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 ٍّخضاٌ

، ٝجُز١ ض٘رغ أ٤ٔٛطٚ ٖٓ أٗٚ  جُٔذ٣ٖ قرظأال ٝٛٞ  ،ض٘حُٝص ٛزٙ جُذسجعس ٓٞػٞع ؿح٣س ك٢ جأل٤ٔٛس

ٝع٤ِس ئًشجٙ ذذ٢ٗ ٣ٞهغ ػ٠ِ جُٔذ٣ٖ إلؾرحسٙ ػ٠ِ جُٞكحء ذذ٣٘ٚ، ذحُٔخحُلس ُِٔرذأ جُز١ ٣وؼ٢ ذإٔ 

 أٓٞجٍ جُٔذ٣ٖ ٢ٛ جُؼحٓ٘س ُذ٣ٞٗٚ ٤ُٝظ شخظٚ.

ُكحالش جُكرظ  ٝجُػح٢ٗ ذؼذ جُٔوذٓس ، ضطشه٘ح ك٢ جألٍٝ غالغس ٓرحقعٝهذ ض٘حُٝ٘ح ٛزج جُٔٞػٞع ك٢ 

ُٔوذسز ػ٠ِ جُٞكحء ٝٛزج ٛٞ ٤ٓض ك٤ٜح جُٔششع ذ٤ٖ قحالش جُكرظ جُط٢ ضكطحؼ ئ٠ُ ئغرحش جٝجُط٢ 

، ٝقحالش أخشٟ ػ٤ِٚ حؽَ جُٔطؼ٘ص ك٢ جُٞكحء سؿْ هذسضٚذك٤ع ال ٣كرظ ئال جُٔذ٣ٖ جُٔٔ، جألطَ

سأٟ جُٔششع ئٌٓح٤ٗس قرظ جُٔذ٣ٖ ئٕ ضٞجكشش ئقذجٛح دٕٝ قحؾس إلغرحش جُٔوذسز ٓشجػ٤ح ك٤ٜح 

ٔذ٤ٗٞ٣س ٝأقٞجٍ جُذجتٖ ، ٝهذ أٝسد جُٔششع ٛزٙ جُكحالش ػ٠ِ عر٤َ جُكظش ذك٤ع ُْ ؽر٤ؼس جُ

طَ ًٝٔح ذ٤٘ح إٔ جُٔذ٣ٖ ػحٖٓ ألٕ جأل ،٣ؿض جُو٤حط ػ٤ِٜح أٝ جُطٞعغ ك٢ ضلغ٤شٛح ذأ١ ٝؾٚ آخش

 .ُذ٣ٞٗٚ ذزٓطٚ جُٔح٤ُس ٤ُٝظ ذشخظٚ

كوذ ض٘حُٝ٘ح ك٤ٚ ٓٞجٗغ جُكرظ جُط٘ل٤ز١، ٢ٛٝ جُكحالش جُط٢ ٣ٔط٘غ ٓؼٜح ػ٠ِ  ُعأٓح جُٔركع جُػح

ٝخِظ٘ح ئ٠ُ إٔ أؿِد ٛزٙ ، كرظ ذحُشؿْ ٖٓ ضٞجكش ششٝؽ ئطذجسٙهحػ٢ جُط٘ل٤ز ئطذجس هشجس ذحُ

جُكحالش سجػ٠ ك٤ٜح جُٔششع جػطرحسجش ئٗغح٤ٗس ٝجؾطٔحػ٤س ُِكلحظ ػ٠ِ جُشٝجذؾ جألعش٣س ٝئٕ ًحٕ 

 . ذذ ٖٓ جُ٘ض ػ٤ِٜح ًٔٞجٗغ ُِكرظ٢ هظش ك٢ جُ٘ض ػ٠ِ قحالش أخشٟ ًحٕ الجُٔششع جُلِغط٤٘

غْ ضطشه٘ح ُِكحالش جُط٢ ئٕ ضٞجكشش ئقذجٛح ؾحص ُوحػ٢ جُط٘ل٤ز ئُـحء هشجس جُكرظ ك٤ٔح ٣ؼشف 

ذأعرحخ جٗوؼحء هشجس جُكرظ ذؼذ طذٝسٙ أٝ ذؼذ جُرذء ذط٘ل٤زٙ ئر ك٢ ؾ٤ٔغ قحالش جٗوؼحء هشجس 

 ٣س ٓ٘ٚ هذ ضكووص ٝذحُطح٢ُ ال ٣ؼٞد ٛ٘حى قحؾس ُالعطٔشجس ك٢ ض٘ل٤زٙ.جُكرظ ٣ظٜش ذإٔ جُـح
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ضالك٢ ذؼغ   -ٖٓ ٝؾٜس ٗظشٗح–ذؼذ رُي ذؼذز ٗطحتؽ ٝضٞط٤حش ٖٓ شإٔ جالخز ذٜح  شؾ٘حغْ خ

 جُ٘ٞجهض ك٢ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز .

 (التنفيذ، الحبس، المدين، الوفاء)كلمات مفتاحية: 

Abstract 

This study has dealt with executive detention, whose importance stems from 

the fact that it is often referred to as a means of physical coercion imposed on 

the debtor to compel him to fulfill his debt, in contravention of the principle 

that the debtor's money, but not his own self, is the guarantee of the debt. 

After the introduction, the researchers have dealt with this subject in three 

sections. In the first and second, they have already discussed the cases of 

executive detention, in which the legislator distinguished between cases of 

imprisonment that need to prove ability to fulfill commitments. Basically, only 

the insolvent debtor who is intransigent should be held in prison due to his 

ability to pay. In other cases, the legislator minds the possibility of detaining 

the debtor, if there is a case, without proving  the readiness to pay, taking into 

account the nature of the indebtedness and the conditions of the creditor. The 

legislator cited these cases exclusively so that they could not be measured or 

expanded in any other way, because the origin and the debtor are the guarantee 

of his debt, not his person. 

In the second section, the researchers have dealt with the obstacles of executive 

detention constraining the execution judge from issuing a detention order 

despite the availability of the conditions for its issuance. It has been concluded 

that most of these cases take into account the humanitarian and social 

considerations to maintain family ties. On other cases had to be written as 

barriers to imprisonment. If the Palestinian legislator had indexed a few cases 

in the text, those cases should have been textually highlighted and cited as 

impediments to imprisonment. 

The researchers have also discussed the potential cases in which the execution 

judge may cancel the decision of imprisonment under the due to the expiry of 

the detention decision after it is issued or after its implementation. In all cases 

of expiry of the detention decision, it appears that its purpose has been 

achieved; therefore, there is  no need to put it into action. 

Finally, the researchers come out of some conclusions and recommendations 

that should be taken ―from their own point of view, to avoid some of the 

shortcomings in the implementation of the law. 
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 اٌّمذِخ

ئٕ جُططٞس جُز١ ضشٜذٙ  جُٔؿطٔؼحش جُكذ٣ػس ك٢ ًحكس جُٔ٘حق٢ ؾؼَ ٖٓ جُٔؼحٓالش جُٔح٤ُس ذ٤ٖ 

 أكشجدٛح أطالً غحذطحً ٝس٤ًضز ٖٓ سًحتض ٝؾٞدٛح ٝجعطٔشجسٛح.

ٝٓغ ضشحذي ٛزٙ جُٔؼحٓالش ٝضذجخِٜح ٝجصد٣حد أػرحء جُلشد جُ٘حضؿس ػٖ ٓٞجًرس ٛزٙ جُطـ٤شجش، ٝجُط٢ 

ٖٝٓ ٣ؼٍٞ ػٖ ؽش٣ن جالعطذجٗس جُط٢ ضػوَ ًحِٛٚ ٠ُ ضِر٤س جقط٤حؾحضٚ ًػ٤ش ٖٓ جألق٤حٕ ئهذ ضذكؼٚ ك٢ 

ػ٠ِ جُٞكحء ذحُطضجٓحضٚ ج٥ؾِس، ٓٔح ٣ؼش ٖٓ جُ٘حق٤س جُؼ٤ِٔس ذظحقد جُكن  ٝضؿؼِٚ ؿ٤ش هحدس

 ؾشجء ػذّ جُط٘ل٤ز.

جُٔذ٣ٖ الُطضجٓحضٚ ذال قٔح٣س ٖٓ ػذّ ض٘ل٤ز ٝأٓحّ ٛزج جُٔشٜذ ُْ ٣طشى جُٔششع جُذجتٖ جُٔؼشٝس 

كوذ ٝػغ هٞجػذ ٣غطط٤غ ٖٓ خالُٜح جُذجتٖ ئؾرحس ٓذ٣٘ٚ ػ٠ِ  -ٝٛٞ جألطَ ك٢ جُط٘ل٤ز -ؽٞػحً 

ٚ ئٕ ًحٕ جُط٘ل٤ز ٌٓٔ٘حً، ًٔح إٔ ٖٓ قن جُذجتٖ أ٣ؼحً ؽِد قرظ ٓذ٣٘ٚ جُٔطؼ٘ص ك٢ حضض٘ل٤ز جُطضجٓ

 جُٞكحء ئٕ جعط٘لزش ؽشم جُط٘ل٤ز جُؿرش١.

طضجٓٚ ػٖ ؽش٣ن قرغٚ حً ػ٠ِ جُٞكحء ذح٤ًُٗشجٙ جُٔذ٣ٖ جُٔٔحؽَ ذذ٣ٝوظذ ذحُكن ك٢ ؽِد جُكرظ ئ

 سٛح جُٔششع.جُٔذز جُط٢ هش

ذحُكرظ أ٣ؼحً ُْ ٣طشى جُٔذ٣ٖ ذال قٔح٣س ٌُٖٝ جُٔششع جُلِغط٢٘٤ ػ٘ذٓح ٝػغ جُوٞجػذ جُخحطس 

ٖٓ ضؼغق جُذجتٖ ك٢ ؽِد جُكرظ، ذَ ٗظْ ٛزج جُكن ٝٝػغ ُٚ ػٞجذؾ ٓؼ٤٘س ال ذذ ٖٓ جُطو٤ذ 

٠ُ ئغرحش ٓوذسز جُٔذ٣ٖ ػ٠ِ ؼ٤٘س، ذؼؼٜح ٣كطحؼ ئٝضطٔػَ ك٢ هظش جُكرظ ػ٠ِ قحالش ٓذٜح، 

 جُٞكحء ٝذؼؼٜح ج٥خش أؾحص ك٤ٚ جُٔششع قرظ جُٔذ٣ٖ دٕٝ قحؾس إلغرحش ٓوذسضٚ ػ٠ِ جُٞكحء.

ٝذحُشؿْ ٖٓ ئٌٓح٤ٗس ضٞجكش قحُس ٖٓ قحالش جُكرظ، كوذ ٓ٘غ جُٔششع قرظ جُٔذ٣ٖ ك٢ قحالش 

ظشٝف ئٗغح٤ٗس ٔ٘غ ًحٕ ك٢ ؿحُد جألق٤حٕ ٓشجػحز ٔٞجٗغ جُكرظ ، ٝٓشد ٛزج جُٓؼ٤٘س ك٤ٔح ٣ؼشف ذ

 ذ٤ٖ جُذجتٖ ٝجُٔذ٣ٖ. ٝػٞجَٓ جؾطٔحػ٤س هذس جُٔششع ٓشجػحضٜح قلظحً ُالعطوشجس ٝجُٔٞدز 

جُط٢ ضوطظش ػ٤ِٜح  ٗوؼحتٚعرحخ جٝج ٣ٝػ٤ش جُكرظ جُؼذ٣ذ ٖٓ جالشٌحالش ك٢ ئؽحس قحالضٚ ٝٓٞجٗؼٚ

جُكرظ ، ضغطٞؾد ؾد ػ٠ِ جُٔششع جػطرحسٛح قحالش طٞقحالش ًحٕ ٣ ٕ ٛ٘حىئجُذسجعس، ئر 

 .جُكرظ  ٓٞؾرحشٖٓ حػطرحسٛح ٝقحالش أخشٟ ًحٕ ٣طٞؾد ػ٤ِٚ جالٓط٘حع ػٖ جُ٘ض ػ٤ِٜح ذ

ٝجُط٢ الذذ  –ٝػ٤ِٚ كإ ٛزٙ جإلشٌحالش أغحسش جُؼذ٣ذ ٖٓ جُطغحؤالش جُٜٔٔس ك٢ ئؽحس جُركع      

قحالش جُكرظ جُط٢ ضططِد ئغرحش جالهطذجس ٝجُكحالش جُط٢ ال ٖٓ جإلؾحذس ػ٤ِٜح ٝأٜٛٔح، ٓح ٢ٛ 
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ُِط٤٤ٔض ٓح ٛٞ جُٔؼ٤حس وحػ٢ ٓغأُس جالهطذجس ٖٓ ػذٓٚ، ٓح ضططِد ئغرحش جالهطذجس، ٤ًٝق ٣لغش جُ

ذ٤ٖ جُٔوطذس ٝؿ٤ش جُٔوطذس، ًٔح ٣ٌٖٔ جُطغحؤٍ قٍٞ كِغلس جُٔششع ك٢ ػذّ جُ٘ض ػ٠ِ قحالش 

 حُكرظ ٝٓح ٢ٛ ٛزٙ جُكحالش.ذٝس هشجس ًحٕ ٣ؿد جعطػ٘حتٜح ٖٓ ئٌٓح٤ٗس طذ

ٝضٌٖٔ أ٤ٔٛس جُركع ذاشٌح٤ُطٚ ٝضغحؤالضٚ ك٢ إٔ ٗظحّ جُكرظ ٣كظ٠ ذأ٤ٔٛس هظٟٞ ٖٓ ق٤ع 

ًشجٙ ٝع٤ِطٚ جإل خ٤حسج ٖٓ جُخ٤حسجش جُٔطحقس أٓحّ جُذجتٖآغحسٙ جالؾطٔحػ٤س ٝجالهطظحد٣س، ًٞٗٚ 

، ذجت٤ٖ٘ٔحؽَ ُِٞكحء ذحُطضجٓحضٚ جضؿحٙ جُجُرذ٢ٗ، ٤ُظ ًؼوٞذس، ٝئٗٔح ُِؼـؾ ػ٠ِ جُٔذ٣ٖ جُٔطؼ٘ص جُٔ

ٝجُطضجٓحش ٓشدٛح جالضلحهحش دجخ٤ِس  جػطرحسجشٝضٔحش٤حً ٓغ  -سؿْ إٔ جُؼذ٣ذ ٖٓ ضشش٣ؼحش جُذٍٝ

جُط٘ل٤ز، رُي إٔ جألٓش ٣طؼِن جإلؾرحس ػ٠ِ ٓ٘ؼص جُو٤حّ ذحإلًشجٙ جُرذ٢ٗ ٝع٤ِس ٖٓ ٝعحتَ  -جُذ٤ُٝس

جٙ أٝ جإلًش شخظٚ ذحُؼـؾ ػ٤ِٚ ػٖ ؽش٣ن جُكرظذحُزٓس جُٔح٤ُس ُِشخض، كال ٣ؿٞص جُطؼشع ُ

ضرو٠ ك٢ ئؽحس جُؼـؾ  ٞعحتَ أخشٟ ًحُـشجٓس جُطٜذ٣ذ٣س ًٜٞٗحص ػٖ رُي ذػجُرذ٢ٗ، ُٝزُي جعطؼح

 جُٔح٢ُ ػ٠ِ رٓس جُٔذ٣ٖ.

ٝهذ جضرؼص ك٢ ٛزٙ جُذسجعس جُٜٔ٘ؽ جُٞطل٢ جُطك٢ِ٤ِ ُ٘ظٞص هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُلِغط٢٘٤ ًأعحط 

ك٢ ذؼغ جُٔ٘حعرحش ذوٞج٤ٖٗ أخشٟ ٓشحذٜس أٝ ضط٘حهغ ٓغ جُوحٕٗٞ ُِذسجعس، ٓغ جُٔوحسٗس 

 جُلِغط٢٘٤ ٝرُي ق٤ع ضِضّ جُٔوحسٗس.

جُط٢  ح ُكحالش جُكرظخظظص جألٍٝ ٜٓ٘ غالغس ٓرحقعٝػ٤ِٚ ض٘حُٝص ٓٞػٞع ٛزٙ جُذسجعس ك٢ 

ٝخظظص جُػح٢ٗ ُكحالش جُكرظ دٕٝ قحؾس إلغرحش جُٔوذسز ،  ضططِد ئغرحش جُٔوذسز ػ٠ِ جُٞكحء

 .جٗوؼحتٚأعرحخ ٝكط٘حُٝص ك٤ٚ ذحُذسجعس ٓٞجٗغ جُكرظ  ُعأٓح جُػح٠ِ جُٞكحء، ػ
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 األٚي جحثاٌّ

 عٍٝ اٌٛفبء ِمذسرٗاٌزٟ رزطٍت إثجبد  اٌّذ٠ٓ حبالد حجس

 ر١ّٙذ

ػٖ ض٘ل٤ز جُطضجٓحضٚ جُط٢ ًحٕ ٣طٞؾد ػ٤ِٚ ذٔح إٔ جُط٘ل٤ز ؾرشجً ػ٠ِ أٓٞجٍ جُٔذ٣ٖ جُز١ ضخِق 

كإ جألطَ ػذّ  -ٝئٗٔح ذ٤ٖ رٓط٤ٖ ٓح٤ُط٤ٖ ٤ٖال ذ٤ٖ شخظ-ٚ ٓشدٙ ػالهس ٓذ٤ٗٞ٣س ٤ض٘ل٤زٛح هرَ دجت٘

 ػ٠ِ جُٞكحء ػٖ ؽش٣ن قرغٚ. ٚٝئًشجٛؾٞجص جُٔغحط ذكش٣س جُشخض جُٔذ٣ٖ 

جُكع ػ٠ِ ٛزٙ جُٞع٤ِس ًطش٣ن ٖٓ ؽشم  شأهش -ٜٝٓ٘ح جُلِغط٢٘٤–ئال إٔ ذؼغ جُطشش٣ؼحش 

جُكذٝد، ٝقذد قحالش جُِؿٞء ج٤ُٜح ػ٠ِ عر٤َ  ، ٝئٕ ًحٕ هذ قظشٛح ك٢ أػ٤نجُؼ٢٘٤جُط٘ل٤ز 

سدٛح ٣ٞجُكظش ٝٓ٘غ جُطٞعغ ك٤ٜح أٝ جُو٤حط ػ٤ِٜح، قط٠ ٝئٕ ضشحذٜص ذؼغ جُكحالش جُط٢ ُْ 

جُٔششع ذحُكحالش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح، ٝجػطرش جُوؼحء
1
إٔ جُطٞعغ ك٤ٜح أٝ جُو٤حط ػ٤ِٜح ٣ؼذ خشٝؾحً  

ضكو٤وٜح، ك٘ط٤ؿس جُكرظ دجتٔحً جُكذ ٖٓ جُكش٣س ػ٠ِ جُٔرحدب جُؼحٓس جُط٢ ششع ٗظحّ جُكرظ ألؾَ 

جُشخظ٤س ُِٔذ٣ٖ، ٝٛٞ ٓح ال ٣ٌٖٔ جُطٞعغ ك٤ٚ
2

ذك٤ع ٓح ذ٤ٖ قحالش جُكرظ، ، ًٔح ٤ٓض جُٔششع 

ٝقحالش  ،ػ٠ِ جُٞكحء ٌُٝ٘ٚ ٓٔحؽَ أٝ ٓطؼ٘ص ئغرحش ٓوذسضٚ ُكرظ جُٔذ٣ٖ ك٢ قحالش ٓؼ٤٘سضطِد 

أؾحص جُٔششع ك٢ كوذ ذكرغٚ،  جأخشٟ ُْ ٣ططِد ك٤ٜح ئغرحش جُٔوذسز ػ٠ِ جُٞكحء قط٠ ٣طْ جضخحر هشجس

ٝأدُس إٔ ٣ظذس هشجسٙ ذكرظ كِغط٤ٖ ُوحػ٢ جُط٘ل٤ز، ٝذ٘حًء ػ٠ِ ٓح ٣طٞطَ ئ٤ُٚ ٖٓ ضكو٤وحش 

ِٜح ٓغأُس جُز١ غرص جهطذجسٙ ػ٠ِ جُٞكحء، ٝقذد جُكحالش جُط٢ ٣ؿٞص ُٚ ك٤ٜح رُي، ٝؾؼ جُٔذ٣ٖ

ؾٞجص٣س ُِوحػ٢ ًٔح ٣ظٜش ٖٓ ٗظٞص جُوحٕٗٞ ٖٝٓ أقٌحّ جُوؼحء
3
. 

أٝسدٛح ػ٠ِ عر٤َ جُكظش، ٝٗط٘حُٜٝح ك٤ٔح ٢ِ٣  -ًٝٔح رًشٗح-جُٔششع ٝٛزٙ جُكحالش جُط٢ أٝسدٛح 

 :ٓطحُدٖٓ 

 

 

                                                           
1
رجضٚ، ُٝزُي كوذ إل٣لحء جُذ٣ٖ ٤ُٝظ ؿح٣س ذكذ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ  إلؾرحسكوذ ٝسد ك٢ هشجس ٓكٌٔس جعطث٘حف سجّ هللا إٔ " جُكرظ ٛٞ ٝع٤ِس  

 .25/7/2212( ذطحس٣خ 574/2212" جعطث٘حف ض٘ل٤ز سهْ ) كظشذ٣ٖ ػ٠ِ عر٤َ جُٔٝسدش جُكحالش جُط٢ ضؿ٤ض ُوحػ٢ جُط٘ل٤ز قرظ جُ
2

، 2222د.ٕ، كِغط٤ٖ  ،1ؽ 2225ُغ٘س  23ك٢ ٛزج جُٔؼ٠٘: جُوحػ٢ سجتذ ػرذ جُك٤ٔذ: جُٞؾ٤ض ك٢ ششـ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُلِغط٢٘٤ سهْ  

 .67، ص1996، ٓإعغس دجس جٌُطد، ج٣ٌُٞص 1أقٔذ ٤ِٓؿ٢: أطٍٞ جُط٘ل٤ز ك٢ جُوحٕٗٞ ج٣ٌُٞط٢ ؽ
3

 .3/6/2212( ذطحس٣خ 445/2212ٓكٌٔس جعطث٘حف سجّ هللا، جُوشجس سهْ ) 
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خطبس دْٚ ِشاخعخ اٌّذ٠ٓ ٌذائشح اٌزٕف١ز أمؼبء اٌّذح اٌّحذدح فٟ ٚسلخ اإل: اٌّطٍت األٚي

 رس٠ٛخ ٠مجٍٙب اٌذائٓ:ٚعشع 

( ٖٓ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُلِغط٢٘٤ ق٤ع 156ؾحء جُ٘ض ػ٠ِ ٛزٙ جُكحُس ك٢ جُلوشز جأل٠ُٝ ٖٓ جُٔحدز )

ػ٠ِ ؽِد جُٔكٌّٞ ُٚ إٔ ٣أٓش ذحُورغ ػ٠ِ جُٔكٌّٞ أٗٚ " ٣ؿٞص ُوحػ٢ جُط٘ل٤ز ذ٘حء ض٘ض ػ٠ِ 

 :ػ٤ِٚ ٝقرغٚ ك٢ جألقٞجٍ ج٥ض٤س

غ٣ٞس ُٞكحء د٣٘ٚ خالٍ جُٔذز جُٔكذدز ُزُي ك٢ ٝسهس ضج ُْ ٣شجؾغ دجتشز جُط٘ل٤ز ٣ٝؼشع ئر -1

 ٤ُٚ ك٢ جُٔحدز جُغحذوس..".جإلخطحس جُٔشحس ئ

كٞكوحً ُٜزج جُ٘ض ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ هحػ٢ جُط٘ل٤ز ٝهرَ ئطذجس هشجسٙ ذحُورغ ػ٠ِ جُٔذ٣ٖ ٝقرغٚ ذ٘حًء 

الٍ ٓذز ػ٠ِ ؽِد جُذجتٖ إٔ ٣خطش جُٔذ٣ٖ ذٔٞؾد ٝسهس ضر٤ِؾ، ٣ٌِٝلٚ ذٔشجؾؼس دجتشز جُط٘ل٤ز خ

أعرٞع ئٕ ًحٕ جُٔطِٞخ ض٘ل٤زٙ هشجسجً هؼحت٤حً ك٢ ؿ٤ش جُٔٞجد جُٔغطؼؿِس، أٝ خالٍ ٣ّٞ ٝجقذ ك٢ 

٠ ٖٓ ضِلٚ أٝ ٖٓ ػ٤حػٚ قحٍ ٣وؼ٢ جُغ٘ذ جُط٘ل٤ز١ ذطغ٤ِْ ش٢ء ٣خشجُٔٞجد جُٔغطؼؿِس، ًإٔ 

٢٘ ٝجُط٢ ش ك٢ جُو٤حّ ذزُي، ٝٛٞ ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحدز جُطحعؼس ٖٓ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُلِغط٤جُطأخ

 ػ٠ِ أٗٚ:ق٤ع ٗظص  ذحإلخطحس٣طؼِن أٝسدش قٌٔحً ػحٓحً ُؿ٤ٔغ ؽشم جُط٘ل٤ز ك٤ٔح 

٣ؿد إٔ ٣غرن جُط٘ل٤ز ضر٤ِؾ جُٔذ٣ٖ ذظٞسز ٖٓ جُغ٘ذ جُط٘ل٤ز١، ٝرُي ذٞسهس ضر٤ِؾ ضٞهغ ٖٓ  -1" 

  ٓأٓٞس جُط٘ل٤ز ٝضخطْ ذخحضْ دجتشز جُط٘ل٤ز.

ذحُٞكحء ذحُطضجٓٚ خالٍ عرؼس أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ  ٝضشطَٔ ٝسهس جُطر٤ِؾ ... ٝػ٠ِ ض٤ٌِق جُٔذ٣ٖ -2

جُطر٤ِؾ، ئال إٔ ٣ٌٕٞ جُغ٘ذ جُط٘ل٤ز١ ًطغ٤ِْ جألش٤حء جُط٢ ٣خش٠ ٖٓ ضِلٜح ٝػ٤حػٜح، ك٤ٌٕٞ ج٤ُٔؼحد 

 ٣ٞٓحً ٝجقذجً".

ّ ذٚ جُٔذ٣ٖ ٝهذ أؾحص جُٔششع ُِوحػ٢ ضٔذ٣ذ جُِٜٔس جُٞجسدز ك٢ جُطر٤ِؾ ئرج جهط٘غ ذؼزس ٓششٝع ٣طوذ

شجؾؼطٚ ُذجتشز جُط٘ل٤ز خالٍ جُِٜٔس جُٔٔ٘ٞقس ٣ُٚرشس عرد ػذّ ٓ
1
. 

ٍ جُٔذز أٓح ػٖ ٓؼٕٔٞ ٝسهس جُطر٤ِؾ ك٤طٔػَ ك٢ ض٤ٌِق جُٔذ٣ٖ ذؼشٝسز ٓشجؾؼس دجتشز جُط٘ل٤ز خال

أ٣س دكٞع ضطؼِن ذحُذ٣ٖ أٝ  إلذذجءؼشع ضغ٣ٞس ٓؼ٤٘س ُِٞكحء ذحُذ٣ٖ أٝ جُٔكذدز ألؾَ جُٞكحء أٝ ُ

أ٣س دكٞع ٣ط٤ف ُٚ جُوحٕٗٞ ئذذجتٜح أٓحّ دجتشز جُط٘ل٤ز إلذذجءٝذحُٔؿَٔ ئٌٗحسٙ ٤ًِحً أٝ ؾضت٤حً، 
2
 ئر 

٣حً ُٔزُس جُٔذ٣ٖ ُِٞكحء ذحُطضجٓحضٚ ٝجُطكَِ ٜٓ٘ح ئخط٤حسجً ضلحدجُـشع ٖٓ جإلخطحس ئضحقس جُلشطس أٓحّ 

                                                           
1

 .145، ص1972، ٓإعغس دجس جٌُطد، ج٣ٌُٞص 1ج٢ُ: جُط٘ل٤ز جُؿرش١ ك٢ جُوحٕٗٞ ج٣ٌُٞط٢، ؽكطك٢ ٝ 
2

رحسى ٓكٔذ ػرذ جُٔكغٖ ظحك349صعحذن، ٓشؾغ  جُوحػ٢ سجتذ ػرذ جُك٤ٔذ:  ُٓ ش: قرظ جُٔذ٣ٖ ؽش٣ن ٖٓ ؽشم جُط٘ل٤ز جُؿرش١، ، 

 . 41ص، ٤2212غط٤ش، ؾحٓؼس جُششم جألٝعؾ، جألسدٕ، دسجعس ك٢ جُوحٕٗٞ ج٣ٌُٞط٢، سعحُس ٓحؾ
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ذحُكرظ ُِٔذ٣ٖ  ِْ ٣ٞؾد جُٔششع ضر٤ِـحً كجُط٘ل٤ز جُؿرش١، ٤ُٝظ جُـشع ٓ٘ٚ ض٘ل٤ز هشجس جُكرظ، 

جُط٘ل٤ز ُْٝ ٣زػٖ ُزُي، ك٤ؼذ ك٢ ٛزٙ جُكحُس ٓوظشجً ذكن ٗلغٚ، ٝجُٔوظش أ٠ُٝ  حُٔح ضرِؾ ئخطحسؽ

ذحُخغحسز
1
. 

جُط٘ل٤ز ك٢ جُٔٞػذ ٣طخز أقذ ٓٞهل٤ٖ، كآح إٔ ال ٣كؼش ُذجتشز  كوذٝذؼذ ضغِْ جُٔذ٣ٖ ُٜزج جُطر٤ِؾ 

ػ٠ِ ؽِد  جُط٘ل٤ز ذ٘حءً ُْ ٣رذ١ أ٣س أػزجس ُؼذّ قؼٞسٙ، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ٣ؿٞص ُوحػ٢ ٝجُٔكذد 

، رُي إٔ ػذّ ٓشجؾؼطٚ دجتشز جُط٘ل٤ز دٕٝ ػزس ٣ورِٚ جُوحػ٢ أٝ ػذّ ٚجُٔكٌّٞ ُٚ إٔ ٣وشس قرغ

ػشع ضغ٣ٞس ٓ٘حعرس ٣ورِٜح جُٔذ٣ٖ خالٍ جُٔذز جُٔٔ٘ٞقس ُٚ ٣ؼذ جعطٜطحسجً ٓ٘ٚ ذكوٞم جُذجتٖ
2
. 

ٞ قؼٞسٙ أٓحّ دجتشز جُط٘ل٤ز ًٔح أٓح جُٔٞهق جُػح٢ٗ جُز١ هذ ٣طخزٙ جُٔذ٣ٖ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذحُذ٣ٖ كٜ

ٝسد ك٢ جإلخطحس ٝئهشجسٙ ذحُذ٣ٖ أٝ ذؿضء ٓ٘ٚ، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ٣٘لز ٓح ضْ جإلهشجس ذٚ ضطر٤وحً ُ٘ض 

 ( ض٘ل٤ز كِغط٢٘٤ ٝجُط٢ ؾحء ك٤ٜح:31جُٔحدز )

٣ٝٞهغ ػ٤ِٚ ٖٓ جُٔذ٣ٖ هشجس ك٢ ٓكؼش جُط٘ل٤ز أهش جُٔذ٣ٖ ذحُذ٣ٖ أٝ ذوغْ ٓ٘ٚ ٣ذٕٝ جإل " ئرج

 هشجس ذٚ".دجتشز جُط٘ل٤ز ذط٘ل٤ز ٓح ؾشٟ جإل جُط٘ل٤ز، ٝضوّٞ ٝهحػ٢

٤ز ٓح ؾشٟ ط٘لضغطٔش دجتشز جُط٘ل٤ز ذًٔح هذ ٣كؼش جُٔذ٣ٖ ٣ٝذػ٢ ٝكحءٙ ذؿضء ٖٓ جُذ٣ٖ، كٜ٘ح 

ٖٓ ٝكحء ذؿضء ٖٓ ٝػ٠ِ جُٔذ٣ٖ ٓشجؾؼس جُٔكٌٔس جُٔخطظس إلغرحش طكس ٓح ٣ذػ٤ٚ  ،هشجس ذٚجإل

 ( ض٘ل٤ز كِغط٢٘٤ ق٤ع ٝسد ك٤ٜح:33)ص ذٚ جُٔحدز جُذ٣ٖ، ٝٛٞ ٓح هؼ

" ئرج ُْ ٣ٌ٘ش جُٔذ٣ٖ جُذ٣ٖ ٌُٝ٘ٚ جدػ٠ جُٞكحء ذؿضء ٓ٘ٚ كإ دجتشز جُط٘ل٤ز ضٞجطَ جُط٘ل٤ز ك٢ قذٝد 

 ٓح ٣ذػ٤ٚ". إلغرحشٓح أهش ذٚ، ٝػ٠ِ جُٔذ٣ٖ ٓشجؾؼس جُٔكٌٔس جُٔخطظس 

ُٞكحتٚ ذحُذ٣ٖ  ك٢ رٓطٚ ٤حٓٚهأٓح ئٕ قؼش جُٔذ٣ٖ ٌُٝ٘ٚ أٌٗش جُذ٣ٖ أٝ جػطشع أٝ أٌٗش جعطٔشجس 

ٓح ٝهغ  إلغرحشٓ٘ٚ، ك٤ٌِق جُذجتٖ ذٔشجؾؼس جُٔكٌٔس جُٔخطظس  ُٚ جُذجتٖ إلذشجءأٝ ُغوٞؽٚ أٝ 

جُٔخطظشز جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ هحٕٗٞ  ذحإلؾشجءجشضوحّ جُذػٟٞ جإلٌٗحس ك٤ٚ، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس 

أطٍٞ جُٔكحًٔحش
3

ئرج جػطشع جُٔذ٣ٖ ك٢ ( ٖٓ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز: " 32، ٝٛزج ٓح ؾحء ك٢ جُٔحدز )

ج٤ُٔؼحد جُٔكذد ٝأٌٗش جُذ٣ٖ أٝ ذؼؼٚ أٝ أٌٗش جعطٔشجس ه٤حٓٚ ك٢ رٓطٚ، ًِق جُذجتٖ ذٔشجؾؼس 

                                                           
1

 .3/6/2211ذطحس٣خ  ،(224/2211جعطث٘حف ض٘ل٤ز، سجّ هللا، هشجس سهْ ) 
2

 .2/12/2222( ذطحس٣خ 274/2222ٝٛٞ ٓح ٝسد ك٢ هشجس ُٔكٌٔس جعطث٘حف سجّ هللا ك٢ جُوشجس جُط٘ل٤ز١ سهْ ) 
3

 (.265-259، جُٔٞجد )2221( ُغ٘س 2هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س سهْ ) 
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جُٔخطظشز ٝكوحً ألقٌحّ  ذحإلؾشجءجشٌٗحس ػ٤ِٚ ٝضوحّ جُذػٟٞ ٓح ٝهغ جإل إلغرحشجُٔكٌٔس جُٔخطظس 

جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س"هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش 
1
. 

ػٖ جُطغ٣ٞس جُط٢ هذ ٣ؼشػٜح جُٔذ٣ٖ ك٢ٜ ًٔح ٣ؼشكٜح جُرؼغ ذأٜٗح " ؽِد قَ ُِذ٣ٖ عٞجء ٝ

ذطوغ٤طٚ أٝ ذحُطخل٤غ ٖٓ دكؼٚ ًحٓالً أٝ ذطأؾ٤ِٚ، ٖٝٓ غْ دكؼٚ ًحٓالً أٝ ؿ٤ش رُي، ٝض٘ؼوذ ذٔؿشد 

جُؼوذ ذ٤ٖ جُطشك٤ٖ"ٓٞجكوس جُذجتٖ ػ٤ِٜح، ك٢ٜ ذٔػحذس 
2
. 

شع جُلِغط٢٘٤ ٗغرس ٓؼ٤٘س ًٔح كؼِص ذؼغ جُطشش٣ؼحشٝٛزٙ جُطغ٣ٞس ُْ  ٣شطشؽ ك٤ٜح جُٔش
3

، ٝئٗٔح 

ئر ُٞ ًحٕ ذٔوذٝس جُٔذ٣ٖ جُٞكحء ذحُذ٣ٖ ٝضأًذ  ،إٔ ضط٘حعد ٓغ ٓوذسز جُٔكٌّٞ ػ٤ِٜٚح كوؾ جشطشؽ ك٤

كال قحؾس ذؼذ رُي إلػطحتٚ جُلشطس ُؼشع جُطغ٣ٞسهحػ٢ جُط٘ل٤ز ٖٓ ٓوذسضٚ 
4
ٝذٔح إٔ جُذجتٖ .  

سأ٣ٚ  إلذذجءػشع ٛزٙ جُطغ٣ٞس ػ٤ِٚ  جُٔذ٤ٗٞ٣س، كوذ أٝؾد جُٔششعٛٞ طحقد جُكن ك٢ ػالهس 

أعرحخ ٓٞؾرس ُِشكغ ٝضورِٜح دجتشز جُط٘ل٤ز ٓرذ٣ح ٜح٣شكؼ ك٤ٜح، كآح إٔ
5

، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ضؼوذ 

ذ٣ٖ ٤ُٝظ ُكرغٚٔجُ جهطذجس إلغرحشجُٔكٌٔس ؾِغس ض٘ل٤ز٣س 
6

ٝئٓح إٔ ٣ورِٜح، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ٣طْ ، 

جُشؾٞع ػٜ٘ح ٝال ٜح ٝال ٤غ ذؼذ رُي أ١ ٖٓ ؽشك٤ٜح جُطكَِ ٓ٘جُط٘ل٤ز، ٝال ٣غططك٢ دجتشز ئغرحضٜح 

 ُـحتٜح ئال ذحُطشجػ٢.ضؼذ٣ِٜح أٝ ئ

ًٔح ُْ ٣ؼغ جُٔششع ٓؼ٤حسجً ٓؼ٤٘حً ُٔذٟ ض٘حعد جُطغ٣ٞس جُٔؼشٝػس ٓغ ٓوذسز جُٔذ٣ٖ ٖٓ ػذٓٚ 

دػٞز جُطشك٤ٖ ٝعٔحع ٝئٗٔح ضشى أٓش ضوذ٣شٛح ُوحػ٢ جُط٘ل٤ز ذٔٞؾد عِطس ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ خالُٜح 

أهٞجٍ ًَ ٜٓ٘ٔح ُِطأًذ ٝجُطكون ٖٓ ئٌٓح٤ٗحش جُٔذ٣ٖ جُٔحد٣س ٝٓؼشكس ٓذٟ جهطذجسٙ ػ٠ِ جُٞكحء ذذ٣٘ٚ 

ٝئطذجس جُوشجس جُٔ٘حعد، ٣ٌٕٝٞ هشجس جُوحػ٢ ذورٍٞ جُطوغ٤ؾ أٝ ذشكؼٚ، ٝهشجسٙ ذض٣حدز ه٤ٔس 

جُوغؾ أٝ ضخل٤ؼٚ ؿ٤ش هحذَ ُالعطث٘حف
7
. 

 

                                                           
1

 .13/7/2212( ذطحس٣خ 537/2212سهْ )ٝجٗظش هشجس ٓكٌٔس جعطث٘حف سجّ هللا ك٢ جُوشجس جُط٘ل٤ز١  
2

ج٣٘حط ٓكٔذ ؾٔؼس ع٤ِٔحٕ جُذقذٝـ: سعحُس ٓحؾ٤غط٤ش، قرظ جُٔذ٣ٖ " دسجعس ضك٤ِ٤ِس ٓوحسٗس ذ٤ٖ أقٌحّ جُلوٚ جالعال٢ٓ ٝهحٕٗٞ جُط٘ل٤ز  

 .79، ص2213ؿضز  -، ٓوذٓس ُؿحٓؼس جألصٛش2225( ُغ٘س 23جُلِغط٢٘٤ سهْ )
3

%( ٖٓ 25وَ ػٖ )ذذكغ ٓح ال ٣، ق٤ع أٝطص 2227( ُغ٘س 25( ٖٓ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جألسد٢ٗ سهْ )22/1جُٔششع جألسد٢ٗ ك٢ جُٔحدز ) 

 ه٤ٔس جُذ٣ٖ.
4

 .2/4/2212( ذطحس٣خ 252/2212جعطث٘حف ض٘ل٤ز سجّ هللا سهْ ) 
5

ذٔح ٢ِ٣ " سؾٞع هحػ٢ جُط٘ل٤ز ػٖ  23/3/2211 ( ذطحس٣خ336/2211كوذ هؼص ٓكٌٔس جعطث٘حف سجّ هللا ك٢ هشجسٛح جُط٘ل٤ز١ سهْ ) 

هشجسٙ ذطؼ٤٤ٖ ؾِغس ئغرحش جهطذجس ٝذحُطح٢ُ قرظ جُٔغطأٗق ػ٠ِ رُي جألعحط ٛٞ ك٢ ٌٓحٗٚ، ألٕ ٓٞهق جُٔكٌّٞ ُٚ هذ ؾذد سكؼٚ ُِطغ٣ٞس 

س جُوؼ٤س جُط٘ل٤ز٣س ٖٓ ٗحق٤س ػ٠ِ أعحط أٜٗح ٓوذٓس ذؼذ كٞجش جُٔذز جُوح٤ٗٞٗس، ٝق٤ع إٔ ٓٞهق ٝؽِرحش جُٔكٌّٞ ُٚ ٢ٛ جُط٢ ضكذد ٓغح

 جُكرظ أٝ جُط٘حصٍ ػ٘ٚ".
6

 .12/7/2212( ذطحس٣خ 525/2212هْ )جعطث٘حف ض٘ل٤ز سجّ هللا س 
7

( ذطحس٣خ 622/2213جُٔحدز جُخحٓغس ٖٓ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُلِغط٢٘٤، ٝٛٞ ٓح ٝسد أ٣ؼحً ك٢ هشجس ٓكٌٔس جعطث٘حف ؿضز سهْ ) 

25/9/2213. 
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ٚٔز١دخ ٌّب ثبششٖ ِٓ ٓ ٌمبػٟ اٌزٕف١ز ثٕبًء عٍٝ ث١ٕخ شف٠ٛخ أٚ خط١خ اٌثبٟٔ: إرا رج١ ّطٍتاٌ

 رحم١مبد ِب ٠ٍٟ:

: أْ اٌّذ٠ٓ وبْ ٠ٍّه أٚ أٔٗ ٚطً ١ٌذٖ ِٕز طذٚس اٌحىُ ِب ٠ىفٟ ٌزّى١ٕٗ ِٓ دفع اٌفشع األٚي

األداء  اٌّجبٌغ اٌّحىَٛ ثٙب ع١ٍٗ أٚ ِب رجمٝ ِٕٙب ثال دفع أٚ ِٓ دفع لسؾ ِٓ د٠ٓ ِسزحك

خشاء ٚثأٔٗ سفغ أٚ أًّ٘ اٌذفعِب رعٙذ ثٗ فٟ اإل ثّمزؼٝ
1
. 

ذ٘حًء ػ٠ِ ٓح عرن كوذ أؾحص جُٔششع ُوحػ٢ جُط٘ل٤ز قرظ جُٔذ٣ٖ ذ٘حًء ػ٠ِ ؽِد جُٔكٌّٞ ُٚ ئرج 

٘ٚ جٓط٘غ ػٖ رُي غرص ُِوحػ٢ ذ٘حًء ػ٠ِ ٓح ٣ؿش٣ٚ ٖٓ ضكو٤وحش ذإٔ جُٔذ٣ٖ هحدس ػ٠ِ جُٞكحء ٌُٝ

، ٝهذ هظش جُٔششع قٌْ ٛزٙ جُكحُس جُٔششع ك٢ ٛزٙ جُكحُس ٓٔحؽالئػشجسجً ذحُذجتٖ، ق٤ع جػطرشٙ 

ػ٠ِ ػذّ ٝكحء جُٔذ٣ٖ ذحُٔرحُؾ جُٔكٌّٞ ذٜح ػ٤ِٚ، ك٢ ق٤ٖ ًحٕ ٣طٞؾد إٔ ضشَٔ ٛزٙ جُكحُس ؾ٤ٔغ 

 جُٔكشس ذٜح ع٘ذ ض٘ل٤ز١.جُػحذطس ك٢ رٓطٚ جُٔرحُؾ 

ُٜح ٢ٛٝ قحُس غرٞش ضرذٍ  ًٔح ٣إخز ػ٠ِ جُٔششع أٗٚ ُْ ٣ططشم ُكحُس ٖٓ جأل٤ٔٛس ذٌٔحٕ جُططشم

أقٞجٍ جُٔذ٣ٖ جُٔحد٣س ُألعٞأ، ذك٤ع أطرف ؿ٤ش هحدس ػ٠ِ جُٞكحء ذحألهغحؽ جُ٘حضؿس ػٖ جُطغ٣ٞس 

ػ٤ِٚ ذٞجعطس هحػ٢ جُط٘ل٤ز، كَٜ ٣ٌٖٔ ضؼذ٣َ ٛزٙ  ذؼذ ٓٞجكوس جُذجتٖ ػ٤ِٜح ػ٘ذٓح ػشػٜح جُٔذ٣ٖ

 جُطغ٣ٞس ٗط٤ؿس ضرذٍ جُكحٍ ُألعٞأ؟

ؾشجء ضكو٤وحً ُِؼذجُس، ذك٤ع ٣ٌٖٔ إٔ ضؼذٍ ٛزٙ جص جضخحر ٛزج جإل٣زٛد سأ١ ك٢ جُلوٚ ئ٠ُ ؾٞ

جُطغ٣ٞس ُطط٘حعد ٓغ ٓح آُص ئ٤ُٚ أقٞجٍ جُٔذ٣ٖ جُٔحد٣س
2

، ٝأٓح عرن ٓٞجكوس جُذجتٖ ػ٠ِ جُطغ٣ٞس كٜزج 

ال ٣ٔ٘غ ٓشجؾؼس جُطشك٤ٖ ُطؼذ٣َ ضِي جُطغ٣ٞس، ئر إٔ جُطغ٣ٞس ك٢ أؿِد جألق٤حٕ ؿ٤ش سػحت٤س
3
. 

اٌّذ٠ٓ ٚ٘ت أٚ ٔمً أٚ سٍُ ٌٍغ١ش ش١ئبً ِٓ أِٛاٌٗ أٚ سّح ٌغ١شٖ ثئخشاء رٌه  : أْاٌفشع اٌثبٟٔ

ٌٝ ِٕع اٌذائٓ ِٓ اسز١فبء ِب حىُ ٌٗ ثٗ رأ١ِٕبً ٌذ٠ٓ أٚ أخفبٖ ِّب أدٜ إ أٚ ٚػع ش١ئبً ِٓ أِٛاٌٗ

و١ٍبً أٚ خضئ١بً 
4
. 

ئرج ضر٤ٖ جسضٌحذٚ  ٓح ٛٞ ٓذ٣ٖ ذأدجتٚ ئؾرحسج ُٚ ػ٠ِ أدجءقرظ جُٔذ٣ٖ عٔف جُٔششع ُوحػ٢ جُط٘ل٤ز 

سٛح جُٔششع ُٔظِكس ضخَ ذحُؼٔحٗس جُؼحٓس جُط٢ هشئقذٟ جُكحالش جُغحذوس جُط٢ ٖٓ شأٜٗح إٔ 

جُذجتٖ، ئر ؾ٤ٔغ أٓٞجٍ جُٔذ٣ٖ ػحٓ٘س ُِٞكحء ذذ٣ٞٗٚ
5

ٖٓ ٓالءز جُٔذ٣ٖ  ، ٝٛزٙ جُطظشكحش ضوَِ

                                                           
1

 ٖٓ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُلِغط٢٘٤. /أ156/2جُٔحدز  
2

 .44عحذن، صٓرحسى ٓكٔذ ػرذ جُٔكغٖ: ٓشؾغ  
3

ك٢ جُلوٚ جالعال٢ٓ ٝجُوحٕٗٞ جألسد٢ٗ، ٓؿِس جُشش٣ؼس ٝجُوحٕٗٞ، جُؼذد ٓكٔذ خِق ذ٢٘ عالٓس ٝخ٤ِق ػ٤ق هللا آؿح: قرظ جُٔذ٣ٖ  

 .412، ص2211جُغحذغ ٝجألسذؼٕٞ، ٤ُٞ٣ٞ 
4

 .( ض٘ل٤ز كِغط٢٘٤/خ156/2جُٔحدز ) 
5

 ( ض٘ل٤ز كِغط42.٢٘٤جُٔحدز ) 
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ٜذف قشٓحٕ جُذجت٤ٖ٘ ٖٓ جُٔح٤ُس جُؼحٓ٘س ُٜزج جُٞكحء ٓٔح هذ ٣ؼطرش ٝع٤ِس جُٔذ٣ٖ ُطٜش٣د أٓٞجُٚ ذ

جعط٤لحء قوٞهْٜ، ٝػ٤ِٚ كإ جُٔذ٣ٖ جُز١ ٣طٜشخ ٖٓ جُٞكحء ذذ٣ٞٗٚ ؾذ٣ش ذٚ جُكرظ، ُِٝذجتٖ ئغرحش 

ٛزٙ جُطظشكحش جُط٢ أضحٛح جُٔذ٣ٖ ئػشجسجً ذٚ ذؿ٤ٔغ ؽشم جإلغرحش
1
. 

: أْ اٌّذ٠ٓ ٠ٕٛٞ اٌفشاس فٟ ح١ٓ أٔٗ ٌُ ٠ىشف أِٛاي ٌٗ ٚالعخ ػّٓ اخزظبص اٌفشع اٌثبٌث

حبوُ اٌجالد رىفٟ ٌٛفبء اٌذ٠ٓ اٌّحىَٛ ثٗ أٚ ٌُ ٠عؾ وفبٌخ عٍٝ دفعِٗ
2
. 

جػطرش جُٔششع ذإٔ ػضّ جُٔذ٣ٖ ػ٠ِ جُلشجس د٤ُالً ػ٠ِ ضٔشدٙ ٝٓٔحؽِطٚ ٝعٞء ٤ٗطٚ ق٤حٍ جُٞكحء 

 ٠ُ قوٚ.ٝطٞالً ئذحُذ٣ٖ، ٝٛٞ ٓح ٣طؼزس ٓؼٚ ٓطحذؼس جُذجتٖ إلؾشجءجش جُط٘ل٤ز 

ٝػ٤ِٚ ئرج جهط٘غ هحػ٢ جُط٘ل٤ز ذإٔ ُذٟ جُٔذ٣ٖ ٤ٗس جُلشجس دٕٝ إٔ ٣ظٜش أٓٞجُٚ أٝ ٣وذّ ًل٤الً ٤ِٓثحً 

ُِذ٣ٖ، كِٚ إٔ ٣وشس قرغٚ ٢ً ال ٣ٜشخ أٓٞجُٚ خحسؼ جُرالد ٣ٝطرؼٜح ٝرُي ئػشجسجً ذحُذجتٖ، ك٤ؼذ 

كرظٝعِططٚ جُط٢ خُٞٚ ئ٣حٛح جُوحٕٗٞ ذطِد جُرُي ٖٓ هر٤َ جُطلش٣ؾ ك٢ قن جُذجتٖ 
3
. 

ُٝٚ ك٢ عر٤َ رُي جالغرحش  -كارج أٝسد جُذجتٖ أدُس ٣وط٘غ ذٜح هحػ٢ جُط٘ل٤ز ػ٠ِ جقطٔحٍ كشجس جُٔذ٣ٖ 

 ؾحص ُِوحػ٢ إٔ ٣وشس قرغٚ.  -ذٌحكس ؽشم جالغرحش

 اٌثبٌث: حجس اٌّذ٠ٓ ٌعذَ رس١ٍّٗ اٌشٟء اٌّمشس رس١ٍّٗ: اٌّطٍت

جُط٘ل٤ز جُلِغط٢٘٤ ػٖٔ أقٌحّ جُط٘ل٤ز جُٔرحشش. ( ٖٓ هحٕٗٞ 64أٝسد جُٔششع ٛزٙ جُكحُس ك٢ جُٔحدز )

قرظ زج جُ٘ض ئؾحصز جُٔششع جُلِغط٢٘٤ جُٞجسدز ك٢ جُلظَ جألٍٝ ٖٓ جُرحخ جُػح٢ٗ، ٣ٝطؼف ٖٓ ٛ

٘غ جُٔكٌّٞ ْ ٣ٌٖ جُش٢ء ظحٛشجً ُِؼ٤حٕ ُْٝ ٣وضّ ذطغ٤ِْ ٓح قٌْ ػ٤ِٚ ذطغ٤ِٔٚ، ُٝطُْ ٣ِجُٔذ٣ٖ جُز١ 

٘غ ػ٤حع ٛزج جُش٢ء، ذٔؼ٠٘ أٗٚ ُْ ٣وٖ أدُس ضػرص ضِق أٝ ػ٤ِٚ هحػ٢ جُط٘ل٤ز ذظكس ٓح عحهٚ ٓ

جُط٘ل٤ز ذطغ٤ِْ ٓح قٌْ ػ٤ِٚ ضغ٤ِٔٚ، ٝٛزج ٓح ٝسد ك٢ جُر٘ذ جألٍٝ ٖٓ جُ٘ض  ذحعطكحُسجُوحػ٢ 

جُٔزًٞس، ق٤ع ٗض ػ٠ِ أٗٚ: " ئرج ُْ ٣زػٖ جُٔذ٣ٖ ك٢ جُغ٘ذ جُط٘ل٤ز١ ٣ٝغِْ ذشػحٙ جُش٢ء 

ش٢ء ظحٛشجً ُِؼ٤حٕ ٝػؿض جُٔذ٣ٖ ػٖ ضوذ٣ْ أدُس ًحك٤س ػ٠ِ جُٔؼ٤ٖ ٝجؾد جُطغ٤ِْ، ُْٝ ٣ٌٖ رُي جُ

ؾشجءجش جُكرظ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ ًٚ أٝ ػ٤حػٚ ٣ؿٞص قرغٚ ٝكوحً إلضِق جُش٢ء أٝ ٛال

جُوحٕٗٞ"
4
. 

                                                           
1

 .342، ص1993د. أقٔذ ٛ٘ذ١: أطٍٞ جُط٘ل٤ز، جُذجس جُؿحٓؼ٤س جُؿذ٣ذز، جالعٌ٘ذس٣س  
2

 /ؼ( ض٘ل٤ز كِغط156/2.٢٘٤جُٔحدز ) 
3

 .342، ص 2211ػرذ جُلطحـ ػض٢ٓ: جُٞع٤ؾ ك٢ هحٕٗٞ جُٔشجكؼحش ج٣ٌُٞط٢، ٓإعغس دجس جٌُطد، ج٣ٌُٞص،   
4

، ٝجُوشجس 14/1/2214( ذطحس٣خ 26/2214ٓكٌٔس جعطث٘حف سجّ هللا ك٢ جُؼذ٣ذ ٖٓ هشجسجضٜح ٜٝٓ٘ح، جُوشجس سهْ )ٝهذ أًذش ٛزج جُٔرذأ  

 .12/1/2214( ذطحس٣خ 79/2214، ٝجُوشجس سهْ )11/3/2214( ذطحس٣خ 565/2214سهْ )
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أٓح ئٕ جعططحع جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ جه٘حع هحػ٢ جُط٘ل٤ز ذٔٞؾد ٓح عحهٚ ٖٓ أدُس ػ٠ِ ضِق جُش٢ء أٝ 

ػ٠ِ جُٞكحء ذغرد جُوٞز جُوحٛشز ٙطضجٓٚ ٝصجُص ئٌٓح٤ٗس جؾرحسػ٤حػٚ ُغرد ال ٣ذ ُٚ ك٤ٚ صجٍ جُ
1

 ،

( أػالٙ ئرج 1ٝٛٞ ٓح ٝسد ك٢ جُر٘ذ جُػح٢ٗ ٖٓ جُ٘ض أػالٙ ق٤ع ؾحء ك٤ٚ " ال ضطرن أقٌحّ جُر٘ذ )

 ًحٕ ػذّ جُطغ٤ِْ ٗحشثحً ػٖ عرد ال ٣ذ ُِٔذ٣ٖ ك٤ٚ".

ذطغ٤ِْ جألػ٤حٕ جُط٢ قٌْ ػ٠ِ ٣ٝالقع ػ٠ِ ٛزج جُ٘ض جُز١ أٝسدٙ جُٔششع جُلِغط٢٘٤ ٝجُوحػ٢ 

جالُطضجّ ذطغ٤ِْ جُظـ٤ش جُز١ ػٜذ ئ٤ُٚ  ّجُٔذ٣ٖ ذطغ٤ِٜٔح أٗٚ ُْ ٣٘ض ك٢ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز ػ٠ِ قٌْ ػذ

ذكلظٚ أٝ ذط٘ل٤ز قٌْ جُٔشحٛذز ذحُشؿْ ٖٓ أ٤ٔٛس ٛزٙ جُكحُس جُط٢ ٗظٔطٜح ٓؼظْ جُطشش٣ؼحش
2

، ٝال 

ٗطلن ٓغ جُرؼغ
3
ذط٘ل٤ز هشجس جُؼْ  طضجُّ( ػ٠ِ ػذّ جال64ز )جُز١ ٣شٟ جٌٓح٤ٗس ضطر٤ن ٗض جُٔحد 

رُي إٔ ٛزج جُ٘ض خحص ذحألش٤حء ٣ٝخشؼ جُظـ٤ش ػٖ ٓلّٜٞ جُش٢ء جُز١ ٣٘طرن أٝ جُٔشحٛذز، 

 ػ٤ِٚ ٛزج جُ٘ض.

 17جُوشجس ذوحٕٗٞ سهْ  ذٔٞؾدكوذ ضذجسى ٛزج جُ٘وض  -ٝخ٤شجَ كؼَ –ٌُٖٝ جُٔششع جُلِغط٢٘٤ 

ُِ٘ض ػ٠ِ ٛزٙ جُكحُس ُطؼِوٜح ٔٞػغ جُطر٤ؼ٢ جُذشإٔ جُط٘ل٤ز جُششػ٢ ٝٛزج ٛٞ  2216ُغ٘س 

ػ٠ِ ج٥ض٢: " ػ٠ِ جُشؿْ  ٓ٘ٚ (15/1ٗض ك٢ جُٔحدز )ذٔغأُس ٖٓ ٓغحتَ جألقٞجٍ جُشخظ٤س، ئر 

ٛزج جُوشجس ذوحٕٗٞ ٣ؿٞص قرظ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ئ٠ُ ق٤ٖ  ٖٓ (14ٝ  13) ٓٔح ٝسد ك٢ جُٔحدض٤ٖ

ضغ٤ِْ جُظـ٤ش أٝ ػذّ جالُطضجّ ذط٘ل٤ز قٌْ جُٔشحٛذز أٝ جالعطؼحكس أٝ  ػٖ ئرػحٗٚ ػ٘ذ جالٓط٘حع 

 جالططكحخ، ٝرُي ذ٘حًء ػ٠ِ ؽِد جُٔكٌّٞ ُٚ".

ٝذ٘حًء ػ٠ِ ٛزج جُ٘ض كوذ جسضأٟ جُٔششع جُلِغط٢٘٤ ٝضكو٤وحً ُٔظِكس جُظـ٤ش إٔ قرظ جُٔذ٣ٖ 

ط٠ ٣وّٞ ذطغ٤ِٔٚ ألٕ ػذّ جُٔٔط٘غ ػٖ جُطغ٤ِْ أٝ جُٔشحٛذز ٣ؼطرش ٝع٤ِس ٓؿذ٣س ُِؼـؾ ػ٤ِٚ ق

أػط٠ جُٔششع ُوحػ٢  ٖٔ ضؿد ُٚ جُشػح٣س، ُزٟجُطغ٤ِْ ذحُشؿْ ٖٓ جُوشجس هذ ٣ِكن جُؼشس ذ

جُط٘ل٤ز طالق٤س ٝجعؼس ٖٓ ق٤ع ٓذز جُكرظ، كِْ ٣كذد ٓذز ٓؼ٤٘س ُِكرظ ك٢ ٛزٙ جُكحُس، ٝذزُي هذ 

ذطغ٤ِْ جُظـ٤ش ٌُٝ٘ٚ  ٣غطٔش جُكرظ ُٔذز ؽ٣ِٞس ؽحُٔح إٔ جُوحػ٢ ٓوط٘غ ذوذسز جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ

ٓٔط٘غ، ك٤غطٔش جُكرظ قط٠ ٣زػٖ ٣ٝغِْ جُظـ٤ش
4
. 

 

 

                                                           
1

 .121، ص2212: جُط٘ل٤ز جُؿرش١، جُطرؼس جُػح٤ٗس، كِغط٤ٖ ػرذ هللا خ٤َِ جُلشج 
2

 ( ٖٓ هحٕٗٞ جُٔشجكؼحش ج٣ٌُٞط272.٢( ٖٓ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جألسد٢ٗ، ٝجُٔحدز ) 4/خ/22جُٔحدز )ٜٝٓ٘ح  
3

ٌٓطرس جُشحَٓ ُِطرحػس  ،دسجعس ٓوحسٗس ذٔوطؼ٠ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُلِغط٢٘٤، أعحٓس ج٤ٌُال٢ٗ: أقٌحّ جُط٘ل٤ز ك٢ جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س  

 .327، ص2217، كِغط٤ٖ 3ٝجُطٞص٣غ، ؽ
4

 .42عحذن، صٔذ ػرذ جُٔكغٖ ظحكش: ٓشؾغ ٓرحسى ٓك 
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 اٌثبٟٔ جحثاٌّ

 الزذاسٖ حبالد حجس اٌّذ٠ٓ دْٚ حبخخ إلثجبد

هشجس  جضخحرغرحش جُٔوذسز ػ٠ِ جُٞكحء إلٌٓح٤ٗس طػ٠٘ جُٔششع جُلِغط٢٘٤ ٖٓ ػشٝسز ئكوذ جع

ذحُكرظ قحالش خحطس قذدٛح ػ٠ِ عر٤َ جُكظش، ذك٤ع أضحـ ُوحػ٢ جُط٘ل٤ز ٝذ٘حًء ػ٠ِ ؽِد 

جُذجتٖ إٔ ٣وشس قرغْٜ ئٕ جٓط٘ؼٞج ػٖ جُٞكحء دٕٝ قحؾس ُِطكون ٖٓ ٓوذسضْٜ جُٔح٤ُس، ٝٛزٙ 

سد ك٤ٜح ٓح ٢ِ٣: " ال ٖٓ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز، ق٤ع ٝ( 163جُكحالش ٗض ػ٤ِٜح جُٔششع ك٢ جُٔحدز )

 غرحش جهطذجس جألشخحص جُٔزًٞس٣ٖ أدٗحٙ ػ٘ذ ؽِد قرغْٜ: ُطِد ئ قحؾس

 جُز٣ٖ طّذم ًحضد جُؼذٍ ػ٠ِ جهطذجسْٛ ٝجُز٣ٖ ًلِٞج جُٔذ٣ٖ ك٢ دجتشز جُط٘ل٤ز. -1

 جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذحُكوٞم جُشخظ٤س جُ٘حشثس ػٖ ؾشّ دٕٝ قحؾس إلغرحش جهطذجسٙ. -2

أٝ جألهحسخ ئرج جٓط٘غ ػٖ دكؼٜح دٕٝ قحؾس جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذ٘لوس ُِضٝؾس أٝ جألطٍٞ أٝ جُلشٝع  -3

 إلغرحش جهطذجسٙ.

 إلغرحشٓوحذَ ٓح ك٢ قٞصز جُٔذ٣ٖ، ًؼوذ جُر٤غ أٝ جُطأ٤ٖٓ كال قحؾس ُٚ  ذ٣ٖ ٗحشة ػٔحجُٔذ٣ٖ ذ -4

 جهطذجسٙ.

جُٔوذسز ضطٔػَ ك٢ غرحش قحؾس إلٝػ٤ِٚ ٖٝٓ خالٍ ٛزج جُ٘ض ٣طر٤ٖ ُ٘ح ذإٔ قحالش جُكرظ دٕٝ 

 ج٥ض٤س: ٔطحُدجُ
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 :ٚاٌز٠ٓ وفٍٛا اٌّذ٠ٓ فٟ دائشح اٌزٕف١ز األٚي: ِٓ طبدق اٌىبرت اٌعذي عٍٝ الزذاسُ٘ ّطٍتاٌ

ؾس إلغرحضٜح ػ٠ِ ٝؾٚ آخش ٓغأُس ال قحػ٠ِ جُٞكحء ذحُذ٣ٖ جُٔذ٣ٖ أٝ ًل٤ِٚ  هشس جُٔششع ذإٔ ٓوذسز

كٔظحدهس جٌُحضد جُؼذٍ ضْ غرٞضٜح سع٤ٔحً ٖٓ خالٍ ٓظحدهس جٌُحضد جُؼذٍ ػ٠ِ ٛزج جالهطذجس، ذؼذ إٔ 

وذسز جُٔح٤ُس ُذ٣ٚٔػ٠ِ جُٔغط٘ذ ضؼط٤ٚ جُظلس جٌُل٤ِس ذؼذّ جكطشجع ٝؾٞد ٓح ٣خحُق ؽر٤ؼس جُ
1
. 

ذٝجتش جُط٘ل٤ز ٝجٌُحضد جُؼذٍ ال ضورَ جٌُلحُس ئرج ُْ ٣ٌٖ جٌُل٤َ هحدسجً ػ٠ِ جُٞكحء ذٜح، ٝغرٞش ك

جٌُحضد جُؼذٍ ػ٠ِ جهطذجسٙ ذأ١ طٞسز وذسز ك٢ ٛزٙ جُكحُس هذ ٣طحٍ جُٔذ٣ٖ ٗلغٚ جُز١ طذم ٔجُ

ًحٗص
2
. 

وذسز ػ٠ِ جُٞكحء ٖٓ ؾحٗد ٔضـ٤ش جُ ُْ ٣أخز ك٢ ٛزٙ جُكحُس ذحقطٔح٤ُسإٔ جُٔششع جُلِغط٢٘٤ ئاّل 

جُٔذ٣ٖ أٝ ٖٓ ؾحٗد جٌُل٤َ، ئر أٗٚ ٖٓ جُٔكطَٔ قذٝظ ٝهحتغ ؾذ٣ذز ضإغش ك٢ جُٔالءز جُٔح٤ُس ُِٔذ٣ٖ 

، كٌحٕ الذذ ٖٓ ٓ٘ف جُٞكحء ذٔح ضْ ئهشجسٙ ٖٓ هحػ٢ جُط٘ل٤ز كطؿؼَ أ١ ٜٓ٘ٔح ٓطؼػشج ك٢ أٝ جٌُل٤َ

 ئٕ غرصٝٛٞ ، ٜٓ٘ٔح ُألعٞأ أل١ ًَ ٜٓ٘ٔح جُلشطس ُطوذ٣ْ أدُس ؾذ٣ذز ػ٠ِ ضرذٍ جألقٞجٍ جُٔح٤ُس 

 ٓح ضوطؼ٤ٚ ٝٛزجدكغ جُٔرحُؾ جُٔكٌّٞ ذٜح ػ٤ِٚ،  ؿ٤ش هحدس ػ٠ًَِ ٜٓ٘ٔح ٣ظرف ٣إد١ ئ٠ُ إٔ 

ؾشجءجش جُٔذ٤ٗس جالضكحد١ ٓحسجض٢ ك٢ هحٕٗٞ جإلجالضكحد١ جإل جُٔششع ٗض ػ٤ِٚٝهٞجػذ جُؼذجُس، 

 ( ػ٠ِ ٓح ٢ِ٣: 322/2ك٢ جُٔحدز ) 1992( ُغ٘س 11سهْ )

٣ؼطرش جُٔذ٣ٖ ٓوطذسجً ٣ٝظذس هحػ٢ جُط٘ل٤ز أٓشجً ذكرغٚ ئرج جٓط٘غ ػٖ جُٞكحء ٝرُي ك٢ أ١ ٖٓ  -" أ

 جُكحالش جُطح٤ُس:

ذ٣ٖ ٖٓٔ ًلِٞج جُٔذ٣ٖ ٔجألهغحؽ ػ٠ِ جُٔذ٣ٖ ًٝحٕ جُ ئرج ًحٕ جُذ٣ٖ ٛٞ هغؾ أٝ أًػش ٖٓ - خ

جُط٘ل٤ز، ئال ئرج أغرص جُٔذ٣ٖ قظٍٞ ٝهحتغ ؾذ٣ذز ذؼذ ضوش٣ش جألط٢ِ ذحُذكغ أٓحّ جُٔكٌٔس أٝ هحػ٢ 

جألهغحؽ ػ٤ِٚ أٝ ذؼذ ئػطحتٚ جٌُلحُس أغشش ػ٠ِ عالٓس ٓالءضٚ ٝؾؼِطٚ ؿ٤ش هحدس ػ٠ِ دكغ جألهغحؽ 

ًٝشس جُٔششع جإلٓحسجض٢ أ٣ؼح جُ٘ض ػ٠ِ جألخز ذحالػطرحس قحُس  ٜ٘ح"أٝ ه٤ٔس جٌُلحُس أٝ أ١ ؾضء ٓ

 2212ُغ٘س  57/خ ٖٓ هشجس ٓؿِظ جُٞصسجء سهْ 123/2ضرذٍ أقٞجٍ جُٔذ٣ٖ ُألعٞأ  ك٢ جُٔحدز 

 ذشإٔ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُٔذ٤ٗس. 1992ُغ٘س  11ك٢ شإٔ جُالتكس جُط٘ظ٤ٔ٤س ُِوحٕٗٞ جالضكحد١ سهْ 

َ ٤غط٢٘٤ ج٠ُ ضؼذ٣َ جُ٘ض ٝضو٤٤ذ ٛزٙ جُكحُس ذاػطحء جٌُل٤َ أٝ جألطٝػ٤ِٚ كأدػٞ جُٔششع جُلِ

 جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذحُذ٣ٖ جُكن ك٢ ئغرحش ضرذٍ أقٞجُٚ ئ٠ُ جألعٞأ ئٕ ؽِد رُي.

                                                           
1

 .351عحذن، صٓشؾغ سجتذ ػرذ جُك٤ٔذ:  
2

 .366عحذن، صٓشؾغ د. ػض٢ٓ ػرذ جُلطحـ:  
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   اٌثبٟٔ: حجس ِٓ ٌُ ٠ؤدٞ ِب حىُ ثٗ ع١ٍٗ ِٓ حمٛق شخظ١خ ٔبشئخ عٓ خشَ: ّطٍتاٌ

جعطظذجس هشجس ذكرغٚ ئرج ٓح ضؼِن  إلٌٓح٤ٗسُْ ٣ططِد جُٔششع جُلِغط٢٘٤ ئغرحش جهطذجس جُٔذ٣ٖ 

جُذ٣ٖ ذكٌْ هؼحت٢ ك٢ قن ٖٓ جُكوٞم جُشخظ٤س جُ٘حضؿس ػٖ ؾش٣ٔس ؾضجت٤س ٝجُط٢ هؼ٢ ك٤ٜح 

ذحُطؼ٣ٞغ ُظحُف جُذجتٖ، عٞجء ًحٕ جُكٌْ طحدسجً ػٖ ٓكٌٔس ؾضجت٤س سكؼص ج٤ُٜح جُذػٟٞ جُٔذ٤ٗس 

جُذػٟٞ أطٞالً ذؼذ طذٝس جُوشجس جُؿضجت٢  ٤ُٜحًحٕ طحدسجً ػٖ ٓكٌٔس ٓذ٤ٗس سكؼص ئّ أذحُطرؼ٤س، 

( 3ٖٓ جُٔكٌٔس جُؿضجت٤س جُٔخطظس ٝكوحً ُٔح ٗض ػ٤ِٚ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿضجت٤س جُلِغط٢٘٤ سهْ )

2221ُغ٘س 
1
. 

ٌُٖٝ  جذطذجءق٤ع ُْ ٣شطشؽ ئهحٓس دػٟٞ جُكن جُشخظ٢ أٝ جُذػٟٞ جُكوٞه٤س أٓحّ جُٔكحًْ جُٔذ٤ٗس 

كٌٔس جُؿضجت٤س جُط٢ ض٘ظش ك٤ٜح ذحُطرؼ٤س ُذػٟٞ جُكن جُؼحّأؾحص سكغ ٛزٙ جُذػٟٞ أٓحّ جُٔ
2

. ًٔح 

٣ٌٖٔ سكؼٜح ػ٠ِ جعطوالٍ أٓحّ جُٔكحًْ جُٔذ٤ٗس ذؼذ طذٝس جُوشجس ذحإلدجٗس ك٢ جُذػٟٞ جُؿضجت٤س 

 ٤س أٓحّ جُٔكحًْ جُٔذ٤ٗس.قؿذك٤ع ٣ٌٕٞ ُوشجس جُٔكٌٔس جُؿضجت٤س 

جُٔوذسز ٝكوحً ُٜزٙ جُكحُس إٔ ٣ٌٕٞ جُؿشّ ٓٔح ٣وغ ًٔح ُْ ٣شطشؽ جُٔششع ُكرظ جُٔذ٣ٖ دٕٝ ئغرحش 

ضكص ؽحتِس هحٕٗٞ ٓؼ٤ٖ، ًوحٕٗٞ جُؼوٞذحش أٝ أ١ هحٕٗٞ ؾضجت٢ آخش ًوحٕٗٞ جُغ٤ش ٝهحٕٗٞ 

ؼذ ؾشٓحً ٣ؼحهد ػ٤ِٚ جُوح٣ٕٞٗش جُؼغٌش١ ؽحُٔح إٔ جُلؼَ جُز١ عرد جُؼشس جُؼوٞذح
3

 . 

جٕ جُٔذ٣ٖ ذحسضٌحخ جُلؼَ ٌُٖٝ ٣ؼل٠ ٖٓ ٝال ٣شطشؽ إٔ ٣ظذس ذكن جُٔذ٣ٖ ػوٞذس ؾضجت٤س، كوذ ٣ذ

أل١ عرد ٖٓ أعرحخ جالػلحء، ًحُؼزس جُٔكَ، ٌُٖٝ قط٠ ٣ٌٕٞ جُكرظ ؾحتضجً ك٢ ٛزٙ جُؼوٞذس 

ذذ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ جُطؼ٣ٞغ جُز١ قٌٔص ذٚ جُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس ٓغط٘ذجً ج٠ُ رجش جُلؼَ جُز١  جُكحُس كال

 أد٣ٖ ػ٠ِ أعحعٚ أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿضجت٤س.

هشجس جُكوٞم ٤ٚ جُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس ك٢ ئ٣ٌُٕٞ جُكٌْ جُؿضجت٢ جُز١ جعط٘ذش ئًٔح ٣شطشؽ إٔ 

 جُشخظ٤س قٌٔحً هطؼ٤حً قحص هٞز جألٓش جُٔوؼ٢ ذٚ.

حٍ ٝكحضٚ ٖٓ ضشًطٚ ُٔظِكس جُذجتٖ دٕٝ جُطؼ٣ٞؼحش ك٢ ق أٓح ػٖ ٝكحز جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ كطغطٞك٠

غْٜ ٖٓ أٓٞجُْٜ جُخحطس ك٢ قحٍ طذٝس ػ٠ِ ض٘ل٤ز د٣ٕٞ ٓٞس إلًشجْٜٛجُكن ك٢ قرظ جُٞسغس 

                                                           
1

٣ؿٞص ئهحٓس دػٟٞ جُكن جُٔذ٢ٗ ضرؼحً ُِذػٟٞ جُؿضجت٤س أٓحّ جُٔكٌٔس  -1( ٖٓ جُوحٕٗٞ ػ٠ِ ٓح ٢ِ٣ : " 195كوذ ٗظص جُٔحدز ) 

جُ٘ظش ك٢ جُذػٟٞ جُٔذ٤ٗس ئ٠ُ إٔ ٣لظَ ك٢ جُذػٟٞ  ٞهققذٙ ُذٟ جُوؼحء جُٔذ٢ٗ ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ٣جُٔخطظس، ًٔح ٣ؿٞص ئهحٓطٜح ػ٠ِ 

ُذٟ جُوؼحء جُٔذ٢ٗ  جٙئرج أهحّ جُٔذػ٢ جُٔذ٢ٗ دػٞ -2طْٜ. ٔجُؿضجت٤س ذكٌْ ذحش ٓح ُْ ٣ٌٖ جُلظَ ك٢ جُذػٟٞ جُؿضجت٤س هذ أٝهق ذؿٕ٘ٞ جُ

 جت٢ ٓح ُْ ٣ٌٖ هذ أعوؾ دػٞجٙ أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿضجت٤س". كال ٣ؿٞص ُٚ ذؼذ رُي ئهحٓطٜح ُذٟ جُوؼحء جُؿض
2

ؾشجءجش جُؿضجت٤س ك٢ جُطشش٣غ جُلِغط٢٘٤ ) دسجعس ضك٤ِ٤ِس ضأط٤ِ٤س ٓوحسٗس( . عحٛش جذشج٤ْٛ ج٤ُُٞذ: ٓرحدب جإلشجى ٓغ دذد. أقٔذ ٓكٔذ  

 .26، ص2213( دٕٝ ٗحشش، طؼٖجُؿضء جُػح٢ٗ ) جُٔكحًٔس ٝؽشم جُ
3

 .162، ص2227ششـ أقٌحّ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز، دجس جُػوحكس ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ، ػٔحٕ د١: د. ػرحط جُؼ٤ٞ 
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ضؼذد جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ًٝحٗٞج ك٢ قحٍ ٝ ،جُكٌْ ذحُطؼ٣ٞغ ػٖ جألػشجس جُ٘حضؿس ػٖ ؾشّ ؾضجت٢

ٓطؼح٤ٖ٘ٓ ك٤وغْ ٓرِؾ جُطؼ٣ٞغ جُٔكٌّٞ ذٚ ذحُطغح١ٝ، ٖٝٓ غْ ٣ٌٖٔ قرظ ًَ ْٜٓ٘ ٗط٤ؿس ئخالُٚ 

ذحُٞكحء ذ٘ظ٤رٚ كوؾ
1
. 

حٍ ؾش٤ٓس ٓشضرطس ٝسأش جُٔكٌٔس ضطر٤ن جُؼوٞذس جألشذ ًٔح أٗٚ ك٢ قحٍ جضٜحّ شخض ذؼذز أكؼ

، ك٤ٌٕٞ ُوحػ٢ جُط٘ل٤ز ػ٘ذ جألكؼحٍ جُط٢ ُْ ٣وؼ٠ ذٜح ؾضجت٤حًٝحٕ جُطؼ٣ٞغ ٗحضؿحً ػٖ ئقذٟ 

، ٝال ٣خَ ذٜزج جُكن ػذّ ئؾرحسٙ ػ٠ِ جُٞكحءجُطِد طالق٤س ئطذجس هشجس ذكرظ جُٔذ٣ٖ ٖٓ أؾَ 

 سز ُٜزٙ جُؿش٣ٔس.جُٔوشئ٣وحع جُؼوٞذس 

أٓح ك٢ قحُس جُكٌْ ذحُشد ٝئػحدز جُكحٍ ئ٠ُ ٓح ًحٗص ػ٤ِٚ هرَ جُؿشّ كال ٣ؿٞص جُكٌْ ذحُكرظ 

ُٞكحء ذحُذ٣ٖج إلؾرحس جُٔذ٣ٖ ػ٠ِ
2
. 

 ٠ٓ إٌبشئ عّب ٌٗ ِمبثً فٟ حٛصرٗاٌثبٌث: حجس اٌّذ٠ٓ ٌمبء اٌذ ّطٍتاٌ

ٓوذسضٚ ك٢ قحٍ ًحٕ جُذ٣ٖ ٗحشثحً ػٔح ُٚ ٓوحذَ ُذٟ  إلغرحشأؾحص جُٔششع قرظ جُٔذ٣ٖ دٕٝ قحؾس 

ُٔششع ك٢ قرظ جُٔذ٣ٖ ججُٔذ٣ٖ ٣ٌٖٔ ٖٓ خالُٚ جُٞكحء ذٔوذجس جُذ٣ٖ، ُٝؼَ ٛزٙ ج٤ُٔضز جُط٢ أهشٛح 

غرحش جهطذجسٙ ٓشدٛح ٝؾٞد ٓوحذَ ُزُي جُذ٣ٖ ك٢ قٞصز جُٔذ٣ٖ، كوذ جػطرش جُٔششع إل دٕٝ قحؾس 

 ػ٠ِ جُٞكحء ذحُذ٣ٖ.ضٚ ه٣ٞس ػ٠ِ هذس ٝؾٞد رُي جُٔوحذَ ك٢ قٞصضٚ هش٣٘س

ٝػ٤ِٚ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُذ٣ٖ ٗحشثحً ػٔح ُٚ ٓوحذَ ك٢ قٞصز جُٔذ٣ٖ قط٠ ٣ورَ ؽِد جُذجتٖ ذكرغٚ 

ٓوذسضٚ إلغرحشدٕٝ قحؾس 
3
. 

ر٤غ ٔٝهذ أػط٠ جُٔششع جُلِغط٢٘٤ طٞسجً ُٔح ٣ؼذ ٓوحذالً ُٔح ك٢ قٞصز جُٔذ٣ٖ، كٔػَ ُزُي ذػٖٔ جُ

َ جُٔػحٍ ال جُكظش، ذك٤ع ٣طشى ُوحػ٢ جُط٘ل٤ز ضكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٕ جُذ٣ٖ ٝجُطأ٤ٖٓ ٝرُي ػ٠ِ عر٤

جُٔكٌّٞ ذٚ ٗحشثحً ػٔح ُٚ ٓوحذَ ك٢ قٞصز جُٔذ٣ٖ أّ ال
4
. 

ُْٝ ٣ططشم جُٔششع جُلِغط٢٘٤ ُو٤ذ ْٜٓ ؾذجً ًحٕ ال ذذ ٖٓ جألخز ذٚ قط٠ ٣ٌٖٔ قرظ جُٔذ٣ٖ دٕٝ 

، ٝٛزج جُو٤ذ ٣طٔػَ ك٢ قحٍ ٓح ئرج ِٛي ٛزج جُٔوحذَ ك٢ ٣ذ جُٔذ٣ٖ، كارج ِٛي ٛزج جُٔوحذَ جهطذجسٙئغرحش 

ك٢ ٣ذ جُٔذ٣ٖ جػطرش رُي دالُس ػ٠ِ ػذّ ٝؾٞد ٛزج جُٔوحذَ ٝذحُطح٢ُ ال ٣ؿٞص قرغٚ ئال ذؼذ ئغرحش 

ف خحسؾس جهطذجسٙ، ػ٠ِ أٗٚ ٣ؿد جُط٤٤ٔض ك٢ ٛزٙ جُكحُس ٓح ذ٤ٖ ٛالى جُٔوحذَ ذلؼَ جُٔذ٣ٖ أّ ُظشٝ

                                                           
1

 .22عحذن، صج٣٘حط جُذقذٝـ: ٓشؾغ  
2

 .214، ص1992دسجعس ٓوحسٗس، دجس جُػوحكس ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ، ػٔحٕ  -ؾشجء جألسد٢ٗز: أطٍٞ جُط٘ل٤ز ٝكوحً ُوحٕٗٞ جإلٓلِف ػٞجد جُوؼح 
3

 .6/4/2212( ذطحس٣خ ٢244/2212 سهْ )سجّ هللا ك٢ هشجسٛح جالعطث٘حكطث٘حف ٝٛٞ ٓح هؼص ذٚ ٓكٌٔس جع 
4

 .156عحذن، ص ؿ٢: ٓشؾغأقٔذ ٤ِٓ 
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ػٖ ئسجدضٚ، ٝػ٤ِٚ كإ جُٔششع جُلِغط٢٘٤ هذ ؾحٗد جُظٞجخ ٝجُٔ٘طن جُوح٢ٗٞٗ ذؼذّ ض٘ظ٤ٔٚ ُٜزج 

 جُو٤ذ، ٝأٝط٢ ذطذجسى ٛزج جُوظٞس ك٢ جُ٘ض.

 عذَ دفع إٌفمخ اٌّحىَٛ ثٙب ع١ٍٗاٌشاثع: حجس اٌّذ٠ٓ ٌ اٌّطٍت

جُٔوظٞد ذحُ٘لوس " جُٔحٍ جُٞجؾد ػ٠ِ جُشخض جضؿحٙ شخض آخش ضشذطٚ ذٚ سجذطس أعش٣س 

ُطأ٤ٖٓ جُٔأًَ ٝجُِٔرظ ٝجُٔغٌٖ ٝجُططر٤د ذحُوذس جُالصّ ًحُضٝجؼ أٝ جُوشجذس، ٝضٌٕٞ ٓٔح ٣ِضّ 

"–ئٕ ًحٕ ُٔػِٜح خذّ  –ٝخذٓس جُضٝؾس 
1
. 

ٍ ٝجُلشٝع أٝ ُألهحسخ جُِٔضّ وذ أؾحص جُٔششع قرظ جُٔذ٣ٖ ُ٘لوس جُضٝؾس أٝ جألطٞكٝػ٤ِٚ 

ذحإلٗلحم ػ٤ِْٜ ئرج جٓط٘غ ػٖ جُٞكحء ذٌَ أٝ ذرؼغ ذ٘ٞد جُ٘لوس ٝدٕٝ قحؾس إلغرحش جهطذجس جُٔكٌّٞ 

 ػ٤ِٚ ذٜح.

ذشإٔ جُط٘ل٤ز  2216( ُغ٘س 17ٌُٖٝ ٝذظذٝس هشجس ذوحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُششػ٢ جُلِغط٢٘٤ سهْ )

ذؼذٓٚ ُوحػ٢ جُط٘ل٤ز  ٝجالهطذجس أ جُششػ٢ أطرف جالخطظحص ذحألٓش ذحُكرظ عٞجء ذاغرحش

 جُششػ٢.

ٝهذ ػحُؽ هشجس ذوحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُششػ٢ ٛزٙ جُكحُس ذطش٣وس ٓخطِلس ػٔح ٝسد ك٢ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز ك٢ 

جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س، ق٤ع جػطرش جُوشجس ذوحٕٗٞ إٔ ػذّ جُٞكحء ذذ٣ٖ ٗحضؽ ػٖ ع٘ذ ض٘ل٤ز١ ٛٞ 

ذ٘حًء ػ٠ِ ؽِد جُذجتٖ ٝأؾحص ُٜزج جألخ٤ش ػشع ذكغد جألطَ عرد ٖٓ أعرحخ قرظ جُٔذ٣ٖ 

ضغ٣ٞس ض٘حعد ٓوذسضٚ جُٔح٤ُس شش٣طس دكغ سذغ جُٔرِؾ جُٔكٌّٞ ذٚ خالٍ ٓذز جإلخطحس، كإ ُْ ٣ٞجكن 

كون طجُٔكٌّٞ ُٚ ػ٠ِ ٛزٙ جُطغ٣ٞس ك٤غطط٤غ ست٤ظ جُط٘ل٤ز ضؼ٤٤ٖ ؾِغس جعطٔحع ألهٞجٍ جُطشك٤ٖ ٤ُ

ٞجسد ك٢ جُغ٘ذ جُط٘ل٤ز١، ُٝٚ جُوشجس ذؼذ رُي، ػ٠ِ أال ٖٓ هذسز جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذذكغ جُٔرِؾ جُ

( ٖٓ 13ضطؿحٝص ٓذز جُغذجد غالظ ع٘ٞجش ئٕ كشع ضغ٣ٞس، ٝٛٞ ٓح ٗض ػ٤ِٚ جُٔششع ك٢ جُٔحدز )

٣ؿٞص ُِذجتٖ إٔ ٣طِد قرظ ٓذ٣٘ٚ ك٢ ؾ٤ٔغ  -1جُوشجس ذوحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُششػ٢ ق٤ع ٝسد ك٤ٜح: " 

ُذجتٖ أٝ ٣ؼشع ضغ٣ٞس ضط٘حعد ٝٓوذسضٚ جُٔح٤ُس ذؼذ دكغ سذغ جُذ٣ٕٞ ذٔح ك٤ٜح جُٜٔش ئرج ُْ ٣غذد ج

خالٍ ٓذز جإلخطحس، كإ ُْ ٣ٞجكن جُٔكٌّٞ ُٚ ػ٠ِ ٛزٙ جُطغ٣ٞس، كِشت٤ظ جُط٘ل٤ز جُٔرِؾ جُٔكٌّٞ ذٚ 

إٔ ٣أٓش ذذػٞز جُطشك٤ٖ ُغٔحع أهٞجُٜٔح ٝإٔ ٣وّٞ ذحُطكون ٖٓ هذسز جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذذكغ جُٔرِؾ ُٝٚ 

ُٚ ٝذ٤٘حضٚ ػ٠ِ جهطذجس جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٝئطذجس جُوشجس جُٔ٘حعد، ػ٠ِ جال  أهٞجٍ جُٔكٌّٞ ععٔح

 ضطؿحٝص ٓذز عذجد جُٔرِؾ جُٔكٌّٞ ذٚ غالظ ع٘ٞجش".

                                                           
1

، طالـ جُذ٣ٖ جُ٘ح٢ٛ: جُٞؾ٤ض ك٢ ٓرحدب جُط٘ل٤ز جُؿرش١، دٕٝ 416عحذن، صذ٢٘ عالٓس ٝخِٞم ػ٤ق هللا آؿح: ٓشؾغ ٓكٔذ خِق  

 .141، ص2224ٗحشش، 
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ذشأٗٚ ( ٖٓ إٔ د٣ٖ جُ٘لوس ٣كطحؼ جُكرظ 13ٝذؼذٓح أٝسدٙ جُٔششع ك٢ جُلوشز جُغحذوس ٖٓ جُٔحدز )

ػ٠ِ ؾٞجص قرظ  ٜحز جُشجذؼس ٓ٘ٗلظ جُٔحدز ك٢ جُلوش ك٢ئ٠ُ ئغرحش ٓوذسز جُٔذ٣ٖ، ػحد ٝٗض 

ٙ ٌُٝ٘ٚ جشطشؽ ُزُي إٔ ٣طْ ضوذ٣ْ جُغ٘ذ جُط٘ل٤ز١ سجلوس ٝجألؾٞس دٕٝ قحؾس إلغرحش جهطذجُٔذ٣ٖ ذحُ٘

ٓذز ال ضض٣ذ ػٖ غالغس أشٜش ٖٓ ضحس٣خ طذٝسٙ كارج ُْ ٣طشـ خالٍ ضِي جُٔذز كإ د٣ٖ  ٍُِط٘ل٤ز خال

جُٔذ٣ٖ ػ٠ِ  إٔ جُكرظ ٣كطحؼ ئ٠ُ ئغرحش جهطذجسش، أ١ ( عحذوس جُز1ًجُ٘لوس ٣خؼغ ألقٌحّ جُلوشز )

ص ذٚ جُلوشز جُشجذؼس ٖٓ جُٔحدز جُػحُػس ػششز ذحُوٍٞ:" ػ٠ِ جُشؿْ ٓح ، ٝٛٞ ٓح هؼٓح أٝسدٗحٙ عحذوحً 

ك٢ د٣ٖ جُ٘لوس  ( ٖٓ ٛزٙ جُٔحدز ٣ؿٞص ُِٔكٌّٞ ُٚ إٔ ٣طِد قرظ جُٔكٌّٞ ػ1ٚ٤ِٝسد ك٢ جُولشز )

ُِط٘ل٤ز خالٍ ٓذز ال ضض٣ذ ػٖ  ذٚ ١رج ضْ ؽشـ جُغ٘ذ جُط٘ل٤زٝجألؾٞس دٕٝ قحؾس إلغرحش جهطذجسٙ ئ

غالغس أشٜش ٖٓ ضحس٣خ طذٝسٙ كارج ضْ ؽشقٚ ذؼذ ٓؼ٢ ٛزٙ جُٔذز ك٤خؼغ د٣ٖ جُ٘لوس ٝجألؾٞس 

 ( ٖٓ ٛزٙ جُٔحدز".1جُٔطشجًٔس ألقٌحّ جُلوشز )
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 ٌثاٌّجحث اٌثب

 ثبٌحجس اٌزٕف١زٞ ٚأسجبة أمؼبئٗ ِٛأع اٌحىُ

ُذ٣ٖ ػ٠ِ ؾ٤ٔغ ُإلؾرحس ػ٠ِ جُٞكحء ذحضطر٤ن ٗظحّ جُكرظ جألطَ  دغجُوٞجػذ جُؼحٓس ذك ضوؼ٢

 ،ٖٓ غرطص ٓذ٤ٗٞ٣طٚ ًٝحٕ ٓغإٝالً ػٖ جُٞكحء ذٜزٙ جُٔذ٤ٗٞ٣س ك٢ قحٍ ضٞجكشش ششٝؽ قرغٚ

ج٠ُ أ٣س قحُس ٖٓ قحالش جُكرظ جُغحذوس، ُْٝ ٣لشم جُٔششع ذ٤ٖ جألشخحص ذغرد جُؿ٘ظ  ذحإلػحكس

جُؼَٔأٝ ذغرد ؽر٤ؼس 
1
 هحٓس. ٘غ٤س أٝ ٌٓحٕ جإلأٝ ذغرد جُؿ 

ٌُٖٝ ذحُشؿْ ٖٓ ٛزج جألطَ جُؼحّ ئاّل إٔ جُٔششع جعطػ٠٘ ذؼغ جُلثحش ٖٓ طذٝس هشجس جُكرظ 

جش ئٓح ألعرحخ ئٗغح٤ٗس أٝ ألعرحخ ضطؼِن ذطر٤ؼس ذكوْٜ ذغرد جُٔذ٤ٗٞ٣س، ٝضشؾغ ٛزٙ جالعطػ٘حء

 جُؼَٔ أٝ ألعرحخ ٓطؼِوس ذشخض جُٔذ٣ٖ أٝ ذحُٔظِكس جُؼحٓس.

٘ل٤زٙ، ًٔح ذ٤ٖ جُٔششع أعرحخ ٣٘وؼ٢ ٓؼٜح هشجس جُكرظ ذحُشؿْ ٖٓ طذٝسٙ أٝ ذؼذ جُرذء ك٢ ض

خظض جألٍٝ ُٔٞجٗغ جُكٌْ ذحُكرظ ٝجُػح٢ٗ ألعرحخ ٝػ٤ِٚ ٗط٘حٍٝ ٛزج جُٔركع ك٢ ٓطِر٤ٖ، ٗ

 جٗوؼحء هشجس جُكرظ ٝػ٠ِ جُ٘كٞ ج٥ض٢: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

( ٓ٘ٚ قرظ جُٔٞظق جُك٢ٌٓٞ عٞجء ًحٕ 132/3ؾشجء جُِٔـ٢ جُز١ ًحٕ ٣ٔ٘غ ذٔٞؾد جُٔحدز )حٕٗٞ جإل٤ِٚ هٝرُي خالكحً ُٔح ًحٕ ٣٘ض ػ 

 ٖٓ جُٔذ٤٤ٖٗ أّ ٖٓ جُؼغٌش٤٣ٖ ٓ٘ؼحً ُطؼطَ جُٔشكن جُؼحّ.
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 ٚي: ِٛأع اٌحىُ ثبٌحجس اٌّطٍت األ

ذؼغ جُلثحش جُط٢ ُٜح  –٣ذ جُ٘ض ٖٓ هحػذز ػ٤ٓٞٔس ٝضؿش ٝجعطػ٘حء –سجػ٠ جُٔششع جُلِغط٢٘٤ 

، ئر ٓ٘غ جُٔششع ئطذجس أٝجٓش جُكرظ  ُِذ٣ٖ ؽر٤ؼس خحطس ٖٓ جٗطرحم جُوٞجػذ جُخحطس ذحُكرظ

جُط٢ ٝسد ك٤ٜح: "ال ٣ظذس هشجس  ( ٖٓ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز٢163 جُٔحدز )ك٢ قحالش ٓؼ٤٘س ٗض ػ٤ِٜح ك

 ذحُكرظ ذٔوطؼ٠ ٛزج جُوحٕٗٞ ػ٠ِ:

ػٖ جُذ٣ٖ ًحُٞجسظ ؿ٤ش ٝجػغ ج٤ُذ ػ٠ِ جُطشًس ٝج٢ُُٞ ذشخظٚ ٖٓ ال ٣ٌٕٞ ٓغإٝالً  -1

 ٝجُٞط٢.

 ٣رِؾ جُػحٓ٘س ػششز ٖٓ ػٔشٙ ٝجُٔؼطٞٙ ٝجُٔؿٕ٘ٞ.جُٔذ٣ٖ جُز١ ُْ  -2

 ذ٤ٖ جُضٝؼ ٝصٝؾطٚ أٝ ألؾَ د٣ٖ ٓكٌّٞ ذٚ ُِلشٝع ػ٠ِ جألطٍٞ". ٚجُٔذ٣ٖ جُٔكٌّٞ ذذ٣٘ -3

 جُ٘ض ٗططشم ُٔٞجٗغ جُكرظ ك٢ جُلشٝع ج٥ض٤س:ٖٓ خالٍ ٛزج 

 ِٓ وبْ غ١ش ِسؤٚي ثشخظٗ عٓ اٌذ٠ٓاِزٕبع طذٚس لشاس ثحجس اٌفشع األٚي: 

ذك٤ع إٔ  ،ُْ ٣ٌٖ ٓغإٝالً ذشخظٚ ػٖ جُذ٣ٖٖٓ هحػ٢ جُط٘ل٤ز ئطذجس هشجس ذكرظ  كال ٣ِٔي

، ٝال ٚذشخظٚ ػٖ جُٞكحء ذ٣طشضد ػ٠ِ جُظلس جُشخظ٤س ُِٔذ٣ٖ جُز١ ٣ٌٕٞ ٓغإٝالً  ُِذ٣ٖجُكرظ 

٣كٌْ ذٚ ػ٠ِ ٖٓ ًحٕ ٓغإٝالً ػٖ جُذ٣ٖ ذظلس ضرؼ٤س ٝذـغ جُ٘ظش ػٖ ٓظذس ٛزٙ جُظلس ئٕ 

لحم ًٔح ك٢ جًُٞحُس، كال ٣طِد قرظ ج٢ُُٞ قحُس جُٞال٣س ٝجُٞطح٣س، أّ جالض٢ ًحٕ جُوحٕٗٞ ًٔح ك

س ٝجُٞط٢ ك٢ د٣ٖ ٖٓ ٛٞ ضكص ٝال٣طٚ أٝ ضكص ٝطح٣طٚ، ًٔح ال ٣كرظ ج٤ًَُٞ ػٖ د٣ٖ ك٢ رٓ

جُٞط٢ ػٖ جُٞكحء ذٔح ك٢ رٓس ٖٓ ٛٞ ضكص جُٞال٣س ٝجُٞطح٣س  جألط٤َ، ذك٤ع ُٞ جٓط٘غ ج٢ُُٞ أٝ

 ٓحٍ ًَ ٜٓ٘ٔح. ؾحص ُِٔكٌٔس جُط٘ل٤ز ػ٠ِ

ِٚ ئٕ جٓط٘غ ػٖ أدجء جُذ٣ٖ جُٔطؼِن ٣ًٝ٤طؼِن ذذ٣ٖ جألط٤َ، ئر ٣ٔ٘غ قرظ ًزُي جُكحٍ ك٤ٔح 

 ذحألط٤َ ٝٛ٘ح أ٣ؼحً ٣طْ جُط٘ل٤ز ػ٠ِ ٓحٍ جُٔذ٣ٖ جُز١ ضكص ٣ذٙ.

ٝػ٠ِ خالف رُي ئرج ٓح ضؼِن جُذ٣ٖ ذحٌُل٤َ، ئر جٌُلحُس ٢ٛ ػْ رٓس ئ٠ُ رٓس، ك٤طرن ػ٠ِ جٌُل٤َ 

ػٖ جُذ٣ٖ ٣ٝؿٞص  ػ٠ِ جٌُٔلٍٞ ُٚ، ك٤ؼطرش جألٍٝ ك٢ ٛزٙ جُكحٍ ٓغإٝالً ذشخظٚٓح ٣طرن 

، خحطس ئرج ٓح ًحٕ جٌُل٤َ هذ ًلَ جُٔذ٣ٖ )جٌُٔلٍٞ ُٚ( جُٞكحء إلؾرحسٙ ػ٠ِجعطظذجس هشجسجً ذكرغٚ 
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( ٖٓ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُلِغط٢٘٤ 161ك٢ دجتشز جُط٘ل٤ز، كل٢ ٛزٙ جُكحُس ٝضطر٤وحً ُٔح ٝسد ك٢ جُٔحدز )

ؿٞص قرظ جٌُل٤َ دٕٝ ئغرحش جهطذجس٣ٙ
1
 . 

ذك٤ع ًزُي جُكحٍ ذحُ٘غرس ُِٞجسظ، كٖٔ جُٔوشس إٔ د٣ٖ جُٔٞسظ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ جُطشًس ال ػ٠ِ جُٞسغس 

ضٔطذ جُشخظ٤س جُوح٤ٗٞٗس ُِٔطٞك٠ قٌٔحً قط٠ ضطْ ضظل٤س جُطشًس، ٣ٌٕٝٞ أقذ ذ٘ٞد جُطظل٤س جُذ٣ٕٞ 

جُط٢ ك٢ رٓس جُٔٞسظ جُٔطٞك٠ ُِـ٤ش، ٝذك٤ع ٣ٌٕٞ عذجد جُذ٣ٖ ك٢ قذٝد جُطشًس  ال ٣طؿحٝصٛح ج٠ُ 

( ٓ٘ٚ 14) أٓٞجٍ جُٞسغس جُخحطس، ٝٛٞ ٓح ٗض ػ٤ِٚ جُٔششع ك٢ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز ق٤ع ٗظص جُٔحدز

ػ٠ِ ٓح ٢ِ٣: " ٣ٌٕٞ جُط٘ل٤ز ذوذس جألٓٞجٍ جُط٢ ضشًٜح جُٔٞسظ". ػ٠ِ إٔ جُٔششع جعطػ٠٘ ٖٓ ٛزج 

جُز١ شف ك٤ٜح جُطشًس أٝ ٖٓ ًحٕ ٓحٌُحً ُكن جُطظجُٔحٗغ ٝأؾحص قرظ جُٞجسظ ٝجػغ ج٤ُذ ػ٠ِ 

 .ئٕ ًحٗص ًحك٤س ُِٞكحء ذحُذ٣ٖ جٓط٘غ ػٖ جُٞكحء ذحُذ٣ٖ جُز١ ك٢ رٓس ٓٞسغٚ

 اٌثبٟٔ: اِزٕبع طذٚس لشاس ثحجس ِٓ وبْ ٔبلض األ١ٍ٘خ أٚ عذ٠ُ األ١ٍ٘خ اٌفشع

٢ٛٝ عٖ جُششذ  ٝػغ جُٔششع قذجً أد٠ٗ ٖٓ جُؼٔش ٣ٔط٘غ هرَ ذِٞؿٚ طذٝس هشجس ذكرظ جُٔذ٣ٖ

٤س ًحِٓس(، ذك٤ع ٣ٔ٘غ ػ٠ِ جُوحػ٢ ئؾحذس ؽِد جُكرظ ئرج ضؼِن ذٔذ٣ٖ ُْ )غٔح٢ٗ ػششز ع٘س شٔغ

٣ٝأخز ٗلظ جُكٌْ جُٔؿٕ٘ٞ ٝجُٔؼطٞٙ ػ٠ِ  كشش ذحه٢ ششٝؽ قرغٚ،غٖ قط٠ ُٞ ضٞج٣طْ ٛزٙ جُ

 جػطرحس إٔ جألٍٝ ٣أخز قٌْ ػذ٣ْ جأل٤ِٛس ٝجُػح٢ٗ ٣أخز قٌْ ٗحهض جأل٤ِٛس.

جُٔكؿٞس٣ٖ  ذحُٔ٘غ ٖٓ جُكرظ ذحه٢ ٝك٢ جػطوحد١ ًحٕ ٣طٞؾد ػ٠ِ جُٔششع جُلِغط٢٘٤ إٔ ٣شَٔ

جُغل٤ٚ ٝر١ٝ جُـلِس ذذ٣ٕٞ ضٔص  جأل٤ِٛس ذك٤ع ٣ٔط٘غ طذٝس هشجس ذكرظٖٓ ػٞجسع سع ُؼح

رُي إٔ ًالٛٔح ٣أخز قٌْ ٗحهض جأل٤ِٛس ذؼذ طذٝس هشجس  ،ذؼذ طذٝس هشجس جُكؿش ػ٠ِ ًَ ٜٓ٘ٔح

" جُٔذ٣ٖ جُز١ ُْ ٣رِؾ جُػحٓ٘س ػششز كٌحٕ جأل٠ُٝ إٔ ٣٘ض جُٔششع جُلِغط٢٘٤ ػ٠ِ ج٥ض٢  ،جُكؿش

 جُٔكؿٞس ػ٤ِٚ ُؼحسع ٖٓ ػٞجسع جأل٤ِٛس".ٖٝٓ ػٔشٙ 

٣ط٘حٍٝ جُٔششع جُلِغط٢٘٤ ذ٘ض طش٣ف ٓح ئرج ًحٕ ٣ؿٞص قرظ جُٔذ٣ٖ جُز١ ذِؾ عٖ جُششذ ًٔح ُْ 

ك٢ رٓطٚ هرَ ذِٞؽ عٖ جُششذ، ٝػ٤ِٚ ٗشٟ إٔ ضطرن ك٢  ُذ٣ٖ أٝ ذحُطرؼ٤س ُكٌْ ؾضجت٢ ضشضدض٘ل٤زجً 

ٛزٙ جُكحالش جُوٞجػذ جُؼحٓس جُوحػ٤س ذآٌحٕ قرغٚ ئر إٔ جُؼرشز ك٢ جُٔغحءُس ذٞهص جُٔطحُرس ال 

 :ض ج٣ٌُٞط٤س جُط٢ ؾحء ك٢ هشجس ُٜحذٞهص ٗشأز جُذ٣ٖ، ٝٛزج ػ٠ِ ػٌظ ٓح رٛرص ج٤ُٚ ٓكٌٔس جُط٤٤ٔ

                                                           
1

جُز٣ٖ طذم ًحضد جُؼذٍ  -1( ػ٠ِ ٓح ٢ِ٣ " ال قحؾس إلغرحش جهطذجس جألشخحص جُٔزًٞس٣ٖ أدٗحٙ ػ٘ذ ؽِد قرغْٜ: 161ض٘ض جُٔحدز ) 

( 136/2211ػ٠ِ جهطذجسْٛ ٝجُز٣ٖ ًلِٞج جُٔذ٣ٖ ك٢ دجتشز جُط٘ل٤ز" ٝسجؾغ أ٣ؼحً هشجس جعطث٘حف ض٘ل٤ز طحدس ػٖ ٓكٌٔس سجّ هللا سهْ )

 .13/12/2211ذطحس٣خ 
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" إٔ جُؼرشز ٛ٘ح ذغٖ جُٔذ٣ٖ ٝهص ٗشٞء جالُطضجّ كارج ٓح ًحٗص ضوَ ػٖ عٖ جُششذ ك٢ رُي جُٞهص  

عحتَ جٓط٘غ جُكرظ قط٠ ُٞ ذِـٜح ػ٘ذ جُط٘ل٤ز ألٗٚ ذطحس٣خ ٗشٞء جالُطضجّ ضوّٞ جُٔغإ٤ُٝس ٝٝ

ضكووٜح"
1
. 

ٝئرج ًحٕ جُٔششع جُلِغط٢٘٤ هذ قذد جُكذ جألد٠ٗ ُغٖ جُٔذ٣ٖ جُز١ ٣ؿٞص طذٝس هشجس ذكرغٚ 

ك٢ ذؼغ  -كن ٝذ -ٝسد ض٘ل٤ز٣حً، ئال أٗٚ ُْ ٣كذد جُكذ جألػ٠ِ ُغٖ جُٔذ٣ٖ جُز١ ٣ؿٞص قرغٚ ًٔح 

جُطشش٣ؼحش
2

 جػطرحسجشٝجُط٢ قذدش قذجً أػ٠ِ ُغٖ جُٔذ٣ٖ جُز١ ٣ؿٞص قرغٚ ٓشجػ٤س ك٢ رُي  ،

ٝػ٠ِ خالف جُرؼغ -جٗغح٤ٗس ٝجقطشجٓحً ُِش٤خٞخس، ٝٗإ٣ذ ٛزٙ جُطشش٣ؼحش ك٤ٔح رٛرص ج٤ُٚ 
3

- 

٤ٖ ٓوطذسجً ٓٔحؽالً ئر ك٢ ٛزٙ جُكحُس ال أسٟ عررحً ٣٘ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٝطَ ٛزٙ جُغٖ ٖٓ جُٔذشش٣طس أاّل 

 ذكرغٚ ؾرشجً ُٚ ػ٠ِ جُٞكحء ذذ٣٘ٚ. جهشجس ُٔ٘غ جعطظذجس

د٠ٓ ِحىَٛ  ثبٌحجس إْ وبْ اٌذ٠ٓ اٌّحىَٛ ثٗ ث١ٓ األصٚاج أٚ ألخً حىُاٌفشع اٌثبٌث: اِزٕبع اٌ

 ثٗ ٌٍفشٚع عٍٝ األطٛي

كإ ًحٕ جُذ٣ٖ جُٔكٌّٞ ذٚ ٓشدٙ خظٞٓحش ٝٓ٘حصػحش ٓح٤ُس ذ٤ٖ جألصٝجؼ عٞجء ُِضٝؼ ػ٠ِ 

إٔ ضغطؿ٤د جُٔكٌٔس  -ئٕ ؽِد أقذٛٔح قرظ ج٥خش –صٝؾطٚ أٝ ُِضٝؾس ػ٠ِ صٝؾٜح كال ٣ؿٞص 

ج٠ُ جٗوؼحتٜح هذ ٣خِن آغحسجً عِر٤س ػ٠ِ جُشجذطس جُضٝؾ٤س ٓٔح هذ ٣إد١ ُطِرٚ، ئر ئٕ ٛزج جُكرظ 

هذ ضطشًٚ ٖٓ آغحس عِر٤س ك٢ ٗلظ ٖٓ ضوشس قرغٚ ٜٓ٘ٔح ك٢ د٣ٖ ج٥خشذغرد ٓح 
4
. 

أٓح ئٕ ًحٕ جُذ٣ٖ ٓشدٙ ج٠ُ قٌْ ٗلوس ٓوشسز ػ٠ِ جُضٝؼ ك٤ؿٞص جُكٌْ ذكرغٚ
5

ئاَل أٗٚ ٣شطشؽ  ،

ٓح ئٕ ضْ ؽِد جُكرظ ذؼذ جُطالم جُرحتٖ ّ سجذطس جُضٝؾ٤س ػ٘ذ ؽِد جُكرظ، أُططر٤ن ٛزج جُٔ٘غ ه٤ح

ٛزٙ جُكحُس أطرف ًَ ٜٓ٘ٔح أؾ٘ر٤حً ػٖ ج٥خش ٝذحُطح٢ُ ٣ؿٞص ئطذجس هشجس )ؿ٤ش جُشؾؼ٢( كل٢ 

 ذكرغٚ ألؾَ جُذ٣ٖ جُٔطشضد ألقذٛٔح ػ٠ِ ج٥خش.

ًزُي جُكحٍ ئٕ ًحٕ ؽِد جُكرظ ٣طؼِن ذذ٣ٖ ٓكٌّٞ ذٚ ُِلشٝع ػ٠ِ جألطٍٞ، ك٤ٔ٘غ قرظ 

 عش٣س. حػ٤س جألجألطَ ك٢ د٣ٖ جُلشع ُزجش جُؼِس جُغحذوس ٝقلحظحً ػ٠ِ ٓذٟ جُشٝجذؾ جالؾطٔ

                                                           
1

س ٓرحسى ٓكٔذ ػرذ ، ٓشحس ج٤ُٚ ك٢ سعح26/11/2226ُؾِغس ( ٓذ٢ٗ، 211/2225هشجس ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ك٢ جُطؼٖ سهْ ) 

 .57عحذن، صجُٔكغٖ ظحكش، ٓشؾغ 
2

٣س /أ( ٓشجكؼحش ٓذ٤ٗس ٝضؿحس294، جُٔحدز )1992( ُغ٘س 11ٓحسجض٢ سهْ )جالؾشجءجش جُٔذ٤ٗس جالضكحد١ جإل( ٖٓ هحٕٗٞ 326/1جُٔحدز ) 

 .1922( ُغ٘س 45( ض٘ل٤ز ػشجه٢ سهْ )41، جُٔحدز )1922( ُغ٘س ٣ًٞ32ط٢ سهْ )
3

دسجعس ٓوحسٗس، سعحُس ٓوذٓس ٤َُ٘ دسؾس  2225( ُغ٘س 23: قرظ جُٔذ٣ٖ ٝكوحً ُوحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُلِغط٢٘٤ سهْ )ػ٢ِ ٓكٔذشحد١ أعحٓس  

 .23، ص2222ؾحٓؼس جُ٘ؿحـ جُٞؽ٤٘س، كِغط٤ٖ،  -جُٔحؾ٤غط٤ش
4

 ك٢ ٛزج جُٔؼ٠٘ أعحٓس ج٤ٌُال٢ٗ: أقٌحّ جُط٘ل٤ز ك٢ جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ذٔوطؼ٠ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُلِغط٢٘٤ )دسجعس ٓوحسٗس(، جُشحَٓ 

 .392، ص2217ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ، جُطرؼس جُػحُػس، 
5

 ذشإٔ جُط٘ل٤ز جُششػ٢. 2216( ُغ٘س 17( ٖٓ هشجس ذوحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُششػ٢ سهْ )13جُٔحدز ) 
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ٝأٓح جُذ٣ٕٞ جُٔوظٞدز ٛ٘ح ك٢ٜ جُذ٣ٕٞ جُؼحد٣س جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ٝذك٤ع ال ضشَٔ د٣ٕٞ جُ٘لوس 

٣ؿحس ٝع، ٝأٓح د٣ٕٞ جُ٘لوس ٝجُٜٔش ٝجإلٝجُٜٔش جُٔكٌّٞ ذٜح ذ٤ٖ جألصٝجؼ أٝ ذ٤ٖ جألطٍٞ ٝجُلش

وس ٝجؾرس ُألطٍٞ ػ٠ِ ٤ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ عررحً ُِكرظ ذ٤ٖ جألصٝجؼ أٝ ئرج ًحٗص جُ٘لكجُٔكٌّٞ ذٜح 

( ٖٓ هشجس ذوحٕٗٞ جُط٘ل٤ز 14ٝ 13جُلشٝع أٝ ُِلشٝع ػ٠ِ جألطٍٞ ٝرُي ذظش٣ف ٗض جُٔٞجد )

( ػ٠ِ أٗٚ: " ٣ؿٞص ُِذجتٖ إٔ ٣طِد قرظ ٓذ٣٘ٚ ك٢ ؾ٤ٔغ 13/1جُششػ٢، ق٤ع ٗظص جُٔحدز )

ٕ( كَٜ ٖٓ ػرحسز )ػٖ ؾ٤ٔغ جُذ٣ٞجُٔششع  هظذجُذ٣ٕٞ ذٔح ك٤ٜح جُٜٔش..."، ٝٗطغحءٍ ٛ٘ح ػٖ 

 ضشَٔ جُذ٣ٕٞ جُؼحد٣س ٓح ذ٤ٖ جألصٝجؼ أٝ ٓح ذ٤ٖ جألطٍٞ ٝجُلشٝع؟

٠ُ هشجس ذوحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُششػ٢، ٗؿذ إٔ جخطظحص هحػ٢ جُط٘ل٤ز جُششػ٢ ٣وطظش ػ٠ِ حُشؾٞع ئذ

ػ٤ِٚ جُط٢ ضخطض ذ٘ظشٛح جُٔكحًْ جُششػ٤س جخطظحطحً ٝظ٤ل٤حً )ٝالت٤حً( ٝٛٞ ٓح ٗظص جُذ٣ٕٞ 

ن أقٌحّ ٛزج جُوشجس ذوحٕٗٞ ػ٠ِ ض٘ل٤ز أقٌحّ جُٔكحًْ جُششػ٤س جُط٢ ضطر ( ذحُوٍٞ: "19جُٔحدز )

..." ٝػ٤ِٚ كإ جُذ٣ٕٞ جُؼحد٣س ٓح ذ٤ٖ جألصٝجؼ أٝ جُلشٝع ٝجألطٍٞ ٢ٛ ٖٓ ٙضظذس ذؼذ ٗلحر

جخطظحص جُٔكحًْ جُؼحد٣س )جُ٘ظح٤ٓس( ٝض٘ل٤ز هشجسجضٜح ٣ٌٕٞ ذٔٞؾد هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز ك٢ جُٔٞجد 

 .2225( ُغ٘س 23) جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س سهْ

( ٖٓ جُوشجس ذوحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُششػ٢ جُٔذ٣ٖ ذذ٣ٖ جُ٘لوس ٖٓ 14ًٔح ُْ ٣غطػ٢٘ جُٔششع ك٢ جُٔحدز )

 ئٌٓح٤ٗس جُكرظ ػ٘ذٓح ػذد قحالش ػذّ ؾٞجص طذٝس هشجس ذحُكرظ.
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 اٌزٕف١ز( ِٓ لبْٔٛ 164اٌّطٍت اٌثبٟٔ: أمؼبء أِش اٌحجس ٚفك اٌّبدح )

هشجس جُكرظ ذؼذ إٔ ٣ٌٕٞ هذ طذس أٝ  ئٕ ضٞجكش ئقذجٛح إٔ ٣ِـ٠ جُكحالش جُط٢ ٣ٌٖٔقذد جُٔششع 

كشجؼ ػٖ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ، ٝجُز١ ٣طشضد ػ٤ِٚ جإلذؼذ إٔ ٣ٌٕٞ هذ ضْ جُرذء ك٢ ض٘ل٤زٙ
1

، ٛزٙ جُكحالش 

( ٖٓ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُلِغط٢٘٤ ق٤ع ٗض ػ٠ِ أٗٚ " ئرج دكغ جُٔكٌّٞ 164ٝسدش ك٢ ٗض جُٔحدز )

ز١ طذس ذكوٚ أٓش قرظ جُوغؾ جُٔغطكن ٖٓ جُذ٣ٖ أٝ ػَٔ ذٔٞؾد أٓش هحػ٢ جُط٘ل٤ز أٝ ػ٤ِٚ جُ

ًشق ػٖ أٓٞجٍ ُٚ ضٌل٢ ُٞكحء جُذ٣ٖ جُٔكٌّٞ ذٚ ػ٤ِٚ أٝ جُٔوذجس جُرحه٢ ٓ٘ٚ ذال دكغ ٣ؿٞص ُوحػ٢ 

 ػ٘ٚ". ذحإلكشجؼجُط٘ل٤ز إٔ ٣ِـ٢ ذ٘حًء ػ٠ِ ؽِد جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ أٓش جُكرظ ٣ٝأٓش 

ذكغ جُوغؾ ٘وؼ٢ ك٤ٜح جُكرظ ك٢ ه٤حّ جُٔذ٣ٖ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذضطكذد جُكحالش جُط٢ ٣ كٞكوحً ُٜزج جُ٘ض

جُٔغطكن ك٢ رٓطٚ ٝجُز١ ػ٠ِ أعحعٚ طذس أٓش جُكرظ ك٤طٞؾد ػ٠ِ هحػ٢ جُط٘ل٤ز ٝكٞس جُٞكحء 

كشجؼ ػ٘ٚ، دس ذكن جُٔذ٣ٖ ٝػ٠ِ أعحعٚ ٣طْ جإلد ذٔٞؾرٚ هشجس جُكرظ جُظحغكإٔ ٣ظذس أٓشجً ٣

ٝذٔح إٔ  ،جُكرظ ًٝٔح ٛٞ ٓؼِّٞ ٤ُغص جُؼوٞذس ٝئٗٔح ئًشجٙ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ُِٞكحء ذذ٣٘ٚئر جُـح٣س ٖٓ 

 ٛزٙ جُـح٣س هذ ضكووص ذحُٞكحء ك٤لوذ هشجس جُكرظ ٓرشس ٝؾٞدٙ.

ػ٘ٚ كٞسجً  إلكشجؼُس َ جُٔرِؾ جُٔكٌّٞ ذٚ ػ٤ِٚ ئر ٣ظحًزُي جُكحٍ ك٤ٔح ئرج أٝك٠ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذٌحٓ

 جُٞكحء.ُطكون جُـح٣س ٖٓ جُكرظ ٢ٛٝ 

ًٔح ٣ٌٖٔ ئُـحء هشجس جُكرظ ك٤ٔح ُٞ جٓطػَ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ُٔح أٓشٙ ذٚ هحػ٢ جُط٘ل٤ز ذإٔ ٣غطؿ٤د 

٣كن ُٚ قؼحٗطٚ، ٣ٝغِْ جُش٢ء جُٔؼ٤ٖ جُٞجؾد جُطغ٤ِْ، ًٔح ُٞ ًحٕ ٓكٌٞٓحً ذطغ٤ِْ جُظـ٤ش ُٖٔ 

ٌّٞ ػ٤ِٚ، كشجؼ ػٖ جُٔكٝجإلكإ جٓطػَ ٝعِْ جُظـ٤ش ٣وشس هحػ٢ جُط٘ل٤ز جُـحء أٓش جُكرظ 

كرحٓطػحُٚ ُوشجس جُوحػ٢ ٣ٌٕٞ جُط٘ل٤ز هذ ضْ ٝضكووص جُـح٣س ٖٓ ئطذجس هشجس جُكرظ كال ٣رو٠ ٛ٘حى 

 ٓح ٣رشس جعطٔشجس قرغٚ.

أٓح جُكحُس جألخ٤شز جُط٢ ٣٘وؼ٢ ذٜح جُكرظ ٝكن جُ٘ض جُغحُق جُزًش ك٢ٜ قحُس ٓح ئرج ًشق  

ذٚ ػ٤ِٚ أٝ  ٤س ُِٞكحء ذحُذ٣ٖ جُٔكٌّٟٞ جُـ٤ش ًحكجُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ػٖ أٓٞجٍ ُٚ عٞجء ُذ٣ٚ أّ ُذ

 ُط٘ل٤ز جُـحء هشجس جُكرظ ٣ٝطْ جإلكشجؼجُٔوذجس جُٔطرو٢ ٖٓ جُذ٣ٖ، ك٤ؿٞص ك٢ ٛزٙ جُكحُس ُوحػ٢ ج

إٔ ُْ ضٌٖ جألٓٞجٍ جُط٢ ًشق ػٜ٘ح ًحك٤س ُِٞكحء ذحُذ٣ٖ أٝ جُٔطرو٢ ٓ٘ٚ ك٤غطٔش ك٢ ٓح ػٖ جُٔذ٣ٖ، أ

ٛزٙ جُكحُس قرغٚ
2
. 

                                                           
1

 .359عحذن، ص، سجتذ ػرذ جُك٤ٔذ: ٓشؾغ 422أعحٓس ج٤ٌُال٢ٗ: ٓشؾغ عحذن،ص 
2

 .27/2/2214( ذطحس٣خ 427/2214جعطث٘حف ض٘ل٤ز سجّ هللا قٌْ سهْ ) 
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 ٚاٌزٛط١بداٌخبرّخ: إٌزبئح 

طْ ُٜزج جُركع ذؿِٔس حالضٚ ٝٓٞجٗؼٚ ٝأعرحخ جٗوؼحتٚ ٗخذؼذ إٔ ػشػ٘ح ُِكرظ جُط٘ل٤ز١ ٖٓ ق٤ع ق

 ٖٓ جُ٘طحتؽ ٝجُطٞط٤حش جُط٢ ضٞطِ٘ح ج٤ُٜح أغ٘حء جُذسجعس:

  أٚالً: إٌزبئح

جٙ ًشذوذس ٓح ٣كَٔ ٓؼ٠٘ جإل٣ؼطرش جُكرظ جُط٘ل٤ز١ ٝع٤ِس ضٜذ٣ذ٣س جعطػ٘حت٤س ٛذكٜح ٤ُظ ػوحذ٤حً  -1

 جُٔذ٣ٖ ػ٠ِ جُٞكحء ذٔح قٌْ ذٚ ػ٤ِٚ. إلؾرحسجُٔؼ١ٞ٘ 

جُط٘ل٤ز كال ٣ؿٞص إٔ ٣طْ جعطؼٔحُٜح ئاّل ذشإٔ ٝذٔح إٔ جُكرظ ٝع٤ِس جعطػ٘حت٤س ٖٓ ٝعحتَ  -2

 جألشخحص جُز٣ٖ قذدْٛ جُٔششع قظشجً ٝال ٣ؿٞص إٔ ضٔطذ ُـ٤شْٛ.

 ٝذحُطح٢ُ ال ٣ؿٞص جُو٤حط ػ٤ِٜح.قحالش جُكرظ ض٘ل٤زجً ُِذ٣ٖ أٝسدٛح جُٔششع ػ٠ِ عر٤َ جُكظش  -3

ال ٣ؼش جُٔذ٣ٖ جُٔٔحؽَ ئاّل ذشخض جُذجتٖ، كال ٣ٔطذ جُؼشس ٤ُشَٔ ذحه٢ أكشجد جُٔؿطٔغ  -4

ٝذحُطح٢ُ كال ٣ؿٞص ُِوحػ٢ إٔ ٣كٌْ ذٚ ٖٓ ضِوحء ٗلغٚ ٝدٕٝ ؽِد ٖٓ جُذجتٖ ٝئاّل ضشضد ػ٤ِٚ 

 جُرطالٕ.

ذكرغٚ ذك٤ع ال ٣ؿٞص قرظ  ج ظذجس هشجسجعط ٌٖٖٔ جُٔذ٣ٖ جُز١ ٣قذد جُٔششع قذجً أد٠ٗ ُغ -5

حع جعطظذجس هشجس ذحُكرظ، ٖٓ ُْ ٣رِؾ جُػحٓ٘س ػششز ٖٓ جُؼٔش، ئاّل أٗٚ ُْ ٣كذد ع٘حً أػ٠ِ الٓط٘

٣ٖ ُِغلٚ ٝجُـلِس، ذحُشؿْ ٖٓ ٗظٚ ػ٠ِ قحُط٢ ًٔح ُْ ٣٘ض ػ٠ِ ػذّ ؾٞجص قرظ جُٔكؿٞس

 جُؿٕ٘ٞ ٝجُؼطٚ.

ذكرغٚ  ٠ جُٞكحء قط٠ ٣ٌٖٔ جعطظذجس هشجسٔذ٣ٖ ػِهذسز جُ غرٞشأٝؾد جُٔششع ًوحػذز ػحٓس  -6

ذحُكرظ دٕٝ قحؾس إلغرحش جالهطذجس، ٝئٕ ٌُٝ٘ٚ جعطػ٠٘ قحالش ٓؼ٤٘س ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظذس ذشأٜٗح هشجس 

  ًحٕ ٣طٞؾد ػ٤ِٚ ضو٤٤ذ ذؼؼٜح ذششٝؽ ٓؼ٤٘س.

جعطظذجس هشجس ذحُكرظ ذحُشؿْ ٖٓ ضٞجكش ششٝؽٚ، ئاّل أٗٚ ًحٕ ٣طٞؾد قذد جُٔششع ٓٞجٗغ  -7

 ٤ٚ ئػحكس قحالش أخشٟ ُْ ٣ططشم ُٜح ػٖٔ ٛزٙ جُكحالش.ػِ

ذؼذ جُرذء ك٢ ض٘ل٤زٙ ٝرُي أٝ ٗض جُٔششع ػ٠ِ قحالش جٗوؼحء جُكرظ ذؼذ طذٝس هشجس ذزُي  -2

طكون جُـح٣س ٖٓ جُكرظ، ٌُ٘ٚ ؾؼَ ٓغأُس طذٝس أٓشجً ذاُـحء هشجس جُكرظ ؾٞجص٣حً ػ٘ذٓح ض

  .ُِوحػ٢
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  ثب١ٔبً: اٌزٛط١بد

ًٞع٤ِس إلؾرحس ٖ ٗظحّ جُكرظ ػ٘حء ـُِٔششع جُلِغط٢٘٤ ٢ٛ جالعطٜٜح جُط٢ أٝؾأ٠ُٝ جُطٞط٤حش 

ق٤ع إٔ  ،ٗغحٕ ٝرٓطٚ جُٔح٤ُسُي أٗٚ ال ٣ؿٞص جُخِؾ ذ٤ٖ شخض جإلُذ٣ٖ رذح جُٔذ٣ٖ ػ٠ِ جُٞكحء

جُذٍٝ جُكذ٣ػس ٛؿشش ٛزج جُ٘ظحّ ُٝؿأش ج٠ُ ؽشم أخشٟ إلؾرحس جُٔذ٣ٖ ػ٠ِ جُٞكحء ذذ٣٘ٚ ضذٝس 

ٗغحٕ ًحُـشجٓس جُطٜذ٣ذ٣س ذحُشؿْ ٓٔح ٣ظٜش ٖٓ جُٔح٤ُس دٕٝ جُٔغحط ذشخض جإلُزٓس ِي جكك٢ 

ٗٚ ؾرحس جُٔذ٣ٖ ػ٠ِ جُٞكحء ذحُذ٣ٖ ٝأٗظٞص جُوٞج٤ٖٗ جُط٢ أخزش ذ٘ظحّ جُكرظ ذحػطرحسٙ ٝع٤ِس إل

 ٤ُظ ك٤ٚ ٓؼ٠٘ جُؼوحخ.

 أٓح ٓغ جعطٔشجس جُؼَٔ ذ٘ظحّ جُكرظ جُط٘ل٤ز١ كأٝط٢ جُٔششع ذٔح ٢ِ٣: 

غ جُٔكٌّٞ ذٜح ٔرحُٝرُي ذحعطرذجٍ ػرحسز )جُ 156( ٖٓ جُٔحدز 2٘ذ )أ( ٖٓ جُلوشز )ضؼذ٣َ جُر -1

 س ك٢ رٓطٚ(.جُػحذطػ٤ِٚ( ذؼرحسز ) جُٔرحُؾ جُٔكذد ذٜح جُغ٘ذ جُط٘ل٤ز١ 

ٓشجػحز ٓغأُس ضرذٍ أقٞجٍ جٌُل٤َ أٝ جُٔذ٣ٖ ُألعٞأ ك٢ جُلطشز ٓح ذ٤ٖ ئؾشجء جُطغ٣ٞس ٝجعطكوحم  -2

غرحش ضرذٍ قحُٚ ُألعٞأ ٝػ٤ِٚ ذك٤ع ٣ط٤ف ُِٔذ٣ٖ ؽِد ضؼذ٣َ جُطغ٣ٞس ذؼذ ئجألهغحؽ جُ٘حؾٔس ػٜ٘ح، 

 (.161( ٖٓ جُٔحدز )1ضؼذ٣َ جُلوشز ) ذحُؼَٔ ػ٠ِ جُٔششع  أٝط٢

( ٝجُط٢ ضوؼ٢ ذكرظ جُٔذ٣ٖ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذذ٣ٖ ٗحشة 162ضؼذ٣َ جُلوشز جُشجذؼس ٖٓ جُٔحدز ) -3

حسز " ٓحُْ ٣ػرص ٛالى ٛزج جُٔوحذَ ُذٟ ٠ُ جُ٘ض ػرُٚ ٓوحذَ ك٢ قٞصضٚ، ذك٤ع ٣ؼحف ئػٔح 

 ذ ُٚ ك٤ٚ".٣ ذ٣ٖ ُغرد الجُٔ

( ذك٤ع ضظرف ًح٥ض٢: " جُٔذ٣ٖ جُز١ ُْ ٣رِؾ جُػحٓ٘س ػششز 163( ٖٓ جُٔحدز )2ضؼذ٣َ جُلوشز ) -4

ك٢ جالُطضجٓحش جُ٘حشثس ذؼذ طذٝس ِغلٚ أٝ جُـلِس ٖٓ ػٔشٙ ٝجُٔؼطٞٙ ٝجُٔؿٕ٘ٞ ٝجُٔكؿٞس ػ٤ِٚ ُ

 ".دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٔحؽال ٖٝٓ ؾحٝص جُخحٓغس ٝجُغط٤ٖ ٖٓ جُؼٔشهشجس جُكؿش ػ٤ِٜٔح 

( ٝرُي ذكزف جُلوشز جُػحُػس جُط٢ أطركص ٖٓ جخطظحص هحػ٢ 163ضؼذ٣َ ٗض جُٔحدز ) -5

 جُط٘ل٤ز جُششػ٢.

ذٔ٘غ قرظ جُكحَٓ ٝقط٠  ( ًٔحٗغ ٖٓ ٓٞجٗغ جُكرظ، ٣وطؼ163٢ئػحكس كوشز سجذؼس ُِٔحدز ) -6

 وٞجػذ جُؼحٓس ك٢ جُكرظ.٤ٖ ٖٓ ضحس٣خ جُٞالدز ٝٛٞ ٓح ٣طٔحش٠ ٓغ جُطع٘

وؼ٢ ذٔ٘غ قرظ جُٔش٣غ ذٔشع ظ ض( ًٔحٗغ ٖٓ ٓٞجٗغ جُكر163ئػحكس كوشز خحٓغس ُِٔحدز ) -7

 ٣ـِد ٓؼٚ ػ٠ِ جُٔذ٣ٖ ٛالًٚ.
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 اٌّظبدس ٚاٌّشاخع:

 أٚالً: اٌىزت اٌّزخظظخ:

ئذشج٤ْٛ ج٤ُُٞذ: ٓرحدب جالؾشجءجش جُؿضجت٤س ك٢ جُطشش٣غ جُلِغط٢٘٤ ) دسجعس أقٔذ ذشجى ٝعحٛش 

 .2213، جُٔكحًٔس ٝؽشم جُطؼٖ، د.ٕ، كِغط٤ٖ 2ضك٤ِ٤ِس ضأط٤ِ٤س ٓوحسٗس( ؼ

 .1972، ٓإعغس دجس جٌُطد، ج٣ٌُٞص 1أقٔذ ٤ِٓؿ٢: أطٍٞ جُط٘ل٤ز ك٢ جُوحٕٗٞ ج٣ٌُٞط٢، ؽ

 .1993جُؿذ٣ذز، جالعٌ٘ذس٣س،أقٔذ ٛ٘ذ١: أطٍٞ جُط٘ل٤ز، جُذجس جُؿحٓؼ٤س 

أعحٓس ػرذ هللا ج٤ٌُال٢ٗ: أقٌحّ جُط٘ل٤ز ك٢ جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ذٔوطؼ٠ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز 

 .2217، ٌٓطرس جُشحَٓ ُِطرحػس ٝجُطٞص٣غ، كِغط٤ٖ 3جُلِغط٢٘٤ " دسجعس ٓوحسٗس" ؽ

، د.ٕ، 1، ؽ2225 ( ُغ٘س23سجتذ ػرذ جُك٤ٔذ: جُٞؾ٤ض ك٢ ششـ هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُلِغط٢٘٤ سهْ )

 .2222كِغط٤ٖ 

 .2224طالـ جُذ٣ٖ جُ٘ح٢ٛ: جُٞؾ٤ض ك٢ ٓرحدب جُط٘ل٤ز جُؿرش١، د.ٕ، 

 .2211ػرذ جُلطحـ ػض٢ٓ: جُٞع٤ؾ ك٢ هحٕٗٞ جُٔشجكؼحش ج٣ٌُٞط٢، ٓإعغس دجس جٌُطد، ج٣ٌُٞص 

 .2212، د.ٕ، كِغط٤ٖ 2ػرذ هللا خ٤َِ جُلشج: جُط٘ل٤ز جُؿرش١، ؽ

 .2227هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز، دجس جُػوحكس ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ، ػٔحٕ رٞد١: ششـ أقٌحّ ػرحط جُؼ

ؾشجء جألسد٢ٗ، دسجعس ٓوحسٗس، دجس جُػوحكس ُِ٘شش ز: أطٍٞ جُط٘ل٤ز ٝكوحً ُوحٕٗٞ جإلٓلِف ػٞجد جُوؼح

 .1992ٝجُطٞص٣غ، ػٔحٕ 

 اٌشسبئً اٌع١ٍّخ ٚاٌذساسبد

سٗس ذ٤ٖ أقٌحّ جُلوٚ ئ٣٘حط ٓكٔذ ؾٔؼس ع٤ِٔحٕ جُذقذٝـ: قرظ جُٔذ٣ٖ " دسجعس ضك٤ِ٤ِس ٓوح

، ٓوذٓس ٤َُ٘ دسؾس جُٔحؾ٤غط٤ش، ؾحٓؼس 2225( ُغ٘س 23جالعال٢ٓ ٝهحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُلِغط٢٘٤ سهْ )

 .2213جألصٛش، ؿضز، 

 .2225( ُغ٘س 23شحد١ أعحٓس ٓكٔذ ػ٢ِ: قرظ جُٔذ٣ٖ ٝكوحً ُوحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُلِغط٢٘٤ سهْ )

 .2222جُٔحؾ٤غط٤ش، ؾحٓؼس جُ٘ؿحـ جُٞؽ٤٘س، كِغط٤ٖ دسجعس ٓوحسٗس: سعحُس ٓوذٓس ٤َُ٘ دسؾس 
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ٓرحسى ٓكٔذ ػرذ جُٔكغٖ ؽحٛش: قرظ جُٔذ٣ٖ ؽش٣ن ٖٓ ؽشم جُط٘ل٤ز جُؿرش١، دسجعس ك٢ 

  .2212جُوحٕٗٞ ج٣ٌُٞط٢، سعحُس ٓوذٓس ٤َُ٘ دسؾس جُٔحؾ٤غط٤ش، ؾحٓؼس جُششم جألٝعؾ، جألسدٕ 

جُٔذ٣ٖ ك٢ جُلوٚ جالعال٢ٓ ٝجُوحٕٗٞ جألسد٢ٗ، ٓكٔذ خِق ذ٢٘ عالٓس ٝخ٤ِق ػ٤ق هللا آؿح: قرظ 

 .2211ٓؿِس جُشش٣ؼس ٝجُوحٕٗٞ، جُؼذد جُغحذغ ٝجألسذؼٕٞ، ٤ُٞ٣ٞ 

 ثبٌثب: اٌمٛا١ٔٓ اٌٛؽ١ٕخ

 2225ُغ٘س  23هحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُلِغط٢٘٤ سهْ 

 2216ُغ٘س  17هشجس ذوحٕٗٞ جُط٘ل٤ز جُششػ٢ سهْ 

 2221 ُغ٘س 3هحٕٗٞ جالؾشجءجش جُؿضجت٤س جُلِغط٢٘٤ سهْ 

 2221ُغ٘س  2هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش ك٢ جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س جُلِغط٢٘٤ سهْ 

 


