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 المستخلص

ي تت  ,يويتضتت ثيثةثتتاي  ا تت ي,ييمللج األالملل الدألالللي اعألرللعألا ع ا للدعاأل ملل ألاللليمدم جعيالفصللاألال ايوتناولتت ف
ال   تت يتنتتاو ي,يويينصتتو اليي تت يتوثيتت ييو نيجتتال   تت يالثتتان يتنتتاو ي,يويياللفظتت يو نيجتتال   تت يالو يتنتتاو ي
أيلةألالم الدألالي اعألالجح  لةألرلعألا ع ا لدعاأل مل أل عنتواثي يويالفصاألالثدجعألأّ اي,يستشيادي  يااليو نيجالثال ي

قتتراتا ي)يالقتتر ثياليتتريوي,يوالي تت االعتتترابي الستت ا ييال   تت يالو يتنتتاو يستتتاي  ا تت ي,يتضتت ثوي,يياللليمدم جع
االعتترابي القيتاسي,ييوتنتاو يال   ت يالثتان ,ي(ييا ينثترييويا يشتعرييدي يالن تو يالشتري,ي,يويتةويالعتر القر نياي,يوال 

وتنتتتاو يال   تتت ياالعتتتترابي التعليتتت ي,ييوتنتتتاو يال   تتت يالرا تتت االعتتتترابي مالج تتتا ي,ييوتنتتتاو يال   تتت يالثالتتت 
يالفصلاألالثدلل ايأّ تاالعترابي الرأ يالن تو ي,ييلسادسوتناو يال    ياستص ا يال ا ي,يااالعترابي يالخا س
إذيتضتت ثيثةثتتاي,يي المثمللةألاأل الوللم  األا ع ا للداألالملل الدألالللي اعألرللعألالحللي يألاأل المصللدمحداأل عنتتواثي يتتوي

تنتتتاو يوي,يال   تتت يالثتتتان يال ثلتتتاي)يالت ثيتتت ي(يتنتتتاو يال   تتت يالو يال تتتدوديوال صتتت ل ا ي,يويتنتتتاو ي  ا تتت ي,ي
ألا ع ا للداألالملل الدألالللي اعأل ملل ألرللعألةالحكللداألالجح  لل عنتتواثيالفصللاألال اللل ألجتتاتيويالستتلو ي,ييال   تت يالثالتت 

ال   تت يالثتتان يال نصتتو ا ي,يتنتتاو يال   تت يالو يال ر وعتتا ي,يويتنتتاو ي,يويتضتت ثيثةثتتاي  ا تت ي,يياللليمدم جع
ي.يإليياييتوصل فينتائجيالت يالأىوي يياييأوجز فيخات ايالت يالوصوال يإلىيال    يالثال يال جرورا ي,يتناو يوي

الو ي قت ييتصت فىيالصتاد يالعر ت يالجتزي رةي عدي تاي ققتويالتديتوري  يوّي)ينتائجيالت صي ي  يشرحيالتسيي ي(يأ
ي.يي7919لني يدرجايالديتوراهيعاوي نوي
تضتت  يشخصتتياياإذيال تتا ثيثيالعتتر ييلتد دراستايشخصتتياي ر تتورةي,يلتتويتيتتثي عرو تاي تت يعتتالويالن تتويالعر تت يي-

ي ثيعل وي.ييا ي ت ينيا ين وييا يواسعاي,يو اذق,يوذا يعل يايي ذة ييالدالئ يشخصيا يال را  ي
 تثي يئتايإلىيأنتويالذ يأت عويال را  يالدالئ ي  ي عبيال ياثيياثيأسلو ا ي لسفيا يأصوليا ييرج يذلكيالسلو يي-
يالزاويايالدالئياي.يييوى تس  ي التصو,ي,يوالفقوي,يوالزىدي  يىذايالعالوي,يا
ويتعليت يالفرائتديأسلو يال را  يالدالئ ي  يزي  يالرّديعلىيالتد ا ين ي,يو عر تايأصتو ي راتيالتد ا ين ي ت ييتا تي-

يعلىيتسيي يالفوائدي.يي
,يوىتذايأغل يتايييي ت ,يوصتائ ا ييتاثي  قتا يأيثرياالعتراضا يالت يياثييذيرىايال را  يالتدالئ يعلتىيالتد ا ين يي-

يال رو اي.ييصف ا  ايجاتي  ي
 أث  يالدراسايتفاو يأسلو يال را  يالدالئ ي  ياالعترابيعلىيالد ا ين ي الليجايال عتدلاي,ي-


