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 ماهُه الذذود وفلسفتها فٍ الشرَعت االسالمُت

 

 

 

 :ملخص

٭طْشك ٙٸ ٱزٯ ج٥ذسجعس ٥٪ٴمٴُ ج٥كذٳد ٳٱٴ ٬٩ جألٱ٪ٺس ذ٪٢ح٫ ١ٴ٭ٰ ٹؾ٤٢ ج٥ش١ٺضز ج٥شتٺغس      
٥كٌٚ ٩ٞحفذ ج٥ؾشُ ج٥نشٳسٹس، ٳعٮْشك ٥رٺح٫ ٩حٱٺس ج٥كذٳد ٙٸ ج٥ؾشٹْس جإلعال٩ٺس، ٩طٮحٳ٥ٺ٬ 
٥٪غأ٥س ضكذٹذٱح ٬٩ ّذ٩ٰ،٩طقذٹ٬ ٥٪ٴمٴُ ئ٢٩ح٭ٺس صٹحدز ّٞٴذس ضْضٹشٹس ٦ّٶ ج٥كذ، ٩ٮطٲٺ٬ 

 كذٹع ٬ّ ٦ٙغٚس ج٥كذٳد ٙٸ ج٥ؾشٹْس جإلعال٩ٺس.ذح٥

 

 

 

Abstrac: 

 

      We are exposed in this study to the subject of the border, which is 

important to being a pillar president to save the purposes of the necessary 

Shara, and we'll show to indicate what the border in Islamic law, partakers of 

the issue identified or not, Mtsidin to the subject of the possibility of 

increasing the death Tazirah to reduce, Menthan talking about the 

philosophy of the border in Islamic law  .  
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 :مقذمـت -

ج٥زٷ ذ٦ٔ ج٥شعح٥س،  ج٥كرٺد ج٥٪قيٚٶ،٩ك٪ذ ذ٬ ّرذ جهلل،ج٥ك٪ذ هلل ٳ١ٚٶ، ٳفالز ٳعال٩ح ٦ّٶ      
 ٳأدٵ جأل٩ح٭س، ٳؾحٱذ ٙٸ جهلل قٜ ؾٲحدٯ، قطٶ أضحٯ ج٥ٺٞٺ٬، ٳذْذ.

ئ٫ ج٥ؾشٹْس جإلعال٩ٺس ٱٸ أ١٪٤ ج٥ؾشجتِ ٳأض٪ٲح؛ ٳر٠٥ الؽط٪ح٥ٲح ٦ّٶ ١حٙس جأل٭َ٪س ج٥طٸ ٹٚطٞش      
 قطٶ ضغطٞٺ٨ قٺحضٰ، ٳ٬٩ ذٺ٬ ٱزٯ جأل٭َ٪س ٭َح٧ ج٥ْٞٴذحش، ٙٲٴ ٭َح٧ رٳ ىرٺْس خحفس.               ئ٥ٺٲح جإل٭غح٫

ٙٞذ ٭ـ ج٥ؾحسُ ج٥ك٢ٺ٨ ٦ّٶ ّٞٴذحش ٩كذدز ٥ؿشجت٨ ٱٸ ٬٩ ج٥خيٴسز ذ٪٢ح٫، ٳر٠٥ ٥٪ح ٹطشضد ٦ّٺٲح 
ج٥كٺحز  ٬٩ أمشجس ٦ّٶ ج٥ٚشد ٳج٥٪ؿط٪ِ ٦ّٶ قذ عٴجء، ٙٲٸ ض٪ظ ج٥٪قح٥ف ج٥نشٳسٹس ج٥طٸ ضغطكٺ٤

 ذذٳ٭ٲح.

ٳٱزٯ ج٥ْٞٴذحش جفي٦ف ٦ّٶ ضغ٪ٺطٲح ذح٥ْٞٴذحش ج٥كذٹس أٳ ج٥كذٳد، ٳعٮكحٳ٣ ٙٸ ٱزج ج٥ركع      
ضغ٦ٺو ج٥نٴء ٦ّٺٲح، ٬٩ قٺع ذٺح٫ ضْشٹٚٲح ٙٸ ج٦٥ٖس ٳجالفيالـ، ٩رٺٮٺ٬ ٻسجء أٱ٤ ج٨٦ْ٥ ٙٸ 

كذ ج٥زٷ ٝذسٯ ج٥ؾحسُ ٩غأ٥س ققشٱح ٬٩ ّذ٩ٰ، ٩طٮحٳ٥ٺ٬ ٥٪ٴمٴُ ئ٢٩ح٭ٺس صٹحدز ج٥ْٞٴذس ٙٺٲح ٬ّ ج٥
 ج٥ك٢ٺ٨؛ غ٨ ٭٪ذ ٳجسٗ ٍال٣ ج٥ركع قطٶ ٹيح٣ ٦ّٶ جعطكٺحء ٦ٙغٚس ج٥كذٳد ٙٸ ج٥ؾشٹْس جإلعال٩ٺس.

ٳج٥ؿذٹش ذح٥ز١ش أ٫ ٥ذسجعس ٱزج ج٥٪ٴمٴُ أٱ٪ٺس ذح٥ٖس،ٙٲٸ ٬٩ ٭حقٺس قٌٚ ٦٥طشجظ جإلعال٩ٸ      
٦ّٺٰ ج٥غال٧، ٳ٬٩ ٭حقٺس ٳ٨٦ْ٦٥ ج٥ؾشّٸ ٬٩ جال٭ذسجط، ج٥زٷ أخرش ذٰ ج٥زٷ ال ٹٮيٜ ٬ّ ج٥ٲٴٵ 

أخشٵ ٱٴ ٩٪ح ضذّٴ ئ٥ٺٰ ج٥كحؾس؛ ر٠٥ أ٫ قٺحز ج٥ْرحد ال ضغطٞٺ٨ ٥ٲ٨ ٙٸ ج٥٪ْحػ ٳج٥٪ْحد ئال ذكٌٚ 
ج٥٪قح٥ف ج٥نشٳسٹس، ٳقَٚٲح ٬٩ ؾح٭د ج٥ْذ٧ ال ٹ٢ٴ٫ ئال ذطٴٝٺِ ج٥كذٳد ٦ّٶ ٬٩ ٝحسٗ ٬٩ 

 ج٥٪كَٴسجش ٩ح ٹٴؾرٲح.

 تذذَذ وطاق البذث: 

٩كذدج أال ٳٱٴ ٩حٱٺس ج٥كذٳد ٳ٦ٙغٚطٲح، ٳ٦٥كذٹع ٬ّ ج٥٪حٱٺس ٙا٫ ج٥ركع ٹطٮحٳ٣ ٩ٴمٴّح 
جأل٩ش ٹٞطنٸ ضْشٹ٘ ج٥كذٳد ٙٸ ج٦٥ٖس ٳّٮذ ج٥ٚٞٲحء، ١٪ح ٹ٦ض٧ ٩ٮٰ ر١ش ٩ح ٱٴ دجخ٤ ٙٸ ٭يحٝٲح ٬٩ 
ّذ٩ٰ ٳر٠٥ ٦ّٶ عرٺ٤ جإلؾ٪ح٣، ٳٱزج ال ٹغط٦ض٧ ٩ٮٰ ج٥رطس ج٥طٚقٺ٤ ذح٥كذٹع ٬ّ أٙشجد ج٥كذٳد؛ أل٫ 

ج٥٪ٞح٧ ٳال ٹطغِ ٥ٰ، ٙح٥٪ٴمٴُ ٳئ٫ ١ح٫ ٬ّ ج٥كذٳد ئال أ٭ٰ خحؿ ذؿضتٺس ٩كذدز  ر٠٥ ٩٪ح ال ٹٞطنٺٰ
أال ٳٱٸ ج٥٪حٱٺس ٳج٦ٚ٥غٚس، ٳ٩٪ح ٱٴ ٦ْ٩ٴ٧ ذنشٳسز ج٤ْٞ٥ ٳ٭َشٯ أ٫ ج٥كذٹع ٬ّ ؾضء ٬٩ ج٤٢٥ ال 

 ٹغط٦ض٧ ٩ٮٰ ئال ذٺح٫ ٱزج ج٥٪ؿطضأ ٙكغد.

ٞٺٞطٲح ٳأد٥س غرٴضٲح ٬٩ ج٢٥طحخ ٳج٥غٮس؛ ٳ٦ّٺٰ ٙا٭ٮح ٬٥ ٭٦طٚص ئ٥ٶ ر١ش أٙشجد ج٥كذٳد، ٳال ذٺح٫ ق     
 ٳر٠٥ ٥ْذ٧ ٝٺح٧ ج٥٪ٞطنٶ، ٦ّٶ أ٫ ض٢ٴ٫ ٱزٯ ج٥ذسجعس ٙٸ ٩ي٦رٺ٬، ٦ّٶ ج٥ٮكٴ ج٥طح٥ٸ:

 ج٥٪ي٦د جألٳ٣: ٩ـحٱٺس ج٥كـذٳد.

 ج٥٪ي٦د ج٥ػح٭ٸ: ٦ٙغـٚس ج٥كـذٳد.  
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 المطلــــب األول

 ماهُـــت الذـــذود

  :أواًل : تعرَف الذذود الشرعُت

 اللغت:الذذ فً  -1

ج٥كذ ج٥ٚق٤ ذٺ٬ ج٥ؾٺثٺ٬ ٥ثال ٹخط٦و أقذٱ٪ح ذحٻخش أٳ ٥ثال ٹطْذٵ أقذٱ٪ح ٦ّٶ جٻخش، ٙكذ ج٥ؾة 
ٱٴ ج٥زٵ ٹ٪ٮِ ٬٩ دخٴ٣ ٕٺشٯ ٙٺٰ، أٳ أ٫ ٹخشؼ ّٮٰ ٩ح ٱٴ ٩ٮٰ ، ٳج٥كذ ٱٴ ٩ٮطٲٶ ٤١ ؽة، ٳ٩ٮٰ 

٩ي٦ِ  أقذ قذٳد جألسمٺ٬ ٳقذٳد ج٥كش٧، ٳٙٶ ج٥كذٹع ٙٸ فٚس ج٥ٞشآ٫ : ٤٢٥ قشٗ قذ ٳ٤٢٥ قذ
 ٝٺ٤: أسجد ٤٢٥ ٩ٮطٲٶ ٭ٲحٹس. 

ٳج٥٪كحدز ج٥٪خح٥ٚس ٳ٩ٮِ ٩ح ٹؿد ٦ّٺ٠ ٳ١ز٠٥ ج٥طكحد ، ٳج٥٪كحدز ٩ٚح٦ّٰ ٬٩ ج٥كذ ١أ٫ ٤١ ٳجقذ 
٩ٮٲ٪ح ٹؿحٳص قذٯ ئ٥ٶ جٻخش، ٳٹغ٪ٶ ج٥رٴجخ قذجدًج ؛ ٥٪ٮْٰ ٬٩ دخٴ٣ ٕٺش أٱ٤ ج٥ذجس، ٳج٥غؿح٫ 

ّْ  (ٔ)،قذجدًج، ٥٪ٮْٰ ٬٩ ج٥خشٳؼ شٗ ٦٥٪حٱٺس قذًج، أل٭ٰ ٹؿ٪ِ ٩ْٮٶ ج٥ؾة ٳع٪ٶ أٱ٤ جالفيالـ ج٥٪
 (ٕ).ٳٹ٪ٮِ دخٴ٣ ٕٺشٯ ٙٺٰ

ٳقذٳد جهلل ضْح٥ٶ: جألؽٺحء ج٥طٶ ذٺ٬َّ ضكشٹ٪ٲح، ٳأ٩ش أالَّ ٹطْذٵ ؽة ٩ٮٲح ٙٺطؿحٳص ئ٥ٶ ٕٺش ٩ح أ٩ش 
 (ٖ).ٙٺٲح أٳ ٭ٲٶ ّٮٲح ، ٳ٩ٮِ ٬٩ ٩خح٥ٚطٲح ، ٢ٙأ٫ قذٳد ج٥ؾشُ ٙق٦ص ذٺ٬ ج٥كال٣ ٳج٥كشج٧

مشخ ٩ٮٲح : أق٢ح٩ٰ ج٥طٶ ؽشّٲح ٳقذَّٱح ٦٥ٮحط ٙٸ ٩يحّ٪ٲ٨ ٳ٩ؾحسذٲ٨  مشذح٫:ٳقذٳد جهلل ضْح٥ٶ 
ٳ٩ٮح١كٲ٨ ٳٕٺشٱح ، ٩٪ح أق٤ ٳقش٧ ، ٳأ٩ش ذحال٭طٲحء ّ٪ح ٭ٲٶ ّٮٰ ٩ٮٲح ٳ٭ٲٶ ٬ّ ضْذٹٲح ، ٝح٣ 

  (ٗ).ضْح٥ٶ:" ئالأ٫ ٹخحٙح أالٹٞٺ٪ح قذٳد جهلل"

ض٪ٮِ ٬٩ ، ٳع٪ٺص قذٳدًج؛ أل٭ٲح ضكذ أٵ ٬ س١د ٩ح ٭ٲٶ ّٮٰ: ّٞٴذحش ؾ٦ْص ٥٪ٳج٥نشخ ج٥ػح٭ٶ
، ٳع٪ٺص جألٳ٥ٶ قذٳدًج أل٭ٲح ٭ٲحٹحش ٭ٲٶ جهلل ٬ّ ضْذٹٲح ٝح٣ جذ٬ ئضٺح٫ ٩ح ؾ٦ْص ّٞٴذس ٙٺٰ

جألغٺش:"ٳٙٶ ج٥كذٹع ر١ش ج٥كذ ٳج٥كذٳد ٙٸ ٕٺش ٩ٴمِ ٳٱٶ ٩كحس٧ جهلل ٳّٞٴذحضٰ ج٥طٶ ٝش٭ٲح 
 (٘). ذح٥ز٭ٴخ"

 :الذذ فٍ االصطالح الفقهٍ -2

ج٥ٚٞٲحء ٙٸ ضْشٹ٘ ج٥كذ ضرًْح الخطالٙٲ٨ ج٥٪ط٦ْٜ ذ٪ح ٱٴ دجخ٤ ٙٸ قٞٴٛ جهلل ّض  ضرحٹٮص ّرحسز
 ّٮٲح ، ٳر٠٥ ٦ّٶ ج٥ٮكٴ ج٥طح٥ٸ :ٳؾ٤ ٳ٩ح ٱٴ خحسؼ 

 

 

                                                           
(

ٔ
 .ٓٗٔ، ؿ ٖؼ ، ذذٳ٫ ضحسٹخ ٭ؾش،ٔه دجسفحدسذٺشٳش،ذ٬ ٩ٮَٴس ، ٥غح٫ ج٥ْشخ،  ( ج٭َش: ٩ك٪ذ ذ٬ ٢٩ش٧

(
ٕ

 .97ؿ  ج٥ٞحٱشز ج٥ْشذٺس، دجسج٥ٮٲنس ٧،ٕٗٓٓجإلعال٩ٸ،  ج٥ؿٮحتٸ ج٥ٰٚٞ ٙٸ ج٥كذٳد ٭َشٹس قغ٬ ، ّرذج٦٥يٺ٘ د. عْٺذ( ج٭َش: 
(

ٖ
 ( جذ٬ ٩ٮَٴس ، ٭ٚظ ج٥ؿضء ٳج٥قٚكس . 

(
ٗ

 .7ٕٕ( عٴسز ج٥رٞشز ؾضء ٬٩ جٻٹس 
(

٘
 . ٗٓٔؿ  ، ٖ( ج٭َش :جذ٬ ٩ٮَٴس ، ؼ
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 الذذ عىذ األدىاف: 

 (ٙ)  .ّشٰٙ فحقد ٙطف ج٥ٞذٹش ذأ٭ٰ "ج٥ْٞٴذس ج٥٪ٞذسز قًٞح هلل ضْح٥ٶ"

، ٳخشؼ ج٥ٞقحؿ؛ أل٭ٰ ّٮذ ج٥كٮٚٺس ٳئ٫ ١ح٫ ٥ٺظ ٩ٞذسًج؛ أل٭ٰ شٳذٲزج ج٥طْشٹ٘ خشؼ ج٥طْضٹ
 ّٞٴذس ٩ٞذسز ٢٥ٮٰ ٹؿد قًٞح ٦٥ْرذ . 

 : الذذ عىذ الشافعُت  

 (9) .، أٳ ٻد٩ٸ  ١٪ح ٙٸ ج٥ٞزٗ"ؾرص قًٞح هلل ضْح٥ٶ ١٪ح ٙٸ ج٥ض٭ٶ"ٱٴ ّٞٴذس ٩ٞذسز ٳ

 : الذذ عىذ الذىابلت  

 (8) .٪ْحفٸ ٥ط٪ٮِ ٬٩ ج٥ٴٝٴُ ٙٸ ٩ػ٦ٲح""ٱٴ ّٞٴذس ٩ٞذسز ؽشًّح ٙٸ ج٥

، ئر ٹذخ٤ ٙٺٲ٪ح ج٥ٞقحؿ ج٥زٵ ٱٴ قٜ غحذٞٺ٬ أ٭ٲ٪ح ال ٹغ٦٪ح٫ ٬٩ ج٥ٮٞذٳٹالقٌ ٙٸ ج٥طْشٹٚٺ٬ ج٥
 ٦٥ْرحد ٝحذ٤ ٥إلعٞحه ٬٩ ٝر٦ٲ٨ . 

 (9) الذذ عىذ الشُعت السَذَت : 

 (ٓٔ)  ."ٱٴ ّٞٴذس ٩ٞذسز ألؾ٤ قٜ جهلل"

 ، ٳج٥ٞقحؿ أل٭ٰ قٜ ٻد٩ٶ . ٱزج ج٥طْشٹ٘ ج٥طْضٹش ٥ْذ٧ ضٞذٹشٯٳٝذ أخشؼ 

  ٍتعرَفاث بعض العلماء المعاصرَه :الذذ ف 

ّشٗ ج٥ؾٺخ أذٴ صٱشز ج٥كذٳد ذأ٭ٲح "ج٥ْٞٴذحش ج٥ػحذطس ذٮـ ٝشآ٭ٸ أٳ قذٹع ٭رٴٷ ٙٸ ؾشجت٨ 
 (ٔٔ) .١ح٫ ٙٺٲح جّطذجء ٦ّٶ قٜ جهلل ضْح٥ٶ"

ٳّشٰٙ جعطأر٭ح ج٥٪شقٴ٧ ّرذ ج٥غال٧ ج٥ؾشٹ٘ ذأ٭ٰ "ّٞٴذس ٩ٞذسز ؽشّص ٥كٌٚ ج٥كٞٴٛ ج٥ؾشّٺس      
 (ٕٔ) .ضط٦ْٜ ذح٥ذٹ٬ ٳج٥ٮٚظ ٳج٤ْٞ٥ ٳج٥٪ح٣ ٳج٥ْشك"ج٥طٶ 

 

                                                           
 .ٖٔٔ، ؿ ٗؼ ج٥طؿحسٹس، ج٥ٞحٱشز ج٥ٞذٹش ،ج٥٪٢طرس ٙطف ؽشـ ،799ٔج٥ٲ٪ح٧، ١٪ح٣ ج٥ذٹ٬ ذ٬ ّرذ ج٥ٴجقذ ج٥٪ْشٳٗ ذحذ٬( ج٭َش:ٙ)
 .٘٘ٔ،ؿ ٗ، ؼج٥ك٦رٸ،ج٥ٞحٱشز ج٥رحذٸ ٩قيٚٶ ج٥٪ٮٲحؼ،٩يرْس أ٥ٚحً ٩ْشٙس ئ٥ٶ ج٥٪كطحؼ ٩،٧ٖٮٸ7٘8ٔج٥خيٺد، ج٥ؾشذٺٮٸ ٩ك٪ذ( ج٭َش:9)
 ٱال٣، ٢٩طرسج٥ٮقشج٥كذٹػس،ج٥شٹحك ٩قيٚٶ ٩قٺ٦كٸ ٱال٣ ضكٞٺٜ ،جإلٝٮحُ ٩ط٬ ٦ّٶ ج٥ٞٮحُ ١ؾحٗ ،ج٥رٲٴضٸذ٬ ٹٴ٭ظ ٩ٮقٴسج٭َش: (8)

 ٢٩طرس ج٦ٞ٥ْؿٶ، ّقح٧ ضكٞٺٜ ج٥ذ٥ٺ٤، ؽشـ ٙٸ مٴٹح٫، ٩ٮحسج٥غرٺ٤ ذ٬ عح٨٥ ذ٬ ٩ك٪ذذ٬  ئذشجٱٺ٨:،ٳج٭َشأٹنًح99،ؿٙؼ

ٕٖٔؿ  ٕ، ؼٱـ٘ٓٗٔعٮس  ،ٕهحك   ج٥٪ْحسٗ،ج٥شٹ  

(7 )          ّ ٮدذٯ  ج٥ؾٺْس ج٥ضٹذٹس ٱ٨ ج٥زٹ٬ ٝح٥ٴج ذا٩ح٩س صٹذ ذ٬ ٦ّٶ ٦ّٺٰ ج٥غال٧ غ٨ ٝح٥ٴج ذْدذٯ ذحإل٩ح٩دس ٙدٸ ٳ٥دذ ٙحى٪دس ١حتٮدًح ٩د٬ ١دح٫ ، ذْدذ أ٫ ٹ٢دٴ٫ 
ؽددشٳه جإل٩ح٩ددس ٳأ١ػددش ج٥٪كددذغٺ٬ ٦ّددٶ ٱددزج ج٥٪ددزٱد ٩ػدد٤ عددٚٺح٫ ذدد٬ ّٺٺٮددس، ٳعددٚٺح٫ ج٥ػددٴسٵ ، ٳفددح٥ف ذدد٬ ٹكٺددٶ ٳٳ٥ددذٯ ٳٕٺددشٱ٨ ،            

 .   ٖٕ٘، ؿ  ٔ، ؼذٺشٳش دجسج٥٪ْشٙس، ج٥ٚٲشعص، ج٥ٮذٹ٨، أذٴج٥ٚشؼ ئعكحٛ ذ٬ ٩ك٪ذج٭َش:
ِ   ٹكٺدٶ  ذ٬ أق٪ذ( ج٭َش :ٓٔ) ، ؿ ٘، ؼ٧ٔ ،٢٩طردس ج٥خدح٭ؿٸ ، ج٥ٞدحٱشز ، ه   ٦ّٔ7ٗ7٪حءجأل٩قدحس،  ٥٪دزجٱد  ذد٬ ج٥٪شضندٶ،ج٥ركشج٥ضخحسج٥ؿح٩

 .ٖ٘٘، ؿ ٕ، ؼٖه ،ج٥ْشذٶ ، ذٺشٳشغٮس ، دجس ج٢٥طحخ ، ٳٱزج ج٥طْشٹ٘ ٱٴ ج٥زٵ جخطحسٯ ج٥ؾٺخ عٺذ عحذٜ ٙٸ ١طحذٰ ٰٙٞ ج7٥ٖٔ
 . 7ٕؿ  ، دجس ج٢ٚ٥ش، ذٺشٳش،شز ، ج٥ؿشٹ٪س ٳج٥ْٞٴذس "ج٥ْٞٴذس"( ج٭َش: ٩ك٪ذ أذٴ صٱٔٔ)
ٰ  ٙدٸ  ج٥ْٞٴذحش أق٢ح٧ ٙٸ ج٥ؾشّٺس ج٥٪رحدب ،78ٙٔج٥ْح٨٥، ج٥ؾشٹ٘ ّرذج٥غال٧( ج٭َش:ٕٔ) ؿ ، ذٺدشٳش  جإلعدال٩ٸ،  دجسج٥ٖدشخ  جإلعدال٩ٸ،  ج٥ٚٞد

ٖ٘  . 
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ٳٝذ  (ٖٔ) ج٥كذ ذأ٭ٰ "مرو ؽشّٸ مشٳسٷ ع٦رٸ" فحقد ١طحخ ٰٙٞ ج٥ْٞٴذس ج٥كذٹس: ٳّشٗ     
  ضْشٹٰٚ ٦ّٶ ج٥ٮكٴ ج٥طح٥ٶ : (ٗٔ) ذٺ٬ أس١ح٫

ٳٱزٯ ج٦٢٥٪س ضْيٶ ٦٥ْٞٴذس ج٥كذٹس ٳفًٚح دٝٺًٞح ٹْرش ٬ّ ٳٍٺٚطٲح ، ٙح٥نرو ٙٸ   ج٥نرو: -1
ج٦٥ٖس ٱٴ قٌٚ ج٥ؾة ذح٥كض٧ ٹٞح٣ : مرو ج٥شؾ٤ ج٥ؾة ٹنريٰ ئرج أخزٯ أخـزجً  ؽذٹذًج " 

ٳج٥ْٞٴذس ج٥كذٹس ؽشّص جذطذءًج صجؾشز ٦٥ٮحط ٬ّ جالّطذجء ٦ّٶ ٩كحس٧ جهلل ضْح٥ٶ ،  (٘ٔ)
رٲح ٬ّ ج٥ْٴدز ئ٥ٶ ٩ٞحسٙطٰ ٩شز أخشٵ ، ٳٱٶ ذز٠٥ ضؿ٪ِ ذٺ٬ سجدّس ٥٪٬ جسض٢د ٩ح ٹٴؾ

ج٥شدُ ج٥٪حدٷ ٥٪٬ ٝحسٙٲح ٳج٥طشٱٺد ج٥٪ْٮٴٷ ٥٪٬ ٨٥ ٹشض٢رٲح ، ٳج٥طٲزٹد ج٥طشذٴٷ 
٥٪ؿ٪ٴُ ٬٩ ٹْٺؾٴ٫ ٙٶ ٤ٍ ج٥٪ؿط٪ِ ج٥زٵ ٹيرٞٲح ، ٳٙٶ ر٠٥ خٺش م٪ح٫ ٥طكٞٺٜ 

 جء . ٩ٞحفذ ج٥ؾشٹْس ٳقٌٚ ج٥كٞٴٛ ج٥ؾشّٺس ج٥خحفس ٳج٥ْح٩س ٦ّٶ ج٥غٴ

: ٙٲٴ ج٥زٷ أٳؾرٲح ٳٝذسٱح ٳقذٱح أ٫ ٩قذسٱح ج٥خح٥ٜ ج٥٪ٮ٨ْ ج٢٥شٹ٨ ذ٪ْٮٶ ج٥ؾشّٸ: -2
، ٳال ٬٩ ٝر٤ ج٥ؿ٪حّس، ١٪ح ٹْٮٸ ٱزج ٹٞر٤ جإلعٞحه ال ٬٩ ؾٲس جألٙشجد ٳؾ٦ْٲح قًٞح ٥ٰ ال

 يرٺٜ ج٥ْٞٴذس ج٥كذٹس ٱٶ ج٥ذٳ٥س :ج٥ٞٺذ أ٫ ض٢ٴ٫ ج٥ؿٲس ج٥طٶ ضطٴ٥ٶ ض

 ج٥طٶ ضإ٬٩ ذحإلعال٧ ّٞٺذز ٳ٩ٮٲحؾًح .  

 ، أٵ ض٪٠٦ ٩ٮٰ ٳؾٴدًج ؽشّٺًح.ٳؾٴدٱح ٙٶ ج٥ك٨٢ ٬٩ جإلعال٧ رجضٰٳج٥طٸ ضغط٪ذ  

ٳج٥طٶ ضيرٜ أق٢ح٧ جإلعال٧ ج٥ْ٪٦ٺس ج٥طٮَٺ٪ٺس ج٥ؿح٩ْس ٥٪ٮٲؽ ج٥كٺحز جإلعال٩ٺس ٙٶ  
 جالؾط٪حُ ٳجالٝطقحد ٳج٥ك٨٢ ٝر٤ ضيرٺٜ ج٥ْٞٴذس ج٥كذٹس . 

 (ٙٔ).أ٭ٲح دجخ٦س م٪٬ ج٥نشٳسٹحش ٙٶ ٩ٞحفذ ج٥ؾشٹْسذ٪ْٮٶ   :ج٥نشٳسٷ -3

، ٳٱٶ ؾضء ٬٩ ج٥ٮَح٧ ج٥ْٞحذٶ ٥ٴعٺ٦س ج٥غ٦رٺس ٙٶ ٩ٞحفذ ج٥ؾشٹْسأٷ أ٭ٲح ج :ج٥غ٦رٸ -4
 (9ٔ) .جإلعال٩ٸ ذقٚس ّح٩س

 :: دصر الذذودثاوًُا -

، ذحخطالٗ ٞٴذحش ج٥طٶ ضذخ٤ ضكص ٩غ٪ٶ ج٥كذٳدجخط٦ٚص ٩غح٠٥ ج٥ٚٞٲحء ٙٶ ققش ج٥ْ
٬٢ ضأفٺ٤ ٳؾٲحش ج٥ٮَش ٳٹ٪ (8ٔ)جعطٮذ ئ٥ٺٰ ٤١ سأٵ ٙٶ ضكذٹذ ٩ٚٲٴ٧ ج٥كذٳد ٳ٩ذ٥ٴ٥ٲحجألعحط ج٥زٵ 

 ٙٶ سأٹٺ٬ :

 ٹٴعِ دجتشز ج٥كذٳد ٙٺي٦ٜ ج٥كذ ٦ّٶ ٤١ ّٞٴذس ٩ٞذسز ؽشًّح .  الرأي األول :
                                                           

 ذٮٖددحصٷ، ٝددحسٹٴ٭ظ، ؾح٩ْددس ٩ٮؾددٴسجش 778،٧ٔجإلعددال٩ٸ،  ج٥ؿٮددحتٸ ج٥طؾددشٹِ ٙددٸ ج٥كذٹددس ج٥ْٞٴذددس ج٥ٚٺطٴسٷ،ٙٞددٰ ٩ك٪ذّيٺددس( ج٭َددش: ٖٔ)
 . ٖٗٔ، ؿ  ٔ، ؼ٥ٔٺرٺح،ه

( س٬١ ج٥ؾة ؾضؤٯ ج٥ذجخ٤ ٙدٸ ٩حٱٺطدٰ ٳج٥٪طٴٝد٘ ٦ّٺدٰ قٞٺٞطدٰ ، ٱدزج ّٮدذ جألقٮدحٗ ، أ٩دح ّٮدذ ٕٺدشٱ٨ ٙٲدٴ ٩دح ٹطٴٝد٘ ٦ّٺدٰ ٳؾدٴد ج٥ؾدة                  ٗٔ)
ـ  ٙٸ ٩شآزجألفٴ٣ خغشٳ، ٩ٮالٺٞطٰ أ٧ ال . عٴجء ١ح٫ ؾضءًج ٬٩ قٞ ، ٳٝدذ ّدشٗ    ٕٓٗ، ؿ ج٥ْدح٩شز  دجسج٥يرحّدس  ج٥ٴفدٴ٣،  ٩شٝدحز  ؽدش

شجس ّد٬ أفدٴ٣   ج٥رخحسٷ س٬١ ج٥ؾة ذأ٭ٰ :"٩ح ال ٳؾٴد ٥ز٠٥ ج٥ؾة ئالَّ ذٰ"  ج٭َش:ّالء ج٥ذٹ٬ ّرذ ج٥ْضٹض ذ٬ أق٪ذ ج٥رخحسٵ ،١ؾ٘ جألعد 
 ، دجس ج٢٥طد ج٦ْ٥٪ٺس ، ذٺشٳش.  جهلل ٩ك٪ٴد ٩ك٪ذ ّ٪شضكٞٺٜ ّرذ  779،٧ٔ، ه عٮس ٙخش جإلعال٧ ج٥رضدٳٵ

 . ٖٓٗ، ؿ 9( ج٭َش:جذ٬ ٩ٮَٴس، ؼ٘ٔ)
(

ٔٙ
 ( ٳ٥ٞذ ٝغ٨ ج٦ْ٥٪حء ٩ٞحفذ ج٥ؾشٹْس ئ٥ٶ غالغس أٝغح٧ ضْذ ج٥٪ٞحفذ ج٥نشٳسٹس أّالٱح سضرس.  

(
ٔ9

 . ٖ٘ٔ – ٖٗٔ، ؿ  ٔج٥ٚٺطٴسٷ ، ؼج٭َش: ( 
(

ٔ8
ٳ٩دح   8ٔؿ  ،ذيٮيدح  ٳج٥ٞدح٭ٴ٫  ج٥ؾدشٹْس  ٦١ٺدس  ٩ٮؾدٴسذ٪ؿ٦س  ٧،ذكدع 789ٔج٥كدذٳد،   هئعدٞح  ٙٸ ّح٩ش،أغشج٥طٴذس أق٪ذ عٺذ د. ٩ك٪ذ ( ج٭َش:

 ذْذٱح.
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ٳٝح٣ ذٲزج ج٥شأٷ ٬٩ جألقٮحٗ فذس  ج٥٪ح٢٥ٺس ٳج٥ؾحْٙٺس ٳج٥كٮحذ٦س، ٳٱزج ٭َش ١ػٺش ٬٩ ج٥ٚٞٲحء:
 (7ٔ) .ج٥رضدٳٷجإلعال٧ 

د ج٥ؿٮحٹحش ج٥طٶ ٥ٲح قذٳ :(ٕٓ)ٳٙٶ ققش ج٥ؿشجت٨ ٳّٞٴذحضٲح ج٥٪كذٳدز ، ٹٞٴ٣ جذ٬ سؽذ
ٶ ، ٳؾٮحٹحش ٦ّٶ ج٥ٚشٳؼ ٳٱٴ ج٥٪غ٪ٶ ص٭حش ٦ّٶ جألذذج٫ ٳج٥ٮٚٴط ٳجألّنحءؾٮحٹ أسذِ : ٩ؾشٳُ

، ش ضأٳٹ٤شخ ع٪ٶ قشجذس ئرج ١ح٫ ذٖٺ، ٳٱزٯ ٩ح ١ح٫ ٩ٮٲح ٩أخٴرًج ذكٳعٚحقًح ، ٳؾٮحٹحش ٦ّٶ جأل٩ٴج٣
، ٴرًج ٦ّٶ ٳؾٰ ج٥٪ْحٙقس أٷ ج٥خٚٺس، ٬٩ قشص ٹغ٪ٶ عشٝس، ٳئ٫ ١ح٫ ٩أخ٫ ذطأٳٹ٤ ع٪ٶ ذٖٺًحٳئ٫ ١ح

، حش ٦ّٶ جألّشجك ٳٱٶ ج٥٪غ٪ٶ ٝزًٙح، ٳؾٮحٹذ٦ْٴ ٩شضرس ٳٝٴز ع٦يح٫ ع٪ٶ ٕقرًحٳ٩ح ١ح٫ ٩ٮٲح 
ٶ ذ ٙٺٰ قذ ٙٳؾٮحٹحش ذح٥طْذٵ ٦ّٶ جعطرحقس ٩ح قش٩ٰ ج٥ؾشُ ٬٩ ج٥٪أ١ٴ٣ ٳج٥٪ؾشٳخ ٳٱزٯ ئ٭٪ح ٹٴؾ

، ٳٱٴ قذ ٩طٜٚ ٦ّٺٰ ذْذ فحقد ج٥ؾشُ ف٦ٴجش جهلل ٦ّٺٰ ٦ٙٮرطذب ٩ٮٲح ٱزٯ ج٥ؾشٹْس ٙٶ ج٥خ٪ش ٙٞو
ذح٥كذٳد ج٥طٶ ٙٶ ج٥ذ٩حء، ٙٮٞٴ٣: ئ٫ ج٥ٴجؾد ٙٶ ئضالٗ ج٥ٮٚٴط ٳج٥ؿٴجسـ ٱٴ ئ٩ح ٝقحؿ ٳئ٩َّح ٩ح٣ 

 ٳٱٴ ج٥زٵ ٹغ٪ٶ ج٥ذٹس.

 : ئ٫ ج٥كذٳد مشذح٫: (ٕٕ)ٳج٥كٮحذ٦س  (ٕٔ)ٳٹٞٴ٣ ج٥ؾحْٙٺس

ح ٩ح ٳؾد ذحسض٢حخ : ٩ح ٳؾد ذحسض٢حخ ٩كَٴس ... ٙأ٩ٱ٪ح: ٩ح ٳؾد ٙٶ ضشٟ ٩ٚشٳك، ٳج٥ػح٭ٶأقذ
٩كَٴس ٙنشذح٫: أقذٱ٪ح: ٩ح ١ح٫ ٬٩ قٞٴٛ جهلل ضْح٥ٶ، ٳٱٶ أسذْس: قذ ج٥ض٭ح، ٳقذ ج٥خ٪ش، ٳقذ 

 ، ٳقذ ج٥٪كحسذٺ٬ . ج٥غشٝس

 –قذ ج٥ٞزٗ ذح٥ض٭ح ٳج٥ػح٭ٶ  –: أقذٱ٪ح ؽٺثح٫ ٳج٥نشخ ج٥ػح٭ٶ: ٩ح ١ح٫ ٬٩ قٞٴٛ جٻد٩ٺٺ٬، ٳٱٴ
 ج٥ٞٴد ٙٶ ج٥ؿٮحٹحش .  

، ٕٺش أ٫ ج٥كذ ٦ّٶ ٱزج ٦ّٶ ر٠٥ ٹؿ٦ْٴ٫ ج٥كذ ٙٶ ج٥كٞٺ٬: قٜ جهلل ضْح٥ٶ، ٳقٜ جٻد٩ٸٳ
 (ٖٕ)ٝغ٪ح٫: ٩ح ٹقف ٙٺٰ ج٥ْٚٴ ٳ٩ح ال ٹٞر٦ٰ 

جهلل  قٞٴٛ، عٴجء ١ح٭ص ٬٩ ٥كذٳد ٙٺذخ٤ ٙٺٲح ٤١ ّٞٴذس ٩ٞذسز: ٹٴعِ دجتشز جٳٱزج ج٥شأٵ 
ْٞٴذحش ج٥كذٳد ج٥ٴجؾرس ٱٶ قذٳد: ج٥ض٭ح، ٳؽشخ ج٥خ٪ش، ٳج٥ٞزٗ، ، ٙضْح٥ٶ أٳ ٬٩ قٞٴٛ جٻد٩ٺٺ٬

، ٳج٢٥ٚحسجش ج٥طٸ ىح٥د ج٥ؾحسُ ذٲح ى٦رًح ج٥غشٝس، ٳج٥كشجذس، ٳج٥شدز، ٳج٥رٖٶ، ٳج٥ٞقحؿ، ٳج٥ذٹس
ش ج٥٪ٞذسز أٷ ، ٳٱٶ ضٞحذ٤ ج٥ْٞٴذحش ٕٺ٢١ٚحسز ج٥ٞط٤ ج٥خيأ ٱٶ ٬٩ ج٥كذٳددٹٮٺًح أٳ ٝنحتٺًح 

  (ٕٗ) .ج٥طْضٹشجش

ّٞٴذس ٩ٞذسز ٳؾرص ، ٙٺي٦ٞٴ٫ ج٥كذ ٦ّٶ ٤١ د أ٭قحسٯ ئ٥ٶ ضنٺٺٜ دجتشز ج٥كذٳدٹزٱ الرأي الثاوً :
 ، أٳ ١ح٫ قٜ جهلل ٙٺٲح ٕح٥رًح . قًٞح هلل ضْح٥ٶ

                                                           
(

ٔ7
 جألعددطحر / ّرددذج٥ك٦ٺ٨ ٦ّٺددٰ ٳ٦ّددٜ أفددٴ٥ٰ سجؾددِ 78ٖ،٧ٔج٥٪ٞطقددذ،   ٭ٲحٹددس ٳ ج٥٪ؿطٲددذ ذذجٹددس ج٥ٞشىرددٸ، سؽددذ ذدد٬ أق٪ددذ ذدد٬ ٩ك٪ددذ( ج٭َش:

 ج٥رقددشٷ قرٺددد ذدد٬ ٩ك٪ددذ ذدد٬ ٦ّددٸ ج٥كغدد٬ أذددٶٳج٭َددش أٹنددًح :، 8ٖٗ، ؿ ٕ، ؼ ٕه جإلعددال٩ٺس،ج٥ٞحٱشز، دجسج٢٥طددد ٩ك٪ذّرددذج٥ك٦ٺ٨،
  98ٕ، ؿ ٔه ذٺشٳش، ج٦ْ٥٪ٺس، دجسج٢٥طد ٱـ، ٘ٓٗٔج٥ذٹٮٺس، ٳج٥ٴالٹحش ج٥غ٦يح٭ٺس جألق٢ح٧ ج٥٪حٳسدٷ،

(
ٕٓ

 .7ٕٙ، ؿ  ٗ( ج٭َش: جذ٬ سؽذ ، ؼ
(

ٕٔ
 .ٕٔ٘( ج٭َش ج٥٪حٳسدٵ ، ؿ 

(
ٕٕ

 .  ٕٔٙ، ؿ ٕىرْس ٢٩طرس ٩قيٚٶ ج٥ك٦رٸ ، ه 7ٙٙ،٧ٔج٥غ٦يح٭ٺس،  ج٥ٚشجء،جألق٢ح٧ ج٥كغٺ٬ ذ٬ ٩ك٪ذ( ج٭َش: 
(

ٕٖ
 . 8ٖٔ، ؿ  ٘( ج٭َش: جذ٬ ج٥ٲ٪ح٧، ؼ

(
ٕٗ

 . 7ٕٙ، ؿ  ٕ( ج٭َش:جذ٬ سؽذ ،ؼ
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ٳٱزج ج٥شأٵ ٹكقش ج٥كذٳد  (ٕٙ) ،ٳ١ػٺشٹ٬ ٕٺشٱ٨ (ٕ٘)ٳٱزج سأٵ ؾ٪ٲٴس ج٥ٚٞٲحء جألقٮحٗ 
، ٙٶ: قذ ج٥ض٭ح، ٳقذ ج٥ٞزٗ، ٳقذ ج٥ؾشخ، ٳقذ ج٥غشٝس، ٳقذ ج٥كشجذس، ٳٹنٺ٘ جذ٬ قض٧ ج٥شدز

، ٳٹنٺ٘ ذْل س ٩ٞذسز ٳٱ٪ح ٬٩ قٞٴٛ جهلل ضْح٥ٶذٮحء ٦ّٶ أ٫ ٥ٲ٪ح ّٞٴذ (9ٕ)ٳؾكذ ج٥ْحسٹس 
ٴذطٲح ٥كذٳد ٩ِ أ٫ ّٞٳ٩زٱد أذٶ قٮٺٚس أ٫ ج٥شدز ال ضذخ٤ ٙٸ ؾشجت٨ ج (8ٕ).ج٥٪ح٢٥ٺس ج٥شدز ٳج٥رٖٸ

: ٳٝح٣ ذْل جألقٮحٗ (7ٕ) ،، ٳّٮذٯ أ٫ ج٥٪شضذ ئرج ٝط٤ ٙا٭ٰ ٹٞط٤ ١ٚشًج٩ٞذسز ٳٱٶ قٜ هلل ذال خالٗ
، طٰ ٩ي٦ًٞح، ٳفشٹف ج٥٪زٱد خالٗ ر٠٥، ٳال ضٞر٤ ضٴذ٭رٸ ٬٩ جأل٭رٺحء ٙا٭ٰ ٹٞط٤ قذًج ئ٫ ج٢٥حٙش ذغد

٬ّ أق٢ح٧ ٬٩ ٹٞط٤ ضخط٦٘ أق٢ح٩ٰ ١ػٺشًج ٳ٦ْ٩ٴ٧ أ٫ ٬٩ ٹٞط٤ ١ٚشًج  (ٖٓ) .ٳٝذ ٭رٰ ذْل جألقٮحٗ ٦ّٺٰ
 ذشدضٰ ٹْٮٶ أ٫ ج٥شدز ٥ٺغص قذًج .ٳٝٴ٥ٲ٨ ئ٭ٰ ٹٞط٤ ١ٚشًج  قذًج ذٖٺش سدز 

 الترجُخ بُه الرأَُه:

؛ د ٳٕٺشٱح ٳققش ٩ح ٹغ٪ٶ ٩ٮٲح قذًجرٱد ذْل ج٥ٚٞٲحء ئ٥ٶ أ٫ ضٞغٺ٨ ج٥ْٞٴذحش ئ٥ٶ قذٳ
٥ٴؾٲس  –ٙٶ ج٥ؿ٪٦س  –أل٫ ر٠٥ ٹخنِ ؛ ج٥ٚٞٲٺس ، ٳال ٩ؾحقس ٙٶ جالفيالـٱٴ ٬٩ جالفيالقحش 

 (ٖٔ) .٭َش ج٥ٚٞٺٰ ٬٩ قٺع ضٴجٙش ج٥خقحتـ ج٥٪ؾطش١س ذٺ٬ ج٥كذٳد

، ٳر٠٥ أل٫ ققش ج٥كذٳد ٹطشضد ٦ّٺٰ ٭طحتؽ زج ٙالذذ ٬٩ ج٥طشؾٺف ذٺ٬ ج٥شأٹٺ٬ٳ٬٢٥ ٳ٩ِ ٱ
٩ٲ٪س ٙٺ٪ح ٹط٦ْٜ ذطكذٹذ خقحتقٲح ج٥٪ؾطش١س ٳأق٢ح٩ٲح ج٥ؾشّٺس ٳٱٶ أق٢ح٧ ضخط٦٘ ٬ّ أق٢ح٧ 

 ح ٬٩ ج٥ْٞٴذحش . ٕٺشٱ

، ٗ ٩ٚٲٴ٧ ج٥كذ ٳ٩ذ٥ٴ٥ٰ ّٮذ ٤١ سأٵٳأعحط جالخطالٗ ذٺ٬ ج٥شأٹٺ٬ ٹشؾِ ئ٥ٶ جخطال
 ، ٳ٬٩ قٺع فحقد ج٥كٜ ج٥٪ْطذٵ ٦ّٺٰ . س ضٞغٺ٨ ج٥ْٞٴذحش ٬٩ قٺع ج٥طٞذٹشٳجخطالٗ ٩ْٺح

ٜ ج٥كذ ٦ّٶ ٤١ ّٞٴذس ٩ٞذسز ؽشًّح، ٳٙٺٰ ؛ أل٫ ج٥شأٷ جألٳ٣ ٹي٦ٳ٭شٵ أ٫ ج٥شأٷ ج٥ػح٭ٸ أسؾف
، ٙٺذخ٤ ٙٺٲح ّٞٴذحش ضخط٦٘ خقحتـ ذْنٲح ٳأق٢ح٩ٰ ٬ّ خقحتـ ج٥رْل عٺِ ٥ذجتشز ج٥كذٳدضٴ

 جٻخش ٳأق٢ح٩ٰ . 

ٳأل٫ ج٥شأٵ ج٥ػح٭ٶ ٹضٹذ ٝٺذًج ٦ّٶ ٱزج جإلىالٛ ٙٺنٺ٘ ئ٥ٶ ٩ْٺحس ج٥طٞذٹش ٩ْٺحسًج أخشًج ٱٴ أ٫ ض٢ٴ٫ 
، (ٕٖ)ج٥٪ٞٺذ ٦ّٶ ج٥٪ي٦ٜ  . ٳج٥ٞٴجّذ جألفٴ٥ٺس ضٞنٸ ذطشؾٺفذس ج٥٪ٞذسز ٳجؾرس قًٞح هلل ضْح٥ٶج٥ْٞٴ

 ٳٙناًل ٬ّ ر٠٥ ٙا٫ ٱزج ج٥طٞٺٺذ ٹطٴجٜٙ ٩ِ ىرٺْس ؾشجت٨ ج٥كذٳد ٳّٞٴذحضٲح ٳأق٢ح٩ٲح ج٥ؾشّٺس . 

                                                           
(

ٕ٘
، ؿ  ٖ، ؼ ٕقحؽددٺطٰ ٦ّددٶ ضرٺددٺ٬ ج٥كٞددحتٜ ؽددشـ ١ٮددض ج٥ددذٝحتٜ ، دجس ج٥٪ْشٙددس ٦٥يرحّددس ٳج٥ٮؾددش ، ه    ج٥ؾدد٦رٸ، أق٪ددذ ج٥ددذٹ٬ ؽددٲحخ( ج٭َددش: 

ٖٔٙ. 
26

.8ٔٔ، ؿ  ٔٔؼ  ج٥ؿذٹذز، دجسجألٙحٛ ٩ٮؾٴسجش ج٥ْشذٸ، ج٥طشجظ ئقٺحء ٥ؿٮس ضكٞٺٜ ج٥٪ك٦ٶ، قض٧، ذ٬ عْٺذ ذ٬ أق٪ذ ذ٬ ٦ّٸج٭َش:  (ٕٙ)  

(
ٕ9

 .  8ٔٔ، ؿ  ٔٔ( ج٭َش : ج٥٪شؾِ ج٥غحذٜ ، ؼ
(

ٕ8
  .9ٕٙ، ؿ  ٙ،ؼٕٱـذجسج٢ٚ٥ش،ذٺشٳش،ه ٩ٖٔ78ك٪ذذٮٺٴعٚأذٺح٥ٞحع٪ح٥ْرذسٹح٥ؾٲٺشذح٥٪ٴجٛ،ج٥طحؾٴجإل٦١ٺ٦٦٪خطقشخ٦ٺ٤، عٮس ( ج٭َش:

 

،ٗؼ،ٕٱـ،٢٩طرسٳ٩يرْس٩قيٚٵح٥رحذٺح٥ك٦رٸ،ج٥ٞحٱشز،ه٩ٖٔ8ٙك٪ذأ٩ٺٮح٥ؾٲٺشذحذٮْحذذٹ٬،سدج٥٪كطحس٦ّٵح٥ذسج٥٪خطحسؽشقطٮٴٹشجألذقحس،(7ٕ)

ٳ٩ح ذْذٱح .  ٖٖٕؿ   

(
ٖٓ

 . ٕٖٕ، ؿ  ٗ( ج٥٪شؾِ ج٥غحذٜ ، ؼ
(

ٖٔ
 . ٕٓ-7ٔ( ج٭َش: ّح٩ش ،ؿ 

(
ٖٕ

 ( سجؾِ ٙٶ ج٥٪غأ٥س ١ؾ٘ جألعشجس ٬ّ أفٴ٣ ج٥رضدٳٷ ، ٳئسؽحد ج٥ٚكٴ٣ ئ٥ٶ ضكٞٺٜ ج٥كٜ ٬٩ ٨٦ّ جألفٴ٣ ٦٥ؾٴ١ح٭ٸ .   
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 ٳ٦ّٶ ر٠٥ ٹؿد أ٫ ٹطٴجٙش ٙٶ ج٥كذٳد ٩ْٮٺح٫ : 

 أ٫ ض٢ٴ٫ ٩ٞذسز ؽشًّح .   جألٳ٣:

 أ٫ ض٢ٴ٫ ٳجؾرس قًٞح هلل ضْح٥ٶ أٳ ٹ٢ٴ٫ قٜ جهلل ٙٺٲح ٕح٥رًح  ٳج٥ػح٭ٶ:

ٳٱزٯ  ، ٳقذ ج٥كشجذس٥ض٭ح، ٳقذ ج٥ٞزٗ، ٳقذ ج٥غشٝسقذ ج ٹ٪٬٢ ٝقش ج٥كذٳد ٦ّٶ: ٸٳذح٥طح٥
؛ أل٫ ّٞٴذطٲح ٩ٞذسز ٳٱٶ قٜ هلل ضْح٥ٶ ذال قذٳد ذال خالٗ ذٺ٬ ج٥ٚٞٲحء، ٹنحٗ ئ٥ٺٲح قذ ج٥شدز

 خالٗ .

ج٥ْرذ ٙٺٲح ٕح٥د. ، أٳ قٜ ؼ ٬٩ ٱزج ج٥طكذٹذ ج٥ٞقحؿ ٳج٥ذٹحش؛ أل٭ٲح قٜ ج٥ْرذٳٹخش
؛ ٳج٥كـذٳد ّٞٴذحش ْح٥ٶ دجتشز ذٺ٬ ج٥ْرحدز ٳج٥ْٞٴذس؛ أل٭ٲح قٞٴٛ ٳجؾرس هلل ضج٢٥ٚحسجشٳضخشؼ 
، أل٭ٲح ٳئ٫ جّطرشٱح ١ػٺش ٬٩ ج٥ٚٞٲحء ٬٩ م٪٬ ج٥ؿشجت٨ ٳضخشؼ ؾشٹ٪س ج٥رٖٸ أٹنًح (ٖٖ)٩كـنس 

٤ ج٥رٖٶ ٱٴ ٬٩ ذحخ ، ر٠٥ أ٫ ٝطح٣ أٱْل جٻخش ال ٹشٵ ٙٺٲح ّٞٴذس قذٹسئال أ٫ ج٥ر (ٖٗ)ج٥كذٹس 
ّٞٴذطٲح  ؛ ٳأل٫ ٳؾٴخ ٝطح٥ٲ٨ ال ٹغط٦ض٧ ٩ٮٰ ٳؾٴخ ٝط٦ٲ٨ . ٳ٬٩ غ٨ ٹ٪٬٢ ج٥ٞٴ٣ ذأ٫ُ ج٥ؾشّٸج٥ذٙح

 (ٖ٘) .، ٳأ٫ ج٥ْٞٴذحش ج٥ذ٭ٺٴٹس ٥رْل فٴس ج٥رٖٸ ٱٸ ضْضٹش ج٥رٖحز ذح٥ٞطح٣ٙٸ جأل٨ّ جأل٦ٕد أخشٳٹس

 زَادة عقىبت تعسَرَت علً الذذ: ثالثًا

، ٝذ ض٦طٞٶ ٩ِ ذْل ٩غط٦ٞس ذْٰ ج٥خحؿ ١٪ؿ٪ٴّس ّٞحذٺسٹط٪ٺض ٭َح٧ ج٥كذٳد ذيح
ٙٶ ذْل ج٥ٮٴجقٶ ، ٳ٢٥ٮٲح ذال ؽ٠ ضغط٤ٞ  –١ح٥ٞقحؿ  –ج٥٪ؿ٪ٴّحش ج٥ْٞحذٺس جألخشٵ 

ذخقحتقٲح ج٥٪ْٺٮس ، ٳ٤ْ٥ أقذ ّٴج٤٩ ٱزج ج٥يحذِ ج٥٪غط٤ٞ ٥ٮَح٧ ج٥كذٳد أ٫ ج٥ْٞٴذحش ٙٺٲح ٩كذدز 
ج٥ؿشٹ٪س . ٳقطٶ ذيشٹٞس ٩ٴمٴّٺس ، ذْٺذًج ٬ّ ٍشٳٗ ج٥ؿح٭ٶ ج٥ؾخقٺس ، ٳّٴج٤٩ ئٝذج٩ٰ ٦ّٶ 

ّٮذ٩ح ٹشجّٶ ج٥ؾحسُ ج٥ك٢ٺ٨ ج٥َشٳٗ ج٥ؾخقٺس ٦٥ٚح٤ّ ٙٶ ذْل ؾشجت٨ ج٥كذٳد ٙا٫ ٩ْٺحس ٱزج 
جالخطالٗ ٹكذد أٹنًح ٦ّٶ أعحط ٩ٴمٴّٶ ، ٙٚٸ ؾشٹ٪س ج٥ض٭ح ضخط٦٘ ّٞٴذس ج٥٪كق٬ ٬ّ ّٞٴذس 

ٮ٪ْٺحس ٱزج ٕٺش ج٥٪كق٬ ، قٺع ضؾذد ج٥ْٞٴذس ٦ّٶ جألٳ٣ دٳ٫ ج٥ػح٭ٸ س٨ٕ أ٫ ج٥ؿشٹ٪س ٳجقذز ، ٳ٢٥
 جالخطالٗ أٹنًح ٩كذد ٦ّٶ أعحط ٩ٴمٴّٸ . 

ٳج٥غإج٣ ج٥٪يشٳـ ٱٴ ٱ٤ ٹ٪٬٢ أ٫ ضنحٗ ّٞٴذس ضْضٹشٹس ئ٥ٶ ج٥كذ ّٮذ٩ح ضطنف ج٥خيٴسز 
جإلؾشج٩ٺس ٦٥ٚح٤ّ ؟ ٳٱ٤ ئرج أّيٺٮح أل٭ٚغٮح ج٥كٜ ٙٶ ئمحٙس ّٞٴذس ضْضٹشٹس ئ٥ٶ ج٥كذ ٩شجّحز 

ٙٶ ج٥٪ٞحذ٤ أل٭ٚغٮح ج٥كٜ ٙٶ ئ٭ٞحؿ ّٞٴذس ج٥كذ  ٦٥َشٳٗ ج٥٪ؾذدز ٤ْٚ٦٥ ، ٹ٢ٴ٫ ٬٩ قٞٮح أ٫ ٭ْيٶ
 ّ٪َّح ٱٶ ٩ٞشسز ٦ّٺٰ ٬٩ ٝر٤ ج٥ؾحسُ ٩شجّحز ٦٥َشٳٗ ج٥٪خٚٚس ٦٥ٚح٤ّ أٳ ج٤ْٚ٥ ؟ 

ٝر٤ جإلؾحذس ٬ّ ٱزج ج٥غإج٣ ٦ّٺٮح أ٫ ٭ٞشس ئ٭ٮح ٙٶ ٩ٞحذ٤ جسض٢حخ ؾشٹ٪س قذ ال صٹحدز ٙٺٰ، 
ٝذ  أ٭ٰ ئرج ١ح٫ ٝذ قذظ أ٫ ٦ّٺًح  ٳ٦ّٶ ر٠٥ ضخشؼ ج٥ؿشجت٨ ج٥٪ضدٳؾس ٬٩ ٭يحٛ ج٥ركع ، ذ٪ْٮٶ

ؾ٦ذ ج٥ٮؿحؽٸ ج٥ؾحّش ج٥زٷ ؽشخ ج٥خ٪ش ٙٸ س٩نح٫ ٩حتس ؾ٦ذز ، ٙٲزج ٩٪ح ٹخشؼ ٬ّ ٭يحٛ ذكػٮح 
٥ٲزٯ ج٥٪غأ٥س؛ ٳر٠٥ أل٭ٮح ٱٮح ٙٶ ٩ٞحذ٤ ؾشٹ٪طٺ٬ ، ؾشٹ٪س ج٥ؾشخ ٳؾشٹ٪س ج٥ٚيش ٙٶ س٩نح٫ ، 

                                                           
(

ٖٖ
 .ٕٓٔ، ؿ  ٘( ج٭َش: جذ٬ ج٥ٲ٪ح٧ ، ؼ

(
ٖٗ

 . 8ٖٗ، ؿ  ٕ( ج٭َش: جذ٬ سؽذ ، ؼ
(

ٖ٘
 .ٕٓ( ج٭َش: ّح٩ش ، ؿ 



                                                                                                University of Benghazi  جامعة بنغازي   

                                                                                     Faculty of Education Al marjكلية التربية المرج 
   Global Libyan Journal                                             المجلة الليبية العالمية 

 
 

 1025  سبتمرب – العدد الثالث

 

 ماهُه الذذود وفلسفتها فٍ الشرَعت االسالمُت
 

 

 

 

10 

ٱٶ ّٞٴذس أخشٵ ٙٶ ٩ٞحذ٦س ج٥ؿشٹ٪س ٙح٥ضٹحدز ٱٮح ٥ٺغص صٹحدز ٬ّ ج٥كذ ٥٪٬ جسض٢د قذًج ، ٳئ٭٪ح 
 (ٖٙ) .ج٥ػح٭ٺس ج٥٪شض٢رس

  المجُسون للسَادة:

 ، ٳج٥ؾحْٙٺس ٳج٥كٮحذ٦س.س ضْضٹشٹس ئ٥ٶ ؾح٭د ج٥كذ جألقٮحٗرٱد ئ٥ٶ ج٥ٞٴ٣ ذؿٴجص صٹحدز ّٞٴذ

، ٝح٣ أفكحذٮح ال ُٹؿ٪ِ ُجخط٦٘ ٙٺٰؾحء ٙٶ ذذجتِ ج٥قٮحتِ "ٳٱ٤ ٹؿ٪ِ ذٺ٬ ج٥ؿ٦ذ ٳج٥طٖشٹد 
" ٙحألقٮحٗ ال ٹشٳ٫ ج٥ؿ٪ِ ذٺ٬ ج٥ؿ٦ذ  (9ٖ)ئال ئرج سأٵ جإل٩ح٧ ج٥٪ق٦كس ٙٶ ج٥ؿ٪ِ ذٺٮٲ٪ح ٙٺؿ٪ِ 

، أٵ أ٭ٲ٨ ٹشٳ٫ أ٫ ضيرٺٜ ّٞٴذس ج٥طٖشٹد ئال ئرج سأٵ جإل٩ح٧ ٩ق٦كس ٙٶ ر٠٥ٳج٥طٖشٹد ٙٶ قذ ج٥ض٭ح 
 ٱٮح ٹ٢ٴ٫ ضْضٹشًج ال قذًج . 

 خ ٩غ٢شًج ٳٱٴ ٩غ٨٦ ذح٥ٔ ّح٤ٝ ٩خطحس ٳؾد ٦ّٺٰ ج٥كذٳؾحء ٙٶ ج٥٪ٲزخ " ٙق٤ ٳ٬٩ ؽش
  (8ٖ)ٙا٫ سأٵ جإل٩ح٧ أ٫ ٹر٦ٔ ذكذ ج٥كش غ٪ح٭ٺ٬ ٳذكذ ج٥ْرذ أسذْٺ٬ ؾحص ٙا٫ ١ح٫ قشًج ؾ٦ذ أسذْٺ٬ ؾ٦ذز 

ٙح٥كذ ٙٶ ٭َشٱ٨ ٱٴ أسذْٴ٫ ؾ٦ذز ٳ٬٢٥ جإل٩ح٧ ئرج سأٵ أ٫ ٹنٺ٘ ئ٥ٺٰ ّٞٴذس ضْضٹشٹس 
 أخشٵ ١ح٫ ٥ٰ أ٫ ٹق٤ ذٰ ئ٥ٶ ج٥ػ٪ح٭ٺ٬.

ٙٲ٨ ٹشٳ٫ أ٫ ٱزٯ  ،"(7ٖ)ٳؾحء ٙٶ ج٢٥حٙٶ "ٳٹغ٬ ض٦ْٺٜ ٹذ ج٥غحسٛ ذْذ ٝيْٲح ٙٶ ّٮٰٞ
 ّٞٴذس ضْضٹشٹس ٹؿٴص ئمحٙطٲح ئ٥ٶ قذ ج٥غشٝس .

   :إلُها القائلىن بجىاز السَادةاألدلت التً استىذ 

ٝٴ٥ٰ ضْح٥ٶ "ج٥ضج٭ٺس ٳج٥ضج٭ٸ ٙحؾ٦ذٳج ٤١ ٳجقذ  ٥ٶ أد٥س ٬٩ ج٢٥طحخ ٳج٥غٮس ٩ٮٲح:جعطٮذ ٱإالء ئ
ٳجالعطذال٣ ذحٻٹس ٬٩ ٳؾٲٺ٬ أقذٱ٪ح أ٭ٰ ّض ٳؾ٤ أ٩ش ذؿ٦ذ ج٥ضج٭ٺس ٳج٥ضج٭ٶ  (ٓٗ)،٩ٮٲ٪ح ٩حتس ؾ٦ذز"

ٹؿٴص ٭غخ ج٥ٮـ  ٳ٨٥ ٹز١ش ج٥طٖشٹد ٙ٪٬ أٳؾرٰ ٙٞذ صجد ٦ّٶ ١طحخ جهلل ٳج٥ضٹحدز ٦ّٺٰ ٭غخ، ٳال
  . ذخرش ج٥ٴجقذ

٭ٰ ٳضْح٥ٶ ؾ٤ْ ج٥ؿ٦ذ ؾضجء، ٳج٥ؿضجء جع٨ ٥٪ح ضِٞ ذٰ ج٢٥ٚحٹس ٩أخٴر ٬٩ ٳج٥ػح٭ٶ أ٭ٰ عركح
 ( ٔٗ) .، ٳٱزج خالٗ ج٥ٮـح ج٥طٖشٹد ٨٥ ضِٞ ج٢٥ٚحٹس ذح٥ؿ٦ذجالؾطضجء ٳٱٴ جال١طٚحء، ٦ٙٴ أٳؾرٮ

ٳ٬٩ ج٥غٮس جعطذ٥ٴج ذ٪ح سٳجٯ أذٴ ٱشٹشز أ٫ سعٴ٣ جهلل ٦ّٺٰ ج٥غال٧  أ٩ش ذطر٢ٺص ؽحسخ 
 (ٕٗ)."٩ح أضٞٺص جهلل ، ٩ح خؾٺص جهلل ، ٩ح جعطكٺص ٬٩ سعٴ٣ جهلل "ج٥خ٪ش ٙح٭ي٦ٞٴج ٹٞٴ٥ٴ٫ ٥ٰ 

                                                           
(

ٖٙ
 ( ٳٱزج ٩ح ٹغ٪ٶ ذطْذد ج٥ْٞٴذحش ّٮذ ضْذد ٩ٴؾرحضٲح ٬٩ ج٥٪كَٴسجش.  

37
.7ٖ، ؿ  9، ؼ ٧ٕ ،دجسج٢٥طحذح٥ْشذٸ،، ذٺشٳش ، ه78ّٕٔالءج٥ذٹٮح٢٥حعح٭ٸ، ذذجتْح٥قٮحتْٚٺطشضٺرح٥ؾشجتِ،ج٭َش:  (37) 

(
ٖ8

 .89ٕ-8ٕٙ،ؿ  ٕدجس ج٢٥طد ج٦ْ٥٪ٺس، ذٺشٳش، ؼ ( ج٭َش:ئذشجٱٺ٨ ذ٬ ٦ّٸ ج٥ؾٺشجصٵ، ج٥٪ٲزخ ،
(

ٖ7
 .7ٙٔ، ؿ  ٗؼ ،ذٺشٳشجإلعال٩ٸ،  ج٥٪٢طد قٮر٤، ذ٬ أق٪ذ ج٥٪رؿ٤ جإل٩ح٧ ٰٙٞ ٙٸ ج٥٪ٞذعٸ، ج٢٥حٙٸ ٝذج٩س ذ٬ ّرذجهلل (ج٭َش:

(
ٗٓ

 . ٕ( عٴسز ج٥ٮٴس ٬٩ جٻٹس 
(

ٗٔ
 .7ٖ، ؿ  9( ج٭َش: ج٢٥حعح٭ٸ ، ؼ

(
ٕٗ

ٜ     أذدٸ  عدٮ٬  جألؽدْع،  ذ٬ ع٦ٺ٪ح٫( ج٭َش: ، قدذٹع   8ٙ٘، ؿ  ٕ، ؼ ّرذج٥ك٪ٺدذ  ج٥دذٹ٬  ٩كدٸ  ٩ك٪دذ  دجٳد، ىرْدس دجسج٢ٚ٥دش، ذٺدشٳش ، ضكٞٺد
 .  98ٗٗس٨ٝ 
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ذغحسٛ ٙٞيْص ٹذٯ غ٨  ٸأ٫ ج٥ٮرٸ ٦ّٺٰ ج٥غال٧ أض (ٖٗ)ٳأٹنًح جعطذ٥ٴج ذ٪ح سٳجٯ ٙنح٥س ذ٬ ّرٺذ 
 (ٗٗ) .أ٩ش ذٲح ٦ْٙٞص ٙٸ ّٮٰٞ

 زَادة عقىبت تعسَرَت علً الذذ: الرد علً الرأٌ القائل بجىاز

ئ٥ٶ ج٥شد ٦ّٶ أ٭قحس ج٥شأٷ ج٥غحذٜ  (٘ٗ)رٱد فحقد سعح٥س ج٥ٮَح٧ ج٥ْٞحذٸ جإلعال٩ٸ 
٩ٞشسًج أ٫ ج٥كذٳد ٱٸ ّٞٴذحش ٩ٞذسز ؽشًّح قًٞح هلل ضْح٥ٶ ، ٳأ٫ ّٮقش ج٥طٞذٹش ٙٺٲح ٱٴ ٩ح ٭ك٬ 

 .ذقذدٯ ، ٳج٥طٞذٹش ٱٮح ٩قذسٯ ج٥ؾحسُ ج٥ك٢ٺ٨

أعحعٺًح ٙٶ ج٥ٚشٛ ذٺٮٲح ٳذٺ٬  ٳّٮقش ج٥طٞذٹش ٙٶ ج٥ْٞٴذس ج٥كذٹس ٱٴ ج٥زٵ ٹؾ٤٢ ّٮقشًج
 ٙح٥طْضٹش ّٞٴذس ٕٺش ٩ٞذسز ٬٩ ٝر٤ ج٥ؾحسُ .  (ٙٗ) .ج٥ْٞٴذس ج٥طْضٹشٹس

، ٙا٭ٮح ئرج أمٚٮح ّٞٴذحش ضْضٹشٹس ئ٥ٶ ١ز٠٥ ٳٱٴ ٩غ٨٦ ذٰ ٥ذٵ ٤١ ج٥ٚٞٲحءٳئرج ١ح٫ جأل٩ش 
ٞ ذ  ج٥كذ أٱ٨ خقحتقٰ ٳٱٴ ّٮقش ج٥طٞذٹش .   ٙ  ج٥كذ، 

ٰ ، ٙا٭ٰ ، ٳئرج ؾحص ج٥ضٹحدز ٦ّٺذسز ئ٥ٶ ّٞٴذس ٩ٚٴمسٳذح٥طح٥ٶ ضكٴ٣ ج٥كذ ٬٩ ّٞٴذس ٩ٞ
 ، ٳ٬٩ ٹٮ٢ش ج٥ػح٭ٺس ٦ّٺٰ أ٫ ٹغطٮ٢ش جألٳ٥ٶ . ذح٥طح٥ٶ ٹؿٴص ج٥ٮٞـ ّٮٰ

ٳ٥ٺظ ٱٮحٟ ٬٩ ج٥ٚٞٲحء ٬٩ ٹٞٴ٣ ذز٠٥ قطٶ ٱإالء ج٥زٹ٬ ٝح٥ٴج ذؿٴجص ج٥ْٞٴذس ج٥طْضٹشٹس 
 ف٤ ج٥ْح٧ . ، ئال أ٭ٲ٨ ال ٹرٺكٴ٫ ٱزج جألحإلمحٙس ئ٥ٶ ج٥كذ ٙٶ ذْل ج٥٪ٴجمِذ

 (9ٗ) :غ٨ أخز ذح٥شد ٦ّٶ أد٥س ج٥٪ؿٴصٹ٬ ٦ّٶ ج٥ٮكٴ ج٥طح٥ٸ

: أ٩ح ذح٥ٮغرس ٥العطذال٣ ذحٻٹس "ٙحؾ٦ذٳج ٤١ ٳجقذ ٩ٮٲ٪ح ٩حتس ؾ٦ذز" ٳأ٭ٲح ٱٸ ج٥ؿضجء أٳال ًً
ج٥٪ٞشس ٦ّٶ ؾشٹ٪س ج٥ض٭ح، ٳ٬٩ غ٨ ٹ٢ٴ٫ ٙٸ جّطرحس ج٥طٖشٹد ٬٩ ج٥كذ صٹحدز ٦ّٶ ج٥ٮـ ٳٱٴ ٭غخ 

 ٕٺش ؾحتض ذخرش ج٥ٴجقذ .  

ٳ٬٩ غ٨ ؾ٤ْ  –ٹٞح٣ ٥ٲ٨: أ٭ٲ٨ ٙذ ٳْٝٴْج ٙٸ ج٥طٮحٝل، ٙٲزٯ ج٥ٮطٺؿس ٳٱٶ ج٥ضٹحدز ٦ّٶ ج٥ٮـ 
 ج٢٥ٚحٹس ال ضِٞ ذح٥ؿ٦ذ ، ٩طكٞٞس أٹنًح ٩ِ ج٥ٞٴ٣ ذؿٴجص ج٥طٖشٹد ١طْضٹش ٥إل٩ح٧ أ٫ ٹٴْٰٝ ٦ّٶ ج٥ؿح٭ٸ .

  

ٴ٣ غحذطس ٶ أف: ذح٥ٮغرس ٦٥ؾحْٙٺس ج٥زٹ٬ سأٳْج ؾٴجص ج٥ضٹحدز ٦ّٶ ج٥كذ ٙٲ٨ ٝذ خشؾٴْج ٦ّغح٭ٺًح
  ّٮذٱ٨ ضط٪ػ٤ ٙٺ٪ح ٹ٦ٶ:

                                                           
(

ٖٗ
( ٱٴ ٙنح٥س ذ٬ ّرٺذ ذ٬ ٭حٝذ جأل٭قحسٷ ٬٩ ذٮٶ ّ٪شٳ ذ٬ ّٴٗ عد٬٢ ٩قدش ٳقذٹػدٰ ّٮدذ أٱد٤ ج٥ؾدح٧ ٳ٩قدش ، ١دح٫ ٦ّدٶ ٝندحء د٩ؾدٜ            

 ج٥ػٞدحش، ٥رغدطٸ ، أذٴ قدحض٨ ج أق٪دذ  ذد٬  قردح٫  ذد٬  ٩ك٪دذ  :س ٙدٺ٪٬ ق٪د٤ ذغدشٹشٯ، ج٭َدش    ذْذ أذٶ ج٥ذسدجء ، ٩حش ٙٶ ٳالٹس ٩ْحٳٹس ٳ١ح٫ ٩ْحٳٹ
٘  ذد٬  :٩ك٪ذ، ٳأٹندحً ٖٖٓ، ؿ ٖ،ؼٔه دجسج٢ٚ٥دش،  أق٪دذ،  ج٥ذٹ٬ ؽشٗ ج٥غٺذ ضكٞٺٜ ذٺدشٳش،   ج٢٥طدد،  أخرحسج٥ٞندحز،ّح٨٥  قٺدح٫،  ذد٬  خ٦د

 .  ٕٓٓ، ؿ ٖؼ ،ذذٳ٫ ىرْس ٳال ضحسٹخ ٭ؾش
(

ٗٗ
 ج٥٪ٴفدد٤ ٳج٥ك٢دد٨، ج٦ْ٥ددٴ٧ ٢٩طرددس ج٥غدد٦ٚٸ، ّرذج٥٪ؿٺددذ ذدد٬ ق٪ددذٷ ضكٞٺددٜ ٱددـ،ٗٓٗٔ ج٢٥رٺددش، ج٥٪ْؿدد٨ ج٥يرشج٭ددٸ، أق٪ددذ ذدد٬ عدد٦ٺ٪ح٫( ج٭َددش: 

 . 9ٙ7، قذٹع س٨ٝ 77ٕؿ  8ٔ، ؼ، ٕه ج٥ْشجٛ،
(

ٗ٘
ٛ  ،د١طٴسجٯ سعح٥س ٧، 79ٙٔأذٴج٥ٚطٴـ، قحٌٙ أذٴج٥٪ْحىٸ ٩ٞحس٭س، دسجعس جإلعال٩ٸ ج٥ْٞحذٸ ج٥ٮَح٧( ج٭َش:  ؿ  ،ؾح٩ْدسج٥ٞحٱشز  ،٦١ٺدسج٥كٞٴ
 ٳ٩ح ذْذٱح .  97ٕ

(
ٗٙ

 ذٺ٬ ج٥ْٞٴذطٺ٬ ج٥كذٹس ٳج٥طْضٹشٹس .( ذحالمحٙس ئ٥ٶ ّٮحفش أخش ٬٩ ؽأ٭ٲح ج٥ط٪ٺٺض 
(

ٗ9
 . 8ٕٕ-8ٕٔ( ج٭َش: أذٴ ج٥ٚطٴـ ، ؿ 
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، ٙامحٙس أسذْٺ٬ ؾ٦ذز  (8ٗ)أ٫ ج٥طْضٹش ّٮذٱ٨ ٱٴ ضأدٹد ٦ّٶ ر٭ٴخ ٨٥ ضؾشُ ٙٺٲح ج٥كذٳد  
 ٱٴ ٩خح٥ٚس ٥ٲزج جألف٤ .  (7ٗ)ئ٥ٶ قذ ج٥ؾشخ ج٥٪ٞذس ّٮذٱ٨ ذأسذْٺ٬ 

ٺٰ أ٫ ج٥طْضٹش ّٮذ ج٥ؾحْٙٸ ال ٹؿٴص أ٫ ٹر٦ٔ ج٥كذ ٳًٙٞح ٥كذٹع سعٴ٣ جهلل  ف٦ٶ جهلل ٦ّ 
" ، ٳ٦ّٶ ر٠٥ َٙحٱش ٩زٱد  (ٓ٘)ٳع٨٦  : "٬٩ ذ٦ٔ قذًج ٙٸ ٕٺش قذ ٙٲٴ ٬٩ ج٥٪ْطذٹ٬

ج٥ؾحْٙٸ أ٫ أٝقٶ قذ ٹٮطٲٶ ئ٥ٺٰ ج٥طْضٹش ذح٥نشخ ٱٴ ضغْس ٳغالغٴ٫ عٴىًح ٙٸ ج٥كش ، 
. ٢ٙٺ٘ ؾحص أ٫ ٹنحٗ ئ٥ٶ قذ ج٥خ٪ش (ٔ٘)٥ٺٮٞـ ٬ّ أ٤ٝ ج٥كذٳد ٙٸ ج٥خ٪ش ٳٱٴ أسذْٴ٫ 

ٹشٹس ئ٥ٶ ّٞٴذس قذٹس ٝحت٪س ذ٪ٞذجس ال ٹؿٴص أ٫ ضر٦ٰٖ قذ ٩ػ٦ٰ ، أٷ ضنحٗ ّٞٴذس ضْض
 ج٥ْٞٴذس ج٥طْضٹشٹس ٦ّٶ ؾشٹ٪س ٩غط٦ٞس ال قذ ٙٺٲح . 

 أ٥ٺظ ٱزج ضٮحٝل ذٺ٬ أٝٴج٣ أفكحخ ج٥٪زٱد ؟ 

: أ٩ح ذح٥ٮغرس ٦٥كذٹع ج٥زٵ سٳجٯ أذٴ ٱشٹشز ٳج٥زٵ ٙٺٰ أ٩ش ج٥ٮرٸ ٦ّٺٰ ج٥غال٧ ذطر٢ٺص غح٥ػًح
س ٙٺٰ ١ح٭ص ٭ٴًّح ٬٩ ج٥ٮقف ٦٥شؾ٤ أٳ ٦ّٶ أٝقٶ ج٥طٚغٺشجش ؽحسخ ج٥خ٪ش ، ٙا٫ ّرحسجش ج٥قكحذ

٭ٴُ ٬٩ ج٥ْطد ج٥٪ٲزخ، ٙأ٥ٚحٍٰ ٦١ٲح ضٚٺل سق٪س ٳذشجءز ٳأخٴز ٦٥شؾ٤، ٙٲ٤ ٱزٯ ّٞٴذس ٹ٪٬٢ أ٫ 
ضإرٷ ج٥ٮٚظ . ١٪ح أ٭ٰ ٩ْحسك ذكذٹع آخش سٳجٯ ٭ٚظ ج٥شجٳٷ ؾحء ٙٺٰ: أ٭ٰ ٥٪ح مشخ ج٥ؾحسخ ٝح٣ 

  ."(ٕ٘)ج٥غال٧: "ال ضٞٴ٥ٴج ٱ٢زج ال ضْٺٮٴْج ٦ّٺٰ ج٥ؾٺيح٫ ، ٙٞح٣ ٦ّٺٰجٟ جهللذْل ج٥ٞٴ٧ أخض

، ٙا٫ ج٥كذٹع ٙٸ ئعٮحدٯ ج٥كؿحؼ ذ٬ ٦ٺٜ ٹذ ج٥غحسٛ ٙٶ ّٮٰٞ ذْذ ٝيْٲح: أ٩ح قذٹع ضْسجذًْح
 ال ٹكطؽ ذكذٹػٰ . (ٖ٘).أسىحز ٳٱٴ مْٺ٘

 ٳذٲزج ال ٹقف جالقطؿحؼ ذ٪ػ٤ ٱزج ج٥كذٹع إلمحٙس ّٞٴذس ضْضٹشٹس ٦٥كذ . 

 الثـاوـً:المطلب 

 فلسفـت الذـذود فـً الشرَعــت اإلسالمُت

٪ٴمٴّحش ج٥طٶ أغحسش ؾذاًل ٹْذ ٩ٴمٴُ ج٥كذٳد ٳج٥ٮَشٹحش ج٥ْٞحذٺس ج٥٪ْحفشز ٬٩ ج٥
، غ٨ ٩ح ٥رع أ٫ جؽطذش قذضٰ ٙٶ جٻٳ٭س جألخٺشز ٭طٺؿس ٥٪ح ٭ؾش ٬ّ ىٴٹاًل، ١ح٫ ٙٶ ج٥رذجٹس ٱحدتًح

 (ٗ٘) .عال٩ٺسٳؾٴد جضؿحٯ ٹذّٴ ئ٥ٶ ضيرٺٜ أق٢ح٧ ج٥ؾشٹْس جإل

                                                           
(

ٗ8
 . ٕٙٙ( ج٭َش: ج٥٪حٳسدٵ ، ؿ 

(
ٗ7

 . 8ٕٙ، ؿ  ٕ( ج٭َش: ج٥ؾٺشجصٷ ، ؼ
(

٘ٓ
 9ؼ ،ج٥شٹدحك  ج٥شؽدذ،  ٢٩طرس جألَّ٪ٸ، ج٥شق٪٬ مٺحء ٩ك٪ذ ضكٞٺٜ ٱـ،ٕٕٗٔ ج٥قٖشٵ، أق٪ذ ذ٬ ج٥كغٺ٬ ذ٬ ٦ّٸ ج٥رٺٲٞٶ،ج٥غٮ٬( ج٭َش:

 . 97ٖٗ، قذٹع س٨ٝ  7ٓٗ، ؿ 
(

٘ٔ
 . 9ٕٙ( ج٭َش: ج٥٪حٳسدٵ ، ؿ 

(
ٕ٘

 دٹدد  ٱدـ، ىرْدس دجس جذد٬ ١ػٺدش ٳدجس ج٥ٺ٪ح٩دس ، ذٺدشٳش ضكٞٺدٜ. ٩قديٚٶ        9ٓٗٔج٥رخدحسٷ، ،   ٩ك٪ذ ذ٬ ئعد٪حّٺ٤ ج٥رخدحسٷ، فدكٺف   ( ج٭َش:
 .7ٖ٘ٙ، قذٹع س٨ٝ  88ٕٗ، ؿ ٙؼٖج٥رٖح، ه

(
ٖ٘

ذد٬  جق٪دذ  أج٢٥ٴٙس ، ضش١دٰ جذد٬ ج٥٪ردحسٟ ٳٹكٺدٶ ج٥ٞيدح٫ ٳجذد٬ ٩ٲدذٵ ٳٹكٺدٶ ذد٬ ٩ْدٺ٬ ٳ          ( ٱٴ أذٴ أسىحز ج٥كؿحؼ ذ٬ أسىحز ج٥ٮخْٶ ٬٩ أٱ٤ 
٧ 7ٙ8ٔجأل٭غدحخ،  ج٥غد٪ْح٭ٸ،  ٩ٮقدٴسج٥ط٪ٺ٪ٸ  ذد٬  ٩ك٪دذ  ذد٬  ّردذج٢٥شٹ٨ قٮر٤ ، عث٤ ٹكٺٶ ذ٬ ٩ْدٺ٬ ّٮدٰ ٙٞدح٣ مدْٺ٘ مدْٺ٘ ، ج٭َش:     

 .  9ٗٗ، ؿ ٘، ؼ ٔ،ضكٞٺْٞرذج٦٥ٲْ٪شج٥رحسٳدٹذجسج٢ٚ٥شذٺشٳش،ه
(

٘ٗ
ج٥ْشذٺس ج٥غْٴدٹس ٱزج ج٥٪ٮكٶ ج٥غ٦ٺ٨ ٬٩ ضيرٺٜ ٭قٴؿ ج٥ؾشٹْس جإلعال٩ٺس ٳؾ٦ْٲح دعطٴسًج ٹك٨٢ ج٥كٺدحز ج٥ٺٴ٩ٺدس ٦٥ٮدحط     ( ٥ٞذ ٭كص ج٥٪٪٢٦س

ٙٺٲح ، ٳ٥ٞذ ٝح٩ص ذْل ج٥ذٳ٣ ذحعطقذجس ذْل ج٥ٞٴج٭ٺ٬ ج٥طٶ ضشؾِ أق٢ح٩ٲح ئ٥ٶ ج٥ؾشٹْس جإلعال٩ٺس ١٪ح ٤ْٙ ج٥٪ؾشُ ج٦٥ٺردٶ ٙٺ٪دح ٹط٦ْدٜ    
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ذ٣ ٹطخزٳ٫ غالغس ٩ٮحٱؽ ٩ط٪ٺضز ٙٶ ضٮحٳ٥ٲ٨ ـٳ٬٩ ج٥ٴجمف أ٫ ج٥٪ؾطش١ٺ٬ ٙٶ ر٠٥ ج٥ؿ
  (٘٘) .٦٥٪ؾ٦٢س

ٺذز ، ٳ٥ز٠٥ ٙا٭ٰ ٹٚطشك ٳؾٴد ٦ّٞٞٺذٵ ٹأخز ذٰ ج٥٪إ٩ٮٴ٫ ج٥٪خ٦قٴ٫ٳٱٴ ض :المىهج األول
، ٭طرْٰ أل٭ٰ ٬٩ ّٮذ جهللجؾرٮح أ٫ ، ٳٳ٫ ٤١ ٩ح ض٦ْ٪ٮحٯ ٬٩ جإلعال٧ ١ح٤٩، أل٭ٰ ٹٞشس أ٢٩طغرس ٬٩ ٝر٤

ٳٹْطرش ج٥رْل ٱزج ج٥٪ٮٲؽ ع٦رٺًح ٳ٥ز٠٥ ٹشٙنٴ٭ٰ "أل٫ ٱذٗ ج٥٪غ٦٪ٺ٬ أ٫ ٹٲذٳْج ذٮٴس ج٤ْٞ٥ ٬٩ 
 (ٙ٘) .ٹقْد ٦ّٺٲ٨ أ٫ ٹط٦ْ٪ٴْج أٳ أ٫ ٹٚٲ٪ٴْج"

ٶ ٙٶ ٳؾٴدٯ ٳضيٴسٯ ٦ّٞٸ ّ٪٦ٶ ٹيح٥د ذذسجعس ج٥٪ؿط٪ِ جإل٭غح٭ :أما المىهج الثاوً
: ئغرحش أ٫ جإلعال٧ ال ه أ٭ؿف ج٥ٴعحت٤ ٥طكٞٺٜ قٺحز أٙن٤، ٳج٥ػح٭ٶ: جعطٮرح٥طكٞٺٜ ٱذٙٺ٬ أقذٱ٪ح

 ٹٮحٝل ٩ح ٹكق٤ ٦ّٺٰ ج٤ْٞ٥ ٬٩ ٭طحتؽ . 

ذٳٵ ٬٩ ج٥ذٹ٬ ٳال ٬٩ ٭َ٪ٰ ـٳ٬٩ ج٥ٴجمف أ٫ ٱزج ج٥٪ٮٲؽ ٹٲذٗ ئ٥ٶ ئغرحش أ٭ٰ ال ؾ
 (9٘) .ٳأق٢ح٩ٰ

ٳجقذز ذٺ٬ ، ضؿ٪ِ ٙٶ أخالٛ ٜٚ ٩ِ ٩ح ٥إلعال٧ ٬٩ ٦ٙغٚس ٩ٴقذزٹط :أما المىهج الثالث
ج٥ط٢ٚٺش ج٦ْٞ٥ٶ ٳضْح٥ٺ٨ ج٥ذٹ٬ دٳ٫ أ٫ ضؿ٤ْ ذٺٮٲ٪ح ضْحسمًح ، ٙيرًٞح ٥ٲزج ج٥٪ٮٲؽ ٹطرحد٣ جإلٹ٪ح٫ ٳج٤ْٞ٥ 
جالعطٮحسز ٥٪ْحٳ٭س جإل٭غح٫ ٦ّٶ ٙٲ٨ ٩ح ٥ٴؾٴدٯ ٳع٦ٴ١ٰ ٬٩ ٩ْٮٶ ٳٕحتٺس، ٙ٪ح ٹأضٶ ٬٩ ج٤ْٞ٥ ٳ٩ح 

ٴز جإلعال٧ ض٢٪٬ ٙٶ أ٭ٰ ٹخحىد ج٤ْٞ٥ ، أل٫ ٝيح٫ ٥ٺطأ١ذج ٳ٥ٺ٢٪٤ أقذٱ٪ح جٻخشٹأضٶ ٬٩ جإلٹ٪ح٫ ٹخط٦
 ٥ٺإ١ذ ٳ٥ٺ٢ؾ٘ ٩ح ٥ٰ ٬٩ قٞٺٞس .

، ٩ٮٲح ض٠٦ ج٥ٚثس ج٥طٶ ضطٴؾظ ٬٩ ٦ّٶ ج٥ٲح٩ؼ ٬٩ ٱزج ج٥٪ٮٲؽ أٳ رجٟٳٱٮحٟ ٙثحش أخش ضٞ٘ 
ضيرٺٜ ج٥كذٳد ٳضْطرشٱح ٭زٹشًج ذح٥ْٴدز ئ٥ٶ ٢ٙشز ج٥ذٳ٥س جإلعال٩ٺس، ٳٱزٯ ج٥ٚثس ضن٨ خ٦ٺيًح ٩طٮحٝنًح 

الَّ ج٦٥ٺرشج٥ٺس ج٥ٖشذٺس ٳئ٥ٶ جالؽطشج١ٺس ، ٳٱإالء ٳأٳ٥ث٠ ال ٹطقٴس ج٥ذٳ٥س جإلعال٩ٺس ئ ٬٩ ج٥٪ٮط٪ٺ٬ ئ٥ٶ
، ٳٱٴ ج٥ؾ٤٢ ج٥ذٹ٬ ٙٶ ج٥ْقٴس ج٥ٴعيٶ ٙٶ أٳسذح، أٵ ق٢ٴ٩س سؾح٣ ٙٶ ؽ٤٢ ج٥ك٢ٴ٩س ج٥ػٺٴٝشجىٺس

٣ أ٫ ، ٩ط٦٦ْٺ٬ ذحإلمحٙس ئ٥ٶ ٩ح ض٪٦ٺٰ ٦ّٺٲ٪ح أٹذٹٴ٥ٴؾٺطٲ٪ح، ذح٥خٴٗ ٬٩ جقط٪ح٥زٵ ٹكحسذٰ ٦١ٺٲ٪حج
ٹ٢ٴ٫ ر٠٥ ّٴدز ئ٥ٶ ج٥ٚطشز ج٥٪غ٪حز ذْٲٴد ج٥طخ٦٘، ج٥طٶ ٨٥ ٹ٬٢ ٩ي٦د ج٥طؿذٹذ جالؾط٪حّٸ ٳج٥غٺحعٸ 

، ٳٱٴ ضخٴٗ ٹؾحس١ٲ٨ ٙٺٰ ٕٺشٱ٨ ٩٪٬ ٨ ٳج٥رٮٺحش ج٥ذٹٮٺس ٕٺش ج٥٪ط٢ٺٚسٹ٦ٞٶ ٙٺٲح ضؿحٳذًح ٬٩ ج٥٪ٚحٱٺ
أ٫ ٹٮيٴٷ ر٠٥ ٦ّٶ ضْزس ٦ّٺٲ٨ أ٫ ٹطخٺ٦ٴْج ج٥ْٴدز ئ٥ٶ ضيرٺٜ أق٢ح٧ ج٥ؾشٹْس جإلعال٩ٺس دٳ٫ 

ّٞحذٺس ، ٳٹشٳ٫ أ٫ ٹغرٜ ضيرٺٜ ج٥ٮ٨َ جإلعال٩ٺس عٴجء ١ح٭ص ٩خحىشز ذح٥ٚشٛ ٙٸ ضٺحس سؾْٶ ٩نحد
٩شق٦س ٹط٨ ٙٺٲح خ٦ٜ جألقٴج٣ ج٥شٳقٺس، ٳج٦ْٞ٥ٺس، ٳجالٝطقحدٹس،  أٳ جٝطقحدٹس أٳ جؾط٪حّٺس،

ٙشجدًج ال ٹقذس ج٭ضّحؾٲ٨ ٳجالؾط٪حّٺس، ج٥٪ٲٺأز ٥رْػٲح ، ٳٹٴؾذ ئ٥ٶ ؾح٭د ٱزٯ ج٥ٚثس ٙثس أخشٵ ضن٨ أ
٬٩ ج٥ذّٴز ئ٥ٶ ضيرٺٜ ج٥كذٳد ٬ّ ئٹذٹٴ٥ٴؾٺس ٩ْٺٮس ، ٳئ٭٪ح ٹشؾِ ئ٥ٶ قشٍؿ ٦ّٶ ذٞحء ج٥ٴمِ 

                                                                                                                                                                             
ذؾدأ٭ٲح ٩ؿ٪ٴّدس ٩د٬ ج٥ٞدٴج٭ٺ٬ ٱدٶ ٙدٶ قٞٺٞطٲدح ضٞٮدٺ٬ ٥ٮقدٴؿ ج٥ؾدشٹْس جإلعدال٩ٺس ، ٳ١دزج ٩دح ٦ْٙدٰ ذؾدأ٫                ذؿشجت٨ ج٥كذٳد ٳج٥طٶ أفدذس  
 ٩غحت٤ ج٥ضٳجؼ ٳج٥يالٛ .    

(
٘٘

 ج٥٪ش١دض  ضقدذس٬ّ  ج٥ٞٴ٩ٺدس  ج٥ؿٮحتٺدس  ج٥٪ؿ٦دس ٙدٸ   ٩ٮؾدٴس  ذكدع  79ٙ،٧ٔجإلعدال٩ٺس،   ج٥ؾشٹْسٙٸ  ج٥كذٳد ٦ٙغٚس ج٥٪ؿذٳخ، د. أق٪ذ: ج٭َش( 
 . 7ٕٗ، ؿ ٳٹٴ٥ٺٴ ٩حسط جألٳ٥ٴج٥ػح٭ٶ، ج٥ْذدج٫ ذح٥ٞحٱشز، ج٥ؿٮحتٺس ٳ جالؾط٪حّٺس ٦٥ركٴظ ج٥ٞٴ٩ٶ

(
٘ٙ

 . 9ٓ، ؿ ذذٳ٫ ٭حؽش ٳال ىرْس أ٩ٺ٬، ج٥ذ١طٴس/ّػ٪ح٫ ضشؾ٪س ج٥يشٛ، ٩ٚطشٛ ٙٸ جإلعال٧ ّشٳز، د. أق٪ذ( ج٭َش:
(

٘9
 .9ٔ( ج٭َش: أق٪ذ ّشٳز ، ؿ 
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ج٥زٷ أ٥ٚٴٯ ٦ّٶ ٩ح ٱٴ ٦ّٺٰ ، ذ٪ح ٹطن٪ٮٰ ٬٩ ٩طِ ، ٳٹضخش ذٰ ٬٩ ٦٩زجش أفركص ٬٩ ع٪حش 
 (8٘) .ٳؽشٳه ج٥طكنش

ٹ٬ ٳجألدذحء ٳج٥ٚٮح٭ٺ٬ ٳٕٺشٱ٨ ٩٪٬ ٳذقٚس ّح٩س ٙا٫ ٕح٥رٺس رٳٵ ج٥شأٵ ٬٩ ج٦ْ٥٪حء ٳج٥٪٢ٚش
ٹْحسمٴ٫ ج٥ْٴدز ئ٥ٶ ضيرٺٜ ، ٙطشجٱ٨ ئ٥ٶ ٱزٯ ج٥ٚثس أٳ ض٠٦ أٳ ٦١طٺٲ٪حٹغ٪ٴ٫ ذح٥٪ػٞٚٺ٬ ٹٮط٪ٴ٫ 

؛ أل٭ٲح ض٪ػ٤ سدز ئ٥ٶ ّقٴس ج٥شؾْٺس ٳج٥طخ٦٘ ، أٳ أل٭ٲح ضطْحسك ٩ِ جالضؿحٱحش ج٥٪ْحفشز ج٥كذٳد
، أٳ ئفالـ ج٥ؿٮحز ذذاًل ٬٩ جعطثقح٥ٲ٨ٳضغطٲذٗ  ٙٶ ج٥ْٞٴذس ، ج٥طٸ ضط٪ٺض ٦ّٶ قذ ٝٴ٥ٲ٨ ذحإل٭غح٭ٺس

٥٪ح ، ضٮط٪ٶ ئ٥ٶ أ٢ٙحس ٩ٺطحٙٺضٹٞٺس ٳضقٴسجش ٳأل٭ٲح ٙناًل ٬ّ ٱزج ٳرجٟ (7٘) .ضْزٹرٲ٨ ٳج٥طٮ٢ٺ٤ ذٲ٨
ذٺ٬ ج٥ٞح٭ٴ٫ ٳج٥ٴٝحتِ ، ٳ٥ٺغص ٩غطٴقحز ٬٩ ّ٪٦ٺس جالقط٢حٟ ج٥طٶ ضط٨ أى٦ٜ ٦ّٺٰ "ج٥ٞح٭ٴ٫ ج٥يرٺْٶ"

 ، ٳئ٭٪ح ٙشمطٲح ج٥طْح٥ٺ٨ ج٥ذٹٮٺس . ج٥ط٢ٚٺش ج٦ْٞ٥ٸ ٙٸ ٳمْٲح٨ ٹغحٱ٨ ، ٳ٥جالؾط٪حّٺس

ٳ٬٩ ج٥ٴجمف أ٫ ٱزج ج٥٪ٚٲٴ٧ ٦٥كذٳد ٭حؽة ٬ّ ٩ٴٝ٘ ٩رذتٶ ٬٩ ج٥ذٹ٬ ذقٚس ّح٩س جسضريص 
، ٳٳٝٴٗ ج٥ذٹ٬ ٙٶ ٳؾٰ أٵ ٩كحٳ٥س ٺ٬ ج٥ط٢ٚٺش ج٦ْٞ٥ٶ ٳضْح٥ٺ٨ ج٥ذٹ٬ذٰ ٝٮحّس ٱإالء ذحعطكح٥س ج٥ؿ٪ِ ذ

، أٳ ذحذط٢حس ّذ ج٥٪ؿط٪ِ ٦ّٶ ج٥ٴف٤ ٥كٺحز أٙن٤رحه ٳعحت٤ ٭حؾْس ضغحٹٞٴ٧ ذٲح ج٤ْٞ٥ ٳج٨٦ْ٥ العطٮ
 أعح٥ٺد ؾذٹذز ٦٥كٺحز، ٳئذذجُ ٳعحت٤ ضؿ٤ْ ج٥كٺحز ج٥٪حدٹس أ١ػش ٹغشًج ٳذٲؿس .

ال  ٳ٥ٺغص ج٥كذٳد ٙٶ ج٥ؾشٹْس جإلعال٩ٺس ١ز٠٥، ٙٲٶ ذحّطرحسٱح ٩٪ٺضًج ذٺ٬ ٩ح ٹؿٴص ٳ٩ح
٬٩ ٭ٲٸ ٬ّ ج٥ض٭ح، ٳج٥غشٝس، ٳج٥ٞزٗ ٳؽشخ ج٥خ٪ش  ، ٳذ٪ح ضن٪ٮطٰٹؿٴص ٳذٺ٬ ٩ح ٹك٤ ٳ٩ح ال ٹك٤

ج٥٪طق٤ ذح٥ٮغحء  ضط٦ْٜ ذ٪ح ٹؿد أ٫ ٹ٢ٴ٫ ٦ّٺٰ ج٥٪شء ج٥٪غ٨٦ ٙٶ ع٦ٴ١ٰ (ٓٙ)، ئ٭٪ح ٱٶ ٝٴجّذ ع٦ٴ١ٺس 
ٞٺ٨ ج٥ػحذطس ٙٶ ج٥٪ؿط٪ِ ، ٳٹط٨ ضٞٴٹ٪ٰ ٙٶ  مٴء ج٥ٳج٥٪ح٣ ٳج٥ْٞٺذز، ٳٱٴ ع٦ٴٟ ٹؿد جال٥طضج٧ ذٰ

، ٙح٥ض٭ح ٩ػاًل ع٦ٴٟ ؾٮغٶ ٳ٩ح ضٚشمٰ ٬٩ ٩ْحٹٺش ٦٥غ٦ٴٟ ٦ّٺح، ٳ٩ح ضطن٪ٮٰ ٬٩ ٩ػ٤ جإلعال٩ٸ
ٹؿشٵ ج٥ك٨٢ ٦ّٺٰ ٙٶ مٴء ٝٺ٪س ٩ْٺٮس ٱٶ ٝٺ٪س ج٥ْٚس ج٥ؿٮغٺس ٳ٩ح ضٚشمٰ ٱزٯ ج٥ٞٺ٪س ٬٩ ٩ْحٹٺش 

، ٳج٥غشٝس ٹؿشٵ ج٥ك٨٢ ٦ّٺٲح ٙٶ مٴء ٝٺ٪س أخشٵ س ضط٦ْٜ ذح٥غ٦ٴٟ ج٥ؿٮغٶ ٳ٩٪حسعطٰع٦ٴ١ٺس ٩ْٺٮ
ٺظ ٩ْٮحٯ أ٭ٲح ضٮط٪ٶ ئ٥ٶ ٶ أ٫ ٭القٌ أ٫ جسضرحه ج٥كذٳد ذح٥ٞٺ٨ ٥ٳ٬٢٥ ٹٮرٖ (ٔٙ) .ٱٶ جأل٩ح٭س ٳٱ٢زج

، ٙٲٶ ذ٪ح ٹطٴٙش ٥ٲح ٬٩ ّٮقش جال٥طضج٧ ٦غٚس أ١ػش ٩٪ح ضٮط٪ٶ ئ٥ٶ ج٥ٞح٭ٴ٫، ٳذح٥طح٥ٶ ئ٥ٶ ج٥ٚجألخالٛ
٥طٶ ال ضٲط٨ ذح٥كٞحتٜ ٳ٬٩ ٩ْح٥ؿطٲح ٦٥كٞحتٜ جألخالٝٺس ٙٶ ج٥٪ؿط٪ِ ضخشؼ ٬٩ ٭يحٛ ج٦ٚ٥غٚس ج

، ٳضْط٪ذ ذأق٢ح٧ ج٥ٞٺ٪س ال ذأق٢ح٧ ج٥ٴجِٝ ذحألخالٛ ذحّطرحسٱح ٩ؾ٦٢س ٭ٞذٹس ضطق٤، ٳضٲط٨ جالؾط٪حّٺس
 (ٕٙ) .٦ّٶ أ٢ٙحس ٭َشٹس ضٚطٞش ئ٥ٶ جإل٥ضج٧

ٱ٢زج ٙا٭ٰ ال ٹٴؾذ ضٮحٝل ذٺ٬ أ٫ ض٢ٴ٫ ج٥ٞٺ٨ جالؾط٪حّٺس ذ٪ح ضطن٪ٮٰ ٬٩ ٩ػ٤ ٦ّٺح ٳ٩ْحٹٺش 
ضٚشصٱح أٳمحُ ج٥كٺحز  قحؾحش، ٳأ٫ ض٢ٴ٫ ٙٶ رجش ج٥ٴٝص ١ٺس ، ٩قذسٱح جهلل عركح٭ٰ ٳضْح٥ٶع٦ٴ

٨ أ٫ ج٥ٮَشز ئ٥ٶ ج٥ٞٺ ٳذٮٴْج ٦ّٺٰ ٭طحتؽ ٩طْغٚس ٩ٮٲح:، ٳٱٴ ضٮحٝل أٙطشمٰ ج٥رْل جالؾط٪حّٺس
، ٳأ٫ ج٥ٞٺ٨ أفركص ضغطخ٦ـ ٬٩ خال٣ جقط٢ح١حش ج٥ٞح٭ٴ٫ ذح٥ٴٝحتِ ضيٴسش ٬٩ ج٥طؿشٹذ ئ٥ٶ ج٥ٴجْٝٺس

                                                           
(

٘8
 .ٕٓ٘( ج٭َش: ج٥٪ؿذٳخ ، ؿ 

(
٘7

 ٳ٩ح ذْذٱح .  7ٔ، ؿ ٔه ٥رٮح٫، ذٺشٳش، عٴسٹح،ج٥ذجسج٥ؾح٩ٺس، د٩ؾٜ دجسج٨٦ٞ٥، 77ٖ،٧ٔج٥ٚٞٲٺس،   ج٥ٮَشٹحشج٥ضقٺ٦ٶ، د. ٩ك٪ذ( ج٭َش: 
(

ٙٓ
ٜ  ّرذج٥٪ؿٺدذ ( ج٭َدش:   ،  ٩ٔقددش،ه ج٥٪ٮقدٴسز،  ٳج٥ٮؾدشٳج٥طٴصٹِ،  ٦٥يرحّددس دجسج٥ٴٙدحء  789،٧ٔٳج٥ؿكدٴد،  ج٥ؿٲدد٤ ذدٺ٬  جإلعدال٧  فدرف، قٞددحت

 .7ٕ٘ؿ 
(

ٙٔ
، ج٥ٞغد٨ ج٥شجذدِ ؿ   77ٕٔ، عدٮس ٩ٗش١ض ج٥ٮؾش ج٦ْ٥٪ٸ، ؾح٩ْس ج٥٪٦د٠ ّردذ ج٥ْضٹض،ؾدذز، ه    ج٥ػٞحٙس جإلعال٩ٺس،( ج٭َش: ٩ك٪ذ ج٥ٖضج٥ٸ، ١طحخ 

 ٳ٩ح ذْذٱح .  7ٖٖ
(

ٕٙ
 . ٕٕ٘( ج٭َش: ج٥٪ؿذٳخ ، ؿ 
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جإلعال٩ٺس ئ٥ٶ ج٥ٞٺ٨ جالؾط٪حّٺس ضط٪ٺض ٳٙحش ٱإالء أ٫ ٹالقَٴْج أ٫ ٭َشز ج٥ؾشٹْس   (ٖٙ) ،جالؾط٪حّٺس
 ٳ٦ّٺٲ٨ أ٫ ٹشجؾْٴْج ج٥طؾشٹِ جإلعال٩ٶ .  (ٗٙ)ذح٥ٴجْٝٺس 

ٳج٥٪القَس ج٥ؿذٹشز ذحالٱط٪ح٧ أ٫ ج٥ٞٺ٨ جالؾط٪حّٺس ج٥طٶ ضٮرػٜ ٩ٮٲح ج٥كذٳد ٙٶ ج٥ؾشٹْس 
يرٺْٶ" ، ، أٳ ضقٴسجش ٥٪ح أى٦ٜ ٦ّٺٰ "ج٥ٞح٭ٴ٫ ج٦ٙ٥غٚٺس –صٱح ضي٦ْحش ٩ٺطحٙٺضٹٞٺس جإلعال٩ٺس ٨٥ ضٚش

ٳئ٭٪ح ٱٶ ٩ْح٫ٍ ٹك٨٢ ذٲح ٦ّٶ جألؽٺحء ٳج٥٪غح٠٥ ٬٩ قٺع ؾذٳجٱح أٳ ّذ٧ ؾذٳجٱح ٙٶ ذ٦ٴٓ ٕحٹحش 
٩طقٴسز ٳ٩غطٲذٰٙ ذحّطرحسٱح قحؾحش ٳجؾرس ج٥ٴٙحء ذٲح ، ٳ٤ْ٥ ٱزج ٱٴ ٩ح ٹرذٳ ذٴمٴـ ٙٶ ٝٺ٨ 

 ؾط٪حّٶ . ، ٳجسضرحىٲح ذح٥ٴجِٝ جال (8ٙ)ٳ"ج٥ْذج٥س" (9ٙ)ٳ"جأل٩ح٭س"(ٙٙ)ٳ"ج٥يٲحسز"  (٘ٙ)"ج٥ْٚس"

ٳسذ٪ح ٹ٢ٴ٫ ج٥طٞذ٧ ج٦ْ٥٪ٶ ج٥زٵ أقشصضٰ ج٥رؾشٹس ٙٶ ٩ؿح٣ ج٦ْ٥ٴ٧ جإل٭غح٭ٺس ٳج٦ْ٥ٴ٧ ج٥يرٺْٺس 
، ٳٱٶ أ٫ ج٥طؿشٹ٨ ٙٶ ج٥كذٳد ٦ص خحٙٺس ٦ّٶ ج٥ٮحط ص٩ٮًح ىٴٹاًلٝذ عحّذ٭ح ٦ّٶ ئدسجٟ ج٥كٞٺٞس ج٥طٶ ٍ

٥ٺظ ٩ؿشد ّ٪٦ٺس ٕٺرٺس ٹغطٮذ جال٩طػح٣ ٥ٲح ئ٥ٶ جإلٹ٪ح٫ ج٥٪ي٦ٜ ٳج٥طغ٦ٺ٨ ج٥طح٧، ٳج٥خنٴُ جألّ٪ٶ 
، ٳضكؿد ّٮٲ٨ ج٥ك٢٪س ٬٩ ج٥طؿشٹ٨ أٳ ج٥رحّع ذح٥يحّس ج٥٪ي٦ٞس ٳجال٩طػح٣ ج٥طح٥٧ٞٴٵ ض٦ض٧ ج٥ٮحط 

ضطٴٙش ٥ٲ٨ ذْذ ج٥٪ٮحٱؽ ج٥٪ٮحعرس ٥ذسجعطٲح ، ٳئ٭٪ح ٱٶ ضْرٺش ٦ّ٪ٶ ٬ّ قٞحتٜ أخالٝٺس ٨٥   (7ٙ) ،٦ّٺٰ
 أٳ جعطٮ٢حٯ ق٢٪طٲح ٳجعطؿالء دٳجْٙٲح ذْذ ج٥ٴٝٴٗ ٦ّٶ ج٥ٞٴج٭ٺ٬ ج٥طٶ ضك٢٪ٲح . 

  (9ٓ)؛ٳج٥كذٳد ذحّطرحسٱح ٝٴجّذ ٝح٭ٴ٭ٺس ّٞحذٺس ، ٙٲٶ ال ضطغ٨ ذح٥طكٺض ئ٥ٶ أٹس ٙثس ٙٶ ج٥٪ؿط٪ِ
٪ؿط٪ِ ٤٢١ أٳ ٩ح ٹغ٪ٶ ذح٥٪ق٦كس ، ٳئ٭٪ح ضك٪ٶ ٩قح٥ف ج٥أل٭ٲح ال ضك٪ٶ ٩قح٥ف ىرٞس ٩ْٺٮس

خ٪ظ ٱٶ: ج٥ذٹ٬، ٳج٥ٮٚظ، ج٥٪ؾطش١س، ٬٩ خال٣ ق٪حٹطٲح ٥٪قح٥ف جألٙشجد ج٥طٶ ضؾ٪٦ٲح مشٳسجش 
   (9ٔ) .، ٳج٥٪ح٣ٳج٥ْشك، ٳج٤ْٞ٥

ٳ٥ٺظ ٬٩ ج٥٪طقٴس أ٫ ض٢ٴ٫ ق٪حٹس ٱزٯ ج٥نشٳسجش ٥٪ق٦كس ىرٞس دٳ٫ ىرٞس ، ٳئ٫ ١ح٫ 
ِْْشك" ٭حؽثس ٬ّ أعرحخ جٝطقحدٹس ضط٪ػ٤ ٙٶ ج٥٪٢٦ٺس ج٥خحفس ٥ٴعحت٤  "ئ٭ؿ٦ض" ٹشٵ أ٫ مشٳسز "ج٥

جإل٭طحؼ ج٥طٶ ٙشمص ٭َح٧ ج٥ضٳجؼ جألقحدٷ، ج٥زٷ ٹغطأغش ٙٺٰ ج٥شؾ٤ ذح٩شأز ٳجقذز، ٳ٬٩ غ٨ ٙا٭ٰ ٹشٵ 
أ٭ٰ ٙٶ ج٥كح٥س ج٥طٶ ٹضٳ٣ ٙٺٲح ج٥ْح٤٩ ج٥شتٺظ ٙٶ ٭َح٧ أقحدٹس ج٥ضٳجؼ ٳٱٴ ٭َح٧ ج٥٪ٺشجظ ٭طٺؿًس 

٦ّٶ جأل٤ٝ ج٥ٞغ٨ جأل٨َّ ٬٩ ج٥ػشٳجش ج٥ذجت٪س ج٥طٶ ٹ٪٬٢ ضٴسٹػٲح ـ  ٥ال٭ٞالخ جالؾط٪حّٶ ج٥زٵ عٺكٴ٣
أٵ ٳعحت٤ جإل٭طحؼ ـ ئ٥ٶ ٢٦٩ٺس ّح٩س جؾط٪حّٺس ، ٙا٭ٰ ٳج٥كح٥س ١ز٠٥ عٴٗ ٹؾ٤٢ ٱزج عررًح ١حٙٺًح ٦ّٶ 

                                                           
(

ٖٙ
 . ٙٔ، ؿ ج٥ػٞحٙٺس ج٥٪٢طرس ،ج٥ٞح٭ٴ٫"  ٦ٙغٚسٙٸ  جالؾط٪حّٺس "دسجعس ٳج٥ٞٺ٨ ج٥ٞح٭ٴ٫ ّيٺس، د. ٭ْٺ٨( ج٭َش:

(
ٙٗ

ذح٥ٴجْٝٺددس ٩الت٪ددس ج٥طؾددشٹِ جإلعددال٩ٶ ٙددٶ ١حٙددس ٙشٳّددٰ ٥يرٺْددس جإل٭غددح٫ ٳ٥يرٺْددس ج٥كٺددحز ٳ٥٪قدد٦كس ج٥ٚددشد ٳج٥ؿ٪حّددس ٳأ٭ددٰ ٩ددشضرو    ( ٭ٞقددذ 
، ال٣ ٳج٥كدشج٧، أ٧ ذكٞدٴٛ جإل٭غدح٫، أ٧ ذح٥ْردحدجش ٳج٥٪ْدح٩الش     ذح٥ٴجِٝ ال ٹكٺذ ّٮٰ ، ٳال ٹشضِٚ ٦ّٺٰ عٴجء ١ح٫ ٱزج ج٥طؾشٹِ ٩شضريدًح ذدح٥ك  

 ٶ ٤١ ر٠٥ ٹطٴخٶ ج٥٪ق٦كس ج٦ْ٥ٺح ٦٥ؿ٪حّس جإل٭غح٭ٺس ٳ٥إلٙشجد أ٭ٚغٲ٨ ٳ٦٥٪ؿط٪ْحش ٳج٥كٺحز ٦١ٲح.أ٧ ذح٥ؿٮحٹحش ٙٲٴ ٙ
(

ٙ٘
( ج٥ْٚس ٱٶ ج٢٥٘ ّ٪ح ال ٹك٤ ٳٹؿ٪٤ ٳٙدٶ ج٥طٮضٹد٤" ٳ٥ٺغدطْٚ٘ ج٥دزٹ٬ ال ٹؿدذٳ٫ ٭٢حقح"ٙغدشٯ غ٦ْدد ٙٞدح٣ ٥ٺندرو ٭ٚغدٰ ذ٪ػد٤ ج٥قدٴ٧ ٙا٭دٰ              

 .ٖٕ٘، ؿ  7ٳ ؾ حء، ج٭َش: جذ٬ ٩ٮَٴس ، ؼ
 .ٗٓ٘، ؿ  ٗسز ٭ٞٺل ج٥ٮؿحعس ، ج٥٪شؾِ ج٥غحذٜ ، ؼ( ج٥يٲحٙٙ)
(

ٙ9
 .ٕٔ، ؿ ٖٔ( جأل٩ح٭س مذ ج٥خٺح٭س ، ج٥٪شؾِ ج٥غحذٜ ،  ؼ

(
ٙ8

، ٔٔ( ج٥ْذج٥س : ج٥ْذ٣ ٩ح ٝح٧ ٙٶ ج٥ٮٚٴط أ٭دٰ ٩غدطٞٺ٨ ، ٳٱدٴ مدذ ج٥ؿدٴس ، ٳج٥ْذج٥دس ٳفد٘ ذح٥٪قدذس ٩ْٮدحٯ رٳ ّدذ٣، ج٥٪شؾدِ ج٥غدحذٜ ، ؼ            
 .ٖٓٗؿ 

(
ٙ7

٥رح٥ٖس، ضكٞٺٜ عٺذ عحذٜ، دجس ج٢٥طد ج٥كذٹػدسج٥ٞحٱشز، ٢٩طردس   ج جهلل ج٥ذٱ٦ٴٷ ، قؿس ّرذج٥شقٺ٨ ذ٬ جهلل ٳ٥ٸ ذؾحٯأق٪ذج٥٪ْشٳٗ  جإل٩ح٧( ج٭َش: 
 .   9٘ٙ، ؿ ، ذٖذجدج٥٪ػٮٶ

(
9ٓ

 ( ٳٱٶ ج٥طٲ٪س ج٥طٶ ضٴؾٲٲح ج٥٪حس١غٺس ج٥ٶ ٝح٭ٴ٫ ج٥ْٞٴذحش ذأ٭ٰ ٝح٭ٴ٫ ج٥يرٞس ج٥طٶ ضني٦ِ ذح٥غ٦يس ٙٶ ج٥٪ؿط٪ِ .   
(

9ٔ
 أٱ٤ ج٨٦ْ٥ ٝذ جخط٦ٚٴج ٙٸ ضشضٺد ٱزٯ ج٥نشٳسجش.   ( ٳج٥ؿذٹش ذح٥ز١شأ٫
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أ١ػش  ٬ ج٥كشٹس ٙٶ ج٥ْالٝحش ج٥ؿٮغٺس ، ٳ٢٥ٸ ُٹ٢ ٴ٫ِّ سأٹًح ّح٩ًحقذ ضْرٺشٯ "٢٥ٸ ٹٞٴ٧ ضذسٹؿٺًح ٩ضٹذ ٩
 (9ٕ) ".ٱاًل قٺح٣ ؽشٗ ج٥ْزجسٵ ٳقؾ٪س ج٥ٮغحءضغح

ٙا٫ ٩حس١ظ ، ٶ ج٥ذٹ٬، ٳج٥ٮٚظ، ٳج٤ْٞ٥، ٳج٥٪ح٣أ٩ح ج٥٪قح٥ف جألخش ج٥طٶ ضك٪ٺٲح ج٥كذٳد ٳٱ
: ئ٫ ج٥ؾٺٴّٺس عٴٗ ض٦ٖٺٲح ّٮذ٩ح ض٦ٖٶ ج٥كٞحتٜ جألذذٹس ٳٱٶ ج٥ذٹ٬ ٳجألخالٛ، ٝذ ض٤ٚ٢ ذٲح ٦١ٲح ٙٞح٣

 (9ٖ) .ذذاًل ٬٩ أ٫ ضؿذدٱح

ٹرٞٶ ٥ٮح ذْذ ر٠٥ أ٫ ٭غ٦و ج٥نٴء ٦ّٶ ٩غأ٥س ضيٴس ج٥ٞٺ٨ جالؾط٪حّٺس ٳ٩ذٵ ضأغٺشٯ ٦ّٶ 
ج٥كذٳد ، ٙا٫ ٩ح ٹٞح٣ ٬ّ ضيٴس ج٥ٞٺ٨ جالؾط٪حّٺس ٳج٥٪ػ٤ ج٦ْ٥ٺح ٱٴ ٬٩ ٝرٺ٤ ج٥خيأ ج٥ؾحتِ؛ ر٠٥ أ٫ 

حش ٩ٮٲح، ْ، ٳئ٭٪ح ج٥زٵ ٹطيٴس ٳٹطٖٺش ٱٴ ٩ٴٝ٘ ج٥٪ؿط٪ج٦ْ٥ٺح غحذطس ال ضطيٴس ٳال ضطرذ٣ج٥ٞٺ٨ ٳج٥٪ػ٤ 
، ٳ٥ز٠٥ ٙا٫ ج٥كذٳد ضشضرو ذح٥ٞٺ٨ ٳج٥٪ػ٤ ج٦ْ٥ٺح ٳال ضشضرو ٙٲٶ ضط٪غ٠ ذٲح ضحسز، ٳضٲ٪٦ٲح ضحسز أخشٵ

٩ؿط٪ِ ٩ح ج٥ذٙحُ ٬ّ  ذ٪ح آ٣ ئ٥ٺٰ ٩ٴٝ٘ ج٥٪ؿط٪ْحش ٬٩ ج٥٪قح٥ف ج٥طٶ ضك٪ٺٲح ج٥كذٳد ، ٙارج أٱ٪٤
 ٶ ئ٫ ج٥ٞٺ٨ ج٥٪شضريس، ٙا٫ ر٠٥ ال ٹْٮأّشجك ج٥ٮحط، أٳ ق٪حٹس عال٩س ّٞٴ٥ٲ٨، أٳ فكس ّٞٺذضٲ٨

، ٳئ٭٪ح ٹْٮٶ أ٫ ج٥٪ؿط٪ِ ٱٴ ج٥زٵ ٙغذ ٳج٭كشٗ ، ٳ٥ز٠٥ ٭القٌ ذٲزٯ ج٥٪قح٥ف ٝذ ضٖٺشش أٳ ضيٴسش
٩ػاًل أ٫ ج٥٪ؾشُ ج٥٪قشٷ ال ٹْحٝد ٦ّٶ ؾشٹ٪س ج٥ض٭ح ذ٪ح ضٞنٸ ذٰ ج٥ؾشٹْس جإلعال٩ٺس ، ٳ٩ِ ر٠٥ 

 أفركص ضرٺف ج٥ض٭ح ٩ػاًل . ال ٹ٪٬٢ أ٫ ٭ٞٴ٣ أ٫ ج٥ٞٺ٨ جالؾط٪حّٺس ٳج٥٪ػ٤ ج٦ْ٥ٺح ضيٴسش ذكٺع 

، ٙا٭ٲح ذخالٗ ج٥ٞٺ٨ جالؾط٪حّٺس ضطيٴس ٳضطٖٺش أل٭ٲح ضٞٴ٧ ٩ح ج٥٪رحدب ج٥غٺحعٺس ٳجالٝطقحدٹسأ
، ٳٱٶ ذيرٺْس ٳ٥ٺظ ٬٩ ج٥نشٳسٵ أ٫ ض٢ٴ٫ أخالٝٺس٦ّٶ أعظ ٩حدٹس ، ٳضغطٲذٗ إٔشجمًح ٭ْٚٺس، 

٩قذسٱح جإل٥ٲٸ ال ٹ٪٬٢ أ٫ ٭ْذٱح  ؛ أل٫ ج٥كذٳد ذح٥ش٨ٕ ٬٩إغش ٙٶ ج٥ْٞٴذحش ذ٪ح ٙٺٲح ج٥كذٳدج٥كح٣ ض
، ٬٩ ج٥ٮَح٧ جالؾط٪حّٸ ٙٸ ٤١ ص٩ح٫ ٍحٱشز خحمْس ٥ٞٴج٭ٺٮٲح ج٥خحفس ، ٳئ٭٪ح ٱٶ ؾضء ال ٹطؿضأ

ٳ٥ٞذ ذٺٮح أ٭ٲح ٥ٺغص ٩كقٴسز ٙٶ ئىحس ج٥٪ػ٤ ج٦ْ٥ٺح ٳال ٩غطٴّرس ٙٶ ٢ٙشز ج٢٥٪ح٣ جألخالٝٸ ، ٳ٢٥ٮٲح 
ط٪ِ ّٮٲح ٙٶ ص٬٩ ٩ح ، ٙا٭ٰ ٹ٢ٴ٫ ٝذ ضخ٦ٶ ٬ّ ضْذ ٬٩ ج٥ٴعحت٤ ج٥الص٩س ٥ر٦ٴٕٲح، ٙارج ضخ٦ٶ ج٥٪ؿ

 (9ٗ) .٩ػ٦ٰ ج٦ْ٥ٺح ٳٝٺ٪ٰ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(

9ٕ
 .ٗٙؿ  ، ٕه ٩ٴع٢ٴ، ٧،دجسج٥طٞذ٧، 7ٙ8ٔج٥ؾٺٴّٸ، ج٥كضخ ذٺح٫ ٳئ٭ؿ٦ض، ٩حس١ظ( ج٭َش:

(
9ٖ

 . ٗٙ( ج٭َش:ج٥٪شؾِ ج٥غحذٜ ، ؿ 
(

9ٗ
 .ٕ٘٘( ج٭َش: ج٥٪ؿذٳخ ، ؿ 
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 الخـاتمـت:

 ذْذ ٱزج ج٥٪ؾٴجس ٩ِ ٩ٴمٴُ ج٥ركع آ٫ ٥ٮح أ٫ ٭٦ٞٸ ذْقح ج٥طغٺحس، ٥ٮٞشس ٩ح ٹ٦ٸ:     

    ج٥كدددددذٳد ٙدددددٸ ٥ٖدددددس ج٥ْدددددشخ ضي٦دددددٜ ٳٹدددددشجد ذٲدددددح ج٥كدددددحؾض ج٥٪دددددح٭ِ ذدددددٺ٬ ؽدددددٺثٺ٬ عدددددٴجء
ٳالٹرْددددذ ّددددد٬ ر٥دددد٠ ٩ْٮحٱددددح ّٮددددذ ٙٞٲددددحء ج٥ؾدددددشٹْس،      أ١ددددح٫ ج٥٪ددددح٭ِ قغددددٺح أ٧ ٩ْٮٴٹددددح؛     

ٙٲدددددٸ ّٮدددددذٱ٨ ّٞٴذدددددحش ٩ٞدددددذسز ؽدددددشّح أٳؾرٲدددددح ج٥ؾدددددحسُ ج٥ك٢دددددٺ٨ ّٮدددددذ جٝطدددددشجٗ ٩دددددح   
 ٹٴؾرٲح.

     ضرحٹٮدددددص آسجء ج٥ٚٞٲدددددحء قدددددٴ٣ ٩غدددددأ٥س ققدددددش ج٥كدددددذٳد ٳج٭ٞغددددد٪ٴج ذؾدددددأ٭ٲح ئ٥دددددٶ سأٹدددددٺ٬
ٗ ٩ٚٲددددددٴ٧ ج٥كددددددذ ٳ٩ذ٥ٴ٥ددددددٰ ّٮددددددذ ،ٳأعددددددحط جالخددددددطالٗ ذٺٮٲ٪ددددددح ٹشؾددددددِ ئ٥ددددددٶ جخددددددطال

، ٳ٩ددددد٬ قٺدددددع  س ضٞغدددددٺ٨ ج٥ْٞٴذدددددحش ٩ددددد٬ قٺدددددع ج٥طٞدددددذٹش    ٩ْٺدددددح ، ٳجخدددددطال١ٗددددد٤ سأٵ
فددددددحقد ج٥كددددددٜ ج٥٪ْطددددددذٵ ٦ّٺددددددٰ، ٳ٭ددددددشٵ أ٫ ج٥ددددددشأٷ ج٥ػددددددح٭ٸ أسؾددددددف ؛ أل٫ ج٥ددددددشأٷ   

ج٥كددددددذ ٦ّددددددٶ ١دددددد٤   ّٞٴذددددددس ٩ٞددددددذسز ؽددددددشًّح، ٳٙٺددددددٰ ضٴعددددددٺِ ٥ددددددذجتشز     جألٳ٣ ٹي٦ددددددٜ 
، ٙٺدددددددذخ٤ ٙٺٲدددددددح ّٞٴذدددددددحش ضخط٦ددددددد٘ خقدددددددحتـ ذْندددددددٲح ٳأق٢ح٩دددددددٰ ّددددددد٬   ج٥كدددددددذٳد

ج٥دددددشأٷ ج٥ػدددددح٭ٸ ٹضٹدددددذ ٝٺدددددذًج ٦ّدددددٶ ٱدددددزج     خقدددددحتـ ج٥دددددرْل جٻخدددددش ٳأق٢ح٩دددددٰ؛ٳأل٫   
جإلىددددددالٛ ٙٺنددددددٺ٘ ئ٥ددددددٶ ٩ْٺددددددحس ج٥طٞددددددذٹش ٩ْٺددددددحسًج أخددددددشًج ٱددددددٴ أ٫ ض٢ددددددٴ٫ ج٥ْٞٴذددددددس   
ج٥٪ٞددددددذسز ٳجؾرددددددس قٞددددددًح هلل ضْددددددح٥ٶ ، ٳج٥ٞٴجّددددددذ جألفددددددٴ٥ٺس ضٞنددددددٸ ذطددددددشؾٺف ج٥٪ٞٺددددددذ    
٦ّددددٶ ج٥٪ي٦ددددٜ ، ٳٙنددددداًل ّدددد٬ ر٥ددددد٠ ٙددددا٫ ٱددددزج ج٥طٞٺٺدددددذ ٹطٴجٙددددٜ ٩دددددِ ىرٺْددددس ؾدددددشجت٨        

 .ج٥ؾشّٺسج٥كذٳد ٳّٞٴذحضٲح ٳأق٢ح٩ٲح 

     ج٥قددددددٚس ج٥ؿٴٱشٹددددددس ج٥طددددددٸ ض٪ٺددددددض ج٥ْددددددـٞٴذس ج٥كذٹددددددس ّدددددد٬ ذددددددحٝٸ ج٥ْٞٴذددددددحش جألخددددددش
دجخددددد٤ ج٥ٮَدددددـح٧ ج٥ْٞدددددـحذٸ جإلعدددددال٩ٸ؛ ٱدددددٸ فدددددٚس ج٥طٞدددددذٹش، ذ٪ْٮدددددٶ أ٭دددددٰ ال ٹؿدددددٴص         
٥٪دددددد٬ ٹٞنددددددٸ ذطٴٝٺْٲددددددح ج٥ضٹددددددحدز ٦ّٺٲددددددح ٳال جال٭طٞددددددحؿ ٩دددددد٬ ٩ٞددددددذجسٱح ج٥٪كددددددذد، ٳ    

طْضٹشٹدددددددس ٦ّدددددددٶ   ذح٥طدددددددح٥ٸ الٹ٪٢ددددددد٬ ج٥ؿ٪دددددددِ ذدددددددٺ٬ ج٥ْٞٴذدددددددس ج٥كذٹدددددددس ٳج٥ْٞٴذدددددددس ج٥      
٩ٞطندددددٶ ٳجقدددددذ، ٳٱدددددزج ج٥دددددزٷ ٝدددددشسٯ ٦ّ٪ددددددحء ج٥ؾدددددشٹْس جإلعدددددال٩ٺس ٥ددددد٨ ٹطٮردددددٰ ٥ددددددٰ          
٩يرٞددددددٴ ج٥ٞددددددٴج٭ٺ٬ ج٥ٴمددددددْٺس ئال آ٭ٚددددددح، ذطٞشٹددددددشٱ٨ ٥٪رددددددذأ ّددددددذ٧ جصدٳجؾٺددددددس ج٥ْٞٴذددددددس   

 ٦ّٶ ج٥ؿش٧ ج٥ٴجقذ.

   ئ٫ ٩دددددح ٹٞدددددح٣ ّددددد٬ ضيدددددٴس ج٥ٞدددددٺ٨ جالؾط٪حّٺدددددس ٳج٥٪ػددددد٤ ج٦ْ٥ٺدددددح ٱدددددٴ ٩ددددد٬ ٝرٺددددد٤ ج٥خيدددددأ
ج٦ْ٥ٺدددددح غحذطدددددس ال ضطيدددددٴس ٳال ضطردددددذ٣ ، ٳئ٭٪دددددح ج٥دددددزٵ     ج٥ؾدددددحتِ؛ ر٥ددددد٠ أ٫ ج٥ٞدددددٺ٨ ٳج٥٪ػددددد٤  

ط٪ْدددددددحش ٩ٮٲدددددددح ، ٙٲددددددٸ ضط٪غددددددد٠ ذٲدددددددح ضدددددددحسز،  ٹطيددددددٴس ٳٹطٖٺدددددددش ٱدددددددٴ ٩ٴٝدددددد٘ ج٥٪ؿ  
، ٳ٥ددددددز٠٥ ٙددددددا٫ ج٥كددددددذٳد ضددددددشضرو ذددددددح٥ٞٺ٨ ٳج٥٪ػدددددد٤ ج٦ْ٥ٺددددددح ٳال   ٳضٲ٪٦ٲددددددح ضددددددحسز أخددددددشٵ

، ش ٩ددددد٬ ج٥٪قدددددح٥ف ج٥طدددددٶ ضك٪ٺٲدددددح ج٥كدددددذٳد    ضدددددشضرو ذ٪دددددح آ٣ ئ٥ٺدددددٰ ٩ٴٝددددد٘ ج٥٪ؿط٪ْدددددح    
س عدددددال٩س ّٞدددددٴ٥ٲ٨ ، أٳ ق٪حٹدددددذٙحُ ّددددد٬ أّدددددشجك ج٥ٮدددددحط٩ؿط٪دددددِ ٩دددددح ج٥دددددٙدددددارج أٱ٪ددددد٤ 

ذٲدددددزٯ ج٥٪قدددددح٥ف ٝدددددذ   ، ٙدددددا٫ ر٥ددددد٠ ال ٹْٮدددددٸ أ٫ ج٥ٞدددددٺ٨ ج٥٪شضريدددددس ، أٳ فدددددكس ّٞٺدددددذضٲ٨
، ٸ أ٫ ج٥٪ؿط٪دددددددِ ٱدددددددٴ ج٥دددددددزٷ ٙغدددددددذ ٳج٭كدددددددشٗ، ٳئ٭٪دددددددح ٹْٮدددددددضٖٺدددددددشش أٳ ضيدددددددٴسش

ٳ٥ددددددز٠٥ ٭القددددددٌ ٩ددددددػاًل أ٫ ذْددددددل ج٥ٞددددددٴج٭ٺ٬ ج٥ٴمددددددْٺس ال ضْحٝددددددد ٦ّددددددٶ ؾشٹ٪ددددددس          
، ٳ٩ددددددِ ر٥دددددد٠ ال ٹ٪٢دددددد٬ أ٫ ٭ٞددددددٴ٣ أ٫ جإلعددددددال٩ٺسٞنددددددٸ ذددددددٰ ج٥ؾددددددشٹْس ج٥ض٭ددددددح ذ٪ددددددح ض

 ج٥ٞٺ٨ جالؾط٪حّٺس ٳج٥٪ػ٤ ج٦ْ٥ٺح ضيٴسش ذكٺع أفركص ضرٺف ج٥ض٭ح ٩ػاًل . 
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        ٜ٩دددددح ؽدددددشّص ج٥كدددددذٳد ئال ٥كٚدددددٌ ٩ٞقدددددٴد ج٥ؾدددددشُ، ٳ٩ٞقدددددٴد ج٥ؾدددددشُ ٩ددددد٬ ج٥خ٦ددددد
خ٪غدددددس: أ٫ ٹكٚدددددٌ ٦ّدددددٺٲ٨ دٹدددددٮٲ٨، ٳ٭ٚغدددددٲ٨، ٳ٦ّٞٲددددد٨، ٳ٭غددددد٦ٲ٨، ٳ ٩دددددح٥ٲ٨. ٳر٥ددددد٠         

ْدددددذ٧، ذطٞشٹدددددش ٩دددددح ٩ددددد٬ ؽدددددأ٭ٰ ج٥كدددددإٳ٣ دٳ٫      ذكٚدددددٌ ٱدددددزٯ ج٥خ٪غدددددس ٩ددددد٬ ؾح٭دددددد ج٥    
 جسض٢حخ ٩ح ٹخ٤ ذٲح.
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 قائمت المراجع:

 ذ٪ؿ٦س ٩ٮؾٴس ذكع (789،٧ٔ) ّح٩ش، أق٪ذ عٺذ ج٥كذٳد، ،د. ٩ك٪ذ ئعٞحه ٙٸ أغشج٥طٴذس 
 . ذيٮيح ج٥ٞح٭ٴ٫ ٳ ج٥ؾشٹْس ٦١ٺس

 ٢٩طرس ٩قيٚٶ ج٥ك٦رٸىرْس  (7ٙٙٔ) ج٥ٚشجء، ج٥كغٺ٬ ذ٬ ٩ك٪ذ ج٥غ٦يح٭ٺس، جألق٢ح٧ ،
 .ٕه

 ج٥رقشٷ قرٺد جذ٬ ٩ك٪ذ ذ٬ ٦ّٸ ج٥كغ٬ أذٶ ج٥ذٹٮٺس، ٳج٥ٴالٹحش ج٥غ٦يح٭ٺس جألق٢ح٧ 
 .ٔه ذٺشٳش، ج٦ْ٥٪ٺس، دجسج٢٥طد ( ٱـ،٘ٓٗٔ) ج٥٪حٳسدٷ،

 ،ذٺشٳش، ذذٳ٫ ىرْس ٳال ضحسٹخ ٭ؾش.  ج٢٥طد، ّح٨٥ قٺح٫، ذ٬ خ٦٘ ذ٬ ٩ك٪ذ أخرحسج٥ٞنحز 

 ذذٳ٫ ٭حؽش ٳال  أ٩ٺ٬، ج٥ذ١طٴس/ّػ٪ح٫ ضشؾ٪س ّشٳز، أق٪ذد.  ج٥يشٛ، ٩ٚطشٛ ٙٸ جإلعال٧
 ىرْس.

 ،ّرذجهلل ٧ ،ضكٞٺ7ٙ8ٜٔج٥غ٪ْح٭ٸ، ج٥ط٪ٺ٪ٸ ٩ٮقٴس ذ٬ ٩ك٪ذ ذ٬ ّرذج٢٥شٹ٨ جأل٭غحخ 
 .ٔه ذٺشٳش، دجسج٢ٚ٥ش، ّ٪شج٥رحسٳدٷ،

 ِ٧ 7ٗ7ٔج٥٪شضنٶ،ذ٬  ٹكٺٶ ذ٬ أق٪ذ جأل٩قحس، ٦ّ٪حء ٥٪زجٱد ج٥ركشج٥ضخحسج٥ؿح٩
 .ٔ،ج٥ٞحٱشز ، ه،٢٩طرس ج٥خح٭ؿٸ 

 أفٴ٥ٰ سجؾِ ٧، 78ٖٔج٥ٞشىرٸ، سؽذ ذ٬ أق٪ذ ذ٬ ٩ك٪ذ ج٥٪ٞطقذ، ٳ٭ٲحٹس  ج٥٪ؿطٲذ ذذجٹس 
 ، ٕه ج٥ٞحٱشز، جإلعال٩ٺس، دجسج٢٥طد ج٥ك٦ٺ٨، ّرذ ٩ك٪ذ جألعطحر / ّرذج٥ك٦ٺ٨ ٦ّٺٰ ٳ٦ّٜ

ٳجّط٪ذ٭ح أٹنًح٦ّٶ ىرْس دجس ج٢ٚ٥ش ، ذٺشٳش، ٳأٹنًح ىرْس ٩قٴسز ٬ّ ىرْس ج٥خح٭ؿٸ 
 ج٢ٚ٥ش .دجس 

 ِج٥ْشذٸ، دجسج٢٥طحخ ،78ٕ٧ٔج٢٥حعح٭ٸ، ج٥ذٹ٬ ّالء ج٥ؾشجتِ، ضشضٺد ٙٸ ج٥قٮحتِ ذذجت 
  ٕ.ذٺشٳش ، ه

 ٕه ٩ٴع٢ٴ، دجسج٥طٞذ٧، 7ٙ8،٧ٔٳئ٭ؿ٦ض، ٩حس١ظ ج٥ؾٺٴّٸ، ج٥كضخ ذٺح٫. 

 عٮس  ذح٥٪ٴجٛ، ج٥ؾٲٺش ج٥ْرذسٷ ج٥ٞحع٨ أذٸ ٹٴع٘ ذ٬ ٩ك٪ذ خ٦ٺ٤، ٥٪خطقش ٳجإل٦١ٺ٤ ج٥طحؼ
 .ٕه  ذٺشٳش، دجسج٢ٚ٥ش، ، ٱـ78ٖٔ

 ،ؽشٗ ج٥غٺذ ضكٞٺٜ 79٘،٧ٔ ج٥رغطٸ، ج٥ط٪ٺ٪ٸ قحض٨ أذٴ أق٪ذ ذ٬ قرح٫ ذ٬ ٩ك٪ذ ج٥ػٞحش 
 ٔ.ه دجسج٢ٚ٥ش، أق٪ذ، ج٥ذٹ٬

 أذٴصٱشز، دجسج٢ٚ٥شج٥ْشذٸ، ذذٳ٫  جإلعال٩ٸ "ج٥ْٞٴذس"، ٩ك٪ذ ج٥ٰٚٞ ٙٸ ج٥ْٞٴذس ٳ ج٥ؿشٹ٪س
 س٨ٝ ىرْس ٳال ضحسٹخ ٭ؾش.

 ٶ ضرٺٺ٬ ج٥كٞحتٜ ؽشـ ١ٮض ج٥ذٝحتٜ، دجس ج٥ؾ٦رٸ، ٦ّ ٪ذأق ج٥ذٹ٬ ؽٲحخ ج٥ؾٺخ قحؽٺس
 ، ذذٳ٫ ضحسٹخ ٭ؾش .ٕج٥٪ْشٙس ٦٥يرحّس ٳج٥ٮؾش، ه

 ج٥ذٱ٦ٴٷ ، ضكٞٺٜ عٺذ  ّرذج٥شقٺ٨ ذ٬ جهلل ٳ٥ٸ ج٥٪ْشٳٗ ذؾحٯ أق٪ذ ج٥رح٥ٖس، جإل٩ح٧ جهلل قؿس
 .، ذٖذجد٢٩طرس ج٥٪ػٮٶ ،عحذٜ، دجس ج٢٥طد ج٥كذٹػس، ج٥ٞحٱشز

 ٜٳج٥ٮؾش ٦٥يرحّس دجسج٥ٴٙحء ٧، 789ٔفرف، ج٥٪ؿٺذ ّرذ ٳج٥ؿكٴد، ج٥ؿٲ٤ ذٺ٬ جإلعال٧ قٞحت 
 .٩ٔقش،ه ج٥٪ٮقٴسز، ٳج٥طٴصٹِ،
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 ّحذذٹ٬ ذحذ٬ ج٥ؾٲٺش أ٩ٺ٬ ٩ك٪ذ جألذقحس، ضٮٴٹش ؽشـ ج٥٪خطحس ج٥ذس ج٥٪كطحس٦ّٶ سد 
 ٕه ج٥ٞحٱشز، ج٥ك٦رٸ، ج٥رحذٸ ٩قيٚٶ ٳ٩يرْس ٢٩طرس ٱـ،8ٖٙٔ،

 ج٥ذٹ٬ ٩كٸ ٩ك٪ذ ، ضكٞٺٜىرْس دجسج٠ٚ٥، ذٺشٳشجألؽْع،  ذ٬ ع٦ٺ٪ح٫ دجٳد، أذٸ عٮ٬ 
 ّرذج٥ك٪ٺذ.

 ج٥شق٪٬ مٺحء ٩ك٪ذ ضكٞٺٜ ٱـ، ٕٕٗٔأق٪ذ ذ٬ ج٥كغٺ٬ ذ٬ ٦ّٸ ج٥رٺٲٞٶ، ج٥قٖشٵ، ج٥غٮ٬  
 .ج٥شٹحك ج٥شؽذ، ٢٩طرس جألَّ٪ٸ،

 ج٥٪٢طرس ٧، 799ٔج٥ٲ٪ح٧، ١٪ح٣ ج٥ذٹ٬ ذ٬ ّرذ ج٥ٴجقذ ج٥٪ْشٳٗ ذحذ٬ ج٥ٞذٹش، ٙطف ؽشـ 
  .ٕس ج٢ٚ٥ش، ذٺشٳش، هٳجّط٪ذ٭ح ٦ّٶ ىرْس دج ج٥طؿحسٹس، ج٥ٞحٱشز ،

 ىرْس دجس جذ٬ ١ػٺش ٳدجس ٱـ، 9ٓٗٔج٥رخحسٷ، ٩ك٪ذ ذ٬ ئع٪حّٺ٤ ج٥رخحسٷ،  فكٺف
 .ٖج٥رٖح، ه دٹد ٩قيٚٶ ذٺشٳش، ضكٞٺٜ ،ج٥ٺ٪ح٩س

 ٰٞٙ 778،٧ٔ ج٥ٚٺطٴسٷ، ّيٺس ٩ك٪ذ جإلعال٩ٸ، ج٥ؿٮحتٸ ج٥طؾشٹِ ٙٸ ج٥كذٹس ج٥ْٞٴذس 
 .ٔه ٥ٺرٺح، ذٮٖحصٷ، ٝحسٹٴ٭ظ، ؾح٩ْس ٩ٮؾٴسجش

 ج٥٪ؿ٦سٙٸ  ٩ٮؾٴس ذكع  ٧، 79ٙٔج٥٪ؿذٳخ، د. أق٪ذ جإلعال٩ٺس، ج٥ؾشٹْسٙٸ  ج٥كذٳد ٦ٙغٚس 
 ج٥ْذدج٫ ذح٥ٞحٱشز، ٳج٥ؿٮحتٺس جالؾط٪حّٺس ٦٥ركٴظ ج٥ٞٴ٩ٶ ج٥٪ش١ض ضقذس٬ّ ج٥ٞٴ٩ٺس ج٥ؿٮحتٺس

 .ٳٹٴ٥ٺٴ ٩حسط ٳج٥ػح٭ٶ، جألٳ٣

 ،ذٺشٳش. دجسج٥٪ْشٙس، ج٥ٮذٹ٨، أذٴج٥ٚشؼ ئعكحٛ ذ٬ ٩ك٪ذ ج٥ٚٲشعص 

 ج٥ػٞحٙٺس. ج٥٪٢طرس ّيٺس، د. ٭ْٺ٨ ج٥ٞح٭ٴ٫" ، ٦ٙغٚسٙٸ  جالؾط٪حّٺس "دسجعس ٳج٥ٞٺ٨ ج٥ٞح٭ٴ٫ 

 جإلعال٩ٸ، ج٥٪٢طد ج٥٪ٞذعٸ، ٝذج٩س ذ٬ ّرذجهلل قٮر٤، ذ٬ أق٪ذ ج٥٪رؿ٤ جإل٩ح٧ ٰٙٞ ٙٸ ج٢٥حٙٸ 
 ذٺشٳش.

 ٗ٩قٺ٦كٸ ٱال٣ ضكٞٺٜ ج٥رٲٴضٸ، ٹٴ٭ظ ذ٬ ٩ٮقٴس جإلٝٮحُ، ٩ط٬ ٦ّٶ ج٥ٞٮحُ ١ؾح 
 .ج٥شٹحك ج٥ٮقشج٥كذٹػس، ٱال٣، ٢٩طرس ٩قيٚٶ

 ٘أق٪ذ ذ٬ ج٥ْضٹض ّرذ ج٥ذٹ٬ء ّالج٥رضدٳٷ، ٙخشجإلعال٧ أفٴ٣ جألعشجس٬ّ ١ؾ 
 .بيروت دارالكتبالعلمية، محمدعمر، محمود اهلل عبد تحقيق، 779٧ٔج٥رخحسٷ،

 ٭ؾش.، ذذٳ٫ ضحسٹخ ٔه دجسفحدسذٺشٳش، ٩ٮَٴس، ذ٬ ٢٩ش٧ ذ٬ ٩ك٪ذ ج٥ْشخ، ٥غح٫ 

 ج٥ؾشٹ٘ أ.د/ ّرذج٥غال٧ جإلعال٩ٸ، ج٥ٰٚٞ ٙٸ ج٥ْٞٴذحش أق٢ح٧ ٙٸ ج٥ؾشّٺس ج٥٪رحدب 
 ذٺشٳش. جإلعال٩ٸ، دجسج٥ٖشخ 78ٙ،٧ٔج٥ْح٨٥،

 ،دجس ٩ٮؾٴسجش ج٥ْشذٸ، ج٥طشجظ ئقٺحء ٥ؿٮس ضكٞٺٜ قض٧، ذ٬ عْٺذ ذ٬ أق٪ذ ذ٬ ٦ّٸ ج٥٪ك٦ٶ 
 .ج٥ؿذٹذز جألٙحٛ

 ج٥ْح٩شز. ج٥يرحّس دجس ٧، 78ٕٔخغشٳ، ٩ٮال ج٥ٴفٴ٣، ٩شٝحز ؽشـ ٙٸ جألفٴ٣ ٩شآز 

 ج٥غ٦ٚٸ، ج٥٪ؿٺذ ّرذ ذ٬ ق٪ذٷ ضكٞٺٜ ٱـ،ٗٓٗٔج٥يرشج٭ٸ، أق٪ذ ذ٬ ع٦ٺ٪ح٫ ج٢٥رٺش، ج٥٪ْؿ٨ 
 . ٕه ج٥ْشجٛ، ج٥٪ٴف٤، ٳج٥ك٨٢، ج٦ْ٥ٴ٧ ٢٩طرس

 ٩يرْس ٧، 7٘8ٔج٥خيٺد، ج٥ؾشذٺٮٸ ٩ك٪ذ ج٥٪ٮٲحؼ، أ٥ٚحً ٩ْشٙس ئ٥ٶ ج٥٪كطحؼ ٩ٖٮٸ 
 ج٥ٞحٱشز. ج٥ك٦رٸ، ج٥رحذٸ ٩قيٚٶ

 ج٦ٞ٥ْؿٶ، ّقح٧ ضكٞٺٜ مٴٹح٫، ذ٬ عح٨٥ ذ٬ ٩ك٪ذ ذ٬ ئذشجٱٺ٨ ج٥ذ٥ٺ٤، ؽشـ ٙٸ ج٥غرٺ٤ ٩ٮحس 
 ٱـ.٘ٓٗٔعٮس  ،ٕه ج٥شٹحك، ج٥٪ْحسٗ، ٢٩طرس
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 سعح٥س ٧، 79ٙٔج٥ٚطٴـ، أذٴ قحٌٙ أذٴج٥٪ْحىٸ ٩ٞحس٭س، دسجعس جإلعال٩ٸ ج٥ْٞحذٸ ج٥ٮَح٧ 
  .ج٥ٞحٱشز ج٥كٞٴٛ، ؾح٩ْس ٦١ٺس د١طٴسجٯ،

 ج٥ؾح٩ٺس، ج٥ذجس عٴسٹح، د٩ؾٜ ج٨٦ٞ٥، دجس ٧، 77ٖٔج٥ضقٺ٦ٶ، د. ٩ك٪ذ ج٥ٚٞٲٺس، ج٥ٮَشٹحش 
 .ٔه ٥رٮح٫، ذٺشٳش،

 ج٥ٮٲنس دجس ٧،ٕٗٓٓقغ٬، ج٦٥يٺ٘ ّرذ د. عْٺذ جإلعال٩ٸ، ج٥ؿٮحتٸ ج٥ٰٚٞ ٙٸ ج٥كذٳد ٭َشٹس 
 .ج٥ٞحٱشز ج٥ْشذٺس،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


