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 فقهيلابعد ال
 عنفال ةمعالجفي 

 (*) نورالدين بن خمتار اخلادمي دكتورال
 

، (فقو  ملققومومث)، (فقو  ملودودمل  : )قد يكون  ملطلوونا ملومونر سةملموخ صة ململوخ طن ون مث صو  ص و 
، (فقوو  ملوةيووميال دملالجوودصم )، (فقوو  ملواوونمل  )، (مثفقوو  ملطسم وو)، (آالثوفقوو  ملطوو)، (فقوو  ملطوونمل  ث)
 .دملقممً  بامًء صيرفممً شر ممً د  ثقمفخ  مصخ واجي  صاهم(... فق  ملطنملطاخ)، (ق  ملوةدملفعف)

 :المقدمة
مخ شم كخ ووووووووودهي قض. مصروم  مطام ملطيولر ملوانمل   ملويت  رفهوووووووود   وخ ملوياف ص  أخوتي
دهي ذملث جذدة . مةيخووووووماي ملحلممتمخ دملحلضوووووريهم ص  ملوانمل   دملوقضودة دصةدملخوخ صع غودصيق

رة طمة ووخ ال تيوو  ووووووووخ دظمهووووووووصركوون ة ا ملوركوور دا ملوةوومةيل دا ملونملقووع، غووري أرووم  موووخ  مة 
هم دتوو   ولووردء ملو ووردي ملطسسيووخ و وو   قمقووخ ملورلوورة دملووودي  دملو ووا ، دألسووم ت يوور  قمدمبوو

 ،  ومج ً ممً ودصن ن و تمومً دصع هوذمل فهوي ذملث ر ة خلورية، ذمل. خ دملطغذيخ هلموألومهم أد ملطد م
م در ةهوووم ومهرهوووودملونملجوووحمل ملمةوونر هووون ملىقوودملر  ووووق ملطيمبووخ ملحلقمقموووخ قموودم م دص . درجوو ً 

د ومموووومً دصاهجموووومً د ضوووومةايً  س قم وووودة ملويوووو  ، ثقمفمووومً وذمل يوووود ن ألي  مموووودجوووذدةهم، دهوووو

                                                 

 (.تونس). .أكاديمي باحث (*)
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ةنةة أدملط ةة أدملويمطرموخ، ممً دسدوممً، دومس مبجرس ملطيمبمث ملوشكومخ أد ملجملةزأة أد ملطدودجمةمي
 .زي ً وأد غري ذوك ممم ال يكن ِّ  ملوددملء ملوشما دملبنملا ملوكما وام وخ ملوياف، فكرملً دتا

د ومووووو ، فوووووا  ملطيمبوووووخ ملحلقمقوووووخ يادغوووووي أ  تةاموووووس  ووووووق  ةووووووف ملقبيووووومس دملواووووونمل ي ملوووووويت 
 يسملج ووو دو أد جووورث ا صشوووكوخ ملوياوووف، صووو  ذووووك ملوديووود ملوار وووي دملالجةموووم ي دملالقةملوووم

دملو ممموووي، دملوديووود ملوووودد  دملويووومطي دملىقومموووي، دملوديووود ملووووديد ملقخ قوووي ملووووذي يشوووك  أ ووود 
 . د دصمً  ملقبيمس ملور م خ ا هذه ملطشكوخ، دجنسملً 

ملووووذي  ، صي هووون ملىطوومة ملوركووري دملحلضووومةي ملطرجيوويودملوديوود ملوووديد ملوشووور ي ملىموو
كوخ، قد  دأثامء دبيد دقن هوم، ميك  أ  جالوق صا  دجينس ألوم  ا كمرمخ ملوةيمص  صع ملطش

وووووودذووووك طوووم هلوووذمل ملوديووود صووو   ض و نة قوووني دفم ووو  ا ملوةووومةيل دملبغرملفموووم دملودم وووخ دملجملةموووع و
ملوذي تةقمطع هنية  دكمانجةو   (ملآلخر)دملوارس سملخ  ملويممل ملىم صي، دطم و  ص  أثر ا 

ملي، دا حتقموووق دموووريدةت  صوووع ملىمووو ر ا ملطشوووخلل ملىج ووومي دمللوقوووي دملحلضووومةي دملويمووور 
ومي دسفع ظنملهر دأمدما در ة ملوةنتر دملوةام ع دملوةملمسر، دا بامء ملحلضمةة ووملوةيميال ملو 

ملىج مجمخ دجتذير قمم ملو وم دملو مم خ دملورفق، دترممل صيمي ملوةدملفع دملوةامفس دملوةملمحل 
دملوة ووووووومقف، سد  أ  يكووووووون  ذووووووووك  ووووووووق   وووووووما مللملنصوووووووممث دملهلووووووونايث دملمومووووووومث 

ووومودملونطا و وووووم  مت ، دفقمً ووز  آبوممت  دكمرمودك  هذمل يةا. مث دملوذملتممثو  ،ةجد دملط ة دثو
 .ص  ملطرجيممث دمللورممث دملجل قمً 

ديقنر  وق ملوديد ملوديد ملىم صي ملوكوي دملىمجم  صم ميك  أ  ج مم  ابوديود ملورقهوي أد 
ملورقهمخ ملوةشرييمخ ملويت تكون  ملوذي يةيوق ابلملنص ابطا نصخ  ،ملويوم ملورقهي أد ملوا ر ملورقهي
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ملوويت ت  هور ملق كومر دتنجود ملحلوون  دتضودر ملط ومة  ( دصاهجمومً  صيرفمومً )مب مبخ ملآلوموخ أد ملوملومغخ 
زي  ملوووووودي  ا ملونملقوووووع دملحلمووووومة، دوة قموووووق ملطيمسووووووخ ملوا ريوووووخ ودحتووووودس ملودووووودمل   دتروووووة  ملآلفوووووم  وةاووووو

 .دملوةلدمقمخ ا جمم  خلما ملودي  دتيمومم  دتنجمهمت 

صوو  هووذمل ملوديوود، موومكن   حمل أ  حبووه هووذه ملطشووكوخ ا  وونء هووذمل ملوديوود أد ملجل قوومً دأ  وو
أ وووود ملطوووودملخ  ملوضووووردةيخ وورصوووود دملوةشوووو مو دملطيمبووووخ دملطةمبيووووخ، دهوووون ال ي غوووود  وووو  ملطوووودملخ  
ملقخووووورب دملقبيووووومس ملقخووووورب ملطةملووووووخ ابالقةملووووومس دملجملةموووووع دملودم وووووخ دملو ممموووووخ دملو قمفوووووخ دملوةووووومةيل 

 .طشك ث ملويمطمخدملوي قمث ملوددومخ دمل

دملقةملوومةي  وووق ملوديوود ملوووديد ملورقهووي كث ط وونغمث ك وورية، صاهووم ص  صووخ ملودقووخ دملويمووق، 
ابونملقوووع ملووووذي تشوووك  ملطرجيموووخ ملودياموووخ ملىمووو صمخ أهوووم  دصرمل ووومة ملوة ملوووو ملويوموووي، دمل ةدووومةملً 

 .ملطكن ث دملود م م و 

، (غوممً دصيونصمتموووومً وووووودش  صاموووومً )كوخ مبووووم هوووون صةووووم  ووووووودقوووود  مدوووووو ملىجمبووووخ  وووو  هووووذه ملطش
فهوون ةملجووع ألي ملو ووردي ملووويت كةووحمل  أد خووو ً  مً ووووووووووهمر ا ملحلوو ، دصووم كووم  جقملووووووووووود مدوووو ملىم

  فمهووم ملود ووه، فقوود كةدووو أغوووحمل ص وونسملت  ا صكووخ ملطكرصووخ، دا د ووع صوو ي أسةكوو  صووم د
نسة ألي تونجس مبنجحمل  مسثخ ص مخ خرف هللا فمهوم  او ، ض  وم و تووك ملط ونسملث  اود ملويو

، دكوو  هووذمل ا ةيمسة ملهلمووخ، فا وومس كةمبووخ ملود ووه كوومص ً ووووووووورملء، ض  ووزر ملودم ووه  وووق ملمووووووووومللض
.  صوووو  قوموووو ، صرمل وووومة وشجوووو  ملموووودس وواشوووور، دملمووووةجمبخ وووووود نة ألي ملوكةمبووووخ ا هووووذمل ملطن وووونع

 .  موو  وق بذ  قملمةب ملبهد

مخ ودما ملورقهووووابويوووونر ملورقهموووخ، دابقمووواف، د وخ هوووذمل ملود وووه توووددة بووو  ملطووورملس ابويوووودخلووو
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 . ي  ص  هذمل ملود هوذمل صرمل  ا صن ودك  ه. مخ هلذمل ملويافومبخ ملورقهوووياف، دابطي

درخووور س ووونمل  أ   ،ألجووو  د  ذووووك دملوقووومسة  ومووو  ،دهللا أموووا   ايسة ملوةنفموووق دملوة وووديد
 . ملحلمد هلل ةا ملويمط 

 . دمومدصوق هللا  وق جدمام دمحم د وق رو  دص د  
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 العنفحقيقة المراد ب
وغوونايً دملةسملً ا فووردع  ملطوورملس بيدوومةة ملوياووف ملووونملةسة ا هووذمل ملود ووه، ملوياووف اب ةدوومةه صملوولو مً 

صيرفموخ  وممووخ د قون  فكريووخ د ضومةيخ ك وورية قود تامدوةوو  أقو ر  وودة دهلجوو بوو  أو واخ شوو ، توونةس 
 . دصيمبمت تيرير  دتد  صدونو  دترمم أمدمب  دأصمةملت  دتضدر  ونو  

دقود أثور كوو  ذووك ابطالوقوومث ملوركريوخ دملطذهدموخ دملودم مووخ دملو قمفموخ قصوو ما هوذه ملوةيريروومث،  
. ملقصووور ملووووذي ر  ألي تدمياووومث دملخة فووومث ا  ووودر ملطووودون  دجتوموووخ صووواه  ملوةيمصووو  دبموووم  ملحلوووون 

س ملطرملس ابوياف ا هذمل أ  أ د( دصن ن ممً دصاهجممً دثقمفممً دأسبممً  صيرفممً )دوذوك كم  ص  ملوضردةي 
، بغموووخ بووو  حتديووود بووو  ملود وووه دأ  أبووو   قمقةووو  دأ ووودر صدونوووو  دسمل رتووو  دصالوقمتووو  دموووم ر صوووم يةيووووق

 .ملطالوق ملقمممي ط مة هذمل ملود ه
 :تعريف مختار للعنف

أر فيوً ،  ، مونملء أكوم  قونالً (ملوغوري)أد  ووق  (ملووذملث)ملوياف هون كو  موونل  ودمل ي دملقوع  ووق 
بووودي  أد  ووور  أد صوووذهحمل أد   ووووخ  سةملً صووو  فووورس أر صووو  مجم وووخ، دمووونملء كوووم  صووو ةملً دمووونملء أكوووم  صوووم

 .(1)ألج مجمخ أد  ممتمخ أر كم  غري ص ة دغري صر ر
ووديرملس ابو  ووونل ملال ةوو و و وودمل ي ملو و  (ملووذملث)ق ود دبغوي  ووق  ووونل ملوذي فمو  مل ةودملء دتيووو

 . (ملوغري)أد  ق 
                                                 

: ومررن كلرر  مررا كفرررظ ايررن مننررور  رري لهررا  العرررب ب ولرر . عرررف العنررف يتعر كرراة في رررة  رري الصطررة و رري ا  ررط   (1)
. واعتنرف األمرر أهربظ برالعنف ، ري أمررظ ر   را  يكرن وهو عن ف إكا لم  وعنك  تعن كا  . الر ق ب  العنف الخرق باألمر وقصة

 . 5/555لها  العرب . و ي الحديث إ  هللا تعالى يعطي عصى الر ق ما   يعطي عصى العنف
لكرانن الرب  كر   عر  يرديد وقراا يخالكر  مبررة وب عرة وجرود ال ريء أو ا) ي الموسوعة العرب ة بأن    وجاء تعر ك

مرن  و نطبق هبا المكهوم لصعنف عصى جم ع أنروا  الكاننراة الح رة ودرجاتهرا نر و   . يحص  عص   أو عندظ هبا الكع 
. اإلنهرا  إلرى الح روا ،   رر أ  األرجح رة  ري التنراو  لصعنررف الح   ري تكرو  أجردة ب صررظ عصرى المبرا  اإلنهرراني

و بررا التم  رر  يرر ن العنررف المرراد  .  ررروعة أو مطاب ررة لص ررانو  اسررتخدام ال رروة بصررورة   ررر م( العنررف) وهررو أي ررا  
والمعنررو ،  رراألو  هررو العنررف المبايررر الررب  يتنرراو  األجهرراد، وأيرركال  في رررة، أمررا اليرراني  هررو يحررد  عنرردما يكررو  

ولصعنرف أيركا  ووسران   من ممارسة ح وق  األساس ة أو عندما يمس  ي وجودظ وفرامت  وس مت  اإلنها  محروما  
 ،(الهرررر طرةو  والرعررررا النرررروو  ي رررررة وغ  تط رررررة المهررررم اة، ومنهررررا الحررررروب وا وررررطهاد وال مررررع والبررررور والبررررو  ك

 .545-544، ص 8م، مج8115، 8رب ة، معهد اإلنماء العربي، طالموسوعة الكصهك ة الع
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،  أد تلدمقموومً  ا صووم يووسسي ألي تيامرهووم دأل اميووم فكوورايً إبيقم هووم  (ملوووذملث)ديةملوونة ملوياووف  وووق 
كا  تقع ا تلري ملوركر أد تلري ملو ونل ممم يو ق  م ملقذب دملوضرة، مبجمفمة ملورلورة دبةرنيوو 
ملطملووومحل دابىخووو   ابوةووونمل   دملال ةووودمل  دملونمووولمخ، دابموووة قم  ملوةاسيوووحمل ملوار وووي دملويقوووما ملودووودي 

 . أد جر ممً أد صموممً  ج دايً  (ملوغري)وبدملطم  دملونظمري ب دحمل ملى رملة 
ملىج ومي أد ملودم وي، كمال ةوودملء  (ملآلخور)فوريملس بو  ملال ةودملء  ووق  (ملوغوري)أصوم ملوياوف ملونملقوع  ووق 

 وووق ملقجرووس دملقطوورملي دملق ضوومء، دملال ةوودملء  وووق ملويموورمل  دملودم ووخ دملطاشوو مث دملطسم وومث ملويمومووخ 
 ...دملالجةمم مخ دملومل مخ دغريهم

أد )ملوونملةسة ا تيريووف ملوياوف يورملس  وم صووم يملولو   ومو  ابوياوف ملوقوون  ( قون  دملوريو ملو)د دومةة 
 (. أد ملوياف ملويموي)، دملوياف ملوريوي (ملوياف ملوور ي

ملو حمل دملوشةم دملو ووحمل : دأشكمو  ك رية، صاهم. دملوياف ملوقن  هن ك   اف حمو  ملوالق دملوةورظ
 ...ة ني  دملوةيمريدملوة ريض دملود ميخ ملطغر خ دملوةكرري دملوةر مق دملو

. أصم ملوياف ملوريوي فم و  ملومد دصم ا صيامهم د كمهم، أد حمو  في  ملىج م  دتملورف  ملويمووي
ملوقة  دقلع ملويضن دتدديد ملطم  دهدر ملوداميخ دألت ي ملطزةد مث دملطغردممث : دأشكمو  ك رية، دصاهم

قةوو  ملطوودجم  د ريووحمل ملمووومر دخلووف ملولووم رملث، دتونيووه ملودم ووخ دكوو  صووم يوووسسي ألي ترديووع ملآلصاوو  د 
 . دألف مس ملويمرمل 

دصملمسة ملوياف هي ملبهخ ملويت يملدة صاهم ملوياف، منملء بريو  دمممةمة ، أد ت يره دت ونيغ ، أد  
دهوذه ملطملومسة قود تكون  صةم ووخ ا فورس، . ملوة ريض  وم  دملوة لومر وو  دملوة وخل  ووق أصو مب  دأطرملفو 

 ورقخ دملوقةو  دملالغةملوما دملوضورا دملالفوخلملء، دقود تكون  صةم ووخ كمم هن ملحلم  ا ملال ةودملء ملورورسي ابو
 وووخ، كموووم هووون ملحلوووم  ا ملال ةووودملء ملوملووومسة صووو  مجم وووخ فكريوووخ أد صذهدموووخ أد  رقموووخ جتووومه أفووورملس أد ما مج

 .مجم مث أخرب  مورخ دصيمة خ دصام  خ ووجمم خ ملويت صدة صاهم ملوياف
خ أد ألقوممموخ، دهوذمل يةملونة ابلملونص دقد تكن  جهوخ ملوياوف كوذوك سدووخ صوم أد صا موخ  مطمو

 .ا ملال ة   ملقجايب أد ملوياف ملودملخوي
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، (ملو وووووممديخ أد ملون ووووويمخ ملقة ووووومخ)ملقمووووودما ملودياموووووخ : مودأمووووودما ملوياوووووف ك ووووورية، صاهووووو 
خ دملطذهدموخ دملولم رموخ دملالجةمم موخ دملو مممومخ دملالقةملومسيخ دملو قمفموخ دملحلضومةيخ ودملقمدما ملويرقمو

 . بنج   مر
صوو  تيوودس هووذه ملقموودما أ  ملوياووف ال سيوو  ووو  دال دطوو  ووو  دال جوواس ووو ، فهوون ظوومهرة  دملطهووم 
، أد  موووخ جر وومخ دملجةمم مووخ ترر هووم ظووردي  ةورووخ دت هوور ا بم وومث د ضوومةملث صةيوودسة (1)ألج وومجمخ

 . ملطيةقدملث دملقساي  دملوقمم دملق رملي ملقخ قمخ دملىج مجمخ
د وموو  فووا   موووخ ملوياووف هووي  موووخ . دي مً وونملقووع  وو، دا ملذمل دمل وو  دجوووي ا ملوةوومةيل قوودميمً ودهوو

م، د ةووووووف ظردفهووووم، دتةشووووويحمل  امصوووورهم دصكن يوووووم، دتةشووووومبك وصيقوووودة دصخلملكدوووووخ، تةيوووودس أمدم ووووو
هم ومةيخ، دتةووووودملخ  صووووونةهم دص مهرهوووووم، دتةاووووونع صشك تووووووم مخ دملحلضووووووهم ملوار ووووومخ دملالجةمووووووصيلممتووووو
 . شمة ألذمل مل تقم ملطيمبخ ملحلقمقمخ هلمهم، دتة مةع ر ةهم ا ملالجةوهم دصايرجمتودصيض ت
دصوو  ض، فووا  ملطيمبووخ حلموووخ ملوياووف يادغووي أ  ت لوور  بووارس ص ووةنايث دأ وونمل  طدميووخ ملحلموووخ  

ملويارمووخ، صوو   مووه ملوةيقوود دملوخلملكووحمل دملوةشوومبك دملوةوودملخ  دملوةروورع، دصوو   مووه ملمووةد مء ملطيمبووخ 
  دملطالوقوومث دبيوودر ملالقةملوومة  وووق ملآل ة ملبذةيووخ دملحلقمقمووخ دملويممقووخ، مبيمبووخ ملقموودما دملطوودملخ

دملواةوووم   دملطوووآالث، دصووو   موووه ملجلووونملء هوووذه ملطيمبوووخ  ووووق مجموووع ملقسديوووخ ملوار ووومخ دملالجةمم موووخ 
 ووووق ملجلووونملء هوووذه ملطيمبوووخ  ووووق ملوةووودملبري  دملالقةملووومسيخ دملو مممووومخ دملو قمفموووخ دملويومموووخ، هوووذمل فضووو ً 

حمل ووياوووف قدووو  دقن ووو  د ونوووو  دتة ووون  وووو  قدووو  ممممث ملونقم موووخ دملال ةممطموووخ ملوووويت تة  وووووووووودملو 
ملشةيم  جريملج  دملشةدملس هلمد ، أي أ  تكن  هذه ملطيمبخ  ضومةيخ شومصوخ وكو  ملويامصور دملطكون ث 
ملىج ووومجمخ دملو قمفموووخ دملقصاموووخ دملويمرملجموووخ  ووو  ية قوووق ملقصووو  دي ووونس ملو ووووم ديةجوووذة ملونفوووم  ملوداووومء 

 .ملطددع ردملوةيميال ملط مر دملوة ض

                                                 

 .545-8/544الموسوعة الكصهك ة العرب ة،  (1)
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 من منظور فقهي إسالميالعنف 

ا وور ألي  موووخ ملوياووف ملطا وونة ملورقهووي ملىموو صي هوون أل وودب ملطاوومظري ملطيرفمووخ دملحلضوومةيخ ملووويت ي  
ف موووخ ملوياووف يا وور ألومهووم صوو  صا وونة ممممووي دصا وونة ملقةملوومسي دصا وونة .  وووق دفقهووم دا  وون هم

يوو   وو  صرجيمووخ ملجةمووم ي دصا وونة قوومجني دسمووةنةي، كمووم يا وور ألومهووم صوو  صا وونة فقهووي ألموو صي ي
 . ملودي  ملىم صي دخورمة  ملوشر مخ دصا نصة  ملورقهمخ ملويمصخ دملوكومخ دملطةكمصوخ

دهوذمل ملوا وور ملطةيودس ي ووةجمحمل ولدميووخ ملطيمبوخ ملوشوومصوخ دملحلقمقمووخ حلمووخ ملوياووف دملصةوودملسمليم  
م أجوو  ي ووةجمحمل طةلودوومث  وممووخ  ململوومخ دصاهجمووخ حتةمهووم سدمل ووي ودملجةشوومةهم دتيمظمهووم، كموو

هم دظردفهم ض  در ملحلون  ملويمومخ دملط مة  ملآلصاخ دملوددمل   ورغدخ ا فهم ملطشكوخ دفهم أمدمبملو
 . ملطاممدخ هلم

مث ملورقهمووخ دملقصووونومخ، هوووذمل ملطيوووىن وىن سقموووق ا ملودةملموووومحمل كوووذوك ألي صيووودهوون ي ةجووو 
(. فمثملققوونمل  دملق مووم  د ةوووف ملوةملوور )مخ تةيوووق عفيووم  ملطكوروو  وكمر ملوشر وووهوون أ  ملق وو

وووووونل أد تملوووري يقووونر بووو  ملىج ون مووووملووووذي هووو ،م  فيووو  ملوياوووفوذه ملقفيوووودصووو  هووو و و م  بلريوووق و
  ت اووم  بوو  أ كمصوو  ملوشوور مخ دتوورتدر بوو   ونووو  ملورقهمووخ، ومشر، دهووذمل ملوريوووصدمشوور أد غووري صدوو

مت ، دباوووووومء  وووووووق صاهجمووووووخ ملوا وووووور دملالجةهوووووومس ومت  دقرمل اوووووو  دصيلمووووووونملو  دص ب وووووووحب ووووووحمل أ وووووو
ووووووودملالممخ وملالمةادمطووووو و و و وووووو  أصواديومخ ملطةقووووورةة ا  وووووونر ملورقووووووةدالومخ دملوةوووووو و دفرد وووووًم دصقمصووووود  نالً وو

 . دقنمل د د نملبر

خ عموووودم م د ونهلووووم د ةوووووف وخ هووووذه ملحلموووووودملطا وووونة ملورقهووووي حلموووووخ ملوياووووف صياوووومه أل مووووو 
 امموووقمً صة  صي ملطةكمصووو  دملطةامموووق، اب ةدووومةه باووومء صيرفمووومً وص ب وووميم ألي ملوووورأي ملورقهوووي ملىمووو
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دصا نصخ شر مخ صةكمصوخ ملطيمي دمللملم و، دصخلملبلوخ ملوروردع دملقصون ، دصةنملصووخ ملبز مومث 
 مي دملطقمصود، دوومس اب ةدومة هوذمل ملوورأي  كمومً وابوكومومث، دصةنملفقوخ ملطدومي دملو ونملهر صوع ملطيو

ملوشوور مخ  جز مووًم أد تنجمهووًم فر مووًم أد صنقرووًم موول مًم أد ظوومهراًي أد صيووزداًل  وو  جمموو  ملحلقمقووخ
ملىمووو صمخ ملطةقووورةة صمموووع جملنصوووهم دصيمجمهوووم دأ كمصهوووم دقرمل اهوووم دموووممقميم د مووونر أسوةهوووم 

 .دك ايث صدمس هم دقنمل دهم
، دملووويت سووووو  ووم  وووق ملطيرفووخ ملونمل مووخ (ملويووونر ملورقهمووخ)دهووذمل هوون ملطيووىن ملوووذي قملوودت  بيدوومةة  

نو  دصقمصوووووده درسملا ملالخوووووة ي فمووووو  دملودقمقوووووخ ع ووووونمل  ملورقووووو  ا جز ممتووووو  دكوممتووووو  دقنمل وووووده دأصووووو
دص موك ملالجةهمس دملوخلجم  فم  دصامه  صيمصووخ ملونملقوع دملحلمومة دص وميرة ملوةلونة دفيو  ملوة ضور دأسملء 

 . ملىبدملع ملىج مي ا بك  أجنمل   دأشكمو  دأبيمسه
دوومةة فمويدومةة هاووم  دوومةة شوومصوخ دص وةغرقخ بممووع أفرملسهووم دصررسمليووم ملطيرفموخ دملطاهجمووخ، دوم ووو  

جز مخ أد جمةزأة أد صاخنذة بلريقخ تقومديخ تقةملور  ووق صيرفوخ ملق كومر ملبز موخ دملوروردع ملورقهموخ ملوويت 
 . هي أل دب  امصر هذه ملويونر دأل دب صكن يم د امصرهم

يشوك  ملىطومة ملويوموي   (ملويونر ملورقهمخ)أد ( ملطا نة ملورقهي ملىم صي)دبامء  وق هذمل، فا   
ووم   ومهووم  موووخ ملوياووف مب ةوووف ملوشوور ي ملطرجيووي، أد مل طا نصووخ ملطيرفمووخ ملىموو صمخ ملطةكمصوووخ ملووويت حت 

 . ص ب ميم دصيلمميم ص  أج  فهمهم دصيمبةهم دألجيمس ملحلون  هلم
دتةيوووق  ووذه ملويووونر ملورقهمووخ أصوونة خمةجمووخ، كمبهوومث غووري ملورقهمووخ دملوةملوورفمث ملونملقيووخ أل ملء 

  دصسم وومت ، دملطنملقووف صوو  ملقسملء ملوشوور ي ملىموو صي ملويموو  ملورقهووي دجتوومه أ وو ر ملورقوو  دةجمالتوو
دهلوووذه ملقصووونة أثرهوووم ا  ووومم  سدة صهوووم وويوووونر ملورقهموووخ ا حتقموووق ملقصووو  دملموووةديمس . بنجووو   ووومر

 . ملوياف، دهن صم مادما  ا ثاماي هذمل ملود ه
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 المراد بالعلوم الفقهية
 

. ، دملورقهموخ ج ودخ ألي ملورقو (ملورقهموخ)أد  صم يةدمسة ألي ملوذه  ص  هذمل ملوياونمل  هون  دومةة 
دملورقوو  ا ملووغوووخ هووون ملورهووم ملوووودقمق دملويووووم ملويممووق ابقصووونة دملقشوووممء دملقفيووم  دملحلقوووم ق دموووم ر 

 . ملطيونصمث دملطيلممث
أصم ملورق  ا ملالصول   ملوشور ي فم لووق  ووق  ووم ملق كومر ملوشور مخ ملىمو صمخ ملويموموخ ملو مبةوخ 

 . دملو اخ ملوادنيخ عسوةهم ملوةرملمومخ ص  ملوقرر  ملوكرمي
دصوو  هاووم، فووا  ملورقوو  ملىموو صي يشووم  أ كوومر ملحلوو   دملحلوورملر دملونملجووحمل دملطاووددا دملطكوورده، 

دت دووو هووذه ملق كوومر دت هوور دتووخلج  مبنجووحمل . ملطةيو قووخ عفيووم  ملواووماي دقضووماي ملونجوونس دجوونمل   ملحلموومة
 ووموك  دأسدملتوو  ملىمجم مووخ بمووم  ملوقوورر  دملو وواخ، دمبقةضووق ملوا وور ملالجةهوومسي ملطدوود  ومهووم، دملطرمل ووي ط

دملوقممممخ دملالمةمل  مخ دملالمة  مجمخ دملالمةمل مبمخ دملالموةقرمل مخ دملوذةمل يموخ دملو وممقمخ دملطقمصوديخ 
 .دملوقنمل ديخ دملوضنملبلمخ دملالمةدالومخ دملوةاديومخ بنج   مر

 قمقوووخ صيرفموووخ شووور مخ ية ووودس مبنجدهوووم صيوووىن ملورقووو   -باووومء  ووووق هوووذمل ملطرهووونر  -دي  وووة وو 
، ألذ تشم  هذه ملويدمةة ملورهم ملودقمق دملويووم (ملورق )ص  ملودالوخ ملالمةغرملقمخ ويدمةة  منج ، ملجل قمً دصض

كوذوك   - ملويممق دملى مطخ ملونمل مخ دملبمصيخ ابوشيء أد ملقصر ملطرملس فقه  دتيقو  دملويووم بو ، دملجل قومً 
ة صوو  صقمصوومث ملويموو  صوو  ملودالوووخ ملالصوول  مخ ملطةيوومةي  ومهووم ا جموومالث ك وورية دصامموودمث  وود   -

صوووم تووود    دووومةة ملورقووو   ووووق جممووونع ملق كووومر ملبز موووخ، د ووووق أسوةهوووم  ملورقهوووي دأسملء ملورقهووومء، ألذ ك وووريملً 
دأصنهلم دصقمصدهم دقنمل دهم دص موكهم د ةوف صيلمميم دصيونصميوم ملوويت حتودسهم دت هرهوم دتورج  

 .بماهم دتري   سدةهم دتيمق أثرهم، دغري ذوك
يرفمخ ملوشر مخ ملط ة وملخ ص  هذمل ملطرهنر ملوشمص  ويدمةة ملورق ، هي كن  ملورقو  فهذه ملحلقمقخ ملط

ملىمووو صي جممووونع ملبز موووومث ملوشووور مخ ملونملقيوووخ ا ألطوووومة كو مميوووم، أد كووون  ملورقوووو  ملىمووو صي جممن ووووخ 
ملق كووومر ملوشووور مخ ملبز موووخ عسوةهوووم ملوةرملووومومخ، دبكومميوووم ملقصووونومخ دملوقنمل ديوووخ دملطقمصوووديخ دملطنمل جموووخ 
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ر مخ ووووووووووووزي  ملطضوووودن  دملطيووووردي ا ملطا نصووووخ ملوشوخ دملوضوووونملبلمخ، دفووووق صوووواه  ملورهووووم دملوةاوووووووووووووملوخلجم مد 
ملوووذي يرقووق ألي  (ملويووونر ملورقهمووخ)دهوون ملوووذي ميكوو  أ  جملوولو   وموو  مبملوولو  . دملطددجووخ ملالجةهمسيووخ

خ دملبز مووخ ا سةجووخ ملووقووحمل ملويومووي ملووودمل   وووق صن وون   دصضوومنج  ملطةم وو  ا فقوو  ملق كوومر ملورر موو
 (. ملقصن ، دملطقمصد، دملوضنملبر، دغري ذوك ممم يوي بممج  ال قمً )ألطمة كومميم ملطةان خ ملبمصيخ 

دميك  أ  جرمل  ملوقن  ا بمم  هذه ملحلقمقوخ بدموم  صوم يةكون  صاو  ملورقو  ملىمو صي، ألذ يةكون  
دصووو  كومووومث شووور مخ ملورقووو  ملىمووو صي صووو  أ كووومر جز موووخ فر موووخ دصووو  أسووووخ ترملووومومخ هلوووذه ملق كووومر 
 . صةان خ دصةيدسة بةيدس ص دةكمث ملق كمر دصملمسة ملالمةادم  دصامه  ملالمةدال 

 :دميك  أ  جد  بديض ملوةرملم  هذه ملطكن ث  وق ملوا ن ملآلث

 :(أو العلوم الفقهية)مكونات الفقه اإلسالمي 
 :األحكام الشرعية العملية الجزئية :أولا 

خ، كنجوونا ملى  ووم  ألي ملطةجوومدة دملطة وومدة، دملورفووق ا دهووي ملق كوومر ملورقهمووخ ملورر موو 
 و  ملقص ووخ ملطةكورةة ملطةيوقوخ  هوذمل فضو ً . ملوقن  دملجملمسوخ دملطيمصوخ، دألصكم  تملنيحمل ملط موف

دملونصووومخ دفيووو  مللوووري دألسملصةووو   بنجووونا ملوزكووومة دحتووورمي ملو ووووم دملال ةكووومة دملوخلغموووحمل ا ملونقوووف
 . ية ددتي

 :لمتعلقة باألحكام الشرعية العملية الجزئيةاألدلة التفصيلية ا: ثانياا 
. دهوووي ملآلايث ملوقررجموووخ دملق مسيوووه دملو وووا  ملوادنيوووخ ملوووويت تدووو   هوووذه ملق كووومر ملويموموووخ ملبز موووخ

ا دجووونا ملى  وووم  ألي ملطةجووومدة  (13:ملودقووورة)     : قنوووو  تيووومي: دص مهلوووم
زَُع ِمْن َشْيٍء ِإالَّ َشاانَهُ ِإنَّ الر ِْفَق ال َيُكوُن ِف »: مدة، دقنو  ووووودملطة  ا  (1)«َشْيٍء ِإالَّ زَانَُه َواَل يُاناْ
 :ميووووووووووووووووو م  ملوورأي قنوو  تيوووووووموف دتملووووووووونيحمل ملط وووووو  ا ألصكوم  تملو ، دص مووونا ملورفق دملووووووووودج

 

   .(45:مدا)          
                                                 

داب، براب   ر  الر رق، موسروعة الهرنة، الكترا الهرتة ويرروحها، ، فتراب البرر والصرصة واآل ي  ح ح  أهرج  مهصم (1)
5/4223–4225. 
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 :حكام الشرعية العملية الجزئيةاألصول الشرعية المؤسسة لأل :ثالثاا 
دهي ملويت تيري عصن  ملورق ، أد أصن  ملق كمر، دهي ملقصن  أد ملقموس ملوويت يةنص و  

ىظهمة هذه ملق كمر ملبز مخ دألثدميوم ( أي تكن  دمموخ)هم و، أد ملويت يةنم  ب(أي تنص  )هم وب
 . دتقريرهم
ملوقووورر  ملوكووورمي دكنجووو  صملووودةملً دبيوووض شووونملهد هوووذه ملقصووون  دص مهرهوووم يةم ووو  ا تقريووور أصووو   

وو كوووم  ووووق أفيوووم  ملودشووور دجووونمل   ملحلمووومة   مصووومً دصقدمووومً دصهمماووومً دخم ووومً  أممموومً وش كووومر دصرجيووومً 
 .دقضماي ملونجنس دملحلضمةة دملويمرمل 

دتخلتوووحمل  ووووق هوووذمل ملوةاصوووم  ملويووومر  صوووم ث ك ووورية أخووورب، تةيووووق ابطيووومةي ملووغنيوووخ دملوشووور مخ 
ضومةيخ ملوويت هنيهوم ملوقورر  ملوكورمي اب ةدومة صرجيمةو  ملويمصوخ دصملودةية  ملودياموخ دملقخ قمخ دملوةمةخيموخ دملحل

. دتيري هذه ملوةاصم ث ا جممهلم عصن  ملمةادم  ملق كومر أد قنمل ود ملقصون  دملالجةهومس. ملبمصيخ
 . دك  هذمل ية دس مبنجحمل ملطضمن  ملطيرا دملطاه  ملالمةدال  ويوم ملقصن 

ةضووي ملوووربر بوو  ملحلقمقوخ ملقصوونومخ ملطملوودةيخ ووقوورر  ملوكوورمي، دبوو  قوون  دملوةم مو  ملبز ووي هلووذمل قوود يق
ملىج وومي ملطنملفووق أد ملط ووموف، ملطةجوومدة أد ملطة وومدة، ملط وومير أد  (ملآلخوور)ملحل ووىن دص  صووخ ملورفووق جتوومه 

ملطكووومبر، دصرووومس هوووذمل ملوةم مووو  أ  ملوقووورر  عصووونو  ملوكووو ب دأم ووو  ملويمصوووخ يسصووو  أد يسموووس ألي ملوقووون  
 :دي ةرمس هذمل ملوةاممس ص   د ة أصنة. ملوقن  ملق    دص  صخ ملورفق ا ملقصر كو ملحل   أد 

ي وووةرمس صووو  ملحلقوووم ق ملوقررجموووخ ملالموووةقرمل مخ ملى  ووومجمخ دملورفقموووخ، أي أجووو  ي وووةرمس صووو   مووونر  -أ 
صوو  صن وون ميم أد صيووىن  ملوا وور ا مجمووع ملبز موومث ملوقررجمووخ ملووويت جتيوو  صوو  ملى  ووم  دملورفووق صن وون مً 

 .مهم، بةرمدث ا صرملتحمل ملون ن  دطر  ملودالوخ دسةجخ ملطرملس دغري ذوكص  صيمج
 : قنو  تيمي :دص  هذه ملبز ممث 

: ، دقنو  تيمي(13:ملودقرة)    
: ، دقنو  تيمي(12:ملوا  )          

 : ، دقنو (55:ملوياكدنث)         
 

 . (81:ملوزصر)     
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ذه ملبز مووووومث صنمل وووووع دصيونصووووومث قررجموووووخ صةان وووووخ أشووووومةث ألي صيووووومي ملحل وووووىن دمموووووم يةيووووووق  ووووو
و  دملقجدممء صع أقنملصهم دبم ميم، أد وووووووووونكمً دصاهجمً وومرموووووووم - ص  ً  -دملى  م  دملورفق اب ةدمةهم 

دخوقومً  اب ةدمةهم ص  صرمث مللموق تدمةل دتيمي، أد اب ةدمةمهوم خملووخ صو  خملوم  ملطيوردي دمللوري،
  .مسمدايً دألج مجممً صقملنسملً دصرملسملً هلل  ز  دج   

دمبنجووحمل ملوا وور ا هووذه ملبز موومث دملطيلموومث ملوقررجمووخ تةقوورة هووذه ملوكومووخ ملوقررجمووخ ملقصووومخ ملووويت  
 . تةررع  اهم خملوخ دص مهر ملورفق دملى  م  دملورمحخ دملوو 

ذووك ك قمقووخ ملورلورة ملووويت يقر هووم ي وةرمس صوو  ملحلقوم ق ملوقررجمووخ ملطةملووخ ابورفووق دملحل ووىن، د  –ا 
ملوقووورر  اب ةدمةهوووم مللوقوووخ ملقصوووومخ ملجملونبوووخ  ووووق  وووحمل  ملحل وووىن دملورفوووق، دك قمقوووخ ملهلدمليوووخ دملىصووو   
دملوضوووممء دمللوووري دغوووريه صووو  ملطيووومي ملوووويت ية وووم  وووم كةوووما هللا  وووز دجووو ، دملوووويت ت وووةوزر تقريووور ملحل وووىن 

دهووذه . نقووف  وووق  وومولةهم دملوملوو   وووق ذوووكدملورفووق، ألذ حتقمووق  قمقووخ ملهلدمليووخ ا جرووناي ملواووماي ية
ملط مولووخ ووو  تووددر دووو  تريوو  ألال مب  صووخ ملورفووق دألسملصووخ ملحل ووىن، ألذ فيوو  كوو   ذوووك ص اووخ ملط مولووخ 

 .دجوحمل ر ةهم دفنمل دهم
أ  ملقصووون  ملوشووور مخ تشوووك   أ ووود ملقموووس ملطرجيموووخ  دملل صوووخ صووو  هوووذمل ملطكووون   ملو مووووه هوووي

، مباهجمخ شر مخ دوغنيخ دمممقمخ ددملقيمخ حموددسة دصضودنطخ دصيردفوخ وش كمر ملوشر مخ ملويمومخ ملبز مخ
 .دصمللو   ومهم مباهجمخ ملمةادم  ملق كمر ص  صدةكميم دأصنهلم دص مرم

 :القواعد الشرعية الفقهية: رابعاا 
د ملورقو ، أد وم  ملويومومء دملورقهومء بقنمل وو صمخ دا أ موودهي ملويت تيوري ا ملودةملمومث ملىمو

دهي مب مبوخ ملقطور ملبمصيوخ دملوملومك ملوكو ب دملوقونملج  ملويمصوخ ملوويت تالدوق . مخ ملورقهمخملوقنمل د ملوكو
 وووق جز مميووم ملورقهمووخ، دتةروورع  اهووم ملق كوومر ملوشوور مخ ملبز مووخ، فكووا  هووذه ملوقنمل وود هووي مب مبووخ 
ملوقنملوحمل ملوويت جتموع هوذه ملق كومر ملبز موخ دحتنيهوم دحتومر  وم، صو  أجو  حتقموق بيوض ملقهودملي 

وشووور مخ دملىج ووومجمخ، كمو وووملرة  ووووق هوووذه ملبز مووومث ملوك ووورية ملطةكووومثرة، دملووووة كم فمهوووم ملويومموووخ مل
وووووكم شومهلم طيرفخ  ودمر خ ملمة ضمةهم، دأل م و و ر ي أد تنجم  سيود ا قضومخ صو  قضوماي ملواوماي و

 .أد   وخ ص  جنمل   ملويملر دملحلممة
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مل وووود ملورقهمووووخ دفي وووووو  وووو  دةدس أهوووودملي ك وووورية أخوووورب، قجوهووووم سد جووووو هووووذه ملوقن  هووووذمل فضوووو ً 
أي غوووري أصووون  )دباووومء  ووووق هوووذمل، فوووا  ملوقنمل ووود ملورقهموووخ غوووري ملقصووون  ملوشووور مخ ملورقهموووخ . د م قوووو

 صووم جييوو  كوو  دمل وود صاهمووم  وموومً  (1)، دبماهمووم صوو  ملوروورد   وووق ملط ووةنب ملطضوومني ملطاهجووي(ملورقوو 
فووور  بووو  ملوقنمل ووود ملورقهموووخ  دويووو  أبووور .  ووووق كممجووو  دباممجووو   ووومصً  المسووو  د انملجووو  قم مووومً بذملتووو  سملالً 

دملقصوون  ملوشوور مخ صووم يةملوو  مبن وونع كوو  صاهمووم، ألذ يكوون  صن وونع ملوقنمل وود ملوملوومك ملوكومووخ ملبمصيووخ 
 .ووجز ممث مجيمً صمسايً دشكوممً دألجرمل ممً بملنةة خموملخ دكومخ أد غمودخ دطمغمخ

وشور ي دملو وممقي أصم صن نع ملقصن  ملوشر مخ فهن ملوا ور ملالجةهومسي ملالموةادمطي بديوده ملووغوني دمل 
ي دملوووونملقيي، دا هوووذمل صووو  ملبهووود ملويقووووي دملووووخلملكم مللووو ي دملوةووودملخوي ملطيووورا صوووم جييووو  صن ووونع خيدملوةووومة 

، دأدموع د قو ً  ملقصن  ملوشور مخ أ موق صو   موه ملوركور دملوةيقو  دملوةودبر، دأمجوع صو   موه ملطيوونر جقو ً 
 .ص   مه ملور مث ملوامظرة دملويقن  ملورم ملخ

قبر  دملقظهر بو  ملط ووك ، دأل  كوم  يشوخلكم  ا ملولومبع ملوكووي ملىمجوم  د ذمل يةنب ملورر  مل 
ملووووذي ي هووور ملبز مووومث ديقرهوووم، غوووري أ  هوووذمل ملولووومبع ملوكووووي ا ملوقنمل ووود ملورقهموووخ، هووون طووومبع ملبموووع 

أصووم ا ملقصوون  ملوشوور مخ، فهوون . دملحلملوور دملوضوودر دملو ووملرة قغوورمل  ملمة ضوومةهم دملالمووة همة  ووم
د دملالموووووةادم  دملالموووووة رمل  بنموووووم ر ملقسووووووخ ملواملووووومخ دعسدملث ملووغوووووخ دقنمل ووووود طووووومبع ملوا ووووور دملوةجريووووو

 .ملالمةادم  ملطيردفخ
دهوووذمل ملوةرريوووق ملصووول   دملموووةيمم ، دهووون ص رووور   صيووورا دصاوووة  شووور ي أبد ةووو  فاووون  ملىمووو ر 

ا صيرفووخ ملق كوومر ملوشوور مخ ملويمومووخ  دصيرفووخ هووذه ملوقنمل وود ملورقهمووخ صرموودة جوودملً . د ضوومةة ملط وووم 
 : مخ، دذوك  وق أدج   دة، دصاهمملبز 

أ   صيرفوووخ ملوقنمل ووود ييووو   وووووق صيرفوووخ ملبز مووومث، دذووووك صوووو  جهوووخ ملحلملووور دملبموووع دموووور خ  -
، أصكاوو  ملمة ضوومة  (ال دملجووحمل صووع ملويجووز)قم وودة  -صوو  ً  -فموو   ووري . ملالمة ضوومة دملالمووة همة

كور  ووق ملويومجز  و  دصو  ذووك ةفوع دجونا تغموري ملطا. هلذه ملوقم ودة ك  ملبز ممث ملويت تكن  فرد مً 
                                                 

،  ص ننرر إل ر  ل  رادة الننرر الردق ق  ري هربظ (عصرم ال واعرد ال ررع ة) ري نت هبظ الكرروق بالتكصر    ري فترايي الموسروم ير (1)
 .الكروق 
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ملوةغمري، دأل وذملة ملبمهو  ع كومر دفقو  ملطيوردي دملطاكور ا د وع ملو ممموخ ملوشور مخ دملآلومومث ملويموموخ 
وذوك، دجري ملحلر     ملو مكو ملطةنقوف ملووذي مل يةدو  وو  دجو  ملحلوق صوع بذوو  جهوده، دغوري ذووك 

 . يمصخ ملطذكنةةص  ملوشنملهد ملويت ي ه  ألسةملجهم أد ألخرملجهم مبنجحمل ملوقم دة ملورقهمخ ملو
نة ج وووورة كومووووخ ال جز مووووخ دال وومخ ملوكومووووخ ملووووويت تا وووور ألي ملقصووووود هقووووق ملويقوووووأ  صيرفووووخ ملوقنمل وووو -

تديمضوومخ، أي تا وور ألي ملطا وونة ألوموو  صوو  ملق كوومر دملورووردع دملطيلموومث ج وورة يو ووق فمهووم ملو وومهر صووع 
 .ملودمط  دملطدىن صع ملطيىن دغري ذوك

.( ..رةو ، ملوقضومة، ملوود مة، ملطكورو ،ملويومومء، ملط)ث ملط ووم  أ  توخل   قوموم دص  ملطهم ك وريملً 
دصيوونر . تيومصً  تكمصومومً دتامموقممً  (ملآلخور)د (ملووذملث) وق ملطاهجمخ ملوكومخ ملطةكمصوخ ملويت تةيمص  صع 

 . أ  سياام سي  كوي دسي   مر وك  ملويمط  دوك   صم  دوك  صكم  دوك   م 
ذوك يةيوووق مبيمصوووخ ملط وووم ووم ووموف ملوووديد دسوور هووذه ملطيمصوووخ، ي ملىمجووم  وووودملط ووم  ملوةقريدوو 

فهوووذمل ال ية ووودس حبكوووم جز وووي أد صيونصوووخ جمةوووزأة أد سومووو  جموووزأ، دألسوووم ية ووودس مبنجوووحمل ملوا ووور ملوكووووي 
دوو  يةواتق . ملطةكمص  ملبمصع بز ممت  ا  نء ملوكوممث، دملحلمدي ووكوممث ملوويت تةرورع  اهوم ملبز مومث

بع دمللملمملوووخ ألال صووو  وووود  صوووم حمل ملوووووحمل ملوكمصووو  دملويقووو  ملطةكمصووو  دملورهوووم هوووذمل ملوا ووور  وووذمل ملولوووم
 . ملويممق دملىطمر ملبمصع دملطمجع حب حمل ص ةلمع ملودشر

أ  صيرفخ ملوقنمل د هقق صقملنسملث ملق كمر در ةهم دجةم جهم ملحلقمقمخ ملود قجوهم شورع هللا  -
ةم   ووووق مجووووخ ملويامصووور ملقمممووومخ  كووومر ملوشووور مخ ملبز موووخ، دذووووك ق   هوووذه ملوقنمل ووود تشوووتيووومي ملق

دملحلقووووم ق ملال ةدمةيووووخ دملطيانيووووخ ملووووويت تووووسسي ألي حتقمووووق هووووذه ملطقملوووونسملث دملواةووووم  ، ألذ يكوووون  تلدمووووق 
 قمقموومً د موونايً دفيوموومً حلقووم ق ملوقنمل وود دصوودوناليم دصكن يووم دووومس  ملق كوومر ملوشوور مخ ملبز مووخ جةمجوومً 

 . وق خ ي أصو  دصاش   دصادة  جةمجمً 
 :المقاصد الشرعية: خامساا 
كم ملق كمر ملوشر مخ ملويمومخ ملبز موخ  دصيوونر أ  ملوشومةع تيومي . دهي غمايث دأهدملي د ِّ

قوود شووورع هوووذه ملق كووومر ملبز موووخ وة قوووق غماييوووم دأهووودملفهم ا  مووومة ملواوووماي صووووحمل صوووم يملوووو هم 
 . دياريهم ا سجممهم دجوحمل صر مة هللا دملورن  صامت  دخريملت 
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 كومر صيوددس صو  قدمو  ملويوونر ملوشور مخ ملقمممومخ ملوويت يةنقوف فهوم دملويوم مبقمصد هوذه ملق
 .ملودي  دتلدمق   وق صيرفةهم دملىطمر  م

ألمووو صممً غم مووومً دجةم جمووومً ىظهووومة ملق كووومر ملبز موووخ  دتكمووو  أمهمةهوووم ابقموووماي ا كنروووم ألطووومةملً 
كم دصقملونسه، مبرمل ومة صوم دأسمل هم دتريموهوم دحتقمقهوم ابوكمرموخ ملوويت ية قوق فمهوم ملحلكوم دفوق صورملس ملحلوم 

يخلتووحمل  وووق هووذمل ملحلكووم صوو  صملوومحل صوووحمل ملطاوومفع دسفووع ملطرمموود مباهجمووخ حموودسة دصيونصووخ ا  وووم 
 .دتاقم مً  زيً  دتريمً  دترجم مً وملطقمصد دملوا ر ملطملو ي، فهممً دألظهمةملً دتا

قمصوووودهم دييوووود صوووو  ملللووووا ملطيوووورا دملطاهجووووي صيمصوووووخ ملق كوووومر ملوشوووور مخ ملبز مووووخ مبيووووز   وووو  ص
دحبملوورهم ا  ،دبقملوورهم  وووق ظنملهرهووم دشووكومميم ،دبملوورفهم  وو  صيمجمهووم دصآاليووم در ةهووم ،دغماييووم

ملويت جتيو  حتمو  دأسملء  ،جمجحمل ص  ملوقنملوحمل دملو نملهر دملوشكوممث دملوملنة ملطا نخخ دملط ةوخ دملطكرةة
ممث دملحلضومةي دملىج ومي ص  ك  حمةنمله ملطملو ي دصضمنج  ملحل فمةغمً  د رفممً  هذه ملق كمر أسملء روممً 

 .ملوامهض دملطزسهر دملطةقدر
صيمصوووخ هووذه ملق كوومر ملوشوور مخ ملبز مووخ  -كووذوك   -دييوود صوو  جرووس ملللووا ملطيوورا دملطاهجووي 

مهري دملطووودون  ملووغوووني دصوووم وموي  ووووق ملبمجوووحمل ملو وووودي ملوةيووووومباهجموووخ يلغوووق فمهوووم ملبمجوووحمل ملطقمصووو
مومث تةكمصو  صوع ملبمجوحمل ملطقمصودي دال تيمة و  دال يةلود  ملوداومء ملطيورا ملوشور ي صو  صيوم  دصيل

 .تدلو  دال ترنت 
دصووو  هاوووم، فوووا  ملالوةرووومث ألي ملطقمصووود ملوشووور مخ ا صيمصووووخ ملق كووومر ملبز موووخ يادغوووي أ  يكووون  

دهوووذمل ية ووودس دفوووق صاهجموووخ ملالجةهووومس ملطقمصووودي ا . سد  ألفووورمل  أد ترووورير مل ةووودملوممً  دمووولممً  ملوةروووم ً 
دتوودومً  دسالالث، دحب ووحمل ص ووموك  دميووخ هووذه ملبز موومث، صن وون مً ملمووة رمل  ملبز موومث،   ووحمل ط

 .ملوا ر دصرملتد  دأ نملو  دصم يير  و 
ونموووولمخ ملوشوووورييخ،  ض أل  هووووذه ملونموووولمخ ملطقمصووووديخ حتقووووق دموووولمخ ملق كوووومر ملبز مووووخ ملجيكمموووومً 

 .دص ميرة ونملمخ ملورلرة ملىج مجمخ دما  ملحلممة دملوكن 
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د ملوشووور مخ ا تقريووور ملق كووومر ملبز موووخ، ص وووم  ملوقووون  ملحل ووو  دملوةم مووو  ملوةقووورييب طرمل ووومة ملطقمصووو
كمبهوخ ملو مممومخ أد ملبهوخ )دص  صخ ملورفق، ألذ تقرير صنةة ص  صنة ملى  م  خبملنص جهخ صم 

، دخبملونص ظوري صوم د مووخ صوم (كمجوم  ملوخلبموخ دملى و ر)، دخبملنص جمم  صوم (ملوديامخ ملط مورخ
موخ ملال ةكومل ملولوم ري ا د وع صوم أد  صو  و  أد  ومةي ا  ص  صيوموخ تنتر فكري أد  ضوك )
ابوا وور ألي خملنصووهم د وومق سمل ريووم دمل  وومةهم ا )، فةقريوور هووذه ملوملوونةة ملبز مووخ دملورر مووخ ...(صووم

دصقمصود  (ملآلخور)يةامس  وق  وم  مر دألطمر ألمجم  مبقمصد ملوةيمص  صع ( ملوزصم  دملطكم  دملحلم 
، بو  يةاموس  ووق صيوىن صقمصودي أ ووم ...(لومابً د ونملةملً دتوودملفيمً د ثوريملً، س ونة دخ  ثورملً )ملوةيوميال 

د وق  قمقخ غم موخ كو ب تةملو  مبقمصود مللووق دملالموة  ي دملوشوهنس ملحلضومةي د مومةة ملقة  
 .دتزي  ملودم خ دصاع ملويمرمل  دألقمصخ ملودامم  وملمحل ملىج م  دألة مء ملورمح 

صانطًم حبكم  ملورقهي ملبز ي، أل دب  ألج مجممً  دتكن  هذه ملوملنةة ملبز مخ اب ةدمةهم في ً 
ملوملوومك دملوكمرموومث ملووويت ت ووهم ا حتقمووق جمموو  ملطقمصوود ملويمصووخ دملوغوومايث ملوكوو ب، ألذ يكوون  

المةيلمف  دملمةقرملب  دتقريد  ص  سمل ورة ملوةكوموف أد ألسخموو   ملى  م  وآلخر دملورفق ب  مدم ً 
ملوةكومف دملالصة م  دملوشهنس  ، دهذمل هن    ةمموخ ملودي  دملالمة  ي، د   صقمصد(1)فمهم

 .دحتقمق ملطقملنس
 :النوازل الشرعية: سادساا 

ز  ابوررس أد ملجملةموع أد ملقصوخ أد ملويوممل، كام ووخ وملوانمل   هي مجع   وخ، دملوام وخ هي ملونملقيخ ملويت تا
وكخلدجمووخ  وو  ملالمةا وومل دملوةجوومةة ملى ملال ةدووماي ملحلوورملةي، دملوينطووخ، دملوياووف دملىةهووما، هووذمل فضوو ً 

 . ملوة ع ابق ضمءد 
دهوووي ت ووومق  وووذمل ملالموووم  اووود ملطموكموووخ ابلملووونص، دذووووك وةممزهوووم  ووو  ملقمسووومء ملطرملسفوووخ هلوووم،  
كمققضوووومخ دملونقووووم ع دملورةوووومدب دملقجنبووووخ دملط ووووم  ، دىفرملسهووووم مبيووووىن  ملوووونص فمهووووم، هوووون  ونهلووووم 

 . دصدمغةةهم دشديم دتيقدهم دتدملخوهم

                                                 
ص صهررا، أو بحمرر  اإلنهررا  عصررى التكص ررف والترردين بإيبرراد المصررالك وتكي رهررا وبرردرء المكاسررد أو ت  و عبررر عررن هرربا أح انررا   (1)

 .وا متيا 
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ري ابواووونمل   ملورقهموووخ، دذووووك التملوووم  ملقدي خبملووونص دملوةيدوووري ابواووونمل   ملوشووور مخ أ وووم صووو  ملوةيدووو
 د منر ملققضمخ دملحلنملسث ملط ةجدة، دالتملم  ملو مجموخ ابحلونملسث ملبز موخ ملورر موخ ملوويت تكون  صن ون مً 

ووروووردع ملورقهموووخ ملوووويت ال حتةوووم  ألي كدوووري ج ووور ملموووةادمطي، دملوووويت  ورقووو  ملق كووومر ملبز موووخ أد صن ووون مً 
 . ة  كم جز ي خمص  ميةنص  ا رخر صلمفهم ألي ألصدمل

أصم ملوانمل   ملوشر مخ فهي صيقدة دصة يخ دصةدملخوخ دصةشومبكخ، دص مهلوم   ووخ ملوياوف دملىةهوما، فهوي 
صووو  أخلووور ملواووونمل   ملطيمصووورة دأ قووودهم دتود وووهم بغريهوووم، دهوووي حتةوووم  ألي ج ووور غوووري ي وووري ورهمهوووم دفوووك 

 . ةهمغمن هم دةفع ود هم دبمم   ونهلم دحتديد أ كمصهم دألسملصخ صيمب
دهوووذمل صوووم  وووري برقووو  ملواووونمل  ، دهووون ملوا ووور ملوووودقمق ا ملونقوووم ع دملوا ووور ا  قم قهوووم د نملة وووهم 
دص ب ميم دترر ميم دصآاليم، دهذمل أصر شم  دسقمق دصض  ال ياهض ب  ألال ملمقق ملو مقوحمل دملطودقق 

 . ملورم و دملط وو ملوملمس 
وا ر ملبز ي ا ملق كمر دملط م   دملونقم ع، و صهممً  كوممً   د وم ، فا  صيرفخ فق  ملوانمل   ييد ألطمةملً 

دبغووووري ملى مطووووخ  ووووذمل ملويوووووم تةاوووومثر . ا صيمبووووخ ملق كوووومر ملوشوووور مخ ملويمومووووخ ملبز مووووخ أصووووم ً  دصاهجوووومً 
دهللا مود مج  فون  كو  . ملبز ممث دتةيمة  ملطيلممث دتةملمسر ملىةملسملث دتةجمىف ملحلون  دملطيمبمث

 . ذي  وم

 :ةالمستثنيات الشرعي: سابعاا 
دهي ملويت جتري  وق خ ي ملقصن  دملوقنمل د ملويمصوخ ا ملموة رمل  ملق كومر ملبز موخ ال ةدومةملث 

 .شر مخ ةج و ملالمة امء د دوو    ملقص 
دتوورس ملط ووة اممث ا أصوون  ملورقوو  أد أصوون  ملق كوومر ،كمووم هوون ملوشووا  ا ملالمة  ووم  ملوووذي ييوود 

طملوو خ جز موخ ةملج وخ، أد ملموة امء صو  صقةضوق  ملمة امء صو  ملوقموماي ملبووي، أد ملموة امء صو  ملوودوم  ملوكووي
ملويموونر طنجووحمل خملوونص قصوور صشووردع ةملجوو ، دكمووم هوون ملوشووا  ا ملالمووة امء ا ملق وونمل  دملقشوو مص 

 ...دملق كمر دملقسوخ دملطقمصد دملويو  دملوقرمل   دتملمةيف ملوشرييخ
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 ومالث د أد صونة أد ونمل د ملورقهمخ ص  خو   ملموة امء شنملهووكمم ترس ملط ة اممث ا ملوق
م تو وق بقنمل ود أخورب دتةرورع  و  قنملووحمل وم و بيخ ووق ال تكن  فرد مً  دة دصادةجوخ فمهوم، دألس و

، ألذ ال بوود أ  (ملوضوورة يووزمل )ملمووة امء صيمقدووخ ملبوومي صوو   موونر قم وودة : دصوو  أص وةهووم. أخوورب
ور ملوضورة دملىيو ر  ووق ملبومي طملوو خ ملجملود  ومو  دأهوو  د روظ ملحلقون  دملقصو  دحتقموق وي 
 . ورسع دملوزجرمل

د ملووويت ت ووة ىن صوو  قنمل وود وصوو  خوو   ملمووة امء صوومك دقنملوووحمل تكوون  مب مبووخ ملوقنمل ووكمووم توورس 
  ملطيوردي  رفومً )ملط ة امة صو  قم ودة ( ال   ة وويري ملولمةئ)دة وأخرب أك  دأ م دأمجع، كقم 

ة ، دملط ووووةاد ا ملالمووووة امء هوووون  وووودر ملال ةدووووم(ملويوووومسة حمكمووووخ)دصوووو  قم وووودة ( كمطشوووورد  شوووورطمً 
ابق وووورملي ملولمة ووووخ دملحلمسثووووخ دملويمة ووووخ، ألذ ال  وووو ة ألال ابويووووري ملطنجوووونس دملطلوووورس دملطيموووون  بوووو  

 و  ملوشورد  ملقخورب ال ةدومة  زملع دملحلونملسث ملونملقيوخ دملط وةجدة، هوذمل فضو ً ودملو مبق وقضماي ملواو
 . ملويري دملويم  ب 

   مونر ملطقمصود ملطشورد خ، كمم ترس ملط ة اممث ا ملطقمصد ملوشر مخ كممة امء ملطملمحل ملطوغومة صو
ورج ووم  شوور ي صيةوو  دأصووم ، ألذ ملطملوومحل ملطوغوومة ا ملطمووزمل  ملوشوور ي ملوملوو م  دا ملطيموومة ملطملووو ي 
ملقصم ، هي جمرس صامفع صلرد خ ال  و بملوخ حلقمقخ ملطملمحل دكاههم دجنهرهم، ألصم وكنرم صملومحل 

صقمب  ترنيو صملمحل أدمع دأمشو   مل مخ دشكومخ، أد وكنرم صملمحل  مقخ دحمددسة دصا  رة ا
دأ وووم، دألصوووم وكنروووم صملووومحل صسقةوووخ دجموووزأة دصهوووزد ة دصضووولربخ ا صقمبووو  تضوووممع صملووومحل أسدر دأمجوووع 

 .دأ در دأموم
صملو خ ملال ةكمة ملويومطي دملوينطوخ ملالقةملومسيخ ملحلمديوخ طاومفع صوغومة ا ج ور : دص  أص وخ ذوك

  ووق   وما ملالموة ممة ملطوم  دملحلضومةي ملويومطي، ملوشرع دصقمصده ملحلقمقموخ، ألذ هوذه ملطاومفع  ث
د وق   وما تكومفس فورص ملوةامموخ دملويدملووخ بو  ملوشوينا دملقصوم دحتقموق ملوةونمل   ملوغوذمل ي دملقصو  

دهوووذه ملطاووومفع ال حتقوووق مووونب صلووومصع ملال ةكووومةي  ملالبةوووزمل ي  . ملالقةملووومسي دملو ووووم ملالجةموووم ي
 (.ومخدشركمث دسداًل دصا ممث ألقومممخ دسد  أفرملسملً )

كمووووم توووورس ملط ووووة اممث ا  موووونر ملق وووونمل  دملقشوووو مص دملودم وووومث دملحلضوووومةملث دا  وووودة 
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ديةجدس هذمل ملالمة امء بنةدس صنجدمت  . صدةكمث دص م  سومومخ دشر مخ دوغنيخ دمممقمخ ددملقيمخ
زي  دملوخلجم  ودملجةرمء صنملجي  د وف قنملس   دجمم  صسيدملت  دحمدسملت  دفق ص وكمخ ملورهم دملوةا

 .فخ دملطضدنطخملطيرد 
أقرهوووم ملوشووورع ا  د ووووق ملويمووونر، فوووا    موموووخ ملالموووة امء ملوشووور مخ  قمقوووخ ألمووو صمخ سقمقوووخ جووودملً 

صا نصة ، دس و ألومهم ملحلممة ا  ركةهم دأ نملهلم، دج دهم ملويوممء دملجملةهدد  دملمققن  ا أ ممهلم 
ملص، د  وو فمو  ملواروناي، ملط ةورخ دأج مةهم ملطةان خ، دهي  وم  ممق دصرمل  ةقموق تدةووق فمو  مللون 

 .دتز  فم  أقدملر ك رية ألال  ص  دفق  ملودمةي دأيده دثدة  ابوقن  ملو مبو ا ملحلممة ملودجمم دا ملآلخرة
دتةملوو  ملط ووة اممث ملوشوور مخ ابق كوومر ملبز مووخ ملتملووم  ملالمووة امء صوو  ملقصوو ، صوو  جهووخ ألخوورمل  

ز ووي، أد ألخوورمل  شوو و صيوو  صوو  ملوروورع ملط ووة ىن صوو  ملقصوو ، أد ألخوورمل   موووخ صيماووخ صوو  ملحلكووم ملب
 . كم جز ي أد فةنب جز مخ أد صنةة جز مخ

دملطةرق  ملوذي ال يدةل ملط ة ىن كاص وخ دصنة دفردع، دملوذي ال يدةل ملالمة امء ك قمقخ صيرفموخ 
( ملبهو  ملالموة ام ي)، فهذمل ملطةرق   ذمل (1)دص وكمخ صاهجمخ دف  شر ي سمل   وق ذملت  دصةمل  بغريه

ورمل  وخ ملوةرقو ، ونقن و  ا سمل ورة صو  مللوور ملويجموحمل بو   دال  و  صشوةممً  ن  صةرقهومً ال ميكا  أ  يك
ملطةشووم مث، دصوو  ملوة وونيخ بوو  ملط ةوروومث دملوةررقووخ بوو  ملطةموومث ث، دهووذمل  وو  ملوضوو   دملوديوود  وو  

 .ملودي  دصدونو  دصقملنسه، دهن    ملوضمق ا  ممل ملوا ر دسجمم ملقثر
صوو  , يالدووق  وموو  قوومجن  ملط ووة اممث ملوشوور مخ( ةوو  ملورفووق ابآلخوورص  ص, ملوقوون  ملحل وو ) دص ووم  

جهووخ  وودر ملوملوونة دملق وونمل  ملووويت ال ي ةدووع فمهووم ملوقوون  ملحل وو  دال ي وو  ر فمهووم ملورفووق، كملوونةة أليوو ر 
، دكملوووونةة مل ةموووومس غو ووووخ ملوقوووون  صووووع ملطةهوووومد  ا دملجدمتوووو  دجر ووووممً  ملبوووومي دملوةشووووديد  وموووو  ج وووودايً 

دة  وووووق ملمةوووو  ملوغووووم ي ووووووووووووووء دملوة صمووووذ دملطوووونملطا  دملونملفوووودي ، دكملوووونةة ملوشسدوممت  صوووو  ملقباوووومووووووووودص 
 . دملو م ر ملطر د دملممةا دملطردع دملط را دملطضو 

                                                 

سرررتيناء بحرررث األسرررتاك الكاوررر  األا عبرررد الررررحمن ال رررع    ررري مبصرررة البحرررو  الك ه رررة ا مرررن البحرررو  الك ه رررة  ررري  (1)
وبعض معصوماة معصمة ال واعد الك ه ة التي ينهض يها مبمرع الك ر  اإلسر مي ببردة، والتري هصصرت  ري . المعا رة

 .ض محتو اتها معصوماة عن مهتين اة أو استيناءاة ال اعدةبع
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دملموووة امء هوووذه ملوملووونة دملةس د بوووو مبووونملةسه دصقمصوووده دقنمل وووده، دهووون صضووودن  مبيوووميريه دحمةووونر  
ملوةودقمق حب وحمل صيلممتو  دص ب ومت  دحمدسملتو  مبنمل يا  دك  هذمل يقرةه أه  ملوة قمق دأص ما ملوا ر د 

دوذوك تام  ابوملنة ملط ة امة  نملبر دةدملبر جتيوهم صسسملة  وق صواه  قونمي، ال ألفورمل  فمو  . دجممالت 
دال تررير دال صدموغخ فم  دال ترنيو، ألذ أل  ألي ر ملبمي دصنملجهخ ملمة  صضدن  بيدر ملوةيدي دصاوع 

دهللا , مل وومة كوو  شوويء حب وود  دج وودة  دجهةوو  دمسةوو  دةمسوو  د قمقةوو ملودغووي دسفووع ملوةهوومد  دملوةقملووري دصر 
 .ملهلمسي ألي منملء ملو دم 

 :الخالفيات الشرعية: ثامناا 
ديرملس  م ملوقضماي دملط وم   دملوروردع ملوويت ملخةوروو فمهوم أج ومة ملويومومء دمل هملو  جتمههوم ملتروم   

( ملوقضوماي ملل فموخ)أد ( ي ملورقهيملل )أد ( فق  ملل ي)دهي ملويت تيري بيدة  امدي ، صاهم . صم
 . ، دغري ملطةرق  وم  ا أ كمر ملودي  د ونص  دصيمةف (ملط ةوف فم )أد 

دهذه ملل فممث شديدة ملالةتدم  ابويوم ملورقهي ملورر وي أد ابوروردع ملورقهموخ دملق كومر ملبز موخ، 
ملالمةادم  دملالجةهومس، دأل  كمجو ترتدر بنج  صم بيوم ملويقمدة أد  وم ملوك ر، دبيوم أصن  دصامه  

 .دبقضماي ملوركر دملطيرفخ دملحلضمةة دملطدجمخ دملويمرمل 
صو   ودة جهومث، فهون صهوم صو  جهوخ  دملةتدمطهم ابق كمر ملورقهمخ ملوشر مخ دملبز مخ صهم جدملً  

-تقرير ملالخة ي ا ملبز ممث دملورردع ملورقهمخ دوذوك قمصو ملطذملهحمل ملورقهمخ دتقرةث، دهون صهوم 
 ،دابجملةهد ملواومظر فمو  رير أمدما هذمل ملالخة ي ملطةملوخ ابواو ملوشر ي جر  ص  جهخ تق -كذوك

صوو  جهووخ مل ةموومس ملوخلجووم   اوود دجوونس ملالخووة ي  -أيضوومً -دابونملقووع دصةغريملتوو  دصيلممتوو ، دهوون صهووم 
صرمل مًة وومقمصد دملطملمحل دص ميرًة وونقم ع دملويقن  دملمةجمبًخ وشصر ابالصة م  دأل مم  ملودي  دتريموو  

 .ريره ا ملوارناي دملحلممةدتق
دت  ووووة وو صوووو  صيرفووووخ ملل فموووومث ملوشوووور مخ قضوووومخ أسبمووووخ أخ قمووووخ، تسمووووس وملووووممغخ صوكووووخ  

خ فمووخ، تيووري ملآلخوور دترهووم  جةوو  دتووةرهم ط مورةوو  دتيووذةه دتاملوور  دتةجوومد   وو  خل وو  دمووهنه 
حلووق دباوومء دتيموو  صيوو  ا سمل وورة تكمصومووخ تنمل وويمخ تيمدجمووخ، صوو  أجوو  حتووري ملوملوونملا دملونصوون  ألي مل

 . مللري ملطشخلل دص    ممتام مجميمً 
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دال شوووووك أ  هوووووذه ملوقضووووومخ ملقسبموووووخ ملقخ قموووووخ ا  ووووووم مللووووو ي ملورقهوووووي دملحلضووووومةي تيوووووري 
عسا مللوووو ي دملحلوووونملة دملوةيمصوووو  دملوةيووووميال صووووع ملآلخوووور ملورقهووووي دملطووووذهيب دملالجةهوووومسي  ملصوووول  مً 

 . دملحلضمةي بنج   مر
خ د موموووخ تيووو   ووو  صيرفوووخ  ومموووخ دملمووويخ دشووومصوخ، هوووذمل ملقسا هووون ص ووووكمخ أخ قموووخ ور مووو 

 ن ملوةنملص  دملوةيومد  صوع ملآلخور، دجت ود  قوموخ فريودة  دطن ممً  ابطاممً  دتيكس ألةملسة  قمقمخ دتنجهمً 
ملوذي يود  ( ملوةجمه  ملطذهيب)أد ق  ( ملبه  ملطذهيب: )ا ملمةديمس ملوةيملحمل ملطذهيب، دق  أل  ش و

 .دأثرملً  دصن ن مً دفي ً  ذمل ً   وق ألقملمء ملآلخر د در ملالهةممر ب ،
دباوومء  وموو ، فووا  تاوومد  هووذه ملل فموومث ابطرهوونر ملويومووي ملونملمووع، بةاوومد  أموودمب  دأصوونو   

 فممث بلمبيهووووم مللوقووووي ملوقممووووي ملطن وووون ي ودصامهجوووو  د ةوووووف صةيوقمتوووو ، دبةاوووومد  هووووذه مللوووو
نصووخ صةكمصوووخ ا قضووماي ملىج وومي ملحلضوومةي ملطدوودع، فووا  تامدهلووم  ووذي  ملال ةدوومةي  ممسمووس طا 

ووووو ت  دص وملل ي دصشةم و و و و و أد ( فق  ملل ي)أد (  وم ملل ي)وق  وم  ملمم وم و ، ميك  أ  جلوو
 ووم  ألطوومة صيووورا ( ملبز موومث ملل فمووخ)، دملووويت تيوومض صن وونع ملل فموومث أد (ج ريووخ مللوو ي)

وووومة صاهجموووخ  ومموووخ دصن و ، مبرمل ووووجووومصع وكووو  صررسملتووو  دصكن تووو ووووو و ن مخ ددملقيموووخ دبام موووخ دفمقموووخ وو
 . تكمصومخ دتيمدجمخ

ع  تامد  ملق كمر ملوشر مخ ملبز مخ مبيز     ألسةملل هوذمل ملويووم : دص  هام، فاج  ميك  ملوقن  
د ماموومً، فووا  هووذمل ملوةاوومد  موومنةث ملطوواه  ملوةجزي ووي ىيوورملس ملق كوومر،  أد ابوةغم ووي  اوو  دووون جز موومً 

دملوديضوومخ، دألي ملودووودمل   ملو وول مخ دملوشووكومخ ملووويت ال تيوومض جروووس دموومسسي ألي ملطيمبوومث ملبز مووخ 
 مم ينةثو  هوذمل ملوةاومد  صو   ايسة ملوةيملوحمل  ملطشك ث د مق ملق صمث دبنملط  ملقصنة، هذمل فض ً 

نملهر ص  ملوةكرري دملوةر مق وملطذهيب دملولم ري، دص  تيمظم حلمالث ملوةنتر دملوةذصر دملوةيكر، دةمبم و 
ا رخووور صلمفووو  ألي موووم مث ملورةاوووخ دملالقةةوووم  دملحلوووردا ملقهوموووخ دموووممسة  دملوةياموووف، دةمبوووم يوووسسي
 . ملال ة   دهمماخ ملمة 

صو  ملقص وووخ ملل فمووخ ملوةقريدمووخ، ملوريو  ملوروو ي ملط ةوووف ا حترميوو  بو  ملويوموومء دسملخوو  ملطووذملهحمل  د 
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ييونس هوذمل مللو ي د . ملوويت يوخلملد  جشومطهم بو  ملالموة ممة ملطدوم  دملوةيمصو  ملم ونة (1)كمويم  ابودانل
ألي مجوووووخ أصوووونة ج ريووووخ د مومووووخ تةيوووووق ابطوووودةل ملوشوووور ي دملواملووووي دملطقمصوووودي، دابواةمجووووخ ملحلمصوووووخ، 
دابوي قوووخ عصووونة أخووورب دمبيلمووومث خمةجموووخ ك ووورية هلوووم سدةهوووم دأثرهوووم ا بموووم  ملحلكوووم دتدمماووو  دتقريوووره 

 . دترجم   دصرملجية  دغري ذوك
دتوووودومً   بمووووم ً ) ألي حتقمووووق ملوقوووون  ا هووووذمل ملط ووووم دملحلووووق أجوووود ا هووووذمل ملو وووومم  و ووووو صوووود نملً  

دذوك ق  ص   هذمل قد يضري  وق هذمل ملود ه طمبع ملوةرريع ملورقهي، دةمبوم ...( دترجم مً دتقملمدملً 
 .قد ييمق  موخ ملل ي، د   جاشد ملالترم  أد ملونفم  أد ملل ي ملورقهي ملحلضمةي

دة  يو  أ  تاومد  هوذمل ملط وم  يادغوي أ  دوك  ملوذي أس ن ألومو  مبنجوحمل طدميوخ ملود وه دصاهجمةو 
 : م  صدمسئ صيونصخ صاهم

 .أ  هذمل ملط م  خ ا دملجةهمسي تالدق  وم  قنمل د  وم ملل ي دقنمل د ملوا ر دملالجةهمس -
أ  ةأي بيووووض ملويوموووومء إبجكوووومة ملويموووو  ا ملوداوووونل ملوربنيووووخ ييوووود صوووو  قدموووو  ألجكوووومة ملطاكوووورملث  -

وك دجووحمل أ  يو ووق مبوواه  تلدمووق قنمل وود ملطيووردي دملطاكوور ملط ةوووف فمهووم دووومس ملطةرووق  ومهووم، دوووذ
، دأ  تكوون  هاوومل صملوومحل ملطاكوور ملط ةوووف فموو  ابوموود دملوقوونة وودر تغمووري : دصوو  ذوووك. ملط ةوووف فموو 

أةجوو  صوو  ملطملوومحل ملطنجوونسة، دأ  يةووني ملوةغمووري صووم حمل هووذمل ملوةغمووري، دهوون د  ملقصوور أد صوو  يقوونر 
 . صقمص ، دغري ذوك

ةيوقووخ مبوواه  ملوا وور ا هووذه ملوملوونةة ال جتمووز ا كوو  ملق وونمل  حتلوومم ملوداووك دكوو  هووذه ملقصوونة ملط
نبم  ابال ةووودملء دملوةياموووف، دذووووك وووونةدس مللووو ي ا  كوووم وووووووووملووووذي يةيمصووو  ابووووراب، أد ملوةيووور  طا 

ملويم   ذمل ملوداك، دويدر ملورم ودة صو  مممةموخ ملوياوف ا صاوع هوذه ملطيومص ث، دوةقوديرملث خمط وخ ا 
 . زي وجةهمس دملوةلدمق دملوةاملورهم دملال
 :الفروق الشرعية: تاسعاا 

                                                 

  يتعصق هبا الميا  ينكس المعامصة الربو ة أو المعام ة األهرة، وغنما يتعصرق باإلنهرا  الموظرف أو العامر   ري هربا  (1)
 .نن ر عمص  اإلدار   البن ، والب  يت اوى أجرا  
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ي ووورملس ابورووورد  ملقصووونة ملوووويت تروووخل   وووم ملطةشوووم مث ا ملوملووونة دملطدووومي دملقمسووومء، ألذ أل  هوووذه 
ا ملوةرريوق  دملويوم ابورورد  صهوم جودملً . ملطةشم مث  ةوف ا ملحلقم ق دملطيمي دملق كمر ملوشر مخ

دص م  . نة ملطةشم خ ا ملو مهر دملطدىن دملط ةورخ ا ملحلقمقخ دملطيىنب  ملقشممء أد ملقفيم  أد ملقص
دهاومل صوم ي يووري . ملوةرريوق بو  ملورشونة دملهلديوخ، دبو  ملودمووع دملووراب، دبو  ملواكوم  دملو ورم : ذووك

دقوود تاووومد  ملويوموومء قوودميًم د ووودي ًم ... ابوروورد  بوو  ملوقنمل ووود دبوو  ملق كوومر دبووو  ملطملوولو مث
دهون ا  مجوخ أكمودة دصو وخ ووزايسة ملوا ور . مل ملويووم ملوودقمق دملورقموق دملويمموقأشممء ك رية ص  هوذ

فموو  د ووري  كاوون ه دألظهوومة ألشوورملقمت  دأجوونملةه ى وومءة ملولريووق دأل ةة ملو وودم  طنملجهووخ ملطشووك ث 
ملوينيملخ دجتمد  ملومل رملث ملوي مر ص  أج  ملونصن  ألي ملطقملنس عقنر ملونمم   دأفض  ملطقمصد 

 . وم ملواةم  دأ ن  ملوددمل   دأم

د  وووخ ملوياووف ا  ملوور  ملحلم وور تود ووو بيدوومةملث تةشوومب  صيهووم أد تةووودس دتةملوو   ووم، دصوو  
 دوومةة ملىةهووما دملوةوودصري دملوشوودة دملوغو ووخ دملوةي ووري، د دوومةة ملبهوومس دملوقةووم  دملطقمدصووخ، د دوومةة : ذوووك

 . ملويقنبخ دملوةاسيحمل دملوةيزير

صرملسمليم د در صدوناليم، بامء  ووق  وونر  دهذمل كو  يد ن ألي حترير هذه ملطمللو مث دبمم 
 صدامومً  صو   ووم ملورورد  ملووذي يرور  بو  هوذه ملويدومةملث ترريقومً  ملوشرييخ دفانروم دصيلمميوم، دملجل قومً 

 وووق كشووف ملحلقووم ق دف ووو ملودوونملط  دجوورس ملونقووم ع دتقملووي ملبز موومث د وودر ملووودالالث دةمووم 
د مم ة صوام ة  مريمول ملورهوم ملوودقمق وشصونة دأ  حمل أ  ملىطمر  ذمل ملويوم . ملوي  ق، دغري ذوك

دمووماهض ابط وواوخ ملطملوولو خ دبضوودر صوودونهلم دحتديوود أثرهووم دجرووي ملوووودس دملالشووةدمه  اهووم، دهووذمل 
 . دهللا خري ملورمل ق . خري ك ري
 :الضوابط الشرعية: عاشراا 

دتيقووووً   ديووورملس  ووووم مجوووووخ ملقصووونة ملطيرفمووووخ دملطاهجمووووخ ملوووويت تضوووودر ملوا وووور ملورقهوووي ملوشوووور ي فهموووومً 
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أي أرم ملقصونة ملوويت تضودر ا رخور ملطلومي . زيً  دتريم ً ودترجم مً دتاقم مً دتا دملمة رملجمً دملجةهمسملً 
 . ملق كمر ملبز مخ، إبظهمةهم دتقريرهم دتريموهم

دصالقوًم، دهون  وردةة صو وخ د مجوخ ال صوخ وة قموق  د قو ً  دملوضدر هام أصر صلونا شر مً 
يد، دوة ديد ملقصنة دفق  قم قهم دصمهمميم، د  حمل صيميري ملترمقمخ ملطرملس ملوشر ي دملطقملنس ملود

جملوومخ د قومووخ دصالقمووخ ددملقيمووخ، أي أ  ملوضوودر هوودس ديدوو  ديقوودة ملطوودون  دملطيموون  دملطلووونا 
دملطاشنس، ص    مخ ملووغخ ملحلمصوخ ونجنههم، دص    موخ ملووردملبر ملحلنملصو  ملوويت جتموع بو  ملطةرور  

  موخ ملودم ومث ملو قمفموخ ملحلومص ث طررسمليوم ملوويت ت وهم ا ملوضودر دملوة ديود د نت ملطربون ، دصو  
 . دملودمم  دملوةدقمق

ماليم دصامشوولهم، دهوون صد وونث ا فاوون  ودفقوو  ملوضوونملبر أصوور صيووردي ا كوو  ملووودجمم مب ةوووف جموو
دملوةيومو  دفو  ري دف  ملوردمليخ دملودةمليخ دفو  ملالجةهومس دملوةاديو  و صمخ، كر  ملوةر وخ ملوشر مخ ملىموملطا نص

 ...ملطممةمخ ملوملنفمخ ملورد مخ دف   ممةة ملقة  دصام خ ملحلضمةة
فق  ملوضنملبر صدةل ا ك  ملويونر دملوران ، دونال ملوضنملبر طم  م و هذه ملويوونر  ووق قم ودة 

ألج مجممً د ضمةايً تةدملدو   ملويوممخ ملطن ن مخ دملطاهجمخ ملمكمخ دملطةقاخ، دطم ظوو هذه ملوران  صشخلكمً 
 .ملويقن  دتذ   و  ملوارناي

دملورقو  اب ةدومةه أ كمصومً شور مخ جز موخ حتكمو  هوذه ملوضونملبر دتسم و  مجووخ ملووردملبر دملحلوددس 
ملطيردفووخ ملو مبةووخ، فهوون صضوودن  بضوودر أصوونو  دقنمل ووده دصدةكمتوو ، دهوون صضوودن  بغمايتوو  دصقمصووده 

خ دملقخ قموووووخ دأمووووورملةه، دهووووون صضووووودن  ب وووووممت  دخملم ملووووو  ك ووووومخ ملونملقيموووووخ دملويمطموووووخ دملىج ووووومجم
هنوخ صوو  غووري تروورير دال ترنيووو، ووووووووووومم خ دملورفووق دملوووو  دملو ووووووووودك ملمملووخ ص ووميرت  وورلوورة دملو 

ز  فمهووم وميمبهووم دجيووود ملحلووون  ملطاممووودخ هلووم، دهووون ودهوون كووذوك صضووودن  مبامموودة  ونقم يووو  ملووويت يةاووو
م ملبز وي غوري خومة   و  ملطيهونس برد  ملطن ون مخ دملطالقموخ دملويقوموخ ملوويت جتيو  ملحلكو صضدن  أيضمً 

ملىم صي ملوةيددي، أد ملطيهنس ملطيقن  ملطيىن دملورم دة، ألذ ال ي ة مغ ملمةادم   كم جز ي جيوما 
 هذي  ملطيهنسي ، كقن  غ ة ملو مهريخ ع  تملوري  ملودكور ابطنملفقوخ  ووق ملووزدمل  ال يكون  صو م مً 

 . وق أ  ألذ  ملودكر ص مميمدال صية ملً، تقمدملً ب مهر ملوةنجم  ملوادني ملوذي ياو 
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دويووو  ملو ووودحمل ا تقريووور هوووذمل ملطيوووىن ملورقهوووي ملبز وووي ملوغريوووحمل ييووونس ألي ملجةرووومء ملوضووودر ملطووودون  
دملو وووممقي ودموووم  هوووذمل ملطيوووىن، ذووووك أ  ملوةاملووومو ابوملوووممث وودكووور كث ا مووومم  ملونصوووف ملوغمووووحمل 

بووك ا ملللوما، ألذ ملقبووك وودكر ا شا  ملواكم ، دكث ومد   وق ملود غوخ أد مل ةمومس ملقموونا ملق
هام هن صمو ملودكر طاممدة  وو ممء ملوذي ميايهم ص  ملوةملري  ابوك ر، دقج  ا صن ع ملحلمجخ ألي 

 .، دقج  أس ق وو ممء دملحلشمخ دأوزر وو خل دملوخلبمخ دأبيد وو ر  دملوياوملودمم  فمكن  بمم ً 
دمل ةدمةه صنملفقخ صاهم دصلمبقخ  دهذه ملطيمي كوهم هي صيمي  مبلخ وو كم  وق صمو ملودكر،

 .طم ا جر هم دقودهم
ألي صومةهم، دهون صو  تونملةس ملط وموك  دون تكومو ملودكر دصر و ابطنملفقخ وكم  هذمل صاضمفمً  

مفر ملونمم    وق ملطقملنس ملونمل د، دهن صع ذوك صونةة  سةة د مووخ خمصوخ تكون   ومهوم بيوض ضدت
 .م  ووغموحمل دملوشم عملقبكمة ولدم ع د نمل د خمصخ، دوك  سد  ألبل

ص اوخ تكرري ألج م  بريو  صيو  أد مممةموخ صيماوخ، فمملودة مبنجوحمل هوذمل : دص  ملقص وخ ملطيردفخ 
ق  أد تددييوو ، دوكوو  صوو  غووري صرمل وومة مملوريوو  أد ملطممةمووخ  كووم جز ووي بةكرووري هووذمل ملورم وو  أد تر وو

غوري صرمل ومة جملمو  ملقصونة  جملم  ملوضنملبر ملووغنيخ دملوشر مخ دملحلمومخ ملويت تضودر هوذمل ملوةكروري، أي صو 
رووري، كووا  ي لوووق  وووق ملوووذي ي ووة ق ، دأ  ي لوقوو  ملوووذي يكوون  كملووويت يملوو  أ  ي لوووق فمهووم ورووظ ملوة

 .و ، دأ  ي لوق ا صنمل ي  دجممالت  دا سمل رت  ملمملنةة أه ً 
دبغمما ملورق   ذه ملوضنملبر يكن  دصف ملوكرر، ألصوم دملقيومً  ووق غوري صوم د  ملووذي يايوو بو  

  دص نغمت ، دألصم صيددصمً دغري صلوق دغري صنج  وملوم د  ملووذي يووزر أ  يايوو بو ، دهون صوم طنجدمت
ابويووور  ال ابولووون ، كموووم يقوووم  ا ملط ووو  ملويووومصي   دمحووو  ملو ووووم صنجهووومً )يوووسسي ألي قووووحمل ملحلقوووم ق، 

، ديخلتووحمل  وووق هووذمل مللووور تكرووري ص وووم بغووري  ووق، أد موووحمل كروور  وو  كوومفر، دهووذمل كووو  (ملوةنج ووي
 .د ضمةة مً ممانع، سيا

دبامء  ومو ، فوا  ملونصوف ابوكرور أد بيدصو  ص واوخ   مموخ دخلورية، ديادغوي أ  تكون  سمل ريوم 
صضوودنطخ بضوونملبر  وممووخ دصاهجمووخ دأخ قمووخ د ململوومخ دأصماووخ دصوومسقخ، ديادغووي أ  يكوون  هوودفهم 

ألةملسة ملوةملرمخ ملودي  دملطيةقد دملقصخ دملقص  دمللري، دومس صرصمهم ص ميرة ملهلنب أد صزملدوخ ملو مممخ أد 
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 .دملالجةملمة ووذملث أد ملطذهحمل أد ملىقومم، أد صزملدوخ ملوةشني  دملوةشهري دملوة نير دغري ذوك
دكذوك ملونصف ابودد خ أد ابلممجوخ أد ابوغوون أد ابويةون، أد ابىمورملي دملال ورملي، فكو   هوذه 

 ، بوو  هووي ملقدصوومي ال يادغووي أ  تلوووق  وووق  نملة ووهم دصلوقميووم، دتملوودة صوو  كوو  صوو  هووحمل  دسا 
زهلم وهم، دملوويت ياووز  ا موممقميم دص مةملتووص  ملقدصمي ملويت هلوم  قم قهوم دأصمةيوم دشونملهدهم، دملوويت تاو

دملوووويت حتووودس دتضووودر مبمزملروووم . م مخ أد ملو مممووومخ أد ملالجةهمسيوووخوصوووم حمل ملوملووو  مخ ملويومموووخ أد ملوقضووو
 .ملووغني دملالصل  ي دمبيممةهم ملطن ن ي دملطقمصدي دملوةكمصوي

م تملوووما بوو  أصوووخ صووو  ملقصووم أد مجم وووخ صووو  ملبمم وومث أ  ترمووو  ملق كووومر دتلووووق دأخلوور صووو
دأجكوووق صوووم تدةووووق بووو  ف وووخ  ومموووخ أد هم وووخ فقهموووخ، أ  تةامقووو  . ملوايووونث، صووو  غوووري  ووومبر دال ةملبووور

أ كمصمً فقهمخ جز مخ  ةخيمخ قدميخ دأ  ت نقهم، كميمبمث دبدمل   طشك ث صيمصرة، دوك  ص  
د ووونملبلهم ملوةمةخيموووخ ملوووويت  وووو مبنجدهوووم، د م وووو ك وووون  طشوووك يم  غوووري ملوةرووومث ألي قمنسهوووم

 .ملونملقيخ ا  ما 
   وودهووذمل هوون  وو  ملىمووقم  دملوةي ووف ا ملويموو  ملورقهووي دملمووةادم  ملبز موومث ملورقهمووخ، دهوون 

 .ملىةمم  دملىط   دملالجر ث ص  ملوردملبر دملبنملصع دملوضنملبر
ملق كوومر ديرملوو  صنملقووف ملوشوورع ا جوونمل    أل   موو  ملورقموو  أد ملطةرقوو  ملبز ووي ملوووذي يروورع 

ملحلموووومة دترمصووووم  ملويملوووور دملونملقووووع، يادغووووي  وموووو  ملمة ضوووومة ملوضوووونملبر ملويمصووووخ دملبنملصووووع ملويقديووووخ 
ووكووووي  دملقخ قموووخ دملوةشووورييمخ دملو قمفموووخ ملوكووو ب،  ووو  يكووون  ملبز وووي ملطةنصووو  ألومووو  ملجيكممووومً 

 فووًم قصووو ، جموومىف ورلرتوو  د موروومً دصاضوودلًم بوو  دصةامغمووًم صيوو ، ال أ  جييوو  صوو  هووذمل ملبز ووي خ 
 .وويقمدة أد ملقخ   أد طملمحل ملواماي ا ملودجمم دملآلخرة
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 عنفلاألسباب الفقهية ل

دصوو  .  موووخ ملوياووف هلووم أموودما ك وورية تةيوووق بيووونر دقضووماي صيرفمووخ د ضوومةيخ دثقمفمووخ صةان ووخ
يهوم، فهمومً دتا وريملً، تلدمقومً هذه ملقمدما صم يةيوق ابويوونر ملورقهموخ، دبكمرموخ ملوةيومطي دملوةيمصو  ص

 .زيً ، ترجم مً دتاقم مً ودتا
ب  أل  ملوياف ملطة دث  ا  ا هذمل ملو مم  هن ملوياف ملوذي ييو    و  أفهومر دمممةمومث فقهموخ 

 وووق فهووم  ا  ةوووف ملويووونر ملورقهمووخ ملطدم اووخ ا هووذمل ملود ووه، أي أ  هووذمل ملوياووف قوود يةامووس أ مووم ً 
كمر جمووورسن  ووو  أصووونو  ملورقهموووخ ملالموووةادمطمخ أد  ووو  صقمصوووده ومهري وش وووو ووورا وواملووونص دفهوووم ظووو

 .دغمايت  ملوشر مخ، أد    أسبممت  دأخ قمة  ملل فمخ دملحلنملةيخ
دص  هام، فا  ملحلديه    ملقمدما ملورقهمخ ملطسسيخ ألي قممر  مالث أد ظنملهر صو  ملوياوف قود 

خ جر وهم، داببهوخ ملوويت يملودة صاهوم يةلر  ألي  امصر  د ة، تةيوق بكمرمخ ملوةيمص  صوع ملويوونر ملورقهمو
 .ملويم  ملورقهي، داببهمث مللمةجمخ دملطن ن مخ ملويت هلم ملتملم  صم ابورق  دةجمالت  دهم مت 

 :أسباب العنف المتعلقة بكيفية التعامل مع العلوم الفقهية: أولا 
مر هووي صا نصووخ صيرفمووخ شوور مخ صةكمصوووخ تةامووس  ومهووم ملق كوو -كمووم ذكوورث   -ملويووونر ملورقهمووخ 

ملوشر مخ ملورقهمخ ملبز مخ، دفق صاهجمخ  ديومخ دملجةهمسيخ ددملقيمخ حمودسة دصضودنطخ ا ملطدد جوخ ملوشور مخ 
 .دا ملوةمةيل ملوةشرييي دا ملطسم مث ملالجةهمسيخ ا ملويملر ملحلم 

قوود يكوون  أ وود ملقموودما ملور م وومخ ا ( صضوومن ً دصاهجوومً )دملىخوو    ووذه ملويووونر ملورقهمووخ 
أد ا ملوةاصووم  دملوة يوور هلووذمل ملوياووف، أد ا ملمووةدقم   دتغذيووخ صوونملةسه ملوركريووخ  قموومر  موووخ ملوياووف،

دملو ونكمخ، ص  خ   بيض ملط ن غمث ملوا ريخ دملوقرملءملث ملوةاديومخ دملوةر رييخ ملويت تيكس مللو  
 . ملوذي ت ملما ب  هذه ملطا نصخ، دملطر  ملوذي ي دةوق ب  بيض ملويمصو  ا جمم  هذه ملطا نصخ

 :هذمل مللو  يكم  ا أ د ملقصنة ملوةمومخدملحلق أ  
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ملمووةديمس  وووم أد بيووض ملويووونر ملورقهمووخ دطر هووم د وودر ملال ةموومس  ومهووم ا ملوا وور : األماار األو  -
دملالجةهوووومس ا ملقفيووووم  ملىج وووومجمخ، دا ألجيوووومس ملحلووووون  دملق كوووومر ملبز مووووخ هلووووم، كممووووةديمس  وووووم ملطقمصوووود 

 .وم ملط ة اممث ملوشر مخ، أد  وم ملوضنملبر ملوشر مخ، أد  وم ملل ي ملورقهي، أد  ملوشر مخ ص  ً 

أل  ملمةديمس أ د هذه ملويونر هن ملمةديمس ورد  دجنهر ملق كمر دملحلون  ملبز مخ ملطةنص  ألومهم   
ابوا ووووور ملوقمصووووور دملويووووومجز دملو ووووول ي دملوشوووووكوي، فمموووووةديمس ملطقمصووووود هووووون ملموووووةديمس جملمووووو  ملواةوووووم   

ملحلوون  دملق كومر، دملموةديمس  ووم مللو ي ملورقهوي هون  ملومل  مخ دملىص  مخ دملطاريمخ وةلدموق هوذه
ملمةديمس جملم  ص  ملو يخ دملطردجخ ا جمم  ملحلكم دملالجةهمس دملالخةمومة دألصكوم  ملوة ومدة دملوةيوميال صوع 

دحتقموق ملووردملبر ملقخنيوخ دملىمو صمخ دملويومموخ بو  أصو ما ملطوذملهحمل دملالجتمهومث دملطودملةاي  (ملآلخر)
دكذوك، فا  ملمةديمس  وم ملط ة اممث قد جيي  مجمع ملق ونمل  . بنج   مرملورقهمخ دملوشر مخ دملوركريخ 

صة وومديخ صووع ملخووة ي أموودم م دظردفهووم، دا هووذمل صوو  ملوياووو دملوشوود ة دملط مورووخ ملطالقمووخ دملطامقضووخ 
، دملو وونملا ملوشوور مخ صووم جييوو  ملحلوو   ص وومدايً وو وورملر، دصووم هوون  ملطيووردي صاكوورملً، دملوضووردةي  مجموومً 

 .دصاكر دملقيمً دقدم  صاهجمً  حمم  شر مً دهذمل .  قمابً 
أصووم ملمووةديمس  وووم ملوضوونملبر ف شووك أجوو   ممووع ديموومال، دهوون صوودخ  ملوةروووو صوو  ملووودي  درسملبوو  

دهوذمل كوو  . دتكمومر ، أد صقدصخ و جر ث ص  ملورلرة دملو ومم خ دص وةلمع ملواوماي دصقوددة ملطكورو 
 .صاري ا سي  هللا دما  ملوكن  دملحلممة

م  ا  در ملمةديمس أي  وم ص   ونر ملورقو  ملو  صوخ، أي أجو  يةيو   ووق كو  يأل      هذمل ملل
ملواوووومظر ا ملق كوووومر دملحلووووون  ملمة ضوووومة صوووودةكمث هووووذه ملق كوووومر دأمممووووهم دصرجيمةهووووم ا ملقصوووون  
دملطقمصوود دملوقنمل وود دملالمووة امء دملوضوودر دملوة ديوود، دذوووك بغوور  ملونصوون  ألي ملحلكووم ملبز ووي ملوووذي هوون 

 .دملوام جخ ملط ة وملخ ص  ك  ملويونر ملورقهمخ ملويت تاة  هذه ملو مرةملو مرة ملحلقمقمخ 
دال ي ووو  ملو وووم  أ  ملطووورملس ابمة ضووومة كووو  ملويوووونر ملورقهموووخ هووون ملموووةد مء هلوووم مجميهوووم دبوووارس 

مخ ملونملقيووخ ملطوورملس   جهووم دملبوونملا  اهووم، ووووووووووةنب ملوكم ووي دملطاهجووي، أي أ  ييوور  ملطةرقوو  ملوقضووووووملط 
بيود ترملوم ، ومملو  ا رخور صلمفو   بيود  ووم، دترملوم ً  ذه ملويونر ملورقهمخ  ومومً دأ  يير هم  وق ه

 .ألي حتديد ملحلكم ملطاممحمل
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أل  هووذمل ملالمة ضوومة  ووذه ملوكمرمووخ ووومس هوون ملطوورملس ابمووةد مء ملويووونر ملورقهمووخ مجميهووم ا ملحلكووم 
يدهم  وووووق ملوقضووووماي دملواوووونمل  ، دذوووووك قجوووو  ص ووووة م  أد صةيووووذة ملونقوووونع وةوووودملخ  هووووذه ملويووووونر دتشوووو

دتشوومبكهم بيضووهم دبيووض، دوةروومدث هووذه ملويووونر صوو   مووه أقوودملة  ضوونةهم دأ جوومر  ملوونهلم ا 
صيمبخ ملونقوم ع دملواونمل  ، ألذ هاومل دقوم ع هضور فمهوم ملطيوىن ملطقمصودي أك ور بك وري صو   ضونة ملطيوىن 

 ملحلقووم ق ملالموة ام ي، دهاومل جوونمل   يقو  فمهووم ملالوةرومث ملووغووني دملطدوىن ملوشووكوي ومك ور فمهووم ملوا ور ألي
 .دملطيمي دملىط قمث ملالصل  مخ دملويرفمخ دملودم مخ

دخنوووووو ا رخوووور صلمفاووووم ألي أجاووووم جريوووود ابمة ضوووومة مجمووووع ملويووووونر ملورقهمووووخ، أل مووووم  ملطوكووووخ ملحلمديووووخ 
زيوهم حب ووحمل صرملتووحمل ملوا وور دص ووةنايث ملحلمجووخ ملطيرفمووخ، دوووذوك تةروومدث وطضوومن  دصوواه  هووذه ملويووونر دتاوو

صووو  دصقووومسيره دتةرووومدث   ووون  هوووذه ملويوووونر دأجملووودةهم صووو   موووه  ضووونةهم سةجووومث ملالموووةد مء دأ جم
 . د ثريهم ا ألجيمس ملحلكم ملبز ي دملحل  ملىص  ي ملطاممحمل

دملةتدووم  هووذمل ملقصوور حبموووخ ملوياووف دقممصهووم أد تامصمهووم ا ملجملةمووع ملىموو صي أد ا غووريه، ألسووم هوون 
وووخ ملويارمووخ هوون جةووم   الخووة   ملطا نصووخ ذوووك أ  قموومر هووذه ملحلم, ملةتدووم  صالقووي صوو  ملونجهووخ ملويوممووخ

ابخوة   أ وود  امصوورهم دملمووةديمس بيوض  ونصهووم دصيمةفهووم، كممووةديمس قم ودة ملالمووة امء ملوشوور مخ ملووويت 
ملقطرم  دملوا مء دملوشمنل ص  قةمهلم أد ملوةير  هلوم أثاومء ملحلوردا، دذووك الجةرومء  - ص  ً  -ت ة د 

 وة ان  صو   مونر قةوم  ملق ودملء ملمةوو   صو  ملحلوردا  وخ قةوهم دويدر ملبوددب صو  ذووك، فهوسالء ي  
دقد ثدوو هوذمل ملحلكوم ابوواو ملوشور ي كموم . دملال ة   دأثامء ملودفمع    ملقدطم  دملويمرمل  دملقبدمل 

 .هن صيردي، د  و  مبيىن ملالمة امء ص   منر ملحلكم
قمصوود،  وووم ال ووظ صيووي كمووف أ  هووذمل ملط ووم  ملمة ضوورث فموو  ملويووونر ملورقهمووخ ملطةان ووخ،  وووم ملط

غري أ  ملمة ضمة  وم ملط ة اممث ملمة ضر بدةجخ أك ، دذوك قجام أصومر . ملوقنمل د،  وم ملوضنملبر
، دذووووك الجةروومء  وووخ هووذمل ملقصووو  أد اووخ ال جيووون  واووم أ  جو قهووم ابقصوو  موووخ خمصووخ، دصوونةة صيم

 . طرمل مة ملورملج  ملوغموحمل، أد وةقدير ملقصو  دملقج حمل
ز  ا صنمل وووي  و امء ملطدووود  ووووق أصووونو  دملطاضووودر مبيوووميريه دملطاووودهكوووذمل يةدووو  ووووك قووومجن  ملالموووة

دصممسياوو ، دملآليوو  ألي جةم جوو  دصامفيوو ، دكوو  هووذمل يقوودة مبقوودملةه ملالجةهوومسي ديوون   مبمزملجوو  ملوشووور ي، 
 .دوك  صقمر صقم  دوك   مسث  ديه
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بغوور   ملىفوورمل  أد ملوةروورير ا ملمووة دملر  وووم فقهووي أد بيووض ملويووونر ملورقهمووخ: األماار الناااي -
دملىفورمل  هون ملطدموغوخ أد ملوغوون ا ملالموة دملر، دملوةرورير . ملوةنص  ألي ملحلكوم أد ملحلو  ملوشور ي ملبز وي

 . هن ملوة مه  غري ملممنس أد ملىمهم  أد ملوةقملري ا هذمل ملالمة دملر
دملطيمسووووخ ملوشووور مخ دملطالقموووخ ا ملالموووة دملر هوووي ملوةنمووور بووو  طووورا ملىفووورمل  دملوةرووورير، مبيوووىن  

 .دصالقممً  دصاهجممً  المة دملر ملطيةد  دملطةنمل   دملونملقف  وق ملحلد ملطلونا شر ممً ص  صخ مل
ملىفرمل  ا ملمةيمم  ملطقمصود ملوشور مخ دملطدموغوخ ا ملوةينيو   ومهوم : دص م  ملىفرمل  ا ملالمةيمم 

دملالوةروومث ألومهووم ا صنمل وويهم دا غووري صنمل وويهم، دبكمرموومث دصوومك تروونث ملطوورملس ملوشوور ي ملحلقمقوووي 
لووو  ملطملوووومحل ملحلقمقمووووخ دتنقووووع ملواوووماي ا سدمل وووور ملهلوووونب دملوشووووهنة دملالجرووو ث دملوةروووووو صوووو  ملووووودي  دتي

( دصاهجمومً   وممومً )دص م  ذوك ملطدموغخ ا صقملد ملوةم ري دملو مم خ بكمرمخ غريدوخ . دتيمومم  دتكمومر 
قوي، ملقصور أسث ألي ألفرملغ قم دة ملوةم ري دملو مم خ ص  حمةنملهوم ملوشور ي دملوةكومروي دملطقمصودي ملحلقم

 ووم، كامووقم   ألال هم ملووويت ال تملوو وم   وود ة تكوومومف أد تاقوومو بيووض صلونابتوووملوووذي أسب ألي ألمقوو
ملوةجرس بكمرمخ ألفةم مخ جمرسة    شردطهم دصشرد مةهم، دكةمممع قضماي ملىميم  دملويقمدة دقمم ملوة ضور 

يورسسه ملوك وري بو  صنجوحمل دمللملنصمخ دملهلنيخ حتو  انمل  ملط محمخ ملطلوقوخ دملطرمووخ، دملوة ومص  ملووذي 
 .دال  مبر دال  د دال صيممة

مالث ملوياف ملوور مخ أد ملويمومخ، ب دحمل صوم يورمله ودي  ودقد يسسي أد ييمق هذمل ملىفرمل  ملطقمص
أصوو ما هووذمل ملوياووف صوو  جتوومد  طلووونا ملووودي ، ديوومد  ا أسملء دملجووحمل ملوركوور دملىفةوومء، دص ووميرة 

ع ملودجمني أد هلوه خووف ملوشوهرة دملوو د ، دهوذمل كوو  ير وره وشهنملء مللمصخ دملويمصخ، دجري دةملء ملطةم 
أص مب  عج  مل رملي فكوري د مووي جيوحمل صايو  دصوده، دجيوحمل ألجكومةه دتغموريه دوون اب ةمومس ملوةياموف 
أد ملوةوووافمف، دهووون صوووم يوووسسي ألي جشووواة ملوياوووف ا  وووم  صووو  أ نملوووو ، دةمبوووم ألي سووونه دتلووونةه، بووونةدس 

 .أمدما أخرب تغذي  دتقني 
دة ملو وومم خ كووذوك، ألذ وري دقم ووووق بقم وودة ملوةم وووملونملقووع ا ملوةروورير، هوون ملط ووم  ملطةيوودملط ووم  

، ملقصووور ملووووذي -صووو  ً -يرووور  بيوووض ملوقوووم م  ابويمووو  ملورقهوووي ا قم ووودة ملوةم وووري دأثرهوووم ا ملحلووو  
يسسي ألي أشكم   امرخ كمال س مر دملوةدملفع دصم يخلتوحمل  ومهوم صو  أ ورملة دصرممود تيو   و  ألةملسة 

 .اف، دألسم هي أثر دجةمجخ وا ر فقهي ملمةديد قم دة ملوةم ري أد قو  ص  ر ةهم دسدةهمفي  ملوي
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دال أثوورملً  وو  أشووكم  ملوياوووف ملقخوورب، ألذ تشووخلل مجميهوووم ا  دهووذه ملقشووكم  ال تقوو  خلووورملً 
 .ه ل ملوارناي أد ه ل أطرملفهم دأ ضم هم دفنملث بيض صامفيهم د قنقهم

ي ا قم ووودة ملو ووومم خ، فمضووومقن  سمل ريوووم ديقووووون  كموووم يرووور  بيوووض ملوقوووم م  ابويمووو  ملورقهووو
ر ةهم ألي ملط ةنب ملوذي يملد  فم  أص ما هوذمل ملويمو   ومقي ملوملوددة دشوديدي ملطيمصووخ دقومووي 

 .ملالتملم  صع ملآلخر
ديو ة هوذمل دغوريه وقمومر صوونة صو  ملوياوف، تةيووق ابوغو ووخ ا ملوقون  دملبرومء ا ملوةنملصو  دملوشوودة 

أد صموموومً أد صياوونايً، ب وودحمل ملج وودملس  هووذمل ألي تيامووف ملآلخوور دألذمليةوو  بوودجممً ا ملطيمصوووخ، دةمبووم ية وون  
ملقفووق ملوركوووري دملووووذهد دملجيووودملر ملوة ووومص  أد قووووخ ملطيمصووووخ ملو وووم خ ملوووويت هوووي صقملووونس ووشووورع دصووورملس 

 .ووشمةع دفلرة ودد ملودشر مجميمً 
  ألفرمل  فمهم دال دملحلق ملوذي يادغي أ  يملمة ألوم  هن ملوةنمر ا قم دث ملوةم ري دملو مم خ، ف

تررير، ألذ ك مهم يسسي ألي خ ي ملطلونا ملوشر ي دملطقةضوق ملطقمصودي، دصو  صيومي ملوةنمور ا 
ملوةم ووري، أل مموووو  مبضووومنج  دا صنمل وووي  دبشوووردط  دبملووددةه صووو  أهوووو  ملجملةهووودي  دتنجهووو  قصووو مب  

ملو ومم خ خملوووخ فلريووخ أصووم صيومي قم وودة ملو وومم خ فةيمو  بووارس ملطموزمل  دملطيموومة، فةكوون  . ملطكورو 
دهذمل كوو  ية ودس إب موم  ملطا نصوخ . زوخ ا جممهلم صنجهخ ألي أص م م صضدنطخ بضنملبلهمود ممتمخ صا

 . ا مجمع  ونصهم دصكن يم دبدقخ صاهجمةهم درومميم
 :أسباب العنف المتعلقة بالجهة المتفقهة: ثانياا 

 ي، حب ومً دتيوممومً دألفةوومء دقضومء دتوودديامً ملبهوخ ملورقهموخ هووي ملبهوخ ملوويت يملوودة صاهوم ملويمو  ملورقهوو
كوون  فوورسملً كمووم هوون ملحلووم  ابوا وودخ وورقموو  أد ملطروويت أد  ووممل ملوشوورييخ دفرد هووم،  تدهووذه ملبهووخ . دتقاماوومً 

كمم تكن  هذه ملبهخ هم خ مجم مخ أد صسم خ صا مخ دص ق اَّاخ كمم هون ملحلوم  ابوا ودخ هلم ومث ملىفةومء 
دصقمة ملبمصيمث دملوكوممث دملطيمهد ملويت جتي  ص   وم ملورقو  دملىفةومء  دجممصع ملورق  دصرملكز ملالجةهمس

 .دملالجةهمس أ د  ململميم دأ ممهلم
، دتةروومدث مسمتوو  دصامهجوو  صوو  (دصسم وومث أفوورملسملً )ديةروومدث ملويموو  ملورقهووي هلووذه ملبهوومث 

خ دملطةماوخ  مه ملويمق ملويومي دملومل   ملوةزكني دملى مطوخ ابونملقوع دملويووم ابويملور دملطيمبوخ ملقصومو
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، دبةروومدث ملودم وومث ( وموومً دتزكمووخ دأسملء)ق وونمل  مللمصووخ  ووذه ملبهوومث دملو وونيخ، دذوووك بةروومدث مل
 .ملو قمفمخ دملالجةمم مخ دملو ممممخ ملويت تسسي فمهم هذه ملبهمث أ ممهلم ملورقهمخ دأسدملةهم ملىفةم مخ

ج ومي دملقصود ملطخلتوحمل دبلدميخ هوذمل ملويمو  دبوددةه ملىجيومف ملوريوم  ية ودس ملمملون  ملو قوما دملى
 . وق هذمل ملويم  د وق هذمل ملوددة

دصووو  هاوووم، فوووا   تلووور  مللوووو  أد ملوقملووونة أد ملال ووورملي ألي طدميوووخ هوووذمل ملويمووو  ملورقهوووي دا سدةه 
دةمموة ، قد يكن  أ د ملقمدما ملور م مخ ا جشنء  مووخ ملوياوف دظهونة دملقوع ملوةشودس أد تغذيوخ بيوض 

الجةمووم ي، دذوووك ع  ت ووةاد أل وودب هووذه ملبهوومث ألي سوور دمل وود أ وونمل  ملال ةقووم  ملطووذهيب دملوةوونتر مل
ص  ملوقرملءة ملورقهمخ، أد ملال مم  ألي بيض ملوةكة ث، أد ملحلممس ملوةمر، أد غري ذوك ممم هون  هوذه ملبهوخ 

 . ملورقهمخ    ص مةهم ملولدميي ا ملويم  ملورقهي دا ملىص   دملوةنجم  دملىفةمء دملودمم 
ووووي أهوووم هوووذه ملقخووو   دملواقوووم و ملوووويت قووود تملووومحمل هوووذه ملبهوووخ، دقووود دميكووو  أ  جووونةس ا صوووم ي

 :تة دحمل ا ملوياف بشك  ص  ملقشكم  دحبجم ص  ملق جمر دبملنةة ص  ملوملنة 
االستناد إىل منط واحد من القاراء  الققيةاا الاي  ةا  إىل الت ااف  اإق اي إىل التيااون  -

دملوغوووون دملىفووورمل  ا ملقخوووذ ابق ووون  دملويمووو  ، أد ملوقووورملءة ملورقهموووخ ملوووويت  مووو  ألي ملوةشووودس والتقصااار
صو  ملطةوقو  ملووذي  يشودسد   وووق أجر وهم أد  ووق غوريهم ا جمووم   ابقفضو ، دهوذمل قود ينجود جووم ً 

، دهون صوم يوسسي ألي جونع صو  (ملآلخور)ملوةيدد دملالصة م  ملوشيم ري، أد ا جموم  ملوةيمصو  دملوةنملصو  صوع 
 وووق  ، حبمووو   وووق صووم يكوون   مل وودملً (ملوغووري)تيامووف ملوياووف صووع ملوووارس دملوةشووديد  ومهووم، أد جوونع صوو  

ملولمقوووخ ملىج ووومجمخ، دإبيقم وووو  ا سمل ووورة صووو  ملوةكوووومومف ملوشووومقخ مللمةجوووخ  وووو  ملحلووود ملقدمووور دملطقوووودملة 
 .ملطاممحمل ط ةلمع ملواماي دطلونا ملودوم  دطرملس ملوشمةع

يوووض دقووود تكووون  ألشوووم خ هوووذه ملوقووورملءة ملورقهموووخ ملوةشووودسيخ بووو  أجموووم  صووو  ملواوووماي داب ةمووومس ب
ملونمووم   ملوةيومممووخ دملى  صمووخ دملو قمفمووخ ملطةم ووخ، دمب ووميرة بيووض أهوونملء ملويمصووخ ملوووذي  يةيوومطرن  ا 

، دمبنملفقوخ طدوم ع بيوض ملوود مة (خوحتوو  اونمل  ملق ون  دملقبورأ ووذصو)دس وووووووملوغموحمل صع خلما ملوةش
 مصوخ دجملوم    أد ملون م  ملوذي  خيولن  ب  ملللما ملود ني دملون  ي ملطرشود دملطدو  وةنجمهومث

جمموخ دصلوقخ تملو  ص   مه  منصهوم دمشنهلوم ق  ت وقوق  وذمل ملوةيمومم، فوا   هوسالء خيولون  بو  
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هووووذمل ملللووووما ملووووود ني دملووووون  ي دبوووو  ملللووووما ملورقهووووي ملىفةووووم ي ملوووووذي تةغووووري فموووو  ملودموووووم ث 
ملو  ، ديدقد يملو  فم  ملقكم   مامً . دملطيمبمث دملوددمل   حب حمل صقمصمث ملق نمل  دملقش مص

رخور، ديملوو  صوم سد  ذووك  ووق أ  ال ياوز   و  ملقسا ملجملوزئ ملووذي تو أ بو  ملوذصوخ  ملوكمص   مامً 
 .ديمل  ب  ملوةكومف دهمل  ب  ملو نملا دياةري ب  ملويقما

هوون ملقةجوو  دملقغوووحمل ا  ووم  ملىفةوومء  فووومس ملووجوونء ألي ملقفضوو  أد ملقشوود أد ملقثقوو  سمل موومً 
ملقي وور أد ملقمووه  أد ملققوو ، فاج وو  ووومس هوون ملقةجوو ، دكوو   دملوقضوومء دملوةنجموو ، دكووذوك ملووجوونء ألي

هووذمل ية وودس حب ووحمل صقمصوومث ملق وونمل  دملقشوو مص دصرملتووحمل ملقج وومة دص ووموك ملالجةهوومس دصوكوومث 
 .ملوامظري  دملجملةهدي  دملورقهمء دملطرة 
هووووم ا جرووووناي ك وووورية صوووو  ملطقووووودي  دملطةيوموووو  ءة ملورقهمووووخ دتقرير فقوووود تكوووون  ألشووووم خ هووووذه ملوقوووورمل

ىشووم خ ثقمفووخ ملوةشوودس دملوغووون، دووة وودحمل ا  وومالث ملوياووف دملوةيامووف،  د  ، قوود تكوون  موودم ً دملطدةوو
هم ملوووذي  قوود وريهم صوو  ملوقوورملءملث ملورقهمووخ ملقخوورب، دخبلووا أص مبووودذوووك صوو  خوو   ملال ةقوومس خبلووا غوو
 هم  ووومورن  أدو، دملووووذي  قووود يملوووارن   ووووق أجووو(دتلدمقووومً  فهمووومً )يايةووون  ابوةهووومد  ا ملقسملء ملورقهوووي 

صمةقن  أد صا رفن ، دقد يكن  وذوك أثره ا تغومظ ملوقن  دتشديد ملوةيمص  دملونقنع ا أجنملع دصنة 
 .ص  ملوياف دملوةيامف صع هسالء

د يكون  مل موم  هوذه ملبهوخ ملورقهموخ ألي أل ودب ملوةكوة ث أد ملبمم ومث أد ملق وزملا أد وكمم ق
مت ملال مم  ألومهم، ديةيز  هذمل ابلملونص ملطا ممث، صد مة اليمصهم مبم تدي  ب  توك ملوةكة ث ملويت 

 ث دبو  ملورريوق ملطوذهيب أد ملورقهوي ملووذي وم امث دتونترملث يونب تووك ملوةكةوو اودصم تكون  هاومل صشو
 .صدة صا  مليمر ملبهخ

دهووذمل يكوون  صوود مة : احنةاااز اةيااا الققيةااا إىل إحاادت التكاات أ القكريااا  و ال ةاسااةا -
د ملالجةهمسيووخ أد ملقخ قمووخ ألي هووذه ملبهووخ ملورقهمووخ، ملقصوور ملوووذي وةلوور  ملوةهمووخ ملويقديووخ أد ملويوممووخ أ

يرقدهم صملدملقمةهم ملويوممخ دي ودهم سدةهم ا حتقمق ملويوم ملوامفع دملوركر ملو ني دملوش ملمخ ملطيةدوخ، 
وقموومر ملويقوموووخ ملطينجووخ أد ملوش ملووومخ ملطضوولربخ دملطهزدصوووخ أد ملطوواه  ملطغوووم  أد  ددمً ووووووووودهوون صوووم يكوون  م
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 .س ممم يكن  و  أثره ا قممر فكر  امف أد مونل صةشدس دصيمصوخ قمممخملطةشد

ب دنتو  مبسيدملتو  دصنمل  تو  ملوشور مخ،  دقد يكن  هلذمل ملال مم  أمدما ص ةملت ، دقود يكون  صشورد مً 
دقوود يكوون  غووري صشووردع دغووري صقملوونس بوو  موونب ملورغدووخ ا ملط ووميرة دملبووري دةملء ملوشووهرة دملو وويي ألي 

 . وذملث ملويمجوخبيض ملطكممحمل دملو
موك  ملوشوور مخ، دقوود ال ومم  ية وودس مبيلممتوو  دص ووود وموو ، فووا  ملحلكووم  وووق صشوورد مخ هووذمل ملال وو

يوودةل ملويمصووخ د وودس صوو  مللمصووخ طدميووخ هووذمل ملال مووم ، بوو  قوود ية وور ن  ا ألطوو   ملحلكووم  وووق هووذمل 
ثقوخ دسيو  دأصمجوخ  ملال مم  دألط   ملحلكم  ووق هوذه ملبهوخ، ألصوم اب ةدمةهوم جهوخ صيةو ة دصقدنووخ دحمو 
 .د وم، أد اب ةدمةهم جهخ صة مذوخ دصاهزصخ دصةنملط خ صع ملوكةوخ ملويت مل م ث ألومهم

دتلوور  ( ملويووممل ملوروورس أد ملطسم ووخ ملطا مووخ)دملطهووم صوو  هووذمل كووو  أ  ملهةووزمل  صكمجووخ ملبهووخ ملورقهمووخ 
دملوةيومم دملوة قموف  ووق ملوةهمخ ألومهم قد يسد  ألي فقدمل  ملطرجيمخ ملويوممخ أد أل يمي سدةهم ا ملوخلبمخ 

 . ملو مم خ دملونملمخ دملطيقنومخ، د وق سفع ملوةيامف دملوةشديد دملوة قم 
دقد يكن  هلوذمل ملالهةوزمل  أمودمب  ملطةيوقوخ اببهوخ ملورقهموخ جر وهم، أد بيمونر ملطةوقو  دملطةيومو ،  

اوووماي  ووو  أد صهووومث أخووورب هلوووم صآة وووم ا دجووونس هوووذمل ملالهةوووزمل ، دا أ  يهجووور ملورقهووومء دياملوووري ملو
 .كمودصق  ، دقممسملث دمهمخ دأبلمالً جه مالً  ملويوممء ومة ذدمل ةؤدممً 

احلةاااد التاااج ل ايااا الققيةااا تاان  جت عكتاا   و د ااش  فااش ومقةااد لن اار النقافااا الققيةااا  -
وةي   و   قوموخ فقهموخ  ، دهذه  كس ملوملنةة ملو مبقخ، دهي ترس أ مم ً اإعتدلا والوسطةا واإتوازنا

، دتةيمصو  (أبمض دأمنس)لنمل مخ أد تشمؤصمخ أد ظمهريخ تو ق ن ِّر  ملونملقع  وق ثام مخ صلوقخ ملج  مبمخ أد ملج
صووم ميموو  هووذمل  د، دأ   كموو  دمل وود، دك ووريملً وصووع ملوةاوونع ملو قووما دملو مممووي دملودم ووي  وووق أجوو  شوويء دمل وو

 . وةيامفدجنا ملوررملة دملهلردا دألط   ملوةكرري دمل ألي ملحلكم
ملو ووووويب ملوروووورملغ ملوركووووري دملوةشوووورييي دملالجةهوووومسي دملوخلبووووني، صووووم يووووخلل هووووذمل ملحلموووومس  دك ووووريملً 

دملوة نيك ووددمل   دملقطرد مث ملقخرب كي  خذ بزصمر ملطدمسةة دعصنة ملوقممسة دمبشوي  ملوورايسة، 
ك ووورية صووو  ملويووووم ملواووومفع دملوةيوووومم ملووووديد دملورقهوووي ملطيةووود    بووو  أل  هوووذمل ملحلمووومس قووود هووورر أجمووومالً 

ي ملونمولي دملوونملقيي دملحلضومةي، دذووك ابة ومء هوذه ملقجموم  ا دملطةونمل  ، دصو  ملوركور ملىمو ص
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صموووومسي  ك وووورية صوووو  صموووومسي  ملطيرفووووخ ملوشوووور مخ ملو مهريووووخ ملحلرفمووووخ، دصوووو  صموووومسي  ملو قمفووووخ ملوةجزي مووووخ 
دملوةديمضمخ ملويت تشكن ص  فرملغمث صضمنجمخ ألم صمخ ك رية مبنجحمل ملوةرق  ملو ريع أد ملوةيوم    

 .بيد، أد ملوة قمف ملطنج 
هووون ملال موووم  ملطيةووود  أد ملحلمووومس ملىجيووومف، أي ( بووو  ملال موووم  دملحلمووومس)ق أ  ملحلووود ملقدمووور دملحلووو

دملحلكوم  ووق ملوشويء . حتديد ملطنقف بامء  ووق صية ملتو  ملوشور مخ دصنمل  تو  ملطقمصوديخ دظردفو  ملونملقيموخ
يمصوخ، صوع مللمصوخ دملو)هن ملوذي يةنملصو  صوع ملبمموع  -ا ملوا ر ملومل م  -دملورقم  . فرع    تملنةه

دهوذمل ملوةنملصو  يةاموس  ووق جممو  أل موم  ملويوونر ملورقهموخ ( صع ملوةكة  ملطذهيب دصع ملبممهري ملونملميخ
ملطذكنةة، د وق صرمل مة قنمل د ملطنمل  ث ملوشر مخ دقنمل د ملطملمحل دملطرممد دفق صاهجمةهوم ملودقمقوخ ملوويت 

 .ييرفهم ملورملم ن  ديدةكهم ملمققن  ص   وممء ملقصخ دفقهمء ملوشرييخ
، دهون تدج عوحد اةياأ الققيةا، وتدج عوحةد جيودفا وعراك يا الققيي واالجتيادجت -

صووم يووسسي ألي تدوومي  ملطنملقووف دظهوونة ملالجتمهوومث ملطةيمة ووخ أد ملطةام  ووخ، ملقصوور ملوووذي ي ووهم ا قموومر 
 ومالث صو  ملوةاوومفر دملال ةكومل أد ملوة مصووم دملالفةةوم ، دهووذمل كوو  ص هوور صو  ص وومهر ملوياوف دصوونةة 

 . هص  صنة 
هووذمل فضووً   وو  أ  تن موود هووذه ملبهوونس يوونفر ملوك ووري صوو  ملقدقوومث دهووق ملوك ووري صوو  ملى وومفمث 

 .دي هم ا تاقمخ ك ري ص  أجنملء ملوةنتر ملطذهيب دملوةام ع ملورقهي دملو ونل ملوياري
، كمالج وو ما صوو  ملونملقووع دملوروورملة صوو  صيمبووخ ال اا ةةا الااي ت ةيااا بعااا اةياااأ الققيةااا -

نير ملووووذملث دتوووذكريهم عاير هللا دأ كمصووو  ددصووومايه، دتادمههوووم مبوووم يديووود  اهوووم ملطشوووك ث، د ووودر تلووو
غروةهوم ملوقودمووخ دملوو ومجمخ دملويقومووخ، دملالكةرومء ابمملوون  د ودر ملو وويي ألي ملطواصن ، د شوور ملوووارس ا 
مهنصهووم ملطمسيووخ أد ملويمجوووخ دموونقهم ووم ووميرة صوو  غووري  وووم دووميمصوورة صوو  غووري  قوو  دوومنملكدووخ سد  

 . دال  ن  دال قنة ألال ابهلل. قليو أبقو دال أة مً    ظهرملً د ي، ف
ش ، دهي توةقي كوهم ا تقم س ملورقم    دة دصنةملً  دملحلق أ  هذه ملو ودمخ تة ذ أشكمالً 

 ووووو  ملوقمووووومر بوووووددةه ملوشووووور ي ملوخلبوووووني د ووووو  فيووووو  أثوووووره ملحلضووووومةي دملويمووووورملي ( ملورووووورس أد ملهلم وووووخ)
 . دملىص  ي دملطملو ي

 :عنف المتعلقة بالجهات األجنبيةأسباب ال: ثالثاا 
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ملجملومصع  -ملورقهومء )ويوونر ملورقهموخ جر وهم، دال اببهومث ملورقهموخ ابهذه ملقمدما ال تةيوق 
م تةيووق صهومث أجادموخ قود يكون  هلوم سدة صوم ا قمومر ملوياوف، ...(دسدة ملىفةمء -ملورقهمخ  ، دألس 

حب ووحمل طدووم ع هووذه ملبهوومث دهووذمل ملوووددة ية وودس . ري تنجموو غووري قملوود دبغووبقملوود د لوومر أد ب
دممممميم دصامهجهم دتنجهميم، دحب حمل صنملقرهم ص  ملورق  د ونص ، دحب حمل تيمصوهم دتنملصوهم 
صع ملبهمث ملورقهمخ دصع صسم مث ملورق  دهم مث ملالجةهمس دملىفةمء، دصع جمم  ملقسملء ملوشر ي 

 . دملويم  ملوديد
  هذه ملبهمث أل ملء تيمصوهوم صوع ملبهومث دميك  أ  جنةس ا صم يوي أهم ملقممومحمل ملطةديخ ص  قد

 : ملورقهمخ دةجماليم دأ ممهلم
، دملمووةديمس  وومر وورقهوومء دسدةهووم دةمووموةهم ا جشوور ملويوووم اإلقصاااء الك ااي ل ع ااوج الققيةااا -

 .دألشم خ ملو قمفخ دبامء ملجملةمع دملحلضمةة
دوكو  . دبدمل وو  دأ كمصو دهذمل يو ي   ِّ    خورمخ فكريخ دصذهدمخ ال تيخلي ابودي  دال تقةاع حبونوو  

هووووذمل ال ية قووووق ا ملونملقووووع ابوملوووونةة ملوكومووووخ دملطمصوووودقمخ، ألذ يدقووووق وورقهوووومء دجوووونسهم دسدةهووووم ملويومووووي 
دملحلضمةي، ص  خ   تيدس صنة دكمرممث هذمل ملونجنس دملوددة، كةوقوي ملويووم صو  بلون  ملوكةوحمل، دصو  

عي  ووووم  صوووو   د ضوووومةايً  موووومً أو وووواخ ملويوموووومء ملوووووذي  ياوووودجمن  ا ملجملةمووووع دال ميكوووو  ألقملوووومؤهم ملجةمم 
 .ملق نمل ، دص  بيض ملطاممدمث ملويت تةم  ابقمرمة دملور  ث دملطدمسالث

دأممموووممً ا جشووونء  ووومالث ملوياوووف  كدوووريملً   دال شوووك أ  هوووذه ملولريقوووخ ملىقملوووم مخ موووةكن  موووددمً 
ألي دتامصمهووم دتيمظمهووم دملجةشوومةهم، ألذ ألقملوومء هووسالء ملورقهوومء دصاووع قموومر ملطسم وومث ملورقهمووخ موومسسي 

ملبهووو  ابوووودي  دألي ملقصموووخ ملو قمفموووخ، أد ألي ملطيرفوووخ ملطهوووزد ة دملطضووولربخ دملو ووول مخ ملوووويت ال  ضوووع ا 
دهووووذمل كووووو  بنملبووووخ ووركوووور ملطيوووون  . تشووووكوهم دتكنرووووم طاهجمووووخ ملوةيووووومم دملوةكووووني  ملطةكمصوووووخ دملطةاممووووقخ

 . دوو ونل ملق ر  ملوذي يكن  ملوياف أ د ص مهره د  صمت 
ء ا مل ةموووومس هووووذه ملولريقووووخ ملىقملووووم مخ  وووووق ملس وووومء فوووورملغ ملورقهوووومء أد  جووووزهم دال جيوووون  ملالتكووووم

ناي ملوذي وووميرة ملونملقع دا ملى مفخ وومجةمع، ألذ ال يسيد هذمل ملالس مء ملونملقع ملم ووووووونةهم ا ص وووودقمل
  ملوةيموومم يزخوور ابورقهوومء ملويوومصو  دملط ووممه  دملواوون م  ملطةممووزي ، دال تسيووده ملحلقمقووخ ملويوممووخ ملووويت  
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ووري   دملىطوو   ملجملوورسي  صوو  ملطن وون مخ دملودقووخ دملى مطووخ، فنجوونس فقموو  فوومةغ أد جممن ووخ فقهوومء ص ق مل ِّ
 .دغري صةممزي  ال ييد مليمر ك  ملورقهمء بذوك، فهذمل تيممم ابط  دجه  كدري دت ير صرسدس صلرد 

مصو  ا ملحلقوو  ملورقهووي، ملوووذي ال يقملووي ملويووونر ملورقهمووخ كوهووم أد كوو  ملويوو ،اإلقصاااء االنتقااا ي -
ومقملم ، ديشم  هذمل ملالجةقمء بيوض ملقشو مص ملورقهمو ، أد بيوض ملطضومص  ملطيرفموخ  دألسم ياةقي شم مً 

مء بيوض ملورقهوومء ملوووذي  ال وملورقهموخ، أد ملجةقوومء بيوض ملق وونمل  دملقجونملء، فمجةقوومء ملقشوو مص صياومه ألقملوو
رقهي أد وشوجم ةهم دجورأيم، أد ووديض ملطنملقوف تنملفق  ومهم جهخ صم أد كةوخ صم، الجتمههم ملطذهيب ملو

 .رخردتيمظم خ هم دأثرهم، أد قي مدحمل دملآلةملء، أد الت مع شهريم 
أصم ملجةقمء ملطضمص  فميامه ألقملمء بيض ملطضمص  ملطيرفمخ ملوشر مخ دملطن ون مث ملورقهموخ ملوويت ال 

صوووم يوووسسي ألي ألفووورملغ ملويوووونر  ت ووومير بيوووض ملوةنجهووومث دمللمووومةملث ملوركريوووخ أد ملو قمفموووخ ملو وووم دة، دهووون
 .ملورقهمخ ص  ك ري ص  حمةناييم د قم قهم ملطكنجخ هلم

دياشا  و  هوذمل فكور صهوزد  دتكوني  يشوكن صو  فرملغومث ك ورية قود توسسي ألي فرملغومث موونكمخ  
د ضووووومةيخ هلوووووم أثرهوووووم ا ملجيووووودملر ملونمووووولمخ دملو ووووومم خ دملى ووووومفخ، دا  ملووووون  ملوةووووونتر دملال ووووولرملا 

 .دملوق ق 
بيض ملق نمل  دملقجنملء فميامه ألقملمء بيض ملطاممدمث أد ملو ردي أد ملطقمصمث ملوويت  أصم ملجةقمء

ز  فمهوووم ملورقووو  د ونصووو  ووميمبوووخ دملوةنجمووو  دملىصووو  ، أد ملونقووونع ا مووونء ملخةمووومة ملق ووونمل  ملوووويت ويةاووو
تة قوووق فمهوووم ملىفووومسة صووو  ملويوووونر ملورقهموووخ دصووو  تنجمووو  ملورقهووومء دألموووهمصهم ا ملواهووون  ملالجةموووم ي 

ةوومة أدقوومث صمةووخ وودووه ملورقهووي، أد  ةوومة أموونء ملطنملقووع دأبيوود ملطيووممل واشوور ملورقوو  ةي، كووا     دملحلضووم
 .دغري ذوك ك ري ،دتيومم  ونص 

، مومسسي ألي ألقملومء جز وي (ملق ونمل  -ملطضمص  -ملقش مص)أل  ملالجةقمء بملنةه ملو  ث 
ملورقهمووووخ دأثرهووووم  دبيضوووي ووووووددة ملورقهوووي، دمووووم   اببووونهر ملوكمصوووو  دملوداموووم  ملطةكمصوووو  وويوووونر
 .ملحلضمةي دملو ومي دملقصد ممم يسمس ألي ثقمفخ ملهلر  دملطر  دملوياف دملوةيامف
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 عنفلالمعالجة الفقهية ل
 

بيد أ  بمام  قمقخ ملويونر ملورقهمخ اب ةدمةهم صا نصخ صيرفمخ شور مخ صةكمصووخ دصةامموقخ، دبيود 
نة ملوقوم م   ووق ملويمو  ملورقهوي أ  بمام أمودما ملوياوف صو  صا ونة هوذه ملويوونر ملورقهموخ دصو  صا و

دمجم موومً دصسم ووممً دصوو  صا وونة بيووض ملبهوومث ملقجادمووخ مبنجووحمل تيمصوهووم صووع ملورقوو  د ونصوو   فوورسايً 
دةجمالتوو  دجممالتوو ، فديوود هووذمل ملودمووم  كووو  جيوودة باووم ملحلووديه  وو  ملقثوور ملوووذي جريوود ملونصوون  ألوموو  

قصةاوم  ي ملطيمصور، خدصوخ وودياام ، دأصاومً دملواةمجخ ملويت جرجن ألي حتقمقهم ا دملقيام ملورقهوي دملىمو ص
 .قسملء فقهي د م  شر ي قنمي  دصنفق  دمديدي  دسدوام دجمةميمتام، دتقريرملً 

د جقملووود  وووذمل ملقثووور أد ملواةمجوووخ صوووم ميكووو  أ  جملووولو   ومووو  ابطيمبوووخ حلمووووخ أد ظووومهرة ملوياوووف 
دي دأسف دأخ قوي دثقوما جز وي فر وي، دكووي أصون  دصقمصو)دقمدم م دص ةمليم ص  صا نة فقهي 

، أي صوو  صا وونة ملويووونر ملورقهمووخ اب ةدمةهووم صا نصووخ صيرفمووخ ذملث صيووممل دخملووم و، دذملث (د ضوومةي
ثنملبوو د وونملبر، دذملث سال و  در ة، دذملث صووآالث درفوم ،  وووق ص وةنب ملىجةووم  ملو قوما دملوشووهنس 

 .ملحلضمةي دملوقممر برمموخ ملوةكومف دملالمة  ي
 :ه ملطيمبخ فممم يوي دميك  أ  ج   صرمص  هذ

 :المعاصرة( ستراتيجية الفقهيةال)عوة إلى صياغة الخطة الفقهية الد: أولا 
هذمل ملطشردع ملطد ن ألوم  هن مب مبخ ملىطمة ملوا ري ملوركري ملبمصع طررسملث ملورق  ملىمو صي 

اهجمووخ د ونصوو  دأصوونو  دصقمصووده دقنمل ووده دصةيوقمتوو  ملط ةورووخ دصشووةم ت  ملطةيوودسة، ملطوودةداي مب
فقوو  )مفر فموو  ملبهوونس دتةكمصوو  فموو  ملقسدملة ضووسةملموومخ جمصيمووخ دصنموون مخ دحتقمقمووخ دتا رييووخ، تة

( ملط ووووووة د ث ملويوممووووووخ دملوةقامووووووخ)، دي ووووووةاجس فموووووو  بيووووووونر ملويملوووووور دتقاممتوووووو  (ملقجمووووووم  كوهووووووم
، ديركوووز فمهوووم  ووووق ملبمجوووحمل ملوةلدمقوووي (فقووو  ملواووونمل   ملطيمصووورة)مةي وجدملث ملىجةوووم  ملحلضوووودص ةووو
، دينجوو  ألي (فقوو  ملودوودمل  )وي ملوووذي يهوودي ألي ألجيوومس ملحلووون  دملودوودمل   ووقضووماي دملواوونمل   وموودملوي

فق  )، دال يا ق فق  ملقدطم  دملودد  ملونطامخ (فق  ملقصخ)مجمهري ملقصخ دف ميم دخندهم دأ  صهم 



 
 
 
 
 
 
 

  مواجهة اآلثار إلى دراسة األسبابمن  ..ظاهرة التطرف والعنف

 

 -475 -

جملةميومث ، كمم ينج  ألي غري ملط وم  وميمض بيض ملوقضماي ملويمطموخ ا بيوض مل(ملطنملطاخ دملطدجمخ
فق  )مطمخ قضماي ملققوممث دملويرقممث وماي ملويو، دص  هذه ملوقض(فق  ملويممل أد ملورق  ملويمطي)ملوددومخ 
ةاي هوووذمل ملطشوووردع ملويمووو   آبومووومث يةكمصووو  فمهوووم ملويقووووي دملطالقوووي (. ملققومووومث وودا ديادغوووي أ  ي و

ث، دفقو  ملطونمل  ث، فقو  ملقدوونايث، دفقو  ملطوآال)دملونملقيي صع ملطلونا ملوشر ي ملوديد دمللوقوي 
 ...(دفق  ملوةدملبري دملوةقمسير

دهذمل ملطشوردع يهودي ألي تكوني  ملويقوموخ ملورقهموخ ملطيمصورة ملطةام وخ  ووق دفوق ملطا نصوخ ملطيرفموخ 
زو  كن وودة وملورقهمووخ ملطةكمصوووخ دملطةاممووقخ ملووويت ترهووم ملووودي  كمووم فهموو  ملقدمل وو  دتةيمصوو  صووع ملوشوورع دتاوو

دووومس كوواجزملء صةررقووخ ي يةووىن فمهووم صمجووحمل  وووق   ووما جمجووحمل رخوور،   ،(صيرفموومً دصاهجموومً )صةكمصوووخ 
كموياميوووخ اببمجوووحمل ملورر وووي  ووووق   وووما ملبمجوووحمل ملقصووون ، أد ملبمجوووحمل ملطقمصووودي  ووووق   وووما 

 .ملبمجحمل ملو مهري دملووغني أد غري ذوك
دتكني  هذه ملويقوموخ يشوم   قوموخ ملجملةهود دملطرويت دملوقم وي، د قوموخ ملوقوم م عي جونع صو   
كمجووووم  ملوخلبمووووخ دملى وووو ر )ملقسملء ملورقهووووي دا أي جمووووم  صوووو  جموووومالث ملويموووو  ملوشوووور ي أجوووونملع 

كموووم يشوووم  تكوووني  هوووذه ملويقوموووخ  قوموووخ ملىج وووم  ملط ووووم ...(. دملوةووودةيس دملىسملةة دملوة لووومر
دية وودس هووذمل ملوةكووني   وووق دفووق  ململوو  دجموومالث  مووو  د ةوووف . ملطكوووف  وووق دجوو  ملويموونر

 . أسدملةه، دغري ذوك
ملورقهمخ ملوشور مخ ( مخلملتمجمخملال)ماي هذه ملللخ ووممث يادغي أ  تةامس  وق أموملويقفك  هذه 

م دملقثووور وملحلضووومةيخ ملطيمصووورة ملطةكمصووووخ دملوامهضوووخ دملودمجموووخ دملونمل ووودة، دذووووك وة ملوووم  ملطاةووون  ملطةامغووو
 .ملطةكمص   وق صيمد ملوري  دملطممةمخ، بامء  وق ملورهم ملو ومم دملويوم ملويممق

ترملم  ص م   هذه ملللخ دحمةناييم ملوا ريخ دص نغميم دص ةمليم ملوشر مخ دو و هام بملدس  
دملونملقيمووخ درومميووم ملويمومووخ ددمووم وهم ملويملووريخ دغووري ذوووك ممووم جيوووي  قمقووخ هووذه ملللووخ دصمهمةهووم، 
فووووذوك صووووخلدل طامموووودخ أخوووورب تقةضوووومهم ظردفهووووم دص ةمليووووم، د ومهووووم  ووووردةمليم د مجميووووم ملطيرفمووووخ 

ملقيمووخ، دألسووم أدس ملىشوومةة ا هووذمل ملو وومم  ألي أ  هووذه ملللووخ ملورقهمووخ مووةكن  مب مبووخ دملطاهجمووخ دملون 
ملىطوووومة ملويومووووي دملو قووووما ملويوووومر ا صيمبووووخ  موووووخ ملوياووووف صوووو  خوووو   صيمبووووخ ملبووووذدة دملق مووووم  
دملقمووودما ملحلقمقمووووخ ملووووويت تووووسسي ألي ملوياووووف، أد تغذيووو  دتامموووو ، أد توووو ة دت وووونغ ووووو ، أد تامصووووره 
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و  اوو  دال تدووم  خبلووره د وورةه  وووق صوويمد ملووودي  دةمووموة ، د وووق صوويمد ملقصووخ دتسيووده، أد ت ووك
دشوووهنسهم، د وووووق صووويمد ملويووووممل دأل مووومةه، د وووووق صوووويمد ملوقوووم م  ابوياووووف أجر وووهم دملوووووذي  قوووود 
يةضرةد  أك ر ص  غريهم حبملن  هذمل ملوياف، ب ودحمل صوم ييونس  وومهم صو  أ ورملة دأخلومة سجمنيوخ 

دملجةمم مخ، فقد يدنء أ دهم أد بيضهم إبض كدم ر ملوذجنا، كقة  دأخرديخ، بدجمخ دجر مخ دأمريخ 
جرس صيملنصخ، أد  ملن   موخ ص  ملومااي تسسي ألي ملومااي صو  ملوودي  جر و ، أد ألي مللورد  صاو  

 .ص  غري صنجحمل شر ي وذوك (ملوغري)دملوكرر ب ، أد ألف مس ج   أد  رث، أد ألذمليخ 
مب مبوخ ملطيمبوخ ملىمو صمخ ملوشومصوخ ملوويت تدود أل  صيمبخ جذدة ملوياف مبنجحمل هذه ملللخ يكن   

د دوومسايً دأموورايً دملجةمم موومً دأخ قموومً د ضوومةايً شوومصً ، ية قووق  ش ملوومخ ملىج ووم  ملط وووم باوومًء  قوودايً 
 ووو  طريوووق ملوةيوووومم ملووووديد ملوشووومص  دملطةكمصووو  دملطاهجوووي دملطدةموووي دملبووومصيي دملجملةميوووي دملى  صوووي 

مللوووو ملء دملويوووومةفن  صوووو  ملويوموووومء ملطشووووهنس هلووووم ابوكروووومءة ملويوممووووخ دملو قووووما، ديقوووونر بوووو  ملطة ململوووون  د 
دقمجنجمووومً دةمسمووومً دصووومسايً دصووودجممً، دملوقووومسةي   ووووق  دملقخ قموووخ دملوخلبنيوووخ دملحلضووومةيخ، دملطووود م  صياووونايً 

  ووووو  ملوةيوووووومم دملوةنجمووووو  دملوخلبموووووخ دملوداووووومء ملحلضووووومةي دملطنمل جوووووخ بووووو   ةووووووف ملحلمجووووومث دملو مممووووومث 
ذي  هلوم أقودملة صو  ملطن ون مخ دملالموةق ومخ د ودر ص وميرة ملقهونملء مللمصوخ دملويمصوخ، دملط ةجدملث، دملو

ملالترمقمخ أد ملونفمقمخ أد ملل فمخ غري ملوملدملصمخ ملويارمخ،  رد در ملوملدملر صع ملآلخر، دملو يي ألي مللل
دملوةام ريوخ ملووويت  خ  وووق ملوورد  ملوةرريقموخ دملوةدم ديوخ دملوةنتريوخودألي ومة ملوورد  ملبمم موخ دملوةجمميموخ دملوةنفمقمو

تقوودر ملوشوودة  وووق ملوووو  أد ملوياووف  وووق ملورفووق، صووع دةدس صووم يوورج  ملوووو  أد ملورفووق، ديوودفع ملوياووف 
 .دملوةشدس دملوي ر

أل  هذمل ملوةيومم ملوشر ي ملووديد ملووذي يقونر بو  أصو مب  دأهوو ، يادغوي أ  يقوع  :د ري ابوقن 
دملو ممموووومخ دملالجةمم مووووخ ا باوووومء ا بم ووووخ ألج وووومجمخ د ضوووومةيخ تةكمصوووو  فمهووووم كوووو  ملقبيوووومس ملو قمفمووووخ 

ملىج م  ملطة ضر دألقمصخ ملحلمومة  ووق ملوكرملصوخ دملويود  دملحلريوخ د مومس ملوا ومر ملويومر دمللومص  ووق 
صدوودأ  مووم ة ملحلووق دأسملء ملونملجووحمل دحتقمووق ملويوومال ملوكوورمي دملطيوومك ملو وويمد ملوووذي تةكمفووا فموو  فوورص 

موخ دتة وع فمو  فضومءملث ملويمو  ملالجةموم ي ملققنملث دملقة مل  دتةامفس فمو  ملىةملسملث مللرييوخ دملىسم 
مفر فمووو  ملبهووونس دتةنملصووو  فمووو  ضووومىف فمووو  ملواروووناي دتةوووآوف فمووو  ملوقوووونا دتةووووووووودملىبووودملع ملطووودي دتةمل

، دغري ذوك ممم ينجد ملودم وخ ملحلضومةيخ ملودملفيوخ دأمرايً  دملجةمم ممً  ملقفرملس دملهلم مث دملطا ممث صيرفممً 
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قوونة ألميمرووم دةموونل ألةملسيووم ووداوومء دملوةيمووري، دملووويت ال توودفع ملق ووم  ألي ملىجةووم  دملواموومء ، دملطدفن ووخ ب
خ ىجيوومس ملوياووف أد ملوة وودحمل فموو  إبجيوومس أموودمب  ملو قمفمووخ دملالجةمم مووخ  ووملوك وورية دال ملوةكوومومف ملودمه

دملالقةملوومسيخ دملو ممموومخ دملوددومووخ، أد ت يووره دملو ووكنث  اوو ، أد ملطدوومالة بوو ، أد ويوودر صيمبووخ ر ةه 
د وووودر تلنيقوووو  دتقومووووو  أد صايوووو  دموووود صدملخووووو  دألغوووو   ص ووووموك  ابودوووودمل   ملحلضوووومةيخ دجةم جوووو  

دمللممةملث ملو ممممخ دملوملمك ملوةامنيخ دملالقةملمسيخ دملحلوون  ملالجةمم موخ، دابطشوردع ملحلضومةي ملويومر 
 .ملوذي ييمض ملون ع برصة  دملطشكوخ بك  صةيوقميم دصشةم يم دصررسمليم دقضمايهم

 :لفقهية للعنفمبررات المعالجة ا
 :ص ةنايث خهذه ملط ةملث  وق ث ث

دط ووواوخ  ،ويووو    اووود دجووونس ملوووودملءملسصووو  ط ووواوخ ملطووو ةملث ملوشووور مخ ملىمووو صمخ ملوووويت ت  -
قوووم  . زملعودملوملووو   اوود جشوونء ملواوو ،دملىصوو    اوود ظهوونة ملللووا ،ملوةملوو م   اوود دجوونس مللووو 

: تيووووووووووومي
 

        : ، دقوووووووووووم (841:ملوا ووووووووووومء)   

 
 

 :، هذه ملط ةملث ملويت تقرة طريقة  ووميمبخ(1:ملحلجرملث)  ... 
 . طريقخ ملونقميخ قد  ظهنة ملودملء أد ملطر  أد ملللا، اب ةممس ملوة قمف  وق صاع ملوةيامف -
دهاووم ية وودس ملويوو   دجن وو  د جموو  . طريقووخ ملويوو   ملوريوووي  اوود ظهوونة ملووودملء دبوورد  ملطوور  -

 ... رة  دصشمكو دصدت  حب حمل طدميخ هذمل ملودملء دصضم 
هووذه ملطوو ةملث هووي ملووويت تقوورة ملحلقمقووخ ملوشوور مخ طا نصووخ ملووودي  ملجملمفمووخ ووياووف صوو   مووه ملطدوودأ 

قص مب  ملوشور م ، كمقمدصوخ  دصخلدكمً  بن ن  دسقخ، دصم كم  حمدسملً  دملوةرملم ، ألال صم كم  صشرد مً 
دصاوع  ومطره ملطمسيوخ دملطيانيوخ ملمة  ملطيةودي دملوغمصوحمل دتيامرو  ولورسه دألخرملجو  صو  ملووداية دملقدطوم  

 .دملو قمفمخ دملقخ قمخ دملالقةملمسيخ دملالجةمم مخ دملودم مخ
دكاقمصوووخ ملويقووونابث دملق كووومر ملبزمل موووخ ملوشووور مخ دملوا مصموووخ  ووووق ملطيةووودي  دملجملووورص  دملباووومة 
بشووووورد  دترمصوووووم  دملةسة ا كةوووووحمل ملورقووووو  دملوقضووووومء دملق كووووومر دملو ممموووووخ ملوشووووور مخ دملوقووووونملج ، 

 ...  ملقصر أد ملحلمكم أد ص  يكن  ا صيامه د كم ، كمهلم مث ملوقضم مخ دملوقمجنجمخدإبشرملي د 
مةمخ ودكممري دخرمف، ودكاقمصخ بيض ملوةدملبري ملوخلبنيخ دملوةاسيدمخ، كةاسيحمل ملقبامء بضرا ي 
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 ، دملوودفمع  و ممً وأد جر و وممً ومسة  و  ملطوريض  قوو  ملوملووع ملوةملري ملويامف أد ملوضورة ملمةموونة طاوملوق
أد هجوونر ملوغمصووحمل أد يديوود (  موونمل  أد ألج ووم )م   ونس ملوملوووم   اوود دجوووملوووارس أد ملويوور  أد ملطوو

 ملو مة  دملطمة  دملو ممل، فري ص   هذه ملق ونمل  جيود ملطودملفع  و  جر و  أد  ر و  أد صموو  صودفن مً 
 أد ملودوودي( كاهوور ملطيةوودي د نيروو  صوو  موونء  مووو )بوو  ملخةموومة طممةمووخ جوونع صوو  ملوياووف ملوور ووي 

 . ودفع ملقذب دملوضرة ملط ور  وم  مبنجحمل ملوةيدي دملال ةدملء دملودغي دملىف مس
أل  صنمل وووع ملوياوووف حمووودسة دحمملووونةة دصووو  ملطمكووو   ايسة تووودقمقهم دحتقمقهوووم ابوا ووور دملالموووةقرملء 
دابويم  ملورقهي ملبمم ي دملجملميي دملبمصيي، دهذمل ياري حبن  هللا  امء ملالخة ي ملووذصمم دملوةلدموق 

ملواملنص دملق كمر ملويت تةامد  في  ملوةاسيحمل دملوةيامف ا  نء ملطا نصخ كوهم، دومس  ملق ن  وديض
 .  وق دفق بيض ملقهنملء دا بيض ملقجنملء

دصم ميك  أ  جقرةه ا بمم  هوذه ملحلقمقوخ ملوشور مخ ملىمو صمخ، أ  ملوودي  ملىمو صي سيو  ملورمحوخ  
صووو  غوووري تقملوووري دملوة رموووف صووو  غوووري  دملو ووووم دملو ووومم خ دملورفوووق ملممووونس دملووووو  ملطلوووونا دملو وووهنوخ

ق بوو  صوو  مليمصوومث أد وتيلموو ، دووومس فموو  صوو  ملوةلووري أد ملوغووون أد ملوياووف أد ملىةهووما ألال مبووم أوملوو
شوودهمث أد مممةموومث صيماووخ يادغووي أ  تووذكر دأ  تر وور دأ  تيوومض دأ  تةجوومد ، دأ  ال تة ووذ صاهووم 

 . غون دملوةلري دملويافذةييخ وة مم  ملىم ر دأصة  دسدو  د ومم   ص سدومخ هذمل ملو
ملووووويت تسمووووس طالووووق ملو  اووووف ا ملويموووو  ملورقهووووي ملىفةووووم ي دملوةيوممووووي  ،اإاااا راأ التار ةااااا -

ملوة قموووف  ووووق مووو صي، ملطدوود دملىصوو  ي دملحلضووومةي، صووو  خوو   ملطشووونملة ملورقهوووي  وو  ملوةووومةيل ملى
مدةة ملهلمسفوخ ألي تقريور ملحلوق دملوةغمري ابحلكمخ دملطن  خ ملحل اخ دملجملمسوخ ابويت هي أ    دملمو ،دملوةيومم

دهووذمل . دملحلقمقووخ، د وودر ملووجوونء ألي ملوةيامووف بكوو  صوونةه دأونملجوو  ملوقنومووخ دملوريومووخ دملوررسيووخ دملبمم مووخ
دكووم  هووذمل . ملطالووق ملو  ارووي صد وونث ا شوونملهد ملوةوومةيل د ةوووف أ نملووو  دصوودو   وموو  دص ةشووهد ووو 

يمو  ملطيمبوخ ملورقهموخ حلمووخ ملوياوف ا ملويملور دهن جيوذة ملوقون  بضوردةة تر. صيردي ا ص مج  دصنملةسه
 .ملحلم  ملوذي هن ملصةدملس دتنملص  وويملنة ملوةمةخيمخ ملو مبقخ

ملوويت أفومسث ا أك ور صو  صنقوع دا أغووحمل ملق ونمل  ع  مودم   ،اإ راأ الواقعةا اإعاصار  -
دأل  كووم  قوود دة دملوغو ووخ ال يووسسي ألي كدووري جةووم   دال ألي صوو م  صملوومحل، ووووووملوياووف دملوةلووري دملوش
رمء غوموووو  أد ملواموووو  صوووو  وووووووووو ث ملو رفمووووخ ملوزمل وووووخ، كاشوووووووووووخ أد ملمملووووووووووم   ملبز موووووووووووووووأسب ألي بيووووض ملواة

شووو و أد ف وووخ أد ص وووميرة بيوووض ملقهووونملء دملورغدووومث دملوقام ووومث، أد ألثدووومث ملووووذملث وروووخلة، أد أل ةة 
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 .ملى جما دألبدملء ملورهدخ دملطهمبخ، أد صم شمك  ذوك
د تدووو  ا صاممووودمث ك ووورية أ  ص  صوووخ ملطيمبووومث ملوشووور مخ ملويموموووخ دملورقهموووخ ملورصوووماخ دملطيةدووووخ دقووو

دملهلمس ووخ دملحلكممووخ هووي ملطممةمووخ ملوذكمووخ دملونملقيمووخ دملطالقمووخ، دملووويت  ققووو صيمبوومث  قمقمووخ دألج وومجمخ 
ملورقهوووي دألصووو  مخ صداموووخ  ووووق صووونمل  ث ةصوووماخ، دصرمل موووخ لملنصوووممث حمووودسة تووو ءر فمهوووم ملطلوووونا 

د مجوومث ملونملقووع، دتنملفقووو فمهووم  ةوووف ملقج وومة ملوركريووخ دملطذهدمووخ دملو ممموومخ دملطدجمووخ،  ووم  صيمسوووخ 
 . دفمقمخ دةد  تيمدجمخ، يينس خريهم  وق ملبممع، دييم جريهم ملوك  دملوكمفخ

 دهوووذمل ي وووةاد ابقموووماي ألي ملودةمليوووخ ملونملمووويخ دملطيرفوووخ ملبمصيوووخ مبا نصوووخ ملويوووونر ملورقهموووخ ا أصووونهلم
دكومميوووم دصقمصووودهم دفرد هوووم دخملم ملوووهم درومميوووم، دألي ملىطووومر ملوووودقمق ابونملقوووع دصةلودمتووو  دصةغريملتووو ، 

 دع نمل  ملجملةمع دخممةملث ملوددوخ ملونطامخ دطدميخ ملطر وخ دأد مع ملويممل
دقد  ققو هوذه ملطيمبومث ملحلكمموخ ر ةهوم ملولمدوخ دأصودث ملللوما ملورقهوي دملوشور ي بينملصو  

 . مهمصمت  ملوخلبنيخ دملوةيومممخ دملوة قمرمخ دملحلضمةيخدجنسه دحتقق أل
 :سبل المعالجة الفقهية للعنف: ثانياا 

مب ةووف )مجووخ ملط وموك دملط ومةملث ملوويت يةنخمهوم ملوقوم من  ابقسملء ملورقهوي ( ملو د )يرملس بيدمةة 
 ، دغوووريهم صووو  ملويووومصو  ا  قووون  صيرفموووخ د ممتموووخ أخووورب، صووو  أجووو   ووودر صقمةبوووخ(جممالتووو  دصووونةه

، أد بةاقمو  جمهم دتقوم  ر ةهم ا ملطا نة ملوقريوحمل  ووق صةنمل جخ طيمبخ  موخ ملوياف إبرم هم كوممً 
, ث ملورقهموووخ، داببهووومث غوووري ملورقهموووخداببهوووم, ملووو  هوووذه ملو ووود  عصووونة صيرفموووخ  ومموووخدتة. .ملققووو 

 . دمباهجمخ حتقمق ذوك دتريمو 
 :  دميك  أليرملس هذه ملو د   وق ملوا ن ملآلث

 :المعالجة على مستوى المضمون الفقهيسبل  -
دذوك بضردةة ملوياميوخ  وذمل ملطضومن  ملورقهوي كاطومة صيورا دحمةونب  وموي صةكمصو  دصةامموق 

دكماهجمخ ا ملورهم دا ملوة لدمق دملوة ريم  مبم هق ق ملويقوم خ ملورقهمخ ملطةكمصوخ ملو ويت ال تورب , دصةامغم
م ملوي, ووياوووف مووودمً  دال ووةلوووري طريقووومً  ووو قوم وووخ ملو ووويت يكووون  أسملؤهوووم ملحلمووومث دملحلضووومةي ملجيكممووومً دألس 

 . قمقخ دصدوناًل دصاهجمً , دجةمجمً هلذمل ملطضمن  ملورقهي
ديوورملس بوو   قمقووخ ملورقوو  بكوو  . د قمقووخ هووذمل ملطضوومن  قوود بماةوو  ا بوودملايث هووذمل ملود ووه دثاوومايه



 
 
 
 
 
 
 
 نددددور الدددددين ال ددددادمي الدددددكتور                                    فعنددددال قهددددي فددددي معال ددددةفلا بعدددددال

 

 -471 -

قو  دبشو  صذملهدو  فانج  د ونص  دصممع أصونو  دفرد و  دبكمفوخ صقمصوده دص ومهره دبكو  رسملبو  دأخ 
فواذمل  وو ملوياميوخ  وذمل ملطضومن   ووق صويد ملوخلبموخ دملوةيوومم . دصامهج  دصيمبمت  دص وميرملت  دصنملكدمتو 

دملللمبووووخ دملوةوووودةيس دملىفةوووومء دملالجةهوووومس دملوقضوووومء دملوةشووووريع دملوةقاوووو  دملى وووو ر دملوةووووددي  دملوة قمووووف 
ةملث دملواوووووددملث دملجملووووومصع دملبمصيووووومث ظرملث دملطامقشووووومث دملمووووومد مدملوةا وووووري دملوةووووواومف دملوة قموووووق دملطاووووو

ع  ملوضووممجخ ملويوممووخ هووذه ت وو  خووري كرموو  دأفضوو   :دملبميموومث دملبنملصووع، فاجوو  صوو  ملطمكوو  ملوقوون 
موودم  ا صيمبووخ  وومالث ملوياووف، أد ا ملوةوونقي صاهووم قدوو  دقن هووم، إب ملوووخ ملقموودما ملويوممووخ دملطيرفمووخ 

ةأي  ومر فقهوي ألمو صي يادوذ ملوياوف ديدياو  دال  ملويت تسسي ألومهوم، دبملوممغخ ملويقومومث ملو قمفموخ دباومء
 .ييةقده دال يةيدد هللا تيمي ب 

مثن ووو  دترملووموهم دحتوموهووم، مبووم ودويوو  هووذمل ملطضوومن  ملورقهووي قوود يرقووق ألي سةجووخ حتديوود صن ن وو
ي ووةجمحمل ونملقووع ملويملوور دي وومير قضوومايه د نملسثوو  بوورد  أصووموخ دصدد ووخ، دمبووم جيوووي  قووم ق صروورسملث  

صووم حبموووخ ملوياووف دابجتمهوومث قرملءمليووم دملوةيوومطي صيهووم، دمبووم يوودقق ملوقوون  ملويومووي ا  ك وورية هلووم ملتملووم 
 . صمهممث هذه ملطن ن مث دصدوناليم دجمماليم دصةيوقميم

 :دص  هذه ملطن ن مث
فقوو  )، (فقوو  ملبميموومث) ،(فقوو  ملطووآالث)، (فقوو  ملطوونمل  ث)، (فقوو  ملققوموومث)، (فقوو  ملودوودمل   ) 

، (فقو  ملوةودملفع)، (فقو  ملوةيوميال دملالجودصم  صوع ملآلخور)، ( فقو  ملبهومس )، (مل  فق  ملواون )، (ملطسم مث
 ..(.فق  ملطنملطاخ )

صيرفموومً شوور ممً، ووو   دتقدوو  هووذه ملطن وون مث ملودةملمووخ ملويوممووخ ملوة ململوومخ ملودقمقووخ وةجيوهووم باوومءملً 
ةملووري أل ملءه صدونووو  دأثووره ا جموومالث  ممتمووخ ك وورية، صاهووم جمووم  ملوةيمصوو  صووع ملط ووموف دحتديوود جوونع ملو

 . ابمةديمس ملوياف كررع هلذمل ملوانع
.  ةورووخ دتنفووق ألةملسملث صةان ووخ دهووي جتوووي  قووم ق ك وورية دترفووع صةشووم مث  وودة دجتمووع جهوونسملً 

ا ملوياميوخ ابطضومن  ملورقهوي ملطاشوونس ا  ملور  ملحلوم  دا ص ووةقدوام  جوديرة ابالهةمومر ألمووهمصمً  يدهو
 .ملوقريحمل ابلملنص

 :ى المضمون المعرفي العامل المعالجة على مستو بس -
كيوووووم ملوووووارس د وووووم )ديوووورملس ابطضوووومن  ملطيوووورا ملويوووومر حمةوووونب  ووووونر ملوكوووون  دملحلموووومة دملىج ووووم  
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 ...(ملالجةممع د وم ملوةمةيل د وم ملالقةملمس د وم ملىسملةة د وم ملودم خ
ةم  ألي هذه ملويونر   ا صرملتحمل ملال ةمم ، ديوةرو ألومهم عقودملة  ةوروخ ى موم  -بةرمدث  -ده 

ذوووك ابطاهجمووخ ملطيردفووخ ا ملىفوومسة صوو  هووذه ملويووونر  وووق  س، دية وودزي ً ودتاوو ملطضوومن  ملورقهووي فهموومً 
 . ص ةنب أسملء ملوةكومف ملوشر ي ملىم صي

 :د  موممً  دوي  ص  قدم  ذوك جز ممً 
ملالوةروومث ألي  وووم ملوةوومةيل ا فهووم ملونقووم ع دملال ةدوومة ابوقملووو دصيرفووخ ملط ب وومث دملو ووردي  -

 . ة ملحلنملسث دتلنةهموضدر ص م
ملالوةرووومث ألي ملويوووونر ملىج ووومجمخ دفهوووم أ ووونمل  ملووووارس دملجملةموووع مبنجدهوووم، اب ةدووومة كووون  هوووذه  -

ملق وونمل  صيووددسة صوو  قدموو  شوورد  ملوا وور دملالجةهوومس دملمووةادم  ملق كوومر، ألذ جووو ملويوموومء  وووق أ  
 هوووذمل ملوشووور  صووو  شووورد  ملالجةهووومس، دي ضووومي ألي صيرفوووخ ملونملقوووع دملويووووم ع ووونمل  ملويملووور ييووود شووورطمً 

ملوشوورد  ملطقوورةة ملقخوورب كشوور  صيرفووخ ملووواو دصيونصمتوو  دصدونالتوو  دصيرفووخ ملطقمصوود دملطووآالث، دغووري 
 . ذوك

طيرفوووخ ملطضووومن  ملورقهوووي  صكمووو ً  ، أد شووورطمً دألموووهمصمً  فمكووون  ملالوةرووومث ألي هوووذه ملويوووونر  ووون ً 
 . زيو  ا أة  ملونملقعوملوشر ي دحل   تا
تة ودس ( ملوكوني دملحلمومث دملىج ومي) ابطضومن  ملطيورا ملويومر  أل  صرملتوحمل ملوياميوخ: د ري ابوقون 

حب حمل  مجممث ملطسم مث ملورقهمخ، دطدميخ ملطن ن مث ملورقهمخ ملطدةدموخ دصودب  مقهوم دتود وهم 
 ذه ملويونر، دحب حمل ملودم مث ملوركريخ دملو قمفمخ دملالجةمم مخ ملويت ت هر فمهوم هوذه ملطن ون مث دتاشوا 

 . ملطدةدمخ دملطيمبخفمهم ملوانمل   دملحلنملسث 
ا حتقمووووق ملوداوووومء ملويقوووووي ( ملوشوووور مخ دملوكنجمووووخ دملحلممتمووووخ دملىج وووومجمخ)دقوووود ت ووووهم هووووذه ملطيوووومةي 

دملطيووورا ملطةووونمل   دملطةكمصووو  دملطوووةرهم دملوووونمل ي حبموووو  دصآوووو ، بذملتووو  دبغوووريه، مموووم ي وووةديد صيووو  ملوياوووف 
   دصقلووونع ملوةيمصووو  دصهوووزد  دي وووةقد  فمووو  ملطووواه  ملطنصوووني بكنجووو  أ ووومسي ملبمجوووحمل دصدةووونة ملواةوووم

 . ملحلقم ق دملطيمي دملطقمصد
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ملقوخلمل  بيوض ملطرورسملث ملويومموخ ملوويت  ، وق ص وةنب هوذه ملطضومن  ملطيورا ،دةمبم يكن  ص  ملطرمد
دصو  . تملو  وةكن  صن ن مث صدةدمخ دحمققخ دصرهنصخ ص  قد  ملوقم م  ابويم  ملورقهي ملوشر ي

فقووو  )د (فقووو  ملالموووة ممة)د( فقووو  ملويمووورمل )د( فقووو  ملوة ضووور)د( فقووو  ملجملةموووع)د( فقووو  ملووووارس: )ذووووك
 (. فق  ملقة )د( فق  ملودم خ)د( فق  ملطنملطاخ)د( ملطدجمخ

مء أد ووووزايسة كوووم ملطيونصووومث دملودموووم ث أد وذمل ملالقوووخلمل  كث جملووورس تانيوووع ا ملقمسوووودال أظووو  أ  هووو
دملقحبمث دألسم كث وم د  مجخ  مثوا بيض ملودةملم( وممخ، كمم ي قم وأد ملطن خ ملوي)ص ميرة ووشم ع 

صووو   صيرفموووخ دصاهجموووخ ددملقيموووخ، دومرووورس هوووذه ملطرووورسملث ابووووذكر دملوة ومووو  دملوة قموووق، مبوووم خيووودر ك وووريملً 
ملطةلودمث ملطيرفمخ دملحلضمةيخ دملوةامنيخ، دمبم هقق جةم   صهموخ  ووق صويمد فهوم ملقصونة دأسملء ملو وونل 

 .بم ممً د ضمةايً ملطاممحمل دفي  ملط ميرة ملطلونبخ ملجةمم ممً د 
صوو  ً قوود يوورملس بوو  مجووع كوو  ملق كوومر ملورقهمووخ ملووويت تدوو   قمقووخ دترمصووم  ملويموو  ( فرقوو  ملوة ضوور)

ملحلضووووومةي دملىجةوووووم  ملو قوووووما، كموملوووووام ع دملحلوووووري دملوزةمل وووووخ دملىجووووومةة دملالموووووة ممة ملطوووووم  دملوةيووووومص ث 
ه ملقفيوووووم  دملوةملووووورفمث ملالقةملووووومسيخ دملق موووووم  ملودم موووووخ دملو وووووونكممث ملقموووووريخ دملالجةمم موووووخ، فكووووو  هوووووذ

دمجيهووم دألبرمل هووم دةبلهووم مبن وونع . ملىج وومجمخ ألسووم هووي أفيووم  قوود ملةتدلووو  ووم أ كمصهووم ملورقهمووخ ملوشوور مخ
ملحلضووومةة دصووودونهلم دتود وووهم ابونملقوووع ملحلضووومةي ملطيمصووور دصقةضوووممت  دصةلودمتووو  درفمقووو  در ةه، ي وووةجمحمل 

   مجووع صمستوو  د وودر وي ابودمووم ، صوو  خوحلمجوخ صاهجمووخ دأكمسميمووخ ا ألفورملس صن وونع ملوة ضوور ملىمو ص
 . ص مج  ص  ملطددجخ ملوشر مخ ملىم صمخ دص  ملونملقع ملوةمةخيي دملطيمصر ووم مص 

   حتقمووووق ملوقوووون  ا صن وووونع وم مخ د ممتمووووخ، صوووو  خووووومحمل كووووذوك حلمجووووخ صيرفمووووخ دملجةمووووودي ةجوووو
 . يهم د مميمملوة ضر دتنجم  ملواماي ألوم  دألقام هم ب  دمحوهم  وق تريمو  دجت مده ا دملق

مةي دحبقمقةوووو  وووووووووونع ملوة ضوووور دابوريوووو  ملحلضووووووووووملويوووووم ملووووودقمق مبن ( رووووووفقوووو  ملوة ض)ودقوووود يوووورملس بوووو
دص ةملتوو  د نملصوو   م وو  د ثووره بغووريه د ثووريه ا غووريه، دهوون صووم يوود ن ملط وووم  دملويوومصو  ا ملحلقوو  

مةملث ملقصم ووووال ةدمة حبقم ق ملحلضمةة دمب ا  دملمة ممة ملونملقع دملوةمةيل دملوا ر دملوووملورقهي ألي صيرفخ ملو 
دصآاليم دأل ومفميم ملىج ومجمخ دألموهمصميم ا ص ورية ملوداومء دملواهضوخ دملال سهومة، دهون صوم هقوق ملويقوموخ 
ملوام ووجخ دملطدد ووخ ا ملوةيمصوو  صووع صوواع ملحلضوومةة دباوومء ملويموورمل  مبرجيمووخ ألموو صمخ تةامووس  وووق ملويوووم 
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 .ألومهم ا صنمل ع  دة ص  هذمل ملود هابورق  دفانج  دصا نصة  ملطشمة 
ملوووونملةسة ا صن ووونع ملوة ضووور دا ملطن ووون مث ملقخووورب، يووورملس  وووم ملويووووم ملوووودقمق ( ملورقووو )د دووومةة 

ألي  دملطيرفوووخ ملونمل موووخ دملونملمووويخ دملبمصيوووخ حبقمقوووخ ملطضووومن  ملطيووورا أد ملطن ووونع ملويوموووي، دهوووذمل ملموووةامسملً 
 -كمووم هوون صيووردي -ويدوومةة ملورقوو ، ألذ يلوووق ملورقوو   ملودالوووخ ملووغنيووخ دملالصوول  مخ دملطيرفمووخ ملوشوور مخ

 :  وق ملورهم ملودقمق دملويوم ملويممق ابقصر ملووذي يورملس فهمو  دفقهو ، قوم  تيومي
    

   
 : ، دقوووووم  تيووووومي(71:ملوا ووووومء) 

      
 

 (.18:هنس)
نملقووع دملحلموومة هووي دهووذمل يسكوود صووم ذهدووو ألوموو  صوو  أ  ملويووونر ملورقهمووخ ملووويت يةيوو  ملمة ضوومةهم ا ملو

فووووردع، أصوووون ، قنمل ووووود، صقمصوووود، خ فموووومث دأسبمووووومث، جوووونمل  ، ص وووووة اممث، )  ووووونر ملورقوووو  ملطةان وووووخ 
، دبكمرموووخ صيرفموووخ سقمقوووخ د ممقوووخ ت ةقملوووي ملحلقوووم ق دت وووةقري ملطنمل وووع دت وووة وو ملواةوووم   ...(فووورد 

  .دتنجد ملوملمك دملوددمل   دجتمع ب  ك  ملطيلممث دملطيونصمث دملىفمسملث دملودمامث
 :سبل المعالجة على مستوى الجهة الفقهية -

ملووويت يملوودة صاهووم ملويموو  ملورقهووي هووي ...( ملوروورس ملويووممل أد ملطسم ووخ ملورقهمووخ)ملبهووخ ملورقهمووخ 
دونالث وملورك  ملقمماي ا ألقمصخ ملويم  ملورقهي ملطةكمص  دملطةاممق دملوامهض ملوذي جي ود حبوق صو

 ووووق ملط وووةنب ملورووورسي أد )ملووومخ ملورقهموووخ دهوووذمل يووود ن ألي أل ووودملس ملوش . ملطا نصوووخ ملطشووومة ألومهوووم
ملرمث  وممخ دتربنيخ ددملقيمخ تسهوهم ووقممر ابوددة ملورقهوي  ووق بخ وملطةملر..( يوملبمم ي دملورمس

دملطيمدجووخ , دملوةدشووري ال ملوةارووري, ء ال ملهلوودر، دملوةجممووع ال ووةرريووقأ  وو  ملونجوونه، صوو   مووه ملوداووم
نس وملوة رموف ملطقملود ديد ملطوذصنر، وووووونس ال ملوةشوممودملطلمد خ ال ملطشمك وخ دملطيمجودة، دملوة وهم  مل

 . ال ملوةيامف ملطرسدس
دتووذكر  هووذه ملوش ملوومخ ملوامنذجمووخ ملطاصنوووخ مبووم كووم   وموو  ملقموو ي صوو  ملق مووخ ملق وو ر ملوووذي  

بووورد  صا نصوووخ ملورقووو  دملوشووورع ا تكمصوهوووم دتامموووقهم، فكوووم  هلوووم ( صوكوووخ ةملمووو خ دأسملء ابة ملً )تشووودينمل 
ا ملىصوووو   دملوداوووومء دا ملمووووةمرملة ملو وووواد ملويومووووي دتوووورملكم ملواةووووم  ملحلضوووومةي بكوووو   شووووارم دشووووادهم
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 . صكن ت  دأجنمل  
 :دجمم  صيممل هذه ملوش ملمخ ملورقهمخ ملطد ن ألي أل دملسهم ا  ملر  ملحلم  دص ةقدوام ملوقريحمل

دقوونة دجوودملةة أسملء، دشووجم خ فيوو ، دألةملسة ألصوو  ،  ،إب مطووخ دسقووخ الع اامب ظنمومااا الققااه -8
 . مفرضنملفق دترملبر، صع صم همل  ص  ملل ملث دملوةجمةا دملوخلملكم دملوةدت

دهووذمل ملقصوور . ، كميوومةي ملوووارس دملجملةمووع دملوةوومةيلالع اامب عإعااارت اإتصاا ا ظنمومااا الققااه -4
صةروووومدث فموووو  صوووو   مووووه تروووومدث صرملتووووحمل ملويوموووومء دصهوووومر ملطسم وووومث دجموووومالث ملورقوووو  دصن وووون مت  

 ...دجنمل و 

دأ وووونمل  ملويووووممل دظووووردي ملووووونط  د وووومالث ملقفوووورملس دملبميموووومث  عصاااارالع اااامب علواقااااش وال -3
دملطا مووومث، دمب ةووووف ملواووونمل   دملط وووةجدملث ا قضوووماي ملولوووحمل دملودمنونجموووم دملودم وووخ دملى ووو ر دملقمووورة 

 ...دملالقةملمس دملوةيومم

ية دس حب حمل أجنملع ملوانمل   دملط ةجدملث، دحب وحمل سقةهوم دتشويدهم دتودملخوهم  -كذوك  -دهذمل
 . دا أل مم  هذمل ملويوم دتلدمق  تيري صاهجمة  دملطقدملة ملطلونا صا . ريهمدملةتدمطهم بغ

ملوووويت يادغوووي أ  يكووون   ،الصااا حةا العقدياااا والتعةدياااا والخبوياااا واألي قةاااا واحل ااااريا -5
 ومهووم ملورقموو  ملطيمصوور أد ملبمم ووخ ملورقهمووخ، ألذ أل  هووذه ملوملوو  مخ ال تقوو  أمهمووخ  وو  ملوملوورخ ملويوممووخ 

قنة ملوةاثري دملحلمو   ووق ملوريو  دملحلوه  ووق ملالقةودملء دملالقةرومء، دصاوع ملالخوة ي  ملورقهمخ، ص   مه
ملطذصنر، دسفع بنملسة ملورةاخ، دسةء ص مهر ملولي  دملوةشكمك دملالمة رمي ابورقهمء دملويوممء دسدةهوم 

 . ملوةيوممي دملىفةم ي دملودممي دملحلضمةي
موو  ملويووممل ملطايوونث ابوةقملووري أد غمء ألي ملورقودر ملىصوووف  ووومر ملوياووودقوود يكوون  صوو  سدمل ووي قموو

دقووود يةوووم   ووودر . وووو  ا  قمدتووو  دألميمجووو خبملوةهووومد  ا ملواووونمل ي ملوخلبنيوووخ دملقخ قموووخ، أد ملطوووةهم 
، فمقع ملىصغمء ألي ملورقم  فرصخ ملىصغمء ألي غريه مم  ومس و  ك ري  وم، أد ومس و   وم أص ً 

   ملوركري، ممم يكن  و  أثوره ا بونملسة ملطملغي دملطةوقي ا سمل رة ص  ملال رملي ملو ونكي دملالخة
 . ملوياف دصدملخ  ملوةيامف

، د وودر ص ووميرة ملقهوونملء مللمصووخ دملويمصووخ، د وودر جيابةااااإصااداقةا واإوعااوتةا واحلةاديااا اإل -4
ملالمةجمبخ ووضغن  ملودملخومخ دمللمةجمخ دملالجةمم مخ دملو ممممخ دملطدجموخ، دحتمشوي ملجملم وخ دملطنملجهوخ صوع 
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وا دوووخ أد ملو مموووخ، دملويمووو   ووووق ملوةقريوووحمل دملوةنفموووق دمجوووع ملوشوووم  دةأا ملوملووودع دأل وووذملة ملبمهووونة أد مل
 ووجمموع دجمصيومً  د وري ابويوممل ملورقمو  ملمقوق ملوونمل ي أ  يكون  أابً . -حب وحمل ملطدوم  دملطشوردع - (ملوغري)

ديد، ووك ، دذوك بري  صنمل جخ دصقمةبخ شر مخ ددملقيمخ جتمع ب  صر مث هللا تيومي د ودر ملال ورملي ملوو
دهوذمل كوو  هملو  ب ودحمل ملطدوم  . دب   ةوف ملحلمجممث دملطملومحل ملبمم موخ دملوررسيوخ دملونطاموخ دملودملخوموخ

 . دملطةم ، دمبم اب  ص  ملورأي دصم ال ، دط  جم  ا ملوشرع دمم 
دا سياام دشنملهد  ةخيام دثاماي صددجةام صم يسمس هلذمل ملطاه  ملوقنمي وويممل ملورقم  ملطوم ملطةدملر 

 :مس  ملوووذي يكوون  سيدجوو  قوون  هللا تيوومي وق  ملوملوووحلكومم ملطةوومل
 

      
 ( .11:هنس) 

دبم موووومً، فوووورسايً  ،  ومموووومً (الغاااار)دواج الااااتع مب واإراجعااااا واإاااا اكر  وإدامااااا اإلفاااااد  ماااان  -5
اوة  طو ع  ووق ملطدمجم ممً، د در ملالكةرمء بةملدير ملطيرفخ، ب  ال بد ص  ملالمةريملس دملوة قموف  و  ملى

ملطيرا ملطةجدس، دملمةديمس ملوشينة ابوةرن  ملويومي أد ملوخلبني دملوةزكوني، دمود صامفوذ ملويجوحمل دملوغوردة 
 ابوذملث، د در قملد ملوشهرة دملو د ، دصزملدوخ بيض ملووذمل ذ ملويمجوخ دملطامفع ملطمسيخ دملطيانيخ ملوويت ك وريملً 

 . طوين صم ي مدر  م ملوشملم  مل صم ت ك  ألومهم ملوارس ملوغمفوخ دك ريملً 
 :سبل المواجهة على مستوى الجهة غير الفقهية -

يكون  جموم  صوم ملبهخ غري ملورقهمخ تشم  ملبهخ ملوركريخ دملو ممممخ دملطدجمخ دملواقمبمخ دملو قمفمخ، دك  
 .  موهم غري ملجملم  ملورقهي  وق صيمد ملىفةمء دملالجةهمس دملوةيومم دملوقضمء دملوةا ري دملىص  

 وووودث  وووو  ملبميموووومث ملو قمفمووووخ دمجيموووومث ملجملةمووووع ملطوووودي دملق ووووزملا دصوووو  هاووووم ميكااووووم أ  جة 
ملو ممموووووومخ دملهلم وووووومث ملحلقنقمووووووخ دملى  صمووووووخ دملطا موووووومث ملوقمجنجمووووووخ دملىقومممووووووخ د ةوووووووف ملوةا مموووووومث 

 . دملوةكة ث ملوك رية دملطةكمثرة
 : ا حتقمق صيمبخ  موخ ملوياف أصرمل ( غري ملورقهمخ) دملطرملس بددة هذه ملبهمث 

دهوون أ  تقوومم هووذه ملبهوومث ممممووميم دخممةمليووم  وووق أمووماي ملطا نصووخ ملوديامووخ : األو األماار  -
 صمخ دملو قمفخ ملىج مجمخ دملحلضمةيخ ملوكنجمخ ملطاةجخ دملطدد خ دملويمسوخ دملو نيخ دملطنفقخ، دملويت تيمض وملىم



 
 
 
 
 
 
 
 نددددور الدددددين ال ددددادمي الدددددكتور                                    فعنددددال قهددددي فددددي معال ددددةفلا بعدددددال

 

 -414 -

 دجوووو ملً  ملوياووووف دصووووم ا  كموووو  دصياوووومه صيمبووووخ جذةيووووخ دأصووووومخ، تنقموووومً دحتنطوووومً د  جوووومً دألصوووو  مً 
 . دتينيضمً 
دهن أ  تسمس هذه ملبهمث   قميم صع ملبهومث ملورقهموخ  ووق أموس جتووحمل : األمر الناي -

 . مللري دتادذ ملوياف د اع ملوشر دملوشدة دملوة مص  دملوةآصر دملبرمء دملوةدمغض

 :دص  هذه ملقمس  

يوووم دأ  صهوووم دا أسمل هوووم ملويمووووي دا ةجمال احاااخاج اةيااااأ الققيةاااا ِف رصصااايا اإعااارِف -
. دأفرملسهم، ف  جين  ووجهمث غري ملورقهمخ أ  تةدخ  ا  ملو ملبهمث ملورقهمخ، دملويكس ص م 

دقوود ر  أصوور هووذمل ملوةوودخ  دملوةجوومد  ألي مممةموومث خمط ووخ دأفهوومر صغونطووخ، ترتدووو  ومهووم ةسدس فيوو  
دبغوري قملود ا   امرخ، دأهلدو ملطشم ر ا جرناي ملطامصري  وورق ، دسفيو بيضهم ألي ملونقنع بقملد

 ... ا  أد ال صدمالة ب  أد  ن ً أد مكن ً  سمل رة ص  سدمل ر ملوياف، تا ريملً 

، دوووومس صوو  ملويووود  ا ملوقووون ، أ  (جممً ددملقيمووومً ودصاهوو صيرفمووومً )ن ي وفووومس صووو  ملطالقووي دملطن ووو 
تاةملووحمل جهوومث  وممووخ ال   قووخ هلووم ابوشووا  ملورقهووي ملوشوور ي، أ  تاةملووحمل ومبفةوومء دملوةاديوو ، دةمبووم 

 . ووةجامد دملوةهمم  دملوة ريض وةام  ص  ملبهخ ملورقهمخ شم م صم
دملحلوووق ملووووذي يادغوووي أ  يملووومة ألومووو ، أ  ملقسملء ملورقهوووي يادغوووي أ  ي ووواد ألي أصووو مب  دجهمتووو  
ملطة ململوووخ دملطةكنجوووخ دملوووويت هلوووم ملوملووو  مخ ملطيرفموووخ دملطاهجموووخ دملورمسموووخ دملوشووويدمخ ملوووويت تسهوهوووم طزملدووووخ 

 . سه دصةلودمت  دا مم ر جممالت  دصممسيا ملواشم  ملورقهي بك  أبيم
ووووووم  ا أي شوا  صيورا، كموشوذمل، دكمم ي قم  ا ملوشوا  ملورقهوي، فاجو  يقووده و و ا  ملورو وري و

أد ملوليب أد ملهلادمي، ألذ ال بد ص  صرمل مة ملوة ملو ملويومي دملقهومخ ملطيرفمخ،    ت قمر ملقصنة 
 . ابطمزمل  ملومل م 

. د وودر ملالمووة رمي بووددةهم دةمووموةهم ملحلضوومةيخ ملويمرملجمووخ ج الققااهمنااش االسااتيزاء  تاا  -
دصووووم صملووووو خ ملجملةمووووع ا أ  ي  وووو ر صوووو  فقموووو  أد مجم ووووخ صوووو  ملورقهوووومء، دأ  يةهموووونمل ا  ومهووووم 

 -دملوغدوومء  -ملودةدشوخ )دتكونياهم، دأ  يدوموك ا ذووك ألي سةجوخ ةصووي هوسالء ابو وذملجخ أد ملويةو  د
، دال ه  ملطشكوخ، ب  ممكن  هن ملطشكوخ ملويت يكن  صو  منءملً ؟ فهذمل ال يزيد ملقصر ألال (دملحلمق
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 . صنةهم ملوة نيك ووياف د مم   دتغذية 

دملىفومسة صاهوم دملو ويي ألي ملوةنملفووق  احاخاج اةيااأ  ار الققيةااا مان قةا  اةيااأ الققيةااا -
دص ب ووميم  دهووذمل ية قووق دفووق ةؤيووخ تةدوو  ا  وونء صيلمميووم. دملوةيوومد  طووم فموو  مللووري ملويوومر دمللوومص

 . دمممقميم

صوم يةملو  إبقملومء  دةمبم يكن  ص  أمدما قممر ظنملهر ملوياف د جو   ومالث ملوملورملع دملوقةوم ،
سدة ملورق  دملمةديمس ك ري ص  ملورقهمء دمليمصهم ابويجز دملورش  دملوة وف دملوخلملجوع، ملقصور ملووذي أسب 

، دألي برد  أشوكم  صو  ملطنملجهوخ (ملويامرخ دغريهم)ألي شمنع ملوررملغ ملوركري دألي ظهنة ةسدس ملقفيم  
دملطملوومسصخ، أد ألي دقوونع  وومالث صوو  ملوةوونتر ملوركووري دملوةيكوور ملالجةمووم ي دملج وودملس ملقفووق ملىج وومي، 

 . ممم شك  أ د أمدما قممر ملوياف دأ د صدملخو  ملونمل  خ دملقممممخ
و صسم وخ أ  ملبهومث ملورقهموخ  و  ملوةومةيل، دا ملونملقوع ا ك وري صو  صاممودميم، ظوو ،دملل صخ

، دقوووونة صةنملصوووووخ دصياوووونايً  ةملمووو خ دفم وووووخ ا ملجملةمووووع، دجهووووخ صد نصووووخ صوووو  ملو مموووخ دملويمصووووخ، صوووومسايً 
دبقمووومر هوووذه ملبهوووخ تنملصووو  ملو ووواد ملطيووورا ملوشووور ي . دصةآخموووخ صوووع غريهوووم صووو  ملطسم ووومث دملبهووومث

 . ملورقهي دحتققو أل دب  وقمث ملودامء ملحلضمةي ملويمر

  :عنفللآليات المعالجة الفقهية : ثالثاا 
يرملس  ذه ملآلوممث جمم  ملقسدملث ملىجرمل مخ دملوكمرممث ملويمومخ ملويت حتقق ملطيمبوخ ملحلقمقموخ حلمووخ 

  ملآلةملء دملقفكمة ملطيرفموخ دملو قمفموخ دملورقهموخ  ووق دجو  مللملونص ألي صومك د وون  ملوياف، دملويت حتن ِّ 
 . دملوةمل م تلدمقمخ دتارمذيخ صقددة  ومهم دقمبوخ ووة قمق دووةقنمي دملطرملجيخ 

دتةملووو  هوووذه ملآلومووومث مبجووومالث صيمصووورة ك ووورية، كمجملوووم  ملى  صوووي دملجملوووم  ملوةيومموووي دملجملوووم  
 . ملود  ي ملويومي دملجملم  ملطم  دملوقمجني دمللريي دغريه
 :دميك  أ  جنةس هذه ملآلوممث  وق ملوا ن ملوةم 

 :اآلليات اإلعالمية والمعلوماتية -
أ  تيووومض  مووووخ ملوياوووف  ووو  طريوووق دموووم   ملى ووو ر ملوقدميوووخ دهوووي ملقسدملث ملويموموووخ ملوووويت ميكووو  

جخلجوو، ملققورملص ململومث ملورضوم مخ، شودكخ ملى)، دملبديودة ...(ملورملسين، ملوةورزة، ملوملو ف، ملجملو ث)
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ا هووذمل ملجملووم ، دال  مجووخ ألي  ر وو  (  مةصوومً  طنفووم ً )دقوود  ووري  ملوور  ملحلووم  ..(. ملطرجووخ أد ملطدجمووخ
أسمل وووو  ملطةيوووووق ابللوووما ملورقهووووي ملوشوووومص  وملووونةه ملىفةم مووووخ دملالجةهمسيووووخ دحتوموووو  دتقدميوووو  صوووو  جهوووخ 
 ... دملوةيومممخ دملوة قمرمخ دملوةدديامخ

 :دملالخةملمة ملودممي يقةضي ملوقن  بضردةة
 دجمصيوووومً  سقمقوووومً  دصاهجموووومً  دصن وووون ممً   ومموووومً  تقنميوووومً  عقااااوو اإوجااااود اإلت مااااي واإع وماااااي -

جووو  ملالجلووو   صاووو  ويمووو  ملط وووةقد ، أخوووذمل بيووو  ملال ةدووومة مجووووخ ، صووو  أدفوووم  ً  دهمسفووومً  دصن ووون ممً 
 . جيمبممث دس مهم دتلنيرهم دتريموهمملو ودممث دت فمهم دمجوخ ملى

حتوودس ملو مممووخ ملى  صمووخ  عااةط يطااا إت مةااا فقيةااا ااتةااا وتاإةااا وشااام ا ومتكام ااا -
يم در ةهم، ديودي هوذه ملللوخ ألي دملورقهمخ دملوشر مخ دصضمصماهم درومميم دقنملجماهم د نملبلهم دجممال

بامء ملوةكني  ملورقهي دملودامء ملوشر ي ملوذي يسمس ون ي سيود صةكمصو  دصةامموق، دألي ثقمفوخ شور مخ 
 مصووخ دصنموويخ تة ووم ب قمفووخ ملوداوومء دملى وومفخ دملو وومم خ ملطشوورد خ دملوةم ووري دملوةوودة  دملالجوودصم  ملوداووم ء 

تكمصوو  جموومالث ملويموو  ملى  صووي، دتةاممووق فمهووم ملطوومسة دملوةنملصوو  ملطرموود ووووذملث دووغووري، دملوووذي يقوورة 
ملىفةم مخ صع ملطمسة ملوخلبنيوخ دملون  موخ، دملطومسة ملى  صموخ دملىخدمةيوخ صوع ملطومسة ملوخلفمهموخ دملطومسة ملوة قمرموخ 

 .دملحلضمةيخ بنج  أ م

 دوي  ملوددمليخ تكن  بديه حملمث جديدة، أد تود مم بيوض ململومث ملطنجونسة ا هوذمل ملالجتومه،
 . ممم يكن  و  أثره ا حتقمق هذمل ملودامء ملطاشنس دملطاصن 

 :اآلليات البحثية والتأليفية -
حبنثاووم ملورقهمووخ ملطيمصوورة ا  مجووخ كدوورية دصو ووخ ى وومسة ملوا وور ا ك ووري صوو  جنملجدهووم ملطاهجمووخ 
دملقموووونبمخ، بغموووخ ملالةتقووومء  وووم وة ووود  مجووومث ملجملموووع دملقصوووخ فمموووم د ووويو وووو  صووو  جةوووم    ومموووخ 

 . تامنيخ د ضمةيخد 
ديغوووووحمل  ووووووق هوووووذه ملود ووووونث ملوةجز وووووخ، دملوةكوووورملة، دملالةجتوووووم ، دملوةيمووووومم، دملوغووووور  ملويوموووووي 
ملوش ملووي وو ملوون   وووق شووهمسة أد ترقمووخ، دملهلوودي ملوةجوومةي ملورحبووي، دص ووميرة بيووض ملق وودملث 
 دملونقم ع ملالجةمم مخ دملطدجمخ، دملالمةه ل ملى  صي دملود م ي، دت نيق بيض ملطنملس  م  صامه 
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 . ملودةملمخ دصقرةملث ملوةيومم دغري ذوك
 صيرفموومً ) أ  هوذمل ملوةوواومف مل يةاموس  وووق قم ودة ملىطوومر ابطا نصوخ ملورقهمووخ ملطةكمصووخ  ،دملل صوخ

، دألسووم  مووس  وووق فوورع صوو  فرد هووم أد ةكوو  صوو  أةكمرووم، كمةتكووم ه  وووق   مووخ (دصاهجموومً د ضوومةايً 
أد ملةتكووم ه  ووق جمجووحمل فقهووي جز وي سد  ةبلوو  صمجدوو   ألميمجموخ مبيووز   و  ملوام مووخ ملويمومووخ ملقخ قموخ،

 . ملطقمصدي دملقصن  ملويمر
صوو  ملوةكووني  ملطضوولرا دملوداوومء ملو قووما  دهوون صووم أدةث ا أجمووم  ملوةوقووي دملوووةيوم دملوة قووف أدجهوومً 

دوكوو ، دا ذملث ملونقووو، ي وج  وووديض ملق مووم  ملود  مووخ دملوةاومرموخ مللمصووخ دملويمصووخ، ملبوودة . ملطشونه
دملى وووومفخ دملىمووووهمر ملواوووون ي ملوةامووووني ملحلضوووومةي، دملىمووووهمر ا ملوداوووومء ملورقهووووي ملوشوووور ي  دملالبةكوووومة

 .ملطةكمص  دملطةاممق دملودامء
غووري أ  هووذه ملق موووم  حتةووم  ألي تووورملكم جوون ي صيةووو ، دألي تنموومع سمل ووورة ملىفوومسة، دألي ملووووربر  

ىموهمر ملحلضومةي دملوةومةخيي عدج  ملو قمفخ دملطيرفخ ملقخرب دمبجومالث ملوةامموخ دملى مومة،  و  حتقوق مل
 . ملطاصن 

 :دص  قدم  ملآلوممث ملطلرد خ دملطقخل خ، جذكر صم يوي
 .  در ملحلمجمث ملطيرفمخ ملوشر مخ دملورقهمخ -
دميكو  أ  . ملوةا مق ب   ةوف ملطسم مث ملود  مخ ملوك ورية أد بو  أغودهوم أد بو   ودس صاهوم -

صوو  ملجملوومصع ملورقهمووخ دملطرملكووز ملود  مووخ ا بوو س يكوون  هووذمل ملوةا وومق بوو   وودس صوو  ملبمصيوومث أد  وودس 
 . مللوم  أد ب س ملطغرا ملويرف ص  ً 

صووخ دملوياميووخ ابطروورسملث ملود  مووخ ذملث ملورم وودة ملوكدوورية  وووق ص ووةنب تلوونير ملود ووه دتريمووو  ل -
 . دملورقي ملويمر ةملوةاممخ دملحلضمة 

 : دص  هذمل ملوقدم  
  ملطورملس صاو ، دملطملولو مث ملطةملووخ بو ، دتاقم و  ، دبموم(حترير ملطمللو ) ملوياميخ مبررسة  - 8

زيو  ا جممووو  دصنملقيوو ، د وودر صدونووو ، دةصوود صوو ت  ابآلخوور ملويومووي دملحلضوومةي، وممووم  وودمله، دتاوو
 . دةمم ر ةه دغري ذوك
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ملوووذي هوون ا  مجووخ صيرفمووخ شووديدة ودمووم  صياوومه د قمقةوو   (صملوولو  ملوياووف): دصوو  أص وووخ هووذمل
 ، كممللو  ملىةهما دملبهمس دملوقةم  دملوةاسيحمل دملوةيزير دملويقنبخ دغري دتدم  ملطمللو مث ملطةملوخ ب

وغوووخ دملصووول  مً ) ذووووك، فوووا  بموووم  هوووذه ملطملووولو مث دحتريووور صووودوناليم، بضووودر ملطووودون  ملويوموووي 
، دبارووي ملوةشوومب  بماهووم، دبضوودر ملو ووونل دملطممةمووخ، فووا  هووذمل ملودمووم  مووم دس ملوملوو م  (دملمووةيممالً 

، دا ملوةلدموووق دملوةازيووو ، دا ملطاووومظرة دملطامقشوووخ، دا جمووومالث  ممتموووخ ك ووورية، دغوووريه ا ملورهوووم دملوةيقووو 
 . دمميري ص  ملطهمترملث دتضممع ملقدقمث دملوام  ص  ملوذدملث دملطمةوكمث

ديوورملس بوو  بمووم  ملقدجوو  (. حتريوور ملطملوولو )طروورسة  زملع، دقوود يكوون  هووذمل فر وومً وحتريوور حموو  ملواوو - 4
قدج  ملويت يقع فمهم ملوخلسس دملالخة ي دملالوةدماي، غري أ  هوذمل ملووخلسس ملالترمقمخ دملقدج  ملالخة فمخ دمل
صووم يملووري  وون ملون وون  دملالترووم  دملحل ووم، مبنجووحمل  ايسة ملوا وور دحتقمووق  دملالخووة ي دملالوةدووماي ك ووريملً 

 . ملقصر دألجرملء ملطشمدةة دملممدةة دألةملسة حتري ملوملنملا دملوملد  دملومل خ
ديورملس ابوقورملة هاوم، صوم . ، بامء  وق سةملممث سقمقوخ د ممقوخمل ةممس ممممخ ملوقرملة ملود  ي ملويومي -

كم شوور ي فر ووي أد  وومر، وم ي ملجملميووي ملوووذي يوواو  وووق فةوونب جز مووخ أد  ووويشوود  ملوقوورملة ملورقهووي ملىفةوو
دهووذمل صهووم ا   ووم . أد أغودموومً  كوموومً   دملوووذي ي ة ووذ ا شووك  قوورملة دمل وو  دصوونجز دجممووع  وموو  ألمجم وومً 

  ا صن وونع ملوياووف، أ  يملوودة قوورملة خبملوونص تيريووف ملوياووف دجممالتوو  دص مووو. ملقصوونة دبمووم  ملطلووونا
 ...د كم  دملوةرريق بما  دب  صقمدصخ ملمة  د قنبخ ملبمي د سيحمل ملطمة  دملومليب

 :اآلليات التعليمية -

ديةيو  هاوم  ايسة . ديرملس  م، ابالخةملمة ملطرمد، ملط مةملث ملويت تسسب ا صرمل   ملوةيومم ملط ةورخ
 :مبم يمللو   وم  ابوةيومم ملوديد ملوشر ي ملوذي يادغي أ  ترمل ق فم  ملقصنة ملوةمومخ  ملالهةممر
ة ووما ملوقووورري دملورد وووخ ملوقررجمووخ ألي ملوة ووور  صووو   -  ملوونو  ا كووو  صرمل وو  ملوةيوووومم صووو  ملوك 

 . وخلملكم تيوممي تدةجيي صةلنة    صرمل   ملوةيومم كوهم ملطيهد أد ملبمصيخ،  مم ً 
نصووخ ملوشوور مخ ملورقهمووخ ملطةكمصوووخ دص ووميرت  وونملقووع دملحلموومة، دذوووك صوو  أجوو  ملجداوومؤه  وووق ملطا  -

 . حتقمق ملوش ملمخ ملويوممخ ملورقهمخ ملطةجذةة ا هنيةهم دملطةكمصوخ ا تكنياهم دملورم وخ ا حمملهم

 :صرمل مة ص ةني  ص  ملوةكني  دملوةيومم  -
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ملطةيومو   ووق ملخوة ي  ص ةنب ملوةكوني  ملوشور ي ملورقهوي ملويومر ملووذي يشوخلل فمو  كو : األو 
دقد يرمل وق ا هوذمل ملوةكوني  بيوض ملوةاونع، الخوة ي بيوض .  ململميم دتنجهميم دصرمل   تيومهم

 وووق  وود أسا صوو  ملوة ملووم  ملوووذي يكوون   ملوة ململوومث، دوكوو  ملطهووم أ  يكوون  هووذمل ملوةكووني  صداموومً 
دحمملهوم، دهون صوم يديود  خري كرم  وملممغخ ملوش ملمخ ملطةنمل جخ دملطيةدوخ دملطا جمخ صوع ذمليوم دهنيةهوم

 . ملوررملغ ملويومي دملوخلبني ملوذي ية دحمل ا ملوياف دملوةلري دملال رملي

ص ووةنب ملوةكووني  ملوشوور ي ملورقهووي مللوومص ملوووذي خيووةو بووديض ملوا ووحمل دملور وومث ملووويت  :الناااي
موووةنج  طزملدووووخ جشوووم  شووور ي فقهوووي صيووو ، كاشوووم  ملىفةووومء دملىصمصوووخ دملوقضووومء، دجشوووم  ملوةووودةيس 

دا هووذمل ملط ووةنب يةوقوووق . ظ دملىةشوومس دملطرملقدووخ ملوشوور مخ دملوشووسد  ملىموو صمخ ملطةان ووخدملوةقاوو  دملووون 
 .ملودملةاي ملطا نصخ كمصوخ دبدقخ كدرية دآبوممث فم وخ دص مرة

مل خلر ملوةيومم ملوشر ي دتقدير أهو  دأةابب ، دملمةديمس ملط ورومث ملوقدميوخ ملودموموخ ملوويت جتيو  صو   -
دهوووذمل يووود ن ألي أل لووومء هوووذمل ملوةيوووومم . ملوةاووودة دملطوووز  دملالموووةاقمصملوةيوووومم ملووووديد صووود مة وو ووو ريخ د 

ص ة قمت  ملطمسيخ دملطيانيخ، كا  ت اد ألوم  ملوضنملةا ملويمومخ  وق غورملة بيوض ملطونملس ملويومموخ ملقخورب، 
 .ق ابود م ملطمسي دملوقمجني دملى  صي ملو  ر و  دأ  ت   ر ةه ا ملجملةمع، دأ  ه

 : رشاديةاآلليات الخطابية واإل  -
 دفكورملً  دهي ملونمم   ملطةديوخ ا جموم  ملللمبوخ دملىةشومس ملووديد دملوود نة ألي ملىمو ر، أ كمصومً 

قوونة  ثووري دملت وومع سمل وورة ملالتملووم  صوو  دهووذه ملونمووم   جووديرة ابوياميووخ دملالهةموومر، طووم هلووم . د ضوومةة
ق ألي سةجوووخ  ووو  كووون  بيوووض هوووذه ملونموووم   ترقووو هوووذمل فضووو ً . دسمينصوووخ ملالتملوووم  دملطووورملسه دملجة مصووو 

، ك لدووخ ملبميووخ، دهووذمل ووو  أثووره دسدةه ا تنجموو  ملآلخوور دت قمروو  دتربمةوو  ملونملجووحمل دملطروورد  شوور مً 
 . دمحو   وق حمةنب ملللما دألةملسة ملطةكوم

ا هوووذمل ملقسملء، مووونملء  ووووق  كدوووريملً   دملواووومظر ا بيوووض ملقسملء ملويمووووي هلوووذه ملونموووم   يووودةل جقملووومً 
ملطوواه  دملقمووونا، أد  وووق صوويمد ملىفوومسة صوو  تقاموومث  صوويمد ملطضوومن  دملمةوونب، أد  وووق صوويمد

ملويملووور ملودمدملغنجموووخ دملوةيوممموووخ دملى  صموووخ، أد  ووووق صووويمد أهوموووخ ملورووورس أد ملبهوووخ ملوووويت تةوووني  موموووخ 
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دهذمل كو  هةم  ألي تقنمي سقمق دشومص ، دمبن ون مخ د ومموخ، دإبةملسة تاشود ملوداومء . ملللمبخ دملىةشمس
 . ملقفض  دملقصو  دملققنردتريد ملىص   دت يق ألي 

أل   وووق ملبهوومث ملوقم مووخ  ووق أصوور ملللمبووخ دملىةشوومس دملوةن مووخ  :دصوم ميكوو  قنووو  ا هووذمل ملوملودس
ملوديامخ، أ  حت   ص  أسمل هم ا ملطر وخ ملورملهاخ، دأ  تضدر خلوخ شومصوخ ونظمرةهوم ا ملط وةقد ، دأ  

دصوو  ملوةلوونة ملطيوورا ا جمووم  ملوووارس  ترموود صوو  دمووم   ملالتملووم  دصوو  ملطاةجوومث ملويوممووخ دملوةكانونجمووخ
، مبوووم خيووودر ةموووموةهم دسدةهوووم ا تقريووور ملو قمفوووخ ملونمل موووخ تشوووكم  ملويقووون  دألجيووومس ملوووورأي ملويووومردملجملةموووع د 

 . دملطةنمل جخ، دبامء ملوش ملمخ ملو نيخ ملطيةدوخ ملطضمرخ دملوامهضخ
  صو  ملبمصيومث بيود خ ألي ملوقممر  ذه ملونظمرخ، تكن  مم  ية ور هدوي  ملقفرملس أد ملبهمث ملطنج

، صوو  ملطيوومةي ملوشوور مخ دملحلممتمووخ دملى  صمووخ دملبممهرييووخ، ووقموومر  ووذه ملونظمرووخ  مووم ة صووم يكوون  ال صوومً 
 . ملورمل دة

 :اآلليات المدنية والجتماعية -
دهوووي مجووووخ ملط ووومةملث ملطوووسسملة ا ألطووومة ملقمووورة دملجملةموووع دصاوووم ي ملحلمووومة ملويمصوووخ، دذووووك بخلمووومل 

 مث دملوةا مموووووومث وووووووووووووويامووووووخ ملوشوووووور مخ ملورقهمووووووخ ا مووووووم ر ملور وووووومث، دإبقمصووووووخ ملطسمملطيوووووومي دملوقوووووومم ملود
ملالجةمم مووخ دملو قمفمووخ ملطووسطرة دملطنجهووخ دملودمجمووخ دملووويت ت ووةقلحمل ملواووماي دت ووةن حمل طمقووميم دغرمل ووزهم 

أد  ديذا مونكمميم دتديد  اهم ملوررملغ دملودلموخ دملور بخ ملويت ميك  أ  تسسي  وم ألي ملوياوف، تركوريملً 
 . دتيزيزملً  تد مممً  مممةمخ أد

دال شك أ  هلذه ملطسم مث أثرهم ا حتقمق ملوونمر ملطودي دملو ووم ملالجةموم ي دجدوذ ملوياوف 
دملوةلري دملوغون دملالجزدملء دملوشينة ابومااي دملى دم ، دال مممم ملطسم مث ملويت هلم ملوةملم  أك ر 

ملورقهووووي دملبميموووومث ملوقررجمووووخ  ابوشووووا  ملورقهووووي، كمط ووووجد دملوكةووووما ملوقوووورري دملجملوووووس ملويومووووي
 . دملحلدي مخ دملورقهمخ

 :اآلليات المالية والخيرية -
دهوووي مجووووخ ملط ووومةملث ملطوووسسملة ا ألطووومة ملقدموووم  ملطموموووخ دصووو  قدووو  ةجوووم  ملطوووم  دملق موووم  
دأصوووو ما ملطشوووومةيع مللرييووووخ دملىغمثمووووخ، دذوووووك بة ملوووومو جووووزء صوووو  هووووذه ملقصوووونمل  دملق مووووم  
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   وومر دصيمبةوو  بنجوو  فقهووي خوومص، صوو  خوو   ملىجرووم   وووق ومبمووهمر ا صيمبووخ ملوياووف بنجوو
صةلودمث ملآلوممث ملى  صمخ دملود  مخ دملوةيومممخ دملطدجموخ، فهوذه ملآلومومث دغريهوم ترةقور ألي ملطوم  
دحتةم  ألي ملويم  مللوريي ملووذي ال يقةملور  ووق بيوض ملجملومالث ملوقدميوخ ملوةقومديوخ، كمجوم  باومء 

هخ ملوكونملةث فقور، فمادغوي  ووق هوذمل ملويمو  مللوريي أ  يةيودب ملط مجد دألشدمع ملبم ي  دصنملج
هذه ملجملمالث ومشوم  جموم  ملوة قموف ملورقهوي ملوكمصو  دملوداومء ملوشور ي ملويومر، دملووذي مومكن  وو  
أثره ا صيمبخ ملوياف دصدملدملة أمدمب  دأةابب ، ب  أل  ملجملم  مللريي هةم  ألي تنجم  فقهي أصن  

بضردةة ملوةرق  ا أدج  ملىجرم  ملطم  ملطةيدي ال ملوقمصر،  دصقمصدي د ضمةي ىقامع أص مب 
ملطةجوودس ال ملوةقوموودي، فقوود يكوون  ألجشوومء حملووخ فضووم مخ فقهمووخ كمصوووخ، أد ملىجرووم   وووق صرملكووز 

دس  ودهذمل جر و  ية. ملود نث دخ ملء ملود ه، ص   ملىجرم   وق ملجملمالث ملوةقومديخ أفض  دأهم
ديخ ملحلضمةيخ ملويت ت ة ضور كو  ملطا نصوخ ملطيرفموخ ملوشور مخ حب حمل ملورؤيخ ملوشر مخ ملورقهمخ ملطقمص

 .ملطشمة ألومهم ا هذمل ملود ه
 :اآلليات المؤسسية -

دايث ةوووجموومصع ملورقووو ، صا) ديوورملس  وووذه ملآلوموومث ملط ووومةملث ملونملقيووخ ا ألطووومة ملطسم وومث ملوشووور مخ 
 . ...(ملحلنملة، صرملكز ملود نث، هم مث ملىفةمء، سدة ملويوم دملوةدةيس، دملطس رملث

دقود تةوودملخ  هووذه ملآلوموومث صووع بيووض ملآلوموومث ملطووذكنةة، كةوودملخ  هووذه ملآلوموومث صووع ملآلوموومث 
ملود  مخ دملآلوممث ملوةيومممخ، دوك  ملوذي س مي ىفرملس هذه ملآلوممث ابوذكر هن ملقمهمخ ملودموغخ هلذه 
  ملطسم وومث،  وووق ص ووةنب باووومء ملطيرفووخ ملورقهمووخ ملطةكمصووووخ، دذوووك طووم تة وووم  ووذه ملطسم وومث صووو

مسووومث ملوة ملوووو دمللووو ة دملويمووو  ملبموووم ي دملولووومبع ملوقووومجني دملوووود م ملطوووم  دملوملووو  مخ ا مل ووومذ 
ملوقرملةملث دملوةنصممث دألصكم  ملوةاثري ا ملجملةمع دملىفمسة ص   ةوف ملطنملةس ملطيرفمخ دملو ممممخ دملطمومخ 

 . دملطدجمخ سملخ  ملوددوخ ملونطامخ أد ا ملجملةمع ملودد 
ث أ  حتقوق ملوشويء ملوك وري  ووق ص وةنب باومء ملوش ملومخ ملىمو صمخ ملطةزجوخ دميك  هلذه ملطسم وم

دملطةنمل جخ دملطيةدوخ دملونملمخ، ص  خو   مممموميم دأ ممهلوم دقرملةمليوم، دصو  خو   تا ومق ملو مممومث 
دهوووي . دتن موود ملبهووونس دجتممووع ملولمقووومث دألجيوومس ملوملووومك ملويمومووخ وواهووون  ملورقهووي دووووون ي ملوشوور ي
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ث ملطووذكنةة دوكنرووم تشووك   وقوومث ملونصوو  بوو  ملحلكنصوومث دملوشووينا دبوو  جووديرة بووذوك، وو وومم
 .ملويمصخ دمللمصخ دب  دملقع ملحلممة دصقمصد ملودي 

قوود ..( كمجموع ملورقو  ملورو ي)أل  صسم وخ صو  هوذه ملطسم وومث : دال يكون  صو  غريوحمل ملوقوون 
م وورة، فهوو  ر  تكوون  ملطديوونث ملوووذي جيوودس أصوور هووذه ملقصووخ أد أصوور هووذمل ملووودي   وووق ةأاي ملطم ووخ ملحل

ملقدمل  هلووذمل ملجملمووع أد توووك ملهلم ووخ  وو  توواهض خبلمباووم ملورقهووي دمبا نصةاووم ملوشوور مخ ملورقهمووخ دبيممةتاووم 
 ملحلضمةيخ ملوي ممخ ؟ 

 :اآلليات اإلنسانية واألخالقية والحضارية والسلمية -
ن دملورفوق دهي مجوخ ملحلون  دملط موك دملو ونكممث ملويت ي رمل ق فمهم صيىن ملو مم خ دملوملو  دملويرو

موووون  يمً ومطخ، مووونملء صوووع ملواوووماي مجموووودملط ووو ، أد صوووع ملووووذي  يقيووون  ا ملوياوووف أد ي وووةدةجن  ألومووو  أد ه 
 ومو ، موونملء اب ةمومس بيووض ملوقوورملءملث مللمط وخ وواملوونص دملق كوومر دملقد ومع دملطيلموومث، أد بةنجموو  

  وما  قون   دحتريض ص  قد  بيض ملبهمث ملويت ت ةرمد ص  ملوياف دحتقق ب  فنمل د ك رية،  ووق
 . ملواماي دقمم ملودي  دأص ما ملوياف أجر هم

أ  تيمض  مالث ملوياف أد بيضهم برد  ألص  مخ دت ومحممخ دمووممخ، ت يومس فمهوم  دصهم جدملً 
ملو قوووخ دملوةووونمل   ووقوووم م  ابوياوووف، دي يووومس ألسصووومجهم ا ملووووددةة ملالجةمم موووخ دملونطاموووخ، دت رملجوووع فمووو  

مو بلريوق أد آبخور ا قمومر ملوياوف دملجةشومةه، دت ةجاوحمل جرناي ك رية دأصونة  ةوروخ قود تكون  أموه
، ألذ (ملى  ومجمخ ملىي مةيووخ)، ال ملطيمبووخ (دومخ ملطكمف وخوملويوو)مبخ وفمهوم ملآل ة ملو ووودمخ ملطخلتدوخ  وووق ملطيو

ملطيمبوووخ ابويووود  أصووور صشوووردع، دفمووو  ت دوووو ملحلقووون  قصووو م م، دكوووذوك ملطيمبوووخ ابى  وووم  أصووور 
ملطكمةر قةاب م، دهللا تيمي قد أصر ابويد  دأصر ابى  م ، دأصر إبيةومء ، دفم  ت دو صشردع أيضمً 

ياروو  أد ملطةياروو  هووم صوو  أباوومء جووودتام دصوو  ذدي قربةاووم
 
. ذي ملوقوور ، دهووسالء أد بيووض هووسالء ملط

دص  ملطمك  أ  ت يمض  ماليم بامء  وق ملطيومي ملو  ثوخ،  ووق صيوىن ملويود  ملووذي ت وةقر فمو  ملحلقون  
صيوىن ملوقرملبوخ  و قص م م، د وق صيىن ملى  م  ملوذي ي دىن  وق ملويرن دملوةام   دملىي مة، د وقدت د

ملووويت ي ووةوزر دصوووهم دتيممقهووم بيوودر ملطكمف ووخ د وودر ملطيمصوووخ ابط وو ، دةمبووم إبشوويمة هووسالء بقوورملبةهم 
 . خدتقريدهم ص  كمم  ملوقرملبخ دملمخلجم هم ألي سيء ملجملةمع دة ميخ ملوددوخ دشهمسة ملقص
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ض أل  ملوكدووري هوون ملوووذي ييوود حموو  صاةهووق ملىكوورملر دغميووخ ملوملوو  دشوودة ملوة موو  د مووق ملورغدووخ ا 
ملىص   دملويرن دملط محمخ، ددصر   ذه ملقدصمي وك ه ملودمل   ووق  موق خ تو  دقونة ألميمجو  دشودة 

يكون     رص  دجض  ج ره دك رة صم صر  وم  ص  ملوانمل   دملطملم حمل دملوشدمل د، دهذمل ملوكدوري يادغوي أ 
ا ألي وومة صووم هوون رث  ا  روونه دةفقوو  دمسم ةوو ، دكدووريملً  ا  قووو  دتنمل جوو  دملكةمووم  خ توو ، دكدووريملً  كدووريملً 

 وووق صووم هوون كووم  ، دا ترضووم  ملقخوورب ملآلجوووخ  وووق ملووودجمم ملويمجوووخ، 
     

 ، (77:ملوا مء)
    

 (.5:ملوض ق)  
ج وم  ملورورس ملووذي قود ي دةووق بياوف صيو  دملوكدري ملووذي يملودة صاو  ملويرون  و  ملوةياموف، هون ملى

كث  ووووق بدجووو  أد صموووو ، دهووون ملور وووخ أد ملوددووووخ أد ملوكموووم  أد ملوةكةووو  ملووووذي قووود ي  وووور  ومووو  بيوووض 
صوود ند  ألي ملوملووو  دملو وووم دملويروون دملط وومحمخ  ي، دهووسالء مجميوومً ن اووملوياووف ملطوومسي أد ملوور ووي أد ملطي

 : قوووم ، د (841:ملوا ووومء)    : قوووم  تيووومي. دملى  وووم 
  

 

   
      : ، دقوووووووووم (421:ملودقووووووووورة)  

 : ، دقم (481:ملودقرة)
    

 (.814:ملودقرة)  
 
 

 


