
مكحلا لطبي نعطلا فلم يف ةدوسملا دوجو مدع

نيدلا عاجش نمؤملا دبع أ.د/

ءاعنص ةعماج – نوناقلا و ةعيرشلا ةيلكب ذاتس األ

اياضقلا يف اميس ال ةلداعلا تامكاحملا يف ةغلا ب ةيمهأ مكحلا ةدوسمل
ىلإ عوفرملا نعطلا فلم يف ةٌدوسملا دوجو نا ىلإ ةفاضإ ، ةيئانجلا

نوناقلا الن ؛ ة ينوناقلا اهتباقر طسب نم ةمكحملا نكم ب ايلعلا ةمكحملا
كلذ متي مل اذا ه نا ررقو هب قطنلا دنع مكحلا ةدوسم عاديا متي نا طرتشا
دوجو وأ قافرا مدع ىلع ةبترتملا راث اال ةروطخلو ال؛ طاب نوكي مكحلا ناف
مكحلا ىلع قيلعتلا انرتخا دقف ضقنلا ب نعطلا فلم يف مكحلا ةدوسم
خيراتب ةد قعنملا اهتسلج يف ايلعلا ةمكحملا ب ةيئازجلا ةرئادلا نع رداصلا
صخلتتو 1430هـ ةنسل (37254) مقر يئازجلا نعطلا يف 2010/5/20م

اياضق نم ةيضق يف هيلع موكحملا نا مكحلا اذه اهلوانت يتلا ةيضقلا عئاقو
يئازجلا مكحلا يف ضقنلا ب نعطلا ب ماق ةلودلا يضارأ ىلع طسبلا و ءادتع اال

ةئيه تماق نا دعبو ؛ ايلعلا ةمكحملا ب ةيئازجلا ةرئادلا ماما يفانئتس اال
نم ةيضقلا فلم عفر مت نعطلا ىلع درلا ب يندملا ناريطلا ةئ يهو يضار األ

ةيئازجلا ةرئادلا تماق ثيح ، ايلعلا ةمكحملا ىلإ ةماعلا لا وم األ ةبعش
مكحلا ةدوسم دوجو مدع اهيدل تبث كلذ خالل نمو ةيضقلا فلم ةساردب
ةرئادلا تلصوت دقو ، ةيضقلا فلم الت متشم نمض هيف نوعطملا يفانئتس اال

، هيف نوعطملا يفانئتس اال مكحلا ضقنو نعطلا لوبقب مكحلا ىلإ ةيئازجلا
قارو أل ةرئادلا ةسارد خالل نم ) ايلعلا ةمكحملا مكح بابسا نمض درو دقو
هباش دق هيف نوعطملا مكحلا نا ىلإ تلصوت دقف ةلوادملا دعبو ةيضقلا
مكحلا ةدوسم نم ةيضقلا فلم ولخل ماعلا ماظنلا ب قلعتملا قلطملا الن طبلا

يف نوناقلا هبجوأ امل ًاقبط فلملا ب اهعاديا مدع ىلع لدي امم هيف نوعطملا
نأ لا وح األ عيمج يف بجي هنا ىلع صنت يتلا تاءارجإ (375) ةداملا

ةاضقلا نم ةعقوم هقوطنمو ه بابسأ ىلع ةلمتشملا مكحلا ةدوسم عدوت
نا كش فال الً، طاب ناك واال مكحلا ب قطنلا دنع هرادصا يف اوكرتشا نيذلا
نم ايلعلا ةمكحملا موقت نا هب دصق امنا ةدوسملا عاديا بجوأ امدنع نوناقلا



عامجا ىلع زاح دق هيف نوعطملا مكحلا ناك اذا ام ىلع اهتباقر لا معإ
ءاغلإب ىضق دق هيف نو عطملا مكحلا نا ةصاخ مكحلا اذه لثم يف ةاضقلا

دقف هتاذ تقولا يف و مهتملا ةءارب ب مكح دق ناك يذلا يئادتب اال مكحلا
نم مولعمو مهتملل ةبوقعلا و ةناد باإل هيف نوعطملا يفانئتس اال مكحلا ىضق

ةبوقعلا ديدشت زوجي ال هنا ىلع تصن يتلا تاءارجإ (426) ةداملا صن
ملعلا ناك املو ، ةاضقلا عامجاب إال ةءاربلا ب رداصلا مكحلا ءاغلا وا اهب موكحملا
دجت مل املو فلملا ب ةٌدوسملا عاديا ىلع ًافقوتم همدع نم ةاضقلا عامجاب
رضحم تدجو امناو ةيضقلا فلم قاروأ الت متشم نمض ةٌدوسملا ةرئادلا

ناف اهد سم دسي وال ةدوسملا نع ينغي ال رضحملا اذهو ، طقف مكحلا ب قطنلا
قباسلا تاءارجإ (375) ةداملا ىلإ ًادانتس إ الً طاب نوكي كلذك لا حلا و مكحلا

ةيت األ هجو األ يف نيبم وهام بسح مكحلا اذه ىلع انقيلعت نوكيسو ( اهركذ
: يئازجلا يفانئتس اال مكحلا ةٌدوسم دادعا : لو األ هجولا :

سيئر نيب يرجت يتلا ةلوادملا ةليصح شيه يفانئتس اال مكحلا ةدوسم
مكحلل ةيضقلا زجح دعب نميلا ريغ يف متي ثيح ةيئازجلا ةبعشلا ءاضعاو
هدرفمب وضع لك موقي ثيح ةبعشلا ءاضعا ددع ىلع ةيضقلا فلم خسن متي

ىتح ةماع طاقن ةئيه ىلع زجوم ريرقت يف هصيخلتو ةيضقلا فلم ةساردب
ةينوناقلا ديناس واال تابلطلا و ةيضقلا عئاقوب ةطاح اال وضع لك ىدل رفوتت

موقي ثيح ؛ ملعو مهف نع مكحلا ةئيه نيب ةلوادملا متت ىتحو ةيعقاولا و
ةلوادملا متت كلذ دعبو هل ةملسملا ةخسنلا عقاو نم ريرقت دادعاب وضع لك

لدابتو ةلوادملا متت ثيح مهلبق نم ةدعملا ريراقتلا عقاو نم ءاضع اال نيب
ريراقتلا يف درت يتلا الف خلا بناوجب قلعتي اميف ءاض االع نيب ءار اآل
فيلكت متي ةبعشلا ىدل يأرلا رارقتساو ةلوادملا ءاهتنا دعبو مهنم ةمدقملا
ءاضعا نيب هيلع قافت اال مت ام نمضتت يتلا ةدوسملا ةباتكب ءاضع اال دحا
ةطاح واال مهفلا نع ربعت ةبعشلا ةدوسمف ، ةلوادملا ءاهتنا دنع ةبعشلا
ةٌدوسم نأشب ةبعشلا ءاضعا الف تخا ةلا ح يفو ، ةيضقلا ب ةاضق لل ةكرتشملا

اذه يفو ، مكحلا ىلع اوقفاوي مل يتلا ةيلق اال ءارا تابثإ متي هناف مكحلا
ماكح اال ردصت ) نا ىلع تاء ارجا (369) ةداملا نم (2) ةرقفلا تصن ىنعملا
ةديؤم ةلقتسم بابساب مهتاظفح ت عاديا ةيلق اال يأر باحص وأل ءار اآل ةيبلغأب



صخش يأ الع طا رظحيو ةيضقلا فلمب عدوتو مكحلا ةدوسم يف مهيأرل
ه ذافنو مكحلا ةحص ىلع كلذ رثؤي وال ءارا نم هيوتحت امو ةٌدوسملا ىلع

.( ةيلق اال يأر نم ةروص موصخلل ملست ال لا وح األ عيمج يفو

: يئازجلا مكحلا ةدوسم عاديا تقو : يناثلا هجولا

يف بجي ) هنا ىلع تصن ثيح تقولا اذه تاءارجإ (375) ةداملا تددح
نم ةعقوم هبابسا ىلع ةلمتشملا مكحلا ةدوسم عدوت نأ لا وح األ عيمج
نا يأ الً) طاب ناك واال مكحلا ب قطنلا دنع هرادصا يف اوكرتشا نيذلا ةاضقلا
ءاهتنا دعب ا ديدحتو مكحلا ب قطنلا ةسلج يف نوكي ةدوسملا عاديا تقو

نم هتو ال تو مكحلا ب قطنلا دعب ةاضقلا ضعب دمعي كلذلو ؛ مكحلا ب قطنلا
رسلا نيما لوانيو روهمجلا اهاري ى تح ةدوس ملا ب هدي عفر ىلا دمعي ةدوسملا
يف مكحلا ةٌدوسم عاديا متو ) : ةرابع ل وقي وهو روهمجلا ماما ةدوسملا
ةسلج رضحم يف ةراب علا هذه تابثا متيو ( مكحلا ب قطنلل ةينلعلا ةسلجلا
نيودت نع ةرابع ةٌدوسملا الن ، مكحلا دوجو ىلع ليلدتلل مكحلل قطنلا
يضاقلا نهذ يف ناك ثيح كلذ لبق هلدوجو ال ناك يذلا يئاضقلا مكحلا

قيرط نع هراهشا و مكحل ا الن عا متيو ةدوسملا يف هتباتكب هدوجو متيف
نا ابيرقت ةفاك اياضقلا يف ةفاك نيناوقلا طرتشت كلذلو ةين عال هب قطنلا

مكحلا دوجو ىلع ليلد ةٌدوسملا عاديإف ؛ ةينلع ةسلج يف مكحلا ب قطنلا مت ي
نوناقلا بتري كلذلو دوجولا اذهل راهشا مكحلا ب قطنلا و يضاقلا نهذ جراخ

. ةدوسملل عادي اال مدع ءازج الن طبلا

: ضقنلا ب نعطلا فلمب يفانئتس اال مكحلا ةٌدوسم قافرإ مدع : ثلا ثلا هجولا

مكحلا ةٌدوسم دوجو مدع ىلع بترتي هناب انقيلعت لحم مكحلا ىضق
مكحلا الن طب كلذ ىلع بترتي ضقنلا ب نعطلا فلم قاروأ نمض يفانئتس اال

ليلد ةلا حلا هذه يف ةٌدوسملا دوجو مدع رابتعاب هيف نوعطملا يفانئتس اال
عادي اال نم دكأتت نأ ايلعلا ةمكحملل فيك ف ةٌدوسملا عاديا مدع ىلع

وه عادي اال ناكم الن نعطلا فلم الت متشم نمض ةدوجوم ريغ ةٌدوسملا و
ىلع ليلد كلذ ناف ةيضقلا فلم يف ةٌدوسملا نوكت ال ام دنعف ةيضقلا فلم
عادي اال نا ررق دق هت ال يدعتو ذفانلا تاعفارملا نوناق ناب ًاملع ، عادي اال مدع
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صاخ فلم اهعاديا متي ةدوسملا نم ةخسن و ةيضقلا فلم يف متي
عادي اال نم دكأتلل ةمكحملا سيئر رظنب هيف عادي اال متي يذلا تاٌدوسملا ب
تاداهش ردصت لودلا ضعب نا لب ًانوناق ددحملا داعيملا يف ةدوسملل يلعفلا
ةٌدوسملا عاديا ةيمه أل ةيضقلا قاروأ فلم نمض اهجاردا متي ةٌدوسملل عاديا

، ديعسلا لماك د. ، ةيئازجلا تامكاحملا لوصأ نوناق حرش ) ددحملا تقولا يف
ص112).

ةبسنلا ب هيف نوعط ملا يفانئتس اال مكحلا ةٌدوسم ةيمهأ : عبارلا هجولا
: ايلعلا ةمكحملل

يفانئتس اال مكحلا ةٌدوسم دوجو ةيمهأ بناوج انقيلعت لحم مكحلا ددح
ةٌدوسملا عاديا نا كلذ نمو ضقنلا ب نعطلا فلم قاروأ نمض هيف نوعطملا
ددحملا داعيملا يف عادي اال مدعل الن طبلا ررقي نوناقلا الن ماعلا ماظنلا نم
صوصنلا ب ا هيف نوعطملا ماكح اال مازتلا نم دكأتلا ايلعلا ةمكحملا ةفيظوو

مكحلا ءاغلإب ىضق دق ناك هيف نوعطملا مكحلا نا ىلا ةفاضإ ، ةينوناقلا
يفو هتبقاعمو مهتملا ةنادإب ىضق كلذ نم ًال دبو مهتملا ةءارب ب يئادتب اال
رداصلا مكحلا ءاغلا زوجي (ال هنا تاءارجإ (426) ةداملا ررقت ةلا حلا هذه

ًءانبو ( ةينوناق ةلأسم لوح الف خلا نكي ملا م ةاضقلا ءارا عامجاب إال ةءاربلا ب
نأ نم دكأتلل ةينوناقلا اهتباقر طسب ايلعلا ةمكحملا عيطتست ال كلذ ىلع
اذا اال ةبعشلا عامجاب هذاختا مت دق ةءاربلا ب يئادتب اال مكحلا ءاغلإب مكحلا

. نعطلا فلمب ةقفرم يفانئتس اال مكحلا ةدوسم تناك

اهنم ةمهملا قارو األ ضعب عزنل اياضقلا تا فلم ضرعت : سماخلا هجولا
: نأشلا اذه يف انتيصوتو

ةيرظن تارضاحم يف اهتلوانت دقو ؛ دحأ ىلع ةيفاخ تسيل ةرهاظلا هذه
ناونعب ءاضقلل يلا علا دهعملا ةبلطل يلمعلا بيردتلا ءانثا ةاضقلا يئانب ال
ةصاخ اهنم قاروأ عزنل اياضقلا تافلم ضرعتت ثيح ( ةيضقلا فلم ةرادا )
نولثمي ال موصخلا الن ايلعلا ةمكحملا ىلا اهعفر متي يتلا نوعطلا تافلم
كلذلو ، فلملا يف تلا ز ال م هنم ةمدقملا قارو األ تناك اذا امم دكأتل ل اهماما
اياضقلا ىتحو لب نوعطلا تافلم تسرهف بولسا يف رظنلا ةداعإب : يصوأ



ىلع ديكأتلا متي ناو فلملا تايوتحمل ةقداص ةآرم فلملا سرهف نوكي ىتح
ًامامت ةقباطم فلملا الت متشم قارو األ تناك اذا امم دكأتلا ةرورض ب نيينعملا
ىلإ ةفاض باإل ، سرهفلا يف درو امل اهتانايبو اهتاحفص ددعو اهئامسا نم
يف كلذ انلوانت دقو ، نوعطلا و اياضقلا تافلم لوانتت يتلا يداي اال ديدحت
دهعملا ةبلط ىلع اه يس رد ت متي ناك ( ةيضقلا فلم ةرادا ) ناونعب ةسارد
يلمعلا بيردتلا ءانثا يف ةيرظنلا تارضاحملا نمض ءاضقلل يلا علا

.. ملعا ؛وهللا ةبلطلل


