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 اجتهاداث يف اندزس اننحىي
ف بأل

ّ
 جىاش اإلفساد وانتركري يف اسم انتفضيم املعس

 ()أ. د. ٧٦ؽوح ػكةرة

ػأواًل:ػطدخلػوتذصغر:
ٕىػ٢»ٲ٢ ٨٦ٌ ا٧٣ذٕة٣ى٥ أف اق٥ ا٣ذٛ ثـٱػةدًة ، ٬ٮ ا٣ٮوػٙ ا٧٣ج٪ػٰ ٤ٔػٯ أٍٚ

«وػػةظج٫ ٤ٔػػٯ ٗٲػػؿق ٚػػٰ أوػػ٢ ا٣ٕٛػػ٢
(1)

ػػ٭٥ أفَّ ،  ٌي ػػط ثٕ ًَّ ا٧٣ػػؿاد ثػػ٫ » ككى

٠ػ٢  كوػٙ ٤ٔػٯ كزف )إٔٚػ٢( ٱػؽؿ ٤ٔػٯ أف  ٨٦ ٠ػٺـ ا٣٪عػةة  اقذؼٺوةن 

«مٲبٲ٨ امذؿ٠ة ٰٚ وٛح كزاد أظؽ٧٬ة ٤ٔٯ اٳػؿ ٰٚ د٤ػٟ ا٣ىػٛح
(2)

  ٩عػٮ ؛

٢ ٨٦ ا٧٣ةؿ(ك ،ؿ ٨٦ اٵرض()ا٣ن٧ف أ٠ٍجى  ٌى د٩ٍة ظٌؽ اقػ٥  .)ا٥٤ٕ٣ أٍٚ كٝؽ أكرى

زٲ٨ ،٧٠ة ٱك٧ ٮ٫٩، ا٣ذٌٛٲ٢ أك )أ٢ٕٚ ا٣ذٌٛٲ٢( ٦ةء ٵف ا٣ٞػؽ، ٨٦ ٠ذت ا٧٣عؽى

ق. ٠ة٩ٮا ٱٕؿِّٚٮف ا٣نٰء ثة٣ذ٧سٲ٢ ٫٣ ٗة٣جةن ٹ  ثعؽِّ

 كٹق٥ ا٣ذٌٛٲ٢ زٺث ظةٹت 

دان ٨٦ )أؿ( كاٷًةٚح  ا٣عة٣ح األو٣ٯ ٧١ةف ، أف ٱ١ٮف ٦ضؿَّ  ٚٲضت ٫٣ ظي

 ...أف ٱ١ٮف ٦ٛؿدان ٦ؾ٠َّؿان  أظؽ٧٬ة 

 ( صةٌرة ٧٤٣ٌٛٮؿ.٨ٍ )٦ً  ثػأف ٱيٍؤدٯ ثٕؽق  كا٣سة٩ٰ 

                                                 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 

 .92  2مؿح ا٣ذىؿٱط ٤ٔٯ ا٣ذٮًٲط  - اٵز٬ؿم (1)

ٌٛٯ  ،ؽٲد. ٦ع٧ؽ ٔ (2)  .1/677ا٣٪عٮ ا٧٣ى
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أظؽ٧٬ة  أف ٱ١ٮف ٦ُةثٞةن   ك٫٣ ظ٧١ةف، )أؿ( ٕؿَّٚةن ثػ٦أف ٱ١ٮف   ا٣عة٣ح ا٣سة٩ٲح

ػ٤ٯ، )زٱؽ اٵ٢ٌٚ  ٩عٮ، ٧٣ٮوٮ٫ٚ ٌٍ ٛي كا٣ـٱػؽكف  ،كا٣ـٱػؽاف اٵٌٚػٺف، ك٬٪ؽ ا٣

ٛي ، اٵ٤ٌٚٮف  (.٨ٍ )٦ً  ثػ ٱؤدٯ ٫ٕ٦ ٢(. كا٣سة٩ٰ  أٌٹ ٌى كا٣٭٪ؽات ا٤ٌٛ٣ٲةت أك ا٣

 ٣ـ٫٦ أ٦ؿاف ، ٚإذا ٠ة٩خ إًةٚذ٫ إ٣ٯ ١٩ؿة،   أف ٱ١ٮف ٦ٌةٚةن ا٣عة٣ح ا٣سة٣سح

د ، كٱ٤ػــ ٚػٰ ا٧٣ٌػةؼ إ٣ٲػ٫ أف ٱُػةثٜ، ا٣ذؾ٠ٲؿ كا٣ذٮظٲؽ ٧٠ة ٱ٤ـ٦ةف ا٧٣ضؿَّ

٢ٌٍ ا٦ؿأة...(ا٣ـٱؽاف أ٢ٌٚ رص٤ٲ٨ ك٩عٮ  ) ٚى كإذا ٠ة٩خ اٷًةٚح إ٣ػٯ ، ٬٪ؽ أ

ؿ ث٧ػة ٹ، ٦ٕؿٚح يكِّ ا٣٪ػةٝه »٠ٞػٮ٣٭٥  ، دٌٛػٲ٢ ٚٲػ٫ كصجىػخ ا٧٣ُةثٞػح ٚػإف أ

إف ٠ػةف ٤ٔػٯ أوػ٫٤ ٦ػ٨ إٚػةدة ك، أم ٔػةدٹ٥٬، كاٵمٌش أٔؽٹ ث٪ػٰ ٦ػؿكاف

«ا٧٣ٛة٤ًح صةزت ا٧٣ُةثٞح ك دؿ٠ي٭ة
(3)

. 

 َّٰ كٝؽ صةءت ا٣عة٣ذةف ٰٚ ا٣عؽٱر ا٣نػؿٱٙ  )أٹ أػجػؿ٥٠ ثػِّظج٥١ِّ إ٣ػ

كأٝػػؿث٥١ ٦٪ٌػػٰ ٦ضػػة٣ف ٱػػٮـ ا٣ٞٲة٦ػػح أظةقػػ٪٥١ أػٺٝػػةن(
(4)

ٚػػِّٚؿد )أظػػٌت ، 

 كأٝؿب( كص٧ٓ )أظك٨(.

 ڄ ڄ ژة٣ٯ  اقػ٥ ا٣ذٌٛػٲ٢ ٤ٔػٯ ا٧٣ٛةًػ٤ح ٠ٞٮ٣ػ٫ دٕػ ؿ  كٝؽ ٹ ٱىػؽ

«ٵف قجعة٫٩ ٣ٲف ٤ٔٲ٫ مٰء أ٬ٮف ٨٦ مٰء»، أم ٬ىٲ٨ِّ [27ا٣ؿكـ  ] ژڄ
(5)

. 

ػػؿج ٔػ٨ أف ٱ١ػٮف ، )زٱػؽ اٵٌٚػ٢(  ٩عػٮ، اٵ٣ٙ كا٣ػٺـإذا دػ٤خ »ك

٪ٰ ٨ٔ )٨٦ً( كاٷًةٚح ،ا٣ٛة٢ٔكوةر ث٧ٕ٪ٯ ، ث٧ٕ٪ٯ ا٢ٕٛ٣ ك٥٤ٔ أ٫٩ ٝػؽ ، كاقذ٘ي

٢ ٌٍ ٛى «ثةف ثة٣
(6)

 ٱٕ٪ٰ ا٣ؽكؿ ا١٣جٲؿة ٚٲ٫. (ا٣ٕة٥٣ا٣ؽ كىؿ ا١٣جؿل ٰٚ )ٚٞٮ٣٪ة  ، 

ػثاظغًا:ػطدأضظػاضخالف:
كذ٣ػٟ ٔ٪ػؽ ، ٨٦ ظػةٹت اقػ٥ ا٣ذٌٛػٲ٢ دؼه  ٬ؾق ا٧٣ك٣ِّح ا٣عة٣ح ا٣سة٩ٲح

                                                 

 .266  3أكًط ا٧٣كة٣ٟ إ٣ٯ أ٣ٛٲح اث٨ ٦ة٣ٟ  - اث٨ ٬نةـ (3)
 .185  2ك٦ك٪ؽ أظ٧ؽ ث٨ ظ٪ج٢  ،53  8مؿح ا٣ذك٭ٲ٢  -اث٨ ٦ة٣ٟ  (4)
 .134  4مؿح ا٧٣ٛى٢  - اث٨ ٱٕٲل (5)

 .129  4 ا٧٣ٛى٢ مؿح -اث٨ ٱٕٲل  (6)
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 -٧٠ػة ذ٠ؿ٩ػة  -ك٠ةف ا٧٣ذٞؽ٦ِّٮف ٝؽ ظ٧١ػٮا ، )أؿ( ثػكركد اق٥ ا٣ذٌٛٲ٢ ٦ٕؿَّٚةن 

ػ٢ ٚػٰ ا٣ذػؾ٠ٲؿ كا٣ذ٩ِّٲػر كٚػٰ ا ٌَّ ٷٚػؿاد ثِّف ٱ١ٮف اق٥ ا٣ذٌٛػٲ٢ ٦ُةثٞػةن ٧٤٣ٛ

ػ٤ٯ، ك٦س٤ػٮا ٣ع٧١٭ػ٥ ثٞػٮ٣٭٥  )زٱػؽ اٵٌٚػ٢، كا٣ذس٪ٲػح كا٣ض٧ػٓ ٌٍ ٛي ، ك٬٪ػؽ ا٣

ٌٺف  كا٣٭٪ؽات ا٣ٌٛػ٤ٲةت(. كٝػؽ دػةثٕ٭٥، كا٣ـٱؽكف اٵ٤ٌٚٮف، كا٣ـٱؽاف اٵٚى

. و١٣ن٨ ا٣نؾي منةث ٠سٲنؿاً ثنٲ٨ ٨ ا٧٣عػؽىزٲ٨ٰٚ ظ٧١٭٥ ٬ؾا ٠سٲؿه ٦ػ٨ ا٣٪عػٮٱٌٲ

 )أ ( ثنناقن٥ ا٣ذٌٛنٲ٢ ا٧٣ٕنؿ   ثٲ٨ ٨َْ٦ دٞنؽم٦٭٥ اقنذ٧ٕة ُ  و٤ٝٲلً ، ا٧٣ٕةوؿٱ٨

٢ ةأٱ  ، ثىٲ٘ح اإلٚؿاد وا٣ذؾ٠ٲؿ ٌم ٰ األ٬ن٥ ٠أن ٱٞة : )ا٤٣٘نح ا٣ٕؿثٲنح ٬ن، ٠ةن ا٧ُ٣ٛ

وا٣نن٭ؽا  ٬ن٥ ، وػة٣نٌؽ وقنٕٲؽ ٧٬نة األقنؿث ٚنٰ ا٣َضنؿي، ثٲ٨ ٦ّٞٮ٦ةت األ٦نح

 األمضٓ واأل٠ؿم ثٲ٨ ا٣٪ةس(.

رت ٚٞػػؽ دا، ٣نػػٲٮع ٬ػػؾا ا٣ذؿ٠ٲػػت، ك٦ؼة٣ٛػح اٵوػػ٢ ا٣٘ة٣ػػت٣٪ْؿ كثػة

 ٩ٞةمةت كاصذ٭ةدات ظٮؿ دضٮٱـق أك دؼُبذ٫.

٥٣ ٱذٕؿًَّٮا ٣ع٥١ اق٥ ا٣ذٌٛػٲ٢ ، ك٧٦ة ٱضؽر ذ٠ؿق أف ا٣ٞؽ٦ةء ٠كٲجٮٱ٫

ػ٢ جكإف ٠ةف قٲ، )أؿ( ثػا٧٣ٕؿَّؼ  ٌَّ ٮٱ٫ ٝؽ اقذ٢٧ٕ اق٥ ا٣ذٌٛٲ٢ ٦ُةثٞةن ٧٤٣ٛ

كا٤٣٘ح ا٣عضةزٱح ٬ػٰ ا٤٣٘ػح »ك٬ٰ ٝٮ٫٣  ، ٰٚ ٔجةرة ٫٣  ٰٚ ٗٲؿ ثةب ا٣ذٌٛٲ٢

ٍؽ٦ىٯاٵك٣ٯ ا ٞي ٣»
(7)

. 

كٝؽ ٝةد٩ة ا٣٪ْؿ ٰٚ أٝٮاؿ ا٣ٞػؽ٦ةء كا٧٣ذػِّػؿٱ٨ إ٣ػٯ ٦ػة ٱ١٧ػ٨ أف ٱؤٱِّػؽ 

ٰٚ أف ٱِّدٰ اقػ٥ ا٣ذٌٛػٲ٢ ا٣نةآ ا٣٘ة٣ت ٔ٪ؽ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ اقذ٧ٕةؿ ا٣ذؿ٠ٲت 

٢. ة٦ٛؿدان ٦ؾ٠َّؿان أٱ   )أؿ( ثػا٧٣ٕؿؼ  ٌَّ  ٠ةف ا٧٣ٛ

 ٨٦ أٝٮا  ا٣ٞؽ٦ة  ٰٚ ا٧٣كأ٣ح: -1

ػػ٢  ( ٚػػٰ مػػؿ643/٬ٝػػةؿ اثػػ٨ ٱٕػػٲل ) -أ ٦َِّّٚػػة إذا أدػ٤ػػخ »ح ا٧٣ٛىَّ

كوػةر ، ػؿج ٨ٔ أف ٱ١ٮف ث٧ٕ٪ٯ ا٢ٕٛ٣، )زٱؽ اٵ٢ٌٚ(  اٵ٣ٙ كا٣ٺـ ٩عٮ

                                                 

 .278  3 ا١٣ذةب -قٲجٮٱ٫  (7)
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٤ػ٥ أ٩ػ٫ ٝػؽ ثػةف ثة٣ٌٛػ٢، ٰ ٨ٔ )٨٦ً( كاٷًػةٚح٪كاٍقذ٘ي، ث٧ٕ٪ٯ ا٣ٛة٢ٔ ٔي ، ك

، ٚذٞػػٮؿ  زٱػػؽه اٵٌٚػػ٢، كٱس٪ػػٯ كٱض٧ػػٓ، إذا أرٱػػؽ ا٧٣ؤ٩ػػر ،ٚعٲ٪بػػؾ ٱؤ٩ػػر

ٛي  ...،كا٣ـٱؽاف اٵٌٚٺف ػ٤ٲةتك٬٪ؽ ا٣ ٌٍ ٛي ٤ٯ كا٣٭٪ؽات ا٣ إن منبخ دس٪نٰ ، ٌٍ

«ودض٧ٓ ٧٠ة د٢ٕٛ ثة٣ٛة٢ٔ أل٫٩ ٰٚ ٦ٕ٪ةه
(8)

َ٭٥ ٨٦ ٬ؾا أن اق٥ ا٣ذٌٛٲ٢  ْٛ . وٱُ

إن منة  ا٧٣نذ٥٤١ َةثٞن٫ ٦نٓ ، ا٣ؼنةرج ٔن٨ ٦ٕ٪نٯ ا٣ذٌٛنٲ٢ )أ ( ثنا٧٣ٞذؿن 

 .اإلٚؿاد وا٣ذؾ٠ٲؿأصؿاه ٤ٔٯ أي ، وإن ٥٣ ٱنأ ٥٣ ٱُةث٫ٞ، ٦ٮوٮ٫ٚ

٢ٕ ا٣ذٌٛٲ٢ ا٧٣ٌةؼ كأ٢ٕٚ ا٣ذٌٛٲ٢ ا٧٣ٞذػؿف ٱض٢ٕ اث٨ ٱٕٲل أٚ -ب

أم ٰٚ اق٥ ا٣ذٌٛٲ٢ كإ٧٩ة صةز اٵ٦ؿاف ]»ث٧٪ـ٣ح كاظؽة ٔ٪ؽ٦ة ٱٞٮؿ   (أؿ) ػث

، ف اٷًةٚح دٕةٝػت اٵ٣ػٙ كا٣ػٺـ كدضػؿم ٦ضؿا٬ػةا٧٣ٌةؼ إ٣ٯ ٦ٕؿٚح[ ٵ

٧١ٚة أ٩ٟ دؤ٩ر كدس٪ِّٰ كدض٧ٓ ٦ٓ اٵ٣ٙ كا٣ٺـ ٠ػؾ٣ٟ دٕٛػ٢ ٦ػٓ اٷًػةٚح 

«ٚٲ٫ اٵ٣ٙ كا٣ٺـ ا٣ذٰ ٬ٰ ث٧٪ـ٣ح ٦ة
(9)

ٚإذا ٠ة٩نخ اإلًنةٚح دٕةٝنت األ٣نٙ  .

٧٤ٚةذا ال دأػؾ ظ٧١٭ة؟ و٦ٕؿو  أن اقن٥ ا٣ذٌٛنٲ٢ ، وا٣لم ودضؿي ٦ضؿا٬ة

 ا٧٣ٌة  إ٣ٯ ٦ٕؿٚح ٱضٮز ٚٲ٫ اإلٚؿاد وا٣ذؾ٠ٲؿ ودضٮز ٚٲ٫ ا٧٣ُةثٞح.

إف ٝيػػًؿف إٔٚػػ٢ »( ٚػػٰ مػػؿح ا٣ذكػػ٭ٲ٢  672/٬ٝػػةؿ اثػػ٨ ٦ة٣ػػٟ ) -ج

ػةن ٣ػ٫ ا٣ذٌٛػٲ٢ أك ، ؿ(أٙ )ا٣ذٌٛٲ٢ ثعؿٰٚ ا٣ذٕؿٱ أك أًٲٙ إ٣ٯ ٦ٕؿٚح ٤ُ٦ٞى

٫ ٦ة ٬ٮ  ٞى ى ٹن ث٧ة ٹ دٌٛٲ٢ ٚٲ٫ َةث كإف ، ٚٲ٫ اٷٚػؿاد كا٣ذػؾ٠ٲؿ كٚؿكٔ٭ػة٫٣ ٦ؤكَّ

٪٫ ٦ٕ٪ٯ )٦ػ٨(ٝيٲِّ  ػةثٜ، كأف صػةز أف ، ؽت إًةٚذ٫ ثذ٧ٌ  ٱكػذ٢٧ٕ اقػذ٧ٕةؿ ٱُي

ٲ٨َّ ا٣سة٩ٰ ]أم اٷٚؿاد كا٣م ]أم إٚؿادق كدؾ٠ٲؿقا٣ٕةر ٕى ػٺٚػةن ، ذػؾ٠ٲؿ[[ كٹ ٱذ

ػٲٙ إ٣ٲػ٫، ٹث٨ ا٣كؿَّاج ًي كاقػذ٧ٕة٫٣ ٔةرٱػةن ، كٹ ٱ١ٮف ظٲ٪بؾ إٹ ثٕي ٦ػة أ

دان  َُّؿده٨ٔ ٦ٕ٪ٯ دكف )٨٦ً( ٦ضؿَّ ٹن ثةق٥ ٚة٢ٔ أك وٛح ٦نجَّ٭ح ٦  ا٣ذٌٛٲ٢ ٦ؤكَّ

                                                 

 )ا٣ُجٕح ا٧٣٪ٲؿٱح(. 96  6اث٨ ٱٕٲل مؿح ا٧٣ٛى٢  (8)

 .ح دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح ثجٲؿكت(ٕ)َج 131  4مؿح ا٧٣ٛى٢  -اث٨ ٱٕٲل  (9)
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٧ةع، ٔ٪ؽ أثٰ ا٣ٕجةس ك٣ـك٫٦ اٷٚؿاد كا٣ذؾ٠ٲؿ ٚٲ٧ػة ، كاٵوط ٝىؿق ٤ٔٯ ا٣كَّ

«ٞحأ٠سؿ ٨٦ ا٧٣ُةث٠ؾ٣ٟ كرد 
(11)

. كصةء ٰٚ مؿح ا١٣ةٚٲح ا٣نةٚٲح ٹث٨ ٦ة٣ٟ 

ك٬ٮ ٚٲ٭ة ٤ٔٯ ًؿثٲ٨  أظػؽ٧٬ة أف ، كا٣سة٣ر ظةؿ اٷًةٚح إ٣ٯ ٦ٕؿٚح»ٝٮ٫٣  

كا٣سػة٩ٰ أف ٱٌػةؼ ٦ػؿادان ثػ٫ ٦ٕ٪ػٯ ا٧٣ٕػؿَّؼ ، ٱٌةؼ ٦ؿادان ث٫ ٦ٕ٪ٯ ا٧٣ضؿَّد

«ثةٵ٣ٙ كا٣ٺـ
(11)

. 

٢ًٞ ٔػ٨ مػؿح ا٣ذكػ٭ٲ٢ ٹثػ٨ ٦ة٣ػٟ ٝٮ٣ػ٫  إٔٚػ٢ إف ا٧٣نػ٭ٮر ٚػٰ » ك٩ي

«ا٣ٕةرم ٨ٔ ٦ٕ٪ٯ ا٣ذٌٛػٲ٢ ا٣ذػـاـ اٷٚػؿاد كا٣ذػؾ٠ٲؿ
(12)

كّػة٬ؿ ٝػٮؿ اثػ٨  .

كا٤ٕ٧٣ػٮـ أف ا٧٣ٌػةؼ ، ٦ة٣ٟ أ٫٩ ٱض٢ٕ ا٧٣ٕؿَّؼ ثِّؿ ٠ة٧٣ٌةؼ إ٣ٯ ٦ٕؿٚػح

كٱٛ٭٥ ٦٪٫ أٱٌةن أ٫٩ إذا صةء اقػ٥ ، إ٣ٯ ٦ٕؿٚح ٱضٮز إٚؿادق كدؾ٠ٲؿق أك ٦ُةثٞذ٫

ٹن ثةقػ٥ دان ٨ٔ ٦ٕ٪ٯ ا٣ذٌٛٲ٢ ٦ؤكَّ  ٧نػج٭ح ا٣ا٣ٛةٔػ٢ أك ا٣ىػٛح  ا٣ذٌٛٲ٢ ٦ضؿَّ

َُّؿ -  اٷٚؿاد كا٣ذؾ٠ٲؿ أ٠سؿ ٨٦ ا٧٣ُةثٞح. ح٧ٚٺز٦ -د ٔ٪ؽ ا٧٣جؿد ك٬ٮ ٦

ٚةن ثػكاٵ٦س٤ح ا٣ذ ؿ ٚٲ٭ػة ، (ؿأ) ٰ كرد ٚٲ٭ة اق٥ ا٣ذٌٛٲ٢ ٦ٕؿَّ ٱ٨١٧ أف ٱؤكَّ

ٚٞٮ٣٪ة  )ا٤٣٘ح ٬ٰ اٵ٬ػ٥ ثػٲ٨ ، اق٥ ا٣ذٌٛٲ٢ ثةق٥ ا٣ٛة٢ٔ أك ا٣ىٛح ا٧٣نجَّ٭ح

  كٝٮ٣٪ػة، ٱ٨١٧ أف دٕ٪ٰ )ا٤٣٘ح ٬ٰ ا٣٭ة٦َّح ثٲ٨ ٦ٞٮ٦ةت اٵ٦َّح( ،٦ٞٮ٦ِّةت اٵ٦ح(

ٱ١٧ػ٨ أف ٱٕ٪ػٰ  ا٣نػ٭ؽاء ٬ػ٥ ، مضٓ كاٵ٠ػؿـ ثػٲ٨ ا٣ٞػٮـ()ا٣ن٭ؽاء ٥٬ اٵ

 ا٣نضٕةف كا١٣ؿ٦ةء ثٲ٨ ا٣ٞٮـ.

 دضٮٱـ إٚؿاد اق٥ ا٣ذٌٛٲ٢ ودؾ٠ٲؿه إًةٚح إ٣ٯ ٦ُةثٞذ٫.أ٨١٦ و٨٦ ز٥َم 

ٲػػح أف ٱ١ػػٮف )إٔٚػػ٢( ٦ٞؿك٩ػػةن ا٣عة٣ػػح ا٣سة٬/٩(  »915ٝػػةؿ اٵز٬ػػؿم ) -د

٧١ٍةف، )أؿ( ثػ ٚػٰ ا٣ذػؾ٠ٲؿ أف ٱ١ػٮف ٦ُةثٞػةن ٧٣ٮوػٮ٫ٚ  أظػؽ٧٬ة   ٚٲضت ٫٣ ظي

ػ٤ٯ كا٣ـٱػؽكف   ٩عٮ كا٣ذ٩ِّٲر كاٷٚؿاد كا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ... ٌٍ ٛي زٱؽه اٵ٢ٌٚ ك٬٪ؽ ا٣
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٫ي ، ٚٲُػةثٜ ٦ٮوػٮ٫ٚ ٣ـك٦ػةن ، اٵ٤ٌٚٮف كا٣٭٪ػؽات ا٣ٌٛػ٤ٲةت ػجى٭ي ٵ٩ػ٫ ٩ٞػه مى

٧ةع٦ٺظْح ٨٦  ثؽَّ  ك٦ٓ ذ٣ٟ ٹ، )أؿ( ػثثة٢ٕٛ٣ ٹٝذؿا٫٩  ٝة  أثنٮ قنٕٲؽ ٤ٔنٰ ، ا٣كَّ

ن٧ةث ث٨ ٦كٕٮد ٰٚ ٠ذةث٫ )ا٧٣كذٮَٚٯ(: والا ، ٱُكذ٘٪ٯ ٰٚ ا٣ض٧ٓ وا٣ذأ٩ٲر ٨ٔ ا٣كم

ؿٚٯ٧ٚإن األمؿ  واألّؿ  ٥٣ ٱ٢ٞ ٚٲ٭ ُّْؿٚنٯ، ة األمةر  وا٣نُّ ، واألّنةر  وا٣

ٲن٢ ٚٲ٭٧نة األ٠نةرم ٝ، ٠نؿم واأل٦ضنؽ٠نؾ٣ٟ األ، ٧٠ة ٝٲ٢ ٰٚ األ٢ٌٚ واألَنٮ 

«٧ُْضؽىو٥٣ ٱك٧ٓ ٚٲ٭٧ة ا١ُ٣ْؿ٦ٯ وا٣، واأل٦ةصؽ
(13)

. 

٢ ٚٲ٧ة ُق٧ٓ  ٌم وٱٛ٭٥ ٨٦ ٝٮ٫٣ أ٫٩ د٤َْـم ا٧٣ُةثٞحُ  ثٲ٨ اق٥ ا٣ذٌٛٲ٢ وا٧٣ٛ

٧ٓ ٣ن٫ وال د٤نـم ا٧٣ُةثٞنح ٚٲ٧نة ٣ن٥ ٱُكن، ٫٣ ص٧ٓ و٦ؤ٩ر ٦س٢ )٬٪ٌؽ ا٤ٌٛ٣ٯ(

نْؿٚٯ وا٣ـٱنؽون األمنةر  ٩عٮ: )٬٪نؽٌ ، ص٧ٓ وال ٦ؤ٩ر أي إ٩ن٫ أظنة  ، (ا٣نُّ

٧ةث ح ٤ٔٯ ا٣كم َٞ َ  .ا٧٣ُةث

َّٞح ٵ٫٩ ٹ ٱ٨١٧ ا٣ٮٝٮؼ ٔ٪ؽ ٢٠ اق٥ ، ك٬ؾا ٦ة ٹ ٱ٨١٧ ظىؿق إٹ ث٧ن

٧ًٓ ٚٲ٫ ا٣ذ٩ِّٲر كا٣ض٧ٓ أـ ٹ؟ ك٣ػؾا ٚةٵٱكػؿ إ٣عػةؽ ٬ػؾق  دٌٛٲ٢ ٣ٲٕؿؼ أقي

ٵف ا٧٣ٛؿد ا٧٣ػؾ٠َّؿ مػةآ ك٦ٕػؿكؼ ، ا٣عة٣ح ثعةٹت صٮاز اٷٚؿاد كا٣ذؾ٠ٲؿ

٧ةع كٵ٩٪ة، ٗة٣جةن  كأف ٩ٞػٲف ٤ٔػٯ ا٣٪ْػةاؿ ٚػٰ ، قٮؼ ٩ٌُؿ إ٣ٯ ٦ؼة٣ٛح ا٣كَّ

 )٬ػٰ اٵّػؿؼ ثػٲ٨ ٣ًػؽاد٭ة( كٰٚ ٬ؾق ا٣عة٣ح ٱىجط ٝٮ٣٪ة ، ص٧ٓ )أ٢ٕٚ( كد٩ِّٲس٫

ٍؿٚٯ( ا٣ذٰ ٥٣ ديٍك٧ٓ  أٝٲف ٨٦ ٝٮ٣٪ة  ْ ، ٧٠ة دٞذٌػٰ ٝةٔػؽة ا٧٣ُةثٞػح، )٬ٰ ا٣

ٲٍ ك٤ٔٲ٪ة ظٲ٪بؾ أف ٩ٌٓ ظي ، كقٮؼ ٩ِّدٰ ث٧ة ٥٣ ٱيٍك٧ٓ ٧٬ة ا٧٣ُةثٞػح ٨  أظؽ٧١ى

، كا٣سة٩ٰ  ٔؽـ ا٧٣ُةثٞح ٚٲ٧ة ٥٣ ٱكػ٧ٓ ٚٲػ٫ ذ٣ػٟ، ٚٲ٧ة ق٧ٓ ٫٣ د٩ِّٲر كص٧ٓ

ػ٧ًٓ كإف ٠ةف ٔجةس ظك٨ ٱؾ٬ت إ٣ٯ ٝٲةس ٦ؤ٩ر ٦ة ، ٣ػ٥ ٱيٍكػ٧ٓ ٤ٔػٯ ٦ػة قي

٢ )أؿ( ثػ ؼؿَّ ٣ٞةٔؽة ٦ُةثٞح اق٥ ا٣ذٌٛٲ٢ ا٧٣َٕؿدان  ٌَّ ٛ٧٤٣
(14)

٣ؾا ٚةٵٱكؿ  .
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ؿ مػةآ ٵف ا٧٣ٛؿد ا٧٣ؾ٠، ا٣ذؾ٠ٲؿإ٣عةؽ ٬ؾق ا٣عة٣ح ثعةٹت صٮاز اٷٚؿاد ك

 ك٦ٕؿكؼ ٗة٣جةن ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة.

ك٬ػٮ ا٧٣ٕػؿَّؼ ، ٝةؿ ا٣كٲٮَٰ ٨ٔ كركد اق٥ ا٣ذٌٛٲ٢ ٤ٔٯ ٗٲؿ ثةث٫ -٬

٤ٙ»ٵ٫٩ ػؿج ٨ٔ ٦ٕ٪ٯ ا٣ذٌٛٲ٢ إ٣ٯ ا٣ٮوٛٲح ٍٚٞ   (؛أؿ) ػث  ٚٞػةؿ، كٰٚ ذ٣ٟ ػي

َُّؿد  ا٧٣جؿد «ٝةؿ اث٨ ٦ة٣ٟ  اٵوط ٝىؿق ٤ٔٯ ا٣ٌك٧ةع، ٬ٮ ٦ٞٲف ٦
(15)

. 

 ٤ٔٯ أ٫٩ ٧٦ة ػػؿج)أؿ(  ثػكٱ٨١٧ ظ٢٧ ٢٠ ٦ة كرد ٨٦ اق٥ دٌٛٲ٢ ٦ٕؿَّؼ 

ػًؿمى ٚٲ٭ػة اقػ٥ ، أم ػؿج ٨ٔ ا٣ذٌٛٲ٢، ٤ٔٯ ٗٲؿ ثةث٫ ٔى كٰٚ ٬ؾق ا٣عة٣ح ا٣ذٰ 

ـ اٷٚؿاد كا٣ذؾ٠ٲؿ ٚٲ٫. ـى  ا٣ذٌٛٲ٢ ٨ٔ ا٣ذٌٛٲ٢ ٱي٤ٍذى

 أٝٮا  ا٧٣عَؽزٲ٨ ٰٚ ا٧٣كأ٣ح: -2

٤ٔػٯ  -ك٠ػة٩ٮا ٦ػؽٚٮٔٲ٨  ،ٲ٨ أثعةث ٰٚ ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲػتزً ؽى ٠ةف ٤٣٪عةة ا٧٣عٍ 

 ثة٣عةصح إ٣ٯ ا٣ذٲكٲؿ كرٚٓ ا٣عؿج ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ. - اٵ٤ٗت

ك٩ٕؿض ٣سٺزح أثعةث ٝيؽ٦ِّخ إ٣ػٯ ٣ض٪ػح اٵوػٮؿ ٚػٰ ٦ض٧ػٓ ا٣ٞػة٬ؿة 

٤ٔػٯ أٝػٮاؿ ا٣ٞػؽ٦ةء كا٧٣ذػِّػؿٱ٨ ٦ػ٨  -٧٠ة أذ٧ؽ٩ة ٚٲ٧ة قػجٜ  -أذ٧ؽت 

 ك٬ٰ ، ا٣٪عةة

ٱٞػٮؿ ، )أؿ( ثػٲ٢ ا٧٣ٞذؿف أ٢ٕٚ ا٣ذٌٛ ثعر ٤٣ؽ٠ذٮر أ٦ٲ٨ ا٣كٲؽ ثٕ٪ٮاف  -أ

ىٲ٨ِّ ثػٚة٣ىٛح ا٧٣ٞؿك٩ح »  ٚٲ٫ َّٞؽر ٦ٕ٭ػة )٦ػ٨( ، )٨٦( ٣ْٛةن أ٦ؿ٬ة ث أ٦ة ا٣ىٛح ا٣ذٰ د

كٝػؽ قػٮَّل ا٣ضـك٣ػٰ  )أؿ( ثػٚ٭ٰ ا٧٣ٌةٚح كا٧٣ٞؿك٩ح ، ك٬ٰ ا٧٣ٞؿك٩ح ث٭ة ٦ٕ٪ٯن 

، كإ٧٩ػة د٤ػــ اٷٚػؿاد كا٣ذػؾ٠ٲؿ ،ٹ دس٪ػٯ كٹ دؤ٩ػركثٲ٪٭٧ة ثٞٮ٫٣  ٹ دض٧ػٓ أم 

«دٛكٲؿ ٠ٺـ أثٰ ٦ٮقٯ ا٣ضـك٣ٰ ك٬ؾا
(16)

ػ٢ اثػ٨ ٦ة٣ػٟ »كٝةؿ أٱٌةن  .  كٝػؽ ٩ٞى

كأدجػٓ ، كث٧ٕ٪ٯ ا٣ىٛح ا٧٣نػجَّ٭ح (ٚة٢ٔ)ث٧ٕ٪ٯ  (أ٢ٕٚ)٨ٔ ا٧٣جؿد رأٱ٫ ٰٚ اَؿاد 

                                                 

 .97  ٧٬3ٓ ا٣٭ٮا٦ٓ  -ا٣كٲٮَٰ  (15)
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«ك٣ـكـ اٷٚؿاد كا٣ذؾ٠ٲؿ ٚٲ٧ػة كرد ٠ػؾ٣ٟ أ٠سػؿ ٦ػ٨ ا٧٣ُةثٞػح  »٫ذ٣ٟ ثٞٮ٣
(17)

. 

س٪ػٰ كدض٧ػٓ كدؤ٩ِّػر ٧٠ػة إف مػبخ د»  إذا ٝةؿ اثػ٨ ٱٕػٲل»ك٧٦ة ٝة٫٣ ا٣جةظر  

ػح ٣٪ػة أٱٌػةن ٚػٰ صػٮاز ا٧٣ُةثٞػح « د٢ٕٛ ثة٣ٛة٢ٔ ٵ٩ػ٫ ٚػٰ ٦ٕ٪ػةق ضَّ ٚػإف ٝٮ٣ػ٫ ظي

«كٔؽ٦٭ة
(18)

ك٨٦ أص٢ ذ٣ٟ ٱ٪جٰ٘ اٵػػؾ ثػؿأم ا٣ػؾٱ٨ »كٱ٤ؼِّه ثعس٫ ثٞٮ٫٣  . 

مػؿٱُح أٹ دٕػؽك ، أصةزكا اٷٚؿاد كا٣ذؾ٠ٲؿ ٰٚ ٢٠ اقػذ٧ٕةٹت إٔٚػ٢ ا٣ذٌٛػٲ٢

٧ًٕخ ٚٲ٭ة ٚٺ دٞٮؿ  ٠ة٩خ ٫٣ ا٧٤١٣ػح اٵ٤ٔػٯ ٚػٰ ، ا٧٣ُةثٞح ٤ٔٯ ا٣ىٲٖ ا٣ذٰ قي

إف ا٣ٞػٮة اٵْٔػ٥ »٧٠ة ٹ ٩ٞج٢ ٝٮؿ اٳػػؿ  ، ث٢ )ا٧٤١٣ح ا٤ٕ٣ٲة(، ٬ؾا ا٧٣ٮًٮع

ة ا٧ْٕ٣ٯ[.، «ا٣سة٩ٲح ٱ٪جٰ٘ أف د١ٮف...  ]أم ث٢  ا٣ٞٮَّ

ٱضٮز اإلٚؿاد وا٣ذؾ٠ٲؿ ٚنٰ اقنذ٧ٕة  اقن٥ ا٣ذٌٛنٲ٢ : »كٱؼ٤ه إ٣ٯ ٦ٞذؿظ٫

وذ٣نٟ أَْػنؾاً ثنؿأي اثن٨ ، ٱضٮز ا٧٣ُةثٞنح ٚٲ٧نة ُقن٧ِٕخ ٚٲن٫ ٧٠ة، )أ ( ثنا٧٣ع٤مٯ 

واقنذضةثح ٧٣ن٨ ٝىنؿ ، وأذ٧ةداً ٤ٔٯ ٠لم ا٣ضـو٣ٰ وا٣ـثٲنؽي، ٦ة٣ٟ واث٨ ٱٕٲل

«واقذب٪ةقةً ثٞؿار ا٧٣ض٧ٓ ا٣كةثٜ، ا٧٣ُةثٞح ٤ٔٯ ا٣ّك٧ةث ٰٚ مؿح ا٣ذىؿٱط
(19)

. 

ٞي٫ كٝؽ ا٩ذى٭ٯ إ٣ٯ ٦ة كو٢ إ٣ٲػ٫  ثعر ٤٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣كٲؽ -ب قػةث

كث٭ؾا ٩كذُٲٓ أف ٩ؼ٤ه إ٣ٯ أفَّ أ٢ٕٚ ا٣ذٌٛٲ٢ ٱضت أف ٱُةثٜ إذا ٠ػةف »إذ ٝةؿ  

كٱضت إٚؿادق كا٣ذؾ٠ٲؿ إذا ٠ةف ٦ضؿَّدان ٨٦ )أؿ( كاٷًةٚح أك ٠ةف ٦ٌػةٚةن  ،)أؿ( ثػ

ػؽ ، إ٣ٯ ١٩ؿة ٍٞىى كٱضٮز ٚٲ٫ ا٧٣ُةثٞح كٔػؽـ ا٧٣ُةثٞػح ٚػٰ ٗٲػؿ ذ٣ػٟ. ٚػإف ٣ػ٥ ٱي

«ٞىٮد كصةز اٷٚؿاد كا٣ذؾ٠ٲؿا٣ذٌٛٲ٢ صةز ٦ؿأةة ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣
(21)

. 

كأٝذؿح ٬٪ػة أف »ثعر د.٦ع٧ؽ ظك٨ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٣ؾم ػذ٫٧ ثٞٮ٫٣  -ج

كٚػٰ ، )أؿ( ثػػٱىذَّكٓ اٵ٦ؿي ٚ٪ضٲـ ا٧٣ُةثٞح كٔؽ٦٭ة ٰٚ اق٥ ا٣ذٌٛٲ٢ ا٧٣ٞذؿف 
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كٰٚ اٷصػةزة رٚػٓ ٣ًعػؿىج ، ك٦ؿأةة ٤٣نةآ ا٧٣كذ٢٧ٕ، مٟ ٚٲ٫ ذ٣ٟ دك٭ٲ٢ ٹ

«كٰٚ ذ٣ٟ دٌٲٲٜ كٹ ٱٞج٫٤ ا٣ؾكؽ، ٤ٞ٣ٲ٢ٙ ٔ٪ؽ ا٧٣ك٧ٮع اا٣ذٮٝ  
(21)

. 

ك٠ةف ٨٦ ٩ذٲضح د٤ٟ اٵثعػةث أف ادؼػؾت ٣ض٪ػح اٵوػٮؿ ٚػٰ ٦ض٧ػٓ 

)أ٢ٕٚ ا٣ذٌٛٲ٢( ٱضت أن ٱُةثٜ ٦ة ٬نٮ  دؿل ا٤٣ض٪ح أف» ا٣ٞة٬ؿة ا٣ٞؿار اٳدٰ 

داً ٨٦ )أ ( واإلًنةٚح، )أ ( ثن٫٣ إذا ٠ةن  ، وٱضت إٚؿاده ودؾ٠ٲؿه إذا ٠ةن ٦ضؿم

ٚنإن ٣ن٥ ٱٞىنؽ ، وٱضٮز ٚٲ٫ ا٧٣ُةثٞح ٰٚ ٗٲنؿ ذ٣نٟ، إ٣ٯ ١٩ؿة أو ٠ةن ٦ٌةٚةً 

«وصةز اإلٚؿاد وا٣ذؾ٠ٲؿ، صةز ٦ؿأةة ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٞىٮد، ا٣ذٌٛٲ٢
(22)

. 

ٱضنٮز »ٝنة :  ك٨١٣ ٝؿار ا٧٣ض٧ٓ ٠ةف أ٠سػؿ مػ٧ٮ٣ٲح ككًػٮظةن ٔ٪ػؽ٦ة

«اإلٚؿاد وا٧٣ُةثٞح ٰٚ اقذ٧ٕة  اق٥ ا٣ذٌٛٲ٢ ا٧٣ع٤مٯ ثأ 
(23)

. 

ػ:ؼاداتػسيػادمػاضتغضغلزاتػاالجتثاضثًا:ػطدوؼ
ـى ا٧٣عؽى  زٲ٨ ٤ٔٯ اٹصذ٭ةد ٰٚ أظ١ةـ اق٥ ا٣ذٌٛٲ٢ ٦ػة اٍقػذيؽرؾ ٧٦ة ظٛ

ق ا٣ٞؽٱ٥ ٰٚ ًٮء ا٣نٮا٬ؽ كاٵ٦س٤ػح ا٣ذػٰ ٣ػ٥ ديٍؤػػؾ ٚػٰ ا٣عكػجةف ، ٤ٔٯ ظؽِّ

ك٢ٕ٣َّ ٰٚ اٹقذؽراؾ ٤ٔٯ أظ١ة٦ػ٫ ٦ػة ٱـٱػؽ ، ك٬ٮ ٦ة ص٫٤ٕ أ٠سؿ دَّٝح كم٧ٮٹن 

 ذ٣ٟ  ك٨٦ ٨٦ دٮًٲع٫ كدٲكٲؿ اقذ٧ٕة٫٣.

ٕىػ٢( -1 ٍ ٚى ٱػؽؿ  ٤ٔػٯ أف ، ٠ةف ظؽ  اق٥ ا٣ذٌٛػٲ٢ أ٩ػ٫ اقػ٥ ٤ٔػٯ كزف )أ

ك٬ٮ دٕؿٱٙ مػةع ٚػٰ ، مٲبٲ٨ امذؿ٠ة ٰٚ وٛح كزاد أظؽ٧٬ة ٤ٔٯ اٳػؿ ٚٲ٭ة

٠ذت ا٣٪عٮ كا٣ىؿؼ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح.
(24)

اق٧ةن ١٣ػ٢ ٦ػة »كأ٫٩ وةر ٰٚ اٹوُٺح  

٨ أك د٪ٞٲىةن ٠ػِّٝجط «دؿَّ ٤ٔٯ ا٣ـٱةدة دٌٛٲٺن ٠ة٩خ ٠ِّىٍظكى
(25)

. ك١٣ػ٨ ٣ػٮظِ 

                                                 

 .333  4وٮؿ ا٤٣٘ح أ ٰٚ - ا٣ذٌٛٲ٢ اق٥ ٦كةا٢ ٨٦ -د. ٦ع٧ؽ ظك٨ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ  (21)
 .4/767 ا٤٣٘ح أوٮؿ ٰٚ -٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة  (22)
 .326  4ٰٚ أوٮؿ ا٤٣٘ح ، ثٲح ثة٣ٞة٬ؿة٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿ (23)
 .515  1 ا٣ذىؿٱٙ ٥٤ٔ ٰٚ ا٧٣كذٞىٯ -د. ٔجؽ ا٤٣ُٲٙ ا٣ؼُٲت  (24)
 .46  2ظةمٲح ٤ٔٯ مؿح اث٨ ٔٞٲ٢  - ا٣ؼٌؿم (25)
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أف اٹمذؿاؾ ٰٚ ا٣ىٛح ٣ٲف وعٲعةن داا٧ةن ثؽ٣ٲ٢ ٝٮ٣٭٥  )ا٣ٕك٢ أظ٤ػٯ ٦ػ٨ 

٣ٮا ٬ؾق ا٣ٕجػةرة ٔػؽة دػِّكٱٺت ٦٪٭ػة أف  ا٣ؼ٢(.ٚةًُؿ ا٣٪عٮٱٮف إ٣ٯ أف ٱؤكِّ

كثػؾ٣ٟ ، ػةوٲَّح ا٣عٺكة ٰٚ ا٣ٕك٢ أٝٮل ٨٦ ػةًوٲَّح ا٣ع٧ٮًػح ٚػٰ ا٣ؼػ٢

ديًؿؾ مؿط اٹمذؿاؾ ٰٚ ا٣ىٛح.
(26)

 ٚٲ٭ة. ٧ٮا امذؿا٠ةن دٞؽٱؿٱ ةأك دٮ٬َّ  

٠ة٩ٮا ٱؿكف أف اق٥ ا٣ذٌٛٲ٢ ٱٞٮـ ٤ٔٯ ا٧٣ٛة٤ًح ثػٲ٨ مػٲبٲ٨ ٦ػ٨ صػ٪ف  -2

( ٦ٛة٤ًح ثٲ٨ مٲبٲ٨ ٨٦ صػ٪ف كاظػؽ ٬ػٮ ، كاظؽ ٰٚٛ ٝٮ٣٭٥  )زٱؽه أ٠ؿـ ٨٦ ػة٣ؽو

ـا٦ٯ( ٱؽؿ ٤ٔػٯ ٦ٛةًػ٤ح ، اٷ٩كةف أك ا٣جنؿ ٍردي أص٢٧ ٨٦ ا٣ؼي ك٠ؾ٣ٟ ٝٮ٣٭٥  )ا٣ٮى

ػٹ دى  .اظؽ ٬ٮ ا٣٪جةتثٲ٨ مٲبٲ٨ ٨٦ ص٪ف ك ز ا٧٣ٛةًػ٤ح ثػٲ٨ مػٲبٲ٨ ٣ٲكػة ٦ػ٨ ٮٍ ضي

ٞى٢ ٨٦ ، ص٪ف كاظؽ ٠ِّف ٱٞةؿ  )زٱؽه أ٢ٌٚ ٨٦ ا٣ؾ٠ةء( ٍٔ ى ٓ ٝٮ٣٭٥  )زٱؽه أ ٧ً ك٨١٣ قي

إذ ٚٲ٫ دٌٛٲ٢ زٱؽ ٰٚ ا٢ٕٞ٣ ٤ٔٯ ا١٣ؾب كٹ  ؛ك٬ٮ ٝٮؿ ّة٬ؿق ٦ن٢١، أف ٱ١ؾب(

٦ٕ٪ٯ ٫٣.
(27)

٧٬ة  أف ٱ١ٮف ٤ٔػٯ أظؽ  كٝؽ اًُؿ ا٣٪عةة ٣ذكٮٱٖ ا٣ٕجةرة ثذٮصٲ٭ٲ٨ 

ىٍف ك ا٢ٕٛ٣( ثة٧٣ىؽر أكٹن  أم  زٱػؽه ، ز٥ دِّكٱػ٢ ا٧٣ىػؽر ثة٣ٮوػٙ زة٩ٲػةن ، دِّكٱ٢ )أ

ٞى  ٍٔ ى ػ٨ِّ٧ ٦ٕ٪ػٯ  ،٢ ٨٦ ا١٣ؾبأ ًي ز٥ زٱؽه أ٢ٞٔ ٦ػ٨ ا١٣ػةذب. كا٣سػة٩ٰ  أف )إٔٚػ٢( 

ٕيؽ( ى )زٱؽه أثٕؽي ا٣٪ةس ٨ٔ ا١٣ؾب ٫٤ٕٞ٣(  ٚٲىجط ٦ٕ٪ٯ ا٣ٕجةرة، )ث
(28)

. 

 أٝٮاؿ ٹ دأٰ ٣ؾ٠ؿ٬ة. ا٣ذٮصٲ٭ٲ٨كدار ظٮؿ ٬ؾٱ٨ 

٧ًٓ ٝٮ٣٭٥   -3 ، «كأ٩خ أ٥ْٔ ي ٨٦ أف دٞػٮؿ ٠ػؾا، أ٩ة أ٠جؿ ي ٨٦ ا٣نٕؿ»قي

ٌٰ  ، ٚةًُؿكا إ٣ٯ دكٮٱ٫٘ أ٩ػخ   ٣ٲف ا٧٣ٞىٮد ٰٚ ٩عػٮ ٝػٮ٣٭٥»ٚٞةؿ ا٣ؿً

دٌٛٲ٢ ا٧٣ذ٥٤١ ٤ٔػٯ ا٣نػٕؿ ، كأ٩خ أ٥ْٔ ي ٨٦ أف دٞٮؿ ٠ؾا ،أ٠جؿ ٨٦ ا٣نٕؿ

ي كا٣ٞٮؿ.. كأ٢ٕٚ ا٣ذٌٛٲ٢ ٱٛ )٨٦ً( ٚػٰ ٦س٤ػ٫ ك ،٨ٔ ا٧٣ٌٛٮؿ ا٣ٛة٢ًً  ؽى ٍٕ ٲؽ  ث

                                                 

ػ (26) ٫ ا٣ػؽ٦ة٦ٲ٪ٰ ٤ٔػٯ أف ٨٦ ذ٣ٟ ٝٮ٣٭٥ ٰٚ ا٣ذ٭١ ٥  )٬ٮ أ٥٤ٔ ٦ػ٨ ا٣ع٧ػةر(   ا٣ػؾم كص٭َّ

 .72  3جةف ٤ٔٯ مؿح اٵم٧ٮ٩ٰ ا٧٣نةر٠ح ٬٪ة دٞؽٱؿٱح . ٱ٪ْؿ ظةمٲح ا٣ى
 .73  3 اٵم٧ٮ٩ٰ مؿح ٤ٔٯ ا٣ىجٌةف ظةمٲح -ا٣ىجٌةف  (27)
 .417  3ا٣٪عٮ ا٣ٮاٰٚ  -كٔجةس ظك٨ ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ، ،  (28)
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ػٍخ )٦ػ٨( ثِّٕٚػ٢ ، أ٩ػة ثٕٲػؽ ٦٪ػ٫ ثػ٢ ٬ػٰ ٦سػ٢ ٝٮ٣ػٟ ، ٣ٲكخ دٌٛٲ٤ٲح د٤َّٕٞ

«ث٧ٕ٪ٯ ٦ذجةٔؽ ٚٺ دٌٛٲ٢، ا٣ذٌٛٲ٢
(29)

. 

، ٠ةف ٱٞةؿ  إف )أ٢ٕٚ ا٣ذٌٛػٲ٢( ٱٞػٮـ ٤ٔػٯ ا٧٣ٛةًػ٤ح ثػٲ٨ مػٲبٲ٨ -4

 ٰٚ وٮردٲ٨ كٱؿد ذ٣ٟ ، ٯ ا٧٣ٛة٤ًحف ٱؽؿ ٤ٔأك٨١٣ دجٲ٨َّ أ٫٩ ٹ ٱنذؿط ٚٲ٫ 

 ٚٲػؽؿ ٤ٔػٯ ا٣ىػٛح ، ح٦ة ٠ةف ٤ٔٯ كزف )أ٢ٕٚ( ٨٦ أكزاف ا٣ىٛح ا٧٣نج٭

 )اٷ٩كةف اٵظ٧ٜ ٱذ٥َّ٤١ ٝج٢ أف ٱٕؿؼ(. ٩عٮ ، كٹ ٦ٛة٤ًح ٚٲ٫

 )ٕى٢ ا٣ذٌٛٲ٢ ٤ٔٯ ٗٲؿ ثةثػ٫ ٍ ٚى كذ٣ػٟ ثػِّف ، ٦ة ٠ةف ٱ٤ُٜ ٤ٔٲ٫ ٰٚ ا٣٪عٮ  )أ

ؽ ٦٪٫ ا٧٣جة٣٘ح ٰٚ ا٣ىٛح ٍٞىى ٚة٧٣ٞىٮد ٬٪ػة ، ٠ٞٮ٣٭٥  )اهلل أرظ٥ ثٕجةدق(، ٱي

ؿكف ٝؽ أدر٠ٮا ٬ؾا ٦ج١ِّؿان ٔ٪ؽ دٛكػٲؿ  ا٧٣جة٣٘ح دكف ا٧٣ٛة٤ًح. ك٠ةف ا٧٣ٛكِّ

٤ٚػٲف ، إذ ا٧٣ٞىٮد أف اٵ٦ؿ ٬ٲ٨ِّ ٤ٔٲ٫ [27ا٣ؿكـ  ] ژڄ ڄ ڄ ژ

 ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة.، ك٢٠ وٕت ٔ٪ؽق ٬ٲ٨ِّٯ ٦ة ٬ٮ وٕت أ٦ةـ ٝؽرد٫ دٕة٣

 ثٕؽق )٦ًػ٨( ء دضٰٹ )أؿ( ثػ٠ة٩ٮا ٝؽ ٝة٣ٮا  إٌف اق٥ ا٣ذٌٛٲ٢ ا٧٣ٕؿَّؼ  -5

 ك٨١٣ كرد ٤ٔٲ٭٥ ثٲخ اٵٔنٯ  

ٯ  ك٣ٍكخى ثةٵ٠سؿ ٦٪٭٥ ظىى

 

ة ١٤٣ػػػػةزؿً   َـّ  كإ٧٩ػػػػة ا٣ٕػػػػ

ثػِّف )أؿ( ، ٚةًُؿكا إ٣ٯ دٮصٲ٫ ٠ٺ٫٦ ا٣ؾم ٹ ٱكٕ٭٥ اٹٔذػؿاض ٤ٔٲػ٫ 

زااؽة
(31)

. 

ٝة٣ٮا  ٹ ٱنذٜ اق٥ ا٣ذٌٛػٲ٢ ٧٦ػة ا٣ٮوػٙ ٦٪ػ٫ ٤ٔػٯ ز٩ػح )إٔٚػ٢(  -6

ٮا ثضػٮاز ذ٣ػٟ ٣ػٮركدق ٚػٰ ا٣عػؽٱر ٠ِّثٲي كأقٮد كأظ٧ػٜ. زػ٥ اقػذؽر٠

ا٣نؿٱٙ ٰٚ كوٙ ا٣عٮض  )أثٍٲىي ٨٦ ا٤٣ج٨ كأظ٤ػٯ ٦ػ٨ ا٣ٕكػ٢(
(31)

ككرد  ؛

                                                 

 .73  3ظةمٲح ا٣ىجَّةف ٤ٔٯ مؿح اٵم٧ٮ٩ٰ  -ا٣ىجةف  (29)
 .293  1مؿح ا١٣ةٚٲح ا٣نةٚٲح  -اث٨ ٦ة٣ٟ  (31)
 .289  1ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ ٩ٛك٫  (31)
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 ٗؿاب(. كٰٚ رصـ رؤثح ث٨ ا٣ٕضةج  ذ٣ٟ ٰٚ ٝٮؿ ا٣ٕؿب  )٬ٮ أقٮد ٨٦

 صةرٱػػح ٚػػػٰ درٔ٭ػػػة ا٣ٌٛػػػٛةض

 

 أثػػٲي ٦ػػ٨ أػػػخ ث٪ػػٰ إثػػةض 

 ٚةًُؿكا إ٣ٯ اٷٗؿاب ٰٚ دٮصٲ٭٭ة. 

زٲ٨ ٤ٔػٯ ك٠ي٢  د٤ٟ ا٣عةٹت ا٣ؼ ةوح ٰٚ أ٢ٕٚ ا٣ذٌٛٲ٢ ظ٤٧ىخ ا٧٣عػؽى

ٚٮا اق٥ ا٣ذٌٛٲ٢ ثٞٮ٣٭٥   ٱؽ  ٚنٰ ، ٬ٮ اق٥ ٦نذٜ ٤ٔٯ كزف )أ٢ٕٚ(»أف ٱٕؿِّ

« وزاد أظؽ٧٬ة ٤ٔٯ اٳػؿ ٚٲ٫، األ٤ٗت ٤ٔٯ أن مٲبٲ٨ امذؿ٠ة ٰٚ ٦ٕ٪ٯ
(32)

. 

ك٦ة ٔجةرة )ٰٚ اٵ٤ٗت( إٹ ٤٣ذعؿ ز ٧٦ة ٣ٮظِ ٰٚ ا٣عػؽِّ ا٣نػةآ ٹقػ٥ 

 ر.ا٣ذٌٛٲ٢ ٨٦ ٝىٮ

رااادمػاضططابػاااظػسااايػصتابااااتػجاااوازػااسااارادػواضتاااذصغرػوػرابطاااًا:
ػاضطتػدؼطغنػواضطتأخرغنػواضطحدثغن:ػػ

حو ٦ذ٪ةٝى٢ه ٚػٰ إف ٠سٲؿان ٧٦ة أكرد٩ةق ٰٚ ا٣ىٛعةت ا٣كةثٞح ٨٦ ٔجةرات كأ٦س٤

ٲِّػؿ اقػ٧ىٰ ا٤ٕ٣ػ٥ )زٱػؽ ك٬٪ػؽ( ٦٪ أظؽو أم ظذٯ إفَّ ، ة٠ذت ا٣٪عةة ظؿٚٲ   ٭٥ ٥٣ ٱ٘ي

 ٵ٢ٌٚ( ٰٚ ظةٹد٫ ا٧٣ؼذ٤ٛح ٨٦ د٩ِّٲر كص٧ٓ....كٹ اق٥ ا٣ذٌٛٲ٢)ا

٪ة ٹقذ٧ٕةٹت اق٥ ا٣ذٌٛػٲ٢ ا٧٣ٕػؿَّؼ   )أؿ( ثػػك٨١٣ ٦ة أًٛ٪ةق ٬ٮ دذجٕ 

ٲ٨ ٣٪ؿل ٦ؽل ٤٘ح كا٣ذؿاث ٔ٪ؽ ا٣ٞؽ٦ةء كا٧٣عؽىزٰٚ ص٤٧ح وة٣عح ٨٦ ٠ذت ا٣

 ا٣ذـا٦٭٥ ثذ٤ٟ ا٣ٞةٔؽة ٰٚ ا٧٣ُةثٞح.

ٌؿؼ ثػِّؿ( ثػةٷٚؿاد كا٣ذػؾ٠ٲؿ كٝؽ دجٲ٨َّ ٣٪ة أف اقذ٧ٕةؿ )اق٥ ا٣ذٌٛػٲ٢ ا٧٣ٕػ

٧٦ة دٔة٩ة إ٣ٯ اٹٔذٞةد ثػِّف ٬ػؾا ا٣ذؿ٠ٲػت ، دكف ا٧٣ُةثٞح ٝؽ د١ؿر ٦بةت ا٧٣ؿات

ُِّب٫ ٠سٲؿ ٨٦ ا٣٪عةة  ذ٣ٟ ك٨٦ ، ذك صؾكر ٰٚ ا١٣ذةثح ا٣ٕؿثٲح، ا٣ؾم ٱؼ

 ( 291صةء ٰٚ ٠ذةب ا٣ٛىٲط ٣س٤ٕت)٬/
(33)

ك٦٪٫ ٦ة ٚٲ٫ ٣٘ذةف كزػٺث »  

                                                 

 .395  3 ا٣ٮاٰٚ ا٣٪عٮ -ٔجةس ظك٨  (32)

 .261  1ا٣ٛىٲط  -أظ٧ؽ ث٨ ٱعٲٯ ز٤ٕت  (33)
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عى  ٍىى ٚى ِّٞػت ٤ٔٲػ٫  .«٨َّ ٭ي كأ٠سؿ ٨٦ ذ٣ٟ ٚةػذؿ٩ة أ ك٬ؾا ٦ة ص٢ٕ اث٨ ٔٞٲػ٢ ٱٕ

ػعى »ٝةاٺن   (ك٣٭ؾا ٔٲت ٤ٔٯ وةظت ا٣ٛىٲط ٰٚ ٝٮ٫٣  )ٚةػذؿ٩ة أٚىى ، ٭٨َّ

«ٝة٣ٮا  ١ٚػةف ٱ٪ج٘ػٰ أف ٱػِّدٰ ثة٣ٛىػعٯ ٚٲٞػٮؿ ٚيٍىػعة٬ي٨َّ 
(34)

ٚ٭ػ٢ أف  .

 وةظت ا٣ٛىٲط أػُِّ ا٣ٛىٲط أـ أف ا٤٣٘ح دعذ٢٧ ذ٣ٟ؟

 ٬( 512) ٛ٭ة٩ٰصػػةء ٚػػٰ )ا٧٣ٛػػؿدات ٚػػٰ ٗؿٱػػت ا٣ٞػػؿ ف( ٣ٶوػػ/ 

٤ػػٯ» ٍٔ ٤ىػػٯ ج د٩ِّٲػػر اٵى ٕي كا٧٣ٕ٪ػػٯ ٬ػػٰ اٵمػػؿؼ ، كا٣كػػ٧ةكات ا٣

«كاٵ٢ٌٚ
(35)

ٛي٤ٌٯ. ٍؿٚٯ كا٣  . ك٥٣ ٱ٢ٞ ٬ٰ ا٣ن 

 ظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ػؽ صةء ٰٚ ٠ذةب )ا١٣نٙ كا٣جٲةف ٨ٔ دٛكٲؿ ا٣ٞؿ ف( ٵ

زَّ /٬(  »427ا٣س٤ٕجٰ ) ( كةب كٝؿأ ٱعٲٯ ث٨ كى ػ٤٤ًٍخي ًى أثٮ رصةء  )ٝػؽ 

٢َّ ك٧٬ة ٣٘ذ، ث١كؿ ا٣ٺـ ًى ًٌ  ةف   ػ، ٢  ًٞ ٢َّ ٱى ٝى ٢  ٦س٢ ٱى ٌى ٢َّ ٱى ًى ٦سػ٢  ٢  ك

«ك٣ٯ ٬ٰ اٵوط كاٵٚىطكاٵي  ،٦ى٢َّ ٱى٧ى٢  
(36)

كد١ؿرت ا٣ٕجػةرة ٚػٰ ، 

 /٬(.671) ا٣ضة٦ٓ ٵظ١ةـ ا٣ٞؿ ف ٤٣ٞؿَجٰ

 ؽ ث٨ ٔجؽ ا١٣ػؿٱ٥ ا٣ن٭ؿقػذة٩ٰ ٧ع٧ٌ ٣ ا٣٪ع٢()ا٢٤٧٣ ك صةء ٰٚ ٠ذةب

زػػ٥ ا٧٣كػػة٣ٟ ، ؽماألٝننكأف ا٧٣٪ػػة٬ش ا٣ذٞؽٱؿٱػػح ٬ػػٰ (  »٬/548)

٭خ إ٣ٲ٭ة، ا٣ؼ٤ٞٲح ٪٨ ا٣ُجٲٕٲح دٮصَّ «كا٣ك 
(37)

ٞيٍؽ٦ٯ.،   ك٥٣ ٱ٢ٞ ٬ٰ ا٣

 ( ٰ587صةء ٰٚ ثؽاآ ا٣ى٪ةآ ٵثٰ ث١ؿ ا١٣ةمػة٩  )ٞيػؽكرٌم »/٬ ٝػةؿ ا٣

«كا٣ؿكاٱح اٵك٣ٯ ٬ٰ اٵوط  /٬(428)
(38)

ٯ.  ك٥٣ ٱ٢ٞ  عَّ  ا٣ىي

                                                 

 .183  3مؿح اث٨ ٔٞٲ٢  -اث٨ ٔٞٲ٢  (34)

 .583  1 ا٣ٞؿ ف ٗؿٱت ٰٚ ا٧٣ٛؿدات -ا٣ؿاٗت اٵوٛ٭ة٩ٰ  (35)
كا٣ضة٦ٓ ٵظ١ةـ ا٣ٞؿ ف ٤٣ٞؿَجٰ ، 153  4ا١٣نٙ ك ا٣جٲةف ٨ٔ دٛكٲؿ ا٣ٞؿ ف  -ا٣س٤ٕجٰ  (36)

6  438. 

 .8  2 كا٣٪ع٢ ا٢٤٧٣ –ا٣ن٭ؿقذة٩ٰ  (37)
 .84  2 ا٣نؿاآ دؿدٲت ٰٚ ا٣ى٪ةآ ثؽاآ –ا١٣ةمة٩ٰ  (38)
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 ( ٢ ٹثػ٨ ٱٕػٲل كا٣عػؿكؼ ا٣ذػٰ »  /٬(643كصةء ٰٚ مؿح ا٧٣ٛىَّ

«ٱ١ٮف ٚٲ٭ػة اٷدٗػةـ أٝػٮل ٬ػٰ اٵٝػؿب ٣ػٺـ
(39)

ك٣ػ٥ ٱٞػ٢ ٬ػٰ ، 

ٍؿثٯ. أم إف اث٨ ٱٕٲل ٥٣ ٱ٤ذــ ا٣ٞةٔؽة ا٣ذٰ ٠ةف ٝؿَّر٬ة ٬ػٮ ٩ٛكػ٫  ٞي ا٣

 (.6/96ٰٚ ٠ذةث٫ مؿح ا٧٣ٛى٢)

  صةء ٰٚ ٠ذةب ثىةاؿ ذكم ا٣ذ٧ٲٲـ ٰٚ ٣ُةاٙ ا١٣ذػةب ا٣ٕـٱػـ

٤ػػٯ ص٧ػػٓ د٩ِّٲػػر اٵ٤ٔػػٯ/٬(  »٤٣817ٛٲؿكز ثػػةدم ) ٕي ك٬ػػٰ ، ا٣

«مؿؼ كاٵ٢ٌٚاٵ
(41)

ػ٤ٯ. كا٣ٕجػةرة ٧٠ػة ك٥٣ ٱ٢ٞ ا٣ن   . ٌٍ ٛي ٍؿٚٯ كا٣

 ٱْ٭ؿ ٬ٰ ٔجةرة ا٣ؿاٗت اٵوٛ٭ة٩ٰ ا٣ذٰ قجٞخ.

  ٰصةء ٰٚ ٧ٔؽة ا٣ٞػةرم مػؿح وػعٲط ا٣جؼػةرم ٣جػؽر ا٣ػؽٱ٨ ا٣ٕٲ٪ػ

«كا٣ؿكاٱح ا٣ذٰ ٚٲ٭ة اثػ٨ ٔجػةس ٬ػٰ اٵوػط/٬(  »855)
(41)

ك٣ػ٥ ، 

ٯ(. عَّ  ٱ٢ٞ )ا٣ى 

 ٧٣٪٭ةج ٵظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ػؽ ا٣٭ٲذ٧ػٰ صةء ٰٚ دعٛح ا٧٣عذةج ٰٚ مؿح ا

ٔى ، /٬(974)  ٦٪٭ة ، ٦ٮآً ٥٣ د٤ذــ ٚٲ٭ة ا٧٣ُةثٞح ةؿنى ٩عٮ 

ٕى٢َّ »- «عح ٬ٰ اٵٝؿبا٣ىِّ  ٚى٤ى
(42)

«٬ؾق ا٣ـٱةدة ٬ٰ اٵٝؿب»ك 
(43)

. 

 ٩ؾ٠ؿ ٦٪٭ة ٔجةرة وػةظت )ٚػٰ ، كردت ٔ٪ؽ ا٧٣عؽزٲ٨ ٦بةت ا٧٣ؿَّات

«اٵرض كا٣ك٧ةء ا٣ؽ٩ٲة ٤ٕ٣َّ٭ة ٬ٰ اٵٝؿب إ٣ٯ»ّٺؿ ا٣ٞؿ ف( 
(44)

. 

كٚػٰ ،  ثػةدمٚ٭٢ أػُِّ ٬ؤٹء ك٦٪٭٥ أا٧ػح ٚػٰ ا٤٣٘ػح ٠س٤ٕػت كا٣ٛٲؿكز

                                                 

٢ مؿح –اث٨ ٱٕٲل  (39)  .ا٧٤ٕ٣ٲح ا١٣ذت دار َجٞح 141  11 ا٧٣ٛىَّ
 .97  4ٰٚ ٣ُةاٙ ا١٣ذةب ا٣ٕـٱـ  ا٣ذ٧ٲٲـ ذكم ثىةاؿ –ا٣ٛٲؿكز ثةدم  (41)

 .52  14 ك 717  4 ك 163  3 ٣جؼةرما وعٲط مؿح ا٣ٞةرم ٧ٔؽة –ا٣ٕٲ٪ٰ  (41)
 .21  5ك 2751  1دعٛح ا٧٣عذةج ٰٚ مؿح ا٧٣٪٭ةج  -أظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ا٣٭ٲذ٧ٰ  (42)
 .228  28ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ  (43)
 .3633  6 ا٣ٞؿ ف ّٺؿ ٰٚ –قٲؽ ُٝت  (44)
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كٰٚ ا٣ذٛكٲؿ ٠ة٣ؿاٗت اٵوػٛ٭ة٩ٰ كا٣ٞؿَجػٰ أـ ، كا٣ٕٲ٪ٰا٣٪عٮ ٠ةث٨ ٱٕٲل 

أف ا٤٣٘ح دضٲـ ذ٣ٟ؟ ا٣ؾم ٩ؿصع٫ أف ا٤٣٘ح دعذ٢٧ كص٫ اٷٚؿاد كا٣ذؾ٠ٲؿ ٚػٰ 

 .)أؿ( ثػاق٥ ا٣ذٌٛٲ٢ ا٧٣ٕؿؼ 

ٔػػ٨ ٔجػػةرات ، ١٣ذؿك٩ٲػػح دعذػػٮم  ٹؼ ا١٣ذػػتإٞػػؽ ثعس٪ػػة ٚػػٰ ١٦ذجػػح ٣

، ك٧٬ػة اٵٌٚػٺف، ك٬ٰ  )٬ٰ ا٣ٌٛػ٤ٯ ،ا٣ذٌٛٲ٢ ا٣ذٰ دٕةكرد٭ة ٠ذت ا٣٪عٮ

 ٱ٤ٰ  ك٨٬َّ ا٤ٌٛ٣ٲةت( ٚٮصؽ٩ة ٦ة، ٵ٤ٌٚٮفاك٥٬ 

( ٦11٪٭ػة ) ،( ػ٧كػةن كٔنػؿٱ٨ ٦ػؿة25د١ؿرت ٔجةرة ٬ٰ ا٤ٌٛ٣ٯ ) -

ة  أ٦س٤حن ٰٚ ٠ذت ا٣٪عٮ.، إظؽل ٔنؿة ٦ؿَّ

ة ٤٠٭ة أ٦س٤ح ٰٚ 11)٧٬ة اٵٌٚٺف( )د١ؿرت ٔجةرة  - ( إظؽل ٔنؿة ٦ؿَّ

 ٠ذت ا٣٪عٮ.

ة ةن زٺز (33)٥٬ اٵ٤ٌٚٮف( )د١ؿرت ٔجةرة  - زٺزػٮف ٦ػؿة ، كزٺزٲ٨ ٦ؿَّ

 ٦٪٭ة د٧سٲٺت ٰٚ ٠ذت ا٣٪عٮ.

٤ٲةت( ) - ٌٍ ٛي ة( قذ  26د١ؿرت ٔجةرة )٨٬َّ ا٣ ك٤٠٭ة أ٦س٤ػح ، ة كٔنؿٱ٨ ٦ؿَّ

 (.ٰٚ ٠ذت ا٣٪عٮ ٦س٢ )ا٣٭٪ؽات ا٤ٌٛ٣ٲةت

٧٠ة ثعس٪ة ٰٚ ١٦ذجح إ١٣ذؿك٩ٲح ٣٪ؿل ٔؽد دٮارد ٦ؤ٩سةت أقػ٧ةء ا٣ذٌٛػٲ٢ 

 َّٙ  ٱ٤ٰ  ف ٦ة١ٚة، اٵٝؽـ(، اٵمؿؼ، اٵوطٌ ، اٵ٥٬ٌ ، )اٵٔ

َّٙ ٥٣ دؿد. َّٛٯ ٦ؤ٩ر اٵٔ ٕي  ا٣

ة كاظؽة ٰٚ دؼُبح ا١٣ؿ٤٦ػٰ ٣ػجٕي  ٧َّٯ  ٦ؤ٩ر اٵ٥٬  ٥٣ دؿد إٹ ٦ؿَّ ا٣٭ي

 ةب.ا١٣ذٌ 

ٯ  ٦ؤ٩ر اٵوط  ٥٣  عَّ  أصؽ٬ة.ا٣ى 

ٍؿٚٯ  ٦ؤ٩ر اٵمؿؼ  ٥٣ أصؽ٬ة  .ا٣ن 

ٞيٍؽ٦ٯ  ٦ؤ٩ر اٵٝؽـ  كردت ٦ؿدٲ٨ ككاظؽة ٚػٰ ، كاظؽة ٰٚ ٠ذةب قٲجٮٱ٫  ا٣

٧ًٓ ٨٦ ا٣ٕؿب، ا٣ؼىةاه  ك٨١٣ ٥٣ ٱٮردا٬ة ٰٚ ٔجةرة ٦كذ٤ٞح.، ٤ٔٯ أ٩٭ة ٧٦ة قي
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إن ٦ة ٩ؿدةح إ٣ٲ٫ ثٕؽ ٦نة رأٱ٪نة ٦ن٨ اقنذ٧ٕة  ٣٘نٮٱٲ٨ و٩عنةة و٦ٛكنؿٱ٨ ٠جنةر 

٦ة الظْ٪نةه ٦ن٨ وثٕؽ، ٞح ا٣ذٰ ٩هم ٤ٔٲ٭ة ا٣٪عةةؿاد وا٣ذؾ٠ٲؿ دون ا٧٣ُةث٣ىٲ٘ح اإلٚ

ح ٬ٮ أن ٨٦ ػة٣ٙ ٝةٔنؽة ا٧٣ُةثٞن - ٗٲةب ٦ؤ٩سةت ٥ْٕ٦ أق٧ة  ا٣ذٌٛٲ٢ ٧٤٣ؾ٠ؿ

٪ة ٤ٔٯ ا٣ٞنٮ  ثنأن ظ١ن٥ ا٧٣ُةثٞنح ٝنؽ ث٪نٰ ٤ٔنٯ و٢ٕ٣ ٬ؾا ٱضؿِّا، ٥٣ ٱ٨١ ٦ؼُبةً 

٦كنن٧ٮٔح ٦نن٨ ٔىننؿ  أ٠سننؿ ٦٪٭ننة ٔجننةرات وإٝٲننح، ٔجننةرات اٚذؿاًننٲح ٤٣ذ٧سٲنن٢

وإْن ػننة٣ٙ ٝةٔننؽة ٩عٮٱننح ٚننٰ ، ثة٣ٞٲننةس إ٣ننٯ روح ا٤٣٘ننح وَجٲٕذ٭ننة، االظذضننةج

ثػ٢ ٬ػٰ ذااٞػح ٣٘ٮٱػح ٚػٰ ، . ذ٣ٟ أف ا٤٣٘ح ٣ٲكخ ٝٮأؽ كًٮاثٍ ٚعكتا٧٣كأ٣ح

ػح كدض٪ ػتكأ٥٬ أر٠ةف د٤ٟ ا، ا٧٣ٞةـ اٵكؿ ٌٛ ا٣سٞػ٢. ٚ٭ػ٢  ٣ؾااٞح ٬ػٮ ا٣ذ٧ػةس ا٣ؼ

ٞيٲَّة ٰٚ ا٣ٕة٥٣ أـ ا٣ؽك٣ح اٵٝػٮل؟ أك  ا١ٛ٣ػؿة دكٲٖ ا٣ؾااٞح ا٤٣٘ٮٱح أف ٱٞةؿ  ا٣ؽك ٣ح ا٣

ٍؿٚٯ؟ ـ  ا١٧٣ة٩ح اٵمؿؼ أ٣جعر أـ ا١ٛ٣ؿة ا٣٭ي٧َّٯ ٚٲ٫؟ أكاٵ٥٬ ٰٚ ا  ا١٧٣ة٩ح ا٣ن 

َّٞػٜ ٚػٰ  ػح كا٣ؾٹٝػح ا٣ذػٰ ٤ٔٲ٭ػة ٦ػؽار ا٣٪ُػٜ كا١٣ػٺـ دذع َّٛ ا٣ٮاٝػٓ أف ا٣ؼ

ػ٪ٍٕح  كأف ٝةٔؽة ا٧٣ُةثٞػح، اقذ٧ٕةؿ اٷٚؿاد كا٣ذؾ٠ٲؿ دكف ا٧٣ُةثٞح ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ ا٣ىَّ

ؿ أف ٠جةران ٦ػ٨ ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ ، ا٣٪عٮٱح أ٠سؿ ث١سٲؿ ٧٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ ذااٞح ا٣جٲةف ك٬ؾا ٦ة ٱٛكِّ

ؿىٍكا ٤ٔٯ قٺاٞ٭٥ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ذٰ ٧َّ٤ٝة دؼُئ.، كا٣٪عٮٱٲ٨ ٥٣ ٱ٤ذـ٦ٮا ث٭ة  ث٢ صى

وثُٕؽ: ٚ٪ؼ٤ه ٦ن٨ ٠ن٢ ٦نة ٝنؽم٦٪ة إ٣نٯ أ٩ن٫ ٱضنٮز اقنذ٧ٕة  اقن٥ ا٣ذٌٛنٲ٢ 

٢ ٰٚ ا٣ذؾ٠ٲؿ وا٣ذأ٩ٲنر واإل )أ ( ثنا٧٣ٕؿم   ٌم ، ٚنؿاد وا٣ذس٪ٲنح وا٣ض٧ن٦ُٓةثٞةً ٧٤٣ٛ

و٬نٮ ٦نة ٱُْكنذ٪ذش ٦ن٨ ٠نلم ، ٚؿاد وا٣ذؾ٠ٲؿ ٚٲن٫وأ٩م٫ ٱضٮز ٔؽم ا٧٣ُةثٞح وا٣ذـام اإل

 و٬ٮ ٦ة دٞؿُّه ا٣ؾااٞح ا٤٣٘ٮٱح.، ٠سٲؿ ٨٦ ا٣٪عةة و٨٦ اقذ٧ٕة  ٠سٲؿ ٨٦ األَثْٲِ٪ة 

َٛٓ وا٩ٛٓ ث٧ة ٔ ْ  ٧٤ذ٪ة(.)ا٤٣٭٥ ٧٤ٔ٪ة ٦ة ٱَ٪

*   *   * 
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 املصادر واملراجع
 

 -دط ٱٮقٙ ا٣جٞةٰٔ  -اث٨ ٬نةـ  - أكًط ا٧٣كة٣ٟ إ٣ٯ أ٣ٛٲح اث٨ ٦ة٣ٟ -

 دار ا١ٛ٣ؿ ٤٣ُجةٔح كا٣ذٮزٱٓ )د.ت(.

 –دار ا١٣ذػػت ا٧٤ٕ٣ٲػػح  –ا١٣ةمػػة٩ٰ  –ثػػؽاآ ا٣ىػػ٪ةآ ٚػػٰ ا٣نػػؿاآ  -

 ( )د.ـ(.1986)2ط

دػط  -  ثػةدمؿكزا٣ٛٲ –ثىةاؿ ذكم ا٣ذ٧ٲٲػـ ٚػٰ ٣ُػةاٙ ا١٣ذػةب ا٣ٕـٱػـ  -

قػػٺ٦ٲح ا٣ٞػػة٬ؿة ا٧٣ض٤ػػف اٵ٤ٔػػٯ ٤٣نػػؤكف اٷ –٦ع٧ػػؽ ٤ٔػػٰ ا٣٪ضػػةر 

(1983-1996.) 

 ا١٧٣ذجػح ا٣ذضةرٱػح ا١٣جػؿل -ا٣٭ٲذ٧ٰ  -دعٛح ا٧٣عذةج ٰٚ مؿح ا٧٣٪٭ةج  -

 )د.ط(. (.1983)

دار  - دػط ٬نػةـ قػ٧ٲؿ ا٣جؼػةرم –ا٣ٞؿَجػٰ  –ا٣ضة٦ٓ ٵظ١ةـ ا٣ٞػؿ ف  -

 (.2113ا٣ؿٱةض) –ٔة٥٣ ا١٣ذت 

٩نػػؿ ا١٧٣ذجػػح  –ا٣ؼٌػػؿم  –ا٣ؼٌػػؿم ٤ٔػػٯ مػػؿح اثػػ٨ ٔٞٲػػ٢ ظةمػػٲح  -

 ا٣ذضةرٱح ث٧ىؿ )د.ت(.

 –دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲػح  –ا٣ىػجَّةف  –ظةمٲح ا٣ىجَّةف ٤ٔٯ مؿح اٵم٧ٮ٩ٰ  -

 (.1997)٣1ج٪ةف ط

دػط ٦ع٧ػؽ ٦عٲػٰ  –اثػ٨ ٔٞٲػ٢  –٣ٛٲح اث٨ ٦ة٣ػٟ أمؿح اث٨ ٔٞٲ٢ ٤ٔٯ  -

 .(1981) 2ا٣ٞة٬ؿة ط –دار ا٣ذؿاث  –ا٣ؽٱ٨ ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ 

ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣كٲؽ ك٦ع٧ػؽ ثػؽكم  دط د. -اث٨ ٦ة٣ٟ  –مؿح دك٭ٲ٢ ا٣ٛٮااؽ  -

 ( )د.ـ(.ـ1991) 1ط -٬ضؿ ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ كا٣ذٮزٱٓ  –ا٧٣ؼذٮف 
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٣ج٪ػةف  –دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲػح  –اٵز٬ؿم  –مؿح ا٣ذىؿٱط ٤ٔٯ ا٣ذٮًٲط  -

 .(ـ2111)

 درم.دط أظ٧ؽ ٱٮقٙ ا٣ٞة –اث٨ ٦ة٣ٟ  - مؿح ا١٣ةٚٲح ا٣نةٚٲح ٹث٨ ٦ة٣ٟ -

-  ٢ دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲػح  –دط د. إ٦ٲ٢ ٱٕٞػٮب  –اث٨ ٱٕٲل  –مؿح ا٧٣ٛىَّ

 (.2111)1ط-٣ج٪ةف  –

دار إظٲػةء  –ثػؽر ا٣ػؽٱ٨ ا٣ٕٲ٪ػٰ -٧ٔؽة ا٣ٞةرم مػؿح وػعٲط ا٣جؼػةرم -

 د.ـ(.)ك  ()د.ت-ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ

دار ا٧٣ٕةرؼ  -ٔةَٙ ٦ؽ٠ٮر  دط د. -أظ٧ؽ ث٨ ٱعٲٯ ز٤ٕت  -ا٣ٛىٲط  -

 )د.ت(. -

 .(2113)1ط - ٦4ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة ج – ٰٚ أوٮؿ ا٤٣٘ح -

 ا٣ٞة٬ؿة )د.ت(. - دار ا٣نؿكؽ - قٲؽ ُٝت -ٰٚ ّٺؿ ا٣ٞؿ ف  -

دط أثٰ ٦ع٧ػؽ  - ا٣س٤ٕجٰ ا٣٪ٲكةثٮرم –ا١٣نٙ كا٣جٲةف ٨ٔ دٛكٲؿ ا٣ٞؿ ف  -

 (.2112ط) -ثٲؿكت  -دار إظٲةء ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ  -ٔةمٮر 

دار ا١٣ذػت  - د ٦٪ىػٮردػط ٚػؤا -ا٣كػٲٮَٰ  -ا٧٣ـ٬ؿ ٚػٰ ٤ٔػٮـ ا٤٣٘ػح  -

 (.1998)، 1ثٲؿكت ط -ا٧٤ٕ٣ٲح 

١٦ذجػح دار  –ٔجؽ ا٤٣ُٲػٙ ا٣ؼُٲػت  د. –ا٧٣كذٞىٯ ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ذىؿٱٙ  -

 (.2113)1ط - ا١٣ٮٱخ - ا٣ٕؿكثح

دػػط وػػٛٮاف  - ا٣ؿاٗػػت اٵوػػٛ٭ة٩ٰ –ا٧٣ٛػػؿدات ٚػػٰ ٗؿٱػػت ا٣ٞػػؿ ف  -

 (.1412٬)1د٦نٜ كثٲؿكت ط -دار ا٥٤ٞ٣ كا٣ؽار ا٣نة٦ٲح  - ا٣ؽاككدم

 - دار ا٧٣ٕؿٚػح -دط ٦ع٧ؽ قٲؽ ٠ٲٺ٩ٰ  - ا٣ن٭ؿقذة٩ٰ - كا٣٪ِّع٢ ا٢٤٧٣ -

 (.1414٬ثٲؿكت )

َّٛٯ -  د.ـ(.)ك  ()د.ت - ١٦ذجح ا٣نجةب - ٦ع٧ؽ ٔٲؽ د. - ا٣٪عٮ ا٧٣ى

 )د.ت(. - 15ط -دار ا٧٣ٕةرؼ  - ٔجةس ظك٨ - ا٣٪عٮ ا٣ٮاٰٚ -

*   *   *


