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 الومذهح

ًّجُز ثُوٞجء . كئٕ  ٤ْأٌٟثف ثَُ٘ثع ٖٓ ٙٔ ٤ٖثُؼوثُز د ن٤إىث کجٕ صقوأٗٚ  ٤ٚٓٔج الٕي ك       

کلجُز فن ثُضوج٢ٝ ألكٌثه ثُٔؾضٔغ  ٜج٤ثُوُٝز ثُض٢ ػِ ز٤ثُؼوٍ ُإلْٗجٕ ٛٞ ؽٌٞٛ ْٓؤُٝ ٤ٖصؤٓ

ثُٔؼٞهجس ثُض٢  یثُّٞجةَ ثُض٢ صکلَ ثُوٞجء ػِ تز٤إؽٌثءثصٚ ، ٝکيُي ديٍ ثُْذَ ٝصٜ ٤٠ٝصذْ

کلجُضٚ ٝكن أِّ ٝهٞػو ػجٓز  ؾخ٣ج٣فوج هّضًٞ ؼو٣ٝإٔ ىُي  ٔج٤الّ ٜج٤ثٍُٞٙٞ إُ ٕصقٍٞ هٝ

 .  غ٤ثُؾٔ یص١ٌْ ػِ

ٖٓ ثُٔٞٝٞػجس  و٣ٓٞٝٞع ثُذقظ ٌٕػش ك٢ إّضؼٌثٛ ثُؼو ج٤ًك٢ إمض ٤١ٌصلک ػ٘و       

ز ثُٖٔجکَ ثُٔضؼِوز ٖٓ مالُٜج هًثّ ٔک٣ٖٝثُض٢  ِٜج٤ثُض٢ صْضوػ٢ هًثّضٜج ٝثُنٞٛ ك٢ صلجٙ

 ٤ٚػِ ٘ذـ٣٢ ي١ٛيث ثُؾٜجٍ ثُْٜٔ ٝثُثإلهػجء ثُؼجّ ٢٘ ػٞٞ ك٢ ٝأٗ ٔج٤الّ وجصٜج٤دجُوٞجء ٝصطذ

ٝأٌٟثف  أكٌثه ثُٔؾضٔغ ػجٓز ٤ٖثُض٢ صقٍٞ هٕٝ إهجٓز ثُؼوثُز د وذجسإىالٍ ثُؼ ٤َك٢ ّذ دٜج ثإلُٔجّ

 .ثَُ٘ثع مجٙز  

 الوْضْع أُویح

ك٢ ثُٔقجکْ کٕٞ ثُنطؤ ك٢  ٤٢ٓٞٛيث ثُٔٞٝٞع صکٖٔ ك٤ٔج الْٓ٘جٙ ٖٓ مالٍ ػِٔ٘ج ثُ ز٤أٛٔ       

ٓٔجًّز ثُقن ثُوج٢ٗٞٗ  ظ٤فوٞم ثألكٌثه ك٢ ثُٔؾضٔغ مجٙز ٖٓ ف یػِ جإّضؼٔجٍ ثُقن ٣ؤعٌ ِّذ

( ُْ٘ز ًٔٔٔهْ ) ( ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجسُْٜٔٗ ٝثُٔٔ٘ٞفز ُْٜ دٔٞؽخ أفکجّ ثُٔجهر )

 لض٣ٌٛمجٙز ٝأٗٚ  ٜج٤هٕٝ ثُضؾجٍٝ ػِ وٛجثُضجّ دٌٖٟٜٝج ٝهٞثػ و٤ٓغ ثُضو ثُٔؼو1ٙ1ٍٔ

 ز٤ٝمِغ ثُٚلز ثُؾٌٓ ٣ْإّضؼٔجٍ ثُقن کْذخ ٖٓ أّذجح ثإلدجفز ٝإمٌثػ ثُلؼَ ٖٓ ٗطجم ثُضؾٌ

ثٌُٖٔع ك٢ دؼٜ ثألفٞثٍ إٔ  ی٣ٌ ظ٤دٜج ف و٤ٖٓ مالٍ ثُضو ز٤ػ٘ٚ ٝإکضْجدٜج ٙلز ثٌُٖٔٝػ

ُٜج ٝدجُضج٢ُ  ٣٢ٔثُ٘٘ ثُضؾٌ ٝٝغثُٞثهؼز ثٌُٔصکذز الصقون ثًٌُٞ أٝ ثُنطٌ ثُي١ ٖٓ أؽِٚ 

 .  ز٤ثُؾَثة ٤ٖك٢ ٓضٖ ثُوٞثٗ قوهٛج٣ ٘ز٤ػٜ٘ج ٝكن ظٌٝف ٝٝٞثد٠ ٓؼ ز٤ثُٚلز ثُؾٌٓ ٘ل٣٢

 الوْضْع خریاراسثة 

دجإلٛضٔجّ  ٌر٣ْٓؤُز ثُنطؤ ك٢ إّضؼٔجٍ ثُقن ؽو ش٣ًأ غ٤مالٍ إّضؼٌثٛ ثُٔٞثٝ ٖٝٓ       

 ٜج٤ك٢ ظَ ثألٝٝجع ثٌُثٛ٘ز ثُض٢ أٙذقش ك ٔج٤ٝإصنجىٛج ػ٘ٞثٗج ُذقغ٢ ٛيث الّ ٜج٤ٝثُوًثّز ك

ٖٓ ههز ك٢  ٜج٤ثُض٢ صٞثؽٜٜج ثُوٞجء ُٔج ك ز٤ْٓؤُز ثُنطؤ ك٢ إّضؼٔجٍ ثُقن ٖٓ ثُْٔجةَ ثألّجّ

ثُ٘ظجّ  جًػ٘ٞث٤ٕإمض یػِ ش٣ُذقظ ٝثُوًثّز،ُٝيث أّضوٌثُض٢ صْضوػ٢ ص٘جُٜٝج دج جصٜج٤َةثألًٓٞ ٝؽ

 ٤ٌم ٤ُٚٔج ك جٜٗج٤ثُوج٢ٗٞٗ ُِنطؤ ك٢ إّضؼٔجٍ ثُقن ٓٞٝٞػج ُوًثّض٢ ٛيٙ ُؼ٢ِ أٝكن ك٢ د

ك٢ هًثّز  ٤٢ِك٢ ٛيث ثُٔؾجٍ ٓضذؼج ك٢ ىُي ثُٜٔ٘ؼ ثُٞٙل٢ ثُضقِ ز٤ثُٔؾضٔغ ٝصکٕٞ إٝجكز هجٗٞٗ

ثُوجٕٗٞ  ٤ٖثُٔ٘ظٔز ُضِي ثُقجالس ٓقجٝال هوً ثإلٓکجٕ إؽٌثةٜج کوًثّز ٓوجًٗز د ز٤ثُوجٗٞٗ هثُٔٞث

کًٞهّضجٕ ثُؼٌثم إکٔجال ُِلجةور ٝإؿ٘جء  ٤ْك٢ إهِ الصٜج٤ٝٓغ ز٤ثُوٞجة وجصٜج٤ثُؼٌثه٢ ٝصطذ

 ُٔٞٝٞػٜج.

ٛٞ هٕٝ  ک٣ٕٞإٔ  ؼ٤٢ثٌُٖٔٝػز كٖٔ ثُطذ ٤ٌؿثألكؼجٍ  قوه٣کجٕ ثٌُٖٔع ٛٞ ثُي١  ٟٝجُٔج       

ٝإٔ أّذجح  ٔج٤ك٢ ىُي ، الّ دٜج ٝٓٔجًّز فوٚ و٤ُِلٌه ثُضو  ـ٤ذ٣ثُظٌٝف ثُض٢  وو٣ًثُي١  ٤ٌٙؿ

 ٕدجألّذجح ثُٞثًهر ك٢ ثُوجٗٞ و٤ثُقٌٚ ٝدجُضج٢ُ كئٕ ثُوج٢ٝ َِّٓ ٝٓو ٤َّذ یثإلدجفز ٝثًهر ػِ

 ٓيکًٞر ك٢ ثُوجٕٗٞ . ٤ٌأّذجح ؿ یّض٘جهث ػِثفٌث ك٢ إدجفز ثُلؼَ  ٤ُِٝ

ٕ أك٢ ثُوٞجء ٝأًٝهز ثُٔقجکْ  ز٤ٖٝٓ کَ ٓجصووّ ٝٓٔج الفظ٘ج ٖٓ مالٍ ٓٔجًّض٘ج ثُؼِٔ       

 ز٤ٖٓ ثُ٘جف ٤ْٜٓجُْٜ ٝٓجػِ، أكٌثه ثُٔؾضٔغ ُقوٞهْٜ  یٝثُٞػ٢ ثُوج٢ٗٞٗ ُو ز٤ٝؼق ثُغوجكز ثُوجٗٞٗ

کٔٞٝٞع )ثُ٘ظجّ ثُوج٢ٗٞٗ ُِنطؤ ك٢ إّضؼٔجٍ ثُقن(  ػ٘ٞثٕج٤ًإمض یکَ ىُي هكؼ٘ج ثُ ز٤ؼ٣ثُضٌٖ
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 ز٤ک٘ٞع ٖٓ ثُغوجكز ثُوجٗٞٗ ٤ٚثُٞٞء ػِ ٤٠ٖٝٓ عْ صِْ ُٔؼجُؾضٚ ٤ٚإٔ ٗٞكن ك یُذقغ٘ج ٛيث ػْ

هثمَ  جه٣ك٢ إٍه شٝدجُٖٔجًکز ٓغ ٓ٘ظٔجس ثُٔؾضٔغ ثُٔو٢ٗ ُٔؼجُؾز ٛيٙ ثُظجٌٛر ثُض٢ دجص

ٌُٖ٘ ثُٞػ٢ ثُوج٢ٗٞٗ إلدٌثٍٛج هثمَ ثُٔؾضٔغ  ٤َثألُق ٓ ٌر٤ثُٔؾضٔغ ٝإػضذجًٙ مطٞر ك٢ ْٓ

دٜيٙ ثُْٔؤُز ٖٓ ثُوٞجر  ٤٤ٖدٖٔجًکز کجكز ثُٔؼ٘ ز٤ٝثُقِوجس ثُوًثّ ٘جًثس٤ٔ٤ثُْ ٤ْٝىُي دض٘ظ

ىثس ثإلٛضٔجّ ثُٖٔضٌى  ز٤ٝٝذجٟ ثٌُٖٟز ٝثُٔ٘ظٔجس ثُوجٗٞٗ ٤ٖٝثُٔقجٓٝأػٞجء ثإلهػجء ثُؼجّ 

 . ٤ْإلهِٝٔجٕ فن ثألكٌثه ٝأٖٓ ثُٔؾضٔغ ك٢ ث ٤ُٚٔج ك

 الثحث    خطح

 ضؼِن٣إٔ ٓٞٝٞػ٘ج  ظ٤ٝف،ٓ٘ٚ  ز٣ثُـج ج٤ٕثإلفجٟز دٚ ٝ د ؾخ٣ُکَ هًثّز ٖٓ ٓٞٝٞع  الدو     

ٖٓ هًثّض٘ج إصذؼ٘ج ثُٜٔ٘ؼ  ز٣ثُـج ن٤دوًثّز ثُ٘ظجّ ثُوج٢ٗٞٗ ُِنطؤ ك٢ إّضؼٔجٍ ثُقن ٝدٜوف صقو

 ج٤ٕٖٓ أّذجح ثإلدجفز ٖٝٓ عْ دّضؼٔجٍ ثُقن کْذخ ثثُٔ٘ظٔز ُقجالس  ز٤ُِٔٞثه ثُوجٗٞٗ ٤٢ِثُضقِ

 . ز٤ثُوٞجة وجس٤ّضؼٌثٛ ثُضطذثٝ ز٤ثُلوٜ ثألًثء

  -أهٗجٙ : ز٤ل٤صووّ كئٗ٘ج ّٞف ٗض٘جٍٝ ٓٞٝٞع ثُوًثّز ك٢ عالعز ٓذجفظ ٝدجُک ٝٞء ٓج یٝػِ 

ٖٓ مالٍ  ٤ٚثُٗضطٌم  ظ٤ػ٘جٌٙٙ ف ج٤ٕثُنطؤ ٝد ق٣صؼٌ ج٤ُٕذٗنٚٚٚ ألٍٝ ث ثُٔذقظ     

ػ٘جٌٙٙ ك٢ ثُوجٕٗٞ ٝثُٔطِخ ثُغج٢ٗ  ج٤ٕثُنطؤ ٝد ق٣ضؼٌٗضؼٌٛ ُثُٔطِخ ثألٍٝ  ,ك٤ٖ٢ٓطِذ

 ثُنطؤ ًٝٙٞٙ .  ج٤ًٔؼٗنٚٚٚ ُ

ٗض٘جٍٝ  ٤ٖٖٓ مالٍ ٓطِذّضؼٔجٍ ثُقن ٝٓٚجهًٙ ث ز٤ٔجُٛثُٔذقظ ثُغج٢ٗ ٗنٚ٘  ٤ٖف ك٢     

 وجس٤غج٢ٗ ًٙٞ ثُنطؤ ك٢ صطذثُٔطِخ ثُّضؼٔجُٚ ٝثثُقن ٝٗطجم  ز٤ثألٍٝ ٓجٛ ك٢ ثُٔطِخ

 ّضؼٔجٍ ثُقن .ث

, ٗض٘جٍٝ ٤ّٖضؼٔجٍ ثُقن ٝىُي ك٢ ٓطِذثُِنطؤ ك٢  ز٤ُألعجً ثُوجٗٞٗثُٔذقظ ثُغجُظ  ٝٗنٚ٘      

 .     ز٤ثُٔوٗ ز٤ٝثُٔطِخ ثُغج٢ٗ هًثّز ثُْٔؤُٝ ز٤ثُؾَثة ز٤ّضؼٌثٛ ثُْٔؤُٝثثُٔطِخ ثألٍٝ ك٢ 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 األّلالوثحث 

 الخطأ ّتیاى ػٌاصزٍهاُیح 

٣وْْ ٛيث ثُذقظ ثُی ٓطِذ٤ٖ ٣نٚ٘ ثُٜٝٔج ُضؼ٣ٌق ثُنطؤ  ٝد٤جٕ ػ٘جٌٙٙ ك٢ ثُوجٕٗٞ     

 .ٝثُغج٢ٗ ثُی ٓؼ٤جً ثُنطؤ ًٝٙٞٙ

 األّل  طلةالو                                                

 ذؼزیف الخطأ ّتیاى ػٌاصزٍ في الماًْى

, وّٞ ك٢ ثُلٌع ثالٍٝ دضؼ٣ٌق ثُنطؤٖٓ ثؽَ د٤جٕ صؼ٣ٌق ثُنطؤ ٝد٤جٕ ػ٘جٌٙٙ ك٢ ثُوجٕٗٞ ّ٘   

 ثٓج ك٢ ثُلٌع ثُغج٢ٗ ّ٘ضطٌم ث٠ُ ػ٘جٌٙ ثُنطؤ.

 ذؼزیف الخطأ :األّل  فزعال

الصضٖٞٔ ؿجُذ٤ز ثُض٣ٌٖؼجس ٗٚٞٙج صقوه ثُؼ٘جٌٙ ثُؼجٓز ُِنطؤ ؿ٤ٌ ثُؼٔو١ أٝ صٞغ صؼ٣ٌلج ُٚ      

 .ٝأفکجٓٚ ثُؼجٓز ٙدؼٜٞج ػِی ٝٝغ صؼ٣ٌق ُِنطؤ ؿ٤ٌ ثُؼٔو١ صضٞـ ٓ٘ٚ ػ٘جٌٙٝإٕ فٌٗ 

ثُض٢ ثُِْٞى ثُنجٟب ُلع كجُ٘ٞع ثألٍٝ ٖٓ ثُض٣ٌٖؼجس ٣ـلَ ٝٝغ صؼ٣ٌق ُِنطؤ إکضلجء دٔج ٣ًٞهٙ ٖٓ 

 1ٔٓٔثُٚجهً ّ٘ز ثُٔيٛخ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُل٢ٌْٗ  صؼذٌ ػٖ ٓوُُٞٚ ٝصکٖق ػٖ ٓؼ٘جٙ ٖٝٓ أٓغِز ٛيث

 ٖ أٓغڵز ٛيثثُٔيٛخ أ٣ٞج،1ٙ1ٓٔٝثُؼٌثه٢ ّ٘ز  1ٙٙٔٝثُؾَثة١ٌ ّ٘ز ٢ٗٔ18ٓ ثُٚجهً ّ٘ز ٝثألُٔج

ُضؼذ٤ٌ ػٖ ج ٓنضِلز ُِوالُز ػِی ٓؼ٘ی ثُنطؤ ٝثظثُي١ أّضنوّ أُلج ١ٌُٚٔٔ1ٖ8 ّ٘ز هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ث

.زٝثألٗظ٤ٖٔ ٝثُوٌثًثس ٝثُِٞثةـ ثُوٞثٗ رفضٌثٍ ٝػوّ ٌٓثػجٛٔجٍ ٝػوّ ثالًٙٞ ثُِْٞى ثُنجٟب کجال
(ٔ)

  

د٘٘ هج٢ٗٞٗ ك٢ ثُوْْ أٓج ثُ٘ٞع ثُغج٢ٗ ٖٓ ثُض٣ٌٖؼجس كئٗٚ ٣قٌٗ ػِی ٝٝغ صؼ٣ٌق ػجّ ُِنطؤ      

٣طج٢ُ ثُي١ ػٌف ثُؾ٣ٌٔز ؿ٤ٌثُؼٔو٣ز دؤٗٚ ثُض٣ٌٖؼآس ثُوجٕٗٞ ثال  ٓغجٍ ُٜيٙثُؼجّ ُوجٕٗٞ ثُؼوٞدجس.ٝأدٌٍ

فض٤جٟٚ أٝ ًػٞٗضٚ أٝدْذخ ثٝػوّ ج أإٛٔجُٜٞ کجٗش ٓضٞهؼز كضقوط دْذخ ػ٘وٓج ال٣ٌ٣و ثُلجػَ ثُ٘ض٤ؾز ُٝ

ػوّ ٌٓثػجس ثُوٞث٤ٖٗ ٝثُِٞثةـ ٝثألٝثٌٓ ٝثألٗظٔز 
(ٕ)

  . 

٣ؼضذٌ ثُلؼَ ٌٓصکذج  (ٕ-ٔ/1ٔ)ك٢ ثُٔجهر  ثُنطؤ دوُٞٚ ٣ٝٔ1ٙ1ؼٌف ثُوجٕٗٞ ثٌُٝٓج٢ٗ ثُٚجهً      

   -:دنطؤ ثُؾج٢ٗ

 أّجُ إٔ ٛيٙ ثُ٘ض٤ؾز صقوط . ز كؼِٚ هٕٝ إٔ ٣وذِٜج ٓؼضووث هٕٝ أ١ؾإىث کجٕ هو صٞهغ ٗض٤ -ٔ

ّضطجػضٚ صٞهؼٜجثؼِٚ د٤٘ٔج کجٕ ٣ؾخ ػ٤ِٚ ٝکجٕ ك٢ إىث ُْ ٣ضٞهغ ٗض٤ؾز ك -ٕ
.(ٖ)

  

ؽ٘قز أٝ  ؽ٘ج٣ز إًصکجح) ٚدؤٗثُنطؤ 1ٖ٘ٔ،ُْ٘ز هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ث٤ُِذ٢ٖٓ ٖ/ٖٙش ثُٔجهر ػٌكکٔج     

ٝ ٤ٟٔ أٝ إىث ٝهغ ػٖ إٛٔجٍ أ ػٖ ٣ٌٟن ثُنطؤ ػ٘وٓج ال٣کٕٞ ثُقجهط ٓوٚٞهث ُٝٞ کجٕ ثُلجػَ ٣ضٞهؼٚ

.( ثُوٞث٤ٖٗ أٝ ثُِٞثةـ أٝ ثألٝثٌٓ أٝ ثألٗظٔز رػوّ هًث٣ز أٝ ػوّ ٌٓثػج
(ٗ)

 

ي ٣ُٝلٌْ ى جُنطؤد ػ٤ِٜج)ثُْذخ(ٝصٞٙق ٣طِن ٓؼ٤٘ز فجهعز ثُؾَثة٤ز د٘جء ػِی ٤ُٝزؤُْٔث صٜٜ٘ٝ   

 ثُوج٤ٗٞٗز ُکٞٗٚ ٙدؤٕ ثُؾ٣ٌٔز ٢ٛ کَ كؼَ ٣ؼجهخ ػ٤ِٚ ثُوجٕٗٞ ف٤غٔج صضقون ػ٘جٌٙ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (1ٕٔٗ) ٕٗٓٓثُوجٌٛر ،ٓکضذز ثُٜ٘ٞز ث٣ٌُٚٔز،ثُنطؤ ؿ٤ٌ ثُؼٔو١ ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٞٝؼ٢ ٝث٣ٌُٖؼز ثإلّال٤ٓز،(  ه. أفٔو ػذوثُِط٤قٔ)

 . (ٖٔٔ-ٖٓٔ)  ٗ،ٗلْٚ( ثُٔٚوً ٕ)

 . (ٖٔٔ) ٗ،ٗلْٚثُٔٚوً  (ٖ)

 . (ٓٔٗ)، 118ٔ،ُٜ٘ٞز ثُؼٌد٤ز،ثُوجٌٛرث،هثًثُ٘ظ٣ٌز ثُؼجٓز ُِنطؤ ؿ٤ٌ ثُؼٔو١ هًثّز ٓوجًٗز٢ِ،ػه.ك٣ٍٞزػذوثُْضجً( ٗ)
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ثُلؼَ ٓنجُلج ُِوجٕٗٞ ٣ؾخ إٔ  ُنطؤ ، ف٤ظ ثٗٚ ف٤٘ٔج ٣کٕٞٓنجُق ُِوجٕٗٞ ٣ٝضٖٞٔ ػٌ٘ٚ ث

 ً ثُی كٌٛ ثُؼوجح دقوٚ . ٙوً ٗض٤ؾز مطؤ ٖٓ ثُلجػَ ُکی ٣ٚج٣کٕٞ هو 

.أٝ ثُـ٠ِ ثُؼغٌإٕ ثُنطؤ ُـز : ٝو ثُٚٞثح أٝ ٝو ثُؼٔو ، أٝ ػوّ إٙجدز ثُٜوف أٝ     
(ٔ)

 

 أ٣ًو . ػِی مالف ٓج أٓج ثُنطؤ ٌٕػج ٣ؼ٢٘ ٝهٞع ثُٖب    

ٝثُنطؤ : ٛٞ ٓج٤ُِ ُإلْٗجٕ ك٤ٚ هٚو ، ٝٛٞ ػيً ٙجُـ ُْوٟٞ فن هللا صؼجُی إىث فَٚ ػٖ      

.ال٣ؤعْ ثُنجٟب٤ٚ٣ٌٝ ٕذٜز ك٢ ثُؼوٞدز فضی  ،ثؽضٜجه
(ٕ)

  

أ١ ّذذج ُِْٔؤ٤ُٝز  –٣کٕٞ أّجّج الٗ٘ ثُوٌإٔ ٌٙثفز ػِی إٔ ثُنطؤ  أٓج ثُنطؤ فکٔج :     

ًٌٝ   ثُؾَثة٤ز ٝإٗٔج ٣ٚـ إٔ ٣کٕٞ ّذذج ُِْٔؤ٤ُٝز ثُٔو٤ٗز إىث صٌصخ ػ٤ِٚ
(ٖ)

 ٝىُي ٓٚوهج ُوٍٞ 

٘ ج إِالا ﴿صؼجُی هللا ِٓ ْؤ ُٓ  ََ ُ ٍٖ إَٔ ٣َْوض ِٓ ْؤ ُٔ ُِ  َٕ ًَج ج  َٓ ِه٣َزٌ َٝ َٝ ٍَ٘ز  ِٓ ْؤ ُّٓ هَذٍَز  ًَ  ٌُ ٣ ٌِ ٘ ج َمَطؤ  كَضَْق ِٓ ْؤ ُٓ  ََ ٖ هَضَ َٓ َٝ َمَطؤ  ۚ 

هَ  ًَ  ٌُ ٣ ٌِ ٌٖ كَضَْق ِٓ ْؤ ُٓ  َٞ ُٛ َٝ  ْْ ٌُ ٍ ُا ّٝ ٍّ َػوُ ْٞ ٖ هَ ِٓ  َٕ ج ًَ واهُٞث ۚ كَئِٕ  ٚا ِٚ إِالا إَٔ ٣َ ِِ ْٛ َ زٌ إ٠َُِٰ أ َٔ ِا َْ إِٕ ُّٓ َٝ ٍَ٘ز    ِٓ ْؤ ُّٓ ذٍَز 

 ٌُ ٍّ د٤ََْ٘ ْٞ ٖ هَ ِٓ  َٕ ج َ٘زٍ ًَ ِٓ ْؤ ُّٓ هَذٍَز  ًَ  ٌُ ٣ ٌِ صَْق َٝ  ِٚ ِِ ْٛ َ زٌ إ٠َُِٰ أ َٔ ِا َْ ُّٓ ٤غَجٌم كَِو٣َزٌ  ِّٓ  ْ ُٜ د٤ََْ٘ َٝ  ْْ﴾.(ٗ) 

ػِی ٛيث  إٔ ٣کٕٞ ؿ٤ٌ ػٔو١ ، ٝد٘جء٣لْٜ ٖٓ ىُي إٔ ثُنط٤تز أٝ ثإلعْ کٔج ٛٞ ػٔو١ ٣ٚـ      

 ػٖ ثُؾ٣ٌٔز .  ٣ٍقوه ثُْٔؤٝ ثُٞثّغ ثُنطؤ دـٔؼ٘جٙ

ثُوجٕٗٞ ثُؾ٘جة٢ ك٢ صؼ٣ٌق ثُنطؤ دٚلز ػجٓز ٝثُنطؤ ث٢ُٜ٘ٔ دٚلز  جءكوٌٜٕع ثُکغ٤ٌ ٖٓ      

 مجٙز 

 ٓلّٜٞ ثُنطؤ دٚلز ػجٓز : 

٣ؼٌف ثُنطؤ دؤٗٚ إصؾجٙ إًثهر ثُٖن٘ ثُی إص٤جٕ ِّٞى مطٌ هٕٝ ثُو٤جّ دٔج ٛٞ  ١ٛ٘جى ًأ     

ٝثؽخ ػ٤ِٚ ٖٓ ثُضود٤ٌ ٝثُق٤طز 
(٘)

 ثُؼجٓز أٝ ثُنجٙزٕ دؤٗٚ ػوّ ٌٓثػجر ثُوٞثػو ی عج٣ؼٌكٚ ًأ 

ٝثُض٢ ٖٓ ٕؤٕ ٌٓثػجصٜج صؾ٘خ ٝهٞع ثُ٘ضجةؼ ؿ٤ٌ ثٌُٖٔٝػز ثُٞجًر دٔٚجُـ ٝفوٞم  ُِِْٞى

 صقو٤ن ثُ٘ض٤ؾز ٟجُٔج ثُی أٝ صؾ٘خ ثُٞهٞع ك٢ ؿ٠ِ ك٢ ثُٞثهغ ٣ؤه١،ؽ٘جة٤ج ثُٔق٤ٔز ثألم٣ٌٖ 

.کٖ صٞهؼٜج ٝصؾ٘ذٜج ك٢ ثُٞهش ىثصٚکجٗش صِي ثألم٤ٌر ٣ٔ
(ٙ)

 

مالٍ ثُؾج٢ٗ ػ٘و صٌٚكٚ دٞثؽذجس ثُق٤طز ٝثُقيً ثُض٢ ث دؤٗٚك٢ ف٤ٖ ٣ؼٌكٚ ًأ١ عجُظ      

ؽٌث٤ٓز ك٢ ٣و٢ٞ صٌٚكٚ ثُی إفوثط ثُ٘ض٤ؾز ثال٣لٌٜٝج ثُوجٕٗٞ ٝػوّ ف٤ُِٞضٚ صذؼج ُيُي هٕٝ إٔ 

ف٤ٖ کجٕ ىُي ك٢ إّضطجػضٚ ٝکجٕ ٝثؽذج ػ٤ِٚ
.(8)

 

ٗٚ ٤ُِ ٛ٘جى ٕي ك٢ إٔ ثُٔقجکْ ُٜج ٓطِن ثُق٣ٌز ف٤٘ٔج الصکٕٞ أ ٖٝٓ کَ ٓجصووّ ْٗض٘ضؼ     

 ػضذجًٛج ٖٓ ْٓجةَجُٝؼَ ٟذ٤ؼز ثُنطؤ دٌٓصذطز دذؼٜ ثُضؼ٣ٌلجس ثُؼجٓز ُِنطؤ ؿ٤ٌ ثُؼٔو١ 

_________________________________ 

 ،ثُ٘جٌٕ ٓکضذز ث١ًُْٜٞ٘ ثُوْْ ثُؼجّ ،ثُٞثك٢ ك٢ ٌٕؿ أفکجّ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس،(  ه. ؽٔجٍ إدٌث٤ْٛ ثُق٤و١ًٔ) 

 .( 8ٕٙٗ) ٕٕٔٓد٤ٌٝس 

ثٌُٔکَ ثُو٢ٓٞ ُإلٙوثًثس ثُوج٤ٗٞٗز،ثُوجٌٛر  ٗظ٣ٌز ثُـ٠ِ ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ،( ه. ٓؾ٤و مٌٞ ثُْذؼج١ٕٝ)

ٕٖٓٔ ، (ٕٗٔ8) . 

 . (1ٕٙٗ) ،ثُْجدنه. ؽٔجٍ إدٌث٤ْٛ،ثُٔٚوً  (ٖ)

 [(1ًّٕٞر ثُْ٘جء ثأل٣ز )]( ٗ)

 .( 88ٗ)،ٕ٘ٓٓ ثإلّک٘و٣ًز هثً ثُلکٌ ثُؾجٓؼ٢، ،ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾ٘جة٤ز ُِطذ٤خ ،( ه. ٓقٔٞه ثُوذال١ٝ٘)

 . (88ٗ )ٚ،ٗلْ( ثُٔٚوً ٙ)

  .(ٔٔٗ)، ٕ٘ٓٓ،هثً ثُلکٌ ثُؾجٓؼ٢،ثالّک٘و٣ًز  ؽٌثةْ ثُنطؤ ثُطذ٢ ٝثُضؼ٣ٜٞ ػٜ٘ج،ثُطذجك٣ٌٕق ( 8)
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ثُی ٓلجص٤ـ ثُکٖق ػٜ٘ج ُضل٤ٌْ ثُ٘٘  ص٤َٙٞ ثُوج٢ٝٓکٕ٘ٞ ثُ٘لِ ٣ؾؼَ ٖٓ ثُٚؼخ 

ثُض٣ٌٖؼ٢ . ىُي إٕ صٌى أ٣ز إٓکج٤ٗز ُِوج٢ٝ إلّضنالٗ ٓکٕ٘ٞ ثُ٘لِ ثُذ٣ٌٖز ٝإّضنالٗ 

أهٌح ثُی ثُٞثهغ ، ىُي إٗٚ ال٣ٔکٖ أل١ هجٕٗٞ إٔ ٣ض٘ذؤ  ثُظٌٝف ثُٔٞٝٞػ٤ز ٝثُٖن٤ٚز ٛٞ

ػِی هًؽز فو٤وز ثأل٤ٕجء ٝ ْٓذوج ٝإٔ ٣قوهٛج كق٣ٌز ثُض٤٤َٔ ثُٔؼطجر ُِوج٢ٝ صٌصکَ ػِی ٓؼٌكز

 .هًثکْٜ ُألًٓٞ جکذ٤ٌر د

 الثاًي : ػٌاصز الخطأ فزعال

 ٣وّٞ ثُنطؤ ػِی ػ٣ٌٖٚ٘ :   

صؾٜش إ٤ُٚ ثٓض٘جع ثُي١ ز ؿ٤ٌ ثٌُٖٔٝػز کؤعٌ ُِلؼَ أٝ ثالٍٔٞ ثإلًثهر ػٖ صٞهغ ثُ٘ض٤ؾم األّل :

 ٗٚذش ػ٤ِٚ . ثٝ

 ٛٞهوًصٜج ػِی صٞهغ ٛيٙ ثُ٘ض٤ؾز ٝثُق٤ُِٞز هٕٝ فوٝعٜج .  الثاًي :

٢ٜ ثُِٚز ثُ٘ل٤ْز ٝثُي٤٘ٛز ثُض٢ صوّٞ د٤ٖ ثُؾج٢ٗ ٝد٤ٖ ثُ٘ض٤ؾز ؽ٣ٝؼذٌ ٛيثٕ ثُؼٌ٘ٚثٕ ػٖ ٝ     

ثُِٚز ٖٓ ف٤ظ أٗٚ ٣وّٞ   صؼذ٤ٌ ػٖ ثُٞؽٚ ثُِْذ٢ ُٜيٙ :ك٢ ثُنطؤ ؿ٤ٌ ثُؼٔو١،كجُؼٌ٘ٚ ثألٍٝ

ٝثُؼٌ٘ٚ ثُغج٢ٗ صؼذ٤ٌػٖ ثإل٣ؾجد٢ ُٜج ٖٓ ف٤ظ إٗٚ ٣ل٤و  ، ػِی هؼٞه ثُؾج٢ٗ ػٖ صٞهغ ثُ٘ض٤ؾز

هوًر ثُؾج٢ٗ ػِی صٞهغ ثُ٘ض٤ؾز
(ٔ)

 -٢ٛ :ػ٘جٌٙ ثُنطؤ ٝدؼذجًر أمٌی ٣ٔکٖ ثُوٍٞ إٔ  

ٖٓ ٗلِ ٜٓ٘ز ثُؾج٢ٗ ٝٛٞ ك٢ ٗلِ  ثُٔؼضجهدجإلٗقٌثف ػٖ ثُِْٞى ، ِْٝٓي ثٌُؽَ الرؼذي :  -1

 ثُظٌٝف ثُنجًؽ٤ز ُٚ کجَُٓجٕ ٝثُٔکجٕ. 

خ ٤ُٝز ثُطذ٤ْٔؤ) د18ٖٔ/ٕ/ٔٔك٢ ثفوٟ ؽِْجصٜج دضج٣ًل  ث٣ٌُٚٔز هٞش ٓقکٔز ثُ٘وٜف٤ظ 

٣ٌٜٓ ٓٔج كوو ث٣ٌُٜٔ دٌٚٙ ٝدٌؿْ إٔ ثُؾٌثفز ك٢  ٢ثُي١ أؽٌی ؽٌثفز ٓذضکٌر ك٢ ػ٤٘

ىثصٜج ٤ُْش مطؤ ، ٝإٗٚ کجٕ ٣ؾخ ػِی ثُطذ٤خ ثُٔؼضجه دضؾٌدز ثُؾٌثفز ك٢ ػ٤ٖ ٝثفور إٕ ٗؾقش 

 أؽ٣ٌش ثُؾٌثفز ك٢ ثُؼ٤ٖ ثُغج٤ٗز ُْٝ ٣لؼَ ىڵي ٝمجٌٟ دجألع٤ٖ٘ ٓؼج( .

ًصکخ ثُنطؤ ن٤ٌ ٝثٌُٖ، كئىث إدؤٕ ٣کٕٞ ثُؾج٢ٗ )٤َٔٓث( ٣ْضط٤غ ثُضلٌهز د٤ٖ ثُ اإلدران : -2 

ّضطجػضٚ ثُض٤٤َٔ أٝ ثألمض٤جًث)ٓؾٕ٘ٞ( ال٣ْؤٍ ُؼوّ 
.(ٕ)

 

: مٍٔٞ ثإلًثهر ػذجًر ػٖدؤٜٗج  ػ٘جٌٙ ثُنطؤ ك٢ ثُلؼَٓٞٝٞع  ثُی د٤جٕ ثُلوٚٝهو صطٌم     

 .ثٌُٖٔٝػز ٓغ هوًصٜج ػِی صٞهؼٜج  غ ثُ٘ض٤ؾز ؿ٤ٌهػٖ صٞ

 أّال : خوْل اإلرادج ػي ذْلغ الٌریجح 

ٚ مطؤ د٤ٖ إًثهر ثُؾج٢ٗ ٝد٤ٖ ٣٤ؼذٌ ٛيث ثُؼٌ٘ٚ ػٖ ثُٞؽٚ ثُِْذ٢ ُِِٚز ثُ٘ل٤ْز ثُض٢ صوّٞ ك    

كذٚ ظَ ثُنطؤ ًٙٞر ٖٓ ًٙٞ ثإلًثهر ثإلؽٌث٤ٓز ٣وًٝ ٗض٤ؾز كؼِٚ ٝأ٤ٔٛز ٛيث ثُؼٌ٘ٚ ٝثٝقز 

ػٖ صٞهغ ثُ٘ض٤ؾز ؿ٤ٌ ثٌُٖٔٝػز ٝدوٝٗٚ ال٣کٕٞ عٔز ٓقَ ُو٤جّ ِٙز  ٝؽٞهث ٝػوٓج ٓغ هؼٞهٛج

٘ض٤ؾز صذًٌ مِغ ثُٚلز ثإلؽٌث٤ٓز ػ٤ِٜجُد٤ٖ ثُنطؤ ٝد٤ٖ ٛيٙ ثٗل٤ْز 
.(ٖ)

 

_______________________________________ 

 . (8ٖٔ) ٗ،ثُْجدنثُٔٚوً،ثُِط٤ق ه. أفٔو ػذو (ٔ)

،ثٌُٔکَ ثُو٢ٓٞ ُإلٙوثًثس ثُؾ٘جة٤ز ٝثُٔو٤ٗز ٝثُضؤه٣ذ٤ز ُِطذ٤خ ٝث٤ُٚو٢ُثُْٔؤ٤ُٝز ،ث٤ُْو ػذوثُٞٛجح ػٌكز (ٕ)

 .( 8ٕٗ) ،1ٕٓٓ،ر ثُوجٌٛثُوج٤ٗٞٗز،

 .( 1ٖٔٗ)،ثُْجدنثُٔٚوً،ثُِط٤ق ه. أفٔو ػذو( ٖ)



6 
 

 ثاًیا : إهکاى ذْلغ الٌریجح 

ثُؾج٢ٗ  ض٢ صوجّ ك٢ ثُنطؤ د٤ٖ إًثهرُث٘ض٤ؾز ػٖ ثُٞؽٚ ثإل٣ؾجد٢ ُِِٚز ٣ؼذٌ إٓکجٕ صٞهغ ثُ     

ٝٗض٤ؾز كؼِٚ ، ٝأ٤ٔٛز ٛيث ثُؼٌ٘ٚ ٝثٝقز ك٤ٚ صکضَٔ ٓکٞٗجس ثُنطؤ ٝصضٞكٌ ثُِٚز ثُ٘ل٤ْز ثُض٢ 

صٌد٠ د٤ٖ إًثهر ثُؾج٢ٗ ٝٗض٤ؾز كؼِٚ ، ىُي إٕ مٍٔٞ ثإلًثهر ػٖ صٞهغ ثُ٘ض٤ؾز ال٣وّٞ دٚ ك٢ ىثصٚ 

ي ٓضٞهؼزُخ إٔ صکٕٞ ٛيٙ ثُ٘ض٤ؾز كٞال ػٖ ىمطؤ دَ ٣ؾ
.(ٔ)

 

ٝدٚ أ٣ٞج ٣ضٞـ ٝؽٚ ثُنطؤ ك٢ ِْٓي ثُؾج٢ٗ ، كؼ٘وٓج صکٕٞ ثُ٘ض٤ؾز ٓضٞهؼز ٣کٕٞ ك٢       

أٓکجٗٚ صٞهؼٜج ٝثُق٤ُِٞز هٕٝ فوٝعٜج ، ٝدٚ صْضو٤ْ ثُقوٝه ثُض٢ ص٤َٔ د٤ٖ ثُنطؤ ٝد٤ٖ ثُقجهط 

ثُلؾجة٢ كق٤ظ ٣ْضق٤َ صٞهغ ثُ٘ض٤ؾز ص٘ضل٢ ثُْٔۆ٤ُٝز ثُؾ٘جة٤ز ػٜ٘ج ٝصنٌػ ثُٞثهؼز دٌٓضٜج ٖٓ 

 صومَ ك٢ ٗطجم ثُقجهط ثُلؾجة٢ . ٝثُنطؤ  هثةٌر

ٛ٘جى فجالس أمٌی صضٌصخ ػ٤ِٜج ثُْٔؤ٤ُٝز ػٖ إًصکجح ثُنطؤ ىثصٚ أ١ ٓنجُلز ثُوجٕٗٞ ٢ٛٝ      

ثُٔنجُلجس ثُض٢ ال٣ٖضٌٟ ك٤ٜج فٍٚٞ أ١ ًٌٝ كؼ٢ِ، ٝإٗٔج ٣ؼجهخ  ثُٖجًع ػ٤ِٜج ٤ُٔ٘غ إًصکجدٜج 

ثةْ ثُنطؤ إٗٔج ٣ؼجهخ ػ٤ِٜج ثُوجٕٗٞ ك٢ ثألَٙ صن٤ِ٘ ُِٔؾضٔغ ٓٔج هو ٣ضٌصخ ػ٤ِٚ ٖٓ أىی . كؾٌ

ُٝکٜ٘ج دْذخ أكؼجُٚ ثإلًثه٣ز ٝإٕ ثٌُٖٔع كٌٛ  ػِی ثُ٘ض٤ؾز ُْ ٣ٌهٛج ثُلجػَ ُْٝ ٣وٚو صقو٤وٜج،

ٜج ُْٝ عذز ػِی كؼِٚ أٝ ألٗٚ هو صٞهغ فوٝألٕ ثُلجػَ ُْ ٣ضٞهغ ٛيٙ ثُ٘ض٤ؾز ثُٔضٌص :ػ٤ِٜج ثُؼوجح

وًٝٙ أٝ ٖٓ ٝثؽذٚ إٔ ٣ضٞهؼٜج أٝ ٣ضوثًکٜج هذَ ٣ؼَٔ ػِی صوثًکٜج ك٢ ف٤ٖ إٕ ك٢ ٓو

ٝهٞػٜج
.(ٕ)

ث٤َُ٘ٓز ثُض٢  ز٘ل٤ْز ٝثُي٤٘ٛز ُِؾج٢ٗ ك٢ ثُْٔجكثُقجُز ثُٝديُي ٣ٔکٖ ثُؾَّ دجُوٍٞ إٔ 

ٝص٘ض٢ٜ دٔذجٌٕر ثُقٌکز ثُؼ٣ٞٞز ثُالٍٓز ػ٘ٚ. كل٢ ٛيٙ ،صذوأ دئصنجى ثُوٌثً دجُِْٞى ثُنجٟب 

صوؼو ػٖ صٞظ٤ق ثُؼِْ ك٢ هٌثءر ٝػ٤خ ثإلًثهر ثُٔکٕٞ ُِنطؤ ٝصضٞـ ٓؼجُٔٚ  ٣کضٖقثُْٔجكز 

ٝك٢ ػالهضٚ  ٝك٢ ثُض٘ذؤ دجُقوط ثُي١ ٤ٛتؤس ُٞهٞػٚ ٝك٢ ًّْ ًٙٞر ى٤٘ٛز ُٚ ىثصٚ ،ثُْٔضوذَ

أٝ دجُِْٞى صْضط٤غ ك٢ ٝٞةٜج إٔ  صقٍٞ هٕٝ فُٚٞٚ ّٞثء دجإلٓض٘جع ػٖ ٛيث ثُِْٞى ک٤ِز ثٝ

 .ص٤جٗٚثك٢ فجٍ دوًء ثُنطًٞر ثُکجٓ٘ز 
(ٖ)

 

فوه هو  ثٌُٖٔع ثُؼٌثه٢ ٘ج ٗؾو إٔػدجٌُؽٞع الی ثألفکجّ ثُؼوجد٤ز ك٤ٔج ٣ضؼِن دٔٞٝٞٝ     

)صکٕٞ ثُؾ٣ٌٔز )( ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ف٤ظ ٗٚش ػِی أٗٚ ٖ٘ثُؾ٣ٌٔز ؿ٤ٌ ثُؼٔو٣ز ك٢ ثُٔجهر )

ثُنطؤ إٛٔجال أٝ ًػٞٗز ؿ٤ٌ ػٔو٣ز إىث ٝهؼش ثُ٘ض٤ؾز ثإلؽٌث٤ٓز دْذخ مطؤ ثُلجػَ ّٞثء کجٕ ٛيث 

ٝػ٤ِٚ ٝكن ٛيث ثُ٘٘  (أٝ ػوّ إٗضذجٙ أٝ ػوّ إفض٤جٟ أٝ ػوّ ٌٓثػجر ثُوٞث٤ٖٗ ٝثألٗظٔز ٝثألٝثٌٓ(

كئٕ ثُؾ٣ٌٔز صکٕٞ ؿ٤ٌ ػٔو٣ز ك٢ فجُز فٍٚٞ ثُ٘ض٤ؾز ثُؾ٤ٌٓز دْذخ مطؤ ثُلجػَ ٖٓ هٕٝ إٔ 

٣ٌٔز ؿ٤ٌ ثُؼٔو٣ز صٞٙق صضؾٚ إًثهصٚ إ٤ُٜج ٝػِی أّجُ ىُي كئٕ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُٔضٌصذز ػِی ثُؾ

 دؤٜٗج ْٓؤ٤ُٝز ؿ٤ٌ ػٔو٣ز . 

س ك٢ ثُوجٕٗٞ ػِی ّذ٤َ ثُقٌٚ ٤ُِٝ ٜٓ٘ج ٓج٣ؼو ءؽج،ثُؼٔو٣ز ٖٓ ثُٔالفع إٔ ثُؾٌثةْ ؿ٤ٌ      

ٝٛيث ٣ؼ٢٘ إٜٗج أهَ ؽْجٓز ٖٓ ثُؾٌثةْ ثُؼٔو٣ز، ٣ٝکل٢  ،ؽ٘ج٣ز دَ إٜٗج ٖٓ ثُؾ٘ـ ٝثُٔنجُلجس

(م.ع ًٖ٘ٚٞ ثُٔ٘ٚٞٗ ػ٤ِٜج ك٢ ثُٔجهر )ثُفوی ُضقون ثُْٔؤ٤ُٝز ؿ٤ٌ ثُؼٔو٣ز ٝهٞع إ

فض٤جٟ ٝػوّ ٌٓثػجس ثُوٞث٤ٖٗ ٝثألٗظٔز ٝثٌُػٞٗز ٝػوّ ثإلٗضذجٙ ٝػوّ ثال ثُٔضٔغِز دجإلٛٔجٍ

 . ٝثألٝثٌٓ

____________________________________ 

 . (ٙٗٔٗ)،ثُْجدنثُٔٚوً  ،ثُِط٤ق ه. أفٔو ػذو( ٔ)

 . (11ٗ)،18ٓٔدـوثه ، ،ٓطذؼز ثألٌٍٛ،ثُوْْ ثُؼجّ ، ثُؼوٞدجسٌٕؿ هجٕٗٞ ،( ه. ػذجُ ف٢ْٕ٘)

 (1ٕٗ) 11ٓٔ،ثً ثُٜ٘ٞز ثُؼٌد٤ز، ثُوجٌٛره ،ه.ٗذ٤َ ٓوفش ّجُْ،ٌٕؿ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس،ثُوْْ ثُنجٗ هًثّز ٓوجًٗز (ٖ)
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ٝثُض٢  ٚثُٔضٌصذز ػِی كؼِ ز٤ٖ إًثهر ثُؾج٢ٗ ٝثُ٘ض٤ؾز ثُؾ٤ٌٓٝکيُي صٞثكٌ ثُؼالهز ثُ٘ل٤ْز د     

 : جض٤ٖ ٛٔصضؾْو ٛيٙ ثُؼالهز ، کٔج إٌٔٗج ّجدوج ك٢ فجُ

٢ٛٝ ػوّ صٞهغ ثُؾج٢ٗ فوٝط ثُ٘ض٤ؾز ثُؾ٤ٌٓز ثُض٢ ٣ؤه١  األّلی )الخطأ هغ ػذم ذْلغ( : حالحال

 . إ٤ُٜج كؼِٚ ٝکجٕ ىُي دّٞؼٚ ٖٝٓ ٝثؽذٚ ٣ٝضٔغَ ثُنطؤ ك٢ ٛيٙ ثُقجُز دجإلٛٔجٍ ٝػوّ ثإلٗضذجٙ 

ٝك٤ٜج إٔ ثُؾج٢ٗ ٣ضٞهغ فوٝط ثُ٘ض٤ؾز ثُؾ٤ٌٓز ُلؼِٚ   )الخطأ هغ الرْلغ( :أها الحالح الثاًیح 

ُٝک٘ٚ ُْ ٣وذِٜج ُْٝ ٣ٌهٛج، ٝکجٕ ٣قْخ إٔ دّٞؼٚ إٔ ٣ضؾ٘ذٜج دئصنجى إفض٤جٟ ؿ٤ٌ کجف ُٔ٘غ 

فوٝعٜج 
(ٔ)

هو ٣ضني ًٙٞر ثُنطؤ ثُؼجّ ، ًٝٙٞر ثُنطؤ ٗٞػجٕ : ٝدًٚٞر ػجٓز ٗالفع إٔ ٓ

 ، ػوّ ٌٓثػجس أٝ ٓنجُلز ثُوٞث٤ٖٗ ٝثُِٞثةـ( .  ٤جٟفضٌُػٞٗز ، ػوّ ثالثُنجٗ )ثإلٛٔجٍ ٝثثُنطؤ 

 كجُنطؤ ثُؼجّ : كٜٞ ٓنجُلز ثُؾج٢ٗ ُِوٞث٤ٖٗ ٝثُِٞثةـ ٝثُوٌثًثس ٝثألٗظٔز . 

ثُض٢ صٚجفخ ثُلؼَ ٗضذجٙ( ٤جٟ أٝ )ػوّ ثالثإلفضٝػوّ ٝثٌُػٞٗز ٝثُنطؤ ثُنجٗ كٜٞ ثإلٛٔجٍ      

 ٝد٤جٕ صِي ثًُٚٞ ٢ٛ ػِی ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ :  ،ثُٚجهً ٖٓ ثُٔضْٜ

کجٕ ٣ضؼ٤ٖ ػِی ثُؾج٢ٗ إٔ ٣ضني ٖٓ ِّٞى ِّذ٢ ٙجهً ٖٓ ثُؾج٢ٗ إى قٜٛٞ ٓ:اإلُوال -1

ز ٝجًر هو صِقن ؾ٣ٔکٖ إٔ ٣ضٌصخ ػ٤ِٚ ٗض٤ مطٌث لؼَُثجٟجس ٓج٣قٍٞ هٕٝ إٔ ٣کٕٞ ثإلفض٤

ثُق٤طز  ِّذ٤ج أٍثء ٓج٣ْضٞؽخجٍ ٣وق ثُلجػَ ٓٞهلج ٔكل٢ ثإلٛ، ٣ٔکٖ إٙالفٚ الدجُـ٤ٌ أىی 

أٝ إٓض٘جع أٝ ػوّ ثإلٗضذجٙ ىٝثُقيً ٝصکٕٞ ثُ٘ض٤ؾز صٌ
.(ٕ)

 

ثُالٍٓز دٖؤٕ ثُلؼَ ثُي١ ٣وّٞ دٚ  رضوو٣ٌ ٝٗو٘ ثُنذٌر ٝثُٜٔج٣ًُٝوٚو دٜج ّٞء ث: الزػًْح -2

ّٝٞء صٌٚف ٖٓ  رثُؾج٢ٗ ٝٛٞ ّٞء صوو٣ٌ ٣ٌؽغ ثُی ؽَٜ ٝػوّ إصَثٕ ٝػوّ فيم ٝکلجء

ثُؾج٢ٗ دٖؤٕ ٛيث ثألٌٓ ثُي١ ٣وّٞ دٚ
.(ٖ)

 

ك٢ ٓغَ صِي ٛٞ إهوثّ ثُؾج٢ٗ ػِی أٌٓ ٓج کجٕ ٣ؾخ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٔض٘غ ػ٘ٚ :اإلحریاطػذم  -3

ثُظٌٝف إى إٕ ثُٖ٘جٟ ثإل٣ؾجد٢ ثُٚجهً ٖٓ ثُٔضْٜ ٣ض٤َٔ دؼوّ ثُقيً ٝدضودٌ ثُؼٞثهخ ٝکجٕ الدو 

ال٣ضني ثإلفض٤جٟجس ثُالٍٓز دجٌُؿْ ٖٓ ًٌٝٝصٜج فضی ٣کٕٞ ٖٓ إصنجى ّٝجةَ ٝهجة٤ز ٝإٕ ثُؾج٢ٗ 

ثُلؼَ ٓقلٞكج دجُٔنجٌٟ ػِی ثُـ٤ٌ
.(ٗ )

 

٣ٝضقون ىُي دٔؾٌه ه٤جّ ثُؾج٢ٗ دِْٞى ػِی ػذم الوزاػاخ للمْاًیي ّاألًظوح ّاألّاهز:-4

، كئٕ ثُْٔؤ٤ُٝز ؿ٤ٌ ثُؼٔو٣ز صضقون ك٢ فجُز ٓنجُلز مالف ثُِْٞى ثُي١ ٣ْضَِٓٚ ثٌُٖٔع

٤ٖٗ ٝثألٗظٔز ٝثألٝثٌٓ، ٝثُض٢ صٔغَ ًٙٞر ُِنطؤ إى إٜٗج ْٓضوِز ٝهجةٔز ديثصٜج كئٕ ثُلجػَ ثُوٞث

٣ؼجهخ دٔؾٌه إًصکجدٚ ثُلؼَ ثُٔنجُق ُٜيٙ ثُوٞث٤ٖٗ ٝثألٗظٔز
.(٘)

 

 

_____________________________ 

 . (11ٙٝ  1ٙٙٗ) ،ٔٚوً ثُْجدن( ه. ؽٔجٍ إدٌث٤ْٛ ثُق٤و١ً،ثُٔ)

 . (11ٗ)،  ثُْجدنٚوًثُٔ،ه. ػذجُ ف٢ْ٘ ( ٕ)

 ( 8ٙٗ)، 1ٕٓٓ ثإلّک٘و٣ًز،،ثُٔکضخ ثُؾجٓغ ثُقو٣ظ،مطؤ ثُطذ٤خ ثُؼٔو١ ٝؿ٤ٌ ثُؼٔو١،( ه. أ٤ٌٓ كٌػ ٣ّٞقٖ)

 . (8ٙٗ)ٚ،ٗلْ ( ثُٔٚوًٗ)

 .( 11) ثُٔٚوً ثُْجدن, ٗ ،( ه. ػذجُ ثُق٢ْ٘٘)
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 الثاًي طلةالو

 هؼیار الخطأ ّصْرٍ

ًٙ ك٢ ث٣ٌُٖؼز کيُي ٓؼ٤ج،ٝثُوجٕٗٞ ثُٞٝؼ٢ٓؼ٤جً ثُنطؤ ك٢  ثُٔطِخٗؼٌٛ ك٢ ٛيث     

 ٗض٘جٍٝ ًٙٞصج ثُنطؤ ك٤کَ ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٞٝؼ٢ ٝث٣ٌُٖؼز ثإلّال٤ٓز  ٝ ،ثإلّال٤ٓز ثُـٌثء

 الفزع األّل : هؼیار الخطأ في الماًْى

إٕ ُٔؼ٤جً ثُنطؤ أ٤ٔٛز دنٚٞٗ ثُضلٌهز د٤ٖ ثُنطؤ ٝد٤ٖ ثُقجهط ثُلؾجة٢ ، ُٝکٖ إمضِق ثُلوٚ    

ِی صٞهغ ثُ٘ض٤ؾز ؿ٤ٌ ثٌُٖٔٝػز ك٢ ثؽخ ثإلصذجع ُٔؼٌكز هوًر ثُٔضْٜ ػصقو٣وثُٔؼ٤جً ثُٞفٍٞ 

ثُنطؤ أٝ ػؾَٙ ػٖ صٞهؼٜج ،ٝٗؼٌٛ ك٢ ٛيث ثُٚوه عالعز ٓؼج٤٣ٌ:ثُٔٞٝٞػ٢ ٝثُٖن٢ٚ 

 ٝثُٔنض٠ِ .

 الشخصي أّال : الوؼیار 

٢ ػٔج إػضجهٙ ك٢ ِّٞکٚ ثُٔؼضجه إٔ ٗ٘ظٌ ثُی ثُلجػَ ىثصٚ َٝٛ ٍَٗ ك٢ صٌٚكٚ ثُٞثهؼ ٙٝٓلجه    

ػضجه ك٢ ٓغَ ثُظٌٝف ثُض٢ أصی ك٤ٜج ٓٔج ثكؤٕ کجٕ ٛيث ثُِْٞى أٝ ثُضٌٚف أهَ ف٤طز ٝفيًث 

ٕ ٛ٘جى صٖجدٚ أٝصطجدن د٤ٖ فيًٙ مالٍ دٞثؽذجس ثُق٤طز ٝثُقيً ، أٓج إىث کجْٗخ إ٤ُٚ ثال، ِّٞکٚ

ؼجٓز ، كال٣ٔکٖ إٔ َثّ دٚ ك٢ ف٤جصٚ ثُُضٝثفض٤جٟٚ ك٢ ِّٞکٚ ثُٞثهؼ٢ ٝد٤ٖ ثالفض٤جٟ ثُي١ إػضجه ثال

.مال٣ٍْ٘خ إ٤ُٚ أ١ ث
(ٔ)

صٌٚف ثُلجػَ ٝٓج٣ضنيٙ ٖٓ فيً ٝف٤طز ػِی صٌٚكجصٚ أ١ إٗ٘ج ٗو٤ِ 

 ٓنضِلز ك٢ ف٤جصٚ ثُؼجٓز. ّز أٖٗطز ٝٓجإػضجهٙ ٖٓ ف٤طز ٝفيً ػ٘و ٓٔجًثُْجدوز 

ف٤ظ صضطِخ ٛيٙ ثُٔؾضٔغ،ُٝکٖ ٛيث ثُٔؼ٤جً ٓ٘ضوو ٝال٣ٔکٖ ثُض٤ِْْ دٚ ألٗٚ ٣ٜوه ِٓٚقز      

أُلٚ ثُلجػَ ك٢ ثُِْٞى  ُضلجس ثُی ٓجأهٗی ٖٓ ثُق٤طز ٝثُقيً هٕٝ ثال ثُضَثّ ثألكٌثه هوًثُِٔٚقز ث

 ی ثُضلٌهز د٤ٖ ثُٔض٤ٜٖٔ هٕٝ وّ دجُؼوثُز ألٕ ثألمي دٚ ٣ؤه١ ثُثُٔؼضجه ، کٔج إٗٚ ٣ٚط

.ثُْ٘و ثُوج٢ٗٞٗ
(ٕ)

 

 ثاًیا : الوؼیار الوْضْػي 

ً ثُٔٞٝٞػ٢ ، هٞثٓٚ ثُٖن٘ ثُؼجه١،أ١ ٣وجُ ثُِْٞى ثُٞثهؼ٢ ٝثُٔؼ٤جً ثُغج٢ٗ ٛٞ ثُٔؼ٤ج     

إلمالٍ دٞثؽخ ثُق٤طز إٔ ٣ْ٘خ ث ٚـن٘ ٓؾٌه،ٝػِی ٝكن ٛيث ثُٔؼ٤جً ٣ُِٔضْٜ دِْٞى ٕ

إىث ٍَٗ ػٖ ْٓضٞی ثُق٤طز ٝثُقيً ثُي١ ٣ِضَّ ثُٖن٘ ثُؼجه١ دٌٚف ٝثُقيً ثُی ثُٔضْٜ 

.ثُٔضْٜ ػجهر ك٢ ِّٞکٚثُ٘ظٌ ػٔج ٣ِضَٓٚ 
(ٖ)

٣ض٘جكی ٝٓذجها ثُؼوثُز إٗٚ ٣ٝؤمي ػِی ٛيث ثُٔؼ٤جً  

ثُنجًؽ٤ز،ف٤ظ  ثُوثم٤ِز ُِلجػَ ٣ٝؼضو دجُؼٞثَٓ –ىُي ألٗٚ ٣َٜٔ ثُظٌٝف ثٝثُؼٞثَٓ ثُٖن٤ٚز 

٢ ثُؼوٍ إٔ ٣الّ ثُٖن٘ ألٕ ؿ٤ٌٙ ك٢ ٗلِ ظٌٝكٚ ثُنجًؽ٤ز کجٕ ٣ضني ِْٓکج ٣ؾجك إٗٚ ٓج

.أمٌ
(ٗ )

 

__________________________________________ 

 ٟذغثُوجٌٛر دال ّ٘ز ،(  ه. ٓجٌٛ ػذو ٣ٕٞٔ ثُوًر،ٌٕؿ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُوْْ ثُنجٗ،ثُ٘جٌٕثُؼجصي ُٚ٘جػز ثُکضجح ٔ)

(ٕٗٓٗ) 

 (ٕٗٓٗ)،ٚ ٗلْ ( ثُٔٚوًٕ)

 (8ٖٔٗ ) 1ٕٔٓ ،دـوثه،ثُوج٤ٗٞٗزثُٔکضذز ،ثُوْْ ثُنجٗ،ٌٕؿ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس،ػذوثٌٍُثم ِٙذ٢ ثُقو٣غ٢ ه. كن١ٌ ( ٖ)

 (ٕ٘ٓٗ)،ْجدنثُٔٚوً ثُ( ه.ٓجٌٛ ػذو ٣ٕٞٔ ثُوًر،ٗ)
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 ثالثا : الوؼیار الوخرلظ :

٣يٛخ أٗٚجً ٛيث ثُٔؼ٤جً ثُی ثَُٔػ د٤ٖ ثُٔؼ٤جً ثُٔٞٝٞػ٢ ٝثُٔؼ٤جً ثُٖن٢ٚ ٤ُ٘ضؼ ٓؼ٤جًث ؽو٣وث      

٣ٖ ثُٔضوو٤ٖٓ إى ٣ؤمي ٕن٘ ٓض٠ّٞ ثُٔؼ٤جًك٢ ثُٔنض٠ِ . ٝٛيث ٣َٓؼ  ٣ؤمي ٖٓ ٛيث ٝىثى كضٖکَ ثُٔؼ٤جً

ٖٓ ػجٓز ثُ٘جُ ُٝک٘ٚ ٣ٌثػ٢ ك٢ ٗلِ ثُٞهش ثُظٌٝف ثُض٢ ٣ذجٌٕ ك٤ٜج ثُلجػَ ِّٞکٚ أ١ ٣ؾخ إٔ 

کجٕ ٣وّٞ ٗضًٚٞ ىُي ثُٖن٘ ثُٔؼضجه هو ٝؽو ك٢ ىثصٚ ثُظٌٝف ثُض٢ أفجٟش دجُلجػَ ، عْ ٗضْجءٍ ػٔج 

ُلجػَ،كئىآ صٌٚف ىُي ثُٖن٘ کٔج صٌٚف ثُلجػَ ٝٗٚوً ثُقکْ ػِی ِّٞى ثدٚ ٛيث ثُٖن٘ ثُٔؼضجه.

ّضقن ثأػضذٌ ثُلجػَ ٓوٌٚث ٝ كئٕ ثألم٤ٌ ال٣ؼضذٌ ٓوٌٚث ٝال٣ْؤٍ ، أٓج إىث صٌٚف ػِی ٗقٞ أكَٞ

.ُز ػِی أّجُ ثُنطؤثُْٔجء
(ٔ)

  

ُو٤جُ ثُنطؤ ٤ُِ ٛٞ ثُٖن٘ ثُؼجه١ ػِی ٝؽٚ ثُؼّٔٞ ٝإٗٔج  ثٝإٕ ثُٖن٘ ثُٔؼضجه ثُي١ ٣ضني ٓؼ٤جً     

ٔؼضجه ٖٓ ٗلِ ثُلتز ثُض٢ ٣٘ض٢ٔ إ٤ُٜج ٝثُض٢ صق٠٤ دٚ ٗلِ ثُظٌٝف ثُنجًؽ٤ز ٝثُٖن٤ٚز ثُض٢ کجٗش ٛٞ ثُ

.صق٠٤ دجُٔضْٜ ٝهش إًصکجح ثُلؼَ
(ٕ)

ٖٝٓ مالٍ ٓوجًٗز ثُٔؼ٤ج٣ًٖ أػالٙ كئٗ٘ج ٗؤ٣و ٝؽٜز ثُ٘ظٌ ثُوجةِز  

 ٝىُي إٗٚ ٣ٌػی ِٓٚقض٤ٖؽو٣ٌر دجألمي دٜج ٝصذ٤٘ٚ ك٢ ٓؾجٍ ثُنطؤ ،دجألمي دجُٔؼ٤جً ثُٔنض٠ِ ف٤ظ إٜٗج

ِٓٚقز ثُٔؾضٔغ ِٝٓٚقز ثُلٌه،٣ٝضقوه ٓوی ٝؽٞح إصنجى ثُؼ٘ج٣ز  ٓضوجدِض٤ٖ ؽو٣ٌص٤ٖ دجإلػضذجً ٝٛٔج

 دٔؼ٤جً ٓٞٝٞػ٢ د٤٘ٔج ٣ضقوه ٓکجٕ إصنجى ثُوٌثً دٔؼ٤جً ٕن٢ٚ .   

 هؼیار الخطأ في الشزیؼح اإلسالهیحالفزع الثاًي : 

َُّ }ك٢ ٓجُٚ ُوُٞٚ صؼجُی ٚ ، كئىث أٌٝ دـ٤ٌٙ كجُض٤ٖٔٞ ٣کٕٞ ثألَٙ إٕ کَ إْٗجٕ ْٓؤٍٝ ػٖ كؼِ      ًُ

٤َ٘زٌ  ِٛ ًَ ذَْش  َْ ًَ ج  َٔ ٍِ دِ ٰٟ }ٝهُٞٚ صؼجُی  (ٖ).{َْٗل ٌَ ًَ أُْم ٍْ ِٝ رٌ  ًَ ٍِ ث َٝ  ًُ َِ اَل صَ َٝ}
.(ٗ)

 

ٝالصکٕٞ كو٠ ػٖ كؼَ ٓضؼٔو فٌٓٚ هللا ّذقجٗٚ ٝصؼجُی ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾ٘جة٤ز  صکّٕٞال٤ٓز ك٢ ث٣ٌُٖؼز ثإل  

ْْ }ػِی ثُنطؤ ُوُٞٚ صؼجُی  ٌُ وَْس هُُِٞدُ ٔا ج صَؼَ ٓا  ٖ ٌِ
َُٰ َٝ  ِٚ ج أَْمَطؤْصُْ دِ َٔ ْْ ُؽَ٘جٌؿ ِك٤ ٌُ َِ َػ٤َِْ ٤َُْ َٝ}

.(٘)
 

ُٝوٍٞ ثٌٍُّٞ ملسو هیلع هللا یلص )ًكغ ػٖ أٓض٢ ثُنطؤ ٝث٤ُْ٘جٕ ٝٓج أّضکٌٛٞث ػ٤ِٚ( 
(ٙ)

 . ُٝکٖ ث٣ٌُٖؼز ثإلّال٤ٓز 

 ٖٓ ثألَٙ ثُؼجّ ٖٝٓ ىُي هُٞٚ صؼجُی  أؽجٍس ثُؼوجح ػِی ثُنطؤ إّضغ٘جء

ٍَ٘ز } ِٓ ْؤ ُّٓ هَذٍَز  ًَ  ٌُ ٣ ٌِ ٘ ج َمَطؤ  كَضَْق ِٓ ْؤ ُٓ  ََ َ ٖ هَض َٓ َٝ ٘ ج إِالا َمَطؤ  ۚ  ِٓ ْؤ ُٓ  ََ ٍٖ إَٔ ٣َْوضُ ِٓ ْؤ ُٔ ُِ  َٕ ج ًَ ج  َٓ َٝ 

زٌ  َٔ ِا َْ ُّٓ ِه٣َزٌ  َٝ}.
(8)

ؽ٣ٌٔز ػٔو٣ز ٣ؼجهخ ػ٤ِٜج كجػِٜج إىث أصجٛج  کَإٕ .ٝهو ًصخ ثُلوٚ ثإلّال٢ٓ ػِی ىُي  

 ػٔوث ٝال٣ؼجهخ ػ٤ِٜج إىث أصجٛج ٓنطتج ٓجُْ ٣کٖ ثُٖجًع هو هًٌ ػوٞدز ُٖٔ أصجٛج ٓنطتج . 

صلن كوٜجء ث٣ٌُٖؼز ػجٓز ػِی هجػوص٤ٖ ػجٓض٤ٖ ٣قکٔجٕ ْٓؤ٤ُٝز ثُؾج٢ٗ ك٢ ثُنطؤ، ٝدضطذ٤ؤٜج ٝث     

 ٣نطب .ٍ دؤٕ ٕنٚج ٓج أمطؤ أٝ ُْ ٣ٔکٖ ثُوٞ

ث کجٕ ٣ٔکٖ ثُضقٌٍ ثُوجػور ثألُٝی:إٕ کَ ٓج٣ِقن ًٌٝث دجُـ٤ٌ ٣ْؤٍ ػ٘ٚ كجػِٚ أٝ ثُٔضْذخ إى

ٗٚ صقٌٍ إىث ُْ ٣َٜٔ أٝ ٣وٌٚ ك٢ ثإلفض٤جٟ ٝثُضذٌٚ ، كئىث کجٕ ال٣ٔکٖ ثُضقٌٍ ٓ٘ٚ إٟالهج ٓ٘ٚ،٣ٝؼضذٌ أ

 كال صوغ ػ٤ِٚ عٔز ْٓؤ٤ُٝز .

______________________________________ 
ه. ٓجٌٛ ػذو ٣ٕٞٔ ثُوًر،ثألفکجّ ثُؼجٓز ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس،ٍٝثًر ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ ٝثُذقظ ثُؼ٢ِٔ،ؽجٓؼز  (ٔ)

 . (8ٖٔٗ) 11ٓٔ،َٔٞٙثُ

 . (1ٙٔٗ)ثُْجدن،ثُٔٚوً،ثُِط٤ق  ه. أفٔو ػذو( ٕ)

  [1ٖ:ثأل٣ز ،ًّٞر ثُٔوعٌ ](ٖ)

 .[1ٔ :ثأل٣ز،ًّٝٞر كجٌٟ]،[٘ٔثأل٣ز ،ًّٞر ثإلٌّثء]( ٗ)

 [٘ثأل٣ز ،ًّٞر ثألفَثح](  ٘)

  ( 1ٗٔٗ)،(٘ػ)،ٕٔٔٓثُوجٌٛر،،هثً ثُقو٣ظ،ثألفکجّ ك٢ أٍٙٞ ثألفکجّ ثألٗو٢ُْ,  دٖ فَّػ٢ِ دٖ أفٔو دٖ ّؼ٤و ( ٙ)

  1ٕثأل٣ز  {ثُْ٘جءًّٞر }( 8)
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ٝأصجٙ ثُلجػَ هٕٝ ًٌٝٝر ،ثُوجػور ثُغج٤ٗز : إىث کجٕ ثُلؼَ ؿ٤ٌ ٓؤىٕٝ ك٤ٚ ، أ١ ؿ٤ٌ ٓذجؿ ٌٕػج

ًٌٝٝر ٝٓجصُٞو ٓ٘ٚ ٣ْؤٍ ػ٘ٚ ثُلجػَ ّٞثء کجٕ ٓٔج ٣ٔکٖ ثُضقٌٍ ػ٘ٚ  صؼو ٖٓ ؿ٤ٌتز كٜٞ ِٓؾ

أٝ ٓٔج ال٣ٔکٖ ثُضقٌٍ ػ٘ٚ
.(ٔ)

كجُٔؼ٤جً ك٢ ثُلؼَ ثُٔذجؿ إىث صْذخ ػ٘ٚ ًٌٝ أٗٚ ٣ٔکٖ ثُضقٌٍ 

ٓ٘ٚ دذؼٜ ث٤ُوظز ٝثإلٗضذجٙ ، ثُٔؼ٤جً ك٢ ثُلؼَ ؿ٤ٌ ثُٔذجؿ إىث صْذخ ػ٘ٚ ًٌٝ ٣ْؤٍ ػ٘ٚ ّٞثء 

ٝهو ٌٝح كوٜجء ث٣ٌُٖؼز ثإلّال٤ٓز دؼٜ ثألٓغِز ػِی ،ثُضقٌٍ ٓ٘ٚ أٝ ُْ ٣ٔکٖ ىُيکجٕ ٣ٔکٖ 

فجالس ٣ضٞكٌ ك٤ٜج ثُنطؤ ك٢ ثُقجُض٤ٖ ، ٖٝٓ ٛيٙ ثألٓغِز
 .(ٕ)

 

ٖٓ کجٕ ٢ٖٔ٣ ك٢ ثُط٣ٌن فجٓال مٖذز كْوطش ٓ٘ٚ ػِی إْٗجٕ كوضِضٚ كٜٞ ْٓؤٍٝ ػٖ هضِٚ  -ٔ

ُـذجً ثُي١ ٣غ٤ٌٙ ٢ٖٓ ثإلْٗجٕ ك٢ ثُط٣ٌن إىث ألٗٚ ٣ْضط٤غ إٔ ٣ضقٌٍ ٣ٝقضجٟ كِْ ٣لؼَ ُٝکٖ ث

ؽجء ك٢ ػ٤ٖ إْٗجٕ كؤصِلٜج ال٣ْؤٍ ػ٘ٚ ثُٔج٢ٕ ألٕ إعجًر ثُـذجً ػ٘و ث٢ُٖٔ ٓٔج ال٣ٔکٖ ثُضقٌٍ 

 . ٚ٘ٓ 

ٝهٞف ثُوثدز ك٢ ثُط٣ٌن ثُؼجّ ٤ُِ دٔؤىٕٝ ك٤ٚ ٌٕػج ، إٗٔج ؽؼَ ثُط٣ٌن ًٌُِٔٝ ، كئىث کجٕ  -ٕ

ٕٞ ٓٞٔٞٗج ػ٤ِٚ ّٞثء کجٕ ٓٔج ٣ٔکٖ ثُضقٌٍ ٓ٘ٚ أّ ٓٔج ثُٞهٞف ُٜج ًٌٝٝر ٓج صُٞو ٓ٘ٚ ٣ک

 ال٣ٔکٖ ثُضقٌٍ ٓ٘ٚ .

ٖٝٓ ًد٠ هثدز ك٢ ؿ٤ٌ ِٓکٚ كٜٞ ْٓؤٍٝ ػٔج أٙجدضٚ ٖٓ ٕب د٤وٛج أٝ ًؽِٜج ٝػٔج ػطخ      

 دٌٝعٜج أٝ دُٜٞج أٝ ُؼجدٜج ألٗٚ ٓضؼو ك٢ ثُٞهٞف ك٢ ؿ٤ٌ ِٓکٚ .

إىث أٝهلٜج ك٢ ِٓکٚ كال ٝٔجٕ ػ٤ِٚ إال ك٤ٔج ٟٝتش د٤وٛج أٝ ًؽِٜج ٝٛٞ ًثکذٜج ، ٝإىث کجٕ  -ٖ

أٝ کٔٞهق ثُق٤ٞثٗجس ك٢ ٓقَ ٓنٚ٘ ُيُي کٔٞهق ٓؼو ُِق٤ٞثٗجس ك٢ ثُٖجًع ثُؼجّ  ٓٞهٞكج

 ك٢ ثُْٞم ثُؼجّ كٜٞ کٔج ُٞ أٝهلش ثُوثدز ك٢ ِٓکٚ ثُنجٗ . 

ٗلالصٜج ثذٜج دجٌُؿْ ٓ٘ٚ كٔج أٙجدش ك٢ ٗلجًٛج ُٝٝٞ ٗلٌس ثُوثدز أٝ إٗلِضش ٖٓ ٙجف -ٗ

ؽذجً ٝألٗٚ ال ٙ٘غ ُٚ ك٢ ؽٌفٜج  كالْٓؤ٤ُٝز ػ٘ٚ ، ُوٍٞ ثُ٘ذ٢ ملسو هیلع هللا یلص )ثُؼؾٔجء ؽذجً( أ١ ثُذ٤ٜٔز

 ٗلجًٛج ٝإٗلالصٜجُْٝ ٣کٖ ك٢ إٓکجٗٚ إٔ ٣ضقٌٍ ػٖ كؼِٜج . 

هثً ؿ٤ٌٙ أٝ أًٝٚ  ٣َٚ ثٌُٖ ثُی ثُٔضٞهغ إَٔ ٗجً ك٢ هثًٙ أٝ ك٢ أًٝٚ ٝکجٕ ٖٓ إىث إٔؼ -٘

أٝ أًٝٚ ُؼوّ صذٌٚٙ فضٌهش ك٢ هثً ؽجًٙ َ إٕؼجٍ ثُ٘جً كٜٞ ٝجٖٓ ُٜج ُٔج ثُٜذٞح ث٣ٌُجؿ هذ

 فض٤جٟٚ . ُٝؼوّ ث

أٝ کجٕ دؤًٛ ٕن كٍَ٘ ثُٔجء ك٢ أًٛ  ,ٌ ثُْوی دؤًٛ ؽجًٙإىث ّوی أًٝٚ فضی أٝ -ٙ

 . ٝصو٤ٌُٚٙٝؼوّ أفض٤جٟٚ ؽجًٙ كٜٞ ٝجٖٓ ُؼوّ صذٌٚٙ 

 كؾجٍٝ ثُٔؼضجه ك٢ ثٌُٓ كٜٞ ٝجٖٓ. إىث ًٓ ثُط٣ٌن  -8

فض٤جٟ ٝثُضذ٤ٌٚ ٝثُضقٌٍ كؾٌس فجهعز الصضٞهغ أٝ ٙجػوز كْو٠ ك٤ٜج ٖٓ ُٞ ص٘جٛی ك٢ ثال -1

.أٝ ٌٕكز ٝأصِق إْٗجٗج أٝ ٤ٕتج كال ْٓؤ٤ُٝز ٝالٝٔجٕ ک٤َٔثحِٓکٚ 
(ٖ)

ّجُلز ثُيکٌ  ٝثألٓغِز 

إىث کجٕ فجُز ٓج  ظجٌٛ ٜٓ٘ج إٔ ثُْٔؤ٤ُٝز ػٖ ثُنطؤ صنضِق ك٢ فجُز إىث کجٕ ثُلؼَ ٓذجفج ػٜ٘ج ك٢

٣ٌؽغ ثُی ثإلٛٔجٍ ٝػوّ ثإلفض٤جٟ ٝثُضقٌٍأٝ  ١ٓذجفج كجُْٔؤ٤ُٝز أّجّٜج ثُضو٤ٌٚ ثُيؿ٤ٌثُلؼَ 

ُلؼَ ؿ٤ٌ ثُٔذجؿ ُٝٞ ًصکجح ثثأٓج إىث کجٕ ثُلؼَ ؿ٤ٌ ٓذجؿ كؤّجُ ثُْٔؤ٤ُٝز ٛٞ .ػوّ ثُضو٤ٌٚ

 .کجٕ ُْ ٣قوط ٓ٘ٚ صو٤ٌٚ

_____________________________________________ 

 . (1ٓٔٗ ) ،ثُْجدنثُٔٚوً ،ثُِط٤ق  ( ه. ثفٔو ػذؤ)

 . (1ٔٔ،ٗ )ٚٗلْ(   ثُٔٚوً ٕ)

( ثُٖٔجً ٘ٓٔٗ) ٕػ،ثُٞٝؼ٢ّال٢ٓ ٓوجًٗج دجُوجٕٗٞ ثُض٣ٌٖغ ثُؾ٘جة٢ ثالػذوثُوجهً ػٞهر ه. –ثُْجدوز  ( ًثؽغ ثألٓغِزٖ)

 . (1ٕٝٔ1ٖٔٗ)،ثٌُٔؽغ ثُْجدنثُِط٤ق، ٤ُٚ ك٢ کضجح ثُنطؤ ؿ٤ٌ ثُؼٔو١ ، ه. أفٔو ػذوث
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 الوثحث الثاًي

 هصادرٍالحك ّ سرؼوالا هاُیح

ّ٘ضطٌم ك٢ ٛيث ثُٔذقظ ث٠ُ ًَ ٖٓ ٓج٤ٛز ثّضؼٔجٍ ثُقن ٝٓٚجهًٙ ك٢ ثُٔطِخ ثالٍٝ, ٝٗنٚ٘ ثُٔطِخ     

   صطذ٤وجس ثّضؼٔجٍ ثُقن. ثُغج٢ٗ  ًُٚٞ ثُنطؤ ك٢

 سرؼوالَلوطلة األّل : هاُیح الحك ًّطاق اا

ٗوْْ ٛيث ثُٔطِخ ث٠ُ كٌػ٤ٖ ٗض٘جٍٝ ك٢ ثُلٌع ثالٍٝ ث٠ُ صؼ٣ٌق ثُقن, ٝٗنٚ٘ ثُلٌع ثُغج٢ٗ الّضؼٔجٍ ثُقن    

.ٌٟٕٚٝٝ  

 الفزع األّل : ذؼزیف الحك

ف ثُٔؼ٘ای إلماضالف ٝؽٜاجس ٗظاٌ ثُلوٜاجء ٝإماضالُوو کجٕ صؼ٣ٌق ثُقن ٓغاجً ماالف کذ٤اٌ دا٤ٖ ثُلوٜاجء ٝىُاي      

  -ٖٓ مالٍ ثُ٘ظ٣ٌجس ثُضج٤ُز : ثُي١ ٣وٚوٝٗٚ ٖٓ ثُقن ٣ٝٔکٖ دًٚٞر ػجٓز ثإلٕجًر ثُی صِي ثُضؼج٣ًق

ثُووًر أٝ ثُِْطز ثإلًثه٣ز ثُض٢ ٣ٔ٘قٜج ثُواجٕٗٞ  دؤٜٗج ٗظ٣ٌز ثإلًثهر : ف٤ظ ٣وٚو دجُقن دٔٞؽخ ٛيٙ ثُ٘ظ٣ٌز -ثٝال

 ك٢ ٗطجم ٓؼِّٞ . ُٖن٘ ٖٓ ثألٕنجٗ 

 . ٗظ٣ٌز ثُِٔٚقز : ٣ٝؼٌف ثُقن ٝكوج ُٜيٙ ثُ٘ظ٣ٌز دؤٗٚ ِٓٚقز ٣ق٤ٜٔج ثُوجٕٗٞ -عج٤ٗج

.طٌم ثُوج٤ٗٞٗزُثُ٘ظ٣ٌز ثُقو٣غز ٣ؼٌف ثُقن دؤٗٚ ٤َٓر ٣ٔ٘قٜج ثُوجٕٗٞ ُِٖن٘ ٝصق٤ٜٔج دج-عجُغج
(ٔ)

 

.ثُِٔٚقز ثُض٢ ٣ؼضٌف دٜج ثُوجٕٗٞ ٣ْٝذؾ ػ٤ِٜج فٔج٣ضٚ دؤٗٚٝصؼ٣ٌق ثُقن هجٗٞٗج : 
(ٕ)

 

  ٚٝإال الصکااااإٞ ُاااااٚ ه٤ٔاااااز ألٗاااااا،ػ٤ِاااااٚ دٔوضٞااااای صو٣ٌاااااٌ ثُقااااان إٔ صکااااإٞ ّٝااااا٤ِز إّاااااضؼٔجُٚ ٓذجفاااااز     

ثإلدجفز( ك٤ِِ ٖٓ ثُْٔضْجؽ إٔ ٣اؤىٕ ثُٖٔاٌع داؤٌٓ أٝ ٣ٞؽذاٚ عاْ ٣لاٌٛ ػ٤ِاٚ ثُؾاَثء  ٓؼٚ )ٓضی ٝؽو ثُقن ٝؽو

ُْاا٘ز  ٔٔٔهااجٕٗٞ ثُؼوٞدااجس ثُؼٌثهاا٢ ثُٔااٌهْ كاا٢ ثُٖٔااٌع ثُؼٌثهاا٢ ف٤ااظ أًٝه ػضذااجًٙ ؽ٣ٌٔااز . ٝٛاايث ٓجكؼِااٚ دج

لؼَ ثّضؼٔجال ُقن ٓوٌ دٔوضٞی ثُوجٕٗٞ غ ثُــــ)الؽ٣ٌٔز إىث ٝه ػِی أٗٚ ٗٚش ( ثُض٢ٔٗك٢ ثُٔجهر ) ثُٔؼو1ٙ1ٍٔ

ُقان ماجٗ ٣واًٌٙ ثُواجٕٗٞ ّاضؼٔجال خ هاو ٝهاغ ث٣کٕٞ ك٤ٜج ثُلؼَ ثٌُٔصکاّضؼٔجٍ ثُقن ثُقجالس ثُض٢ ....( ٣ٌٝثه دج

 .ٌُٔصکذٚ
(ٖ)

 

کاَ  ٞه داجُقن ٓاٖ ثُ٘جف٤از ثُوج٤ٗٞٗاز ٛاْٞٝٗضنِ٘ ٖٓ کَ ثُضؼج٣ًق ثُٞثًهر أػالٙ دنٚٞٗ ثُقن إٔ ثُٔوٚ     

 ٕٞ ُٖن٘ ٓج ٣ٝق٤ٜٔج دطٌم هج٤ٗٞٗز . ٤َٓر ٣ٔ٘قٜج ثُوجٗ

 

 سرؼوال الحك ّشزّطَاالفزع الثاًي : هذی 

 سرؼوال الحك اأّال : هذی 

وٚ دجُقوٝه ٖٓ ثُْٔجةَ ثُٜٔٔز ثُض٢ صؾؼَ ثُقن ّذذج ٖٓ أّذجح ثإلدجفز ، إُضَثّ ثُٖن٘ ػ٘و ٓٔجًّضٚ ُق     

 ّضؼٔجٍ ىُي ثُقن . ثُض٢ ًّٜٔج ثُوجٕٗٞ ال

ػضٌثكٚ دِٔٚقز ٓؼ٤٘ز ٝفٔج٣ز ُٜج ثػِی  الد٘جءّضؼٔجٍ ثُقن ٣وٚو ٖٓ ًٝثةٚ ثٌُٖٔع إىث هًٌ فوج ٓؼ٤٘ج ٝث     

 ّضؼٔجال ُٜيث ثُقن فضی ٝإٕ کجٗشثٗٚ ٣ضٌصخ ػِی ىُي إدجفز کَ ثألكؼجٍ ثُض٢ صوغ كئ

__________________________ 

 
  11ٕٔ،ثُوجٕٗٞ،هثً ثُکضخ ُِطذجػز ٝثٌُٖ٘،َٓٞٙ ُوًثّز ػ٢ِ دمحم دو٤ٌٍٛٝ٣ٌد٤ٌٖٓومَػذوثُذجه٢ ثُذک١ٌ ٝه.ه. (ٔ)

(ٕٗ٘٘-ٕ٘8). 

ػذوثُوجهً ثُٖج١ٝ, ثُٔذجهٟء ثُؼجٓز ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس, هثً ثُؼجصي, ثُوجٌٛر, دال ّ٘ز ٟذغ, ٗ ( ه. ػ٢ِ ف٤ْٖ مِق, ه. ِّطجٕ ٕ)

ٕ٘8 

 .(1ٕ٘-8ٕ٘ٗ )ٗلْٚ،( ثُٔٚوً ٖ)
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ك٢ ثألَٙ ؿ٤ٌ ٌٖٓٝػز .  إى ٤ُِ ٖٓ هذٍٞ ك٢ ٤ّجّز ثُضؾ٣ٌْ ، صو٣ٌٌ ثُقن ٝصؾ٣ٌْ ّٝجةَ 

 إّضؼٔجُٚ .

ُْ ٣وغ ٛيث  الصِْ٘ل ػٖ ثُلؼَ ثٌُٔصکخ إّضؼٔجال ُقن ٓجٝثُؾو٣ٌ دجُيکٌ إٕ ثُٚلز ثُؾ٤ٌٓز      

ٗضلجء ىُي جّضؼٔجٍ ثُقن ّٝو٠ دثٗضلش ػ٘ٚ ٙلز ثٖٝٔ فوٝه ثُقن كئٕ ُْ ٣ِضَّ دضِي ثُقوٝه 

ثُْذخ ثُي١ دًٌ ثإلدجفز 
(ٔ)

. 

ّضنوثٓج ُقن ك٢ ظٌف ٓؼ٤ٖ،ٛٞ إٔ ثُوجٕٗٞ ٣ـِخ ثٝإٕ أّجُ إػضذجً ثُِْٞى ٓقَ ثُضؾ٣ٌْ     

ٞى ك٢ ـِـضني ثُْـقز ٖٓ ٣ـِٚـٞى ػِی ٓـجفخ ثُِْـقز ٙـثُظٌٝف دجُيثس ِٓٚك٢ ٛيث 

   .فٔج٣ض٣ٚوًٌ ٌٝثً دٚ،ك٤ؼضذٌ صِي أػِی ٕؤٗج ٖٓ ٛيٙ ٝدجُضج٢ُ ثؽٜضٚ أٝ ثالٞـٓ

هجٕٗٞ ثألفٞثٍ ىُي ثُٜ٘ؼ ٗالفظٚ ك٢ ٓٞهق ثٌُٖٔع ثُؼٌثه٢ ثُي١ ٝٔ٘ٚ ك٢ أفکجّ ٝ     

ثُٖن٤ٚز ثُي١ ٣ؼضذٌ كٌػج ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُنجٗ،ٝدئػضذجً ٓٚوًٙ ٛٞ ث٣ٌُٖؼز ثإلّال٤ٓز ؽؼَ 

ال٣ؾٍٞ إٔ ٢ُُِٞ فن صؤه٣خ ثُٚـ٤ٌ دجٌُٞح ، دٌٖٟ إٔ ال٣ضٌى أعٌث ٝإٕ ثُضؤه٣خ ثُٔذجؿ ٌٕػج 

  ج،ٝال٣ضٌى أعٌث أٝ ال٣ٖ٘ؤ ػ٘ٚ ٌٓٛ .کٌْث أٝ ؽٌف ١ ال٣قوط٣ضؼوی ثٌُٞح ثُذ٠٤ْ ثُي

ثُض٢ صؾؼَ ثُقن ّذذج ٖٓ أّذجح ٝٓغ ىُي ٣ؾخ إٔ الٗـلَ ػٖ ْٓؤُز ٢ٛ ؿج٣ز ك٢ ثأل٤ٔٛز      

ّضؼٔجٍ ىُي دجُقوٝه ثُض٢ ًّٜٔج ثُوجٕٗٞ ال –ػ٘و ٓٔجًّز ثُقن  –ُضَثّ ثُٖن٘ ٢ٛٝ ثثإلدجفز 

 ثُقن أٝ ك٤ٔج ؽٌی ػ٤ِٚ ثُؼٌف ، كئىث مٌػ ثُلٌه ٖٓ صِي ثُقوٝه كئٗٚ ٣کٕٞ صؾجٍٝ ك٢ إّضؼٔجٍ

( ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼٌثه٢ ٔٗٗٞٗج ٝهو ٗٚش ثُٔجهر )ثُقن ٣ٝنٌػ ٖٓ ٗطجم ثُقٔج٣ز ثُٔوًٌ هج

ّضؼٔجال ُقن ٓوًٌ دٔوضٞی إىث ٝهغ ثُلؼَ ث)الؽ٣ٌٔز  :ثُٔؼوٍ 1ٙ1ٔ( ُْ٘ز ٔٔٔثٌُٔهْ )

 ّضؼٔجال ُِقن : ثثُوجٕٗٞ ٣ٝؼضذٌ

ٛٞ ك٢ فوٝه ٓجٝصؤه٣خ ثألدجء ٝثُٔؼ٤ِٖٔ ٖٝٓ ك٢ فکْٜٔ ثألٝاله ثُوٌٚ ،صؤه٣خ ثَُٝػ ٍٝؽضٚ -ٔ

 ٓوًٌ ٌٕػج أٝ هجٗٞٗج أٝ ػٌكج. 

ث٣ٌُٜٔ أٝ ٓٔغِٚ ثٌُٖػ٢ ز ٝثُؼالػ ػِی أٍٙٞ ثُلٖ ٓضی أؽ٣ٌش دٌٝجء ػ٤ِٔجس ثُؾٌثف -ٕ

 ثُؼجؽِز .ٌ ًٝج أ٣ٜٔج ك٢ ثُقجالس أؽ٣ٌش دـ٤ثٝ

 ٣ٌُج٤ٝز ٓضی کجٗش هٞثػو ثُِؼخ هو ًٝػ٤ش. أػٔجٍ ثُؼ٘ق ثُض٢ صوغ أع٘جء ثألُؼجح ث -ٖ

 ًصکخ ؽ٘ج٣ز أٝ ؽ٘قز ٖٜٓٞهر دوٚو ٝذطٚ. ثی ٖٓ أػٔجٍ ثُؼ٘ق ثُض٢ صوغ ػِ -ٗ

أًدؼز ٌٕٟٝ ٛ٘جى صووّ ىکٌٙ ٣ٔکٖ إٔ ٗوٍٞ إٔ  ٖٓ مالٍ ٓج :سرؼوال الحك اثاًیا : شزّط 

ث٤ُ٘ز ٝػوّ ثّجءر ّضؼٔجُٚ ٝفْٖ ثُضَثّ دقوٝهٙ ٝٝؽٞهٙ هجٗٞٗج ، ٝثال٢ٛٝ جًّز ثُقن ُٔٔ

 صل٤ٚال دجُک٤ل٤ز أهٗجٙ :  جّٞف ٗض٘جُٜٝ ٝثُض٢ ّضؼٔجٍ ثُقنث

 ّجْد الحك لاًًْا  -1

کٔج ػٌك٘ج ثُقن ّجدوج ،الدو ُو٤جّ فجُز إّضؼٔجٍ ثُقن ك٢ کْخ ثإلدجفز ٖٓ ٝؽٞه ثُقن ٝصقووٚ   

 دؤٗٚ ٤َٓر ٣ٔ٘قٜج ثُوجٕٗٞ ُٖن٘ ٓج ٣ٝق٤ٜٔج دطٌم هج٤ٗٞٗز أٝ ِٓٚقز ٣وٌٛج ثُوجٕٗٞ ٣ٝق٤ٜٔج . 

 

___________________________ 

 .(٘٘ٝ  ٗ٘ٗ ) ، 11ٓٔ،أًد٤َهثً ثُقٌٔز ُِطذجػز, ،ثُضؾ٣ٌْ ٝثُؼوجح ك٢ إٟجً ثُٞثهغ ثإلؽضٔجػ٢،(  ؽجّْ ثُؼذٞهٔ)
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١ٞ ػ٤ِٚ ٖٓ َٓث٣ج،ٝثُوجٕٗٞ ك٢ ص٘ط صذؼج ُيُي ثألكؼجٍ ثُٔالةٔز ُضقو٤وٜج ٝإّضنالٗ ٓج٣ٝؾ٤َ      

صِي ثُقجُز ٣ٞثٍٕ فو٤ٖ ٣ٜٝوً فو٤ٖ أفوٛٔج ٤ٙجٗز ُألمٌ،كجٌُٖٔع ٣نضجً ٖٓ د٤ٖ ٓؾٔٞػز 

.ر دؤٕ ٣ٞكٌ ُٜج فٔج٣ز ؽَثة٤زُـ ثُٔضؼجًٝز صِي ثُض٢ ٣ٌثٛج ؽو٣ٌثُٔٚج
(ٔ)

 

دٚ ٝٙجٗٚ أٙذـ ٙجُقج  ػضٌفكئٕ ث٣ٝ٘ذـ٢ ثٌُؽٞع ثُی ثُوجٕٗٞ ُِضؤکو ٖٓ ٝؽٞه ثُقن      

ػضٌثف ك٢ ثُض٣ٌٖغ ، كوو ٣کٕٞ ٖٓ أّذجح ثإلدجفز ٤ُِٝ ٣ًٌٝٝج إٔ ٣کٕٞ ٛيث ثال خٝکْذ

ك٢ ثُقوٝه ثُض٢ صکٕٞ ك٤ٜج ث٣ٌُٖؼز ثُـٌثء ؽَءث ّال٤ٓز ٓٚوًٙ ثُؼٌف ٝهو ٣کٕٞ ث٣ٌُٖؼز ثال

.٣ٞؽو ٗ٘ ص٣ٌٖؼ٢ ٣نجُق ىُيالثُؼجّ ٝدٌٖٟ إٔ  ٖٓ ثُ٘ظجّ ثُوج٢ٗٞٗ
(ٕ)

 

 لرشام تحذّد الحك اال -2

كجُوجٕٗٞ ال٣ؼٌف فوج ٓطِوج إى إٗٚ ٣قوه فوٝهث ٓؼ٤٘ز ُک٢ ،إٕ ثُقوٞم ؽ٤ٔؼج فوٞم ْٗذ٤ز     

ٞه ٝثُقوٝه صنضِق دئمضالف ثُقوٞم هٕٝ إٔ صکٕٞ ُٜج ٣ومَ ثُلؼَ ك٢ ٗطجم ثُقن ُکٖ ٛيٙ ثُو٤

ّضنالٗ ٌٕٟٝٚ ٝصقو٣و ٗطجهٚفور الفن ػِی إٗٔج ٣ذقظ کَ ،ٕٝجِٓزجٓز هجػور ػ
.(ٖ)

 

ن قٓج٣ضؼِن دجُٖن٘ إى هو ٣ووً ثُوجٕٗٞ ثُ ٜٓ٘جٌٖٟٝ،ثُٖٓ  ؽِٔز ٝإٕ ثُوجٕٗٞ ٣ْضَِّ     

ُٖن٘ دجُيثس،ٝك٢ ٛيٙ ثُقجُز ٣ضؼ٤ٖ ٓٔجًّز ثُقن دٞثّطز ٖٓ ٣ِٔکٚ ٝال٣وذَ ٖٓ ؿ٤ٌٙ 
(ٗ)

ٓغجٍ 

ُطذ٤خ إٔ ٣ؼجُؼ ثٝال٣ؾٍٞ ُـ٤ٌ ،ثُطخ ٣وًٌٙ ثُوجٕٗٞ ُٖٔ کجٕ ٟذ٤ذجػِی ىُي فن َٓثُٝز ٜٓ٘ز 

 ُٝٞ کجٕ ُو٣ٚ ٖٓ ثُنذٌر هوًث ٣لٞم ٓج٣کٕٞ ُوی ثُطذ٤خ . ،ثٌُٔٝی

ّضؼٔجٍ ثُقن دجُقوٝه ثُٔوًٌر ُِقن ٓؼ٘ی ىُي إىث صؾجٍٝ ثٝك٢ کَ ثألفٞثٍ ٣ؾخ إٔ ٣کٕٞ      

 ٙجفخ ثُقن أٝ أمطؤ ك٢ فوٚ ٣ٌكغ ثُوجٕٗٞ ثُقٔج٣ز ػ٘ٚ  .   

 سرؼوال الحك تحسي الٌیح ا -3

إٕ فْٖ ث٤ُ٘ز ثُي١ ٣ضطِذٚ ثُوجٕٗٞ ٛٞ إّضٜوثف ٙجفخ ثُقن دلؼِٚ ٗلِ ثُـٌٛ ثُي١ ٖٓ      

إٗٚ ٤ُِ دقْٖ ث٤ُ٘ز ك٢ ٛيٙ أ١  ٣ٌو دٚ ؿٌٝج أمٌكئٕ عذش إٔ ٙجفذٚ ٣أؽِٚ هًٌ ثُقن ُٚ ، 

.إلدجفز كؼِٚ ديُي فنثُقجُز ٤ُِ ُٚ إٔ ٣قضؼ 
(٘)

ٝٓغجٍ ػِی ىُي ثُٔالکْ ثُي١ ٣ٌٞح ٓ٘جكْٚ  

إٗٔج ٣ْضٜوف ثُٔذجًٍر ث٣ٌُج٤ٝز ثُٔؾٌهر ػٖ کَ ٤ٗز ٤ّتز ُٝک٘ٚ إىث ّؼی إُی ؿج٣ز ٤ّتز ٤ُْش 

ث٣ٌُجٝز كؼ٘وةي ٣ضؾٌه كؼِٚ ػٖ ثٌُٖٔٝػ٤ز ، ٝکيُي ثُطذ٤خ ثُي١ ٣ؾ١ٌ ػ٤ِٔز ؽٌثف٤ز ُـٌٛ 

 إؽٌثء صؾٌدز ٤ُِٝ ُٖلجء ث٣ٌُٜٔ . 

ج ٖٓ ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼٌثه٢ ؽجء مج٤ُ (ٔٗ)دجُيکٌ إٕ ٗ٘ ثُٔجهر  ٌٝٓٔج ٛٞ ؽو٣     

هًٚٞ ٝٗو٘ ك٢ ثُوجٕٗٞ ػِی ثٌُٖٔع إٔ ٣ضالكجٙ ػ٘و صؼو٣َ  ثٝٛيثإلٕجًر ثُی ٌٕٟ فْٖ ث٤ُ٘ز ، 

ثُوجٕٗٞ
.(ٙ)

 

 ____________________________ 
 ،دـوثه،(  ه.كن١ٌ ػذوثٌٍُثم ِٙذ٢ ثُقو٣غ٢،ٌٕؿ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس،ثُوْْ ثُؼجّ،ثُ٘جٌٕثُٔکضذزثُوج٤ٗٞٗزٔ) 

ٔ11ٕ،(ٕٗٔ8 ). 

 . (1ٕ٘ - 1ٕ٘ٗ )،ثُْجدنثُٔٚوً،ٖ ثُنِق ِّٝطجٕ ػذوثُوجه٤ً( ه. ػ٢ِ فْٕ)

 . (1ٓ٘ - 1ٓٗٗ)،ثُْجدن( ه. ؽٔجٍ إدٌث٤ْٛ ثُق٤و١ً،ثُٔٚوً ٖ)

 (ٖٓٔٗ )،ثُْجدن( ه. كن١ٌ ػذوثٌٍُثم ِٙذ٢ ثُقو٣غ٢،ثُٔٚوً ٗ)

 . (ٕٓٙ-1ٕ٘ٗ )،ثُْجدنثُٔٚوً ،ٖ ثُنِق ِّٝطجٕ ػذوثُوجه٤ً( ه. ػ٢ِ فْ٘)

 . (ٕٓٙٗ ) ٚ ،ٗلْ( ثُٔٚوً ٙ)
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 سرؼوال الحك اساءج اػذم  -4

أفکجّ ثُوجٕٗٞ  ُْ ٣ذ٤ٖ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُٔوٚٞه ٖٓ ٛيث ثٌُٖٟ،ُٜيث ٣ضؼ٤ٖ ػ٤ِ٘ج ثٌُؽٞع ثُی     

ّضؾالء کَ ؿٔٞٛ ثّضؼجٗز دٚ ُْو کَ ٗو٘ أٝ ضذجًٙ ثُوجٕٗٞ ثُؼجّ ثُي١ ٣ؾخ ثالػجثُٔو٢ٗ د

.٣٘ضجح أفکجّ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس
(ٔ)

،ٝهو فوهس ثُلوٌر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُٔجهر ثُْجدؼز ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ 

ّضؼٔجٍ ثُقن ؿ٤ٌ ثٌُٖٔٝع ػِی ث٢ ٣کٕٞ ك٤ٜج ثُقجالس ثُض 1٘ٔٔ( ُْ٘ز ٌُٓٗٔهْ )ثُؼٌثه٢ ث

 ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ : 

 ثإلٌٝثً دجُـ٤ٌ . ّٞی ّضؼٔجٍ إىث ُْ ٣وٚو دٜيث ثال -أ

  صقو٤وٜج ه٤ِِز ثأل٤ٔٛز الصض٘جّخ ٓطِوج ٓغثُی ّضؼٔجٍ ٢ٌٓ٣ ٛيث ثال إىث کجٗش ثُٔٚجُـ ثُض٢  -ح

 ٓج ٤ٚ٣خ ثُـ٤ٌ ٖٓ ًٌٝ دْذذٜج . 

.صقو٤وٜج ؿ٤ٌ ٌٖٓٝػز ثُیؼٔجٍ إىث کجٗش ثُٔٚجُـ ثُض٢ ٢ٌٓ٣ ٛيث ثإلّض -ػ
(ٕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

 ( ٓٗٔ) ،ٕٕٗٓٓ ّ٘ز،ػٔجٕ،هثً ثٌُٖ٘ ُِطذجػز  ألفکجّ ثُؼجٓز ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس،ث،( ه . کجَٓ ّؼ٤ؤ)

 .ٝصؼو٣الصٚ  1٘ٔٔ( ُْ٘ز ٓٗثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؼٌثه٢ ًهْ )ٖٓ ػ –ح –أ   ٕكوٌر ، 8 أٗظٌ ثُٔجهر (ٕ)
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 الوطلة الثاًي 

 سرؼوال الحكافي ذطثیماخ  خطأصْر ال 

 الفزع األّل : حك الرأدیة

 أّال : حك ذأدیة الشّج لشّجرَ 

إٕ ٛيث ثُضؤه٣خ أّجّٚ ْٓؤ٤ُٝز ثَُٝػ ثُذو٤ٗز ٝثُٔج٤ُز ُقٔج٣ز ثَُٝؽز ٖٓ ثألػضوثء ػِی      

ٝصضوًػ صقش ٛيٙ ث٤ُُٖٞٔز فٔج٣ز ،ٝٗقٞ ىُي،ٗلجم ػ٤ِٜجّالٓضٜج أٝ ػٌٜٝج ٖٝٓ ثالجصٜج أٝ ف٤

.ُضَثٜٓج صؾجٙ ثَُٝػ ٝثألٝاله ٝؿ٤ٌْٛٝه٤ٜٔج ٝأمالهٜج ٝٓ٘غ إمالُٜج دج ِّٞکٜج
(ٔ)

 

إٕ فن صؤه٣خ ثَُٝػ َُٝؽضٚ ٓوًٌ ك٢ ث٣ٌُٖؼز ثإلّال٤ٓز ثُـٌثء،كوو ًٝه ك٢ ثُوٌإٔ ثُک٣ٌْ      
ص٢ِ ﴿ ثُالا ْْ كاََل َٝ ٌُ َْٟؼَ٘ ْٕ أَ ٖا   كَئِ ُٛ دُٞ ٌِ ْٝ ث َٝ جِؽغِ  َٞ َٔ ُْ ٖا ك٢ِ ث ُٛ ٝ ٌُ ُؾ ْٛ ث َٝ ٖا  ُٛ ٖا كَِؼُظٞ ُٛ ٍَ ُٖٞ ُٗ َٕ صََنجكُٞ

ث  ٌ ًَذ٤ِ ٤ًِِّج  َٕ َػ ًَج  َ ٕا َّللاا َّذ٤ِال  ۗ إِ ٖا  ِٜ  (ٕ).﴾صَْذـُٞث َػ٤َِْ

٣کٕٞ ُذؼٜ أكٌثهٛج  إٕ ػِز ثإلدجفز ك٢ ٛيث ثُضؤه٣خ صکٖٔ ك٢ إٕ ِٓٚقز ثألٌّر صوض٢ٞ إٔ     

 صٞه٤غ ثُؾَثء ػِی ٖٓ ٣نٌػ ػ٤ِٜج ِّطز ػِی دؼْٜٞ ثألمٌ،ٝإٔ صوػْ ٛيٙ ثُِْطز دجُقن ك٢

ٝثُـج٣ز ٖٓ فن ثُضؤه٣خ ٢ٛ صٜي٣خ ٖٓ ٣نٞغ ُٚ ٝفِٔٚ ػِی ثُِْٞى ثُي١ ٣ضلن ٓغ ِٓٚقز 

.ثألٌّر ٝثُٔؾضٔغ
(ٖ)

 

ّٞجةَ ثُغالعز ٝفْخ صذجع ٤ِّٝز ٖٓ ثُج٣کٕٞ إال د٣خ إىٕ کٔج ًصذضٚ ثأل٣ز ثُک٣ٌٔز الكجُضؤه     

 : ثُضٌص٤خ ثُضج٢ُ

  .ثُٞػع ٝثإلًٕجه -ٔ

  .ثُٜؾٌ ك٢ ثُٔٞجؽغ -ٕ

 .ثٌُٞح  -ٖ

وجّ ـٗضٕ کجٕ ُٚ دجػظ ؽ٢ٌٓ کجالثُـج٣ز ٓ٘ٚ صؤه٣خ ثَُٝؽز ، كجإٔ صکٕٞ ٝثٌُٞح ٛ٘ج ٣ؾخ      

دجفز ٣ٝٚذـ كؼَ ٝصٍَٝ ثالّض٤الء ػِی أٓٞثُٜج أٝ هكؼٜج ثُی ثُلقٖجء كؼ٘وةي ٣٘ضل٢ ثُقن أٝ ثال

.ثٌُٞح ؽ٣ٌٔز ٣ْؤٍ ػٜ٘ج ثَُٝػ ْٓؤ٤ُٝز ؽ٘جة٤ز
(ٗ)

 

ٙالؿ ثال إىث ظٌٜ ُٚ إٔ ٓجهٜٝٗج ُْ ٣٘ؾـ ك٢ ث٤ِّٞز ٛيٙ ثُٝدٜيث ثُضٌص٤خ دق٤ظ ال٣ِؾؤ ثُی      

٢ٛ ٝثَُٝؽز ، ثُؾو٣ٌ دجٌُٖؿ ٛ٘ج ٖٓ ف٤ظ ثألفکجّ ٛيٙ ثُلوٌر ٢ٛ ث٤ُِّٞز ثُغجُغز أ١ ثٌُٞح ، 

ال ٣کٕٞ ثّضؼٔجُٚ ُٝضَثّ دجٌُٖٟٝ ثُض٢ ٝٝؼضٜج الثالجًٛ ٓغ أفکجّ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ك٢ صضؼثُض٢ 

ّضؼِٔٚ،ألٕ )ٝثؽخ ػِی ثَُٝػ ٝػع ثٌُٔأر أٝال ثثَُٝػ أٓجّ ْٓجءُز هج٤ٗٞٗز ٗض٤ؾز ُِنطؤ ثُي١ 

 كئٕ ُْ ٣٘لغ ٛيث ثُِؾٞء ثُی ٛؾٌٛج ك٢ ثُٔٞؾغ ، كئٕ ُْ ٣٘لغ ٛيث ثألؽٌثء أ٣ٞج كؼ٘وةو كو٠ ٣ؾٍٞ

.ّضؼٔجٍ ثٌُٞح ثُنل٤قثثُِؾٞء ثُی 
(٘)

 

 

_______________________ 

 . (ٖٗٔٗ ) ،ٕٓٔٓ،أًد٤َ،ٓطذؼز ٕٜجح، ُوجٕٗٞثأّذجح ثإلدجفز ُألػٔجٍ ثُؾ٤ٌٓز ك٢ ث٣ٌُٖؼز ٝ،( ه. ٓٚطلی ث٢َُُٔٔ)

 .  [(ًّٖٗٞر ثُْ٘جء ثأل٣ز )]( ٕ)

 دال صج٣ًل،ثٌُٖ٘( دال ٓٞهغ 1ٗٔٗ)،ٝثُلوٚ ٝثُوٞجءٌٕؿ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس د٤ٖ ثُض٣ٌٖغ ،ًکجٕػذوثُْضجً ثُذجٍ (ٖ)

 (8ٖٔ) ،ٕٗٓٔٓ ثُوْْ ثُؼجّ،ٓؤّْز ٌٓٚ ٌٓصٞی ُِکضجح ثُؼٌثه٢،دـوثه،( ه.ؿجُخ ػذ٤و مِق ٌٕؿ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجسٗ)

 . (ٖٙٔٗ ) ،ثُٔٚوً ٗلْٚ( ٘)
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ٝثُٔذجها ُِٝٞهٞف ػِی إصؾجٙ ثُوٞجء ثُؼٌثه٢ ٖٓ ٛيٙ ثُ٘جف٤ز ًٗٞه أهٗجٙ دؼٞج ٖٓ ثُضطذ٤وجس 

  -ثُوٞجة٤ز ك٢ أفکجّ ٓقکٔز ثُض٤٤َٔ ثُؼٌثه٢ :

  18ٙٔ/ٕٔ/ٕٗصج٣ًل ثُوٌثً   18ٙٔغج٤ٗز /ثُؼجٓز ث٤ُٜتز ثُ/ًٕٙٔهْ ثُوٌثً  -ٔ

٣ؾخ إٔ ٣کٕٞ صؤه٣خ ثَُٝػ َُٝؽضٚ مج٤ُج ٖٓ ثإلىالٍ ٝثُضقو٤ٌ ٝثإلًؿجّ ٝٓٚقٞدج دجُؼجٟلز  

جػز كئٕ فَٚ ثٌُٞح مالكج ُيُي ٝٛجهكج ثُی إٙالؿ ثَُٝؽز ٝٝٔجٕ ػوّ مٌٝؽٜج ػٖ ثُط

ثُـٌٛ ٣ٝوٚو ثإلٗضوجّ کجٕ ثَُٝػ ّب ث٤ُ٘ز ٝإّضقن ثُؼوجح ػٖ كؼَ ثٌُٞح ٝكن ثُٔجهر 

 ( ػوٞدجس .٘ٔٗ)

 
  18ٗٔ/ٙ/ٔٔصج٣ًل ثُوٌثً  18ٗٔ/ص٣َ٤٤ٔز /ً٘ٔٔهْ ثُوٌثً  -ٕ

 ٣ؼجهخإٕ ثُْخ ٝثُٖضْ ٤ُْش ٖٓ ثألًٓٞ ثُض٢ صومَ دقوٝه فن صؤه٣خ ثَُٝػ َُٝؽضٚ ٝإٗٔج 

 ( ػوٞدجس ٖٗٗثَُٝػ ػٖ ىُي دٔٞؽخ ثُٔجهر )

  18ٖٔ/ٕٔ/ٖصج٣ًل ثُوٌثً  18ٖٔ/ص٣َ٤٤ٔز /ًٕٕٓٔهْ ثُوٌثً  -ٖ

إٕ ّوٟٞ ثَُٝؽز ػِی ثألًٛ ٖٓ ؽٌثء هكغ ثَُٝػ ُٜج ٝإٙجدضٜج دؤٌٝثً ٣نٌػ ػٖ فوٝهٓج 

 َُِٝػ ٖٓ فوٞم ك٢ صؤه٣خ ثَُٝؽز . 

 18ٙٔ/ٕ/ُٗٔوٌثً صج٣ًل ث 18ٙٔ/ص٣َ٤٤ٔز /8ًٕٔٝٗٗهْ ثُوٌثً  -ٗ

 ٣ؼضذٌ ثَُٝػ مجًػ ػٖ فن ثُضؤه٣خ إىث هجٍ َُٝؽضٚ دؤٕ ُٜج ػالهز ؿ٤ٌ ٣ٌٕلز ٓغ ٕن٘   

.ٓج 
(ٔ)

ُضَثّ دجٌُٖٟٝ ثُض٢ ُٝٔج کجٕ ٓٚوً ٛيث ثُقن ٛٞ ث٣ٌُٖؼز ثإلّال٤ٓز كئٗٚ الدو ٖٓ ثال

٣ؾٍٞ  ٕ ثٌُٞح أمٌ ثُٔطجف ، ُيُي كالّضؼٔجُٚ ٢ٛٝ إٔ ٣کّٞال٤ٓز الز ثالفوهصٜج ث٣ٌُٖؼ

 . ؿ٤ٌٙ  ص٘لغ ثُِؾٞء ُٚ إٕ کجٗش ٛ٘جى ٤ِّٝز أمٌی

ه٣خ ثَُٝػ َُٝؽضٚ ف٤ظ هجّ ثٌُٖٔع ثُکًٞهّضج٢ٗ دئػجهر ص٘ظ٤ْ ْٓؤُز صؤ ؽو٣ٌ دجإلٕجًر إ٤ُٚ,     

صْ إّضغ٘جء ثَُٝؽز ثُٚجهً ٖٓ ثُذٌُٔجٕ ثُکًٞهّضج٢ٗ كوو  8ٕٓٓ( ُْ٘ز 8هجٕٗٞ ًهْ ) دٔٞؽخ

ّذؾ ثؽ٣ٌٔز ٣ؼجهخ ػ٤ِٜج هجٗٞٗج ، دٔؼ٘ی  ػِی ثَُٝؽزوثء ٖٓ ْٓؤُز ثُضؤه٣خ ٝأػضذٌ کَ إػض

 زز ػِی كؼَ ثَُٝػ فضی ٝإٕ إُضَّ دجُٔؼج٤٣ٌ ثُٔيکًٞر ك٢ ث٣ٌُٖؼ٤ٓثُٚلز ثُؾٌثٌُٖٔع 

 ثإلّال٤ٓز . 

ثُی ْٓؤُز ٢ٛ  ٕٔٔٓ( ُْ٘ز 1صطٌم ثٌُٖٔع ثُکًٞهّضج٢ٗ ك٢ هجٕٗٞ ًهْ ) ٖٝٓ ؽجٗخ أمٌ     

٤ّجم دقغ٘ج ٛيث ٌٗی دؤٕ  ٣٘جك٢ٝدووً صؼِن ثألٌٓ  ,ؿج٣ز ك٢ ثأل٤ٔٛز أال ٢ٛٝ ثُؼ٘ق ثأل١ٌّ

ثٌُٖٔع ك٢ ثُلوٌر ثُغجُغز ٖٓ ثُٔجهر ثألُٝی ٣ذ٤ٖ إٔ ثُؼ٘ق ثأل١ٌّ ٛٞ )کَ كؼَ أٝ هٍٞ أٝ صٜو٣و 

ٝثػ ٝثُوٌثدز ِی أّجُ ثَُُٔذ٤٘ز ػٞع ثإلؽضٔجػ٢ ك٢ إٟجً ثُؼالهجس ثأل٣ٌّز ثدٜٔج ػِی أّجُ ثُ٘

ٖٓ ثُ٘جف٤ز ٝٔٚ ثُی ثألٌّر هجٗٞٗج ٖٓ ٕؤٗٚ إٔ ٣ِقن ًٌٝث  ، ٖٝٓ عْثُی ثُوًؽز ثٌُثدؼز

.قوٞهٚ ٝف٣ٌجصٚثُؾْو٣ز ٝثُؾ٤ْ٘ز ٝثُ٘ل٤ْز ِّٝذج ُ
(ٕ)

 

____________________________ 
 18ٖٔ/س/ٕٕٓٔٝ  18ٗٔ/س/٘ٔٔٝ 18ٙٔ/٤ٛتز ػجٓز /ٕٙٔثٌُٔهْ ) ( هٌثًثس ٓقکٔز ثُض٤٤َٔٔ)

كؤثه ٍک٢ ػذوثُک٣ٌْ  ا ٝثُوٌثًثس ُٔقکٔز ص٤٤َٔ ثُؼٌثم،ثُٖٔجً إ٤ُٚ ك٢ کضجح ٓؾٔٞػز ألْٛ ثُٔذجه 18ٙٔ/س/8ٕٔٝٗٗٝ

 .( 1ٕٝ1ٕٗ)11ٕٔ، ٓطذؼز أٝك٤ْش ٌّٓو،دـوثه 

 ك٢ ثًُٖٔ٘ٞ ثُؼٌثم ك٢ إه٤ِْ کًٞهّضجٕ أل١ٌّ( هجٕٗٞ ٓ٘جٛٞز ثُؼ٘ق ثٕٔٔٓ( ُْ٘ز )1( هجٕٗٞ ًهْ )ٕ)

 . (ٕٕٔٝهجةغ کًٞهّضجٕ ثٌُٔهْ )
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ٚ ّٝغ ٖٓ ٓلّٜٞ ٓ٘غ صومَ ثَُٝػ أٝ ٢ُٝ ثألٌٓ ك٢ ْٓؤُز ثُضؤه٣خ دق٤ظ ف٤ظ ٣الفع دجٗ    

( ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼٌثه٢ هٚو ٛيٙ ثُْٔؤُز ٖٓ ٣َٖٗٔٔ ثُ٘جف٤ز ثُو٤ُٞزك٢ ف٤ٖ إٕ ثُٔجهر )

ص٘ؼوو دؤٜٗج ص٘قٌٚ ك٢ ثُؾجٗخ ثألهد٢ ٝإٕ ٓٞهق ثٌُٖٔع ثُکًٞهّضج٢ٗ أِّْ  ٗجف٤ز ثُضؤه٣خ ٝثُض٢

 ٖٓ ثُ٘جف٤ز ث٤ُُٖٞٔز ُضقو٣و ْٓؤُز ثُؼ٘ق ثأل١ٌّ .

ٝك٢ ٓؼٌٛ إدوثء ًأ٣٘ج دٜيث ثُنٚٞٗ كئٗ٘ج الٗضلن ٓغ صٞؽٚ ٜٝٗؼ ثٌُٖٔع ثُکًٞهّضج٢ٗ      

ض٢ ٗالفظٜج ك٢ ٓقجکْ ثألفٞثٍ ُٝؼَ کغٌر فجالس ثُضل٣ٌن ٝثُطالم ثُ،ك٢ ثُٔؼجُؾز ثُض٣ٌٖؼ٤ز

ثُٖن٤ٚز ٣ٍٝجهر أػوثه ثُوٞج٣ج ثُضقو٤و٤ز ثُ٘جؽٔز ػٖ ٕکٞی ثَُٝؽجس ٝو أٍٝثؽٜٖ ٝٛيث ٣وٍ 

ػِی ػکِ ثُـج٣ز ثُض٢ کجٕ ٣ذضـ٤ٜج ثٌُٖٔع ثُکًٞهّضج٢ٗ دٔؼ٘ی إٕ إّضغ٘جء ٌٝح ثَُٝػ 

 ٖٓ هذَ ثٌُٖٔع م٤ٌثإلدجفز دٔٞؽخ صؼو٣َ ثُض٣ٌٖغ ثال َُٝؽضٚ ػِی ّذ٤َ ثُضؤه٣خ ٖٓ أّذجح

ٗؼکْش ِّذج ػِی فجٍ ثألٌّر ك٢ ثُٔؾضٔغ ثُکًٞهّضج٢ٗ ٝکجٕ ُٜج ثُکًٞهّضج٢ٗ ؽجء د٘ضجةؼ ث

 صؤع٤ٌ ؿ٤ٌ إ٣ؾجد٢ ك٢ إٍه٣جه فجالس ثُضل٣ٌن ك٢ ثُٔؾضٔغ . 

 ثاًیا : ذأدیة األتاء ّالوؼلویي ّهي ُن في حکوِن األّالد المصز 

ٓ٘ـ فن صؤه٣خ ثُٚـجً ثُی ثألدجء ٝثُٔؼ٤ِٖٔ  ( ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ػِیٔٗص٘٘ ثُٔجهر )     

 ٖٝٓ ك٢ فکْٜٔ کج٢ُُٞ ٝث٢ُٙٞ ٝثألك ثُکذ٤ٌ ٝثألّ . 

ٌٙ جى ًمٚش ث٣ٌُٖؼز ٌٝح ثُوثإٕ فن ثُضؤه٣خ ٛيث ٓوًٌ ك٢ ث٣ٌُٖؼز ثإلّال٤ٓز ثُـٌثء      

 صؤه٣خصلجهج ٝث٣ٌُٖؼز أٗجٟش دجألح ٝث٢ُٙٞ ٝثألّ فن ثُِضؼ٤ِْ ٝثُضؤه٣خ ، کٔج إٗٚ ٓوًٌ ػٌكج ٝ

ثُضؤه٣خ ثُی أٙقجح ثُٚـ٤ٌ،٣ٝؤٍٝ ٛيث ثُقن ثُی ٢ُٝ ثُ٘لِ ػ٘و ػوّ ٝؽٞه ثألح،٣ٝؼٞه فن 

.صلجم أٝ ٓجؽٌی ػ٤ِٚ ثُؼٌف ُـٌٛ ثُضؼ٤ِْ ٝثُضٜي٣خ ٝثُضٞؽ٤ٚثُقٌف دقْخ ثال
(ٔ)

 

مٌػ ثُلؼَ مطؤ أ١ صؾجٍٝ ػٔج ؽٌی ػ٤ِٚ ثُؼٌف ُـٌٛ ثُضؤه٣خ أٝ ثُضؼ٤ِْ أٝ  ػ٤ِٚ إىث     

 ٗوِخ ثُقن ثُی ٝوٙ،٣کٕٞ ثُلؼَ ؽ٣ٌٔز ٣ؤثمي ػ٤ِٚ ٖٓ هجّ دٚ . ثثُضٜي٣خ 

٣ٝؾوً ىکٌٙ إٔ ثُضؤه٣خ دجٌُٞح دج٤ُو أٝ دؤ٣ز ٤ِّٝز أمٌی إىث فٌٓٚ ثُٖجًع د٘٘ ٣ٌٙـ      

٣ؼو ٓٔ٘ٞػج کٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ ثُٔوثًُ ٝثُٔؼجٛو ثُض٢ صٔ٘غ أٗظٔضٜج ثُِؾٞء ثُی ثُؼوٞدجس ثُذو٤ٗز ، 

 188ٔ( ُْ٘ز ٕ( ٖٓ ٗظجّ ثُٔوثًُ ثُغج٣ٞٗز ثٌُٔهْ )ٖٖٗٓ ثُٔجهر ) ٝهو ٗٚش ثُلوٌر ثألُٝی

)صْض٘و ثُٔقجكظز ػِی ثُ٘ظجّ ثُی ثُٖؼًٞ ثُيثص٢ ُِطالح ٝصوو٣ٌْٛ ٕٔٓٓثُٔؼوٍ ٝثُٔ٘وـ ُْ٘ز

ُْٔؤ٤ُٝجصْٜ ْٝٓجٛٔجصْٜ ك٢ إهثًر ٕؤْٜٝٗ ٣ٝوٚو ٖٓ ثُضؤه٣خ ثُضٞؽ٤ٚ ٝثُضو٣ْٞ ٝصٔ٘غ ثُؼوٞدز 

کجٍ ٓ٘ؼج دجصج (ثُذو٤ٗز دؤ١ ٕکَ ٖٓ ثألٕ
.(ٕ) 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

 . (11ٔٗ ) ،ثُْجدنثُٔٚوً،( ػذوثُْضجً ثُذًَکجٕٔ)

 . (1ٗٗ)، ٕٔٓٓ،أًد٤َ، ٕٔٓٓثُٔؼوٍ ٝثُٔ٘وـ  188ٔ( ُْ٘ز ٕ( ٗظجّ ثُٔوثًُ ثُغج٣ٞٗز ًهْ )ٕ)
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 الفزع الثاًي

 حك هوارسح األلؼاب الزیاضیح

( ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼٌثه٢ إػضذٌس ثُؼ٘ق ك٢ ثألُؼجح ٔٗإٕ ثُلوٌر ثُغجُغز ٖٓ ثُٔجهر )     

ث٣ٌُج٤ٝز کضطذ٤ن ُلکٌر إّضؼٔجٍ ثُقن ك٘ٚش ػِی )إٕ أػٔجٍ ثُؼ٘ق ثُض٢ صوغ أع٘جء ثألُؼجح 

ث٣ٌُج٤ٝز ٓضی کجٗش هٞثػو ثُِؼخ ًٝػ٤ش (. ٝدٔوضٞی ٛيٙ ثُلوٌر أدجؿ ثٌُٖٔع ثُؼ٘ق ك٢ 

٣ج٤ٝز ٝٓغ ىُي كئٕ ٛيث ٓو٤و دٌٖٟٝ الدو ٖٓ صقووٜج ك٢ ثُِؼذز ک٢ ٣ٔ٘ـ الػذٜج ّذخ ثألُؼجح ثٌُ

 ثإلدجفز ، ُٝکٖ ك٢ فجُز ػوّ ٌٓثػجس ٌٕٟٝ ٝهٞثػو ثُِؼذز ٣ضٌصخ ػ٤ِٚ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾَثة٤ز . 

ٓض٘ٞػز ٝٓنضِلز   ٢ٛٝصؼضذٌ ثالُؼجح ث٣ٌُج٤ٝز ٖٓ أْٛ ّٝجةَ ثُضٌد٤ز ك٢ ثُٞهش ثُقجٌٝ ، ٝ     

٤ٜ٘ج ٓج الصٔجًُ إال دٞثّطز ؽٔجػز ٣ض٘جكْٕٞ ك٤ٜج ٣ٝضذجًٕٝ ًؿذز ك٢ ثُلٍٞ ٝثُضـِخ ػِی ٖٝٓ د

ٓٔج أهی ثُی ه٤جّ هٞثػو ٝأػٌثف ٝأٗظٔز ُِٔ٘جكْز ك٢ ثُٔذجًثر ، ٝأٙذـ دؼٜ ٛيٙ ،ثُنْٚ

ٗظٔز ه٤ُٝج ٓضذؼج ك٢ ؽ٤ٔغ ثُذِوثٕثأل
.(ٔ)

 

ٝإٕ دؼٜ ثألُؼجح ث٣ٌُج٤ٝز صلضٌٛ ٓٔجًّز ثُؼ٘ق ػِی ؽْْ ثُٔ٘جكِ کجُٔٚجًػز      

ٝثُٔالکٔز ُٝؼذز ث٤ُٖٔ ٝثُْٔجُ ٝثإلٙجدجس ك٢ ُؼذز کٌر ثُووّ ، ٝٛيٙ ثألكؼجٍ صنٞغ ك٢ 

دجفز أكؼجٍ ثُؼ٘ق ٝثُْٔجُ دؾْْ ثثألَٙ ألفکجّ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس،إال إٕ ثٌُٖٔع ًأی ًٌٝٝر 

 .أٍٙٞ ثُِؼذز  صذؼشثثُٔ٘جكِ ٝىُي إىث 

 ُٝک٢ صذجؿ أػٔجٍ ثُؼ٘ق ك٢ ثألُؼجح ث٣ٌُج٤ٝز الدو ٖٓ صقون ٌٕٟٝ عالط ٢ٛٝ :      

إٔ صکٕٞ ثُِؼذز ٓؼضٌكج دٜج،أ١ إٔ صکٕٞ ُٜج هٞثػو ٓؼضٌف دٜج ٝصوج٤ُو صقَٔ ثُٖٔجًک٤ٖ  -ٔ

 ك٤ٜج ػِی إفضٌثٜٓج .

ٝىُي كئٕ ،٣ج٤ٝزٙجدجس هو فِٚش أع٘جء ٓٔجًّز ثُِؼذز ثٌُإٔ صکٕٞ أكؼجٍ ثُؼ٘ق أٝ ثال  -ٕ

أػٔجٍ ثُؼ٘ق ثُض٢ صوغ هذَ دوء ثُِؼذز أٝ ػوخ ثإلٗضٜجء ٜٓ٘ج الصکٕٞ ٓذجفز ٝإٗٔج صنٞغ 

 ُِؼوجح. 

٣ؾخ إٔ صٌثػی ك٢ ثُِؼذز ثُوٞثػو ثُٔضؼجًف ػ٤ِٜج ،كئىث مٌػ ثُالػخ ػٖ صِي ثُوٞثػو   -ٖ

دوٚو إ٣يثء ٓ٘جكْٚ أٙذـ ْٓؤٝالػٖ ؽ٣ٌٔز ػٔو٣ز ٝإىث کجٕ مٌٝؽٚ ٗض٤ؾز ثإلٛٔجٍ أٝ 

ػوّ إفض٤جٟ ٣کٕٞ ْٓؤٝال ػٖ ؽ٣ٌٔز ؿ٤ٌ ػٔو٣ز
.(ٕ)

    . 

ك٢ أفو  ف٤ظ ًٝهثُؼٌثه٤ز ٝهو ّجًس أفکجّ ثُوٞجء ػِی ٛيث ثُٜ٘ؼ ك٢ ثُؼو٣و ٖٓ هٌثًثصٜج      

 ّضؼٔجٍ ثُؼ٘ق ػِی ثُنْٚثصْضٞؽخ  إٔ ثألُؼجح ث٣ٌُج٤ٝز ثُض٢أفکجّ ٓقکٔز ثُض٤٤َٔ ثُؼٌثه٤ز 

 کجُٔالکٔز ٝثُٔٚجًػز كئىث کجٗش هو ًٝػ٤ش هٞثػو ثُِؼذز كال ؽ٣ٌٔز ألٕ ثُنْٚ إّضؼَٔ فوج

ّضؼٔجٍ ثُؼ٘ق ٢ٛ ٓغَ ُؼذز ثُضِ٘ ث٢ الصضطِخ ٞی ثُوجٕٗٞ ٝثألُؼجح ث٣ٌُج٤ٝز ثُضدٔوضٓوًٌث 

ٝکٌر ثُووّ
.(ٖ)

 

كوو هٞش ث٤ُٜتز ثُؾَثة٤ز ثألُٝی ك٢  ثُؼٌثم-ٝك٤ٔج ٣ضؼِن دٔٞهق ثُوٞجء ك٢ إه٤ِْ کًٞهّضجٕ     

 (. 8ٕٓٓ/٘/ٕ( ثُٔؤًك )18وٌثًٛج ثٌُٔهْ )دٓقکٔز ص٤٤َٔإه٤ِْ کًٞهّضجٕ 

_____________________________ 

 .( 1ٝٔٔ1ٔٔٗ)،ثُْجدن ًه. ػذجُ ثُق٢ْ٘ ،ثُٔٚو (ٔ)

 . (ٖ٘ٗٗ)،11ٓٔ،دـوثه ،( ه. ٓجٌٛ ػذو ٣ٕٞٔ ثُوًر،ثألفکجّ ثُؼجٓز ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس،هثً ثٌُٖٕ٘)

 ثُٔٚوً ثُْجدن.،كؤثه ٍک٢ (18ٙٔ/ٙ/ٕدضج٣ًل  181ٔ/ص٣َ٤٤ٔز /ٖٗٓثُوٌثًثٌُٔهْ )( ٖ)
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ثُٖٔضک٢ ثُٔٚجح )ى( ٝفْخ إكجهصٚ کجٕ ٣ِؼخ ثُکٌر ٓغ ٙو٣وٚ ثُٔضْٜ )ح( ٝأع٘جء ثُِؼخ إٕ     

ُض٢ صوغ ( ػوٞدجس هو ػوس أػٔجٍ ثُؼ٘ق ثٔٗٝهغ ػِی ثألًٛ ٝأ٤ٙخ دکٌْ.ٝف٤ظ إٔ ثُٔجهر )

،ُيث کجٕ ػِی ٓقکٔز ثألفوثط ّضؼٔجال ُقن ٝال٣ؼضذٌ ىُي ؽ٣ٌٔزثألُؼجح ث٣ٌُج٤ٝز ٓذجفج ٝثأع٘جء 

كٜ ثُٖکٞی ثُٔوجٓز ٜٗج مجُلش ىُي ٓٔج ٣کٕٞ ثُوٌثً )ًدؼوّ ْٓؤ٤ُٝز ثُٔضْٜ ف٤ظ إصقکْ  إٔ

( ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ٝهذٍٞ ثُِٚـ ثُٞثهغ د٤ٖ ثُطٌك٤ٖ ٝإُـجء ٙٔٗػِی ثُٔضْٜ )ح( ٝكوجُٔجهر )

/ػ/أٍٙٞ 1٘ٔ-1ٗٔمالء ّذ٤ِٚ إّض٘جهث ألفکجّ ثُٔجهص٤ٖ)ثثُکلجُز ثُٔؤمٞىر ٖٓ ثُٔضْٜ ٝ

ة٤ز ثُٔؼوٍ( ٝىُي ُض٘جٍٍ ثُٖٔضک٢ ػٖ ٕکٞثٙ ٝٓٚجُقضٚ ٓغ ثُٔضْٜ ٓنجُلج ثُٔقجکٔجس ثُؾَث

ٝٙوً ثُوٌثً دجإلصلجم ك٢  صذجع ٓجصووّٓقکٔضٜج ال ٞٚ ٝإػجهر ثإلٝذجًر ثُیهًٌ ٗو ُِوجٕٗٞ

(ٕ/٘/ٕٓٓ8)
.(ٔ )

 

ٗضلجء ػٌ٘ٚثُنطؤ ك٢ ثٖٓ مالٍ ٓج صووّ ٣ضِن٘ ُ٘ج إٔ أّجُ ػوّ ْٓؤ٤ُٝز ثُالػخ ٣٘ضؼ ػٖ 

 ٝ ثُلؼَ أػالٙ أّجُ ٤ُِٝ إدجفز ثٌُٖٔع ُلؼِٚ أع٘جء ثُِؼخ .ثُؾ٣ٌٔز أ

 

 :الؼولیاخ الجزاحیح ّالؼالج ػلی أصْل الفيلثالفزع الثا

قن ( ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ػِی إٗٚ ٣ؼضذٌ إّضؼٔجال ُِٔٗٗٚش ثُلوٌر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُٔجهر )     

أٝ  أٝ ٓٔغِٚ ثٌُٖػ٢ ٍٙٞ ثُلٖ ٓضی أؽ٣ٌش دٌٝج ث٣ٌُٜٔ)ػ٤ِٔجس ثُؾٌثفز ٝثُؼالػ ػِی أ)

  (أ٣ٜٔج ك٢ ثُقجالس ثُؼجؽِز( أؽ٣ٌش دـ٤ٌ ًٝج

ٟجُٔج ،٣ٝؼٌف ثُؼَٔ ثُطذ٢ دؤٗٚ )ىُي ثُؼَٔ ثُي١ ٣وّٞ دٚ ٕن٘ ٓضنٚ٘ ٖٓ أؽَ ٕلجء ثُـ٤ٌ

إّض٘و ٛيث ثُؼَٔ إُی ثألٍٙٞ ثُطذ٤ز ثُٔوًٌر ك٢ ػِْ ثُطخ(
.(ٕ)

 

ٝصضطِخ ٓٔجًّز ثألػٔجٍ ثُطذ٤ز ٝثُؾٌثف٤ز ثُْٔجُ دْالٓز ؽْْ ثإلْٗجٕ،ُٝٔج کجٕ ثٌُٖٔع      

ػطجء ثُٔٞثه ثثُؾ٘جة٢ ٣قٌّ أكؼجٍ ثُْٔجُ دْالٓز ثُؾْْ ك٢ ًٙٞر ثٌُٞح أٝ ثُؾٌؿ أٝ 

ثُٞجًر كئٕ ثألػٔجٍ ثُطذ٤ز ٝثُؾٌثف٤ز صضطجدن ٓغ ٗٔٞىػ ثُوجٕٗٞ ُِؾٌثةْ ثُٔجّز دْالٓز ثُؾْْ 

 ص١ٌْ أفکجّ ثُوجٕٗٞ ثُنجٙز دجٌُٞح ٝثُؾٌؿ ػِی ثُطذ٤خ أٝ ثُؾٌثؿ . ٓغ ىُي ال

دجفز ثألػٔجٍ ثُطذ٤ز ثٝك٢ ثُقو٤وز ص٘ضل٢ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾ٘جة٤ز ُِطذ٤خ أٝ ثُؾٌثؿ دْْخ      

أٝثُؾٌثف٤ز ثُض٢ ٣ذجٌٕٛج ػِی ؽْْ ث٣ٌُٜٔ،ىُي إٕ ٛيٙ ثألػٔجٍ ٝإٕ ْٓش ثُؾْْ إال إٕ ىُي 

ٝثُقلجظ ػ٤ِٚ فضی ٤ْ٣ٌ ٤ٌّث ٟذ٤ؼ٤جٖٓ أؽَ ٤ٙجٗضٚ ٝفٔج٣ضٚ 
.(ٖ)

 

ز ٢ ٛيٙ ثُقجُز،ألٕ ثُوجػور ثُؼجٓٝال٣ؼضذٌ ًٝج ث٣ٌُٜٔ أّجّج ك٢ إٗضلجء ْٓؤ٤ُٝز ثُطذ٤خ ك     

ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُؾ٘جة٢ إٔ ٤ُِ ٌُٝج ثُٔؾ٢٘ ػ٤ِٚ ٖٓ أعٌ ك٢ صٞثكٌ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾ٘جة٤ز أٝ ػوّ 

ثُْٔؤ٤ُٝز ألٕ ثُٞثهغ ٛٞ هٚو  ثُطذ٤خ ثّجّج ُؼوّ صٞثكٌٛج،کٔج ال٣ؼضذٌ إٗضلجء ثُوٚو ثُؾ٘جة٢ ُوی

ًثهر ٝػِْ ٖٓ ٕؤٕ كؼِٚ ثُْٔجُ دؾْْ ث٣ٌُٜٔ أٝ ث٣يثء هجةْ ػ٘وٙ ٓجهثّ ٣ٌصکخ ثُلؼَ ػٖ ثال

 دٚقضٚ .

 _______________________ 

 .( 1ٗٗ)،11ٖٔ ،أًد٤َ،کٔز ص٤٤َٔ إه٤ِْ کًٞهّضجٕ ثُؼٌثمهٌثًثس ٓقثُٔذجها ثُوج٤ٗٞٗز ك٢ ،ػغٔجٕ ٣ج٤ّٖ ػ٢ِه.( ٔ)

 . (18-1ٙٗ)، ثُٔٚوً ثُْجدن،( ٣ٌٕق ثُطذجكٕ)

 . (18ٗ)ٚ،ٗلْ ٚوًثُٔ(ٖ)

 



21 
 

 ٓغ ىُي كئٗٚ ُضقون ثإلدجفز ك٢ ثُؼَٔ ثُطذ٢ الدو إٔ صضٞكٌ ٌٕٟٝ ك٤ٜج ٓغَ :       

 أّال : ذزخیص الماًْى توشاّلح هٌِح الطة )إجاسج هوارسح الوٌِح( 

ٝثُؾٌثف٢ إٔ ٣کٕٞ ٖٓ أؽٌثٙ ٌٓمٚج ُٚ هجٗٞٗج دَٔثُٝز ٜٓ٘ز ذ٢ دجفز ثُؼَٔ ثُط٣ٖضٌٟ ال      

ٝٛيٙ ثإلؽجٍر ٢ٛ ٝٛٞ صٌم٤٘ صٔ٘قٚ ؽٜز ىثس إمضٚجٗ ك٢ ثُٔؾجٍ ثُطذ٢،،ثُطخ ٝثُؾٌثفز

أّجُ ثُضٌم٤٘ ثُي١ صطِخ ثُوٞث٤ٖٗ ٝثُِٞثةـ ثُقٍٚٞ ػ٤ِٜج هذَ َٓثُٝز ثُٜٔ٘ز
.(ٔ)

 

ؤٍ ػٔج ٣قوط ٖٓ ؽٌٝؿ ٜٓ٘ز ثُطخ مطؤ ٣ْكئىث هجّ دجُؼَٔ ثُطذ٢ ٖٓ ال٣ِٔي فن َٓثُٝز      

ػِی أّجُ ثُؼٔو،ٜٓٔج کجٕ دجػغٚ ٟذ٤ج فضی ُٝٞ فون ثُٖلجء ٣ٌُِٜٔ كؼال ٝثُقکٔز ٖٓ إٕضٌثٟ 

 ك٤ٚ ٛيث ثُضٌم٤٘ إال ُٖٔ صضٞثكٌ ثألػٔجٍ ثُطذ٤ز إٔ ثُوجٕٗٞ ال٣ٔ٘ـُٖٔ ٣َثٍٝ  ٢ثُضٌم٤٘ ثُوجٗٞٗ

َٓثُٝز ٛيٙ ثألػٔجٍ ك٢ ثُقوٝه ثُطذ٤ز ثُؼ٤ِٔز  ثُوجٕٗٞ ُووًصٚ ػِیٌٕٟٝ ٓؼ٤٘ز صؾؼِٚ ٓقال ُغوز 

ی صقو٤ن ثُـٌٛ ٝٛٞ ٕلجء ث٣ٌُٜٔثُ ثُٜجهكز
.(ٕ)

 

 ثاًیا : رضاء الوزیض تالؼالج 

ٗٚ ال٣ؾٍٞ ُِطذ٤خ إٔ ٣ذجٌٕ ػٔال ٟذ٤ج إال دؼو ٓٞثكوز ث٣ٌُٜٔ ث٣ٌُٚقز ٣وٚو دٜيث ثٌُٖٟ أ     

كووثٕ ثُٞػ٢ أٝ ؿ٤ٌ ًثٕو،كئٕ ُْ ٣ٞؽو إٕ أٓکٖ ىُي أٝ ٖٓ هذَ ى٣ٝٚ إىث کجٕ ث٣ٌُٜٔ ك٢ فجُز 

 ٗضظجً . ىٝٝٙ ك٤ٚجً ثُی فجُز ثًٌُٞٝر ثُض٢ الصْٔـ دجال

ٛيث ٝهو ٣کٕٞ ث٣ٌُٜٔ ك٢ فجُز مطٌ ٓٔج ٣ضطِخ ثإلٌّثع ك٢ ٓؼجُؾضٚ أٝ إؽٌثء ػ٤ِٔز      

٣ٝضؼيً ثُؼغًٞ ػِی ٖٓ ،ؽٌثف٤ز ُٚ إلٗوجى ف٤جصٚ ٝال٣کٕٞ ك٢ ّٝغ ث٣ٌُٜٔ ثُضؼذ٤ٌ ػٖ ًٝجةٚ

ح ػ٘ٚ کٔٔغَ ٌٕػ٢،ك٢ ٛيٙ ثُقجُز صوّٞ ًٌٝٝر ٣ْضط٤غ ثُطذ٤خ إٔ ٣ؾ١ٌ ثُؼ٤ِٔز أٝ ٣٘ٞ

ثُؼالػ هٕٝ ثُقٍٚٞ ػِی ًٝج ث٣ٌُٜٔ
.(ٖ)

 

 ثالثا : کْى الرذخل الطثي تمصذ الؼالج

٣ؾخ إٔ ٣کٕٞ ثُضومَ ثُطذ٢ أٝ ثُؼالؽ٢ دوٚو ثُؼالػ،إى إٕ ثُـج٣ز ٖٓ َٓثُٝز ثُؼَٔ ثُطذ٢      

ٝثُؾٌثف٢ ٛٞ ػالػ ث٣ٌُٜٔ ٝصق٤ْٖ فجُضٚ ثُٚق٤ز أ١ صن٤ِٚٚ ٖٓ ثٌُٔٛ ٝصنل٤ق أالٓٚ أٝ 

 ػالؽٚ.ٝػِی ىُي كئىث إٗضلی هٚو ثُؼالػ ُوی ثُطذ٤خ دؤٕ کجٕ صومِٚ ٌٓ٘ٚكج ثُی ؿٌٛ 

ألٌٓ ثُي١ ٣ؤه١ ثُی  ّضؼٔجٍ ثُقن ٣ٝومَ ٖٝٔ هثةٌر ثُضؾ٣ٌْ،ثنٌػ ٖٓ هثةٌر ئٕ كؼِٚ ٣أمٌ ، ك

 ه٤جّ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾ٘جة٤ز . 

 راتؼا : هزاػاج األصْل الؼلویح لووارسح الؼول الطثي 

٣ٖضٌٟ دؾجٗخ ثألًٓٞ ثُغالعز ثُْجدوز إٔ صکٕٞ ٓٔجًّز ثُطذ٤خ ُؼِٔٚ ثُطذ٢ ٝكوج ُألٍٙٞ      

 ى ٣ؼو ىُي ٖٓ أْٛ ٌٕٟٝ  ٌٖٓٝػ٤ز ثُؼَٔ ثُطذ٢ . ثثُؼڵْ، ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ ٣ؼٌكٚ أَٛ

٣ؼوٙ ؽًٜٔٞ ثألٟذجء ٖٓ إِّٞح ٓضذغ أٝ هٝثء ٓؼطی ٛٞ ثُٔؼٍٞ ػ٤ِٚ ك٢ صقو٣و إصذجع  ٝٓج     

ُي ثإلٛٔجٍ ثُي١ ال٣ٚـ أٍٙٞ ثُلٖ ٖٓ ػوٓٚ،٣ٝؼضذٌ ثُنطؤ ثُلجفٔ ثُي١ صوٌٙ هٞثػو ثُٜٔ٘ز،ٝکي

 صذجػٜج ٓٔج ٣قون ثُؼالػ ٖٓ دجح أٍٙٞ ٓنجُلز ثُلٖ ٝػوّ ٓؼجُؼ ٣ِضَّ دؤٍٙٞ كٖ ثٙوًٝٙ ٖٓ 

___________________________________________________________ 

 . (ٕٕٗ )،ثُْجدنثُٔٚوً،( ه. ٓقٔٞه ثُوذال١ٝٔ)

 ٌٓٚ،ث٣ٌُٚٔز ٌُِٖ٘ٝثُض٣ٍٞغ،ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾ٘جة٤ز ػٖ ثألمطجء ػ٘و إؽٌثء ثُؼ٤ِٔجس ثُؾٌثف٤ز،( پنٖجٕ ٤ًٕو ّؼ٤وٕ)

 .( 8ٕٕٗ)، 1ٕٔٓثُوجٌٛر 

 . (ٓٗٔٗ )،ثُْجدنثُٔٚوً ،( ه.ؿجُخ ػذ٤و مِقٖ)
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ْٓؤ٤ُٝز ثُٔؼجُؼ ثُؾ٘جة٤ز ٣َ٣َٝ ٙلز ثإلدجفز ػٖ كؼِٚ ، ٓغجٍ ػِی ىُي ُٞ أؽٌی ثُطذ٤خ ػ٤ِٔز 

الس ؿ٤ٌ ٓقکٔز أٝ أؽٌثٛج دقجُز ّکٌآؽٌثف٤ز د
.(ٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

كجُطذ٤خ ٣ِٔي ف٣ٌز صوو٣ٌ ٤ِّٝز ثُؼالػ ٝأِّٞدٚ ك٢ فوٝه ثُوٞثػو ٝثألٍٙٞ ثُطذ٤ز ثُٔوًٌر ك٢ 

ُؼ٤ِٔز ثؽٜز ً ٤ِّٝز ػالػ ٢ٛ ٓقَ مالف ٖٓ ثُٞمضجثمضٚجٙٚ ثُطذ٢،فضی ُٝٞ کجٕ هو ثٓؾجٍ 

أٝ ثُل٤٘ز
.(ٕ)

  

إٔ ثُْٔضؤٗق ػ٤ِٜج )ثُٔضٜٔز( کجٗش هو ديُش ثُؼ٘ج٣ز  دـوثه ّضت٘جفثٝهو ًٝه ك٢ هٌثً ٓقکٔز      

ٌٓص٤ٖ ك٢ ثٌُٔر  ثُطذ٤ز ثُکجك٤ز ُِٔؾ٢٘ ػ٤ِٜج ػ٘و ًهٞهٛج ك٢ ثُْٔضٖلی ٝأٜٗج فٌٞس إ٤ُٜج

ُذض٤ّٖٞ( ٝؿٌٍس ُٜج ؽَٜس ُٜج ٗٚق ُضٌ ٖٓ ثُکِٞکٍٞ ٓغ ثُٔجء ٝػٌٖ ٝفوثس ٖٓ )ث ثألُٝی

ر ثُغج٤ٗز فٌٞس إ٤ُٜج ْٓجءث س ُٜج ٝك٢ ثٌُٔدج٣ًُٞو ٝٗظٔش ػوه إػطجء ثُوطٌث د٘لْٜج ثإلدٌر

ج فَٔ ىُي ثُْٔضؤٗق ػ٤ِٜج ثُی إٔ صؼ٤وٛج إ٤ُٜج ٝکجٗش ث٣ٌُٔٞز هو ّقذش د٘لْٜج ثإلدٌر ٓٔ

د٘لْٜج ٝإٜٗج ٝثِٙش ثإلصٚجٍ ثُضِل٢ٗٞ دجُْٔضٖلی ٌٓص٤ٖ أ٣ٞج،ٝد٤٘ٔج کجٕ ثألٟذجء ٣ؼجُؾٕٞ 

ٜج هٌْث ٖٓ د٤ٖ أ٣و٣ْٜ ٖٓ ثُْٔضٖلی د٤ْجًر أ٤ِٛز ًؿْ ٗٚـ ثألٟذجء دؼوّ ث٣ٌُٔٞز ٗوِٜج أِٛ

ٗوِٜج ُنطًٞر فجُضٜج ثُٚق٤ز . ٝدووً صؼِن ثألٌٓ د٘ٞػ٤ز ثُوٝثء ثُٔؼطی ٣ٌُِٔٞز ٖٓ ثُْٔضؤٗق 

ک٤ٔز ٖٓ ٗٞػ٤ز نذٌثء ثُل٤٤ٖ٘ د٤٘ٞث إٔ إػطجء ٓالٍٓضٜج ُِْٔضٖلی كئٕ ثُٖٜٞه ٝثُػ٤ِٜج ًٌٝٝٝر 

ی ثُٔؾ٢٘ ػ٤ِٜج أٌٓ ٟذ٤ؼ٢ ٝٛٞ صؼطی ك٢ فجالس کغ٤ٌر ٓٔجعِز ٝصکجه صکٕٞ ثُٔجهر ىُي ثُوٝثء ثُ

ثُٔيکًٞر ٢ٛ ثُٔلِٞز ك٢ فجالس ثُٞالهر ٝال٣ٖضٌٟ ػِی ثُطذ٤خ ثُٔؼجُؼ إٔ ٣الٍّ ث٣ٌُٔٞز ك٢ 

ثُْٔضٖلی ٟجُٔج صٞؽو ثٌُٔٔٝز صٌثهخ فجُز ث٣ٌُٜٔ ٝػِی ٛيث ثألّجُ كئْٜٗ ُْ ٣ْ٘ذٞث 

طؤ ؽ٤ْْ،ٖٝٓ ٗجف٤ز أمٌی كئٕ ثُٔقکٔز صؾو إٔ صؼيً ثإلصٚجٍ دج٣ٌُٔٞز  ُِْٔضؤٗق ػ٤ِٜج أ١ م

ْضٖلی ال٣ؼو كؼال مجٟتج ثُؼجٌٕر ْٓجء ُِٔ ثُٔضٜٔز ثُْٔضؤٗق ػ٤ِٜج دؼو ثُْجػزٝػوّ فًٞٞ 

کجٗش ٗض٤ؾز ٝكجر ثُٔؾ٢٘ ػ٤ِٜج ، مجٙز إٔ ثُٖٜٞه ٝثُنذٌثء أٝٝقٞث إٔ ٝكجصٜج  ٓؤه٣ج ثُی

ُْ  ٝمِٚش ٓقکٔز ثُؾ٘ج٣جس ثُی ثُوٍٞ إٕ ثُْٔضؤٗق ػ٤ِٜج د٤ٜ٘ج ،َٓ کغ٤ٌر ٝٓضوثمِز ك٤ٔج ػٞث

ٔؾ٢٘ ػ٤ِٜج دؼو إٔ ّجءس فجُضٜج ثُٚق٤ز ألّذجح الهمَ ُٜج دٜج ٝإى صوْ دؤ٣ز ػ٤ِٔز أٝ ٓوثمِز ثُ

إٔ ى١ٝ ثُٔؾ٢٘ ػ٤ِٜج أ٣وٝث فٌٗ ثُطذ٤خ ػِی ٣ٌٓٞضْٜ كئٕ ٝكجر ثُٔؾ٢٘ ػ٤ِٜج ُْ ٣غذش 

أٝ إٛٔجٍ إهضٌكضٚ ثُطذ٤ذز ، ُيُي ٣کٕٞ ثُوٌثً ثُْٔضؤٗق ٓٞثكوج فُٜٚٞج ٝثُقجُز ٛيٙ دْذخ مطؤ 

ُِوجٕٗٞ ، ٝکجٗش ٓقکٔز ؽَثء ثُکٌثهر هو هٞش دذٌثءر ثُْٔضؤٗق ػ٤ِٜج ٖٓ ثُضٜٔز ثُْٔ٘ور إ٤ُٜج 

.ػٖ )ثُوضَ ثُنطؤ (
(ٖ )

 

( ٖٕٔأٙوًس ٓقکٔز ثُؾ٘ـ ك٢ أًد٤َ هٌثًث إّض٘جهث ألفکجّ ثُٔٞثه )أمٌی ٝك٢ ه٤ٞز      

( ٖٓ هجٕٗٞ أٍٙٞ ثُٔقجکٔجس 1ٕٔ،8ٕٔ،8ٗٔٝثُٔٞثه ) کًٞهّضجٕ ثُٔؼوٍ دوٌثً دٌُٔجٕ

ؽج٤ٛج هجدال ُِض٤٤َٔ ٝأكْٜ ػِ٘ج دضج٣ًل ( ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس فکٔج ٝٔ/1ٖ)ثُؾَثة٤ز ٝثُٔجهر 

ٝصو٤ٌٚ ثُٔض٤ٜٖٔ کَ ٖٓ )ع .ٓ .ه(ٝ)ٕ . أ . ك( ٝ)ع .ؿ.ؿ( ٛٔجٍ ث ( ٗض٤ؾزٕٓٔٓ/ٔٔ/1ٕ)

ثُی ٝكجر ثُٖٔضک٤ز،ٝإٔ ٓجهجّ دٚ ثُٔضٜٕٔٞ ٖٓ ثُلؼَ ٓ٘طذن أهی ٝثؽذجصْٜ ثُطذ٤ز ك٢ أهثء ٜٓجْٜٓ ٝ

ٝإٕ ثألهُز کجك٤ز ٝٓو٘ؼز إلهثٗضْٜ ,( ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجسٔٔٗػ٤ِْٜ أفکجّ ثُٔجهر )
.(ٗ)

٣ضذ٤ٖ ُ٘ج ٖٓ  

جء ثإلصقجه١ إٔ ثُوٞجء ٢ ّٞثء ك٢ إه٤ِْ کًٞهّضجٕ أٝ ثُوٞمالٍ ٓضجدؼز هٌثًثس ثُوٞجء ثُؼٌثه

٣ٌصخ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾ٘جة٤ز ػِی ثُطذ٤خ ػ٘و صٞثكٌ ثُنطؤ ثُٔجه١ ٝٛٞ ثُنطؤ ثُنجًػ ػٖ أٍٙٞ 

ٝهٞثػو ٜٓ٘ز ثُطخ،ٝصٞثكٌ ثُنطؤ ثُل٢٘ ثُؾ٤ْْ ٝٛٞ ثُنطؤ ثُل٢٘ ثُلجفٔ ٖٝٓ ؿ٤ٌ صقون ٛي٣ٖ 

 ٤ج .   ثُنطؤ٣ٖ ٝػِی كٌٛ إٔ ٛ٘جى مطؤ ك٤٘ج ٤ْ٣ٌث كئٕ ثُطذ٤خ ُْ ٣ْؤٍ ػ٘ٚ هٞجة

___________________________________ 

 . (1ٕٔٗ )،ثُْجدن ثُٔٚوً،ٖ ثُنِق ٝه. ِّطجٕ ػذوثُوجهً ثُٖج٤١ٝه.ػ٢ِ فْ (ٔ)

 .( 1ٔ1ٗ)،ثُْجدن١ً،ثُٔٚوً ؽٔجٍ إدٌث٤ْٛ ثُق٤و (ٕ)

 . (1ٖٔ-1ٕٔٗ)،ثُٔٚوً ثُْجدن،ًَکجٕػذوثُْضجً ثُذ (ٖ)

 . ، ؿ٤ٌ ًٖٓ٘ٞ(ٕٓٔٓ/ٔٔ/1ٕ)( ؽ٘ـ ك٢ ٖ٘ٓٔأٗظٌ هٌثً ٓقکٔز ؽ٘ـ أًد٤َ ثٌُٔهْ ) (ٗ)
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 الفزع الزاتغ

 أّ جٌحح هشِْدج حیرذکاب جٌااأػوال الؼٌف الري ذمغ هي 

ٓضٜٔج  ٖجٛو١٣ ٕن٘ ألثُؼٌثه٢ كئٕ  ز٤دٔٞؽخ أفکجّ هجٕٗٞ أٍٙٞ ثُٔقجکٔجس ثُؾَثة      

ٛيث ثُوذٜ إّضؼٔجٍ ٗٞع ٖٓ ثُٖور ٝثُؼ٘ق َُٖ  ضطِخ٣ٝهو  ٤ٚػِ وذ٣ٜإٔ  ز٣ٓضْذذج دئًصکجح ؽ٘ج

ػضذٌ ثُوجٕٗٞ إّضؼٔجٍ ثُٖور ثثُ٘جُ ٛيث ثُٞثؽخ  ٔج٣ًُإٔ  ؽَهٕٝ ٌٛٝدٚ،ٝأل ُِٞز٤فٌکضٚ ٝثُق

( ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼٌثه٢ ٔٗ( ٖٓ ثُٔجهر )ٗلوٌر )ثًُٝه ك٢  ظ٤ك٢ ٛيٙ ثُقجُز ػٔال ٓذجفج ف

أٝ ؽ٘قز ٖٜٓٞهر دوٚو  ز٣ٖٓ إًصکخ ؽ٘ج یوغ ػِإّضؼٔجال ُِقن أػٔجٍ ثُؼ٘ق ثُض٢ ص ؼضذ٣ٌ)

ٝذطٚ (
.(ٔ)

ثُوذٜ  قضجػ٣أٝ ؽ٘قز كال ز٣ثُؾٌّ ثُٖٜٔٞه ٝکجٕ كؼِٚ ؽ٘ج ُزكٖٔ ٝؽو ٓضٜٔج ك٢ فج  

کَ ٕن٘ ٕجٛو ٛيث ثُؾٌّ ّٞثء کجٕ ٓکِلج دنوٓز ػجٓز أٝ ٖٓ  یُٔيکٌر أٌٓ ثُوذٜ ٝػِ ٤ٚػِ

ُِِْطجس ثُٔنضٚز ٣ِْٚٔٝإٔ ،ثُؾج٢ٗ یثُوذٜ ػِ ِو٣٢أكٌثه ثُ٘جُ إٔ 
.(ٕ)

ٚش ثُٔجهر ٝهو ٗ

 :  أٗٚ ( ٖٓ هجٕٗٞ أٍٙٞ ثُٔقجکٔجس ثُؾَثة٤ز ػِیٕٓٔ)

ُکَ ٕن٘ ُٝٞ دـ٤ٌ أٌٓ ثُِْطجس ثُٔنضٚز إٔ ٣وذٜ ػِی أ١ ٓضْٜ دؾ٘ج٣ز أٝ ؽ٘قز ك٢  -أ

 إفوی ثُقجالس ثألص٤ز : 

 إىث کجٗش ثُؾ٣ٌٔز ٖٜٓٞهر  -ٔ

ٕ-  ٌّ  دؼو ثُوذٜ ػ٤ِٚ هجٗٞٗج .  إىث کجٕ هو ك

ُِق٣ٌزإىث کجٕ هو فکْ ػ٤ِٚ ؿ٤جدج دؼوٞدز ٓو٤ور  -ٖ
.(ٖ)

 

ذجً كؼَ ثُؼ٘ق ثٌُٔصکخ ٓذجفج الدو ٖٓ ػضثقجُز،ٝدجُضج٢ُ ٝألؽَ صقون ّذخ ثإلدجفز ك٢ ٛيٙ ثُ     

 ثُضج٤ُز :  صٞثكٌ ثٌُٖٟٝ

ّضؼٔجٍ ثُؼ٘ق ك٢ ث٣ؾٍٞ ٓٔج ٣ؼ٢٘ أٗٚ ال ٘ج٣جس أٝ ثُؾ٘ـ،َ ثُؾ٤ٖٓ هذ ثُؾ٣ٌٔزإٔ صکٕٞ  -أ

 ثُوذٜ ػِی ٌٓصکخ ثُٔنجُلز . 

 إٔ ٣کٕٞ ثُٔؾٌّ ٓضِذْج دجُؾ٘ج٣ز أٝ ثُؾ٘قز.  -ح

ّضؼٔجٍ ثُؼ٘ق ٓغ ثُؾج٢ٗ ٛٞ ثُوذٜ ػ٤ِٚ ، كئٕ کجٕ ثُوٚو ٛٞ ثإلٗضوجّ ثإٔ ٣کٕٞ ثُوٚو ٖٓ  -ػ

.أٝ ثُغؤً كؼ٘وةي صضؾٌه ثُٞثهؼز ٖٓ ٙلز ثإلدجفز
(ٗ)

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 . (8ٕٙٗ )،ثُْجدن ثُٔٚوً،ٖ ثُنِق ِّٝطجٕ ػذوثُوجهً ثُٖج٤١ٝه. ػ٢ِ فْ -ٔ

 . (ٕٓٔٗ )،ثُْجدن ثُٔٚوً،ه. ػذجُ ثُق٢ْ٘ -ٕ

  .(8ٕٙ،ٗ)ثُْجدننِق ِّٝطجٕ ػذوثُوجهً ثُٖج١ٝ،ثُٔـٚوًثُٖ ٤ه. ػ٢ِ فْ -ٖ
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ٍٝؽز  وز٤ثُٔضْٜ ٝكضـ ؿٌكز ٕو،کجٕ هو همَ هثً ٤ٚأظٌٜ ٝهجةؼٜج إٔ ثُٔؾ٢٘ ػِ ز٤ٝك٢ هٞ      

ٝأِٟن ثُ٘جً ٗقٞ  یكنٌػ ثُٔضْٜ ٖٓ ؿٌكز أمٌ،كجّضـجعش ج٤ؽْ٘ ٜج٤ػضوثء ػِثُٔضْٜ ٝفجٍٝ ثال

ػوّ  جس٣هًٌس ٓقکٔز ثُؾ٘ج ز٤ك٢ ٛيٙ ثُوٞ .دجح ثُوثً ٤ٚػ٘وٓج دِؾ ثُٔؾ٢٘ ػِ ٤ٚػِ ٠ثُٔؾ٘

إٔ ٓقکٔز  و٤ّضؼٔجُٚ فوج أهٌٙ ثُوجٕٗٞ د( ػوٞدجس الٗكوٌر،  ٔٗػٔال دجُٔجهر ) ٔضْٜثُ ز٤ْٓؤُٝ

ٖٓ  یكؼِٚ ٖٝٔ أكؼجٍ ثُؼ٘ق ثُض٢ صوغ ػِ وم٣َأظٌٜس إٔ ثُٔضْٜ ُْ  ز٤ػ٘و ٗظٌٛج ُِوٞ ٤٤َثُضٔ

دِؾ  یٓقجٝال ثٌُٜٝح فض ٤ٚػِ ٠ٖٜٞهر دوٚو ٝذطٚ دؼو إٔ كٌ ثُٔؾ٘أٝ ؽ٘قز ٓ ز٣ؽ٘ج ٌصکخ٣

ثُوثً جحـد
.(ٔ ) 

ثُض٢ ٢ٛ أهٌح ُِٞثهغ  جس٣ٓٞهق ٓقکٔز ثُؾ٘ج ٤٤ٖثُٔضٞثٝغ إٔ ثألٙٞح ك٢ صذ ٘ج٣ٝدٌأ     

 یٝثألهوً ػِ ,ثُضٔجُ ثُٔذجٌٕ ٓغ أٌٟثكٜج ظ٤ٖٓ ف ز٤أٜٗج صضؼجَٓ ٓغ ظٌٝف ثُوٞ ٔج٤ٝالّ

 ثألًٝثم . ن٤ٝثُض٢ ٢ٛ دجألّجُ ٓقکٔز صوه ٤٤َثألًٓٞ ٖٓ ٓقکٔز ثُضٔ ٣ٌصوو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

ً إ٤ُٚ ػذوثُْضجً دجًٍکجٕ ، . إٔج11ٓٔ/ٕ/ٕٔ( ٝثُٔؤًك ك٢ 1ٓز //ص٣َ٤٤ٔٔثُؼٌثم ثٌُٔهْ)هٌثً ٓقکٔز ص٤٤َٔ( ٔ)

 .( 11ٔ) ثُْجدن،ٗثُٔٚوً
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 الوثحث الثالث

 سرؼوال الحكایح للخطأ في األثار الماًًْ

ٗوْْ ٛيث ثُٔذقظ ث٠ُ ٓطِذ٤ٖ, ٗضٌِْ ك٢ ثُٔطِخ ثالٍٝ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾَثة٤ز, ٌٌُٝٗ ثُٔطِخ     

 ثُغج٢ٗ ُِْٔؤ٤ُٝز ثُٔو٤ٗز. 

 الوطلة األّل : الوسؤّلیح الجشائیح

ٗوْْ ٛيث ثُٔطِخ ث٠ُ كٌػ٤ٖ, ٗؼٌٛ ٓلّٜٞ ٝصؼ٣ٌق ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾَثة٤ز ك٢ ثُلٌع ثالٍٝ ,     

 ز ثُؾَثة٤زٝٗنٚ٘ ثُغج٢ٗ ُ٘طجم ثُْٔؤ٤ُٝ

 الفزع األّل : هفِْم ّذؼزیف الوسؤّلیح الجشائیح

ثُض٢ صضٌصخ  ثُضَثّ ٕن٘ دضقَٔ ثُ٘ضجةؼإٕ ٓٚطِـ ثُْٔؤ٤ُٝز ٣ْضنوّ ُِوالُز ػِی ٓؼ٘ی      

ػِی ِّٞکٚ ثُي١ إًصکذٚ ٓنجُلج دٚ أٍٙٞ أٝ هٞثػو هج٤ٗٞٗز،ٝٓلّٜٞ ثُْٔؤ٤ُٝز دٖکَ ػجّ ٣٘طذن 

ُضذؼز صٌٚكجصٚ ٝأكؼجُٚ ٓغ ٓلّٜٞ ثُٔقجّذز ٝصقَٔ ثُٖن٘
.(ٔ)

 

أٌٓث ٣ْضٞؽخ ثُٔؤثمير كٜ٘جى ًصکخ ثٝثُْٔؤ٤ُٝز دٞؽٚ ػجّ،٢ٛ فجُز ثُٖن٘ ثُي١      

ْٓؤ٤ُٝز أهد٤ز ْٝٓؤ٤ُٝز ؽَثة٤ز ْٝٓؤ٤ُٝز ٓو٤ٗز
.(ٕ)

 

٣ٝؼٌكٜج ثألمٌٕٝ دؤٜٗج صقَٔ ثإلْٗجٕ ٗض٤ؾز ػِٔٚ كجإلْٗجٕ ٣ْؤٍ ػٔج ٣وغ ٓ٘ٚ ٖٓ ٓنجُلز ك٢      

ٝصٌٚكجصٚ ّٞثء کجٗش ِّذ٤ز أّ إ٣ؾجد٤زأكؼجُٚ 
.(ٖ)

 

أٓج ثُْٔؤ٤ُٝز ثألهد٤ز ، كئٜٗج الصومَ ك٢ هثةٌر ثُوجٕٗٞ ٝال٣ضٌصخ ػ٤ِٜج ثُؾَثء ثُوج٢ٗٞٗ ٝأٓج 

ؽضٔجػ٤ز أ١ ثُٔؾضٔغ أ١ ٕ ثًٌُٞ هو أٙجح ث٤ُٜتز ثالز ثُؾ٘جة٤ز،ك٢ٜ صوّٞ ػِی أّجُ أثُْٔؤ٤ُٝ

 ؽجٗخ ثُلٌه ٗض٤ؾز مٌم ٗ٘ ؽَثة٢ . 

ٝثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾَثة٤ز : ٢ٛ ثإلُضَثّ دضقَٔ ثألعجً ثُوج٤ٗٞٗز ثُٔضٌصذز ػِی صٞثكٌ أًکجٕ ثُؾ٣ٌٔز       

ٝٓٞٝغ ٛيث ثإلُضَثّ كٌٛ ػوٞدز،أٝ صود٤ٌ إفضٌث١ٍ فوهٛج ثٌُٖٔع ثُؾَثة٢ ك٢ ه٤جّ ْٓؤ٤ُٝز 

أ١ ٕن٘ ػٖ ثُؾ٣ٌٔز
.(ٗ)

 هًثىة٤ز ٣وّٞ ػِی ٝؽٞح صٞكٌ ِٓکض٢ ثالٝإٕ أّجُ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾَث 

مض٤جً ك٢ ثُلجػَ كئٕ كوو أفو ٛي٣ٖ ث٤ٌُٟٖٖ أٝ کالٛٔج صؼيًس ْٓجءُضٚ ؽَثة٤جٝثال
.(٘)

 

ٝأٝكٞث دجُؼٜو إٕ ﴿ٝثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾَثة٤ز ُـز صؼ٢٘ ثُٔطِٞح ثُٞكجء دٚ ٖٝٓ ىُي هُٞٚ صؼجُی      

إٕ ﴿أ١ ٓطِٞدج ثُٞكجء دٚ ، ٝصؼ٢٘ أ٣ٞج ثُٔقجّذز ػ٘ٚ ٝٓ٘ٚ هُٞٚ صؼجُی  ﴾ثُؼٜو کجٕ ْٓؤٝال

أ١ ْٓؤٝال ػ٘ٚ ٙجفذٚ ٝٓقجّذج ﴾ثُلؤثه کَ أُٝتي کجٕ ػ٘ٚ ْٓؤٝالثُْٔغ ٝثُذٌٚ ٝ

ػ٤ِٚ
.(ٙ)

ثألَٙ إٕ کَ ٖٓ ٣ٌصکخ ؽ٣ٌٔز صضْ ْٓجءُضٚ ػٜ٘ج ٟجُٔج کجٕ أٛال ُِْٔجءُز،ُٝکٖ ٛيث .

ّضغ٘جءثس د٤ٚـز أّذجح،أٝ ظٌٝف صؤه١ إٓج ثُی إٗؼوثّ ثُْٔؤ٤ُٝز إلٗؼوثّ ثثألَٙ هو صٌه ػ٤ِٚ 

٤ز ٝٛٞ أ٤ِٛز ثُضک٤ِق ثٌُٖػ٢ أٝ ثُوج٢ٗٞٗ أٝ صؤه١ ثُی ٓ٘غ ه٤جّ ٛيٙ ثُْٔؤ٤ُٝزًکٖ ثُْٔؤُٝ
،(8)

  

______________________________ 
 ػِی ثُؼ٘ٞثٕ ثألُکض٢ٌٗٝ  دقظ ٓضجؿ ثُٔقضِٔزٓؼضَ فٔوهللا أدٞ ٤ِّْ،ثُْٔؤ٤ُٝز ػٖ ثُؾٌثةْ  (ٔ)

https://meu.edu.jo/libraryThese  ٘ٔصج٣ًل ثمٌ ٣ٍجًر/ٖ/ٕٕٓٓ 

 ( 1ٗ)،ٕٙٔٓ،،د٤ٌٝسًٖٓ٘ٞثس فِذ٢ُألفوثط، ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾ٘جة٤ز،( ه. کٌّٞەس ف٤ْٖ أ٤ٖٓ ثُذٌٍٗؾ٢ٕ)

 . (٘ٗ )،ٓٚوً ّجدن ،ٓؼضَ فٔوهللا أدٞ ٤ِّْ( ٖ)

 . (٘،ٗ)ٗلْٚ ثُٔٚوً  (ٗ)

 . (1ٗ)،ٗلْٚ ثُٔٚوً ( ٘)

 ثُق٣ٌز ثإلًثهر ٝأعٌٛج ك٢ ثُْٔؤُٝێز ثُؾَثة٤ز دقظ ٓضجؿ ػِی ثُؼ٘ٞثٕ ثألُکض٢ٌٗٝ ثُضج٢ُ : ،ػذ٤و ٛؾ٤ؼ(  ه.فْٕٞ ٙ)

PDF-www.iasi.net>iasi  ٘ٔصج٣ًل ثمٌ ٣ٍجًر/ٖ/ٕٕٓٓ 

 . (1ٗ ) ، ثُٔٚوً ثُْجدن،( ه. کٌّٞەس ف٤ْٖ أ٤ٖٓ ثُذٌٍٗؾ8٢)

https://meu.edu.jo/libraryThese
https://meu.edu.jo/libraryThese
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ُْ صقوه ؿجُذ٤ز ثُوٞث٤ٖٗ ثُؼوجد٤ز ثُٔوٚٞه ٖٓ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾَثة٤ز ٝکيُي ُْ ٣ؼٌف ثٌُٖٔع      

 ثُؼٌثه٢ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُْٔؤ٤ُٝز . 

ُٝکٖ ٣ٔکٖ د٤جٕ ٓلٜٜٞٓج ك٢ ثُٔؾجٍ ثُؾَثة٢ : دؤٜٗج ػذجًر ػٖ صقَٔ ثإلْٗجٕ ػوٞدز دْذخ      

ثُوو٣ْ کجٗش صوّٞ ػِی أّجُ صقون إًصکجح ًصکجدٚ كؼال ؽ٤ٌٓج ، ُيث كئٕ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾَثة٤ز ك٢ ث

ثُٞجًر ثُٔضٌصذز ػ٤ِٜج ؼثُلؼَ ثُؾ٢ٌٓ ٖٝٓ عْ صقون ثُ٘ضجة
.(ٔ)

 

ُْ ٣ضلن ثُلوٜجء ػِی صؼ٣ٌق ٝثفو ُِْٔؤ٤ُٝز ثُؾَثة٤ز ٝٗقٖ دوًٝٗج ٗؤ٣و ٝؽٜز ثُ٘ظٌ ثُوجةِز      

كئٕ ثُنالف ٣٘ٚخ ػِی ثُؾٌٞٛ،ٝصذؼج ُيُي  دؤٕ ثُنالف ك٢ ثُضؼ٣ٌلجس ٛٞ مالف ػِی ثُٖکَ ال

ػِی ثُض٤ْٔز الػِی ثُْٔٔی،ُٝک٘٘ج ٌٗی إٔ أكَٞ صؼ٣ٌق ُِْٔؤ٤ُٝز ثُؾَثة٤ز ٓجىٛخ إ٤ُٚ 

ٗؾ٤خ ف٢ْ٘ ، ٓغ دؼٜ ثُلوٜجء ثُل٤٤ٌْٖٗ ػِی أٜٗج إُضَثّ دضقَٔ ثُ٘ضجةؼ  ٓقٔٞه أّضجىٗج ثُوکضًٞ

ٌ ثإلفضٌث١ٍ ثُي١ ثُٔضٌصذز ػِی صٞثكٌ أًکجٕ ثُؾ٣ٌٔز ٝٓٞٝٞػٚ ٛٞ ثُؼوٞدز أٝ ثُضود٤ ثُوج٤ٗٞٗز

٣َُ٘ٚ ثُوجٕٗٞ دجُْٔؤٍٝ ػٖ ثُؾ٣ٌٔز
.(ٕ)

 

ًصکجح ثُؾ٣ٌٔز دـٜ ثُ٘ظٌ ػٖ ثُقجُز ثُؼو٤ِز ثكوو٣ٔج کجٗش ثُْٔؤ٤ُٝز صلٌٛ دٔؾٌه عذٞس      

کٖ ،ُه٤جّ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾ٘جة٤زػضذجًٛج ٓقال ك٢ جٚ ه٤ٔز ٕن٤ٚز دثُض٢ ٣کٕٞ ك٤ٜج ثإلْٗجٕ،ُْٝ صؼو ُ

ِی كکٌر ثُنط٤تز ، كال ٣ْؤٍ ػدضطًٞ ثَُٖٓ ٝدٍَ٘ٝ ثأله٣جٕ ثُْٔج٣ٝز أهٌ ٓذوأ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُوجةٔز 

ثُنطؤ ٖٓ ؽجٗخ  ؼَ ثُٔکٕٞ ُٜج ، دَ الدو ٖٓ ٝؽٞهًصکجح ثُلثثإلْٗجٕ ػٖ ثُؾ٣ٌٔز دٔؾٌه 

 .ثُٔؾٌّ
(ٖ)

 

 الفزع الثاًی

 ئیحاّلیح الجشًطاق الوسؤ

ن٘ ػ٘و ٓٔجًّز ٖٓ ثّذجح ثالدجفز ثُضَثّ ثُٖ ثُقن ّذذـج ْجةَ ثُٜٔٔز ثُض٢ صؾؼَٖٓ ثُٔ     

ه ٖٓ صِي ثُقوٝه مطج كجٗٚ كجىث مٌػ ثُلٌ،ُقن دجُقوٝه ثُض٢ ًّٜٔج ثُوجٕٗٞ الّضؼٔجٍ ىُي ثُقنث

 ػٖ ٗطجم ثُقٔج٣ز  هجٗٞٗج . ُي ديثّضؼٔجٍ ثُقن ٣ٝنٌػ  صؾجٍٝ فجُز أٓجّ ٣کٕٞ

هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ٗٚج ٣ؼجهخ ػ٤ِٚ ٝثٗٔج  ٣ضٖٞٔكؼَ ؽ٣ٌٔز ثٕ ٣وغ ثُلؼَ ٝثٕ و ٕ ٣ؼّ أل ال٣کل٢     

كجُؾ٣ٌٔز ٤ُْش ٓؾٌه ک٤جٕ ،ٕٞ ٛيث ثُلؼَ هو ٙوً ػٖ ٖٓ أًثه٣ٙضؼ٤ٖ دجالٝجكز ثُی ىُي ثٕ ٣ک

٢ ث٣ٞج ، ٝ ٓلجه نٚصخ ػ٤ِٚ  ٖٓ ثالعجً ، ٝثٗٔج ٢ٛ ک٤جٕ ٣ٕٖکَ ٖٓ ثُلؼَ ٝٓج هو ٣ضٌٓجه١  

ٗٚ ٓنطب ك٤ٚ )ألٗٚ ٖٓ ثُٔوًٌ ٣ٌٔز إىث أٓکٖ إّ٘جه ثُلؼَ إ٤ُٚ أثُؾ٣ْجٍ ػٖ ىُي کِٚ ثٕ ثالْٗجٕ 

١ ثُي١ صوّٞ ػ٤ِٚ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾَثة٤ز دق٤ظ نطؤ ٛٞ ثٌُکٖ ثُؾٌٞٛك٢ ثُوجٕٗٞ ثُؾ٘جة٢ إٔ ثُ

ٓوضٌكج مطؤ ٚٗثُلؼَ ثُْٔ٘ٞح إ٤ُٚ إال إىث عذش کٞال٣ٔکٖ صق٤َٔ ثُٖن٘ ٗضجةؼ 
.(ٗ)

 

طؤ دجُٔؼ٘ی ثُؼجّ ّٞثء أکجٕ ػٔو٣ج أٝ ؿ٤ٌ ثُؾَثة٤ز ٛٞ ثُنإٕ ّذخ ثُْٔؤ٤ُٝز         

ٔو١ صکٕٞ ثُؾ٣ٌٔز ؿ٤ٌ ػٔو٣ز ف٤غٔج صضؾٚ ؼثُنطؤ ؿ٤ٌ ثُو١،ٝػِی أّجُ ىُي كئٗٚ دٔٞؽخ ػٔ

كؼِٚ إػضٌثٙ أٝ  إٕ ثُوجٕٗٞ ٣قَٔ ثُؾج٢ٗ صذؼضٜج کٕٞ إٕ إًثهر ثُؾج٢ٗ ثُی ثُلؼَ هٕٝ ثُ٘ض٤ؾز،إى

ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾَثة٤ز ثُٔضٌصذز  ي صٞٙقـٔوضٞی ىُـ،ٝد ثُ٘ض٤ؾزفوط  الٙ ُٔجٞـُ نطؤ،إىثُٕجدٚ 

ٔو٣ز ػدؤٜٗجؿ٤ٌ
(٘)

_______________________________ 

 . ٓٓٔ, ٗ ٕٙٓٓه. ٤ٛٔوثه ٓؾ٤و ػ٢ِ ثٌٍُٔث٢ٗ, ثعٌ ثالٗلؼجٍ ك٢ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾ٘جة٤ز ٝثُؼوجح, ٌٓضذز ثُضل٤ٌْ,أًد٤َ (ٔ)

 .( 8ٓ٘ٗ)، ٕٕٓٓثألفکجّ ثُؼجٓز ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُ٘جٌٕ هثً ثُغوجكز ٌُِٖ٘،ػٔجٕ،  ٌٕؿ،(ه.کجَٓ ثُْؼ٤وٕ)

 .( ٓٓٔٗ )،ثُٔٚوً ثُْجدن،ه.٤ٛٔوثه ٓؾ٤و ػ٢ِ ثٌٍُٔث٢ٗ  (ٖ)

 .( 1ٕٙٗ)،ْجدنثُٔٚوً ،ثُدٌث٤ْٛ ثُق٤و١ًٍ إه. ؽٔج( ٗ)

 .( 1٘ٙٗ) ٗلْٚ،( ثُٔٚوً ٘)
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٢ إٌٗٚثف ثإلًثهر ثُی ٝإىآ کجٕ ثُوٚو ٣ضٔغَ ك،ثُنطؤ ٛٞ ثًُٚٞر ثُغج٤ٗز ٌُِکٖ ثُٔؼ١ٞ٘     

ؽٌث٤ٓز إٝجكز ثُی إٗطٞثةٜج ثُی ثُِْٞى كئٕ ثُنطؤ ٣ضٚق دئٌٗٚثف ثإلًثهر ثُی ثُ٘ض٤ؾز ثال

ثُِْٞى هٕٝ ثُ٘ض٤ؾز ثإلؽٌث٤ٓز
.(ٔ)

ٗؼوثّ ثٌُثدطز ثُ٘ل٤ْز د٤ٖ ثُلجػَ ٝثُ٘ض٤ؾز ثُٝکٖ ىُي ال٣ؼ٢٘  

٤ْز د٤ٖ ثُلجػَ ٝثُ٘ض٤ؾز ثُض٢ صقووش،ٝصضٔغَ ك٢ ػوّ صٞهغ ثُض٢ صقووش،ٝإٗٔج صوّٞ صِي ثٌُثدطز ثُ٘ل

ّضطجػضٚ ٝٛيث ٓج٣ْٔی دجُنطؤ دوٕٝ صٞهغ أٝ ثُنطؤ ثثُلجػَ ُِ٘ض٤ؾز ثُٞجًر ك٢ ف٤ٖ کجٕ ىُي ك٢ 

ؿ٤ٌ ثُٞثػ٢
.(ٕ)

 

ٝثُؾو٣ٌ دجإلٕجًر إ٤ُٚ ك٢ ٛيث ثُٔؾجٍ إٔ ثٌُٖٔع ثُؼٌثه٢ ُْ ٣ؼٌف ثُنطؤ ؿ٤ٌ ثُؼٔو١ ُک٘ٚ      

ٖٓ هجٕٗٞ  (ٖ٘مالٍ ثُضطٌم ثُی ٓلّٜٞ ثُؾ٣ٌٔز ؿ٤ٌ ثُؼٔو٣ز ف٤ظ صوٍٞ ثُٔجهر ) ػوه ًٙٞٙ ٖٓ

صکٕٞ ثُؾ٣ٌٔز ؿ٤ٌ ػٔو٣ز إىث ٝهؼش ثُ٘ض٤ؾز ثإلؽٌث٤ٓز دْذخ مطؤ ثُلجػَ ))ثُؼوٞدجس ثُؼٌثه٢ 

ػوّ ٌٓثػجر ثُوٞث٤ٖٗ  فض٤جٟ أٝثٗضذجٙ أٝ ػوّ ثّٞثء کجٕ ٛي ثُنطؤ إٛٔجال أٝ ًػٞٗز أٝ ػوّ 

 .    (ٝثٌٓ(ٝثألٗظٔز ٝثأل

 -ف٤ظ د٤ٖ فجالصٜج کجُضج٢ُ :

ٛٞ إٔ ٣ـلَ ثُؾجٗی دٔج ٣وض٤ٞٚ ٝثؽخ ثُق٤طز ٝثُقوً ٤ُضلجهی فوٝط ثُ٘ضجةؼ  اإلُوال :اّال 

إٔ ثإلؽٌث٤ٓز ٣ٝؼذٌ ثإلٛٔجٍ ػٖ ثُنطؤ إهث ٖٗؤ ػٖ ٓٞهق ِّذ٢ ٣ضنوٙ ثُؾج٢ٗ ف٤جٍ ٓج ٣٘ذـ٢ 

هٕٝ ٝهٞع ثًًٌُٞ ٖٝٓ ٕؤٜٗج إٔ صقٍٞ ٣ضنو ٖٓ إفض٤جٟجس ٣وض٤ٜٞج ثُقي
. (ٖ)

 

ٓؼ٘جٛج إٔ ٣ضٌٚف ثُٖن٘ ٖٓ ؿ٤ٌ صوو٣ٌ ُِؼٞثهخ أٝ دجألفٌی ٛٞ ّٞء ثُضوو٣ٌ  الزػًْح :ثاًیا 

 دْذخ ٗو٘ ثُنذٌر أٝ ثُٜٔجًر .

 ٓلجهٙ ػوّ ثُو٤جّ دٔج ٣٘ذـ٢ ثُو٤جّ دٚ ُضلجه١ ثُ٘ضجةؼ ثُٞجًر .  ػذم اإلًرثاٍ :ثالثا 

ٛٞ صؼذ٤ٌ ػٖ فجُز ه٤جّ ثُؾج٢ٗ دٖ٘جٟ ث٣ؾجد٢ ٝٛٞ ٣وًى ٓج هو ٣ٖ٘ؤ ػٖ ىُي  ػذم اإلحریاط :راتؼا 

ٖٓ أعجً ُْٝ ٣ضني ٓج ٣٘ذـ٢ ٖٓ ثُّٞجةَ ثُض٢ صقٍٞ هٕٝ صقون ٛيٙ ثألعجً
.(ٗ)

 

٢ صو٣ٌٌ ثُقن إٔ صٌٕٞ وجٕٗٞ ٣ْٝذؾ ػ٤ِٜج فٔج٣ضٚ،٣ٝوضٞثُقن ٛٞ ثُِٔٚقز ثُض٢ ٣ؼضٌف دٜج ثُ

ٝٓضی ٝؽو ثُقن ٝؽوس ٓؼٚ ثإلدجفز ك٤ِِ ٖٓ  ,الصٌٕٞ ُٚ ه٤ٔزّضؼٔجُٚ ٓذجفز ٝإال ث٤ِّٝز 

ػضذجًٙ ؽ٣ٌٔزجثُْٔضْجؽ إٔ ٣ؤىٕ ثٌُٖٔع دؤٌٓ أٝ ٣ٞؽٚ عْ ٣لٌٛ ػ٤ِٚ ثُؾَثء د
.(٘)

 

ٝٓغَ ٛيٙ ثُوجػور الصقضجػ ثُی ٗ٘ ٌُٜٞٗج ٖٓ ثُوٞثػو ثٌُٔػ٤ز ثُِْْٔ دٜج ٌُٖٝ ٓغ ىُي     

أل٤ٔٛضٜجٗٚش ػ٤ِٜج ًغ٤ٌ ٖٓ هٞث٤ٖٗ ثُؼوٞدجس ٓوًٌر 
.(ٙ) 

ف٤ظ ٗ٘ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼٌثه٢ ك٢ 

ّضؼٔجال ث)الؽ٣ٌٔز إىث ٝهغ ثُلؼَ )( دوُٞٚ ٔٗدجفز ك٢ ثُٔجهر )إّضؼٔجٍ ثُقن ًْذخ ٖٓ أّذجح ثال

 ّضؼٔجال ُِقن : ث(. ٣ٝؼضذٌ (ُقن ٓوًٌ دٔوضٞی ثُوجٕٗٞ 

صؤه٣خ ثَُٝػ َُٝؽضٚ ٝصؤه٣خ ثألدجء ٝثُٔؼ٤ِٖٔ ٖٝٓ ك٢ فٌْٜٔ ثألٝاله ثُوٌٚ ك٢ فوٝه ٓجٛٞ  -ٔ

 ______________________________ٓوًٌ ٌٕػج. 

 ( ٖ٘ٔٗ )، 11ٔٔ،دـوثه، ثُٔکضذز ث٤ُٟ٘ٞز ، ز ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجسثألفکجّ ثُؼجٓ، (  ه. ٓجٌٛ ػذو ٣ٕٞٔ ثُوًرٔ)

 .( ٖ٘ٔٗ)ٚ،ٗلْ ( ثُٔٚوًٕ)

 . (1ٖٓٗ) ،ثُٔٚوً ثُْجدن,ثُوْْ ثُؼجّ ،أٗظٌ ه. كن١ٌ ػذوثٌٍُثم ِٙذ٢ ثُقو٣غ٢( ٖ)

 . (ٖٔٔٗ)،ٗلْٚ( ثُٔٚوًٗ)

 . (  8ٕ٘ٗ)، ْجدنثُٔٚوً ثُ،( ه.ػ٢ِ ف٤ْٖ مِق ٝ ه. ِّطجٕ ػذوثُوجهً ثُٖج١ٝ٘)

 . (1ٕ٘ٗ)ٚ،ٗلْ( ثُٔٚوً ٙ)
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ٓٔغِٚ ثٌُٖػ٢ أٝ أؽ٣ٌش ػ٤ِٔجس ثُؾٌثفز ػِی أٍٙٞ ثُلٖ ٓضی أؽ٣ٌش دٌٝج ث٣ٌُٜٔ أٝ  -ٕ

 دـ٤ٌ ًٝج أ٣ٜٔج ك٢ ثُقجالس ثُؼجؽِز .

 أػٔجٍ ثُؼ٘ق ثُض٢ صوغ أع٘جء ثألُؼجح ث٣ٌُج٤ٝز ٓضی ًجٗش هٞثػو ثُِؼذز هو ًٝػ٤ش .  -ٖ

 ًصٌخ ؽ٣ٌٔز أٝ ؽ٘قز ٖٜٓٞهر دوٚو ٝذطٚ ث أػٔجٍ ثُؼ٘ق ثُض٢ صوغ ػِی ٖٓ -ٗ

 ػوجدج ألٗٚ ُْ ٣کٖ إال ػٔال   هًٌٙ ثُوجٕٗٞ ٝال٣لٌٛ ػِی كجػِٚ ّضؼٔجال ُِقن کَ كؼَث٣ؼضذٌ      

ٓذجفج ُٝکٖ ك٢ فجُز إّضؼٔجٍ ثُقن مطؤ هٕٝ ٌٕٟٝ صطذ٤وٚ ٣ضٌصخ ػِی كجػِٚ ثُْٔؤ٤ُٝز 

 ثُؾَثة٤ز . 

ىث صؾجٍٝ إٝك٢ کَ ثألفٞثٍ ٣ؾخ إٔ ٣کٕٞ إّضؼٔجٍ ثُقن دجُقوٝه ثُٔوًٌر ُِقن ، ٓؼ٘ی ىُي      

ٌكغ ثُوجٕٗٞ ثُقٔج٣ز ػ٘ٚٙجفخ ثُقن أٝ أمطؤ ٣
.(ٔ)

كقن صؤه٣خ ثَُٝػ َُٝؽضٚ ٓوضٌٚ ػِی  

ثَُٝػ دجُقوٝه ثُض٢ أًثهٛج ثٌُٖٔع ٝٛٞ ثٌُٞح ثُنل٤ق ٤ُِٝ ثُٖو٣و إى ثُـج٣ز ٖٓ ثٌُٞح ٢ٛ 

  .ثُضٞؽ٤ٚ ٝثُ٘ٚـ ٝٝكن ٓج٣طِخ ٛيث ثُقن ٖٓ ثٌُٖٟٝ

ًمٚش ث٣ٌُٖؼز ٌٝح ّال٤ٓز إى ًٝيُي ك٢ ٗطجم فن ثُضؤه٣خ ثُٔوًٌ ك٢ ث٣ٌُٖؼز ثال     

 ز ثٗجٟش دجألح ٝث٢ُٙٞ ٝثألّ فن صؤه٣خؼ٣ضؤه٣خ ًٔج ثٗٚ ٓوًٌ ػٌكج،كجٌُٖثُوٌٚ ُِضؼ٤ِْ ٝثُ

ٗوِخ ثُی ثثُٚـ٤ٌ،٣ٝؤٍٝ ٛيث ثُقن ثُی ث٢ُُٞ ػ٘و كووثٕ ثألح،ػ٤ِٚ إىث مٌػ ثُلؼَ ػٖ فوٙ  

ٝوٙ ٌٓٞٗج كؼال ؽ٤ٌٓج ٖٓ هجّ دٚ ٣ؤمي ػ٤ِٚ ٣ٝضٌصخ ػ٤ِٚ ْٓؤ٤ُٝز ؽَثة٤ز
.(ٕ)

 

د٘٘ ٣ؼو  ثٌُٖٔعٕ ثُضؤه٣خ دجٌُٞح دج٤ُو أٝ دؤ٣ز ٤ِّٝز أمٌی إىث فٌٓٚ ٣ٝؾوً ىًٌٙ أ     

ٓٔ٘ٞػج ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ ثُٔوثًُ ٝثُٔؼجٛو ثُض٢ صٔ٘غ أٗظٔضٜج ثُِؾٞء ثُی ثُؼوٞدجس ثُذو٤ٗز ٝهو 

( 188ٔ( ُْ٘ز )ٕ( ٖٓ ٗظجّ ثُٔوثًُ ثُغج٣ٞٗز ثٌُٔهْ )ٕٗٗٚش ثُلوٌر ثألُٝی ٖٓ ثُٔجهر )

ح ٝصوو٣ٌْٛ )صْض٘و ثُٔقجكظز ػجی ثُ٘ظجّ ثُی ثُٖؼًٞ ثُيثص٢ ُِطال) ٕٔٓٓثُٔؼوٍ ٝثُٔ٘وـ ُْ٘ز 

ُْٔؤ٤ُٝجصْٜ ك٢ إهثًر ٕؤْٜٝٗ ٣ٝوٚو ٖٓ ثُضؤه٣خ ثُضٞؽ٤ٚ ٝثُضو٣ْٞ ٝصٔ٘غ ثُؼوٞدز ثُذو٤ٗز دؤ١ 

((ٌَٕ ٖٓ ثألٌٕجٍ ٓ٘ؼج دجصج
.(ٖ)

 

أٝ ثُؾٌثؿ دْذخ إدجفز ثألػٔجٍ ثُطذ٤ز أٝ ُِطذ٤خ ٝك٢ ثُقو٤وز ص٘ضل٢ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾ٘جة٤ز      

ُي ٖٓ ىُي إٔ ٛيٙ ثألػٔجٍ ٝإٕ ْٓش ثُؾْْ إال إٕ ثُؾٌثف٤ز ثُض٢ ٣ذجٌٕٛج ػِی ؽْْ ث٣ٌُٜٔ،ى

أؽَ ٤ٙجٗضٚ ٝفٔج٣ضٚ ٝثُقلجظ ػ٤ِٚ فضی ٤ْ٣ٌ ٤ٌّث ٟذ٤ؼ٤ج
.(ٗ)

 

 ٕ ثُلؼَ ثُي١ أصجٙ ػِی ؽْْ ثُٔؾ٠٘ٝػِی ىُي ٣ضٔضغ ثُطذ٤خ أٝ ثُؾٌثؿ دْذخ إدجفز إىث ًج    

ػ٤ِٚ ٣ؼو ػٔال ْٓضٞك٤ج ٌُٖٟٝٚ
.(٘)

 

 

__________________________________ 
 .(1ٔٔٗ)،  ثُْجدنثُٔٚوً  ، ػذو ثُْضجً دجًًٍجٕ (ٔ)

 .(11ٔٗ) ٚ ،ٗلْ ثُٔٚوً ( ٕ) 

 .(1ٗٗ)،أًد٤َ  ٕٔٓٓ،( ثُٔؼوٍ ٝثُٔ٘وـ 188ٔ( ُْ٘ز )ٕ( ٗظجّ ثُٔوثًُ ثُغج٣ٞٗز ثٌُٔهْ )ٖ)

 ( 18-1ٙٗ)ثُٔٚوً ثُْجدن،،( ٣ٌٕق ثُطذجكٗ)

 (18ٗ)ٚ،ٗلْ( ثُٔٚوً ٘)
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إٕ ثٌُٖٔع ػ٘وٓج أهٌ دؼوّ ْٓؤ٤ُٝز ثُطذ٤خ ك٢ ٗطجم ػِٔٚ ك٢ ٓؾجٍ ثُطخ كئٗٚ ٝٝغ      

هٞثػو مجٙز دٜج ٣ؾخ ػوّ ثُنٌٝػ ػٜ٘ج ، كْٔؤ٤ُٝز ثُطذ٤خ صٌؽغ ثُی صٌم٤٘ ثٌُٖٔع 

ُِطذ٤خ دجُو٤جّ دٔغَ ٛيٙ ثألػٔجٍ ٝثٌُٖٔع ٛٞ ثُٔٚوً ثُي١ أٝلی ػ٤ِٜج ٙلز ثٌُٖػ٤ز ُْٝ ٣ٌٖ 

ثُؾٌثؿ أٝ ثُٔؼجُؼ ّٞی أهثر ٝٓضطِذجس ٛيث ثُقن ثُي١ ًلِٚ ثُوجٕٗٞ،ٝٛيث ٣ؼ٢٘ إٔ ثُطذ٤خ 

ثُْٔؤ٤ُٝز صضقون ػِی ثُطذ٤خ ك٢ فجُز ٝؽٞه ثُنطؤ ثُؼٔو١ أٝ ؿ٤ٌ ثُؼٔو١ إىث ًجٕ ثُطذ٤خ هو 

صؼٔو أٝ أَٛٔ أٝ ُْ ٣ضني ثُق٤طز أٝ ُْ ٣ضذغ أٍٙٞ ثُلٖ ثُض٢ صضطِذٜج أفٌجّ ثُٜٔ٘ز
.(ٔ)

 

ٝك٤ٔج ٣ن٘ ٓٞهق ثُوٞجء ٖٓ ٛيٙ ثُْٔؤ٤ُٝز كوو صذ٤ٖ ُ٘ج ٖٓ مالٍ ٓضجدؼز هٌثًثس ثُوٞجء      

ّٞثء ك٢ ثإله٤ِْ أٝ ثًٌَُٔ إٔ ثُوٞجء ٣ٌصخ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾ٘جة٤ز ػِی ثُطذ٤خ ػ٘و صٞثكٌ ثُنطؤ 

ثُٔجه١ ٝٛٞ ثُنطؤ ثُنجًػ ػٖ أٍٙٞ ٝهٞثػو ٜٓ٘ز ثُطخ،ٝصٞثكٌ ثُنطؤ ثُل٢٘ ثُؾ٤ْْ ٝٛٞ 

٢٘ ثُلجفٔ ٖٝٓ ؿ٤ٌ صقون ٛي٣ٖ ثُنطج٤٣ٖ ٝػِی كٌٛ إٔ ٛ٘جى مطؤ ك٤٘ج ٤ْ٣ٌث كئٕ ثُنطؤ ثُل

 ثُطذ٤خ ُْ ٣ْؤٍ ػ٘ٚ هٞجة٤ج. 

أٓج ثألُؼجح ثُض٢ صْضٞؽخ دؼٜ ثُؼ٘ق كوو إمضِق ثُؼِٔجء د٤ْٜ٘ دٖؤٕ ٌٕػ٤ضٜج فضی إٕ      

 دؼٜ ثٌُٖٔػ٤ٖ ٓ٘ؼٞث ٓٔجًّز دؼٜ أٗٞثع ثألُؼجح ث٣ٌُج٤ٝز .

صٚ ٌٖٓٝػج ، ُْٝ ثٛيٙ ثألُؼجح ال٣ضٌصخ ػ٤ِٜج ْٓؤ٤ُٝز ؽ٘جة٤ز ٓجهثّ ثُِؼخ ك٢ ىٝثُوجػور إٔ      

كئٕ أمطؤ ثُالػخ ك٢ أٍٙٞ جٍٝ ثُالػخ ثُي١ أفوط ثإلٙجدز فوٝه ثُ٘ظجّ ٝهٞثػو ثُِؼخ ؾ٣ض

ٗٚ ٣ْؤٍ ػٖ ثإلٙجدز ثُض٢ ٣قوعٜج دئػضذجًٛج ؿ٤ٌ ػٔو٣زثُِؼذز ، كؤ
.(ٕ)

  

ثُْٔؤ٤ُٝز،ٛ٘ج ٛٞ ثإلدجفز ثُوج٤ٗٞٗز ُٜيٙ ثألُؼجح ٤ُِ ؿ٤ٌ  ٗضلجءثٝثألّجُ ثُي١ ٣وّٞ ػ٤ِٚ      

ٓٔج ٣ضٌصخ ػ٤ِٚ إٔ ٖٓ ٣ٔجًُ ٖٗجٟج ٣ًج٤ٝج فضی ٝإٕ ًجٕ ػ٤٘لج ال٣ْؤٍ ػٖ ٓج ٣٘ؾْ ػ٘ٚ ٖٓ 

دجفز ثُوجٕٗٞ ٛيٙ ٓو٤ور دٌٖٟٝ ثثُوجٕٗٞ ُٚ،ٝٓغ ىُي كئٕ  ٌثً دجُـ٤ٌ ألٗٚ ٣ْضؼَٔ فوج أدجفٚأٝ

٣ضٔضغ الػذٜج دْذخ ثإلدجفز ٝدجُضج٢ُ ٣ؼلی ٖٓ ثُْٔؤ٤ُٝز ػٖ ثألٌٝثً ٢ً   الدو ُضقو٤وٜج ك٢ ثُِؼذٚ

ثُض٢ أفوعضٜج ثُِؼذز
.(ٖ)

 

ّضؼٔجٍ ثُؼ٘ق ُِوذٜ ػِی ثُٔؾ٤ٌٖٓ أؽجٍ ثٌُٖٔع ثُؼٌثه٢ ثُوذٜ ػِی ثُٔؾ٤ٌٖٓ ك٢ ثٝك٢      

)أ/ ُکَ ثٗٚ ) ( ٖٓ هجٕٗٞ أٍٙٞ ثُٔقجکٔجس ثُؾَثة٤ز ػِیٕٓٔفجالس ٗٚش ػ٤ِٜج ثُٔجهر )

ٝأٝؽخ ثُوذٜ ك٢ فجالس ٗٚش ػ٤ِٜج ثُٔجهر (،(...ٖٓ ثُِْطز ثُٔنضٚز ٕن٘ ُٝٞ دـ٤ٌ أٌٓ 

)ػِی کَ كٌه ٖٓ أكٌثه ثٌُٖٟز أٝ ػٞٞ ٖٓ )ثُٔقجکٔجس ثُؾَثة٤ز  أٍٙٞ ٖٓ هجٕٗٞ (ٖٓٔ)

ٝك٢ ًِضج ثُقجُض٤ٖ هو ٣ْضؼَٔ ثُٖن٘ ثُؼ٘ق ألؽَ  (... ( إٔ ٣وذٜ ػِی ثُوٞجة٢ أػٞجءثُٞذ٠

ی ثُٔؾٌّ ثُٔضِذِ ٝثُق٤ُِٞز هٕٝ ٌٛٝدٚثُوذٜ ػِ
.(ٗ)

 

 

 

 

__________________________________________ 

 . (11ٔٗ)،ثُٔٚوً ثُْجدن،ػذوثُْضجً دجًٍگجٕ( ٔ)

 . (1ٔٔٗ)،ثُٔٚوً ثُْجدن،(  ه. ػذجُ ثُق٢٘٤ْٕ)

 . (ٕٙٙٗ)،ْجدنثُٔٚوً ثُنِق ٝ ه. ِّطجٕ ػذوثُوجهً ثُٖج١ٝ ثُ( ه.ػ٢ِ ف٤ْٖ ٖ)

 . (1ٕٖٗ)،ْجدنثُٔٚوً ،ثُؽٔجٍ إدٌث٤ْٛ ثُق٤و١ًه. ( ٗ)
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ّضؼٔجٍ ثُؼ٘ق صؼٌٛ ثُٔوذٞٛ ػ٤ِٚ ثُی إٙجدجس هو صٌٕٞ د٤ِـز ، ٝٓغ ثٝهو ٣ضٌصخ ػِی      

هثّ ك٢ ثُقوٝه ثُض٢ ٣وض٤ٜٞج ثُوذٜ كال صضٌصخ ػ٤ِٚ  ٣قوط ٖٓ ػ٘ق ٣ٌٕٞ ٓذجفج ٓج ىُي كئٕ ٓج

ثُلوٌر ثٌُثدؼز  ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس( ْٔٗٓؤ٤ُٝز ٖٓ أ١ ٗٞع صطذ٤وج ُقٌْ ثُٔجهر )
.(ٔ)

 

إال إٗٚ دؼو إٔ  ( ٖٓ هجٕٗٞ ثألٍٙٞ،1ٓٔٝهو أًو ثٌُٖٔع ثُؼٌثه٢ ٛيث ثُقٌْ دٔوضٞی ثُٔجهر )     

مٍٞ إّضؼٔجٍ ثُوٞر ثُٔ٘جّذز ثُض٢ صٌٖٔ ٖٓ ثُوذٜ ٝصقٍٞ هٕٝ ٌٛٝح ثُٔضِذِ دجُؾ٣ٌٔز دٌٖٟ 

وثّ ـــــ٣ٌٖ ٓضٜٔج دؾ٣ٌٔز ٓؼجهخ ػ٤ِٜج دجإلػ إٔ ال٣ؤه١ ثُوذٜ ثُی ٓٞس ثُٔضِذِ دجُؾ٣ٌٔز ٓجُْ

أٝ ثُْؾٖ ثُٔؤدو
.(ٕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

 .( ٖٗٔٗ )،ْجدنثُٔٚوً ،ثُثُقو٣غ٢ِٙذ٢ ( ه. كن١ٌ ٔ)

 . (ٗٗٔٗ)ٚ،ٗلْ ( ثُٔٚوًٕ)
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 الوطلة الثاًي 

 الوسؤّلیح الوذًیح 

 الوذًیح ًّطالَالفزع األّل : هاُیح الوسؤّلیح 

ُضلجس ثُی صؼ٣ٌلٚ ٞٛ ك٤ٚ هٕٝ ثالإىث ًجٕ ٖٓ د٤ٖ ثُٔٞٝٞػجس ثُوج٤ٗٞٗز ٓٞٝٞع ٣ؾوً ثُن     

ثُٔو٤ٗز إمضالكج  ثُوجٕٗٞ ك٢ صؼ٣ٌق ثُْٔؤ٤ُٝز كوٜجءمضِق ثكٜٞ ٓٞٝٞع ثُْٔؤ٤ُٝز ثُٔو٤ٗز كوو 

ًذ٤ٌث ظٌٜس أعجًٛج ك٢ أفٌجّ ثُوٞجء دَ ٝفضی ك٢ ثُض٣ٌٖؼجس ثُٞٝؼ٤ز
.(ٔ)

 

٣ٝاله٢ ثٌُٖثؿ ثُقو٣غٕٞ ٙؼٞدز ًذ٤ٌر ك٢ صؼ٣ٌلْٜ ثُْٔؤ٤ُٝز إى إْٜٗ ال٣ؾوٕٝ ٓ٘جٙج ٖٓ     

صؼضذٌ ثُنطؤ ثّجّج  کجٗشصن٤ٖٔ صؼ٣ٌلْٜ ثألّجُ ثُي١ صوّٞ ػ٤ِٚ ثُْٔؤ٤ُٝز ٝإٕ ثُ٘ظ٣ٌز ثُضو٤ِو٣ز 

ٌٚ ػِی ػ٘ ٜجالصؼضو دجُنطؤ ًجّجُ ُِْٔؤ٤ُٝز دَ صؤّْ ْؤ٤ُٝز ، د٤٘ٔج ثُ٘ظ٣ٌز ثُقو٣غز ُِٔ

.ثًٌُٞ
(ٕ)

 

ثُٖن٘ ثُِٔضَّ هجٗٞٗج  فجُزهجٓز ثُْٔؤ٤ُٝز ػِی ثُنطؤ )٢ٛ ثٝأد٠ْ صؼ٣ٌق ٣٘قجٍ ثُی      

٣ؼٌف (  savatie)أٓج ثألّضجى ّجكجص٤ٚ ( دضؼ٣ٜٞ ثًٌُٞ ثُي١ ّذذٚ ُِـ٤ٌ دلؼِٚ ثُنجٟب

ثُْٔؤ٤ُٝز )دؤٜٗج ثإلُضَثٓجس ثُض٢ صؤمي ػِی ػجصن ٖٓ ٣ٌٕٞ ْٓؤٝال ػٖ ٗضجةؼ ثُٖ٘جٟ ثُي١ ٣وّٞ 

ٝػ٤ِٚ كال صٞؽو أ٣ز ؿٌثدز دؤٕ صؾؼَ ٛيٙ ثُْٔؤ٤ُٝز ٝثُٖ٘جٟ ثُنج٢ُ ٖٓ أ١ مطؤ ًجٕ( دٚ 
.(ٖ)

 

،كوو ثِٟوٞث ًِٔز أٓج ثُلوٜجء ثُِْٕٔٔٞ ٝدٔج ػٌف ػْٜ٘ ثُوهز ثُلجةوز ك٢ ثمض٤جً ٝثٗضوجء ثألُلجظ      

فٞثٍ ٖٓ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُض٢ ٣ْؤٍ ك٤ٜج ثُٖن٘ دوٕٝ صؼو ٓ٘ٚ،ٝالصل٠٣ٌثُٞٔجٕ ػ٠ِ ثأل
.(ٗ)

 

 كئٕ ًِٔز ثُٞٔجٕ أٝ ثُض٤ٖٔٞ ثهٌح ٓج ٣ؤه١ ثُٔؼ٠٘ ثٌُٔثه ٖٓ ثُضؼذ٤ٌ،ػ٤ِٚ

و٤ٗز" ، ٝص٤ٖٔٞ ثالْٗجٕ ػذجًر ػٖ ثُقٌْ ػ٤ِٚ دضؼ٣ٜٞ ثًٌُٞ ثُي١ ثٙجح ٔثُ"ثُْٔؤ٤ُٝز  

ثُـ٤ٌ ٖٓ ؽٜضٚ
.(٘)

 

 ٝأٓج دجُْ٘ذز ُِض٣ٌٖغ ثُؼٌثه٢ كئٗٚ ٣ْضؼَٔ ٓٚطِـ )ثُٞٔجٕ( أٝ ٖٓضوجصٚ ك٢ دؼٜ     

ثُ٘ٚٞٗ
.(ٙ)

٣ْٝضؼَٔ صؼذ٤ٌ ثُْٔؤ٤ُٝز ٖٝٓضوجصٜج ك٢ ٗٚٞٗ أمٌٟ 
.(8)

 

ٖٝٓ مالٍ ٓجصووّ كجُْؤثٍ ثُي١ ٣طٌؿ ٗلْٚ ٛٞٓج ثُٔوٚٞه ٖٓ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُٔو٤ٗز ؟ ال٣ٌٖٔ      

ًٝ ٣ق٤ن ًٌٝ دجُضج٢ُ هٕٝ ٝؽٞه ٓٚجح أٝ ٌٓٞصًٚٞ ٝؽٞه )ثُْٔؤ٤ُٝز( ٓو٤ٗز هٕٝ ٝؽٞه 

 دٚ ٛيث ثًٌُٞ.

ٖٝٓ ٛ٘ج ٣ٌٕٞ ثُٖن٘ ْٓؤٝال ًِٔج ًجٕ ثُوجٕٗٞ ٣َِٓٚ دضؼ٣ٜٞ ثًٌُٞ ثُي١ ُقن      

ٖ ٝٛيث ٛٞ ٓؼ٠٘ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُٔو٤ٗزدجالم٣ٌ
.(1)

 

______________________________________ 

 .1, ٗ ٕٙٓٓه. فْٖ ػ٢ِ ىٕٗٞ, ثُٔذْٟٞ ك٢ ٌٕؿ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ًٌُِٞ, هثً ٝثةَ ٌُِٖ٘, ػٔجٕ, ثالًهٕ (ٔ) 

 .1ٔٙالؿ ثُو٣ٖ,أًد٤َ, ٗ( ه. ؽذجً ٙجدٌ ٟٚ, ثهجٓز ثُْٔؤ٤ُٝز ػٖ ثُؼَٔ ؿ٤ٌ ثٌُٖٔٝع ػ٠ِ ػٌ٘ٚ ثًٌُٞ, ؽجٓؼز ٕ) 

 .(1ٔٗ)ٗلْٚ،( ثُٔٚوً ٖ)

ً ٙجدٌ ذجثُٖٔجً ث٤ُٚ ك٢ ًضجح ه.ؽ، 1ٙ1ٔ، هثً ثٌُضجح،ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؼو٤و٣ز ٖٓ كؼَ ثُـ٤ٌ ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔوجًٕ،( ه.ػذجُ ثٌُٚثكزٗ)

 .( ٕٓٗ )،ثُٔٚوً ثُْجدن،ٟٚ

 . (ٕٓٗ )،ثُٔٚوً ثُْجدن،ً ٙجدٌ ٟٚذج( ه.ؽ٘)

 . 11ٔثُی  1ٙٝٔ18ٝٔ1ٓٝٔ1ٔٔثُٔٞثه  -ٝصؼو٣الصٚ 1٘ٔٔ( ُْ٘ز ٓٗ( هجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؼٌثه٢ ثٌُٔهْ )ٙ)

 . ٖٓ ثُوجٕٗٞ ٗلْٚ ػِی ّذ٤َ ثُٔغجٍ 8ٕٝٔ1ٕٝٔ1ٕٕٕٕٝٓٝ1ٕٖٕٖٕٕٕٕٖٕٝٓٝٔٔٝٙٔٝٔٝٓ(  ثُٔٞثه 8)

 .( ٔٔٝٓٔٗ )،ْجدنثُٔٚوً ،ثُفْٖ ػ٢ِ ثُيٕٗٞه.( 1)
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ثُْٔؤ٤ُٝز ثُٔو٤ٗز : ٢ٛ ثالُضَثّ ثُي١ ٣وغ ػِی ثالْٗجٕ دضؼ٣ٜٞ ثًٌُٞ ٝدؼذجًر أمٌی إٕ      

٤ٕجء ثُض٢ ٣ْؤٍ ػٜ٘ج٣ٌٖ دلؼِٚ أٝ دلؼَ ثالٕنجٗ أٝ ثألثُي١ أُقوٚ دجالم
.(ٔ)

دق٤ظ ال٣ٌٕٞ  

 رثُٖن٘ ْٓتٞال إال ثىث ًجٕ ٓنطتج، ٝثىث ثٗضل٠ مطؤ كال إعْ ػ٤ِٚ ٝالْٓؤ٤ُٝز، ٝف٤ظ ًجٗش هجػو

ٔو٤ٗز ػ٠ِ ثُنطؤ صُؼو ثألّجُ ك٢ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُْٔؤ٤ُٝز، ٝإٔ ثُنٌٝػ ػٜ٘ج إهجٓز ثُْٔؤ٤ُٝز ثُ

٣ُؼو مٌهج ُِٔذجها ثُوج٤ٗٞٗز ثُْٔضوٌر
.(ٕ )

 

ثُقوٞم ثُٔو٤ٗز صٖ٘ج ٖٓ ثُوػٟٞ ثُؾَثة٤ز،ف٤ظ أؽجٍس ثُٔجهر ثُؼجٌٕر ٖٓ هجٕٗٞ أٍٙٞ      

٣ٌٔز إٔ ٣وػ٢ دجُقن ثُٔقجًٔجس ثُؾَثة٤ز ُٖٔ ُقوٚ أ١ ًٌٝ ٓذجٌٕ ٓجه١ أٝ أهد٢ ٖٓ ثُؾ

 ثُٔو٢ٗ صؾجٙ ثُٔضْٜ ثُْٔؤٍٝ ػٖ كؼِٚ.

ٝهػٟٞ ثُٔضًٌٞ ثُض٢ ٣ٌكؼٜج أٓجّ ثُٔقٌٔز ثُؾَثة٤ز ص٠ْٔ دجُوػٟٞ ثُٔو٤ٗز، ٛيٙ ثُوػٟٞ      

ثُض٢ أًٝه ُٜج ثُذجفغٕٞ ػور صؼج٣ًق ٜٓ٘ج ثُوػٟٞ ثُض٢ ٣و٤ٜٔج ٖٓ ُقوٚ ًٌٝ ٖٓ ثُؾ٣ٌٔز دطِخ 

ثُوػٟٞ ثُض٢ ٣ٌكؼٜج ٖٓ ُقوٚ ًٌٝ ٖٓ ثُؾ٣ٌٔز ٣ذـ٢ ٝػٌكش أ٣ٞج ،صؼ٣ٜٞ ٛيث ثًٌُٞ

ثُوٞجء دضؼ٣ٞٞٚ ػ٘ٚ
.(ٖ )

فن ثًٌُٔٞٝ دجُٔطجُذز دجُضؼ٣ٜٞ أٓجّ ثُوٞجء ػٔج ُقوٚ ٖٓ  أٝ ٢ٛ

ًٌٝ ٓذجٌٕ ٖٓ ثُؾ٣ٌٔز ٤ٌُٕٝٞ فن ثُٔطجُذز ّجٌُج ٣ٌٟوٚ ثُوج٢ٗٞٗ الدو إٔ ٣٘ؾْ ػٖ كؼَ ٣ؼو 

ثًٌُٞ ٗجٕتج ػٖ ثُؾ٣ٌٔز دَ ًجٕ ف٤ِٚز كؼَ ؽ٣ٌٔز ٣ضٌصخ ػ٤ِٜج ًٌٝ ٓذجٌٕ، كئىث ُْ ٣ٌٖ 

آمٌ كال صٚذـ ثُٔطجُذز دٚ صذؼج ُِوػٟٞ ثُؾَثة٤ز فض٠ ُٝٞ ًجٕ ثُلؼَ ٛيث ٓضٚال دجُؾ٣ٌٔز
.(ٗ)

 

٤ٚ٣خ ثُٔؾضٔغ ًٌٝ مجٗ ٤ٚ٣خ ثُي١ هو ٣ٖ٘ؤ ػٖ ثُؾ٣ٌٔز ػالٝر ػ٠ِ ثًٌُٞ ثُؼجّ      

٣وجع ثُؼوٞدز دٌٔصٌخ ًٌ ثُي١ أٙجدٚ دجدٜج ثُٔؾضٔغ ثُٞ ثألكٌثه،ٝإىث ًجٗش ث٤ُِّٞز ثُض٢ ٣ؼجُؼ

ثُؾ٣ٌٔز ٢ٛ ثُوػٟٞ ثُؾَثة٤ز كئٕ ٤ِّٝز إٙالؿ ثًٌُٞ ثُنجٗ ٢ٛ ثُوػٟٞ ثُٔو٤ٗز
.(٘)

 

 الوذًیح :أساص الذػْٓع الثاًيفزال

)ُٖٔ ُقوٚ ًٌٝ )ؾَثة٤ز ػ٠ِ ٓج ٣ؤص٢ ( ٖٓ هجٕٗٞ أٍٙٞ ثُٔقجًٔجس ثُٓٔ)ٗٚش ثُٔجهر       

ٝ ٝثٝـ ٖٓ ٛيث ثُ٘٘ إٔ  (ؽ٣ٌٔز إٔ ٣وػ٢ دجُقن ثُٔو٢ٗ(ٓذجٌٕ ٓجه١ أٝ أهد٢ ػٖ أ٣ز 

 ثُوػٟٞ ثُٔو٤ٗز صْضَِّ ُو٤جٜٓج صٞثكٌ عالعز ٌٕٟٝ:

  .ثألٍٝ: ٝهٞع ثُؾ٣ٌٔز

 .ثُغج٢ٗ: إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘جى ًٌٝ هو صقون

 .ثُغجُظ: إٔ ٣ٌٕٞ ثًٌُٞ ٗجٕتج ػٖ صِي ثُؾ٣ٌٔز

 

 

__________________________________ 
 .( ٔٔٗ )،ْجدنثُٔٚوً ثُفْٖ ػ٢ِ ىٕٗٞ، ه.(ٔ)

 . (٘ٗ)، ٕ٘ٔٓ،ثألّک٘و٣ًز،هثً ثُلکٌ ثُؾجٓؼ٢،ثُنطؤ ؿ٤ٌ ثُٔـضلٌ،( ه. دمحم ّؼ٤و ًٕو١ٕ)

 .(ٕٙٗ )، 11ٙٔ ،دال ٓٞهغ ثٌُٖ٘،وٌثًثسثإلهػجء ثُؼجّ ك٢ ٟؼٖ ثألفکجّ ٝثُهًٝ ،( ٗظجّ ثُو٣ٖ ػذوثُٔؾ٤و دمحم ک٢ِٖ)
 .( ٕٙٗ )ٚ،ٗلْثُٔٚوً  (ٗ)

 11ٓٔ،َٓٞٙ،هثً ثُقکٔز ُِطذجػز ٝثٌُٖ٘، ٌٕؿ هجٕٗٞ أٍٙٞ ثُٔقجکٔجس ثُؾَثة٤ز  ،ّؼ٤و فْخ هللا ػذوهللا ه.(٘)

(ٗ1ٔ). 
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 أٝال: ٝهٞع ثُؾ٣ٌٔز: 

إٕ ثٗؼوجه ثُٞال٣ز ُِٔقجًْ ثُؾَثة٤ز ثّضغ٘جء  ُ٘ظٌثُوػٟٞ ثُٔو٤ٗز،٣ٝؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ّذخ ثُوػٟٞ      

ثمضٚجٙٚ دجُوػٟٞ ثُٔو٤ٗز ثىث ُْ ٣ٌٖ ثُلؼَ ثُي١ ّذخ ٗجٕتج ػٖ ثُؾ٣ٌٔز،ٝٛيث ٣ؼ٢٘ ػوّ 

ثًٌُٞ هو صٞثكٌس ك٤ٚ ػ٘جٌٙ ثُؾ٣ٌٔز،ػ٠ِ أٗٚ ال٣ٌل٢ ٝهٞع ثُؾ٣ٌٔز ُِوٍٞ دئٌٓج٤ٗز ًكغ 

ثُوػٟٞ ثُٔو٤ٗز أٓجّ ثُٔقٌٔز ثُؾَثة٤ز دَ الدو ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ثُوػٟٞ ثُؾَثة٤ز ثُض٢ صٌٕٞ ثُوػٟٞ 

ثُٔو٤ٗز صجدؼز ُٜج هو ًكؼش أ٣ٞج
.(ٔ)

 

 . ج٤ٗج : إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘جى ًٌٝ هو صقونع

٣ٖضٌٟ ٌُكغ ثُوػٞی ثُٔو٤ٗز ثُ٘جٕتز ػٖ ثُؾ٣ٌٔز أٓجّ ثُٔقجکْ ثُؾَثة٤ز إٔ ٣ضٌصخ ػٖ      

ثُؾ٣ٌٔز ًٌٝ ٣ِقن ٕنٚج ٓؼ٤٘ج،ٝثًٌُٞ ٛٞ ثألىی ثُي١ ٤ٚ٣خ ثُٖن٘ ٓٔج ٣َِّ صؼ٣ٞٞٚ 

ألٗٚ ٣ِٔ فن ٖٓ ثُقوٞم أٝ ِٓٚقز ٌٖٓٝػز
.(ٕ)

 

 ثًٌُٞ ٗجٕتج ٓذجٌٕر ػٖ صِي ثُؾ٣ٌٔزعجُغج : إٔ ٣کٕٞ 

ثُٔو٤ٗز  ؤ٤ُٝزـٖ أًکجٕ ثُْٔـ٢ ًکٖ ٓـجّ ٛـطؤ ٝثًٌُٞ دٞؽٚ ػـز د٤ٖ ثُنـذذ٤ـالهز ثُْـإٕ ثُؼ     

ًصکذٚ ثُْٔـؤٍٝ ٝثًٌُٞ ثُي١ أٙجح ثف٤ظ صؼ٢٘ إٔ صٞؽو ػالهز ٓذـجٌٕر د٤ٖ ثُنطؤ ثُي١ 

ثُـًٌٔٞٝ
.(ٖ)

  

 ثُ٘جصؼإٕضٌٟ ثٌُٖٔع إٔ صکٕٞ ثُؼالهز ثُْذذ٤ز ػالهز ٓذجٌٕر د٤ٖ ثُؾ٣ٌٔز ٝد٤ٖ ثًٌُٞ      

إلٓکج٤ٗز ٗظٌ ثُٔقکٔز ثُؾَثة٤ز دجُوػٞی ثُٔو٤ٗز دجُضؼ٣ٜٞ صذؼج ُِوػٞی ثُؾَثة٤ز ٝٛٞ ٓجؽجء 

( ٖٓ هجٕٗٞ أٍٙٞ ثُٔقجکٔجس ثُؾَثة٤ز ثُض٢ ؽجء ك٤ٜج )ُٖٔ ُقوٚ ٓٔٗ٘ ثُٔجهر ) ك٢ٝثٝقج 

ًٌٝ ٓذجٌٕ
.(ٗ)

فضی ٣ْؤٍ ثُطذ٤خ ػٖ ثُنطؤ ثُطذ٢ ، ٣٘ذـ٢ صٞثكٌ ػالهز ّذذ٤ز  ، ٓغجٍ ػِی ىُي

د٤ٖ مطؤ ثُطذ٤خ ٝثًٌُٞ كجُؼالهز ثُْذذ٤ز ٢ٛ ثٌُثدطز د٤ٖ ثُلؼَ ٝثُ٘ض٤ؾز ، ٝثُض٢ ٖٓ ٕؤٜٗج 

ًصکجح ثُلؼَ ٛٞ ثُي١ أهی ثُی فوٝط ثُ٘ض٤ؾز ثإعذجس إٔ 
 (٘)

. 

فجٟز دجُٔٞٝٞع ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُْٔؤ٤ُٝز ٖٝٓ دجح ثالٝدٜوف د٤جٕ ٓٞهق ثُوٞجء ٖٓ ٛيٙ      

غجٍ ًٗٞه أهٗجٙ دؼٜ ثُوٌثًثس ٤ُِٜتجس ثُٔو٤ٗز ٝثُّٔٞؼز ٝثُؼجٓز ك٢ ثُوٞجة٤ز ٝػِی ّذ٤َ ثُٔ

 ثُض٢ صٖکَ ٓذجها هج٤ٗٞٗز ٖٓ ٛيٙ ثُؾٜز .  / ثُؼٌثمهٞجء ٓقکٔز ص٤٤َٔإه٤ِْ کًٞهّضجٕ

  ٕٓٓٓ/ٕ/1صج٣ًل ثُوٌثً :  ٕٓٓٓ/ ث٤ُٜتز  ثُٔو٤ٗز /  ٕٙ ثٌُٔهْ ثُوٌثً (ٔ)

جس ثُضی ثؽٌصٜج ثُٔقکٔز ٝثػضٔجهٛج ػِی صو٣ٌٌ ثُنذٌثء ٝثُي١ ٣ِٚـ ثٕ ٣کٕٞ  ودجُ٘ظٌ ثُی ثُضقو٤

 ٟخ / ثٝال ٖٓ هجٕٗٞ ثالعذجس ٝالٕ ثُنذٌثء ثمٚجة٤ٕٞ ك٢ ّٓٗٔذذج ُِقکْ ػٔال دقکْ ثُٔجهر 

ْ دؤٕ ثُٔنجُطجس صقوط ػٌٝج ك٢ دؼٜ ثالف٤جٕ ٓٔج ثّضٞؽخ ٝثُي٣ٖ ىکٌٝث ك٢ صو٣ٌٌٛ ٤ٕٞؼثُ

ثؽٌثء ػ٤ِٔز هِغ ثُؼ٤ٖ ث٤ُٔ٘ی ُِٔوػ٢ فلجظج ػِی ف٤جصٚ ٝ هٕٝ ٓالفظز ثمطجء ك٤٘ز ك٢ ٤ٌّ 

ثُؼالػ ٝف٤ظ ثٕ ثُقکْ دجُضؼ٣ٜٞ الدو ٖٓ صٞكٌ ًکٖ ثُنطج ُيث كجٕ ثُقکْ ث٤َُٔٔ ثُوجٝی دٌه 

 ٤ٜٔج .ثُوػٞی ُؼوّ ٙوًٝ ثمطجء  ٖٓ ثُٔوػی ػِ

_________________________________ 

 .( 1ٖٗ )،ثُٔٚوًثُْجدن،ّؼ٤و فْخ هللا ػذوهللاه. ( ٔ)

 ( .1ٕٓ،ٗ ) ٕٙٓٓه. ٓ٘يً ثُلَٞ،ث٠٤ُّٞ ك٢ ٌٕؿ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ،هثً ةجًثُ ُِطذجػز،أًد٤َ، (ٕ)

 .( ٖٔٓٗ)،ْجدنثُٔٚوً ،ثُه. پنٖجٕ ٤ًٕو ّؼ٤و (ٖ)

 . (18ٗ )،ثُٔٚوًثُْجدن،ّؼ٤و فْخ هللا ػذوهللاه.( ٗ)

 ( . 1ٕ( ه. ٓقٔٞه ثُوذال١ٝ،ثُٔٚوً ثُْجدن،ٗ )٘)
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  ٕٓٓٓ/ٕ/ٕٗصج٣ًل ثُوٌثً :  ٕٓٓٓ/ ث٤ُٜتز  ثُٔو٤ٗز /  ٓ٘ثٌُٔهْ ثُوٌثً (ٕ) 

صذ٤ٖ ثٕ ثُٔقکٔز ثّْش هٞجءٛج ػِی صو٣ٌٌ ثُنذٌثء ثُي٣ٖ ْٛ ٖٓ ى١ٝ ثُٖٜجهثس ثُؼ٤ِٔز ثُض٢  

ٝكجر ٍٝؽز ثُٔوػ٢ ُٝٓٞوٛج ُيث كجٕ صو٣ٌٌْٛ ٣ِٚـ ثٕ ٣کٕٞ صؤِْٜٛ ُضٖن٤٘ ٝ صقو٣و ثّذجح 

/ ثٝال ٖٓ هجٕٗٞ ثالعذجس ، ٝثٕ ٛؤالء ثُنذٌثء د٤٘ٞث ك٢  ّٓٗٔذذج ُِقکْ ػٔال دقکْ ثُٔجهر 

صو٣ٌٌْٛ ػوّ ٙوًٝ ث١ مطج ٖٓ ثالٟذجء ٝثٌُٖٔك٤ٖ ػِی ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ ؽٌس َُٝؽز ثُٔوػ٢ ك٢ 

٣ٜ الدو ٖٓ صٞكٌ ًکٖ ثُنطجء ُيث كجٕ ثُقکْ ث٤َُٔٔ دٌه ْٓضٖلی ثُٞالهر ٝف٤ظ ثٕ ثُقکْ دجُضؼٞ

٢ ثُٞالهر ثُوػٞی ُؼوّ عذٞس ثٛٔجٍ ثٝ صو٤ٌٚ ٖٓ هذَ ثالٟذجء ثُؾٌثف٤ٖ ، ٖٝٓ ثهثًر ْٓضٖل

 ث١ ػ٤خ. ال٣ٖٞدٚ

  ٕٕٓٓ/ٙ/ٕٔصج٣ًل ثُوٌثً :  ٕٕٓٓ/ ث٤ُٜتز  ثُٔو٤ٗز /  ٙ٘ٔثٌُٔهْ ثُوٌثً (ٖ) 

ُنذٌثء ٖٓ ثالٟذجء دجٕ ثُٔوػی ػ٤ِٜٔج  هجٓج دوطغ ػٚخ صذ٤ٖ ٖٓ ٝهجةغ ثُوػٞی ٖٝٓ صو٣ٌٌ ث

ُْجٕ ثُٔوػ٢ مالٍ ثُؼ٤ِٔز ثُؾٌثف٤ز ثُؾج٣ًز ُٚ ٌُكغ ثُـور ثُِؼجد٤ز ٝ ٛيث ٣ؼضذٌ مطج ك٤٘ج ػ٘و 

َٓثُٝز ػِٜٔٔج الٜٗٔج ُْ ٣ذيال ثُؼ٘ج٣ز ثُٞثؽذز ثصنجىٛج ٖٓ هذَ ثُطذ٤خ ثُؼجهی ثُيی ٣ضقِی دٚ 

ج٣ٌُٜٔ ٝثٕ صو٤ٌٚٛٔج ك٢ ديٍ ثُؼ٘ج٣ز ث٣ًٌُٝٞز ثُقن ثًٌُٞ ُضالكی ثالٌٝثً ثُض٢ صِقن د

دجُٔوػی ثُٔضٔغَ دلووثٗٚ )ُقجّز ثُيٝم َِٕٝ ك٢ ػٚخ ثُِْجٕ ٝػٌْ ك٢ ثُکالّ (  ٝثٗقٌثف 

١  مذٌثء ُضوو٣ٌ ثُضؼ٣ٜٞ ثُي١ ٣ض٘جّخ ٓغ ثًٌُٞ جٕ ٝکجٕ ٖٓ ثُٔضؼ٤ٖ ثالّضؼجٗز دٌأك٢ ثُِْ

 ثُي١ ُقن دجُٔوػ٢ .   

  1ٕٓٓ/ٖ/ٙٔصج٣ًل ثُوٌثً :  1ٕٓٓ/ ثالّض٘تجك٤ز/ ث٤ُٜتز  ثُٔو٤ٗز  8ٌٖٔهْثُ ثُوٌثً (ٗ)

 ٝال ػٖ ٗضجةؼ ػ٤ِٔز ؽٌثف٤ز ثٌٝس دج٣ٌُٜٔ ثُطذ٤خ )ثُٔوػ٢ ػ٤ِٚ( ال٣کٕٞ ْٓؤ ثٕ

٣ٖٔ كٞم ثٌُکذز ثال ثىث ثعذش )ثٝال( ثٕ صِي ثُؼ٤ِٔز ث٤َُٔٔ( ٝثُض٢ ثٗضٜش دوطغ ّجهٚ ثأل- )ثُٔوػ٢

ثُطذ٤ز )عج٤ٗج( أٗز فَٚ ثٛٔجٍ ٖٓ ثُطذ٤خ ك٢ أفو ثألفض٤جٟجس ثُض٢ ُْ صؼَٔ دقْخ ثُوٞثػو 

صْضوػ٤ٜج فجُز ث٣ٌُٜٔ ٝصٞؽذٜج ثٍٙٞ ثُلٖ ثُطذ٢ ػوخ فٍٚٞ ثُؼ٤ِٔز ٝف٤ظ إٔ ّذخ 

ٕور ثالٙجدز ثُو٣ٞز ثُضی ثهس ثُی صنغٌ  ثُی فٍٚٞ ثُکجٗک٣ٌٖ ٝٓٞس ثُووّ ٝثُْجم ثال٣ٖٔ ٣ؼٞه

٣ٖٔ ٝػوّ ٝؽٞه ثی صو٤ٌٚ ك٘ی ثٝ ٢ٜ٘ٓ ٖٓ ُطذ٤خ صو٣ًؾی كی ثالٝػ٤ز ثُو٣ٞٓز ُِْجم ثال

كی صو٣ٌٌ ثُنذٌثء ثُض٢ ثّضؼجٗش ٓقکٔز ثالّضت٘جف دنذٌصْٜ  ٝثٝـثُٔؼجُؼ صؾجر ث٣ٌُٜٔ کٔج ٛٞ 

ٝهٌثً ثُِؾ٘ز ثُطذ٤ز ثُٔنضٚز دِٔق ث٣ٌُٜٔ ُيث ال٣ْضقن ثُضؼ٣ٜٞ
.(ٔ)

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 ،ٕٔٔٓ-11ُِْٖٔ٘ٞثس) ثُؼٌثم-هٞجء ٓقکٔز ص٤٤َٔ ثه٤ِْ کًٞهّضج٤ّٕو ثفٔو،ثُٔذجها ثُوج٤ٗٞٗز كی  ٢(گ٤الٗٔ)

   . 1ٕٕ،   1ٕٕ، ٕٗٓ،  11ٔ،  11ٔٗ، ٕٕٔٓ،ثًد٤َ ،هْْ،ثُوجٕٗٞ ثُٔوٗی ( 
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 الخاذوح

ّلن لذرًا ػلیَ ٌا ُذا ّالذي تذلٌا فیَ هي الجِذ هاثترْفیك هي هللا ّإحساًَ ّفضلَ أًِیٌا تح    

 الومرزحاخسرٌراجاخ ّسرطاػرٌا ، لذا یرؼیي ػلیٌا في ُذٍ الوزحلح تیاى أُن االاصز فیَ تمذر مً

  -ي ًْردُا کاألذي :رالري خلصٌا إلیِا في تحثٌا ُذا ّال

 

 سرٌراجاخ :أّال : اال

 لج٣ثُؼٔو١ أٝ صٞغ صؼٌ ٤ٌٗٚٞٙج صقوه ثُؼ٘جٌٙ ثُؼجٓز ُِنطؤ ؿ ؼجس٣ثُضٌٖ ز٤الصضٖٞٔ ؿجُذ -ٔ

ٝأفکجٓٚ  ٙثُؼٔو١ صضٞـ ٓ٘ٚ ػ٘جٌٙ ٤ٌُِنطؤ ؿ ق٣ٝٝغ صؼٌ یُٚ ٝإٕ فٌٗ دؼٜٞج ػِ

 ثُؼجٓز . 

)ثُنطؤ(،  دـ)ثُْذخ( ٝصٞٙق  ٜج٤ػِ طِن٣ ٘ز٤فجهعز ٓؼ ید٘جء ػِ ز٤ثُؾَثة ز٤صوّٞ ثُْٔؤُٝ -ٕ

ُکٞٗٚ  ز٤ُؼ٘جٌٙ ثُوجٗٞٗثصضقون  غٔج٤ثُوجٕٗٞ ف ٤ٚػِ ؼجهخ٢ٛ٣ کَ كؼَ  ٔز٣ىُي دؤٕ ثُؾٌ ل٣ٌْٝ

 ک٣ٕٞ ٕأ ؾخ٣ثُلؼَ ٓنجُلج ُِوجٕٗٞ  ک٣ٕٞ ٘ٔج٤ثٗٚ ف ظ٤ػٌ٘ٚ ثُنطؤ،ف ض٣ٖٔٞٓنجُق ُِوجٕٗٞ ٝ

 ثُؼوجح دقوٚ.  ل٣ٌٛمطؤ ٖٓ ثُلجػَ ُک٢  ؾز٤هو ٙوً ٗض

ثُنطؤ ؿ٤ٌ ثُؼٔو١ ٣ضقون ػ٘و ٓج ٣ٌ٣و ثالْٗجٕ ثُلؼَ كو٠ ؿ٤ٌ هجٙو ثُ٘ضجةؼ ثُض٢ صضٌصخ ػ٤ِٚ  -ٖ

 ػوّ ثفض٤جٟ ٣ؤه١ ث٠ُ فوٝط ثُ٘ض٤ؾز ثُض٢ ٣ؼجهخ ػ٤ِٜج ثُوجٕٗٞ.ٌُٖٝ ٣ٖٞح ػِٔٚ ثٛٔجٍ ثٝ 

ثُنطؤ ك٢ ثُؾٌثةْ ؿ٤ٌ ثُؼٔو٣ز ٣ٌٕٞ ٓؼجهخ ػ٤ِٜج الٕ ثُلجػَ ُْ ٣ٞؽٚ ثًثهصٚ ثُضٞؽ٤ٚ  -ٗ

 ثُٚق٤ـ ثُي١ ال ٣ٌٞ دجُـ٤ٌ .

 ثٕ ثُنطؤ ٛٞ ّذخ ه٤جّ ثُْٔؤ٤ُٝز،ثىث ثٗؼوّ كال ٣ْؤٍ ثُلجػَ ػٔج فوط.  -٘

ُضَثّ ثُٖن٘ ػ٘و ٓٔجًّضٚ ُِقن دجُقوٝه ثثُقن ّذذج ٖٓ أّذجح ثإلدجفز ٛٞ  ؾؼ٣َإٕ ثُي١  -ٙ

ثُؼٌف ، كئىث مٌػ ثُلٌه ػٖ صِي  ٤ٚػِ یؽٌ ٔج٤ثُض٢ ًّٜٔج ثُوجٕٗٞ إلّضؼٔجٍ ىُي ثُقن أٝ ك

ثُٔوًٌر  ز٣ديُي ػٖ ٗطجم ثُقٔج نٌػ٣ّضؼٔجٍ ثُقن ٝٓضؾجٍٝث ال ک٣ٕٞثُقوٝه أٝ أمطؤ كئٗٚ 

 هجٗٞٗج. 

 ق٤ٜٔج دطٌم هج٤ٗٞٗز .٣ٔ٘قٜج ثُوجٕٗٞ ُٖن٘ ٓج ٝ ٣ رثُقن ٤َٓ -8

 ّضؼٔجُٚ. ثّٝجةَ  ٣ْثُقن ٝصؾٌ ٣ٌ،صو٣ٌْثُضؾٌ جّز٤ٖٓ هذٍٞ ك٢ ّ ٤ِإى ُ -1

ن ـــــىُي إىث صؾجٍٝ ٙجفخ ثُق یّضؼٔجٍ ثُقن دجُقوٝه ثُٔوًٌر ُِقن ٓؼ٘ث ک٣ٕٞإٔ  ؾخ٣ -1

   .ػ٘ٚ ز٣ثُوجٕٗٞ ثُقٔج ٌكغ٣أٝ أمطؤ ك٢ فوٚ 

ٛيث ٖٝٔ فوٝه  وغ٣ّضؼٔجال ُقن ٓجُْ ثالصِْ٘ل ػٖ ثُلؼَ ثٌُٔصکخ  ز٤ثُؾٌٓ إٕ ثُٚلز -ٓٔ

 .ّضؼٔجٍ ثُقنثدضِي ثُقوٝه إٗضلش ػ٘ٚ ٙلز  ِض٣َّثُقن كئٕ ُْ 

ػ٘و ٝؽٞه  ضقون٣دجفز ٖٓ ٝؽٞه ثُقن ٝصقووٚ،ٝٛٞ کْذخ ُالّضؼٔجٍ ثُقن،ثفجُز  ج٤ّالدو ُو -ٔٔ

 .  ٜج٤ق٣ٔدٜج ثُوجٕٗٞ ٝ ؼضٌف٣ِٓٚقز 



35 
 

ػ٤ِٚ ك٢ ثُق٤جر ثْٛ ػ٘و ثُٔؾضٔغ  ثّضؼٔجٍ ثُقن ، ٛٞ ثٕ فن ثُٔؼضوی ػِز ثالدجفز ك٢ صوو٣ٌ -ٕٔ

 ٝثٕ ٛذ٠ دجُو٤ٔز ثالؽضٔجػ٤ز دقوٚ.ضؾجء ثالم٤ٌ ث٠ُ ثُؼوُثفن ثُٔؼضو١،الٕ ٖٓ 

ًٝه ك٢ هجٕٗٞ  ؼ٣٢کجٕ ٓٚوًٛج ّٞثء صٜٞٔ٘ج ٗ٘ صٌٖ ج٣أ ز٤ثُقن صوًٌٙ ثُوجػور ثُوجٗٞٗ -ٖٔ 

 یدٔوضٞ ُٝکٜ٘ج صوًٌس ؼ٣٢ٗ٘ صٌٖ ضٜٞٔ٘ج٣ٖٓ كٌٝع ثُ٘ظجّ ثُوج٢ٗٞٗ،أٝ ُْ  ٤ٌٙثُؼوٞدجس أٝ ؿ

 ٤ٌٝٓذجهةٚ ثُؼجٓز ؿ غ٣ّضنالٜٙج ٖٓ ًٝؿ ثُضٌٖثثُؼٌف ثُٔضلن ٓغ أٛوثف ثُوجٕٗٞ،أٝ أٓکٖ 

 ثُٔکضٞدز .   

٢ٛ ٝهٞع  ز٤ج٣ٝصوغ ٖٓ ثإلٙجدجس ٝأػٔجٍ ثُؼ٘ق ك٢ ثألُؼجح ثٌُ ٔج٤دجفز كإٕ ٌٕٟٝ ثال -ٗٔ

ٝثُض٢ ُٜج هجٕٗٞ أٝ ػٌف  ج٤ٝهثمِ ج٤ثُٔؼضٔور هُٝ ز٤ج٣ٝٝثألُؼجح ثٌُ جس٣ثإلٙجدجس أع٘جء ثُٔذجً

ثُالػخ ٗجصؼ ػٖ إٗضلجء  ز٤هٞثػوٛج ٝأُٜٙٞج،ٝإٕ ػوّ ْٓؤُٝ ٜج٤ك یٝإٔ صٌثػ ٘ظٜٔج٣ٝ قکٜٔج٣

 إدجفز ثُوجٕٗٞ ُلؼِٚ.  ٤ِثُنطؤ ٖٓ ؽجٗذٚ ُٝ

جء ٞکًٞهّضجٕ أٝ ثُو ٤ُْ٘ج ٖٓ مالٍ ٓضجدؼز هٌثًثس ثُوٞجء ثُؼٌثه٢ ّٞثء ك٢ إهِ ٤ٖضذ٣ -٘ٔ

ػ٘و صٞثكٌ ثُنطؤ ثُٔجه١ ٝٛٞ ثُنطؤ  خ٤ثُطذ یػِ ز٤ثُؾ٘جة ز٤ثُْٔؤُٝ ٌصخض٣صقجه١ إٔ ثُوٞجء ثال

 ٖٓٝٛٞ ثُنطؤ ثُل٢٘ ثُلجفٔ ٝ ٤ْثُنجًػ ػٖ أٍٙٞ ٝهٞثػو ٜٓ٘ز ثُطخ،ٝصٞثكٌ ثُنطؤ ثُل٢٘ ثُؾْ

 .    ج٤ػ٘ٚ هٞجة ْؤ٣ٍال  خ٤كئٕ ثُطذ ٣ٖثُنطؤ ٣ٖصقون ٛي ٤ٌؿ

قون ٖٓ ه٤جٓٚ ٣ٝذ٤٘ٚ ز ؿ٤ٌ ثُؼٔو٣ز ٝ ػ٠ِ ثُوج٢ٝ ثٕ ٣ثُنطؤ ٛٞ ثًٌُٖ ثُٔؼ١ٞ٘ ك٢ ثُؾ٣ٌٔ- ٙٔ

ك٢ فٌٔٚ ٝثال ًجٕ فٌٔٚ ٓؼ٤ذج ،ٝال٣ٌل٢ ك٢ د٤جٕ ثُنطؤ ثُوٍٞ دجٕ ثُٔضْٜ دْذخ ًػٞٗضٚ ثٝ ػوّ 

ك٢ ثالٙجدز أٝ ثُٞكجر،دَ ٣ؾخ ثٕ ٣ؼ٢٘ ك٢ ثُقٌْ د٤جٕ ٤ًل٤ز  ثفض٤جٟٚ أٝ ٓنجُلضٚ ثُِٞثةـ،صْذخ

ثٌُػٞٗز ٝػوّ ثالفض٤جٟ ثٝ ثُالةقز ثُض٢ مجُلٜج ثُٔقٌّٞ ػ٤ِٚ،ثى ال صضٌصخ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾ٘جة٤ز 

  .ػ٠ِ ثُلجظ ػجٓز ٓذٜٔز

ثُٞثّغ  ٤ٌثُضلْ یثُ ِؾؤ٣إٔ  ٤َُٝٚ ك٢ ٛيث ثُْذ ,ثُْذخ ن٤صطذ یٓو ْضظ٣ٌٜثُوج٢ٝ إٔ  یػِ -8ٔ

 ٣ٖو٤ٓو ٤ٌدجفز ؿٝػِز ىُي إٗ٘ج ك٢ ٓؾجٍ ثالکجُؼٌف،ثُٔضلن ٓغ أٛوثف ثُوجٕٗٞ، یٝثُٔٚجهً ثألمٌ

ُٚ دؤّذجح  ػالهزثُؾٌثةْ ٝثُؼوٞدجس،ألٕ ٛيث ثُٔذوأ مجٗ دنِن ثُؾٌثةْ ٝثُؼوٞدجس ٝال ز٤دٔذوأ ٌٕػ

 دجفز.  ثال

ِز،ُٝکٖ ٛيث ثألَٙ ةأٛال ُِْٔجصضْ ْٓجءُضٚ ػٜ٘ج ٟجُٔج کجٕ  ٔز٣ؽٌ ٌصکخ٣ثألَٙ إٕ کَ ٖٓ  -1ٔ

 ز٤ٝٛٞ أِٛ ز٤ٗؼوثّ ًکٖ ثُْٔؤُٝال ز٤ٗؼوثّ ثُْٔؤُٝث یإّضغ٘جءثس،أٝ ظٌٝف صؤه١ إٓج ثُ ٤ٚهو صٌه ػِ

 .ز٤ٛيٙ ثُْٔؤُٝ ج٤ّٓ٘غ ه یثٌُٖػ٢ أٝ ثُوج٢ٗٞٗ أٝ صؤه١ ثُ ق٤ثُضکِ

أٝ  ز٣ًصکخ ؽ٘جثٖٓ  یػِ وذ٣ٜأٌٓ ٖٓ ثُِْطجس ثُٔنضٚز إٔ  ٤ٌإٕ ُکَ ٕن٘ ُٝٞ دـ -1ٔ

 ٜج٤ؽ٘قز ٖٜٓٞهر ٝإىث ٓجٙجفخ ػِٔٚ دجُوذٜ أػٔجٍ ػ٘ق دوٚو ٝذطٚ كئٕ أّذجح ثإلدجفز ك

 ٓٞؽٞهر ٌٕٟ إٔ صوغ دقوٝه أكؼجٍ ثُؼ٘ق ثُٚجهًر ػٖ ثُٖن٘ ثٌُٔثه ٝذطٚ.

ثٕ ثٌُٖٔع ػ٘وٓج أهٌ دؼوّ ْٓؤ٤ُٝز ثُطذ٤خ ك٢ ٗطجم ػِٔٚ ك٢ ٓؾجٍ ثُطخ كجٗٚ ٝٝغ هٞثػو  -ٕٓ

ٝػ ػٜ٘ج،كْٔؤ٤ُٝز ثُطذ٤خ صٌؽغ ث٠ُ ثُضٌم٤٘ ثٌُٖٔٝع ُِطذ٤خ دجُو٤جّ مجٙز دٜج ٣ؾخ ػوّ ثُنٌ

دٔغَ ٛيٙ ثالػٔجٍ ٝثٌُٖٔع ٛٞ ثُٔٚوً ثُي١ ثٝل٠ ػ٤ِٜج ٙلز ثٌُٖػ٤ز ُْٝ ٣ٌٖ ثُطذ٤خ ثُؾٌثؿ 

ثٝ ثُٔؼجُؼ ّٟٞ ثهثر ٝٓضطِذجس ٛيث ثُقن ثُي١ ًلِٚ ثُوجٕٗٞ،ٝٛيث ٣ؼ٢٘ إٔ ثُْٔؤ٤ُٝز صضقون ػ٠ِ 

ه ثُنطؤ ثُؼٔو١ أٝ ؿ٤ٌ ثُؼٔو١ ثىث ًجٕ ثُطذ٤خ هو صؼٔو أٝ أَٛٔ  أٝ ُْ ٣ضني ثُطذ٤خ ك٢ فجُز ٝؽٞ

 ثُق٤طز أٝ ُْ ٣ضذغ ثٍٙٞ ثُلٖ ثُض٢ صضوذِٜج ثفٌجّ ثُٜٔ٘ز .
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 لومرزحاخاثاًیاً :

َٕ ]ٖٓ ًّٞر ثُْ٘جء  ٖٗفن ثَُٝػ ك٢ صؤه٣خ ٍٝؽضٚ ٣ؾو ّ٘وٙ ك٢ ثال٣ز  -ٔ ص٢ِ صََنجكُٞ ثُالا َٝ
ٖا  ُٛ ٍَ ُٖٞ ٖا ُٗ ِٜ ْْ كاََل صَْذـُٞث َػ٤َِْ ٌُ َْٟؼَ٘ ْٕ أَ ِ ٖا   كَئ ُٛ دُٞ ٌِ ْٝ ث َٝ جِؽغِ  َٞ َٔ ُْ ٖا ك٢ِ ث ُٛ ٝ ٌُ ُؾ ْٛ ث َٝ ٖا  ُٛ كَِؼُظٞ

ث  ٌ ذ٤ِ ًَ ٤ًِِّج  َٕ َػ ًَج  َ ٕا َّللاا ذ٤ِال  ۗ إِ ع دجُضٌص٤خ .( مٔٗ( ٖٓ ثُٔجهر )ٔثٕ ٣ٌٕٞ ٗ٘ ثُلوٌر ) وضٌؿٗ [َّ

،الٕ ثُٖجًع ثُق٤ٌْ ثُٞػع عْ ثُٜؾٌ ٝثم٤ٌث  ثٌُٞحثُي١ ؽجءس دٚ ثال٣ز ث٣ٌٌُٔز ثػالٙ ٝٛٞ 

 .هوً ػ٠ِ كْٜ ثُ٘لُٞ ثُذ٣ٌٖز ٝهو٤ّز ثُق٤جر ثال٣ٌّزٛٞ ثألػِْ ٝثأل

٢ ٓضْٔي دجُؼجهثس ٝثُضوج٤ُو ٣ٝضْْ ؿجُذ٤ز ٌّجٜٗج هًهّضج٢ٗ ٓؾضٔغ ٌٕٞدٔج ثٕ ثُٔؾضٔغ ثٌُ -ٕ

 ز ثُؼ٘ق ثال١ٌّ هر ثُ٘ظٌ دوجٕٗٞ ٓ٘جٛٞدجػج وضٌؿٗ ثُق٤٘ق دجُضْٔي دجُو٣ٖ ثالّال٢ٓ

( ٝثؽٌثء دؼٜ ثُضؼو٣الس ػ٤ِٚ ٝثٌُؽٞع ث٠ُ ثفٌجّ ث٣ٌُٖؼز ٕٔٔٓ( ُْ٘ز )1ًهْ )

ثالّال٤ٓز دٌَٖ ٣ضلن ٓغ ٝثهغ ثُٔؾضٔغ ٝثالٌّر ُو٣٘ج ألٕ ًغٌر فجالس ثُضل٣ٌن ٝثُطالم ثُض٢ 

 ٗالفظٜج ك٢ ٓقجًْ ثالفٞثٍ ثُٖن٤ٚز ٣ٍٝجهر ثػوثه ثُوٞج٣ج ثُضقو٤و٤ز ٣وٍ ػ٠ِ ػٌِ ثُـج٣ز

 ًهّضج٢ٗ.ٞثُض٢ ًجٕ ٣ذضـ٤ٜج ثٌُٖٔع ثٌُ

دجٌٕثف أفو دض٤ٌَٖ ُؾ٘ز ٟذ٤ز ٓضنٚٚز ٖٓ ثالٟذجء ى١ٝ ثٌُلجءر ٝثالمضٚجٗ ٝوضٌؿ ٗ  -ٖ

 .صٌٕٞ ٜٓٔضٜج ثدوثء ثٌُث١ ك٢ ثُوػج١ٝ ثُٔضؼِوز دجُنطؤ ثُطذ٢ أػٞجء ثالهػجء ثُؼجّ ،

ٌٖٗ ثُغوجكز ثُوج٤ٗٞٗز ٓٞثًذز ُِضطًٞثس ثُقجِٙز ك٢ ٓؾجٍ ثُطخ ثُقو٣ظ ًٝؿذز  ك٢ ٗوضٌؿ  -ٗ

 ثإلهضٌثؿِْجهر ثُٖٔضـ٤ِٖ ك٢ ثُوطجع ثُٚق٢ ٌٟٗ ًٌٝٝر ُهثمَ ثُٔؾضٔغ دًٚٞر ػجٓز ٝ

 ثُوٞث٤ٖٗ ثُٔضؼِوز دٜيٙ ثُٔٞث٤ٝغ.دلضـ ثُوًٝثس ثُضو٣ًذز فٍٞ ْٓجةَ ثالمطجء ثُطذ٤ز ٝ

ز ث٤ٔٛز ٌٖٗ ثُٞػ٢ د٤ٖ ثكٌثه ثُٔؾضٔغ ٝمجٙز ثُٖذجح دًٌٞٝر ٓٔجًّز ثالُؼجح ث٣ٌُج٤ٝ -٘

ك٢ ثالٓجًٖ ثُٔنٚٚز َُٔثُٝضٜج ٝثُض٢ صضٞكٌ ك٤ٜج ٌٕٟٝ ثالٓجٕ ٝثُٔٞثٙلجس ثُل٤٘ز 

 .ْ دجالدضؼجه ػٖ ثالمطجء ػ٘و ٓٔجًّز ث٣ٌُجٝزٜٝثُوج٤ٗٞٗز ٝصٞؽ٤ٜ

ثٕ ٣ٌٕٞ ُالهػجء ثُؼجّ هًٝ ك٢ صق٣ٌي ثُوػٟٞ ثُؾَثة٤ز ػ٠ِ ثالمطجء ثُض٢ صؤه١ ث٠ُ  -ٙ

 .ػوّ ٝؽٞه ٖٓ ٣وّٞ دٜيٙ ثُٜٔٔز فٞثهط ٝ ثٙجدجس ك٢ ثالُؼجح ث٣ٌُج٤ٝز ، ػ٘و

صغو٤ل٤ز ك٢ ٓؾجٍ ّ ٝثُٔقوو٤ٖ ثُوٞجة٤ٖ ك٢ هًٝثس ر ٝثالهػجء ثُؼجًٌٝٝر ثٌٕثى ثُوٞج -8

ثُٔؼِٞٓجس ثُطذ٤ز ُٔؼٌكز ٓوٟ ْٓؤ٤ُٝز ثالٟذجء ك٢ ثػٔجُْٜ ٝػوّ صنط٤ْٜ ثُقوٝه ثُٔوًٌر 

 .صْٜ ث٤ُٜ٘ٔز جهجٗٞٗج  إلمضٚجٙ

مج٤ُج ٖٓ ثالٕجًر ثُی ٌٕٟ فْٖ ث٤ُ٘ز، (ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼٌثه٢ ؽجء ٔٗٗ٘ ثُٔجهر ) -1

 ٝٛيث هًٚٞ ٝٗو٘ ك٢ ثُوجٕٗٞ ػِی ثٌُٖٔع ثٕ ٣ضالكجٙ ػ٘و صؼو٣َ ثُوجٕٗٞ.

 

 

 واخر دعوانا ان احلمدهلل رب العاملني وصلى اهلل على سيدنا حممد 

 ) صل اهلل عليه وسلم ( وعلى اله وصحبه امجعني
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 المصادر والمراجع

 القرأن الکریم 

 أوال : الکتب  

یة،مکتبة د.أحمد عبداللطیف،الخطأ غیر العمدي في القانون الوضعي والشریعة اإلسالم -1 
  .2114،النهضة المصریة،القاهرة

د.أمیر فرج یوسف،خطأ الطبیب العمدي وغیرالعمدي،المکتب الجامع الحدیث،األسکندریة ،  -2
2119  . 

خشان رشید سعید،المسؤولیة الجنائیة عن األخطاء عند إجراء العملیات بد. -3

 .  2118الجراحیة،المصریة للنشر والتوزیع،مصر،القاهرة،

د.جبار صابر طه،إقامة المسؤولیة عن العمل غیر المشروع علی عنصر الضرر،جامعة  -4
 صالح الدین،أربیل . 

   2112م قانون العقوبات،القسم العام،بیروت د.جمال إبراهیم الحیدري،الوافي في شرح أحکا -5

علي ذنون،المبسوط في شرح القانون المدني،الضرر،دار وائل للنشر،عمان،االردن  د.حسن -6
2116  . 

 .  1969د.عباس الصرافة،المسؤولیة العقدیة من فعل الغیر في القانون المقارن،دار الکتاب، -7

 .1971العام،مطبعة االزهر،بغداد،د.عباس حسني،شرح قانون العقوبات،قسم  -8

د.عبدالباقي البکري والدکتور علي دمحم بدیر وزهیر بشیر،مدخل لدراسة القانون،بغداد،  -9
1982  . 

د.علي  حسن خلف و سلطان عبدالقادر الشاوي،المبادئ العامة في قانون العقوبات،دار  -11
 العاتك،القاهرة،بال سنة . 

ون العقوبات،القسم العام،مؤسسة مصر مرتضی للکتاب د.غالب عبید خلف،شرح قان -11
 .  2111العراقي،بغداد،

د.فخري عبدالرزاق صلبي الحدیثي،شرح قانون العقوبات قسم الخاص،مکتبة  -12
 .  2119القانونیة،بغداد،

د.فخري عبدالرزاق صلبي الحدیثي،شرح قانون العقوبات،قسم العام،الناشر المکتبة  -13
 .  1993القانونیة ،بغداد،

د.فوزیة عبدالستار علي،نظریة العامة للخطأ غیر العمدي دراسة مقارنة،دار النهضة  -14
 . 977العربیة ،القاهرة، 

 .  2112ر النهضة للطباعة،عمان،د.کامل سعید،األحکام العامة في قانون العقوبات،دا -15

د.کوسرەت حسین أمین البرزنجي،المسؤولیة الجنائیة لألحداث،منشورات حلبي،بیروت،  -16
2116  . 
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 .  1979د.مأمون سالمة،شرح قانون العقوبات،القسم العام،دار الفکر العربي، -17

التعلیم العالي والبحث د.ماهر عبد شویش الدرة،االحکام العامة في قانون العقوبات،وزارة  -18
 .  1991العلمي،جامعة الموصل،

د.ماهر عبد شویش الدرة،شرح قانون العقوبات،الناشر العاتك لصناعة الکتاب،القاهرة،بال  -19
 سنة . 

د.مجید خضر السبعاوي،نظریة الغلط في قانون العقوبات،المرکز القومي لإلصدارات  -21
 .  2113القانونیة،القاهرة،سنة 

 .  2115دمحم سعید رشدي،الخطأ غیر المغتفر،دار الفکر الجامعي،االسکندریة،د. -21

 .  2115د.محمود القبالوي،المسؤولیة الجنائیة للطبیب،دار الفکر الجامعي،االسکندریة، -22

 .  2111د.مصطفی الزلمي،أسباب اإلباحة لألعمال الجرمیة في الشریعة والقانون،أربیل -23

 .  2116سیط في شرح القانون المدني،دار ئاراس للطباعة،أربیلد.منذر الفضل،الو -24

د.نبیل مدحت سالم،شرح قانون العقوبات،القسم الخاص،دراسة مقارنة،دار النهضة  -25
 .  1981العربیة، القاهرة،

د.هیمداد مجید علي،أثر اإلنفعال في المسؤولیة الجنائیة والعقاب،مکتب التفسیر،أربیل،  -26
2116  . 

هللا،شرح قانون أصول المحاکمات الجزائیة،دار الحکمة للطباعة هللا عبد سعید حسب -27
 .  1991والنشر،موصل،

السید عبدالوهاب عرفة،المسؤولیة الجنائیة والمدنیة والتأدیبیة للطبیب الصیدلي، المرکز  -28
 .  2119القومي لإلصدارات القانونیة،القاهرة 

بي والتعویض عنهما في ضوء الفقه والقضاء، شریف الطباخ،جرائم الخطأ الط -29
 .  2115االسکندریة،دار الفکر الجامعي،

عبدالستار البازرکان،شرح قانون العقوبات بین التشریع والفقه والقضاء،بال موقع النشر  -31
 بال تأریخ . 

 نظام الدین عبدالمجید کلي،دور اإلدعاء العام في طعن األحکام والقرارات، بال موقع -31
 .  1986النشر،

 (الدار الحدیث،القاهرة.5علي بن حزم بن سعید بن حزم االندلسي ج) -32

 .  1991جاسم العبود التجریم والعقاب في إطار الواقع اإلجتماعي،أربیل، -33

  1973د نجیب حسني،شرح قانون العقوبات،دار النهضة العربیة،القاهرة،ومحم - 34
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 األلکترونیة   االبحاث والمقاالتثانیا : 

د.حسون عبید هجیع،حریة اإلرادة وأثرها في المسؤولیة الجزائیة،بحث علی العنوان  -1
  15/3/2121PDF-www.iasi.net>iasiتاریخ اخر زیارة االلکتروني 

معتز حمدهللا أبو سلیم ، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم المحتملة،بحث متاح علی العنوان  -2
  15/3/2121https://meu.edu.jo/libraryTheseتاریخ اخر زیارة   األلکتروني

 التشریعاتثالثا : 

 .  1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي،المرقم ) -1

 .  1951( لسةة 41القانون المدني العراقي،المرقم ) -2

 .  1971( لسنة 23حاکمات الجزائیة،المرقم )قانون أصول الم -3

 .  2111(،سنة 8قانون مناهضة العنف األسري في إقلیم کوردستان رقم ) -4

 أربیل .  2111المعدل والمنقح لسنة  1977( لسنة 2نظام المدارس الثانویة،رقم ) -5

 االحکام والقرارات القضائیةرابعا : 

فؤاد زکي عبدالکریم،مجموعة ألهم المبادئ والقرارات محکمة التمییز،مطبعة أوفسیت  -1
 .  1982سرمد،بغداد 

د.عثمان یاسین علي،المبادئ القانونیة في القرارات محکمة تمییز إقلیم کوردستان  -2

 . 1993العراق،أربیل،

العراق للسنوات -م کوردستانگیالني سید احمد،المبادئ القانونیة في قضاء محکمة تمییز اقلی -3

 .2112( قسم القانون المدني،1993-2111)
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