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 .دا اإ   

   ا اارد. ا 
د. أ ن اه  

                                    
                              

�����������������  
  . ا اد. أ.               د. ا أم.أ. 
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 ا  أشد. 
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ا ر   5 

������������������ �
ا ا ا   

 ي  اا   نما  ،  ،رضا   و و
،ا   ةو وو اام     *  و  آ

اا ر وأا ،  نو .ا  إ  
 أ:  

م    ا   ا ذن ا ركا ح اا ا
،  نما   ا   ولد ان او با  )

 (مموا ا ا  ا  ا أن ا و ،ا م 
  ث ا   ،وإدار ا   زا ا ،

  ،ا ت ا  ل ا  حا   ا ا
ا ط.  

اة،  أن ما  ا   وم  اة اا
أو ن  را  إ  ث ا ا  ا و

      .هو  ل ، دون  
    ن ا ن  رو   و  أ

ج إ حا  اما درا ث، ودة اا   ل 
 ا   و ،وم  تاء اوا إن و، 
.و و ا  ا ا   و  

ا  ر  ن أن وم و ،ت ادر او 
.ا ا روا  اورا ،  ثا   

   ا   دد واح ا ،  
و ا إ   ا.  



 د ا ب أداةم6  ا 

� �
������������������������ �

   ا   اي :ار إاد
  را  نما م  ما.  

  
   د أو ا د ا  رفا ب اما أ
امر ااط ا  دة ا وار ا ر ات 

.ا وا   
 و ا اطت اأد ب وما  و  

   و أن ذو ،ا  و   نا
 ا ا ا و  ، اطا  اع اأ ا ار ا
 أ ب، وما و اع اا   ة اط ةا

 ز أا ا ا  بما  ر  ق  ،رىا ا
اء وااء و ال واء،  أ اام ا  اب 

.ما ا  
 ،ل  ،اام ا   امب ر ؤت ة 

ا  ام، ا امم  امب، وط، ااءات 
ما د ا ت؟م ا ا  و ،  تؤه ا

.  ول ا ا ا     



 د ا ب أداةم7  ا 

��������������������� �
  و ا ا  ا أو أت واادا وأ ر اا 
  .)1(ظأو و

   اا امم ) ام : -  من امب
وا وارات)  مب  ا و اطت واء 
 ا و ،ا ب وما    د أم  ،تا

   ا ام ود اوا ام وا ا ا
 وا من ال اا  و ا ،م2(ا( .  

  اطس اا  تمن ام ن، أنمء ا  ىو
 ااط، أي أم   أن ن ك داط ا د من 

ا ت، وما أ  تما   ة اس أو ا
اط3(ا(.  

  ،ى اداروأ  تام ا ا   تما ا و
 ما  ،ت اخ واما ن و ا  و

ت وات واب ام ا .ا   
و ا امت ا   ،م   امب ة  

 ط    أي ،ا  ا و را ا
امب،  ة او  ار وا رة وام ، ال 

ب ا4(و أر(.  

                                       
 -  ،(، اس امم ) م -أ ز وي -اا ر .1

  .119، د ت، ص  ن، د

2.  ،(رم درا) تما امو م  ة ف، درا  ديد ا

،وا  ،ا ا اط 201255- 54، ص. 

  .55م ا، ص .3

  .56م ا، ص. 3 



 د ا ب أداةم8  ا 

ا أم  ا امم  ذات ا واو ور ارة  
  أ  اطأن ا   فأن ا ا ،وا ا 
امت ا   ،ام دول اد اورو  امت 

 اطا   وروا اطا  ا دارا  أي ،ا
.ت وات اام  را  وروا   

����������������������������������� �
 ما ل ط راءا ب  ، مما ا و ،مما

 أم  ة اره  ذا د، أو وظ ا  اظ ا، أ
.ظو ا ا   ريص دا  

1 -دي ذا  بما 

  اطا    ،د  ط  بمأن ا  
 ، ن يا ا  أ  ء أم و ،دا 

 ، وا وأء  دا م، و   مع ا ا
و ،دة اا  م ر دون   دىم ا دة ا م

.ك رو ن مرة اا   
  ر  دن ا ز  ب أمما  ا ذا  و

و ه ب أوما  ) ىدون أ   ا  اعا 
  إرادة ر  ذ  إذ ،ر  رهز ا و ،(ا

،ا  .  ا  ر  ب اما   أي  
  ا ا  فا   أن ا  ا ا ا  

ا  أو ا ،زل، أو ا اب، اذ م ا و أنو ،
  ن ا وان ،ا ف و  ن ب أنما  

. و نما إذا أ  
م  أم  ة اا اق ا ا  ز  

   و ،ا ا   عا   ، ساما  
 ا  و ،ا ا     ما ا

  ا واد وا ا ي  امت. 



 د ا ب أداةم9  ا 

إذن؛ ال م   دي ا اف م ،ن اق  
 آة  ت اما   ارادة،  من امت 

    واة  ااد،  ل دون ل ة   امب.
2-ا ب وظما 

 ا ا  و ،دة ا م  ةه ا  
  م1791اادأ ا ا  وظ  بم ، 

، ر ا ا  ابر ا  ا  ن ا
 ،     أم  ي   ااد 
ام ، وأن ادة    ع ااط، و   ي 

 دةا ر    أن  د أن.بما ط   
   اد   بما  أن     ء

ر دة، وا بأ      را ظ ا
).(  

و  ار امب وظ  ، أن   ادة أن  
  اص ا رن ا   وط وا  د

 دون وظ م ،  را ا  وأن ،(ا )
. نر و  

  .دري اص امب - 3
      صد ا بمأن ا  ةه ا 

   ا رة  ،را  و  ،ظوا ة ا
  ب    ة.

 أن ا اي   ل مم أن  ا واظ ن  
. ا   ن  

أ ال ن امت    امن  أ ااك  
   ا   اف ا أن امب وظ.ااد  ار ات ا



 د ا ب أداةم10  ا 

   ،ا  مم  ب أمما ا ا و
ذات ا  آ إ ز و آ إ   ةا )1(.  

    مم   بمون أن اى آو
 و ،ع ا و ، ةوا  دا ن ام 

 وا  و)2(.  
��������������������������� �

   ا   وا  اص ا رن ا 
مء ،او  ن او ان و  ماان.  

  
1 - و ا   

 ر   ن ا ا ادأ ع :-  نا
  .امب

  ولا  د أو  ام  تم وط ى أم 
 دو ا را  را،      دو ا 

 اعا(  ا     رض  م ناو ،ىأ
ا (  وا  :ا-   
  ا  -  أ
 ا    دو د اا  ،دا و مم را 

  ا   ا وا ،وه ا د ا وا

                                       
 1 . ،ا ا ،ا ا  ات ،ياج ا  د  ،ا2ط ،

  .276، ص1997

1.  دار و ،  ريا ري وان اما ، ا  د

 ،ا ،زوا  200، ص2010- 2009، 2ا.  



 د ا ب أداةم11  ا

ا و ،ا أو ا ا  دو ي وا أو ا )1( ا .
   ا ا  ا   امن.

 ام  أن ر ا ما  ر دة، ا وأن 
 - ة - ام اامو ا ن ، دو اط ء ن
  ن أن نا  ن  وا.  
  ا ا   ولد، أن اا ا     

 ما  و ا   وا   ،ا وا
.  ما امول وا د   

 -  ولا   ا ا )طا ( ة 
 ) 10--8 ات ( با ا  ر  بما.   
-  ولا   ر تمال اط ، و  

 وا امب  دا   ،ا  دون  امب
و قا ا.  

 و ا  ذ  و  رة ا ز   
 ا  و موا ىا وم ط ا.  

-  ولا )  نام ما  1960(  اط أ 
ر ا ا و.ق اا  ن  

 ر  ا ن أن دا ا  ا ارة ر و 
 ا ة ز     م و ، راإذ آ 

ون م ناط  را ام،  أن أ ام ا د 
 و  ا،  اا ة 10ات أ وأ و ار 
ا ، و  وا ا  تا ا  

   .ا ط ق

                                       
  .  ، 198 ذه ،ص -أ ز وي -اا ر .2



 د ا ب أداةم12  ا 

  ى او و  و اا، ل نا  
  .وة ة و  ال
   ا - ب
ا ض ط ر اق ا اة وا و اف،  

ن  ا وام امت د    ا، اي 
 ب، اما    ا  ر  درا دا  

ا  ه ن يا ما ا م  وم  ف
.ما  

  أن     ا  ا     ا
ما  ما ا   أ ا ا  ولا   

)  ت امن ام د 21 )ول و (18 و ، م  (
  ،بمن امي ور اا   مأ ث ا

)   ة ا ، ا ا21 م () و ا18اول (
ا  ما ا   1(أن(.  

 ) ن رما 4أ   ا ا طا ب ام صا (
 دة ادت ا  ) ا 18  دت ةدة اوا (

) ن 21ام أ ، (ا ا دت  ا  دة اا
)18) ا 25) أ .دة اا و ا   (  

  أن ا   ا ا  وراء ر  ا و
   و و م فا  رةة واا ج إ ا

 ا  ا.بى ا  
  ا ا - ج
 ما امو ا ت  ،اه ا  ن ا أن

 أو ا ما ا      أم   -   وان دل ذ

                                       
  .283د  ااي،   ذه، ص 



 د ا ب أداةم13  ا 

ا-  ر   و ،ا  در و أم و م 
ا ،ا  ب ا  ،ت ا   أن ذ 

  و ،ب واما      ط ه  ض
  ذ  دئ ااط وق امن.

  ام   ، ي نما ز   اض اأن ا 
 وأ ،ا  ك  و ،رة ط ما  ر م

 و ،دو  ا  ا ا  
. ب ما ر ا ض  صا  ن  

 اد ا - د
       ن ا أ  و  

 ام  ذ  ا ره، وا د إ   مف وا
 م  وردع اه ا سن اول ار ات ودما

   و .ا  أ ر   

 ن ا دي إ  تا  درا ن ا وان  
       ا م ا وة امن، أي دون

.ا  

اد  و  ات ا ا  امب، ر  ا 
  ا   م  ام  و ،ا  ا

   اراد  ر   ا . -و  ا - اد 

   ن ا  ما اموا ا   و
 و ،ا  ر  ن رم2012 �4ا  بن ام

)    ا ا طا 9ا  رس   (
  -امب:

1-........ 2- ....... 3 - .......... 4- ...........  

  و   ات ا ا ر  امب.



 د ا ب أداةم14  ا 

 ة اا ا د  ا ب ان امم أ  أ
 .أو ا ا ت اا  ن أ 

     أن ا ا ا  د ا  ا  د أن
ا  ة  و ، رةوف اا ر   أ

.ا  ب دونما  و أ ،ا  
 .ان -2

 و ا طا     اط  : ا
)  ى ا 1ة ( 8 نما  4�2012  ب ان ام

)  وم .ا ا طن (9) ف (1اما  (17�2013 بن ام (
ا ا  وع ار ل ا    ) ل 

  ط  مب ا ا و  ا امن). 

   ان أولا  ا وا    ذات أم ،ا 
او ا  ا ،ء  او ا  أو اى 

 .   و أو راا  
   رم ا    بما امو ا ان أ

 و    و أا وس اد ا ،ن اول  ا
  ن أن   ،د ا ا  ت اا  ل 

،ب وع اام  ا وا ا  ه  در  او
 ا    طا ب ان امم18  21وا  

. مأ   

ا و إذا م ا ا ( ان) ن   ااب  
  ازنا  عاث م ، أ  ن ا ،خوا

ا ا  ر    ات ا، و امت
  ااب.
 و  ا هذات ا  ن ا أن ب واا و

  ن أ أن  من ا واذا ،ا   أ  ا



 د ا ب أداةم15  ا 

أ أن  اول (ا) ااءة وا. و  ام من امب 
   ا اط ا ا  د اة.

   و  م ظ ،د اوف اظ  
،ما ا ام  ) 10   ا وا ا ا (

:ا ا طا ب ام    ا   
1- ........ ...........2-.............. ....3 - ......................4 -......................  
  ا ا ا طا اا ا و    أن

) اره ر ا ما ط192ا  (2011 نا و ،
.طوا اا   ا ا ا د  

 أ ،ا     أو ا  اء ن ا ،ا
 ذ  ،بما   ءن ا ت ا ما اموا
 ما ا  أةا ر  م  ،ذ  أ
 ا   ما ا  ()   ضو ،و ام

اما ء، وا  اا  ءل واا  ديوا وب اا
ام ، ذ ن ر  ة  اة ا ول، 

)  م  ،  ا ما اما ب 15ون امم  (
اا  ا   ) ا طا ا   وبس اأ 

   ت اما ا  و وأ د ثمر واا ا
ا ا ا   و ،(..... أا ا)1( )  2ف  6م  (

 1.....2ن امب ا ا  وع ار ( 17�2013امن 
  د   ما واا   زع ء  

   ) ا.54اء  ،(..... ، أ  ا  ا اى (

                                       
1.  ول رب امن ام  5 )   دي ااب اا 3 و (

  ديا  ه   وا دا ر أا   ) ا

 .(..... ا ،ر اا   ر ،راتدرا و ا ،طزي، ا  1، 

138ص ،2012 ر. 



 د ا ب أداةم16  ا 

 ������� ������������������������������ �
       اءاتذ إا ما ا 

ا ادة،أ  و ما ااد اا  اءاتا  
.ما واا   ا وا  

1 - ما ااد اا  

    وا   ك أن ا  ا   
 اموا ا ب وما  ر  ا  ،ا
 ا  ا   ،ح م ا ا  ،ام ما

   او؟ و و ذ؟ و  ه ا؟

ض ا وا وااطت ا أ  ا  امب،  
ي   ا  او   م  ،ره دء  أ

 امب، ن ذ    ا ا ،اء   ا أو 
 ا ،( ا ) ما وا   تا  

ء، إذن  ا  ا-   أ-  أ ات 
و  ة بما   وا  .   

   ءأ  اول ام أو ،ا ادا   ذ و أ
. رة بما ر   ا اطا  

    ا  ن  د ام امت،  
ا  م  ،تم   دة  ) نم4 بم (

مة اا وا د  ت  ام ا طا ا)
اة  امن وا   وادارة ا ام وااف 

.(  
:  ن اه ا و-  

- ا وا  ا ص اا   ر 
.ن ذمز اإذا أ روم ن أو أي ،ن ا  ا 



 د ا ب أداةم17  ا 

 : ا  ن  -و  يوا ا  ا ا
  اءاتوا ا و ا  دو ،ا  

 زا ت ا ةا وا ا   ورد   
  )  ا (4. امن ( 5ف ( –) 1(

-    دور  ما اا ا نه ا 
 ف أي ا أن  إذ ،  مما و  ا  ارا

.وا   تا ءأ و ط  

 ا و ن وا  لأ ا اد ما اما 
 إذ ،ما      از أن وم اض ا 

 ،وا ا إدراج ا مم ا ا  ا وأن ،اا
م ر   ،  أو أ  آ و  لأ  

.ح واا  را  ن وا  
 ا ا  ا ا     بمول ا  ا  أن

 د و ي   ب، إذما  ر    وري 
   ،تما    أن وا   تا  ر

.ام  ت ومول ا  
2 -ام دوا ا وا  

 إ او إ دوا ام  ، داة  واا أو  
. دةا د ا ت وم  أ  

 )  و مة اا ب ) ف ( ب)1ون امم   ا
ا طن  -: 2012 �4 اما    ا قم  )

.(ا طا  ا  د د  
 :  ق  ام دوا إ وا إ و-  
-  و ام دوا إ وا   ،ابد ا رد ا

  ) داة.200( =) م 200ب إذا ن م امب د) د اا



 د ا ب أداةم18  ا 

أ إذا ن امب  ن د اوا و د ااب  - 
.  دد اا    

 10 واد اد 200     إذا ن د ااب  
  واد ا ن  ه ا200 � 10 = 20 .ة امدا  

   من امر، أو اا إذا م  واد ا ن  و
أن د ااب  دة وان  اات ام دا أو 

.ز  
ى ا1(و(   أم  ا ا   واا  ك ا

  زا  رأم  ذ   م ، تم و
 ا و ما واا  بأ ا  ن ،تما
  دوا ، ن       م امت، 

ما واا      ن ن، وانا  در نم
 رام   واا   ما ا  أن  ا
   واا     ا من ا  و ، 
  ات أو د ان، وأن ن  ر ان أو 

. ن ض أن يا و داريا ا    
   ،ذ  ا ا أن ما واا   ضا و

   نا  ابد ا  دي ا  ة وان ا
 ة دوا ا و ، اراوا ا  ار   ابد ا و

 ، ت ات واا    و ا ارادة ا 
  أم  م   ا وما  ام اف 

. اوا   

                                       
. و  د  ا ، 290د  ج ااي،   ذه، ص .1

  .202ص



 د ا ب أداةم19  ا 

  ،دوا ا وا  ة  ولج ا  ا  ا ي
   نت ا ،ةة وادا  ور اا   تما
 وا ء ا  ،  م  ذ من امب 

  1938ا  ر اوا 1933)1(.   

   أم ذ  ب  ل دون ااب، ور ار ا
 اد ابا م وان ،ا  ا   ا
  ر اا   ن ا ا م و  ا

.ا ا   
������ ������������������������ �

   مما ا زأ ب اما وم د أ ر
:ا ا   وم ا-  

1-ب اما : -     ر أم ا  و
 ا رة ة دون أي و    ار.

  دئ م  م اطا ر ب اا ا ا و
ة ا، و ة ا اد ا ل دون ام ا  اد

. وا اراد و  

  و اد اأ ى و   ا ا ح أن 
. را   و وادرا ا  

2 -ا  بما : - ا      و ر
.أو ا ا  را  ا 

   ن ا  ة، أوا در  ن ب ام
 أو    ، ة ات اا ب رم ،در

                                       
  .291د  ج ااي،   ذه،ص .1



 د ا ب أداةم20  ا 

، و ن امب   أاد ا ا ،ن ام  در
.اب أو اا ا را م  ،تث در   

  ا دول اا   ن أ ا  بما ان م
   تا  أ ،  ا ا  ن

 ت تمء ات أا   ا  ر
.ما ما  عا ا   ابدور ا  دي، وا  

 أن  ا اد ا د  اوا  - امب ادي:-3
 ره ا وا ة مدا  ن ،ابد ا  وى ما

ا  ) د ن أ 2، 3 ،4  ،(....... ن  ا  اذن 
  ن ا واذا ،ا    وا  را ا ا

.ا  ز اوا 

  مة ااا  وأن ،ا و طا ا ا   و
  ا   وا  ا  و ،ا 

.راو ءا سأ    

  ،ا  رات ا ا   ب و
 واا   ار وادئ واا   س اأي أن أ

ا  دارةا  و ،ر اوام ، و ا ما 
  ءات ال ال دون و أم ا ا ،ظ  ةة اظ

   ان.

4 - بما  

    نا و ،ة م ام دوا ا وا ا 
  ا   د بم ة امةداا رد اا  

 را ا  د ه ا     ، ا
.ما ا  ؤا   



 د ا ب أداةم21  ا 

   ن  ما اأن ا د، اا ا  رةا  
ن امر اا   او ،() جا  ا أو ا م

   ام  اق ؟

 أن  ا ر اى اا  م اا ا : -أ
  ا ما  ن دون أن ،أ  ا ا ما

 ول ،ءا  دةا   ،ف أو ا ا   
.ا م ا او ا  ا   موا رأ 

اص مب ا اط ا   4�2012و  ذ امن  
) د1) ةا (24 ا ا ا م ) ل ا ا  (

ا   ا   ره  ا     
   أي  ا    دون أي ا  ى

.(اا  

     أو  ا  أن ا   رو
 ،ا  ورا  ا   ورا  ن ا  

.ا أو ا ل اا ا  ر  

  ا  أن م  ،هم    و ا ا و
وا وا ا ت ام أة وض  او ،و ا

.ا  عا ا  ا   

  ب ا   أو ،وا  ن ةر وظ ما 
. ةة وا  ة  

:(ا ) جا  اا ب م   ا   
  ج    ا   ،   ةوا ام

ا اع ا  اردةا ء اأ . ودة ا 

:ا  رةا اأن ا  -  



 د ا ب أداةم22  ا 

وا ا  )ا -  - ا ،(ما ا  ) سا–  - م ،(
ا و(  ا - ل - (  

 اا   ه   ن أن   ة  
)  نا - و ). - م  

   ،ة   دون  أي   أن  ب أو و
 مأوا ا  ) ا ا   دةا  لا  

- ا- أو (ا (ا- ا - .(  

  ا م    ل أنا ا –و وذ    ر- 
    ،الا أ   دي واا ا   
  ى ا   ما  ةا ا ا

   ودر ا اة   امت.

5 -.ا م 

 :   ا -  اتأ  رأي أو  رأي  
 اتد ا ا ه ا د  ه  ؤا  )1(. 

  ط  دي أوب امب اأ  ا م  
  ندي أو اا ا ما ا  ز أن و ،ا

أ   يا ات. اا  د  ا م و
:ر-   

  ا ا . -  أ

و ا ا ز ا ادي أو ان  ا ) ر د  
ا ا  داة) ا ا  أ د  اات، 

                                       
  .187اا ر وآون،   ذه، ص .1



 د ا ب أداةم23  ا 

 ،ا    ات اع ا  ف ا  أي
 اذا زاد د  م ع اات اة  داة. 

 ) و من امأن ا  دي سب اما م  (
)، وم ا داوود - ا -ارثو   أص ( 

:-  

 رثت، 4000 = ا  3700 = ا  ت، و
، ر أن (ارث)ت، ا  ا ام ا  3650 = داوود

   ات اد ا4000  ات اع ا   ت
    ات  7350 =3650+3700 داوودو  اع ا 

 و ا ت. 11350ا  

  م    أ وذات ا ا ) ، بمت 4000ا-، 
 ( أ ) ت) . ا ا  3650ج  ، ا-ت3700ا ب 

ج)  -اة  أن      ع ا ( ب
3700+3650=7350 .  

ن امب ا ا17�2013   ا و م امن  
 ما ل ( ا ولا ا م  وا د  روع ا

  ا ز ا  ا ا ء اب أم ا
  أ د  اات).

  

  

  

  

  



 د ا ب أداةم24  ا 

 ا ا.  - ب

 ت وا ات وا م  أ  ا 1(و( او . 
 ات اا م  أ  ا  ا أن ا

  ن د ا. 1+%50اة أي 

ا ا  أن  ا ( دا أو )  أات ق  
.ا     ع  

إذن  11350 ،    أن ع اات ا اة  
  (  أو دا ) ا  5676 =1 + 5675ان  ا  

    ق ر و  ة ااا  تما  ز
 ا   11350- 5676 = 5674 .   

 ا  أي   ذا إذا ح م يال اأو  ا دا )
   (  أ  م اات ا و ت وا ؟ 

: ا ا  ن ب ومدة اإ  ه ا -  

 . ا ادا أوأ ا   دةا 

    ا (  او دا ) مول واا ا  دةا
أ ،ما ا  اتا  طا ب اا ا أ و

.وم ب اام  ، ا ا 

ا و  اام ام   ادة ورة ال  
 ) ا ا 50 %+1  و ،ا  ات اا  (

                                       
 .187م ا، ص .1



 د ا ب أداةم25  ا 

 ىاتأا أ  ل    دي أو اا ز ا
  .)1(ادة 

7 - ا ا م  

  ل اأن ا رة اا   ا–  و  ا -  
–    ا ا  ارء م ا ا، اذ  اء 

ن -ا د    رجا  ابء أو ان ا ، 
 وسا ة )2(وا ا زع ا أن ا ا دى و .

 ،  ات اا م    اا   ما
 .  بما م  ا ن ذ و  

 ا أن   6(ة(  ا ث ن وا دا 
 ات اع ا نت وم30000 . ت  

  ا (أ)  15000  ت، و ا(ب)  10000  ت
 ث  5000(ج) و اا ا اا  ن ا ز ،ت

  ات اد ا .    

  ا (ج)                    ا (ب)             ا (أ) 

  15000                       10000             5000  

    15                        10                            5  

    3                          2                             1   

                                       
 .  299ج ااي،   ذه، ص  د. .1

2.  أ  ،ت ام  اءة ،ارةح أ  د ،ا ا ا

 . 46ص 201اى اط ،(  )  د اى، 



 د ا ب أداةم26  ا 

  ا ن م و (أ)  و ا م (ب) ان 
) جو ا ( .وا  

  ات اد ا    ات اا و
  ااة  د ا ا  داة.

   ات ار اإظ  ل اا  ا  
: ا-  

30000   ت� 6  = 5000 .   ت  

أن اات ا       داة  و أن مه 
ا أى  ا ام، ا  ورة  د اات 

 ت �6  = 10000ت  60000ا  ،م  اات 
    وا .

اي  أن ح    ا    إذا  واال 
)  م  4- 5  ا   اتأ  .(  ...

)  د ا  أ ا  د 3  ل ؟ا   (   

 ا   : ا -  

وا وت  - : ا  اا  جا م ا ن ا إذا
د اات ا    ا ااة، م  إن 

 امب ا ا   أ اات .

ما ا :- ا ا ع مإ  أ  زع ا 
 ا  ا ا د اب  ،ن اون اول و 
  ا     ب، أوا   و ا ما

.ا   



 د ا ب أداةم27  ا 

   ا  أن   أم إ ،   ءإ  
، و ا اب ( ا  ا )، وا  ا

. ا  اردا ا  ن ا 

   ،نا   د أوإ ط ا م و
  اار ا، و د ا ظ ا و ب 

  . ) )1ن م ا ا أ ا، و

- ا ا ا م :- ) ن رما ا ا 4- 2012 (
م صبا ا طا ا . دة اا  

: ل ا ا ا  و-  

 )  () مة ااأن ا  9(  اتد او 
  ت. 180.000ا  

ت � 9  = 20.000  ت  180.000إذن   وي  
 -أ) مت او ااب   ه ا4)  ون ه ااة (

  ) . د - ج - ب

                                       
  .205د.  إ  ،  ذه، ص .1

اد  ج  ب  أ  ا  

  23000  29000  62000  66000  اات

1  1  3  3  ا  

 ا
  اات

6000 
  ت

2000 
  ت

9000 
  ت

3000 
  ت



 د ا ب أداةم28  ا 

) ع ا 8 أ  (  )9 . ةا  (   

ا ا  ول ؟ و م أ اا ،ف  اوح اال 
    (9000 أ اا و (جا ا  اب (

ت )، و ا  (ج) . ا ا و آ    

 ) ن ا ا ( 3) (أإذن ا و ا ، ( ب (
)3() ج، و ا ( ) د، و ا (   ن او ،وا

) 9 .  ا أر  ز (   

   اد  دةو ،اا أ ز سأ  ا ا ا ا
إف اب اي و ا ،اث ر  اازن  ان، 
 ا و ا   او  ةاب اا   ةا و

  ا ذ ا ا طا ب ان امم وا.  

8 -. ا ا ا  م 

 : ا ى ا ا ا -  

- وا ا ط  نا  فو ا ه ا   :
.د اا    د  

- ما ا  نا  أ   أن  : 
 ،   نا ن دا  ،ا ا  سأ

 . )1(ا  تو آ    ااب و ارا

       نا  أم ا ا و
اب اة ا  ا دي او ،و أ  ن ،

 ت اا   .  أ  ا ا  ءة

                                       
 .306د.  ج ااي،   ذه، ص  .1



 د ا ب أداةم29  ا 

  ا ا  فو ا ب اأ  دون  
. دون  أن  ف او ا أي ا   رأ  

������ ������������������������ 
   ا ر  مما  ر وا  ا أ

   و ا ا  و اص .

و ا ا ار و ا، و  ذ، و امت  
 ب ارا  إ   آ ا  و ،ا و

م   ة ار ا و ا ارى  ا ام
.د واا ا ر وا  

    ب أو اا   د م  تما  أ
وا ، تو  ر و ا اا  آن و اص ام

 اول ا و ،ا  تما  ا أ  ا
.ا ا   رفا وأ  أو   

  ،ا و  صم  تما   اص اإن ا
ن امت  و ار و ا، و  ك ا د 

و ،ء ا ا   م و ا ا    
.ا ا   ان ا ا  

  ،ب اا  تما    ا ا و
 ن و  و ،وا و ا ،ا و  و  بم

ا   إ اا   و اا و ، ا اا    أو
 وا، إ أن   ا  ا  امت  ب 



 د ا ب أداةم30  ا 

 آن و اص ام  ورة ا ن أد و ،ا اا
 بن ا ت و انمب اإ  د ا  ا )1( .  

و    م   أن ا ار ا ا 
2(ا(: -  

- : ما  أ   مأ ا   ر اان ا
 ما د ،ةوا ما ار ت أداء أ ن أد ا اطا

  أن أ ا و  أ   ا   ،  
     اءا     أ   ا 

.  ا و ا من او  

- : ح  اا  ح و اوا ا  ل ا 
و   ء   نوا ،ت،او  ة أ –  ا ر

-  ل اأن ر–و  ا -    :ا ،ا ل: ( ا
.(ا) ؛(و ا و و و  :ل ؟ل ار  

ل  م (  و ا ده م  ون اور أداء ادة : -
وا (ا وا  وا ور واذاون ا )3(  ت  .

    ور و ور أم أ ا ور  ال 
 ا– و  ا  - 

 .وا ط روا اى واا ا و  دةا ا  

  

                                       
1. ا.ه ص أذ   ،ارةح أ  .د ،ا أ 44  . 

  .49م ا، ص .2

3.  ن. 72ارة ا  



 د ا ب أداةم31  ا 

������� �
ب ا ر و ا، و  ا   امت ا 

،ا ا   ن د، وانن ا   بم ا وا
 ا    داا   ، و ا دةا ما ا

 أ    ولا  د أن ل، اا  ر اا 
 ا را    ا تما ا و ، ا
  و ،ا  ر ال ا  ،ولون ا ادارة 
 ،طوا ا ا  و مداء ا  ودا ،اطا 

ا ام داة  ن ا ،ن  و ا  ن ح
  و وادرا ،وا ا و اد اأ ى و
 د  ا اد   دةأن ا ا ، را 

 و ،ب اا    نر اع، وأما مم
     ا ، امن رة دة.

وراء ا  وا  

اء ا دي اوا  



 د ا ب أداةم32  ا 

������� �
1-.آن اا 

2-.ا ا 

م  ، اس امم ( اا ر، أ ز وي،-3
   ،(ن، د ، د ت.

4-  ديت، د اما امو م  ة ف، درا
،ا ا اط  ،رم درا   ،ا2012، 1ط. 

 ا ، امن اري وا اري  ، دار -5
 ،زوا  ا وا  ،2 ،2009-2010 . 

6-  را ،ا  ،طا رات، دار او ر 
 ،زي1 2012، ر. 

ا ا ا، د  ح أارة، اءة   أ -7
مت ا، اى اط ،   ، د اى، 

،و 2012. 

8-ا ا  ات ،ياج ا  د ،ا ا ،
  ،ا1997، 2ط. 

9- ن رم4�2012ا  ،ا طا ب ان ام دي
.ا ما طا ا 

10-  ن رموع  17�2013ا  ا ب ان ام
.ا طا ر، اا  



 ا ا  ا 33  أ 

  
�������������������������������� �

اد ادرإا ا اإ :  
.ا  ن اما  را    

  
ا ا ا   

.ا  إ  و و آ ا و م  ا و  
: أ  

و ض  :ن رت أن ا ا ن ا و ،
 :ما وا ،وة اء اأ و ع :ولا  ،ا ض
  ربا  ا  إ   اا أ   م

.اا در    
   ف  و ،وب إ    و ،وا    وا

اة. ا  
 وا ا  با م  ،ا أ إ ا  و

 ، أ  ،ن أما مم  و ج إا  
  أو ما م  م  اة، وء ا   

.ا  ا  
ب اه  ا رأ أن أو  ا و اع و

 ا    ما وا ،   ولا ا ،
:ا   و و ،  

.ا ول : أا ا  
. ا  : ولا ا  
.و د : ما ا  

  ء اا ا  ا.ا ا : أرا
 .   :اا ا  

.    :ا ا  



 ا ا  ا 34  أ 

.ب او و :دسا ا  
.ا أ  : ما ا  

  ا اول :  ا، و د؟
  ا ام  :  ا؟

ا ة.ااا وم اا ا :  
  ا اا: م ا واواب

.ا م : ا ا  
 .ا  

  
�������������������������������� �

  
.ا أ :  

  م  ا  ع  ا در إ  إن أول
  تا     و ،وا ا  ا 

ر وت   او ، م أو مه  ات 
  اءى وا ا  ى، وا ا وو وا
 م  ول   ت اه ا   وجأن ا  ،ا
  ءا  ون أن زو   أن    ،زو
   ن أن ا    ا  ،وا  تو
 دروا ذ وإ ت او    أ  ة ا

 رع دونا  ح ا ا    م ،ل، ا وى، ودون
 ن ؟ و ن ل اء ذوي ا ؟ و ن ل 

  اء ااء اء؟.
 ،مما ر  ا  أردت أن أ ا ا ل و
  تا  د ا ا وو ،ن وما  وا

او ،ا ق، اما و هو و ،ا  
    ا ا   امن أ  ن.



 ا ا  ا 35  أ 

����������� �
������������� �

.ا  : ولا ا  
1    إذا اا ل م ، باج واا  :ا  

راا وم .  أو ا وم ، إذا ا وم ، إذا 
ط  أة إذا1(ا(.  

ل م اا  ،ا   اق اي  اك   اح:2
و  إذا، ا ل ؛وك ا  ن، و:   ا 

 ا:  ل ، ا ر ا   ا  :ل  ،امق
ة وا2(وا(.  

  .))3ل ا  " : ا د ل اد دون ف" و
ة وو ط  ؤه   دا  درارا : 4(و(.  

.و د : ما ا  
 ا  د نأ  ا    ا أو    
  أ  س آأم  إ ه ا   و ،

  آن اا  ب او ود ،  ق إ ب
:) َْ اَُِ ُورَُ َو ُِْْو ِْ َُْْ َُْ ِْ ُُِْأ 

                                       
1. .س اا ام  دي ، دار اوزاب ا   ا  

 ،ن ،وت ،1 �ا  ،1999.1� 4851196،و.  

2. ام ا ءأما  اوظ ات ا  ء ، ا    : ا

ا وي اما  أ  ،اد  :  ،ا دار ا : ا ،�1 ، 

2004  .1� 59.  

3. ن و اا أ  .ع، تا ا   ، ود ا ح ام 

 ،ن وت ب اري، دار ا�1ا ،1993 .1� 321 .  

4.  س اا اموا  ، ي أ: ا ،دار ا: ا،  د

– ر،  �2 ، 1988 ،1� 358.  



 ا ا  ا 36  أ 

 ْ ََْْرْن أ َُْ َََْ َ َْ اِْم َْ ِتوأ  ْنَوإ
) ُُ6 أَُرُ َوأَُِوا َُِْ ََْْوٍف َوإْن ُ َُُِْ َََُْْ أَْى (

 ََِِ ِْ ٍََ ُذو ُِِْْ ُا ُُ  ُُه اَآ ِ ُِْْ ُْزر َِْ َرِ ََْو
  . )1( ) )7َمً إَ  آَََُْ ََ اًُْ ُْ ََْ ُا(

....... و رز «و ا ا  :ء   اداع 
........2(»و(.  

ي      »   إ  زو $  : ول ا
  . )«)3 ووك وف

 ل « $و   أن ء إ  «)4(.  
 و$ »   ن ذي ا  و  ا  ا

5(»و(.  
 و$ »  أ  ا 6( »م(.  

   ورد وا  أةا ز  أ ا   :  .
 ل $ا:»   و «  ا    ز مو .

  وأ، ا  :  لر   ا$ أن أم  يأ
 و ل أ ؟  ي :  ل ار أم  $  

                                       
  .6،7رة اق، ان  .1

2.     2�886أ ر  ،147 )1218   داود وأ ،(

2�122 ر  ،1907 .  

 �5، وا ،5049    ر5�2052 ء   أ اري  .3

378 ر  ،9191.  

، و ا  ارك  ،9176 ر 374 �5أ ا  ا اى  .4

4� 545 ر  ،8526.  

5. ا أ   46 �3ي ر  ،656 ىا ا  8�436، وا ،

 ر 2594.  

6.    ريا 4�1472أ ر  ،3784   ي4�344، وا ،

 ر 1965.  



 ا ا  ا 37  أ 

ت اأة  امر  اب $     إ ام
أي  أن أم  زو  $    ا   ، : ل
 :ل ؟: »  ل ،  ،   :و :وأ   ي

ل ،ز: مل ؟أي ا: ا  أةل ،ا:  وأ اا ان أأ  م
1(»ا(  

 و ،ده ا   ا  ا ا وا آن اوا
.ا    هأوردم   

.ا  ا اآراء ا :ا ا  
 أ ا ورد آراءو ،ا ا  ا اا ا ا

:  قف واا   
: ا : أو  و ،ووع او ول ا ن ا

  ا ا  ، وا ا  د ان اط
     دووا ،ا  ة  م وإن ،ا

 ،ه ا ض أو ا  رةا  ا ا ر وإن 
 واج، وا تا وأ ،وا ا   نما  
   د و ،  م   ولع ا إ   

 )2(.  
 : ل ا ود ) َر ََو ًمَْإ َِْاَُِه َوإ وا إَُُْ أ 

 َْو َََُْْ َو فأ َُ َْ  َُِ ْوأ ََُُأ ََِا كَِْ ََْ إ

                                       
1.    رين، اا 2�532أ ر  ،1397   و ،

5� 168 ر  ،1667.  

2.       ،ا   .وا ا  ا  ام

 ،ن وت ،ب اد، دار ا�1  ،1989.1�372) ر ،428 حوا .(

 586: 7�582ا.  



 ا ا  ا 38  أ 

) ً ْ َُ23َِ لَح اََ َُ َِْْوا (  ََُْاْر َرب َْو َِْا
   .)َ24(()1 َرَِمًَِ ا (

وإ   ،م: ل »أم و - $ - :»  ل رل او
  .))2 ا ارض  ر ا

 $ :  او ا ا   م    ذه 
 ،ي در :ء ر ل ،أ$   رل ا أن  « أ ة :

ي  :ل ،أم  زو: ل ،ي آ: ل ،أم  م: ل
ل ،آ: كو  ل ،أم: ي آ، ل: د  ل ،أم:  ي
ل ،آ: أ 3(»أم(.  

:ا : م   ا  ،اوع وإن ما و ل وإن
 وا ا  د ان اط  4(و(.  

 : ل ا ذ  ود)  َْْ َُدْوأ َُِْْ اُتَِاََوا
ُ َوَُِْ َُُِْوِف َِْ ِْ أَراَد أْن ُِ اََ َوَ اَِْد ُ رْز

ُُ  َمٌ إ ُوَُ  ََْر َواَِةََِِ  َوَْ ٌد َِِ ُِه َوَ اَارِث 
َ َحَُ  ُورَََو َُِْ اضََ َْ َِ َراَداْن أ َِذ ُِْ َُْرْدْن أَوإ َْ

 َا اوِف َواَُِْ َُْْآ َ َُْْ َذاإ َْْ َحَُ  َْدْوا أََُِْْ ْنأ
) ٌَِ َنََْ َِ َا نا أُْ5())233َوا(.  

                                       
  .23،24رة ااء، ان .1

2.    ا 481 �7أ ، ر 15531 الا   لا و ،

وال، ء ا  اي ،  د  اط، دار ا ا، وت 

 ،ن� 1  ،1998.16�244 ر ،45930.  

، 6�104، وأ  ه  ،9181 ر 5�375أ ا  ا اى  .3

ر  10086.  

  110، 4�109ام  ا  ح اج  .4

5.  ة، ارة ا233.  



 ا ا  ا 39  أ 

 : ل او) َو َوا اُُْي َواَِِو ًمَْإ َِْاََِو ًَْ ِِ اُْ 
 َِِْ َِِوا ُُِا رََوا َِْذي ا رََوا َََِوا ََََوا َْا

ُِ  َا نإ ُْمَْأ َْ ََو ِا َْوا َْ ًراُ َُْ َن)36(()1( .  
:ا :    لوإن م ا و وإن ا  ا و

 رذوو ا أ ، وا ا  د اا اا  ارثا ا
م  ض )2(.  
:ا :إذ را ض ا  اا أو  ا  ن

 إ د ان اط و ، را  أ  ن ا ،ا اا
ووع وال واا  )3(.  

  ا اا   :  ؟ 
 ،ة اا دوا    س وة ا    ا م

   ا وو وا ، ة ة، وت ا   
أ  ا ا ة؛ ب ؛ذ    ء  ا ا أن

  ول رز   ا و   ،سا   ل إا ا 
    اس  ذوي ر  أو ا     ر

ا ا ل ا  ء اى ا وم ذ :  ل ا 
) ُا ُُ  ُُه اَآ ِ ُِْْ ُْزر َِْ َرِ ََْو ََِِ ِْ ٍََ ُذو ُِِْْ

ا َََُْ ََآ َ إ ًا (َمًُْ ُْ ََْ ُ7(()4(.   
  
  

                                       
1.  ء، ارة ا36.  

2.  وتام دار ا ،ا ا  ح اا و ا    ، ن

ر  ،1992، 7 �582  :586.  

3.  دأ  روطا م ام  وت ،دار ا ،ما   ،را 

.رو ر   ،ن6� 327 :328.  

4.  ق، ارة ا7.  
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 :اا م : أو  
 درا نو ، م إذا أ و وجا  وا وا وم
  ب او    ا   و ،ا 

  . )1(اواج
   و وا م ا آنوا م :ا  

 : ل ا )  ُورَُ َو ُِْْو ِْ َُْْ َُْ ِْ ُُِْأ
َُِا َْ َوإْن  أوِت  َْْمِا  َُْ َََْ َ َْْن 

ُ َوأَُِوا َُِْ ََْْوٍف َوإْن ُ َُُِْ َََُْْ أْرُُ ْ ََْ أَُر
) ُِِْْ ُذو ََِِ ِْ ٍََ َوِ ََْر َِْ رْزِ ُِْْ ُ آَُه ا ُ 6أَْى (

َََُْ ََآ َ إ ًَم ُا ُُ ) اًُْ ُْ ََْ ُ2( ))7ا(.  
 : و)  َْ َ ََُْْ ُا َ َِ ِءَا َ َنُا ُلَا

َوا ُا َِ َِ َِِْ ٌتَِ ٌتَِم ُتَِ ِْاَْأ ِْ اْمأ ََِو ِ
  َْْطْن أ َُُْوا ََِا ِ ُوَُُْوا ُِ َُزَُن ُمََ

  . )َُْ34(()3ا َِ َْ إن ا ََن ًِ َِا (
    ا ا$  ن ال   و ا ا اة:

     ه اأ   اء او ، و ، أ  ه
. ل اأ  ة اوة وال واا  

ل   و ا      إ  زو أ ن
وف «:  $ ا كوو   ي«)4( .  

 او. اا   أو ط اج اب إو  ل  

                                       
  .2�810ام ااف  .1

  .6،7رة اق ان 00 .2

3.  ء، ارة ا34.  

،  378 �5، وا ،5049    ر 5�2052أ اري  .4

9191ر.  
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ا    $   ل وجا  وا داع أن اا  $ :
»  ا ا  ا ِ و وا ن ا أ َم ءا

 .م اًأ ُ ط  نأ  و  ذ  ن
   .)ُ َ «)1ح و  رز و وف

  م و م  وج إن أا   ب اوو
 .     ا ا  ة. و  

  م: م ارب:  
ا    ا  و ا و ه ا اا  ا 

 م و ا ا ا 2(ا( .  
  ذ ود: آن اا   
   ل ا)  نإ َْوإ ُُْزَْم َُْم قْإ ََْ َْدْوا أَُ َو

ِ َن ُْْ) اًِ ً31(()3( .  
:ا ا و  

 صا  و  ا   ^  ل ار  ل $  :» 
  .)«)4ل  ء إً أن   ُت

: :ا م  
، و م )1(وأ ارب  م اة  ذوي ا اة

 ا ،ل ا   ن رأ       

                                       
1.     2�886أ ر  ،147) 1218   داود وأ ، (

2�122 ر  ،1905.  

2.  ،ا ا ، داشي ا  ،  ىا وما ام

 ،ن  وت�1  ،1999 .3�978.  

3.  اء، ارة ا31.  

4. ا  أ 11�36أ ر  ،6495 ركا  2�50، وا ،

 ر 1515.  
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  ا ا أم   ان ار  ا  ر اا  و
  ا وا ر  ا   اءا و ،اء ا

.ل ا   
  ز روى ا ده:  أ  ا  ب رأىا   أن

 أمك إن أ ،  م  ا،  «ا ل اس ل: 
   وا ا  أن  إ  «)2(.   

 أ     أ ^   اب   وروى أ: أن 
  . )«)3 ا ا ، و  ه   «:ا ل

وأر ا    ا إ   اة ي  أرطة 
وام    أ ا  ،ت  و ، وو »   ل:

  ل ا     ،4(»ا(.   
 م و  ا ب -^- :" مأ  قا م ج إ 

 أةا، و: ا أ ، ُ إم : ؟م  :ل يُ ِ
ع ،زو زرع و    اع ،وا أ ََُْْ ف  ،ووأ

َ  إ وأمُ  ف  أء ارّي، مف ،  اأن 
ُِ   ظ ،  اَرِ ود ةُ  وو ووَد ط ُ

  ....")5(م  ل  :دي
  

                                                                                   = 
1.  ،ا رات دار ا ،ا    ، ا أ   ا :ام

 ،ن وت�3 ،2002 ،1� 299 .  

، ا  ا  ام اال   ز  ، ذ ض .2

 ،رو ر   ،ضا ،ث ات وارا1�167 ر  ،141 .  

   أ    اط   در. .3

  .179 ر  170: 169 �1ام اال  .4

5.  اما  ا ا اإ     : نا أ  ، 

  .1402.2�79 ا ،  - ا :  أ اى ،  :  ا إا اوي
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.    : ا ا  
      ا و ، ا ر  رآ   و

:ا ا  ورد  : ط  
أم  أم     ا ا : أم   اأة "

ا :  ،  ااء ؟ ل :  زو،  زو و   اء
 : ل ؟ زو    ن،   : ل ؟    ن : ا

1("ا(   
:ا     

 : م او   اوج إ إذا ن ا  ، أو 
او اة، و ا ا  او  زو إذا أ ،ن 

 .ل ا   ا  ،  وا    
 ءو ا ،آ  ء  :ربا م :م  ربوا ،أ

.ب ر با   
.ب او و : دسا ا  

   أن  و    ،  قما  أ  
:  أ ا  ض  

1 وا ن م وا إ ،  قم ا ن ا 
  م ة.و  

2 ا  ق. وم   ر ن ا 
 ا  وا ر ا)2( .  

3  ن م لا   إ ا  ا ا ن ط أن
.ا  رةا   و  وا  

                                       
1.  طا   2�538أ ر  ،593.  

2.    .ادي، تب اا  ،ا  ا  ما ام

 ارم  ا ،ا ،دض، اا ،ا  زا �1  ،2003 .

2�681.  
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4 ا  د اا اوا وا   إ  1(وا(.  
5   ه و ،اا ا   ا ن ا أن 

ا   اء ،   ى أم  مب اة، و  ى 
م   و  ورا ا     2(أم( .  

� �
������������� �

������������������� �
    ة  دا و ز واا  رت ا
 ف مو .م  ر اوا ت او ع واا  م
 ر و    ذ را ا أن ا  ا ا 

  ار  اة.
 ا.د و ،ا  :ولا  

 د دةا ا   ا  ا ا 
    نن وز    ،نو ز   دةف واا 
  ض   اإ   ض و .ن أو  

ر ا ،سا  ه. يا وز ل اا     
  رة واا  ،ن أ و ذ  آن اا م و
  ،ن آإم    مإم   إن  ،عا  ا
ا   رة  امن و   ا ،ل ا رك 

:و) ُِْ  ُُه اَآ ِ ُِْْ ُْزر َِْ َرِ ََْو ََِِ ِْ ٍََ ُذو ِْ
  . )ُُ7(()3 اُ َمً إَ  آَََُْ ََ اًُْ ُْ ََْ ُا (

                                       
1.  ا 1�299ام.  

2. ام  ،ر د ،دار ا ،ا و ،وأد ا 1997، 4ا.10� 

7428 :7429.  

3. ق ارة ا7.  
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 من وا    ض ا  ر ا، و  ر
: ل ق ط)  َ َََْو ََْ َ َ ََُْو إ ًَم ُا ُُ 

َََ1()...... ا(.  
    ا ن وإن ،   وج اا  

 ن ا ،م     ا   ا  آما
 أ  ار ر و  ، ار او رة واا  رة

.ا   
و او ا اط ، و، وش، واء اء، وار 

   و ،ذ دة ا م إن ،2(ا(.  
 ج إ   ا د  أ   ط إ و  

 و ، اا أن در    اا إ   ، وا 
 دات أ ا  و  أو   أم و ،ا   

ا   إ ن ام و ، ا رة ووا 3(ا(.  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
1.  ة، ارة ا286.  

2.  ،ح ا ا ام ، ا  ا  و ا ا 

 ، ن وت ،ا رات دار ا ،  درا   �1  ،1998 .

2�609.  

دار  وآون، ب ا أ  إدر اا   ، ام اة، .3

ب اا ،1994ن ،وت ،. 4�470.  
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  ؟ا ا   :ما  
:ت اا  وا  ا و  

1   ج وا ،م  زو   أة اا و .ا 
    م  م إذا ه؛ إور ون إذن زو وا

  1(ا(.  
2 ج ا ة: وا   .ا إ ا   
3 . ا     م  و :ا   
 ا: و     أو   ا أو 4

. م  نما   
5.    ة وا   
6.م   إذا ا :ا   
7ا .وا اما   عما   ة ا  
8.ا ا  دا   
9 ووج. أي أن اا ا اا   إذا ا وا 

   ا   م  ل زو إن ن  ون ا اوج.
   وج وا إذا أ ا و   أن وو ،

م وزو   اص، و أن د    أ، و أن 
  .))2 ا ر  امق  إن م ة

 : ل ا ا  َر  ( ودِ ََْو ََِِ ِْ ٍََ ُذو ُِِْْ
ْزر َِْ ََْ ُا َََُْ ََآ َ إ ًَم ُا ُُ  ُُه اَآ ِ ُِْْ ُ

  . )ًُْ ُْ7(()1ا (

                                       
، وام 2�807ام ااف   اف  اب اادي  .1

، وا ح اط  ا ا   ،ادر أ ، رات 2�783

 ،ن  وت ،ا 1999، �1دار ا .4�126 :128.  

اط، دار ا ا ،وت،  ط  ،  اام ا  اآن  .2

�  ،1996ا  .3�155.  
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 إ أ ر  وا  ا  وج وا وإن أ
: ل ا ذ ود ،ا  ا ) ِْأ َُْْ َُْ ِْ ُُ

 َْ اِْم َْ ِتوأ  ْنَوإ َْ اَُِ ُورَُ َو ُِْْو ِْ
َِ ََْْ واََُِوأ َُرُأ ُُ ْ ََْْرْن أ َُْ َََْ َ وٍفُْ

  .)2())6َوإْن ُ َُُِْ َََُْْ أَْى (
: ل او)  َو ًْ َءَا اَُ ْنأ ْ َِ  اَُآ َِا َأ َ

ِِ ََِ ْنأ إ َُُُْآ َ َِْ اََُِْ َُُْ ُوََُِو ٍََُ ٍَ
ََََْو ًَْ اََُ ْنأ ََ ُُُْ ْن وِفَُِْ  اًَْ ِِ ُا

  . )ًِ)19(()3ا
  أو و وج اا  أن  وف ةوا

  ن.
 : رك و ل ا و)  َُأ ََْ َءَا َُُذا طَوإ

 َْوا َوََُِْ اًراَِ ُُِْ وٍف َوَُِْ َُُ ْووٍف أَُِْ ُِْ
ا ِمََْ اََْ َْْ ِ َذْ ِ ظَ َمَُ َوَُِ وا آَِت اُُ ًِوا َواْذُو

 ِ َا نا أَُْوا َا اَوا ِِ َِْ َِِِب َواَِا َِ َْْ َلَْمأ ََو
) ٌَِ ٍءَْ231(()4( أن ا: ا ا ل:  $. و»     إذا

 أا  ا  ق«)5(  
 وف أو ا ك   هأ   م  وا
ن، وأي وف أ أة  ا ، و ت اة 

، أن  ا و ، أ  أن  وج ذا   ذا

                                                                                   = 
1.  ق، ارة ا7.  

2. ق، ارة ا6.  

3. ء، ارة ا19.  

4. ة، ارة ا231.  

. 5    زاقا 7�96أ ر ،12358   اروا. 3�297 ،

 ر 193.  
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 ا  ة وجا    وإن ،ذ إن أ ت ا ء
  وج أن ،ر ط ا  ة، ط ورا ا 
زو إ  إذا أ   ا أ  امء اة، وإن 
 ام اة رت اأة أة م  أن  إ زو اول أو ر
ه، وا  ا    زو إذا م   و ذات 

ذ  د م واج، وذا  ه)1( .  
   زو  ة ن ر وا إ ق راا وط

. ط    ل   
 م  ر أن ا  ا ى او ، ق  زو

 ن إن ل ا   ن وم م 2(وإ( .  
 ب  ودا  - ^ -     ا  

ا،   ل: »  ن ،ة اد وا ، ا   ا
 رب ا وأد ، ة ادوإ ،يورب ا  ا وم

ف، وم ا ن ، م إن    إ  وزرع، وإن 
   إن ورب ا رب ا ا أ  ل ، 

 إم ،ا رق، واوا ا   أ ء وا  أ  أم رأ
 ا، وأا   ن أم  ظ، إم د ا  و

  ى أل اا  ه ى موا ،ا    ا 
  .)   «)3د ا

  أن  ةا  مم    وا  ا  دم و
اى  ا و ار إ أن  او اق   إ ا

  ن ا نم ر    ا  ، ا  را

                                       
.1 .وا ا  ا  363، 1�362ام ) ر 414، 413.ا.(  

.2  وا ا  28�332ام.  

3.    ريا 4�71أ ر  ،3059 طا  2�1003، و ،

 ر 1822.  
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   و وا ا   أ  ةا 
 .ة ا ت اا  

ا ة.ااا وم اا ا :  
م رب إا  ا    وا    أ

 فة وماا م و ،وب إ  موا ،وا  ذ
:ا  ل  ا  

: اا (أ)ا :   إ   
وا ول : ما ا: ا و وجا وا م )1(:  

1.ا   ن زو أن   
2.   ء وإن  ن أن   
 أن ن  أ  م زو. وإن    إذا د ل 3

  و ا ر أو ه.
4وا     ن  أن  م وج. إنا ون ر 

.  قما   م ن    
5وا ا    ا  )2(.  

 .ا اا ا  ما ا  
.  ء و وا د ومو وا م و   

  (أ)ا اا  اود:
ود : ل ا دوا  ب او )  َُِْْ اُتَِاََوا

 ُْزر ُ ِدَْا ََو ََا ُِ ْنَراَد أأ َِْ ِْ َْْ َُدْوأ
ََُْو إ ٌَم ُُ  وِفَُِْ ٌَُُِْد َوَْ َو ََِِ ةََِوا رَُ  

  ُورَََو َُِْ اضََ َْ َِ َراَداْن أ َِذ ُِْ ِثارَا َِه َوَِِ ُ

                                       
1. ح ا  ا 2�609 ام .  

2.  ما 677 � 2ام وا ا  ا 1�367، ور  ،)421.(  
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َ َحَُ  َْدْوا أََُِْْ ْنأ َُْرْدْن أَوإ ََْ َحَُ َ َُْْ َذاإ ْْ
) ٌَِ َنََْ َِ َا نا أَُْوا َا اوِف َواَُِْ َُْْ1()) 233آ(.  

 م  ، غا  إ ا   دا  وا و
:  ذ وم ا م و ا  

ا : د: أووا    
 :  إ و  

  ) م  ار:1( 
و وا إ اغ و ه، و  ا   اغ إن  

 ،ا   ى     أو م أو  ن ا
ن  إ أن ا و   ل، و وا  اب أو   إن 

 ا ا وا ،ا  ن ا ؛م  ذ  ،ا
   م و أ  ل ا : لو

ا َِِ ِّ و َْ أو  َِِ غُا ََ  
 َِت اْم أْو َِ أوْ أْو ََِْظ  ََْ  ِِةَْ ن)2(  

و ا اد و  ذ اء ار ذوي ا واض 
 ن م ،      ن واوا ا :

ا درا دا  با  ء وا)3(.   
  ) ا  ات:2( 

وا و  ،وج ا أن إ  ن إن   ب أوا  
.زو  وا 4(م(.  

                                       
1. ة،ارة ا233 .  

2.  ،ن وت ،دار ا ،رة ا  ،رد اوا ر اا :�1ام ،

1998 .1�22.  

3.  ا 299ام.  

4. ا  ام وا ا  1�368) ر  ،423.(  
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وإذا  ا    ر أو ا أو  ذ ،ن 
 ن د وإن ،أ  م  م  ا ا  ن د

  أ م    ا 1(م(.  
  م: ا  اء.

 در م و ،  م إذا ب وا ا  وا و
    و ، قما  د اا  و ، ا 

  إذا اا. 
ذ ود   ل ا) أ َر ََو َِْاَُِه َوإ وا إَُُْ 

 َََُْْ َو فأ َُ َْ  َُِ ْوأ ََُُأ ََِا كَِْ ََْ إ ًمَْإ
) ً ْ َُ ْ2())23َو(  .  

أ  وى ار: اوا ا و  ^   ءه  ر
إ:      ل   ، إن أ  أن  :   ل

،  ل ل ار :  ل ال ر  أ- $ - :»  أم
 ل »و: م ا   ا ،وإ ر  ارض)3(.  
و   ا و ^ :ل   ل ار  $  :ل 

  .) « )4ء إ أن   ل«
 و ، ا ا ا ا  وا أن ا ا مو

  م ، ودر  ا، و    إذا أا.
   م  ذوي اا اة:(ب) اع ام م ااة و 

                                       
1.  ،ب ارس، دار ا ة أ  ،مس اا  ،وقة ا ام

 ،ن  وت�1  ،1990 .1�331.  

2. اء، ارة ا23.  

3.    ا 481 �7أ ر  ،15531ا 45927ل ، و.  

، وا  ارك  ،9176 ر 5�374أ ا  ا اى  .4

7�81 ر  ،8526.  
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  لا  ا و ،  م  ا  اا$  
   ة واا   و ،رأ   ن ، ا

 ،ا  ط أ   دة  ل ة وا : ا»  أدري أم 
   و أ ّ1(.»أ(    ى  اى  $وو ،ر 

  ا  ر، و ال واوة ا ى.
ا   « $و م ااة   ا  ،ل ال 

 ذ ،ا  يو  و  ن 2(»ا(  
ة ا   أ ا و ذ  باب واا  

 :ا ال ال ر $ »    اار ا  ناا
 ،ا   ا  و و ا ،ارض    اء

ا   3(»و(   
:  ل او) َََو َُْ ِْ اَُآ ََِوا ِو ََْ واََُوا َوُ

نإ ِِب اَِ ِ َِْ ْوأ َُُْْ َْرا وَوأ ِْْ  ٍءَْ ِ َا
ٌَِ)75(( )4( .  
 ن ذا   ا  ذوي  )5(وا  اا م اة 

اء وا  ه.ا     
   وا$  أ  اءوا اذوي ا  ا     و

   يأورد ا   : ء إ  :   ان  

                                       
1. ن  امروح ا ، ا ما    إ : ا

ا  دار ا� اث اء ا2�343، دار إ .  

2.   يا أ 3�123 ر  ،660.  

3.    يا 323 �4أ ر  ،1924.  

4.  ل، امرة ا75.  

  .331ام ة اوق  .5



 ا ا  ا 53  أ 

 ل $ا :»  أو ا    وا را  ا
 ر وا  ي1(»ا(.  

و ن ا  ران ا   ن  ا  ذوي 
اا  ا وامر، ورد   ا : أن أمل ا اآن 

 ا   ا أ  ةا #  رة  تا ا 
        أن ^   أ أ ا  ار،

  ا أ  ةا# :     ل ام )  وأ ََ َو
 ِا َِ ِ َََُِوا ََََِوا َْا ِوا أُُْ ْنأ ََِوا ِْْ ْا

  . )2())22أُِ َن أْن ََِْ اْ ُ َوا ٌُر َرٌِ (َوَْا َوَُْا 
 ل أ ^ :   م  أ  ، ا  أن أ إم 

ان أا  )3(.اا أ    نو ،  
  أن    ا د    ا ر ه  ن

. ه اأ  ا امإ  و ،وف وا  
وم ااة   ا اآم، ر ا     اء  

  اإ   و ،ا ب ومة ا ويوب ا 
 ل ا  ؛إ^   أن أ  :.  

   رب أوا    ع    ء إن و
 ون م مت ا  ن و ،ز و  ن  ،ا
 و   ل ا    ف أن   ،د 

.ا  و ز  
ت ا   و:  

                                       
1.    يا 4�344أ ر  ،1969.  

2.  ر، ارة ا22.  

3.    رين ، اا 4�1774أ ر ،4473و ،   

4�2129 ر  ،2770.  



 ا ا  ا 54  أ 

1 ا  و  ا    ا   اء اا 
.  ع  ةا  

2.ا   ا ا   
3 .ا   ا   
4.د ا  ن ا ا أ   

  ب.ا اا: م ا واوا
 و ،را أو را أو ام راا ذم اء ا   ا 
  ن إن واب أو را  ن، و  إ ا  ن
    ،  ب ك ا و ، ا    ذ

 ،  أو ا ،ق أو اما ز ذ  ذ  واب و
1(و أ( .  

ا م :ا ا  
  و ،أو  و وا و ا  ء ا
 ة وة ا زو  ى أو ا م  ط ط 

ا    ربا وأ ، ة     ام ن
   ص أ     وإن ، ت ا  

ا  م )2( .  
    او  أ اوج.1

    ة إندار وا  وجا أ  ا   أن و
  ن ،واجا   ذ .د  ا    ذ  

   ن أ  ا ا    وإن  الا  و
 ،  و ،ر  عطا    ص ن  ا

                                       
1.   وت ،ا ا ،ا ا  ،ي  ا اما ام

 ،ن�1  ،2000.1� 249 299 �1. وا ح ا 611 �2. وا.  

2.  وأد ا ا 7391: 10�7390ام  



 ا ا  ا 55  أ 

أ      أن و ،ا ء1(وأ( ط ا وأ .
 وا ا   و  ى أو 2(م(.  

 2.ا و  وا أ    
  ء اأو أ ا  مو د ا وا أ  إذا
   لا  أو د اام  إ   وإن ،   أن

   و ،    و     أن م 
)3(.  

������ �
  و م رعا  و ا ا  ا إن أ
  ر ا اد اأ أ   أن     

ا  ،و اأ   نإم  أن  و ،م   
.     إذا ،أ  أ  

 و وا  ،ة  تا  ا ا وأ
ور  اود   ا ا وت   و، وء وات 

  ااء.
  و وا   ةاا م رب وأ    

ااء،  ، و     أو   ،  ل 
 ا وأ ا  ءوا اء واا   ا

.ة واا  ا  ء ا مموا اا  ه .  
  و ا و ان.وا ان 

� �
� �

                                       
1. ن واا ام ،ب اون، دار اوي وآا ت. أ ،ر  ،

 ،ن وت�2   ،1988 .5�450.  

  .621 �2. وا ح ا 3�759ام اوم اى .2

3.  ن واا 5�450.و4�349ام.  



 ا ا  ا 56  أ 

��������������� �
1. .   وا آن اا  

2.  ا  ض، ا ذ   ،ز   الا
.رو ر   ،ضا ،ث ات وارا   

3. ا  اوظ ات ا  ءا ءأم ،  : ا
ا : ، ت : أ   ازاق ا ،  ا  أ  امي

  ، � 1  ،1406.ة –دار اء 

4.  ا  ا  و ا ا  ،ح ا ا
  وت ،ا رات دار ا ، درا    ،

 ،ن�1  ،1998.  

ان وا ، ر، ت. أ اوي وآون، دار اب  .5
 ،ن  وت ،�2ا   ،1988.  

 ا : إ    ام ، روح ان .6
ا ا  دار ا� اث اء ادار إ.  

7. ا  اا   ،ط آن  دار ا ،طا
 ،ن  وت ،�5ا  ،1996 .  

  ار ا وارد ا  ،رة ا، دار ا ،وت .8
 ،ن�1 ، 1998.  

 ب ا أ  إدر اا   ، اة، .9
  ، ،1994.وت، ندار اب ا وآون،

10 . .ع، تا ا   ، ود ا ح  نا أ
 ،ن وت ب اري، دار اا �1وا ،1993. 



 ا ا  ا 57  أ 

 اس ام، ت. ة أ رس، دار اب  ة اوق، .11
 ،ن  وت ،�1ا ، 1990. 

12. ا  ا ا اإ     : ا أ 
 - ا : أ اى ،  : ا إا اوي ،ن

 ،ا 1402. 

13.  د ،دار ا ،ا و ،وأد ا ا  ،ر4 ،
1997. 

14.  س ااوا  س اي، ا: ا أ ، 
:ا  د .دار ا– ر،  �2 ، 1988. 

15. .س ادي، دار  اوزاب ا   ا  
 ،ن  وت ،ا 1 �ا  ،1999. 

16.  ا  ،ي  ا اما ،ا ا ،ا
 ،ن  وت�1  ،2000. 

17.  رات دار ا ،ا     ،ا أ   ا
 ،ن  وت ،�3ا ،2002. 

ا  اي،  د   ال   اال وال، ء .18
دار ا ،طا  ،ن  وت ،ا � 1  ،1998. 

19.  ا ، داشي ا  ،  ىا وما
 ،ن  وت ،�1ا  ،1999. 

20.   .ادي، تب اا  ،ا  ا  ما
 زا  ارم  ا ،ا    ضا  ا

 ،د�1ا  ،2003. 



 ا ا  ا 58  أ 

21.      ،ا   .وا ا  ا 
 ،ن وت ،ب اد ، دار ا �1  ،1989. 

  ن، ا و اح ا  ا ا، دار ا وت  .22
ر  ، 1992. 

23.  ، در أا   ،ا ا  طح ا ا
 ،ن  وت ،ا رات دار ا�1  ،1999. 

ودار اة، ال    ا، ا ا وو، دار ن، .24
 ،�2 ،1413 .1992. 

25. أ  روطا م ،دار ا ،ما   ،را  د
.رو ر   ،ن  وت  
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����������������������������� �

  :  ا  ا ا ارإاد 
ا  را    

  
ا ا ا  

    ا  ا و ،و ،ا م و آ  و و
،ا    و ،ر وو ،  أ  د اً ً و

: و ، هو أ ،  
   ن وا ،و  و ،ا ا ة أ درا

   ا   أ ،ا دا وا   أراد أن
 ،اا  وأ  ت، ووا اا  ت، ووا

 أء ا ا اث أ، و ا     إن 
 ٌ اءا  هو م ، أ  دا  عر و اما

 ٌوا ا م    ،ه ا ريى اا ر 
 ،ن ا ااث ا ٍ     ا، و ا و 
  واد  و ،ون اا  ا أ  ،ة اا

  ؛    ات اا   ال  و ،ه ا 
ر اآ   ر، وة اوطإ   ا  و ،ررم  .  

    ط  أن ه ا   و م ا أو  و
  ، و ا ،ا م ض ؛ت و أاا أو 

  ل ، ه ا ى ار  م  وا نن ا و
  إذا  رواو ا  ا ط     م 

  .))1را إ  رون

                                       
  . 122 . اا رة  .1



  ا ا   60  ا 

    طو ار ، ًز ك إن و و  ا  و
 ،اث ا ا ن ا ا   ا ء ا وا

  و ، ةوم   اوأ ،ا أوو ا أو
ذ  ، ضوا اء ا   دأو و ،زو  ّ 

 ؛  و  ط  ٍه ا أن ن  ا ا
 َُْ و ،ل رٍة، و أ أ    ،للاا أو  أن 

  و ا ار ا ا ،ا   رأم  و  ا
 ُْ و ،د ل ا  واام ا أمً :  ِد اُ  ))

(( ا   اً  )1( .  
       ا ا م لو إذاء ا م  ا 

 م  أ  و ،ا ا  إ أ   و ٍو أي 
ه ا   رت َس، وا  اُءة، و ادا   س ،

  ُء، و اُ و اُء  ا و اء ر ا ا ء 
  و ا ا م   ر  ،نا ا  ا ه ا

 مع ا  ل ر و ا   ذ  ، ءأ  ً
ا ا، و ص  ا  ، واض ر، و 

 إ ددِة أا ،أ م  اأم ا  ْ  م
ا  ،و ارس اء اإم  وااٌد، أدو رو ٌأ  ن ارس

.  واُأ  او ،ا مأ  
   ي اا ن اا  ا را أ   ن و

 ا    ا  أ م ا  ا و ا ا
ك  اً و  ً را  ْه، و   ) اي 749 – 679ااري ( 

                                       
1.  . ري وا ،   ، ريب اَ  ْدُ ا ِِ اًَْ ر  ، ... 

 . 1�39 ، ج 71
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اْت، و م ة   ان ا اي ن  م ارز، و 
.  و ٍ  ب يا ران ا   

ا ا ا ا ا    ا وا  ه، 
أم ا      رل ا ب ا 

 ي، وا ا  ا  ن ذ  و ،ا  تا
 ا ا ن إا أ  رس و د ة أ ب دا  رأ

، و  ا أم ا  ا  ب )1(وا   اب
، ))2، و ب ع     ا  ا ايا

  ،ا  ا ء ان ا إ ا ا ف  م
 وا را ا ا ته او  ا ا أ أ

رات ا ْ و ،ق ا  ْي مو ا ما واع ا 
ا. ا مد ا و ا   

 آره ا   ط   أًا ك  ا اَُ اي 
  وا ا    ،د ون و ا و ا  ا 

 ،ر زوا ا ا :  
1   أم   ا   را   ن ا 

  ر ا  ا  رع اب .
2   ٌ ،ا ا  اب ا ٌ ٌب أم 

.  ء اا آراء أ ُ ،ا د  
3    ،ا ا ا  وح أ  با ا 

. و ا ا  ءا  ٌ  ا  

                                       
1.  ص: �ام ا  تا   رل ا 32ا .  

2.   وا ا  ورد  با ا ان�  ا ا ح ا ا

 ا ا  ي ي ا ازا ا ا ا  اريا  ي

  أ م . ط  م ا ا  ادر وأ  ا . رع 

  س . 1368ا  1949 . 
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4   ا  ال وا   و ا ،ا  م حا ا
 اُ و  ل  ً ذ ظ  ،أ إ و ال ا

  أو ،ل إا  ُ ا     ذ
أ أ ا   ال إه ا م    أ  ،

   حا ا .  
5  را  الو ا  ادهإ  ا  ا  ،  أو

ا ،   إمً ا  ض  اف  أ ا، و 
   أال و آراٍء  رٍة  ذ أد   أًم و ارة 
إ   اف أًم أى، و  أ ه اراء   ، و 

. ا  
6   ح ا ت اا ط ا ا أ   ا 

ا ا ؛   ا ا ال ، و اة ل 
و ان، و  ٌح ت ال ، و ا     ااب و 

 ا ا  ا ا. ا    
7  با ا   و و ، و ،ظأ  د  
وأ ا  و ة  ُى ا ء ا، ،رة دٍ إء

 ،د ا  را  دو ا ،أد إ ا ز آرا
و أن   ا دع اا  ة  أ  ا ا إ

،ي د ير اا  دها     ي  اا  و
   ُه .

8   لو ا ،و ا ،ا ام  اؤه ا رح، وب اأ
 آة  با ا ا ا ا  وا رة و ،

 و ،ا  مد اا   ا  ا   ز 
  ارة، و  ا و اء.

9   ن إذا  ا  ذا  ا  ا  ا ا 
ا  ىو إْن أد  ىا ع او ا ، ٍو  ا َْ ن

. أ ى، و اا اا أ ا و ء ا  إ ذ   



  ا ا   63  ا 

، و م  ْ ا، و أ ا ا  ا ااط  ُو 
ورة ا وا  ا : و    

:ا   ا   
 ًاري ما     ا    ا  أ ا
 ٍ ٌب ، يا ،ا  م ن ا   ارة إ

ا ا ،  و ا  . م  
و أ ا ا   رت  ات  ر ُمر و 
 ا ت ا  ا    أراد أن  و ،را
  ذ  ُ  ءأ  و ، ل    ُم

  .) )1 ا  ه ات 
   ه :

 د ا ر   عطا  ُ ا اا  ْا
 : اري و ذا ا    ا  أ ا  ا

   و  و  ة .
  
  

                                       
و  2�329 و اج ا 161و ر ة ام ص :  180ر او ص :  .1

و 2�647  ة ا ت ان و ادث ا   أ اب 

و ف ا  أ  2�650اا  ظ ق اا   أ اب 

و وت ام   أ اب  2�653ا   أ اب 

و إح ان  216،  89 = 6�88،  5�251م ا   ام اط  و 2�647

و م  1�487و  ان  أ ا و ان  1�351 ا   ان 

 2�155و  ار  3�325و ا ا ام  406اج  اج ص : 

 56و وت ا  : ص  2�69و ات  را ا  3�28و أزر اض  156 =

 ما ت و اا  ب ا ص :  208 = 1�207و ر اة ا و

210  ق  6�205و اج ا 77 = 1�76و  ا 76 = 4�75و ا ا  و ) ا

 . 201أ   ات ) ص : 
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: و   
 ان ازل ه،  ا ا  ا و ارع و اح  أوا

 ا و ا   ر   و  و أر ة، و 
 إ ُط ك، و اء اا ا أن أ  ،هت و أ  

إه ، م ا و ))1ه و  ة ،دن  م، و ُده ز
)2(  .  

 : ر ام   
 ا  اً   ،ا  ا  ا أن ا 
 م اس  ، ر   و ًرا ت ا و 

ا ن ا ه ذ ر إأ  ،ت ا  را 
   ل:

  ا  أ  و ،ا   ُ م إ ُر 
   ُم  و ، ُتو أ ،ر ُت ،ا  

 ه ا   ا  ٌر م  َ  ْ  و إْن
ر)3( ،ظ ن و ،َ  ْ  أي و إْن : ا  اءا أن 

. ٍ  ذ  
   ُ  ا   أي: و إْن ،ٌ   :ُ
 ،م   ، ة و ، ل اأو ر ،ا

ا  ءم  ُ  و ُُ ن إم إذا ، دء اام  
  ،وم: (( ر ة إ  ))   ا   ُا 

                                       
1.   ز، أا ٍ أ إ   و ،ا ا  م  أ 

   رض اى او ا ،ذا ا أ  و ،م إ وان، اما

  ة ن  و ،دي ام . ا إ  �  :ص 113  

 . وا ر ب 

2.  ص :  �ام وا ر180  : ص مة ا ر ج  163و2�330و ا . 

 . 67: ، ا اة  رة .3



  ا ا   65  ا 

   ا :ل أن  د  ،ذ   ،م  : 
)) إ  و ر ا إ  م (( و ر ا   و ،

 ا  ا  )1( .  
    اء :

 ا    اء ٍ ذا  أرء اد، و 
ام أر  أرء ارة،   ذ ا ر و ا و 

 ده، أو ام  درا   درا   ْ  و ، ارس
   ن      و ،ا ا م ُ
  ا  ا  أم  ،ا ه ا  و

ا  ً يرون ا  أ ا ا أن  ،م م
  و  ْ ا أ  ةا  ن  ً ء اا
 أ ا   ا  ا ٍ ا  ذ  أْن  ا

 . ا  ُا ر، و أا      ا   
  . ا ؟ ٍأ :  

.     إ  نُ  م أ  ، :ل)2(  
  ، و  و ،ا  و ،ا  ن  ُتأ  و
ذ أ ْن  ء ام م  ً ُ  ، إ وة 

 أ  ا اح ااري   و أر و  ،ن   ا
 إ    ٌو  و    أ   ا ر

   إق،  ل: 
و أ اه  اء، و   ، و  ا   ن 

ُ ٌء ،ه    ه   ف  ه، إذ   َُُْ

                                       
1.   ام�  ا 5�251م . 

2.  ص :  �ام وا ر138 ات ا و 187  : ر صة ا 207و . 



  ا ا   66  ا 

   و ،ا    و ، فس، و اا أ  ةا
  . ))1 إ ر اء

   أ ذ ا  ُ ذه   اء ل: 
 ،م اح ا ت ا  )   ن أّا  ُأ 

 أ  ل ،ا  ا ا ا أ   ،ض و 
  ا ار: 

. مُ  و ا  إم  
: ل  ، ًرا ن ا  ر  ا ،هأ م

: ل ،اإ  فُ  . ا   م   اء ا  
:ا  ا  ل . و أ اف اأ أم  

   أن ة إ  و  و أر   هو ٍ
.    ة  و و أر   

 أن ذ    زا ل ا:ه ا  
  ُ ن ،ٍ     ف أن م ذ ذ إم 

 ًم)2( .  

  :   

   ا و ط ا  و    ة   
، وذ   و ا ، أن ا ا و  وٌت 

 ام  ذ  واا   و ،  اأط    ،ٌ
   ا   إن  ،ٍةو ٍ  روا إأ   و ،

.  فم  ٍب  ذ  

                                       
 . 161ر ة ام ص :  .1

2.  ص :  �ام وا ر146 . 



  ا ا   67  ا 

   ا مو ، ة  ا وه، و و ة و
،ه،  ا و ا ،او ا ،و ا ون ا دة، و اوا

. ظ و  
إ إ  ا ُ َف ا  ا، و   ا، و 

 ا  ده  ن ءا   أم  ا  أدل  و ،و 
   ٌ ه يا ،  ا  ه  ،ا ة، ما
  ى و  أ و ، ا   ي ه ُوا ، ا

  أب ا ا  ا، واا !؟.
ا أز  ن ا  ا ا أن  وأ ،ما  س

  ر ،و ا ا اط  و أ   و م  ود ا
ال ا ن ، و  اة ا م   ا و اى، 
 و ة ا اي    ان   إظر  ا ار
(  ا  أظ  ات  ا )   إظره 
 ا  ) ج إا أم  َُذ  ،إ  ن يا ا 
اب ) ف   ، و  ة ال، و  ال   و 

 أْن إ ل إا    رة اا    را  ا 
  . )1(إ ه
   ا أ ا   ِِا ا  ف اأو  أ
2(ا( : ل  و ،أو   ذ   

 و ،ة و ،  و ،أم   َِ إم ، ا ر  ة
 وا ر 3(و ر(  .  

                                       
1.  ج  �ام2�330ا . 

2.  : ا ا 713و أم  ،و ر  ُ  :جا  ل و ،

 : ةا  زال :ل792 ام . �    وت اا  مة ا ر

 .  330 = 329اب ، و م اج  اج ص : 

 . 163ر ة ام ص :  .3
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    و ،اا  ت  ا  خ ا ءت أ
  ان  ذ ا ، و َْ  ِْ ُذ  ء اخ:

1  ،م ري اما   س أا أ  ،ٌئ ٌ
  ا  ا   و ،   أ  ٍأ  أ ،ٌ

 : و ، زٍة668إ    و ، 710  )1( .  
2  ،ٌ ٌ ،مّاري اّا   ا   أ  أ 

 ع ا ورة اع اا  ءا    أ ،
 :  ،بّس اّا أ  ح  و ،ا د  ّا ّ 

712 )2(  .  
3 ،ا ،ا ا ،ا را  ا    ا  أ  

و ز، و  ا، أ ٍ   أ اق و اب  از،
 ا :   و أ ،اب او ا ،ا و ا ،ما ا

 :  ،يا ا  و ا ،زوق ا680   ر  
 :  ، ء  و ،736 )3( .  

ف  اب،  أ  ا      اي او 4
ا ا ا، و   ا  ا ظاٌت، أ  ا زن، 
و ه، و   : اي اي ن  و  ا  ا ظا 
  ه، و   م  و ،   ن و ، ت، و ا

 :ه  ب ا ر، و ار ا، اي،  أ م
 : 749  )4( .  

                                       
1.  ر ص :  �امة ا205 . 

2.  ر ص:  �امّة ا205  - 206 . 

3.  ص :  �ام وا ر150  : ج صا ر  392و مة ا و   و

 . 208 = 207ص : 

4.  ص :  �ام وا ر179  : ج صا ر ص :  399و مة ا 209و . 



  ا ا   69  ا 

5   ،را أ أ ،مر اا    ا  أ 
و ا ٌث وا ،رع و ا ٌف ،ما  ءا

أ  أ ،واا  :  ،يا  ي، وا  و ،ٍ749  
ا   ه 1(و( .  

6  در  ،ٌأ ،ٌ ،ما مرون ا   ا  أ 
 : و أ ،مرون ا  ا  أ ا  أ ،د اا

ا، و أ  رة، و  اي، و  ، ا ، و ا زوق 
أ : ح  ا ا ا و ه ا، و ح 

 : و ،ا   و ،680ا  :  و ،750 )2( .  
7   ر أأ ،ٌزا ٌ ما ا   ا أ   

اح ااري   ( ا ا ) إ أم أ أخ ا  ا، و 
: ل و ،ا   ا أ ا  أدرك ا   

 ما  ا   ( ب  و ا  ًزا إ أدرك  )
 :699  :  ،742  )3( .   

   ه:

 ا  ا ٍ      اام و   
ط   ،  أام، و ذاع    ا ، ج

 ُرا    و ،ٍ ٍد ز ط اء ا ا د، وا
 ،و أ ،ءأ  و ،ا و إ  ً ام  و

  و ،و ا ت اظ      هور  ؤاأ
ت  اا  أء أ  ا، و ات  ة 

:ء ا   دة، وا   أ    

                                       
1.  ص :  �ام وا ر139  : ج صا ر ص :  395و مة ا 210و . 

2.  ر ص :  �امة ا211 . 

3.  ام� ا ص : ا 169  :ر صة ا 209و . 



  ا ا   70  ا 

1  أ  و ،  ٌ ،مرة ا    س أا
 أ ا  ه، و أ و ا  ا  أ ،  اٌعم 
ي ا، و ا از، و ا أ  ا ام، و  و 

 ا اً  أ  ،نما أ : ون، و682 )1( .   
 أ ا    ا ا اام اوام   ، و  2

 و أ ،  و ا  ح، و اا  وان، أء ا  ،
 :  ،ه و ا ا 757  )2(.  

3 أ  أ ا أ  و و إ ،م ا  ،ا 
 ه أ أ  و ،و ط ا  ا  أ ،ما  
 ،ما ا  و أ ،ا  ي و أ ،زان، و ا  ا

 : 772 )3( .  
4    ا  أ  ،وامادي اار ا  ا   

 :  ،وانا   ء  ،  وٌف782 )4( .  
5   إ ،ما را      ا  أ 

ام ، ام و   ، روى  ا  ا، و  ، و 
و  ن    ا، و  اأي  أًم ، ذ  رواه 

  ار    ل: 
   ،دة ا ذ  حة ا   أ ر ا

  ، ا مه،   ام ا ول م، و 
أ  و ، دةو ا ، ا إ  ً و أ ، دة 

  و أ ( با أ أم  ابإدراك ا ) ه و أم أ
.  ا  ا ذ ذ ،   ً ا  

                                       
1.  ج ص :  �اما ر ص :  106مة ا 225و . 

2.  ر ص :  �امة ا224 . 

3.  ج ص :  �اما ر ص :  104مة ا 224و . 

4.  ر ص :  �امة ا225 . 



  ا ا   71  ا 

 :ا   ُ ، ل ا . ك ؟ ابا  
. أم  ن  م ؛ل: ا  

 م ز  م  م از؛ي ا ابو ا : ل ا
ذ  ُ م  و ،ً)1( .  

و  خ ا    رون، و   اب، و ا اح، و 
    و ،ما و ا ،   ي، وا  

 و ا ،و ا ،زا   ا   ا   
 و ا ،ا  و ،ا و ا ،ما ب، و أ و ا ،م

  ه  أ  ، ن، و ع، وو أ  دي أا ا
  رض لا  ٌ و ،ا ا و ا ،ود اا

 : و ،ذ  و ،ٌ و ،ا   وي، وا ا716ط  ،
 : 803و )2( .  

6 ا ون ا    ا  ز أ   أ
 ا  ه و أوا  و أ ،  ة ءا  ،اً ما
  رة، و ا  ا  ر، و أس اا ال، و أ  
 ا  ا ط    ه، و أ أ   و ،ا

و ا ،زوق ا ، ر، و ا و ا ،و ا ،طو ا ،
  دة، و أح ا و ،ّو ا ،و ا ا ر  ة ً أ
اب و أل ا، و   ا اازي، و  ا ر، و 

 : و ،ا ا  732   و  :807 )3( .  
7   ء  ،مري اي اا    ءا أ 

 و أ ،ر ري، و أا ا  ه، ووا  أ ،م تا
 ا ا، و أ ان اا، وا رون، و ا ال، و ا ااء، و 

                                       
 . 142ر او ص :  .1

2.  و �اما ر : ص 242  : ر صة ا و   227و . 

3.  ج ص :  �اما ر ص :  250مة ا و   228 = 227و . 



  ا ا   72  ا 

 ر، وا  ء ال او أط ،ر    ،   
، أ  ار ( ج اق   ء اب و اق ) 

 : ً ن أم 755ُذ )1( .  
8  م  ا اا ا    ا    ا أ 

 م ٍ إ  أ ،طم ءا  ،ا  أ  تا
  ا أ و ا ،ا ا  و ،ا ا   أ
 اي، و أ    ا، و  ذ   ر ة 

ا ا  ا    أم ما  ردس أن م  و ،
  ذه    ل: 

و ن ا ا  ر ا    و ر    ،ة 
  إ و  م اإ  ُت . دهه و ام  أو

ب ( ا  مب اا    ؛ا ا ا  ( 
  ذه أ يا ا ة أظ إ  أن إ ،اما ا
ا، ا  اب ا    ، أٍة، أ ن 

  ً، و ام ن ًا، و ا ن ًا، ا ؛   ؟ .
ل ا ت؛ و أرا  ا ت؛ و أرا  ا أ :

. ! ا أ  ا  
  ذن  ،ت ادر إ  أن ي: إْن أراد ال ا

   ؟ .
  إ و إم ك اأ إن  لُ م ؛ :ل ا

  رت  ط اة، و    ا ! .ا
ل أ ا :ن ل ذ ا: ا  ؛ م  أ و 

. ا  رأ   

                                       
1.  ج ص :  �اما ر ص :  173مة ا 229و . 



  ا ا   73  ا 

ل ا : ل ا رك و ُ : أ أم َ  َت 
 ُا ب .   

 َ  َ  ! ا إ  :ل ا ن :ا ل أ
. ! دوم  َرا َ !   

    م ا أن  ة داظه ا و ،ا م
   . )1(ا  ء

 دةا   م ا أ  و   ة اا 
 ا و  ر ة ام و  ٌ اء  اة، 

 : 713و  ل: إم ا أن إ و ر اا    و ،
 : ً ن792 )2( .  

9 ا ن ا   ا أ  ،د  وفا 
روى  ا ن و ه، و أ     ا أ ن و 
ا  ا و ا زوق و  ، اء ، و  ود 

    و ، و  784 )3( .  
10 ا   ا  ا أ  هوا  أ ،ا ري ا

  ا و ا و ا ا ا   و أ ا أ  و
  ه، و ء   718و    و ،784 )4( .  

: ءء ا و اه ا   
  م ُ ف اوا    ه امأ  ا 

  ل  ،اه و ، و ،و ور ،و إ ، ُو ،و
  ا   إا ار ا ال: 

                                       
 . 163ر ة ام ص :  .1

2.  ة  �ام ر ب   ا  : ج صا و م م329ا = 

330 . 

3.  ب  �اما أ   ف ا2�696  : ج صا 160و م . 

4.  ج ص :  �اما 221م . 



  ا ا   74  ا 

  و رأس، و ا ، د  ا  ا ن ا و . . . ) 
ح  ا ا، و ن ه  اة  ا ، ا ار اي

 ح ا ا  إ   ا  ، اء و 
  . )1(ا و ار و اى )

     ض  امأ  ا  ون د اأ 
ا ا  و ذ ،ا ا ا  احُ  ءا 

 :  
 و ا را و ا ا        و . . . )
 ا ذ  دةا    و ،م أ    رون، و

( ا )2( .  
 :ر  يا  ا  ل و  

، و ا اي ُْوى  ع اد و  ( . . . . ا اط ااج
ع اج، اع اي م  ْت ا مول اء اج، 
 ا ت، اا  و ة، و رّب اء و اا ة، و إض ا

ء ا وة ،د ا رى، وا  ،ا   ا  أ ،
،مو ا ا  م ٌر ،ا    و ،مرة و اأ ذروة ا و

  إ  ُْ  ة، و   فُ  ،ما أ  ا 
ٌ ا أو  ا أن  ،ة ا ، ت  و و

  ب  ٍ رٍد ) إ أن ل:
  إ ا   إ أ  و ،ر إ   ن  . . . . )

 و أو  ، أ  ، إ   و   ،دت 
(   ا  ه  ،ا)3( .  

 ن ا و :  

                                       
 . 146 = 147ر او ص :  .1

 . 357 ا ون ص :  .2

3.  ج ص : �اما  جا ص :  406 م ا 577و ا .   و 



  ا ا   75  ا 

 ي ،ةا  ،نا  ،ً ، ، ،ًن إ . . . . )
  .  )1(ا ، أ ا  اال )

: ءا     
ل  ا أ ا    ا  و ن   ي   

ا  ه  و ،م ن  ا   ٍب     
 :ا  

 َ إذ  و ،  إذ و  ك، و  أ    )
(  )2(.  

   م  ا   ا اب   ل: 
ا ا  َر أْن ،ا را زة ا ُت ) م ب

ًا إ  مٍ أى، و ن ى ًا إ ذ ا ان 
ا  ا ا  ا  ءا  با ُا  ،رون ُا وا

 ،ا  تا  ح  لأو أم  و   و ذ ،را
 ء  إ  ٍوا   ، ا ر إاق، و أء ا

  .  )3(و ح ، و أ    ه   أ ، و  ء )

     ا إ  اء:

   ، رهو إظ ، ل   م   ا  ا ا 
 ُ ا  ، و ، و ا  زاد ذ  إاره 
 ا وف، و ا  ا و  ن ذ أ اط و 
 ذ  ،  اا    ره ا ق ُ و ،ا

  ا ا ه أذ :ل    

                                       
1.  ب ا1�207 . 

 . 157ر او ص :  .2

و ة  395 = 394و م اج ص :  153 = 152ا ا ص :  .3

 . 208:ارص



  ا ا   76  ا 

( ُ ف  ا  ا  ه اة  أ اس، و 
، فء ) .  اا    و ،ا   و  

 ب، أا أ     يا ا   ذ  و
ا ا  د  م م ؛ذ   و ،د د ،

  ل: 
أو   وا  ا  ، اب ام ً   اع 

و ُ إ ا اء ا م   ط    ٍة ادر ! ؟
  و741ا  )1( .  

  ره أمأ  و       أ ا 
  ، ا أ ا ن أوج ا   دون م
  و  و ا ،  ،أر  دب اد او اُ

ل   ه ًرا ا اوان، ء  أء ذ  ا؛ 
 أ ة ا ْا :م ا   ا  ُا
اس  أ دس  ا، و ن  ا ا ا  ا؛ 

  ل: و ان ا ؟.
ا    وانا ر داا   م ا ا ع

. م   
. !      ءا  و ا ، إًذا  :ل  

.  اعو ام ، ذ  تا را ن  د  
 ،وال ا ع زالا :ا ا    :ل و ا 

و ار ،!     واام  ،تاات و اا 
  ا ا در إ اوج و ل: 

ا     ،ا ن أا ط  ب و ولا
 ذ   ت؛ أن ة ا د و و ، !  و   لا

                                       
 . 161ر ة ام ص :  .1



  ا ا   77  ا 

  ا إ ا  ا   ا  ار ا ه
 ا  و ،ا ا  ةا  و ا  ؛ م

. م    
   أ  د    و ،  ام ا اا   و

  د:  إرء ا  ا ا ُرو ْ ا ون
أن ا أ  اه  ا  ور اء  ار   

 أراد إ  ن ي؛ إذا د اا  ،  لو ا ،ا
 ا ،ر ر  ادة ا ، ال  اط، و 

 ر اوم ات ا   ، ااااف، و
   ، أر  نا  ب، وا  دس و اا

 و أ  م ،، ا طه، و زٍ   و
و ،  د ٍا  ح ذ ا  ا  أ 

ج  ا  اُء  إ م، وأر   ا، و
 ء ا ن أما   ا ،ا  أ  ،

أ ازُ ا َ ُذَِ وزرا  وا  إ د، و
َا : ل ، رض ا  

ا ه ا !ا وأ ، ا  و ا ر نا 
    و ات ا   دا م   ،أ   ه اأ 

ا      ،    عا   ذن ، 
ا  ءع ا ء، و وروا أن  ءا  قا و 

اة م رة، إ أْن  إ  ار ُ  ا أو 
 . رةا  

 إن و   ا  أ ا   اد ه ا إ اح،
و ، ْأم ء، ودت ر  أ ٍ  ء   ،ور وب

 ا زا ذ  د   أ  ا   اءا   ا
   ا وً  ، وأ ، أ ا إ ا



  ا ا   78  ا 

  إ مب   ه و أ، و إ ا أر ، و
 .  ا ذ   

  ر    ٍ   ا ار  طو
  .)1(إرق ااء، ًا  اء، و

 ا أن ا ا  ا  و م ُ اث اا  و
  اا ة أو     ا أ  ن إ

 ا و  ذ  أن ا ا ا   و ااو و
  ام ا  ، أاب ا، و أ ، ل  :م ؟ .

  أ أ   م  :  د 
.   م ٍ م  

 : ا ل ا  
 ا  ،ىا ا  ٌس  و   ُ سض ا

 :  ا  و ،ا  ٌج أ  أن ا ا  
 ٍ ن وا د م م  .   

 ، ا  جو أ ،ه او  و ه او و ا
 ه، و   ان و    ا  ال و ات

  ا .و
  ا :  ا ؟ .

.  ُس اا   :  
  ا  ، و ا  امد ا و رأوا  ا و
ا ا  )2( .  

ذ  و و م و ض  ٍ    و م ،
    و ر، و    ة أو  مه ا، و

                                       
 . 163 = 162ا ا ص :  .1

2.  ص :  �ام وا ر165 . 



  ا ا   79  ا 

  ر ا  ده، ووا    اث و اا  
. ه و    

:    

   أن  أدم   ا  و ،ا  ة ا ا إن
   ً  و ،ر و  و أ ، م  و ر

 أن ا    م  اا  ْ ٍت و ًُ 
 أ ه اذ  ذ  ، رةإ ذ رْت إأ  و ،

 :  ل  ا ُا ا    ا  
( . . . . أدب، و ب، و    ً  أ و ن 

  اا ،ا ا و ( سي ا ا ا وىول اند)1(.   
    ْتع، و اما  ُْو ام ،ه ا ءا   و

  ٌظ   ؛ م و ،ٌذا ٌ  ن ،امت أ 
  دة و ، و ،   ظأ  ا  ) 

 أراد ا     ً ً اًر مو ،( ا  تا
اث اا   ا ا   ء ا إن ف أو ،

  ا  ) ا ا  ب ا ا  ٍ اد
أ ا ب، وا ا  ا و ( ا  تا  ظ

  ان، و ان .
���������������������� �

،  ب اّ أ   امي أزر اض  .1
دو ارات  _  اة ، وق إء ااث ا اب 

1978 .   
2.  ا  وت  دار ا ، را ّا �  اا
1979 .   

                                       
1.  ص :  �ام مة ا ر161 . 



  ا ا   80  ا 

،   ااديإح ان  ا   ان  .3
   . 1951ال 

  ا اي ، ا ّل ار   ات  .4
ة أ   رس_    اط ن . دار اا أ � 

 و1994ا .  
5.  ا دار ا . ا ا   . اجا زا .

  . 1986اب ا وت 
6. ج ان  اأ  ن ا  ء ا .

  دار ا ا_ . ر ، دار ااث اة  :  أ ا
7.  ا ا  ، ي اا  ا ا ر 

  ا ن . دار ا  أ�  و1416ا  _ 1995 .   
8.  ا ن . اا أ   ، اريّاح اّا  

  وان ت اراا�  و1413ا _ 1992 .  
  .1981ام  �. دار ا : ام  ،  ياا ت  .9

10.  ا را  تس ا ي   ،_  ادّ ر
  وت ا  وف . دار�  و1402ا .   

11. ا ا  إ ر  ا إ م ، م رو
  وت ب ادار ا ، دي ا�  و1988ا .   

12.  وا ر  ، ري اا  ّوا ّّا
. م ا ا ، ا ا  

( ا ا   اء وا )  ام  ر ة .13
ا ا ا  ،  إء ااث ا ، دار اق وت 

�  و1400ا  1980  وت . ا ت اا و 
  اري  وت .

ادث ا   أ  ة ا ت ان و .14
   وّ   ، دار اب  اب



  ا ا   81  ا 

15.  ما ا ا وت ب اظ ، دار ا 
 �  و1404ا  _ 1984 .   

و ا  أ     اارك  .16
أ  ، ض ا  دار  وت ةا  د ، دار  

.  اط  
  ا   أ  ،  ارمو  أ اء  .17

  ا   � .  م ا ، دار  ا وت
ف .   طت ا     ة ار .18

   وت .
 ف ا  أ ا   أ اب  .19

  و   ، دار اب ا وت .
 دار ، 256: ت اري إ   ا أ:  اري  .20

دار:  ا ا   ،وت - ا - 1407 - 1987 ، ا  :ا ، 
  :د . د . ا  
21.  ما ت و اا  ب ا  

 ب اش ، دار اا   وسا   ، با
 وت� . وا 

22 ( نو ا ا أ  نا   ا   
وت ا ا دار ا ، 1413  1992 .   
  اا  ظ ق اا   أ اب  .23

  و   ، دار اب ا وت .
 .  اث اّ اة .24
25.  ات ا ا  ا   ا  ،

  ، م   دار ، ا ذا�  و1984ا .   
 ا    ون ، دار از   ا ون  .26

. ا  



  ا ا   82  ا 

27. طا ما   ا م ، مي اا أ  
  1388  _ 1968. ار إن س ، دار در وت ، 

 اج   ا  ،  ا م اج  .28
 ، ة اا  رات ، اا�  و1398ا  _ 1989 .   

29.  را   . لادي ، اا  �  و1951ا.  
30. ت ا   ، قرات دار ا .  دل م 

  ةا�  م1987ا .   
 و  وت ام   أ اب  .31

   ، دار اب ا وت .



  ا  أ وأ وا را83  ا 

  
�����������������������������������������
�������� 

 ا  دل راد: اإ  
اط  نما    

  
������ 

َُف او م" ن مم رس ادة   اص 
 ة اظ و ،"إ  ا ود اا دات داوا
 أم  ،ا أ   ترا وا   ؛ وأ

ام  رسُ )1(  داروا  مما ،ا   
ا  ف  ،اءا  وا  مما ما  
ى ذ   ،(ا ان اما).  

، م  اق  ارا وا  ن اوت  ا ادو
من اري واداري  ل درا  او؛ ذ أن  َْ ا

 اء ا ذات ا ا  م  ن وا راا
و، ون  ن او ذات  ت امن اري،   أن 

ا  إدار ى ذات طاا .  ا مما ن ا و
 وأ وا راا   وأ ن ط   را 
 و ،ُا ر ادة ا   ا  ا  أ

:ا ا ع اإ  ران ا ذ  
ااء اا   وول: اا   

ا و ا اء اا :ما ا   

                                       
، ادر واص، 1ام ،ي،   ا: امن او ا، اء  .1

 ا ،وا  ا 219، ص 2008، 3ا. 

  



  ا  أ وأ وا را84  ا 

����������� �
����������������������������� �

 اول   اء اا إ : دول ة، ودول  
. : إ ا ا    و  

أو� ةاا 1(و( :  رس ا ا ة ا 
 ام  ة، ودة وا ن ادا  ؛وا أرض و
واة، و  و امن اري   ار أم ذات 

  عا ا   ،ا ت ا  نما-   
   -  تا م إذا و ،و اء ال ا

 م ت. و ة  ز  ة أووا   دا ا
ات ا  او اة   واة م  ا أن 

 ا دارت اا  ذات ل اا  وا ر
ا ون او وااط   اء   واة (وا  ف 

()2(  داري أمري واا مما    ؛
  داري أوا  ز أن  و ة اا 

ا  وا  وا ت اا  ع ؛ وذدار
  او م مإم  م  و ،ةوا وإدار 
 وا  جما ا و ،وا ج اموا ا 

 ول ذ   وذ ،دو   ةا ا  
ول )3(ا   ا اى أن ا ا  أن  .

                                       
1. ا   ة، أما ول ا ا  :د ر ،م ،

 ا ،ا ري وان اما  ال، 140، ص 2013، 2اا ،وأ .

 ا ،ا ري وان اما :2ا ت وارا ا ا ،

 ،ز67، ص 1986وا. 

  .67اال: ا ا، ص  .2

3. ا ص ا ،67. 



  ا  أ وأ وا را85  ا 

   أ  دا  م وف؛ال واا   ا
 ر ا ارا  دة أنا   - وء اأ   

- اطا   إ د  ة، وا  و ا  
  ت اا   وا ت اا  ورة لا
إار اارات دون  ع إ ا ا (وا  ف 

(دارا )1(أ  ا   ت  أو ، وذ 
 ا ف ا  و ترس ا تط)2( ،

   افا ت، وات وااء اإ  اوح  وا
 ت اق ام ا  أم إ ،ا مما 

  ا  م   م ور  ا ا ت واا 
 ا- ا  إن-  ع اا   وا ،ت اا 

  ر مم  ار   اضت ا  ،وا ة أ
 و .ت اص اا  اءا م  ا ا 

ارة إ أن ا   إدارة ا ادار)  ع امن 
اداري) دون ا ا ا   اص ا ا) ع 

  .)امن اري
م� ا و(3):ا    تدول ا    

 افأ  ،  د أا ا 4(و(   ،
  ىة، وول اا  ا ز ر و ا  
 ا ا . ا و ا  ا دة 

                                       
  .68ا ا، ص  .1

2.  ،ا  دا :اطا   وا ا  درا ا ،ام

 أ ر2013 ة6، ا ،ا .www.democracy-repoting.org  

3. :م ،ا   ام ،ا ول ا ا   ص ،ا ا

  .69. وأ، اال: ا ا، ص 147

  و148 . ل أماع ادات، ام :م، ا ا، ص  .4



  ا  أ وأ وا را86  ا 

و (رين امع ا) روا اا ا  ولد  ا
 ت اا ادار ن ا (ع امن اداري). وار 
ا  ادة   اول ا إ م: اد اول، واول 

. و ا   ا ام (او اة (ارا) اة
راا وأو ا (واا  ق وام   ي.  

 إ ا  د ول أوا  د ام  راا وا و
    لا  ن  ، دو  ا 1951  

  ث أم إ ،(ما راب ا ف  و) لا
ا ة ا ة إ ل دوام  را دول م أن 

دوت   اار اوا ا ا   (وا ف 
ا راب ا()1(  رو)  د ال ا  

روا ازوا وا (.  
  را أ و (اا ا) لأ ا :دئ اا 

(دارات اا  را) ر2(ا( ا  ول أأ ا .
 د اا  ءول اع ا    راا ا

ا   ل وما،  راا وا   
 .ات ا ا ذات أم  و و ة

  ا راد اا  ءول ا لّ  ،مأ اا أ
اارات ارا ذات ا ا ا وا ول اء، 

  راا   ةن ا ء رول اا  
ود او  ا،   راا ارات ا   و

                                       
1.  " :ل ن ، دوا  دا :م را    و

د ، و م ام د  اول ا - او اد  ا ا: أ

اد ، و م  دو   -إ  و اب ا ا...ب

 . 159إ ة دوت   اد .."، ام ،م: ا ا، ص 

  .71ام، اال: ا ا، ص  .2



  ا  أ وأ وا را87  ا 

 راا و .راار اا    ارو ود ا
وذات د ،اا ل ا  دو   إذن دو  

    أم  ،  تو  و امو
  ،ةدة وا ذات دو مو را  ن رد 
 اط   و ،وات اوا را   

  .و ون ا ادول اد  واة أ اول اى، 
� �

������������� �
������������������������������������ �

 ط  ،ا و ا اء اا  ا 
 ا   ا ل ل إا  ،(أو) ا ا

ا ل إ كا اا  ؛(م) ض ا اء ا
.ا  لا   

أو� ا ا ط )1( :ا ا  ُ  أن
 ،ا ق ام   أ   راع ا
 ا    ةو  ، ن إ رد  و

 أو ا  دةا    و و رو ا
 ،و     ن فا ا ى، وا ا
   م ،ري. ون امع ا أ    و

                                       
1.   ا ام ،  وا رال ا ا ل ا ا

 43ر  دق و   ون اطا   وا ا  درا

 أ ر ،  ان: ا ،زي  راتث وا2013ا ،

.www.democracy-repoting.org  ت ،"ريد  ّدرة م" ،وأ

ا ر  ا، م ا، ات ا، إدارة اارد واوة، اة 

وا، اا وا .اف ى  ااط وون  وق ا اة 

 ،2013.  



  ا  أ وأ وا را88  ا 

ا وم دارا ات ا ى را إ   ت ا
ار  و؛ م ت ذات ط إدار  ، مق 
امن اداري، وا  ا ا اي  (دة) ان 

راا ت وا  عا ا .  
  ،ا ا ط  و  ل  وا

  لا   م إدار ذا ط ا م ذا ، ا
إدار، أ إذا م ا ذات ط   ،  ا ن 

وا  ه ا م إذا ، ن لا  لا. 
و ،   ءو     و  م ؛ا ا

ط ا او  ت ا ا، ا اي أدى إ اع 
  را ن ،ه ا أ  و و  ا 

  ا ا ا -  اوا  أ إ ا اداري 
و و اا وات أ  -ا ا أ  اداري

  ء ا اا  ا و  ت ا
ا ،ورة  آف اات (إ طا أو ت أو اة) 

ا أو  ا . أ ال   أو و، أو ء ا 
  و ا     إدار ذات ط ه ا 

(دارا ا) عذات ا     ا، و ن أ.  
م� :ا  ل اا    ض اا 

 ا و ارا ،ن  ا ا ا ال ن 
ّ ،أو ا داري اا ا  عم  :وا ا ل ا

  ن ،ب ا  ءو ط  دارةوا ا ر
ا    ا   ارات ارل )1(إ و ،

                                       
1. و ،وا ا :ا ور  داتى ا  ر ه دأ  

 اط ،ا    ات8-13 �13� 2012 ا  رك وا ،

.راا    



  ا  أ وأ وا را89  ا 

 ا ا ا  عم  :ما أ .إ    انء دإم
 اول  ء اا ، ود إ (أو أ)  ة 
   و و و رو ا ا   ،

   و ،ا    أي إ  -  إ  ا  أو
 را ا-   ،اه ا     ا او

   ءأر    و  ة اه ا ن ا
 ا  إ   م ،ةوا ة إو     ا

راا  ا   ن  ،  ةه ا.   
 ) ا ط ا ل اي طا ّا  لا وأ
و  دة ارا   ا ،(  م  اد 

  1-  ا ا إدارة إن   ر  ،إدار ذا ط 
 را ا  أن ون او ،ا ا و ا إذا  -ا

 ا ا   م-  أن ا   ا ،ا ذ ظ 
ا  أ .أ وا ا طل ار طاا   

  و  ةا  ت ة إ ات (!تما) زاراتا
ا ل اإ ط ة أ ،ن ا،  ا  بو

  وا و ق اراء و رة  أن   لا
ا ا  ا ،  إن ارا  -2وأق رش. 

  ا   ق د ا   راأن ا و 
  يداري اا ار اإ    يا  ،هأ م 
        ،ا   راا  ل ا

ا  ين ان ا ن. وإذاا     اا  
  ،ا  ار ا ا  وفه ا   
اد م  ار ا وإار ا ة  ظ دو ة 

ل إ  ورة  دون ا دو ظ  ا .  
 ا  ا    ران ا لا وأ
وات ا  ا ا  ا ا أو ا ،ه دة 



  ا  أ وأ وا را90  ا 

  ث انو اط إ  ث ا  ن ،اب أا م
  إ  ،ا  ة  إ ل ا  و ،ا 

  رق اة اا  أ  را ا  و
 ا إ  يب واق واا  8ا  إ و ،أ

ا ان ا   ا .ار ا ان او اط ا
 ا  ض ا ا  ةا وا وا روا

ومة أ طا وان   ه اوف  اء ،  ه اة
  ان او اط أ  يا ا م  وا وأن ،

ا  زي، 17  ارة رة  ا  أ   امع
  أدراك زي" و  كم  وح" ا  ا 

ا ة و  ؟ إ  زي.  
������������������ �

أن: وا   وا ا  ا ا-  ا 
ا ي أا ا  ا - راا و ا ،  ك

 ا  و ا   .  
  ة، وذا إ ا  ها  أ   را

مق   دول أو أ  إ دو واة   ،ث 
   1951ل ا  ،  دو  وفد ظو 

   ر أد او   ،ةا   رجا  و
)   ه ا    ،ا ا ا ما

موا   يموا اط  ا   ان)، و 
 دو   ا  ل أ ا ا ا ذ  راا
 ا  رات ار ا  أ أ  مو ، ةوا
 ة ات ار ا و ، ةوا دو   ما

ا ا م  هو مي وامر ا.  
  راا  (اا  ا  أو) راإن ا 
 ة إا وا  قم وذ ،ه اك ا  



  ا  أ وأ وا را91  ا 

  ل ام   دا ن ذ  ،ول اا
  راا ا ي اا ، د ال ا و ،را

 دو ة  امر ارة ا، وا  امر اد 
  يا ا م أ و ، دول  إ و ا

ت ا  و    و ،ن ا
  دانوأن  .ا ا    ران ا ،و

.ما ا  ا  
��������������������� �

أو� :ا  
-  ا ا ،ا ري وان اما :ال، اا

 ،ما ا ،زوا ت وارا1986. 
، ادر 1ي،   ا، امن او ا، اء  -

 ا ،وا  ا ص، ا2008، 3وا. 
 م ،ر د:  -
1-  ا ،ا ري وان اما  2013، 2ا. 
ا (أماع ، طق ر 2امن اري وا ا، اء  -2

 .2013، 2ا ا ر، ا  -ات)
1- م� :ث واا  
د ر: ا وا ،ات    ا، موة  -

 ادات، طى ا8-13 �13� 2012. 
2- � :ا  
-    ر1951د  ا ا)   1961.( 
- :اطا   وا ي ا 
1-   أ ر ،ا  دة 2013ا6، ا .ا 
2-  أ ر ،  2013: ا   ون ،

، دق و اث وارات  زي
.www.democracy-repoting.org  

درة "م ّ دري"، (ت ا ر  ا)، رات  -
 ، ةا وق او اطا  ى2013.  



 92  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

    

��������������������������������������������
�������� �

ن ار  :راد: اإ.  
 ا  ر�  م  نما �  ما   

  

! " # $  
ا:  

   م ف اأ  ة واوا رب ا  ا
 أ و آ و  

: أ  
 ن إما  ة وا   ،ة وا ا لا ّ  

   وذ  رعا ا ا ،ءا و ا د  و ،
و إى  )M ® ¯ ° ± L )1ل ،  : ة امن

ت ان  ،امق ا  و  ره   وأ
  م ،ع طق ا ال و  ا  ارا

  و   وع ن   امن ل. ،وا وارة
   سا      ه ا دم   أن ا 

 ا ق وا    ل وا   ا
   ء، وأن اوع  و اوع،  أ ال  م

.مه ا  ون مو   ف اا    
 ون إ أم  دة وا ا ا مل وا،  وا

اى  ه اة، وأ ه ا  ر ا و م ه 

                                       
1. رة ا،  20ا. 



 93  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

أ و   ا،  ل اا م ا ،مإم و 
اأم  وت او،  ول واوا ا ط  وذ

و أ د  ،اي ا   أ ال  ارات وات
 ا و ، دون و ا ا ات وات واا  ا

إ وا أ   ا  ة وا ا اطال اأ
امك ااض و ا   ى ذ ا   ان إ، ح

اا وو ا، وم ء أو ا أن اّ   ا دء 
اوأ اوأ ا، ن ال  ل":  ا  ا 

و و د ا")1(.  

  ا    وو موأ  ا ا ّ 

    يا ا،    و،    و، 

 ل ال ر ،  م:"   حا   ")2(،  ل 

:و  ا  " وع أن    ")3( ا   أ ،

و  ا  لل ا  م يا ال اا":  

  ر أو   م ")4(، ٌ و ل ما ا  ز   و

ة ةز و  وو ،  ط ن ا ،و ا ن ز أن 

 م ط  إ  ل ز أ و ،ط إ ،   وأن ا

 ول    ا  ل  :" ذ  ا ل ال

أر : هأ  ه ، هأ   و، أ   و ا 

                                       
 .، ا ا و16�12 اوي  ح  .1

2.  ريا  ما   ريا  ح13�27 ،1ا  ،، 

2003. 

3. ري رواه أ وا ا  ي  ،داودا  3�420 دار  ،

ة ،ا2004 ،ا. 

4. . ا س ر ا  ،ا  اما أ 



 94  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

أم و،  و  ذا ")1(،    ل و م وا

ا: M ¸ ¹ º » ¼ ¾ ¿ Á Â Ã Ä ÅL )2(، 

و م ل او : M : ; < = > ? A B C D E F L )3(.  

   ا دوا ت اه ا آو  ذام 
وا    ل اه ا   ،  ن  نم   

  د اه أ امن.
إن ا و ال اي أب ء  أر   :أد وأل 

 ،وا ا و ،ال واا  ن  اأ   أ
طوا ا و.  

:  ل ، رل ا ؟،:  ،ا ا": و ل ال 
و ا و و 4( "و(، إ مي دا  ا او 

وذ ،  ا ا  وأّ إن ء ا   ا  ال
    :ل  إ  و و

ومة  ،ول   ال ي  أر :ا اول 
ل ا ا،  وق اوا، .إم وأو  

ما ا :   ي و و ق اا  ول
 ،ا  ل واب او ، واا ، ل وا ة ، وأا

.ا 
� �
� �
� �

                                       
1. ا أ. ا ر   ذ   

2. رة ا، تا 456. 

 .8889 ا، رة ااء .3

4.  ا   اد وا م أ  ا 1�59 ،1،  دار

 .1431 ،اادر



 95  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

���������������������������������� �
 ال.  : ا اول

   لا    ا أ  ،رهة ظ ر ،
 ت أموو :وا ا   ا  ء " ،لا  ا

 ،" ، أطُ     و ُ ان    ا وا
 اأ أ م م ،ا  با  لا   1(وأ(.  

 : را   ءح اا  أ"   د   ن 
  .)2(" اس وز  امع    ا وار

 : ا  ت كو"        
  .)3(" امع   ا اذون   ا وار

 وأ   مي" ل: -ر ا  - وأ ا  أ زة 
وأ ،دا   دا  ل اا   فازه واإ 

  .)4("و ار
:ما ا ا م  ل اا.  

ال اي اف ارع  اا   ، وح امع  
   ، أو  وأ ّ  ى ن، وو  و ،

ا اال واء ا إن  ن ذ    و ،
. ا  

                                       
ري  ا، ا   ا وا   ا ارك   ا .1

 وط ا  اويأا 4�373 ر ،ا ر اأم ا ،

  ن.

2.  ا ا  اديا ا  ر1�172 ،ن ،ا  ،

1394  1974  

  .1406ا، اض، ، دار 71 ات ر  ن ا، ص .3

4. أ  ا ا  ا وم ة، ص ا48ز ،ا دار ا ،

  اة.



 96  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

  أو  سل ا  ء ا ه او، :وا "
إ  ل اس ، أو ل ا وا  ، و امع 

 ،  ون عمح ا ن    ، ن  سل ا
  انا  وإذا ،  ن س، وا   ن و ،

  وا ")1(.      ن يا  ل اوا
  اءا   ا  دأب    وا ،)2(.  

 ا ال ومب ا  ءو ":  زا ن  ل اا
وز امع    ار، وذ  ارات وات، 
وات  اف أما إ  ن . و ا   ز، 

 ولا . عمح ا  ن أو ماء، واا  ء، واا  ا 
  وا  ")3(ر ا ل او .  و :

  :)4(ال ع  أر
1  .رهاد  ن أن  
2  .   ن أن  
3    ن اول.أن  
4  .ارود ا ن أن  
5  . ن أن  

                                       
، ، دار ا 237ا  ا  ا    ص .1

   .1354 ،، ا ا7وات ا ا  إا ص 1951

  .1335 ،، ال2�518أ اآن   أ  اص  .2

3.  و ا را   ا ا  ا ال وما"رم درا" 

   رة163ص  ،اا ،ا 1987، ، دار ا.  

4.  ،ا ا  ،ر  ا  :  ا 

  .1420، اردن، ا، دار 337 ،1اوي، ص



 97  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

  :   ا  لواM I J K LM N O P 

Q L)1(،  : لوM a b c d e f g hi 

j k l m n o  pL )2(:ونل ا . " أ  ال اا
     إم  ، وإم  ال اأ  إ ،ا

و     و إذن اع، وا    ه 
  ن    وإم ،وا وا ا  الا

  .)")3 أم م أا إ   ارث
ل، وه امع امن   ا م  ا و ال 

 ]M :و أ  ا  و أ ا  "ف  أ ل:

\L )4(آد ل ا :ل ،آد     ل: و ،  :   
 أ  إ ،   ؟! ،أو  5("أو(.  

ل  ا  ور ا، و  امن   وا 
ذا     و  ،رعأراد ا  وأم   إن و، 

  وإم   م  لج ا وإذا ،موا ا  ط 
 وه  ام واة،  ا ،م ن و    م

 M d e f gن، ل ا    :  انن ال و

i j k L )6( طة وظ ده م  أ و م وا ،

                                       
1. رة ا،  5ا.  

2.  رة، اا 7م.  

، دار ا ا ،وت، 29�450 ،1ا ا   ا اازي  .3

1421 انا ا وا ،طا ا 7�238 ة، وا ،دار ا ،

   اء اا  آن ا4�391ا . ،ا ء ادار أ ،  

4. رة ا، 1ا.  

5.   وا ب ا ،  ا و ا  مب ا ،18�2995 

 7343ر.  

6. رة ا،  6ا 7.  



 98  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

 M Ç È É Ê Ëل   : امن. و    ان

Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  ÔL )1(مك ا و ،  ن
ل، إ  د يا  ل ،ا رع أود ا  أن 
واه ، وا  ، ف ا،   ا   وق

  .)2(واه أ أن ز  ه، ور  ه
 اا  ل ول اا  أ: "  أن  إ م 

   م ،دوا  دةا دة، أ  ما  دة أو 
   ،دةا   ت، وا أ  ل، و إ إ
ا، وا وا وا، وورات ا ،ن ه ات إذا 

 و ن ا     و ، غ   إ
اة اض، وأا وءة، وووا ،ا :أ أر  س3("ا(.  

:أ  لت اآ أ  

أن  إ ا ،ن اات ، وا   :ا اول
ك دا ا ومازع  ل  اء وا، وال مع  ارة

  اة، وارب ار، ن  ااء أ   ااء.
:ما ه،  ا  ا  تا    لأن ا

  ور ، أم ذا ا ،ا إ ه او ،   و
 إ ا  ر اض ات، وا  لا 

    ن ،هدم أ   ،دق اا ق وب، واوا
  ت  إ اس.

                                       
1. رة ا،  12ا.  

2.  اا  ا  ء3�230إ.  ،  

3.  ر ا3�231ا.  



 99  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

:ا أن  ا و ،أ    يع اا ال، وح اإ
ا ذ  نما   و ا ذ   ان )1( رأ و ،

 :  ا إ آن ااM [ \ ^ _ ` L )2(.  
  ا ا: ا  أ  ط ال. 

 ر ا م ؛ا   ده و م ا أ زق ا
 : ل ،ةوا ما  اء ذ  ن، ورمة ا M 4 5 

6 7 8 9 : ; < = > ?@ A BL)3( ،: لو 
M 8 9 : ; < = > ? @ A B C D 

E F L )4( : لو .M ° ± ² ³ ́ µ ¶¸ 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÁL )5(  لو .
إن ا  م واة، وف  ا ل "   ار:

 ،أ   ا وأن ا ، ةوا مي ا وأن ،ا
ون ا  و  وما   ،ن 

 وم، وذ   ا و ا ا ن أ
")6(.  

  وأ ا اة:وأ ا اة:
 اا   ا ر  و  ا  ل ار  :ل " أ 

ن   ا، وإن م ا داود أ ط  ا  أن    ه
  .)    ")7ه

                                       
1.  ر م3�231ا.  

2.  ا ،رة ا12.  

3.  ا ،رة ا15.  

4. رة ا،  10ا.  

  .105ا  ،رة  .5

6. ا  ر11�33.  

  .1966، ر3�7 ب  ا و ه  ، اري، ب اع .7



100  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

  و  ل ال ر :  : "  ا أ  إن أط
  ا وإن و ، ")1(.  

 ا  و    رهوا    ا أ و
  ا   ،ةا  ا  :ل "  ا اا

  .)2(" أا   ا واة
  ا أم ا  و  ،لب اوا ن ا ا 

 ، إ د    و ،ن إ س واب واوا ا
س وال اأ ف إ  ،  ق يا 3(و( وا ،

 ةت ا  ي ما،  وا راا  فا و
.ة واد واا   د ا ل اوا وا  

  و ،ومرض وا   اج و  وا
أ ط د اوة  ار وار، واا اان، وال 

ات وا، و ا ا   ات، وا  ا وا  ا
 M K L M، ول أM : ; < = > ?@ L )4( :ده ل: 

N O  Q PL )5(ر ا ا ذ و ،   ا  
ا  لا     يان، أي اا   ةت ا

  ء   ل ا جإم  ء   ه ل

                                       
1.  ا  ب ا ،عب ا ،ا 7�276 4461، ر ،1 دار ا ،

  .1411ا ،وت، 

2. م  ا  ،ا و ع أ ر ا دوسل  از

1�84 363، ر ،1وت ،ا 1406 ،، دار ا 1986.  

3.   اوي واا ا  و    وىع ا10�751 ،

1  ة، واا ، در  : ، 20�134  135 ،2  ،

 ،ط.  

4. ا ،م ،رة 22.  

5.  ا ،رة ا18.  



101  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

،  ل ه  و ،  جموا ا  درن ا و
أ   نو ،ا ا ا     الب ا

 ا  أا  ازي  اال  ا، و  ا ر
  .)1(أل ا  : ارض وا ورأس ال

 ن وما   ل دونا  ، ،اث أو ا   و
ا إ  لن ا ،ارثوا   إذ ،رث أو اة او  

  اثل اج د  ا ،    ،و  ن إ
 ا،    اارث إ ل ، و ا  ج إ ل

  .)2(ه وإرادرد، و ااث    اارث ا    ار
وءت ا    ا واب اد وات  

: رة أ وذ ز و      رو  
1    ،    دأو ا اا ا  أن 

. دد و وأ  ا  ن  
2      أو ا   فا ّ لا  ن أن

 ه ا   ؛ وا   اءا و ،ا را
 آ  ر      أن   و ،اأ  فا

  ا وا.ور ، و ا     اار 
3 ا ه، ودون ر  ع أ : " ق ظ ")3(.  
   ء  و ،دا أ أدا  وا  ا   ذا

د أو ا  ، و   ا ا)4(ا واء ق
  ا ب واا ن، ومد ا    ا 

                                       
1.  ا ا 350، ص.  

2. ا    ا ا  رةا   رة38�39ص ،ا ،

  .، دار إء ااث ا ،وت319، صو ا ون

3. ف ا ب ،طا ل ا دا 41�387 ، 45372ر.  

4. ا ا ، 350�351ص.  



102  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

 ا  بن، وامن، واووا ،اإ   ا ا م
ذ ه )1(وان ومة ا ة  ا أن ا  ا و .

 M p q r s t u v w:  و ل، ل

x y z { | } ~ �¡ ¢ 

£ ¤ ¥¦ § ̈ © ª L )2(ر ل ا  ، :أ" 
   لا  ا ،  ا    وا

،         دره  ل   سا 
: ل   

أ:  و  ا  إ  فا    ، ة 
  اة.

م:   ور  ز ا     ت 
راو را ءوم ر ر3(" ا(.  

 :اا لاق اإم أو.  
 ّ  و م درا  لا  لا  دأو ،ر 

  ن أن ل إق اوإم ،و  ا    دق اموا
 ت، وذ ث و ا   و ،ا  ن أن وإ ،ا

 وإ ،   ن أن إ م أن وإ ، را ن أن
 ،اا  :موا ،ا  :وا  .و  ن

.ر اا و ،ال واا  :وا  
   ته ا أ   ي يا آن اا  و و

   ت تآ  و   ذي   
: ل M . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                       
1.  و اا   ا  ا ، 3ص ھ1377 ،، م.  

2.  ان، ا رة آل14.  

3.  ا ا 344.  



103  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

: L )1(ّ ه ا  ،   و م ا ق ومت ا
   ت: ث

ا او  : ا وا ، ّ م  ل  أداء 
  .: و اء  اس

أ   با وز ا افوا ا  :ما ا.   
ا  ال واا   :ا ا آ   ،افوا 

 :  و ، ىأM É Ê Ë Ì Í Î Ï 

Ð Ñ Ò Ó L )2( ت ا  دةز ه ا  ،
:  و ،ا ص اا و ل  وا  اوا

  .)3(واال

  ..ققو اي اي  امو اي اي  ام
   رواه أم   ا  :ل"  م ر، وا  ب 

ا  ل ر، وا ")4(.  
  و ه  و  أ  ل :ل : " اا و

 اف وإ   ا5(" وا(.  
 ذ و  وأ  ا وااف  ءت آت ة 

 ا  انف، واا دي إ م ،ك ا   أم و 
و : ل ،M À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ë 

Ì Í Î ÏÐ Ñ Ò Ó ÔL )6( ، را 
ل  ،م إان اط، وو ان م ر . وأ ار ر

                                       
  .29رة ااء ا ص .1

2.  ن، ارة ا67 .  

3.   ا  4�124ا .  

4.  ر ا دوس4�74ا.  

5.  ا  لب ا ،ةب ا ،ا 5�83 2558، ر.  

6.  اء، ارة ا2627.  



104  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

 :M Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í 

ÎL)1( هو ،ك واا   وا ،  فا  ،
  ا .ده   

  : ل وا ا أ و م ا ذ M « ¬ 

® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶¸ ¹ 

º » ¼L )2( لو ،M ¸ ¹ º » ¼ ½ 

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê 

Ë Ì Í Î ÏÐ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×L )3( ،
ه ات  ا  وأن ،ت اا  وا أن ا  ل

و وأم    ا، وّ ارع  ااول،  از 
ال، وا و : ل ،بء ااب و ا M A 

B C D E F G H I J K L 
M N O PQ R S T U V W 

X Y Z [ \ ]L )4( د  يا  زل اوا ،
ء ا ق 5(ز(.  

: ا وأ: ا وأ  
  ءوا ا ذ  ة دوردت أ      ا 
و: "   رم   أ إ دي ز     

 ى  ه و  ، ا  ده   ن اره 

                                       
1.  اء، ارة ا16.  

  .37ا،  رة اء .2

3. رة ا،  9ا.  

4. رة ا،  34ا.  

5.   ر فا ي ار 2�187اوطا وم ، ،ا  ط ،

 ما   4�133.وت ،دار ا ،  



105  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

 إ ، ى  ، أ را إ وإ ا ال )1("إا  ،
  ور لا و ، د   ر، وا 

   ن ار، وّو آ  ء إذان ا ح؛ء واا 
 ل وا   ،ةا  اء اا و ا و ا

 و     )2(.  
 وارب ا  م  ا ا أ ا  ا 

أول،  اا ام اة  ر  أرن ا ود ي  ء 
  د، وا   ا ل، وا  و ،ا ا
ا ا أ ا ا ا   ال؛ ة طة ل، 

 M j k l mل :  را ، وإم ،وة ، و

n o p q rs t u v wx y z { L )3( و ،
 ا  ة، ووردتب ا وم آنت اآ   ةوردت ا
 ،  ا  :  و ،اإ   ة دأ

.   ا ا   دت واا ور  
 وأ ا   ر  أرن ا ن ا ء  

ارواح واان، ذا ن وب اة ور ة امن او ،ة 
أ ووا دا  ور )4(.  

 ا   ل ا لرف ا ن آ و: "  ا وأو
  الا   ورة  و ،ا   د 

                                       
1. ط   ء  ة  وردب ا ،روطا ب 4�131م  وورد أ ،

   ا   ال2�327ازت اا ط ،.  

2.  ،ا  ا ا ، ا  502ص ،3  دار ا ،

   اة واار ادام ب .

3.  ا رة ا103.  

4. ا  ا 534ص ،ا.  



106  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

ا، وذ  اة وارات واورات، ومب إ ات، 
  .)1(" وا، واا، وا، واوف، وات

1. دال واا    

  أ  ت  ال  ا ا واد، اء  
 : ل ،زعا  أ ق إل ا وذ ،د M " 

# $ % & ' ( ) * + , - . /0 

1 2 3 4 5 6 7 89 : ; < = >? @ A B 

C D E G F H I L )2(  ءو ، : "  ل ا
ا  ا ن    دة3(" ا( : لو ،M¶ 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÃÄ Å Æ Ç 

È É ÊË Ì Í Î ÏÐ Ñ Ò Ó Ô ÕÖ × Ø 

Ù Ú Û ÜÝ Þ ß  àL )4( ن ذ  دوا ،
ا   ر، ودما إ   .  

  ا وأ  د ود ق، وا  و  م
  )5(.اد

 ا  و  اءّ ا ن  ر ط ا   
  اءل ا ،ا و  ا : "ر    أ ل أ

و  ا  ا: جوأ ، : :ل ،؟ "  اءّى اا  ا
   ذة  ل ار  ا أو أ  ىا   داء و 

                                       
1.   ما   ا اأ    ا 1�207ا، 1 دار ،

ا ،1421ن ا.  

2.  ء ارة ا135.  

، دار ا5�206  ان   اآن      اي  .3

و  ،ن ،وت ،وا ، 1399 1980.  

  .6ا،  رة اء .4

5.    الرف واة ا ص 152ا ،1دار ،  ،د ،1999ا . 



107  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

 ا   و ":ح ا  ء . " ض  داء: أي 
ق، وا :ا ،ا  أو ق دمأ  : ا ")1(.  

2. ا    

   وا ،ء ا    نء ان ا أن 
اق ، وأن   ء د، وا وع ب 

  وا واع. 
 +* ( ) ' & % $ # "  M أ اب: 

, - . / 0 1 2 3 4 5 67 8 9 :; 

< = > ? @A B C D E L )2(.  

:ا وأ:ا وأ  
  ةا رو   ا ر ": أن او  ا   ىا

أ إ دي ط  در 3(" ور(.  

  وأ اع :وأ اع :
 از ا  نا أ )4( لا    ا .

  ا  و م ا م ذ  و ،ق إموع وطا
  . ا إن ء ا  و    ا اوع

                                       
 أ   وه، ب اع، ب  ء ،    اي .1

 و5�220ا  وت. ،1219ر ،اث اء ادار أ  

  .283ا،  رة اة .2

3.  در ر  ب ،ب ا ،ريا 2�8872374 ، ر.  

4.  ا  أ  ا 4�362ا  ا وت، و ،ا  ،

، دار اب، وت، 3�484ح ا  ام ا  ا  آل رك،

1407.  



108  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

����������������������������������������������
������������ �

.ا  :ولا ا  
 أ  ا ا  اول اال  أي اس  أن  

 دا   تن او ،اون واا د ا ءا
 وا ا   م ، ا ا   ،روا
  ّل، وا   وا اأ اا و ،اب ا 

  ا ا  و ،ج اا: M ! " # $ 

% & ' ( ) * + , -. / 0 1 2 3 4 

56 7 8 9 : ;< = > ? @ A B C D E F 

G HI J K L M NO P Q R T U V W 

XY Z [ \ ] ^ _ a b c d e f 

g h i j k l m n o p q r s u 

v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

© ª «¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ  ¶L )1( ،
 ا ان ذا  ا    ك ا ا   ا و

   ا اوع.
  ر  و ،ر اا    ُّ  ،و  وا
ا ما و ، ولا  ،ا إ ذر م  وا ،

 2(و( .  
و ر ا     أا، و ،  ا  ارع  

  ،آ و  :ل "ل ار    و و ا آ
  .)  ")1اء: و، ول 

                                       
  . 279إ275  ت  ا ،رة اة .1

2. ا ا  ا ا وي، صم ا ز ا 131 ا  ،

  ا ن واداب.



109  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

    فا  ء، وا     ا و
 أو  أو ب رو     وآذن ، ء و ،

 ا   ،ا أ  ن او ،ا  ة  ا ا 
 : ل ،قا  ا ،ا  اM T U V W 

XY Z [ \ ] ^ _ L )2( :م لو ،M | } ~ � ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

 ´L )3(.  
  ل او: "   ء وأ إ     إن ا

  ن ا ،اءا  يا ا اء، وا  إ  
 :   اا و  ا  او ،ا  اM T U V 

W XY L )4(  ال، وا ة أرة ا آ  ا وذ ،
 ،ا :وا ،ل: ا .وظ ،ل، و :فأ ،ا :وا

 إ اوا ح اأ ، و اا وذ ،ا وذ ح ا
 5(أ(.  

أن اا   " ول  ب ا  أ اآن: 
 أن ا م  ،لدة از   إ ا مل، ودة از

ا  دةن، واء دون ما  ء، وأن ان دون ا
ارا  وا ر ا نم ن إ6(" وا(.  

                                                                                   = 
1.  و ا آ  ب ،ةب ا ، 1219 �3رواه 1598، ر.  

  .276ا،  رة اة .2

3. ورة ا،  39ا.  

  .276ا،  رة اة .4

5.    وىع ا1�100.  

،  اة 134 ،1ا  أ اآن  ا  اش، ص .6

ا،ا1996 ، ط.  



110  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

واظ  ى ااد واول  ه ا  ى ااب  
 وار اي  ا   إس اك اى وامر ات
  يا رة، وا دور ،وت ا دو ،ا ا
    ول اد اا وأ ،ماد د  ولا 
 ،ى ا  اء واد ا زاد  ى ا عوار

  ب ار ا  ءا ا و   ، ا  ا
  ا ،و   حأدراج ا ا اأ وذ ،ا

 :   قو اM T U V W XY Z [ 

\ ] ^ _ L )1( ،ل ، ل وا     وا  : "
 إ   ن  وإن 2(" ا( ذ و ، ل ام ا  ة

  ا  ام واة.
.ا و  ال اا  يا  :ما ا  

  ا ا د ارع  ى  أال اس من: 
: ت   ،رق واا  اى  ال  او
.و  
ام:  ا وا ا  : ة اعأم دة، و 

  ال، ور و  د  ه ا ا   ،وا
   .))3 ان  ا اب اة

و  ا  وه اي  أال اس وأ ط ل  
: M k l m n o p q r s t u 

v w x y z { L )4(، لو :"   ئ إل ا  

                                       
  . 276ا،  رة اة .1

2. ا   ا  ورد،  ا 4�104  9758ر.  

    ل. 2�139 ا ا  أ اوف ه و ا اي  .3

  .188ا،  رة اة .4



 111  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

...  1("م(  دوم  وإذا ،  عا  نم ع أوا .
، وا ع )  ")2 دون : "   ا  و ، ل

اأو ا  الا  ا  ت3(ا( أ ا  و ،
ّب م ال إا ء ز أ و ، إ  و ، إ 

)4(.  

   ارق: .1

  ب وا  ع، واا  ا   ا 
  واع:

  MM  //  00  11  22  33  44ل ا : ل ا :   أ اب:أ اب:

55  66  77  8899  ::  ;;  <<  LL  )5((  و م أن ا ا د و ،  و م أن ا ا د و ،

   إ ن ا و ، وا   يا  ر   إ ن ا و ، وا   يا  ر

..  

وأوأ  :ا ا:ا ا  
    ،و  ا  أ ا   ا ر 
    ا ، وأ ا ")6(  ا  ر در ا "ل:

وا 7(و(.  

                                       
  .20�554و ا  2�37رواه ا  ارك  .1

، دار ا 2480، ر 601اري، ب ا وا ،ب   دون  ص .2

.د ،  

3.  ،ا أ   ا  راداتا  ا ا  ا :

5�145 1 ،وت ،ا  ،1944.  

4.  ا ا1�20.  

  .38ا،  رة اة .5

6.  :  ب ،ودب ا ،ريا رق چوا ر6�2491 چ وا ر ،

6406.  

7.  إذا ر ا  ا ا ب ،ر ان ا6�2491 6406، ر.  



112  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

  وأ اع:وأ اع:
 ا  رقا  بو  نا أ )1( وو ،

 م ؛ا  ا ا  از و وطو مء أرا
 ، وقو ، وقرق، وو ،   :ن  

 وق2(و(.  
  ما  إ   ال اا   زا ا و

ّ و ،رب ا إ  بو ،وق واا ءه إع اض ا
 ه را  ض إّ  ،را  سا   ا  

  : ن ،را  ا وأو و ا  ن د  
 ل أ  ة درا ر أود  رد   : ،!؟ ا ر

 ا ا       ا وإ ،أ  ا 
 و ،   ة اال ا   ب ام  عا

ا)3(  ة ذ و ،ب اا  اء اال اأ 
 ا  ع ا اء. و   رقا  دإ    ر  إ 

  .))4م زاا   اال
   ورة  ا ا أ و  رق  ه ا

ّ ا ا  ا  م م  واةوا ا  
  ،ودا ُ أن  ا  ز ال ،    

ز  ":ا ل: أ و   ،!؟ود ا    أ س، إ
 ق ا ه، وإذا ا  ق ا إذام أم  ن  

     ط أن  ا وأ ،ا  اأ ")5(.  

                                       
1.  ع  ،8�240ا22�154وا.  

2.  ا  آنا 2�603أ.  

3. .ا  :ا  

4.  ا ا1� 163.  

5. وا ا  ودا ب إ ،ودب ا ،ري1680ص  ،ا 6787ر.  



113  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

    و م  ،ا      ا و
ال اا   ة  ن ا ذ  ا و ،اا  

. ب او  اا ا  
   صا     ن أم :ا ا  ب  ءو

 اا  ار م ه ا ،ا  وا ،ما  وا ،ا
ء واما   وا ،و1(ا(.  

2. :اا   

   روح  و ،ا د أ ى اا اا  ا
اوأ د  س ذىا   ،عف واا اوأ  وا
 :  ربب ا بوو اا  M K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

[ \ ] ̂ _ ` a bc d e f g 

hi j k l m n L )2(  قع او راء او ،
  ،ا ا  وردََ  و ، لا وأََ  لا  و ،

َ ل وا أ و و ف اأ ف، و  ه ور  
َم   و  س ا  ح ا ارض وا    

 3(روي(.  
 أ ه ا  و أن  أن  وا ا   

 ن داو ،ة ا  وأ ق أا   ة اا
ا ط  ا رق أا   4(وأ(.  

                                       
1.  ا ا 2�146.  

2. رة اة،  33ا.  

،  ات از ،، 2�295، وا ا  ر 2�296أ اآن .3

  .62، وا ام وردي، ص7�161وم اوطر

4.  ا ا 2�150.  



114  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

   اة: .3

  ،ط سال اأ أ  عم م ة؛ا رع اا 
   ،  س دون وال اأ أ  ا وا
 اة  ان اا وم ق  اع، م  أ اة
ر اء وا  اس ر   أ ا  أو 
 ا و   ،ن ظ و ،ا  ن أ   ،ا

.  
  :  ا ا وM k l m n o p 

q r s t u v w x y z {L)1( و ،
   :وع، واا  وا اا طا  :ط

وا ا : ،   ل  نوأ ،وا وا 
ار، واة، و، أي  ا أا إ ا   اة 

  ا  ا   أا و  ، أوا أو
إا   إ  ل أو ط  إ) 

(ا  ة وا  ،ا  وا ،ا  و ، 
 ا   ومووا  وا  )2(.  

 ّ ةا ءت ا و ،دا    ةا  
 " ، و روا ")3(: ا  اا وا  ا  : "ل 
ل ار    يا  ،اوا وا ا4("ا(.  

 ا   وا د ده اوور ا  ن ة؛ 
   ا  ، ا   وردت وه، وإ ح أو  د 

                                       
  .188ا،  رة اة .1

، دار 1�128�129 ،1آ  م اآن ر إا  ا إره و .2

 زي ،طا 2001 ،ا.  

  .9�139م اوطر، ب م ا  اة  .3

4.  ر ا   6689رواه أ.  



115  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

 ض م ا ا م ؛ء ا     و ،ا
.   ةوا ا ر  د  

 ا م  ءووا أ   رل: وط أم ا أ أ" 
ا   ةا وإذا أ ،ا أ  ا إذا أ 1(" ا( ،

و  ه إن ا اة؛ م     ، أو 
 M Q R S T U VW:  أم     أمل ا ل

X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a 

b c d e f g hi j k l m 

n o p q rs t u v w x y z { 

|L)2(.  

ا  تا:  

    ا وات ا:و
  أا   ز اأ      إذا ا

: ا أ وذ  
. إ ا د  ا    

 ة ا د   وا ،  ا  .  
أو أ ار ا   أن  إذا  را   )3(.  

  ب ز اوأ  ه اوأن  و ،ا  ا زا
  .)4(ذ وع  إذا رأى  ذ ورة 

  

                                       
  رواه ا أ  د . 278 �8م اوطر .1

  .44ا،  رة اة .2

3.  ا ا1�100101.  

4.   وفا ا را  أ   ا  أ  ق اا

 ،زا : ا  ، وت. 266ص ،ا ف، دار ا  



116  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

ا أ  وا ال اأ  ا :ا 
 .ط  

  س وا  ودرء ا ا د ا  أ 
 ء؟! واا  اله ا م إذا  ،ال وا 

ّ  ،ءا  إ   دة ا ال د اأ  ي  
 : ل ،اM ! " # $ % & ' ( ) * +,L)1( ،

 M @ A BC D E F GH I J K L MNأ:  ول

O P Q R L )2( ،ا  دون و ءوا آ ا  وا ،
  امن  ت أه، ذ  ا، و اماد، وااد 

أ ا  إ    وا   ا 
ء (وووا ء او بوا ،وا  و ،( ا ا

 ا ن وإن ا ار  ُّو ،اا و ا ا
رد .ا   اآن   و ال، وُّ ط  وإن ن

 وم وإ ر  الا  ر  ا  ا
 اض   ، وو ا    واب أ ل 

 :M T U V W X Y Z [ \ ] ^_ 

` a L )3( ل ال رو ،": تا ا اا ،ا: 
 ل ار، ؟ و،  إ ا  ا ا و ،وا ، كل: ا

 وأ ، تف او ،ا  وا ،ل ا وأ ،ا
  . )4(" ات ات

  وأ ل ار$  وا   وأن ا  
  ا، و  ا اي  إ ا  ا ،َل 

                                       
1. مرة ا،  152ا.  

  .2ا،  رة اء .2

  .10ا،  رة اء .3

4. ري وة. رواه ا أ   



117  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

 ُِل اَُر$: "  ،َا َذا اإ َِا ِ ََْ ََُو َمِه، أَِْ ْوأ ُ َِا ُِ
َِ َرَ1(َوأ( َُْوا َِِ ")2(م  ره ا ا  ادوا ، 

.ذ و ة وو  
 ا ار ا إوأو ،   او ،ا رؤووا

ل  م  نوا ا   :M % & '( ) * 

+ ,- . / 01 2 3 4 5 67L )3(،  رو
 )M f g h  iL )4ل : ا  د ا وه، وظ وزه، 

و  ق ا وإذا إ  ذ ع إا   و إ  
 .  

ا  
 ورت اة و  ي إمن  واب  . ال 1

   يل ال ال؟ ا أي و ، وا ن اما
.وق ا نما  

. ال اي اف ارع  اا    وح امع 2
  ى ن، وو  و ،   ، أو  وأ ّ

.ا ال واا 
3    و ا   لا ن و ا  .

 وا ا  اله ا    ع، واإذن ا و 
.وا 

                                       
1. .راوي ا   

2. وا را ن إب ا ،وا ب ا ، وا ، 

  .2983ر  1239ص

  .220ا،  رة اة .3

4.  ا ،رة ا9 .  
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4و ،ّا ور  ا  لا .   نما 
   و و  ،رعأراد ا  وأم   إن و 

.موا ا  ط   ذا  
5 ،ر  دّ  لا  لا  و م د اّ .

ل إق اوإم ،و  ا    دق اموا  ن أن 
 ت، وذ ث و ا   و ،ا  ن أن وإ ،ا
م إ أن ن   ، وإ أن ن را ، وإ أن 
 ،اا  :موا ،ا  :وا  ،  ن

 ا، و ار ا.وا : اال و
6 ا ا  م  رب اوا ا  ا أ .

  يده او ن اأر  ر  ةا ما اا  ، أول
 ء ا ا، و  ال، و ا   اد.

  ر   ا وأ   ء ن ا ن اأر
ارواح واان، ذا ن وب اة ور ة امن او ،ة 

. أ ووا دن امة ا ور   
7  اء ، دوا ا ا  لا  ت  .

 وذ ،د  أو  و  ،زعا  أ ق إل ا
  اق، و د ، ود  اد .

8  سي اأ  الاول ا  ا ا  أ  .
أن د ا اون واا، ون ات   دا اء 

 ،رواوا ا   م ، ا ا   
 وأ ة واوا اوا ا ا   ،اب ا 

ال اأ   دتو ،ط سال اأ أ دى إ  و
 و. ت  و   ى  أال اس ون 

    هو ا  أ   وأ إ ا و  ا
  م  و  ا و ،وا اا وأ ا  مأو

.أ وأ وآ .اء ا دي إا وا  
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ادر واا :  
-  وا آن اا.    
  .1335 ،ال ،  أ  اص أ اآن -
- .  ،اا  ا  ءإ  
-   ا ، در  : ،2 ،ط  ،. 
-   ا   الا.زت اا ط ، 
 . ا ا    ا ارة   ارة -
-  و ا را   ا ا  ا ال وما" درا

رم"    رة ،اا ،ا 1987، دار ا.  
-  ،زت اا  ،ر  ا ا.  
- ا   ا  ما  ح ا رك آل  

وت،  ،ا ،ب1407دار ا. 
 ،اة ،  اي،  دار ا ،ا وا ري -

2004. 
ء ا ا، إ ، دار  إ اآن ا  ااء  -

.  
-  ا ا   ،ازيا وت، 1ا ،ا دار ا ،

1421.  
-  ،ا  ي، طا ر ا فا  . 
  ار،  ر ر  ،زي، اة. -
-   نا و  ي، دار اا      آنا

 ،وت ،وا و  ،1399 ،ن 1980. 
-  ،ا   اد وا م أ  ا 1،  دار

 .1431 ،اادر
- ا  ةآاا ،دار ا ،طا  ا  ن.  
  ل. ،   ا ا  أ اوف ه و ا اي -
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 ا ،اثء اإ أ   وه، دار  ، اي -
 وت.

-  ،ا 1 ،وت ،ا 1411، دار ا. 
 . 1999ا، د،  ، دار  1ا  ،ة ارف واال -
-   ري، دار اا.د ، 
-   ح ويا.و ا ا ، 
اق ا  أ  ا   أ  ار ا اوف  -

 ،زا  : .وت ،ا دار ا ،ا    
-  ريا  ،ما   ريا  ح1ا  ،، 

2003. 
-  م  ا  ،ا و ع أ ر ا دوسا

 1986. 1406 ،، دار ا ا ،وت1، زل
  1406. ات ر  ن ا، دار ا، اض،  -
-  و اا   ا  ا  ھ1377 ،، م. 
-  ما   ا ا أا ا   ،1دار ا ، ن

 ،1421ا. 
-  اوي واا ا  و    وىع ا، 

1ةا ،.  
-    ا  ا  ا ،دار ا  ،

1951. 
- وت ا ،ا  ،ا  أ  ا. 
-  ،ر  ا   ،ا ا :  ا 

 ،ويدار 1ا ،ردن، ا1420، ا. 
- ،ا  ا ر ا  ،ا  3 دار ،

ار اة، واا ،ب.ا دام  
 .، دار إء ااث ا ،وت ا ون -
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ا  ا ا ر  ا ادي،  ا ،ن،  -
1394 1974.  

- أ  ا ا  ا وم ا ،ا ة، دار از 
  اة.

 ا   أ ا ،: ا  ا  ارادات  -
ا، 1 ،وت ،ا  ،1944.  

-  ا  ،وي ا ز ا ا ا  ا ا م
  ا ن واداب.

-    ركا ا   وا ا   ا ،ا 
 ،ا ر اأم اوي، اا أ وط ا  

  ر، ن.
 م اوطر    ام، دار ا ،وت. -

-  ،شا  ا  آنا أ  1اة اا  ، ،
،ا1996 ط.  
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ا ا   . أ   
ا  را    

:  
ا  رب ا، واة وا   اس ا، اب 
 ت، وا و ،ا  وف، و  ،راة واا 

وا ا و ،روه او  اآ ا  ا ل، ا
   وموه، واا ار اي أمل ، أو  ان.

و :ن ا ا    ا او  اق  رة 
  ذن ا  ، ا ا   هق وأع ا ل ث

ات اا  ، ا    ا ا   ا 
   قا أ  ت ، وا  قا  ل وآ

 .وأ ،ا، و ، ص ام  
  ،تظا   أ در   ج إا و

ار  ق، وع ا  .ت اول، وآا    
 وا ظت اا   ق وع ا  أن ا

  تووا وا ا و ا ا  ت ا
 أن م  ول ا ،وا ا ه ا   أ

ا   ه ى، وإا م وأ ،ا و ،
 .او  ،اوأ  ،ن ن و  

ه ا ا    أب  در  ، اد، 
 ،ا أ  ٍ  ،تا ق، ون ا ،د و

ا و .  
 اد اا  ف أن يف اوأ ، ادا  ّ 
ا اد، وال ا ، و   ا ا ا، واة 
ا، إ ار إ ا، ود  إََ  م أو ُم  ،ب 
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   و  دا  ،و      رؤ
، و و، و اث »ان وان واف«وأ و مول 

 او ا    ءموا ،ا  ا  رة 
 .ا و  ةا   ا  ذ ر  ،لا  

أ أ م : د  
 .ا ا  أن  م  

واث  أن    أم اث،   وع، و ود؛ 
 أ ذا ا   ،  ا  و ،مز  نج زم م
 ت إت، وإذا مأ ما ت إذا م ،  وا ، 

وا   وإذا أم ، –لا ا و–  .ام  
 ا  د  ،ادثازل واا  د د واا و

 م ر؛ا دا أم  ،لوا ا دا  ،ا اوط–  و
 ط–  ،ك ة ، ا و ، ي أما  تو
 .  

 أ ي ات،–واو اداأ ،امت ووة، زراوأ  
  ا  اد ا–     ،ع ار وأ رة

  و ام  ،ر   را ا  ا  وا
  ه  اد. 

ا    وج ا و ،و    ءاّ   
 م مو و  اث اا ان، ووا   أراد
 إم، و ا  ظ وظ  ،  ق ال: إن اء 

م مز  ا   هور اذ اا  أواا، وأم   ا
 .   رب ي رأوا، وا  

 .وا  م  ،أو أ أ اا و  
  ه اؤ  أن ن  ر دا   ت: 

  م   ا ه، و  ت دىم  وا 
 وم ،    ا و  و ر، و  
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م، و ا ،  امد، و اق ارك اي ت، 
  ! و أه

ما ظا  وا ق واا    ا  أم
  ا  و وأ ت، دورووا  ، توآ ا

  ا  ،تووأط ر  ات، ووات وم   و
ا ار ا اذ،  ار و اا ،م  ن ا 
 ا  راو را  ا   يا ا  ا

 ذ وأ ،ة. ا  
ا   ، د  إ ا  ،ت وت، 
 ،و ة، اوا   ث  لُ ،ت  تو
 ، ّا   وا ،ا م نان، أ رات قط ّ

ن   ،ء إ د أة و ل، و ق أر  أن 
 . ولز ا و اا  يا ،ا م  

  يا  أدري دّره–و –  ه   ر–أنا و– 
  . )      !)1ات ؟

 أم  و :ل أ -مز ا أ-    
  !  اوا؟

 و  ،ا لا إ م  م  ،درة  ا  
  ري  يا– أن م  –   أم  ،اأ م و

  ،وا ا    ٌأ ة، وو و م ا إ

                                       
1. إ   .د و  ،ر ا ا  ا وى ا ام أ ا

    ،1،1425 -2004 . ا  وااث، د369 ،ز، ص

 أن ا    ة–وم و ي اُ–    ه  ر

     اه. 

 ، اار ام ، م417، ص2ام  ا ا ر ا وا، ج

1984 .،  
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ر ل ن و  إا ة  ار ال، ّ ن ور 
   اة، و اة.

  ن : و  أن ف إ ا واٌ، أو م ؟ 
  بن أ ل: و––  م ؟ و و ،ام إ

  ر ا ا ت ام وأمت اس، إ دة اأت أة، و؟ 
ت!! من وّ ؟ أة؟ وأّيأّي ا ...  

   ... ا. 
   أ؟ ُ  ري ا؟  واا ث م ، ؟

   ُّا إ ؟ أو ون؟  ّ  ما؟
 ا ظا ،د  ع واض ا   هو

أر    ن ؛ا ة ادا  عا   جأ أ
  وع ة  ارف،  ––  ع اق 

 ا   واب،  وت م  أم أن 
،ذ  اا ا ط ورات ا ا ا  درأ 
  ارا و ،ق واا  ا  ا  ى 
  ك    ،ا وأ ا ا  ا

 .ا ا  أن أ ا و  ت م ،  
:ا   

    و و.ا ا ا    ا إ
 أ   ظ   و ، أ  ا  ا أ

.  تظ ع وا  
   ولا  و :  إ    ا و

:   ق وا  
. ا  قا  : ولا ا  

ا ح .اا  قا  : م  
أ ا ام  ن  اق  ات ، وء 

:     
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.  قا  : ولا ا  
. ق واا : ما ا  

 . ق وق ا : ا ا  
 أ  تأو  أم . ا  

: ا ا  
  ا و  راءال واض ا   ي اا ا

    و ن ا  ظت وات.
...  و ،ا   ا   أن ا ا أر

 -  زق  م، أ  ات، وإن ء ّ  و، وأن 
 و  -  ةو ،  دة :   وأن ، 

َ َو، ( »ر ادة، ود اة « ، أو رة أرب اك: 
 .( ََِا َرب ،َُء اََ نأ ُءوَن إََ  

 ِوأ  رّب  
* * *  

������������������������� �
: ا  قا  : ولا ا  

 ا  ،واو   ؤهو ،و  ق ق ر قا  
  .) ،()1 ااو  ء  ا)اق

:  ا  اواب، ول  إ اأ ا ال ا رس: 
وأ  نما  قا ء؛ وا ق إ م ق؛ا و ،

  .))1م ق ، وق اب  ال

                                       
ا   ا وا  ا ا ا ، ط أ ااوي  .1

 ،ا  دو  

، وام اق اآم وأه  ا 1979- 1399، ا ا وت 424، ص2ج

 أ اى ، ر   ، م60 ا ا اي، ص

1429-2008 .  
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 : أ وو ودت و ، إذا 2(ا( .  
: ق ا  ب (ل و)   واق... ايو ح 

  م توو   ، إ   ة، أيق وا  
  ، ))3ر، واق مع اوح، ل: رأ م ق، أي ع  ات

  . ))4ج  ان قن اوح 
  

  :ال 

  (قا)  دم و       ودوم إ  

و  تض او أ    ا     دتو  

رد: ام وو ا و إذا ،  ابأ  ن 
 : أ  ودت، و وق « و  اق أ ء زو«)5( 

 ،   ذل و ا و  م ،  أي

                                                                                   = 
،  3 ا  ا أ  رس،  ا  رون، ج .1

  1399–1979 .، دار ا 117ص

2.  ، ض   ،يزا أ   ر  ا  ام

  ، 185، ص9ج

  1 ،2001 .دار إء ااث ا وت، 

3.   ،يد ا   "ح او ج ا" حا ام

   ،1990 . 4، دار ا ، وت، 185، ص5ز ، ج

  . 424، ص2ام ا   ا  ا، ج .4

5.  أ ، ا  ا إ  هأ  ه وق، و  : دون  ه

 »  م    ،وق     اق أ . «  

، 178، ص1ات اى  ا   ،    ادر ، ج

 ،ا 1410، 1دار ا -1990؛ وج1 230صإ  ،در دار  ، ،س ن

1 ،1968.  
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وإن ن درا ودمم؛ ن أ ااق  اب ا،  وق إ ااق
و مموا راا  ذ  ،ق ا 1(و(.  

 :اق ادو  و ،ا   ،و ا »  كرو
ار«)2( .  

 يوإ: « ا ق ا زا و ...م ق ا ،ا 
 وو ، ق ب، واا ا و ،ا ق إو
ا ، و ق ا أ ق، وإ ق ا وا 

   .)3(»ا  إ ا، و  ،   ده 
 ق ا إن :ا ا  ل ي وا وأ 

 ي)4( .  
 ا و :ا  ل ور ال أمأ     
ا وار واد، و  ورد   اق،  ا اول:

وق اوح  اع، أي إا  ا، و إر  اة 
  واة.

                                       
، 3ن اب     ر،  ا  ا وآ، ج .1

  ، دار ارف اة.2154ص

2.  .  نا أ  

، ب  ز  ،5797 ر 2278، ص5ام  اري "  إ" ج

 اءوا وا ا  وت ا  دار ا ،ا د  3 ،1407 -

1987.  

، 1811، ص4ورا    اج اي،   اد  ا ج

 ر 2323 ،  

 ا ب ر.وت اث اء ادار إ ،  

3. ا ر ا و  د ا  س اأ    ،ي

  ن اد، 

  1419 -1998.، 1، دار ا ا ،وت، 484، ص1ج

  ، دار اة.465ا ا ا  وأ ات و، ص .4
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  ر ل ا ) :  َو َِا َِ َََ وا إُ
اَ1()ُز( :  

اق أن  ا  آ  أ وز، وه اد، واق « 
) : ل ،مج واز  ِتْا َن إَُ َم ()2( .  

  . ) :«)3 وطد ،ل:  مق ق ا« وء  ادات: 
  ل   ل ا أن ق اا و  ا وو

 إ  قط  ،ةة و ا  وحج ا  أو ،(قا)
و ا ا  اق أو  و  ، ا  مع روح 

4(ا(   و  ،ا  ا وأ  َ و ،
 ) ،َ ا إ َواا َرْا َا َِ( اَُز ِا إ ُْ)5( ل ،

 ا ا–در ور  ا أ–  :ا   »   أط
ا إ ا  ول، واا  ا ط  قا  

                                       
1.  ر ا ،رة ا71.  

  رة امل.  6، وا 69، ص24ا وا  ا ا ر، ج .2

ادات   اآن ا ام ا  ،  ان  .3

، وام ا اآم ا1423-2002  ، 3، دار ا، د436 ،داوودي، ص

    ،1405  . اب، 280، ص8إ اري، ج

 زب أ أ وا أن روح ا ج  ء   ط  ااء .4

   اة ّ  ا، أ روح ا ق  ه   د 

  اه  ع اد  اف ال، واد د     ا ى.

،  ر 499، ص30و وآ، جام  ا أ   ارمؤ

18534 ا  ،زب  اءا  ،2 ،1420 -1999  ركا ورا ،

، 93، ص1ا  ا ا اري    ادر ، ج

 ر 107 ،وت ا ن، دار اب ا ،1 ،1411-1990.  

5.  73ا  .رة ا   
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 ا إ    رة اا   ا  ت، وا
 ا م   ا 1(»ا(.  

:ما ا  ، إذا ا و   ورد  و ،ا
  ءتأي  و ،   و ، ة، أيق وا
. ده   

 وا–أ وا–  أنا  ق، أّ  (روا ا) ولا
 و ،     ورود ذ  ل ،وق   ا

أ   أي ،م ق ا : ،  و و 
  ورد  ، ق   أن  وق؛ إذق اا ز  و

 أ  » : وق  اق أ ء زو «   ول أي
.او     ذل و  ، ع  

أورده ا    ل و ق ا  :  ي
  أ ق، ه  أ د  از أن   ه

:  ق ا، دون ا إ و اه، وإ أ اء 
.(أ)  دل   

 رةق  ا   ا    قا  أن إ
ان اا  اد و ،ا إ ق او ،ق ا زا  و ،

  ا  ق  اقن ا ن ،اقق ا   
را ه  ن وإن ، ل ز، وا    

    إط  «. از ق إ ا« اي: ف أن ل 
 : ما ح:اا  قا   

  اون   د  م ق،  اا ن أه 
   ا   د   وذ ،ا   وأ

 ف  يا ،د  داظ، اا م  ،اوأ 

                                       
  . 71، ص24ا وا، ج .1
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ادا      ب أ، و ح ٍف   ااد، 
 .ا س ودا وإزا  

  ا ا  وا  و–   ّم ر
  ان ام  ا  ر؛ إذ أد ّ ه "ا اي 

  ا  ،–   أ ّ  د اق  ا)1(ه"
 .ه ا  ل   ف ا لا   

و  ردم  الأ ا وا  .ذن ا م  ،نا ا   
 :ال اأ  

  ل  ر–ا ر– » :  ،  ا   إذا
  . )  «)2 و ه 
 ل او–ا ر–   ا حّ  أول و

  : )3(اق
 »  نو ،م  ف   ،م با  ا ط 

أن  أن ط ء   ظا ف  م اع م، و
 ا  اد اظ ه، وآ   ا ول و ،ا ا  اد

  ط   ا  ل ،صا و،   اد اظ و
 ا  ،هظ   اد أم   ف اص، وظا  د

                                       
،  62، ص1ام ا    إدر ا ، أ  ج .1

 ، ،ا  

1 ،1358  -1940 .  

ت، ، دار اب ا ،و292، ص2رواه أ م  ا، ام  اوء، ج .2

4 ،1405 ،  

، را  ا    ،  14، ص1وذه ا    ه، ج

 ،ا  

 ،ا 1419، 1دار ا .  

    أم أد   رّ ه "ا اي   ه".  .3
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   أول    ءئ اه، وأو آ أو و أول ا 
أو    آ  ءئ اه، وآ ،   ء و

 ، حدون ا   ف   ا ن  ، رة
  . )1(»أ   أ ، ماد أ   دون

  ر  ا و  ا اي اق ر
إ ام  ام – » :   ا ا واان–اوت، ل 

 ا  م  ق اا ط ون )2(»ا ا« ؛ وذ ع ا
 ا  أو ب إ «)3( ن؛ و » ان م  إ ا 

   ن  إ   أو ق ا  «)4( م  ، » 
     ف ا إ ه إ    ، ا 

د ل اظا   أو ، –– وآ و ،   ، 
 أ  ر  وى5(»ا( .  

 : قا أ  ا ء ان ا أ »  قا
إ  ات، و ات، و اات، و ذ ف 
  و  و ، م حق ا  و   ،لا

 ر ذ ق ا     ن  ،ذ م ق ا

                                       
  . 50، ص1ا ،ب ان، ج .1

2.  أ  "يا    آنآي ا و  نا " يا 

   ،1 ،1420 -2000 . ا480 ،، ص 2، ج

، و 14وام اق اآم وأه  ا ا  اح د، ص

ا و ا  رة  راهد ردن ر كا  1426آن، م -

2005 .  

، وام اق  ء ا وارس ا ا، 316، ص2 اي، ج .3

  .25، و  ر  اء ا، اد 55ر إا أن، ص

  .55ن ص، ورن  ار أ91، ص6 اي، ج .4

  ، ورن  أن ا ا. 91، ص9 ان، ج .5
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، وب    : ( ُذْق إم )1(»وااًء و ف ال 
( ُا َُا َْمأ)2( ) :ن، وا أي: ا ،ِا َْم مإُِا ُ()3( ،

 .) )4 ذ  ق ن ادهإ اا أي: 
  ا ا  ث إو ا د ا ن أب 

 : قا  » ،  اد ا  اا م اق واا أ
ن ا ة إا ت وا ت، و«)5( ،و  ا 

اق واا د    ورود ا و،  اق واا 
 أ إ   ،  ورود ا  و ،ت ا 

: ةه ا  »   ا  ة م ةه ا «)6( .  
  ا و–ا ر–  قا ن أ  ا ،ذات ا 

  دون ات إ   د ، ل:  ،ودوره  إح ااد
 »   ،آند ا فو ، و ا   آن، وا  

ف ااد، وىا ج، وأاف واا  ادف او ،وا 
 ا اد     ه، ا  ا  ه د 

 ت ا      ،ا «)7( .  

                                       
، 159ا  ن أد ا ا  ا ، ران  ، ص .1

 ،وت ،ا 1407، 1دار ا-1987.  

2.  ر ن، ارة ا49.  

3.  ر د، ا رة87.  

  . 160ا، ص .4

5.  دج أو   ،ا د  ا  ،ة ا ح ا إ

   ،1 ،1976 . ا31 ،، ص2ط  و ااري، ج

  .32، ص2ار ا، ج .6

، 15ع اوى  ا أ ،   أمر از، و اار، ج .7

  1426 -2005 .، 3، دار اء، 94ص
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 و–ر أ  ا –    آ ط  ا ا
ع او   ما ا ا   ا ل)1( » : :موا

 وا اآن د  غ أن ه  ن  اط  اب 
 ... طأو ا ، لآن، وا ا إ م   ،

  ز أن و ،د ا اء را  ا،  إ م  
   .)2(» ا    وق

 :ا  ءا   ا  ر لو »  ن ا
 وا آن اا    و ،   ّ«)3( و ،

   
–ي اُ–  لوا  مم  ن دون أنا  

 ه    آ و  و، و ا » ده أن: 
 ب واا  ب  م   ا أ ،توا اا

   ل4(»وا( .  
 ا ه ا أ–ا ر– رة ا  ا  ،   را

ّو ّو ّ قن ا   ل ،– ر ا ق : « – أا
ا  إ  ،ادا  لا  و ،ا و ،

                                       
أ ا اول   اوا ن،  أرادوا  أظ اآن  ،اا  .1

  ا اي رأوه   م إ   أظ اآن  ا وان. 

  . 355، ص13ام ع اوى، ج

2. ا ،ر اا .م   

، ورن ق اآم وأه  ا، درا م   14، ص6ا، ج .3

، ر   رة م132 ل  ا  ا ا اي، ص

  ،ىا أ  ،ل اة وأا 2008 .  

  . 132، ورا ر اق اآم ي، ص18، ص6ع اوى، ج .4
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 اا اا أ  و ،ع او ،ا و ،ا و
 ظ ه، وم   أ  ،اد ا «)1( .  

آن  ار اق واد   ن ا   ط ا
 : » ابف اُ رةو–اب ا أي–   م اد، إا و

 :   ،لا  ف، إو ظ إ إ  يا وا  :ل ،
ا م  ن ا إذا ن  ق، وأا  أو ، ل   

  . )«)2 ا ، و ط اآن 
   ذ    ا ن أ ا و

م3(ز(     نو ،ا   ن ا ا  
ا   يض اا  ،قا  وا 4(ا( .  

ن و  ، و ء ا  الذات ا 
اق  ،م را ق  دت اظ؛   ن 

دا ق  ون ا  رة وا ،    وا ،ا 
  ،    رة ا أ ، د و    

5(ا( .  

                                       
  ، دار اب ا ،وت. 9، ص4ا اا   أ    از، ج .1

، دار ا، 10، ص1ان  أ اآن،  ا   ، ا، ج .2

  وت، 

  . 69، 68ورن ق اآم ي، ص

3.   ا ر 490 .  

4.  ر را  ، أ  أ     ل اأ ام

  ، 179،180، ص1ا، ج

 ،وت ،1418، 1دار ا  -1997 .  

، وام  اار  أل  ا ادوي 249، ص1ام ار ا، ج .5

ج ،  د ا  ،ريا أ  ا 72، ص1ء ا و ،

 ،وت ،ا ه، دار ا1 ،1418-1997 ا ا  ق رنو ،

  . 25ا رة ط  ، و  ر  اء، اد 
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: )ََْا ُا ََوأ َا ََ1()َو(  و ا ّ ه ا
  ا  ،ا وإ ،  ا   وردا ،وا ا  

 ، ىّ) :ا ُْمِ َِذ َا ُِْ َُْا َمن )2()إ  و ،
  ر او ،ن ا  ظ ،ا م  ّم  ،ا

  . ))3 ا م وّ  ظا  اق
 ا  اف ا  ا اي ذم    ، و

    م ، و ّ  ا دّل   ا ن او
دان  اق،  أو د  أ، وام د  ،ن 

  ير اق–اا ر و– ا   )4( .  

                                       
1. ة، ارة ا ر 275 .  

2.  ر ة، ارة ا275 .  

، ورا 74، ص1، وام  اار، ج180، 179، ص1را أل ا، ج .3

 ل اأ   

، ورن  ارة 1392 -1972، 10، دار ا ،وت، 162 اب ف، ص

 ط  

  .  42، ص

4. ح ا     د  ا ر ا ا  

    ف  رة    رة، وإن د   م  ا 

ادوي وا، ا ن ا  د رة،  إرة،  أن  ن 

 دا  أو أ دا  أن    ،ق  أ  ناء أ ،رةا د

  اق م وه ظ، و  د ارة. 

 ا  ا  ح ا ام » امد ا  ا  ا

،  وج آ 242، ص1، ج»وا وأ ا ر ا  ا  د 

  وأد ا ز ات، 

، وأل ا ا ر 107، ص1دار ا ا ،وت، ورن  اار، ج

، اار ا  وا ،وت، و ارة ط  489  ، ص

  . 42، ص
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  ا أ  د   قن ا ولل اا  
ا  ا وظه، و ال ام ن اق   اّق 

   در    ،ا   –وا ا–  ،
 إ ن ا و ،ا    و ،ا  أ  

رة ودا د  قّا  ا  دا    ،رةا 
  و أ د  د  أو ق أا  دا ن رة، وإ

  . ))1 ا وا، رة
ا ا  و ا–ا ق  –را   – ر

–     ،ا ا   اعأم  ع اا
ا ام    ن ا ا   ا  ب 

  ت ت اإ س، وا    ب اهرع، ما
  م م   وإ ،ا  اا    ل ا

):ِذ ا إَِْْا  ََْن  )2() َوَذُروا ا  ا و   و
 :   ا »وا ،ا أو م  ن ،م ا 

   ا رق او ،ا ام   ،م م «)1(  ،
 را و  قا أ  : ا  » ا؟ فُ و : ن

                                       
1. ا  ن لا  ن     ا و ،ا    

 ،و مدر ا   ظت اد إ رة راا رة ودا د  ا

 .وا ا  ا   ا ن يق اا إ   

 وا   ن ا أ أو ، أ  ال ام ق ق  ا

 ا  ف  ،ؤهأو ام ا د أو   رةا رة ودا د و

  قرة"، وارة واا" ا  دا ا    أن  ى إذ ،ذ 

ا  ا  -   ر ا   - .  

2.  ر ا  ،رة ا9 .  

ء ا  ن ا وا و ا   اا ، ار  .1

  ، 50أ ا، ص

 ،اد ،درا 1 ،1390 -1970 .  
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و : ا إ ا د اب، وا  ا أ د؟ 
  رى   ق ا  ذ  :« ،ر ق  وا 

  اق رة   ، اق؟ و« ه،  ا ده: 
: ا ّ، أن ه ا  رة ا إ « و « : ا ا؟ 

م و ، و ن ا ل َ ) : أَ اَِ آَُا إَذا 
ِا ِذ ا إَْْ َُِا َْ ِ ِةِ ِدَيُم ََوَذُروا ا ٌَْ َِْذ َْ

(ْ)1( تا ن أ ا م و ،، ، و   
ا إ    ض  ا ا ق  و ا 
  إ ده، و   إذا  ضا  وإ ، دا

  إ   م م  اا،  ون  د، 
وا ن ا داتا  ا و ن ،ا  ا  

 اأ ن ذ ،تا  ن و ا ا ا و
  رى   «)2( .  

 اأن ا  و–ا ر–   ق، ر ا  
 ح    ل،    د ة اال، وإ ا

 أم وإن إاق  ا وأ  ات ا  رى  ،ف 
 اق  ن ا ، م أو ق    ر 

 و ،اءاا و ال اأ  هذ  )3( .  
 اأن ا إ ر ا و–ا أو  –ر ق ا ا 

   أد وا ،ا ا  ا م ،ا اا
ا دة اإ إ   ان و ،   وري ا

   اا ا ب اأر أد  ض رده  ل ،ب
  م ك؛ا  ا  ن ن أن    اا 

                                       
1.  ر ا ،رة ا9 .  

  . 51،52ء ا، ص .2

  . 43ام  ارة ط   "اق  ا"، ص .3
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  اع  م ن ، أو  إ و ، إ  و 
ف دان ا ، ا ذ   ل  با و  ل

  ااق أ ؟ 
  وإن ن   ،    د  ا؟ 

 : م  اا ر ل »  اقا  اض أنا
 ،ا  ترات وز وإال ورأ ا   وري 

و  اتو روأ ،   ، اه، وو د  
    ا ا   ،  و ،  
 ل: ا إذا ا   ن، وا و ،ِا وو ِا

 اا  و ،اء واأو ا ،ا  أم ،  ،ا
م إذا ل  اة: ت اء،  أم  اء اب ارد، دون ار 

ا ن د و ،ا ) :   ، ٌَِ ٍءَْ ِ َُ1()َو( ،
)َْزر ِا َ إ ْرضا ِ ٍَدا ِ َ2() َو(  صو ، ) : ُا

، إذ    ذا و، و )3() َوٌِ َوَْ  َ ٍَُء َْ  ٍَُِء
 : ةظ اا  اب ا ا ة، وأ ،

،وأم ذ ،و  ،و   أي و ا وم 
ا، و در  أا   اب وو  اه، و ورة م

      : اده، أ وري     ال
  ،   أن  م و وأ دو وأ ا 

و رأ و ،و و و    ه أد  ،
   انا   ور «)1( ا اا أ   ،

                                       
1.  ر ة.  29ارة ا   

2.  ر د  6ا رة  .  

3.  ر ا ،رة ا62 .  

، دار 228، 227، ص1ا  اا   ،ا ا، ج .1

ا ا ،1 ،1413  -1993 .  
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 ن او ا  ا    :ال م  » ا  
؟ وا  ه  إن ب واظ اأ  ف  لا  

––   ا    ؟  ا1(»ا( .  
 ه  ––أ ا  » ض ااب:  –ر ا–ل 

 ال اأ ا––  ا نا رة، وا دو ،او
  وأ ،ا او ،زور ،راوإ ،ال اأ–

– وا  ا   ن  وريا ا     ،
ا  س ا  ب ه،  حا   وإن رآه

   اه ن ظا  لا   2(»، ود( .  
ا ا ا اد ا–  ه اهذ ا– وا ا ،ت

 ا  " ا ال، وا ا " ،ل أو ،   
 ا و ،م  ا ل، وطا ط ق ا ه لا

ا ،–  و      ا –  
   و ،ات وو و روإ أن ا  ،هو د

 .ا د     
 إ ا م  ظ   اا  اا   و

 :  
1- .ا  ق ا  م   ل وا ا   
2-   ال وأ ا ة و،       

دي إ ل ا اوري، و   ا  ي  م أن
 .ا د  ل ال، وأ  ا  

 اأن ا   وا–ا ر–  ا   
اظ ا   اا ا  ، إ دا  ا اال، 

                                       
  . 228ا، ص .1

2. .م ا ،ا  
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–ا ا    د ا، وم  وم  ا، أو 
ا دة  –ررة ووإ   م ال اال أا ا 

و ، أال اب، أي  ا  وع اب، دون أن ن 
   .ة  اِط

ار اا  ا و : ٍ أ    
1-  .م   ل و ا  
2- ٌاو  .م ال اأ   
3-  .ا   و   ىأ ا و  

 ا ا   أن ا –ا ذ –ر اا   
  ارهو ا  ا د أ .اأ  ر  هظ، و  

  ن –ا ة:  –را   ا  هّ 
  ،ردب اا  أم   يء، ات ا    ن ؛ 
، و أم  ا      ا، وإ م  ال

 ،ةا .  اده   ا ا    
 ا ادا  ل زأ ا اا ن م و

وا و   ا   ا  ، رت وا
 .   و  

   ذو أ و اه اذ أ إ ا  ده، ذ 
 م  ق ، واا  ال اوا اا  ا 
أن ل  اد ا د ول  ال و ال، اي دة 
 ال ا ا   ،ا  دا ا م   

   م  اب.
 طن ا و  ق   ا و–ر ا أ– 

    ،نرا  اءا  ء أ رط  و
   

–ا أ   أن   ق  –و ا    
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 ز ره ،م  ءن وا ه  ّي   ل، إذ 
 ،  ل  أن   ؟رب ا  ظ  

 اب  اطق – » :    ا  و ا–ل 
ا د  قا  را ى إ ءة، أو  ر وإ ،

ن أ : ى ة مو ،ن ا د، أوا  ر، أو أو 
     ده ا ا  ،ا    و ،ا

  . )«)1ل،  ظ  ا ور؟ 
 و–ا ات  –ر   ّدا   ره م  

  ،ا ) : َِْذي ا رَ2() َوا(  ) ،ا م رََوا  
 ُِ3()ا ( ) ،َِِْ ِِع  )4() َواا  يا   

، ل  أن  أن ا  ارح ا   )5()َواْ اِ و( 
  ب وا   و ،و  ،    ر

 :و  ،ا   م   »  ل د  أ و
 م ،ق ا   ا ا   د  رج، إذ  و ،

 «)6( .  
 طوا–ا ر–  ،ق اا     ه 

 ،وآ ا ط رةأول ا إ    ،و ا 
 ا واص، و   ا و ،ل   ا و

 ) :  اَُآ َِا ُْا ُُ ِْوأ ِ َُمَا إَُِ َْو  َُو

                                       
1.   ا   ،طا اق إإ  ل اأ  تاا

  ، دار إء ا ا. 91، 90، ص 3ف، ج

2.  ر ء.  36ارة ا   

3.  ر ء 36ارة ا .  

4.  ر ء. 36ارة ا   

5.  ر ء. 36ارة ا   

  .241،242، ص3اات، ج .6
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  : )َُْ()1وَن
ن ق ا ل  أن ااد  أماع اك  اص، ن « 

 ا اك و ارة  أو إ آ رة ا ا، ود
اإ  ا   يوا ، ––  ا د   

 اا   أظ) : ذ    نو ،وا وا و ْ
َِِِ َب ْوأ ِ ِا َ ىََا ِ ُظ2() أ( ّ  أظ أ  أم 

ا  ار، ا أم رة  وظ  ما  إ ،
وا ا    د  يا  وإ ،«)3( و ،

 طا   آن ،را  دون ا ط رة  ا
 ،آ   دل  ء   و ، إ  د ،ق وا
   وا ،ا   مب ا ،  د و

 ل وا ،   –ا ر–  :ن ذ  »  ما
   ا و ،ا  ا   ن أن  را
 ،  وإ ،ا     ،   موا ،

ا   ا  مب اا  أن ذ  أن وا  ،
 اء، وذا ذ  دل ،    وا   ا
    أو ،  أو ،  أو ، ن ن إ

      أو ،«)4( .  
 :    » ءت م ،ا ا أ   وأول

 اإ    أ  ق، وا ر –– ، و
 و ،ل اوأ ا ا  م م ،مرة ا جّ 

 ل ار    ... ا ا  ءا––   ن ا إ

                                       
1.  ر ا ،مرة ا82.  

2.  ر ا ،مرة ا21.  

  .157،158، 3اات، ج .3

  . 244،245، ص3ا، ج .4
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 ا ة، ورة ا  لم  أولى اا ا رتّ ا  
    وإن ، ل اأ أ   م ،مرة ا
 ، دات ا  ا ا، وادات  أ ال 

وب ووا توا ، دار و مع واا  توا ،
أ  وا وا ا و ، ا  ن ، ء وا 

  را  ج و ،  لوا را   ،ا 
 ا  ،   ن  ام  ا ا  ام

    ا و  إ  ار  ، وإذا 
  م ،ا ا با  ظا    ،ة ةو ا 
 ر  ا    ا  و ،ا  ارأ

م«)1( .  
 طا  و–در ا ر–  و و   قر ا

       ا إ   ، ل   
 ،    دح اإ م– ،ولب ا ر

،   ذ  –و، ول اط ود، وظوف ال
أن   د إل   –ر ا  – اق، ل 

ْمإ ) :   ندا وا ا  ِا ُدون ِ وَنَُُْ ََو
( َََ ََُ)2( » :  ي يأوا ه أمب ظأن ا  

وا ون ا ام و  ر ،ون ا ام وإ ،
) : َْ َوَنَوُُ  ا    ،ون ام ا ا   (

ذ  ا  ق، و   رضاض ان ا ،
، وأ   ، ول  أن  ى ار ا «)1( ات 

وإ»  : أدة  اة  اول، ز  ن ا ، أ ار

                                       
  . 245، ص3ا، ج .1

2.  ء، امرة ا98 .  

  . 185، ص3اات، ج .1
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ا ا  ءأ –  آنن ا   أ إ  رةإ
وا–   ولا  ر ان ا و ،   ن 

 ب واا  «)1( .  
   قل ا  ا ر طوا  مذ را  

إ  اا واال، ود اط ل اول أو ارود،  وز ا
  ،دا و ،د ا رك  يا ذ ،ق اا  
  ارن  ارع وا، و اي  اوت 

 إذا  »   و ،  ، إدرا، و    ا
إدراك م ا مه، وا  ام ، زال   و  ال، 

  . )2(»وا  ا ا  ال 
 : طا  ت ا  

 ل   ل  أظ ا  ا اادي، أي اى اول:
 .و أ  ا   

:مى اا   ا ا ا  ا  ل 
ن أا وإن ،إ  اف ذ  ا  ،–اا – 
 ه ا ت اال، و  ارن  و

  اب. 
 ل  ارة  ال ا و  ا:اى 

  ارع 
–اا – رك و ا  أي ،ق اا د  ط

 ات ارع و ه، و ر  ا ا وأار 
  ا، و    ارن  اع. 

 : راتا  ا و  

                                       
  . 246، ص3ا، ج .1

  . 157، ص3ا، ج .2
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  ا  ف  ادي: وأإ .ا   
 .ق اا ا ف  ي: و وا  

 .ق ال ا  ف  و : وا  
 ه ا  لووا    ،ظ وات اا 

–  ارات،   ب ا  ام ،ل اط  ا
ا ر– » :  ،رةا  ا   بد ا أن   

   ب  ا ، ادا و ، ا  1(»ا(   و ،
 اضاد ا ارك ه اده     ا  ده أن ا

اظ و إ ا  ام   إمره؟  ااب  ن 
 ،اد ا م   يا اا  إ ذ  وجا  ا

       بن ا ،   اد، أو  أم  أو
  و ،ه ا   )2( .  

  و طال ار أا    إ  د  او
 .  و ،او ا  رات اا إ وإ ،ط  

  :ال اأ  

 ،  ا و أ ر قا ا  فّ
  :م ف دوده، وو وو ا  :م ا ا

 ن ا :م ا  ف دّ  ،ه و   ةا ا 
  ،  إ ،وا ا     ا  أو ا

 1(ا( .  

                                       
  . 248، 247، ص3اات، ج .1

  . 248، ص3ا، ج .2

1.  ، ا  ل   م درا ا  وأ آمق اا د

  ، 62ص

    إ    ض. و د ا  
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 ف او وام ما  :م آمق اد ا حا
  اظ اآم  ، ا  ن ا اد دون 

  . )1(امع أو امل
 أو ا ن ا :م قا ي دا  ف أ 

  . ) )2اآم     و
 ، ا  يض اا :م قف ا يا  ا أ
   ا، أو ، أو أال ا، أو ا م، أو 

3(ا( .  
 وا ا اا   قي أن اح ار مى او

  . )  )4ل  ا، وام  و  اا   ا
 را   هوأ آمق اا ر  رها   و  

1(ا(   أ  رو دا ا     قن ا
اض اي   ،  أو  ، أو ل اِط واط، و

 لي ما وا ،)2( .  

                                       
  . 14اق اآم وأه  ا ا، ص .1

2.  ،  درا ،ا  ناء اأ   آمق اا د

  ، 14ص

  ردما ا إ  رة  ا   ر 2007و .  

3.  د    ا ا   ق وأا- - م درا ،

  ، 27، ص

  ىا أ  ل اة وأا  إ   ر 1426و   - 

2005 .  

م   اق  اء ر   79أ اق  ا اي ص .4

صا 5 ،  

 وت اا   ا أ   ر  و»مما .«  

1.  .اما    را  

  وا ر دراه   م  أ اى.  22ص .2
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 ر طوا ا  را   هار  ا   و
ا و ب  ارس ا  اط، وإن ن أول 
   ري اا مف ا  ،لا    وآ ا

 .ا  
 :ر ال ا »ء ،ق أدق  إ  أن و  

        يض اا  قن ا ، ذ
 وا ا ا1(»ا( .  

 م قا  طا   :ا ا را أ
    ةم و ب ات ا  ،ي ر 

    ع  ا «)2( .  
اق   ، أو « و ط ا ذ ن: 

 ا  يا ا  ،هو ات ا و ذا 
ا   ا را ا و  موف ال، أي ا

  ا ا  و ،واا ا  يا  ،موا
 ط1(»ا( .  

  ه إإ  ، قا  ا ا  رو
 : ل، و ل، و » ا ا    ي ا

                                       
1. ا ر   م درا ،ا  آمق اا ة، صأوا 19 ،

و ر دراه     ا   د ض، و اق 

   اء 

  . 5ر ا ار إ ، ص

، رات وزارة اوف ا235  ، ارس ا  ا اط، ص .2

1422-2001 .  

1.  ات، رظوات وم  ، دابا  رات ،ما 6ا ،

  . 4، م   ار ا ، اق  اء، ص301ص
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ب، ال ات ا دةا را ورع، واا  درة
 ب اا  دا ا     1(»وا( .  

  :و   
 :ص اا  وا ال ا ضا ا   

:غ  أو ا  ور اء ا أن  م    
–طا  –      ، ر ءت ق، و

 :و إ   ذ اب، وا  أ  
1-  ا ن وإن ،  اا   عة ا

 ا إ أر  ،ا   ا –– – – و 
 اا ا ––  د ،ا وا ،  ر  

 .  ،ه  ا ،نا  ،نراء واا  
2-  ة، و    إ اف اوام وا  

أ   د     ،   ،ه وو  و
 ّ ء  ،   ،ا ا ا اا وا  
   ء  ، و ،   ب  
أ ، ا ااء،    اب،  ت 

م ،ازلوا ه، ا  وا ف ا  او  ا
    ؛ إذ أو ه، و      
 دات واما ر، ودل وا ا  ٍ و  

   اّت. 
 طا ل ا–ا أ: « –ر      ل ا

   ؛ذ  م ن  أو ، أوآداب ، وع  
 .ر ل اأ  

                                       
، و  86ا وادة  اب ا ر إ ا، ص .1

  ر  اء، 

  . 25اد 
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 ا م إ ا إ    ا ا أن ذ  يوا
، و   ا أن ن   ام  ع    أل 

دى ذ إ أن ن  ا  أل ا؛  ا، ا، وإ أ
 ،وا ،د، وان، واوا ،موا ،ق، واوا ،وا
 ،   و ،ا    ا ا  ذ و

أ   ا إ     ؛ و  أن زا وإ ،
  ج ا و ،   ،    ا ف إ أ
أل ا   ا ا   اون وأد ؛ 

ا و ،اء اا )1 .(  

 ض ،     و ) :  لو   ض
 ل  ام د ، وأ :  ا و اارح، 

 .( ب     
م رأ ارع ض     وا  ذ ااء ا؛

 ) آن اا  ؛  َِاََ َِ ْ ِِا َ َمْ سِ ُ
ا ( َ ااب    ا؛ إا  ه ا  اال َو

  ،را     ، د أول ا  و  " :لا 
  د إ  او؟". 

ر ( ًَء  وَْ   اِ ِن َُا اَُُت ِ ظَُو ل: ( 
ول أن ا  م  ا ا؛ ن   ااب أن ا اال 

  . ))1 ا إن ت  ظر، وا إ  اى
  أم ؛ إ   ل اأ   ل : ( و أن إ

ا  فا    دا  ؛وع ا  ع  ف

                                       
  18، ص  1ت جاا .1

  )  رة اة 189وا ( 19، ص  1ا ج .1
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 اا  ا  ف ،أ ر أو إ اا  
(ا)1(.  

 ه اي ذا ا نو–ا ر– ،ون اأذ  ا ن 
 ا، رأا ودوم    ،داوا– –  ن فا

 ر وظوإظ ،ا درا  ن أ إ  ،قا  
 اد ا  ا  و ،او  قه، وطو– 

و–  ، ا  ر، وزا  و ،ا     و
 ش، ومازل ، وأاث أو ار  ااد  ، ر  ا ا

  ف اا ذ  ء     ،سا و ما 
 اأ م  ، س، واة ا ام م  ،اا

   ا م دة، ظة  اذن و ار. 
و، واؤ     اد     ن -3

 دراك، وا  نح وال ا  ،و    ا
  ه ف، وا    ،ل م رة، أو عام

 ت وا  ه، و–ف واما–   أي 
  د، و اب.  إ  و ا

   أن إ ،ر أ أم  ء  إرادة  أم وا
،ور واوا وا وا ن ا  أن وإ ،طا ط 

 أ و ،أو  ا بوأ أم ا م و–  ا
ل ا–    أدر  ،و وا  ا 

 ط  ا ،ل  ا ،ف و    أى
إذا  م  اا   اد ق « : ار 

  را و  ،يم  ه ا  ن ، 
    ف أو ،طل ا  ما ع اا ذ

                                       
1. م ا ا  



 أو  قا  توآ 152  ا

 و  ق دا   ىأ  ىأ م  و
  فا  ف ا  أ ،ا ا ا   ا

 ا   ن دورهه، و ق وا «)1(. 
 ن و  د   ر   وزان   غ وا

 د اا    إ ا طا– طف ا– دأو ا ،
 –وال ا–،  ا و اف –ف أ ا–اص 

  رفا  ن ا ذا ،رفا  ف  د داا
  ب وإطإط إ    ، ب إ ُ  نأذ 

.  
  ا  ، و ا اى ن اد  اوق   اء 

– ي و–  ة واموا ا  ت ،وف  أ
 ن  ،فة واة واوا ، رة   ا 

اوا ا  ذ  م )2(.  
 وا م ،مال ات وأم    ا وا ن وإذا
  ا  تا   ،رفوا ا   

ا  ،الا در إ ارا او  ذا ، وا أم 
 أ  ،ةا  ا ا ا م ا أمي ظا ا 

                                       
،   ا 28ا ا  ا ر    ص  .1

 ،ة1991، 1ا ما  ا  دح ا   قا أ وام ،

  ص ،44ا ،  

  ة  إ   ر 1432و-2011.  

2.  :د ل ا » ا  دا   و ،د    قا د

 وإم د إ  ظوا ،ذو إ  ظ ،   ل »وطو ،

ا را :ا د ل ا   ا ذ  ا  » ه ا–

ام إ ا  ». وة ا و اا   ، د  –أي د اق

، ورن  اق وأ   ا اي 187، ص2ة ا  د، ج

  ، و  ر   ات او6. ا، صر ا
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  ل، اا ا ت اا  ض، وا
 ،ا و ،ا  ارا     ا ا

 قو1(ا(.  
:م  ت  ا : إ ام أم  

  أ  اق، وم  ال دون ال،  
  وا ظ  ت ا وا واي.

و ا اي  اق  ال وال، و ا 
اي واام وا وط ا و    ،ت 

 ام و .ا  طوا اا  ا وا ها ا أن
 ا د ولا  (ا  هوأ آمق اا) ر 

 د    ق ا   ، أ، –ا–ال 
. وا ا ا   ق، وا    

 ، ا اق، وا  يل ا  وا
  .)2(و  د اق ود ال أو ا اال

  ر اا  ه ا  ءا  قأن إط ل ا
اق  ق ال إ   ب إطق اء  ا، إذ  أن 

 ء ر أم ،قا م قا     1(م(.  
 ا ا  ل اا  إذا أم ما   يوا

 ا و   إذا  ،ق ا ف  م 
  ا أن و ،ال إا او ق ا إ  ن  رأ
  ،وا ت ال وآا  اءة دةإ   وا

مر اا ا  ا  ول.اا  ،  

                                       
  .28ا ا، ص  .1

  . 71- 66اق اآم وأه  ا، ص .2

  . 3 اق  اء ر ا، ص .1
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و د ق ا : اا ا  اب اء 
    م، أو وف مو، أو ل اط  اب.

  ،طد اول وب اوأ ع ا قا  
    قا  وا طا    دب، واا 

 إ ا  دا إ  دون ،ا و طا 
  زاة  ن اب ر و اد.

  ، اء اة اا ه ق ع   أ
     ،ا  ه و ،ا  ا  

ا  ، ةو   ا   و ،ع ا
  ت ة  اا ادة.

  ا ا  قا    ة إ ارة أا 
  ه، إذ   ا  اص ا  در  دة 

... إ) وا ع وا    ،اة (ب، ، أال 
   ص اا  ه ر    ،ا اء اأ

 .  
� �

���������������������������������������������� �
ك ت د ا  ت ا  اق،  ن 

 أو ،أ   ،ت أرا  زأ و ،  و
  ا اد ا  و  اق.

 :ق واا  ول :اا ا 
   ء ا وال:  أ)

  اا  ،لوا ء ا  ورة ا  ظا
 ا  مو وم ارة م ،قوا ا  

 وإ ، إ ، يا   ا ن رةو ،(اد) وا
  إرة،  اي  د اة.
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 را ا–ا ر–  :ا م ة اا أ  ل »
ا م   ا أ  وإن ،  يا ا ة ما 

 ا   يا  فا  ى از، وت ا ،يا
  .)«)1ا  ن ه وح 

 :أ  ه رو  
أن ن ده  ا ط  ا و و  اول:

 .را  
و ا ا–غ ا ط ن ا–  رات  إ 

 :ا   يا  ،ا » ا م  ا وأ  
 ق )2(»ووا ا  ي ذدي اد اا أ وا ،
 ا   ، و )1(»وه ق ا ا و» ل: 

  .)2(»وق ا ا و ظ « اق  ا   ل: 

                                       
1. ا أ   ،را ر ا ا  آنا   نا 

  ، 317ص1إا، ج،

 ،ا ا  ا ء ا1376، 1دار إ –1957 ق وأا  رنو ،

  . 25 ا ا     ا، ص

،     : ( و ط   516، ص 6 اي   ج .2

ا أ ان . 73،  72ب ) ا رة آل   

 4إرد ا ا إ ا اب ا   ، أ اد ادي، ج .1

،    155، ص7 )، وجا َ ُِْْ ِ ط    ،: ( 36ص

 ) :َُ َُْْرأأ ْ ُدون ِ َنَُْ َِا َُءوت.ا اث اء ادار إ ،( ِ  

2.  ،د ا ب ا ،ما وا آن اا   مروح ا

ْ َِ أَرأَُ َُْْءُ ا    ،: ( 374، ص  11اري ، ج

 ُدون ِ َنَُْا ،وت ،ا دار ا ،( ِ1 ،1415  هوأ آمق اا وام ،

  .16ا ا  اح، ص
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:ماز  ا و ،ا   يض اا ا  ده ن أن
 ا   ولا ن ا إذ ،ا  د ا

  1(و(.  
ن او ض ا  –ز    –     

إ  ء  را  ،ا ا  أراد  ق ا ل 
 :إم  »  ي يا 2(»أ( ا ط  بأن ا و ،
 ،م–أي ا–و ،م ق ا أن ر دى ،   ا ا

   و ،   ا م  ا ا ررة ا ا 
 ،  يا   ا ا أن م   ،  ا

 ا     يف اا   دهه ا– أي
 ن يض اا–  ا.وح ه ن   

 طا و–ا ر–   ا  و و ن أ
و اة ا ا » ث    ا ا ل: 

 ا   يض اوا ، ة اازي، و1(»وا(.  
اق  اض اي ن    رة اط  ا، و

.ا  

                                       
ن ام  ا أوا وان، م اول  ااض، وام ال  .1

  ولا م   ا    ول وا م ،اما ما

  أن ا   و اما موا ،ون وا إ  ظ واا ظ

.آ  إ ا ذ     ا   

، ورن  اق وأ  330، ص1ا ا   ان ا، ج .2

  . 26 ا، ص

، دار 488ص 2ان   اآن، ل ا اط  ، اوب، ج .1

 ،ا  

1416- 1996ي، صا  قا  رنو ،26.  
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 طا   و– ا ق  –أا ر  رها 
 ا    قا   ،ا ا  هوأ آما
 ما ا     ا أ ،وا ا م ما

.ظ  
 ا  ا أ ، ا   ق1(أي أن ا( .  

 ا  ل م ا ض ق واا  هي ذا او
 ا   وا ، ا   قن ا ذا ،

 ا    ،؟ ا    
:ا  .ب  

ا ان را م اب ا ا  ه  ، وء 
    زا ز، إذ أن اع ا ل درا  ذ

 ل ا ،ا  م  آمز اا–ا ر–   و
م  أواة ا إ –    آن از اأن إ ا إ

 :م »  ر  يا ا ٌق م أم  ل يل اا  
  .)«)2 اد 

ول ا ا  ر ن إز اآن،    أرن 
 :ا »،  و ،   ظم  1(»ور( .  

 : إ ذ ء « و م ؛ا ر آن إأن ا وا
 ما أ  ،ا م أ  ظا «)2(.  

                                       
  . 17اق اآم وأه  ا ا، ص .1

2.  ان، جا  ر إأ آن، وا ه م د ب3 86ص رو ،

  ،  ا رون دار ا وت.131ص 3ه ذ  اان ج

،    ا27 ن إز اآن  ن    ا، ص .1

 ، رفدار ا ، لز 3و موا ما ر  ع بوا ،

  ان ث ر  إز اآن.

2. .م ا ر اا  
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 :  ذ  و »   ظ اا  عم  و
ي إذا أل م ه ء : إ ل ا  ا ا ، ا

  ن يا ومب اذ وإ ،د ا  ن يا ل ا
ا «)1( .  

  أن  ا ا ا  ا ا  و » 
  ن أن  ا  و ، ط   إ  ا

 و ،ول ا ا ا ن أن ه ا  ز و ، 
  ن و،    ياب ا ن.«  

 » ، أو ،ا   أن إ م ؛را ا ه ا و
ا     ،   را ا  و ، أو   ر

 ، ما   ن  م ؛ إ  ت إذا اما
 و و اإ  2(»و(.  

   ا ره –و و ما ا  ى ا 
  ا–  : »    و ،  ا 

 «)1( و   يا ا  ؟ وا ذ    ،
  اظ   ا ا  ه ا؟

  زا د  ذ  –و ا – » : أن ا
  و ،ا   يا ا   أن إ ا 

                                       
  .29ار ا، ص .1

2. ر اا  ل وااب اأ  ا  أ  ،دي اآ

   ،1 ،1960. دار ا205 ،، ص16ا، ج

،  55د از  ا ام  ،د  ، ص .1

  ام ة، 

1413– 1992ص ،ي را  ا   ق رنو ،92.  
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وأ ام ا ا و ،   م ا  فو ،
  ء   ، 1(»ر(.  

   ن أن ا  رى ا  و ا ا  او
 : ما » اا   ا ،ا ما  تء اإم

وا وا ا «)2(  ا تء اة: إم رة أي
  اق.

 :أ   ا  ق ا   أ  
:أو  أم–ا ر–   ت ا م   ا

إ اق،  ا، وا، وا، وا، وا، واق، 
.وا  

:م  ا ا وظ    يا ا  قأن ا
 وا » ا و ،ا  «  قا ر  ه 

.ا   
   ا  م ا ء  – ا– ا اول 

 ما   ،مر اآ  ،ا  ما و ا 
   م   ،ء وا  ءا ء إا   ا 
  ،ءوا وا وا  م  ،   ل ا
   و   ن  ،   اءر اا 

 م1(ك(.  
وه ا ا  م ك ا  ن  اق ذا؛ ن 

  ا اة  ال.

                                       
  .  81ا ص  .1

ورن ق  ،5 ،1427–2006 ، ا188 ،ا ا  و، ص .2

  . 95 ا ، ص

  .49د از  ، ص .1



 أو  قا  توآ 160  ا

 ا  ضا –مى ا – » :  ظأ ا أن
 م و ،د  أن  ،1(»ا(.  

    :  ا ا وذ ا إ  اق
:أن  أو  ،ء واا      دا

 ،ا رة، وا م    يس اد اا  قا
   فوا ة ا طو م ؛   اأ ور

. ا  
:م  ر  ب    ى س    

 ا  ازمل ا  أم  ،قو – ا ط–  و
  وا ا  و ،دة ا ى  ا  قا

.  
ا ظ قا    ول، أا ا  ا  ا  

–ا –  م–قأي ا–  ،ا وا  ا 
  ل ، ي مق اا   ار  ظ إا 
ذ أن ا ااة   ف   اق اي وردت 

  ا   ن  ،      او ،
 و  ا    ا2(ا( .  
 :م بآن اا أ ا او » ،ا ارة، و رة ه

وآ آ  ،وا  ا   م، و  م، أو ى أن 
ى وأ ، ووا ا ،ً ال،  أ ك، أو أ أو أ

 ،  م  ع  ،وإ موإ ،وا ر، ما وأ
  أن  ا  ، ط  ءا   و

  .)1(»ول، و او   أن ل 

                                       
  . 93،94ار ا ا م، ورن ق   ا ، ص .1

  . 96، وام اق   ا، ص46د از  ، ص .2

  . 39د از  ، ص .1
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   ن ا لا    أو  و ، ا 
  رل ا  وذ، ا  ا ن، وز واا
  ت اأو ا ،ا   يا وا ت، أو اا

  ااب.
  ر ،الت ا  ا ،دا   ا ن م ذا

 ا أ  أن إ ،  ن ا ،وا ا  
   ب أو ذ  ز، وا و زل او ا

. أو ،وه ا ا  
 : و   

 ،ء ال ووا ا رات أ  الا ا  
 :ا   

 :أو  
  أن رة ا أ ا وأدق  ن  ا؛ 
ذ م ا   ، وأدوه  واح وا  ،ر 

  اءا ا نرا  م  ما ا–ا ر– ،
 ه ا ام  ،  ة مأذ  وا ر 

   ا  ،ا دة وا ءت ، ر 
   أي ض، و   أي اس.

  ،    ءت وا رة ا أ
  وا ا  ا وا . ارك   اة، 

و د ذ إ أن ا   ا  ا وء 
 ا ا    ا ق ا   ء ل إا
   ا  أن ا  ،آما ا درا   

ا   رس    اه،    درا ا ون
.ا  لا  

  ف إ ا   ارة إ    ء ا وال 
– ا –  ض، دون اا ة، وا    إ
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  دا  ،داتظ واا د      دن ا
.ت وا     ،نح و  

 :م  
  ال اا   وا ما   رل وا 
  اأ و و ا  :  دن ا ذ 

 ا ،   ق، وأن إت اال، وت ا
  ماء أ ،با  ورد ا اء اق ا دا
 م   ا وا، أ م   اب، أء 

.طا إ  ا  
ن اق   أ ا  ا (ا واق)،  ال

 غ ذ وأدا ا و  ن ا ، ن ا يض اا
  ن ا ،  أو  ح أو ق قن ا ذا ،ضا

.  و ،رة إو ا ح ذ داةا  ص و  
  قن ا لا  أ روا اا اع ا  

–وا ا–    ا  ن ا ،ا   ةا
. د   ن  

 و ،ا   قل ا  م ؛ د ق
ن ا ،ىأ  و ،  ا أو رداء دة ا ى  ق

 ا  ؛ إذ أنت اا  دا  دا– و
رة إا –  د يق اا  ،آ إ م  )1( .  

                                       
1.  ا ،( ْوَنََ  َ َرىأ مإ ) :   ؤا   ل ذ49  

  قن ا  ، و   ؤأن ا  يا  ق ،لمرة ا

:  حل ا  ،وفا م د يا  

   أم ا أة ا  آل

  
 دنا ا م  وإن  

  .ط أو م و ،ا   (إن) أن   ق ا ل  

  .20،23ام اق وأه  ا ر ا، ص 
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ل ا ام   د ا ا  ا اي 
إذا        م ا« وا ا  اق: 

، وإذا ا ا واف، ا ذ  ذا و اماد، دون 
 ا  ،ا   ورةا اأ   ل ذ  ن ا أن

 اأ   أو اأ  إ مل، وا «)1(.  
 اا د ا، و  « ول ار  ن: 

    م إ و رج اق، أ إذا  ا   اق، 
 ،وا وا ا اده ا اوا  إ   ن ا
  لد وا زا  ظا ا  لا  دا او

 أ ا 2(»ا(. د قن ا  ا ،  
أ  ا ن ا د ق؛ ن  ق    رة ل 
  يا ل ا    إ ا وذ ،  وم ،

.ن او ،وا ا   
ج  ل اة إ ل ا، و و   أداة اق 

 و    رة  ا ،روز واا ر إن واا
  ص،  ت ذ اق.

 :اما  ر طل ا » ،  قا ا  ا
 تم ص ،ق  ت واوا ،  ت ا

  ص اا ا دا  و و  ي
  ا  بن وا1(»ا(.  

                                       
، وام أ اق   ح اد  48د از  ، ص .1

، و ر    ا ا  66  ا، صا  ام

   1432-2011 .رة  إ ا ا ة 

  .165ا ا  و، ص .2

  .49، ص26اق: ا، ا، ا ، اء، اد  .1



 أو  قا  توآ 164  ا

 : قا  ل ي ار ال او »    إن
 دا ا  يا  ق ،ق وادي، اا ا  ه 

    أن  م  ،ة واا ط  وذ
 ط  اء اأ  ور ا  قوا ،دا  تاا

. رق اا ط  أو ا ا  
 ا   ،ةة وأ  ق ا و ا و ،

  ن أن  اءه ا ن ، و اأ  ا 
 وظ ا  و ،ق ا    ا ا ،وا 
 ا ا ي أن  و ا   ااث اإ   ا

ا    ا   قا ا    وإذا ،
 طأ ا وف اا را ع  فا    ة
  ا وا اا ا    وا ،إم  
 ان ا ا    ن إذا أ ،و ا   ا

  ا  1(»ا(.  
  را  رات   إذا م  يا ا  و
    د  و م ر اا ي وق ا

   ،ا– ّوأ ه اأ–  :م » دةا ا  ط
ا و ،ا دا دا ه ا ى، وا ا  

   وا   « ، أو رة أى « : ا اطر
 ا  أا، وا ا ا  ات  ، ون 

  ع اا  ات واه ا«)1(.  

                                       
  .42اق وأه  ا، ص .1

  . 13ار ا، ص .1
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ا اوا  ا   رم و  إذا  –ا ر– 
 ا   إدراك  ا د  ال، وذا    ن

.ا در  د رب   
: ن اق  ع – ء  از –و ا  ال 

ا  ا أ ،ع.اا ذ    
:ق واا: ما ا  

 ا إرادة ا    ا ا :م ف اّ
ا   )1(.  

    رة ا  دا   ا او
 –     اا وه –اق و ا ، اد 

م أن    ا  ا ال واال،   أ  أن 
 :    ن ا   ،هق وا  ا ن

 ، وا  ا، و ن إ  د)2(آُا ََ ََْ َُِدِه )َو( 
  ا، أو إ ف، أو دة  أو ه،    ب.

  ق  ،صوا ق اوا ا   ا و
 م ؛   ق–وأي ا–   ،اا  )1( و ،

                                       
دار او  واز، اة،  22 أل ا  رن ، ص  .1

1 ،  

1418-1998 .  

2.  ر ا ،مرة ا141 .  

1.  : ق واا  ا  ا  قا د ر    

أ  أ  ا أ   ،اا   قأن ا و ا  إ م

 .ا  

وا أن ا ء  اق، و ا   ا؛ إذ رون أن 

   ،وا ا اا    و   ع   ا

 ا– ير اى ا–   

و ،ا  قا د –قأي ا–  ت اا   ره  أ
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 اا –ا ر–     اا  و   ه
)1(.حا   ا ،  

 قا  ب: )2(أأ   ا    
 ة  دل  اق، و  ورد   ا  اول:

 ) :   كااَُآ َِ َوِ َُمَا إَُِ ْ  ُُ ِْوأ
ُْ1()ا(إ ) : ن آ  و ،ءت ا  ،ٌَِ ٌ كْا 2()ن( ،

                                                                                   = 
      ا  و ،أو د  أو  أو  

 ...وا وم  

ا    ا  قا 69ي، صام :در ا ذ و ،  

،  14، ص6ع اوى    و ا ا، ج -1

1418-1998. 

2-  ،ا ار إ ،يوا رس اا   ا  زر اإم

 1419-1999.، 1، دار ااج او175 ،ص

3-  نن، ص ا  آنا ب 163رواا  ة1413ا.  

 ر  ر اق اآم وأه – ال ن اق ص ل  .1

ا -  ا اال، أي اا ا ال اا ا ا دن ا

ا  ا وا إ  ،  اد ا ف  ق، وا

اا ار  ا (ا ال وا اال)  د ا ود ااء 

 ا دن ا ،لل واا   قن ا لا ة، وا ود

   ، ا و   .  رج 

2.  ا ا  أ و ول اا  ى    دا

   دا  روا وا ا  إ أ  ن  ض  ،صا

.اا  

1.  ر ا ،مرة ا82.  

2. ن، ا رة ر 13 .  
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و ا––  دأن ا  ،ق ا  دل  ة ءت
 .) )1 ا  اك

:ما ق، وا         ل ا
َرَُُِ اُُ ِ ِر  مَُِ اِ َون ات  اء: ( 

َْْ َحَُ  ِ َُا َدُمَ ْ ن ِ َُ2() َد( ا  ء  .
  أ :ط ا  ، لا  أن و ،

  ،را   أن ء، ور واا ا  دد  موا
  رُُ ِ ) ما  وم ا  هُره ذا  ل

 اره  إ  ل و ،( ِ ََُد ِا َُِم  ما ا
 : و ،( َْْ َحَُ  ِ َُا َدُمَ ْ ن ) :ل ؛ إذا آ  »

  ح  ر  ّ و  ا دم  ن« ا  ،
   أن اد  إء ا، و أن ن إ ك ذه ء

 ءت ا ،ذاك  ا   قا  و ،أول ا  رة إا
 ا ا  ر ىأ أد ول، إذا دا   را
 ، لا  ،  وا  وط ا  أن  و

   را  م أن ذ  ج وُّ وإ ،طا  دا
 أو  مت، ور أزواج ا   أن إذ ا ،ج ا
إ  ا ، أم  ن ا  أ أن   ار 

.  ، ن أن  ر ،تا أ 

:ا  دل  ر ) : ل ا ق، وا  ذَا َوإ
 ََُِ نأ ُِْ ْنِة إا َِ واَُُ نٌح أَُ َْْ َْ ْرضا ِ ََُْْ

                                       
1.  طا ل ا ا ا  –ا ق  –ر دل  مو ،ذ 

.ا   ، كا   دأن ا  مرة ا  تا  

2.  ر ء، ارة ا23 .  
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ُ َِ1(ا )وا(  ةا  از  ل إ ق ا أن ٌ ،
 ،ا  ف   ق ا  وردت  ، الا 

 ،ا  ل  ف اظ  ةا  أداء  فو
 ا– ما اب ول ا  از  –أي ف ا ا

   ا و  ،   ّ ا–  –  ةا  
إ ل ا : ( أن َُُوا َِ اِة إْن ُِْ أن ََُِ ) و أ : »  ا

، ء ااب أن ذ ر  ،  ة ل اف و »اس 
  ، »  ا ،  ق ا «)2(. 

  ر  ءت ا   إ   و ،ق ا  دل
 ا  اا   ا   ده أم ،إ ا و أ
 ،  ل د   قا   أن ق؛ إذ اا 

. أو د او   يوا ا  
ق ا : ا ا:ق و  

 ا ) ا   قا أ  ا أ  د
 –ر ا–وا (د اق واق، و  ل أ اد 

 :راا  ق ا  »و ا ق ا ه1(»و( و ،
 :ه اذ  »ا ق او ظ و «)2(  ا  و ،

 إ    ورد  ،قا  ا  ت  ء

                                       
1.  ء ارة ا101.  

2.     ج أ ،ا 1478، ص ر  ،686 ة ب ،

، وأ داود  ،3034 ر 242، ص5ا و، واي    ، ج

،  357، ص ،2ب ة ا؛ وا، ج ،1199 ر 384، ص 1 ج

 ج1904ر ، وا ،ا  ةا  ب ،2 ،173ص ر  ،1065 ب ،

  إ اة.

1. ) ر  ،ا ا 32ام .(  

2.) ر  32ام .ا ا  (  
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 :ي ار اا   ذ  ،وا ا » 
 وام  و اا... اا   ا  ل  ا

 « :امر اا و »   أ  ...ا    
 إ ...   أو   «  دا ؟ وق ا  ادا 

  ؟
  أ. اد  اق: 

:ا  قن:  ا  دةه ا(س،ب،ق) و   
1 - :وا ا ا ن ر  ن ،ه أو   ن

ا  رح1(ا( ر  ا  أي ا ّ ل)2(. 

  ، )  «)3 اء –ة–واق « ل اي:   اء:  - 2
  و ا ، )4(»ا   اي و  ء « و ج اوس: 

، أي   إ  ق ا )5(»و  أو م  إ   أ« 
وا و   و ال و ا؛ ن ه ار ة  ل 

أي  اس إ، وّق ت: »    ا ا « او، و از 
 :وا ا ح خل ا ،ت ا  أي  

  ا و ة    قّ وا ٍ ِت قّ  
  

                                       
1.  ،ت وا وأ  ا ا ة.1415، 1ادار ا ،  

  اا. ، دار432، ص25ج اوس  ا اس   اي، ج .2

، 508ات ب   اي،  من درو و اي، ص .3

   ا ،وت. 

  .430، ص25ج .4

،  ر 453، ص12، و أ ج ،2374 ر 34،ص2 أ داوود ج .5

7842  
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 ) ا َبَووَا ََْا   وا   ،راهوا إ  أي (
  1(أن(.   

ق    ا   ال أو  أ  اح:
2(ا(أو ا ا) اع ا  أو ،أول ا  ا3() ا(.  

   ب.  اق:
ا  قا :ا  (ل،ح،ق) را م  :  

  ، )4(»أ   أط ا » أدر، و ا:ادراك:  - 1
 أي  . )5(»إن ا ر  « و دء ات 

                                       
    ، .رة   ا25، وا ر 431، ص25ج اوس، ج .1

  . 46د اق دة ا ا، ص .2

  .100د اق  ا  اي، ص .3

–، ب   ز أ ا ،2452  ر 1907، ص 4، ج .4

– .  

5.   ،يا    ،را  ل ار  ا ر وا 

،  ام، اة، وح م ار  ،603 ر 355، ص1د  ، ج

،  1 أ   اوي،   زي ار و  د ا، ج

 ،1 ،1994 ،ب ات  ة ا و ، ا ،1475 ، ر 249ص

 ن ءج وا ، درا    ،اما 238، ص1أ ر  ،

750 ،وت ،ا 1413، 1، دار ا  ،ا   ىا ا و ،

،  ،3ب دء ات، دار ا ا ،وت،  ،3144 ر 299، ص 2، ج

1424-2003 ح او ، ؤورما   ،د  ا  ي أ

، ب اء  ات، ا ا، د وت، 131،ص 3و ز او، ج

3 ،1403 -1983.  
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ا  ء  » وس: ل  ج ا  ول:  - 2
  يا ا  ول، وا« :حا و ، » ول، وا   

    أي ب واا  « :ل ا  

ا  ل وأ   
  

 
  ل إنك ا  

  
3 - :ا  ر إذاا  لال اأ و، )1(. 

ق    ا  ط ال أو أ  اح: 
 ا وا ا اع ا  أو ،2(ا(.  

  ا  اق واق واق:  

  ا اق واق  اد ق م، أي أن 
ا و ،و ن أو      : ق)3( ا و ،

  . ))4ق و اق  ر اق و ن

)5( »: ل  ر د اق اآم   أاء ان
وا ،م ادا آما ا   و ،ا ذ آ  

: « )1(، ول  ر د اق  ا  «ق 
  ».ا ا وا ب  ا  اق 

.ق ما  ،قا    قق واا ا    

                                       
  .349،353، ص 26 ذ ج اوس، ج .1

ا »  رة  ، و ذ100   د اق  ا، ص .2

 ا «  ن ؛د   » ا آ «. ء ه ن أ  

  .  40 ارة ط  ، ص .3

  . 15د اق اآم   أاء ان، ص .4

  . 17ص  .5

  . 101ص  .1
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  برع اق ا  : ق–ا  ن  أي–  ،
  ءو    ،ب  ا ا قق واا أ

.راإ  
 :امر ال ا » قا  ،قق واا  قّ  ك

  ا  أ و(اق)   ا، و ا ن اق إ أن 
و  صم  اد  و أو ، با  أو ،م اد 

  ، ا     رةن ا  ا ا 
«)1(.  

وك اه  ى أن اد ق   ا أو ا دون 
ا و(د (و ر ا) :   ،  (قق وا

 ( م )2(و(.   
وا ال   ورة إ  ذ ؛ ن اة  ر 
  ق دن ا أن   قق واا  أو ،و ا
ا؛ إذ ز أن ن اة ن اق   ا اي ق 

 ، آ ا، وا ا  اب  ر ،  اب
 ا إ ا را ن ،و د واا أ   

 .أ  ،ا من او ،ما  
  

 :او أ    
) :    ء  ه  دل أو  أ  َو ََِل ا

َآ ََِ ْوأ ُا َُُ ْ َنَُْ  ()1( : ،ا  ا  .

                                       
  .48اق ا، ا، ا، ص .1

  . 41را  ارة ط   ص .2

1.  ر ة، ارة ا118 .  
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ارى، و: اد، و : اب، ور اي أم ارى ء 
 تا     اءا ن ذ ق؛ا د )1(.  

و  ا ا  أ ج اا  أ– ا أ
دوس اا–  :   عا   اأن ا  »  ا

   د  « ع؛ إذاز ا  ل ا :ل ا  ،
أ : أ  ،   ء ا  : ل اه »   

   ء، ا2(»ا(. ن  ء  او ،  
 ط رةا ا  و ،ق ا أ ا ا 

 :   ق؛ ا  »  ق– ر إأ 
أ ة وا –اا    :ر ا   »   

  ، وا ا  ز   م.)3(»اء 
 ا ه اذ  ن ا  ا  جا ا و

 ) :   دا ْذ َوإ َْا ةََِ َْم ِا َِْا َ َُْْا
َ( ِْا ِ وَنُْ)4( ال أ دأن ا  ا  ا  ،

أ  ؤه ذ ا : « –ر ا–ا ، ا م ،ل 
  ا اة،  ل: إذ ون  ا، دل أم إ أراد 

 د ن  ن ا ؛ا أ و  و ا  وان 
  .)«)1ه

                                       
  . 101د اق  ا، ص .1

، ب  ا وا، و ،6574  ر 2558، ص6 اري، ج .2

  و ، ب  اع  ا وا  ا إ ،1622 1240، ص3، ج

.  ه وإن  

  . 41ام  ارة ط  ، ص .3

4.  ر اف، ارة ا163 .  

1.    يا ب ا  أ  ،ا إدر   ا

  .40، وام  ارة ط  ، ص62، ص1ه ج
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أ اج  (ا وا)  ن ا   ذه  
  ا–ا ر–  ) :  دا َو ن يِذ َ َضَْأ َْ

( َ ََِ ُ)1( أم  آن؟ أوا   ،    دأو ا ،ا
     أذر، ل ا :ن ا، وا ؟

 ر –ا ل  –ر ،وا   ،ولا ا– أ
ر آن : « –اا  : ل ه؟ُِذ ––  ن ،ا  أم  أو

 رة رر، وا ا ذ : ذا ،لا رة إو ،ا ف إ
 و ، وا ،ن ا :ل ا  ،   ن ،ما  ا
 ، و ، ه  ن ،ولا   وإذا ،أ وا ،ا إ إ

 ) :  ادا  اَووِذ َ َضَْأ َْ  ) :ذ  ل م ي )؛
َِ  اَيَُ ََا َ ىًُ  ََِ َو َ( ْ)2( أم   او ،

 ) :ذ  لو ،ا َْأ َََِْ َِ َل َرب َو اَِ ُ ْ َل
ََُآ َْأ َِ( َََِ )3( او ا ا امر اا  و ،

 ) :   ادأن ا  دإََن اُرَُ َِاُء اََ ََو مَُُر 
 ، ا، ااد  ا و4( (َََْْن ِ اْرضَ دا أن ُا... )َو

 ت ان ا ؛اا  ءا  ف   ،با أ  
  نا    إذ ،  ر و  ا  تذ

ور ا  بن اإ   ؟!)1(وا  
   و  تذ ا اوا ن ا ا ل و دا 

  ه دارت – ح اإ  اوا اا ن أ دتوإن أ
  ةوا–   و ،ا ا  ا   م

                                       
1. ر ا ،رة ط 124.  

2.  ر ا ،رة ط123 .  

3.  ا ،رة ط126،125 .  

4.  ر ة، ارة ا33 .  

  ).53اق (ا ا ص .1
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 ا ار ل  اق  و، و أ  و ذا 
ذا اء أن ا وا  اق م، أو أ    ده؛ إ

: اء    ن () و ا    ا م  
 :أو  .و ا   اوا اا أ  

:مرة. وا إ   ،رةا  ز ت  
 ر ا أ  قا م  وا ا   و 

ا ه ا وه  ا ،ن اق    ه، 
 ،ا  ق ،ره وداإط  ج أو ، ا  أن  

    ا ر ا ارح.
 :ا  

ا ا   و قل ا  وا ا  ل ال
: ا ا  

: ا  قا  : أو  
اظ  ه  ا   اق  أم داة ل 

:   
  ا اول : ا وار واد .

. ا : ما ا  
ا  : م: حا  ق  

: ا ا ل      
  م   غ ا  وأن ا : وا ظا

. ا   ه وأن أ إ    ، قا  
  ا ق أا   ت او م : ما

: ا  رتو ،  
  اه اول :  ا  اق، وه  ال دون ال .

اه ام :  وا   ا ، ه  ال 
  وال .

   : ا  اق و ات :
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: ا     
1 –  ا   ء ا  ،ق واا  

ا وان وء ا  ا  ، رة ا ءت 
  جا و ،  رة  ن ا  ا وأدق أ
ا اال  ا  ا و أن اق  اض اي 

. ضا غ ذ ا  ا أ ،  ن ا  
 د   أن   ا  ا إ ا  

   ، وذ اة رأي ا  ل اق .
2-   ، و   ن  قا   

و  ق. حا   ا ،    
 ،  ق ، أوا  دل  ة إ  ، ا   أ

. ر أو  
3 –  ا  رأى  ،و  ق ا   

أن اق واق  ر اق ، و ن ، و  اق 
     اق ،  اق م. واق

  ور ،ا دك ا  ك، وو ا م
.رب ا  أن ا امد ت، وآو  

ا    و آل   او ، و   وآل 
ا ا   وآل   و ، ا    إ 

ا، و   و آل   م ،ة   دون 
   ا ،  أم ، و  أ اك.
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  در ا:  

 أو� آن اا  

م�  :ا  

ان   اآن ل ا اط  ، ار، دار  )1
 ،1416ا-1996 .  
2(  ا  ،ة ا ح ا إ»ا د ا«   ،

 ،ا  ،اريا و  ط دج أ1976، 1و .  
3(  أ    ،آن اا ا إ ا د اإر

  اد ادي، دار إء ااث ا ،وت. 
4( س اأ  ،يا ر ا و  د ا  ،

 ،وت ،ا د، دار ان ا  1 ،1419 -1998 .  
5(   ، أ  أ     ،ل اأ

،ا ر را  ،وت ،1418، 1دار ا -1997.  
6(  ،ا ل اأ ار اا ،   ر

   وا ،وت. 
7(   انر  ،ا  ا ،ا ن أد  ا

 ،وت ،ا دار ا ،1 ،1407-1987.  
8(   ،   ر ،ا  ا ا

 ،ا  ،ة1991، 1ا .  
9(  ،ب ادار ا ،زا    أ   اا ا
  وت.

10(   ،را ر ا ا  ،آنا   نا
 ،ا  ،ا ء ادار إ ،اإ ا أ 1 ،

1376-1957 .  
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 ن    ا  ،ن إز اآن،  )11
 ، رفدار ا ، لز و  3  ع بوا ،

  ر ام وام ،ان ث ر  إز اآن. 
ج اوس  ا اس،    اي، دار  )12
 .اا  
،  ا   ، ا، دار ان  أ اآن )13

  ا ،وت. 
14(  ، مار ار، ا ا ا  ،وا ا
 ،م1984 .  
15(   ا  »آن اا  « اءا أ د ا

ا دار ا ،ا   أ  ، ا إ ،1 ،
1419  .  

، «    ان  و آي اآن «  اي  )16
 ،ا  ،  أ  ،ي1420، 11ا-2000 .  

17(    ،را  ل ار  ا ر وا 
،ما  ،  د  ،يا   .ةا  

18(    ،يزا أ   ر  ،ا 
 ،وت ،اث اء ادار إ ، ض1 ،2001 .  

19(  ا ي«اا « أ  ،   ،
   ، دار إء ااث ا ،وت. 

م أ  ا ام  وطت اء   اوء، )20
 ،وت ،ب ا1405، 4دار ا .  

اء، ن  أ اام   ،ادر ، دار  )21
 ،وت ،ا 1413، 1ا .  

22(   ،  د  ،ما ا  زا د
  .  1413–1992 ام ة 

23(  ، ىا أ  ردة ا  دة ا قا ه.  1424 �1د 
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24(   ، أ  ،ا إدر    ،ا
 ، 1358 �1ا-1940 .  

25(  ب ا ،ما وا آن اا   مروح ا
 ،د ا ،وت ،ا دار ا ، ريا  1 ،

1415 .  
26(  ا  ،وا    ا   ا 

 . طا أ  ، د  
27(   ا    ا  ن ،داوود أ 

 .دار ا ،ا  
28(   ،ىا ا»  ا  در »أا   ،

 ،  
 ،وت ،ا 1424، 3دار ا–2003 .  

29(   ،ا   أ ا  ،ىا ا
 ،ا  ، ا 1 ،1421 .  

30(  ،ا  ا  ح ا»  د  ا 
اما« ،ا ات، دار ا ز ا دج أو  ،
  وت. 
،   »أ ا   د« ح ا ي  )31

 ،وت ،د ،ا وش، اا ز و ؤورم3ا ،
1403–1983 .  

32( ا   أ   ،را م ح  ،وي
 ،ا  ،د ا  ر، وا ز 1 ،1414–1994 .  

33(    ،ا و وا ن ا  ء ا
 ،اد ،درا  ،ا ر أا  ،ا1390، 1ا-

1970.  
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  د ، «ج ا وح ا « اح  )34
 ،وت ، دار ا ، ز   ،يا4ا  ،

1990 .  
 اري،   إ  ، د ا، دار  )35

 ،وت ،ا ، 1407، 3ا –1987 .  
ر    اج اي،   اد ا، دا )36

  إء ااث ا ،وت. 
37(  ،وت ،ف، دار ا با  ،ل اأ 10 ،

1392-1972 .  
38(   .د و  ،ر ا ا  ا وى ا

 ،اث، دوا  ا   ،ز أ اإ 1،1425-
2004. 

39(  ،ا ا ،ن اا  1 ،1417 .  
40(  ا ء ا ،دويا ا  لأ  ارا 

 أ اري،  ا د  ، دار ا ا ،وت، 
1 ،1418-1997 .  

41(  و ،ن دروم  ،يا   ب ،تا
وت. ا ،ا  ،ي  

42(     ،بن ا » ر ا«  ا  ،
  ا وآ، دار ارف، اة. 

43(  ،ا  ،ن  ،و  ا 1427، 5ا-
2006 .  

و ع اوى،  ا أ ،   أمر از،  )44
 ،ءار، دار ا1426، 3ا-2005.  

ارك  ا   ،ا ا اري،  )45
 ،ا دار ا ، درا  1 ،1411-1990 .  
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46(  ا   ،اا  ،لا   ا
ا دار ا ،ا ،1 ،1413 -1993.  

47(  ،وآ ؤورما   ،  أ ا 
 ،ا 2 ،1420 .  

48(  ،زوا  ودار ا ، نر  ،ل اأ 
 ،ة1418، 1ا-1998 .  
ا ا ،ا  وأ ات و، دار  )49
   اة.

50(  ا  ،رس  أ ا  ،ا  
 ،رون، دار ا1399–1979.  

ا  أاب ال وا  ار اآدي  )51
 ،دار ا  ،ا أ  ،1960، 1ا.   

52( ا ما ا ،آنا   داتا ،  
 ،د ،ان داوودي، دار ا 3 ،1423–2002 .  

53(  .  و ،  ا   
 ارس ا  ا اط ،رات وزارة اوف  )54

  ،1422ا-2001 .  
55( ا اق إإ  ،ل اأ  تاا  ،ط

 .ا ء اف، دار إ   ا  
56(    ،ريا إ  ا ،آما ا
  . 1405اب، 
57(  ط  ،ا ا ا  ،وا ا   ا

 1399–1979 .ااوي ود ا، ا ا ،وت، 

�  :ا ا  

58(  ر   م درا ،ا  آمق اا أ
    راهد ر ،ا  ر ،ةوا ا

   ا   د ض. 
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59( ،ما  ا  دح ا   قا أ 
  ة  إ   ر ،ا  1432 -

2011 . 
60(  درا ،ا  ناء اأ   آمق اا د

  ا   ي، را   ، 
  ردما ا إ  رة2007. 

61( د   م درا ،ا  وأ آمق اا 
  إ    ،ا ا ، ا  ل

    د ا ض. 
62(    ،يا    ا  قا د

  1428 .ر،  إ  أ اى 
63    ا ا   ق وأا د (--

  إ   ي، ري ا   ، م درا ،
  ىا أ  ل اة وأ1426ا-2005 .  

64ا  ا ا  هوأ آمق اد، ) ا ح
ر دراه  رة  ا و اآن، م  اك 

  1426-2005.ردن 
65  ل   م درا ،ا  هوأ آمق اا (

  رة، م   ي، را ا ا  ا
  . 2008وأل ا  أ اى،  اة 
66 ا  هوأ آمق اا (–أ ي  –درار ا

 .م   ا   ر   ،ا  
67  ،"ذ  ا ف وا" ا   قا (

   ،ي را.  إ  ر    

را�  وا ا  أو  تدور  رة ث»مما :«  

68 ا ،ر يا ا   ق وأا د (
 .وت اا   ر  ،ا  
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69ارس اوا ء ا  قا ( ار إ ،ا 
  . 25أن،  ر  اء ا، اد 

70 ، ط رة ا ا ا  قا (
  .  25ر  اء، اد 

71  ،اما  ر ط ،ا ،ا ،ق: اا (
د ا26ء، ا .  

72  ر  ،ا  ر ،ءا  قا  (
 .ا أ   

73،ا ر إ ب اا  دةوا ا (  
 .  25ر  اء، اد 
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  .   اا إاد ار
   -  ام �   ار  امن 

  
 :  

   ىا ور ا ام ،و ةن ا  ل اا 
،دة اا  ل او ا ال ا ،و وا ،ا

 ضا ا و ،ا   الأ   ادإ
 أن    يأو د      ااء مم

و ، ضا  ال   دول ا   عا
 ؛ا م ا ن م  مو   و . ا

اطر ا    ا اا  ارا.  

   ،ا ظ اء اوا ل اس اا ار 
وأ  اة ل م  او ، و ذ ب 

 ة:   نا    و ت اوا وون ا
اذ إاءات ه ذ اع  ا ات،  أم م  ه 
  ا  ا ا  ت وا  ن ا  ةا

ا اما    ا و.ا  
وما رة ه اة م   ق   أاد  

ا، و   ا  ، ات و أي ااء 
 ءوا وال اأ   ل ظس اا  ل  ،دا

  عا و  ،روا  وانوا ال اأ  ق ام
 إىات وات وات وات ا  ا أو 
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  ت اا  إ ت وال اوأ ،رأ  ت اا
 )1(.  

 ا اس ال ا واوان     أن ك أرم 
 رع وا ل ا ا وا ، ظ ما  

  أن اه ا   اء، إذا ا ظا  م؛ا 
 مما ا  ام  و ا  ر ه ا إذ أن

.  
أ  : راا  

   راا أ  تأ ا مما ا  ءا
  با ا   ا ل اا ع وا ا ل
  وا  يا ا ظوا ل ال ا  و ا 

 ءو وم ،  أ  ل اس اا  ه و
   و وارد ا م دى ا إذ ،طد اا  

ل ا اي  أن  ا ااض ا  و   إار
وا  ا  د .  

  ارا : أب
ا ا، وذ  إن أب ارا  ا ا  اب 

إ  رة وا ا د إورة ا  صا  رموا ،
  . ا رة أى

:راا   
 ع ار ا  ل ا     ا 

 راا ل وا   اا  س وال ء
  لاو ا   ء ا  رااا :  

                                       
1.   ،ل او ا ظا ا ةا ظا ا ، ي ر .د

 .2006اة، 
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 ياء  اا ء وا ا ا ا :
 ل اا   

 ولاا ا :.ظا  ل  زه  ا ظس ا  
 اما ا : ا ظا ء و .ال اا   

� �
��������������� �

������������������������������������������������ �
������������������������ �

 :  
ك    ا اس واء أو  اء  

و ل اا :  
 أو:  ا ظا و اه ا ا   .  
  ل ا  و ال ا :   . م 

  ا اول
ا ظا   

   ءا ء وس واا ا   عا ا
 ،ا ظا  و ،  ل اا   ن ر أن

د ا و ، ظ إ اه ا م  ا  ع ا
ا دة  ت 16�4( ل اظ ا ، م ادة ( 

)119 ت ر (ي ا   أم    : ا ظا ) أن
    ا أو ات أو ات ا اى اء ن 

 أو ظ رو ذ  و وم أو ا  أو دا ،
 اء وان واوا ا  ونء اد واا

ا  ءد أا .وا  ت ان ام   (
م  ا ظا  ق ودة ا ا22  .ر  
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  ذ  ع اء ا  ن رما 2  1979 ان ا .
دا     يا ا ظ دا  وو

اء و اء،  م ادة ام  امن  اس او
ا امن  ))  ظ ا   أ:  م ار

أو ات أو  أم     ان أو اات أو امت
وات ادارة ا أو ات أو ات ا أو ادات أو ات 

اوا أو ات أو ات ا ذات ا ا أو ات أو  أو
   ت اا ط ت اا ت وه ا  رأس

 ، أو  أو ظ أو ا ن اء ،اءأ  ء  م
اد  ادا أو   أو ون ، و  ذ رو

ا  ءد أن وااء وان واوا. و (( 
 ن رما  مدة اا ل م2  1979   ا ظأن ا
 اظ ا  ،  ا رات وا ا  ه

ذ دة اا  اردةت اى اإ      أم 
ة  إذا ن ا اى  ظ ، و ق اع  ه اد

، أو ،ظ أو ،ا    أم   ن ى أن 
 .  ون أو  ن ى أن  ، أو دا ا   

اد وان  ا  ظ    ا امن رو 
 اواد إ أن ا  اظ ا ن دوااء وان 

   أو  ،ا  ءن أ أن  ظا  ن
وذ ما ر   ،و ارب ا  و ل  ام

ا ظط ا  وث ا   أن ا  
 ر  ن ا وإ   ما  1(ا(.   

                                       
1. ا ا ، ا  د. أدوار ،   رن ، دارا ا ا  ظ

  ، وا 107،ص1975ا 
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   ) ()1ر  من ات اي119و  ذ ا ادة ( 
  ا ام

.ل اا   

ال ا  ن  اأ  اع ص من ات  
 دة اا م  ورد ن رما 2  1979 وا   ) ء م

ن اما ا أ   ال ا دارة أو ا ال ا
  ىأ  أو أ دة اا  رةت اى ااف إوإ

ا  ار أا  نماا ل   ( ال ا  أن ا
ا    ع ااا  ال ا او و ال ا
وا ،ا رص ا   وإ ،ا   ن

 ل ا ها  ال ا.   

 ا  أ ا   ال اال ا  ىإ 
 ن رما  مدة اا  اردةت ا2ا  1979  أو ا

. أو إدار ا)2(  

                                       
1.    أو  ن  با ا أ   ال ا  )

دار أو ا  أو ت اى ا :- 

دارة اات اوو وب)  . أ ) اع اات او ت اوا ت اا. 

 ت اوا اد اا ( . داتت واد) ا .                        

ا ذات ا ت ات واا ( . ومت ات  . و ) از ) ا

ات ات واوا   صت اى اإ   ت اوا د

ات اا . ال اا  ار أا  نما  ىأ  ح ) أي .  

  )2دة ( - 2

 ظ ا   أ ا امن   أم     ان أو 

ات أو اأو ا ت ات أو اأو ا دارة اات ات أو وت أو ام

ادات أو ات أو اوا أو ات أو ات ا ذات ا ا أو ات 

  م ط ت اا ت وه ا  رأس   ت اأو ا
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 أ م  ل ال ا    ن دا عن ا
(  ال ا  :مأ)  من ات اي ذ إ 119ادة (

  ت اى ا   أو  ن  با ا أ 
دار أو ا  أو : 

 . او ووات ادارة ا :أ 
 . ات ا وات ا وات اع ا :ب
 : ت اوا اد اا . 
 . داتات وا :د

: ا ذات ا ت ات واا . 
 . ات اوم :و
ت ا   إى ات وات واات اد وا :ز

ات اا   صت اا . 
  . أي  أى  امن  ار أا  اال ا :ح

 ك أ أن ا  عا ر  با   
  ل اس اا   ات و اا أ اه ا 

ا ا  ق    ح وف م س ول
ا وا ،ظا  ل  زه  ا ظما  ض

ا  ا ظء اا ء وا ا.ال ا  
� �
� �
� �
� �
� �

                                                                                   = 
 أاء، اء ن ا أو ظ أو  أو ، دا أو  ، أو ون ء 

  ءد أن وااء وان واد وارو ا ذ  و ،

ا. 
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:و   

     ظا   ا ظا  ن ا ا
 ىا ا ا م و ،ز   دةال ا ذ  

 مأ  اد. ن اا2  1979 امن ا ر  27ادة 
 اأ ا  ظ  ات     ة  )
  أو  أو اد وظ  إ  ص اأو أ 

 إذا ا  ن اه و دةا ا ذ  و (وط ت
ورا، أو أو أا اا  ، ان ((  ظ  ي ت 112

ون ا ا ا   وت  ز   اد
  ا ..................) ي ر (أ) إذا ن ام

 ال ا    ماوض ه ا أن ن 
ن ا و ،ظا ظا    ن ا أن  )1( ،

 ض ظا  وا    لن ا إأن ا ظا 
  ي.أو ار إدار أو   م ممإادا 

ا ا  ها ذ و  وا ظا  ا  
  ظأا ا ظت اوا  ظا  س أن ا 

 افا  ،ة وظ  الا  ىا أا  ا 
  ا ظا ق وظرج م   ظأاا  ن  ل

ا ظت اوا     و    أن وظ إ

                                       
رة أ  ور، م اس  ا اي ،   �در  .1

 ،  ا ا مد اا ، ا  إدارة 1969 –408ص   
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ا  لإر  لا ذ  ها ا  ن  ةدوات ا 
  .))1 ا و ء

 ،ي واا دي واا  ا ا ل  ضو
ل ا  وذ:ا   

  ا اول
 دياا  ل اس اا  

 اظ ا  اس ال ا    اس 
  ، دون ر  وظ  ز  دل اا

ا ذات ا اا  سا     نما  
اطع  مص  و  اظ ا أو   ، و ل

 ااواي م أن    اك  ا من ات
ان  اس اال ا  ( ا ) و ام ااح 

ا  أس أن امن اا ا ا  ، اس اال 
     هدون ر  زة  لا أ  سا

س اا   مزة ا  دا لن ا ال ا
 2(وظ(.  

 ام  ه ا  سا ا ا   و  "
و   م ك ،أى   ار ال اُ  ف ام

ن  و  يو اف  ال و   ي   د

                                       
،ط   -ا اص  - در د ،  ح من ات  .1

  .98،ص1988

2.  ،   رن ، دارا ا ا  ظا ا ،ا  د. أدوار

وا ا ، 1975144،ص  
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" ر  لا ا 1(م(    ،س أن إا    " م
 ا إ  ىء اا ا   ر اما   فو

"  2(ك( .  

ل ا ا س   اس اظ أ  و 
 م أاا  ا ظا ن وظ  إد أ ،  لن ا ن

 و  ر اس و  اأن  أ ض 
 أذا  ن  ال و  دي   إذ أن ،ل وظأ 

،وظ  ظى ا   ليأ ا  ظأن ا ا  أَدت ا
   ا ظا  ن ا  و ،  لن ا ان

  ل اا و ر  الا    الا  ود
د لال اإذ ا و  الا   زة ان ا  و ،
 ا  ديامال  اا   ا   زةه ا

    ( را) دى   د ىا ا ظا ا
و اوا امق اود م   و وا ل ء ض

ال اا  ا ظى اوإذا ا ،اوا اما    
 و او  وظ م    ازة ا ه اال، 
 ام   د ة وا  و  ر  ه إذ ان

 ا ا ال أا ي  ام  الا  لا 
 .  فوا وا  

 ه ا  سا   ا ا ظة ا 
 ال ا ا  او  اظ و ا  اض 

  اءا   ، أاادئ اف و،ل أ دارة اا 

                                       
1.   27م  ج1928د مما اا 1  94،ص 83،ر  

2.   10م  1952 س ا ا 3  422،ص 160ر  
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 ان ا  ياال زة زة، ا  ه ا   ياد
زة ا ق  ال وزة ا  ب اار و  م
ا و ا ،ا ظى ا   م  ة زة و

   زةا   ،ب اة ارزة إ  ءاج ا
 واإد  . ىزة أ   
  ان ا ا ذ ه  و    ء وإداج " اإ "

ب اار و ا ظى ا    لإذ أن ا إ ا 
  أن   ن  ااج  ه ا د ان ا ال دو

 ا دا  ا ا م   نم وإ  
  ا ا ظا  ل ان  ا ا س، وإنا 

  ة إ ظا  او  إ ل ال، اا ا 
  ف  ال   اض اى   وا  ا 

 ا   سة ا ت   لسا  .  
ى أن ن  و  أن زة اظ ا ا ل 

  زةن او ، أو  زة ديا   ل
اس أي  او   ا ،  ان زة اظ ا ل 

ا   م ر ي ظزة ا  لل ا وذ 
 ا  رسا    سا  ا  ا

   ا إذا  س   ه اا .واى  ا ن 
  أ سا  ل ا ظا ا  ةن ا  

  ذا ،ايا س، وا  ل ظا  ن د 
 ضا ا ةت اا  ذ و  ن    

،ا  إ م    و ،   أن  ر ا
 ، ون أو  لا   ظن ا إذا  ك ا  م

 و إ ذ ،ا ا ن ا    ةا )  ا
   اا  وظ واى ا اظ وز ل

وت اظ ،ذا ن  ت اظ  ت ااد 
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 م  ن ي د و     ذ و  ا 
  ات اة ا اض)

 .سا   وعر ا مى ا   

ذ  هك ا ا أ    ه ا  سن ا
  فوا  زة ا وب ا ل زة  ما م 

،ا ا  ره أي  زة أ ا ا ز  
)1( ه ا  ان ا أ، إ ط  ا  ما  

  لن ااء أ وذ ا   رل اا   ل
  ىل ا ر  ر أ افإ  طل ار 

 اا   توب ا سزل، او اا   ءا
 ا   ءاتا   وا 2(أ(.  

 ط رة    كان ا ا  م ق ذا ا و
 ارادة  ازة ا ا زة ، ود وع ا ن رد 

     ل ا 3(ا(ة ا  وذ ،  
ت اا اذا مم ت   ذ  و  وا 

ن أ  ان ض  و  و  ذ م  ا ا ال
ن ام  اة ا  اء، أ ر إذ  اوع  اس

ا  هإ ز ن م  ع  وو ا  و  د
ا   ا س، و،   لا  ا  أن إ 

                                       
د.  رن رة ، من ات ا اص، اء ام ،ا ااء  .1

 ط )وا 2010 41ص  

 ز ا  وار  ادر ا، امن ا ا اص ،  د. .2

. د. د  ، ح من ات ا 416اار ا ، ون  م ،ص

  ا ا ، ا دار م ، ص64.ص1984ا  

3. ، ا ا ،   د ر133ص د. 
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 أن وإ  ق اطا  ا   ا إ )1( أ ،
ه ااا   ، ،وعا    ان  سا  ن

 ك  رة ه ا أن ما     دل اا
 ا  أى ر  ا او ن اوع  ر، ذا 

 زة م ا زة   ا إرادة ام إ   زه
  ن ا ا  أن  ن  وا أ  ،و ه ا

ا ا  رة را  ا  ق  و 
  . )2(ا أء  ارة  و   اس

 ر ا ا  أن  ءا   أ  أ
أا ، ب اأ  أ أي ار ا  ول ا وع 
 أيى  أب اأن  ا ا أ أ  ،اس

ال  م   ى ن اس، و ا ر اوع  ام
  سا   وعر ا    ن إ وذ ،ط

وا ا     نما اا  ب اار 
 ين اظ أ و   و أ.  ت 59 ادة 

 ن وذ ،ب اار     ولا   با 
  ا3(إ( .  

 ف  ى اال  و   ا ظان ا 
اا  ،زة م ظا  أو   إ  د  ه ن

                                       
1.   ص طا ت ان ام ح  ور ، ا  ر أد

 .121،ص1968

2.  ، ر رفة ا ، ا  ةا اا ،  د. ر

 83ون ط و م ،ص

 ، دار اب اة د.  ااز، ات  امن ا ،ا ا .3

 ما ة ، ا182. ص1999ا  
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  رود إوا  ىر او وب او  لز ا م
ا ظ ا و ، دل ان اي   

 ما   ه زة ا  ا ر   ه و 
ا ذ ال، وم يا   دى   ا   ن 

و  ض اا  ل اا     رضأاف ا دارة
مى ا ا م ا بو ه ا   و ا  ا 

 ، ض اا    ل اا  ا ظف ا
  ظا  سد ا أن ذ  ىو  د . او  

  ان  :و ا  ىك ا  ذج و  
ر ما  ،ه ا ا ا ن لا و    

 إدارة ا اء ن  ي   أاف ا    ام
    .أ

ما ا  
  ي واا ال اس اا  

ا ا  اة ا ا  وراء ا ا اي اف 
ا إراد ا  عف اط  ا ا    اء

 إ   ا م  اا   ا أن ا ذ ،ا
  ن إرادة آ  رادة ،د  ه  م   م

        مك ا .نما  
 ا ت اا إذا إ ا اا  يا ا  و
 ا و ا وارادة. و     اس 
 ا ا ذ إ   أم ؟ أ "ا رادة "اوا ا

  .اص وا  م ا؟

   ،رأ إ آراؤ وام ه ا  ا ا 
ا ا   ،سا   ا  ءا  
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 ما ه ما ذ إ   وأم ،ا ا   لا إ
  اص ى ام .إ  ال  ا و  ف 

  اه اول :

ى أمر ا اه أن ا ا ف ع  اس اال 
1(ا( ا و  ا ا ا رادة. ون  ا أن 

.ت اد ما ا   ظا  

ه ا ن  س وا  لد ا ما   
  ن ن ذ   من ا ذا ،وظ  ا ز 
 ا ا   وظ  إ   أو أم  ك لأن ا

 .ه ا يا ا   و ه ا  و  
ظ    ط ا  ا وا أم وء   أو 

 س وظأ  إ أر أم   ،م و أو أد  اًء
2(ر(.   

   يل اا   ل أوا  إذا ا ا  
 م  ظا  ل عمد ا إ م إذا ا  ،

 ده    أدوات ا و إذا م إ دة اح 
 ا   .ا د إ د أن  رأ   ي

 امن ط أن ا اء أن امء ا را إ   اا أو 
.ذا ا م    ا  

                                       
1.  ، ت ادار ا ، ا  ةا اض، ا  ض .د

  .136ار . ص 

2. ا ص -د.أا ن اما- رف اا  - ولء اا - 

ما 191ص  -1981 -ا.  
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 وذ ا ظى ا ا ا  ت اا  
   و ظا  ز  لد ا ا  ا 
  أن ل   اس اال ا وإن ن   أرن

   أى   امن.

و   ا  اظ ،ا  أم  ا ا 
   ا وا   ا ظا  ر أنا  ا
  ا نأر إ   ت ا وأن ال اس اا

 ا ا )1(ا  و.     ا
  ا دام ا  أن   ":م   ذ  ا
     ورة ف ن ا راا ه ا ما

  .))2ت"

ظا  ما   و ظن ا إذا     
ر إ ط    ء وظ، و  إ  ول 

  ار ا إ وأ ار ا  و ظا  ظا 
ا ا واف ا  إره ر إ ا و ار 

 إ  الأ  مو ،ا و وظ   
.ا ا    ظ  ما  ن   

 ما دا  ا ا د   أم رة إر او
 وإ  إ  ا  أن  إرادة ا إ ة 

اك اا.  

                                       
1.  ن.د - ما ت ان ام -  -  268ص.  

2.  م -  10   م1968- ا أ -  19س-  138ر- 

  .676ص 
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 :مه اا  

  ا   صا ا ا ورة أي اا و
 ا اف مام ":م صا ا ا ا ا  

" فا ل إ)1(  ا ا أن ا ا  ى  .
ا ا ا هو  إ   س، وإا  

 ل اا  م   يص واا ا ا ا ذ
  لا  ت ا  ر إ ما م  ن وذ

  .)2(اس

ا د ا ا ة  صا ا ا ا وإذا إ م
اه ا ن ي أن ،ب اأو  ار و   و

  مف إ يا ون ازارة ا تا ظ 
 ا ا  د ا  م   و   

 ا  ن م أن )3(  بار  ن ا و
  ون اءا  أو ا وا  ما  ا  و ا
  اا إ  أن  ز و .وب ا  وع

.دما را إ  أو ا ا   

                                       
1.   26م   ي - 1955أا ا أ - 6س -  268ر- 

  ،.897ص 

من ا ا واو واة واس ال ا   -سد. أ أ او .2

وا مما ا - ا ا 846ص  - 1997 - ا.  

3. ا و ف  - أط  ءات اا  ل ا اا ا

مرا ا  ا ظا -  ةت ارادة ا  -   - 

م ا ق واا  -1997- 17ص. 
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ا ا ا ا   م صا ا  اف مام ":
  و ف ا  فا إ وظ  ل ا ظا

  أن ا ال  و أو  ااد".

  (27)  ن:"  اس اص   ادة 
ن رم(2)ا  1979 ا دا ان ا ا  ان

 ف ام  ال ا إ  وظ  ار أم ك 
،  ي و ل، ورا  فا  دي ر  ن س

   فو  إ   يء اا ا  أن
"1(ا(.  

ا ن ا    ا م ا ورة ى ا 
  ا ا ا ا  . اس 

     اس: 
ع ار ا   دةا م  سا  27  

 ن رم2ا  1979  ان ا ذ  دةوا ا ر  
     ة ا  ا ر  سا  
 إ  ص اأو أ  اأ ا  ظ  ات
 ا  ن اه، و  أو  أو اد وظ 

. وط تا س إذاا  دة   
   ادة وا إ 112ذ ر  أن ا ى ا ت.

 أن  ىا دما   دا ا  ث  ا  

                                       
1.  ر  ر  27 – 1،2ع  27ق س34 �524ط1990اي ا-  ا ا 

 . 238ص 
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 أن  ىا ات وا        
 . ا ر  سا  

ال     يع ا ان ك ت  ر ا 
 أن  ل اا  وا ا اوا ،ظا   

.   
 112أ   ا  ر ادة و  ادة  

 ذ ا أن ا ا  ا ا إذا  يت 
  إى اوف ا: ات 

 ي ) ر : و  إذا ن ام ما ا  - أ
أو ا  وأو ا ل اا ا إ و رأو ا داا  ء

( ه ا  أن  را  يع اأن ا     ل و
ظ  ا     ل إا  ظ ة  م

   ،رة ن أ ف لا ا  وام ن  و ا
 . آ ظ أي   ا  

ار  اس  و أو ال ر ور ارط  - ب
. ا   

س  ز اب إذا   اار ارب  ا - ت
.   دي أود اا  

 وف اا أ ا ذا  ا  ا ن ا ف
   ا   اس  ر ادة .
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������������� �
���������������������������������������� �

:  

  ،مم  صء اا  ح ا ا  ولف م
و اء    ال ا ،ر ان ه اا  ااء 

:ا ل ا  وذ ل ازة ا   
ا ولا  

ل اا    ءا   
  

   اء:  

  ا ادت ا   م ا   ،ءا 
  لر أن اا  ل وزة ا  ما ظزة ا ،

 وإ  ا  وزة ا)1(ا ا و ، م  م 
ا  ر اد دى ار و  ءوأن ا ز  لل ا

  إإ   ا ل أو وا و وذ ا  ر)2(.  

 ه ا  م  ) دة28ا ن ام  (ديا  ر
2  1979 أم ا ذ   ا  ظ    )

  ون و ن ا  ب  ا ذا و . ل 
(ا  ىر أو إد وز أ  او ا ا.  

ا أم  ) ظ  ا    يت  113م ادة 

                                       
1.    ط ، ا  ةا اا  دروس،  .دار 1983د.

ا صا 88  

2.   ، ا ص، دار اا ت ان ام ،  ا .1977د 

   385.ص
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 و أ، 119ادة  ى ات ا و أوراق أو  أ ل 
 ا ن او ،د أو اا   ي ط ه ذ

ا   طور ار ر لاو ا و  ا إذا ار
ا او إذا ار ا    ارإ  ب و ز 

  ن ا ا واا ا، و او   ادياد 
    او اى  ا إذا و ا  ب 
 ا . و ت اص   اات ا ل 

ص،ا ل    ا  ظ  ال   او اوراق، او
ت اا   دةا   ص119  تي ذ  او ،

 هي ( م و  

 س وا  ا ا  ا ا ن   
  ارع ة    اب –اظ ا –   ام

ا  ظزة ا  لن ا ان زن اوأر ا  وأن ظ
) اء ا  اص  إ اظ ( ام يرة اس أ ياد

  م ظى ا ا وأن ف ا  فو  ا م
ه ا ء أام  أو  و أو ا ص ا ا 
   و ،ما م  . ا  ب  ن إذا  

 اء اظ ا  ال ا دة و  اع  
ذ و :  1ا-  دور  أم ظا  ن ار  

. ل اا  ا 2-  لا  ء ا ظا  إن
 ا  لا ا   إذ  عا إوأن  ن ا 

 ل  أيا ا  وا ه ا ن  ن ،لا ا  وان
  . ))1 ا  دة

                                       
  و  360ا ا ، ص  .1
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      ل أ  ظ   إ   ه ا ن
   او  ا ا دةا  ء ى119  ت ري 

 من ا اظ أو)1(،   ر (ج) ت  229وادة 
 أ اا اب اار و  ل     ين   

وظ)2(    ن اار ام  ة أل و اب،
 اد ا      ام   ر اظ ء ام

. ا       
  ل اا :  
  أ أم  ه ا   ل اا   و

: اا   
اض اأ:  ولا ل ان ا ن    دا 

إذ   يوا ا اد من ات ا ذ  امن 
 ا ا  لد اوو  ا ت اى ا  

 إذا إ إل آ م   )3( أ  ن و ،
  ا ظأداا وا  وظ ؤ،ه ا ا  ه ن

  مما  ا ا  ه ا ا ا   لا
و ، ل     ءن ا  و ،ا  ذ ن أ

                                       
 ) رة ( ج  229دة  .1

 ) ) ا  اردا ا ظا  لا  4  ) دةا  (16  أ  (

أ ) رؤء وأء ات ا أو ا اء ما  أو : ا  اظ

  .ر  ط أى

ن اء اء وأ(ج  .ب ) رؤ  ظو وإدارة و  ءء وأرؤ

أو  و ات وات وات وات إذا م او أو إى ات

 رأس   ت اا. 

اا  م ، ح ا اص  من ات ،دار ا  �در  .2

،308ص 2006�2007ا  

 190، ص612، ر19   ا ، ا  1967ا  30م ي  .3
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م ا أ اى    ال   اء    اط
دا    تاا   ن   )1( .  

  إ ا  رامأوك ا ن  لوا ا ظا  
 ا،   أم  ،ص ط  نو ه ا   و

 أ  ن ما ظ ن ن   ء وا ا 
ت  ظ  ق  113 ا ا مق ادة 

  ءا )2(.  
   ه ا ى ان ىه اا  أم إإ ا  رة 

ا  ظأي أن ا ،ا ظل اا ت   ءا ظ
او و ذ  و ه ا  ب اس ال ا ل 

 وانوا    ،ظل اا ط ل أس اا  ن
ا ا ا ا   ا   أول  ل ان ا ن

 و   ن و ظا  ظزة اا    عا
  . يت 113  اء   اص   ادة 

أو  أن ن ال ا   ، أو أورا  :ااض ام
 ،يت   119  إى ات اص   ادة 

ال ا ه ات و اال أن ه اص  ت  ا أي
 ا ،اأاا ا   و إدار و ،  ن

اء ظ  ا  ات ا ااد اد  ة ا 
ا  إ ذ اظ  ، اا د اام أاد،   ن 

.(ا   ) رة  
  م ه أا  " ءا "  اا ل ا  عن ا

ا ظ ا  ، ،لا  اءا ا  ا  دا

                                       
  84د   ،ا ا .ص  د. .1

2. ي م 16  1961  ا ، ا 12 567، ص108، ر 
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 ل اا  اءر ا     ر س وذوا
  دون اء .
 وم ءا  م   ء    اءا  "

  م  و و ا ا   ن ًأ   ل اا
  . ))1ا ااء "

و ر اء اظ ا  ال ا ا ة ت،  
 اعما  نو وا ا  لض أن ا و  ة او

زة  ا    ازة او و  زة ة، 
 ا  اء ا  او ا ،ا أو ا ، ا 

ل زام  ا  ظا ا  ان  . ة  
 افا ن ا ه ا د وم  ام  زه   

اى   ا ذات ا   ا . ا ا ام و ارة 
ض ان ال   ز ر  طق ا   يا، أ

 ذ     ا ا ا ال  ، وال
 وا .   مإ  لا أ  ا   

،ا وا  ن ذ دون ان ا ظزة ا  لد او 
، وظ  ه ا  ظ     ىا ذات ا

 ام  . ظ اظت   اء اى و مأ اس،
. ك اا  ره ا أ      

 د   إ أن اال اى ر     اء 
 ا ا ص ؟أاا ا ا    

ا  ه ا إذإن ا    ا د ن  ا وذ
ا اا    مى ا ا     أ 

 ن ا ض أن ه ا ممن ا ،ا ا ا

                                       
 .748،ص152،ر  20،ا1969   19م ي  .1
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،إرادة وا ر  يأ وا  درة ة، أيو ،ا  درة–  وآ
- ط  و م  ة 1(أي(.  

أم   اماف إرادة ام ا اء أو  اء   يأ 
ا ال  ا ، ا م ك  ات 

ا ا ا ،نما   صا  . ه ا 
ا ا  إذا ا مأ م أو أو م   إ مل ا و

      رة و أنت اى ا ك   
ا ا   ،ا   ا وا و أ

   أن  ىا ا  ظا     ،لا  ءا
    رةا  ىا ظأا.  م  

 ا ء إا ا ؤل اا  و:  
 مع   ه ا  أن ا اأى اه اول :  

 .  ا ماه اا أ : ى أ  ه ا  ن ا
ا ا ا  صا ا ا   ،  ر أنا 

 ورة اا : ر ى  ه ا  صا أا  ن
   او ا ظا م  وذ ، لا ا  ا

 ز  د،ت ا    ا   رم وذ
إ . أ  هن  م إ  ردأا ا او اد  ، و

أن ن م   يارة ام ، ان  م ام  د امع  أ
ا ز   لا ل ااد ا ذ  أو و 

  . )2(هه ار   رد
  ى اإوما ه مص  اا ا ا ورة ر ىا

و ا ن ا وذ ،ا ا ا ر رادة ي  ا

                                       
1.  درا )  يا ا و ا ل ، ا ض د. أ

 ا ا ( رم1988ة ،صا ، ا 6.دار ا  

2.  ز .د  ، صا ر ، اا 1990 138-137ص   
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 ا  ن   اء  ا ال  ا
ا ،ر عا   ىا ا  ا  ن أن و

و ،  ن أن موا  ا   ا ن ا
 ه ا  -  ا ا ا –   ص  ا

 ما ه ما إ ا   د وذ ،ا  لا
مر  ا ا إ ز ا    ت ا و

 وذ  إ أو اد   واه م ا ا  رده 
ا ا أ ،يوا ا ظا م  أو أن   و  ا

 ه رة  ز ا وو ا ال  ادل 
ا ا  رده وذ   عم ر.ي   

   اوع  اء:

 ا  ام اوع  اء و أ ف اس  
 ،ءا ء وا  ا ا ا ذ  ر وع

ا وا ا   ه ا إذ أن ور  و وعا
 ك اس أن اأ   م    أن ء إ

  أو      وا   ه إا لن ا ة
 ىا ك ا  ع ل أوا   ء1(ا( ذ  .

م ا ا ا ا   أم   ما ا  وعا 
 وعا   )2( .  

 و ا اا  ءا  ن  ،وعا  ر
      وعمواا  أ  ،ءا    و

  ء  ظا  ا    إراد  رج 

                                       
 91د.   ،   . ص .1

  102د. ر  ،   ، ص .2
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ال، و  ذ ا  ا ا   ا اوع 
 و أ ث ا اء    م اس 

 رات إ ا ا   ىا ر ا  ار 
ا  )1( .  

 اما  
ل اا    ءا   

 ا     ا  ءا    ن ار
ا ظا    ءا ،ع او،  ا  

  ن وأن  أو أو أورا  ن أن و ،ل اا  وانا
ال اا و ال اا ا  ا ا إذ  ؛و

  ءن ا وأن ما و   ءن ا أن 
أن رد ا  ،ا.ع ال دون و   ءا ء ا  

  ظا م  م   ءا  و    
 طن م اء لا  ءاإ  ء  أوا  ا 

   ال ا، و ره أن ر اظ  ااد ارة 
،  أ أو أم   أم  زن اا رس أ ك أو أن

 أم ا  ،    رقا    ةب او م
 ى اا   د  ا ظن ا ا ا و

 ول ا )2(أن ا ،     د دا ن  
،  ره ظا  أو م، د  عا  ضا او

وع  دون ه ا ره ل   يع  113 اة 
  ا ا  ل او وًء  ا ا ا ا وه

                                       
د. اا أ اوي ، اال ا و م و، دار ا اة  .1

 ر234.ص 2010، ا  

2.   ،ض  ض .صد. 114 
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 ن ا  ام   ا  ظ   إ إذا 
دف ون ا ظ  إذ   ه ا  أ  اء 

ن اع ن  ا  ، و  )1(ظ   اء 
ا ظ     ات ل اا  ءا   ى

ا ا  ء   إذا   .  

   ا ف م د دا ن ا إذا أ د ظي  
ا او ا ا   ىا ا   صا ،ار  

  اء     ه  اى  113م ادة 
ول ا، ا  ا و اد ايا  ص وه اأ  ا

ا ا  ص2(ا( .  

ا أن ك    ل ار ا   اء  
 أ ا ا ظ   ه م اء    أ

أو م  ا   وجا  عا د  و ،مأ م أو
اة ا ، ار أن اظ ا  ا ا  ال 
 م  و ،ل اا  وانع او     وأم ، ا

  ذ    :  

  ء، إذاا    ا ظ  ر اا :أو
و ، ظ م    أو      ا ا ن

ا ل اا  ءا     و ،م  ظا 
  ء اا ا ظا   ىا ن ا إذا أم  ، ا

                                       
.د. ح  ا اذ، ح من 113د. د   ،   ،ص .1

  ، صا ت ا236.ص1996ا 

ا ا   _ا ا  _د. أ  ور ،أل من ات  .2

 ما 202،ص1982،ا .  
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ا   ظ ره ء، أا      
وا ل اا  ره  .ءا ا    

  وعا    عأن ا  :م  ء اا 
  وعا و ،ل اا    ىك اا ا ظا

 ل اا  ء اأن ا إ ،ا    ب   د
 ،ل اا  ء اأ  ا     ، ظرادة ا

  اظ  اوع   ا، و   ه ا
 ظا  دةا ر  ط    )1(46  ت

. م ن 59ا ب  اوع  ا وادة  ي
ت اا .  

  ا ظ ا ظل اا. 

 ان  اء  ال ا  اظ ا ظ ا وال 
 اء   اظ أي ن ه اظ    م

  ىا وب ا ،،ول ا   ق أ ظا
 ت، وا ا ظل ا من ا أنظ   ا 

ا   ما 2(ا( مل ات ا ه ا    ،

                                       
 46دة  .1

ا  ف ذ  مم إذا م إ ت ا ا  وع . 

* اا ا  م إذا ا . 

* ا ا ا  م د إذاا . 

*   م إذا أو ا مم را ا ا م    ة دا 

داا ا . 

 ا  ن إذا أو ا مم را ا ا م    ة 

ا .  

 .1220،ص 244،ر  20، ا 1969م  10م ي  .2
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   وظ م إذا  ،ه ا ل  ءا  ظ
  .    ت اا    ا أا  م

و ، و أزة اظ  اء  ن ن ال  أ ط
    ظص ان ا ان ا ظل ا 

 ان ن  وظ ن  ا  أيال ل  اء 
    ل ويا ا ا    ،لا   ا

  وا  جا  ن إذا  ا  ن ظل اى ا
  ل،أوراء وظا    ءا   أو .   

 ا:  
   ء أوس واا ا را يا و أن و

 ة  ة ا و اء  اال ا    أ
ن او، وا  ال  ااط  إذا  رأوا أم  درة 
 ظا  ن و   ا   اأ  
 م و أن م  آن ،اأ  ا  وا  يا ا

:و   ت ااا    
 ا ا ل ا واظ ا وذ دا إطر  -1

  ن وام  ه ا د إن  ،ن اما ة ذا
   نما    توا ا  ا

ا  .ا   ا ظأو ا ل ا 

 اال ا  ن ي (ا وامت وات )  -2
  الا     ر ن ،ا ا  ما

 ص اا  ،  ت أون ام  اردةاء ا نم
 ر دا ا2ا  1979 . 

 و ة مص   ت   اا وادرة، -3
 ال اا  ءس واا ا    نو
و   ، ا ،م  اا ا ور اي 
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ا   ردع  أ   نو ،ل اا و 
. ا و ا 

4-   ب اا  م وذ ،وا  ظت ا دةز
ارب ا اع  اا   ا اظ  ت اة، 

ا ظا  و  ظ     و  ا ءا 
. اد أأ  ة ة  ف 

5-   ا أ ل ا دة   أو  تن ا
 ،ل ا اررة ا   ت  اا ا دتوأ

 ال  اا  عا ا  م أن ذ ة، و ا  ،دا
ن اة أن اب  ا و  وأأب ا دة و

ن  أن ا ا  أا   ور  أ و، و
 اج    ااا. وإذا م ا    ل  ه

وا ت اا    ل اا و ا وا 
وات  ل ُ ار واي  أو ا ن 
 اا  ،تارات واا إ   وا ا ظا

 وا ،وا ا ا  ىا ظ اا  ا ذ
 ااء  ب اظ، وا ا وادار وا  اات 
 ا   ا  أو ،ا  أن  ب اوا
 و ، ت أ   ر أم و   ف

رة، أو إما وا ر  وا ، ء ت ء
ذ ا، و آ غ  اد وا واس 
 ل أ   ل وات ا دو  ،وا

  ت  ال ا و ا   ات.
 ا    إن ا ا  ان وأء  -6

، و  ا  و ادع ا وادع اص. و مه 
.ل اا   ادوام  تن ا أن 
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7-   و زا ى ا وا ة اأ 
  لمل واا  ،سا ا  أو    

  أة ا زدة د اورات ا ا  اات 
ادار ا   ،  ود ر  وة  أل ه 

.دارات اا 

8- ار ا و اد اأ    ا  
 مموا وا ا ا س، وما  افاء ا

،اس وا  ط   دي إ ه ا إن 
 دي إ أم  ،وا  اطا  عدي ود اا 

او  ا  ار وة اأ ط  ه ا ن
وا ا ة اأ و ا  ا  ة اوا

 ا  ي  رأي   ل دور  ةه ا  وا
 اس.

9- ؤو  ت اا  ر  و  
وذ ،ن إدار و ،ؤوء ا  ياف اا  أ  

  م  س أو اا  بار  ا ة دور
 أب اظ ا  دور      اف 

. أي   افأو ا  أي 

ا و وا  
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 اا : -   

 ،-ا اص  -د  ، ح من ات  �در -1
  1988ط.  

اء ام  ، رن رة، من ات ا اص، �در.-2
ط )وا  اءا ال، اا  اءا ا 2010. 

 ح من ات ا أ  ور، ا �در -3
  ص ط1968ا. 

. ا ،  من ات ا اص، دار �در-4
،ا 1977ا. 

دار  اا  م ،ح ا اص  من ات، �در -5
،ا 2006�2007ا . 

6-ن ام لور، أ  ت د. أ_  ا ا_  ا
 ما ا ، 1982ا. 

د. ض  ض، اا اة  ا، دار -7
.را ،ت اا 

د. اا أ اوي، اال ا و م و، دار -8
 رة، اا 2010ا. 

د.  ااز ،ات  امن ا، ا ا، دار -9
 ما ة، اة اب ا1999ا. 

 ز أ  وار  ادر ا، امن ا  د.  -10
.م  ون ،ار اص، اا ا 

11- ت ان ام ح ، د .د دار م  ،صا 
  ا ا ،64.ص1984ا 

د. ي ر ، ا اظ اة ا اظ ول  -12
 .2006ا، اة، 

من ا ا واو واة واس  - د. أ أ اوس -13
وا مما ا  ل اا- ا  ا 1997 -ا-   
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14- ا و ءات  -أا  ل ا اا ا
مرا ا  ا ظف اط  ا -   ة

ت ارادة ا -   -  ا ق واا 
م -1997 -. 

 -  ارف ا - ن ا اصام -أ ا د. -15
  - 1981 -ا ام - اء اول

 من ات اي. -16
17- .ت ان ام 
18-  ن رم2ا  1979 دا ان ا    
19- . ا ا  أ 
20- . ا ا ا أ  

 � �
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  :  ا  ا ارإاد 
م نما    

 ما   
  

 K J I H G 

                                                                                               # " !    

M º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã L  

  ٢ ا: امن رة
ا  

 ،ب إه، وموم ،وم ،م ه ،رّب ا  إن ا
  و ،ا  ِه ا  ،ت أو ور أم   ذوم

إ  أن ا، وأ و     ا وأّن ،   هو ا إ
  إ ِ ىا و و آ و ،و  ا  ،ه ور

:و ا  

  ا- و م-  ( ء ا ) ا و ،ّا  نما
 ا  ،نن و ،(أةء ا ) وا-  م و- 

 ا ا ا  نما  او ا ا و ا 
  أن ار إطه ا :رك و ل ا ، M º » 
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¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã L )1( :و  لو M p q r s 

t u L )2(  و ،M ! " # $ % ' ( ) * L )3(   لو
:و M ̀ a b c e f g h j k l m L )4(:و م و ، 

M e f g h i j k m n o p q r t u v w 

x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ 

§ ¨ © ª L )5( ن ب، أنا  ا ا و ،
 ن ا  ،نما   م ّوا ا-  ت ااما

  أةا ز  -وا  ن ،ء اا  
ا أة أء  اع،  ّ ا، و  ا أ 

  أّم  ،دةا ز إ ا دا ة ا ر   ا
  با  نوا  ن أنا    ،ا

 ا  ت ا ا ب، وا  إ اء 
م  ِد ور ج  ا، ا  ات 

 ا  ع موا ،رام إ 6(ا(    ا و ،

                                       
1.  :ن امرة ا2 .  

2.  :ا رة ا37 .  

  .64:45رة ا ات:  .3

4.  :تا  19:17رة.  

  .14:12رة ان ات: .5

6.  م12:8    ة  ا   ى ا  زواجا  %

 ا ر ت ا  م    ، أ  بو ،5ا %

امب ا :ذ  را ،ا   ا   مموا وا ا

 ا–  ا  ا ا ار ان  –إموا  ا ا

– 2009 – 56ص،   زواج اد ا أن إ ا ا  ر  

   اوح ا 5 10% إ ا  ج .د :ذ ر إزواج. أا  %–  

 ا ت اا  ن امن  –اوا زوا  ار اا– 

ا –  - 1 – 1426 – 186ص.  
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 م وا ب اا  ط  ب، وذا ام  ة
 م   ط  ل اد اا  أ 
  ا ب اا   ّ و ،ط  ّ ،وا

   ،وا  ت اا وا ّوا  ع
ا ا) ا ا و ،ا اا رة، أو ا إ إ (

 ت ا  م ،رب اا  وا ا  اا
ارا و     و  ات ارا  وار 

وا ط و   ا ت اه ا  أن و ،
   ءا  و ،ات واا  ا  وا
 أّم إ ،رااض اا  ا ب، وا  رةا  بأ

 ا  ا وات  -و ال  -   ا ذا، أرت
 ا ن أنما  ا ن ا ،مموا وا  رة، اا
ا ا ا  ، ا ا، وأن   اب 
  ا ا  ،ّوا ا  ا ا و

    ، ا  ا و ،مم ح وط   
  ، ا   إّم  ،ل ا  نما   
  امن ا  ا ، إ ازم  ت ارة 

ا  دما ا  ورةو ،ل ا  ا ا ا
  ا ما    ،ان وم دين ا اا
 م ا وا وامم، أو ا  ، ا، وامن 

. أ   

 ا اج ما ّ أن  ب اا  إن و
رج ا أةوا  ر ان و ا   ّ ،

 اي،    وء ر، و  ّ  ا وه
-   ا أو  أ  أن  أي-    وفظ 

ا  إ  ّ ن ا ة، وا  ر  
 ،إ ا  إ  ة ز ا أن و ا  و 
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 أو ر اس  ، إن ه ا وا  وا، و
 وو ،وا ا   ا أو ا ا   ا

ارت، اء او  أ  أدي ا را   ر 
وا )1( و و ى  ا  يا ا ،

ات ا  ح   ا، وود  ا ، و درا ه 
 وا ا و    ن ل  ،ا ا  ا

ا ا  ا  وذ ، ا   ما   ،ول
 :ا  

  ا اول
وا ا و     

  ولع اوع، ا  إ  ا ا  راا 
   ن  و ،وا ا و   رظ ا ن

  اع ام  ، ا  دوا ورات ذ ا و
:ا ا  وذ ،أو ا  

  اع اول
وا ا و   رظ ا  

 ح اء   و م وأ اامت ذات اات  
  ا   ،ةا  ه ا   ءا  ،

   ا   ه ا وا أنوو ،ذ  ا و ،ا
ا  اب  ا   ر  اب، وت 
 ،وا ك ا وا ا  أو   ا اا 

 م    إ  ا إ  ، وظ ك وذ

                                       
1. Jaime E. Conde - Embryo Donation: The Government 

Adopts a Cause - William & Mary Journal of Women and 

the Law - Volume 13 - Issue 1 - Article 7- 2006- pp.273.  
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، وه ا  ة  ت   ذ   )1(اال
اا ا ا    ااد اذة   امن  ك 

ك ات، واما   ن اك او ء ا 
2(ا(دا ك او ،)3(.  

 ا  تأو ا داا  م وا ك ا و
 :وا  

ت : و ا   وا ض   أو  �1
.ا   وذ ،زو وم م  نا ا  

: و ا   ا اب  أو ا  ت �2
ذ  ا   فوا   ،أو أ ))4(( أو ،

اء ارب واث ا ، و ا اع  اك  اول 
5(ا(.  

                                       
1. )   اBank  فأو ا ف، وا    (

ت ات وااد واا  ا داا  ا ا ا  ،ا ا ،

  وذ ،ات اار اوإ ،اؤت وا  وض، وا و

 ا أو ا ا ذ   ،راه ا  ا  أ ، بو

 ا      ة، أو   توا ت ااما  

  ا ، ظوف  إ  ا إ. وّن 

2.  طا طا   .د–  ا ا  رم درا وا ك ا

 ن امراه  –واد ر -  ا ة  –دار اا–  1 - 2001 – 3ص. 

3.  إ ا   .د :را– ك ا ا  دا –  دار ا

 ة  –اا -   87ص –ب ت  –ب  . و 

4. Charles P. Kindregan Jr.- Embryo Donation: Unresolved Legal Issues 

in the Transfer of Surplus Cryopreserved Embryos - Suffolk University Law 

School - Published: 49 Villanova Law Rev. 169 (2004) – pp.8 

5.  طا طا   .ه  –دذ  – 3ص.  
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م كه ا ا  فّة  :و  ف ت أو
 ما  ا و ،ض ا ا وا  
  ت، وا    ، ارة در   وا
 مه ا د ر ارةا ع درر ا  دةء اطا

ىواة أ ةا )1(.   
  ا  لا م   أول ء وإم  و

 ،( ار روت ا  ام ز  ات 1980(
  ،ة م  ء اة واا اء م  ة، وا

ط  أن     ض ا و ، أو ذ 
)Catalog ور ،موإ راو ه ا بت أ  (

أ أ، ر  أب ه اك وا  أ ات 
ا  ذ أء أب ه ا، إذ  ام  اول 

  ن اإ  أم  ،كه ا   ت ارا 
  و ،ا  توث إ  ه ا بء أأ

)1985 اوا مة وت اا  رما  كه ا تأ (
  .)2(وان و  اول

                                       
1.   ا  .د ام–  وم ا ا دا ممة ال  –اأ 

 وم ا ممة اا –  1985–ا  - ة 445صز ا .د ،– 

 وده او مما أ ب اا–  ا دار ا–   2008 –ب – 

ا امم ب ا  امن ا وا  –، د.   108ص

 ا–  مما دار ا–   2007 –ب – 403ص .  

2.   ا ر .د– ء اا ء وا   بدار  –خ وا

 ا ة  –اا–  وا 1998 –ا – 523ص  ا  د. ر ، و

 ا – ب ا مما راه  -اد ر–    قا 

 – 1996 – 22ص ا  .د ، وا  -  ا  راا ا 

 ى  –واة  –دار اا– 1 – 2000  - 133صأ  ةد. أ ، -  ا ا

 ت اا ظ  –  ا دار ا–   78ص  –2007 -ب أ ،
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ا ك رواا  ن وا   ، أر و ،
 وأ م أم  ، ووا  كه ا 
ص  ت  ب  ، اء وا واة وال، 
  ،كه ا   ن وا ول اب ا و

  ن ط  ك أ ت أنت  –اا أوا – 
  ك اه ا أ  ، أو  م  واو
  وا ا و ،راا و ا    وا

 ر رب ا ا  ود  و رأ اخ، وا
ات او ،وات ا )1(.   

)  ركم  ةا   أول مأ 1983   (
)  و ،  يا أن 1984ا  ا  أول ط و (

ون، و ن  ا وذ  اا   ار ر، وار 
  ا  ، ءت رب ات واوا  ا  ن ذ
 وا رات اموام ،ذ  ءا  أن رب إا  ا ذ
     وذ ،و دول إ  و ،دول ا أ 

م اا  ا وا ة ط،  ، و )2(د ة
 و  إ  )3( ل أوا  ناا  يا ا ،

                                                                                   = 
وك اا -  ا  مما ا راا ا  ر ظ –  ر

 –  ت اراا دأ–  ا2009 –ط –  ا ا   - 

 و .  85ص

1.   ا ر .ه  –دذ  – 254ص .  و 

2.  أ   ء وآ -د. أطال اأ  ا ء ادار  –راء ا

 را ا ا–  1 – 2006 – 134ص  ر   .د ،–  ا

 مموا وا ا ا  يخ اوا  ول  –اء ادار  –ا

 زوا و  نا -  را–   2005 –ب  - 798ص .  

3.   ا ر .ه  –دذ  – 264ص طا طا   .د ،– 

  .29ص –  ذه 
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اء   وع اب   ر  ا، دون اف 
،  ط ه ا  أن  اأة ) )1ع ا  اب

 ا ت، وج اإم   عس واما  د 
 ا ه ا   ،!أ و  ر  ،أرذل ا  و
   ظا  ا  ا  ض لا 

 ا ا ، ال،  ر  اب وذ  ط
و ان  ء ات  ، و اض  ه 
 ه ا  دةا   ا  وا ت وا
  يوا ،وا ا و   ن  وذ ،رام وإ

:ع اع ا  
  اماع 

رج ا وا ا    

 وذ ،أ  وز    وا ا  ن 
    ،ا ا  اء زات اا إ  
 إ ا  وإ  ن إ  وذ ة ط ن ا

ا :ا  ا وذاك و ،إ   

 ا  ن م ا  -  ي أوان اا
ا-    ص   نما   اد ا

 در    م ز  ذ    ،ة 

                                       
1. Bruce A. Fowler and Teresa C. Baird - Frozen in Time: Planning for 

the Posthumously Conceived Child - Trust and estate law – Colorado Bar 

Association, The Colorado Lawyer – USA – June 2008 - Vol. 37 - No. 6 – 

pp.45.& John A. Robertson - Cancer and Fertility: Ethical and Legal 

Challenges – Journal of the National Cancer Institute Monograph No 34 – 

2005 – pp.104 
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وا طارة واا  ات ا  وزي اا 
  أ ةوا  م ا  يان اج اام ب، وا

، وه ا  )1(ام اي إ   أر  ن وا
  وا ا   أن  ة اا  وز  ة

  ةوا ،ا ا  اء زة اا و ،أ 
 ااج ا  او إ  زرع ا  ا  ،ءت 
   إذ ،ب اا  ت ا إ  ه ا

 إ ا ت ا ا  ة رج ا ا  ا 
  ا    وا  ة  و ا

  .)2(ارع

أ   ا وا ة ط   ة ات، ن 
إ ا  إ وا ا  وإ  ن إ  ذ ،

   ا  ارة در و ، تم   وذ
 ،وا    ا  ،ا   در  إ
   وفظ  ، م  و  إ ا و

   ةا أو ا ا م)3(.  

ك ا وا  ج إ إمت ة، أو ت  وإمء
    ،ة  وز ا أر ا اض، ا اي 

                                       
   ا ارا وا ا ا وامم –د. ا د ان   .1

  و . 483ص –1 – 2002  –ب ن  –ر دراه  –

2.    ر   .ه  –دذ   - ان 726ص د د. ا ،– 

  .487ص -  ذه 

3.   طا طا   .ه  –دذ  – 29ص ي إ .د ،

 – 2009 –ب   –دار ا امم–    اب اة  –ز ا

 و .  253ص –  ذه  –. د. ر ا  69ص
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 ا   و  أن ا ا   ي  أم 
 ا ،ورة وا ، إن ا ى أن إمء ه اك  ا

ا ت ا اءإ  حا )1(.  

   ،ان ا   وا ا   ن اي او
وا ول اا ء )2(ذا  نا    ن ذ وإن ،

ر واار  ه ا إ ، و ن ا ام)3(أو  ت أى
   ءا  ب اا   يا ح اا 
أب  ارة  اب، واي أ ر ل ، ا اي 
 ا  رات زوأ  ب اا   فا 

  ، و  ن ع ارا  اع ا: وا رج ا

                                       
1.   ا 256ص –ا .  

2.    ا اا ُ  ،وا ا و  ت  ى

ت ا اءإ   ب ا ،   ُ   ا اه ا و

.ا  ءا  ل، وذا   ه ا  

3.    ر   .ه  –دذ  – 810ص ي إ .د ،

 زه  –اذ  – 80ص  ا ر .د ،–   هذ – 256ص . 
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ع اا  
اب ا  رات  ا وا رج 

ا  

  وإ  ب اا  أن   ع  و 
  ،ب اا  رةا  بأ   ءا   

 اأ ت، وأا   وا رات اموام ،ا  
وا   مره،  د  دو  دول ا  ر ه 
 ا  أ وا ت اا  ا  و ،ا

 ،ه ا  مه  وا   د ىأ   
 وا ول وا   ه ا ر    أن ذ  ،ا
    ، و أن ت اب ا   أ وأز 

رج ا وا ا و  رات)1( را    ا إن،
ا ب ات ا  ن  فا  يا ا ،

 رج ا وا ا و  ورة ى   وآ
  تا  و  ف ا ت، وذا  

 .ا ا قم  و  

     اء م   اب ا و 
   و ،ل اا  أي ،  أةا  ا

را ا  أو ،اا ا ا :ى ط)2( ،
 :ا ا  وذ  

                                       
1.   ا 263ص –ا.  

 -   اخ وا ا  ا ا  - د.   ان  .2

 ممت اراا–  أ  قا –  د21ا –  م1998  - 43ص . 
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:اا ا ا أو  

ا ة ت،  ذ أم: (( أ اُ ف ا ا ا
اي  ا و  دا  اأة إذا م ط أو ا إذا 

((  ت أوا  ء  ن)1( ط  )) :م ف أُو ،
ا  أو و يا  أةا  سأ   ر  ر

((  لا )2(  ء ا ل ادا )) :م  َفُو ،
(( و  ورة أةا   ا ا)ء )3 أن  ،

  و ،اا ا ا ا  اا ا ا
د  وا  ،أ  اور ، واَا و ،أو ا ل ا

 ت اة وب او   راآ )4( .  

                                       
1.   طا طا   .ه –دذ   - 71ص.  

2.   ب اا   .د–  ا اا  ءط ا وا

 اوا ا  ب ن  –ا–  1 –  23ص - ب ت أ   د. أ ،

 -  1995ب   - اة  –دار ا ا  –امن ا وا ا–  ة 

 .138ص

 –مق ا ا ل ا ا ا–   ا د. ن ن   .3

 .469ص - – 2002  اق  ارة  -ر دراه 

ء  ا اا )) : أ  أم ل إذا  ا ر  دون اج   .4

  ء  ءه رت ا لم توو را  ن ذ  

 ز ا ح اا ه ))، او أ ره واو –  ا ز –  ا

  29ص - 1ا طا  .د :ر إه  - . أذ  - 72ص 1 .  

  ءام  ر  )) :جح ا  ءء وا  و رت أ م

 و اء اص ام  ذ  إ ،(( ل اء او  ة  إذ

  أن  وث او ا  أةا ر  ن    ا

أر  -   ز امري  أ–  ال اي  .ح ج اب 

 طا  .د :ه  - إذ   - 72ص. 
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ا ُ أن ت اا  ءوا  أن ا  اا
ا اا    م ا  ا ا   اأة، 

 فا و و ه ا   أد  أن ا  إ 
.ر  أو وط   

  ،اا ا  دأن ا إ     
ا ا   اد ال ا ا  ا واأة 

ى دا  ب،    م ا  أو 
از ا أة ا أو  ط، و ه ا  ا 
  ا  با و م ا ا   ا

 .ا   

   م ،ر ا  ه  اا ا ا و
ب ا  ،د دور ا  إدل م و ا  ا

 ط  را  ذ ح، و أة ز اا  ا
 و ،ء طا ما    ا ا ا  

ط  بوا ا  ب و1(ا(.  

                                       
1.   ا  ا ء ا و ، ة اا ا ة ا

 ا  ا   ا وا  ُْ و ، مأ  لا

وذ     ف، وا    وو ا  يا ا  

  دد ا ذأن ا ب، وا  ا  ة أةج ا  ا

   ن  ه ا ن إ ،ا  اويج وا ا 

  وجا  ي ك، وا   ة ز    أة أنون او 

 أن  اب وا  إذا ن  اب م   ي اوج. 

ا  د. إدوار :ذات ا  رن  -رات ان ام  تدرا-  

 –  ةب ت  –ا–   134ص  - ب 2  ادا   .د و ،- 
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ا م:را ا   

   اا  ا   اا ا ا ط م إذا
 ا    أم ب، إا  رةا  ت  ج ا
  با م ن  ي م   ،تا   

 ة ادام  ،أةا   أو ،وا ا   ب ا
 ب، إا  ذ  إ ، ظا  ر  ،ا ا
أم وف ا ع اراّ  ا  ا  ه اام، إذ 

أم  رج ا يان اا  ء اا   ، 
و دا ا   ا اا ، ط ة  طل 

ما.  

  ا ار  ا رج ا  ، و
  و  ص ءو  ا م و  ُّأة، وا 

ذا  و اامت ا  د، و أن   اب 
، و ت ة  ث إب ه ا  ، ط )1(ات

                                                                                   = 
 ا ا  نمو ا ا ا  ث–  رفة ا–  رب  –ا

  .175ص - ب ن  –ت 

)       ث و ا    أةا   (

 م أةج ا       وجا  تو أة، وا  ا 

ا ن ا ا اة أ  ود امت  ، و   أن 

ا  وا ا ا و ،     و أة اا وا

دون ن، ء  اات او واأة، و اا  و م ا و إ وج 

ا    وا   را   .د : دواء. م أن ذ ظ -  ا

 مل اوأط ا -   رةدار ا زوا –   144ص -  ب ت - ب و ،

   .د :را ،–  هذ   - 770ص . 

1.   أ   ه  - د. أذ   - 113ص   .د ، و

 ب اه  –اذ   - 79ص.  
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  ي وا ان ةاا ا   ،يب اا
1(ا(رع ا با  ث أن و ،  -  ا-  ر 

   أةا  إ و  إ ه ا  و ،ط 
 ذ  م ،تاما  ربا   ور  ا إ 
ن ات ا اى، و أن  طر ا أت اوت 

   نما  ى1965ا ح، وا   أم إ ، 
   ح ا  أ و أول  ا ا 1976 يوا ،

 ،ا  ةل اا ا  (ب ة ) رج ا ث
  ت 1978ووز  )را   و  و ،

 ) ا  ه ا  ( إدوارز  نو ،م  ( اونا
     أ را ذ و ،ا  ه ا َِو  أول

ا  مل اأط ا توام ،2(ا(.   

  را ا  اءأة وا اج ما وذ   أن
ا و  ض نك طت، وا   ،ا د

 ا أةا    ،ر ا ز ا :وا ا
 ا و ،ق ا تز ا ط  ا ا :موا ،

)3(. ي وا ا  ،أةا  تا  لا  
 ا    ،ا ت اامد ا  و ا
 ط  تا  و ، ي ان أ  ا  اوا

                                       
ا : د.ح ا إا  ، اري أاض اء وا " أطل   .1

.اط ج ا  "ما  

2.  ان د. ا د –  هذ  - 482ص .  

3.     اإ ح ا.د–  "مل اأط " ء وااض اري أا

 أ   د. أ ،اط ج ا -  هذ  – 121ص  و

  .483ص -  ذه  -، د. ا د ان 



ا ن اما  وا ا و   و ى  232

ص، و ا ا  ز م  ،  در اارة 
 وف زيا وا وا طوا (ب) ات ا 

) ا و ،24م  وث 48إ   ،تا    (
اب، واي ف مج اان اي  ا ن  ف 

. ))1 (ا) أ  ام اي إ ،  إ أر وا
ر ا  ي، وب اا ط إ  ه ا ب

ا  ي واان اا    2(وا(.   ذا
إ ه ا  ،أ ذ  ب ومة  ا ا ا

إ دون ا ا   ،ا ط  د وذ ، 
 ، ، و ار ا  ز  ا ا  

، و  ا  ح ا   ا ارات ادة
ق ا تز ا وا ،ل واا  3(ا(.  

 ا أ  ا  رع ا ا ر اا و
ا  دي إ  ار ا ّ أن  إذ أن زر ،وأ ،

 د ا زاد  أم و ،ا َعُزر  إذا ق، وا 
ارو  ا ، ار م ال وث ا، إ أن ة 

                                       
1.  ا .ا و ا   

2.   ا ا   مموا وا ا اما :را–   

 .57ص –ذه 

3.   ا ز  .د–  ا اموا ا ا  ا ا

–  ا ة  –دار اا–   2001 - ب - 67ص ، ،  اإ ح ا.د

.اط ج ا  "مل اأط " ء وااض اري أا  
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 دة مد، وزا ا دي إ  دء اطى ا ا ،ضا
أ   د ال أن اا ا  1(ا(.  

 ا و   ءورة ا ا اا ا ا و
 ا  ا ت ا  ح م أ ل إ وا

  ر  و  ات،  أن ا ى أن  ا
،  أن ات ا ا )2(  ا و  ب
)  ار (أطل اما اطء   ت ا ا

 ا ت، واج اض واا و   وا
  رع ا ل ا ار ا   يا أي ا ،ا

 دهوط ا ا  ا     ،ه )3(ا  ،
  ، وا ا    ء اطول ا تا

 ان م    ا أن   ا أول  ظت
 إ وا د ر أن إ  أو  ة  رب ا
ط، ذ ن ال ادو ا   أ   دي 
إ  م  ا  در  ال ا، إ إ أن 

  وا ا  ا  دةإ   ا  اءإ
 ت اما  ضا وا ة، و  أ وا
د ا، وار   اح  و  ذ  ت 

                                       
1.   أ   ه  - د. أذ  – ان 135ص د د. ا ،– 

 اري أاض مء وأاض ا –. د. أ  ا ه 484ص -  ذه 

.ج ا طا ا و ،"مل اأط "  

2.    ر   .ه  –دذ  – 810ص.  

3.    ا ر .ه  –دذ  – 83ص. 
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 ا  إ    با  وأن  ، رار ووأ
وا 1(ت(.  

  ،ب ات ا  وا ا   أن 
ا ا  ر اب       رة 

اء   –أ ا  إمج ا   مم  أاض 
   ا  ، ا ض  -  ال أ اء

  ي آ ض نما أو إ ،   أةا أو إ
ج اإم  ا رة أ  أن م   )2(  ،

 ،ب ما  ون ا أن أ  ت وه ا
  إذا   أزوا أو أم ، او و ا    ام

 إ ء و م  و ل إذا ،وا  ا
   ، ا ت ا ا    بأ

 با  و 3(ر(.   

                                       
1.   ا 263ص –ا . و 

 –، د.   109ص –  ذه  –ام: د.  ا زة   .2

، د.  256ص  –  ذه  –، د. ر ا  407ص –  ذه 

 ا ز–  ك او ا ا–  زوا  نوا ق  –اد– 

  2007 –ب - 64ص زا ي إ .ه  –، دذ  – 75ص .  

3.   ري ن  ب و    أول ط ا م 

) 21)  توذ ، (BBC   ن ا م ب وأن ا ما (

)    و  إ ض طن او17 ، اي وه (

ب اإ   ةء أن اطا ي وأا ا   ظا   ،

 ا ر اة أ ر  .ةه ا ط د  - و13179ا  -  61ا  - 

 اء ارا 5  ن1426ر  ،8  2005أ :ر إة. أا ا 

  .ه  –دذ  – 407ص –  1 . 
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  و موأ  ورة  ب اأن ا 
   ل و  ة ز رج ا وا ا 
ظوف  ، ا اي داه أن ل  اب ا وال 
 ،وا ا و   و لورة ا  و

 و     ،أ ت اا وأ  ،ع اّأن ا
 ه ا  وا–  وا ا و  –     م

  اء ود ا ع إ   و   
 ا  درا   او ،ه ا:ا  

ما ا  
وا ا و    ا   

إن  ا    و ا وا  إذا  ن 
 ا  ة    إذا  ، وا  ا ذ

  ا  ف  ن يوا ،إ ا  ا، إو را 
:ا ا  وذ  

  اع اول
وا  ا ا  

   ب اا  أن إ ا ا  راا 
 ت ا اءن إ ذ ،وا ا و  رات أ

ا  موأ  ورة  داه ا يا ا ،وا 
  و ورة ا  ،ب اا و أن ا
و ا وا أ، و أن ذ ، ن ا  اف 
  و  ضا  ب اا  و ى 

وا ا و   إ ا  ءت  وا ،  
 ه ا  ا  م ير ا وذ ،ب ات ا

.ا ا ع  
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  ،ب اا      ن ع اّا
   ا  ا ا إ   ره، وذ  م

 ) ن رما  ا 175ا  1972( )1( أن و أم إ ،
  عّل ا ،اما م وأ ا ة ا م
 ا ب ار ا  ءا   حا وأ 

  ودة ( ،وا 17 نما  () ن 86 � 17ر (
ا و2(ا(.  

  مع اّا م ا وذ ،ب ا ا 
 ا  ا، واي أح 93 (2001 امن د (

 .ووا اا   ا  ب ار ا   

 ع اّا أ ،ب اا   م   م ي
  مم سأ   ا ا  ،  أم ذ  و
 او ا ا أ ع إ ،ته ا إ 

ا ،  ا من اي، واما إ أم  ل  ر ه

                                       
ار ة  –175  1972 ر أ،ب )  امن ر403   ادة (   .1

 د –ا43ا  1973 ة أو ا   أةا    )) :أم  

  أو ااع ،   ة     ات.

  ة ا ن ااد وو ،  ن ا ات إذا   

.((وم أو أ  أو  أو ط  ا إذا و ار ا ا  

ب : ((  اأة ا    ، أو   م   ة 

      ات .

 وجا و  ن ا إذا ، ة اا   صا ات ا

 . (( ا  أو وا  ا اء وه وور  

  أم  )) :ز  اأة  أو 17  1986 امن  17 ادة  .2

ن ا أن ورة وا  إ ا  زرع ا و وا  ا  ح

.((ا  
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اا و ه ا  ر ا ل ا ز  أم )1( ،
 ر ارة أ إ إ ه ات  ار وز ا وان 

) 238ر  (2003 ه م  ،ا  آداب  ن درا 
ه ا اءاز إ  ا و أن إ ،وا   ت و

 إ    ،نما   أن  ا وا  ته ا
 ،  ت  ض ،ا وا مم ص و
 ذ   وع وض اا  ته ا افل دون ا

، و  ان إ ه ا ، وأم ءت ))2ر و آ
   طا    ا     أ  ا

   ه ا  و أن ن   ا وارد.

 وا ا   و  ع وّت ا وأ
ج ا  ، واي  ن ره أم آ اض  ا ر

، م )3(ا ا ،ر  ل ا ا  ه ات
 ا ب اا  حأ  عّأن ا ط م لا 

                                       
1.   ا  ء  -د.أط ا وا–  ا دار ا–   ب– 

2003 – 336ص. 

2.    أم ر ،ب ات ا ّ   ول اا   

ل، واما ا  ول اا ،را وات امه ا  ي ا ار ا

ا أ ا  إ ا  أس مم  ًء  إ ه ات،  أن 

م اطء  و أن  ه ات    اا واو  ا 

ا ا ا وأطل ام) ، و ت ان )    ات 

اب ا  ا  ا   ال  ات  ذج 

 ا  ا  ء، د. رطا م    –  هذ  – 483ص . 

ع  ا ا ا ط  اي أن  اّع   ا ا  .3

 ة و  ار،  ا أن ا ا  ار، و اّع 

 .ط و   را    صا و 
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  ب أو، إذ أم وو ، ن   ا وا ن 
 رج ا وا ا  ط  ت إه ا  أن  

ا  ة)1( با و ن  ك أ  أم  ،
ا  و ا ا واود  وا ض 

  م اوع،  إن ا ا  إاء  اب ا
 ا ا ا  صا و  ا  ودوا ا
 ا اأ ،  ب   ض وا  ا

.ا  و  

 ا     عّت ا     و
وا، إ أم إذ مض ذ وم   ،  وا ا أم م ا 
  ه ا و ورة ا  م أم  ،عّا  ا
د، وإط ا ود   ا ا ، ورة 

. سا  

 ا ع ا  ا  أم رأ  يوا ،وا  
  ة  وا ا    أ ، ا  إ
    ،ا  ف  م  ،إ ا  إ ا

و ، موا ،ه ا  ولا :  رأ   
 ا  وذ ، ع   ها  ض ه، وموأ

:ا  

                                       
1. أ وا   ص وا  قإ م سف اّ ص  ى

 و  ر يس اا  نما  رس اوا ،ا  د 

ح امن ا ا ا ا ،–   را: د.  رن ره 

، 47ص - 1- 1997  –ا ا ث وارات ا–   وااء 

 ت ا إ  وا ا و  س إ أن ا و

.ن اما  ر  س  و ا  س    و ،ا  
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مع اا  
 وا ا   اه اا  

   عا ا  ران أن ا ،ا ا   ا 
   و وا ا    ا   ر

وا، إذ أن  ا وا  ا  اب  ف 
وا ك ا)1( أ     ط ر  اأ ،

ن وآدمة ا  ر ،ا )2( .  

   و  ا وا رأ)3(و أ أمر ا اه
:أ  موأ  ة  ،  

                                       
   اك أا  ا ل م ا  ال  .1

ا  ،  ذ     ا  اب وه  واء، أو

.ات او وات اوا رب ا 

2.  ا ّ اء، وا ا  ا ا  ا -  م

 ب  –وم ع  دي إ  مب اا  ق اأن ا و ،طوا

 .ا  ا ا ارإ إ  دي 

3.  ب اا   .د :ه  –امذ  – 134ص   .د ،– 

، د.   203ص –  ذه  –، د. أة  أ 414ص –  ذه 

 ر –  هذ  – ر 819صا   .د ،–  ا  نما 

  و .136ص – –  6 – 1986 ار اد  –واآن 

  دسه ا  ا ا ر اأ 1990و  ءطا  ارا 

ر   تا  ا  د زا أي   ) ا  أة ، وا

  ت با   ي ا ك ا إ ار آ  د  ،( ا

.ا  

 ي وذج ال ا  د ذو ، ءطا ه ما ا  و

   1991اا ا ا   ،   اروإ   نو ،
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،     ار ))1ه ا  ال   ارب -1
ا  ة   يا ا    ا وا 2(ا( ،

  امن إ  ا   ى أمر ا اه أم  ز 
  رآ   أم ا و   إذا إ ن م و ،
  رةد ا  ل   إذ ،ا  ا  
   مإ  ا  ة ط وا ا  

. ا   ب  

2-    ة ، إ ة ا  دي إ إن ا
ا وأى ، و ل ة ا وز ا ا اد 

) و 365  با    ا  أن  ،(

                                                                                   = 
   ذجا د ذ مو ،اء اإ  ا  و وا

.وا ا 

1.    ا دا  ت17م  1995 –  ء92ا –  20ر – 

اطء ام ل أ  ا   . اث ا593    ،  589ص 

  ة م رع أ ا  ،انا   وا (ا) ت اا

ر إى ان ارب،  زرع  أى أ دون أن ، و ا ة 

ات ا  اان ا م ا و ادة، ءت ا  ود  ا

   أن ا و ،ا   ات اه ا م ة، و أ

  ن    ازا أم ا إب، واما  رةا  غ وا

    رد أ ن. ام   

 ق ا ا أ 30   رس1994 ،ا     ،

 ا  ءط طا ا أ ذ 1994وأ  أن ان إ و ،

ا  ا  د. ر :ذ ر إأ .وام  وا أم ا نما –   

  و . 98ص –ذه 

  –، د. أ   110ص –  ذه  –د.  ا زة  .2

  . 446ص –  ذه  –، د.   140ص  – ذه 
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   أ  و  ط و  أو  
  . )1(او و أ  ل

 دي   ا وا  إ ا امب  -3
  ، ا اا  وا ا ا  ،و

ل وا ا  رب ا  اض، وا     
   .)2(اء

4-    ا إ وا ا  دي  اضا
 ،وا ا  ،وات اوا ،رب اات وا

3(ا( .  

5-     اءا  صا و  ا  إن
، و ام أ   اار  ا ا واة

   .)4(امن

وًء  ه ا وام، و ة  ارا ، أمر 
    ا  عّا  ورة أن ه، إا ا
   وا    ذ   ، وا ا 

 ،ن وآدما ا   ن وا  ه ا ل   
ون  ااض وامب  ا واع، و أمر ا 

                                       
  . 110ص –  ذه  –ام  ذ: د.  ا زة  .1

، د.   ر 134ص –  ذه  –ا ام: د.   اب  .2

 –  هذ  – 815ص   ه  –، د. أذ  – د. 140ص ،

  –  هذ  –  447ص.  

3.  زا ي إ .ه  -دذ  – 83ص    .د ، و

  ر– ذ   ه– 814ص . 

4.  زا ي إ .ه  –دذ  – 73ص. و ، 
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 ،ا ت ا اءإ  تا   ا  ها
   رع    را  وإ وذ ، وا ر

 ،ه ا   ك ث أن  وإذا ،  ك ن  
 ا  وأ ت أو   دون   ن ا
 ا  ن لا ه ا و ر  و ،

 ا ة أى إذا   وا ا  و  إدة 
او، و او ا  ا ام وا، ذ م ن 
 ا اط  ٌ ذ و ،وا  ة م  ودة اإ
  إ   دع )) :و وآ  ا  ل ر ة ،وا

 (( )1(   يا أن ا إ  م أن  و أم 
 ه ا  و ا و    أو ر ،م  س أن 
  س  ه ا ،أو ا مق اوا ا  

ض واا  نط2(ا(.   

                                       
1.  ة ا2�844  ا 2773ر. دهإ ما  لو ، 

2.   ر   .ه  –دذ  – 819ص . 
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اع ا  
 وا ا  ه اا  

أن إم  ا وا  ة )1(  ى أمر ا اه
  ا   ،ا  زاإ  ،إ ا  إ ا

و ، ب اا   با م  ا  ا 
 ا   وو ا ط ه ا  ا طا
  اإ  يوع اض اا   افوا وا ا 

.أ  و ا  

 ،رأ  ا موا ا   ها ا رق أم و
  وأم اه ارض ود ، وذ  و  ذات ا

:ا ا   

                                       
1.   د. إ–  ا ك از –اا دار ا –  1 – 1429  - 

و ، د.  102ص –  ذه  –و ، د. ر  ا  ا  830ص

 –  ذه  –، د. ر ا  108ص –  ذه  – ا زة 

، د.  ز 142ص –  ذه  –و ، د. أ    256ص

ا –  هذ  – 145ص   أ  .د ،–  ا ا

 ا ا  –  زوا ت وارا ا –  1 – 2008– 

 –دار ا ا  –أطل ام  ا وا  –، د.د   180ص

 1 – 2010 – 20ص  .ه ، د –  مما وام ا ر ا 

 من امل ا –  ب ن–   1991 –ب – 49ص زا ي إ .د ،– 

 ار  –، و ، د.  ر  ا 229ص  –  ذه 

 رة  -اا دار ا -  را–  2008 – ب – 123ص  و . و

  ةا  ةورة اا  ردما ا ا ا ا  أيا ا

 –اام امم ت ا ا  ،  ،–  ق 15:17�11�1992

 ء واا – ا ر لوزارة ا م–  نوا اا د  –اا

  . 27ص  - 1992 م  –اول 
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إن   ا وا   إ    ارع  -1
 وع، ور اطا  ى ا ا ت ا ح 

:ا ا  وذ ،   

ه او    إاء ا  د إن   -أ
 ،    أة واا و ا  و ،ا
   ا   ت إذاه ا ت؛ا  ا دا ز

 ن ذ ،أ ور  ه، أي أو   ا ّو 
   م ذ ،ا   ات إذا ة  ،ىة أ ودة اإ
   إذا  ،وات اا  ار ا  ق ا  
أن اد اي زه ا  ات  رع   ا إ ل 

  .) )1ت

 ات ا   ا ا  ّ ، -ب
   ذ  و ،دا تا   عأة اا
ا ا وا     و رة   إاز 

ا اا   نوا م  إ إ ، تا ور
 2(وا(.  

   ا وا  ار ا ا رع  -ج
   ا م ا  وم ،ا  أو ا ا
ارع  و د،     ا وا ، إذا   أن 

                                       
1.  أ   أ–    ا  ةاا ت اا 

 ا ن  –اموا ا   ر –  افا –  د - 

 .360ص - 1426   -اء اول  –اد ادس 

  .108ص  –  ذه  –ام  ض ا اأي: د.  ا زة  .2
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ت ا  بأ أ و  رع ا  ن ا 
 ق ا   دي إ  ، )1( .  

  ا  او  ا اد، واي م  -د
 ا و  ا   ،ا ت ا و 

زرع ا  ا  دةو ،ا   أن   يد ا
   دة اإ من إ وذ ، أ  إ ن ا
  عرول ا ن ا  ه ا فا  أ ، 

   ا  ا  د رع أ ح ا  ، 
 ا   ن دة اوأن إ ، ا أن ا  وأم
 ن إا  ا  دي يا ا ، ن نوا   
 دي إ و ،أ وا ا  رة   د وا ا

ه ا أ د ا أن ا   أي   د و ،
2(ا(.   

-  ت ا ا  دي إ وا ا  
 ن  دة وا ب ا3(ا(.  

إن   ا وا  اص ا اض  -2
 ج اإم  رةا   ،با م   ا 

 ا  ،با   ح  بأ إ و م 
 ، أو اأة  ، ض  ال  اء، أو 
إ أ ي ض  م  ارة  إمج ا  ، ارة 

ا  ء، و   ا أ  ما   ،ب م– 

                                       
1.  ا ا 109ص –م .  

2.    .ه  –دذ  – 408ص. 

3.  أ   د. أ–  ا 361ص - ا . 
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ب  ح  اء  اب ا إذا  - ا أو ه 
 ط ن او ،ا وا ر اإط و وآ  ن ذ 

 ا  ل دون ا وطو ا  لن ا ذ ،وا
  . ))1ا اأي  م م  م اب

3-  ا    ر اا  د  ن ا إن ا
ا  ا   2(و( و  ل ا   ،
آر  وا  اف  ه ا، وذ م  ز  أي 

 ، س  ة ز  دول ا  ا   أم ن، را 
 ا ت ا   ا ر اا  وث أن 

   ، وا   ص.

 وا  ا إن ال ن ا دي إ  ة ا -4
 ،ا  ن ن ا وذ ،   ل ، رفا
 ا   أن ا   أ ،    و
واب و    او وا وأن ذ  ل، ن 

ه ا و  ل أ  ذ ا  ا أن ا ذ ،
  إن ذ  ،وا وا   و با 
 و و وا د ا ،أ ب اا  
ا   او وا   أن أ اب أ ،  إن 

                                       
1.  ا ز  .د ذ –ام   ه– 137ص .  

2.  ا ر اا  دض ا   ،ة ا  بى و

   ، ىة ال ا راء ودت ا و ،ة ط ا و 

  و ،  ات و ،  ات  ن ى أن  أن

ن ة   وز ، و  د   واة . را  ذ د. 

  ،   ،–   ق 111ص –ا ا–   ا زة 

  .28ص –ذه 
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 اوأ أو ا ا  -  و -  ء  با م  يا 
:  ا  ء  و M ̈ © ª «¬ ® ̄ 

°± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º ¼ ½ ¾ ¿À Á Â Ã ÄÅ 

Æ Ç È L )1(.   

5-  ،ه ا و  ل راا  ة  دإن ا
ا ا دي إ  م  وا ض اّاض، وب وام

 واا   ااض او   ،، وذ ن ه 
اة  ُ إذا ن اء دي إ ا  و ا أو رن 

2(ا(   وعا    افل اد اد و أ ،
 ل دي إ ا ا  ةه ا  إذ أن ،و 

 ا  ار ا وا  ااف   ااض 
و3(ا(  ، لن ا ح وا  ،أ     او ،

ال   ف    اوع،  اء،  غ
 ،ب اا  رة ؟! وة اا  داا ذ و
   افا دي إ   عو  ا     
 اا   تا  عا ا طإ وع، وا 

ا   افل دون ا دوا  ن و ،واض ا
 ا وا  ن إ  دو د، وإ  أن ن 

.    دو اء وا   إ   

                                       
 . 50،49رة ارى ات:  .1

2. وا ا ء ور ا أيا ا  د أد. ز :ر إأ ،– 

 وا ا  مل اأط–   ار ان  –ا وت- 1 – 1996–  ص

246 . و 

  .498ص –  ذه  –د. ا د ان  .3
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  و ا مأي اا إ ذ  ل أنا   و
وا ا ا و   رات     ب، وذ

  إن ى، إأ   ا   بأ دوده او ،
 ورة ا ةء وا   ن أن  وا
 ر اإط ة، و ق وأم أ و ، با   ا

ا ور زوال ا ةّا وا ا  ا  وأن ،
  قع اأو و ، أو ه ا بأ ة أورة، أو وا
او، وأن  اّع ذ  من ص    ورة 
 افوا ا   ن ،ض أ  ط   

 .ا ا ا  

 )  ء ادار ا  رت ى اا  23�3�1980أ (
 ا  أن ذ إ داا وا ك ا ءإم  ءت وا
ا  م اة، وم   ا مب، و اار 

 ا  إ ي اما)  20�3�1990ا ا  ء يوا ( 
 م  ان ،ىا ار وا ا ن ،وا ا  
   اأ ه ا و  ل  دا  يا ا

 ، ور     ور أ ، ا  
  أن ذ إ أ ،رو ا ا   ا ت او
  ، أو  ا دو ن ا وا ك ا ءإم  ءا
  دي إذ أم ،ا ا   ا ،بد ا   لا 

، و مى أن ن ا   ه إ ا امب و
م ج إ مص   -ا  –ات  ا ، أ اء 

 ا ت اا   لا   ، دو ا 
،  ا ا  ا، و أ   اء، وا ود
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ء اوزرع ا ت مو ا ت ا)1(  او ،
ام إ  ا ا ا ا ردن، وا  ى 
 إ  ظوا ا  ز  م رت  ،ه ا و

مب وا  ا    إذا وت مت   ا ا
 )2(.  

  صو ا  ه ا  مع اّا و
) ا  ا ، م  93�2001و  امن د (

وج واا   ا  )) :أم   دسا ي ا
   أن م  ط  ع إ  يج أو ا 
ر  اب اء إ  أ  ا    إطر 

                                       
من )  ا15أح اّع ت م وزرع اء ا  ادة ( .1

)17�86 ن أو مما  سز ا  )) :أم  م ا ا ون ا (

 ،((......  ر ل   ا و ا ا ذ     ء أو 

ا   نما  سا   ع مّأن ا م ا ا اءأ، و

 ة ادا  ج م ا ا نة و  د سا ن ذ إن و

 ع اما ا ل  .ء أم  ا ووا ا ةا ا إ

–  ر ا ح ا– ما  ء اوزرع ا م و ن ا

 ا–   ر–   ا2003 –ط –  رة - 75ص  . و  

2.   ت ة ه ا ت15 :17�12�1992 تار اإ إ وام 

:ا 

أن ن ا   ر ، وأن ف  ه ا أمس ق  - أ

.  

ر من  ه ا      ، ه ا ت أن  - ب

. راد  

وأم   ح م ا ا إ ر اأة   ات ا  - ج

  ر   .د :ر إة. أّا (( ا ))–  هذ  – 818ص . 
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را زواج  و مق ا ا وط ا واو ااردة ا 
  امن)).

    ديا ا    جا    )) :أم 
  ب وا  وة ا   ت إ أو ا

.  

 ة ات ا ة طا ج أو اا  و
 4و 3 اب إ  إطر اا او اص   ال (

  ا امن.) 5 و

و   اج أو ا اة إ ة ى  وز 
) 5 ا ا    ةا    ات (

 إ اج و او  إ ا ومء ه اة دون 
وا ة أت و د أو ا   فإ و  ا

.ا   ءج وإما   

 أم  امء ذ ا    ا  ف 
   ء اإم ن ط أن  ا إ  أ ،أ

. وا   

ة ا ا ا إ ا و  دا ا 
)  ر إوا ج أو ان.19اما  (  

و و أو  أن   ا اة  اق 
  اء مء  ا ا  وذ  ا ق.

ة اء اام  را    ا  ة ا ر إ
.((  إذن  ا   ءم ا ا   
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 ا و      ب   ع اّا أ
  زورة اا  ه ا  أم أن م  أم إ ،وا

ت ا  و  إ ا  ءت  ه ا ،ا
 ات، و م   و  ااز إ  اورة 
وا وو ، و ه ارا ع أن   ه 

   ا  د، أة ع ام  إذا   أم
 ودو ا1(ا(.أ د واا     يا ا ،  

ا  

  ،ء واطي اأ  رج ا وا د او أ
   و  أ أم ذ ره، وام   وا

ا وا ت ارا إ ،ر    ن  وا ،
أن ا   و  ا ،ر واا  ادئ 
 ، تا  ةا ا ا و ،وا ا
  س   ي  ص، وذا و   وا

ا ،ب وموا اض وا و ، وأ  ر
  ه و ،رج ا وا د اع و أن وا
   ، رر أ  وا ،ا اا   ،تإ

 ا  او   يا مما ا    ،نا
 عّا ّ   ووا     يا ا ،

                                       
1. ام ،ا اا  ا  ىو   ا ت ا ت

و ه اا  ا  ات  و ا وا، دون اد  أي 

 و   وا ا  ت إن  ،د  ه ا  مم م

 ،ءا   أم وو اط  ا ا ا     ا ام

  ، وك ذج ة      ا واص ا ن 

    م أو أ   اء وة ا و إ  ذ  امت.
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 أ  اض،  ن  ف أ  ّ ارت 
اط ا  وا ى  اب، و   ا  اق 

ادئ واا  ترا   إذ ،ا ن وام ا 
 ا   و ،    ت  
وا ن  و    أ، ا اي  ود اغ 

  .  ااع إ ه

 ا  ن ه ارا    ارت او
    ص نم  ،وا  ب، وا

 ،ووا  مم صو ،و    سا
 وا ،رااض اوا ا  جاوي وار اإط  إ ،ا وا

  إ  ج  .وا ا   

 دي إ وا ا و   أن وو ةه ا ج
 وا ا ا  ،  ه و إن  ، سر ا أو

 وو ،وا ا   ا أو ا ا   ا
  ار دي اأ  أ  واء ا ،ترر ا 
 يا ا ،وا   از   ا ا و 

وا رج ا، إ  اورة ا ا   اب 
     با    ا  أو ،وا 

 ر ووا ا ن او ،ا  ذ  
:ا  

ا ا ا  ا ا  ، ه رات  -أ
.و اوأ ا  

ال  ا ا ا ا   طت   -ب
ا   ا وا ا رات و   ا 

. ا  
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 ة ا    إذا   ا اورة  -ج 
. ا  

ل ا ا    ص   ات  -د
  ت وم   ون  ت  اوا ،ا

.رو ووظ   

  ا و أي و، إف   م وا  -و
   و ،   وذ ،ط  دون  
  أن  أ او  ا، و  اال  إمء 

ا  وا ا   عت و أو ،ة ا ءر ام وا
 وا ا  ا  وأن ،ة أأو و ،وا  قا
 وإاف  ط  ا ا   ذ  ات 

. ا  

ء وامف اأ  ة واوا رب ا  وا 
.ا  ن إ  و و آ و  م  

.و ا ور  وا  
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اا   
 : ا  أو  

 وك اا أ-   ر ظ  ا  مما ا
 راا ا-   ر- راا دأ ت ا-  ا2009 -ط.   

 ة أ   أ -  ا وا ن اما-  دار ا

 ة  - اا -   1995ب. 
 أ   ء  - أء وآراء اطال اأ  ا ا - 

 را ا دار ا-  1 - 2006.   

    أأ -   ا  ةاا ت اا 
 ا ا  -  نموا ا   ر -  

   .1426  - اء اول  - اد ادس  -د  - ااف 

 ا  رن  -إدوارت ان ام  تدرا-   - 
ة ا-  ب ت-   ب.  
  ا  ء  -  أط ا وا -  ا دار ا-   ب- 

2003. 
  إ -  ا ك اا-  زا دار ا -  1  - 1429.   
 أ  ةأ -  ت اا ظ   ا دار  - ا

ا ا -   2007 -ب.  
 ق  ،  -  ا ت ا مما اما- 

 ء واا  -  ما ر لن  -وزارة اوا اا ا

   . 1992م  -اد اول  -
 ان   - ا  ا خ واا   ا- 

 ممت اراا -  أ  قا -  د21ا  -  م1998. 

   -  ن اما  ب ا مما ا
 ا وا-  مما دار ا-   2007 -ب.  

 ا  ا  ر -  مما اب ا-  ر

  . - 1996 اق    - دراه 
   د أز-  وا ا  مل اأط-   ار اا- 

   . - 1 - 1996وت ن 
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 زا ي إ -  ةب اا -  مما دار ا
  -   2009 -ب .   

  ر   -   يخ اوا  ا ا
 مموا وا ا ول  -اء اا-  زوا و  ندار ا

-  را-   2005 -ب.  

 ان د ا  -  راا ا   مموا ا ا
وا -  راهد ب ن  -ر- 1 - 2002.  

 ا  ن ن -  ا ل ا ا ق ام

 راه  -اد رة  -را  قا - 2002 .  
  ا ز : 
o  ا اموا ا ا  ا ا- دار ا ا - 

 . 2001 -ب   -اة 
o  ك او ا ا-  نوا ا  زق  -واب  -د
 - 2007.   

   أ  -  ا ا   ا ا-  
 زوا ت وارا ا -  1 - 2008.  

 ا ا -  وا ا  راا ا -  ىدار ا- 

   .1  - 2000 -اة 
  ا   -  وم ا ا دا ممة اا-  

 وم ا ممة اا  لأ-  1985-ا.  

 طا طا    - درا وا ك ا ا  رم 
 ن اموا راه  - اد ر -  ا ة  -دار اا-  1 

- 2001.  

 ه   -  ل  مما وام ا ر ا 
 من امب ن  - ا-   1991 - ب.   

 ا  ج - ا  ن اما  ا ت ا- ارا

   . - - 1 - 1426ا - ا  واز وان 
  ا ر -  ءا ء وا   بخ واا- 

 ا ة  -دار اا-  وا 1998 -ا.  
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 ةز ا  - ا أ ب اا وده او مم- 
 ا دار ا -   2008 -ب.  

  ادا   -  ا  نمو ا ا ا  ث
 رف  - اة ا-  رب ن  - ب ت  -ا.  

 إ ا   -  ا  دا ك ا-  دار ا

 ة ا - ا -   ب ت -ب. 
 ب اا   -  ا اا  ءط ا وا

 اوا ا  ب ن  -ا-  1 - ب ت.  

 ا  ر   -  رر اا -  ةا دار ا
-  را-   2008 -ب  -  
 را   : 

o ا مل اوأط ا  -  مل اوأط ا دار  -ا
 ب ت.  - ب   -ار  واز ة 

o آنوا ا  نما  -  در اا  -  6 - 1986.  

   د -  وا ا  مل اأط-  دار ا
 ا -  1  - 2010.  

 ر ا ح ا -   ء اوزرع ا م و

 ا ن اما -   ر-  ا2003 -  ط . 
3 -  :ا  م  
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  :  ا امارإاد 

ن اما  ر    
  طا-  امن

ا  
1ع ا  .:را  ت اما و   إن ا

  تمه ا   فا إ دم ،مما ون اما ا
  ورةت ومه ا و ،دو و دو  اعع مو 

  وا ا و  مما ون اما ا ،نما ا 
    او امم او   ه امت.

2 .راع ا أ:  ا ا  عا ا أ 
   ا ا ا   ه امت  ل ات 

  "1949 ا ووا  1977 ا ا  أ ،"
 .مما ون ام ا وت اه ا      

3 .:ا   ت اما و  ع  إن ا
  ،ا ا ع اا  مما ون اما ا

ع  ر   ا ن وح  ا او  ا
.وا  

4 .:ا إ  دم ،ة تإ  عا ا أن 
 ون اما ا كام    ممت اما  :ؤلح اط إ

و و اول وو  ؟امم؟     ه امت
ااد ا اه ه امت؟ و ك ت راد  ه 

  امت؟ و اا از  امت أو ا ؟
  ا ا إ يف اا  تؤه ا   إن ا

.ا ره ا ل  
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5 . :ا ى  :و  إ ا ره ا   
  امت ا ا امن او امما اول: 

  : امت ا   وع ماع  دو.ا اول
ما ادو   اعع مو   ت اما :.  
ما ا :مما ون اما  تما   
  : ورة  ا امن او امم. ا اول
ما ت.اما  ورة :  
ا ا.مما ون اما   وا ا و :  

  
 :  

ا ا    ة1945 مإ  ول ات اف أ
  واةوا ،مما ا و ا  ن امق ا
 ق أو اأو ا س اأ   ء، دونل واا  قا

   نمق ا ن اء او ،د 1948أو ا  وم ،
  نا ا وأ ،دو  اا  ا ت اق واا

  و ،ا اموا ا و  ولا   ر إ
 وا ول، اا   اإ أ ق وه ا  ا

د وا وا  ق ام وا، واق ا
1966

)1(  نمق ا نم  ى ات اا و ،
  و ،ق ا وا وا ،ا  ورا
ات، و ه ات  إد ات ا ى  اول 

 ه  ن ولا  اءات اا  را و ،ا
ات، و اد ا وى د  اول ن  ه 
   تت وو كق، وه ا كام  ت إذاا

                                       
1 .     ف.15�6�1976د  
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  ،نمق ا ى   ةا ا  ةا ا 
ا ا و ،(ما) وا 1(وا (  ونوا ا و

   إ  ا  تا  ك ا ،أورو
ق امن، اه   ا امم   اا اى، وأن 

اا ا آة. وه اا إذا  اا  امت  ن ه
 ا طا    ال  تمه ان، ومق ا
  ا وول اا ب، و دون  أ  ووا

    ا ن ومق ا  ن ومق ا
 أ  روا  اد اا   ،ام  نو
 ، عاءات اوإ م ا ا     

  واول  او   ق امن.
   ،ا   ز نمق ا  ءإم    و

 ،دي واا ا  م ن، وامق ا  
و ان ازان ة درات   امت ق امن، واء 

. دو  سأ  أو  سأ   
  ولا  ض مما ون امأن ا إ  ا

 ن ومق ا   م  ه وا تما 
.ت اا2(ا(  

   مما ون ام ةت امه ا عو و
ا   و دو )3(  اروام 1993و-

1995 ر ا  اري  808-827  1973   ف

                                       
1  .  ا ل وب ال وأا  ا  ص ا 

.ا طا   وعا  

ق امن  ،ق امن ( ق امن  أوت ات  .2

ا ا  ،(ورد ا ا ، ما ،وا وا ة ا200985ف، ص.   

3. .  ا ا ا  ص   م  
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  وا ا ا 1998 ،با ا   
واا  امم و اوان، و ادة ا، وه 
    م  و ،رو  أ م  ا

إ  أن  ،ادق ا  ،عا  وا ،د   ءا
وا  ا   ااءة، ك ا   امت ق 

    ر اا اق، وا  نم1992ا راك أ يف ا
 اقا  نمق ا تام ار  ،ا ا   

ا ا ،ت ا، و ال واطل، وء 
 و ،و  زوا ، وا وا ا
  و ،را اود اا  ت اا  عوا

اول ر او  ، و او )1(امت ة ق امن
مما ون امن وامق ا ون اما ا ا م)2(.  

   اا  مما ون ام ول وا و
 ا   و وا ا أ ،  اه ا

 ون امت اما   ك أ و وا و
ا .مما ون ام  

و  ا ا  اق إ امت ا ا امن 
 مما ون اما  تما   ولا ا  مما وا

.ما ا   

                                       
1.  ما ن، امق ا تام  ويا   ، وس

 ،ا ة، اا 200244ف، ص.  

2. ا ون اموا ا    ن دوم  نمق ا ون ام

. مما  و ك ارب وا    مما  
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    إذا  تام ت ااء اأ ل اا 
  را  ت و  صأ  1949ار 

  ا و1977وات: اما  و   وا
    ا ما وا اإ  تا ا مما 

1948 اطا  اا   ذج   ،نا و 
    ة، وا ا    أم   ا

1949ق ا اا    ا    ،اراة وا
ات واا او و  أ  أ امن 
  ودة اا  را دة وا ا  وو ،وا

.را ا  ق وا1(ا( 

 ا  ااءات ا افوأ ام ا ا ط
 دةب اا   ي 1907ا   تا و 1929 

 1949و  وا ات إوا  ااءات اه ا رض 
 ،م   مق ا  و   ا طا 

ا  وا راا ل ووا د وادة واوا ا
   ا ...وا ت اوا وا وا ا

)  أ (6  ادة( 3ا  امم و  ط اة(
ا ء ا  م ا وغ ارا مما اوا 

 مما و ما م  ا راا  اإ اإ 
 مما ون اما  تام  رة، وو  وا

                                       
1.  ،ا راا  نمق ا ات اما ،  :ا را

  .31 -33،ص2002ا ،ن، اردن، ا او، دار اق  و
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  ،را  تي وا نم ل  وا و ز
    م.إء ارا ا
 ام    إ   أي ال ما  ل ي ز

ه ا أو ا آرا  دا  )1( ف  او ،
:ا ا  م  

  : امت ا   وع ماع  دو.ا اول
ما اا :.دو   اعع مو   ت ام  

  
.دو  اعع مو   ت امول: اا ا  

   ا  ا دئ اا  مما ون امر ا
:أ مص ا  

1.  ت ا ق ا ارا  ة   ط
ات   اطاف ار   اا ااردة  ات 
ار  اي، وا، وارب ا، أو إاث آ دة 

.ما ا  

  ولل اوا ر د صا ا 1977و أم  "
ا أ    ت1949  (لوا) ا ا وأ

ا   اوف، و اص  ا ن  ه 
 إ و ،اع اا ط     دون أي اا

."ى إ اع أو ااف اأط  ا ا  

2.  يأ اا :ا و اف اا  ورة ا ر
 ي، أا ا    ء اا    و

                                       
1  .ا  - دا دن ا  دئ-  نما ن إ ت

  .454ص  ،1998 61او امم، ا او  ا اد 



  263 امت ا من او امم و

ااف  ا ، اء ا  أا إمم أو ا وي 
.اض اا  اا   ما 

دت  ات اث او    ه اا ا و ور
.مما ون اما ا ت اما     

  يا ا ل ذ ،اا ا ء إا  
.من اا   م راآ   

ن او امم  دة و، و  ت ر  ام .3
 ا ه ا    ،ا و ل، واطء، واا

.من اا   

وامن او امم  اطل وض  اه  ا 
:  صا-  

 ا ارة  . اطل  ادة -

-  طا  ا   ا   لط 
 ا و ات.

- .مما ل دون اط  ريا از ا  

 إء اطل   أ (  ارا اة). -

- ل، وطا  ورة     اا   از 
. ا  

و    ه اا ارة  ال ا أء 
 ون اما ا  تام    ت ااا



  264 امت ا من او امم و

 تإ   مما  اب واا او ،مما  
  )1(اب.

   اعع مو   ت اما :ما ا
.دو  

   ور دا ا   وا  ذات ا ت ااإن ا
 ت م أو   اتو ا ا  ،ةوا دو إ

 ةا  رس يأ  و دة   ا  ء 
 ام   و ،و ا  ت ا  
 ل اوأ ا  اا ت، واات ا  دا

  )2(ا ادرة.
طا ا أرا  دو ط    اعم   " اف

 ا  أدم   ن اعا  فط   ،ةا ا
) دة اا   صاد 03اا و ة4) ا ،3 ة ،

و امت ا ،1977   اول ا اول  6د، 3
ا ل اوا   دو .م   

   ون اما   أو دو ن دا أن إ اع اوا
مما- أ-  ل ذ) دو ود إ دا  ت اا

وع د أو ن  مل  ا ا، أو ا ر 
دو إ  ور و ،   اتو ا ا  

  و د  رسى وأ  م  أو  
  و ا  ت ا    ا  ء
 ا  تام أدت إ ت دااا  داند وا  ث

                                       
1.مما ون امت اا  را -  وا ا،ا 2002.   

2.   ولا ل اوا  ودة ا1977ا.  



  265 امت ا من او امم و

ما ون اما  لا من اا  ءأ  ذ ،م
   اطل واء.

 ل اوأ ا  اات ات واا  أ
ا  03ا ادرة   مات دا   أن ادة 

 وا ، ما ل اووا مما ة اا 
واا و أاد ات ا، و ا  ان ام أو 

.وا ا و   أو ،  
 طا ا  و   دا  م إذا أ

ا اا   ،ا   ر تاا  
   ث   وا ن  2006ا ب ب ا  اعا

 ون اما ا  تام   و .ال اوا
  مما ون اما ا او ،1(ا(  ءا وم ،

 ا وا .س  
������������ 

��������������������������������������  
ض امن او امم  اطاف اة  ن   

 تا  تما  اع دوم  ا1949أط وو ،
) 5 ة ( 85ا  ا ب ط دة  1977ا اول 

 زاءات اذ اا  اف اطا     ،لوا
  امت اى ا   ا  أداء  وا اداء، 

  و ن امن.
   امك ات  أو اول ا اول ادة   

ا وا   م ا أو ال، إذاا  دأو ا 

                                       
1. اأ د. ا-  ا و ون اما  مما ون ام ا ا

  و9 . ، ص2006ا،دار ا ا، ا او، اة، 



  266 امت ا من او امم و

  أو ام  ن ام ا إ وف أنا     ت
 رب  ا امك، و وا    و  إاءات 

   اول اول. 86 أو  ا امك ط دة 
 اع اا  رات اا  أي ،(م ن أو )

 مما ون ام ا كام     م ول إا 
   رإط  نما ا اا   ا وا و

 أن  ف ز و .موا ا  ا ط  أو 
 ت ا   ف آط  أو   ت اوا

. 1949 ات   148�4، 131�3، 51�2، 51ط  ااد 
   ولا ل اوا أ   تا أ و

وا  ف م)1(  ت  أما    ام
:ا ا   

.مما ون اما ا  ورة :ولا ا  
   "ا  أ ا" أو  ءأ ا Racat- 

Sunt Servanta   ض افطول ا (ا  ا)
ا اا ا  عو ،مما ون اما اوا  ورة ا

  أو ا و  اء وا وراءات اا  ولذ اا
و اب، وذ ف اف    ه اا  ق 

  ووات.
  أن     و أ امن او امم  

أاد اات ا   مه    ان ام  ل 

                                       
1.   .د(مما ون اما)ت اان ام ،اد - ا د -  ،وا

 وا ن، ا وت ،144،147، ص 2004دار ا.  



  267 امت ا من او امم و

     مما ون اما  أن   
.ت اا1(ا(   

   إدراج أ   أن دو    فا ا و
ن اماام دا مما و  اما او ا و

  اة و وف أظ  اعا  ل إا   ا
1949   ات  ار   144، 127، 48، 47م  ااد 

  ن ةا اف اطا " :اا أو  ا م
  ب، وا و   ا و و ،ام   قم
 ،إذا أ مي، واا ا ا  رج درا ن 
 ا ن، وا  و  دئ اا  

اد اوأ ،ا ات ا،ذ إ إ ."وا ت ا  م
ع  اا اول ا ا امن او امم اا اد 
  وإ وت ا رةا   در  صأ

.ت ااء اأ  ى أو ،مما ون اما  
  دو   ر مم ا ا ف و  

 ون اما ا    دة ا رةا 
   با ز    اا ا  أن و .مما

دة اء ا    و ،ا ز أ   
اات ا ور  ل ورة   أن أاد اات 
 ون ام ط اا    ،اإ  ن ا ا

  )2(امم وذ ف  و  امت.

                                       
1. او  را -   ونل ا  مما ون اما م ،مم

،د اوا ا  وا ا   رات ،ا  وا ا

  .418- 377، ص2003إاد 

2 .  ون ط ،مما ون اما   وا ا . ا اد. إ

رة اا دار ا - -200796- 95، ص.  



  268 امت ا من او امم و

ول اول اة او  ا 87و ا اد ءت ادة   
   ات ا  ا ت ان ا وا
ات ادة"   اطاف ا اة و أطاف ااع أن 
  ل. وإذاوا ات و تما  دة اا 

إ إ ات ا، وذ   اد ا  امت و
  ن  و إ  ن ا ات اا

."اإ  
  ا ام :ورة  امت

   ا  ن دا اا   ام  با  إن
  ا و ن  ه ا. امن او امم وادارة

و   امت ا ض   اوب واات   
   ا اه ا    ام ك ن أن 
 اء، وا ات ا ر   ، ذ ام  دئ 

ن اما       أي إدام مإ  ،
  ام دن و و ، ي ارا ا  نما  

:  ط  وذ   ورة تما  
1.   تا   صا (تما)لا  

 .1977اول  ار واول 

2.  ات واه ا ص اا و أ 
 اة.

3.  ت ام ار  ص اا  ا
 و ، أو   اورة   دو أى.



  269 امت ا من او امم و

ص ا  ادات ا، واذ إاءات   ا .4
 ))1ن   وا  ه امت.

  ا ودة اا   مما ون ام اا 
 را  ت1949  ،لاع أو اا ا  اا ا أو ،

 افطا  تا  ن ب إنن اد إ ذ  أ
.أو ا 2(ا( 

   ا ودة اا  م دو اك ا إذ
 اا   و ،اا ت وا اا اع إاف اأط
 اول   ر أم إذا ارا امت مص 

ا.رت ا)3(  
 اول ا اول  أطاف  80و  م ادة 

 وأ را  تا  ءت ت ااا   اع إا
  ولل او4(.1977ا(  

 ون اما   وا ا و :ا ا
ما.م  

  ا ا ا  إ اول   ان   
 مما ون اما   ة ودور اا وا ا 
   أن ول اا   ،ط  اعر م إذا 

                                       
1 .  ر ما  44، ص1999- 1د.  

2 . ا دة  2و  49اد راا ،وا ا 50 دة  2فا ،ما ا 146 2ف 

.اا ا   

 3.  ،اا ،ا ون اما  "ا   :ص2006را ،43 ،46 ،

399.  

 145 ا ، ا 128ا ام49  ، ا او، ادة  48را ااد  . 4

 ،اا ا 84 .ولل اوا   



  270 امت ا من او امم و

  اع وذا ا  أ  ةأن ا  ى ت اا 
.ص اا   ذ  

    فأي ط ط  ء ي أن  م ذ إ وإ
 اف اطا   ر اع، وء  -اد أي اد 

ء مك(أ امن او امم)، و   اق  إا
  أن و . اءات ار ا  را  افطا  ،ا

(أ امن او امم)   أطاف ااع و    امك
  أن ول ا زو ،  ع و-   ورة إذا رأت

ة   إ دو ة أو اا  ا أطاف ااع  -
، إ م)1(  ا او  ا اك  ا اع

  ولل اوا أو 1977ذ  ،ممن اما  ة وأداة آ
و ا او  ا    ا ا ي 
 و وو  تا د   كم ص ءاد

  أ ا ا  اة.

 اول اول  90 او  ا ط دة   
    ا  در ة  اق اة واة 

 .ا  ن  ا تا ء إذاء ا  و
 م   ذ  و) ا  لوا  1990ط ،

  ة وذ (ء اأ ون وامول اا ا 
  ات.
    ف اا  ن ص ال ا نوا  وا
ق ص،  أي طف آ  م اا ص ا  ون ا
:أ  

                                       
  .1949 ات   149، 132، 53، 25، 12، 11را ااد  . 1



  271 امت ا من او امم و

: ا  ا ا ي ادء ص امك  ا اول
  ت واوت.

 :ما ا  لوت واا أ ادة اإ  ا
  ل  اة.

ا إم   أن رس ا ه ات إ إذا  و  
ذ أطاف ااع، و  ي ا أي  إ ا ه 

  )1(اطاف.
و ا ا  إطر م ا اة  ق امن 

  ا  ات اا إ ء ا   قا 
  أن ذ و ،او ا وا ت ااوب وات اأو
 ، ر ا ا وظ    ،اته ا ا دورا
  ر، أو اق اإط و ا  ةه ا م أن  إذ

 اات  دورا أ    ، أاات، أو ا ام
 ) ت ااا ط  ا ن ومق ا اا
  ممة اا  ا  (اوروم وا ا  ث
 ا دة اوا ا   ممارث اا  

  ت أو اما  د نم و ،واف اوا ام
.)2(  

                                       
1.  ،  ،مما ون اما   وا ا ، ا اد. إ

  .108ص

2 . ا ا ،ا أ د. ا و ون اما  )مما ون ام 

  .136ا ا  (، ص



  272 امت ا من او امم و

������ �
 ا   إ ا ره ا ل  ا  

  وات:
أو - ا  
إن ا امن او امم  ا    امن  .1

و ات ااا    ل ان  ان امن ا 
.وا 

2.   مما  ا ب أو ا ةا ت امإن ا
  ا ص   د.

3.   مما ون اما  ا دئ اا اا
.وت اا 

4. ا إن  ل ي   مما  اب واا 
.د 

5.   دو ض رو مما ون اما ا  ورة
  ها  تمه ا   ن وما ا 

.ا  

م- تا  
1. ما  ا إ   ون ام ةا وت ا

.وأو ا طء اا إ مما  

إح ا اة و اح  ا ار ارات  .2
  دي  ا إ امت ا امن.

3.    ن  ورةتاب وام  ون اما
.مما  



  273 امت ا من او امم و

4.  ورة  اث ادة ا وذ   ن 
 .ور ة، و  ور   (امم)و  ااق وأمن 

اا   
ا ا: أو  

1.  ،مما ون اما   وا ا . ا اد. إ
 . - -2007ة ارون ط دار ا ا

ا ا من او امم  امن او-  اأ أد.  .2
 ا و دار ا ،ةاا ،وا ا ،2006 ،ا. 

مم، م امن او امم  ل اون  - اود.  .3
ا   وا ا ،د اوا ا  وا 

 .2003ا ،رات  إاد 

دار  -اا او و اب  - د.  اا  ار .4
ا ة  -ا1996ا. 

5. (مما ون اما)ت اان ام ،اد  .د- د 
ا-  وا ن، ا وت ،دار ا ،2004وا. 

6.   ،اا ،ا ون اما  "ا   .2006د. 

7.  ،ا راا  نمق ا ات اما ،  .د 
 .2002ا او، دار اق  وا ،ن، اردن، 

8. ا - دا دن ا  دئ-  ن ت
، 61إ امن او امم، ا او  ا اد 

 1998.  

9.  ن، امق ا تام  ويا   ، وس
 ما ا ة، اا ،2002ف. 



  274 امت ا من او امم و

 ،ق امن ( ق امن  أوت ات  .10
ة اا ا  ،(ورد ا ا ،وا وا 

مف2009، ا.  

، ة ارف ار، امن او امم د.  د اة .11
2005. 

  م: ات
1. ا را  ت1949  نن او1977وا. 

  ، ا ا ام وأاف اب ا.1907ا ي،  .2



 ص م  رادث اا  ور275  ا

  
������������������� �

���������������������������� �
  :  أ رار إاد

ا  نما  را    
  

:  

    ار اا أ  برادث ا  ار اا 
 م     ،     ،ا   نما

.   دث إر عو    
    ر  دو  د إذا ء، وإم د ا  بر

  و.  أ ه ا
وارب ظة ة    ا  اس، و ن   

 را  وا وا أي اب ا اا  ََُُْْ
و، و  ف اي  إ ارن  ب ط اأي 

ا  ضن ا ا ؛ ا اث أإ  رت ا 
 ا رت ار اام  أم إ ،   ا  ر
 ء وف ا رت اا  و و اأ
 أ إاث  د و ة، رت  ، أن ن 

 ت دا وط ة  ت ر  رة 
ا، أ ان د ات،   أطاف ر ة 
 وا دا  وأ  ، دو  ا ا  رت اا

ف ااد و إ ر   ا  اا ا او وا
.اا ات وما و ا   ة ر  تو   



 ص م  رادث اا  ور276  ا

  ل وارة واوا ا  دة برُر اََُى )1(َوو ،
  .)2(ا أن ارب  ره ا  اا  وب

  وب ارة ات أن ظل او    ادإط 
  أ ر 371أ إر )3( ى ا وط  و ،
رادث اه ا )4(.  

                                       
1.  ،ا ا  رةوا ت او وب ارب، ا اا د. أ

 ار ا 3  ،ممت اراث وا با د اا 198611، ص 

 و. 

، و 142، د.ن، ص1986د. أ ل  ا، ارب وا ا اة  .2

. 

3.  ،وا ا   ر ل "وب ارء ااوي "إما  اءا

 .144، ص1984  77اد 

4.   اث إر  اا م14�7�1997ا  ىإ   تم

 وإ   ىإ   م ،اا ا ا40  ، ت آ

  ةا  اا  ادث إر  ا د ا  5�6�1997و إ 

14�7�1997  ب  40  ورد  ا .اا  دة ى    

م  ا  44ا  15905اد  15�7�1997ار ا ادرة  اء 

 ادث إر عو  راأ  ا ء ووت ان و  و ،اا

   ث  لا    ات اا  ة1997     داود

  ي راحد ا 19  ت ا   ث ء وا  

  م  1997   "ح" أ    أ   يوا 

 ر درةا روز ا  .30�12�1997و.  

أ إى  30�12�2010س ا اد و ادث ار اي و  رأ  

    ي راحوا را  22،  19ا    ي و اط

و ا. أ   ث و ج  ال ار ا   او 

  ام  إام اب.

ل ا  اادث ار  ا ام ارب   ات   

 ا  ،ا ،ا  وكا  فوازدم   ون اموا

 



 ص م  رادث اا  ور277  ا

    دث إر ب أيأ  ت ردود اا و
 ف أو اا و ، ر ا وا ووا را

أو ا وا ال ااء ا  سر اأ   يا 
  ار ط  رون  رادث اا  ا ا

.ا اك اا    وت  
   رأ ،و رادث اا  ار اا  اوم

    اادث ار ،ف ا   اء 
  ولم  برادث ا  دل  ن  د مإ
ه ض ء ا  إت مم ض  ارب، 
 ه، وم  ن  ا ا ا  و

ل أ  ن ذو ء ا  ص د مرات و ا
:   
  ول:ما ب. ارا   

 و :ما ا  ا ما ا ا  
.رادث اا  ورا   

 وا ا م إ ا :   ن ص
.رادث اا  

                                                                                   = 
 ،وا ا ، ،نوا زوا  ار ارات ا ،ا  

 و9 . ، ص1994



 ص م  رادث اا  ور278  ا

  ا اول:
   ارب

   و    برة اظ را ق اإن ا
ال إ  د ؛     ة و ل دون 

رب   إ ، و      ا)1( د ه
. ن  تو  

 ت اوي، وب ارا  ولم ا ا  م ا
:  ره نو ،  د  

  اع اول:  ارب.
  اع ام :ر ارب.

   ارب: اع اول

 يا ا :ب.أور  
: ن ة ا  آن اا  ا  وردت   

 :م   و :ا   َْْا َْوا إَُِ  َُل اَو
نَُْر َي ٌَِوا ٌإ َُ َمإ)2(.  

                                       
1. أ .ا  ا ا م  د مم ى دو  

  ا اع  اء إ ات ا  ارب و ة مرد 

:  

 ،ا دار ا ،وب اردي، اا   ا  .1986د  .د ،

 ا   ،ا ب، دار ارا  ،ل1995ا ،ا  د .د ،

 ،ا ب، دار اب وار1994ا ا ب وأرره، اح د  .د ،

 ،" مر" زي  ،نما  ، ر ،وا ون اما 

رات ا ،1990. 

2.  ا ،رة ا51.  



 ص م  رادث اا  ور279  ا

   : و َأ ُْْم  ٌْ ُْمِ َِذ ِا َِ ِْورُُ ِ ََْر
  .)َُ)1َن
   :   فا  و َُْوا أََُ اْا  اَل ا

َِ ِِْ ُءواََو َََُُْْْوا سا)2( .  
     ا  و : ٍة ِْ َُْْْا َ ُْ واَِوأ

 َُُمَُْ  ُْدوِم ِْ َََوآ ْوََُو ِا وَُ ِِ َنُُِْ ْا َِر َِْو
َُُْْ ُا)3(.  

    فا  ،ا ا   ر  وورد  ء
ح ا4(ا( .ا ف وا : ب  ،"ر ر"  

    دة  ا ا  ا  أن إ ا و
  يب ارا     و ا نف اا 

ا  ا ف واا )5(.  
  را  اد وا  يف اوا ا  ب ا

    ا   او ،وا ا اأ  توا
  د ه اة، وا  دم ن وت ا د 

   رب.

  

                                       
1.  ا ،رة ا13.  

2.  اف، ارة ا116.  

3.  ل، امرة ا60.  

4.  ح اا   ح اا ،ي اا     أ

) ب ااء  اء ،   ا  ، ا ا (د.ت1ا، ج

، و ا  ا ااوي، ر اس، رات اار ا 259و ، ص

، و  ا ا   أ    ادر اازي، ر 263ب، ص

  .259، ص1972اح، ط  ار اآن ا ،وت، 

  .21ء أ ل  ا، ارب وا ا  ، صاا .5



 ص م  رادث اا  ور280  ا

  م: اوت ا د  رب:
  م  و ت أ دو  ب ورا  ا

 و و ا  م  د ىوأ دو دا أن إ ، د
   د رب.

   رت اا  ا ف إ دو مم  أول 
   ا َْ16ُو   1937م و  ه  ودة اا 

ا ال ار م "ال اا ا  دو وف أو 
   أو  صر أأ  ا   اثإ إ 

ى ا س أو1(ا(.  
    ت اب ورا  وا ا ا او

ا ا إ  ام ، ن ت)2(.  
أ ا  ول ا إد  رب،  دت   

 ا   ضم   د ا    تا
  اءا  :م برف ا   ،برا  د

                                       
1.   ءإم و ،ما ب اب ام  ا  ه ا  

  ت و ،ةا 1976ا ا وم  وا  ت اا  ا 

  ر. ال ا

، وام إ  ر1979  ا او  أ ا رك  .2

12�9�2000.  

 1970وا ي ن  اء  اوع  اات  ي   

 ر  إ 12�10�1978وام.  

، وام إ  1997ار  رك وا او  ات   

 22�10�2001 ع، اما ا   إ ام ت اا  ا  ،

    ا وا وت اا ،  ا  .د.ن، ص2008د ،22 

. و  
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واال وات ا أو ا   امن او  ارواح
دره ا)1(.  

و  ف ارب م: اح   از اة   
 ف   ا اا رة إ)2(.  

  را   ت او ام  و   م ب
 ما   ه أودي وا ما   أن إ م ر؛ا
  أو أم أو ا ا ما   ه أو أمو مما
  ه اام دون ا ا، وى أن ا رب  أن 

 ؛وا   ا ت اول و   
  ب اار  اوا ا ََُُْْ  اع، واف اط

 م ل أية دون إ ا امول ا وأن 3(ا(.  
    ت  هما  ل  برا   ا)4(.  

 ى أنوم ره، وا د إ  بر  و 
.ع اا  ول أم  

مع اب: ارر ا  

  ة؛ را  رت اأن ا  شا ل وا 
 اف ا  ا  ا  أ  ف ات 

                                       
  ن، ارب او و م  وا ا امن د.  ا .1

 ،ون ام ا ا  ر  ،وت اارات او و29ا ،

  .173 -174، ص1973

2.  دار ا ،ا ون اما  ا ا وا ، ح ا .د

ا ،1977489، ص.  

  .35 ،36اء د. أ ل  ا، ارب وا ا  ،، ص .3

4.  إ مأ وا ت اا ع إا  تا   

  .    4ه ارا، ص
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، و أ ر ارب ظرا  ا  : ار وار
   اات و ر ، ا، ال ا، ات.

:ا ط   و   ز ره ا ن ول  

1:ر ات وف اا (  
1930  ،ة و    ا أن أول دث اف  

  .)1(ا  اار  طة   ر او
    و مم  رة  أي  ةف ا و

    ر أو  ء انط   ةط ظ
 وعأو ا  ة أو اا  و ،ا ا   ب أيار

  ع  رة أوا ال اا  أ ار  ا
ا ا  2(ار(.  

   ا ا اا  ة م ةر ط   و
ا ي واا ا  عا رام     يا 

    لمإن ا  ،ان اا  ي مات اا 
.ف اا  ا و إ  أم      

 موا  رادة  ةر ا   ةر ا و
ل ا  عا. ة أو ا  

   وا  ر ات وف اا  وف أنا و
  و ،)3(.  

                                       
ن، اب ا ، د.  ا  او، ا ا  ام .1

 ،وا وا د.ن، ص1993ا ،75.  

أ.  أ  اي،  اات، درا  امم او وات  .2

 ا ،وا ا ،ت وارا ا ا ،وص1976ا ،8.  

3. ر، اا  ا دوا  الاز اا  فوا ،  ف

  و . 9أو اار   . ام: أ.  أ  اي، ا ا، ص
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2:ا  (  
   و را  ولا ا دة اا ت اطا أ

و ادث أى   طا ء ا ادث  اات،
 ر أو  اضأ    ا ا   
و   وب ا دة   ار ا  رل 
  ا ذ  نا  أن ل، ول اور وا ا

 وا إ ط  ل ا إ  رت ا
  نو  ء  اجأو ا  افل أو اا  
 أ   ا   ن  و ،م ا و إ

.رف ا ل إ  تا  
   أو ا  ادث  و  صا  ف 

 ت اا أ  ،ء اأ   ا ال ا اا
 ا أن أو ت اى ا  ل أ  و

  ا 137   د87  ،ا أ  د17  د
 ،ب أ 9  ،ل أو وق اا  ادث7   ادث

.آ     ةا  ذ 1968 إ 1976)1(.  
  ) ات:3

   ت، وا  ل وارة ا برا  
  ةا  ت أم1975ا إ 1994    ا 10000 

ق اا  وط  ب 2(و(.  
    ةا  1968وأم إ 1976 و 119    

  ن تاد ول 63أدث ا)1(.  

                                       
1.  ،ما ن، ا ،م  ،ا ا  دروس ،ا  .د

  ، و343. ، ص1987

2. وا    د ا   ر اوا ت ارا 

8058  ر27�11�1995.  
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    درةا اا ا  ا ى اإ م و
آ4   و   دوار ، و 7 أن ا ا 14�7�1987

  ، وأن ع    اا   33دوار رواي و
5�6�1997  14�7�1997  ب  400 ؟؟  

4:ل اا (  
     لأ  نرا    رةه ا و

 اء دوا ت اوا ت اا م وا دا م
أو ر   ااءات ا   ر ارات وات 
   ل اه او ،و ا طان ات ا و

  أ و ور ارب.
  د     دا  ل اا و 

 ا  برادث ا  ا دا ا   ، ن 
  ةا 1975 إ 1994رن دو ن )2(.  

   إ   و        برر ا
ل ات ا ا ا   و و م ا

.را  
   راا رل اا أ   ب ارر ا ه أ

  م ،ا  ابع اع وا و ا م دي إ
.  ا وا ار اا  

   ره واب ورا   ي أوض اا ا و
 أن   ا ر رل اا  ا ا  

  ما  ا اا  ت اما  ءلم

                                                                                   = 
  .343د.  ا، دروس  ا ا  ،، ص .1

2.    ا" ،  ،اوا ت ارا وا   

." ثأ  م و ،  
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 ا ا  م ول  ا ،رل اه ا  ورا
م ا    ان:   ا ا ا

.رادث اا  ورا  

ا :ما  
   ا ما ا ا  

رادث اا  ورا  

     رادث اا  ار اا  
ارأ   ل ا تؤن اد ا  ا ؟ و

  ؟ وذا  أن او  ا ؟
   ا     وم  ات اا  م  ا

:ا ما وا  

1:رادث اا   ا (  
   رادث اا  را    ؛را  

ب امن اا  ا ار ار   ت أو 
ا، وأار د  اال، و ه اار  ة ادث 
   ره ا و ،ف واا  م ار موأ ،وم را

ل وا  لا     و ،وا دار اا 
و اار ا ، آر   و    ظر، وه 

.و رر اا  ا  مما ا    
   اوث واا رار اا  قأن ا ا و  

اة ا   ا وره، و  ن اار ا  اادث 
ار ن ذات ط . ا  م، و م أى ن أل 
   ه، و آ   و    أ  رادث اا

  أن  م ،أ   ن   ردث اا
 أو ن   ادث ار م  ، م ق 
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 ما ا ا ام  لا  ا ،ي   م
.ورب ورا     دإ  و ا  

  ا ا ا إ  و ط  ض م
ا، و  م    ذا     اادث 
وال ار م وال ه   إد  أو  ر 
 ؟ أرا ا   ن  ،ط ا ه  

ا ا   ر ا ن اأر ا ل؟ وا ل
   ء ا م م ا  مور، وإذا أا
ا  ار و   دة  ون   ا 

  إن ن  ود.
ار ُُِْ   ورا   أ  إن وا اادث   

  برادث ا  ورا  و ،  عا 
،    اور  ه )1(اع    ول  ع

  اادث؟ 
 ل دون ا ما ا ا م وإذا   ذ 

ال أن   اور  اادث ار    دون أي 
  ذم ه!

2: د ا (  
    لأن ا و ،ردث اا   ه ا ر

   كو ،  كو ،ا م  ك   أ 
 ، ن ء  و ا ا ام ا من 
      اار ا أ ا ار اي 

. ا ا   او ،اإ   ام  

                                       
1.  ،ا ا ا ،ر ره عا  ،ا   أ

 ص1975ط ،20. و ،  
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ر أن   ، أو و ا أن ن  إن او  
  ل  أن أ ؛ ذ   و أ   أن
 أو  ن      ،ورا ا  را
 ا  او .  ر م ا   أن  

ُ ذا ،تا    ن   فوا َف ا
 دا   ا ا وع، أو أ   نو را
ار   د ر اى  ء ا   ن 
  إذا  ،ت  را   ن وف و

ن ا و  ىا ور را  و ،  وفا 
. را  لا  

  .  دإ  ا ما ا ا   ا  

3:ا  ون ا  (  
أ  اا ا  ام  ن  ف   

  ط أو  ن   ا اا   ر
 ا أو ن  وف،  اداة ل ة ن او أو 
 ا  ا   ء ا   وا اا

، ، وذ اث م   ا ا)1(ا واء

                                       
1.  ك، وا يا اي، ار ،ا ا ا 

  وا اة ال م ا   ،ب يدل ا .د ،ورا

ا �  ،راهد ر ،ا  رم ،ن اما   ق ا

 ،   ،قا 1998ص 265. و ،  
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. وأ  )1(وما  ه اة  و ات دو ة
  .)2(ا  اوات

   ره ا ا   وا اأ ا رأ و
   ط  م  ف إ    امت 

 ا  رض، وو   ا وا  وا 
  أا ا   يس اا ف إا وا  ،هموأ 

س اوأ مم س3(أ(  تا   ام  او ،
ا  أ اا  او ور  اا، و رض 

.س اا  أ، و ممس اا   أ، وا  
     وا اأ ا   ول ا

 اط    ى أن مما اا  اا ا وأ اا
و ات ا ور   أن ض  أ  أار، 

 أم  رد  م  ا   ن وم  تأ
  درا ا نمر، و      أن اط   

                                       
1.  ،رم  نم وا ا 1891 ر  ن وا وا ،

1895 وا . دا  تن ام  ديا و1974ا.  

2.     ا  وا ووة اا 1972  ووة اوا .

. واوة او  ا   ا، اة 1989ا  ة 

1995.  

ا   ا  –وات ا وا   ه ات .3

 ا– :ع إا   

  دل ا .ص �د ،  ، ق ا 285ر. و ،  

و  121د. ب : ر  او  ،  ، ص  

.    
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 واي    ا  ا ا دون 31�12�1973
ا ا ر1(ا(.  

  ا أ  وا اأ ا س ا تأ ول ا
 و ،وا  مأو إ    ى أن ا اا 
  س أمأ   أن ا   يي ان اما ذ

ا ي اا  ركم ن ومو ا  ع  
 ما  م ا ي اا امزن ممو ،ما  عأو م

  .)2(واة
    ورا  وا اأ ا أن ا  يوا

ا   إ ط اط  أم  اء إ   إر 
  ل أوول اا   أ   وا  ن او ،

 ،ء إا   ا ا ق وا  ا 
   ن إذا إ ور اا   ت إا  
  ا ة م   ا   أن  ،إ 

ا ام  م  اج، وا  ق امأو ا ان ا أو 
موأ ت اطا و وا ،رك واوم رم)3(.  

و  ات ا  أ اا او  إ أن   
ا دا وا ر  ن ا وي، ون اما  

    ا  أ أنا ا  دة تا 
.من اما   ا  

                                       
1.   .د : م  ،رنن اما   ق ا ، د

 ب اة واا 1975ص ،136.  

2.  ،  ،  ،وا  ر ، ب .د ذ  ام

  ، و .197ص

3.  ،  وا " ر ، ب .د ذ  ام ، 

  و . 391ص
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   ا  أن ا ا  دة تا  و
)1(.  
   ا  ت إا  ه،  وو ا

و اب ا ام   ا 2(و(.  
   أن أ اا او     أس   

 ،ا  ل اا   مإن ا  و ا ا
  ام ما وأن او    إ إذا ال ال 

 اط ن او  ا، وإزاء اد  و ا 
   ن  ا   ا ا ن لا  م اا
   ،رادث وه ا  رادث اا  ورا

أا دة وأ وا ، أ ب ال ار ر 
دون  ورة ا  ا  ا اء، ادث 
 رواح و قإز    و اطا  د را
 راا  يا د، ا ا  وأ ،م ا  و 
   ، ار اا ا و و ا ذ
د م ص  اور  ادث ارب.   ت ا 

.ا ا  م  ا ؟ا  
:ا ا  

رادث اا   ن ص م إ ا  

   ام ما ا ا ب ورار ا ا 
ا  إد  ور  ادث ارب، و امد 
 او   ا ار إ إذا أ اور أم  إل أو 

  تا أن أ ور ،ل ار  و    

                                       
  و . 144د.  د ، ر  ،، ص .1

  .311ام: د. ب ، ر  او  ،  ، ص .2
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 ،ما ا    أم  وا ا اا  برا
و   ان  و ال ا ا  ور ن 

.رادث ااء ا  ا    لا  
   ب ارا ا ا ا اوم  ل إر ا 

   أم ََُُ    ال اا و  ، 
  و ،    اران أ م  و ،را

.أوزار  ورا    ا  
دة اازن  ا ن ا  ا  م ص   إ  

 ور    إ ا ا و ،ا مما ا
   ادث ارب.

   ا    ف ا  م ص م و
   ارا  و ،ا ا  م ا و

را وإت  ود وم   ل رم وو أا
  ر واار اد ا  من.

و م ص م ا  ا   إد ادث   
. ل  ر إ را  

 و م ص م ا ر ا ا ا ا ى 
ادث ا واة اة  ء  ا، وادث ارب، 
   ة اة وادث ا أو اء وار، و ر 

. ب اوا ،ا  
و م ص م ا أارا   إ ت ة،   

ار اا    م لن ا وأ ،   ن، وما 
.وأدا    اا    

    او ،وود ا وز   ن ا ص م و
   ة ا ار، وا  ل  دو وم 

   اول.
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    ا ور ن ا  م  ا 
  و ،   ة ة   ا رادث اا 
 راء و ،لا  ظ  ادثه ا   و ل د

   اور وه م ا اء وار.
   ا إن ا ا اا  ب وأرادث ا ار

 ،ما  أز  ء ا  دإ  ما 
    م ب إو       و
   برادث ا  ورا  ن من اما
  ن  ن م  ،ما  ين اا
 اور  ط ا اي م ط ا  اث 
  ت وا  ،تو ثا ا وي، وموا ،ا

ا ا إ  نا  و ا   ا 
اور؛ ن م ا إ    أو أن  ل أو أن 
 ،  ءا  و   ا    ارأ
    و ص اا   ا  أم وم

   ات.
    او ا  و ا ذ ار وإنه ا ط 

.أ  وا  كا  ا ا ما وا  
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ا  

     يا  م إ ء م  ل  و م ا
  ل ام" : م ص  اور  اادث ار

  ن  ا ا ا  ب، ورا  
  ص د مإ ة إا إ ب، وامرادث ا 
 اادث ار  ار ا    ض أن 

 ن دون أن   ا  ن  ا  
   ال.

وا ا وإن  و  ا ا ا  وج   
د   ر امن اي   ة د و  ا 
  ا ،ت ا  روا   ن ا 

 ورة اا  رادث اا  ورد ا دازد أ
.ا  
ا ا اي مدي  دي مل    اار   

   ا إ دق ام  رادث اا  ا
 أ   ذ ب دارادث ا  ورا.  

   ا  أم   ي ما م  رات  هم  إن
 وا  با ا  ،ء  و و أ ٍ 
 د ا ط    و ادث إر  هم  ر إزاءوا

   ارواح وات.
  ا ا   ا ب ورادث ا    أن 

 م دا ا  اقا   ن و ،ا  أو ا 
   ل ن إا ا  ا أن ا و 
 ق و  ،رادث اا   و د 

و  ة ار اا   أةو ا ،او 
.ا اا   أن أ  "ا" ما س ا  
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و  أن  اع ود   ااف ن  ا   
ا ة ا  عا  ا ة إ    را

 ،ط آ  و ،و و ر  ه أن و
  ا  حا   فط  ا  أم و
ادث ارب وي أ أن    د ا و أن 

.  ما ا إم ن  

وراء ا  واي ا و ،  
  

اا أ  
:ا :أو  

1 –   رةوا ت او وب ارب، ا اا د. أ
ا ا ،رات  اد ا اب ث وارات 

 ،مم1986ا.  
ة، اء د. أ ل  ا، ارب وا ا، ا – 2
1986.  
3 –  ون اما  ا ا وا ، ح ا .د

 ،ا دار ا ،1977ا.  
د.  ا  او، ا ا  امن، اب  – 4

 وا وا ا  ،د.ن.1993ا .  
وس  ا ا ، م ،ن، د.  ا، در – 5

2 ،1989.  
6 –  ا ،ر ره عا  ،ا   د. أ

  ،ا 1975ا.  
د. د د  ،ق ا   امن ارن،  – 7

 ب اة واا  1975.  
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 اات، درا  امن  �أ.  أ  اي – 8
 ،ت وارا ا ا ،وت اوا و1ا ا ،

1976.  
ارب وامن او ، أ. اوك �   دازادمف – 9

او را ا ،ا   ا  .أ ار ات ا
 ،نوا زوا 1 ،1994."ا ا" ،  

10 –   ا وا وت اا ،  ا  .د
   2008.، د.ن، 

:ا ا :م  
د. ب  ، او ،  ا اص،  – 1

را رم   ا ، ر دراه،  اق،  د
.را  

2 –  رم ،ن اما   ق ا ،ا  دل .د
 ،   ،قا  ،راهد ر ،ا 1998.  

  : اث:
1 –   ا  .د و ،وب ار  ل ،ن

  ،وت اارات او ،ون اما ا وا  ،م
  ،ون ام ا ا  ر29  ،1973.  

  را: ات:
1 –   ر ،وب ارء اان، إم ل ،اويا  اءا

 ، ،وا ا 1984 دا ،77.  
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  اة م اا :ااد ار

 ما  نما  را  2013  
   

  
ان اء " درا  ع ا    امإن  

  اإ اا" ت اا     نا  ،
 ن، وما وع أ     ا  ا  ن

ت ا ن ا و ، ءاامن، و  ان ا
 اءاتا  اءإ  نا    اءإ و ا

. ا  
 مكن ن امن  ااء   ا أو  و او 

 ا ا  ازم  إ ذ  ،ا ط  ا 
 ا اءات ان ام  عا  إذ ،دا وا

  ىوأ   اءا     ن اذا إ
  ،نمإ  مت  أم  و ا  عا  

  ا  اوأ ر  إ دون أن ا  أو
اء إا    وأان، و  و اور ال ن 

 إاءات ا ا وإار  إ  اة اا ودي اا
  و مما رآ    ا  م ت أإ 

ر إدام م ب إذاا  ا د  و طا ا  ا
  د دو  ا اا ا   و  عو  

و ا  وا مما ا  ا،  م  ط
ه  إم ،اءاته ا ن إ   اءةا  ةان وا
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  ا ا   اع  داة ا   و ااد
  . مكق ار  أو ض  ا إ

ب اري أن ك  ز ن ا  أا ن ذ ز ذوإ
  ان ا م  ،ا  عأ اءات وا  

 ا إذا    ازداد  إ   ن اوما أ   
و   توا ا ط إ   زداد   م م 

  تظ  اام  ع او  رىأ    
 ا ا  وا ا  ا  ،ى ا 

 اءات وه اإ ه ا ا و اع او و ،
   ىاوأ  و ه رع اثا ت اا   

اك    اا وامت ارة مم ذاء ا   ا وإ
 و ا   أو ذ ن،  أنا  اءاته ا 

ارة إذا م إدام    ا ا   وو ا
. ا 

درا ا اع ف   اب  أنارة إ  ور
  ا  عا  ا مماد اص ا ا ا

  ودأ  .  رعا و  

  ًءو   ن ا  ا ا  ىف م ،
: ا ا     وا     

 .ن ا  : ولا ا  

.ن ا ا أ :ما ا  
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اءات ان ام   ،ا  اا اا وا
 م وإذا ،وه ا  وا ااء إ ناء ا و
   اءات ان ام  م ا ا ا 

  ان.    ان ؟ و  أما وا ؟ و  ط ؟

و  ان وا  ضا  ،تؤا  
:   وذ ،ن ا ن ط و ،اوأم  

اوأم ان وا  :ولا ا  

  اع اول:  ان

ال اوا ا  ي ااء اء ان إ ُ 
ادة  امن،  إذا اء   أو  و أو  ااء 

 اء.)1(اا  ممر اا   ذ و .  

   نى  –وا –   وردت ا اا اا 
اءات ا من ااءات ا ا أو ا وردت  من ا

اي، وإ ءا   و ا   ا ا وق 
ااء إ  نن ا اع. ون )2(ام  ره ين ا ؛

 ذ  ا اا وا    اءات اا
ا   ن، ومن اما  رةاءات اا و أو ا 

.ا ا  

                                       
د. أ  ور : م ان  من ااءات ا، ر دراه،  .1

  ،ة111. ص1959ا.  

2.  ط ،ا ا ا ،ن اا : ارا ا  .2007د ،

  .24ص



ا ا  ااء إ ن299  ا

  اع ام :ا ان 

 ، إ   أ    نا ا 
:ا ا  وذ ،ان اا : مو ،ممن اا : أو  

  ان امم  - أ

 ون ن  أي ،م ن إا  أن  أم ا ا ا
 1(م(ت ا د ع أنا   ا ار  ن، وو

ان اء  ة مم  ر  اع اء،   ز 
ا اع. وره ا ن    أن  دا  

  ا ا   ل وا ا   ا ا
.وا  

وأ  ب   اع ت  ات ا  أن 
 ا  ت ك أن ا ا أظ  ،ن  

 ا وا مما. ذ إ ا   م   

   ان اا - ب

        عه أن او
    ا و ،  نا  ا ات واا

 ا  )2(أي ن وذ  ل  اع  ر د
ام    اا ا   ان  . وا ار 
 ا اا اا  ل ا  تا   

.مدون ا و  نن او ،ا  اا اوا  

                                       
1.  ت، اث ا و اءات ان ام ح : را  ز .د

 ،مص2010ا ،ا 35، دار ا.  

2. ن ام ح :   د .د ،ما ا ،اءات ا1988 دار ،

 .339ا ا.، ص



ا ا  ااء إ ن300  ا

ا أن ا  ا     را ا   ا 
 .ا و ة اا  ا ا    يا
 ،ا وا راء اا  اف ما م ا ا 

  ا ا ن لا  ذ  ا و و وم
ااء   ا  ، أم    ا ا دى 

، وإن ن ب  )1(ال   اى وار ا  اب 
أ   ا و ا اا  ا  ة 

 اء ذ   ت ا2(وا( .  

و   من ااءات ا ا واي  ات 
) 331) إ.ج. ، ا دة (304ا  ا ا  م ادة (

 ن اما ة أا   نا  " : أم  ،ي .إ.ج
  ي إاء ي ".

 أن دى ذة  و  اا  يوا ن اما 
 م إ دون ا ط ن  ة اءا  ذا ،
 ا   م إذا  ة نن، وا ا ر 

 ،ا  أو ا ا  ا  ضن ا ه أو إذا
اا و م ور ق ا  ااءات، ون ت 
 اا ل ذو ط   اءإ  ن  ،اد وا

.وا  ا  

أ إذا ن اض  اة  د ارد وا دون أن ن 
    و   ن م ى اإ 

) إ. ج. ، وا 14ان   ول ذ  م  ادة (

                                       
 .339د. د   : ارة ا، ص .1

2.  ت ،اث ا و اءات ان ام ح : را  ز .د

  .36ا، ص



ا ا  ااء إ ن301  ا

) إ.ج. ي،  أم   ري ا ا24  م ادة (
 وأن ان ا د إ وى ات واا ا أن را  ا

   ا أن ؤو و  و ،ا ا إ
ات ووا ات از   ا ا  إ، أو 

  ا

  زا ا ا  وا أن و ،م   
.ا أد    

  - ااءات ان و اا  

1�  -  امن واا  

 اما  ،رهر آ اا ا  د اء إ   نا
 .   اءأن ا    

  دان و وإن مم دو  طاء ا)1( اءا  .
  ا ا  ر   ر ا .دا ا 

ذا ب ااء ب ة  ه    م امن، أي ده 
 ، ن ااء  ه ا ن . أ إذا ب ااء ب 

  و ، ممده ان و رة أ   اءن ا  و
ه ا " ط ." ا  إ أن ان ج إ ار  ده، 
أ اما  ج إ  ا اار وإ  ي ا اف 
 أن ا ااء  ر، وه أ م   ان 

ام2(وا(.  

                                       
1. اءات ان ام ح :   د .صد ،  ،343.  

د.  اح ا :  ااءات ا  ا ا واي،  .2

 ،را 198539- 38، ص.  



ا ا  ااء إ ن302  ا

2�  -  ن واا  

 م ا أ ،اا ا    نن ا لا أ
 د ة ال ا  اءة إ    ااء إ

 ن ذما   ا اا  نمى )1(ا  ل ذو ،
  دات ا  نا  يف اا  و .

   ياء اا أ ،دا ا  طاء اأن ا  وا
  اًءن إ     ن أن )2(.  

  اع ا: أماع ان 

  ان ا وان ا - أ

ا اا اي   ان   ا ان ط ن 
 ا   أو ،   اءن ا أي إذا ، م
 م  ان   ا، و ان ، و ن 

ا أن ا    ان ا أم ز  ا  اى
رة د ، أم   أ  م  اى، و ا ن 
 أ م  ط    دون أن ء م   

.ا  

   ا و ،ا    يا  ن اا أ
، ر   زل وإذا ،ء م    أن  ز و

  ا    ا  ، وا ن ان 
.  ن   ا  

                                       
1.  ط ،ا ر : اا  ز .37، ص2010د.  

2. ،  ،اءات ان ام ح :   د .344ص د.  



ا ا  ااء إ ن303  ا

  ان ا وان ا  - ب 

ا  ء زا وا أ  إ ن ران ا  ذ
 ا و ف وه او ، نن ا اءا

  و ا وا واص. 

 وا أ   اءة ا ن   نن او
 ه، و   طوإ  اءاغ ان إما  ا را

ت أ   اا   ر ااء، أي د امن اءا
 ة أي   نر ا 1(أن(  ن اا و .

 . اا اف ا ا ا  نو ا  

 ن ا ط :ما ا  

ت وادت ا ل وا وا راء اا 
 أم ؟ أ ا    ن  و ن ا ط 

.  ا   أم ؟ أ ا   ن م  

 ا ا ا ا  ض تؤا   و
وا :   وذ ،ن ا  وا   

ن ا  ا ول: اع اا   

  )  ادءت ا304) 310) إ  ادا  وا ، .إ.ج (
)331) 336) إ  ذ  تأ ن، و  ا ي .إ.ج (

مم وم ان اا، وإن م  إ ا  م ان ا
) إ.ج. 331) إ.ج. ، ا  ادة (304اة،  م ادة (

ي،  أم " :  ان   اة أ امن ا ي 
ا  ن   نن اي، و اءإ أ   اء

                                       
1.  ط ،ا ر : اا  ز .35، ص2010د.  



ا ا  ااء إ ن304  ا

   طوإ  اءاغ ان إما  ا را وا
  ه". 

ود ذ أن اع ا واي  أا أ  ال 
 ر د  اا  اءات أ د أم  ،اا

  ذ اء، وا  أو ا     ن
 إ ا و ا  دا   و .ا

 .اا ا  ا  ا   ا  .ا  ا  

) 331وإذا ن ا اي  و و  ال ن  ادة (
ا   ا >>  اءإ<<  اا ا  اردة1(ا( .

 أن ذ ،م  أيا ا  ي    م >>  اءإ<< 
   م .لو   ي أن اموا ن اما  

أ موأ ،اا  ا  ف  لا     ى
 .اا ا دا  دا  

  دن ا لن ا ااء  <<ودة  >>إا  اردةا
) إ.ج. ي  ا اا  ،  331) إ.ج. ، وادة (304(

 يا ي، إع اوا ع ا ا ا    
 م–  اءات اا  ط  د  –   أن 

  ره نما        ا ا  اءإ
 .اا ا  دا  إ  ت اا  

 أو ا   من وع اد من و ،ا 
 اد أول إ  يا أ ن ااء أ اءات ان ام

) إ.ج. ، وا305  ن ا  ا  ، ادة (

                                       
1.   ي، دار ان اما  اءات ادئ ا :  د. رؤوف

  . 368اة، ا اد  ، ص



ا ا  ااء إ ن305  ا

) إ.ج. ي،  أم : " إذا ن ان را  اة 332م ادة (
ما ى أو أا    أو ا  ن ا

    ذ  أو  وا ع ام   
  ي وا  م  أ   ز ا ،ا 

 ." ط  و ا  

) إ.ج. 333�1 م ادة () إ.ج. ، و306�1 رددت ادة (
  ا  دة اا  ر إال اا   " :  ي
ا ن ااءات ا  ات أو ا اا أو 
ا   ا وات إذا ن   و ااء 

  ااض ." ره وون 

  يا أ ن ااء أ اع اا  أن دى ذو
 زاد ر  نا       و ،ا 

 ا)1( ن ط  ل ءا  فل ا  أدى إ  ،
.ا  

ا  :مع اا ن ا إزاء ط   

 اا  ا أ ا  نمن ا لب ا   
ا ا  ا، وأن   ا  ان 

 2(ا(:   أيا ا و ،  

) إ.ج.  306ة () إ.ج. ي ا  م اد333ر ادة ( -
 ا  ا ن إذا ن   و ااء ره 

                                       
،  ، 8د37د.  اوي : ان ا وان ا ، اة، س .1

  . 1042ص

2.   ،اءات ان ام  ت اا :  326.ص2، ج1963د. رءوف 

 . و  



ا ا  ااء إ ن306  ا

 ر اا  ورة  ا ا أن  و ، اضون ا
 م ان، و أت اة ا ا ا  أو أن 

 ن اال اأ   وا وا  ا ا 
 اء وآإ    ا و أن ا  او ،طا

 .ا ا   

) إ.ج.  306) إ.ج. ي وا  م ادة (333إن ادة ( -
     ذ  رة " أو أوردت   ءت  " ا

    رعا  ا      و ،
  وردت وا ، وا اا ل واا ا و
ادة ا  ة.  أن اد  ا ا ن 

ل وااءات اإ   ءت  وا اا 
 اءات اإ  م  اءات، أوه ا  م   
 أ ا ا  ا ا  ها   عأراد ا و .اا

ا  ) إ.ج. ي،332رة دي إ ا ا   ، ادة (
  ) إ.ج.  ا م ن ا ا305 .دة (

) دأن ا  ري  ي و(333و .306) إ.ج  .إ.ج (
 ا  قم ن، وا م  ر اا  ر  ا

 أن د ذو .ن اال اأ  ر  ا  ا
   ن اال اأ  ر  ر إال اا  ن

) إ.ج. 305) إ.ج. ي، ا دة (332اال ار إ  ادة (
  م ت و   ا  ن اال ا ؛

اءات ا ا  ر إا 1(ل أو ا(.  

                                       
، 1د.  اوي :  ااءات ا، دار اب ا، ا ام، ج .1

  .309.ص1954



ا ا  ااء إ ن307  ا

   ا   ن ا أن ن إ   وا
) إ.ج. 333اال، و  ا اأي أم رض   ءت  ادة (

) إ.ج.   ، ا  ا ن 306ي، ا دة (
ات ا  اا إذا ن  ، و ااء ااء

    اءاته ا  أن ا و . اضون ا ره
   أن ذ  ،تا  نأن ا ن ا ذا ،

ن ن ا  ا ا  ان ا، وا  رض  ال
    ا   اال.

  إ ن ا ن لب ا و    وو
 ا إ  ، او  : ر  ل ا اي 

 أو ر ا مإ  : موا ،ا ر ا   
   ا   ا  ا اأن ا   ،
   د ا اا ا   ل اوا ،ا
  يا ا  ر ا  ص أ .ال اا

 ابدون ام ا ر ا  نا    إذا ،ا 
 أن ا ع إا   ن وإن  ،   أو ر ا

ا  إ   ،ها   ا1(ا( .  

 ا أن أ   أيا ا إ ا  و و
ا  ن ا  ا   ا و ن، ذ

  يا ا  ر ا   ةوا  ا وأ
  أو ر ا   إذا ،ا ر ا)2(.  

                                       
ا  ،،  د. أ  ور : م ان  من ااءات .1

 و .  170ص

  . 343د. رءوف  : ات ا  من ااءات ا  ،، ص .2



ا ا  ااء إ ن308  ا

 ن ا ن ل  ولأي اا ا بول أ وإزاء ذ
   : ت اا  ا  

-  ،   ر ن ،صا ا  ر ا إذا
 ا  إذن  لدون ا ا  ا ا  ل ذو

 .ا  

-    ،  ك   ىد  ر ا إذا
د ورة  ى أو إذن أو ط و    اا اع

 .ا ا  

-  .ذ أ     أو ر ا   

و ان  ا   ذ  اال،   ر 
إذن   أء     ا، أو ر أ ا دون أن 

   د    أو ورد ا ،  د أو
  .))1وع

     ا  أي أا ا   ذ  ا و
 اا  ىة دون أ   ةا  ا  سء اام

  ا ، أن  ز ء ا  اذ ااء. 

أا ا   آ إ ال ن ان   ا ط و
     ، ا اا    ن

 ا اا     إذا 2(ا( ا ا ؛

                                       
1.  ا دار ا ،اءات ان ام  ور : ا  1981د. أ ،

  . 614ا اا، ص

2. ا  : ويا  .صد ،  ،اءات ا455 : ح اا .د ،

 ،را  ،يوا ا ا  اءات اا 1985102، ص 

 . و  



ا ا  ااء إ ن309  ا

ا   ذا اا  رة  ا  اد، و
 اا أ .ا ا   ن ار اا ا و ،وا
 ب ا و ا  رة  ا  ا
   ن ان ا أن   و ،ءا  د

م 1(ا(.   

و ااض اراء ا وامدات ا و إ  ، مى أن 
  ا و ا اا  ا إ  يا أي اا
او ع؛ ن ا    ا   اال رض 

 اا ا و  ت  ذ  م امن، و مر أن
  (وا ا و ،ا ) را  
م م   اال. وإ   ان ا  ا ؟ 
 ا اوا ا اا    ا  ى أمم 

 .  

و   م  ا ا مُ  ااء ت 
   ،ت اا    اءن او ،  ا
ام (اا ا) إ  م   ا م ب 

   ءا  ا   ا وأن    ا 
 ار اي أم   ن  ا ا ا  ؛ 
  ا     إ  ا ا

. و    دل ط  ا ل إا  

 ا اإن ا  دما ا   ا  
  ،ا   ه كوام  سا  ء ا

                                       
  و .  136د.  اوي : ارة ا، ص .1



ا ا  ااء إ ن310  ا

 ور ا  ا  ا   ف ا اا
.م  عة ا    

  ا اع ا: ا ا  ن

 اوا ا اا  ا إ ا ا  
  ا  ت أ ا ا  . ا
 رأ  أ و .ا  ا ن اا   أن

ا أ  ا ا وردد ن ن : " ا   .
  حال اا   ا ري ا  ا ا
  ،نا   ر  أو ،ا ا  إذن و ،ا 
  ، ع أول  اإ    ،ا  ع اا 

 ول ا  أ  ىا  م  أ   ز ا
 ا  ا  ا  إ  م ،ة)1(.  

 ودون ر   ظ ا ل  ن  
 ا ا  م ط نا )2( ا  ا  . ور

اأي   ان ا  ا   إن ا  ول 
 رز إ  نا ا أن ا " أ   ت ،ة أ
 ا  و    ن ا ا  ة أ ول

 ا   رج ا3(و(إ ، و  ا  ء  ن إذا 
 " و  ا 4(دا(.  

   ا إن : " ا  إ ام  ا  و
ه ا ن ا ن ا   اع ا ا  ز 

                                       
1.  12م   4ج  1938د 391، ص303، ر .  

2.  س  22�11�1954م ا 6أ  201ص  67ر. 

3.  14م   7ج  1946أ  186ص  200ر .  

4.  ج  �2�1941 3م مما اا 5  394ص  203ر . 



ا ا  ااء إ ن311  ا

ا و     ة أ ول رإ  و د اا
  ىأ  لا ا  ،ا  ا ة ا  أ
   ج  و ا  و   ا ا  أن
  ا دا ا  ا  ء  ن ذا ،ا  

ت إر ول ة أ  ا و    أ وع ان ز
  . ))1 اع 

و  اه اي رت   ا ا روا ى 
 اءات ان إ ن ا   ،ا ا ا أ

 ا  ا ع اا  ع  واا  ى
  و  ا واوف ا أط اءات ال 
 ا ة أ ول وا ن ا رة از إ و م

 ا     ا    2(ا(  ه ا  .
  ة، و ول ع.اا  أ    

  أ   ر  م ا ا  أن 
ار ا   ان ا و  أو  ا، ذ ادر 

 ر23   1939  ز ا  " :     ء يا
 ا ا  ن إ  رةا ممع اوا  ا 

  ي أا  دا   عوه ا  
   ا ا ن و  أو      ا

" )3(.  

                                       
1.  س  �6�1958 3م ا  أ 9  609ص 156ر . 

2. ا  ا ا ا  را ر 209�21  ر ص  25�2�1975ق

125.  

3.  ج 23�1�1939م مما ا4. ا  441ص 339ر.  



ا ا  ااء إ ن312  ا

 أن ذ أ  ه ء و ا ا ور إ  نو 
   ل  ء ا ن لا ء إ1939ا   لا إ

ن ا  ، آر ان ا أا  ا  د 
  ،ا ا  م نا ا دى و أ  ، و

ا  وأن ،ة اا   ن      ع ا
 :ال اا    ل، وا ا ل   

 از ا ن إ  ا اي و ط   أو  -
   دون ه   ا  و   ن. 

  ة أ  ا  .از إرة ا ن ول  -

-    ر ا إذا ،ُ   طا  ا
 )1(.  

وإذا ن ا  ء ا  ا اه، ا  إ أن 
   أن  نا  ء ا  ر اه ا 

 ا ا.ا ر اإط دا  ا ا ا ء    

 إ    ذ  ا ا  أن   و
أن اا ا    ا، و  ن ان 

، ا   ، أ اا ا   ا
 .  ة اا م  م م   و  

و  اا ا  ،ددت  ا  ن 
 اء اإ  نما إذا أو م   ، ن اا

   ي اءإ  ،ر ا  م ن ا 

                                       
 321د. رءوف  : ات ا ا  ااءات ا  ،، ص .1

 . و  



ا ا  ااء إ ن313  ا

  ا  إ  و ا 1(ا(    ن أم  .
    ر ا  أن ا   ا  ا 
  ط ر ا    نمأن ا   نا

 2(ا(.  

  م   إذا ا   ن ا ل إنة ا
 : ا ا  ن، وذما  ر أوا  

إذا م ا  اا ا   امن ر اى  - 
،اءات اذ إن ا ،ور إذن أو ى أو ط  ا  و

  ن ،ذنور ا أو ى أو اا   و ا 
 ذ ز أ   ا ا  م ط 3(و( .  

-   و ،ع او  ر   ،ر دون ر ا إذا
   أو ،ى اا  ك أو اإ    ك
  اف  أى ف  ده اع. 

-  ،   ر ن ،صا ا  ر ا  إذا
ول ذ  ا ا  ا أو ل   دون ال 

 أ   أو .ا ا  إذن   ا ري ا
  دي د   أو ، ا    ن ت اا   

 .ل اا     

                                       
1.  ج4�3�1935م ،مما ا3، ا 445، ص 344، ر. 

2.  ر 19615ا  62 ق،  26�9�1994، 795ص ،45س ، ر 4226ا 

 69  ق–  6�1�2003.ر   ،  

3.  15م   س  1968أ ا  أ 19  451ص  87ر .  



ا ا  ااء إ ن314  ا

-  ور أ بو  را ا  ةا دون ر ا إذا
ا     وأ ،ا   )1( .  

   .ا   ن ا ن اله ا  و
ر  أء     ا، أو ر أ ا دون أن د 
  أو ،    أو ورد ،  د أو  

.   أو ا   ا  

������������� �
�������������������������  

مى  ا ا و ا ن وو ا  وازل 
 ن وذ ا  زلوا ا ن، وأ ا  دوا 

    أول،  مول  ذ آر ن ا، وذ   ن.

ول : اا ا  ن ا  

  و ا ن  اع اول:

 –ا ن  ا ا    ار  ة ااء 
 مم رةا ف ا –  ه  ااء اا 

ا      وراء ذ  فن، وا ة ود ا
 اءات وإ    و د    و طاء اا

 م   ت2(أ(ا ا  و .أو ،ط ا    :
  ك ن أن  أي ا  و د    

                                       
1.  ،اءات ا ا اح ا : ي ءوفا  .209، ص1992د  و

 .  

2.  ا ،ا دار ا ،" ا " ا داءات اإ :  ا  .د

  ،و283.ص1994ا.  



ا ا  ااء إ ن315  ا

ن ا إذا : مو ،    د ا  ر ن
.    ن   ن أ  

و اال ا ن  ن ا   ا ،ن 
   اه ا ر أنا  ا  ز إ   ا

 أ  ا  أم ذ  ه، وو  ع وا 
 ،ا  ة أ ول  ز ا و ،ء م  ا 
  ز ا م ،ا   نا  ن ال اا  أ
 ة أ ول رز إ   ا ى، وا  م  أ 

ا  د م ،   نا ت اوم    
  وظ  ى   و ،ا نما  

 ا و ،ا– رأ –   أن  ذي  ن أن
.ء م  و ا   وأن ،ن ا   ذ و

 ا ا  ء 1(ا(ا ا وا ،)2(  أم  ،
ز ا ن  ا ا  ا   اة اوع 

 . عوه ا   رة إا مما  

   ن ا  أن  أم  أن   ،
  رة  نا ا اء اإ و ،ء م   

  ادن ا   ز3(و(   ءا م  نا و .
   ام  أو ،  ا   اءا و

ن ال أو اا  و ا ا  ذ و . ى ي
  أو  ا و  إ   ن ن ا  " : م ا

                                       
1.  ر 696ا  58 ق،  1�12�1988، 1159ص ،39س. 

2.  ر 325ا  23  ر 267ص -  12�4�1977ق  د او 14�1.  

3.  ر 1888ا  53 ق،  20�10�1983، 841ص، 34س ، ر 1547ا 

 49 ق،  4�2�1980، 182ص، 31س.  



ا ا  ااء إ ن316  ا

 زه و   ه ن    ا  ا  ن 
 ن ما ا و ا ا   ا   

 " )1(.  

    ع إ ن ا ن : " ا  
ان و  ن ا ن       أو ه وإذ 
 إ   ةه ا ن   ن و  ه أن  ه 

 " و ا ط )2( .  

  اة اة  وراء ا، و  أن ن 
ا    أن ن ، وم ا  اوى 
 م إ  دون  ن واما  وا ا  عوا

 ر)3(    م  ة اإن ا  ، ىد  
pas d'intérêt pas d'action نم  ا   م و .

 دة اا  و ، ادة اا  ا روا مت ااا
 ي را روا مت اان ام 13  1968  ،و

أي ط   " : أم       ن  أو د 
 ا  ضن ا إذا ا ا  ذ ن وما 
 ."  اعا  زوال د   قق أو ا ر  ا  

 ج إ  ض  اءن ا  ا ا إن اا
 رة اإ أ ن ط د   و ،اءات اا ام  

 اءات ان ام  أ ،ا اءات ان ام  ناء أ
  ا ما اءات ان ام    ي؟ا

                                       
1.  ر 767�32ا   ،6�6�1987ق  د او 25�2001  158ص. 

2.  ر 670�34ا   ،227ص  18�1�1989ق  د ا 26�2001. 

3. ور : م  د. أ ،  ،اءات ان ام  نا 

 .338ص



ا ا  ااء إ ن317  ا

 ن وإن ، اءل إإ  يا  م   ا ا
ام ا  أن  1975أ  6) ا  من 802ادة (

 ا إ و .اء ال اإ  يا  ر 
  ا بو  نما  اء اة ا  ر

اء أ اءا ا لإ   أ ن م   اءا ا ن
.  

  ن ا  و–  أ–  ،ا  إ 
أ ن ا    ل ان، وا ا   إ إذا 
ن ان را  ا، أ ان ا  ا ز 

)  223 دا و   إ    ، و م ادة (ا
 وع ا من ااءات ا اي ا   ا 
ا ا  إم  " : ز   ا ا و ان 

 ف  و ،" و  ا  ن إذا م ا ا–   ف و
 ذ–    دئ )1( .  

 ا  رن ا از ا  ة سن أ و
  رةا اة اة اا  زل اا    

 ذ  زاة .   ن اس )2(ا اي  ا ن 
 وأن ا ، ر   م إ ن م  
 ام   ن اا    حا  زل اة ا

  ة اة اا  زل ا )3( .  

                                       
1.  رن، ري وان اما   ا ا : ا   .د

 ،   ،قا  ،راه437، ص1970د. 

2.  ،اءات ان ام  نا ور : م  د. أ ، 

  .350ص

 .437د.   ا : ا ا، ص .3



ا ا  ااء إ ن318  ا

أا  رق   م ل رأى و ، ضا  
ا   ااء ا أو    ا  ي  ن

  إ   او ،  ياء ان ا ا    
 ا  ن ا1(ا(.  

  اع ام: و ا ن 

ا  ن   إذا ن ان  ا اي ز 
  ة .نع ام  أي ،ا  أو ا  
  ن ا ا  أن ا ا يوا ا ا
ا  اد ات وا  إذا ن   و ااء 
  ن إذا ا  ا ا  و ، اضون ا ره

 333إاءات  ، و م ادة     306 (ادة 
   ن ،ض و  ا    ذا .(ي  اءاتإ

  ا ا  اة  ا   و أن ه أ أول
 .ا  ة أ ول ن ا  ز و ، رةا  

  م  أ   ز ا ا  ن اا أ
 .ء م  ا  و ،ا  ة أ ول ى وا

 ج و أ ا ا و ا ا ا أ  
 ن ا وأ ،  اءإ إ اء ان ا ا
ان     ا    اب ا ة اء 

. )2(ا  ا ا   أ از ا ب اة 
  إ.ج. ي).  332إ.ج. ، و م ادة  305(ادة 

                                       
  .488 -  487د.  ا  : ا ا، ص .1

2.  26م  س 1990أ ،ا أ  ،11 381، ص 77، ر.  



ا ا  ااء إ ن319  ا

 ن إذن ا اء اإ  –  لا أ –  رة 
  ال ا د ن  و ، ادن ا   زو 

ا   ىأن ا ا ت)1( أو ،م ا    
 ا   اءا ذ  ء ورهو ار إذن ا2( ا( ،

 إ ن إذن ا ا ا    إط   ل 
    . إاؤه رة   ن ااد اي

  د  ا ن اع ا: وب ا

  د  وا ا  ذنور ا ر أن اا 
 د  اطن ا إ وع ا وا ء  ا اذن 

 أورد ا ا د  ا3(أ(. 

، وإن ن  و  ات و ار اذن 
إ  ا ا أر  ر  اع،  أم إذا ن 
 ا ا ض أن ا   م اءا ا ن د  ا
 ن ا ذا ، ب وذ ل أو ا  د ي وأنا

 ر ا ن ا   ات  ال  ادر  ل
 ن ذ ،طت ا   د زة ا  را  ن
  ردا  ا ا، ذ أن  ار     اى 

د   ت اط و إار اذن  ، إم  ا
    ت  ن أن   ،اء ا ا

 ا   ن  ، ذونا إ ا م–   
 ا–    ذن دونا  ت اا   ي رأ أن

                                       
1.  ر 789ا  39 ق،  6�10�1969، 1022ص ،20س.  

2.  ر 1292ا  47 ق،  15�5�1978، 507ص ،94ق ،29س.  

3.  س  13�12�1977م ا 28  792ق  22س  20�12�1971، 234ص 52ق 

  .801ص



ا ا  ااء إ ن320  ا

 ل وأن ، ا ذن  اار ا   أو  
  ا، أ و   ن  ن  ر واد 

  .))1 ال 

 ا ع اا أو   ن ا ل إن اة ا
 م ا ا  د  ن ا وإذ ، دا  را ا ن

 م و )2( .  

 ممع اا  تا   ن ا أن ا 
 ا ا ا ة أ ول رز إ   و ،ا ا
  ، ا  ن     م ا و

 ن ًء أن او   ا  " : ن ا ا ا 
إاءات ا  اع ا ا    اع 
   نا ا ن أا    إذا  ،

ا     ا  إر ول ة أ  ا ن
 "ا    ج  و ا  3(و( .  

و م  ن    اوراق أن ا   ن 
 ن ا    ،و  ا و  درذن اا

 ذون  آ    ة ول رة ذإ    م 
أ  ا ، دا ا ان     ل  وع ا 

  . )4(ان 

  ،اءان إ ا و ن إذن ا ا  ق و
ن إ   ن ا  م ا ا   اءات

                                       
1.  س  6�2�1974م ا 23  76ص 21ق  17�1�1972، 126ص 34ق.  

2.  س  23�5�1966م ا 17  667ص 121ق.  

3.  �1975 25�2ط  د ا -ق  209�21رو  12�1  125ص.  

4.  س  9�1�1967م ا 18  46ص 7ق.  



ا ا  ااء إ ن321  ا

 م ،ا  ة أ ول اؤهز إ  م ء اأ ا
  م ا دا   زا أ  د  

  عا )1( ا  ن أن اما   ا و .
 رإ   اءات اإ  ةإذ ا اب اا  عا 

  .)  )2ا ا  ن إ  إا أ  اع 

:اع ان ا ا  زلوا ا أ  

أ ال ن  ط ن ا   مع اة 
 ذا ،نا   ن ان ا ا اا  م

 ن من ا ا اا  م وإذا ،ا   
  نا  ر ن أ ذ  ًءو ،ا  

  ا ن أو ازل    مع ان.

 ن ا ن ذا يا    أم ا ،ا  
  اء ا   نا  عا ا ن ،نا   ر
  ىوأ  ا   ،ا ا  أو ا

ا ا   اه ا أن  ن، ومر واا ر  و 
  أن ا ذ  و ،ا ا  ن   ن
  ا ن ا ا   أ و     طا
  ا ن ا ا  زل  نا و ،ا

   م ،ا ن ا ا  زلا  ز  ، 
  ن ا ن إذا أ . ا اا  
  ن ا  ،فا   ن ا ا 

 ا ا ر إذا  م ،ل ا  ر  طا 
    م نا    ر ا دا و .  

                                       
1.  س  28�6�1965م ا 16  643ص 124ق.  

2.  س  4�2�1963م ا 14  88ص 19ق.  



ا ا  ااء إ ن322  ا

  يا ا  ز أم  ،ن ا ذ   أن
 ا    زل أن   رن ا ا 

  ن.

:ما ا ن ا رآ  

 ا اع ا  ة ت   ا، ذ  درا
 ا ا   ل ر ؤلن ا ن ا ر  إذا أم
 ان؟ و   ااء اي ر م و ااءات 

 طاء اا  مى إ ؟ و  وا ا إ و
  إاء  ؟ 

 ا ا ا ا  ض تؤا   و
 وا اءات اوا ،اء اا  نا ن، وأا 
 طاء اا  ولم  ،اءةا د و اا و ،

 اءإ إ و:ا ا  وذ ،طاء ادة اوإ ،  

  اع اول: ا ا  ان

 ا اا  ره  ر م ،ذا  ر ن 
  ا د اا و  اء1(إ( ت اما أ وإ ،

 ظ نما روىا  تا )2( .  

 د اء اا   ن ا   م ذ و
) إ.ج. 309ا ، أو ا  ة، و  م  ادة (

                                       
1.  ول، دار اء اا ،اءات ان ام ح  ا :   .د

 ،281، ص2010ا. 

2.  اد. إ " اءات ان ام  ا  ا ا : اإ 

 ). ،1 (513، ص2005درا رم "، ر دراه،  اة،  اق، 



ا ا  ااء إ ن323  ا

) إ.ج. ي،  : " إذا ر ن أي إاء م336 ، ا دة (
 ول ." ذ أ  دإ ة و   ر اا  

ا وردت  ادة ا، أن  >>ن أي إاء  <<و رة 
 " ن اا و ،" ا ا " ن اا   

 ." ا   

أن ا  ةن ا    و   ر إ  ن
  ن و  نمة ا هث أ  أي ،ا   أو أ

 ا )1( .  

:مع اا اء اا  نا أ   

إذا  رت ا ن ااءات امف أ ان إ ااء 
ون ا ل واا اا ،ن ذ ء ا اي   د

 ط   ا أو   ا ذا .ا  إذا ن 
ان اء  ة، أي ان ا  ا، ول ذ إذا 

ا  إاء ا   ن ا  م ون 
ا  وه و   ن ااء     إاءات 
، وإ  أه  ار ا   ااء اط ة 

  و     إاءات.

 ن ا  إذا أم د و     ة ا
اى اا  ا و ممره اآ و   م ا 

    م و .  ن م اء اا  ،ا
 ال اا  إ   دا  ن ،ى اا 

د اة  ا ااء ا و اط  ، اد ا

                                       
1.  ،  ،اءات ان ام  نا ور : م  د. أ

 . 366ص



ا ا  ااء إ ن324  ا

  ا و ط1(ا( ا ا أم  ر إذن ن ا .
  م   ا  و ، ز  ءأ  رآ 

 داما  د إز ا  طاف اا و ،طا ا ا)2(.   

  ا  ة اا  يوا ع اا ا و
اص  ا ، إذ    اء  اص 

 –) إ.ج. 140 ن إاءات ا، وذ إ  ء  ادة (
  ا ا : " ا ى م –) إ.ج. ي 163و م ادة (

  ص، وا  ا واا ام أن ا 
اف  ا و   اء  اص ن إاءات 

." ا  

 وا اءات اا  نا أ :ع اا  

  –) إ.ج. ي 336ا دة ( – ) إ.ج. 309 ادة (
أم : " إذا ر ن أي إاء م ول  ار ا   ة، 

." ذ أ  دإ و  

 ،طاء اا  ا ل ار إ أم ا ا   وا
 ن إأن ا ا ة و   ر اا  إ 

 .  ط  ط اءإ    ن  

   ا  أ  إ  أن    ذ و
أد ا، أو  دة  أوه، م  أرا  أ اره 

  .) )1من

                                       
1. ح ا .د  ،ا دار ا ،اءات ات وإا  ا : ل ا

 ،وا ص339، ص2005ا ،  ،اءات اا  : ويا  .442، د.  

2.  ر 18753ا  65 ق،  15�12�1998، 1456ص ،49س. 



ا ا  ااء إ ن325  ا

 ذ ذ و   أن إ ا ا  أ 
، )2(و اء ط    ادة ، و ن إ   ان

أ إذا ن ان ذا  اي ور ل ات، ن   ا أن 
   ل  أو  ي د، و     ا إن

  ،  ذونا ا     لا ال اأ 
وا ن ا  اود إط)3(.  

  ل تاال واأ  ا     ن و
ا  م م  ج   ا أ ا   م ،دة

 ط  ما  ن ذ ،الا   دا أ 
   )4( .  

   اد  ا  ا    ن 
 ا ا ار ا  ن ،ط   ء   

  أ   اا   فإذا أ إ ،م  طا ا
.طا ا   

  ةا ر ا  ير اد ا ءا ا و
 .اء ان ا  يوا ،اء اوا طاء اا  

                                                                                   = 
1. ا  : ويح اا  ري .د ط ،ا دار ا ،وأو دا ت

  .88، ص2006

2.  س19�4�1965م ،ا أ  ،16381، ص78، ق .  

3.  س27�11�1962م ،ا أ  ،13785، ص191، ق . 

ار، ط  –د. ري  اح اوي : اث اا ،ة ارف  .4

 . 90، ص2000



ا ا  ااء إ ن326  ا

ا ن ا أن  أم رأي إ  م  اء اب اي أ
م ل اا  أو ، ا ا  ي و أن )1(ا  ،

ا اأي    م  ار أم   مق ان، ن  إاء 
 ا   ااءات ا  و د  ، وأن 

ن  ا   م  ااء اط وااءات ا ، ام
 . د ا و  

وا ا إ أن ا اط  أن ن وه را  اي 
  ا ا  أن د ا  ك را ن أن  ،

 أ ا ا    أو    اء ا
   دا  أي أما ا د  و . ا ا
  مما  ه ا وأن ،ا ن ا أو   

 . مم     ن أ أن   

وذ را طا ن ا أن  م لا إ  رأي 
     م   له ا   ل ا
   م   أيا ا إ ا  و ن. وا

ل اا  طا ا  ي  ا    )2( .  

ور اأي ا ن ا ا    ا إذا ن 
 .ا ا  طو  أي ، و ور  ا ا
  يا  نمر أن اا  ا  اا  أي اا او

 طاء اا اء أإ  ة ذا أو .اءاتإ  ه  
 ا ا  ولاء اا   اء آن إإ  

                                       
1.  ،  ،اءات ان ام  نا ور : م  د. أ

  . 382ص

2.  ،  ،اءات ان ام  نا ور : م  د. أ

 . 383ص



ا ا  ااء إ ن327  ا

اء اي ه، ن ا ااء اول ط  ااء ا ، ذا 
   ياء ان ا   )1(.  

 أن اوا  ا  اء ان ا  يا ر ا
) إ.ج. ي، و اي 336) إ.ج.  ا دة ( 309ء ادة (

 أن ن اء ا    ااء ا   ،ن 
 م ن  اذه مم أو  ، أو ن  أن  و

 .آ و   

 اء اا  ة  اء ال اأن إ   و
:  ا  

: وا ا  ،   أو  اء ان ا أن
ا  عا  ص  ه ا و .اء اذ ا ء

  ن  ن ااء ا، وإ ن   من.

: ما ا  ، اء ا    اء ان ا إذا
  و  ءت م– عا     ذ و 

– اا   نن ووف زء ظ   و إ و ،
  ا ات اوف واا  وإ   ا 
  ن ن ا ن ا م م و ،م  ا ىا
 ا  ا ا  ن ز ا  أم ا  ء

ع اوة اا   عوه ا   رة، إا مم
  را  رة اأن ا ه اا  ن ا ذا .

  ت اا      ن ،  )2(.  

                                       
  .234ا د.  وا : م ان  من اات،  ، ص .1

2.  4�4�1968م  ا أ  - 320ص -  59ق - 19س.  



ا ا  ااء إ ن328  ا

 م  و ،  إ   رة  ن ا وا  
 ا اي   أ    أو   أن ى ن 

و )1(  طا ا  اءات ان ا و .
 ذا     إذ ر و )2(    ،

 رأ  و  3(و(  ا  د ا او ،
) إ.ج. ي.   ن : 336) إ.ج.  ا دة (309م ادة (

إ.ج   ، إ  309إ.ج، و م ادة  336ان ط دة 
   ة و  ر اوا م اء اا  

  . )4(إاءات 

  اع اا : اا و د ااءة 

 –ط م  إاء  مم–  ى اء  اء د ااءة 
 د   ن وإن : م ا ا    ،نا 

 إدام  ز أن  إذ ،و ن أن داما  ط د  
  ن اءة ذا د  وا   وأن ا ن، إما
ادئ ا  ااءات ا أن     ااءة إ أن 

 م  دام )5( أن  داما م إذا أم ا  ن ذ .

                                       
1.  5�3�1963م  ا أ  - 148ص -  33ق - 14س .  

2.  9�2�1960م  ا أ  -  11س  -  158ص  -  32ر .  

3.  ط ،اءات ان ام ح : را  ز .1986د  ،ا دار ا

 .450ور: م ان  من ااءات ا  ،، ص، د. أ39  ص

4.  ر درا ا ا ا  : ا1�1�1999  ر ا 91 ،

، ر ،7  أ ا، س15�3�1956، وم ي 15�1ا وا  28ص

  . 361، ص107

5.  25�1�1965م أ  ا  -  16س  -  87ص  -  21ر م ،

31�1�1967  ا أ  - 18س -  128ص  - 24ر .  



ا ا  ااء إ ن329  ا

، )1(د ط ،ن ااءة  د  ا  ا   أ
وا  أن  ع ا  أي . وا  ر 
 ا ا إ   اا   ،ط اءة د دو  اءة ا

   م  رأ ُ  وإ ،ط  عا او ،دام
، و)2( دام ، إ ا   ال،   امن ااءة 

   تإ اا  و .ه ا   إذا و ان إ
 ون و ست ا  تا   ر ،ب3(ا( .  

:ع اا   اءإ إ و طاء اا  

   ،ه  ا ام  اءن إ  
   ؟ أي طا د اا  أن  ا   دةا

 .  اء آإ إ طاء ال ا أن  

) 335ا دة ( –ج.  ) إ.308أ  ا اؤل ادة (
 م  أم " : ز  أن  و  ء  –إ.ج. ي

   اءإ   أن   ." م   اءإ  م
 ، م وأدى إ  يا ا  طاء اا  و ،م

ا  و  اء ان ا  و ،ر أ  ن  
   يا را  ذه، أيا ر  ه إأ )4( يا وا .

 ا  ا  زل ن  طاء اا  دي إ

                                       
1.  2�6�1969م  ا أ  - 20س -  802ص - 160ر .  

2.  ط ،ا ءات، دار ارات واوي : اح اا  ري .د

  و .  99، ص2006

3. م 31�1�1967  ا أ  -  18س  -  128ص  -  24ر . 

  .105، ص2008د. ن  ا : ن ااء ا، دار ا اة،  .4



ا ا  ااء إ ن330  ا

، وا  ن  ا . وي  ازل أن ن  أو
ا  ن اا  د إ  1(ا(.  

 ن ا و ،طاء اا  ضا  ن ا و
 –) إ.ج. 306  ا  ا ن. وا  ت  ادة (

  اال  م  أم : "  –) إ.ج. ي 333ا دة (
 اءات ان ا ا  ا  دة اا  ر إا
 ات أو ا اا   ا وات إذا ن 
  و ااء ره ون ااض . أ  اد ات 

ذا  ض  ا و       ااء  إ
    إذا ا   ن ا   و .ا

."    

و ر  ااء اط ر ا  ا  أو 
ه ا  ،طر ا    و ا    

  ء أي مأو ا   وإ ،ن ا ا
)2( و ،طاء ادة اإ   طاء اا   و.

  دة وا  ، ازي   ز ا 
. م  

دة ادس: إع اا طاء ا  

 ،ذ أ  طاء ادة ا  ن ا نر ا إذا
 اء اا  اءات ال ادي إ   ذ  وا

                                       
1.  دار ا ،وا ا  ن ا ا : أ   .د

،578، ص2007ا. 

2.  رس  21م1966   س ،ا 329، ص64، ق 17أ.  



ا ا  ااء إ ن331  ا

 ا  ا    ىا   دي إ وا
   ت ا1(ا(.  

) إ.ج. ي 336ا دة ( –) إ.ج.  309و ا م ادة (
   ر اا  ول م اءن أي إ ر إذا" : أم 

."ذ أ  دإ ة، و  

ود ا ا وز أم ز إدة ااء اط و  أن 
ادة ، ون ادة   إذا ات ا مم ن ه 

   اءدة از إ  ا  نر ا ذا .د أو
  اا دة ا ص ،   ءم ا

 ا   إدة ا . )2( إ   ا  ااء
 ا    ما او .ز  ىوج ا اءا

د طاء ادة اإ ن ا و .ممر )3(ا بم   ،
 ،ا ا  اء دونا ا   الع أ ا ا

ام ، ذا م اى زا زة  ا م أو دون 
  .))4 إدة ع دة ا ا ة أى 

  
  
  

                                       
 .581د.   ا : ا ا، ص .1

  .371د. د  :  ح من ااءات ا  ،، ص .2

3.  ،  ،اءات ان ام  نا ور: م  د. أ

 .396ص

4.  إ ادل إ .دار د ،" رم درا " ا ر ا ت : 

 ،ا ا  

 ،وا 440، ص2009ا.  



ا ا  ااء إ ن332  ا

ا  

 درا ا ا  ااء إ نا " راا  و
 أ تا  ا و ذ  و ،" رم  

 ،  إ ا ا ام ذ  أول و   ن وذا
 ما ا أ ، اوأم ان وا  و  ولا ا

.ن ا ط و   

   و "ن ا ا أ" امو ما ا و
  ا  دوا  زلوا  ا ن وو ا و

  ،أول   ن وذ ا  زلوا ا ن، وأ
  و  ذ آر ن ا، وذ   ن.

: ا ا  م ا   راا  تأ و  

 آراء ا و ا ن  ط ن ا، ا -1
 اا  ا أ ا  نمن ا لب ا ا 
ا ا  ا، وأن   ا  ان 

 ن ا أن إ ا ا وا ،ا   ا  
  إ ن ا ن لا  و ا ا ال، ووا
 ا إ    ر  ل ا اي  ر 
 ا وا .   أو ر ا مإ  و ،ا ا

 لا إ ا    ن ط ا   نن ا
    إذا ا     ، ا اا

.ا اا   

  ا إ  يا أي اأن ا إ راه ا  و
 ا و ،ا اا اا  ،ع وا 

  ت ا اءا  م ،ا ا  م  ا
 اا   ،ت اا   اًءا ن ذو ،
 ءا  ب ا م ا   م  ا
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  ا  ا   فو ،  ا   
.م  عة ا   ور ا  

إذا ر ن ا ، و اد ا ا  أو  -3
ا  ة، وأن ا ان   ه  ااء 

    ،م ا و . اءات اا ن إا
اء   ر ااءات ا ا  ااء 
  ة   ا  ى أم اأي اوا .طا
 ا ا   ، اءات اوا اء اا

ا   ، و ور  ا ا ن إذا 
ا ا  طو  أي  

  
: ا اا 

1-  دار ا ،اءات ان ام  ور : ا  د. أ
 1981ا.اا ا ،  

 د.  اوي :  ااءات ا، دار اب ا، ا -2
  .1ام، ج

د. رؤوف  : دئ ااءات ا  امن اي، دار  -3
.دا ة، اا  ا  

 2د. رءوف  : ات ا  من ااءات ا، ج -4
 ،1963 .  

5- اءات ات وإا  ا : ل ا ح ا .دار د ،
 ،وا ا ،ا 2005ا.  

6-  ا ا  اءات اا  : ح اا  .د
  ،يوار1985، ا.  

د.   : ا  ح من ااءات ا، اء اول،  -7
 ،ا 2010دار ا.  
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8-  ح اا .د ا ا  اءات اا  :
  ،يوار1985، ا. 

د.  ا ل ا، د.   ا ا : ح من  -9
 ،ا ول، دار اء اا ،اءات ا2008ا. 

10- ا " ا داءات اإ :  ا  .د  دار ا ،"
  ،وا ا ،1994ا.  

11-  ،اءات ا ا اح ا : ي ءوفا  .1992د.  
د. ز  ار: ح من ااءات ا و ث  -12

 ،ما ت، ا2010ا.ا دار ا ،  
:  ات دا وأو، دار د. ري  اح اوي  -13

 ط ،ا 2006ا.  
 –د. ري  اح اوي : اث اا ،ة ارف  -14

را 2000، ط.  
15-  ط ،اءات ان ام ح : را  ز .دار  1986د

.ا ا  
ي : ارات واءات، دار ا د. ري  اح او -16

 ط ،2006ا.  
17-  ،ما ا ،اءات ان ام ح :   د .د

1988.ا دار ا ،  
18- ا اا  
19-  ،اءات ان ام  نا ور : م  د. أ

  . 1959 ر دراه، اة، 
د. ن  ا : ن ااء ا، دار ا اة،  -20

2008.  
د.   أ : ا ا ن  ا وا، دار  -21

،ا 2007ا.  
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22- ارا ا  .د  ،ا ا ا ،ن اا :
 24، ص2007ط.  
23-  .د  ،راهد ت، ران ام  نا م : وا 

  .1958اق،  اة 
24-   
25- ا ا  
د. إا  إا : ا ا  ا  من  -26

،  اة،  هااءات ا " درا رم "، ر درا
  .2005اق، 

د.   ا : ا ا   امن اي  -27
 ،   ،قا  ،راهد رن، ر1970وا.  

28-  درا " ا ر ا ت :  إ ادل إ .د
 ،وا ا ،ا دار ا ،" رم2009.  

29- ت واورت :ا  
د.  اوي : ان ا وان ا ، اة،  -30
  . ،8د 37س

31- .ا ا ا أ   
32- . ا ا  أ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


