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 يهخص انبحث
لقػػاناهجت ػػتنالةااالػػرناْمػػجًارنةهت ػػًمنبالػػاًمن ةػػونتػػًفنالهقػػؿنتضػػباج نالقاجًػػرنالبا ػػ رن

أالػرنمنتضػباةنلةًقػرنةقالػةًفناَالػرنإلػ نالهقًرنبالجقؿنتتااهًه نالقبًرنلجكبفنةًز من مؿنفًػ نلمةمهتػ
ت جرنبأالرنلقمًرنت جػرنبأالػرنج ةػونتػًفنالهقػؿنبالجقػؿنبلقػانأ ػماتنبأ ػمانلمةمههػمنتتػ انالةػهت ننهقمًر

 ةمػب ن اهػاًفنلػفنالجقًػاةناِالػٓةًرنبهاالػًجتمنناال ينكجبناهللنججمل نل نالقتبؿنبهًأنل نلمةػم نأفػ ا 
ػػرنبفػػا  الػػٓـنكملةججزلػػرنبضػػمتهرنبرًػػاهـنةةػػفنًػػؤةفنتاالػػملرناِن ػػانوضػػبةتمنالوػػما ًفنةػػفنرهًب

بالوبااجنبالةا هرنبالقاًارنبأتمتنالةااالرنتٓ ًان الهًمنفتينلـنجالانةونجااؼنالةججزلرنفيناالجوااـن
الجقؿنلم ن المبنالهقؿنبلػـنجكػفنكملةااالػرنالهضػًرنالجػينأهةمػتنالجقػؿنبتمللػتنفػين لػؾ نبجهمالػتن

قًػػػ هنبهكػػػ انكمهػػػتنالػػػهرنالجبفًػػػؽنفػػػينالرػػػببناَمػػػجاينلمجقًػػػاةنأفنالجقػػػؿنأالػػػم نفػػػينفتػػػـنالهقػػػؿنبجم
جمةػم ناَةػػرنبلباةتػػمنباالػجلماتنالةااالػػرنةػػفنلمػـنالةهاػػؽنفػػيناالػػجاْْجتمنلنااِالػٓةًرنةم ػػأنبةػػٓ 

الجقمًرنة ًلرنإلً نتااهًفنلمةًرنبأةرمػرنلةمًػرهنااف ػرنةػمنوػملؼنالػهمنتػؿنبةجوػ ةنالػهمنأالمالػمن
نفينتاههجتمنالجقمًرنل نفتبنال ةجضبـنال ينجبل ناهللن لظ نبأةػمنالجقػؿنفتػبنفػينجلكًػا نرًػانةجضػـب

فقػػػاةتنالػػػهمنتجضػػػةج نبهاالػػػًج نب جمػػػتنالجقػػػؿنوماةػػػمنلػػػ هنف زاهػػػمناهللنبلمةمهتػػػمنبة ػػػااًتمنلػػػفن
ناِالٓـنبالةالمةًفنوًانال زا ه

ن
نن
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Semantics method of speech in the Ashaera scholar 

 

ABSTRACT 
The Asha'ri theological school is one of the most important and 

popular intellectual and ideological Islamic schools on both the scientific 

and public levels. The school utilized "logic" in its reasoning of Islamic 

creed, combined between reason and transcription, and was adept at the art 

of argumentation and how to deduce facts and assert them. A brief 

explanation of the school's methodology will be discussed in the following 

pages.  

دقذيتادل  
ل نبض ت نالكااـنٓـنلم نالًانالةاالمًفنة ةانبلم نآال ةانهللنابنالجملةًفنبالضٓةنبالال

ػرننأهـمجًارنةفنتجا نجججتانالةااالرناَنأةمنأ ةجًف الجقمهاًػرنفػينالجػمًا نناِالػٓةًرالةااا ناللكًا
نأهؿبلمةرنةفننالومضرنةفنلمةم نبفقتم نبةلكًافناَةربلقانْهتنالقتبؿنتًفن ةمهًانناِالٓةي

بةػفن ػم نتجػا  نكملتػمهٓهينناَمػجايال الػفننَتػياللااةنالالمًةرنالجينفااناهللنالهم نلمًتمنبكمفن
هينباللزالينبا ً ػينبرًػاهـنالػابانالكتًػانفػينجػالًـنالةااالػرنلاازينبالجلجػمزاهينبالتً ػمبينباِبال ًب

منالجقمهاًػػرنالجةػػاتنالهقػػؿنبالجقػػؿنبتهم هػػمناللكػػايهنبلقػػاناجوػػ تنهػػ  نالةااالػػرنةهت ػػًمنفػػيناالػػجاْْجت
قًػػرنالتاهمهًػػرنوماةػػًمنلمػػ ن ػػانالػػبا نتػػؿنافنالجقػػؿنكػػمفنفػػينواةػػرنالهقػػؿنبكػػمفنالجقػػؿنتضػػباج نالةها

 نهػ انةػػمنالهااالػػ نفػينالضػػل متنالقماةػرنةػػفنت رهػػمن؟ةهػمه نهػػ  نالةااالػػرنفػيناْالػػجاْؿنلمػهمنفةػػم
ن هًقرنبكمفنه انةمنافجهينلمكجمترنفًانه اهنبلقانالجتاج نةتةًمنفيناااالرنةهت نه  نالةااالرنالج

لػػػفنناَبؿهتػػػمنفضػػؿنبا ػػػانالةت ػػػثنةتم ػػػثنلمػػ نالجتػػػمانأنررٓرػػػنإلػػ بهػػانهالػػػةتنالت ػػػثن
ةهػمه ناْالػجاْؿنبنناِ ػمفيالةهمه نللرنباضآ ًمنباْالػجاْؿنللػرنباضػآ ًمنبججًاػؼنالةاكػبن

الةهػمه نتضػباةنلمةػرننباعأهػهػيننأً ػمالةت ثنالرمهينفكمفنفػينةاملػبننأةممملاةنالكٓةينلهاناَ
لهػانلمةػم نالكػٓـنبةػفنرػـنالةت ػثننبأهبالػ لهػانالهماقػرنرػـناْالػجاْؿننبأهالمة بججًاؼناْالجاْؿن
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الةت ػػثنالرملػػثنفكػػمفنفػػينةهػػمه نلمػػـنالكػػٓـنفػػيناْالػػجاْؿننأةػػمالرملػػثنالػػالًؿنبال  ػػرنبجقالػػًةتةمن
بال   نلهػانالةااالػرنناَالررـنناِالٓـتضباةنلمةرنبالةمتنةهت نالت ثنباْالجاْؿنالكٓةينفين

 نرـنلا همناَالمالًرالجقمًرنبةالملكتمنناَالربةفنرـنناَالمالًرالهقمًرنبلهمضاهمنناَالراْمجًارنرـن
ناْالجهجم متهنإل 

بالكٓةينبتجضنالةضماانال اًررنالجيناهجةػتنناَضبليكجبناْالجاْؿننإل بلقانلةاتن
ًاًةنةهتػػمنباالًػػًرنلكػػؿنةػػفنافػػمانتكمةػػرنةهتػػمنتكػػؿنالوًػػانةالػػجلنبأهبالتػػمتةب ػػبعناْالػػجاْؿنبال  ػػ ن

ناالػػػيناَلةػػػمؿبهتػػػبؿن لكهػػػ ن تػػػانالةقػػػؿنباهللنةػػػفنباا نالقضػػػانبهػػػبننبأ ػػػاتنأ الػػػهتهػػػاننأههػػػيهنْب
نالتًؿنالاممانإل التماين

 األولادلبحث   
 ادلطهب األول: تعريف ادلناهج نغت

ةهػمه نناَبلػ ؿنكبه نةػفنكمةجػًفنةهمه ناْالجاْناِ مفيفينالتااًرنهتاأنتج زهرنالةاكبن
نهأْببالرمهًرناْالجاْؿنفهت ثنلفنةجهمهةمنالملبين

نةهمه ن ةونةهت نبلتمنرٓررنةجمهي:
نـنةجهبًمهنةجمهينجامؽنلم نالاًاؽن الًمنكمفنأةجقماترنفينالنأللمظالهت نبالةهت نبالةهتمجنهيننإف-1
نضبانةه هنالاًاؽنالةجضؼنتمِتمهرنبالب بحنفيناْلج نلم نالةق-2
ناه ااؼن-3 نه(1)اه نةجضؼنتمْالجقمةرنفٓنلبجنفً نْب

ن(3)بن)ال ةػونةهتػمنةهػمه (ن(2)فملةهمه نلةبةػمنهػبنالاًاػؽنالبا ػينب)ًقػمؿنالاًاػؽنالجػمةا(
نه(5))بالاًاؽنالهمه رنالبا  رنالتًهر(ن(4))بهت نالاًاؽناالجتمف(

ػػػؽنالبا ػػػينالةالػػػجقًـنالػػػ ينًبضػػػؿنالػػػ ناللمًػػػرنبالتػػػاؼ نهػػػبنالةهتػػػمجنهػػػمؿنججػػػمل نا فنالاًا
نهن(6)(لُِكلٍّ َجَعلنا ِمنُكم ِشرَعةً َوِمنهاًجا )
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 ادلطهب انثاني: ادلنهج يف االصطالح
ةػفنا ػؿنالكمػؼننإةػمالجاًػاة نناَفكػما)ففنالجهظػًـنالضػ ًينلالمالػمرنةػفننتأه لاؼنالةهت ن

فنهكػػػػبفنتتػػػػمنةػػػػفنا ػػػػؿنالتاههػػػػرنلمًتػػػػمنلٍوػػػػًافن ػػػػًنأبلػػػػفنال قًقػػػػر ن ًػػػػثنهكػػػػبفنتتػػػػمن ػػػػمهمًف ن
ننأي)اًاػؽنالت ػثنلػفنال قًقػرنفػيننتأهػ ك لؾنلاف نالػاكجبانالهمػمانن(7)لمافًف( نأبلمػـنةػفنالجمػـب

نأً ػمبةػفناْمػجقمؽنالملػبينلمةجهػ نالةػهت نًجػّاؼنن(8)(اِهالػمهًرهامؽنةفنهامهمتنالةجافرننأيفين
ههػمعة هتػ ننأبفكػا ننإرتػمت)الاًاقرنالجينً مبؿنتتمنضػم بناللكػاننتأه  جػاؼناللنبا  نأً ػمًػانتػ  نًب

ػػؽنالةػػؤاين نتباالػػارنامهلػػرنةػػفنالقبالػػانالجمةػػرنالجػػيننإلػػ تأهػػ نالاًا الكمػػؼنلػػفنال قًقػػرنفػػينالجمػػـب
بًةرػػؿنالةػهت نا ػػانن(9)الهجً ػرنالةامبتػر(نإلػػ جتػًةفنلمػ نالػػًانالجقػؿنبج ػاانلةمًمجػػ ن جػ نً ضػؿن

ةهػػػػ ننأكرػػػامـنةػػػػهت نفػػػملجناَاكػػػمفهػػػػ  ننأهػػػـلمػػػـنةػػػػفنالجمػػػبـ نتػػػؿنهػػػػبننأيالاهًالػػػًرنلقًػػػػمـنناَاكػػػمف
نةب بلمه

 ادلطهب انثانث: تعريف االستذالل نغت
نأمػػتاهماْالػجاْؿنللػػرنةضػػاانةػػفناللجػػؿناالػػجاؿنبضػػًلرناْالػػجلجمؿنجػػأجينَكرػػانةػػفنةجهػػ ن

كبفنةجهمهمن اْ نأالربال ةونن(10)المي نتإةماةنجججمةتم(نإتمهرامبنالالًؿ نبالالًؿن)نإ فالامبنًب نبا 
هن)بالاْلػرنن(12)(ثُمَّ َجَعلنَا الشَّمَس َعلَيِه َدلييً  همؿنججمل ن)ن(11)ْلُرنبالاُّلبُلرانبالا ل ًميلاُر نبالا نْانباْالـنالا ن
نه(14)باْالجاْؿن)جقًاانالالًؿنِرتمتنالةالبؿ(ن(13)ةفنالالًؿ(

لػمتنًظتػانلهػمنافناْالػجاْؿنهػبنال تػانالجقمػينالػ ين فملةجه نالةمجاؾنبالبا ػينلتػ  نالججًا
ةكمهًػػػرجاؿنالجةػػػماانلمػػػ نالًػػػؿنةجػػػًفنًلجػػػاضنرتبجػػػ نب  ًجػػػ نًقػػػبـنتػػػ نالةالػػػ الجبضػػػؿنةػػػفنوٓلػػػ ننبا 

نتًمفنفالمانالبىنوضة هننأبِرتمتنض رنالبا ن
 ادلطهب انرابع: االستذالل اصطالحا  

نلاؼناْالجاْؿناْضآ ينتججمًاؼنلاةنالهوجمانةهتمنةمنًأجي:ن
نالجمػػػػـنتػػػػ نالجمػػػػـنتمػػػػي ن ػػػػانالػػػػالًؿنِرتػػػػمتننتأهػػػػ اؼنػػػػػػػػػػػػػػبلن(15)(أوػػػػا)هػػػػبنالػػػػ ينًمػػػػـز )جقًا

التاهمفنالػ ينًتػاأنةػفنه ػمًمنةالػمـننأً م)الهظانفينالالًؿنبهبننتأه هنبلاف نالتجضنن(16)الةالبؿ(
نه(17)الج اتر(نإل جهج نلهتمنتمل اباةنابفناْلج م ننأواىه مًمننإل تتمنبًالًان
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ججهػػينالةامػػانبالةبضػػؿنبا انكمهػػتنللظػػرن)الاْلػػر(نفػػينالملػػرنججهػػيناْامػػمانبللظػػرن)الػػالًؿ(ن
هنبفػػػينالةج ػػػـن(18)الػػػ نالةامػػػببهنفمْالػػػجاْؿنلتػػػماةنلػػػفنامػػػبناْامػػػمانباْهجػػػاا نالػػػ نالةامػػػببن

هجتين اللماللينهبنفجؿنال هفنال ينًمةينلٓهرنةتاأنبهجً رنتًفنه ًرنباواىنابنتًفنلاةنه مًمنًب
نن(19)ال نال كـنتملضاؽنابنتملك بنابنتمل كـنتمل اباةنابناْ جةمؿهن

باْالجاْؿنهبنالتاهمفنال ينًتاأنةفنه مًمنًالمـنتتم نبًالًانال نه مًمناواىنجهػج نلهتػمن)
مػػػةؿناْالػػػجاْؿنن(20)تمل ػػػاباةنابفنالج ػػػم نالػػػ نالج اتػػػرنبهػػػ انالالػػػًاناةػػػمنتػػػملقبؿنابنتمل الػػػمب( ًب

نه(21)الااؽنالجقمًرناْجًرن)القًم نباْالجقاا نبالجةرًؿنبالقالةرناْفٓابهًر(
ةجافرنرًانةتمماةنبهينالهمج رنلػفنهظػانباالػجاْؿننإل ل مضمرنفينال هفنبجقالـنالةجافرنا

ػػػؽنال ػػػا نابفنجبهػػػؼنلمػػػ ننأببةجافػػػرنةتممػػػاةن  االػػػًرنبهػػػينالجػػػينج ضػػػؿنفػػػينالػػػ هفنلػػػفناًا
 نب)الػػالًؿنبالاْلػػرنبالةالػػجاؿنتػػ ن(23)(أةػػاةػػفننأةػػا)فتػػـننتأهػػ نأً ػػم نبلػػاؼن(22)اْالػػجاْؿنالجقمػػين

نه(24)ةجااافرنلم نالاْلرنهلالتم(نأالةم المامفنبكؿنه  نبا انبهبنالتًمفنبال  رنبالنأةا
بالػًةجمنجلضػًمًرنناَ كػمـنبأ ماًػثناَ كػمـآًػمتنناَبلػ نبا  ةملًػر)باَالرنهالةمفنجلضػًمًرن

نإ ةملًػػربالػػةًتنناَضػػبلًرلاْلػػرنكػػؿنبا ػػانةهتػػمنلمػػ ن كػػـنةوضػػبمنللجػػؿنبالرمهًػػرنهػػينالقبالػػان
نه(25)كؿنبا اةنةهتم(نالجلضًمًرنج تناَالرلاوبؿن ةمرنكرًاةنةفن

 يناهج االستذالل اإلضايفادلطهب اخلايس: تعريف ادلركب 
قػرنالجمةػرننأفةفنكؿنجمؾنالججمًاؼنالملبًرنباْضآ ًرنه ان ةهمه ناْالػجاْؿ نهػينالاًا

ػػمنبالجةػػابهمنجاتًقًػػمنفػػينناَالػػ ة ةبلػػرننأب نإرتػػمتبالقبالػػانالكمًػػرنالجػػينااج ػػمهمنالتػػم ربفنهظًا
ننأةمـينة مؿنالافمعنلهتمنةالمهؿنالجقًاةنبف نه(26)المتتمت نباْه اافمت نبالوضـب

لػػػػ نفػػػػيناللضػػػػؿن هناَبؿبةجهػػػػ نالكٓةػػػػينالػػػػااوؿنفػػػػينةب ػػػػبعنلمػػػػـنالكػػػػٓـنبهػػػػانالػػػػتؽنججًا
لتػػػمن ةػػػفنالاالػػػملرنباْمػػػملاةنهػػػـنا ػػػمؿنهػػػ  نناَبؿفػػػيناللضػػػؿننأً ػػػمبالةااالػػػرناْمػػػجًارنالػػػتؽنججًا

اللكػػاينالجقمهػػاينباجتجػػبانااهػػ نالةهاقًػػرنالجقمًػػرنفػػيننبالػػ نهػػ انالةػػهت نإلًتػػمالةااالػػرنالػػ ًفناهجةػػبان
ا ةػ ناهللناج مهػ نهػ انناَمػجايال الػفننأتػبناِةػمـنألمػفنأفالجقمهانالاًهًرنبالافمعنلهتػمنةهػ ننإرتمت

نًبةهمنه اهننإل هػن310فين بالين
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ةهمه نالةجكمةًفنةوجملػرنبةجهبلػرنبهػ انً جػؿنةػفنالضػجبنج اًػانةػهت ننأفبةفنالةجابؼن
تـنلكههمنالهجكمـنلفناتازنالالةمتنالجمةرنالجينجةًزنكؿنةهت نلفنرًا نةفنالةهمه نبالةػهت نبا انل

نالهممػػػهرنفػػػينالةمػػػرن ظػػػابؼننأب ػػػاجتماالػػػج مترنلة ةبلػػػرنلباةػػػؿنناِالػػػٓةًرهمػػػم نكلًػػػا نةػػػفنالجمػػػـب
ػػػرنناِالػػػٓةيالة جةػػػون الػػػ ينكػػػمفنًجهػػػمة نفػػػيناج ػػػمهًفنفػػػين ػػػابا نال لاافًػػػرنبفػػػينةقبةمجػػػ ناللكًا
نه(27)ًرنتمكؿنلمـنبال  مان

 ادلبحث انثاني
 ادلناهج انبحثيت بصىرة عايت أنىاع: األولادلطهب 

بال ينالهوجما نهبنةمناوجػما نلػاانةػفنالتػم رًفننأهباعلاةننإل هالةتنالةهمه نتضباةنلمةرن
ناهًالر:ننأاتجرلتانالا ةفنتابينبهيننباَالجم لمينالمةينالهممانناَالجم ةهتـن

نمالي(الةهت ناْالجاْلين)القً-1
نالةهت نالج ًاتينالجقمين)اْالجقااهي(-2
نالةهت ناْالجااااي-3
نن(28)الةهت نال الين-4

ججهمزلتةمنال  ػمااتنالةوجملػرنبجأوػ نتبا ػانةهتػمنناَبلًفبالجقمتؿنااهةمنًكبفنتًفنالةهت ًفن
 هػبنفػين  ػماةنةػفنال  ػماات نبلكػفنًجةًػزنبا ػانةهتةػمنلػفننإلػ ًالًاافن هتػمننأبناَوابججاؾن
ال اًررنببالةتمنتؿنةتالتمنالػمانلمًػ نناَباتًرهنبهانكمفنالة هبنالرمهينهبناًاؽنال  ماةنااَو

ناَةػػانأبؿ؟نفػػيناِالػػٓـةػػهت نلمةػػم ناةػػرننهنفةػمن(29)لهػػمنال ًػػمةنال اًرػػرننفػػأهج بالمةمؤهػمنبةلكابهػػمن
نالةػػهت نالةالػػًاانهػػبنالةهاػػؽناْاالػػاين)اْالػػجاْلينالقًمالػػي(نلمػػ ن ةًػػونأفكػػمفنالظػػفنالالػػمهان

اهًقػػػرننأت ػػػمثفٓالػػػلرنبلمةػػػم نبفقتػػػم نبةجكمةػػػًفنلكػػػفنال قًقػػػرن ػػػم تنتجػػػانناِالػػػٓةياباهػػػاناللكػػػان
بلةًقرنجمًانال نافضنلمةم نالةالمةًفنلمةهاؽناْاالاملًالينبلـنًقتمبانتقًمالػ نفةػمنهػبنةػهت تـ؟ن

نالةالػػمةًفنهػػانب ػػجبانالةهاػػؽناْالػػجقااهينكػػمةٓنبهػػانالجػػاؼنتػػ لؾنأفلمػػ نهػػ انالالػػؤاؿهننباِ متػػر
تػػػين هنبأهػػػـنوضػػػمهمنالةػػػهت ن(30)نإلًػػػ ابتػػػاتنتًكػػػبفهنفجػػػاؼنةػػػهت تـنببضػػػؿنناَبؿالجػػػملـنالج ًا

اهػ نْنتػانناِاااؾجةػمـنناِالٓـةلكاباننأااؾالج ًاتيناه نةهت ن)ااااكي(نابن)جمةمي(نفقانناِالٓةي
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ًجتػػانلػػفن  ػػماةنةومللػػرنناَوًػػاةػػفنب ػػونةػػهت نفػػينالت ػػثنًوػػملؼنالةػػهت نالًبهػػمهينْفنهػػ ان
نأبالةهت ناْالجاااايننأةمهن(31)ةجكمةؿننإالٓةيضبان  ماينةوملؼنبهك انظتانتهم نةهت ينبج

ةػػمنهػػانًجةجػونتػػ نالتم ػػثنةػػفنلةػؽنالةٓ ظػػرنباهػػرنالب ػػاافنناَبلػػ كةػمنًالػػة نةػػهت نالجبالػػـنلاجػ ن
الجينًالجواةتمنالتم ثنةٓ ظج نبوًمل هنبكؿنةػمنهػانًقػونلمًػ نةػفنهػ  ننباَااةباجالمعنااهاةنال ًمةن

نأبناٌرػػػماًجكػػػؼنلمػػػ نةػػػمنج ةػػػونلاًػػػ نةػػػفنهػػػ  ننأفبالبرػػػمهؽنبكًلًػػػرنالت ػػػثنهػػػيننباَ ػػػااثنأرػػػما
ةػػػفننإلًػػ فًقػػاحنفًتػػمنالةٓ ظػػػرنبالب ػػاافنبالوًػػمؿنلًالػػػجهج نةػػفنباا ن لػػؾنةػػمنهػػػانًاةػػهفنناَ ػػااث
نإًةػػمهتـببهػػمهوهنبهػػانتػػاعنتػػ نالةالػػمةبفنةػػفنوػػٓؿنجة ًضػػتـنفػػينلمػػـنالاباًػػرنتػػاافوننبأ كػػمـةتػػمائن

هم ه انالًقًفنإلػ ننبأبضمتـ ًمجتـنلم نالةهت نال ينااج م ناهللنججمل نلتـنبتًه نهتً نالكًاـننةجتـبا 
فػينكجػبننأضػبل الةػهت نال ػالينفجب ػاننأةػمن(32)الهت نالممؽنالاهًؽنةًزاهمنلضاؽنكؿناباًرنبجمًا ن

ججةػانفػينت هًجػ نلمػ نآاابنالةهمظاةنبالت ثنبال اؿنبهبنةهت نممةؿنكمةؿنًمػت نالةػهت نال ػاًثنًب
جةػؿنلمػ نجلهًػاهمنةججةػاانلمػ ن  م ػ نالجقمػين ةقػاةمتنًجمقمهػمنالة ػماؿنةػفنوضػبة نفػيناللكػانًب

نإتػػاازهنبارػػان لػػؾناتجػػمنفػػيناِالػػٓةًرلمػػالبةنناَبلػػ كةػػمن ػػاثنةػػونالًتػػبانبالهضػػماىنفػػينالجضػػبان
ْتنتػًفنبلقانكمهتنههمؾنة ػمان(33)(أ الفابانه انالةهت نال الينهبل نججمل ن)ب مالتـنتملجينهين

ػػػػرننإاالػػػػم نإلػػػػ نأاتالةججزلػػػػرنبتػػػػًفنالة ػػػػب ن هبالػػػػانهػػػػ انالجمػػػػـنفػػػػينتػػػػباكًانلضػػػػانالهت ػػػػرناللكًا
نه(34)ناِالٓةًر

ناللق نبلمـنالكٓـنججمومنفًةمنًمي:ننأضبؿفينناِالٓةيوضمهمنالةهت نالت ريننأةم
الملػرنْالػجهتمانالالػهرنبننبأالػمهًابالهضػبمنبالةجػمهيننباَالػملًبنباَللػمظاْالجقاا نالػاهًؽنلمباهػون-1

نهنباَ كمـالاْْتنبالجمؿن
ال ػ  نبةػمنً ػاينة ااهػمننأبالتضػاننأبتاْلػرنالظػمهاةنالرمتػتنتملالػةونناَو الجزاـنالباهجًرنفين-2

ؿنلم ن ناْ جلمؿنتةضاانالاأينابفنالًم هننأبالةهاؽنالملظيننأبالتماهًرنناَةباابفنججًب
نالتمػانناَضػبؿرـنالقًػم نلمػ نن ةمعاِبفم نهضبمنالقاآفنبالالهرنبًمج ؽنتتةمن-3 لكػؿنةػمنًمػـز

نهأ كمـةفن
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ػػؿنأبالظػػفننأبتػػملتبىنناَوػػ نأباأينابفنالًػػؿنلمًػػ  ننإجتػػمعالهتػػينلػػفن-4 ً ػػمبناٌوػػًافنأهمًب نبا 
ناْ جتمانلم نةفنججًفنلمً هن

نباللاعنبال كةرنبالجمرنالةؤراةهناَضؿامجااانمابانة ااةنفًةفنًالججةؿنالقًم نلج قًؽن-5
لمةػػرنةمزةػػرنمنجةرػػؿنتقًػػرنالمػػابان ػػباتانهػػ  نالمػػابانهػػبنالجمػػـنةػػونالهزاهػػرنالومقًػػرنتًهةػػنأبؿ-6

ننننننننننننننننننننننننننننننننننت ًثنْنًلمتنلهضانةفنلهمضانالق ًرنالقًمالًرهن  

نه(35)اْ جتمانهانًلًا نا جتمان اًانلالًؿن اًانةةمنًلجينالتمبنلمجاباننإف-7
 ادلطهب انثاني
 عنذ ادلناطدقت وأقسايهذالل تعريف االست

ةػػػفنلػػػاةنه ػػػمًمننأباالػػػجهجمجنه ػػػًرنة تبلػػػرنةػػػفنه ػػػًرننتأهػػػ لػػػاؼنالةهماقػػػرناْالػػػجاْؿن
تةٓ ظػػرننأب كػػـنجضػػاًقينة تػػبؿنتباالػػارن كػػـنجضػػاًقينةجمػػبـهننإلػػ هػػبنالجبضػػؿننأبةجمبةػػرهن
نه(36)الجضاًقًرنالةجمبةرنناَ كمـةفننفأكرا كةًفن

َه نتمْالجاْؿنًامػبنال قًقػرنبالبهػبؼنلمػ نةمهًػرننل ناَلم بهبنرمًرنالةهاقينبالتاؼن
نأب)لةمًػرنلقمًػرنًهقػؿنفًتػمنالتم ػثنةػفنه ػًرننإ ففمْالػجاْؿنن(37)ب قًقرنالمي نال ينًت ثنفً ن

نه(38)الج اتر(ننإل جالجوممنةهتمنةتمماةنابفنالم ب ننأواىه ًرننإل لاةنه مًمن
نبهانهالـنلمةم نالةهاؽناْالجاْؿنهالةمفنهةم:ن

 تدالل المباشر:االس-1
اْالجاْؿنتكػ بنه ػًرننأبك تتمننأبنأواىبهبناْالجاْؿنتضاؽنه ًرنلم نضاؽنه ًرن

نك تتمنةرمل نكؿنالتاجقمؿنفمكترهننأبنأواىلم نضاؽنه ًرن
ن نضػػاؽنتجػػضنالتاجقػػمؿنفمكتػػر نْفنضػػاؽنالكمًػػرنالةب تػػرنًمػػـز فػػمفنضػػاؽنالق ػػًرنًالػػجمـز

نكػ بنالق ػ ًرنتجػضنالتاجقػمؿنلػً نتلمكتػرنَهتػمنهقػًضناْبلػ نضاؽنال زهًرنالةب ترهنكةمنًالػجمـز
كرانةػفنةقاةػرننإل بالةينه اناْالجاْؿنتملةتممان)َه نْنً جمجنفً نن(39)بالهقً مفنْنً جةجمفن

با اةنبتتمنًضؿنال نالهجً رنالةامبتػرنبتتػ انًكػبفنهػانوػملؼناْالػجاْؿنرًػانالةتممػانالػ ينً ػج ن
نه(40)فً نال ناكرانةفنةقاةرنبا اة(ن
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نهقالـناْالجاْؿنالةتممانال نهالةًفناهًالًفنهةم:نً
 التقابل بين القضايا. -1
 العكس. -2

اج ػاجمنفػيننإ االق ػًجًفننأفالجقمتؿنتًفنالق مًمنفًكبفنفيناضآحنالةهماقرنفين ملػرننأةم
نأهػباعنأاتجػرفًتةمنةجمنبه انالجقمتػؿننأبالكـنفقاننأبفينالكًؼنفقاننإةمالةب بعنبالة ةبؿنباوجملجمن

نهي:ن
جكػػػ تمنةجػػػمننأفجضػػػاهمنةجػػػمنكةػػػمنْنًةكػػػفننأفكػػػمفنلػػػاًهمنه ػػػًجمفنْنًةكػػػفننإ االجهػػػمهضنب لػػػؾن-1

نكم تػػػػػػػػرنتمل ػػػػػػػػاباةنبالهالػػػػػػػػترنتػػػػػػػػًفنالق ػػػػػػػػًجًفنجالػػػػػػػػػة ننباَوػػػػػػػػاىفم ػػػػػػػػاهةمنضػػػػػػػػماهرنتمل ػػػػػػػػاباةن
نه(41)الجهمهضن

فػػينهةػػمنالةوجملجػػمفننأبالج ػػمانفتػػبنجقمتػػؿنتػػًفنالق ػػًجًفنالكمًجػػًفنالةوجملجػػًفنفػػينالكًػػؼنفقػػان-2
نأفكمل ػاًفنًةجهػونضػاهتةمنةجػمنًب ػبفننَهتةػمالكًؼنابفنالكـنبكمهجمنكمجًجًفنبالةًجمنةج ماجًفن

نه(42)ًك تمنةجمن
هًجًفنفػينالكًػؼ نأبنهةػمنالةوجملجػمفنفػين-3 الاوبؿنج تنالج مانبهبنالجقمتػؿنتػًفنالق ػًجًفنال ػًز

هةمالكًؼنابفنالكـ نبكمهتن زهًجًفن ااومجمفنج تنالكمًجػًفننهتةمَالةًجمنااومجًفنج تنالج ما ننبا 
هتةمنلم نلكػ نال ػاًفنفػينالضػاؽن كؿنةهتةمنج تنالكمًرنالةجلقرنةجتمنفينالكًؼ نةفن تر نَب

نًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهمننأفًةجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونا جةملتةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بنًب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبزننأهتةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنأيبالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بن
نهن(43)ةجمن
الق ػًجمفننمأبهةػالجااوؿنبهبنالجقمتػؿنتػًفنالق ػًجًفنالةجلقجػًفنفػينالكًػؼنبالةوجملجػًفنفػينالكػـ ن-4

الالػملتجًفنبالػةًجمنةجػااومجًفنلػاوبؿننأبالةجااومجمفنالةوجملجػمفنفػينالكػـنابفنالكًػؼنلػفنالةػب تجًفن
نه(44)ْفنال زهًرنااومرنفينالكمًرنناَواىا اهةمنفين

ن
ن
ن
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نننننننن:أقساوثالثت  إىلاالستذالل ادلباشر ويندقسى  أنىاعانعكس يعذ ين 
 عكس يستى-1
 عكس ندقيض يىافق-2
 دقيض خمانفعكس ن-3

الق ػػًرنالة ةبلػػرننإلػػ ةػػفنالجكػػب نهػػينةػػفنهػػبعناْالػػجاْؿنالةتممػػانتملهالػػترنناَهػػباعبهػػ  ن
الةامػػػببننإلػػػ الهقػػػًضنبالجكػػػ نبالػػػهقضهنبالػػػةينةتممػػػانْهجقػػػمؿنالػػػ هفنفًػػػ ننأي ناَضػػػؿلمػػػ ن

هنبلمػ نهػ انًجػانةػفنأوػاىً ضؿنةفنه ػًرنبا ػاةنةجمبةػرنفقػاهنتػٓنجبالػانه ػًرننإهةم)الهجً ر(ن
ننَهػػػ ؿنالةتممػػػاناْالػػػجاْ ًالػػػجاؿنفًػػػ نتضػػػاؽنه ػػػًرنلمػػػ نضػػػاؽنلكالػػػتمنب لػػػؾنْفنالجكػػػ نْـز

نكةمن ك بنالق ًرنًالجاؿنت نلمػ نكػ بنالق ػًرننإفلمق ًرنبضاؽنالةمزبـنالًؿنلم نضاؽنالٓـز
نه(45)الةجكبالرن

 االستذالل غري ادلباشر
تػرنب لػؾنالهجً ػرنالةامبننإلػ ةػفنه ػًرن جػ نًبضػؿننأكرػانإلػ بهبناْالػجاْؿنالػ ينً جػمجن

نةرؿنهبلهم
نًاوؿنال هر نفجمينًاوؿنال هرهناًِةمف نكؿنةؤةفنضماؽناًِةمفلمينةؤةفنضماؽن

تملةابانلم نةقاةجًفنبلت انفتبناالجاْؿنرًانةتمماننإْفمـنهضؿنلمهجً رنفينه  نالق ًرن
نه(46)لةقاةرنبا اةنإْةفنةقاةرنتوٓؼنالةتممانفٓنه جمجنفً ننأكرانإل ا ج همنفً ننَههم

ػػػؼناْالػػػجاْؿنلهػػػانالةهماقػػػرنْنًوػػػاجنلػػػفنةجهػػػم نلهػػػاناللٓالػػػلرناْنافننأفبالةجػػػابؼن ججًا
الةهاقػػػينًهظػػػانفػػػيناْالػػػجاْؿنالكمةػػػؿنةػػػفن ًػػػثنهػػػبنةؤلػػػؼنةػػػفنه ػػػمًمنةاجتاػػػرنتج ػػػتمنتػػػتجضن

منفًجػػاؼن لػػاؽنتػػًفناْالػػجاْْتنالةهج ػػرننأهػػباعااجتماػػمن ػػابًا اتاتػػمنت الػػبنهًةجتػػمنًب اْالػػجاْؿنًب
اللمالػلينفًت ػثنفػيناْالػجاْؿنةػفن ًػثنهػبنفجػؿن ههػينباهجػينْننأةمانالةهج ر نباْالجاْْتنرً

فمالػػانفقػػانجوجمػػؼنهًةػػرنال  ػػ نفػػينهظػػانالةهاقػػًفنةػػفن ًػػثنهاتتػػمنةػػفننأبةػػفن ًػػثنهػػبنضػػ ًين
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نتجػػػػػػاهمنلهػػػػػػ نبلكػػػػػػفنهًةجتػػػػػػمنفػػػػػػينهظػػػػػػاناللمالػػػػػػلينبا ػػػػػػاة نبهمػػػػػػؤهمنْنفػػػػػػينضػػػػػػ جتمننأبالضػػػػػػبابن
فالماهم نه(47)نبا 

 ادلطهب انثانث
 عنذ عهًاء انكالو وأنىاعهستذالل تعريف اال

جتمبانبجوضمنلمـنالكٓـنبجةًزنكجمػـننتااًمتالًةمنفينالجاْؿنْبااتنججمًاؼنلاًاةنلٓ
وتػػػانهػػػمهانبالجقػػػؿنة ػػػةفننأبةالػػػجقؿهنًقػػػبؿنال ػػػماثنالة مالػػػتيهن)بال  ػػػرن  جػػػمفنلًػػػمفنظػػػمهان

منلمػػػػرناْالػػػػجاْؿنتملػػػػالًؿنبالػػػػالًؿنة ػػػػةفنتملجقػػػػؿ نبالجقػػػػؿنهػػػػبنالةالػػػػجاؿنبالجًػػػػمفنبالوتػػػػانكٓهةػػػػ
ف ػمنبهظػانباْالػجاْؿننَهػ بابينلفنالممفجينا ة ناهللناه نالػة نالقًػم ناالػجاْْنن(48)باضم (

اهػ نامػبننأً ػمبهًػؿنن(49)امبنال ؽنتالًؿنةجمهينالهضػبمنباالػجوااجنال ػؽنبجةًًػز نةػفنالتماػؿن
نه(50)ال كـنتمْالجاْؿنتةجمهينالهضبمن

نهن(51)اهجزاعنالاْلر نابنالةاملترنتملاْلرننتأه ؿنا ة ناهللناْالجاْناَمجايناِةمـبلاؼن
مـنةػػػمنرػػػمبنلػػػفنال ػػػاباةنػػػػػػػػػػػبنالةامػػػببنتػػػ نلػػػػػػػػػػػػػانالقمػػػػػػػهظنتأهػػػ ة ناهللن)ػػػػػػػػػػػػػػبلافػػػ نالتػػػمهٓهينا 

نن(52)بال  (ن
نبةفنالججًالًفنهاىنافناْالجاْؿنلهاناْمجاينا ة ناهللنججمل نهب:

االجوااجناْلرنالالًؿنلم نال كـنالبا نكمفنه اناْالجوااجنةفنمومننلةمًرنلقمًرنًقضانتتم-1
همالػػت  همالػػت نالةجهػػ ناْبؿناهجػػزاعنالاْلػػرنلُنبا ػػانًب مػػجاينا ةػػ ناهللناـنكػػمفنةػػفنموضػػًفنًب

نن(53)الةجه نالرمهينالةاملترنتملاْلرن
ػػرنًقضػػانتتػػمنالجباضػػؿنالػػ نالة تػػبؿ-2 بالػػتًم ناهةػػمنناةػػمنلهػػانالتػػمهٓهينا ةػػ ناهللنفتػػبنلةمًػػرنفكًا

ػػؽنالػػالًؿ نبالػػالًؿنهػػبناْالػػتمبنالةجبضػػؿنتتػػمنالػػ نةجافػػرنال لمهػػبنلػػفنال ػػاباةنًكػػبفنلػػفناًا
ن باؿنالجينًةكفنتتمنةجافرنالةالجهتامتهةمااتنبالجٓةمتنباَبال با  نبةفناَ

ا فنفمْالػػػجاْؿنبالهظػػػانبالجلكػػػانبالجػػػاتانباْلجتػػػمانلهػػػانالةجكمةػػػًفناالػػػةم نلجةمًػػػرنلقمًػػػرن
نن(54)ينالهظانباللكانفينالالًؿنبالجأةؿنلمبهبؼنلم نةمنًلًبنةفنال با نبا اةنججه

نبًقالـناْالجاْؿناْضآ ينلهانالةجكمةًفنال :
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ناْالجاْؿنالجمـ-1
بهػػػبن كػػػانالػػػالًؿنةامقػػػمنالػػػبا نكػػػمفنةػػػفناْاتجػػػرنالةجلػػػؽنلمًتػػػمنالجػػػينهػػػينالكجػػػمبنبالالػػػهرن

نباْ ةمعنبالقًم ناـنرًاهمنةفناْالره
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلومماْالجاْؿنا-2  

نهًمالمنتؿنهبن)امػبنال كػـنتمْالػجاْؿنتةجػمهين بهبنال ينالًم نْنًكبفنهضمنابنا ةملمنْب
نه(55)الهضبمنابناالجوااجنال ؽنبجةًزنالتماؿ(ن

نالة جتانال ينً زابل نتتهم ن كـنمالينلمػ ناةػانفمْالجاْؿنهبن لؾنالتهم نهلال ن ًثنًقـب
كمػػينباْةػػانالكمػػينهػػبنالقبالػػانالجقمًػػرنالكمًػػرنبالهقمًػػرنالكمًػػرنالجػػيناالػػجهتاتنةػػفناْضػػبؿنال زهًػػرن
الػبا نكمهػػتنهػػ  ناْضػػبؿنهضػًمنابنإ ةملػػًمنابنهًمالػػًمنبالقبالػػانالجقمًػرنالكمًػػرنةرػػؿنهملػػاةنالةجٓزةػػمتن

نبال نلمػػػ نب ػػػبانالػػػٓـز قبالػػػانالهقمًػػػرنالكمًػػػرنةرػػػؿنهملػػػاةناْضػػػملرناينبهػػػيناالػػػجاْؿنتب ػػػبانالةمػػػزـب
نه(56)اْضؿنفينالةهمفوناْ فنبفينالة مانالةهون

 

          ادلطهب انرابع: يعىن انذنيم واحلجت
نفػينالاًاػؽنالًػؿنا انكػمفنًلجػؿنةػفن اةمنالالًؿنفتبنفملؿنالاْلرنبلت انًقمؿنلةفنًجقاـنالقػـب

نه(57)الجقاـنةمنًالجالبفنت ن
نه(58)ا اااْنًجمـنتماةكفنافنًجبضؿنتض ًينالهظانفً نال نةجافرنةمننبالالًؿنهبنةم

بال   نةفناْ ج مجنباْالجقمةرنفينالهظانبالة ينفًػ نلمػ نالػهفنةالػجقًـنبااناللػاعنالػ ن
نه(59)اْضؿنبةأوب نفينال  رنبهينالاًاؽنالةالجقًـن

ػػرنلػػً نلػػا ػػؽنالبضػػبؿنالػػ نةجمبةػػمتنجضػػاًقًرنهظًا ًهمنبالػػمهؿنباْالػػرنبال  ػػ نا فنهػػيناًا
ػػؽناههػػمعناْوػػًافنتتػػمنبالػػزاةتـن ػػالًًمنتقتبلتػػمن  الػػًرنابناالػػرنةماًػػرنلمبضػػبؿنالًتػػمهنبهػػيناً ػػمناًا

نه(60)بالجالمًـنتتمن
نةػفنالجمػػـنتػ نالجمػـنتمػػي ناوػانبالمػػي ناْبؿن بلافػتنالاْلػرنتمهتػػمنكػبفنالمػي نت ملػػ نًمػـز

نه(61)هبنالااؿنبالمي نالرمهينهبنالةالبؿن
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لهانالةالجاؿنًضؿنتتػمنتجػانجمػتج نتملكجػمبنبالالػهرنباْ ةػمعنبالقًػم ننا فنفمْالجاْؿن ملر
ًالػجاًونافنً كػػـنتتػمنلمػػ نالبهػمهونلهػػانفقػػاناْضػؿنال زهػػينةػفنالكجػػمبنبالالػهرنباْ ةػػمعنبالقًػػم ن

نن(62) نالةجمهينبالقبالانالكمًرنالةالجهتارنةفنه  ناْضبؿنال زهًرهنػػػػػػػكة نلمػػػػػػػػػػةالجهاانفين 
هٓهينا ةػػػ ناهللناْالػػػرنبال  ػػػ نوةالػػػرنهػػػينالكجػػػمب نبالالػػػهرنباْ ةػػػمعنبالقًػػػم نًقػػػبؿنالتػػػم
اىنالةجكمةػبفنافناْالػرنهػينالاًاػؽنالةبضػؿنالػ نال ػؽنبهػانهالػةبانالػالًؿنن(63)ب   نالجقبؿن هنًب

نبال  رنال نرٓررناهالمـ:
كػػؿننالًػؿنلقمػينة ػضنْنًجبهػػؼنلمػ نالالػةونبةقاةمجػػ نلقمًػرنة  ػرنكػػملقبؿنالجػملـنةجلًػانب-1

نةجلًان ماثه
ػػان-2 هقمػينة ػضنبهػػبنْنًرتػتناْنتملجقػؿ نبهػػبنافنههظػانفػينالةج ػػزةنالاالػرنلمػ نضػػاه نبلػبناًا

ارتمجػػ نتملهقػػؿنااانبجالمالػػؿنبةقاةمجػػ نهقمًػػرنبهػػبنكقبلهػػم:نجػػماؾنالةػػأةبانتػػ نلػػممنلقبلػػ نججػػمل ن
َ بكؿنلمضينًالج ؽنالجقمبنلقبل نججمل ن)ن(64)(نأَفََعَصيَت أَمري) َّّ ُيىلَهُ فَي ِ َّ َوَمي  ََعيِ   ََ  َو

ََ َجهَنَّمَ  نه(65)(نلَهُ نا
الرملثنةاكبنةهتةمناينافنجكبفنةقاةمج نةأوب ةنةفنالجقؿنابنتج تمنةأوب نةفنالهقػؿنكقبلهػمن-3

ن(66)ه انجماؾنالةأةبانت نبكؿنجماؾنالةأةبانت نلمضيهن
اةػمناْهالػمـننبجهقالـنالاْلرنال نرٓرػرناهالػمـنبهػ  نتػاباهمنجهقالػـنالػ نللظًػرنبرًػانللظًػر

نن(67)الرٓررنفتينالاْلرنالجقمًرنبالاْلرنالاتًجًرنبالاْلرنالب جًرهن
                                                                   اقساو االستذالالث ادلنطدقيت:

نافنةفناهـنالتم رًفنالةججهًفنتت انالمأفنهبنالجٓةرناتفنومابفن ًثن كانفينكجمبنلتمب
نالة ضؿناهالمـناْالجاْؿنالةهاقًرنتملجملي:

ناالجاْؿنتملجمـنلم نالوممنبهبنةمنًامؽنلمً نالةهماقرنتملقًم هن-1
ناْالجاْؿنتملوممنلم نالجمـنبهبنةمنًامؽنلمً نالةهماقرنتمْالجقاا ه-2
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نهػػ انالبضػػؼنلمػػي ناوػػانًمػػجاؾنةػػون-3 اْالػػجاْؿنتمػػي نةهػػااجنج ػػتنبضػػؼنةجػػًفنلمػػ نلػػزـب
فػػينالومضػػًرنالةقضػػبانابنالةهػػمانتتػػمنال كػػـنبهػػ انالهػػبعنهػػبنالقًػػم ناللقتػػينباهالػػمة ننالمػػي ناْبؿ

نهي:
نج قًؽنالةهمانتةجه نجت ًبنبجةًًزنةمنًهمانت نال كـه-أ نلم نالةمزـب ناْالجاْؿنتملٓـز

 ضػػانالمػػي نفػػينهالػػةًفنباً ػػمبنا ػػاهةمنبافػػوناْوػػانبهػػبنالةجػػابؼنتةػػهت نالالػػتانبالجقالػػًـن-ب
نلم ن ضانا نب  نالةالملرنفينب تًفنباتامؿنا اهةمنباً مبناْواهبًقـب

ال كـنترتبتنمي نابنالمت نلم نمي ناوانبججاىنهػ انال كػـنالػ نمػي نرملػثنفًكػبفنلػ ن كػـن- ػ
نالمي ناْبؿنةجابؼنلهانالةهماقرنتمه نلٓهرنالججايه

لهقً ػمفنْنال كـنتمه نلهانرتبتنالضلرنلمي نتمهتمنْتانافنجهلينله نهقًضنه انالمػي نْفنا-ا
ً جةجػػػمفنةجػػػمنفػػػينبهػػػتنبا ػػػانلجتمًهتةػػػمنبهػػػبنًقػػػوناً ػػػمنج ػػػتنالالػػػتانبالجقالػػػًـنبلتػػػانلهتػػػمنتمهػػػ ن

نن(68)الهقً مفنْنً جةجمفهن
ن                                                                      ادلبحث انثانث  
                               يتادلطهب االول: يناهج عهًاء انكالو يف االستذالل بصىرة عا 
 طريقة البرهان الكالمي-1

الجهج بفنةهتمنهجمه  نبجالة نه  نالاًاقرن ًثنًقالـنلمةم نالكٓـنةقاةمتنةفنوضبةتـنًب
نتإ نبفػػين لػػؾنًػػ كاناْةػمـناللزالػػينافنالةجكمةػػًفن)الجةػػابانفػػينالجةػمهونابنإتاػػمؿنالػػٓـز تاػػمؿنالةمػزـب

ابننةتـنبا ػػااهـنالػػ نجالػػمًةتمناةػػمنالجقمًػػانابنا ةػػمعناْةػػر لػػؾنلمػػ نةقػػاةمتنجالػػمةبهمنةػػفنوضػػبن
نة ػػػػاانالقتػػػػبؿنةػػػػفنالقػػػػاافنابناَ وتػػػػمانبكػػػػمفناكرػػػػانوب ػػػػتـنفػػػػيناالػػػػجوااجنةجهمه ػػػػمتنالوضػػػػـب

نةالػػػمةمجتـنبهػػػ انهػػػػػػػػػػػػػتمنبةآوػػػ اجتـ مًؿنالهلػػػونفػػػين ػػػؽنةػػػفنْنًالػػػمـنالػػػبىنتمل ػػػابًامتنمػػػًهًمنػػػػػػػػػػػػػػباـز
نهن(69)اضٓ(ن

الةجكمـنًتاأنةفنهبؿنوضبة نرـنًضؿنلفناًاؽنالتاهمفنال نهجمه نجهمهضنبةجه ن لؾنافن
ه  ناْهباؿنفجتامتمنلكفناللزالينهلال نًاىنافنهػ انالةػهت نْنًقهػونرًػانالةالػمـنابنال ػالينالػ ينْن

نن(70)ًالمـنتلًانالتاًتًمتنتًهةمنالةجكمـنًالجهانال ناًةمفنكمةؿنةالتؽنتمَضبؿناْلجقماًرهن



 

 يجهت كهيت انعهوو اإلسالييت

و 2163 -هـ 6341                          ( 61/2نعدد)ا                                انثايٍ انًجهد  

 15 

 لتأويطريقة ال-2
ػؿنالهضػبمنالجػينًمػجابفنافنةظتاهػمنْنًػجٓ ـنةػونالػااين  ًثنًم منالةجكمةػبفنالػ ن)جأًب
ػػؿنلػػماةنلمػػ ناًٌػػمتنالةجمػػمتترنبتمللجػػؿنكػػمفنظتػػبانلمػػـن ػػابفنافنً ػػجب  نبًهضػػبنالجأًب الػػ ينًًا

ػػؽ(ن ًقػػبؿناْالػػجم نً ًػػ نهممػػـن الػػفنفارػػؿنلػػفناللػػاؽناْالػػٓةًرنبةهتػػمنن(71)الكػػٓـنةػػفنهػػ انالاًا
 نبلػان هػبن(72)فتـن ةًجمنهػاناهػابانالجأبًػؿنةتػاًانباتقػب نكػمةٓنفػينتجػضنالهضػبم(ننالالمؼن)ا ف

ػػؿنلهػػان ةًػػوناللػػاؽ(ن ػػؿنالػػ ينن(73)اْةػػمـنالػػاازينالػػ ن ػػاباةنالجأًب ػػاىنتجػػضنالتػػم رًفنافنالجأًب ًب
 هبنالً ناْمملاةن هبنالً نالالمؼنتاًاقرناواىهن ًثناهتـنبافنكمهبانةةجهجًفنلفنالوبضنفين

ػػؿناْ ناهتػػـنهلػػبانالكًػػؼنفػػينللػػظنًرتجبهػػ نبلػػ نةجهػػم نالملػػبينكًػػؼنة ػػااًانفةػػم انًالػػة ن لػػؾهناهػػ نالجأًب
ػػػؿنكملػػػ ين هتػػػتنإلًػػػ ناْمػػػملاةنَهػػػ نفػػػينكػػػٓنال ػػػملجًفنًقاػػػونتهلػػػينالةجهػػػ نالةجػػػابؼنباْوػػػ ن جأًب
ػػرنباْمػػملاةنًلجمػػبفن ػػ نةػػونفػػماؽنافنالالػػمؼنْنً ػػاابفنالةجهػػ نالةػػااانتآًػػمتنالضػػلمتنالوتًا تملجهًز

ؿنلكمًتةمهنفقاـناْونبهب  نتةجه نالظػمهانةػفنالػهمنلػ ناْلجػ نػػػجلماؽنْنًؤرانفيناالهمانةتاانالجأًب
ٓناـنْهن نن(74)لم ناْ جتمانفيناللتـنالبا نالة نجأًب

با انكمفن لؾنةبهلتـنفينالةالمهؿنالجينرمان بلتػمنالهػزاعنكملًػانبالب ػ نباْالػجبا نباْنفكًػؼن
بهبل نججمل ن)باهزلهمنال اًانفًػ نن(75)انال ينًقاضناهللنها من الهم(نكمهبانًلتةبفنهبل نججمل ن)ةفن 
نةػػفناْهجػػمـنرةمهًػػرنازباجنةػػفنال ػػأفبهبلػػ نججػػمل ن)باهػػزؿنلكػػـنن(76)تػػم نمػػاًانبةهػػمفونلمهػػم ههه(ن

ؿنب لؾنلهاةمنجلاضنال م رنلم نالباهلًفنن(77)ارهًفههه(ن بفينةا مرنجملًرنًكجةؿناْو نتةتاأنالجأًب
ؿنفينةباافنالهزاعنتجانافناهجضابانلم ناْو نت نفينةباافناْجلمؽهنافنًضًابانال ن نن(78)الجأًب

 طريقة التفويض-3
بهبنجاؾناْةانهللنبالجتمانافنالةالمهؿنالجينًت رتمنالةجكمةبفنفبؽنابانالجقؿنبهبنةػ هبن

نجػرقفنتةػمنًػزلـنن(79)الالمؼنبالً نةمؿنكرًانةفناْهةرنبةةػفنهضػا ناتػفنومػابفن لػؾن ًػثنًقػبؿن)ْب
اللكانةفناه نةقجاانلفناْ مارنتملكمههمتنباالتمتتمنبالبهبؼنلم نجلمضًؿنالب ػبانكمػ نبالػل نااًػ ن
ن نًومػبنتامهػؿنْب فين لؾ( نفم لؾنهتمهمنالمػماعنلػفنالهظػانفػيناْالػتمبنْهػ نباانًتػًـنفًػ ناللكػانْب

ةامػؽن)هػؿنهػبناهللنبلتػ اناةاهػمنتملجب ًػانالن(80)ًظلانت قًقرن)هؿناهللنرـن اهػـنفػينوب ػتـنًمجتػبف(ن
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فػػػم انالجب ًػػػانهػػػبنالج ػػػزنلػػػفنااااؾنن(81)ا ػػػاناهللنالضػػػةانلػػػـنًمػػػانبلػػػـنًبلػػػانبلػػػـنًكػػػفنلػػػ نكلػػػبانا ػػػا(ن
ضن لؾنال نوملقتمنالة ًانتتمن ضنافناةػباان(82)اْالتمبنبكًلًمتنجأرًاهمنبجلًب  نبال  رنفينالجلًب

ػػػؽنالػػػب ي نبهػػػينجج ػػػةفنتجػػػضناْالػػػاااناْلتًػػػرنالجػػػينًج ػػػ زنالجقػػػؿنلػػػفنومضػػػرن ػػػم تنلػػػفناًا
ااااكتػػمنابنفتػػـن كةجتػػمنفمػػبنكمهػػتنةػػفنهتًػػؿنةػػمنًالػػجاًونالجقػػؿنااااكػػ نلةػػمنكمهػػتن ػػاباةنفػػينبابان
الاالػػملرنبهػػزبؿنالػػب ينبهػػاناجػػ نالاالػػبؿنتمللجػػؿنتأمػػًم نًج ػػزنالجقػػؿنلػػفنااااكتػػمنبلكػػفناًْةػػمفنتتػػمن

ضهن نن(83)با بنبه انة ةبفنالجلًب
 انكاليي يف االسالوادلطهب انثاني: مساث ينهج انبحث واالستذالل 

نبتإةكمههمنافنه ةؿنالةمتنةهت نالت ثنباْالجاْؿنالكٓةيناْالٓةينتضباةنلمةرنفًةمنًمي:
افنةب بعنلمـنالكٓـنلهاناهم ناهةمنهػبنالجقمهػاناًْةمهًػرنتجػانفا ػتمنضػ ً رنةػفنالمػاعنةػفن-1

ن ًثنًةكفنافنًالجاؿنلمًتمنتمَالرنالجقمًره
افنالػالًؿنالجقمػين-نمػملاةنبالةمجًااًػرومضػرناَ-جقاةًفنبالةجػأوًافةفنالةًقااناكرانالةجكمةًفن-2

ب بناكراهـنالهظانالجقمي نلم نوػٓؼنتًػهتـن ةقتبؿنفينةالمهؿنالجقمهانال ن مهبنالالًؿنالهقمي نًب
ػػػؽنفػػيناً متػػػ نالمػػاع نفػػػملهظانالجقمػػينبا ػػػبنتملمػػػاعن ػػػؽناً متػػ نفًػػػاىناهػػؿنالالػػػهرنافنالاًا فػػيناًا

نن(84)ةنتت انالضااهنبالهضبمنالمالًرنةجبافان
اْالػػٓةينةملػػااننبتهػػم نلمًػػ نًةكػػفنالقػػبؿنتػػمفناْلجػػااانتملجقػػؿنهػػبناػػمتونلػػمـنلملكػػانالكٓةػػي-3

نالًم نالالملًرهاباهؼنال مبًرنبأ
افناللكانالكٓةػيناْالػٓةينْنًقػبـنلمػ نالجقػؿنب ػا نباهةػمنهػبنًجػااانتػًفنهاتػينالجقػؿنبالهقػؿن-4

تججػػماًانةػػفنكػػؿنةهتةػػمهنفملػػالًؿنالالػػةجينلهػػانالةججزلػػرنةػػرٓنبافنجلمبجػػتنةهػػمه نالةجكمةػػًفناهجااتػػ ًمنبا 
مػػجًارنلةجػػباجا(نابفنوتػاناٌ ػما نالػ ينًأوػ نتػ ناًَمػةؿنالقػاافنباْ ةػمعنبالوتػانالة ةػونلمًػ ن)ا

ةامقػػمنا انضػػينالػػها نفػػينفػػابعنالجقمهػػانابفناضػػبلتمناةػػمنفػػيناضػػبؿنالجقمهػػانفٓتػػانافنًبافػػؽنوتػػان
ناْْتنالجقؿنالقاجًرهاْ مانالقاافنباْ ةمعنبن
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هػػػ(نباٌةػػاينتن606مػػجاينالةجػػأوانتجػػاناللزالػػينومضػػرنلهػػاناللوػػانالػػاازين)تةػػمؿناللكػػاناَ-5
هػ(نبةفنجتجتةمنال نالالًؿنالجقميناكرانلم ن المبنالالًؿنالهقمينفلقانلمػـنالكػٓـنةػمن ػامن631)

نلمً نةجقاةبنالةجكمةًفنةفناهؿنالالهرنةفنالجبازفنتًفنالجقؿنبالهقؿه
اهجابنةفناللمالػلرنبضػمانةب ػبل نالةب ػبان-افنلمـنالكٓـنفينابا نالرملثنفًةمنًاا نالتم ربف-6

تػػإآؽ نةةكهػػمنكػػمفنابنبا تػػمنبجامػػونالةجكمةػػبفنالػػ نتهػػم نهظػػاةنمػػمةمرنلمكػػبفنلكػػفنةػػفنب تػػرنهظػػان
ناالٓةًره

 نفقػػاناالػػجواـنبتمْ ػػمفرنالػػ ناالػػجوااـناْاباتنالةهت ًػػرنالجقمًاًػػرنالةالػػجةاةنةػػفنالة ػػمؿناللقتػػي-7
الةجكمةػػػػبف نومضػػػػػرنالةجػػػػػأوابفنةػػػػػهتـنالةهاػػػػػؽنالضػػػػباينلٓالػػػػػجاْؿنبلػػػػػاضناْفكػػػػػمانبهػػػػػانكػػػػػمفن

ناالجوااةتـنل نكبالًمرنةهت ًره
ناجوػ بانوٓلػ نةهت ػمنكٓةًػمنة ػااان-8 بفينالجينالةجكمةًفنلمت ثنلفنال ؽنبافونالمت نالوضػـب

نًةكفنا ةمل نفًةمنًمي:
جلؽنالكؿنلم نب ببنالهظانبافناوجملبانفيناًاؽنب بت نهػؿناْلجةمانلم نالجقؿنبالهقؿن ًثنا-أ

نهبنتملماعناـنتملجقؿ نكةمناجلقبانلم نلاـنججما تمنبافناوجملبانفيناًاؽنال ةونتًهتةمه
نن(85)ال ؽنْنًهمؿناْنتملالًؿنبهبناةمنلقمينة ضنابنهقمينة ضنابنةاكبنةهتةمهن-ب
نبل نضبانلهانالةجكمةًفنةهتم:نالالًؿنالجقمينهبنةمْنًالجهانلم نالالةوناضٓ- ػ
نهًم ناللمهبنلم نالممها ه1
 هًم ناْبل ن)كؿنكةمؿنرتتنلمةكفنفملبا بنالقاًـنابل (نه ه2

-هًم ناِ ااجن)لهانج جـناْوجًمانتػًفنالًمػًفنكٓهةػمنةكػاب نفًوجػمانا ػاهةمنْف ػمـنالوضػـ ه3
 ه-بهبنهًم ن الي

نةفنب بانالمي نب بانمي نآوا(نه ه4 ن)افنًمـز  الجٓـز

نهبل (هاْل ه5  زاـن)الزاـنالوضـنلباـز

 اْالجاْؿنتمًٌمتنالكبهًره ه6

 اْالجاْؿنتملةجلؽنلمً نلم نالةوجمؼنفً ه ه7
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 ةمنْنالًؿنلمً نً بنهلً ه ه8

االجوااـنالةهت نال الين)االجقضم نكؿنالابضنالةةكهرنبااهمنةةمنْنًػاعنلموضػـن  ػرنًالػجهان ه9
نالًتم(ه

ـ نبج اًػػػػانالةلػػػػمهًـنتهػػػػم نلمػػػػ نةػػػػ هتتـناْهجةػػػػمـنتب ػػػػونالةضػػػػام متنالكٓةًػػػػرنالومضػػػػرنتتػػػػ-ا
الكٓةػػػيهنبةػػػفنالةٓ ػػػظنافنالةجػػػمهيناْضػػػآ ًرنجوجمػػػؼنتػػػًفنالةجكمةػػػًفنباللٓالػػػلرنةةػػػمنًؤكػػػان

ناالجقٓؿنكؿنلمـنتةجمهً ناْضآ ًر نبافنامجاكبانفيناللمظنالةضام متنهلالتمه
ؿنجةمةمنبا-هػ و نتةمن ػم نتػ نالهقػؿنجلضػًٓناةمنةباهلتـنةفنالالًؿنالهقمينفةججااةنفةهتـنافضنالجأًب

ػػؿ نبةػػهتـنةػػفناانالػػالًؿنالهقمػػيهنبةػػهتـنةػػفنجبالػػانب ةػػونتػػًفن بجأضػػًٓنبةػػهتـنةػػفنجبالػػونفػػينالجأًب
نه(86)الالًمًفنالجقمينبالهقمي نكةمنافنههمؾنوٓفمنتًفنالةجكمةًفنفين  ًرناْوتمان

 ادلطهب انثانث
 واحلجج عنذ ادلذرست االشعريت األدنت

ْالرنباْالجاْؿنهجػاجناٌفنلمػ نةػمنهػيناْالػرنبال  ػ نلهػاناضػ مبنتجانججًاؼنال   نبا
الةااالػػرناْمػػجًارنبالةمػػؾنالػػ ينالػػمك نالجمةػػم نفػػينهػػ انال مهػػبنفقػػانضػػمربانهملػػاةنلظًةػػرنهػػين)افن
كجبنهمهٓنفملض رنابنةالًمنفملالًؿهنا نافنالق ًرنالجػينًػااانارتمجتػمنبالجػينهػبنةب ػبعنالت ػثنْن

نجومبنةفنافنجكبفناةمن نابنالبىنًالًتمناْهالمفنةفنلها  نةفنرًانافنًهقمتػمنلػفنهػـب وتاانةهقْب
نه(87)اوًاف(
بلتػػػ انه ػػػانافنةضػػػماانالةجافػػػرنلهػػػاناْمػػػجًارنجػػػجمومنفػػػينالهقػػػؿنبالجقػػػؿنبال ػػػ نبتإةكمههػػػمنننننن

نبا  رنهي:نأضبؿجموًمنةهت  نالكٓةينفينلاةن
نالهرهنأـلمهمنالةهزؿنهاأهمنكمفنناَبلبًرنإلام -1
نًانالقاافنتملقاافهجلال-2
نجلالًانالقاافنتمل اًثه-3
نهتمِ ةمعناَو -4
نالقاافنالجًززنلم نظمها نبلً نلهمنافنهًزم نلفنظمها ناْنت  رهنإف-5
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نومابنالجابنتملجتمهنإهةماهللنججمل ننإف-6
نةهمالترنالهزبؿهنةاالمة-7
نه(88)الوضبمنبالجةبـ-8

ػػػؿننإ فن ججةػػػانلمػػػ نفػػػينة هتػػػ نلمػػػ نالػػهمنالناَمػػػجايةػػااانججًب قاآهػػػينبالالػػػهرنالةاتػػػاة نًب
)هبلهػمنالػ ينهقػبؿنتػ نباًمهجهػمنالجػينهػاًفنتتػمنالجةالػؾنناِتمهػرالةأربانالجةماانكتًػاا نًقػبؿنفػينكجػمبن

تكجػػمبناتهػػمنلػػزنب ػػؿنبتالػػهرنهتًهػػمنة ةػػانضػػم ناهللنلمًػػ نبالػػمـنبةػػمنابىنلػػفنالضػػ مترنبالجػػمتجًفن
تػػ ناتػػبنلتػػاناهللنا ةػػانتػػفن هتػػؿنهظػػاناهللنباهةػػرنال ػػاًث نبه ػػفنتػػ لؾنةججضػػةبفنبتةػػمنكػػمفنًقػػبؿن

ب تػػ نبافػػوناا جػػ نبا ػػزؿنةربتجػػ نهػػمهمبفنبلةػػفنوػػملؼنهبلػػ نة ػػمهتبفنَهػػ ناْةػػمـناللم ػػؿنبالػػاهً ن
نه(89)الكمةؿنال يناتمفناهللنت نال ؽ(

بلكػػفنتةػػابانالبهػػتنبةػػوناةجػػااانالةااالػػرنباجالػػملتمنبهتػػبغنلػػاانكتًػػانةػػفنالجمةػػم نفًتػػمن ػػم ن
رنكتًاةنفينارتمتنتجا نةفنلمةم نالة ااالرنةفنهانابلبانالجقؿنبالقًم نبالةهاؽنالتاهمهينالجقمينابلًب

الجقمهػػػانالاًهًػػػرن جػػػ نافنتجػػػضنةجػػػأوايناْمػػػملاةنتػػػمل نفػػػين لػػػؾنهػػػ كانةػػػرٓنلمػػػ نالػػػتًؿنالػػػ كانْن
اٌةػػاينبهػػبنا ػػانةجػػأوايناْمػػملاةنًقػػبؿنفػػينو ػػـنهػػ انالجاػػبانالػػ ينالػػماتنالًػػ نناِةػػمـال ضػػان

نجان:الةااالرنفًةمنت
المػاعنبةػفنرػـنفػٓنًضػيناْالػجاْؿنلمػ نالةالػمهؿنالكٓةًػرنالةججمقػرنتب ػباناهللننضمؿافنالجقؿن-1

نبضلمج نةةمنًجبهؼنلمً ن  رنالهتبةنتملالًؿنالالةجينباْنضماناْضؿنفالمنبهبنابانةجهمهضه
انةػفنافناْلرنالهضبمنالمالًرنلم نةجمهًتمنظهينفيناللملبنت كـناتًجػرنالملػرنكةػمنافنكرًػان-2

ػػؽنظهػػيناً ػػمنبةػػفنرػػـنفتػػينْنجقػػبىنلمػػ نناَ ماًػػثهػػ  نالهضػػبمنكأرمػػبن ػػرنةهقػػبؿنتاًا الهتًب
ػػػؿنالهضػػػبمنالجػػػينًججػػػماضنظمهاهػػػمنةػػػمنًقاػػػونتػػػ نالجقػػػؿنناَالػػػرةجما ػػػرن الجقمًػػػرنبلػػػ انب ػػػبنجأًب

هنةةػػمن جػػؿنالكرًػػانةػػفنالتػػم رًفنًمػػًانالػػ نالجقػػمابنالكتًػػانتػػًفن(90)كملهضػػبمنالةبهةػػرنتملجمػػتً (
فنةػػػفناْمػػػملاةنةػػػفنةػػػهت نالةججزلػػػرنةرػػػؿنالػػػاكجبانة ةػػػبانهمالػػػـنبتجػػػضنكجمتػػػمتنالػػػاكجبانالةجػػػموًا

نه(91) ةباةنرااترنفينكجمت ناْمجاين
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بلم نكؿن مؿنفمفنةهت نالةااالرنًقبـنلم نالمةجًفناالمالًجًفنهةمنالهقؿنبالجقػؿنبهػان هتػبان
نال نلاـنججما تمنبالجتابانالجقؿنا انةضماانالةجافرنباهةتمهن

تمهرن)كمفنةفنال اباينكالػانمػبكرن الًفنفينةقاةرنج قًقتمنلكجمبناِنكجباةنفبهًرجقبؿنالا
ػػؽن اْالػػملًبنالجقمًػػرنالتااهػػرنالجػػيناجوػػ همنالةهػػمبهبفنالػػٓ منً ػػ تبفنتػػ نالجقػػبؿ نبكػػمفنهػػ انلػػفناًا
جبكًػػاناضػػبؿناالػػمببنالالػػمؼنالضػػملينالقػػمهـنلمػػ نجقػػاًـنالػػهمنالةهػػزؿنهاآهػػمنكػػمفناـنالػػهرنلمػػ ناين

نه(92)هجمجنالجقؿناْهالمهينفًةمنًججمؽنتمللًتًمت(هالؽنفكاينةفن
بالهػػمظانفػػيناضػػبؿنةػػهت نالةااالػػرنًجتػػًفنلػػ ناهتػػمناضػػبؿنالػػمًةرنللتػػـنالقػػاآفنبالالػػهرنبالالػػمهان
لمًتمنْنمؾنةجتونلاًاؽنالتاىنبالاممانبهبنةمنضمانالًػ ناْمػجاينبةػفنتجػا نالةااالػرناْمػجًارن

نه(93)الٓةًرنباجتملتـنلة هبنالالمؼنبافملتـنلفنالجقًاةناْ
 األساسيتادلطهب انرابع: االدنت انندقهيت وعناصرها 

ْنمػػػػؾنتػػػػمفنالػػػػالًؿنالهقمػػػػينهػػػػبنابؿناْالػػػػرنالجػػػػينًالػػػػجهانالًتػػػػمنالجمةػػػػم نفػػػػين ػػػػؿناينةالػػػػألرن
نجججا تـنالبا نكمهتنلقمهاًرنابنفقتًره

ػر نبا قػمؿنلتػمنوتًا ْالػرنباْالرنالهقمًرنهػيناالػرنالكجػمبنبالالػهرنبهػينالجػينًقػمؿنلتػمنالػةجًرنًب
ػػػرنالةاتػػػاةن ػػػزنبالالػػػهرنالهتًب الةػػػأرباةنبكمتػػػمنتةجهػػػ نبا ػػػانبهػػػيناْالػػػرنالةالػػػةبلرنةػػػفنكجػػػمبناهللنالجًز

نه(94)اباْالرنالجينهقمتمنالًهمنهقمرنال اًثنبالاباةن
بهػػاناوػػ ناْمػػملاةنتملػػالًؿنالهقمػػينبالجةػػابانلمًػػ نبالػػالًؿنالهقمػػينفػػينلػػاؼنالةجكمةػػًفنهػػبنةػػمن

نه(95)لمً نبالمـنابن ترنرًا نبابلتمنالكجمبنبالالهرنباْ ةمعنًكبفنةفن ترنالهتينضم ناهلل
بالقػػاافنالكػػًاـنهػػبنكجػػمبناهللنالةهػػزؿنلمػػ نالهتػػينضػػم ناهللنلمًػػ نبالػػمـنالةهقػػبؿنالًهػػمنتػػملجباجان

قػرنبفػينالمػاعنالجتػمااتنن(96)فتبناالـنلكػٓـناهللنججػمل نالةهػزؿنلمػ ناالػبل نالكػًاـن بالالػهرنهػينالاًا
ػػانالهمفمػػرنبةػػمنضػػاانلػػفناالػػبن باْ ةػػمعنن(97)ؿناهللنضػػم ناهللنلمًػػ نبالػػمـنةػػفنهػػبؿنابنفجػػؿنابنجقًا

ن(98)الػػ ينهػػبناْجلػػمؽنابنهػػبناجلػػمؽناةػػرنة ةػػانضػػم ناهللنلمػػينبالػػمـنلمػػ ناةػػانةػػفناْةػػبانالاًهًػػرن
باجلمؽنالة جتاًفنلمً نفةػفنوػٓؿنالهضػبمنًالػجاؿنلمػ ناضػبؿناْلجقػمانبةالػمهم نبالجةػماانلمػ ن

قرنلاضنه مًمنالجقًاةنباههمعنالةجاااًفنتتػمنابنالػاانلمػ نمػتتمتنض جتمنكةمنًجبؿنلمً نفيناًا
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الةمككًفنبالاملهًفنفينضاهتمنبالقبؿنتضاااةنالالًؿنالهقمػينبابلبًجػ نلمػ نةػمنالػبا نةػفنالةضػماان
اْوػػاىنفػػينة ػػمؿناْالػػجاْؿنالجقمهػػاي نًججتػػانتةرمتػػرنهجً ػػرن ػػابًارنجالػػجوممنةػػفنااااؾناتًجػػرن

الاًهًػرناْالػٓةًرنبالجػينجتػًفنلهػمنةةػمنالػتؽناهتػمنجةرػؿنة ةبلػرنال قػمهؽننالاًفن اجػ نبةلتػبـنالجقاًػر
اْالمالًرنلفناهللن نبالاالؿنبالاالمْتنبالةتاأنبالةضًانباللمًرنباْهالمفنبالكبفنبةمنامػت ن لػؾنةػفن
اْةبا نبلً نههمؾنةفنًوملؼنفينافنه  نال قمهؽن ةًجتمنهانهزؿنتتمنالػابحناْةػًفن تًاػؿنلمًػ ن

ػماةنبالهقضػمفنابننالالٓـنلم  همبنالهتينضم ناهللنلمينبالمـنفينضباةنكمةمرنهتمهًرنرًانهمتمرنلمًز
ا نبهػػػانهػػػمـنالهتػػػينة ةػػػانضػػػم ناهللنلمًػػػ نبالػػػمـنت تٓرتػػػمنْةجػػػ نكػػػينًؤةهػػػبانتتػػػمنإالجلًًػػػانابنالجاػػػًب

نْنة ػمؿنفًػ نلمجػااانباْاجًػمبنب ػم نالػتٓغنفػينضػباةناهػباؿ نبًضاهبانتكؿنةمنباانفًتمنتًقًفنب ػـز
نبجهقؿن ػرنبلكهتػمنبضػمتنبجػابىنتجػان لػؾنالػبا نكمهػتنآًػمتنهاآجهاؽنبجالةوناْب هًػرناـنا ماًػثنهتًب

قػػػرنابنالبالػػػًمرناْالمالػػػًرن ػػػؽنالهقػػػؿنبالاباًػػػرن ػػػًٓنتجػػػان ًػػػؿ نةةػػػمنً جػػػؿنالهقػػػؿنهػػػبنالاًا الًهػػػمنتاًا
نه(99)لمججاؼنلم ن قمهؽنالجقًاةنالجين م نتتمنالاالبؿنة ةانضم ناهللنلمً نبالمـن

جكمةػػبفنتملػػالًؿنالهقمػػينًب جمبهػػ ن  ػػرنلةػػمن هتػػبانالًػػ نةػػفنااا نلكػػهتـنًوجملػػبفنفػػينوػػ نالةًأ
ا ونه انالوٓؼنال نةاىنجبرؿنال مهبنالجقمينبالجةالؾنت نلهانكؿنفاهػرنبالػ ين كًلًرناْو نت نًب
ًهضبناً منلم نفتةتػـنلم كػـنبالجمػمت  نبنالػهجاضنةبهػؼناْمػملاةنةػفنالػالًؿنالهقمػينبججػمةمتـن

نًابفنفً ناينجهمهضنبا انججما تناًٌمتنوضضبانابن ةجبانتًهتمناةػمناْ ماًػثنفقػانةج نفتـنْ
ن كػػػانالتػػػمهٓهينضػػػاؽنوتػػػانالةجػػػباجانباهػػػ نًب ػػػبنالجةػػػؿنبالجمػػػـنبافنوتػػػاناْ ػػػمانًب ػػػبنا لجةػػػؿنْب

نه(100) ةمعنًاا ناْمملاةن  رنمالًرنً بنالجةؿنت نلم نكؿنةالمـنًب بنالجمـنبتملهالترنلّ
كفنجموًمنا  نكمـنالالًؿنالهقمينتةمنًمي:نًب

نةهكاناه نكٓـناهللنكمفاهبالافناْلجقمانتضاؽنالقاافنالكًاـنبا بنلقٓنبمالمن-1
افناْلجقمانتةمناؿنلمً نالقاافناْلرنهاجًرنةفنا كمـنبرًببنبا ػبنلقػٓنبمػالمنبةهكػان لػؾن-2

نكمفاه
م ناهللنلمًػػ نبالػػمـنبا ػػبنلقػػٓنافناْلجقػػمانتػػمفناْ ماًػػثنالةجػػباجاةنباااةنهاجػػمنلػػفنالاالػػبؿنضػػ-3

نبمالمنبةهكان لؾنكمفاه
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افناْلجقػػػمانتةػػػمنالػػػتنلمًػػػ ناْ ماًػػػثنالةجػػػباجاةناْلػػػرنهماجػػػرنةػػػفنا كػػػمـنبرًػػػببنبا ػػػبنلقػػػٓن-4
نبمالمنبةهكان لؾنكمفاه

ملقتبؿنةػػػفنرًػػانهكًػػػانافنا ماًػػثناْ ػػمانالجػػػينجمقجتػػمناْةػػرناْالػػػٓةًرنفػػينلضػػػباهمناْبلػػ نتػػ-5
نثنالةجباجاةه ماً كةتمن كـناَ

اهػػ نًكلػػانةػػفناهكػػانلقًػػاةنجرتػػتنتػػهمنهاجػػينالهالػػترنالػػ نالاالػػبؿنضػػم ناهللنلمًػػ نبالػػمـنهاجػػين-6
نالاْلرنلم نجمؾنالجقًاةه

اةػػمنةػػفناهكػػانلقًػػاةنترػػتنتاْلػػرنظهًػػرنفػػينهػػمنهاجػػينالرتػػبتنبجرتػػتنتاْلػػرنهاجًػػرنفػػينهػػمن-7
فمهػ نْنًكلػانتػ لؾنبلكهػ نا ننظهينالرتبتنكم ماًػثناْ ػما نابنتاْلػرنظهًػرنفػينهػمنظهػينالرتػبت

نن(101)كمفنالظفنرملتمنبلـنًهكانالةهكانبفؽن  رنبا  رنفمه نًكبفنفمالقمنلمضًمهن
بلقػػانالجةػػاناْمػػملاةنلمػػ نلمػػـنةضػػامينال ػػاًثنبلمػػـنال ػػاحنبالججػػاًؿنبجػػاا ـنالا ػػمؿنبتهػػم نلمػػ ن

ب بعنلم نةمنةجمبةمجتـنةفنه  نالجمـنجةًزنلهاهـنالوتانالض ًينلفنال الفنلفنال جًؼنبالة
هػػبنةجػػابؼ نفػػٓنًمجلػػتنالػػ ناْوًػػاافنفػػيناْالػػجاْْتنالجقمهاًػػر نتًهةػػمنًجػػبؿنلمػػ ناْبؿنبالرػػمهين
ةهتةػػػمنْهتةػػػمنًب تػػػمفنالجمػػػـنالًقًهػػػي نبةرملػػػ نالكجػػػمبنبالالػػػهرنالضػػػ ً رنفتػػػينججاًهػػػمنلمةػػػمنًقًهًػػػمن

هػمنبا ػينفالػجتق ننتة ةبهتمنْهتمنب ينةفناهللنججمل ناةمنةػملـنًججػاضنلػ نالوتػانالةجػباجانتػمي
نن(102)ةجافج نةه ضاةنفينالهظانالجقميهن

بلكػػػفنه ػػػانافنفػػػينةالػػػألرنإفػػػماةنالػػػالًؿنالالػػػةجينالًقػػػًفنابنالظػػػفنه ػػػاناوجٓفػػػمنفػػػينةبهػػػؼن
وًافهنفػػػمفناْمػػػػجاينًجمػػػفنجةالػػػك نتملكجػػػػمبنبالالػػػهرنبةػػػمنابىنلػػػػفنأاْمػػػملاةناْباهػػػؿنةػػػػهتـنبالةجػػػ

هنبلقان مبؿناْمجاينالجػبازفن(103)ا ةانتفن هتؿننةمـلجمتجًفنباهةرنال اًثنبةجمتجرنلّالض مترنبا
هتػمنلاْلرنالهقمًرنْنجلًانالًقًفنَتًفنالالةونبالجقؿنبافنكمفنرمبنلمً نجقاًـنالالةوهنلكفنفكاةنافنا

مانبلػاـنةتهًرنلم نهقؿنالملمتنبهقػؿناله ػبنبالجضػًاؼنبلػاـناْمػجااؾنبلػاـنالة ػمزنبلػاـناْ ػة
لػػاـنالجوضػػًمنبلػػاـنالهالػػ نبلػػاـنالةجػػماضنالجقمػػيهنبلػػاـنهػػ  نوًا نبنالهقػػؿنبلػػاـنالجقػػاًـنبالجػػأ

نبالةبهبؼنلم نالةظهػبفنةظهػبفهنبا انرتػتنهػ انظتػانافنالػاْهؿنالهقمًػرن اْمًم نة هبفنْنةجمـب
نن(104)ظهًر نبافنالجقمًرنهاجًر نبالظفنْنًجماضنالقاوهن



 

 يجهت كهيت انعهوو اإلسالييت

و 2163 -هـ 6341                          ( 61/2نعدد)ا                                انثايٍ انًجهد  

 23 

اضػػػ مبناللػػػاؽنبفػػػينكػػػؿناْ ػػػباؿنًتقػػػ نالػػػالًؿنالهقمػػػينابنالالػػػةجينالػػػالًؿنالػػػ ينً ػػػج نتػػػ ن
ججتابه ناْالم نال ينًجبابفنالً نبلً نأاؿنةػفناالػملرناْةػمـناْمػجاينفػيناالج الػمفنالوػبضن ًب

نفينلمـنالكٓـنباالجاْْج نتملالًؿنالهقمينلم نكؿنةمنًًاانتاههج نةفنةالمهؿنكٓةًرنلقمهاًره
نفينةجاضن اًرػ نلػفنالقاجًػرنلمهضػبمن)افنالهضػبمن( لظ ناهلل)ًقبؿنالمً نالتباين

الرمتجػػػرنفػػػينالكجػػػمب نًجاًهػػػمنًقًهػػػمنتة ػػػةبهتمنتجػػػانا جًمزهػػػمنةػػػا مجًفنةػػػفنالهظػػػا:نالةا مػػػرناْبلػػػ ن
الج قًؽنفينالهانالقاآفنةفنلافنالًاهمنة ةانضم ناهللنلمً نبالمـنالًهم نالةا مرنالرمهًرنالج قًؽنفػين

رمهًػػرنلمػػ ن ػػب ناوتػما ن)ضػػم ناهللنلمًػػ نبالػػمـ(نتػػمفنالقػػاافنهػػبنةػػفنلهػػاناهللنفػػم انج ققػػتنالةا مػػرنال
هػػػػ  نالقبالػػػػاناضػػػػت تنهضػػػػبمنالكجػػػػمبن ًههػػػػ نةضػػػػاانًقػػػػًفنااهػػػػـنفػػػػاوؿنالةهضػػػػبمنلمًػػػػ نفػػػػين
الةااكمتنالًقًهًرنبالبا نهتؿنالجقؿنبه ـنه  نالةلًتمتنبفتةتمناـنْنكملالةجًمتنالجينلـنًهل نالًهمن

ػػؽنالوتػػانالضػػماؽنكقًػػمـنالالػػملرنب مػػاناْ الػػمانبب ػػبانال هػػرن بالهػػمانمػػي نةػػفناةاهػػمناْنلػػفناًا
بالةٓهكرنفكؿن لؾنكمؼنلػاوبلتمنفػينالةػااكمتنالًقًهًػرنْفنهضػمنضػًا منةػفنكجػمبناهللنابنةجػباجاًان

به انافنه انالكٓـنةتـن اانببا ينهًؿنكًلًرنالججمةؿنةونن(105)ةفنالالهرنهانجهمبلتمنبأوتاانلهتم(ن
الػم نفػينارتػمتنالجقًػاةنالهقؿنبالهمنباباهمنفػينالجقًػاةناْالػٓةًرنبارتمجتػمن ًػثنافنالػب ينهػبناْ

اْلتًرنكمفنبالًتق نت الهرنكبهًرن ًثنافن ابانالةجافرنالتمًارنجهجتينفين ابانامهجتمنالة اباةن
نالتالًارنبجقؼنلم زةنةالمةرنلمهمنبهاالًج ه

نالرنالهقمًرنهي:المالًرنلُبالجهمضاناَ
ةكجػػببنتملةضػػم ؼن)هػػبنكػػٓـناهللنالةهػػزؿنلمػػ نالاالػػبؿنضػػم ناهللنلمًػػ نبالػػمـنالن:القررران الكررري -1

هنبلافػػ نالزاهػػمهينتأهػػ ن)بهػػبنكػػٓـناهللنالةهػػزؿنلمػػ نوػػمجـناْهتًػػم ن(106)الةهقػػبؿنالًهػػمنهقػػٓنةجػػباجاًا(ن
ػػؿناْةػػػًفنالةكجػػػببنتملةضػػم ؼنالة لػػػبظنفػػػينالضػػابانالةهقػػػبؿنتػػػملجباجا(ن بالةاالػػمًفنتباالػػػارن تًا

نتالػػػباةنالهػػػم (ن قػػػرناْالػػػجاْؿنتػػػملهمنن(107)الةججتػػػانتجٓبجػػػ هنالةتػػػاب نتضػػػباةناللمج ػػػرنالةوجػػػـب باًا
القاآهينجكبفنتامبنالةجافرنةفنآًمج نالكًاةرنفةمناامؽنفينةكمفنهًانتآوانلم نالتًؿنالةرمؿنبلهان
لاـنفتـنالػهمنةػفنوػٓؿنالهضػبمناْوػاىنالقااهًػرنهم ػأنإلػ نلالػهرنفتػينمػما رنلمقػاافنالكػًاـنابن

نن(108)إل ناهباؿنالض مترنلهانجج انالالهرهن
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ةفنهػبؿنابنهقػؿنابنجقًاػانن-رًانالقااف–لفنالهتينضم ناهللنلمً نبالمـننبهينةمنضاانالسنة:-2
فتػينكػملقاافنةػفنن(109)بهينب ينالتينهمؿنججمل ن)بةػمنًهاػؽنلػفنالتػبىنافنهػبناْنب ػينًػب  (ن

 ترنافناْرهًفنب ينالتيناللاؽنتًهتػمنافنالقػاافنب ػينالتػينتػململظنبالةجهػ نبالالػهرنب ػينتػملةجه ن
الجمةم نال اًثنالمًاؼنإل نةجباجانبآ مانبالجباجانهبنوتانأهباـنلفناةاننبهانهالـن(110)ابفنالملظن

ة الب نًالج ًؿنجبااؤهـنلم نالك بنلماةهنباٌ مانهبنةمنافمان هًمنالبا نأكمفنالةوتانبا ػاًانأبن
ناكراه

نن(111)بهان هبنال ةتبانلم نافنالةجباجانًلًانالجمـنال اباينلهاناْكرًافهن
 االجماع:-3

ابنهػبنلتػماةنلػفنن(112)ةانضم ناهللنلمً نبالمـنومضػرنلمػ ناةػانةػفناْةػبانالاًهًػرناجلمؽناةرنة 
اجلػػمؽن ةملػػرنةػػفناهػػؿنال ػػؿنبالجقػػانةػػفناةػػرنة ةػػانفػػينلضػػانةػػفنالجضػػبانلمػػ ن كػػـنباهجػػرنةػػفن

تبانبالمػػػـنافنا ةػػػمعناهػػػؿنكػػػؿنلضػػػانةػػػفناْةػػػرنضػػػبابنػػػػػػػػػػػ)بهػػػبن  ػػػرنلهػػػانال ةن(113)البهػػػمهوهن
نه(114)ب  ر(ن

قول الصحابي:-4  
هػبؿنالضػ متينلػً نن(115)بهبنةػفنلقػينالهتػينضػم ناهللنلمًػ نبالػمـنةؤةهػمنتػ نبةػمتنلمػ ناْالػٓـن

جقػؿن ًػثنًكػبفن  ػرنلمػ نالةالػمةًفن  رنلم نضػ متيناوػانلكهػ ن  ػرنفًةػمنْنًكػبفنتػملاأينبال
هػػ نتقبلػػ نْتػػاناهػػ نالػػةونلػػفنالاالػػبؿنضػػم ناهللنلمًػػ نبالػػمـهنبا انلػػـنًوػػملؼنهػػبؿنالضػػ متينالػػ ينَ

ننباؿنضػػػػ مترناوػػػػًافنًجػػػػان  ػػػػرنلهػػػػانال ةتػػػػباهنًالػػػػة نا ةملػػػػمنالػػػػكبجًمنفتػػػػـهنا انا ػػػػونامػػػػجتاناهػػػػ
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن(116)الض متينلفنهبل نْنًججتانالقبؿن  رهن  

نبه  ناهـنتؿنة ةؿناْالرنالهقمًرنالجينالمانلمًتمنلمةم ناْةرنفيناااالرنبارتمتنالجقًاةناْالٓةًره
 طهب اخلايس: االدنت انعدقهيت ويسانكها االساسيتادل

اةمنةهت نالجمـنال يناجو  نلمةم نالةااالرناْمجًارنفتبنالجةماناكًػزجًفناالمالػًجًفنهةػمنالهقػؿنننننن
بالجقػػؿنكةػػتنهمهػػمنالػػمتقم نبا انكمهػػتنالةججزلػػرنجم ػػمنالػػ نالجقػػؿنبججاًػػ ناْهةًػػرنالقضػػبىنفػػينةالػػمهؿن

مفناْمملاةنًقبةبفنتػاباناضػبلينالػمليناكتػان ًػثنًم ػؤبفنالػ ناْالجاْؿنلم نةالمهؿناْلجقمانف
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الهمنالقااهينابنالهتبينالمػًاؼنبًتػاأبفنتالةػ نبجبكًػا نةػفنوػٓؿناْالػرنالجقمًػرنالةوجملػر نبالجػين
ن جاباتنلتانالزةمفن ج نضماتنلتمنةضام متنبهبالا نا فنة هبناْمملاةنفيناْالجاْؿنًقـب

مي نلةفنْنًالجهانفػينةججقػا نلمػ نالقػاافنبالالػهرن ًػثنافنههػمؾنةػفنلم نالهقؿنبالة نتملالًؿنالجق
الالةجًرنفب بنال باانةج نبةهمهمرنةفنوػٓؿناْالػرنالجقمًػرنرًانالةالمةًفنةفنْنًُِقانتت  ناْالرن

بالةهاقًػػرنتلًػػرنج قًػػؽناهػػااؼنلمػػـنالكػػٓـنالجػػينالػػتؽنال ػػاًثنلهتػػمنبالجػػينهػػينالػػافمعنلػػفنالجقمهػػان
نبارتمجتػػمنتمَ الػػرنالبا ػػ رنالتًهًػػرنالجػػيناًْةمهًػػرناْالػػٓةًرنتمل  ػػرنبالتاهػػمفنالجقمػػين ػػانالوضػػـب

اافنلمػ نهمتػ نمػؾنفػيناينةالػألرنةػفنةالػمهؿناْلجقػما نا ػمفرنالػ ننجبضؿنال نتاناْةػمفنكػؿنةػف
تبانبرًاهـنةفناض مبنالةمؿنباله ؿنه نارتمجتمنللًانالةالمةًفنةفنفٓاللرنبرهبًرنبهضماىنًب

*افنلمهظػػػانالجقمػػػينةالػػػملؾنالػػػهجةؿنلمػػػ نتًمهتػػػمنفػػػينالضػػػل متنالقماةػػػرنافنمػػػم ناهللنبهػػػينتضػػػباةن
ناهًالًر:

ن:(117)نداللة االلتزا -1
ب بانجااتانتًفنمًهًفنت ًثنلهاةمنججضبانا ػاهةمنهجضػباناْوػا نبالػتًؿنهػ انالتاهػمفنهػبنبهين

نل ناهباعنهي: ناْالجقاا نفةفنًممهانةضلبفرنًجمـنافنههمؾنضمفمنلتم نبه انالمزـب
 الالز  البين بالمعنى االخص:-2

نتػ  نب لػؾنكاْلػرنالملػظ نبال ػـز نفًػ نةػفنجضػبانالةمػزبـنجضػبانالػٓـز الةهتجػثننبهبنةػمنًمػـز
نتًهتػمنً جػؿنالجقػؿن ةفنمومنفينالظٓـنابنةفنباا ن م زنلم نب بانكمهفن يهنفمفنه انالمػزـب

نه(118)ًجضبانالكمهفنال ينتة اانالةمعنالملظنابفنال م رنال نالجلكًانفينالجااتانتًهتمن
 الالز  البين بالمعنى االع :-ب

نال كػػـنتػػملمزبـ نب  نبالػػٓـز نفًػػ نجضػػبانالةمػػزـب لػػؾنكاْلػػرناْهالػػمفنلمػػ نهمتمًػػرنبهػػبنةػػمنًمػػـز
نهمتمًرنالجمـن-اْهالمف-الجمـنبضهجرنالكجمترنفمه نً كـنتملمزبـنةفنتجانجضبانكؿنةفنالةمزبـ بالٓـز

نن(119)بضهجرنالكجمترهن
ن
ن
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 الالز  غير البين:-ح
نتػمل كـنتػملمزبـ نتػؿنْنتػانةػفنالًػؿناوػان نبجضػبانالػٓـز بهبنةمْنًكلينفً نجضػبانالةمػزـب

نتجمؾلم نه انالج نااتا نب لؾنكمل كـنتمفنزباًمنالةرمثنجالمبينهمهةجًفنفمفنالجقؿنْنً ـز
نن(120)الةٓزةرنلكٓهةمنهتؿنةملـنًامونلم نتاهمفناوانةرتتنل هن

نالتػػًفنتػػملةجه نا نالتػػًفنتػػملةجه ناْوػػمنرػػـنًمًػػ نالرػػمهينالػػٓـز لػػـناةػػمنَباهػػبىنالرٓرػػرنالػػٓـز
ةفنالًؿنًجكمةؿنت ـنتاهمفنآوػاننال نتاهمفنبلكه نًجان ز ه نهلال نً جمجناالرملثنْنًجانتاهمهمنَ

نه(121)الً ن
 ايا ادلسهك انثاني فهى اندقياس: 

لافهمنفًةمنالتؽنافنالجمـنةقالـنال نجضبانبجضاًؽناْبؿنًهػمؿنتمل ػانبالرػمهينًهػمؿنتمل  ػر ن
ةػػمنبااننهنبالقًػػم نًجػػاؼنتمهػػ ن)هػػبؿنةؤلػػؼنا انالػػمـنةػػم(122)بال  ػػرناةػػمنهًػػم نابناالػػجقاا نابنجةرًػػؿن

نله نل اج نهبؿنآوانا ااااا( نله نلـز نن(123)فً نةفنه مًمنلـز
نبه انالتاهمفنالًقًهينًهقالـنتابا نال :ن

نالقًم ناْضبليه-1
نالقًم نالةهاقيه-2

 القياس االصولي:
هبنةالجمتـنةفنكجمبناهللنلزنب ؿنلفناًاؽنلمةػم نالكػٓـنباضػبؿناللقػ ن)بهػبنال ػمؽناةػان

نهن)بجكػبفنضػباج نت ةػؿنةجمبةػرنلمػ نةجمبةػرنفػي(124)منفػينلمػرنال كػـ(تأةانفينال كـنْمػجااكتة
نه(125) كـنتهم نلم ن مةونتًهتةم(

نلمػػ نةتػػاأًفنارهػػًفنكػػؿنةهتةػػمنةػػفنالةالػػمةمتنالجقمًػػرنالجػػينْنج جػػمجنالػػ ن بفكػػاةنالقًػػم نجقػػـب
نتاهمفناواهن

نالةتاأناْبؿ:نهمهبفنالجمًر:ناينافنلكؿنةجمبؿنلمرنبكؿنارانةؤرااه-1
نالرمهي:نهمهبفنالجهمالؽنبالهظمـنفينالجملـهنالةتاأ-2
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اينافنالةظػػمهانال زهًػػرنلمكػػبفنبافناوجملػػتنامػػكملتمنفمهتػػمنجػػاجتانتجمػػؿنكمًػػرنفػػينهمػػأجتمنافن
رتتنالجهمالؽنباْهالػ مـنفًةػمنتًهتػمنبةتةػمنابرمػتنفػينالجػاهًؽنتاػمتونهػ  نالجمػؿناأًجتػمنجج ةػوناوًػاان

هقػاحنالقًػم هنا نهػبن(126) نفػينهػ ًفنالةتػاأًفنتباالػارناْالػجقاا فيناهؿنلاانةفنالجمؿنباْالػتمبنًب
ًتضانالتم ثنت قًقرنالجمرنرػـنهػبنالػ ينًةكػفنتباالػاج نااااؾنالجٓهػمتنالرمتجػرنالكمًػرنتػًفناْمػًم ن
الةجهمراةنابنالةوجملرنفينالظمهانبهك انهٓ ظنافناْالجقاا نمااناالمالينْنتانةه نلكؿنةفنتاهمهين

نبالقًم ن نه(127)الجٓـز
 ياس انثاني فهى اندقياس ادلنطدقي: ايا اندق

نًكػػبفنهػػ انالقًػػم ن ناْ لػػمفنالًتػػمناْ لػػمفنتمػػي ناوػػانْب بهػػبنهػػبؿنةؤلػػؼنةػػفنه ػػمًمنًمػػـز
نافن-هنفػػم انهمػػتنالجػػملـنةجلًػػانبكػػؿنةجلًػػان ػػماث(128)ةلًػػاانالًقػػًفناْنا انكمهػػتنةقاةمجػػ نًقًهًػػرن لػػـز

فملهتػمانةب ػبا نلكػفنالمػة نلًالػتنج لفنًقًهمنافنالجملـن ماثنبا انهمتنا انكمهػتنالمػة ناملجػرن
تاملجػر نلزةػػؾنافنجػػ لفنًقًهػػمنتػػمفنالهتػػمانلػػً نتةب ػػبا نبالًقًهػػمتنالجػػينججػػألؼنةهتػػمناْهًالػػرنلػػاهمن

نالجر:ن نالجمةم ناضْب
نًجبهػؼنلمػػ نباالػػارنناالوليرا::-1 بهػػينالق ػمًمنالجػػينً كػـنفًتػػمنالجقػؿنتة ػػاانجضػبانالاػػافًفنْب

لظػػـنةػػفنال ػػز نفػػمفنهػػ ًفنال كةػػًفنْنًجبهلػػمفنلمػػ نباالػػارنكقبلهػػمنالبا ػػانهضػػؼناْرهػػًفنبالكػػؿنا
ب كاناللزالين)افنه  نالق مًمناْبلًرنجكبفنةاجالةرنفػينالجقػؿنةهػ نب ػبا ن جػ نًظػفنالجمهػؿنن(129)

نه(130)اه نلـنًزؿنلملةمنتتم(
)بهػػينالق ػػمًمنالجػينً كػػـنتتػمنال ػػ نكقبلهػػمنالمػة نةمػػاهرنبالهػػماننالمشراهدا: والمحسوسررا::-2

نه(131)كـنلقمين ضؿنتةجبهرن الم نت ًزهمتن لؾنال كـنبالبهبؼنلم نلمم (ة اهرنفمل 
جتػانالتجربيا:-3 ػانالةمػمهاةنةػاةنتجػانةػاةناوػاىنًب نتتػمنالػ نجكًا :نبهينافنً جمجنالجقؿنفينال ـز

نه(132)لهتمن)تماااانالجماة(
ةػػانبهػػينالجػػينً كػػـنفًتػػمنالجقػػؿنتباالػػارنْنتة ػػاانجضػػبانالاػػافًفنكقبلهػػمنهػػبانالقنالحدسرريا::-4

ةالجلمانةفنهبانالمة نفمفنه انال كـنتباالارنةممهاةنجمكٓج نالةوجملػرنت الػبناوػجٓؼناب ػمعن
نه(133)المة نهاتمنبتجاان
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بهينالجينً كـنفًتمنالجقؿنتباالػارنالالػةمعنلػفن ةػونكرًػانْنً ػّبزنالجقػؿنجػبافقتـننالمتواترا::-5
اظتػػانالةج ػػزةنلمػػ نًػػا هناينلمػػ نالكػػ بنكقبلهػػمنالػػًاهمنة ةػػانضػػم ناهللنلمًػػ نبالػػمـناالػػ نالهتػػبةنبن

ً كـنتتمنالجقؿنتباالارنكراةنمػتماةنالةوتػًافنتػمةانةةكػفنةالػجهانالػ نةمػمهاةنكرػاةنًةجهػونجبااػؤهـن
نن(134)لم نالك بهن

بهينالق مًمنالة تبلرنالةكجالترنةفنالةجمبةمتنتاًاقرنالكالبنبالهظا نك كـنالجقؿننالنظريا::-6
بجججتػانهػ  ناْضػبؿنهػينن(135)ًػانبكػؿنةجلًػان ػماثنت ابثنالجملـنالةكجالػبنةػفنهبلهػمنالجػملـنةجل

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن(136)الجينججكبفنةهتمناْهًالرهن  
 والقياس المنطقي انواع هي:

القًم نالة ةمي:نبهبنةمنجاكبنةفنال ةؿنال ةمًػرناينالجػينجأللػتنةػفنةب ػبعنة ةػبؿنكقبلهػمن-1
نن(137)لؼن ماثهن الـنةؤلؼنبكؿنةؤن

القًم نالمااي:نبهبنةمنكمهتنالةقاةجمفنفً نمااًجمفنابنا ػاهةمنكػمفنتقػبؿنافنكمهػتنالمػة ن-2
هرنًهػػج نافنكمهػػتنالمػػة ناملجػػرنفػػمْاضنة ػػًنااملجػػرنفملهتػػمانةب ػػباهنبكمةػػمنكػػمفنالهتػػمانةب ػػبا

نن(138)اضنة ًهرهنفمَ
فًػ نتةماجتػمنبهًهجتػمنب لػؾنكقبلػػؾننالقًػم ناْالػجرهمهي:نبهػبنةػمنكمهػتنالهجً ػرنابنهقً ػتمنةػ كبا-3

افنكمهػػتنالمػػة ناملجػػرنفملهتػػمانةب ػػبانلكػػفنالمػػة ناملجػػرنفملهتػػمانةب ػػبانهلكػػفنالمػػة نلًالػػتن
همنهػػػ انالجػػػااناةػػػمنزب ػػػينابنفػػػااينلكهػػػ نلػػػً نتزب ػػػينفتػػػبنػػػػػػةب بانبهبلػػػػػػػػػػػػػػ نتػػػػػػػػػػتاملجػػػرنفملهتػػػمانلً

نن(139)فاايهن
 ادلسهك انعدقهي انثانث هى:

 ء:االستدقرا
بهبنججتونةمناالًتناهػ نلمػرنْةػانةجػًف نفج ػا نْنًهلػؾنلػفناهجػمجنةجمبلػ هنابنهػبنلتػماةن
هػػمتنكقبلهػػمنالػػبجانلػػً ن لػػفنجضػػليناةػػبان زهًػػرنلػػً كـنت كةتػػمنلمػػ ناةػػانًمػػةؿنلمػػ نجمػػؾنال ًز
المؿنه انكًؼنلافجـنافناللػاضنًػؤاينلمػ نالاا مػرنفهقػبؿنلافهػمن تلاضنْه نًؤاينلم نالاا مرنًب

فجهػػانجمةػػؿنالجٓهػػرنتػػًفنالجمػػرنبالةجمػػبؿنبكمةػػمنفقػػاتنالجمػػرنفقػػانالةجمػػبؿ نرػػـنن(140)جقاا هن لػػؾنتمْالػػ
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تجةجفنالهظانتجان لؾنفينالجمرنهااهمنةؤراةنفينالةجمػبؿن)اينهػينالػتبنلػ (نتملتاهػمفنالًقًهػينا انهػان
ًكػػبفنهػػ اناْاػػااانباْهجكػػم نتة ػػضنالةضػػمافرنابنلجمةػػؿناوػػاهنبتتػػ انهجمػػـنافنمػػاانهػػ انالقًػػم ن
اتجمنفينتهم نالجقًاةنبالق مًمنالًقًهًرنهبنافنجكبفنالجمرنةػؤراةن)اينةالػتترنفػينالةجمػبؿنبافنجكػبفن

( نفػهٓ ظنافناْالػجقاا نلكػ نن(141)ةاااةنبةهجكالرنبافنجكبفنةه ػتارنبا ػ رنرًػانة ػااترن
القًػػم ن ًػػػثناهػػػ ناهجقػػمؿنةػػػفن زهػػػينالػػػ نكمػػينباْالػػػجقاا نلهػػػاناْالػػػٓةًًفنًهقالػػـنالػػػ نهالػػػةًفنجػػػمـن

هػمت نبالرػمهينةػملـنجالػجقانفًػ نكمتػمنبلػ لؾنفتػبنبه مهم ناةػمناْبؿنفتػبنةػمناالػجقاتنفًػ ن ةًػونال ًز
نن(142)ًلًانالظفهن

 ايا ادلسهك انرابع فهى انتًثيم:
بهػػبن كػػـنةػػفن زهػػينبا ػػانلمػػ ن زهػػينبا ػػانكملجتػػماناللمهػػبنتملمػػمهاناامػػؽنلمًػػ نالجةرًػػؿن

الػػةً ناللقتػػػم نهًمالػػػمنبالةجكمةػػػبفنااناللمهػػػبنالػػػ نا لمػػػمها نةرملػػػ نفػػػينالجقمًػػػمت:نافنجقػػػبؿ:نالالػػػةم نًب
 ماثنْه ن الـنهًمالمنلم نالهتمتنبال ًبافنبهػ  ناْ الػمـنالجػينًمػمهان ػابرتمنابنهػ انرًػانالػاًان
ةملـنًةكػفنافنهجتػًفنافنالهتػمتنكػمفن مارػمنْهػ ن الػـنبافن الػةًج نهػينال ػاناْبالػانلم ػابثنفػمفن

ـن ػماث نفتػبن كػـنكمػينبًهػجظـنةهػ نهًػم نلمػ نرتػتن لػؾنفقػانلافهػمنافنال ًػبافن ػماثنْفنال الػ
ًقػػػبؿنن(143)هًهػػػرنالمػػػكؿناْبؿنبهػػػبنافنالالػػػةم ن الػػػـنبكػػػؿن الػػػـن ػػػماثنفًهػػػج نافنالالػػػةم ن ػػػماثن

نوًػػػانفػػػينااناللمهػػػبنالػػػ نالمػػػمه فنهػػػ انالةالػػػمؾناانانتقػػػبؿناٌةػػػاينا ةػػػ ناهللن)بالمػػػـنأاللزالػػػينْب
الػػجقاا نفػػينالمػػمهانبال كػػـنلمػػ ناللمهػػبنالػػ نالمػػمهانةالػػمؾن ػػجًؼن ػػاانفػػمفن مضػػم نًا ػػونالػػ نا

ن(هن(144)اللمهبنتةمن كـنت نلم نالممهانب لؾنفمالان
 ادلسهك اخلايس: انسرب وانتدقسيى:

بهػػبنافنًت ػػثنالهػػمظانلػػفنةجػػمفنة جةجػػرنفػػيناْضػػؿنبًججتجتػػمنبا ػػاًانبا ػػاًانبًتػػًفنوػػابجن
ا م  نبهبن ضاناْبضمؼنالجػينجب ػان فػيناْضػؿنآ ماهمنلفنضٓحنالججمًؿنت ناْنبا انًاا نًب

بالجينجضمينلمجمرنفينتػمائنالػاأينرػـناتاػمؿنةػمْنًضػمينةهتػمنفًججػًفنالتػمهينلمجمًػرهنبةػفنالججًاػؼن
ةرػمؿن لػؾنافنجقػبؿنالجػملـناةػمنن(145)هجاؼنافنالجةمًرن اتناج مهمفناْبؿنال ضانبالرػمهيناْتاػمؿن
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نةهػػػ نْنة ملػػػرنافنًكػػػبفػػػػػػػػػػػػ ػػػماثنباةػػػمنهػػػاًـنبة نهػػػبنن مؿنافنًكػػػبفنهػػػاًةمنفًمػػػـز  مارػػػمنبهػػػ انالػػػٓـز
نه(146)ةامبتهمن

اةػػمنتجػػانفتػػ  ن ةمػػرناػػاؽنالجقمًػػرنالجػػينالػػمكتمنلمةػػم ناْالػػٓـنفػػيناااالػػرنالجقًػػاةناْالػػٓةًرن
باْالػػجاْؿنلمًتػػمنبفًةػػمنًمػػينالػػهاا ناْج مهػػمتنالجقمًػػرنبالهقمًػػرنفػػينالةااالػػرناْمػػجًارنبةػػمنلػػاؼن

جقػػاًـنالهقػػؿنلمػػ نالجقػػؿنبالةجػػأوًافنالػػ يننتملةجقػػاةًفنبالةجػػأوًافنةػػفنلمةمهتػػمنبةًػػزةنالةجقػػاةًفنفػػي
نتاااالرناالتمبنه  نالظمهاةهن نكمفناج مهتـناْالمالينجقاًـنالجقؿنلم نالهقؿنرـنهقـب

 ادلصادر وادلراجع
مػػجاي نج قًػػؽ:نفبهًػػرن الػػًف ن مةجػػرنلػػًفنمػػة  نااانةػػمـناَاْتمهػػرنلػػفناضػػبؿنالاًمهػػرنلّ ه1

نه1977-هػ1397اْهضمانتملقمهاة ن
ـ ن1995-1416الةهتمج نلجقينالاًفنالالػتكي نااانالكجػبنالجمةًػر نتًػابت نناْتتمجنفينماح ه2
نه2 ػ
 كمـ نلٍةاي نج قًؽ:نلتانالازاؽنللًلػي نالةكجػبناْالػٓةي نتًػابت ناَ كمـنفينأضبؿناَ ه3

ناةمؽ نلتهمفه
ة مفنلماملػبنلةػانلًالػ ن ناالملرنةم الجًانتممااؼناهنة ةاناناْالرنبال   نلهانالةجكمةًف ه4

ن ه2003-1424 مةجرناْالٓةًر نلةااف نال
اامػػمانالل ػػبؿنإلػػ نج قًػػؽنال ػػؽنةػػفنلمػػـناْضػػبؿ:نة ةػػانتػػفنلمػػينالمػػبكمهي نج قًػػؽ:نة ةػػان ه5

نه1( ن ػ1999-1419 ن)1لزب نااانالكجمبنالجاتي نا
االػػم نالتٓرػػرناتػػبنالقمالػػـنالزةومػػاي نج قًػػؽ:نة ةػػانتمالػػؿنلًػػبفنالالػػبا نااانالكجػػبنالجمةًػػر ن ه6

نه2ـ ن ػ1998-هػ1419 نالهر1تًابت نا
ػػػر ن ه7 االػػم نالجقػػػاً  نللوػػانالػػػاًفنالػػاازي نج قًػػػؽ:نا ةػػػان  ػػمزينالالػػػقم نةكجتػػرنالكمًػػػمتناْزهًا

نـه1986القمهاة نلالهرن
 ن1اْالػػػػػػػػػجاْؿنلهػػػػػػػػػاناْضػػػػػػػػػبلًًف ناناالػػػػػػػػػجانالكلػػػػػػػػػاابي نااانالالػػػػػػػػػٓـنلماتملػػػػػػػػػرنبالهمػػػػػػػػػا نا ه8
ن( نالقمهاةه2002هػ_1423)
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هممـن الػفنفارػؿ ناااناللكػانالجاتػي نةاتجػرناْال نالةهت ًرنلتهم نالجقًاةناْالٓةًر نً ً ن ه9
نهااانالقااف نةضا

-1424 ن)1اْهجضػػػػمانفػػػػيناْلجقػػػػما ناتػػػػبن مةػػػػاناللزالػػػػي نااانالكجػػػػبنالجمةًػػػػر نتًػػػػابت نا ه10
نه( ن2004

-1418 نلالػهرن)1اٌةاينبآااؤ نالكٓةًرن ن الفنالمػمفجي نااانالالػٓـنلماتملػرنبالهمػا نا ه11
نه( نالقمهاة1998

نً بزنال تؿنت  نْتينتكانالتمهٓهي نج قًؽنبججمًؽ:نة ةػاناْهضمؼنفًةمنً بنال ه12 جقما نْب
ن(هن2000-1421 ن)2زاهانالكبراي نالةكجترناْزهًارنلمجااث نا

نهن1986التمهٓهينباااؤ نالكٓةًر ناهنة ةاناة مفنلتااهلل نةاتجرناْةر نتلااا ن ه13
نه2الت انالة ًانفيناضبؿناللق  نتاانالاًفنالزاكمي ن ػ ه14
ن ًم نالجةاينت بثنف ه15 نه1 ن ػ4ان-تًابتن-ينجمًا نالالهرنالةماؼ ناكـا
تًػػمفنةوجضػػانمػػاحنةوجضػػاناتػػفنال م ػػب نْتػػبنالرهػػم نمػػة نالػػاًفناْضػػلتمهي نج قًػػؽ:ن ه16

نه3ـ ن ػ1986-هػ1406 ن1ة ةانةظتانتقم نااانالةاهي نالالجباًر نا
نه28جمجنالجاب نةفن باهانالقمةب  نة ةانتفن ةانالزتًاي نااانالتااًر ن ػ ه17
نه1جمًا ناللكاناللماللينفيناْالٓـناهنة ةانلميناتبنًامف ن ػ ه18
ػا نلػٓ نالػاًفنالةػااابي نةكجتػرنالان ه19 ـ( ن2000-هػػ1421مػا نالًاػمض ن)الج تًانماحنالج ًا
نه8 ػ

ج لرنالة قؽنتماحنهظمـنالةهاؽنْتينتكػانلتػانالػا ةفنتػفنمػتمبنالػاًفنالجمػبينال الػًهي ن ه20
نهػه1291 نةاتجرنالةهما نةضا ن1ا

لػػمتنلجمػػينتػػفنة ةػػانالمػػػًالينال ا ػػمهي نااانالكجػػبنالجمةًػػر ناا ه21 -هػػػػ1403 نالػػهرن)1لججًا
ن(ه1983

ػػبنباْامػػما ناتػػبنتكػػانة ةػػانتػػفنالاًػػبنالتػػمهٓهي نج قًػػؽ:نلتػػانال ةًػػانتػػفنلمػػيناتػػبن ه22 الجقًا
نه1ـ( ن ػ1998-هػ1418 نةؤالالرنالاالملر نتًابت ن)2زهًا نا
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ػػػانبالج تًػػػا ناتػػػفناةًػػػان ػػػمجنابناتػػػفنالة ه23 -هػػػػ1403 ن)2بهػػػت نااانالكجػػػبنالجمةًػػػر ناالجقًا
نه1( ن ػ1983

جةتًػػػاناْباهػػػؿنبجموػػػًمنالػػػاْهؿنالقم ػػػيناتػػػينتكػػػانلمتػػػمهٓهين نج قًػػػؽ:نلةػػػمانالػػػاًفنا ةػػػان ه24
نه1407-1987 ن1 ًاا نةؤالالرنالكجبنالرقمفًر نا

جتػ ًبنالملػػرنْتػػينةهضػباناْزهػػاينالتػػابي نج قًػؽ:نة ػػانلػػبضنا ػب نااانا ًػػم نالجػػااثن ه25
نه14ـ ن ػ2000 نالهرن1ابت ناالجاتي نتً

جت ًبنالملرنْتينةهضبانة ةاناْزهاينالتابي نج قًؽ:نة ةػانلػبضنةالػب نااانا ًػم ن ه26
نه6ـ ن ػ2001 نلالهرن1الجااثنالجاتي نتًابت نا

ػر نااانالضػةًالي نالًاػمض نا ه27  ن1جب ًينةقمضانالةضػام متنالجمةًػرنفػينالاالػملرنالجاةًا
ن(ه1416-1995)

نه1ةًفناةًانتمامم نال هلي ناااناللكا نتًابت ن ػجًالًانالج ًاا نة ةانا ه28
ػػػػػمف نتًػػػػػابت نا ه29  ن1جًالػػػػػًانلمػػػػػـناضػػػػػبؿناللقػػػػػ  نلتػػػػػاناهللنتػػػػػفنًبالػػػػػؼنال ػػػػػاًو نةؤالالػػػػػرنالًا
نه(1418-1997)

 ن2( ن ػػػػػ1960-1380ال ػػػػمةونْ كػػػػمـنالقػػػػاافنلمقااتػػػػي نااانالكجػػػػبنالةضػػػػًار نالقػػػػمهاة ن) ه30
نبةضامينال اًث نة ةان298م نه1اتبنمتتر ن ػ نبًهظا:نالبالًانفينلمـب
-1401اتػػػػبنالتاكػػػػمتناْلبالػػػػي نةاتجػػػػرنالةػػػػاهي ننًًف ػػػػٓ نالجًهػػػػًفنةػػػػفنة مكةػػػػرناْ ةػػػػا ه31

نه1 ن ػ1981
ػاناْزاي نج قًػؽ:ناةػزينةهًػانالتجمتكػي نااان ه32  ةتاةنالملر ناتػبنتكػانة ػانتػفنال الػفنتػفناًا

نه1 ن ػ1987 نلالهرن1الجمـنلمةًًٓف نتًابت نا
ينلمػ ن ةػونال باةػو نااانالكجػبنالجمةًػر نانفناهن ممػًرنالجاػمانلمػ نمػاحنال ػٓؿنالة مػ ه33

نه2اهت ن ػ
ػرنبةكمهجتػمنفػينالجمػًاو نلتػانالقػماانالالػهاي نال مةجػرناْالػٓةًر نالةاًهػػرن ه34   ًػرنالالػهرنالهتًب

نه1975-1295الةهباة نا نالالهرنالرمهًر نالجاانالرمهي ناة مف ن
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لتػػػاناهللنمػػػمكانال هًػػػاي ناالػػػملرنالػػػ ناهػػػؿنالرلػػػانتتػػػمبناْتػػػبابنلّةػػػمـناْمػػػجاي نج قًػػػؽ:ن ه35
نه1( ن ػ1413الهمما نلةماةنالت ثنالجمةًرنتمل مةجرناْالٓةًرنتملةاًهرنالةهباة نانالهر ن)

الالهرنالهتبًرنب ينةفناهللنة لبظرنكملقاافنالكًاـ نجملًؼ:نمًورنتهتنةلاجنالةلاج نالهمما:ن ه36
نه1ة ةونالةمؾنفتانتملةاًهرنالةهباة ن ػ

ة ةانلتاناهلل نتم ةجمف نة ةونالةمؾنفتانلماتملرنتملةاًهرنالةهػباة نالالهرنالهتبًرنبةكمهجتم ن ه37
نه1 ػ

نهم انالجاؼنفينففنالضاؼ نا ةانتفنة ةانالة ٓبي نةكجترنالاما نالًامض ه38
 ن1تمكالػجمف ن ػػ-ماحنالةقمضانفينلمـنالكٓـنلالجانالػاًفنالجلجػمزاهي نااانالةجػماؼنالهجةمهًػر ه39
نه1ـ( ن ػ1981-هػ1401)

-1421 ن)1يناضػػػػبؿناللقػػػػ نل ػػػػٓؿنالػػػػاًفنالة مػػػػي نةكجتػػػػرنالجتًكػػػػمف نامػػػػاحنالباهػػػػمتنفػػػػ ه40
ن(ه2001

مػػػاحنجهقػػػًيناللضػػػبؿناتػػػبنالجتػػػم نمػػػتمبنالػػػاًفنالقاافػػػي نج قًػػػؽ:ناػػػ نلتػػػاالاؤبؼ نمػػػاكرن ه41
نه1( ن ػ1973-1393 ن)1الاتملرناللهًرنالةج اة نا

( ن1987-1407 ن)1جضانالاب ػػػر نه ػػػـنالػػػاًفنالاػػػبفي نةؤالالػػػرنالاالػػػملر ناػػػػػػػػمػػػاحنةو ه42
نه ن3 ػ

مػػػاحنةهظبةػػػرناًْةػػػمف نلمتمػػػًانالةااكمػػػي نالةبالػػػبلرنالمػػػمةمر ناْضػػػااانالرػػػمهي نالةبافػػػؽن ه43
نه144 نم1لمةاتبع ن ػ

نههػ(1322مبهينافهاينلمبهينلميناللهماي نةاتجرنااانالجماات ن) ه44
الض محنجمجنالملرنبض محنالجاتًر ناتبنهضاناالةملًؿناللمااتي نج قًػؽ:نا ةػانلتػانالللػبان ه45

نه1ـ ن ػ1987-هػ1407 نلالهرن4ااانالجمـنلمةًًٓف نتًابت ناالجاما ن
ن باتانالةجافرنباضبؿناْالجاْؿنبالةهمظاة نلتانالا ةفن تهكرنالةًااهيه ه46
الجقؿنبالهقؿنلهاناتفنامػا ناتػبنا ةػانتػفناةػمفنتػفنلمػين ػمةي نالهممػا:نال مةجػرناْالػٓةًرن ه47

نه1ـ ن ػ1978-هػ1398 نالجااناْبؿ ناة مف ن11تملةاًهرنالةهباة نا
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-1399الجقًػػػاةناْالػػػٓةًرنباالالػػػتم نلتػػػانالػػػا ةفن تهكػػػر نااانالجمػػػـ ن)اةمػػػؽ نتًػػػابت( ن) ه48
نه2( نا1979

لمػػػػـناضػػػػبؿنالػػػػاًف نلمػػػػـناضػػػػبؿناللقػػػػ  نالجقػػػػؿنبالهقػػػػؿ ن ػػػػةفنةبالػػػػبلرنال  ػػػػماةنالجاتًػػػػرن ه49
نه1986 ن1اْالٓةًر ن الفن هلي نالةؤالالرنالجاتًرنلماااالمتنبالهما نا

بهمأةناللكاناللماللي ناهنن23بنمن22ج نْتبنالبفمنالجلجمزاهي نملمـنالكٓـنبتجضنةمكٓ ه50
نهن1لمينالمةينالهمما ن ػ

لباةػػػؿنباهػػػااؼنهمػػػأةنلمػػػـنالكػػػٓـنفػػػيناْالػػػٓـ نً ًػػػ نهممػػػـن الػػػفنفارػػػؿ نة ةػػػونالت ػػػبثن ه51
نه1972-1392اْالٓةًر ن

هًـنالجػًف ناتػبنلتػانالػػا ةفنالومًػؿنتػفنا ةػاناللااهًػػاي نج قًػؽ:ناهةتػاينالةوزبةػيهناهاتػػاا ه52
نه2الالمةااهي نهمانةكجترنالتٓؿ ن ػ

رمًػػرنالةػػااـنفػػينلمػػـنالكػػٓـ نالػػًؼنالػػاًفناٌةػػاي نج قًػػؽ:ن الػػفنة ةػػبا نالة مػػ ناْلمػػ ن ه53
نه1لممؤبفناْالٓةًر نالقمهاة ن ػ

مناْهضماينالالهًكي نااانالكجمبنالجاتًرنالكتاىه ه54 نرمًرنالبضبؿنفينماحنلبناْضبؿ نلزكًا
ـنالاباًػػر نمػػة نالػػاًفنالالػػومبي نج قًػػؽ:ناتػػبنلػػمه نلتػػػاناللمًػػرنفػػينمػػاحنالتااًػػرنفػػينلمػػ ه55

انالمً نالجااث نا نه1هػ( ن ػ2001 ن)1الةهجـناتااهًـ نةكجترناْب
ػػبنال ػػاًثنْتػػبنلتًػػاةنالقمالػػـنتػػفنالػػٓـنالتلػػاااي نج قًػػؽ:ناهنة ةػػانلتػػانالةجًػػانوػػمف ن ه56 رًا

نه3 ن ػـ1964-هػ1284الهرنن1ةاتجرنااانالةجماؼنالجرةمهًر ن ًااناتما نالاكف نا
ػػبنال ػػاًثنلمواػػمتينْتػػينالػػمًةمفنالواػػمتي نج قًػػؽ:نلتػػانالكػػًاـناللاتػػمبي ناااناللكػػا ن ه57 رًا
نه2ـ ن ػ1982-هػ1402الهرن
-1415اللػػاؽنالكٓةًػػرناْالػػٓةًر نةػػاوؿناااالػػرنلمػػينلتػػاناللجػػمحنالةلاتػػي نةكجتػػرنبهتػػر ن ه58

نه2 نا1995
فنالقاافي نلػملـنالكجػب ناهناناللابؽ ناهباانالتابؽنفيناهبا ناللابؽ ناتبنالجتم نمتمبنالاً ه59

نه1اهنت ن ػ
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ت ا ه60 نه4 نج2اللضبؿنفيناْضبؿ نا ةانتفنلمينال ضمم نبزااةناْبهمؼ نالكًب
نه2فيناللماللرناْالٓةًرنةهت نبجاتًؽ ناهناتااهًـنةاكبا نااانالةجماؼ نةضا ن ػ ه61
ةػػانهبااػػوناْالػػرنفػػيناْضػػبؿنلٓةػػمـناتػػينالةظلػػانةهضػػبانالالػػةجمهينالةػػابزي نج قًػػؽ:نة  ه62

نه1 ن ػ1997-1418 ن1 الفنالممفجي نااانالكجبنالجمةًر نتًابت نا
كتػػػاىنالًقًهًػػػمتنالكبهًػػػر ناهنة ةػػػانالػػػجًاناة ػػػمفنالتػػػباي ناااناللكػػػانالةجمضػػػا نتًػػػابت ن ه63

نه(1997-1417 ن)8باااناللكا ناةمؽ نا
كتػػاىنالًقًهًػػمتنالكبهًػػر نة ةػػانالػػجًاناة ػػمفنالتػػباي ناااناللكػػانالةجمضػػا نتًػػابت نااان ه64
ن(ه1417-1982 ن)8ا ناةمؽ نااللك
كجمبنالةامؽنبالةقًان ةػانتػفن ةػاينالضػملاي نلةػماةنالت ػثنالجمةػينتمل مةجػرناْالػٓةًرن ه65

نه(2002-1422تملةاًهرنالةهباة نالالجباًر نا ن)
نه1الكمًمت نْتبنالتقم نال هلينةؤالالرنالاالملر نتًابت ن ػ ه66
انلميناتبنًامفنبلتػم ن ةًػانلتمبنالة ضؿ نلمجٓةرنلتانالا ةفنتفنومابف نج قًؽ:نة ة ه67

نه1996المًةمف نااانالةجافرنال مةجًر ن
نه383 نم2هػ ن ػ1414 ن3لالمفنالجابنْتفنةهظبا نااانضماا نتًابت نا ه68
ةمهًرنالجقؿنبةجهم نباوجٓؼنالهم نفً نلم ماثنالة مالتي نج قًؽ:ن الًفنالقػبجمي نالهممػا ن ه69

نهػه1398 ن2ااانالكهاي نباااناللكا نتًابت نا
اْضػػػبؿ نلتػػػانال ةًػػػانة ةػػػانتػػػفنتػػػماً نالضػػػهتم ي نج قًػػػؽ ناهنلةػػػمانالاػػػملتي ننةتػػػمائ ه70

نه1980رنالباهًرنلمهمانبالجبًزو ناالماك
-1416 ن)9ةتػػػػػػمائنالجقًػػػػػػاةناْالػػػػػػٓةًر ناهنةضػػػػػػال نالوػػػػػػف ناتػػػػػػون مةجػػػػػػرناةمػػػػػػؽ نا ه71

نه(ـ1997-1996هػ()1417
( ن1997-1418 ن)2الة ضػػػبؿنلمػػػاازي نج قًػػػؽ:ناػػػ ن ػػػمتانالجمػػػباهي نةؤالالػػػرنالاالػػػملر نا ه72
نه ن5 ػ
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 كـنبالة ًاناْلظـنْتفنالًا نالةاالي نج قًؽ نلتانال ةًانههاابي نااانالكجبنالجمةًرنةال ه73
نهـ2000-هػ1421 نالهرن1تًابت نا

نة ؿنالهظانفينلمـنالةهاؽنلٓةمـناتين مةاناللزالي نااانالكجبنالجمةًر نتًابته ه74
ْؿنالكٓةػػػػي نجػػػػملًؼ:ناهنالالػػػػًانازؽنةالػػػػمهؿنالجقًػػػػاةنباْهمتػػػػمنتػػػػًفنالتاههػػػػرنالقااهًػػػػرنباْالػػػػجا ه75

نه223 نبالجاان2007-1428ال  ا نكمًرنالجمبـ ن مةجرنالقمهاة نالهر
 ن1الةالجضل نلٓةمـناللزالي نج قًؽ:نة ةانلتانالالٓـنلتانالممفي نااانالكجػبنالجمةًػر نا ه76

نه1413-1993
ػػمض نةضػػمااناْالػػجاْؿنلمػػ نةالػػمهؿناْلجقػػما نلرةػػمفنلمػػين الػػف نااانالػػبافنلمهمػػا ن ه77 الًا
نههػ( ن1413 ن)1ا

الةججةػػػانفػػػيناضػػػبؿناللقػػػ نة ةػػػانتػػػفنلمػػػيناتػػػبنال الػػػًفنالتضػػػاينالةججزلػػػي نج قًػػػؽ:نومًػػػؿن ه78
نه2( ن ػ1403 ن)1الةً  نااانالكجبنالجمةًر نتًابت نا

ػػػػر ن ه79 الةج ػػػػـناللمالػػػػلينلة ةػػػػونالملػػػػرنالجاتًػػػػرنتملقػػػػمهاة نالتًهػػػػرنالجمةػػػػرنلمػػػػؤبفنالةاػػػػمتوناْةًًا
نه11ـ نم1979-هػ1399

ػػػػرنةضػػػػا نالتًهػػػػرنالجمةػػػػرنلمػػػػؤبفنالةاػػػػمتوننالةج ػػػػـ ه80 اللمالػػػػلينلة ةػػػػونالملػػػػرنالجاتًػػػػر ن ةتبًا
ن(ه1983-1403اْةًًار ن)

ةج ـناًػبافناْابناتػبناتػااهًـناالػ مؽنتػفناتػااهًـناللػمااتي نج قًػؽ:ناهنا ةػانةوجػما ناتجػرن ه81
نه2ـ ن ػ2002-هػ1424ةؤالالرنااانالمجبنلمض مفرنبالاتملرنبالهما نالقمهاة نالهرن

ـ ن1979-هػػ1299اااناللكػانالػهرنقمًً نالملػر نْ ةػانتػفنفػما نالقزبًهػينالػاازي نةج ـنة ه82
نه2 ػ

ةجًػػػمانالجمػػػـنفػػػينفػػػفنالةهاػػػؽ ناتػػػبن مةػػػاناللزالػػػي نج قًػػػؽ:ناهنالػػػمًةمفناهًػػػم نااانالةجػػػماؼ ن ه83
نـه1961ةضا ن

ػ  نااان ه84 ةقمْتناتبنال الفناْمػجاينإةػٓ نالمػً ناتػينتكػانتػفنفػباؾ نج قًػؽ:نااهًػمؿن ًةمًا
نه1987 نتًابت نالةماؽ
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ةقػػػمًً نالملػػػر نا ةػػػانتػػػفنفػػػما نالقزبًهػػػينالػػػاازي نج قًػػػؽ:نلتػػػانالالػػػٓـنة ةػػػانهػػػمابف نااان ه85
نه5 ن ػ1979هػ1399اللكا ن

هظػا:ن7 نم3الةمؿنباله ؿنلممتاالجمهي ن ػ ه86  نبًهظا:نرمًرنالةااـنفينلمـنالكٓـنلٍةاي نًب
نالةهاؽنبةهمه نالت ثنالجمةي نلمينلتانالةجاينة ةاه

الػػجاْؿنلمػػ نةالػػمهؿناْلجقػػمانلهػػاناهػػؿنالالػػهرنبال ةملػػر نلرةػػمفنتػػفنلمػػين الػػف نةهػػمه ناْ ه87
نه5 نالًامض نا2006-1427ةكجترنالاما ن

 ناااب ػػػرنةهػػػمه ناْالػػػجاْؿنفػػػينةالػػػمهؿنالجقًػػػاةناْالػػػٓةًرنفػػػينةضػػػانفػػػينالجضػػػانال ػػػاًث ه88
نينلتانالا ًـ نكمًرنااانالجمبـ ن مةجرنالقمهاةهاكجباا  ناهنة ةانا ةانهبمج

الت ثنالجمةينفيناللكاناْالٓةينباللكانال اًث ناهنلتاناللجمحنة ةانالجًالػبي ناهننةهمه  ه89
نه1997-1996لتانالا ةفنة ةانالجًالبي نااانالااًرنال مةجًر ن

ت ن ه90 نه3 نا1977ةهمه نالت ثنالجمةي نلتانالا ةفنتابي نبكملرنالةاتبلمت نالكًب
تًػػػابت ن نااانالهت ػػػرنالجاتًػػرنةهػػمه نالت ػػثنلهػػػانةلكػػايناْالػػٓـ ناهنلمػػػينالػػمةينالهمػػما ه91
نه3ا

ةهمه نالجضهًؼنفيناللمالػلرناْالػٓةًر نلضػمـنالػاًفنالزفجػمبي ناالػملرنةم الػجًانتممػااؼناهن ه92
ـ( ن مةجػػرنالقػمهاة نكمًػػرنااانالجمػبـ نهالػػـن2009-هػػ1403لتػانال ةًػػانلتػانالةػػهجـنةػاكبا نالػػهرن)

نه1اللماللرناْالٓةًر ن ػ
نالقػػااف نة ةػػا ه93 لتػػاالجظًـنالزاهػػمهي نةاتجػػرنلًالػػ نالتػػمتينال متػػيننةهمهػػؿنالجافػػمفنفػػينلمػػـب

نه1 ن ػ3بماكمه  نا
نـ(ه1994-هػ1414 ن)1الةهاؽنالضباي ناهنًبالؼنة ةبا نااانال كةر نالاب ر نا ه94
 نااانالةجافػػرنال مةجًػػر ن2الةهاػػؽنبةهػػمه نالت ػػثنالجمةػػي ناهنلمػػينلتػػانالةجاػػينة ةػػا نا ه95

ناْالكهاًاره
الجػػزةنبال ػػٓؿنل  ػػرناْالػػٓـناللزالػػيناتػػبن مةػػا نااانالةهقػػ نةػػفنال ػػٓؿنبالةبضػػؿنالػػ ن ين ه96

نه2003اْهال  نتًابت ن
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-1417 ن)1الةباهػػؼنلمج ػػػاناًْ ػػػي نج قًػػػؽ:نلتػػانالػػػا ةفنلةًػػػاة نااانال تػػػؿ نلتهػػػمف نا ه97
نه1( ن ػ1997

هزهرنالهظانةفنجب ًينهوترناللكانفينةضاميناهػؿناْرػانْتػفن  ػانالجالػقٓهي نج قًػؽ:ن ه98
نههػ(1422 ن)1لا ًمي نةاتجرناللًانتملًامض نالتااهللنتفن ًؼناهللنا

نه44 نم1همأةناللكاناللماللينفيناْالٓـ ناهنلمينالمةينالهمما ن ػ ه99
 ن1هتمًرنالالبؿنماحنةهتمجنالبضبؿ ن ةمؿنالػاًفناْالػهبي نااانالكجػبنالجمةًػر نتًػابت نا ه100

نه(1420-1999)
ػػػػمض نابالةتػػػػ بنفػػػػينلمػػػػـناضػػػػبؿناللقػػػػ نالةقػػػػماف نلتػػػػاالكًاـناله مػػػػر نةكجتػػػػرنا ه101  ن1لامػػػػانالًا

نه3( ن ػ1420-1999)
هي نج قًؽ:نلتاالماًؼنة ةانالجتا ن ػ ه102 نه1الباهمتنلٓةمـنال ًب
نبةضػػػامينال ػػػاًثنلػػػػنة ةػػػانتػػػفنة ةػػػانتػػػفنالػػػبًمـناتػػػبنمػػػتتر ناااناللكػػػان ه103 البالػػػًانفػػػينلمػػػـب

 ه1الجاتي ن ػ

                 هىايش انبحث                                                                 

                                           

(نالجػػًف ناتػػبنلتػػانالػػا ةفنالومًػػؿنتػػفنا ةػػاناللااهًػػاي نج قًػػؽ:ناهةتػػاينالةوزبةػػيهناهاتػػااهًـن1)
هظػػا:نجتػػ ًبنالملػػرنْتػػينةهضػػبانة ةػػان392 نم2الالػػمةااهي نهمػػانةكجتػػرنالتػػٓؿ ن ػػػ  نًب

 نلالػهرن1تابي نج قًؽ:نة ةانلبضنةالب نااانا ًم نالجااثنالجاتي نتًػابت نااْزهاينال
 نبًهظا:نةقمًً نالملر نا ةانتفنفما نالقزبًهينالاازي نج قًػؽ:نلتػان41 نم6ـ ن ػ2001

هظػػا:نال كػػـنبالة ػػًان361 نم5 ن ػػػ1979هػػػ1399الالػػٓـنة ةػػانهػػمابف ناااناللكػػا ن  نًب
 ن1انال ةًػػانههػػاابي نااانالكجػػبنالجمةًػػرنتًػػابت نااْلظػػـنْتػػفنالػػًا نالةاالػػي نج قًػػؽ نلتػػ

هظػػػا:نلالػػػمفنالجػػػابنْتػػػفنةهظػػػبا نااانضػػػماا ن171 نم4ـ ن ػػػػ2000-هػػػػ1421الػػػهرن  نًب
نه383 نم2هػ ن ػ1414 ن3تًابت نا
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ػػبنال ػػاًثنْتػػبنلتًػػاةنالقمالػػـنتػػفنالػػٓـنالتلػػاااي نج قًػػؽ:ناهنة ةػػانلتػػانالةجًػػانوػػمف ن2) (نرًا
نه278 ن3ـ ن ػ1964-هػ1284الهرنن1 ًااناتما نالاكف نانةاتجرنااانالةجماؼنالجرةمهًر 

ػػاناْزاي نج قًػػؽ:ناةػػزينةهًػػانالتجمتكػػي نااان3) (ن ةتػػاةنالملػػر ناتػػبنتكػػانة ػػانتػػفنال الػػفنتػػفناًا
نه498 نم1 ن ػ1987 نلالهرن1الجمـنلمةًًٓف نتًابت نا

ةػػانةوجػػما ناتجػػرن(نةج ػػـناًػػبافناْابناتػػبناتػػااهًـناالػػ مؽنتػػفناتػػااهًـناللػػمااتي نج قًػػؽ:ناهنا 4)
 ن2ـ ن ػػػػػ2002-هػػػػػ1424ةؤالالػػػػرنااانالمػػػػجبنلمضػػػػ مفرنبالاتملػػػػرنبالهمػػػػا نالقػػػػمهاة نالػػػػهرن

هظػا:ناالػػم نالتٓرػػرناتػػبنالقمالػػـنالزةومػػاي نج قًػػؽ:نة ةػػانتمالػػؿنلًػػبفنالالػػبا ن194م  نًب
نه306 نم2ـ ن ػ1998-هػ1419 نالهر1ااانالكجبنالجمةًر نتًابت نا

ػػبنال ػػاًثنلمواػػمتينْتػػينالػػمًةم5) فنالواػػمتي نج قًػػؽ:نلتػػانالكػػًاـناللاتػػمبي ناااناللكػػا ن(نرًا
هظػػا:نالضػػ محنجػػمجنالملػػرنبضػػ محنالجاتًػػر ناتػػبن241 نم2ـ ن ػػػ1982-هػػػ1402الػػهرن  نًب

 ن4هضاناالةملًؿناللمااتي نج قًؽ:نا ةانلتانالللبانالجاما نااانالجمـنلمةًًٓف نتًػابت نا
هظػػػػػا:نجػػػػػمجنالجػػػػػاب نةان346 نم1ـ ن ػػػػػػ1987-هػػػػػػ1407لالػػػػػهرن ج ػػػػػ نالزتًػػػػػاي نااان نًب

نه251 نم6التااًر ن ػ
نه48(نالةمهاةن6)
ت ن7) نه4 نم3 نا1977(نةهمه نالت ثنالجمةي نلتانالا ةفنتابي نبكملرنالةاتبلمت نالكًب
نه36(نهمأةناللكاناللماللينفيناْالٓـ ناهنلمينالمةينالهمما نم8)
اْالػػٓةًرنفػػينةضػػانفػػينن(نًهظػػا:ناالػػملرناكجػػباا نتجهػػبافنةهػػمه ناْالػػجاْؿنفػػينةالػػمهؿنالجقًػػاة9)

الجضػػػػانال ػػػػاًث ناهنة ةػػػػانا ةػػػػانهبمػػػػقينلتػػػػانالػػػػا ًـ نكمًػػػػرنااانالجمػػػػـب ن مةجػػػػرنالقػػػػمهاة ن
نه23م

ػػمض نم10)  ن34(نمػػ انالجػػاؼنفػػينفػػفنالضػػاؼ نا ةػػانتػػفنة ةػػانالة ػػٓبي نةكجتػػرنالامػػا نالًا
هظػػا:نةج ػػـنةقػػمًً نالملػػر نْ ةػػانتػػفنفػػما نالقزبًهػػينالػػاازي ناااناللكػػانالػػهرن -هػػػ1299ًب

نه259 نم2ـ ن ػ1979
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هظػا:نجتػ ًبنالملػرن270 نم9(نًهظا:نالة كـنبالة ًاناْلظػـنْتػفنالػًاانالةاالػي ن ػػ11)  نًب
ْتينةهضباناْزهاينالتابي نج قًؽ:نة انلبضنا ب نااانا ًم نالجااثنالجاتي نتًابت ن

نه48 نم14ـ ن ػ2000 نالهرن1ا
نه45(ناللاهمف ن12)
زاي نج قًؽ:ناةزينةهًػانالتجمتكػي نااانالجمػـنلمةًٓػًف ن(ن ةتاةنالملرناتبنتكانتفنال الفنا13ْ)

نه114 نم1 ن ػ1987 نالهر1تًابت نا
نه501 نم28(نجمجنالجاب نةفن باهانالقمةب  نة ةانتفن ةانالزتًاي نااانالتااًر ن ػ14)
لػػمتنلجمػػينتػػفنة ةػػانالمػػًالينال ا ػػمهي نااانالكجػػبنالجمةًػػر نا15) -هػػػ1403 نالػػهرن)1(نالججًا

نه104( نم1983
هظػػػا:نالكمًػػػمت نْتػػػبنالتقػػػم نال هلػػػينةؤالالػػػرنالاالػػػملر نتًػػػابت ن17(نالةضػػػاانهلالػػػ  نم16)  نًب

نه114 نم1 ػ
(نًهظػػػا:نةهػػػمه ناْالػػػجاْؿ ناهنا ةػػػانهبمػػػجينلتػػػانالػػػا ًـ نكمًػػػرنااانالجمػػػبـ نالقػػػمهاة ناالػػػملرن17)

نهن26اكجباا  نم
 ن1تملػػػرنبالهمػػػا نا(نًهظػػػا:ناْالػػػجاْؿنلهػػػاناْضػػػبلًًف ناناالػػػجانالكلػػػاابي نااانالالػػػٓـنلما18)

نه21( نالقمهاة نم2002هػ_1423)
ػػػرنةضػػػػا نالتًهػػػرنالجمةػػػػرنلمػػػؤبفنالةاػػػػمتون19) (نالةج ػػػـناللمالػػػلينلة ةػػػػونالملػػػرنالجاتًػػػػر ن ةتبًا

نه11( نم1983-1403اْةًًار ن)
ت ن20) نه82 نم1977(نةهمه نالت ثنالجمةي ناهنلتانالا ةفنتابي نبكملرنالةاتبلمت نالكًب
لكػػايناْالػػٓـ ناهنلمػػينالػػمةينالهمػػما نااانالهت ػػرنالجاتًػػرنتًػػابت ن(نةهػػمه نالت ػػثنلهػػانة21)

نه68 نم3ا
نه27(نًهظا:نةهمه ناْالجاْؿ ناهنا ةانهبمجي نم22)
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 نبًهظا:نجًالًانلمـناضػبؿناللقػ  نلتػاناهللنتػفن29(ناْالجاْؿنلهاناْضبلًًفنلمكلاابي نم23)
نه12( نم1997-1418 ن)1ًبالؼنال اًو نةؤالالرنالًامف نتًابت نا

ػػبنباْامػػما ناتػػبنتكػػانة ةػػانتػػفنالاًػػبنالتػػمهٓهي نج قًػػؽ:نلتػػانال ةًػػانتػػفنلمػػيناتػػبن24) (نالجقًا
نه207 نم1ـ( ن ػ1998-هػ1418 نةؤالالرنالاالملر نتًابت ن)2زهًا نا

(نةتػػػمائناْضػػػبؿ نلتػػػانال ةًػػػانة ةػػػانتػػػفنتػػػماً نالضػػػهتم ي نج قًػػػؽ ناهنلةػػػمانالاػػػملتي ن25)
نه25 نم1980الماكرنالباهًرنلمهمانبالجبًزو نا

هظػػػا:نةهػػػمه نالت ػػػثن27(نًهظػػػا:نةهػػػمه ناْالػػػجاْؿ ناهنا ةػػػانهبمػػػجينلتػػػانالػػػا ًـ نم26)  نًب
الجمةػػينفػػيناللكػػاناْالػػٓةينباللكػػانال ػػاًث ناهنلتػػاناللجػػمحنة ةػػانالجًالػػبي ناهنلتػػانالػػا ةفن

نه81 نم1997-1996ة ةانالجًالبي نااانالااًرنال مةجًر ن
تاههػػرنالقااهًػػرنباْالػػجاْؿنالكٓةػػي نجػػملًؼ:ناهنالالػػًان(نًهظػػا:نةالػػمهؿنالجقًػػاةنباْهمتػػمنتػػًفنال27)

نه11 نم223 نبالجاان2007-1428ازؽنال  ا نكمًرنالجمبـ ن مةجرنالقمهاة نالهر
(نًهظػػا:نةهػػمه نالت ػػثنلهػػانةلكػػايناْالػػٓـ ناهنلمػػينالػػمةينالهمػػما نااانالهت ػػرنالجاتًػػر ن28)

نه18تابي نم نبًهظا:نةهمه نالت ثنالجمةي نلتانالا ةفن68 نم3تًابت نا
نه37(نًهظا:نهمأةناللكاناللماللينفيناْالٓـ ناهنلمينالمةينالهمما نم29)
نه38 نم1(نهمأةناللكاناللماللينفيناْالٓـ ناهنلمينالمةينالهمما ن ػ30)
نه39(نًهظا:نالةضاانهلال  نم31)
(نًهظػػػا:نكتػػػاىنالًقًهًػػػمتنالكبهًػػػر ناهنة ةػػػانالػػػجًاناة ػػػمفنالتػػػباي ناااناللكػػػانالةجمضػػػا ن32)

هظػػا:نهمػػأةناللكػػاناللمالػػلين49( نم1997-1417 ن)8باااناللكػػا ناةمػػؽ نانتًػػابت   نًب
نه44 نم1فيناْالٓـ ناهنلمينالمةينالهمما ن ػ

نه125(ناله ؿ ن33)
بهمػػأةناللكػػانن23بنمن22(نًهظػػا:نلمػػـنالكػػٓـنبتجػػضنةمػػكٓج نْتػػبنالبفػػمنالجلجػػمزاهي نم34)

نهن44 نم1اللماللي ناهنلمينالمةينالهمما ن ػ
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جضهًؼنفيناللماللرناْالٓةًر نلضمـنالاًفنالزفجمبي ناالػملرنةم الػجًانتممػااؼناهن(نةهمه نال35)
ـ( ن مةجػرنالقػمهاة نكمًػرنااانالجمػػبـ ن2009-هػػ1403لتػانال ةًػانلتػانالةػهجـنةػاكبا نالػهرن)

نه318 نم1هالـناللماللرناْالٓةًر ن ػ
هظػا:نالةهاػؽنالضػبان22(نًهظا:ناْالجاْؿنلهػاناْضػبلًًفنلمكلػاابي نم36) ي ناهنًبالػؼن نًب

نه115ـ( نم1994-هػ1414 ن)1ة ةبا نااانال كةر نالاب ر نا
هظػػػػا:نالةهاػػػػؽنبةهػػػػمه نالت ػػػػثن23(نًهظػػػػا:ناْالػػػػجاْؿنلهػػػػاناْضػػػػبلًًفنلمكلػػػػاابي نم37)  نًب

نه138 نااانالةجافرنال مةجًر ناْالكهاًار نم2الجمةي ناهنلمينلتانالةجاينة ةا نا
هظػػػػا:ن104ظاة نلتػػػػانالػػػػا ةفن تهكػػػػر نم(ن ػػػػباتانالةجافػػػػرنباضػػػػبؿناْالػػػػجاْؿنبالةهػػػػم38)  نًب

الةهاػػؽنبةهػػمه نالت ػػثنالجمةػػي ناهنلمػػينلتػػانالةجاػػي نااانالةجافػػرنال مةجًػػر ناْالػػكهاًار ن
نه58-57 نم2ا

هظػػا:نالةهاػػؽنبةهػػمه نالت ػػثنالجمةػػي ناهن23(ناْالػػجاْؿنلهػػاناْضػػبلًًفنلمكلػػاابي نم39)  نًب
نه138اْالكهاًار نمن نااانالةجافرنال مةجًر 2لمينلتانالةجاينة ةا نا

نه116(نالةهاؽنالضباي ناهنًبالؼنة ةبا نم40)
هظػػا:نالةمػػؿنباله ػػؿنلممتاالػػجمهي ن ػػػ119(نالةهاػػؽنالضػػباي ناهنًبالػػؼنة ةػػبا نم41)  ن3 نًب

هظػا:نالةهاػؽنبةهػمه نالت ػثنالجمةػي ن7م هظا:نرمًرنالةااـنفينلمػـنالكػٓـنلٍةػاي نًب  نًب
نه132لمينلتانالةجاينة ةا نم

هظػػػا:نالةباهػػػؼنل ػػػانالػػػاًفناًْ ػػػي ن126ضػػػباي ناهنًبالػػػؼنة ةػػػبا نم(نالةهاػػػؽنال42)  نًب
ػػػػر نااان419 نم1 ػػػػ هظػػػػا:نجب ػػػًينةقمضػػػػانالةضػػػام متنالجمةًػػػػرنفػػػينالاالػػػػملرنالجاةًا  نًب

نه44( نم1995-1416 ن)1الضةًالي نالًامض نا
هظػػان:الةهاػػؽنبةهػػمه نالت ػػثنالجمةػػي ن127(نالةهاػػؽنالضػػباي ناهنًبالػػؼنة ةػػبا نم43)  نًب

نه133الةجاينة ةا نملمينلتان



 

 يجهت كهيت انعهوو اإلسالييت

و 2163 -هـ 6341                          ( 61/2نعدد)ا                                انثايٍ انًجهد  

 43 

                                                                                                                          

هظػػا:نالةهاػػؽنبةهػػمه نالت ػػثنالجمةػػي ن127(نالةهاػػؽنالضػػباي ناهنًبالػػؼنة ةػػبا نم44)  نًب
نه133لمينلتانالةجاينة ةا نم

هظػػا:نالةهاػػؽنبةهػػمه نالت ػػثنالجمةػػي ن129(نالةهاػػؽنالضػػباي ناهنًبالػػؼنة ةػػبا نم45)  نًب
نه140 نم139اهنلمينلتانالةجاي نم

 ن50اْؿنبالةهػػػػمظاة نلجتػػػػانالػػػػا ةفن تهكػػػػرنالةًػػػػااهي نم(ن ػػػػباتانالةجافػػػػرنباضػػػػبؿناْالػػػػج46)
هظػػػػا:ناْالػػػػجاْؿنلهػػػػاناْضػػػػبلًًف نلمكلػػػػاابي نم هظػػػػا:نالةهاػػػػؽنبةهػػػػمه نالت ػػػػثن23ًب  نًب

نه138الجمةي ناهنلتانالةجاي نم
(نًهظا:نالةج ـناللماللينلة ةونالملرنالجاتًرنتملقمهاة نالتًهرنالجمةرنلمؤبفنالةامتوناْةًًار ن47)

نه13 نم11ـ نم1979-هػ1399
(نةمهًػػػػرنالجقػػػػؿنبةجهػػػػم نباوػػػػجٓؼنالهػػػػم نفًػػػػ نلم ػػػػماثنالة مالػػػػتي نج قًػػػػؽ:ن الػػػػًفنالقػػػػبجمي ن48)

نه232هػ نم1398 ن2الهمما نااانالكهاي نباااناللكا نتًابت نا
(نًهظػػا:نهبااػػوناْالػػرنفػػيناْضػػبؿ نْتػػينالةظلػػانالةػػابزي نج قًػػؽ:نة ةػػان الػػفنالمػػمفجي ن49)

نه71 نم2ـ( ن ػ1999-هػ1418 ن)1ااانالكجبنالجمةًر نتًابت نا
نه259 نم2(نالةضاانهلال  ن ػ50)
ػ  نااان51) (نةقمْتناتبنال الفناْمجاينإةٓ نالمً ناتينتكانتػفنفػباؾ نج قًػؽ:نااهًػمؿن ًةمًا

هظػػػػػػا:نجةتًػػػػػػاناْباهػػػػػػؿنبجموػػػػػػًمنالػػػػػػاْهؿنلٓةػػػػػػمـن286 نم1987الةمػػػػػػاؽ نتًػػػػػػابت ن  نًب
-1407 ن)1رنالكجػػبنالرقمفًػػر نلتهػػمف ناالتػػمهٓهي نج قًػػؽ:نلةػػمانالػػاًفنا ةػػان ًػػاا نةؤالالػػ

نه32-31( نم1987
نً بزنال تؿنت نلمتمهٓهي نج قًؽ:نة ةانزاهػانالكػبراي52) -(ناِهضمؼنفينةمنً بنالجقما نْب

نه15( نم2000-1421 ن)2الةكجترناْزهًارنلمجااث نا
نه286(نةقمْتناتبنال الفناْمجايناةٓ نتفنفباؾ نم53)
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هظػا:نجةتًػاناْباهػؿنبجموػًمنالػاْهؿنالقم ػيناتػين15هي نم(نًهظا:ناْهضمؼنلمتػمه54ٓ)  نًب
-1987 ن1تكػػػانلمتػػػمهٓهين نج قًػػػؽ:نلةػػػمانالػػػاًفنا ةػػػان ًػػػاا نةؤالالػػػرنالكجػػػبنالرقمفًػػػر نا

هظػػػػػػا:ناْالػػػػػػجاْؿنلهػػػػػػاناْضػػػػػػبلًًفنلمكلػػػػػػاابين نم34-33 نم1407 هظػػػػػػا:ن25 نًب  نًب
نهن282 نم1986اْةر نتلااا نالتمهٓهينباااؤ نالكٓةًر ناهنة ةاناة مفنلتااهلل نةاتجرن

(نًهظا:نهبااوناْالػرنفػيناْضػبؿنلٓةػمـناتػينالةظلػانةهضػبانالالػةجمهينالةػابزي نج قًػؽ:ن55)
 ن267 نم1 ن ػػػػ1997-1418 ن1ة ةػػػان الػػػفنالمػػػمفجي نااانالكجػػػبنالجمةًػػػر نتًػػػابت نا

هظػػػا:نتًػػػمفنةوجضػػػانمػػػاحنةوجضػػػاناتػػػفنال م ػػػب نْتػػػبنالرهػػػم نمػػػة نالػػػاًفناْضػػػلتمهي ن ًب
 ن250 نم3ـ ن ػػ1986-هػػ1406 ن1ؽ:نة ةػانةظتػانتقػم نااانالةػاهي نالالػجباًر ناج قً

ػػمض ن) ػػا نلػػٓ نالػػاًفنالةػػااابي نةكجتػػرنالامػػا نالًا هظػػا:نالج تًػػانمػػاحنالج ًا -هػػػ1421ًب
نه3739 نم8ـ( ن ػ2000

 نبةهػمه ناْالػجاْؿنفػينةالػمهؿنالجقاًػرن49(نًهظا:ناْالجاْؿنلهاناْضػبلًًفنلمكلػاابي نم56)
نه26ةًر ناهنا ةانهبمجي نماْالٓ

نه50(نًهظا:ناْالجاْؿنلهاناْضبلًًفنلمكلاابي نم57)
نه282(نالتمهٓهينبآااؤ نالكٓةًر ناهنة ةاناة مفنلتاناهلل نم58)
نه51(ناْالجاْؿنلهاناْضبلًًفنلمكلاابي نم59)
نه25م(نًهظا:ن باتانالةجافرنباضبؿناْالجاْؿنبالةهمظاة نلتانالا ةفن تهكرنالةًااهي ن60)
(نج لرنالة قؽنتماحنهظمـنالةهاؽنْتينتكانلتانالا ةفنتفنمتمبنالػاًفنالجمػبينال الػًهي ن61)

نه17هػ نم1291 نةاتجرنالةهما نةضا ن1ا
ػت ا62)  ن4 نج2(نًهظا:ناللضبؿنفيناْضبؿ نا ةانتفنلمينال ضمم نبزااةناْبهػمؼ نالكًب

نه68 نبًهظا:ناْالجاْؿنلهاناْضبلًًف نلمكلاابي نم7م
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نً ػبزنال تػؿنتػ ( ن19ًهظا:ناْهضػمؼ نلمتػمهٓهي نمن(63)  ن)اْهضػمؼنفًةػمنً ػبنالجقػما نْب
ػػػرنلمجػػػااث نا  ن2ْتػػػينتكػػػانالتػػػمهٓهي نج قًػػػؽنبججمًػػػؽ:نة ةػػػانزاهػػػانالكػػػبراي نالةكجتػػػرناْزهًا

نهن19( نم1421-2000)
نه93(نا ن64)
نه23(نال فن65)
هظػا:نالةججةػا نْتػبنال الػًفن19(ناللاؽنالكٓةًرناْالٓةًر نةاوؿنباااالرنلمةلاتي نم66)  نًب

 ن322 نم2هػػػػػػػػػ( ن ػػػػػػػػػ1403 ن)1التضػػػػػػػػاينالةججزلػػػػػػػػي نااانالكجػػػػػػػػبنالجمةًػػػػػػػػر نتًػػػػػػػػابت نا
نه167 نم1بالة ضبؿ نلماازي ن ػ

 ن19-18(نج لػػرنالة قػػؽنتمػػاحنهظػػمـنالةهاػػؽنْتػػينتكػػانلتػػانالػػا ةفنالجمػػبينال الػػًهي نم67)
هظػا:نمػػبهينافهػػاينلمػػبهينلمػيناللهػػماي نةاتجػػرنااانالػػجما  ن29-28هػػػ( نم1322ات ن)ًب

هظػػا:نكجػػمبنالةامػػؽنبالةقًػػان ةػػانتػػفن ةػػاينالضػػملاي نلةػػماةنالت ػػثنالجمةػػينتمل مةجػػػرن ًب
 نبالةتػػػػ بنفػػػػينلمػػػػـن95( نم2002-1422اْالػػػػٓةًرنتملةاًهػػػػرنالةهػػػػباة نالالػػػػجباًر نا ن)

 ن3( ن ػػ1999-1420 ن)1اضبؿناللق نالةقماف نلتاالكًاـناله مػر نةكجتػرنالامػانالًاػمض نا
نه1057م

ػػمفنبلتػػم ن68) (نلتػػمبنالة ضػػؿ نلمجٓةػػرنلتػػانالػػا ةفنتػػفنومػػابف نج قًػػؽ:نة ةػػانلمػػيناتػػبنًا
هظا:نماحنالباهمتنفيناضبؿن23-22 نم1996 ةًانالمًةمف نااانالةجافرنال مةجًر ن  نًب

نه221( نم2001-1421 ن)1اللق نل ٓؿنالاًفنالة مي نةكجترنالجتًكمف نا
الجػزةنبال ػٓؿنل  ػرناْالػٓـناللزالػيناتػبن مةػا نااانن(نالةهق نةػفنال ػٓؿنبالةبضػؿنالػ ن ي69)

نه92 نم2003اْهال  نتًابت ن
نه313 نم1(نةهمه نالجضهًؼنفيناللماللرناْالٓةًر نلضمـنالاًفنالزفجمبي ن ػ70)
نه313(نالةضاانهلال  نم71)
نه25-24(نلباةؿنباهااؼنهمأةنلمـنالكٓـنفيناْالٓـ نً ً نهممـن الفنفارؿ نم72)
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ػر ن(ناالم نال73) جقاً  نللوػانالػاًفنالػاازي نج قًػؽ:نا ةػان  ػمزينالالػقم نةكجتػرنالكمًػمتناْزهًا
نـه1986 نلالهرن105القمهاة نم

(نلباةػػؿنباهػػااؼنهمػػأةنلمػػـنالكػػٓـنفػػيناْالػػٓـ نً ًػػ نهممػػـن الػػفنفارػػؿ نة ةػػونالت ػػبثن74)
نه24 نم1972-1392اْالٓةًر ن

نه245(نالتقاة ن75)
نه25(نالباةنال اًا ن76)
نه143ن(ناْهجمـ 77)
نه25(نلباةؿنباهااؼنهمأةنلمـنالكٓـ نً ً نهممـن الفنفارؿ نم78)
نه12(نًهظا:نلتمبنالة ضؿ نْتفنومابف نم79)
نه91(ناْهجمـ ن80)
نه5-1(ناْوٓم ن81)
نه581 نم1(نجمًا ناتفنومابف ن ػ82)
ػمف ن ػػ83) هظػا:ن219 نم1(نًهظا:نجمًا ناللكاناللماللينفػيناْالػٓـناهنة ةػانلمػيناتػبنًا  نًب

نه313 نم1ه نالجضهًؼنفيناللماللرناْالٓةًر نلضمـنالاًفنالزفجمبي ن ػةهم
(نًهظػػػا:ناْالػػػ نالةهت ًػػػرنلتهػػػم نالجقًػػػاةناْالػػػٓةًر نً ًػػػ نهممػػػـن الػػػفنفارػػػؿ ناااناللكػػػان84)

هظػػا:نفػػيناللمالػػلرن26بةمتجػػاهمنالػػ نم19-18الجاتػػي نةاتجػػرنااانالقػػااف نةضػػا نم  نًب
 ن48-47 نم2ا نااانالةجػػػػماؼ نةضػػػػا ن ػػػػػاْالػػػػٓةًرنةػػػػهت نبجاتًػػػػؽ ناهناتػػػػااهًـنةػػػػاكبن

نه315بًهظا:نةهمه نالجضهًؼنفيناللماللرناْالٓةًر نلضمـنالاًفنالزفجمبي نم
ن(نًهظاناهباعنالاْلرنفينهل نه اناللضؿه85)
 ن316 نم315 نم1(نةهمه نالجضهًؼنفيناللماللرناْالػٓةًر نلضػمـنالػاًفنالزفجػمبي ن ػػ86)

هظػػػا:ناللػػػاؽنالكٓةًػػػرناْالػػػٓةًر ن ةػػػاوؿناااالػػػرنلمػػػينلتػػػاناللجػػػمحنالةلاتػػػي نةكجتػػػرنبهتػػػر نًب
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 نبًهظانفيناللماللرناْالٓةًرنةهت نبجاتًؽ ناهناتااهًـن45-17 نمن2 نا1415-1995
نه48ةاكبا نم

-1416 ن)9(نًهظػا:نةتػػمائنالجقًػاةناْالػػٓةًر ناهنةضػال نالوػػف ناتػون مةجػػرناةمػػؽ نا87)
نه51ـ( نم1997-1996هػ()1417

هظػػا:نةقاةػػػرنج قًػػػؽناْتمهػػػرن85-76اْمػػجاي ن ةػػػباةنرااتػػػ  نم(نًهظػػا:ناتػػػبنال الػػػفن88)  نًب
هظػػػا:نةهػػػمه نالجضػػػهًؼنفػػػيناللمالػػػلرناْالػػػٓةًر ن132-111لمػػػاكجباةنفبهًػػػرن الػػػًف نم  نًب
هظػػا:ناالػػملرنالػػ ناهػػؿنالرلػػانتتػػمبناْتػػبابنلّةػػمـن399 نم2لضػػمـنالػػاًفنالزفجػػمبي ن ػػػ  نًب

لةماةنالت ػثنالجمةًػرنتمل مةجػرناْالػٓةًرنناْمجاي نج قًؽ:نلتاناهللنممكانال هًاي نالهمما 
نه40 نم1( ن ػ1413تملةاًهرنالةهباة نانالهر ن)

(ناْتمهرنلفناضبؿنالاًمهر نْتينال الفناْمجاي ناااناتفنًزابفنلماتملرنبالهما نتًابت ن89)
ن نج قًؽ:ناهنفبهًرن الًفهن9-8 نم1لتهمف نا

 نلالػػهرن1ااانالالػػٓـنلماتملػػرنبالهمػػا نان(نًهظػػا:ناٌةػػاينبآااؤ نالكٓةًػػرن ن الػػفنالمػػمفجي 90)
هظا:ناْتمهرنلٓمجاي نج قًؽن:اهنفبهًرن الًف نااان127( نالقمهاة نم1418-1998)  نًب

نه28( نم1997-1397 ن)1اْهضما نالقمهاة نا
نه129-128(نًهظا:ناٌةاينبآااؤ نالكٓةًر ن الفنالممفجي نم91)
ج قًػؽ:نفبهًػرن الػًف ن مةجػرنلػًفنمػة  نااان(ناْتمهرنلفناضبؿنالاًمهرنلٓةمـناْمػجاي ن92)

نه28 نم1977-هػ1397اْهضمانتملقمهاة ن
نه40(نًهظا:ناالملرنال ناهؿنالرلانلٓمجاي نم93)
(نالجقؿنبالهقؿنلهاناتفناما ناتبنا ةانتفناةمفنتػفنلمػين ػمةي نالهممػا:نال مةجػرناْالػٓةًرن94)

نه78 نم1ـ ن ػ1978-هػ1398 نالجااناْبؿ ناة مف ن11تملةاًهرنالةهباة نا
نه36(نًهظا:ناللاؽنالكٓةًرناْالٓةًر نةاوؿنباااالرنلمةلاتي نم95)
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 ن2( ن ػػػػ1960-1380(نال ػػػمةونْ كػػػمـنالقػػػاافنلمقااتػػػي نااانالكجػػػبنالةضػػػًار نالقػػػمهاة ن)96)
نبةضامينال اًث نة ةاناتبنمتتر ن ػ298م نه217 نم1 نبًهظا:نالبالًانفينلمـب

نبةضػػامينال ػػا97) ًثنلػػػنة ةػػانتػػفنة ةػػانتػػفنالػػبًمـناتػػبنمػػتتر ناااناللكػػان(نالبالػػًانفػػينلمػػـب
ػػرنب ػػينةػػفناهللنة لبظػػرنكػػملقاافنالكػػًاـ نجػػملًؼ:ن24 نم1الجاتػػي ن ػػػ هظػػا:نالالػػهرنالهتًب  نًب

نه9 نم1مًورنتهتنةلاجنالةلاج نالهمما:نة ةونالةمؾنفتانتملةاًهرنالةهباة ن ػ
ػػػػرنبةكمهجتػػػم نة ةػػػػانلتػػػػاناهلل نتم ةجػػػمف نة ةػػػػ98) ونالةمػػػػؾنفتػػػانلماتملػػػػرنتملةاًهػػػػرن(نالالػػػهرنالهتًب

نه18-17 نم1الةهباة ن ػ
-140(نًهظػػػا:نةهػػػمه ناْالػػػجاْؿنلمػػػ نةالػػػمهؿنالجقًػػػاة ناهنا ةػػػانهبمػػػجينلتػػػانالػػػا ًـ نم99)

هظػػػا:نةضػػػمااناْالػػػجاْؿنلمػػػ نةالػػػمهؿناْلجقػػػما نلرةػػػمفنلمػػػين الػػػف نااان141-142  نًب
ػػمض نا هظػػا:نةهػػمه ن62-8هػػػ( نةػػفنم1413 ن)1الػػبافنلمهمػػا نالًا اْالػػجاْؿنلمػػ ن نًب

-1427ةالػػمهؿناْلجقػػمانلهػػاناهػػؿنالالػػهرنبال ةملػػر نلرةػػمفنتػػفنلمػػين الػػف نةكجتػػرنالامػػا ن
نه154-53 نم5 نالًامض نا2006

هظػػػا:ن39-38(ناللػػػاؽنالكٓةًػػػرناْالػػػٓةًر نةػػػاوؿنباااالػػػر نلتػػػاناللجػػػمحنالةلاتػػػي نم100)  نًب
-1416 ن)80-74 ناتون مةجػرناةمػؽ نم9ةتمائنالجقًاةناْالٓةًر نةضال نالوف نا

هظا:نالجقًاةناْالٓةًرنباالالتم نلتانالا ةفن هتكر نم1996 نه38-34( نًب
-1399(نالجقًػػاةناْالػػٓةًرنباالالػػتم نلتػػانالػػا ةفن تهكػػر نااانالجمػػـ ن)اةمػػؽ نتًػػابت( ن)101)

نه41-40 نم2( نا1979
 نًهظػػػا:نكتػػػاىنالًقًهًػػػمتنالكبهًػػػر ن63(نةتػػػمائنالجقًػػػاةناْالػػػٓةًرناهنةضػػػال نالوػػػف نم102)

 ن8الػػػػػجًاناة ػػػػػمفنالتػػػػػباي ناااناللكػػػػػانالةجمضػػػػػا نتًػػػػػابت ناااناللكػػػػػا ناةمػػػػػؽ نانة ةػػػػػا
نه33-32( نم1982-1417)

(نًهظػػػا:ناْتمهػػػرنلػػػفناضػػػبؿنالاًمهػػػر نْتػػػينال الػػػفناْمػػػجاي نج قًػػػؽ:ناهنفبهًػػػرن الػػػًف ن103)
نه74 نبًهظا:ناْةمـناْمجاي ن ةماينرااتر نم11م
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نه43-42اللجمحنالةلاتي نم(ناللاؽنالكٓةًرناْالٓةًر نةاوؿنباااالرنلتا104)
نه35(نكتاىنالجقهًمتنالكبهًر نلمتباي نا ناااناللكا نم105)
(ناامػػمانالل ػػبؿنإلػػ نج قًػػؽنال ػػؽنةػػفنلمػػـناْضػػبؿ:نة ةػػانتػػفنلمػػينالمػػبكمهي نج قًػػؽ:ن106)

لػػػمتن85 نم1( ن ػػػػ1999-1419 ن)1ة ةػػػانلػػػزب نااانالكجػػػمبنالجاتػػػي نا  نًهظػػػا:نالججًا
نه174 نم1لم ا مهي ن ػ

الجافمفنفينلمبـنالقااف نة ةػانلتػاالجظًـنالزاهػمهي نةاتجػرنلًالػ نالتػمتينال متػينن(نةهمهؿ107)
نه15 نم1 ن ػ3بماكمه  نا

(نًهظاناْالػرنبال  ػ نلهػانالةجكمةػًف ناالػملرنةم الػجًانتممػااؼناهنة ةػانبة ػمفنلماملػبن108)
نه60-59 نم2003-1424لةانلًال نلةااف نال مةجرناْالٓةًر ن

نه3(نالباةناله ـ ن109)
ن ػػػًم نالجةػػػاين(نت110)  ن5 نم1 ن ػػػػ4ان-تًػػػابتن- ػػػبثنفػػػينجػػػمًا نالالػػػهرنالةمػػػاؼ ناكػػػـا

ػػرنبةكمهجتػػمنفػػينالجمػػًاو نلتػػانالقػػماانالالػػهاي نال مةجػػرناْالػػٓةًر ن هظػػا:ن  ًػػرنالالػػهرنالهتًب ًب
 نًهظػػا:ن90 نم1975-1295الةاًهػػرنالةهػػباة نا نالالػػهرنالرمهًػػر نالجػػاانالرػػمهي ناة ػػمف ن

نهن122 نمن1الججًالمتنلم ا مهي ن ػ
(نًهظػػا:نمػػاحنجهقػػًيناللضػػبؿناتػػبنالجتػػم نمػػتمبنالػػاًفنالقاافػػي نج قًػػؽ:ناػػ نلتػػاالاؤبؼ ن111)

نه351 نم1( ن ػ1973-1393 ن)1ماكرنالاتملرناللهًرنالةج اة نا
لػػمتنلم ا ػػمهي ن ػػػ112) هظػػا:نالةالجضػػل نلٓةػػمـناللزالػػي نج قًػػؽ:نة ةػػان10 نم1(نالججًا  نًب

نه137 نم1993-1413 ن1مةًر نالتانالالٓـنلتانالممفي نااانالكجبنالج
(ناْ كػػمـنفػػيناضػػبؿناْ كػػمـ نلٍةػػاي نج قًػػؽ:نلتػػانالػػازاؽنللًلػػي نالةكجػػبناْالػػٓةي ن113)

نه196تًابت ناةمؽ نلتهمف نم
(نالةججةػػانفػػيناضػػبؿناللقػػ نة ةػػانتػػفنلمػػيناتػػبنال الػػًفنالتضػػاينالةججزلػػي نج قًػػؽ:نومًػػؿن114)

نه4 نم2ػ( ن 1403 ن)1الةً  نااانالكجبنالجمةًر نتًابت نا
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(نهزهػػػرنالهظػػػانةػػػفنجب ػػػًينهوتػػػرناللكػػػانفػػػينةضػػػاميناهػػػؿناْرػػػانْتػػػفن  ػػػانالجالػػػقٓهي ن115)
 ن140هػػ( نم1422 ن)1ج قًؽ:نلتااهللنتفن ػًؼناهللنالا ًمػي نةاتجػرنالػلًانتملًاػمض نا

هظػػا:ناللمًػػرنفػػينمػػاحنالتااًػػرنفػػينلمػػـنالاباًػػر نمػػة نالػػاًفنالالػػومبي نج قًػػؽ:ناتػػبنلػػمه ن ًب
انالمً نالجااث نالتانالةهجـناتااهًـ نه232 نم1هػ( ن ػ2001 ن)1 نةكجترناْب

(ناالػػػملرنةم الػػػجًاناْالػػػرنبال  ػػػ نلهػػػانالةجكمةػػػًف نامػػػااؼناهنة ةػػػاناة ػػػمفنالاملػػػب ناهن116)
نه65لةانلًال ن نم

نه66-54*لٓالجزااةنلفنةب بعناْالرنبال   نالجباةنلماالملرنالالمتقرنةفنم
هظػا:نالةالجضػػل نلملزالػػي ن15 نم1 ػػػن(نًهظػا:ناْ كػػمـنفػيناضػػبؿناْ كػػمـنلٍةػاي 117)  نًب

هظػػػػػػا:ناْتتػػػػػػمجنفػػػػػػينمػػػػػػاحن25 نم1( ن ػػػػػػػ1993-1413 ن)1ااانالكجػػػػػػبنالجمةًػػػػػػر نا  نًب
 ن85 نم2ـ ن ػػػ1995-1416الةهتػػمج نلجقػػينالػػاًفنالالػػتكي نااانالكجػػبنالجمةًػػر نتًػػابت ن

هظػػا:نالت ػػانالة ػػًانفػػيناضػػبؿناللقػػ  نتػػاانالػػاًفنالزاكمػػي ن ػػػ  نة ػػؾنالهظػػان269 نم2ًب
ػاي ن ػػل ػانالةًز  نبةجًػمانالجمػـنلملزالػي نج قًػؽ:نالػمًةمفن207 نم1ملزالي نج قًؽ:نا ةػانفًا

نه72 نم1ـ ن ػ1961اهًم نااانالةجماؼ نةضا ن
(نًهظػػا:ناللػػابؽ ناهػػباانالتػػابؽنفػػيناهػػبا ناللػػابؽ ناتػػبنالجتػػم نمػػتمبنالػػاًفنالقاافػػي نلػػملـن118)

ػػػػانبالج ت225 نم1الكجػػػػب ناهناناهنت ن ػػػػػ هظػػػػا:نالجقًا ًػػػػا ناتػػػػفناةًػػػػان ػػػػمجنابناتػػػػفن نًب
نه101 نم1( ن ػ1983-هػ1403 ن)2الةبهت نااانالكجبنالجمةًر نا

ػػػػا نة ةػػػػاناةػػػػًفناةًػػػػانتمامػػػػم ن225 نم1(ناللػػػػابؽ نلمقاافػػػػي ن ػػػػػ119) هظػػػػا:نجًالػػػػًانالج ًا  نًب
نه367 نم1ال هلي ناااناللكا نتًابت ن ػ

-1401رنالةػػاهي ن(ن ػػٓ نالجًهػػًفنةػػفنة مكةػػرناْ ةػػانتػػفناتػػبنالتاكػػمتناْلبالػػي نةاتجػػ120)
هظػػػػػا:نمػػػػػاحنةهظبةػػػػػرناًْةػػػػػمف نلمتمػػػػػًانالةااكمػػػػػي نالةبالػػػػػبلرن475 نم1 ن ػػػػػػ1981  نًب

نه144 نم1الممةمر ناْضااانالرمهي نالةبافؽنلمةاتبع ن ػ
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 نبًهظا:ناللاؽناْالٓةًر ن64-63(نًهظا:نةتمائنالجقًاةناْالٓةًر نةضال نالوف نم121)
هظا:نكتاىنا28ةاوؿنباااالرنلمةلاتي نم نه38-37-36لًقًهمتنالكبهًر نلمتباي نم نًب

(نًهظػػػا:نلمػػػـناضػػػبؿنالػػػاًف نلمػػػـناضػػػبؿناللقػػػ  نالجقػػػؿنبالهقػػػؿ ن ػػػةفنةبالػػػبلرنال  ػػػماةن122)
 ن14 نم1986 ن1الجاتًػػرناْالػػٓةًر ن الػػفن هلػػي نالةؤالالػػرنالجاتًػػرنلماااالػػمتنبالهمػػا نا

هظا:نهتمًرنالالبؿنماحنةهتمجنالبضبؿ ن ةمؿنالاًفناْالهبي نااانالكجبنا لجمةًر نتًابت نًب
 نبًهظا:نةهمه نالت ثنلهانةلكايناْالٓـ ناهنلمػينالػمةين13( نم1999-1420 ن)1ا

نه68الهمما نم
(نةجًػػمانالجمػػـنفػػينفػػفنالةهاػػؽ ناتػػبن مةػػاناللزالػػي نج قًػػؽ:ناهنالػػمًةمفناهًػػم نااانالةجػػماؼ ن123)

نه131ـ نم1961ةضا ن
ةػػانفػػيناضػػبؿناللقػػ  ناتػػبنبالةججن303(نهتمًػػرنالالػػبؿ نمػػاحنةهتػػمجنالبضػػبؿنلٓالػػهبي نم124)

نه206 نم2ال الًفنالةججزلي نااانالكجبنالجمةًر نتًابت ن ػ
( ن1987-1407 ن)1(نمػػاحنةوجضػػانالاب ػػر نه ػػـنالػػاًفنالاػػبفي نةؤالالػػرنالاالػػملر نا125)

نه158 نم1 نبًهظا:ناْ كمـنلٍةاي ن ػ220 نم3 ػ
ن(ناْالجقاا نالًأجينججًال نفًةمنتجاه126)
هظػػا:نرمًػػػرنالبضػػػبؿنفػػػينمػػػاحنلػػػبن39لكبهًػػػرنلمتػػػباي نم(نًهظػػا:نكتػػػاىنالًقًهًػػػمتنا127)  نًب

نه144اْضبؿ نلزكًامناْهضماينالالهًكي نااانالكجمبنالجاتًرنالكتاى نم
(نًهظا:نة ؿنالهظانفينلمـنالةهاؽنلٓةمـناتين مةاناللزالي نااانالكجبنالجمةًر نتًابت ن128)

نه230م
 ن1لةًػػػاة نااانال تػػػؿ نلتهػػػمف نا(نًهظػػػا:نالةباهػػػؼنلمج ػػػاناًْ ػػػي نج قًػػػؽ:نلتػػػانالػػػا ةفن129)

نه80 م1( ن ػ1417-1997)
نه223 نم1(نة ؾنالهظانفينالةهاؽ نلٓةمـناللزالي ن ػ130)
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تمكالػػجمف ن-(نمػػاحنالةقمضػػانفػػينلمػػـنالكػػٓـنلالػػجانالػػاًفنالجلجػػمزاهي نااانالةجػػماؼنالهجةمهًػػر131)
نه25 نم1ـ( ن ػ1981-هػ1401 ن)1 ػ

نه223م ن1(نة ؿنالهظانفينالةهاؽنلملزالي ن ػ132)
 ن1بةجًػػػمانالجمػػػـنفػػػينفػػػفنالةهاػػػؽنلملزالػػػي ن ػػػػن197 نم1(نالةباهػػػؼنلمج ػػػاناًْ ػػػي ن ػػػػ133)

نه191م
نه25 نم1(نماحنالةقمضانفينلمـنالكٓـ نالجانالاًفنالجلجمزاهي ن ػ134)
نه48 نم1(نماحنالةقمضانفينلمـنالكٓـ نلمجلجمزاهي ن ػ135)
ائنالجقًػاةناْالػٓةًر نةضػال ن(نلٓالجزااةنلػفنهػ  ناْالػ نباْضػبؿنلمقًػم  نًهظػا:نةتػم136)

هظػػا:ناللػػاؽنالكٓةًػػرناْالػػٓةًر نةػػاوؿنباااالػػرنلمةلزلػػي نم66-65ال الػػف نم -21 نًب
هظػا:ناْهجضػمانفػيناْلجقػػمانلملزالػي نمػاحناهناتػػااهًـنة ةػان اتًػر نا23 -هػػػ1404 ن1 نًب

هي نج قًػػؽ:نلتػػاالماًؼنة ةػػ55 نم1ـ نالقػػمهاة ن ػػػ1983 ان نًهظػػا:نالباهػػمتنلٓةػػمـنال ػػًب
نه26 نم1الجتا ن ػ

نه131 نم1(نةجًمانالجمـنفينففنالةهاؽنلملزالي ن ػ137)
نه228 نم1 نبًهظا:نةجًمانالجمـنلملزالي ن ػ81(نالةهاؽنالضباي نًبالؼنة ةبا نم138)
(نًهظا:ن ممًرنالجامانلم نماحنال ٓؿنالة مينلمػ ن ةػونال باةػو نااانالكجػبنالجمةًػر ن139)

هظا:نمان382 نم2انفناهناهت ن ػ نهن51 نم1حنالةقمضا نلمجلجمزاهي ن ػ نًب
نه239 نم1(نًهظا:نة ؿنالهظا نلٓةمـناللزالي ن ػ140)
هظػػػػػا:نكتػػػػػاىن69-68-67(نًهظػػػػػا:نةتػػػػػمائنالجقًػػػػػاةناْالػػػػػٓةًرنةضػػػػػال نالوػػػػػف نم141)  نًب

نهن39الًقًهًمتنالكبهًر نلمتباي نم
نه71(نةهمه نالت ثنلهانةلكايناْالٓـ ناهنلمينالمةينالهمما نم142)
نه165 نم1جمـنبالةهاؽنلٓةمـناللزالي ن ػ(نةجًمانال143)



 

 يجهت كهيت انعهوو اإلسالييت

و 2163 -هـ 6341                          ( 61/2نعدد)ا                                انثايٍ انًجهد  

 53 

                                                                                                                          

(نرمًرنالةااـنفينلمـنالكٓـ نالًؼنالػاًفناٌةػاي نج قًػؽ:ن الػفنة ةػبا نالة مػ ناْلمػ ن144)
نه45 نم1لممؤبفناْالٓةًر نالقمهاة ن ػ

نه120(نًهظا:نةهمه نالت ثنلهانةلكايناْالٓـ ناهلمينالمةينالهمما نم145)
 ن1تػػػػبن مةػػػػاناللزالػػػػي نااانالكجػػػػبنالجمةًػػػػر نتًػػػػابت نا(نًهظػػػػا:ناْهجضػػػػمانفػػػػيناْلجقػػػػما نا146)

هظا:نالةالجضل نلملزالي نااانالكجبنالجمةًػر نا18( نم1424-2004) -1413 ن)1 نًب
 نبالة ضػػبؿنلمػػاازي نج قًػػؽ:ناػػ ن ػػمتانالجمػػباهي نةؤالالػػرن311بمن34 نم1( ن ػػػ1993

ةجًػمان نبن272 نم4 نباْ كمـنلٍةاي ن ػػ217 نم5( ن ػ1997-1418 ن)2الاالملر نا
نه156الجمـنفينففنالةهاؽنلملزالي نم


