلا ريهز ،ت ،نيتفملا ةدمعو نيبلاطلا ةضور ،م1991 ،يوونلا )539(

 ..281ص
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 ا»باَذ§ع �هَل ¥د§عَأ§و �ه§ن§عَل§و ªه¦يَل§ع �هَّللا §بªضَغ§و ا§هيªف ا»دªلا§خ �م¥ن§ه§ج �ه�ؤا§ز§جَف ا»د�م§ع§ت�م ا»نªم¦ؤ�م ْل�تْق§ي ¦ن§م§و{ :هناحبس لاق

  .)93/ءاسنلا( }ا»ميªظ§ع

 ،ررضلا عفد باب نم هنأل ،زوجي اذهف يذؤي ناويحلا ناك اذإ ،ليصفت هيف اذهو ،تاناويحلا لتقل هعيب -ب

 .روظحملا حيبت ةوررضلا نأ مالسإلا يف ةدعاقلاو

 ادح لعجي نأ دارأف ،لاثملا ليبس ىلع ناطرسلاك ضرم نم سئي نمل مسلا عيب ،ةرصاعم ةروصلا هذهو -ج

 نأب نودقتعي نيملسملا نأل ،سفنلا لتق باب نم ربتعاو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا يف عونممو مرحم اذهف ،همالآل

 يتلا ةقيرطلاب امنإو ديري يتلا ةقيرطلاب هيف فرصتلا زوجي ال يلاتلابو ،هدنع ةنامأ همسجو ،هللا كلم ناسنإلا

 ىَلِإ ¦مُكيªد¦يَأِب اوُقْل�ت َال§و ªهَّللا ِليِب§س يªف اوُقªفنَأ§و{  :هناحبس لاق ،هيلع ةظفاحملا يهو ،لجو زع هللا اهاضري

 .)195/ةرقبلا( }§نيِنِس¦ح�مْلا Íبªح�ي §هَّللا َّنِإ او�نِس¦حَأ§و ªةَكُل¦ه¥تلا

 :ةصالخلا

 كلذلو ،مسلا لامعتساب الإ عفدي ال ،ررض عفد هنم ضرغلا ناك اذإ الإ ،هيف ةرجاتملا الو هعيب زوجي ال Bمسلا

 رجاتلا ملع اذإف ،دصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا مهلوق يهو ،بابلا  اذه لثم طبضت ةدعاق مالسإلا ءاملع دBعق

 .الف الإو ،عيبلا هل زاج هيف ررض ال اميف لمعتسي مسلا نأ

 :حالسلا عيب

 .)540(وجلاو رحبلاو ربلا يف برحلا ةلآل عماج مسا وه :ةحلسأ عمج ؛درفم حالس :حالسلا فيرعت

 يف  حالسلا عيب امأ .ىرخأ لودل هريدصت ىنعمب دالبلا جراخو ،دالبلا لخاد :ناتروص هل حالسلا عيب

                                 
 .90ص،3ج ،قباس عجرم ،رمع ديمحلا دبع راتخم دمحأ د )540( 
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 همكح اذهف اهتسارحو هتاكلتمم نع عافدلا يف صخشلا هلمعتسي نأ امإ :اضيأ ناتروص هلف ،دحاولا دلبلا

 قيرطلا عطق يف هلمعتسي دقو روهتم صخشلا نأ عئابلا نظ ىلع بلغ نمم ىرخألا ةروصلا امأ ،زاوجلا

 كلذ العو لج هللا مرح دقو ،ناودعلاو مثإلا ىلع نواعتلا باب نم هنأل ،روظحم اذهف سانلا ىلع ءادتعالاو

 }ِباَقªعْلا �ديªد§ش §هَّللا َّنِإ §هَّللا اوُق¥تا§و ªنا§و¦د�عْلا§و ِمْثِإلا ىَل§ع او�ن§وا§ع§ت َال§و ى§وْق¥تلا§و �رِبْلا ىَل§ع او�ن§وا§ع§ت§و{ :لاقف

 نيرخآلا ىلع يدعتلا ىلإ يضفت ةلماعم لك مرح العو لج هللا نأ ىلع ةميركلا ةيآلا تلد .)2/ةدئاملا(

 ،هيف جرح ال اذهف الثم ةسارحلاك ةعورشملا قرطلا يف هلامعتساو هدشر نم نقي�ت نم امأ .مÂ ررضلا قاحلإو

 .ررضلا عفد باب نم هنأل

 ةملتسملا ةلودلا تناك اذإ اميس ال نوملسملا هعنمي اذهف دالبلا جراخ هعيب يهو ةيناثلا ةروصلا امأ

 لاق ،براحملل هعيب ميرحت ىلع عامجإلا يوونلا مامإلا لقن كلذلو ،مهيلع ارطخ لكشت دق امم حالسلل

 بهذملا ىلع عيبلا دقعني مل هايإ مهعاب ولو عامجإلاب مارحف برحلا لهأل حالسلا عيب امأ :هللا همحر

 .مهدض هلمعتسيف مهيلع ودعلا ىوقتي دقو ،مهيلع اررض هيف نأل ،)541(حيحصلا

 :تاردخملا عيب

 ءاختراو اروتف ثدحتو ،ةتوافتم تاجردب يعولا نادقف ببست ةدام :يهو ر�دخم اهدرفم ؛تاردخملا فيرعت

 ةيمالسإلا ةعيرشلا تءاج دقو .)542(نويفألاو شيشحلاك نهذلا يف الومخو ساسحإلا يف افعضو مسجلا يف

 اهقاحلأف يبهذلا مامإلا مزج دقو ،قالخألا داسفو لاملا عايضو لقعلا باهذ يف تركسملا لثم اÐأل اهميرحتب

                                 
 ..354ص ،10ج ،قباس عجرم ،بذهملا حرش عوم�ا ،يوونلا )541( 
 .617ص ،2ج ،قباس عجرم ،رمع ديمحلا دبع راتخم دمحأ د )542(
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 .)543(ىنعمو ًاظفل ركسملا رمخلا نم هلوسرو هللا مرح اميف ةلخاد يهف لاح لكبو :هللا همحر لاق ،تاركسملاب

 يªذَّلا ¥ي�مُألا ¥يِب¥نلا َلو�س¥رلا َنو�عِب¥ت§ي §نيªذَّلا{ :ىلاعت هلوق اهميرحت ىلع اÂ اولدتسا يتلا ةينآرقلا ةلدألا نمو

 ªتا§ب�يَّطلا ¦م�هَل ُّلªح�ي§و ِرَكن�مْلا ¦ن§ع ¦م�ها§ه¦ن§ي§و ªفو�ر¦ع§مْلاِب ¦م�ه�ر�مْأ§ي ِليªجنِإلا§و ªةا§ر¦و¥تلا يªف ¦م�ه§د¦نªع ا»بو�تْك§م �ه§نو�دِج§ي

  .)157/فارعألا( }َثªئا§ب§خْلا ¦مِه¦يَل§ع �م�ر§ح�ي§و

 كتفت يتلا ثئابخلا نم تاردخملا نأ كش الو ،ثيبخ لك ميرحتو ،بيط لك ةحابإ ىلع ةيألا تلد

 تاموصخلا نم اهيلع بترتي ام ىلإ ةفاضإ ،هلاومأو هتقو عيضتو لجرلا ةءورم بهذتو فرشلاو مسجلاب

 هلوقب اولدتسا امك .اهيلع نامدإلاو تاردخملا يطاعت دعبو ءانثأ عمت�او درفلا ىلع ةيعامتجالا لكاشملاو

 لج هلوقو .)195/ةرقبلا( }§نيِنِس¦ح�مْلا Íبªح�ي §هَّللا َّنِإ او�نِس¦حَأ§و ªةَكُل¦ه¥تلا ىَلِإ ¦مُكيªد¦يَأِب اوُقْل�ت َال§و{ :هناحبس

 ،سفنلا ىلع ظافحلا ىلع ناتيآلا تلد .)29/ءاسنلا( }ا»ميªح§ر ¦مُكِب َناَك §هَّللا َّنِإ ¦مُك§سُفنَأ اوُل�تْق§ت َال§و{ :العو

 .انطابو ارهاظ ناسنإلاب رضت تاردخملا نأ كش الو مسجلا ىلع ررض هيف ام لك ميرحتو

 اهنع هللا يضر ةملس مأ تعمس :لاق بشوح نب رهش نع تبث ام اهميرحت يف لصألاف ةنسلا نم امأ

 يف ردخلاو روتفلا ثروي ام لك رتفملاو .)544("رتفمو ركسم لك نع ملسو هيلع هللا ىلص ىÐ" :لوقت

 تاردخملا ميرحت ىلع لد دقو .)545(ركسلا ىلإ ةعيرذ نوكي الئل هبرش نع ىÐ ،ركسلا ةمدقم وهو فارطألا

 ميرحت ىلع عامجإلا ةيميت نباو يفارقلا ىكح دقف ،هميرحت ىلع نيملسملا عامجإ ،كشلل الاجم عدي ال امم

 .اريزعت بقاعي تاردخملل يطاعتملا اوربتعا امك،تاردخملا نم عون يه يتلا )546(ةشيشحلا

                                 
 .99ص ،10ج ،قباس عجرم ،م1994 ،يدابآ ميظعلا نمحرلا دبع )543( 
 .246ص ،44ج ،26634مقر ،ةلاسرلا ،توريب ،نورخآو طوؤنرألا بيعش ،ت ،دنسم ،م2001 ،لبنح نب دمحأ )544(
 .268ص ،4ج ،ةيملعلا ةعبطملا ،بلح ،دواد يبأ ننس حرش يف ننسلا ملاعم ،م 1932 ،يباطخلا )545(
 .99 ،98ص ،10ج  ،قباس عجرم ،م1994 ،يدابآ ميظعلا نمحرلا دبع )546(
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  :ةيسودنهل ةنايدلا

 دارفألا ةهج نم نكلو ،تالماعملا عون ةهج نم سيل ،اقيض نوكي دق ةيسودنهلا ةنايدلا يف ررضلا باب

 ،اردشلا ،ةيشيولا ،ةيرتشكلا ،ةيمهاربلا :ةعبرألا ةيسودنهلا ةيقبطلا ببسب كلذو ،ةراجتلا مهل قحي نيذلا

 نوريو ،اردشلا ىلع اقلطم اÐومرحيو ،ةيمهاربلل ةرورضلل اÐوزيجيو ،اقلطم ةيشيولا ةقبطلل ةراجتلا نوحيبيف

 ةراجتلا يف لصألا نأ نوري امك ،اهتيحالص زواجت اهيلع مرحيو اهلمعب موقت نأ اهيلع بجي ةقبط لك نأ

 ،ةرورضلا باب نم اهتحابإ نإف ،دحأ هنم ملسي نأ لق يذلا بذكلاو شغلا نم اهيلع بترتملا ررضلل ميرحتلا

 اوعن�مف ةيرتشكلا امأ ،اهررض يف اوعقي ال ىتح ةراجتلاب مهل حمسي مل امهاربلا نم نيدلا لاجر نإف كلذلو

 مهتفيظو نأل ةراجتلا نم اومر�ح اردشلا ةقبطو ،ةسايسلاو عمت�ا نوؤشب مايقلاو ةرازولا مهتيحالص نأل

  .)547(امهاربلا ةمدخ

 ضعب يف لBصفو ،رمخلاك ررض اهيلع بترتي يتلا ءايشألا ةمرح ىلإ يسودنهلا سدقملا باتكلا راشأ دقل

 ثحابلا دجي مل ،اردشلا ةقبط ىلع لالح ،ةيمهاربلا ةقبطلا ىلع مرحم ابرلا نأ ىري وهف ،ابرلاك تالماعملا

 ،ررضلا ببسب تمرح يتلا ةيلاملا تالماعملل اركذو اليصفت ،ةيسودنهلا ماكحألا بتك نم هيلع علطا اميف

 بحأو ،كب كريغ هعنصي نأ بحت ال ام كريغب عنصت ال" :يهو ،سودنهلل ةبسنلاب ةيبهذ ةدعاق كانه نكل

 وهف ررض هيف ءيش يأ نأ لوقن نأ اننكمي ةدعاقلا هذه لالخ نم .)548("بحلا دشأ كسفنل هبحت ام كريغل

 .مرحم

                                 
 )فرصتب( .413 ،319 ،2ج ،قباس عجرم ،ينوريبلا )547(
 .326 ص،2ج ،قباس عجرم ،ىربكلا دنهلا نايدأ )548(
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  :ةيذوبلا ةنايدلا

 هيف ءيش Bيأل زواجت وأ Bدح عضو نأ تربتعا ثيح ،ررضلا باب يف تانايدلا عسوأ نم ةيذوبلا ةنايدلا ربتعت

 ضرغلا كلذ يدؤت ةليسو يأ كلذب قحليو ،هب ارارضإو Bدعت دع�ي ،تابن وأ ناويح وأ ناسنإ نم ،ةايح

 سيل" :اذوب نع ءاج كلذل ،اÂ راجتالا مرحي يلاتلابو ،مسلاك ةيونعم وأ ،حالسلاك ةيدام تناك ءاوس

 هاخأ هدع§يو ناويحلاب §قفري نأ هيلع لب ،لْكألل هح¦بَذك ,دج يف وأ ،ديصلاك ٍو¦هَل يف ا»ناويح لتقي نأ يذوبلل

 ةطورشملا ةدئافلا نوك ،امرحم ابرلا اودعي مل ىرخأ ةهج نم نكل .)549("هنم ىندأ اًقلخ هاري الو ،قْلَخلا يف

 .ررض اهيف سيل مهل ةبسنلاب اÐأل ةزئاج يهف يلاتلابو ،نيفرطلا ةقفاومو ىضرب تمت

 :ماسقأ ةثالث ىلإ هميسقت نكمي " اذوب " دنع ررضلا نأ تدجو لئاسمل ثحابلا عبتت لالخ نمف

 .تاردخملاو رمخلا لثم ،اضحم هررض ناك ام وهو :اقلطم هب راجتالا مرحي ام .1

 .ةيودألا ةعانصل ناك اذإ ،مBسلا هلثم :ةحلصملا لجأ نم هب راجتالا زوجي ام .2

 :لثم ،مهريغل زئاجو ،"كنوملاب" فرعي ام وأ نييذوبلا نيدلا لاجر ىلع ةروصقم هيف ةمرحلا نوكت ام .3

 .ريزنخلا محلك ،تاناويحلا

  :ةيدوهيلا ةنايدلا

 نم ةلدألا ركذ عم ررضلا ببسب ةمرحملا عويبلا بلطم تحت ،اقباس دوهيلا ىدل ةمرحملا عويبلا  انلوانت دقل

 ةكرتلا عيبو ،دوقفملا عيبو ،ةوشرلاو ،رامقلا ،لامجإلا ليبس ىلع انه يهو ،راركتلل يعاد الف ،اهرداصم

 نم ناتلأسم كانه نكل .نيرخآلا نود ةرسألا دارفأ دحأل وأ ،يبنجأل لاملا عيمجب ةيصولا وأ ،اهتمسق لبق

                                 
 .177 ص ،قباس عجرم ،ىربكلا دنهلا نايدأ )549(
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 :عرفلا اذه تحت امهفيضن نأ بجي ناكمب ةيمهألا

 ،..ةوشرلاو ةقرسلا ميرحتك ،هنيعب ادراو هيف صنلا نوكي نأ امإ ،ررضلا ببسب ميرحتلا باب نأ وه /لوألا

 اذكو ،)550(هعيبو نيخدتلاو ،رامقلا ميرحت لثم هيلع بترتملا ررضلا لجأل امرحم نوكي نأ امإو

 قحلي ام لك نأ ةنايدلا لوصأل رظنلا دنع ،لوقلا نكمي يلاتلابف ..جالعلا فدÂ نكت مل اذإ ،)551(تاردخملا

 ،لدعلا قرط نوكلاسلا " ،15 /23 ،ايعشأ رفس يف اياصولا يف احضاو ءاج ام كلذ ديؤي ،مرحم وهف اررض

 نع مÐاذآ نوقلغملا ،ةوشرلا نم مهيديأ نوضفانلا ،ملظلا بساكم نوضفارلا ،ةماقتسالا مالك نوملكتملا

 هيف ام لك ميرحت  لمشت ملظلا بساكمل نوضفارلا هلوقف ."رشلا ةيؤر نع مهنيعأ نوضمغملا ،ةميرجلا ربخ

 تراشأ امك ،ملظلا قرط لك ميرحت يضتقت " لدعلا قرط نوكلاسلا " :هلوقل ةفلاخملا موهفم نأ امك ،ررض

 نيفلتملا نيب ،رمخلا BيبيBرش نيب نكت ال" :20 / 23 لاثمألا يف ءاج ،ررضلا ببسب رمخلا ميرحت نأ ىلإ ةاروتلا

 .هب ررضلا قاحلإو دسجلا فالتإ وهو رمخلا ررض تنيبف ،"مهداسجأ

 ردصملا دعي يذلا دوملتلا يف ةدراولا صوصنلا نإ ثيح ،ميلاعتلا هذه قيبطتو هيجوت يف لاكشإ كانه /يناثلا

 ال ،حضوأ ةرابعب وأ ،طقف ليئارسإ ينب ىلع ررضلا ماكحأ رصقي ،هل احرش دع�ي يذلاو ةاروتلا دعب يناثلا

 ،زئاج وهف يلاتلابو ،اررض دع�ي الف يدوهيلا ريغ عم امأ ،يدوهيلا عم لماعتلا ناك اذإ الإ امرحم ررضلا نوكي

 الثم ابرلاو ةقرسلاف ،" ميوج " ب مÐوبقلي ثيح ناويحلا سنج نم امنإو ،رشبلا سنج نم مÐودعي ال مÐأل

 ةمسقلا بجيف كلذ يف دوهيلا نم نانثا كرتشا اذإو ،زئاجف مهريغ عم امأ مهنيب اميف اÂ لماعتلا مهيلع مرحي

                                 
 (550)Aberbach, Moses. "Smoking and Halacha," Tradition Magazine, Vol. 10, No. 3, Spring 1969, pp. 49-
60. 
 (551)https://www.myjewishlearning.com/article/smoking-alcohol-and-drugs/. 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



227 
 

 ،ليبقلا اذه نم ةريثك ةلثمأ كانهو ،)552(هريغل زئاج ريغ يدوهيلل زئاج وهف حالسلا عيب اهنمو ،! لدعلاب

 ىنعمب ،"بيرقلا لام قرست ال " اهنم ،" دوملتلا "  يف تدرو ،هريغو يدوهيلا نيب مكحلا يف قيرفتلا ينعأ

 عم اسندو ،نيرهاطلا عم ارهاط نوكت نأ مزلي" اهنمو ،هلام ةقرس زوجي يدوهي سيل يذلا بيرقلا ريغ نأ

 مهعم لماعتلا مهريغ ىلع بعصي اهسفن ىلع ةقلغنم ةنايدلا لعجي امم صوصنلا نم اهريغو ،)553("نيسندلا

 .ةيفافشب

  :ةينارصنلا ةنايدلا

 هب اندهشتسا يذلا ليلدلل ،ةينارصنلا ةنايدلا يف ررضلا ميرحت نايب ىلع اهسفن ةيدوهيلا ةلدألاب ءافتكالا نكمي

 ِوَأ §سو�ما¥نلا §ضُق¦نَأل �تْئِج ي�نَأ اوÍنُظ§ت َال" :5/17 ىتم ليجنإ يف مالسلا هيلع ىسيع لوق وهو ،ةرم نم رثكأ

 يفتكيس نكل ،هررض نيبت ام لك ميرحتل ،ايفاك نوكي اذهف يلاتلابو " َل�مَكُأل ْل§ب §ضُق¦نَأل �تْئِج ا§م .َءا§يِب¦نَألا

 يف اهيلإ قرطتو قبس ذإ ،ةيدوهيلا ةنايدلا يف اهنيعب ركذت مل يتلا تالماعملا ضعب ىلإ ةراشإلاب  ثحابلا

 ةالاغملا ،نبغلا ،ابرلا ىنعمب يتلا ةحبارملا ،ريعستلا :يلاتلاك يهو ،ىراصنلا دنع ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا ثحبم

 يف هانركذ يذلا ليصفتلا سفن اهيفو..نيخدتلا ،رمخلا ،تاردخملاك ررض هيف ام لك عيب ،رامقلا ،حبرلا يف

 .ةيدوهيلا دنع ررضلا

 

 

 

                                 
 (552) https://jewishaction.com/religion/jewish-law/gun-control-halachah/ 

 .31 ص ،يلوبدم ةبتكم ،ةرهاقلا ،قئاقح ليئارسإ ينب ةعيرش دوملتلا ،يربص دمحم )553(
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 .انيع ةمرحملا :ثلاثلا عرفلا

 :ةيمالسإلا ةنايدلا

 طانملا قيقحت كلذب جرخيف .ال مأ ةلعلا تدجو ءاوس هتاذل مرح ام ،هبلطم يف انفلسأ امك انيع ةمرحملاب دارملا

 لوقلا ىلع ،طيحملاو لكألا ةفاظن ثيح نم ،هلكأو ريزنخلاب ءانتعالا وأ ،راكسإلا يه يتلا رمخلا ميرحت يف

 كلتب رابتعا الف .فيظنلاو سجنلا نيب قرفي الف ،ءيش لك لكأي هنوك ،ندبلاب ررضلا لجأ نم مرح هنأب

 لاوقأ ثحابلا نيب دقو ،ةليلق بناجلا اذه نم تامرحملا نإف كلذ ىلع ءانب .هتاذب مرح مرحملا نوك للعلا

 اهمظعو ةتيملا ةدلج نم ةدافتسالا زاوج حيجرت ىلإ انصلخ دقو ،اهيف ةراجتلا مكح يف مهكلاسمو ءاملعلا

 .اهغبد دعب

 :ىلاعت لاق .اهدعب امب ةنراقملا ةروص حضتتل ،انيع ةمرحملا يف ةدراولا تايآلا ثحابلا ركذي ةفاضإللو

 ًام¥ر§ح�م ¥يَلِإ §يªحوُأ ا§م يªف �دِجَأ ال ْلُق{ :ىلاعت هلوق .3 ةدئاملا }ِريِز¦نªخْلا �م¦حَل§و �م¥دلا§و ُة§ت¦ي§مْلا �مُك¦يَل§ع ¦ت§م�ر�ح{

 هللا لاق .145 ةيآلا ماعنألا ةروس }ٍريِز¦نªخ §م¦حَل ¦وَأ ًاحوُف¦س§م ًام§د ¦وَأ ًة§ت¦ي§م َنوُك§ي ْنَأ اَّلِإ �ه�م§عْط§ي ٍمªعاَط ىَل§ع

�هو�بِن§ت¦جاَف ªناَط¦ي¥شلا ِل§م§ع ¦نªم ûس¦جِر �مال¦زَأْلا§و �با§ص¦نَأْلا§و �رِس¦ي§مْلا§و �ر¦م§خْلا ا§م¥نِإ او�ن§مآ §نيªذَّلا ا§هÍيَأ ا§ي{ :ىلاعت 

 ِرْكªذ ¦ن§ع ¦مُك¥د�ص§ي§و ِرِس¦ي§مْلا§و ِر¦م§خْلا يªف َءا§ض¦غ§بْلا§و َة§وا§د§عْلا �مُك§ن¦ي§ب §عªقو�ي ْنَأ ُناَط¦ي¥شلا �ديِر�ي ا§م¥نِإ*َنو�حªلْف�ت ¦مُكَّل§عَل

 ىلص هللا لوسر عمس :هنأ ،امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدحو .}َنو�ه§ت¦ن�م ¦م�ت¦نَأ ْل§هَف ªةال¥صلا ِن§ع§و ªهَّللا

 . )554("مانصألاو ةتيملاو رمخلا عيب مرح هلوسرو هللا نإ" :ةكمب وهو حتفلا ماع لوقي ،ملسو هيلع هللا

 نيب اهعيب ميرحتو اهميرحت يف قافتا هبش عقو يتلاو ،انيع تامرحملا ضعب يف ةدراولا ةلدألا ضعب هذه

                                 
 .84ص ،3ج ،2236 ،مقر ،قباس عجرم ،يراخبلا حيحص )554(
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 مدلاو رمخلاو ةتيملا عيبو ميرحتب لوقلا ىلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق ثيح ،ةعبرألا ةيهقفلا بهاذملا

 امإ ،)557(يوونلا مامإلا هحجر ام وهو ،)556(مانصألا عيب ميرحت ىلإ نورثكألا بهذ دقو ،)555(ريز¦نخلاو

 .هناحبس هللا ةبرق وأ ةليسو ضعبلا اهذختي دقف ،ةعيرذلل ادس وأ ،اهيف ةدئاف دوجو مدعل

 :ةيسودنهلا ةنايدلا

 نع روهشملا نإف ،ريزنخلا امأ ،تابوقعلا ىصقأ هيلع ةطلسم ،اقلطم رمخلا برش تمرح ،ةيسودنهلا ةنايدلا 

 اهنع جتن امو اهيف ةرجاتملاو اهعيب زاوج مدعب عطقلا نكمي ال نكل ،اقلطم موحللا نولكأي ال مÐأ سودنهلا

 ىلع دامتعالاو موحللا ةعطاقم ىلإ ةوعدلا ةركف نأ نوري سودنهلا نم نيثحابلا ضعب نأل ،ةتيم وأ مد نم

 باب يف ءاج دقو ، اعئاشو ادئاس تاناويحلا عيمج لكأ ناك اهلبق نكل ،عساتلا نرقلا يف تأدب ،راضخ

 زاوج لصألا نأب لوقلا نكمي كلذل ،)558("تاناويحلاو كمسلاو رويطلا عاونأ عيمج لكأ بحتسي" لكألا

 .ةيسودنهلا ةنايدلا يف تاناويحلا عيمج يف ةرجاتملاو عيب

 :ةيذوبلا ةنايدلا

 اريذبتو فارسإلاو ررضلا ةلعب رمخلا ميرحت يف ايراس مكحلا يقب ةيسودنهلا نع اعرف ،ةيذوبلا ةنايدلا تناك امل

 تاناويحلا حبذ نأ ىري نم مهنمف ،نييذوبلا نيب فالخ عقو نكل ،راضخلا لكأل تعد اÐأ امك ،لاومألل

 امك ،اذوب ةايح يف روهشملا وه اذه نأب نيلدتسم ،هب سأب ال -اهيف ةرجاتملا زوجي هيلع ءانبو- اهلكأو

                                 
  .12 ،10ص ،6ج ،ةميخلا سأر ،تارامإلا ،يراصنألا دمحأ ريغص :ت ،ءاملعلا بهاذم ىلع فارشإلا ،م2004 ،رذنملا نبا )555(
 نثولا نإ :ليقو ،نثولا وه :ليقو ،هللا ىلإ مÂرقت هتدابع نأ نومعزي اوناك ،ندعم وأ بشخ وأ رجح نم لاثمت وهو .منص عمج :مانصألا )556(
 ،برعلا ناسل ،روظنم نبا :رظنا ،ًامنصو ًانثو ناك ًاروصم ناك ول هنأل ،يهجو صوصخو مومع امهنيبف ،ًاروصم ناك ام منصلاو ،ةثج هل
 .440ص ،7ج،قباس عجرم
 .256ص ،9ج ،قباس عجرم ،بذهملا حرش عوم�ا )557(

(558) The Sushruta Samhita, 1907, KAVIRAJ KUNJA LAL BHISHAGRATNA, India , Printed by J. N. 
Bose,College Square, v1,p4. 
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 "ساكاتيب نامديÂأ و" ايانيف "و  " ارتوس" لثم ةسدقملا بتكلا يف الو " اذوب" ناسل ىلع دري مل هنأ اومعز

 نكل ،"يحسر وليباك بيليف " وه كلذ ميرحت "اذوب" ىلإ لوقلا بسن نم لوأ نأو ،اهميرحت ىلع لدي ام

 داهشتسالا ىلإ اوبهذ لب ،"سكنوم" ةيذوبلا ةنايدلا لاجر قيرط نع سدقملا باتكلا نم تفذح هلاوقأ لك

 تاناويحلا لك لكأ زوجي يلاتلابف ،)559(ريزنخلاو رقبلا محل اولكأ مÐأ مهنع تبث دقف ،هبالطو هسفن اذوبب

 ،")560(ةيحلاو عبضلاو دسألا محل لكأ زوجي ال " ) 218 /8 – ايانيف ( يف ءاج امب نيلدتسم ،ةثالث الإ

 :)561(اذوب ناسل ىلع تءاج يتلا يهو ،طورش ةثالثب الإ زوجي ال تاناويحلا لكأ نأ ىلإ يناثلا قيرفلا بهذو

 .حبذي وهو هارت ال نأ )1

 .حبذي وهو هتوص عمست ال نأ )2

 .كلجأ نم حبذي ال نأ )3

 اذوب  هعنم دقو ،تاناويحلا لتق عيجشت يف مهاسي ،بابسألا هذه ةاعارم نود اهلكأ ىلع مادقإلا نأ اوركذو

 امئاق فالخلا ىقبي يلاتلابو ،)562("ناويح يأ لتق يف اببس نكت الو لتقلا ىلع عجشت الو لتقت ال " :هلوقب

 نأ اميس ال ،زاوجلا لصألا نأ ثحابلل نيبت نيذلا نكل ،اهيف ةرجاتملا لجأ نم اهلتق يف " اذوب" عابتأ نيب

  .ريزنخلا محل تناك ،هتوم لبق اذوبل ةبجو رخآ

 

                                 
 (559)Aṅguttara Nikāya,2010, translated from the Pāli by Nyanaponika Thera and Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka,  
Buddhist Publication Society Kandy , IV,187. 
 (560) Shravasti Dhammika, 2010, TO EAT OR NOT TO EAT MEAT A BUDDHIST REFLECTION,   
Singapore, Buddha Dhamma Mandala Society, p 3. 
 (561) Shravasti Dhammika, p12. 
 (562)Aṅguttara Nikāya, V,306. 
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 :ةينارصنلاو ةيدوهيلا ةنايدلا

 ،هثحبم يف لك ليلد تدروأ دقو ،مالسإلا يف تمرح يتلا ءايشألا سفن ميرحت ىلع ةلمجلا يف ناتنايدلا تقفتا

 ،ديدجلا دهعلاو ميدقلا دهعلا يف كلذ درو ،مانصألاو ،رمخلاو ،ةتتيملاو ،ريزنخلاو ،مدلا عيب :مBرح امهالكف

 .ةيباتكلا عئارشلا يف ريبك قفاوت دوجو ىلع لدي امنإف لد نإ اذهف
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 .اهيف فلتخملا لئاسملا :عبارلا بلطملا

 :ابرلا

  :ةيسودنهلا

 ،يردوشلا الإ فئاوطلا عيمج ىلع اهتمرح دقف ،ةيعامتجالا ةيقبطلا ىلع ةينبم ةيسودنهلا ةفئاطلا تناك امل

 دنع الإ  ابرلاب لماعتلا يرتشكلا وأ امهربلا قح يف قحي الو ،اسجن لاملا كلذ نيربتعم ،كلذ نم ىنثتسم هنإف

 .ةرورضلا

 

 :ةيذوبلا

 ةدايزلا ترضأ اذإ الإ ،نيفرطلا نيب ىضرلا ىلإ عجار وهو ،عساو كلذ يف بابلا نأ ىلإ ليمي ةيذوبلا روهمج

 .اذوب دنع مرحملا عشجلا نم هنوك مرحي كلذ نإف ،رخآلا فرطلاب

 لماعتملا ناك ءاوس ،ميرحتلا ديفت اÐأ يبارملا ىلع ظيلغتلا يف ةدراولا صوصنلا لك تلمح :ةينارصنلاو مالسإلا

 .اهريغ وأ ةنايدلا سفن نم هعم

 :ةيدوهيلا

 لماعتلا دنع مرحت اÐإف يلاتلابو ،ةيدوهيلا ةرئادلا نع جرخت ال ،ابرلا ميرحت يف ةدراولا صوصنلا نأ تمعز 

 .دوهيلا ريغ عم طقف زوجت سيلو بجتو ،دوهيلا عم
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  :ةحبارملا عيب

 ،ميرحتلا ةظلغ ىلع لدي امم ابرلاب تنرق ىتح ،ةينارصنلاو ةيدوهيلا ةنايدلا يف ةحبارملا  مرحت صوصن تدرو

 ةحبارملا حلطصم نكل ،مولعم حبرو لام سأرب عيب هنأل زاوجلا ةحبارملا يف لصألا نوري نيذلا نيملسملا فالخب

 عاونأ نم اعون هوربتعا كلذل ،ايادهلاو ةيعارزلا ليصاحملا يف نوكت يتلا ةدايزلا هب داري ىراصنلاو دوهيلا دنع

 .نوعيطتسي ال ام مهفيلكتو ،نيرخآلاب رارضإلا يه مهدنع اهميرحت يف ةلعلاو ،ةدايزلا اهيف نأل ،ابرلا

  :مانصألا عيب

 نكي ال " 3/4 :20 جورخلا رفس يف ءاج دقف ،اهيف ةرجاتملاو ليثامتلا ةعانص ةيوامسلا تانايدلا تعنم

 ضرألا يف امو ،قوف نم ءامسلا يف امم ام ةروص الو ،اتوحنم الاثمت كل عنصت ال ،يمامأ ىرخأ ةهلآ كل

 امأ ،اÌدابع ىلإ ةعيرذ نوكي نأ افوخ يهنلا كلذ نوكي دقو ."ضرألا تحت نم ءاملا يف امو ،تحت نم

 برقتي تالحملاو تويبلاو ةدابعلا نكامأ يف ةرثكب ةرشتنم اهدجت لب ،كلذ يف اسأب رت ملف ،ةيعضولا تانايدلا

 .ةهلآلا ىلإ اهلالخ نم

 :نيملسملا دنع ةدابعلا نكامأ يف عيبلا

 دقو .تاعمجلاو بطخلاو سمخلا تاولصلا ةماقإل ةصصخملا دجاسملا نيملسملا دنع ةدابعلا نكامأب دارملا

 ملعتلاو عشختلاو كسنتلا نع سانلا فرصي ام لك نم اههيزنت ىلع ةلمجلا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا تثح

 ا§هيªف �هَل �ح�ب§س�ي �ه�م¦سا ا§هيªف §رَكْذ�ي§و §عَف¦ر�ت ْنَأ �هَّللا َنªذَأ "تو�ي�ب يªف{ :هناحبس هلوق ةماعلا ةلدألا نمف ،اهلخاد

 }ِبوُلُقْلا ى§وْق§ت ¦نªم ا§ه¥نِإَف ªهَّللا §رªئا§ع§ش ¦مِّظ§ع�ي ¦ن§م§و §كªلَذ{ :هناحبس هلوقو ،)36/رونلا( }ِلا§صآلا§و �و�د�غْلاِب

  .)32/جحلا(
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 دصاقملا نع اهفرصي ام لك نع هزنتو رهطت ،دجاسملا يه يتلا ةدابعلا نكامأ نأ ىلع ىلوألا ةيآلا تلد

 ،هللا ىلإ برقت يتلا مولعلاو ةنسلاو نآرقلا نم هللا ركذ ،كلذ دعب هللا اهنيب يتلاو اهلجأ نم تينب يتلا

 كش الو ،هللا رئاعش ميظعت نأ ،ةيناثلا ةيآلا تدافأ امك ،ةالصلاو حيبستلاو ،هناحبس هللا ةردق نع فشكتو

 ذخألاو ،تاوصأل عفر نم اهيرتعيامو ةراجتلا يف رظانلاو ،دبعلا ىوقت ىلع ليلد هرئاعش نم دجاسملا نأ

 ءودهلاو عوشخلاب ملسملا هيف بلاطي يذلا ،هللا دبعتلا دصقم عم ضقانتت اهدجي ،راجتلا نيب اهيف درلاو

 .رئاعشلا نم اهريغو ةالصو ركذ نم رئاعشلا ةسرامم ءانثأ نوكسلاو

 نب ورمع ىور ،دجاسملا يف ةيلاملا تالماعملا عنم هديكأت يف احضاو ،فيرشلا يوبنلا صنلا ءاج دقو

  ،)563("دجسملا يف عيبلاو ءارشلا نع ىÐ" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هدج نع ،هيبأ نع ،بيعش

 ،دجسملا يف عاتبي وأ عيبي نم متيأر اذِإ" :هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو

 ثيداحألا تلد .)564("كيلع هللا در ال :اولوقف ،ةلاض هيف دشني نم متيأر اذإو ،كتراجت هللا حبرأ ال :اولوقف

 نأ الإ ،صوصنلا هذÂ الالدتسا اقلطم ميرحتلا ىلإ ةلبانحلا بهذ دقو ،دجسملا يف ةراجتلاو عيبلا عنم ىلع

 ،هنع ىفعي اليلق ناك نإو مرحي اريثك ناك نإ اولاقو ،ةيهيزنتلا ةهاركلا ىلع يهنلا اولمح ءاملعلا روهمج

 .هعيب ضقتني ال دجسملا يف عاب نم نأ ىلع عامجإلل

 لمح نإ" :هلوقب ضقنلا مدع ىلع عامجإلاب نيلدتسم ةهاركلاب نيلئاقلا ىلع يدراواملا مامإلا قّلع دقو 

 ةقيقح يهنلا نأب نيلئاقلا دنع ميرحتلا وه يذلا يقيقحلا ىنعملا نع ةفراص ةنيرق ىلإ جاتحي ةهاركلا ىلع يهنلا

 حصي الف ميرحتلا نيبو هنيب ةافانم ال دقعلا ةحصو ضقنلا زاوج مدع ىلع مهعامجإو ،قحلا وهو ميرحتلا يف

                                 
 .283ص،1ج ،1079 ،مقر ،ةيرصعلا ةبتكملا ،توريب ،ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم ،ت ،دواد يبأ ننس ،دواد وبأ )563(
 .602ص ،3ج ،1321 ،مقر ،قباس عجرم ،يذمرتلا ىسيع وبأ )564(
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 عيبلا  بانتجاب نوكي لئاسملا هذه يف طايتحالا نإف كلذل ")565(ةهاركلا ىلع يهنلا لمحل ةنيرق هلعج

 :لاقو ،دجسملا جراخ ءاحطبلا باطخلا نب رمع ىنب كلذلو ،هللا رئاعشل اميظعت اقلطم دجاسملا يف ءارشلاو

 نم ضعب هيلع رم اذإ ناك هنأ راسي نب ءاطع نع كلام ىور دقو ،)566("اهيلإ جرخيلف ،طغلي نأ دارأ نم"

 اذه امنإو ايندلا قوسب كيلع :لاق ،هعيب ديري هنأ هربخأ اذإف ؟ديرت امو كعم ام :هلأسف هاعد دجسملا يف عيبي

 .)567(ةرخآلا قوس

  :نييذوبلاو سودنهلا دنع  ةدابعلا نكامأ يف عيبلا

 نيتنايدلا الك نإ ،اهعمجب ثحابلا ماق ،بابلا اذه يف ةÂاشتم ةيذوبلاو ةيسودنهلا نيتنايدلا ماكحأ تناك امل

 ثحابلا هدجو يذلا نكل ،دبعملا لخاد ءاطعلاو ذخألاو ءارشلاو عيبلا يف لثمتملا اهموهفمب ةراجتلاب حمست ال

 تابرقلاو تاينحورلا لاجم يف نوكت ام ابلاغو ،ةنيعم دودح يف دبعملا ةرادإ ىلع عيبلا راصتقا وه ،مهدباعم يف

 ثلاثو ،دالوألا بلجل رخآو ،ةداعسلا بلجل منصف ،دبعملا لخاد ةريثك امانصأ كانه دجتف ،بونذلا نارفغو

 منصلل عفدتف ،اهنم مهسفنأ ةيامحل وأ اهليصحتل سانلا بلغأ ىعسي يتلا رواحملا يف رودت اذكهو ،قزرلل

 ظفح نم هبلط بسحب يرتشملل ىطعت ،دباعملا يف عنصت مئامتو ةيودأ اضيأ عابتو ،ديرت يذلا راتخت امدعب

 .اذكهو..رحسلا نم جالعو ،ةيامحو

 :دوهيلا  دنع ةدابعلا نكامأ يف عيبلا

 لخاد باسحلا عنم ىلإ دحلا مÂ لصو دقف ،اهريغ نم اددشت رثكأ اÐأ دجي ةيدوهيلا دباعملا ماكحأ يف رظانلا 

                                 
 .185ص ،2ج ،قباس عجرم ،راطوألا لين ،م1993 ،يناكوشلا )565(
 .105ص ،2ج ،2ط ،رشنلا راد ،ةيدوعسلا ،ميهاربإ نب رساي ميمت وبأ :ت ،يراخبلا حيحص حرش ،م2003 ،لاطب نبا )566(
 .367ص ،2ج ،قباس عجرم ،راكذتسالا ،2000 ،ربلا دبع نبا )567(
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 ىلإ لوخدلا اوعنم امك ،كلذ يضتقت ةفيظولا نأل ،ىلوأ باب نم ءارشلاو عيبلا رظح نإف يلاتلابو ،دبعملا

 .)568(ةينلا كلت ريغب لوخدلا وأ سولجلا حمسي الو ،تاولصلا ءادأو ،ةاروتلا ةءارقك دبعتلا ةينلا ريغ نم دبعملا

 :ىراصنلا دنع ةدابعلا نكامأ يف عيبلا

 يهنلاب نيلدتسم ،ةدابعلا نكامأ نم اهÂاش امو ةسينكلا لخاد ةراجتلاو عيبلا ميرحتو عنم ىلإ ىراصنلا بهذ

 هللا لكيه ىلإ عوسي لخدو" 12/13 :21 ىتم باتك يف ،مالسلا هيلع ىسيع ناسل ىلع درو يذلا

 لاقو مامحلا ةعاب يساركو ةفرايصلا دئاوم بلقو ،لكيهلا يف نورتشيو نوعيبي اوناك نيذلا عيمج جرخأو

 ةدابعلا نكامأ نأب كلذ نيللعم ،"صوصل ةراغم هومتلعج متنأو .ىعدي ةالصلا تيب يتيب :بوتكم :مهل

 ناك اذإ سأب ال لاقف ،مهضعب حماست دقو ،دبعتملا ىلع شوشيو نهذلا لغشي ام عيمج نع هزنت نأ يغبني

 شيوشتلاو نيدبعتملاب رارضإلا مدع طرشب زوجيف لام لباقمب دجو نإو ،بتكلا عيزوت نم ايعوطت المع

 .)569( مهيلع

 دودح يف نايبو ليصفت ىلإ جاتحت امنإو ،اقلطم مكحب اهيف عطقلا بعصي تاناويحلا يف ةراجتلا ةلأسم

 دوجوملا براضتلا وه لوقلا اذه ىلإ ثحابلا اعد يذلاو ،تانايدلا عيمج يف انيديأ نيب ةدوجوملا صوصنلا

 اذإ لوقت ىرخأ اصوصن دجن نكل ،اهموحل لكأو تاناويحلا لتق مرحت ةيذوبلا ةنايدلا نأ دجن الثم ،انايحأ

 صوصنلا براضتف ،ريزنخلا يه اذوبل تناك ةبجو رخآ نأ اضيأ دجن امك ،كلذ نم عنام ال اهلكأل تيعد

 .باوصلا نع اديعب اهمكحب عطقلا لعجي ةدحاولا ةلأسملا يف

 

                                 
(568) Elizer  wenger,  The Laws of Synagogue Etiquette. 
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/383929/jewish/Synagogue-Etiquette.htm 
(569) https://www.gotquestions.org/selling-in-church.html . 
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 :نيملسملا دنع تاناويحلا عيب

 وهو هيلع دوقعملا طرش يف مهفالتخا ىلع ءانب ،نيملسملا نيب اهيف فلتخم ،اهتلمج يف تاناويحلا عيب ةلأسم نإ

 نودصقيو ؛)570(اسجنتم الو اسجن ال ارهاط عيبملا نوك طارتشا ىلإ ةفينح يبأ ريغ روهمجلا بهذف ،ةراهطلا

 طلتخت يتلا لئاوسلاك ،هريهطت نكمي ال يذلا سجنتملاو ،.. ةتيملاو ريزنخلا لثم ةسجن هنيع تناك ام ،سجنلاب

 .عيبملا ةراهط عبتي عيبلا زاوج نأ مهدنع ةدعاقلا نأل .ةساجنلاب

 ام الإ ةحابإلا ءايشألا يف لصألا ،ةدعاق ىلع نيدمتعم ،)571(عيبملا ةراهط اوطرتشي ملف فانحألا امأ

 نكمي يذلا سجنتملاو ،ةشحوتملا تاناويحلا عيب اوزاجأ كلذل ،ةتيملاو ريزنخلاو رمخلاك ،هميرحت ىلع صنلا لد

 نايعألا نأل ،زوجي هعيب نإف ،اعرش لحت ةعفنم هيف ام لك نأ :مهدنع طباضلاو ،لكألا ريغ يف هب عافتنالا

  .)29/ةرقبلا( }ا»عيªم§ج ِض¦رَألا يªف ا§م ¦مُكَل §قَل§خ يªذَّلا §و�ه{ :ىلاعت هلوق ليلدب ناسنإلا ةعفنمل تقلخ

 مس مادختسا لثم ،ةجاح ةمث تناك اذإ اهلامعتسا زاوج ىلع نيملسملا ءاملع روهمج مهقفاو دقو

 ناسنإلا غلب اذإ ،انيع تامرحملا مادختسا زاوج ىلع مهعيمج قفتا امك ،جالعو ءاودك تايحلاو براقعلا

 ،)119 /ماعنألا(  }ªه¦يَلِإ ¦م�ت¦رِرُط¦ضا ا§م َّالِإ ¦مُك¦يَل§ع §م¥ر§ح ا§م ¦مُكَل َل¥صَف ¦دَق§و { :هناحبس هلوقل ،ةرورضلا دح

 َال§و ٍغا§ب §ر¦يَغ ¥رُط¦ضا ¦ن§مَف ªهِب ªهَّللا ِر¦ي§غªل َّلªهُأ ا§م§و ِريِز¦نªخْلا §م¦حَل§و §م¥دلا§و َة§ت¦ي§مْلا �مُك¦يَل§ع §م¥ر§ح ا§م¥نِإ{ :هناحبس هلوقو

 دنع ،انيع تامرحملا يف لماعتلا زاوج ىلع نتيآلا تلدف ،)115/لحنلا(  }ûميªح§ر ûروُفَغ §هَّللا َّنِإَف "دا§ع

  .ةرورضلا

 

                                 
 .اهدعب امو  146ص ،3ج ،قباس عجرم ،ديفحلا دشر نبا )570(
 .214ص ، 5ج ،2ط ،ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،يناساكلا ،م1986 ،عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب )571(
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 :سودنهلا دنع تاناويحلا عيب

 اهفانصأو اهعاونأ عيمجب تاناويحلا لكأ نإف ،يداليم عساتلا نرقلا لبق ةدراولا صوصنلاو لوصألا ىلإ ادانتسا

 صوصن كانه نكل ،اهيف ةرجاتملاو ،ءارشلاو عيبلا ةيعورشم مزلتسي لكألا زاوج نإف مث نمو ،ارشتنم ناك

 لوست نم لكل ديعوو دعو اهيف اصوصن دجن انايحأف ،ضقانتلا اهرهاظ ،ةسدقملا سودنهلا بتك يف تدرو

 ضرغل محللا لكأي نمم ابنذ مظعأ ،ةدئافلاو حبرلل نالزغلا لتقي نم سيل " لثم ،ناويحلا ةياذإب هسفن هل

 لقأ هتئيطخ تناك نإو بنذم اهبحاص نالزغلا يف ةراجتلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد صنلا لدي .)572("ينيد

 ةحارل تاناويحلا يذؤي نم نإ" :عنملا يف ةحيرص تءاج يتلا صوصنلا نمو ،ينيد ضرغل هلكأي يذلا نم

 ىشاحتي نأ ءرملا ىلع" اضيأ هلثمو ،)573("توملا دعب الو ةايحلا هذه يف ةحار لاني ال هنإف ،اهرورسو هسفن

 اممو ،)574(هحبذ دنع ملأ نم ،ناويحلا هيساقي امب اربتعمو ،هوركملا هلصأ ىلإ ارظان ،اتاتب هبنتجيو محللا لكأ

 نمو ،هعيبي نمو هيرتشي نمو ،همحل عطقي نمو ،ناويحلا حبذب رمآلا نإ" :اقلطم هئارشو هعيب ميرحت يف ءاج

 ."ءاوس مثإلا يف مهلك ،هلكأي نمو ،هخبطي

 ناك وأ ،هلكأ لبق محللا ىلع مئازعلا ةءارقك ،اديفلا صوصنب اديقم اهزاوج تلعج صوصن كانهو  

 نمو ،فيضلا مودق دنع تاناويحلا حبذ بجي" كلذ يف ءاج اممو ،فيضلا ماركإ حبذلا ءارو نم دصقملا

 نوكي هباقع هنإف هميدقت دنع محللا لكأ ىلإ ةوعدلا ضفري نمو ،ةكربو اميعن حوبذملاو وه لاني هنإف كلذ

 الإو مئازعلا ةءارق يف اديفلا صوصنب ديقتلا هيلع بجي امك ،ةايح نيرشعو ىدحإ اناويح ىقبي نأب

                                 
 .279ص ،قباس عجرم ،يترمسونم )572(
 .281 ص ،قباس عجرم ،يترمسونم )573(
 .282 ص ،عجرملا سفن )574(
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 .)575("تمرح

 اذه يف ةدراولا صوصنلا لالخ نم نكل ،ميرحتلا وأ زاوجلاب عطقلا وأ ،حيجرتلا بعصي ةلاحلا هذه يف

 رظنلا نكمي هريسيتلو ،ليصفت ىلإ جاتحي ةيسودنهلا ةنايدلا يف تاناويحلا ءارشو عيب نأب لوقلا نكمي بابلا

 :تاهج ثالث نم هيلإ

 امهل زوجي الف  نيرتشكلاو امهربلا امأ ،شيولا ةفئاط يه :تاناويحلا يف ةراجتلاب هل لوخملا /ىلوألا ةهجلا

 .نمهاربلا ةمدخ ىلع رصتقي هلمع امنإو ،اقلطم كلذ هل زوجي الف ردوشلاو ،ةرورضلل الإ كلذ

 ءابظلاو زعملاو نأضلا يهف تاحابملا اBمأف :مرحت يتلاو اهيف ةرجاتملا زوجي يتلا تاناويحلا /ةيناثلا ةهجلا

 مامحلاو جيراردلاو تخاوفلاو ريفاصعلاك اهنم ةيBربلاو ةBيئاملا ريطلاو كمسلاو سيماوجلاو بنارألاو

 ةرمحألاو لاغبلاو ليخلاو رقبلا هميرحت ىلع صوصنملاو ،رظح هب دري مل اBمم سفنلا هفاعت ال امو سيواوطلاو

 هنأ ىلإ مهضعب بهذ دقف ،فالخ هيف عقو دقف رقبلا امأ ،ءاغببلاو نابرغلاو ةBيلهألا ججدلاو ةليفلاو ةرعبألاو

 هنأ ىلإ مهضعب بهذ دقو ،تابجاولاب مايقلا نع سانلا عابط فعضل " ثراÂ " دعب مرح دقو احابم ناك

 نم فوخلا هببس ميرحتلا نأ ىأر مهضعبو ،ةدعملاو نانسألا يف ةريثك ضارمأ همحل لكأ نع جتنت تناك

 يف اهتمهاسمو ،اهنبلب عافتنالا نم ،سودنهلا ةايح يف ريبك رود هل ناك اهيلع دامتعالا نوك ،اهضارقنا

 .)576(رفسلا يف اهيلع ضارغألا لمح كلذكو ،ةحالفلا

 :اهعيب زوجي ىتم /ةثلاثلا ةهجلا

 الإ ،اهيف ةرجاتملا زوجي ال هنأ دقتعي ثحابلا نإف ،عنملاو زاوجلا نيب ،ةبراضتم ودبت يتلا صوصنلا ىلإ ارظن

                                 
 .280 ،279 ،278 ص ،عجرملا سفن )575(
  .427 ،426ص ،1ج ،قباس عجرم ،ينوريبلا )576(
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 :نيطرشب

 رفسلا يف اهمادختسا وأ ةعارزلاك ،اÂ ررض قاحلإ ريغ نم اÂ عافتنالا وه كلذ نم دصقملا ناك اذإ -

 .كلذ ريغ وأ عاتملا لمحل

 .اديفلل ابرقت وأ فويضلل اهميدقت ضرغلا ناك اذإ الإ زوجي ال هنإف ،حبذلا وه اهعيب نم عفادلا ناك اذإ -

  :نييذوبلا دنع تاناويحلا عيب

 امك- درو دقف ،تاناويحلا عيب يف ةروصلا سفن لمحت يهف يلاتلابو ،ةيسودنهلا نع عرف ةيذوبلا ةنايدلا نإ

 امأ ،)577(موحللا نم كلذ ريغو رقبلاو ريزنخلا اولكأ هبالطو اذوب نأ تبثت ةريثك اصوصن كانه نأ -انفلسأ

 اهيلإ تعد يتلا عمت�ا فئاوط نيب ةقرفتلا يف لثمتتف ةيسودنهلا نع ةيذوبلا اهيف درفنتو فلتخت يتلا ةروصلا

 .ةراجتلا مهل زوجي مهلاكشأو مهبسن عيمجب نييذوبلا نإف يلاتلابو ،ةيسودنهلا

 :ىراصنلاو دوهيلا دنع تاناويحلا عيب

 لصألا نأب انيبو احضاو ،ءاوس دح ىلع ىراصنلاو دوهيلل اردصم دع�ي يذلا ميدقلا  دهعلا يف صنلا ءاج

 هللا كرابو" :هصن ام ءاج ) 1،2،3 :9 ( نيوكتلا رفس يفف ،زاوجلا ةيربلاو ةيرحبلا تاناويحلا عيمج يف

 ضرألا تاناويح لك ىلع مكتبهرو مكتيشخ نكتلو  ،ضرألا اوألماو اورثكأو اورمثأ :مهل لاقو هينبو احون

 ةيح ةباد لك ،مكيديأ ىلإ تعفد دق .رحبلا كامسأ لكو ،ضرألا ىلع بدي ام لك عم ،ءامسلا رويط لكو

 دهعلا يف اضيأ تدرو صوصن كانه نكل ،"عيمجلا مكيلإ تعفد رضخألا بشعلاك .اماعط مكل نوكت

 نايب يف )20 ىلإ 1( نم نيياوآلا رفس يف درو يذلا قيقدلا ليصفتلا كلذ نم ،مومعلا اذه صصخت ميدقلا

                                 
 .259 ،258 ص :رظنا )577(
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 تاناويحلا يه هذه . نيلئاق ليئارسإ ينب املك امهل الئاق نوراهو ىسوم برلا ملكو" هتلع نايبو مرحي ام

 اهايإف مئاهبلا نم رتجيو نيفلظ همسقو افلظ قش ام لك . ضرألا ىلع يتلا مئاهبلا عيمج نم اÐولكأت يتلا

 سجن وهف . افلظ قشي ال هنكل رتجي هنأل . لمجلا . فلظلا قشي اممو رتجي امم اهولكأت الف هذه الإ ، نولكأت

 وهف افلظ قشي ال هنكل رتجي هنأل . بنرألاو . مكل سجن وهف افلظ قشي ال هنكل رتجي هنأل . ربولاو . مكل

 اولكأت ال اهمحل نم . مكل سجن وهف . رتجي ال هنكل نيفلظ همسقيو افلظ قشي هنأل . ريزنخلاو . مكل سجن

 "مكل هسجن اÐإ . اوسملت ال اهتثجو

 فشرحو فناعز هلام لك . هايملا يف ام عيمج نم هنولكأت اذهو" ةيرحبلا تاناويحلا ليصفت ىلإ لقتنا مث

 ."مكل هوركم وهف هايملا يف فشرحو فناعز هل سيل ام لك . نولكأت هايإف راÐألا يفو راحبلا يف هايملا يف

 باقعلاو قونألاو رسنلا . ةهوركم اÐإ . لكؤت ال . رويطلا نم اÐوهركت هذهو" :رويطلا ماكحأ نايبب متخو

 هسانجأ ىلع زابلاو فاسلاو ميلظلاو ةماعنلاو . هسانجأ ىلع بارغ لكو . هسانجأ ىلع قشابلاو ةأدحلاو

 . شافخلاو دهدهلاو هسانجأ ىلع ءاغببلاو قلقللاو . مخرلاو قوقلاو عجبلاو .يكركلاو صاوغلاو موبلاو .

 لكؤي ال هوركم وهف ضرألا ىلع بدي بيبد لكو . مكل هوركم وهف عبرأ ىلع يشاملا ريطلا بيبد لكو

 ىلع بدي بيبد لك نم هلجرأ ترثك ام لك عم عبرأ ىلع يشمي ام لكو هنطب ىلع يشمي ام لك .

 ."هوركم هنأل هولكأت ال ضرألا

 :ماسقأ ةثالث ىلإ تاناويحلا ميسقت لالخ نم هل طباوض عضوو كلذ ديعقت نكميو

 وأ بان هل ام لك وه ،عبرألا تاوذ تاناويحلا نم هعيب مرحي ام ةفرعم يف ةيلكلا ةدعاقلاف :عبرألا تاوذ

 .رفظلا ببسب بشعلا ةلكآ ضراوقلا يفو ،ةقوقشم ريغ فالظأ وأ بلخم

 وأ بلخم وأ فوقعم راقنم هل ام لك وه ،مرحي امو رويطلا نم حابي ام ةفرعم يف ةيلكلا ةدعاقلاف :رويطلا
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 لهجي يتلا ريطلا دباوأ نم اهÐوك ،ةدسفملل اءرد ،بارغلاو دهدهلا اÂ قحليو ،فيجلا لكأت يتلا رويطلا نم

 .لكؤت ام

 هيلعو فناعز هل يذلا كمسلا ىوس لكأ يدوهيلل لحي ال هنإف ،رحبلا يف شيعت يتلا تاناويحلا امأ :ةيرحبلا

 فدÂ ،هيف راجتالاو هعيب نم عنمي يلاتلابو ،هيلع مرحم وهف هريغو رحبلا طوبطخأ نم كلذ ريغ امأ ،روشق

 ايئام ناويحلا نوكي ثيحب ،ةسبايلا يف شيعت ال نأ طرشب زوجتف ،اهماظعو اهدولج يف ةراجتلا امأ ،لكألا

 فاضي .هسجنت وه كلذ يف ةلعلاو ،ةسبايلل أجلي هنوك ،رحبلا بلك ،نونثتسي كلذلو ،كمسلاك ،طقف

 ةمرحملا تاناويحلا وأ ةتيملا امأ ،يح وهو هنع لصف اذإ ،ةحابملا تاناويحلا ءاضعأ نم وضع  عيب كلذ ىلإ

 .لكأ ريغ يف اÐرقو اهربو نم ةدافتسالا زوجيف

 : تاناويحلا عيب ةصالخ

 عيمجلا نأ امك ،مرحي اميفو زوجي اميف ةيوامسلا تانايدلا نيب ريبك دح ىلإ اÂاشت كانه نأ ايلج رهظي

 ءانبو ،رهاطلا نم سجنلا ديدحت يف عقو فالخلا نكل ،ةسجن تناك اذإ ءارشلاو عيبلا ميرحت ةلع يف كرتشي

 .مرحي امو تاناويحلا نم هعيب لحي اميف قيرفتلا لصح هيلع

 ناويحلا ىلإ ةدحاو مÌرظن نأ الإ ،ةبراضتم مهلاوقأ تدب نإو ،-ةيذوبلاو ةيسودنهلا- ةيعضولا تانايدلا امأ

 ةريخألا ترصق ثيح ،عيبلا ةلوازم هل زوجي نميف ةيسودنهلا نع ةيذوبلا تقرتفا نكل ،ءارشلاو عيبلا ةيحان نم

   .عيمجلل هتحابأ دقف ىلوألا امأ ،" شيولا " ةفئاط ىلع كلذ

 :ةيدوهيلا ةنايدلا اهميرحتب تدرفنا يتلا عويبلا

 موي ،تبسلا موي نيربتعم ،عانصتسالا راجيإ كلذكو تبسلا موي ةراجتلا ميرحتب ةيدوهيلا ةنايدلا دارفنا

 كاصوأ امك هسدقتل تبسلا موي ظفحا  " 8 :20 ،جورخلا رفس يف ءاج  دقو ،ةدابعو ركفتو عوشخ
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 هيف لمعت ال ،كهلإ برلل تبسف عباسلا مويلا امأو ،كلامعأ عيمج لمعتو لغتشت مايأ ةتس  .كهلإ برلا

 يكل كباوبأ يف يذلا كليزنو ،كمئاÂ لكو كرامحو كروثو كتمأو كدبعو كتنباو كنباو تنأ ام المع

 مÐأل ،تاونس ثالث نع ديزت ال ،ةدم هل اوددح دقف يدوهيلا راجيإ امأ ،"كلثم كتمأو كدبع ،حيرتسي

 .هللا ادبع نوكي نأ هل يغبني يدوهيلا امنيب ،رِجؤملل ادبع هريصت تاونسلا كلت نع ةدايزلا نأ اوربتعا
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 ةمتاخلا :سماخلا لصفلا

 ةيدوهيلاو ةيذوبلاو ةيسودنهلا ةنايدلل ،ةمرحملا ةيلاملا تالماعملا لوصأ عم ،ةرمثملا ةيملعلا ةلحرلا هذه ماتخ يف

  :يتأي اميف ثحبلا اهنع رفسأ يتلا جئاتنلا مهأ ثحابلا ضرعي ،ةيمالسإلا ةنايدلا ءوض يف ةينارصنلاو

 ثحبلا جئاتن :الوأ

 اÂاحصأ لبق نم بتك�ت مل ،ةيعضولاو ةيوامسلا تانايدلا ىلإ ةبوسنملا ةيعيرشتلا رداصملا عيمج /1

 فيرحتلل رداصملا كلت ضرعت ةجيتن ،نيدلا لاجرو ءاملعلاو رابحألا نم مهعابتأ اBÐود امنإو ،اهيسسؤمو

 .ىرخأ ةهج نم لايتغالاو لتقلا قيرط نع اهظافح ةيفصتو ،ةهج نم عييضتلاو

 بÐو قرحو اهئاملع ةريخل لتق نم ةيمالسإلا ةمألا اÂ ترم يتلا تامزألاو ثادحألا لك عم /2

 ؛ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلا نم ةيلصألا اهرداصم ظفحب تانايدلا يقاب نع تزيمت اÐأ الإ ،اهئاملع ثارتل

 اهئاملع ءانتعاو ،اهحورش ةرفو ىلإ ةفاضإلاب ،دنسلاو ناقتإلا هزيمي بلق رهظ نع اظفح ،ليج دعب اليج

 نامز لكل ةحلاصلا اهدصاقمو اهماكحأ طابنتساب انموي ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن ندل نم

 .ناكمو

 نوك ،نيملسملا دنع عامجإلا اهيلع يتلا ةروصلاب نكي مل نإو ،تانايدلا عيمج يف عامجإلا لوصح /3

 هنأ دقتع�ي ام لك فذحو ،مهتنايد يف ةربتعملا رداصملا ديدحتل عقي نأ امإ ىرخألا تانايدلا يف عامجإلا

 طرتشي ال هنأ الإ ،ةئراطلا لزاونلاو ةدجتسملا لئاسملا ةشقانمل رخآل نيح نم عقي وأ ،ليخد وأ فرح�م
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 ةساردل قطانملا فلتخم نم نيثحابلاو ءاملعلا روضح طرتشي ال امك ،عيمجلا نم هيلع اقفتم نوكي نأ

 .دبعملا وأ ةسينكلا باحصأ قافتا يفكي امنإو ،لئاسملا

 دوجو عم ،"ررغلا ،ررضلا " ميرحتلا لوصأ نم نيلصأ يف ىرخألا تانايدلا عم مالسإلا قفتي /4

 ةيمالسإلا ةنايدلا هBدعت امنيب :الثم ابرلاك ،ررضلا مسا اهيلع عقي يتلا ةيلاملا تالماعملا ديدحت يف فالتخا

 نيب يضارتلا لصح اذإ هب لماعتلا يف اجرح ةيذوبلا رت مل ،امرحم ةيدوهيلا يف حيحصلاو ةينارصنلاو

 يف زوجيو ،ةيرتشكلاو ةيمهاربلا نم صاوخلا ىلع مرحي ؛ليصفتلا ىلإ تبهذ دقف ةيسودنهلا امأ ،نيفرطلا

 .ماوعلا نم مهريغ قح

 نوملسملا ىري امنيبف ،ىراصنلاو دوهيلا دنع هيلع وه امع فلتخي نيملسملا دنع ةحبارملا حلطصم /5

 دوهيلا ىري ،مولعم حبرو لاملا سأرب عيبلا هنأب هنوفرعيو ،ةيلاملا تالماعملا باوبأ ىلع حلطصملا ميمعت

 ،ةيعارزلا ليصاحمو اياده لكش ىلع اهيف ةدايزلا طارتشا نوكي يتلا ابرلا عاونأ نم عون هنأ ىراصنلاو

 .جرحلاو ةفلكلاو رارضإلاب ميرحتلا نيللعم

 هذه همادختسا نأل ،تاونس ثالث ةدم زواجتي ال نأ طرشب ،دوهيلا دنع زئاج عانصتسالا راجيإ /6

 زوجي ال ةدابعلاو ،عانصتسالا راجيإ نم ةيدوبعلاو قرلل برقأ ةفيظولاف يلاتلابو ،اريثك دعي ةينمزلا ةرتفلا

 .هدحو هللا الإ اهفرص

 ةفصب ةيسودنهلا ةنايدلا يف رقبلاو ،ةماع ةفصب ةيذوبلاو ةيسودنهلا ةنايدلا يف موحللا ةمرحب لوقلا /7

 ةراجتلاو عيبلا زاوج لصألا نإف يلاتلابو ،يداليم عساتلا نرقلا لبق نيتنايدلا هفرعت مل ثدحم لوق ،ةصاخ

  .تاناويحلاب
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 عيبلل لهؤم ريغ فرط اهيف ةيلام ةلماعم يأ داقعنا نالطبو ميرحت ىلع سمخلا تانايدلا تقفتا /8

 اÌدع امنيبف ،ةأرملا ةيلهأ يف اوفلتخاو ،)فرخلاو ،هركملاو ،ناركسلاو ،نون�او ،يبصلا( :لثم ءارشلاو

 .ةلهؤم نورخآلا اهدع ،ءارشلاو عيبلل ةلهؤم ريغ ةيدوهيلاو ةيسودنهلا ةنايدلا

 مدعب مهرارقإ عم ،ةيلاملا تالماعملا ضعب ميرحت يف عئارذلا دس ةدعاقل سمخلا تانايدلا لامعإ /9

 مدعب نيتنايدلا ءاملع حرص دقف ،ةينارصنلاو ةيدوهيلا ةنايدلا يف رامقلا مكحك ،ةلأسملا مرحي صن دوجو

 هب نيطيحملاو لعافلاب ررضلا قاقحلإل ةليسو هنوك ،هميرحت ىلع اوقفتا مÐأ الإ ،رامقلا رظحي صن دوجو

 .لاومألل ريذبتو فارسإ نم هنع جتني ام ىلإ ةفاضإ ،هتلئاع نم

 ضعب درو لوبق يف ةلدألا نم اليلدو ،لوصألا نم الصأ اهBدعو ،ةداعلاو فرعلا ةدعاقب ذخألا /10

 دعي ةداعلا وأ نيدلا فلاخي دقع لك نأ ىلإ تبهذ ةيسودنهلاف ،تانايدلا عيمج يف ،ةيلاملا تالماعملا

 .قوسلا يف هيلع فراعتملا ىلإ هدرم نبغلاو ريعستلا نأ ةينارصنلاو ةيدوهيلاو ةيذوبلا تأرو ،ىغلم

 ةيلاملا تالماعملا طابنتسا يف ،ينابملاو ءامسألاب ال يناعملاو قئاقحلاب ةربعلا ةدعاق قيبطت ةيمهأ زورب /11

 تالماعملا نم ةريثك عاونأ نع فشكلا نكميف يلاتلابو ،تانايدلا عيمج هتمرح دقف ،الثم ررغلاك ،ةمرحملا

  .ةلعلا سفن يف مهكارتشال ررغلا تحت اهجاردإو ،ىرخألا تانايدلا يف ةمرحملا ةيلاملا

 تانايدلا عابتأ لهج :بابسأ ةثالث ىلإ عجري ،ةيلاملا تالماعملا لاجم يف تانايدلا نيب مئاقلا ررضلا /12

 ةفاضإ ،ةيافك هيف امب نيرخآلا تانايد ىلع عالطالا وأ ماملإلا مدعو ،مهنيد لوصأب ةيعضولاو ةيوامسلا

 دمع وأ لهج نع عابتألا ادغف ،نيدلا سابل تسبلُأ يتلا ةيقبطلاو ةيرصنعلا ةجيتن صوصنلا فيرحت ىلإ

 .اهلجأ نم نوداعيو نولاويو اÂ نوثبشتي
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 اعيرفتو اليصأت ؛ةيعرشلا ماكحألل تاليصأتلاو ،ةيهقفلا تابايوبتلا ةيحان نم مالسإلل تانايدلا برقأ /13

 تناك نإو ،لومشلا امهيلع بلغ دقف ةيذوبلاو ةيسودنهلا امأ ،ةينارصنلا ةنايدلا اهيلت مث ،ةيدوهيلا ةنايدلا

 .ةريخألا نم الاح نسحأ ىلوألا

 تانايدلا يقابل افالخ ،اهسسؤمب ةلاهجلا ةهج نم ،تانايدلا يقاب نع ةيسودنهلا ةنايدلا رداصم درفنت /14

 .اهيلإ نوبستني يتلا ةنايدلا سسؤم وأ مهيلإ لوسرملا ةفرعمو ةيمست ىلع اهعابتأ قفتا يتلا

 رداصم مهأ هنع ىقَلتملا صخشلاب اهتلاهج ةهج نم ،تانايدلا يقاب نع ةيسودنهلا ةنايدلا تدرفنا /15

 لوسرملا ةفرعمو ةيمست ىلع اهعابتأ قفتا يتلا تانايدلا يقابل افالخ ،- اديف – مهيدل ةيعيرشتلا ماكحألا

 .اهيلإ نوبستني يتلا ةنايدلا سسؤم وأ مهيلإ

  ،سئانكلاو دباعملاو دجاسملا نم ،ةدابعلل ةصصخملا نكامألا يف ءارشلاو عيبلا ميرحت ىلع تانايدلا قافتا /16

 غرفتلاو ةولخلاو ةنيكسلاو عوشخلاك ؛اهلجأ نم تئيه يتلا ةلعلا يفانت ،نكامألا كلت يف ةراجتلا نوك

  . ةراجتلا هيضتقت يذلا توصلا عفرو وغللا نع اههيزنت ىرخأ ةهج نمو ،ةدابعلل

 دصاقمو ةمرحملا ةيلاملا اÌالماعم لوصأ يف ىرخألا تانايدلا ىلع ةيمالسإلا ةنايدلا زيمت ءالجب رهظ /17

 ةمرح مالسإلا ركتحي مل الثمف ،اهقيبطت يف لدعلاو اهماكحأ ةيطسوو اهدصاقم حوضو ثيح نم ،ميرحتلا

 لعف امك  اهتلزنم وند رابتعاب فئاوطلا نم ةفئاطل هحيبي ملو ،دوهيلا لعف امك طقف هعابتأ ىلع ابرلا

 .عيمجلا ىلع همرح امنإو ،ةيذوبلا لعف امك هررض ملع اميف ارايخ سانلل كرتي ملو ،سودنهلا

 اÌالماعم ضعب راكتحاو ،اهرداصم ضعب ىلع ميتكتلا ةهج نم ةيدوهيلاو ةيسودنهلا ةنايدلا تذش /18

 دوهيلا ريغ نبغ بوجوو ،دوهيلا ءاملع تالوكوتوربو ،افيركوبأ رافسأك ،ىرخأ نود ةفئاط ىلع ةيلاملا
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 امأ ،هتءارق نم امهاربلا ريغ عنمي ،ةيسودنهلل ةبسنلاب اديفلا كلذكو ،مهنيب اميف ناك اذإ مكحلا فلتخيو

 .ةيرتشكلا ةقبطلا نم ناك نم الإ اهلوازي ال نأ لصألاف ةراجتلا

 

 

 :يلي امب نيثحابلا ةساردلا هذه ةياÐ يف ثحابلا يصوي :تايصوتلا :ايناث

ü ديقتلاو ،مهرداصمب ةيعضولاو ةيباتكلا تانايدلا مازتلا ىدم لوح ةرصاعم ةيقيبطت ةسارد Âيف ا 

 .ةيراجتلاو ةيلاملا مÌالماعم

ü انموي ىلإ هدعب ام عم  عساتلا نرقلا لبق ةيذوبلاو ةيسودنهلا ةنايدلل ةيعيرشتلا ماكحألا ةنراقم: 

 .اجذومن ةيلاملا تالماعملا

ü هيلإ بوسنملا نيبو ىسوم رافسأ نيب ةقرفتلل ،ةميدقلا ةاروتلا خسنل ةيليلحت ةسارد. 

ü ةيفخملا ةيدوهيلا رداصملل ةيدصاقم ةسارد. 

ü يف ريبك قباطت كانه نأ نيبت ثيح ،رثول نترام اهيلإ عجري ناك يتلا ةيعيرشتلا رداصملا ةسارد 

 .مالسإلا يف درو امو هركذ ام نيب مكحلا

ü رايتخالا عوقو ثيح نم )انحوي ،اقول ،سقرم ،ىتم( ةعبرألا ةينارصنلا رداصملل ةيليلحت ةسارد 

 .ةيليجنإلا خسنلا تارشع نم اهريغ نود اهيلع
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 »GWAT BUPPHARAM, PENAN« دبعم سيئر
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 .ةلود نيرشعو ثالث نم رثكأ يف عورف هلو

 
 اهريدي ةكرش يف ةنس نيثالث ذنم ةفظوم ةيسودنه :ةموأ

 .ملسم
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 .ةنراقملا تانايدلا يف صصختملا كيان ركاذ روتكدلا
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 .مالسإلا قنتعا يسودنه /ديرف روتكدلا
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 .ةيزيلاملا روجنالسالو يف يذوب دهعمو دبعم
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 .ملك500 ةمصاعلا نع دعبت ،رئازجلا برغ يف ةسينك
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 .مالسإلا قنتعا ينارصن ،سبيليف لالب روتكدلا
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 تاقوألا ديدحتل ةنس لك ردصي يذلا يسودنهلا ميوقتلا

 .ةيراجت تاعامتجا وأ تاقفص دقعل ةمرحملاو ةحابملا
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 :عجارملاو رداصملا ةمئاق

 ميركلا نآرقلا

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد ، ريبكلا خيراتلا ،ليعامسإ نب دBمحم ،يراخبلا

 .توريب ،نييعوسيلا ءابآلا ةعبطم ، ،عوم�ا خيراتلا ،م1905 ،)سويشتيفأ قيرطبلا( ،ديعس ،قيرطبلا

 ..ةرهاقلا ،ةبحملا ةبتكم ،ةسينكلا خيرات ،م1979 ،دواد سقرم صصقلا ةمجرت ،سويباسوي ،يرصيقلا

 ،ةيفقسألا ةسينكلل رشنلاو فيلأتلا راد ، )ىطسولا روصعلا يف ةيحيسملا( ةيحيسملا خيرات ،داج ،يطولفنملا

 .ةرهاقلا

 .ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،اطع رداقلا دبع دمحم :ت ،نآرقلا ماكحأ ،م2003 ،ركب وبأ ،يبرعلا نبا

 ،رشنلا راد ،ةيدوعسلا ،ميهاربإ نب رساي ميمت وبأ :ت ،يراخبلا حيحص حرش ،م2003 ،نسحلا وبأ ،لاطب نبا

 .2ط

 ،رتسيجاملا ةداهش لينل ةمدقم ةركذم ،ةيلاملا تامزألا ثادحإ يف ةدئافلا رعس رود ،2012 ،لامج يديزوب

 .ةرقوب دمحما ةعماج ،رئازجلا

 .ةفرعملا راد ،توريب ،يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف ،م1959 ، رجح نبا ،ينالقسعلا

 .ةيمالسإلا ةبتكلا ،ةرهاقلا ،ىربكلا ةيهقفلا ىواتفلا ،م2010 ،رجح نبا ،يمثيهلا

 .ركفلا راد ،توريب ،راثآلاب ىلحملا ،)ت.د( ،دمحم وبأ ،مزح نبا

 .ثيدحلا راد ،ةرهاقلا ،دصتقملا ةياÐو دهت�ا ةيادب ،م2004 ،ديلولا وبأ ،ديفحلا دشر نبا

 بتكلا راد ،توريب ،ضوعم يلع دمحم ،اطع دمحم ملاس :قيقحت ،راكذتسالا ،م2000 ،رمع وبأ ،ربلا دبع نبا

 .ةيملعلا
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 ،يولعلا دمحأ نب ىفطصم  :قيقحت،ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا ،م1967 ،رمع وبأ ،ربلا دبع نبا

 .ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا مومع ةرازو ،برغملا ،يركبلا ريبكلا دبع دمحم

 .ةرهاقلا ةبتكم ،ينغملا ،م1968 ، ةمادق نبا ،يسدقملا

 :قيقحت ةجرختسملا لئاسمل ليلعتلاو هيجوتلاو حرشلاو ليصحتلاو نايبلا ،م1988 ،ديلولا وبأ ،دجلا دشر نبا

 .يمالسإلا برغلا راد  ،نانبل – توريب ، نورخآو يجح دمحم د

 ،ركاش دمحم دمحأ :قيقحت ،نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ،م 2000 ، ،ريرج نب دمحم رفعج وبأ ،يربطلا

 .ةلاسرلا ةسسؤم ،رصم

 توريب ،نايفحلا يعفاشلا عيمسلا دبع :قيقحت ،عبسلا تاءارقلا يف عفنلا ثيغ ،م2004 ، نسحلا وبأ ،يرونلا

 .ةيملعلا بتكلا راد ،

 .ةفرعملا راد ،توريب ،نيدلا مولع ءايحإ ،م2004 ، دمحم نب دمحم دماح وبأ ،يلازغلا

 .ةيرصعلا ةبتكملا ،توريب ،ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم :قيقحت ،دواد يبأ ننس ،دواد وبأ ،يناتسجسلا

 دهف كلملا ةبتكم ،ةيدوعسلا ،ة§ر§صا§ع�م§و ةَلا§صَأ ُة¥يªلاَملا �تاَل§ما§عُملا ،2011، ،دمحم نب ªنا§ي¦ب�د رمع وبأ ،ªنا§ي¦بÍدلا

 .ةينطولا

 ةكرش ،رصم ،ةوطع ميهاربإ ،يقابلا دبع ،ركاش دمحأ :قيقحت ،يذمرتلا ننس ،م1975 ، ىسيع وبأ ،يذمرتلا

 .يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم

 ،نورطنلا يداو ،راقم رابنأ سيدقلا ريد ةعبطم ،نيكسملا ىتم Bبألا ،م1981،سويسانثأ ،)سيدقلا( يلوسرلا

 .ةرهاقلا

 .فوس يني ةينارطمب رشنلاو ريرحتلا ةنجل ،رصم )انحوي ليجنإ( سدقملا باتكلا يف تاسارد ،سويسانثأ ،ابنألا
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 .ةيبرعلا ةظقيلا راد ،ايروس ،يترمسونم ، ناسحإ ،يقح

 لداع -طوؤنرألا بيعش :قيقحت ،لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم ،م 2001 ، دمحأ هللا دبع وبأ ،لبنح نبا

 .ةلاسرلا ةسسؤم ،توريب ،دشرم

 .نوراه دمحم مالسلا دبع :قيقحت ،ةغللا سيياقم مجعم ،م1979 ، ءايركز نب دمحأ ،سراف نبا

 .ةيملعلا ةبتكملا ،توريب ،ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا ، يلع نب دمحم نب دمحأ ،يمويفلا

 .11ط ،ةضهنلا ةبتكم ،رصم ،ىربكلا دنهلا نايدأ ةنراقم ،م2000 ، دمحأ ،يبلش

 ىراصنلاو نيملسملا نيب ةيبرعلا ةغللا يف يعافدلاو يلدجلا بدألا ،م1966 ،م1877 ،زتروم ،ردينشنياتش

 .ايناملأ ،ندابسيفب - جربنيال ،،دوهيلاو

 .ىندألا قرشلا يف سئانكلا عمجم ،توريب ،ليجنإلا ريسفت يف ليلجلا زنكلا ،م1973 ،يدإ ،ميلو

 .نييالملل ملعلا راد ،توريب ،راطع روفغلا دبع :قيقحت ،ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات ،دامح نب ليعامسإ ،يرهوجلا

 هللا دبع دBمحم .د :قيقحت ،دوهيلا ماحفإ يف دوه�ا لذب ،م1986 /ـه1406 ،ىيحي نب لآومسلا ،يبرغملا

  ،ةرهاقلا ةيادهلا راد ،يواقرشلا

 .ةفرعملا راد ،توريب ،مألا ،م1990 ،سيردإ نب دمحم ،يعفاشلا

 .يبتكلا راد ،رصم ،هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا ،م1994، نيدلا ردب ،يشكرزلا

 .مكحلاو مولعلا ةبتكم ،ةرونملا ةنيدملا ،رازبلا دنسم ،م2009 ،ركب وبأ ،رازبلا

 .ةيملعلا بتكلا راد ،نانبل ،ةيميت نبال ىربكلا ىواتفلا ،م1987 ،نيدلا يقت ،ةيميت نبا

 .7ط ،تاتاهم ،كوكناب ،ةيذوبلا دنع سدقملا باتكلا )اكاتيب يرات ( م1983 ،ةيذوبلا ةعماجلا

 .ةيملعلا بتكلا راد ،نانبل ،تافيرعتلا باتك ،م1983 ،دمحم نب يلع ،يناجرجلا
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 .ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،رئاظنلاو هابشألا ،م1990 ، نيدلا لالج ،يطويسلا

 رشنلل نافع نبا راد ،ةيدوعسلا ،جاجحلا نب ملسم حيحص ىلع جابيدلا ،م1996 ، نيدلا لالج ،يطويسلا

 .عيزوتلاو

 .مولعلا راد ،توريب ،يدوهيلا ركفلا يف ثاحبأ ،م1987 ، نسح ،اظاظ

 بتكلا راد ،توريب ،رئاظنلاو هابشألا حرش رئاصبلا نويع زمغ ،م1985 ،يكم دمحم نب دمحأ ،يومحلا

 .ةيملعلا

 .ةيملعلا ةعبطملا ،بلح ،دواد يبأ ننس حرش يف ننسلا ملاعم ،م 1932 ،ناميلس وبأ ،يباطخلا

 ،يزارغلا فسوي نب لداع :قيقحت ،هقفتملا و هيقفلا ،م2007 ، يلع نب دمحأ ركب وبأ بيطخلا ،يدادغبلا

 .يزوجلا نبا راد ،ةيدوعسلا

 .ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،جاهنملا ظافلأ يناعم ةفرعم ىلإ جاتحملا ينغم ،م1994 ، بيطخلا ،ينيبرشلا

 راد ،توريب ،يئارماسلا ميهاربإ .د ،يموزخملا يدهم .د :قيقحت ،نيعلا باتك ، دمحأ نب ليلخلا ،يديهارفلا

 .لالهلا ةبتكمو

 .ونراكوس دمحأ عراش ،رصم ،ليدبتو فيرحت نم اهارتعا امو ةينارصنلا ،م2011 ، دمحأ ،نيصحلا

 ةعبطم ،رصم ،هللا رصن فسوي .د :ةمجرت ،دوملتلا دعاوق يف دوصرملا زنكلا ،م1899 ،نارول لاشيإ ،جنلهور

 .فراعملا

 .ةنامالا ةعبطم ،ةرهاقلا ،ةينارصنلا فيرحت يف اهرودو ةينارصنلا عما�ا ،م1990، ،ناطلس ،ديمحلا دبع

 رئاشبلا راد ،نانبل ،هقيبطت يف ةيهقفلا عما�ا رودو يعامجلا داهتجالا ،م1997 ،دمحم نب نابعش ،ليعامسإ

 .ينوباصلا راد ،بلح عم كارتشالاب ،ةيمالسإلا
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 ،نانبل ،يبرغلا هقفلاب ةنراقم ةسارد يمالسإلا هقفلا يف قحلا رداصم ،م1954 ، قازرلا دبع ،يروهنمسلا

 .يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 .ةعبط نود ،ةعبرألا ليجانألا تابثإب حيرصتلا ، روكشلا دبع ،يسورعلا

 .نامحرلا دابع راد ،ةرهاقلا ،ةيوامسلا نايدألا يف ةيلاملا تالماعملا هقف ،م2009 ، نيمألا هللا دبع ،ابماب

 .فلسلا ءاوضأ ،ضايرلا ،اÂ ةيفوصلا ةقالعو اهدئاقعو اهخيرات ةيذوبلا ، ىفطصم هللا دبع ،كسمون

 .3ط ،ةيرصملا ةعابطلا تاكرش ،رصم ،سدقملا باتكلا لوح ةيمهو تاهبش ،م1998 ، ،سينم ،رونلا دبع

 .ىدنلا راد ،رصم ،ةيويسآ تادقتعم ،م1999 ، لماك ،نافعس

 .عيزوتلاو رشنلل ةاجنلا راد ،ةرونملا ةنيدملا ،دنهلا نايدأ يف لوصف ، ءايض دمحم ،يمظعألا

 .22ط ،ةبيهو ةبتكم ،ةرهاقلا ،مالسإلا يف مارحلاو لالحلا ،م1997 ، فسوي ،يواضرقلا

 .2ط ،ركفلا راد ،ةيروس ،يهقفلا سوماقلا ،م1988 ، يدعس ،بيبح وبأ

 .نيوكتلا راد ،ايروس ،فسوي يدعس ةمجرت ،2010 ،)اذوب نآرق( ادابامادلا

 60 ص ،ماشلا بلش فسوي ،ةمجرت ) ISBN.2-02-004799-3( ،اذوب ميلاعت ،م1961 ،الوهار

 .64 ىلإ

 .ناكيبعلا راد ،ةيدوعسلا ،يقرخلا رصتخم ىلع يشكرزلا حرش ،م1993  ،نيدلا ردب ،يشكرزلا

 ،يعليزلا جيرخت يف يعملألا ةيغب هتيشاح عم ةيادهلا ثيداحأل ةيارلا بصن ، م1997 ،نيدلا لامج ،يعليزلا

   .ةيمالسإلا ةفاقثلل ةلبقلا راد ،ةدج ،رشنلاو ةعابطلل نايرلا ةسسؤم ،توريب ،ةماوع دمحم :قيقحت

 ةعابطلل مالسلا راد ،رصم ،يمالسإلا هقفلا يف روهمجلا لئاسم ةعوسوم ،م2007 ،يناه ميعن دمحم ،يعاسلا

 .2ط ،ةمجرتلاو عيزوتلاو رشنلاو
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 .ةفرعملا راد ،توريب ،يسخرسلا لوصأ ،م2010 ،دمحأ نب دمحم ،يسخرسلا

 ءاوضأ ةبتكم ،ةيدوعسلا ،ةينارصنلاو ةيدوهيلا نايدألا يف تاسارد ،م2004 ، زيزعلا دبع نب دوعس ،فلخلا

  .4ط ،فلسلا

 .2ط ،ةبطرق ةسسؤم ،رصم ،بادآلا ةموظنم حرش يف بابلألا ءاذغ ،م1993 ،دمحأ نب دمحم ،ينيرافسلا

 .نافع نبا راد ،رصم ،ناملس لآ نسح نب روهشم :قيقحت ،تاقفاوملا ،م1997 ،ىسوم نب ميهاربإ ،يبطاشلا

 .ثارتلل نومأملا راد ،قشمد ،نيطسلف نادلب مجعم ،م1987 ،دمحم نب دمحم ،بارش

 .ثيدحلا راد ،رصم ،يطبابصلا نيدلا ماصع :قيقحت ،راطوألا لين ،م1993 ،يلع نب دمحم ،يناكوشلا

 وزع دمحأ :قيقحت ،لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ ،م1999 ،يلع نب دمحم ،يناكوشلا

 .يبرعلا باتكلا راد ،رصم ،ةيانع

 نميلا  ،قالح نسح نب يحبص دمحم ،ت يناكوشلا مامإلا ىواتف نم ينابرلا حتفلا ،يلع نب دمحم ،يناكوشلا

  .ديدجلا ليجلا ةبتكم

 راد ،ةرهاقلا ،ينيسحلا ميهاربإ نب نسحملا دبع ،دمحم نب هللا ضوع نب قراط :قيقحت ،يناربطلا مساقلا وبأ

 .نيمرحلا

 .رشنلل ةيسنوتلا رادلا ،سنوت ،ريونتلاو ريرحتلا ،م1984 ،رهاطلا دمحم ،روشاع نبا

 .ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ،رطق ،ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم ،م2004 ،رهاطلا دمحم ،روشاع نبا

 .سئافنلا راد ،توريب ،هميلاعتو هخيرات دوملتلا ،م1972 ، مالسإلا رفظ ،ناخ

 .بتكلا ملاع ،ةرهاقلا ،فيراعتلا تامهم ىلع فيقوتلا ،م1990 ، فوؤرلا دبع ،يوانملا

 .9ط ،ةفاقثلا راد ،ةرهاقلا ،سدقملا باتكلا سوماق ،م1994 ،هؤاكرشو كلملا دبع ،سرطب
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 .8ط ،ملقلا راد ،رصم ،هقفلا لوصأ ملع ، باهولا دبع ،فالخ

 ةيشاحو قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا نييبت ،م1895 ، نيدلا رخف ،يعليزلا ، نجحم نب يلع نب نامثع ،يعرابلا

 .2ط ،ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا ،ةرهاقلا ،�يِبْل�شلا

 راد ،قشمد ،عابطلا دلاخ دايإ :قيقحت ،دصاقملا راصتخا يف دئاوفلا ،م1995 ،نيدلا زع ،مالسلا دبع نبا

 .رصاعملا ركفلا

 ،توريب ،يفاشلا دبع مالسلا دبع دمحم :قيقحتت ،ىفصتسملا ،م1993  ،دمحم نب دمحم دماح وبأ ،يلازغلا

 .ةيملعلا بتكلا راد

 راد ،توريب ،ءاهقفلا نيب ةلوادتملا ظافلألا تافيرعت يف ءاهقفلا سينأ ،2004 ،هللا دبع نب مساق ،يونوقلا

 ،ةيملعلا بتكلا

 .بتكلا ملاع ،قورفلا ءاونأ يف قوربلا راونأ ،)ت.د( ،نيدلا باهش سابعلا وبأ ،يفارقلا

 راد ،ةرهاقلا ،شيفطأ ميهاربإ ،ينودربلا دمحأ :قيقحت ،نآرقلا ماكحأل عماجلا ،م1964 ،هللا دبع وبأ ،يبطرقلا

 .2ط ،ةيرصملا بتكلا

 ،توريب ،يكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع .د :قيقحت ،ءاهقفلا ةيلح ،م1983 ،ايركز نب دمحأ ،سراف نبا

 .عيزوتلل ةدحتملا ةكرشلا

 .ةبحملا ةبتكم ،رصم ،دوواد سقرم صمقلا :ةمجرت ،ةسينكلا خيرأت ،م1980 ، يرصيقلا ،سويباسوي

 بتكلا راد ،نانبل  ،ميحرلا دبع نب دوصقملا دبع نبا ديسلا :قيقحت ،نويعلاو تكنلا ،نسحلا وبأ ،يدرواملا

 .ةيملعلا

 ،ةيكيلوثاكلا ةسينكلل يحيسملا ميلعتلا ،م1993 ،رغنستار لانيدراكلا فارشإ تحت ةفقاسألا نم ةعومجم
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 .ةعبطملا مسا دجوي ال ،138 مقر ،يروخفلا انح ،سرتسب ميلس ،روصنم انحوي ،اشاب بيبج ،ةمجرت

 ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ةماعلا ةسائرلا ،ةيدوعسلا ،ةينارصنلا يف تارضاحم ،م1984 ، دمحم ،ةرهز وبأ

 .4ط ، داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو

 ثارتلا ءايحإ راد ،توريب ،بعرم ضوع دمحم :قيقحت ،ةغللا بيذÌ  ،م2001 ،دمحأ نب دمحم ،يرهزألا

 .يبرعلا

 راد ،توريب ،رصانلا رصان نب ريهز دمحم :قيقحت ،يراخبلا حيحص ،م2002 ، ليعامسإ نب دمحم ،يراخبلا

 .ةاجنلا قوط

 ،يواكلم ليلخ رداقلا دبع دمحم دمحأ دمحم .د :قيقحت ،قحلا راهظإ ،م1989 ، هللا تمحر دمحم ،يدنهلا

 .1ط ،داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ةماعلا ةسائرلا ،ةيدوعسلا

 .ةيملعلا بتكلا راد ،ناتسكاب ،ةيهقفلا تافيرعتلا ،م2003 ،يدد�ا ناسحإلا ميمع دمحم ،يتكربلا

 .ةيادهلا راد ،تيوكلا ،نيققحملا نم ةعومجم ،سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات ،م2002، ىضترم ،يديب¥زلا

 ثارتلا ءايحإ راد ،توريب ،يقابلا دبع داؤف دمحم :ت ،ملسم حيحص ،)ت.د( ،نيسحلا وبأ ،جاجحلا نب ملسم

  .برعلا

 تالجس لالخ نم )1830 -1700( نيب ام رئازجلا ةنيدم عمتجمب دوهيلا ةفئاط ،م2009 ، ىوجن ،لابوط

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطل قورشلا راد ،رئازجلا ،ةيعرشلا مكاحملا

 ،ةرصاعملا بازحألاو بهاذملاو نايدألا يف ةرسيملا ةعوسوملا ،م2000 ،يمالسإلا بابشلل ةيملاعلا ةودنلا

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةيملاعلا ةودنلا راد ،ةيدوعسلا

  ،بلح ،ةدغ وبأ :قيقحت ،يئاسنلل ىرغصلا ننسلا ،م1986 ،نمحرلا دبع وبأ بيعش نب دمحأ ،يئاسنلا
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 .2ط ،ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم

 ،يجناخلا ةبتكم ،ةرهاقلا ،نوراه دمحم مالسلا دبع :قيقحت ،باتكلا ،م1988 ،نامثع نب ورمع ،هيوبيس

 .3ط

 ،جالوق يتلآ رايط :قيقحت ،زيزعلا باتكلاب قلعتت مولع ىلإ زيجولا دشرملا ،م1975 ،ةماش وبأ ،يسدقملا

 .رداص راد ،توريب

 .ليجلا راد ،توريب ،هجام نبا ننس ىلع يدنسلا ةيشاح ،نيدلا رون ،يدنسلا

 .ركفلا راد ،توريب ،بذهملا حرش عوم�ا ،فرش نب يحي ايركز وبأ ،يوونلا

 .4ط ،ركفلا راد ،ةيروس ،�ه�تَّلدأو Íيمالسإلا �هْقªفلا ، ة§ب¦ه§و ،Bيªل¦ي§حÍزلا

 .ليجلا راد ،نانبل ،ةراضحلا ةصق ،م1988 ، سميج مايليو ،تنا§رويد

 :قيقحت ،نيبصاغلاو ةملظلا نم نيقرغتسملا لاومأ مكح يف نييبتلاو ميسقتلا ،م1993 ، ديلولا نب يحي ،يلبشلا

 .ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظننملا تاروشنم ،طابرلا ،يقيرزلا دمحم ةعمج

 .ةذفانلا ةبتكم ،رصم ،يريجينلا دومحم .د :ةمجرت ،مهبيذاكأو دوهيلا ،م2007 ،نترام ،رثول
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