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 اإلدارة العمرية
) املرتكزات اإلداريُ ومناذج مً التطبًكات اإلداريُ يف عهد اخللًفُ عنر بً 

 اخلطاب (

 : مهخص

تتٓاٍٚ ٖرٙ ايدزاض١ بايتخًٌٝ غخؿي١ٝ  

 –اشبًٝف١ ايساغد ايثاْٞ عُس بٔ اشبطاب 

َٓٗاجييييييي٘ ا  ازٟ   –زقيييييييٞ ا  عٓييييييي٘  

َٛاقفييييي٘  اضيييييٗاَات٘ ن تطيييييٜٛس ايٓعييييياّ  

ا  ازٟ مبييا ٜٓفييم ا٭َيي١  ٕٚ ايتعيياز  َييم   

تعايِٝ ايدٜٔ . فكد اتطعت زقعي١ ايدٚيي١ ن   

ٗييييدٙ بػييييهٌ اقتكيييي٢ عُييييٌ تستٝ ييييا    ع

خاؾ١ نتكطِٝ ايدٚيي١ ا  ٫ٜٚيا   ٚقيد    

اتطييِ ايٓعيياّ ا  ازٟ ن عٗييدٙ با سنصٜيي١ 

ٚاي٬َسنص١ٜ ٚفكيا يًؿياا ايعياّ  نُيا     

ْػس ايعدٍ ن مجٝم أزجيا٤ ايدٚيي١ ٚنيإ    

ٜتابم أَٛز ايسع١ٝ بٓفط٘ ن أحيٛاٍ نيث ٠   

 ٜٚطٗس ع٢ً زاحتٗا . 

طييًط١ فؿييٌ ايطييًط١ ايتٓفٝرٜيي١ عيئ اي   

ايتػيييسٜع١ٝ ٚغيييد  عًييي٢ أُٖٝييي١ اضيييتك٬ٍ   

ايككا٤ ٚنإ ٜٛؾٞ ايي٠٫ٛ بي ٕ ٫ ٜقًكيٛا    

أبييٛابِٗ  ٕٚ حييٛا٥ن ايٓيياع ٖٚييرا ٖييٛ َييا      

ٜعسف حدٜثا مب دأ " ضٝاض١ اي ياب ا فتيٛ    

" ٖٚييٛ أظبييم ٚأفكييٌ ملسٜكيي١  عازبيي١ ٚحييٌ  

َػييانٌ ُٖٚييّٛ ايعيياًَؤ ن ا ٪ضطييا  .  

نيييإ اشبًٝفييي١ عُيييس بييئ اشبطييياب ٜط يييل 

ايػيييييٛز٣ حٝيييييل ٜطتػييييي  أٖيييييٌ     َ يييييدأ 

ا٫ختؿيييياف ٜٚطييييتُم ا  ْؿييييا٥خِٗ ن    

طبتًييا ا٭َييٛز ٚنييإ ٜطيئ ايكييٛاْؤ بعييد 

ايتعييياٜؼ اسبكٝكيييٞ َيييم ايسعٝييي١ ٚا٫ملييي٬   

عًييي٢ أحيييٛايِ مبيييا ٜٝطيييس عًيييِٝٗ ٚؽبفيييا 

عييييِٓٗ أع ييييا٤ اسبٝييييا٠ . نييييريو تعييييس     

ايدزاضيي١ يٮضييظ اييي  قاَييت عًٝٗييا ا از٠   

ٚقيد   عُس ٚايكِٝ اي  اتطيُت بٗيا ا ازتي٘ .   

خًؿييييت ايدزاضيييي١ ا  عييييد  َيييئ ايٓتييييا٥ن 

 ايا١َ  ثِ صبُٛع١ َٔ ايتٛؾٝا  .

 



 
 

 
 
 

238 
 

  نهعهىو اإلنسانيت واالحتماعيت

 د. نبيل مصطفى شعت|                                                                              اإلدارة العمرية

 
-ISSN : 2410-1818 

 و2015  إبريم ( 10( انمخهذ )6انعذد )

-ISSN : 2410-521X 

This study aims to analyze 

the personality of Omar Ibn Al-

Khattab ( the second Rightly-

Guided Caliph of Islam ) , his 

administrative methodology , 

his attitudes and his 

contributions to development of  

the administrative system for 

the nation's interest with no 

conflict with the religion . As 

the state expanded in his era he 

set up provinces. Centralization 

and decentralization  were 

appropriately employed 

according  to general interest. 

He acted justly yet firmly with 

all people and he was the first 

ruler in history to separate  

judiciary from executive. The 

Caliph used to consult and 

accept advice in many 

instances. The bases and values 

of his administrative system 

have been dealt with and several 

administrative applications 

made by him are included . The 

study indicates several findings 

and recommendations , and is 

one step ahead toward setting 

up Islamic administrative 

theories . 
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 مقذمت :

ا  از٠ ٖٞ ايعًِ ٚايطي ٌٝ ايًيرإ نهئ َئ خ٬يُيا بٓيا٤ ا ْطيإ ٚا٭ٚمليإ اي ٓٝي١          

ضييٛف  –با  ييا ٨ ٚأضييظ ٚأؾييٍٛ  –ايطيي١ًُٝ  فعٓييدَا ٜييصٚ  ا ْطييإ باشبًفٝيي١ ا  ازٜيي١  

ٜٓعهظ ٖرا اػبابٝا ع٢ً ضًٛن٘ ٚقسازات٘ ن ب١٦ٝ عًُ٘ ٚن ضبٝط ضيهٓ٘ ٚن ْطيام   

أضست٘  َٚعازف٘ ايػخؿ١ٝ ٚناف١ َٔ ٜتعاٌَ َعِٗ . بايتايٞ ٜهٕٛ بٓا٤ ا٭ٚملإ ْتٝج١ 

 تًكا١ٝ٥ يرا ا٫ْك اط ن ضًٛنٝات٘ .

ٖييرا ن حيياٍ ا  از٠ اسبدٜثيي١ ع ايٛقييع١ٝ ل فُييا بايٓييا حُٝٓييا تهييٕٛ ا  از٠ َطييتُد٠    

َٚطييتكا٠ ن أؾييٛيا ٚقٛاعييدٖا ْٚعسٜاتٗييا ٚتط ٝكاتٗييا َيئ ا ؿييا ز ايس٥ٝطيي١ يًتػييسٜم        

 ا ض٬َٞ : ايكسإٓ ايهسِٜ ٚض١ٓ ايسضٍٛ ضبُد ؾ٢ً ا  عًٝ٘ ٚضًِ . 

جاحييا  اي يياٖس٠ ٖٚييرا َييا ضييٓجدٙ إ اْٗييا ح٦ٓٝيير ضييتعطٝٓا أزٚ  ٚأفكييٌ ايٓتييا٥ن ٚايٓ

غا٤ ا  ن ا از٠ اشبًٝفي١ ايساغيد عُيس بئ اشبطياب ع ضبيٛز ٖيرٙ ايدزاضي١ ل اييرٟ قٗيس           

ايعًِ ْٚػس ايعدٍ ٚملٛز ايٓعياّ ا  ازٟ مبيا ٜٓفيم ا٭َي١ حٝيل اش ٖيس  ن عٗيدٙ ايدٚيي١         

 ا ض١َٝ٬ ٚاتطعت زقعتٗا . 

١َٝ ن عٗيد اشبًٝفي١ عُيس بئ اشبطياب      يكد اتطيعت زقعي١ ايدٚيي١ ا ضي٬     أسئلُ الدراسُ :

َّٔ ا  ع٢ً ا طًُؤ َٔ اْتؿيازا  ٚفتٛحيا   ٖٚٓيا ٜيلش ايطي٪اٍ اييس٥ٝظ ايتيايٞ :         مبا َ

 ٜٚتفس  َٔ ٖرا :  َا ٖٛ ا ٓٗن ا  ازٟ ايرٟ ات ع٘ اشبًٝف١ عُس ن ا از٠ ايدٚي١ ؟

 َا ٖٞ ا٭ضظ اي  قاَت عًٝٗا ا از٠ عُس ؟ 

   اتطُت بٗا ا از٠ عُس ؟ َا ٖٞ ايكِٝ ايعًٝا اي

 نٝا نإ ٜتابم عُس أَٛز ايسع١ٝ ؟ 

 أهداف الدراسُ :

 بٝإ ا ٓٗن ا  ازٟ ايكِٜٛ ايرٟ ات ع٘ اشبًٝف١ عُس بٔ اشبطاب زقٞ ا  عٓ٘ . ل1

ضي اب ايتطيٜٛس مبيا ٜٓفيم ا٭َيي١     بٝيإ إٔ ايعكًٝي١ ا ضي١َٝ٬ َسْي١  حٝيل أخيير عُيس ب        ل2

 ٜتعاز  َم ايدٜٔ . ٫ٚ

ًٝف١ عُس نإ ٜتفا٢ْ ن خدَي١ ايسعٝي١ ع ا٭َي١ ل ابتقيا٤ َسقيا٠ ا  عيص       بٝإ إٔ اشب ل3

 ٚجٌ عًُا ب ْ٘ أحد ايعػس٠ ا  ػسٜٔ بازب١ٓ . 
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ا٫ضتفا ٠ َٔ ايٓعسٜا  ا  از١ٜ ايساضخ١ اي  غهًٗا فهسٙ ٚممازضت٘ َطيتٓدا ن   ل4

 ذيو ا  ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓ ١ٜٛ ايػسٜف١ .  

 أهنًُ الدراسُ :

ايٓجا  اي اٖس ايرٟ حكك٘ اشبًٝف١ عُس ن ا از٠ غ٪ٕٚ ايع ا  ٚايي ٬  ٚا قيافا    إ 

ا ٛفك١ ن ايٓعاّ ا  ازٟ  ٚايعدٍ ايرٟ ْػسٙ ن أزجا٤ ايدٚي١ زبدٜس با٫ٖتُاّ ٚاي خل 

ٚايتٓكٝييل يًييتعًِ َيئ ٖييرا ايسجييٌ ايييرٟ يك يي٘ زضييٍٛ ا  ؾيي٢ً ا  عًٝيي٘ ٚضييًِ بايفييازٚم   

 ٓ٘ : ع مل أز ع كسٜا ٜفسٟ فسٜ٘ ... ل .ٚايرٟ قاٍ زضٍٛ ا  ع

 دراسات سابكُ :

 زاض١ ضبُد اي ػ  ع د ايا ٟ ع ايهفا١ٜ ا  ازٜي١ عٓيد اشبًٝفي١ عُيس بئ اشبطياب        .1

 ايطييٛ إ. –ّ  2006ٜٛيٝييٛ  – 12زقييٞ ا  عٓيي٘ ل  صبًيي١  زاضييا   عٜٛيي١  ايعييد      

زنييص  ايدزاضيي١ عًيي٢ ايطييس  ايتييازؽبٞ ٚذبييدثت عيئ خطييٛط عاَيي١ عيئ ايهفاٜيي١      

 ا  از١ٜ عٓد اشبًٝف١ عُس بٔ اشبطاب  ٕٚ اشبٛ  ن ازباْل ايتخًًٝٞ . 

 زاض١  نتٛز عًٞ ضبُد ضبُيد ايؿي٬بٞ ع فؿيٌ اشبطياب ن ضي ٠ أَي  ا ي٪َٓؤ         .2

عُيييييييس بييييييئ اشبطييييييياب ل   از ايفجيييييييس يًييييييي ا   ايكييييييياٖس٠  مجٗٛزٜييييييي١ َؿيييييييس  

نإ اي نٝص ع٢ً ازبٛاْيل ا٭خيس٣  ٕٚ تٓياٍٚ ازباْيل      ّ .2003ٖي/1424يعسب١ٝ ا

 ا  ازٟ بايتخًٌٝ .

 زاض١ ع د ايسمحٔ ع د ايهسِٜ ايعاْٞ  حطٔ فاقٌ شعؤ ع اشبًٝف١ ايفازٚم عُس  .3

بٔ اشبطاب زقٞ ا  عٓ٘ ل  ٚشاز٠ ايثكاف١ ٚا عي٬ّ   از ايػي٪ٕٚ ايثكافٝي١ ايعاَي١ "     

 ّ .1989آفام عسب١ٝ "  

 زاضيي١  . ضبُييد بييدٟٚ ايكاقييٞ : ا بييدا  عيئ عُييس بيئ اشبطيياب ن ا از٠ ا٭َييٛاٍ         .4

 زاض١ حاي١ ع عدّ تكطِٝ أزاقٞ ايفي٤ٞ بيايعسام  ايػياّ َٚؿيس ل  جاَعي١       –ايعا١َ 

 ايصٜت١ْٛ ا٭ز ١ْٝ . اي نٝص ٖٓا ع٢ً ايػل ا ايٞ ٚيٝظ ايٓعاّ ا  ازٟ نهٌ .

-634ٖيي/  23-13ب زقيٞ ا  عٓي٘ ل  ع    زاض١ بعٓٛإ ع خ٬في١ عُيس بئ اشبطيا     .5

 http://islam.aljayyash.net/encyclopedia/bookّ ل ع٢ً َٛقم :  643

 زنص  ايدزاض١ ع٢ً ايطس  ايتازٜخ  ٚيٝظ ازباْل ايتخًًٝٞ .

http://islam.aljayyash.net/encyclopedia/book
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  تعكًب علِ الدراسات الشابكُ :

زنييص  ايدزاضييا  ا ييرنٛز٠ عًيي٢ جاْييل ايطييس  ايتييازؽبٞ بُٝٓييا زنييص  ايدزاضيي١    

 اسباي١ٝ ع٢ً ازباْل ايتخًًٝٞ  ٓٗن اشبًٝف١ عُس بٔ اشبطاب ا  ازٟ . 

 : ثميهجًُ البح

تعتُيد ٖيرٙ ايدزاضي١ عًي٢ ا يٓٗن ايتييازؽبٞ ايتخًًٝيٞ يهْٛي٘ ا٭ْطيل ييرا ايٓيٛ  َيئ           

ايتكدنٞ  ٚمخط١ َ احل حٝل ؼبتيٟٛ نيٌ    ايدزاض١ . ٜتهٕٛ ٖرا اي خل َٔ ايكطِ

     َٓٗا ع٢ً عد٠ َطايل .

 رضي اهلل عنه. -تعريف بانخهيفت انراشذ عمر بن انخطاب   انمبحث األول :

 ىشبه ومىلده :

 احيد٣ . نيعل بٔ عدٟ بين َٔ زبا  بٔ ايعيص٣ ع د بٔ ْفٌٝ بٔ اشبيطاب بٔ عُس ٖٛ

 ٖٚييٛع ايطييابم ازبييدِّ ن ضييًِ ٚ عًٝيي٘ ا  ؾيي٢ً ايسضييٍٛ َييم ْطيي ٘ ػبتُييم قييسٜؼ عػييا٥س

 ل .ي٪ٟ بٔ نيعل

 ْػ ت اذا ضف ِٖ فٗٛ قسٜؼ ضفاز٠ ناْت ٚايٝ٘ ٚضا اتٗا قسٜؼ أغساف َٔ نإ

 .غ ِٖ ٚبؤ بِٝٓٗ أٚ بِٝٓٗ اسبسب

 بعيد  َُٚيد ضًِ  ٚ عًٝ٘ ا  ؾ٢ً ايٓيب بريو يكَّ ٘. بايفازٚم ًٜٚكل حفـ أبا ٜٚه٢ٓ

٘  ٚ عا ا طًُؤ ع٢ً غدٜدّا ٚنإ. ض١ٓ عػس٠ بث٬  ايفٌٝ عاّ ٘  ا  ؾي٢ً  اييٓيب  يي  عًٝي

 ابيئ فعيئ.  (1) اِ ضيي٬ّ بيي٘ فيياعتص اي عثيي١ َيئ ايطا ضيي١ ايطيي١ٓ ن ف ضييًِ بايداٜيي١ ضييًِ ٚ

 أعييص ايًييِٗ: "قيياٍ ضييًِ ٚ عًٝيي٘ ا  ؾيي٢ً ايًّيي٘ زضييٍٛ إٔ -عُٓٗييا ايًّيي٘ زقييٞ -عُييس

ٕ : قاٍ اشبطاب بٔ بعُس أٚ جٌٗ ب بٞ: ايٝو ايسجًؤ ٖرٜٔ ب حل اِ ض٬ّ  أح ُٗيا  ٚنيا

ٕ  عُس  ف ضًِ  عا٤ٙ ايًّ٘ فاضتجاب.  (2)" عُس ٘  فياعتص  ا٭ٚ  ايجيس٠  عكيل  ذييو  ٚنيا  بي

 .ا ػسنٕٛ يِ ٜتعس  إٔ  ٕٚ ايعتٝل باي ٝت ا طًُٕٛ ٚؾ٢ً اِ ض٬ّ

                                                           
عصررش اب،ةفررة الشا رررذة  للررذ تىس أ رررشي  رر ا  العمرررش      : يررىسد اإلاشجررر  http://ejtaal.net/islam/madeenah-arabic/hu4_3.htmعمررش  ررخ اب،طرررا   ( 1)

66.  

فرت  الاراس    3681سقر   5/617يىسد اإلاشج  : سواه الترمز  في اإلاناقر،   را  منرراق، عمرش  رخ اب،طرا     عمش  خ اب،طا   الصفحة ؤلالكترون ة العا قة ( 2)

 2907 شق   3/304  صخ   الترمز  لأللااني 7/48ال خ حجش 

http://ejtaal.net/islam/madeenah-arabic/hu4_3.htm
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 يكد: "أٜكّا ٚقاٍ". عُس أضًِ َٓر أعص٠ َاشيٓا: "-عٓ٘ ايًّ٘ زقٞ -َطعٛ  ابٔ قاٍ

 حتيي٢ قاتًييِٗ عُييس أضييًِ فًُييا عُييس أضييًِ حتيي٢ باي ٝييت ْؿيي٢ً إٔ ْطييتطٝم َٚييا زأٜتٓييا

 . (3)"ْؿسّا نإ اض٬َ٘ إ: "ٚقاٍ" تسنْٛا

 : وفضله صفاته

ٞ  -اشبطياب  بٔ عُس أضًِ إٔ بعد ٘  زقي ٘  ايًّي ٘  تعيس   -عٓي ٕ  يي ِ  ا ػيسنٛ  ٚقاتًيٗ

 بايكييي٠ٛ ا ضييي٬ّ ن ٚعييسف ٚايػييجاع١  بايفؿيياح١ ازباًٖٝيي١ ن ُعييسف ٚقييد ٚقيياتًٛٙ 

 ٚافك٘ ٚقد ٚايفعٌ  ايكٍٛ َطد  ٚنإ ٚايفك٘  ٚايعًِ ٚايسمح١ ٚايعدٍ ٚاييصٖد ٚايٝ ي١

 :  َٓٗا َٛاقا عد٠ ن ايكسإٓ

 َؿ٢ً ابيساِٖٝ َكياّ ارباذ ل1

 ا ٪َٓؤ أَٗا  ٚحجاب ل2

 .ا ٪َٓؤ ٭َٗا  ْٚؿخ٘ ل3

  (4). بايػٗا ٠ ٚبػسٙ بازب١ٓ جملدٙ ايسضٍٛ بػسٙ ٚقد

 اإلدارة في انخطاب بن عمر مرتكزاث:  انثاني انمبحث

 اإلدارٍ ميهجه يف عنر إلًها استيد اليت األسص:  األول املطلب

  ٕٚ بايطييس  َٗتُييا تازؽبٝييا نييإ ب ْيي٘ ايفييازٚم عيئ ُنتييل َييا َععييِ اتطييِ ٚزمبييا

 ظبييد ٚفْٓٛٗيا   ٚعًَٛٗييا َٚ ا ٥ٗيا  ا  از٠ مبٓعيياز ايتيازٜخ  ٖييرا ا  ايٓعيس  ايتخًٝيٌ ٚحؤ 

 (5) : ا٭ضظ َٔ صبُٛع١ ا  ا ازت٘ ن ٜطتٓد ايفازٚم

 ايٓياٖٞ   اٯَيس  مبٛج ٗيا  ٜؿ ذ غخـ ٜت٫ٖٛا ضًط١ يٝطت ا  از٠ : ٚايدق١ ايٛقٛ . 1

 حبًُيٗا  ٜٓي٤ٛ  َطي٦ٛي١ٝ  ٖٞ امنا ذاتٞ  غس  ٚذبكٝل غخؿٞ صبد بٓا٤ ٚض١ًٝ ٚيٝطت

 ٔ  خط يي١ أٍٚ ن ٜكييٍٛ حٝييل عٓيي٘  ا  زقييٞ عُييس ٜفُٗٗييا ٖهييرا... ٚعييصّ قيي٠ٛ يييِ َي

ٕ  إٔ زجيا٤  ٚيي٫ٛ  عًيٝهِ   ٚيٝيت  قد اْٞ ايٓاع  أٜٗا" ِ  أنيٛ ِ  خ ني ِ  يهي  ٚأقيٛان

: ٜٚكيٝا  ...".اسبطياب  َٛافكي١  اْتعياز  عُيس   ٚيهفي٢  َيٓهِ   ذييو  تٛيٝيت  َيا  عًٝهِ

                                                           
-1/177للرذ تىس / أ رشي  ر ا  العمرش   –العريرة الناىةرة اليرخ حة  –انظرش إظرةي عمرش  : يرىسد اإلاشجر   الصرفحة ؤلالكترون رة العرا قة   ،عمش  خ اب،طرا ( 3)

  .66للذ تىس أ شي   ا  العمش      تصشف وعضو آلاثاس ف ه . عصش اب،ةفة الشا ذة  178

 .67يىسد اإلاشج  : عصش اب،ةفة الشا ذة  للذ تىس / أ شي   ا  العمش        الصفحة ؤلالكترون ة العا قة  ،عمش  خ اب،طا ( 4)

   http://www.hrdiscussion.com/hr1111.htmlمنهج الفاسوق .. عمش  خ اب،طا  في ؤلاداسة  ( 5)

http://www.hrdiscussion.com/hr1111.html
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 ييي٘ ايععُيي١ امنييا ا   غييا٤ إ غيي٦ٝا ُخًكييٞ َيئ خ٬فييتهِ َيئ ٚيٝييت ايييرٟ ٜقٍٝييس ٚييئ"

ِ  أحد ٜكٛئ ف٬ غ٤ٞ  َٓٗا يًع ا  ٚيٝظ ٌ  ٚييٞ   َٓير  تقي   عُيس  إ: َيٓه  اسبيل  أعكي

٘  ٫ أَاْ   عٔ َط٦ٍٛ أْا: "ٜٚكٍٛ". ٚأتكدّ ْفطٞ َٔ ٌ  ا٭َٓيا٤  ا٫ أحيد  ا  أَنًُي  ٚأٖي

 ".ا  غا٤ إ ضٛاِٖ أحد ا  أَاْ  أجعٌ ٚيطت َٓهِ  ايٓؿذ

 :ٜتكذ عُس يهًُا  ا٭ٚيٞ ايتخًٌٝ َٚٔ

 .ا ط٦ٛي١ٝ ٜتخٌُ  ٔ ا ٬ش١َ ايعٓاؾس َٔ ٚايكدز٠ ايهفا٠٤ ل1

 .ا ط٦ٛيؤ يد٣ ايعٌُ ٚادباٖا  ازبٗد َم َٓطج١ُ ا٭ٖداف ذبكٝل ل2

 .ا٭ٖداف ذبكٝل عٛاٌَ َٔ ٚا ػٛز٠ ايتعإٚ ل3

 .ا ط٦ٍٛ أخ٬م يتق  ٜ٪ ٟ ٫ ٚبريو تػسٜفا ٚيٝظ تهًٝا ايعٌُ ل4

 .ا ط٦ٛيٝا  ذبٌُ َٔ ٜعفٞ ٫ ايؿ٬حٝا  تٛشٜم ل5

ٌ  غيعازا  عُيس  ٜطًكٗا مل ا  از١ٜ ا  ا ٨ ٖرٙ ّ  حٝيا  ٚاقعيا  بي  جٛاْيل  نافي١  ن بٗيا  ايتيص

 .ايساغد٠ خ٬فت٘ ضٓٛا 

ّ  ايطسٜل تك٤ٞ َ٪غسا  ٚا٭ٖداف : بتخكٝكٗا ٚايتصاَ٘ ا٭ٖداف ذبدٜد. 2 ٌ  أَيا  ذبُي

 ٜيدزنٗا  حكٝكي١  ٚتًيو .. ٚتهيايٝا  ٚجٗد ٚقت ب قٌ ذبكٝكٗا ع٢ً ٚتطاعد ا ط٦ٛي١ٝ 

ٍ  ا ازتي٘   أٖداف حد  يرا ا٭ٍٚ; ايّٝٛ َٓر عُس ٘  خط ي١  أٍٚ ن فٝكيٛ ِ : "يي َّ  ٚيهي  عًي

َّ يهييِ بٗييا  فخييرْٚٞ يهييِ أذنسٖييا خؿيياٍ ايٓيياع أٜٗييا  َيئ غيي٦ٝا أجييتيب أ٫ عًيي

 ِ َّ ٚيهييِ ٚجٗي٘   َيئ ا٫ عًييٝهِ ا  أفييا٤ ممييا ٫ٚ خيساجه  أ٫ ٜييدٟ ن ٚقييم اذا عًيي

َّ ٚيهِ حك٘  ن ا٫ َين ؽبسج ِ  أشٜد إٔ عً ِ  عطاٜيان  ٚأضيد  ا  غيا٤  إ ٚأزشاقهي

َّ  ٚيهِ ثقٛزنِ  ِ  أ٫ عًي ِ  ٫ٚ ا ٗاييو  ن أيكيٝه ِ  ٚاذا ثقيٛزنِ   ن أمجيسن  غ يت

 عًيي٢ ٚأعٝٓييْٛٞ ا  ع ييا  ا  فيياتكٛا ايييِٝٗ; تسجعييٛا حتيي٢ ايعٝيياٍ أبييٛ ف ْييا اي عييٛ  ن

 ا ٓهييس عيئ ٚايٓٗييٞ بييا عسٚف بييا٭َس ْفطييٞ عًيي٢ ٚأعٝٓييْٛٞ عييين  بهفٗييا أْفطييهِ

 ".أَسنِ َٔ ا  ٫ْٚٞ فُٝا ايٓؿٝخ١ ٚاحكازٟ

ٞ  عُيس  ايفازٚم ٜكسز..  ٘  ا  زقي ّ  ايي   ايدٚيي١  أٖيداف  عٓي ٌ  ٚؼبيد ٖا  بٗيا  ًٜتيص  بػيه

ٔ  َايٝا  ا٭١َ ناٌٖ ازٖام عدّ:  قٝل ٌ  ا٭َيٛاٍ   تؿيسٜا  ٚحطي  ذبطيؤ  عًي٢  ٚايعُي

ٕ  ٚذبكٝيل  اشبيازجٞ   ا٫عتيدا٤  َٔ ايدٚي١ ٚمحا١ٜ ا عٝػ١  َطت٣ٛ  ايٓفطيٞ   ا٫مل٦ُٓيا
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٘  عًي٢  ا٭ٖيداف  ٖيرٙ  بتخكٝل ايتصّ َٔ خ  عُس نإ ٚقد. ا٫جتُاع١ٝ ٚايسعا١ٜ  ايٛجي

 .ا٭نٌُ

ٌ  ن ايك٠ٛ: "قاٍ أْ٘ عٓ٘ ا  زقٞ عُس عٔ زٟٚ : ايعٌُ ظبا  غسٚط. 3  تي٪خس  أ٫ ايعُي

 ٖييرٙ...". ٚجييٌ عييص ا  ٚاتكييٛا ع٬ْٝيي١  ضييسٜس٠ ربييايا أ٫ ٚا٭َاْيي١ يقييد  ايٝييّٛ عُييٌ

 أع ا٥يي٘ نافيي١ ن ايتصَٗييا عٓيي٘ ا  زقييٞ عُييس أقسٖييا اييي  اياَيي١ ايث٬ثيي١ ايكٛاعييد

 َسنصٜي١  ايي ع   اعتكيد  حت٢ أَسٙ نٌ ٚحصّ ٚقت٘  غ  ا  ع٬ُ أجٌ فُا ا  از١ٜ 

 .عُس َٓٗن ن ايكٝا ٠

 ْؿيل  ا  خػي١ٝ  فهاْت يًدٚي١  ا ازت٘ َساحٌ ن ا٭ضاضٞ ايعٓؿس ناْت ٚا٭َا١ْ

 .زعٝت٘ ن ايتك٣ٛ فايتصّ عٝٓٝ٘ 

 ا ٓاضيل  ايكيساز  اربياذ  ع٢ً ا طاعد٠ ايعٛاٌَ َٔ : فس  يهٌ ا ٥٬ِ ا٭ضًٛب ذبدٜد. 4

ـ  فِٗ ٔ  ٚازبُاعيا   ا٭فيسا   خؿيا٥ ِ  اييرٜ  ييرا  ايفيازٚم  ممازضي١  ٚن ايكيساز   ٜػيًُٗ

 :ا٭فسا  بؤ يًتُٝٝص َعٝازٜٔ اعتُا  ا ازت٘ ن ا٭ضاع

 .غعا٥سٙ ٚممازض١ ا ض٬ّ اعتٓام ن ا٭ض ك١ٝ . أ

 .با ْطإ اشباؾ١ ايطُا  . ب

ٞ : "قٛي٘ ذيو ن عٓ٘ ٚز  ٚقد ٍ  ٖيرا  ن زأٟ يي ٌ  ٫: ا يا ٔ  أجعي ٌ  َي ٍ  قاتي  ؾي٢ً  ا  زضيٛ

 حكييسٚا ٚايييرٜٔ ٖاغييِ بييين ايعطييا٤ ن فٍكييٌ ٚقييد". َعيي٘ قاتييٌ نُيئ ٚضييًِ عًٝيي٘ ا 

ٔ  أضا١َ فكٌ ٚقد.. بدزا ٍ  سبيل  ا  ع يد  ٚييدٙ  عًي٢  ايعطيا٤  ن شٜيد  بي  ؾي٢ً  ا  زضيٛ

 .ٚأبٝ٘ ٭ضا١َ ٚضًِ عًٝ٘ ا 

 ٚايييسأٟ ايػييٛز٣ صبيياٍ ن نييإ بييٌ فخطييل ا يياٍ صبيياٍ ن ايتفكييٌٝ ٖييرا ٜهيئ ٚمل

 يًعيسب  قٝا ت٘ ن عٓ٘ ا  زقٞ عُس ذنس ٚقد. اسباجا  ٚقكا٤ ا٫ضتك ا٫  ٚصباٍ

 أْيا  ف َيا  ٜكيٛ ٙ   حٝيل  قا٥يدٙ  فًٝٓعيس  قا٥دٙ ات م َأَْا مجٌ َثٌ ايعسب َثٌ امنا: "قٛي٘

 ٫ٚتيي٘ َييم أ٫ٚ ا ييٓٗن ٖييرا عُييس ايتييصّ ٚقييد". ايطسٜييل عًيي٢ ٭محًييِٓٗ ايهع يي١ فييٛزب

 .ا ط٤ٞ َٚعاق ١ َعِٗ ايتخكٝل ن ٜ    ٫ فهإ اسبل  ع٢ً فخًُِٗ

 اي طيٝط  اشبطي   ٭ٕ اي طيٝط١;  ا ٛاقيا  ن حتي٢  اسبيل  ن َتطيا٬ٖ  ايفازٚم ٜهٔ ٚمل

ٌ  ٚايتيازٜخ  ن  ا  خط  ٜٛيد ٍ  بايسٚاٜيا   حافي ٘  عُيس  بي ع  حيٛ ٌ  ن ٚغيدت  اقيساز  ضي ٝ
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ٌ  اسبل  ٔ  ج ًي١  حا ثي١  َٓٗيا  ٚيعي ٞ  ا٭ٜٗيِ   بي ٌ  ٖٚي ٕ  نُيا  ذييو   عًي٢  ؾيا م   يٝي  نيا

 .ايفس ٟ ٚتازؽبِٗ اشباؾ١ َٛاقفِٗ ن ا٭فسا  بؤ نٝص

 ٚقيد .. ايكد٠ٚ أٚ ايُٓٛذج غٝاب ا عاؾس٠ ا  از٠ َػانٌ أبسش َٔ : ايكد٠ٚ  ٚز ا زاى. 5

ّ  نإ ٌ  ٚايُٓيٛذج  ايؿياسب١  ايكيد٠ٚ  بتط ٝيل  ايفيازٚم  اٖتُيا ٍ  ييريو  ا٭َثي  ايسعٝي١ : "ٜكيٛ

 ".زتعٛا ا َاّ زتم فإٕ ا  ا  ا َاّ أ ٣ َا ا َاّ ا  َ٪ ١ٜ

ٌ  ن حطاضي١ٝ  ازبٛاْيل  أنثس ٖٚٞ ايدٚي١ خبص١ٜٓ ع٬قت٘ حد  ثِ ٍ  ا  ازٟ ايعُي : فكيا

 ٚإ اضييتعففت اضييتقٓٝت إ ايٝتييِٝ َيياٍ َيئ َٓصيتٗييا ا  َيياٍ َيئ ْفطييٞ أْصيييت اْييٞ"

 ".با عسٚف أنًت افتكس 

 ا٫ زات يي٘ عيئ شٜييا ٠ ا طييًُؤ َيياٍ بٝييت َيئ ٜٓيياٍ فيي٬ َتٓاٖٝيي١ بدقيي١ ذيييو ايتييصّ ٚقييد

 .ايكِٜٛ ا ٓٗن بٗرا ٫ٚت٘ ايصاّ ع٢ً ذيو ضاعدٙ ٚقد اقساقا 

ٍ  ن ا ٓٗن ٖرا نازع ٜهٔ ٚمل ٌ  فخطيل  ا يا ٕ  نافي١  ن بي  أ ٍ ٚييٝظ  اسبٝيا٠   غي٦ٛ

ٔ  ١ثي حا  َٔ ذيو ع٢ً ّ  ن ايطيُ ٕ  ٚقيد .. ايسَيا ٠  عيا ٘  منٛذجيا  نيا  فكيسز  ذييو  ن ٭ًٖي

٘  ٫ قسابي١  أٚ  يٛ ٠  زجي٬  اضتعٌُ َٔ" ايرٖ ١ٝ ايكاعد٠ ٕ  فكيد  ييريو  ا٫ ٜطيتعًُ  ا  خيا

 ".ٚا ٪َٓؤ ٚزضٛي٘

ٞ  ْػس. 6 ٍ  ازبُٗيٛز  بيؤ  اييٛع ٞ  : ٚايؿي٬حٝا   ا٭ٖيداف  حيٛ ٌ  ؼبيد   يهي  ن ايتفاعي

ٔ   زجي١  ذبكيل  إٔ بيد  ٫ ا  از١ٜ ايع١ًُٝ ٞ  َي ٞ  ذييو  ٜٚتخكيل .. ازبُٗيٛز  ييد٣  اييٛع  اييٛع

 أعكيا٤  مبطي٦ٛيٝا   يؿي٬حٝا   اييدقٝل  ٚايتخدٜد ا ٪ضط١ ب ٖداف ايٛاقخ١ با عسف١

 ايطييي٧ٝ با٫ضيييتق٬ٍ ازبُٗيييٛز ز٩ٜييي١ ٚقيييٛ  عيييدّ ٫ضيييتق٬ٍ ذبطييي ا ا  ازٜييي١; اي٦ٝييي١

 .ٚا ط٦ٛيٝا  يًؿ٬حٝا 

٘  ا  زقٞ عُس ايفازٚم أ زى ٚيكد ِ .. ا٭ضياع  ٖيرا  أُٖٝي١  عٓي ٌ  ضبدٚ ٜي١  ٚزغي  ٚضيا٥

 اييييٛعٞ ْػيييس ن ضييياُٖت ٚا٭َاْييي١ ٚايؿيييدم ايعصنييي١ فيييإٕ ايساغيييد عٗيييد ن ا عييي٬ّ

 .ا طًٛب

ٞ  ايٓياع  أٜٗيا : "فكاٍ ٌ  َيا  اْي ِ  أزضي ِ  عُيا٫  اييٝه  أَيٛايهِ   يٝ خيرٚا  ٫ٚ يٝكيسبٛن

 ذيييو ضيي٣ٛ غيي٤ٞ بيي٘ ُفعييٌ فُيئ ٚضييٓتهِ   ٜييٓهِ يٝعًُييٛنِ ايييٝهِ أزضييًِٗ ٚامنييا

َّ فً فع٘ ٛ  اي ٟ  في ٘  بٝيدٙ  عُيس  ْفيظ  ايير ٍٓ ٘  ٭قؿي ِ ...". َٓي  ٫ أ٫: "قيا٬٥  ايي٠٫ٛ  خامليل  ثي
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 حكيييييٛقِٗ متٓعيييييِٖٛ ٫ٚ فتفتٓيييييِٖٛ  ذبُيييييدِٖٚ ٫ٚ فتيييييريِٖٛ  ا طيييييًُؤ تكيييييسبٛا

 ".فتكٝعِٖٛ ايقٝا  تٓصيِٖٛ ٫ٚ فتهفسِٖٚ 

ٌ  أنيا : "أٜكا قاٍ نُا ٞ  عاَي ِ  يي ٘  في ًقين  أحيدا  ظًي ِ  َعًُتي ٘  ف ْيا  أغ ٖيا  فًي ". ظًُتي

 دبٓ ييا ازبييٝؼ قٝييا ٠ عيئ ايٛيٝييد بيئ شبايييد عصييي٘ أضيي اب يًجُٗييٛز تٛقييٝخ٘ ٚنييريو

ٍ  عًي٢  ايتٛع١ٝ ٖرٙ تكتؿس ٚمل. ايكِٜٛ ا ٓٗن ذا  ن ٜؿل نإ يًفت١ٓ  آخيس   ٕٚ صبيا

 (6).ٚا٫جتُاع١ٝ ٚايعطهس١ٜ ا اي١ٝ اجملا٫  يهاف١ تٛع١ٝ بٌ

 . عيه اهلل رضٌ - عنر إدارَ يف العلًا الكًه:  الثاىٌ املطلب

 ا تع يد  ٖٚٛ ٫ نٝا ا ازت٘ ن َٓٗجا ايتٝط  ٜتخر عٓ٘ ا  زقٞ عُس نإ : ايتٝط 

٘  ذيو َٚٔ  ٚتٛجٝٗات٘ ٚآٜات٘  عاْٝ٘ ا تدبس ايهسِٜ بايكسإٓ ٌ  بعطيا٤  أَيس  أْي  َٛييٛ   يهي

ّ  ن ٕ  إٔ بعييد  ا ضي٬ ٌ  ايعطييا٤ نيا  ِٗ ٥أبٓييا فطيياّ ايٓياع  ٜتعجييٌ ٫ حتي٢   فطييِٝ يهي

ٍ  عبيٛٙ  فتٛج٘  ؾيب بها٤ مسم"  أْ٘ عٓ٘ زٟٚ فكد ٘  ٚقيا ٞ : ٭َي  ا  ٚأحطيين   ا  اتكي

 بهيا٤ٙ  مسم ثِ  أخس٣ نس٠ ٘أَ ا  فسجم  بها٤ٙ فطُم َهاْ٘ ا  عا  ثِ  ؾ ٝو

 ؟ ايًًٝي١  َٓر ٜكس ٫ ابٓو أز٣ يٞ َا  ض٤ٛ أّ ٭زاى اْٞ! ..  ٚؼبو: ٭َ٘ فكاٍ  ايًٌٝ آخس

..  ؟ ٚمل:  فطيي يا  ايفطيياّ عيئ أزبعيي٘ أْييٞ ايًًٝيي١ َٓيير أبييسَين قييد!  ا  ع ييد ٜييا: قايييت

ٔ   ٕٚ فطُت٘ أْٗا عًِ فًُا ؟ ي٘ ٚنِ فط يا  يًفطِٝ ا٫ ٜفس  ٫ عُس ٭ٕ: فكايت  ضي

ٌ  ْفيس   فإْيا  ايسقا  عٔ ؾ ٝاْهِ تعجًٛا أ٫ فٓا ٣ َٓا ٜا أَس ايفطاّ  ن َٛييٛ   يهي

 (7). " ا ض٬ّ

 ا  َيئ ٚاشبييٛف يًتكيي٣ٛ َثييا٫ - عٓيي٘ ا  زقييٞ - اشبطيياب بيئ عُييس إ:  ايتكيي٣ٛ

 ا ييٓٗن ٖٚييرا  ايتكيي٣ٛ ن طبتًييا َييٓٗن ؾيياحل فٗييٛ  ٚايعًيئ ايطييس ن ٚتعييا  ضيي خاْ٘

  ايسعٝيي١ أحييٛاٍ ٜتفكييد فٗييٛ  حٝاتيي٘ أَييٛز نييٌ ن ؼبترٜيي٘ إٔ ا طييًِ بييا  ازٟ حييسٟ

 ٚمما  ايٓاع بؤ ٜٚطاٟٚ  ظا ٘ َٔ ا عًّٛ ٜٚٓؿس  ي٠٫ًٛ اختٝازٙ ع٢ً ْفط٘ ٚؼباضل

 :  عًٝ٘ ا  زقٛإ عُس قاٍ:  قاٍ عًٞ بٔ  اٚ  زٚاٙ َا ذيو ن عٓ٘ زٟٚ

                                                           
   اإلاصذس العا ق .( 6)

  اإلاكتارررررة العصرررررشةة 1421العقررررراد  عاررررراط  عاقشةرررررة عمرررررش   يرررررىسد اإلاشجررررر  : http://www.7eda.com/vb/t28904.htmlؤلاداسة فرررري عمرررررذ عمرررررش  رررررخ اب،طرررررا   ( 7)

   44لنشش   يروت   للطااعة وا

http://www.7eda.com/vb/t28904.html
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ٌ  عص ا  إٔ يعٓٓت  قا٥ع١ ايفسا  غامل٧ ع٢ً غا٠ َاتت يٛ"  ٞ  ٚجي ّ  عٓٗيا  ضيا٥ً  ٜيٛ

 أتٞ فًُا َثً٘  ً٘ق ٜس ئ ملعاّ ي٘ ؾٓم  ايػاّ عُس ٚز   ا:  قاٍ قتا ٠ ٚعٔ  (8)" ايكٝا١َ

 : قاٍ ب٘

ٍ  ؟ ايػيع   خ يص  ٜػ عٕٛ ٫ باتٛا ايرٜٔ  ا طًُؤ يفكسا٤ فُا  يٓا ٖرا ٔ  خاييد  فكيا  بي

ِ  : - عٓ٘ ا  زقٞ – ايٛيٝد ٍ   عٝٓياٙ  فاغسٚزقيت   ازبٓي١  يي ٕ  إ:  فكيا  ن حعٓيا  نيا

 .(9) "بعٝدا بْٛا باْٛا يكد  بازب١ٓ أٚي٦و ٜٚرٖل  ٖرا

٘  ذيو َٚٔ: ٚايتث ت ايت ْٞ ٕ  أْي ٌ  ايدقي١  ٜتخيس٣  نيا ٕ   قيسازٙ  ٜؿيدز  إٔ ق ي ٔ  جيا٤ٙ  فيإ  َي

ٔ  ٚمسيم  ذييو  َٔ تث ت أَ  َٔ أٚ ٚايٞ َٔ ٜػتهٞ ٕ  ايطيسفؤ  َي ٕ  فيإ ٘  نيا   عيا  َيا  فٝي

.  حييل ٚجيي٘ بييدٕٚ ا ييدعٞ أ ب ٜهيئ مل ٚإ  ايعييامل َيئ يًُعًييّٛ اْتؿييس يًػييها١ٜ

 . سبؿسٖا اجملاٍ ٜتطم ٫ٚ نث ٠ ذيو ع٢ً ٚا٭َث١ً

ٔ  ضعٝد مسعت:  قاٍ ا  ع د بٔ عثُإ عٔ:  ايػٛز٣ ٍ   ا طيٝل  بي ٔ  عُيس  مجيم :  ٜكيٛ  بي

 ْهتيييل َتييي٢:  فكييياٍ  أمجعيييؤ  عًيييِٝٗ ا  زقيييٛإ  ٚا٭ْؿييياز ا ٗييياجسٜٔ اشبطييياب

ٞ  ي٘ فكاٍ ايت زٜخ؟ ٔ  عًي ٞ  بي ٞ  - ملاييل  أبي ٘  ا  زقي  ا  ؾي٢ً  اييٓيب  خيسج  َٓير  - عٓي

 بيئ عُييس ذيييو فهتييل:  قيياٍ - ٖيياجس ٜييّٛ َيئ ٜعييين – ايػييسى أز  َيئ ٚضييًِ عًٝيي٘

 .  عٓ٘ ا  زقٞ اشبطاب

ٌ  ع٢ً ٜديٓا َا ايكؿ١ ٖرٙ ٚن ٔ  عُيس  ا از٠ ن ايػيٛز٣  َ يدأ  تفعٝي ٛ   اشبطياب  بي  ٖٚي

  ٚؾييقازِٖ ن ييازِٖ ايؿييخاب١ فاضتػيياز  ٜكيياّ َييا أحطيئ عًيي٢ ايػييٛز٣ أقيياّ ايييرٟ

 مجٝييم ٜطتػيي  عُييس نييإ: " عُييس ع كسٜيي١ نتابيي٘ ن ايعكييا  ٜكييٍٛ  ْٚطييا٤ِٖ زجييايِ

 ذيييو مجٝييم ن ٜٚتييٛخ٢  ٜٚطييُعِٗ يييِ ٜٚطييتُم  عًييِٝٗ ٜٚػيي  - ايؿييخاب١ – ٖيي٪٤٫

 ا ػيياٚز٠ بيياب فييإٕ.  ايعكابٝييٌ َيئ  ايطيي١ًُٝ ايت عيي١ ا   ايرَيي١ ٚابييسا٤  ايييسأٟ متخييٝـ

 بايييرٟ أٚ  ٜطتػيي  إٔ ٜسٜييد بايييرٟ ذيييو َييم اْطييإ نييٌ ٚيييٝظ  اْطييإ يهييٌ َفتييٛ 

ٟ  أٚ...   أزا  اذا ٜطتػييي  نٝيييا ٜعييسف   َييئ عيييسف إ اٯزا٤ بييؤ  ا ٛاشْييي١ ؼبطييئ باييير

 يفيئ ا ػيياٚز٠ إ  أخييس٣ حاييي١ ن ٜٚسفكييٗا حاييي١ ن َػييٛزتِٗ ٜك ييٌ َٚيئ ٜطتػيي ِٖ

                                                           
ا ررخ ابجررىص  عاررذ الررشحمخ  مناقرر، أميررر اإلاررلمنين عمررش  ررخ اب،طررا   دساظررة ؤلاداسة فرري عمررذ عمررش  ررخ اب،طررا   الصررفحة ؤلالكترون ررة العررا قة  يررىسد اإلاشجرر  : (8)

 116هر  داس الكتا  العشبي   يروت     1425 1وثحق ق د . الع ذ ابجم لي  ط 
    116اإلاصذس العا ق    ( 9)
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ٞ  اشبطياب  بٔ عُس نإ ٚقد  عط  ٘  ا  زقي ٟ  عٓي ٔ  ٖيرا  ع كيس ٟ  ايفي   ػبياز٣  ٫ ايير

 ٕ ٔ  ٚنيا ٘  َي ٔ  ٖييرا ن ا ًُٗي١  بدعي ٘  ايعطي   ايفي ٟ  ًٜييتُظ مل أْي ٌ  عٓيد  اييسأ  اسبٓهيي١ أٖي

 ٜٓاقكييٕٛ مميئ ٚايٓػيياط اسبييد٠ أٖييٌ عٓييد نييريو ًٜتُطيي٘ نييإ بييٌ  ٚنفيي٢ ٚاشبييل٠

ٕ  بٔ ٜٛضا ز٣ٚ نُا فهإ..  ٚايتفه  ايػعٛز ن أٚي٦و  ا٭َيس  أعٝياٙ  اذا: "  ا اجػيٛ

٘ "  عكٛيِ سبد٠ فاضتػازِٖ ا٭حدا   عا ا عكٌ ّ  ٚاْي ٔ  ن  ييا ٘  ٫ ا٫ضتػياز٠  في  ًُٜٗي

 آزا٤ ٜطيييتع  نٝيييا ا ْطيييإ ؽبيييل إٔ ا٭ؾيييٌٝ اييييسأٟ فُييئ.  أؾيييٌٝ زأٟ ؾييياحل ا٫

 (10). "ا ػ ٜٔ

  ٕٚ ععُٝيا  أَيسا  ٜكطم ٫ عُس نإ: "  ا ض٬ّ ن ا  از٠ نتاب٘ ن ١ضٓ أبٛ ٜٚكٍٛ

 نيياشبٝطؤ ٚايسأٜييإ  ايطييخٌٝ نيياشبٝط ايفييس  ايييسأٟ: "  ٜٚكييٍٛ أؾييخاب٘ اضتػيياز٠

ٔ  عُيس  ضيٝدْا  نإ بٌ  " ٜٓتك  ٜها  ٫ َساز ٚايث٬ث١  ا لَؤ ٘  غيد٠  َي  عًي٢  حسؾي

ٍ  ذييو  ضي ل  عٔ ٜط ٍ فًُا  ٜٓتخل يًٛايٞ  ٚايتٓاؾذ اسبهِ ن ايٓاع اغساى : " ٜكيٛ

 عًي٢  تدٍ ايػٛاٖد تًو ٚنٌ (11)" َين زٖ ١ َٓهِ أحد ٜهًُين ف٬ أخط٧ إٔ خػٝت

ٔ  ب نثس ٚا٭خر  ٚتفعًٝ٘ ايػٛز٣ َ دأ تط ٝل ن عٓ٘ ا  زقٞ عُس تفس   حتي٢  زأٟ َي

 .  ٚا  از١ٜ ايعكا٥د١ٜ ايٓاحٝتؤ َٔ ٚضًُٝا َٓطكٝا ايؿا ز ايكساز ٜهٕٛ

ِ  نتاب٘ ن ب٘ ا  أَس ٚقد  اسبل َٚٝصاْ٘  ا ض٬ّ غعاز ايعدٍ:  ايعدٍ ٍ   ايهيسٜ  قيا

 :  تعا 

  ڈچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ٹ ٹ چ

ّ  قِٝ أععِ َٔ فايعدٍ  د 90:  ايٓخٌر  چڈ  ژ  ژ       ٚقيد   ايعًٝيا  ا ضي٬

ٍ  يه ْ٘ حت٢ ا ازت٘ ن عٓ٘ ا  زقٞ اشبطاب بٔ عُس متثً٘ ٌ  أعيد ٘  أٖي  ٚأؾي ذ   شَاْي

٘  َيم  عدٍ  عٓ٘ ا  زقٞ اشبطاب بٔ يعُس ٬َش١َ ؾف١ ايعدٍ ٍ   زعٝتي ٘  َيم  عيد   ٫ٚتي

ٔ  فُٝا عدٍ  ْفط٘ َم عدٍ  بٝت٘ أٌٖ َم عدٍ ٘  أ٩متي ٔ  عًٝي ٍ  بٝيت  َي ٘   ا طيًُؤ  َيا  ٚيي

ٔ  مبيدا   ٚضيطسٖا   ايتازٜخ خًدٖا قؿـ ذيو ن ٕ  ْيٛز  َي ٌ  ق طيا   يتهيٛ  ْيٛز  َٚػياع

                                                           
  اإلاكتارة العصرشةة للطااعرة والنشرش  1421العقراد  عاراط  عاقشةرة عمرش   ؤلاداسة في عمذ عمش  خ اب،طا   الصفحة ؤلالكترون ة العا قة  يىسد اإلاشج  :( 10)

  تصشف.– 102 يروت   

ي  داس اب،شةجرري للنشررش  1996  6سة فرري ؤلاظررةي  ط أ ررى ظررخ  أحمررذ  ؤلادا ؤلاداسة فرري عمررذ عمررش  ررخ اب،طررا   الصررفحة ؤلالكترون ررة العررا قة  يررىسد اإلاشجرر  :( 11)

 .203والتىصي  الشةاض    
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ٍ  ذبكٝل ٜسٜد َطًِ ا ازٟ يهٌ ٌ  ن ايعيد ٘  أَيٛز  ني ٔ  . حٝاتي ٔ  أْيظ  زٚاٙ َيا  ذييو  َٚي  بي

ٔ : " عٓ٘ ا  زقٞ َايو ٔ  إٔ ا ي٪َٓؤ  ٭َي   اغيته٢  َؿيسٜا  إٔ َي ٚ  ابي ٔ  عُيس  ايعياف  بي

ٕ   مبؿيس  أقِٝ يًخٌٝ ض ام ن  بايطٛط قسب٘ ٘  ٚنيا ٍ  ٜكيسب ٔ  ٚأْيا  خيرٖا : "  ٜٚكيٛ  ابي

ٔ  عُسٚ ا  اشبطاب بٔ عُس فهتل"  ا٭نسَؤ ٘  ايعياف  بي ِ  ٚملًيل  ٚابٓي  اسبكيٛز  َيٓٗ

ٟ  عُس ْا ٣ حكسا ٚ ا  َؿس َٔ ٍ  ا ؿيس ٔ  فاقيسب  اييدز٠   ْٚيو :  ٚقيا   ا٭نيسَؤ  ابي

ٍ  ثِ  أثخٓ٘ حت٢ فكسب٘ ٟ :  قيا ٚ  ؾيًع١  عًي٢  أجًيٗا  يًُؿيس ٛ  عُيس  ا  قيسبو  َيا  ا  في

ِ  ٚيدتِٗ ٚقد ايٓاع اضتع دمت َت٢!  عُسٚ أٜا:  ا ػٗٛز٠ قٛيت٘ قاٍ ثِ  بطًطاْ٘  أَٗياتٗ

 (12)" ؟ أحسازا

 ييي٘ َ ييدأ ٖٚييٛ  ا ٓاؾييخ١ ا ضيي١َٝ٬ ا  از٠ ن ايعًٝييا ايكييِٝ َيئ إ:  ايٓؿييٝخ١ ايييدٜٔ

٘  ا  ؾ٢ً ايسضٍٛ قاٍ فكد ا ض٬ّ ن َٚ ا ٥٘ قٛاعدٙ ِ  عًٝي ٔ : "  ٚضيً .  ايٓؿيٝخ١  اييدٜ

ٍ  ؟ ا  زضٍٛ ٜا  ٔ قًٓا ٘   :  قيا ِ  ا طيًُؤ  ٥٫ُٚي١  ٚيسضيٛي ٕ . "  ٚعياَتٗ ٔ  عُيس  ٚنيا  بي

٘  ا  زقييٞ اشبطياب    خييٌ أْيي٘:  حرٜفي١  قيياٍ ا طيًُؤ  َيئ ٚا ٓاؾييخ١ ايٓؿيذ  ٜطًييل عٓي

ٞ : "  قاٍ ذيو ض ل عٔ فط ي٘  ٚحصٜٓا ََُٗٛا فٛجدٙ ا ٪َٓؤ أَ  ع٢ً َٜٛا  أخياف  اْي

 زأٜٓيياى يييٛ ٚا :  حرٜفيي١ قيياٍ"  يييٞ تععُٝيا  َييٓهِ أحييد ٜٓٗيياْٞ فيي٬ ا ٓهييس ن أقيم  إٔ

 أؾييخابا يييٞ جعييٌ ايييرٟ   اسبُييد: "  ٚقيياٍ عُييس ففييس   يٓٗٝٓيياى اسبييل عيئ خسجييت

ٌ  ٚقاٍ"  اعٛججت اذا ٜكَْٛٛين ٘  ٚأنثيس "  عُيس  ٜيا  ا  اتيل : "  يعُيس  زجي ٍ   عًٝي ٘  فكيا  يي

ٍ  ا ي٪َٓؤ  أَي   عًي٢  أنثس  فكد اضهت اسباقسٜٔ أحد ٞ  عُيس  فكيا ٘  ا  زقي : "  عٓي

  .(13) "َٓهِ ْك ًٗا مل إ فٝٓا خ  ٫ٚ  يٓا تكٛيٖٛا مل إ فٝهِ خ  ف٬  ع٘

 ٜعا ييا  ٫ بع ا ٙ ا  ٚزمح١  اسبط٢ٓ أمسا٥٘ َٔ ٚاضِ  ا  ؾفا  َٔ ؾف١:  ايسمح١

 زضيياٍاٚ  زمحيي١ ايٓييٛز ا  ايعًُييا  َيئ ايٓيياع فييإخساج  ايييسامحؤ أزحييِ فٗييٛ  زمحيي٘

 ٚايتهييسِٜ  زمحيي١ ٚايييسشم  زمحيي١ ٚايع ييا ٠  زمحيي١ ايطييُا١ٜٚ ٚايهتييل  زمحيي١ ايسضييٌ

 .  زمح١

                                                           
ا خ ابجرىص  عارذ الرشحمخ  مناقر، أميرر اإلارلمنين عمرش  رخ اب،طرا   دساظرة  ؤلاداسة في عمذ عمش  خ اب،طا   الصفحة ؤلالكترون ة العا قة  يىسد اإلاشج  :( 12)

  تصشف    - 74تا  العشبي   يروت    هر  داس الك 1425 1وثحق ق د . الع ذ ابجم لي  ط 

ي  داس اب،شةجرري للنشررش  1996  6أ ررى ظررخ  أحمررذ  ؤلاداسة فرري ؤلاظررةي  ط  ؤلاداسة فرري عمررذ عمررش  ررخ اب،طررا   الصررفحة ؤلالكترون ررة العررا قة  يررىسد اإلاشجرر  :( 13)

  تصشف– 159والتىصي  الشةاض    
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 ٚأزمحٗييِ  ب ؾييخاب٘ ايٓيياع ازحييِ  ٚضييًِ عًٝيي٘ ا  ؾيي٢ً ا  زضييٍٛ نييإ ٚقييد

 قيياٍ  اسبٝييا٠ ٖييرٙ ن طبًييٛم نييٌ ٜٚييسحِ  اسبٝييٛإ ٜٚييسحِ  ا ْطييإ ٜييسحِ  بسعٝتيي٘

 بيئ عُييس إٔ غييو ٫ٚ" .  ايييسمحٔ ٜييسمحِٗ ايسامحييٕٛ: "  ٚضييًِ عًٝيي٘ ا  ؾيي٢ً ايسضييٍٛ

ٔ  ايعطيا  َٚػياعس  ايسمحي١  أحاضٝظ تػسب قد  عٓ٘ ا  زقٞ اشبطاب  ا  نتياب  َي

ِ  عًٝ٘ ا  ؾ٢ً زضٛي٘ ٚض١ٓ ٕ  فكيد   ٚضيً ٘  زحُٝيا  نيا ِ  عًي٢  ٜعطيا   بسعٝتي   ؾيق ٖ

 تكتؿييس ٚمل  ضبييصِْٗ ٖييِ َيئ ٚؽبفييا  َطييهِٝٓٗ ٜٚطيياعد  فك ٖييِ عًيي٢ ٜٚتؿييدم

 اييرَٝؤ  بعي   ٚضعت حت٢ ٚزمحت٘ عدي٘ اَتد بٌ  ٚأؾخاب٘ ا طًُؤ ع٢ً فكط زمحت٘

 ضييا٥ٌ عًٝيي٘ قييّٛ بيياب عًيي٢ عٓيي٘ ا  زقييٞ اشبطيياب بيئ عُييس َييس: "  ايهتيياب أٖييٌ َيئ

 ايطي ل  عٔ عُس فط ي٘.  ايٝٗٛ  َٔ:  قاٍ أْت؟ ايهتاب ٌٖأ أٟ َٔ عُس فط ي٘  ٜط ٍ

ٍ  ا  أزب ٙ ايرٟ ٍ   ٚاسباجي١  ايطي٪ا ٌ  قيا ٛ :  ايسجي ٔ  أغيه ٍ  ٚاسباجي١  ايطي  ازبصٜي١  ٚأضي 

ٍ  ا اٍ بٝت شباشٕ ٚأزضٌ ٜدٙ ع٢ً عُس ف خر  ٭ فعٗا ٘  ٚقيا   ٚقيسبا٤ٙ  ٖيرا  اْعيس : "  يي

 ٛ ِ  ٝ ت٘ غي  أنًٓيا  إ أْؿيفٓاٙ  َيا  ا  في ٘  ثي ّ  عٓيد  غبريي ٘  ٚٚقيم "  اييس . (14). " ازبصٜيي١ عٓي

ٞ  بٔ ضعد ا  نتل فكد ايٓاع َٚػازن١ بايسمح١ ٫ٚت٘ ٜ َس ٚنإ  عيد : "  ٚقياف  أبي

ٌ  أْيت  فإمنا بٓفطو أَسِٖ ٚباغس  بابو ٚافتذ  جٓا٥صِٖ ٚاغٗد  ا طًُؤ َسق٢  زجي

َِٗٓ" (15). 

 ايهيل  ٚعدّ ايتٛاقم ن ؼبتر٣ َثا٫ عٓ٘ ا  زقٞ اشبطاب بٔ عُس نإ:  ايتٛاقم

 ًٜٚيي ظ  بايهفيياف ٜكٓييم - عؿييسٙ ن ا ييايهؤ أقييدز – ٖٚييٛ نييإ فكييد  ٚاشبيي٤٬ٝ

ِ  ٖٚٛ ا ًٛى زضٌ ٜٚساٙ  بايكطسإ ٜداٜٚٗا أٟ  ايؿدق١ ابٌ ٜٚٗٓ   ايقًٝغ ايهطا٤  ْيا٥

٘  ٚتعيس    قمدا  ايفك  ١َْٛ ا٭ز  ع٢ً ٛ  ا خاقي١  يي ٌ  ٖٚي ّ  ا   اخي ٍ   ايػيا ٔ  فٝٓيص  عي

 ن بُٝٓٗييا ٜٚطيياٟٚ خا َيي٘ َييم ٜٚطييافس  بعيي ٙ َٚعيي٘ ا ييا٤ ٚؽبييٛ  خفٝيي٘ ٚؽبًييم بعيي ٙ

 .  ٚايهطا٤ ٚا سنل ا  نٌ

ّ  قيٝظ  بٔ ا٭حٓا إٔ  عُ ٠ بٔ ايفكٌ عٔ"  ٔ  عُيس  عًي٢  قيد ٞ  اشبطياب  بي  ا  زقي

 ٜٗٓي   بع ا٠٤ َعتجس ٖٚٛ  اسبس غدٜد ؾا٥ا ّٜٛ ن عًٝ٘ قدَٛا ايعسام َٔ ٚفد ن  عٓ٘

ِ  ثٝابيو  قيم !  أحٓيا  ٜا:  فكاٍ ايؿدق١ ابٌ َٔ بع ا ٕ .  ًٖٚي  ٖيرا  عًي٢  ا ي٪َٓؤ  أَي   فيإ

                                                           
 202اإلاشج  العا ق    ( 14)

 134اإلاشج  العا ق    ( 15)
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ٌ  قاٍ  ٚا طهؤ ٚا٭ز١ًَ ايٝتِٝ حل فٝ٘  ايؿدق١ ابٌ َٔ فإْ٘  اي ع  ٔ  زجي ّ  َي :  ايكيٛ

 فكيياٍ ؟ فٝهفٝييو ايؿييدق١ ع ٝييد َيئ ع ييدا تيي َس فٗيي٬  ا يي٪َٓؤ أَيي  ٜييا يييو ا  ٜقفييس

٘  ػبيل  ا طًُؤ أَس ٚيٞ َٔ اْ٘ ؟ ا٭حٓا َٚٔ َين أع د ٖٛ ع د ٚأٟ: عُس ِ  عًٝي  َيا  يي

  . (16) "ا٭َا١ْ ٚأ ا٤ ايٓؿٝخ١ ن يطٝد٠ ايع د ع٢ً ػبل

اتساا  مساا ت   انمبحث انثانث : تطىير اننظاو اإلداري ونمارج تطبيقيت في ضىء 

 انذونات اإلسالميات

 .تكشًنات اإلداريُ ألقالًه الدولُاملطلب األول : ال

ًُييا بهييٌ َييا ذبُييٌ ٖييرٙ  -زقييٞ ا  عٓيي٘  –كييد نييإ عُييس ي ايهًُيي١ َيئ  حهٝ

; ٖٚيٞ ا از٠ ايدٚيي١ ا ضي١َٝ٬ ن     َعإ  مميا جعًي٘ َي٪٬ّٖ سبُيٌ ٖيرٙ ا٭َاْي١ ايععُٝي١       

 ٖرا ايٛقت َٔ ايتازٜخ ا ض٬َٞ ايععِٝ.

"ٚن عؿس ايفازٚم غٗد ايٓعاّ ا  ازٟ ْك١ً حكاز١ٜ نل٣ متثًت ن َيد٣ اٖتُياّ   

ايتكايٝد ا  ازٜي١ ا ضي١َٝ٬.   اشبًٝف١ ٚعٓاٜت٘ ايفا٥ك١ بايٓعِ ا  از١ٜ  ففٞ عٗدٙ زضخت 

ٍٚ ٕ   636ٖيييي 15ن ٖيييرٙ ايطييي١ٓ ع  ايطيييلٟ:ٜكيييٍٛ  ّل فيييس  عُيييس يًُطيييًُؤ ايفيييسٚ  ٚ  

ٖٚرا ٜ٪ند َسْٚي١ ايعكًٝي١ ا ضي١َٝ٬ ٚق ٛييا      .١ ايدٚاٜٚٔ  ٚأعط٢ ايعطاٜا ع٢ً ايطابك

 بتٓعييِٝ ايدٚييي١ ا ضيي١َٝ٬ ا ازًٍٜييا    يتطييٜٛس ْفطييٗا  ٚمتثييٌ ٖييرا ن اٖتُيياّ ايفييازٚم  

ٚخاؾي١ إٔ ايفتٛحييا  ا ضيي١َٝ٬ قييد أ   ا  اَتيدا  زقعيي١ ايدٚييي١ ا ضيي١َٝ٬ ن عٗييدٙ    

ففؿٌ ايطًط١ ايتٓفٝر١ٜ عٔ ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ  ٚأنيد اضيتك٬ٍ ايككيا٤  نُيا اٖيتِ      

ب َس ا٭َؿاز ٚا٭قايِٝ  ٚٚملد ايع٬ق١ بؤ ايعاؾ١ُ ا سنص١ٜ ٚاي٠٫ٛ ٚايعُاٍ ن أجيصا٤  

ٕ عُييس غييدًٜدا َييم عُيياٍ ايدٚييي١ ا ضيي١َٝ٬  نييإ ٜٛؾييِٝٗ     ٚنييا . ايدٚييي١ ا ضيي١َٝ٬ 

ب ٖييايٞ ا٭قييايِٝ خييً ا  فيي ٟٚ ايطييلٟ إٔ عُييس بيئ اشبطيياب خطييل ايٓيياع ٜييّٛ ازبُعيي١  

فكاٍ: ايًِٗ اْٞ أغٗدى ع٢ً أَسا٤ ا٭َؿاز  اْٞ امنا بعثتِٗ يٝعًُٛا ايٓاع  ِٜٓٗ ٚضي١ٓ  

عًيِٝٗ غي٤ٞ زفعيٛٙ اييٞ. ٚقيد       ْ ِٝٗ  ٚإٔ ٜكطُٛا فِٝٗ ف٦ِٝٗ  ٚإٔ ٜعديٛا  فإٕ أغهٌ

 (17) حفغ يٓا ؼب٢ٝ بٔ آ ّ عثك١ حافغ فاقٌ َٔ ن از ايتاضع١ َا  ضي١ٓ ثي٬  َٚيا٥تؤ   

                                                           
ا خ ابجىص   عاذ الشحمخ  مناق، أمير اإلالمنين عمش  خ اب،طا   دساظة  ؤلاداسة في عمذ عمش  خ اب،طا    الصفحة ؤلالكترون ة العا قة  يىسد اإلاشج  :( 16)

 56هر  داس الكتا  العشبي   يروت    1425 1وثحق ق د . الع ذ ابجم لي  ط 

 587صفحة  -1يىسد اإلاشج  : ثقشة، التهزي،: جض    http://islamstory.com/arعمش  خ اب،طا   ( 17)

http://islamstory.com/ar
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ٚؾ١ٝ ايفيازٚم يًخًٝفي١ َئ بعيدٙ  تًيو ايٛؾي١ٝ ايي  تًخيـ حيسف اَياّ ا طيًُؤ عًي٢             

"أٚؾٞ اشبًٝف١ َٔ بعيدٟ ب ٖيٌ ا٭َؿياز خيً ا فيإِْٗ حٝيا٠ ا ياٍ          ؾاا ايسع١ٝ  ٜكٍٛ:

ٚغييٝغ ايعييدٚ  ٚز ٤ ا طييًُؤ  ٚإٔ ٜكطييِ بٝييِٓٗ فٝيي٦ِٗ بايعييدٍ  ٚأ٫ ؼبُييٌ َيئ عٓييدِٖ  

ٚنيإ اذا اضيتعٌُ ايعُياٍ عًي٢ ا٭قيايِٝ خيسج َعٗيِ ٜػيٝعِٗ          فكٌ ا٫ بطٝيل أْفطيِٗ".  

ٜٚٛؾييييِٝٗ فٝكييييٍٛ: اْييييٞ مل أضييييتعًُهِ عًيييي٢ أغييييعازِٖ ٫ٚ عًيييي٢ أبػييييازِٖ  ٚامنييييا   

ا بِٝٓٗ باسبل  ٚتكطيُٛا بايعيدٍ  ٚاْيٞ    اضتعًُتهِ عًِٝٗ يتكُٝٛا بِٗ ايؿ٠٬  ٚتككٛ

مل أضييًطهِ عًيي٢ أبػييازِٖ ٫ٚ أغييعازِٖ  ٫ٚ دبًييدٚا ايعييسب فتييريٖٛا  ٫ٚ دبُسٖٚييا  

ٚأْيا   فتفتٖٓٛا  ٫ٚ تقفًٛا عٓٗا فتخسَٖٛا  جس ٚا ايكيسإٓ  ٚأقًيٛا َئ زٚاٜي١ ضبُيد      

ٚنيإ ٜكييتـ َئ عُاييي٘  فيإذا غييها ايٝي٘ عاَيٌ ييي٘ مجيم بٝٓيي٘ ٚبيؤ َيئ         غيسٜههِ. 

٘ غه خطيل    ٚز٣ٚ ايطيلٟ إٔ ايفيازٚم   . اٙ فإٕ ؾذ عًٝ٘ أَس ػبل َأْخرٙ ب٘ َأخ رٙ بي

ايٓاع فكياٍ: أٜٗيا ايٓياع  اْيٞ ٚا  َيا أزضيٌ عُيا٫ّ يٝكيسبٛا أبػيازنِ  ٫ٚ يٝ خيرٚا           

أَٛايهِ  ٚيهين أزضيًِٗ اييٝهِ يٝعًُيٛنِ  ٜيٓهِ ٚضيٓتهِ  فُئ فعيٌ بي٘ غي٤ٞ          

ٝدٙ ٭قتؿٔ َٓ٘  فٛثل عُسٚ بئ ايعياف    ايرٟ ْفظ عُس ب ض٣ٛ ذيو فً فع٘ ايٞ  فٛ

فكاٍ: ٜا أَ  ا ٪َٓؤ أزأٜتو إ نإ زجٌ َٔ أَسا٤ ا طيًُؤ عًي٢ زعٝتي٘ في  ب بعي       

زعٝت٘  اْو يتكؿي٘ َٓي٘؟ قياٍ: اٟ ٚاييرٟ ْفيظ عُيس بٝيدٙ اًذا ٭قؿيٓ٘ َٓي٘  ٚقيد زأٜيت            

٘  زضٍٛ ا   ٕ  . ٜكـ َٔ ْفطي ٗد اذا اضيتعٌُ عيا٬َّ نتيل يي٘ عٗيًدا ٚأغي        ٚنيا

عًٝ٘ زّٖطا َٔ ا ٗاجسٜٔ ٚا٭ْؿاز  ٚاغ ط عًٝ٘ أ٫ ٜسنل بسذٚاًْا  ٫ٚ ٜ نٌ ْكًٝيا   

ٖيٛ أٍٚ َئ    ٚعُيس بئ اشبطياب     . ٫ٚ ًٜ ظ زقّٝكا  ٫ٚ ٜتخر باًبا  ٕٚ حاجا  ايٓياع 

ٚقييم ايتيي زٜخ ٚنت يي٘ ٚذيييو ن ايعيياّ ايطييا ع عػييس يًييٗجس٠  نُييا أْيي٘ أٍٚ َيئ ٚقييم  

تكًًٝدا بت زٜخ ايهتل ٚايسضا٥ٌ ٚختِ بايطؤ. ٖٚٛ أٍٚ َٔ مجم ايٓاع ع٢ً اَاّ يؿي٠٬  

ٕ اي اٜٚييذ ن  ٚنتييل بييريو ا  اي ًييدإ  ٚنييإ ن ايعيياّ ايسابييم عػييس        غييٗس زَكييا

 ضعد بئ أبيٞ ٚقياف   بٗا ت  ًٜ ا  َٚٔ ذيو َا فعً٘ َم  ٚنإ أٍٚ َٔ محٌ ايدز٠ ٚقسب

  ٚنإ ايفازٚم ٜٛش  َا٫ّ آتاٙ بؤ ا طًُؤ  فسأ٣ ضعد ٜصاحِ ايٓياع حتي٢ خًيـ     

ايٝ٘  فع٬ٙ عُس باييدز٠ ٚقياٍ: اْيو أق ًيت ٫ تٗياب ضيًطإ ا  ن ا٭ز   ف ح  يت إٔ        

ذيييو تٓعُٝييا  ا ازٜيي١    ٚغييٗد عؿييسٙ با قيياف١ ا    . أعًُييو إٔ ضييًطإ ا  ٫ ٜٗابييو  

َتٓٛع١ فٛقم أضاع بٝت ا اٍ ْٚعِ أَٛزٙ  ٚنإ ٜعظ ي٬ّٝ  ٜٚستا  َٓياشٍ ا طيًُؤ    
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ٜٚتفكد أحٛايِ بٝدٜي٘  ٚنيإ ٜساقيل ا دٜٓي١ ٚؼبسضيٗا َئ ايًؿيٛف ٚايطيسام  نُيا          

نييإ ٜساقييل أضييٛام ا دٜٓيي١ ٜٚككييٞ بييؤ ايٓيياع حٝييل أ زنيي٘ اشبؿييّٛ  ٖٚييٛ ن ٖييرا  

فكد نإ ٜكٍٛ: ايك٠ٛ ن ايعٌُ أ٫ تي٪خس عُيٌ ايٝيّٛ     . ٍٛ ا  نً٘ ٜت ض٢ بط١ٓ زض

فإمنيا ايتكي٣ٛ بيايتٛقٞ    عص ٚجيٌ  ا  ايقد  ٚا٭َا١ْ أ٫ ربايا ضسٜس٠ ع١ْٝ٬  ٚاتكٛا ا  

ًٍٝيا     . (18)َٚٔ ٜتل ا  ٜك٘ ٖٚهرا ْس٣ ٖرٙ ايعك١ًٝ ا  از١ٜ ايفر٠ ٚايي  تعًُيت ا  از٠ عًُ

ممٔ ؼب ٕٛ ايه٬ّ ٚنثست٘  بيٌ إ غيقًِٗ    عُس    ٚيٝظ ضٝدْأَ زضٍٛ ا  

ايػاغٌ امنا ٖٛ ايعٌُ ايٓافم ٚايتط ٝل ايعًُٞ ٚاضتثُاز نٌ ايطاقا  اي ػس١ٜ ا ٛجيٛ ٠  

 يدٜ٘ ن خد١َ ا ض٬ّ ٚن خد١َ اي ػس١ٜ أًٜكا.

ٜعتيل تكطيِٝ اي٫ٜٛيا  ن عٗيد      : أقايِٝ ايدٚي١ ا ض١َٝ٬ ن عٗيد عُيس  تػه٬ٝ  

اقًًٍُٝٝيا   ايفازٚم اَتداً ا ن بع  ْٛاحٝ٘  ا ناْت عًٝ٘ ن عٗد أبٞ بهيس ايؿيدٜل   

 َم ٚجٛ  بع  ايتق ا  ن ا ٓاؾل ايكٝا ١ٜ يرٙ اي٫ٜٛا  ن نث  َٔ ا٭حٝإ.

. اي خييسٜٔ -5. ايييُٝٔ -4 ايطييا٥ا. -3 ا دٜٓيي١ ا ٓييٛز٠.  -2.  َهيي١ ا هسَيي١  -1

 –ا يييدا٥ٔ  -ايهٛفييي١ -٫ٜٚيييا  ايعيييسام ٚفيييازع عاي ؿيييس٠ -7 ٫ٜٚيييا  ايػييياّ. -6

 (19) أذزبٝجإل

 الدواويً يف عهد عنر :املطلب الثاىٌ : 

  ٚنييإ ذيييو ْتٝجيي١ ٫تطييا  ايدٚييي١ ا ضيي١َٝ٬    ْػيي   ايييدٚاٜٚٔ ن عٗييد ايفييازٚم  

ٚاتؿاٍ ا طًُؤ ايفاذبؤ عٔ قسب با٭ْع١ُ ايفازض١ٝ ٚاي ٝصْطٝي١ ن ا٭قيايِٝ ٚايتعيسف    

عًي٢ حكييازتٗا  فيياْتكٛا َيئ بييؤ ذايييو َييا ٚجييدٚٙ ٥٬َُييا ي٬قت يياع  نُييا أبكييٛا عًيي٢  

 .ايهث  َٔ ا٭ْع١ُ ا  از١ٜ اي  ث ت يِ ؾ٬حٝتٗا يتًو اي ٬ 

ٚقييد اْخُتًييا ن ذبدٜييد ْػيي ٠ ايييدٜٛإ; فٝخييد ٙ ايطييلٟ بايعيياّ اشبيياَظ عػييس يًييٗجس٠   

  ٔ َٚئ اييدٚاٜٚٔ ايي      (20)بُٝٓا ٜرنسٙ ا اٚز ٟ ن ا٭حهاّ ايطًطا١ْٝ ن ايعياّ ايعػيسٜ

 أٚجدٖا عُس:

                                                           
 عمش  خ اب،طا   الصفحة ؤلالكترون ة العا قة  يىسد اإلاشج  : د. فتح ة النبراو : ثاسةخ النظ  وابخضاسة ؤلاظةم ة .( 18)

 . ون ة العا قة  يىسد اإلاشج  : د. علي الصةبي: عمش  خ اب،طا عمش  خ اب،طا   الصفحة ؤلالكتر( 19)

  .عمش  خ اب،طا   الصفحة ؤلالكترون ة العا قة   يىسد اإلاشج  : د. فتح ة النبراو : ثاسةخ النظ  وابخضاسة ؤلاظةم ة( 20)
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 ا أزا  ايفازٚم ٚقم ايدٜٛإ فكد ٚقم أضًطا يًُفاق١ً بؤ ا طيًُؤ    ٜٛإ ايعطا٤ :. 1

  ييٝظ نُئ مل ٜكاتيٌ أٚ    يعطا٤ اْط٬ّقا َٔ إٔ َٔ قاتيٌ ٖٚياجس َيم زضيٍٛ ا      ن ا

ٜٚرنس ابٔ ض٬ّ إٔ عُس حؤ أزا   (21). ت خس  ٚفس  ٭ٌٖ ايطٛابل ٚايكدّ ن ا ض٬ّ

اَآَيا    تدٜٚٔ ايدٚاٜٚٔ قاٍ: مبٔ ْ دأ؟ قايٛا: ابيدأ بٓفطيو. قياٍ: ٫  إ زضيٍٛ ا      

فيا٭قسب  ٚنيإ ٖيرا بعيد إٔ فيتذ ا  عًي٢ ا طيًُؤ ايعيسام         فلٖط٘ ْ يدأ ثيِ ا٭قيسب    

ٚايػاّ ٚج٢ٓ خساجٗا فكاٍ: اْٞ زأٜت إٔ أفيس  ايعطيا٤ ٭ًٖي٘ اييرٜٔ افتتخيٛٙ. عنتياب       

 ا٭َٛاٍل

 ي تٝل أمسا٤ ايٓاع ن ايدٜٛإ فٗٞ: أَا ا٭ضظ اي  ٚقعٗا ايفازٚم 

 . زج١ ايٓطل ا تؿٌ بسضٍٛ ا   .1

 ايط ل ن ا ض٬ّ. .2

جٗييا ٙ ا٭عييدا٤  َٚيئ نييإ َيئ أٖييٌ بييدز ٜتؿييدزٕٚ قا٥ُيي١ ايعطييا٤  ًٜٚييِٝٗ ن      .3

ا هاْييي١ َييئ غيييٗد ا ٛاقيييم ا  اسبدٜ ٝييي١  ثيييِ َييئ اسبدٜ ٝييي١ ا  ايككيييا٤ عًييي٢   

 ا ستدٜٔ.

جعٌ أٌٖ ايف ٠ ايٛاحد٠ مل ك١ ٚاحد٠ ن ايعطا٤  مبعٓي٢ إٔ َئ غيٗد ا ٛاقيم ا       .4

 اسبدٜ ١ٝ َث٬ّ مل ك١ ٚاحد٠.

 ع٢ً قدز بساعتِٗ ن ايكتاٍ. فكٌ أٌٖ اسبسب .5

اي عييد ٚايكييسب عيئ أز  ايعييدٚ ٚفكييٌ َيئ قسبييت  ازٙ عيئ َيئ بعييد   ازٙ عيئ       .6

 ايعدٚ.

  ٜٛإ ازبٝؼ :. 2

ازت طت ْػ ٠  ٜٛإ ازبيٝؼ بتيدٜٚٔ اييدٚاٜٚٔ  أٚ تطيجٌٝ أمسيا٤ ازبٓيٛ  ٚذييو  ٛاجٗي١         

ٚتييٛف  ايصٜييا ٠ اييي  ملييسأ  عًيي٢ عييد  ازبٓييٛ   ٚقييسٚز٠ احؿييا٥ِٗ  ٚتستٝييل أَييٛزِٖ   

ٖٚٓياى غيسٚط ييرا     أعطٝاتِٗ  َٚٔ أجٌ ذيو نإ ٫ بد َٔ ربؿٝـ  ٜيٛإ يًجيٝؼ.  

 ايدٜٛإ:

 ايٛؾا: . أ

                                                           
 اإلاصذس العا ق( 21)
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 اي ًٛغ. ل1

 اسبس١ٜ. ل2

 ا ض٬ّ. ل3

 ايط١َ٬ َٔ اٯفا . ل4

 ا قداّ ع٢ً اسبسٚب َٚعسف١ ايكتاٍ. ل5

ٜكيّٛ ب تٝيل ا٭مسيا٤ ن ٖيرا اييدٜٛإ عًي٢ حطيل         ايٓطل ٚايط ل ن ا ضي٬ّ:  . ب

ثييِ تييستٝ ِٗ ايٛاحييد بعييد ايٛاحييد ٚفّكييا يطيي كِٗ ن      ايكييسب َيئ زضييٍٛ ا   

ا ضيييي٬ّ  ٚإ تهيييياف٦ٛا ف ايييييدٜٔ  فييييإٕ تهيييياف٦ٛا ف ايطيييئ فييييإٕ تكييييازبٛا     

 ف ايػجاع١ ن اسبسٚب.

ا ٖٚيٛ تكيدٜس ايعطيا٤ بايهفاٜي١  ٚايهفاٜي١ نُيا ٜكيٍٛ ا ياٚز ٟ يي          : ايهفا١ٜ .  

 أضظ:

 عد  َٔ ٜعٍٛ َٔ ايرزازٟ. ل1

 عد  َا ٜست ط٘ َٔ اشبٌٝ ٚايعٗس. ل2

 ا ٛقم ايرٟ ؼبً٘ َٔ ايق٤٬ ٚايسخـ. ل3

   ٜٛإ ا٫ضتٝفا٤ :.3

ا٭ؾييٌ ن ْػيي ٠ ٖييرا ايييدٜٛإ ٖييٛ حاجيي١ ايدٚييي١ ا  احؿييا٤ خييساج اييي ٬  ا فتٛحيي١   

ٖيرا اييدٜٛإ ن   ٚتٓعِٝ ا ْفام ن ايٛجٛٙ اي  ػبل ا ْفام فٝٗيا  ٚقيد ٚقيخت أُٖٝي١     

ايدٚيييي١ ا ضييي١َٝ٬  حيييؤ تعيييد   َؿيييا ز اييييدخٌ ٚشا   ثيييس٠ٚ ايدٚيييي١ ٚتػيييع ت ٚجيييٛٙ  

 (22).ا ْفام

 ٕ ناتييل ايييدٜٛإ ٖييٛ ؾيياحل شَاَيي٘  ػبييل إٔ تتييٛفس فٝيي٘ ايعداييي١        ٚ : ناتييل ايييدٜٛا

 (23) ٚايهفا١ٜ ٚأَا اختؿاؾات٘ فٗٞ:

 . حفغ ايكٛاْؤ ل1

 اضتٝفا٤ اسبكٛم. ل2

 اث ا  ايسفٛ . ل3

                                                           
 اإلاصذس العا ق( 22)

   يىسد اإلاشج  : ألاحكاي العلطان ة للماوسد  عمش  خ اب،طا   الصفحة ؤلالكترون ة العا قة ( 23)
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ٍ; ٜٚعيين اضتػيٗا  ؾياحل اييدٜٛإ عًي٢ َيا ٜث يت فٝي٘ َئ قيٛاْؤ           اخساج ا٭حيٛا  ل4

 ٚحكٛم.

 تؿفذ ايع٬َا  ل5

َٔ  ٥٫ٌ فكٗ٘ ا  ازٟ أْ٘ نإ ٜطتفٝد َٔ نٌ ايطاقيا  ٜٚ٪ًٖيٗا    فك٘ عُس ا  ازٟ :

 شبد١َ ا ض٬ّ:

ًٍٝا يعُس  فكاٍ: أضًِ حت٢ ْطتعؤ بو ع٢ً بع  أَٛز  فعٔ أضل قاٍ: نٓت ع ًدا ْؿساْ

٭ْ٘ ٫ ٜٓ قٞ يٓا إٔ ْطتعؤ ع٢ً أَٛزِٖ مبٔ يٝظ َِٓٗ  ف عتكين  ا حكيست٘  ا طًُؤ; 

 ايٛفا٠  ٚقاٍ: اذٖل حٝل غ٦ت.

 تطبًل مبدأ الشىرّ  عيد عنراإلدارٍ  الفكهمً املطلب الثالث : 

ٜطتػيي  ايسجيياٍ  ٚنييإ أًٜكييا ٜطتػيي  ايٓطييا٤  فكييد نييإ ٜكييدّ   نييإ عُييس 

ايسأٟ  فُاذا بكٞ بعد ذييو يًُيسأ٠ حتي٢ ت خيل عٓي٘ ن      ن ايػفا٤ بٓت ع د ا  ايعد١ٜٚ 

غي  ا ضي٬ّ  اذا نييإ أَي  ا يي٪َٓؤ ٜطتػي ٖا ن أَييٛز ايدٚيي١  ٜٚسقيي٢ عئ زأٜٗييا        

ٜعتل ْفط٘ أبا ايعٝاٍ فُٝػٞ ا  ا قٝ ا  ايًٛاتٞ غاب أشٚاجٗٔ  فٝكيا عًي٢    ٚنإ

إْٞ أنسٙ إٔ ربيدعٔ ن  أبٛابٗٔ ٜٚكٍٛ: أيهٔ حاج١؟ ٚأٜتهٔ تسٜد إٔ تػ ٟ غ٦ًٝا؟ ف

اي ٝييم ٚايػييسا٤  ف ضيئً َعيي٘  ييٛازٜٗٔ  فٝييدخٌ ايطييٛم  ٚٚزا٤ٙ َيئ جييٛازٟ ايٓطييا٤         

ٚغًُاْٗٔ َا ٫ ؼبؿ٢  فٝػ ٟ يئ حيٛا٥جٗٔ َٚئ ييٝظ عٓيدٖا غي٤ٞ اغي ٣ ييا َئ          

  إ نإ عٓدٙ  ٚاذا قدّ ٜكٍٛ: أشٚاجهٔ ن ض ٌٝ ا   ٚأْنت ن ب٬  زضٍٛ ا  

ٍٔ .. ٜٚكييٍٛ ييئ: ٖييرٙ  ٚا٠   عٓييدنٔ َيئ ٜكييسأ   ٚا٫ فيياقسبٔ َيئ ا٭بييٛاب حتيي٢ أقييسأ َيُهيي

ٍٔ  ٚنيس ا  ا قٝ يا   فٝ خير نتي ٗٔ        ٚقسملاع فا ْؤ َٔ ا٭بٛاب  حت٢ أنتيل َيُهي

 فٝ عل بٗا ا  أشٚاجٗٔ.

َٔ مسا  ٚخؿا٥ـ ازباْل ا  ازٟ عٓد ضٝدْا عُيس بئ اشبطياب أْي٘ نيإ  قٝيل       

 . عٓؿس ٖاّ جدًٍا ن ظبا  أٟ خط١  ٖٚهرا نإ عُسا تابع١ ي٠٫ًٛ  ٚا تابع١ ٖٞ 
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 مناذج للنتابعُ اجلًدَ :

قياٍ َيا    "عٔ ايطا٥ل بٔ ج   َٛ  ابٔ ع اع ٚنيإ قيد أ زى أؾيخاب زضيٍٛ ا      

شيت أمسم حدٜل عُس بٔ اشبطاب أْ٘ خسج ذا  يًٝي١ ٜطيٛف با دٜٓي١ ٚنيإ ٜفعيٌ ذييو       

 عًٝٗا بابٗا ٖٚٞ تكٍٛ:نثً ا اذ َس باَسأ٠ َٔ ْطا٤ ايعسب َقًك١ 

*** ُ٘ ٛ اَنُ  ٌُ ت ْطِسٟ َن ْٝ ٖ ر ا ايًٍَ   ٍ  ٚ ْٕ ٫ ق َجٌٝم ُأ٫َعُ   ت َطا  ُ٘ييييييييييييٚ َأزٍ َقَٓٞ َأ

 ُ  ٍْ ًْٛزا َنَ  ٚ مَل ًْٛزا  ُ٘ مَل ُ٘ ا *** ييييييييييييييييييييُأ٫َعُ  ٌِ ح اَجُ  ْٝ ُ ١َ ايًٍَ ُ ًسا َفٞ ُظًِ  ب د ا َق

 ْٔ  َ  َ٘ ُٗٛ َبُكْسَبُٜط سٍُ َب ًِ  ٜ   ٕ َ٘ َأَقاِزُب َ٘ييييييييييييييييييَنا ِٜٛ  ُ٘يييي*** َيَطُٝا اِيخ ػ ا ٫ ت ْخت 

ْٝ ٤ْٞ  َغ ُ٘ ٫ غ  ٫ْٛ ايًٍَ َ٘ َي ٛ اَْ  س ٙ  *** ييييييييييييييييَفٛايًٍَ ٖ ر ا ايطٍ ِسِٜس ج   ْٔ ََ َُٓف     ُ٘يييُيَي

ٛ نٍَ َُ َٓٞ َأْخػ ٢ ز َقًٝ ا  ْٖيُس َناَتُ    ***٬ّييييييييييٚ َيَهٍٓ  ُْْفَطٓ ا ٫ َُٜفَتسٍُ ايدٍ   ُ٘يييييب َ 

ثِ تٓفطت ايؿعدا٤ ٚقايت: يإ ع٢ً عُيس بئ اشبطياب ٚحػي  ٚغٝ ي١ شٚجيٞ عيين.        

ٚعُيييس ٚاقيييا ٜطيييتُم قٛييييا  فكييياٍ ييييا: ٜسمحيييو ا   ٜسمحيييو ا   ثيييِ ٚجييي٘ ايٝٗيييا    

ٜطئ ايكيٛاْؤ بعيد     اذٕ فٗيٛ   .(24)بهط٠ٛ  ْٚفكي١  ٚنتيل ن إٔ ٜكيدّ عًٝٗيا شٚجٗيا     

ايتعاٜؼ اسبكٝكٞ َم اجملتُم  َٚعسف١ َػيانً٘ َُٖٚٛي٘ َئ خي٬ٍ ايتعاَيٌ َيم ايٛاقيم        

َ اغس٠  ٚيٝظ عٔ ملسٜل ايتكازٜس اي  تس  ايٝي٘ فخطيل  ٚييٛ نيإ فعيٌ ذييو َيا ٫َي٘         

أحد سبطٔ اختٝازٙ ي٠٫ًٛ  َٚم ذيو فٗٛ مل ٜعتُد ع٢ً َا ٜس  ايٝ٘ َٔ تكيازٜس فخطيل    

 س٣ ٜتابم ا٭َٛز بٓفط٘.بٌ نإ نُا ْ

 بع : انخهيفت يتابع أمىر انرعيت انمبحث انرا

ورسببا    ،وبلببب الىفببىد مببً الببىاَ   ،املطلببب األول : بلبببه مببً الببىاَ دنببىل املدييببُ ىهببارا   

 ومىسه احلج . ،واملفتش العاو ،الربيد

مل ٜهيئ عُييس ٜهتفييٞ بيي ٕ ؼبطيئ اختٝيياز عُاييي٘  بييٌ نييإ ٜ ييرٍ أقؿيي٢ ازبٗييد    

عييد إٔ ٜتٛيييٛا أعُييايِ يٝطُيي٦ٔ عًيي٢ حطيئ ضيي تِٗ ٚطبافيي١ إٔ تٓخييسف بٗييِ      تييابعتِٗ ب

ًٝيا َئ إٔ أبكيٞ ظاّ يا ضياع١             ْفٛضِٗ  ٚنإ غعازٙ ييِ: خي  ييٞ إٔ أعيصٍ نيٌ ٜيّٛ ٚاي

ًَيا        ْٗاز. ٚقاٍ: أنا عاٌَ يٞ ظًِ أحًدا ف ًقين َعًُت٘ فًيِ أغ ٖيا ف ْيا ظًُتي٘. ٚقياٍ ٜٛ

خ  َٔ أعًِ ثِ أَست٘ بايعدٍ  أنٓت قكٝت َيا    ٔ حٛي٘: أزأٜتِ اذا اضتعًُت عًٝهِ

                                                           
 283صفحة  -1عمش  خ اب،طا   الصفحة ؤلالكترون ة العا قة  يىسد اإلاشج  :  ري المىي: جض  ( 24)
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ٍٞ ؟ فكايٛا: ْعيِ. قياٍ: ٫  حتي٢ أْعيس ن عًُي٘  أعُيٌ مبيا أَستي٘ أّ ٫؟ ٚقيد ضياز             عً

حبييصّ ن زقابتيي٘ ا  ازٜيي١ يعُاييي٘ ٚتييابعِٗ بدقيي١  ٚناْييت ملسٜكيي١ عُييس ن ا  از٠ امليي٬م  

َيي١  َٚساق تيي٘ ن ضييًٛن٘  اسبسٜيي١ يًعاَييٌ ن ايػيي٦ٕٛ اوًٝيي١  ٚتكٝٝييدٙ ن ا طييا٥ٌ ايعا   

ٚتؿسفات٘  ٚنإ ي٘ جٗاش ضس٣ َسبٛط ب٘  ساق ١ أحٛاٍ اي٠٫ٛ ٚايسع١ٝ  ٚقد بٝٓيت يٓيا   

ا ؿيا ز ايتازؽبٝيي١ أْيي٘ ٜػي ٘ ايٝييّٛ عا خييابسا ل ٚنهئ ٖٓييا إٔ ْكييٍٛ: إ ا خييابسا  ن    

عٗيييد عُيييس بييئ اشبطييياب نيييإ ٖيييدفٗا ا٭ٍٚ ٚا٭خييي  تيييٛف  ا٭َييئ ٚاسبُاٜييي١ يًدٚيييي١     

١َٝ  ٚيييٝظ ايتجطييظ عًيي٢ عييٛزا  ايٓيياع ٚبييل ايسعييل ن ْفٛضييِٗ نُييا ٖييٛ        ا ضيي٬

اسباؾٌ ن نيث  َئ ا٭ْعُي١ ايي  ذبهيِ ايٓياع ايٝيّٛ  َٚئ أٖيدافٗا أًٜكيا ا تابعي١            

ايدقٝك١ ي٠٫ًٛ  فكد نإ عًُ٘ مبٔ ْ ٣ عٓ٘ َٔ عُاي٘ نُٔ با  َع٘ ن َٗيا  ٚاحيد    

 ٚ ٫ ْاحٝي١ َئ ايٓيٛاحٞ عاَيٌ أٚ أَي       ٚع٢ً ٚضا  ٚاحد  فًِ ٜهٔ ن قطس َٔ ا٭قطياز 

جٝؼ ا٫ ٚعًٝ٘ عؤ ٫ ٜفازق٘  فهاْت أيفاظ َٔ با ػسم ٚا قسب عٓدٙ ن نٌ مميظ  

َٚؿ ذ  ٚأْت تس٣ ذيو ن نت ٘ ا  عُاي٘ حت٢ نإ ايعاٌَ َِٓٗ يٝتِٗ أقسب ايٓياع  

 ايٝ٘ ٚأخؿِٗ  ٚناْت ٚضا٥ٌ عُس ن َتابعت٘ يعُاي٘ َتعد ٠ َٚٓٗا:

ٜطًل َئ ٫ٚتي٘  خيٍٛ ا دٜٓي١ ْٗياًزا  ٫ٚ       نإ  ٠  خٍٛ ا د١ٜٓ ْٗاًزا :ملً ٘ َٔ اي٫ٛ

ٜدخًٖٛا بايًٝيٌ حتي٢ ٜعٗيس َيا ٜهيٕٛ قيد جيا٤ٚا بي٘ َئ أَيٛاٍ َٚقياؤ فٝطيٌٗ ايطي٪اٍ              

 ٚاسبطاب.

نييإ عُيس ٜطًيل َئ ايي٠٫ٛ إٔ ٜسضييًٛا ٚفيًدا َئ أٖيٌ اييي ٬          ملًيل ايٛفيٛ  َئ ايي٠٫ٛ :    

ا فييسٚ  عًييِٝٗ يٝيييت ند بييريو َيئ عييدّ ظًُٗييِ    يٝطيي يِ عيئ ب٬ ٖييِ  عيئ اشبييساج 

ٜٚطًييل غييٗا تِٗ فهييإ ؽبييسج ايٝيي٘ َييم خييساج ايهٛفيي١ عػييس٠ َيئ أًٖييٗا  َٚييم خييساج     

اي ؿس٠ َثًيِٗ  فيإذا حكيسٚا أَاَي٘ غيٗدٚا بيا  أْي٘ َياٍ ملٝيل َيا فٝي٘ ظًيِ َطيًِ ٫ٚ              

فعي٘  َعاٖد ٚنإ ٖرا ا جسا٤ نفي٬ّٝ مبٓيم ايي٠٫ٛ َئ ظًيِ ايٓياع اذ ييٛ حيد  ٖيرا يس         

ٖيي٪٤٫ ا ٛفييدٕٚ ا  أَيي  ا يي٪َٓؤ ٚأخييلٚٙ بيي٘  نُييا إٔ عُييس ن ايقايييل نييإ ٜكييّٛ        

 مبٓاقػ١ ٖ٪٤٫ ا ٛفدٜٔ ٚض٪ايِ عٔ ب٬ ِٖ  ٚعٔ ٫ٚتِٗ ٚضًٛنِٗ َعِٗ.

ٜسضٌ ايلٜد ا  اي٠٫ٛ ن ا٭َؿاز فكد نإ ٜ َس عاٌَ  نإ عُس  زضا٥ٌ ايلٜد :

٣ ن ايٓيياع َيئ ايييرٟ ٜسٜييد ازضيياٍ زضيياي١ ا  أَيي        ايلٜييد ايعييٛ ٠ ا  ا دٜٓيي١ إٔ ٜٓييا    

اي ًيد  ٚنيإ ؾياحل ايلٜيد ْفطي٘ ٫       ٞا ٪َٓؤ؟ حت٢ ؼبًُيٗا ايٝي٘  ٕٚ تيدخٌ َئ ٚايي     
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ٜعًييِ غيي٦ًٝا َيئ ٖييرٙ ايسضييا٥ٌ  ٚبايتييايٞ ٜهييٕٛ اجمليياٍ َفتًٛحييا أَيياّ ايٓيياع يسفييم أٟ         

ٚحُٝٓييا ٜؿييٌ غييه٣ٛ أٚ َعًُيي١ ا  عُييس ْفطيي٘  ٕٚ إٔ ٜعًييِ ايييٛايٞ أٚ زجاييي٘ بييريو    

 حاٌَ ايسضا٥ٌ ا  عُس ٜٓثس َا َع٘ َٔ ؾخا  ٜٚكسأٖا عُس ٜٚس٣ َا فٝٗا.

ٜطيتعؤ مبخُيد بئ َطي١ًُ ا٭ْؿيازٟ ن        ٚنإ ايفازٚم ا فتؼ ضبُد بٔ َط١ًُ :

َتابع١ اي٠٫ٛ  ٚضباض تِٗ  ٚايت ند َئ ايػيهاٟٚ ايي  تي تٞ قيدِٖ  فهيإ َٛقيم        

 .١اشب٬ف ضبُد بٔ َط١ًُ نا فتؼ ايعاّ ن  ٚي١

نييإ َٛضييِ اسبيين فسؾيي١ يعُييس يٝطييتكٞ أخ يياز زعٝتيي٘ ٫ٚٚتيي٘  فجعًيي٘      َٛضييِ اسبيين :

َٛمًسييا يًُساجعيي١ ٚاواضيي ١  ٚاضييتط٬  آزا٤ ايسعٝيي١ ن ٫ٚتٗييِ  فٝجتُييم فٝيي٘ أؾييخاب  

ايػيهاٜا  ٚا عيامل  ٚايسق ييا٤ اييرٟ نييإ عُيس ٜ ييثِٗ ن أزجيا٤  ٚيتيي٘  ساق ي١ ايعُيياٍ       

فطييِٗ يتكييدِٜ نػييا اسبطيياب عيئ أعُييايِ  فهييإ َٛضييِ  ٚاييي٠٫ٛ  ٜٚيي تٞ ايعُيياٍ أْ

 اسبن عمجع١ٝ ع١َُٝٛل ن زق٢ َا تهٕٛ ازبُعٝا  ايع١َُٝٛ ن عؿس َٔ ايعؿٛز.

نييإ تفهيي  عُييس ق ييٌ َكتًيي٘ إٔ ػبييٍٛ عًيي٢ اي٫ٜٛييا    جٛييي١ تفتٝػيي١ٝ حييٍٛ ا٭قييايِٝ :

ٚيي١ ا  اَٝي١   غخؿًٍٝا  ساق ١ ايعُاٍ  يتفكد أحيٛاٍ ايسعٝي١  ٚا٫مل٦ُٓيإ عًي٢ أحيٛاٍ ايد     

ا٭ملساف  ٚقاٍ: ي٦ٔ عػت إ غيا٤ ا  ٭ضي ٕ ن ايسعٝي١ حي٫ّٛ  فيإْٞ أعًيِ إٔ يًٓياع        

ٍٞ  ف ضي  ا     ٍٞ  ٚأَا ِٖ ف٬ ٜؿًٕٛ ايي حٛا٥ن تكطم  ْٚٞ  أَا عُايِ ف٬ ٜسفعْٛٗا اي

ايػاّ ف قِٝ بٗا غٗسٜٔ  ثِ أض  ا  ازبصٜس٠ ف قِٝ بٗا غٗسٜٔ  ثيِ أضي  ا  ايهٛفي١    

 ِ بٗا غٗسٜٔ  ثِ أض  ا  اي ؿس٠ ف قِٝ بٗا غٗسٜٔ  ثِ ٚا  يٓعِ اسبٍٛ ٖرا.ف قٝ

ٚمل ٜهتا ايفازٚم با ساق ١ عٔ ملسٜل ٖرٙ ايصٜازا   بٌ عُد ا  ملسٜك١ أخس٣  ٖٚيٞ  

ازضاٍ نُٝا  َٔ ا٭َٛاٍ ا  اي٠٫ٛ  ٚازضاٍ َٔ ٜساق ِٗ حتي٢ ٜعيسف نٝيا تؿيسفٛا     

 فٝٗا.

 يف عزل الىاَسًاسُ عنر املطلب الثاىٌ : 

اجتُيم ْفيس َئ أٖيٌ ايهٛفي١ بصعاَي١ ازبيسا  بئ ضيٓإ ا٭ضيدٟ           ضيعد بئ أبيٞ ٚقياف :    

ا  أَ  ا ي٪َٓؤ عُيس  ٚذييو ن حياٍ اجتُيا        بٔ أبٞ ٚقاف  فػهٛا أَ ِٖ ضعد

اجملٛع ن ْٗاْٚد يقصٚ ا طًُؤ  فًِ ٜػيقًِٗ َيا  اٖيِ ا طيًُؤ ن ذييو  ٚيكيد نيإ        

ًُا بايس ًَيا عًي٢ أٖيٌ اي امليٌ ٚايػيكام  عطّٛفيا عًي٢ أٖيٌ           ضعد عا ٫ّ زحٝ عٝي١  قًٍٜٛيا حاش

اسبل ٚايطاع١  َٚم ذيو غهاٙ ٖ٪٤٫ ايكّٛ ممٔ ٫ ٜطٝكٕٛ حهِ اسبل  ٜٚسٜدٕٚ إٔ 
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ؼبككييٛا غيي٦ًٝا َيئ أٖييٛا٥ِٗ  ٚقييد ٚقتييٛا يػييهٛاِٖ ٚقًتييا زأٚا أْيي٘ أ عيي٢ يطييُا  أَيي          

َُِك ًٕٛ ع٢ً َعسن١ َ  ؿ ١ٜ تطتدعٞ اتفام ايه١ًُ.ا ٪َٓؤ َِٓٗ حٝل إ ا طًُؤ 

ٚقد اضتجاب أَ  ا ي٪َٓؤ يطًي ِٗ ن ايتخكٝيل ن أَيس غيهٛاِٖ َيم عًُي٘ بي ِْٗ أٖيٌ          

ضبُد بٔ َطي١ًُ يٝت نيد َئ  عيا٣ٚ ايػيانؤ  ٚن ٖيرا        ٣ٖٛ ٚغس  ف عل عُس 

ن ايتخكٝيل ن قكياٜا اشبي٬ف ايي  دبيسٟ بيؤ ا طي٦ٛيؤ َٚئ          بٝإ  يٓٗن ايؿيخاب١  

 ذبت ٫ٜٚتِٗ.

 ز٤ًا يًفيينت ٚاَاتتٗييا ٖٚييٞ ن َٗييدٖا ق ييٌ إٔ    ضييعد بيئ أبييٞ ٚقيياف     ٚعييصٍ عُييس 

ن  ٖيرا ٚقيد اضيت ك٢ عُيس ضيعًدا       تطتفخٌ  فتطي ل ايػيكام ٚايفسقي١ ٚزمبيا ايكتياٍ.     

ضعد ع٢ً ايهٛف١ بعدٙ  ٚؾياز ضيعًدا َئ َطتػيازٟ عُيس ن       ا د١ٜٓ ٚأقس َٔ اضتخًف٘

ا د١ٜٓ  ثِ جعً٘ َٔ ايطيت١ ا سغيخؤ يًخ٬في١ حيؤ ملعئ  ثيِ أٚؾي٢ اشبًٝفي١ َئ بعيدٙ           

 ب ٕ ٜطتعٌُ ضعًدا ٚقاٍ: فإْٞ مل أعصي٘ عٔ ض٤ٛ  ٚقد خػٝت إٔ ًٜخك٘ َٔ ذيو.

كيدِٖ صبيا٫ّ ٚاضيًعا    ٚجد أعدا٤ ا ض٬ّ ن ضيع١ خٝيايِ ٚغيد٠ ح    :خايد بٔ ايٛيٝدعصٍ 

ن َعٗس َػؤ  فإذا مل ػبدٚا غفا٤ يتؿٝد ايسٚاٜا  اي  تعٗس ؾخاب١ زضٍٛ ا  

ْفٛضييِٗ  اختًكييٛا َييا ظٓييٛٙ ػبييٛش عًيي٢ عكييٍٛ ايكيياز٥ؤ  يهييٞ ٜؿيي ذ أضاًضييا ثابًتييا  ييا    

ٜتٓاقً٘ ايسٚا٠  ٚتططسٙ نتل ا ٪يفؤ  ٚقد تعس  عُس بٔ اشبطياب ٚخاييد بئ ايٛيٝيد     

ُٗيييا  ف ٜيييا  أعيييدا٤ ا ضييي٬ّ  اييييرٜٔ حييياٚيٛا تػيييٜٛ٘ ؾيييفخا  تازؽبٓيييا زقيييٞ ا  عٓ

اجملٝييد  ٚٚقفييٛا نييثً ا عٓييد أضيي اب عييصٍ عُييس شبايييد بيئ ايٛيٝييد زقييٞ ا  عُٓٗييا           

ٚأيؿييكٛا ايييتِٗ اي املًيي١ بييايسجًؤ ايععييُٝؤ  ٚأتييٛا بسٚاٜييا  ٫ تكييّٛ عًيي٢ أضيياع عٓييد      

 ايٓصٜ٘. ا ٓاقػ١  ٫ٚ تكّٛ ع٢ً بسٖإ أَاّ ايتخكٝل ايعًُٞ

خايًدا ن ا س٠ ا٭ٚ  عٔ ايكٝا ٠ ايعا١َ  ٚاَاز٠ ا٭َسا٤ ن ايػاّ  ٚناْت عصٍ عُس 

ٖرٙ ا س٠ ن ايط١ٓ ايثايث١ عػس٠ َٔ ايجس٠ غدا٠ تٛيٞ عُس اشب٬ف١ بعد ٚفيا٠ أبيٞ بهيس    

 .  ايؿدٜل

ايطابع١ ٚن "قٓطسٜٔ" َٔ قس٣ ب٬  مشاٍ ايػاّ جا٤ ايعصٍ ايثاْٞ شبايد ٚذيو ن ايط١ٓ 

 عػس٠ َٔ ايجس٠  ٚصبٌُ أض اب ايعصٍ فُٝا ًٜٞ:

: ٚيهٔ ايٓاع فتٓٛا ب٘  فخفيت إٔ ٜٛنًيٛا ايٝي٘    ففٞ قٍٛ عُس  محا١ٜ ايتٛحٝد: . أ

َئ فتٓي١ ايٓياع خباييد  ٚظيِٓٗ إٔ ايٓؿيس ٜطي  ن         ٜٚ تًٛا ب٘. ٜعٗس خػ١ٝ عُس 
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ا ع٢ً زأع زناب خايد  فٝكعا ايٝكؤ إٔ ايٓؿس َٔ عٓد ا   ضٛا٤ أنإ خايًد

 ازبٝؼ أّ ٫.

 ٚعٔ ذيو ٜكٍٛ حافغ ابساِٖٝ ن ربٛف عُس:

ٓ ا  ٜ ا َفاُزُٚم ؾ اَح   ٌ : خ اَيِفت   ٗ ا ٚ َقٝ ْٛع  ب اِزٜ ٕ  َأْعَط٢ اِيَك ٚ َقْد َنا  َ٘  *** َفٝ

ِٜٚيٗ ْٔ ُٜد ا  َ ٝ ْت  ٓ ١ُ ايٍٓ ِفِظ َأْع ٚ َفْت  *** َ٘ َُؤ  َب ُُْطًَ ٕ  اِي  ايييييييييي َفَكاٍ: َخِفُت اِفَتت ا

 اخت٬ف ايٓعس ن ؾسف ا اٍ: . ب

ٜس٣ إٔ ف ٠ ت يٝا ايكًٛب  ٚاغسا٤ قعاف ايعكٝد٠ با اٍ ٚايعطا٤ قد  نإ عُس 

اْتٗييت  ٚؾيياز ا ضيي٬ّ ن غيي  حاجيي١ ا  ٖيي٪٤٫  ٚأْيي٘ ػبييل إٔ ٜٛنييٌ ايٓيياع ا     

 اناِْٗ.

     َ ٝداْي٘  ممئ   بُٝٓا ٜس٣ خايد بٔ ايٛيٝد إٔ َئ َعي٘ َئ ذٟٚ اي ي ع ٚاجملاٖيدٜٔ ن 

مل ربًـ ْٝاتِٗ و  ثيٛاب ا   أَثياٍ ٖي٪٤٫ ن حاجي١ ا  َئ ٜكيٟٛ عيصنتِٗ         

٫ٚ غو إٔ عُس ٚخايًدا اجتٗدا فُٝا ذٖ ا ايٝ٘ ٚيهئ   ٜٚث  محاضتِٗ َٔ ٖرا ا اٍ.

 عُس أ زى أًَٛزا مل ٜدزنٗا خايد زقٞ ا  عُٓٗا.

كد نإ عُس ٜؿس ع٢ً إٔ ف اخت٬ف َٓٗن عُس عٔ َٓٗن خايد ن ايطٝاض١ ايعا١َ: .  

ٜطت ذٕ اي٠٫ٛ َٓ٘ ن نٌ ؾيق ٠ ٚني  ٠  بُٝٓيا ٜيس٣ خاييد إٔ َئ حكي٘ إٔ ٜعطيٞ         

اسبسٜيي١ ناًَيي١ َيئ غيي  ايسجييٛ  ٭حييد ن ا ٝييدإ ازبٗييا ٟ  ٚتطًييل ٜييدٙ ن نييٌ        

 ايتؿسفا  اناًْا َٓ٘ ب ٕ ايػاٖد ٜس٣ َا ٫ ٜساٙ ايقا٥ل.

د أًٜكييا  افطييا  اجمليياٍ يط٥٬ييم   ٚيعييٌ َيئ ا٭ضيي اب اييي   عييت عُييس ا  عييصٍ خاييي    

 جدٜد٠ َٔ ايكٝا ا .

حت٢ تتٛافس ن ا طًُؤ منياذج نيث ٠ أَثياٍ خاييد  ٚا ثٓي٢ ٚعُيسٚ بئ ايعياف  ثيِ          

 يٝدزى ايٓاع إٔ ايٓؿس يٝظ زًٖٓا بسجٌ ٚاحد َُٗا نإ ٖرا ايسجٌ.

 غسٚط عُس ن اي٠٫ٛ :

مل ٜهٔ ٜٓعس ا  ؾ٬  ايسجٌ ن ذات٘  ٚيهٔ ا  ؾ٬ح٘ ي١ٜ٫ًٛ  يريو نإ ٜيٛيٞ  

ًُا  ٚأغيد ع يا ٠  ٚنيإ ٜكيٍٛ: اْيٞ ٭ذبيسج        أْاًضا ٚأَاَ٘ َٔ ٖٛ أتك٢ َِٓٗ ٚأنثس عً

 إٔ اضتعٌُ ايسجٌ ٚأْا أجد أق٣ٛ َٓ٘. ٚنإ ٜطتعٌُ زج٬ّ َٔ أؾيخاب زضيٍٛ ا    

  ٜٚيد  َئ ٖيٛ أفكيٌ     ٚا قي ٠ بئ غيع ١   بٞ ضيفٝإ   َثٌ عُسٚ بٔ ايعاف  َٚعا١ٜٚ بٔ أ
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  ٚعًٞ  ٚملًخ١  ٚايصب   ٚع د ايسمحٔ بٔ عٛف  ْٚعسا٥ِٗ عثُإ بٔ عفإَِٓٗ َثٌ 

ًَيا     يك٠ٛ أٚي٦و عًي٢ ايعُيٌ ٚاي ؿيس بي٘  ٚ غيساف عُيس عًيِٝٗ ٖٚٝ يتِٗ يي٘.          قياٍ عُيس ٜٛ

قياٍ: ٫ حاجي١ يٓيا     ٭ؾخاب٘:  يْٛٞ ع٢ً زجٌ أضتعًُ٘ ع٢ً أَس قد أُٖين. قيايٛا: في٬ٕ.  

فٝ٘  قايٛا: َئ تسٜيد؟ قياٍ: أزٜيد زجي٬ّ اذا نيإ ن ايكيّٛ ٚييٝظ أَ ٖيِ نيإ ن ْي٘            

أَ ِٖ  ٚإ نإ أَ ِٖ نإ ن ْ٘ زجيٌ َيِٓٗ. قيايٛا: َيا ْعيسف ٖيرٙ ايؿيف١ ا٫ ن        

 ايسبٝم بٔ شٜا  اسبازثٞ. قاٍ: ؾدقتِ  ف٫ٛٙ.

 َٔ ٫ ٜسحِ ٫ ٜسحِ :

قد ٫ٚٙ  ف ُٝٓا ايهاتل ٜهتل جا٤ ؾييب فجًيظ ن    بهتاب١ عٗد يسجٌ أَس عُس 

حجس عُس ف٬ملف٘  فكاٍ ايسجٌ: ٜا أَ  ا ٪َٓؤ يٞ عػس٠ َٔ ا٭بٓا٤ َا  ْا أحيد َيِٓٗ   

ْص  ايسمحي١ َئ قً يو  ٚامنيا ٜيسحِ ا       عص ٚجٌ َين قاٍ عُس: فُا ذْيب إ نإ ا  

  ِ أ٫ٚ ٙ فهٝييا ٜييسحِ  َيئ ع ييا ٙ ايسمحييا٤  ثييِ قيياٍ: َييصم ايهتيياب  فإْيي٘ اذا مل ٜييسح

 ايسع١ٝ.

 ر يف تعًني الىاَ وشروبه علًههقىاعد عناملطلب الثالث : 

ٖرٙ ايكاعيد٠  ٚزجيذ ا٭قي٣ٛ َئ ايسجياٍ عًي٢        ٚقد مل ل ايفازٚم  ايك٠ٛ ٚا٭َا١ْ :. 1

ٌ  بٔ حط١ٓ ٚعٍٝٔ بدي٘ َعا١ٜٚ  فكياٍ يي٘ غيسح ٌٝ: أَئ      ايكٟٛ  فكد عصٍ عُُس غسح ٝ

 عصيتين ٜا أَ  ا ٪َٓؤ؟ قاٍ: ٫  ٚيهين أزٜد زج٬ّ أق٣ٛ َٔ زجٌ. ضخط١

َٚٔ أمجٌ َا ُأثس عٔ عُيس ن ٖيرا ا عٓي٢ قٛيي٘: ايًيِٗ اْيٞ أغيهٛ ايٝيو جًيد ايفياجس           

 ٚعجص ايثك١.

ن تٛيٝي١   ع٢ً ضي١ٓ زضيٍٛ ا     ٚقد جس٣ عُس ايفازٚم  َكاّ ايعًِ ن ايتٛي١ٝ :. 2

لٟ: إ أَي  ا ي٪َٓؤ نيإ اذا اجتُيم ايٝي٘ جيٝؼ َئ        أَسا٤ ازبٝٛؽ خاؾ١. قياٍ ايطي  

ٍَس عًِٝٗ زجي٬ّ َئ أٖيٌ ايفكي٘ ٚايعًيِ.      ًَيا ٜٚيد        أٌٖ ا نإ أ ٚنيإ عُيس ٜطيتعٌُ قٛ

أفكٌ َِٓٗ ي ؿسِٖ بايعٌُ  ٚنإ ايتفكٌٝ ٖٓا امنا ٜعين إٔ أٚي٦يو اييرٜٔ تيسنِٗ    

ِٗ ن تؿيسٜا  عُس ناْٛا أفكٌ  ًٜٓيا  ٚأنثيس ٚزًعيا  ٚأنيسّ أخ٬ّقيا ٚيهئ خيلت       

ا٭َٛز أقٌ َٔ غ ِٖ  فًيٝظ َئ ايكيسٚزٟ إٔ ػبتُيم ا٭َيسإ ن٬ُٖيا ًَعيا  ٖٚيرٙ         

ايكاعد٠ اي  ٚقعٗا عُس  َا شايت َت ع١ حت٢ ايّٝٛ ن أزق٢ ايدٍٚ  ذيو ب ٕ ا تيدٜٔ  

اييٛز  اشبًييٛم اذا مل تهئ ييي٘ بؿيي ٠ ن غي٦ٕٛ اسبهييِ  قييد ٜهيٕٛ عسقيي١ شبدٜعيي١     
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َييا اوٓييو اجملييسب  فإْيي٘ ٜعييسف َيئ ايٓعييس٠ ايطييسٜع١     أؾييخاب ا٭ٖييٛا٤ ا كييًًؤ  أ 

ٖٚرا ٖٛ ايط ل ايرٟ  عا عُس بئ اشبطياب    َعاْٞ ا٭يفاظ َٚا ٚزا٤ ا٭يفاظ َٔ َعإ.

٫ضت عا  زجٌ ٫ ٜعسف ايػس  فكد ض ٍ عٔ زجٌ أزا  إٔ ٜٛيٝ٘ ع٬ُّ فكٌٝ ي٘: ٜيا أَي    

و أ ٢ْ إٔ ٜكم فٝ٘. ٖٚيرا ٫  ا ٪َٓؤ  اْ٘ ٫ ٜعسف ايػس. فكاٍ عُس  خامل ٘: ٚؼبو ذي

ٜعييين إٔ ٜهييٕٛ ايعاَييٌ غيي  َتؿييا بييايك٠ٛ ٚا٭َاْيي١ ٚايعًييِ ٚايهفاٜيي١ ٚغ ٖييا َيئ         

ايؿيييفا  ايييي  ٜطيييتًصَٗا َٓطيييل اسبهيييِ ٚا  از٠  ٚامنيييا ٜكيييم ايتفاقيييٌ بيييؤ ٖيييرٙ     

 ايؿفا   ٜٚهٕٛ ايسجخإ  ا مساٙ عُس بٔ اشبطاب: اي ؿس بايعٌُ.

َٔ ا ٬حغ إٔ عُس بٔ اشبطياب   ايٛايٞ َٔ ايكّٛ :جعٌ  أٌٖ ايٛبس ٚأٌٖ ا دز :. 3

نإ ن نث  َٔ ا٭حٝإ ٜٛ  بع  ايٓياع عًي٢ قيَِٛٗ  اذا زأ٣ ن ذييو َؿيًخ١       

اي جًيٞ عًي٢ قَٛي٘    جيابس بئ ع يد ا      ٚزأ٣ ايسجٌ جيدًٜسا باي٫ٜٛي١  َٚئ ذييو تٛيٝتي٘      

ا دا٥ٔ  ٚتٛيٝي١   ١ًٝ  حُٝٓا ٚجِٗٗ ا  ايعسام  ٚنريو تٛي١ٝ ضًُإ ايفازضٞ ع٢ً 

ْافم بٔ اسباز  ع٢ً َه١  ٚعثُإ بٔ أبٞ ايعاف عًي٢ ايطيا٥ا  ٚيعًي٘ نيإ ٜسَيٞ      

 َيئ ٚزا٤ ذيييو ا  أٖييداف َعٝٓيي١ ٜطييتطٝم ذبكٝكٗييا ذيييو ايػييخـ أنثييس َيئ غيي ٙ.       

ٍٝٔ أحيد عُايي٘  ا  بعي  اشبؿيا٥ـ ٚايط يا  ٚايعيا ا              فهإ عُيس ٜٓعيس حيؤ ٜعي

عيئ اضييتعُاٍ زجييٌ َيئ أٖييٌ ايييٛبس عًيي٢ أٖييٌ ٚا٭عييساف  فًكييد ُعييسف أْيي٘ نييإ ٜٓٗييٞ 

ا دز  ٚأٖيٌ اييٛبس ٖيِ ضيانٓٛ اشبٝياّ  ٚأٖيٌ ا يدز ٖيِ ضيانٓٛ ا يدٕ  ٖٚيرٙ ْعيس٠             

 قٝكيي١ ن اختٝيياز ا ييٛظفؤ  فًهييٌ َيئ أٖييٌ ايييٛبس ٚا ييدز خؿييا٥ـ ٚأخيي٬م ٚعييا ا   

ٚأعيساف طبتًفيي١  َٚئ ايط ٝعييٞ إٔ ٜهييٕٛ اييٛايٞ عازّفييا بٓفطيي١ٝ ايسعٝي١  ٚيييٝظ َيئ     

إٔ ٜتٛ  أَسٖا زجيٌ جاٖيٌ بٗيا  فكيد ٜيس٣ ايعيسف ْهيًسا  ٚقيد ٜيس٣ ايط ٝعيٞ            ايعدٍ

 غسًٜ ا  فٝ٪ ٟ ذيو ا  غ  َا ٜتٛخاٙ اجملتُم َٔ أٖداف ٜطع٢ ا  ذبكٝكٗا.

ٜتٛخ٢ ن ٫ٚت٘ ايسمح١ ٚايػيفك١ عًي٢    نإ عُس  ايسمح١ ٚايػفك١ ع٢ً ايسع١ٝ :. 4

ٜقييصٚ با طييًُؤ  ٫ٚ ٜٓصيييِٖٛ َٓييصٍ ايسعٝيي١  ٚنييِ َيئ َييس٠ أَييس قا تيي٘ ن ازبٗييا  أ٫ 

 ًٖه١.

ٚخطل عُس ٫ٚت٘ فكاٍ: اعًُٛا أْي٘ ٫ حًيِ أحيل ا  ا  تعيا   ٫ٚ أعيِ َئ حًيِ اَياّ         

ٚزفٝك٘  ٚأْ٘ يٝظ أبق  ا  ا  ٫ٚ أعِ َٔ جٌٗ اَاّ ٚخسق٘  ٚاعًُٛا أْ٘ َٔ ٜ خر 

 بايعاف١ٝ فُٝٔ بؤ ظٗساْٝ٘ ٜسشم ايعاف١ٝ فُٝٔ ٖٛ  ْٚ٘.
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حسًٜؿيا عًي٢ إٔ ٫ ٜيٛيٞ أحيًدا َئ أقازبي٘        نيإ عُيس    ٛيٞ أحًدا َٔ أقازبي٘ : ٫ ٜ. 5

ٚع يد ا  بئ   ابئ عُي٘    ضعٝد بٔ شٜيد  زغِ نفا١ٜ بعكِٗ  ٚض ك٘ ا  ا ض٬ّ َثٌ: 

ابٓيي٘  ٚقييد مسعيي٘ زجييٌ َيئ أؾييخاب٘ ٜػييهٛ اعكيياٍ أٖييٌ ايهٛفيي١ بيي٘ ن أَييس     عُييس 

ًُا اضييتعًُ٘ عًييِٝٗ   ٫ٚتٗييِ  ٜٚكييٍٛ عُييس: يييٛ    أْييٞ ٚجييد  زجيي٬ّ قًٍٜٛييا  أًَٝٓييا َطييً

فكاٍ ايسجٌ: أْا ٚا  أ يو عًٝ٘  ع د ا  بٔ عُس  فكاٍ عُس: قاتًيو ا   ٚا  َيا   

أز   ا  بٗرا. ٜٚكٍٛ: َٔ اضتعٌُ زج٬ّ  ٛ ٠ أٚ قساب١ ٫ ٜػقً٘ ا٫ ذيو فكد خإ ا  

 ٚزضٛي٘.

ٚأزا  إٔ ٜطيتعٌُ زجي٬ّ ف يدز    نإ ٫ ٜٛيٞ ع٬ُّ يسجٌ ٜطً ي٘    ٫ ٜعطٞ َٔ ملً ٗا :. 6

ايسجٌ بطًل ايعٌُ  فكاٍ ي٘: قد نٓا أز ْاى يريو  ٚيهٔ َئ ملًيل ٖيرا ا٭َيس مل     

 ٜعٔ عًٝ٘.

 . ٚقد ضاز ع٢ً ٖرا ايٓٗن اقتدا٤ بط١ٓ ايسضٍٛ 

نٓيم   نإ عُيس   َٓم ايعُاٍ َٔ َصاٚي١ ايتجاز٠  ٚاحؿا٤ ثسٚاتِٗ عٓد تعِٝٝٓٗ:. 7

ايؿفكا  ايعا١َ ضٛا٤ أناْٛا با٥عؤ أٚ َػ ٜٔ  ٚنيإ  عُاي٘ ٫ٚٚت٘ َٔ ايدخٍٛ ن 

ؼبؿييٞ أَييٛاٍ ايعُيياٍ ٚاييي٠٫ٛ يٝخاضيي ِٗ عًيي٢ َييا شا ٚٙ بعييد اي٫ٜٛيي١ ممييا ٫       عُييس

ٜدخٌ ن عدا  ايصٜيا ٠ ا عكٛيي١  َٚئ تعًيٌ َيِٓٗ بايتجياز٠ مل ٜك يٌ َٓي٘  عيٛاٙ ٚنيإ           

ا٬َّ يعُيس بيئ اشبطيياب  ٚزٟٚ إٔ عيي ٜكيٍٛ يييِ: امنيا بعثٓييانِ ٠٫ٚ ٚمل ْ عييثهِ دبياًزا.   

امس٘ اسباز  بٔ نعيل بئ ٖٚيل  ظٗيس عًٝي٘ ايثيسا٤  فطي ي٘ عُيس عئ َؿيدز ثسا٥ي٘            

ف جاب: خسجت بٓفك١ َعٞ فادبس  بٗا  فكاٍ عُس: أَيا ٚا  َيا بعثٓيانِ يتٍتجيسٚا      

 ٚأخر َٓ٘ َا حؿٌ عًٝ٘ َٔ زبذ.

تيل عًٝي٘   اذا اضتعٌُ عيا٬َّ ن  نإ عُس بٔ اشبطاب  غسٚط عُس ع٢ً عُاي٘ :. 8

نتاًبا  ٚأغيٗد عًٝي٘ زّٖطيا َئ ا٭ْؿياز: إٔ ٫ ٜسنيل بسذًْٚيا  ٫ٚ ٜ نيٌ ْكًٝيا  ٫ٚ          

ٖٚيرٙ ايػيسٚط تعيين ا٫يتيصاّ      ٜقًل باب٘  ٕٚ حاجا  ا طًُؤ  ثِ ٜكٍٛ: ايًِٗ فاغيٗد. 

حبٝا٠ ايصٖد  ٚايتٛاقم يًٓاع  ٖٞ خط٠ٛ أٚ  ن اؾ٬  ا٭١َ حبًُٗا عًي٢ ايتٛضيط   

ع ٚا سنييل فٗييرٙ اسبٝييا٠ اييي  تكييّٛ عًيي٢ ا٫عتييداٍ حتيي٢ تطييتكِٝ   ن ا عٝػيي١  ٚايً ييا

أَٛزٖا  ٖٚٞ خط١ حه١ُٝ  فإٕ عُس ٫ ٜطتطٝم إٔ ًٜصّ مجٝيم أفيسا  ا٭َي١ بي َس ٫     

ٜعتل ٚاجً يا ن ا ضي٬ّ  ٚيهٓي٘ ٜطيتطٝم إٔ ًٜيصّ بيريو ايي٠٫ٛ ٚايكيا ٠  ٚاذا ايتصَيٛا          
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 اؾيي٬  اجملتُييم ٚمحاٜتيي٘ َيئ   فييإِْٗ ايكييد٠ٚ ا٭ٚ  ن اجملتُييم ٖٚييٞ خطيي١ ْاجخيي١ ن   

 أض اب ا٫ْٗٝاز.

نإ اختٝاز اي٠٫ٛ ٜتِ بعد َػاٚز٠ اشبًٝف١ يه از ايؿخاب١   ا ػٛز٠ ن اختٝاز اي٠٫ٛ :

ايؿخاب١ فيُٝٔ ٜيٛيٞ عًي٢ ايهٛفي١ فكياٍ ييِ: َئ ٜعيرزْٞ َئ أٖيٌ            اضتػاز عُس 

ٚإ اضيتعًُت   ايهٛف١ َٔ دبِٓٝٗ ع٢ً أَيسا٥ِٗ إ اضيتعًُت عًيِٝٗ يًٝٓيا اضتكيعفٛٙ      

عًِٝٗ غدًٜدا غهٛٙ  ثِ قاٍ: ٜا أٜٗا ايٓاع َا تكٛيٕٛ ن زجٌ قعٝا غ  أْي٘ َطيًِ   

تكٞ  ٚآخس قٟٛ َػد  أُٜٗا ا٭ؾًذ يإلَاز٠؟ فتهًِ ا قي ٠ بئ غيع ١ فكياٍ: ٜيا أَي        

ا يي٪َٓؤ إ ايكييعٝا ا طييًِ اضيي٬َ٘ يٓفطيي٘ ٚقييعف٘ عًٝييو ٚعًيي٢ ا طييًُؤ  ٚايكيي٣ٛ     

ْفطي٘ ٚقٛتي٘ ييو ٚيًُطيًُؤ ف عُيٌ ن ذييو زأٜيو  فكياٍ عُيس:          ا ػد  فػيدا ٙ عًي٢   

ؾدقت ٜا َق ٠  ثِ ٫ٚٙ ايهٛف١ ٚقاٍ ي٘: اْعس إٔ تهٕٛ ممٔ ٜ َٓ٘ ا٭بساز ٚؽبافي٘  

 ايفجاز  فكاٍ ا ق ٠: أفعٌ ذيو ٜا أَ  ا ٪َٓؤ.

ؽبتل عُاي٘ ق ٌ إٔ ٜٛيِٝٗ  ٚقيد ٜطيٍٛ ٖيرا     نإ عُس اخت از ايعُاٍ ق ٌ ايتٛي١ٝ :

حؤ قاٍ: قدَت ع٢ً عُس بٔ اشبطياب زقيٛإ   ا٭حٓا بٔ قٝظ ا٫خت از نُا ٜٛقخ٘ 

ا  عًٝ٘  فاحت طين عٓدٙ ح٫ّٛ فكاٍ: ٜا أحٓا قد بًٛتو ٚخلتو  فسأٜت إٔ ع٬ْٝتو 

حط١ٓ  ٚأْا أزجٛ إٔ تهٕٛ ضسٜستو َثٌ ع٬ْٝتو  ٚاْيا نٓيا ْتخيد  امنيا ًٜٗيو ٖيرٙ       

س: أتدز٣ مل احت طتو؟ ٚبؤ ي٘ أْ٘ أزا  اخت يازٙ ثيِ   ا٭١َ نٌ َٓافل عًِٝ. ثِ قاٍ ي٘ عُ

٫ّٚٙ  َٚٔ ْؿا٥ذ عُس يٮحٓا: ٜا أحٓيا  َئ نثيس قيخه٘ قًيت ٖٝ تي٘  َٚئ َيص          

اضيتخا بي٘  َٚئ أنثيس َيئ غي٤ٞ عيسف بي٘  َٚئ نثييس ن٬َي٘ نثيس ضيكط٘  َٚيئ            

 نثس ضكط٘ قٌ حٝا٩ٙ  َٚٔ قٌ حٝا٩ٙ قٌ ٚزع٘  َٚٔ قٌ ٚزع٘ َا  قً ٘.

أْي٘ حُٝٓيا نيإ ٜٓتٗيٞ َئ اختٝياز اييٛايٞ         ٚقيد اغيتٗس عئ عُيس      ن :ا سضّٛ اشب٬

ٚاضتػيياز٠ ا طتػييازٜٔ ٜهتييل يًييٛايٞ نتاًبييا ٜطيي٢ُ عٗييد ايتعييٝؤ أٚ ا٫ضييتعُاٍ عٓييد       

نييث  َيئ ا يي٪زخؤ ٚنهٓٓييا إٔ ْطييُٝ٘ صبيياًشا عا سضييّٛ اشبيي٬نل ن تعييٝؤ ايعاَييٌ أٚ  

ٍ عُيس  ٚيهئ ا ي٪زخؤ ٜهيا ٕٚ     ا٭َ   ٚقد ٚز   ايعدٜد َئ ْؿيٛف ايتعيٝؤ يعُيا    

نيإ اذا اضيتعٌُ عيا٬َّ نتيل يي٘ نتاًبيا ٚأغيٗد         ٜتفكٕٛ ع٢ً إٔ عُس بئ اشبطياب  

عًٝ٘ زّٖطا َئ ا ٗياجسٜٔ ٚا٭ْؿياز  ٚاغي ط عًٝي٘ غيسٚمّلا ن ايهتياب  ٚقيد ٜهيٕٛ          

ايػخـ ا سغذ ي٫ًٜٛي١ غا٥ً يا  فٝهتيل يي٘ عُيس عٗيًدا ٜي َسٙ فٝي٘ بايتٛجي٘ ا  ٫ٜٚتي٘            
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ذيييو نتابيي٘ ا  ايعيي٤٬ بيئ اسبكييسَٞ عاًَيي٘ عًيي٢ اي خييسٜٔ أَييسٙ بايتٛجيي٘ ا         َٚثيياٍ 

  ٚن حيياٍ عييصٍ أَيي  ٚتعييٝؤ آخييس َهاْيي٘  فييإٕ  عت يي١ بيئ غييصٚإاي ؿييس٠ ي٫ٜٛتٗييا بعييد 

ايييٛايٞ ازبدٜييد نييإ ؼبُييٌ خطاًبييا ٜتكيئُ عييصٍ ا٭ٍٚ ٚتعٝٝٓيي٘ َهاْيي٘  ٚذيييو َثييٌ        

ٍٝٔ       نتاب عُس َم أبٞ َٛض٢ ا٭غعسٟ حؤ عصٍ ا ق ٠  بئ غيع ١ عئ ٫ٜٚي١ اي ؿيس٠ ٚعي

 أبا َٛض٢ َهاْ٘.

 س : االحتهاد عنذ عمر بن انخطابانمبحث انخام

 ااجتهاد واإلدارَ املطلب األول : 

ٜكٍٛ ايدنتٛز أمحد غًيب: "ٚنإ ا٫جتٗا  َٔ أبسش ازبٛاْيل ن حٝيا٠ عُيس خي٬ٍ     

ٚفتذ ايي ٬   ْٚػيس   حك ١ خ٬فت٘ اسباف١ً با٭حدا   فخفغ ايدٜٔ  ٚزفم زا١ٜ ازبٗا   

ايعييدٍ بييؤ ايع ييا   ٚأْػيي  أٍٚ ٚشاز٠ َايٝيي١ ن ا ضيي٬ّ  ٚنييٕٛ جًٝػييا ْعاًٍَٝييا يًييدفا       

ٍٝٔ ايييي٠٫ٛ ٚايعُييياٍ        ٍٕٚ اييييدٚاٜٚٔ  ٚعييي ٚمحاٜييي١ اسبيييدٚ   ْٚعيييِ ا ست يييا  ٚا٭زشام  ٚ 

ٚايككييا٠  ٚأقييس ايٓكييٛ  يًتييداٍٚ اسبٝيياتٞ  ٚزتييل ايلٜييد  ٚأْػيي  ْعيياّ اسبطيي ١  ٚث ييت     

ايجسٟ  ٚأبكي٢ ا٭ز  ا فتٛحي١  ٕٚ قطي١ُ  ٚخطيط ا يدٕ ا ضي١َٝ٬ ٚبٓاٖيا         ايت زٜخ 

ٜٚكٍٛ ا طتػياز عًيٞ عًيٞ َٓؿيٛز: إ      فٗٛ حبل أَ  ا ٪َٓؤ  ٚباْٞ ايدٚي١ ا ض١َٝ٬".

زضاي١ عُس ن ايككا٤ ا  أبٞ َٛض٢ ا٭غعسٟ ق يٌ أزبعي١ عػيس قسًْيا َئ اييصَٔ  ضيتٛز        

ٚؾيًت ايٝي٘ قيٛاْؤ ا سافعيا  ايٛقيع١ٝ  ٚقيٛاْؤ       يًككا٤ ٚا تكاقيؤ  ٖٚيٞ أنُيٌ َيا     

 اضتك٬ٍ ايككا٠.

 اجتهاد عنر يف التشريع :املطلب الثاىٌ : 

بعييد أبييٞ بهييس ايؿييدٜل  ٚٚاؾييًت جٝييٛؽ ا طييًُؤ        جييا٤ عُييس بيئ اشبطيياب    

شحفٗا  ففتخت ب٬  فازع ٚايػاّ َٚؿس َٔ ب٬  ايسّٚ  ٚنثس  ايقٓيا٥ِ ٚٚاجي٘ عُيس    

َػييه٬  جدٜييد٠ ن ازضيياٍ ازبٝييٛؽ  ٚاَييدا ٖا ٚتٓعييِٝ ازبٓييد ٚحهييِ اييي ٬  اييي    

تفييييتذ حبهييييِ ا   ٚنًُييييا أَعيييئ ا طييييًُٕٛ ن ايقييييصٚ ٚأبعييييدٚا ن ا٭ز  نثييييس     

ُّٚفل ايفازٚم سبيٌ ٖيرٙ ا ػيه٬  ٚتيدب  أَيٛز ايدٚيي١       ا ػه ٬  اي  تٛاجِٗٗ  ٚقد 

ن حهييِ ا٭قطيياز اي عٝييد٠ عٓيي٘  ٚايكسٜ يي١ َٓيي٘ تٛفّٝكييا نيي ً ا  ٚظًييت حٝييا٠ ا طييًُؤ      

َطتك١ُٝ ن حٝا٠ عُس اضتكاَتٗا ن حٝا٠ أبٞ بهس ايؿيدٜل  فه٬ُٖيا ضياع ايٓياع     
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زٚم بييييايكسإٓ ايهييييسِٜ ٚضيييي ٠   ا  ٚايتييييصّ ايفيييي نُييييا نييييإ ٜطٛضييييِٗ ايسضييييٍٛ    

ٚضيي ٠ أبيٞ بهييس َٚػيٛز٠ ايؿييخاب١ ن حيٌ َييا عيس  ييي٘ َئ َػييه٬  اييي       اييٓيب 

  عص ٚجٌ ْػ   عٔ ملسٜل ايفتٛ   فهًُا ملسأ  ي٘ َػه١ً ٚجد حًٗا ن نتاب ا 

  فإٕ مل ػبد ففٞ ضي ٠ أبيٞ بهيس ايؿيدٜل  فيإٕ مل      فإٕ مل ػبد ففٞ ض١ٓ زضٛي٘ 

أٟ َييئ ا ٗييياجسٜٔ ٚا٭ْؿييياز فػييياٚزِٖ حتييي٢ ػبيييد اسبيييٌ  ػبيييد  عيييا أٚييييٞ ا٭َيييس ٚاييييس 

 يًُػه١ً  أٚ ا ػه٬  اي  عسقت ي٘.

مل ٜهٔ ي٘ ٚقت ٜٓاّ فٝي٘ فهيإ    "عُس بٔ اشبطاب  َٔ ٜطتػعس ا ط٦ٛي١ٝ ٫ ٜٓاّ :

ٜٓعظ ٖٚٛ قاعد فكٌٝ يي٘: ٜيا أَي  ا ي٪َٓؤ أ٫ تٓياّ؟ فكياٍ: نٝيا أْياّ إ منيت بايٓٗياز           

 (25). ٚإ منت بايًٌٝ قٝعت حعٞ َٔ ا  عص ٚجٌقٝعت أَٛز ا طًُؤ  

 اننتائج :

٘  ن عُييس  أظٗييس  يكييد ٔ  خ٬فتيي ّ  ايطٝاضيي١  حطيي ِ  ٚايتييدب    ٚاسبييص  يييإِل از٠  ٚايتٓعييٝ

 ايسعٝيي١ َؿيياا عًيي٢ ٚايطييٗس ا فتٛحيي١ ا ٓيياملل ٚضٝاضيي١ ايفييتذ خطييط فسضييِ ٚا ايٝيي١ 

ٌ   ٫ ٚنييإ. ايي ٬   ن ايعييدٍ ٚاقاَي١   ٚأخييس٣ يًػييتا٤ حًّي١ّ  ا٫ ا يياٍ بٝيت  َيئ ا٭خيير ٜ طيتخ

 ٚخط يي٘ ا ٗيياجسٜٔ  َيئ اسبيياٍ َتٛضييط زجييٌ نُكييٛ  ٚ ُقٛتيي٘ يسنٛبيي٘  ْٚاقيي١ يًؿييٝا

ٔ  بدقي١  تعل ٚايكا ٠ اي٠٫ٛ ا  ٚزضا٥ً٘ ٔ  دبياٙ  با طي٪ٚي١ٝ  ايعُٝيل  غيعٛزٙ  عي  ٚايسعٝي١  اييدٜ

 .بايٓفظ ٚايثك١ ايًّ٘ ع٢ً ايتٛنٌ حطٔ َم

 ايدٚييي١ بتٓعييِٝ - -اشبيييطاب بيئ عُيييس بييدأ : اشبطيياب بيئ عُييس أعُيياٍ أٖييِ

 َٚتطً ييا  اسبٝييا٠ َػييه٬  َٛاجٗيي١ يٝطييتطٝم ٚذيييو تًييؤ ٫ قٜٛيي١ بعصنيي١ اِ ضيي١َٝ٬

 ٚمشييا٫ّ ٚغسبييّا غييسقّا ا ضيي١َٝ٬ ايدٚييي١ زقعيي١ اتطييعت عٓييدَا خاؾيي١ ازبدٜييد٠ ايعييسٚف

 : أعيُاي٘ أِٖ َٚٔ ٚجٓٛبّا

1.  ٕ َّٚ  ٚ ٜييٛإ ايييدفا   ٚشاز٠ أٜآَييا ن ٜػ ييي٘ اييييرٟ ازبٓيييد  ٜييٛإ ف ضييظ اييييدَّٚاٜٚٔ   

 .ا اي١ٝ ٚشاز٠ ٜػ ٘ ايرٟ اشبساج

ِ  أضاع ايجسٟ ايتازٜخ ٚجعٌ ٚايهٍتاب ايككا٠ ٚعيؤ ا طًُيؤ َاٍ بٝت أْػي  .2  تكيٜٛ

 .ايلٜد ْعَِّ نيُا اِ ض١َٝ٬ ايدٚي١

                                                           
  .  382صفحة    -2عمش  خ اب،طا   الصفحة ؤلالكترون ة العا قة  يىسد اإلاشج  : صفة الصفىة: جض  ( 25)
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 . بايًٌٝ ٚعٍط٘ ا طًُؤ أحٛاٍ تفكدٙ ذيو فُٔ بايسع١ٝ اٖتُاَ٘ .3

ٔ  بيد٫  ا٭ؾًٝؤ أًٖٗا ب ٜدٟ ا فتٛح١ ا٭زاقٞ أبك٢ .4  عًي٢  اويازبؤ  بيؤ  تكطيُٝٗا  َي

 .اشبساج عٓٗا ٜدفعٛا إٔ

ٍٝٔ ٫ٜٚا  ا  ا فتٛح١ اي ٬  قطَِّ .5 ٌ  ع٢ً ٚع  ٘  عيا٬َ  ٫ٜٚي١  ني  ٜ خيرٙ  ضبيد   زاتيل  يي

ٕ  ا طًُؤ َاٍ بٝت َٔ ٔ  ايي٠٫ٛ  ؽبتياز  ٚنيا ٕ  ممي ٔ  بيايتك٣ٛ  ُٜعسفيٛ   ٕٚ ا  از٠ ٚحطي

 .ٚأْطابِٗ أحطابِٗ ا  ايٓعس

ٌِ ا فتٛحييي١ اي يييي٬  ن َيييدٕ عيييد٠ بإْػييييا٤ أَيييس .6  ايعيييسام ن ٚايهٛفييي١ اي ؿيييس٠ َثييي

 .اي ٬  تًو ن ا ض١َٝ٬ يًدٚي١ َسنصَا يتهٕٛ ٚغ ٖا َؿس ن ٚايفططاط

 انتىصياث : 

ؼبفييٌ ايتييازٜخ ا ضيي٬َٞ بييايهث  َيئ ايػخؿييٝا  اي ييازش٠ ٚا يي٪ثس٠ اييي  تسنييت         .1

ٚبؿُا  اػباب١ٝ ن صباٍ ْٗك١ ٚزفع١ ا ض٬ّ فهيإ يصاَيا  زاضي١ ٚذبًٝيٌ     أعُا٫ 

ٖييرٙ ايػخؿييٝا  َٚٓاٖجٗييا ا  ازٜيي١ ا طييتٓد٠ مجٝعٗييا ا  ايكييسإٓ ايهييسِٜ ٚايطيي١ٓ  

 ايٓ ١ٜٛ ايػسٜف١ .

ايعٌُ ع٢ً تط ٝل ٖيرٙ ا ُازضيا  ا  ازٜي١ ايفعايي١ ن حٝاتٓيا ايعًُٝي١ نيٌ ن صبياٍ          .2

 اختؿاؾ٘.

اشا  قئُ ا ٓياٖن ايتعًُٝٝي١ يٝتعيسف ا٭بٓيا٤ عًي٢ َطي ٠ ا٭جيدا          تدزٜظ ٖرٙ ا ظب .3

 َٔ ايطًا ايؿاا .

ايعٌُ ع٢ً ت ؾٌٝ ايفهس ا  ازٟ اسبيدٜل ع ايٛقيعٞ ل َئ خي٬ٍ َؿيا ز ايفهيس        .4

 ا ض٬َٞ ايس٥ٝط١ ٖٚٞ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓ ١ٜٛ ايػسٜف١ . 

 :انخاتمت 

ٓي٘ ا  ا َياز٠ ع ايطيًط١ ل بيٌ نيإ      مل ٜطيم اشبًٝفي١ عُيس بئ اشبطياب زقيٞ ا  ع      

ٜتجٓ ٗا يعًُ٘ بععِ ا طي٪ٚي١ٝ ا  ت ي١ عًي٢ ذييو ٚخػيٝت٘ َئ ا  عيص ٚجيٌ إ قٍؿيس ن          

 ن حدٚ  ملاقت٘ . –ذبًُٗا 

يكد تطٛز ايٓعاّ ا  ازٟ يًدٚي١ ن عٗدٙ تطيٛزا ني  ا فهاْيت ضٝاضيات٘ ٚقسازاتي٘      

١ . اتطيييعت ايدٚيييي١ ا ضييي١َٝ٬  َطيييتُد٠ َييئ ايكيييسإٓ ايهيييسِٜ ٚايطييي١ٓ ايٓ ٜٛييي١ ايػيييسٜف   

ٚاش ٖس  ن عٗدٙ ٚأؾ خت َ اَٝي١ ا٭مليساف فعُيٌ عًي٢ زبيط ا ٓياملل بيا سنص ٚأ از        
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غ٪ٕٚ ايدٚي١ حبه١ُ ٚضٗس َٔ أجٌ زاحي١ ا٭َي١ حسؾيا َٓي٘ عًي٢ ْػيس ا٭َئ ٚايعيدٍ          

ٚايٝ٘ ٜٓطل َ دأ " ضٝاض١ اي اب ا فتٛ  " ٖٚٛ َ دأ ا ازٟ ن غا١ٜ ا٭ُٖٝي١  عازبي١ ٚحيٌ    

َػانٌ ُّٖٚٛ ايسع١ٝ حٝل نإ ٜٛؾٞ اي٠٫ٛ عٓد تعِٝٝٓٗ بي ٕ ٫ ٜقًكيٛا أبيٛابِٗ  ٕٚ    

 حٛا٥ن ايٓاع . 

أزض٢ ايدعا٥ِ ا  از١ٜ ايفعاي١ يًدٚي١ فػهٌ بريو َدزض١ ا از١ٜ َتُٝص٠ ٜٓٗيٌ َٓٗيا   

اي احثٕٛ عٔ ا  از٠ ايٓاجخ١ ٚاي احثٕٛ عٔ ؾٝاغ١ ْعسٜا  ا از١ٜ اضي١َٝ٬ .حٝيل تعًيِ    

ايدعا٥ِ ا  از١ٜ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايطي١ٓ ايٓ ٜٛي١ ايػيسٜف١ .نٝيا ٫ ٚقيد       أؾٍٛ ٖرٙ

يك ٘ ايٓيب ؾ٢ً ا  عًٝ٘ ٚضًِ بايفازٚم  ٚقاٍ فٝ٘ ايٓيب " مل أز ع كسٜا ٜفسٟ فسٜ٘ ... " 

 نُا إٔ عُس زقٞ ا  عٓ٘ ٚافل ايكسإٓ ايهسِٜ ن أنثس َٔ َٛقا . 
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 : وانمراحع انمصادر

ايؿيي٬بٞ  عًييٞ ضبُييد ضبُييد ع فؿييٌ اشبطيياب ن ضيي ٠ أَيي  ا يي٪َٓؤ عُييس بيئ      .1

ٖيييي / 1424اشبطيياب ل   از ايفجييس يًيي ا   ايكيياٖس٠  مجٗٛزٜيي١ َؿييس ايعسبٝيي١         

2003. ّ 

ايعاْٞ  ع د ايسمحٔ ع د ايهسِٜ  شعؤ   حطٔ فاقٌ ع اشبًٝفي١ ايفيازٚم عُيس     .2

ّ   از ايػي٪ٕٚ ايثكافٝي١ ايعاَي١    بٔ اشبطاب زقٞ ا  عٓ٘ ل  ٚشاز٠ ايثكاف١ ٚا ع٬

 ّ .1989" آفام عسب١ٝ "  

 –ايكاقٞ   . ضبُد بدٟٚ : ا بدا  عٔ عُس بٔ اشبطياب ن ا از٠ ا٭َيٛاٍ ايعاَي١     .3

 زاض١ حاي١ ع عدّ تكطِٝ أزاقٞ ايف٤ٞ بايعسام  ايػاّ َٚؿيس ل  جاَعي١ ايصٜتْٛي١    

 ا٭ز ١ْٝ .

عٓييد اشبًٝفيي١ عُييس بيئ اشبطيياب ع ييد ايييا ٟ  ضبُييد اي ػيي  ع ايهفاٜيي١ ا  ازٜيي١    .4

 ايطٛ إ. –ّ  2006ٜٛيٝٛ  – 12زقٞ ا  عٓ٘ ل  صب١ً  زاضا   ع١ٜٛ  ايعد  

 http://www.7eda.comا  از٠ ن عٗد عُس بٔ اشبطاب   .5

  ّ ل643 -634ٖيييي/  23 - 13عٓييي٘ع خ٬فييي١ عُيييس بييئ اشبطييياب زقيييٞ ا     .6

http://islam.aljayyash.net 

 http://ejtaal.netعُس بٔ اشبطاب   .7

   http://islamstory.com/arعُس بٔ اشبطاب   .8

  يفيييييييييييييازٚم .. عُيييييييييييييس بييييييييييييئ اشبطييييييييييييياب ن ا  از٠     َيييييييييييييٓٗن ا .9
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