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تعررغىلدرضعدؿرركللكررالرركلدراررغدقلادفي للخررللارررلدرشإلررليلدرعغارررلدلؿررظورلدريعلهررغ لورر لو  رر علت رررر ل

درجخ صلدري خجركلادريعغاركلدرارللرضو لو لعارلتلتذرلانلور لسظرخرللتجرلاػلدراراسغلدرارلعلشرلرسعرلر لدلؿرظور ل

ه لدلكالالتلدري خجركلدرارلت فلدلئظًلصانلتجضلضلدراغدقلالالللجعسهلًي لوـلللتلتإل علدري لهجلاتغهضلأل

ادرعسر  لدلفـررلفركلادالاايل،ررك لتيررللتـرراعغىلدرضعدؿركل،ظلرركلدراررغدقلالررضل لادررر دربلورر ل ارلل اررغدػل اعررلصل

طرر لاررلدر ار ملدرذٌرلع  لفللـرله لدرعظلكلار لدر غدءدتلدرارلتجعللو لدراغدقلصل ًلل الو لدرضل لتغدثلًلاتر

ورر لسررظنلدؿاذٌررلعلالفرررلورر لدرضعدؿررلتلدرارررللررضوخلل،ررضصلورر لدريماررغل لادريررلد ر لدريغورر لر لارررلدرشإلررليل

و لدرضعدؿرلتلدرماغلركلادريخايركل،ي ًورللالراجضلرضلدر  رلاربلدراررلدرعغار لاه لولللمـخلدريجلنلرس ل فل، ضل،ضصل

ؿله لارخلل،سيلءلدرضل  لدضدثرر لتلف دل ال ؿرظورر  ل،سيرلفرر ل  للـرلعلر  لدررفل رمر لتاررلاصعدؿرلتلوايررؼ ل

دلؿررظورلتلل-تررض، لاتيررلعؽل،يسررركلدراجضلررضلادرا رر لغلدر  ررلار لفررظتغلدوررًغدلولررغاولدرررضتا علوذيررضل عترر نل

اووإلسذلتخلل،سر لصعدؿركلدلؿرظ ل،يرغلل{و لسظنلتإليرقلو خجرلتلدرعس  لدلفـلفركل}ادالاايل،ركل-ل ركدراإلير

وغددللتلعلشهلدرإل لل.لاولرغاولدريمارغلدرايررغلوذيرضل اررلدر لؿر لدرذرلللديرضلدررظ لاسر علاخرًضدلو ؿر ،رًّلللرلل

و خجرركلاضلرض لاررللرغدء لدر ررغ نلادررظ للرض لاررهلل-لدرعلريرركلدلؿرظوركلدر لفرركل-ف ررغ لور لسرظنلؿرمغ لدرٌرش ل

اليسهلوللتايهلوذيضل،لاضلدرجلاغ لالاللسلملد نلدراغدقلادرذضدثكلدرفللض لولغا،هلدرماغ ل،س لدرع ر ...ل

 فّررهلعةلرركل اـرراي ر اركلر ررغدء لدراررغدق لادألؿررالطل،يررضلجلدرعررغا  لادريجخرر صلدرررظ لاسرر ع لوذيررضلكررذغاعلارررل

لاغرغه لت رغ.لـ لد مر...درضعدؿلتلدر غ فرك لاهلل لاعرَلاد

و لسظنلهظدلدريجخ صلدر  غ لدررظ لدفإلسرقلور ل ؿلؿررلتلتإلر علدرعسر  لدلفـرلفركلادالاايل،رركلات  ررفل

و لهجخررللارررلت رريررهلرساررغدقلادر ررغدء لدرضل ررركل،ي وررلً لتـررسَلدرضعدؿرركلدرٌرر ءل،سرر لالفرررل سررغلارررل غمررلنلهررظ ل

لإلليلدرا  لغ لارلدرعلر لدلؿظور.درضعدؿلتلا ثغلطر لارلوـرغ لدراجضلضلدر  ،رلادرش



 

  

                  

 

كررتس للٌررركلدراررغدقلدهايررل لدرعسيررلءلادريماررغل لو ررظلاررغاػلدرامررلاتلدرذٌررلع  لاررر لدرشإلررليلدرعغارررل

ؿؤدنلدراجضلضلرخرظدلدرارغدق لو لسظنلادلؿظورلدريعلهغلادرذٌلع لدرتغارك لاذ ًلل، لدرخ  لدرذلهسكلار خيل ل

،سر لوارلو لدر ر   لراررلل دهرللدري رلءلدرذٌرلع  لاترظدلدر لر فل،سر لف رَلوذلاركللغدءترهلور ل ارللدر لر فل

درٌعفلدرارلتجلاػهللدرارلعلزلادريذرفل،ر لارضدئللرخرللتـراجررلرياإلسيرلتلدر دلرف لسلهركلاررلدرجلفررلدرياعسرقل

ل.(الريعغاكلدرضل ركل)درامـرغلا،س وه لادرذضلفلا،س وه لادرم هلا ه ره...

اررغدقلادر خٌرركلارررلدرعررلر لدرعغارررلادلؿررظورلورر لااخرركلف ررغلاعرريلتغاررفلدرجررظاعلدرالعلشررركلر ٌررركلدر

 لارلدر للٌرعخلل سرغانل رر لصسر نل1798دريؤعسر ل و لنل ريغتلد عدفرل ر لديسكلفلاسر نل،س لووغل،ل ل

  لرار لتيسر علدر ٌرركل1914 لرا اخرلوفلدفضالولدرذغيلدرعلريركلدألار ل،ل ل1832 اغدهر لالكلل ر لؿ عللل،ل ل

در  لاركلؿ فللاٌخل ت غلوفلاؼاغلاجغلدر غنلدرالؿفل،لغلدريرظص  لدرفل سظتلدر ٌركلتمغىللارله عتخل

فمـخللث لارًّللاؿرلؿرًّللارلوشاسفلدريسضدنلدرعغاركلادلؿظورك.لاوللدلهظدلتلداللاولصلكلادرـرلؿرركلادرعـراغلكل

لًّللا،ـاغلًّلل الله ع لو لدرو علدرارلادريع لتلدرإلظاركل ر ل اعال لاوذلاالتلتذضلفلدريجايفلدلؿظورل صدع

تعاؾلدض لتس لدر ٌركلاتجـضلعادخل.
1
اللاللدروغدولدرـرلؿرلار لدرلرغ لدلؿرظورلادرترغيلدالؿراعيلع لل

ارلدر وفلدألانلو لدر غنلدرعلغل لسلهك لاوللهرلديهلور لدرترؼالدرمارغ لسرظنلاارغ لدراـرسَلدالؿراعيلع ل

اررلدرييلكغ لات ضل لدرتغيلفمـهل في طالًلدٌلعللًلاث لارلًلو لسظنلدال،اؼدػلا  لااه لارتاه لات لررض  لالريره لدر

اَْعَيَغِ  لادؿرايغللترظلخلل،ر لٍغلرقلاؿرلئللدالتورلنلدريشاسمركلدار لاعرضلسرغالل ـْ دلانلاغًخلل،س لدريسضدنلدري

،ـلتغ لو لدرعلر لدلؿظور لاتلنلالاضل نلل خغلعصلاعللارلدرعلر لدلؿظورلررؤتضل،سر لدرظدترركلادرشو هرركل

ات  رفلدراغدقلراذ رقلطر .
2
ؿرييًللاررلدتالرلفلدريـرسير لدريـرلاكلدرايررغ للالاللهظدلدرايلؽلارر لدرذٌرلعتر ل

ار لدرتغيبلاورللارر خ لور لدرٌرعفلدرعـراغ  لادالفذرظنلدرـرلؿررلادالاايرل،ر لادرترؼالدرمارغ  لادرعسيرر
3
ل

درمساسر ع لالٌركلدراغدقلفمـخللر لت جلو ل ثلعلدرتؼالدرماغ  لا ضلٍغد ل درلفًرللاي  رلعلغغاررلاذر لددارلل 

                                                           
1
ادررظ لل.108ملل و لر عدتلفرلص لدراارليلراسرركلد صديلتإلر دنل  2003 لورلعؽل1" لٍاالستغزاب فُ انفكز انًغزبيُ انًؼصطيز ف غل،يضلجلدرللعف ل"ل

 لـاعغىلارهلؿرلللتلاغاػل كالرركلدراغدقلادر خٌكلارلدرعلر لدلؿظور.

2
 22)تاليلدألوك(لٍل ار لملل" انتزاث يانًؼصطزة تغ لًرلءلدرعيغ  ل"ل

3
 17ملل  2004ولعؽلل-ايغدلغل درـ كلدألار ل درعضصلدرـلافل وجسكلو اضىلدرذ دعل



 

  

                  

 

 ٌركل ر لفيَلو لدرياعركلدر  لارركلدراررل ًرلاخللدرتغارر نل فمـرخ ل رر ل فر دولدرارغفلوـلدكلادؿعك لويللد نلدر

درماغ لدرظ للعرل فهلاعضل نلد   دل دظوخ لارلدر غا لادرـرإلغ ل،س ل،لر لدرر  .
4
ل

ارلهظدلدرـررل لدرعرل لت ررضتلوـراركلدرارغدق لتجيرًعرللرعرض للٌرللللصدسرللدرمارغلدرعغاررلدريعلهرغلاررل ٍرلعل

)تمار لتررلنلدرضاررك لادررضس نلاررلدرورغدولتمل،سهلوفلدرذٌلع لدرتغاركلادر ه لدررظ ل هرليلدرعرلر لدلؿرظورل

دو انغيزب يويً فيصفز يقنهفُيص "نًيصاا قمي لارعللاغاػلدرـرؤدنلدررظ لٍغدرهلكراررل عؿرظنلدرإللئمرلادريظهير(

لعاؾلالفيلًلو لدألػوك لاهرظدلورلل صىل رر ل خر علدرعضلرضلور لدريذرلاالتلدلهرظدركل)ايرلنلليَذٍ يسهًًٌ"

درضل لدألاتلفر لوذيضلا ل،يضلدر هلي لعال،كلدرإلخإللا  ل،يضلدرذيرضلا لالصلؾ لدرلرزلولءلدرعر ر  لدرار دتير ل

كل) ديضلرإلمرلدرـرض لللؿ ل ورر  لٍرهلدـرر  لفورغلدلورضل ار لػلرض لوذيرضل(.لادرشإللالتلدرا  لغلوذيضل،يض ....

،لاضلدرجلاغ  لاغللا ص  لاغلضلدألٍغف لؿرضلصعالق لفجررلوذم   لالاغل،وم ع لايغدنلسسررللايرغدن...ل

 لدرز(لوذلاركلو خلل ،لص للغدء لتلعلزلدألوكلاتجضلض لااقلدراذضللتلدريإلغادك لالاس لهظ لدر غدءدتلاضدلكلاضلض

لريس ع لدلكالنلدر خٌ  لرسماغلدلؿظور.

صعدؿكللإليرلدرماغلادرااالللارلدراغدقلدلؿظورلفلاعكلور لدفلرتلنللر ورل،رل للتلف لهظ ل طنلدريضدللتلار

  لرار لدر ارلئجلدراررل اٌر ل ررخرللتسر لدريرضدللتلت ررضتل1967ااؿئسكلدراغدقلادرخ لك لسلهكلاعرضلهؼليركلل فرر ل

كلارللغدء لدر نلدلؿظور ل طلتلنلادًًذلل ّنلدر غدءدتلدراغدثركلغسياخرللدللضل ر ارركل، خلل ؿئسكلدري خج لسله

اضعالتلواملاتك لدا لهلعلدر ّنلدرضل رلؿلدكل،غدكلرظاايرل،رلادرـرلؿررلادرمارغ  للخرضفلدرياورلع، نل

صل ركل رخرك.لو لسظنلتاالسهل ر ل ،إللءل لضل ر اراخ لولغا،ركل،سرل 
5
ل

                                                           
4
ل22ملهـ ل1306عارفلدر لفرلل لدرإليعكلدألار  يجهت األيت تغ لًرلءلدرعيغ  ل"دراغدقلادريعلهغ " لل

5
ل11  لمل2006 ل5" لٍيانسهطت يانذمّمت ئرادة انًؼزفت يئرادة انىًُّت انُضفلهغلدلوضل ا لػلض ل"ل



 

  

                  

 

 ثلعلومخ  لدراغدقلاضالًلادؿرًعل لاررلا لئرهلدريعغاررلسو ًهرلل، رضولللإلسرقل،سر لوعرلعفل ؿرظوركل فاجخرلل

درع للدلؿظورلارلتمل،سهلوفلوعإلرلتلدر دلفلوذلارركلو رهلرمخر لدرر نلدررضل ر لارا ؼلسرهل،سر لوعإلررلتلدر دلرف ل

رشسفلارلتعلوسخ لوفلدرؼس لدرماغ لدرظ لااقلعةلكلوعغاركلتـاجررلرذلالتهلدرالعلشرك لاو لالهظدلدرجضدن ل ّنلد

 فاجهلدرـسف ل ًم دل،سرهلٍلاًعللو لدر ضدؿكلدا ل هيخلهظدلدراغدقلارلااغ لو لااغدتلترلعلزلدرمارغلدلؿرظورل

)درر در(لاوعرلعفل فاجخرللدرر درل)اخر لدرر ن(للا دعقلتيلللا دعقلدر نلدرضل ر لارلض لدٌ علث لئركلدر نل

 ضلو لل ـرلدر ضؿركلرألانلال مرخرلل،ر لدر رلفر ل الدرعارؾ لور له رللو لرالدرذلاركلارلدرالعلزلدلؿظورلؿ دءل،

 ر لتضلرقلوملهريرلاتذضلضل ٍظللتلومغص ل"تغدق".لاالر  غلتظر لريرللتلراسهلدريمرلهر لور للٌرركلوغتؼلركلاررل

لغترؼانل،يسركلدروغدولدرذٌلع لسلهكلاعضلفجلحل اعاللارلا لءلطدتخرللاتاؿررؾلتيغتؼهرللدررظدتر لااهريذ دل

تللكررءلدر رخ لالعايرغانلومرلهريخ لاوعرللرغه لهررلدرورذرذك لارللهررلدرذ ر ركلدر لااركلدراررلتمرغىلفمـرخل ل

اعغيكلارلدؿايغدعلؿرإلغتخ لاهري اخ ل،يسر دل،سر لتورضلغلهرظ لدريمرلهر لافلرغهللاتغكررذخللالرا لدر ؿرلئل
6
ل

دلرسش ىلادالفشغد ٍلدر د،رلارل،يسركل ،لص لا لءلدريملهر ل ول لهظدلدراذض للجضلدرضدعؽلرسماغلدلؿظورلوٌإلّغً

اتاهرسخل ل،يغل لجلصلؿرلللتلوغاعركلرخظ لدريملهر لادلؿخل لارل اضدولومرلهر لاضلرض لت ايررل رر لدرذ رللدررضالررل

 ،ررلص لفذرر لدريوررإلسذلتلدرارررلتلررالل، رر دنل»رألورركلدلؿررظورك ل فّ ررللفذاررللل ررر لوررلللـرريرهلدرلررلهضلدري كرررشرل

«ؽلدرغةلكدريمخ  لادريمخ  ل ؿل
7
ل.

و لسظنلهظدلدالؿاخظنلدرذلاكلدري خجركلراذضلضلوضر نلومغص ل"تغدق"لدا لتا نلو إلس ًللريضر نل"ترغدق"ل

لارلدرضعدؿك.

ورْ عدق، للرلنلدرغدغررلدألهرمخلفرلدر عدثركُلادلعُقلدفا رلنللُ رركللدراغدقلارلدرستكللإلسقل،س لدريرغدقل هسه

ىلدرع ض لالـي لاظر لدري ا لل، لدرير لار لنلرس  رركلدريْ عاثركل رر ل، لغرغكلو لغرغل، ضلااللولللجغ لوجغ

ورغدقلا عقلاتغدقل هرسهلاعدُقلا سير لدرر دال رمرللاترلء.
8
اور لسرظنلدراعرلعلفلدرست لركلدرـرلا كلليار لتذضلرضلل

ل ٍظللتلدراغدقلارلثظثكلوعلٍنلعئرـرك:

ل"دألان:ل ٍظلهل،س ل فّهلدريرغدقلدريلرر.

                                                           
6
 95  لمل2000 ل تا اغل1ٍ ل42،ضصلل ؿسـسكلدرذ دع ل"فُ سبّم قأطّم انخمصفت اإلساليّت يقجدِد انفكزوذيضلاسيلرغلدرذـ ر ل"ل

7
 17ملل الؽل درسرضالوإليعكل فم اغدف  ل3عل لل" لؿسـسكلدرضعدؿكلووإلسذركَذً قظًر دضصرَ نهًسأنت انًظطهذّتدرللهضلدري كرشر ل"ل

8
 518" لولص لاعق لملانًفزداث فُ غزِب انمزآٌ"لدرغدغرلدألهمخلفر ل



 

  

                  

 

لهلورغدقلدرذـرلادر ـر.در لفر:ل ٍظلهل،س ل فّل

در لرف:ل ٍظلهل،س ل فّهلورغدقلصل ر..لث لار..ل"
9
ل

ؿر دءلولًرر لل  للتللولله لدلًغلار لل الوع للو لدريلًرر يانتزاث ػًًًيص ًِكٍ دًهه ػهٍ أَّه ِنتشل 

ولًرلغرغفل لؿ دءلدر غلرلو هل  لدريعرض"
10
درخ لركلدر  لارركل»ا،غاهلدرضتا عل تغ لًرلءلدرعيغ ل،س ل فّهله لل.

رألوكلادرارلو لصافخللتٌيذللاتاما لصدسسرًّرللالرضلت رضوجلث لارًّرللاررل درضلدراررلعدتلدرذٌرلعلكلادر  لارركلدرعلريرركل

«دلاضدولدرماغ لدرظدترلرسلع ي»ل ل الااعيرغل ص «در  لك
11
در  رلارلا،ي ًورللايمخ ورهلل ورغفل رر لدرير عاقلل

لرألوكلارلورلصل لوشاسمك.

 ّنلتذضلضل اعلصلدرعظلكلار لدراغدقلادرضل لتـراض،رل االًلتذضلرضلدألاعرلصلدريعغارركلدراررلللريسخللهرظدلدرارغدق ل

اذرفل ّنلهظدلدألسرغ لؿ دءلترلنلواا اًرللالرعغارركل الغرغهرلللاٌري لور لاخركلورلللشرانلالريـرسير لاررلصلر خ ل

تلدٌلعتخ  لتيلللاٌي لور لاخركل سرغى لورللللراغكلارهلورفلدرارغدقلدريلرغ لدرعرل .ل،سر لدررغغ لور لاو  ول

دالساظفل درلفًللاريلللاوللالألاعلصلدرغادركل الدألسظلرركل الاخرضاَرلدريـرع لادالؿراعيلن
12
الرعظلركلدرالرلعتركلل

درارغدقلدريلرغ لدرعرل  لهررلوذرضصلدرارل كلعل ررخرللدريلدرفلاسيلررغلدرذـر رلدراررلتجيرفلارر لدرارغدقلدلؿرظورلا

 ؿلؿرلاعئرؾلارلًيَلدرعظلركلارر لدرارغدقلادررضل .لال،ايرلعل ّنلدلؿرظورلوعإلر لالرغ لتتررغ لور لدرارغدقل

دريلغ لدرعل .لا نلتلنللـاذٌغلارلاعيلدألدرلنلولل ؿيل لاسيلرغل"الألاعلصلدرغادرركل الدألسظلررك".لارارضلرقل

تللو خيل لالرضل ل"ررؾل فالًالل فـلفرًّل.لو لاًلاتا ل ًللاللد ر ركل رخرركلعاًدرللدرعظلكلار خيللتجرلوغد،ل لووضعلكل

افًول.لسلعاكل، لدرمعللدلفـلفرلو لدرفلدلفـلنلادلاضدو..ل الّل فّهلالر ارجكلررؾل فالًالل، سرًّلل ال اغدًػدلطالرًّرلل

 الٍغًدللوللل،غلًّللترلفذا لاإفـلفراهلاو لث للا دعثهلدريا درر"
13
ل.

                                                           
9
 15ال14 لمل1" لٍانُض اإلساليُ فُ لزاءاث انفكز انؼزبُ انًؼصطزؿعرضلكيلع ل"ل

10
ل45  لمل1991 لؿ ك ل1" لٍلانتزاث يانذداحت دراسصث ييُصلشصثوذيضل،لاضلدرجلاغ  ل"ل

11
ل   لمل2" لٍدراسصث فهسفّت فُ انفكز اإلساليُ انًؼصطزدـ لد مر ل"ل

12
ل    لمل1"لٍفُ سبّم قأطّم انخمصفت اإلساليّت يقجدِد انفكز"وذيضلاسيلرغلدرذـ ر لل

13
ل  ل-ل  " لململدزب انًظطهذصث"دـر لصعالقلدرعلصرر لل



 

  

                  

 

 ّنلوللطهرل ررهلدرالترلدـر لصعالقلدرعلصررلارلؿغص لرسم دع لار لدرضل لادراغدق.لكرءلليا لدالؿاضالنل

دررضل لل–اهلارلًيَلتس لدرعظلك لطر ل ّنله لكلو لل مرلاا صهللاللالعايغل"درعظلكلار لدراغدقلاارر لدري رضؽل

،ظلكلووإل عكلتيلًول."ل–
ل14

ل

دررظ للورعرلوعرهلًريَلدرذرضاصلدريمورسركلارر لدرارغدقلادررضل  لاهر لوللليا لدؿا الاهلور لهرظدلدر  رلف ل

وغد،ل لووضعلكلتللو خيل لاهرغاع لتا ل ه  طلدراغدقل فـلفرلدراا ل  لاشظفلدررضل لدررظ لهر لوعإلر ل رخررل

تاررضدسللوعررهلدرامررل،ظتلدرالعلشررركلرسع ررللدريلررغ  لالـررا رلٍررلافلدر ضدؿرركلورر لدررر درلدلرخررر لاهررظدلهرر لدرمررغ ل

ار خيل لسلهكل ّنلدرضل لغلررلتا ل هلو لدر در لرظر لاإّنلًيَلدرعظلكلار خيلللـراض،رل اال لًريَلدرج هغ ل

لدرعظلكلار لدر درلادراغدق ل الااعيرغل ص  لهلللعضلدر درلتغدثلً..

لرؤص لللغدصلاسمظل"تغدق"لدلعقلدريلررلادرذـرلادر ـرلادر  لاك لرا لدراعغلفلدالهرإلظدرلرسارغدق للرض

 ر لت  رفلؿسيرلرخظدلدريوإلسخ لايعيلدرمئلتلدرضدعؿكلره.لدساسَلرضلخللدرـسيرلالللجلارلاره لاللوللتلنلؿرسيرًّلل

ارلدريلًرل هيخل لجلارًّللارلدرذلًغلاوللتلنل لجلارًّللارلدريلًرل هيخلؿسيرًّللارلدرذلًرغ.ل
15
ررظر لالارضلور لل

سو ًهلل طدلدؿاذٌغفللهع اكلتذضلضلدرٌلاَلار لدراغدقلدرذظعلارلدؿاعيلنلووإلسخلتغدقلارلهظدلدريـا ىل

ادرضل لارلدرعظلكلار خيل.لو له لللاترلدراذمظلارل ٍظ لدراغدقل،س لدرضل لدريغدصلاهلفو ملدر در ل،سًيرلل ّنل

دراغدقلدلؿظورلر للعضلوجلنلصعدؿاهلرسيـسير لا َلاللتؼددي ل،س لصعدؿاهلوسللافذرللكرا  لاي رلهجلاعةىل

 لٍر اه.لوشاسمكل،
16
اغلررلهظ لدري لهجلتـا ضلارلتذسرسخلل ر لدر غدءدتلدلدرلئركلدرجضلض  لدرارلل لص لاخللرمرفلل

و لدريماغل لدرعغيلطا لدر ؼ،كلدرسريغدرركل الدريلعتـرك.ل
17
الرا لارظر لت  ررفلهرظ لدري رلهجلدلدرلئرركلل،رلص لل

لغدء لدراغدقلدلؿظورلااسغا لاررلد،ايلعهرلللضدؿركلدرر درلا،سررهلليار لدالؿرا الللاراّنلدرعظلركلارر لدلؿرظ ل

ادراغدقل،ظلكلوسايـكلؿييخللدالؿاشضد لغرغلدرضلرقلريمخ  لدراغدقلاتذيرسهلصالالتل اؿفلو لصدئغ لدؿارعلاه.
18
ل

                                                           
14
ل18 لمل1" لٍَظزِت انتزاثاخيرلاض،لن ل"ل

15
ل21ؿلاق لملؿعرضلكيلع لوغافلل

16
ل21ؿعرضلكيلع لوغافلؿلاق لملل

17
 21دريغافلفمـه لملل

18
 257 لمل1" لٍجدنّصث انفكز اإلساليُ انًؼصطزداغدهر لدرعيلص  ل"ل



 

  

                  

 

درارغدقل" فـرلفرلدر لرا لادراار ل للشارؼنلترللدراذر التلادراإلسعرلتلادراي ًرعلتلدلفـرلفركلاررلاإطدلترلنل

 رخرلدر لا لادراا ل ".ل–در درلل– اضد،هلاتجـرض لتاثغلارلدرشلعللاإّنلدرضل ل
19
ا طدلتلنل"دلفـلنلهر لدرمل،رللل

دراا ل رلارلدراغدقلاإّنلجله لدرمل،للدراا ل رلرسضل "
20
. 

رج هغلركلارر لدرر درلادرارغدقلهررلدراررلت  صفرللاررلدراعلورللورفلدرارغدقلدلؿرظور لادرضاصلاخض لدرمغا لد

 ٍظللته.لاررؾلدرشسَلار خيل لاإصولللدراغدقلوفلدر درلارلفخللكلدألوغللؤص ل ر ل ػدركلدر ضدؿركل، ره لرخرظدلالارضل

"درررضل "لا"درـرر ك"ل اللمغلرركلاررر ورر لدرامغلرركلاررر لدريمخرر ور  لسظاًررللررريعيلدر ررغدءدتلدر  ضلرركلدرارررلتعايررغل ّنلدرا

الألدغىلار لدرضل لادراغدقلر لتض لٍ لظً لالر نلفمـهللؤؿؾلطدتهلصل ًللاتغدثًللارلدر ل لفمـره لألفّرهلاعرللور ل

در درضلدري ي نلو لجل–دلؿظ ل"درضل "لدرلغلعكلاٍغلقلدرذرل ل
21

.لاهرظ لدالػصادارركلارر لدررضل لادرارغدقلهررل

ذيضل عت ن لل  نلو ًًذلل ؿيليل،ض ل ،يرلنلدرير خجلدرارلعلشرل،سر لدرر نلدر غ فررلفمـخللدرارلدلًغ ل، ضلو

 ّنل ؿيليلهظدلدرغايلادريعلعًكلراإليرقلدري خجلدرالعلشرل،س لدر غ نلهرلطدتلٍيرعكلؿرلؿركلافمـركلارل نل»

«وًعل
22
ل.

دريعلهغ لو للاخظ لدر غدءدتلدرارلتخضفل ر للغدء لاضلض لرسشإلليلدرعغارلدلؿظورلًي لكغاٍلدر ،رل

 ،يلنلدري خجلدري ر  لدرست  ل، لٍغلقل سٌل،هلر مؾلدري للرؾلادرضالالتلدراررلتـرع ل رر لتذسررللدر ور مل

درعغارك.لاه لولللذلاره لفللرضلدرع رللدلؿرظورلور لتلرفلتسر لد ررركلدرماغلركلدراررلتذررللدرارلعلشرل رر لواعرلن ل

 لارلوذلاركل عت نلتيرلنلدرإللافلدرارلعلشرلرسر درلادرشو هرل ر لت فر لادرضفر  ل ر لو ضؽ.لاه لولللاجس

، لٍغلقلفؼولدرخلالتلادرذجرلدرارلتتإلرلتس لدرسذ ركل)رذ ركلتلراللدرر در( لاايرضالاتافّخرللسرلعللدرارلعلزل

ادرؼو 
23
ل.

اإٍظ لدراغدقل،س لدر درلصانلًلاَلو خجرلاوعغارللضللـاعيلللػدركلدر ضدؿكل، ه لالضللـاتللترظر ل

س لدراغدقلويللل فلصانلدريـلؽلاهلاتافّهلادر لار ضلتَلاللهظدلدرإلغحل ؿلًؿرلل، رضل هرذليللًملءلدر ضدؿكل،

ارلل(LEGACYدر  غ لدرعسيلفركلدرظل للـا ضانلارلتذسرسخ ل ر لدرذٌلع لدرتغاركل طل"لإلسقلووإلسخلدراغدقل)

درعسيلفرركل)غررغلدرضل ررك(للدرذٌلع لدرتغاركلدريعلهغ ل،س لدريشسملتلدرذٌلعلكلادر  لاركلادرضل ركلاررظر لارلرغاح

                                                           
19
 40دغيلدريوإلسذلت لوغافلؿلاق لملل

20
 40فمؾلدريغاف لملل

21
 16وغافلؿلاق لمللانُض يانسهطت يانذمّمت،ل

22
 86  لمل1990 لؿ كل1"لٍانفكز اإلساليُ َمد ياجتىصدوذيضل عت ن ل"ل

23
ل66  لمل1995 لؿ كل2" لٍَمد انُض،سرلدغي ل"ل



 

  

                  

 

دريخري كل،س لدرماغلدرتغارلدرذضلفلاعساهلاللليرؼلار لدرضل لاا ركلدلعقلدرذٌلع بلالله للاعلوللوفلدرارغدقل

صانلتيرررؼلاررر لوررللووررضع لدلفـررلنلدريشسرر  لاوررللووررضع لدلرررهلدرشلرق الراررلللاعررغىلرعيسررركلدر  ررضلادالفا ررلءل

ير خجلصانل ّ للضؿرركلاور له رلللاير لسإلرغلد،ايرلعلدررضل لتغدثًرللًري لادر ي نلادرغاي الشٌرفلدررضل لرخرظدلدر

دألٍغادكلدرعسيلفركلدرتغارك"
24
ارعللدرظل لاللل دا  نل،س لد،ايرلعلدراارليلادرـر كلور لدرارغدقلعايرلللاش ار نلل.

 و لدر ل ولارلوذلطلغللضلتؼللل، لدر درللضؿراهلاليا ل ايلنلهظ لدريذلطلغلارلثظثك:ل

لللضلت ذـرغل، رهلدري داخركلارر ل هرذليلدرارغدقلا هرذليلدرذضدثركلور لد،ايرلعلدرارغدقلولانًذذير األيل:

 االًعدلالئض لاللتوسخلرخظدلدرعوغ لاإسغدللدرـ كلادرااليلو لهظدلدلٍلعلعايلللذوغلدري داخركلارر لدر  غلرلتل

لرذضدثك.درارلهلغخلل،سيلءلدلؿظ لادؿا ضادلارلهرلغاخلل ر لدرااليلادرـ كلاار لف غللتل هذليلد

 ّنلو لدراغدقلولله لواس طلو لدر  لالتلدألسغىلاإطدل،ضصفللفو ملدرر درلور لدرارغدقللانًذذير انخصَُ:

ا ضلاًع لهلل ر لالفرلدر  لاكلدرملعؿركلادرخ ضلكلادرر فلفركلادرغاولفرك...للدرارلف س ل ر لدراغدقلدلؿظورلااررل

لطر لوللاره.

رلو لدراغدقل ر لالفرلدالااخلصدتلدرع سركلرسيـرسير لادراجرلعيل ّنلد،ايلعلفو ملدر دلانًذذير انخصنج:

درالعلشركلادرعسيركللمٌرل ر لدرجيفلار لولله لادرلااللوجلنلارهلرسشإلرالادالسراظفلاارر لورللهر لغررغلادررل

".اه لوجلنلرسشإلالادالساظف
25
ل

رس لعئل الدرـرلوفل،ر لارظر لاإّنلد،ايلعلدلؿظ لو لايسكلدراغدقلتخ ل لو لكافهلادَلو للضع لاتٌسرلل

د ر اهلادر دارل نللعيغل، لدلؿظ ل)در در(لالؿريهلدرورغلخلتيرللدعتٌرل لجلر رل
26
"دررر  ل تيسر لرار لصلر ا لل

ا تيي ل،سرا لفعيارلاعًر لرا لدلؿظ لصل ًل"
27
ل.

                                                           
24
 29 لوغافلؿلاق لملانتزاث يانًؼصطزةل

25
"ل كررتلنلدرررضاع لدراضعليررركلرملئررض لدألؿررلتظ لدريررلد ر لارررلدراررغدقلدرعغارررلدلؿررظورل لررل لَذييً يُىجّييت نهتؼصيييم يييغ انتييزاث اإلسيياليُويررلعكلايرررل ل"ل
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ل100

26
ل64وغافلؿلاقلملانخمصفت انؼزبّت اإلساليّت بٍّ األطصنت يانًؼصطزة ل

27
 3ؿ ع لدريلئض لد لكلل



 

  

                  

 

 ٍرغلدر ار صلدرار فرلاٍيرلئفلدلفـرلنلل طدلتلنلدراجضلضلالػًوللرذرل لدلفـلن لاري اٌر لدرااسررفلوخيرللتار 

ا ه نلدرلغولثلااكلارلتسرلتخل
28
اخللهظدللع رل فّهلا ررلالفررلور لا دفررلدرارغدقلالللسيـرهلدراجضلرض لاهر لورللل

لوإلسخل،سرهلالر لا لبلطر ل ّنل  لصل لاكغلعكلت ارضلصدسرللو   وارهلت ارضلث دار لاواتررغدتل"اير لدرلرغلعكل

رضل رركلدريرللرل ارًضد لاو خرلل دارل للإلعرركلثياخرللجلاررلاارهلهرغافلدرؼوررلنلتسررلتلثلااركلهررلترغدقلدرغؿرلالتلد

ادريالن...للاو خللويلصئل،لوكلاوجيرظتلوغفركلا  ررلتلادؿرعكلليار ل نلت رؼنل،سر لدر دلرفلا ار  لكرا لتيًعرلل

درضلُاعس لؿيلتلت ل-واترغدتل-راإل عل غافلدرذرل لا،ظلاخللا،س لدلفـلنلاتجلعاهلاو خللكعلئغلااغ،رلتل

تيررؼلرسذرل لدرضل رك...لاو خلل كالنلاعؿ  لاتعيرغدتلهرت لو لولص لدر دلفلدر غارلرعخضلدرا ؼلرل..للاو خرللورلل

ه لواغاكلرذغلكلدالسارلعلادالااخلص"
29

.لاهظ لدر  دا لدرارل كلعل ررخللدـ لدراغدار لهرلدرارلتذمرظلرسلرغلعكل

ديكلرياترغدتلدر دلفلا غااه.لااوللدر  دار لاس رضلع،ر لجلدلؿظوركللضعتخلل،س لدر يلءلادراجضص ل طدلتلف لوول

ارخلللضعتخلل،س لدالؿايغدعلكلارللاعسخرلل هر نلهرظدلدررضل ل"دراررلدتايسر لالتايرلنلدررضل  لار يرلل اللخرللا ثلعهرل.ل

لضلاار لادرمغاولدريلؿ كلو خللصدئيكلدر ي لادراترغلادراإل علكلهض ل،س لصاد لدراجضلض لا،س لدرعظلكلار لهظدلدراجض

در  دا لدرياايسكلو لدأله نلادر  د،ضلادألعتلن"
30

.لادر  دا لدرارلل وضهللدرعسيلءلدريعغااك لارلا هلدرلرغلعكل

الأله نلااللليـخللدراجضلضلهرلدرارلتلالل"اسـمكلدرالغلف لادر  د،ضلادر  غللتلادألدال لدراررلل  ر لرس  دار ل

اإّنلارليلدالااخرلصلادراجضلرضلل-درارلهرلو ً ولدرم هل-رجؼئرلتو لو للدر ر لادرذضاص ل وللدراملهرللادرمغاولاد

وما حلارخل"
ال31

هظ لدروملتلهرلدرارلتعضلف َلل  لارلدراغدقلدلؿرظورل طلتجعرللاررهل"، لهرغلثلااركل رر لدألارضل

للتيللدر ر دفر لدرعسيرركلارلل كرضلعؿر ًسلل طلاللتاتررغل دارل لدرعيرلصدتلااللدريعرلوظتلاالل هر نلدرع ررض  لاور له ر

ار يترل،ض ل صعداخللتذ لووإلسخلدراغدقلدا لاللت رضلدالرايلؽلات رغلدلكالالت"
32
ل.

و له للالاضلو لدرا يرهل ر لوظد كلا هغلكلارلهظدلدري ً ولهرل ّنلدرياتررغدتلدراررللسذ خرللدراجضلرض لالل

ظدلدرر درلادررضل ل طلاللتع رلتجضلضلدر در لا فّيللدراجضلضلدريرغدصلهر لتجضلرضلدري   ورلتلدرماغلركلل،رلص للرغدء لهر

لـاإلرفل درضل نللجرضصلدرر درلاخرظدلور لهرظدرلتلج لا"رار لتجرضصلدري   ورلتلدرماغلركلهر لور لؿر كلدرارلعلزل

                                                           
28
ل46 لمل 2001هـ/1421 ل1" لٍ"لضصِص انتجدِد َذً يُىج أطًنُدـ لدراغدار لل

29
 14" لاضانلٍيعك لملاندٍِ يانتجدِددـ لدراغدار ل"ل

30
 14وـا يس للار لدراجضلضلدالؿظورلادرذضدثكلدرتغارك لوغافلؿلاق لملل

31
 17دريغافلفمـه لملل

32
 257-256اضررلتلدرماغلدلؿظورلدريعلهغ لوغافلؿلاق لململل



 

   

                  

 

ادرضل لتييلعؿكل فـلفركلاتلعلشرركل  لتراثغلرسي رضؽلاررلدرلت رللاؿرس ت للات ارخ رل لليار ل نللاجرضصلور لسرظنل

تجضصلهظ لدري   ولت"
33
ل.

 ّنلولللاعر ل،سر للالسؼو للارلهرظدلدر  رلفلهر لوعغاركل اعرلصلدر لار لاصالالتلدرياتررغلاهرظدلور لصالالتلا رهل

عؿلرا للادٌلعت ل لارسؼو رلل نلفعرغفل"ورللتذايرهل،سر رللدألهرلركلاورللل اٌررهلدراجضلرضلادراإلر ع"
34

.لاارقلهرظ ل

ور لسرظنلوغد،رل لدرر درلاورللصافرهلللارللدرغةلكلليار لدرايرررؼلارر لدر لار لادرياتررغلصدسرللدرارغدقلدلؿرظور ل

رساجضلضلادراتررغلتيًعللألد دنلدر لؽ لاهر لورلللاـري للدر رضع ل،سر لدرا ارهلدرييلكرغل رر لدرياتررغدتلدراررلت اٌررل

دراجضلضلادراإلر علاررلوذلارركلروررلغكل الارلتلر كرالنلدرذٌرلع لدررظ لت لرض لدألوركلور ل ارللتذ ررقلدرلرخ صل

لت :ل"اتظر لاعس لت ل وكلاؿإلللراا ف دلكرخضدءل،سر لدر رلؽلالار نلدرغؿر نل،سررا لدرذٌلع لتذ ر لًلرسااليلدرش

كرخرضدل"
35
 
ل

ادار لتارر نللغدءت رللرساررغدقلاررل ٍررلعل،يسرركلدريغداعركلؿررسريكلاوـراجريكلراإلرر علدرعسر  لدلفـررلفركل

ادالاايل،ركلاوـامرض لو لدراإل علدرذٌلع ل  لدالفضعدللًي لوـلللتلدر ،رلدريعلهغ.
ل

كررتس للٌررركلدراجضلررضلد ررظًلادؿررعلًلورر لدرضعدؿررلتلدرماغلرركلادريخايرركل،ي ًوررللالراجضلررضلدر  ررلار لادريماررغل ل

ا،سيلءلدرضل  لدضدثرر لتلف دل الؿظورر  ل،سيلفرر  للـلعلر  لالضل رم لتارلاصعدؿلتلوايرؼ لترض، لاتيرلعؽل

ومخر  لل-دلؿرظورلتلدراإلير ررك–دررضتا علوذيرضل عتر نلل،يسركلدراجضلرضلادرا ر لغلدر  رلار لفرظتغلدورًغدلولرغاو

تع رررلدلؿررظورلتلدراإلير رررك-دلؿررظورلتلدراإلير رررك:ل
ل

"لررغدء لولًرررلدلؿررظ لادلًررغ لدفإلظلررلًلورر لتعيرررغدتل

دريجايعررلتلدلؿررظوركلاوإللريخررللدرغده رركلاطررر لورر لسررظنل"تإليرررقلو خجرررلتلدرعسرر  لدلفـررلفركل}ادالاايل،رررك{ل

صعدؿكلدلؿظ ل،يغلوغددللتلعلشهلدرإل للاووإلسذلتخلل،س ل
36

.لالضلدؿا د لتـيركلدلؿظورلتلدراإلير ركلور ل

تاليلرغاارهلالؿارضلاع ر دن:لدألفاغا ر اررللدراإلير رركلاتررفل ّنلدريذر قلدراررلل رضوخللتـررغلاررلدرشرَلفمـره
37
.ل

 ا لدر لؿ لدرذلللديضلدرظ للادرظ لدكاتللااصادتلفالللدرعس  لدلفـلفركلادريعلهغ  لولغاولدريماغلدرايرغلوذيض

ادرظ للض لارهلو خجركلاضلض لل-درعلريركلدلؿظوركلدر لفرك–اس علاخًضدلو ؿ ،رًّلللللف رغ لو لسظنلؿمغ لدرٌش ل

ارللغدء لدر غ نلدرع ر ...للاليسهلورللتايرهلوذيرضل،لارضلدرجرلاغ لالراللسرلملدر نلدرارغدقلادرذضدثركلدررفللرض ل

                                                           
33
 10 ل،ضصل332 لو لنلريغهلنلغسر ن لمليجهت االجتىصدل

34
 30درم هلدالؿظورلار لدألهلركلادراجضلضلرس غًلا لملل

35
 42ؿ ع لدري غ لد لكلل

36
 76 لمل9 لدرعضصلأيراق فهسفّت ،يضلدرشلرق لغـلنل ؿيل،رل ل"وذيضل عت نلادالؿالغد لارلوآرهلدألوغلار" لوجسكل

37
ل259" لتغايكلهلك لهلرخ لملقصرِنّت انفكز انؼزبُ اإلساليُوذيضل ت ن ل"ل



 

   

                  

 

 اـراي ر اركلر رغدء لدرارغدق لا نلتلفر لدالاـراي ر ارلل، رضلدألؿرالطلدرجرلاغ لولغا،هلدرماغ ل،س ل فّهلعةلركل

طدتلاعضل اغدئرلاا رمرلو لسظنلدالكاتلنل،س لولغاولف ضلدرع للدرعغارر.. لترظدلاو رلنلورفلدألؿرالطل،يرضلجل

دؿرلتلدرعغا لاوذيضلكذغاعلارلدرضعدؿرلتلدر غ فررك لاهلرل لاعررَلادـر لد مرر...للاغررغه لت ررغ.ل فّخرللصع

لاتالالتلتذلانل عًلءلو   وكلااغلكلللصع ل،س لدر خ ىلااؿئسكلدر خٌكل،يغلتجلاػلؿؤدنلدراغدق.

رللاررلؿريرللتاؿررؾللرغدء لاضلرض لرخرظدلدرارغدقل الدر رضل ل  ّنلو لار لدر ٌرللللدري خجرركلدراررلتعرّضلورضسظًلوخّيً

لرضلادرارغدق ل  لدرارمرركلدراررلفيرلعؽلاخرلل،ي ولً لوعغاكلالفرلو لدرع دئقلدري خجركلدرارلت فلدرلئظًلارر لدراجض

دراجضلضلصدسللدراغدق لاه لوللليا لدساؼدرهلارلثظثكل، دئقل ؿلؿرك:لدألانل ًرملءلٍرلافلدر ضدؿركل،سر لدرارغدقل

ادر لفر:لدالساظفلدري خجرلارللغدءته.لادر لرفلدلااهل ر للغدء لاضلض لًي لكغاٍلدر ،رلدريعلهغلتيلللرض ل

 لور لسرظنلدؿراسخل لو رضولتلدرعسر  لدلفـرلفركلاوملهريخرللااغًررلتخل لاهيرلللور النلتّللو ل عتر نلادرجرلاغ

ف غهيررللفذرر لتجسرررلتلدر ررلهغ لدراغدثرررك لاوع رر لهررظدل فّخيررللل  مررلنلوالؿرررلدرماررغلدرمسـررمرلدريعلهررغلري لعارركل

ا ررغلور لدرذيلؿركلدلؿظ لارلتلعلشراهلدرذرك لاارلفوراهلدري ه ركلااؿئسكلدريجايفلالٌرللل .ل فّخيرلللعيرظنلا

در  غلّكل،س لاس ع لدر الئجلدرارلتـايعضلدالتاملءلارلرات رلااوجرلصلدلؿرظ  لور ل ارللدريـرلهيكلاررلتعرضلللف غت رلل

لدرياشرسكلريا فلتلطدت للدرالعلشرك.

 ئضفصء طصبغ انمداست ػهٍ انتزاث. .1

لاترلهظدلدرا  رفلرإللافلدر ضدؿكل،س لدراغدقلو ل كالرركلدريمخ   لرا له لكلاعًضدل سرغلرخرظدلدرا رضلؾلاهر ل

 ّنلاعيلدر غدءدتلدلدرلئركلدرارلتـا ضل ر لدر  غ لدرا سرضلكل
38
ارلت لارخللرساغدقلتاعلوللوعهلا ر ولور لدر ضدؿركلل

ًورلل"ارر لدرر نلدررضل رلاتمـررغدتهلاتاالظتره لارلر نلتيللتاعلوللوفلدر نلدرضل رلفمـه.لاه لللجرل نلفمغ لتيل

درضل رللإلعرلدرضالركلو ضؽلااللوجلنلرسيـلؽلاهلال،ايرلع ل، ررض لاكرغلعكلرار لتمـررغدتلاتراالظتلهرظدلدرر نل

اهرررلاخررضلالررغ للررا لورر لسررظنلدرع ررللررـرر لاي ضؿرركلألّنلهررظ لدرامـرررغدتلالررغلكلاررـرر ل رخررركلاورر لثرر لاخرررل

،غًكلرألسظلادرغص"
39
ظدلدالتجل لدرظ لرضلهلهظ لدر  غ له لولللعغفلالري غسر لارلدريلً لكل"اخظدلدرو فلاهل

ه لور لو رلاغلترلف دل و ل)دريلً لر (ل ا)دراغدثرر (لغلئي نل، لدرعوغلا فجلػدتهلاترلعدته لاتافّيرللسغار دلرار  

".صا  دلارخللو ظلسيـكللغانلوفل ّنلاعٌخ للضللا نلسغلًجللارل دضقلدرجلوعرلتلدرعورغلك
40
ادلكرالنلدرايررغلل

                                                           
38
دريعغااركللهظدلدالتجل له لدريعغافلالالتجل لدرـسمرلدرظ لدفي قل، رضوللالرفلدرايرلؽلدرذٌرلع لارر لدألوركلدلؿرظوركلادرذٌرلعلكلدرتغاررك لًري لدري دلرفل

ضلف رلصلدرشإلرليلدرارلتذلانلدلالاكل،س لؿؤدنلدر خ ىلاهظدلدالتجل للـ ضل وغلدرا رض لادرغلررلدرذٌرلع ل رر لدرغار ولريرللتغترهلدرـرسف لاهر لورلللعرغفل، ر

لاوللاعضهل.ل29درضل رلدريعلهغلالالتجل لدرا سرض .لرسا ؿفلارلهظدلدري ً ول ف غلتاليل ػوكلدرع للدريـس لرعيضلدرذيرضل ا لؿسريلن لمل

39
 222-221ململل  ديضلاتضدص ل تجضلضلدرماغلدرضل رلص،  لالؿاشضد لدرع لل

40
 131ملل وغافلؿلاقل در  لاكلدرعغاركلدلؿظوركلار لدألهلركلادريعلهغ ل



 

   

                  

 

دررظ للعارغىلهرظدلدالتجرل لهرر ل فّرهللذرلانلدلالاركل،سر ل كررالالتلدررر  لادلارلترهلاإكرالالتل،ور علولًرررك ل

دؿاجلا لراذضللتخللااقللغدءتخللر غااخللدري ً ،ركلادرظدتركلرس دلفلدرظ لفعرقلاره لررظر لفجرضل ّنلهرظدلدرمغلرقل

رترركلافذ هررل..للالظدررظل" ّنلت رررًغدلورر لاوررلئللهررظدلدرمغلررقللذيررلل"ث لارركلتلعلشررركلورر لا ررهلا هرر نلادررضلفلا

ا اغدص للذغه نل،س ل نللا ف دلدر لٍقلدرغؿيرلالؿ لدلؿظ ".
41
ل

لاو لدرـيلتلدرارللايرؼلاخللهظدلدالتجل ل، لغرغ ل عافلهملت:

 ّنلل فخ للٌم نلر فًللو لدر ضدؿكل،س لدراغدقلاخ لارلف رغه لدرقلتسرهلسررغلتسره لهر ديلتسرهلورفلاألينٍ:

لدرضعدؿكلدر  ضلكلادري ً ،لتركللضلتير ل،اؾلطر .

ل فّخ للـغا نلارلعصلتللاضلضل ر للضل لو لدراغدقلا نلر لل  ل،س لطر لاغهلن.لانخصَّت:

دلوي لليسهل ر ل نلت   لدرـل،ك.انخصنخت ل:للعايغانلتللػو لكّغً

:لتعس خ لالرو ع لادرلالل، ضلدرـسفلاللالرغاحلادرج هغ"انزابؼت
42
ل.ل

لل ّنلدرلرءلدرشإلرغل فّخ للضللوللرضلخ لدألوغل ر ل"دااغدىلدرعويكلرساغدق"ال
43
. 

ارل للهرظ لدر  رغ لدرا ضلـرركلرسارغدقلدلؿرظورللار نل ورغلدراجضلرضلادر خر ىل ورغدًلارضلهرعر  طلتجعرلل

لفللي ر لدرع لللاي لفلو لدراجضلضلتسرك لاهظدلولللي عهلو لدر  ضلدرعسيرلرساغدقلدلؿرظور لاخر لاررلفخللركلدريإلر

" طدللهرس لجل،سررهلاؿرس دااخلصدًلالغللًلوعغىلرس  ضلادرايذرن لالي  لتعلوس للوعهلارل ٍرلعلدرضلفلدرغؿر نل

دا لدرذلت لالااخضلث ل هليلاسهل اغدنلا طدلدا لالااخضلث ل سإلالاسهل اغ".
44
اتمل،ظًلوفلهظ لدري دلف لل اغحلل

درضتا علٍرهلارلاغلدرعسر دفرلاررلوذلارارهلدرماغلركلدراجضلضلركل فّرهل"الارضلور لدرعيرللاريَءلاهرضاءل،سر ل رترلءلهرظ ل

در ضدؿكل،س لدألكشلملا عدئخ لدالااخلصلكلا رتلءلهظدلدرس نلو لدداالعلدرذ ر كلادرا ؿفلولل وا لارل ٍلعلدرم هل

دري لعن"
45
.
ل

                                                           
41
 62ل لم9  لؿسـسكلدريعغاكل1991هـ/1412 ل1 لٍئطالح انفكز اإلساليُ بٍّ انمدراث يانؼمبصث"ٍهلالاغلدرعس دفر ل"ل

42
 128ملل وغافلؿلاقل در  لاكلدرعغاركلدلؿظوركلار لدألهلركلادريعلهغ ل

43
 72ملل وغافلؿلاقل  هظحلدرماغلدالؿظورل

44
 لا سغارهلوـرس لاررلدأللٌرركلارليل6919ال،اول لالرااليلادرـ ك لاليل اغلدرذلت ل طدلدااخضلااهليل ال سإلا لعل لدرذضلف:ل سغاهلدريشلع لارلتاليلدل

ل1716ارلنل اغلدرذلت ل طدلدااخضلااهليل ال سإلالعل ل

45
 63-62لململ وغافلؿلاقل  هظحلدرماغلدالؿظورلار لدر ضعدتلادرع يلتل



 

   

                  

 

و لهظدبلاإّنلدألوغلالللع رلدراشسنلو لدر ضل لفخلئرًّلل الوذلاركلهضوهلادراجغصلو لدريلًرر ل طل،س لدرغغ ل

و لاللولًرلرهلاللوـا يللرهل"األّنلدراجضلضلالللع رل اًضدلدرراشسنلور لدر رضل ل الوذلارركلهضورهلارللدالدامرل لارهل

(لألّنلدراجضلضل فّيلللا نلرلرءللضل "اتغور لوللاسرلو هلا صسلنلدراذـر ل،سرهلار اللهظدلوللؿيرل)تجضلًضد
46
ل.

 االختالف انًُىجُ فُ لزاءة انتزاث ياالفتمصد ئنٍ شزيط انًػُ انًؼصطز .2

 ّنلدريااوللارلدلنلدألوكلرروعرل،سرهل نللاير لو رضدعلدراشسرفلدرذٌرلع لادرعجرؼلدرمارغ لدررظ لاهرس ل

لصئل فـلفركلؿلورك.لاتلاللدألػوكلدري خجركلارل رره ل،س لدرغغ لوّيللتياساهلو ل والفرلتلالغلكلاولصلكلالر لاوي

درماغلدلؿظورل اغػلدريؤكغدتل،س لهظدلدراشسف ألفّخللتما ضل ر لدألسرظلالألؿريليلدألاـرايركلدريعلهرغ لراجرلاػل

دلررركلدرغترر صلدر  ررلارلادريعغاررر.لالألاـررايركلهرررلدر  ررل لدرشررلملالريعغارركلادرررظ للايرررؼلالرعي وررركلادرلرري رركل

 و صلالألاـايركله للوللل ًذهل عت نلا  ره:لهرلوجي ولدرغاداَلدر لئيركلارر لدرعسر  لادألكرالنلادرعيق لادري

دلاـاي ر اركلادر ًعرلتلادرييلعؿلتلدرشإللارك لتـيخلامخ لدلرؼدولتلادلتغدهلتلدرارلتمغىلفمـرخلل،سر ل

ا ًررلء لدرظومارغلارررهللدرشإلرليلاررلرذ رركلوعر ركلاهرر لورلللع رررل، رضل عتر نلارراخلدرع سررلتلدريتس رركلاتذغلغهرل 

الالؿا لصل ر لا ر لكلا ت 
47
ل.

 فّ ررللفذاررللل ررر ل ؿررؾلو خجررركللررلصع ل،سرر ل ،ررلص لت ررررضلدريع رر  لاارراخل اررل لاضلررض لر ررغدء لدررر نلدرررضل رل

ادراررغدق لهررظدلتررلنلدألاررقلدرررظ لاًررعهل،ررضصلورر لدر ررغدءدتلويررللؿررله لارررل فاررلللت رر ولاغ رر لاللارراؽلاررهلورر ل

السرراظفل ؿـررخللدرضل ررركلدرضعدؿررلتلادراالاررلتلادرررغةىلدرماغلرركلادر  لارررك لتشاسررفلتررلللررغدء ل،رر ل سررغىلف ررًغدل

ادريغاعرك لاخ لكلدر غدء لدالؿالغدلركلدرارلفجضهلل، ضلدريـالرغلر لدرترغارر  لادريمارغل لدرعرغيلدرارلاعر لرخر ل

ت اخًللاعةلكًلاو خًجل لادر غدء لدرالعلشلفركلتيلل، ضلدريماغلدريتغارل،يرضلجلدرعرغا  لادر رغدء لدرـرريرلئركلتيرلل

لحلتسرإل ... لادر غدء لدرامارارركلتيرلل، رضل،يرضلجلدرترظدورلا،يرضلدرايررغلدرشإلريرر... ل، ضلوذيضلومالحلا،يضلدرما

ادر غدء لدرااالسركلتيلل، ضلفوغل ا لػلضلاووإلم لفلهف... لادر رغدء لدري ر لركلدراا ل رركلتيرلل، رضلوذيرضل،لارضل

درجلاغ لا صعلؾلاسيسرخ."
48
ل

وكلدري خجرك لادراعغىلراللهظ لدرضعدؿلت لاللالدضل  لله للررؾلو ل اللدؿاذٌلعلدر و علااظاعلدألػ

درظ للخي للالرضعاكلدألارر لهر لدرا اخرلتلدرغئرـركلدراررلدفي  ر ل،ر لدراظلررلدرذٌرلع لارر لدرترغيلادلؿرظ .ل

                                                           
46
 30ملل وغافلؿلاقل اجضلضدرم هلدالؿظورلار لدألهلركلادرل

47
 1" لتغايكلفشسكلاغلمغ لٍانؼهًو االجتًصػّت انًؼصطزة فولع لارلع ل"ل

ل
 242 لمل1992دريغتؼلدر  لارلدرعغار لارغاتلادرضدعلدريرٌلء ل
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ادرارررلتلرراللو خجررلًلري لعارركلرـررؤدنلدراجضلررضلادرا رر لغلاهرررلثظثرركلت اخررلت:لدألاررر لطدتلو لررفلت سرررض لرسذررلل

ت سررض لترلعلشرلادر لر ركلوذلارركلدرا اررقلار خيرل.لاهرظدلدالف ـرل لاررلدرضلطدترهل،رلئقلور لدألا يرلادر لفركلو لفل

لدرع دئقلدري خجرك.

 األجُبُ انتًجه انتمهّدَ .3

لااؿؾلهظدلدرا اهل،س لف غ لتتغليركلرريغدرركلوتلرركلترغايلدرغار ول رر لدرارغدق لتيرلللاٌرخلطرر لاسرًّرلل

ل ل نلف اوررغل،سر لدريـرراعيغل لافإلرغصه  لا نلف اوررغل،سرر ل، رضلؿررظوكلو ؿر لدرررظ للرلن:ل" ّنل ؿرر  لوررلل سلر

دريـرراتسر لافشٌررعخ  لثرر لفعجررؼل،رر ل نلفخررؼ لدر ررغانلدر ؿررإل لارررلدرلت ررللافعرر صل ررر لص،رر  :ل،رر صادل ررر ل

در ضولء".
49
اهظدلدري لفلل  غل ر لدراغدقلو لو  لعلدرعظلركلورفلدرترغي لدريامر  ل،ـراغلًّللا،سيرًّرللات  ريرًّرل لل

اغدحللض، ل ر لدر إلرعكلوفلدراغدقلو ل اللدرسذل لاغترلدرذضدثك"
50

.لارعللوللغليل، لهرظدلدالتجرل ل،رض للرضع ل

دألاررر لاعادلفررركلدر لفرررك ل"الرذررللدر يرر طللدرتغارررل،سرر لدر خرر ىلاي  وررلتلدألورركلدلؿررظوركلال،ايررلعلولصلرركل

دألا يرلولله ل اللوجي ،كلو لدرذسر نلدريـرا عص لا هغلًّرللور لدراجغاركلدرتغارركلدرذضل ركلاارلل كرالرخللدرمغصلركل

ادرلرري رركلادرعسيلفررركلادلرذلصلرركل)درغ ؿرريلرركلادريلعتـرررك(".
51
اهررظ لدري إلس ررلتلدرارررلتؤؿررؾلر  غلاخررلل،سرر لل

فلويلصئلدرذٌلع لدلؿظوركلدرشظلرك.لرخرظدل"الللورخلرسيـرس ل نلل سرضلدرر يَلدرذرضدثرلدراجغاكلدرتغاركلاللت ـج لو

رستغيلألّنلهظدلدر يَلا رل ؿلًؿلل،س لفيظلدألسظ لفيًظدلترلوظًلا،سر لد،ايرلعلصس رخرللاررلدرعسر لادرا  رركلؿرييًللور ل

  لدتشرظلو ذر لولصلًرللالللسيرفل نل ؿيليلدرا خ غلا ًعلفلدلفالاركلارخيللبلاوا لسظلدرعسر لادرا  رركلور لدألسرظ

ل  إلفل، لدر مف"
52
ل.

الساظفلدألؿؾلدرارللعايضل،سرخللدرذللدرا سرض لدألا يرلدرتغارل، لوا فلتلدري إلقلدلؿظورلتجعللهظدل

دري لفلغرغلؿسر لارلتعلوسهلوفلدري   وكلدرتغاركل"الؿغلالللو إلقلدرا سرضلدألا يرلدرضسرللرررؾل ورًغدللورعرل

 ؿرريلاهلدري ًرر ،ركلريرر ل عدصلدرمخرر لادلصعدك لاررلألو لتاررلئ ل فـررلفرلدررر لهرررل كررضلتع رررًضدلورر للاخيررهل التيرررلن

دألاغدصلارلتا ل خل...للاسالل وكلتا ل خللارللريخللا، لئضهللاوملهريخرللارخرللصاداعخرللافمـررلتخللاتلعلشخرللكرافخلل

ارلطر لكانلوا فلتخللو لا رلدلفـلن"
53
ل.
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 18ملل "فذ لادراغدق"ل يُتدٌ انذًارهلل لدرـ ال،ر لوجسكلل

51
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رلدراعلوررللوررفلدرذٌررلع لدلؿررظوركلايرر لدروررعرلتذغلرر لتغدثخررللاتجضلررض  لاررإطدلترر لتترررررلهررظ لدألاعررلصلارر

لايلألدغىلتذغل لوالو لدر   لاره.

 انذم انتمهّدَ انتصرِنُ .4

ر ضلالءلهظدلدرذللدرا سرض لتغصلاعرلل،سر لدري لرفلدألان لالفورغفلارظر ل رر لدالدايرلءلدرعرلٍمرلارلراغدقل

سرغ لارظللجرضل،رؼدءل اللاررلدرارغدقلراٌريرضلدرجرغدحلدرالعلشرركلرريأللدرمغدغلدر مـرلدرظ لكعغلارهل ػدءلتمر  لد 

اتشضلغلدرذؾلدرالعلشرلتسيللت در ل،سر للدرخؼدئ لادر ايلتلادر اـلت...لل فّهلو لفللعرقلاررل"غري اركلؿرعرض "ل

دؿيخلل"دريجضلدرالعلشر"لا"درعوغلدرظهير"لا"ؿيقلدلؿظ ل ر لهرظدلو رظل عاعركل،لرغللغفًرل".
54
اتيسر عتلهرظ لل

دء ل ؿلًؿررلل، ررضلسغلجرررلدرج دوررفلدلؿررظوركل)دألػهررغ لاررلوفلدر ررغالر  لدرؼلا فررك لادريررضدعؽلدرا سرضلرركلدر ررغ

،ي ًول...(.
ل

الدر دًررخل ّنلهررظدلدرذررللال،ايررلع لؿررلا كلاللليارر ل نلل رر  لاررلر خ ىل" طللسترررلدألاعررلصلدرؼولفررركلادريالفررركل

رارررلنلدألورركلاوـرررغتخللدرالعلشرررك"
55
.
ل

سرر لدرررظدت ل،يررغلدراـرراغلاعدءلدراررلعلزلاتيجرررضلاررلالفؼادءلادالفإلرر دءل،

دلفجلػدتلدريلًركلالللَْعُضلا نللا نلدألوغلوجغصلتظترغلاالعلزل،غلرقلرألوركلصانل نلل رض لهرظدلكررئًللاررل،يسرركل

لدري لءلدرذٌلع ل،يغلتجضلضلدراغدق.

سرضلركلدرالعلشرركلا ّنلاي ل ه لدرضعاؽلدرارلتـا  لو لااغلدرمغلكلادرعؼركلادالفإل دءله لالُللدريضعؿكلدرا ل

درع ص ل ر لدرعرقلارلدألدظ لدرالعلشركله ل وغلًضلٍيرلئفلدألكررلءلادغتركلدرذررل لاررلدرؼورلنلادريارلنلادرمارغل

ادلوالفلت"
56
ل.

 انذم انتًفّمُ .5

 ّنلدر و علدري خجرلدرظ لٍيفلاهلتظلدرذسر لدرـرلا ر  لغررغلط ل،يرقلالر  لف رغدًلر هرمخيللاد،ايلعهيرلل

او غسكلارلدرالعلزلادريلًرلادر مؼل،س لوعإلرلتلدر دلف لاتذ التهلدريعغاركلادري خجرك لرظر للدس الًلوـا عص 

،يللدريعيل،س لت ضل لدللثلرف ل  لًلو هل ّنلدألوغللا لرفل،سر لتجرلاػلدالغارغديلادرارلعلزلور لسرظنلدرجيرفل
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  لدرذرللدرار ار رلدررظ للجيرفلار خيل لتمرللاإ،إللءللغدء لتجضلضلكبلديللهظدلدرسر دءلص،رل لدألهرلركلادريعلهرغ ل

لار لدر  غتر لدرـلا ار  لاالف للغدءتهلتـلا اخللتما ضل ر لدرلغدئَلدري خجركلادريعغارك.

درشإلررررليلدلؿررررظورلدريعلهررررغ لسلهرررركلارررررلوغدسرررركلاررررغاػللاررررراللرررراللهررررظدلدالتجررررل لؿرررريكلاررررلعػ ل

 كرررالرركلدرارررغدقلدلؿرررظور لاررررلاضدللترررهلدألارررر بلاذلارررر لدراالارررلتلدراررررلت  رررغلرخرررظدلدالتجرررل  ل نلتاجرررلاػل

درذرررللدرا سررررض لدألا يررررلادرذرررللدرارررلعلشر لات رررض لارررضدئللتالرررفللرررضع لدرارررغدقل،سررر لدلا رررلءل،سررر لدر رررضل ل

مـرررهلدالفمارررلحل،سررر لدرجضلرررضلدررررظ ل اض،رررهلدرع رررللدلفـرررلفر لاررررظر ل،رررغفلادالؿررراملص لو ررره لااررررلدر لررر لف

)تلالكررراغدتركللدرعرررلر لدلؿرررظورلادرعغاررررلسو ًهرررللاررررلدرع ررر صلدألسررررغ لارررغاػلاعررريلدرذسررر نلدرا ار ررررك

دلؿرررظورك لادرضلي غدٍرررركلدلؿرررظورك ...(لالعايرررغلؿررررضللإلرررر لوررر ل ادئرررللوررر ل ررررفلاررررلهرررظدلدريرررليلاؿررري ل

اايل،ررررركلارررررلدلؿررررظ " لادًررررإلغلعادصلدرشإلررررليلدلؿررررظورلدريعلهررررغل ررررر لسرررر ىلتالاررررهل"درعضدررررركلدال

درا رررغلورر لدريعررلعكلدرماغلرركلًررضلسورر  لدلؿررظ لارررلدرررضدسللادرشررلعل.لاع ررضوللفررلصىلدررـررلعل نلدرعررغيل

دريورررغ  لدررررظ لؿررريل لاعٌرررخ ل"لرررغدء للايرررلل ؿررري هلل)دايرررركلدرذرررللدالكررراغدتر(لاهرررضعلارررظر ل"درير رررل "

لا لرسررغصل،سرر لهررظدلدالتجررل لاإهررضدعلؿسـررسكل)دايررركلدرذررللدلؿررظور(لدرررظ لهررضعلدر رر ع "لتوررضىلدر غًرر

 لدرارررررلؿرررري هلل)در اـررررك(لاػ،رررر ل1967ُدَؼلررررغدنل)ل فررررر (لل5و خررررللثظثرررركل اررررؼدء.لادر يررررللالعرررر لفايرررركل

اعٌررررخ ل ّنلدرررررضل لتررررلنلاعدءلهؼليا ررررل ل هررررضعلدر غًررررلا لتالاررررهل"صعؽلدر ايرررركلدر لفرررررك:لريررررلطدلدفخؼو ررررلل

ادألورررغلفمـرررهلاررررلدررررغصل،سررر لدالتجرررل لدألانلدررررظ للجـرررضلدرا ارررهلدرعسيرررلفر لا رررضلصسرررللل."اتررررفلف اورررغ 

درشإلرررررليلدلؿرررررظورلاررررررلوعرررررلعكلااغلررررركبل"دلؿرررررظ لادرعسيلفررررررك"ل الوعغتررررركل"تإليررررررقلدرلرررررغلعك"لدراررررررل

ددارررضو لاررررلدرـررر  دتلدألسررررغ  لترررلنلهررر تلدر غًرررلا لوررر ل ،سررر لدألهررر دتلدراررررلتورررضتلالص،رررلءدتل

ارررررلدر ررررضا لدرالعلشررررركلدرلررررخرغ لدرارررررلص،رررر ل ررخررررلل"ف لارررركلدألٍيررررلء"لارررررلووررررغ لدرعسيررررلفرر  لاسو هررررلًل

اتلفرررر لهررررظ لل.ا، ررررضتلاررررضدعلدرذايرررركلالر ررررلهغ  لاو ررررللدلؿررررظورر لارخررررللدرلرررررشلنلدرتؼدررررررلادر غًررررلا 

در ررررضا ل دررررضلدألدررررضدقلدرماغلرررركلدريررررلعػ  لالررررضلتذررررضث ل، خررررللدروررررذفلدرر وررررركلادألؿرررري ،ركلادريجررررظتل

عاخرررل.لاترررلنلوررر ل ثغهرررللتارررليل"دلؿرررظ لادرعسيلفرررركلااخرررلًلر اررره"لدررررظ لعصلاررررهلدرلرررخغلكلاررررلوورررغلاسل

ل،س لاؤدصلػتغلللاايل،كلدرعسيلفرر لارلووغ.

عادصلدرشإلرررررليلدلؿرررررظورل،سررررر لدؿرررررارعليلدلكرررررالالتلدر لتجررررركل،ررررر لدرا  ررررررغلرسذسرررررر للر رررررضل،يرررررل

ارررر لدألهرررلركلادريعلهرررغ  ل الدرـرررلا ر بلاالررراللررررضلخ ل ّنلدرا رررض لدرذ ر ررررل"الللياررر ل درررغدػ ل الّلارررلرجيفل

اعيرررلع ل سرررغىلارررر لدر لاررر لادرياتررررغ:لثلاررر للجررررلدرذمرررل ل،سررررهلالاٌررري لدرستررركلادرارررلعلزلالرررر لدرا لرررئكل

دالاايل،ررررك لاواتررررغللمررراخلدريجرررلنلرسامل،رررللورررفل،سررر  لدرعورررغلورررفلسسرررقلدري رررلرلدريظئررر لرظااارررلعلادلارررضدول



 

   

                  

 

ادراجضلرررض."
ل57

سيررررلادراا  رررر ارلورررفلدالدامرررل لاخ لا رررللدر  لارررركلارررلريإلس يلهررر ل"دالؿررراملص لوررر لدرا رررض لدرع

ادرذٌلعلكلادرجيفلار لدرا ض لدرعسيرلادرم رلادرلشوركلدر ٍ ركلااه رخللدرذٌلعلك."
58
ل

دتٌخل طنلو لسظنلولللعرلرهلدرعرلر لدلؿرظورلرع ر صلور لدررؼو للور علدرمارغلدرار ار رلاررلت رضل لدسر نل

دصلدري خجر لألفّهلا ضعلولللـا ،رل هيركلدالؿاملص لو لفالللدرماغلرألػوكلللصع ل،س لتجلاػلدلركلدرعإلرلادالفـض

دلفـلفرلاولل فاجهلدرع للدلؿظورلارلوـرغتهلدرالعلشرك ل الّل ّنلدلكرالالتلدريعلهرغ لدراررلتعرلفرلو خرللدألوركل

درالعلشرركلًري لتذاللل ر لو لعاكل ت غل،ي لًلاو دتيكلراإل علدريعغاكلدلفـرلفرك ل  للرغدء لدريعإلررلتلدرظدترركلا

تإل علدر ،رلدريعلهغبلاليا لد،ايلعل ،يلنلوذيضل ليلنلا ارلدر لؿ لدلللديرض لورضسظًلرخرظدلدرعيرللور لسرظنل

دراالوسرركلدريعغاررركلدر رلصع ل،سرر لاررلنلدري ررركلدريعغارركلرس ررغ نلدرارغل لال،ايلعهررللوعررلعدًلوغاعرررلًلاررلف ررضلدراررغدقل

عيررللدريذررفل،ر ل ؿررؾلتجضلرضلدرعسرر  لادريعغارركلاا لئخرلل،ي وررلًلارررلات  ليرهلاتجضلررض .لافعايرغل دررَضل ؿررؾلهرظدلدر

لدرذٌلع لدلؿظورك.
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اف وضله للالرعس  ل"تلاكلاا  لدرعس لادريعغاك لاهرلتاٌي لوشاسفلدرعس  لدرياعس كلالالاايرلولدلفـرلفر ل

للدرعس  لدرا  رركلتلارك"ادرارلتعغفلدرر  ل ًٌ الؿ لدرعس  لدالاايل،ركلادلفـلفركلتيللل وضلاخلل ل
59
 طلالارضلرساجضلرضلل

درظ للخضفل ر لدر خ ىلالراغدقل نللليللاللهظ لدرعس  لور ل ارلل ،رلص لتغتريخرللاتور رمخل لوذلارركلرااهررلل

،رلااهيركلهظدلدرلغٍلاهظ لدرشإل  لدرعس  لدرذرلتركلارلدرماغلدلؿظور لو ل اللكي رركلدرغةلكلدرذٌلعلكلادر 

ارلدري ذ لدرااهرسرلتجلاػلدالتاملءلالر ـزلادر  ل لألفّ للفعرلارًضدل ّنلت رًغدلو لدريعإلرلتلدرياٌري كلاررلفارلئجل

درعس  لدلفـلفركلدرر  لوي ركلدفإلظلًللو لا،رلارلرام  لاغًراهلاتمغًرهلوعإلررلتلو ًر ،رك لدررفل ّنلدرترغيل

ع لدريعغاركلارلوجلنلدريذفلارلدلفـلفرلتلللالللر  لؿرلئض لاوخري ركاه لدرر  لهلدرلدرييلص
60
اليار ل ارغدػلل

لهظدلارلثظثكلوـا للت:

 انًستًٌ األيل: قظُّف انُظًص اإلساليّت

تعايغللٌركلدراو رف للٌركلدـلؿكلاوخيكلالر  غل رر لدري لرفلدررظ لتلرتسه لاخررلررـر لوجرغصل" ،رلص لل

و لدرلر دئرلدراررلرذ اخرللاـريرلدررضؽلادرتللرلتلادر ور علدلفـرلفر."لتي لرلدريلص  لارا ل لٌللت  راخل
61
ارإطدلل

تلنلدراجضلضلو لصدسللدراغدقللخضفل رر ل ،رلص لا رلءل،سر  لدرذٌرلع لدلؿرظوركلايرللل ـرج لادرغغيركلاررلتذ ررقل

سر لدر رلؽل"اتظر لاعس لت ل وكلاؿإلللراا ف دلكرخضدءل،لدرلخ صلدرذٌلع لرألوكلدلؿظوركلووضدلًللر  رهلتعلر :

الا نلدرغؿ نل،سرا لكخرضد"
62
اإّنلهظدلل اٌرلاخ لدر و ملدلؿظوركلادـ لدؿاشضدوخل لات ارغلدرضعدؿرلتلل

ادرلغاحلدرالعلشركلادرست لكلدرارلتٌفلدر نلارله عتهلدروذرذك لات ًرخلسسمرارهلدراررلتيار لدررضدعؽلور ل

درارررلت إلرر  ل،سرخررلل،ظللتخررللاررلر مؾللوعغارركلو لهررضلدر ورر ملاغلللتخررل لا صعدكلدرييررلصئلادريمررلهر لادر ررر 

ادالاايلولدلفـلفرلارله علاوظاـلتلدٌلعلكلوتللغ لرس رغفلدرؼورلفرلادريارلفرلدررظ ل،لرجارهلدر ور مل

ال لهضاعهل"
63

.لااخظ لدرو ع لدرعسيركلارلتخرئكلدر و م لتاذ نل ر لفيلطللدركلادًذكلدريع  لادرضالرك ل

اللتت رلالر ضعلدرالارل،س لدراي للادلصعدك"ل"االلتي  لوجغصلفيٌلتلتلعلشركلوا لثغ 
64
ل.
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لخاض لل-اهرلدرارلل-لارظر لالاضل نلتليلل،يسركلدراو رفلوشاسفلدرعس   ل"ؿ دءل تلف لهظ لدرعس  لٍيرعرك

 ررخللدلفـلنلاماغ ل التلف له مًللف سرًّلللاسظ ل،ي لاًعه"
65
دا للا نلدراجضلضلدررظ للرغا ل رر لت ر ل لدرارغدقلل

و ل اللت  رمهلوـا ،يلًلرجيرفلدرعس  لدلفـلفرك لرخظدلاإّنلدراو رفلدألانلور لهرظ لدرعسر  لادار لتار نل،يسرركل

ا لءلهظ لدرعس  لؿسريكلاتذ قل ؿرظوركلدريعغاركلا ؿرظوركلدرعسر  لدالاايل،رركل"اللليار ل نللاذ رقل الل طدلُاارغتل

دلؿظوركلالاللارضلويـَللعرهلدرضدعؿر نلدريـرسي نلالذـر  نلدراعلورللدرعسيررلوعره"در و مل
66

.لا ؿرظوركل

دريعغاكله للالاضلا نلتـع ل ر لتذ رقلو خجركل ؿظوركلل ليكلكلوسكلتساؼ لت ارهلدر درلااللتعإلرللصاعلدرع رل ل

اللتاي للو لهضلدر درلاغلللته"
67
ل.

،يسرلتلدراجضلضلدررظ للـرع ل رر ل ،رلص لا رلءل،سر  لدرذٌرلع لل ّنلتو رفلدر و ملدلؿظورك لتعيسركلو 

دلؿظورك لادا للاـ  لرهلتذ رقلهظدلدرضاع لالاضلا نلل رفلاررهلدرعسيرلءلادريرلد  نلادرضدعؿر نل،سر لو رللهرظ ل

وركلدرضعدؿلتلو لمًلل لجلارًّل لالا لار فخللااللاضلكلاف ضلتيلللجرل ،إللءلو للهظ لدريخيك لو لليللدرضادئغلدلؿظ

درعسيرك لدألار لكَلدرظػوكللفجلػهل لا وضدصلدرماغلدلؿظورلاخل لالجرلدريـلع،كل ر لدؿاشضد لدرا  ررلتلدرذضل ركل

اتإل لغلاؿلئسخللرشضوكل غغدىل دولءلدر و ملدلؿظوركلاتو رمخللاللًرلاكل رر ل ،رلص لاخغؿركلارللتاررل

اتعير ًللرجرظاعلدرمارغلاه لركلدألوركلارلالٍظول،سر لاارغلدراغدقلدرجرض لاتللكلدالؿاملص لو لاخضلد الءلاتجلعاخ ل

د الءلادلالص لو لثيغ ل،  رخ "
68
ل.

 انًستًٌ انخصَُ: قًحّك انتزاث يانًًضًػّت فُ لزاءقه

 ّنلت ثرقلدراغدقله لدرشإل  لدألار لارلو خجركلت  ل لدراغدقلو ل اللت  رمهل طلليللدرذرضلفل،ر لت  رمرهل

ظواهلاهذاه لاهظدلدرا ثررقلالارضلا نللـرا ضل رر لل د،رضلدلثيرلتلاًر داَلف رللاتجضلض لالاضلو لوعغاكلوضىلؿ

دألسيلعلااذوخللو لدرفلدر ي نلادرغص"
69
.
ل

ألّنلهظدلدراغدقلارلفخللكلدريإلرلفللي ر ل لر دالًلااخ ورلًلادااخرلصدتل

ر للا لطر لتي  لالغلكلاهظ لاللليا لدال،ايلصل،سرخللادر ث  لاخلل الل طدلهذ لووضعلاخل لا،غفلللئسخل لاولل

"اهرظ للل،رض لور لل د،رضلدرير خجللايرفلوٌلور خللالريخللدرماغلكلوجغصلتو عدتلاللتعضال نلتا نلفـرجلسرلن.

درعسيرلدلؿظورلدرظ لد،ايض ل،سيرلءلدلؿرظ لاررلوشاسرفلدرعسر  لدرلرغ،رك"
70
او اٌر لهرظ لدر ل،رض لهررل نلاللل
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الل ؿلؽلدرعيسركلدراجضلضلكل طلالاضلاليلل نلف   لاخظدلدؿا يلٍلو لدر نلدا لل ي  لا،يسركلت ثرقلدر و ملتل

درعيل لل يترل نلفضعكلوورضدلركلهرظدلدرارغدقلدررظ لف رلل رر رلل،يرغل،ور علور لدرؼورلن لاالللارات لهرظدل اللاخرظدل

درا ثرررق لدررررظ للخررضفلوررر لاعدئررهلدريذرررفلدرعسيرررلصدسرررللدر ـررقلدرمارررغ لرساررغدقلدلؿرررظورل"وعغارركلدرارررغدقل

درعسيركلالريهلدرضل ركلادرماغلك...ل"ادؿاشظملوٌلور هل
71
ل.

ااعضلدرغت نل ر لهذكلف للدراغدقلافـياهل رر لوورلصع لاإلرغ ل،سيرركل"تراترلًرغاع ل دارل لدر  رغلاررهل

ا دـلنللغدءتهلاتمـرغ لاتذسرسهلادالؿا يلٍلو ه لا انلولللٌي لطر لالامسه:ل نلليظنلدر ل غلارهلاخض للصعدكل

هلل  لهضعل، خ  لواجغًصدلارلطرر لور لدلليرلنل،سررهلاادارل لؿرلا كلاو دلرفلوٌي فهلتيلله لوغدصل، ضل هذلا

و هلالهؼ  لاإّنلطر للمـضلدر  غلاره لارمـضلدالؿا يلٍلادالؿاشظملامـلصلٍيرعكلدر  غ"
72
ل.

 انًستًٌ انخصنج: شًًنّت انزؤِت انذضصرِت

دألورركلدلؿررظوركلايررللهرررل ورركلكررخ صلدٌررلع للسؼوخررللدفإلظلًررللورر لتغدثخررل ل نلتياسرر لعةلرركلدٌررلعلكلل نّل

كي ررك لسلهكلارلال لدكراضلاررهلدرورغدولدرذٌرلع .لاهرظدلرررؾلغغليرلًل،ر لترلعلزلدلؿرظ  لاس رضلتذ رقلاررل

اررلريمخ  لدرررضل رلوغددررلل،ضلررض لورر لتلعلشرره لادرا لئررهلالرذٌررلعدتلدألسررغىلافلرراتلصانلوـررسيكلل لرركلتعضصلرركل

ادريعغارلادر  لارلواـلوذك لوا ضوك لطدتل ليلنل،يرقلاج هغلدرلرغلعك لاترلنلؿرغل، ياخرللصدئًيرللاررللرضعتخلل

،س لدرا ارقلار لدرغاحلادريلص  لار لدر درلادرع ل لار لدرتررلادريذـ ؽ لار لدرتلللتلادر ؿلئل"
73
.
ل

لؿظوركلورفلغرغهرللتجعسخرلللرلصع ل،سر لدوراظكلاهظ لدريذضصدتلادرٌ داَلدري خجركلارلتعلوللدرذٌلع لد

عةلكلتـاإلرفلاخللت ارهلدرع للدريـرس لت ارخًرللؿرسرًيل  طلدريإلسر يلاررلهرظ لدرعظلركلارر لدرمارغلدلؿرظورلادرمارغل

درتغارل نلل اغلرسع للارسضدعؽلدريـس لصعدؿلتلكي رركلرسمارغلادرذٌرلع لدريعلهرغ لاتلعلشخرل لاوجيرلللريخرلل

لكلدراالوسركلادرعٌ لكلار لهظدلدرالعلزلاتس لدر ر لادرتلللتلاطر لدرعإللءلدرذٌلع "اغلللتخل لادرعظ
74
ل.

ااخظدلدراعلوللدرـسر لليا لرسمرغصلدريـرس ل نللذرغعلفمـرهلور لدرايعرركلدرذٌرلعلكلادرا ارغلرارغدقلدٌرلعته ل

اللل يترلرسيـس لاخظدلو للؿعرًللاعدءلدرا ض لادراإل ع لالضللذيسهلهظدلعايلل،س لدرٌرلولادالفيخلعلادرظاالن لاهظد
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دالؿاعجلنلرسا ض لدرذٌلع لادا ل نلُدّقلرهل نللـاعجللدراجرضصلدرذٌرلع  لارظللذرقلررهل نللإلسررل رررهلؿريرظًل

ولصلًللدا لليذنلو إلس لتهلال  غلارلوآالته اللإليئ لدٍيئ لفًلل،س لولغا،ركلدري إلس لتلاؿظوكلدريآالت"
75
ل.

 لدالفيخلعلدرذٌلع لادرماغ .لاولللذيسهلو لؿريلتلدراـرررلادرشير نلرظر لاإفّهلو لدريخ له لل نلفيرؼلار

ادرا سرررضلدأل،يرر  لااررر لدالفا ررلءلاداللايررلؽلدرماررغ لادرذٌررلع لدررر د،رلادر ررلاف...لاررلرمخ لدرلرري ررلدروررذرخل

رسذٌلع لدريعلهغ لادالفمالحلدري ٌيَلتجلهخرلل ورغلًرغاع لرسايرلصنلدرذٌرلع لدرورذرخلألّنلهرظدلدرمخر لهر ل

ليا لو لدالفا لءلادالؿاملص لدرعسيركلادرم ركلدروذرذك لصانلوـلؽلالر ر لادرع لئضلادرييلصئلادرخ لك"درظ ل
76
ل.

دراررلهررلور لواإلسيرلتلا رلءل،سرر  لل- ّنللرضع لدرياعرلوسر لورفلدرارغدقل،سر لدوراظكلهرظ لدرغةلرركلدرذٌرلعلكل

ؿرؾلدر  رغلاررلدرج دفررلدرذرلترركلدرذٌلع لدلؿظوركلتعضلعتررؼ ل ؿلؿرركلاررلدرير خجلدلؿرظورلدررظ للذار  ل 

دريشاسمكلاهظدلور لسورلئنلدراجضلرضلدري لر صلرسارغدقلدلؿرظورل طلالارضلررهلور ل نللـرا ،رلارللدرع لهرغلاررل

لدرذٌلع لدلؿظوركلويللليا هلو لا لءل ؿؾلدٌلعلكلعدكض لت إلسقلو لو  ولتلدراغدقلدلؿظور.ل

غلارلت رضل ل الارلتلاضلسركللكرالرركلدرارغدق لوذلارركلو خرللؿلهي لتالالتلعادصلدرشإلليلدلؿظورلدريعله

دؿارعليلدألػوكلدرذٌلعلكلادريعغاركلدرارلدفي   ل النل خ علهظدلدراذض لارلدرعلر لدلؿظور لا كالرركلدراغدقل

اددرض لور لدر ٌررللللدريغتؼلركلدراررلتذاررللل رر لوؼلرضلاذررفلورفلت رضل ل الاررلتل ت رغلدفمالًدرللادؿرراملص ًلور لدرعسرر  ل

دلفـلفرك ل طلعهلنلدرا يركلادرا ض للاإلسرلصعدؿكل،ير كلراغدقلدألوكلدريعغار لادـ لاخ لرذغتكلدرالعلز لاهرظدل

لذاللل ر لاس ع لسإلليل ؿظورلوعلهغللعإلرلو لعالتلو خجركلتـاجررلرياإلسيلتلدر دلف.لارخظدلاإفّهلو لدريخ ل

ارلص لور ل فارلللدرذٌرلعدتلدألسرغى لاخرظدللرضل نلفيرؼلارر لدالفيخرلعلدرذٌرلع لادرمارغ .لسلهركلاررلوـراركلدل

ل إلرر  ل،سرر لؿرريلتلدراـررررلادرشيرر نلادرا سرررضلدأل،يرر  ل وررللدالفا ررلءلاداللايررلؽلدرماررغ لادرذٌررلع لدررر د،رل

ادر لاف لالرءلوإلس ي ل طله لؿيكل فـلفركلت رللدلًرغ لاررلوـررغ لدلفـرلفرك.لاهرظدلدرمخر لدرلري ررلدرورذرخل

دري ٌيَلتجلهخلل وغلًغاع لرسايلصنلدرذٌلع لدرورذرخ لألّنلهرظدلدرمخر لهر لرسذٌلع لدريعلهغ  لادالفمالحل

درظ لليا لو لدالفا لءلادالؿاملص لدرعسيركلادرم ركلدروذرذك لصانلوـلؽلالر ر لادرع لئضلادرييلصئلادرخ لكلالرضع ل

دلؿررظورلدرشإلررليلدلؿررظورلدريعلهررغل،سرر لدورراظكلهررظ لدرغةلرركلدرذٌررلعلك لتعررضلعترررؼ ل ؿلؿررركلارررلدريرر خجل

دألهرللدرظ للذا  ل ؿؾلدر  غلارلدرج دفرلدرذرلتركلدريشاسمك لاهظدلور لسورلئنلدراجضلرضلادرا ر لغلدر  رلار ل
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 طلالاضلرهلو ل نللـا ،رلاللدرع لهغلارلدرذٌلع لدلؿظوركلويللليا هلو لا لءل ؿؾلدٌلعلكلعدكض لت إلسقل

لو لو  ولتلدراغدقلدلؿظورلادلفـلفر.



 

   

                  

 

 نًزاجغ:د

 در غ نلدراغل لاغادلكلاعف 

 "ل .2001هـ/1421 لؿ كل-ارغات- لصدعلدرخلص  ل1" لٍجدنّصث انفكز اإلساليُ انًؼصطزداغدهر لدرعيلص  ل

 "فتييصب انؼبيز يدِيًاٌ انًبتييدأ ياننبيز فييُ أِيصو انؼيزب يانؼجييى يانبزبيز يييٍ ػصطييزوى ييٍ ايَ انسييهطصٌ دار لسسرضان ل

ل. 2007هـ/1427 لؿ كل-ري لن-ل لصدعلدراارلدرعسيرك لارغات 1" لٍاألفبز

 "ل صدع لدريذر قلادرضعدؿرلتلدلؿرظوركلار ػدع لدألالرلفل1" لتاليلدألوك لٍاإلسالو يطزاع انذضصراث ديضلدر ضلغ  ل 

ل. 1995هـل/لولل ل1425 لطالدرذجكل-لإلغ-ادرلؤانلدلؿظورك ل

 "ل  1999 لؿ كل-صولق- ل لصدعلدريضى1" لٍقجدِد انفكز اندُُِ دػًة الستنداو انؼمم ديضلاتضدص  ل

 "ل صدع لدريذر قلادرضعدؿرلتلدلؿرظوركلار ػدع لدألالرلفل1)تارليلدألورك(لٍل" انتيزاث يانًؼصطيزة تغ لًرلءلدرعيغ  ل 

 .22هـ لمل1306 لعارفلدر لفرل-لإلغ-ادرلؤانلدلؿظورك ل

 "ارررغاتلادرررضدعل- لدريغتررؼلدر  ررلارلدرعغاررر ل1" لتغايرركلفشسرركلاغلمررغ لٍلانؼهييًو االجتًصػّييت انًؼصطييزة فوررلع لارررلع ل

ل. 1992 لؿ كل-دريرٌلء

 ل. 1991هـ/1411 لؿ ك ل10 ل،ضصل-ارغات-اغهلنلغسر ن لوجسكل"دالااخلص" لصدعلدالااخلص ل

 "ل20/5/2012ل" لتلعلزلدلًلاك:يُىجّت يذًد ػصبد انجصبزَ فُ انتؼصيم يغ انتزاث انؼزبُ اإلساليُايرللديضدا  ل

دري ً و:للعداَلهـ 29/6/1433ل-ورظص ل

http://www.alukah.net/literature_language/0/41145/#ixzz3BQXtTy35ل

 "ل." لاضانلعل  لدرإليعك لصدعلدرغدلك لت فؾاندٍِ يانتجدِددـ لدراغدار ل

 ل .2001هـ/1421 لؿ كل-ارغات- لصدعلدرخلص  ل1" لٍ"لضصِص انتجدِد َذً يُىج أطًنُدـ لدراغدار ل

 "ل. 1995 لؿ كل-ارغات- لصدعلدرا  لغ ل2" لٍدراسصث فهسفّت فُ انفكز اإلساليُ انًؼصطزدـ لد مر ل

 ل .2003هـ/1424 لؿ كل-ارغات- لصدعلدرخلص  ل1" لٍدزب انًظطهذصث"دـر لصعالقلدرعلصرر ل

 ل-ري رلن- لٍيعرك لصدعلدريعغارك ل" لتذ رقلوذيضلؿرضلترظفر لاضانلعلرانًفزداث فُ غزِب انمزآٌدرغدغرلدألهمخلفر "ل 

ل .1944ؿ كل

 "دررضدعل- لؿسـرسكلدرذر دع لو لر عدتلدرمغلرلن ل1" لٍانيُض اإلسياليُ فيُ ليزاءاث انفكيز انؼزبيُ انًؼصطيزؿعرضلكريلع ل

ل .1990 ل-دريرٌلء

 "( لدرررضدعل9ؿسـرسكل ؿررظوركلدريعغاركلعلر ل)ل 2" لٍئطييالح انفكيز اإلسياليُ بييٍّ انميدراث يانؼمبيصثٍرهلارلاغلدرعسر دفر ل

ل. 1992 لؿ كل-درغللى-درعلريركلرسااليلدلؿظور ل

 "ل .2006ؿ كلل-ارغاتلادرضدعلدريرٌلء- لدريغتؼلدر  لارلدرعغار ل2" لٍسإال األخالقٍهل،يضلدرغدي  ل

 "زيَبييصيو ًًَاجييص غًسييتصف فييًٌ غليذًييد أرفييًٌ ياإلستشييزاق فييُ يينييه األيزِكييُ:،يررضلدرشررلرق لاغـررلنل ؿرريل،رلل

ل .ل2000 لؿ كل9 ل،ضصل-در لهغ -" لوجسكل اعد لاسـمركلايل،كل اعد لاسـمرك لقطبّمّص

 "ل. 2003 لؿ كل-ارغات- لصدعلدرخلص  ل1"لٍأسيت انؼمم انًسهى،يضلدرذيرضل ا لؿسريلنل

 "درييساركل– صديلتإلر دنل لو ل عدتلفلص لدراارليلتسرركلد1" لٍاالستغزاب فُ انفكز انًغزبُ انًؼصطز،يضلجلدرللعف ل

ل. 2003ولعؽلل-دريتغارك

 "لتغايركلطالرلنللغلر ٍ لدريؤؿـركلدرعغارركلرسضعدؿرلتلأسيت انًخمفٍّ انؼيزب: قمهّدِيت أو قصرِنصَّيت ،يضلجلدرعغا  ل "

ل .1978 لؿ كل-ارغات-ادر لغ ل

 لو ؿر ،كلدررااغافرركل32 لمل8لللانذضصرة اإلساليّت بٍّ أطصنت انًصضُ يآيصل انًستمبم"،"،سرلا لفللفلدرلذ صل 

ل=http://islamic-books.org/results.aspx?q ف غلدرغداَ:ل

 "ل .1995 لؿ كل-ارغات- لدريغتؼلدر  لارلدرعغار ل2"لٍَمد انُض،سرلدغي ل



 

   

                  

 

 "ل .1985 لؿ كل-ارغات- لصدعلدرلغا  ل1" لٍَظزِت انتزاث يدراسصث ػزبّت يئساليّت أخزٌاخيرلاض،لن ل

 لوإليعرركل3 لؿسـررسكلدرضعدؿرركلووررإلسذرك لعلرر ل1" لٍَذييً قظييًر دضييصرَ نهًسييأنت انًظييطهذّتدري كرررشر ل"رلررلهضل 

ل.-الؽ– فم اغدف لدرسرضال

 "لوعخرضلدرضعدؿرلتلدريورإلسذركلادريعخرضلدرعرلريرلرسمارغل1"لٍَذً يُىجّت نهتؼصييم ييغ انتيزاث اإلسياليُويلعكلايرل ل 

 رررر لل17ض لدألؿرررلتظ لدريررلد ر لارررلدراررغدقلدرعغاررررلدلؿررظور ل لررل ل ل كررتلنلدررررضاع لدراضعليررركلرملئرر-اررلؽ-دلؿررظور ل

ل .2000هـ/1421 لؿ ك ل5/11/1996 ر لل10-30هـ23/6/1417

 "ل .1990 لؿ كل-ري لن- لصدعلدرـللر ل1" لٍانفكز اإلساليُ َمد ياجتىصدوذيضل عت ن ل

 "لؿرر كل-ارررغات-تررؼلدلفيررلءلدر رر ور ل لوغ2" لتغايرركلهلكرر لهررلرخ لٍقصرِنّييت انفكييز انؼزبييُ اإلسيياليُوذيررضل ترر ن ل 

ل 1996

 "ل.ل145"لوجسكلدريرلنل،ضصلانؼًنًت بٍّ يُظًرٍِوذيضل وذؼانل

 "ل-دريترغي- 42ؿسـرسكلدرذر دعل،رضصلل 1ٍل "فيُ سيبّم قأطيّم انخمصفيت اإلسياليّت يقجدِيد انفكيزوذيضلاسيلرغلدرذـ ر ل 

  .2000 تا اغل

 "انًنتظييز يييٍ أيييًر رسييًل ع طييهٍ ع ػهّييه يسييهى يسييُُه انجييصيغ انًسييُد انظييذّخ وذيررضلارر ل ؿرريل،رللدريشررلع ل

لهـ.1422 لؿ كل-صولق- لصدعلٍ  لدر جل  ل1" لتذ رق لوذيضلدر لهغ لٍيأِصيه

   دريغتؼلدر  لارلدرعغار لدرضدعلدريرٌلء لصدعلدرإلسرعرك لاررغات لل 1" لٍاننطصب انؼزبُ انًؼصطز"لوذيضل،لاضلدرجلاغ-

ل  1982 لولل ل-ري لن

 ل .1991 لؿ ك ل-ارغات- لدريغتؼلدر  لارلدرعغار ل1" لٍلانتزاث يانذداحت دراسصث ييُصلشصث"لدرجلاغ  لوذيضل،لاض

   ل .2003هـ/1423 لؿ كل-ووغ- لصدعلفخٌك ل1" لٍيستمبهُص بٍّ انتجدِد اإلساليُ يانذداحت انغزبّت"لوذيضل،يلع

   لػٍ انؼدل ئنيٍ رسيًل ع طيهٍ ع ػهّيه يسيهىانًسُد انظذّخ انًنتظز بُمم انؼدل "لوـس لا لدرذجلللدر رـلا ع "

ل -ارغاتل–تذ رق لوذيضلاؤدصل،يضلدريللر لصدعل درلءلدراغدقلدرعغارل

 "ارغات- لدريغتؼلدر  لارلدرعغار ل5" لٍانُض يانسهطت يانذمّمت ئرادة انًؼزفت يئرادة انىًُّتفلهغلدلوضل ا لػلض ل-

ل 2006 ل

 "ل 2004ولعؽلل-و اضىلدرذ دعلدرعضصلدرـلافلدرـ كلدألار لايغدلغ"لوجسكلَذٍ يانتزاثهلل لدرـ ال،ر ل

 "لؿررر كل-در رررلهغ - لواايررركلاهيرررك ل1ٍانخمصفيييت انؼزبّيييت اإلسييياليّت بيييٍّ األطيييصنت يانًؼصطيييزة"، ل ؿرررفلدر غًرررلا  ل 

ل .1994هـ/1414

   ل .2001هـ/1422 لؿ كل-در لهغ - لصدعلدروذ   ل1ٍل" انفمه اإلساليُ بٍّ األطصنت يانتجدِد"لل ؿفلدر غًلا
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