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ىالعـدول
ىبونىالقدمــــــاءىوالمـــحدثون

 دسثســـز ٔمذ٠ــــز

ى

 
ىبـحــثىمـقبـولىللنـذـرىبـالمجلــةىالعلموةىلكلوةىالدرادـــاتى

ىم01/6/6116اإلدالموةىوالعربوةىللبنونىبالقاهرةىبتاروخى
 

ىدى/ىمحمدىمختارىجمعهىمبروك
 

 أسضجر ثألدح ٚثٌٕمذ ثٌّسجعذ

 ٌعشد١ز ٌٍذ١ٕٓدى١ٍز ثٌذسثسجس ثإلسال١ِز ٚث

 ؽجِعز ثألص٘ش دجٌمج٘شر
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 دسُ ثهلل ثٌشفّٓ ثٌشف١ُ

 ِمذِز

ثٌقّددددذ هلل سح ثٌعددددج١ٌّٓ ي فّددددذ ث ١ٍ٠ددددك دؾددددالي ٚؽٙددددٗ 

 ٚعظ١ُ سٍطجٔٗ ي ٚثٌصالر ٚثٌسالَ عٍٝ خجصُ أٔذ١جةٗ ٚسسٍٗ ي

أفصـ ِٓ ٔطك دجٌضجد ي سد١ذٔج ِقّدذ ددٓ عذدذ ثهلل ي ٚعٍدٝ      

 ثٌذ٠ٓ .آٌٗ ٚصقذٗ ِٚٓ سجس عٍٝ ٘ذ٠ٗ إٌٝ ٠َٛ 

 ٚدعذ ..

فمذ أدٜ ثإلعؾجح ٚثالٔذٙجس ثٌشذ٠ذ دجٌقذثعز ثٌغشد١ز إٌٝ 

صٕىددش دعددح ثٌقددذثع١١ٓ ِٚددج دعددذ ثٌقددذثع١١ٓ ثٌعددشح ٌضددشثعُٙ ي   

ٚدعٛصُٙ ثٌسدجفشر ٌٍمط١عدز ثٌضجِدز ِعدٗ ي ٠ٚعدذ دعضدُٙ ٘دزٖ        

ّ ج ٌضقم١دددك ثٌقذثعدددز أٚ صقدددذ٠ظ ثٌعمدددً   ثٌمط١عدددز ًدددشس ج فجسددد

   ٟ أفضدجْ ثٌغمجفدز ثٌغشد١دز ي     ثٌعشدٟ ي ِع ثسصّدجةُٙ ثٌىجِدً فد

ٚثلضفددجأ أعددش ثٌٕمددجد ثٌغددشد١١ٓ ي ٚٔسدد  آسثةٙددُ ي فضددٝ صٍدده        

ي  ٚدفٕش فٟ ِٙذ٘ج ي ث٢سثأ ٚثٌٕظش٠جس ثٌضٟ ِجصش فٟ دالد٘ج

 . ٚدعج ثٌغشد١ْٛ أٔفسُٙ إٌٝ صؾجٚص٘ج ي ٚثٌخشٚػ ِٓ ص١ٙٙج
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ٚلذ أخز دعح ثٌقذثع١١ٓ ٠ٕظدش إٌدٝ ِدج ٠دمصٟ ِدٓ ثٌغدشح       

 صمذً ثٌٕمدج، ي ٚال ٠عجسادٙج ددً ال    عٍٝ أٔٗ لضج٠ج ِسٍّز ال

٠ٕجلشددٙج إال سؽعددٟ ِضخٍددأ ي ٚسأ٠ٕددج أْ ثٌّصددطٍـ ثٌٕمددذٞ      

٠ىضسددخ ل١ّددز وذ١ددشر إرث ثسصددذأ دٕجلددذ أؽٕذددٟ ي أٚ ثٔذغددك ِددٓ    

ٔظش٠ز أؽٕذ١دز ي ٚأٔدٗ ال ٠ىضسدخ صٍده ثٌم١ّدز إرث ثلضدشْ دجسدُ        

 ثٌؾجفظ ي أٚ ثدٓ لض١ذز ي أٚ ثدٓ سذجسذج ي أٚ لذثِز دٓ ؽعفدش ي 

ِدددذٞ ي أٚ ثٌؾشؽدددجٟٔ ي أٚ أددددٟ ٘دددالي ثٌعسدددىشٞ ي أٚ   أٚ ث٢

ثٌّشصٚلٟ ي أٚ ثدٓ س١ًك ي أٚ عذذ ثٌمج٘ش ي أٚ ثدٓ ثألع١دش ي  

أٚ ثٌخط١دددخ ثٌمض٠ٕٚدددٟ ي أٚ ثٌعٍدددٛٞ ي ٚأ١دددشُ٘ ِدددٓ أعدددالَ   

 ثألدح ثٌعشدٟ .

عٍددٝ إٔٔددج ال ٔمددأ عٍددٝ ثٌؾٙددز ثٌّمجدٍددز ِددٓ ثٌشددجسب ي     

ي أٚ ٔددشفح  فٕدشفح ثٌقدذ٠ظ وٍددٗ ي أٚ ثٌغمجفدز ثٌغشد١ددز وٍٙدج    

ٌّؾشد سفح ث٢خش ثٌغمجفٟ ي دً إٕٔج ٔذعٛ إٌٝ إِعدجْ ثٌٕظدش   

فددٟ صٍدده ثٌغمجفددز ثٌٛثفددذر ي فٕمخددز ِٕٙددج ِددج ٠شددىً إاـددـجفز         

فم١م١ددز ٌغمجفضٕددج ي ٠ٚضٕجسددخ ِددع د٠ٕٕددج ٚل١ّٕددج ٚفضددجسصٕج ي      

 ٚٔطشؿ ِٕٗ ِج ٠عذ صذ١ِش ث ٌٙزٖ ثألسس ٚثٌم١ُ .
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ٍم ددج ل٠ٛ ددج ٚٔؤوددذ أْ ثٌمددشثأر ثٌٛثع١ددز ٌٍضددشثط صشددىً ِٕط  

٠ّىٓ أْ ٠ؤسس ٌٕظش٠ز ٔمذ٠ز عشد١ز ي صمخز ِٓ ِجا١ٙج ِج 

صذٕٟ ع١ٍٗ فجاش٘ج ِٚسدضمذٍٙج ي صٕذغدك ِدٓ عّدك ثٌضدشثط ي      

ٚصطعُ دجٌؾذ٠ذ ٚثٌّخضٍأ ي ِٓ أ١ش أْ صٕىفب عٍدٝ ثٌدزثس ي   

أٚ صشفح ث٢خش سفض ج ِطٍم ج ي ٌضغّش فٟ ثٌٕٙج٠ز ١ًت ج ؽذ٠ذ ث 

ٌدز ث١ٌّٕٙدز ثٌغشد١دز فدش      ٠ىْٛ ٠ٛ٘ضٕج ثٌٛثل١ز فٟ ظً ِقجٚ

 ّٔٛرؽٙج عٍٝ ثألُِ وجفز .

ِٚٓ ٠ٕظش فٟ دعح ثٌّصطٍقجس ثٌٕمذ٠ز ثٌعصش٠ز ٠ظٓ 

أٔٙددج ِصددطٍقجس فذثع١ددز صددشفز ي ٌىٕددٗ   –ٌٍٍٛ٘ددز ثألٌٚددٝ  –

دم١ٍدددً ِدددٓ ثٌّشثؽعدددز ٠دددذسن أْ ٘دددزٖ ثٌّصدددطٍقجس ادددجسدز   

 دؾزٚس سثسخز فٟ أعّجق صشثعٕج ثألددٟ ٚثٌٕمذٞ .

 ومّٔٛرػ ٌٙزٖ ثٌّصدطٍقجس ي  ٚلذ دسسش ِصطٍـ ثٌعذٚي

ٔ ج ٚثاق ج ِعذش ث عٓ ثٌمصدذ ي ٘دٛ" ا ثٌعدذٚي     ٚثخضشس ٌٗ عٕٛث

دددد١ٓ ثٌمدددذِجأ ٚثٌّقدددذع١ٓ " دسثسدددز ٔمذ٠دددز ا ي ٚؽعٍضدددٗ فدددٟ 

 ِمذِز ي ٚعالعز ِذجفظ ي ٚخجصّز ي عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ "
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" ِفٙدددَٛ ثٌعدددذٚي ٚثٌعاللدددز د١ٕدددٗ ٚدددد١ٓ    ثٌّذقدددظ ثألٚي

 ثالٔقشثف .

 ثٌؾزٚس ثٌضشثع١ز ٌّصطٍـ ثٌعذٚي . " ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ

 " ثٌعذٚي عٕذ ثٌّقذع١ٓ . ثٌّذقظ ثٌغجٌظ

عُ صمصٟ ثٌخجصّز ٌضشًّ أ٘دُ ٔضدجةؼ ثٌذقدظ ي ٠ضذعٙدج عذدش      

 أُ٘ ثٌّصجدس ٚثٌّشثؽع .

ٚإٟٔ ألسؽٛ أْ أوْٛ لذ ٚفمدش ف١ّدج لصدذس ي ٚثهلل ِدٓ     

 ٚسثأ ثٌمصذ ي ٚ٘ٛ فسذٕج ٚٔعُ ثٌٛو١ً .

 

 ِقّذ ِخضجس ؽّعز ِذشٚن د/                        

 أسضجر ثألدح ٚثٌٕمذ ثٌّسجعذ                         

 دى١ٍز ثٌذسثسجس ثإلسال١ِز ٚثٌعشد١ز ٌٍذ١ٕٓ                

 ؽجِعز ثألص٘ش دجٌمج٘شر                           
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 ثٌّذقظ ثألٚي

ىمفكومىالعدولى
 والعالقةىبونهىوبونىاالنحراف

 أٚال  " ِفَٙٛ ثٌعذٚي

 فٟ ثٌٍغز " -أ

٠عذي عذال  ٚعذٚال  إرث ِجي عٕٗ  أ٠مجي " عذي عٓ ثٌشٟ

 إٌٝ أ١شٖ ي ٚع١ٍٗ لٛي ثٌّـّشثس "

 فٍّج أْ صشِش ٚوجْ أِشٞ  . .   ل٠ّٛج  ال ١ّ٠ً دٗ ثٌعذٚي

أٞ ال ١ّ٠ً دٗ عٓ سش٠مٗ ث١ًٌّ 
(ٔ)

 

٠ٚمددجي " عددذي عددٓ ثٌطش٠ددك إرث فددجد عٕددٗ ي ٚعددذي عددٓ     

 إلدً إرث صشن ثٌضشثح .صشوٗ ي ٚعذي ثٌفقً عٓ ثأ ثٌشٟ

فعذي عٓ ثألِش " ِجي أٚ ثٔصشف عٕٗ ي ٚعذي إ١ٌٗ " 

سؽع ي ٚعذي فٟ أِشٖ عذال  ٚعذثٌز " ثسضمجَ ي ٚفٟ فىّٗ " 

 فىُ دجٌعذي .

ّٛثٖ ي ٠مدجي " عذٌضدٗ فجعضدذي "       أٚعذي ثٌشٟ ِّٛدٗ ٚسد " ل

أٞ س٠ٛضٗ فجسضٜٛ ي ٚلِٛضٗ فجسضمجَ ي ٚع١ٍٗ لٛي عّش دٓ 

                                                 

 نغبٌ انعشة الثٍ يُظٕس : يبدح )عذل(  . - 1
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ٕدٗ( " ثٌقّدذ هلل ثٌدزٞ ؽعٍٕدٟ فدٟ لدَٛ       ثٌخطجح )ساٟ ثهلل ع

إرث ٍِددددش عددددذٌٟٛٔ وّددددج ٠عددددذي ثٌسددددُٙ فددددٟ ثٌغمددددجف ي أٞ      

لِٟٛٛٔ
(ٔ)

 . 

 فجٌّجدر صذٚس فٛي عذر ِعجْ ي ِٕٙج "

 . إٌٝ أ١شٖأ ثٌضشن ي ٚثالٔصشثف ي ٚث١ًٌّ عٓ ثٌشٟ -ٔ

 ثالسضمجِز ٚثٌضم٠ُٛ . -ٕ

 ثٌعذٚي ثصطالفج  " -ح

ٓ ثٌخددشٚػ ٠عددشف دعددح ثٌىضددجح ثٌعددذٚي دمٔددٗ " ٔددٛ  ِدد   

عٍٝ ثالسدضعّجي ثٌعدجدٞ ٌٍغدز دق١دظ ٠ٕدمٜ ثٌشدجعش أٚ ثٌىجصدخ        

عّج صمضض١ٗ ثٌّعج١٠ش ثٌّمشسر فٟ ثٌٕظجَ ثٌٍغٛٞ
(ٕ)

 . 

٠ٚعشفددٗ دعضددُٙ دمٔددٗ سصددذ ثٔقددشثف ثٌىددالَ عددٓ ٔسددمٗ    

ثٌّغجٌٟ ثٌّمٌٛف
(ٖ)

 . 

                                                 

نغبٌ انعرشة : يربدح )عرذل( ا ٔاَظرش عرٙ يعربَٙ انًربدح : ان رؾبػ  -1

نهغْٕش٘ ا ٔيعغى يمبٚٛظ انهغخ الثٍ عبسط ا ٔانًعغرى انٕعرٛغ ا 

 ٔانًعغى انٕعٛض : يبدح )عذل( .

ع يكزجررخ  31عررٕص  عررٙ يُظررٕس انُمررذ انجُٛررٕ٘ د/ ٕٚعرر  َررٕس  -2

انعهى عرذح ا ٔاَظرش : العرهٕثٛخ يرذظم َظرش٘ ٔدساعرخ ر جٛمٛرخ د/ 

 و.1991ا ع انً جعخ انفُّٛ ثبنمبْشح  19عزؼ هللا أؽًذ عهًٛبٌ  

َشرش ررش خ أثرٙ  268انجالغخ ٔالعهٕثٛخ نًؾًذ عجرذ انً هرت    -3

 انٕٓل ثبنمبْشح )عهغهخ أدثٛبد( .
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ٚثٌفددشق ددد١ٓ ثٌضعددش٠ف١ٓ ٘ددٛ أْ ثٌضعش٠ددأ ثألٚي ٠ٕصددخ      

ج  ي ٚثٌضعش٠ددأ ثٌغددجٟٔ عٍددٝ عّددً ثٌّذددذ  ًددجعشث  وددجْ أَ وجصذدد 

٠ٕذٕددٟ عٍددٝ عّددً ثٌٕجلددذ ثٌددزٞ ٠مددَٛ دشصددذ ع١ٍّددز ثٌعددذٚي       

 ٚثالٔقشثف .

 ٚثٌضعش٠أ ثألٚي أدق ألِش٠ٓ "

أْ ع١ٍّز ثإلدذث  صسذك ع١ٍّز ثٌٕمذ ي ١ٌٚس ًدشسج    –أ 

فددٟ وددً ع١ٍّددز إدذثع١ددز أْ صضذعٙددج ِمجسدددز ٔمذ٠ددز ي    

فغّز صؾجسح إدذثع١ز ال ٠ضٕجٌٚٙج ثٌٕمذ إال دعذ ِضدٟ  

ِددٓ س٠ٛددً عٍددٝ إٔشددجةٙج ي ٚعّددز أعّددجي أخددشٜ ال  ص

 ٠مضشح ِٕٙج ثٌٕمذ ثٌفٕٟ أصال  .

أْ ثٌّصددطٍقجس ثٌٕمذ٠ددز ال ٠ٕذغددٟ أْ صٕذٕددٟ عٍددٝ     –ح 

ِمجسددددز ثٌٕجلدددذ ٌٍعّدددً ثألدددددٟ ي إّٔدددج صٕذٕدددٟ عٍدددٝ     

ِالفظدز ثٌظدج٘شر ٔفسددٙج ي ِٚدذٜ ل١ّضٙدج ثٌف١ٕددز أٚ     

 ثإلدذثع١ز .

٠مضضدد١ٗ عٍددٝ إٔٔددٟ أسٜ أْ ٔضدد١أ عذددجسر ا ٚفددك ِددج    

ثٌّمدددجَ أٚ ثٌسددد١جق ا إٌدددٝ ثٌضعش٠دددأ ثألٚي ي فضدددٝ ال ٠ىدددْٛ    

ثٌخددشٚػ ٌّددـؾشد ثٌخددشٚػ ي إٔددـّج ٠ـددـىْٛ ٌـددـذث  أٚ ِْمددضح     
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 فٕٟ أٚ دالأٟ .

ٚع١ٍٗ ٠ّىٓ أْ ٔعّشف ثٌعذٚي دمٔٗ ثٌخشٚػ عٓ صد١غز   

ِٓ ثألٌفدج  إٌدٝ صد١غز أخدشٜ ي أٚ عدٓ أسدٍٛح إٌدٝ أسدٍٛح         

 س١جق .آخش ي ٌخصٛص١ز ٠مضض١ٙج ثٌّمجَ أٚ ثٌ

 

*   *   * 
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 عج١ٔج  " ثٌعاللز د١ٓ ثٌعذٚي ٚثالٔقشثف .

دعددح ثٌٕمدددجد ٚثٌىضدددجح ٠ٕظدددش إٌدددٝ ثالٔقدددشثف عٍدددٝ أٔدددٗ  

  ٟ آخددش  أِددشثدف ثٌعددذٚي ي ٚدعضددُٙ ٠ٕظددش إ١ٌددٗ عٍددٝ أٔددٗ ًدد

ِخضٍدددأ عدددٓ ثٌعدددذٚي ي ِّدددج ٠دددذعٛٔج إٌدددٝ صقذ٠دددذ ِفٙدددَٛ        

 ثالٔقشثف أٚال  .

 )أ( ثالٔقشثف فٟ ثٌٍغز "

عٓ ثٌشدٟأ إرث ِدجي ٚعدذي عٕدٗ ي ٚفدشف       ٠مجي " فشف

عددٓ ٚؽٙددٗ " صددشفٗ ٚأ١ّددشٖ ي ٚثٔقددشف إٌددٝ فددالْ "  أثٌشددٟ

 ِجي إ١ٌٗ ي ٚثٔقشف عٕٗ" عذي ٚثٔصشف .

ٚفّشف ثٌشٟأ " أِجٌٗ ي ٚفشف ثٌىالَ " أ١ّدشٖ ٚصدشفٗ   

عٓ ِعج١ٔدٗ ي ٚثٌضقش٠دأ " صغ١١دش ثٌىدالَ عدٓ ِعٕدجٖ ي ٚع١ٍدٗ        

 ٛ ْٓ    ٌدٗ صعجٌـدـٝ ـ فـدـٟ ٚصدـأ ث١ٌٙدٛد ـ ")        لد َُ َعد ٌَْىٍِد َْ ث ٠َُقشُِّفدـٛ

)ِٗ َٛثِاِع ِــَ
(ٔ)

 . 

ِٚددٓ ِعج١ٔددٗ ـ أ٠ضددج  ـ ث١ٌّددً ٚثٌض٠دد  ي ٠مددجي " ثٔقددشف        

ددددددٟ أِضثؽدددددٗ " أٞ ِدددددجي عدددددٓ ثالعضدددددذثي ي ٚفدددددٟ فدددددذ٠ظ   

٘ش٠شر)ساددٟ ثهلل عٕددـٗ( ا آِـددـٕش دّقددشف ثٌمٍددٛح ا " أٞ   

                                                 

 . ( 46انُغبء : عضء يٍ اٜٚخ )   -1
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١ٍِّٙج ِٚـض٠غٙج ي ٚلجي دعضُٙ " ِقشوٙج 
(ٔ)

. 

ٛي( " ثٌزٞ ال ٠ص١خ خ١شث  ِدٓ  ٚثٌّقجسف )دجٌذٕجأ ٌٍّفع

ٚؽٗ صٛؽٗ ٌٗ 
(ٕ)

 . 

 فجٌّجدر صذٚس فٛي عذر ِعجْ ي أّ٘ٙج "

 ث١ًٌّ عٓ ثٌشٟأ إٌٝ أ١شٖ . -ٔ

 ثٌضقش٠أ ٚثٌضذذ٠ً ٚثٌض٠  . -ٕ

ٚلذ ٔظش دعح ثٌىضدجح إٌدٝ ثٌّعٕدٝ ثٌٍغدٛٞ ثألٚي فؾعدً      

ثالٔقددشثف ِشثدفددج  ٌٍعددذٚي ي ٚصقددذط عددٓ ثٌعددذٚي دجعضذددجسٖ       

الَ عٓ ٔسمٗ ثٌّغجٌٟ ثٌّمٌٛف سصذث  الٔقشثف ثٌى
(ٖ)

 . 

أ١ددددش أْ دعضددددُٙ صؾددددجٚص ٘ددددزث ثٌّعٕددددٝ ي فؾعددددً ِددددٓ    

ثالٔقددشثف ٚسدد١ٍز ٌىسددش ثٌٕظددجَ ٚٔمضددٗ ِددٓ أسجسددٗ ي ِّددج     

ألشح إٌٝ ثٌّعٕٝ ثٌٍغدٛٞ ثٌغدجٟٔ   ٌالٔقشثف ؽعً ص١ٕعٗ ٚصٕجٌٚٗ 

 . (ٗ)ِٕٗ إٌٝ ثٌّعٕٝ ثألٚي

                                                 

 نغبٌ انعشة : يبدح )ؽشف( . - 1

نغبٌ انعرشة : يربدح ؽرشف ا ٔاَظرش عرٙ يعربَٙ انًربدح : ان رؾبػ  - 2

نهغرررْٕش٘ ا ٔانزٓرررزٚت ن،صْرررش٘ ا ٔيعغرررى يمررربٚٛظ انهغرررخ الثرررٍ 

 عبسط ا ٔانًعغى انٕعٛغا ٔانًعغى انٕعٛض : يبدح "ؽشف" .

 ب .ٔيب ثعذْ 268اَظش انجالغخ ٔالعهٕثٛخ نًؾًذ عجذ انً هت    -3

 ٔيب ثعذْب . 45عٛأرٙ رف ٛم انمٕل عٙ رنك عٙ انًجؾش انضبنش   - 4
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 ثالٔقشثف ثصطالفج  " -ح

ٗ وسش ٔظجَ ثإلِىجٔدجس  ٠عشف دعح ثٌىضجح ثالٔقشثف دمٔ

ثٌٍغ٠ٛددددز ثٌعجد٠ددددز ي ٚثٌمٛثعددددذ ثٌّمٌٛفددددز ي ٚثٌخددددشٚػ عٍددددٝ  

سٍذ١ضٙج ي دٙذف ص٠جدر عذد ثٌذالالس ثٌّّىٕز
(ٔ)

 . 

٠ٚعشفدددٗ دعضدددُٙ دمٔدددٗ ثٌخدددشٚػ عٍدددٝ ٔقدددٛ ِعددد١ٓ عدددٓ 

ثٌمٛثعذ ٚثٌّعج١٠ش ثٌّغج١ٌز ثٌضٟ صقىُ ثٌٍغز ثٌعجد٠ز
(ٕ)

 . 

 ٌّجرث آعشس ِصطٍـ ثٌعذٚي ؟

 فثٌعدددذٚي عٍدددٝ ِصدددطٍـ ثالٔقدددشثٌمدددذ آعدددشس ِصدددطٍـ 

 ٌألسذجح ثٌضج١ٌز "

أْ ِصددطٍـ ثٌعددذٚي اددجسح دؾددزٚس ع١ّمددز سثسددخز   -ٔ

ٌددٗ ٚفددٟ صشثعٕددج ثٌذالأددٟ ٚثٌٕمددذٞ ـ ٚ٘ددٛ ِددج ٠ضٕددج          

ثٌّذقددظ ثٌضددجٌٟ ـ ٌٚدد١س ثألِددش وددزٌه ِددع ِصددطٍـ      

 ثالٔقشثف .

 ي أْ ثٌعذٚي ِع وٛٔٗ خشٚؽج  ِٓ أسٍٛح إٌدٝ أسدٍٛح   -ٕ

                                                 

ع  252ا251َظشٚررخ انجُبةٛررخ عررٙ انُمررذ الدثررٙ د /  ررالػ عظررم    - 1

 و .2113انٓٛئخ انً شٚخ انعبيخ نهكزبة 
َشررش  216َظشٚررخ انهغررخ عررٙ انُمررذ الدثررٙ د / عجررذ انؾكررٛى ساطررٙ    - 2

 و .1981يكزجخ انخبَغٙ عُخ 
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ٚثٔصشثفج  عٓ صشو١خ ١ِٚال  عٓ ص١غز إٌٝ أخشٜ ي 

إٌدٝ آخدش ـ فدئْ أصدٍٗ ثٌٍغدٛٞ ٠قّدً ِعٕدٝ ثإللجِدز           

ٚثٌضم٠ُٛ ي ٚ٘ٛ فٟ ثٌٛثلدع ثٌضطذ١مدٟ ثٔصدشثف عدٓ     

ٚؽٗ ِٓ ثٌىالَ أٚ ثٌمٛي إٌٝ ٚؽٗ آخش دمصذ إلجِدز  

ثٌّعٕددٝ ٚؽعٍددٗ أوغددش دلددز ٚدالأددز فددٟ ثٌضعذ١ددش عددٓ    

 ثٌّشثد .

أْ ٌفظ ثالٔقشثف ٠قًّ فدٟ س١جصدٗ ِعدجٟٔ " ثٌض٠د  ي      -ٖ

ٌضقش٠ددددأ ي ٚثٌضذددددذ٠ً ي ٚثٌخددددشٚػ عٍددددٝ سش٠ددددك ٚث

ثٌؾددجدر ي ٚ٘ددٛ ِددج لصددذ إ١ٌددٗ دعددح ثٌقددذثع١١ٓ ِددٓ    

ثٌؾدددشٞ ٚسثأ ِصدددطٍـ ثالٔقدددشثف ِٚدددج ٠شثدفدددٗ أٚ   

٠مددَٛ ِمجِددٗ ي أٚ ٠ضؾددجٚصٖ فددٟ خددشق سددٕٓ ثٌعشد١ددز 

 ِٓ ِصطٍقجس أخشٜ .

 

*    *    * 
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 ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ
 

ىالجذورىالتراثوةىلمصطلحىالعدول

ٓ ثألع١ش ثٌعذٚي عٕذ ثد -أ
(ٔ)

" 

صقددذط ثدـددـٓ ثألع١ددش عددٓ ثالٌضفددجس عٍددٝ أٔددٗ اددشح ِددٓ     

ثٌعددذٚي ي ٚروددش ٌفددظ ثٌعددذٚي ِٚشددضمجصٗ سددش ِددشثس فددٟ ٘ددزث  

ثٌذجح ٚفذٖ
(ٕ)

 . 

ٚ٘ٛ ٠شٜ أْ ثٌعذٚي عٓ صد١غز ِدٓ ثألٌفدج  إٌدٝ صد١غز      

أخدددشٜ ال ٠ىدددْٛ إال ٌٕدددٛ  خصٛصددد١ز صمضضدددٟ رٌددده ي ٚأٔدددٗ  

ٚأأّضدٙج   اشح ِٓ أًىً ادشٚح ثٌذ١دجْ ي ٚأدلٙدج فّٙدج  ي    

ِسددٍىج  ي ال ٠ضٛخددجٖ فددٟ والِددٗ إال ثٌعددجسف دشِددٛص ثٌفصددجفز    

ٚثٌذالأز ثٌزٞ ثسٍع عٍٝ أسشثس٘ج ي ٚفضش فٟ دفجةٕٙج
(ٖ)

 . 

                                                 

ٕ أثـٕ انفزؼ َ ش هللا ثــٍ يؾًذ ثـرـٍ يؾًرذ انشرٛجبَٙ انغرضس٘ ا ْـ -1

انًعررشٔف ثظررٛبء انررذٍٚ ثررٍ الصٛررش ا نررّ ي،نفرربد  ضٛررشح ا أرررٓشْب 

ٔأًْٓررب : انًضررم انغرربةش عررٙ أدة انكبرررت ٔانشرربعش ا ٔ بَررذ ٔعبرررّ 

 ْـ .637عُخ 

اَظررش : انًضررم انغرربةش عررٙ أدة انكبرررت ٔانشرربعش انمغررى انضرربَٙ    -2

رمررررذٚى ٔرعهٛررررك أؽًررررذ انؾررررٕعٙ 146ا148ا 145ا 141ا  137

 ٔثذٔ٘ عجبَخ ا ع َٓظخ ي ش ثذٌٔ ربسٚخ .

 . 145انً ذس انغبثك : انمغى انضبَٙ   - 3
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َٓ   ِٕٚددٗ لددٛ ِِدد َّددج َخددشأ  ٔأ ِٗ َفَىَم ْٓ ٠ُْشددِشْن ِدجٌٍأدد َِدد َٚ ٌددٗ صعددجٌٝ ")

       ْ ََِىددددج ـُ ِفدددٟ  ِٗ ثٌدددش٠ِّ ِٛٞ ِدددد ْٙدددد ْٚ َص ُٗ ثٌطأ١ْدددُش َأ َّجِأ َفَضْخَطُفددد  ثٌسأددد

َسِق١ك (
(ٔ)

. 

فمجي أٚال  " اخش ِٓ ثٌسّجأا دٍفظ ثٌّجاٟ ي عُ عطدأ  

ع١ٍٗ ثٌّسضمذً ثٌزٞ ٘ٛ افضخطفٗا ٚاصٙٛٞا ي ٚإّٔج عدذي  

فٟ رٌه إٌٝ ثٌّسضمذً السضقضجسٖ صدٛسر خطدأ ثٌط١دش إ٠دجٖ     

ٜٚ٘ٛ ثٌش٠ـ دٗ .
(ٕ)

 

فـجٌفعً ثٌّسضمذـً إرث أصـٝ دـٗ فـٟ فجٌـدـز ثإلخذـدـجس عدـٓ    

ْ رٌده أدٍدد  ِددٓ ثإلخذدجس دجٌفعددً ثٌّجاددٟ ي   ٚؽـدـٛد ثٌفعددً وددـج 

ألْ ثٌفعددددً ثٌّسددددضمذً ٠ٛاددددـ ثٌقددددجي ثٌضددددٟ ٠مددددع ف١ٙددددج ي       

٠ٚسضقضددش صددـٍه ثٌصددٛسر فددـضٝ وددـمْ ثٌسجِددـع ٠شج٘ذ٘ددـج ي     

١ٌٚس ودـزٌه ثٌفعدً ثٌّجادٟ ي ألٔدـٗ ال ٠ضخ١دً ثٌسجِــدـع ِٕدٗ        

إال فعددال  لـددـذ ِضددٝ ِــــددـٓ أ١ــددـش إفضــددـجس ٌٍصددٛسر فددـٟ       

ــج  ثٌىالَ ثٌـــذثي ع١ٍٗفجٌـــــز سّــ
(ٖ)

  . 

٠ٚضقدذط ثدددٓ ثألع١ددش عددٓ ثٌعدذٚي فددٟ ثسددضخذثَ ثألٌفددج  ي   

                                                 

 ( . 31انؾظ : عضء يٍ اٜٚخ )  -1

 .148  2انًضم انغبةش : ق  - 2

 ثز شف . 147ا  145  2انً ذس انغبثك : ق - 3
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٠ٚؾعً ثٌّذثس فٟ رٌه عٍدٝ ثٌدزٚق ثٌسد١ٍُ ي ٠مدٛي " ا ِٚدٓ      

٘ددزث ثٌٕددٛ  أٌفددج  ٠عددذي عددٓ ثسددضعّجٌٙج ِددٓ أ١ددش د١ٌددً ٠مددَٛ   

عٍدددٝ ثٌعدددذٚي عٕٙدددج ي ٚال ٠سدددضفضٝ فدددٟ رٌددده إٌدددٝ ثٌدددزٚق        

ثٌس١ٍُ
(ٔ)

 . 

ثٌٍددخ ا ثٌددزٞ ٘ددٛ ثٌعمددً ي فئٔٙددج ال     ِٚددٓ رٌدده وٍّددز ا   

صقسددٓ إال ِؾّٛعددز ي ٚوددزٌه ٚسدس فددٟ ثٌمددشآْ ثٌىددش٠ُ فددٟ   

 ٛ ١ٌََِضددددَزوأَش ُأٌُٚددددٛ  صعددددجٌٝ " ) ٌددددِٗٛثاددددع وغ١ددددشر ي ِٕٙددددج لدددد َٚ

ٌَْذددجِح( ثأَل
(ٕ)

ْأ ِفددٟ َرٌِددَه ٌَددِزْوَشٜ أُلٌِٚددٟ    صعددجٌٝ " ) ٌددٗي ٚ لددٛ  ِإ

ٌَْذجِح( ثأَل
(ٖ)

 . 

جفز أٚ ِضدجف ج  ٚلذ صسدضعًّ ِفدشدر دشدشن أْ صىدْٛ ِضد     

إ١ٌٙج ي أِج وٛٔٙج ِضجف ج إ١ٌٙج ي فىمٌٕٛدج " إْ فدٟ رٌده ٌعذدشر     

 ٌزٞ ٌخ ي ٚع١ٍٗ ٚسد لٛي ؽش٠ش "

 

ٌَٛس َْ ثٌأضٟ فٟ َسشِفٙج َف ْأ ثٌُع١ٛ َٕٕج عـَل    ِإ َٓ َلضالٔجـَُأ ٌـَُضٍ  ُ ٠ُق١١ِ

َٓ رث ثٌٍُخ َفّضٝ ال ِٗ ٠َصَشع ِٗ    ِفشثَن ِد ٓأ َأاَعُأ َخٍِك ثٌٍَ ُ٘   أسوجٔج َٚ

 

                                                 

 . 297   1انًضم انغبةش : ق   - 1

 ( .29عٕسح ) ( : عضء يٍ اٜٚخ )   - 2

 ( .22انضيش : عضء يٍ اٜٚخ)    - 3
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ٚأِدددج وٛٔٙدددج ِضدددجفز ي فىمدددٛي ثٌٕذدددٟ )صدددٍٝ ثهلل ع١ٍدددٗ  

ٚسددٍُ( فددٟ روددش ثٌٕسددجأ " ا ِددج سأ٠ددش ٔجلصددجس عمددً ٚد٠ددٓ    

أر٘خ ٌٍخ ثٌقجصَ ِٕىٓ ٠ج ِعشش ثٌٕسجأ ا
(ٔ)

 . 

ٚلذ صٛسع ثدٓ ثألع١ش فٟ ِفَٙٛ ثٌعدذٚي ي فؾعٍدٗ ٠شدًّ    

ثالٔضمجي ِٓ ص١غز إٌدٝ صد١غز ي ِٚدٓ أسدٍٛح إٌدٝ أسدٍٛح ي       

أوجْ ثٔضمجال  د١ٓ ثٌضّجةش ي وجٌعدذٚي عدٓ ثٌخطدجح إٌدٝ     سٛثأ 

ثٌغ١ذددز ي أٚ عددٓ ثٌغ١ذددز إٌددٝ ثٌددضىٍُ ي ٚٔقددٖٛ ي أَ وددجْ ددد١ٓ      

ثألفعجي وجٌعذٚي عٓ ثٌّجاٟ إٌدٝ ثٌّسدضمذً ي ٚعىدس رٌده ي     

أَ وددجْ ثسددضذذثي وٍّددز دددمخشٜ ي أَ وددجْ صٕجٚدددج  ددد١ٓ فددشٚف    

أخشثٌؾش ي أَ إ٠غجسث  ٌذ١ٕز عٍٝ أخشٜ ي أٚ صشو١خ عٍٝ 
(ٕ)

 . 

ففٟ دجح صٛو١ذ ثٌض١ّش٠ٓ ي فٟ ثٌقذ٠ظ عٓ لٌٛٗ صعجٌٝ 

ْْ  -عٍٝ ٌسجْ ثٌسقشر  ِأج َأ َِٚإ  َٟ ٍِْم ْْ ُص ِأج َأ َُِٛسٝ ِإ " )َلجٌُٛث ٠َج 

)َٓ ٍِْم١ ُّ ٌْ ُٓ ث َْٔق  َْ َُٔىٛ
(ٖ)

     ٛ ٌدٗ " إٔٙدُ ٌّدج     ي ٠عٍدك ثددٓ ثألع١دش دمد

عدذٌٛث عددٓ ِمجدٍدز خطددجدُٙ ِٛسددٝ دّغٍدٗ إٌددٝ صٛو١دذ ِددج ٘ددٛ     

جٌض١ّش أىْٛا ٚ أقٓا دي رٌه عٍدٝ أٔٙدُ ٠ش٠دذْٚ    ٌُٙ د
                                                 

 . 297   1انًضم انغبةش ق  - 1

ا  152ا  151ا   148 -137   2ساعـع انًضـم انغبةـرـش ق  - 2

 191ا  189ا  167

 ( .115العشاف : اٜٚخ ) - 3
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ثٌضمددذَ ع١ٍددٗ ٚثإلٌمددجأ لذٍددٗ ي ألْ ِددٓ ًددمْ ِمجدٍددز خطددجدُٙ     

ِٛسٝ دّغٍدٗ أْ ودجٔٛث لدجٌٛث " إِدج أْ صٍمدٟ ٚإِدج أْ ٍٔمدٟ ي        

ٌضىْٛ ثٌؾٍّضـجْ ِـضمجدٍض١ٓ ي فدـق١ظ لـــدـجٌٛث عدـٓ أٔفسدُٙ "     

ُ فددٟ )ٚإِددج أْ ٔىددْٛ ٔقددٓ ثٌٍّمدد١ٓ( ثسددضذي دددٗ عٍددٝ سأذددضٙ

ثإلٌمجأ لذٍٗ
(ٔ)

 . 

*    *    * 

 (ٕ)ح( ثٌعذٚي عٕذ ثٌخط١خ ثٌمض٠ٕٟٚ "

٠ضٕجٚي ثٌخط١خ ثٌمض٠ٕٟٚ ثٌعدذٚي عٍدٝ أٔدٗ خدشٚػ عٍدٝ      

ثألصً ٌعٍز أٚ ِمدضح أٚ ص٠دجدر فجةدذر ي ٚلدذ صعدش  ٌدٗ فدٟ        

 ِٛثاع ِضعذدر فٟ وضجدٗ ثإل٠ضجؿ ي ِٕٙج "

 فٟ ٚاع ثٌّظٙش ِٛاع ثٌّضّش " -ٔ

ظٙش أ١دش ثسدُ إًدجسر فجٌعدذٚي إ١ٌدٗ      ٠مٛي " ٚإْ وجْ ثٌّ

                                                 

 . 152ا  151   2انًضم انغبةش : ق  - 1

ل انررذٍٚ يؾًررذ ثررٍ عجررذ انررشؽًٍ ثررٍ عًررش ا ْررٕ أثررٕ عجررذ هللا عررال - 2

ٚز ررم َغررجّ أنررٗ أثررٙ دنرر  انعغهررٙ ا ٔلررذ رررٕنٗ انمظرربء ثً ررش 

ٔانشبو ا ٔ بٌ يمشثبً يٍ انغه بٌ انُب ش ثٍ لالٌٔٔ ا نّ ي،نفربد 

عذٚررذح ا يررٍ أًْٓررب :  زرربة ا ٚظرربػ عررٙ عهررٕو انجالغررخ ا ٔ بَررذ 

ثشعبنٓرب ْـ . اَظش ربسٚخ عهٕو انجالغرخ ٔانزعشٚر  739ٔعبرّ عُخ 

ع ي ررر فٗ انؾهجرررٙ  134نهشرررٛخ أؽًرررذ ي ررر فٗ انًشاغرررٙ   

 ْـ .1369
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   ٛ َٛ      عٓ ثٌّضّش إِج ٌض٠دجدر ثٌضّىد١ٓ ي ومد ًْ ٘دـُ ٌدٗ صعدجٌٝ " )لدـُ

َُّذ(    ُٗ ثٌصأد ُٗ َأَفدٌذ ثٌٍأد ثٌٍأ
(ٔ)

  ٛ ُٖ      ي ٚلد َٕدج ٌْ َْٔض ٌَْقكِّ َأ َِٚددج ٌدٗ صعدجٌٝ " )

َٔددَضي(  ٌَْقكِّ  َِٚدددج
(ٕ)

ي ٚإِددج إلدخددجي ثٌددشٚ  فددٟ ٔفددس ثٌسددجِع       

 " أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ ٠مِش دىزث . ٌُٙ ٚصم٠ٛز ثٌّٙجدز عٕذٖ ومٛ

 ٚإِج ٌالسضعطجف ومٌٛٗ " 

إٌٟٙ عذذن ثٌعجصٟ أصجن
(ٖ)

 

 فٟ دجح ثالٌضفجس " -ٕ

   ٛ ُّددٛث      فددٟ ثٌقددذ٠ظ عددٓ لدد ُْ ِإْر َظٍَ ُٙدد ٔأ ْٛ َأ ٌَدد َٚ ٌددٗ صعددجٌٝ " )

ُُ ثٌشأُسدددُٛي      ُٙددد َٚثْسدددَضْغَفَش ٌَ  َٗ ُْ َؽدددجُأَٚن َفجْسدددَضْغَفُشٚث ثٌٍأددد ُٙ ُْٔفَسددد َأ

َٗ َص ََٛؽُذٚث ثٌٍأ ٛأثدج  َسِف١ّج (ٌَ
(ٗ)

 

٠مٛي " ٌُ ٠مً ثٌقك ـ سدذقجٔٗ ـ " ٚثسدضغفشس ٌٙدُ ي ٚعدذي        

عٕٗ إٌٝ سش٠ك ثالٌضفجس ي فمجي"ا ٚثسضغفش ٌُٙ ثٌشسٛيا صفخ١ّج  

ٌشمْ سسٛي ثهلل )صٍٝ ثهلل ع١ٍٗ ٚسٍُ( ي ٚصعظ١ّدج  السدضغفجسٖ ي   

                                                 

 ( . 2ا  1ا ظال  : اٜٚزبٌ ) - 1

 ( .115ا عشاء : عضء يٍ اٜٚخ ) - 2

اَظررش : ا ٚظررربػ عررٙ عهرررٕو انجالغرررخ : انًعرربَٙ ٔانجٛررربٌ ٔانجرررذٚع  - 3

ا رؾمٛك د / عجذ انمبدس ؽغرٍٛ ا َشرش  112نهخ ٛت انمضُٔٚٙ   

 و .1996ْـ /1416داة يكزجخ اٜ

 ( .64انُغبء : عضء يٍ اٜٚخ ) - 4
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ٚصٕذ١ٙج  عٍٝ أْ ًفجعز ِٓ ثسّٗ ثٌشسٛي ِٓ ثهلل دّىجْ
(ٔ)

 . 

 شث  صمذ٠ُ ثٌّسٕذ إ١ٌٗ "فٟ أأ -ٖ

٠مٛي " ٚأِج صمذ٠ّٗ فٍىْٛ رودشٖ أ٘دُ ي إِدج ألٔدٗ ثألصدً      

ٚال ِمضضدددٝ ٌٍعدددذٚي عٕدددٗ ي ٚإِدددج ١ٌدددضّىٓ ثٌخذدددش فدددٟ ر٘دددٓ 

ثٌسددجِع ي ٚإِددج ٌضعؾ١ددً ثٌّسددشر أٚ ثٌّسددجأر ي ٌىٛٔددٗ صددجٌقج  

ٌٍضفددج ي أٚ ثٌضط١ددش ي ٔقددٛ " سددعذن فددٟ دثسن ي ٚثٌسددفجؿ فددٟ 

دثس صددذ٠مه
(ٕ)

ذ إ١ٌددٗ ٘ددٛ ثألصددً ي ٚال ٠عددذي ي فضمددذ٠ُ ثٌّسددٕ 

 عٕٗ إال ٌّمضح .

*     *     * 

 (ٖ)ؽـ ثٌعذٚي عٕذ ثٌعٍٛٞ

ثلضفٝ ثٌعٍٛٞ فٟ وضجدٗ ثٌطشثص أعش ثدٓ ثألع١دش فدٟ فّٙدٗ    

ٚصٕجٌٚٗ ٌٍعذٚي ي ٚفٟ أوغش ًٛث٘ذٖ أٚ صطذ١مجصٗ ع١ٍٗ ي رٌده  

أْ ثٌّغددً ثٌسددجةش الدددٓ ثألع١ددش ٠عددذ أفددذ أ٘ددُ ثٌّصددجدس ثٌضددٟ       
                                                 

 . 116ا ٚظبػ نهخ ٛت انمضُٔٚٙ    - 1

 . 84ا ٚظبػ نهخ ٛت انمضُٔٚٙ    - 2

ْٕ ٚؾٛٗ ثٍ ؽًضح ثٍ عهٙ أثشاْٛى انعهٕ٘ انًُٛٙ ا انًزرٕعٗ عرُخ  - 3

ْـ ا ٔيٍ أْى ي رُفبرّ : ان رشاص انًزظرًٍ لعرشاس انجالغرخ 749

نررّ ي ررُفبد أظررشٖ ا يُٓررب : انؾب ررش ٔا عغرربص ا ٔعهررٕو ؽمرربةك 

نفٕاةررذ يمذيررخ اثررٍ عرربْش ا ٔاالَز رربس عهررٗ عهًرربء الي رربس عررٙ 

 رمشٚش انًخزبس يٍ يزاْت الةًخ ٔألبٔٚم اليخ .
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عٍٛٞ ٚٔمً عٕٙج فٟ سشثصٖثعضّذ ع١ٍٙج ثٌ
(ٔ)

 . 

فجالٌضفجس عٕذ ثٌعٍٛٞ ٌْٛ ِٓ أٌدٛثْ ثٌعدذٚي ي ٚصدٛسر    

ِٓ صٛسٖ ي إر ٠عشفٗ دمٔٗ ا ثٌعدذٚي ِدٓ أسدٍٛح فدٟ ثٌىدالَ      

إٌٝ أسٍٛح آخش ِخجٌأ ٌألٚي ا
(ٕ)

 

٠ٚمٛي " ٚ٘زث أفسٓ ِدٓ لٌٕٛدج " ٘دٛ ثٌعدذٚي ِدٓ أ١ذدز       

ش إٌددٝ خطددجح ي ِٚددٓ خطددجح إٌددٝ أ١ذددز ي ألْ ثألٚي ٠عددُ سددجة 

ثالٌضفجصجس وٍٙج ي ٚثٌقذ ثٌغجٟٔ إّٔدج ٘دٛ ِمصدٛس عٍدٝ ثٌغ١ذدز      

ٚثٌخطجح الأ١ش ي ٚال ًه أْ ثالٌضفجس لذ ٠ىْٛ ِٓ ثٌّجادٟ  

إٌٝ ثٌّضجس  ي ٚلذ ٠ىْٛ عىس رٌه
(ٖ)

 . 

ٚفددٟ ِؾددجي ثٌضطذ١ددك ال ٠مددأ ثٌعٍددٛٞ فددٟ فّٙددٗ ٌٍعددذٚي   

عٕذ دجح ثالٌضفجس ي إّٔج ٠ؾعٍٗ ًجِال  ٌىً ثٔقشثف أٚ خدشٚػ  

جعذر أٚ ثألصً ي سدٛثأ أودجْ رٌده ِضعٍمدج  دجألٌفدج  أَ      عٍٝ ثٌم

                                                 

اعزًذ انعهٕ٘ عٙ  زبثّ ان شاص عهرٗ أسثعرخ ي ربدسا ْرٙ : انًضرم  - 1

 شٚى انضيهكبَٙ ا انغبةش الثٍ الصٛش ا ٔانزجٛــبٌ نعجذ انٕاؽـذ عجذ انك

ٔانُٓبٚررخ الثررٍ انخ ٛررت انررشاص٘ ا ٔانً ررجبػ نجررذس انررذٍٚ ثررٍ يبنررك    

اَظش ربسٚخ عهٕو انجالغخ ٔانزعشٚ  ثشعبنٓب نهشٛخ اؽًذ ي  فٗ 

 . 138انًشاغٙ   

ان شاص انًزظًٍ لعشاس انجالغخ ٔعهٕو ؽمبةك ا ٚغبص نٛؾٛٗ ثٍ  - 2

انغرالو رربٍْٛ يشاععخ ٔرمذٚى يؾًرذ عجرذ  265ؽًضح انعهٕ٘   

 و ان جعخ الٔن1995ْٗـ/1415ع داس انكزت انعهًٛخ ثٛشٔد عُخ

 . 265ان شاص نهعهٕ٘    - 3
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دجألسددج١ٌخ ٚثٌضشثو١ددخ ي فضقددذط عددٓ ثٌعددذٚي ِددٓ صدد١غز إٌددٝ  

ص١غز دئ٠غجس وٍّز عٍدٝ أخدشٜ ي ٚعدٓ ثٌعدذٚي فدٟ ثإلعدشثح       

ِدددٓ ٚؽدددٗ إٌدددٝ ٚؽدددٗ ي ٚثٌعدددذٚي عدددٓ ثسدددضخذثَ فدددشف ِدددٓ  

ثٌقشٚف إٌٝ ثسضخذثَ فشف آخش ي ٚ٘ٛ ِدج ٠عدشف دجٌضٕدجٚح    

ثٌؾدددش ي ٚثٌعدددذٚي فدددٟ ِذجفدددظ ثٌضمدددذ٠ُ       أٚ صٕدددجٚح فدددشٚف 

ٚثٌضمخ١ش ي ٚثٌزوش ٚثٌقزف ي ٚثٌفصً ٚثٌٛصً ي ٚأ١دش رٌده   

 ِٓ ثٌّذجفظ ي فٟ ِٛثاع وغ١شر ي ٔزوش ِٕٙج "

 فٟ ثخض١جس ثألٌفج  " -ٔ

ِٗ ِخ١َفدز       فٟ ثٌقذ٠ظ عٓ لٛ َْٔفِسد َْٚؽَس ِفدٟ  ٌٗ صعجٌٝ " )َفدَم

ٌَْمْع َْٔش ث ٔأَه َأ َٕج ال َصَخْأ ِإ ٍْ ٍَٝ(َُِٛسٝ ُل
(ٔ)

 . 

٠مٛي " ؽجأ ٌفظ اثألعٍٝا عٍٝ ٚصْ أفعدً ي ٌٚدُ ٠مدً "    

ثٌعددجٌٟ ي ألْ ِؾ١تٙددج عٍددٝ ؽٙددز ثٌض٠ددجدر فددٟ صٍدده ثٌخصددٍز       

ٌٍّذجٌغز ي ٚعذي إٌٝ ٌفظ اثألعٍٝا ٌّج ف١ٗ ِدٓ ثٌذالٌدز عٍدٝ    

ثٌغٍذز دجٌفٛل١ز ال دجٌّسجٚثر 
(ٕ)

. 

 فٟ ِؾجي ثإلعشثح " -ٕ

ُْ   فٟ ثٌقذ٠ظ عٓ لٛ َٓ     ٌٗ صعجٌٝ " )َأٌَد ِِد ْٔدَضَي  َٗ َأ ْأ ثٌٍأد َصدَش َأ

                                                 

 ( .68ا  67عّ : اٜٚزبٌ ) - 1

 . 272ان شاص نهعهٕ٘    -2
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ُِْخَضشأر(  ٌَْمْسُ   ـُ ث َِجأ  َفُضْصِذ َّجِأ  ثٌسأ
(ٔ)

 . 

ـُ ا ددجٌشفع ي ٚعدذي     ٠مٛي " لجي ثٌقك سذقجٔٗ "ا فضصدذ

ددٗ عدٓ ثٌم١دجط ثٌّطدشد ٚ٘ددٛ ثٌٕصدخ ي ألٔدج ٔمدٛي " ثٌٕصددخ        

ي  ومٌٛه " أصمَٛ فملَٛ ي إّٔج ٠ىْٛ إرث وجْ ثألٚي سذذج  ٌٍغجٟٔ

سش ثٌش ٠ز سذذج  فدٟ ودْٛ ثألس  صصدذـ ِخضدشر ي     ٕٚ٘ج ١ٌ

فٍٙددزث ٚؽددخ سفعددٗ ٌٍذالٌددز عٍددٝ أٔٙددج صىددْٛ ِخضددشر عم١ددخ    

ثإلٔضثي ٌٍّجأ ِٓ أ١ش إًجسر إٌٝ ثٌسذذ١ز .
(ٕ)

 

ٚ٘زث ثٌّعٕٝ ٠ؤوذٖ عٍّجأ ثٌضفس١ش ي ٠مٛي ثألٌٛسدٟ فدٟ   

صفس١شٖ ٌٙزٖ ث٠٢ز " ٌُٚ ٠ٕصدخ ثٌفعدً فدٟ ؽدٛثح ثالسدضفٙجَ      

ثس ي ٚصشؿ أ١ش ٚثفذ دجِضٕجعٕٗ٘ج فٟ ًب ِٓ ثٌمشثأ
(ٖ)

. 

 فٟ روش ِج ٠ضعٍك دجألفشف ثٌؾجسر " -ٖ

   ٛ ٍُْفَمدَشثِأ       فٟ ثٌقدذ٠ظ عدٓ لد َّدج ثٌصأدَذَلجُس ٌِ ٔأ ٌدٗ صعدجٌٝ " )ِإ

َِٚفددٟ ثٌشَِّلددجِح   ُْ ُٙ َُّؤٌأَفددِز ُلٍُددُٛد ٌْ َٚث َٙددج  َٓ َع١ٍَْ ١ٍِِِ ٌَْعددج َٚث  ِٓ ََّسددجِو١ ٌْ َٚث

ِٗ ًِ ثٌٍأ َِٚفٟ َسِذ١  َٓ ١ِِ ٌَْغجِس ًِ( َٚث ِٓ ثٌسأِذ١ َٚثْد
(ٗ)

. 

                                                 

 ( .63انؾظ : عضء يٍ اٜٚخ ) – 3
 . 268ان شاص نهعهٕ٘    - 1

بَٙ نهعاليرخ النٕعرٙ سٔػ انًعبَٙ عٙ رفغٛش انمشآٌ انعظٛى ٔانغجع انًضر - 2

 ع داس انزشاس ثبنمبْشح ا ثذٌٔ ربسٚخ . 191   17عـ 

 ( . 61انزٕثّ : عضء يٍ اٜٚخ ) - 3
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٠مٛي " ٚعذي عٓ ثٌالَ إٌٝ فشف ثٌٛعجأ فدٟ ثألصدٕجف   

ثألسدعددز ثأُلخددش ي إ٠ددزثٔج  دددمْ ألددذثُِٙ أسسدد  فددٟ ثالسددضقمجق     

ٌٍصدذلز ي ٚأعظددُ فددٟ ثالفضمددجس ي ِدٓ ف١ددظ وجٔددش )فددٟ( دثٌددز   

عٍدددٝ ثٌٛعدددجأ ي فٕذدددٗ عٍدددٝ أٔٙدددُ أفمدددجأ ددددمْ صٛادددع فددد١ُٙ  

جأفٟ ثٌٛع أثٌصذلجس وّج ٠ٛاع ثٌشٟ
(ٔ)

 . 

ٚ٘ددٛ ِددج ٠ددز٘خ إ١ٌددٗ أ٘ددً ثٌضفسدد١ش ـ أ٠ضددج  ـ ي ٠مددٛي               

ثألٌٛسٟ " ٚثٌعذٚي عـٓ ثٌدالَ إٌٝ)فدٝ( فدٟ ثألسدعدز ثألخ١دشر      

لدجي ثٌدـضِخششٞ ٌـ٠دـزثْ ددـمُٔٙ أسسد  فدٟ ثسدضقمجق        عٍدٝ ِدـج   

 .(ٕ)ثٌصذلز ِّٓ سذك 

 فٟ د١جْ خصجةص ثٌّسٕذ إ١ٌٗ ٚثٌّسٕذ" -ٗ

٘زث ثٌّذقدظ   ٚلذ صعش  ثٌعٍٛٞ ٌٍقذ٠ظ عٓ ثٌعذٚي فٟ

 عالط ِشثس "

 . فٟ ثٌقذ٠ظ عٓ صعش٠أ ثٌّسٕذ إ١ٌٗ دجإلاّجس ثألٌٚٝ "

٠مددٛي " أِددج صعش٠فددٗ دجإلاددّجس ي فّددٓ أؽددً ثٌقجؽددز إٌددٝ   

ثٌضىٍُ ي أٚ ِٓ أؽً ثٌقجؽز إٌٝ ثٌخطجح ي ٚأصً ثٌخطجح أْ 

                                                 

ا ٔلررذ رأصررـش انعهررٕ٘ ُْـررـب ثررـبثٍ الصٛررش َٔمررم  228ان ررشاص نهعهررٕ٘    - 1

أ ضش عجبسارّ ٔرعهٛمبرّ عهٗ ْزِ اٜٚخ.  ساعرع انًضرم انغربةش الثرٍ االصٛرش 

 . 191  2ق 
 .  124   11ػ انًعبَٙ ن،نٕعٙ ؽـ سٔ - 2



 26 

   ٛ ٍْدَش      ٠ىْٛ ٚثسدث  عٍٝ ؽٙدز ثٌضع١د١ٓ ي ومد ْٔدَش ُل ٌدٗ صعدجٌٝ " )َأَأ

ِٗ(ٌٍِٕأجِط ثصأِخُز ِْ ثٌٍأ ْٓ ُدٚ ِِ  ِٓ ١َْٙ َٟ ِإٌَ ِّ َُٚأ  ِٟٔٚ
(ٔ)

ي ٚلذ ٠عذي دٗ  

ُْ َصدَش َو١ْدَأ     إٌٝ أ١ش رٌه ١ٌعُ وً ِخجسخ ي ومٌٛٗ صعجٌٝ " )َأٌَد

 )ًِ ٌِْف١د ًَ َسدَُّه ِدَمْصَقجِح ث َفَع
(ٕ)

  ٛ ٗ ي ٚلد ْٛ َصدَشٜ ِإِر   صعدجٌٝ " )  ٌد ٌَد َٚ

ُْ سَ  ِٙد َْٕذ َسدِّ ُْ ِع ِٙ َٔجِوُسٛ ُسُ ِٚس  َْ ُِٛ ُّْؾِش ٌْ َٕج    ث ِّْع ََٚسد َٔج  َٕدج َأْدَصدْش دأ

)َْ ُٕٛ ُِِٛل ٔأج  ًْ َصجٌِقج  ِإ َّ َْٔع َٕج  َفجْسِؽْع
(ٖ)

 . 

ف١قضّدددً أْ ٠ىدددْٛ ثٌخطدددجح ٌٍشسدددٛي )صدددٍٝ ثهلل ع١ٍدددٗ   

ٚسدددٍُ( ٚ٘دددزث ٘دددٛ ثألصدددً ي ٠ٚقضّدددً أْ ٠ىدددْٛ عٍدددٝ ؽٙدددز  

ثٌعّددَٛ ِددٓ أ١ددش صع١دد١ٓ ي ٠ٚىددْٛ ثٌّعٕددٝ إْ فددجي أصددقجح     

ّ ددج فددٟ ثٌظٙددٛس ي ثٌف١ددً ٚفددجي ثٌّؾددش١ِٓ لددذ دٍغددج ِذٍغ دد  ج عظ١

دقـدددددـ١ظ ال ٠خـدددددـضص ددددددٗ ِخجسـدددددـخ ي ٌذٍٛأٙـدددددـّج فـدددددـٟ    

ثالٔىشــجف وً أج٠ز
(ٗ)

 . 

 عٕذ ثٌقذ٠ظ عٓ صمذ٠ّٗ . ثٌغج١ٔز "

٠مددٛي " ٚصمذ٠ّددٗ إِددج ألٔددٗ ٘ددٛ ثألصددً ٌٚددُ ٠عددش  ِددج      

٠مضضٟ ثٌعذٚي عٕٗ ي ٚإِج ألٔٗ ثسضفٙجَ ف١سضقك ثٌضصذ٠ش ي 

                                                 

 ( .116انًبةذح : عضء يٍ اٜٚخ ) - 1

 ( . 1انفٛم : آٚخ)  - 2

 ( . 12انغغذح : آٚخ ) - 3

 . 521ان شاص نهعهٕ٘    - 4
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إٌدٝ ِدج ٠ىدْٛ دعدذٖ ِدٓ       ٚإِج ألْ فٟ صمذ٠ّٗ صشد٠ٛمج  ٌٍسدجِع  

ثٌخذش ي ومٌٛه " ثأل١ِش لجدَ
(ٔ)

 . 

 فٟ ثٌقذ٠ظ عٓ وْٛ ثٌّسٕذ ثسّج   ثٌغجٌغز "

٠مٛي " ٚوْٛ ثٌّسٕذ ثسّج  ٘ٛ ثألصً ي ٚإّٔج ٠عدذي إٌدٝ   

أ١ددشٖ ٌمش٠ٕددز ي ٔقددٛ " ص٠ددذ ِٕطٍددك ي ٚص٠ددذ أخددٛن ي لددجي ثهلل  

   )ُْ ََٚسدُُّىد َٕدج  ُٗ َسدُّ صعجٌٝ " )ثٌٍأد
(ٕ)

ُٗ َخدجٌُِك    ي ٚلدجي سدذقجٔٗ "    )ثٌٍأد

ْٟأ( ًَ  ِّ ُو
(ٖ)

ي ٚإّٔج وجْ ثسّج ألٔٗ ٠ف١ذ ثالسضّشثس عٍٝ صٍه  

ثٌصفز ِٓ أ١ش صؾذد ي دخالف ِج ٌٛ وجْ فعال  فئٔٗ ٠ذي عٍدٝ  

خالف رٌه
(ٗ)

 . 

*    *    * 

 ثٌعذٚي عٕذ ًشثؿ ثٌضٍخ١ص ٚأ١شُ٘ ِٓ ثٌذالأ١١ٓ  –د 

أًددجس وغ١ددش ِددٓ ثٌّصددجدس ثٌذالأ١ددز إٌددٝ ِفٙددَٛ ثٌعددذٚي    

دجعضذدددجسٖ خشٚؽدددج  عٍدددٝ ثألصدددً أٚ ثٌمجعدددذر ٌخصٛصددد١ز أٚ   

ِمدضح ي ٚ٘دٛ ِددج ٔؾدذٖ فددٟ ِخضصدش سددعذ ثٌدذ٠ٓ ثٌضفضددجصثٟٔ      

                                                 

 . 525ان شاص نهعهٕ٘    - 1

 ( . 15انشٕسٖ : عضء يٍ اٜٚخ ) - 2

 ( . 16انشعذ : عضء يٍ اٜٚخ ) - 3

 . 528ان شاص نهعهٕٖ    - 4



 28 

٘ددـ( عٍددٝ صٍخدد١ص ثٌّفضددجؿ ٕٜٚ)س
(ٔ)

ٌددٗ عٍددٝ  ي ٚفددٟ ِطددٛ 

صٍخدد١ص ثٌّفضددجؿ أ٠ض ددج 
(ٕ)

ي ٚفددٟ وضددجح ِٛث٘ددخ ثٌفضددجؿ فددٟ    

ًدددددددشٚؿ صٍخددددددد١ص ثٌّفضدددددددجؿ ألددددددددٟ ٠عمدددددددٛح ثٌّغشددددددددٟ   

٘ـ(ٓٔٔٔ)س
(ٖ)

٘ـ( عٍدٝ  ٖٕٓٔثٌذسٛلٟ )س ي ٚفٟ فج١ًز 

ِخضصش ثٌسعذ
(ٗ)

ي ٚفدٟ دغ١دز ثإل٠ضدجؿ ٌٍشد١  عذدذ ثٌّضعدجي        

ثٌصع١ذٞ
(٘)

 ي ٚأ١ش رٌه ِٓ ثٌّصجدس . 

 ٠مٛي ثٌذسٛلٟ فٟ ثٌقذ٠ظ عٓ ثالٌضفجس فٟ لٌٛٗ صعجٌٝ "

 ُٗ َِج ٠ُْذِس٠َه ٌََعٍأ َٚ  * َّٝ ٌَْمْع ُٖ ث ْْ َؽجَأ ٌَٛأٝ * َأ ََٚص )َعَذَس 

٠َضأوأٝ(
(6)

ٌقك سذقجٔٗ ٚصعجٌٝ فٟ لٌٛٗ " اعذس " عّذش ث 

ٚصٌٛٝا دجٌغ١ذز دْٚ ثٌخطجح عٍٝ خالف ِمضضٝ ظج٘ش 

                                                 

اَظش : يخز ش ععذ انذٍٚ انزفزبصاَٙ عهٗ رهخٛص انًفزبػ )طًٍ  - 1

ع داس انغررشٔس ثٛررشٔد ثررذٌٔ  391   1رررشٔػ انزهخررٛص( عررـ 

 ربسٚخ .

ا  116اَظش : انً ٕل عهٗ انزهخٛص نغرعذ انرذٍٚ انزفزربصاَٙ    - 2

 ْـ  .1331ع ي جعخ أؽًذ  بيم عُخ  117

ص انًفزربػ لثرٙ ٚعمرٕة اَظش : يٕاْرت انفزربػ عرٙ ررشٔػ  رهخرٛ - 3

 ان جعخ انغبثمخ. 391   1انًغشثٙ  )طًٍ رشٔػ انزهخٛص( عـ

اَظرررش : ؽبررررٛخ انذعرررٕلٙ عهرررٗ يخز رررش انغرررعذ )طرررًٍ ررررشٔػ  - 4

 ان جعخ انغبثمخ . 391   1انزهخٛص( ط

   1اَظرررش : ثغٛرررخ ا ٚظررربػ نهشرررٛخ عجرررذ انًزعررربل ان رررعٛذ٘ ط - 5

 . 119ا149ا158

 ( .3 - 1عجظ : اٜٚبد يٍ ) - 6
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ثٌّمجَ ي ٚثٌسش فٟ ثٌعذٚي عٓ ثٌخطجح إٌٝ ثٌغ١ذز ٕ٘ج ٘ٛ 

صعظ١ُ ثٌٕذٟ )صٍٝ ثهلل ع١ٍٗ ٚسٍُ( ي ٌّج ف١ٗ ِٓ ثٌضٍطأ 

فٟ ِمجَ ثٌعضجح دجٌعذٚي عٓ ثٌّٛثؽٙز فٟ ثٌخطجح
(1)

 . 

عٍٝ ثٔٗ خدشٚػ   –فَٙٛ ثٌعذٚي ٚفٟ ٘زث وٍٗ ٠ؤوذ أْ ِ

اددجسح دؾددزٚسٖ فددٟ    –عٍددٝ ثألصددً ٌفجةددذر أٚ ٌخصٛصدد١ز    

صشثعٕددج ثٌذالأددٟ ٚثٌٕمددذٞ ي ٚأْ أددجأٔددج ثٌمددذِجأ وددجٔٛث عٍددٝ    

ٚعدددٟ وذ١دددش دٙدددزث ثٌّفٙدددَٛ سدددٛثأ فدددٟ صم١ٕدددُٕٙ ٌٍمٛثعدددذ         

ٚإسسددددجةُٙ ٌٍّفددددج١ُ٘ ي أَ فددددٟ ِؾددددجي صطذ١مددددجصُٙ ثألدد١ددددز      

 آْ ثٌىش٠ُ .ٚثٌذالأ١ز ٚدسثسجصُٙ فٛي إعؾجص ثٌمش

                                                 

 . 465اَظش ؽبرٛخ انذعٕلٙ عهٗ يخز ش انغعذ    - 1



 31 



 31 

 ثٌّذقظ ثٌغجٌظ

ىالعدولىرندىالمحدثون

آعددددش دعددددح ثٌٕمددددجد ٚثٌىضددددجح ثٌّقددددذع١ٓ ٚثٌّعجصددددش٠ٓ   

ِصددطٍـ ا ثٌعددذٚي ا عٍددٝ ِصددطٍـ ا ثالٔقددشثف ا ي ٚآعددش    

 دعضُٙ عىس رٌه ي ٌٚىً ٚؽٙضٗ ِٕٚطٍمٗ .

ٚعٍدٝ سأسدٗ وجصذدجْ وذ١دشثْ ّ٘ددج "      – ثٌفش٠دك ثألٚي أِدج  

فمددذ  –ذ أدددٛ ِٛسددٝ د/ ِقّددذ عذددذ ثٌّطٍددخ ي د/ ِقّددذ ِقّدد

 آعشث ِصطٍـ ا ثٌعذٚي ا عٍٝ ِصطٍـ ا ثالٔقشثف ا .

ٚ٘زث ثٌفش٠ك ٠ٕطٍك فدٟ وضجدجصدٗ ِدٓ خدالي س ٠دز صقضدشَ       

ثٌضدددشثط ٚصمدددذسٖ ي ٚصدددشٜ ف١دددٗ ِٕطٍم دددج ل٠ٛ دددج ٔقدددٛ ثٌقجادددش   

ٚثٌّسدضمذً ي ِٚددج ٠ّىدٓ أْ ٠ؤسددس ٌٕظش٠دز ٔمذ٠ددز عشد١ددز ال    

 صٕمطع عٓ ِجا١ٙج ي ٚال صٕعضي عٓ فجاش٘ج .

 ِقّذ عذذ ثٌّطٍخ ٚا ثٌعذٚي ا . –أ 

٠ٕطٍك ِقّذ عذذ ثٌّطٍخ فٟ دسثسضٗ ٌٍعدذٚي ِدٓ خدالي    

ِذجفظ عٍُ ثٌّعجٟٔ ي ف١شٜ أْ ٘زٖ ثٌّذجفظ صذٚس فدٟ وغ١دش   

ِددٓ ؽٛثٔذٙددج فددٛي ثٌعددذٚي عددٓ ثٌددّٕأ ثٌّددمٌٛف عٍددٝ فسددخ  

ِفٙددَٛ أ٘ددً ثٌٍغددز ٚصمج١ٌددذُ٘ فددٟ صددٕجعز ثٌىددالَ ي ٚأْ ٘ددزث    
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١ز فٟ ثألسٍٛحثٌعذٚي ٠ّغً ثٌطجلز ثإل٠قجة
(ٔ)

 . 

فئرث وجْ ثٌٕقجر ٠ٙضّْٛ دّسمٌز ثٌشصذز دجعضذجس٘دج ِّغٍدز   

ٌّغج١ٌدددز ثألدثأ فدددٟ ثٌضشو١دددخ ثٌّدددمٌٛف ـ فدددئْ ثٌذالأ١ددد١ٓ ال        

٠ٙضّْٛ فدٟ ِذدجفغُٙ دٙدزٖ ثٌشصدخ إال دجٌّمدذثس ثٌدزٞ ٠سدجعذ        

عٍٝ صقذ٠ذ و١ّز ثٌعذٚي ٚو١ف١ضٗ
(ٕ)

 . 

عدذٚي  ٚؽجأس ِمجسدز عذذ ثٌّطٍخ ثٌضطذ١م١ز ٌّصدطٍـ ثٌ 

 ِٓ خالي صٕجٌٚٗ ٌعذر ِٛاٛعجس ي ِٕٙج "

 ثٌضمذ٠ُ ٚثٌضمخ١ش " – ٔ

٠مدددٛي " إْ ِذجفدددظ ثٌضمدددذ٠ُ ٚثٌضدددمخ١ش صّغدددً فدددٟ عٍدددُ      

ثٌّعدددجٟٔ أ١ّ٘دددز خجصدددز ِدددٓ خدددالي ثٌضشو١دددخ ثٌدددزٞ ٠خضدددع    

دجٌضشٚسر ٌطدجدع ثٌٍغدز ّٚٔطٙدج ثٌّدمٌٛف فدٟ صشص١دخ أؽدضثأ        

ٙدجس  ثٌؾٍّز ي ِٓ ف١ظ وجْ ثٌعذٚي عٓ ٘زث ثٌّٕأ دّغجدز ِٕذ

ف١ٕدددز ٠عّدددذ إ١ٌٙدددج ثٌّذدددذ  ١ٌخٍدددك صدددٛسر ف١ٕدددز ِض١ّدددضر
(ٖ)

ي  

ِٗ َصِصد١ُش  فضمذ٠ُ ثٌؾجس ٚثٌّؾشٚس فٟ لٌٛٗ صعجٌٝ " ) َأال ِإٌَٝ ثٌٍأ

ُُِٛس( ٌُْم ث
(ٗ)

٠ف١ذ أْ ثهلل صعجٌٝ ِخدضص دصد١شٚسر ثألِدٛس إ١ٌدٗ      

                                                 

 . 271انجالغخ ٔالعهٕثٛخ د / يؾًذ عجذ انً هت    - 1

 . 272انًشعع انغبثك    - 2

 . 272ا  271انًشعع انغبثك    - 3

 ( . 53انشٕسٖ : عضء يٍ اٜٚخ ) - 4



 33 

ٚفددذٖ دْٚ سددٛثٖ ي ٚصمددذ٠ُ ثٌقددجي فددٟ ِغددً لددٌُٛٙ " ا ؽددجأ   

ٝ ٘زٖ ثٌصفز ِخضص دج دٙدج دْٚ   اجفى ج ص٠ذ ا ٠ف١ذ ِؾ١تٗ عٍ

سٛث٘ج ِٓ سجةش صفجصٗ
(ٔ)

 . 

 ثإل٠ؾجص ٚثإلسٕجح . – ٕ

٠مددٛي " ِٚددٓ ِذجفددظ عٍددُ ثٌّعددجٟٔ ثٌضددٟ ثعضذددش عددذٌٚٙج  

عٓ ثٌّٕأ ثٌّمٌٛف أسدجط ِدج ف١ٙدج ِدٓ ل١ّدز دالأ١دز ِذقدظ        

ثإل٠ؾجص ٚثإلسٕجح ي ِدٓ ف١دظ وجٔدج ِّغٍد١ٓ ٌعدذٚي عدٓ أصدً        

ِفضش  ٘ٛ ثٌّسجٚثر
(ٕ)

 . 

ثٌّسجٚثر إٌٝ ثإل٠ؾجص أٚ ثإلسٕجح إّٔج ٠ىْٛ  فجٌعذٚي عٓ

ٌفجةذر ٠مضض١ٙج ثٌّمجَ ي فّغال  ص٠جدر ا ٌه ا فٟ لٛي ثٌخضدش  

ٔأدَه     ٌّٛسٝ )ع١ٍٗ ثٌسدالَ( فدٟ ثٌىدّشر ثٌغج١ٔدز " )     ًْ ٌَدَه ِإ ُْ َأُلد َأٌَد

َٟ َصْذشث ( َِِع ْٓ َصْسَضِط١َع  ٌَ
(ٖ)

   ٛ ٗ دعدذ لد ٌدٗ فدٟ ثٌىدّشر ثألٌٚدٝ "      ٌد

ٔأَه) ًْ ِإ ُْ َأُل َٟ َصدْذشث (     َأٌَ َِِعد ْٓ َصْسدَضِط١َع  ٌَد
(ٗ)

إّٔدج ودجْ اللضضدجأ     

ثٌّمدددجَ ِض٠دددذ ث ِدددٓ ثٌضمش٠دددش ي فّدددج ٠صدددـفٗ دعدددح ثٌٍغددد١٠ٛٓ    

أعددش ث  –عٕددذ صق١ٍددً ثٌؾٍّددز    –دجٌض٠ددجدر ي ٠ّىددٓ أْ ٔؾددذ ٌددٗ   
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ِ ج ِع سمٛن ٘زٖ ثٌض٠جدر ِٓ ثٌىالَ دال١ٌ ج دجٌغ ج ٠ض١ع صّج
(ٔ)

 . 

 ثالٌضفجس . – ٖ

ٓ أُ٘ ثٌّذجفظ ثٌذالأ١ز ثٌضٟ لجسح ٠عذ ثالٌضفجس ٚثفذ ث ِ

ثٌٕمدجد ثٌمدذِجأ ٚثٌّقدذعْٛ ِدٓ خالٌٙدج ع١ٍّدز ثٌعدذٚي ي ٚلددذ        

سددـجس ِقّددذ عذددذ ثٌّطٍددخ فددٟ ٘ددزث ثٌّضددّجس ي ٠مددٛي " ِددٓ     

خــالي ِذقظ ثٌّطجدمز ثٌدزٞ ألجِدٗ ثٌٕقدجر ٚثٌٍغ٠ٛدْٛ ٠ظٙدش      

ا ثالٌضفجس ا وخجص١ز صعذ١ش٠ز صض١ّض دطجلضٙج ثإل٠قجة١ز ي ِدٓ  

ج ٖ ٠عضّذ عٍٝ ثٌعذٚيف١ظ وجْ دٕ
(ٕ)

 . 

٠ّٚغددً ثالٌضفددجس خجصدد١ز دددجسصر فددٟ فشوددز ثٌصدد١جأز ي      

ف١ظ صضقٛس ثٌٍفظدز فدٟ ِٛادعٙج صقدٛس ث أ١دش ِدمٌٛف ٠فدشص        

دالٌددز ف١ٙددج وغ١ددش ِّددج ال ٠ضٛلعددٗ ثٌّضٍمددٟ ي ٚف١ٙددج وغ١ددش ِددٓ     

إِىجٔجس ثٌّذذ  فدٟ ثسدضعّجي ثٌطجلدجس ثٌضعذ١ش٠دز ثٌىجِٕدز فدٟ       

ثٌٍغز
(ٖ)

 . 

عٍددٝ صٕددجٚي ثٌسددىجوٟ ٌالٌضفددجس فددٟ  ٠ٚعٍددك عذددذ ثٌّطٍددخ

                                                 

ساعع : عذنٛخ ا عشاد ٔانزش ٛت عٙ انُمذ انعشثٙ انمذٚى نًؾًذ عجرذ  - 1

َشررش رررش خ أثررٙ انٓررٕل ثبنمرربْشح عررُخ  273 – 271انً هررت   

 و )عهغهخ أدثٛبد( .1995

 . 276انجالغخ ٔالعهٕثٛخ    - 2

 . 188ا عشاد ٔانزش ٛت    عذنٛخ - 3
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ِذجفددظ ثٌّعددجٟٔ ي ف١مددٛي " ٚصذددذٚ دشثعددز ثٌسددىجوٟ فددٟ ٔمٍددٗ 

ٌّذقدددظ ثالٌضفدددجس ِدددٓ ثٌذدددذ٠ع إٌدددٝ ثٌّعدددجٟٔ الًدددضّجٌٗ عٍدددٝ   

خجص١ز فٟ ثٌضشو١خ ٠شثعدٝ دٙدج ِمضضدٝ ثٌقدجي ي وّدج صضّغدً       

فدددٟ إدسثودددٗ ٌع١ٍّدددز ثٌعدددذٚي ي ٚصٛسددد١ع  –أ٠ض دددج  –دشثعضدددٗ 

ٓ لٛي ثِشا ثٌم١سدثةشثصٙج ف١ّج ِغً دٗ ِ
(ٔ)

 " 

ََٚي ١ٌٍََُه ِدجأَلعّذ ََ ثٌَخ  َصطج ٌََٚـَٚٔج  ُّ  ِذــُ َصشُلــٍِ

ُٗ ١ٌٌٍََز َٚدجَصش ٌَ َِِذ  َٚدجَس  َو١ٍٍََِز رٞ ثٌعجِةِش ثأَلس
(ٕ) 

ََٔذ  ِِٓ ُٗ َعٓ َأدٟ ثأَلسِٛد  ؽجَأٟٔ ئََٚرٌَِه   َُٚخذِّشُص

  ُ ي  فظدددج٘ش ثٌقدددذ٠ظ ودددجْ ٠مضضدددٟ ثٌذدددذأ دٍسدددجْ ثٌّدددضىٍ

فجٌعدددذٚي ٕ٘دددج ٌددد١س دجٌٕسدددذز ٌىدددالَ سدددجدك ي ٚإّٔدددج دجٌٕسدددذز 

ٌألصدددً ثٌدددزٞ ٠ؾدددخ أْ ٠ىدددْٛ ع١ٍدددٗ ثٌىدددالَ ي ٚدٙدددزث ٠دددذخً  

ثٌضؾش٠ذ فٟ ِؾجي ثالٌضفجس
(ٖ)

 . 

 أدٛ ِٛسٝ ٚثٌعذٚي "

أفجد ثٌذوضٛس / ِقّذ ِقّذ أددٛ ِٛسدٝ ِدٓ ٔظدشر ثٌٕمدجد      

                                                 

ا ٔاَظرش : عذنٛرخ ا عرشاد ٔانزش ٛرت  278انجالغخ ٔالعهٕثٛخ    - 1

ع ي ر فٗ انؾهجرٙ  113ا ٔيفزبػ انعهٕو نهغكب ٙ    188  

 و ان جعخ انضبَٛخ .1991ْـ/1411عُخ 

انعبةش : لز٘ انعٍٛ ا ٔٚمبل عٙ عُّٛ عشاس ٔعبةش : أ٘ غً رخ أٔ  - 2

 .ٔعخ رزأرٖ انعٍٛ يُّ 

 . 278انجالغخ العهٕثٛخ    - 3
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ٚثٌذالأ١دد١ٓ ثٌّضمددذ١ِٓ وددجدٓ ثألع١ددش ي ٚثٌخط١ددخ ثٌمض٠ٕٚددٟ ي    

ٌعٍددددٛٞ ي ٚثٌضِخشددددشٞ ي ٌٍعددددذٚي ي ٚٔمددددً وغ١ددددش ث ِددددٓ      ٚث

آسثةٙدددُ
(ٔ)

ي ٚٚظفٙدددج صٛظ١ف دددج ؽ١دددذ ث فدددٟ صطذ١مجصدددٗ ثٌذالأ١دددز   

 ٚدسثسضٗ ٌخصجةص ثٌضشثو١خ .

ففددٟ دددجح روددش ثٌّسددٕذ إ١ٌددٗ ٠ٕمددً ِددج روددشٖ ثٌذالأ١ددْٛ       

ثٌّضمذِْٛ ِٓ أْ ثألصً ف١ٗ ثٌزوش ِج ٌدُ ٠ىدٓ ٕ٘دجن ِمدضح     

"  " ٚثٌذالأ١ْٛ ٠مٌْٛٛي ٠مٛي  ٌٍعذٚي عٓ ثٌزوش إٌٝ ثٌقزف

إْ ثألصً فٟ ثٌعذجسر وّدج ٠مضضدٟ ثٌعمدً ٚثإلعدشثح أْ ٠دزوش      

ف١ٙدددج ثٌّسدددٕذ إ١ٌدددٗ ي ألٔدددٗ ثٌؾدددضأ ثأل٘دددُ ثٌدددزٞ صٕسدددخ إ١ٌدددٗ   

ثألفذثط ٚثٌصفجس فٟ ثٌؾٍّدز ي ٚال ٠قدزف إال إرث ودجْ ٕ٘دجن     

دث  ٌٙزث ثٌقزف ي فجألصً أْ ٠زوش إرث ٌُ ٠ىدٓ ٕ٘دجن ِمدضح    

ٌٍعذٚي
(ٕ)

 . 

ٓ ِخجٌفدددز ِمضضدددٝ ثٌظدددج٘ش فدددٟ صددد١   ٚفدددٟ فذ٠غدددٗ عددد

ثألفعددجي ٠ٕمددً أدددٛ ِٛسددٝ لددٛي ثدددٓ ثألع١ددش " إْ ثٌعددذٚي عددٓ    

صددد١غز ِدددٓ ثألٌفدددج  إٌدددٝ صددد١غز أخدددشٜ ال ٠ىدددْٛ إال ٌٕدددٛ      
                                                 

اَظش : ظ بةص انزشا ٛت : دساعرخ رؾهٛهٛرخ نًغربةم عهرى انًعربَٙ   - 1

َشرش  321ا  269ا  262ا  181د / يؾًذ يؾًذ أثٕ يٕعرٗ   

 و .2116ْـ/1427يكزجخ ْٔجخ عُخ 

 . 181ظ بةص انزشا ٛت د / يؾًذ يؾًذ أثٕ يٕعٗ    - 2



 37 

خصٛصدد١ز ثلضضددش رٌدده  
(ٔ)

ي ٠ٕٚددجلش ثٌعٍددٛٞ فددٟ صعش٠فددٗ     

ٌالٌضفجس دمٔٗ ثٌعذٚي ِٓ أسٍٛح فٟ ثٌىدالَ إٌدٝ أسدٍٛح آخدش     

ِخجٌأ ٌألٚي
(ٕ)

 . 

ضطذ١دك ٠دزوش أددٛ ِٛسدٝ وغ١دش ث ِدٓ ّٔدجرػ        ٚفٟ ِؾدجي ثٌ 

ٕ ج أعش ثٌعذٚي ٚل١ّضٗ ثٌف١ٕز فٟ ثٌٕص ثٌعذٚي ي ِذ١
(ٖ)

ي ِٚدٓ   

ٛ  ٌٗرٌه لٛ ٗ " ٌٕٕٚظش فٟ لد ٌِْمْسدِأ     صعدجٌٝ " )  ٌد َِدَش َسدِّدٟ ِدج ًْ َأ ُلد

   ُٗ َٓ ٌَددد ُِْخٍِِصددد١  ُٖ َٚثْدُعدددٛ َِْسدددِؾذ    ًِّ ْٕدددَذ ُوددد ُْ ِع َُ٘ى ُُٚؽدددٛ ُّدددٛث  ََٚأِل١

)َٓ ثٌدددذ٠ِّ
(ٗ)

ضضدددٝ ثٌظدددج٘ش أْ ٠مدددٛي " أِدددش سددددٟ   ٔؾدددذ أْ ِم 

دجٌمسأ ٚدئلجِز ٚؽٛ٘ىُ ي ٌٚىٕٗ عذي إٌٝ ثألِش وّدج صدشٜ ي   

ألْ ثٌّعٕٝ ثٌّعذدش عٕدٗ ٚ٘دٛ إلجِدز ثٌصدالر ِعٕدٝ فدٟ أج٠دز         

ثأل١ّ٘ددز ي ٚلددذ أفددجدس ثٌّخجٌفددز دجٌعددذٚي عددٓ ثٌّجاددٟ إٌددٝ      

ثألِش أْ ثٌقذ٠ظ دٍد  ِمطع دج ِدٓ ثٌّعٕدٝ ٠ؾدخ عٍدٝ ثٌسدجِع        

 زٖ لجعذر عجِز فٟ وً ِخجٌفز .أْ ٠ٍضفش إ١ٌٗ ي ٚ٘

                                                 

 2: انًضم انغبةش الثٍ الصٛش ق  ا ٔاَظش 269انًشعع انغبثك    - 1

  145 . 

ا  262اَظررش ظ رربةص انزشا ٛررت نًؾًررذ يؾًررذ أثررٕ يٕعررٗ    - 2

 . 265ٔان شاص نهعهٕ٘   

ا  136اَظش: ظ بةص انزشا ٛت د / يؾًذ يؾًذ أثٕ يٕعرٗ    - 3

 . 321ا  269 – 262ا  257ا  194

 ( . 29العشاف : عضء يٍ اٜٚخ )  - 4
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ٚإْ فددٟ صٛؽ١ددٗ ثألِددش إٌدد١ُٙ دئلجِددز ثٌصددالر دالٌددز عٍددٝ   

ِض٠ذ ِٓ ثٌعٕج٠ز دٙج ي ٚومْ ثٌشسٛي )صٍٝ ثهلل ع١ٍٗ ٚسدٍُ(  

 ٠ٍضفش إ١ٌُٙ عٕذ روش ثٌصالر آِش ث ِٚؤوذ ث إلجِضٙج .

      ٛ ٗ عددُ ثٔظددش إٌددٝ ثٌضعذ١ددش عددٓ ثٌصددالر دمدد ُّددٛث " ) ٌدد ََٚأِل١

ْٕددَذ ُودد ُْ ِع َُ٘ى َِْسددِؾذ (ُُٚؽددٛ صؾددذ ثٌضعذ١ددش دئلجِددز ثٌٛؽددٖٛ ف١ددٗ   ًِّ 

ِعٕٝ ثٌعضر ٚسفع ثٌشأط إٌٝ ثٌسّجأ عٕذ ِسجؽذ ثهلل ي ف١ظ 

ثٌدددشأٚط صٕقدددـٕٟ ٌخجٌمٙدددج ِؤودددذر أٔٙدددج ال صٕقٕدددٟ ٌّخٍدددٛق 

سدددٛثٖ ي ِٚدددٓ ٕ٘دددج وجٔدددش ثٌصدددالر ٚودددجْ ثٌضدددذ٠ٓ ثٌّسدددض١ٕش    

ثٌددٛثعٟ عددٛسر عٍددٝ ثٌفسددجد فددٟ ثألس  ي ٚسفض ددج ٌٍطغ١ددجْ ي 

"  ٚ٘ٛ ِج ٠ضٕجسخ ِع لٌٛٗ صعجٌٝ ي صٙجدْ ثالسضذذثدٚفشد ج ال 

ٌِْمْسِأ() ََِش َسدِّٟ ِدج ًْ َأ ُل
(ٔ)

 . 

ٚفٟ فذ٠غدٗ عدٓ صعش٠دأ ثٌّسدٕذ إ١ٌدٗ " ِذقدظ ثٌضعش٠دأ        

دجٌصدددٍز ٠مدددٛي " ِّٚدددج ٘دددٛ دددد١ٓ فدددٟ ثٌعدددذٚي إٌدددٝ ثٌصدددٍز      

ٔ ج ٌدزوش ِدج دٌدش ع١ٍدٗ ثٌصدٍز لدٛي فسدجْ ٠خجسدخ أَ          ثسضٙؾج

ٙج( ٠ٚذدشا ٔفسدٗ ِّدج ٔسدخ     ثٌّؤ١ِٕٓ عجةشز )ساٟ ثهلل عٕ

 إ١ٌٗ فٟ فذ٠ظ ثإلفه "

                                                 

 . 263زشا ٛت د / يؾًذ أثٕ يٕعٗ   اَظش : ظ بةص ان - 1
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ُُ ٍِِٟسَٛسَفال َسَفَعش   َفِئْ ُوُٕش َلذ ُلٍُش ثٌأزٞ َلذ َصَعُّض ٟأ َأٔج ٌَ  ٟ ِإ

 
 ٚلٌٛٗ "

ًَ ١ٌََس ِدالِةأ  ْأ ثٌَزٞ َلذ ل١ ًِ  َفِئ َٟ ِجِف ُٗ َلُٛي ِثِِشا  ِد ٕأ ٌََِٚى
(ٔ) 

 

ٔ ج أسثد فسددجْ أال ٠ددزوش ثصٙددجَ عجةشددز فددٟ ثإلفدد  ه ثسددضٙؾج

ٌٙددزث ثٌمددٛي ٚثسددضذعجد ث ٌددٗ ي فمددجي " ثٌددزٞ لددذ صعّضّددٛث فددٟ      

 ثٌذ١ش ثألٚي ي ٚثٌزٞ لذ ل١ً فٟ ثٌذ١ش ثٌغجٟٔ .

عُ إْ ثٌصٍز فدٟ ثٌضعذ١دش٠ٓ ِىٕضدٗ ِدٓ أْ ٠شد١ش فدٟ ودً        

ٚثفذر إًدجسر ٌط١فدز ي ففدٟ ثألٌٚدٝ لدجي " صعّضّدٛث ي فمًدجس        

ٚعذدش  إٌٝ أٔٗ صعدُ ٚأٔدٗ ٌد١س ِدٓ ٚثدٞ ثٌصدذق ٚث١ٌمد١ٓ ي       

فٟ ثٌذ١دش ثٌغدجٟٔ ددـ ا ل١دً ا دجٌذٕدجأ ٌٍّؾٙدٛي ي فمًدجس إٌدٝ         

أٔٗ لٛي سجلأ أ١ش ِٕسٛح إٌٝ عجلً ٠سضقك أْ ٠زوش
(ٕ)

 . 

*    *    * 

ٟ ٚأِددج  فمددذ آعددش ِصددطٍـ ثالٔقددشثف عٍددٝ    ثٌفش٠ددك ثٌغددجٔ

ِصطٍـ ثٌعذٚي ي أ١ش أْ أصقجح ٘زث ثالصؾجٖ ال ٠ضفمْٛ فٟ 

                                                 

نررٛظ ثالةررغ : نررٛظ ثال ررك أٔ الؽررك ا ٔانًررشاد : أَررّ يُررّ ثررشاء .  - 1

 يبؽم : يب ش ٚغعٗ ثبنًًُٛخ ٔانٕربٚخ .

 195ا  194ظ بةص انزشا ٛت د / يؾًذ يؾًذ أثٕ يٕعٗ    - 2
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سضخذثِٗ ي فُّٕٙ ِٓ فُّٙٙ ٌالٔقشثف ي أٚ فٟ أج٠ضُٙ ِٓ ث

٠ؾعٍدٗ ِشثدف ددج أٚ ِٛثص٠ ددج ٌٍعددذٚي ِدع ًددٟأ ِددٓ ثٌضٛسددع فددٟ   

ثٌخشٚػ عٍٝ ثٌّٕأ ثٌّغجٌٟ ثٌّمٌٛف ي ُِٕٚٙ ِدٓ ٠قدجٚي أْ   

٠ضخدددز ِدددٓ ٘دددزث ثٌّصدددطٍـ ٚسددد١ٍز ٌضدددذ١ِش ثٌٍغدددز ٚصدددذ١ِش        

ثٌمٛثعذ٠دددز ف١ٙدددج ي ٚثٌخدددشٚػ عٍدددٝ ودددً ِدددج ٘دددٛ ِمدددذط ي       

 ٚثٌمط١عز ٌىً ِج ٘ٛ صشثعٟ .

عذددذ ثٌقىدد١ُ سثاددٟ ٘ددٛ ثٌخددشٚػ عٍددٝ  فددجالٔقشثف عٕددذ 

ٔقٛ ِع١ٓ عدٓ ثٌمٛثعدذ ٚثٌّعدج١٠ش ثٌّغج١ٌدز ثٌضدٟ صقىدُ ثٌٍغدز        

ثٌعجد٠ز
(ٔ)

ي فّج ٠عذٖ ثٌٍغ٠ْٛٛ ِٓ لذ١ً ثٌضشٚسر أٚ ثٌشزٚر  

٠عذٖ ثٌٕمجد ٚثفذ ث ِدٓ ثٌّصدطٍقجس ثٌضدٟ ثلضقّدش دمدٛر ف١دض       

ثٌذسثسجس ثألسٍٛد١ز ثٌقذ٠غز
(ٕ)

 . 

ّ دددج دمٔٙدددج   ِٕقشفدددز عدددٓ ثٌدددّٕأ  فٍغدددز ثألدح صٛصدددأ دثة

ثٌعجدٞ فٟ صٛسصٗ ثٌّغج١ٌز ي ٠ٕٚظش إٌٝ ٘زث ثالٔقشثف عٍدٝ  

أٔٗ ث١ٌّضر أٚ ثٌخجصز ثٌضٟ صّضجص دٙج ثٌٍغز ثألدد١ز
(ٖ)

 . 

عٍددٝ أْ صع١دد١ٓ ثألصددً ثٌّغددجٌٟ خطددٛر اددشٚس٠ز ٌضع١دد١ٓ 

                                                 

 . 216َظشٚخ انهغخ عٙ انُمذ الدثٙ د / عجذ انؾكٛى ساطٙ    - 1

 . 389انغبثك   انًشعع  - 2

 . 464انًشعع انغبثك    - 3
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ّ ددج ٚو١ف ددج ي ٚدجٌضددجٌٟ ٠صددذـ فددٟ ثإلِىددجْ         ثالٔقددشثف عٕددٗ و

 ثٌقىُ عٍٝ ِذٜ ف١ٕز ثألعش .

٘زث ثألصدً ثٌّغدجٌٟ ١ٌشدًّ وغ١دش ث ِدٓ ثٌّمدٛالس        ٠ٚضٕٛ 

ثٌٕق٠ٛز ٚثٌصشف١ز ٚثٌذال١ٌز فٟ ٚاعٙج ثٌّغجٌٟ عٍدٝ ثِضدذثد   

ثٌعصدددٛس ٚثٌّدددزث٘خ ثٌّخضدددجسر ي ١ٌضشدددىً ِدددٓ ودددً إِىج١ٔدددجس 

ثالٔقددشثف عددٓ ٘ددزٖ ثٌّمددٛالس ؽددٛ٘ش ثٌٕظش٠ددز ثٌعشد١ددز فددٟ     

ثٌٍغز ثألدد١ز ي ف١دظ ثٌضفسد١ش عٍدٝ ِقّدً فٕدٟ ٌىدً ثٔقدشثف        

١ز ثٌٍغز فٟ ِسضٛث٘ج ثٌعجدٞعٓ ِغجٌ
(ٔ)

 . 

 –فجٌٍغز ثٌشعش٠ز ثٌضٟ ٠ضىفً ثٌشعشثأ دئ٠ؾجد٘دج صّىدُٕٙ   

١ٌس فمأ ِٓ أْ ٠مٌٛٛث دصٛسر ِخضٍفز ثألًد١جأ ثٌضدٟ ٠ّىدٓ    

ِددٓ أْ ٠مٌٛددٛث  –أْ صمددجي فددٟ ثٌٍغددز ثٌعجد٠ددز ي ٚإّٔددج صّىددُٕٙ 

أ٠ض ج ِج ال ٠ّىٓ لٌٛٗ فٟ ٘زٖ ثٌٍغز عٍٝ ثإلسالق
(ٕ)

 . 

٠ددز ٠قددزس ِددٓ ثإلسددشثف فددٟ ثسددضخذثَ ٘ددزث ٌىٕددٗ فددٟ ثٌٕٙج

ثٌّصطٍـ ي ٚؽعٍٗ ٠شًّ وً صؾجٚص ٌّعط١جس ثٌٍغدز ي ٠ٚؤودذ   

أْ إدجفز ثالٔقدشثف عٍدٝ إساللدٗ لدذ دفعدش إٌدٝ ِذجٌغدجس فدٟ         

ثٌضطذ١دددك أفضدددش ددددٗ عٕدددذ دعدددح ثٌىضدددجح إٌدددٝ ادددشٚح ِدددٓ  
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ثٌضصٕع ٚثٌضعم١ذ ٚثٌغّٛ  ٚثٌٍغض ي ٚرٌه ثٔطالل ج ِٓ سأذدز  

 لأ عٕذٖ ثٌسجدك .ثٌالفك فٟ صؾجٚص ِج ٚ

إٌددٝ  –٠ٍٚضمددٟ د / صددالؿ فضددً فددٟ صصددٛسٖ ٌالٔقددشثف 

ِع ِدج وضذدٗ د / عذدذ ثٌقىد١ُ سثادٟ فدٟ صصدٛسٖ         –فذ وذ١ش 

إ٠دددجٖ ي فمدددذ ثسدددضًٙ فضدددً فذ٠غدددٗ عدددٓ ثالٔقدددشثف ٚثٌضضدددجد   

ثٌذ١ٕددٛٞ دعذددجسر ا فددج١ٌشٞ ا " إْ ثألسددٍٛح ٘ددٛ فددٟ ؽددٛ٘شٖ 

ذ ًدجسوٛث  ثٔقشثف عٓ لجعذر ِج ي ٚأوذ أْ وغ١ش ث ِٓ ثٌٕمجد لد 

ا فج١ٌشٞ ا فٟ ٘دزث ثٌدشأٞ ي ٚدعدٛث إٌدٝ ادشٚسر أْ ٠ضعدٛد       

ثٌٕجلددذ أٚ ثألد٠ددخ عٍددٝ ثٌمجعددذر أٚال  ي ١ٌددضّىٓ ِددٓ ثوضشددجف      

ثالٔقشثفجس ثٌّضفشعز عٕٙج
(ٔ)

 . 

٠ٚمددٛي " إْ ثإلاددجفز ثٌّّٙددز ثٌضددٟ صددٕؾُ عددٓ ثٌّفٙددَٛ    

ثٌقددذ٠ظ ٌعٍدددُ ثألسددٍٛح ودددجٔقشثف عددٓ ثٌمجعدددذر ٘ددٟ إلجِدددز     

ٍمجعددذر ثٌٍغ٠ٛددز ي ف١ددظ ٠ددضُ دّٛثؽٙضددٗ    ثٌّسددضٜٛ ثٌّمددجسْ ٌ 

إدشثص ثٌشىً ث١ٌّّض ٌألسٍٛح فٟ ثٌٕص ثٌّقًٍ
(ٕ)

 . 

ٚإرث وجٔدددش ثٌٍغدددز ثٌشدددعش٠ز صضقدددذد فدددٟ دسثسدددجس عٍدددُ      
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ثألسٍٛح عٍٝ أسجط أٔٙج ثدضعجد عٓ ثٌمجعذر ثٌّمٌٛفز ٚوسدش  

فددئْ فددٓ ثٌشددعش ٠شوددض عٍددٝ  –ٌٙددج ي ٚثٔقددشثف عددٓ سددٍذ١ضٙج 

دقظ ٚل١جط دسؽجس ٘زث ثالٔقشثف
(ٔ)

 . 

٠ٚؾّع ثٌٕمجد ثٌذ٠ٛ١ٕدْٛ عٍدٝ أْ أ٘دُ ثٌعٕجصدش ثٌخجصدز      

دجٌمٛي ثٌؾّجٌٟ ٘ٛ أٔدٗ ٠ىسدش ٔظدجَ ثإلِىجٔدجس ثٌٍغ٠ٛدز ثٌدزٞ       

٠ٙذف إٌٝ ٔمً ثٌّعجٟٔ ثٌعجد٠دز ي ٠ٚٙدذف ٘دزث ثٌىسدش دجٌدزثس      

إٌٝ ص٠جدر عذد ثٌذالالس ثٌّّىٕز
(ٕ)

 . 

" ال ٠ّىٓ إٔىجس فم١مز ٚثاقز فٟ ٘دزث   -أ٠ض ج  -٠ٚمٛي 

ي ي ٚ٘ددٟ أْ ِقجٌٚددز صصددٛس ثألسددٍٛح وددجٔقشثف عددٓ   ثٌّؾددج

لجعذر خجسؽز عدٓ ثٌدٕص ي ٚثدضعدجد ِضعّدذ ِدٓ لذدً ثٌّؤٌدأ        

 ٌضقم١ك أأشث  ؽّج١ٌز أِش ِمذٛي ٌٍٍٛ٘ز ثألٌٚٝ ..

وّج ال ٠ّىٓ إٔىجس فم١مز أخشٜ ي ٟٚ٘ أْ ٘دزث ثٌضصدٛس   

٠سجعذ عٍٝ ًدشؿ وغ١دش ِدٓ ثٌظدٛث٘ش ثٌالفضدز فدٟ ثٌٕصدٛ         

ضضـ دشىً خج  فدٟ ثٌقدجالس ثٌضدٟ ٠دشصطُ     ثألدد١ز ي ٌٚعً ٘زث ٠

ف١ٙج ثٌّؤٌأ دؾذثس ثالسضعّجي ثٌٍغٛٞ ثٌعجدٞ ٠ٚخشػ ع١ٍٗ
(ٖ)

 . 
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أ١ددش أٔددٗ ٠عددٛد ف١شصددذ أ٘ددُ ثٌّشددىالس ٚثٌّقددجر٠ش ثٌضددٟ   

صضشصخ عٍٝ ثإلسشثف فدٟ ثسدضخذثَ ٘دزث ثٌّصدطٍـ ي ٚفصدش      

ثألسٍٛح فٟ أٔٗ ثٔقشثف عٓ ثألصً ي ٠مٛي " ِٚٛؽض ثألِدش  

ثإلؽشثةٟ ٌألسدٍٛح ودجٔقشثف عدٓ لجعدذر      فٟ ِشجوً ثٌضقذ٠ذ

٠ضّغً ف١ّج ٠مصٟ
(ٔ)

 " 

٠ضشصخ عٍدٝ ٘دزٖ ثٌٕظدشر ٚؽدٛد ٔصدٛ  ددال أسدٍٛح ي         – ٔ

 ٟٚ٘ صٍه ثٌٕصٛ  ثٌضٟ ال صٕقشف عٓ لجعذر ِج .

٠صعخ صقذ٠ذ وً ِٓ ثٌمجعذر ٚثالٔقشثف دجٌذلز ثٌع١ٍّز  – ٕ

 ثٌّٕشٛدر .

ٖ –  ٟ ي وّدج أْ   ٕ٘جن ثٔقشثفجس ال ٠ضشصخ ع١ٍٙج صمع١ش أسدٍٛد

ٕ٘جن عٕجصش ٌغ٠ٛدز رثس أ١ّ٘دز أسدٍٛد١ز دْٚ أْ صىدْٛ     

 خشٚؽ ج عٍٝ ثٌمٛثعذ ثٌّعضذ دٙج .

ٌعددً أخطددش ِددج ٠ضشصددخ عٍددٝ صطذ١ددك ٘ددزٖ ثٌٕظش٠ددز فددٟ        – ٗ

صفسددددد١ش ثٌٕصدددددٛ  ثألدد١دددددز ٘دددددٛ ثالعضدددددذثد ددددددجٌّالِـ 

ثألسددددٍٛد١ز ثٌم١ٍٍددددز ث١ٌّّددددضر أ١ددددش ثٌّسددددضعٍّز عددددجدر ي 

 د١ٕضٗ ثألسجس١ز .ٚإّ٘جي دم١ز ِالِـ ثٌٕص ثٌذثٌز ٚ
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ٚٔخٍص ِٓ ٘زث ددمْ د / صدالؿ فضدً ٠ش٠دذ ثإلفدجدر ِدٓ       

صفؾ١دددش ثإلِىجٔدددجس ثٌذال١ٌدددز ثٌّضشصذدددز عٍدددٝ سصدددذ ثالٔقدددشثف  

ٚد١جْ ل١ّضٗ ثٌف١ٕز ي دْٚ أْ ٔسشف أٚ ٔذدجٌ  فدٟ ثٌضطذ١دك ي    

أٚ أْ ٔقصدددش ثألسدددٍٛح فدددٟ أٔدددٗ ثٔقدددشثف عدددٓ ثٌمجعدددذر أٚ   

 ١ٕز ثألخشٜ .ثألصً ي ِّج ٠ضشصخ ع١ٍٗ إّ٘جي ثٌعٕجصش ثٌف

أ١ش أْ دعح ثٌقذثع١١ٓ لدذ ٔقدج ددجالٔقشثف ِٕقدٝ آخدش      

٠عّذ إٌٝ ثٌغٛسر عٍٝ ثٌمذ٠ُ ي ٚثٌمط١عز ِع ثٌضشثط ي ٠ٚشِدٟ  

 ِٓ ٚسثةٗ إٌٝ ثٌصٛسر ثٌّٕقشفز ٌسعٟ ثإلٔسجْ إٌٝ ثٌؾذ٠ذ ي

سع١ ج ِضفٍض ج ِٓ وً ثٌضٛثدأ ٚثٌمد١ُ ي سدع١ ج ٠عّدً عٍدٝ ٘دذَ      

ِ ج ِسددضّش ث ِٚضضجدع دد     ج ِددع ثٌمٍددك ٚثٌخددٛف ِددٓ     ثٌّجاددٟ ٘ددذ

ثٌّسضمذً ي فٟ ٘ؾدَٛ ؽٕدٟٛٔ عٍدٝ ثٌدذ٠ٓ ٚثٌٍغدز ٚثٌضدشثط ي       

ٚعٛسر عٍٝ ثٌق١جر ٚعٍٝ سٕٓ ثهلل ثٌغجدضز فٟ ثٌىْٛ
(ٔ)

 . 

ِٚٓ عّز ٌُ صمأ دعٛر دعضُٙ عٕذ ثالٔقشثف فٟ ثٌٍغدز  

ِددٓ ثٌّغددجٌٟ إٌددٝ ثٌّٕقددشف ي إّٔددج دعددٛث إٌددٝ صددذ١ِش ثٌٍغددز        

ٛي وّددجي أدددٛ د٠ددخ "  ٚٔمددح لٛثعددذ٘ج ؽٍّددز ٚصفصدد١ال  ي ٠مدد   

                                                 

اَظش : العهٕة ٔالعهٕثٛخ ثٍٛ انعهًبَٛخ ٔالدة انًهزضو ثب عالو  - 1
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صدذ١ِش ث ٌٍغدز ِدٓ ثٌدذثخً ي      –د١ٓ ِدج صىٛٔدٗ    –صىْٛ ثٌقذثعز 

صدددذ١ِش ث ٌٍمٛثعذ٠دددز ف١ٙدددج ي ِٚقجٌٚدددز إلعجدصٙدددج إٌدددٝ دٕج٘دددج       

ثٌاللجعذ٠ز ي ثٌالِضشىٍز ي ٠ٚدضُ رٌده فدٟ ثٌقذثعدز عدٓ سش٠دك       

صذ١ِش د١ٕز ثٌؾٍّز ثٌذثٌدز دّدج ٘دٟ ٔسدك ٚثادـ ِدٓ ثٌمٛثعدذ        

ٌددددٝ سٍسددددٍز ِددددٓ ثإلِىجٔددددجس  ثٌّٕفددددزر ي ٚصق٠ٛددددً ثٌؾٍّددددز إ 

ٚثٌضذثخالس
(ٔ)

 . 

٠ٚمٛي فٟ ِٛاع آخش " ثٌقذثعز ثٔمطج  ِعشفٟ رٌده أْ  

ِصجدس٘ج ثٌّعشف١ز ال صىّٓ فٟ ثٌّصدجدس ثٌّعشف١دز ٌٍضدشثط ي    

أٚ فٟ ثٌٍغز ثٌّؤسسجص١ز ي ٚثٌفىش ثٌدذ٠ٕٟ ي ٚودْٛ ثهلل ِشودض    

ثٌىْٛ .. ثٌقذثعدز ثٔمطدج  ألْ ِصدجدس٘ج ثٌّعشف١دز ٘دٟ ثٌٍغدز       

ي ٚثٌفىش ثٌعٍّجٟٔ ي ٚوْٛ ثإلٔسجْ ِشوض ثٌٛؽٛدثٌذىش 
(ٕ)

 . 

ٚال ٠فضم دعح ثٌقذثع١١ٓ ٠شدد وٍّجس ثٌضذ١ِش ي ثٌضخش٠دخ  

ي ٔسأ ثٌمٛثعذ ثٌٍغ٠ٛز ي ٚأ١ش رٌده ِّدج ٠ٕطدٛٞ عٍدٝ فمدذ      

                                                 

اَظش : عُبٚخ انؾذاصخ انًعب شح عهٗ انهغخ انعشثٛخ د / ٔنٛذ ل بة  - 1
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أسٛد عٍٝ ٘دزٖ ثٌٍغدز ي ٠مدٛي أفّدذ عذدذ ثٌّعطدٟ فؾدجصٞ "        

ثٌّطٍددٛح ٘ددٛ صددذ١ِش ثألسددج١ٌخ ٚثٌصددٛس ٚثٌصدد١  ثٌٍغ٠ٛددز ي    

ضدذث  أسددج١ٌخ ٚصدٛس ؽذ٠ددذر صضسددع ٌّعدجسف ثٌعصددش ثٌضددٟ    ٚثد

عؾدددضس عٕٙدددج ثٌٍغدددز ثٌمذ٠ّدددز ي فالددددذ إرْ ِدددٓ صدددذ١ِش٘ج ي      

ٚثٌخشٚػ ِٓ سؾٕٙج ي ٚثدضذث  ٌغز ؽذ٠ذر ي ألْ ثٌمٛثعذ ِٓ 

ّ ج أْ ٠عذٌٙج دمٛثعذ أخشٜ عًّ ثإلٔسجْ ي  ي فٙٛ ٠سضط١ع دثة

      ٛ ي فمذ ثصفك ثٌٕدجط عٍدٝ أْ ٠ىدْٛ ثٌفجعدً ِشفٛع دج ي ٚثٌّفعد

ِٕصٛد ج ي ٚدئِىجُٔٙ أْ ٠ضفمٛث عٍٝ ثٌعىس
(ٔ)

 . 

ٚدخجصددز ثٌعٍّددج١ْٔٛ   –فمددذ ثسددضخذَ دعددح ثٌقددذثع١١ٓ    

ِصددطٍـ ثالٔقددشثف ي ٚ٘ددُ ٠شِددْٛ ِددٓ ٚسثةددٗ إٌددٝ    –ِددُٕٙ 

ثٌضّدددشد عٍدددٝ ثٌضدددشثط ي ٚثٌغدددٛسر عٍدددٝ ثٌّشؽع١دددز ثٌٍغ٠ٛدددز ي  

ٚثٌخددددشٚػ عٍددددٝ سددددٕٓ ثٌعشد١ددددز ي ٚصفٕٕددددٛث فددددٟ ثألسددددّجأ    

ٔٙددُ ٔمددجد ِذددذعْٛ ي أٚ أٔٙددُ أصددٛث ٚثٌّصددطٍقجس دّددج ٠ددُٛ٘ أ

دّددج ٌددُ ٠ددمس دددٗ ثألٌٚددْٛ ي ِّددج أدٜ إٌددٝ فٛاددٝ ثٌّصددطٍـ     

 ثٌٕمذٞ ثٌقذ٠ظ .
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 ثالٔقشثف ٚفٛاٝ ثٌّصطٍـ ثٌٕمذٞ ثٌقذ٠ظ "

ثالٔقشثف أفدذ ثٌّصدطٍقجس ثٌضدٟ صدذي ِمجسدضٙدج ثٌٕمذ٠دز       

عٕدذ دعددح ثٌىضددجح ثٌّقددذع١ٓ عٍددٝ ِددذٜ ثالسصذددجن ٚثٌفٛاددٝ  

جس ثٌٕمذ٠ز ثٌقذ٠غز ي فّدٓ ؽٙدز   فٟ ثسضخذثَ دعح ثٌّصطٍق

ٌُ ٠ضفك ثٌٕمدجد عٍدٝ صقذ٠دذ عٍّدٟ ٌّفٙدَٛ ثالٔقدشثف ي ِٚدٓ        

ؽٙز أخشٜ سأ٠ٕج س١ال  ِٓ ثٌّصطٍقجس ثٌضدٟ صسدضخذَ وذدذ٠ً    

أٚ ِددددشثدف ٌّصددددطٍـ ثالٔقددددشثف ي ِٕٙددددج " ثالٔض٠ددددجؿ    
(ٔ)

ي  

ثٌضخطدددددٟ ي ثٌضقدددددٛي ي ثٌخدددددشٚػ ي ثٌضؾدددددـجٚص ي ثٌّخجٌفدددددز ي 

جفدددددز ي ثٌٍقدددددٓ ي ثٌضقش٠دددددأ ي  ثٌّغدددددج٠شر ي ثالخدددددضالي ي ثإلس 

ثٌعص١جْ ي ثٌشٕجعز ي ثالٔضٙجن ي خشق ثٌسٕٓ
(ٕ)

 . 

ٚال ًدده أْ وغ١ددش ث ِددٓ ٘ددزٖ ثٌّصددطٍقجس ٠قّددً ِعددجٟٔ    

ثٌٙذَ ٚثٌضّشد ي ٚلذ صدجس ٌٙدزث ثالصؾدجٖ ِذسسدز ٌٙدج أددج ٘دج       
                                                 

ٚمغًّ ثعض انُمبد أنٗ اَضٚبػ عكَٕٙ ا ْٕٔ االَؾشاف عرٍ انهغرخ  - 1

ٔ دُٚبيٙ ا ْٔرٕ االَؾرشاف عرٍ يغرزٕٖ انعبدٚخ ا ٔاَضٚبػ ؽٕٛ٘ أ

 انزمبنٛذ الدثٛخ .

ساعع : العهٕثٛخ يذظم َظش٘ ٔدساعخ ر جٛمٛخ د / عرزؼ هللا أؽًرذ  - 2

ا ٔالعررهٕثٛخ ٔالعررهٕة د / عجررذ انغررالو انًغررذ٘  44عررهًٛبٌ   

ع انررررررذاس انعشثٛررررررخ نهكزرررررربة رررررررَٕظ ا ٔانجالغررررررخ  97ا  96  

ٔعهى العهٕة : يجبدةّ  ا 268ٔالعهٕثٛخ نًؾًذ عجذ انً هت   

ا َٔظشٚررخ انهغررخ عررٙ انُمررذ  217ٔأعشاءارررّ د /  ررالػ عظررم   

 . 484انعشثٙ د / عجذ انؾكٛى ساطٙ   
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ٚأٔصجس٘ج ي ِٓ أِغجي " وّجي أدٛ د٠خ ي ٚأفّذ عذذ ثٌّعطٟ 

جػ ي ِٚقّددددذ فؾددددجصٞ ي ٠ٚٛسددددأ ثٌخددددـجي ي ٚأٔسددددٟ ثٌقدددد   

ثٌّدددجأٛن ي ٚصٛف١دددك صدددـج٠  ي ٚأدٚٔددد١س ي ٚؽذدددشث إددددشث١ُ٘  

 ؽذشث ي ٚعذذ ثٌشفّٓ ١ِٕأ ي ٚخجٌذر سع١ذ ي ٚأ١شُ٘ .

ٚأأٍددخ أعضددجأ ِؾٍددز ًددعش ثٌٍذٕج١ٔددز ٠ٕضّددْٛ إٌددٝ ٘ددزث    

ثالصؾددجٖ ي ٚلددذ أسٍددك عٍدد١ُٙ أددجٌٟ ًددىشٞ ا أدٕددجأ ِذسسددز     

ز ثٌضؾجٚص ٚثٌضخطٟ ا ي ٚأعٕٝ عٍٝ عدٛسصُٙ ثٌٍغ٠ٛدز ٚثٌفىش٠د   

ٚثٌّٛس١م١ز ي ٚعٍٝ صقشسُ٘ ٚعذَ صم١ذُ٘ أٚ ثٌضضثُِٙ ددمٞ  

ادددجدأ صشثعدددٟ ي ٠مدددٛي " إْ عدددٛسر صٛف١دددك صدددج٠  ي ٚأٔسدددٟ  

٘دددٟ  –ثٌقدددجػ ي ِٚقّدددذ ثٌّدددجأٛن ي ٚؽذدددشث إددددشث١ُ٘ ؽذدددشث  

ثٌخشٚػ عٍٝ ٘زث ثٌّطٍك ثٌسشِذٞ ي إٔٙج عٛسر ددال فدذٚد ي   

ج فٟٙ ١ٌسش صّشد ث عٍدٝ ثٌذ١دش ثٌٛثفدذ ثٌّىضفدٟ دزثصدٗ ي ٚإّٔد      

ٟ٘ عٛسر عٍٝ ثٌمجٌذ١ز فٟ ثٌفىش ٚثٌضعذ١ش ي سٛثأ أوجٔش ٘زٖ 

ثٌمجٌذ١ز ٟ٘ عّٛد ثٌخ١ًٍ أَ ثٌضفع١ٍز ثٌٛثفذر
(ٔ)

 . 

ٚإٟٔ ألًعش دسذجق د١ٓ دعح ثٌىضجح ٚثٌٕمدجد ثٌقدذثع١١ٓ   
                                                 

انؾذاصخ انعشثٛخ ؽمٛمزٓب ٔياليؾٓب د / ٔنٛرذ ل ربة )ثؾرش يُشرٕس  - 1

ثًغهخ  هٛخ انذساعربد ا عراليٛخ ٔانعشثٛرخ ثرذثٙ انعرذد انغربثع عرُخ 

 عررٍ يغهررخ انُبلررذ ان رربدسح عررٙ َمررالً  251و   1993ْررـ/1414

 ( .41و   1989نُذٌ عذد ٕٚنٕٛ عُخ 
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ِ ج ٌٍضدددشثط ي ٚصؾدددجٚص ث     ثٌّعجصدددش٠ٓ ي أ٠ٙدددُ ٠ىدددْٛ أوغدددش ٘دددذ

     ٌٚ غضددٗ  ٌٍّجاددٟ ي ٚصّددشد ث عٍددٝ ثٌّمذسددجس ي ٚصٕىددش ث ٌذ٠ٕددٗ 

 ٚعمجفضٗ .

ِٚج رٌه إال ألْ ث١ًٌٕ ِٓ ٘زٖ ثٌغٛثدش لذ أصدذـ ٚسد١ٍز   

ٌٍظٙددٛس  –إْ صددـ إسددالق رٌدده عٍدد١ُٙ  –أٔصددجف ثٌّغمفدد١ٓ 

ٚثٌشددٙشر ي أٚ ثٌقصددٛي عٍددٝ دعددح ثٌؾددٛثةض ي أٚ ثألٌمددجح ي 

أٚ ثٌّٕجصخ ثٌش٠جد٠ز ي أٚ ثٌضضٌدأ ألصدقجدٙج ٚثٌضمدشح ِدُٕٙ     

 عٍٝ ألً صمذ٠ش .

وٍٕج أًِ ٠ٚم١ٓ فدٟ صقمدك لٌٛدٗ    ٌٚىٕٕج ٌُ ٌٚٓ ١ٔمط ي ٚ

ُّْىدُظ   صعجٌٝ " ) ٕأدجَط َف١َ َْٕفُع ثٌ َِج ٠َ ِأج  ََٚأ َُ٘خ ُؽَفجأ   ِأج ثٌضأَدُذ َف١َْز َفَم

َِْغجَي( ٌَْم ُٗ ث ٌَْمْسِ  َوَزٌَِه ٠َْضِشُح ثٌٍأ ِفٟ ث
(ٔ)

. 

                                                 

 . 17انشعذ : عضء يٍ اٜٚخ  - 1
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ىخاتمــــــــــة

ِ ج أسؾً أُ٘ ٔضجةؼ ثٌذقظ "  ٚخضج

ٚػ عدٓ صد١غز ِدٓ    أْ ِصطٍـ ا ثٌعذٚي ا ٠عٕٟ ثٌخدش  – ٔ

ثألٌفددج  إٌددٝ صدد١غز أخددشٜ أٚ عددٓ أسددٍٛح إٌددٝ أسددٍٛح    

 آخش ي ٌخصٛص١ز ٠مضض١ٙج ثٌّمجَ أٚ ثٌس١جق .

أْ ثٌعددذٚي دٙددزث ثٌّفٙددَٛ اددجسح دؾددزٚس سثسددخز فددٟ      – ٕ

أعّدددجق صشثعٕدددج ثألدددددٟ ٚثٌٕمدددذٞ ي ٚأْ أددجأٔدددج ٚٔمجدٔدددج  

ثٌمذِجأ وجٔٛث عٍدٝ ٚعدٟ وذ١دش دّفٙدَٛ ثٌعدذٚي ي ٚأٔٙدُ       

فدٟ وغ١دش ِدٓ صطذ١مدجصُٙ ثٌٕمذ٠دز ٚثٌذالأ١دز ي       أفجدٚث ِٕٗ 

ٚأْ صٕجٌُٚٙ ٌٗ وجْ فٟ ادٛأ ِدج ٠مضضد١ٗ ثٌسد١جق دْٚ     

 صىٍأ أٚ ثعضسجف .

أْ صٕددجٚي ثٌّقددذع١ٓ ثٌّٕصددف١ٓ ٌٍعددذٚي ال ٠خددشػ عددٓ       – ٖ

صٕجٚي ثٌمذِجأ ٌٗ إال فٟ دعح ثٌضفصد١الس ًٚدٟأ ٠سد١ش    

 ِٓ ثٌضٕظ١ش ثٌزٞ صمضض١ٗ سذ١عز ثٌعصش .

ّصطٍـ ٠شدىً ِٕطٍم دج سة١س دج ٌفٙدُ ثٌٍغدز      أْ فُٙ ٘زث ثٌ – ٗ

ثألدد١ز ٚثٌذٕٝ ثألسدٍٛد١ز ثٌضدٟ ٠عدذ ثٌخدشٚػ عٍدٝ ثٌدّٕأ       

إٌٝ فذ  –ثٌّغجٌٟ ثٌّمٌٛف ِٓ أُ٘ خصجةصٙج ي ٠ٚسُٙ 
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 فٟ فه ًفشثس ٘زٖ ثٌٍغز ٚصٍه ثٌذٕٝ . –وذ١ش 

أْ وغ١ش ث ِٓ صخش٠ؾجس ثٌذالأ١١ٓ عٍٝ خالف ثألصً أٚ  – ٘

ّ ددج دل١م ددج إال فددٟ   خدالف ِمضضددٝ ثٌظددج٘ش ال صىددجد  صفٙدُ فٙ

 اٛأ ثٌٛعٟ ثٌٕمذٞ ٌّفَٙٛ ثٌعذٚي .

أْ ِفَٙٛ ثٌعذٚي ؽجأ ٚثاق ج ؽ١ٍ دج عٕدذ ِدٓ ثسدضخذِٗ      – ٙ

ِدددددٓ ثٌٕمدددددجد ثٌمدددددذِجأ أٚ ثٌّقدددددذع١ٓ ثٌّٕصدددددف١ٓ أ١دددددش 

ثٌّضقددج١ٍِٓ عٍددٝ صددشثعُٙ ي فددٟ فدد١ٓ أدٜ صفددٕٓ دعددح       

ثٌٕمجد ٚثٌىضجح ثٌقذثع١١ٓ ِٚدج دعدذ ثٌقدذثع١١ٓ فدٟ ثخض١دجس      

جس دذ٠ٍدددز ٌٚؾدددٛأ دعضدددُٙ إٌدددٝ ٔمدددً ِصدددطٍـ  ِصدددطٍق

 أشدٟ دذ٠ً إٌٝ ثسصذجن ٚفٛاٝ فٟ فُٙ ٘زث ثٌّصطٍـ ي

أٚ  –فؾدددجأ ِقّدددال  دّددددج ٠ٕذدددب عددددٓ س ٠دددضُٙ ثٌقجٔمددددز     

صؾدددجٖ صشثعٕدددج ثٌٍغدددٛٞ    –ثٌّضٛؽسدددز عٍدددٝ ألدددً صمدددذ٠ش    

ٚثألددددٟ ي فىجٔددش ِصددطٍقجس عددذر ي ِغددً " ثالٔقددشثف ي 

ْ ي ثإلسجفددز ي ثالٔض٠ددجؿ ي ثالٔضٙددجن ي ثٌشددٕجعز ي ثٌعصدد١ج 

خشق ثٌسدٕٓ ي ٚأ١دش رٌده ِدٓ ثٌّصدطٍقجس ثٌضدٟ صقّدً        

ِعٕدددٝ ثٌغدددٛسر ٚثٌضّدددشد صدددجسر ي ٚثٌٙدددذَ ٚثٌضدددذ١ِش صدددجسر  

 أخشٜ ي ٚ٘ٛ ِج صشؿ دٗ دعح وضجح ٘زٖ ثٌقذثعز .
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إٔٔج ٌٛ أعذٔج لشثأر صشثعٕج ثألددٟ ٚثٌٕمذٞ لشثأر ٚثع١دز   – ٚ

ِضم١ٔددز ٌخشؽٕددج ِٕددٗ دّددج ٠ّىددٓ أْ ٠ىددْٛ أسجس ددج ل٠ٛ ددج        

ٌضشى١ً ٔظش٠ز ٔمذ٠ز عشد١دز ي أٚ ٠ىدْٛ عٍدٝ ألدً صمدذ٠ش      

ٔٛثر ٌٙدزٖ ثٌٕظش٠دز ي دق١دظ صمخدز ِدٓ ِجاد١ٙج ِدج صذٕدٟ         

ع١ٍٙج فجاش٘ج ِٚسضمذٍٙج ي ال صٕمطدع عدٓ صشثعٙدج ي ٚال    

صٕعدددضي عدددٓ ٚثلعٙدددج ي فضٕضمدددٟ ِدددٓ ٘دددـزث ٚرثن ثٌٕدددجفع      

ٚثٌّف١ددذ ي ثٌددزٞ ٠ضٕجسددخ ِددع فضددجسصٕج ٚل١ّٕددج ٚعمجفضٕددج   

  ِ عٕددذ  –١ز ي دق١دظ صصددذـ ٘دزٖ ثٌٕظش٠دز    ثٌعشد١دز ثإلسدال

٠ٛ٘ضٕدج ثٌٛثل١دز فدٟ ِٛثؽٙدز ص١دجسثس ثٌعٌّٛدز        –ٔضؾٙج 

ثٌعجص١ددز ي ثٌضددٟ صش٠ددذ أْ ٔخضددع وددً ثٌمدد١ُ ٚثألِددُ ٌغمجفددز  

 ٚأ٠ذٌٛؽ١ز ثٌغشح أٚ ثإلِذش٠ج١ٌز ثألِش٠ى١ز ٚفذ٘ج .

 –عٍدٝ ألدً صمدذ٠ش     –ٚإٟٔ ألسؽٛ أْ أودْٛ لدذ أسدّٙش    

عٕددج ثٌعش٠ددك ِددٓ لدد١ُ أدد١ددز فددٟ ٌفددش ثٌٕظددش إٌددٝ ِددج ٠قٍّددٗ صشث

ٚدالأ١دددز ٚٔمذ٠ـدددـز ي فدددئْ وٕدددش لدددذ ٚفمدددش فجٌفضدددً هلل أٚال    

ٚآخددش ث ي ٚإْ وجٔددش ثألخددشٜ فقسددذٟ أٔددٟ فجٌٚددش ٚثؽضٙددذس  

 فٟ أْ أسخش لٍّٟ ٌخذِز ٌغز ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ .

 ٚثهلل أسمي ثٌشاج ٚثٌمذٛي .    
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ىأهمىالمصادرىوالمراجد

ز ٚثألدح ثٌٍّضدددضَ ثألسدددٍٛح ٚثألسدددٍٛد١ز دددد١ٓ ثٌعٍّج١ٔددد   – ٔ

دجإلسدددالَ د / عدددذٔجْ سادددج ثٌٕقدددٛٞ ي ن دثس ثٌٕقدددٛٞ     

 َ .ٜٜٜٔ٘ـ/ٌٍٜٕٔٗٔشش ٚثٌضٛص٠ع دجٌش٠ج  سٕز 

ثألسددٍٛد١ز ِددذخً ٔظددشٞ ٚدسثسددز صطذ١م١ددز د / فددضـ ثهلل  – ٕ

أفّددذ سدد١ٍّجْ ي ن ثٌّطذعددز ثٌف١ٕددز ي ٔشددش ثٌددذثس ثٌف١ٕددز    

 َ .ٜٜٓٔدجٌمج٘شر سٕز 

ثٌّعدجٟٔ ٚثٌذ١دجْ ٚثٌذدذ٠ع     ثإل٠ضجؿ فدٟ عٍدَٛ ثٌذالأدز "    – ٖ

ٌٍخط١خ ثٌمض٠ٕٟٚ صقم١ك د / عذدذ ثٌمدجدس فسد١ٓ ي ٔشدش     

 َ .ٜٜٙٔ٘ـ/ِٙٔٗٔىضذز ث٢دثح سٕز 

دغ١دددز ثإل٠ضدددجؿ ٌضٍخددد١ص ثٌّفضدددجؿ فدددٟ عٍدددَٛ ثٌذالأدددز    – ٗ

ٌٍش١  / عذذ ثٌّضعجي ثٌصدع١ذٞ ي ن ثٌّطذعدز ثٌّٕٛرؽ١دز    

 ٔشش ِىضذز ث٢دثح دجٌمج٘شر ي دذْٚ صجس٠  .

ٚثألسدددٍٛد١ز د / ِقّدددذ عذدددذ ثٌّطٍدددخ ي ٔشدددش   ثٌذالأدددز  – ٘

 ًشوز أدٟ ثٌٙٛي دجٌمج٘شر )سٍسٍز أدد١جس( .

صجس٠  عٍَٛ ثٌذالأز ٚثٌضعش٠دأ دشؽجٌٙدج ٌٍشد١  / أفّدذ      – ٙ

ِصددددددطفٝ ثٌّشثأددددددٟ ي ن ِصددددددطفٝ ثٌقٍذددددددٟ سددددددٕز     
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 َ ثٌطذعز ثألٌٚٝ .ٜٓ٘ٔ٘ـ/ٜٖٙٔ

صم٠ُٛ ٔظش٠ز ثٌقذثعز ِٚٛلأ ثألدح ثإلسالِٟ ِٕٙدج د /   – ٚ

اج ثٌٕقٛٞ ي ٔشش دثس ثٌٕقدٛٞ دجٌش٠دج  سدٕز    عذٔجْ س

 َ .ٜٗٛٔ٘ـ/ٗٔٗٔ

ؽذ١ٌددز ثإلفددشثد ٚثٌضشو١ددخ فددٟ ثٌٕمددذ ثٌعشدددٟ ثٌمددذ٠ُ د /      – ٛ

ِقّددذ عذددذ ثٌّطٍددخ ي ٔشددش ًددشوز أدددٟ ثٌٙددٛي دجٌمددج٘شر  

 َ )سٍسٍز أدد١جس( .ٜٜ٘ٔسٕز 

ؽٕج٠ددز ثٌقذثعددز ثٌّعجصددشر عٍددٝ ثٌٍغددز ثٌعشد١ددز د / ١ٌٚددذ   – ٜ

ٛس دّؾٍددز و١ٍددز ثٌذسثسددجس   لصددجح إدددشث١ُ٘ )دقددظ ِٕشدد  

ثإلسدددددال١ِز ٚثٌعشد١دددددز ددددددذدٟ ي ثٌعدددددذد ثٌضجسدددددع سدددددٕز    

 َ( .ٜٜ٘ٔ٘ـ/٘ٔٗٔ

فج١ًز ثٌذسٛلٟ عٍٝ ِخضصش ثٌسدعذ )ادّٓ ًدشٚؿ     – ٓٔ

 ثٌضٍخ١ص( ي ن دثس ثٌسشٚس د١شٚس ي دذْٚ صجس٠  .

ثٌقذثعددز ثٌعشد١ددز فم١مضٙددج ِٚالِقٙددج د / ١ٌٚددذ لصددجح   – ٔٔ

ذسثسدددددجس إددددددشث١ُ٘ )دقدددددظ ِٕشدددددٛس دّؾٍدددددز و١ٍدددددز ثٌ

ثإلسدددددال١ِز ٚثٌعشد١دددددز ددددددذدٟ ثٌعدددددذد ثٌسدددددجدع سدددددٕز    

 َ( .ٖٜٜٔ٘ـ/ٗٔٗٔ



 57 

خصددجةص ثٌضشثو١ددخ " دسثسددز صق١ٍ١ٍددز ٌّسددجةً عٍددُ       – ٕٔ

ثٌّعددجٟٔ د / ِقّددذ ِقّددذ أدددٛ ِٛسددٝ ي ٔشددش ِىضذددز      

َ ثٌطذعددددز ٕٙٓٓ٘ددددـ/ٕٚٗٔٚ٘ذددددز دجٌمددددج٘شر سددددٕز   

 ثٌسجدعز .

سٚؿ ثٌّعدددجٟٔ فدددٟ صفسددد١ش ثٌمدددشآْ ثٌعظددد١ُ ٚثٌسدددذع      – ٖٔ

ٌٍعالِددز ثألٌٛسددٟ ي ن دثس ثٌضددشثط دجٌمددج٘شر ي   ثٌّغددجٟٔ

 دذْٚ صجس٠  .

عٍُ ثألسٍٛح " ِذجدةٗ ٚإؽشثأثصدٗ د / صدالؿ فضدً ي     – ٗٔ

َ ٜٜٛٔ٘ددددـ/ٜٔٗٔن دثس ثٌشددددشٚق دجٌمددددج٘شر سددددٕز 

 ثٌطذعز ثألٌٚٝ .

ثٌطدددشثص ثٌّضضدددّٓ ألسدددشثس ثٌذالأدددز ٚعٍدددَٛ فمدددجةك    – ٘ٔ

ثإلعؾددجص ١ٌق١ددٝ دددٓ فّددضر ثٌعٍددٛٞ ي ِشثؽعددز ٚاددذأ   

١ك ِقّدددذ عذدددذ ثٌسدددالَ ًدددج١٘ٓ ي ن دثس ثٌىضدددخ  ٚصدددذل

 َ ثٌطذعز ثألٌٜٜٚٝ٘ٔ٘ـ/٘ٔٗٔثٌع١ٍّز د١شٚس سٕز 

فٟ ِٕظٛس ثٌٕمذ ثٌذ١ٕٛٞ د / ٠ٛسأ ٔدٛس عدٛ  ي ن    – ٙٔ

 ِىضذز ثٌعٍُ دؾذر .

ثٌّغً ثٌسجةش فدٟ أدح ثٌىجصدخ ٚثٌشدجعش الددٓ ثألع١دش ي       – ٚٔ
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صمذ٠ُ ٚصع١ٍك أفّذ ثٌقٛفٟ ٚدذٚٞ سذجٔدز ي ن ٔٙضدز   

 ي دذْٚ صجس٠  .ِصش 

ِخضصش سعذ ثٌذ٠ٓ ثٌضفضدجصثٟٔ عٍدٝ صٍخد١ص ثٌّفضدجؿ      – ٛٔ

)اددّٓ ًددشٚؿ ثٌضٍخدد١ص( ي ن دثس ثٌسددشٚس د١ددشٚس ي 

 دذْٚ صجس٠  .

ثٌّطٛي عٍٝ ثٌضٍخ١ص ٌٍعالِز سعذ ثٌدذ٠ٓ ثٌضفضدجصثٟٔ    – ٜٔ

 ٘ـ .ٖٖٓٔن ِطذعز أفّذ وجًِ سٕز 

ِفضجؿ ثٌعٍَٛ ألدٟ ٠عمٛح ٠ٛسأ ددٓ ِقّدذ ددٓ عٍدٝ      – ٕٓ

ىجوٟ ي ن ِصددددددددددددطفٝ ثٌقٍذددددددددددددٟ سددددددددددددٕز   ثٌسدددددددددددد

 َ ثٌطذعز ثٌغج١ٔز .ٜٜٓٔ٘ـ/ٔٔٗٔ

ٔظش٠ز ثٌذٕجة١ز فدٟ ثٌٕمدذ ثألدددٟ د / صدالؿ فضدً ي ن       – ٕٔ

َ )ِىضذدز  ٖٕٓٓث١ٌٙتز ثٌّصدش٠ز ثٌعجِدز ٌٍىضدجح سدٕز     

 ثألسشر سٍسٍز ثألعّجي ثٌفىش٠ز( .

ٔظش٠ز ثٌٍغز فٟ ثٌٕمذ ثٌعشدٟ د / عذذ ثٌقى١ُ سثاٟ ي  – ٕٕ

 َ .ٜٓٛٔٔؾٟ سٕز ٔشش ِىضذز ثٌخج
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 فٙشط ثٌّٛاٛعجس "

 ثٌصفقٗ ثٌّٛاٛ 

 ٖ ِمذِـــــــز 

 ثٌّذقظ ثألٚي "

 ِفَٙٛ ثٌعذٚي ٚثٌعاللز د١ٕٗ ٚد١ٓ ثالٔقشثف .     

 

ٚ 

 ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ "

 ٌّصطٍـ ثٌعذٚي . زثٌؾزٚس ثٌضشثع١     

 

ٔ٘ 

 ثٌّذقظ ثٌغجٌظ "

 ثٌعذٚي عٕذ ثٌّقذع١ٓ .     

 

ٖٔ 

 ٔ٘ خجصّـــــز  

 ٘٘ أُ٘ ثٌّصجدس ٚثٌّشثؽع 

 


