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 انًهخض: 

جه ثىضٌد٘ٝرز ىضققٞرت صر ىل ثىَؾضَرغ ثىَْريٌ فرٜ ٝر٘  ث١دؼر ٕوفش ثىوًثّز إىٚ ثىضؼرٌف إىرٚ           

ثىَرْٖؼ ثى٘ٙر ٜ فٞرظ صْجٗىرش ثىوًثّرز ثىَضغٌٞثس ثىَؼجٌٙر. ٗىضققٞت ٕريث ثىٖروف ثصذؼرش ثىوًثّرز 

ثىَضغٞررٌثس ثىَؼجٙررٌر ٗصرر ىل ثىَؾضَررغ  ٍٗررِ عررٌ ثىضؼررٌف إىررٚ ث١دؼررجه ثىضٌد٘ٝررز ىضققٞررت ىىررل  ٗ ررو 

ص٘ثؽٔ ثىؼوٝو ٍرِ ثىَضغٞرٌثس ث٥ ضٚرجهٝز ٗثىْٞجّرٞز ٞز أظٌٖس ّضجةؼ ثىوًثّز أُ ثىَؾضَؼجس ث٦ّ٣ٍ

ٗث٥ؽضَجػٞز ثىضٜ صؤعٌ ّيذًج ػيٚ ص ىل ثىَؾضَغ ٗصَجّرنٔ. ٗ رو  أٗؽذرش ثىٖرٌٝؼز ث٣ّر٦ٍٞز ثىق رجظ 

ػيٚ فٞجر ث٣ّْجُ ٗمٌثٍضٔ  ٗأموس ػيٚ ًٌٝٗر ثىَقجفظز ػيٚ أٍِ ثىَؾضَغ ٗثّضقٌثًٓ  ٗفروهس 

ٜ ىىل صققٞقًج ١ى رز ثىَؾضَرغ ٗصَجّرنٔ   ٗثىق رجظ ػيرٚ ّر٦ٍضٔ. ثىقق٘ق ٗثى٘ثؽذجس ثىَؾضَؼٞز ١ُ ف

ٗدْٞش ثىْضجةؼ أُ هًٗ ثىَؤّْجس ثىضٌد٘ٝز فٜ ثىَؾضَؼجس ث٦ّ٣ٍٞز ٝذٌٍ فٜ صققٞرت صر ىل ثىَؾضَرغ 

ٍِ م٦ه ص٘ظٞل ث٥ّضٌثصٞؾٞجس ثىضٌد٘ٝز ثىَؾضَؼٞز ثىضٜ صٌّل هػرجةٌ ثى٘ةرجً ٗثىَقذرز درِٞ أفرٌثهٓ  

ش ثىوًثّررز دٞررًٌٗر أُ صقررً٘ ٍؤّْررجس ثىضٌدٞررز ث٣ّرر٦ٍٞز د٘ٝررغ مطررز ٗفررٜ ٝرر٘  ثىْضررجةؼ أٗٙرر

صٌد٘ٝز ٕرجٍيز صذروأ ٍْري ّرْ٘ثس ثىوًثّرز ث١ٗىرٚ إىرٚ ثىضؼيرٌٞ ثىؾرجٍؼٜ صضٞرَِ ؽ٘ثّرخ صققٞرت صر ىل 

 ثىَؾضَغ ٗثىضطذٞقجس ثىضٌد٘ٝز ٗثىؼيَٞز ىيىل ىنٜ ٝنضْذٖج ثىَضؼيٌ ٍْي ٙغٌٓ.

 ض ىل. ثىَؾضَغ ثىَْيٌ. ثىَضغٌٞثس ثىَؼجٌٙر.ثىنيَجس ثىَ ضجفٞز: ث١دؼجه ثىضٌد٘ٝز. ثى

Educational Domains of Achieving Affinity in the Society Al Muslim 

According to Contemporary Conditions: Rooted Study 

Abstract: The purpose of the study is to investigate the Educational 

Domains of Achieving Affinity in the  Muslim Society According to 

Contemporary Conditions. To achieve this aim; the study adopted the 

descriptive approach by exploring contemporary conditions and society 

affinity; then discussing the educational domains that Achieve this. The 

results of the study showed that Islamic societies encounter many 

economic, political and social conditions that negatively affect the unity 

and cohesion of society. The Islamic Shari has enjoined the preservation of 

human life and dignity, and stressed the need to maintain security and 

stability of society, and defined the rights and duties of the community to 

achieve the community's unity and cohesion, and maintain its integrity.  

Further, the results showed that the role of educational institutions in 

Islamic societies is reflected in the achievement of social affinity through 

the use of societal educational strategies that establish harmony and love 

among its members. Based on the results; the study recommended that 

Islamic educational institutions should develop a comprehensive 

educational plan that starts from the first years up to higher education, 

including the aspects of achieving community affinity and educational and 

scientific applications for the learner to acquire from a young age of 

studying. 

Key Words: Educational domains. Affinity. Islamic Society. 

Contemporary Conditions. 
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 يمذيت:

          ُُ َرج ثىْسرج ىقو ميقْج هللا ؽّو ٗػ٦  ٕؼ٘دجً ٗ ذجةو ىْضؼجًف ٍغ دؼْٞج ثىذؼٜ   جه صؼجىٚ )َٝرج أَٖٝه

فُ٘ث  ثىقؾررٌثس:  ًَ َٗ َذَجةِررَو ىِضََؼررج ررُؼ٘دًج  ُٕ  ٌْ َؽَؼْيَْررجُم َٗ ٚن  ّْغَرر أُ َٗ  ٌٍ ِْ َىَمرر رر ٍِ  ٌْ   ٗأُ ّؼررٞٔ ٍؼررجً  ٣١إِّسررج َميَْقَْررجُم

ٗثىٌفجٕٞرز ٗث٥ٍهٕرجً  ٥ٗ ّْرضطٞغ أُ ّققرت ٕريٓ   ؼٚ ؽَٞؼجً ىضققٞت ثىْرؼجهرٍضقجدِٞ ٍض٘ثفقِٞ  ّْ

ث١ٕروثف إ٥ دضر٘ثفٌ ثىقروً ثىنرجِف ٍررِ ثىضر ىل دْْٞرج  ٗىريث أٗؽررخ هللا ػيرٚ ثىَْريَِٞ أُ ٝنّ٘ر٘ث أمرر٘ر 

ٍؾضَؼِٞ ػيٚ ثىقت  ٍضؼجِّٗٞ ػيٚ ثىذٌ ٗثىضق٘ٙ  ٍضْجِٕٞ ػِ ث٣عٌ ٗثىؼوٗثُ  ٌٕٗع ىٌٖ ٍج ٝق٘ٛ 

١م٘ر ٗثىَقذز  دوثٝز ٍِ صذجهه ثىضقٞز ٗثى٦ًْ ٗثىَٚجفقز ٗصَٖٞش ثىؼجِٟ  ٗإؽجدرز ثىروػ٘ر  ٕيٓ ث

ٗثىْٚٞقز  ٗػٞجهر ثىٌَٜٝ  ٗثصذجع ثىؾْجةَ  ٗصذجهه ثىٖوثٝج  مَج ٌٕع ىٌٖ ث٥ؽضَجع ػيٚ ثىٚي٘ثس 

 ثىنَِ  ٗثىؾَغ  ٗث١ػٞجه  ٗثىقؼ  ٗمو ٕيث ٗىثك ٍِ أّذجح ثىض ىل.

ؼُٖٞ٘ فٜ أدٖٚ ًٙ٘ ث٥ّضن٦ف فرٜ ث١ًٛ  فرِٞ ّرجهس ًٗؿ ث١ى رز إُ ثىَْيَِٞ مجّ٘ث ٝ

ٗثىَ٘هر ٍٚجفذز ىيؼَ ٗثىضَنِٞ  ٕٗيث ثىضر٘ثٍُ ؽؼرو ٍرِ ث٣ّر٦ً أّر٘رً ٍٗغجىٞرز صُقضريٙ  فقرت فٖٞرج 

ِ  ثىَْيُ٘ ثىؼذ٘هٝز هلل ّذقجّٔ ٗصؼرجىٚ  ٗث٥ّرضؾجدز ١ٍرٌٓ فرٜ  ٘ىرٔ ّرذقجّٔ : ٘ث دَِقْذرِو هللاس َُ ر ِٚ ثْػضَ َٗ  (

ٞؼً  َِ رذَْقضُ َؽ ْٙ َ ٌْ فَأ َِ  ُيُر٘دُِن ْٞ ٌْ أَْػَوثً  فَأَىسَل دَ ْْضُ ٌْ إِْى ُم ُْٞن ِ َػيَ َش هللاس ََ ٗث ِّْؼ ٌُ ثْىُم َٗ ٌس ُ٘ث   ٥َ صَ َ َٗ ثًّرج ج  َ٘ ِٔ إِْم ضِر ََ ٌْ دِِْْؼ
ُ ىَُنر ُِ هللاس ىَِل ُٝذَرَٞ َْْٖرج  َمرَين ٍِ  ٌْ ّْقَرَيُم َ ًِ فَأ َِ ثىْسرج ر ٍِ ٍر  ٌَ ر َج ُفْ ر َٕ ٚن  ٌْ َػيَر ْْضُ ُم ْٖضَرُوُٗ  آه ػَرٌثُ: َٗ ٌْ صَ ِٔ ىََؼيسُنر ٌْ آَٝجصِر

103. 

ٗثىرروػ٘ر إىررٚ ثىضٞررجٍِ ث٣ّرر٦ٍٜ ٥ صررأصٜ صيذٞررز ىيقجؽررز ثىَيقررز ٗىيظررٌٗف ثىَقٞطررز دج١ٍررز 

ث٦ّ٣ٍٞز فق٠ ٗإَّج ٕٜ ثّضؾجدزٌ ١ٌٍ إىٖٜ  ٗصققٌٞت ىَطيخ هْٜٝ  ٗىيث فئُ ثىضقرجحس فرٜ هللا صؼرجىٚ  

دجس  ٗأىطل ٍج ُْٝض جه ٍرِ ثىطجػرجس فرٜ ٍؾرجًٛ ثىؼرجهثس   رجه هللا ٗث١م٘ر فٜ هْٝٔ ٍِ أفٞو ثىقٌ

رٌ ) صؼجىٚ: َ٘ َُ إِْم ُْ٘ ٍِ ْؤ َُ ج ثْى ََ  .10  ثىقؾٌثس: إِّس

فٌٖ دٔ دق٘ىرٔ: ) ٌس َِ ٗثٍضِ ػيٚ ًّ٘ىٔ ثىيٛ ٕ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ دِرجْى َٗ  ِٓ ٌِ ر ْٚ َ٘ ثىسرِيٛ أَٝسرَوَك دَِْ َِ *  ُٕر ْٞ أَىسرَل دَر َٗ
ْٞرَُْٖ  َ أَىسرَل دَ ِس هللاس ِنر ىَن َٗ  ٌْ ِٖ َِ  ُيُر٘دِ ْٞ رج أَىسْ رَش دَر ٍَ ًٞؼرج  َِ ِٛ َؽ ًْ رج فِرٜ ث١َْ ٍَ ّْ َْقرَش  ْ٘ أَ ٌْ ىَ ِٖ ٌَ َفِنرٌٞ  ُيُ٘دِ ٝر َِ  ٌْ إِّسرُٔ َػ

   .63-62ث١ّ جه :

ٗإَّج أىل دٌْٖٞ دٖوثٝز ٕيث ثىوِٝ ٥ دجىَؼؾَثس ٗم٘ثًق ثىؼجهثس  ٗمرجُ ٍرِ أعرٌ ٕريث ثىضر ىل 

ٗثؽضَجع ثىنيَز أُ فضق٘ث ٍج ٝقٌح ٍِ ّٚل ثىؼرجىٌ فرٜ ٍرور ّٚرل  رٌُ  ٗٙرجًٗث أةَرز ثىؼرجىٌ فرٜ 

 ثىٖوٙ ٗثىؼوه ٗثىؼيٌ.

فرررٜ ٕررريث ثىؼٚرررٌ ٝ٘ثؽرررٔ ثىؼوٝرررو ٍرررِ ثىَضغٞرررٌثس فرررٜ مجفرررز ثىؾ٘ثّرررخ ىنررِ ثىَؾضَرررغ ثىَْررريٌ  

ث٥ ضٚجهٝز ٗثىْٞجّٞز ٗث٥ؽضَجػٞز ٗثىغقجفٞز ٗث١ٍْٞز  أهس ٕيٓ ثىَضغٌٞثس إىٚ ميت ٌٙثع ثىضْرجفِ 

دررِٞ هٗه ثىؼررجىٌ  ٗأٙررذقش ثىقرر٘ر ثىٌةْٞررٞز ىٖرريث ثىضْررجفِ ٕررٜ ثىقرروًر ػيررٚ ثّررضنوثٍجس ثىضنْ٘ى٘ؽٞررج 

ٌ ثىغقجفز ّجٕٞل ػِ ثىق٘ر ث٥ ضٚرجهٝز ٗث١فنرجً ث٥ؽضَجػٞرز  ٍَرج صٌصرخ ػيٞرٔ ٗصطذٞقجصٖج ثىؼَيٞز ّٖٗ

ثصْجع ثى ؾ٘ر دِٞ ثىٖؼ٘ح ثىْٚجػٞز ثىَضقوٍز ٗدِٞ ثىٖؼ٘ح ثٟمرير درجىَْ٘ فرٜ مجفرز ٍْرجفٜ ثىقٞرجر  

  ٗ 2004ٕٗيث أعٌ ػيٚ ٕيٓ ثىَؾضَؼجس ٗٗفوصٖج ٗفٜ  وًصٖج ػيٚ ثىذقج  ٗث٥ّضٌَثً )ثىٚجٗٛ: 

50-51.  

ْجك ٍِ ٌٖٝٞ إىٚ أُ ثىَضغٌٞثس ثىَؼجٙرٌر ثىضرٜ ص٘ثؽرٔ ث١ٍرز ث٣ّر٦ٍٞز صضَغرو فرٜ صقروٛ ٕٗ

ثىٖ٘ٝز ثىغقجفٞز ٗث٥ؽضَجػٞز ٗث٥ ضٚجهٝز ٗثىْٞجّٞز  ٗصقوٛ ثىطج جس ثىنجٍْرز  ّجٕٞرل ػرِ ثىضقروٝجس 

ضرٔ ٗثىَضغٌٞثس ث١ٍْٞز ثىَنضي ز  ػ٦ٗر ػيٚ صق٘ٝو ثىَ٘ثِٟ إىٚ ٍ٘ثِٟ ػجىَٜ ْٝ ٚو ػِ فٞرجر أٍ

  .1183  2014ٗٗفٞجر ٍؾضَؼٔ ثىَقيٜ )ٍطجىقز ٗثىٌٖٝ ِٞ ٗدْٜ ِّٝ٘  

https://equran.me/tafseer-4622-49.html
https://equran.me/tafseer-1222-8.html
https://equran.me/tafseer-1223-8.html
https://equran.me/tafseer-1223-8.html
https://equran.me/tafseer-1223-8.html
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٥ٗ ّذٞو إىرٚ صؼَٝرَ  رٌٞ ثىضر ىل فرٜ ثىَؾضَؼرجس ثىَْريَز إ٥ دَْٖؾٞرز ػيَٞرز صق٘هٕرج ّٗرجة٠ 

ثىضٌدٞز ث٦ّ٣ٍٞز  ٍِ أّرٌر أٗ ٍْرؾو أٗ ؽجٍؼرز  ٗهٞرٌٌٕ ٍرِ ّٗرجة٠ ثىضٌدٞرز  ٗدجىضرجىٜ فر٦ درو أُ 

ز ث٣ّر٦ٍٞز ىٖرريٓ ثىَضغٞررٌثس  ٗػيٖٞررج أُ صقرً٘ دَؼجىؾضٖررج ٍٗ٘ثؽٖضٖررج ىنررٜ صضٚروٙ ٍؤّْررجس ثىضٌدٞرر

 صنُ٘  جهًر ػيٚ صققٞت ص ىل ثىَؾضَغ.

 يشكهت انبذذ ٔحغاإالحّ :

إُ ثىؼٚررٌ ثىررٌثِٕ ٖٝررٖو ثىؼوٝررو ٍررِ ثىَضغٞررٌثس ثىَضضجدؼررز  ٗثىْجؽَررز ػررِ ثىظررٌٗف ثىْٞجّررٞز 

ٗصنْ٘ىر٘ؽٜ فرٜ ثىَؼيٍ٘رجس ٗث٥صٚرجه   ٗث٥ ضٚجهٝز ٗث٥ؽضَجػٞرز  ٍٗرج ٗثمرخ ىىرل ٍرِ صقروً صقْرٜ

ٗثىضنض٦س ثىْٞجّٞز ٗث٥ ضٚجهٝز ٗهٌٕٞج ٍِ ثىَضغٌٞثس ٗثىضق٥٘س ٍٗج ّرضؼ ػرِ ىىرل ٍرِ صقروٝجس 

ٍؼجٙررٌر  أفررٌٍس دؼررٜ ثىضرروثػٞجس ثىْرريذٞز ػيررٚ ثىَؾضَؼررجس فررٜ دؼررٜ ثىْرر٘ثفٜ ٕٗرريٓ ثىضرروثػٞجس 

ضغٞررٌثس مررجُ ىيضٌدٞررز هًٗ فررٜ ٗثىَٖررن٦س صررؤعٌ دٖررنو ٗثٝررـ ػيررٚ صرر ىل ثىَؾضَررغم ٗأٍررجً ٕرريٓ ثىَ

 ثىق جظ ػيٚ ٗفور ثىَؾضَغ.

ٕٗيث ث١ٌٍ ٝ ٌٛ ػيٚ ٍؤّْجس ثىضٌدٞز ث٣ّر٦ٍٞز ٍ٘ثؽٖضٖرج صققٞقًرج ىضر ىل ثىَؾضَرغ  ٍَٗرج 

  ثىريٛ 2001  2012ٗٝؤمو ىىل ّضجةؼ ثىؼوٝو ٍِ ثىوًثّجس  ٍرِ ىىرل ٍرج أموصرٔ هًثّرز ثىقذٖرٜ )

ضقروٝجس  ٗثىضرٜ ص رٌٛ ػيٖٞرج صَْٞرز ثىر٘ػٜ دجىٖ٘ٝرز ٗٝـ هًٗ ميٞجس ثىضٌدٞز فٜ ظرو ثىؼوٝرو ٍرِ ثى

ث٣ّر٦ٍٞز ىرروٙ ثىٖررذجح  ٗٝررًٌٗر ثىق ررجظ ػيٖٞررج  ٍرِ مرر٦ه ص٘فٞررو ٕنٚررٞضٖج  ٗؽَررغ ٕررَيٖج فررٜ 

ٍٖررٌٗع ٍ٘فررو  فج٥ّ ٚررجه فررٜ ٕنٚررٞز ث١ٍررز ٥ ٝقررٌٞ ىٖررج ّٖٞررز  ٥ٗ ْٝررضؼ فٞررجًر  ٥ٗ ٌٝصقررٜ 

 دٖ٘ٝز. 

ؤّْرجس ثىضٌدٞرز ث٣ّر٦ٍٞز دجىؼَرو ػيرٚ   ًٌٝٗر  ٞجً 2017ٍٗىقو دْٞش هًثّز ثىٌٖػز )

صققٞررت ثّررضقٌثً ثىوٗىررز ث١ٍْررٜ ٗث٥ؽضَررجػٜ ثىرروثميٜ  ٗ رروًصٖج ػيررٚ ثىْٖرر٘ٛ دجىَضطيذررجس ثىضَْ٘ٝررز 

  ثىضٜ دْٞش أُ عَز صقروٝجس مذٞرٌر صؼٞرت ثى٘فرور 2010ثىٖجٍيز ىَؾضَؼجصٖج. ٗميىل هًثّز ثىْذٞؼٜ )

ٍررِ ػقرر٘ه ث١ؽٞررجه  ٗإُ  ٍثىررز ثىٖ٘ٝررز ث٣ّرر٦ٍٞسزث٣ّرر٦ٍٞسز دَررج صؾيذررٔ ػيٖٞررج ٍررِ أمطررجً صررضين٘ دئ

ج فٜ دْج  ٌٙؿ ٗفور ثىَْيَِٞم ٝضَغو فٜ ثىذْج  ثىْيٌٞ ىي ٌه  ٗصْٖتضٔ  ًَ ث ػظٞ ًً ىيضٌدٞز ث٦ّ٣ٍٞسز هٗ

  ثىضررٜ 2018ٍْظٍ٘ررز ٍررِ ثىقررٌٞ  إٝررجفز ىض٘ٙررٞجس دؼررٜ ثىوًثّررجس ٍغررو هًثّررز فرر٘ثًُ )ػيررٚ 

ٚ دوًٗ ثىَْٖؼ ثىَضنجٍو ىيضٌدٞز فٜ ث٣ّر٦ً فرٜ صؼَٝرَ أٗٙش دًٌٞٗر  ٞجً ثىذجفغِٞ دوًثّجس صؼْ

ث١دؼررجه ث٥ّضَررج  ىرروٙ ثىَْرريَِٞ  ٗػيٞررٔ ٥دررو ٍررِ صقوٝررو ٕرريٓ ثىَضغٞررٌثس ٗصأعٌٞثصٖررج  ٗثىضؼررٌف ػيررٚ 

ثىضٌد٘ٝز ثىضٜ َٝنِ ٍرِ م٦ىٖرج صققٞرت صر ىل ثىَؾضَرغ. َٗٝنرِ صقوٝرو ٍ٘ٝر٘ع ثىذقرظ فرٜ ثىضْرج ه 

ز ىضققٞرت صر ىل ثىَؾضَرغ ثىَْريٌ فرٜ ٝر٘  ثىَضغٞرٌثس ثىَؼجٙرٌر  ثىٌةِٞ ثٟصٜ: ٍج ث١دؼرجه ثىضٌد٘ٝر

 ٗٝض ٌع ػْٔ ث١ّتيز ثى ٌػٞز ثٟصٞز:

 . ٍج ثىَضغٌٞثس ثىَؼجٌٙر ىثس ثىضأعٌٞ ثىْيذٜ ػيٚ ص ىل ثىَؾضَغ ثىَْيٌ 1

. ٍج ث١دؼجه ثىوْٝٞز ٗث٥ؽضَجػٞز ٗث١م٦ ٞز ٗثىضؼيَٞٞرز ثىضرٜ صققرت صر ىل ثىَؾضَرغ ثىَْريٌ ىَ٘ثؽٖرز 2

 َضغٌٞثس ثىَؼجٌٙر  ثى

 :أْذاف انبذذ

 ٖٝوف ٕيث ثىذقظ إىٚ صققٞت ثٟصٜ:

 . ثى٘ ٘ف ػيٚ ثىَضغٌٞثس ثىَؼجٌٙر ىثس ثىضأعٌٞ ثىْيذٜ ػيٚ ص ىل ثىَؾضَغ ثىَْيٌ.1

. ثىضؼٌف ػيٚ ث١دؼجه ثىضٌد٘ٝز ثىضٜ َٝنِ ٍِ م٦ىٖج صققٞرت صر ىل ثىَؾضَرغ فرٜ ٍ٘ثؽٖرز ٍٗ٘ثمذرز 2

 ثىَضغٌٞثس ثىَؼجٌٙر.
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 ٛت انبذذ :أًْ

 صذٌٍ إَٔٞز ثىذقظ فَٞج ٝيٜ:

ؽور ثىَ٘ٝ٘ع ٗأٙجىضٔ ٍِ م٦ه صْجٗه ث١دؼجه ثىضٌد٘ٝز ىضققٞرت صر ىل ثىَؾضَرغ فرٜ ٝر٘   .1

 ٍج ًٗه ٍِ آٝجس  ٌآّٞز مٌَٝز ٗأفجهٝظ ّذ٘ٝز ٌٕٝ ز فٜ ٕيث ثىْٞجق.

  و ص ٞو ثىوًثّرز ٍؤّْرجس ثىضٌدٞرز ث٣ّر٦ٍٞز مج١ّرٌر ٗثىَْرؾو فرٜ صنرِ٘ٝ ٙرً٘ر ٗث ؼٞرز .2

ف٘ه هًٕٗج ثىضٌد٘ٛ فرٜ صققٞرت صر ىل ثىَؾضَرغ ثىَْريٌ ٍرِ مر٦ه ثىضْٖرتز ث١ّرٌٝز ٗثىوْٝٞرز 

ٗث٥ؽضَجػٞز ثىْيَٞز ى٢دْج  ىٞنٌؽر٘ث ىيَؾضَرغ أفرٌثًهث ٙرجىقِٞ  رجهًِٝ ػيرٚ صققٞرت ثىضر ىل 

 فَٞج دِٞ دؼٌٖٞ دؼٞجً  ٗدٌْٖٞ ٗدِٞ ٍؾضَؼٌٖ.

َؼرجس ثىَْريَز دأدؼرجه صققٞرت ثىضر ىل   و ص ٞو ثىوًثّز ّٗجةو ث٣ػ٦ً ٍِ م٦ه ص٘ػٞز ثىَؾض .3

دقٞررظ صقررً٘ ّٗررجةو ث٣ػرر٦ً دض٘ؽٞررٔ مطررجح إػ٦ٍررٜ ػٚررٌٛ ٌٝثػررٜ ثىضقرروً ثىضنْ٘ىرر٘ؽٜ 

ٗثىؼيَررٜ ٗٝقررجفع ػيررٚ ثىَررً٘ٗط ثىرروْٜٝ ٗثىغقررجفٜ ٗث٥ؽضَررجػٜ ثىقررجهً ػيررٚ صققٞررت صرر ىل 

 ثىَؾضَغ ثىَْيٌ ٗصَجّنٔ.

رج ٗثىَنضذرز ثىْرؼ٘هٝز ػيرٚ .4 ًٍ ٗؽرٔ ثىنٚر٘ٗ فرٜ ٍؾرجه ثىضٌدٞرز  إعٌث  ثىَنضذرز ثىؼٌدٞرز ػَ٘

 ث٦ّ٣ٍٞز ٗدنجٙز ثىوًٗ ثىضٌد٘ٛ ىَؤّْجس ثىضٌدٞز ث٦ّ٣ٍٞز فٜ صققٞت ص ىل ثىَؾضَغ.

ٍرِ: )ٍؤّْرجس ثىضؼيرٌٞ ثىؼرجىٜ ثىْرؼ٘هٝز     مرو ثىوًثّرز ٕريٓ ٍرِ أُ ْٝرض ٞو ثىذجفرظ ٝأٍرو .5

 ٗثىوثًِّٞ . ثىَؤّْجس ثىضؼيَٞٞز ٍج  ذو ثىؾجٍؼٞز  ٗثىَؾضَغ ٗأفٌثهٓ  ٗميىل ثىذجفغِٞ 

صأصٜ ثىوًثّز ثّضؾجدز ىٌ ٝز  ٞجهر ثىذ٦ه ثىَذجًمز ) ثىََينز ثىؼٌدٞز ثىْؼ٘هٝز  فٜ ظو ً ٝز  .6

فٜ صٌّٞل ٍذجها ثىض ىل ٗثى٘فور  ٍٗذجها ث٥ّضَج  ٗثىٖ٘ٝز فٜ ظو ٍج ص٘ثؽٖٔ ث١ٍرز  2030

 ث٦ّ٣ٍٞز ٍِ ٍضغٌٞثس ٍؼجٌٙر.

 يظطهذاث انبذذ:

ظ ث١دؼرجه ثىضٌد٘ٝرز دأّٖرج ثىَظرجٌٕ ثىؼَيٞرز ٗثىضرٜ صضَغرو فرٜ ثىَؾرجه ٝؼرٌف ثىذجفراألبؼاد انخشبٕٚةت : 

ثىوْٜٝ  ٗث١م٦ ٜ  ٗث٥ؽضَجػٜ  ٗثىضؼيَٜٞ  ٗثىضٜ صقً٘ ٍِ م٦ىٖج ّٗجة٠ ثىضٌدٞرز ث٣ّر٦ٍٞز 

 دضققٞت ثىض ىل دِٞ أفٌثه ثىَؾضَغ فٜ ٝ٘  ثىَضغٌٞثس ثىَؼجٌٙر.

ف ثىذجفظ ثىَضغٞرٌثس ثىَ انًخغٛشاث انًؼاطشة: ٌّ ؼجٙرٌر إؽٌثةًٞرج دأّٖرج مرو ثىضقر٥٘س ٗثىظر٘ثٌٕ ُٝؼ

ث٥ ضٚررجهٝز ٗث٥ؽضَجػٞررز ٗثىْٞجّررٞز ٗثى نٌٝررز ثىؼجىَٞررز ثىضررٜ صررؤعٌ فررٜ آى ررز ثىَؾضَررغ ثىَْرريٌ 

 ٗصَجّنٔ.

ف ثىذجفظ ص ىل ثىَؾضَغ إؽٌثةًٞج صقيٜ أفٌثه ثىَؾضَرغ دجىََجًّرجس  ثىضرٜ صروػ٘  حآنف انًجخًغ ٌّ : ُٝؼ

ثىَقذز  ٗثىض٘ثفت  ٗث٥ّْؾجً  دَج ٝققت ص٘فٞو ثىنيَز  ٗثؽضَجع ٥ؽضَجع ثىْ ُ٘ ٍغ ث٥ىضتجً  ٗ

 ثىَٖو  ٗصَجّل ثىَؾضَغ.

 يُٓج انبذذ:

ْٝضنوً ثىذجفظ فرٜ ٕريث ثىذقرظ ثىَرْٖؼ ثى٘ٙر ٜ ثىضقيٞيرٜ ىَْجّرذضٔ ىطذٞؼرز ثىوًثّرز ثىقجىٞرز  

ثىضٌد٘ٝز فٜ  فٞظ صضْجٗه ثىوًثّز ثىَضغٌٞثس ثىَؼجٌٙر ٗص ىل ثىَؾضَغ  ٍِٗ عٌ ثىضؼٌف إىٚ ث١دؼجه

 صققٞت ص ىل ثىَؾضَغ فٜ ٝ٘  ٕيٓ ثىَضغٌٞثس ثىَؼجٌٙر.

 انذساعاث انغابمت:
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  هًثّررز دؼْرر٘ثُ )ٍررْٖؼ ث٣ّرر٦ً فررٜ صققٞررت ٗفررور ثىَؾضَررغ ثىَْرريٌ 2008أؽررٌٙ ثىٚررٌٍٜ )

ٗفرور ثىَؾضَرغ   صققٞرت فرٜ ث٣ّر٦ً ٍرْٖؼ ػرِ ٗثىَقجفظرز ػيٖٞرج   ٕٗروفش ثىوًثّرز إىرٚ ثىنٖرل

ة٘ ٍرْٖؼ ث٣ّر٦ً فرٜ ثىق رجظ ػيرٚ ٗفرور ثىَؾضَرغ  ٗثّرضنوٍش ثىوًثّرز ٗثى٘ ٘ف ػيٚ إٌٔ مٚج

ُس   فرٜ ث٣ّر٦ً صؼرجىٌٞ ثىَْٖؼ ثى٘ٙ ٜ  ٗث٥ّضقٌثةٜ  ٗثىَْٖؼ ثىضجًٝنٜ. ٗأظٖرٌس ّضرجةؼ ثىوًثّرز أ

ٗفرور  فرٜ إَٔٞرز ىرٔ ٕرٞتجً  ث٣ّر٦ٍٞسز صغ رو ثىٖرٌٝؼز ٗثٝرقزم فيرٌ ػيٞٔ ثىَؾضَغ  ٗثىق جظ ٗفور دْج 

ُس  فريًس إ٥ ثىَؾضَرغ صََٝرت ٗفرور ٕرأّٔ ٍرِ ٕٞتجً  صضٌك ٗىٌ  ٗصَجّنٖج ث١ٍز ٝرؤعٌ  ثىضؼيرٌٞ ٍْرٔ  ٗأ

ثىؼيرٌ  ٗظرل مجٙرز إىث ٗصقٞرٌٕج ٗصقروٍٖج  ص٘فٞروٕج  فرٜ ػَٞقرجً  صرأعٌٞثً  ث٥ؽضَجػٞرز ثىقٞرجر ػيرٚ

ُس  ّجفؼرجً  ٗصذرِٞ ص٘ظٞ رجً  ثىَؾضَرغ  ٗ رو أٗٙرش  ٗفرور ٝققرت ث٣ّر٦ٍٞسز دجىٖرٌٝؼز ثىؼَيرٜ ث٥ىضرَثً أ

 ثىؼ٘ثٍرو  ٗهًثّرزٔ  صَجّرن ػيرٚ ثىَؾضَرغ  ٗثىق رجظ ص٘فٞرو  ٞرجٝج ىوًثّرز دٞرًٌٗر هًثّرزث

 ٗثىَؾرجٍغ ثىؼيرٌ  ٗإٔرو ثىَؾضَرغ ٍرِ  ذرو ثىذرجفغِٞ  ٗفرور ػيرٚ صْرجػو ثىضرٜ ٗث١ّرذجح  ٗثىطرٌق

دٞرز ٍٞروثُ فرٜ ثىذقغٞرز  ٗأٗٙرش ثىؼرجٍيِٞ ثىؼيَٞز  ٗثىٌَثمرَ  ّقر٘ ٗثىضؼيرٌٞ درج٦ٟ٥ع در٘ثؽذٌٖ ثىضٌس

 دضٌدٞرز ٗثىضََق  ٍِ مر٦ه: ث٥ػضْرج  ثى ٌُ ز  إٍثىز ػيٚ ٗثىؼَو  ثىَؾضَغ ص٘فٞو إىٚ ثىوػ٘ر  ٞٞز

 ثىؾجٍؼرجس ىوًثّرز فرٜ ثىَضنٚٚرز ث١ ْرجً ٗثىَر٘هر  ٗإّٖرج  ث٣مرج   ٗثىَقذرز  ػيرٚ ثىَؾضَرغ

 ٗفٞجًصٖج. ٕؼ٘دٖج ػيٚ ىىل م٦فٖج  ٗآعجً ٗأّذجح ثمضي ش  ثىضٜ ثىَؾضَؼجس

)دٔس انخَّشبٛةةت االعةةاليَّٛت فةةٙ حذمٛةةك ٔدةةذة األيةةت هًثّررز دؼْرر٘ثُ   2010ٗأؽررٌٙ ثىْررذٞؼٜ )

دٞز ث٦ّ٣ٍٞسز فٜ صققٞت ٗفور  انًغهًت فٙ ػٕء انخَّذذٚاث انًؼاطشة(، ٕوفش إىٚ ص٘ٝٞـ هًٗ ثىضٌس

ث١ٍز فٜ ٍٖجػٌٕج  ٗأفجّْٖٞج  ٗص٘ٝٞـ ٗث غ ث٥مض٦ف  ٗثى ٌُ رز ٗدرٌٍٗ مطرٌ ثىؼ٘ىَرز  ٗثصٖرجً 

ًٕررجح  ٗدٞررجُ ثىضسقرروٝجس ثىَؼجٙررٌر ى٘فررور ث١ٍررز  ٗهًٗ ثىَؤّْررجس ثىضٌد٘ٝررز ث١ٍررز ثىَْرريَز دج٣

)ث١ّررٌر  ثىَْررؾو  ثىَؤّْررجس ثىضؼيَٞٞررز  فررٜ صققٞررت ثى٘فررور. ثّررضنوً ثىذجفررظ ثىَررْٖؼ ثى٘ٙرر ٜ  

ٗثىَْٖؼ ث٥ّضْذجٟٜ. ٗ و إٔجًس ّضرجةؼ ثىوًثّرز إىرٚ أُ ثىؼَرو ٣ػرجهر ٗفرور ث١ٍرز ثىَْريَز ٗثؽرخ 

وٝجس مذٞرٌر صؼٞرت ثى٘فرور ث٣ّر٦ٍٞسز دَرج صؾيذرٔ ػيٖٞرج ٍرِ أمطرجً صرضين٘ دئٍثىرز هْٜٝ  ٗأُ عَز صق

ررج فررٜ دْررج  ٙررٌؿ ٗفررور  ًَ ث ػظٞ ًً ثىٖ٘ٝررز ث٣ّرر٦ٍٞسز ٍررِ ػقرر٘ه ث١ؽٞررجه  ٗأُ ىيضٌدٞررز ث٣ّرر٦ٍٞسز هٗ

ٞسز ثىَْيَِٞم ٝضَغو فٜ ثىذْج  ثىْيٌٞ ىي ٌه  ٗصْٖتضٔ ػيٚ ٍْظٍ٘ز ٍِ ثىقٌٞ  ٗإىث أًٝو ىي٘فرور ث٣ّر٦ٍ

أُ صضققت ف٦ دو ٍِ ٌٍثػجر ثىِْْ ثىنّ٘ٞز ٍِٗ إَٖٔج: ّْز ثىضغٌٞٞ  ّْٗز ثىضوًػ  ٗث١مي دج١ّذجح 

ٍغ ثىض٘مو ػيٚ هللا.  ٗدْٞش ص٘ٙٞجس ثىوًثّز أُ ثىضسقوٝجس ثىضٜ صؼٚل دج١ٍز فرٜ ثى٘ رش ثىقجٝرٌ 

ّٗٗرجةو ٍ٘ثؽٖضٖرج  مغٌٞر ٍٗضؼوهر  ٗٝؾخ ػيٚ ث١ٍز أُ صضؼٌف ػيٖٞرج ٗػيرٚ مٞ ٞرز ثىضؼجٍرو ٍؼٖرج 

ٗميىل ٜٝ٘ٙ ثىذجفظ دجػضَجه صوًِٝ ٍجهر فجٌٝ ثىؼجىٌ ث٦ّ٣ٍٜ فرٜ ثىٌَفيرز ثىؾجٍؼٞرز فرٜ مجفرز 

ث٥مضٚجٙجس  ٗأّٔ ٝؾخ ثىضؼجُٗ ثىٖجٍو دِٞ هٗه ثىؼرجىٌ ث٣ّر٦ٍٜ فرٜ ؽَٞرغ ثىٖرؤُٗم ثىضؼيَٞٞرز  

ز  ٗثىًَثػٞرز  ٗهٞرٌ ىىرل ٗثىض٘ؽٖٞٞز  ٗث٣ػ٦ٍٞز  ٗث٥ ضٚجهٝز  ٗثىوْٝٞرز  ٗثىؼْرنٌٝز  ٗثىٚرْجػٞ

 ٍِ ٍنضيل ٕؤُٗ ثىقٞجر.

دٔس بؼغ انًئعغاث انخشبٕٚت فٙ حذمٛك ػبؾ   هًثّز دؼْ٘ثُ )2012ٗأؽٌٙ ثىقٌٕٜ )

ٕروفش إىرٚ ثىضؼرٌف ػيرٚ دؼرٜ ثىَضغٞرٌثس  انًفاْٛى االعاليٛت فٙ ػٕء بؼغ يخغٛةشاث انؼظةش(،

ث١ؽٞرجه ثىَْريَز فضرٚ َٝنرٌْٖ  ثىَؼجٌٙر ٗأعٌٕج فٜ ٝذ٠ ثىَ جٌٕٞ ث٦ّ٣ٍٞز ٗصأٙرٞيٖج فرٜ ّ رُ٘

ثصذؼرش ثىوًثّرز ثىَرْٖؼ ثى٘ٙر ٜ ٍرِ مر٦ه  ؽَرغ  .ٍ٘ثؽٖز ثىضقوٝجس ثىَنضي رز ثىضرٜ ٝضؼٌٝرُ٘ ىٖرج

ٗصقيٞو ثىوًثّجس ىثس ثىٚيز ثىَضغٌٞثس ثىَؼجٌٙر ٗأعٌٕج فٜ ٝذ٠ ثىَ جٌٕٞ ث٦ّ٣ٍٞز . ٗ و دْٞرش 

ٖج فٜ ّ ُ٘ ثىٖذجح ثىَْيٌ أٌٍ فٜ هجٝرز إُ ث٣ىَجً دجىَ جٌٕٞ ث٦ّ٣ٍٞز ٗصققٞت ٝذطّضجةؼ ثىوًثّز 

ث١َٕٞرز ىَرج ىٖررج ٍرِ إَٔٞررز مذٞرٌر فررٜ ٗ جٝضرٔ ٍررِ ث٥ّقٌثفرجس ثى نٌٝررز ثىَنضي رز ثىضررٜ ص ٌٝرٖج ػيٞررٔ 

ثىضقرروٝجس ثىَؼجٙررٌر  ٗإُ ثىَ ررجٌٕٞ ث٣ّرر٦ٍٞز فررٜ ثىَؾررجه: ثىؼقرروٛ ٗثىضؼذرروٛ ٗثىضٖررٌٝؼٜ ٗثى نررٌٛ 

ج ٗصٌٝرو إىقرجق ثىنيرو فرٜ ٍؼجّٖٞرج ٍٗٞرجٍْٖٞج صضؼٌٛ فٜ ثى٘ ش ثىقجٝرٌ ىضقروٝجس مذٞرٌر صْرضٖوفٖ

ٗصَٞٞؼٖررج فررٜ ّ ررُ٘ ثىٖررذجح ثىَْرريٌ  مَررج دْٞررش ثىْضررجةؼ أّررٔ فررٜ ثى٘ ررش ثىقررجىٜ صضقَررو ثىَؤّْررجس 
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ثىضٌد٘ٝررز ثىؼررخ  ث١مذررٌ ّقرر٘ ٝررذ٠ ثىَ ررجٌٕٞ ث٣ّرر٦ٍٞز فررٜ ّ ررُ٘ ثىٖررذجح ثىَْرريٌ دٖرروف صؼررٌٝ ٌٖ 

ث٦ّ٣ٍٞز ٍِ أؽو فَجٝضٌٖ ٍرِ ث٥ّقٌثفرجس ثى نٌٝرز دجىضقوٝجس ثىَنضي ز ثىضٜ ص٘ثؽٔ ثىغقجفز ثىؼٌدٞز ٗ

 .ثى٘ثفور ٗثىضٜ صٖوف ىيقٞج  ػيٚ ثىنٚ٘ٙٞز ثىغقجفٞز ث٦ّ٣ٍٞز

 : ثىَْريٌ ثىَؾضَرغ فرٜ ٗث٥ّضَرج    هًثّرز دؼْر٘ثُ )ثىَ٘ثْٟرز2014ٍقَروُ )  ٗأؽرٌٙ ٗىرو

ٌر ثىْذ٘ٝرز ٍرِ صأٙٞيٞز    ٕوفش ػيٚ صؼٌف ػيٚ مو ٍج ٝضٚو دجىَ٘ثْٟز ٗث٥ّضَج  فرٜ ثىْرٞ هًثّز

فٞظ ثىَ ًٖ٘ ٗثىٌَٖٗػٞز ٗث١َٕٞز. ثصذؼش ثىوًثّز ٍْٖؾٞز صقيٞيٞرز ى٢فجهٝرظ ثىْذ٘ٝرز ثىٖرٌٝ ز فرٜ 

ٕرريث ثىٚرروه. ٗ ررو ص٘ٙرريش ثىوًثّررز إىررٚ أُ ثىَ٘ثْٟررز ٗث٥ّضَررج  إىث مجّررج دْررج ِٝ إٝؾررجدِٞٞ ٝنرروٍجُ 

ج ٍقَر٘هثُ ٍطي٘درجس  ٍٚيقز ثىَؾضَغ  ٥ٗ ٝضؼجًٛ ٍغ ثىَٚيقز ثىؼجٍز ٍغ ثىَٚيقز ثىؼجٍز فَٖر

ٗإُ ٦ٙٗ إىٚ هًؽز ثىضؼٚخ ثىَؤهٛ إىٚ إعجًر ثى ٌ ز أٗ ثى ضْز مجّج ٍيٍٍِ٘ٞ  ٗأُ إ رٌثً ث٣ّر٦ً 

ىيَ٘ثْٟررز ٗث٥ّضَررج  ٥ ٝؼْررٜ ثػضذجًَٕررج ث١ّررجُ ث١ٗه ى٦ًصذررجٟ  ٗإَّررج أ ٌَٕررج ى٦ّررض جهر ٍْٖررج فررٜ 

ّررز ػررور ص٘ٙررٞجس ٍْٖٗررج  ٝررًٌٗر صررٌثد٠ ثىَؾضَررغ ٗصنجفيررٔ ٗصؼجّٗررٔ ػيررٚ ثىنٞررٌ. مَررج  رروٍش ثىوًث

ث٥ٕضَجً دوًثّز ثىٌْٞر ثىْذ٘ٝز هًثّرز ػيَٞرز ْٝرض جه ٍْٖرج فرٜ ٗث رغ ثىقٞرجٝج ثىَؼجٙرٌر  ٗٝرًٌٗر 

ثىؼَرررو ػيرررٚ ث٥ّرررض جهر ٍرررِ ٍقجٙرررو ثىٖرررٌٝؼز ٍٗقجٙررروٕج ٗ ٘ثػررروٕج ثىؼجٍرررز ٍٗرررِ فقرررٔ ثىَررر ٥س 

ىؼٌٚ هُٗ أُ ٝنو دٖٜ  ٗثىَ٘ثٍّجس  ٗإػَجه ث٥ؽضٖجه ثىٚقٞـ ىي٘ٙ٘ه إىٚ فقٔ ٌٝثػٜ أف٘ثه ث

 ٍِ ثىغ٘ثدش  ٥ٗ ٝضٌ ىىل إ٥ دضؼَٞت ثىذقظ ٗإؽٖجه ثى نٌ.

 انًؼاطةشة انخذةذٚاث ظةم فٙ االَخًاء دافغ ) حؼضٚض  هًثّز دؼْ٘ثُ 2018ٗأؽٌس ف٘ثًُ )

ٕروفش إىرٚ ثىنٖرل ػررِ هًٗ ثىضٌدٞرز ث٣ّر٦ٍٞز فرٜ صؼَٝرَ هثفررغ انخشبٛةت االعةاليٛت(،  يُظةٕس يةٍ

ثىَْرريٌ  ٗدٞررجُ إٔررٌ ثىضقرروٝجس ثىضررٜ ص٘ثؽررٔ ٕرريث ثىرروًٗ. ثصذؼررش ثىوًثّررز ثىَررْٖؼ ث٥ّضَررج  ىرروٙ ثى ررٌه 

ثى٘ٙ ٜ ثىضقيٞيٜ. فٞظ أظٌٖس ّضجةؾٖرج أُ ثىضٌدٞرز ث٣ّر٦ٍٞز صْرٌٖ فرٜ صؼَٝرَ هثفرغ ث٥ّضَرج  ىروٙ 

ثى ٌه صؾجٓ ث١ٌّر  ٗثىِٟ٘  ٗث١ٍرز ثىَْريَز  ٗث٣ّْرجّٞز. ىنرِ ث٥ّضَرج  ى٢ٍرز ثىَْريَز ٕر٘ ثىَ٘ؽرٔ 

  ثى ٌه أمغٌ ٍِ هٌٞٓ  ٗدْٞش ثىْضجةؼ أُ ثىضٌدٞز ث٦ّ٣ٍٞز صضٚوٙ فٜ هًٕٗج ىضقوٝجس دؼٖٞج ٥ّضَج

ٝؼ٘ه إىٚ ػوً ٗػٜ ثى ٌه دققٞقز هثفغ ث٥ّضَج . ٗ و أٗٙش ثىوًثّز دًٌٞٗر ػقرو ٍرؤصٌَثس صٌمرَ 

 ػيٚ أهٗثً ثىَؤّْجس ثىضٌد٘ٝز  فٜ صؼََٝ هثفغ ث٥ّضَج  ىوٙ ثى ٌه ثىَْيٌ.

ً ٍِ هًثّرجس  ٦ٝفرع أّٖرج صض رت ٍرغ ثىوًثّرز ثىقجىٞرز فرٜ ٍْٖؾٞضٖرج    إ٥ أُ دجىْظٌ ىَج صقو

ْٕجك ثمض٦فجً دْٖٞج ٗدِٞ ثىوًثّجس ثىْرجدقزم فجىوًثّرز ثىقجىٞرز صضْرجٗه ث١دؼرجه ثىضٌد٘ٝرز ىضققٞرت صر ىل 

ثىَؾضَغ فٜ ٝ٘  ٍؾَ٘ػز ٍِ ثىَضغٌٞثس ثىَؼجٌٙر ٕٗ٘ ٍرج ىرٌ صقرٌ درٔ ثىوًثّرجس ثىْرجدقز  إٝرجفز 

مررض٦ف ثىوًثّررز ثىقجىٞررز ػْٖررج فررٜ فرروٗهٕج ثىَنجّٞررز ٗثىٍَجّٞررز  ٗ ررو ثّررض جه ثىذجفررظ ٍررِ ٕرريٓ إىررٚ ث

رج  ًْ ثىوًثّجس فٜ صؼَٞت ثى ٌٖ دَٖنيز ثىوًثّز ثىقجىٞز  ٍِٗ ٍْٖؾٞضٖج  ٗفرٜ ث٣ٟرجً ثىْظرٌٛ  ٗصأّٞ

ٗفْخ ؽٖو ثىذجفظ فٜ ثىؾجٍؼرجس ٌٍٗثمرَ ثىذقر٘ط ىرٌ ٝطيرغ ػيرٚ هًثّرز ّرجدقز دٖريث ػيٚ ٍج صقوً 

 ىؼْ٘ثُ  ٗثىٖوف.ث

 ٔحخكٌٕ انذساعت انذانٛت يٍ يبذزٍٛ سئٛغٍٛٛ ًْٔا:

 انًبذذ األٔل: انًخغٛشاث انًؼاطشة:

ج ؽوٝرًوث صْرٞطٌ ػيٞرٔ ٍضغٞرٌثس ؽيًٝرز صضطيرخ  ًَ ص٘ثؽٔ ث١ٍز ث٦ّ٣ٍٞز فٜ ثىؼٌٚ ثىقجىٜ ػجى

. ٍٗرِ أٗه إػجهر ٙٞجهز ػ٦ ز ث٦ّ٣ً دجىؼجىٌ  ٗػ٦ رز ثىقٞرجًر ث٣ّر٦ٍٞز دجىقٞرجًثس ث١مرٌٙ

ثىَضغٌٞثس ثىَؼجٌٙر ثىضٜ ص٘ثؽٖٖج ث١ٍز ث٦ّ٣ٍٞز ثىؼ٘ىَز ثىضٜ دجصش صؤعٌ ّيذًج فرٜ صغٞٞرٌ ثىَ رجٌٕٞ 

ٗث١فنجً ىثس ثىطجدغ ثىغقرجفٜ ث٣ يَٞرٜ أٗ ثىَقيرٜ  ٗثّرضذوثه ثىغقجفرز ث٣ يَٞٞرز دغقجفرز ػجىَٞرز )فْرِ  

2004 ٗ  251.  
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ضٚجهٛ ٗثىغقجفٜ ٗثى نٌٛ ثىغٌدٜ ٗثىريٛ ٝرؤٍِ مَج ص٘ثؽٔ ث١ٍز ث٦ّ٣ٍٞز صذؼجس ثىغَٗ ث٥ 

دٌ ٝز ثّضؼَجًٝز صٌٖٞ إىٚ ّٞجهر فٞجًصٔ ػيٚ ثىقٞجًثس ث١مٌٙ  فٞظ ٝضؾٔ ثىغٌح إىٚ فٌٛ 

ثىَْ٘ىػ ثىقٞجًٛ ثىغٌدٜ ػيٚ ثىؼجىٌ  ٗإ جٍز ثىؼ٦ جس ٍغ ث١مرٌ ػيرٚ أّرجُ ٍذروأ ثىقر٘ر ٗثىَْٖٞرز 

  .124  2018ٗٗثىض ٌٝت )فِْٞ  

ٗثىضرٜ صؼضذرٌ ٍرِ ثىَضغٞرٌثس  –ىَؼجٙرٌر ث٥مضٖرجفجس ثىؼيَٞرز ٗثىضنْ٘ى٘ؽٞرز ٍِٗ ثىَضغٌٞثس ث

ٗىنْٖررج  ررو صررؤعٌ ػيررٚ صرر ىل ثىَؾضَررغ  -ث٣ٝؾجدٞررز فررٜ فٞررجر ثىَؾضَررغ ثىَْرريٌ إُ ٍررج أُفْررِ ثّررضغ٦ىٖج

ٗصَجّنٔ ٍرِ مر٦ه ٍػَػرز ثىضقجىٞرو ٕٗروً ثىقرٌٞم ٍَرج أهٙ إىرٚ صٌثؽرغ هٞرٌ ٍْرذ٘ق فرٜ ثىَْرضِ٘ٝٞ 

ىقو أهٙ ٕيث ثىٖنو ٍرِ إٔرنجه ثىغرَٗ ثى نرٌٛ إىرٚ ثّضٖرجً ثىَٚرطيـ ث١ؽْذرٜ   ث١م٦ ٜ ٗث١ٌّٛ 

ٗٝؼل ثىذْٞز ثىيغ٘ٝز فٜ ثىَؾضَغ  ٍَج ْٝجٌٕ ٍرغ ثى٘ رش فرٜ صقرٜ٘ٝ ثىيغرز ثىؼٌدٞرز مَقرً٘ ًةْٞرٜ 

ٍررِ ٍقٍ٘ررجس ث١ٍررز ٗمٌثفررو ٍررِ ًٗثفررو  ررٌٞ ثىضرر ىل ٗثى٘فررور ٗثىضَجّررل فررٜ ثىَؾضَررغ )ثىَقْررِ  

  .3  2016ٗٗثىٚق ٜ  

ٍررِ ثىَضغٞررٌثس ثىَؼجٙررٌر ثىضررٜ دجصررش صٖرروه صرر ىل ثىَؾضَررغ ثىَْرريٌ دررٌٍٗ هػرر٘ثس ٍؾضَؼٞررز ٗ

هثػٞررز إىررٚ دْررج  ثىقٞررجر ػيررٚ أّررجُ هّٞرر٘ٛ هٞررٌ ٍررٌصذ٠ دج١ٙرر٘ه ثىٖررٌػٞز ٥ٗ دجىضقجىٞررو ٗثىؼررجهثس 

ثىًَ٘ٗعز ث١ٙٞيز  ٗظٌٖس ثىؼيَجّٞز ثىضٜ صٌمَ ػيٚ ثىؼيٌ فق٠ ٗإَٕجه ثىوِٝ  ىِٞ دجػضذجًٓ ًثدطز 

رج ًٍْٖٗؾرج ٙرجىًقج ىيقٞرجر فرٜ ثىَؾضَؼرجس ث٣ّر٦ٍٞز  ٗ رو ٌٟفرش ىيؾ ًٍ َجػز فقْخ دو دجػضذجًٓ ّظج

ثىؼيَجّٞز ٍذوأ ثىٖ٘ٝز ثىَْ ٚيز ثىضٜ صْضَٜ ى تز أٗ  ذٞيز أٗ ػٌ ٞز  ٕٗيٓ هػجٗٛ صقل فرٜ ٗؽرٔ صر ىل 

  .76  2006ٗثىَؾضَغ ٗصَجّنٔ )ثىذجىنٜ  

ِ ث٣ٕرجًر إىرٚ ثىَضغٞرٌثس ث٥ ضٚرجهٝزم ػ٦ٗر ػيٚ ٍج ّرذت ٍرِ ٍضغٞرٌثس ٍؼجٙرٌر ٥درو ٍر

فٞررظ ٕررٖوس ثىؼقرر٘ه ثىغ٦عررز ث١مٞررٌر صقرر٥٘س ٕجةيررز ػيررٚ ثىٚررؼٞو ث٥ ضٚررجهٛ ّرر٘ث  ػيررٚ ٍْررض٘ٙ 

ث٣ّضجػ أٗ ث١هث   ٗصؤعٌ ٕيٓ ثىَضغٌٞثس ػيٚ ثىٖ٘ٝز ثىغقجفٞز ث٦ّ٣ٍٞز ٍَج ٝؤعٌ ػيٚ ص ىل ثىَؾضَغ  

فٜ ثىَ جٌٕٞ ث٥ ضٚجهٝز  فَ جٌٕٞ ث٣ّضجػ ٗث٥ّرض٦ٖك ٍِٗ ٕيٓ ثىَضغٌٞثس ث٥ ضٚجهٝز ثىضغٌٞ ثىٌْٝغ 

ٗث٥همجً ٗث٥ّرضغَجً صغٞرٌ ٍروى٘ىٖج  فأمريس إٔرنج٥ ٍغرجٌٝر ػَرج مجّرش ػيٞرٔ ٍرِ  ذرو  ث١ٍرٌ ثىريٛ 

ررج ٍررِ ثىقررجةَِٞ ػيررٚ صؼيررٌٞ ثىطرر٦ح دَرروى٥٘س ٕرريٓ ثىَ ررجٌٕٞ  ٗص٘ٝررٞـ أدؼجهٕررج ىٖررٌ )  ًٍ ٝضطيررخ إىَج

يررٚ ٍررج ّررذت ٝؼررٌٛ ثىذجفررظ ٕرريٓ ثىَضغٞررٌثس فررٜ ٝرر٘     ٗصأّْٞررجً ػ174  ٗ 2015ًٍٞررجُ  

 صأعٌٕٞج ػيٚ ص ىل ثىَؾضَغ ثىَْيٌ  ٕٜٗ ػيٚ ثىْق٘ ثىضجىٜ:

 انًخغٛشاث االجخًاػٛت ٔانزمافٛت: 

صضؼررٌٛ ثىَؾضَؼررجس ٍْرري فؾررٌ ّٖررأصٖج إىررٚ ثىضغٞررٌ  ٕٗرريث ثىضغٞررٌ ٖٝررَو ؽَٞررغ ؽ٘ثّررخ ثىقٞررجر 

هثمو ثىَؾضَغ أٗ ّضٞؾرز ٥ّ ضرجؿ ثىَؾضَرغ ٗثصٚرجىٔ  ث٥ؽضَجػٞز ٗثىغقجفٞز ى٤ّْجُ ّضٞؾز ىض جػ٦س صضٌ

دغٌٞٓ ٍِ ثىَؾضَؼجس ث١مٌٙ  ٕٗيث ثىضغٌٞ ٖٝضَو ػيٚ ثى٘ظرجةل ٗثىقرٌٞ ٗث١هٗثً ث٥ؽضَجػٞرز  ٗ رو 

ث إٝؾجدًٞررج أٗ ّرريذًٞج  ٗ ررو ٝنررُ٘ ّررًٌٝؼج أٗ دطٞتًررج  دَؼْررٚ أّررٔ ٥ ٝ٘ؽررو َّرر٠ ٍقرروه ىيضغٞررٌ  ًٌ ٝنررُ٘ صغٞرر

  .156: 2016ٚ ص ىل أٛ ٍؾضَغ ٗصَجّنٔ )فؾجٍٛ  ث٥ؽضَجػٜ  ٗفٜ ٕيث صأعٌٞ ػي

أٍج ثىضغٌٞ ثىغقجفٜ فٞضَِٞ مو صغٌٞ ٝقوط فٜ أٛ فٌع ٍِ فٌٗع ثىغقجفز ٗفرٜ إٔرنجه ٗ ٘ثػرو 

ثىْظجً ث٥ؽضَجػٜ  ٗٝضََٞ ثىضغٌٞ ثىغقرجفٜ دأّرٔ ػَيٞرز صقر٘ه ٕرجٍيز  رو صضْرجٗه ٟذٞؼرز ثىغقجفرز ّ ْرٖج  

ث ّ٘ػًٞج فٜ فٞجر ثىَؾضَ ًٌ   .111: 2012غ ٗعقجفضٔ ) ػَثٍٛ  فٞظ صٖنو صغٞ

ىقو أهس ٕيٓ ثىضغٌٞثس ثىغقجفٞز ٗث٥ؽضَجػٞز إىٚ ثىقٞج  ػيرٚ مٚ٘ٙرٞز ثىَؾضَرغ ثىَْريٌ ٍرِ 

م٦ه صٖ٘ٝٔ ًٙ٘صٔ ثىغقجفٞز ٗث٥ؽضَجػٞز ث٦ّ٣ٍٞز ٗإعجًر ثىٖن٘ك فٜ ثىضجًٝل ث٦ّ٣ٍٜ ٗثىضٖنٞل 

ه ػْجٙرٌ ثىغقجفرز ثىغٌدٞرز ٍنجّٖرج فٜ فجٌٝ ث١ٍز ٍْٗرضقذيٖج  ٗصريٗٝخ ٕنٚرٞز ث١ٍرز دٖروف إفر٦

  .169  2012ٗ)ثىقٌٕٜ  
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َٗٝنِ ثىق٘ه أُ ثىَضغٌٞثس ث٥ؽضَجػٞرز صرؤعٌ دٖرنو ٗثٝرـ ػيرٚ صر ىل ثىَؾضَرغ مّٖ٘رج صضنري 

ثىنغٞررٌ ٍررِ ثىٚررً٘ ٗثىَٞررجٍِٞ ثىذؼٞررور ػررِ ًٗؿ ثىَؾضَررغ ثىَْرريٌم ٕٗرريث ٝررؤهٛ إىررٚ ثٕضررَثٍ ثىقررٌٞ 

٥ؽضَجػٞرز ٗث١م٦ ٞرز ىروٙ أفرٌثه ثىَؾضَرغ  ٕٗريث ٝضَغرو ثىغقجفٞز ٗث٥ؽضَجػٞز ٗثٝطٌثح ثىَؼرجٌٝٞ ث

د٘ٝ٘ؿ فٜ صَثٝو أى٘ثُ ث٥ّقٌثف  ٗثّضٖجً إٔنجه ثىْي٘ك ث٥ؽضَجػٜ ٗثىغقجفٜ ثىضٜ ىٌ صنِ ٍأى٘فرز 

 ٍِ  ذو ٍَج ٖٝوه ث١ٍِ ٗث٥ّضقٌثً ث٥ؽضَجػٜ ٗٝؤعٌ ػيٚ ص ىل ثىَؾضَغ. 

 انًخغٛشاث األخاللٛت ٔانغهٕكٛت:

ث١م٦ ٞز ٗثىْي٘مٞز ثٍضوثًهث ى٠عجً ثىَضغٌٞثس ث٥ؽضَجػٞرز ٗثىغقجفٞرز  فجىْري٘ك صُؼّو ثىَضغٌٞثس 

ث٣ّْررجّٜ دَؾَيررٔ ْٝذغررت ٍررِ ثىغقجفررز ثىضررٜ ٝقَيٖررج ثى ررٌه  ٕٗرريث ٝضَغررو فررٜ ثىَأمررو ٗثىَيررذِ ٗثىقرروٝظ 

ٗثىضٚررٌف ثىررل..  فررجىَضغٌٞثس ث١م٦ ٞررز ٗثىْرري٘مٞز ثىضررٜ ػٚرر ش دجىؼررجىٌ أعررٌس ػيررٚ ثىَؾضَؼررجس 

ز ثىضٜ دجصش صؼٞٔ دوًؽز ػجىٞز ٍِ ث٥ّ ضجؿ  ف٦ ٝ٘ؽرو ثىٞرً٘  ٞر٘ه صَْرغ ثىٖرذجح ٍرِ ثىضرأعٌ ث٦ّ٣ٍٞ

ٗثىض جػو ٍغ ثىغقجفجس ثىومٞيرز  ٗصذْرٜ ّري٘مٞجس فٌهٝرز همٞيرز ػيرٚ ثىَؾضَرغ ثىَْريٌ  ٕٗريٓ ثىغقجفرجس 

 2009ر  ثىْي٘مٞز ٗث١م٦ ٞز ثىومٞيز صؤعٌ دجىًٌٞٗر ػيٚ مٞجُ ثىَؾضَغ ٗص ى ٔ ٗٗفوصٔ ) آه فَرجه

ٗ  11.  

ٍِٗ ثىَؤمو أُ ثىَضغٌٞثس ث١م٦ ٞز ٗثىْي٘مٞز ثىومٞيز صؤعٌ فٜ ٍؾَو ثىْجُ  مَج إّٖج ّذٞو 

٣هٌثق ثىَؾضَغ فٜ ٕٖ٘ثس ثىوّٞج  ًٗهذجس ثىْ ُ٘  ٗهٗثفغ ثىَٞ٘ه ثى طٌٝز ثىضٜ صٖغو ثىقيخ ػرِ 

ً ث١م٦ ٞرز ٗثىْري٘مٞز ثىضذٌٚ ٗث٥ػضذجًم ٕٜٗ صقؾخ ثىْجُ ػِ ٍج ٕ٘ أػيٚ ٗأًفغ ٍِ  ٌٞ ث٦ّ٣

  .373  ٗ 1988ثىضٜ صوػ٘ ىيض ىل ٗثى٘فور ٗثىضَجّل ) طخ  

َٗٝنِ ىيذجفظ ثىقر٘ه أُ ثىَضغٞرٌثس ث١م٦ ٞرز ٗثىْري٘مٞز ثىومٞيرز َٝنرِ أُ صقرل ػجةقًرج أٍرجً 

ص ىل ثىَؾضَغ  مّٖ٘ج ّي٘مٞجس هٌدٞز صضْجفٚ ٍغ  ٌٞ ثى٘فور ٗثىَر٘هر ٗثىضنرجصل ٗثىضنجفرو ثىضرٜ ٝروػ٘ 

ث٦ّ٣ً  ٍَج ْٝضوػٜ  ٞجً ٍؤّْجس ثىضٌدٞز ث٦ّ٣ٍٞز دَ٘ثؽٖضٖج ٍرِ مر٦ه ثىضٌدٞرز ث٣ّر٦ٍٞز  إىٖٞج

ثىٚقٞقز  ٗإمْجح أفٌثه ثىَؾضَغ ثىَٖرجًثس ثىضؼيَٞٞرز ٗث١م٦ ٞرز ٗثىْري٘مٞز ثىضرٜ صروفؼٌٖ ى٦ّضَرج  

 ىوٌْٖٝ ٌْٟٖٗٗ دَج ٝققت ىيَؾضَغ منو أى ضٔ ٗٗفوصٔ ٗصَجّنٔ .

 :انًخغٛشاث االلخظادٚت

ىقرو ٕرٖوس ثىْررْ٘ثس ث١مٞرٌر فررٜ ثىقرٌُ ثىؼٖرٌِٝ صقرر٥٘س ٕجةيرز ػيررٚ ث١ٙرؼور ث٥ ضٚررجهٛ 

ّ٘ث  ػيٚ ٍْض٘ٙ ث١هث  أٗ ث٣ّضجػ  ٗصضؾيٚ ٕيٓ ثىَضغٌٞثس فٜ ثىؼوٝو ٍِ ثىؾ٘ثّخ ثىضٜ ىٖج صأعٌٕٞج 

َ رجٌٕٞ ػيٚ ٕ٘ٝز ثىَؾضَغ ٗص ى ٔ  ٍِٗ إَٖٔج ثىضغٌٞ ثىٌْٝغ فٜ ثىَ رجٌٕٞ ث٥ ضٚرجهٝز ٍٗٞرجٍْٖٞج  ف

ث٣ّضجػ ٗث٥ّض٦ٖك ٗث٥همجً ٗث٥ّضغَجً صغٌٞ ٍوى٘ىٖج  فأميس إٔنج٥ً ٍغرجٌٝر ػَرج مجّرش ػيٞرٔ ٍرِ 

 ذو  مَج إُ ٍ جٌٕٞ ث٣ّضجػ ثىَٖضٌك  ٗثىضؼجُٗ ث٥ ضٚجهٛ ٗثىضنجفو أٙذقش ٍ جٌٕٞ  وَٝز فرٜ ّظرٌ 

  .174  ٗ 2015ثىذؼٜ ٥ٗ دو ٍِ صغٌٕٞٞج )ًٍٞجُ  

ٌثس ث٥ ضٚجهٝز ػيٚ ص ىل ثىَؾضَغ ظًٖ٘ ٍذرجها ث ضٚرجهٝز ؽوٝرور ٍَٗج ٝذٌٍ مطً٘ر ثىَضغٞ

مجىٌٖمجس ثىن٘مذٞز  ٗفٌٝز ثىضؾجًر ثىوٗىٞز  ّٗٞجهر ٍْجك ث٥ ضٚجه ثىقٌ  ٗصذجهه ثىْيغ  ٗ و أعرٌس 

ٕيٓ ميٖج ػيٚ ثىَؾضَؼجس فَثهس ّْخ ثىذطجىز  دج٣ٝجفز إىٚ ٍٝجهر إفْجُ أفٌثه ثىَؾضَغ دجىٞرٞجع 

  .1972  2012َٖٗجًمز ٗفقوثُ ث١ٍو فٜ صنِ٘ٝ ث١ٌّر )ثىقذٖٜ  ٗث٥هضٌثح ٗػوً ثى

إُ ثىَو ت فٜ ثىَضغٌٞثس ثىؼجىَٞز ثىَؼجٌٙر ثىضٜ صقوط فٜ فٞجصْج ثىًٞ٘ ٝضذِٞ ىٔ أّٖج أمغٌ ٍِ 

ٍؾٌه أٍٍجس ٟجًةز صْضٖٜ دوم٘ه ثىؼجىٌ ثىقٌُ ثىقجهٛ ٗثىؼٖرٌِٝ أٗ دئفروثط صؼرو٦ٝس ٟ ٞ رز ػيرٚ 

ٍٞ٘ٞررز  دررو إّٖررج صٖررٌٞ ػيررٚ ثّذغررجق ػٚررٌ ؽوٝررو فنررٌث ٍٗ ٍٖ٘ررج ٗصطذٞقررج  أٍررج ّرري٘مٞجصْج ٍٖٗجًثصْررج ثى

ٍضغٞررٌثس ثىؼ٘ىَررز ث٥ ضٚررجهٝز ٗثىْٞجّررٞز ٗثىغقجفٞررز فٌدطررش ثىؼررجىَٜ دررجىَقيٜ  ٗؽؼيررش ثىؼررجىٌ  ٌٝررز 

مّ٘ٞررز ٙررغٌٞر صضذررجهه ثىضررأعٌٞثس ٗث١فرروثط ٗثىضطررً٘ثس فررٜ مجفررز ثىَؾررج٥س  ٗثىضررٜ ػيررٚ ث٣ّْررجُ 
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ىؼررٞٔ فررٜ ٕرريٓ ثىقٌٝررز ثىؼجىَٞررز دَررج صْررضيًَ ٍررِ  ررٌٞ ٗثصؾجٕررجس ّٗرري٘مٞجس صؤٕيررٔ ثىؼررجىَٜ أُ ٝررضؼيٌ ث

  2013ىَؼٌفررز ثٟمررٌِٝ ٗثىضؼجٍررو ٍؼٖررٌ ٗثفضررٌثً مٚ٘ٙررٞجصٌٖ ثىغقجفٞررز)أد٘ ّررٞوٗ ٗثىٌثٕرروٛ  

ٗ566.  

ىقو أهس ثىَضغٌٞثس ث٥ ضٚجهٝز إىٚ صق٘ٝو ثىَؾضَؼجس ثىْجٍٞز ٍْٖٗج ثىوٗه ثىؼٌدٞز ٗثىؼوٝو ٍِ 

٦ٍٞز إىٚ هٗه ٍْضٖينز ٗىْٞش ٍْضؾز  ٗىىل ػِ ٌٟٝت ػقو ث٥ص ج ٞجس ثىؼجىَٞرز مجص ج ٞرز ثىوٗه ث٣ّ

ثىؾجس  مَج ّجه ث٥ّ ضجؿ فٜ ثّضٌٞثه ثىَْضؾجس ثىغٌدٞز ثىَجهٝز ٍٗج ٝضذؼٖج ٍِ أَّجٟ عقجفٞز ٗثؽضَجػٞز 

  84-83  2002ٗصؤعٌ دٖنو ٗثٝـ ػيٚ مٞجُ ثىَؾضَغ ثىَْيٌ ّْٗٞؾٔ ٗصَجّنٔ )ػذو ثىٌفَِ  

ٌٗٝٙ ثىذجفظ أُ ثىَضغٌٞثس ث٥ ضٚجهٝز ثىؾوٝرور صرؤعٌ ّريذًج ػيرٚ صر ىل ثىَؾضَرغ مّٖ٘رج صْضقرو 

دجىَؾضَغ دٖنو ٍ جؽب ٗهٌٞ ٍؼرو ىرٔ ٍرِ ث٥ ضٚرجه ثىقرٍٜ٘ إىرٚ ث٥ ضٚرجه ثىؼرجىَٜ ثىريٛ ٝقرً٘ ػيرٚ 

َػرش  رٌٞ أّجُ ثىذقج  ى٢ ٘ٙ  ٗدجصش ثىقٌٞ ث٥ ضٚجهٝز ثىَؾضَؼٞز ثىضرٜ ٝضذْجٕرج ثى رٌه ٍؼطيرز  ٗصَػ

ثىضؼجُٗ ثىَؾضَؼٞز ىي ٌه  ٗأٙذـ ث٥ّ ضجؿ ٗثىْؼٜ ىيغٌث  ثىٌْٝغ ػيرٚ فْرجح ثىَؾضَرغ ٕرٌ ٍْٗريل 

 ثىنغٌٞ ٍِ ثىْجُ.

 انًخغٛشاث انغٛاعٛت:

ٝؼٞٔ ثىؼجىٌ ثىًٞ٘ صقش ٟٗرأر ثىْظرجً ثىروٗىٜ ثىؾوٝرو ثىريٛ ٝقرً٘ ػيرٚ ّرٞجهر ثىقطرخ ثى٘ثفرو  

نضيرل ث١ٙرؼور هثميًٞرج ٗمجًؽًٞرج صقرش صرأعٌٞ ٕريث ٗأٙذـ ٍ ًٖ٘ ثىْٞجهر ثىْٟ٘ٞرز ٍَٗجًّرضٔ ػيرٚ ٍ

ثىْظجً ّٗٞجهصٔ  ٗدجصش ثىوٗه ٍْٖٗج ثىوٗه ث٦ّ٣ٍٞز ٍٗؾضَؼجصٖرج ػرجؽَر ػرِ ٍ٘ثؽٖرز ٕريث ثىْظرجً  

ٗأٙذقش ّٖيز ثىَْجه ى٦ّقٞرجه ىَضطيذرجس ثىْظرجً ثىروٗىٜ فرٜ صٌصٞرخ أٗٝرجػٖج هُٗ ثىْظرٌ ىقجؽرجس 

  .560  ٗ 2013جهصٖج ثىْٞجّٞز )أد٘ ّٞوٗ  ٍؾضَؼجصٖج ٍٗضطيذجس ٗفوصٖج ٗصَجّنٖج ّٗٞ

ٗصَٖو ثىَضغٌٞثس ثىْٞجّٞز ؽ٘ثّخ ٗأدؼجه مغٌٞر ٍِ أدٌٍٕج فٌمجس ثىَطجىذز دجىوَٝقٌثٟٞز  

ٗثىضقجًح ثىوٗىٜ ٗصَثٝو ث٥ٕضَجً دجى٦ًْ ثىؼجىَٜ  ٗأٙذـ ْٕجك ٍطجىذجس دجىَٖرجًمز ثىَؾضَؼٞرز فرٜ 

ْٞذطز فٜ صوفت ث١فنجً ٗثىَؼيٍ٘رجس ػذرٌ ثىقروٗه مو ثىقٌثًثس  ٗدجىضجىٜ أٙذـ ْٕجك فٌٝز هٌٞ ٍ

  .174  2015ٗثىْٟ٘ٞز هُٗ  ٞ٘ه أٗ ٝ٘ثد٠ ) ًٍٞجُ  

ٗىؼررو ٍؼظررٌ ثىَضغٞررٌثس ثىْٞجّررٞز ىيرروٗه ث٣ّرر٦ٍٞز ٗثىؼٌدٞررزم صررأصٜ ٍررِ مجًؽٖررج دررئهٌث  

ثىَْرريَِٞ دررذؼٜ ثىٖررؼجًثس ٍغررو ثىقٌٝررز ٗثىوَٝقٌثٟٞررز ٗهٌٕٞررج  فضررٚ صررومو فررٜ ثىضٞررٔ ثىْٞجّررٜ 

 ح ثىقنٌ  مَج فوط ىىل فٜ دؼٜ صيل ثىذ٦ه.ٗثٝطٌث

ٍِ ْٕج فئُ ثىَضغٌٞثس ثىْٞجّٞز ثىضٜ صق٠ٞ دجىَؾضَغ   رو صروفغ درأفٌثهٓ إىرٚ ٝرؼل ث٥ّضَرج  

ٗثىضقررَح إىررٚ ٍؾَ٘ػررجس ّٞجّررٞز ٍنضي ررز  إُ صؼرروه ثىَٖررجًح ٗثًٟث  ثىْٞجّررٞز ٗثػضْررجق ثىَذررجها 

ز ىْْرٞؼ ثىَؾضَرغ ٗصَجّرنٔ ٍرِ ؽجّرخ  ٍٗرِ ثىْٞجّٞز ثىَنجى ز ىَْٖؼ ث٣ّر٦ً ٍٗقجٙروٓ  فٞرٔ مينير

 ؽجّخ آمٌ إٝؼجف ىَقجٙو ثىَْٖؼ ث٦ّ٣ٍٜ ثىوثػٜ ىيضنجفو ٗثىضؼجٝو ٗثىضؼجُٗ ٗثى٘ةجً ٗثىض ىل. 

 :األبؼاد انخشبٕٚت انًبذذ انزاَٙ:

 :أٔالً: انبُؼذ انذُٚٙ 

و  ٞرش فنَرز ٍَج ٥ ٕل فٞٔ أُ ث٦ّ٣ً هِٝ ثى٘فور  ٗأُ ثىَْيَِٞ ؽًَٞؼج ٌٕ أٍز ٗثفور  فقر

هللا أُ ٝؾؼو ٕيٓ ث١ٍز مجصَز ث١ٌٍ  ٕٗرٌٝؼضٖج مجصَرز ثىٖرٌثةغم فٞرظ ؽؼيٖرج ٕرٌٝؼزً ٍ٘ؽٖرز ىيؼرجىٌ 

 مئ.

ج ٍٖضٌمز  صْضطَٞغ دٖج أُ صؾَغ ٕضجصٖج  ٗص٘فو ميَضٖج  فٖرٜ أٍرز  ًْ ٗث١ٍز ث٦ّ٣ٍٞز صَيل أّ

ِّ ثىضٜ صٖرضٌك فٖٞرج ٗثفور  ىثس هِٝ ٗثفو  ٗمضجح ٗثفو  ًّٗ٘ه ٗثفو  ٕٗيٓ ٕٜ ث١ٙ٘ه ٗث١

ث١ٍز ث٦ّ٣ٍٞز  فئىث ٍج أهًمش ىىل ٗثىضٍَش دَقضٞٞجصٖج  فٖريث ٝؾؼرو ٍْٖرج أٍرز ٗثفرور صيضقرٜ ػيرٚ 
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ٗفور ثىؼقٞور  ٗٗفور ثىغجٝز  ٗٗفور ثىقٞجهر  ٗٗفور ثىضٌٖٝغ  ٗدٖيث صٚرذـ ثىَؾضَؼرجس ثىَْريَز أٍرز 

٢ٍررز ث٣ّرر٦ٍٞز ػَصٖررج ٗ ٘صٖررج ٗثفررور ٍض ى ررز  صرريٗح فٖٞررج ؽَٞررغ ث١ؽْررجُ ٗثىضؾَؼررجس  فضضققررت ى

  .57  1985ٗ)ثىغجٍوٛ   ثىَْٖ٘هر

ْٕٗجك ثىؼوٝو ٍِ ثىْٚ٘ٗ ثىٌٖػٞز ثىضٜ ص٘ٝـ أُ ٕيٓ ث١ٍرز أٍرز ٗثفرور  ْٝر٘هٕج ثىضرٌثفٌ 

ٗثىضؼجٟل ٗثىَ٘هرم ٗىٖيث ّؾو أُ ث٦ّ٣ً فٌٝ٘ ػيٚ ٗفوصٖج ٗصَجّنٖجم ١ّٖج أٍرز ثىٌّرجىز  ثىضرٜ 

ىؼجىٌ  ٗىقرو ٗٙرل هللا ّرذقجّٔ ٕريٓ ث١ٍرز ث ٌٍ ث١مٌٙ  ٌّٖٕٗج فٜصٞطيغ دَْؤٗىٞز فَيٖج إىٚ ث١

ُِ دق٘ىٔ صؼجىٚ: )  ٌْ فَجصسقُ٘ دهُن ًَ أََّج  َٗ ثِفَورً  َٗ زً  ٍس ٌْ أُ ضُُن ٍس ِٓ أُ ِي ُس َٕن إِ  .52  ثىَؤٍُْ٘:  َٗ

م٦ىٔ صققٞت ص ىل ثىَؾضَغ د٘فور ثىؼقٞور ٗثىغجٝز  ٗٗفرور ٗٝضَغو ثىذُؼو ثىوْٜٝ ثىيٛ َٝنِ ٍِ 

ثىقٞجهر  ٗٗفور ثىضٌٖٝغ  ٗٗفور ثىغقجفز  ٗدٖيث صٚذـ ثىٖؼ٘ح ث٦ّ٣ٍٞسز أٍرز ٗثفرور ٍض ى رز    ٗفَٞرج 

 ٝيٜ ػٌٛ ىؾ٘ثّخ ٕيٓ ثى٘فور:

 ( ٔدذة انؼمٛذة: 1

ر ٙرر ٌٖ  فرر٦ دررو ٍررِ ٣ػررجهر ثىيقَررز دررِٞ ثىَؾضَؼررجس ثىَْرريَز  ٗإٕررجػز ث٣مرر٘ر دٞررٌْٖ  ٗٗفررو

صَْل ث١ٍز دؼقٞوصٖج  فئُ أٗه ٍج ٝؾخ ثىذو  دٔ ٕ٘ ثىؾجّخ ثىؼقوٛ ىوٙ ثىَْيَِٞم ١ّٔ ث١ٙو ثىيٛ 

ٝذْٚ ػيٞٔ مو ٕٜ   ٕٗ٘ ث١ٙو فٜ ص٘فٞو ثىَْريَِٞ  ٗصؾرجٍٗ ثىن٦فرجس  فَضرٚ ٍرج صَْرنش ث١ٍرز 

 دؼقٞوصٖج ثّضطجػش أُ صققت إٔوثفٖج  ٍْٖٗج أٌٍ ثى٘فور ٗث١ى ز.

  ػيررٚ أُ ثىؼقٞررور ٕررٜ ث١ّررجُ  ثىرريٛ ٌٝص ررغ ػيٞررٔ دْررج  106  1984ٗيث أمررو ثىغجٍرروٛ )ٗىرر

ثىرروِٝ  فررئىث  رر٘ٙ ث١ّررجُ  ٗميرر٘ ٍررِ ث٥ّقررٌثف  ّررٖو ػيررٚ ث١ٍررٌ صٚررقٞـ دقٞررز ث٥ّقٌثفررجس 

 ث١مٌٙ  ٗأٍنِ ىٖج ث٥ؽضَجع ٗثىيقج   ٗإ٥ ف٦ ثؽضَجع ٥ٗ ىقج .

س ثى٘فور دِٞ ثىَْيَِٞ  فيقرو مرجُ ثىؼرٌح  ذجةرو ٗصؼضذٌ ػقٞور ثىض٘فٞو ثىٚجفٞز ٍِ إٌٔ ٍقٍ٘ج

ٍضْجعٌر ٍضْجفٌر  ٥ صؾضَغ ػيٚ ٕٜ  ػيٚ ثىٌهٌ ٍِ ٗؽ٘ه مو ٍقٍ٘جس ثىضؾَغ  ٍِ ٗفور ث١ًٛ  

ٗثىيغز  ٗثىغقجفز  ٗثىضجًٝل  ٗثىضًٚ٘ثس ٗثىضطيؼجس  ىنِ ثّٖرغجه مرو  ذٞيرز دٖرؤّٖٗج ثىنجٙرز ؽؼرو 

ٖج إٔوثف ٍؼْٞز ٌّػجُ ٍج صْضٖٜ  ٍِ ْٕرج ؽرج  ث٣ّر٦ً ثىضؾَغ ػيٚ ٕيٓ ثىقٞجٝج ث١ًٝٞز  ٗثىضٜ ى

    47  1993ٗىرررٞؾَؼٌٖ صقرررش  ٞرررجهر ٗثفرررور  ٗمٞرررجُ ٗثفرررو  ٗػقٞرررور ٗثفرررور ) ثىْرررجٝـ ٗػَرررٌ 

 ِِ َُ َػ ْ٘ َْْٖ صَ َٗ ِٗف  ٌُ ْؼ ََ َُ دِجْى ٗ ٌُ ٍُ ُِ صَأْ ٌَِؽْش ىِيْسج ٍز أُْم ٍس ٌَ أُ ْٞ ٌْ َم ْْضُ ٗثّضققش أُ ص٘ٙل دٖيث ثى٘ٙل: ) ُم

ْْنَ  َُ ِ   ثْى َُ دِجهللس ُْ٘ ٍِ صُْؤ َٗ  ٌِ
.110آه ػٌَثُ: 

 

َٗ ُْو ثْىَقرته  إُ ٗفور ثىؼقٞور ٍْأىز ؽٌٕ٘ٝز  دو ٕٜ ٍْأىز فجَّز  ٥ صقذو ثىؾوه  جه صؼجىٚ ) 

ٌْ  )ثىنٖرل:  رجَ  فَْيَْٞن ُر َٕ  ِْ ٍَ َٗ  ِْ ٍِ جَ  فَْيُْٞؤ َٕ  ِْ ََ ٌْ فَ دَُن ًَ  ِْ    ٕٗرٜ ٍْرأىز ٥ صضطيرخ مغٞرٌ ؽٖرٍو ٍرِ 29ٍِ

قٖج ٗصؾْٞوٕج ّ٘ٙ ثىٌؽ٘ع إىٚ صٌثط ٕريٓ ث١ٍرز  ٗثىذقرظ فرٜ ّرٌٞر ثىٚرقجدز ٗثىضرجدؼِٞ أؽو صققٞ

ٗث١ةَزم ىنٖل ثىَْرجٕؼ ثىضرٜ مرجّ٘ث ٝضذؼّٖ٘رج فرٜ ثىضؼرجٟٜ ٍرغ ٕريٓ ثىقٞرجٝج ثىقجّرَز  ثىضرٜ أٍرٌ أُ 

آ َٗ ٍر  ٘س رذِّٞجً  ٝأميٕج ثىَْيٌ دقر٘ر  ٥ٗ ّضٖرجُٗ فٖٞرج:  رجه صؼرجىٚ ) َٝرج َْٝقَٞرٚ ُمرْي ثْىِنضَرجَح دِقُر َٙ  ٌَ َْْٞرجُٓ ثْىُقْنر صَ

 :ٌٌٍٝ(12.  

ٗػقٞررور ثىض٘فٞررو ٕررٜ ًمررِ ث٣َٝررجُ ثىَضررِٞ فرر٦ ّؾررجر إ٥ دٖررج  ٕٗررٜ دؼررو ىىررل أّررجُ ثىْٖٞررز 

ث٦ّ٣ٍٞز  ٗث١ٍز ٥ َٝنِ أُ صْٖٜ ٍِ مذ٘صٖج  ٥ٗ أُ صقً٘ دوًٕٗج إ٥ دضَْنٖج دؼقٞوصٖج  ٗػْروٍج 

فئّٖج ٥ صْضطٞغ أُ صققت ٗفوصٖج ثىؼقوٝز  ٍِٗ عرٌ  صنُ٘ ث١ٍز ٍٖضضز فٜ ػقٞوصٖج ٗفَٖٖج ٗصًٕٚ٘ج

  .25  2006ٗفٖٜ ػجؽَر ػِ صققٞت ٗفوصٖج دَؼْجٕج ثىٖجٍو )أد٘ ؽٌر  

إُ ٍَررج صَٞررَس دررٔ ث١ٍررز ث٣ّرر٦ٍٞز ٙرر ج  ػقٞرروصٖج فررٜ هللا صؼررجىٚم فٖرر٘ ثى٘ثفررو ث١فررو ثى ررٌه  

ث أفو  فٖٜ ػقٞور ٝ ً٘ ؾضَغ أدْج ٕج صقش ٕروف ٗثفرو ٕٗر٘ ثىَٚو  ثىيٛ ىٌ ٝيو ٗىٌ ٝ٘ىو ٗىٌ ٝنِ ىٔ م 

https://equran.me/tafseer-2725-23.html
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ػذجهر هللا ّذقجّٔ ثىنجىت ثىَؼذ٘ه دقت  ْٗٝؼُ٘ دنرو ثىّ٘رجةو ٗث١ّرجىٞخ ىضققٞرت ٕريث ثىٖروف  ٍٗرِ 

صيررل ثىّ٘ررجةو ثىضررٜ صققررت ثىض٘فٞررو  ٕرر٘ ث٥ػضٚررجً ٗثىضَْررل دقذررو هللا ًٗمْررٔ ث١ّررجُ ص٘فٞررو هللا  

 ه ثٟىٖز.دن٦ف هٌٕٞج ٍِ ث١ٌٍ ثىضٜ ٕجدٖج ثىٌٖك ٗثىنٌثفز ٗصؼو

ٗىقررو أ ررجً ث٣ّرر٦ً ثىَؾضَررغ ث٣ّرر٦ٍٜ ػيررٚ أّررجُ ٗفررور ثىؼقٞررور  ثىضررٜ صْذغررت ٍْٖررج ؽَٞررغ 

 ِٓ ُس َٕرِي ثىضًٚ٘ثس ث١مٌٙ  ٍِٗ عرٌ فرئُ ثىَْريٌ أمر٘ ثىَْريٌ أَْٝرج مرجُ  ٗأَْٝرج فروس   رجه صؼرجىٚ: )إِ

ُِ  )ث١ّذٞج : ٌْ فَجْػذُُوٗ دهُن ًَ أََّج  َٗ ثِفَورً  َٗ زً  ٍس ٌْ أُ ضُُن ٍس   ... فؾج  ث٦ّ٣ً إىٚ ٕيٓ ثىذٌٖٝز دضًٚ٘ ؽوٝو 92 أُ

ىققٞقز ثىٌٗثد٠ ٗثىٕ٘جةؼ  ٗدضًٚ٘ ؽوٝو ىققٞقز ثىقٌٞ ٗث٥ػضذجًثس  ٗىققٞقز ثىؾٖز ثىضٜ صضيقرٚ ٍْٖرج 

ٕيٓ ثىقٌٞ ٗث٥ػضذجًثس  ؽج  ث٦ّ٣ً ىٌٞه ث٣ّْجُ إىٚ ًدٔ  ٗىٞؾؼو ٕيٓ ثىْيطز ٕٜ ثىْيطز ثى٘فٞور 

ْٔ ٗ َٞٔ  مَج صيقٚ ٍْٖج ٗؽ٘هٓ ٗفٞجصٔ  ٗثىضٜ ٌٝؽغ إىٖٞج دٌٗثدطٔ ٕٗٗجةؾٔ  ثىضٜ ٝضيقٚ ٍْٖج ٍ٘ثٍٝ

مَج أّٔ ٍِ إًثهصٖج ٙوً  ٗإىٖٞرج ٝؼر٘ه  .... إُ آٙرٌر ثىضؾَرغ فرٜ ثىَؾضَرغ ث٣ّر٦ٍٜ ٕرٜ ثىؼقٞرور  

ٗثىرر٥٘  فررٜ ٕرريث ثىَؾضَررغ ٥ ٝنررُ٘ إ٥ ػيررٚ أّررجُ ثىؼقٞررور  فجىضْجٙررٌ ٗثىضنجفررو ٗثىضؼررجُٗ ٗثىَقذررز 

  .3  2010ٗميٖج ػيٚ ٍذْٞز ػيٚ أّجُ ثىؼقٞور )ثىٖق٘ه  ٗث١ى ز

ٗثىؼقٞور ث٦ّ٣ٍٞز ٕٜ أػيٚ ٍج َٝنرِ أُ صقرً٘ ػيٞرٔ ٗفرور ثىَْريَِٞ  فٖرٜ ثىٕ٘رٞؾز ثىققٞقرز 

ثىضرٜ صقرً٘ ػيٖٞرج ث١ٍرز ثىققٞقٞرزم دقٞررظ صْٞر٘ٛ صقضٖرج مرو ثىؼ٦ رجس ث١مرٌٙ  ث١ًٛ ٗثىيغررز .... 

ث١ٍرز  ٗصضرٌثد٠ دٌدرجٟ ث٣َٝرجُ  فضنرُ٘ مجىذْٞرجُ ثىٌَٙر٘ٗ  فجىؼقٞور ٕٜ ثىٌثد٠ ثىيٛ صض مٚ ف٘ىٔ

ج  ٗثىَؤٍْرُ٘ دٖريٓ ثىؼقٞرور مجىؾْرو ثى٘ثفرو ًٞ ّٖٝو دؼٞٔ دؼ
 

   ٝقر٘ه 49  1993ٗ)ثىْرجٝـ ٗػَرٌ 

غَرُو ثىَرؤٍِْٞ: )ثىٌّر٘ه  ثَهٌٕ ٗصرٌثُفٌَٖ فرٜ ٍَ َ٘ ٗصؼرجُٟ ٌٖ: ٍغرُو ثىؾْرو  إِىث ثٕرضنٚ ٍْرٔ ػٞر٘:  صَر

ٌُ ثىؾْرو  رٚ صََوثَػٚ ىٔ ّرجة ََ ٌِ ٗثىُق رَٖ ْس ٙرقٞـ ٍْريٌ  مضرجح ثىذرٌ ٗثىٚريز ٗثٟهثح  درجح صرٌثفٌ ) دجى

  .4/1999ثىَؤٍِْٞ  

ؽٌح ثىَْيَُ٘  فيقو ٗ ي٘دٌٖ  ٙ ٘فٌٖ صض٘فو أُ َٝنِ ٥ ٍْٖٗؼ ػقٞور د٦ فجىَْيَُ٘  

ج إ٥ َٝهثهٗث فيٌ أّجَّٖج  ػيٚ ٗفور ىذْج  ٗثىقٍ٘ٞز ثىْٟ٘ٞز ًٍ وٍّ َؽَؼْيَْرج ٗص ٌ ًرج   رجه صؼرجىٚ )ىُِنر صٖرٌى

َْْٖجؽجً  )ثىَجةور:  ٍِ َٗ َػزً  ٌْ ِٕ  ٌْ ُْْن رج ىْٞرش ثىقٍ٘ٞز أُ    ىىل48ٍِ ًّ  فٖرٜ صؾَرغ ثىَْريَِٞ  ٕرٌػًٞج  أّج

  .2008ٗثىؼٚذٞز )ثىٌٍٜٚ   ثىؾجٕيٞز ثىْؼٌثس صقً٘ ػيٚ

 ٗثىض٘فو    فٜ هًثّضٔ أُ ٍٚطيـ ثى٘فور ٝؼْٜ ث٥ّوٍجػ17  2009ٗٗىقو أمو أد٘ ػ٘هر )

ؽَٞرغ  دٞرٌْٖ دريىل فٞيغرٜ ثىَرؤٍِْٞ دٌّرجىضٔ  ثىذٌٖ دِٞ ػقوًٝج ٌٝد٠ ثىيٛ ث٦ّ٣ً  ّجُٗىىل ػيٚ أ

 دِٞ أفٌثه ثىَٖضٌك ثىقجٌّ ٝٚذـ ٗهٌٕٞجم دقٞظ ٗىغ٘ٝز ػٌ ٞز أٙ٘ه ٍِ ث١مٌٙ  إٔنجه ثىٌٗثد٠

 فٞجر. ّٗظجً ث٦ّ٣ً  مؼقٞور هِٝ فٜ ثىوم٘ه ٕ٘ ثىذٌٖٝز  ٕيٓ ثىؾَجػز

ه أُ ٗفور ثىؼقٞور أّجُ فرٜ صققٞرت صر ىل ثىَؾضَرغ  ٗؽَرغ ميَرز فٜ ٝ٘  ٍج صقوً َٝنِ ثىق٘

ث١ٍز  ٗصققٞت ثؽضَجػٖجم ىيث فجىضَْل دٖج ٗثىضْٖتز ػيٖٞج صقِٚٞ ىيَؾضَغ ٗصققٞقًج ىض ى رٔم إى إُ ٍرِ 

أػظٌ أّذجح صٌثؽغ ص ىل ث١ٍز دؼوٕج ػِ ػقٞروصٖج  ٗثّقٌثفٖرج ػرِ ٍرْٖؼ ثىْريل ثىٚرجىـ  ٗهمر٘ه 

ٟيز دِٞ ٙ ٘فٖج  ٍِ ْٕج مجُ ٕيث ثىذُؼو فٜ ثىؾجّخ ثىؼقوٛ ٍِ إٌٔ أدؼرجه صؾَرغ ثىَيثٕخ ٗثىؼقجةو ثىذج

 ث١ٍز ٗثى ضٖج  ٍٗج دؼوٓ ٍِ أدؼجه صذغ ىٔ ٥ صضققت إ٥ دضقققٔ.

 ( ٔدذة انغاٚت ٔانٓذف:2

إُ ىٖيث ث٣ّْجُ ثىيٛ ٝؼٞٔ ػيٚ ظٌٖ ث١ًٛ هجٝز ٝؤهٖٝرج أعْرج  ٗؽر٘هٓ  إىث ػٌفٖرج ٗصَغيٖرج 

هّٞجٓ ٗآمٌصٔ  ٗإىث ؽٖيٖج أٗ أػرٌٛ ػْٖرج فئّرٔ ٖٝرقٚ فرٜ ثىروّٞج ٗثٟمرٌر  ٕٗريٓ فٜ فٞجصٔ ّؼو فٜ 

  ُِ َِ إ٥ِس ىَِْٞؼذُرُوٗ ث٣ِّر َٗ ِس  رج َميَْقرُش ثْىِؾر ٍَ َٗ ثىغجٝز ٕرٜ ػذرجهر هللا ػرَ ٗؽرو  مَرج  رجه ّرذقجّٔ ٗصؼرجىٚ: )

  .56)ثىيثًٝجس: 
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جهر ثىضررٜ فٌٝررش ػيررٚ ثىَْرريَِٞ ٥ٗ ٝضققررت ث٣َٝررجُ دررجهلل ٕررؼًً٘ٝج ٗػَيًٞررج إ٥ دجىؼذررجهر  فجىؼذرر

ؽًَٞؼج ٗثفور  ٗفٖٞج صأمٞو ػيٚ ٗفور ثىَْيَِٞ  ٍٗٝجهر ػيٚ ىىل فئُ فٜ ثىؼذجهر ٍؼجّٜ مغٞرٌر  صَٝرو 

ٗفررور ث١ٍررز ث٣ّرر٦ٍٞز  رر٘ر ٍٗضجّررز ٗٙرر٦دز  ف٘فررور ثىقذيررز  ٗٙررً٘ ٕررٌٖ ٗثفررو  ٗفررٜ ثىقررؼ ٝيضقررٜ 

ث١عٌ ثىؼَٞت فٜ ص٘مٞو ث١م٘ر ث٦ّ٣ٍٞز   ثىَْيَُ٘ ؽًَٞؼج مو ػجً  مو ٕيث ٗهٌٞٓ ٍَج ٥ ٕل أُ ىٔ

ٗثىض ىل دٌْٖٞ
 

  .338  1981ٗ)ف٘ٙ  

فجىٖروف   ٗٗفور ثىغجٝز ٗثىٖوف صؼو ؽجٍؼزم إى ْٝؼٚ ثىنرو ىي٘ٙرو إىٖٞرج  ٗإُ ثمضي رش ثىْرذو

ٕيث ٕ٘ ثىٖروف ثىَطير٘ح ٍرِ مرو فرٌه   ٗسثىيٛ ٍِ أؽئ أٗؽو هللا ثىؼذجه ٕ٘ ػذجهصٔ ٗفوٓ ٥ ٌٕٝل ىٔ

أٍج ٕوف ثىٌّو ػيٌٖٞ ثى٦ًْ ٗأصذجػٌٖ ٍِ هػ٘ثصٌٖ  فٖ٘ أُ ْٝريٌ ثىْرجُ ىرٌدٌٖ ّرذقجّٔ  أُ ٝقققٔ  

مرو  ػيٚ ٕيث ث١ٙو ثىيٛ فطٌٗث ػيٞٔ  ٕٗيث ثىٖوف ٕ٘ ثىيٛ ْٝذغٜ أُ ٝنُ٘ ّٚرخ ػرِٞ ٗٝ٘فوٗٓ

ث١فرٌثه أٗ ثىؾَجػرجس  هثػٜ إىٚ هللا  صض٦ٕٚ فٜ ّذٞئ مو ٕٖ٘ر أٗ ًهذز  ّ٘ث  مرجُ ػيرٚ ٍْرض٘ٙ

  .59  2011ٗثّٜ  )ثىٌَٕ

ٗىيث فئُ صؼوه ثىغجٝجس ٗصْ٘ػٖج ٝ ضش ث١ٍز  ٖٗٝضش ميَضٖج  ٗٝؾؼو مو فتز ٍِ ث١ٍز ىٖج هجٝز 

صنررجىل هجٝررز ثى تررز ث١مررٌٙ  فغجٝررز ث ضٚررجهٝز ٗهجٝررز ّٞجّررٞز ٕٗنرريث  فجىغجٝررجس ثىَضؼرروهٓ ّررذٞو إىررٚ 

ضَقَِٞجً  ْْ ٍُ  ٜ ِٟ ث ٌَ ِٙ ُس ََٕيث  أَ َٗ ِْ  ثىض ٌق  ٗهللا ؽّو ٗػ٦ ٝق٘ه: )  ٌْ َػر َق دُِنر ٌس ذَُو فَضَ َر ْه ٥ صَضسذُِؼ٘ث ثى َٗ فَجصسذُِؼُ٘ٓ 

َُ   )ث١ّؼجً:  ٌْ صَضسقُ٘ ِٔ ىََؼيسُن ٌْ دِ جُم ٙس َٗ  ٌْ ِٔ َىىُِن ذِٞيِ َّ153.  

ّرضنُ٘ ّرذذًج ٍرِ أّرذجح ٗفرور ث١ٍرز  ٗإىث  -ثىؼذ٘هٝز هلل ػَ ٗؽرو  -فَضٚ صقققش ٕيٓ ثىغجٝز 

ّضضقو ثٍٟجه ٗث١ٕروثف  -٥ ٕل  -هجٝجس ثىقٞجهثس ثىَْيَز فئّٔ ص٘فوس هجٝجس ثىٖؼ٘ح ثىَْيَز  ٗ

ثىضٜ صؾَغ ث١ٍز
(

  .106  1984ٗ)ثىغجٍوٛ  

ٗث١ٍز ث٦ّ٣ٍٞز ٍِ م٦ه ٗفور ثىغجٝرز صضٚرٌف صٚرٌفًج ٗثفرًوث  فٖرٜ ٍضقرور فرٜ صأهٝرز ٕريٓ 

ٜ ص٘فرروٕج ثىغجٝررز  هُٗ صَٞٞررَ دررِٞ فررٌه ٗآمررٌ ػيررٚ ثمررض٦ف أؽْجّررٖج ٗأى٘ثّٖررج  ٍَررج ٝنررُ٘ ّررذذًج فرر

ٕٗرٜ  -فرٜ ٗفرور ث١ٍرز ٗأى ضٖرج  فَضرٚ ٍرج صَْرنش د٘فرور هجٝضٖرج  ٗص ى ٖج  ٍَج ٝؤمو إَٔٞز ٕيث ثىذُؼو

  جهٕج ىىل إىٚ ثىض ىل فَٞج دْٖٞج. -ثىؼذجهر 

  ( ٔدذة انمٛادة:3

هىّش ّٚ٘ٗ ثىٌٖٝؼز ػيٚ ث٥ىضَثً دققٞقز ٗفور ثىقٞجهر  دجىَْغ ٗثىطجػز ١ٗىٜ ث١ٌٍ  ٝق٘ه 

ٌْ فِرهللا صؼجىٚ ْػضُ ٍَ ُْ صََْج ِ ٌْ فَئ ُْْن ٍِ  ٌِ ٍْ ىِٜ ث١َ ْٗ أُ َٗ َُّ٘ه  ٌس ُٞؼ٘ث ثى ِٟ أَ َٗ  َ ُٞؼ٘ث هللاس ِٟ ُْ٘ث أَ ٍَ َِ آ َج ثىسِيٝ ٍ  : ) َٝجأَٖٝه ْٜ ر َٕ  ٜ

ُِ صَرأْ  َْ أَْف َٗ  ٌٌ ْٞ ٌِ َىىَِل َم ًِ ثِٟم ْ٘ ثْىَٞ َٗ  ِ َُ دِجهللس ُْ٘ ٍِ ٌْ صُْؤ ُْ ُمْضُ ُِّ٘ه إِ ٌس ثى َٗ  ِ ُٗٓ إِىَٚ هللاس هه ٌُ    ٦ِٝٗ59ً  )ثىْْرج : فَ

: )ٍِ أٟجػْٜ فقو أٟجع هللا  ٍِٗ ػٚجّٜ فقو ػٚٚ هللا  ٍِٗ ٝطغ ث١ٌٍٞ فقرو ٗٝق٘ه ثىَٚط ٚ 

أٟجػْٜ  ٍِٗ ٝؼ٘ ث١ٌٍٞ فقو ػٚجّٜ  )ٙقٞـ ثىذنجًٛ  مضرجح ثىؾٖرجه ٗثىْرٌٞ  درجح ٝقجصرو ٍرِ 

   .4/50ًٗث  ث٣ٍجً ٗٝضقٚ دٔ )

  ثىرريٛ ىررٔ ػيررٚ ث١ٙررو  ٕرريث ثىقجةررو ٕرر٘ ًّرر٘ه هللا  إُ ث١ٍررز ث٣ّرر٦ٍٞز ىٖررج  جةررو ٗثفررو فررٜ

إىرٚ ثىٌفٞرت ث١ػيرٚ فرئُ ػيرٚ ثىَْريَِٞ ثمضٞرجً  ثىَْيَِٞ فرٌٛ ثىطجػرز  فرئىث ٍرج ثّضقرو ثىٌّر٘ه 

ٗثّضنجح ميٞ ز ىٔ  ٝقٌٞ ٌٕٝؼز هللا صؼجىٚ  ٗٝق٘ه ثىَْيَِٞ ٥ّضنَجه ٌّٖٕج  ُْٗٝ٘ ثىَْيَِٞ دٖج  

ؼيٚ مو ٍْيٌ أُ ٝؼطٞرٔ ٥ٗ ٓ ٟٗجػضرٔ  ٥ٗ ٝؾرٍ٘ أدرًوث دقرجه ٟٗجػضٔ فٜ فوٗه ثىٌٖٝؼز فٌٝٞز  ف

ٍررِ ث١فرر٘ثه أُ ٝذقررٚ ثىَْرريَُ٘ درر٦ ميٞ ررز ٗإٍررجً  ف٘ؽرر٘هٓ ًٍررَ ٗفرروصٌٖ ٗأى ررضٌٖ  ٗٗفرروصٌٖ ًٍررَ 

 ٘صٌٖ  ٗ ٘صٌٖ ٕٜ ّذٞيٌٖ ىيوفجع ػِ أّ ٌْٖ  ٗػوً ثىطجػز ٣ٍجٌٍٖ ّذخ فٌ ضٌٖ ٦ٕٗمٖرٌ )فر٘ٙ  

1981ٗ  342.  
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  عرٌ مي رج ٓ ثىٌثٕروُٗ ٦ٍّٞز ػيٚ ثص جق دأُ  جةوٕج ث١ٗه ٕر٘ ًّر٘ه هللا ٗمَج أُ ث١ٍز ث٣

مو فرٜ ٍٍْرٔ  هُٗ صؼروه ىيقٞرجهثس  ٗدَرج أّرٔ ٥ ٝٚرـ دقرجه ٍرِ ث١فر٘ثه صؼروه ثىقٞرجهثس ػيرٚ ًأُ 

: "إىث د٘ٝررغ    ررجه:  ررجه ًّرر٘ه هللا ث١ٍررز ث٣ّرر٦ٍٞزم ىررْ٘ ثىقرروٝظ: ػررِ أدررٜ ّررؼٞو ثىنرروًٛ 

م    3/1480مٌ ٍَْٖج" )ٙقٞـ ٍْيٌ  مضرجح ث٣ٍرجًر  درجح إىث د٘ٝرغ ىنيٞ ضرِٞ )ىنيٞ ضِٞ فج ضي٘ث ثٟ

١ُ ثىضؼوه فٜ ثىقٞجهثس ٝؼْٜ ثىٖقجق دِٞ ث١ٍز ثى٘ثفور  ٕٜٗ ٍْٖٞز ػِ ىىلم ١ُٗ ٗفور ثىقٞرجهر فرٜ 

ث١ٍز ًٍَ ػيٚ ٗفوصٖج ٗأى ضٖج  ٍٗضجّز ؽْروٕج  ٗٗفرور ًثٝضٖرج  فج١ٍرز ث٣ّر٦ٍٞز فرٜ فجىرز ّٚرذٖج 

جً ٗثفررو ٣هثًر ٕررؤّٖٗج  فئّٖررج صقرروً أػظررٌ هىٞررو ػيررٚ ٗفرروصٖج  ٗ ٘صٖررج  ٗصَجّررل دْجةٖررج  فذٖرريٓ ٣ٍرر

ثىَظجٌٕ ٗهٌٕٞج صظٖرٌ ٗفرور ث١ٍرز ث٣ّر٦ٍٞز مرأٍضِ ٍرج صنرُ٘ ٗأػظرٌ ٍرج صنرُ٘  فجىَْريَُ٘ أٍرز 

ٍِ 55  1990ٗٗثفور صٌد٠ دِٞ أدْجةٖج ث١م٘ر ث٦ّ٣ٍٞز )ؽجدٌ  ْؤ َُ ج ثْى ََ رٌ      جه صؼجىٚ: )إِّس َ٘ َُ إِْم ُْ٘

ىَِٞررجُ  10)ثىقؾررٌثس:  ْٗ ٌْ أَ ررُٖ ُٞ َْررجُس دَْؼ ٍِ ْؤ َُ ثْى َٗ  َُ ُْرر٘ ٍِ ْؤ َُ ثْى َٗ    ٥ٗ ٕررٌ دؼٞررٌٖ ىررذؼٜ   ررجه صؼررجىٚ: )

ٍٜ  )ثىض٘دز:  ثَهٌٕ ٗصرٌثُف71ٌَٖدَْؼ َ٘ غَرُو ثىَرؤٍِْٞ فرٜ صَر ٍَ ٗصؼرجُٟ ٌٖ: ٍغرُو     ٝؾَؼٖرٌ ؽْرو ٗثفرو  )

رٚ  )ٙرقٞـ ٍْريٌ  مضرجح ثىذرٌ ثىؾْو  إِىث ثٕضنٚ ٍْٔ ػٞ٘: صَرَوثَػٚ ىرٔ ّر ََ ٌِ ٗثىُق رَٖ ْس ٌُ ثىؾْرو دجى جة

  .4/1999ٗثىٚيز ٗثٟهثح  دجح صٌثفٌ ثىَؤٍِْٞ ٗصؼجٟ ٌٖ ٗصؼجٝوٌٕ )

٥ٗ دو ٍِ ث٣ٕجًر ْٕج أُ ثىقٞجهر ٝرًٌٗر ٥ؽضَرجع ث١ٍرز  ٗٗفروصٖج ٗأى ضٖرج  فٖرٜ أٙرو ٍرِ 

ٗأٗثٌٍٕرج ّٗ٘ثٕٖٞرج  ٕٗريث ٍرج هأدرش ػيٞرٔ ث١ٙ٘ه ثىضٜ ٥ ٝضققت ثىض ىل إ٥ دٖج   ٗدرجىضَثً  ٘ثّْٖٞرج 

 ّٚ٘ٗ ثىٌٖٝؼز  ٍِ ْٕج مجّش ٗفور ثىقٞجهر ٍِ ث١دؼجه ثىََٖز فٜ صققٞت ثىض ىل  ٗىًَٗ ثىؾَجػز.

فئُ ث٦ّ٣ً ٌٕع ى٢دْج  ثىَْغ ٗثىطجػز  -ثىَقجدو ىيقٞجهر ثىْٞجّٞز ثىؼيٞج –ٗفٜ ثىؾجّخ ثٟمٌ 

جر ػيٖٞج ْٝؼُ٘ ىضققٞت ٍٚجىـ ث٥ٗ١ه  ٗٝ٘ؽٖرٌّٖ٘ ّقر٘ ىي٘ثىوِٝ  مَّٖ٘ج ثىقجهر ٗثىَْؤٗىِٞ ٗثىٌػ

٦ٙفٌٖ فٜ ثىوثًِٝ  ٗميث فٜ  ٘ثٍز ثىَٗػ ػيٚ ٍٗؽجصٔ  ٕٗيٓ ثىق٘ثٍز ٕٜ ثىقٞجهر ثىضرٜ ٕرٜ دَغجدرز 

ًػجٝز ٍْٗؤٗىٞز ٗص٘ؽٞٔ  ْٝؼٚ ثىذٞش ٗث١ٌّر ىضققٞرت ثىضر ىل ٍرِ مر٦ه ٗظٞ رز مرو ٍرٌْٖ  ٝرَِ 

 ٍُ ث ٘س َؽجُه  َ ٌَ َُ  )ثىْْج :  ٘ىٔ صؼجىٚ: )ثى رجّجً 34٘ َْ ِِ إِْف ْٝ ثىِرَو َ٘ دِجْى َٗ :    ٗ ٘ىرٔ 36)ثىْْرج : س    ٗ ٘ىٔ: )

"مينٌ ًثع  ٗمينٌ ٍْت٘ه ػِ ًػٞضٔ" )ٙقٞـ ثىذنجًٛ  مضجح ثىْنجؿ  دجح ثىٌَأر ًثػٞز فرٜ دٞرش 

    ٍٗضٚ ٍج صٌ ًد٠ ٍْجٕؼ ثىضٌدٞز ٗثىضؼيٌٞ ٗثىَقًٌثس ثىوًثّٞز دٖريٓ ث١ٙر٘ه  فرئُ 7/31ٍٗؽٖج )

ثىَؾضَغ ثىَْيٌ ّٞؼٞٔ دْؼجهر ْٗٝؼٚ ىضققٞت ٕيٓ ثىقٌٞ  ثىضٜ صٖذغ دٖج فٜ أٌّصٔ  عٌ فرٜ ٍوًّرضٔ  

ٗأمٌٞثً فٜ ٌٍفيضٔ ثىؾجٍؼٞز  ٗفٜ ٍؾضَؼٔ مئ  دقٞظ صؾضَغ مو ٕيٓ ثىّ٘جة٠ ىضٖنو ّوثً ٍْٞؼرجً فرٜ 

 .ٗؽٔ ثىضقوٝجس ثىضٜ صقجٗه ثىَْجُ دقٌٞ ثىَؾضَغ ٗػيٚ ًأّٖج  َٞز ثىض ىل ٗثىضَجّل

 ( ٔدذة انخششٚغ: 4

ٝؼو ثىقرٌآُ ٗثىْرْز َٕرج فذرو هللا ثىَضرِٞ ّٗرً٘ٓ ثىَذرِٞ  ٝؼٚرٌ هللا ٙرجفذَٖج ٍرِ ثىضنرذ٠ فرٜ 

 ثى٦ٞه  ٗ و أدجُ هللا فَٖٞج مو ٍج فٞٔ ٦ٙؿ ث١ٍز ًٕٗجهٕج  ٗأٌٍ درجىٌه ظيَجس ثىؾٖو  ٗهٞجٕخ

ٌْ فِ  ج ثْمضَيَْ ضُ ٍَ َٗ دَرٜ إىَٖٞج ػْو ثىضْجٍع ٗث٥مض٦ف   جه صؼجىٚ : ) ًَ  ُ ٌْ هللاس ِ َىىُِنر رُٔ إِىَرٚ هللاس َُ ٍ  فَُقْن ْٜ َٕ  ِْ ٍِ  ِٔ ٞ

ِٔ أُِّٞرُخ  )ثىٖرً٘ٙ:  ر ْٞ إِىَ َٗ ْيرُش  مس َ٘ ِٔ صَ ْٞ    ٗفرٜ ًه ث١ٍرً٘ إىَٖٞرج ٗث٣ػرٌثٛ ػرِ هٌَٕٞرج ّرذخ 10َػيَ

ث٥مرض٦ف ٗثىضْرجٍعم فجىَٚروً ثىريٛ ْٝرضقٜ ٍْرٔ ِ ىي٘فور ٗث٥ؽضَجع  ٗفَجٝرز ىيؾَجػرز ثىَْريَز ٍر

  .58  2011ًٗح ٗثفو  ّْٗز ّذٜ ٗثفو )ثىٌَٕثّٜ   غ ٌٗٝؽؼُ٘ إىٞٔ ٗثفو  م٦ًثىؾَٞ

ٍَٗج ٝوه ػيٚ أُ ٗفور ثىضٌٖٝغ أفو ثىَْطيقجس ثىٌةْٞز فٜ صققٞت ص ىل ثىَؾضَرغ   أُ ؽَٞرغ 

ٍج ٝطذقرٔ ثىَْريَِٞ فرٜ ػذرجهثصٌٖ ٍرِ ٕرؼجةٌ ؽَيرز ٗثفرور ٥ صنضيرل  ٗمريىل ٍرج ٝقضنَرُ٘ إىٞرٔ ٍرِ 

َْْٞرج ثىٌٖثةغ فٜ ٕضٚ ؽ َف ْٗ ثىسرِيٛ أَ َٗ ِٔ ُّ٘فرجً  رٚ دِر ٙس َٗ رج  ٍَ  ِِ ِْ ثىرَوٝ ر ٍِ  ٌْ َع ىَُن ٌَ َٕ ٘ثّخ ثىقٞجر   جه صؼجىٚ: )

ٌَ َػيَٚ ث ِٔ َمذُ ٌس ُ٘ث فِٞ ٥ صَضَ َ َٗ  َِ ٘ث ثىَوٝ َُ ُْ أَ ِٞ َْٚ أَ ِػٞ َٗ  َّٚ ٘ ٍُ َٗ  ٌَ ِٕٞ ث ٌَ ِٔ إِْد َْْٞج دِ ٙس َٗ ج  ٍَ َٗ َْٞل  رج إِىَ ٍَ  َِ ٌِِمٞ ر ْٖ َُ ْى

ٌْ إِىَ  ِْ ُُِْٝٞخ  )ثىًٖ٘ٙ: صَْوُػُٕ٘ ٍَ  ِٔ ْٞ ِْٖوٛ إِىَ َٝ َٗ جُ   َٖ َٝ ِْ ٍَ  ِٔ ْٞ ُ َْٝؾضَذِٜ إِىَ ِٔ هللاس     جه ثىْرؼوٛ فرٜ ص ْرٌٞ 13ْٞ
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ٕيٓ ثٟٝز: "ٍِٗ أّ٘ثع ث٥ؽضَجع ػيٚ ثىوِٝ   ٍج أٌٍ درٔ ثىٖرجًع ٍرِ ث٥ؽضَجػرجس ثىؼجٍرز  مجؽضَرجع 

ل ٍِ ثىؼذجهثس  ثىضٜ ٥ صضٌ  ٥ٗ صنَرو ثىقؼ ٗث١ػٞجه  ٗثىؾَغ ٗثىٚي٘ثس ثىنَِ ٗثىؾٖجه  ٗهٌٞ ىى

  .754  2000ٗ)ثىْؼوٛ   إ٥ دج٥ؽضَجع ىٖج  ٗثىض ىل ػيٖٞج"

إُ هّضً٘ ث١ٍز ث٦ّ٣ٍٞز ٗ جّّٖ٘ج: ثىقٌآُ ثىنٌٌٝ ٗثىْرْز ثىْذ٘ٝرزم ثىيريثُ ٥ ٝؾرٍ٘ أُ ٝنرُ٘ 

 ؽو ٗػ٦  ٗػِ ىيَْيَِٞ ٍٚوً ٝقنٌ أفؼجىٌٖ  ْٗٝظٌ فٌمضٌٖ ػيٚ ٕيث ثىن٘مخ إ٥س ٍج ؽج  ػِ هللا

ٌَ 54  ٗ 1990)ؽرجدٌ   ًّ٘ىٔ  رَؾ َٕ رج  ََ رَ٘ك فِٞ َُ َُ َفضسرٚ َُٝقَن ُْر٘ ٍِ دَرَل ٥ ُْٝؤ ًَ َٗ     رجه صؼرجىٚ: )فَر٦ 

يَِٞجً  )ثىْْج :  ْْ ٘ث صَ َُ يَ َْ ُٝ َٗ َْٞش  َٞ ج  َ َس ٍِ ؽجً  ٌَ ٌْ َف ِٖ ِْ ٌس ٥ َِٝؾُوٗث فِٜ أَّ ُ ٌْ عُ َُْْٖٞ ُس 65دَ    ٗ جه صؼجىٚ: )  ُْو إِ

٦ رَٙ ْْ َُ ُه ثْى ٗس أََّرج أَ َٗ ُس  ٌْ ر ٍِ دِرَيىَِل أُ َٗ ٌَِٝل ىَرُٔ  َٕ  ٥ * َِ ٞ َِ َح ثْىَؼجىَ ًَ  ِ جصِٜ هلِلس ََ ٍَ َٗ ْقَٞجٛ  ٍَ َٗ ُِْنٜ  ُّ َٗ َِ  صِٜ  ٞ َِ يِ

  .163-162)ث١ّؼجً: 

ٍررِ إٔررٌ ٍقٍ٘ررجس ثىضرر ىل ٗثى٘فررور دررِٞ ثىَْرريَِٞ   ٗثىضَْررل دنضررجح هللا صؼررجىٚ ّٗررْز ّذٞررٔ 

مو ٍقٍ٘جس ثىضر ىلم ١ّرٔ ٥ ّرذٞو ىنر٦ٗ ثىَْريَِٞ ٍرِ ثىض رٌق ٗثىضَرَق  ٗثىقٌآُ ٗثىْْز ٦َُٖٝ

رنضٌ ٗثىضٖضش إ٥س دج٥ػضٚجً دجىنضجح ٗثىْْز  ٝق٘ه ثىْذٜ  ّْ : )صٌمش فرٞنٌ أٍرٌِٝ  ىرِ صٞريّ٘ث ٍرج صَ

  5/1323دَٖج: مضجح هللا ّّْٗز ّذّٞٔ ) ٍٟ٘أ ث٣ٍجً ٍجىل  مضجح ثىقوً  دجح ثىّْٖٜ ػِ ثىق٘ه دجىقوً )

  .3338ٝظ ً ٌ )فو

فٜ ٝ٘  ٍج صقوً َٝنرِ ثىقر٘ه أُ ص٘فٞرو ثىضٖرٌٝغ فرٜ ث٣ّر٦ً ٍرِ ث١دؼرجه ثىوْٝٞرز ثىََٖرز فرٜ 

صققٞت ص ىل ثىَؾضَغم ٗىىل ١ُ ٍَج صََٞس دٔ ث١ٍز ث٦ّ٣ٍٞز ٍٚوًٛ ثىضٌٖٝغ فٖٞج  َٕٗج ثىقٌآُ 

 ثىنٌٌٝ ٗثىْْز ثىْذ٘ٝز  َٕٗج ثىْذٞو ى٘فور ث١ٍز ٗأى ضٖج.

 افت:( ٔدذة انزم5

إُ ٗفور ثى نٌ ٗثىغقجفز ٍِ إٌٔ ّٗجةو ص٘فٞو ثىَْيَِٞم ١ُ ث١ٍز ثىضٜ ص نرٌ دطٌٝقرز ٗثفرور  

ٗٝ٘ؽررٔ ص نٌٕٞررج ػقٞررور ٗثفررور  ٥ دُرروس أُ صنررُ٘ هجٝضٖررج ٗثفررور  ٗثى نررٌ ٕرر٘ إٔررٌ ؽ٘ثّررخ ث٣ّْررجُ  

ٌٓ  إُ ٗفرور فج٣ّْجُ ىِٞ إّْرجًّج دؾْرَٔ  ٥ٗ دٖٞتضرٔ ٕٗرنئ  ٗىنْرٔ فرٜ ثىققٞقرز إّْرجُ دؼقيرٔ ٗفنر

ثى نٌ فٜ ث١ٍز صؼطٜ ثّطذجًػج ٗثًٝقج ػِ ٗفور ثىٖوف  ثىيٛ صْؼٚ ىضققٞقٔ   ٕٗيٓ ث١ٍز ٕٜ ثىضرٜ 

ُِ  )ثىَؤٍُْ٘:  ٌْ فَجصسقُ٘ دهُن ًَ أََّج  َٗ ثِفَورً  َٗ زً  ٍس ٌْ أُ ضُُن ٍس ِٓ أُ ُس َِٕي إِ َٗ   .52هػج إىٖٞج ث٦ّ٣ً فٜ  ٘ه هللا صؼجىٚ: )

ج  -أُ ّؼَو ػيٚ ص٘فٞوٓ  ٌّٖٗٓ دِٞ ثىَْيَِٞ  ٗمجُ  ػٌْٚثً ٍَٖجً  ٝؾخْٕٗجك   ًٞ  -ٕ٘ أٝ

ّذٌخ ٍِ أّذجح ٕيث ثىضٌٖىً ٗثىض ٌق دِٞ ثىَْيَِٞ  ٕٗ٘ ػٌْٚ ثىغقجفرز  ٗثىريٛ أّؽرؼ ٕريث ثىنر٦ف 

ٗػَو ػيٚ صٞنَٞٔ ٕ٘ ث٥ّضؼَجً  ثىيٛ ٕجىٔ ٍج ًأٙ ٍِ صْجهٌ دِٞ أفنجً ثىَْريَِٞ  ٗصٚرً٘ثصٌٖ 

ُ  ٗص٘ثفت فٜ مو ٕٜ   فؼَو ػيٚ ٌّٖ عقجفز ثىٌٞثً  ٗثىَْيَُ٘ مرجّ٘ث ىينُ٘  ٗثى٘ؽ٘ه  ٗث٣ّْج

ٍ٘فرروِٝ فضررٚ فررٜ ٕرريث ثىؾجّررخ  ؽجّررخ ثىغقجفررز  فنجّررش عقررجفضٌٖ ٕررٜ ثىغقجفررز ث٣ّرر٦ٍٞز ثىَْررضَور ٍررِ 

ثىقٌآُ ثىنٌٌٝ  ٗثىْْز ثىْذ٘ٝز ثىٌٖٝ ز  عقجفز ٍيضٍَز  عقجفز ْٝذؼظ ٍْٖج ث٣َٝجُ  ٗثى٦ٚؿ  ٗثىضق٘ٙ  

ثىٚقٞـ  دو ٕرٜ عقجفرز  جةَرز ػيرٚ ث٣َٝرجُ  ٗثىضقر٘ٙ  ٗفْرِ ثىضروِٝ  عقجفرز صٖرضٌ دجىقٞرجٝج  ٗثىضوِّٝ

ث٣َٝجّٞز ثىنذٌٙ  ٗصقخ ثىنٌٞ ىيْجُ  ٗصوًك أُ ثىَؼٌٗف مٌٞ فضٌْٖٓ  ٗأُ ثىَْنٌ ٌٕ فضقجًدرٔ  

ُ ٗصغٞررٌٓ دجىٞررو  ٗثىيْررجُ  ٗثىقيررخم ١ّٖررج عقجفررز صنٞررغ ىٞرر٘ثد٠ ٕررٌػٞز  عقجفررز صنرروً ثىرروِٝ ٗث٣َٝررج

ٗصََْٖٞج فٜ ثىْ ُ٘  ٗصَٝوَٕج  ٘ر  ٗصْٖب أؽٞج٥ً ٍْريَز ٗثػٞرز د٘ث ؼٖرج  ٗصجًٝنٖرج  ٗفٞرجًصٖج  

 ٍٗج ٝنٞوٓ ث١ػوث  ىٖج.

ٕيث ث٥ّْؾجً  ٕٗريث ثىض٘ثفرت  ٕٗريث ثىضْرجهٌ درِٞ ثىَْريَِٞ فرٜ ثىؾ٘ثّرخ ثىغقجفٞرز دروأ ٝٞرؼل  

ىضرٜ صٖرنل فرٜ هٝرِ ث١ٍرز ٗصذؼرظ ثىٞرأُ  ٗدوأس عقجفضٌٖ صضأعٌ دجىضٞجًثس ثى نٌٝرز ٗثىغقجفٞرز ثى٘ثفرور  ث

ٗثىٞؼل  ٗثىِٕ٘ فرٜ ّ رُ٘ ثىَْريَِٞ صؾرجٓ هٝرٌْٖ  ٗصرٌثعٌٖ  ٗصرجًٝنٌٖ  ٗفٞرجًصٌٖ  ًٗؽرجىٌٖ  

  .27  2006ٕٗيٓ ثىضٞجًثس ٗثىؾَجػجس مجّش ّذذًج فٜ ٝؼل ص ىل ث١ٍز )أد٘ ؽٌر  
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ثىٌهر ثىغقجفٞز دؼو    إَٔٞز ٗفور ثىغقجفز  ٗمطً٘ر ٍج َّج243ٓ  2005ٗٗىقو أمو ثىن٦ّٜٞ )

أُ ىمٌ صََٞ ثىَؾضَغ ثىَْيٌ دأُ ػقٞوصرٔ ٗثفرور  ٗعقجفضرٔ ٗثفرور  ّٗظجٍرٔ ثىقَٞرٜ ٗثفرو صض رٌع ػْرٔ 

ػجهثس  ٗصقجىٞو ٍَٗجًّجس ٗثفور ٝنُ٘ ٍِ عَجًٕج ًٗ ثىٚ ٘ف ٗصؾجِّ ثىْي٘ك  ٗثص جق ثىنيَرز 

ٌ ثىضٌدٞرز  ٍٗؤّْرجس ثىغقجفرز ٗصْْٞت ثىَقوًثس  ٗىنِ صذوٗ مطً٘ر ثىٌهر ثىغقجفٞز ثىضرٜ ٍجًّرضٖج ّظر

ٗث٣ًٕجه ٗث٣ػر٦ً فرٜ ثىروٗه ثىغٌدٞرز ثىَضغيذرز  ثىقجةَرز ػيرٚ صََٝرت ث١ٍرز ث٣ّر٦ٍٞز  ٕٗرٜ صٌمرَ 

ؽٖ٘هٕررج ػيررٚ صطررٌ٘ٝ عقجفررجس إ يَٞٞررز  ٗ ررٌٞ إ يَٞٞررز  ٗآعررجً إ يَٞٞررز ثّررضَوصٖج ؽًَٞؼررج ٍررِ عقجفررجس 

جٜٝ  ث١ٌٍ ثىيٛ ًّل ثىضَرَق  ٗمرٌُ ثىؼٚذٞجس ثىؾجٕيٞز  ثىضٜ ٕؾٌٕج ث١ؽوثه ثىَؤٍُْ٘ فٜ ثىَ

ثى ٌ ز ٗث٥مض٦ف  ٗأ جً ف٘ثؽَ ٙيور ػْٞور أٍجً فٌمجس ث٦ٙ٣ؿ  ٍٗقج٥ٗس ثى٘فور
 
  

ٗمَج أُ ى٢ٍز ث٦ّ٣ٍٞز ٌٟٝقٖج ثىَضََّٞ  فيٖج فنٌٕج ثىَض ٌهم إى إُ أفنجًٕرج ٍٗ جَٕٖٞرج ميٖرج 

 َٚ ٌْ دَ ٌْ  )ث١ّؼجً: ٍقٞور دنضجح هللا  ٝق٘ه هللا صؼجىٚ: ) َْو َؽجَ ُم دَُن ًَ  ِْ ٍِ  ٌُ   .104جةِ

صضؾيٚ فرٜ ثىَغرو ثىؼيٞرج  ثىضرٜ ّرجهس ثىَؾضَرغ  -ٍِ فٞظ ثىَقض٘ٙ  -ٍِ ْٕج فئُ ٗفور ثىغقجفز 

ث٦ّ٣ٍٜ  ٗثىضٜ مجّرش صَضرو دؾريًٕٗج ىَرج  ذرو ث٣ّر٦ً  ٗػْروٍج ؽرج  ث٣ّر٦ً صٌّرنش ٕريٓ ثىَغرو 

ٗثٍضوس ى٘ ضْرج ثىقجٝرٌ  ٗثىَؾضَرغ ثىؼٌدرٜ ثىٞرً٘  ثىؼيٞج  ّٗجهس ثىقٞجر ثى نٌٝز فٜ ثىَؾضَغ ثىؾوٝو 

ًهٌ ثىضؾَةز ثىْٞجّٞز  ٗصذجِٝ دؼٜ ثىظٌٗف ثىضٜ صؼج ذش ػيٞٔ إ٥س أّٔ دقٚ ٍؾضًَؼج ىث عقجفز ٍ٘فرور 

  .210  1995ٍِٗ فٞظ ثىَقض٘ٙ  فٖ٘ ٍؾضَغ صضقّوً فٞٔ ثىقٌٞ ثىٌٗفٞز ػيٚ ٍج ّ٘ثٕج )فجٍو  

ػجٍرو ثى٘فرور  ٕر٘ أدرٌٍ ػجٍرو فرٜ ّؾرجؿ ثىْٖٞرز  ػيرٚ أُ 2012ٗأمروس هًثّرز ثىٖرغٌٛ )

ٕيٓ  فٜ صوػٌٞ ثىٖؼخ  ٗث٥ؽضٖجه أفٌثه ٕؼً٘ٛ  دِٞ ٗص ىل ثؽضَجػٜ صؾجِّ ٍِ ٝضذؼٔ ثىغقجفٞز  ٍٗج

 ػَرج ٝنينيٖرج ٗٝٞرؼ ٖج  ىقَضٖرج  ٗث٥دضؼرجه ٍٝجهر ػيٚ ثىّ٘جةو  ٗثىقٌٗ دَنضيل ثىغقجفٞز ثى٘فور

ج فٜ فٖو ّٖٞز ث١ٍز. ػج٦ًٍ  -ثى٘فور  ػجٍو َٞزإٔ فٜ -ثى٘ػٜ  هٞجح ٕيث ّٞنُ٘ ٗدجىَقجدو ًْ  ًةٞ

ثى٘فرور ٗثىضرٌثد٠م  ػ٘ثٍرو أ ٘ٙ ثىؼٌدٞز  فٖٜ ٍِ ٗىؼو ٍِ أدٌٍ ؽ٘ثّخ ثى٘فور ثىغقجفٞز ثىيغز

 ثىقررٌآُ ثىنررٌٌٝ  ٕٗررٜ ىغررز ث٣ّرر٦ٍٞز ٗأى ضٖررج  ث١ٍررز ٗفررور صققٞررت فررٜ أعٌٕررج ٝن ررٜ إى ٥

 َِٞ. ىيؼجى ًفَز ٗثىََْه -ؽًَٞؼج  ثىْجُ ٌٕٝؼز -

ث ٍرِ ٍظرجٌٕ ٗفرور ث١ٍرز ث٣ّر٦ٍٞز ٗأى ضٖرجم  ًٌ ٕٗيث أٌٍ ٟذٞؼٜ  أُ صنُ٘ ثىيغز ثىؼٌدٞز ٍظٖ

فٞظ إُ ث١ٍز ث٦ّ٣ٍٞز ٍطجىذز د ٌٖ ث٦ّ٣ً ٗثىؼَو دٔ  ٗهّرضً٘ ث٣ّر٦ً ثىريٛ ٕر٘ ثىقرٌآُ ٍْر َه 

ز ٗإهًثمٖرج  ٗصقر٘ه ديغز ثىؼرٌح  ٥ٗ ٝضرأصٚ فٖرٌ ىىرل ثىقرٌآُ  عرٌ ثىؼَرو درٔ إ٥س دؼرو فٖرٌ ثىيغرز ثىؼٌدٞر

فجٍو: "ٍِٗ ثىٌمجةَ ثىض٘فٞوٝز ى٢ٍز فٜ ٗفور ثىغقجفز: ثىيغز ثىؼٌدٞزم إى إّٖرج ٍرٌآر ثى نرٌ  فقرو مجّرش 

ج ػج٦ًٍ ٍ٘فًوث فٜ ثىغقجفز ثىؼٌدٞز" )فجٍو   ًٍ   .212  1995ٗثىيغز هٗ

ر  ٗثىغجٝز  ٍِ م٦ه ٍج ّذت صضؾيٚ ٍؼجىٌ صققٞت ص ىل ثىَؾضَغ فٜ ثىذؼو ثىوْٜٝ  د٘فور ثىؼقٞو 

ٗٗفور ثىقٞجهر  ٗٗفور ثىضٌٖٝغ  ٗٗفور ثىغقجفز  فذٖيث مئ صقً٘ ٗفور ث١ٍز ث٦ّ٣ٍٞز ٗصنُ٘ أٍضِ ٍج 

صنُ٘  ٗأػظٌ ٍج صنُ٘  ٗأ ر٘ٙ ٍرج صنرُ٘  فجىَْريَُ٘ أٍرز ٗثفرور أدْج ٕرج إمر٘ر  ٥ٗٗ ٕرٌ دؼٞرٌٖ 

ٌْ أَ  ُٖ ُٞ َْجُس دَْؼ ٍِ ْؤ َُ ثْى َٗ  َُ ُْ٘ ٍِ ْؤ َُ ثْى َٗ ٍٜ  )ثىض٘درز: ىذؼٜ   جه صؼجىٚ: ) ىَِٞجُ  دَْؼ    ٍضر ى ِٞ ٍضؼرجٟ ِٞ 71ْٗ

: ٍضؾجِّْٞ  صقش  ٞجهر ٗثفور ٗؽَجػز ٗثفور  فٌٖ ؽْو ٗثفو  ًٗٗؿ ٗثفور  ٍضَغيِٞ  ر٘ه ثىْذرٜ 

غَُو ثىَؤٍِْٞ ٍَ ثَهٌٕ ٗصٌثُفٌَٖ فٜ ) َ٘ ٌُ  صَ ٗصؼجُٟ ٌٖ ٍغُو ثىؾْو  إِىث ثٕرضنٚ ٍْرٔ ػٞر٘: صَرَوثَػٚ ىرٔ ّرجة

ٌِ ٗث ْسَٖ ََٚ  )ٙقٞـ ٍْيٌ  مضجح ثىذٌ ٗثىٚيز ٗثٟهثح  دجح صٌثفٌ ثىَؤٍِْٞ ٗصؼرجٟ ٌٖ ثىؾْو دجى ىُق

  4/1999ٗصؼجٝوٌٕ )

ٍِ ْٕرج صضققرت ىيَؾضَرغ ثىَْريٌ  ٗفوصرٔ  ٗٝظٖرٌ فَٞرج دٞرٌْٖ ثىضر ىل ٗثىضر٘ثه  ػيرٚ أّرجُ ٍرج 

ج ٍضٚ ٍج صَْل ثىَؾضَغ دٖريٓ ثىَظرجٌٕ  ميَرج أدضؼرو ػرِ ًٞ أّرذجح  ٝؾَغ دٌْٖٞ ٍِ ٍقٍ٘جس ث١ى ز  أٝ

 ٗهٗثػٜ ثىض ٌق ٗثىضٖضش ٍٗنجى ز ثىؾَجػز.
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 راَٛاً: انبُؼذ االجخًاػٙ :

 رٌٞ  ػيرٚ فٌدرجٓ ىيؼرجىَِٞ  ثًصٞرجٓ هللا صؼرجىٚ  ثىريٛ ٍرْٖؼ ٗفرت ث٣ّْرجُ دضٌدٞرز ث٣ّر٦ً ػْٜ

 ػيٚ ىذْجس ٍضْٞز  ث٦ّ٣ٍٜ ثىَؾضَغ فقجً  ٗثىضؼجُٗ ٗث١م٘ر ٗثىضْجٙـ ٗفِْ ثىٚيز ٗثىؼوه ثىقت

  رجه دأدْرج  ؽْْرٔ  هٞرٌٓ ٗٙريضٔ ّقر٘ ٗثؽذٔ ٗٝؼٌف ٍْت٘ىٞضٔ  ثىَْيٌ ثىَؾضَغ فٜ فٌه مو ٝضقَو

َْنرر َُ ِْ ثْى َُ َػرر ْ٘ َْْٖرر َٝ َٗ ِٗف  ٌُ ْؼ ََ َُ دِررجْى ٗ ٌُ ٍُ ٍٜ َٝررأْ ىَِٞررجُ  دَْؼرر ْٗ ٌْ أَ ررُٖ ُٞ َْررجُس دَْؼ ٍِ ْؤ َُ ثْى َٗ  َُ ُْرر٘ ٍِ ْؤ َُ ثْى َٗ ٌِ  صؼررجىٚ: )
  .71)ثىض٘دز: 

ىؼ٦ رررجس ثىضرررٜ صْظَٖرررج ٍؾَ٘ػرررز ٍرررِ ث١فنرررجً ْٗٝظرررٌ ث٣ّررر٦ً ىيَؾضَرررغ دأّرررٔ ٕرررذنز ٍرررِ ث

  ٗىنرٜ ٖٝرنو -أٛ ثىوٗىرز  -ٗثىضٌٖٝؼجس  ْٗٝ يٕج ٗٝقً٘ ػيٚ ث٣ٌٕثف ػيرٚ صْ ٞريٕج مٞرجُ ّٞجّرٜ 

ثىْجُ ٍؾضًَؼج ٍؼًْٞج صْٖأ دٌْٖٞ ػ٦ جس عجدضرز ٍْرضقٌر  ٕٗريٓ ثىؼ٦ رجس ثىَؾضَؼٞرز ثىقضَٞرز صْٖرأ درِٞ 

غ دؼٌٖٞ ثىذؼٜ  ف٦ دو ٗثىقجىز ٕيٓ أُ صض٘فو ثىْظٌر ثىْجُ ىضققٞت ٍٚجىقٌٖ  ٗثّضٌَثً ػٌٖٖٞ ٍ

إىٚ ثىَٚجىـ ىوٙ ٍؾَ٘ػز ثىْجُ ٕيٓ  ٗثىيٛ ٝ٘فو ٕيٓ ثىْظٌر ػ٦ ضٌٖ دذؼٌٖٞ ٗصر ى ٌٖ ّٗظرٌصٌٖ 

إىٚ ثىقٞجر
 

  .98  2006ٗ)ثىَٚجهٛ  

ٗٝضَغو ثىذؼو ث٥ؽضَجػٜ فٜ ثىضٌدٞرز ث٣ّر٦ٍٞز مّٖ٘رج صٌدٞرز فٌهٝرز ثؽضَجػٞرز ًٍؼرج  فٖرٜ صٖرضٌ 

دضٌدٞز ثى ٌه ػيٚ ثى ٞٞيز ٗث١م٦ق ثىنٌَٝرز  ٗصَْرٜ فٞرٔ ًٗؿ ثىَذرجهأر ٗثىَْرت٘ىٞز ثى ٌهٝرزم ىٞنرُ٘ 

ٍٚوً مٌٞ ىيؾَجػز  ٗصؼْرٚ ثىضٌدٞرز مريىل دضٌدٞرز ثى رٌه صٌدٞرز ثؽضَجػٞرز دجػضذرجًٓ ىذْرز فرٜ ٙرٌؿ 

ررج  ٗثىضٌد ًٞ ٞررز ثىَؾضَررغ ثىنذٞررٌ  فضررٚ ٝنررُ٘ ثىَْرريٌ ىيَْرريٌ مجىذْٞررجُ ثىٌَٙرر٘ٗ ٖٝررو دؼٞررٔ دؼ

ث٥ؽضَجػٞز فٜ ث٦ّ٣ً صؤهٛ إىٚ ّرؼجهر ثى رٌه  ٗصَجّرل ث١ّرٌر  ٗصنجفرو ثىَؾضَرغم إى إّٖرج صضٞرَِ 

دْج  ث٥صؾجٕجس ث٣ٝؾجدٞز ٗثىؼجهثس ث٥ؽضَجػٞز ثىْريَٞز  ٍٗرِ ٕريٓ ثىؼرجهثس ٗث٥صؾجٕرجس ث٥ؽضَجػٞرز 

صَْٞز ثى٘فور ث٥ؽضَجػٞز ٗثىضؼجُٗ ٗثىضنجفو ٗثىؼوثىز ث٥ؽضَجػٞز
 

  .27  ٗ 2008)ثىْٞو  

ٗىنٜ ٝضققت ثىض ىل دِٞ أفٌثه ثىَؾضَغ دذؼوٕج ث٥ؽضَجػٜ  ٗىنٜ ٝضٌ صؾْرخ ثىض رٌق ٗثىضقرَح 

 ٗثىطجة ٞز  ٗٝغ ث٦ّ٣ً ٍؾَ٘ػز ٍِ ثىق٘ثػو ثىَؾضَؼٞز ىضْظٌٞ ٕيث ث١ٌٍ  َٝنِ إؽَجىٖج دجٟصٜ: 

 ( انذفاظ ػهٗ دٛاة االَغاٌ ٔكشايخّ ٔدشيت اٚزائّ:1

ٌٞر فٜ ثىضٌٖٝغ ث٦ّ٣ٍٜ  ٗأػطٚ ىقٞجصٔ  َٞرز مذٞرٌر  ٥ ٝقرت ١ٛ فظٜ ث٣ّْجُ دؼْجٝز مذ 

ّرذقجّٔ ٗصؼرجىٚ ٍرِ  أُ ٝضؼٌٛ ىٖج دأىٙ  أٗ ٝقيو ٍِ  َٞضٖج إ٥ دَٖٞتز هللا  ٗفٜ ٍج ٗٝرؼٔ هللا أفو

أفنجً فٜ ٕيث ثىَؾجه  ٗ و ّٕوه ثىقٌآُ ثىنٌٌٝ أَٝج صٖوٝو  ٗفٜ أمغٌ ٍِ ٍ٘ٝرغ  ػيرٚ فرت ث٣ّْرجُ 

 ٍز إٍٕجق ًٗفٔ ٍِ هُٗ فتم صققٞقًج ١ى ز ثىَؾضَغ ٗىيق جظ ػيٚ ٗفوصٔ ٗصَجّنٔ.فٜ ثىقٞجر  ٗفٌ

ٗىقو أمرو ث٣ّر٦ً ػيرٚ مٌثٍرز ث٣ّْرجُ ٗفٌٍرز أىٝضرٔم ١ُ فٞرٔ صق٘ٝرز ىيؼ٦ رز درِٞ ثىَْريَِٞ  

:    رجه:  رجه ًّر٘ه هللا ٗثىق جظَ ػيٚ أٗثٌٙ ثىضٌثد٠ ث٥ؽضَجػٜ  ف ٜ ثىقوٝظ ػرِ أدرٜ ٌٕٝرٌر 

  ٥ٗ صْجؽٖر٘ث  ٥ٗ صذجهٞر٘ث  ٥ٗ صروثدٌٗث  ٥ٗ ٝذرغ دؼٞرنٌ ػيرٚ دٞرغ دؼرٜ  ٗمّ٘ر٘ث )٥ صقجّوٗث

ٝققٌٓ ثىضق٘ٙ ٕجْٕج  ٌٖٗٝٞ إىٚ ٙوًٓ  ػذجه هللا إم٘ثّج ثىَْيٌ أم٘ ثىَْيٌ  ٥ ٝظئَ ٥ٗ ٝنيىٔ  ٥ٗ

أمرجٓ ثىَْريٌ  مرو ثىَْريٌ ػيرٚ ثىَْريٌ فرٌثً  هٍرٔ   عر٦ط ٍرٌثس دقْرخ ثٍرٌا ٍرِ ثىٖرٌ أُ ٝققرٌ

ٙرقٞـ ٍْريٌ  مضرجح ثىذرٌ ٗثىٚريز  درجح صقرٌٌٝ ظيرٌ ثىَْريٌ  ٗميىرٔ  ٗثفضقرجًٓ )   ٗػٌٝٔ ٍٗجىٔ

ف ٜ ٕيث ثىقوٝظ دٞجًّج ىقق٘ق ثىَْيٌ ػيٚ أمٞٔ ثىَْيٌ  ٗفٌٍرز    4/1986ٗهٍٔ  ٗػٌٝٔ  ٍٗجىٔ )

 أىٝضٔ  ف جظًج ػيٚ ث١ٍِ ثىَؾضَؼٜ ٗصَجّل ثىَؾضَغ ٗص ى ٔ.
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ّْررجُ ٗمٌثٍضررٔ  ٗأُ ثىَقجفظررز ػيٞررٔ ّررذخ ىضَجّررل ٍَٗررج ٝرروه ػيررٚ ثٕضَررجً ث٣ّرر٦ً دقٞررجر ث٣

ثىَؾضَغ ٗص ى ٔ  فقو م يش ثىٌٖٝؼز ث٦ّ٣ٍٞز فق٘ق ث٣ّْرجُ فرٜ ثىقٞرجر  ٗثىنٌثٍرز ث٣ّْرجّٞز  فْٖرش 

ػِ ّّخ ث٣ّْجُ ٕٗضَٔ  دو صؼوٙ ثٕضَجً ث٦ّ٣ً ٗػْجٝضٔ دجىٖنٚٞز ث٣ّْجّٞز ثىَْريَز إىرٚ ٗٝرغ 

 -١ؽرو ىىرل  - ػرِ فٞرًٕ٘ج  فقٌٍرش ثىٖرٌٝؼز ث٣ّر٦ٍٞز ٍْٖؼ ىق ع مٌثٍضٖج فرٜ هٞذضٖرج فٞر٦ً 

ثىََْٞررز ٗثىغٞذررز ٗثىيَررَ دررأػٌثٛ ثىْررجُ  مَررج أمررو ثىقررٌآُ ثىنررٌٌٝ د ٝررز ٍقنَررز ٗثٝررقز  ثىنٌثٍررز 

 ٌَ ٌْ فِٜ ثْىذَر ْيَْجُٕ ََ َف َٗ  ًَ َْج دَِْٜ آَه ٍْ ٌس ىَقَْو َم َٗ ث٣ّْجّٞز دغٜ ثىْظٌ ػِ ثىوِٝ ٗثىؼٌق ٗثىيُ٘   جه صؼجىٚ: )

ثىْ  ٦ًٞ  )ث٣ٌّث : َٗ ِٞ ِْ َميَْقَْج صَْ  َس ٍِ  ٌٍ ٌْ َػيَٚ َمغِٞ ْيَْجُٕ ٞس فَ َٗ َذَجِس  ِْ ثىطٞس ٍِ  ٌْ ْ َْجُٕ ٍَ ًَ َٗ  ٌِ   .70ذَْق

ٍٗررِ فقرر٘ق ث٣ّْررجُ ثىضررٜ م يٖررج ىررٔ ث٣ّرر٦ً ثىقررت فررٜ ثىقٞررجر  ٕٗرر٘ ف ررع ثىررْ ِ  ٕٗررٜ ٍررِ 

ز ثىذروُ  ٗثىؼقرو  ٗثىؼرٌٛ  ثىقق٘ق ث١ّجّٞز ثىَقرًٌر فرٜ ثىٖرٌع ث٣ّر٦ٍٜ  فقرت ثىقٞرجر  ّٗر٦ٍ

ٝؼضذٌ ث٣ّْجُ فٜ ثىَ ًٖ٘ ث٦ّ٣ٍٜ  أمًٌ ثىنجةْجس ٗإٌٔفٖج  فجىنٌثٍز ث٣ّْجّٞز  صْضْو فٜ ث٣ّر٦ً 

إىرررٚ ّظٌٝرررز ٍضنجٍيرررز  ٕٗررريث ٍرررج ََٕٝٞرررج ػرررِ ثىَ ٖرررً٘ ثىغٌدرررٜ ثىقجٙرررٌ  إُ أّرررذجح صيرررل ثىنٌثٍرررز 

ّْجُ  ٍِٗ آعجً ٕريٓ ثىنٌثٍرز  ٍَّٖٗٞ٘ج  ٗثٝقز فٜ صْنٌٞ ٍج فٜ ثىَْجٗثس ٗث١ًٛ ىنوٍز ث٣

أُ فٞجر ثى ٌه فٜ  َٞضٖج صنجه صضْجٗٙ ٍغ فٞجر ثىْ٘ع ثىذٌٖٛ ٗثّضٌَثًٓ  ٗصَْغ مو ثىضٌٚفجس ثىضٜ 

  .55  1998ٗصْجه ٍِ فت ثىقٞجر )ثىضٌمٜ  

ٍِ ْٕج ثػضذٌ ث٦ّ٣ً إٍٕجق ثىْ ِ ػًَوث ٗػوٗثًّج أػظٌ ؽٌَٝز فٜ ثىنرُ٘  ٗ رًٌ ثىقرٌآُ أُ 

ُٗ فت ٕٜ دَغجدرز  ضرو ثىْرجُ ؽًَٞؼرج  ٗإفٞجةٖرج فرٜ فنرٌ إفٞرج  ثىْرجُ ؽًَٞؼرجم ٝقر٘ه ؽٌَٝز ثىقضو ه

جٍه فِرٜ ث١َ  َْ ْٗ فَ ٍِ أَ  َّْ ٌِ ْٞ ِْ  َضََو َّْ ْجً دَِغ ٍَ  ُ ٔس ثةَِٞو أَّ ٌَ ّْ ِْ أَْؽِو َىىَِل َمضَْذَْج َػيَٚ دَِْٜ إِ ٍِ رج صؼجىٚ: ) ََ س ِٛ فََنأَّ ًْ

ِْ أَفْ  ٍَ َٗ ٞؼجً  َِ َُ َؽ ٞؼجً  )ثىَجةور:  َضََو ثىْسج َِ َُ َؽ ج أَْفَٞج ثىْسج ََ    فأفنجً ثىٌٖٝؼز صن و ثىق رجظ 32َٞجَٕج فََنأَّس

 ػيٚ مٞجُ ث٣ّْجُ مئ  ثىْ ِ ٗثىؾْو ٗثىؼقو ٗثىَٖجػٌ.

ٍرٔ هللا ػرَ -دغٜ ثىْظٌ ػِ ثّضَجةٔ  -فَج ّذت هىٞو ػيٚ ٍنجّز ث٣ّْجُ فٜ ث٦ّ٣ً  ٌّ   فقرو م

 ٌّ ً ث٥ػضوث  ػيٞرٔ درجىْ ِ أٗ ثىؼرٌٛ مجىغٞذرز ٗثىََْٞرز ٗثىْرنٌٝز ٗؽوم إى ٕٗخ ىٔ فت ثىقٞجر  ٗف

 ٗثىََٖ ٗثىيََ  ٗموه ىىل ف جظًج ػيٚ صَجّل ثىَؾضَغ ٗأٍْٔ ٗثّضقٌثًٓ.

 ( أيٍ انًجخًغ ٔاعخمشاسِ:2

ّؼٚ ث٦ّ٣ً ىضٖيٝخ ثىْ ُ٘  ٗصٌّٞل ثىقخ ٗثىضر ىل درِٞ أفرٌثه ثىَؾضَرغ  فضرٚ ٝؼٖٞر٘ث فرٜ 

ٝؼو ث١ٍِ ٗث٥ّضقٌثً ٍِ إٌٔ ٍقٍ٘جس صققٞت صر ىل ثىَؾضَرغم إى إّرٔ ٍرِ أٍِ ًٗمج  ٗثّضقٌثًم ىيث 

إٔررٌ ثىَطجىررخ ثىٞررًٌٗٝز ىقٞررجر ث٣ّْررجُ  دررو ٥ ٝضققررت ثى٘ةررجً ٗثىضرر ىل إ٥ دضرر٘فٌٓ  ٕٗرر٘ ٝررًٌٗر 

رج ٗأم٦ ًرج ٍٗؼرج٦ٍس  فرج١ٍِ  ًَ ىيَؾضَؼجس ث٦ّ٣ٍٞز  ٍضٚ ٍج ثىضٍَرش دج٣ّر٦ً ػقٞرورً ٕٗرًٌٝؼز ٗ ٞ

تِْسرزً َٝأْصَِٖٞرج ّؼَز مذٌٙ ػيٚ  ََ ْط ٍُ َْرزً  ٍِ َٝرزً َمجَّرْش آ ٌْ رغ٦ًَ  َ ٍَ  ُ َح هللاس ٌَ ر َٝ َٗ ثىَؾضَغ   جه ّذقجّٔ ٗصؼرجىٚ: )

رج َمر ََ ِف دِ ْ٘ ثْىَنر َٗ َُ ثْىُؾرِ٘ع  ُ ىِذَرج ِ فَأََىث ََٖرج هللاس ٌِ هللاس ُّْؼ ْس دِرأَ ٌَ ٍُ فََن َر َنج ٍَ ِْ ُمَو  ٍِ َهوثً  ًَ ٍْ َُٖج  ًِ  َُ رَُْؼ٘ ْٚ جُّ٘ث َٝ

   ٗفٜ ثىْْز ثىْذ٘ٝز  ٍج ٝؤمو إَٔٞز ث١ٍِ فٜ ثىَؾضَغ ثىريٛ ٝؼرٞٔ فٞرٔ ث٣ّْرجُ   رجه 112)ثىْقو: 

   أٙذـ ٍْنٌ آٍْج فٜ ّرٌدٔ  ٍؼرجفٚ فرٜ ؽْروٓ  ػْروٓ  ر٘س ٍٝ٘رٔ  فنأَّرج فٞرَس ىرٔ ثىروّٞج ٍِ( :

  .300  فوٝظ ً ٌ )112)ثىذنجًٛ فٜ ث١هح ثىَ ٌه  دجح ٍِ أٙذـ آٍْجً فٜ ٌّدٔ )

 : "ٗىؼٌَٛ ٍِ أٙذـ آًٍْرج فرٜ ّرٌدٔ  ٍؼرجفٚ فرٜ دوّرٔ  ٗىرٔ 128  2004ٗ جه ثىغَثىٜ )

 ٘س ٍٝ٘ٔ  فنأَّج فَٞس ىٔ ثىوّٞج دقيثفٌٕٞج  ٗىِٞ ٝأٍِ ث٣ّْجُ ػيٚ ًٗفٔ ٗدؤّ ٍٗجىرٔ ٍْٗرنْٔ 

ٗ ٘صرٔ فررٜ ؽَٞررغ ث١فرر٘ثه  دررو فرٜ دؼٞررٖج  فرر٦ ْٝررضظٌ ثىرروِٝ إ٥ دضققٞرت ث١ٍررِ ػيررٚ ٕرريٓ ثىََٖررجس 

جُ ؽَٞغ أٗ جصٔ ٍْضغٌ ًج دقٌثّز ّ ْٔ ٍِ ّٞ٘ف ثىظيَرز  ٟٗيرخ  ٘صرٔ ٍرِ ثىًٌٞٗٝز  ٗإ٥ فَِ م

ٗؽ٘ٓ ثىغيذز  ٍضٚ ٝض ٌؽ ىيؼيٌ ٗثىؼَو َٕٗج ّٗٞيضجٓ إىٚ ّؼجهر ثٟمرٌر  فرئىث درجُ ّظرجً ثىروّٞج  أػْرٜ 

ٍقجهٌٝ ثىقجؽز ٕرٌٟ ىْظرجً ثىروِٝ  ... عرٌ  رجه إُ ثىروّٞج ٗث١ٍرِ ػيرٚ ث١ّ رِ ٗث١ٍر٘ثه ٥ ْٝرضظٌ إ٥ 
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ُ ٍطجع  فضٖٖو ىٔ ٍٖجٕور أٗ جس ثى ضِ دَ٘س ثى٦ِْٟٞ ٗث١ةَز  ٗإُ ىىل ى٘ هثً ٗىٌ ٝضروثًك دْيطج

 دْٚخ ّيطجُ آمٌ ٍطجع هثً ثىٌٖػ ٗػٌ ثىْٞل".

دق ظرٔ ٗأٍْرٔ   رٌٝٔ ٗىقرو ص ٞرو هللا ػيرٚ ث١ٍرِ  دغٞرٌ ثىْرجُ ٝضر ىل ٥ٗ ثىؾٖر٘ه صض٘فرو ف٦

ٍف  فنررجُ ىررٔ هًٗٓ فررٜ ثّررضقٌثًٌٕ ٗ رر٘صٌٖ   ررجه صؼررجىٚ: )ثىسرر ْ٘ ِْ َمرر رر ٍِ  ٌْ ررَُْٖ ٍَ آ َٗ ِْ ُؽررٍ٘ع  رر ٍِ  ٌْ ُٖرر ََ َؼ ْٟ ِيٛ أَ

   ٗإُ صَجّل ثىَؾضَغ ٗص ى ٔ ٥ ٝضققت إ٥ دج١ٍِ  ٕٗيث ٍج صققت ١ٕو ثىَوْٝز دؼوٍج  روً 4) ٌٝٔ: 

  ٗؽَغ دِٞ ث١ُٗ ٗثىنًَػ  دؼو أُ مجُ ثىقضجه ٗثىؼوثٗر ٕٜ أّجُ ثىضؼجٍو فَٞج إىٌٖٞ ًّ٘ه هللا 

جَه ث١ َْ ٍِ ٗثىٌمج   ٗأٙذق٘ث أم٘ر ٍضقجدِٞ ٍض ى ِٞ  ٍِٗ م٦ه ثىضر ىل ٗث٥ؽضَرجع ٗٗفرور دٌْٖٞ  ف

 ثىنيَز ٗىًَٗ ثىؾَجػز ٟٗجػز ث٣ٍجً  ٝضققت ث١ٍِ ٗث٥ّضقٌثً.

ٍَٗج صؾوً ث٣ٕجًر إىٞٔ ٗثىضْذٞٔ ػيٞٔ أُ ث١ٍِ ٥ ٝقضٌٚ فق٠ ػيٚ ث١ٍِ ثىَؾضَؼٜ ٍِ ثى ضِ 

ث١ٍِ ث١ّرٌٛ  فج١ّرٌر ٕرٜ ثىَنرُ٘ ثىرٌةِٞ ىيَؾضَرغ  ٗثىقٌٗح ٗثىٌٚثػجس  ٗإَّج َٝضو ىَٖٞو 

ٗدأٍْٖج ٝضققت أٍِ ثىَؾضَغ  ٗثىَقٚو ْٕرج ث١ٍرِ ٍرِ ثىن٦فرجس ٗثىَٖرجمو ثىؼجةيٞرز ثىضرٜ صٖروً مٞرجُ 

ث١ٌّر  ٍَج ٝؤعٌ ػيٚ ثىَؾضَغ دؼجٍزم فٞرظ ثٕضَرش ثىضٌدٞرز ث٣ّر٦ٍٞز دٖريث ث١ٍرٌ ٗفغرش ػيرٚ أُ 

ً  ٍضًْٞج  ف٘ٝؼش أِّ ثمضٞرجً ثىرَٗػ ٗثىَٗؽرز ػيرٚ أّرجُ ٍرِ ٝنُ٘ ثىذْج  ث١ٌّٛ ٍِ أّجّٔ دْج

ثىوِٝ ٗث١م٦ق  ٗثػضْش ثىضٌدٞز ث٦ّ٣ٍٞز مريىل دجىؼ٦ رز درِٞ ثىرَٗػ ٍٗٗؽضرٔ  فذْٞرش  ٗٗٝرقش 

ىىل  ّ٘ث  مجّش ثىؼ٦ ز ثىؼجٟ ٞز دِٞ ثىرَٗؽِٞ أٗ ثىؼ٦ رز ثىَجهٝرز  مَرج ٗٝرؼش ثىضٌدٞرز ث٣ّر٦ٍٞز 

ج ٍٗذجها ىقو ثىن٦فرجس ًْ ثىَٗؽٞرز فَٞرج ىر٘ ٗ ؼرش  صروًؽش فٖٞرج ٍرِ ثىقر٘ثً درِٞ ثىرَٗؽِٞ إىرٚ  أّ

ثىٖؾررٌ  إىررٚ ثىضقنررٌٞ دَْٖٞررج  فضررٚ إىث ثّررضقجه ثّررضٌَثً ثىقٞررجر ثىَٗؽٞررز ٕررٌع ثىطرر٦ق ىٞنررُ٘ فرر٦ً 

ث  ٥ ْْٝٚ دؼوٓ ثى ٞو دِٞ ثىَٗؽِٞ.  ًٌ  أمٞ

ٍضجّضٖرج ٗ ٘صٖرج   فئىث ٍج صأٍيْج فٜ ٝ٘ثد٠ ثىضٌدٞز ث٦ّ٣ٍٞز ىيقٞرجر ثىَٗؽٞرز  ٗثىقرٌٗ ػيرٚ

ٌّٙ ؽيًٞج ٍْجَٕز ىىل فٜ أى ز ثىَؾضَغ ٗصَجّنٔ ٗٗفوصٔ  ٥ٗ أهه ػيرٚ ىىرل ٍرِ أُ ثىٖرٞطجُ أٝرِ 

أُ ٝؼذررو فررٜ ؽَٝررٌر ثىؼررٌح ٗىنررِ فررٜ ثىضقررٌٝٔ دٞررٌْٖ
( 

  ٗػْرروٍج ٝذؼررظ إديررِٞ ّررٌثٝجٓ ٗصؼرر٘ه إىٞررٔ 

ح إىٞررٔ  ٌَ ق دررِٞ ثىَررٌ   –أػجىّررج هللا صؼررجىٚ ٍْررٔ  –ْٗٝررأىٌٖ ػَررج فؼيرر٘ٓ ٍررغ ثىذٖررٌ  ٥ ٝقرر ٌس إ٥ ٍررِ فرر

ٍٗٗؽٔ
(1 

 

  ( انخؼأٌ ػهٗ انبش ٔانخمٕٖ:3

ث٥ؽضَجػٞرز فرٜ ث٣ّر٦ً  ٕر٘  ثىضٜ ٝطٌفٖج ثىقٌآُ ثىنٌٌٝ ىذْج  ثىؼ٦ جس -أٝٞجً  -ٍِ ث١ِّ 

َٝغرو ثىَؼْرٚ ثىؾرجٍغ ىي ٞرجةو  فرجىقٌآُ ثىنرٌٌٝ هػرج  ٍذوأ ثىضؼجُٗ ػيٚ ثىذٌ ٗثىضقر٘ٙ  ٕٗريث ثىَ ٖرً٘

ػيٚ أّجُ ثىضؼجُٗ ٗثىض مٜ ٗثىؼوه ٗث٣ّٚجف ٌٍٗثػرجر أُ ٝذْ٘ث ػ٦ جصٌٖ ٍِ ّ٘ ثىْجُ فٜ أمغٌ 

ػيرٚ فرٍو  ثىقق٘ق  فضٚ ٝؼٖٞ٘ث ثىْؼجهر ثىققٞقٞرز  ٗث١ٍرجُ ثىٖرجٍو  ٗث٥َٟتْرجُ ثىٌٗفرٜ ٗثىؾْروٛ

فٜ ىىل ٕقج ٌٕ ٗصؼجّرضٌٖ  ّ٘ث   ّٖٗجٌٕ ػِ ثىظيٌ ى٠مٌِٝ ٗثىؼوٗثُ ػيٚ فق٘ ٌٖ ٗفٌٝجصٌٖ  ١ُ

ٗثٟمٌر  ٗفيًٌٕ ٍِ ثىضٖجُٗ ٗػوً ث٥ىضَثً دٖيٓ ث١ٗثٌٍ  فجهلل ّذقجّٔ ٗصؼجىٚ ٝغ رٌ ىَرِ  فٜ ثىوّٞج

                                                           


ِ نفخُةت ٔرنك كًا فٙ انذذٚذ انظذٛخ ػُذ يغهى، كخاب طفت انمٛايت ٔانجُت ٔانُةاس، بةاب حذةشٚل انشةٛطاٌ ٔبؼزةّ عةشاٚا  

انُاط ٔأٌ يغ كم اَغاٌ لشُٚا، بهفع: "اٌ انشٛطاٌ لذ أٚظ أٌ ٚؼبذِ انًظهٌٕ فٙ جضٚشة انؼشب، ٔنكٍ فٙ انخذشٚل 

 (.9109( دذٚذ سلى )9022/ 4بُٛٓى" )
 


ٔرنك كًا فٙ انذذٚذ انظذٛخ ػُذ يغهى، كخاب طفت انمٛايت ٔانجُت ٔانُةاس، بةاب حذةشٚل انشةٛطاٌ ٔبؼزةّ عةشاٚاِ نفخُةت   

ُاط ٔأٌ يغ كةم اَغةاٌ لشًُٚةا، بهفةع: "اٌ ابهةٛظ ٚؼةغ ػش ةّ ػهةٗ انًةاء، رةى ٚبؼةذ عةشاٚاِ، فؤدَةاْى يُةّ يُضنةت ان

أػظًٓى فخُت، ٚجٙء أدذْى فٛمٕل: فؼهج كزا ٔكزا، فٛمٕل: يا طةُؼج  ةًٛاً، لةال رةى ٚجةٙء أدةذْى فٛمةٕل: يةا حشكخةّ 

 (.9102( دذٚذ سلى )4/9022َج" )دخٗ فشلج بُّٛ ٔبٍٛ ايشأحّ، لال: فٛذَّٛ يُّ، ٔٚمٕل: َؼى أ
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   175  2012ٗٝضْجٕو ٍطيقًج ٍغ ثىضؼّوٛ ػيٚ فق٘ق ثىْجُ )ثىْريطجّٜ   ٝضٖجُٗ دقق٘ ٔ  ىنِ ٥

ؾيذررز ٗ رجه أدر٘ ثىقْررِ ثىؼرجٌٍٛ: "ثىضؼرجُٗ ػيررٚ ثىذرٌ هثػٞرز ٥ص ررجق ثًٟث   ٗثص رجق ثًٟث  ٣ٝؾرجه ٍ

  .148  ٗ 1988ثىٌَثه  ٍنْذز ىي٘هثه" )ثىض٘فٞوٛ  

ٜه  دأُ َٝو هللا ػيٚ ثىؾَجػِز  ٕٗيث ٍَج ٝوه ػيٚ أُ ثىؾَجػزَ مٞرٌ ٍرِ ثى ٌُ رز   ٗىقو أمذٌ ثىْذ

ٗأُ ث٥ّؼَثه ٗصٌك ثىؾَجػز ٍوػجر ىيَٖرقز ٗثى ٌ رزم ىريث فرٌٗ ث٣ّر٦ً ػيرٚ ؽؼرو ثىَْريَِٞ أٍرزً 

ٗٝضؼرجُٗ دؼٞرٌٖ ٍرغ دؼرٜ  ٗصْر٘ه دٞرٌْٖ فْرِ ثىٚريز  مَرج فرٜ  ٘ىرٔ  ٝضنجفو أفٌثهٕرج فَٞرج دٞرٌْٖ 

ُِ  )ثىَجةور:  ث َٗ ثْىُؼْو َٗ  ٌِ ُّ٘ث َػيَٚ ث٣ِْع َٗ ٥ صََؼج َٗ  ٙ َ٘ ثىضسْق َٗ  ٌَ ُّ٘ث َػيَٚ ثْىذِ َٗ صََؼج َٗ   .2ّذقجّٔ ٗصؼجىٚ: )

: -فرررٜ ثىضؼرررجُٗ درررِٞ ثىَْررريَِٞ ٗأّرررٔ ّرررذذًج ىضَجّرررنٌٖ  -  12  2004ٗٝقررر٘ه ثدرررِ ثىقرررٌٞ )

ثىَقٚ٘ه ٍِ ثؽضَجع ثىْجُ ٗصؼجٌٌٕٕ ثىضؼجُٗ ػيٚ ثىذٌ ٗثىضق٘ٙ  فٞؼِٞ مو ٗثفرو ٙرجفذٔ ػيرٚ "ٗ

ررج ٗػَرر٦ً  فررجُ ثىؼذررو ٗفرروٓ ٥ ْٝررضقو دؼيررٌ ىىررل  ٥ٗ دجىقرروًر ػيٞررٔ  فج ضٞررش فنَررز ثىررٌح  ًَ ىىررل ػي

ج دؼٞٔ دذؼٞٔ  ٍؼًْٞج دؼٞٔ ىذؼٞٔ". ًَ  ّذقجّٔ أُ ؽؼو ثىْ٘ع ث٣ّْجّٜ  جة

 أُ أُ ّضٚرً٘ َٝنرِ ٥ فٞظ ث٥ؽضَجػٞزم ثىؼ٦ جس أَّجٟ مو فٜ دوٝيز ٞزدْجة ٗفور ٗثىضؼجُٗ

 ٗٝضَغرو ٙرً٘ ثىضؼرجُٗ  ٍرِ ٍرج ٙرً٘ر صأمري أُ هُٗ ٍؾضَغ أٛ فٜ ّ٘ٝز ثؽضَجػٞز ػ٦ جس ْٕجك

ثْىُؼر ّرذقجّٔ  ٘ىرٔ فرٜ ىىرل َٗ  ٌِ ُّ٘ث َػيَرٚ ث٣ِْعر َٗ ٥ صََؼرج َٗ  ٙ َ٘ ثىضسْقر َٗ  ٌَ ُّ٘ث َػيَرٚ ثْىذِر َٗ صََؼرج َٗ ُِ  ٗصؼرجىٚ: ) ث َٗ ْو

  .24  2012ٗ  )ثىٖغٌٛ  2)ثىَجةور  

 ٗثىقرٌآُ ثىنرٌٌٝ مٞرٌ ٗفروٓ  أٍرز ٝؼوه مجُ ٗى٘ ى٘فِوٓ أٍز دأٌٍ ٝقً٘ أُ ْٝضطٞغ ٥ فج٣ّْجُ

 أُ ٝذؼرظ ٍؼرٔ أمرجٓ ٗصؼرجىٚ صذرجًك هللا ٍرِ ٝطيرخ ثىْر٦ً ػيٞرٔ ٍّ٘رٚ ٕر٘ فٖريث ىىرل  ػيرٚ ٕرجٕو

ٍِٝرٌثً  ػيٚ صؼجىٚ قجهف ٗفوٓ  صؼجىٚ هللا إىٚ ثىوػ٘ر فٜ ٕجًُٗ  ٖٝجًمٔ َٗ ثْؽَؼرْو ىِرٜ  َٗ ىْجُ ٍّ٘رٚ: )

 :ٟٔ(  ٌِٛ ٍْ ٌِْمُٔ فِٜ أَ ْٕ أَ َٗ  * ًِٛ ٍْ ِٔ أَ ُوْه دِ ْٕ َُ أَِمٜ * ث ٗ ًُ ْٕيِٜ * َٕج ِْ أَ ٍِ29-32.  

  ثىٚر٦س ثىضؼجّٗٞرز درِٞ ٗص ى رٔٝضٞـ ٍَج ّذت أُ ٍرِ ثىؼ٘ثٍرو ثىََٖرز فرٜ صَجّرل ثىَؾضَرغ 

ٖررضٌك ٝررؤهٛ إىررٚ َّرر٘ ًٗؿ ث١ى ررز ٗثىرر٘ه دررِٞ أفررٌثه ثىؾَجػررز  أفررٌثه ثىَؾضَررغ  ىىررل أُ ثىضؼررجُٗ ثىَ

 ٗصأعٌٞ مو فٌه ػيٚ إم٘ثّٔ  ٗصقذو مو فٌه ٌٍْٖ آًث  ثٟمٌِٝ.

 ( دغٍ انظهت: 4

 صرٌثد٠ ثىؼ٦ رجس درِٞ فرٜ ْٝرجٌٕ أُ ٕرأّٔ ٍرِ ٍرج مرو إىرٚ ٝقضرجػ ثىَضَجّرل ثىَؾضَرغ  ٞرجً إُ

 ّرجه ؽر٘ فرئىث ثىَؾضَغ ثىق٘ٛ  ىذْج  ٍ٘جس ثىََٖزثىَق ٍِ ثىَؾضَغ أفٌثه دِٞ فجىض ىل ٗثىَ٘هر أفٌثهٓم

ثىقٌثدرز  عرٌ إىرٚ ث٣فْرجُ إىرٚ ثىؾرجً  ثّؼنرِ ىىرل  ىٖٞرَو ثٍضرو عٌ ثى٘ثفور  ث١ٌّر أفٌثه ثىض ىل دِٞ

 دأمَئ. ثىَؾضَغ إٝؾجدًج ػيٚ

ٗىيث أٌٍ هللا ّذقجّٔ ٗصؼجىٚ دقْرِ ثىٚريز صق٘ٝرز ١ٗثٙرٌ ثىؼ٦ رجس  ٍٗٝرجهر فرٜ صر ىل أفرٌثه 

ٚ  رجه صؼرجىٚ:  ثىَؾضَغ  ٍَ ثْىَٞضَرج َٗ دَرٚ  ٌْ دِرِيٛ ثْىقُ َٗ رجّجً  َْ ِِ إِْف ْٝ ثىِرَو َ٘ دِجْى َٗ ْٞتجً  ر َٕ  ِٔ ٌُِم٘ث دِر ر ْٖ ٥ صُ َٗ  َ ثْػذُرُوٗث هللاس َٗ (

 َٗ رذِِٞو  ْس ِِ ثى ثْد َٗ ِْْخ  جِفِخ دِجْىَؾ ٚس ثى َٗ ًِ ثْىُؾُِْخ  ثْىَؾج َٗ دَٚ  ٌْ ًِ ِىٛ ثْىقُ ثْىَؾج َٗ  ِِ جِمٞ َْ ََ ثْى َٗ  ِِ جِمٞ َْ ََ ثْى يََنرْش َٗ ٍَ رج  ٍَ
 ََ ْٝ ْنضَج٥ً فَُنً٘ثً  )ثىْْج : أَ ٍُ  َُ ِْ َمج ٍَ َ ٥ ُِٝقخه  ُس هللاس ٌْ إِ   .36جُُّن

ً  ٗىقرو فرظ ّذْٞررج  ٌّ ػيرٚ فْررِ ثىٚريز ٗٙرريز ثىرٌفٌ  ًٗصرخ ػيررٚ ىىرل ث١ؽررٌ ثىنذٞرٌ  ٗفرر

: )ٍِ أفخ أُ ٝذ٠ْ ىٔ فٜ ًٍ ٔ  ْْٗٝأ ىٔ فرٜ أعرٌٓ   طؼٖج ف ٜ ثىقوٝظ ثىيٛ ًٗثٓ ثىذنجًٛ  جه 

    8/5ٙقٞـ ثىذنجًٛ  مضجح ثٟهثح  دجح ٍِ د٠ْ ىٔ فٜ ثىرٌٍق دٚريز ثىرٌفٌ )فيٞٚو ًفَٔ  )

مَج فٜ ػيٞٔ ثى٦ٚر ٗثىْر٦ً ػيرٚ ث٣فْرجُ ىيؾرجً ٗإمٌثٍرٔ  فقرجه: )ٍرِ مرجُ ٝرؤٍِ درجهلل ٗثىٞرً٘ 

ثٟمٌ فيٞنًٌ ؽجًٓ  )ٙقٞـ ثىذنجًٛ  مضجح ثٟهثح  دجح ٍِ مجُ ٝؤٍِ دجهلل ٗثىًٞ٘ ثٟمٌ ف٦ ٝرؤى 
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)ٙرقٞـ ٍْريٌ: مضرجح ث٣َٝرجُ  درجح ثىقرظ ػيرٚ ( )فيٞقِْ إىرٚ ؽرجًٓ     ٗفٜ ٍْيٌ: 8/11ؽجًٓ )

   1/69إمٌثً ثىؾجً ٗثىٞٞل )

فقْررِ ثىٚرريز ٝقرر٘ٛ ثىررٌٗثد٠ دررِٞ ثىَؾضَررغ  ٗٝؼررٍَ صَجّررنٔ ٗص ى ررٔ  ٍٗررِ ٍقٍ٘ررجس ٗفررور  

ثىَؾضَغ  ٗفِْ ثىٚيز ٝق٘ٛ ثىَر٘هر َٗٝٝرو ثىَقذرز ٗصض٘عرت ػرٌٙ ثىقٌثدرز  ٗدقْرِ ثىٚريز ٗدٚريز 

: )ٍرج ٍرِ ٍِ  طغ ٙيز ثىرٌفٌ   رجه ًّر٘ه هللا  ثىٌفٌ صَٗه ثىؼوثٗر ٗثىٖقْج   ٗىيث فيً ثىْذٜ 

ىّخ أؽوً أُ ٝؼؾو هللا ىٚجفذٔ ثىؼق٘دز فٜ ثىروّٞج  ٍرغ ٍرج ٝرومٌ ىرٔ فرٜ ثٟمرٌر ٍرِ ثىذغرٜ ٗ طٞؼرز 

   29  فوٝظ ً ٌ )24ثىٌفٌ . )ثىذنجًٛ فٜ ث١هح ثىَ ٌه  دجح ػق٘ق ثى٘ثىوِٝ )

 دققر٘ق ث١ رجًح  ٗثىقٞرجً ٍؼٌفرز ثىْْرخ إىٚ ٝؤهٛ ث٣ّْجّٞزم ١ّٔ ثىؼ٦ جس أّجُ فجىضؼجًف

 ػيٚ فٌٗ إٔو ثىقٌٗ فج٦ّ٣ً ٗثىضؼجُٗ ٗثىضنجفو  ثىضْجٌٙ ٗدجىضؼجًف ٝقٚو ث١ًفجً  ٗٙيز

ث  ثًصذجًٟرج دٖرج ٝرٌصذ٠ ثىضرٜ ثىقٌٝذرز  ٗ ٌثدضرٔ درِٞ ثىَرٌ  ٗثىضر٘ثه ثىضر ىل ًٌ  ث١ٍرٌ دٚريز فنرجُ ٍذجٕر

 أٙريـ ث٣ّْرجُ ٍؼرجٍيضٌٖ  فرئىث فرٜ ٗثىضيطرل إىرٌٖٞ  ٗث٣فْرجُ ثىقٌدرٚ  ىٗٛ ٗأهث  فقر٘ق ث١ًفجً

 ثىَؾضَرغ ثىٚرجىـ ىقٞرجً ثىْرذٞو ٕر٘ ىىرل ث٣ّْرجّٞز  فرئُ فرٜ إم٘ثّرٔ ٍٗرغ  ٌثدضرٔ  ىٗٛ ٍرغ ػ٦ ضرٔ

  .13: 2010ث١ًٛ )ّنٞل   ٕيٓ ػيٚ هللا ٌٕٗػٔ هِٝ ث٦ّ٣ًم ٣ جٍز ثًصٞجٓ ثىيٛ ثىَضَجّل 

 خٕة: ( األ5

ٍِ ث١ِّ ثىََٖز ثىضرٜ ٗٝرؼٖج ثىقرٌآُ ثىنرٌٌٝ ىذْرج  ثىَؾضَرغ ٕرٜ: ث١مر٘ر درِٞ ؽَٞرغ أفرٌثه 

 َِ ْٞ يُِق٘ث دَ ْٙ َ رٌ فَأ َ٘ َُ إِْم ُْ٘ ٍِ ْؤ َُ ج ثْى ََ ثىَؾضَغم فٞظ أمو ػيٖٞج فٜ أمغٌ ٍِ ّ٘  ٍِ ىىل  ٘ىٔ صؼجىٚ: )إِّس

(  َُ رر٘ َُ َف ٌْ ٌْ صُ َ ىََؼيسُنرر ثصسقُرر٘ث هللاس َٗ  ٌْ ُْٝن َ٘    ٕٗرريٓ ث١مرر٘ر ٍررِ إٔررٌ ثىَقٍ٘ررجس ىضَجّررل 10ثىقؾررٌثس: أََمرر

درِٞ ثىَْريَِٞ إىرٚ هًؽرز ؽؼيٖرج دَْرض٘ٙ أ رٌح  ثىَؾضَغ  فج٣ّر٦ً ًفرغ ٍْرض٘ٙ ث٥ًصذرجٟ ٗثىقرخ

ث١مِ٘ٝ ثىضٜ صقً٘ ثىؼ٦ ز دَْٖٞج ػيٚ أّجُ ثىَْرجٗثر ٗثىضنرجفؤ   ثىؼ٦ةت دِٞ ٕنِٚٞ  ٕٜٗ ػ٦ ز

ىٖيث ثىْذخ صقل ث١ٍز  ج١م٘ر  ٗإُ ػجٕ٘ث دؼٞوِٝ ػِ دؼٜمث١ٙو ٖٝؼٌُٗ فَٞج دٌْٖٞ د فؼيٚ ٕيث

 . ثىَْيَز ٙ ًج ٗثفًوث  ٥ صومو دْٖٞج ػ٘ثٍو ثى ٌ ز

ٝقررظه أٙررقجدٔ  ٌٕٗٝرروٌٕ ىيضرر مٜ فررٜ هللا  ٗث٥ًصذررجٟ دٌدررجٟ ث١مرر٘ر  ٗىقررو مررجُ ثىٌّرر٘ه 

ِٞ  ٍَٖررج ثمضي ررش ث٣َٝجّٞرز  ىضقررو ٍقررو ًٗثدر٠ ثىؼٚررذٞز  ٗثىَٚررجىـ ثىوّٞ٘ٝرز  ٗىضَ٘فررو دررِٞ ثىَرؤٍْ

ٕريٓ ثىَؼرجّٜ  ث١ّْرجح  ٗث١ؽْرجُ  ٗثىيغرجس  ٍَٖٗرج صذجػروس ثىروٝجً ٗث١ٟٗرجُ  ٗ رو ٟذّرت ثىْذرٜ 

دِٞ أٙقجدٔ  ثىَٖجؽٌِٝ ٗث١ّٚجً  ىَج  روً ثىَوْٝرز فرٜ  ٘ىرٔ: )صر م٘ث فرٜ هللا  ثىٌث ٞز ػْوٍج آمٚ 

ّّل فٜ أّ رِ أٙرقجدٔ ٍؼر505  1990ٗأمِ٘ٝ أمِ٘ٝ  )ثدِ ٕٖجً   جّٜ ث١مر٘ر  ٗأدؼجهٕرج  م ىٌٞ

  .392  2016ٗفٜ دْج  ثىؾَجػز  ٗصٌ ٞضٖج )ػذو ثىقجهً  

: "ٗفرٜ -ػِ ًٌٝ ثىضقَح ٗثىض ٌق ػيرٚ ث١مر٘ر  -  115  1990ٗٝق٘ه ثىٖٞل أد٘ ٍٝو )

ج صذوٝو ى٤مج   فٖٜ صنٌق ّٞجػ ث١م٘ر ث٣َٝجّٞز ثىؼجٍز  ثىضٜ صْضظٌ إٔو ثىقذيز ٍرِ مرو  ًٞ ثىقَدٞز أٝ

ِ ؽرج  دجىٖرٖ جهصِٞ  فْرخ ٍْرجٍىٌٖ ٍْٖرج  فجىقَدٞرز صْٖرب أمر٘ر هُٗ أمر٘ر  ٕٗرٜ صنٚرٞ٘ دؼرو ٍَ

ج ػيٚ ٍذرجها ثىقرَح ٕٗرؼجًٓ "  عرٌ  رجه: "ٕٗرو ٕريث إ٥س ص ضٞرش ى٢مر٘ر فرٜ ث٣ّر٦ً   ًْ صؼٌَٞ  صأّٞ

ث صْضٖٜ إىٚ صٚ ٞز ث٣م٘ثُ ى٤مر٘ثُ  مَرج صٚرْؼٔ ث١فرَثح  ًٌ ّٗو ىْنجةٌ ثىؼوث   ٗثىٌٚثع  ٗأمٞ

 صٚ ٞز ثىٌفجق ىيٌفجق".ثىْٞجّٞز فٜ 

فج١م٘ر ٗثىضؼجًف أّجُ ثىؼ٦ةت دِٞ ثىذٌٖ  ٗمو ًثدطز صٟ٘و ٕيث ثىضؼجًف ٗث٣مج   ٗصَٝـ 

ٍِ ٌٟٝقٔ ثىؼ٘ثةت فٖٜ ًثدطز ٝؾخ صوػَٖٞجم ٗىيث ػيٚ فَيرز ث٣ّر٦ً أُ ْٝضٖرؼٌٗث ٍؼْرٚ ث١مر٘ر 

ٕٗ٘ ثى٘عٞقرز دٞرٌْٖ  فَضرٚ دٌْٖٞ  ٗثىٌٗثد٠ ثىضٜ صٌدطٌٖم دقٞظ ٝنُ٘ ثىوِٝ ثىنجى٘ أّجُ أم٘صٌٖ  

ٙجً ىىل ص ى ش ثىقير٘ح  ٗأٙرذق٘ث ٗفرور ًثّرنز ثىوػجٍرز ّرجٍقز ثىذْرج   ٥ صْرجه ٍْٖرج ثىؼ٘ثٙرل  

ٕٗيٓ ث١م٘ر ٕٜ ًٗؿ ث٣َٝجُ ثىقٜ  ٗىذجح ثىَٖجػٌ ثىٌ ٞقز ثىضرٜ ٝنْٖرج ثىَْريٌ ٣م٘ثّرٔ  فضرٚ إّرٔ 
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ِ  ٗثىضرر ىل دٞررٌْٖ  ٥ صْجٙررٌ ىٞقٞررج دٖررٌ ٗٝقٞررج ىٖررٌ  ٗأمرر٘ر ثىرروِٝ ص ررٌٛ ثىضْجٙررٌ دررِٞ ثىَْرريَٞ

ثىؼٚذٞجس ثىؼَٞج   ٗثىقَدٞجس ثىَقٞضز  ٥ٗ ثىض ٌق ثىَٞؼل ى٢ٍرز... عرٌ إُ أٗثٙرٌ ث١مر٘ر فرٜ هللا 

  1987ٕٜ ثىضٜ ؽَؼش أدْج  ث٦ّ٣ً ٗأى ش دٌْٖٞ أٗه ٌٍر  ٗأ جٍش هٗىضٔ  ًٗفؼش ًثٝضٔ)ثىغَثىٜ  

ٗ170-176.  

ٖ٘ ٝؾَغ ٥ٗ ٝ ٌق  ْٗٝؼٚ ى٘فور ثىٚل ٗؽَغ ٗىيث فجىَؤٍِ ٝقٌٗ ػيٚ ثىض ىل ٗث١م٘ر ف

ثىنيَزم ١ّٔ ٝوًك إَٔٞز ىًَٗ ثىؾَجػز ٗفٞيٖج  ٗأّٖج ّرذخ ثىقر٘ر ٗثىَْؼرز ٗأّرجُ ثىضر ىل  ٍضَرغ٦ً 

ْْضُ  ٌْ إِْى ُم ُْٞن ِ َػيَ زَ هللاس ََ ٗث ِّْؼ ٌُ ثْىُم َٗ ٌس ُ٘ث  ٥ صَ َ َٗ ٞؼجً  َِ ِ َؽ ٘ث دَِقْذِو هللاس َُ ِٚ ثْػضَ َٗ ٌْ أَْػرَوثً  فَرأَىسَل  ٘ه هللا صؼجىٚ: )
َْْٖر ٍِ  ٌْ ّْقَرَيُم َ ًِ فَأ ِْ ثىْسرج ر ٍِ ٍر  ٌَ ر َج ُفْ ر َٕ ٌْ َػيَٚ  ْْضُ ُم َٗ ثّجً  َ٘ ِٔ إِْم ضِ ََ ٌْ دِِْْؼ ذَْقضُ ْٙ َ ٌْ فَأ َِ  ُيُ٘دُِن ْٞ ٌْ دَ ُ ىَُنر ُِ هللاس ج َمرَيىَِل ُٝذَرَٞ

َُ  )آه ػٌَثُ:  ْٖضَُوٗ ٌْ صَ ِٔ ىََؼيسُن ضْرجٍع  ّرذخ ٝرؼل ث١ٍرز ٗفٖريٖج    ٗث٥فضٌثق ٗثىضٖضش ٗثى103آَٝجصِ

ٗػْ٘ثُ مْجًصٖجم ٗىريث ٕروه ث٣ّر٦ً فرٜ ث٣ّنرجً ػيرٚ ٍرِ فٌ ر٘ث هٝرٌْٖ  ٗصْرجٍػ٘ث  ٗمرجّ٘ث ٕرًٞؼج  

 ِ ٌْ إِىَٚ هللاس ُٕ ٌُ ٍْ ج أَ ََ ٍ  إِّس ْٜ َٕ ٌْ فِٜ  ُْْٖ ٍِ َش  ْْ َٞؼجً ىَ ِٕ َمجُّ٘ث  َٗ  ٌْ ٌس ُ٘ث ِهَُْٖٝ َِ فَ ُس ثىسِيٝ ٌس َُْٝذَ دق٘ىٔ صؼجىٚ: )إِ ج  عُ ََ ٌْ دِ تُُٖ

َُ  )ث١ّؼررجً:  ديررًَٗ     ٗأٌٍُّررج دؾَرغ ثىنيَررز  ٗثصقررجه ثىٚررل  فيقرو فغْررج ًّرر٘ىْج 159َمرجُّ٘ث َْٝ َؼيُرر٘

ٍرِ  ثىؾَجػز  دق٘ىٔ: )ػيٞنٌ دجىؾَجػز ٗإٝجمٌ ٗثى ٌ ز فئُ ثىٖٞطجُ ٍغ ثى٘ثفو ٕٗ٘ ٍِ ث٥عِْٞ أدؼرو 

ثىَرؤٍِ .) ّرِْ ثىضٌٍريٛ:  صٔ ّٞتضٔ فيىلأًثه دقذ٘فز ثىؾْز فيٞيًَ ثىؾَجػز  ٍِ ٌّصٔ فْْضٔ ّٗج 

  .2165  فوٝظ ً ٌ )4/465ثى ضِ دجح ٍج ؽج  فٜ ىًَٗ ثىؾَجػز )

 ( انًذبت:6

إُ ثىَقذز ّضٞؾز ٟذٞؼٞز ى٢م٘ر ثىضٜ أ ٌٕج ٗأٌٍ دٖج ث٣ّر٦ً  فرج١ك ٝقرخ أمرجٓ ٗدجىضرجىٜ فرئُ 

ٕرٞ٘ع ثىَقذرز ٗثىضقرجح فَٞرج  ٍِ ثىق٘ثػو ثىَؾضَؼٞز ٗثىضٜ صْجػو ػيرٚ ثىضر ىل درِٞ أفرٌثه ثىَؾضَرغ  

دٌْٖٞ  فٖٜ ٍِ ث١ًٍ٘ ثىََٖز ثىضٜ هػرٚ إىٖٞرج ثىقرٌآُ ٗثىْرْز ثىْذ٘ٝرز  فضرٚ صقرً٘ ؽَجػرز ثىَْريَِٞ 

 ٌَ ِْ َٕرجَؽ ر ٍَ  َُ ٌْ ُِٝقذهر٘ ِٖ ِْ  َْذيِ ٍِ  َُ ج ََ ث٣ِٝ َٗ  ًَ ث ُ ٗث ثىوس ٘س َِ صَذَ ثىسِيٝ َٗ  ػيٚ ثىَقذز ٗث١ى ز ٗثىَ٘هٓ   جه صؼجىٚ: ) 

(  ٌْ ِٖ ْٞ  رجه: )٥ ٝرؤٍِ أفرومٌ فضرٚ ٝقرخس    ػرِ ثىْذرٜ    ٗفٜ ثىْْز ثىْذ٘ٝسز: ػِ أِّ 9ثىقٌٖ: إِىَ

١مٞٔ ٍج ٝقخه ىْ ْٔ  )ٙقٞـ ثىذنجًٛ  مضجح ث٣َٝرجُ  درجح ٍرِ ث٣َٝرجُ أُ ٝقرخ ١مٞرٔ ٍرج ٝقرخ 

  1/12ىْ ْٔ )

ج ٕ٘ ٍؼيً٘ أُ ٕرٞ٘ع ثىَقذرز درِٞ أفرٌثه ثىَؾضَرغ ثىَْريٌ  ٍَرج ٝؤىرل درِٞ ثىقير٘ َّ ح  ٖٗٝرو ٍٗ

ثىَؤٍِْٞ دؼٞرٌٖ إىرٚ دؼرٜ  فرضؾؼيٌٖ ٝرًوث ٗثفرور  ٗصؾؼيٖرٌ ٝٞرقُ٘ دأّ ْرٌٖ فرٜ ّرذٞو ثىؾَجػرز  

ٗٝقوً ث١ك فجؽز أمٞٔ ػيٚ فجؽضٔ  إُ ٕيث ثىْ٘ع ٍِ ثىَقذز ٕ٘ ؽَ  ٥ ٝضؾرَأ ٍرِ فقٞقرز ث٣َٝرجُ  

 ٕٗ٘ ثىيٛ ٥ ٝضٌ إَٝجُ ثىَؤٍِ إ٥س دٔ.

ُس ثىَقذررز ثىقجةَررز ػيررٚ أّررجُ ٍررِ ثىؼقٞرر ور ٕررٜ ثىضررٜ صذقررٚ  ٗىٖررج أعٌٕررج ثىنذٞررٌ فررٜ ٗفررور إ

ٌٍ ٍرِ ث١فجهٝرظ  ث  مَرج ًٗه ىىرل فرٜ مغٞر ًٌ ج  ٗأؽٌٕرج مذٞر ًَ ثىَْيَِٞ  ٍِٗ أؽو ٕيث مجُ ع٘ثدٖج ػظٞ

ثىٚقٞقز
 
  .52  1993ٗ)ثىْجٝـ ٗػٌَ   

ٗإُ ثىَقذز ٍِ أؽَو ًٙ٘ ثىَؾضَغ ثىَْيٌ ثىضٜ صْذب ػرِ ثى٘ةرجً ٗثىضر ىل درِٞ أفرٌثهٓ  ٕٗرٜ 

ىؼ٦ جس ث٥ؽضَجػٞز  مّٖ٘رج ػ٦ٍرز ىيض٘ثٙرو ث٣ٝؾرجدٜ  ٗدجىَقجدرو فرجىَؾضَغ ثىَضقرجح ٝنير٘ ػْ٘ثُ ث

 ٍِ هٗثػٜ ٍْٗذذجس ثى ٌ ز.

 ( انخُاطخ:7

ٍِ ثى٘ظجةل ث١ّجّٞز ىيَؾضَغ ثىَْيٌ ثىضْجٙـ فَٞج دٌْٖٞ  إى إُ ث١فرٌثه فرٜ ثىَؾضَرغ ثىَْريٌ 

ٔ ٍْٗ ؼضررٔ  ٗصققٞررت ّررؼجهصٔ  عررٌ إُ ٍْررٟ٘ دنررو ٗثفررو ٍررٌْٖ إًٕررجه ٗص٘ؽٞررٔ أمٞررٔم ىَررج فٞررٔ ٙرر٦ف

ثىضْجٙـ ٍذوأ ٍِ ثىَذجها ثىََٖز فرٜ ثىَؾضَرغ ثىَْريٌ دَرج ٝضٌصرخ ػيٞرٔ ٍرِ ٍْرجفغ ثؽضَجػٞرز مغٞرٌر  
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ٍْٖٗررج ثىقررو ٍررِ ثًصنررجح ث١مطررج   ثى٘ رر٘ع فررٜ ث٥ّقٌثفررجس ثىْرريذٞز ثىضررٜ صررؤعٌ ّرريذًج ػيررٚ صَجّررل 

 ثىَؾضَغ.

ةَز ثىَْريَِٞ: فقرخ ٟرجػضٌٖ ًٕٗروٌٕ   "ٗأٍج ثىْٚٞقز 693١  1986ٗٝق٘ه ثىٌٍَٗٛ )

ٗػوىٌٖ  ٗفخ ثؽضَجع ث١ٍز ميٌٖ  ٗمٌثٕٞز ثفضٌثق ث١ٍرز ػيرٌٖٞ  ٗثىضروِٝ دطرجػضٌٖ فرٜ ٟجػرز هللا  

ٗثىرذغٜ ىَرِ ًأٙ ثىنرٌٗػ ػيرٌٖٞ  ٗفرخ إػرَثٌٍٕ فرٜ ٟجػرز هللا  ٗأٍرج ثىْٚرٞقز ىيَْريَِٞ: فررأُ 

ػيٌٖٞ ٌٗٝفٌ ٙغٌٌٕٞ  ٗٝ٘ ٌ مذٌٌٕٞ   ٝقخ ىٌٖ ٍج ٝقخ ىْ ْٔ  ٗٝنٌٓ ىٌٖ ٍج ٝنٌٓ ىْ ْٔ  ٖٗٝ ت

ٗٝقَُ ىقٌَّٖ  ٗٝ ٌؿ ى ٌفٌٖ  ٗميىل ؽَٞغ ٍج ٌٌٕٝٞ ػجٍز  ٗٝقرخ ٙر٦فٌٖ  ٗأى رضٌٖ  ٗهٗثً 

 ثىْؼٌ ػيٌٖٞ  ٌٌّٕٗٚ ػيٚ ػوٌٕٗ  ٗهفغ مو أىٙ ٍٗنٌٗٓ ػٌْٖ" 

ٍِٗ فت ثىَْيٌ ػيٚ أمٞٔ ثىَْيٌ ثىْٚـ ىٔ  ف رٜ ثىقروٝظ ثىريٛ أمٌؽرٔ ٍْريٌ فرٜ ٙرقٞقٔ  

 ررجه: )ثىرروِٝ ثىْٚررٞقز  يْررج: ىَررِ   ررجه: هلل ٗىنضجدررٔ ٗىٌّرر٘ىٔ ١ٗةَررز  ٌٞ ثىرروثًٛ  أُ ثىْذررٜ ػررِ صَرر

   .1/74ثىَْيَِٞ ٗػجٍضٌٖ  )ٙقٞـ ٍْيٌ  مضجح: ث٣َٝجُ  دجح دٞجُ أُ ثىوِٝ ثىْٚٞقز )

ٗديه ثىْٚٞقز ٍِ ثى ٌه ثىَْيٌ ٣م٘ثّٔ صؼو ٍِ إٌٔ ػ٘ثٍو ٗفور ثىَؾضَغ  ٗصنُ٘ ثىْٚرٞقز 

دَٚرجىقٌٖ فرٜ هّٞرجٌٕ ٗأمرٌثٌٕ  ٗإػرجّضٌٖ ػيٖٞرج درجىق٘ه ٗثى ؼرو  ّٗرضٌ ػرً٘ثصٌٖ  ّٗرو دئًٕجهٌٕ 

م٦صٌٖ  ٗهفغ ثىَٞجً ػٌْٖ  ٗؽيرخ ثىَْرجفغ إىرٌٖٞ  ٗأٍرٌٌٕ درجىَؼٌٗف ّٖٗرٌٖٞ ػرِ ثىَْنرٌ دٌفرت  

ٗأُ ٝقخ ىٌٖ ٍج ٝقخ ىْ ْٔ  ٗٝيح ػِ أّ ٌْٖ ٗأٍ٘ثىٌٖ ٗأػٌثٌٖٝ درجىق٘ه ٗثى ؼرو  ٗٝقرغٌٖ ػيرٚ 

  .118  2002ٗٞغ ٍج ىمٌّجٓ ٍِ أّ٘ثع ثىْٚٞقز )ثىققطجّٜ  ثىضنيت دؾَ

فجىْٚررٞقز ٍررِ أّررذجح ثةررض٦ف ثىقيرر٘ح  ٗثؽضَررجع ثىنيَررز  ّرر٘ث  مجّررش ّٚررٞقز مجٙررز  أٗ 

ّٚٞقز ػجٍز  ف٦ َٝثه ثىْجُ دنٌٞم إىث ٗؽو فٌٖٞ ٍِ ٝذَِٞ مطأ ثىَنطبم ١ُ ثىَقٚ٘ه دج٥ؽضَجع: 

ثىَنطب ٗثىْرن٘س ػْرٔ  ٗثىْٚرٞقز ٌٝثػرٚ فٖٞرج: آهثدٖرج ث٥ؽضَجع ػيٚ ثىقت  ٥ٗ ٝنُ٘ ىىل دضٌك 

 ثىٌٖػٞز ثىؼجٍز ٗثىنجٙزم فضٚ صؤصٜ عَجًٕج  ٗٝقٚو ثىَقٚ٘ه ٍْٖج. 

 :( انؼذل8

 ىىرل فرٜ ث١فنرجً ثىَؾضَرغ  ٝضؾيرٚ ٗفرور ػيرٚ ثىق رجظ فرٜ مذٞرٌر إّرٖجٍجس ىيؼروه أُ ٕل ٥

 ىيؾَٞغ  ١فو  ٗصنجفؤ ثى ٌٗ ؾجٍيزصََٞٞ  أٗ ٍ هُٗ ثىؾَٞغ ىٖج ٝنٞغ ٗث٥ؽضَجػٞز  ثىضٜ ثىْٞجّز

 د٘فرور ٝقرِ ثىَؾضَرغ فرِٞ ٗفرور ػيرٚ ثىق رجظ فرٜ ْٝرٌٖ ىىرل ٍظيرً٘  مرو مرو إىرٚ ث١ٍرو ٗػ٘هر

 ٗفوصٔ ٗأى ضٔ.  ػيٚ ثىق جظ إىٚ ٝؤهٛ ثىضؼجٍو  ٍَج

 ُُ رَْ  َٕ  ٌْ ْسُن ٍَ ٌِ ٥ َْٝؾر َٗ ٗىقو ًٗهس آٝجس مغٌٞر صأٌٍ دجىؼوه فٜ ثىضؼجٍرو ٍرغ ثىْرجُ   رجه صؼرجىٚ: )

 َ   َُ يُر٘ ََ رج صَْؼ ََ ٌٌ دِ َ َمذِٞر ُس هللاس َ إِ ثصسقُر٘ث هللاس َٗ  ٙ َ٘ ُح ىِيضسْقر ٌَ َ٘ أَْ  ًٍ َػيَٚ أ٥َس صَْؼِوىُ٘ث ثْػِوىُ٘ث ُٕ     رجه 8)ثىَجةرور: ْ٘

: "ٝؼْٜ ديىل ؽو عْج ٓ: ٝج أٖٝج ثىيِٝ آٍْ٘ث درجهلل ٗدٌّر٘ىٔ -فٜ ص ٌْٞ ٕيٓ ثٟٝز  -ثدِ ؽٌٌٝ ثىطذٌٛ 

ًُ هلل  ٕٖوث  دجىؼروه فرٜ أٗىٞرجةنٌ ٗأػروثةنٌ  ٥ٗ صؾرً٘ٗث فرٜ ٍقَو  ىٞنِ ٍِ أم٦  نٌ ٗٙ جصنٌ ثىقٞج

رٌٗث فَٞرج فروهس ىنرٌ  َٚ أفنجٍنٌ ٗأفؼجىنٌ  فضؾجٍٗٗث ٍج فوهس ىنٌ فٜ أػوثةنٌ ىؼوثٗثصٌٖ ىنرٌ  ٥ٗ صق

ٍِ أفنجٍٜ ٗفوٗهٛ فٜ أٗىٞرجةنٌ ىر٥٘ٝضٌٖ ىنرٌ  ٗىنرِ ثّضٖر٘ث فرٜ ؽَرٞؼٌٖ إىرٚ فرَوٛ  ٗثػَير٘ث فٞرٔ 

أٌٍٛ .... ٥ٗ ٝقَيْنٌ ػوثٗرُ  ً٘ ػيٚ أ٥ صؼوى٘ث فٜ فنَنٌ فٌٖٞ  ٌّٗٞصنٌ دٌْٖٞ  فضؾً٘ٗث ػيرٌٖٞ د

  95  2001ٍِٗ أؽو ٍج دْٞنٌ ٗدٌْٖٞ ٍِ ثىؼوثٗر" )ثىطذٌٛ 

ث٣ّر٦ً أُ   رًٌ ث٣ّر٦ًم ٗىريث  ذرو ٍؾضَؼرجصٌٖ ػيرٚ فق٘ ًرج ىٖرٌ أُ ٝؼٌفرُ٘ ثىْرجُ ٝنِ ٗىٌ 

فرت ٝقجديرٔ ٗثؽرخ   فت  ٗمو ٝقجدئ ٗثؽخ فنو صؤهٙ  ٗثؽذجس ػيٞٔ ُأ مَج صٌثػٚ  ى٤ّْجُ فق٘ ًج

فرٜ ّٗر٠  ٝؼيْٖج ٌٙٝقز  مَج فرٜ ٍْرْو ث٣ٍرجً أفَرو: )مطرخ ًّر٘ه هللا  ثىٌفَز  ّذٜ ٕ٘ ٕٗج

ثىْررجُ  أ٥ إُ ًدنررٌ ٗثفررو  ٗإُ أدررجمٌ ٗثفررو  أ٥ ٥ فٞررو ىؼٌدررٜ ػيررٚ  أٝررجً ثىضٖررٌٝت فقررجه: ٝررج أٖٝررج
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  ٥ٗ أفٌَ  ػيٚ أّ٘ه  ٥ٗ أّ٘ه ػيٚ أفٌَ  إ٥ دجىضق٘ٙ  ) ث٣ٍجً ىؼؾَٜ ػيٚ ػٌدٜ ػؾَٜ  ٥ٗ

 . ٕٗريث 23489  فروٝظ ً رٌ ) (38/474أفَو فٜ ٍْْوٓ  ٍْْو فوٝظ ًؽو ٍرِ أٙرقجح ثىْذرٜ 

ثىؼٚرذٞز   ّٞرٌثُ إّٖرٌ أّؽؾر٘ث ثىٖرٌق ٗثىغرٌح  درو ٗص٘ؽٖرجس أفنرجً ىٖرج صيض رش ىرٌ ثىضرٜ ثىؼروه  َرز

ٗثىؼٌْٚٝز
 

  .367  2008ٗ)ثىٌٍٜٚ  

ٗٝضَغو ثىذؼو ث٥ؽضَجػٜ فٜ ثىؼوه مّ٘ٔ ٍطيخ ًٌٝٗٛ  ْٖٝوٓ مو أفٌثه ثىَؾضَغ  ٗث٥ىضَثً 

دٔ ٍِ  ذو ثىَؾضَغ ٍٗؤّْجصٔ صؾجٓ ث١فٌثه ٝؤهٛ إىٚ ث٣ٝؾجدٞز فٜ ث١هث   ٗثىَٖجًمز ثى جػيز  ٗإىٚ 

صٖٞرب ثى رٌٗ ثىضٌثد٠ ث٥ؽضَجػٜ ثىق٘ٛ دِٞ ؽَةٞرجس ثىَؾضَرغ  ٗثىؼوثىرز ثىَوػٍ٘رز دْريطز ثىقرجُّ٘ 

ثىؾّٞررور دررِٞ أفررٌثه ثىَؾضَررغ  ٗصؾؼررو ثىَؾضَررغ ٝؼَررو منٞررجُ ٗثفررو  رر٘ٛ ٍضَجّررل  فَررِ ث١َٕٞررز أُ 

ٝقٌٗ ثىَؾضَغ ػيٚ ص٘فٌٞ ثىؼوثىز ىنو أدْجةٔ فضٚ ٝنّ٘٘ث أمغٌ ثَٟتْجًّج ػيٚ فق٘ ٌٖ  ٍَٗضينرجصٌٖ  

أٗ ٍرغ ٍؤّْرجس  ٗأّ ٌْٖ  ٗصوفغ دٌٖ إىٚ ثفضٌثً فقر٘ق ثى٘فرور فرٜ ػ٦ رجصٌٖ ٍرغ دؼٞرٌٖ ثىرذؼٜ 

ثىَؾضَغ  ٗصؼَت ىوٌٖٝ ثىٖؼً٘ دج٥ّضَج  ثىْٟٜ٘
 

  .70  ٗ 2017)ثىق٘ٝ يٜ  

ٗم٦ٙررز ثىقرر٘ه: أُ ٍَررج ٝؤمررو إَٔٞررز ثىذؼررو ث٥ؽضَررجػٜ فررٜ صققٞررت صرر ىل ثىَؾضَررغ ٗصَجّررنٔ 

 ٗثىق جظ ػيٚ ٦ٍّضٔ  ٍج ٝيٜ: 

قرٌٌٝ أىٝضرٔ درأٛ ٍج أٗؽذضٔ ثىٌٖٝؼز ث٦ّ٣ٍٞز ٍِ ثىق جظ ػيٚ فٞجر ث٣ّْجُ ٗمٌثٍضٔ  ٗص  1

ٕنو ٍِ إٔرنجه ث١ىٝرز دغرٜ ثىْظرٌ ػرِ ثّضَجةرٔ  إ٥ إىث ثًصنرخ ٍرج ٝ٘ؽرخ ثىؼق٘درزم ىريث 

 ػيٚ ٍؤّْجس ثىضٌدٞز ٗدج١م٘ ثىؾجٍؼٞز أُ صؼْٚ دٖيث ثىؾجّخ ٗص٘ىٞٔ ثٕضَجٍٖج. 

ثىَقجفظز ػيٚ أٍِ ثىَؾضَغ ٗثّضقٌثًٓم إى إّٔ ٖٝنو ًٌٝٗر ٍيقرز  ٥ َٝنرِ أُ صْرضٌَ   2

طٞخ ثىؼٞٔ دوّٗٔ  دو إُ ثىَقجفظز ػيٚ أٍِ ثىَؾضَرغ ٗثّرضقٌثًٓ  رو ٝنرُ٘ ثىقٞجر  ٥ٗ ٝ

أىًَ ٍِ ثىطؼجً ٗثىٌٖثحم ىٖيث ٝؾرخ أُ صٌمرَ ثىَْرجٕؼ ثىضٌد٘ٝرز فرٜ ثىؾجٍؼرجس ٗهٌٕٞرج 

ج ٍْقطغ ثىْظٌٞ فضٚ صضققت أى ز ثىَؾضَغ ٗٗفوصٔ.  ًٍ  ػيٚ ٕيث ثىؾجّخ ٗص٘ىٞٔ ثٕضَج

ٌد٘ٝرز ث٣ّر٦ٍٞز ثىضرٜ ْٝذغرٜ ػيرٚ ثىَؤّْرجس ثىضؼجُٗ ػيٚ ثىذٌ ٗثىضق٘ٙ ٍرِ ث١ّرِ ثىض  3

ٗدٖنو  -صؼََٕٝج فٜ ثىَؾضَغم ٍَج ٍِ ٕأّٔ ثىَْجَٕز  –ٗدج١م٘ ثىؾجٍؼٞز  -ثىضٌد٘ٝز 

 فٜ صققٞت ص ىل ثىَؾضَغ ٗصَجّنٔ.  - ٘ٛ 

ث٥ٕضَجً دجى٦ٚس ٗثىٌٗثد٠ ث٥ؽضَجػٞز دِٞ ث١فٌثه ٗث١ٌّ فٜ ثىَؾضَغ ىٔ أعٌ مذٌٞ ؽًوث   4

 ىَؾضَغ ٗصَجّنٔ. فٜ صققٞت أى ز ث

صؼَٝررَ ٍذرروأ ث١مرر٘ر ث٣ّرر٦ٍٞز  فٖررٜ ٍررِ ث١ّررِ ثىَضْٞررز  ثىضررٜ ٝضققررت دٖررج دْررج  ٍؾضَررغ   5

 ٍضٌثد٠ ٍضأىل. 

ّٖررٌ ثىَقذررز دررِٞ أفررٌثه ثىَؾضَررغ ٍررِ ثىق٘ثػررو ث١ّجّررٞز  ثىضررٜ صْررٌٖ فررٜ صرر ىل ثىقيرر٘ح   6

 ٗثؽضَجع أفٌثه ثىَؾضَغ ٗصَجّنٌٖ. 

ٌٞ ث١ٙرٞيز ثىضرٜ صضؼروٙ آعجًٕرج ٗصَضرو ٍْجفؼٖرج ثىضْجٙـ دِٞ أفٌثه ثىَؾضَغ ثىَْريٌ ٍرِ ثىقر  7

ػيررٚ ثىَؾضَررغ مجفررز  ٕٗرر٘ ٍررِ ٍ ررٌهثس ث١ٍررٌ دررجىَؼٌٗف ٗثىْٖررٜ ػررِ ثىَْنررٌ ثىرريٛ ٕرر٘ 

  فضررٚ ٝررضٌ ثىضٚرروٛ -دٞرر٘ثدطٔ  -فررٌٛ م جٝررز  ٝؾررخ أُ ٝضٚرروً ىررٔ فتررز ٍررِ ثىْررجُ 

 ىيَْنٌثس ثىضٜ ٍِ ٕأّٖج ص ٌ ز ثىَؾضَغ ٗصََ ٔ. 

ل  ٗدٔ ْٝض ٜ ثىظيٌ ٗدضققٞقٔ صٖرٞغ ثىطَأّْٞرز ٗثىٌٝرج درِٞ ثىؼوه ٕٗ٘ مَج  ٞو أّجُ ثىَي  8

ث ٍرِ ثىضر ىل ٗثىضَجّرل درِٞ أفرٌثه ثىَؾضَرغم ىريث فرئُ ػيرٚ  ً٘ أفٌثه ثىَؾضَغ  ٍَج ٝؼنرِ ؽر

صٌدٞرز ثىٖرذجح ػيرٚ صققٞرت ثىؼروه ٗإٕرجػضٔ فرٜ  -ٗمجٙرز ثىؾجٍؼرجس  -ٍؤّْجس ثىضٌدٞز 

 ثىَؾضَغ. 

ققٞررت ثىضرر ىل دذؼرروٕج ث٥ؽضَررجػٜ  فررٜ أّررٔ   هًٗ ثىضٌدٞررز فررٜ ص16  2009ٗٗٝذررٌٍ ٟٗ ررز )

 ًٍؼج ػيٚ دْرج  ثّرضٌثصٞؾٞجس ٍضقوٍرزم ىضٌّرٞل ثىؼَو ثىضٌد٘ٝز ثىْٞجّز ْٗٙجع ٝض٘ؽخ ػيٚ ثىٌَدِٞ
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ثىٞرجٍِ  د٘ٙ ٔ ثىَذوأ ثىض ىل ٝذٌٍ ٗث٥مض٦فم فٞظ دجىضْ٘ع ٝ ٜٞ ػجىٌ هػجةٌ ثى٘ةجً ٗثىَقذز  فٜ

ػيٚ ث١ٍِ ٗثى٦ًْ ٗثىَقذز ٗثىقذ٘ه ػيرٚ ٍذروأ ث٥مرض٦ف  صقً٘  ىيقٞجر ث٣ّْجّٞز ٗثىوَٝقٌثٟٞز  ثىضٜ

ثىَٖرجًثس ثىضٌد٘ٝرز  ثىَؼرجًف ٗدْرج  درظ ػيرٚ صٌمرَ أُ ثىضٌدٞرز ػيرٚ ٝض٘ؽرخ ثىَروثً ٕريث ٗفرٜ

صر ىل  ػيرٚ ٍذروأ ٍقٍ٘جصٖرج ث٥ؽضَجػٞرز  ٗصأٙرٞو ثىقٞرجر دْرج  أؽرو ٍرِ ثىغجٝز  ٗىىل ىٖيٓ ثىًٌٞٗٝز

 ثىَؾضَغ.

 

 رانزاً: انبُؼذ األخاللٙ :

إىررٚ أُ ٍررِ  إُ ى٢مرر٦ق فررٜ ث٣ّرر٦ً ٍنجّررز ًفٞؼررز  ٍَْٗىررز ػجىٞررز  ٗىذٞررجُ إَٔٞضٖررج  إٔررجً ثىْذررٜ 

: "إَّرج دؼغرش    رجه:  رجه ًّر٘ه هللا ثىغجٝجس ٍِ ٍذؼغرٔ إصَرجً ٍنرجًً ث١مر٦ق  فؼرِ أدرٜ ٌٕٝرٌر 

  فرروٝظ ً ررٌ ١104صَررٌ ٙررجىـ ث١مرر٦ق"  )ثىذنررجًٛ فررٜ ث١هح ثىَ ررٌه  دررجح فْررِ ثىنيررت )ٗ

ٌٍ  )ّرً٘ر 273) إِّسرَل ىََؼيرٚ ُميُرٍت َػِظرٞ َٗ     دو ٗٙ ٔ ًدهٔ ؽرو ٗػر٦ دنَرجه ثىنيرت  فقرجه ّرذقجّٔ: )

 م ٗىىل ١ُ ث١مر٦ق صٖريح ثىْ رُ٘ ٗصغرٌُ فٖٞرج  ثىٌفَرز  ٗثىٚروق  ٗثىؼروه  ٗث١ٍجّرز  4ثىقيٌ: 

ٗث١مرر٦ق ٗثىقٞررج   ٗثىؼ ررز  ٗثىضؼررجُٗ  ٗثىضنجفررو  ٗث٣مرر٦ٗ  ٗثىض٘ثٝررغ.. ٗهٞررٌ ىىررل ٍررِ ثىقررٌٞ 

ثىْجٍٞز  ٍِ ْٕج مجُ ٍِ ٍقجٙو ثىؼذجهثس ثىضٌدٞز ػيٚ ثىنيت  فؼيٚ ّذٞو ثىَغجه  ثى٦ٚر صْٖجّرج ػرِ 

ثى قٖررج  ٗثىَْنررٌ  ٗثىَمررجر صطٖررٌ ث٣ّْررجُ ٗصَمٞررٔ  ٗثىقررؼ ٍررجّغ ٍررِ ثىٌفررظ ٗثى ْرر٘ق .. ٕٗنرريث  

ٌثهٓم ١ؽررو أُ فررج١م٦ق صررًَع فررٜ ثىَؾضَررغ ثىقررخ ٗثىضْررجٍـ ٗثىضرر ىل ٗثى٘فررجق ٗث٥ّْررؾجً دررِٞ أفرر

 ٝنّ٘٘ث أػٞج  ّجفؼِٞ فٜ ٍؾضَؼٌٖ  فج١م٦ق ًٌٝٗر ثؽضَجػٞز ى٘فوصٔ ٗصَجّنٔ.

ىيث فج١م٦ق صٖنو ًمًْرج أّجّرًٞج فرٜ ثى٘ؽر٘ه ث٣ّْرجّٜ ٗث٥ؽضَرجػٜ  ّْٗرقًج فًٞ٘ٝرج فرٜ ّْرٞؼ 

ز  ثىقٞررجر  فررج١م٦ق ّظررجً ٍررِ ثىقررٌٞ ٝ٘ؽررٔ فٞررجر ثى ررٌه  ٗٝررْٖٜ دٖررج إىررٚ أً ررٚ ٍْررض٘ٝجصٖج ث٣ّْررجّٞ

فج٣ّْرجُ ٥ ٝققررت ؽرٌٕ٘ٓ إ٥ فررٜ ٙرً٘صٔ ث١م٦ ٞررز  ٍرِ مرر٦ه صَغيرٔ ىيقررٌٞ ث١م٦ ٞرز ثىضررٜ صرروػ٘ث 

ىينٌٞ ٗث٣ٝغجً ٗث١ى ز ٗثىٚوق ٗثى٘فرج   ٗمرو ثى ٞرجةو ٗثىقرٌٞ ثىضرٜ صٖرنو ؽرٌٕ٘ ثىقٞرجر ث١م٦ ٞرز 

  .92  2013ٗٗهجٝضٖج)ٟٗ ز  

ث ٍرج صٌؽرغ فج١م٦ق ٍِ إٌٔ ّٗجةو ثىْٖ٘ٛ دج١ٍز  ىىل أُ ّرقٟ٘  ًٌ ث١ٍرٌ ٗثىقٞرجًثس مغٞر

أّذجدٖج إىٚ ث٥ّٖٞجً ث١م٦ ٜ فٖٞج  مج١م٦ ٞجس ثىٖوثٍز ٍِ ثىظيٌ ٗثىضْجفٌ ٗثىضنٌٝخ ٗهٌٕٞج  أٍرج 

إىث ثّضٌٖس ثىٌٗؿ ث١م٦ ٞز  ّ٘ف ٝؤهٛ ىىرل إىرٚ ثىضقروً  ّٗؾرو أفرٌثه ث١ٍرز ٝذروػُ٘ ٗٝض رجمٌُٗ 

ث١ٍِ ٗث٥ّرضقٌثً فرٜ ثىَؾضَرغ  ٥ٗ ٝضققرت ٕريث ٗأٍغجىرٔ دضقوً أٍضٌٖ  عٌ إُ ثىضقوً ٝنُ٘ ّضٞؾز ّٞجهر 

إ٥ دجّضٖرررجً ث١مررر٦ق ٗثىرررٌٗؿ ثىنٞرررٌر ٗثىضؼرررجُٗ ثىَغَرررٌ ٗثىقٞرررجً دجى٘ثؽذرررجس مَرررج ْٝذغرررٜ ٗٝؾرررخ 

  .11-9  ٗ 2003)ٝجىؾِ 

٥ٗدو أُ ّؤمو ػيٚ أُ ثىضٌدٞز ث٦ّ٣ٍٞز ثىَٖرضَيز ػيرٚ ث١مر٦ق ثىْريَٞز ٕرٜ أّرجُ صَجّرل 

ٕٜٗ ثىطٌٝرت إىرٚ صققٞرت ّٖٞرز ث١ٍرز  ٗثى٘ٙر٘ه إىرٚ هجٝجصٖرج  ٗىريىل فرئُ  ث١ٍز ٦ٙٗؿ إٌٍٔج 

ثىض ٘ق ثىققٞقٜ ى٢ٍز ث٦ّ٣ٍٞز ػيٚ ث١ٌٍ ثىؾجٕيٞز ٍرِ ف٘ىٖرج  ٕر٘ ص ٘ ٖرج ث١م٦ رٜ ٗث٥ؽضَرجػٜ  

 ذو أُ ٝنُ٘ ٕر٘ ثىض ر٘ق ثىؼْرنٌٛ أٗ ثىَرجهٛ  ٍٗرِ عرٌ فر٦ درو أُ ّر٘ ِ أّْرج فرِٞ ّؼرٞٔ درج١م٦ق 

  2010ّؼو أّ ْْج ث٣ػوثه ثىققٞقٜ ىيقٞجً دوًٗ أٍضْج ثىٌَصقخ فٜ  ٞجهر ثىذٌٖٝز )دروًٛ  ثىْيَٞز  فئّْج

ٗ76  

ٗىنٜ ٝضققت ثىض ىل دِٞ أفرٌثه ثىَؾضَرغ دذؼروٕج ث١م٦ رٜ  ٗٝرغ ث٣ّر٦ً ٍؾَ٘ػرز ٍرِ ثىقرٌٞ 

 ث١م٦ ٞز ثىَؾضَؼٞزم ىضققٞت صَجّل ثىَؾضَغ ٗٗفوصٔ  ٍْٖج:
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 ( انظذق ٔاالخالص:1

ث٣ّر٦ٍٞز ٗأى ضٖرج  ثىٚروق ٗث٣مر٦ٗ  فَٖرج  ث١ٍرز ٗفرور فرٜ صْرجٌٕ ثىضرٜ ثىَقٍ٘رجس ٍرِ

إىث أميٕٚ٘ج  إ٥ ثىَ٘فوِٝ ٍِ هللا ػْو ٥ صُقذو فج١ػَجه ثىَؤٍِْٞ  ٍض٦ٍٍجُ  َٕٗج ٍِ أؽَو ٙ جس

َ  أٌٍّرج  رو ٗؽرو ػرَ ٗهللا ثىؼرجىَِٞ  ىرٌح ٗث إ٥ِس ىَِْٞؼذُرُوٗث هللاس ٌُ ر ٍِ رج أُ ٍَ َٗ  درج٣م٦ٗ فرٜ  ٘ىرٔ صؼرجىٚ )

ِز  )ثىذْٞز:  ََ ُِ ثْىقََٞ َىىَِل ِهٝ َٗ َمجرَ  َس ُْٝؤصُ٘ث ثى َٗ ٦رَ  ٚس ٘ث ثى َُ ُٝقِٞ َٗ َِ ُفَْ َجَ   َِ ىَُٔ ثىَوٝ ٞ ِٚ ْنيِ ٍُ5.  

 َِ َرج ثىسرِيٝ ٗثىٚوق ٍِ ث١م٦ق ثى جٝيز  ثىضٜ هػج إىٖٞج ث٦ّ٣ً  ٗفظ ػيٖٞج  جه صؼجىٚ: )َٝج أَٖٝه

ُمُّ٘  َٗ  َ ُْ٘ث ثصسقُ٘ث هللاس ٍَ َِ  )ثىض٘درز: آ رجِه ِٞ ٚس رَغ ثى ٍَ    فجىٚروق هػجٍرز ىيَؾضَرغ ثىَْريٌ ٍرِ ثىض رٌق 119٘ث 

ٗثىضٖضشم إى إّٔ ٝققت ثىٌثفز ٗث١ٍِ ٗث٥َٟتْجُ ٗثى٦ًْ دِٞ أفٌثه ثىَؾضَغ  ٍَٗج َٝٝو ثى٘ه دٌْٖٞ  

 فجىٚوق ٍِ ثى ٞجةو ثىضٜ ٝضٌصخ ػيٖٞج فٞجةو أمٌٙ  صق٘ٛ أٗثٌٙ ثىضٌثد٠ دجىَؾضَغ.

ىٜ: "ث٥ّضَْجك دجىٚوق فٜ مو ٕأُ  ٗصقٌٝٔ فٜ مو  ٞٞز  ٗثىٌَٚٞ إىٞٔ فٜ مو  جه ثىغَث

فنٌ  هػجٍز ًمْٞز فٜ ميت ثىَْيٌ  ٗٙذغز عجدضز فٜ ّري٘مٔ  مريىل مرجُ دْرج  ثىَؾضَرغ فرٜ ث٣ّر٦ً 

ررج ػيررٚ ٍقجًدررز ثىظْررُ٘  ّٗذرري ث٣ٕررجػجس... ٗمجّررش ثىَؼررجىٌ ث١ٗىررٚ ىيؾَجػررز ثىَْرريَز  ٙرروق  ًَ  جة

ث١هث   ٗٝذ٠ ثىن٦ً.. دَْٞرج ثىنريح ًىٝيرز ٍقٞرز صْذرب ػرِ صغيغرو ثى ْرجه فرٜ ّ رِ ثىقوٝظ  ٗه ز 

  .35-34  1987ٗ)ثىغَثىٜ   ٙجفذٖج  ٗصٌْ ػِ ّي٘ك ٍِٖٞ  ْٝوفغ إىٚ ث٣عٌ ٗثىؼوٗثُ"

  أّٔ فِٞ صقوط ػرِ ثىٞرَجّجس ثى٦ٍٍرز ٥ّرضٌَثً 131-127  1997ٗٗ و ىمٌ ثىققٞو )

ثىضقيررٜ دَقٍ٘ررجس ثىَ٘ثْٟررز ثىٚررجىقز فررٜ  -ز ثىؼٌدٞررز ثىْررؼ٘هٝز ّؼَررز ث١ٍررِ ٗث٥ّررضقٌثً فررٜ ثىََينرر

ٝ٘  صؼجىٌٞ ث٦ّ٣ً  ٗٝقٚو دَقٍ٘جس ثىَ٘ثْٟز ثىٚجىقز: صيل ثىٚ جس ٗثىْؾجٝج ثى٦ًٍ ص٘ثفٌٕج فٜ 

أفٌثه ٍؾضَغ ٝؼٌفُ٘ ٗثؽذجصٌٖ ّقر٘ مرجىقٌٖ أ٥ًٗ  عرٌ ّقر٘ أّ ْرٌٖ ٗىٖٗٝرٌ ٍٗؾرضَؼٌٖ ٗأٍرضٌٖ ٥ٗٗر 

ثىضٌدٞز ث٦ّ٣ٍٞز ٝؼٌفُ٘ فق٘ ٌٖ ٗٗثؽذجصٌٖ  .... ٍِٗ ثىْؾجٝج ثىٚوقم إى ث١ٌٍ فٌٖٞ  ٗػِ ٌٟٝت 

ٕ٘ فٞٞيز ٍِ ثى ٞجةو ثىضٜ ٝضقيٚ دٖج ثىَ٘ثِٟ ثىٚجىـ  ٗٝؼ٘ه ّؾجؿ ث١ٍرٌ فرٜ صققٞرت إٔروثفٖج ىَرج 

ٝقؤٍ دْٕ٘ج ٍِ ٙجهق ث١ػَجه ... ٍِٗ أدٌٍ آعجً ثىٚوق ثىطَأّْٞز مَج فٜ فوٝظ ثىقِْ درِ ػيرٜ 

  ظش ٍِ ًّ٘ه هللا  جه: )ف هع ٍج ٌٝٝذل إىٚ ٍج ٥ ٌٝٝذرل  فرئُ ثىٚروق َٟأّْٞرز  ٗإُ ثىنريح :

   2518  فروٝظ ً رٌ )4/668ًٝذز  )ثىضٌٍيٛ فٜ ّرْْٔ  أدر٘ثح ٙر ز ثىقٞجٍرز ٗثىٌ رجةت ٗثىرً٘ع )

فٖ٘ ٝؤهٛ دجىقضٌ إىٚ ثَٟتْجُ ثىْ ِ ٗػروً ثىقيرت  ٍرِ ْٕرج فرئُ ثىٚروق ٍرِ إٔرٌ ٍقٍ٘رجس ثىَ٘ثْٟرز 

ىضٜ صذْٜ ٥ٗ صٖوً  ٗصغذش ّؼَز ث١ٍِ ٗث٥ّضقٌثً ٥ٗ صَػَػٖج.ثىٚجىقز  ث
 

 

ثىٚروق ٗث٣مر٦ٗ فرٜ ثىقروٝظ  إىرٚ ثىَؾضَرغ ثىَْريٌ فجؽرز أفرٌثه ىْرج صظٖرٌ ْٕرجم ٍٗرِ

ٗثىَؼجٍيزم ١ّٔ َٟأّْٞز ّٗؼجهر  ٝؤهٛ إىٚ ث١ٍِ ٗثىٌثفز  ٗثىَقذز ٗثىضْرجٍـم ٗىريث ٝؾرخ أُ صذْرٚ 

ٌٝدرٚ أفرٌثه ثىَؾضَرغ ػيَٖٞرج  صققٞقًرج ىيضر ىل دٞرٌْٖ  ٗدؼرو ػرِ ٍرج  ثىؼ٦ جس ث٥ؽضَجػٞز ػيَٖٞج  ٗأُ

 ٗثى ٌ ز  ثىض نل ثىنيحم ٌٍٚٞٓ  ٘ثٍٔ ْٝذخ ثى ٌ ز  فجىنيح مٞجّز  ٌْٗٝ ػِ ّي٘ك ٍِٖٞ  فَؾضَغ

ٍضَجّرل  ٍٗرِ ٕريث  ٍضقرو ٍؾضَرغ ٍضر ىل أفرٌثهٓم ثىضؼجٍو دجىٚروق ٗث٣مر٦ٗ درِٞ أّجّٔ ٍٗؾضَغ

 دجىٚرروق فررٜ مررو ث١ٍررً٘  ٗصقٌٝررٔ فررٜ مررو ٕررأُ  فجىؼ٦ ررجس ثىَْطيررت ؽررج س ٝررًٌٗر ثىضَْررل

 .ثىنيَز ٙوق ػيٚ صؼضَو ٗثىَؼج٦ٍس  ث٥ؽضَجػٞز

 :االٚزاس ٔانؼطاء ٔانخؼذٛت  2

ٍِٗ ثىقٌٞ ث١م٦ ٞز ثىضٜ فظ ث٦ّ٣ً ػيٖٞج ث٣ٝغجً ٗثىؼطج  ٗثىضٞقٞز  ٗث٣ٝغجً ٕ٘ ص ٞٞو  

قز ثىؼجٍز ػيٚ ثىَٚيقز ثىنجٙز   جه صؼجىٚ:  ٗصقوٌٝ فجؽجس ثٟمٌِٝ ػيٚ فجؽضل  ٗص ٞٞو ثىَٚي

رزٌ  )ثىقٖرٌ:  َٙ ج َٚ ٌْ َم ر ِٖ َُ دِ ْ٘ َمرج ىَر َٗ  ٌْ ِٖ ِْ ُ ّْ َُ َػيَٚ أَ ٗ ٌُ ُْٝؤعِ َٗ    ٗى٤ٝغرجً فٞرو مذٞرٌ ٝرْؼٌ درٔ ثى رٌه 9)

ٗثىَؾضَغ  فجىَؤعٌ ٝقظٚ دٌٝ٘ثُ هللا صؼجىٚ ٗفذٔ ىرٔ  ٗٝقروط ثىضرٌثد٠ درِٞ أفرٌثه ثىَؾضَرغ
 
)ػذرو  
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   ٍٗرررِ عٌَثصرررٔ فٚررر٘ه ثىضررر ىل ٗثىضقرررجح درررِٞ ثىّْرررجُ  ٗثّضٖرررجً ثىضؼرررجُٗ 258: 2007ثىرررٌفَِ  

 ٗثىضؼجٝو دِٞ أفٌثه ثىَؾضَغ  ٗدج٣ٝغجً ْٝؼٌ ثى ٌه دجىٖؼً٘ دٌٗؿ ثىؾَجػز. 

ٗثىْٚ٘ٗ ثىٌٖػٞز هىش ػيٚ أُ ث٣ٝغجً ٗثىؼطج  ٗثىضٞقٞز  ٍِ ثىٚر جس ثىنيقٞرز ثىقَٞرور  

ث ١ؽرو صَجّرل ثىَؾضَرغ ٗص ى رٔ ٗصؼجٝروٓ  ٍٗرِ ٌٝدٜ أٙقجدٔ ػيرٚ ىىرل  ٗمرو ٕري دو مجُ ثىْذٜ 

ث ػرِ  أٍغيز ثىؼطج  ٗثىضٞقٞز ػْو ثىٚقجدز ٪ ٍج ّقئ ثدِ ٕٖجً ػِ ّؼو دِ ٍؼجى  ًٌ فِٞ ٗ َل ٍؼذر

ػطج  ث١ّٚجً فقجه: )ٝج ًّر٘ه هللّا  فر٘ ثىّريٛ دؼغرل درجىقّت  ىر٘ ثّضؼٌٝرش دْرج ٕريث ثىذقرٌ فنٞرضٔ 

ّج هرًوث  إّّرج ىٚرذٌ فرٜ ثىقرٌح  ىنْٞجٓ ٍؼل  ٍج صنيّل ٍّْج ًؽو ٗثفو  ٍٗ ّٗ ج ّنرٌٓ أُ صيقرٚ دْرج ػرو

ٌّ دٔ ػْٞل  )ثدِ ٕٖجً      فجىؼطج  ٗثىضٞقٞز  615: 1990ٙوق فٜ ثىيّقج   ىؼّو هللّا ٌٝٝل ٍّْج ٍج صق

ميت ٍقَ٘ه  ٍج أؽَو أُ ٝضٚل أفٌثه ثىَؾضَغ دٔم ىَج ىٔ ٍِ آعجً ػيٚ ثى رٌه ٗثىؾَجػرز صضَغرو فرٜ 

 دٌْٖٞ  ٍٗج ٝققت ٍِ صق٘ٝز ث١ٍز ٗصَجّنٖج ٗص ى ٖج ٗثىذؼو ػِ ٍج ٝ ٌ ٖج. ثىضنجفو ٗثىضٌثفٌ فَٞج

ث ّجفؼجً فرٜ أٍضرٔ  ٥ ٝٚروً ٍْرٔ إ٥ ثىنٞرٌ  ٥ٗ ٝض٘ رغ ٍْرٔ إ٥  ً٘ إُ ثىَْيٌ ْٝذغٜ أُ ٝنُ٘ ػٞ

ج فرٜ ّٖٞرضٖج   ًَ ثى ٞو ٗثىذٌ...  فؼيٞٔ أُ ٝؤهٛ ٍمجر  ٘صٔ ّٖٗجٟٔ فٜ إّضجػ أٍضٔ  ٗأُ ٝنُ٘ ٍْرجٕ

قز ٍؾضَؼررٔ ػيرٚ ٍٚريقضٔ  فٖرر٘ دٖريث ثىؼَرو ْٝ ررغ ّ ْرٔ  ٗٝقرً٘ دقررت ٍؾضَؼرٔ ... ٗإَّررج فٞقروً ٍٚري

ٝقٚررو ث٥ٝررطٌثح ث٥ؽضَررجػٜ دْررذخ فقرروثُ ثىضؼررجُٗ ٗث٣ٝغررجً  ٗ يررز ث٥مضررٌثط دٖررؤُٗ ثىؾَجػررز 

ٗثىَقجفظرز ػيٖٞررج  ٗصرأمٌٞ ث٥ٕضَررجً دجىذيررو ثىريٛ ّقٞررج فٞررٔ  ٗث١ٍرز ثىضررٜ ّررٌصذ٠ دٖرج  ٗثىٌّررجىز ثىضررٜ 

  .146-142  2005ٗ)ثىغَثىٜ   ٖٞجصْضْخ إى

رج َُٝرضِ ثىؼ٦ رجس ث٥ؽضَجػٞرزم ىريىل ٝؾرخ صٌدٞرز ث١دْرج  ػيرٚ ثىؼطرج    َّ فجىؼطج  ٗثىضٞرقٞز ٍ

ٗفخ ثٟمٌِٝ صؾْذًج ى٢ّجّٞز  ٗفخ ثىيثس  ٗىىل ٍِ م٦ه ّي٘ك ثى٘ثىوِٝ هثمو ث١ٌّر ٗمجًؽٖرج  

صٌدٞرز ث٣ّْرجُم ىيقٞرجً دَْرؤٗىٞجصٔ صؾرجٓ فضٚ ّٚو دٌٖ إىٚ  َٞز ثىغٌٞٝز ٗث٣ٝغجًم ٕٗريث ٝؼَرو ػيرٚ 

ث١ٌّر  ٗثىؾَجػز  ٗث٣ّْجّٞز  إى ْٝظٌ ػ٦ جس ثىذيه ٗثىؼطج   ٗصنُ٘ ثىْضٞؾز ٕٜ ثىضر ىل ٗصَجّرل 

ج إىث ص٘ؽٔ ث١دْج  ىيذقظ ػرِ فقر٘ ٌٖ فرئُ ثىطرجدغ  ٍس ثىَؾضَغ  ٍٗج ْٝضؼ ػِ ىىل ٍِ أٍِ ٗثّضقٌثً  أ

رج ًَٟٗؼرج  ثىيٛ صضنيٓ ثىؼ٦ جس فٖ٘ ث١مري فرٜ ٕرن ًَ و ًّرَٜ  ٗٝضٚرجػو ٕريث ث١مري فضرٚ ٝٚرذـ ّٖ

  .86  2016ٍِٗٗ عٌ ٝقٚو ثىضقجّو ٗثىضذجهٜ ٗثىضقجٟغ ٗثىض ٌق )ػغَجُ  

فج٣ٝغررجً ٗثىؼطررج  ٗثىضٞررقٞز أمرر٦ق مٌَٝررز ٕٗررٜ ٍررِ ثىَقٍ٘ررجس ثىََٖررز فررٜ صققٞررت صرر ىل 

يقز ثى ٌهٝررز  ٗٝقَررو ثىَؾضَررغ ٗصَجّررنٔم إى إُ ث٣ٝغررجً ٍرروػجر ىضقرروٌٝ ٍٚرريقز ثىؾَجػررز ػيررٚ ثىَٚرر

ٙجفذٔ ػيٚ ثىذيه ٗثىؼطرج  ٗثىضٞرقٞز  ٗفرخ ثىَْريٌ ١مٞرٔ ٍرج ٝقذرٔ ىْ ْرٔ  ّٗرؼٞٔ ىيؼَرو درٌٗؿ 

 ثىؾَجػز  ٗثىق جظ ػيٖٞج  فج٣ٝغجً ًَٝع فٜ ثىْ ُ٘ ث١ى ز ٗثىَ٘هر ٗثىَقذز.

 ( انؼفٕ ٔانظفخ ٔانخغايخ:3

 ثىضٜ أصَٖج ًٖٗٝٞج ثىٌٖٝؼز ثىَْقز ٕٗيٓ أمَئ  ثىيٛ ثىقٌ٘ٝ ثىوِٝ دٖيث  ٍقًَوث هللا دؼظ ىقو

 ٍَٕٞج ث١ٌٍ ٍِ دِٞ ّجةٌ ث١ٍز مٚٞٚز ىٖيٓ ثىّ٘طٞز فنجّش ّٗطًج  أٍز ٗؽؼيٌٖ ثىَؤٍِْٞ  ىؼذجهٓ

 هللا ًٝرٖٞج ثىضرٜ ٕريٓ ثىّ٘رطٞز ٍقضٞرٞجس ٍرِ ٗث٥ػضروثه  ٗىقرو مرجُ ثىؼروه أٍز فٖٜ دٖج  صؼجىٚ هللا

 صيرل أدرٌٍ ٍرِ ٗمرجُ ى٤ّْجّٞز ؽَؼج   ٗثىؼطج  ْذودنو ٙ جس ثىنٌٞ ٗثى ثصٚجفٖج ث١ٍز ىٖيٓ صؼجىٚ

  .ٗثىٚ ـ ثىٚ جس  ثىؼ ٘

أًمرجُ ثىَؾضَرغ   ٗإ جٍرز ٕريث ثىَذروأ  ىضأمٞرو ثىْذ٘ٝز ٗث١فجهٝظ ثىقٌآّٞز ثىْٚ٘ٗ ؽج س ٗىقو

َِ  )ث١ػرر ِٕيِٞ ِْ ثْىَؾررج ْٛ َػرر ٌِ أَْػرر َٗ ِف  ٌْ ٌْ دِررجْىُؼ رر ٍُ ْأ َٗ  َ٘ ٌثف  ػيررٚ ثىؼ رر٘ ٗثىٚرر ـ   ررجه صؼررجىٚ: )ُمررْي ثْىَؼْ رر

   ٗفٜ ىىل  جه ػذروهللا درِ ثىَدٞرٌ: أٍرٌ هللا ّذٞرٔ ػيٞرٔ ثىٚر٦ر ٗثىْر٦ً أُ ٝأمري ثىؼ ر٘ ٍرِ 199ٗ

أم٦ق ثىْجُ  ٗ جه ٍؾجٕو: مي ثىؼ ٘ ٝؼْٜ ثىؼ ٘ ٍِ أم٦ق ثىْجُ ٗأػَجىٌٖ ٍِ هٌٞ صؾِْ  ٗىىل 
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  1997 )ثىذغرر٘ٛ  ثىذقررظ ػررِ ث١ٕررٞج  ّٗقرر٘ ىىررل ٍغررو  ذرر٘ه ث٥ػضرريثً  ٗثىؼ رر٘: ثىَْررجٕيز ٗصررٌك

ٗ260.  

 جه ثىْؼوٛ  ٕيٓ ثٟٝز ؽجٍؼز ىقِْ ثىنيت ٍغ ثىْجُ  ٍٗج ْٝذغٜ فٜ ٍؼرجٍيضٌٖ  فجىريٛ ْٝذغرٜ 

أُ ٝؼجٍررو دررٔ ثىْررجُ  أُ ٝأمرري ثىؼ رر٘م أٛ: ٍررج ّررَقش دررٔ أّ ْررٌٖ  ٍٗررج ّررٖو ػيررٌٖٞ ٍررِ ث١ػَررجه 

ِ  ر٘ه ٗفؼرو ٗث١م٦ق  ف٦ ٝني ٌٖ ٍج ٥ صَْـ درٔ ٟذرجةؼٌٖ  درو ٖٝرنٌ ٍرِ مرو أفرو ٍرج  جديرٔ درٔ  ٍر

ؽَٞررو أٗ ٍررج ٕرر٘ هُٗ ىىررل  ٗٝضؾررجٍٗ ػررِ صقٚررٌٌٕٞ  ٗٝغررٜ ٌٟفررٔ ػررِ ّقٚررٌٖ  ٥ٗ ٝضنذررٌ ػيررٚ 

ثىٚغٌٞ ىٚغٌٓ  ٥ٗ ّج ٘ ثىؼقو ىْقٚٔ  ٥ٗ ثى قٌٞ ى قٌٓ  دو ٝؼجٍو ثىؾَٞرغ درجىيطل ٗثىَقجديرز دَرج 

صقضٞٞٔ ثىقجه ٗصٌْٖؿ ىٔ ٙوًٌٕٗ
 

  .313  2000ٗ)ثىْؼوٛ  

   َرجَه: )مرأّٜ أّظرٌ إىرٚ ًّر٘ه قٞقٔ ػِ ػذروهللا درِ ٍْرؼ٘ه ٗ و أمٌػ ث٣ٍجً ٍْيٌ فٜ ٙ

 ٍ٘رٔ  ٕٗر٘ َْٝرـ ثىروً ػرِ ٗؽٖرٔ  ٗٝقر٘ه: ًح ثه رٌ ىقرٍٜ٘  ٝقنٜ ّذًٞج ٍِ ث١ّذٞرج  ٝرٌدٔ هللا 

    3/1417ٙقٞـ ٍْيٌ  مضجح ثىؾٖجه  دجح هَٗر أفو )) فئٌّٖ ٥ ٝؼيَُ٘ 

ً عقجفز ثىؼ ر٘ ٗثىٚر ـ ٗثىضْرجٍـ درِٞ ٍَٗج ٝققت ث٥ّضقٌثً ث٥ؽضَجػٜ  ٗصققٞت ثىض ىل ثّضٖج

 ٥ َٗ أفٌثه ثىَؾضَغ  صققٞقًج ىيضؼجٝٔ ٗثىضقجًح  ٗفِْ ثىضؼجٍو ٍغ ثٟمٌِٝ   جه هللا ّذقجّٔ ٗصؼجىٚ: )

رٌ َمأَّسرر َٗ َْْٞررُٔ َػررَوث دَ َٗ َْْٞررَل  ُِ فَررئَِىث ثىسررِيٛ دَ رر َْ َٜ أَْف رر ِٕ ررَٞتَزُ ثْهفَررْغ دِررجىسضِٜ  ْس ٥ ثى َٗ ررَْزُ  َْ ِ٘ٛ ثْىَق ررضَ ْْ ٌٌ   ُٔ صَ ررٞ َِ ٜح َف ىِرر َٗ
   فجٟٝز ٌٙٝقز فرٜ ثىو٥ىرز ػيرٚ فرٌٗ ث٣ّر٦ً فرٜ ث١ٍرٌ درجىق٘ه ثىقْرِ ٗثىٚر ـ 34)فٚيش: 

دجىْرَجفز ٗثىضْرجٍـ فرٜ ثىضؼجٍرو ٍرغ ثٟمرٌِٝ  ػرِ ؽرجدٌ درِ  ٗثىؼ ٘ ٗثىضْجٍـ  درو ًهرّخ ثىْذرٜ 

ٗإىث ث ضٞرٚ  )ٙرقٞـ  رجه: )ًفرٌ هللا ًؽر٦ً ّرًَقج إىث درجع  ٗإىث ثٕرضٌٙ     أُ ثىٌّ٘ه ػذوهللا 

   3/57ثىذنجًٛ: مضجح ثىذٞ٘ع  دجح ثىْٖ٘ىز ٗثىَْجفز فٜ ثىٌٖث  ٗثىذٞغ )

ٗثىؼ٦ جس ث٥ؽضَجػٞرز  ٍرِ ٟذٞؼضٖرج أُ صقروط فٖٞرج ثىضؾرجٍٗثس ٗث١مطرج   ٗفرٜ ٕريٓ ثىقجىرز 

أٍررجً ثىَؼضرروٙ ػيٞررٔ مٞررجًثُ: أُ ٝررٌه دجىَغررو  ٗٝأمرري فقررٔ ٍررِ مٚررَٔ  أٗ أُ ٝؼ رر٘ ػررِ ثىَْررٜ   

ػِ مطتٔ  ٗث٦ّ٣ً ٝوػ٘ فٜ أمغٌ ٍِ آٝز إىٚ ثػضَجه ثىنٞجً ثىغجّٜم أٛ: ثىؼ ر٘ ٗثىٚر ـم  ٗٝضؾجٍٗ

١ُ ٕريث ث١ّررجُ ٝقرر٘ه هُٗ ص ضٞررش ثىؼ٦ ررجس ث٥ؽضَجػٞررز  َْٗٝررغ ٍررِ صََ ٖررج  ٕٗرر٘ دَغجدررز إػطررج  

فٌٙز أمٌٙ ىيَنطرب فرٜ ّرذٞو صقرٌ٘ٝ ّري٘مٔ  ًٗؽ٘ػرٔ إىرٚ فٞرٌٞر ثى٘ةرجً ٗث٥ّْرؾجً   رجه هللا 

ُ ُِٝقررخه  صؼررجىٚ: هللاس َٗ  ُِ ِْ ثىْسررج َِ َػرر ثْىَؼررجفِٞ َٗ ْٞعَ  َِ ثْىَغرر ٞ َِ ثْىَنررجِظ َٗ ثِ   ٌس رر ٞس ثى َٗ ثِ   ٌس رر ْس َُ فِررٜ ثى ْْ ِقُرر٘ ُٝ َِ )ثىسررِيٝ

َِ  )آه ػٌَثُ   ِْٞ ِْ ْق َُ    ٍِٗ ْٕج مجّش ٙ ز ثىؼ ٘ ٗثىضْجٍـ ٍِ إٌٔ َّجس ثىٌّ٘ه ث١مرًٌ 134ثْى

 ٌثىنذٞررٌ فررٜ ثىْ ررُ٘  ٗأفرروط ىىررل ثىضغٞٞررٌ ثى٘ثّررغ فررٜ  ٗٙرر جصٔ ث١م٦ ٞررزم ٗىرريث أعّررٌ ىىررل ث١عرر

ِْ 182  2012ٗثىؼ٦ جس ث٥ؽضَجػٞز  ٗثىٌٗثد٠ ث٣ّْجّٞز)ثىْيطجّٜ   ٍِ ٍز  ََ ْف ًَ ج  ََ     جه صؼجىٚ: )فَذِ

رضَغْ  ّْ ث َٗ  ٌْ ُْْٖ ىِرَل فَرجْػُل َػر ْ٘ ِْ َف ٍِ ٘ث  ٞه َ ّْ َْْش فَظّجً َهيِٞعَ ثْىقَْيِخ ٥ ْ٘ ُم ىَ َٗ  ٌْ َْْش ىَُٖ ِ ىِ ٌْ فِرٜ هللاس ُٕ ًْ ِٗ رج َٕ َٗ  ٌْ ٌْ ىَُٖر ِ 

َِ  )آه ػٌَثُ:  َميِٞ َ٘ ضَ َُ َ ُِٝقخه ثْى ُس هللاس ِ إِ مسْو َػيَٚ هللاس َ٘ َش فَضَ ٍْ ََ ٌِ فَئَِىث َػ ٍْ   .159ث١َ

 ثىَؾضَرغ ٗفرور ٗصققٞرت ثىقي٘ح  ثىقنَز  ٗصأىٞل   إىٚ أُ ثىضَث2008ًٗ و إٔجً ثىٌٍٜٚ )

ث٣ّرج ر   ٍنرجُ فرٜ ٗث٣فْرجُ ث٥ّضقرجً  ٍ٘ٝرغ فرٜ ؼ ٘درجى ٌٍٖٗ  ٍٗرِ ىىرل ثىضرأىٞل أٌٍ ًٌٝٗٛ

 ٗٝقجدو ثىقَت ثىؾَٞو  دجىٚذٌ ث١ىٙ ٝقجدو فنجُ ث١ىٙ  ػيٚ ثىَؤثمير ٗدجىٚذٌ ٍ٘ٝغ فٜ ٗدجىيِٞ

  ؽَرغ ثىْذرٜ ثىقْرْز ثىَؼجٍيرز ٕريٓ ٗدَغو ٗثىضغذش  دج٣ّجدز ٗثىطٞٔ ثىؼؾيز ٗثىٌفت  ٗٝقجدو دجىقيٌ

 فرٜ ّرذٞيٖج أًٗع فٖٞرج  ٗهثفؼر٘ث ػْٖرج  ٗفققر٘ث إَٝجّٞرز  ص رجّ٘ث فرورٗ فٖرّني٘ث ف٘ىرٔ   ي٘ح أٙقجدٔ

 .ٗثىَْجٌٙر ثىضؼجُٗ ٗثىَؤثًٍر

 ٍ٘ ل أدٜ دنٌ –ٟيذًج ىوٗثً ثىض ىل ٗثىَقذز دٌْٖٞ  -فٜ ثىؼ ٘ ٗثىٚ ـ  ٍِٗ ٍ٘ث ل ثىٚقجدز 

 ًٗؽرٔ فرٜ فروٝظ ث٣فرل  ثىريٛ ٕرجًك درِ أعجعرز  ثىريٛ ٍْرطـ مجىضرٔ ثدرِ ػرِ ػ ج فِٞ ثىٚوٝت 
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ُْ  ًأُ ػذوهللا دِ أدٜ دِ ّي٘ه َُ أَ ْٚ َُق٘ث أ٥َ صُِقذه٘ ْىَٞ َٗ ْىَْٞؼ ُ٘ث  َٗ ثىْ جق  ػ٦ًَ دق٘ىٔ ّذقجّٔ ٗصؼجىٚ: )

ٌٌ  )ثىًْ٘:  ِفٞ ًَ  ًٌ ُ َه ُ٘ هللاس َٗ  ٌْ ُ ىَُن ٌَ هللاس    .22َْٝغ ِ

ىَرج ٍِ ْٕج مجُ ثىؼ ٘ ٗثىٚ ـ ٗثىضْجٍـ ٍِ إٌٔ ٍقٍ٘جس ثىذؼرو ث١م٦ رٜ فرٜ صققٞرت ثىضر ىلم 

فٖٞررج ٍررِ صق٘ٝررز أٗثٙررٌ ثىؼ٦ ررجس دررِٞ ثىَؾضَررغ  فٖررٜ صَٝررو ٍررِ صنررجصل ثىَؾضَررغ ٗصؼجّٗررٔ ٗصَجّررنٔ 

 ٗصق٘ٝز ىقَضٔ  فذَٖج صْقيخ ثىؼوثٗر إىٚ ٙوث ز  ٗٝضققت ثىض ىل دِٞ أفٌثه ثىَؾضَغ.

 ( االبخغايت:4

ى٘ه ٗصقر٘ٛ ٍِ ث١ٌّثً ثىضٜ هػج إىٖٞج ث٦ّ٣ً  فٖٜ ثىطٌٝت ىيقي٘ح  صَٝو فٜ ث ث٥دضْجٍز ٌّ

أٗثٌٙ ث١م٘ر  فٖٜ ٍِ ث١م٦ق ثىضٜ صَٝرو ٍرِ ثىضرٌثد٠ ٗثىضر ىل درِٞ أفرٌثه ثىَؾضَرغ  ٗصذؼرو ػرٌْٖ 

هٗثػٜ ثى ٌ ز ٗثىضٖضش  فوِٝ ث٦ّ٣ً هِٝ ثىْرَجفز ٗثىْٞرٌ  ٥ ٝرٌفٜ ثىٞرقل  ٥ٗ َْٝؼرٔ  ٗإَّرج 

ًّرٌ ث٥دضْرجٍز ٝقذو ٍْٔ ٍج ٝن ل ٍِ ًَٕ٘ ثىْ ِ ٗآ٥ٍٖج ٍٗضجػذٖرج  ٗث٣ّر٦ً هٝرِ ٝقرٌٗ ػيرٚ 

ثىوثةَررز ػيررٚ ٕرر جٓ ثىَْرريَِٞ  ٗٝؾؼررو دٖجٕررز ثى٘ؽررٔ ّررَز أّجّررٞز ٍررِ ّررَجس ثىَررؤٍِ ثىٚررجىـ  

ٗث٥دضْجٍز ثىٚجفٞز هىٞو ػيٚ فِْ ثىَؼجٍيز ٗفِْ ثىْٞز  ٕٜٗ صْجػو ػيٚ ثىضيطل ٗثىَٖجًمز دِٞ 

مٞرل ٙرو ز . : )صذْرَل فرٜ ٗؽرٔ أ جه:  جه ًّ٘ه هللا  أفٌثه ثىَؾضَغ  ف ٜ ثىقوٝظ ػِ أدٜ ىً 

   1956  فوٝظ ً ٌ )4/339ثىضٌٍيٛ فٜ ّْْٔ  ثىذٌ ٗثىٚيز  دجح ٍج ؽج  فٜ ْٙجةغ ثىَؼٌٗف )

ٝضؼجٍررو ٍرغ ثىَؾضَررغ ثىَقرر٠ٞ دررٔ  ٗث٥دضْرجٍز ّررؼجهر ى٤ّْررجُ ٗىيَؾضَررغ  ٗ رو مررجُ ثىٌّرر٘ه 

 رجه: )ٍرج   دج٥دضْجٍز ٗثىذٖجٕز  ف جظًج ى٢ى رز ٗثىَقذرز ٗثىر٘ه  فؼرِ ػذروهللا درِ ثىقرجًط درِ ؽرَ  

ج ٍِ ًّ٘ه هللا  ًَ   ث٣ٍجً أفَو فٜ ٍْْوٓ  فوٝظ ػذوهللا دِ ثىقرجًط درِ ؽرَ  ًأٝش أفًوث أمغٌ صذْ

  .17704  فوٝظ ً ٌ )29/245)

 : "أُ ىقررج  ثىْررجُ دجىضذْررٌ  ٦ٟٗ ررز 193  2003ٗٗفررٜ أٍررٌ ث٥دضْررجٍز  ررجه ثدررِ دطررجه )

 ر" ثى٘ؽٔ  ٍِ أم٦ق ثىْهذ٘ر ٕٗ٘ ٍْجف ىيضنذٌ  ٗؽجىخ ىيَ٘هس 

إُ أّجُ ثىؼ٦ ز دِٞ أفٌثه ثىَؾضَغ  جةَز ػيٚ ثىض ىل ٗثىضٌثد٠م ىريىل فرٌٗ ث٣ّر٦ً ػيرٚ  

صرروػٌٞ ٕرريٓ ثىؼ٦ ررز دنررو ثىّ٘ررجةو  ٍٗررِ ٕرريٓ ثىّ٘ررجةو ث٥دضْررجٍز  فج٥دضْررجٍز صْٖررٌ ثىَقذررز ٗصذؼررو 

درِٞ  ثىذغٞج   ٗث٥دضْجٍز ٍِ هػجةٌ ؽَغ ثىنيَز ٗٗفور ثىٚل  ٕٜٗ ّذٞو ٍِ ّرذو صققٞرت ثىضر ىل

 أفٌثه ثىَؾضَغ.

 ( انشفك ٔانشدًت:5

ثىٌفت ٗثىٌفَز  ٍِ ث١م٦ق ث٦ّ٣ٍٞز ثىضٜ هػج إىٖٞج ث٦ّ٣ً ٗفظ ػيٖٞرج  ٕٗرٜ ٍرِ   

ثىٌَصنَثس ثىَؼْٞز ػيرٚ ث٥ؽضَرجع ٗث٥ةرض٦ف  ٗثىطَأّْٞرز  ٗثىٌثفرز  ٗث١ٍرِ ٗث٥ّرضقٌثً   رجه هللا 

ْْرَش ىَُٖر ِ ىِ ِْ هللاس ر ٍِ رٍز  ََ ْف ًَ رج  ََ ٌْ صؼرجىٚ: )فَذِ ُْْٖ ىِرَل فَرجْػُل َػرر ْ٘ ِْ َف ر ٍِ ر٘ث  ٞه َ ّْ ْْررَش فَظّرجً َهيِرٞعَ ثْىقَْيرِخ ٥ ْ٘ ُم ىَر َٗ  ٌْ
مَ  َ٘ ضَر َُ َ ُِٝقرخه ثْى ُس هللاس ِ إِ رْو َػيَرٚ هللاس مس َ٘ رَش فَضَ ٍْ ََ ٌِ فَئَِىث َػ ٍْ ٌْ فِٜ ث١َ ُٕ ًْ ِٗ ج َٕ َٗ  ٌْ ٌْ ىَُٖ ضَْغ ِ ّْ ث َِ  )آه ػَرٌثُ: َٗ يِٞ

159.  

 رجه: )ٝرج ػجةٖرزن إُ هللا ًفٞرت ٝقرخ  ػجةٖرز   ثُ ًّر٘ه هللا  ٗفٜ ٙقٞـ ٍْيٌ ٍِ فوٝظ

ٙرقٞـ ٍْريٌ  ) ثىٌفت  ٗٝؼطٜ ػيٚ ثىٌفت ٍج ٥ ٝؼطٜ ػيٚ ثىؼْرل  ٍٗرج ٥ ٝؼطرٜ ػيرٚ ٍرج ّر٘ثٓ 

ج   جه: )إُ ثىٌفت  ٗػِ ػجةٖز   ٍٗػ ثىْذٜ    مضجح ثىذٌ ٗثىٚيز ٗثٟهثح  دجح فٞو ثىٌفت ًٞ أٝ

ٙررقٞـ ٍْرريٌ  مضررجح ثىذررٌ ٗثىٚرريز ) .ْٝررَع ٍررِ ٕررٜ  إ٥ ٕررجّٔ ٥ ٝنررُ٘ فررٜ ٕررٜ  إ٥ ٍثّررٔ  ٥ٗ 

  4/2004ٗثٟهثح  دجح فٞو ثىٌفت  ) 
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ثىَؾضَغم ىذْج  ٗفوصرٔ  أفٌثه دِٞ ثىٌفَز ٍؼجّٜ ٗإٕجػز ٗثىضؼجٟل  ثىض٘ثه ػيٚ ث٦ّ٣ً ٗفظ

ثهَ : )   ررجه ًّرر٘ه هللا ٗص ى ررٔ  ٍررِ ىىررل فرروٝظ ػررِ ثىْؼَررجُ دررِ دٖررٌٞ  َ٘ ٌٕ ٍََغررُو ثىَررؤٍِْٞ فررٜ َصرر
رٚ ٗصٌثُفٌَٖ ََ ٌِ ٗثىُق رَٖ ْس ٌُ ثىؾْرو دجى   ٗصؼجُٟ ٌٖ: ٍغُو ثىؾْو  إِىث ثٕرضنٚ ٍْرٔ ػٞر٘: صَرَوثَػٚ ىرٔ ّرجة

)ٙرررقٞـ ٍْررريٌ  مضرررجح ثىذرررٌ ٗثىٚررريز ٗثٟهثح  درررجح صرررٌثفٌ ثىَرررؤٍِْٞ ٗصؼرررجٟ ٌٖ ٗصؼجٝررروٌٕ  
(4/1999   

ْررجُ فررٜ  : "ثىٌفررت ًأُ ثىقنَررزم أٛ ثىضنيررت دررٔ ٝٚررٌٞ ث56ّ٣  1988ٗٗ ررجه ثىَْررجٗٛ )

أػيٚ هًؽجصٖج  فئُ دٔ ْٝضظٌ ث١ًٍ٘ ٗٝٚيـ فجه ثىؾًَٖ٘   جه ّر ٞجُ ثىغرً٘ٛ ١ٙرقجدٔ: أصروًُٗ 

ٍج ثىٌفت  ٕ٘ أُ صٞرغ ث١ٍرً٘ ٍ٘ثٝرؼٖجم ثىٖرور فرٜ ٍ٘ٝرؼٖج  ٗثىيرِٞ فرٜ ٍ٘ٝرؼٔ  ٗثىْرٞل فرٜ 

 ٍ٘ٝؼٔ  ٗثىْٟ٘ فٜ ٍ٘ٝؼٔ".

ىؼرجً  ٗؽؼيرٔ ٍرِ ه٥ةرو  : "ٗ و أٌٍ ث٣ّر٦ً درجىضٌثفٌ ث212-211  ٗ 1987 جه ثىغَثىٜ )

ث٣َٝجُ ثىنجٍو  فجىَْيٌ ٝيقٚ ثىْجُ  جٟذز ٗفٜ  يذٔ ىٌٖ ػطل ٍيمً٘ ٗدرٌ ٍنْرُ٘  فٖر٘ ّٝ٘رغ ىٖرٌ 

ٗٝن ل ػٌْٖ ؽٖو ٍج ْٝضطٞغ" ... ٗ و ٗٙل هللا ثىَؾضَغ ثىَْيٌ أّٔ ٍضَجّل دٖيث ثىؼطرل ثىَضذرجهه 

ٍر َػيَر َس َِ أَِػر ِْٞ ٍِ رْؤ َُ َِ  )ثىَجةرور: فقجه صؼجىٚ: )أَِىىسرٍز َػيَرٚ ثْى ٌِٝ    ٗإُ ثىقْر٘ر ثىضرٜ ثّرضْنٌٕج 54ٚ ثْىَنرجفِ

ث٦ّ٣ً ؽ رجف فرٜ ثىرْ ِ  ٥ ٝرٌصذ٠ دَْطرت ٥ٗ ػوثىرز  ّٗرذخ ىي ٌ رز ٗث٣ّرج ر  أٍرج ثىٌفَرز فٖرٜ 

 صٌٟخ ثىقٞجر  ٗصْؼٔ ثىٚوًٗ  ٗصؤىل ثىقي٘ح.

 ( انذهى ٔاألَاة:6

ٛ ْٝرؼٚ ىضققٞرت ثىضر ىل  ٍَٗرج ٝؤمرو ٝؼو ثىقيٌ ٗث١ّجر ٍِ إٌٔ ثىَقٍ٘جس ث١م٦ ٞز ىي رٌه  ثىري

)ٙرقٞـ ٍْريٌ  مضرجح  : )إُ فٞرل مٚريضِٞ ٝقذََٖرج هللا: ثىقيرٌ ٗث١ّرجر ى٢ٕرؼ  ىىل ٍج  جىٔ ثىْذرٜ 

    (1/48ث٣َٝجُ  دجح ث١ٌٍ دج٣َٝجُ دجهلل صؼجىٚ ًّٗ٘ىٔ 

ث١ّرجر ٍرِ أػظرٌ أًمرجُ ثىقنَرز ٗهػجةَٖرج ثىؼظرجً أّرٔ ُميُرت ػظرٌٞ ٍرِ ٍَٗج ُٝؤَمرو أُ ثىقيرٌ ٗ

أم٦ق ثىْذ٘ر ٗثىٌّجىز  فج١ّذٞج  ػيٌٖٞ ثى٦ٚر ٗثى٦ًْ ٌٕ ػظَج  ثىذٌٖ  ٗ وٗر أصذجػٌٖ ٍرِ ثىروػجر 

إىٚ هللا ٗثىٚجىقِٞ فٜ ث١م٦ق ثىَقَ٘هر مجفز  ٗ و ٗثؽٔ مو ٗثفو ٌٍْٖ ٍِ  ٍ٘ٔ ٍج ٝغٌٞ ثىغٞخ  

ػظَج  ثىٌؽجه  ٗىنِ فيَر٘ث ػيرٌٖٞ  ًٗفقر٘ث دٖرٌ  ٥ّٗر٘ث ىٖرٌ فضرٚ ؽرج ٌٕ ّٚرٌ هللا ٗٝغٞخ ٍْٔ 

ً  ٗػيٚ ًأٌّٖ إٍجٌٍٖ  ّٗٞوٌٕ  ٗمجصٌَٖ ٍقَو  ٍس   ٗىٌ ٝنِ هٌٝذًج أُ ٝ٘ؽٖٔ هللا صؼجىٚ إىرٚ ثىَؤ

  .110  2008ٗ َز ٕيٓ ثىْٞجهر )ثىققطجّٜ  

ْجُ  ٍِ ثىؼ ٘ ػٌْٖ  ٗمظرٌ ثىغرٞع  ٝقٌٛ ػيٚ ثىضنيت دج٣فْجُ إىٚ ثى ٗثىقيٌ ٗث١ّجر ميت

ٗهٌٞ ىىل  ٗفٜ ٕيث ميرٔ صققٞرت ١ى رز ثىَْريَِٞ ٗثؽضَرجػٌٖ  ٗٝذؼروٌٕ ػرِ ثىنر٦ف ٗثىضْرجٍع   رجه 

َِ  )آه ػٌَثُ:  ِْٞ ِْ ْق َُ ُ ُِٝقخه ثْى هللاس َٗ  ُِ ِْ ثىْسج َِ َػ ثْىَؼجفِٞ َٗ ْٞعَ  َِ ثْىَغ ٞ َِ ثْىَنجِظ َٗ   .134صؼجىٚ: )

أُ دجىقيٌ ٗث١ّجر  ٗثٍض٦ك ثىْ ِ ػْو ثىغٞخ  إٝقجٌف ىين٦ف  فٜ ٝ٘  ٍج ّذت َٝنِ ثىق٘ه:

ٌٌ ىيَ٘هر ٗثىق٘ثً  ٗفٞٔ ثىضأّٜ ٗػوً إٙوثً ث١فنجً ثىَْضؼؾيز  ثىضٜ َٝنِ أُ صؤهٛ  ٗثىضْجٍع  ٗصقوٝ

إىٚ ثىض ٌق ٗثىَْثعم ىريىل فرجىقيٌ ٗث١ّرجر ٍرِ ٍقٍ٘رجس صققٞرت صر ىل ثىَؾضَرغ ٗصَجّرنٔ  ٗثىَقجفظرز 

 َجػٜ.ػيٚ دْجةٔ ث٥ؽض

ٗم٦ٙز ثىق٘ه: أُ ث١م٦ق ث٦ّ٣ٍٞسز مجىٚوق ٗثىضْجٍـ ٗث٣ٝغجً ٗثىقيٌ ٗثىضٞقٞز ٗثىٌفت 

ٗثىؼ ٘ ٗثىٚ ـ ٗهٌٕٞرج ٕرٜ ثىوػجٍرز ثىَضْٞرز ىق رع صر ىل ثىَؾضَرغ  ٗثىرضني٘ ٍرِ ػ٘ثٍرو ثى ٌ رز  

إىرٚ ٌٍثصرخ ٕٜٗ صؼَو ػيٚ ف ع ث١ًمجُ ثىوثميٞز ىيَؾضَغ ٗمٞجّجصٔ ثىَضؼوهر  إى صٌص غ دٖج ثىْ رُ٘ 

ثىنَجه  ْٗٝضطٞغ ث١فٌثه ٍِ م٦ىٖج إػطج  ثىَ ًٖ٘ ثىققٞقٜ ى٤ّْجّٞز  ٗأّٖج ؽجّخ ٌٍٖ ٍِ ؽ٘ثّرخ 
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ٕنٚٞز ثى ٌه ثىَْريٌم مّٖ٘رج صرؤهٛ ٗظٞ رز مذٞرٌر فرٜ صقوٝرو ّري٘ك ثى رٌه  ٗأّري٘ح ص ى رٔ ٗص جػيرٔ 

  .7  1980ٗث٥ؽضَجػٜ  ٗػ٦ ضٔ دجٟمٌِٝ ٗػ٦ ز ثٟمٌِٝ دٔ)ثىٌَٚٛ  

ىنوٍز ثىؾيٞيز ثىضٜ صؤهٖٝج ث١م٦ق ىيَؾضَؼجس ٥ صقل ػْو ٕيث ثىقو  فيْٞش مو ٍَٖضٖرج ٗإُ ث

أّٖج ثىَذؼظ ثىق٘ٛ ىضٖريٝخ ثىْري٘ك  ٗصٚرقٞـ ثىَؼجٍيرز  ٗصطذٞرت  ٘ثػرو ثىؼروه  ٍٗقجٍٗرز ثى ٘ٝرٚ 

ث فٜ مٞجُ ثىؾَجػرز  ىىرل أّٖرج صرٌد٠ درِٞ ثىقير٘ح  ًٌ ُس ىٖج ٗظٞ ز إٝؾجدٞسز أػَت أع دٌدرجٟ ٗثى ْجهم دو إ

ٍِ ثىَقذز ٗثىضٌثفٌ ٗثىضر ىل  ٥ ٝؼوىرٔ ًدرجٟ آمرٌ  ٕٗرٜ ّرذٞو ىنرل ث١ىٙ ٍْٗرغ ثىض ٌ رز  ٗصؼرٍَ 

ررج ٍٗض ى ًررج ٍٗقٚررًْج ٍررِ أّررذجح ثى ٌ ررز دررِٞ أفررٌثهٓ  ًَ أمر٘ر ثىؼقٞررور فررٜ ثىْ ررُ٘ فٞغرروٗ ثىَؾضَررغ ٍضٌثف

  .163  2015ٗ)دٌمجس  

فرٌثه دطرٌٝقِٞ: ث٣ٙر٦ؿ ثىَذجٕرٌ  ٍِ م٦ه ٍج صقوً َٝنِ ىيضٌدٞز ثىنيقٞز أُ صؼوه ّري٘ك ث١

دجىض٘ؽٞٔ ٗثىضْذٞٔ ٗث٣ًٕجه  أٗ دج٣ٙر٦ؿ هٞرٌ ثىَذجٕرٌ  ٍرِ مر٦ه ثىقروٗر ثىقْرْز  ىىرل درأُ ٝيضرًَ 

ٗىنٜ ٝضققرت ثىضر ىل درِٞ أفرٌثه ثىَؾضَرغ ث٣ّر٦ٍٜ ٥ درو ثىٌَدٜ ثىقٌٞ ث١م٦ ٞز فٜ صؼجٍئ ّٗي٘مٔ  

ظجً ثىيٛ َٝغو ثىقٌٞ ثىَؾضَؼٞز  ٗػرجهثس ثىَؾضَرغ  ٍِ ٗؽ٘ه ثىْظجً ث١م٦ ٜ  ثىيٛ ٝ٘ٙل دأّٔ ثىْ

ٗصقجىٞوٓ  ٗػقٞوصٔ  ٗٝؼذٌ ػِ أفٌثهٓ ٗؽَجػجصٔ  ٍٗرج ْٖٝروّٗٔ ٗٝضنرجص ُ٘ ىضققٞقرٔ  ٍٗرج ٍرِ ٕرل أُ 

ج ميقًٞج ٝقوه ٍ٘ث ل ثىَْيٌ ّٗري٘مٔ ٗأػَجىرٔ ثىظرجٌٕر  ًٍ ٦ّ٣ً هِٝ هللا ثىنجٍو ثىضجً  ٕٗ٘ ٝق٘ٛ ّظج

 ٗثىذجْٟز.

 نخؼهًٛٙ :سابؼاً: انبُؼذ ا

فٜ ظو ثىَضغٌٞثس ثىَؼجٌٙر ٗثىضٜ ص٘ثؽٔ ثىَؾضَغ  ٥ دو ٍِ ث٥صؾجٓ ىيضٌدٞز  مّٖ٘رج ٍرِ إٔرٌ 

دئىُ  -ثىٌَصنَثس ثىضٜ صيؾأ إىٖٞج ثىَؾضَؼجس ىَ٘ثؽٖز ثىَضغٌٞثسم ٗىىل ١ّٖج صٚ٘ؽ ث٣ّْجُ ثىقجهً 

 ٔ ٗصٌدٞضٔ.ػيٚ دْج  ٍْضقذئ  ٗثىضؼجٍو ٍغ ثىَضغٌٞثس ٗفت  َٞٔ ٗأم٦ ٔ ٗصؼيَ -هللا

ٗصؼو ثىضٌدٞز ٗثىضؼيٌٞ ثىَؾجه ثىٌفخ  ىيضٌدٞز ػيرٚ صققٞرت ثىضر ىل  ٗىىرل ٍرِ مر٦ه ٍرج صقوٍرٔ 

ٍِ ٍْجٕؼ  ٗأّجىٞخ صٌد٘ٝز  صؼٍَ  ٌٞ ثىض ىل  ٗصؼرجىؼ ؽريًٗ ثىض رٌق ٗمرو ٍرج ٝروػ٘ث ىيض رٌقم ٗىريث 

َْٖٞج ٍَٝرًوث ٍرِ دقجؽرز إىرٚ صٞر -ٗػيٚ ٍنضيل ٌٍثفرو ثىضؼيرٌٞ  -فئُ ثىْٞجّجس ٗثىذٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞز 

دٌثٍؼ صؼٍَ ٍِ ثىض ىل  ٗثىَقذز ٗث٥ّْؾجً دِٞ أفٌثه ثىَؾضَغ  ٍَٗج ٝؤمو ىىل ٍج ًٗه فٜ ث٣ػ٦ُ 

ثىؼجىَٜ ىقق٘ق ث٣ّْجُ فٜ ثىَجهر "ثىْجهّز ٗثىؼٌُٖٗ"  ّٗٚٔ: "ٝؾخ أُ صٖوف ثىضٌدٞز إىٚ إَّرج  

جس ث١ّجّررٞز ٗصَْٞررز ثىض ررجٌٕ ٕنٚررٞز ث٣ّْررجُ إَّررج  مررج٦ًٍ  ٗإىررٚ صؼَٝررَ ثفضررٌثً ث٣ّْررجُ ٗثىقٌٝرر

   1948ٗثىضْجٍـ ٗثىٚوث ز دِٞ ؽَٞغ ثىٖؼ٘ح ٗثىؾَجػجس ثىؼٌْٚٝز أٗ ثىوْٝٞز" )ث١ٍرٌ ثىَضقرور  

ٕٗيث ٝؼْٜ ث٥ٕضَجً دَ٘ٝ٘ع صققٞت ثىض ىل فرٜ ثىَؾضَرغ  فرٜ ثىضٌدٞرز فرٜ مجفرز ثىٌَثفرو ثىوًثّرٞز  

صؼٍَ عقجفز ثىض ىل  ّٗذي أّرذجح ٗهٗثػرٜ  ٗثىؼَو ػيٚ صَِٞٞ ثىَْجٕؼ ثىوًثّٞز ثىقٌٞ ث١ّجّٞز ثىضٜ

 ثىض ٌق ٗثىضٌٖىً ٗثىضََق.

  إىرٚ 74  ١ٗ2005َٕٗٞز ثىذؼو ثىضؼيَٜٞ فٜ صققٞت ثىضر ىل فرٜ ثىَؾضَرغ  إٔرجً ثىقرجًط )

أُ ثىضؼيرٌٞ ٝؼررّو ثىَؾررجه ثىٌفررخ ٗثى٘ثّرغ ٗث١ّررجُ ى٦ّطرر٦ق ّقرر٘ صؼَٝرَ عقجفررز ثىضرر ىل  مجٙررزً فررٜ 

٥مض٦ف ثىٌَؽؼٞجس فرٜ ٗٝرغ ٍْرجٕؼ ثىضؼيرٌٞ  ٗصأعٌٕرج دٖرنو ٍذجٕرٌ  ٍؾضَؼجصْج ثىؼٌدٞز ث٦ّ٣ٍٞز

دجىٞغٟ٘ ٗثىذٌثٍؼ ثىْٞجّٞز ثىْجةورم ىيث فئُ ٍْأىز ثػضَجه أّرجىٞخ ٍْٖؾٞرز ٗػق٦ّٞرز ىضؼيرٌٞ ثىضر ىل 

ٗثى٘ةجً ٗثىَقذز  ٝؼوه ٍطيذًج ًًٌٝٗٝج ٝضَِٞ فٜ ثىذو  ثىضؼٌف ػيٚ ٍج ْٝج ٜ ص ىل ثىَؾضَغ  ٍٗرِ 

ؽيًٗ عقجفز ثى ٌ ز ٗثىضطٌف ٗثىغي٘ ٗثىضقَح  ٕٜٗ ثىغقجفرز ث١ٕرو ػروثً  ىضؼَٝرَ عقجفرز عٌ ثىذقظ فٜ 

 ثىض ىل. 
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إُ ثىْٞجّررجس ٗثىذررٌثٍؼ ثىضؼيَٞٞررز ٗػيررٚ ٍنضيررل ٌٍثفررو ثىضؼيررٌٞ  درروً ث ٍررِ ًٝررجٛ ث١ٟ ررجه 

ٗفضٚ ثىؾجٍؼز  دقجؽز ٍجّز إىٚ صَْٖٞٞج دٌثٍؼ صؼٍَ ٍِ ثىضٞرجٍِ ٗثىض رجٌٕ ٗثىضر ىل ٗثىضر٘ثه درِٞ 

١فٌثه ٗميىل دِٞ ثىَؾضَؼجس ٗفَٞج دِٞ ث١ٌٍث
 
. 

ٗٝضَغو ثىذؼو ثىضؼيَٜٞ ثىقجهً ػيٚ صققٞت ثىض ىل دِٞ أفٌثه ثىَؾضَغ ٍِ م٦ه ع٦ط ٍْض٘ٝجس  

   ػيٚ ثىْق٘ ثٟصٜ:203-202  2006ٗىمٌٕج ػقو )

ج ٗٝضٞررَِ ٕرريث ثىَْررض٘ٙ ثمضٞررجً ثىقَٞررز  ٗىىررل دؼررو ثىضؼررٌف ػيٖٞرر انًغةةخٕٖ انؼمهةةٙ انًؼشفةةٙ:( 1

ٍٗؼٌفررز ٍَثٝجٕررج ٗثمضٖررجف درروثةيٖج  ٍَٗثٝررج مررو درروٝو  ٗثٟعررجً ثىَضٌصذررز ػيررٚ مررو درروٝو  عررٌ 

ث هُٗ إمررٌثٓ  ٗٝضنررُ٘ ٕرريث ثىَْررض٘ٙ ٍررِ عرر٦ط  ًٌ ث٥ ضْررجع دٖرريٓ ثىقَٞررز ٗثمضٞجًٕررج ثمضٞررجًث فرر

هًؽجس ٕٜ: ثّضنٖجف ثىذروثةو ثىَنضي رز  ٗثىْظرٌ فرٜ آعرجً ٗػ٘ث رخ ٕريٓ ثىذروثةو  ٗث٥مضٞرجً 

 ثىقٌ.

٦ه ٕيث ثىَْض٘ٙ َٝنرِ ىي رٌه ثىقرجهً ػيرٚ ثمضٖرجف ثىقرٌٞ ٗثىضؼرٌف ػيٖٞرج  أُ َٝٞرَ درِٞ ثىقرٌٞ ٍِ م

ثىْجفؼز ١ى ز ثىَؾضَغ ٗصَجّنٔ  ٗثىٞجًر ثىضٜ صؤهٛ إىٚ ص ٌق ثىَؾضَغ ٗصََ ٔ  عٌ ْٝضقو دؼرو 

 ىىل إىٚ ثىقْجػز دقٌٞ ثىض ىل ٗثىضَْل دٖج ٍَٗجًّضٖج.

يث ثىَْض٘ٙ صقوٌٝ ثىقٌٞ  ٗث٥ػضَثٍ دٖج  ٗثىٖؼً٘ دجىْرؼجهر ٗٝضَِٞ ٕ انًغخٕٖ انٕجذاَٙ انذش: (2

٥مضٞجًٕج  ٗإػ٦ُ ثىضَْل دٖج  ٗٝوثفغ ػْٖج  فجىٖن٘ ثىيٛ ٝضذْرٚ  َٞرز ث٣ٝغرجً فئّرٔ ٝ ضنرٌ 

دٖيٓ ثىقَٞز  ٗٝؼيِ دجػضَثٍ ػِ ٍْجػوصٔ ى٠مٌِٝ  ٗصقوٌٝ ثىؼُ٘ ىٌٖ  ٗٝضنُ٘ ٕريث ثىَْرض٘ٙ 

 ٥مضٞجً ثىقَٞز  ٗإػ٦ُ ثىضَْل دجىقَٞز.ٍِ هًؽضِٞ َٕج: ثىٖؼً٘ دجىْؼجهر 

ْؼيَررٌ ٍررِ ٍؼررجىٌ ث٥ػضررَثٍ فٖٞررج ٍررغ ثىْررؼجهر فررٜ          ََ ٗفررٜ ٕرريث ثىَْررض٘ٙ ٝررضٌ إظٖررجً  ررٌٞ ثىضرر ىل  م

صطذٞقٖج ٗثىضَْل دٖج  ٗدجىَقجدرو  ثىضٌدٞرز ػيرٚ ثىٖرؼً٘ دؼروً  ذر٘ه هٗثػرٜ ثى ٌ رز  ٗثىضقريٌٝ 

 ٍْٖج.

ٕيث ثىَْض٘ٙ صٌؽَز ثىقَٞز مَؼضقو ٗ ْجػرز إىرٚ ٍَجًّرز  ٗٝضَِٞ انًغخٕٖ انغهٕكٙ االدساكٙ: (3

ّٗري٘ك ٗفؼرو  ٝضْرت ٍرغ ٍٞررَُ٘ ثىقَٞرز  ٍرغ صنرٌثً ٕريٓ ثىََجًّررز ٍرغ مرو ثىَ٘ث رل ثىضررٜ 

صظٖررٌ فٖٞررج  ٗصرريٗدٖٞج فررٜ ثىْظررجً ثىقَٞررٜ  فضٚررذـ ٕجهًٝررج ىررٔ فررٜ صٚررٌفجصٔ دغررٜ ثىْظررٌ ػررِ 

ٝضٚرٌف دٚروق فرٜ مرو ثىَ٘ث رل ثىؼ٘ث خ ثىَضٌصذز ػيٖٞرج  فَرِ ٝضذْرٚ  َٞرز "ثىٚروق" فئّرٔ 

 فٞق٘ه ثىققٞقز  ٗٝنُ٘ ٙجه ًج فٜ ٍ٘ثػٞوٓ ٗػٖ٘هٓ ٗػق٘هٓ ٗأفؼجىٔ ٗأ ٘ثىٔ.

ٍِ م٦ه ثىضٌدٞز ػيٚ ٕيث ثىَْض٘ٙ ٝضَغو ثىَؾضَغ  ٌٞ ثىض ىل ّيً٘مج ٍَٗجًّز  ٗصٚرذـ ٕريٓ 

ْٗٝضٌْٞ دٔ فٜ ثىقٌٞ ػجهر ٗصقجىٞو ٍِٗ أٙو ّْٞؼ ثىَؾضَغ ٗمٞجّٔ  ٗصٚذـ ّظجً فٞجر ٌْٝٞ دٔ ثى ٌه 

 مو ؽ٘ثّخ فٞجصٔ.

فٜ ٝ٘  ٍج ّذت ٍِ ٍْض٘ٝجس َٝنِ ثىق٘ه أُ ثىضٌدٞز ٝؾرخ أُ صؼَرو ػيرٚ صٌّرٞل ثىقرٌٞ فرٜ 

ّ ُ٘ ث١فٌثه صققٞقًج ١ى ز ثىَؾضَرغ  فجىضٌدٞرز ث٣ّر٦ٍٞز صرٌد٠ ثىقرٌٞ دجىؼقٞرور ٗثىٖرٌٝؼز ىَرج فٖٞرج ٍرِ 

ّٜ ىي ررٌه  ٗٝؤمررو ثىذجفررظ إَٔٞررز ثىذُؼررو مٞررٌ ٗٙرر٦ؿ ىيَؾضَررغ  ٕٗرريث ميررٔ ٝررٌصذ٠ دذْررج  ثىذؼررو ث٣َٝررج

ثىضؼيَٜٞ فٜ صنِ٘ٝ ٕنٚٞز ثى ٌه ثىَْيٌ ثىقجهً ػيٚ ٍ٘ثؽٖز ثىَضغٌٞثس ثىَؼجٌٙر ٍِ م٦ه صنْ٘ٝٔ 

ثىَؼٌفٜ ٗثىؼقيٜ ٗثىضٌد٘ٛ  ٗإمْجدٔ ثىَٖجًثس ثىقٞجصٞز ٗثىَؾضَؼٞز ٗثىؼيَٞز ثىضرٜ صَنْرٔ ٍرِ ثىْرٌٞ 

ث ػ ًً  يٚ موٍز ٍؾضَؼٔ.ػيٚ ثىوًح ثىٚقٞـ  ٗصؾؼئ فًٌهث  جه

ٗىنٜ ّْؾـ أٍرجً ثىَضغٞرٌثس ثىَؼجٙرٌر  ٗثىضرٜ صرؤعٌ ّريذًج ػيرٚ صققٞرت ثىضر ىل  ػيْٞرج ثىؼر٘هر 

ىيضٌدٞز ث٦ّ٣ٍٞزم ىَج صضََٞ درٔ ٍرِ ّرَجس ٗمٚرجة٘  صضَغرو فرٜ مّٖ٘رج ًدجّٞرز ثىَٚروً  ٗصَضرجٍ 
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ثىؾ٘ثّرخ ثىضرٜ  دجىنَجه ٗثىض٘ثٍُ ٗث٥ػضوثه ٗثى٘ث ؼٞز  ٍَرج أٝر ٚ ػيرٚ ٍْٖؾٖرج ثىٖرَ٘ه فرٜ ؽَٞرغ

ٝقضجؽٔ ث٣ّْجُ  ٗدَج ٝض٘ثفت ٍغ ثى طٌر
 

  .45  2000ٗ)ثىقجٍٍٜ  

  ف٘ه ٍقٍ٘جس ثىذؼو ثىضؼيَٞرٜ ٗأعرٌٓ فرٜ صققٞرت 514-509  ٗ 2005ٗمَج ىمٌ ثىن٦ّٜٞ )

 ػَيش ثىضٌدٞز ث٦ّ٣ٍٞز ػيٚ ص٘فٌٞ ع٦عز أًٍ٘ : -ٗفور ث٣ّْجّٞز  -ثىض ىلم إى  جه: ٗىضققٞت ٕوف 

ٗىٗ  -ث١ٍررز ثىَْرريَز  -صٌدرر٘ٛ  ٕرريث ثىؾٖررجٍ ثىضٌدرر٘ٛ ٝؼْررٚ دضققٞررت ٗفررور ث٣ّْررجّٞز : ؽٖررجٍ األٔل

ٍقض٘ٙ فنٌٛ  ىٔ ٍ٘ثٙ جس ٍؼْٞز  ٥ صْضطٞغ ثىقٞجً د٘ظٞ ضٖرج ثىضٌد٘ٝرز إ٥ إىث ثصٚر ش دٖريٓ 

ثىَ٘ثٙر جس مجٍيررز  ٍٗرِ أدٌٍٕررج ٍررج ٝؾرخ أُ صنررُ٘ ػيٞرٔ ث١ٍررز ثىَْرريَز فرٜ صْظررٌٞ ػ٦ ضٖررج 

ٗثىقذيٞز ٗثىطجة ٞز  فَِ ٗظجة ٖج ديه ثىؾٖو فٜ ٗفوصٖج  فٖٜ أٍز ٍ ض٘فز ٗدؼوٕج ػِ ثىؼٚذٞز 

ىؾَٞررغ ثىؼْجٙررٌ ثىٚررجىقز ٍررِ ث٣ّْررجّٞز ميٖررج  ٗثىضررٜ صٌهررخ ثىَٖررجًمز فررٜ ٗظٞ ررز ث١ٍررز 

 ثىَْيَز  ٗصٌْٖ فٜ صنجىٞ ٖج ٍٗضطيذجس ثىذيه فٜ ّذٞيٖج  ٕٗيٓ ٕٜ ٗظٞ ز ثىضٌدٞز ثىَْضٌَر.

ىيؾٖررجٍ ثىضٌدرر٘ٛ ثىَٖررجً إىٞررٔ  ٗصرر٘فٌ ىررٔ ثىقٞررجً د٘ظٞ ضررٔ دررِٞ إٔررو : ٍؤّْررجس صٌد٘ٝررز صضْررغ انزةةاَٙ

ث١ًٛ ؽًَٞؼج  فْٖجك ثىؼوٝو ٍِ ثىَؤّْجس ثىضٌد٘ٝز ثىضٜ أ جٍضٖرج ثىضٌدٞرز ث٣ّر٦ٍٞز ى٤ّرٖجً 

فررٜ صققٞررت ثىضٌدٞررز ثىؼجىَٞررز  ٗٗفررور ث١ٍررز درروً ث ٍررِ ثىَْررجؽو ٍْرري دررَٗؽ ّررً٘ ث٣ّرر٦ً إىررٚ 

 ثىَؤّْجس ثىضٌد٘ٝز ثىْظجٍٞز.

: أّجىٞخ صٌد٘ٝز ىٖج ٍِ ثىٖرَ٘ه ٗثى٘ث ؼٞرز  ٗ يرز ثىضنرجىٞل دَرج ٝضْجّرخ ٍرغ ثىٖروف ثىَريمً٘  انزانذ

ٗىقررو فرروهس ثىضٌدٞررز ث٣ّرر٦ٍٞز ٟررٌق  ٗأّررجىٞخ ػوٝررور ىضٌدٞررز ثىذٖررٌٝز  ٗثىضرروًػ دٖررج ّقرر٘ 

 ِ ُو هلِلس َْ َح ثى٘فور  ٗأٗه ٕيٓ ث١ّجىٞخ ثىنطجح ثىقٌآّٜ ى٢ٍز  ف جصقز ثىنضجح صذوأ دض٘ؽٞٔ )ثْىَق ًَ  

َِ  )ثى جصقز:  ٞ َِ   م أٛ ىٌح ثىؼ٘ثىٌ ميٖج  فج١ّجُ فٜ إًّج  أٙ٘ه ثىضٌدٞز ثىضٜ ص٘ؽرٔ 2ثْىَؼجىَ

إىٖٞج ثىضٌدٞز ث٦ّ٣ٍٞز ٕ٘ ثىضنيٜ ػِ هٗثةٌ ثى٥٘  ىيؼٚذٞجس ثىَنضي ز  عٌ ث٥ًصقرج  دؼْجٙرٌ 

 .ر ى٤ّْجّٞز ميٖج٦ٍّٞز  ثىَ٘فوث١ٍز ثىَْيَز  ىضض جػو ػيٚ هثةٌر ثى٥٘  ى٢فنجً ث٣

ٗىَج مجّش ثىْٞجّز ثىضؼيَٞٞز ٗثىضٌد٘ٝز ىيَؾضَغ صضقوه فٜ إٟجً ّٞجّرضٔ ثىؼجٍرزم ىريث فَرِ إٔرٌ 

ث١هٗثً ىيؼَيٞز ثىضؼيَٞٞرز ٗثىضٌد٘ٝرز: ثىضأمٞرو ػيرٚ ٍذروأ ثىضر ىل درِٞ أفرٌثه ثىَؾضَرغ  ٗٝرَجُ ٗفوصرٔ 

ينرز ثىؼٌدٞرز ثىْرؼ٘هٝزم إى إُ ٍرِ ٗص ى ٔ  ٍَٗج ٝؤمو ىىرل ٍرج ّٚرش ػيٞرٔ ٗعٞقرز ّٞجّرز ثىضؼيرٌٞ دجىََ

رز أُمٌؽرش  ٍس ث١ِّ ثىؼجٍز ىيضؼيٌٞ فٜ ثىََينز: "ثىغقز ثىنجٍيز دَقٍ٘جس ث١ٍز ث٣ّر٦ٍٞز  ٗأّٖرج مٞرٌ أ

 ٌْ رضُُن ٍس ِٓ أُ ُس َٕرِي ىيْجُ  ٗث٣َٝجُ د٘فوصٖج ػيٚ ثمض٦ف أؽْجّٖج ٗأى٘ثّٖج ٗصذجِٝ هٝجًٕج"   جه صؼجىٚ: )إِ

أََّ  َٗ ثِفَورً  َٗ زً  ٍس ُِ  )ث٥ّذٞج : أُ ٌْ فَجْػذُُوٗ دهُن ًَ ج ػيرٚ: "ثىضٞرجٍِ ث٣ّر٦ٍٜ فرٜ ّرذٞو 92ج  ًٞ    ّٗٚش أٝ

ؽَررغ ميَررز ثىَْرريَِٞ  ٗصؼررجٌّٖٗ  ٗهً  ث١مطررجً ػررٌْٖ"  ٗػيررٚ: "ثىضنجفررو ث٥ؽضَررجػٜ دررِٞ أفررٌثه 

ث ىيَٚرريقز ثىؼجٍررز ػيررٚ ثىَٚرريقز ثىنجٙررز" )ٍٗثًر ثىضؼيررٌٞ   ًً ثىَؾضَررغ صؼجًّٗررج ٍٗقذررز ٗإمررج  ٗإٝغررج

    ٕٜٗ أِّ صٖوف فٜ ٍؾَيٖج إىٚ ٗفور ثىَؾضَغ ثىْؼ٘هٛ ٗصَجّنٔ ٗأى ضٔ.8  1996ٗ

ٗىنٜ صققرت ثىضٌدٞرز هجٝضٖرج فرٜ هرٌُ ٗصَْٞرز  رٌٞ ثىضر ىل ٗثى٘فرور درِٞ أفرٌثه ثىَؾضَرغ  فئّرٔ 

ٝضؼررِٞ ػيررٚ ثىقٞررجهثس ثىضٌد٘ٝررز ٗٗثٝررؼٜ ثىْٞجّررجس ثىضؼيَٞٞررز صٞررَِٞ ثىَْررجٕؼ ٍررج ٝققررت ثىضرر ىل   

ثىقٌآُ ثىنٌٌٝ ٗثىْْز ثىْذ٘ٝز  ف َٖٞج ثىَرْٖؼ ثىضٌدر٘ٛ ثىٚرجىـ ىنرو ٍٍرجُ ٍٗنرجُ   ٍْضيَٖز ىىل ٍِ

 ٗثىوثػٜ ىضققٞت ثىض ىل ٗثى٘فور ٗثىضَجّل دِٞ أفٌثه ثىَؾضَغ.

  أّٔ ٍِ أؽو دْج  صٌدٞز صقً٘ ػيٚ ثىض ىل  ٗصؼٍَ ٍذجها ثى٘ةجً 90  2005ٌٗٗٝٙ ٟٗ ز )

ٗفت مط٘صِٞ َٕجٗثىَقذز ٗثىضقجًح ٗثىضْجٍـ  ٥ دو ٍِ ثىؼَو 
 

 دقْخ :

  صقٌٝررٌ ثىضٌدٞررز ٍْٗجٕؾٖررج ٍَٗجًّررجصٖج ٍررِ ٍنضيررل إٔررنجه ثىضؼٚررخ ٗثىض ررٌق ٗثىضقررَح

 ٗثىطجة ٞز.
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 .صذْٜ ٍْجٕؼ صٌد٘ٝز  جهًر ػيٚ صؼََٝ  ٌٞ ثىض ىل ٗثىقخ دِٞ ث١ؽٞجه ٗأفٌثه ثىَؾضَغ 

 -َٞٞررز ٗصققٞقًررج ىيذؼررو ثىضؼيَٞررٜ فررٜ صرر ىل ثىَؾضَررغ ٝررٌٙ ثىذجفررظ أُ ػيررٚ ثىَؤّْررجس ثىضؼي

  ثىقٞجً دوًٕٗج فٜ صققٞت صَجّل ثىَؾضَغ ٗأى ضرٔ  ٍرِ مر٦ه ٍرج صقققرٔ ٍرِ -دَْض٘ثٕج ثىؼجً ٗثىؼجىٜ 

 إٔوثف صٌد٘ٝز صضَغو فَٞج ٝيٜ :

ثىضأمٞررو ػيررٚ  ررٌٞ ثىضرر ىل ٗثىَقذررز ٗثىضْررجٍـ دررِٞ ٦ٟدٖررج  ٗىىررل ٍررِ مرر٦ه ٍررج صقررً٘ دررٔ   1

هرٌُ ٕريٓ ثىقرٌٞ فرٜ ّ رُ٘  ثىَؤّْجس ثىضؼيَٞٞز ٍِ دٌثٍؼ صؼيَٞٞرز ٗصٌد٘ٝرز صٖروف إىرٚ

 .ثىط٦ح

ثىْؼٜ ىضَجّل ثىَؾضَغ ٍِ م٦ه ٌّٖ عقجفز ثىض ىل فٜ دٞترز ثىَؤّْرجس ثىضؼيَٞٞرز  ٗىىرل   2

 دجىؼوه ٗثىَْجٗثر دجىضؼجٍو ٗث١ّظَز ٗثىقق٘ق.

هًثّررز هٗثػررٜ ٗأّررذجح ثىض ررٌق ٍٗؼجىؾضٖررج صٌدً٘ٝررج  ٍررِ مرر٦ه ٍررج صقررً٘ دررٔ ثىَؤّْررجس   3

 جٌٕ فٜ ٗفور ثىَؾضَغ ٗػوً ص ٌ ٔ.ثىضؼيَٞٞز ٍِ دٌثٍؼ ٗأّٖطز  صْ

رج  صضٞرَِ إٔروثفٖج ثىؼجٍرز ٗثىنجٙرز صروًٝخ ثىطر٦ح ػيرٚ   4 ًّ صطٌ٘ٝ ثىَْجٕؼ  ىضٞرٌ هًٗ

 ّذو صققٞت ثىض ىل فَٞج دٌْٖٞ.

ثّررضيٖجً ث١ٕرروثف ثىضٌد٘ٝررز ثىنجٙررز دضققٞررت ثىضرر ىل ٍررِ ثىقررٌآُ ثىنررٌٌٝ ٗثىْررْز ثىْذ٘ٝررز   5

 ٍٗ٘ث ل ثىْيل ثىٚجىـ.

ف ثىضٌد٘ٝز ثىضٜ صققت ثىض ىل  ٗثىوٍؼ دْٖٞج ٗدِٞ ث١ّٖطز ثىٚ ٞز ثىضوًػ فٜ صقوٌٝ ث١ٕوث  6

 ٗثى٦ٙ ٞز ثىؼَيٞزم ىضٚذـ ّي٘مجً ػَيٞجً َٝجًّٔ ثىطجىخ فٜ ٍنضيل ٍْجفٜ فٞجصٔ.

 انخاحًت : 

ص٘ثؽٔ ثىَؾضَؼجس ث٣ّر٦ٍٞز ثىؼوٝرو ٍرِ ثىَضغٞرٌثس ثىَؼجٙرٌرم ٍغرو ثىَضغٞرٌثس ث٥ؽضَجػٞرز 

ْٞجّررٞز ٗهٌٕٞررج ثىنغٞررٌ ٍررِ ثىَضغٞررٌثس ثىضررٜ صررؤعٌ فررٜ صرر ىل ثىَؾضَررغ ٗثىغقجفٞررز  ٗث٥ ضٚررجهٝز  ٗثى

ٗصَجّررنٔ  ٗىرريىل ٝذررٌٍ هًٗ ّٗررجة٠ ثىضٌدٞررز ث٣ّرر٦ٍٞز ثىَٖررٌ فررٜ ٍ٘ثؽٖررز ٕرريٓ ثىَضغٞررٌثس ٗصققٞررت 

ٌهٌ ٗؽر٘ه ثىؼوٝررو ٍرِ ثىَضغٞرٌثس ثىضرٜ ص٘ثؽررٔ ث١ٍرز ث٣ّر٦ٍٞسز ْٕررجك ثىضر ىل درِٞ أفرٌثه ثىَؾضَررغ  فر

ٜ َٝنِ ٍِ م٦ىٖج أُ صققت ث١ٍز ث٣ّر٦ٍٞسز ثىضر ىل درِٞ أفرٌثه ثىَؾضَرغ  ٕٗرٜ ثىؼوٝو ٍِ ث١دؼجه ثىض

ثىذُؼو ثىوْٜٝ ٗٝضَغو فٜ ٗفور ثىؼقٞور ٗثىغجٝز  ٗٗفور ثىقٞجهر  ٗٗفور ثىضٌٖٝغ  ٗٗفور ثىغقجفز  ٗثىذؼرو 

ث٥ؽضَررجػٜ ٗٝضَغررو فررٜ ف ررع مٌثٍررز ث٣ّْررجُ  ٗأٍررِ ثىَؾضَررغ ٗثّررضقٌثًٓ  ٗصؼَٝررَ ٍذرروأ ثىضؼررجُٗ 

١م٘ر ٗثىؼوه ٗثىذؼو ث١م٦ ٜ ٗٝضَغو فٜ ثىٚوق ٗث٣م٦ٗ ٗثىٌفت ٗثىٌفَرز ٗثىذريه ٗثىؼطرج   ٗث

ٗثىؼ ٘ ٗثىٚر ـ  ٗثىذؼرو ثىضؼيَٞرٜ ٗٝضَغرو فرٜ ثىَْرض٘ٙ ثىؼقيرٜ ٗثى٘ؽروثّٜ ٗثىْري٘مٜ  ٗ رو ص٘ٙرو 

 ثىذجفظ إىٚ ٍؾَ٘ػز ٍِ ثىْضجةؼ ٗثىض٘ٙٞجس ّ٘ؽَٕج فَٞج ٝيٜ:

 انُخائج: . أ

ز ص٘ثؽٔ ثىؼوٝو ٍِ ثىَضغٌٞثس ث٥ ضٚجهٝز ٗثىْٞجّٞز ٗث٥ؽضَجػٞرز ٗثىضرٜ أُ ثىَؾضَؼجس ث٦ّ٣ٍٞ .1

  و صؤعٌ ّيذًج ػيٚ ص ىل ثىَؾضَغ ٗصَجّنٔ.

ٝضَيل ثىَؾضَغ ثىَْيٌ ٍقٍ٘رجس ثىضر ىل ٗثىضر٘ثه ٍرِ مر٦ه ٍؾَ٘ػرز ٍرِ ثىَقٍ٘رجس ثىوْٝٞرز ثىضرٜ   .2

ٖرٌٝغ  ٕٗرٜ ٍقٍ٘رجس صضَغو فٜ ٗفرور ثىؼقٞرور ٗٗفرور ثىغقجفرز ٗٗفرور ثىٖروف ٗثىغجٝرز ٗٗفرور ثىض

 صَٝو ٍِ ص ىل ثىَؾضَغ ٗصَجّنٔ ٗصَنْٔ ٍِ ٍ٘ثؽٖز ثىَضغٌٞثس ثىَؼجٌٙر.

أٗؽذش ثىٌٖٝؼز ث٦ّ٣ٍٞز ثىق جظ ػيٚ فٞجر ث٣ّْجُ ٗمٌثٍضٔ  ٗأموس ػيٚ ًٌٝٗر ثىَقجفظز   .3

صققٞقًرج ١ى رز ػيٚ أٍِ ثىَؾضَغ ٗثّضقٌثًٓ  ٗفوهس ثىقق٘ق ٗثى٘ثؽذجس ثىَؾضَؼٞرز ١ُ فرٜ ىىرل 
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 َغ ٗصَجّنٔ  ٗثىق جظ ػيٚ ٦ٍّضٔ.ثىَؾض

ٝذررٌٍ هًٗ ثىَؤّْررجس ثىضٌد٘ٝررز فررٜ صققٞررت صرر ىل ثىَؾضَررغ ٍررِ مرر٦ه ص٘ظٞررل ث٥ّررضٌثصٞؾٞجس  .4

 ثىضٌد٘ٝز ثىَؾضَؼٞز ثىضٜ صٌّل هػجةٌ ثى٘ةجً ٗثىَقذز دِٞ أفٌثهٓ.

ع  مجىقيٌ ٗث١ّجر  ٗثٍض٦ك ثىْ ِ ػْو ثىغٞخ  إٝقجٌف ىينر٦ف ٗثىضْرجٍصَغو ث١م٦ق ث٦ّ٣ٍٞز  .5

ٌٌ ىيَ٘هر ٗثىق٘ثً  ّٗٞيز ٍَٖز أ ٌصٖج ثىٌٖٝؼز ث٦ّ٣ٍٞز فٜ ّذي ثىن٦ف ثىيٛ  و ٝؤعٌ فرٜ  ٗصقوٝ

صرر ىل ثىَؾضَررغ ٗصَجّررنٔ  ٗفررٜ ٕرريٓ ث١مرر٦ق فَجٝررز ىيَؾضَررغ ث٣ّرر٦ٍٜ ٍررِ مجفررز ثىَضغٞررٌثس 

 ث٥ؽضَجػٞز ٗثى نٌٝز ثىْيذٞز.

ٌ ثىَرجهٛ ٗث٣هثًٛ ٗثى ْرٜ فرٜ ٝؤهٛ صَنِٞ ٍؤّْجس ثىضٌدٞرز ث٣ّر٦ٍٞز ٍرِ مر٦ه صقروٌٝ ثىروػ  .6

صؼَٝررَ عقجفررز ثىضرر ىل فررٜ ّ ررُ٘ أفررٌثه ثىَؾضَررغ  ٍررِ مرر٦ه ثىضطررٌ٘ٝ ثىَْررضٌَ ىَْررجٕؼ ثىضٌدٞررز 

ٗأّررجىٞخ صوًْٝررٖج ٗثىقررجةَِٞ ػيٖٞررج  ٗثىَْررجَٕز دٖررنو مذٞررٌ فررٜ صققٞررت ثىضرر ىل ٍررِ مرر٦ه ّذرري 

 رجس ث٥ؽضَجػٞرز  ثىؼٚذٞز ٗثىضؼٚخ ٗثىضطٌف ٌّٖٗ عقجفز ثىق٘ثً ٗصقذو ثٟمٌ  ٗصؼَٞرت ثىؼ٦

 ٗث١م٦ق ث٦ّ٣ٍٞز فٜ ّ ُ٘ ثىَضؼيَِٞ.

 

 

 

 انخٕطٛاث . ب

فضـ ثىق٘ثً ٗثىْقجٓ ثىؼيَٜ ثىذْج  ٗثىٖجهف ٍج دِٞ ثىٖذجح  ٗثىؼيَج  ٗثىَ نٌِٝ  دٖوف إٍثىز ٍرج  .1

ٝظٖررٌ ىرروٙ ثىٖررذجح ٍررِ آًث  فنٌٝررز ٗػررجهثس ثؽضَجػٞررز  صرروػ٘ ىيض ررٌق ٗثىذؼررو ػررِ ثىضرر ىل  

ْٝٞز ٗث٥ؽضَجػٞز ٗث١م٦ ٞز ٗثىضٌد٘ٝز  ٗثىضٜ صغٌُ فٌٖٞ عقجفز ثىض ىل ٗصقٌْٖٚٞ دجىَقٍ٘جس ثىو

 فَٞج دٌْٖٞ ٗدِٞ ٍؾضَؼٌٖ.

ص٘ػٞز أفرٌثه ثىَؾضَرغ ٍٗرِ ٝرٌَْٖ ثىطر٦ح فرٜ ثىَروثًُ ٗثىؾجٍؼرجس درجىَضغٌٞثس ث٥ ضٚرجهٝز  .2

 ٗثىْٞجّٞز ٗث٥ؽضَجػٞز ٗثى نٌٝز ثىَؼجٌٙر ثىضٜ ٝ٘ثؽٖٖج ثىَؾضَغ ثىَْيٌ.

ضٌدٞز ث٣ّر٦ٍٞز ى٦ٕضَرجً دج١دؼرجه ثىوْٝٞرز ٗث٥ؽضَجػٞرز ٗث١م٦ ٞرز ٗثىضؼيَٞٞرز هػ٘ر ٍؤّْجس ثى .3

مّٖ٘رج  رجهًر ػيرٚ صققٞررت صر ىل ثىَؾضَرغ ٗىىررل ٍرِ مر٦ه هٍؾٖرج فررٜ ثىَْرجٕؼ  ٗصْقٞرز ثىَْررجٕؼ 

 ثىَ٘ؽ٘هر ٍِ مجفز إٔنجه ثىضطٌف ٗثىضؼٚخ.

ٍْي ّْ٘ثس ثىوًثّرز ث١ٗىرٚ أُ صقً٘ ٍؤّْجس ثىضٌدٞز ث٦ّ٣ٍٞز د٘ٝغ مطز صٌد٘ٝز ٕجٍيز صذوأ  .4

ٗىغجٝز ثىضؼيٌٞ ثىؾجٍؼٜ صضَِٞ ؽ٘ثّخ صققٞت ص ىل ثىَؾضَغ ٗثىضطذٞقجس ثىضٌد٘ٝز ٗثىؼيَٞز ىريىل 

 ىنٜ ٝنضْذٖج ثىَضؼيٌ ٍْي ٙغٌٓ.

إٍثىز مو ٍظجٌٕ ثى ٌ ز هثمو ثىَؾضَغ ٍِ م٦ه  ٞجً ٍؤّْرجس ثىضٌدٞرز ٗمجٙرز ثىؾجٍؼٞرز دؼقرو  .5

 ف٘ه إَٔٞز ثىض ىل ٗعٌَثصٔ ػيٚ ثىَؾضَؼجس.ثىَؤصٌَثس ٗثىْوٗثس ٗثىَقجٌٝثس 

إؽررٌث  ثىََٝررو ٍررِ ثىوًثّررجس ٗثىذقرر٘ط ٗدنجٙررز ثىَٞوثّٞررز ٍْٖررج ىغجٝررجس ثىضؼَررت ٗثىضّ٘ررغ فررٜ  .6

 ؽ٘ثّخ صققٞت ص ىل ثىَؾضَغ.

 جـ ـ يمخشداث انذساعت :

 فٜ ٝ٘  ّضجةؼ ٗص٘ٙٞجس ثىوًثّز ثىقجىٞز ٝقضٌؿ ثىذجفظ هًثّجس أمٌٙ ٍنَيز ٍِ إَٖٔج: 

و ث٣ػرر٦ً فررٜ صطذٞررت ث١دؼررجه ثىضٌد٘ٝررز ىضققٞررت صرر ىل ثىَؾضَررغ ثىَْرريٌ فررٜ ٝرر٘  هًٗ ّٗررجة .1

 ثىَضغٌٞثس ثىَؼجٌٙر ٍِ ٗؽٖز ّظٌ ثىنذٌث .
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هًٗ ثىَْررؾو فررٜ صطذٞررت ث١دؼررجه ثىضٌد٘ٝررز ىضققٞررت صرر ىل ثىَؾضَررغ ثىَْرريٌ فررٜ ٝرر٘  ثىَضغٞررٌثس  .2

 ثىَؼجٌٙر ٍِ ٗؽٖز ّظٌ أةَز ثىَْجؽو.

ىضٌد٘ٝرز ىضققٞرت صر ىل ثىَؾضَرغ ثىَْريٌ فرٜ ٝر٘  ثىَضغٞررٌثس هًٗ ثىَوًّرز فرٜ صطذٞرت ث١دؼرجه ث .3

 ثىَؼجٌٙر ٍِ ٗؽٖز ّظٌ ثىَؼيَِٞ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًظادس ٔانًشاجغ

. صققٞررت: ٍقَررو ػَٝررٌ ٕررَِ. ثىطذؼررز انشعةةانت انخبٕكٛةةت . 2004ثدررِ ثىقررٌٞ  ٍقَررو دررِ أدررٜ دنررٌ. )

 ث١ٗىٚ. ٍنز ثىَنٌٍز:  هثً ػجىٌ ثى ٘ثةو.

صققٞرت: أدر٘ صَرٌٞ ٝجّرٌ درِ إدرٌثٌٕٞ    شح طذٛخ انبخةاس٘. . 2003)ثدِ دطجه  أد٘ ثىقِْ ػيٜ .

 ثىطذؼز ث١ٗىٚ  ثىٌٝجٛ: ٍنضذز ثىٌٕو.

. صققٞررت: ٍٚررط ٚ ثىْررقج ٗإدررٌثٌٕٞ انغةةٛشة انُبٕٚةةت . 1990ثدررِ ٕٖررجً  ػذررو ثىَيررل ؽَررجه ثىرروِٝ. )

جدٜ ث١دٞجًٛ ٗػذو ثىق ٞع ثىٖيذٜ. ثىطذؼز ثىغجّٞز. ٍٚرٌ: ٕرٌمز ٍنضذرز ٍٗطذؼرز ٍٚرط ٚ ثىذر

 ثىقيذٜ.

. دقرظ ٍقروً ىَيضقرٚ ػيَرج  بةشايج ػًهٛةت نخذمٛةك انٕدةذة االعةاليٛت . 2006أد٘ ؽرٌر  ّريطجّٜ. )

-3ثىَْررريَِٞ ث١ٗه )ٗفرررور ث١ٍرررز ث٣ّررر٦ٍٞز   ًثدطرررز ثىؼرررجىٌ ث٣ّررر٦ٍٜ  ٍنرررز ثىَنٌٍرررز  

5/3/1427. ٕ 

ثىطذؼرز ث١ٗىرٚ.  ٛت.دكى االَخًاء انٗ انفشق ٔاألدضاب ٔانجًاػاث االعةالي . 1990أد٘ ٍٝو  دنٌ. )

 ثىقجٌٕر: هثً ثىقٌٍِٞ ىيٌْٖ ٗثىضٍ٘ٝغ.

 . أعرررٌ ثىَضغٞرررٌثس ثىْٞجّرررٞز ٗث٥ ضٚرررجهٝز ٗثىغقجفٞرررز 2013أدررر٘ ّرررٞوٗ  ٗفٞرررت ٗثىٌثٕررروٛ  ّرررؼٞو. )

ٗث٥ؽضَجػٞز فٜ ثىَؾضَرغ ثى يْرطْٜٞ. ٍؾيرز ثىذقرظ ثىؼيَرٜ فرٜ ثىضٌدٞرز  ؽجٍؼرز ػرِٞ ٕرَِ  

14(2  553-584. 

ًّررجىز ٍجؽْررضٌٞ  هٞررٌ  ٔدةةذة األيةةت االعةةاليٛت فةةٙ انغةةُت انُبٕٚةةت..  2009أدرر٘ ػرر٘هر  أفَررو .)

ٍْٖررً٘ر  ميٞررز  أٙرر٘ه ثىرروِٝ   ْررٌ ثىقرروٝظ ثىٖررٌٝل ٗػيٍ٘ررٔ  ثىؾجٍؼررز ث٣ّرر٦ٍٞز  هررَر  

 فيْطِٞ.

يجهةةت انكهًةةت،  . ثىٖررذجح ٗثىضقرروٝجس ثىَؼجٙررٌر: ٍقجًدررز  ٌآّٞررز عقجفٞررز. 2009آه فَررجهر  فْررِ. )

 .21-5   65)16ذاد، بٛشٔث، يُخذٖ انكهًت نهذساعاث ٔاألب
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 ً .1948ث١ٌٍ ثىَضقور  ث٣ػ٦ُ ثىؼجىَٜ ىقق٘ق ث٣ّْجُ )

ًٗ رز ػَرو  يفٕٓو انٕدذة ٔيؼٕلاث حذمٛمٓا فٙ ٔالةغ األيةت انًؼاطةشة. . 2006ثىذجىنٜ  هىوثً. )

ٍقوٍز إىٚ ٍؤصٌَ دق٘ط ثىَرؤصٌَ ثىؼيَرٜ ثىغرجٍِ ىنيٞرز ثىٖرٌٝؼز دؾجٍؼرز ؽرٌٓ: ٗفرور ث١ٍرز 

 .2006ٍ ٍٖٖ٘ج ٍٗؼ٘ جصٖج  ث١ًهُ  ّ٘فَذٌ  ث٦ّ٣ٍٞز:

. ثىطذؼررز ث١ٗىررٚ. ثىقررجٌٕر: هثً األيةةت االعةةاليٛت يةةٍ انخبؼٛةةت انةةٗ انشٚةةادة . 2010درروًٛ  ٍقَررو. )

 ثىٚ ٘ر ىيٌْٖ ٗثىضٍ٘ٝغ.

يجهةةت انذكًةةت  . ثىرروِٝ ث٣ّرر٦ٍٜ ٗث١مرر٦ق ٗهًٕٗررج فررٜ دْررج  ثىَؾضَررغ. 2015دٌمررجس  ٍمٌٝررج. )

 .180-161  34)1ضائش، نهذساعاث انفهغفٛت، انج

ثىطذؼرز ث١ٗىرٚ. ثىٌٝرجٛ: ٍٗثًر ثىٖرؤُٗ  دمٕق االَغةاٌ فةٙ االعةالو. . 1998ثىضٌمٜ  ػذو هللا. )

 ث٦ّ٣ٍٞز ٗث١ٗ جف ٗثىوػ٘ر ٗث٣ًٕجه.

صققٞرت: ٗهثه ثىقرجٛ. ثىطذؼرز ث١ٗىرٚ. دٞرٌٗس:  انبظةائش ٔانةزخائش. . 1988ثىض٘فٞوٛ  أد٘ فٞرجُ. )

 هثً ٙجهً ىيٌْٖ.

ثىطذؼز ثىٌثدؼرز. ٍٚرٌ: هثً ثى٘فرج  ىيطذجػرز  انطشٚك انٗ جًاػت انًغهًٍٛ. . 1990ِٞ.)ؽجدٌ  فْ

 ٗثىٌْٖ.

يجهت انًؼشفت،  . ث١دؼجه ثىضٌد٘ٝز ٗثىْ ْٞز ٗث٥ؽضَجػٞز ىغقجفز ثىضْجٍـ. 2005فجًط  ػذو ثىقَٞو .)

 77-72   122ٗ)  1ٔصاسة انخؼهٛى، انغؼٕدٚت، 

 ٛت ٔيخطهباحٓةةا انخشبٕٚةةت فةةٙ ػةةٕء انخذةةذٚاث انًؼاطةةشة.انٕٓٚةةت االعةةالي . 1995فجٍررو  مَررجه. )

ًّجىز ٍجؽْضٌٞ  هٌٞ ًٍْٖ٘ر  ميٞز ثىضٌدٞز   ٌْ أٙ٘ه ثىضٌدٞز ث٣ّر٦ٍٞز  ؽجٍؼرز ث١ٍٕرٌ  

 ثىقجٌٕر..

 . ً ٝررز ؽوٝررور ١هٗثً ميٞررجس ثىضٌدٞررز فررٜ صَْٞررز ٗػررٜ ٦ٟدٖررج دجىٖ٘ٝررز 2012ثىقذٖررٜ  ٍؾرروٛ .)

يجهةت انبذةذ ٌر: هًثّرز فجىرز ىؾجٍؼرز  ْرجر ثىْرِ٘ٝ. ث٦ّ٣ٍٞز فرٜ ٝر٘  ثىضقروٝجس ثىَؼجٙر

 .2012-1967   13)4انؼهًٙ فٙ انخشبٛت: يظش

سإٚةةةت يغةةةخمبهٛت نًُةةةاْج انؼهةةةٕو فةةةٙ ػةةةٕء انًخغٛةةةشاث انؼانًٛةةةت  . 2016فؾرررجٍٛ  فؾرررجٍٛ. )

دقظ ٍقوً إىٚ ثىَؤصٌَ ثىؼيَٜ ثىغجٍِ ىنيٞز ثىٌٖٝؼز دؾجٍؼز ؽرٌٓ صقرش ػْر٘ثُ:  انًؼاطشة.

 -٦ّ1ٍٞز ٍ ٍٖٖ٘ج ٍٗؼ٘ جصٖج  ثىَْؼقو فٜ ؽجٍؼز ؽٌٓ  ؽٌٓ فٜ ثى ضٌر ٍِ ٗفور ث١ٍز ث٣

 ً.2006ّ٘فَذٌ  5

ثىقررجٌٕر: ًثدطررز ثىؾجٍؼررجس  االعةةالو ٔانذةةٕاس يةةغ انذؼةةاساث انًؼاطةةشة. . 2004فْررِ  ٍقَررو. )

 ث٦ّ٣ٍٞز.

َٝررجُ . هّرر٘ق: هثً ثىؼيررٌ ٗث٣دساعةةاث فةةٙ انخشبٛةةت ٔاألدب ٔانفكةةش انةةذُٚٙ . 2018فْررِٞ  فْررِ. )

 ىيٌْٖ ٗثىضٍ٘ٝغ. 

ثىطذؼررز  يخطهبةةاث انًذافظةةت ػهةةٗ َؼًةةت األيةةٍ ٔاالعةةخمشاس فةةٙ بالدَةةا. . 1997ثىققٞررو  ّرريَٞجُ .)

  ٍطجدغ ثىضقْٞز ى٢ٗفْش.ث١ٗىٚ. ثىٌٝجٛ: 

 ثىطذؼز ثىٌثدؼز. ثىقجٌٕر: هثً ثى٦ًْ ىيطذجػز ٗثىٌْٖ ٗثىضٍ٘ٝغ. االعالو. . 1981ف٘ٙ  ّؼٞو. )

ىط٦دٖرررج فرررٜ ٝررر٘    . هًٗ ثىؾجٍؼرررز فرررٜ ثىق رررجظ ػيرررٚ ثىٖ٘ٝرررز ثىغقجفٞرررز2015ًٍٞرررجُ  ٍقَرررو. )

 .187-164   37)1يجهت بذٕد انخشبٛت انُٕػٛت، يظش، ثىَضغٌٞثس ثىَؼجٌٙر. 

https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20
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دٕنٛةت يشكةض انبذةٕد  . ٗفور ث١ٍز فٜ ثىقٌآُ ثىنٌٌٝ: ص ٌْٞ ٍ٘ٝ٘ػٜ. 2011ثىٌَٕثّٜ  مجىو. )

 .76-39   23)7 ٔانذساعاث االعاليٛت، جايؼت انماْشة،

ثىطذؼرز ث١ٗىرٚ.  انٕدةذة فةٙ ؽشٚةك األيةت االعةاليٛت. يؼةانى . 1993ثىْجٝـ  أفَو ٗػٌَ ّٝ٘رل .)

 ثىقجٌٕر: ثىوثً ثىٌَٚٝز ثىيذْجّٞز.

دٔس انخشبٛةةت االعةةاليَّٛت فةةٙ حذمٛةةك ٔدةةذة األيةةت انًغةةهًت فةةٙ ػةةٕء  . 2011ثىْررذٞؼٜ  ػيررٜ .)

 ًّجىز همضً٘ثٓ  هٌٞ ًٍْٖ٘ر  أً ثىقٌٙ  ٍنز ثىَنٌٍز. انخَّذذٚاث انًؼاطشة.

 . هًٗ ثىضٌدٞرز ث٣ّر٦ٍٞسز فرٜ صققٞرت ٗفرور ث١ٍرز ثىَْريَز فرٜ ٝر٘  2010ثىْذٞؼٜ  ػيٜ ٍغٞرخ. )

 ثىضسقوٝجس ثىَؼجٌٙر. ًّجىز همضً٘ثٓ  هٌٞ ًٍْٖ٘ر  أً ثىقٌٙ  ٍنز ثىَنٌٍز.

. صققٞرت: ػذروثىٌفَِ حٛغٛش انكشٚى انشدًٍ فٙ حفغٛش كالو انًُةاٌ . 2000ثىْؼوٛ  ػذوثىٌفَِ .)

 ٗس: ٍؤّْز ثىٌّجىز.دِ ٍؼ٦ ثىي٘ٝقت. ثىطذؼز ث١ٗىٚ. دٌٞ

ًّررجىز ٍجؽْررضٌٞ   هٞررٌ  رٔ٘ انمشبةةٗ ٔاألسدةةاو فةةٙ ػةةٕء انمةةش ٌ انكةةشٚى. . 2010ّررنٞل  ٍٖررج. )

ًٍْٖ٘ر  ميٞز ثىوػ٘ر ٗأٙ٘ه ثىوِٝ   ْرٌ ثىروػ٘ر ٗػيرً٘ ثىقرٌآُ  ثىؾجٍؼرز ث٣ّر٦ٍٞز  هرَر  

 فيْطِٞ.

هًٕٗج فٜ صققٞرت ث١ٍرِ  . أِّ ثىؼ٦ جس ث٥ؽضَجػٞز فٜ ثىقٌآُ ثىنٌٌٝ 2012ٗثىْيطجّٜ  فِْٞ. )

 .186-173   2)1  يجهت كهٛت انخشبٛت، انجايؼت انًغخُظشٚت، انؼشاقث٥ؽضَجػٜ. 

. ثىطذؼرز ث١ٗىرٚ. دٞرٌٗس: انخشبٛت االعةاليٛت أطةٕنٓا ٔيُٓجٓةا ٔيؼهًٓةا . 2008ثىْٞو  ػجٟل. )

 ى نٌ ثىؼٌدٜ.هثً ث

ًّرجىز ٍجؽْرضٌٞ  هٞرٌ  يفٓةٕو انٕدةذة دساعةت َمذٚةت فةٙ ػةٕء االعةالو. . 2012ثىٖغٌٛ  مجىو .)

ٍْٖررً٘ر  ميٞررز ثىٖررٌٝؼز   ْررٌ ثىغقجفررز ث٣ّرر٦ٍٞز  ؽجٍؼررز ث٣ٍررجً ٍقَررو دررِ ّررؼ٘ه ث٣ّرر٦ٍٞسز  

 ثىٌٝجٛ.

 ٌ: ثىَؤىل..)ثىطذؼز ثىغجّٞز  .ثىْجٕ طشةُ انؼمٛذة ْٙ األعاطُ  . 2010ثىٖق٘ه  ػيٜ .)

 . هًٗ ثىضٌدٞررز ث٣ّرر٦ٍٞز فررٜ صؼَٝررَ ٍذررجها ث١ٍررِ ثىررْٟٜ٘ ىرروٙ ٟيذررز 2017ثىٖررٌػز  ّجٙررٌ. )

 .20-1   13)1انًجهت األسدَٛت فٙ انذساعاث االعاليٛت، ثىَوثًُ ث١ًهّٞز. 

دٔس انجايؼاث فٙ انُٕٓع باأليت االعاليٛت: حةشاد انًاػةٙ ٔظةشٔف  . 2004ثىٚجٗٛ  ٍقَو. )

 ثىقجٌٕر: ًثدطز ثىؾجٍؼجس ث٦ّ٣ٍٞز. ث انًغخمبم.انذاػش ٔحطهؼا

. ػهٛٓةا ٔانًذافظةت انًغةهى ٔدةذة انًجخًةغ حذمٛةك فةٙ االعةالو يةُٓج . 2008ثىٚرٌٍٜ  أفَرو. )

 ث٦ّ٣ٍٞسز   ثىْ٘هثُ. هًٍجُ أً ًّجىز همضً٘ثٓ   ؽجٍؼز

إىٚ ثىَرؤصٌَ  . دقظ ٍقؤًدذة األيت االعاليٛت: يفٕٓيٓا ٔيؼٕلاحٓا .  2006ثىَٚجهٛ  ػوّجُ. )

ثىؼيَررٜ ثىغررجٍِ ىنيٞررز ثىٖررٌٝؼز دؾجٍؼررز ؽررٌٓ صقررش ػْرر٘ثُ: ٗفررور ث١ٍررز ث٣ّرر٦ٍٞز ٍ ٍٖٖ٘ررج 

 .ٍ  2006ّ٘فَذٌ  5 -1ٍٗؼ٘ جصٖج  ثىَْؼقو فٜ ؽجٍؼز ؽٌٓ  ؽٌٓ  ث١ًهُ  فٜ ثى ضٌر ٍِ 

صققٞرت: ػذرو هللا درِ ػذرو  (. جةايغ انبٛةاٌ ػةٍ حؤٔٚةم  ٘ انمةش ٌ.2001ثىطذٌٛ  ٍقَرو درِ ؽٌٝرٌ.)

 ثىَقِْ ثىضٌمٜ. ثىطذؼز ث١ٗىٚ. ثىْؼ٘هٝز: هثً ٕؾٌ ىيطذجػز ٗثىٌْٖ ٗثىضٍ٘ٝغ ٗث٣ػ٦ُ.

انذساعةاث انؼهًٛةت فةٙ يجةال انمةٛى بكهٛةاث انخشبٛةت فةٙ يظةش: دساعةت  . 2002ػذو ثىٌفَِ  ّوث. )

 ًّجىز ٍجؽْضٌٞ هٌٞ ًٍْٖ٘ر  ميٞز ثىضٌدٞز  ؽجٍؼز ثىًَْٚ٘ر  ٌٍٚ.حمًٕٚٛت. 

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
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يجهةةت انًةةال ٔااللخظةةاد، بُةةك . ثىْظررجً ث٥ ضٚررجهٛ ث٣ّرر٦ٍٜ ٕرر٘ ث١ٙررو.  2016ػغَررجُ  ػررجٌٍ .)

 .78-74   74)3فٛظم االعاليٙ، انغٕداٌ، 

ثىطذؼز ث١ٗىٚ. ثىٌٝجٛ: هثً ثىَٕرٌث   ػهى االجخًاع ٔاجخًاػٛاث انخشبٛت. .2012ػَثٍٛ  فجصِ. )

 ىيٌْٖ ٗثىضٍ٘ٝغ.

ثىٌٝررجٛ: ٍنضررخ ثىضٌدٞررز ثىؼٌدررٜ ىرروٗه  ثىطذؼررز ث١ٗىررٚ. انمةةٛى انغةةهٕكٛت. . 2006ػقررو  ٍقَرر٘ه. )

 ثىنيٞؼ.

يجهةت انجايؼةت  . أعٌ ثىؼقٞور ث٦ّ٣ٍٞز فٜ صٞجٍِ ٗٗفور ث١ٍز ث٣ّر٦ٍٞز. 1984ثىغجٍوٛ  أفَو .)

 .11-98   61)16االعاليٛت نهؼهٕو انششػٛت، انًذُٚت انًُٕسة، 

ت انجايؼةةت االعةةاليٛت يجهةة . ثى٘فررور ث٣ّرر٦ٍٞز: أّْررٖج ّٗٗررجةو صققٞقٖررج  1984ثىغجٍرروٛ  أفَررو .)

 .275-237   21)1نهؼهٕو انششػٛت، انًذُٚت انًُٕسة، 

ثىطذؼرز ث١ٗىرٚ. دٞرٌٗس: هثً ثىنضرخ ثىؼيَٞرز  االلخظةاد فةٙ االػخمةاد. .  2004ثىغَثىٜ  أدر٘ فجٍرو .)

 ىيٌْٖ ٗثىضٍ٘ٝغ.

ْٖررٌ ثىطذؼررز ث١ٗىررٚ. ثىقررجٌٕر: هثً ثىٌٝررجُ ىيطذجػررز ٗثى خهةةك انًغةةهى. . 1987ثىغَثىررٜ  ٍقَررو. )

 ٗثىضٍ٘ٝغ.

ثىطذؼز ثىضجّؼز. ثىقرجٌٕر: هثً ّٖٞرز ٍٚرٌ ىيطذجػرز ٗثىْٖرٌ  جذد دٛاحك. . 2005ثىغَثىٜ  ٍقَو. )

 ٗثىضٍ٘ٝغ.

 . صؼََٝ هثفؼٞرز ث٥ّضَرج  فرٜ ظرو ثىضقروٝجس ثىَؼجٙرٌر ٍرِ ٍْظرً٘ ثىضٌدٞرز 2018ف٘ثًُ  ٕٞ ج . )

 .122-89    172)32انًجهت انخشبٕٚت: دٔنت انكٕٚج، ث٦ّ٣ٍٞز. 

ثىطذؼررز ث١ٗىررٚ. ثىٌٝررجٛ: ٍٗثًر  انذكًةةت فةةٙ انةةذػٕة انةةٗ هللا حؼةةانٗ.  .2008ىققطررجّٜ  ّررؼٞو .)ث

 ثىٖؤُٗ ث٦ّ٣ٍٞز ٗث١ٗ جف ٗثىوػ٘ر ٗث٣ًٕجه.

يمٕيةةاث انذاػٛةةت انُةةاجخ فةةٙ ػةةٕء انكخةةاب ٔانغةةُت )يفٓةةٕو َٔظةةش  . 2002ثىققطررجّٜ  ّررؼٞو. )

 ثىطذؼز ث١ٗىٚ. ثىٌٝجٛ: ٍطذؼز ّ ٌٞ.ٔحطبٛك(. 

 . هًٗ دؼٜ ثىَؤّْجس ثىضٌد٘ٝز فرٜ صققٞرت ثىَ رجٌٕٞ ث٣ّر٦ٍٞز فرٜ ٝر٘  2012ٕٜ  ميل. )ثىقٌ

 .193-140   55)12يجهت انزمافت ٔانخًُٛت، يظش، ٍضغٌٞثس ثىؼٌٚ. 

 . ثىطذؼز ث١ٗىٚ. ثىقجٌٕر: هثً ثىٌٖٗق ىيٌْٖ ٗثىضٍ٘ٝغ.فٙ ظالل انمش ٌ . 1988 طخ  ّٞو. )

ألَشةطت انطالبٛةت نخؼضٚةض انٕدةذة انٕؽُٛةت ٔٔلاٚةت انشةباب يةٍ حفؼٛةم ا . 2017ثىق٘ٝ يٜ  ىؤىرؤر . )

دقررظ ٍقرروً إىررٚ ثىَررؤصٌَ ثىغررجّٜ ىي٘فررور ثىْٟ٘ٞررز صقررظ ػْرر٘ثُ: هًٗ  انخطةةشف ٔاالَذةةشاف.

ثىَؤّْرجس ثىضؼيَٞٞررز فرٜ صؼَٝررَ ثى٘فرور ثىْٟ٘ٞررز  ثىَْؼقرو فررٜ ؽجٍؼرز ثىؾرر٘ف  ثىْرؼ٘هٝز فررٜ 

 ٕ .1439ًدٞغ ث١ٗه  24-23ثى ضٌر ٍِ 

ثىطذؼررز ث١ٗىررٚ. ث٣ٍررجًثس ثىؼٌدٞررز ثىَضقررور:   أْةةذاف انخشبٛةةت االعةةاليٛت. . 2005ٍجؽررو. )ثىن٦ّٞررٜ  

 هثً ثىقيٌ.

يجهت انؼهٕو انخشبٕٚةت،  . ٍْٖؼ ثىضٌدٞز ث٦ّ٣ٍٞز فٜ ثىضؼجٍو ٍغ ثىَنجىل. 2016ثىقجٍٍٜ  ٍجؽو .)

 .391-343   2)24يظش، 
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ضقذيٞز ى٢ٌّر ّٗذو صؼََٕٝج فٜ ظو  . ٍْظٍ٘ز ثىقٌٞ ثى2016َْثىَقِْ  ٍقِْ ٗثىٚق ٜ  أٍو. )

 .35-1   1)5يجهت جاصاٌ: انؼهٕو االَغاَٛت، ثىَضغٌٞثس ثىَؼجٌٙر. 

ثىطذؼرز ث١ٗىرٚ. ثىَوْٝرز ثىَْرً٘ر: ٍنضذرز  حؼظةٛى لةذس انظةالة. . 1986ثىٌٍَٗٛ  ٍقَو دِ ّجٌٙ. )

 ثىوثً ىيطذجػز ٗثىٌْٖ.

ٕ ر   1406   1  ثىَوْٝرز ثىَْرً٘ر  )ٟثىٌٍَٗٛ  ٍقَو دِ ّجٌٙ: صؼظرٌٞ  روً ثىٚر٦ر  ٍنضذرز ثىروثً

(2/693.  

 ثىطذؼز ث١ٗىٚ. ثىن٘ٝش: هثً ث١ً ٌ ىيطذجػز. انًجخًغ االعاليٙ. . 1980ثىٌَٚٛ  ٍقَو .)

 . صؾوٝرررو  إٔوثف ثىوًثّرررجس 2014ٍطجىقرررز  أفررر٦ً ٗثىٖرررٌٝ ِٞ  ػَرررجه ٗدْرررٜ  ٝرررِّ٘   أّرررَج . )

جةاح نببذةاد: انؼهةٕو االَغةاَٛت، يجهةت جايؼةت انُث٦ّ٣ٍٞز فٜ ٝ٘  ثىضق٥٘س ثىَؼجٌٙر. 

28(5   1174- 1206. 

ثىطذؼررز ثىغجىغررز. ثىٌٝررجٛ:  انخٛغةةٛش بشةةشح انجةةايغ انظةةغٛش. . 1988ثىَْررجٗٛ  ٍٝررِ ثىرروِٝ ٍقَررو .)

 ٍنضذز ث٣ٍجً ثىٖجفؼٜ.

ثىٌٝرجٛ:  ٔرٛمت عٛاعت انخؼهةٛى فةٙ انًًهكةت انؼشبٛةت انغةؼٕدٚت. . 1996ٍٗثًر ثىضؼيٌٞ ثىْؼ٘هٝز. )

 ٍ٘ثًر.ًٍْٖ٘ثس ثى

) 1ػشبٛةت، يظةش،  يجهت  ئٌٔثىضطٌف.  ٍ٘ثؽٖز فٜ ثىضْجٍـ ػيٚ  . ثىضٌدٞز2005ٟٗ ز  ػيٜ .)

124   72-93. 

 اجخًاػٛةت، يجهةت  ةئٌٍٔؼجٙرٌر.  فيْر ٞز ث١مر٦ق:  رٌث ر ٍ ٖرً٘  . فر2009ٜٟٗ رز  ػيرٜ .)

 .124-91   119)30االياساث،  

 1، انًؼشفةةت، ٔصاسة انزمافةةت، عةةٕسٚاجهةةت ي . فررِ ثىضٌدٞررز ػيررٚ  ررٌٞ ثىضْررجٍـ. 2013ٟٗ ررز  ػيررٜ. )

(553   16- 44. 

يجهةةت ْرريٌ: هًثّررز صأٙررٞيٞز.  . ثىَ٘ثْٟررز ٗث٥ّضَررج  فررٜ ثىَؾضَررغ ثى2014َٗىررو ٍقَرروُ  ٍقَررو. )

 .53.74   1)19دساعاث اعاليٛت، يشكض انبظٛشة، 

 ثىطذؼز ثىغجىغز. ثىٌٝجٛ: هثً ػجىٌ ثىنضخ. ػهى األخالق االعاليٛت. . 2003ٝجىؾِ  ٍقوثه .)
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