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 چ����� چ

 ٹ ٹ 

ک     ک  ک  ک  گچ ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    گژ  ژ  ڑ  ڑ    گ  گ  

 .ا����ء� چھڻ...ں  ں

 �انث� يهخص

������  ����� ا������� ا������ �����     

، �� أ�� ���ح ��� ���ي����ئ����� و�������� 

���د ا������ وا������ ����� ا����� ا����� 

���  ، و�����ل إ�� ��ه ا����� ا������وا�������

�� إ��دة ���ء ������ ����دة ���� ����� 

ا������ وا���� �� ا����ص ا��������، ������ 

��� ا����م و����� ا������، و�� ���� �� أداة 

������ ا����� وا����� �� ����� ��ا ��ائ� 

و��� و����ت ����� ���ً� أو ��ئ�ً� �� ا����م 

��وره ا������� وا������� ��� ا���� 

ا�����ب، ����� ��ة ��ا�� وأ���ب ذا��� 

و������� ���� إ���ً� ���ا�� ا����د وا����د 

�� وا������ة وا������ وا������� وا���� وا����

وغ����، ��� أّن ���ت ا���� وا�����اق 

وا������ وا������ وا������، وا������ 

وا������، ����� إ�� �ٍ� �� �� ا����ل إ�� 

 ذ��� ا����د وا����د.

و�� أدى ذ�� ��� إ�� ���ر ����� �����     

وإ����� ���� ����و�� �� ��� ا������ �� 

���وع  ا����� �� ��� ��ا��� و���� ا�

و���ئ��، ������ت ا����م وا����ر، وا����� 

 ا����رات وا�راء إزاء ��� ا����ئ� ا������.

إن وا�� ا�����ء وا������� وا�������،     

إ��ح ا����ل ��� إ��ح ا����ل، و����� ا����م 

��� ����� ا����م، ��� ����� ا������ ا����� 

����ل د�� ا� ����� ��� أ�� ���م ���� ووا���، 

وإ����� و���ازن، و��ِق إ�� ��م ا������، و��� 

���� د��ً� ����� ا��وح ��� ���ب ا����، أو 

ا���ئ�� ��� ���ب ا��و�� أو ا���ّ�� ��� ���ب 

 ا������ وا������.

إن إ��دة ������ ا������ و���غ� ا���� و��     

����ة ����� ����ًا ��� �����ت و����� �

����� ا�����د ا������ي ا����� �� إ��اط و� 

�����، أ�� ��ك ا���� ��� ���� �� ��ائ� 
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وا����ت ��ؤدي غ���ً� إ�� إ��ى ����� ا������ 

 ا������ي، أي إ�� ����� ا���اط أو ا������.

و��� ا����� إ�� أن ���ك ����� �����     

�� وا�����، و���� ا������ أّ��ت ��� ا���� ا���

�ئ�� ا���ا�� وا����� ��� ��ون ��� أو د��� 

����، ا��� ا��ي أ��ب ا���� ������ق وا����د، 

و������� إغ�ق ��ب ا�����د، وا��� �����ق ا���� 

ا����� ا�ول، ا��ي ����ول ا���ا��  �ا���� �

 ����ن �� ا���ر���� ا��� �ّ� ��� ا��ا�� ا����� و��

�� ����  أ�� ���� ا�زد��ر وا����، و���� 

د، ����� ����ه ����ر ا������، وا���� �ا���

�����ول أ���ب ا���ف ���  ا����� ا�����أ�� 

ا�����ء و�����ه ��� ������ ا������ ا�����، 

إ������  ا����� ����ق ا���� إ�� �و�� ا����

 ،��ا�ا����� ا� �� ����! ��� أن ا����د ا�����

 أد���وو��ئ�� و ����م ا����ر وا�����������ول 

ا������، و����� ��ه ا��را��، ����� �� 

ا����ئ� وا������ت، ������ ���ئ�� ���� ا���ا�� 

 وا����در ا������ وا������، ���ه ا��را��

، وأن ���ن ����� ���و��، أر�� أن ���ن ��دة

 ����ٍث ����ة.

ا���دي إ�� ��اء وا� �� وراء ا����.. و�� 

 ا�����..

 
Abstract 
The renewal of the jurisprudence 

system in its various parts and 

components is Ailment requirement, 

in order to succeed the efforts of 

correction and to renew Islamic 

jurisprudence and legislative 

thought, and to reach this noble goal 

must be rebuilt a renewed 

methodology for the mechanism of 

dealing thinking and reason with the 

Islamic texts, the mind is a tool of 

understanding The rulings, and the 

download of purposes, have been 

suspended by the Arab and Islamic 

mind in our time, flaws and doubts 

that have completely and partially 

prevented him from carrying out his 

legislative and controversial role as 

required, as a result of several factors 

and reasons of self-determination 

and objectivity related to the whole, 

not the phenomena of stagnation, 

inertia, laziness and restriction 

Indifference, imitation, resignation, 

etc., and campaigns of thought, 

orientalism, alienation, 

evangelization, judaization, dilution 

and marginalization have 

contributed to some extent to this in 

standby. All of this has led to the 

emergence of a general Arab-Islamic 

mentality in terms of interaction with 

the Islamic project in its various 

aspects, systems and characteristics. 

It is the duty of scholars, reformers 

and intellectuals 

Tore form minds before reforming 

business, and to change 

understandings before              

Legislating judgments so that the 

general mentality of accepting the 

religion of Allah is prepared as a 

comprehensive, realistic, human and 

balanced system that remains until 

the Day of Resurrection, not as a 

religion that addresses the soul at the 

expense of the body or the family at 

the expense of the body or the family. 
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State or worship at the expense of leg 

aviation and legislation Rethinking 

the methodology of thinking and 

formulating the mind in accordance 

with cont. Temporary preconceptions 

and purposes helps a lot to apply the 

middle-class jurisprudence without 

excessive or excessive, but leaving the 

mind with its flaws and imbalances 

will often lead to one of the two cases 

of intentional contradiction, i.e. to the 

cases of over-waste. The researcher 

concluded that there are negative 

aspects that have affected the Arab 

and Islamic mind, including the 

tradition of imams doctrines and 

intolerance to them without any 

arum end or any evidence, which has 

afflicted the mind with closure and 

immobility, and thus close the door of 

diligence, which will be addressed in 

the first research dealing with the 

stages The history experienced by the 

jurisprudential reality and its 

prosperity and growth, as well as the 

weakness and immobility that it has 

experienced as a result of its 

influence on the times of tradition, 

while the second topic deals with the 

causes of disagreement among jurists 

and its impact on the methodology of 

jurisprudence. In the third topic, the 

research discusses whether or not the 

doctrinal renewal can be renewed. 

The fourth topic will also address the 

concept of development and renewal, 

its means, its legitimate means and its 

legitimacy. This study concludes with 

a series of results and 

recommendations driven by a list of 

the most important references and 

sources of jurisprudence and 

scientific, this study is an attempt 

that I hope will be serious and be the 

opening of new research. God is 

behind the intention and he is guided 

to both the way. 

 

 

 :ـــ�ــــذيـــ�ـي

ا�ُ� � ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ �٢ً �ُ� ضغٍٛ ا� ق٢ً ا� �ًٝ٘ ٚغًِ ٢ً�ٚ آي٘ ٚقش�٘ أ��� 

 ٚب�ـــــ�:

اظ�ٖ�ض ��ٕ �ٝٗ� ��ٗ�� اد�ٗ��ٜ�� ٚا��ٝ�� ٜ�ّٛ �٢ً    ٚ ي�� �ٳط�ٳ ت�ضٜ� اي��٘ اٱغ٬َٞ َطاسٌ �ٛ

�طٜ�� ايٛا�� ْٚٛاظي٘، ٚي�ٔ ١( ٚقٝ���ٗ� �� ٜ��� اغ�ٓ��� ا٭س��ّ َٔ أقٛ�� )اي�طإٓ ٚايػٓ�

٘ ط� �٢ً اي��ٌ اي��ٗٞ ٚغً��٘ � ب�� َطاسً�ٗط� � ت�ضٜ� اي�ؿطٜ� اٱغ٬َٞ �ٛاٌَ �ج�٠ أث�

��� أس��� ب�ي��٘ � ب�� أ�ٚاضٙ  ،��ضى١ٝ اي��ض٠ �٢ً ت��ِٜ ْ��ّ تؿطٜ�ٞ ٜػ�ذٝ� يًُ���ا�اي

ٖ� ��٘ اي����ا� ٚا����٬َ �٢ً سػ�� اي��ضى١ٝ �ٛاٌَ غٝ�غ١ٝ ٚاد�١ٝ��ُ ١ًُٝ�ٚ ته�ٳِ �٢ً إثط

�ُ� ت��� ب��ٌ تً� اي�ٛاٌَ تط�١�ٝ ا�١َٛ�ٓ اي��١ٝٗ،  ،��٘ ايػٝ�غ١ ٚا��٫ك�� ٚاي����٬ اي�ٚي١ٝ
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َط ايصٟ تط� آث�ضا� غ١ٝ�ً �٢ً اي��ٌ اي��ٗٞ �٢ً َػ�٣ٛ ��ق�� اي��ًٝ� ����٠ ٚا٫د�ٗ�� اغ�ج٤�ٓ، ا٭

 ا�ٓٗر ٚاٱْ��ز.

 ْكٛم ا٭١ُ٥ ا��ٗ�ٜٔ �–اي���� ٚايػ١ٓ  –اغ���ي� بٓكٛم ايؿط١�ٜ ���  :أ�� ا�����

�ُ� أ��� اي��٤�ٗ ب��طٜط ا٭س��ّ ا�ط��٠ أ�جط َٔ �ٓ�ٜ�ِٗ  -ا٫غ��٫ٍ اي��ٗٞ -ا٫غ�ٓ��� 

 ب�ٛا��

 ��� �ٌُ :أ�� ��� ����ى ا����ج ،َ� ق١ً اي��٘ ب��٠�ٝ اي��١َ �هُط� إ� س�� تٓعًٜٗ� �٢ً ايٛا��

ٜ���ٌَ َ� ا��ٕٛ  ٢ً�ٞ إْ��ز ت�ًُٝ -� اي��ي� ا٭�ِ -ٌ اي��ٗٞ ب�� تٛ�� سط�١ ا٫د�ٗ��اي��

��ٕ  ا�ه�ضٟ يصي�ٚدٛ�ٖ� َٚ��ً���  إ� �ه�ٜ� ا٭١َ ٚس�د�� أب٥�ٓٗ� ًٜ��� ٫ٚ ،ٚؾطسٗ�

 إن ا� ���� ���ه ا��� َٔ د�ْ�، ٚت�ًٝ��� َٔ د�ْ� آ�ط"  َٔ ايك��� ا�ك�ٚ� اي�ذ�ٜ� إ���ضا�

ب�� اٱؾ��يٝ�� ��ٕ اي��سح غٝ�ٓ�ٍٚ ٚ�ًٝ٘ ،(1)أ�� د���� ��� رأس �� ��ئ� ��� �� ���د ���

��ٜ� ا�ٓٗر ٓٗ� َؿط١ٝ�ٚ َ، ٚاي�١ًُٝ ٚا�ٓٗذ١ٝ اي� تج�ٖ� اي��٠ٛ إ� ��ٜ� اي��٘ اٱغ٬َٞ

ا�طاسٌ اي��ضى١ٝ اي� َط� بٗ� اي��٘ َٔ اظ�ٖ�ض ٚ�ٛ ٚن�� ٚ�ٛ�، ا٭قٛيٞ  ٚ َ��ثطا� ب�كٛض ،

اي��ًٝ�، ايصٟ أق�� اي��ٌ اي��ٗٞ ب��ُٛ� ٚا�٬�ْ٫، ٚب�غ��� ا��٬ ا�صَّٛ �ٓ� اي��٤�ٗ ٚاي�ًٛ 

ٚاي��ط� غٛا�٤ �٢ً َػ�٣ٛ اي��٠�ٝ أٚ ايؿط١�ٜ، ٚ�صي� اي��ٌٜٚ اي��ٝ� �ٔ اي�ِٗ ٚا٭�طا� اي��غ�٠ 

اي����، �ُ� غٝ�ٓ�ٍٚ اي�شح ٚاي�ٝٛ� اي��١ًٝ َٚ��� َٔ أثط غً� �٢ً اي��ٌ اي��ٗٞ ٚسط١ٜ 

ا١ْٝ��َ اي�ذ�� اي��ٗٞ َٔ ��َ٘! ٚبٝ�ٕ أ�ي�٘ ٚٚغ�٥ً٘، ٚ�صي� ت�ًٌٝ ا٭س��ّ، ٚاي�ٌُ ٚ�� 

أغ��� ايٓعٍٚ ٚا���ق�، ٚت��ٝ� ��ٗٞ ا�ٛاظْ�� ٚا٭ٚيٜٛ�� �٢ً ايٛا��، �ُ� غٝ�ٓ�ٍٚ اي�شح 

�ٓ� أس��ّ ايؿط١�ٜ اٱغ١َٝ٬، ٚ�ي� ب���ٝ�ض أضد� ا٭�ٛاٍ ي� اي���ٌَ َ� اي�اخ اي��ٗٞ �١ٝ�ٝ

اي�شح أٜه�� َ�ّٗٛ ���ا� اي�شح ٫٫�ٚت٘ َٚك�ًش�ت٘، ��ي�ط� ب� اي��٘  �ُ� غٝ�ٓ�ٍٚ

                                                           

�ػػػ(  أ�ػػك )اكك)س ال�ػػ�فس �ػػ�ر �ػػ� �ػػ��� �ػػ� �ػػ�ف 5�2ال���ػػ���� ا�ي)���ا��ػػ�ـ �ػػم���ف �ػػف ا��ػػ�� ( (1

( ك��ػي لػ� ال�ػ�� ���ػ� الػ)�ف ا�ل�ػ��� ��ل�ػ�ةس أ�ظػ� �ػ��� �ػ�ف أ�ػ� )اكك)س 05�4ال��ئةس �)�� ��ـ: �

(س كأ��ػػ�� ��3�4ػػ)�� ��ػػـ: � �16 ص 3ـس ج16�6س ���1ػػر ال����ػػة ال���ػػ� لػػ)كؿ ال�مػػ��س ال��ػػ�ضس �

 �ػػس1015س 1ال)�ف ا�ل����س أث� �م�مة ا���)�� ال�ػ���ةس ����ػة ال��ػ��ؼس ال��ػ�ضس � ال��� � ����

س 1(س كأ��ػػػ�� �ػػػ��� ال�ػػػ��� ال�ػػػ���س لم�ػػػ�� ا�ل�ػػػ���س ال���ػػػر ا��ػػػ���س ��ػػػ�ك�س ��266ػػػ)�� ��ػػػـ: �

   (. ��0ـس �)�� ��ـ: ���16
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ٚايؿط١�ٜ ٚب� اي�ٜٔ ٚاي��٘، ٚب� َ� ٖٛ َ��ٝ�ط ��بٌ يً�ذ�ٜ�، ٚب� َ� ٖٛ ث�ب�، �ُ� س�ٚي� 

َٓٗذ١ٝ د�٠�ٜ يً���� اي��ٗٞ  �ي���� ب�٤�ٓ �٢ً ٭اغ�كش�� ايٓع�١ اي�ذ�١ٜ�ٜ �ٓ�  ب�� اي��٤�ٗ 

  ٚ��ٜ�ٙ ٚ�� َ��َ�� َٚ��ق� َ��قط٠.

 ���� ����� ا���� �� ا���: ����� ا����:أوً�: 

ا٫غ�ٓ��� ْ�ٝذ١ ت�ثطٙ ب��٠ �ٛاٌَ غ١ٝ�ً َٚٓٗ� َ� سكٌ َٔ ت�ًٝ� ٚاْػ�ا�  َٓٗرا��٬ٍ  -1

 ��طٟ �  

  ـ�656ٖي� اي�ٗ� ايصٟ اَ�� َٔ ا�ٓ�ك� ا٭�� يً�طٕ ايطاب� ا�ذطٟ ٚس�٢ غ�ٛ� ب��ا� غ١ٓ     

 س�٢ أ�ً� �٢ً ٖصٙ  س(2)(1876ّّ إ� 1293ٚس�٢ آ�ط اي�طٕ ايج�َٔ ا�ذطٟ، أٟ َٔ غ١ٓ )    

ْ�س١ٝ  ا���١ ايع١َٝٓ اي�١ًٜٛ ب�كٛض اي��ًٝ�، ايصٟ ت�ثط ا٫ْ��ز اي��ٗٞ غً���، ��ْ�ُ� َٔ    

 ا�ٛنٛ� 

 ْ�ٝذ١ اْكطا� ب�� اي��٤�ٗ ي���ب١ ايؿطٚ� �٢ً ا��ٕٛ ٚ���ب١ ا�ٛاؾٞ، أٚ اي��ًٝ� ي��� أ١ُ٥     

 ا�صاٖ� ٚاي��ك� ٯضا٥ِٗ ب�ٕٚ َ�ض ٚب�ٕٚ سذ�١!    

 �ي�. ٜ��ٌ  ط�ٝ�َ� ٖٛ ، ٚبُٝٓ�ا٫د�ٗ�� ٚاي�ذ�ٜ�ٖٛ ث�ب� ٫ ٜ��ٌ  ا�ً� ب� َ� -5

�طن١ٝ إٔ اي��٘ ٫ ٜ��ٌ اي�ذ�ٜ�، ��ٝ� غٝ�ٕٛ ا��ٍ إظا٤ ٖصا ا�٬�ْ٫ اي��طٟ ايصٟ  -3

 ٜ���ض� َ� 

 اي�طإٓ اي�طِٜ ٚايػ١ٓ ا��ٗط٠ �٢ً ق�س�ٗ� أ�هٌ ايك٠٬ ٚاي�ػًِٝ، ٚإ�ا ��ٕ ٜ��ٌ اي�ذ�ٜ� �ُ�     

 إ١ْٝ��َ �ي�، َٔ سٝح أ�ٚات٘ ٚأ�ي�٘؟     

ي�شح، ��ي�ط� ب� ايؿط١�ٜ ٚاي��٘ ٚاي�١�٬ بُٝٓٗ�، ٚب� ا�ً� سٍٛ �ِٗ ب�� َك�ًش�� ا -4

 اي��٘ 

 ٚاي��ٜٔ، ٌٖٚ ا��ّٗٛ ٚاس�، أّ إٔ ٖٓ�� ا�����٬؟ ٌٖٚ �ٛظ ��ٜ�ُٖ� أّ ٫ ؟     

 ا��٬ٍ َٓٗذ١ٝ ت��� اي��ٌ اي��ٗٞ ْ�ٝذ١ َٓٗذ١ٝ اي��ًِٝ اي��١ُ٥ �٢ً اي�ً�� ٚاي�ً�ٞ، تً��  -5

 ٚتً�ٝٗ� ٚتط�ٜ�ٖ� َٔ اي��ي�، ا٭َط ايصٟ �� ٜٓ�ر ���٤ � ب�� ا٭سٝ�ٕ، ا��١ًَٛ َٔ ا��ًِ     

 ٚي�ٓ٘ ٫ ٜٓ�ر اب�ا��� ���ضا� �٢ً ت�ٝ� ايٛا��، ٚاي�ط� ��� ب� ث���١ ايصا�ط٠ ٚث���١ اٱب�ا�.    

ْ�ط١ٜ اي���ٌَ َ� اي��ضٜ�، ٚإٔ ا��نٞ ٖٛ ا�ط� ا٭غ�غٞ ي٘، ٚب�ي��يٞ ٜ�ٕٛ اي����  -6

 َ�نٟٛ،

                                                           

�)ا�ػػة ��ػػ�  ـ(����1ػػ�ة� ��ػػ�ـ ال�)ل�ػػةأ���ػػ� �ػػ)ك� ��مػػة ا� �ـ �ػػف�ػػ�� س( أ���ػػ) �ػػ�ا ال��)�ػػ) الي��ػػ�(5

  ال���ة ال����ة ال�)�ثة 

س �1 الث���ػػةس ال)ك�ػػةس �ا����ػػ�) كال��م�ػػ) �ػػ� ال�ػػ���ة ا��ػػ���ةس )اس �ػػ� �ؤل�ػػ�: ال)�ػػك���  /)  �ثػػ�:    

 .123 -121ـس ص��16
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 ٖصا اي�شح ٜ��� تً� اٱؾ��ي١ٝ، َ�ٝٓ�� إُٜٗ� ا�ط�، ٌٖ ٖٛ ا��نٞ أّ ا��نط أّ ا�ػ���ٌ؟     

 ا��٬ٍ َٓٗذ١ٝ ت��� اي��ٌ اي�طبٞ ا�ػًِ ْ�ٝذ١ ت�ثطٙ ب��طا�١ ٚا٭غ�ٛض٠ ٚا٭ٖٚ�ّ ا���١�ً  -7

��٤�ٗ ْ�ٝذ١ اي��ك� ٚ�صي� اي��ثط ايػً� ب�ي��ٌٜٚ اي��غ� يًٓكٛم ٚا��٬ ا�صَّٛ ب� اي    

 ٚ�صي�

 اي�ٌُ ب�٭�طا� اي��غ�٠ ٚاي�ًٛ ٚاي��ط� غٛا�٤ �٢ً َػ�٣ٛ اي��٠�ٝ أٚ �٢ً َػ�٣ٛ ايؿط١�ٜ، ا٭َط    

 ايصٟ تط� �ي� اي��ٌ � َٓ�ك� اي�طٜ� ب�ٕٚ بٛق١ً ت�ٛ�ٙ إ� ا��٫ٙ ايكشٝ�، ٚب�ي��يٞ ق�ض    

 أٜٔ ٜ�ذ٘! َه�طب�� ��طٜ�� ٚ� س�٠ َٔ أَطٙ، ٫ ٜ�ضٟ إ�    

 

 ����� ا���� أ����� ا������ وا������ �� ا���: أ���� ا����:����ً�: 

 ا����� ا������: -1

 اْ�ُ�ف ا٫ْ��ز اي��ٗٞ َٔ ْ�س١ٝ ا�ٛنٛ� ��ٙ ا�ػ�٥ٌ ا�ػ�ذ�٠، ٚب�يصا� اي��٘ ايػٝ�غٞ.  - أ

اي���ٝ�،  ��ّ اي�ٌُ ب��ٗٞ اي�ٓعٌٜ ٚا���ق�، ٚ�صي� ب��ٗٞ ا�ٛاظْ�� ٚا٭ٚيٜٛ�� �ٓ�  - ر

     ا٭َط

 ايصٟ ٜ�ػ� ا��ٍ أَ�ّ اٯ�ط ب��ك�٤ اي�ؿطٜ� اٱغ٬َٞ �ٔ َٝ�إ اي�ٌُ.

 ��ٌ � ٖٛ ايًأْ� ، ٚايصٟيٝؼ � ٚغ� أس� إٔ ٜ�ً�٘، ٭ْ٘ ب�� ا٫د�ٗ�� َ��ٛس�� ا����ض -ز 

 ٚاي�ذ�ٜ�، َٚ�ًّٛ إٔ ايٓكٛم َ�ٓ�ٖٝ٘   ٚب�ي��يٞ أْ�ً� ا٫د�ٗ�� ،يً���� ���ا٠ اي��ٗٞ     

 ٚاي�ه�ٜ� �� ١ٖٝ�ٓ�َ، ٚب�ي��يٞ ٜ�ٕٛ ا٫د�ٗ�� �ط� �ًِ �ٔ ٜ�ٕٛ ���ضا� �٢ً �ي�.     

 ْ�ص اي��ًٝ�، �� ي٘ َٔ آث�ض غ١ٝ�ً �٢ً َٓٗذ١ٝ اي���� اي�ذ�ٜ�ٟ ٚٚس�٠ ا�ػًُ�.  -�    

 

 �:ا����� ا������: أ���� ا���� ا������ �� ���� -2

 ١���َ ا��٬ٍ َٓٗر ا٫غ�ٓ��� ٚا٫غ��٫ٍ اي��ٗٞ ْ�ٝذ١ اي��ًٝ� ا�صَّٛ ٚاي��ٌٜٚ اي��غ�  -أ    

 ٚا��٬ ب� اي��٤�ٗ ٚت�ث�ٙ ايػً� �٢ً َٓٗذ١ٝ اي����.        

ُ�ٗ� ٚ�ًًٗ� ٚا����ض  -�    اي�ٌُ �ٓٗذ١ٝ ب٤�ٓ ا٭س��ّ ٚت�ًًٝٗ� ٚ���� ���ق� ايٓكٛم ٚس�

 ا�كًش١ 

 اي��١َ بهٛاب�ٗ� ٚؾطٚ�ٗ�، ���كًش١ ا��١ٝ�ٝ ٖٞ ��١ٜ اي�ؿطٜ� ٚاي���ح �ًٝ٘.        

ٍ ��ضب١ اي��ٝ� ا�ه١ًً ٚاي���يٝ�  -ز     إ���٠ ب٤�ٓ َٓٗذ١ٝ اي���� � اي�ذ�ٜ� اي��ٗٞ َٔ �٬

 طا٤.ٚا٭�طا� اي��غ�٠ ٚا���٠٫ ٚاي��ط�، ٚاي� ت���ض� ٚأس��ّ ايؿط١�ٜ اٱغ١َٝ٬ اي�       

 تػًٝ� ايه٤ٛ �٢ً ا�ٓٗر ا٭قٛيٞ ب�٤ا� ب��ؿط١ٝ�ٚ اي��ضى١ٝ ي�ذ�ٜ� ا�ٓٗر اي��ٗٞ.  -�    

١���َ إؾ��ي١ٝ ا�ً� سٍٛ َ��ِٖٝ َك�ًش�� اي�شح، ��ي�ط� ب� ايؿط١�ٜ ٚاي��٘  -ٖـ   

 ٚاي�١�٬
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  َ� ٖٛ َ��ٝ�ط ٜ��ٌ �ي�!بُٝٓٗ�، ٚاي�ط� ب� اي��٘ ٚاي�ٜٔ ٚب� َ� ٖٛ ث�ب� ٫ ٜ��ٌ اي�ذ�ٜ�، ٚب�      

 أٜه�� ت�تٞ ا٭١ُٖٝ اي�١ًُٝ َٔ إ١ْٝ��َ اي�ذ�ٜ� اي��ٗٞ ٚبٝ�ٕ أ�ي�٘ ٚغ�١ً٥ ٚ��ٜ�ت٘. -ٚ    

 ض١ٜ٩ د�٠�ٜ �ٓٗذ١ٝ ت�١ًُٝٝ َػ���١ًٝ َٔ ؾ�ْٗ� إٔ ته� اي��ٌ اي�طبٞ ٚا�ػًِ � َػ�ضٙ  -ظ    

 ايكشٝ�، ب��٫ َٔ ا�ٓٗذ١ٝ اي��١ًُٝٝ ا��ي١ٝ اي��١ُ٥ �٢ً اي�ً�� ٚاي�ً�ٞ ٚت١ُٝٓ ث���١ ايصا�ط٠،        

 �����٠ ق١��ٝ اي��ٌ ٜ��أ َٔ اي��ًِٝ ايكشٝ�.       

 �طا٠٤ د�٠�ٜ �ٓٗذ١ٝ اي���ٌَ َ� اي��ضٜ� ب��٫ َٔ ا�ٓٗذ١ٝ اي��١ُ٥ �ٓ� ب�� اي��٤�ٗ اي�     -�   

  ٜعاٍ اي��� َِٓٗ ٜط٣ إٔ ا��نٞ ٖٛ ا�ط� ا٭غ�غٞ يً��ضٜ�، ٚيٝؼ ا�ػ���ٌ!٫       
 

 اٯتٞ:ٜٗ�� ٖصا اي�شح إ�  أ�ــــ�اف ا���ــــ�:�����: 

، ي�ؿ��ٌ بٴ١ٝٓ َٚ��ق� َ��قط��٠َ�� َ ٚ��ي���� � اي�ذ�ٜ� اي��ٗٞ آَٗذ١ٝ  إ���٠ ب٤�ٓ -1

 َٓٗذ١ٝ 

 ايصٟ ًٜ� َ��ً��� ا�٠�ٝ � ا�ػ�٥ًٌ�كط ��١ًٝ ت�ٕٛ أغ�غ�� ي٬د�ٗ�� ٚاي�ذ�ٜ� ا�ٛا�� ي    

ٚ���� يهٛاب� ي�طإٓ اي�طِٜ ٚايػ١�ٓ طب� اي��٘ ب�يٛا��ايصٟ ٜٚ ا�ػ�ذ��٠ �اي�ط�١ٝ ٚاي٥��ٛ      ٚ ،

 ا��ٗط٠.

 � اي��ٗٞ، َٚٓٗ� اي��ك� بٝ�ٕ أغ��� ا��٬ �ٓ� اي��٤�ٗ ٚت�ث�ٙ ايػً� �٢ً َٓٗذ١ٝ اي�ذ�ٜ -2

 ا�صَّٛ، اي��ٌٜٚ اي��غ�، اي�ًٛ ٚاي��ط� غٛا�٤ �٢ً َػ�٣ٛ اي��٠�ٝ أٚ ايؿط١�ٜ. �ا�صٖ�، اي��ًٝ    

ٚاي��٘ ٚاي�ط� بُٝٓٗ�، ٚاي��طٜ� ب�ي�ٜٔ �يؿط١�ٜ ��ٜ� َك�ًش�� اي�شح َجٌ: اي��طٜ� ب -3

 ٟ َُٓٗ� ��بٌ يً�ذ�ٜ�!ٚاي��٘، ٚاي�ط� بُٝٓٗ�، ٚاي��طٜ� ب�يج�ب� ٚا���ٝ�ط، ٚأ

 اي�ذ�ٜ�، ٚب� ايٓكٛم اي�١ٝٓ ت��ٌ اي���١ٝ اي�٫ي١ اي� ٫  ج�ب�١اي��طٜ� ب�يٓكٛم ايؿط�١ٝ اي -4

 اي�٫ي١ ايج�ب�١ اي� ت��ٌ �ي�، ٚاي� ٚض�� �١ًٝ ١َ��ٚ، ٚ� ْ��� ا�ػ�٥ٌ اي�ط�١ٝ.    

 ،  اي�ٓ�� ٖٚٞ: َٔ ايؿٛا�٥ اي� �ً�� ب٘ ب��ٌ اٯ�طٜٔ �ٝ� َ�ْٛ�� اي�١ًُٝ اي����١ٜٝٗ�  -5

، ٚٚن�ٗ� � �ٛاي�ٗ� ايكشٝش١ ٚ���� يً��ٌ ٚاي��ضٜؼ ،ايك١��ٝ، اي�كٓٝ�، اي�شح اي�ٓعٌٜ،   

 ٚا�ٓ��   ٚٚ���� يً�طإٓ اي�طِٜ ٚايػ١�ٓ ا��ٗط٠ �٢ً ق�س�ٗ� أ�هٌ ايك٠٬ ٚاي�ػًِٝ. 

 بٝ�ٕ ا٭�ي١ ٚايٛغ�٥ٌ ٚاي��ٜ��.اي��طٜ� ب�ي��ٛض ٚاي�ذ�ٜ� اي��ٗٞ ٚ -6

ض١ٜ٩ َٓٗذ١ٝ د�٠�ٜ يً��ًِٝ ت�ّٛ �٢ً ت١ُٝٓ ث���١ اٱب�ا� ب��٫ َٔ ا�ٓٗذ١ٝ اي��١ًُٝٝ ا��ي١ٝ  -7

 اي��١ُ٥ 

�٢ً اي�ً�� ٚاي�ً�ٞ ٚت١ُٝٓ ث���١ ايصا�ط٠، �����٠ ق١��ٝ اي��ٌ اي�طبٞ ٚا�ػًِ ٚٚن�٘ �٢ً     

ٚايصٟ ٜ��أ �ا٥ُ�� َٔ اي��ًِٝ اي��٥ِ �٢ً اٱب�ا�، ��ي�طإٓ  َػ�ضٙ ايكشٝ� ٜ��� أغ�ؽ �ٌ ت١ُٝٓ

 ى��� اي��ٌ �ُش�٣ٛ ٚأ�ا٠ يً����، ٚايصٟ ٜ��� َٓ�� اي��ًٝ� يٮس��ّ ايؿط�١ٝ.  اي�طِٜ 
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تكشٝ� ا�����٫ ايُٖٛٞ ب�ٕ سط�١ ايّٝٛ ٜٓ��ٞ إٔ ت�ٕٛ ت�طاضا� �ط�١ ا٭َؼ، ���ػ���ٌ  -8

 ا� ٜ�ذ�ٚظ ا��نٞ، ٚا�����٫ ب�ٕ سط�١ اي��ضٜ� ت��أ َٔ ا��نٞ إ�ت�طاضا� يًُ�نٞ ٚإ�� إب� يٝؼ

 ا��نط ا����� ���٧، ��يكٛا� أْٗ� ت��أ َٔ ا�ػ���ٌ، ���ط� ا٭غ�غٞ ي�ذ١ً اي��ضٜ� ٖٛ    

 ا�ػ���ٌ ٚيٝؼ ا��نٞ، َُٗ� ٜ�ٔ ْٛ�ٗ� ث���١ٝ أٚ غٝ�غ١ٝ أٚ ا��ك��١ٜ.    

َٚٔ أُٖٗ� ْ�ٝذ١ ��ّ ا٫د�ٗ�� ا�ُ��ٞ ا�ػ��ٌ،  �١ًُٝ،بطٚظ َؿ��ٌ د�٠�ٜ إ� ا�٠�ٝ اي -9

ٝ��  َٔ �� أًٖ٘، ٚاي��ك� �صٙ اي���٣ٚ ب�ٕٚ غٓ� ؾط�ٞ، ْٚ�ٝذ١ �صا بطظ   ، إ� ٚاي��ط� اي�ًٛاي��

 ايػ�س١ ا�ٝ�ا١ْٝ ��ي��ط� �٢ً َػ�٣ٛ اي��٠�ٝ ٚاي��ط� �٢ً َػ�٣ٛ ايؿط١�ٜ.    

تػًٝ� ايه٤ٛ �٢ً َٓٗذ١ٝ ��ّ ٚدٛ� اي�ا�� � اي�طإٓ اي�طِٜ ٚب�ٕ ب�� ا��ػطٜٔ �  -10

ٜ�ٛ��ٛا  �ٓ�َ� ا����ٚا بٛدٛ�ٙ، �ٛ��ٛا � �ي� ايِٖٛ، �٢ً ايط�ِ َٔ إٔ اي�طإٓ ٖٛ اي���� ا�� 

 ٚا��ي�   

 ��ً� ٚايٓػ� ايصٟ ٜ�ك� ب��ك�ا�١ٝ ا��١�ً ٚإٔ اي�ِٗ يٓكٛق٘ ٖٛ �ِٗ ْػ�، �ٗٛ ٜ�ك� ب�   

� إٓ ٚاس�، ا��ً� � َك�ا�ٝ�٘ ٚأْ٘ تٓعٍ َٓذُ��، أٟ َ�ط�� ٚتٓعٍ َ�ط٤ٚا� ٚيٝؼ َ��ٛب� َٔ     

 بٛاغ�١ د�ٌٜ �ًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚايٓػ� ٖٛ � �ُٗ٘ �  ا� غ�ش�ْ٘ ٚت��� �٢ً ضغٛيٓ� ا٭��ِ �ُ�

 ��ي�٠ �ًٛ� اي�طإٓ ٚإ� إٔ ٜطخ ا� ا٭ض� َٚ� �ًٝٗ�.   ٚت�ًٜٚ٘ َٔ اٱْػ�ٕ، ٖٚصٙ ا����ي١ غ���٢    
 

 بؿ�ٝ٘ ا٫غ��طا٥ٞ ٚاي�شًًٝٞ سٝح � �� ا���٠   ايٛق�ٞغٝ�ِ اغ���اّ ا�ٓٗر  ���� ا����:را��ً�: 

 اي�١ًُٝ َٔ َك��ضٖ�، ثِ ب�� �ي� � �ًًٝٗ� ٚت�ٜٛ�ٗ� �ػ� ت�ػِٝ اي�شح.      

غٝ�ِ ت�ػِٝ ٖصا اي�شح إ� أضب�١ َ��سح ١���ٚ، تؿٌُ اي٥��ٓر  ا����: ����ً�: �����

 ٚاي�ٛقٝ�� 

 ١ُ٥��ٚ ب�ِٖ ا�ك��ض ٚا�طاد� اي��١ٝٗ ٚاي�١ًُٝ، ٚ�ي� �٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:       
 

 . نهٌاقع ان���� ي���ً� �يٌضٌ�ً� �ث�� ا��ل: ان��احم ان��ر�خ��ان

 :����� ، ��رئ��� و����� ��ا ا����� إ�� ���� �����         

 اي��ٗٞ. ٛا��ا�طاسٌ اي��ضى١ٝ يً 

 �كط اي��ًٝ�.ْ�ٝذ١ ت�ثطٙ  ب ا��٬ٍ َٓٗر ا٫غ�ٓ��� ٚا٫غ��٫ٍ 

 .اْ�ُ�ف اي��٘ َٔ ْ�س١ٝ ا�ٛنٛ� 
 

 �� ان��ذ�ذ ان����.ان�ث�� ان����: أ�ث�ب انخ�ف ��ذ ان����ء ������� �هَ ي����� ان��ك�� 

 و����� ��ا ا����� إ�� أر��� ����� رئ���، �� �����:         

 َ�ّٗٛ ا�٬��٫ �ٓ� اي��٤�ٗ ٚاي�ط� بٝٓ٘ ٚب� ا��٬ ا�صَّٛ.: 

 ؾطٚ�٘. -أْٛا�٘  –َ٘�َٗٛ -اي��ٌٜٚ �ٓ� اي��٤�ٗ: 
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 . �َ�ّٗٛ ا��٬ ٚاي�ًٛ �ٓ� اي��٤�ٗ ٚاي�ط� بُٝٓٗ�، ٚأثطُٖ� ايػً� �٢ً َٓٗر اي�ذ�ٜ :

، ٢ً�ٚ ٚس�٠ اي��ط� ب� اي��٠�ٝ ٚايؿط١�ٜ ٚأثطٙ ايػً� �٢ً َٓٗذ١ٝ اي���� :

 ا�ػًُ�.
 

ٍ إيك���� ��ـذد ان��� ���ق�� ت�نش����ن�ان�ث�� ان��  .ا���ي�� : يذ

 � رئ��� �� �����:��������  إ����ا ا�����  و�����        

 � َٔ ��َ٘!ٜإ١ْٝ��َ اي�ذ� :

  ��ٜ� اي��٘ اٱغ٬َٞ َ�� �٢ً َػ١ًُ غ�ب�١ � اي�كٛض ٚا��ِ.: 

 ��بٌ يً�ذ�ٜ�! ��٬ـــــ١ اي��٘ ب�يؿط١�ٜ، ٚأٟ َُٓٗ�: 
 

 يط�نة����  إنَ �����ى����ئه�.  أدن��� ان�طٌر �ان��ذ�ذ �� ان���: ي��َ �اتعان ان�ث��

��: 

 ــــ�.ـــ٢ٓ�َ اي��ٛض ٚاي�ذ�ٜ: 

 ـــــ�.ــــــــــــــــــ�ٜــــــــــــــــ١ اي�ذــــــــــــأ�ي: 

 ٚغ�٥ٌ اي��ٛض ٚاي�ذـ�ٜـ�. 

 :ا��� ـ�ـ�ــــو�� ،ــ�ـ�ـــــــ��ـــــا������ً�: 

 . ـ�ئـ�ــــــا���ــ -1

 ـ�ت.��ـــ���ــــا -2

 .ا��ـ�ا�� �ـــ�ـ��ئ -3

 ��ــ�س ا����ـ���ت.  -4

 

 ان�ث�� ا��ل

 � ����ً� و������ً ا���� ��ا��� ا���ا�� ا���ر����

 ـ�:ـــــــ��ـــ��

ب��ٙ َٔ اي�ًّٛ �ُٝ� ٜ�ط� �� َٔ ي�� َطٳ اي��٘ اٱغ٬َٞ ب��ٚاض ��١�ً ��ٕ � �ي� أؾ�٘     

ٚا٫ْ�ُ�ف ٚا�٫ػ�ض سٝٓ�� آ�ط، ٚ�ي� �� ت�ث� اي�ٛاٌَ اي� �ٝ�  ،ايٓٗٛ� ٚا٫ْ���ف سٝٓ�

بطد�ي١ � �ٌ �كط َٔ �كٛضٙ، ٚغٛ� ْ�� � ٖصا ا��شح ا�١ٝ�ً اي��ضى١ٝ يٛا�� اي��٘، 

 ٚا��٬ٍ َٓٗر 

٘ َٔ ايٓ�س١ٝ ا�ٛن١ٝ�ٛا٫غ�ٓ��� ٚا٫غ��٫ٍ � �كٛض اي��ًٝ�، ٚ�  .صي� اْ�ُ�ف اي��
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 ���� ����� رئ��� ��:��� �� ��ا ا����� �و��

 اي��ٗٞ. ٛا��ا�طاسٌ اي��ضى١ٝ يً 

 �.ــــط اي��ًٝــ�كْ�ٝذ١ ت�ثطٙ با��٬ٍ َٓٗر ا٫غ�ٓ��� ٚا٫غ��٫ٍ  

 .ا�ٛنٛ�اْ�ُ�ف اي��٘ َٔ ْ�س١ٝ  
 

 ان�طهة ا��ل

 ا��������ا�� ا���ا�� ا���ر���� 

ؾ�٠�ٖ �٢ً أ�ٚاض  ،ٜطغِ يٓ� ���� بٝ�ْٝ�� �ج� ا�ٓشٓٝ�� ،إٕ اي���� اي��ضىٞ يًشط�١ اي��١ٝٗ    

ا������١ �٢ً ٖصٙ ا�ط�١، ٢ً�ٚ ايٛ�ٞ ايؿ�ٌَ ي�ٚضٖ� � ا�٠�ٝ، �ً�� َط� اي��٘  ضاي��ح ٚا�٫ػ�

ب��ٙ َٔ اي�ًّٛ �ُٝ� ٜ�ط� �� َٔ ايٓٗٛ� ٚا٫ْ���ف  أؾ�٘اٱغ٬َٞ ب��ٚاض ��١�ً ��ٕ � �ي� 

سٝٓ��، ٚا٫ْ�ُ�ف ٚا�٫ػ�ض سٝٓ�� آ�ط، ٚ�ي� �� ت�ث� اي�ٛاٌَ اي� �ٝ� بطد�ي٘ � �ٌ �كط 

 ، يصا غٓ��ط� إ� تً� اي�كٛض َ�ٝٓ� سط�١ اي��٘ ق�ٛ�ا� ٚا�ػ�ضا� ٖٚٞ ��ٯتٞ:ٔ �كٛضَٙ

  ت�ٛضايصٟ ��ٕ �كط ب٤�ٓ ٚت�غٝؼ يً�ؿطٜ� اٱغ٬َٞ، �� إٔ اي��٘ اٱغ٬َٞ  :��� ا�����أوً�: 

ب��ٌ �ٗٛض َؿ��٬ ْٚٛاظٍ د�٠�ٜ � ٚا�� ا�ػًُ�، ��ق١ ب�� اْ�ؿ�ض  ،� �كط ايكش�ب١

يٝؿٌُ �ج�ا� َٔ  ،٬ّ � ب�٬ ��١�ً ايج����� ٚاي���ا�، ��تػ� بصي� ْ��� ا٫د�ٗ�� اي��ٗٞاٱغ

ٚأب��ٙ �ٔ ا��٫ا� ايٓ�طٟ  ،ٚا��ي١ٝ، ا٭َط ايصٟ ١�ٚ ب�يٛا��١ٝ ،ٚاٱ�اض١ٜ، اي�ه�ٜ� ايػٝ�غ١ٝ

 .(3)يًُػ�٥ٌ ٚا٭س��ّ

أثٳط� ت�ث�ا� ب�ي��� � ت�ٜٛط  ،١ٜٛ��ٚ ،١ًُٝ�ٚ ،�� ؾٗ� سط�١ سه�ض١ٜي :��� ا�����������ً�: 

 ٚ��ٜ� ا�٠�ٝ اي��١ٝٗ، ��� غ��� ا٫س���� ا�ه�ضٟ ب� ا�ػًُ� ٚايؿ�ٛ� اي� ��ً� اٱغ٬ّ،

ٚت�ط� ايكش�ب١ � ا٭َك�ض، ٚؾٝٛ� ضٚا١ٜ ا��ٜح �٢ً اتػ�� �ا٥ط٠ اي�شح اي��ٗٞ ٢ً�ٚ �ٗٛض 

، اي�١�ٛٛاقِ اٱغ١َٝ٬، �ُ�ضغ١ ؽ ��١ٝٗ � ��ً� اي�ؾ�ً� َ�اض ،ا��ٖ�� ��١ٝٗ

  ٚا��١ٜٓ، ١�َٚ، ٚايؿ�ّ،

�� إٔ ا�٬س� ٖٛ بطٚظ ��ٌَ  د�ٜ� أثط � ��١�ٝ اٱْ��ز اي��ٗٞ � ٖصا اي�كط، ، (0)ٚايُٝٔ، َكطٚ

ٖٛ  ، َٚطد� ٖصا ايكطا�(5)ٚ� اي�كٛض اي� تً�٘، �جٌ � ايكطا� ب� اي��٤�ٗ ٚس��ّ ب� أ١َٝ

                                                           

3
ـس ص ��16س �1 )�ػػػػك��س ا����ػػػػ�) كال��م�ػػػػ) �ػػػػ� ال�ػػػػ���ة ا��ػػػػ���ةس )ا� الث���ػػػػةس ال)ك�ػػػػةس � /)  ((

121- 123. 

س �1 ال���� �ؾس ����� ال����� ا�����س �����: ��ل) ال�ط��س )ا� ا���ـس ���ك�س �/ال��� (�0

 .           141-�6ـس ص�544

 . ��6 ����س ص ��ال���� �ؾس � /( ال����2
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�ٛ � إ�اض٠  يً��ٝ٘ �ٚض ا���ؾطاي���ًل  ،اي��� اٱغ٬َٞ َٔ ا�١�٬ إ� ا��ً� ٍ ْ��ّ ا��ِ ��

 ،ؾ٦ٕٛ اي�ٚي١ ٚا��ُ�، ا٭َط ايصٟ أ�٣ إ� تٛغ� اي�ضاغ�� اي��١ٝٗ � د�ْ� اي����ا� ٚا����٬َ

ٚاٱ�اضٟ، ٖٚصا ٫ ٜ�� إٔ اي�ؿطٜ� اٱغ٬َٞ ��  ،ٚا��٫ك��ٟ ،أ�جط َٓ٘ � ا��ْ� ايػٝ�غٞ

كٞ �ٔ إ�اض٠ ا�٠�ٝ اي��١َ، ��ٌ ا���٫ ايػ�ي�١ ��طا� ��ٕ و�ُٗ� اٱغ٬ّ، ٚي�ٔ أ�

اي�شح اي��ٗٞ ايٓ�طٟ �� ت�ٛض أ�جط �  ا�ػ�س�� أٚ ا�ٛنٛ��� اي� � ت�ٔ �ٌ قطا� ب� 

 ،ٚا�٬ق١ إٔ �كط اي��ب�� ؾٗ� تؿ��ٌ بصٚض إس�٣ أظَ�� اي��٘ اٱغ٬َٞ، (��اي��٤�ٗ ٚا����ّ

 ٖٚٞ اْ�ُ�ف اي��٘ َٔ ايٓ�س١ٝ ا�ٛن١ٝ�ٛ.

��� ���ة ا���ا�� ا������ ا����ى �� أوائ� ا���ن ا����ي ، �� ��� ��� ا������������: 

أز�� ���ر ا�����د ا����� ����  ،ا����� وأ���� �� ����� ا���ن ا��ا��، و��ن ��ا ا����

 :(7)���� ��ا�� أ�����

ْ� ب�ا١ٜ ٖصا اي�كط ب�ا١ٜ �ٝ�ّ اي�ٚي١ اي���غ١ٝ، ٖصٙ اي�ٚي١ اي� �ط�� ��� �� ا����� ا������: -1

�٩��ًٖ� اي��٤�ٗ، ٚأسهطِٖٚ ��يػِٗ اي�١ًُٝ، ٚ�ً� َٔ ب�هِٗ ٚن� �ٛاْ� َػ�٠�ُ َٔ اي���� 

 �ُ� ��ٌ ا�١�ًٝ ٖ�ضٕٚ ايطؾٝ�، إ� �ً� َٔ أبٞ ،ي�ػٝ� ب�� اي������ اي��١َ ،ٚايػ١ٓ

ٚن� ���� ٜٓ�ِ َٔ �٬ي٘ ا�٠�ٝ ا��٫ك��١ٜ، ��ي� ض�٘ ا� ���� " ا�طاز" ت�ط�  ،(8)ٜٛغ�

 ٚاٱٜطا�ا� ي�ٚي١ ا�١�٬ اي���غ١ٝ. �ٝ٘ ي�ٌ َ� ٜ��ً� ���١ٜ ا٭َٛاٍ

�ّ ٚاي�٤�ًُ، غ�ِٖ � �ٛ اي��٘ َٚؿ�ض�١ اي��ٝ٘ � ٚن� ايً�ٓ�� ٖٚصا ا٫تك�ٍ ب� َ٪غػ١ ا��� 

 ٥ط اي��١ٝٗ اي� اغ��ثط� بٗ� ايػ١�ً ا���١ُ، ����٫ك�� أٚ ايٓ��ّ ا��يٞ.ا٭غ�غ١ٝ � ب�� اي�ٚا

َٔ ايٓ�س١ٝ ا٫د�١ٝ��ُ ب�س���� أْ�ؽ� َٔ ��ً�  أَ��ظ �كط ْؿ�٠ ا�صاٖ� ا����� ا�������: -2

ايج����� ٚا�ه�ضا�، ٚ��ٕ �� اي����ٍ ا��ط� ٚايج��� أثط � إْه�ز اي��ٌ اي��ٗٞ ٚ��ٝٓ٘ َٔ 

�ُ� ْ�ر �ٔ ٖصا ا٫س���� ، طاز ا�ػ�٥ٌ ٚٚن� ايهٛاب� اي��١َ يً�طٚ� اي��١ٝٗ ا����١ٜٓاغ��

                                                           

ال���) ال��ل�� لم��� ا��ػ���س ������ػ�س ��مة ال����ةس � ال�يال�س ��� ������ �� ال��آف ال���ـس  /( ) ��

 .     �2ص  ـس 1661س 5ال�))

س )/  �3ـس ص 5412س �� �م� ال�ػ���س �ػ���� ال��ػ� ا��ػ���س )ا� ال��ػر ال�م��ػةس ��ػ�ك�س � /( ) ��

ػ�فس �� ���ـ ا��ك��س   ا�����)  ـس ص ��16س 1ك������� ال���س )ا� ال��� ا��ػ��� ال�ػ)��س ��ن

63- 6�          . 

 ال��اج: ل���ـ ال����) أ�ى �ك�ػ� ���ػكر �ػف إ�ػ�ا��ـ �ػف ���ػر �ػف �ػ�) �ػف ���ك�ػة ا���ػ��� ال�ػك��س (��

 �ػ( 1�5ق ��113 ـ 

ّ�ػرن �ػ� �ػ�ا 16�1س �1 ال�ػ���،سس )ا� ا����ػ�ـ لمط���ػة     ال��ػ�ر أ)كا� كك�ػ�ئ� إ�ػ�ا)ا� ال)كلػة �ػػف ـس �ن

 ، ك��اج ك���ه.ي��
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ٔ ثِ اتػ�� �ا٥ط٠ ا٫د�ٗ�� � �ٌ أبٛا� َا�ه�ضٟ ٚاي����ٌ ا٫د�ُ��ٞ �جط٠ اي�٥��ٛ ٚتٓٛ�ٗ�، ٚ

 اي��٘.

َٚٓٗ� اي�ًّٛ ؾٗ� ٖصا اي�كط ت�ؾ� ٚت�ٜٚٔ �كط ايج���١ ا��ط�١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬، ا����� ا�����:  -3

ٖٞ �ًّٛ ا��ٜح،  ،ايؿط�١ٝ ا���١�ً، ٚي�ٌ أِٖ اي�ًّٛ اي� ��� ت�ٜٚٓٗ� سط�١ ا٫د�ٗ�� اي��ٗٞ

ٚ�ْ� ايػ١ٓ اي١ٜٛ�ٓ � ٖصا اي�كط ٜ�ّٛ �٢ً �ٛا��  ،ت�ٜٚٓ�� �ًُٝ�� َٓٗذٝ�� ،ٚ�ًّٛ أقٍٛ اي��٘، ��� �

ٚ�ٕ �ًِ ١ إٔ أق�ش� أ�ي١ ا٭س��ّ َٔ ايػٓ� ،أثط �ي� ١�ٝ��َٔ، ٚ��ٕ  َٝػٛض٠ ي٤�ٗ��ً، �ُ� �ٴ

�ٳً�ٳ ا٫د�ٗ��  ،ب�٬سِ ٖصٙ اي�ٛاٌَ ايج٬ث١، ٚيٝ�ٕٛ ��ْْٛ�� و�ِ اي�١ًُٝ ا٫د�١ٜ��ٗ ،أقٍٛ اي��٘

�  ؾ�٢ ���٫ ا�٠�ٝ اٱْػ�١ْٝ، �ُ� د�ً� َٔ ��٘ ا٭١ُ٥  ،تطاث�� ن�ُ�� ،� ٖصا اي�كط ،اي��ٗٞ

 ������:���م ��� ر ،ٚا��ٝ�� ا�اد�ٗ�� ٔ،ا��ٗ�ٜ

 ت�طٜط ا٭س��ّ ب�غ��٬قٗ� َ�ط�١ ايٛسٞ. ا�و��:

��ْٛا ٜ�ٝؿٕٛ �ٝٗ� �ٔ  اي���٦ٝ اي��  ،ٜ��� �طٜ�� ايٛا�� �ا٭س��ّ �ق١��ٝ ٖصٙ  ا������:

 ،�ا� ايك١ً ايٛث١�ٝ ب�يٛا�� ،ب�� ا٭قٍٛ ا٫د�١ٜ��ٗ ،، إ� ا��ُ�ٚا � غ�ًٝ٘(9)�طٜ� ��٘ اي�ٓعٌٜ

���ن ���� ا������ط ����� ���م ��� ا����ئ��  (10)اي�ط�ٚا�ك�� ا�طغ١ً، ا٫غ�شػ�ٕ،  :َجٌ

 ا������:

ٚايٛا�� اي�ًُٞ ) �ٌ تٓعٌٜ ا��ِ ( َٚٔ ٖٓ� � ٜ�ط�  ،ايٓل ايؿط�ٞ ) �ٌ اغ�ٓ��� ا��ِ (

�� إٔ إؾ��ي١ٝ اْ�ُ�ف اي��٘ َٔ ايٓ�س١ٝ ، اي��طٜط ا�ط� يٮس��ّ ،َٓٗذِٗ ا٫د�ٗ��ٟ

، �� ت�ًٛض� بؿ�ٌ أ�جط ٚنٛس�� � ٖصا اي�كط، �كط اي��ب��ا�ٛن١ٝ�ٛ اي� �ٗط� بصٚضٖ� � 

 ّٚاي�ٓٝ� ب�يٓ����ّ ا٫ق��اّ ا���ؾط  -ايصٜٔ ���ٚا ا٭١َ �ًُٝ�� -إ� �ه�ٌ ��٤�ٗ ٖصا اي�كط

�ٝ�  ،َٔ ٖٓ� ��� اي��ٌ اي��ٗٞ � ٖصٙ ا�طس١ً، َ��اّ اٱغ٬ّ س�نطا� تؿطٜ��� ٚ�ه��٤ (11)اي��٥ِ

ٚا�١ٝ��ُ، ٚتط� ثط٠ٚ ن�١ُ � �ٌ أبٛا� اي��٘، ي�ٔ إْ��د٘ � اي��٘  اي�ه�ٜ� اي�ط�١ٜ

�ٌ تٛغ��� ب�يٓػ�١ إ� ��٘ اي����ا� ٚا����٬َ �ُ�� أ��ٕ  ،ٚاي�ٚيٞ ،ٚا��٫ك��ٟ ،ايػٝ�غٞ

: " ��� ايطظا� ايػٓٗٛضٟ � ���ب٘ /سج�، َِٓٗ اي���ٛضٚي�� ٫س� ٖصا ا٭َط �ج� َٔ اي��، ْٚٛ���

� اي��٘ اٱغ٬َٞ أ�ٌ  -اي�ٚيٞٚا��يٞ، ٚاي�غ�ٛضٟ،  :إ� أؾ�ض إ� إٔ اي��ْٕٛ اي��ّ" ا�١�٬ ��٘

ٚأْ٘ ٫ ٜعاٍ � َطاسً٘ ا٭ٚ�،  -اي�ه�٤ٚؾ٪ٕٚ ا٭غط٠، �٬َ����ٚ، ، �ت�ٛضا� َٔ اي��ْٕٛ ا��م

                                                           

��مة ال��ـ إلى ��� ��م� ���� �م�� � ����ك�، ال����ة ال)���ة ال�� ك�� ��ثم�� �ال���ك) ���� ال��ي��  (6)

س كيا�، ك��ي��� �ف ����� ��� ال�)ّ  ��) ال���) ال����س/ ) ػػػػػ لم�ي�) �ف ال��مك��� أ�ظ� ��  الكا�����، ال��� 

 .�1 -12ص 5ـس ج16�6 -�ػ 1014س 1ا�ك��ؼ كال�ؤكف ا�����ةس �ط�س �

 .�2ص  ال���� ال����س ��) ال���) ال����س)/ ( �14

 .��ص  ���� ����س � ال�يال�س ��� ������ �� ال��آفس( ) / (11



73 

   

 73 

 �ج�ي� ال��ه ا�س�م� إع�دة بن�ء من�ج�� ال��ك�ر �

 الدكتور/ عبد الح��د مح�د الح��ي|                                    وفق م��م�ت وم��ص� م��صرة

 

ISSN : 2410-1818 

 
  نه�هٌو ا������� �ا�ج������

 و2020ي�رس -�����( 7ان��هذ ) ( 29ان�ذد )

أقٍٛ  إ��١َت�ُ� أٟ سط�١ ��١ٝٗ تطٜ�  ،١ُ�ْ ١�����َ � اي��ضٜ� اٱغ٬َٞٚأضد� �ي� إ� �ٝ�ّ أ

��� ت��ّ ت��َ�� ���ا�، ٭ٕ ٖصٙ  ،ا��ِ �٢ً أغؼ َٔ ا�ط١ٜ ايػٝ�غ١ٝ، أَ� اي��ْٕٛ ا��م

 .(12)���َّجٌ ٖصا اي ا٭١ُ�ْ � ٜ�ٔ ٜه�ٖ�

 ان�طهة ان����

 ��� ا����������� ����ه � ا���ل ���� ا������ط وا�����ل

��� د��� � اي��� اٱغ٬َٞ ب�� َٓ�ك�  -�كط اي��ًٝ� –�كط ْؿ�٠ ا�صاٖ� اٱغ١َٝ٬  ت٢ً

اي�طٕ ايطاب� ا�ذطٟ �ٛاٌَ غٝ�غ١ٝ ١ًُٝ�ٚ ٚاد�١ٝ��ُ، د�ً� َ��أ اي��ًٝ� وٌ �ٌ ا٫د�ٗ�� � 

ٚاْ��ُٛا �  -٢ً�ِ ت��ٚ� بٝٓٗ –ا�١َٛ�ٓ اي��١ٝٗ، إ� اب��� اي��٤�ٗ �ٔ ا٫غ��٬ٍ اي��طٟ 

ا�صاٖ� اي��١ٝٗ ا�ٛضٚث١، ٚ���ٛا �٢ً ْؿط آضا٥ٗ� ٚاي���� �ٓٗ�، ٚ��ٕ ْ�ٝذ١ ي�ً� اي�ٛاٌَ اْ�ػ�ّ 

� �ضاغ١  ا٭١ُ٥اي��� اٱغ٬َٞ إ� �ٍٚ َ�ٓ�سط٠، ٚب�يٓػ�١ يًذٗٛ� اي���٠ اي� بص�� ت٬َص٠ 

��ٍٛ َٝ�إ ا٫د�ٗ�� اي��ٗٞ َٔ � ي� صٚت�قٌٝ ايج�١ بِٗ ٚاي��ًٝ� �ِ، ٚ� أ٥ُ�ِٗٚإ�ا�١ آضا٤ 

ٜ��ػ�ٛا ا�٪�٬ٖ اي�١ًُٝ يصي�، ا٭َط ايصٟ ��� ب��� أٌٖ اي�ًِ � أٚا�ط اي�طٕ ايطاب� ا�ذطٟ 

�ب ��ر�خ ا������ ا����� ��� ������ �� ��� ّ�و��� �ّ�� �� ، (13)ب���ِ ب�ً� ب�� ا٫د�ٗ��

 ا������:

ٖـ، سٝح أ�كط ْؿ�� �656ٛ� ب��ا� �٢ً ٜ� ا��ٍٛ غ١ٓ �� غ�ٖٚٞ اي��٠ اي� غ ا����ة ا�و��:

١ُ٥ ي�ٛ�ٝ�ٗ� اي��٤�ٗ � ٖصٙ اي��٠ � ��١َ اي��٘ ا�صٖ� �ٔ �طٜ� ت�ًٌٝ ا٭س��ّ اي� ��ٍ بٗ� ا٭

 � �١ًُٝ اي��طٜر اي� ا���� أِٖ �ٓ�قط ا�ٓٗر اي��ٗٞ � ٖصا اي�ٚض.

١ُ٥ ا��ٗ�ٕٚ �٢ً ا٭���ٍ ا�ع١ٝ٥ ّ اي� �طضٖ� ا٭ٖٛ ت��ٝ� اي�ًٌ ا�ػ�١��ٓ َٔ ا٭س�� وا������:

�٠ �ٕٚ س�د١ إ� ايطدٛ� إ� اي���� ٚايػ١ٓ، �ُ� ا��٢ٓ اي��٤�ٗ � ٖصٙ اي��٠ ذيًشٛا�خ ا�ػ�

ب� اي��٤�ٗ، ٚبٛن� اي�ٛا�� اي�١ًٝ  ب�ي�دٝ� ب� اٯضا٤ � ا�صٖ� ايٛاس�، ٚب�ضاغ١ �ًِ ا��٬

 .(14)ٚاي���� �ٔ آضا٥ِٗ ١ُ٥ ا�صا١ٝٗ���ٖ، �ٌ ٖصا � إ��ض اي��ك� ٭اي� تٓ�ضز ��ٗ� ا٭س��ّ اي

إٕ اي�ضاغ١ ا�ٛن١ٝ�ٛ �صٙ اي��٠ ٜ�ؿ� إٔ ايػ�� � اي�عٚ� �ٔ ا٫د�ٗ�� ا�ػ��ٌ، ٚاي�عاّ       

ا�صاٖ� ا��ط١�ٚ، ٖٛ إٔ اي��ٛضا� اي� س�ث� � ٚا�� ايٓ�ؽ ٚأ���ضِٖ � ٖصٙ ا���١ ايع١َٝٓ 

                                                           

س لم���ر ����ةال��ئة ال ال�ياؽ ال���ك��س ��� ال���ة ك�طك��� ل���� ���ة أ�ـ ����ةس ��))/ ((12

 24-�0ص   سـ1663س �5 ال����،س

 .1�5ص  ���� ����س ) / � )�ك��س ا�����) كال��م�) �� ال����ة ا�����ةس ((13

ص  سـ��16 س�1 سال����، / � ��ط�ى أ�����س ال�)�) �� ����� ال��� ا�����س )ا� ال����س)  (�10

 . 136 -133ص ���� ����س ا�����) ك������� ال���س ا��ك��س ���ـ  � /) س525-522
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دع١ٝ٥ ٚبػ١�ٝ بػ�� تٛ�� ا�� ا�ه�ضٟ، َٚٔ ثِ َ��ٔ ت��� آضا٤ اي��٤�ٗ  ��ْ� ت�ٛضا�

 .(15)ٚاد�ٗ��اتِٗ � إ��ض �ٌ َصٖ� َٔ ت��١ٝ ا�ٛا�خ ا�ػ�ذ�٠

اي��٤�ٗ � ٖصٙ اي��٠ إٔ ْ٪�� أِْٗ ��َٛا ض�ِ �ٝ��  ٱ��ظا��ُ� تًعَٓ� ايٓ�ط٠ ا�ٛن١ٝ�ٛ      

١ًًٝ يً��٘ ا�صٖ� �ٔ �طٜ� ت�ًًٝ٘ ٚتٓ�ُٝ٘ ٚتطتٝ� أبٛاب٘ ��١َ د ،ا٫د�ٗ�� ا�ػ��ٌ ٚؾٝٛ� اي��ًٝ�

 ١ُ٥ ا��ٗ�ٜٔ ٚ���ٙ.ٚ�كٛي٘، ا٭َط ايصٟ س�� يٓ� تطاخ ا٭

ي�ٔ ٚ� ا���بٌ، ت�ؿ� يٓ� اي�ضاغ١ اي١ٜ��ٓ ي٠��ً �اتٗ� �ٔ �ٗٛض �ًٌ د�ٜ� � ا�١َٛ�ٓ اي��١ٝٗ 

�جٌ � ا��٬ٍ َٓٗر ا٫غ�ٓ���  –ٛ� اْ�ُ�ف اي��٘ َٔ ْ�س١ٝ ا�ٛن -إن��١ إ� ا�ًٌ ايػ�ب�

 ��� ���� ��ا ا���� �� ������: ،اي��٘ٚا٫غ��٫ٍ، � أقٍٛ 

 :ئ�� ا���ا��أا����� ا�ول: ا������ط �� ���ص 

٭ٍٚ � اغ�ٓ��� ا٭س��ّ ا َ��أ اي��طٜر د�ٌ َك�ض٢ً��ُٖ ٖصٙ اي��٠ � ��٤�ٗ ايإٕ ا��ُ��     

َٔ سٛا�خ ٚ��ٕ ٖصٙ ايٓكٛم ٖٞ ا٭قٍٛ،  ٜ�ٝػٕٛ �ًٝٗ� َ� ���ٖٞ ْكٛم إَ�ّ ا�صٖ� ا����، 

َٴ�ً��ٙ ٚت�طٜ� ا�ػ�ي�: ٝ� ا��اض�تإ� ق�ض ي�� اٱَ�ّ �ُ� ��ٍ اي��نٞ �ٝ�� � تط " ٜٓعٍ �ٓ� 

 ،ب� ا٭١َ ا�ٚأ�ِٝ بصي� غ�� ٖٞ ْكٛم اي��٤�ٗ، ٚأق�ش� َك��ض ا٭س��ّ (16)َٓعي١ أي��� ايؿ�ض�"

 و��� أن ���ر�� ����� ��� ��ل أ�� ا���� ا����� ا�����: ،ٚب� ْكٛم اي���� ٚايػ١ٓ

، ٚب� �ٍٛ أبٞ س١�ٝٓ إَ�ّ (17)�ٌ آ١ٜ أٚ س�ٜح ى�ي� َ� �ًٝ٘ أقش�بٓ� �ٗٛ َ٪ٍٚ أٚ َٓػٛ�""

ا�١َٛ�ٓ  ٜ�ٗط ا�٬�ْ٫ ا�صضٟ ايصٟ َؼ� "ِٖ ضد�ٍ ٚ�ٔ ضد�ٍ"، ا�صٖ� �ُٝٔ غ�� َٔ اي��٤�ٗ:

 د�١ٜ��ٗ � ٖصا اي�ٚض.ا٫

ٚي�� أث�ط ٖصا ا�ًٌ ايصٟ َؼ� َٓٗر ا٫غ�ٓ��� � َٓٗر اي�ً�ٞ أٚ اي��ًِ، ٜ�ٍٛ �ُ� �ًٞ     

 ايػ�ٜؼ: 

" ���� إٔ ��ٕ ��ي� اي��٘ ٜؿ��ٌ أ�٫ٚ ب�ضاغ١ اي���� ٚضٚا١ٜ ايػ١ٓ، ق�ض � ٖصا اي�ٚض ٢�ً�ٜ 

ٚ�ْ٘ َٔ ا٭س��ّ، ���ا �� �ي� ق�ض َٔ  ؽ �طٜ��٘ اي� اغ�ٓ�� بٗ� َ���� إَ�ّ َ���، ٜٚ�ض� �

 .(18)اي��٤�ٗ"

                                                           

�
ال���ر  ( )/ �ك�� ال����ك�س ����ة ا���ـ �مك)�� ك������� لم�ط��� �� �� ي��ف ك���فس12

 .��ـس ص16�3س   �1 سال����، ا�����س
ال���ػ�� ك�ػى س ���� �ف ال���ػ� ��ػ�ض �ػف �115( )/ � �م� ال����س ����� ال��� ا�����س ص ( �1

 .��5ػس ص1013س 1ال�)ا�ؾ ك����ر ال���لؾس )ا� ال�مـس ���ك�س � �ػ(س ����ر ��200
��ػػ�لة ا��ػػ�ـ أ�ػػ� ال��ػػف ال���ػػ� �ػػ� ا��ػػكؿس ط��ػػ� �ػػ�ف ��ػػ�ر ���ػػ�� ال�ظػػ�س ل��ػػ�ـ أ�ػػ� ي�ػػ)  (( �1

ال���ػػػ�س ����ػػػ�: ��ػػػط�ى � ال��ػػػ��� ال)��ػػػ��س )ا� ا�ػػػف  ال)�ك�ػػػ� ���ػػػ) ب ��ػػػ� �ػػػف  ���ػػػى  ال)�ك�ػػػ�

 .       1�1 -�1�6ػس ص �101س 1ي�)كفس ���ك�س �
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١ُ٥ �ُ� أث�ط �ا� ا�ًٌ � َٓٗر اي��يٝ� اي��ٗٞ، إ� ا�كط� سط�١ اي��يٝ� � ا��ك�ض ��� ا٭

 .(19)أٚ �� َ� ت�ط� � ��� ؾ�٢" �٢ً ا�ٛاؾٞ، ؾط� ا��ٕٛ "ا��ٗ�ٜٔ أٚ ؾطسٗ� 

��ْ� �١ٜ�ٓ اي�اخ اي��ٗٞ � ٖصا اي�ٚض ب��طٜط  :ا�����: ا������ ا����د �����م ا�����

 ا٭س��ّ 

ا�ط�٠ أ�جط َٔ �ٓ�ٜ�٘ �ٓٗر تٓعًٜٗ� �٢ً ايٛا��، ���٢ بصي� ��٘ اي�ِٗ �٢ً ��٘ اي�ٓعٌٜ، غٛا�٤ 

 ب�يٓػ�١ يًؿ� اي���ٝ�ٞ � ٖصا اي�اخ ٖٚٛ اي��٘، أٚ ايؿ� اي�ٓ��ٟ َٓ٘، ٖٚٛ أقٍٛ اي��٘.

��� ته��ِ �ٝ٘ ا��ْ� اي��طٜطٟ يٮس��ّ ا�ط�٠، ��ْ�ُ� �ٝ٘ ا� س� ب�ٝ� ايك١ً  :أ�� ا����

ب�يٛا�� ا��ٝؿٞ ٬َٚبػ�ت٘ اي�١ٝٓٝ، ٖٚ�صا أق�� اي��طٜط ا�ط� يٮس��ّ َٓٗذ�� يً��٘ �١ًٝ اي�طٕٚ 

 اي٬س�١.

��ٌُٖ �ح ��� تٛدٗ� اي�١ٜ�ٓ �ٝ٘ إ� �ٛا�� اغ�ٓ��� ا٭س��ّ َٔ أ�ي�ٗ�،  :وأ�� أ��ل ا����

اي� أؾ��� �ج�� ٖٞ تً� اي� �ل  سٝح �� إٔ ا٭بٛا� ،�ٛا�� تٓعٌٜ ٖصٙ ا٭س��ّ �٢ً ايٛا��

 ا٫غ�ٓ���

 ��� ��ٕ اي�شح �ٝ٘ ��ٝ��� َجٌ ا�كًش١ ،ٚأَ� َ� ��ٔ إٔ ٜ��� إ� إْه�ز ��٘ اي�ٓعٌٜ

ٯيٝ��، ٫ٚ ب��ُ�ٍ آيٝ�� �ًِ ٜ��� اي��٤�ٗ بٗصا اي�ٚض، أٟ ب��ٜٛط ٖصٙ ا، (20)ٚاي�ط� ٚا٫غ�شػ�ٕ

د�٠�ٜ، �ُ� إٔ �ح ا���ق� �ا� ايك١ً ايٛث١�ٝ ب��٘ تٓعٌٜ ا٭س��ّ � ى�ّ ا��١َ اي���١ٝ 

 ��ٌ �ٗٛض اٱَ�ّ ايؿ���، �ُ� أْ٘ آٍ إ� نُٛض ؾ�ٜ� ب��ٙ.

اَ��� َٔ غ�ٛ� ب��ا� إ� �ٗٛض �١ً ا٭س��ّ اي��ي١ٝ � أٚا�ط اي�طٕ  أوا�� ا����ة ا������:

، ٚ��ْ� َطس١ً �ا� ��ب� ت�ًٝ�ٟ ��يل، اْ���� (21)1876ّإ� غ١ٓ ّ 1293غ١ٓ أٟ َٔ ٖـ( 13)

�ٝٗ� ق١ً اي��٤�ٗ ب�َٗ�� اي��� اي� �ً��ٗ� ا����َٕٛ، اي� ت���ٌَ َ� ْكٛم ايٛسٞ َ��ؾط٠ � 

�١ًُٝ ا٫غ�ٓ���، ٢ً�ٚ اي��ًٝ� أ�جط َ� �٢ً � اي��يٝ� اي��ٗٞ ٚاي�شكٌٝ اي�ًُٞ ٚاي��ِٝٝ 

 اي�ضاغٞ.

 

 

 

                                                                                                                                                    
 .155( ) / � �م� ال����س ���� ����س ص ( �1
 .115( ال���/ � ال����س ���� ����س ص ( 16

54
 ��( ) / ��) ال���) ال����س ��� ال�)�ف ����� ك��ي���س ���� ����س ص (

( أ���) ��ا ال��)�) الي��� �ف أ���ػ� �ػ)ك� ��مػة ا���ػ�ـ ال�)ل�ػة �)ا�ػة ��ػ� ال���ػة ال����ػة ال�)�ثػة (51

 �ث�: ) / � ال)�ك��.
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 ان�طهة ان��ن�

 ا����ش ا���� �� ����� ا�����ع

�� أ�٘ اي��٤�ٗ �ٛ ���ب١ ا��ٕٛ ٚتكٓٝ� ا���كطا� اي� ���ز إ� ؾطٚ� ي  :���� ا������ أوً�:

٭ْٗ� ��ؾ� � �ا٥ط٠ ا�ص١ٝ�ٖ ايه�١�ٝ، ٚاٖ�ُ�  ،ا���ط� إ� �ٓكط اٱب�ا� ٚاي�ذ�ٜ� (22)ٚسٛاؾٞ

 .ٚا�ػ�٥ٌ ا��٫ان١ٝ ،ب����سح ايؿ�١ًٝ

إ� ا�كط� دٗٛ� ��٬ اي��٘  :و��� أّ�� ��ا ا����ب �� ا������ ��� ����ى ا������ ا�����

 .(23)� �ِٗ ا٭غًٛ� ٚسٌ اي���ضا� ٚاي�ا�ٝ�

د�ًِٗ اي�ًِ َٚهُْٛ٘، ا٭َط ايصٟ أ��ّ �ِٝٗ َٛاٖ� ا٫د�ٗ��، ٚ �ٔ ي�� :�������ا ������ظ

ٚ�� ��� ��ي� اي��٘ �ٔ ا��ػ�� ١�ًَ ا٫د�ٗ��، ، اي�ِٗ ايكشٝ�ًش�� ا��يٞ �ٔ أغط٣، ي

 �ُٓٗر � اي��ًِٝ. ،�ٌ اي�ً�ٞ ا���ؾط ،���ي�١ ا�ط�٠إ� سً�� ا، (24)اْ���� ايك١ً ب�٤�ًُ ا٭َك�ض

ٜط�ع �٢ً ٣�َ س��  ،��� أق�� ب��ٌ �جط٠ اي�كٓٝ� � اي�ًّٛ ٚأ�ٚاتٗ� :ا������ ا��را�� ����ً�:

أ�ًِ أْ٘ �� أنط ب�يٓ�ؽ � �كٌٝ �� ������:  ا�� ���ون ���ل ٥ٌ ٚ�كًٝٗ�،اي��ي� يًُػ�

�جط٠ اي��يٝ� ٚا���٬ ا٫ق�٬س�� � اي���يِٝ ٚت��� �ط�ٗ�، ثِ  ،اي�ًِ ٚايٛ�ٛ� �٢ً ��ٜ�ت٘

ا���ًِ ٚاي�ًُٝص ب�غ�شه�ض �ي�، ٚس٦ٓٝص� ٜػًِ ي٘ َٓك� اي�شكٌٝ، �ٝش��ز ا���ًِ إ�        َ��ي�١

أ�جطٖ� َٚطا��٠ �ط�ٗ�، ٫ٚ ٜ�ٞ �ُطٙ �� ��� � ق١��ٓ ٚاس�٠ إ�ا �ط� ��،  �ًٗ� أٚ س��ٗ�

 (.25)�ٝ�� اي�كٛض ٫ٚب�، �ٕٚ َطت�١ اي�شكٌٝ

ٚ� و��ب ا�� ���ون ���� ��ً�: ١ْ اي��٣ � َصٖ� اٱَ�ّ َ�ي� َٚ� ��� �ًٝٗ� َٔ ايؿطٚ� ب���

 َٚكط، ��ٕ ا���ًِ �ُ� ��ٍ:  ،اي��ٚإ، ب��ا�، اي� ا��ً�� �ٝٗ� �ط� اي��ت�� َٔ �٤�ًُ �ط��١

َٚٝ�ع  ،إ�٫ إ�ا أس�� بٗصٙ اي�ط� �ًُ�� ،٫ٚ ٜػًِ ي٘ َٓك� اي��ٝ� ،٫ ٜكٌ إ� ب�ٝ�٘ َٔ اي�شكٌٝ

 .(26)بٝٓٗ�، َ� إٔ إس��ّ �ط١�ٜ ٚاس�٠ َٓٗ� ٜػ�ٓ�� اي�ُط

 �� ���:إذًا �� أ��ز ا����ا��ت ا��� ��أت ��� ا���� ��� ا���ر�خ �� �      

 اي��ًٝ� ٭س� ا�صاٖ�. -1

 اي�ٍٛ ب���٬ ب�� ا٫د�ٗ��. -5

                                                           

 . �11( )/ � �م� ال����س ����� ال��� ا�����س ���� ����س ص �55

ال��ػػ� ا��ػػ��� ك�����ػػ�س  ( ) / أ��ػػ) �ػػّ�اج ��ػػ��س كالػػ)��ك�/ ��ػػ) الػػك)ك) ال�ػػ����س ال�ظ��ػػ�� ال���ػػة �ػػ��53

 .  3�4ـس ص1665س 1)ا� ال���ة ال����ةس   ���ك�س �

 .�11( ) / � �م� ال����س ���� ����س �50

 .231ـس ص5440س 1( ا�ف �م)كفس ال��)�ةس �����: ��)ب � ال)�ك�شس )ا� ���رس )���س ��52

 .231( ا�ف �م)كفس ال���� ال����س ص ��5
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 اي��ك� ا�صٖ�. -3

 �ٗٛض اي�ٓ��ؼ ٚاي�ش�غ� ٚاي�ٓ�بع ب�٭ي��� ب� ا�صاٖ�. -4

 ا٤٬�َ اي��� ا�ص١ٝ�ٖ ب�٭س��ٜح ايه�١�ٝ. -5

      اس�ٛا٤ اي��� ا�ص١ٝ�ٖ �٢ً ب�� ايؿ�ش��. -6

ٛ اغ�����  ،�� ٚاد٘ اي��ٌ اي��ٗٞي �� ا���� ا�����: ����ً�:  أق�� ��� ي٘ � ت�ضى٘ اي�ٌٜٛ، ٖٚ

 ، ��� اٱ��س١ ب�ٱَ�ا�ٛض١ٜاي�ؿطٜ� اٱغ٬َٞ �ٔ اي���ٝ�، إ� ت�ٓ� ا���ِ ٚا���٦ٝ اي�ؿط١ٝ�ٜ

 ،(28)، اي��ْٕٛ ا��ْٞ ايػٜٛػطٟ، ����ً� أس��ّ ايؿط١�ٜ اٱغ١َٝ٬ �ًٗ�(27)1924ّاي�ج��١ْٝ�ُّ

دٗ�� ث�يج�� يٮظ١َ اي��١ٝٗ ،�ك�٤ٚ��ٕ ٖصا اٱ  ،ْ�ٝذ١ ٫غ�٤٬ٝ ا�ه�ض٠ ا٭ٚضٚب١ٝ اي��ظ١ٜ ،ايصٟ َجٌٚ 

بٝ�ٛ(، ٚت�ػِٝ اٱَ�ا�ٛض١ٜ اي�ج١ْٝ�ُ ب� �ٍٚ  -�٢ً أ�ً� أ��٤ اي��� اٱغ٬َٞ ��� )غ�ٜ�ؼ

ا�٤��ً، ���ٕ اي��ٌٜ اي�ؿطٜ�ٞ ا٭ٚضٚبٞ نطٚض٠ اغ��ُ�ض١ٜ َ��ٓ� يًٓ�ٛ� ا٭دٓ� � ا��ٍ 

ِٳٚا٫د�ُ��ٞ، إ� سٳ ،ايػٝ�غٞ ت��ً�  اي�ؿطٜ� ا�ػ�ٛض� �ٌ َٓ�سٞ ا�٠�ٝ، إ٫ َػ�س�� ��٠�ٚ �

ٚ�� أ�� �١ًُٝ إ�ك�٤ اي�ؿطٜ� اٱغ٬َٞ، ا��ٝ�ض ا�٪غػ١ ، (29)ب�س��ّ ا٭غط٠ َٚ� ٜطت�� بٗ�

اي� تً�ٗ�  ،� �ط� اي���١ٝ اي��١ْْٝٛ، ا�ػ��ُطب�ٜ�ٟ  ايػٝ�غ١ٝ � اي��٬ اٱغ١َٝ٬ إٔ ت�ٕٛ أ�ا٠

ٚت��١ٝ �ه�١ٝ٥ � اي�ِٗ  ت��١ٝ ��١ٝٗ � ايٓ�ٌ �ٔ َٛنٛ��� اي��٘ اي�طْػٞ � ؾط� ��ْٕٛ ْ�بًٕٝٛ،

 .(30)َٔ �٬ٍ َٛغٛ��� ا٭س��ّ اي�طْػ١ٝ ،ٚاي��ػ�

أ�ك٢ اي��٘ اٱغ٬َٞ �ٔ ا�٠�ٝ إ�ك��٤ ؾ�٘ ت�ّ، �ُ� تط� آث�ضا� د�  ،ٖٚصا ايٛا�� ا��ٜ� ا��طٚ�

 �٢ً َػ�٣ٛ ا�ٓٗر ٚاٱْ��ز.  ،غ١ٝ�ً �٢ً اي��ٌ اي��ٗٞ

اي� ا��عي� َك��ضٖ� � ا��ٕٛ  ،ا�١َٛ�ٓ اي��١ٝٗأ�ك٢ �ٓكط ايٛا�� َٔ  :��� ����ى ا����� -1

 ٚا���كطا�.   

ٍ ا����َ�،  ���ج:��� ����ى ا� -2    ��� أغ�ُط اي��ٌ اي��ٗٞ � ا٫س���٤ ا�ط� �� ايٛا�ٞ ب��ٛا

 ب�� إٔ أق�� ايٛا�� ��َٛ�� ب�� اي�ؿطٜ� اٱغ٬َٞ.    

                                                           
س �ـ �لؾ ��) ��ك� ال���ة 540( ) / � ���ـ ا��ك��س ا�����) ك������� ال���س ���� ���� ص(�5

 ـس 1650ال�ث����ة 

 ��م�ة ال����ر ال�� ��)�� ��ط�ى ���ؿ أ���ك�ؾ �����ؼ(. اث��ء    
ـس 16�6س �1 ��ػ�ؿ إ�ػ�ـس أي�ػة ال�ػ��� �ػ� ال)�ا�ػ�� ال����ػة ال����ػ�،س آ�ػ�ؽ لم��ػ�س ��ػ�ك�س ( ) / �(�5

 .3ص 
 .3( ) / � ���ؿ إ��ـس ال���� ال����س ص(56
 .2إ��ـس ال���� ال����س ص  ( ) / �(34
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��ٕ ايػ�� ايط٥ٝؼ �  ،�ٔ �ج� َٔ دٛاْ� ا�٠�ٝ اٱغ٬َٞ ؿطٜ��ٖٞ إٔ إ�ك�٤ اي :وا�����

� ٖصٙ ا�طس١ً �ٔ اي�ذ�ٜ� �اتٝ�� َٚٛنٛ�ٝ��، سٝح �ذع �ٔ ��ٜ� َٓ�ٖذ٘ ، تٛ�� اي��٘ اٱغ٬َٞ

ٚأبٓٝ�٘ اي�ا�١ًٝ يٝػ��ٝ� ���ًٝ�٘ � ا�٠�ٝ اي��ط١ٜ ٚاي�ؿط١ٝ�ٜ، �ُ� �ذع �ٔ ��ٜ� ايٛا�� 

� ٜ��ّ  َٚ� ب��ٖ� َٔ اي�كٛض ض اي��ًٝ�ٕٛ ت�ضٜ� اي��٘ � �كي�ٔ; ٚ�� أ اي��ٗٞ ب�ق٬س٘ ٚت�ٜٛطٙ

ايؿ���، ايؿٛ��ْٞ، اي�ػ�٬ْٞ، ٚاي�طا�، اي�ع بٔ : ���١ُ٥ز َػ�ج٠�ٓ َٔ ا�� اي��ّ أَج�ٍ ا٭

����ٚا سط���  ،إ� ْ�صٚا اي��ًٝ� ٚ��ٛا إ� ا٫د�ٗ�� ..ٚ��ِٖا�ٛظ١ٜ ابٔ اي�ٝ�ِ ، ��� ايػ٬ّ

يٝش��� �٢ً ا���ػ���، ٜٚٛا�� ا�ػ�ذ�ا�،  ،ٚإس٤�ٝ اي��٘ اٱغ٬َٞ ٖ��ٗ� ب�ح ،��١ٜ�ٜ

��� �ً��� ��ٛتِٗ ٖصٙ ق�٣ ب�ي��� � اي�كط ا��ٜح، ٚ�ي� ب��ٌ اي�شٍٛ ا�صضٟ ٚاي��ٛض ايػطٜ� 

ٚا٫س���� ا�ه�ضٟ ب� ا٭َِ، ��ٗط� � ٖصا  ،ٚا���ض� اٱْػ�١ْٝ ،ايصٟ َؼ� ايٛا�� اي�ؿطٟ

 :ٖ��ٗ� ،اي�كط ْٗه١ ��١ٝٗ

تعاسِ  ،اي���ٝ� �٢ً ��ض٠ اي��٘ اٱغ٬َٞ �٢ً َٛاد١ٗ ايٛا��، ٚ�ي� ب��٬�َ٘ ْ�طٜ�� � اي�ؿطٜ�

��  ��ّ�� ��ه ا����� ا������ ا������ة �� ����� ���� ���، ايٓ�طٜ�� ا��ٜج١ ٚت�ٛ�ٗ�

�����: 

 ،ْ�ص اي��ك� ا�صٖ��صي� ٚ، ت��ا� دصضٜ�� ;بػ�� ت��� أٚن�� ا�٠�ٝ ا����ة إ�� ا�����د:: أوً�

 ٚت��ٜطا�. سط�١َ ،ت�ػ�٣ٚ � ْ�طٖ� ا�صاٖ� ،ي�٤�ٓ ��١ًٝ ��١ٝٗ

�ًِ َ��ض١ْ ا�صاٖ� ا٭ضب�١، بٗ�� ا�ٛاظ١ْ  ،��غ���َ� � ا�٪غػ�� اي�١ًُٝ، َجٌ َ٪غػ١ ا٭ظٖط

ٞ يٝ�� َٚٓ�ٖر ا٫غ�ٓ��� ٚاي�دٝ�، �ُ� اغ�ش�خ �ًِ ت�ضٜ� اي�ؿطٜ� اٱغ٬َ ،بٝٓٗ� � ا٭�ي١

 .(31)َٚ� �طأ �ًٝ٘ َٔ أغ��� اي�٠ٛ ٚايه�� ،اي�اضؽ �٢ً أ�ٛاضٙ �١ًُ

�ٳ أٍٚ َ�ٗط َٔ َ��ٖط اي�ذ�ٜ�، ٚ�� ��ْ� �١ًُٝ ايصٟ �ٴ ����� أ���م ا������ ا������: :����ً�

أٚ ا�٪غػ�� ، دٗ�ا� ض�ٝ�� ي��� اي�ٍٚ، ٚدٗ�ا� �ط�ٜ�� َٔ ب�� اي��٤�ٗ ،� ٖصا اي�كط ،اي��ٓ�

ب�ق�اضٖ� �١ً ا٭س��ّ اي��ي١ٝ غ١ٓ  ،د��٤ َٔ اي�ٚي١ اي�ج١ْٝ�ُ ،اٱغ١َٝ٬، ٚأٍٚ ���٫ٚ اي��ٓ�

ٖـ �٢ً ا�صٖ� ا�ٓ�ٞ، ثِ اغ�����ٗ� َؿ�ضٜ� أ�ط٣ � اي��ٓ�، ٖٚصٙ ��ٕ �� أثط ا��بٞ � 1293

ط�� َٔ ْ�س١ٝ، �ُ� ايٓٗه١ اي��١ٝٗ ا���قط٠، إ� غ���� �٢ً ت�ٜٛط َٓٗذ١ٝ د�٠�ٜ اغ���ٕ بٗ� ا�ؿ

اَطأ ، ٚغ��� آ��� اي���ٕٚ اي�ًُٞ ب� ا�صاٖ� ا���١�ً، ٚد�ً� اي���� � تؿطٜ� إغ٬َٞ ��ٌَ

 .(32)��٥ُ�� � �ٖٔ اي��٤�ٗ

اي��١ٝٗ  ا��ش�ّ ا��٫ٙ اي��ًٞ ا���ط� ايػ�س١ ;ٚاي� َٔ أغ��بٗ� ����ش ���� ا������:: ا����ً�

 أٚ ت�ًٜٚ٘ ت��٬ٜٚ َٓشط�� َٚ�ذٗ�� إ� ا��اث١ ٚاي�ٜٓٛط. اي�ٜ�)ايؿط�ٞ(َ��صا� َٔ ْ�� ايٓل 

                                                           

 .134( � �م� ال����س ���� ����س ص (31

 .  �16 ���ؿ إ��ـس أي�ة ال���� �� ال)�ا��� ال����ة ال�����،س ���� ����س ص  /( ) �35



79 

   

 79 

 �ج�ي� ال��ه ا�س�م� إع�دة بن�ء من�ج�� ال��ك�ر �

 الدكتور/ عبد الح��د مح�د الح��ي|                                    وفق م��م�ت وم��ص� م��صرة

 

ISSN : 2410-1818 

 
  نه�هٌو ا������� �ا�ج������

 و2020ي�رس -�����( 7ان��هذ ) ( 29ان�ذد )

ي�٘ سػ�، أٚ يًُ��ثطٜٔ بٗصا " ٚ�� آث�ض اٱْ��ز اي��طٟ �صا ا��٫ٙ َجٌ َ٪ي�: " ايؿ�ط ا��ًٖٞ     

َجٌ َ٪ي�: " اٱغ٬ّ ٚأقٍٛ ا��ِ" ي�ًٞ ��� ايطاظ�، �١�ٝ �١ٜٝٓ �ػ�� � ْؿ��  ،ا��٫ٙ

� ضغِ َٓٗر اي���ٌَ َ� ْكٛم  ،َ�ج� � َٛاد١ٗ تً� اي�ضاغ��، ��ٗط� َ٪ي��� د��٠ ��ٗٞ

�ُ� ا�٘ اي��يٝ� اي��ٗٞ �ٛ �ضاغ١ َٛنٛ��� ، ٚ� ��٘ اي��ْٕٛ اي��ّ �ٓ� ا�ػًُ� ،ايؿط١�ٜ

 ٚب� ايٓ�طٜ�� ،ب���ُ�� َٓٗر ا�ٛاظ١ْ ب� ا�صاٖ� اي��١ٝٗ، أٚ ب� ٖصٙ ا٭��٠ ،اي��٘ ا���١�ً

ْ�ط١ٜ : َجٌ ،ايٓ�طٜ�� اي��١ْْٝٛ � اي��٘ اٱغ٬َٞ اي��١ْْٝٛ ايٛن�١ٝ، �ُ� أ�٘ �ٛ �١ًٝ

اي� ت��ّ اي��٘ اٱغ٬َٞ ٚ�� ��١  ،ٚإ�طاز ا�ٛغٛ��� اي��١ٝٗ ،ٚاي��ػ� ،ٚايهُ�ٕ ،اي��٬ٕ

 .(33)َٓٗذ١ٝ ��١�ٝ

�٢ً ايٓٗر اي��ّ يًٓٗه١  ،�٫١َ �ٓ� َٔ تػذٌٝ ٬َس�١ ٖ ،إٕ ا��٫ا� بٗصٙ ا�ٗٛ� اي�ذ�١ٜ�ٜ     

ًٜش� إٔ ٖصٙ ايٓٗه١ �� اغ��ضد� إ�  ،اي��١ٝٗ ا���قط٠، ������� يٲْ��ز اي��ٗٞ � ٖصٙ ا�طس١ً

 ،��ٕ ا�ُٛ� �ٝٗ� ٚانش�� ،َ��ض� د�١ٝ�ْ غ��١ٓ; ا���� �ٝٗ� َٛنٛ��� ��١ٝٗ ؾ�١�٥

ا٭غ�غ١ٝ ؾ�ً� اي��ٌ اي��ٗٞ �ٔ َ�ط��٘  ،�ُجٌ ٖصٙ اي��ض� �٢ً أُٖٝ�ٗ� �ُ�ط�١ سط١ٜ ا�طأ٠،

ا����١ إ� اي��ٔ �  ا٫غ�ؿطا�١ٝ،ٗ� ا�ط�١ ت�ي� إٔ ايط� �٢ً ايؿ�ٗ�� اي� أث�ض اي��ٗٞ" "اي�ٓ��

يًش٠�ٝ �ٌُ َِٗ، ي�ٔ إ�ا أ�ه�ٓ�ٙ ي��٘ أٚيٜٛ�� ا�طس١ً، �� إٔ  ،ق٬س١ٝ اي�ؿطٜ� اٱغ٬َٞ

ب�ي�ٛاظٟ َ�  ،َٚٓ�ٖذ٘ ا���١�ً ،١ٝ اي��٘ اٱغ٬َٞي�ذ�ٜ� بٓ ،ا٭ٚ� ��ٕ ق١��ٝ َٓٗر ��ٝ�

َ�ط�١ ايط� �٢ً ايؿ�ٗ��، ٚاي�يٌٝ �٢ً �ي� إٔ اي����� اي�١ًُٝ اي� ْؿ�� �٢ً أٜ�ٜٗ� سط�١ 

تٝ�ضا� ي٘ َٓ�ٖذ٘ ٚ�ٛا��ٙ ٚضد�ي٘ ٚأْك�ضٙ، بٌ إٕ ، � تؿ�ٌ � ا�٠�ٝ اي��١ٝٗ ،اي��يٝ� اي��ٗٞ

ٚب�ٝ�  ،�٢ً سػ�� اٱْ��ز ايٓٛ�ٞ، ��جط� ا�٪ي��� ،اي�ُٞاٖ�ُ� ب�ٱْ��ز  ،ا٭دٝ�ٍ اي��ي١ٝ

 اي�ضاغ�� اي��١ٝٗ ت��ْٞ أظ١َ ا�ٓٗر.

و�� ���م ��ه ا������ ا������� ا�و�� �����ع ا����، � �� �� ا������ ��� أن ا���ض 

 �:، ا��� ����ن �� ��وع ���ا���ر��� وا������� ���ر�خ ا����، ��ّ���� �� ����� أز�� ا����

 .�كط اي��ًٝ� ْ�ٝذ١ ت�ثطٙ ب��٠ �ٛاٌَ غ١ٝ�ً َٚٓٗ�َٓٗر ا٫غ�ٓ��� ٚا٫غ��٫ٍ  ا��٬ٍ -1

 ، ��ق١ اي��٘ ايػٝ�غٞ، ا��٫ك��ٟ، اٱ�اضٟ، ٚ��٘ ا�طأ٠. اْ�ُ�ف اي��٘ َٔ ْ�س١ٝ ا�ٛنٛ� -5

 ��ا ب�� ا�ٛاْ�، ��٭سٛاٍ ايؿ�ك١ٝ  �طٕ ا٭��ياي�ؿطٜ� اٱغ٬َٞ َٔ ا�٠�ٝ � ا إ�ك�٤ -3

إٔ ا�١َٛ�ٓ اي��١ٝٗ ���ض٠ �ٔ سً��� َ�اب�١، ��ٟ �ًٌ  �٢ً �ُ� ٫ ب� َٔ اي���ٝ�ٚب�� اي�ٝٛ�، 

� أٟ س١�ً ٣���ٜ أثطٙ إ� ا�ً��� ا٭�ط٣، ٖٚصا ٜػ���ٞ إٔ ٜ�ٕٛ َؿطٚ� ��ٜ� اي��٘ َؿطٚ��� 

ي�ٞ ٜ���ٌَ  ،�ع٥ٞ �� ٜ��ٞ ْ�ػ�� ٭ٟ َؿطٚ�ٜ�ك� ب�يؿٍُٛ ٜٚ���� �ٔ ا�ع١ٝ٥، ٭ٕ ا�ٌ ا

                                                           

 .���1 )�ك�� ���� ����س ص  /( ) �33
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، ٜ�ش�� َٔ (34)�ط١ْٚ َ� ب�� أدعا٤ ايٛا��، ي�ٔ ٫ ��ٓ٘ َٔ ��ٚظ ٖصا ايٛا�� إ� ٚا�� آ�ط

 .�٬ي٘ ا٫غ��٬ٍ ا�ه�ضٟ

 إٔ ا٭ظ١َ ا��١ٝ�ٝ يً��٘ "�٢ً ٚد٘ اي��١ " ت�ُجٌ � " أظ١َ ا�ٓٗر اي��ٗٞ":  ايصٟ ٜ��ً� إ���٠  -

١ يً��ٌ اي�طبٞ ا�ػًِ ٚسط١ٜ ت���ٙ ايٓ���، ٚايصٟ ٜ��� اي��ٌَ ا٭غ�غٞ � �١ًُٝ قٝ��   

َٚٔ �ي� �ط١�ٜ ت��ًَٓ� ا٫غ�ٓ���  ايكشٝ�، ٚ�صي� ايط٣٩ ايكشٝش١ يٮَٛض ب��١ْٝ٬ َٚٛن١ٝ�ٛ، 

�ًِٝ أغ�غٗ� اٱب�ا� اي��ضٜ� َٔ َٓ�ٛض َٓ��ٞ ٚإغ٬َٞ، ٚأٜه�� ت�� َٓٗذ١ٝ أ�ط٣ يً� َ� سط�١

يًُٓٗذ١ٝ اي��١ًُٝٝ ا���س١ ٚ�طد�تٗ�، يصي� غٓ��ط� إ� تً� ايط٣٩ ا���س١ ب���ظ  ِ ْ��ز ��ٖ

:ًٜٞ �ُ� 

ٖٞ ��ّ اي����  أوً�: ا������� ا������ ������ ������� �� ���� ا���ر�خ ��� ��ا�� ا�����:

ٌ ٚ��ٜ�ت٘، ٜ��� ت��� ب�د�اض ا��نٞ ٚاي�٠�ٛ إيٝ٘ بٗ�� ايكطا� َ� اٯ�طٜٔ، �ٕٚ ا����ض ا�ػ���

�� غًِٝ، �ٝذ� إٔ ْٓ�ط �ط�١ اي��ضٜ� أْٗ� ت��أ َٔ ا�ػ���ٌ، ب��٫ َٔ ا�ٓٗذ١ٝ ايػ�ب�١ اي� 

��ْ� ��١ُ٥ �٢ً ��ط٠ ا��نٞ، ���ٓٗذ١ٝ ايكشٝش١ إٔ �ذ١ً اي��ضٜ� ت��أ َٔ ا�ػ���ٌ إ� 

َُٗ� ٜ�ٔ ْٛ�ٗ�، ث���١ٝ أٚ ا��نط، ���ػ���ٌ ٖٛ ا�ط� ا٭غ�غٞ يً��ضٜ�، ٚيٝؼ ا��نٞ، 

غٝ�غ١ٝ أٚ ا��ك��١ٜ، ��يػ٪اٍ ا٭غ�غٞ َ��ا ْطٜ� إٔ ْ�ٕٛ؟ ب��ؼ ايػ٪اٍ ا��طٚ� � ايػ�س١ 

اي�طب١ٝ َ��ا �ٓ� ٚ���ا ٫ ْ�ٕٛ �٢ً �ٛ َ� �ٓ� �ًٝ٘؟ ٖٚصا ا����� ُٖٚٞ ب�ٕ سط�١ ايّٝٛ ٜٓ��ٞ 

�نٞ ٚإ�� إب�ا� ٜ�ذ�ٚظ ا��نٞ، إٔ ت�ٕٛ ت�طاضا� �ط�١ ا٭َؼ، ���ػ���ٌ يٝؼ ت�طاضا� يًُ

�����ْ� �� إٔ ٜ�ٕٛ بط٣٩ َػ���١ًٝ، ٫ َ�ن١ٜٛ، �� �ٝٗ� ا��ْ� ايج���، ٚايصٟ ٜ��� أِٖ 

َ٪ثط � ا�ٛاْ� ا٭�ط٣، َٚٓٗ� ايط١ٜ٩ اي��١ٝٗ ايٛا��١ٝ يً�كط ايطأٖ، ٚبٗصٙ ايٓ�ط٠ ا�ٓٗذ١ٝ يً��ضٜ� 

��ٱب�ا� ��ٌٝ ب�ذ�ٚظ ا��نٞ ٚت�ٝ� ايٛا�� ٚاي��ً� ْػ��ٝ� اي�ٛ�� ب��ػ���ٌ ٚا٫غ���ا� ي٘، 

يًُػ���ٌ، بٗصٙ ايٓ�ط٠ ا�ٛن١ٝ�ٛ يً��ضٜ� �ُ� ٜطاٖ� اي��سح ْ�ٕٛ �� ب�أْ� ب�ظاي١ تً� ايؿٛا�٥ َٔ 

اي��ٌ ا�ػًِ، ٚب�أْ� ب��ؾ� َطس١ً د�٠�ٜ ي�كطْ�، ٚ�ي� ب����٠ ق١��ٝ يً��ٌ اي�طبٞ ٚا�ػًِ ٚ���� 

َٔ �ٌ غً��ٕ َٚٔ �ٌ �ٝ� ٜ�ٝ� اي��ٌ ٚت���ٙ اي�ِٜٛ، ��ي��ٌ َٓ�� �ٓٗذ١ٝ غ١ًُٝ ت�شطض 

ٌ� � اي�طإٓ اي�طِٜ ٚؾطس�٘ ايػ١ٓ ا��ٗط٠ �٢ً ق�س�ٗ� أ�هٌ  اي��ًٝ� �ُ� ����ٓ� ا�ٛ� �ع� ٚد

ايك٠٬ ٚاي�ػًِٝ، ��ٜٓٓ� اٱغ٬َٞ ٖٛ �ٜٔ ا��، ٚ�ٜٔ اي��ٌ ٚا�ٓ�� ٖٚٛ اي�ٝ�ٕ اي��٥ِ �٢ً ا�ذ١ 

 ٚاي�ٖ�ٕ. 

ٚاي�ً��" تً�� ا��١ًَٛ َٔ ا��ًِ  ٞتً� ا�ٓٗذ١ٝ اي��١ُ٥ �٢ً "اي�ً� ����� ������ ا������ ا�����:

ٚتً�ٝٗ� ٚتط�ٜ�ٖ� َٔ اي��ي�، ٖٚصٙ ا�ٓٗذ١ٝ أِٖ �طد�تٗ� ت١ُٝٓ ث���١ ايصا�ط٠ ا٭َط ايصٟ �� ٜٓ�ر 

  اي�شح ا�ٓٗذ١ٝ اٯت�٤���:١ٝ � ب�� ا٭سٝ�ٕ، ٚي�ٓ٘ ٫ ٜ�ُ�ٔ َٔ ت�ٝ� ايٛا��، يصي� ٜ��� 
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ٚاي� ت�ّٛ �٢ً ت١ُٝٓ ث���١  ����ً�: ا������� ا�������� ا������ ا������� ��� ��ا�� ا�����:

اٱب�ا� ايصٟ ٜ�ُٝع ب�ي��ض٠ �٢ً ت�ٝ� ايٛا��، ٚاي�ط� ��� ب� ايص��٤ أٚ ت١ُٝٓ ث���١ ايصا�ط٠ ايصٟ 

اٱب�ا�، اي� أغ�غٗ� إ���٠ ق١��ٝ اي��ٌ اي�طبٞ �� وٌ �ًٗ� آي١ س�غ�١ َج�٬، ٚب� ت١ُٝٓ ث���١ 

ٚاٱغ٬َٞ ٚب٥�ٓ٘ �٢ً أغؼ َٓٗذ١ٝ ٚأ١ُ�ْ َ�ط�١ٝ � ا��ٍ اي�بٟٛ ٚاي��ًُٝٞ، ٚتطب١ٝ ٚب٤�ٓ اي��ٌ 

ب��٫ �ٔ اي�ً�� ٚاي�ً�ٞ ٚاي��ٍٛ ٚاي�ٛاضخ ا٫د�ُ��ٞ يً��ًٝ�، ٚ�صي� ب٤�ٓ اي��ٌ �٢ً �١ًُٝ اي���� 

ٚاي�شل ٚا�طاد�١ ٚا٫غ��٫ٍ ٚا٫غ��طا٤ ٚا٫غ�ٓ��ز ٚب٤�ٓ اي��ٌ اي���ٌ ٚاي���١ًٝ ٚا�ٓ��ؿ١ 

يًُٓٛ ٚاي��ٞ ٚاي�  �، ٚايؿ�ك١ٝ ا٫غ��٬ي١ٝ اي� ��ً� ا���ٜ� ٚا���تٝ� ٚا�ٓٗر ايكشٝ(35)ايٓ���

 ��ً� َ��ٜ� اي��ٍٛ َٚ��ٜ� ايط�� َٚ��تٝ� اي�شح ٚايٓ�ط ٚب�ي��يٞ ٜٓ��ٌ اي�ط� َٔ اي���ي١ إ�

اي���١ًٝ ٚ�ٓٗذ١ٝ اٱب�ا� ٜٓ��ٌ اي��ٌ َٔ اي��ًٝ� ٚا�ُٛ� إ� سط١ٜ اي���� ٚاٱب�ا�، ٚيً����� �٠ٛ 

�� �ُٓ� ب��ؾ� َطس١ً د�٠�ٜ يً��ًِٝ اٱب�ا�ٞ ٚ���� ��  ٕ��� ٚس��ع يً�ؿ�ٌٝ ٚاٱْ��ز، ٚب�ي��يٞ ْ�ٛ

ٚا٫تك��٫ ٚاٱْ��ز ا��٫ك��ٟ ٜ��ً� �كطْ� ايطأٖ ايصٟ ٜ�ػِ ب�كط اي��ٓٛيٛدٝ� ٚثٛض٠ ا��ًَٛ�� 

ايصٟ َٔ ��ت٘ أٜه�� ��ٚظ ا�ٛادع ا��طا�١ٝ ٚا�ػ���� ٚد�ٌ  ٚايػً�ٞ اي٥�ْٗ٬ٞ ٚاي�� ��ٚ�،ٚ 

 �ٛ�� ا٭ض� ��ْ٘ �ط١ٜ أٚ ٚس�٠ إ�اض١ٜ ق��٠.

 :ٖٚٞ َٓٗذ١ٝ اي��طٜ� ب�  ا����ا� ٚايجٛاب� ����ً�: ا������� ا��� ���� ���� ا���� ��������:

 ٬ٜس� ت��ٌ اي��ٌ بكٛض٠ أ�� � ا���٫ اي� � ٜٓل� �ًٝٗ� أٚ �ُ� �ًٝٗ�  ا������ات:  -1

 ٚ� ا���٫ اي�١ٝٓ ا٫س�ُ�ي١ٝ اي� ٜ��� تطدٝ� َ� ٜٓ��ٞ تطدٝش٘ � ن٤ٛ ا٫د�ٗ�� ا���ق�ٟ.   

ا���ق�ٟ، بٌ إٕ ��ب� ايج��� �٬ ٜٓ��ٞ ت�ٝ�ٖ� أٚ ت��ًٜٗ� �ُ�ضغ١ ا٫د�ٗ��  ا���ا�� ا������: -2

�ٝٗ� ٖٛ ْ�ػ٘ ا��ك� ا���� ٚاي���ٞ ٚايج�ب� ايصٟ ٫ ٜ��� ب��� ايعَٔ ٚاي�ط�، ٚايصٟ د�ً٘ ايؿ�ض� 

 ��ٛ��� َٚ�ًَٛ�� إ� ا٭ب�، ٚ�� ��ن� يً��ٌٜٚ ٚايٓ�ط ٚاس�ُ�ٍ اي���٬ ٚاي���ٌٝ ٚاي��ػ�،

��٥ ٚاي����ا� ٚا���ضا� ٚأقٍٛ ا����٬َ ٖٚٞ اي�� و���� ا���ا�� ���� ا���ا�� ا�������:

ٚاي�ه�٥ٌ ١ٝ�ٝ�ٚ ب�� ا����٬َ، ٚتؿٌُ �صي� اي�ٛا�� ا�ٓٗذ١ٝ ٚ�ي� �٢ً �ٛ ا�ُ� ب� 

 اي�ًٝ�� ٚا�ع٥ٝ�� ٚايٓ�ط٠ ايؿُٛي١ٝ َٚطا��٠ اي��ضز ٚا٭ٚيٜٛ�� � ١���َ ا٭َٛض، ٚ�� �ي�.

طاسٌ اي��ضى١ٝ يٛا�� اي��٘ اٱغ٬َٞ، �� �ٝ٘ �كط ٖصا ٚب�� إٔ إغ��طنٓ� � ا��شح ا٭ٍٚ ا�     

 اي��ًٝ�، �ُ� ت�ط� اي�شح ي��� ا�ٓٗذٝ�� اٱ��ب١ٝ اي� تػ�ِٖ � إ���٠ ق١��ٝ اي��ٌ ايٓ���.

يصي� غٓ��ط� ٭غ��� ا��٬ �ٓ� اي��٤�ٗ ٚأثطٖ� ايػً� �٢ً َٓٗذ١ٝ اي����، ٚ�ي� �      

 ا��شح اي��يٞ. 
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 ان�ث�� ان����

 أ���ب ا���ف ��� ا�����ء و�����ه ��� ������ ا������ �� ا������ ا�����

 ����ــــــــــ�: 

٫ ؾ� إٔ ا��٬ اي��ٗٞ ا�صَّٛ ي٘ أثط غً� �٢ً َٓٗذ١ٝ اي���� يً��ٌ ا�ػًِ �٢ً ١َُٗ      

�، �� ا٫د�ٗ�� ٚاي�ذ�ٜ�، �٢ً ��ؼ ا�٬��٫ � ٚدٗ�� ايٓ�ط، ايصٟ ٜٗ�� إ� ايٛقٍٛ إ� ا�

و�ِ �ًٝٓ� اي�ٛنٝ� ٚا���ض١ْ بُٝٓٗ� ٱظاي١ ايً�ؼ ٚاي�ُٛ�، �ُ� أْٓ� غٓ�ٓ�ٍٚ َٛنٛ� اي��ٌٜٚ 

اي�ط�١ ٚاي���ٜٔ، ٚ�صي� اي�ًٛ أٚ اي��ط�، غٛا�٤  اي��غ� �ٓ� اي��٤�ٗ، ي�ْٛ٘ أس� أغ��� ا��٬ٚ 

اي��ٗٞ ا�ػًِ ٚ�ط١�ٜ �٢ً َػ�٣ٛ اي��٠�ٝ أٚ �٢ً َػ�٣ٛ ايؿط١�ٜ ، َٚ�ي٘ َٔ أثط غً� �٢ً اي��ٌ 

 ت���ٙ، بٌ ٢ً�ٚ ٚس�٠ ا�ػًُ� َٚػ�تِٗ ا�ه�ض١ٜ.

 ����� رئ���، ��: أر�������� ��ا ا�����  ًا،إذ

 َ�ّٗٛ ا�٬��٫ �ٓ� اي��٤�ٗ ٚاي�ط� بٝٓ٘ ٚب� ا��٬ ا�صَّٛ. 

 ؾطٚ�٘. -اْٛا�٘ -َ�َٗٛ٘ -اي��ٌٜٚ �ٓ� اي��٤�ٗ 

 َ�ّٗٛ ا��٬ ٚاي�ًٛ �ٓ� اي��٤�ٗ، ٚاي�ط� بُٝٓٗ�، ٚأثطُٖ� ايػً� �٢ً اي�ذ�ٜ�. 

   اي�ًٛ أٚ اي��ط� ب� اي��٠�ٝ ٚايؿط١�ٜ ٚأثطٙ ايػً� �٢ً َٓٗر اي���� اي�ذ�ٜ�ٟ.  

 ان�طهة ا��ل

 ����م ا����ف ��� ا�����ء وا���ق ���� و��� ا���ف ا�����م

 ����� ا����ف ��� ا�����ء: 

٘ اٯ�ط ب�١ٝ ايٛقٍٛ إ� ا��.  ا����ف ��:  إٔ ٜصٖ� �ٌ ��� إ� ��٬ َ� �ٖ� إيٝ

 إٕ بٝ�ٕ َ��ْٞ اي��طٜ� ٚايٛ�ٛ� �٢ً َه�َٝٓ٘ تػ�ًعّ َ�ط�١ َ�ّٗٛ ا�٬��٫.

�٘، أَط � إٕ ا��د١ إ� ��ٜ� َ�ّٗٛ ا�٬��٫ اي��ٗٞ، ٚاغ�ذ٤٬ ٚ�ِٗ س�ٝ� ����م ا����ف:

 ��١ٜ ا٭١ُٖٝ، ْ�طا� يً�ِٗ ايصٟ وًُ٘ اي��ي�١ٝ َٔ أب٤�ٓ ا٭١َ ي�٬��٬، ٚي�ٌ ٖصا اي�ِٗ ٜ�ٛ� إ�

 أ���ب ��ة ����:

 اي��ٝع �٢ً اي�ِٗ ايػً� ي�٬��٬ ٚإ���ٍ اي�ِٗ اٱ��بٞ ٚ��ّ ا�٬�٫ �٢ً ا��كٛ� َٓ٘. -1

ٚإ�ش�ّ ا��ْ� ايػٝ�غٞ ٚت�ث�ٙ �٢ً اي��ا�ٌ ايصٟ سكٌ ب� ا�٬��٫ � اي�طٚ� ،  -2

 ا���٬��٫.

 ��ّ إ�ضا� س�١�ٝ ا���٬��٫ ا�ص١ٝ�ٖ، ٚاي� إ�� ٖٞ ا���٬ � اي�طٚ�، ٖٚصا ا�٬��٫ ٖٛ  -3

 .(36)� ٚدٗ�� ايٓ�ط ا٫د�١ٜ��ٗ يً�ه�ٜ� ٚا��ِ �ًٝٗ�    

 ا��ٝ�� ايٓ�ؽ ٚت�ٛ�ِٖ �٢ً ضأٟ ٚاس� ٚتٛدِٗٗ �ٛ ٖصا ايطأٟ ٚاي�ُػ� ب٘، َٚٔ ثِ اغ�ٓ��ض  -4
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 اٯضا٤ ا٭�ط٣ ٚاي�ؿٓٝ� �ًٝٗ�.   

 اي���ض� ٚاي�دٝ�. -5

 ��ّ اي���ٕٚ � ا���� �ًٝ٘. -6

 اي�ػ�َ� � ا���ً� �ٝ٘. -7

 ا���٬ اي�طا٤ا� �٢ً ا٭س��ّ اي��١ٝٗ.  -8

    ا�٬��٫ ا�ُٛ� ٚا��٬ ا�صَّٛ.ٚ�ٛ� ا�ً� ب� -9

اغ��ٌُ اي�٤�ًُ �١ًُ ا�٬��٫ ١ًُ�ٚ ا��٬، ٚأضا�ٚا بُٗ�  ا���ق ��� ا����ف وا���ف:

ا��٢ٓ ايٛاس�، إ٫ إٔ اي��� �� �كٌ بُٝٓٗ�، ٚس�� إٔ ا��كٛ� ب��٬��٫ ٖٛ ا��٢ٓ ا��٫بٞ 

 �٢ٓ ايػً�، ٜٚ�ٕٛ ��٬ � اي�ٜٔ ٖٚٛ َصَّٛ،ٜٚػ��ٌُ � ا���٬ اي�طٚ�، أَ� ا��٬ �٢ٓ�ٝ ا�

اي���ٝ�، ٖٚٛ �ط� �ٴط� ٚاق��٬ ي�ٟٛ، ٚ�� ٜػ��ٌُ أس�ُٖ�  ٚاي��طٜ� ٜ�ٛ� ا� ا٫غ��ُ�ٍٚ 

 وأ�� ا���وق ������ ��: َ��ٕ اٯ�ط،

 ا�٬��٫ َ� ٜػ�ٓ� إ� �يٌٝ، ٚا��٬ ٫�َ ٜػ�ٓ� إ� �يٌٝ. -1

ٚإٕ ��ٕ اي�طٜ� �ٝ٘ ��ً���، ٚأَ� ا��٬ ا�٬��٫ ٖٛ َ� ��ٕ ا��كٛ� �ٝ٘ ٚاس�،  -2

 �ٝ�ٕٛ ا��كٛ� �ٝ٘ ٚاي�طٜ� ��ً��.

 ا�٬��٫ َٔ آث�ض ايط�١، ٚا��٬ َٔ آث�ض اي���١. -3

ا�٬��٫ ��ي��� َ� ٜ�ٕٛ ْ���� �ٔ ت��ٜط � ا٭ي���، ٚت��ٚ� � ٚدٗ�� ايٓ�ط، أَ�  -4

 ��ٜٔ � ايطأٟ �ٕٚ �يٌٝ.ا��٬ �ٗٛ ت��ٜٔ س�ٝ�ٞ، ٜٚ٪�ٟ إ� ايٓعا� ٚايؿ��� ٚاي�

يٛ س�ِ اي��نٞ ب���٬ ٚض�� إ� ��ٙ، �ٛظ �ػ�٘، ��٬ ا�٬��٫، ٚ�ي� ٭ٕ   -5

 . (37)ا��٬ َ� ٜ�� � �ٌ ٫ �ٛظ �ٝ٘ ا٫د�ٗ��، ٖٚٛ ��ي� يً���� ٚايػ١ٓ ٚا���٫

ٝؼ ا���٬ � إٕ ا�٬��٫ اي��ٗٞ ٖٛ ا���٬ � اي�طٚ� اي��١ٝٗ ا٫د�١ٜ��ٗ، ٚي أ���ب ا����ف:

ا٭قٍٛ ٚايٓكٛم اي���١ٝ، ٖٚٛ ا���٬ � ٚدٗ�� ايٓ�ط سٍٛ ب�� اي�ه�ٜ� ٚاي�ٓٛ� � ايٓ�ط إيٝٗ� 

 و���د ذ�� �����ب ا����: ٚا��ِ �ًٝٗ�،

�ٓ� �١ًُٝ ا٫غ�ٓ���، ����ٗ� ٜ�شحٴ �ٔ �٫ي١ ايٓل : ا���� ا�ول: ا����ف �� د��ت ا����ظ

ٚث�ٛت٘، يًٛقٍٛ إ� ا��ِ ايؿط�ٞ ٚي�ٕٛ ا٭�ٗ�ّ ت���ٚ� سػ� ا���ٝ��، ٚايٓكٛم ��ً� � 

�ٛتٗ� ٚٚنٛ� �٫ي�ٗ� �٢ً ا٭س��ّ ا�طا� َٓٗ�، �� و��ز إ� ت�ػ� ٚ�ِٗ ي�ً� ايٓكٛم، ٚ�ي� 

أٚ غ١ٓ، ���ا � �� ا��ٗ� ا��ِ ٜ�ّٛ ب��ػ� ايٓل  اي��ػ�، �� ٜ�ٕٛ � ْل آ�ط َٔ �طإٓ

�طا��٠ ا��٢ٓ ايً�ٟٛ، ٚا��٢ٓ ايؿط�ٞ ٜ�ٍ �٢ً �ي� ا�٬��٫ ايٛا�� سٍٛ �٫ي١ ايٓل ايؿط�ٞ �٢ً 

                                                           

ـس �166س �1 �كا��س أ)ر ا����ؼ �ػ� ��ػ�ئ� ال�مػـ كالػ)�فس )ا� ال��ػ�ئ� ا��ػ���ةس )��ػ�س � /( )��3

 .6 -�ص 
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 أ�جط َٔ ٢ٓ�َ، �ٕٚ إٔ ٜ�ٕٛ ٖٓ�� َ� ٜ�ٝ� تطدٝ� أس� ا��ٓٝ� �٢ً اٯ�ط، ��ٞ ��٠ ا��١�ً

َؿ�� ب� ٢ٓ�َ ا�ٝ� ( �، ��يً�� (38)      

ٚاي�ٗط �ُٔ اي��٤�ٗ َٔ د�ٌ ��٠ ا��١�ً ث٬ث١ أ�ٗ�ض، َِٚٓٗ َٔ د�ًٗ� ث٬خ سٝه��، �٬ �ٌ س�٢ 

 ت��ػٌ َٔ ا�ٝه١ ايج�يج١.

ت��ط ت�ٜٚٔ ايػ١�ٓ د�ٌ ايكش�ب١ َ���ٚت� � : ا���� ا�����: ���� ��و�� ا��ّ�� و��م ا��������

���ات ا�  اغ�ٝ��بِٗ �� ٚض��ٔ �طٜ� ايػ١�ٓ َٔ أس��ّ، ٚ��ق١ إٔ اي��� �� َٔ ايطغ٣�ٍَٛ 

َ�� ٜػُ� اٯ�ط، ٭ٕ ايػ١�ٓ ��ٔ ت�ٝ� ايً�� �ٝٗ� ٚا٫س���� ب���٢ٓ، �صي� ���� وآ�� و��� 

ْٛٛا �٢ً غٛا٤ � ، أد�ٗ� � ا�ػ�ي١، ��يكش�ب١ � ٜ�� �ُٔ � ٜػُ� ا��ِ �ٔ ايطغٍٛ

 �ُِٓٗ ا��جط َِٚٓٗ ا��ٌ.�  ��يػ١ ايطغٍٛ

�صي� �ػ� اي��� ب�يٓٗٞ �ٔ ت�ٜٚٔ ايػ١�ٓ، ٚ� ٜ�ض� ا��ك� َٔ ايٓٗٞ ٚاٱ��ض ايعَ� يصي�     

� ايٓٗٞ، �� تطت� �ًٝ٘ ا�٬��٫ � اغ�ٝ��� ايػ١�ٓ ٚب�ي��يٞ ا�٬��٫ � ا٭س��ّ، ٚإ�ا ��ْ

��ٖط٠ ا�٬��٫ سٍٛ اغ�ٝ��� ايػ١�ٓ �� ظاي� ب�� ت�ٜٚٓٗ�، إ�٫ إٔ ا�٬��٫ �ٌ ��٥ُ�� بػ�� 

 .(39)ا�٬��٫ � ا٭غ�ْٝ� ٚايطٚا٠ َٔ سٝح قش١ ا��ٜح ٚايج�١ ب�يطاٟٚ

ٟ ا��ٜح � ا���  ا���� ا�����: ا����ف ���� ا���� ��اوي ا�����: يً�ج�� َٔ ايج�١ بطاٚ

      إٔ ٜ�تٞ ايطاٟٚ �ٔ ٜؿٗ� ي٘ �٢ً ضٚاٜ�٘، أٚ إٔ وً� �ٝٓ�� �٢ً ق�� ضٚاٜ�٘.َٓٗر أ��ُ� �٢ً 

 و��� ��� ا����ف �� ا���� ��اوي ا����� ���د إ�� ا���: 

 إٔ ٜكٌ ا��ٜح إ� أس�ِٖ ٫ٚ ٜكٌ إ� ��ٙ. -1

 إٔ ٜكٌ ا��ٜح َٔ �طٜ� ن�ٝ�، ٜٚكٌ إ� آ�ط َٔ �طٜ� قشٝ�. -2

 إٔ ٜكٌ ا��ٜح َٔ �طٜ� ٚاس�، ٜٚط٣ أس�ِٖ إٔ � ب�� ضٚات٘ ن���� ٫ ٜ����ٙ ��ٙ.   -3

 إٔ ٜكٌ ا��ٜح َٔ �طٜ� َ��� �ًٝ٘، �� إٔ أس�ُٖ� ٜؿ�� � اي�ٌُ ب٘ ؾطٚ���  -4

 .    (40)٫ ٜؿ��ٗ� اٯ�ط

 ا���� ا��ا��: ا����ف �� ا�����د ���� ��م و��د �� �� ا������:

ايٓكٛم � أ�ً�ٗ� ب�س��ّ ��١َ ٚ�ٛا�� �١ًٝ، ٚ�� �ٗط� َػ�ذ�ا� َٚؿ��ٌ د�٠�ٜ ي�� د��٤ 

���ز إ� أس��ّ �ٛادٗ�ٗ�، ٚ�� ٫ ٜ�ٛ�ط ْل ؾط�ٞ قطٜ� ي�ً� ا�ػ�ذ�ا�، �� د�ٌ أْ��ض 

                                                           

 . }�55{( �ك�، ال���،س ا��ة: ��3

س �ػػ1051كال��)لػةس ���ة ال� 0( )/ ك��� ��ط�ى الي��م�س ال��� ا����� كأ)ل��س )ا� ال���س )���س ��36

 .  �4ص1ج

 .  �4ص1ج( ال���� ال����س �04
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ا��ٗ�ٜٔ ��ً� � إ��� ا�ػ�ي١ بٓل َ�، ٚ�ي� ت���� ي�٬��٬ � ا��٫ُ�� �٢ً ا�ك��ض، ���ا َ� 

�ي١ يٝؼ �ٝٗ� ْل َٔ ���� أٚ غ١�ٓ، ٜ�ِ ا٫د�ٗ�� � اغ�ٓ��� ا��ِ ايؿط�ٞ ��، ٖٚصا ٚد�� َػ

ا٫د�ٗ�� �� ت�ٕٛ ٥��ْذ٘ ��١�ً، ٚ�ي� ٭ٕ أ�ٚا� ا٫د�ٗ�� َٚٓ�ً��ت٘ ��ً�، ٚ�صي� َ�اض� 

 .(�01ا��ٗ�ٜٔ ٚ��ٛ�ِ، ٚت��ٚتِٗ � ايه��

ٖٚٓ�� �ه�ٜ� �ج�٠ � َٛادٗ�ٗ� ب�٫د�ٗ�� َ� ��ّ ٚدٛ� ْل �ٝٗ�، َٚٔ �ي�: ا��ِ �ُٝٔ تعٚز   

ب�ي��طٜ� بُٝٓٗ�، ٚتٴشطّ �ًٝ٘ سط١َ َ٪ب�٠ ٚ�ي� غ�ا�  اَطأ�٠ � ��تٗ�، ��� ضأ٣ �ُط بٔ ا����

أبٞ ��ي� �طّ يًصض١�ٜ إ� ٖصا ايٓ���، ���ٛب١ يً���ٌ ٚض���� يٰ�طٜٔ، بُٝٓ� ضأ٣ اٱَ�ّ �ًٞ بٔ 

ا� ٚدٗ٘ اي��طٜ� بُٝٓٗ�، ٜٚ���� اي���ٌ ب��ٛب١ ت�عٜط١ٜ، ٫ٚ �طّ �ًٝ٘ سٴط١َ َ٪ب�٠، �ٕٛ اغ��� 

 ا��ط١َ ا�٪ب�٠ � ت�ٛ�ط، ٚايط�� ٜ�ش�� � اي��عٜط.

ٚا�٬��٫  �  ���� ���ك ا���ب ����ة �����ف ا����� ���: ا�٬��٫ � اي�ٛا�� ا٭قٛي١ٝ، 

ي�طِٜ، ٚاغ��ُ�ٍ ايطأٟ ٚ�� �ي�، �ُ� إٔ ت���� أغ��� ا�٬��٫ ٚتٓٛ�ٗ� �� اضت�� �ِٗ اي�طإٓ ا

ب�هٗ� ب�ي�كط ايصٟ ٚد�� �ٝ٘، يصي� ���� ا٭غ��� �� ��ٚظٖ� ايعَٔ، ٫ْ��اّ ٚدٛ� �ًٗ�، 

ٚ�ي� ٭ٕ ب�� ا�ػ�٥ٌ اي��١ٝٗ � ت�� ���ز إ� �طٜط �ٌ ا�٬��٫ �ٝٗ� �ُ� إٔ ت�� اي�كٛض 

 ٚ��ٜ�ٙ، �� تػ�ًعّ ٚدٛ� أغ��� أ�ط٣ ي�٬��٬. ٘�� ت�ٛض اي��َٚ��هٝ

أْ٘ �� ا��٫ا� ب٘، ٚأْ٘ نطٚض٠ ��١َٛ ٚس�١�ٝ َٛد٠�ٛ، ٚ�� اغ�ٝ��ب٘  ������ ا����ف:

ٚ��ٛي٘ ٚسػٔ إ�اضت٘، ٚ�ًٜٛ٘ َٔ ��ٖط٠ ��ط�١ ٚتٓ�بع، إ� ٚغ١ًٝ �٠ٛ ٚٚس�٠ ٚت��ٌَ ٚتٓ��ؼ � 

ا��ط�١، ٚاي�ػًِٝ ب�ْ٘ ٚا�� ��طٟ ٚ��ٝ�ٞ � اٱْػ�ٕ، ٚإٔ ا�٬��٫ اي�ػ�، ٚا٫ي�عاّ ب���٬ 

 ٜ�� ا�٬�٫ �٢ً ���� َٔ اٯضا٤ ٚٚدٗ�� ايٓ�ط ٚض١ٜ٩ ا٭َٛض َٔ أب��� ٚظٚاٜ� ��١�ً.

 ٚي�ٛنٝ� �ي� غٓ��ط� إ� اي��ٌٜٚ ا�ػٔ ٭ُٖٝ�٘ � اغ�ٓ��� ا٭س��ّ َٔ ايٓكٛم ايؿط�١ٝ، 

 �ضٙ أس� أغ��� ا�٬��٫ �ٓ� اي��٤�ٗ َٚ�ي٘ َٔ اثط غً� �٢ً اي�ذ�ٜ�.  ٚإ� اي��ٌٜٚ اي��غ� ب����

 

 ان�طهة ان����

 ��و�� -أ��ا��  -������ -ا���و�� ��� ا�����ء  

نٝ� ا��١َ اي�  غُٝ� ٖٚٛ َٔ ا�ٛاَٛانٝ� اي�شح، يصي� غٓ��ط� إيٝ٘ ٫ ٚض�� �١ًُ " اي��ٌٜٚ" �

 أثط ��� � اغ�ٓ��� ا٭س��ّ، يصي� غٓ�ٓ�ٚي٘ ب���ظ. ٜؿ�ٌُ �ًٝٗ� ايً�� ا��ٞ، ��ي��ٌٜٚ ي٘

إيٝ٘ ا٭َط ٖٚٛ َ��ٛ� َٔ آٍ ٜ٪ٍٚ إ�ا ضد�، ٜ��ٍ: َ�ٍ ٖصا  ٍبٝ�ٕ َ� ٜ٪ٚ أوً�: ا���و�� �� ا����:

 ا٭َط ��٢ٓ: َك�ٙ.

                                                           

�ػػػس 1052س 1( )/ � ال�ػػ��كؽ ال���ػػ�فس ال�ػػ)�� لم��ػػ��� ا��ػػ���س �ؤ��ػػة ال��ػػر الث����ػػةس ��ػػ�ك�س ��01 
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: قط� ايً�� �ٔ َ�ٓ�ٙ اي��ٖط إ� ٢ٓ�َ آ�ط و�ًُ٘ ايً�� ����ً�: أ�� �� ا����ح �����و�� ��

ٍٴ �٢ً �ي�ب� ، َٚٔ أَج١ً اي��ٌٜٚ ت�ٝٝ� ا��ً� ٚ�كٝل اي��ّ ٚقط�٘ �ٔ �َُٛ٘، (42)يٌٝ قشٝ� ٜ�

         ت����ُج�٬ ىكل �ٛي٘ 
َ���ا اي�ٝٛ� اي� ٚض� ايٓٗٞ �ٓٗ� (43)

ٚبٝ� اي�طض ٚبٝ� ا�ك���٠ٝ� َ� يٝؼ �ٓ� اٱْػ�ٕ   

ٚاي��ٝٝ�: َجٌ ت�ٝٝ� آ١ٜ ايٛق١ٝ � آ١ٜ ا�ٛاضٜح ���اض ايجًح ايج�ب� � س�ٜح ايطغٍٛ: قًٛا� ا� 

ب��ػ�ٛ� س (44)      ٹ �ًٝ٘ ٢ً�ٚ آي٘ ٚغًِ، ٚت�ٝٝ� اي�ّ ا��ً� � �ٛي٘

 .(45)       ٹايٛاض� � �ٛي٘   

 ب� َٔ تٛا�ط ايؿطٚ� اٯت١ٝ: ي�ٞ ٜ�ٕٛ اي��ٌٜٚ قشٝش�� ٫ ����ً�: ��وط ا���و��:

إٔ ٜ�ٕٛ ايً�� ��ب�٬ يً��ٌٜٚ ب�ٕ ٜ�ٕٛ بٛن�٘ ايً�ٟٛ ���٬ُ �ي� ��ي��ٖط ٚايٓل، ��ٕ  -1

 ٕ�� 

 ايً�� �� ��بٌ ي٘ ����ػط ٚا��ش�ِ ��ٕ ت�ًٜٚ٘ ��غ� َٚط�ٚ�.    

 اغ��ٌُ إٔ ٜ�ٕٛ ا��٢ٓ ايصٟ قط� إيٝ٘ ايً�� َٔ ا���ْٞ اي� و�ًُٗ� ايً�� ي��١ أٚ -2

�ٝ٘ ؾط��� ��ٕ ��ٕ َٔ ا���ْٞ اي� ٫ و�ًُٗ� ايً�� أق�٬ ��ٕ اي��ٌٜٚ ��غ�ا�، أَ� إٕ ��ٕ     

ايً��   ٫ و�ٌُ ا��٢ٓ ا�٪ٍٚ إيٝ٘ �ُ� يٛ ا�ضٜ� َج�٬ ب�يؿ�٠ اي��ط٠، أٚ ب�ي�ط٤ �� اي�ٗط ٚا�ٝ� 

 �ٗٛ   ت�ٌٜٚ َط�ٚ�.

 أٚ إ��� أٚ �ٝ�ؽ أٚ �� �ي� أَ� إ�ا � ٜ�ٔ اي��ٌٜٚ إٔ ٜػ�ٓ� اي��ٌٜٚ إ� �يٌٝ قشٝ� َٔ ْل  -3

ٚ� ي٘ أٚ أ�٣ٛ َٓ٘ ��ْ٘ ٜ�ٕٛ ت��٬ٜٚ ��غ�ا�.      َ�ٓٝ�� �٢ً ؾ٤ٞ َٔ �ي� أٚ ��ض� ٖصا اي�يٌٝ آ�ط َػ�

 را��ً�: أ��اع ا���و��: ا���و�� ����ن:

ٌ ٜٚ��ٞ � إث��ت٘ أٟ ٖٚصا ايٓٛ� ٜ�ِٗ ب��٢ْ ت�ٌَ ٜٚ��ٞ �  ب��٢ْ ت�َ ��و�� ���� �� ا����: -1

           �يٌٝ،
، ��ي�طا٠٤ َكط١�ٚ �ٔ (46)

��ٖطٖ� إ� اي�عّ �٢ً اي�طا٠٤ ي�ٝ�ّ اي�يٌٝ �٢ً �ي� ٖٚٛ إٔ ايؿ�ض� ٫ ٜ�ً� ا٫غ����٠ ب�� ب�� 

                                                           
�ػػ(س )ا� ال��ػر ال�م��ػةس ��ػ�ك�س ��242  ( ك�) ����� ال��ك�� �� ال�����ى: ل���ـ أ�� ���ػ) ال�يالػ�(05

ك��  ��� ا��ػ�ا� �ػف أ�ػكؿ ال�ػي)ك�س ل�ػ�ء الػ)�ف ��ػ) ال�ي�ػي ال��ػ���س  س��3ص1جس   ـ16�3س �5

 .00ص�1ػس ج �134   س �1ط��ة ��)ه ال�ث����ةس ���ك�س �
 (.5�2( �ك�، ال���،س �يء �ف ا��ة: �(03

 (.3( �ك�، ال��ئ)،س ا��ة: �(00

 (.102ا����ـس �يء �ف ا��ة: �( �ك�، (02

 (.�6( �ك�، ال���س ا��ة: �(�0
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            :اي�طا٠٤ بٌ ��ًٗ�، ٚ�صي� �ٛي٘ ت���

          (47).  

��� أٍٚ اي�٤�ًُ اي�ٝ�ّ إ� ايك٠٬ ٚقط�ٛٙ �ٔ َ�ٓ�ٙ اي��ٖط ا��طٚ� إ� ٢ٓ�َ آ�ط �طٜ� َٓ٘ ٖٚٛ  

اي�عّ �٢ً أ�ا٤ ايك٠٬ ٭ٕ ايؿ�ض� ٫ ٜ�ً� ايٛن٤ٛ ب�� ايؿطٚ� � ايك٠٬، بٌ ��ًٗ� ٭ْ٘ ؾط� َٔ 

 . (48)ؾطٚ� قش�ٗ�، ٚايؿط� ٜٛد� ��ٌ ا�ؿطٚ�

ٖٚٛ ايصٟ و��ز إ� �ُ� اي�ِٗ ٜٚ�ٛ�� ��ٛي٘ �٢ً �٠ٛ �ي١ًٝ �ٗٛ و��ز إ� ��و�� ���� �� ا����:  -2

�يٌٝ �� بٴ��ٙ ٚ��ً٘ ضادش�� �٢ً ا��٢ٓ اي��ٖط َٔ اي�٬ّ، َٚٔ أَجً�٘ َ� ضٟٚ إٔ �٬ٕٝ بٔ غ١ًُ 

����ٜح  (49)(( أ��� أر��ً� و��رق ��ئ��� ))�: ْػ٠ٛ ���ٍ ي٘��ٕ �� أغًِ ٚ� �كُ�٘ �ؿط 

ايٓ��� ٖٚصا اي��ٖط �� أٚي٘ ا٭سٓ�� ���يٛا: اغ�كش��  ��ٖط � أَطٙ ب�ٱَػ�� ٚ��ٖط أٜه�� �

إ�ا  ،تعٚدٗٔ ب��� ٚاس� أٚ إَػ�� ا٭ضب� ا٭ٍٚ و�ٌُ أْ٘ اضا� ب�ٱَػ�� اب��ا�٤ ْ��� أضب� إ�ا ��ٕ

 ٜؿ��٤ � أضب� َٓٗٔ �ُْ�� ب�غ��ا١َايً�� ٜ�ٝ� أْ٘ أَط  تعٚدٗٔ ب��ٛ� َ��ط�١ َ� إٔ ��ٖط ��ٕ

 ٚ�� ض� ايؿ���١ٝ ت�ٌٜٚ ا�١ٝ�ٓ ٚ��يٛا: إٕ ٖصا اي��ٌٜٚ ب�ٝ� ٭َٛض َٓٗ�:

 �� ٚا��� ب���ٝ�ضٙ �ٓ�ِٖ،  اٱَػ�� ٚاي�طا� إ� ا��ٝ�ض ايعٚز ُٖٚ� إٕ ايؿ�ض� �� �ٛ�ٳ ا�ول:

 ايعٚد١. �ٚ�ي� يٛ�ٛ� اي�طا� بٓ�ؼ اٱغ٬ّ ٚتٛ�� ايٓ��� �٢ً ضن       

 �ٌٗ، بٗصا اي�٬ّ ا�كطٚ� �ٔ ��ٖطٙ ضد�٬ � أٍٚ إغ٬َ٘ ٖٚٛ �ٜ��� إٔ ���� ايٓ�  ا�����:

 ا�طا�. ٘اي�ٛا�� ايؿط�١ٝ �ٕٚ إٔ ٜ�� ي       

                                                           

 (.�( �ك�، ال��ئ)،س ا��ة: �(�0
�ػػ(س �1522 �ػف �مػ� ال�ػك������ ال���ػ�س ك ��3ص��1ػ�ىس ���ػ� �ػ���س ج( ا���ـ ال�يال�س ال��(�0

  ا���) ال��كؿ إلى 

 .��1ـس ص�166 -�ػ�101س �1ف �مـ ا��كؿس )ا� ال���س ���ك�س � ال��إ���ؽ     
( ك�ػ��� ا�ل�ػ��� �ػ� �ػ��� �ػ�ف ال���ػ�� �115س �)�� ��ـ: � �36ص�5كاه ال�����س ال��فس ج( (06

ا��ػ�ـ أ��ػ) (س ك�ػ�لؾ 1623س �ػ)�� ��ػـ: � ��5ص 1(س ك��لؾ ا�ف ���ػةس ال�ػ�فس ج��115)�� ��ـ: �

ـس �162س �1ػػػ�ضس �ال���ػػػر ا��ػػػ��� ك)ا� ال��ػػػ��ؼس ال�  �ػػػ� ��ػػػ�)هس �ػػػػ(س�501 � �ػػػف � �ػػػف ���ػػػ�

ا��ػػ�ـ كأ��ػػ�� �كاه ـس 166ص�1ك�ػػ�)ؿ ���ػػ)س ج س�م�ػػ�: �ػػ��ر ا���ػػ�ؤك�����ػػ�: أ��ػػ) � �ػػ���س ك�مػػ� 

س 1ال���ػػػػػػػػػ�س ��ػػػػػػػػػ�ك�س ��ػػػػػػػػػػ(س ال�كطػػػػػػػػػ�س )ا� إ��ػػػػػػػػػ�ء ال�ػػػػػػػػػ�ا� ��1�6لػػػػػػػػػؾ �ػػػػػػػػػف أ�ػػػػػػػػػ� ا��ػػػػػػػػػ���س �� 

 .��2ص5ـسج16�2
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�� أَط ايعٚز ب�َػ�� أضب� َٔ اي�ؿط ٚ���ض�١ اي���ٞ ٚا٭َط ��ٖطٙ اٱ���، � إٔ ايٓ�  ا�����:

، َٚٔ اي��ٌٜٚ اي��ٝ� َ� أٍٚ ب٘ ا�١ٝ�ٓ �ٍٛ  (50)أٚد� �ًٝ٘ َ� � �� ٚي�ً٘ ٫ ٜطٜ� إٔ ٜ�عٚز ��ٝ�

، ��� أٚيٛا ايؿ�٠ ايٛاد�١ بٗصا ايٓل ايٓ�ٟٛ ٚ��يٛا: يٝؼ (51))) �� �� أر���� ��ة ��ة((�:  ايٓ�

َٔ إ��� ايع��٠ ��� س�د١ اي���، ا�طا� �كٛم ايؿ�٠ بٌ ا�طا� ايؿ�٠ أٚ �ُٝ�ٗ� ٭ٕ ا��كٛ� 

س�د١  ٚس�د�٘ �ُ� �� تٓ��� بٓ�ؼ ايؿ�٠، تٓ��� ب�ُٝ�ٗ� بٌ �� ٜ�ٕٛ ��� اي�١ُٝ أْ�� � غ�

 اي��طا٤ َٔ إ���٥ِٗ ْ�ؼ ايؿ�٠. 

ايٛاد� ��� ْ�ؼ ايؿ�٠ ٫ٚ �عٟ ���  إٔ ٚ� ٜ��ٌ ايؿ���١ٝ ٖصا اي��ٌٜٚ َٔ ا�١ٝ�ٓ ٚ�ٖ�ٛا إ�

ٛاي�١ُٝ ٭ٕ اي��ٖط َ إ��� ايؿ�٠ �٢ً ٚد٘ اي��ٝ� ٭ٕ ايؿ�ض� �� �كٗ� ب�يص�ط�، ٚ٭ٕ  ٔ ايٓلٖ 

ايع��٠ ي�ش�ٝ� َؿ�ض�١ اي��طا٤  ���إ ٜ�ٕٛ َ�كٛ�ا يًؿ�ض� ا��ِٝ َٔ ٖصا اي��ٝ� ��

ا���٬ أْ��ض  َطد�٘ إ� أٚ �طب٘ إ�� �٢ً إٔ اي�ٍٛ ب��� اي��ٌٜٚ، يٮ�٤�ٝٓ � دٓؼ أَٛا�ِ

�ي� �طٜ��� �ٓ� ��ٙ، ٚ�صا  اي��ٌٜٚ ب�ٝ�ا� � ْ�ط أس� ا��ٗ�ٜٔ بُٝٓ� ٜ�ٕٛ ا��ٗ�ٜٔ، ��� ٜ�ٕٛ

��� �جط ا���٬ اي��٤�ٗ � ا٭س��ّ ا��ت�١ �٢ً �ي� ت���� �٬��٫ِٗ � ٚدٗ�� ْ�ط �ٌ 

َِٗٓ(52). 

ٖٚٓ�� ت�ٌٜٚ ب�ٝ� �ٔ اي�ِٗ، بٌ َٓشط� يًٓل اي�طآْٞ ٖٚٛ ت�ٌٜٚ َٔ اي���ٔ ٜ���ض� َ� اي�طإٓ  -

اي�طِٜ ٫ٚ ٜ��ً٘ اي��ٌ ٚا�ٓ�� ايػًُٝ�، ���ٌٜٚ ب�� ا��ك١�ٛ ِٖٚ: " اي���١ٝٓ" ي��� ايٓكٛم 

يًٓل َٔ اي�طآ١ْٝ سػ� َعادِٗ ٚأٖٛا٥ِٗ ايؿ�ك١ٝ ٚ�� اي�ك� ٖصا ايٛق� بِٗ ي���٬٘ ب��ًِٜٚٗ 

اي���ٔ ٖٚٛ ت�ٌٜٚ ب�ٝ� �ٔ اي�ِٗ َٚط�ٛ�، ٭ْ٘ يٝؼ ي٘ ق١ً َ�ً���، غٛا�٤ ب�ي��ٌ أٚ ب�ي��ػ�، 

ْٚهط� َج�٬ �٢ً �ي�: ت�ٌٜٚ ايك١ٝ�ٛ إٔ اي����٠ تػ�� �ٔ ايٛيٞ إ�ا ٚقٌ إ� َطس١ً ١ٓٝ�َ ٖٚٞ 

 ىت نت مت ُّ   اي�ذًٞ ٚا٭���، ٖٚصا ت�ٌٜٚ ��غ� ٜ���ض� َ� اي�طإٓ اي�طِٜ ي�ٛي٘ ت���:

  .(53) َّ  زث رث يت

                                                           
�ػػػ( �ػػكا�� 11�4ا���ػػ���س �� ��ػػ) ال�مػػ�س كأ��ػػ�� 364ص1 ال����ػػ�ىس ���ػػ� �ػػ���س جال�يالػػ�س ( (24

 ��ػػس ج1355س �1 ال�ػ���،س ال���ك� ��ح ��مـ الث�ك�س �ط�ػكع �ػ� ال����ػ�ىس ال�ط��ػة ا�����ػة ��ػك�ؽس

�ػ(س )ا� ال���س )���س 6�5س ك��ح ال�ك�ر ال����س لم���ة � �ف أ��) �ف ��) ال�ي�ي ال����س ��23ص

   .0�4ص 3ـس ج16�6س �1
(س ك�ػ�لؾ �كاه 1020س �)�� ��ـ: � 146س ص�����3ةس ���ر ي��، ا����ـس ��ر  �كاه ال����� ��( (21

 (. ��12أ�ك )اكك)س ���ر الي��،س ي��، ال��ئ�ةس �)�� ��ـ: �
 .524( )/ أ��) �ّ�اجس أ�كؿ ال���س ���� ����س ص(25
23

 .} 66 {( �ك�، ال���س ا��ة: ( 
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�� إ���٠ تؿ�ٌٝ ث���١ ا�٬��٫ أٚ ��٘ ا�٬��٫، ٚاغ�ٝ��� آي١ٝ ٱ�اضت٘ ٚاي���ٌَ  و���ًء����:

َ�٘  ٚ�ًٜٛ٘ َٔ َؿ�١ً إ� سٌ، ٚ�ي� �ٔ �طٜ� ا�ٛاض ٭ٕ أ�� ا�٬��٫ ٜ��ُ� � اٱغ٬ّ �٢ً 

ٚس�٢ ٫  أٟ " �ٔ ا٭�ٓ�� " �(54)ا�ٛاض ٚا�٫ٓ�� ب���ذ�١ ٚاي�يٌٝ ٚاي�ٖ�ٕ، أٚ �� ٜػ٢ُ "اي�ٜ�ي��ٝ�

ٜكٌ ا٭َط إ� ا��٬ ايصٟ ٜ٪�ٟ إ� ايٓعا� ٚاي���ٜٔ � ايطأٟ �ٕٚ سذ�١ أٚ �يٌٝ، ٖٚصا َ� غٓٛنش٘ 

 � ا��ً� اي��يٞ.   

 ان�طهة ان��ن�

 ����م ا���ف ��� ا�����ء وا���ق ���� و��� ا���� وأ����� ا����� ��� ا������

اي���ٜٔ � ايطأٟ �ٕٚ سذ�١ أٚ �يٌٝ، ٖٚٛ َصَّٛ ٭ْ٘ ��طْ� غ�ب��� إٔ ا��٬ ٜ٪�ٟ إ� ايٓعا� ٚ    

ٜٓك� �٢ً اي�ٜٔ ٖٚٛ َ� ٜ�� � �ٌ ٫ �ٛظ �ٝ٘ ا٫د�ٗ�� ٖٚٛ ��ي� يً���� ٚايػ١�ٓ 

، ٚ�ٓ�َ� ٜكٌ ا��٬ بك�س�٘ إ� َطس١ً اي�ًٛ ٚاي��ك�، ��٥�ٓص� ٜك� ايؿ�ل (55)ٚا���٫

َ��ط��� � أ���ضٙ ٚغًٛ�٘ ٚأ���ي٘، �ُٔ ايك�ٛب١ ���ٕ ��ٚض٠ َٔ ٜ�ك�ٕٛ ب�ي��ك� ٚاي�ًٛ، 

ب�١ٝ ضدٛ�ِٗ إ� د���٠ ايكٛا�، ٭ٕ ا���يٞ ا���ك� ٫ ٜط٣ ايكٛض٠ إ�٫ َٔ ظا١ٜٚ ن١�ٝ، َ����ا� ب�ْ٘ 

ايكٛا�، ٚأْ٘ ��ً� ا��١�ٝ ا��١�ً، ٚ��ٙ �٢ً ا���٤ ٚايه٬ٍ، َٚ� �٢ً اٯ�طٜٔ إ�٫ ايػُ�  �٢ً

ٚاي���١، �����ط� ت�ك� ؾ�كٝ�٘ ب�٭١ْٝ�ْ ٚا٫ن�طا� ايٓ�ػٞ، ٚي�ؿ�ٝل ٖصٙ اٱؾ��ي١ٝ اي� 

 أثط� غً��� �٢ً َٓٗذ١ٝ اي���� � اي�ذ�ٜ� اي��ٗٞ، غٛا٤ َٔ سٝح ا�ٓٗر أٚ اٱْ��ز.

إٔ اي�ؿ�ٝل اي��ٝ� �صٙ ا٭�طا� اي١��ٓ �ٔ تً� ا٭َطا� ت�ُٔ �  ��� ��ى ا�����:�

اي��ً� ايج��� �� �ٝٗ� اي��ط،يٝؼ � ا��ٍ اي��ٗٞ �شػ�، ٚإ�� � ��ً� ���٫ ا�٠�ٝ، 

صٙ ايػٝ�غ١ٝ َٓٗ� ٚا��٫ك��١ٜ ٚا٫د�١ٝ��ُ، ٭ْٗ� �جٌ �ٝٛ�ا� �٢ً اي��ٌ ٚ�ط١�ٜ ت���ٙ، ٚي�ذ�ٚظ ٖ

ا�١ٓ �� �طٜط اي��ٌ َٔ �ٌ غً��ٕ �ًٝ٘ � ا��ض  ب٤�ٓ ا٭س��ّ ايؿط�١ٝ ٫ٛ��َٚتٗ� ٚ� ن٤ٛ 

اي���� ٚايػ١ٓ ٜٚ��ت٢ ٖصا أٜه��، ب��� ا�٪�طا� ٚايٓ�ٚا� اي�١ٜٛ�ٛ ب�١ٝ تكشٝ� ا���ِٖٝ ٚت�طٜؼ 

 د�ُ��ٞ �ط��١ ٚ�ع���. ا��ْ� ايج��� ����ش١ ٖصٙ اٯ��� اي� أٚ�ً� � س٠�ٝ ا�ػًُ� ْٚػٝذِٗ ا٫

ٜ��ٍ �٤٬ � اي�ٜٔ ٚا٭َط،  ����م ا���� وا����ف: ا���� وا����ف ����� وا��، وا���� �� ا����:

 : أٟ د�ٚظ س�ٙ، ��ي�ًٛ � اي١�ً ٜ�ٚض سٍٛ ��ٚظ٠ ا�� أٜ�� ��ٕ ْٛ�٘.(56)ٜ�ًٛ �ًٛا�

                                                           
20

( ك���� ا���ف ال�ػكا� كال�ػ)ؿ ك��ػ�)ـ ا��اء ال�����مػة ���ػ)  Dialegein( �م�ة �ك����ة ����ة �ف ال��� ال�ك���� � ( 

����ػة ال����ػػةس ك�����ػػ� الم�ػػك� �ػف ال�ػػكا�  �ػػ�ف طػػ���ف كال�����ػة كا���ػػ�ع كال�ػػ)ؿ )���ػػ�� �ػف ك��ػػة �ظػػ� ����ػػة ك��ػػكف 

�ػػػة �مػػػى أ�ػػػ�� �لػػػؾ ��ػػػ� لػػػكاء ال��طػػػ�س ك�ػػػ� ط���ػػػة �ػػػف طػػػ�ؽ ال����ػػػ� ���ػػػ� �مػػػى ��م�ػػػ� الكا�ػػػ� كالظػػػكا�� ا������

�����ػػ���� �ػػف أ�ػػ� ���كي�ػػػ�س ال��ػػ)� �ك�ػػك�ة ك����ػػ)��س ال���ػػػـ الك�ػػ�� �ػػ� الم�ػػة ال����ػػػة ال����ػػ�،س لم�ؤلػػ� أ��ػػػ) 

 .   �33ؾ(س ص  -� -� –ؾ  -ؿ -أ -� -�)4ـس ��ر �544 -�ػ1056س �����1 ���س ��لـ ال��رس ال����،  �

 .6 -�� �كا�ةس أ)ر ا����ؼ �� ���ئ� ال�مـ كال)�فس ���� ����س ص  / ( )�22

 .12/135أ (  -ؿ –( ل��ف ال��رس ��ر الػ � غ ��2
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ٹ ٹسٚاي��ك� اي�هٝٝ� و����� ا���� وا���اط: ا������، وا������ �� ا���� ��:

ٹ ٹ ك أٟ نٝ���� ���٬ٖٚ، (57)

، أٟ �كط� � ؾ�ْ٘، ��ي��طٜ� َ�ٓ�ٙ اي�هٝٝ� ٚاي��ك� ٚاي�� ٚاي�ٗ�ٕٚ، ٚايصٟ (58)

�� إٔ ٜ�ٕٛ �ًٝ٘ ا�ػًِ إٔ �٬ َٔ اي�ًٛ ٚاٱ�طا� ٚاي��ط� ٚاي��طٜ� ٚا���٤ �طٚز �ٔ َٓٗر 

ٚ اي��ط� �� ��ضؽ �٢ً َػ�٣ٛ اي��٠�ٝ، �ُ� �� ��ضؽ �٢ً َػ�٣ٛ  اٱغ٬ّ ٚٚغ�ٝ�٘، ٚاي�ًٛ أ

 ٖٚصا َ� غٓ�ٝٓ٘ � ا��ً� اي��يٞ.   ايؿط١�ٜ، 

        

 ان�طهة ان�اتع

 ا���� أو ا����ف ��� ا�����ة وا������ وأ��ه ا����� ��� ������ ا������ ا������ي 

: ��طْ� غ�ب��� ب�ٕ اي�ًٛ ٚاي��ط� َ�ٓ�ُٖ� ٚاس�، ٖٚٛ ��ٚظ٠ ����م ا���� وا����ف �� ا����

ٛا� ٜٚ��ٍ: �٤٬ � اي�ٜٔ ٚا٭َط،ا��، أٟ د�ٚظ س�ٙ، ��ي�ًٛ � اي١�ً ٜ�ٚض سٍٛ ��ٚظ٠ : (59)ٜ�ًٛ �ً

 ا�� أٜ�� ��ٕ ْٛ�٘.

�ط�٘ ابٔ سذط اي�ػ�٬ْٞ: ب�ْ٘ ا���ي�١ � ايؿ٤ٞ ٚاي�ؿ�ٜ�  ����� ا���� وا����ف �� ا����ح:

�ٝ٘ ب�ذ�ٚظ ا��، ٚ��ٚظ٠ ا�� َؿ�ط ب�ٕ ٖٓ�� �ط�� ٚٚغ�، ٚايٛغ� ٖٛ ا���٫اٍ ٚاي�طٜ� 

 َجٌ يًػًٛ�، ٚي�ً٘ ا��٢ٓ ايصٟ د�٤ � �ٛي٘ ت���:ا٭

.(60) 

ٖٛ ا�طٚز �ٔ ا�����، أٚ ا����ض� �ًٝ٘ � اي��٠�ٝ أٚ ايؿ�ٛض، أٚ ايػًٛ�  و��� �� ����� ا����ف:

 ي�٣ أ�١ٝ�ً ايٓ�ؽ.

 � َ��ٕ ٚن� ايٝ�ٜٔ أٚ ايطدً� �ٓ� ايك٠٬. �ا�طم �٢ً ا٭َٛض ا�١ٝ�٬، ����ٓ� ٛٚ�ٌٝ: ٖ

ٚ�ٌٝ: ٖٛ اٱ�طا� ايؿ�ٜ� � ا٭�ص ب�ٛاٖط ايٓكٛم اي�١ٜٝٓ �٢ً �� �ًِ ���ق�ٖ�، ٚغ٤ٛ �ُٗ� 

ٚت�ًٜٚٗ�، ٖٚصا اي��طٜ� ٜ��� َ�٘ اي��سح، ٚي�ً٘ ا٭�ط� يً�ِٗ، ��ي���ضٜ� ايػ�ب�١ إ�� ٖٞ ٚق� 

ط� � ايٓكٛم ي�� اي��ط� ٚإ�� ٚض� ي�� اي�ًٛ، ��ي��ط� ي��� تكط��� ا���ط��، ٚ�� أْ٘ � ٜ

                                                           
 (.�5( �ك�، ال���س ا��ة: �(�2

 (. �4( �ك�، �ك��س ا��ة: ���2

 .12/135( ل��ف ال��رس ال���� ال����س �26
 (.103( �ك�، ال���،س ا��ة: �(�4
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إ� اٯٕ  62، ٚإ�ا اغ��طنٓ� سط��� اي��ط� � اٱغ٬ّ َٓص اي��١ٓ اي��٣(61)ٚاي�ًٛ ��٢ٓ ٚاس�

ب�ْٓ� غٓذ�ٖ� ب�ٕٚ اغ�ج٤�ٓ �ا� �١�٬ َ��ؾط٠ أٚ �� َ��ؾط٠ ب�يػٝ�غ١، �ي� إ� �ضد١ تػُ� ب�ي�ٍٛ 

 إٔ اي��ط� � اٱغ٬ّ ��ٕ تٓٛ��� َٔ اي���� �ٔ َٛ�� غٝ�غٞ َ�ٝ�ٔ. 

 أوً�: ا����ف ��� ����ى ا�����ة:

��� ا���ي١ٝ ا���ط�١: ) ا�ٛاضز، ٜطت�� اي��ط� � اي����ٞ َ� اي�ٓ� ٚاٱضٖ��، ٚ��ْ� ا�ط    

اي�٠٬، ا�ط��� اي���١ٝٓ( ��ضؽ اي��ط� �٢ً َػ�٣ٛ اي��٠�ٝ، ��� ��ْ� ٫ تط�� ؾ��ض ت��ٝ� 

 ايؿط١�ٜ، ٚإ�� ��ْ� �ٝ� ؾ��ضاتٗ� ت�� �٢ً َػ�٣ٛ اي��٠�ٝ، َجٌ: 

ٌٖ اي�طإٓ َٓعٍ "اي�١�٬ ب� �ا� ا� ٚق��ت٘، ٚا�� ٚا��٫ٝ�ض، ٚاي��ٍ اٱ�ٞ، ١ٝ�ٝ�ٚ ا�  ٚ،�ً

 أّ �ًٛ�. إ�".

" ١قشٝ� إٔ اي�ه١ٝ ا�ط�ع١ٜ اي� أْ�ً� َٓٗ� �٤�ًُ اي�٬ّ � اي��٠�ٝ ٖٞ �ه١ٝ "اٱَ�َ     

اي�ه١ٝ اي� ��ْ� ٖٞ أقٌ ا��٬ � اٱغ٬ّ، ٚي�ٔ قشٝ� أٜه�� إٔ �ه١ٝ "اٱ١َ�َ أٚ ا�١�٬" 

١، ٖٚصا ٜ�� إٔ ايػٝ�غ١ ��ْ� ��ضؽ � �طس� �٢ً َػ�٣ٛ اي��٠�ٝ، ٚيٝؼ �٢ً َػ�٣ٛ ايؿطٜ�

 اي�ٜٔ �٢ً َػ�٣ٛ اي��٠�ٝ.

 �����: ا���ّ�ف ��� ����ى ا������:

َٔ �ي� ��َ��، ���ط��� اٱغ١َٝ٬ ا���ط�١ ��ً� �ٔ ��ٖ� َٔ  ايّٝٛ ا٭َط �٢ً اي��ؼ     

�غ١ ��ضؽ ايّٝٛ � ت�كٌ ب�يؿط١�ٜ ٚيٝؼ ب�ي��٠�ٝ، �� ٜ�� إٔ ايػٝ ا��٫ٖ�� ايػ١ٝ�ً � أَٛض

ت��ٝ� " اي�ٜٔ �٢ً َػ�٣ٛ ايؿط١�ٜ، ٜٚ��ٞ إٔ ْص�ط� ٖٓ� ب�يؿ��ض ايصٟ تط��٘ ٖصٙ ا�ط��� ؾ��ض

ا��٫ٝ�ض، " ايؿط١�ٜ يٓ�ض� ا��ٍ ايصٟ ��ضؽ �ٝ٘ ايػٝ�غ١ ٖٚ�صا.. ����٫ َٔ �ه�ٜ� ا��ٚ 

٢ً�ٚ أثط �ي� ٚاي�ؿ�ٝ٘.. إ�، اي� ��ٕ ٜ�ٚض سٛ�� ايٓ��ف �����،  ٚاي�ٓعٜ٘ٚا��٫ٕ ٚاي��ط، 

ٜٓ�ػِ ا���ًُٕٛ بؿ�ْٗ� إ� َ���ي� َٚ��ط��، �� ايّٝٛ �ه�ٜ� أ�ط٣ ت�كٌ ب�يؿط١�ٜ ٚاي��٘، 

، ٖٞ اي� ٜ�ٚض ايٓ��ف �ٝٗ�، ٚى�ً� ٚسط١ٜ ا�طأ٠. إ� َجٌ ��� ٜ� ايػ�ض�، ٚايطب�، ٚا�ذ��.

ٜ�� أثطا� غً�ٝ�� �٢ً اي��ٍٛ ٚايٓ�ٛؽ ٢ً�ٚ َػ�٠ ا�ػًُ� ا�ه�ض١ٜ ��٬�ِٚٗ ، ٚ�ٌ ٖصا ايٓ�ؽ

                                                           

( )/ ��� ��ل� �ك�� �ف ��ػ�س ظػ���، ال�طػ�ؼ �ػ� الػ)�ك، �ػ� ال��ػ� ال���ػ�س ال�ػ���ةس ��ػ� ��ػ� ��1

 .�15ص  5ـس ج5441 -�ػ1055ال��ط��� ال�����،س  �كء��  ������� ال)�ك، ��ف ���ر ك��ئ� 
ف ���ك�ػة ( ���) ��ل���ة ال����س �مؾ ال���ة ال�� ���� �ػ�ف ا��ػ�ـ �مػ� �ػف أ�ػ� ط�لػر �ػـ� ب ك��ػ� ك�ػ�(�5

�ػػف أ�ػػ� �ػػ���ف ��ػػ�ر ���ػػ� ال�م��ػػة �ث�ػػ�ف �ػػف ��ػػ�ف ��ػػ� ب ��ػػ� كأ��ػػ��ـ ����ػػ�� ك�ط�ل�ػػة ���ك�ػػة ���مػػة 

�ث�ػػ�ف ك�مػػى �م��ػػة �ػػ�ا ال����ػػة ���ػػ� ال���ػػة كظ�ػػ�� ���ػػة ال�ػػكا�ج الػػ��ف ���ػػكا �مػػى ا��ػػ�ـ �مػػ� �ا��ػػ�ف 

ال���ػػة ���ػػ� ك�ػػ�ف ���ك�ػػةس ك�ػػ�ف �ػػ�) �مػػ��ـ  �ػػ��� � ال�����ػػة ��  ��ػػ�ر ��ػػكؿ ا��ػػ�ـ  �مػػ� ال���ػػ�ـ  ���ػػ�ء

أ�ظػػ� الػ)��ك�/ � أ�ػػكي��، إ�ػػ�ـ ا�ي�ػػ� ا��ػػ��س �ػػ���� ال�ػػ�ا�ر  -ا��ػ�ـ : ��م�ػػة �ػػ� �ػػ�ا) ��ػػ� ��ط��.لم�ي�ػػ)

 .     1�4ص 5ـس ج16�3س 1ا�����ةس )ا� ال��� ال����س ال����،س �
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ب�يؿ�ٛ� ا٭�ط٣، �ٗصٙ اٯ�١ اي��١ٜ�َ يٝػ� �٢ً اي��٘ �شػ�، ٚإ�� �٢ً ا�٠�ٝ اٱْػ�١ْٝ ���ً� 

 .(63)دٛاْ�ٗ�، ٚ��ٖط٠ اي��ط� �� أثط غً� ��� �٢ً اي��٠ٛ ْٚؿط اٱغ٬ّ

� ا��شح ايج�ْٞ ا���ٖط ايػ١ٝ�ً ٚأثطٖ� �٢ً َٓٗذ١ٝ اي���� � اي�ذ�ٜ�  ٚب�� إٔ أٚنشٓ�      

 اي��ٗٞ، غٓ�ٓ�ٍٚ � ا��شح اي��يٞ ٣�َ إ١ْٝ��َ اي�ذ�� اي��ٗٞ ��٬�ٚ٘ ب�يؿط١�ٜ اٱغ١َٝ٬.

 

 ن�ان�ث�� ان��

 ا���� و����� �������� ا��������د ��ى إ������ �

ؾ� إٔ اي�ذ�ٜ� �َُٛ�� َ�ً� تطتهٝ٘ اي��ط٠ ايػ١ًُٝ; ٭ْ٘ غ١ٓ َٔ غٓٔ ا�٠�ٝ، ��  ٫ ����ـــ�:

� ٚإَ��ْٝ�ت٘، ٖٚصا �أْ٘ أ�ا أنٝ� إ� اي�ٜٔ أٚ �ًَٛ٘، أث�ض إؾ��يٝ�� �ج�٠ أُٖٗ�، ٢ٓ�َ اي�ذ

١ُ َ� غٓ�ٓ�ٚي٘ � ا��ً� ا٭ٍٚ، �صي� غٓ��ط� � ا��ً� ايج�ْٞ إ� إٔ ��ٜ� اي��٘ َ�� �٢ً َػً

 غ�ب�١ � اي�كٛض ٚا��ِ، أَ� ا��ً� ايج�يح �ػٓ�� �١�٬ اي��٘ ب�يؿط١�ٜ، ٚأٟ َُٓٗ� ��بٌ

 .يً�ذ�ٜ�

 

 ���� ����� رئ���، ��: ����� ��ا ا�����ًا، إذ

 َٔ ��َ٘! اي��ٗٞ : ٣�َ إ١ْٝ��َ اي�ذ��

 ��ٜ� اي��٘ اٱغ٬َٞ َ�� �٢ً َػ١ًُ غ�ب�١ � اي�كٛض ٚا��ِ.  

 : �١�٬ اي��٘ ب�يؿط١�ٜ، ٚأٟ َُٓٗ� ��بٌ يً�ذ�ٜ�!

 ان�طهة ا��ل

 د ا��������ى إ������ ا���

َٔ غ٪اٍ َط�عٟ ٖٛ;  -��ٜ� ا�ٓٗر اي��ٗٞ –اْ�ج�� ٖ�ت�ٕ اٱؾ��يٝ��ٕ � َٛنٛ� اي�شح     

اي��٘ اٱغ٬َٞ؟ ٚاٱد�ب١ �ٔ ٖصا اي�ػ�٩ٍ اتػ�� ٯضا٤ ١�ٛٓ�َ ت���ض� ٚت����� �ُٝ� � �ٌٖ ٜ�ذ

 ب��ض اؾ�ا�ٗ� أٚ ا���٬ٗ� � َػ�ي�� اثٓ��: ،بٝٓٗ�

 ا٭ٚ�: ٌٖ ٜ�ذ�� اي��٘ اٱغ٬َٞ، َٚ� إَ��ْٝ�ت٘؟

 ايج�١ْٝ: �٫ي١ ا�ك�ًش�� اي� ٜ�هُٓٗ� َٛنٛ� اي�شح!

�ٙ، ًٜش� إٔ �ً�� اي�طنٝ�� ��� اي��٘، ٚ�طن١ٝ ��ّ إ١ْٝ��َ �إٕ اي�اضؽ ي�طن١ٝ إ١ْٝ��َ �

ٛ�ض٠ ب� اي��٘ ٚايؿط١�ٜ، ����٫ا� ايٓ�� ٱ١ْٝ��َ اي�ذ � ���٥ُ��ٕ �٢ً أغ�ؽ ��١�ٝ اي�١�٬ ا��ك

١�ً�َٓ َٔ إٔ اي��٘ َ��ٛ� َٚػ�ٓ�� َٔ ايؿط١�ٜ، ٖٚٞ ٚاد�١ اٱت��� �ٗٛ ٚاد� اٱت���  ،اي��ٗٞ

                                                           

 .�15ص  ����5س جال���� ال( )/ ��� ��ل� �ك�� �ف ���س ظ���، ال�ط�ؼ �� ال)�ك،س ��3
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أَ� ، (64، ٚب� إت��� اد�ٗ�� أٚ اغ�ٓ��� َُٓٗ�)ْ�ٟٛ ب� إت��� ْل �طآْٞ أٚ س�ٜح أٜه��، ٫ٚ �ط�

� �٢ً ��ّ قش١ ا��٫ا� ا٭ٍٚ; ٭ْ٘ بٴَٔ �١�ً�ُٓ  ،ا��٫ا� ا�ج�� ٱ١ْٝ��َ اي�ذ�ٜ� اي��ٗٞ

 �ُٛ� أس��ّ ا� :أن ا������ �� ٖٚٛ ا����ض اي��٘ ٚايؿط١�ٜ أَطا� ٚاس�ا�، � س� ،�ًٌ َٓٗذٞ

ٚايػ١ٓ اي١ٜٛ�ٓ �٢ً ق�س�ٗ� أ�هٌ ايك٠٬ ٚاي�ػًِٝ، ٚاي� تٓ�ِ  اي�طِٜ ت��� ايج�ب�١ � اي�طإٓ

 .(65)اٗ� ٢ً�ٚ ْٗذ٥٘اي�ِٗ يًؿط١�ٜ ٚ�� تطٜ�ٙ ٚب٤�ٓ ا٭س��ّ � نٛ :أ�� ا���� ��� أ���ٍ ايٓ�ؽ،

 �١ٓٝي�طن١ٝ ا�ٜ�س� ا�ًل � َ�ً�ٓ� ٖصا إ� أْ٘ ب�ٱَ��ٕ ��ٜ� اي��٘، ٖٚصا اي�ذ�ٜ� ا�، إ�

َ� غٓج��  ٖٚٛ ٚاي� َٓ�ٛ�ٗ� إٔ اي��٘ ٫ �ٛظ ��ٜ�ٙ، ػ�ب�١ � اي�كٛض ٚا��ِ،اي١ُ ػً�ا��٢ً 

 غٓ�ٓ�ٚي٘ � ا��ً� اي��يٞ.ْ�ٞ تً� اي�طن١ٝ ٚ�سهٗ�، ٚايصٟ 

 

 ان�طهة ان����

 ����� ا���� ا����� ���� ��� ����� ����� �� ا����ر وا����

اي� ٜ�هُٓٗ� َٛنٛ� اي�شح، ٖٚٞ إٔ اي��٘ �� ٜ����ّ ٚ�ُ�،  ،ايٓ�ط١ٜ ايج�١ْٖٝصٙ ا���١َ      

٠�ٚ ن�١ُ � ؾ�٢ ���٫ ا�٠�ٝ،  ،ٖٚٛ ��٬ �� ٜ���� �ج� َٔ اي��٤�ٗ َٔ أْ٘ ��٘ سٞ وٟٛ ثط

ٖٞ ٚا��١�ٝ أْ٘ إ�ا َ� اْ�ً�ٓ� َٔ ايٓ�ٝذ١ اي� تٛقًٓ� إيٝٗ� � ��ٜ� اي�١�٬ ب� اي��٘ ٚايؿط١�ٜ، ٚ

ٓٝ� �ًٝٗ� إٔ اي��٘ ٖٛ �ِٗ اي��٤�ٗ يٓكٛم ايؿط١�ٜ، ��ْٓ� ْػ��ٝ� ت��ٝ� قش١ ا�ػ١ُ�ً اي� بٴ

 إؾ��ي١ٝ ��ٜ� اي��٘ ي����٬ضا� اٯت١ٝ: 

 إٔ بك�٠ اي��ٝ٘ َُٗ� اَ��� � ا�ػ���ٌ ��ْٗ� ��١َٛ ب��ضا� اٱْػ�ٕ ا��٠�ٚ � ض١ٜ٩  -1

 اي��� ايعَ�.    

 �ه�ٜ�ٙ َٚؿ�٬ت٘،  �كطٞ َ��ي� ب�ه�ٜ� ظَ�ْ٘، َٚٔ ا��ًّٛ إٔ ي�ٌ إٔ اي��٘ اٱغ٬َ -2

  إٔ ٜٓذ� � اي���ٌَ َ� �ه�ٜ� �كطٙ، ي�ٔ ��س٘ � �ي�  ،ٚا��ًٛ� َٔ اي��ٝ٘ ا��ٗ�    

 ٫ ٜ�� ��س٘ � اي���ٌَ َ� �ه�ٜ� اي�كٛض اي٬س�١.    

ٍٴ �٢ً َطٚض اي��٘ �طاسٌ اغ���٤ ٚ�ٛ�، ن��  -3 إٔ اغ��طا� ت�ضٜ� اي�ؿطٜ� اٱغ٬َٞ ٜ�

 ا٫د�ٗ�� ٚنُط � س٠�ٝ ا�ػًُ�.�ٝٗ�  

 ْٓ��ٌ إ� ب��ٖ� ا���َ�� ايٓ�ط١ٜ ٱؾ��ي١ٝ اي�ذ�ٜ� اي��ٗٞ، ي�ًٓ�� � ا��ً� ايػ�ب�، أٚنشٓ�    

 ا�ك�ًش��  أ٫ ٖٚٞ: �٫ي١ ،٣٩ سٍٛ اٱؾ��ي١ٝ �اتٗ�اي� تػ��� � ا���٬ ايط ،ا�ػ�ي١ ايج�١ْٝ

 .��يْٞ�ٓ�ٚي٘ � ا��ً� اي اي� تهُٓٗ� اي�شح، ٖٚصا َ� غٛ�

 

                                                           

 .��1/ � ���ـ ا��ك��س ا�����) ك������� ال���س ���� ����س ص )( (�0

 .����1�6س ص ال���� ال( (�2
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 ان�طهة ان��ن�

 ���ـــــ� ا���� ��������، وأي ����� ���� ������ـ�

اي��٘ ٚايؿط١�ٜ، ٚاي�١�٬ بُٝٓٗ�، ٖٚٛ إٔ اي��٘ ٖٛ إ�ُ�ٍ اي��ط �  َك�ً�ي�� ت��ّ ن��      

 �ِٗ ايٓكٛم اي�طآ١ْٝ ٚا٭س��ٜح اي١ٜٛ�ٓ �٢ً ق�س�ٗ� أ�هٌ ايك٠٬ ٚاي�ػًِٝ.

٭ْ٘ َ���، أَ�  ،أَ� أٟ َُٓٗ� ��بٌ يً�ذ�ٜ�، ��ٱد�ب١ �٢ً ٖصا اي�ػ�٩ٍ; ٖٛ اي��٘ ايصٟ ���

، �ٗٞ ث�ب�١ ٫ ت���، ٚإ�� ا���� ٖٛ اي���١ٝ ٭س��ٜح اي١ٜٛ�ٖٓٚٞ ايٓكٛم اي�طآ١ْٝ ٚا ،ايؿط١�ٜ

���ػِ  اٱغ١َٝ٬ ، أَ� ايؿط١�ٜ(66)ٖٚصا اي�ِٗ ٖٛ اي��٘ -أٟ �ِٗ ايؿط١�ٜ  –�ط١�ٜ �ُٗٗ� 

ٚ�ٝع� ب��ط١ْٚ ٚاي��ٛض، �ٗٞ ؾط١�ٜ ث�ب�١ �  ،� أقٛ�� اي��١َ ٚ�ٛا��ٖ� اي�١ًٝ ايج����ي�ُ�ٍ ٚب

 أقٛ�� َ��ٛض٠ � �طٚ�ٗ�.

��يج��� ٖٛ � ا٭ٖ�ا� ٚاي��ٜ�� ٜٚٓك� �٢ً اي�ِٝ اي�١ٜٝٓ ٚا٭�١ٝ�٬، ٚ�� ٚض�� ايٓكٛم � ٖصا 

 ا��ٍ ت�ك١ًٝٝ ٚا��ُج١ً � أس��ّ اي��٠�ٝ ٚاي����ا�، ٖٚصٙ ا٭س��ّ ٫ ت��ٌ اي��ٛض ٚاي�ذ�ٜ�.

١ًٝ�ٚ  ��١َبك١�ٝ  ��� ٚض�� �ٝٗ� ايٓكٛم �ٗٛ ا��ْ� ايصٟ ٜ�ػِ ب��ط١ْٚ ذ��:�� ����  أ�� -

ت��ٌ اي���ٝ� ا�ػ�ُط، ٖٚصا ا��ْ� ٖٛ ايصٟ ��ٔ ت��ٝ� اي��ٛض ٚاي�ذ�ٜ� �ًٝ٘ ٚا��ُجٌ � 

�صا غٓ��كط اي�٬ّ � ٖصا ا��ً� �٢ً َك�ً� "اي�ذ�ٜ� ب�����ضٙ أس��ّ اي���ا� ٚا����٬َ، 

َطت�� أغ�غ��  ،ٛنٛ� اي�شح ٚأس� ا�ك�ًش�� ا�ط�ع١ٜ، �ي� إٔ ��ٜ� َ�ّٗٛ اي�ذ�ٜ� اي��َٗٞ

 ب�٫ي١ َك�ً� اي�ذ�ٜ�.

ٚد��ٙ أٟ قٝ�طٙ د�ٜ�ا�، ٚا��ٜ� ْ�ٝ�  ��� ايؿ٤ٞ ٜ�� ق�ض د�ٜ�ا�، ا������ ���:: أوً�

 اي��يٞ، 

� اي�ٗ�، أٟ �"، أٟ أ���ٙ، ٚد٤ايٛنٛ� ��ٝ��ٍ: " بًٞ بٝ� �٬ٕ، ثِ أد��ٙ، أٟ أ��� ب٤�ٓٙ ٜٚ��ٍ: " د

ٚ�� اغ��ٌُ َك�ً� اي�ذ�ٜ� � اي��ط اٱغ٬َٞ أ�صا� َٔ ا��ٜح ايٓ�ٟٛ �٢ً ، (67)�طضٙ ٚأ��ٙ

طغٍٛ اي �ٔ  ٟ أ�طد٘ أبٛ �اٚٚ� � غٓٓ٘ �ٔ أبٞ ٖطٜط٠صق�س�٘ أ�هٌ ايك٠٬ ٚاي�ػًِٝ، ٚاي

إن ا� ���� ���ه ا��� ��� رأس �� ��ئ� ��� �� ���د ���  )):غ٢ً�ًِ آي٘ ٚٚ ٘ا� �ًٝ قًٛا�

 .(68)((د����

                                                           

 .  3ـس ص16�0س ��1ط��� � ���)س ���ـك ��)�) ال)�فس )ا� ال)�ك،س ال�ك��س � /)  ( (��

�ػػػس 1010س 3( أ�ػػك ال��ػػ� ��ػػ�ؿ الػػ)�ف �ػػف ��ػػـ� �ػػف ��ظػػك�س ل�ػػ�ف ال�ػػ�رس  )ا� �ػػ�)�س ��ػػ�ك�س ���( 

�ػػػػػػ����� 111ص 3ج  1ـس ج1664س1ال�ػػػػػػكا���س ال�ػػػػػػ��حس )ا� ال��ػػػػػػ� ال���ػػػػػػ�س ال�ػػػػػػ���،س ���ػػػػػػ�)  س كا�

 .021ص
�ػ�ر  ـس16�6س ���1ػر ال����ػة ال���ػ� لػ)كؿ ال�مػ��س ال��ػ�ضس � )اكك)س� أ����� ا�ل���� �ف ��ف ( (��

  �� ���� �� ��ف 
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ت١ٝ�ٓ اي��٘  :�� ���ن ���� ا������ ا����� ����� ��� إ���ط ا������ ا����ي ��� ا������،�

 ٘، َ� ا٫س���� ؾ�ً�  أٚ ٘اٱغ٬َٞ �� �ً� ب٘ بػ�� ت��ٌ اي�ؿط، غٛا�٤ ��ٕ � َهُْٛ

 .(69)ٚب��ب�١ ا��ُٝع�ك�٥ك٘ ا٭ق١ًٝ 

إ���٠ اي�ٜٔ إ� أقً٘ �ٓ� ْؿ�ت٘، �ٔ �طٜ� تٓ�ٝ�٘ �� �� ب٘ َٔ  �ٗٛ أ�� ا���اد ������ ا����:

 .(70)ا٭�ضإ ٚا٭ب��ٌٝ، ٚإ���ت٘ إ� ضْٚ�٘ ٚسٜٝٛ�٘

ٜٓ�ّ يًٝ�٘ يٝكشٛ � اي��، ٜػ��ٝ� إٔ ٜ��ب� َػ�٠  ايصٟ٭ٕ اي٥�ِٓ  �������� أ�� �� ا����ة:

�٬ ت��ِٝٗ " ايكش٠ٛ " ���ب�١ َػ�٠  ٚن�ِٗ،أٚ َٔ ِٖ �  ،سٝ�ت٘ �������.. أَ� أٌٖ اي�ٗ�

   بٌ و��دٕٛ إ� ��ٜ� ��ٛ�ِ أ�٫ٚ س�٢ ٜػ��ٝ�ٛا إٔ ٜطٚا ا�٠�ٝ ا��٠�ٜ �٢ً س�ٝ��ٗ�. سٝ�تِٗ،

 

 �اتعان�ث�� ان

 و��ئ��( -أد��� -)����ه وا������ ا�����ا����ر 

 ــ�:ــــــ����    

 ع� اتك�� ايؿط١�ٜ اٱغ١َٝ٬ ب�ي�ُ�ٍ ٚايج��� � أقٛ�� اي��١َ ٚ�ٛا��ٖ� اي�١ًٝ، ٚ�ٝ�      

 َ��ٛض٠ � �طٚ�ٗ�. ،ٚاي��ٛض، �ٗٞ ؾط١�ٜ ث�ب�١ � أقٛ�� ب��ط١ْٚ

ِ اي�١ٜٝٓ ٚا٭�١ٝ�٬، ٚ�� ٚض�� ايٓكٛم � اي�ٝ�� ا٭ٖ�ا� ٚاي��ٜ��، ٜٚٓك� �٢ً  ��يج���      

ٚا��ُج١ً � أس��ّ اي��٠�ٝ ٚاي����ا�، ٖٚصٙ ا٭س��ّ ٫ ت��ٌ اي��ٛض  ،ٖصا ا��ٍ ت�ك١ًٝٝ

َ� ،أَ� د�ْ� ا�ط١ْٚ، ٚاي�ذ�ٜ� ي���ٝ� اي�ذ�ٜ� ٚات��ٌ  ،١١ ٚ�ًٝ���� ٚض�� �ٝٗ� ايٓكٛم بك١�ٝ ��

 اي���ا� ت��ٝ� اي��ٛض ٚاي�ذ�ٜ� �ًٝ٘، ٚا��ُجٌ � أس��ّ ٖٚصا ا��ْ� ٖٛ ايصٟ ��ٔط، ا�ػ�ُ

 :����� ���� ������ ��ا ا����� ��� ���� ����� رئ���، �� ،ٚا����٬َ

اي�ذ�ٜــــ�.  : ٢ٓ�َ اي��ٛضٚ 

 ــــــــ�.ــــــ�ٜــــــــــــــــــــ١ اي�ذـــــــــــــــ: أ�ي

 .اي��ٛض ٚاي�ذ�ٜ� �٥ٌغٚ :

 

 

 

                                                                                                                                                    

 .      (���05�4ـ:  ال��ئة �)��     
س كالػ)��ك�/ 31)/ �ك�ش �ياع ال�����)س ����، ال��� ا��ػ��� ال����ػ� ك����ػةس ���ػ� �ػ���س ص ( (�6

 .   ���56 ����س ص ��ف ا���لة كال��)�)س � ا����� �ك�� ال����ك�س ال��� 
 .  �3) / ���� ���� �س ال��� ا�����س آ���� ك�طك�هس ���� ����س ص  ( (�4
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 ���� ا����ر وا�����ــــ�

 اي� ٍ ا�ٓ�غ�١ اي�ك�ٟ يً�ه�ٜ� ا��٠�ٜ ٚا�ػ�ش�ث١ َٚٛادٗ�ٗ� ب��ًٛ ٜ�� ض: اي��ٛا����ر ����م

 .(71)٫ �طز �ٔ َ��ق� ايؿط١�ٜ ٚأٖ�ا�ٗ� اي��١َ

��طْ� � ا��ً� ايػ�ب� إٔ اي�ذ�ٜ� ٖٛ: ت١ٝ�ٓ اي��٘ اٱغ٬َٞ، �� �ً�  ���� ا������ ا�����:

ب٘ بػ�� ت��ٌ اي�ؿط، غٛا�٤ ��ٕ � َهُْٛ٘ أٚ ؾ�ً٘، َ� ا٫س���� �ك�٥ك٘ ا٭ق١ًٝ ٚب��ب�١ 

 .(72)ا��ُٝع

إ���٠ اي�ٜٔ إ� أقً٘ �ٓ� ْؿ�ت٘، �ٔ �طٜ� تٓ�ٝ�٘ ��  وذ���� أ��ً� أن ا������ �� ا���� ����:

ٚإ���ت٘ إ� ضْٚ�٘ ٚسٜٝٛ�٘  .(73)�� ب٘ َٔ ا٭�ضإ ٚا٭ب��ٌٝ، 

 ����� ا���ـ��ـ�:

إٔ ا���ْٞ ٚا�٬َ� اي� ٜ�هُٓٗ� اي�ذ�ٜ�، ت�كٌ ٚتٓ�� �� أق�� اي�ٜٔ َٔ تطاد� � س٠�ٝ ا�ػًُ�، 

 ٚتطت�� ب�٭غ�يٝ� اي� ��ٔ اغ���اَٗ� � �١ًُٝ اي�ذ�ٜ�، ٚي�ٌ أُٖٗ�:

 ْ�ٛؽ ا�ػًُ� ٚ�ط١�ٜ ت��ًَِٗ � ����اتِٗ ٬َ��َٚتِٗ، ٚبٝ�ْ٘ يٝ�ًُٛا ب٘.إس٤�ٝ اي�ٜٔ �  -1

 ��ٜ� اي��ٜٔ ٚإ���ت٘ إ� أقً٘ �ٓ� ْؿ�ت٘، أٟ اٱتٝ�ٕ ب�ٱغ٬ّ �ُ� ��ٕ. -2

3-  �� إ���٠ ب٤�ٓ َٓٗذ١ٝ اي���� �ٓ� ��٤�ٗ ا�ػًُ�، ٚ�ي� ب�ذ�ٜ� اي��ط ٚاي��٘ ٚايػًٛ�،ٚ 

 ��٪ٜ   

 غ٬ّ ي�ٌ ظَ�ٕ َٚ��ٕ.ق٬س١ٝ اٱ     

ا��ُ�، ��ي��٘ ايػٝ�غٞ، -4  ٚ ا��٫ك��، ايٓ�ِ  ت��ِٜ اد�ٗ��ا� د�٠�ٜ غٛا�٤ � ��٘ اي�ٚي١

، ٚ�صي� ت��ِٜ اد�ٗ��ا� د�٠�ٜ � ��٘ ا٭�طا�، اي�ٚي١ٝ. إ� ايػٝ�غ١ٝ، اٱ�اض٠، اي����٬

ا�٬س� إٔ ا٫د�ٗ�� � اي��٘ �ُٔ  (74)غٛا�٤ � ا�ػ�٥ٌ اي���١ أٚ اي�ه�ٜ� ا�ػ�ذ�٠ ،������٬َ

س (75)ب�غ�ج٤�ٓ اٱَ�ّ ا��ٚض�ٟ�ًِ ٜ��ط� إيٝ٘ أس� َٔ ��ٌ،  أ�ٌ ب�ج� َٔ ��٘ ا٭�طا�، ،ايػٝ�غٞ

                                                           
 .����512س ص  �ػػ( ). ���� ���� �س ال��� ا�����س آ���� ك�طك�هس ���(�1

 .  31ياع ال�����)س ����، ال��� ا�����س ���� ����س ص ػػ� ( ) . �ك�ش��5

 .��3س ال��� ا�����س آ���� ك�طك�هس ���� ����س ص ( ). ���� ���� ��3
 .�3( )/ ���� ���� �س ال��� ا�����س آ���� ك�طك�هس  ���� ����س ص  (�0

�ػ(س ا����ـ ال�مط���ة كالك���� ال)���ةس �ط��ػة )ا� 024ال��ك�)� �� ا���ـ أ�ك ال��ف �م� �ف �  (�2) 

 س5�2ـس ص��16 س�1 ال�ك����ةس ال����،س 
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، ٚيٮغ���  (76)� أس��ّ ا�١�٬ أ�جط َٔ ْ�سٝ�ٗ� اي�غ�ٛض١ٜ، ٚيٛ أْ٘ أٖ�ِ ب�يٓ�س١ٝ اٱ�اض١ٜ

ا� ��٠ َٛنٛ���، ��ً� ا���١�ً بؿ٪ٕٚ أبٛ ،ايػٝ�غ١ٝ �اتٗ� � ٜ�ط� اي��ط ايػٝ�غٞ ��١ٜ

ا٫د�ُ��ٞ، ٚأس��ّ ا���ضن١ ايػٝ�غ١ٝ  ٚ ، �ُجٌ ٖصٙ (77)ا�ٛا�١ٓ ٚس�ٛ� ايط�١ٝ ٚا٭َٔ ايػٝ�غٞ

 نُٔ تطاثٓ� ايػٝ�غٞ.        ،� َػ�س�� ��٠�ٚ �٫، إاي�ه�ٜ� ٫ ٜ�جط �ًٝٗ�

 .ايؿط�١ٝ ي�ذ�ٜ�ا ٭�ي١، اي��يٞ إٔ بٝٓ�� َ��ْٞ اي��ٛض ٚاي�ذ�ٜ�، غٓ��ط� � ا��ً� ٖصا ٚب��   

 
 

 ان�طهة ان����

 ــ��ــ��ـــــــ� ا��ــأد�ـــ

 تػ�ٓ� َؿط١ٝ�ٚ اي��ٛض ٚاي�ذ�ٜ� � اي��٘ اٱغ٬َٞ إ� أ�ي١ ��٠، ٖٚٞ:    

 .(78)(د ��� د����() أن ا� ���� ���ه ا��� ��� رأس �� ��ئ� ��م �� ��ّ�): � ��ٍ ايطغٍٛ -1

 .      ٜٚ�ٛ� �ي� �٤�ًُ اٯ١َ، ا��ك�� ب�٫د�ٗ�� ٚا٫ي�عاّ بٓكٛم ايؿط١�ٜ َٚ��ق�ٖ� اي��١َ   

 ايصٟ تٛ� ا�١�٬ �٢ً ضأؽ اي�طٕ   َٚٔ ت��ٝ��� ا��ٜح َ� س��٘ ا�١�ًٝ �ُط بٔ ��� اي�عٜع   

 �٬َ٘ أِٖ ي�ٌ ٖـ( ٚايصٟ أ��� ت��ٝ� ا�ٓٗر اٱغ٬َٞ ايكشٝ�، 101ٚ-99ا٭ٍٚ ا�ذطٟ)   

 آ�طٕٚ � ��٠ �طٕٚ ��١�ً، ���ٛا اي�ذ�ٜ� � َػ�٠ ا٭١َ. �صي� ��� َط�، ��ٝ� اي��اي١   

ٚض�� أ�ً� ْكٛم اي�طإٓ اي�طِٜ � قٛض٠ ٨���َ �١ًٝ ٚأس��ّ ��١َ، تٓٛ�� �٫٫تٗ�  -2

  ٚاتػ��، 

�ِٗ َٔ اي���� ٚاي�ٓٛ� �  ٚاغ�ًعّ �ي�، اي�ِٗ ايٛاغ� ���ْٞ اي�طإٓ اي�طِٜ، ٚ�ي� �� ت�ٓٝ٘ �١ًُ 

 :َ��ْٝ٘ ٫�ٚي�٘، ٚ�� ٚق� اٱَ�ّ �ًٞ بٔ  ��ي� �طّ ا� ٚدٗ٘ اي�طإٓ ب�ْ٘

 .(79)) ���ٍ أٚد٘(    

                                                           
ال��ئة ال��ػ��ة ال���ػة  ( )/ ��) ال�ياؽ أ��) ال���ك��س ��� ال���ة ك�طك��� ل���� ���ة أ�ـ ����ةس (��

 .06ص ـس1663 س5ال����،س � لم���رس
س 1( )/ �ا�) ال��ك��س ال���ػ�� ال���ػة �ػ� ال)كلػة ا��ػ���ةس ���ػي )�ا�ػ�� الك�ػ)، ال����ػةس ��ػ�ك�س � (��

 .��1ـس ص 1663
�ػػػ(س �ػػ�ف أ�ػػ� )اكك)س ��ػػ�ر ال���ػػػـس )ا� 5�2ا��ػػ�ـ �ػػم���ف �ػػف ا��ػػ�� ال���ػػ���� ا�ي)� ��(  (��

 (.���05 �� ���� �� ��ف ال��ئةس �)�� ��ـ: ��ر سـ�16 س 1ال�)��س )���سس�
 ( ��ه ال����، ��ل�� ا���ـ �م� �ف أ�� ط�لر �ـ� ب ك��� ���ط��� ����ػ�ف ال�ػ�آف ��ػ) ب �ػف ��ػ�� (�6

أ��م� ل���ك�، ال�كا�ج ال��ف ا����� أ��ػ���ـ ك�ػّم�س ���ػ� ��ػ� �ػ��ـ ��ػ� �ػ��كا  ��)��  كأ����ـ ������س 

 �م�� �ف ال��ؿ.   
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وٌُ ٖصا اي�ًِ َٔ �ٌ )) : � أغٓ�� ١َُٗ اي�ذ�ٜ� إ� اي�٤�ًُ، ٚ�ي� �ِْٛٗ ٚضث١ ايطغٍٛ -3

 �ً�   

 .(80)(ٚت�ٌٜٚ ا��ًٖ�( ي��يٝ�، ٚاْ�ش�ٍ ا���ً�، ٜٓ�ٕٛ �ٓ٘ �طٜ� ا��ٚي١    

   ِ ٚا����٨ اي��١َ، ���� ب�� ا٫د�ٗ�� ٚاي��٠ٛ إيٝ٘، ٚ�ي� إٔ أ�ً� ايٓكٛم د��٤ بٛن� اي�ٝ� -0

   ط�� يً���ٝ��� اي�١ًُٝ، ٜٚ��ً� ٚض�� َػ�ضا� ا�٠�ٝ ا���١�ً، ٚ� ت�� �ٝٗ� ب�ي��ك�٬ٝ، ٚتٴ    

�ي� َٛاد١ٗ ا�ػ�ذ�ا� ب�٫د�ٗ��، ٚايصٟ ٜ٪�� ق٬س١ٝ ايؿط١�ٜ اٱغ١َٝ٬ ي�ٌ ظَ�ٕ     

 ،ٕ��َٚ 

�ٓ�َ� ب�ج٘ إ� ايُٝٔ، �� و�ِ؟ ���ٍ:   غ٪اٍ ايطغٍٛ  ٜ٪ٜ� �ي� س�ٜح َ��� بٔ د�ٌ    

 ب���� 

��ٕ � ��؟ ��ٍ: اد�ٗ�  :ايطغٍٛ ��ٕ � ��، ��ٍ: ��ػ١ٓ ضغٛي٘، ���ٍ ايطغٍٛ:ا�، ���ٍ     

 .(81)ضأٜٞ

�ٌ ا٭قٌ � ا٭ؾ٤�ٝ اٱب�س١، ٖٚٞ اي� � ٜط� ايٓل �ٝٗ� ب�ي�شًٌٝ أٚ اي�شطِٜ، ٚ�� تط�� دٴ -2

ٚ�ي� ي�ٞ �ه� يػ١�ٓ اي��ٛض، ٚب�ي��يٞ �ٛظ ا٫د�ٗ�� �ٝٗ�،  ،�ٕٚ ٚضٚ� ْكٛم ت�ك١ًٝٝ بؿ�ْٗ�

 �� تٴط� �٢ً غ�ٌٝ  أؾ٤�ٝ اٱب�س١. �� �ٛضَْبُٝٓ� � ن�� ا�طَ��، ٚ�ي� ي�ْٛٗ� �١ًًٝ أ�ا 

)إٕ ا� س�� س�ٚ�ا� �٬ ت���ٖٚ� ٚ�ط� أؾ�٤�ٝ �٬ تهٝ�ٖٛ�، ٚسط�ّ أؾ�٤�ٝ �٬ ): ٜ�ٍٛ ايطغٍٛ

�٬ : r. ٚ�ٍٛ ايطغٍٛ(82)(تٓ�ٗ�ٖٛ�، ٚغ�� �ٔ أؾ�٤�ٝ ض��١ ب�ِ �� ْػٝ�ٕ �٬ ت�شجٛا �ٓٗ�(

ٚاد�ٗ�� َٔ ٜ�تٞ ب���ِ َٔ �٤�ًُ  ،َ�ٚ� ٫د�ٗ���ِ ت�شجٛا �ٓٗ�( َ�ٓ�ٙ: ٫ تػ�يْٛٞ �ٓٗ� ��ْ٘

غ��� �ٓ٘  ،إ�ا س�خ س�د١ إ� َ�ط�١ س�ِ َ� ،أَ�، ٚيٝؼ َ�ٓ�ٙ اي�شح � س�١ُ َ�ً���

� ايصٟ ٜ٪�ٟ إ� ٖٛ غ٪اٍ اي��ٓ� ،�ُ� إٔ ا�ٓٗٞ �ٓ٘، (83)ْكٛم اي�ؿطٜ� َٔ اي���� ٚايػ١ٓ

    ٚ�ك١ اي��ط٠. اي�ؿ�ٜ� ٚظ٠��ٜ اي���يٝ�، �ُ� س�خ ي�� إغطا٥ٌٝ

 ٜطت�� اي��ٛض ٚاي�ذ�ٜ� �ك�� اي����، � إ��ض ْكٛم اي���� ٚايػ١ٓ، ���ا  ��ا�� ا�����ـ�:

                                                           
�ػػ(س ��ػ�ر ا���ػ�فس )ا� ال��ػ�ر ال���ػ�س 6�0( ���� اليكائ) ك���� ال�كائ)س لم���ة أ�ف ��ػ� ال��ث�ػ���(�4

ك�ػػػ��� ا�ل�ػػػ��� �ػػػ)�� ��ػػػـ:  .104ص1لػػػ� إ� بس ج�ػػػ�) أف � أ �ػػػػس �ػػػ�ر �ػػػ��ف1045 س ��1ػػػ�ك�س �

�1�35.) 
س ك�ػ��� �1ص  �0ػ���س ج ( ��ف أ�� )اكك)س ���ر ا����ةس ��ر ا����) ال�أ� �ػ� ال��ػ�ءس ���ػ� (�1

 (1�35ا�ل���� ��ـ:�
س �0ػػ(س �ػ�لـ ال��ػرس ��ػ�ك�س �3�2( ال��فس ال)ا� �ط��س ل���ـ ال���� �م� �ػف ��ػ� الػ)ا� �ط�ػ� ��(�5

 .�56ص 0ج �ػ س �104

  .�14ػس ص �105س 1( ) / ��ط�ى الي���ءس �)�� ال���س )ا� ال�مـس )���س ���3
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 :ٖٚٞ َكًش١ �كط١ٜ َ� ايٓكٛم ٚ��ي��ٗ�، ��� سٴ��� �ٛا�� ته�� �ي� اي���ض� ت��ضن�

 ��د ا�����ء ا������ ا������ ������� ��� أ���م ���  س��� ايؿط١�ٜ ا�ك�� ايؿط�١ٝ: :أ�٫ٚ

 ا������ �� ا���: ��ه ا���آن وا���� ا������ و�����

ٞ اي� ٫ ٜػ��ِٝ اي�ُطإ � اي�ٕٛ ٚاظ�ٖ�ضٙ ٚض�ٝ�٘ ب�ْٚٗ�، ٖٚٞ:  ا������ ا���ور��: -1 ٖٚ 

 .(ا��ٍس�� ٚ ،ايٓػٌ، س�� اي��ٌ، س�� ايٓ�ؼ، س�� س�� اي�ٜٔ)    

 ا�٠�ٝ. �٢ً �ٌُ أ���٤ ١ ايٓ�ؽٖٚٞ َ� تطد� إ� اي���ٝ� ايؿط�ٞ ���ْٚ� ا������: ا����� -2

 ٖٚٞ اي� تطد� إ� َ��ضّ ا٭��٬ ٚاٯ�ا� ي�ٞ ٜػ� ا��ُ� �٢ً ا������ ا��������:  -3

 .(84)�� َٓٗ�ز َٔ ايط�ٞ ٚايط��١ ٚا�ُ�ٍ

 ر�� ا���� ا����� ��ّ���: -����ً�

�ٌ س�ِ ؾط�ٞ ب�ً��٘، ٖٚٞ ١ٓ�َ ي�ش�ٝ� ا��ِ اي� أضا�ٖ� ايؿ�ض� ضب� �٤�ًُ أقٍٛ اي��٘ 

ا��ِٝ َٔ إق�اض ا��ِ، ����ِ ٜ�ٚض َ� �ً��٘ ٚدٛ�ا� ٚ��َ��، ���ا أْ��� اي�١�ً � ٚا��١ َٔ 

 .اي�٥��ٛ، ��ٕ ٖصا �ي�٬ٝ �٢ً إٔ ايؿ�ض� ٫ ٜطٜ� اَ��ا� ا��ِ �صٙ ايٛا��١

�شح �ٔ اي�١�ً ب���ّٗٛ ايٛاغ�، ٚا����ض ا�كًش١ َٚ��ق� إٔ �٢ً ا�ػ�ٓ�� إٔ ٜ و��ى ا�����:

ايٓل، �٬ ٜ���ٞ ب�ي�ٝ�ؽ ا�ع٥ٞ � ايٓٛ� ا��ؿ�ب٘ )َجٌ �١�ً اٱغ��ض � ايٓ�ٝص( ٚ�ٝ�غٗ� �٢ً 

ا�ُط، ٚ�ٝ�ؽ ؾشِ ا�ٓعٜط �٢ً �ُ٘ � )�١�ً اي�شطِٜ( أٟ �ٝ�ؽ َ� � ٜط� �ٝ٘ ْل، �٢ً َ� ٚض� 

� ا٭�ي١ اي�١ٝٓ، ٚإٔ ٜ�ذٓ� اي�ٝ�ؽ َ� اي��ض� ٭ْ٘ ٜ��ٌ اي�ٝ�ؽ، �ٝ٘ ْل، � ا�ػ�٥ٌ اي�ط  ٚ،١ٝ�

أَ� ا�ػ�٥ٌ �� ا��ؿ�ب١ٗ، �٬ ٜػ� ا�ػ�ٓ�� إ٫ إٔ ٜٓ�ط ٜٚ��ٌَ ٜٚ�ٌُ اي��ط � ايٓكٛم ي�ٞ 

ٜػ�ٓ�� َ��ق� تً� ايٓكٛم ٫�ٚي�ٗ�، ٚا����ض ا�ك�� ا��١�ً بهٛاب�ٗ� ٚا���غ� ا�����٠، �ٓ� 

٫غ�ٓ��� ٚا٫غ��٫ٍ، ٚ���� ي�ًِ ا���ق�، �ي� اي�ًِ ايص٣ أغؼ �ٛا��ٙ ٚٚن� ْ�طٜ�٘ �١ًُٝ ا

ا�ػ��١ً، ���ٌُ ايؿ�ط اٯ�ط َٔ �ُ�ض٠ �ًِ اقٍٛ اي��٘، ٖٚٛ اٱَ�ّ أبٛ إغش�� 

 ، ٚي�ٝ�ٕ �ٛا�� ا���ق�، بكٛض٠ ٚانش١.(85)ٖـ(790ايؿ���)�

ٜٴ�٢ٓ ب�ضاغ١ ٚن�� اي�ٛا�� ٚا�ٓ�ٖر اي� اي�ًِ ايصٟ  ��رد ���� ������ ��� ا������ و��:

ٜ�ٛقٌ بٗ� إ� َ�ط�١ ��ٜ�� ايؿط١�ٜ ٚأغطاضٖ� َٔ �يٌٝ ��ٖط أٚ َٔ َ�يٍٛ �ط١ٜٓ ��١ٝ �٢ً ٢ٓ�َ 

 .  (86)ث�ب� ���� ؾط�ٞ

                                                           
 .�51-512( )/ ���� ���� �س ال��� ا�����س آ���� ك�طك�هس ���� ����س ص(�0
( )/ � ��) ���)س ����) ال����ة ا��ػ���ة ��ػ) ���ػ�ء الػ��فس ��ػ�لة )��ػك�اهس ����ػة الي��ك�ػةس �ػك��س (�2

 .��ـس ص 5441
�ػػػ( كأ�ػػ�� ال���ػػ� �ػػك: أ�ػػك ��64  -�ػػػ �54( ا��ػػ�ـ ال�ػػ�ط��س ال�كا��ػػ�� �ػػ� ال�ػػ���ة ا��ػػ���ة � ـ (��

  إ���ؽ إ��ا��ـ �ف �ك�ى 
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 ا����ت وا����ر �� ا������: :����ً�

٫ ت��ٌ  ك١ًٝٝ، ٚب�ي��يٞت�ػِ ايؿط١�ٜ ب�يج��� ٚاي��ٛض، َٚ� ٜ�ػِ ب�يج��� ٚض�� �ٝٗ� ايٓكٛم ت�    

ض�� �ٝٗ� ايٓكٛم �١ًٝ ١َ��ٚ  �ُ� بٝٓ� �ي� غ�ب���. ،اي��ٛض، أَ� َ� ٜ��ٌ اي��ٛض ���ٚ 

 

 ان�طهة ان��ن�

 و��ئ� ا����ر وا�����ــ�

اي�ذ�ٜ� ا�ٓؿٛ� � اي��٘ اٱغ٬َٞ، ٜ�ٛ� إ� َ� ٜ�ك� ب٘ اي��٘ َٔ س١ٜٛٝ ٚ��ض٠ �٢ً     إٕ اي��ٛضٚ 

 �ُ� ٜ��ُ� �٢ً ا�ٗٛ� اي� ت�صٍ ٱس٤�ٝ ٖصا اي��٘ ٚتُٓٝ�٘ �ٛاد١ٗ ا�ػ�ذ�ا�.َٛاد١ٗ ا����ا�، 

 ا����ام ا����ئ� وا����ت ا������� وا������ ������ ا����ر وا������ وأ����:  و�� ��ه ا����د

 ����� ا���� ��� ا�و����ت:  :أوً�

�ه١ٝ ا٬��٫ٍ ٚا٫ن�طا� � ت��ٜط ا٭َٛض َٔ َػ�ًعَ�� اي�٠�ٛ ب�ي��٘ إ� ا�٠�ٝ اي�١ًُٝ، ١���َ 

ٚا٭���ض ٚا٭�ُ�ٍ، ٚت��ِٜ ب�هٗ� �٢ً ب��، �� ٜٛا�� اس�ٝ�د�� ايٓ�ؽ َٚك��ِٗ، ٜٚ�ُجٌ 

 �ي� � ا٭�ص ب���ٝ� َٓٗر اي�ٌُ �طات� ا٭ٚيٜٛ��.

ٚا٭�ُ�ٍ، ثِ �ت:��� ا�و�������م   ٖٛ ٚن� �ٌ ؾ٤ٞ � َطت��٘ ب�ي��ٍ، َٔ ا٭س��ّ ٚاي�ٝ�ِ 

 .ٜ��ّ ا٭ٚ� ب�٤�ٓ �٢ً َ��ٜ� ؾط�١ٝ قشٝش١، ٜٗ�ٟ إيٝٗ� ْٛض ايٛسٞ ْٚٛض اي��ٌ

(87) . 

 ت��هٞ اي�٠�ٛ ايػ١ًُٝ يً��٘ ٚت��ٝ�٘ � ٚا�� ايٓ�ؽ، ا٭�ص �ٓٗر  ���رات ا��� ���� ا�و����ت:

، ٚ�ي� َٔ �٬ٍ ت��ٌٝ َٓٗر ا٭ٚيٜٛ��، �� أق�� اي��٘ َٔ اي�اد� � ٚا�� ا�٠�ٝ اي�١ًُٝاي��ضز 

 أ�� ا����رات �� ���: و��

 ���وت ا����ل وا������� �� ��� ا���ع:  -1

ا٭�ُ�ٍ ٚاي�ٝ�ِ ٚا٭س��ّ ٚاي���يٝ� � ْ�ط ايؿط�، �ًٝػ� �ًٗ� �٢ً �ضد١ أٚ ضت�١  ت���ٚ�  

   ٚاس�٠، 

  ا٭قًٞ َٚٓٗ� اي�ط�ٞ، َٚٓٗ� ا٭ض��ٕ َٚٓٗ� ا���٬ُ،�ُٓٗ�   

                                                                                                                                                    

����ػ�: �ػػ(س ��64ف ��ّ�) الم��� ال���ػ�ط�س ال�ػ��� ��ل�ػ�ط��س ��ػ� ك�ػ�ش �����طػةس ك��ػ� �ػك�� �ػ�ة �   

ـس كال��)�ػػةس ��مػػـ �166 -�ػػػ�101س 1أ�ػػك ���ػػ)، ��ػػ�ك� �ػػف ��ػػف آؿ  �ػػم��فس )ا� أ�ػػف ��ػػ�فس ال�ػػ���،س �

 . 15س 11ص1ال)��ك�/ ��) ب )�ايس ج

 

 (.32( �ك�، ال�ك�س �يء �ف ا��ة: �(��
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چ    

          

           (88). 

 إي٘ إ٫ ا�" ٚأ�ْ�ٖ�: إ١��َ ا٭�٣ �ٔ  أ�٬ٖ� "٫ ؾ��١: اٱ��ٕ به� ٚغ��ٕٛايطغٍٛ: )) ٚ��ٍ   

 . (89)((اي�طٜ�   

 ���� ا���آن وا���� ������ ����� ���� ا�و����ت: -2

تهُٓ� ْكٛم اي�طإٓ ٚايػ١ٓ َ��ٜ� ت�� ت��ٝ� ا٭ٚيٜٛ�� � ���٫ ا٭�هٌ ٚا٭ٚ� ٚا٭س� إ� 

 :اي��� بٝٓٗ�، َٚٔ ا٭س��ٜح اي�اي١ �٢ً �ي�ا� َٔ ا٭�ُ�ٍ ٚاي�ٝ�ِ ٚاي���يٝ� ٚبٝٓ� اي���ٚ� 

 .(90)() ق٠٬ ا�١��ُ ت�هٌ ق٠٬ اي�ط� بػ�� ٚ�ؿطٜٔ �ضد١()

 �ُ� ٚن�� َ��ٜ� ي�ٝ�ٕ ا٭�ُ�ٍ ايػ١٦ٝ، ٚت��ٚتٗ� �ٓ� ا�، َٔ ���٥ط ٚق��٥ط، ٚؾ�ٗ��

ٖٚٛ ٜ�ًِ،  ) �ضِٖ ضب� ٜ��ً٘ ايطدٌ،)ٚبٝٓ� أسٝ�ْ�� ب�� ايٓػ� ب� ب�هٗ� اي���، َجٌ َٚ�طٖٚ��

 .(91)(أؾ� �ٓ� ا� َٔ غ��١ ٚث٬ث� ظْٝ٘(

 �ضٕٚ ـطثـطاض أَ�، ايجــؾ ): ) rايطغٍٛ ٚسصض� َٔ أ�ُ�ٍ ا���تٗ� ؾط َٔ ��ٖ�، َجٌ س�ٜح    

 .(92)(ا��ؿ��ٕٛ ا���ٝ�ٕٗٛ، ٚ�ٝ�ض أَ� أس�غِٓٗ أ����٬(

  ا���ل ���ان ا�و����ت: -3

  ي�� أق�� ا٬��٫ٍ � ت��ٝ� َٝعإ ا٭ٚيٜٛ��، �ٝ� دٛاْ� ا�٠�ٝ، غٛا�٤ ا���١ٜ ٚا��١ٜٛٓ     

 ٚايػٝ�غ١ٝ.  ،ٚا��٫ك��١ٜ ،ٚاي��ط١ٜ، أٚ ا٫د�١ٝ��ُ    

                                                           
 (.54 -16( �ك�، ال�ك�ةس ا����ف: �(��

، 1( ��يح ابن �ب�ن، ل���م � بن �ب�ن بن أ��د أب� ���م ال��ي�� البس��، دار الفكر، بيروت، ط89)

 م، 1975-هـ1395

 (.191، �ديث رقم: )420ص1ج

س ال�مػـ ���: ��ط�ى )�ر ال��ػ�س )ا��ػ(س ���� ال�����س ���52( ا���ـ � �ف إ������ ال�����س ���64

 (.�16ـس ���ر �)ء الك��س ��ر ��� �)ء الك��س �)�� ��ـ: ���16 -�ػ�104  س���1ك�س �
 .556ص ����6س ج  ( ا���)�� ال�����،س ����(61
س �ػ�ر �كلػ� ��ػ�لى: 1ال��� ���� الػ)�ف ا�ل�ػ���س �ػ��� ا�)ر ال��ػ�)س ال���ػر ا��ػ���س ال�ػ���،س � ((65

ٌ���ن� انّ��نٌ��فن  كن ٌ��ن�ن��   كن  (. �134: �س  �)�� ��ـ003ص1جس �نُكالنِ)�نُ� ِإ�ن
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   ، �ٝ��ّ �٢ً َ� ٚاي��ٝ٘سٝح �� ا���ض��� اي�ذ١�ٝ، �� أق�ب� س٠�ٝ ا�ػًُ�، �ُٝ� ٜ��ً� ب�ي�ٔ     

 ٚاي�شٛخ ٚاي�ضاغ�� اي�١ًُٝ، �صي� تطق� ا٭َٛاٍ يًطٜ�ن١ ٚاي�ٔ ٚض��١ٜ  ،ب�ي�ًِ ٚاي��ًِٜٝ��ً�     

ٛاْ� اي��١ًُٝٝ      َٔ اي���� �ًٝٗ�  ،ٚا��َ�� ا٭غ�غ١ٝ ،ٚايكش١ٝ ،اٱ�٬ّ، ٚتٌُٗ ٚت��ْٞ ا�

 .(93)ٚاي�شذر ب�ي�ذع ٚاي��ؿ� ٚا٤���٫   

 :و�� ا���� وا����اب �� ������ ا�و����ت -4

ي�� تػط� ا�ًٌ ايصٟ أق�� ا٭١َ، إ� َ��ٜ� ا٭ٚيٜٛ�� ْ�ػٗ�، ٖٚٛ َ� ٚ�� �ٝ٘ ا�ػًُٕٛ �    

 و���� ذ�� �� أ��ر ��ٍة و��: ٫ٚظاٍ ��٥ُ�� س�٢ َٜٛٓ� ٖصا، ،�كٛض ا����٫

تٓ�ً� إ� �ط� ٚاد�  ،ٚاي� إ�ا َ� أًُٖ� إ���ل ��وض ا������ ا������� �����ع ا���: -أ

 :�َٗٓٚ 

 ٚايصٟ وُٞ غ٠��ٝ ا٭١َ ٚ�عتٗ�، �صي� أٌُٖ ا٫د�ٗ��  ٚا�طبٞ، ،ٚايكٓ��ٞ ،اي��ٛ� اي�ًُٞ   

 ٚاغ�ٓ��� ا٭س��ّ، �ُ� أٌُٖ ْؿط اي��٠ٛ إ� اٱغ٬ّ ب�ي�ط� ايكشٝش١.، اي��ٗٞ   

 إ���ل ��� ا���ائ� و��م إ���ء�� ������: -ب

 ط ب���طٚ� ٚايٓٗٞ �ٔ ا�ٓ�ط، اي� ��َٗ� ي�� أًُٖ� ٚنٴٝ�� �طا�٥ ��٠�ٜ، َٚٓٗ� �طٜه١ ا٭َ   

 :اي�طإٓ �٢ً ايك٠٬ ٚايع��٠، �ٓ�َ� ٚق� ��ُ� اٱ��ٕ   

(94) .

 .َعاد٘ ٖٚٛاٙ سػ� ،� ا���بٌ إٕ اي��� �ٝ�ط َ�ّٗٛ ٖصٙ اي�طٜه١، ٚ�ٝ��٘ ب�ي��ٝ�

 إٕ ��ّ �ِٗ ايٓكٛم ٚإ�ضا� َ��ق�ٖ�، �� د�ٌ  �� ا���ى: ا�����م ���� ا�ر��ن أ��� -ج

أ�جط َٔ ايك٠٬،  ،اي��� ٜٗ�ِ ب��� ا٭ض��ٕ ٌُٜٚٗ اي��� اٯ�ط، َجٌ ا٫ٖ�ُ�ّ ب�يكّٛ   

ٕٳ ،ا٫ٖ�ُ�ّ ب�يك٠٬ �صي� بٝٓٗ� ٚب� ايك٠٬،  أ�جط َٔ ايع��٠، اي� أًُٖ�، ض�ِ إٔ اي�طإٓ �ط

 ا��ُ�. اي�ٚي١ أٚ �٢ً ق�ٝ� ا٤ٚ�ي� �� �� َٔ َ��ق� ��١ُٝ غٛ

ُجٌ �ي� � إٔ اي�ج� َٔ ا���ٜٓ�، �ٜ: ا�����م ���� ا���ا�� أ��� �� ا���ائ� وا��ا���ت -د

ٚايٓٛا�ٌ َٔ  ،ٚاي�ػ�بٝ� ،ٚاي�ًِ ايكشٝ�، �ِٗ ٜ�جطٕٚ َٔ ا٭���ض ،ا����ٚا إ� اي��٘ ايطؾٝ� ��

   ايكًٛا�، 

 ٚق١ً ا٭ضس�ّ، ٚاٱسػ�ٕ  ،ٚ�كٛق�� ا٫د�١ٝ��ُ َجٌ: بط ايٛاي�ًُٜٜٕٔٚٗٛ اي�ج� َٔ اي�طا�٥   

ٚض��١ٜ اي٢َ��ٝ ٚا�ػ���، ٚإْ��ض ا�ٓ�ط، ١َٚ��َٚ اي�ًِ  ب�يه���٤ ب���ض، ٚايط�١  

 ايػٝ�غٞ.ا٫غ���ا� ٚ، ا٫د�ُ��ٞ

                                                           
   .�1 -12ـس ص �166-�ػ�101س 5ك��ةس ال����،س �  ال����ك�س ��� ا�كلك���س ����ة ) / �ك�� ((63

 (.�1( �ك�، ال�ك�ةس ا��ة: �(60
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 ا�����ل ����ر�� ا����و��ت أو ا�����ت، أ��� �� ا�����ل ��������ت وا��ا���ت: -�ـ 

�ُ� ��طْ� غ�ب���، ي�� أ�٣ ��ّ �ِٗ ْكٛم ايؿط١�ٜ َٚ��ق�ٖ�، ٚإ�ضا� ق٬س١ٝ ت��ٝ�ٗ� ٚضب� 

�ي� بٛا�� ايٓ�ؽ، إ� ا�ًٌ � ب�� ا٭َٛض ي�٣ اي���، سٝح تج�ض َ��ض� د�١ٝ�ْ سٍٛ ا٭َٛض 

� � ٚاي�ه�ٜ� ا���ً� �ٝٗ�، ٜٚ�ِ إُٖ�ٍ ٚتهٝٝ� ا���� �ًٝٗ� ٚا���ٛ� ب�شط�ٗ�، َٚٔ ا�ػ�٥ٌ اي

 ٚايٓ��� ٚ�ٖٛ�. ،ٚاي�٤�ٓ ،إث�ض٠ ا��٬ سٛ��، اي�كٜٛط

اي� ت��ً� بٛدٛ� ا٭١َ َٚك�ٖ� ٚب��٥ٗ�، ��� أْكط�  ،� س� أ��ًٛا اي�ه�ٜ� ا�ك�١ٜ اي��٣    

ٚايػٝ�غ١ٝ، َجٌ  ،ٚا٫د�١ٝ��ُ ،ٚإ���ٍ اي���٥ط َٔ ا�ٛب��� اي�١ٜٝٓ ،اي�ج�ٜٔ إ� ١َٚ��َ ايك��٥ط

ٚتٗطٜ� اٯث�ض ٚاي�ػ��، ٚنٝ��  ،��طاب� يًُٛت٢، ْٚٗ� ثطٚا� ا٭١َ ،�١ْ�ٗ، ٚايصب�ٚاي، ايػشط

 ايؿٛض٣      

ٚس�ٛ� ايؿ�ٛ�، ٚ�طا١َ اٱْػ�ٕ، ٚتٛغٝ� ا٭َط إ� ��  ،ٚاي��اي١ ا٫د�١ٝ��ُ، ٚ�ٝ�� ا�ط١ٜ

 .(95)..ٚاي��ػ� ب�يػ١�ً ٚ��ٖ� ،أًٖ٘، ٚتعٜٚط ا٫ْ���ب��

َٔ َعاٜ� ايؿط١�ٜ اٱغ١َٝ٬ ا�ط١ْٚ، ٖٚصٙ ايػ١ُ د�ً�ٗ� ��ب١ً يً���ٝ� �  ر�� ا���� ����ا��: :����ً�

اي� تطا�ٞ أسٛاٍ ٚ�ٌ اي�كٛض، ٚاضت��� ا�ط١ْٚ ب�يٛا��١ٝ، اي� ت٬ظّ �ٝ� أس��ّ ايؿط١�ٜ، 

 .، َٚٛادٗ�ٗ� ب��ًٍٛ ايؿط�١ٝ ا�ٓ�غ��١ سٝ�تِٗ ا�ػ�ذ�٠ ِٖايٓ�ؽ ٚٚا��ِٗ، ٚ�ه�ٜ�

��ذ�ٜ� اي��٘ ٚت�ٛضٙ، �� إٔ ٜٛا�� اي�٥��ٛ ٚا٭س�اخ َٚٛادٗ�ٗ� ب��ًٍٛ ا�١ُ٥٬ �٠�ٝ ايٓ�ؽ 

 َك��ِٗ.ٕ ا٭س��ّ اي��١ٝٗ ت��� ب��� َٛد��تٗ� ٖٚٞ اس�ٝ�د�� ايٓ�ؽ َٚطا��٠ ٭ٚ�ي� 

 �ِٗ ا٭س�اخ اي� تٓعٍ ب�٭١َ، ٚإ�ضا� بٛا�جٗ� ٚ�ً�ٝ�ٗ� ٚآث�ضٖ�  : ��٘ ايٛا�� ٖٛ:ا��ا�� �������م 

 �ي�. ٤ٛٚأب���ٖ�، َٚ�ط�١ س�ِ ايؿط� � ن

 و����� ا������ ����� �� ا���:

 ٜٚ��نٗ�. ٜٛادٗ�اي�ِٗ اي�ُٝ� �� ت�ٚض �ًٝ٘ س٠�ٝ ايٓ�ؽ َٚ�  -1

 ٫ س�د١ إيٝ٘ � �كطْ� إ���٠ ايٓ�ط � ب�� أبٛا� اي��٘ أٚ ب�� ا�ٛانٝ�، ٚتٛ�ٝ� َ�  -2

 ��ٛ�ٝ� ايكٛض ا��٫ان١ٝ، ٚا�ػ�٥ٌ اي� � ت�� ��١ُ٥ � ظَٓٓ� َجٌ أس��ّ ايط�.

 أ���ب ا��� ���� ا��ا��:

 أن ا����� ا��� ������ ����� ��� ا��ا�� ����� �� ا���:    

�ؽ، ٚ�ي� إٔ ٜطا�٢ ا٭�ص ب��٘ ايٛا�� اس�ٝ�د�� ايٓ ��ا��ة ا������ت ا���س و�������: -1

ٜ��� ب��� َٛد��ت٘، ٚ�� ٜطا�٢ َك�� ايٓ�ؽ ٚإ��١َ اي��ٍ، ٜٚعٌٜ اي�ًِ  ،ايؿط�ٞ  ا��ِ

 ٚاي�ػ�� �ِٓٗ.

 إ���د ا����ل �����ئ� ا��������: -2

                                                           

 . 52( ) / �ك�� ال����ك�س ��� ا�كلك���س ���� ����س ص �62
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 ٔ أٚ ���، و�� ��٘ ايٛا��، إ��� ا�ًٍٛ ا�ٓ�غ�١ يًُػ�٥ٌ ايؿ�١�٥ اي� ٫ ٜٛد� �� س�ِ َ�ٝ�   

ْٛٗ� اد�ٗ��ا� اضت��� ب�٥��ٛ ��ٔ إغ��� ا٭س��ّ ايػ�ب�١ �٢ً ٖصٙ ا�ػ�٥ٌ، ي�ٚ�ي� أْ٘ ٫    

 .(96)ظَٔ َ��، �٥٬ُ�ٗ� يصي� ايعَٔ، �٬ تكً� ٭ظ١َٓ ٫س�١ � 

 إٕ ت��ٝ� ايٓكٛم ٜطت�� �طا��٠ ٚا�� ايٓ�ؽ، ٣�َٚ ����� ����� ا����م ��ا�� ا���س: -3

 َٔ سٝح  ،َٚٔ ا٭َج١ً �٢ً �ي�: ت�� اي��٣ٛ � ظ��٠ اي��ط ا�كًش١ ٚا�١��ٓ اي� ت�ٛ� �ًِٝٗ،    

 � ٚاي�ػ��.ٚ�طِٜ اي�� ،ٚ�صي� ��ٛب١ ؾ�ض� ا�ُط ،أٚ دٛاظ إ�طاز اي�١ُٝ ،ظَٔ إ�طادٗ�    

     َٚطا��٠ ،ا٭س��ّ طٜ�ُجٌ � ت�ٝ� ،إٕ ض�� ا�طز �ٔ ايٓ�ؽ ٚاي�ٝػ� �ًِٝٗا������ ور�� ا���ج:  -4

 ١.يٛ��ٛا ايٓ�ؽ � ا�طز ٚا�ؿ�� ،�٢ً ا٭س��ّ ايػ�ب�١ ،�ًٛ نً� ب�� اي�ه�ٜ� ،ٚا�� ايٓ�ؽ    
 

ٚ�ض٤ ا���غ�، إ٫ أْ٘ ��  ،ا٭قٌ إٕ اٱْػ�ٕ ٜػ�٢ إ� �كٌٝ ا�ك�� �ت:ــــ��� ا���از� :����ً�

إ٫ ب�� أ�ط٣، أٚ ب�ضت��� َ�ػ�٠، أٚ  ،��ً٘ ٫ ٜػ��ٝ� ��ٝ� َكًش١ ،ت�طأ �ًٝ٘ �طٚ�

أٚ تط� َكًش١، ٢ً�ٚ اٱْػ�ٕ إٔ  ،إ٫ ب�ضت��� أ�ط٣ ،٫ ٜػ��ٝ� إٔ ٜ�� َ�ػ�٠  ٚن�ٜ�ٕٛ �

 ٚى��ض ا��ِ ا�ٓ�غ�، ٖٚصا َ� ٫ٛ�ٜٙ ��٘ ا�ٛاظْ��. ،ٜٛاظٕ ب� �ٌ �ي�

 ��:����� ��� ا���از��ت ����� �� ا� �����ــــــــــ�: إن

 ب� ا�ك�� �ُٝ� بٝٓٗ�، أٚ ا���غ� �ُٝ� ،ٚاي�دٝ���٘ ا�ٛاظْ�� ٖٛ: اي�ًِ ب�١ٝ�ٝ ا����ي١  -1

 أٚ ب� ا�ك�� ٚا���غ�، أث٤�ٓ اي���ض� ٚاي�ك��ّ. بٝٓٗ�، 

 ، أٚ ب� ا�ك�� ا����ضن١ ،اي� ته�� �١ًُٝ ا�ٛاظ١ْ ،أٚ ٖٛ �١�ُٛ ا٭غؼ ٚا���ٜ� -2

 ٢ً ��ٖ�، ٚأٟ ا��ػ�ت� ا���غ� ا����ضن١ َ� ا�ك��، يٝ��� أٟ ا�كًش�� أضد�، ����ّ �

 .(97)�ٝ��ّ �ض٩ٖ� ،أ��ِ ��طا�

 .(98)ِا���ن١ً ب� ا�ك�� ا����ضن١ ٚا��عا�١ ي���ِٜ ا٭ٚ� ب�ي���ٜ ����: و�ّ�ف ��� ا���از��ت

 ��ٝ� ��٠ أٖ�ا� َٓٗ�:٘ ٖٛ �ّٗٛ، ٜ�ه� إٔ ا��ض ي���ٝ�ا�َٔ �٬ٍ  أ��اف ��� ا���از��ت:

 ٚضب�٘ بٛا�� ا�٠�ٝ، ٚ�� َٓٗر إ��� اي���ٌَ بُٝٓٗ�.ت��ٝ� اي��٘ ايؿط�ٞ  -1

 ٗ� ٚا���غ�.اي�دٝ� ب� ا�ك�� ب�هٗ� ب���، ٚا���غ� ب�هٗ� ب���، ٚا�ٛاظ١ْ بٝٓ -2

٠�ٛ �ٓ� ت��ض� ا٭�ي١. -3  ايػ�ٞ يًٛقٍٛ إ� ا�كًش١ ا�طد

                                                           

 . 52) / �ك�� ال����ك�س ��� ا�كلك���س ���� ����س ص  (��6

( ) / ��ػػ) ال���ػػ) ال�ك�ػػك، ال�ػػ���س �ػػ��� ��ػػ� ال�كاي�ػػ�� �ػػ� ال�ػػ���ة ا��ػػ���ةس ��مػػة ال��ػػك� ال����ػػة (�6

  .   �3ـس ص 5440ال��ة  10 ال�����،س �ط�س ال�))

س ��ػػػػ�ك�س �( ) / ��ػػػػ) ب  ���ػػػػى ال��ػػػػ�ل�س ��ػػػػ� ال�كاي�ػػػػ�� �ػػػػ�ف ال��ػػػػ�ل� ال�ػػػػ��6 س ���1ةس )ا� ا�ػػػػف �ػػػػـي

 . 24ص  5ـس ج �5444ػ 1051



105 

   

 105 

 �ج�ي� ال��ه ا�س�م� إع�دة بن�ء من�ج�� ال��ك�ر �

 الدكتور/ عبد الح��د مح�د الح��ي|                                    وفق م��م�ت وم��ص� م��صرة

 

ISSN : 2410-1818 

 
  نه�هٌو ا������� �ا�ج������

 و2020ي�رس -�����( 7ان��هذ ) ( 29ان�ذد )

 ا��ػ�٠.�ض٤ ٚ ،ٚضب�ٗ� ب��كًش١ ،� ؾ�٢ ا���٫ ،ي�ه�ٜ� ا�ػ�ذ�٠ا بٝ�ٕ أس��ّ -4

 �ػ�ِ اي�٤�ًُ ا�ك�� إ� ث٬ث١ أ�ػ�ّ، ٜٚ�ٛ� ��٘ ا�ٛاظْ�� ١َُٗ ا����ي١  �����ت ��� ا���از��ت:

 ٚاي�دٝ� ب� ٖصٙ ا٭�ػ�ّ، ٖٚٞ:    

�طٖ� ايؿط�، يٝػ� �٢ً َطت�١ أإٕ ا�ك�� ٚا�ٓ��� اي�  ا���از�� ��� ا������ ����� ����: -أ

ٚاي�شػٝٓ��، ٖٚٞ َ���ٚت١ �ُٝ� بٝٓٗ� ٚ�� َطا��٠ �ي�  ،ٜ�� ٚا��دٝ��ٚاس�٠، ٚت�ُجٌ � ايهطٚض

 :ٖٚٞ �ؼ ،�ُ� إٔ ب�هٗ� ٖٚٞ ايهطٚضٜ�� َ���ٚت١ �ُٝ� بٝٓٗ�، اي�تٝ� � اي�ٌُ بٗ�

ا�ٛاظ١ْ ب� ا�ك��  r ٚي�� س�� ايطغٍٛ ،(ٚا��ٍ ،ايٓػٌ، اي��ٌ، ايٓ�ؼ، س�� اي�ٜٔ: )��� �نٴ

�٢ً ا�ك�� ٚا����٫ضا�  ،� قً� ا��١ٝ�ٜ، سٝح �ً�� ا�ك�� ا�ٖٛط١ٜ ا٭غ�غ١ٝ ٚا�ػ���١ًٝ

إٔ �ٝٗ� إدش���� ب��١��ُ ا�ػ١ًُ، أٚ ضنٞ  -٭ٍٚ ١ًٖٚ –ايؿ�١ًٝ، ���ٌ َٔ ايؿطٚ� َ� �� ٜٴ�ٔ 

ايًِٗ(، ٚإٔ وص�  ب�����) ب�ي�ٕٚ، ٚضنٞ إٔ �ص� ) اي�ػ١ًُ( َٔ ٚث١�ٝ ايكً�، ٜٚ��� ب�

، ٚق� ايطغ�ي١ ا�٬ق� ٭�٘ اي�طِٜ)�ُ� ضغٍٛ ا�( ٜٚ���ٞ ب�غِ )�ُ� بٔ ��� ا�(

ب�ي���ب١ �ٓ�َ� ٜ�ٛ��، ٚ�ي� ي�ك�ت٘ ايٓ��ص٠  t ٜ�َط اٱَ�ّ �ًٞ بٔ أبٞ ��ي� rايطغٍٛ  ٚ��ٕ

ٓؿط اي��٠ٛ، ١����ٚ ًَٛ� ي ،���٫ ا٭َٛض، ٚيٝ�ػ� َٔ ٚضا٤ �ي� ا��١ْ، اي� ٜ��ط� �ٝٗ�

 .(99)اي���، ٚ�� ��ٖ� اي�طإٓ اي�طِٜ

ا���غ� ٚا�ه�ض ت���ٚ� �ُٝ� بٝٓٗ�، �ُ� ت���ٚ�  ا���از�� ��� ا������ ����� ����: -ب 

�� اي� ت��ٌ  ،�� اي� ت��ٌ َكًش١ س�دٝ٘ ،ا�ك��، ����ػ�٠ اي� ت��ٌ َكًش١ نطٚض١ٜ

�� اي� تهط ب�يٓ�ؼ، ٚ�ٕٚ اي� تهط ب�ي�ٜٔ  ،َكًش١ �ػ١ٝٓٝ، ٚا��ػ�٠ اي� تهط ب���ٍ

 ٚأ���ضٖ�. ،ٚآث�ضٖ� ،ٚاي��٠�ٝ، �����غ� ت���ٚ� � أسذ�َٗ�

٫ نطض ٫ٚ نطاض، ٚايهطض ٜعاٍ ب��ض  و��� ��ر ا�����ء ��ا�� ����� �������، ����:  

 ايهطضٜٔ ٚأٖٕٛ ايؿط�ٜٔ، ٜٚ�ِ �ٌُ ايهطض ا��م ي��� ايهطض اي��ّ.اٱَ��ٕ، ٜٚطت�� أ�� 

إ�ا اد�ُ� � أَط َٔ ا٭َٛض َكًش١ َٚ�ػ�٠،  ا���از�� ��� ا������ وا������ ��� ا����رض: - ج

أٚ َهط٠ ١��َٓٚ، �٬ ب� َٔ ا�ٛاظ١ْ بُٝٓٗ�، ٚاي��٠ ت�ٕٛ يٮ�ً� ٚا٭�جط، ٚ�ي� ٭ٕ يٮ�جط 

 ،ْ� ا��ػ�٠ أ�جط أٚ ا�ً� � أَط َٔ ا٭َٛض َٔ ا�١��ٓ أٚ ا�كًش١ اي� �ٝٗ�س�ِ اي�ٌ، ���ا ��

ٖٚصا َ� ��طٙ اي�طإٓ اي�طِٜ �  ١��ًُٓ اي�١ًًٝ ا�ٛد٠�ٛ �ٝ٘.�٬ ا����ض يٚد� َٓ�٘، ي�١�ً َ�ػ�ت٘، 

س�ه١ٝ ا�ُط ٚا�ٝػط � إد�ب�٘ �ٔ ايػ�٥ً� �ُٓٗ�

(100).

                                                           

 (.1( �ك�، ال���س �يء �ف ا��ة: �(66

 (.516 ( �ك�، ال���،س ا��ة: �(144
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، َٚٔ اي�ٛا�� اي��١ٝٗ � ٖصا ايؿ�ٕ: �ض٤ ا��ػ�٠ َ��ّ �٢ً دً� ا�كًش١، ٚإٔ ا��ػ�٠ ايك��٠

 .(101)َٔ أدٌ َ�ػ�٠ ١ُٖٛ�َ ،ت���ط َٔ أدٌ ا�كًش١ اي���٠، ٫ٚ ت�� َكًش١ ���١

 

 انخ���ــــــــ�

ا�ٛغّٛ ب����٠ ب٤�ٓ َٓٗذ١ٝ اي���� � اي�ذ�ٜ� اي��ٗٞ ٚ�� َ��َ�� ب�� اغ��ُ�ٍ ٖصا اي�شح 

 َٚ��ق� َ��قط٠ ، ��ٔ اي�ٛقٌ إ� اي٥��ٓر ٚاي�ٛقٝ�� اٯت١ٝ:

 ا����ئــــــ�:: أوً�

 ٚاي��ك� ٚا���٠٫ اي��ًٝ� َ��ثطا� ب��٠ �ٛاٌَ غ١ٝ�ً، َٓٗ�ا��٬ٍ "َٓٗر" ا٫غ�ٓ��� ٚا٫غ��٫ٍ  -1

 ��٠�ٝ أٚ ايؿط١�ٜ، ٚ�صي� َٓٗذ١ٝ اي���ٌَ َ� اي��ضٜ� �٢ً أغ�ؽ إٔ ا��نٞ ٖٛٚاي��ط� � اي    

 ا�ط� ا٭غ�غٞ ي٘ ٚيٝؼ ا�ػ���ٌ، ٚايٓ�ٝذ١ إٔ اي���� ق�ض� بٛقً�٘ ٖٞ ا��نٞ ��ٙ    

ٜٚ�ؿط� َٓ٘، ْٚ�ٝذ١ �صا ْ���� �ٔ اي�ِٗ ايٓػ� ي���� ا� اي�طِٜ ايصٟ ٜ�ك� ب���١�ٝ    

 ا��١�ً،     

 ٚب�ي��يٞ ٜٓذِ ا��٬ ٚايكطا� ايػٝ�غٞ ٚت�ُع� ا٭١َ اي�طب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬.      

، ٚب�يصا� ا��ٛ� ا��١ْٝ ٚا�طٜ�� ايػٝ�غ١ٝ ٚ��٘ ا�طأ٠. اْ�ُ�ف اي��٘ َٔ ْ�س١ٝ " ا�ٛنٛ�" -2

 .إ�

 ٚ��ضد١ٝ.، ب��ٌ �ٛاٌَ �ا�١ًٝ َٔ ا�٠�ٝ � اي�كط ايطأٖ ْػ�ٝ�� إ�ك�٤ اي�ؿطٜ� اٱغ٬َٞ -3

اْ�ؿ�ض ��ٖط٠ اي�ًٛ ٚاي��ط� ٚاي�ٓ� بػ�� ��ّ �ِٗ ْكٛم اي���� ٚايػ١ٓ �٢ً ايٛد٘  -4

 ايكشٝ�

 ي�ٜٔ ��١َ ايػٝ�غ١.ا ���٬ٜٚ اي��غ�٠ ٚتٛ�ٝ�ايٚ� اي���٣ٚ ا�ه١ًً ٚ�صي� بػ�    

إٕ ��ّ اؾ�ٗ�ض َك�ً� اي�ذ�ٜ� � اي�اخ اٱغ٬َٞ، ٚؾٝٛ�٘ � َطس١ً تٓ�َٞ اي��ٖط٠  -5

 ��ا١ٝ٥ يا

 أقٌ  ي٘ ا�ك�ً� ٚت���٦٘ �ه�َ� َٓشط�١، ٫ ٜٓ��ٞ إٔ ٜ�ٕٛ غ���� � ض�ه٘، ٭ٕ ،يٲغ٬ّ    

 اٱغ٬َٞ. � اي١�ً، ٚ� ايؿط�، ٚ�ًٝ٘ ����ًٛ� ن�� َ�ٓ�ٙ � إ��ض اي�كٛض    

، ٢ً�ٚ َ� ��ا ا٭س��ّ اي���١ٝ ا��١ًَٛ َٔ اي�ٜٔ ب�يهطٚض٠ ،� أ�ً�٘ ،اي��٘ يً�ذ�ٜ� ��ب١ًٝ -6

 ٚد٘ 

 اد�ٗ��ا� اي��٤�ٗ � �ِٗ ايٓكٛم ايؿط�١ٝ ٚ� إ��ض ���ا� ظ١ْٝ�َ ١ْٝ��َٚ ١ٓٝ�َ، ا�كٛم     

 أس��ّ اي���� ٚايػ١ٓ. ٤نٛ�  ��ب١ً يً�ذ�ٜ�، ٚث�ب�١ٞ �� �ٗ    

 ْكٛم ت�ك١ًٝٝ،  ُ� ٜ�ػِ ب�يج��� ٚض�� �ٝ٘�، � �ا� ايٛ�� ػِ ايؿط١�ٜ ب�يج��� ٚاي��ٛض�ت -7

                                                           

 .34 -����56 س ص  )/ �ك�� ال����ك�س ��� ا�كلك���س ����  ((141
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 ، ٚ� ْكٛم �١ًٝ ١َ��ٚ ��� ٚض�� �ٝ٘ٚاي�ذ�ٜ�  ، أَ� َ� ٜ��ٌ اي��ٛضاي��ٝ� ٫ ت��ٌ ٚب�ي��يٞ    

 ا�ػ�٥ٌ اي�ط�١ٝ.      

 إٕ ا�١َٛ�ٓ اي��١ٝٗ ���ض٠ �ٔ سً��� َ�اب�١، ��ٟ �ًٌ �ؼ س١�ً غ٣���ٝ أثطٙ إ� ا�ً���  -8

 َٞ �ٝ� َ�ْٛ�� اي�١ًُٝ اي��١ٝٗا٭�ط٣، ٖٚصا ٜػ���ٞ إٔ ٜؿٌُ َؿطٚ� ��ٜ� اي��٘ اٱغ٬    

ٖٞٚ : 

 ا������ وا������، ا���� وا����غ�، ا������ وا���ر��.    

أ١ُٖٝ �ضاغ١ ايُٓ��ز اي�ذ�١ٜ�ٜ � تطاثٓ� اي��ٗٞ، ٚت�ُٝٝٗ� نُٔ إ��ضٖ� اي��ضىٞ، ٚ��ٜ�  -6

 َٓٗذ١ٝ 

 ٙ(ْٚ�ط790١ٜايؿ���)�، �ٓ�ط١ٜ ا���ق� �ٓ� اٱَ�ّ أبٞ إغش�� ا٫غ����٠ َٓٗ� ٚت�ٜٛطٖ�    

�٢ً ث٬ث١ ٖـ( ٚاي� ت�ّٛ ْ�طٜ�٘ 1255اي�ذ�ٜ� اي��ٗٞ �ٓ� اٱَ�ّ �ُ� بٔ �ًٞ ايؿٛ��ْٞ)�     

 أغؼ  

 ��ٝ� �ًِ أقٍٛ اي��٘، ٚ��ٜ� َٓٗذ١ٝ َٚٓٗذ١ٝ ٖٞ: �طِٜ اي��ًٝ� ٚاي��٠ٛ إ� ا٫د�ٗ��،     

 اي�ضاغ�� اي��١ٝٗ.      

 ي١ٝ ٫ تً� �كطْ� ايطأٖ �ْٛٗ� ��١ُ٥ �٢ً "اي�ً�� ٚاي�ً�ٞ"، تً�� ا�ٓٗذ١ٝ اي��١ًُٝٝ ا�� -10

 ا��١ًَٛ َٔ ا��ًِ ٚتً�ٝٗ� ٚتط�ٜ�ٖ� َٔ اي��ي�، ٖٚصٙ ا�ٓٗذ١ٝ �� تٓ�ر ����٤ � ب�� ا٭سٝ�ٕ،          

ْ�ٝذ١ ت١ُٝٓ ث���١ ايصا�ط٠، ٚي�ٓٗ� ٫ تٓ�ر اب�ا��� ���ضا� �٢ً ت�ٝ� ايٛا��، ٚاي�ط� ��� ب�      

 ت١ُٝٓ    

ايصا�ط٠ اي� �� �ٌ �ًٗ� آي١ س�غ�١ َج�٬، ٚب� ت١ُٝٓ ث���١ اٱب�ا� ايصٟ ًٜ� ا��نط      

 َٚ���ات٘     

 ٜٚ��ً� يًُػ���ٌ ٚ��ٜ�ت٘.       

  

 ���� ا����� �����: ����ــ�ت:ا� :����ً�

 اي��ًٝ�، �ٗٛ غ�� أظ١َ ا٭١َ ا�ه�ض١ٜ، ٚإٔ اي��ح ا�ه�ضٟ و��ز إ� إ���٠ تؿ�ٌٝ  اد�ٓ�� -1

 ، بٌ إ��َ�٘ �٢ً َ��أ ا٫د�ٗ��، ٚ��ّ ت��ٌٝ اي��ٍٛ ب�يط�ٕٛ إ� اي��١ٝٓٚ�ًٝ اي��ٌ ا�ػًِ، بٴ    

��، ��يؿط١�ٜ ٫ ت���ض� َ� اي��ٌ ٚا�ٓ�� ٚ�طٜطٖ� َٔ �ٌ غً��ٕ، ٚتؿذٝ� اي��ٌ ايٓ�    

 ايػًُٝ�.

 اي��٠ٛ إ� ا٫د�ٗ��، �ٗٛ اي��ٌَ ا�٪غؼ يًٛس�٠ اي��١ٝٗ ب� ا�ػًُ�، ٭ْ٘ ٜعٚ� اي��٤�ٗ ����٨  -2

 َٓٗذ١ٝ َؿ��١ � اي���� اي��ٗٞ، ٖٚٞ: ا�ٛن١ٝ�ٛ، ٚا٫ْ���� �٢ً اي�اخ اي��ٗٞ �ً٘،    

 ّ��ٚ 

 ي� ب��ص ا٭ضد� ٚا٭قً� ٚا٭٢�ْ َٓ٘، �ٓ� �١ًُٝ اي��ٓ�.اي��١�ٝ َ�٘ ٚ�   
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 �� آ�١ َ�َط٠ يًُذ�ُ� إٔ تً� ا���ٖط ايػ١ٝ�ً تؿ�ٌْ�ص اي�ًٛ ٚاي��ط� ٚاي����، ب�����ض  -3

 ضا٤ ٠����َ، �ٝ�ِ اي���ٕٚ �ُٝ� ا�ت�� �ًٝ٘، ٚاي�ػ�َ� ٚاي�ك�� �ُٝ� اٯٚ ٚاس� �ي�ٜٔ، �١اٱغ٬َٝ    

 ٬ �ا���� اي�ٜ� ا���قط ايصٟ َٔ ��ت٘ ايٛغ�١ٝ ٚا���٫اٍ،  تٛسٝ� ٚٚدٛ� �ًٝ٘، أ��ً�    

 ٫ٚ ت�طٜ�. إ�طا�    

 ��ذ�ٜ� ن�� إؾ��ي١ٝ ت�ًٌٝ ا٭س��ّ بك١��ٝ َٓٗر َٓه�� �ُ� ب� اي�ٓ�� ٚاي���ٝ�، -0

 ا�ٓٗر 

 ايهٛاب� ٚا���٫.َٚٛنٛ�  اي��ٗٞ َ�ظاٍ ��د١ إ� َعٜ� َٔ اي�ضاغ١ يه�� ا��ّٗٛ ٚا�ٓٗر    

 اي��١ٝٗ ب���ٙ اي�ٓ��  ١َٛ�ٓا� اغ�ش�اخ أ�ط د�٠�ٜ يً�كٓٝ� اي��ٗٞ ت�ُجٌ أغ�غ�� � ت�ٜٛط -5

 �ٔ �طٜ� ت�ٜٛط �ًّٛ ا�ٓ�ٖر ٚتطتٝ� ا�ٛنٛ��� اي��١ٝٗ ٚا��ُ�� اٱدطا٤ا� اي�١ٝٓ � تٓ�ِٝ     

 ّٛ ا٫د�١ٝ��ُ َٚٓ�ٖذٗ� � ��ٜ� اي��٘ ا���٠ اي��١ٝٗ، ٚ�صي� ��ٜ� نٛاب� ا٫غ����٠ َٔ اي�ً    

 اٱغ٬َٞ ٚق١��ٝ َٓٗذ١ٝ ت��١ًَٝ ب� ٖصٙ اي�ًّٛ.      

 إثطا٤ اي�شح � ا�ٛنٛ� اي��ٗٞ، ب��ُٝ� اي�ضاغ١ � ا�ٛنٛ��� ا��ك١ً ب���ُ� ٚاي�ٚي١ -6

 ٚ��ٜ� َٓٗذ١ٝ ا٫د�ٗ�� �ٝٗ�.    

ب�����ضٖ� َٔ  ،ُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝا�ت��ٌٝ �١ٓ ت�ٓ� أس��ّ ايؿط١�ٜ اٱغ١َٝ٬ �ذًؼ ْٛا�  -7

 أ�� 

 � ؾ�ٌ �ٛا�� ��١ْْٝٛ َٓه��١.  يهُ�ٕ ق١��ٝ ا٭س��ّ اي��١ٝٗ اي�ذ�ض� � ايٛ�ٔ اي�طبٞ    

،  َٚٓٗ� �ٚض ١ُ�َٓ اي�ٍٚ اٱغ١َٝ٬ بٗ�� ْؿط ث���١ ايٛغ�١ٝ ت��ٌٝ �ٚض ا�ٓ�ُ��، -8  ٚا���٫ٍا

اي����، اد�ٓ��ٚ     �� يصي� َٔ اثط غً� �٢ً ٚس�٠ ا�ػًُ� َٚػ�تِٗ ا�ه�ض١ٜ   اي�ًٛ ٚاي��ط�ٚ 

ٚا٭َٛاٍ، ٖٚٓ�  اغ���س١ اي�٤�َ �ي���� يٝؼ ضأٟ ؾ�كٞ، ٚإ�� ٖٛ س�ِ ؾط�ٞ ٜ�ت� �ًٝ٘�   

     ت�ُٔ

، �ُ� ٖٛ س�قٌ � ايصٟ ًٜ�ٞ آ�١َٝ اٱْػ�ٕ ٚسطٜ�٘ اي��ط١ٜ ٚاي���١ٜ يػًٛ���ٛض٠ ٖصا ا   

 دطا٥ِ 

 اٱضٖ�� اي� أغ�� يًُػًُ� ٚاي�ك�� بِٗ أُٜٓ� ��ْٛا.   

 �ٌُ ا٫غ�اتٝذٝ�� ٚا��� ٚاي�اَر ���ً� َػ�ٜٛ�تٗ� ا����١ يًٓٗٛ� بٗصٙ ا٭١َ َٔ ٖٚ�تٗ�  -9

ص ب�ٌ أغ��� اي�٠ٛ ٚاي��ٛ� ٚاي�شهط، َػ�ًُٗ� اي���� ٚ��ٛتٗ� اي� ��ي� � غ��تٗ�، ٚا٭�    

َٔ 

 ا�ػ���ٌ، ٚا٫غ����٠ َٔ ��ض� ا��نٞ ٚ�ٓ� اد�اضٙ ٚا��٬ سٍٛ ب�� �ه�ٜ�ٙ، �ٝذ�       

 اي�ٌُ َٔ أدٌ اي�� ا�ؿط�، ����اث١ أٚ اي�ذ�ٜ� يٝؼ َػ�ض �طبٞ �شػ�، ٚإ�� ٖٛ َػ�ض      

 � إ� ا�ػ���ٌ ٚ��ٜ�ت٘. سه�ضٟ ٜ�ذ�ٚظ ا��نٞ ٜٚ��ً   

 اي�ٝ�ّ ��٬ُ ت١ٜٛ�ٛ تػ�ٗ�� اي��ط ا���ط�، ٚ�ي� ب�ي�ٓػٝ� َ� ب�� ا����٤ ٚا�طؾ�ٜٔ  -10
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 ٚا٭����ٝ� �٢ً إٔ ٜك�س�ٗ� ��٬ أ١َٝٓ �٬س�١ ا���ط�� ا��ضد� �٢ً اي�ٚي١، ب�      

 �ً� �ِٓٗ ٚت���ِٗ يً��اي١.أدٗع٠ ايؿط�١ ٚا٫غ����ضا� يً��� �٢ً ا�ؿ�ٖٛ� ٚا�     

 إ���٠ ق١��ٝ اي��ٌ ا�ػًِ �٢ً ا�غؼ َٓٗذ١ٝ غ١ًُٝ َٔ ؾ�ْ٘ اي��ث� اٱ��بٞ يٝؼ �٢ً اي��٘  -11

 ٚا���� اي�ٜ� ا���قط ٚسػ�، ٚإ�� � دٛاْ� ا�٠�ٝ ا���١�ً.      

ٜٓذِ �ٓٗ� ت١ُٝٓ ث���١ ت�ٝ� ا�ٓٗذ١ٝ اي��١ًُٝٝ ا��ي١ٝ اي��١ُ٥ �٢ً اي�ً�� ٚاي�ً�ٞ اي�  -12

 ايصا�ط٠ 

 ٚاغ���ا�� ب��ٓٗذ١ٝ ا���س١ اي� ٜٛقٞ بٗ� اي�شح، ٖٚٞ َٓٗذ١ٝ ت١ُٝٓ ث���١ اٱب�ا� اي���ض      

 �٢ً ت�ٝ� ايٛا�� إ� ا٭�هٌ.      

 ت�ٝ� ْ�ط١ٜ اي���ٌَ َ� اي��ضٜ� �٢ً أغ�ؽ إٔ ا��نٞ ٖٛ ا�ط� ي�ذ١ً اي��ضٜ�، بُٝٓ�  -13

 ا� إٔ ا�ػ���ٌ ٖٛ ا�ط� ا٭غ�غٞ ي�ذ١ً اي��ضٜ� ٚإٔ سط�١ ايّٝٛ يٝػ� ت�طاض �ط�١ ايكٛ     

 ا٭َؼ، ٚي�ٓٗ� إب�ا� ٜ�ذ�ٚظ ا��نٞ، ٚب�٤�ٓ �٢ً ٖصا ْ�ٕٛ َػ���ًٕٝٛ ٫ َ�نٜٕٛٛ.      

 ا�ٛغّٛ  �٢ً َٛنٛ� اي�شح٤ٛ ��� بصي� دٗ�ٟ َ� اغ���� ٚس�ٚي� إٔ أغً� ايه :�ــــٚب�

" ٚ���� ���َ�� َٚ��ق� َ��قط٠، ي�ًٞ ��ٜ� اي��٘ اٱغ٬َٞبــ " إ���٠ ب٤�ٓ َٓٗذ١ٝ اي���� � 

 أسط� 

���١َ  ٚ�ضاغ�� ���١ ي�شٛخ ٫ ���١ ٚايصٟ أ���ٙب٘ ب�� ا�ٝ�ٙ ايطا��٠ � ��٠ اي��٘ اي��١ُٝ، 

 ��ٚي١، أضدٛ إٔ ت�ٕٛ د��٠.�شػ�ٗ� أْٗ�  َػ���١ًٝ د�٠�ٜ � ��ٍ اي�ذ�ٜ� اي��ٗٞ،�� آ��� ت���

 .إ� غٛا٤ ايػ�ٌٝ. ا���ٟٖٚٛ  ،ٚا� َٔ ٚضا٤ اي�ك�                                  

 

 ان��اجعأ�ى ان���در �ق�ئ�� 

 :و�����ه �ــــا���آن ا����: ���م أوً�

ٖــ.                                           1405، 1ٖـ ( اي��ػ� اي���، �اض اي��ط، ب�ٚ�، �606اٱَ�ّ ��طاي�ٜٔ ايطاظٟ، )�  -1

ٖـ(، ��� اي��ٜط ا��َ� ب� �� ايطٚا١ٜ ٚاي�ضا١ٜ � 1255اي��نٞ �ُ� بٔ �ًٞ ايؿٛ��ْٞ)�  -2

 �ًِ اي��ػ�، 

 ّ.1997 -ٖـ1417، 3أ��٢ٓ ب٘ ٚضاد� أقٛي٘: ا٭غ��� ٜٛغ� اي�ٛف، �اض ا��ط�١، ب�ٚ�، �    

 
 ا���ـــ�:����ً�: ��� 

، اي��ٖط٠، �اض اي��ط اي�طبٞ ���ض ايكش��، إ���ٌٝ ��� ا�ٛاٖطٟ،اي�١َ٬  -1

�1،1410ٙ-1990.ّ 

، 1ا��ذِ ايٛدٝع � اي١�ً اي�طب١ٝ، اي��ٖط٠، �ُ� اي١�ً اي�طب١ٝ، �اض اي��� ا�كط١ٜ، � -2

 ّ.1980 -ٖـ 1400
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ابٔ ضؾ�: ب�ا١ٜ ا��ٗ� ١ٜ�ْٗٚ ا���ك�: ي١َ٬�ً �ُ� بٔ أ�� بٔ �ُ� بٔ أ�� بٔ ضؾ�  -1

، 1، اي��ٖط٠، �ا����١ ا�ُ�ي١ٝ(، ٖـ595،)�اي�ًٝػٛ� ا��ي�ٞ أبٛ ايٛيٝ� ايؿٗ� ب���ٝ�

 ٖـ.1391

ُ�� ايً�ُٞ اي�طْ��ٞ، ايؿٗ� ب�يؿ�� -5 �، ا�ٛا���� � أبٛ إغش�� إبطاِٖٝ بٔ َٛغ٢ بٔ �

 أقٍٛ ايؿط١�ٜ،    

��ٝ�: أبٛ ��٠�ٝ َؿٗٛض بٔ سػٔ آٍ غًُ�ٕ، ٚا���١َ يً���ٛض/ ���ا� �ضاظ، ٖـ( �790 )

 ايٓ�ؾط، �اض 

 ّ. 1997 -ٖـ1417، 1ابٔ ���ٕ، اي��ٖط٠، �

اي���  أ�� ��� ايؿ��، �اض :، ن�� ٚتكشٝ�ا�إغش�� ايؿ���، ا��٫ك�ّ ��ٌ  ٛأب -3

 ، ب�ٚ�،   اي�١ًُٝ

     �2، 1991ّ. 

، ٚي٘ ��٠ َ٪ي��� أؾٗطٖ�، ا�ػ�ك�٢، اي��٘ ٖـ(، َ٪غؼ �ًِ أق505ٍٛ �) اي�عايٞس�َ�  ٛأب -4

  اي���  �اض

 ّ.1983 ،2ب�ٚ�، � اي�١ًُٝ،

َ��� اي�ب١ٝ اي�طبٞ ي�ٍٚ ( 4270:)ض�ِس�ٜح أبٛ �اٚٚ�، ايػٓٔ، ب�� َ� ٜص�ط � �طٕ ا��١٥  -5

   ا�ًٝر،

ايطٜ��،  ا���� اٱغ٬َٞ،، ط غًػ١ً ا٭س��ٜح ايكشٝش١ثٚأ ّ،1989 ،1ايطٜ��، �

�2،1986ّ. 

ٖـ( �اض 182)� ٜٛغ� ٜ��ٛ� بٔ أبطاِٖٝ بٔ س�ٝ� بٔ غ�� بٔ ١ٜٚ��َ ا٭ْك�ضٟ اي�ٛ�، ٛأب -6

      ا��٫ك�ّ

 ّ.1981، 1اي��ٖط٠، � ي١����ً،     

�� نُٔ ���� ت�غٝؼ ايٓ�ط، يٲَ�ّ أبٞ ظٜ� � ا٭قٍٛ، �� ، ضغ�ي١ا�ػٔ اي�ط�ٞ ٛأب -7

  اي�بٛغٞ ��ٝ� ا� �ُط بٔ 
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�ٝػ٢ اي�بٛغٞ ا�ٓ�ٞ، ��ٝ�: َك��٢ �ُ� اي���ْٞ اي�َؿ�ٞ، �اض ابٔ ظٜ�ٕٚ، ب�ٚ�، 

 ٖـ.1417، �1

ٚدٛ�  ، أٚا٫تك�ٍ� ت�طٜط َ� ب� ايؿط١�ٜ ٚا��١ُ َٔ  ،�كٌ ا���ٍ ايٛيٝ� ابٔ ضؾ�: ٛأب -8

     ايٓ�ط اي��ًٞ

َ� َ��ٌ ١َ��َٚ �١ًًٝٝ  ،�ُ� ��ب� ا��بطٟ /���ٝ�:  ٚس�ٚ� اي��ٌٜٚ )اي�ٜٔ ٚا��ُ�(،     

 ا��بطٟ    ًُؿط�ي

 �٢ً َؿطٚ� اي�اخ اي�ًػ�ٞ اي�طبٞ، "غًػ١ً َ٪ي��� ابٔ ضؾ�"، َط�ع �ضاغ�� ايٛس�٠ اي�طب١ٝ،

 ،  7ب�ٚ�،�

     2015ّ. 

��ٝ�: �ذٌٝ  ٖـ ( اي�كٍٛ � ا٭قٍٛ،�370أ�� بٔ �ًٞ ايطاظٟ، ايؿٗ� ب��ك��م )  -9

   د�غِ ايٓؿُٞ، 

 ّ، 1985 ،1اي�ٜٛ�، � ٚظاض٠ ا٭ٚ��� ٚايؿ٪ٕٚ اٱغ١َٝ٬،، ٜٚ�� � أضب�١ أدعا٤    

، ���1 ايط�ٔ بٔ �ً�ٕٚ، ا���١َ، ��ٝ�: ��� ا� �ُ� اي�ضٜٚ�، �اض ٜ�ط�، ب�ٚ�، � -10

2004   .ّ 

ٖـ( �ٛات� ايط�ٛ� ؾط� َػًِ ايج�ٛ�، َ��ٛ� َ� ا�ػ�ك�٢، ���1180 اي�ًٞ ا٭ْك�ضٟ)� -11

 ا����١ ا٭١ٜ�َ ب��٫ٛ، 

 .ٖـ1322، �1، اي��ٖط٠       

�ؿ� ا٭غطاض �ٔ أقٍٛ اي�ع�ٟٚ، ١���َ غٓ�ٙ اي�ج١ْٝ�ُ،  �٤٬ اي�ٜٔ ��� اي�عٜع اي���ضٟ، -12

 ٖـ.1308، 1ب�ٚ�، �

ٖـ(، ؾط� اي�ٛ�� ا�ٓ�، �اض اي��ط، 972ُ� بٔ أ�� بٔ ��� اي�عٜع ايٓذ�ض، )�� -13

 ّ. 1979، �1َؿ�، �

قشٝ� اي���ضٟ، ���� ب�٤ ايٛسٞ، ب�� �ٝ� ب�٤ (، �256ُ� بٔ إ���ٌٝ اي���ضٟ،)� -14

 ّ. 1998، 1يٛسٞ، ��ٝ�: َك��٢    �ٜ� اي���، ْؿط �اض اي�ًِ، ب�ٚ�، �ا

 

 :ا����� وا�������: ا���� را��ً�
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��� ايٛ�ٚ� ايػطٜ�، ايٓ�طٜ�� اي��َـ١ � اي��ـ٘ اٱغـ٬َٞ    /أ�� �طاز سػ� ، ٚاي���ٛض /�  -1

 �اض ايٓٗه١  ٚت�ضى٘،

 ّ.1992 ،1ب�ٚ�، � اي�طب١ٝ،     

 ّ.1993 ،�1َؿ�، � ، ؾط� اي�ٛا�� اي��١ٝٗ، �اض اي�ًِ،ايعض��٤ أ��� /  -2

 .1984ّ ،1،  اي�ٜٛ�، ��اض اي��٠ٛ َ�ّٗٛ ��ٜ� اي�ٜٔ،بػ��َٞ �ُ� غ�ٝ�، � /   -3

، 1ب�ٚ�، � ،ٜ�ط� �اض��ٝ�: ���ا� �ُ� اي�ضٜٚ�،  ��� ايط�ٔ بٔ �ً�ٕٚ: ا���١َ، -4

2004 1.ّ 

 ،11بـ�ٚ�، �  ��� اي�طِٜ ظٜ�إ، ا���ٌ ي�ضاغ١ ايؿط١�ٜ اٱغـ١َٝ٬، َ٪غػـ١ ايطغـ�ي١،    /�  -5

1989.ّ 

، 1ي�ُ�يٞ، ��٘ ا�ٛاظْ�� ب� ا�ك�� ايؿط�١ٝ، �اض ابٔـ سـعّ، بـ�ٚ�، �   / ���ا� و٢ٝ ا�  -6

 ّ.2000ٖـ1421

، آ�ــ�� يً����ــ١ ٚايٓؿــط،  � �ُــ�ٍ إَــ�ّ، أظَــ١ ا�ــٓٗر � اي�ضاغــ�� اي��ٗٝــ١ ا���قــط٠  ُــ� /�  -7

 ّ.1989، 1ب�ٚ�، �

ــ�ضٜ� اي��ــ٘ اٱغــ٬َٞ، �اض ا�ٓــ�ض،        -8 ــ� َكــ��٢ أَ�ــ�بٞ، ا��ٜــ� � ت  ،1اي�ــ�ٖط٠، � � / �ُ

1986ّ. 

، �1ٚ�، �ي�ؿطٜ� اٱغ٬َٞ، َ٪غػ١ اي��� ايج���ٝـ١، بـ  ا/ �ُ� اي��ضٚ� ايٓ�ٗ�ٕ، َ��ٌ  � -9

 ٖـ.1425

 ،1اي�ٚس١، � �اض ايج���١، �ُ� �غٛ�ٞ، ا٫د�ٗ�� ٚاي��ًٝ� � ايؿط١�ٜ اٱغ١َٝ٬، /� -10

1987.ّ 

 ّ.2015، 6ي��� اي�١ًُٝ، ب�ٚ�، ��اض ا �ُ� �ًٞ ايػ�ٜؼ، ت�ضٜ� اي��٘ اٱغ٬َٞ، /� -11

ــط    /�  -12 ــ�ٜٔ، �اض اي�ؿـــ�٥ط اٱغـــ١َٝ٬ يًٓؿـ ــِ ٚايـ ــ�٥ٌ اي�ًـ �ُـــ� �ٛاَـــ٘، أ�� ا�٫ـــ��٬ � َػـ

 ، 1ٚاي�ٛظٜ�، �َؿ�، �

      1997.ّ 

، �1اض اي��ـط اٱغـ٬َٞ ا�ـ�ٜح، �   �ُ� ٖؿ�ّ ا٭ٜٛبٞ، ا٫د�ٗ�� َٚ��هٝ�� اي�كـط،  �/  -13

1986ّ          . 
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 �اض اي�ًــِ،��ٝــ�: ��يــ� اي��ــ�ض،   �ُــ� ا�هــطٟ بــ�، تــ�ضٜ� اي�ؿــطٜ� اٱغــ٬َٞ،   /ايؿــٝ� -14

 .2008ّ، 1ب�ٚ�، �

 ٙ.1427، �1/ َك��٢ ايعض��٤، َ��ٌ اي��٘، �اض اي�ًِ، �َؿ�، � -15

، ا�طٜــ�� اي��َـ١ � اي�ٚيــ١ اٱغـ١َٝ٬، َط�ـع �ضاغــ�� ايٛسـ�٠ اي�طبٝــ١،        /� -�1 ضاؾـ� اي�ٓٛؾٞـ

٬َٞ ا���قـط �٬َٚـ٘،   ا��َٝ�، َػـ�٠ اي��ـ٘ اٱغـ   ٖـعا�  ؾٜٛ�/ �  -17  ّ.1،1993ب�ٚ�، �

� ،ٕ��ُ  ّ.  2004، �1اض اي��ط، �

ٚظاض٠ ا٭ٚ�ـ�� ٚايؿـ٪ٕٚ اٱغـ١َٝ٬، ��ـط،      � /��� ا�ٝ� ايٓذ�ض، ��ـ٘ اي�ـ�ٜٔ �ُٗـ�� ٚتٓـع�٬ٜ،     -18

 ّ.1989ٖـ 1410، �1

ضٖـ� ي�كـ�� �كـ�١ أَـِ ؾـط�١ٝ، ا�٦ٝـ١ ا�كـط١ٜ        �/ ��� ايـطظا� ايػـٓٗٛضٟ، ��ـ٘ ا��٬ـ١ ٚت�ٛ     -19

 ّ.1993، 2، اي��ٖط٠،    �اي��١َ يً����

��ــ� ا�  وٝــ٢ اي�ُــ�يٞ، ��ــ٘ ا�ٛاظْــ�� بــ� ا�كــ�� ايؿــط�١ٝ، �اض ابـٔـ ســعّ، بــ�ٚ�،    �/ -20

�1 ،2000.ّ 

ــ�، �    -21 ــط، �َؿـ ــ٬َٞ ٚأ�ي�ـــ٘، �اض اي��ـ ــ٘ اٱغـ ــٞ، اي��ـ ــ٘ َكـــ��٢ ايعسًٝـ ــ١  �4/ ٖٚ�ـ ا�ٓ�شـ

 ٖـ.���1421ي١، ٚا

 ّ.1996 -ٖــ1416، 2، ١���َ ٖٚ�٘، اي��ٖط٠، �ٜٛغ� اي�طن�ٟٚ، ��٘ ا٭ٚيٜٛ�� /�  -22

� / ٜٛغ� اي�طنـ�ٟٚ، ؾـط١�ٜ اٱغـ٬ّ �ًٛ�ٖـ� ٚقـ٬سٝ�ٗ� يً���ٝـ� � �ـٌ ظَـ�ٕ َٚ�ـ�ٕ،           -23

 ّ.1983اٱغ٬َٞ، �   اي��ٖط٠، ا����

 

 ����ً�: ا����ث وا����ئ� ا������:

ق�� ٜٛغ� بٔ �ُط، ��ٖط٠ اي��ط� � ايـ��٠ٛ � اي�كـط ا��نـط، ايؿـ�ض�١: �ـح      �ُط / � -1

     ْؿط نُٔ ����

 ّ.2001 -ٖـ1422ايؿ�ض�١، ٤ ا���ٝ�� ا���قط٠، ٛاي��٠ٛ � ن �٥��ٚ َ��هٝ��     

ــ�ي١      -2 ــًش١، ضغـ ــٛاب� ا�كـ ــٛ�ٞ، نـ ــ�ٕ اي�ـ ــ�ٝ� ضَهـ ــ� غـ ــٛضاٙ��/ �ُـ ــ١   ��ـ ــ١ إ� د�َ�ـ َ��َـ

 ّ.�1987َؿ�،

�ُ� غ�� �ـ��، َ��قـ� ايؿـط١�ٜ اٱغـ١َٝ٬ �ٓـ� ��ٗـ�٤ ايـُٝٔ، ضغـ�ي١ ���ـٛضاٙ، د�َ�ـ١            �/ -3

 ّ.2001ايع١ْٛ�ٜ، تْٛؼ، 
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