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 طشق اَؼماد انٕصٍح فً انششٌؼح ٔانمإٌَ

 األسرار انًساػذ انذكرٕس

 ػثذ يذًٕد ػضٌض يذًذ انشٍخ صفش انطائً

 جايؼح االَثاس –كهٍح انؼهٕو االساليٍح 

 انؼشاق -االَثاس 

 انخالصح 

لؼخ ٟ٪ٓوخ ر٨ٌح ٢ٟ رلؼ٨خ ر -ُٮ كي٩ى حؿالهٮ -ا١ ٟ٪ػ٪م )ؿَّ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش ُٮ حٛشَٯوش ٩حٛٔخ٣٪١( ٛٞ أؿي 

حٛش٘ٚ حٌٛ٭ حطزوظ٦، ٟٔخ٣ٍخ ٟن حٛٔ٪ح٢ٰ٣ حٛ٪ػوٰش، ٌٛح أؿي ٣ِٔٮ ٟؼـَح ألر٢ٰ ُٮ ػ٤خٯخ حٛزلغ ا٬ٛ ؿ٤ذ ٟٔخ٣ٍش 

أٓ٪حٙ أث٠ش ح٠ٌٛح٧ذ حإلٓالٰٟش، حٛٔ٪ح٢ٰ٣ حٛظٮ ط٤خ٩ٛض ٟخ ٯوض ٟ٪ػ٪م حٛزلغ، ٩رخٛظخٛٮ ٗخ١ ح٠ٛؼ٠٪١ ه٬ٜ ٩ُْ 

 حٛو٤٪ح١.
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ABSTRACT  

The researcher chose this subject to declare the opinions of our scholars of the Islamic 

doctrines and comparing these opinions widely with the positive laws. The research 

was divided into two chapters and each chapter was divided into four sections. The 

first Chapter: Defining the will and its legitimacy, basic elements, forms and the 

attitude of the law. It contains four sections: The first section: Defining the will. The 

second section: The evidences of the will legitimacy. The third section: the basic 

elements of the will. The fourth section: The forms of the will and the attitude of the 

law. While the second chapter: The ways of making will in the Sharia and law. It also 

contains four sections. The first section: Making the will by using the «idiom». The 

second section: The active expression «writing». The third section: Making the will 

by using the «sign». The fourth section: The attitude of the law from making the will. 

Then the researcher writes the most important conclusions at the send with the list of 

the sources. 
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 انًمذيح

٠ُٗٞخ ٯ٤زٌٮ ٛـالٙ ٩ؿ٦٨ ٩هلٰٞ ٜٓـخ٦٣ حٛل٠ي هلل ٍد حٛوخ٢ٰ٠ٛ، حٛوِٯِ حٛلٰ٘ٞ، ك٠يًح حٛظٰٜٔٞ  ، ٩أُؼٚ حٛظالس ٩أط

طٜ٪حص ٍرٮ ٩ٓال٦ٟ ه٦ٰٜ، ٩ه٬ٜ آ٦ٛ حٛـٰز٢ٰ  ٍيٜٛوخ٢ٰ٠ٛ، ٰٓي٣خ ٟل٠َ ه٬ٜ هخطٞ ح٤ٛز٢ٰٰ، ح٠ٛزو٪ع ٍك٠ًش

 حٛـخ٧َٯ٢، ٩طلخرظ٦ حٌَٛ ح٠ٰٛخ٢ٰٟ، ٩حٛظخرو٢ٰ ٨ٛٞ ربكٔخ١ ا٬ٛ ٯ٪ٝ حٛيٯ٢... أٟخ روي: 

طلظ٬، ٨٤ٟخ ٣و٠ظٮ حإلٯـخى ٩حإلٟيحى، أ٩ؿي حإل٣ٔخ١ ٢ٟ حٛويٝ، ُب١ حهلل طوخ٬ٛ ٓي طِؼٚ ه٬ٜ هزخى٥ ر٤وٞ ال طوي ٩ال 

َّ ٩حٛوٜ  ، ٗٮ ٯِ٪ُ رٔوخىس حٛي٣ٰخ، ٩َٗحٟش حٱهَس. ٩٢أٟي٥ ٩ّٟظو٦ رؤ٣٪حم ح٤ٛوٞ، ٩ؿٜذ ٦٤ٟ حإل٣ِخّ ُٮ حٛٔ

ش ٩ٓخهيس حٛؼ٪حد ٟلـظ٨خ حإلٗؼخٍ ٢ٟ ه٠ٚ حٛوَٰ ٩حٛٔوخء، ٩حإلٓيحٝ ه٬ٜ حٛزَ ٩ح٠ٛو٩ٍَ ٩حٛوـخء، ٣٩شَ حِٛؼٰٜ

٩حال٧ظ٠خٝ رـ٪ح٣ذ حٛلٰخس حالؿظ٠خهٰش ٩حإل٣ٔخ٣ٰش، ًحص حٜٛٔزٰخص ٩ح٤٠ٛل٤ٰخص، ٩حِٛـ٪حص حٛ٘ؼَٰس، ٩حٛ٪هَس أ٩ 

 ح٠ٛظوؼَس. 

ٌٙ َّؽ ٗؼَٰ ٨٤ٟٞ ه٬ٜ كذ حٛوَٰ، ٩كَط٦ حٛشيٯي ه٬ٜ ح٠ٛخٙ، ٩ح٣شٌخ٦ٛ رخٛي٣ٰخ،  ٩أل١ حإل٣ٔخ١ رـزٰوش ه٦ٜٔ ٟـز٪ ُ

ٜٛوَٰ؛ ٰٛظيحٍٕ ٟخ ُخط٦ ٓزٚ أ١ طؤطٮ ٤ٰٟظ٦،  ٛإل٣ٔخ١ ٓزاًل -أٓزخد ٍك٠ظ٢ٟ٦ -ُٮ ؿ٤ذ حهلل طوخ٬ٛ، ُـوٚ حهلل طوخ٬ٛ 

٩ٓزٰٚ حٛوَٰ ُٮ حألُْ حٛوخٝ ٩ح٤ٛلَس حٛؼخٓزش ال حٛوـ٬ٜ ح٠ٛ٪ٓ٪طش، ا٠٣خ ٧٪ حٛظيٓش ٩ح٠ٛو٩ٍَ ٩حإلكٔخ١ ٠ُٰخ روي 

٨ٰٞ لٰش ٟخء، ٩ٯٍٔشح٠ٛ٪ص؛ ٰٛٔظ٠َ طٌَٗ ُخهٚ حٛوَٰ، ٩طظٔخٓؾ ه٦ٰٜ حَٛك٠خص رؤ٤ٔٛش ح٠َٛك٪٢ٰٟ حٌٛٯ٢ ط٧ٌٔ٤ٞ 

َّ ٩حٛ . ٩ٗٚ ىَزا٩ٍحء حٛل٠ؤ، ٩ط٤ٌٔ كٰخط٨ٞ ح٠ٜٔٛش ح٨ٛخ٣جش، ٩ٯٔظَ ؿٔي٧ٞ حٛ٘ٔخء حٛيحُت، أ٩ ح٠ٛخ٣ن ٢ٟ حٛؼَ ُٮ حٛل

ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ َٛر٨ٞ رظَٕ حٛزوٚ،  ًٖٛ ٣خُن ٛإل٣ٔخ١ اًح حٓظ١َ رخالكظٔخد ه٤ي حهلل طوخ٬ٛ، ٩رٌٖٛ ٯظز٢ٰ ٟٔيحٍ اهالص

 ِْ ٢ٟ أىٍح١ حٛـ٠٪ى ٩رٌٙ ح٠ٛخٙ، ٩طو٪ٯي حٛٔوخء ٩حٛـ٪ى.ف ٍىحء حٛشق، ٩طـ٨َٰ ح٩٤ٛؿَ

، ٩ألر٢ٰ ٜٛٔخٍة حَٛ٘ٯٞ آٍحء شه٬ٜ ٧ٌح ح٠ٛ٪ػ٪م ألشخٍٕ ُٮ هيٟش شَٯوظ٤خ ح٠ٔٛل٦ٜٗ... ٩ٓن حهظٰخٍ٭  ح٨ٛ٩ٌ

رخد حٛظزَهخص ح٠ٛخٰٛش ٧ًَٰ٩خ، ٩ٟخ حٛ٪طٰش  ٮح٨ِٔٛخء ُٮ ٥ٌ٧ حٛـِثٰش ح٠٨٠ٛش، ٩حَٛحؿق ٨٤ٟخ؛ ط٪ٓوش ٩ط٨ٰٔال ُ

 ٩حكي ٨٤ٟخ. اال

٢ٟ رلؼ٨خ  -ُٮ كي٩ى حؿالهٮ-ػَ ا٬ٛ ٧ٌح... أ١ ٟ٪ػ٪م )ؿَّ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش ُٮ حٛشَٯوش ٩حٛٔخ٣٪١( ٛٞ أؿي 

رلؼخ ٟ٪ٓوخ ر٨ٌح حٛش٘ٚ حٌٛ٭ حطزوظ٦، ٟٔخ٣ٍخ ٟن حٛٔ٪ح٢ٰ٣ حٛ٪ػوٰش، ٌٛح أؿي ٣ِٔٮ ٟؼـَح ألر٢ٰ ُٮ ػ٤خٯخ حٛزلغ 

حٛٔ٪ح٢ٰ٣ حٛظٮ ط٤خ٩ٛض ٟخ ٯوض ٟ٪ػ٪م حٛزلغ، ٩رخٛظخٛٮ ٗخ١ ا٬ٛ ؿ٤ذ ٟٔخ٣ٍش أٓ٪حٙ أث٠ش ح٠ٌٛح٧ذ حإلٓالٰٟش، 

 ح٠ٛؼ٠٪١ ه٬ٜ ٩ُْ حٛو٤٪ح١. 

 

 فً اَجاص انثذثانصؼٕتاخ 

ٛٞ ٯ٢٘ حٛزلغ ُٮ ٧ٌح ح٠ٛ٪ػ٪م أَٟح ٰٟٔ٪ٍح، ُٔي ٩حؿ٨ض روغ حٛظو٪رخص ه٤ي ٗظخرظ٦، ٨٤ٟخ ىٓش ح٠ٛ٪ػ٪م، 

ٜٛوؼ٪ٍ ه٨ٰٜخ ر٢ٰ ػ٤خٯخ حٛ٘ظذ، ٨ٛ٩ٌح أهٌ  ٩ه٤خًء ٣٩يٍس روغ ٟٔخث٦ٜ ٩أىٛظ٨خ، ٨ُٮ ٛٞ ط٢٘ كخ٧َس، رٚ طظـٜذ رلؼًخ

٢ٟ حٰٜٛخٛٮ، ٩رٌٛض ٟخ ر٪ٓوٮ إل٣ـخ٥ُ، ُؼال ه٠خ ط٠َ ر٦ ٟلخُلش حأل٣زخٍ ٢ٟ كٍَ ٤ٟٮ ٟش٪حٍح ؿ٪ٯال، ٨ٓ٩َح 

ٛذ حٛوٜٞ، خ، ٩ال ٯو٬ِ ه٬ٜ أكي ٟخ ٨ٌٛح ٢ٟ طؤػَٰ ه٬ٜ ؿظ٢ٰ ٩ال ٯِحٙطوذ ٢ٟ حالٓظظخٙ حٛٔخثٞ ٨ُٰخ ٟخ ٯٔخٍد ح٤ٔٛ

٦ ٩ٟيى٥، ؿو٤ٜخ ٣ظٌٜذ ه٬ٜ ٥ٌ٧ حٛل٩ٍَ، ٣٩٪حطٚ حٛوـخء، ٩أٓال٤ٟخ طظيُْ ٟرِؼٚ حهلل طوخ٬ٛ ٦٤ّٟ٩ ٩َٗ ٢٘ٛ٩

، حٛٔخثٚ رخٛوٜٞ ٩حٛلٰ٪ٯش، ٛظوزَ ه٢ حًَٛزش حٛـخىس ُٮ حٛوٜٞ، حرظٌخء ٩ؿ٦ حهلل طوخ٬ٛ، ٣٩شَ شَم ٰٓي٣خ ٍٓ٪ٙ حهلل 

(()رٌّٜ٪ح ه٤ّٮ ٩ٛ٪ آٯش)ُٮ حٛليٯغ 
(1)

. 

 

 انثذث حيُٓجٍ

رخ٠ٛالكلش؛ ٠ٛخ ٨ُٰخ ٢ٟ هيٝ طشظٰض ٢٧ً حٛٔخٍة، ٟئىح٧خ: أ٣ٔٚ ُٮ روغ حألكٰخ١  سزوض هـش أكٔز٨خ ؿيٯَحط

حطِخّ ح٨ِٔٛخء ُٮ روغ ؿِثٰخص ح٠ٛٔؤٛش ح٠َٛحى رلؼ٨خ، ػٞ أهَع ح٠ٛٔؤٛش ح٠ٛوظَٜ ٨ُٰخ أ٩ حٛوالٍ، ٩أر٦٤ّٰ ا١ ٗخ١ 

٧٩ٮ –حٛوخطش ر٦، ٩أكٰخ٣خ ُٮ روغ ح٠ٛ٪حػن  ه٬ٜ ٓ٪٢ٰٛ أ٩ أٗؼَ، ػٞ أًَٗ حألىٛش ٛ٘ٚ ٧ٌٟذ ٢ٟ ٟظخى٥ٍ حألٝ

ٓي ال أهؼَ ه٬ٜ أىٛش ٛزوغ آٍحء ح٠ٌٛح٧ذ ح٨ِٰٔٛش، ٠ٟخ حػـَ ٦ُٰ ا٬ٛ اىٍحؽ ٣ِْ طٜٖ  -ٰٜٜٓش رخ٤ٛٔزش ا٬ٛ حٛزلغ

حٱٍحء ٩ح٠ٌٛح٧ذ ٢ٟ ى١٩ حٓظيالٙ أ٩ طوٰٜٚ، ػٞ روي٧خ أر٢ّٰ حَٛأ٭ حَٛحؿق ٢ٟ ٥ٌ٧ حألٓ٪حٙ رلٔذ ٓ٪س حٛيٰٛٚ 

 ٢ٟ ًَٰ طوظذ أ٩ ٰٟٚ ٧ٌ٠ٛذ ه٬ٜ آهَ. ح٠ٛظٜلش ٦ُٰ ٩

                                                             
 ( رخد ٟخ ًَٗ ه٢ ر٤ٮ آَحثٰٚ.3461رَٓٞ ) 4/170طلٰق حٛزوخٍ٭:  (1)
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 خطح انثذث

حٓظؼض ؿزٰوش حٛزلغ أ١ أ٦٠ٔٓ ه٬ٜ ُظ٢ٰٜ: طؼ٢٠ ٗٚ ُظٚ أٍروش ٟزخكغ، أٟخ حِٛظٚ حأل٩ٙ: ُظ٤خ٩ٛض ٦ُٰ 

حٛظوَٯَ رخٛ٪طٰش ٩ٟش٩َهٰظ٨خ، ٩أٍٗخ٨٣خ، ٩طٌٰظ٨خ، ٦ُٰ٩ أٍروش ٟزخكغ، ط٤خ٩ٛض ُٮ ح٠ٛزلغ حأل٩ٙ: حٛظوَٯَ 

٩ط٤خ٩ٛض ُٮ ح٠ٛزلغ حٛؼخ٣ٮ: أىٛش ٟش٩َهٰش حٛ٪طٰش، ػٞ ح٠ٛزلغ حٛؼخٛغ ًَٗص ٦ُٰ أٍٗخ١ رخٛ٪طٰش، ٦ُٰ٩ ٟـٜزخ١، 

 ُٮ ح٠ٛزلغ حَٛحرن ه٢ طٌٰش حٛ٪طٰش ٩ش٩َؿ٨خ، ٩ٟ٪َٓ حٛٔخ٣٪١ ٨٤ٟخ.  ُضحٛ٪طٰش ٩طليػ

أٟخ حِٛظٚ حٛؼخ٣ٮ: ٨ُ٪ ُٮ ؿَّ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش ُٮ حٛشَٯوش ٩حٛٔخ٣٪١، طؼ٢٠ أٍروش ٟزخكغ، ط٤خ٩ٛض ُٮ ح٠ٛزلغ 

أل٩ٙ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش رخٛوزخٍس، ٩ُٮ ح٠ٛزلغ حٛؼخ٣ٮ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش رخٛ٘ظخرش، ٩ًَٗص ُٮ ح٠ٛزلغ حٛؼخٛغ ح٣ؤخى ح

حٛ٪طٰش رخإلشخٍس، ٩آه٧َخ ح٠ٛزلغ حَٛحرن ط٤خ٩ٛض ٦ُٰ ٟ٪َٓ حٛٔخ٣٪١ ٢ٟ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش، ػٞ حٛوخط٠ش، ًَٗص ٨ُٰخ 

 ٩رش٘ٚ ٟ٪ؿِ أ٧ٞ ح٤ٛظخثؾ حٛظٮ ط٪طٜض ا٨ٰٛخ ٢ٟ حٛزلغ. 

ّٚ ؿال٦ٛ أ١ ٯـوٚ  هَٰح...٩أ ٨ٌُح ؿ٨ٌي رٌٛض ٦ُٰ ٟخ ر٪ٓوٮ ُٮ ٓزٰٚ أ١ ٯوَؽ ر٥ٌ٨ حٛظ٪ٍس، ٍحؿٰخ ح٠ٛ٪٬ٛ ؿ

ُٮ ٥ٌ٧ حٛـِثٰش حٛظٮ ٧ٮ  ه٠ٜٮ ٧ٌح هخٛظخ ٛ٪ؿ٦٨ حَٛ٘ٯٞ، ٩أ١ أٗ٪١ ٓي ٓيٟض هيٟش ٣خُوش ألٟش حٛلزٰذ ٟل٠ي 

حرظٌٰض، ٨ٌُح ُؼٚ ٍرٮ حٛولٰٞ، ٨ُ٪  ٩٩طٜض ا٬ٛ ٟخ ،٢ٟ حأل٠٧ٰش ر٠٘خ١، ُب١ ٤ٗض ٓي ٩ُٔض ٠ٛخ ٓوٰض ا٦ٰٛ

ٌُٖٛ ٢ٟ ه٤ي٭، ٍحؿٰخ ٢ٟ حٛٔخٍة حَٛ٘ٯٞ ح٠ٛوٌٍس ا١ ٩ؿي  ،أ٩ أهـؤص ،ح٠ٛظِؼٚ أ٩ال ٩آهَح، ٩ا١ ٤ٗض ٓظَص

حٛٔظي، ٨ُ٪ كٔز٤خ ٣٩وٞ حٛ٪ٰٗٚ، ٩ُؼ٦ٜ ه٤ٰٜخ ؿِٯٚ، ٩ربؿخرش ىهخث٤خ ٓيٯَ  ٞ، ٩حهلل ٢ٟ ٩ٍحءََٜٓ َْْزَٓ ٩َْأ ،َٝيَٓ َشََُٛ

 ٬ حهلل ه٬ٜ ٰٓي٣خ ٟل٠ي ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طلز٦ أؿ٠و٢ٰ، ٩حٛل٠ي هلل ٍد حٛوخ٩.٢ٰ٠ٛؿيٯَ، ٩طٜ

 

 

 نفصم األٔلا

 يُٓا ٔصٍغرٓا ٔيٕلف انمإٌَ ٔأسكآَا انرؼشٌف تانٕصٍح ٔيششٔػٍرٓا

 

 انًثذث األٔل

 انرؼشٌف تانٕصٍح

 

 انرؼشٌف انهغٕي نهٕصٍح انًطهة األٔل:

 

 انٕصٍح فً انهغح

ح٠ٛوظٚ: أطٚ ٯيٙ ه٬ٜ ٩طٚ شٮء رشٮء، ٩٩طٰض حٛشٮء: ٩طٜظ٦، ٩ٯٔخٙ:  ٩حٛلٍَ ،٩حٛظخى ،٩ط٬: حٛ٪ح٩

 ، أ٭ أ١ ٣زظ٨خ ٟظظٚ ٓي حٟظألص ٦٤ٟ، ٩حٛ٪طٰش ٢ٟ ٧ٌح حٰٛٔخّ. ٩ؿجض أٍػخ ٩حطٰش

رؤَٟ هالٙ كٰخط٦ أ٩  ٩ٝطؤطٮ أٯؼخ ر٠و٬٤ حٛو٨ي، ُؤ٩طخ٥، ٩٩ّطخ٥، ط٪طًٰش: ه٨ي ا٦ٰٛ، أ٭: حٛو٨ي ا٬ٛ حٌَٰٛ ُٮ حٰٛٔخ

ٍإرش: ٩ّطخ٣ٮ حٛوـخؽ ٠ُٰخ ٩ط٤ٮ، أٍحى: ٠ُٰخ ٩ّطخ٣ٮ، ُلٌٍ حٛالٝ ٜٛٔخُٰش، ٩حٛ٪طُٮ: حٌٛ٭  روي ٩ُخط٦، ٓخٙ

 ٯ٪طٮ، ٩حٌٛ٭ ٯ٪ط٬ ٦ٛ، ٧٩٪ ٢ٟ رخد حألػيحى. 

٩طّٮ، الطظخٙ ٣ٔز٦، ٩ٓزز٦، ٠ٓ٩ظ٦ ر٤ٔذ  ٪٠ٰٓض ٩طًٰش: الطظخ٨ٛخ رؤَٟ ح٠ٰٛض، ٨ٛ٩ٌح ٰٓٚ ٰٛٔي٣خ هٜٮ س7٣ 

 ، ٓخٙ ٗؼَٰ: ٰي٣خ ٍٓ٪ٙ حهلل ٓ

 ٠ِ٦َِِِِِِِِِِِه ٬ ٩حر٢َُِِِِِِِِِِِـَزِِِِِِِِِِّٮ ح٠ْٛظِِِِِِِِِِح٤َٛ ُٮِط٩َِِِِِِِِِِ
 

٩ََُِِ َُِِِِِِِِِِِِٕ٘ َِِأ خ ًٍِِِِِِِِِِِِْٙ ٩ََِِٓ ال َٟخِػِِِِِِِِِِِِ ِِٮ  ٌٍَِِِِِِِِِِِِِ   ِٝخ
 

٩طٔ٪ٙ أٯؼخ: أ٩طٰض ا٦ٰٛ ر٠خٙ، أ٭: ؿوٜظ٦ ٦ٛ، ٩أ٩طٰظ٦ ر٪ٛي٥: حٓظوـِظ٦ ه٦ٰٜ، ٩أ٩طٰض رخٛظالس: أَٟط٦ ر٨خ، 

 ٩حٛ٪طٰش ٢ٟ حهلل: حَِٛع ٩حألَٟ. 

وـخٍ ٩حألَٟا١ً ُخٛ٪طٰش: حٓٞ ٟشظَٕ ر٢ٰ حٛظٌَٗ ٩حالٓظ
(1)

 . 

                                                             
رَح٧ٰٞ ش٠ْ طؤَٰٛ أرٮ حٛل٢ٰٔ أك٠ي ر٢ ُخٍّ ر٢ َُٗٯخ حَٛحُ٭، طلْٰٔ ا« ٩ط٬»، ٟخىس 2/634ٯ٤لَ: ٟوـٞ ٟٔخٯْٰ حٌٜٛش:  (1)

، طظ٤َٰ اٟخٝ أ٧ٚ حٌٜٛش «٩ ص ٫»كٍَ حٛ٪ح٩ ٟخىس  2/1208. ٩حٛٔخٟ٪ّ ح٠ٛلٰؾ: 3حٛيٯ٢ ىحٍ حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ؽ
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٩حٛ٪طٰش ٩حإلٯظخء ُٮ حٌٜٛش ر٠و٬٤ ٩حكي، طٔ٪ٙ: أ٩طٰض ِٛال١ رٌ٘ح، أ٩ أ٩طٰض ا٬ٛ ُال١ رٌ٘ح، ٟو٬٤ 

:حٓٞ ِٟو٪ٙ ر٠و٬٤ ح٠ٛ٪ط٬ ر٦، ٦٤ٟ٩ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ« حٛ٪طٰش»ه٨يص ا٦ٰٛ، ٩ط٘٪١ 

ٯظخء، ٦٤ٟ٩ ٓ٪٦ٛ طوخ٩:٬ٛط٘٪١ ٟظيٍح ر٠و٬٤ حإل

َّٓ٪ح ر٢ٰ حِٜٛل٢ٰ، ُٔخٛ٪ح: ا١ ٟو٬٤ أ٩طٰض ا٦ٰٛ، ه٨يص ا٦ٰٛ رخإلشَحٍ ه٬ٜ شئ١٩  ٢٘ٛ٩ ح٨ِٔٛخء ُ

حٛٔخطَٯ٢ ٟؼال، ٩ٟو٬٤ أ٩طٰض ٦ٛ، طزَهض ٦ٛ ٩ّٟٜ٘ظ٦ ٟخال أ٩ ٥ًَٰ
(3)

. 

 

 انرؼشٌف االصطالدً ٔانمإًََ نهٕصٍحانًطهة انثاًَ: 

 

 انٕصٍح فً االصطالح

ٍَّ ٨ُٔخإ٣خ حألهالٝ ٢ٟ أطلخد ح٠ٌٛح٧ذ حإلٓالٰٟش  حٛ٪طٰش ُٮ ٟو٤خ٧خ  -ٍك٨٠ٞ حهلل طوخ٬ٛ-ه

 حالطـالكٮ رظوخٍٯَ ٗؼَٰس، ٩ٓؤر٢ٰ ٥ٌ٧ حٛظوخٍٯَ حٛوخطش ر٘ٚ ٧ٌٟذ، ٩ٗخٱطٮ: 

 

 أٔال: ذؼشٌف أئًح انذُفٍح

٨َُّخ حَٛ٘هٮ رٔ٪٦ٛ : )٧٪ ٟخ أ٩ؿز٦ ح٠ٛ٪طٮ ُٮ ٟخ٦ٛ طـ٪هخ روي ٟ٪ط٦، أ٩ ُٮ َٟػ٦ حٌٛ٭ ٟخص ه

)٦ُٰ
(4)

٨َُّخ حٛٔخػٮ ُحى٥: )٧ٮ ط٠ٰٜٖ . ٩ه
(5)

ٟؼخٍ ا٬ٛ ٟخ روي ح٠ٛ٪ص ه٬ٜ ٓزٰٚ حٛظزَم، ه٤ٰخ ٗخ١ أ٩ ٤ِٟوش( 
(6)

. 

٩ه٬ٜ ٧ٌح، ُخٛ٪طٰش: ٧ٮ حألَٟ رخٛظظٍَ روي ح٠ٛ٪ص، ٩حٛ٪طٰش رخ٠ٛخٙ ٧ٮ حٛظزَم ر٦ روي ح٠ٛ٪ص
(7)

. 

 

 ثاٍَا: ذؼشٌف أئًح انًانكٍح

٨َُّخ حَٛٔؿزّٮ رٔ٪٦ٛ: )٧ٮ هزخٍس ه٢  ٚ شٮء ٯئَٟ رِو٦ٜ، ٩ٯو٨ي ر٦ ُٮ حٛلٰخس ٩روي ح٠ٛ٪ص، ٗه

٩هّظظ٨خ حٛوٍَ ر٠خ ٯو٨ي رِو٦ٜ ٩ط٥ٌِٰ٤ روي ح٠ٛ٪ص(
(8)

. 

٨َُّخ حر٢ هَُش رٔ٪٦ٛ: )حٛ٪طٰش: ٧٪ هٔي ٯ٪ؿذ كٔخ ُٮ ػٜغ هخٓي٥، ٯِٜٝ ر٠٪ط٦ أ٩ ٣ٰخرش ه٦٤ روي٥( ٩ه
(1)

. 

                                                                                                                                                                              
-٧ـ٧1429ـ(، طلْٰٔ ٯ٪َٓ حٛشٰق ٟل٠ي حٛزٔخهٮ، ىحٍ حَِٛ٘، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، 817ٟـي حٛيٯ٢ ٟل٠ي ر٢ ٯؤ٪د ح٩َُِٰٛآرخى٭ )ص 

، حٛوالٟش ؿ٠خٙ حٛيٯ٢ أرٮ حِٛؼٚ ٟل٠ي ر٢ َٟ٘ٝ حر٢ ٤ٟل٪ٍ «٩طٮ»كٍَ حٛ٪ح٩ ٟخىس  812-8/811ٝ. ٩ٛٔخ١ حٛوَد: 2008

، 1حأل٣ظخٍ٭ حألَُٯٔٮ ح٠ٛظَ٭، طلْٰٔ هخَٟ أك٠ي كٰيٍ ٩هزي ح٤٠ٛوٞ هٰٜٚ ارَح٧ٰٞ، ىحٍ حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ؽ

٧ـ(، طلْٰٔ 978ٓخٓٞ ر٢ هزي حهلل ر٢ أَٰٟ هٜٮ ح٠َٛٔ٭ )ص ، ُٮ حٛظوَٯِخص ح٠ٛظيح٩ٛش ر٢ٰ ح٨ِٔٛخء، 297ٝ. ٩أ٣ْٰ ح٨ِٔٛخء: ص2005

٧ـ(، طلْٰٔ ارَح٧ٰٞ 816هٜٮ ر٢ ٟل٠ي ر٢ هٜٮ حٛـَؿخ٣ٮ )ص  356ى. أك٠ي هزي حَُٛحّ، ٩ٯ٤لَ: حٛظوَٯِخص: ٜٛـَؿخ٣ٮ: ص

حٛزوٜٮ حٛل٤زٜٮ أر٪  ، ٟل٠ي ر٢ أرٮ حِٛظق٧1/294ـ، ٩ح٠ٛـٜن ه٬ٜ أر٪حد ح٦ِٔٛ: 1405، 1حألرٰخٍ٭، ىحٍ حٛ٘ظخد حٛوَرٮ، ر٩َٰص، ؽ

 ٧ـ.1401هزي حهلل، طلْٰٔ ٟل٠ي رشَٰ، ر٩َٰص، 
 .12ٓ٪ٍس ح٤ٛٔخء، حٱٯش  (1)

 .106ٓ٪ٍس ح٠ٛخثيس، حٱٯش  (2)

، حٛيٗظ٪ٍ ٟظـ٬ِ حٛٔزخهٮ، أك٘خٝ حأل٧ٰٜش ٩حٛ٪طٰش ٩ح٠ٛ٪حٍٯغ، ح٠ٛ٘ظذ حإلٓالٟٮ، 2/57ٯ٤لَ: شَف ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش:  (3)

 ٝ.1986-٧ـ1406، ى. هزي حٛٔظخٍ كخٟي حٛيرخى، ٟـزوش ؿخٟوش رٌيحى، 6ٝ، ٩أك٘خٝ حٛ٪طٰش: ص2000-٧ـ1421، 7ىحٍ حٛ٪ٍحّ، ؽ

ُٮ طَطٰذ حٛشَحثن: حٛوالٟش هالء حٛيٯ٢ أرٮ رَ٘ ر٢ ٓو٪ى حٛ٘خٓخ٣ٮ حٛل٤ِٮ ح٠ٜٛٔذ ر٠ٜٖ حٛو٠ٜخء )ص  6/427ريحثن حٛظ٤خثن:  (4)

 ٝ.2000-٧ـ1421،  3َرٮ، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ؽ٧ـ(، طلْٰٔ ٟل٠ي هي٣خ١ ى٩ٍٯش، ىحٍ اكٰخء حٛظَحع حٛو587

 ٠ٟ٩خ ٯـذ حٛظ٤ز٦ٰ ه٦ٰٜ: أ١ حٛظ٠ٰٜٖ أ٣٪حم ػالػش، ُالري ٛ٘ٚ ٣٪م ٢ٟ حٓٞ هخص ٠ٰٛظخُ ه٢ طخكز٦:  (5)

 ُخٛزٰن: حٓٞ ٛظ٠ٰٜٖ ه٢ٰ ح٠ٛخٙ رو٪ع ُٮ حٛلٰخس. . أ

 ٩ح٨ٛزش ٩حٛظيٓش: ط٠ٰٜٖ ه٢ٰ ح٠ٛخٙ رٌَٰ ه٪ع ُٮ كخٛش حٛلٰخس، رـَٯْ حٛظزَم. . د

 : ط٠ٰٜٖ ح٤٠ِٛوش رٔظي حٛظزَم ُٮ حٛلٰخس.٩حٛوخٍٯش . ص

حإلٟخٝ هالء  3/284ُظ٘٪١ حٛ٪طٰش ح٠ٓخ ٛظ٠ٰٜٖ ح٠ٛخٙ روي ح٠ٛ٪ص، رـَٯْ حٛظزَم ُٮ حٛو٢ٰ ٩ح٤٠ٛخُن ؿ٠ٰوخ، ٯ٤لَ: طلِش ح٨ِٔٛخء: 

 حٛيٯ٢ ح٤َٓ٠ٔٛي٭، طلْٰٔ حألٓظخً ٟل٠ي حٛ٘ظخ٣ٮ، ٩ى. ٧٩زش حِٛكٰٜٮ، ىحٍ حَِٛ٘ حٛوَرٮ.
، ٜٛٔخػٮ ُحى٥ أ٤ُي٭، ٧٩ٮ ط٠ٜ٘ش ُظق حٛٔيٯَ ٠ٜٛلْٔ ح٠٘ٛخٙ ر٢ ح٠٨ٛخٝ حٛل٤ِٮ ه٬ٜ ح٨ٛيحٯش شَف ريحٯش 10/411ٯَ: ط٠ٜ٘ش ُظق حٛٔي (6)

 ح٠ٛزظي٭ ٛشٰن حإلٓالٝ ح٤ًَٰ٠ٛخ٣ٮ، ىحٍ حَِٛ٘، ر٩َٰص، ٛز٤خ١. 

خ١ ح٠َٛىح٩٭ )ص ، ُٮ ٟوَُش حَٛحؿق ٢ٟ حٛوالٍ ه٬ٜ ٧ٌٟذ حإلٟخٝ أك٠ي ر٢ ك٤زٚ، هٜٮ ر٢ 7/183٠ٜٓٯ٤لَ: حإل٣ظخٍ:  (7)

 ٧ـ.1393، ٧2ـ(، طلْٰٔ ٟل٠ي حِٛٔٮ، ىحٍ اكٰخء حٛظَحع حٛوَرٮ، ر٩َٰص، ؽ885

، ألرٮ هزي حهلل ٟل٠ي ر٢ أرٮ أك٠ي ر٢ أرٮ رَ٘ حَٛٔؿزٮ، طلْٰٔ ى. هزي حهلل ر٢ هزي ح٠ٛل٢ٔ حٛظَٗٮ، 3/93حٛـخٟن ألك٘خٝ حَٛٔآ١:  (8)

 ٝ.2006-٧ـ1427، 1ٟئٓٔش حَٛٓخٛش، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ؽ
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 ثانثا: ذؼشٌف أئًح انشافؼٍح

٨َُّخ حإلٟخٝ ح٤ّٛ٪٩ّ٭ رٔ٪٦ٛ: )٧ٮ طزَم رلْ ٟؼخٍ، ٩ٛ٪ طٔيٯَح، ٠ٛخ روي ح٠ٛ٪ص(. ُبًح حٓظو٠ٚ  طخٍس ه

رخٛالٝ ٠ُو٤خ٥ ٦ٜٟ٘ روي ٟ٪ط٦، ٩اًح أ٩ط٬ ر٦ ا٬ٛ ُال١، أ٭: ؿو٦ٜ ٩طٰخ رظظٍَ ُٮ ٟخ٦ٛ روي ٟ٪ط٦
(2)

. 

 ساتؼا: ذؼشٌف أئًح انذُاتهح

َُّ ٨خ أر٪ حٛوـخد حٜٛ٘٪ًح٣ٮ رٔ٪٦ٛ: )٧ٮ هزخٍس ه٢ حٛظزَم رشٮء ٢ٟ ٟخٙ ٯَٔ ٣ِ٪٥ً ه٬ٜ ه٩َؿ٦ ٢ٟ ه

حٛؼٜغ روي ح٠ٛ٪ص(
(3)

. 

٨َُّخ حر٢ ٓيحٟش: )٧ٮ حألَٟ  رخٛظظٍَ روي ح٠ٛ٪ص أ٩ حٛظزَم رخ٠ٛخٙ روي٥(٩ه
(4)

. 

 خايسا: ذؼشٌف انضٌذٌح

حٛ٪طٰش ٧ٮ: )ه٨ي هخص ٟؼخٍ ا٬ٛ ٟخ روي ح٠ٛ٪ص(
(5)

. 

 ذؼشٌف انظاْشٌحسادسا: 

 ٗزٰٔشُٮ طوَٯَ حٛ٪طٰش طوَٯِخ شخٟال،  -طوخ٬ٛ ٍك٦٠ حهلل-ال ٯ٪ؿي ٣ض طَٯق الر٢ كِٝ حٛلخ٧َ٭ 

٧ٮ أٯؼخ )ٟؼخُش ا٬ٛ ٟخ روي ح٠ٛ٪ص(« ح٠ٛل٬ٜ»ح٨ِٔٛخء اال أ١ حٛ٪حػق ٢ٟ هزخٍحط٦ ُٮ 
(6)

، رٚ ؿو٨ٜخ َُػخ ه٬ٜ 

َّ أ٩ َِٛ٘، ٩اٟخ أل١ ٤٧خٕ ٢ٟ ٯلـز٨ٞ ٢ٟ ح٠َٰٛحع، ٗٚ ٟٜٔٞ أ١ ٯ٪طٮ، ٩ال٠ٰٓخ َٛٔحرظ٦ حٌٛٯ٢ ال ٯَػ٪١، اٟخ ٛ

 أ٩ أل٨٣ٞ ال ٯَػ٪١ ُٰ٪طٮ ٨ٛٞ ر٠خ ؿخرض ر٦ ٦ِٔ٣.

 ساتؼا: ذؼشٌف اإليايٍح

٨َُّخ ح٠ٛلْٔ حٛلّٜٮ رٔ٪٦ٛ: )٧ٮ ط٠ٰٜٖ ه٢ٰ أ٩ ٤ِٟوش روي حٛ٪ُخس( ه
(7)

. 

 

 ذؼشٌف انٕصٍح فً انمإٌَ

َُّ ض أٯؼخ رظوخٍٯَ هيس، ٓ٪حء ُٮ حٛٔ٪ح٢ٰ٣ حٛوَحٰٓش أ٩ ٧ًَٰخ ٩أٟخ طوَٯَ حٛ٪طٰش ُٮ حٛٔ٪ح٢ٰ٣ حٛ٪ػوٰش، ُٔي ُه

 ٢ٟ حٛٔ٪ح٢ٰ٣ حٛوَرٰش حأله٫َ، ٨ّٜٗ٩خ طئى٭ ا٬ٛ ٟو٬٤ ٩حكي، ٩أ٨٣خ ٟؼخُش ا٬ٛ ٟخ روي ح٠ٛ٪ص، ٨٤ٟخ: 

ٟخ ؿخء ُٮ ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش
(8)

ٍَّ ُٮ حٛ  َٗش ٟؼخٍ ا٬ٛ ٟخ روي ظحٛوَحٓٮ، ٟخ ٣ظ٦: أ١ حٛ٪طٰش )طظ

حٛظ٠ٜٖ رال ه٪ع(ح٠ٛ٪ص، ٟٔظؼخ٥ 
(9)

. 

، ال٠ٰٓخ طوَٯَ -ٍك٨٠ٞ حهلل طوخ٬ٛ-٧٩ٌح حٛظوَٯَ ري٥ٍ٩ َٓٯذ ٢ٟ روغ حٛظوخٍٯَ حٛظٮ ٣ًَٗخ٧خ ألث٠ش ٌٟح٧ز٤خ 

َُّ٪ح حٛ٪طٰش رؤ٨٣خ ط٠ٰٜٖ ٟؼخٍ ا٬ٛ ٟخ روي ح٠ٛ٪ص، رـَٯْ حٛظزَم، ٓ٪حء ٗخ١ ًٖٛ ُٮ حألهٰخ١ أ٩  حٛل٤ِٰش حٌٛٯ٢ ه

 ُٮ ح٤٠ٛخُن.

                                                                                                                                                                              
 ٧ـ.1373، ٛإلٟخٝ ش٠ْ حٛيٯ٢ ٟل٠ي ر٢ هَُش، ح٠ٛ٘ظزش حٛظـخٍٯش حٛ٘ز٫َ، حٛٔخ٧َس، 4/422كخشٰش حٛيٓ٪ٓٮ ه٬ٜ حٛشَف حٛ٘زَٰ:  (1)

٧ـ(، طلْٰٔ ى. ٟل٠٪ى ٟـَؿٮ، ىحٍ 676ٛإلٟخٝ أرٮ َُٗٯخ ٟلٰٮ حٛيٯ٢ ر٢ شٍَ ح٤ٛ٪٩٭ )ص  16/292ح٠ٛـ٠٪م شَف ح٨٠ٌٛد:  (2)

، ٛش٠ْ حٛيٯ٢ ٟل٠ي ر٢ أرٮ 40-6/39ٝ، ٩ٯ٤لَ: ٨٣خٯش ح٠ٛلظخؽ ا٬ٛ شَف ح٨٤٠ٛخؽ: 2005-٧ـ1425حَِٛ٘ ٜٛـزخهش ٩ح٤ٛشَ، 

 ٝ.1938-٧ـ1357حٛوزخّ حَٟٜٛٮ، ٟـزوش ٟظـ٬ِ حٛزخرٮ، 

٧ـ(، طلْٰٔ ى. هزي 510، ٛإلٟخٝ أرٮ حٛوـخد ٟلِ٪ف ر٢ أك٠ي ر٢ حٛل٢ٔ حٜٛ٘٪ًح٣ٮ )ص 350ح٨ٛيحٯش ه٬ٜ ٧ٌٟذ حإلٟخٝ أك٠ي: ص (3)
 ٝ.2004-٧ـ1425، 1خ٧َ ٯخ٢ٰٓ، ىحٍ ًَحّ، ؽحٜٛـَٰ ٠٧ٰٞ، ى. ٟ

٧ـ(، ىحٍ حٛ٘ظذ ٧682ـ(، ٩حٛشَف حٛ٘زَٰ الر٢ ٓيحٟش ح٠ٛٔيٓٮ )ص 630، ٛإلٟخٝ حر٢ ٓيحٟش )ص 6/414ح٤ٌ٠ٛٮ ٟن حٛشَف حٛ٘زَٰ:  (4)

 حٛو٠ٰٜش، ر٩َٰص، ٛز٤خ١.

٧ـ(، طوْٰٜ ٟل٠ي ٟل٠ي طخَٟ، ىحٍ حٛ٘ظذ 840، ٛإلٟخٝ ح٠ٛـظ٨ي ر٢ ح٠َٛطؼ٬ )ص 6/459حٛزلَ حِٛهخٍ حٛـخٟن ٠ٌٛح٧ذ حألٟظخٍ:  (5)

، شَف ٤ٟظ٬ٔ حألهزخٍ ٢ٟ أكخىٯغ ٰٓي حألهٰخٍ، ٛإلٟٝخ 6/38ٝ، ٩ٯ٤لَ: ٣ٰٚ حأل٩ؿخٍ: 2001-٧ـ1422، 1حٛو٠ٰٜش، ر٩َٰص، ؽ

 ٧ـ(.1250ٟل٠ي ر٢ هٜٮ حٛش٪ٗخ٣ٮ )ص 

ل٠ي هٰٜٚ ٧َحّ، ٟـزوش حإلٟخٝ، ٟظَ، ٜٛلخُق أرٮ ٟل٠ي هٜٮ ر٢ كِٝ حأل٣يٛٔٮ حٛلخ٧َ٭، طظلٰق ٟ 9/382ٯ٤لَ: ح٠ٛل٬ٜ:  (6)

 ى.ص.

، 10، ألرٮ حٛٔخٓٞ ٣ـٞ حٛيٯ٢ ؿوَِ ر٢ حٛل٢ٔ، َِٟٗ حَٛٓ٪ٙ حألهلٞ ٜٛظلْٰٔ ٩ح٤ٛشَ، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ؽ4/481شَحثن حإلٓالٝ:  (7)

 ٝ.1998-٧ـ1419

٨َ، ٩ٓي حٓظو٠ٜض ُٮ ح٠ٛلخٗٞ ٟٔظليػش ٩ؿخٍثش ه٤ٰٜخ ٢ٟ حٛظشَٯن حٌَٛرٮ ه٬ٜ ٟخ ٯل« حألك٪حٙ حٛشوظٰش»طٌٰض ٥ٌ٧ ح٠ٜ٘ٛش  (8)

ش حإل٣ِٰٜ٘ٯش، ػٞ 1917، ٩ًٖٛ ُٮ رٰخ١ ح٠ٛلخٗٞ ٤ٔٛش «ح٠ٛ٪حى حٛشوظٰش»حٛوَحٰٓش روزخٍس  ٝ روي حكظالٙ رٌيحى، أ٭ ٢ٟ ٓزٚ حٛٔـٜ
رظيحء ، ٧٩ٮ طو٤ٮ: ط٤لٰٞ حٛوالٓش ر٢ٰ أَُحى حألَٓس حٛ٪حكيس، ح«حألك٪حٙ حٛشوظٰش»ىٍؿض حٛٔ٪ح٢ٰ٣ ح٠ٛشَهش ه٬ٜ حٓظو٠خ٨ٛخ روزخٍس 

٩ح٣ظ٨خء، ٩رٰخ١ ٟخ ٛ٘ٚ ه٬ٜ حٱهَ ٢ٟ كٔ٪ّ ٩٩حؿزخص، ٨ٛخ ر٨ِ٠٪٨ٟخ حٛٔخ٣٪٣ٮ ُٮ حٛظشَٯن حٛوَحٓٮ أك٘خٝ ٟوظِٜش، ط٤ـزْ ه٬ٜ 

، حألٓظخً ٟل٠ي شِْٰ حٛوخ٣ٮ، ٟو٨ي حٛزل٪ع 6أَُحى ُٮ ؿ٪حثَ ٟوظِٜش، ٯ٤لَ: أك٘خٝ حألك٪حٙ حٛشوظٰش ُٮ حٛوَحّ: ص

 ٝ.1970، ح٠ٛـزوش ح٤ِٰٛش، 3076ٛيٍحٓخص حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛشَهٰش، ٍٓٞ حإلٯيحم ريحٍ حٛ٘ظذ ٩حٛيٍحٓخص حٛوَرٰش، ٓٔٞ حٛزل٪ع ٩ح

، ؿزن ر٠ـزوش ٩ُحٍس حٛويٙ، رزٌيحى، ٤ٓش 64، ح٠ٛخىس 54ٯ٤لَ: ح٠ٛظيٍ حٛٔخرْ، ٩ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش حٛوَحٓٮ ٩طويٯالط٦: ص (9)

1984.ٝ 
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ٍَّ حٛٔخ٣٪١ حٛو َرٮ ح٠ٛ٪ّكي حٛ٪طّٰش أٯؼخ رخٛظوَٯَ ٦ِٔ٣ ُٮ ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش حٛوَحٓٮ، ُٔي ؿخء ٩ٓي ه

 ٦ُٰ71 أ١ حٛ٪طٰش )ه٨ي هخص ٟؼخٍ ا٬ٛ ٟخ روي ح٠ٛ٪ص(، ٧٩ٌح حٛظوَٯَ ٧٪ حٌٛ٭ حهظ٠ي٥ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛظَ٭ ٍٓٞ 

ٮ حألٍى٣ٮ ُٮ ح٠ٛخىس ، ٩ٌٖٗٛ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣(207)ٝ، ٩ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش حٛٔ٪ٍ٭ ُٮ ح٠ٛخىس ٤ٔٛ1946ش 

(1125)
(1)

. 

 ٔتؼذ ْزا كهّ، فانزي ٌثذٔ نً: 

روي اىحٍس ح٤ٛلَ ُٮ حٛظوَٯِخص حٛٔخرٔش ٨ِٔٛخء ح٠ٌٛح٧ذ حإلٓالٰٟش، ٩أ٧ٚ حٛٔخ٣٪١، ٣ـي أ١ هزخٍحط٨ٞ ٓي طزخٯ٤ض 

٪١ ٩حهظِٜض ُٮ اٯـخى طوَٯَ ٜٛ٪طٰش ٟظِْ ه٦ٰٜ، ٧٩ٌح ٦ٜٗ ٣خشت ٢ٟ ٟلخ٩الط٨ٞ حَٛحٰٟش ا٬ٛ ٩ػن طوَٯَ ٯ٘

ا٬ٛ روغ شخٟال ؿخٟوخ ٟخ٣وخ ٨ٛخ، ٢٠ُ حٛ٪حػق أ١ ٥ٌ٧ حٛظوَٯِخص ال طٜٔٞ ٢ٟ ح٠ٛئحهٌحص، ٛويٝ حؿَحى٧خ ٩ٛلخؿظ٨خ 

، ٛٞ ط٢٘ ؿخٟوش ٛزوغ «حٛظ٠ٰٜٖ»أ٩ « حٛظـ٪م»أ٩ « حٛظزَم»حٰٛٔ٪ى حٛالُٟش، ُخٛظوَٯِخص حٛظٮ طؤهٌ ُٮ أِٛخك٨خ ٰٓي 

أ٩ كٔ٪ّ حٛوزخى، ٩ٌٖٗٛ حٛ٪طٰش رظؤؿٰٚ ىٯ٢ أ٩ رٰن ه٢ٰ  ،طوخ٬ٛ أَُحى حٛ٪طٰش حٛ٪حؿزش شَهخ، ٗخٛ٪طٰش رلٔ٪ّ حهلل

 ٟو٤ٰش ٢ٟ ٟخ٦ٛ، أ٩ ٥ًَٰ ٢ٟ ح٠ٛوخ٩ػخص، ٯئٯي ًٖٛ: 

حهظٍَ حٛوالٟش حٛ٘خٓخ٣ٮ رؤ١ حٛظوَٯَ ٛٞ ٯ٢٘ ؿخٟوخ، ٩ر٢ّٰ ًٖٛ ك٢ٰ ١ ٟخ ؿخء ُٮ طوَٯَ حَٛ٘هٮ ٜٛ٪طٰش، ُٔي ا

، ال ٯشظ٠ٚ ه٬ٜ ؿ٠ٰن أَُحى حٛ٪طخٯخ، ٩ال ٯظ٤خ٩ٙ «ٟ٪ط٦ٟخ أ٩ؿز٦ ح٠ٛ٪طٮ ُٮ ٟخ٦ٛ طـ٪هخ روي » :ٓخٙ: )ُٔ٪٦ٛ

حٛ٪طٰش رخَٛٔد حٛ٪حؿزش حٛظٮ طٔٔؾ رخ٠ٛ٪ص ٢ٟ ًَٰ ٩طٰش، ٗخٛلؾ، ٩حِٛٗخس، ٩حِٛ٘خٍحص، ٣٩ل٪٧خ(
(2)

. 

٩ٌٗح طزَم حإل٣ٔخ١ ر٠خ٦ٛ ُٮ َٟػ٦ حٌٛ٭ ٟخص ٦ُٰ ٢ٟ حإلهظخّ، ٩ح٨ٛزش، ٩ح٠ٛلخرخس، ٩حِٛ٘خٛش، ال ٯ٘٪١ 

٥ٌ٧ حٛظظَُخص ٤ٟـِ ٣خٌُ ُٮ حٛلخٙ ٓزٚ ح٠ٛ٪ص، ٩ك٘ٞ حٛ٪طٰش ٯظؤهَ ا٬ٛ ٟخ روي ح٠ٛ٪ص،  ٩طٰش كٰٰٔٔش؛ أل١ ك٘ٞ

حٛؼٜغ، ٩أٟخ أ١ ط٘٪١ ُٜٞ ط٢٘ ٥ٌ٧ حٛظظَُخص ٢ٟ ح٠َٛٯغ ٩طٰش كٰٰٔٔش، اال أ٨٣خ طوظزَ رخٛ٪طخٯخ ُٮ كْ حهظزخٍ 

كٰٰٔٔش، ُال
(3)

. 

 ٔانزي أساِ: 

ً حشظ٠ٚ ٧ٌح حٛظوَٯَ ه٬ٜ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حٰٛٔ٪ى أ١ طوَٯَ حٛوالٟش حر٢ هَُش، ٧٪ أش٠ٚ حٛظوخٍٯَ، ا

 هٜض ٨٤ٟخ طوخٍٯَ ح٨ِٔٛخء حأله٫َ ٜٛ٪طٰش، ٨٤ٟخ: 

خىس حالٛظِحٝ ٩حٛ٪ُخء ٠ٛخ طو٨ي ر٦ ح٠ٛ٪طٮ، ٩الشٖ أ١ ٧ٌح ُحٛؤي اشؤ١ ٢ٟ ٩ ،ًَٗ أ١ حٛ٪طٰش هٔي .1

 حٰٛٔي ُٮ حٛظوَٯَ ٯوَؽ حٛ٪هي، ٩ح٨ٛٞ ر٨خ، ُال ٯوي ًٖٛ هٔيح. 

؛ أل١ «كٔخ ُٮ ػٜغ هخٓي٥»ح٠ٛ٪طٮ ر٦ ُٮ حٛؼٜغ أ٩ ٟخ ى٦٣٩، ٠ٛخ ٓخٙ: ًَٗ ُٮ حٛظوَٯَ طليٯي  .2

حٛظشَٯن ؿخء رخٛؼٜغ
(4)

، ٧٩٪ ٟخ ه٦ٰٜ اؿ٠خم حٛو٠ٜخء
(5)

. 

، ٧٩٪ ٰٓي ٯوَؽ ٧زش «ٯِٜٝ ر٠٪ط٦»٠ٜٛ٪طٮ روي ح٠ٛ٪ص ُٮ ٓ٪٦ٛ « حٛ٪طٰش»ػز٪ص ًٖٛ حٛلْ  .3

 ٓظلٔخ٨ٓخ ه٬ٜ ٟ٪ص حٛ٪ح٧ذ.حإل٣ٔخ١ ػٜغ ح٠ٛخٙ ُٮ كٰخط٦، ٥ٌ٨ُ ٧زش ٩ٰٛٔض ٩طٰش، ٩ال ٯظ٪َٓ ح

أرٮ ٧َُس ٩حٛشٰن حٛ٘ش٘ٮ، أشخٍح ا٬ٛ أ١ طوَٯَ حٛٔخ٣٪١ ٜٛ٪طٰش ٯوي  ٗخٛشٰناال أ١ روغ حٛو٠ٜخء، 

: )ا١ حٛٔخ٣٪١ ه٤يٟخ ؿخء ُٮ طوَٯ٦ِ ٜٛ٪طٰش -ٍك٦٠ حهلل-أش٠ٚ ٩أىّ ٩أػزؾ ٢ٟ طوخٍٯَ ح٨ِٔٛخء، ُٔخٙ أر٪ ٧َُس 

ٓخٙ: ٧ٌح حٛظوَٯَ ٓي ٩ػو٦ حٌٛٯ٢ أهي٩ح حٛٔخ٣٪١ ُٮ « ٪ص...طظٍَ ُٮ حٛظَٗش ٟؼخٍ ا٬ٛ ٟخ روي ح٠ٛ»رؤ٨٣خ 

أى٩ح٥ٍ حأل٬ٛ٩، ٩هخِٛ٪ح ٦ُٰ طوَٯِخص ح٨ِٔٛخء ح٠ٛوظ٢ِٰٜ ٨ٛخ، ٦٤٘ٛ أش٠ٚ ٢ٟ طوخٍٯَ ح٨ِٔٛخء ٩أػزؾ ٩أىّ(
(6)

. 

                                                             
ى. أك٠ي حٛ٘زٰٔٮ، ط٪ُٯن ح٠ٛ٘ظزش حٛٔخ٣٪٣ٰش، رٌيحى، ؿزن شَٗش حٛوخٖط  2/14: ٯ٤لَ: حألك٪حٙ حٛشوظٰش ُٮ ح٦ِٔٛ ٩حٛٔؼخء ٩حٛٔخ٣٪١ (1)

، 2، ٜٛشٰن هزي حَٛكٰٞ حٛ٘ش٘ٮ، رٌيحى، ىحٍ ح٤ٌٛٯَ، ؽ103ٝ، ٩ح٠َٰٛحع ح٠ٛٔخ١ٍ: ص2009-٧ـ1430ٛظ٤خهش حٛ٘ظذ، حٛٔخ٧َس، 

٪ حٛو٢ٰ٤ٰ، ٟئٓٔش شزخد حٛـخٟوش ، ريٍح١ أر126ٝ، ٩ح٠ٛ٪حٍٯغ ٩حٛ٪طخٯخ ٩ح٨ٛزش ُٮ حٛشَٯوش ٩حٛٔخ٣٪١: ص1969-٧ـ1389

، ح٠ٛ٘ظزش 2، هالء حٛيٯ٢ أك٠ي ارَح٧ٰٞ، ؽ803حإل٤٘ٓيٍٯش، ٩ٯ٤لَ: ح٣ظٔخٙ ٟخ ٗخ١ ٯ٦ٜ٘٠ حإل٣ٔخ١ كخٙ كٰخط٦ ا٬ٛ ٥ًَٰ روي ٟ٪ط٦: ص

 .2/58حأل٧َُٯش ٜٛظَحع، ى.ص. ٩شَف ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش: 

 .6/427ريحثن حٛظ٤خثن:  (2)

 ٯ٤لَ: ح٠ٛظيٍ ٦ِٔ٣. (3)
ٓخٙ: )... حٛؼٜغ ٯخ ٓوي، ٩حٛؼٜغ ٗؼَٰ، ا٣ٖ ا١ طٌٍ ٩ٍػظٖ أ٤ًٰخء، هَٰ  ، أ١ ح٤ٛزٮ ٯيٙ ه٦ٰٜ كيٯغ ٰٓي٣خ ٓوي ر٢ أرٮ ٩ٓخص  (4)

، حإلٟخٝ 3/1253( ٗظخد ح٤٠ٛخٓذ، ٩طلٰق ٟٜٔٞ: 3936رَٓٞ ) ٢ٟ5/68 أ١ ط٧ٌٍٞ هخٛش ٯظِِ٘٪١ ح٤ٛخّ...(، طلٰق حٛزوخٍ٭: 

 ى هزي حٛزخٓٮ، ىحٍ اكٰخء حٛظَحع، ى.ص.ٟٜٔٞ ر٢ حٛلـخؽ، طلْٰٔ ٟل٠ي ُئح

٧ـ(، ىحٍ حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، 318، ٛإلٟخٝ أرٮ رَ٘ ٟل٠ي ر٢ ارَح٧ٰٞ ر٢ ح٤٠ٌٍٛ ح٤ٰٛٔخر٪ٍ٭ )ص 38ٯ٤لَ: حإلؿ٠خم: ص (5)

 ٝ.2008، 3ؽ

 .103ح٠َٰٛحع ح٠ٛٔخ١ٍ: صٝ، ٩ٯ٤لَ: 1988-٧ـ1409، ٛإلٟخٝ ٟل٠ي أرٮ ٧َُس، ىحٍ حَِٛ٘ حٛوَرٮ، 11شَف ٓخ٣٪١ حٛ٪طٰش: ص (6)
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ػٞ ر٢ّٰ ٩ؿ٦ ش٠٪ٰٛش ٧ٌح حٛظوَٯَ ٩ىٓظ٦ ٩ػزـ٦ ه٤ي ٓ٪٦ٛ: )ا١ طوخٍٯَ روغ ح٨ِٔٛخء ٜٛ٪طٰش ال ٯش٠ٚ 

ص، ٗخإلريحء ٟؼال، ٩ال ٯش٠ٚ روغ حٛ٪طخٯخ حٛظٮ حشظ٠ٚ ه٨ٰٜخ حٛٔخ٣٪١، ٗخٛ٪طٰش رظٰٔٔٞ حٛظَٗش ر٢ٰ حإلٓٔخؿخ

٧٩ٌح ال ٯظِْ ٟن ٚ طزَهخص ح٠َٛٯغ َٟع ح٠ٛ٪ص ٢ٟ رخد حٛ٪طخٯخ ه٤ي ا٣شخث٨خ، وحٛ٪ٍػش، ٩طوَٯَ حَٛ٘هٮ ٯـ

خٙ َٟػ٦ طؤهٌ ُٮ ا٣شخث٨خ ك٘ٞ حٛ٪ػن ح٨ِٔٛٮ ٨ٛخ؛ أل١ حٌٛ٭ ٯ٥ٍَٔ ح٨ِٔٛخء أ١ طزَهخص ح٠َٛٯغ ح٤٠ٛـِس ُٮ ك

ٟخ ٯشظَؽ ُٮ ح٨ٛزخص، ٨٤٘ٛ٩خ ُٮ ح٠ٛآد طؤهٌ ك٘ٞ حٛ٪طٰش ا١ حٓظ٪ُض ه٤ي ا٣شخث٨خ ح٨ٛزخص، ُٰشظَؽ ٛظ٘٪ٯ٨٤خ 

ش٩َؽ ح٨ٛزش، رلٰغ اًح ٛٞ طٔظ٪ٍ ٥ٌ٧ حٛش٩َؽ ه٤ي حال٣ظ٨خء طزـٚ، ٩ال ٯ٘٪١ ٨ٛخ ك٘ٞ حٛ٪طخٯخ روي حٛ٪ُخس، ُخ٨ٛزش 

ٟخص حٛ٪ح٧ذ ٓزٚ أ١ ٯٔزؼ٨خ ح٠ٛ٪٧٪د ٦ٛ طزـٚ، ٩ال طؤهٌ ك٘ٞ حٛ٪طخٯخ، ُظوَٯَ ُٮ َٟع ح٠ٛ٪ص اًح ٛٞ طٔزغ ٩

ٛلٔ٪ّ حٛ٪ٍػش ٩ك٠خٯش حَٛ٘هٮ ٓي أىهٚ ُٮ حٛ٪طخٯخ ٟخ ْٰٛ ٨٤ٟخ ُٮ كٰٔٔظ٦، ٩ا١ أهٌ ك٨٠٘خ ُٮ ٨٣خٯظ٦ حكظٰخؿخ 

٨ٛخ
(1)

)
(2)

. 

ٛ٪طخٯخ حٛظٮ حشظ٠ٚ ه٨ٰٜخ، ٨ُ٪ ػٞ ٯؼَٰ ٓخثال: )٩ٗخ١ طوَٯَ حٛٔخ٣٪١ أؿ٠ن ٢ٟ ٥ٌ٧ حٛظوَٯِخص؛ أل٦٣ ٯش٠ٚ ٗٚ ح

ٯش٠ٚ: حٛظ٠ٰٜ٘خص، ٩حإلٓٔخؿخص، ٩طَٔٯَ َٟطزخص، ٩ٯش٠ٚ طٰٔٔٞ حٛظَٗش ر٢ٰ ٩ٍػظ٦، ٩ٯش٠ٚ ٟخ ٯ٘٪١ رخ٤٠ٛخُن، ٩ال 

ٗخ١ ٓي ر٢ّٰ ًٖٛ حٛ٪ُخء، ُب١ ٧ٌح  ١ٯ٘٪١ رخألهٰخ١، رٚ ٯش٠ٚ رٰخ١ حٛـَٯْ ٜٛ٪ُخء ر٠خ ه٬ٜ حٛظَٗش ٢ٟ كٔ٪ّ ا

، اً ٠ٜٗش طظٍَ هخٟش طش٠ٚ ٧ٌح ٥ًَٰ٩(٥ًَٰ٩ ٯوي طظَُخ ُٮ حٛظَٗش
(3)

. 

 (207)٩ر٠ؼٚ ٧ٌح أٯؼخ أشخٍ حٛيٗظ٪ٍ ٟظـ٬ِ حٛٔزخهٮ أ١ طوَٯَ حٛٔخ٣٪١ ٜٛ٪طٰش أش٠ٚ ٠ٗخ ؿخء ُٮ ح٠ٛخىس 

٦٤ٟ، ُٔخٙ: )٩ر٨ٌح ٗخ١ حٛظوَٯَ شخٟال ٛـ٠ٰن أ٣٪حم حٛ٪طخٯخ، ٓ٪حء ٗخ٣ض ٩حؿزش أ٩ ٤ٟي٩رش، ٩ٓ٪حء ٗخ٣ض رخ٠ٛخٙ 

ٯش٠ٚ ًٖٛ ٦ٜٗ(« طظٍَ»أ٩ ر٥ٌَٰ، ُب١ ِٛق 
(4)

. 

٧ٌح... ٩ا١ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ حٛـيٯي هّي ٗٚ ه٠ٚ ٓخ٣٪٣ٮ ٯظيٍ ٢ٟ شوض ُٮ َٟع ح٠ٛ٪ص ٩ٯ٘٪١ ٟٔظ٪ىح ٦ُٰ 

حٛظزَم طظَُخ ٟؼخُخ ا٬ٛ ٟخ روي ح٠ٛ٪ص، طَٔ٭ ه٦ٰٜ أك٘خٝ حٛ٪طٰش، ٩اً أػزض حٛ٪ٍػش أ١ حٛظظٍَ طيٍ ُٮ 

٦، ٩ٯوّي حٛظظٍَ ٩طٰش أٯؼخ اًح ٗخ١ ألكي حٛ٪ٍػش، ٩حشظَؽ َٟع ح٠ٛ٪ص، هّي طزَهخ كظ٬ ٯٔ٪ٝ حٛيٰٛٚ ه٬ٜ هالُ

كٰخُس حٛو٢ٰ حٛظٮ طظٍَ ٨ُٰخ، ٩حال٣ظِخم ر٨خ ٟي٫ حٛلٰخس، ٟخ ٛٞ ٯٔٞ ىٰٛٚ ه٬ٜ  ،ح٠ٛظظٍَ، ٩ٛ٪ ٗخ١ طلٰلخ

(917، 916هالٍ ًٖٛ، ٠ٗخ ؿخء ُٮ ح٠ٛخىط٢ٰ )
(5)

. 

                                                             
 ح٠ٛظيٍح١ حٛٔخرٔخ١. (1)

، حإلٟخٝ هالء حٛيٯ٢ ح٤َٓ٠ٔٛي٭، 3/274ٯ٤لَ: طِظٰٚ ًٖٛ ٦ٜٗ، أ٭ ش٩َؽ ح٨ٛزش، ٩حشظَحؽ حٛٔزغ، ٩ٟخ ا٬ٛ ًٖٛ: طلِش ح٨ِٔٛخء:  (2)

. ٩ىٰٛٚ حٛـخٛذ ٤ٰٛٚ 3/373طلْٰٔ حألٓظخً ٟل٠ي ح٤٠ٛظظَ حٛ٘ظخ٣ٮ، ٩ى. ٧٩زش حِٛكٰٜٮ، ىحٍ حَِٛ٘ حٛوَرٰش. ٩اهخ٣ش حٛـخٛز٢ٰ: 

ٝ، ٩ريحٯش 1989، 1، ه٬ٜ ٧ٌٟذ حإلٟخٝ أك٠ي، ٜٛشٰن َٟهٮ حٛل٤زٜٮ، ح٠ٛ٘ظزش حِٰٛظٰٜش، ٟ٘ش ح٠َٟٛ٘ش، ؽ173ح٠ٛـخٛذ: ص

، ٛإلٟخٝ حٛلخُق أرٮ حٛ٪ٰٛي ٟل٠ي ر٢ أك٠ي ر٢ ٟل٠ي حر٢ ٍشي حَٛٔؿزٮ، ىحٍ حٜٛٔٞ، ر٩َٰص، 338-2/334ح٠ٛـظ٨ي ٨٣٩خٯش ح٠ٛٔظظي: 
، ٜٛيٗظ٪ٍ ٟل٠ي ُٗٮ ٩572أك٘خٝ ح٠ٛوخٟالص ح٠ٛخٰٛش ه٬ٜ ح٧ٌ٠ٛذ حٛل٤زٜٮ: ص 9/124ٝ، ٩ح٠ٛل٬ٜ: 1988-٧ـ1408، 1ٛز٤خ١، ؽ

 هزي حٛزَ.

 .11شَف ٓخ٣٪١ حٛ٪طٰش: ص (3)

، حألٓظخً ى. ٧٩زش حِٛكٰٜٮ، ىحٍ حَِٛ٘ ح٠ٛوخطَ، 10/7441، ٩ٯ٤لَ: ح٦ِٔٛ حإلٓالٟٮ ٩أىٛظ٦: 2/58شَف ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش:  (4)

 ٝ.1997، 4شْ، ؽح٠ٛوخطَ، ىٟ

 . 11ٯ٤لَ: ح٠ٛظيٍح١ حٛٔخرٔخ١، ٧٩خٟش شَف ٓخ٣٪١ حٛ٪طٰش، ألرٮ ٧َُس: ص (5)



 6

6106

 

276 

 

 انًثذث انثاًَ

أدنح يششٔػٍح انٕصٍح 
(1)

 

 

 ر٘ظخد حهلل طوخ٬ٛ، ٩ح٤ٔٛش ح٤ٛز٪ٯش ح٠ٛـ٨َس، ٩حإلؿ٠خم، ٩ح٠ٛؤ٪ٙ. ػزظض ٟش٩َهٰش حٛ٪طٰش 

 

  أٔال: يٍ انكراب انؼضٌض

 ٩ٍىص ُٮ ٗظخد حهلل طوخ٬ٛ آٯخص هيس طيٙ ه٬ٜ ٟش٩َهٰش حٛ٪طٰش، ٨٤ٟخ: 

ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ:  



ُٮ ٥ٌ٧ حٱٯش حٛظٮ ٧ٮ ه٤ي حٛو٠ٜخء ه٠يس حألك٘خٝ؛ أل٨٣خ طلظ٪٭ ه٬ٜ هٜٞ  ر٢ّٰ حهلل  :ٔجّ انذالنح

حَِٛحثغ حٌٛ٭ ٧٪ هلٰٞ حٛٔيٍ، ػٞ ر٢ّٰ ُٮ آه٧َخ ؿ٪حُ حٛ٪طٰش ٩ىٰٛٚ ٟش٩َهٰظ٨خ
(3)

. 

ٓخٙ طوخ٬ٛ: 



: ًَٗ حٛو٠ٜخء أ١ ٥ٌ٧ أ٧ٞ آٯش شَهض ٜٛ٪طٰش، ٩ٗخ١ ٨ٛ٩ِ٣خ ٓزٚ آٯخص ح٠ٛ٪حٍٯغ، رٚ ٧ٮ ٔجّ انذالنح

أط٨٠خ ٩أ٨ٜ٠ٗخ، ٠ٗخ ٓخٙ ح١٩َِٔ٠ٛ
(6)

. 

 

 أدنح يششٔػٍرٓا يٍ انسُح انُثٌٕحثاٍَا: 

هٰش حٛ٪طٰش ٢ٟ ح٤ٔٛش ح٤ٛز٪ٯش حٛشَٯِش أٯؼخ، ٩كيى ٟٔيح٧ٍخ ر٠خ ال ٯِٯي ه٢ ػٜغ حٛظَٗش ُٮ ػزظض ٟش٩َ

 ٗؼَٰ ٢ٟ حألكخىٯغ، ٩ٓؤ٩ٍى ٤٧خ كيٯؼ٢ٰ ٨٤ٟخ: 

، )أ٦٣ ٗخ١ َٟٯؼخ ُوخى٥ ٍٓ٪ٙ حهلل ) ٟخ ٩ٍى ُٮ حٛظلٰل٢ٰ ه٢ ٰٓي٣خ ٓوي ر٢ أرٮ ٩ٓخص  .1

خٙ: ػٜؼٮ ٟخٛٮ؟ ٓخٙ: ال، ٓخٙ: ُز٤ظَ ٟخٛٮ؟ ُٔخٙ: ٯخ ٍٓ٪ٙ حهلل، أ٩طٮ رـ٠ٰن ٟخٛٮ؟ ُٔخٙ ال، ُٔ

                                                             
ٟٔظؼ٬ حٛٔ٪حهي حٛشَهٰش أ١ ط٘٪١ حٛ٪طٰش ًَٰ ؿخثِس؛ أل٨٣خ ٟؼخُش ا٬ٛ ٢ُٟ ح٣ٔـن ٦ُٰ كْ ح٠ٛ٪طٮ ُٮ ٟخ٦ٛ، ٩ُحٛض ٰٟٜ٘ظ٦، اً ( 1)

ٚ ٟٜ٘ظٖ ًيح، ٗخ١ رخؿال، ٨ٌُح ٢ٟ رخد أ٬ٛ٩، ٢٘ٛ حٛشخٍم أؿخ٧ُخ ح٠ٛ٪ص ِٟٯٚ ٠ٜٜٖٛ؛ أل٦٣ ٛ٪ أػِٰض ا٬ٛ كخٙ ٰٓخ٨ٟخ رؤ١ ٰٓ
، ٩شَف حٛو٤خٯش ه٬ٜ ح٨ٛيحٯش ٛإلٟخٝ 10/413حٓظلٔخ٣خ ٛلخؿش ح٤ٛخّ ا٨ٰٛخ، ٯ٤لَ: ح٨ٛيحٯش ٟن شَكٮ حٛو٤خٯش ٩ُظق حٛٔيٯَ ه٨ٰٜخ: 

 .2/59٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش: أ٠ٗٚ حٛيٯ٢ ٟل٠ي ر٢ ٟل٠٪ى حٛزخرَطٮ، ر٨خٟش ُظق حٛٔيٯَ، ىحٍ حَِٛ٘، ر٩َٰص. ٩شَف ٓخ٣

 .11ٓ٪ٍس ح٤ٛٔخء، حٱٯش ( 2)

 .6/93ٯ٤لَ: حٛـخٟن ألك٘خٝ حَٛٔآ١: ( 3)

، ٩ٓخٛ٪ح: ُٮ ٓزو٠خثش أ٦٣ ٰٜٓٚ، ٩ه٢ ٰٓي٣خ حٛوَٰ: أ٭ ح٠ٛخٙ حٛ٘ؼَٰ، ٩ٍ٭ ًٖٛ ه٢ ٰٓي٣خ هٜٮ، ٩حر٢ هزخّ، ٩حٰٛٔيس هخثشش 

ٓخٙ شٰو٤خ حٛوالٟش هزي حَٛ٘ٯٞ ح٠ٛيٍّ: ٩حٛلخ٧َ أ١ ح٠َٛحى رخٛوَٰ،  حٛل٢ٔ حٛزظَ٭: ال ٯـذ ه٬ٜ ٢ٟ ٟٜٖ أٓٚ ٢ٟ أَٛ ى٧ٍٞ،
، 3/96ح٠ٛخٙ حٌٛ٭ ٯلظ٠ٚ هخىس حٛظزَم ر٠ٔيحٍ ٦٤ٟ، ٟن رٔخء ٟخ ٯ٤ِن ٢ٟ رٔٮ ٢ٟ حٛ٪ٍػش ٩ٯٔي كخؿظ٨ٞ. ٯ٤لَ: حٛـخٟن ألك٘خٝ حَٛٔآ١: 

ٝ. 1986-٧ـ1406، 1َٯٞ ٟل٠ي ح٠ٛيٍّ، ؽ، ٜٛوالٟش ِٟظٮ حٛوَّح حٛشٰن هزي ح٩1/321ٟ٘ٛ٪ح٧ذ حَٛك٢٠ ُٮ طَِٰٔ حَٛٔآ١: 
 ٝ.1996-٧ـ1416، ٜٛيٗظ٪ٍ ٟل٠ي ٩ٍحّ ٜٓو٦ ؿٮ، ىحٍ ح٤ِٛخثْ، ٩2/910ٯ٤لَ: ٟ٪ٓ٪هش ٦ُٔ حٛل٢ٔ حٛزظَ٭: 

 .180ٓ٪ٍس حٛزَٔس، حٱٯش ( 5)

٩ٟخ روي٧خ، ى.  9ص، ٩أك٘خٝ حألَٓس ُٮ ح٦ِٔٛ حإلٓالٟٮ: 16/292، ٩ح٠ٛـ٠٪م شَف ح٨٠ٌٛد: 3/90ٯ٤لَ: حٛـخٟن ألك٘خٝ حَٛٔآ١:  (6)

 ٝ.1986-٧ـ1406، 1هزي حٛٔظخٍ كخٟي حٛيرخى، ٟـزوش ؿخٟوش رٌيحى، ؽ



 6

6106

 

277 

 

ٓخٙ، ال، ٓخٙ: ُزؼٜغ ٟخٛٮ؟ ُٔخٙ ه٦ٰٜ حٛظالس ٩حٛٔالٝ: حٛؼٜغ، ٩حٛؼٜغ ٗؼَٰ، ا٣ٖ ا١ طيم ٩ٍػظٖ 

((أ٤ًٰخء هَٰ ٢ٟ أ١ طيه٨ٞ هخٛش ٯظِِ٘٪١ ح٤ٛخّ
(1)

. 

هَ أه٠خٍٗٞ، ا١ حهلل طزخٍٕ ٩طوخ٬ٛ طظيّ هٰٜ٘ٞ رؼٜغ أٟ٪حٛ٘ٞ ُٮ آ))أ٦٣ ٓخٙ:  ٟخ ٩ٍى ه٢ ح٤ٛزٮ  .2

((ُٯخىس ه٬ٜ أه٠خٛ٘ٞ، ُؼو٪٥ كٰغ شجظٞ
(2)

. 

 نح يٍ ْزٌٍ انذذٌثٍٍٔجّ انذال

حٛليٯؼخ١ ٯيال١ ه٬ٜ ٟش٩َهٰش حٛ٪طٰش؛ ٩أل١ حهلل طوخ٬ٛ ٧٪ أَٗٝ حأل٢َٰٟٗ، ٤ٟق ح٠ٜٛٔٞ كَٯش حٛظظٍَ ُٮ طَٗظ٦ 

م حٛزَ، ٩أُوخٙ حٛوَٰ، ُبًح روي ٟ٪ط٦، ُ٘خ١ ٦ٛ كْ حٛظظٍَ ُٮ ػٜغ طَٗظ٦، ٰٛظيحٍٕ ٟخ ُخط٦ ُٮ كٰخط٦ ٢ٟ أ٣٪ح

ُحىص ه٢ حٛؼٜغ ال ط٤ٌِ ُٮ حِٛٯخىس اال ربؿخُس حٛ٪ٍػش
(3)

. 

 

 ثانثا: اإلجًاع

٣ٔٚ ٗؼَٰ ٢ٟ حٛو٠ٜخء ه٬ٜ أ١ ح٢ٰ٠ٜٔ٠ٛ ٤ٌٟ ٢ُٟ حٛزوؼش ح٤ٛز٪ٯش ا٬ٛ ٯ٪٤ٟخ ٧ٌح ٯ٪ط٪١ رزوغ أٟ٪ح٨ٛٞ ا٬ٛ ٢ٟ 

ء أؿ٠و٪ح ُٮ ؿ٠ٰن حألهظخٍ ٩حألٟظخٍ ه٬ٜ ٯشخإ١٩ ٢ٟ ًَٰ ا٣٘خٍ ٢ٟ أكي، ط٤ٌِٰح ٠ٛٔخطي حٛشَم، ٩أ١ ح٨ِٔٛخ

ّٚ أ٩ ٗؼَ، أ١ ط٘٪١ ُٮ كي٩ى حٛؼٜغ، اًح ط٪حَُص ش٩َؿ٨خ ٩أٍٗخ٨٣خ، حٓظ٤خىح ا٬ٛ  ششَٯـ ؿ٪ح٧ُخ ُٮ ح٠ٛخٙ، ٓ

ح٤ٛظ٪ص حٛ٪حٍىس ُٮ حٛ٘ظخد ٩ح٤ٔٛش
(4)

. 

 انًؼمٕل: 

وٜٖ طٍَٔ رـ٪ح٧ُخ؛ أل١ ا١ ٢ٟ ٯ٤لَ ُٮ حٛ٪طٰش ٩ٟخ ٨ٛخ ٢ٟ آػخٍ حؿظ٠خهٰش ٗزَٰس ه٬ٜ حَِٛى ٩ح٠ٛـظ٠ن، ٯـ

لظخؽ ا٬ٛ أ١ ط٘٪١ هخط٠ش ه٦ٜ٠ رخَٛٔد حٛظخٛلخص ُٯخىس ه٬ٜ حإل٣ٔخ١ ىحث٠خ ُٮ طٔظَٰ ُٮ ؿ٤ذ حهلل طوخ٬ٛ، ُٰ

أه٠خ٦ٛ حٛظخٛلش، طؤٯٰيح ٠ٛخ ٣ـٔض ر٦ حألكخىٯغ حٛشَٯِش، أ٩ طيحٍٗخ ٠ٛخ َُؽ ٠ٗخ ٤ٜٓخ، ٩ًٖٛ ٯ٘٪١ رخٛ٪طٰش، ٥ٌ٧٩ 

٩ؿذ حٛٔ٪ٙ رـ٪ح٧ُخ، ػٞ ا١  -أ٭ حٛ٪طٰش–حٛلخؿش ا٨ٰٛخ ى ا٨ٰٛخ، ُبًح ٟٔض حٛؤ٪ى ٟخ شَهض اال ٛل٪حثؾ حٛوزخ

حٛ٪طٰش حٓظوالٍ ٢ٟ حٛوزي ٥ٌَٰٛ ُٮ ٟخ٦ٛ، ُٰـ٪ُ، ٠ٗخ ؿخُ حٓظوالٍ حٛشَم ُٮ ح٠َٰٛحع، اال أ١ حٛشخٍم ٓظَ 

حٓظوالٍ حٛوزي ٥ٌَٰٛ ه٬ٜ حٛؼٜغ، كِلخ ٛلٔ٪ّ حٛ٪حٍػ٢ٰ، ُؤر٬ٔ ٨ٛٞ حٛؼٜؼ٢ٰ
(5)

. 

                                                             
 حٛليٯغ ٓزْ طوَٯـ٦. (1)

ألرٮ حٛل٢ٔ هٜٮ ر٢ ه٠َ حٛيحٍٓـ٤ٮ حٛزٌيحى٭، طلْٰٔ ٧خشٞ ح٠ٛي٣ٮ، ىحٍ  4/150، ٢٤ٓ٩ حٛيحٍٓـ٤ٮ: ٤ٟٔ6/440ي حإلٟخٝ أك٠ي:  (2)
 ٝ.1966ح٠ٛوَُش، ر٩َٰص، 

 .1/341، ٩ح٨ٛيحٯش، ألرٮ حٛوـخد: 12-11، ٩أك٘خٝ حألَٓس: ص6/423حٛظ٤خثن: ٯ٤لَ: ريحثن  (3)

٧ـ(، طلْٰٔ أ.ى. 628ٜٛلخُق هٜٮ ر٢ حٛٔـخ١ )ص  3/1375، ٩حإل٤ٓخم ُٮ ٟٔخثٚ حإلؿ٠خم: 38-37ٯ٤لَ: حإلؿ٠خم: الر٢ ح٤٠ٌٍٛ: ص (4)

، ُظخ٫٩ أث٠ش ح٠ٌٛح٧ذ حألٍروش، 260حألث٠ش: ٧ـ، ٩ٯ٤لَ: ٍك٠ش حألٟش ُٮ حهظالٍ 1434، 1أ.ى. ُخ٩ٍّ ك٠خىس، ىحٍ حٜٛٔٞ، ىٟشْ، ؽ

 .1990، 1أر٪ ك٤ِٰش، ٟخٖٛ، حٛشخُوٮ، أك٠ي ر٢ ك٤زٚ، ألرٮ هزي حهلل ٟل٠ي ر٢ هزي حَٛك٢٠ حٛيٟشٔٮ حٛوؼ٠خ٣ٮ، ٟ٘ظزش ٟظَ، ؽ

 .2/65، حألك٪حٙ حٛشوظٰش ُٮ ح٦ِٔٛ ٩حٛٔؼخء ٩حٛٔخ٣٪١: 6/423ٯ٤لَ: ريحثن حٛظ٤خثن:  (5)
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 انًثذث انثانث

 سكاٌ انٕصٍحأ

 

ؤخى ُٮ الري ٢ٟ أٟ٪ٍ ٛ٘ٮ ٯظٞ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش؛ أل٨٣خ حٛظِحٝ اٍحىس ر٢ٰ حألؿَحٍ، ٩ٛ٘ٮ ٯظٞ حالٛظِحٝ ٧٩ٌح حال٣

أ١ ٛؤي حٛ٪طٰش أٍٗخ١ ال ٯظٞ اال ر٨خ، ٧٩ٌح ٧٪ حٌٛ٭ ؿو٤ٜٮ أػن ٧ٌح  -ٍك٨٠ٞ حهلل طوخ٬ٛ-حٛ٪طٰش، ًَٗ ح٨ِٔٛخء 

 -أه٤ٮ ؿَّ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش–الٓش ُٮ ؿ٪٧َ ح٠ٛزخكغ حٛظٮ ط٦ٰٜ ح٠ٛزلغ حٛوخص رخألٍٗخ١؛ أل١ ٦ٛ ٟٔخّ ٩ه

، وْٰٜخ١ حٛ٪طٰش ٟؤزخ رشٮء ٢ٟ حٛظٗ، ٩ٓؤط٤خ٩ٙ ُٮ ٧ٌح ح٠ٛزلغ أٍ«حٛظٌٰش»٩ال٠ٰٓخ ح٢َٗٛ حَٛحرن ٨٤ٟخ ٧٩٪ 

 ٩ٗخٱطٮ: 

 ُؤٓ٪ٙ، ٩رخهلل حٛظ٪ُْٰ: 

حٛل٤ِٰش ا٬ٛ أ١ أٍٗخ١ حٛ٪طٰش  ٧ًذ ؿ٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء ٢ٟ ح٠ٛخٰٛ٘ش، ٩حٛشخُوٰش، ٩حٛل٤خرٜش، ٩حإلٟخٰٟش، هيح

 أٍروش: 

شحأل٩ٙ: ح٠ٛ٪طٮ. حٛؼخ٣ٮ: ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ. حٛؼخٛغ: ح٠ٛ٪ط٬ ر٦. حَٛحرن حٛظٌٰ
(1)

. 

٢٘ٛ٩ ٢ٟ ٯظؤٟٚ ا٣شخء حٛ٪طٰش ٯيٍٕ أ١ ح٠ٛ٪طٮ ٩ح٠ٛ٪ط٬ ر٦ أَٟح١ هخٍؿخ١ ه٢ كٰٔٔش ٧ٌح 

الُٟش، ٠ٗخ ٯ٫َ ًٖٛ روغ حٛظظٍَ، ٩ٛٞ ٯيهال ٦ُٰ، ُال ٯويح١ ٢ٟ أٍٗخ٦٣، ٩ا٠٣خ ٯوظزَح١ ٢ٟ ش٩َؿ٦ حٛ

حٛو٠ٜخء
(2)

 . 

، اً ٧٩٢ٌح حٌٛ٭ ؿ٫َ ه٦ٰٜ ٨ُٔخء ح٧ٌ٠ٛذ حٛل٤ِٮ، ٠ٗخ أشخٍ ا٬ٛ ًٖٛ حٛوالٟش حٛ٘خٓخ٣ٮ، ٩حر٢ هخريٯ

ُٔي  شحٛظٌٰش، حإلٯـخد ٩حٛٔز٪ٙ، ُٔي ؿخء ُٮ حٛزيحثن ٟخ ٣ظ٦: )٩أٟخ أٍٗخ١ حٛ٪طٰ حهظزَح أٍٗخ١ حٛ٪طٰش ٧ٮ

٩حٛٔز٪ٙ، حإلٯـخد ٢ٟ ح٠ٛ٪طٮ، ٩حٛٔز٪ٙ ٢ٟ  ،لخر٤خ حٛؼالػش: ٧٪ حإلٯـخدٓخٙ أط -أ٭ ُٮ ح٧ٌ٠ٛذ–حهظَٜ ٦ُٰ 

ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ، ٠ُخ ٛٞ ٯ٪ؿي ؿ٠ٰوخ ال ٯظٞ ح٢َٗٛ(
(3)

. 

ا٬ٛ أ١ ٢ٍٗ حٛ٪طٰش ٧٪ حإلٯـخد ٢ٟ ح٠ٛ٪طٮ ُٔؾ، ٩ال ٯلظخؽ  -ٍك٦٠ حهلل طوخ٬ٛ–َُُ حإلٟخٝ ٧ً٩ذ 

٩ال ه٬ٜ أٓخّ حٛشَؽا٬ٛ حٛٔز٪ٙ ٢ٟ ؿخ٣ذ ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ ٟـٜٔخ، ال ه٬ٜ أٓخّ ح٢َٗٛ، 
(4)

. 

ا١ً ٠ٗخ ٫َ٣: ُب١ ٤٧خٕ هالُخ ر٢ٰ حٛـ٨٠٪ٍ ٨ُٔ٩خء حٛل٤ِٰش ك٪ٙ أٍٗخ١ حٛ٪طٰش، ٧٩ٌح حٛوالٍ ٣خشت 

٢ٟ هال٨ُٞ ك٪ٙ أَٟ آهَ، ك٪ٙ ٨ِٟ٪ٝ ح٢َٗٛ، ٢َُٗ حٛ٪طٰش ه٤ي حٛل٤ِٰش ٧٪ ٟخ ط٪َٓ ه٦ٰٜ حٛؤي، ٩ٗخ١ ؿِءح 

٦ٛ، ُٮ ك٢ٰ ٫َ٣ ح٢َٗٛ ه٤ي حٛـ٨٠٪ٍ: ٧٪ ٟخ ٯظ٪َٓ ه٦ٰٜ ٩ؿ٪ى ٦٤ٟ، ٗخإلٯـخد ٩حٛٔز٪ٙ ٛؤي حٛزٰن، ُ٘ال٠٧خ ٢ٍٗ 

حٛشٮء ٩طظ٪٥ٍ ُٮ حٛؤٚ، ٓ٪حء ٗخ١ ؿِءح ٦٤ٟ، ٗخٛزخثن ٩ح٠ٛشظَ٭، ٩ح٠ٛزٰن رخ٤ٛٔزش ا٬ٛ هٔي حٛزٰن
(5)

. 

 

 ٔانزي ٌثذٔ: 

 ال ٯ٢٘٠ أ١ ٯ٪ؿي ٩طظٞ طِٔظ٦ اال ر٪ؿ٪ى ؿ٢َُٰ ٯٜظِٟخ١ هٔي٥، ٠٧٩خ طخكذ حإلٯـخد -أ٭ هٔي–أ١ حٛؤي 

–ٯِٜٝ ٢ٟ ٩ؿ٪ى٠٧خ ٩ؿ٪ى ؿٍَ آهَ، ٧٩٪ حٌٛ٭ ٯظٞ ه٦ٰٜ حٛؤي ٩طخكذ حٛٔز٪ٙ، ُبًح ٟخ كظٚ ٧ٌح١ حٛـَُخ١ 

٠ُٰخ اًح طلْٔ ه٤ظَ حَٛػخ  شَهًٰش ٪ٍ ٯظوٌ طًِش٩ٓال شٖ روي ٧ٌح ٦ٜٗ  -«أ٩ ح٠ٛ٪ط٬ ر٦»أ٭ ح٠ٛؤ٪ى ه٦ٰٜ 

 ه٤ي ٗال ؿَُٮ حٛؤي. 

 

                                                             
َ، 6/364ٰٚ: ٯ٤لَ: حٛظخؽ ٩حإلٜٗ (1) ، ٠ٛوظظَ هٰٜٚ، ألرٮ هزي حهلل ٟل٠ي ر٢ ٯ٪َٓ ر٢ أرٮ حٛٔخٓٞ حٛوزيٍ٭، ىحٍ حَِٛ٘ ٜٛـزخهش ٩ح٤ٛش

، ٟل٠ي ر٢ أك٠ي ر٢ ؿِ٭ ح٣ٌَٛخؿٮ، 405، ٩ٯ٤لَ: حٛٔ٪ح٢ٰ٣ ح٨ِٰٔٛش: 2/337، ٩ريحٯش ح٠ٛـظ٨ي ٨٣٩خٯش ح٠ٛٔظظي: 2ر٩َٰص، ؽ

شٍَ ح٤ٛ٪٩٭، طلْٰٔ حٛشٰن هخىٙ هزي ح٠ٛ٪ؿ٪ى، ٩هٜٮ ٟل٠ي ٟو٪ع، ، ألرٮ َُٗٯخ ٯل٬ٰ ر٢ ٩5/93ٯ٤لَ: ٩ٍػش حٛـخٛز٢ٰ: 

 .٩2/483ٟخ روي٧خ، ٩شَحثن حإلٓالٝ:  6/414ٝ، ٩ح٤ٌ٠ٛٮ: 2006-٧ـ1427، 3ىحٍ حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، ؽ

 .26ٯ٤لَ: أك٘خٝ حألَٓس ُٮ ح٦ِٔٛ حإلٓالٟٮ:  (2)
حٛيٍ ح٠ٛوظخٍ شَف ط٤٪ٯَ حألرظخٍ، حٛوالٟش ٟل٠ي أ٢ٰٟ  ، ٍى ح٠ٛلظخٍ ه10/339٬ٜ، كخشٰش حر٢ هخريٯ٢: 6/425ريحثن حٛظ٤خثن:  (3)

، 1حٛش٨َٰ رخر٢ هخريٯ٢، طلْٰٔ حٛشٰن هخىٙ هزي ح٠ٛ٪ؿ٪ى، ٩حٛشٰن هٜٮ ٟل٠ي ٟو٪ع، ىحٍ حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ؽ

 ٝ.1994-٧ـ1415

 .10/339، ٩كخشٰش حر٢ هخريٯ٢: 6/425ٯ٤لَ: ريحثن حٛظ٤خثن:  (4)

ٝ، ٩حٛ٪طٰش ٩أك٘خ٨ٟخ ُٮ ح٦ِٔٛ حإلٓالٟٮ: 1962، ح٠ٛـزوش حٛوخ٠ٰٛش، ٟظَ، 9ٜٛشٰن هٜٮ حٛوَِٰ: ص ٯ٤لَ: أك٘خٝ حٛ٪طٰش: (5)

 .36ص
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 ٧ٌح ٠ٟ٩خ ٯـذ حٛظ٤ز٦ٰ ه٦ٰٜ: 

٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء، ٢ٟ حإلٯـخد ٩حٛٔز٪ٙ، ٩حهظز٥٩َ ٢ٟ أٍٗخ١ حٛ٪طٰش، ٧ٌح اًح ٗخ١ ٠ٛو٢ٰ ٯ٢٘٠ ا١ حٌٛ٭ ٥ًَٗ ؿ

ًَٰ ٟو٢ٰ، ٗخَِٛٔحء ٩ح٠ٛٔخؿي، ُظظٞ حٛ٪طٰش رخإلٯـخد ُٔؾ، ٩ا٬ٛ ٧ٌح كظ٪ٙ حٛٔز٪ٙ ٦٤ٟ، أٟخ اًح ٗخ١ ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ 

٨٪ٍ ح٨ِٔٛخء اًح ٗخ٣ض ٠ٛو٢ٰ ٯ٢٘٠ أشخٍ حر٢ ٓيحٟش رٔ٪٦ٛ: )٩ال ٯ٠ٜٖ ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ حٛ٪طٰش اال رخٛٔز٪ٙ ُٮ ٓ٪ٙ ؿ٠

حٛٔز٪ٙ ٦٤ٟ؛ أل٨٣خ ط٠ٰٜٖ ٟخٙ ٢٠ٛ ٧٪ ٢ٟ أ٧ٚ ح٠ٜٖٛ ٟظو٢ٰ ُخهظزَ ٓز٪٦ٛ، ٗخ٨ٛزش ٩حٛزٰن، ٓخٙ حإلٟخٝ أك٠ي: ح٨ٛزش 

٩حٛ٪طٰش ٩حكي، ُؤٟخ اًح ٗخ٣ض ٌَٰٛ ٟو٢ٰ، ٗخَِٛٔحء ٩ح٠ٛٔخ٢ٰٗ ٢ٟ٩ ال ٯ٠ٜٖ كظ٧َٞ، ٗز٤ٮ ٧خشٞ ٩ط٠ٰٞ، أ٩ ه٬ٜ 

ؾ، ٛٞ ٯِظَٔ ا٬ٛ ٓز٪ٙ، ٩ِٟٛض ر٠ـَى ح٠ٛ٪ص؛ أل١ حهظزخٍ حٛٔز٪ٙ ٢ٟ ؿ٠ٰو٨ٞ ٟظوٌٍ، ُٰٔٔؾ ٟظٜلش، ٠ٗٔـي أ٩ ك

حهظزخ٥ٍ ٗخٛ٪َٓ ه٨ٰٜٞ، ٩ال ٯظو٢ٰ ٩حكي ٨٤ٟٞ، ُٰ٘ظِٮ رٔز٪٦ٛ(
(1)

. 

٩روي ٧ٌح حٛوَع ألث٠ش ح٠ٌٛح٧ذ ُٮ حٛوالٍ حٛلخطٚ ُٮ أٍٗخ١ حٛ٪طٰش، ٠ٗخ ٓي ٍأٯ٤خ، ُٜوٚ ٓخثال ٯٔ٪ٙ: ٟخ ُخثيس 

 ٗ٪١ روغ ٥ٌ٧ حألٍٗخ١ ٧ٮ ٢ٍٗ، ٩روؼ٨خ شَؿخ، ٗخٛٔز٪ٙ ٟؼال؟  حٛوالٍ ُٮ

٩حٛـ٪حد ه٬ٜ ٧ٌح: أ١ حٛٔز٪ٙ اًح ٗخ١ ٤ٍٗخ ُٮ حٛ٪طٰش، ٗخإلٯـخد ٯ٤زٌٮ أ١ ٯ٘٪١ ٟ٪حُٔخ ٛإلٯـخد ُٮ ٗٚ ؿِثٰش 

ٙ ٢ٟ ؿِثٰخط٦، ُبًح أ٩ط٬ شوض الػ٢ٰ٤ رؼٜغ ٟخ٦ٛ، ٩روي حٛ٪ُخس ٓزٚ أكي٠٧خ، ٩ٍى حٱهَ، ُب١ هيٝ ط٪حُْ حٛٔز٪

ٟن حإلٯـخد ٯزـ٦ٜ، اًح ٗخ١ حٛٔز٪ٙ ٤ٍٗخ، ٩ال ٯزـ٦ٜ اًح ٛٞ ٯ٢٘ ٌٖٗٛ، ٥ٌ٨ُ ٧ٮ ػ٠َس حٛوالٍ
(2)

. 

 رٔٮ ٤ٛخ أ١ ٣ٌَٗ ٩ربٯـخُ أ٩ؿ٦ حٛظ٪حُْ، ٩أ٩ؿ٦ حٛوالٍ ر٢ٰ ح٨ِٔٛخء ُٮ ٟٔؤٛش حإلٯـخد ٩حٛٔز٪ٙ: 

 

 أٔجّ انرٕافك، ًْ:  . أ

 ح٠ٛ٪طٮ. أ١ حٛٔز٪ٙ ال ٯ٘٪١ اال روي حٛ٪ُخس، ٩ال هزَس ر٦ ُٮ كٰخس  .1

حطِٔ٪ح ه٬ٜ أ١ حٛ٪طٰش ط٤شؤ ربٯـخد ٢ٟ ح٠ٛ٪طٮ، ٢٘ٛ٩ رشَؽ ػز٪ص ح٠ٰٜٛ٘ش، أ٩ ٨ٟ٩ِٛخ، ٧٩٪  .2

 حٛٔز٪ٙ روي ٩ُخط٦. 

رٚ ٯؼزض ه٬ٜ حٛظَحهٮ، ٩أ٦٣ ٩حطِٔ٪ح ه٬ٜ أ١ حٛٔز٪ٙ أ٩ حَٛى ال ٯشظَؽ أ١ ٯ٘٪١ ُ٪ٍ ٩ُخس ح٠ٛ٪طٮ  .3

 ش ه٦ٰٜ.ٯٔزٚ ه٢ ح٠ٛـ٤٪١ ٩ح٠ٛوظ٪٥ ٩حٛظزٮ ًَٰ ح٠٠ِٰٛ ٢٠ٟ ٦ٛ حٛ٪الٯ

٥ٌ٧ طَٔٯزخ ٧ٮ ٟ٪حٓن حالطِخّ ٠ٗخ أشخٍ ا٨ٰٛخ حٛشٰن أر٪ ٧َُس، ٩حٛظٮ ٓخٙ أٯؼخ ا١ حٛٔخ٣٪١ ٛٞ ٯوَؽ 

ه٨٤خ
(3)

. 

 ٩ٌٗح أشخٍ ا٬ٛ ٧ٌح حٛيٗظ٪ٍ حٛٔزخهٮ ُٮ شَف ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش حٌٛ٭ ًَٗ ٦ُٰ أ١ حٛٔخ٣٪١

(229)، (228)، (227)، (226)، (225)ٓي ر٢ٰ أك٘خٝ حَٛى ٩حٛٔز٪ٙ، ُٮ ح٠ٛ٪حى  حٛٔ٪ٍ٭
(4)

.  

( حِٛظٚ حأل٩ٙ ٩111ٓي ر٢ٰ ٟخ طٔيٝ ٢ٟ أٍٗخ١ حٛ٪طٰش الثلش حألك٪حٙ حٛشوظٰش ُٮ حٛوَحّ ُٮ ح٠ٛخىس )

: ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ ٯ٠ٜٖ ح٠ٛ٪ط٬ ر٦ 1ٍ 111: )ٝ/، ٢ٟ حَِٛٔس ) أ ((69)، (64)٩حٛؼخ٣ٮ ٩حٛؼخٛغ ٩حَٛحرن، ٩ٌٗح ح٠ٛ٪حى 

٠٪طٮ، ٩ٯٔظؼ٬٤ ٢ٟ ًٖٛ ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ ًَٰ ح٠ٛلظ٪ٍ ُال ٯشظَؽ رٔز٪ٙ حٛ٪طٰش طَحكش أ٩ ىالٛش روي ٟ٪ص حٛ

 ٓز٪٦ٛ، ٗخَِٛٔحء.

 اًح ٍى ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ حٛ٪طٰش ُٮ كٰخس ح٠ٛ٪طٮ ػٞ ٓز٨ٜخ روي ٩ُخط٦ طق حٛٔز٪ٙ.: 2ٍ

: اًح ٍى ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ حٛ٪طٰش روي ٟ٪ص ح٠ٛ٪طٮ ُخ٠ٛ٪ط٬ ر٦ ٟٜٖ حٛ٪ٍػش(3ٍ
(5)

. 

 

 ٔأيا يٕاضغ انخالف فكثٍشج، أًْٓا:  . ب

٢ٟ حٛل٤ِٰش ٓي هخَٛ ًٖٛ  -ٍك٦٠ حهلل طوخ٬ٛ–حإلٟخٝ َُُ حؽ حٛٔز٪ٙ ٩ِٜٛٝ حٛ٪طٰش، ُب١ أطٚ حشظَ .1

٠ٗخ ٓي ه٤٠ٜخ ٓخرٔخ، ٩ٓخٙ: ا١ حٛ٪طٰش طٜظِٝ رخ٠ٛ٪ص ٢ٟ ًَٰ كخؿش ا٬ٛ ٓز٪ٙ، ٩ا١ ٟٜٖ ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ 

                                                             
، شٰن حإلٓالٝ أرٮ ٟل٠ي 2/344، ٩حٛ٘خُٮ ُٮ ٦ُٔ حإلٟخٝ أك٠ي: 348، ٩ح٨ٛيحٯش، ألرٮ حٛوـخد: ص6/440ح٤ٌ٠ٛٮ، الر٢ ٓيحٟش:  (1)

َحءس حٛشٰن ٰٜٓٞ ٯ٪َٓ، ٓوٰي ٟل٠ي ح٠ٜٛخٝ، ىحٍ حَِٛ٘، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ٟ٪ُْ حٛيٯ٢ هزي حهلل ر٢ ٓيحٟش ح٠ٛٔيٓٮ، طوَٯؾ ٩ٓ

 ٝ.2005-٧ـ1426
٧ـ، ٩أك٘خٝ حألَٓس ُٮ ح٦ِٔٛ حإلٓالٟٮ: 1320، 2، ى. ٟل٠ي ٓالٝ ٟيٗ٪ٍ، ىحٍ ح٨٤ٛؼش، ؽ5/48ٯ٤لَ: أك٘خٝ حألَٓس ُٮ حإلٓالٝ:  (2)

 .31ص

 .18ٯ٤لَ: شَف ٓخ٣٪١ حٛ٪طٰش: ص (3)

 .63، 2/62رْ، شَف ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش: ٯ٤لَ: ح٠ٛظيٍ حٛٔخ (4)

، ٩أك٘خٝ حألك٪حٙ حٛشوظٰش ُٮ 2/16، ٩حألك٪حٙ حٛشوظٰش ُٮ ح٦ِٔٛ ٩حٛٔؼخء ٩حٛٔخ٣٪١: 18ٯ٤لَ: شَف ٓخ٣٪١ حٛ٪طٰش: ص (5)

: ص  ك٢ٰٔ حألهل٠ٮ. 71، ٩حٛ٪طخٯخ ٩ح٠ٛ٪حٍٯغ: ص 148حٛوَّح
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٦، رخ٠ٛ٪ص، ػٞ ٟٜٖ حٛ٪حٍع ال ٯِظَٔ ا٬ٛ ٓز٪ٟٜٖٛ حٛ٪حٍع؛ أل١ ٗٚ ٩حكي ٢ٟ ح٢ٰٜ٘٠ٛ ٯ٤ظٔٚ ر٤٠ِٛش 

٩ٌٖٗٛ ٟٜٖ ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ
(1)

. 

٩كخ٥َ٧ أ١ ال ٯ٘٪١ ٛإل٣ٔخ١ شٮء ٩كـش حٛـ٨٠٪ٍ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ:

ري١٩ ٓو٦ٰ، ُٜ٪ ػزض ح٠ٜٖٛ ٠ٜٛ٪ط٬ ٦ٛ ٢ٟ ًَٰ ٓز٪ٙ ٛؼزض ٢ٟ ًَٰ ٓو٦ٰ، ٧٩ٌح ٤ِٟٮ اال ٟخ هض ريٰٛٚ، ٩أل١ 

 ًَٰ ٓز٪٦ٛ ٯئى٭ ا٬ٛ حإلػَحٍ ر٦ ٢ٟ ٩ؿ٢ٰ٨: حٛٔ٪ٙ رؼز٪ص ح٠ٜٖٛ ٦ٛ ٢ٟ 

 ىُوخ ٛؼٍَ ح٤٠ٛش. حأل٩ٙ: أ٦٣ ٯٜل٦ٔ ػٍَ ح٤٠ٛش، ٨ٛ٩ٌح ط٪َٓ ػز٪ص ح٠ٜٖٛ ح٠ٛ٪٧٪د ٦ٛ ه٬ٜ ٓز٪٦ٛ

٩ح٠ٛٔوي، ٣٩ل٪  ،٩ح٢ِٟٛ ،ٗخٛوزي حأله٬٠حٛؼخ٣ٮ: أ١ ح٠ٛ٪ط٬ ر٦ ٓي ٯ٘٪١ شٰجخ ٯظؼٍَ ر٦ ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ، 

٢ٟ ًَٰ ٓز٪٦ٛ ٜٛل٦ٔ حٛؼٍَ ٢ٟ ًَٰ حٛظِح٦ٟ روزٰي ه٠ٰخ١، ُٜ٪ ٦ِٟٛ ح٠ٜٖٛأ٩ ًٖٛ،  
(3)

. 

ٯ٫َ أ١ حٛ٪طٰش ا١ ٍىص ُٮ كٰخس ح٠ٛ٪طٮ رـٜض، ٩ًٖٛ أل١  -ٍك٦٠ حهلل طوخ٬ٛ-ا١ حإلٟخٝ َُُ  .2

حَٛى أرـٚ حٛظٌٰش ح٤٠ٛشؤس، ٩ؿو٨ٜخ ًَٰ ِٰٟيس ٠ٛئىح٧خ، ُبًح كظٜض حٛ٪ُخس روي ًٖٛ ُٔي كظٜض 

ر٠ٔظؼخ٧خ، ٩ال ٯـ٧ِٰخ ٓز٪ٙ ؿيٯي ٠ٜٛ٪ط٬ ٩٦ٛحٛظٌٰش ال ٩ؿ٪ى ٨ٛخ، ُال ٰٟٜ٘ش ك٤ٰجٌ طؼزض 
(4)

. 

ح٠ٛظَطذ  حٛشَهٮ ٩ٯ٫َ حٛـ٨٠٪ٍ أ١ ال هزَس رخٛٔز٪ٙ أ٩ حَٛى كخٙ حٛلٰخس؛ أل١ ك٘ٞ حٛ٪طٰش أ٭ أػ٧َخ

، ٢٠ٗ ٯٔ٪ٙ الَٟأط٦ أ٣ض ؿخْٛ ًيح ه٨ٰٜخ ال ٯؼزض اال روي حٛ٪ُخس، ُال حهظزخٍ ٜٛٔز٪ٙ أ٩ حَٛى، اال ٢ٟ ٩ٓض كظ٪٦ٛ

ٟخثش ىٯ٤خٍ، ُب١ ٓز٪٨ٛخ أ٩ ٍى٧خ ال ٠ٰٓش ٠٨ٛخ اال اًح ؿخء ٩ٓض حٛظ٤ٌِٰ، ٧٩٪ حٌٛي، ُب١ ٍىص أ٩  ا١ ٓزٜظٮ اهـخثٮ

ٓزٜض ًٖٛ ُال حهظزخٍ ٠٨ٰٜ٘ٛخ
(5)

. 

٩ر٦ أهٌ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛظَ٭ ٩حٛٔ٪ٍ٭ ٩حٛوَحٓٮ
(6)

. 

٤ٛخّ ٩حكظَحٝ ٓخٙ حٛشٰن ٟل٠ي أر٪ ٧َُس: ٩ه٤ي٭ ٛ٪ أهٌ حٛٔخ٣٪١ رَأ٭ حإلٟخٝ َُُ ٛ٘خ١ ُٮ ًٖٛ حهظزخٍ ألٓ٪حٙ ح

٨ٛخ، ٦ُٰ٩ ٟظٜلش ٠ٜٛ٪طٮ، أٟخ ٩ؿ٦ حالكظَحٝ ٛألٓ٪حٙ: ُب٦٣ ٯـذ أ١ طظخ١ هزخٍحص ح٤ٛخّ ه٢ حٌٜٛ٪ ٩حٛوزغ، 

٩اًح ٍى حٛ٪طٰش ٩ٛٞ ٣ؤهٌ رَى٥ ُٮ كخٙ كٰخس ح٠ٛ٪طٮ، ُٔي أ٤ٌٰٛخ اٍحىط٦ ُٮ ٩ٓض ٟو٢ٰ، ٩أٟخ ٩ؿ٦ ح٠ٛظٜلش؛ 

٦ٛ، ُبًح حٓظزخ١ ٦ٛ ًٖٛ ُٮ كٰخط٦ رخهظزخٍ ٍى٥  ٬ى ح٠ٛ٪طُأل١ ح٠ٛ٪طٮ ٓي ٯ٘٪١ ٢ٟ ٟٔخطي٥ طزَم آهَ ٟو٢ٰ ٛ٪ ٍ

٨٣خثٰخ، ٩ؿ٦ ٟخ٦ٛ حٌٛ٭ طـ٪ُ ٦ُٰ حٛ٪طٰش ا٬ٛ ٟخ ٯَح٥ ٢ٟ أر٪حد حٛوَٰ ٩حٛظيٓخص
(7)

. 

حٛٔز٪ٙ حإلٯـخرٮ حٌٛ٭  ٧٪٢ٟ٩ ح٠ٛٔخثٚ حٛظٮ ؿ٫َ ٨ُٰخ حٛوالٍ، ٟٔؤٛش كٰٔٔش حٛٔز٪ٙ ح٠ٛـٜ٪د، أ .3

ح ٤ٓؤطٮ ه٬ٜ طِظ٦ٰٜ ٗخٟال ُٮ ٟزلغ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش ٯ٘٪١ رخٛٔ٪ٙ أ٩ ٟخ ٯٔ٪ٝ ٟٔخٝ حٛٔ٪ٙ، ٧٩ٌ

 رخٛوزخٍس.
  

                                                             
 .10/339، ٩كخشٰش حر٢ هخريٯ٢: 6/425ريحثن حٛظ٤خثن:  (1)

 .39ٓ٪ٍس ح٤ٛـٞ، حٱٯش  (2)

، 3/348، ٩حإلشَحٍ ه٬ٜ ٣٘ض ٟٔخثٚ حٛوالٍ: 3/196، ٩حالهظٰخٍ: 10/339، ٩كخشٰش حر٢ هزخىٯ٢: 6/425ٯ٤لَ: ريحثن حٛظ٤خثن:  (3)

ٝ، 2011-٧ـ1432، 1ٜٛٔخػٮ أرٮ ٟل٠ي هزي حٛ٪٧خد ح٠ٛخٛ٘ٮ، طلْٰٔ ى. ٟل٠٪ى ٟـٰي حٛ٘زٰٔٮ، ىحٍ حإلٟخٝ ٟخٖٛ، أر٪ كزٮ، ؽ
 .6/440، ٩ح٤ٌ٠ٛٮ: 5/93ٛـخٛز٢ٰ: ٩ٍػش ح

، ُوَ حٛيٯ٢ هؼ٠خ١ ر٢ هٜٮ حِٛٯٜوٮ )ص 6/184، ٩طز٢ٰٰ حٛلٔخثْ: 6/430، ريحثن حٛظ٤خثن: 10/339ٯ٤لَ: كخشٰش حر٢ هخريٯ٢:  (4)

 .٧13ـ، شَف ٓخ٣٪١ حٛ٪طٰش: ص1315، ٧1ـ(، حٛٔخ٧َس، ؽ743

 ٯ٤لَ: ح٠ٛظخىٍ حٛٔخرٔش. (5)

 .148، ٩أك٘خٝ حألك٪حٙ حٛشوظٰش ُٮ حٛوَحّ: ص2/63، ٩شَف ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش: 13ٯ٤لَ: شَف ٓخ٣٪١ حٛ٪طٰش: ص (6)

 .19شَف ٓخ٣٪١ حٛ٪طٰش: ص (7)
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 انًثذث انشاتغ

 صٍغح انٕصٍح ٔششٔطٓا ٔيٕلف انمإٌَ يُٓا

 

أٍٗخ١ حٛ٪طٰش، ٩ر٤ٰض آٍحء ح٨ِٔٛخء ك٪ٙ ٥ٌ٧ حألٍٗخ١ ٩ٟ٪َٓ حٛٔخ٣٪١ ٨٤ٟخ،  ٢ط٠ٜ٘ض ُٮ ح٠ٛزلغ حٛؼخٛغ ه

ُٮ ٥ٌ٧ حٛـِثٰش، ٠ُخ زلغ ٩ربٯـخُ ش٩َؽ حٛظٌٰش، ٩آٍحء ح٨ِٔٛخء ٩اط٠خٟخ ِٜٛخثيس ٓؤر٢ٰ رب١ً حهلل طوخ٬ٛ ُٮ ٧ٌح ح٠ٛ

؟ ٓؤَٟ ٩ٍَٟح َٓٯوخ ه٬ٜ ٧ٌح -ٍك٨٠ٞ حهلل طوخ٬ٛ-ح٠ٛٔظ٪ى رخٛظٌٰش ه٤يٟخ طـْٜ؟ ٩ٟخ ح٠َٛحى ر٨خ ه٤ي ٨ُٔخث٤خ 

 ًَٗ شٰجخ ه٢ حٛش٩َؽ حٛظٮ ٩ػو٨خ حٛو٠ٜخء ٜٛظٌٰش، ُؤٓ٪ٙ: أح٠ٛو٬٤، ػٞ روي ًٖٛ 

غ أٓ٪حٙ ح٨ِٔٛخء أ٨٣ٞ ٯـٜٔ٪١ حٛظٌٰش ٩ٯَٯي١٩ ر٨خ ٣ظ٪ص حإلٯـخد ٢ٟ ح٠ٛ٪طٮ، ا١ حٌٛ٭ ٯل٨َ ٢ٟ هالٙ رو

ا٦ٰٛ روي ٟ٪طٮ ٌٗح، أ٩ ؿوٜض ٦ٛ روي ٟ٪طٮ، أ٩ أ٩طٰض ٦ٛ رٌ٘ح، أ٩ حىُو٪ح  -أ٭ حٛ٪طٰش–٠ٗخ ُٮ ٓ٪٨ٛٞ: ٩طٌٰظ٨خ 

٧٪ ٦ٛ روي ٟ٪طٮ، أ٩ ٗٔ٪٨ٛٞ: )ا١ حٛظٌٰش ٧ٮ ٗٚ ِٛق أشوَ رخٛ٪طٰش(
(1)

. 

ال ٯظ٤خ٦ٛ٩ حٓٞ حٛظٌٰش ُٮ حطـالف روغ ح٨ِٔٛخء ٠ٗخ َٟ، أل١ حٛظٌٰش ه٤ي ٧ئالء ٧ٮ أٯ٤خ ٩أٟخ حٛٔز٪ٙ ُٔي ٍ

، ٩ًٖٛ ٯ٘٪١ ربٯـخد ح٠ٛ٪طٮ ُٔؾ، ٩حٛٔ٪ٙ ر٘٪١ حٛظٌٰش اًح أؿٜٔض ُٮ ٟظيٍ حٛؤي ٩ط٪ٍط٦ ُٮ حٛوخٍؽ

ظز٧٩َخ هٔيح ٢ٟ حٛ٪طٰش ٧ًَٰ٩خ أٍٯي ر٨خ حإلٯـخد ُٔؾ رش٘ٚ ٟـْٜ ًَٰ ٓيٯي، ُٔي ٍأٯ٤خ َٰٗ أ١ ح٨ِٔٛخء ٓي حه

٬ٛ رٰٔش ح٠ٛوخٟالص، ُال هالٍ ر٨٤ٰٞ ٠ٗخ ًَٗ حر٢ ٍشي اٟظٔ٪ٟخ رـ٢َُٰ، حإلٯـخد ٩حٛٔز٪ٙ. أٟخ رخ٤ٛٔزش  حٛؤ٪ى

حَٛٔؿزٮ ٢ٟ اؿالّ حإلٯـخد ٩حٛٔز٪ٙ ٠٨ٰٜٗخ
(2)

. 

٣ش، خٍ ٩حإلرخ٢٘ ى٧ٍ٩خ ُٮ ح٠ٛوخٟالص اال حإلرَحُ ٩حإلك٨ٯح٤ٛلَ ُٮ ح٠ٛٔخٝ أ١ ٯٔخٙ: ا١ حٛظٌٰش ٠ٛخ ٛٞ  ُخٌٛ٭ ٯظَؿق

٤ِْ ٗخ١ اؿال٨ٓخ ه٬ٜ حٛٔز٪ٙ ر٤ِْ ح٤٠ٛخؽ حٌٛ٭ أ٩ؿذ أ١ طـْٜ ر٦ ه٬ٜ حإلٯـخد، ٛح٩هخء ٩حَٛػخ ح٠ٛٔظَٔ ُٮ 

ُٮ حٛوخٍؽ، ٩ٌٖٗٛ حٛٔز٪ٙ  ح٠ٛ٪ؿذ ٯلظخؽ ا٬ٛ ٟزَُ إلٍحىط٦ ٩ٍػخ٥ ُٮ اكيحع حألػَ ح٠ٛٔظ٪ى كظ٪٠ُ٘٦ٛخ أ١ 

 ٛظ٢ٰ ر٪حٓـش حٛظٌٰش.ٯلظخؽ ا٬ٛ ٟؼٚ ٧ٌح حإلرَحُ، ٩ًٖٛ ا٠٣خ ٯظٞ ُٮ حٛلخ

ا١ً: حَٛحؿق ُٮ حٛ٪طٰش حإلٯـخد ٩حٛٔز٪ٙ، ٩حهظزخٍ ٗٚ ٨٤ٟخ ٢ٟ حٛظٌٰش ٯ٤زٌٮ ح٠ٛظَٰ ا٦ٰٛ، ُخإلٯـخد ٢ٟ 

ح٠ٛ٪طٮ ٩حٛٔز٪ٙ ٢ٟ ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ اًح ٗخ١ ٟو٤ٰخ، ٩ا١ ٗخ٣ض حٛ٪طٰش ٛـ٨ش هخٟش ٠ٗٔـي أ٩ َِٜٛٔحء، ُب٨٣خ طِٜٝ 

ه٤ي حٛـ٨٠٪ٍ روي ٟ٪ص ح٠ٛ٪طٮ رخٛٔ٪ٙ، أ٩ ٟخ ٯٔ٪ٝ ٟٔخ٦ٟ ٢ٟ  رخ٠ٛ٪ص رال ٓز٪ٙ ٠ٗخ ر٤ٰخ ًٖٛ. ٩ٯ٘٪١ حٛٔز٪ٙ

حٛظظَُخص حٛيحٛش ه٬ٜ حَٛػخ
(3)

. 

 ٬ٛ ػالػش أٓٔخٝ: ا٬ٛ أ١ حٛظٌٰش ح٤٠ٛشجش ٜٛؤ٪ى ٩حٛظظَُخص ط٤ٔٔٞ ا٧ٌح ٩طـيٍ حإلشخٍس 

 ٢ٟ كٰغ حٛظ٤ـِٰ.  .1

 حإلػخُش. ٢ٟ كٰغ  .2

 حٛظوْٰٜ. ٢ٟ كٰغ  .3

ؤي ٩طَطٰذ آػخ٥ٍ ُٮ حٛلخٙ، ٗخٛزٰن ٩حٛشَحء، ٩ًَٰ ًٖٛ ٢ٟ حٛؤ٪ى ُخٛظٌٰش ح٤٠ٛـِس ٧ٮ ٟخ طيٙ ه٬ٜ ا٣شخء حٛ

 حٛظٮ ٩ػوض إل٣شخء ح٠ٜٖٛ ُٮ حٛلخٙ. 

٩حٛظٌٰش ح٠ٛؼخُش ا٬ٛ ح٠ٛٔظٔزٚ ٟخ طيٙ ه٬ٜ ا٣شخء حٛؤي ُٮ حٛلخٙ، ٢٘ٛ٩ طئهَ أك٘خ٦ٟ ا٬ٛ ٢ُٟ ٟٔظٔزٚ، ٗبؿخٍس 

 ح٠ٌٛٗ٪ٍ. طؤي ُٮ حٛلخٙ ٩ط٧ٌِٰ٤خ روي ش٨َٯ٢، ُال ط٤ٌِٰ اال روي ح٢ِٟٛ 

٩حٛظٌٰش ح٠ٛؤٜش ٟخ طيٙ ه٬ٜ طَطٰذ ٩ؿ٪ى حٛؤي ه٬ٜ ٩ؿ٪ى أَٟ ًَٰ ٟٔظلٰٚ حٛ٪ٓ٪م ُٮ ح٠ٛٔظٔزٚ
(4)

. 

٢ٟ٩ ح٠ٍَٛٔ أ١ حٛ٪طٰش ال ط٘٪١ ٤ٟـِس كخٙ حٛلٰخس؛ أل٨٣خ رـزٰوظ٨خ هٔي ٟؼخٍ ا٬ٛ ٟخ روي ح٠ٛ٪ص، ُ٘ٚ حٛؤ٪ى 

ا٬ٛ ح٠ٛٔظٔزٚ أ٩ ٟؤٜش، ٩ٓي ؿخء حٛٔخ٣٪١ حٛوَحٓٮ طٔزٚ حٛظ٤ـِٰ اال حٛ٪طٰش ٩حإلٯظخء، ٛ٘٪١ ٨ِٟ٪٨ٟخ حإلػخُش 

٩ح٠ٛظَ٭ ٩حٛٔ٪ٍ٭ ه٬ٜ طلش اػخُش حٛ٪طٰش ا٬ٛ ح٠ٛٔظٔزٚ، ٩طو٨ٰٜٔخ رخٛشَؽ، ٩طٰٰٔي٧خ ر٦ اًح ٗخ١ حٛشَؽ 

                                                             
ٛشَف َٓس حٛو٢ٰ، حٛوالٟش أر٪ رَ٘ هؼ٠خ١ ٟل٠ي شـخ  ٩3/353كخشٰش اهخ٣ش حٛـخٛز٢ٰ ه٬ٜ ُظق ح٠ٛو٢ٰ:  16/430ٯ٤لَ: ح٠ٛـ٠٪م:  (1)

، 7ُٯ٢ حٛيٯ٢ ح٠ٰٜٛزخٍ٭، ىحٍ حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ػزـ٦ ٟل٠ي ٓخٛٞ ٧خشٞ، ؽ حٛيٰٟخؿٮ حٛزَ٘٭، ٩ُظق ح٠ٛو٢ٰ حٛوالٟش
2009.ٝ 

خ١ ٟل٠ي ح٩َ٨ٛ٭ حٛٔخٍ٭ )ص 3/427ٯ٤لَ: ُظق رخد حٛو٤خٯش رشَف ح٤ٛٔخٯش:  (2) ، حإلٟخٝ ح٦ِٰٔٛ ٣٪ٍ حٛيٯ٢ أرٮ حٛل٢ٔ هٜٮ ر٢ ٓـٜ

ٓٞ 747٪ى ح٠ٛلز٪رٮ )ص ٧ـ(، ٩ح٤ٛٔخٯش ٛإلٟخٝ طيٍ حٛشَٯوش هزٰي حهلل ر٢ ٟٔو1014 ٧ـ( طٔيٯٞ حٛشٰن هٰٜٚ ح٠ْٰٛ، شَٗش ىحٍ حألٍ

 .42، ٩حٛ٪طٰش ٩أك٘خ٨ٟخ ُٮ ح٦ِٔٛ حإلٓالٟٮ: ص2/173ر٢ أرٮ حألٍٓٞ، ر٩َٰص، ٛز٤خ١. ٩ريحٯش ح٠ٛـظ٨ي: 

 .٤6/440ٮ: ، ٩ح16/430ٌ٠ٛ، ٩ح٠ٛـ٠٪م: 5/111، ٩ٍ٩ػش حٛـخٛز٢ٰ: 2/339، ٩ريحٯش ح٠ٛـظ٨ي: 6/425ٯ٤لَ: ريحثن حٛظ٤خثن:  (3)

 ..6/444، ٩ح٤ٌ٠ٛٮ: 16/333ٯ٤لَ: ح٨٠ٌٛد رشَف ح٤ٛ٪٩٭:  (4)
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(، 4(، ٩حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛظَ٭ ُٮ ح٠ٛخىس )79طلٰلخ، ٠ٗخ ٤ٓؤطٮ ه٦ٰٜ، ٧٩ٌح ٟخ ؿخء ُٮ حٛٔخ٣٪١ حٛوَحٓٮ ُٮ ح٠ٛخىس )

( أٯؼخ2، 1حَِٛٔطخ١  210٭ ح٠ٛخىس )٩حٛٔخ٣٪١ حٛٔ٪ٍ
(1)

. 

٧ٌح ٩ا١ حٛظٌٰش ح٠ٌٛٗ٪ٍس ٓي ٯٔظ١َ ر٨خ شَؽ ٯؼو٦ ح٠ٛ٪طٮ، ٠ُخ ك٘ٞ حٛشَؽ؟ ٩ٛإلؿخرش ه٬ٜ ٧ٌح ٯ٢٘٠ ٓ٪ٙ ٟخ 

 ٯؤطٮ: 

اًح ٗخ١ حٛشَؽ ال ٯئػَ ُٮ أطٚ حٛ٪طٰش، ٩ال ٯ٤خُٮ ك٨٠٘خ، ٩ال ٯوٚ رخال٣ظِخم رخ٠ٛ٪ط٬ ر٦، ٩ال  .1

 ٨خ حٛشَٯوش، ُب١ ٧ٌح حٛشَؽ ٯوي طلٰلخ، ٩ٯـذ حكظَح٦ٟ. ٯوخَٛ حألك٘خٝ حٛظٮ ؿخءص ر

( ٢ٟ ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش حٛوَحٓٮ، ٟخ ٣ظ٦: )ٗٚ شَؽ حشظَؿ٦ ٧٩79ٌح ٟخ ؿخء ُٮ ح٠ٛخىس )

ح٠ٛ٪طٮ ُٮ ٩طٰظ٦، ِٛٝ حٛ٪طٮ حٛو٠ٚ ر٦، اال اًح ٗخ١ حٛشَؽ ٟوخِٛخ ٜٛشَم ٩حٛٔخ٣٪١(
(2)

. 

( ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ حٛٔ٪ٍ٭، ٟخ ٣ظ٦: )٩ٯـ٪ُ أ١ طٰٔي رشَؽ 2، 1( حَِٛٔطخ١ )٩210ٌٗح ٟخ ؿخء ُٮ ح٠ٛخىس )

طلٰق، ٧٩٪ ٟخ ٗخ١ ٦ُٰ ٟظٜلش ٟش٩َهش ٠ٜٛ٪طٮ، أ٩ ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ، أ٩ ٠٧ٌَٰٛخ، ٩ٛٞ ٯ٢٘ ٨٤ٰٟخ ه٦٤، ٩ال ٟوخِٛخ 

٠ٛٔخطي حٛشَٯوش(
(3)

. 

 أٟخ اًح ٗخ١ حٛشَؽ ح٠ٛٔظ١َ رخٛظٌٰش ٯوٚ رؤطٚ حٛ٪طٰش، ٩ٯ٤خُٮ ك٨٠٘خ، ُب١ ٧ٌح حٛشَؽ ٯظوخٍع .2

٩ٟٔظؼ٬ هٔي حٛ٪طٰش، ٩ٯ٬٠ٔ رخٛشَؽ حٛزخؿٚ، ٩طزـٚ حٛ٪طٰش ر٦، ٠ٗخ اًح أ٩ط٬ ألؿ٤زٮ رؼٜغ 

ٟخ٦ٛ ه٬ٜ شَؽ أ١ ٯ٘٪١ رخٓٮ ٧ٌح حٛؼٜغ ٯ٧ٌذ ا٬ٛ ُال١ ُٮ كخٛش ٟ٪ص ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ، ٩رٔخء شٮء 

٢ٟ حٛ٪طٰش ٨ٌُح حٛشَؽ رخؿٚ، أل١ حٛ٪طٰش طِٰي ح٠ٰٜٛ٘ش حٛظخٟش، ٧٩ٌح حٛشَؽ ٯ٤٠ن ط٠خٝ ح٠ٰٜٛ٘ش، 

 ظزـٚ ر٦ حٛ٪طٰش. ُ

٩أٟخ اًح ٗخ١ حٛشَؽ ال ٯئػَ ُٮ أطٚ حٛ٪طٰش، ٩ٗخ٣ض حٛ٪طٰش ٟٔظ٪ُٰش ٜٛش٩َؽ حأله٫َ، ٢٘ٛ٩  .3

ٯوٚ ر٤٠ِوش ح٠ٛ٪طٮ أ٩ ٯوخَٛ حٛشَم، ُب١ حٛشَؽ ك٤ٰجٌ ٯ٬٠ٔ رخٛشَؽ حِٛخٓي، ٩ٯ٘٪١ شَؿخ 

حٛ٪طٰش، الًٰخ ٩طظق ٟو٦ حٛ٪طٰش، ٢٠ٗ أ٩ط٬ ِٛال١ ر٠زٜي ٢ٟ ح٠ٛخٙ، ه٬ٜ أ١ ال ٯظ٩ِؽ، طلض 

٦ٛ٩ أ١ ٯظ٩ِؽ
(4)

. 

                                                             
، ٩شَف ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش: 165، ٩أك٘خٝ حألك٪حٙ حٛشوظٰش: ص10/7457ٯ٤لَ: ح٠ٛظيٍح١ حٛٔخرٔخ١، ٩ح٦ِٔٛ ٩أىٛظ٦:  (1)

 .35، ٩شَف ٓخ٣٪١ حٛ٪طٰش ألرٮ ٧َُس: ص2/62

 .65حّ: صٯ٤لَ: أك٘خٝ حألك٪حٙ حٛشوظٰش ُٮ حٛوَ (2)

 .2/62ٯ٤لَ: شَف ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش:  (3)

، 26، 2/25، ٩حألك٪حٙ حٛشوظٰش ُٮ ح٦ِٔٛ ٩حٛٔؼخء ٩حٛٔخ٣٪١: 16/333، ٩ح٨٠ٌٛد رشَف ح٠ٛـ٠٪م: 6/425ٯ٤لَ: ريحثن حٛظ٤خثن:  (4)

 .7458، 10/7457، ٩ح٦ِٔٛ حإلٓالٟٮ ٩أىٛظ٦: ٩2/62شَف ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش: 
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 انفصم انثاًَ

 طشق اَؼماد انٕصٍح فً انششٌؼح ٔانمإٌَ

 

 

 ث األٔلانًثذ

 اَؼماد انٕصٍح تانؼثاسج

 

خ٣ض هٔيح ٢ٟ حٛؤ٪ى ٗحٛ٪طٰش ٓ٪حء أ ا١َط٤٠ٜ٘خ ُٮ ح٠ٛزخكغ ح٠ٛظٔيٟش ه٢ أٍٗخ١ حٛ٪طٰش، ٨٤ٟ٩خ حٛظٌٰش، ٤ٜٓ٩خ 

خهخ ٯظٞ حٛظِحٝ ح٠ٛ٪طٮ رخإلٯـخد ٟن حشظَحؽ حٛٔز٪ٙ، ال ٯظؼ٦٤٠ ًٖٛ حٛظٮ طظٔ٪ٝ رخالٛظِحٝ ٢ٟ حٛـ٢َُٰ أٝ اٯٔ

 ٯظٞ رخٛظٌٰش. ٧٪ ا٠٣خ حإلٯـخد حٓظَٔحٍح أ٩ ػز٪طخ حكظخؿض ا٬ٛ ٟزَُ ٩ٟؼزض ٨ٌٛح حالٛظِحٝ ُٮ حٛوخٍؽ ٩

ٌَ ٨٤ٟٞ ٢ٟ أٍٗخ١ حٛ٪طٰش، ٣٩َٯي ُٮ ٧ٌح حِٛظٚ حٛوخص  ٩ٓي طذ ح٨ِٔٛخء ح٧ظ٠خ٨ٟٞ ه٬ٜ حٛظٌٰش كظ٬ هّي٧خ ٗؼٰ

أ٩ ط٘٪١ ر٦ ٩ر٥ٌَٰ، ٢ٟ ٗظخرش « حٛوزخٍس»رـَّ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش أ١ ٣ظٜ٘ٞ ه٢ ؿَّ ح٣ؤخى٧خ، ٧٩ٚ ٯ٤لظَ رخِٜٛق 

 أ٩ اشخٍس ٩ٟخ ا٬ٛ ًٖٛ، ٧ٌح ٟخ ٤ٓظ٤خ٦ٛ٩ ُٮ ح٠ٛزخكغ حٛظخٰٛش. 

 ُؤٓ٪ٙ ٩رخهلل حٛظ٪ُْٰ: 

 حٛ٪طٰش ط٤ؤي حرظيحء رـَّ ػالع: 

 حأل٩ٙ: ح٣ؤخى٧خ رخٛوزخٍس.

 رخٛ٘ظخرش.  حٛؼخ٣ٮ: ح٣ؤخى٧خ

حٛؼخٛغ: ح٣ؤخى٧خ رخإلشخٍس ح٠٨ِ٠ٛش
(1)

. 

الري ٜٛ٪طٰش ٢ٟ ٩ٙ. ُؤٓ٪ٙ: أل٢ٟ ٥ٌ٧ حٛـَّ حٛؼالع ُٮ ٟزلغ ٟٔظٔٚ حرظيحء رخ ٓؤطٜ٘ٞ ه٢ ٗٚ ٩حكي٩

طٌٰش طل٨َ اٍحىس ح٠ٛ٪طٮ؛ أل١ حإلٍحىس حٛوِٰش ال ط٘٪١ ٤ٟخؿخ ٛألك٘خٝ، اال اًح أك٨َط٨خ حٛظٌٰش ٩أرَُط٨خ ُٮ 

أكي ٥ٌ٧ ح٠ٛزَُحص حٛظٮ طوي ٢ٟ ؿَّ حٛظوزَٰ، ٩ٯ٢٘٠ ٤ٛخ كظَ ؿَّ « حٛوزخٍس»ُحص، ٩حِٜٛق زَحٛوخٍؽ رؤكي ح٠ٛ

 حٛظوزَٰ ٥ٌ٧ ُٮ أَٟٯ٢: 

 حأل٩ٙ: حٛظوزَٰ حِٜٛلٮ. 

 حٛؼخ٣ٮ: حٛظوزَٰ حِٛوٜٮ.

 ٩حٛظوزَٰ حِٛوٜٮ ٯ٤يٍؽ طلظ٦ أٟ٪ٍ، أ٨٠٧خ ٠ُٰخ ٯظوْٜ ر٨ٌح حِٛظٚ حػ٤خ١: حأل٩ٙ: حٛ٘ظخرش. ٩حٱهَ: حإلشخٍس.

 ٠٨٤ٟخ ُٮ ٟزلغ ٟٔظٔٚ.  ٩حكي٩حٛظٮ ٤ٓؤطٮ هٚ ٗٚ 

٣٩ل٢ اًح ٍحؿو٤خ ٗالٝ ح٨ِٔٛخء ٠ُٰخ طٔيٝ، ٫َ٣ أ١ ٥ٌ٧ حٛـَّ طوظَٜ ُٮ ٣ل٧َٞ ٢ٟ كٰغ حالهظزخٍ 

 ٩هي٦ٟ، ٠ٗخ طوظَٜ ٢ٟ كٰغ ٟخ ٯوظزَ ٨ُٰخ ٢ٟ ش٩َؽ ٩ٰٓ٪ى، ٠ٗخ ٣ًَٗخ ًٖٛ ُٮ أٍٗخ١ حٛ٪طٰش. 

 خٛظوزَٰ حِٜٛلٮ ٜٛ٪طٰش أ٩ حٛوزخٍس حٛوخطش رخٛ٪طٰش أَٟح١: ا١ً، ٟخًح ٯٔظي رخٛظوزَٰ حِٜٛلٮ؟ ٯٔظي ر

 .اإلٌجاب .1

 انمثٕل. . 2

: ُب١ حٛلخ٧َ ٢ٟ ٗالٝ ح٨ِٔٛخء حطِخ٨ٓٞ ه٬ٜ هيٝ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش رِٜق ٟوظ٪ص، ٩ا٠٣خ طظق ر٘ٚ ِٛق ٯيٙ أيا األٔل

ٓش ِٛال١، أ٩ حٛيحٍ ه٬ٜ ٓظي ح٠ٛ٪طٮ، ٗؤ١ ٯٔ٪ٙ: أ٩طٰض ِٛال١ رٌ٘ح، ٩ِٛال١ رٌ٘ح، ٩ؿوٜض ٍرن ىحٍ٭ طي

حِٛال٣ٰش روي ٟ٪طٮ، أ٩ ٧ًَٰخ ٢ٟ حٛوزخٍحص حأله٫َ حٛظٮ ط٘٪١ ٢ٟ ٓزٚ حٛٔخىٍ ه٨ٰٜخ؛ أل١ حٛوزخٍس ٧ٮ حألطٚ ُٮ 

 حإلُظخف ه٢ حٛٔخطي ٩رٰخ١ حًَٛزخص. 

٧٪ ٩ؿ٦ ال ٯشظَؽ ٨ُٰخ « ؿوٜض»ُٮ ٓئحٙ هَع ه٦ٰٜ: )٩أٟخ ٓ٪٦ٛ:  -ٍك٦٠ حهلل طوخ٬ٛ–أر٪ ٯ٪َٓ  حٛٔخػٮٓخٙ 

٩حإلَُحُ( حٛٔزغ
(2)

. ٩ا٬ٛ ٧ٌح ٧ًذ ؿ٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء ٢ٟ حٛل٤ِٰش ٩ح٠ٛخٰٛ٘ش ٩حٛشخُوٰش ٩حٛل٤خرٜش
(3)

. 

                                                             
 .10/7448، ٩ح٦ِٔٛ حإلٓالٟٮ ٩أىٛظ٦: 2/341، ٩حٛ٘خُٮ: 6/420، ٩ح٤ٌ٠ٛٮ: 16/312د رشَف ح٠ٛـ٠٪م: ٯ٤لَ: ح٨٠ٌٛ (1)

 .10/338ٯ٤لَ: كخشٰش حر٢ هخريٯ٢ ه٬ٜ حٛيٍ ح٠ٛوظخٍ:  (2)

، ٩ح٨٠ٌٛد رشَف ح٠ٛـ٠٪م: 8/165، ٩كخشٰش حٛوَشٮ: 4/423، ٩كخشٰش حٛيٓ٪ٓٮ: 2/284ٯ٤لَ: ح٠ٛظيٍ ٦ِٔ٣، ٩طلِش ح٨ِٔٛخء:  (3)

 .2/341، ٩حٛ٘خُٮ: 16/312
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اال أ١ ح٠ٛخٰٛ٘ش طلل٪ح ا٣شخء حٛ٪طٰش رخٛوزخٍس ٩حٛ٘ظخرش ٌٖٗٛ ٢ٟ ٓزٚ حٛٔخىٍ ه٬ٜ ح٤ٛـْ ٩حٛوخؿِ ه٦٤؛ أل١ حٛ٘ظخرش 

٠ٗخ ٤ٓؤطٮ ه٬ٜ ًٖٛ أٓ٪٫ ٨٤ٟخ ه٤ي حإلطٰخ١ال طٔٚ ُٮ رٰخ١ حإلٍحىس ه٢ حٛوزخٍس، رٚ ٧ٮ 
(1)

. 

٧خ َّ ر٠٨٤ٰخ، ٢ٟ٩ كْ ح٠ٛ٪طٮ أ١ ٯ٤شؤ٩ا٬ٛ ٧ٌح ٧ًذ حٛل٤خرٜش أٯؼخ: أ١ حٛ٪طٰش طظق رخٛوزخٍس ٩حٛ٘ظخرش، ٩ال ُ

رؤٯ٠٨خ شخء، ٩ٌٖٗٛ ٧ًذ ا٦ٰٛ حِٛٯيٯش ٩حإلٟخٰٟش
(2)

. 

، ٩ٟخ ٯـَ٭ ٟـَح٥ أ٩طٰض رٌ٘ح ِٛال١ -أ٭ حٛ٪طٰش–ٓخٙ حر٢ هخريٯ٢ ٢ٟ حٛل٤ِٰش ُٮ شَف حٛيٍ ح٠ٛوظخٍ: )٨٤ٍٗ٩خ 

٢ٟ حألِٛخف ح٠ٛٔظو٠ٜش ٨ُٰخ(
(3)

 . 

 

٩حألِٛخف ح٠ٛٔظو٠ٜش اًح ٓخٙ: حش٨ي٩ح أ٣ٮ أ٩طٰض ِٛال١ رؤَٛ ى٧ٍٞ، ٩أ٩طٰض أ١ ِٛال١ ُٮ ٟخٛٮ أَٛ ى٧ٍٞ، 

ُخأل٬ٛ٩ ٩طٰش، ٩حأله٫َ آَحٍ ٜٛ٪طٰش
(4)

. 

٩ ٗخ١ ًَٰ طَٯق ُٮ حٛيالٛش طَحكش، أ -أ٭ حٛ٪طٰش–٩ٓخٙ حر٢ هَُش ح٠ٛخٛ٘ٮ: )طق اٯظخء كَ رِٜق ٯيٙ ه٨ٰٜخ 

ه٨ٰٜخ، ٦٤٘ٛ ٯ٨ِٞ ٦٤ٟ ٢ٟ اٍحىس حٛ٪طٰش رخَٛٔٯ٤ش، ٗؤهـ٪ح حٛشٮء حِٛال٣ٮ ِٛال١ روي ٟ٪طٮ(
(5)

. 

٪٥ ٌٗح، ٩ا١ ٛٞ ٯٔٚ ٢ٟ ٟخٛٮ، أ٩ ٧٩زظ٦ ٦ٛ، أ٩ ؿوٜظ٦ ـ٩ٓخٙ حٰٛٔي حٛزَ٘٭ ٢ٟ حٛشخُوٰش: )٩ا٠٣خ طظق حٛ٪طٰش رؤه

ٚ ٨٤ٟخ ٠ٜٛ٪ص طَٰط٨خ ر٠و٬٤ حٛ٪طٰش، ٩طظق رؤ٩طٰض ٦ٛ رٌ٘ح، ٩ا١ ٦ٛ، أ٩ ٧٪ ٦ٛ روي ٟ٪طٮ، ٩ًٖٛ أل١ اػخُش ٗ

ٛٞ ٯٔٚ روي ٟ٪طٮ ٛ٪ػو٨خ شَهخ ٌٖٛٛ(
(6)

. 

٩ٓخٙ أر٪ حٛوـخد ٢ٟ حٛل٤خرٜش: )٩ال ط٤ؤي حٛ٪طٰش اال رخإلٯـخد، ٗٔ٪٦ٛ: أ٩طٰض ِٛال١، أ٩ أهـ٪٥ أ٩ حىُو٪ح ٦ٛ ٢ٟ 

ٟخٛٮ ٌٗح(
(7)

. 

شظَؽ حإلٯـخد رِٜل٨خ اؿ٠خهخ، أ٩ ِٛق حألَٟ ٛزوي ح٠ٛ٪ص أ٩ ٟخ ُٮ ٩ٓخٙ حإلٟخٝ أك٠ي ر٢ ح٠َٛطؼ٬ حِٛٯي٭: )٩ٯ

أ٩طٰض رٌ٘ح، ؿوٜض ٦ٛ  -أ٭ حإلٯـخد–٧٪ رخّ ه٬ٜ ٦ٜٟ٘، ُال ٯوَؽ اال رخإلٯـخد، ٗخ٨ٛزش، ٩طَٯل٦ ٟو٤خ٠٧خ، اً 

روي ٟ٪طٮ ٌٗح، ٤ٗ٩خٯظ٦ ه٤ٰض ٦ٛ ٌٗح، ُظ٤ؤي ٟن ح٤ٰٛش(
(8)

. 

 

  ...ٔتؼذ ْزا كهّ

حطِخّ أ٧ٚ ح٠ٌٛح٧ذ حإلٓالٰٟش ه٬ٜ هيٝ طلش حٛ٪طٰش اال رخإلٯـخد  -ٍك٨٠ٞ حهلل طوخ٬ٛ-ٯظؼق ٢ٟ ٗالٝ ه٠ٜخث٤خ 

٢ٟ ح٠ٛ٪طٮ، ٟن حطِخ٨ٓٞ أٯؼخ ه٬ٜ هيٝ ح٣ؤخى٧خ رِٜق ٟوظ٪ص ٯيٙ ه٨ٰٜخ، ُٜٔي ٍأٯ٤خ ٢ٟ هالٙ هزخٍحط٨ٞ أ١ 

ه٬ٜ أ٨٣خ ٩طٰش، ٩ٗٚ خ ٟخ ٧٪ ٤ٗخٯش طيٙ حَٛٔحث٢ ٛظوخٍٯَ ٨٤ٟخ ٟخ ٯ٘٪١ طَٯلخ، ٨٤ٟ٩حألِٛخف حٛظٮ ٩ػوض ُٮ ح

 ًٖٛ ٟٔز٪ٙ، ال٠ٰٓخ اًح ٣َٓض روي ح٠ٛ٪ص ٩طلش ح٤ٰٛش ٌٖٛٛ.

أٟخ رخ٤ٛٔزش ا٬ٛ ٟٔؤٛش حٛٔز٪ٙ، ر٤خء ه٬ٜ حهظزخ٥ٍ اٟخ ؿِء ٢ٍٗ، أ٩ شَؿخ ٠ٗخ َٟ طل٦ٰٔٔ، ٨ُٚ حشظَؽ ح٨ِٔٛخء ِٛق 

 ٩ؿ٪ى٥ أٝ ال؟ 

ر٢ٰ ح٨ِٔٛخء، ٣٩ٔٚ روؼ٨ٞ حإلؿ٠خم ه٬ٜ أ٦٣ ال  ٓزٚ أ١ أًَٗ آٍحء ح٨ِٔٛخء ُٮ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش، أ٩ى أ١ أر٢ٰ أ٦٣ ال هالٍ

 ٯظشَؽ حٛٔز٪ٙ اًح ٗخ١ ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ ًَٰ ٟو٢ٰ، ٗخَِٛٔحء ٩ح٠ٛٔخؿي، ُٰ٘ظ٬ِ رخإلٯـخد ُٔؾ. 

٩ال هالٍ ر٨٤ٰٞ أٯؼخ أ٦٣ ال ٯ٠ٜٖ ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ حٛ٪طٰش اال رخٛٔز٪ٙ ُٮ ٓ٪ٙ ؿ٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء اًح ٗخ٣ض ٠ٛو٢ٰ ٯ٢٘٠ 

حٛٔز٪ٙ ٦٤ٟ
(9)

ز٪ٙ رخِٜٛق أٝ ٯـِة ٟخ ٓخٝ ٟٔخ٦ٟ ٢ٟ حِٛوٚ ٩حألهٌ، كظٚ هالٍ ٨ِٜٔٛخء ٦ُٰ ه٬ٜ . ٧٩ٚ ٯظو٢ٰ حٛٔ

 :٢ٰٛ٪ٓ 

  انمٕل األٔل:

ٓخٛ٪ح رويٝ حشظَحؽ حِٜٛق ُٮ حٛٔز٪ٙ، رٚ ٯِ٘ٮ ٩ؿ٪ى٥ ٠ٗخ ُٮ حإلٯـخد، ُٰٔن ر٦ ٩ر٥ٌَٰ ٢ٟ حٛظظَُخص حٛيحٛش ه٦ٰٜ، 

ٗخألهٌ ٩ح٨ٛزش ٩حٛزٰن. ٩ا٬ٛ ٧ٌح ٧ًذ ؿ٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء
(1)

. 

                                                             
 .8/165، ٩كخشٰش حٛوَشٮ: 4/423ٯ٤لَ: كخشٰش حٛيٓ٪ٓٮ:  (1)

 .2/481، ٩شَحثن حإلٓالٝ: 6/461، ٩حٛزلَ حِٛهخٍ: 344، ٩ح٨ٛيحٯش، ألرٮ حٛوـخد: ص2/341ٯ٤لَ: حٛ٘خُٮ:  (2)

 .10/338كخشٰش حر٢ هخريٯ٢:  (3)
 .10/338كخشٰش حر٢ هخريٯ٢: ٯ٤لَ:  (4)

 .4/423ٓٮ ٟن حٛشَف حٛ٘زَٰ: كخشٰش حٛيٓ٪ (5)

 .3/353اهخ٣ش حٛـخٛز٢ٰ ٟن ُظق ح٠ٛو٢ٰ:  (6)

 .344ح٨ٛيحٯش ُٮ ٦ُٔ حٛل٤خرٜش، ألرٮ حٛوـخد: ص (7)

 .6/461حٛزلَ حِٛهخٍ حٛـخٟن ٠ٌٛح٧ذ ه٠ٜخء حألٟظخٍ:  (8)

 .6/441ٯ٤لَ: ح٤ٌ٠ٛٮ ٟن حٛشَف حٛ٘زَٰ:  (9)
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ٌٛ٭ ٯل٨َ ه٤ي ٧ئالء: ال َُّ ُٮ كظ٪ٙ حٛٔز٪ٙ رخِٜٛق أ٩ ر٠خ ٯٔ٪ٝ ٟٔخ٦ٟ ٢ٟ أ٭ ُوٚ ٯيٙ ه٦ٰٜ، ىحٙ ٩ح

 ٩حٓظيٛ٪ح ه٬ٜ ًٖٛ ر٠خ ٯؤطٮ: ه٬ٜ حَٛػخ، ٦٤٘ٛ ال ٯ٤لظَ ٦ُٰ. 

ح٨ٛزش )أل٦٣ ط٠ٰٜٖ ٟخٙ ٢٠ٛ ٧٪ أ٧ٚ ح٠ٜٖٛ، ٟظو٢ٰ، ُخهظزَ ٓز٪٦ٛ، ٗخٛزٰن ٩ح٨ٛزش، ٓخٙ حإلٟخٝ أك٠ي:  .1

(٩حٛ٪طٰش ٩حكي
 (2)

 . 

٩أل١ ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ آىٟٮ ٟو٢ٰ، ُٰؼزض ٦ٛ ح٠ٜٖٛ ر٘ٚ ٟخ ٓخٝ ٟٔخ٦ٟ ٢ٟ حِٛوٚ حٛيحٙ ه٬ٜ حَٛػخ، ُٜٞ  .2

ٯلظؾ ا٬ٛ ِٛق رو٦٤ٰ، ٗٔ٪٤ٛخ ُٮ ح٨ٛزش ٩حٛزٰن
(3)

 . 

ٓخٙ حر٢ ٓيحٟش: )أٟخ حٱىٟٮ ح٠ٛو٢ٰ، ُٰؼزض ٦ٛ ح٠ٜٖٛ، ُٰوظزَ ٓز٪٦ٛ، ٢٘ٛ ال ٯظو٢ٰ حٛٔز٪ٙ رخِٜٛق، رٚ ٯـِة 

٢ٟ حألهٌ ٩حِٛوٚ حٛيحٙ ه٬ٜ حَٛػخ(ٟخ ٓخٝ ٟٔخ٦ٟ 
(4)

٧٩٪ كخ٧َ اؿالّ رٰٔش ح٨ِٔٛخء ٜٛٔز٪ٙ ى١٩ طو٢ٰٰ أ٩  .

طوظٰض ٩ٰٜٓش ٜٛظوزَٰ ه٦٤، ٓخٙ أر٪ ح٤ٛـخ حٛل٤زٜٮ أٯؼخ: )٩ٯلظٚ حٛٔز٪ٙ رخِٜٛق ٩ر٠خ ٓخٝ ر٦ ٢ٟ حألهٌ ٩حِٛوٚ 

حٛيحٙ ه٬ٜ حَٛػخ(
(5)

. 

 

  انمٕل انثاًَ:

حشظَحؽ حِٜٛق ُٮ حٛٔز٪ٙ، ٧٩٪ ح٠َٛحى ه٤ي٧ٞ ٠ٗخ ٯٔظشوَ ٢ٟ ٗالٝ حٛوالٟش حٌٛ٭ ٯل٨َ ٢ٟ هزخٍحص روغ ح٨ِٔٛخء 

حَٟٜٛٮ ٢ٟ حٛشخُوٰش، اً ٓخٙ: )ٓخٙ حٍِٛٗشٮ: ٩كخ٧َ ٗال٨ٟٞ أ١ ح٠َٛحى رخٛٔز٪ٙ حِٜٛلٮ، ٩ٯشز٦ حالٗظِخء رخِٛوٚ، 

٧٩٪ حألهٌ، ٗخ٨ٛيٯش، ٩حأل٩ؿ٦ حأل٩ٙ(
(6)

. 

ِٜق ُٮ حٛٔز٪ٙ، ٩ال ٯِ٘ٮ حِٛوٚ، ٩ال ٯٔ٪ٝ ٟٔخ٦ٟ، َ٭ أٯؼخ ُٮ ٩ؿ٦ ا٬ٛ حشظَحؽ ح٧ً٩٘ٛذ حٛوالٟش حٛز

ُٔخٙ: )٩طظق رخألِٛخف ح٠ٌٛٗ٪ٍس ٢ٟ ح٠ٛ٪طٮ ٟن ٓز٪ٙ ٟ٪ط٬ ٦ٛ، أ٭ رخِٜٛق، ٩ال ٯِ٘ٮ حِٛوٚ... ٩ٰٓٚ ٯِ٘ٮ(
(7)

. 

 

 انرشجٍخ: 

ِق ٯٔن ر٘ٚ ، حٛٔخثٚ رؤ١ حٛٔز٪ٙ ٠ٗخ ٯٔن رخٜٛح٨ِٔٛخء٩حٌٛ٭ ٯزي٩ ٛٮ روي ٧ٌح، أ١ حٛٔ٪ٙ حأل٩ٙ حٌٛ٭ ٧ًذ ا٦ٰٛ ؿ٨٠٪ٍ 

، ٩ٛوٜ٪ ٓ٪ٙ أطلخد حَٛأ٭ حٛؼخ٣ٮ حٛٔخث٢ٰٜ رخشظَحؽ ُٮ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛشُوٚ ٯيٙ ه٦ٰٜ، ىحٙ ه٬ٜ حَٛػخ ٧٪ حَٛحؿق، 

حِٜٛق ه٢ حٛيٰٛٚ، ٩ْٰٛ ٤٧خٕ ٢ٟ ىٰٛٚ ٓخثٞ ٯظٜق ٜٛظٰٰٔي ر٘ٚ ٩ٰٜٓش ٢ٟ حٛ٪ٓخثٚ حٛظٮ ٣ًَٗخ٧خ ه٬ٜ ٰٓخٝ حٛظوزَٰ 

 ُظوظزَ، ٩حهلل طوخ٬ٛ أهٜٞ. 

 َٗ ٟٔؤٛظ٢ٰ ٟظؤٜظ٢ٰ ر٠٪ػ٪م ح٣ؤخى حٛ٪طٰش رخٛوزخٍس، ٠٧٩خ: رٔٮ ٤ٛخ أ١ ٣ٌ

 ٔلد كم يٍ انمثٕل ٔانشد.  . أ

 د.ايرُاع انًٕصى نّ يٍ انمثٕل ٔانش . ب

 

 ٩ٓؤطـَّ ا٬ٛ ٗٚ ٩حكيس ٨٤ٟخ ربٯـخُ، ُؤٓ٪ٙ: 

َُش ٟظ٬ حَٛحؿق الري ٢ٟ ٟو ٪ُزوي أ١ حطؼق ٛيٯ٤خ َٰٗ ٯ٘٪١ حٛٔز٪ٙ ٩حَٛى، ٩رٞ ٯ٘٪١، ٩ٟخ ٧أٟخ رخ٤ٛٔزش ٛأل٬ٛ٩، 

 ٯ٘٪١ ٩ٓظ٠٨خ. 

، أ١ ٗال ٢ٟ حٛٔز٪ٙ ٩حَٛى ُٮ حٛ٪طٰش -ٍك٨٠ٞ حهلل طوخ٬ٛ-٩حٌٛ٭ ٯظؼق ٢ٟ هالٙ آٍحء ٨ُٔخء ح٠ٌٛح٧ذ حإلٓالٰٟش 

ٯ٘٪٣خ١ ٩ٯِٜٟخ١ روي ح٠ٛ٪ص، ٩ا٬ٛ ٧ٌح ٧ًذ ؿ٨٠٪ٍ حٛو٠ٜخء ٢ٟ حٛل٤ِٰش ٩ح٠ٛخٰٛ٘ش ٩حٛشخُوٰش ٩حٛل٤خرٜش ٩حِٛٯيٯش
(8)

 ،

٩كظٚ حإلؿ٠خم ه٬ٜ ًٖٛ
(9)

. 

                                                                                                                                                                              
، ٩حٛزلَ حِٛهخٍ: 443-6/441، ٩ح٤ٌ٠ٛٮ ٟن حٛشَف: 16/430، ٩ح٠ٛـ٠٪م: 2/339 ، ريحٯش ح٠ٛـظ٨ي:6/425ٯ٤لَ: ريحثن حٛظ٤خثن:  (1)

6/463. 

 .441-6/440ح٤ٌ٠ٛٮ:  (2)

 ٯ٤لَ: ح٠ٛظيٍ ٦ِٔ٣. (3)

 .6/441ح٤ٌ٠ٛٮ:  (4)

٧ـ. ٩ٯ٤لَ: 1351، 1ألرٮ ح٤ٛـخ شٍَ حٛيٯ٢ ٟ٪٬ٓ حٛلـخ٩٭، حٛـزوش ح٠ٛظَٯش، حأل٧َُ، ؽ 3/51حإل٤ٓخم ُٮ ح٦ِٔٛ حٛل٤زٜٮ:  (5)
 ٝ.1999-٧ـ1420، 2حٛوالٟش حٛشٰن ٤ٟظ٪ٍ ر٢ ٯ٪٣ْ حٛز٨٪طٮ، طلْٰٔ رشَٰ ٟل٠ي هٰ٪١، ىحٍ حٛزٰخ١، ؽ ٩َٛ332ع ح٠َٛرن: ح

 .٨٣6/66خٯش ح٠ٛلظخؽ ا٬ٛ شَف ح٨٤٠ٛخؽ:  (6)

 .3/356اهخ٣ش حٛـخٛز٢ٰ ٟن حِٛظق ح٠ٛو٢ٰ:  (7)

، ٩ح٨ٛيحٯش، ألرٮ حٛوـخد: ٩2/339ريحٯش ح٠ٛـظ٨ي: ، 16/334، ٩ح٨٠ٌٛد رشَف ح٠ٛـ٠٪م: 10/349ٯ٤لَ: كخشٰش حر٢ هخريٯ٢:  (8)

 .6/463، ٩حٛزلَ حِٛهخٍ: 344ص

 .4/2042، ٩شَف ريحٯش ح٠ٛـظ٨ي: 3/1395ٯ٤لَ: حإل٤ٓخم ُٮ ٟٔخثٚ حإلؿ٠خم:  (9)
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 ر٠خ ٯؤطٮ:  ٖحٓظيٛ٪ح ه٬ٜ ٩ًٛ

ٓخٛ٪ح: ا١ حٛٔز٪ٙ ٢ٟ ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ ٩حَٛى ٯوظزَ روي ح٠ٛ٪ص؛ أل١ حإلٯـخد ٯ٤ِٙ روي ح٠ٛ٪ص، ٩حٛٔز٪ٙ  .1

ٯشظَؽ ه٤ي حإلٯـخد ٠ٗخ ُٮ حٛزٰن ٥ًَٰ٩، ٩أل٦٣ ال ٯـ٪ُ أ١ ٯؼزض ح٠ٜٖٛ ٦ُٰ ٜٛ٪حٍع، أل١ حهلل طوخ٬ٛ 

٩أل١ حإلٍع روي حٛ٪طٰش، ٩ال ٯز٬ٔ ٠ٰٜٛض؛ أل٦٣ ٓخٙ:

طخٍ ؿ٠خىح ال ٯ٠ٜٖ شٰجخ
(2)

. 

٩أل٦٣ ال ٯظق ٓز٪ٙ ٩ال ٍى ُٮ كٰخس ح٠ٛ٪طٮ؛ أل١ حإلٯـخد روي ح٠ٛ٪ص، ٩ال كْ ٦ٛ ٓزٚ ح٠ٛ٪ص،  .2

ُؤشز٦ آٔخؽ حٛشِوش ٓزٚ حٛزٰن
(3)

. 

 ٧ٌح ٠ُٰخ ٯظوْٜ رخ٠ٛٔؤٛش حأل٬ٛ٩.

حٛٔز٪ٙ ٩حَٛىد. حٟظ٤خم ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ ٢ٟ 
(4)

. 

ُٮ كخٛش ط٪َٓ ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ ه٢ حَٛى أ٩ حٛٔز٪ٙ، أ٩ حٟظ٤ن، ٨ُٚ ٯوي ط٪٦ِٓ ٩حٟظ٤خه٦ ٍىح ٜٛ٪طٰش؟ أ٩ ٓز٪ال 

 ٨ٛخ؟ 

 ٩حٌٛ٭ ٯل٨َ ٛٮ روي حالؿالم ه٬ٜ آٍحء ح٨ِٔٛخء ُٮ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش، أ٨٣ٞ حهظِٜ٪ح ٨ُٰخ ه٬ٜ ػالػش أٓ٪حٙ: 

٩ط٬ ح٠ٛ٪طٮ ٛشوض ٟخ، ػٞ ٟخص، ٨ٜٟ٘خ ح٠ٛ٪ط٬ ا٦ٰٛ ، ُبًح أ-أ٭ حٛ٪طٰش–: ٧ٮ ٟ٪ٓ٪ُش انمٕل األٔل

 ه٤ي ٓز٪٦ٛ، ٩اًح ٛٞ ٯٔزٚ روي ح٠ٛ٪ص، ٨ُٮ ٟ٪ٓ٪ُش ه٬ٜ ٓز٪٦ٛ.

٩ا٬ٛ ٧ٌح ٧ًذ ه٠ٜخء حٛل٤ِٰش
(5)

. 

 ٩حٓظيٛ٪ح ٌٖٛٛ ر٠خ ٯؤطٮ: 

ٓخٛ٪ح: أل١ حٛ٪طٰش ٧ٮ ٟٜٖ ح٠ٛ٪ط٬ ا٦ٰٛ روي ٟ٪ص ح٠ٛ٪طٮ، ٢٘ٛ ر٪ؿ٪ى حٛٔز٪ٙ، ٩اًح ٛٞ ٯ٪ؿي حٛٔز٪ٙ 

ٓ٪ُش ه٬ٜ ٓز٪٦ٛ؛ أل٨٣خ ُٮ ٥ٌ٧ حٛلخٛش ٰٛٔض ُٮ ٟٜٖ حٛ٪حٍع، ٩ال ُٮ ٟٜٖ ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ كظ٬ ٯٔزٚ أ٩ ٨ُٮ ٟ٪

ٯ٠٪ص
(6)

. 

اًح ٛٞ ٯٔزٚ، ٩ٛٞ ٯَى، ٗخ١ ٜٛ٪ٍػش ح٠ٛـخٛزش رخٛٔز٪ٙ أ٩ حَٛى، ُب١ حٟظ٤ن ه٢ حٛٔز٪ٙ ٩حَٛى،  :انثاًَانمٕل 

ك٘ٞ ه٦ٰٜ رخَٛى، ٩ا٦ٰٛ ٧ًذ حٛشخُوٰش ٩حِٛٯيٯش
(7)

. 

 ٯؤطٮ:  ٌٖٛ ر٠خ٩ٛحٓظيٛ٪ح 

ٟظَىى ُٮ ٥ٌ٧ حٛلخٛش ر٦٤ٰ ٩ر٢ٰ « أ٭ ٟٜٖ ح٠ٛ٪طٮ»٤ٜٓخ ر٠ـخٛزش حٛ٪ٍػش ٠ٜٛ٪ط٬ ٦ٛ؛ أل١ ح٠ٜٖٛ  .1

 حٛ٪ٍػش، ٩الري ٢ٟ حٛٔز٪ٙ أ٩ حَٛى، ٰٛوٍَ ٢ٟ ٯٔظل٨ٔخ.

لـَ رظوٰٜش ظَ أٍػخ ُخٟظ٤ن ٢ٟ اكٰخث٨خ، ك٘ٞ ه٬ٜ ح٠ٛـَحالٟظ٤خم ٢ٟ حٛٔز٪ٙ ٩حَٛى ٧٪ ٢٠ٗ طل .2

ا١ ٛٞ ٯل٨ٰٰخ ٧٪حألٍع ٢٠ٛ ٯل٨ٰٰخ 
(8)

. 

: اًح ٛٞ ٯٔزٚ ح٠ٛ٪ط٬ ا٦ٰٛ ٩ٛٞ ٯَى، روي ٟ٪ص ح٠ٛ٪طٮ ك٘ٞ ه٦ٰٜ رخَٛى، ٩رـٚ ك٦ٔ ٢ٟ انثانثانمٕل 

حٛ٪طٰش. ٩ا٬ٛ ٧ٌح ٧ًذ روغ ه٠ٜخء حٛل٤خرٜش
(9)

. 

                                                             
 .11ٓ٪ٍس ح٤ٛٔخء، حٱٯش  (1)

 .6/441، ٩ح٤ٌ٠ٛٮ: 3/284طلِش ح٨ِٔٛخء:  (2)

 .3/51، ٩حإل٤ٓخم: 2/344، ٩حٛ٘خُٮ: 6/442ف حٛ٘زَٰ ٟن ح٤ٌ٠ٛٮ: ، ٩حٛش16/334َٯ٤لَ: ح٠ٛـ٠٪م ٟن ح٨٠ٌٛد:  (3)

 ٜٛشخُوٰش طِظٰٚ ُٮ ٟٔؤٛش ٍى حٛ٪طٰش، ٩ٗخٱطٮ:  (4)

 ٞٛ ٓخٙ ح٤ٛ٪٩٭: ٩حٛ٪طٰش اًح ٍى٧خ، ُبٟخ أ١ ٯَى٧خ ُٮ كٰخس ح٠ٛ٪طٮ، أ٩ ٯَى٧خ روي ٟ٪ص ح٠ٛ٪طٮ، ُب١ ٗخ٣ض ُٮ كٰخس ح٠ٛ٪طٮ 

 ٞ ٯ٠ٜٖ آٔخؿ٦، ٗخٛشِٰن اًح هِخ ه٢ حٛشِوش ٓزٚ حٛزٰن. أٟخ اًح ٍى روي ح٠ٛ٪ص، ٦ُٜ كخٛظخ١: ٯظق حَٛى؛ أل٦٣ ال كْ ٦ٛ ُٮ كٰخط٦، ُٜ

 اكيح٠٧خ: اًح ٍى روي ح٠ٛ٪ص ٩ٓزٚ حٛٔز٪ٙ، ُخَٛى طلٰق؛ أل٦٣ ػزض ٦ٛ حٛلْ، ٠ُٜٖ آٔخؿ٦. 

 حٛؼخ٣ٰش: أ١ ٯَى روي ٓز٪ٙ حٛ٪طٰش، ٩ٓزٚ حٛٔزغ، ٦ُٰ٩ ٩ؿ٨خ١: 

 ق؛ أل٦٣ ٨ٜٟ٘خ ٟٜ٘خ طخٟخ، ُٜٞ ٯظق ٍى٥، ٗخٛ٪ِٰٓش. أكي٠٧خ: ال ٯظق حَٛى ه٬ٜ حألط

 حٛؼخ٣ٰش: ٧٩٪ ح٤٠ٛظ٪ص: أ٦٣ ٯظق حَٛى؛ أل٦٣ ط٠ٰٜٖ ٢ٟ ؿ٨ش آىٟٮ ٢ٟ ًَٰ ريٙ، ُظق ٍى٥ ٓزٚ حٛٔزغ. 

  ٤٧٩خٕ كخٛش ػخٛؼش: ٧٩ٮ أ١ ٯٔن حَٛى روي حٛٔز٪ٙ، ٩ٓزٚ ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ، ُال ٯظق ٍى٥، ُب١ ٍحػ٬ حٛ٪ٍػش ٨ُ٪ حرظيحء ط٠ٰٜٖ ٦٤ٟ ٨ٛٞ.
 .336-16/335ٯ٤لَ طِظٰٚ ًٖٛ ُٮ: ح٠ٛـ٠٪م شَف ح٨٠ٌٛد: 

 .10/349( ٯ٤لَ: كخشٰش حر٢ هخريٯ٢: 5)

 ٯ٤لَ: ح٠ٛظيٍ ٦ِٔ٣. (6)

 .6/463، ٩حٛزلَ حِٛهخٍ: 336-16/335ٯ٤لَ: ح٠ٛـ٠٪م شَف ح٨٠ٌٛد:  (7)

 ٯ٤لَ: ح٠ٛظيٍح١ حٛٔخرٔخ١. (8)

 .6/448، ٩ح٤ٌ٠ٛٮ: 3/52ٯ٤لَ: حإل٤ٓخم:  (9)
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( ٟخ ٣ظ٦: )اًح ٓ٘ض ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ روي ٟ٪ص 4( حِٛظٚ )٩111ر٨ٌح ؿخء حٛٔخ٣٪١ حٛوَحٓٮ ح٠ٛخىس )

ٞ ٯَى، ٯ٘٪١ ح٠ٛ٪ط٬ ر٦ ٟ٪ٓ٪ُخ، ٩ْٰٛ ٜٛ٪ٍػش حٛظظٍَ رخ٠ٛ٪ط٬ ر٦، ٩اًح ٛ٪كق كظ٪ٙ حٛ٪طٮ، ُٜٞ ٯٔزٚ ٩ٛ

حٛؼٍَ ه٬ٜ حٛ٪ٍػش ٢ٟ ٧ٌح حٛٔ٘٪ص أؿز٥َ حٛٔخػٮ ه٬ٜ حٛزٰخ١(
(1)

. 

 

 : انرشجٍخ

روي حٛوَع حٛٔخرْ ٛألٓ٪حٙ حٛؼالػش ٩أىٛظ٨خ، ُٔي ٍأٯ٤خ ْٰٛ ٤٧خٕ ىٰٛٚ ٣ٜٔٮ ٯ٢٘٠ حالهظ٠خى ه٦ٰٜ ُٮ كٔٞ ٥ٌ٧ 

، ٩حٌٛ٭ ٯزي٩ ٛٮ أ١َ حَٛحؿق ٧٪ ٟخ ٧ًذ ا٦ٰٛ أطلخد -ٍك٨٠ٞ حهلل طوخ٬ٛ-ح١ً ٨ُٮ حؿظ٨خىحص ألث٠ظ٤خ  ح٠ٛٔؤٛش،

٢ٟ ٓزٚ ح٠ٛ٪ط٬ ا٦ٰٛ؛ أل١َ ح٠ٛ٪طٮ ٓي  -أ٭: ٓز٪ٙ-حٛٔ٪ٙ حأل٩ٙ، أ٭: ط٘٪١ حٛ٪طٰش ٟ٪ٓ٪ُش ه٦ٰٜ، ٩ال ري ٢ٟ ٍٍى

ظٮ ٯزظٌٮ ٢ٟ ٩ٍحث٨خ أؿَح ٩ػ٪حرخ؛ ٩أل١ ُٮ كٰخط٦ ُٮ طيرَٰ روغ أٟ٪٥ٍ ٩طيٓخط٦ حٛ -أ٭ ح٠ٛ٪طٮ–حهظ٠ي ه٦ٰٜ

ٯٌَٗ رخٛوَٰ ُٮ حٛي٣ٰخ ٣٩ٰٚ حٛيٍؿخص حٛوخٰٛش ُٮ حٛؤز٬، ٠ٰٓخ ٧٪ ُٮ كخٛش أشي ٟخ ٯ٘٪١ ا٬ٛ حأله٠خٙ حٛظخٛلش ُٮ 

ٯظخٍ ا٬ٛ رـال١ ك٦ٔ ٢ٟ حٛ٪طٰش، ٠ٗخ ٧ًذ ا٬ٛ ٧ٌح أطلخد حٛٔ٪ٙ حٛؼخٛغ؛ أل١َ ٧ٌح طوٍي ٩اػَحٍ ٓز٥َ، ُال 

 خ. رخ٠ٰٛض ٠ٛخ ٣ًَٗ

ٍر٠خ ٯ٘٪١ ُٮ ح٠ٛـخٛزش ٣٪م ٩أ٫ٍ أ١َ ٧ٌح حٛٔز٪ٙ ٯ٘٪١ ري١٩ ٟـخٛزش، حٛظٮ ٯٔ٪ٙ ر٨خ أطلخد حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ؛ أل٦٣َ 

اكَحؽ ٩طؼْٰٰ، ٧٩ٌح ٯ٤خُٮ ٜٓـظ٦ ه٬ٜ ٦ِٔ٣، ٧٩ٮ ط٪ٍس ٢ٟ ط٪ٍ حإلِٛحٝ، أ٩ ٍر٠خ ٯ٘٪١ ٤٧خٕ ػٍَ ٯٜل٦ٔ 

حألهَحٍ، ُٮ ح٠ٛٔخٝ أ١ ٯوـ٬ ٨ٟٜش ٗخُٰش َِٰٛ٘ ٩ٯ٫َ ٧٩٪ ٯشوَ رخ٤٠ٛش ُٮ ط٪ٍس حٛظوـٚ، ٢٘ٛ ال ٩ٓض ٜٛٔ٪حهي ٩

 حأل٣ٔذ ٦ٛ ٠ٜٛ٩٪طٮ، ٗٮ ال ٯؼٰن أ٩ ٯِ٪ص ح٤ِٛن ح٠ٛخى٭، ػٞ روي ًٖٛ ٯوظخٍ أكي حألَٟٯ٢: اٟخ حٛٔز٪ٙ، أ٩ حَٛى.

ُٮ ٥ٌ٧ حٛلخٛش، ٩ٛ٪كق كظ٪ٙ حٛؼٍَ ه٬ٜ حٛ٪ٍػش ٢ٟ ٧ٌح حٛٔ٘٪ص، أؿز٥َ حٛٔخػٮ ه٬ٜ حٛزٰخ١، ٩حهلل  ٩اًح أر٬

 أهٜٞ. طوخ٬ٛ 

                                                             
 .73حٛ٪طخٯخ ٩ح٠ٛ٪حٍٯغ: حألٓظخً ك٢ٰٔ حألهل٠ٮ: صٯ٤لَ:  (1)
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 انًثذث انثاًَ

 «انكراتح»انرؼثٍش انفؼهً 

 
 ، ٩ك٘ٞ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش ر٨خ.«حٛ٘ظخرش»٧٩ٮ أ٩ٙ أٓٔخٝ حٛظوزَٰ حِٛوٜٮ ٰٓ٘٪١ حٛ٘الٝ ُٮ ٧ٌح ح٠ٛزلغ ه٢ 

أ١  -ٍك٨٠ٞ حهلل طوخ٬ٛ-ال هالٍ ر٢ٰ ح٨ِٔٛخء أ٦٣:  ُزوي حؿالهٮ ه٬ٜ ٟظخىٍ ح٠ٌٛح٧ذ حإلٓالٰٟش، ٩ؿيص حرظيحًء

رخٛ٘ظخرش ٠ٗخ ط٤ؤي رخٛوزخٍسحٛ٪طٰش ط٤ؤي 
(1)

وض ٦ٛ ش٩ٌَؽ ِػ. اال أ١ ؿ٪حُ حال٣ؤخى ٧ٌح ْٰٛ ه٬ٜ اؿال٦ٓ، ُٔي ٩ُ

ٌٝ ٛـو٦ٜ ٯٔ٪ٝ ٟٔخٝ حٛوزخٍس، ٩ٓؤر٢ٰ ٗٚ ًٖٛ ه٢ ؿَٯْ هَع حٱٍحء ح٨ِٰٔٛش حٱطٰش  : ، ُؤٓ٪٩ٙأك٘خ

ّٔٞ روغ ه٠ٜخء حٛل٤ِٰش  ه٬ٜ أٓٔخٝ ػالػش، ٩ال ٯ٪ؿي ٧ٌح حٛ٘ظخرش  -ٗخٛٔخػٮ ُحى٥ ٩حٛوالٟش هٜٮ حٛٔخٍ٭ ٧ًَٰ٩ٞ–ٓ

 ه٤ي ٧ًَٰٞ، ُٔخٛ٪ح: ػٞ حٛ٘ظخرش ٠ٔٔ٤ٟش ه٬ٜ ػالػش أٓٔخٝ:  -٠ُٰخ أهٜٞ–حٛظٰٔٔٞ 

: ٨٤ٟخ ٟٔظز٢ٰ َٟٓ٪ٝ، ٧٩٪ أ١ ٯ٘ظذ ٢ٟ ُال١ ا٬ٛ ُال١ أ١ حألَٟ ٌٗح ٩ٌٗح ٢ٟ حٛـالّ ٩حٛوظخّ األٔل

ٌُ«ٟٔظز٢ٰ»٣٩ل٪٠٧خ، ٨ٌُح ٗخ٤ٛـْ. ُٔ٪٦ٛ  خد ه٬ٜ ح٨ٛ٪حء، ٠ٗخ ُٮ حٛٔٔٞ ظ٢، ٧٩٪ حٛ٘ه٢ ًَٰ ح٠ٛٔظزٰ : حكظَح

ُٟ«: َٟٓ٪ٝ»حٛؼخٛغ ٨٤ٟخ، ٩ٓ٪٦ٛ  و٤٪١، أ٭ ٟظّيٍ رخٛو٤٪ح١، ٧٩٪ أ١ ٯ٘ظذ ُٮ طي٥ٍ ٢ٟ ُال١ ا٬ٛ ُال١أ٭ 
(2)

. 

، -أ٭ حَٛٔؿخّ–: ٟٔظز٢ٰ ًَٰ َٟٓ٪ٝ، ٗخٛ٘ظخرش ه٬ٜ حٛـيحٍ، ٩أ٩ٍحّ حألشـخٍ، ٩ه٬ٜ حٛ٘خًي انثاًَ

ٝ شٮء آهَ ا٦ٰٛ، ٗخٛز٤ٰش ٩حإلش٨خى ه٦ٰٜ، ٩حإلٟالء ه٬ٜ حٌَٰٛ كظ٬ ٯ٘ظذ ٛيٯ٦؛ أل١ ٨ٌُح ْٰٛ ٦ٛ حهظزخٍ اال رخ٣ؼ٠خ

 حٛ٘ظخرش ٓي ط٘٪١ ٜٛظـَرش، ٩ر٥ٌ٨ حألشٰخء ٯظز٢ٰ أ٨٣خ ٰٛٔض ٌٖٗٛ. 

: ًَٰ ٟٔظز٢ٰ، ٗخٛ٘ظخرش ه٬ٜ ح٨ٛ٪حء ٩ح٠ٛخء، ٧٩٪ ر٤٠ِٛش ٗالٝ ًَٰ ٠ٟٔ٪م، ُال ٯؼزض ر٦ شٮء ٢ٟ انثانث

٣ٰشحألك٘خٝ، ٩ٛ٪ ح٣ؼٞ ا٦ٰٛ 
(3)

. 

ح٨ِٔٛخء ُٮ ح٣ؤخى ر٢ٰ ، ُٔي كظٚ هالٍ «أ٭ ح٠ٛٔظز٢ٰ ح٠َٛٓ٪ٝ»أٟخ رخ٤ٛٔزش ا٬ٛ حٛٔٔٞ حأل٩ٙ ٢ٟ حٛ٘ظخرش 

 حٛ٪طٰش ر٦ ه٬ٜ ٓ٪٢ٰٛ: 

: أ١ ٧ٌح ح٤ٛ٪م ٯوي ٗخ٤ٛـْ أ٩ ٗخٛوزخٍس ُٮ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش ر٦، اً طلل٪ح ر٦ حٛؤي، ٩ا١ ٗخ١ انمٕل األٔل

 .حٛوخٓي ٓخىٍح ه٬ٜ ح٤ٛـْ

٧ًذ ؿ٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء ٢ٟ حٛل٤ِٰش ٩ح٠ٛخٰٛ٘ش ٩حٛشخُوٰش ٩حٛل٤خرٜش ٩حِٛٯيٯش ٩ا٬ٛ ٧ٌح
(4)

. 

اال أ١ حٛـ٨٠٪ٍ حٌٛٯ٢ طلل٪ح حٛؤي ر٦، ح٠ٔٔ٣٪ح ه٬ٜ َُٯ٢ٰٔ: ٧ٌُذ روؼ٨ٞ ا٬ٛ حشظَحؽ حإلش٨خى ه٬ٜ حٛ٪طٰش 

 . ٛـ٪ح٧ُخ، ُٮ ك٢ٰ ٧ًذ روؼ٨ٞ حٱهَ ا٬ٛ هيٝ حشظَحؽ حإلش٨خى، ٠ٗخ ٤ٓؤطٮ ه٬ٜ طِظٰٚ ًٖٛ الكٔخ

٩ه٬ٜ ٧ٌح، ُخٛـ٨٠٪ٍ ٩روغ حٛل٤ِٰش ُٮ ٧ٌح ح٤ٛ٪م ٢ٟ حٛ٘ظخرش ٓخثٞ ٟٔخٝ حِٜٛق، ٓ٪حء أٗخ١ حٛوخٓي ٓخىٍح ه٦ٰٜ أٝ ال، 

٩ٯٔظ٪٭ ُٮ ًٖٛ حٌٛخثذ ٩حٛلخػَ، ٓخٙ حٛوالٟش حٛوَشٮ: )ا١ حٛ٪طٰش ط٘٪١ رِٜق طَٯق، ٗؤ٩طٰض، ٩ط٘٪١ 

٩ٛ٪ ٢ٟ حٛٔخىٍ ه٬ٜ حٛ٘الٝ( رِٜق ًَٰ طَٯق ٯ٨ِٞ ٦٤ٟ اٍحىس حٛ٪طٰش، ٗخإلشخٍس، ٩كخ٥َ٧،
(5)

. 

٧٩ٌح ٯيٙ ه٬ٜ حهظزخٍ حٛ٘ظخرش ٟن حٛٔيٍس ه٬ٜ ح٤ٛـْ، ٩حٗظِخإ٥ رٌَٗ حإلشخٍس ٟن حِٜٛق ُٮ ح٠ٛٔخٝ ٯيٙ رخأل٩ٛ٪ٯش ه٬ٜ 

ِٗخٯش حٛ٘ظخرش؛ أل٨٣خ أٓ٪٫
(6)

. 

ؿْ، ا١ حهظٍَ ٣ـٔخ ٓخٙ ٗٚ ٢ٟ حٛوالٟش حَٟٜٛٮ ٩حٰٛٔي حٛزَ٘٭: )٩حٛ٘ظخرش ٤ٗخٯش، ُظ٤ؤي ر٨خ ٟن ح٤ٰٛش، ٩ٛ٪ ٢ٟ ٣خ

٧٪ أ٩ ٩حٍػ٦ ر٤ٰش حٛ٪طٰش ر٨خ(
(1)

. 

                                                             
٧ـ، كخشٰش حر٢ 1406، حإلٟخٝ ٟل٠ي ر٢ أرٮ ٨ٓٚ أر٪ رَ٘ حَٛٔهٔٮ، ىحٍ ح٠ٛوَُش، ر٩َٰص، 27/143ٯ٤لَ: ح٠ٛزٔ٪ؽ، َٜٛٔهٔٮ:  (1)

خٛز٢ٰ: 1323، ٛإلٟخٝ ٟخٖٛ ر٢ أ٣ْ، ٟـزوش حٛٔوخىس، 6/12، ح٠ٛي٣٩ش: 10/460هخريٯ٢:  ٩ح٤ٌ٠ٛٮ ٟن ، ٧6/140ـ. ٩ٍػش حـٛ

، ٜٛظ٤وخ٣ٮ، 594، ٩ٓزٚ حٛٔالٝ: ص6/464، ٩حٛزلَ حِٛهخٍ: 345، ٩ح٨ٛيحٯش ألرٮ حٛوـخد: ص489-6/421حٛشَف حٛ٘زَٰ: 

 رٰض حألُ٘خٍ حٛي٩ٰٛش.

 .3/447، ٩ُظق رخد حٛو٤خٯش رشَف ح٤ٛٔخٯش: 10/525ٯ٤لَ: ح٨ٛيحٯش ٟن شَكٮ حٛو٤خٯش ٩ط٠ٜ٘ش شَف ُظق حٛٔيٯَ ه٨ٰٜخ:  (2)

حٛشٰن حٛوالٟش ىحٟخى  2/733، ٩ٟـ٠ن حأل٨٣َ شَف ٟٜظ٬ٔ حألرلَ: 461-٠ٛ10/460ظيٍح١ حٛٔخرٔخ١، ٩كخشٰش حر٢ هخريٯ٢: ٯ٤لَ: ح (3)

 أ٤ُي٭، هزي حَٛك٢٠ ر٢ حٛشٰن ٟل٠ي ٠ٰٜٓخ١، ٩ح٠ٜٛظ٬ٔ ٜٛشٰن ارَح٧ٰٞ حٛلٜزٮ، ىحٍ حٛٔوخىس.

، ُٮ شَف ٟ٪ؿؤ حإلٟخٝ ٟخٖٛ، ٛإلٟخٝ 147، 6/146: ، ٩ح٤٠ٛظ8/169٬ٔ، ٩كخشٰش حٛوَشٮ: 10/461ٯ٤لَ: كخشٰش حر٢ هخريٯ٢:  (4)
خٛز٢ٰ: ٧7/191ـ. ٩حإل٣ظخٍ، ٠َٜٛىح٩٭: 1332، 1حٛزخؿٮ، ىحٍ حٛ٘ظخد حٛوَرٮ، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ؽ ، ٩حٛزلَ 3/356، ٩اهخ٣ش حـٛ

 .464، 6/86حِٛهخٍ: 

 .6/147، ٩ح٤٠ٛظ٬ٔ: 8/169كخشٰش حٛوَشٮ: ( 5)

، ٟ٪ح٧ذ حٛـٰٜٚ ُٮ شَف ٟوظظَ هٰٜٚ: ش٠ْ حٛيٯ٢ 6/166، ٩ٟ٪ح٧ذ حٛـٰٜٚ: 4/423َٰ: ٯ٤لَ: كخشٰش حٛيٓ٪ٓٮ ه٬ٜ حٛشَف حٛ٘ز (6)

َُه٤ٰٮ ح٠ٛخٛ٘ٮ )ص  ٧ـ(، ىحٍ حَِٛ٘، 954أر٪ هزي حهلل ٟل٠ي ر٢ ٟل٠ي ر٢ هزي حَٛك٢٠ حٛـَحرٜٔٮ ح٠ٌَٛرٮ، ح٠ٛو٩ٍَ رخٛلـخد حٛ

 ٝ.1992-٧ـ1412، 3ؽ
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حالهظيحى رخٛ٘ظخرش ُٮ حٛ٪طٰش، ٩أ٦٣ ٓخ٫٩ ر٢ٰ حٛ٘ظخرش ٩ح٤ٛـْ ٢ٟ كٰغ طَطٰذ  -ٍك٦٠ حهلل-حإلٟخٝ أك٠ي ه٢ ٣٩ٔٚ 

َّ حٛ٪حٍع رٌٖٛ ٩ا١ ؿخٛض ح٠ٛيس حألػَ، ال٠ٰٓخ اًح ػزظض روؾ ح٠ٛ٪طٮ، أ٩ حٓ
(2)

. 

 

 ٍّ تاَذً: اسرذل انجًٕٓس نًا رْثٕا إنٔ

)ٟخ كْ حَٟة ٟٜٔٞ ٦ٛ شٮء ٯَٯي أ١ ٯ٪طٮ ٦ُٰ، )ٓخٙ:  أ١ ٍٓ٪ٙ حهلل  ٟخ ٩ٍى ه٢ حر٢ ه٠َ  .1

((ٯزٰض ٰٜٛظ٢ٰ اال ٩٩طٰظ٦ ٟ٘ظ٪رش ه٤ي٥
(3)

. 

، ه٬ٜ ؿ٪حُ حالهظ٠خى ه٬ٜ حٛ٘ظخرش ٩حٛوؾ، ٩ا١ ٛٞ ٯٔظ١َ «ٟ٘ظ٪رش ه٤ي٥: »: حٓظيٙ رٔ٪٦ٛ ٔجّ انذالنح

٨ِٔخء، ٩أ١ ًٖٛ هخص رخٛ٪طٰش، ٛؼز٪ص حٛوَٰ ٨ُٰخ؛ أل٦٣ ال ٯيٍ٭ ٟظ٬ طؤط٦ٰ ٤ٰٟظ٦، رش٨خىس، ٠ٗخ ٧ًذ ا٦ٰٛ روغ حٛ

ُظل٪ٙ ر٦٤ٰ ٩ر٢ٰ ٟخ ٯَٯي، ٩ال ٯوٜ٪ حإل٣ٔخ١ ًخٛزخ ٢ٟ ٗ٪٦٣ ٦ٛ أ٩ ه٦ٰٜ كٔ٪ّ، ُظؼٰن ٩ٍػظ٦، أ٩ ٯؼٰن أٍرخد 

حٛلٔ٪ّ ه٢ ك٨ٔٞ حٌٛ٭ ه٤ي٥، اًح ٛٞ ط٢٘ ر٤ٰش
(4)

. 

اًح أٍحى َِٓح ٗظذ ٩طٰظ٦ ٩ؿ٪ح٧خ، ٩هظ٨٠خ  ر٢ حٛوـخد  أ١ ٰٓي٣خ ه٠َ خٖٛ ٟٟخ ٩ٍح٥ حإلٟخٝ  .2

ػٞ ٍُو٨خ ا٬ٛ ٓخٛٞ ر٢ هزي حهلل ر٢ ه٠َ، ٩ٓخٙ: حش٨ي هّٜٮ ر٠خ ٨ُٰخ، ا١ كيع ٛٮ كيع، ُبًح ٓيٝ 

٠خ ٨ُٰخرٓزؼ٨خ ى١٩ أ١ ٯو٠ٜ٪ح 
(5)

 . 

، أ٩ أ١ ٟخ ٨ُٰخ ٓخٙ حر٢ ح٠ٛ٪حُ: أؿخ٧ُخ حإلٟخٝ ٟخٖٛ، ٩ا١ ٛٞ ٯَٔأ٧خ ه٨ٰٜٞ اًح هَُ٪ح أ٦٣ حٛ٘خطذ رو٦٤ٰ

ه٦٤
(6)

. 

ٓخٙ حٛوالٟش حألَٰٟ حٛظ٤وخ٣ٮ: )٩حٛظلْٰٔ أ١ ح٠ٛوظزَ ٟوَُش حٛوؾ، ُبًح هٍَ هؾ ح٠ٛ٪طٮ ه٠ٚ  .3

ر٦، ٩ٟؼ٦ٜ هؾ حٛلخٗٞ، ٩ه٦ٰٜ ه٠ٚ ح٤ٛخّ ٓيٯ٠خ ٩كيٯؼخ(
(7)

. 

 ٜٓض: ٯَٯي رٌٖٛ هيٝ حإلش٨خى ه٨ٰٜخ ٠ٗخ ٯ٫َ ٤ٓ٩ؤطٮ ه٦ٰٜ، ٯئٯي ًٖٛ ٓ٪٦ٛ: )٩ٓي ٗخ١ ٍٓ٪ٙ حهلل 

وغ حٛ٘ظذ ٯيه٪ ٨ُٰخ حٛوزخى ا٬ٛ حهلل طوخ٬ٛ، ٩طٔ٪ٝ ه٨ٰٜٞ حٛلـش رٌٖٛ، ٩ٛٞ ٯِٙ ح٤ٛخّ ٯ٘ظذ روؼ٨ٞ ا٬ٛ روغ ُٮ ٯز

ح٠٨٠ٛخص ٢ٟ حٛيٯ٤ٰخص ٩حٛي٣ٰ٪ٯخص، ٩ٯو٠ٜ٪١ ر٨خ، ٩ه٦ٰٜ حٛو٠ٚ رخٛ٪ؿخىس، ٗٚ ًٖٛ ٢ٟ ى١٩ اش٨خى(
(8)

. 

وخؿِ ه٦٤؛ أل١ حٛ٘ظخرش ال طٔٚ ا١ ا٣شخء حٛ٪طٰش ٯظق رخٛوزخٍس ٩حٛ٘ظخرش ٢ٟ حٛٔخىٍ ه٬ٜ ح٤ٛـْ، ٩حٛ .4

ُٮ حإلٍحىس ه٢ حٛوزخٍس، رٚ ٧ٮ أٓ٪٫ ٨٤ٟخ ه٤ي حإلػزخص، ٨ٛ٩ٌح ٓخٛ٪ح ٨ُٰخ: )حٛ٘ظخرش ٢٠ٟ ٣ؤ٫ ر٤٠ِٛش 

حٛوـخد ٢٠ٟ ى٣خ(
(9)

. 

: هيٝ طلش ا٣شخء هٔي حٛ٪طٰش رخٛ٘ظخرش؛ أل١ حألطٚ ٨ُٰخ ٧٪ أ١ ط٘٪١ رخٛوزخٍس ٢ٟ ٓزٚ انمٕل انثاًَ

٢٠ُٰ ٗخ١ كخػَح ْٰٛ رٌخثذ. ٩ا٦ٰٛ ٧ًذ روغ حٛل٤ِٰشحٛٔخىٍ ه٨ٰٜخ، ٩ال٠ٰٓخ 
(10)

. 

 

 ٔاسرذنٕا نزنك تًا ٌأذً: 

طزش، خٓخٛ٪ح رؤ١ حٛ٘ظخرش ال ط٘٪١ اال ر٢ٰ حٌٛخثز٢ٰ ه٢ ؿَٯْ ح٠َٛحٜٓش؛ أل١ ح٠ٛشخ٨ُش ًَٰ ٤٘٠ٟش، ُظٔ٪ٝ ٟٔخ٨ٟخ ح٠ٛ٘

أل١ حٛوزخٍس ٧ٮ حألطٚ ُٮ حإلُظخف ه٢ أٟخ رخ٤ٛٔزش ٜٛلخػَ ُخألطٚ أ١ ٯ٤شؤ حٛؤي رخٛوزخٍس ٢ٟ ٓزٚ حٛٔخىٍ ه٨ٰٜخ؛ 

ح٠ٛٔخطي ٩رٰخ١ حًَٛزخص
(11)

. 

                                                                                                                                                                              
 .3/356حٛـخٛز٢ٰ: ، ٩اهخ٣ش 65، ٤ٌٟ6/64ٮ ح٠ٛلظخؽ رشَف ح٨٤٠ٛخؽ:  (1)

 .7/191، ٩حإل٣ظخٍ، ٠َٜٛىح٩٭: 6/421ٯ٤لَ: ح٤ٌ٠ٛٮ ٟن حٛشَف:  (2)

ِٙ ح٤َِٛزِٮ 2738رَٓٞ ) 4/2طلٰق حٛزوخٍ٭:  (3) ٪َْٓ ُْ٘ظ٪َرٌش ِه٤َْي٥ُ: »( َرخُد حَٛ٪َطخَٯخ ٩َ َٟ  ِٚ ََُؿ ٓٞ  3/1249، ٩طلٰق ٟٜٔٞ: «٩َِطَُٰش حٛ رَ

 ( ٗظخد حٛ٪طٰش.1627)

 .593، ٩ٓزٚ حٛٔالٝ: ص3/344حر٢ هخريٯ٢: ٯ٤لَ: كخشٰش  (4)

 .6/13ح٠ٛي٣٩ش حٛ٘ز٫َ:  (5)

، ُٮ ٟوَُش ٢ٟ ٦ٛ ٩ٍحٯش ُٮ حٛ٘ظذ حٛٔظش طؤَٰٛ: ك٠ي ر٢ أك٠ي أر٪ هزي حهلل حٛيٟشٔٮ، طلْٰٔ: ٟل٠ي ه٪حٟش، ىحٍ 2/234حٛ٘خشَ:  (6)

 .6/147ٝ، ٩ٯ٤لَ: ح٤٠ٛظ٬ٔ: 1992-٧ـ1413، 1حٛٔزٜش ٜٛؼٔخُش حإلٓالٰٟش، ؽ
 .594ٚ حٛٔالٝ: صٓز (7)

 ٯ٤لَ: ح٠ٛظيٍ ٦ِٔ٣. (8)

 .10/525ٯ٤لَ: ح٨ٛيحٯش ٟن شَكٮ حٛو٤خٯش ٩ُظق حٛٔيٯَ ه٨ٰٜخ:  (9)

، 10/526، ٩شَف حٛو٤خٯش ٜٛزخرَطٮ ه٬ٜ ح٨ٛيحٯش ر٨خٟش حِٛظق: 3/447، ٩ُظق رخد حٛو٤خٯش: 10/461ٯ٤لَ: كخشٰش حر٢ هخريٯ٢:  (10)

 .٩12شَف ٓخ٣٪١ حٛ٪طٰش: ص

 ٍ حٛٔخرٔش.ٯ٤لَ: ح٠ٛظخى (11)
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ٜٓض: ٩أٟخ حٱ١ ُٮ ٩ٓظ٤خ حٛلخػَ، ُخ٠ٛشخ٨ُش ٤٘٠ٟش، كظ٬ ٩ٛ٪ ٗخ١ حإل٣ٔخ١ ًخثزخ ُٮ أٓظ٬ حألٍع، ٢٘٠ٟ 

حالطظخٙ ر٦ ه٢ ؿَٯْ ٩ٓخثٚ حالطظخٙ حٛليٯؼش، ٩رٌٖٛ ط٘٪١ ٟشخ٨ُش ه٢ ؿَٯْ حالطظخٙ، ٩ٟ٘خطزش، ٩ُٮ كخٛش 

ٛٔيٍس ه٬ٜ حالطظخٙ ر٦، ال ٟخ٣ن أ١ طٔ٪ٝ حٛ٘ظخرش ٟٔخ٨ٟخ ُٮ ا٣شخء هٔي حٛ٪طٰش، ٠ٗخ ٧ًذ أطلخد حٛٔ٪ٙ هيٝ ح

حأل٩ٙ، ٢٘ٛ٩ حألطق ٩ح٠ٛوظ٠ي، ٠ٗخ ٧ًذ ا٦ٰٛ أه٠يس ح٧ٌ٠ٛذ حٛل٤ِٮ حالهظيحى رخٛ٘ظخرش ُٮ حٛ٪طٰش، ٧٩ٮ ٓخث٠ش ٟٔخٝ 

حٌٛخثذ أٝ حٛلخػَ، ٩ا٬ٛ ٧ٌح أشخٍ حٛوالٟش ىحٟخى حٛوزخٍس، ٠ٗخ ٧ًذ حٛـ٨٠٪ٍ ٩رٰٔش حٛل٤ِٰش، ٧٩ٮ كـش، ٓ٪حء ُٮ 

ٗخ٤ٛـْ ُٮ حٌٛخثذ ٩حٛلخػَ، ه٬ٜ ٟخ  -ٯو٤ٮ حٛٔٔٞ حأل٩ٙ–أ٤ُي٭ حٛل٤ِٮ رٔ٪٦ٛ: )٧٩٪ أ٭ ٧ٌح ح٠ٌٛٗ٪ٍ ٢ٟ حٛ٘ظخرش 

ٓخٛ٪ح، ُِٰٜٝ كـش(
(1)

أ١ ٯ٘٪١ ٟوظ٪ٟخ ٢ٟ ٓزٚ ح٠ٛ٪طٮ، اً ٓخٙ: )٩ُٮ  حٛوخص. ٦٤٘ٛ حشظَؽ ُٮ ٗظخد حٛ٪طٰش 

ظٞ شَؽ ٛ٘٪٦٣ ٟوظخىح(ُٟخ٤٣خ حٛو
(2)

. 

، «ٟٔظز٢ٰ ًَٰ َٟٓ٪ٝ»٩أٟخ حٛٔٔٞ حٛؼخ٣ٮ ٢ٟ حٛ٘ظخرش ه٬ٜ ٟخ ٧ًذ ا٦ٰٛ حٛل٤ِٰش ُٮ ط٠ٰٔٔخط٨ٞ ٜٛ٘ظخرش، ٨ُ٪: 

ٗخٛ٘ظخرش ه٬ٜ حٛـيحٍ ٩أ٩ٍحّ حألشـخٍ ٩ه٬ٜ حٛ٘خًي... ٨ٌُح ه٤ي٧ٞ ٧٪ أٯؼخ ر٤٠ِٛش حٛ٘ظخرش، ٢٘ٛ ْٰٛ رلـش اال 

ش، ٩حإلش٨خى ه٦ٰٜ، ٨ٌُٰح ْٰٛ ٦ٛ حهظزخٍ اال رخ٣ؼ٠خٝ شٮء آهَ ا٦ٰٛ، ٗخٛز٤ٰش، ٩ح٤ٛ: ٦ُٰ ٓخٛ٪حٔي رخٛز٤ٰش، ٩حٛزٰخ١ ُ

٩حإلٟالء ه٬ٜ حٌَٰٛ كظ٬ ٯ٘ظز٦؛ أل١ حٛ٘ظخرش ٓي ط٘٪١ ٜٛظـَرش ٣٩ل٪٧خ، ٩ر٥ٌ٨ حألشٰخء طظو٢ٰ حٛـ٨ش، ٩ٓزٚ حإلٟالء 

رال اش٨خى ال ٯ٘٪١ كـش
(3)

. 

٧٩ٌح «. ًَٰ ح٠ٛٔظز٢ٰ، ٗخٛ٘ظخرش ه٬ٜ ح٨ٛ٪حء ٩ح٠ٛخء»٣َٗخ٥، ٧٩٪ ً خ٩أٟخ حٛٔٔٞ حٛؼخٛغ ٢ٟ حٛ٘ظخرش ه٤ي٧ٞ أٯؼخ ٟ

ٯوي ٗالٟخ ًَٰ ٠ٟٔ٪م، ُال ٯؼزض ر٦ شٮء ٢ٟ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش ٩حألك٘خٝ حأله٫َ، ٩ا١ ٗخ٣ض  -أ٭ حٛل٤ِٰش–ه٤ي٧ٞ 

 ٤٧خٕ ٣ٰش ُٮ ٗظخرظ٦. 

٩حٛلخطٚ: أ١ حٛٔٔٞ حأل٩ٙ طَٯق، ٩حٛؼخ٣ٮ ٤ٗخٯش، ٩حٛؼخٛغ ٯوي ٢ٟ ٓزٚ حٌٜٛ٪
(4)

. 

ح، ٩ٯل٢ٔ أ١ ٣ٌَٗ أ١ حٌٛٯ٢ ٧ًز٪ح ا٬ٛ حالهظيحى ر٘ظخرش ح٤ٛخؿْ ال ٯَِٓ٪١ ر٢ٰ أ١ ٯ٘ظز٦ ر٦ِٔ٤ أ٩ ٯ٘ظز٨خ ٥ًَٰ ٧ٌ

(()اال ٩٩طٰظ٦ ه٤ي٥ ٟ٘ظ٪رش) ُٮ كيٯغ هزي حهلل ر٢ ه٠َ  رب٦٣ً، ٟظ٢ٰ٘ٔ٠ ربؿالّ ٟخ ٩ٍى ه٦٤ 
(5)

٩أٟخ اًح  ،

د اؿخُط٦ ٨ٛخ روي َٓحءط٨خ ه٦ٰٜ ٩آَح٥ٍ ر٠خ ٩ٍى ٗظز٨خ ٥ًَٰ ري١٩ ا٦٣ً ُٰـَ٭ ه٨ٰٜخ ك٘ٞ حِٛؼ٪ٛٮ، ٢ٟ ٩ؿ٪

 ٨ُٰخ.

 فشع: اإلشٓاد ػهى انٕصٍح انًكرٕتح

ه٤٠ٜخ ٠ُٰخ ٟؼ٬ ه٤ي هَػ٤خ ٱٍحء ح٨ِٔٛخء ٩ٌٟح٧ز٨ٞ، ح٣ؤخى حٛ٪طٰش رخٛ٘ظخرش ٠ٗخ ُٮ ح٣ؤخى٧خ رخِٜٛق، 

 اال أ٦٣ ٓي كظٚ هالٍ ر٢ٰ ح٨ِٔٛخء ُٮ حشظَحؽ حإلش٨خى ه٨ٰٜخ، ه٬ٜ ٓ٪٢ٰٛ: 

: حإلش٨خى ه٬ٜ حٛ٪طٰش ح٠ٛ٘ظ٪رش شَؽ ُٮ ٓز٪٨ٛخ ٩ح٣ؤخى٧خ، ٩حشظَؿ٪ح أٯؼخ َٓحءط٨خ ه٬ٜ األٔلانمٕل 

 حٛش٨٪ى ٩حؿاله٨ٞ ه٨ٰٜخ، ُبًح ٛٞ ٯـٜن حٛش٨٪ى ه٨ٰٜخ، ٩ٛٞ ٯش٨ي٩ح ٛٞ ط٤ؤي حٛ٪طٰش، ٩طوي رخؿٜش. 

٩ا٬ٛ ٧ٌح ٧ًذ حٛل٤ِٰش، ٩ح٠ٛخٰٛ٘ش، ٩حٛشخُوٰش، ٩اكي٫ ح٩َٛحٯظ٢ٰ ه٢ حٛل٤خرٜش
(6)

أ١ ح٠ٛخٰٛ٘ش، ٩ٓ٪ٙ  اال .

ٜٛل٤ِٰش أؿخ٧٩ُخ، ٩ا١ ٛٞ ٯـٜن حٛش٨٪ى ه٬ٜ ٗظخد حٛ٪طٰش
(7)

. 

 

 ٔاسرذل انجًٕٓس انمائهٍٍ تاشرشاط اإلشٓاد فً انٕصٍح تًا ٌأذً: 

ْٞ َش٨َخَىُس رٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ: ُ٘ ٤ِْٰ ًَح َر ََ ِا ُٞ َكَؼ ُٗ ٠َْْٛ٪ُص َأَكَي ٍٙ ٩ًََح حْػ٤َخ١ِ حَْٛ٪ِطَِٰش ِك٢َٰ ح ْٞ َهْي ُ٘ ٤ِّٟ  ٨ٌُح ٯيٙ ه٬ٜ

ال ٯوظي ر٨خ، ٨ٛ٩ٌح ٣ٔٚ روؼ٨ٞ ٓ٪ٙ ؿ٨٠٪ٍ حٛو٠ٜخء ُٮ حشظَحؽ حإلش٨خى ح ٛٞ ٯش٨ي ًخى ُٮ حٛ٪طٰش، ٩اش٨حهظزخٍ حإل

ه٬ٜ ٟخ ٯ٘ظذ
(2)

. 

                                                             
 .2/733ٟـ٠ن حأل٨٣َ شَف ٟٜظ٬ٔ حألرلَ:  (1)

 ٯ٤لَ: ح٠ٛظيٍ ٦ِٔ٣. (2)

ح٬٠ٔ٠ٛ ٣ظخثؾ حألُ٘خٍ ُٮ ٗشَ حَٟٛ٪ُ ٩حألَٓحٍ،  10/225، ٩ط٠ٜ٘ش شَف ُظق حٛٔيٯَ ٟن حٛو٤خٯش: 3/447ٯ٤لَ: ُظق رخد حٛو٤خٯش:  (3)

، 2/733ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ٩ٟـ٠ن حأل٨٣َ ُٮ ٟٜظ٬ٔ حألرلَ: ٛش٠ْ حٛيٯ٢ أك٠ي ر٢ ٓ٪ىٍ ح٠ٛو٩ٍَ رٔخػٮ ُحى٥ أ٤ُي٭، ىحٍ حَِٛ٘، 

 .461، ٩10/460كخشٰش حر٢ هخريٯ٢: 
 ٯ٤لَ: ح٠ٛظخىٍ حٛٔخرٔش ٨ِٔ٣خ. (4)

 حٛليٯغ طٔيٝ طوَٯـ٦. (5)

، ٩ح٨ٛيحٯش، ألرٮ 3/356، ٩كخشٰش اهخ٣ش حٛـخٛز٢ٰ: 6/13، ٩ح٠ٛي٣٩ش: 2/733، ٟـ٠ن حأل٨٣َ: 3/447ٯ٤لَ: ُظق رخد حٛو٤خٯش:  (6)

 .488-6/420، ٩حٛشَف حٛ٘زَٰ ٟن ح٤ٌ٠ٛٮ: 345ٛوـخد: صح

، ، الر٢ ٣ـٰٞ حٛل٤ِٮ، ُٯ٢ حٛوخريٯ٢ ر٢ 350، ٩حألشزخ٥ ٩ح٤ٛلخثَ ه٬ٜ ٧ٌٟذ أرٮ ك٤ِٰش، الر٢ ٣ـٰٞ: ص6/13ٯ٤لَ: ح٠ٛي٣٩ش:  (7)

 ارَح٧ٰٞ، ه٬ٜ ٧ٌٟذ أرٮ ك٤ِٰش ح٤ٛو٠خ١، طلْٰٔ هخىٙ ٓوي، ح٠ٛ٘ظزش حٛظ٪ُٰٰٔش، ٟظَ. 
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٩ٓخٙ حر٢ هخريٯ٢: )ا١ حٛ٘ظخرش ٤ٗخٯش، ٩ٓي ط٘٪١ ٜٛظـَرش ٣٩ل٪٧خ، ُالري ٢ٟ حإلش٨خى ه٦ٰٜ، ٩حإلٟالء ه٬ٜ حٌَٰٛ كظ٬ 

٥ٌ٨ حألشٰخء طظو٢ٰ حٛـ٨ش(ٯ٘ظز٦، ٩ر
(3)

. 

٧ٌح، ٩ٓي ٣ض حٛل٤ِٰش ه٬ٜ حؿالم حٛش٨٪ى ه٬ٜ ٟؼ٠٪١ حٛ٪طٰش، ُٔخٙ حر٢ ٣ـٰٞ: )ٍؿٚ ٗظذ طٖ ٩طٰش، ٩ٓخٙ 

ٜٛش٨٪ى: حش٨ي٩ح ر٠خ ٦ُٰ، ٩ٛٞ ٯَٔأ ٩طٰظ٦ ه٨ٰٜٞ، ٓخٙ ه٠ٜخإ٣خ: ال ٯـ٪ُ ٜٛش٨٪ى أ١ ٯش٨ي٩ح ر٠خ ٦ُٰ، ٩ٓخٙ روؼ٨ٞ: 

ال ٯٔو٨ٞ(ٯٔو٨ٞ أ١ ٯش٨ي٩ح، ٩حٛظلٰق أ٦٣ 
(4)

. ٓخٙ حر٢ هخريٯ٢: أل١ حٛش٨خىس ال ط٘٪١ اال ه٢ هٜٞ
(5)

. 

 ػٞ ٓخٙ: ٩ا٠٣خ ٯظق أ١ ٯش٨ي٩ح ُٮ أكي كخالص ػالع: 

 حأل٬ٛ٩: اٟخ أ١ ٯَٔأ حٛ٘ظخد ه٨ٰٜٞ. 

 ه٦ٰٜ ر٢ٰ ٯي٭ حٛش٨٪ى، ٩ٯٔ٪ٙ ٨ٛٞ: حش٨ي٩ح ه٬ٜ ٟخ ٦ُٰ.  ةحٛؼخ٣ٰش: أ٩ ٗظذ حٛ٘ظخد ٥ًَٰ، ٩َٓ

٢ ٯي٭ حٛشخ٧ي، ٩حٛشخ٧ي ٯوٜٞ ر٠خ ٦ُٰ، ٩ٯٔ٪ٙ: ٧٪ حش٨ي٩ح هٜٮ ر٠خ ٦ُٰ، ٩ط٠خ٦ٟ حٛؼخٛؼش: أ١ ٯ٘ظذ ٧٪ رٰ

٨ُٰخ
(6)

. 

٩ٓخٙ حٛوالٟش حٍِٛٓخ٣ٮ: )اًح ٩ؿيص ٩طٰش روؾ ح٠ٰٛض، ٢ٟ ًَٰ اش٨خى ٩هٜٞ أ٨٣خ هـ٦ رش٨خىس هي٢ٰٛ، 

ال ٯؼزض شٮء ٨٤ٟخ، أل٦٣ ٓي ٯ٘ظذ ٩ال ٯوِٝ(
(7)

. 

حٛش٨٪ى ٛ٘ظخد حٛ٪طٰش: أ١ ح٠ٛ٪طٮ ٓي ٯَٯي حٛظٔظَ ه٨٤ٞ ر٠خ  ٩أٟخ ىٰٛٚ ح٠ٛخٰٛ٘ش ه٬ٜ هيٝ حشظَحؽ َٓحءس

٨ُٰخ، ٩ٓي ٯـ٪ٙ هٔي حٛ٪طٰش، ُٰشْ ه٬ٜ ٗٚ شخ٧ي أ١ ٯَٔأ٥ ٟن ٤ًخ٥ ه٢ ًٖٛ؛ أل٦٣ ا٠٣خ ٯش٨ي ه٬ٜ ح٠ٛ٪طٮ ر٠خ 

أش٨ي٥، ُب١ ٗخ١ ٠ٟخ ٯـ٪ُ ا٣ِخ٥ً أ٣ٌِ، ٩ا١ ٗخ١ ٠ٟخ ال ٯـ٪ُ ا٣ِخ٥ً، ٍى، ُال شٮء ُٮ ًٖٛ ه٬ٜ حٛشخ٧ي
(8)

. 

خٙ حٛوالٟش حَٟٜٛٮ: )٩ال ٯٔ٪ى ٜٛشخ٧ي حٛظل٠ٚ كظ٬ ٯَٔأ ه٦ٰٜ حٛ٘ظخد، أ٩ ٯٔ٪ٙ: أ٣خ هخٛٞ ر٠خ ٦ُٰ، ٩ٓي ٩ٓ

أ٩طٰض ر٦(
(9)

. 

 ٩ىٰٛٚ ٩ٍحٯش حٛل٤خرٜش حأل٬ٛ٩:

حإلٟخٝ أك٠ي ر٢ ك٤زٚ ٍك٦٠ حهلل: )ا١ حَٛؿٚ اًح ٗظذ ٩طٰظ٦، ٩هظٞ ه٨ٰٜخ، ٩ٓخٙ ٜٛش٨٪ى: حش٨ي٩ح  ٓخٙ

ٯـ٪ُ كظ٬ ٯ٠ٔو٪ح ٦٤ٟ ٟخ ٦ُٰ، أ٩ ٯَٔأ ه٦ٰٜ، َُٰٔ ر٠خ ٦ُٰ( هٜٮ ر٠خ ُٮ ٧ٌح حٛ٘ظخد، ال
(10)

. 

 -أ٭ ح٠ٛ٪طٮ–حٛ٪طٰش روـ٦  : هيٝ حشظَحؽ حإلش٨خى ُٮ حٛ٪طٰش ح٠ٛ٘ظ٪رش، ُبًح ٩ؿيصانمٕل انثاًَ

٩هٜٞ أ٦٣ هـ٦، ه٠ٚ ر٨خ، ٩ا١ ٛٞ ٯش٨ي ه٨ٰٜخ، ٩ر٦ ٓخٙ حٛل٤خرٜش ُٮ ح٩َٛحٯش حٛؼخ٣ٰش، ٩ا٦ٰٛ ٧ًذ حِٛٯيٯش
(11)

. 

 ا تًا ٌأذً: ٔاسرذنٕ

)ٟخ كْ حَٟة ٟٜٔٞ ٦ٛ شٮء ٯَٯي )ٓخٙ:  أ١ ٍٓ٪ٙ حهلل  ر٠خ ٩ٍى ه٢ ٰٓي٣خ هزي حهلل ر٢ ه٠َ  .1

((أ١ ٯ٪طٮ ٦ُٰ، ٯزٰض ٰٜٛظ٢ٰ، اال ٩٩طٰظ٦ ٟ٘ظ٪رش ه٤ي٥
(12)

 ٩حٛليٯغ طٔيٝ ُٮ أ٩ٙ حٛزخد. .

٩ا١ ٛٞ ٯٔظ١َ  ٯيٙ ه٬ٜ ؿ٪حُ حالهظ٠خى ه٬ٜ حٛ٘ظخرش ٩حٛوؾ،« ٟ٘ظ٪رش ه٤ي٥: »: ُٔ٪٦ٛ ٔجّ انذالنح

رش٨خىس، ٩أ١ حٛ٪طٰش ٯظٔخٟق ٨ُٰخ رٔز٪ٙ حٛوؾ ٩َٗحٯش حٛليٯغ
(13)

. 

: هيٝ ًَٗ حٛش٨خىس ُٮ حٛليٯغ ال ٯيٙ ه٬ٜ أ٦٣ ال ٯشظَؽ حإلش٨خى، ال٠ٰٓخ اًح ه٤٠ٜخ حٓظيالٙ ٔأجٍة

حٛيحٙ ه٬ٜ حهظزخٍ حٛـ٨٠٪ٍ رخشظَحؽ حإلش٨خى ُٮ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

 حٛ٪طٰش، ٧٩٪ حألٓ٪٫.حإلش٨خى ُٮ 

                                                                                                                                                                              
 .106ثيس، حٱٯش ٓ٪ٍس ح٠ٛخ (1)

، ه٬ٜ 4/449، ٩كخشٰش حٛيٓ٪ٓٮ، 2/130، ٩ط٤٪ٯَ حٛل٪حٖٛ ُٮ شَف ٟ٪ؿؤ حإلٟخٝ ٟخٖٛ، ٛإلٟخٝ حٰٛٔ٪ؿٮ: 594ٓزٚ حٛٔالٝ: ص (2)

 ٧ـ.1373حٛشَف حٛ٘زَٰ، ٛإلٟخٝ ش٠ْ حٛيٯ٢ ٟل٠ي ر٢ هَُش، ح٠ٛ٘ظزش حٛظـخٍٯش حٛ٘ز٫َ، حٛٔخ٧َس، 

 .10/461كخشٰش حر٢ هخريٯ٢ ه٬ٜ حٛيٍ ح٠ٛوظخٍ:  (3)

 .350حألشزخ٥ ٩ح٤ٛلخثَ: ص (4)

 .10/461كخشٰش حر٢ هخريٯ٢:  (5)

 .350حألشزخ٥ ٩ح٤ٛلخثَ: ص (6)

 .4/59شَف حٍِٛٓخ٣ٮ ه٬ٜ ح٠ٛ٪ؿؤ:  (7)

 .6/147ٯ٤لَ: ح٤٠ٛظ٬ٔ:  (8)
 .٨٣6/65خٯش ح٠ٛلظخؽ ا٬ٛ شَف ح٨٤٠ٛخؽ:  (9)

 .6/489ح٤ٌ٠ٛٮ الر٢ ٓيحٟش:  (10)

 .345، ٩ح٨ٛيحٯش ألرٮ حٛوـخد: ص6/448: ٯ٤لَ: ح٤ٌ٠ٛٮ ٟن حٛشَف حٛ٘زَٰ (11)

 حٛليٯغ طٔيٝ طوَٯـ٦. (12)

 .6/489، ٩ح٤ٌ٠ٛٮ: 594ٓزٚ حٛٔالٝ: ص (13)

 .106ٓ٪ٍس ح٠ٛخثيس، حٱٯش  (14)
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خ٦ٛ ٩أَٟحث٦ ُٮ أَٟ ٯزوغ رخٛ٘ظذ ا٬ٛ حألٟظخٍ حإلٓالٰٟش، ٩ا٬ٛ ه٠ّ ٩ٓخٛ٪ح أٯؼخ: ٗخ١ ٍٓ٪ٙ حهلل  .2

٩الٯظ٦ ٩أك٘خ٦ٟ ٦٤٤ٓ٩، ػٞ ٟخ ه٠ٜض ر٦ حٛوِٜخء حَٛحشي١٩ ح٨٠ٛيٯ٪١ روي٥ ٢ٟ ٗظز٨ٞ ا٬ٛ ٩الط٨ٞ 

٪ٟش ال ٯوٜٞ كخ٨ٜٟخ ٟخ ٨ُٰخ ٩أٟؼ٪٧خ رخألك٘خٝ حٛظٮ ٨ُٰخ حٛيٟخء ٩ح٩َِٛؽ ٩حألٟ٪حٙ، ٯزوؼ٪١ ر٨خ ٟوظ

ه٬ٜ ٩ؿ٪٨٧خ، ٩ًَٗ حٓظوالٍ ٠ٰٜٓخ١ ر٢ هزي ح٠ٜٖٛ ه٠َ ر٢ هزي حٛوِٯِ ر٘ظخد ٗظز٦ ٩هظٞ ه٦ٰٜ، 

٩ال ٣وٜٞ أكيح أ٣َ٘ ًٖٛ ٟن ش٨َط٦ ٩ح٣ظشخ٥ٍ ُٮ ه٠ٜخء حٛوظَ، ُ٘خ١ اؿ٠خهخ
(1)

. 

 انرشجٍخ:

ُٮ طٰش رخٛ٘ظخرش ٩حإلش٨خى ه٨ٰٜخ، أ٫ٍ أ١ حٛٔ٪ٙ حَٛحؿق ح٣ؤخى حٛ٪ حٛٔخرْ ٛألىٛش ٤ٟ٩خٓشظ٨خ ُٮ ٟٔؤٛظٮروي حٛوَع 

٧٪ ٟخ ٧ًذ ا٦ٰٛ ؿ٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء، أه٤ٮ أطلخد حٛٔ٪ٙ حأل٩ٙ، حٛٔخث٢ٰٜ رخالهظيحى رخٛ٘ظخرش ُٮ ح٠ٛٔؤٛش حأل٬ٛ٩، 

حٛ٪طٰش، ٧٩ٮ ٓخث٠ش ٟٔخٝ حٛوزخٍس ال َُّ ُٮ ًٖٛ، ٩ا١ ٗخ٣ض ٢ٟ ح٤ٛخؿْ؛ أل٤٣خ ٠ٗخ ٣ًَٗخ رؤ١ حَٛػخ حٛ٘خ٢ٟ ُٮ 

٤ِْٛ ٯلظخؽ ا٬ٛ ٟزَُ ٩ٟل٨َ ُٮ حٛوخٍؽ، ٰٛظَطذ ه٦ٰٜ أػ٥َ ح٠ٛٔظ٪ى ٦٤ٟ؛ أل١ حإلرَحُ ٯ٢٘٠ أ١ ٯلظٚ رؤ٭ ح

 ش٘ٚ ٢ٟ حألش٘خٙ، ٩رؤٯش ط٪ٍس ٗخ٣ض، ال َُّ ر٢ٰ ٓ٪ٙ ٩ُوٚ، ٩حٛ٘ظخرش ٨٤ٟخ. ٧ٌح ٢ٟ ؿخ٣ذ. 

حٛ٪طٰش رخٛ٘ظخرش اًح ٗخ٣ض  ٢ٟ٩ ؿخ٣ذ آهَ، ُب١ حٛ٘ظخرش ٧ٮ ٠ٗخ ه٤٠ٜخ ٢ٟ ٤ٗخٯخص حألِٛخف، ٩ٓي ر٤ٰخ ٓخرٔخ ؿ٪حُ

 ،َّ ٩أٟخ ُٮ ٟٔؤٛش حإلش٨خى ه٬ٜ حٛ٪طٰش ح٠ٛ٘ظ٪رش ُؤ٫ٍ أ١َ حَٛحؿق ٨ُٰخ ٟخ ٤٧خٕ َٓٯ٤ش طيٙ ه٬ٜ حٛ٪طٰش، ٠ٗخ ٓي ٟ

  ، ٩ًٖٛ ألٟ٪ٍ:ٓخٛ٪ح رخشظَحؽ حإلش٨خى ه٬ٜ حٛ٘ظخرش ُٮ حٛ٪طٰش٧ًذ ا٦ٰٛ ؿ٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء حٌٛٯ٢ 

  ٢ ٢ٟ ر٤خء حٛؤالء.ٛ٘٪٦٣ ح٠ٛظٰٔ -1

ُٮ ُٟخ٤٣خ ٓي ػخهض ٩هَرض ٗؼَٰ ٢ٟ حٌٟٛٞ رٔزذ حٛـ٠ن حٛالٟلي٩ى، ٩هيٝ حالٟظؼخٙ ٜٛشَم،  ٩أل٦٣ -2

ػزخص كْ ٠ٜٛ٪ط٬ ٦ٛ أٍحى ٢ٟ ٩ٍحث٦ ح٠ٛ٪طٮ هَٰ٭ حٛي٣ٰخ ا٩حإلٯِخء ر٘ؼَٰ ٢ٟ حالٛظِحٟخص، ٩حإلش٨خى 

 .٩حٱهَس

٪طٰش؛ أل١ حٛ٪طٰش رخؿالم حٛش٨٪ى ه٬ٜ ٟؼ٠٪١ حٛحألهٌ رٔ٪ٙ ٢ٟ ٓخٙ ٢ٟ ح٨ِٔٛخء أٯؼخ ٨ٛ٩ٌح ٦ٜٗ أ٫ٍ 

 ٩حهلل أهٜٞ. .ٟش٩َؿش رخٛوٜٞ

                                                             
 .594، ٩ٓزٚ حٛٔالٝ: ص6/489ٯ٤لَ: ح٤ٌ٠ٛٮ ٟن حٛشَف حٛ٘زَٰ:  (1)
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 انًثذث انثانث

 اَؼماد انٕصٍح تاإلشاسج

 
ؿَّ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش، ٧٩٪ حٛٔٔٞ حٛؼخ٣ٮ ٢ٟ ٠ٔٓٮ حٛظوزَٰ ح٤ٜٛٔٮ، أال ٧٩ٮ  ٢ألهَٰس ُٮ حٛ٘الٝ هح٥ٌ٧ ح٠ٛلـش 

حِٜٛق ُٮ اكيحع ٤يٟخ حشظَؿ٪ح اشخٍس حألهَّ، ٩ٰٓخ٨ٟخ ٟٔخٝ حٛظوزَٰ حِٜٛلٮ، ُٔي ه٤٠ٜخ ٠ٟخ ٓزْ أ١ ح٨ِٔٛخء ه

حٛؤي، ٩ًٖٛ ألػ٥َ ح٠ٛظَطذ ه٦ٰٜ ُٮ حٛوخٍؽ، ٩ا٠٣خ حشظَؿ٪٥ ُٮ ط٪ٍس حٛؤي ه٦ٰٜ، أٟخ حٛوـِ ه٦٤ ُال شٖ ٯ٤ظٔٚ 

، ٩ر٠خ أ١ حٛزلغ ٤٧خ ُٮ -ٍك٨٠ٞ حهلل طوخ٬ٛ-ا٬ٛ ٩ٓخثٚ أه٫َ، ٗخٛ٘ظخرش ٩حإلشخٍس ٩ٟخ ا٬ٛ ًٖٛ ٠ٟخ ط٤خ٦ٛ٩ ٨ُٔخإ٣خ 

 ٪١ حٛ٘الٝ ُٮ ح٠ٛ٪حػن حٱطٰش:ٟ٪ػ٪م حإلشخٍس، ُٰٔ٘

 «. انُاطك»األٔل: إشاسج غٍش األخشط 

 انثاًَ: إشاسج األخشط، ٔنّ دانراٌ: 

 

 األٔنى: كَّٕ غٍش لادس ػهى انكراتح.

 انثاٍَح: كَّٕ لادسا ػهى انكراتح.

 

 انثانث: إشاسج يؼرمم انهساٌ. 

 ٩ٓؤط٤خ٩ٙ ٗٚ ٩حكيس ٢ٟ ٥ٌ٧ ح٠َِٛىحص رخٛظِظٰٚ، ٩ٗخٱطٮ: 

 : إشاسج غٍش األخشط، أٔ انُاطك: أٔال

٣ٔٚ حر٢ حٛٔـخ١ اؿ٠خم حٛو٠ٜخء ه٬ٜ هيٝ ؿ٪حُ ٩طٰش حإل٣ٔخ١ ح٠ٌٜٛ٪د ه٬ٜ ه٦ٜٔ
(1)

، ٩أٟخ حإل٣ٔخ١ 

 ال؟ كظٚ هالٍ ر٢ٰ حٛو٠ٜخء ه٬ٜ ٓ٪٢ٰٛ:  ٩حٛوخٓٚ حٌٛ٭ ٦ٛ حٛٔيٍس ه٬ٜ حٛ٘الٝ ٨ُٚ طظق ح٣ؤخى ٩طٰظ٦ رخإلشخٍس أ

ح٣ؤخى حٛ٪طٰش رخؿٜش، ال طظق ٦٤ٟ، ٩ال ٯوظي ر٨خ، ٩ْٰٛ ٨ٛخ حػَ ُٮ : ا١ اشخٍس ح٤ٛخؿْ ُٮ انمٕل األٔل

 ػز٪ص حألك٘خٝ. 

٩ا٦ٰٛ ٧ًذ أٗؼَ ح٨ِٔٛخء ٢ٟ حٛل٤ِٰش ٩حٛشخُوٰش ٩حٛل٤خرٜش ٩حِٛٯيٯش
(2)

، ٣٩ٔٚ حر٢ ٓيحٟش حإلؿ٠خم ُٮ أ١ 

٩ال آَحٍ، ُِخٍّ اشخٍس حٛٔخىٍ ه٬ٜ ح٤ٛـْ ال طظق، ُٔخٙ: )٩ال هالٍ ُٮ أ١ اشخٍس حٛٔخىٍ ال طظق ر٨خ ٩طٰش 

حألهَّ؛ أل٦٣ ٰٟئ٩ّ ٢ٟ ٣ـ٦ٔ(
(3)

. 

حإلؿ٠خم ه٬ٜ هيٝ طلش اشخٍس ح٤ٛخؿْ ٦ُٰ ٣لَ، ٤٨ُخٕ ٢ٟ  -ٍك٦٠ حهلل طوخ٬ٛ-: ٩ٟخ ٦ٜٔ٣ حر٢ ٓيحٟش لهد

ح٨ِٔٛخء ٢ٟ حهظزَ حإلشخٍس ٢ٟ ح٤ٛخؿْ، ال٠ٰٓخ أطلخد ح٧ٌ٠ٛذ حٛؼخ٣ٮ، ٠ٗخ ٤ٓؤطٮ ه٦ٰٜ، اال اًح ٓظي رخإلؿ٠خم ٟخ 

 ٗؼَ ح٨ِٔٛخء، ٨ُ٪ ٌٖٗٛ.٧ًذ ا٦ٰٛ أ

 ، ُٔخٛ٪ح: ٩حٓظيٙ حٛـ٨٠٪ٍ ه٬ٜ هيٝ طلش ح٣ؤخى حٛ٪طٰش رخإلشخٍس ٢ٟ ح٤ٛخؿْ

، ٩أٟخ حإلشخٍس ٟن حٛٔيٍس -٠ٗخ َٟ ه٤ٰٜخ–٪ٝ ٟٔخ٨ٟخ ٢ٟ حٛ٘ظخرش ٔرؤ١ حألطٚ ُٮ ا٣شخث٨خ حٛوزخٍس، أ٩ ٟخ ٯ

شخٍس ٢ٟ ح٤ٛخؿْ رخؿٜش ُٮ ٩طٰش ه٬ٜ حِٜٛق ُوزغ ال طظق اال ُٮ كخالص، ٠ٗخ ٧ًَٗخ حر٢ ٣ـٰٞ، ُٔخٙ: )حإل

٧ًَٰ٩خ، اال ُٮ حإلُظخء ٩حإلَٓحٍ رخ٤ٛٔذ ٩حإلٓالٝ ٩حَِٛ٘(
(4)

. 

٩ا٬ٛ ٧ٌح ٧ًذ حإلٟخٝ حٰٛٔ٪ؿٮ أٯؼخ، ُز٢ٰ كخالص طظق رخإلشخٍس ٢ٟ ح٤ٛخؿْ، ُٔخٙ: ٩أٟخ حٛٔخىٍ ه٬ٜ 

 ح٤ٛـْ ُبشخٍط٦ ٌٛ٪، اال ُٮ ط٪ٍ: 

 ٩ٌٗح ح٠ِٛظٮ. ُٮ ٩ٍحٯش حٛليٯغ، ٤ٗـ٦ٔ، حٛشٰنحأل٬ٛ٩: اشخٍس 

 حٛؼخ٣ٰش: أٟخ١ حِٛ٘خٍ، ٯ٤ؤي رخإلشخٍس طٌٰٜزخ ٛل٢ٔ حٛيٟخء. 

 حٛؼخٛؼش: اًح ٜٓٞ ه٦ٰٜ ُٮ حٛظالس ٯَى رخإلشخٍس. 

                                                             
 .3/1386حإل٤ٓخم ُٮ ٟٔخثٚ حإلؿ٠خم، حر٢ حٛٔـخ١:  (1)

، ُٮ ٓ٪حهي ٩َُ٩م 392، ٩حألشزخ٥ ٩ح٤ٛلخثَ، ٰٜٛٔ٪ؿٮ: ص6/64، ٨٣٩خٯش ح٠ٛلظخؽ: ٩299ح٤ٛلخثَ، الر٢ ٣ـٰٞ: صٯ٤لَ: حألشزخ٥  (2)

 .6/464، ٩حٛزلَ حِٛهخٍ: 6/420. ٩ح٤ٌ٠ٛٮ: 3حٛشخُوٰش، ٛإلٟخٝ أرٮ حِٛؼٚ ؿالٙ حٛيٯ٢ حٰٛٔ٪ؿٮ، ىحٍ حَِٛ٘، ؽ

 .529، 6/421ٯ٤لَ: ح٤ٌ٠ٛٮ ٟن حٛشَف حٛ٘زَٰ الر٢ ٓيحٟش:  (3)

 .299حألشزخ٥ ٩ح٤ٛلخثَ، الر٢ ٣ـٰٞ حٛل٤ِٮ: ص (4)
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حَٛحروش: ٓخٙ أ٣ض ؿخْٛ، ٩أشخٍ رؤطزو٢ٰ أ٩ ػالع ٩ٓظي، ٩ٓن ٟخ أشخٍ ر٦
(1)

. ٩كٰغ ؿٜزض حإلشخٍس ٢ٟ 

زلش ُٮ حٛظش٨ي، ٩حإلشخٍس ا٬ٛ حٛلـَ حألٓ٪ى، ٩ح٢َٗٛ ح٠ٰٛخ٣ٮ ح٤ٛخؿْ ٥ًَٰ٩ ٛٞ ٯٔٞ ٟٔخ٨ٟخ شٮء، ٗخإلشخٍس رخ٠ٛٔ

ه٤ي حٛوـِ ه٢ حالٓظالٝ
(2)

. 

ا١ حإلشخٍس ُٮ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش طلٰلش ٯوظي ر٨خ كظ٬ ٢ٟ حٛٔخىٍ ه٬ٜ ح٤ٛـْ، اًح ٗخ٣ض : انمٕل انثاًَ

طَٯلش ىحٛش ه٬ٜ ح٠َٛحى. ٩ا٦ٰٛ ٧ًذ ح٠ٛخٰٛ٘ش
(3)

. 

٬ ًٖٛ ُٮ ٟوَع ٗال٤ٟخ ه٬ٜ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش رخٛ٘ظخرش. ٓخٙ ٩ٓي َٟص ه٤ٰٜخ روغ هزخٍحط٨ٞ حٛيحٛش هٜ

حٛوالٟش حٛوَشٮ ه٬ٜ ٟوظظَ ٰٓي٭ هٰٜٚ، ٧٩٪ ٯظٜ٘ٞ ه٬ٜ أٍٗخ١ حٛ٪طٰش ٟخ ٣ظ٦: )٧ٌح ح٢َٗٛ حٛؼخٛغ، ٧٩٪ 

حٛظٌٰش، ٩ح٠ٛو٬٤ أ١ حٛ٪طٰش ط٘٪١ رِٜق طَٯق، ٗؤ٩طٰض، ٩ط٘٪١ رِٜق ًَٰ طَٯق ٯ٨ِٞ ٢ٟ اٍحىس حٛ٪طٰش، 

٩ٛ٪ ٢ٟ حٛٔخىٍ، هالُخ الر٢ شوزخ١(ٗخإلشخٍس ٩كخ٥َ٧، 
(4)

.  

٩ٓخٙ حٛوالٟش حٛيٍىٯَ ُٮ شَك٦: )٩ًَٗ ح٢َٗٛ حٛؼخٛغ رٔ٪٦ٛ: رِٜق ٯيٙ أ٩ اشخٍس ٠٨ِٟش ٩ٛ٪ ٢ٟ حٛٔخىٍ 

ه٬ٜ ح٤ٛـْ(
(5)

. 

ُو٤ي ٧ًَٗٞ حإلشخٍس ٟن حِٜٛق ُٮ ؿ٪حُ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش ٢ٟ حٛٔخىٍ ه٬ٜ ح٤ٛـْ ٯيٙ ه٬ٜ حهظزخ٧ٍخ ٩طلش 

ر٨خ ؿخ٠ٛخ ٧ٮ ٠٨ِٟش ىحٛش ه٬ٜ ح٠َٛحى، ُظٔ٪ٝ ٟٔخٝ حٛوزخٍس، ٨ٛ٩خ حألػَ ُٮ ػز٪ص حألك٘خٝ ح٠ٛظَطزش ا٣شخء هٔي حٛ٪طٰش 

 ٧ٌح أ٩اًل. ه٨ٰٜخ، ٗخٛوزخٍس ٩حٛ٘ظخرش، 

٢ٟ أى٩حص حٛظوزَٰ سأل١ حإلشخٍس أىحػخ٣ًٰخ: ٩
(6)

. 

حٛظزَهخص  ٩ر٨ٌح ٯٔ٪٭ ح٠ٛخٰٛ٘ش ر٢ٰ حٛوزخٍس ٩حإلشخٍس ُٮ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش؛ أل٨٣ٞ ٯظ٪ٓو٪١ ُٮ رخد

٩حٛ٪طٰش ٩حكيس ٨٤ٟخ
(7)

. 

 : انرشجٍخ

٤خؿْ، أ١ ٟخ ٧ًذ ٩حٌٛ٭ ٯزي٩ ٛٮ روي هَع حٛٔ٪٢ٰٛ حٛٔخر٢ٰٔ ُٮ ٟٔؤٛش ح٣ؤخى حٛ٪طٰش رخإلشخٍس ٢ٟ حٛ

ا٦ٰٛ ؿ٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء ٢ٟ هيٝ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش رخإلشخٍس ٢٠ٛ ٦ٛ حٛٔيٍس ه٬ٜ حٛ٘الٝ ٧٪ حَٛحؿق ُٮ ٟٔؤٛظ٤خ ٥ٌ٧؛ ٩ًٖٛ 

خء حٛ٪طٰش ٧٪ حٛوزخٍس، أ٩ ٟخ ٯٔ٪ٝ ٟٔخ٨ٟخ، ٧٩ٮ حٛ٘ظخرش حٛظٮ هي٧خ روغ ح٨ِٔٛخء أٓ٪٫ ٢ٟ أل١ حألطٚ ُٮ ا٣ش

 حٛوزخٍس ُٮ حإلػزخص، ٩أىٙ ه٬ٜ ح٠ٛٔظ٪ى، ٛ٪٩ٍى ح٤ٛظ٪ص حٛشَهٰش ٨ُٰخ.

٩حشظَحؽ حِٜٛق ُٮ طلش حٛؤ٪ى ى١٩ ٥ًَٰ ا٠٣خ ٯشظَؽ ُٮ ط٪ٍس حٛٔيٍس ه٦ٰٜ، ُبًح ح٣ظِض حٛٔيٍس ٯ٤ظٔٚ 

٪ٙ رـ٪حُ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش رخإلشخٍس ٟن حٛٔيٍس ه٬ٜ حِٜٛق ٩حٛ٘ظخرش، ال ٟزٍَ ٩ال ٟٔ٪ى ٦ٛ، ٩حهلل ا٬ٛ حٛزيٙ، ٩حٛٔ

 طوخ٬ٛ أهٜٞ.

 «غٍش انمادس ػهى انكراتح»ثاٍَا: ) أ ( إشاسج األخشط 

ٍك٨٠ٞ -٩أٟخ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش رخإلشخٍس ٢ٟ ٓزٚ حألهَّ حٌٛ٭ ال ٯوٍَ حٛ٘ظخرش، ُٔي أؿ٠ن ؿ٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء 

ه٬ٜ طلظ٨خ ٩ٰٓخ٨ٟخ ٟٔخٝ حٛظوزَٰ حِٜٛلٮ ُٮ حٛ٪طٰش ٩ػز٪ص حألك٘خٝ ر٨خ، شَٯـش أ١ ٯ٨ِٞ ٨٤ٟخ أ٦٣  -حهلل طوخ٬ٛ

 ٯَٯي حٛ٪طٰش ِٛٯي أ٩ ٛو٠َ. 

٩ا٬ٛ ٧ٌح ٧ًذ حٛل٤ِٰش ٩ح٠ٛخٰٛ٘ش ٩حٛشخُوٰش ٩حٛل٤خرٜش ٩حِٛٯيٯش ٩حإلٟخٰٟش
(8)

. 

٬ اشخٍس حألهَّ، ٓخٙ حٛٔخػٮ ػٞ ر٢ٰ ٤ٛخ روغ ح٨ِٔٛخء حٛوالٟخص حٛظٮ ٣ٔظـٰن ٢ٟ هال٨ٛخ حٛظوٍَ هٜ

 ُحى٥: ٩حٌٛ٭ ٯؤطٮ ٢ٟ حألهَّ ٩ٟوظٔٚ حٜٛٔخ١ ه٬ٜ ٣٪ه٢ٰ:

 حأل٩ٙ: ٟخ ٯ٘٪١ ًٖٛ ٦٤ٟ ىالٛش إل٣٘خٍ، ٟؼٚ: أ١ ٯلَٕ ٍأ٦ٓ هَػخ. 

«٣وٞ»حٛؼخ٣ٮ: ٟخ ٯ٘٪١ ٦٤ٟ ىالٛش حإلَٓحٍ، رؤ١ ٯلَٕ ٍأ٦ٓ ؿ٪ال، اًح ٗخ١ ًٖٛ ٟو٨٪ىح ٦٤ٟ ُٮ 
(1)

. 

                                                             
 .392حألشزخ٥ ٩ح٤ٛلخثَ، ٰٜٛٔ٪ؿٮ: ص (1)

 ٯ٤لَ: ح٠ٛظيٍ ٦ِٔ٣. (2)

 .6/366، ٩ٟ٪ح٧ذ حٛـٰٜٚ: 8/169كخشٰش حٛوَشٮ:  (3)

 .8/169كخشٰش حٛوَشٮ: ( 4)

 .4/423حٛشَف حٛ٘زَٰ ٜٛيٍىٯَ ٟن كخشٰش حٛيٓ٪ٓٮ ه٦ٰٜ:  (5)
 .6/366ٟ٪ح٧ذ حٛـٰٜٚ:  (6)

 .23ٯ٤لَ: أك٘خٝ حألَٓس ُٮ ح٦ِٔٛ حإلٓالٟٮ: ص (7)

ٝ، ٩ح٠ٛزٔ٪ؽ، َٜٛٔهٔٮ: 1986-٧ـ1406، 1، حإلٟخٝ ٟل٠ي ر٢ حٛل٢ٔ حٛشٰزخ٣ٮ، هخٛٞ حٛ٘ظذ، ؽ533ٯ٤لَ: حٛـخٟن حٛظٌَٰ: ص (8)

خٛز٢ٰ: 8/165، ٩كخشٰش حٛوَشٮ: ٩6/366ٟخ روي٧خ، ٟ٪ح٧ذ حٛـٰٜٚ:  27/144 ، 6/64: ، ٨٣٩خٯش ح٠ٛلظخؽ6/98، ٩ٍ٩ػش حـٛ

، ٩أك٘خٝ 6/254، ٦ُٔ٩ حإلٟخٝ ؿوَِ حٛظخىّ: 6/464، ٩حٛزلَ حِٛهخٍ: 331، ٩ح٩َٛع ح٠َٛرن: ص٩6/420ح٤ٌ٠ٛٮ ٟن حٛشَف: 

 .5، ٩شَف ٓخ٣٪١ حٛ٪طٰش: ص23حألَٓس ُٮ ح٦ِٔٛ حإلٓالٟٮ: ص
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أ٩ حإل٣٘خٍ أ٩ ٧ًَٰخ، ٩ا٠٣خ ٯ٢٘٠ أ١ ط٘٪١  ّ ُٮ كَٗش حَٛأّ ُٔؾ ُٮ حإلَٓح٢ٍ٘ٛ ال ط٤لظَ اشخٍس حألهَ

ر٧ٌَٰخ ٢ٟ حإلشخٍحص حأله٫َ ُٮ كَٗخط٦، ال٠ٰٓخ اًح ٗخ١ ٯوٍَ ًٖٛ ٦٤ٟ، أ٩ ٢ٟ ٧٪ َٓٯذ ه٦ٰٜ ٢ٟ حأل٧ٚ 

 أ١ ٯز٨٤ٰخ اًح حٓظِٜٝ حألَٟ ٛالؿالم ه٬ٜ َٟحى٥.  ٧ًَٰ٩ٞ

حٛٔخػٮ اشخٍط٦، ٩اال ٯ٤زٌٮ  خٍط٦ رلخؿذ، أ٩ ٯي أ٩ ًَٰ ًٖٛ، اًح هٍَٓخٙ حر٢ هخريٯ٢: )٩اٯ٠خء حألهَّ، أ٭ اش

أ١ ٯٔظوزَ ٢٠ٟ ٯو٨َُخ ٢ٟ اه٪ح٦٣، ٩أطيٓخث٦ ٩ؿَٰح٦٣... ٩ٯ٤زٌٮ أ١ ٯ٘٪١ هيال ٟٔز٪ٙ حٛٔ٪ٙ، أل١ حِٛخْٓ ال ٓ٪ٙ 

)٦ٛ
(2)

. 

طظَُخط٦، ٠ٗخ ٯ٫َ ٧ٌح  ػٞ ا١ اٯ٠خء حألهَّ أ٩ اشخٍط٦ ٧ٮ ٗخٛزٰخ١ رخٜٛٔخ١، ٟوظزَس ٩ٓخث٠ش ٟٔخٝ حٛوزخٍس ُٮ ٗٚ

 أث٠ش ح٠ٌٛح٧ذ حإلٓالٰٟش، ٩اٰٖٛ روغ ٥ٌ٧ ح٤ٛظ٪ص: 

: )أهَّ ٯ٘ظذ ٗظخرخ، أ٩ ٯ٪ٟت رَأ٦ٓ اٯ٠خء ٯوٍَ، ُب٦٣ ٯـ٪ُ -ٍك٦٠ حهلل-ٓخٙ حإلٟخٝ ٟل٠ي ر٢ حٛل٢ٔ حٛشٰزخ٣ٮ 

٦ٛ(ال ٯلي ٩ ،٣٘خك٦، ٩ؿال٦ٓ، ٩هظ٦ٔ، ٩رٰو٦، ٩شَحإ٥، ٩ٯٔظض ٦٤ٟ
(3)

. 

حإلشخٍس: )حإلشخٍس ٢ٟ حألهَّ ٟوظزَس ٩ٓخث٠ش ٟٔخٝ حٛوزخٍس ُٮ ٗٚ شٮء، ٢ٟ رٰن، ٓخٙ حر٢ ٣ـٰٞ ُٮ أك٘خٝ 

٩اؿخٍس، ٧٩زش، ٢٧ٍ٩، ٣٩٘خف، ٩ؿالّ، ٩هظخّ، ٩ارَحء، ٩آَحٍ، ٩ٓظخص(
(4)

. 

٩ٓخٙ ح٤ًَٰ٠ٛخ٣ٮ روي أ١ ًَٗ اٯ٠خء حألهَّ ٩أ٦٣ ٯـ٪ُ ر٦ ٣٘خك٦، ٩ؿال٦ٓ، ٩هظخ٦ٓ... حٛن: )٩أٟخ حإلشخٍس ُـوٜض 

رِٜق ى١٩ ِٛق، ألهَّ، ُٮ كْ ٥ٌ٧ حألك٘خٝ ٜٛلخؿش ا٬ٛ ًٖٛ؛ أل٨٣خ ٢ٟ كٔ٪ّ حٛوزخى، ٩ال طوظض كـش ُٮ كْ ح

٩ٓي طؼزض ري١٩ ِٛق، ٩حٛٔظخص كْ حٛوزي أٯؼخ، ٩ال كخؿش ا٬ٛ حٛلي٩ى؛ أل٨٣خ كْ حهلل طوخ٬ٛ، ٩أل٨٣خ طيٍأ 

رخٛشز٨خص(
(5)

. 

خٝ ٟل٠ي ر٢ حٛل٢ٔ حٛشٰزخ٣ٮ ٍك٦٠ حهلل طوخ٬ٛ ُٮ ٯلي ٦ٛ، ٠ٗخ أشخٍ ا٬ٛ ٧ٌح حإلٟٯَٯي رٌٖٛ أ١ حألهَّ ال ٯلي ٩ال 

 ٓ٪٦ٛ ح٠ٛظٔيٝ.

ّ ه٬ٜ ٟخ : ٛٞ طوظزَ اشخٍس حألهَّ ُٮ حٛلي٩ى؛ أل٨٣خ كْ حهلل طوخ٬ٛ، ٢٘ٛ حهظزَص اشخٍط٦ ُٮ حٛـالٔاػرشض

أٯؼخ ٢ٟ كٔ٪ّ حهلل طوخ٬ٛ؛ أل١ ٦ُٰ طلَٯٞ حَِٛؽ، ٧٩٪ كْ حهلل  -أ٭ حٛـالّ-طَف ر٦ ُٮ ٩ػن ح٠ٛٔؤٛش، ٧٩٪ 

 ٬ٛ، ٨ٌٛح ٛٞ طشظَؽ حٛيه٪٫ ُٮ حٛش٨خىس ه٦ٰٜ رخالطِخّ. طوخ

: ْٰٛ حٛـالّ ٢ٟ كٔ٪ّ حهلل طوخ٬ٛ حٛظَُش، رٚ ٦ُٰ كْ حٛوزي أٯؼخ ٛظوْٜ كْ ح٩ِٛؿ٢ٰ ر٦، ُـخُ أ١ ٯ٘٪١ ٔأجٍة

 ٟيحٍ حٛٔ٪ٙ أ٨٣خ ٢ٟ كٔ٪ّ حٛوزخى ه٬ٜ ًٖٛ.

٦ُٰ، أال ٯ٫َ أ١ اشخٍط٦ ال ط٘٪١  : ٟـَى طلْٔ كْ حٛوزي ُٮ شٮء ال ٯِ٘ٮ ُٮ ٗ٪١ اشخٍس حألهَّ كـشٔذؼمة

كـش ُٮ كْ كي حٌٍٛٔ ٟن أ١ ٦ُٰ كْ حٛوزي، ٧٩٪ ىُن حٛوخٍ ه٢ ح٩ٌٔ٠ٍٛ، ٠ٗخ أ١ ٦ُٰ كْ حهلل طوخ٬ٛ، رٚ الري ُٮ 

ش ٢ٟ أ١ ٯ٘٪١ حٛل٘ٞ ٢ٟ كٔ٪ّ حٛوزخى ُٔؾ، أ٩ ٠ٟخ ًٜذ ٦ُٰ كْ حٛوزي ه٬ٜ كْ حهلل طوخ٬ٛ ٗ٪١ اشخٍط٦ كـ

هلل طوخ٬ٛ ه٬ٜ كْ حٛوزي ٗلي حٌٍٛٔ ه٤ي هخٟش ه٠ٜخث٤خ ه٬ٜ ٟخ هٍَ ُٮ ٗخٛٔظخص، ال ٠ٟخ ًٜذ ٦ُٰ كْ ح

ٟ٪ػو٦، ٩ٗ٪١ حٛـالّ ٠ٟخ ًٜذ ٦ُٰ كْ حٛوزي ه٬ٜ كْ حهلل طوخ٬ٛ ٤٠ٟ٪م
(6)

. 

٢ٟ٩ ٣ظ٪ص ح٨ِٔٛخء حأله٫َ حٛيحٛش ه٬ٜ حهظزخٍ اشخٍس حألهَّ ٩اٯ٠خإ٥، ٩أ١ ٨ٛخ ك٘ٞ حٛوزخٍس ُٮ ٗٚ طظَُخط٦، 

ربشخٍس حألهَّ اؿ٠خهخ،  -أ٭ حٛ٪طٰش–ٓخٙ حإلٟخٝ أك٠ي ر٢ ح٠َٛطؼ٬ حِٛٯي٭: )٩طظق  ٟخ ٧ًذ ا٦ٰٛ أث٠ش حِٛٯيٯش،

ٗؤ٪ى٥(
(7)

. 

٤٧٩خ الري ٢ٟ حإلشخٍس ا٬ٛ أ١ ح٤ٛخكَ ُٮ هزخٍحص ح٨ِٔٛخء حٌٛٯ٢ ط٠ٜ٘٪ح ك٪ٙ اشخٍس حألهَّ ٯـي أ٨٣ٞ ٯشظَؿ٪١ ُٮ 

ٛش ه٬ٜ َٟحى٥، ٩اال ال طٔزٚ ٦٤ٟ، حإلشخٍس أ١ ط٘٪١ ٟوٜ٪ٟش ٩ٟو٩َُش ٩ٟو٨٪ىس ٢ٟ ٓزٚ حألهَّ، ٠٨ِٟ٩ش، ٩ىح

 ٩رخٛظخٛٮ طزـٚ ح٠ٛوخٟٜش حٛظٮ أٍحى أ١ ٯ٪ٓو٨خ ُٮ هٔ٪ى٥ ٩طظَُخط٦.

٩ا٬ٛ ٧ٌح أشخٍ روغ ح٨ِٔٛخء، ٓخٙ حر٢ ٓيحٟش ح٠ٛٔيٓٮ: )٩طظق ٩طٰش حألهَّ اًح ٠٨ُض اشخٍط٦؛ أل٨٣خ أ٠ٰٓض 

(ٟٔخٝ ٣ـ٦ٔ ُٮ ؿال٦ٓ ٩ٛوخ٦٣ ٠٧ًَٰ٩خ، ُب١ ٛٞ ط٨ِٞ اشخٍط٦ ُال ك٘ٞ ٨ٛخ
(8)

. 

                                                                                                                                                                              
 .10/524ط٠ٜ٘ش شَف ُظق حٛٔيٯَ:  (1)

 .10/460كخشٰش حر٢ هخريٯ٢:  (2)
 .533زخ٣ٮ: صحٛـخٟن حٛظٌَٰ، ٜٛشٰ (3)

 .351حألشزخ٥ ٩ح٤ٛلخثَ، الر٢ ٣ـٰٞ: ص (4)

 .3/446، ٩ح٤ٛٔخٯش رشَف ُظق حٛو٤خٯش: 2/734، ٩ٯ٤لَ: ٟـ٠ن حأل٨٣َ شَف ٟٜظ٬ٔ حألرلَ: 10/525ح٨ٛيحٯش ر٨خٟش حِٛظق:  (5)

 .10/525ٯ٤لَ: ح٨ٛيحٯش ٟن شَكٮ حٛو٤خٯش ٩ُظق حٛٔيٯَ ه٨ٰٜخ:  (6)

 .٠6/464خء حألٟظخٍ: حٛزلَ حِٛهخٍ حٛـخٟن ٠ٌٛح٧ذ هٜ (7)

 .6/529ح٤ٌ٠ٛٮ الر٢ ٓيحٟش:  (8)
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٩ٓخٙ حر٢ ٣ـٰٞ: )٩الري ُٮ اشخٍس حألهَّ ٢ٟ أ١ ط٘٪١ ٟو٨٪ىس، ٩اال ال طوظزَ(
(1)

، ٩ٓخٙ حٛوالٟش حٛوَشٮ: )ٯظلْٔ 

٢ٍٗ حٛ٪طٰش ٢ٟ حألهَّ ربشخٍط٦ ح٠٨ِ٠ٛش(
(2)

. 

ر٢ٰ أ١ ط٘٪١ اشخٍس حألهَّ ٠٨ِٟش ٠َٜٛحى  -ٍك٨٠ٞ حهلل طوخ٬ٛ-٩حٌٛ٭ ٯل٨َ ٤ٛخ أٯؼخ أ٦٣ ال َُّ ه٤ي ح٨ِٔٛخء 

 ٨خ، أ٩ رخَٛٔحث٢ حٛيحٛش ه٬ٜ ٨٠٨ُخ، ٩طٔظوزَ ٥ًَٰ ٠ٗخ أشخٍ ا٬ٛ ٧ٌح حر٢ هخريٯ٢ ُٮ ٓ٪٦ٛ ح٠ٛظٔيٝ. ر٤ِٔ

٩ا٬ٛ ٧ٌح ٧ًذ روغ حٛل٤ِٰش ا٬ٛ ٩ؿ٪د حٓظَح١ حإلشخٍس ٢ٟ حألهَّ رظظ٪ٯظ٦ ٰٛظٞ ٣ِٮ ٟخ ٓي ٯ٘٪١ ٨ُٰخ ٢ٟ 

٩ال ٯو٬ِ أ١ ح٠َٛحى رخإلشخٍس حٛظٮ ٯٔن ؿ٨خٛش، ٠ٗخ أشخٍ ا٬ٛ ٧ٌح ح٠ٛو٬٤ حٛوالٟش ٓخػٮ ُحى٥ ٢ٟ حٛـالّ، رٔ٪٦ٛ: )

ر٨خ ؿال٦ٓ حإلشخٍس ح٣٩َٔ٠ٛش رظظ٪ٯض ٦٤ٟ؛ أل١ حٛوخىس ٦٤ٟ ًٖٛ، ُ٘خ٣ض رٰخ٣خ ٠ٛخ أؿ٦ٜ٠ حألهَّ(
(3)

. 

٧ً٩ذ روغ أث٠ش حٛشخُوٰش ا٬ٛ أ١ اشخٍس حألهَّ ٠ٔٔ٤ٟش ه٬ٜ اشخٍس طَٯلش ٤ٌٰٟش ه٢ ح٤ٰٛش، ٧٩ٮ حٛظٮ ٯ٨ِٞ 

حِٛـ٤ش  ٩ًوظض ر٨ِٞ ح٠ٛٔظ٪ى ر٨خ خٯش ِٟظَٔس ا٬ٛ ح٤ٰٛش، ٧٩ٮ حٛظٮ ٯ٬ٛ ٨٤ٟ٤ٗخ ٗٚ ٩حَٓ ه٨ٰٜخ، ٩اح٠ٛٔظ٪ى 

٩حٌٛٗخء
(4)

. 

 ْزا، ٔاسرذل انجًٕٓس تأدنح َمهٍح ٔػمهٍح ػهى اػرثاس اإلشاسج يٍ األخشط ٔاالػرذاد تٓا، َزكش يُٓا: 

ال١ أُ: )أ١ ٯ٨٪ىٯخ ٍّع ٍأّ ؿخٍٯش ر٢ٰ كـَٯ٢، ُٰٔٚ ٨ٛخ ٢ٟ ُوٚ رٖ؟ ٟخ ٩ٍى ه٢ ٰٓي٣خ أ٣ْ  .1

 أ٩ ُال١؟ كظ٬ ٠ٓٮ ح٨ٰٛ٪ى٭، ُؤ٩ٟؤص رَأ٨ٓخ، ُـٮء ر٦، ُٜٞ ٯِٙ ر٦ كظ٬ حهظٍَ، ُؤَٟ ح٤ٛزٮ 

َُع ٍأ٦ٓ رخٛلـخٍس(
(5)

. 

حهظزَ حإلشخٍس ٨٤ٟخ، ٩ؿو٨ٜخ ٗيه٪ح٧خ ٩هْٜ حٛل٘ٞ ر٨خ ٩ؿ٦ حٛيالٛش: أ١ ح٤ٛزٮ 
(6)

. 

ٗ٘ظز٦ ا٬ٛ ٟٜ٪ٕ حٛي٩ٙ  ٠ٗخ أى٫ ٟخ ٩ؿذ ه٦ٰٜ رخٛوزخٍس، ٠ٗ٩خ أى٫ ٟخ ه٦ٰٜ رخٛ٘ظخرش أ١ ح٤ٛزٮ  .2

((حٛش٨َ ٧ٌ٘ح، ٧٩ٌ٘ح، ٧٩ٌ٘ح): )٨َٛٓٚ ٥ًَٰ٩، أى٫ ٟخ ه٦ٰٜ رخإلشخٍس أٯؼخ، ُٔخٙ 
(7)(8)

. 

كظٚ حالطِخّ ه٬ٜ طلش حٛ٘ظخرش ُٮ حٛ٪طٰش رخ٤ٛٔزش ٌٜٛخثذ، ٩ح٠ٛـ٪ُ ُٮ كْ حٌٛخثذ حٛوـِ، ٧٩٪  .3

ُٮ كخٙ حٌٛخثذ ُٮ كْ حألهَّ أك٨َ ٩أِٛٝ ٦٤ٟ ُٮ كْ حٌٛخثذ؛ أل١ حٛلخ٧َ  -أ٭ حٛوـِ–

حٛ٘ظخد ُٮ كْ حٌٛخثذ ُٮ ػز٪ص  َِٚزحٛلؼ٪ٍ ٩حٛلخ٧َ ٢ٟ كخٙ حألهَّ هيٝ ٩ُحٙ ه٦َٓ، ٠ُٜخ ُٓ

حألك٘خٝ ٟن ٍؿخء حٛلؼ٪ٍ، ُأل١ ٯٔزٚ ُٮ كْ حألهَّ ٟن حٰٛؤّ ه٢ ٩ُحٙ حٛوَّ أ٬ٛ٩
(9)

. 

٢ آػخٍ ا٠٣خ ٯلظٚ رآػخٍ حألٓالٝ، ٧٩ٮ ٤ِٟظٜش ه -ح٣ؤخى حٛ٪طٰش ُٮ أ٭–٩أل١ حٛوٜٞ رخٛ٘ظخرش  .4

ح٠ٛظٜ٘ٞ، ٩أٟخ حٛوٜٞ رخإلشخٍس ُلخطٚ ر٠خ ٧٪ ٟظظٚ رخ٠ٛظٜ٘ٞ، ٧٩٪ اشخٍط٦ رٰي٥ أ٩ رَأ٦ٓ، ٩ح٠ٛظظٚ 

رخ٠ٛظٜ٘ٞ أَٓد ا٦ٰٛ ٢ٟ ح٤٠ِٛظٚ ه٦٤، ُ٘خ١ أ٬ٛ٩ رخالهظزخٍ
(10)

 . 

5.  

 «هى انكراتحانمادس ػ»ب. إشاسج األخشط 

حٛٔيٍس ه٬ٜ حٛ٘ظخرش ٟوظزَس ٩ٓخث٠ش  ٦ٛ خء ه٬ٜ أ١ اشخٍس حألهَّ حٌٛ٭ ْٰٛه٤٠ٜخ ٠ُٰخ ٟؼ٬ حطِخّ ح٨ِٔٛ

ٟٔخٝ حٛوزخٍس ُٮ ٗٚ طظَُخط٦ ٛألىٛش ح٤ٰٜٛٔش ٩حٛؤٰٜش حٛظٮ طئٯي ًٖٛ. ٩أٟخ اًح ٗخ١ حألهَّ ٓخىٍح ه٬ٜ حٛ٘ظخرش ٨ُٚ 

ٯوظي ر٨خ ٗخإلشخٍس ٦٤ٟ؟ ُٰظٔخ٩ٯخ١ أٝ طٔيٝ اكيح٠٧خ ه٬ٜ حأله٫َ؟ كظٚ هالٍ ر٢ٰ ح٨ِٔٛخء ُٮ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش، ُ٘خ١ 

 ٩ح٨ُٔٞ ُٮ ا٣شخء حٛ٪طٰش ٓ٪ال١: ٜٛل٤ِٰش ٢ٟ٩

: ال ٯظق ا٣شخء هٔي حٛ٪طٰش رخإلشخٍس ٢ٟ ٓزٚ حألهَّ، اًح ٗخ١ ٓخىٍح ه٬ٜ حٛ٘ظخرش، ٧٩ٮ انمٕل األٔل

ل٤ِٰش٩ٍحٯش حألطٚ ه٤ي حٛ
(11)

حشظَؿ٪ح هيٝ  -أ٭ حٛشخُوٰش–، ٩ر٦ ٓخٙ روغ حٛشخُوٰش، ٩روغ حإلٟخٰٟش، اال أ٨٣ٞ 

٨خ شَؿخ ُٮ ٓز٪ٙ حٛ٘ظخرش ٦٤ٟاٟ٘خ١ حإلشخٍس ح٠٨ِ٠ٛش ٩حٛٔيٍس هٰٜ
(1)

 ، 

                                                             
 .351حألشزخ٥ ٩ح٤ٛلخثَ، الر٢ ٣ـٰٞ: ص (1)

 .5/411كخشٰش حٛوَشٮ:  (2)

 .3/492ٯ٤لَ: ح٨ٛيحٯش ٟن ط٠ٜ٘ش شَف ُظق حٛٔيٯَ:  (3)

 .391ٯ٤لَ: حألشزخ٥ ٩ح٤ٛلخثَ، ٰٜٛٔ٪ؿٮ: ص (4)

 ٝ.2000-٧ـ1420، 1( رخد اًح أ٩ٟؤ ح٠َٛٯغ رَأ٦ٓ، ىحٍ حَِٛ٘، ؽ2746رَٓٞ ) 6/23طلٰق حٛزوخٍ٭ رشَف ُظق حٛزخٍ٭:  (5)

 .6/464ٯ٤لَ: حٛزلَ حِٛهخٍ:  (6)
 (، ٗظخد حٛظ٪ٝ، رخد ٩ؿ٪د ط٪ٝ ٍٟؼخ١ َٛإٯش ح٨ٛالٙ.1080رَٓٞ ) 2/579طلٰق ٟٜٔٞ:  (7)

 .3/446ٯ٤لَ: ُظق رخد حٛو٤خٯش رشَف ح٤ٛٔخٯش:  (8)

 .10/525ُظق حٛٔيٯَ ه٨ٰٜخ: ٯ٤لَ: ح٨ٛيحٯش ٟن شَكٮ حٛو٤خٯش ٩ط٠ٜ٘ش  (9)

 .10/527ٯ٤لَ: ح٨ٛيحٯش ٟن شَكٮ حٛو٤خٯش ٩ط٠ٜ٘ش ُظق حٛٔيٯَ ه٨ٰٜخ:  (10)

٢ٟ ٗظذ حإلٟخٝ ح٠ٛـظ٨ي حَٛرخ٣ٮ ٟل٠ي ر٢ حٛل٢ٔ حٛشٰزخ٣ٮ حٛٔظش حٛظٮ ٨ُٰخ ٟٔخثٚ حألط٪ٙ، ٧٩ٮ « حٛـخٟن حٛظٌَٰ»٩« حألطٚ» (11)

 ٝ.1986، 1، ح٤ٜ٘ٛ٪٭، هخٛٞ حٛ٘ظذ، ؽ17َف حٛـخٟن حٛظٌَٰ: صٟٔخثٚ كخ٧َ ح٩َٛحٯش، ٯ٤لَ: ٟٔيٟش ح٤ٛخُن حٛ٘زَٰ ش
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 ٔاسرذنٕا نزنك تاَذً: 

 ٟن حٛ٘ظخرش ُٰٜٔض رشٮء. -أ٭ حإلشخٍس–أل١ حٛ٘ظخرش أ٬ٛ٩ ٢ٟ حإلشخٍس ه٬ٜ حإلٍحىس، ٩٩ؿ٪ى٧خ  .1

٩ٓخٛ٪ح ُٮ ؿال٦ٓ: اًح ٗخ١ ٯل٢ٔ حٛ٘ظخرش، ال ٯٔن ؿال٦ٓ رخإلشخٍس، ال٣يُخم حٛؼ٩ٍَس ر٠خ ٧٪ أىٙ  .2

ه٬ٜ ح٠َٛحى ٢ٟ حإلشخٍس
(2)

. 

ٓخٙ حٛشٰن ٠ٰٜٓخ١ حٛـ٠ٚ: )٩ٯ٤ؤي ٣٘خف حألهَّ ربشخٍط٦ حٛظٮ ال طوظض ر٨٠٨ِخ حِٛـ٢، ٩ٌٗح ر٘ظخرظ٦ 

ه٬ٜ ٟخ ُٮ ح٠ٛـ٠٪م، ٧٩٪ ٟل٠٪ٙ ه٬ٜ ٟخ اًح ٛٞ ط٢٘ ٦ٛ اشخٍس ٠٨ِٟش(
(3)

. 

٠َٛٗزش : رؤ١ حألهَّ حٛؤٜٮ ال ٯوٍَ حٛ٘ظخرش، ٩ال ٯ٢٘٠ طو٦َُ اٯخ٧خ، أل٨٣خ ربُحء حألِٛخف حْزا، ٔاػرشض تؼضٓى

 ٢ٟ حٛل٩ٍَ، ٧٩٪ ال ٯ٤ـْ ٩ال ٯ٠ٔن ح٤ٛـْ.

٩أؿٰذ: ٯ٢٘٠ ًٖٛ رظوَٯ٦ِ أ١ ح٠ٛو٬٤ حِٛال٣ٮ ٯيٙ ه٦ٰٜ ر٥ٌ٨ حٛل٩ٍَ ح٤٠ٛٔ٪شش ه٬ٜ ٥ٌ٧ حٛظ٪ٍس
(4)

. 

: أ١ ٗال ٢ٟ اشخٍس حألهَّ ٩ٗظخرظ٦ ٗخُٰش ٩ٟوظزَس ُٮ ا٣شخء هٔي حٛ٪طٰش، ٧٩ٮ ٩ٍحٯش حٛـخٟن انمٕل انثاًَ

إلشخٍس ٟوظزَس، ٩ا١ ٗخ١ ٓخىٍح ه٬ٜ حٛ٘ظخرش. ٩ا٦ٰٛ ٧ًذ ح٠ٛخٰٛ٘ش، ٩روغ حٛشخُوٰش ٩روغ حٛظٌَٰ ه٤ي حٛل٤ِٰش، ُخ

حإلٟخٰٟش
(5)

. 

٩رخٛظخٛٮ، ر٤خء ه٬ٜ ٥ٌ٧ ح٩َٛحٯش ه٤ي حٛٔخىس حٛل٤ِٰش ٢ٟ٩ ٩ح٨ُٔٞ، ٯظلل٪١ ا٣شخء هٔي حٛ٪طٰش رخإلشخٍس، كظ٬ 

حألهَّ ُٮ طَطٰذ حألػَ ح٠ٛٔظ٪ى اكيحػ٦، ٢٠ٟ ٯٔيٍ ه٬ٜ حٛ٘ظخرش، ٧٩ٌح ٯيٙ ه٬ٜ حٓظ٪حء حإلشخٍس ٩حٛ٘ظخرش ٢ٟ 

٩ه٦ٰٜ حِٛظ٪٫، ٧٩٪ ح٠ٛوظ٠ي، ٠ٗخ أشخٍ ا٬ٛ ٧ٌح أشٰخم ح٧ٌ٠ٛذ حٛل٤ِٮ، ٗخ٤ًَٰ٠ٛخ٣ٮ، ٩حر٢ هخريٯ٢، ٩حر٢ ٣ـٰٞ، 

 ٩حٛٔخػٮ ُحى٥ ٧ًَٰ٩ٞ. 

ٍ حإلٯ٠خء ٟن ٰي حهظزخِٓخٙ حٛوالٟش حر٢ هخريٯ٢ ُٮ شَف حٛيٍ: )٩اٯ٠خء حألهَّ ٩ٗظخرظ٦ ٗخٛزٰخ١ رخٜٛٔخ١، ٩اؿال٦ٓ ٯ

ٓيٍط٦ ه٬ٜ حٛ٘ظخرش، ٧٩٪ ح٠ٛوظ٠ي؛ أل١ ٗال ٠٨٤ٟخ كـش ػ٩ٍَٯش(
(6)

.  

٩ٓخٙ حر٢ ٣ـٰٞ: )ٗظخرش حألهَّ ٗبشخٍط٦، ٩حهظِٜ٪ح ُٮ أ١ هيٝ حٛٔيٍس ه٬ٜ حٛ٘ظخرش شَؽ ٜٛو٠ٚ رخإلشخٍس أ٩ال، 

٩ح٠ٛوظ٠ي ال(
(7)

 . 

٠٨ش، ٩ٛ٪ ٗخ٣ض ٢٠ٟ ٯٔيٍ ه٬ٜ حٛ٘ظخرش(٩ٓخٙ حٛوالٟش حٛوَشٮ: )ٯظلْٔ ٢ٍٗ حٛ٪طٰش ٢ٟ حألهَّ ربشخٍط٦ ح٠ِٛ
(8)

. 

 ٔاسرذنٕا نزنك تًا ٌأذً: 

ٓخٛ٪ح ُٮ ؿال٦ٓ: ٩ؿالّ حألهَّ ٩حٓن رخإلشخٍس؛ أل٨٣خ طخٍص ٨ِٟ٪ٟش ُ٘خ٣ض ٗخٛوزخٍس ُٮ حٛيالٛش  .1

ر٨خ ٣٘خك٦، ٩ؿال٦ٓ، ٩هظخ٦ٓ، ٩رٰو٦، ٩شَحإ٥، ٓ٪حء ٓيٍ ه٬ٜ حٛ٘ظخرش أ٩ ال، ٧٩ٌح حٓظلٔخ٣خ، ُٰظق 

٬ٛ ٟ٪ط٦ ؿ٪هخ ٩هـشخ ٩هَٯخ، ػٞ ٍأٯ٤خ أ١ ا٩ٍس، ُب٦٣ ٛ٪ ٛٞ ٯوظزَ ٦٤ٟ ًٖٛ أى٫ حٓظلٔخ١ رخٛؼَ

حٛشَم حهظز٧َخ ٦٤ٟ ُٮ حٛوزخىحص، أال ط٫َ أ٦٣ اًح كَٕ ٛٔخ٦٣ رخَٛٔحءس ٩حٛظ٘زَٰ ٗخ١ طلٰلخ 

ٟوظزَح، ٌُ٘ح ُٮ ح٠ٛوخٟالص ٧ًَٰ٩خ
(9)

. 

٦ٰ شٰن حإلٓالٝ ح٤ًَٰ٠ٛخ٣ٮ أٯؼخ ا١ طلش حٛؤي رخإلشخٍس ٟوظزَ ٟن حٛٔيٍس ه٬ٜ حٛ٘ظخرش، ٟخ أشخٍ اٛ .2

ُٮ ٟوَع كيٯؼ٦ ه٬ٜ كـٰش حٛ٘ظخرش ُٮ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش ٢ٟ حٌٛخثذ، ُٔخٙ: )٩ىٛض ح٠ٛٔؤٛش ه٬ٜ أ١ 

 -ٍك٨٠ٞ حهلل طوخ٬ٛ-حإلشخٍس ٟوظزَس، ٩ا١ ٗخ١ ٓخىٍح ه٬ٜ حٛ٘ظخرش، روالٍ ٟخ ط٪٦٠٧ روغ أطلخر٤خ 

ٙ: )أل٦٣ كـش ػ٩ٍَٯش، أل٦٣ ؿ٠ن ٧خ٤٧خ ر٠٨٤ٰخ، ، ػٞ ٓخأ٦٣ ال طوظزَ حإلشخٍس ٟن حٛٔيٍس ه٬ٜ حٛ٘ظخرش(

 ٩ا٠٣خ حٓظ٪ٯخ؛ أل١ ٗٚ ٩حكي -٠ٗخ ُٮ ٩ٍحٯش حٛـخٟن حٛظٌَٰ ٤ٓ٩ؤطٮ ه٨ٰٜخ–ُٔخٙ: أشخٍ أ٩ ٗظذ 

                                                                                                                                                                              
، كخشٰش حٛـ٠ٚ 83، 19/82، ٩ٯ٤لَ: ح٠ٛـ٠٪م: 3/492، 527، 10/526، ح٨ٛيحٯش ٟن ط٠ٜ٘ش ُظق حٛٔيٯَ: 144/ 27ٯ٤لَ: ح٠ٛزٔ٪ؽ:  (1)

، ٩ٯ٤لَ: 6/254خىّ: ، ٜٛشٰن ٠ٰٜٓخ١ حٛـ٠ٚ، ٟـزوش ٟظـ٬ِ ٟل٠ي، ٟظَ، ٦ُٔ حإلٟخٝ ؿوَِ حٛظ4/133ه٬ٜ شَف ح٨٤٠ٛؾ: 

 .24أك٘خٝ حألَٓس ُٮ ح٦ِٔٛ حإلٓالٟٮ: ص

 .3/492ٯ٤لَ: ح٠ٛظخىٍ حٛٔخرٔش، ح٨ٛيحٯش ٟن ُظق حٛٔيٯَ:  (2)

 .4/133، كخشٰش حٛـ٠ٚ: 19/83ح٠ٛـ٠٪م:  (3)

 .10/460ٯ٤لَ: كخشٰش حر٢ هخريٯ٢:  (4)

، ٩كخشٰش 6/366، ٩ٟ٪ح٧ذ حٛـٰٜٚ: 10/460خريٯ٢: ، ٩كخشٰش حر٢ ه6/94، ٩حِٛظخ٫٩ ح٤٨ٛيٯش: 533ٯ٤لَ: حٛـخٟن حٛظٌَٰ: ص (5)
 .19/83، ٩ح٠ٛـ٠٪م: 5/411حٛوَشٮ: 

 .10/460ٍى ح٠ٛلظخٍ ه٬ٜ حٛيٍ ح٠ٛوظخٍ:  (6)

 .351حألشزخ٥ ٩ح٤ٛلخثَ: ص (7)

 .5/411كخشٰش حٛوَشٮ:  (8)

حٛ٪حكي حٰٛٔ٪حٓٮ ػٞ ح٤٘ٔٛيٍ٭ ح٠ٛو٩ٍَ  ، حإلٟخٝ ٠ٗخٙ حٛيٯ٢ ٟل٠ي ر٢ هزي3/492ٯ٤لَ: شَف ُظق حٛٔيٯَ ه٬ٜ ح٨ٛيحٯش الر٢ ح٠٨ٛخٝ:  (9)

 رخر٢ ح٠٨ٛخٝ حٛل٤ِٮ، ىحٍ حَِٛ٘، ر٩َٰص، ٛز٤خ١.
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ُٯخىس رٰخ١ ٛٞ ٯ٪ؿي ُٮ حإلشخٍس، ٩ُٮ حإلشخٍس ُٯخىس أػَ ٛٞ ٯ٪ؿي ٠٨٤ٟخ كـش ػ٩ٍَٯش، ٩ُٮ حٛ٘ظخرش 

٢ آػخٍ حألٓالٝ ُخٓظ٪ٯخ(ُٮ حٛ٘ظخد، ٠ٛخ أ٦٣ أَٓد ا٬ٛ ح٤ٛـْ ٟ
(1)

. 

ٯـي ُٮ كخ٧َ حألَٟ هيٝ حهظزخٍ ح٩َٛحٯش حأل٬ٛ٩  -ٍك٦٠ حهلل طوخ٬ٛ-: ا١ ح٤ٛخكَ ُٮ ٗالٝ حٛوالٟش ح٤ًَٰ٠ٛخ٣ٮ لهد

ٛإلٟخٝ ٟل٠ي ر٢ حٛل٢ٔ حٛشٰزخ٣ٮ، حٛظٮ أ٩ٍى٣خ٧خ ُٮ حٛٔ٪ٙ حأل٩ٙ، ٧٩ٮ ٩ٍحٯش حألطٚ، حٛظٮ طٔ٪ٙ رويٝ طلش 

 ٔيٍس ه٬ٜ حٛ٘ظخرش، ٧ٌح ٢ٟ ؿ٨ش. ا٣شخء حٛ٪طٰش رخإلشخٍس ٟن حٛ

٢ٟ ؿ٨ش أه٫َ، ٯ٫َ حٛٔخٍة أٯؼخ أ١ طخكذ ح٨ٛيحٯش ٓي ٣ٔذ حٛ٪٧ٞ ٢٠ٛ ٓخٙ ر٥ٌ٨ ح٩َٛحٯش، ال٠ٰٓخ ُٮ 

ٓ٪٦ٛ: )روالٍ ٟخ ط٪٦٠٧ روغ أطلخر٤خ ٍك٨٠ٞ حهلل طوخ٬ٛ أ٦٣ ال طوظزَ حإلشخٍس ٟن حٛٔيٍس ه٬ٜ حٛ٘ظخرش(، ٧٩ٌح 

ٟخٝ ح٧ٌ٠ٛذ ٠ٗخ ى٤ٜٛخ ه٨ٰٜخ، ٩رخِٛوٚ ٧ٌح ٟخ حٓظش٦ٜ٘ روغ حٛو٠ٜخء، اً ٍحف ه٢ ا ٟش٘ٚ ٠ٗخ ٯزي٩، ُخ٩َٛحٯش ػخرظش

 ٯٔظيٍٕ ه٬ٜ ح٠ٛظ٤َ ٓ٪٦ٛ ٧ٌح، ٠ٗخ ٤ٓؤطٮ ه٦ٰٜ. 

ٟش٘ال ٩ؿخ٣ذ حٛظ٪حد ٢ٟ ٩ؿ٨ش  ٨ٞرؤ٦٣ أهـؤ، ٠ُخ ٯَح٥ روؼ ٧٩ٞ٨٪ ْٰٛ ٌٖٗٛ، ُخألَٟ ال ٠ٗخ ٯظظ٪٥ٍ روؼ

خإل٣ٔخ١ ٠٨ٟخ رٜي ٢ٟ حٛوٜٞ ٯِ٪ط٦ أكٰخ٣خ حٛشٮء حٛ٘ؼَٰ، ال٠ٰٓخ حٱهَ، ُ ٨ٞاش٘خٙ ٛي٫ روؼ ٣٦ل٥َ، ٓي ٯ٘٪١ ْٰٛ ُٰ

 أ١ ح٤ِْٛ حإل٣ٔخ٣ٰش ٧ٮ ٟلـش حٛ٪٧ٞ ٩حٛوـؤ ٩ح٤ٰٛٔخ١ ٩حٌِٜٛش. 

، ٩كٚ حإلش٘خٙ حٌٛ٭ كظٚ ٛيٯ٤خ ُٮ ح٨ِٛٞ حٛلخ٧َ -ٍك٦٠ حهلل طوخ٬ٛ-ِـ٢ ٦ٛ حٛوالٟش ٓخػٮ ُحى٥ ط٩ٛوٚ ٧ٌح حٌٛ٭ 

طوخ٬ٛ، ٩ٓزٚ أ١ أ٩ٍى ٗالٝ ح٠ٛوظَع ه٬ٜ ح٤ًَٰ٠ٛخ٣ٮ ٩حإلؿخرش ه٦ٰٜ، ٤ٛض ح٠ٛظ٤َ، طخكذ ح٨ٛيحٯش ٍك٦٠ حهلل 

٩اط٠خٟخ ِٜٛخثيس، أ٩ى أ١ أًَٗ ٩ٍحٯش حٛـخٟن حٛظٌَٰ ٛإلٟخٝ ٟل٠ي ر٢ حٛل٢ٔ حٛشٰزخ٣ٮ ٗخٟٜش ٢ٟ ٗظخر٦ حٛـخٟن 

: ٟخ ٣ظ٦ -٩طلض ه٤٪ح١: ٟٔخثٚ ٟظَِٓش ْٰٛ ٨ٛخ أر٪حد–حٛظٌَٰ، حٌٛ٭ ٧٪ ٢ٟ ٗظذ ٟ٘ظزظٮ حٛوخطش، اً ٓخٙ 

)أهَّ ٯ٘ظذ ٗظخرخ أ٩ ٯ٪ٟت رَأ٦ٓ اٯ٠خء ٯوٍَ، ُب٦٣ ٯـ٪ُ ٣٘خك٦، ٩ؿال٦ٓ، ٩هظ٦ٔ، ٩رٰو٦، ٩شَحإ٥، ٩ٯٔظض 

٦٤ٟ ٦ٛ٩، ٩ال ٯلي ٦ٛ(
(2)

.  

ػٞ ٣َؿن ا٬ٛ ٗالٝ ح٤ًَٰ٠ٛخ٣ٮ اً ٓخٙ: )٩ىٛض ح٠ٛٔؤٛش ه٬ٜ أ١ حإلشخٍس ٟوظزَس، ٩ا١ ٗخ١ ٓخىٍح ه٬ٜ حٛ٘ظخرش روالٍ 

ؿ٠ن ٧خ٤٧خ ر٠٨٤ٰخ، ُٔخٙ: أشخٍ أ٩ ٗظذ(ٟخ ط٪٦٠٧... ا٬ٛ ٓ٪٦ٛ: أل٦٣ 
(3)

. 

)٩اًح ٗخ١ ٣لَ؛ أل٦٣ ٓخٙ ُٮ حٛـخٟن حٛظٌَٰ:  ٩حهظَع ه٦ٰٜ: ٓخٙ طخكذ حٌٛخٯش: ٤ٛ٩خ ُٮ ىه٪٫ حٛـ٠ن ر٠٨٤ٰخ

ٓخٙ ُٮ حألطٚ: )٩ا١ ٗخ١ حألهَّ ه٬ٜ ا٣خ ٣ٔ٪ٙ: ألكي حٛشٰج٢ٰ ال حٛـ٠ن، « أ٩»ٯ٪ٟت(، ٠ٜٗ٩ش  ٩أحألهَّ ٯ٘ظذ 

اشخٍس طوٍَ ُٮ ٣٘خك٦ ٩ؿال٦ٓ ٩شَحث٦، ٩رٰو٦، ٨ُ٪ ؿخثِ(، ُٰوٜٞ ٢ٟ اشخٍس ٩ٍحٯش حألطٚ  ال ٯ٘ظذ، ٩ٗخ٣ض ٦ٛ

أ١ حإلشخٍس ٢ٟ حألهَّ ال طوظزَ ٟن حٛٔيٍس ه٬ٜ حٛ٘ظخرش؛ أل٦٣ ر٢ٰ ك٘ٞ اشخٍس حألهَّ رشَؽ أ١ ٯ٘ظذ، ُخ٨ُٞ ا٬ٛ 

 ٤٧خ ِٛل٦. أ.٧ـ.

٠٨٤ٰخ، حٛـ٠ن ر٠٨٤ٰخ ُٮ ٗٚ ٟخىس ٢ٟ ٟ٪حى اهالٝ : رؤ١ ٣ل٥َ ْٰٛ ُٮ ٟل٦ٜ، اً ْٰٛ َٟحى ح٠ٛظ٤َ رخٛـ٠ن رٔأجٍة

« أ٩»حألهَّ، رٚ َٟحى٥ حٛـ٠ن ر٠٨٤ٰخ ُٮ ؿ٪حُ اهالٝ حألهَّ َٟحى٥ رؤ٭ ٩حكي ٠٨٤ٟخ، ٩الشٖ ُٮ ىالٛش ٠ٜٗش 

ه٬ٜ ٧ٌح ح٠ٛو٬٤؛ أل٨٣خ ألكي حألَٟٯ٢ رال طو٢ٰٰ، ُبًح أط٬ حألهَّ رؤ٭ ٩حكي ٠٨٤ٟخ ه٬ٜ ح٣َِحى٥ ٯظلْٔ حإلطٰخ١ 

ٯ٢، ٩ٯـ٪ُ ًٖٛ رلٔذ حٛشَم، أ٭ ٯٔزٚ ٩ٯو٠ٚ ر٦ ر٠٪ؿذ ٓ٪ٙ حإلٟخٝ ٟل٠ي ُٮ ؿ٪حد ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش، رؤكي حألَٟ

 ٨ُ٪ ؿخثِ.

٩أٟخ هال٩ط٦ حٛظٮ ٧ًَٗخ رٔ٪٦ٛ: ه٬ٜ أ٣خ ٣ٔ٪ٙ... حٛن، ُٰٜٔض رشٮء أٯؼخ؛ أل١ َٟحى ح٠ٛظ٤َ ىالٛش ٟٔؤٛش حٛـخٟن 

)أل٦٣ ؿ٠ن ٧خ٤٧خ ر٠٨٤ٰخ(، أ٦٣ ؿ٠ن ُٮ حٛـخٟن حٛظٌَٰ ه٬ٜ حٓظ٪حء حإلشخٍس ٩حٛ٘ظخرش ٢ٟ حألهَّ، ٩ٟو٬٤ ٓ٪٦ٛ 

ُٮ حٛـخٟن  نحٛشخٍف ح٠ٌٛٗ٪ٍ، اً ٓخٙ ُٮ شَف ٓ٪٦ٛ: أل٦٣ ؿ٠ن ٤٧خ ر٠٨٤ٰخ، أ٭: ؿ٠ ر٦ ٠ٗخ طَفحٛظٌَٰ ر٠٨٤ٰخ، 

ٯ٤خُٮ اشخٍس ٟٔؤٛش حألطٚ ا٬ٛ أ١ اشخٍس حألهَّ ال طوظزَ ٟن ال حٛظٌَٰ ر٢ٰ حإلشخٍس ٩حٛ٘ظخرش، ٩ال ٍٯذ أ١ ٧ٌح 

 .٬ حٛ٘ظخرش، ًخٯش حألَٟ أ١ ٯ٘٪١ ُٮ ح٠ٛٔؤٛش ٩ٍحٯظخ١، ٩ٟؼٚ ًٖٛ ٗؼَٰحٛٔيٍس هٜ

ُب١ ٰٓٚ: ُو٬ٜ ٧ٌح َٰٗ ٯظٞ ٓ٪ٙ ح٠ٛظ٤َ )روالٍ ٟخ ط٪٦٠٧ روغ أطلخر٤خ أ٦٣ ال طوظزَ حإلشخٍس ٟن حٛٔيٍس ه٬ٜ 

ٔزش حٛظ٪٧ٞ حٛ٘ظخرش(، ُب١ ٟخ ٧ًذ ا٦ٰٛ ًٖٛ حٛزوغ ٢ٟ أطلخر٤خ ٯ٘٪١ ك٤ٰجٌ ٟز٤ٰخ ه٬ٜ ٩ٍحٯش حألطٚ، ٠ُخ ٟو٬٤ ٣

 ا٨ٰٛٞ؟

                                                             
 .527-10/526ٯ٤لَ: ح٨ٛيحٯش رشَف ط٠ٜ٘ش ُظق حٛٔيٯَ:  (1)

 .534-533حٛـخٟن حٛظٌَٰ ٛإلٟخٝ ٟل٠ي ر٢ حٛل٢ٔ حٛشٰزخ٣ٮ: ص (2)

 .527-10/526ٯ٤لَ: ح٨ٛيحٯش رشَف ط٠ٜ٘ش حِٛظق:  (3)



 6

6106

 

299 

 

: أ١ َٟحى ح٠ٛظ٤َ روالٍ ٟخ ط٪٦٠٧ روغ أطلخر٤خ، أ٦٣ ال طوظزَ حإلشخٍس ٟن حٛٔيٍس ه٬ٜ حٛ٘ظخرش أطال، أ٭ أجٍة

ُٮ ٩ٍحٯش ٟخ، ٩ٖٛ أ١ طٔ٪ٙ: ٯـ٪ُ أ١ ٯ٘٪١ ٣ٔزش حٛظ٪٧ٞ ا٨ٰٛٞ رخ٤ٛلَ ا٬ٛ حٛيٍحٯش ى١٩ ح٩َٛحٯش، ُٰٜظؤٟٚ
(1)

. 

 انرشجٍخ:

أ٫ٍ أ١ حَٛحؿق ٢ٟ ٧ٌٯ٢ حٛٔ٪٢ٰٛ ٧٪ ٟخ ٧ًذ ا٦ٰٛ أطلخد حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ، حٌٛٯ٢ ٓخٛ٪ح ٩حٌٛ٭ ٯل٨َ ٛٮ روي ٧ٌح ٦ٜٗ: 

رخ٠ٛٔخ٩حس ر٢ٰ حإلشخٍس ٩حٛ٘ظخرش ُٮ ا٣شخء هٔي حٛ٪طٰش؛ أل١ حٛوزخٍس ٠ٗخ ٣ًَٗخ ٓخرٔخ ٧ٮ حألطٚ ُٮ ا٣شخء حٛؤ٪ى، 

٠٨ِ٠ش حٛيحٛش ه٬ٜ خٍس حُٛبًح ٛٞ ط٢٘ ٤٘٠ٟش ٩ٍهض ٦ٛ ُٮ ٧ًَٰخ، ٓخٝ ٗٚ ٟخ ٯيٙ ه٬ٜ حٛؤي ٟٔخ٨ٟخ، ٩حإلش

ٟٔظ٪ى٥، ٩حٛ٘ظخرش ٯٔ٪ٟخ١ ٟٔخٝ حٛوزخٍس، ٩ر٦ ٣ؤهٌ ط٪ٓوش ٩ط٨ٰٔال ُٮ رخد حٛظزَهخص، ٩ٟخ حٛ٪طٰش اال ٩حكيس ٢ٟ 

 ٥ٌ٧ حٛظزَهخص، ٠ٗخ ٧ًذ ا٬ٛ ٧ٌح روغ ح٨ِٔٛخء. 

، ٨ُٮ ه٬ٜ أ٤٣خ ٣ٔ٪ٙ: ال ٯوٜ٪ ٟخ ٧ًذ ا٦ٰٛ أطلخد حٛٔ٪ٙ حأل٩ٙ ٢ٟ ٩ؿخ٧ش؛ أل١ حٛ٘ظخرش طوزَٰ رخٜٛٔٞ

٩حإلشخٍس أػوَ ٨٤ٟخ، ٩ال ٯويٙ ه٢ حألٓ٪٫ ا٬ٛ حٛؼوَٰ ٢ٟ ؿَّ حإل٨ُخٝ ٟخ ىحٝ حإل٨ُخٝ ٗخ٤ٛـْ ُٮ ٓ٪س حٛيالٛش 

 رخألٓ٪٫ ٤٘٠ٟخ، ٩حهلل طوخ٬ٛ أهٜٞ.

 انثانث: إشاسج يؼرمم انهساٌ

َ ، ٧٩٪ آه«ٟوظٔٚ حٜٛٔخ١»أ٩ « ح٠ٛظ٠ض»ٯٌَٗ ح٨ِٔٛخء ٢ٟ ػ٢٠ طظ٤ِٰخط٨ٞ ٛألهَّ ٣٪هخ ٯـٜٔ٪١ ه٦ٰٜ 

 حألٓٔخٝ حٛؼالػش حٛظٮ كظٚ هالٍ ر٢ٰ ح٨ِٔٛخء ُٮ طلش ح٣ؤخى حٛ٪طٰش ربشخٍط٦. ٠ُخًح ٣و٤ٮ ر٠وظٔٚ حٜٛٔخ١؟ 

٦٣، رؼٞ حٛظخء، أ٭: حكظزْ ٩حٍطؾ ه٦ٰٜ ُٜٞ ٯٔيٍ ه٬ٜ حٛ٘الٝخٔٚ ٛٔٯٔخٙ: حهُظ
(2)

، ٩ٓخٙ روغ حٛو٠ٜخء: ٧٪ حٌٛ٭ 

حهظَع ٦ٛ حكظزخّ حٜٛٔخ١ كظ٬ ال ٯٔيٍ ه٬ٜ حٛ٘الٝ ٩حٛزٰخ١
(3)

. 

ُٮ « حهظَع ٦ٛ حكظزخّ»٩ح٠ٛو٤ٰخ١ ٜٛظوَٯ٢ِٰ ال ٯزوي أكي٠٧خ ه٢ حٱهَ، اال أ١ حٛظوَٯَ حٛؼخ٣ٮ ٓي ًَٗ ٦ُٰ ٠ٜٗش 

 ا٬ٛ حألهَّ حٌٛ٭ ٗخ١ ه٦َٓ كخىػخ أ٩ هخٍػخ ٩ٛٞ ٯ٢٘ أطٰٜخ ٠ٗخ ٤ٓؤطٮ ه٬ٜ ٦ٰ٠ٔٓ. اشخٍس 

 ٯ٠ٔٔ٪١ ٟوظٔٚ حٜٛٔخ١ ه٬ٜ ٢ٰ٠ٔٓ:  -ٍك٨٠ٞ حهلل طوخ٬ٛ-٩ح٨ِٔٛخء 

هٜظ٦ ٧٩٪ حٌٛ٭ ال ٯَؿ٬ ٩ُحٙ ،ّ رخٛؤٜشهَأ: ٟخ ٗخ١ ه٦َٓ أطٰٜخ، أ٭ األٔل
(4)

. 

: ٟخ ٗخ١ ه٦َٓ كخىػخ أ٩ ؿخٍثخ، ٗؤ١ أطخر٦ ُخٛؾ ٧ٌُذ ٛٔخ٦٣، أ٩ َٟع ُٜٞ ٯٔيٍ ه٬ٜ حٛ٘الٝ رؼو٦ِ، ٩ٓي انثاًَ

ٯٔيٍ ه٦ٰٜ
(5)

. 

اًح ٗخ٣ض ٨ِٟ٪ٟش « حألطٜٮ»هَّ ٣ًَٗخ ٢ٟ ٓزٚ أ١ اشخٍس حألٓي ٠ٗخ  -ٍك٨٠ٞ حهلل طوخ٬ٛ-٩ال هالٍ ر٢ٰ ح٨ِٔٛخء 

٩ٟو٨٪ىس ٩ٟوٜ٪ٟش، ٧ٮ ٟوظزَس ٩ٓخث٠ش ٟٔخٝ حِٜٛق، ٩ه٨ٰٜخ ٯظَطذ حألػَ ُٮ ػز٪ص حألك٘خٝ
(6)

. 

، ٩ٛٞ ٯٔيٍ ه٬ٜ حٛ٘الٝ، ٢٘ٛ ٦ٛ اشخٍس ٟوٜ٪ٟش، ٨ُٚ ٯوظي «هخٍػخ»٦٣، ُظخٍ ه٦َٓ خ٩أٟخ ح٤ٛخؿْ حٌٛ٭ حهظٔٚ ٛٔ

 ر٢ٰ ح٨ِٔٛخء ه٬ٜ ٓ٪٢ٰٛ:  ربشخٍط٦ ُٮ ا٣شخء هٔي حٛ٪طٰش أ٩ال؟ كظٚ هالٍ

حٌٛ٭ حهظٔٚ ٛٔخ٦٣ ُؤشخٍ ربشخٍس ٟوٜ٪ٟش ٩ٟو٨٪ىس، ٠٨ُ٩ض اشخٍط٦ طلض ٩طٰظ٦، ٩حهظي ر٨خ ُٮ : انمٕل األٔل

ؿ٠ٰن طظَُخط٦. ٩ا٦ٰٛ ٧ًذ ؿ٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء ٢ٟ حٛل٤ِٰش، ٩ح٠ٛخٰٛ٘ش، ٩حٛشخُوٰش ُٮ ٩ٍحٯش ٨ٛٞ، ٩اكي٫ ح٩َٛحٯظ٢ٰ ه٢ 

خٰٟشحٛل٤خرٜش، ٩ر٦ ٓخٙ حِٛٯيٯش ٩حإلٟ
(7)

. 

اال أ١ حٛل٤ِٰش ٩حٛل٤خرٜش ُٮ اكي٫ ح٩َٛحٯظ٢ٰ ٩حِٛٯيٯش، حشظَؿ٪ح ٛٔز٪٨ٛخ ٩طلظ٨خ أ١ طـ٪ٙ ٟيس حالهظٔخٙ، ٨ُٰ٩خ 

 ٩ٍحٯظخ١ ه٢ حٛل٤ِٰش:

 حأل٬ٛ٩: أ١ ط٠ظي هٜٔش ٛٔخ٦٣ ا٬ٛ ح٠ٛ٪ص، ٩حٌٛ٭ ٓخٙ ر٦ حٛل٤خرٜش ُٮ ٩ٍحٯظ٨ٞ. 

حٛؼخ٣ٮ: أ١ ط٠ظي ٠ٛيس ٤ٓش، ٩ر٦ ٓخٛض حِٛٯيٯش
(8)

 . 

                                                             
، ٩حٛـخٟن حٛظٌَٰ ٛإلٟخٝ حٛشٰزخ٣ٮ: 527، 10/526ًٖٛ ٦ٜٗ ُٮ ح٨ٛيحٯش ٟن شَكٮ حٛو٤خٯش ٩ط٠ٜ٘ش ُظق حٛٔيٯَ ه٨ٰٜخ:  ٯ٤لَ طِظٰٚ (1)

 .3/446، ٩ح٤ٛٔخٯش ٟن ُظق رخد حٛو٤خٯش: 534، 533ص

حٛشٰن هٰٜٚ  ٧ـ(، طل537ْٰٔ، طؤَٰٛ حٛشٰن ٣ـٞ حٛيٯ٢ ر٢ كِض ح٤ِٛٔٮ )ص 343ٯ٤لَ: ؿٜزش حٛـٜزش ُٮ حالطـالكخص ح٨ِٰٔٛش: ص (2)

 .10/460ٝ، كخشٰش حر٢ هخريٯ٢: 1986-٧ـ1406، 1ح٠ْٰٛ، ىحٍ حٜٛٔٞ، ر٩َٰص، ؽ

 .3/447ٯ٤لَ: ُظق رخد حٛو٤خٯش:  (3)

 .19/83، ٩ح٠ٛـ٠٪م شَف ح٨٠ٌٛد: 2/732ٯ٤لَ: ٟـ٠ن حأل٨٣َ شَف ٟٜظ٬ٔ حألرلَ:  (4)
 .533َٰ: ص، ٩ح٤ٛخُن حٛ٘زَٰ شَف حٛـخٟن حٛظ10/461ٌٯ٤لَ: كخشٰش حر٢ هخريٯ٢:  (5)

 ٯ٤لَ: )ػخ٣ٰخ ) أ ( اشخٍس حألهَّ ًَٰ حٛٔخىٍ ه٬ٜ حٛ٘ظخرش( ٢ٟ رلؼ٤خ. (6)

ٟخ  6/366، ٟ٪ح٧ذ حٛـٰٜٚ: 461-10/460، ٩كخشٰش حر٢ هخريٯ٢: 10/524ٯ٤لَ: ح٨ٛيحٯش ٟن شَكٮ حٛو٤خٯش ٩ُظق حٛٔيٯَ ه٨ٰٜخ:  (7) ٩

، ٩ح٤ٌ٠ٛٮ 6/65، ٨٣٩خٯش ح٠ٛلظخؽ: ٣3/356ش حٛـخٛز٢ٰ: ، ٩اهخ19/80، ٩ح٨٠ٌٛد رشَف ح٠ٛـ٠٪م: 8/165روي٧خ، ٩شَف حٛوَشٮ: 

 .6/464، ٩حٛزلَ حِٛهخٍ: 529، 6/420ٟن حٛشَف حٛ٘زَٰ: 

 .6/464. ٩حٛزلَ حِٛهخٍ: 461-10/460، ٩كخشٰش حر٢ هخريٯ٢: 10/524ٯ٤لَ: ح٨ٛيحٯش ٟن شَكٮ حٛو٤خٯش ٩ُظق حٛٔيٯَ ه٨ٰٜخ:  (8)
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 وْ٘ ٧ٌح، أ٭: اًح ٛٞ ط٢٘ ٤٧خٕ ٟيس، ُال طظق ٩طٰظ٦ رخإلشخٍس، ٩ا١ ٗخ٣ض ٨ِٟ٪ٟش ىحٛش ه٬ٜ ح٠َٛحى. ٩ر

: ا١ حٓظ٠َص ا٬ٛ ٤ٓش ش٩ح٩َٛحٯش حأل٬ٛ٩ ٧ٮ ه٢ حإلٟخٝ أرٮ ك٤ِٰش، ٩ه٨ٰٜخ حِٛظ٪٫ ُٮ ح٧ٌ٠ٛذ، ٩أٟخ ح٩َٛحٯش حٛؼخ٣ٰ

ػوِٰشحٛظ٠َطخشٮ، اال أ٨٣خ طٔزٚ اشخٍط٦، ٩اال ُال، ٌٗح ٥ًَٗ حإلٟخٝ 
(1)

. 

٩ه٬ٜ ٧ٌح، اًح ؿخٙ حالهظٔخٙ ػ٢٠ ح٠ٛيس ح٠ٌٛٗ٪ٍس، ٯـ٪ُ حإلش٨خى ه٦ٰٜ رؤ٦٣ هـِ ه٢ ح٤ٛـْ، ر٠و٬٤ ال ٯَؿ٬ 

 أك٘خ٦ٟ.  ٩ُْح٦ٛ، ُ٘خ١ ٗخألهَّ، ٩ٯـَ٭ ه٦ٰٜ ٣ِ

حٟض حٛؤٜش ىٓخٙ حر٢ ٣ـٰٞ: )٩أٟخ اشخٍس ًَٰ حألهَّ، ُب١ ٗخ١ ٟوظٔٚ حٜٛٔخ١ ٦ُِٰ حهظالٍ، ٩حِٛظ٪٫ ه٬ٜ أ٦٣ ا١ 

٨٤ٞ ٢ٟ ٓيٍ حالٟظيحى ر٤ٔش، ٧٩٪ ػوَٰ(ا٬ٛ ٩ٓض ح٠ٛ٪ص، ٯـ٪ُ آَح٥ٍ رخإلشخٍس ٩حإلش٨خى ه٦ٰٜ، ٩ٟ
(2)

. 

٩ُٮ حٛيٍ ح٠ٛوظخٍ، ٧٩٪ ٯظٜ٘ٞ ه٢ حألط٤خٍ حٌٛٯ٢ ال طظق ٨٤ٟٞ حٛ٪طٰش، ٓخٙ: )٩ال ٢ٟ ٟوظٔٚ حٜٛٔخ١ رخإلشخٍس، 

حالٟظيحى ٤ٓش، ٩ٰٓٚ ا١ حٟظيص ٠ٛ٪ط٦ ؿخُ اال اًح حٟظيص هٜٔظ٦ كظ٬ طخٍص ٦ٛ اشخٍس ٟو٨٪ىس، ٨ُ٪ ٗؤهَّ، ٩ٓيٍ 

آَح٥ٍ رخإلشخٍس ٩حإلش٨خى ه٦ٰٜ، ٩ٗخ١ ٗؤهَّ، ٓخٛ٪ح: ٩ه٦ٰٜ حِٛظ٪٫(
(3)

 ُٔي ًَٗ ح٩َٛحٯظ٢ٰ ٠ٗخ ٫َ٣ ٤٧خ.. 

، ُٔي ٧ًز٪ح ا٬ٛ حالهظيحى ربشخٍس ٟوظٔٚ حٜٛٔخ١ ٢ٟ ى١٩ ٩حِٛٯيٯش ٩أٟخ رٰٔش ح٠ٌٛح٧ذ حأله٫َ ًَٰ حٛل٤ِٰش ٩حٛل٤خرٜش

ؿٜز٪ح ٢٠ُٰ ٗخ٣ض هٜش حٛوَّ كخىػش رؤ١ ٯوَع ه٬ٜ أؿزخء هي٩ٙ، ُبًح ٢ ح٠ٛيس، اال أ١ حٛشخُوٰش طٰٰٔي رشٮء ٟ

ك٠٘٪ح رخٓظلخٛش رَث٦ ؿَص ه٦ٰٜ أك٘خٝ حألهَّ. ُٔخٛ٪ح ُٮ ؿالّ ح٩ِٛؽ ٩ٛوخ٦٣ رخ٤ٛٔزش ٛألهَّ: اًح ٗخ١ ح٩ِٛؽ 

 هَّ رخٛؤٜش، ال ٯَؿ٬ رَإ٥، ُب١ أك٘خ٦ٟ طوظزَ رخإلشخٍس. أ

خر٦، ٤ُٰلَ اًح ش٨ي أ٩ ٍَٓ أؿزخء ٟش٨٪ى رويحٛظ٨ٞ رخٓظلخٛش رَث٦، طحٛوَّ كخىػش ٠َٛع أ شض ه٩ٜأٟخ اًح ٗخ٣

ؿ٫َ ه٦ٰٜ ٟخ طٔيٝ ٢ٟ ٓز٪ٙ اشخٍط٦، أٟخ اًح ش٨ي حألؿزخء رلي٩ع رَث٦ ٩أ١ حٛوٜش هخٍػش، ٛٞ ٯـِ حألهٌ ربشخٍط٦، 

٩ٗخ١ حال٣ظلخٍ ٛشِخث٦ ٩رَث٦
(4)

. 

٤خرٜش ٢ٟ حهظزخٍ ٟيس، أل٦٣ ٍر٠خ ٯظٜ٘ٞ روي٧خ، أ٩ ُٮ أػ٤خث٨خ روي ٩ُحٙ هٜظ٦، ٩ٛوٚ ٧ٌح حٌٛ٭ ؿوٚ أث٠ش حٛل٤ِٰش ٩حٛل

٩ٯٔؤٙ ه٢ َٟحى٥ ٢ٟ  حإلشخٍس. ٧٩ٌح ٟخ أشخٍ ا٦ٰٛ حإلٟخٝ ح٤ٛ٪٩٭ رٔ٪٦ٛ: )٩ٛ٪ ٣ـْ روي ه٦َٓ، ُب٦٣ ٯٔؤٙ ه٢ 

شخٍط٦، أٟخ اًح أ٣َ٘ اشخٍط٦، رخٌٍٛٔ ٩حٜٛوخ١ ُٮ كخٙ حٛوَّ، ُبًح حهظٍَ رخٌٍٛٔ ٩حٜٛوخ١ ُٰ٘٪١ ؿ٪حر٦ ٟ٪حُٔخ إل

ر٤ـ٦ٔ ٟخ أشخٍ ا٦ٰٛ ُٮ ه٦َٓ، ُظخٍ ٗخ٤ٛخؿْ اًح اله٢ ػٞ ٍؿن(
(5)

. 

٩ٓخٙ أر٪ حٛوـخد حٛل٤زٜٮ، ُٮ ٩طٰش ٢ٟ حهظٔٚ ٛٔخ٦٣ رخإلشخٍس: )٩ٯلظ٠ٚ أ١ طظق ٩طٰظ٦ رخإلشخٍس، اًح حطظٚ 

رخهظٔخٙ ٛٔخ٦٣ ح٠ٛ٪ص(
(6)

خٙ ٛٔخ٦٣ ح٠ٛ٪ص(، ٩ٓخٙ حر٢ ٓيحٟش: )٩هَؿ٦ حر٢ هٰٔٚ ٩ؿ٨خ اًح حطظٚ رخهظٔ
(7)

. ٩ٓخٙ 

حإلٟخٝ أك٠ي ر٢ ح٠َٛطؼ٬ حِٛٯي٭: )٩طظق ٢ٟ ح٠ٛظ٠ض رخإلشخٍس، ُب١ ؿخٙ اط٠خط٦ ٤ٓش طلض، ٗخألهَّ(
(8)

. 

ٗخألهَّ(
(8)

. 

 ْزا، ٔاسرذل انجًٕٓس تًا رْثٕا إنٍّ تاَذً: 

((ط٬ٜ ٧٩٪ ٓخهي، ُؤشخٍ ا٨ٰٛٞ ُٔوي٩ح )أ١ ٍٓ٪ٙ حهلل )ٟخ ٩ٍى  .1
(9)

. 

 خ، ُٔوي٩ح. ٧ه٬ٜ حٛ٘الٝ، ُؤشخٍ ُخهظزَص اشخٍط٦ روي أ١ ٠٨ُ٪، ٛٞ ٯٔيٍ ٨ٌُح كخٙ ٍٓ٪ٙ حهلل 

ٗخ١ ٓخىٍح  ال ٯِٜٝ ٩ال ٯ٢٘٠ أ١ ٯٔخّ ه٦ٰٜ، أل٦٣  : رؤ١ حٛوزَ حٌٛ٭ ٩ٍى ُٮ اشخٍس ح٤ٛزٮ ٔاػرشض

ه٬ٜ حٛ٘الٝ، ٩ال هالٍ ُٮ أ١ اشخٍس حٛٔخىٍ ال طظق ر٨خ ٩طٰظ٦، ٩ال آَح٥ٍ، ٩ُخٍّ حألهَّ ُب٦٣ ٰٟئ٩ّ ٢ٟ 

٣ـ٦ٔ
(10)

. 

ربشخٍس حٛـخٍٯش حٛظٮ ٍع ٍأ٨ٓخ ح٨ٰٛ٪ى٭، ُؤشخٍص ا٦ٰٛ ٠ٚ ٍٓ٪ٙ حهلل ه .2
(1)

.  

                                                             
 .10/461ٯ٤لَ: كخشٰش حر٢ هخريٯ٢:  (1)

 .351ألشزخ٥ ٩ح٤ٛلخثَ، الر٢ ٣ـٰٞ حٛل٤ِٮ: صح (2)

 .10/349كخشٰش حر٢ هخريٯ٢ ه٬ٜ حٛيٍ:  (3)

 .19/83ٯ٤لَ: ح٠ٛـ٠٪م شَف ح٨٠ٌٛد:  (4)

 ٯ٤لَ: ح٠ٛظيٍ ٦ِٔ٣. (5)

 .344ح٨ٛيحٯش، ألرٮ حٛوـخد: ص (6)

 .6/529ح٤ٌ٠ٛٮ ٟن حٛشَف حٛ٘زَٰ الر٢ ٓيحٟش:  (7)
 .6/464حٛزلَ حِٛهخٍ:  (8)

ٍَ ٩حٛليٯغ ر (9) ُٙ حهلِل ظ٠خ٦ٟ: ))َه٢ْ َؿخِر ٪ُٓ ٍَ  ٬َ٘ َٙ: حْشَظ َٓخ  ،  ٤َْٰخ ََِض ِاَٛ َُخَْٛظ  ،٥ََُ ِْ٘زٰ َّ َط ٠ُِْٔن ح٤َٛخ ٍَ ُٯ ْ٘ ٍَحَء٥ُ ٧ُ٩ََ٪ َٓخِهٌي، ٩ََأُر٪ َر ٤َْٰخ ٩َ ََُظَٜ

٤َْٰخ ِرَظالِط٦ِ ُُٓو٪ًىح ٠َََُٜخ ََٔوْي٣َخ ََُظَٜ َُ ٤َْٰخ  ٍَ ِاَٛ ََُؤَشخ ًٟخ،  َِٰٓخ ََآ٣َخ  َُ  :َٙ َٓخ  َٞ ََٜٓ« ،ْٞ ٨ِِٗ ٪ُُٜٟ ُٟ٪١َ َه٬َٜ  ٪ُٔ ِٝ َٯ ٩َُ َّ ٩َحٛ ٍِ َُخ  َٚ َِْوُٜ٪١َ ُِْو ًِخ ََٛظ ْٞ آ٣ِ ِْٗيُط ِا١ْ 

ًٟخ ٩َِا١ْ َط٬َٜ َٓخِهًيح ََُظ َِٰٓخ ْٞ ِا١ْ َط٬َٜ َٓخِث٠ًخ ََُظُٜ٪ح  ُ٘ َِْوُٜ٪ح حْثَظ٠ُ٪ح ِرَؤِث٠َِظ ْٞ ُُٓو٪ٌى َُال َط ٓٞ  1/309ٟٜٔٞ:  ، طلٰق«((ُٜ٪ح ُُٓو٪ًىح٧ُ٩َ رَ

 (، رخد حثظ٠خٝ ح٠ٛؤٟ٪ٝ رخإلٟخٝ.413)

 .529، 6/420ٯ٤لَ: ح٤ٌ٠ٛٮ ٟن حٛشَف حٛ٘زَٰ:  (10)
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ُـو٨ٜخ ٗيه٪ح٧خ، ٩هْٜ حٛل٘ٞ ر٨خ
(2)

. 

ٟخ ٩ٍ٭ أ١ أٟخٟش ر٤ض أرٮ حٛوخص أٓ٘ظض، ُٰٔٚ ٨ٛخ: ِٛال١ ٌٗح، ٩ِٛال١ ٌٗح ٩ِٛال١ ٌٗح؟ ُؤشخٍص:  .3

أ٭ ٣وٞ، ُـوٚ ًٖٛ ٩طٰش
(3)

. 

ٝ، ٩ال ٯٔظـٰن أ١ ٯ٪طٚ ٟخ ٯَٯي٥ اال ه٢ ؿَٯْ حإلشخٍس، ٩أل١ ٟوظٔٚ حٜٛٔخ١ ًَٰ ٓخىٍ ه٬ٜ حٛ٘ال .4

ُؤشز٦ حألهَّ
(4)

. 

ؿْ حٌٛ٭ حهظٔٚ ٛٔخ٦٣، ُوَػض ه٦ٰٜ ٩طٰظ٦، ُؤشخٍ ر٨خ ٠٨ُ٩ض اشخٍط٦، ال طظق : ح٤ٛخانمٕل انثاًَ

 ٩طٰظ٦، ٩ال ٯوظي ر٨خ ُٮ طظَُخط٦. 

٩ا٦ٰٛ ٧ًذ حٛشخُوٰش ٩حٛل٤خرٜش ُٮ اكي٫ ح٩َٛحٯظ٢ٰ ه٠٨٤خ
(5)

ٓيحٟش ا٬ٛ حٛؼ٪ٍ٭  ، ٣٩ٔز٦ حر٢

٩حأل٩ُحهٮ
(6)

. 

ٓخٙ حإلٟخٝ حٛشَٰحُ٭ ُٮ رخد ٟخ ٯظق ٛوخ٦٣: )٩أٟخ ٢ٟ حهظٔٚ ٛٔخ٦٣ ُب٦٣ ا١ ٗخ١ ٟؤٯ٪ٓخ ٦٤ٟ طق ٛوخ٦٣ 

، ٩ا١ ٛٞ ٯ٢٘ ٟؤٯ٪ٓخ ٦ُِٰ ٩ؿ٨خ١: أكي٠٧خ: ال ٯظق ٛوخ٦٣؛ أل٦٣ ًَٰ ٟؤٯ٪ّ ٢ٟ ٣ـ٦ٔ ُٜٞ ٯظق ّهَألرخإلشخٍس ٗخ

ٛوخ٦٣ رخإلشخٍس ٗخٛٔخٗض(
(7)

. 

ٓخٙ حر٢ ٓيحٟش: )ُؤٟخ ح٤ٛخؿْ اًح حهظٔٚ ٛٔخ٦٣ ُوَػض ه٦ٰٜ ٩طٰظ٦ ُؤشخٍ ر٨خ ٠٨ُ٩ض اشخٍط٦ ٛٞ طظق ٩

٩طٰظ٦، ٥ًَٗ حٛٔخػٮ ٩حر٢ هٰٔٚ(
(8)

. 

٩ٓخٙ أر٪ حٛوـخد: )٩ال طظق ٩طٰش ٢ٟ حهظٔٚ ٛٔخ٦٣ رخإلشخٍس ٣ض ه٦ٰٜ(
(9)

. 

 ٔاسرذنٕا نًا رْثٕا إنٍّ تأدنح ػمهٍح، يُٓا: 

٦ ُٜٞ طظق ٩طٰظ٦ ربشخٍط٦ ٗخٛٔخىٍ ه٬ٜ حٛ٘الٝ أ٩ حٛٔخٗضٔـأل٦٣ ًَٰ ٟؤٯ٪ّ ٢ٟ ٣ .1
(10)

. 

ٓخٛ٪ح: ٩أل٨٣خ هٜش هخٍػش ه٬ٜ شٍَ ح٩ِٛحٙ، ٧٩ٮ ى١٩ حٛوَّ حألطٜٮ، ُال ٰٓخّ ه٦ٰٜ .2
(11)

. 

: روي حٛوَع حٛٔخرْ ٛألىٛش ٛ٘ال حَِٛٯ٢ٰٔ، ُخٌٛ٭ ٯزي٩ ٛٮ أ١ ٟخ ٧ًذ ا٦ٰٛ ؿ٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء انرشجٍخ

٨٪ىس ٢ٟ ٟوظٔٚ حٜٛٔخ١، ٩حالهظيحى ر٨خ ُٮ طظَُخط٦ ٧٪ حَٛحؿق ُٮ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش، ٩ًٖٛ حٛٔخث٢ٰٜ رظلش حإلشخٍس ح٠ٛو

ح٤ٰٜٛٔش ٩حٛؤٰٜش حٛظٮ حٓظيٛ٪ح ر٨خ، اال أ٣ٮ أٰٟٚ ٟن ح٨ِٔٛخء حٌٛٯ٢ ٧ًز٪ح ا٬ٛ حالهظيحى ربشخٍس ٟوظٔٚ حٜٛٔخ١، ٛألىٛش 

١ ٯوَع ه٬ٜ أؿزخء هي٩ٙ ُبًح ك٠٘٪ح ى١٩ طٰٰٔي٥ رشٮء ٢ٟ ح٠ٛيس، ٩أ٫ٍ ٟخ ٍآ٥ أث٠ش حٛشخُوٰش أ١ ٟوظٔٚ حٜٛٔخ

رخٓظلخٛش رَث٦ ؿَص ه٦ٰٜ أك٘خٝ حألهَّ، أل١ ُٮ حهظزخٍ ح٠ٛيس ٍر٠خ ٯـ٪ٙ ه٦ٰٜ حألَٟ ُٰٜل٦ٔ حٛؼٍَ اًح ٛٞ ٣ـِ 

، ٣ظ٪ص ٟـٜٔش، ٛٞ ٯؤص شٮء ٨٤ٟخ ٦ُٰ ىالٛش ه٬ٜ حهظزخٍ ٦ٛ طظَُخ، ٩أل١ ح٤ٛظ٪ص حٛظٮ أ٩ٍى٣خ٧خ ُٮ حألىٛش

 ح٠ٛيس، ٩حهلل طوخ٬ٛ أهٜٞ. 

                                                                                                                                                                              
 حٛليٯغ طٔيٝ طوَٯـ٦. (1)

 .6/464ٯ٤لَ: حٛزلَ حِٛهخٍ:  (2)

َف حٛ٘زَٰ: ، ٩ٯ٤لَ: ح٤ٌ٠ٛٮ ٟن حٛش19/80، ٩ح٨٠ٌٛد رشَف ح٠ٛـ٠٪م: 6/464ؿ٪ح٧َ حألهزخٍ ٩حٱػخٍ ر٨خٟش حٛزلَ حِٛهخٍ:  (3)

6/420. 

 19/81ٯ٤لَ: ح٠ٛـ٠٪م:  (4)

 .6/529، ٩ح٤ٌ٠ٛٮ ٟن حٛشَف حٛ٘زَٰ: 19/80ح٨٠ٌٛد رشَف ح٠ٛـ٠٪م: ( 5)
 .6/529ح٤ٌ٠ٛٮ ٟن حٛشَف حٛ٘زَٰ: ( 6)

 .19/80ح٨٠ٌٛد رشَف ح٠ٛـ٠٪م:  (7)

 .6/529ح٤ٌ٠ٛٮ الر٢ ٓيحٟش:  (8)

 .344ح٨ٛيحٯش ألرٮ حٛوـخد حٛل٤زٜٮ: ص (9)

 .6/529، ٩ح٤ٌ٠ٛٮ، الر٢ ٓيحٟش: ٨19/80ٌد رشَف ح٠ٛـ٠٪م: ٯ٤لَ: ح٠ٛ (10)

 .10/460، ٩كخشٰش حر٢ هخريٯ٢: 10/524ٯ٤لَ: ح٨ٛيحٯش رشَف ط٠ٜ٘ش ُظق حٛٔيٯَ:  (11)
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 انًثذث انشاتغ

 يٕلف انمإٌَ يٍ طشق اَؼماد انٕصٍح

 
رلؼ٤خ ٠ُٰخ طٔيٝ ه٢ ؿَّ ح٣ٔخى حٛ٪طٰش ٓ٪حء ُٮ حٛوزخٍس أٝ حٛ٘ظخرش أٝ حإلشخٍس، ٩ه٤٠ٜخ ٟ٪َٓ حٛشَٯوش حإلٓالٰٟش 

٠وظِٜش، ٣٩َٯي ُٮ ٧ٌح هَع حٱٍحء ٩ح٤ٛظ٪ص ح٨ِٰٔٛش ألطلخد ح٠ٌٛح٧ذ حإلٓالٰٟش حٛحٌَٛحء ٨٤ٟخ، ٩ًٖٛ ٢ٟ 

 ظـَّ ا٬ٛ ٟ٪َٓ حٛٔخ٣٪١ ٢ٟ ؿَّ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش. لغ أ١ ٣ح٠ٛز

٧خ ُٮ رلؼ٤خ ٢ٟ حٱٍحء ٤خحٛـِثٰخص حٛظٮ ط٤خ٩ٛ روغ٢٘ٛ٩ حٌٛ٭ أٍٯي أ١ أر٦٤ٰ أ١ حٛٔخ٣٪١ ٛٞ ٯظـَّ أ٩ ٯزلغ ُٮ 

ح٨ِٰٔٛش ٩ح٠ٌٛح٧ذ ح٠ٛوظِٜش ٛزوغ ح٠ٛٔخثٚ، ٦٤٘ٛ أشخٍ ا٬ٛ حٛوـ٪ؽ حٛوَٯؼش ٨ٛخ ٠ٗخ ٫َ٤ٓ ه٤ي ٍؿ٪ه٤خ ا٦ٰٛ 

 ءس ٣ظ٪ط٦. ٩َٓح

أٟخ رخ٤ٛٔزش ا٬ٛ ؿَّ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش، ُب١ حٛٔخ٣٪١ حٛوَحٓٮ ٓي ٓ٪٫ ر٢ٰ حٛوزخٍس ٩حٛ٘ظخرش، ٩حإلشخٍس ُٮ ح٣ؤخى 

( ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ حٛوَحٓٮ ه٬ٜ 79حٛ٪طٰش، ٩حهظز٧َخ ٗ٪ٓخثٚ ٜٛظوزَٰ ه٢ حإلٍحىس حٛزخؿ٤ش، ُٔي ٣ظض ح٠ٛخىس )

، ٯ٘٪١ رخ٠ٛ٘خطزش أ٩ رخإلشخٍس حٛشخثوش حالٓظو٠خٙ، ٩ٛ٪ ٢ٟ ًَٰ أ٦٣: )٠ٗخ ٯ٘٪١ حإلٯـخد ٩حٛٔز٪ٙ رخ٠ٛشخ٨ُش

حألهَّ(
(1)

. 

( ه٬ٜ ح٣ؤخى حٛ٪طٰش رخٛوزخٍس أ٩ حٛ٘ظخرش، ُب١ ٩208ٓي ؿ٫َ حٛٔخ٣٪١ حٛٔ٪ٍ٭ ه٬ٜ ٍأ٭ حٛـ٨٠٪ٍ، ٤ُظض ح٠ٛخىس )

ٗخ١ هخؿِح ه٨٤خ ح٣ؤيص ربشخٍط٦ ح٠٨ِ٠ٛش
(2)

. 

(، ًَٗص ٥ٌ٧ حَِٛٔس أ١ 1( حَِٛٔس )2ٓخ٣٪١ حٛ٪طٰش ح٠ٛخىس )٢ٟ  ٤ٔٛ1946ش  (٩71ًَٗ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛظَ٭ ٍٓٞ )

حٛ٪طٰش ط٤ؤي رخٛوزخٍس أ٩ حٛ٘ظخرش ٢٠ٛ ٓيٍ ه٨ٰٜخ، ُب١ ٛٞ ٯ٢٘ ٓخىٍح ه٨ٰٜخ ح٣ؤيص حٛ٪طٰش رخإلشخٍس حٛيحٛش ه٬ٜ ًٖٛ، 

٢ ٯوٍَ حَٛٔحءس ٩حٛ٘ظخرش، أ٩ هـِ هٓ٪حء ٗخ١ حٛوـِ رٔزذ أ٦٣ أهَّ، أٝ حهظٔٚ ٛٔخ٦٣ ٠َٛػ٦، ٩ٛٞ ٯ٢٘ 

حٛ٘ظخرش، ُِٮ ٗٚ ٥ٌ٧ حألك٪حٙ ط٤ٌٮ حإلشخٍس ه٢ حٛوزخٍس ُٮ ا٣شخء حٛ٪طٰش
(3)

. 

 ُخٛ٘الٝ ٤٧خ ٯ٘٪١ ُٮ أَٟٯ٢ رخ٤ٛٔزش ٜٛٔخ٣٪١: 

 : ُٮ حٛوزخٍس حٛظٮ ط٤شت حٛ٪طٰش ٩ٟخ ٯٔ٪ٝ ٟٔخ٨ٟخ. أدذًْا

 : ُٮ ٢ٍٗ حٛ٪طٰش، أ٧٪ حإلٯـخد ُٔؾ ٢ٟ ح٠ٛ٪طٮ، أٝ طظٍَ ٯ٤شؤ ربٯـخد ٩ٓز٪ٙ؟ ٩ٟخ ٩ٓضانثاًَ

 ٧ٌح حٛٔز٪ٙ؟ ا١ ٗخ١ ػ٠ش كخؿش ا٦ٰٛ. 

أٟخ حألَٟ حأل٩ٙ، ٢٠ُ ح٠ٍَٛٔ ه٤ي حٛل٤ِٰش أ١ حٛظظٍَ ٯ٤شؤ رخٛوزخٍس، ا١ ٗخ١ ح٠ٛظظٍَ ٓخىٍح ه٨ٰٜخ، ٩ال ط٤ٌٮ 

حٛ٘ظخرش اال اًح ٗخ١ حٛؤي رخ٠َٛحٜٓش، ُب١ ح٠ٛشخ٨ُش ك٤ٰجٌ ط٘٪١ ًَٰ ٤٘٠ٟش، ُظٔ٪ٝ ٟٔخ٨ٟخ ح٠ٛ٘خطزش، ٩ٓي ر٤ٰخ حَٛحؿق 

 ٠ٗخ َٟ.٢ٟ ٧ٌح 

ُبًح ٗخ١ هخؿِح ه٢ حٛوزخٍس، ٗخألهَّ ٩ح٠ٛوظٔٚ ٠ٗخ ٣ًَٗخ، ٓخٟض حإلشخٍس ح٠٨ِ٠ٛش أ٩ حٛ٘ظخرش ٟٔخٝ حِٜٛق، ٩اًح ٗخ١ 

رخإلشخٍس رال ٗالٝ، ٩حٌٛ٭ ٓخٙ ر٦ ؿ٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء ٩حٛل٤ِٰش. ٩ا١ ٗخ١  ٢ٟ٬ ال ٯٔظـٰن ح٤ٛـْ ال ٯوٍَ حٛ٘ظخرش، حٗظِ

 ٯخ١ ٠ٗخ ر٤ٰخ ًٖٛ: ٯوٍَ حٛ٘ظخرش، ُِٮ ح٧ٌ٠ٛذ حٛل٤ِٮ ٍأ

 حأل٩ٙ: هيٝ اٟ٘خ١ حإلشخٍس ٩حٛٔيٍس ه٨ٰٜخ شَؽ ُٮ ٓز٪ٙ حٛ٘ظخرش ُٮ ا٣شخء حٛ٪طٰش. 

٤٘ش ٩ٍهض ٦ٛ ُٮ ٧ًَٰخ ٓخٝ ٗٚ ٟخ طٚ، ُبًح ٛٞ ط٢٘ ٠ٟألحٛؼخ٣ٮ: حإلشخٍس طِ٘ٮ ُٮ ا٣شخء حٛؤي؛ أل١ حٛوزخٍس ٧ٮ ح

ٯيٙ ه٬ٜ حٛؤي ٟٔخ٨ٟخ، ٨٤ٟ٩ٞ ٢ٟ ٓخٙ رخٛظٔ٪ٯش ر٠٨٤ٰخ
(4)

. 

حٛٔ٪ٙ حأل٩ٙ ٩ٍحٯش حألطٚ، ٩حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ ٧٪ ٩ٍحٯش حٛـخٟن حٛظٌَٰ، ُ٘خ١ ٤ٟشؤ حٛٔ٪٢ٰٛ ٧٪ حهظالٍ ح٩َٛحٯش. ٧ٌح ٩

 ٮ ك٤ِٰش ُٮ أك٘خٝ حٛؤ٪ى حٛوخٟش، ٩طَح٥ ٯوخَٛ ٟخ ؿخء رخ٠ٛخىس حٛؼخ٣ٰش ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ٢ٟ ٣خكٰظ٢ٰ: ر٧ٌٟذ ٰٓي٣خ أ

وـِ ه٦٤ ه٤ي روغ حٛل٤ِٰش، ر٠٤ٰخ حٛٔخ٣٪١ ُٮ حٛ٪طٰش ٯـوٚ حأل٬ٛ٩: أ٦٣ ال ٯـ٪ُ حٛؤي رٌَٰ ح٤ٛـْ، اال ه٤ي حٛ

 حٛ٘ظخرش ُٮ ٟٔخٝ حٛوزخٍس رال ُخٍّ ر٠٨٤ٰخ.

                                                             
 ، ٜٛيٗظ٪ٍ ٟظـ٬ِ ح٠ِٛٛٮ ٢ٟ ٗظخد شَف ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش.233ٯ٤لَ: حٛ٪طٰش: ص (1)

 .2/62ٯ٤لَ: شَف ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش حٛٔ٪ٍ٭:  (2)

 .12ٯ٤لَ: شَف ٓخ٣٪١ حٛ٪طٰش، ألرٮ ٧َُس: ص (3)

 ٯ٤لَ طِظٰٚ ًٖٛ ُٮ رلؼ٤خ ٢ٟ ٟ٪ػ٪م ح٣ؤخى حٛ٪طٰش رخإلشخٍس. (4)
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ا٨ٰٛخ ه٤ي حٛوـِ ه٢ حٛ٘ظخرش، ٧٩ٌح ٯوخَٛ ح٩َٛحٯش حٛؼخ٣ٰش ٧ٌ٠ٜٛذ، ٧٩ٮ ٩ٍحٯش  ٯظـ٦ال ػخ٠٨ٰ٣خ: أ٦٣ ٍَٓ أ١ حإلشخٍس 

أٯًؼخ شخث٨خ رخٛ٘ظخرش، ػٞ َٓحءط٨خ ه٦ٰٜ، ٩ا١ ٧ٌح حٛل٘ٞ رخ٤ٛٔزش ٜٛ٪طٰش ُٮ ح٧ٌ٠ٛذ ؿ٪حُ ا٣حٛـخٟن حٛظٌَٰ، ٢٘ٛ٩ 

-طوخ٬ٛحهلل  ك٠٨٠خٍ-ٯظِْ ٟن ٓ٪ٙ حإلٟخٝ ٟخٖٛ، ٩ٓ٪ٙ ُٮ ٧ٌٟذ حإلٟخٝ أك٠ي 
(1)

. 

ُِٮ ح٠ٛي٣٩ش حٛ٘ز٫َ ُٮ ٗظخد حٛ٪طخٯخ حأل٩ٙ: )ٜٓض أٍأٯض ٍؿال ٗظذ ٩طٰظ٦، ٩ٛٞ ٯَٔأ٧خ ه٬ٜ حٛش٨٪ى، ٩ىُو٨خ 

هّٜٮ ر٠خ ٨ُٰخ، ٩ٛٞ ٯوخٯ٤٪٥ ك٢ٰ ٗظز٨خ، اال أ٦٣ ىُو٨خ ا٨ٰٛٞ ٟ٘ظ٪رش، ٩ٓخٙ: حش٨ي٩ح ا٨ٰٛٞ ٟ٘ظ٪رش ٩ٓخٙ ٨ٛٞ: حش٨ي٩ح 

هّٜٮ ر٠خ ٨ُٰخ، ٓخٙ ٟخٖٛ: ًٖٛ ؿخثِ اًح هَُ٪ح أ٦٣ حٛ٘ظخد رو٦٤ٰ، ٩ٓخٙ حر٢ ٧٩ذ ه٢ ٟخٖٛ ٟؼ٦ٜ، اًح ؿزن ه٨ٰٜخ 

خٙ: ًٖٛ ؿخثِ اًح أش٨ي٧ٞ أ١ ٟخ ٩ىُو٨خ ا٬ٛ ٣َِ، ٩أش٨ي٧ٞ أ١ ٟخ ٨ُٰخ ه٦٤، ٩أ٧َٟٞ أ١ ٯِٜ٘٪ح هخط٦٠ كظ٬ ٯ٠٪ص، ٓ

أ٦٣ ٗخ١ اًح أٍحى َِٓح، ٗظذ ٩طٰظ٦ ٩ؿزو٨خ، ػٞ ىُو٨خ  ٦ُٰ ٦٤ٟ... ه٢ ٰٓي٣خ هخطٞ ر٢ ٰٓي٣خ ه٠َ ر٢ حٛوـخد 

«(حش٨ي٩ح هٜٮ ر٠خ ٨ُٰخ، ا١ كيع ٛٮ كيع، ُبًح ٓيٝ ٓزؼ٨خ ٦٤ٟ»، ٩ٓخٙ: ا٬ٛ ٓخٛٞ ر٢ هزي حهلل ر٢ ه٠َ 
(2)

. 

ٰظ٦ ٩ٛٞ ٯش٨ي ٨ُٰخ ك٘ٞ ر٨خ ٟخ ٛٞ ٯوٜٞ ٍؿ٪ه٦ ه٨٤خ، ٣ض أك٠ي ه٬ٜ ٧ٌح ُٮ ٩ٍحٯش ٩ٓخٙ حر٢ ٓيحٟش: )٢ٟ٩ ٗظذ ٩ط

آلخّ ر٢ ارَح٧ٰٞ، ُٔخٙ: ٢ٟ٩ ٟخص ُ٪ؿيص ٩طٰظ٦ ٟ٘ظ٪رش ه٤ي ٍأ٦ٓ، ٩ٛٞ ٯش٨ي ٨ُٰخ، ٩هٍَ هـ٦، ٩ٗخ١ 

كظ٬ ٟش٨٪ٍ حٛوؾ، ٯٔزٚ ٟخ ٨ُٰخ، ٩ٍ٩٭ ه٢ أك٠ي: ال ٯٔزٚ حٛوؾ ُٮ حٛ٪طٰش، ٩ال ٯش٨ي ه٬ٜ حٛ٪طٰش ٟوظ٪ٟش 

ٯ٠ٔو٨خ حٛش٨٪ى ٦٤ٟ، أ٩ طَٔأ ه٦ٰٜ َُٰٔ ر٠خ ٨ُٰخ(
(3)

. 

٫َ ٢ٟ ٧ٌح أ١ اكي٫ ح٩َٛحٯظ٢ٰ ه٢ حإلٟخٝ أك٠ي طَٯلش ُٮ ٟ٪حُٔش حٛٔخ٣٪١، ٩حٛؼخ٣ٰش َٗأ٭ حإلٟخٝ ٟخٖٛ ٩أرٮ ٩٣

ك٤ِٰش ط٪حُْ حٛٔخ٣٪١، ٢٘ٛ٩ ٯشظَؽ أ١ ٯو٢ٜ أ١ حٛوؾ هـ٦، ٩ٯَٔأ ه٦ٰٜ، ٩ر٨ٌح ط٘٪١ ح٠ٌٛح٧ذ حٛؼالػش ٟ٪حُٔش 

 ٜٔخ٣٪١ ُٮ حٛـ٠ٜش، ٩اكي٫ ح٩َٛحٯظ٢ٰ ه٢ حإلٟخٝ أك٠ي أ٩ػق ُٮ ح٠ٛ٪حُٔش؛ أل٨٣خ ٟـٜٔش ٗبؿالّ حٛٔخ٣٪١. ٛ

٩ٛٔي ؿخء ُٮ ح٠ٌَٛٗس حإلٯؼخكٰش: أ١ ٧ٌح حٛـِء ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛظَ٭ ٟؤه٪ً ٢ٟ ٧ٌٟذ حإلٟخٝ أك٠ي ر٢ ك٤زٚ، ُٔي 

ِٮ أ١ ٯ٘ظز٨خ ٦ٛ ٥ًَٰ َُٰٔأ٧خ، أ٩ ٯَٔأ٧خ ٦ٛ ٩طٰظ٦ روـ٦، رٚ ٯ٘ٓخٛض: )ال ٯشظَؽ ٢٠ُٰ ٯوٍَ حٛ٘ظخرش أ١ ٯ٘ظذ 

٥ًَٰ، ُٰ٪ٓن ه٨ٰٜخ أهٌح ٢ٟ ٧ٌٟذ حإلٟخٝ أك٠ي ر٢ ك٤زٚ، ُو٤ي٥ حإلٯـخد ٯ٘٪١ رخٛٔ٪ٙ، أ٩ رخِٛوٚ حٌٛ٭ ٯيٙ ه٬ٜ 

حَٛػخ، ٩حٛظ٪ٰٓن ُوٚ ٯيٙ ه٬ٜ حَٛػخ رخ٠ٛ٘ظ٪د(
(4)

. 

 ٛٔيٍ حٌٛ٭ ٓخٛظ٦ ٠ٗخ َٟ ه٤ٰٜخ.٢٘ٛ٩ ٥ٌ٧ حألك٘خٝ أٯؼخ ٓي ٩ؿي ٟؼ٨ٜخ ُٮ ٧ٌٟذ أرٮ ك٤ِٰش، ٩ٟخٖٛ، رخ

 انثاًَ: فً اإلٌجاب ٔانمثٕل

حٛٔخ٣٪١ ٯوظزَ حٛ٪طٰش طظَُخ ٯ٤شؤ ربٍحىس ٤َِٟىس، اً ا٦٣ ر٠ـَى ٩ؿ٪ى حٛوزخٍس حٛيحٛش ه٬ٜ اٍحىس حٛشوض ٛظظٍَ 

 ٟو٢ٰ ُٮ طَٗظ٦ روي ٩ُخط٦ طوظزَ حٛ٪طٰش ٓي ٩ؿيص رل٘ٞ حٛٔخ٣٪١. 

٠٪ط٬ ٦ٛ اال رٔز٪٦ٛ ٜٛ٪طٰش طَحكش، أ٩ ىالٛش روي ٩ُخس ح٠ٛ٪طٮ، ٩ال ٢٘ٛ٩ ح٠ٰٜٛ٘ش ر٠ٔظؼ٬ حٛ٪طٰش ال طؼزض ٜٛ

هزَس ٛٔز٪٦ٛ أ٩ ٍى٥ ٓزٚ ٩ُخط٦؛ أل١ حٛ٪طٰش طظٍَ ال طل٨َ آػخ٥ٍ اال روي حٛ٪ُخس، ُال هزَس رخٛٔز٪ٙ أ٩ حَٛى اال 

 ي ط٤ٌِٰ أك٘خ٦ٟ. ٩ٓض حٛظ٤ٌِٰ؛ ٩أل١ حٛٔز٪ٙ ا٠٣خ ٧٪ ٛؼز٪ص ح٠ٰٜٛ٘ش، ال إل٣شخء حٛظظٍَ، ُ٘خ١ ال هزَس ر٦ اال ه٤

، ٠ٗخ ه٤٠ٜخ ًٖٛ ٓخرٔخ، ٩ٟخ ٣ًَٗخ٥ ٓي أشخٍ ا٨ٰٛخ حٛٔخ٣٪١ -ٍك٨٠ٞ حهلل طوخ٬ٛ-٥ٌ٧٩ ٨ٜٗخ ٟٔظ٠يس ٢ٟ آٍحء ٨ُٔخث٤خ 

 .(25، 24، 23، 22، 21، 20)ح٠ٛظَ٭ ُٮ ح٠ٛ٪حى: 

 (: طِٜٝ حٛ٪طٰش رٔز٪٨ٛخ ٢ٟ ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ طَحكش أ٩ ىالٛش روي ٩ُخس ح٠ٛ٪طٮ. 20ُخ٠ٛخىس )

 (: اًح ٟخص ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ ٓزٚ ٓز٪ٙ حٛ٪طٰش ٩ٍى٧خ ٓخٝ ٩ٍػظ٦ ٟٔخ٦ٟ ُٮ ًٖٛ. 21ح٠ٛخىس )

َؽ ُٮ حٛٔز٪ٙ ٩ال ُٮ حَٛى أ١ ٯ٘٪١ ُ٪ٍ ح٠ٛ٪ص، ٩ٟن ًٖٛ طزـٚ حٛ٪طٰش اًح رٜي ظ(: ال ٯش22ح٠ٛخىس )

رٰخ١ ٗخٍ ه٢ حٛ٪طٰش ٩ؿٜذ ٢ٟ ٓز٪٨ٛخ حٛ٪حٍع أ٩ ٢ٟ ٦ٛ ط٤ٌِٰ حٛ٪طٰش ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ ربهال١ ٠ٍٓٮ ٯشظ٠ٚ ه٬ٜ 

أ٩ ٍى٧خ، ٩ٟؼ٬ ه٬ٜ ه٦٠ٜ رٌٖٛ ػالػ٪١ ٯ٪ٟخ ٗخٟٜش هالٍ ٟ٪حهٰي ح٠ٛٔخُش حٛٔخ٣٪٣ٰش، ٩ٛٞ ٯـذ رخٛٔز٪ٙ أ٩ حَٛى 

(227ٗظخرش ى١٩ أ١ ٯ٘٪١ ٦ٛ هٌٍ ٟٔز٪ٙ، ر٨ٌح ٓخٙ حٛٔخ٣٪١ حٛٔ٪ٍ٭ أٯؼخ ُٮ )حَِٛٔس حأل٬ٛ٩، ح٠ٛخىس 
(5)

. 

ِٟٛض حٛ٪طٰش ٠ُٰخ ٓزٚ، ٩رـٜض (: اًح ٓزٚ ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ روغ حٛ٪طٰش ٩ٍى حٛزوغ حٱهَ، 23ح٠ٛخىس )

 ٠ُٰخ ٍى، ٩اًح ٓز٨ٜخ روغ ح٠ٛ٪ط٬ ٨ٛٞ، ٩ٍى٧خ حٛزخٓ٪١ ِٟٛض رخ٤ٛٔزش ٢٠ٛ ٓزٜ٪ح، ٩رـٜض رخ٤ٛٔزش ٢٠ٛ ٍى٩ح. 

                                                             
، ٩شَف ٓخ٣٪١ حٛ٪طٰش: 6/489، ٩ح٤ٌ٠ٛٮ: 350ٗظخد حٛ٪طخٯخ حأل٩ٙ، ٩حألشزخ٥ ٩ح٤ٛلخثَ: ص 6/13ٯ٤لَ: ح٠ٛي٣٩ش حٛ٘ز٫َ:  (1)

 .14، 13ص

 .6/13ٯ٤لَ: ح٠ٛي٣٩ش:  (2)

 ، ٩ٓي ر٤ٰخ ًٖٛ ُٮ حإلش٨خى ه٬ٜ حٛ٪طٰش، ُٮ ٟ٪ػ٪م رلؼ٤خ، َُٰٜحؿن.6/489ح٤ٌ٠ٛٮ، الر٢ ٓيحٟش:  (3)

 .14ٯ٤لَ: شَف ٓخ٣٪١ حٛ٪طٰش: ص (4)

 .63، 2/62، ٩شَف ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش: 15، 14ٯ٤لَ: شَف ٓخ٣٪١ حٛ٪طٰش: ص (5)
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ٓزٚ ٟ٪ص ح٠ٛ٪طٮ، ُبًح ٍى ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ حٛ٪طٰش ٨ٜٗخ أ٩ روؼ٨خ روي  رَى٧خ (: ال طزـٚ حٛ٪طٰش٩24أٟخ ح٠ٛخىس )

(72خ ؿ٫َ ه٨ٰٜخ حٛٔخ٣٪١ حٛوَحٓٮ ه٬ٜ ٩ُْ ح٠ٛخىس )ح٠ٛ٪ص ٩ٓزٚ حٛٔز٪ٙ، رـٜض، ٧٩ٌح ٟ
(1)

. 

( ٩حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛظَ٭ ه٬ٜ 226( ٩)225( ٩حٛٔخ٣٪١ حٛٔ٪ٍ٭ ه٬ٜ ٩ُْ ح٠ٛخىس )٩69حطِْ حٛٔخ٣٪١ حٛوَحٓٮ ح٠ٛخىس )

ي ٩ُْ ح٠ٛ٪حى حٛظٮ ٣ًَٗخ٧خ ٓخرٔخ، أ٦٣ اًح ٗخ٣ض حٛ٪طٰش ٌَٰٛ ٟو٢ٰ، ٗخٛ٪طٰش َِٜٛٔحء، ُال طلظخؽ ا٬ٛ ٓز٪ٙ، ٩ال طَط

رَى أكي، ٩ا١ ٗخ٣ض ٛشوض ؿزٰوٮ ٟو٢ٰ طَطي حٛ٪طٰش رَى٧خ ٦٤ٟ رشَؽ أ١ ٯ٘٪١ ٗخٟٚ حأل٧ٰٜش ك٢ٰ ٩ُخس 

ح٠ٛ٪طٮ
(2)

 ، ٥ٌ٧٩ أٯؼخ ٟٔظ٠يس ٢ٟ آٍحء ؿ٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء حٌٛٯ٢ أؿ٠و٪ح ه٬ٜ ٧ٌح حَٛأ٭.

شخُوٰش، ٩اكي٫ ٩طظلْٔ طلش حٛ٪طٰش ه٤ي ح٨ِٔٛخء رخإلش٨خى ه٨ٰٜخ، ٠ٗخ ٧ًذ ا٬ٛ ٧ٌح حٛل٤ِٰش، ٩ح٠ٛخٰٛ٘ش، ٩حٛ

ح٩َٛحٯظ٢ٰ ه٢ حٛل٤خرٜش، ُظؼزض رش٨خىس هي٢ٰٛ
(3)

. 

( ٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛ٪طٰش حٛوَحٓٮ ُٮ حَِٛٔس حأل٬ٛ٩: ٩65ؿخء ُٮ ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش حٛوَحٓٮ: ُٔي ٣ظض ح٠ٛخىس )

خٛش ٗ٪١ )أ٦٣ ال طوظ٠ي حٛ٪طٰش اال ريٰٛٚ ٗظخرٮ ٟ٪ٓن ه٦ٰٜ ٢ٟ ح٠ٛ٪طٮ، أ٩ ٟزظ٪ٝ روظ٦٠، أ٩ ؿزوش ار٨خ٦ٟ، ٩ُٮ ك

ٟل٠٘ش حألك٪حٙ ح٠ٛ٪ط٬ ر٦ هٔخٍح أ٩ ٟخ طِٯي ٠ٰٓظ٦ ه٬ٜ ه٠ٔ٠خثش ٯ٤خٍ، أ٩ؿذ طظيٯ٦ٔ ٢ٟ حٛ٘خطذ حٛويٙ، أ٩ 

حٛشوظٰش، ٩ُٮ حَِٛٔس حٛؼخ٣ٰش أؿخُ اػزخص حٛ٪طٰش رخٛش٨خىس اًح ٩ؿي ٟخ٣ن ٟٔز٪ٙ ٢ٟ حٛ٘ظخرش(
(4)

. 

ن ٟخى٭ ٯل٪ٙ ى١٩ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ىٰٛٚ ٗظخرٮ، حشظَؽ ح٠ٛشَم حٛوَحٓٮ الهظ٠خى حٛش٨خىس ى١٩ حٛ٘ظخرش ٩ؿ٪ى ٟخ٣ ُٔي

ٟ٪ٓن ٢ٟ ح٠ٛ٪طٮ، ٩ٟظيّ ٢ٟ ؿ٨ش شَهٰش
(5)

. 

( )أ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛ٪طٮ ٟوظٔٚ حٜٛٔخ١، ُبًح ؿَأ 6( ٢ٟ ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش حٛوَحٓٮ حَِٛٔس )٩69ُٮ ح٠ٛخىس )

ألهَّ، رلٰغ ٯظٜ٘ٞ ٗخه٬ٜ ٛٔخ٦٣ َٟع ٤ٟو٦ ٢ٟ ح٤ٛـْ، ُب١ ٩طٰظ٦ ال طظق اال اًح حٓظ٠َ ٤ُٟخ ؿ٪ٯال، ُظخٍ 

رخإلشخٍس ح٠ٛو٨٪ىس، ٩ك٤ٰجٌ ط٘٪١ اشخٍط٦ ٩ٗظخرظ٦ ٗخ٤ٛـْ
(6)

. 

٧٩ٌح ٟخ ٓخ٦ٛ ؿ٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء، ٩حشظَحؿ٨ٞ ح٠ٛيس اٟخ ٤ٔٛش، أ٩ ا٬ٛ ح٠ٛ٪ص ٛٔز٪ٙ اشخٍس ٟوظٔٚ حٜٛٔخ١ حٌٛ٭ ٯوخٟٚ 

 ه٤ي٧خ ٟوخٟٜش حألهَّ ٩طظق ٩طٰظ٦ ٩ٯوظي ر٨خ ُٮ ؿ٠ٰن طظَُخط٦.

                                                             
 .155حّ: صٯ٤لَ: ح٠ٛظيٍ حأل٩ٙ ٦ِٔ٣، ٩أك٘خٝ حألك٪حٙ حٛشوظٰش ُٮ حٛوَ (1)
، 15، ٩شَف ٓخ٣٪١ حٛ٪طٰش: ص٩2/63ٟخ روي٧خ، ٩شَف ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش:  151ٯ٤لَ: أك٘خٝ حألك٪حٙ حٛشوظٰش: ص (2)

 .٩2/32حألك٪حٙ حٛشوظٰش ُٮ ح٦ِٔٛ ٩حٛٔؼخء ٩حٛٔخ٣٪١: 

 ٯ٤لَ: طِظٰٚ ًٖٛ ُٮ رلؼ٤خ ٢ٟ ٟ٪ػ٪م حإلش٨خى ه٬ٜ حٛ٪طٰش ح٠ٛ٘ظ٪رش. (3)

 .44( ٢ٟ حِٛظٚ حأل٩ٙ ٢ٟ حٛ٪طٰش: ص65ٙ حٛشوظٰش حٛوَحٓٮ ٩طويٯالط٦، ح٠ٛخىس )ٯ٤لَ: ٓخ٣٪١ حألك٪ح (4)

 .2/19( ٢ٟ حِٛظٚ حأل٩ٙ ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ حٛٔخرْ، ٩حألك٪حٙ حٛشوظٰش ُٮ ح٦ِٔٛ ٩حٛٔؼخء ٩حٛٔخ٣٪١: 65( ٢ٟ ح٠ٛخىس )2ٯ٤لَ: حَِٛٔس ) (5)

 .151أك٘خٝ حألك٪حٙ حٛشوظٰش: ص (6)
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 انخاذًح

  طوخ٬ٛ ه٬ٜ ا٠ٗخٙ ٧ٌح حٛزلغ، أ٫ٍ أ١ أػن ُٮ هالطظ٦ أ٧ٞ ح٤ٛظخثؾ حٛظٮ ط٪طٜض ا٨ٰٛخ، ٧٩ٮ: روي ك٠ي حهلل

 

حٛ٪طٰش هٔي ٢ٟ حٛؤ٪ى حٛـخثِس ر٢ٰ ح٠ٛ٪طٮ ٩ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ، حطِْ ؿ٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء ه٬ٜ أ١ حٛٔز٪ٙ  .1

 ٩حَٛى ٨ُٰخ ٯ٘٪٣خ١ روي ح٠ٛ٪ص، ٩ال هزَس ٢٠ٛ ٓخٙ ٓز٦ٜ. 

ُٮ طوَٯ٨ِٞ ٜٛ٪طٰش ُٮ روغ أؿِحث٨خ رؤ٨٣خ ٟخ أ٩طخ٥  - طوخ٬ٍٛك٨٠ٞ حهلل-حطِٔض هزخٍحص ح٨ِٔٛخء  .2

ح٠ٛ٪طٮ ُٮ ٟخ٦ٛ طـ٪هخ روي ٩ُخط٦، أ٩ ُٮ َٟػ٦ حٌٛ٭ ٟخص ٦ُٰ، ٨٤٘ٛخ طزخٯ٤ض ُٮ حألؿِحء 

حَٛحٰٟش إلٯـخى ٢ٟ ٟلخ٩الط٨ٞ حأله٫َ، ال٠ٰٓخ حٰٛٔ٪ى حٛظٮ ٧٩ًَٗخ ُٮ طوَٯِخط٨ٞ، ٩ٗٚ ًٖٛ ٣خشت 

، ٗخ١ أش٨ٜ٠خ شَهخ ٩ٓخ٣٪٣خ )رؤ٨٣خ طظٍَ ُٮ حٛظَٗش ٟؼخٍ ا٬ٛ طوَٯَ ٯ٘٪١ شخٟال، ؿخٟوخ ٟخ٣وخ

 ٟخ روي ح٠ٛ٪ص(. 

ال هالٍ ر٢ٰ ؿ٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء أ١ حٛ٪طٰش طشظ٠ٚ ه٬ٜ أٍٗخ١ أٍروش، ٧ٮ: ح٠ٛ٪طٮ، ٩ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ،  .3

الري ٦٤ٟ  -أ٭ حإلٯـخد–٩ح٠ٛ٪ط٬ ر٦، ٩طٌٰش ٟظ٠ؼٜش رخإلٯـخد ٩حٛٔز٪ٙ، أؿ٠ن ٨ُٔخإ٣خ ه٬ٜ أ٦٣ 

رٚ ٯظق ر٘ٚ ِٛق ٯيٙ ه٬ٜ ٓظي ح٠ٛ٪طٮ ٢ٟ ال ٯشظَؽ ٦ُٰ ِٛق ٟوظ٪ص، ٛؤي حٛ٪طٰش، ٩

خ روالٍ ًَٰ ح٠ٛو٢ٰ، ٤حٛوزخٍحص حٛيحٛش ه٦ٰٜ، ٩ٌٗح حٛلخٙ ُٮ حشظَحؽ حٛٔز٪ٙ اًح ٗخ١ ح٠ٛ٪ط٬ ٦ٛ ٟوٰ

 ٩أ٠٨٣خ ٤ٍٗخ١ ه٬ٜ ٍأ٭ حٛـ٨٠٪ٍ، ٩ٓي أهٌ حٛٔخ٣٪١ رَأ٭ حٛـ٨٠٪ٍ. 

ه٬ٜ أ١ حٛ٪طٰش ط٤ؤي حرظيحء رـَّ ػالع:  -وخ٬ٍٛك٨٠ٞ حهلل ط-أؿ٠ن ٨ُٔخء ح٠ٌٛح٧ذ حإلٓالٰٟش  .4

حٛوزخٍس، ٩حٛ٘ظخرش، ٩حإلشخٍس، ؿخء حٛٔخ٣٪١ أٯؼخ رخ٣ؤخى٧خ ر٥ٌ٨ حٛـَّ حٛؼالع، ٩أ١ حٛ٘ظخرش ٓخث٠ش 

 . ٟٔخٝ حٛوزخٍس ُٮ ا٣شخء حٛ٪طٰش ُٮ ٓ٪ٙ ؿ٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء، اً طلل٪ح حٛؤي ر٨خ

ْ، ٧ً٩ذ أٗؼَ ح٨ِٔٛخء ا٬ٛ هيٝ حهظزخ٧ٍخ، كظٚ هالٍ ر٢ٰ ح٨ِٔٛخء ُٮ حهظزخٍ حإلشخٍس ٢ٟ ح٤ٛخؿ .5

 ٧٩٪ حَٛحؿق؛ أل١ حألطٚ ٧٪ حٛوزخٍس، ٩ال ٯويٙ ا٬ٛ ٧ًَٰخ ٟن حٛٔيٍس ه٨ٰٜخ. 

أؿ٠ن ٨ُٔخء ح٠ٌٛح٧ذ حإلٓالٰٟش ه٬ٜ أ١ اشخٍس حألهَّ ًَٰ حٛٔخىٍ ه٬ٜ حٛ٘ظخرش طلٰلش ٓخث٠ش ٟٔخٝ  .6

 حٛظوزَٰ حِٜٛلٮ ُٮ حٛ٪طٰش، شَٯـش أ١ ط٘٪١ ٨ِٟ٪ٟش ٩ٟو٨٪ىس. 

كظٚ هالٍ ر٢ٰ ح٨ِٔٛخء ُٮ اشخٍس حألهَّ حٛٔخىٍ ه٬ٜ حٛ٘ظخرش، ٗخ١ ٜٛل٤ِٰش ٢ٟ٩ ٩ح٨ُٔٞ ٨ُٰخ  .7

ٓ٪ال١: أكي٠٧خ: ال طظق ٟن حٛٔيٍس ه٬ٜ حٛ٘ظخرش، ٩حٛؼخ٣ٰش: حإلشخٍس ٗخُٰش ُٮ ا٣شخء حٛؤي ٟن ٧ًَٰخ، 

ه٤ي حٛوـِ  هخَٛ حٛٔخ٣٪١ ٟخ ؿخء ُٮ اكي٫ ح٩َٛحٯظ٢ٰ ُٮ ح٧ٌ٠ٛذ، اً ؿوٚ حإلشخٍس ال ٯظـ٦ ا٨ٰٛخ

 ه٢ حٛ٘ظخرش. 

٧ًذ ؿ٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء ا٬ٛ طلش اشخٍس ٟوظٔٚ حٜٛٔخ١، ٩ٯوظي ر٨خ ُٮ ؿ٠ٰن طظَُخط٦، رشَؽ حٟظيحى  .8

هٜٔش ٛٔخ٦٣ ا٬ٛ ح٠ٛ٪ص، أ٩ ا٬ٛ ٟيس ٤ٓش، ٤٧٩خٕ ٢ٟ ٛٞ ٯشظَؽ ٟيس، ٩ر٨ٌح ؿخء ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ 

 حٛشوظٰش حٛوَحٓٮ أٯؼخ ُٮ حشظَحؽ ح٠ٛيس، اال أ٦٣ ٛٞ ٯليى٧خ ر٢ِٟ. 

ُٮ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔخثٚ  -ٍك٨٠ٞ حهلل طوخ٬ٛ-٩أهَٰح... ا١ حٛوالٍ حٛلخطٚ ر٢ٰ ٨ُٔخء ح٠ٌٛح٧ذ حإلٓالٰٟش  .9

، ٩ط٪ٓوش، ٧ي٦ُ اطخرش حٛلْ، ٩ٛٞ ٯ٢٘ ٟز٤ٰخ ه٬ٜ ش٧ًَٰ٩خ ُٮ ح٦ِٔٛ حإلٓالٟٮ، ٧٪ هالٍ ٍك٠

٠ٜخء هظزٰش أ٩ ٧٪٫، أ٩ ح٣ظظخٍ ٤ِْٜٛ؛ أل١ ًٖٛ ْٰٛ ٢ٟ شؤ١ أ٩ٛجٖ حألث٠ش حألٗخرَ حألهالٝ ٢ٟ ه

 ٥ٌ٧ حألٟش.

 ٩ط٬ٜ حهلل ه٬ٜ ٰٓي٣خ ٟل٠ي ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طلز٦ ٩ٜٓٞ
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 انًصادس

٧ـ(، ىحٍ حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، 318حإلؿ٠خم: ٛإلٟخٝ أرٮ رَ٘ ٟل٠ي ر٢ ارَح٧ٰٞ ر٢ ح٤٠ٌٍٛ ح٤ٰٛٔخر٪ٍ٭ )ص  (1)

 ٝ.2008، 3ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ؽ

٩حٛيٍحٓخص حٛوَرٰش،  أك٘خٝ حألك٪حٙ حٛشوظٰش ُٮ حٛوَحّ: حألٓظخً ٟل٠ي شِْٰ حٛوخ٣ٮ، ٟو٨ي حٛزل٪ع (2)

 ٝ.1970، ح٠ٛـزوش ح٤ِٰٛش، 3076ٓٔٞ حٛزل٪ع ٩حٛيٍحٓخص حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛشَهٰش، ٍٓٞ حإلٯيحم ريحٍ حٛ٘ظذ 

 ٧ـ.1390، 2أك٘خٝ حألَٓس ُٮ حإلٓالٝ: ى. ٟل٠ي ٓالٝ ٟيٗ٪ٍ، ىحٍ ح٨٤ٛؼش، ؽ (3)

-٧ـ1406، 1ى، ؽأك٘خٝ حألَٓس ُٮ ح٦ِٔٛ حإلٓالٟٮ: ى. هزي حٛٔظخٍ كخٟي حٛيرخى، ٟـزوش ؿخٟوش رٌيح (4)

1986.ٝ 

 أك٘خٝ ح٠ٛوخٟالص ح٠ٛخٰٛش ه٬ٜ ح٧ٌ٠ٛذ حٛل٤زٜٮ: ٜٛيٗظ٪ٍ ٟل٠ي ُٗٮ هزي حٛزَ. (5)

 ٝ.1986-٧ـ1406أك٘خٝ حٛ٪طٰش: ى. هزي حٛٔظخٍ كخٟي حٛيرخى، ٟـزوش ؿخٟوش رٌيحى،  (6)

 ٝ.1962أك٘خٝ حٛ٪طٰش: ٜٛشٰن هٜٮ حٛوَِٰ: ح٠ٛـزوش حٛوخ٠ٰٛش، ٟظَ،  (7)

ٔؼخء ٩حٛٔخ٣٪١: ى. أك٠ي حٛ٘زٰٔٮ، ط٪ُٯن ح٠ٛ٘ظزش حٛٔخ٣٪٣ٰش، رٌيحى، ؿزن حألك٪حٙ حٛشوظٰش ُٮ ح٦ِٔٛ ٩حٛ (8)

 ٝ.2009-٧ـ1430شَٗش حٛوخطٖ ٛظ٤خهش حٛ٘ظذ، حٛٔخ٧َس، 

حألشزخ٥ ٩ح٤ٛلخثَ ه٬ٜ ٧ٌٟذ أرٮ ك٤ِٰش ح٤ٛو٠خ١: طؤَٰٛ حٛشٰن ُٯ٢ حٛوخريٯ٢ ر٢ ارَح٧ٰٞ ر٢ ٣ـٰٞ، طلْٰٔ  (9)

 هخىٙ ٓوي، ح٠ٛ٘ظزش حٛظ٪ُٰٰٔش، ٟظَ.

 .3ح٤ٛلخثَ ُٮ ٓ٪حهي ٩َُ٩م حٛشخُوٰش، ٛإلٟخٝ أرٮ حِٛؼٚ ؿالٙ حٛيٯ٢ حٰٛٔ٪ؿٮ، ىحٍ حَِٛ٘، ؽحألشزخ٥ ٩ (10)

حإلشَحٍ ه٬ٜ ٣٘ض ٟٔخثٚ حٛوالٍ: ٜٛٔخػٮ أرٮ ٟل٠ي هزي حٛ٪٧خد ح٠ٛخٛ٘ٮ، طلْٰٔ ى. ٟل٠٪ى ٟـٰي  (11)

 ٝ.2011-٧ـ1432، 1حٛ٘زٰٔٮ، ىحٍ حإلٟخٝ ٟخٖٛ، أر٪ كزٮ، ؽ

، ٤ٛ1ـخ شٍَ حٛيٯ٢ ٟ٪٬ٓ حٛلـخ٩٭، حٛـزوش ح٠ٛظَٯش، حأل٧َُ، ؽحإل٤ٓخم ُٮ ح٦ِٔٛ حٛل٤زٜٮ: ألرٮ ح (12)

 ٧ـ.1351

٧ـ(، طلْٰٔ أ.ى. ُخ٩ٍّ ك٠خىس، ىحٍ حٜٛٔٞ، 628حإل٤ٓخم ُٮ ٟٔخثٚ حإلؿ٠خم: ٜٛلخُق هٜٮ ر٢ حٛٔـخ١ )ص  (13)

 ٧ـ.1434، 1ىٟشْ، ؽ

، ح٠ٛ٘ظزش 2، ؽح٣ظٔخٙ ٟخ ٗخ١ ٯ٦ٜ٘٠ حإل٣ٔخ١ كخٙ كٰخط٦ ا٬ٛ ٥ًَٰ روي ٟ٪ط٦: هالء حٛيٯ٢ أك٠ي ارَح٧ٰٞ (14)

 حأل٧َُٯش ٜٛظَحع.

حإل٣ظخٍ: ُٮ ٟوَُش حَٛحؿق ٢ٟ حٛوالٍ ه٬ٜ ٧ٌٟذ حإلٟخٝ أك٠ي ر٢ ك٤زٚ، هٜٮ ر٢ ٠ٜٓخ١ ح٠َٛىح٩٭  (15)

 ٧ـ.1393، ٧2ـ(، طلْٰٔ ٟل٠ي حِٛٔٮ، ىحٍ اكٰخء حٛظَحع حٛوَرٮ، ر٩َٰص، ؽ885)ص 

٧ـ(، 978 ر٢ أَٰٟ هٜٮ ح٠َٛٔ٭ )ص أ٣ْٰ ح٨ِٔٛخء: ُٮ حٛظوَٯِخص ح٠ٛظيح٩ٛش ر٢ٰ ح٨ِٔٛخء، ٓخٓٞ ر٢ هزي حهلل (16)

 طلْٰٔ ى. أك٠ي هزي حَُٛحّ.

٧ـ(، طوْٰٜ ٟل٠ي ٟل٠ي 840حٛزلَ حِٛهخٍ حٛـخٟن ٠ٌٛح٧ذ حألٟظخٍ: ٛإلٟخٝ ح٠ٛـظ٨ي ر٢ ح٠َٛطؼ٬ )ص  (17)

 ٝ.2001-٧ـ1422، 1طخَٟ، ىحٍ حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، ر٩َٰص، ؽ

ر٢ أك٠ي ر٢ ٟل٠ي حر٢ ٍشي حَٛٔؿزٮ، ىحٍ  ريحٯش ح٠ٛـظ٨ي ٨٣٩خٯش ح٠ٛٔظظي: ٛإلٟخٝ حٛلخُق أرٮ حٛ٪ٰٛي ٟل٠ي (18)

 ٝ.1988-٧ـ1408، 1حٜٛٔٞ، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ؽ

ريحثن حٛظ٤خثن: ُٮ طَطٰذ حٛشَحثن: حٛوالٟش هالء حٛيٯ٢ أرٮ رَ٘ ر٢ ٓو٪ى حٛ٘خٓخ٣ٮ حٛل٤ِٮ ح٠ٜٛٔذ ر٠ٜٖ  (19)

،  ٧3ـ(، طلْٰٔ ٟل٠ي هي٣خ١ ى٩ٍٯش، ىحٍ اكٰخء حٛظَحع حٛوَرٮ، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ؽ587حٛو٠ٜخء )ص 

 ٝ.2000-٧ـ1421

حٛظخؽ ٩حإلٰٜٗٚ: ٠ٛوظظَ هٰٜٚ، ألرٮ هزي حهلل ٟل٠ي ر٢ ٯ٪َٓ ر٢ أرٮ حٛٔخٓٞ حٛوزيٍ٭، ىحٍ حَِٛ٘  (20)

 ٜٛـزخهش ٩ح٤ٛشَ، ر٩َٰص.

 ٧ـ.1315، ٧1ـ(، حٛٔخ٧َس، ؽ743طز٢ٰٰ حٛلٔخثْ: ُوَ حٛيٯ٢ هؼ٠خ١ ر٢ هٜٮ حِٛٯٜوٮ )ص  (21)

حألٓظخً ٟل٠ي حٛ٘ظخ٣ٮ، ٧٩٩زش حِٛكٰٜٮ، ىحٍ حَِٛ٘  طلِش ح٨ِٔٛخء: حإلٟخٝ هالء حٛيٯ٢ ح٤َٓ٠ٔٛي٭، طلْٰٔ (22)

 حٛوَرٮ.

٧ـ(، طلْٰٔ ارَح٧ٰٞ حألرٰخٍ٭، ىحٍ حٛ٘ظخد 816حٛظوَٯِخص: هٜٮ ر٢ ٟل٠ي ر٢ هٜٮ حٛـَؿخ٣ٮ )ص  (23)

 ٧ـ.1405، 1حٛوَرٮ، ر٩َٰص، ؽ
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ىٍ ط٠ٜ٘ش شَف ُظق حٛٔيٯَ: ح٬٠ٔ٠ٛ ٣ظخثؾ حألُ٘خٍ ُٮ ٗشَ حَٟٛ٪ُ ٩حألَٓحٍ، ٛش٠ْ حٛيٯ٢ أك٠ي ر٢ ٓ٪ (24)

 ح٠ٛو٩ٍَ رٔخػٮ ُحى٥ أ٤ُي٭، ىحٍ حَِٛ٘، ر٩َٰص، ٛز٤خ١.

 ط٤٪ٯَ حٛل٪حٖٛ ُٮ شَف ٟ٪ؿؤ حإلٟخٝ ٟخٖٛ، ٛإلٟخٝ حٰٛٔ٪ؿٮ. (25)

 ٝ.1986-٧ـ1406، 1حٛـخٟن حٛظٌَٰ: حإلٟخٝ ح٠ٛـظ٨ي حَٛرخ٣ٮ ٟل٠ي ر٢ حٛل٢ٔ حٛشٰزخ٣ٮ، هخٛٞ حٛ٘ظذ، ؽ (26)

ٟل٠ي ر٢ «: طلٰق حٛزوخٍ٭»٩أٯخ٦ٟ ٦٤٤ٓ٩  حٛـخٟن ح٤ٔ٠ٛي حٛظلٰق ح٠ٛوظظَ ٢ٟ أٟ٪ٍ ٍٓ٪ٙ حهلل  (27)

ا٠ٓخهٰٚ أر٪ هزيحهلل حٛزوخٍ٭ حٛـوِٮ، طلْٰٔ: ٟل٠ي ٧َُٰ ر٢ ٣خطَ ح٤ٛخطَ، طَٰٓٞ ٟل٠ي ُئحى هزي 

 ٧ـ.1422، 1حٛزخٓٮ، ىحٍ ؿ٪ّ ح٤ٛـخس، ؽ

حٛـخٟن ألك٘خٝ حَٛٔآ١: ألرٮ هزي حهلل ٟل٠ي ر٢ أرٮ أك٠ي ر٢ أرٮ رَ٘ حَٛٔؿزٮ، طلْٰٔ ى. هزي حهلل ر٢ هزي  (28)

 ٝ.2006-٧ـ1427، ٠1ل٢ٔ حٛظَٗٮ، ٟئٓٔش حَٛٓخٛش، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ؽحٛ

 ؿ٪ح٧َ حألهزخٍ ٩حٱػخٍ ر٨خٟش حٛزلَ حِٛهخٍ:  (29)

كخشٰش حر٢ هخريٯ٢: ٍى ح٠ٛلظخٍ ه٬ٜ حٛيٍ ح٠ٛوظخٍ شَف ط٤٪ٯَ حألرظخٍ، حٛوالٟش ٟل٠ي أ٢ٰٟ حٛش٨َٰ  (30)

، ىحٍ حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رخر٢ هخريٯ٢، طلْٰٔ حٛشٰن هخىٙ هزي ح٠ٛ٪ؿ٪ى، ٩حٛشٰن هٜٮ ٟل٠ي ٟو٪ع

 ٝ.1994-٧ـ1415، 1ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ؽ

كخشٰش اهخ٣ش حٛـخٛز٢ٰ ه٬ٜ ُظق ح٠ٛو٢ٰ: ٛشَف َٓس حٛو٢ٰ، حٛوالٟش أر٪ رَ٘ هؼ٠خ١ ٟل٠ي شـخ حٛيٰٟخؿٮ  (31)

حٛزَ٘٭، ٩ُظق ح٠ٛو٢ٰ حٛوالٟش ُٯ٢ حٛيٯ٢ ح٠ٰٜٛزخٍ٭، ىحٍ حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ػزـ٦ ٟل٠ي 

 ٝ.2009، 7ٓخٛٞ ٧خشٞ، ؽ

 كخشٰش حٛـ٠ٚ ه٬ٜ شَف ح٨٤٠ٛؾ: ٜٛشٰن ٠ٰٜٓخ١ حٛـ٠ٚ، ٟـزوش ٟظـ٬ِ ٟل٠ي، ٟظَ. (32)

كخشٰش حٛيٓ٪ٓٮ ه٬ٜ حٛشَف حٛ٘زَٰ: ٛإلٟخٝ ش٠ْ حٛيٯ٢ ٟل٠ي ر٢ هَُش، ح٠ٛ٘ظزش حٛظـخٍٯش حٛ٘ز٫َ،  (33)

 ٧ـ.1373حٛٔخ٧َس، 

ٍٯش حٛ٘ز٫َ، كخشٰش حٛيٓ٪ٓٮ ه٬ٜ حٛشَف حٛ٘زَٰ، ٛإلٟخٝ ش٠ْ حٛيٯ٢ ٟل٠ي ر٢ هَُش، ح٠ٛ٘ظزش حٛظـخ (34)

 ٧ـ.1373حٛٔخ٧َس، 

ىٰٛٚ حٛـخٛذ ٤ٰٛٚ ح٠ٛـخٛذ: ه٬ٜ ٧ٌٟذ حإلٟخٝ أك٠ي، ٜٛشٰن َٟهٮ حٛل٤زٜٮ، ح٠ٛ٘ظزش حِٰٛظٰٜش، ٟ٘ش  (35)

 ٝ.1989ح٠َٟٛ٘ش، 

ٍك٠ش حألٟش ُٮ حهظالٍ حألث٠ش: ُظخ٫٩ أث٠ش ح٠ٌٛح٧ذ حألٍروش، أر٪ ك٤ِٰش، ٟخٖٛ، حٛشخُوٮ، أك٠ي ر٢  (36)

 ٝ.1990ي حَٛك٢٠ حٛيٟشٔٮ حٛوؼ٠خ٣ٮ، ٟ٘ظزش ٟظَ، ك٤زٚ، ألرٮ هزي حهلل ٟل٠ي ر٢ هز

، 2ح٩َٛع ح٠َٛرن: حٛوالٟش حٛشٰن ٤ٟظ٪ٍ ر٢ ٯ٪٣ْ حٛز٨٪طٮ، طلْٰٔ رشَٰ ٟل٠ي هٰ٪١، ىحٍ حٛزٰخ١، ؽ (37)

 ٝ.1999-٧ـ1420

٩ٍػش حٛـخٛز٢ٰ: ألرٮ َُٗٯخ ٯل٬ٰ ر٢ شٍَ ح٤ٛ٪٩٭، طلْٰٔ حٛشٰن هخىٙ هزي ح٠ٛ٪ؿ٪ى، ٩هٜٮ ٟل٠ي  (38)

 ٝ.2006-٧ـ1427، 3ش، ؽٟو٪ع، ىحٍ حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜ

 ٓزٚ حٛٔالٝ: حٛوالٟش ٟل٠ي ر٢ ا٠ٓخهٰٚ حألَٰٟ ٜٛظ٤وخ٣ٮ، رٰض حألُ٘خٍ حٛي٩ٰٛش، ه٠خ١. (39)

٢٤ٓ حٛيحٍٓـ٤ٮ: ألرٮ حٛل٢ٔ هٜٮ ر٢ ه٠َ حٛيحٍٓـ٤ٮ حٛزٌيحى٭، طلْٰٔ ٧خشٞ ح٠ٛي٣ٮ، ىحٍ ح٠ٛوَُش،  (40)

 ٝ.1966ر٩َٰص، 

َِٟٗ حَٛٓ٪ٙ حألهلٞ ٜٛظلْٰٔ ٩ح٤ٛشَ، شَحثن حإلٓالٝ: ألرٮ حٛٔخٓٞ ٣ـٞ حٛيٯ٢ ؿوَِ ر٢ حٛل٢ٔ،  (41)

 ٝ.1998-٧ـ1419، 10ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ؽ

شَف حٍِٛٓخ٣ٮ ه٬ٜ ٟ٪ؿؤ حإلٟخٝ ٟخٖٛ: ٟل٠ي ر٢ هزي حٛزخٓٮ ر٢ ٯ٪َٓ حٍِٛٓخ٣ٮ ح٠ٛظَ٭ حأل٧َُ٭،  (42)

 ٝ.2003-٧ـ1424، 1طلْٰٔ: ؿ٦ هزي حَٛإ٩ٍ ٓوي، ٟ٘ظزش حٛؼٔخُش حٛيٯ٤ٰش، حٛٔخ٧َس، ؽ

حإلٟخٝ أ٠ٗٚ حٛيٯ٢ ٟل٠ي ر٢ ٟل٠٪ى حٛزخرَطٮ، ر٨خٟش ُظق حٛٔيٯَ، ىحٍ حَِٛ٘، شَف حٛو٤خٯش ه٬ٜ ح٨ٛيحٯش:  (43)

 ر٩َٰص، ٛز٤خ١.

حٛشَف حٛ٘زَٰ ٜٛشٰن أك٠ي حٛيٍىٯَ ه٬ٜ ٟوظظَ هٰٜٚ، ٟن كخشٰش حٛيٓ٪ٓٮ ه٦ٰٜ ٟل٠ي ر٢ أك٠ي ر٢  (44)

 ٧ـ(، ىحٍ حَِٛ٘، ى.ص.1230هَُش حٛيٓ٪ٓٮ ح٠ٛخٛ٘ٮ )ص 

٠خٙ حٛيٯ٢ ٟل٠ي ر٢ هزي حٛ٪حكي حٰٛٔ٪حٓٮ ػٞ ح٤٘ٔٛيٍ٭ ح٠ٛو٩ٍَ شَف ُظق حٛٔيٯَ ه٬ٜ ح٨ٛيحٯش: حإلٟخٝ ٗ (45)

 رخر٢ ح٠٨ٛخٝ حٛل٤ِٮ، ىحٍ حَِٛ٘، ر٩َٰص، ٛز٤خ١.
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شَف ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش: حٛيٗظ٪ٍ ٟظـ٬ِ حٛٔزخهٮ، أك٘خٝ حأل٧ٰٜش ٩حٛ٪طٰش ٩ح٠ٛ٪حٍٯغ،  (46)

 ٝ.2000-٧ـ1421، 7ح٠ٛ٘ظذ حإلٓالٟٮ، ىحٍ حٛ٪ٍحّ، ؽ

 ٝ.1988-٧ـ1409ٝ ٟل٠ي أرٮ ٧َُس، ىحٍ حَِٛ٘ حٛوَرٮ، شَف ٓخ٣٪١ حٛ٪طٰش: ٛإلٟخ (47)

٧ـ(، ىحٍ حَِٛ٘ 1101شَف ٟوظظَ هٰٜٚ ٜٛوَشٮ: ٟل٠ي ر٢ هزي حهلل حٛوَشٮ ح٠ٛخٛ٘ٮ أر٪ هزي حهلل )ص  (48)

 ٜٛـزخهش، ر٩َٰص.

٧ـ(، طلْٰٔ 537ؿٜزش حٛـٜزش ُٮ حالطـالكخص ح٨ِٰٔٛش: طؤَٰٛ حٛشٰن ٣ـٞ حٛيٯ٢ ر٢ كِض ح٤ِٛٔٮ )ص  (49)

 ٝ.1986-٧ـ1406، ٠1ْٰ، ىحٍ حٜٛٔٞ، ر٩َٰص، ؽحٛشٰن هٰٜٚ حٛ

 ُظق ح٠ٛو٢ٰ شَف َٓس حٛو٢ٰ، حٛوالٟش ُٯ٢ حٛيٯ٢ ح٠ٰٜٛزخٍ٭، ٟـز٪م ٟن اهخ٣ش حٛـخٛز٢ٰ. (50)

ُظق رخد حٛو٤خٯش رشَف ح٤ٛٔخٯش: حإلٟخٝ ح٦ِٰٔٛ ٣٪ٍ حٛيٯ٢ أرٮ حٛل٢ٔ هٜٮ ر٢ ٜٓـخ١ ٟل٠ي ح٩َ٨ٛ٭ حٛٔخٍ٭  (51)

٧ـ( طٔيٯٞ حٛشٰن 747هزٰي حهلل ر٢ ٟٔو٪ى ح٠ٛلز٪رٮ )ص  ٧ـ(، ٩ح٤ٛٔخٯش ٛإلٟخٝ طيٍ حٛشَٯوش1014)ص 

 هٰٜٚ ح٠ْٰٛ، شَٗش ىحٍ حألٍٓٞ ر٢ أرٮ حألٍٓٞ، ر٩َٰص، ٛز٤خ١.

 ٝ.1997، 4ح٦ِٔٛ حإلٓالٟٮ ٩أىٛظ٦: حألٓظخً ى. ٧٩زش حِٛكٰٜٮ، ىحٍ حَِٛ٘ ح٠ٛوخطَ، ىٟشْ، ؽ (52)

٧ـ(، طلْٰٔ ٩َٰ817ُآرخى٭ )ص حٛٔخٟ٪ّ ح٠ٛلٰؾ: طظ٤َٰ اٟخٝ أ٧ٚ حٌٜٛش ٟـي حٛيٯ٢ ٟل٠ي ر٢ ٯؤ٪د حِٛ (53)

 ٝ.2008-٧ـ1429ٯ٪َٓ حٛشٰق ٟل٠ي حٛزٔخهٮ، ىحٍ حَِٛ٘، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، 

 ٝ.1984ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش حٛوَحٓٮ ٩طويٯالط٦: ؿزن ر٠ـزوش ٩ُحٍس حٛويٙ، رٌيحى، ٤ٓش  (54)

 ٧ـ(.741حٛٔ٪ح٢ٰ٣ ح٨ِٰٔٛش: ٟل٠ي ر٢ أك٠ي ر٢ ؿِ٭ ح٣ٌَٛخؿٮ )ص  (55)

٩حٯش ُٮ حٛ٘ظذ حٛٔظش، ك٠ي ر٢ أك٠ي أر٪ هزي حهلل حٛيٟشٔٮ، طلْٰٔ ٟل٠ي حٛ٘خشَ: ُٮ ٟوَُش ٢ٟ ٦ٛ ٍ (56)

 ٝ.1992-٧ـ1413، 1ه٪حٟش، ىحٍ حٛٔزٜش ٜٛؼٔخُش حإلٓالٰٟش، ؽ

حٛ٘خُٮ ُٮ ٦ُٔ حإلٟخٝ أك٠ي: شٰن حإلٓالٝ أرٮ ٟل٠ي ٟ٪ُْ حٛيٯ٢ هزي حهلل ر٢ ٓيحٟش ح٠ٛٔيٓٮ، ىحٍ حَِٛ٘،  (57)

 ٝ.2005-٧ـ1426ر٩َٰص، ٛز٤خ١، 

: حٛوالٟش ؿ٠خٙ حٛيٯ٢ أرٮ حِٛؼٚ ٟل٠ي ر٢ َٟ٘ٝ حر٢ ٤ٟل٪ٍ حأل٣ظخٍ٭ حألَُٯٔٮ ٛٔخ١ حٛوَد (58)

، 1ح٠ٛظَ٭، طلْٰٔ هخَٟ أك٠ي كٰيٍ، ٩هزي ح٤٠ٛوٞ هٰٜٚ ارَح٧ٰٞ، ىحٍ حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ؽ

2005 .ٝ 

 ٧ـ.1406ح٠ٛزٔ٪ؽ: حإلٟخٝ ٟل٠ي ر٢ أرٮ ٨ٓٚ أر٪ رَ٘ حَٛٔهٔٮ، ىحٍ ح٠ٛوَُش، ر٩َٰص،  (59)

أل٨٣َ شَف ٟٜظ٬ٔ حألرلَ: حٛشٰن حٛوالٟش ىحٟخى أ٤ُي٭، هزي حهلل ر٢ هزي حَٛك٢٠ ر٢ حٛشٰن ٟل٠ي ٟـ٠ن ح (60)

 ٠ٰٜٓخ١، ىحٍ حٛٔوخىس.

٧ـ(، طلْٰٔ: 956ٟـ٠ن حأل٨٣َ ُٮ شَف ٟٜظ٬ٔ حألرلَ: ارَح٧ٰٞ ر٢ ٟل٠ي ر٢ ارَح٧ٰٞ حَٛلَٜزٮ حٛل٤ِٮ )ص  (61)

 ٝ.1998-٧ـ1419، 1ؽهٰٜٚ ه٠َح١ ح٤٠ٛظ٪ٍ، ىحٍ حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، ٛز٤خ١، ر٩َٰص، 

٧ـ(، طلْٰٔ ى. 676ح٠ٛـ٠٪م شَف ح٨٠ٌٛد: ٛإلٟخٝ أرٮ َُٗٯخ ٟلٰٮ حٛيٯ٢ ر٢ شٍَ ح٤ٛ٪٩٭ )ص  (62)

 ٝ.2005-٧ـ1425ٟل٠٪ى ٟـَؿٮ، ىحٍ حَِٛ٘ ٜٛـزخهش ٩ح٤ٛشَ، 

ح٠ٛل٬ٜ: ٜٛلخُق أرٮ ٟل٠ي هٜٮ ر٢ كِٝ حأل٣يٛٔٮ حٛلخ٧َ٭، طظلٰق ٟل٠ي هٰٜٚ ٧َحّ، ٟـزوش  (63)

 حإلٟخٝ، ٟظَ، ى.ص.

 ٧ـ.٣٩1323ش حٛ٘ز٫َ: حإلٟخٝ ٟخٖٛ ر٢ أ٣ْ حألطزلٮ ٍك٦٠ حهلل، ٟـزوش حٛٔوخىس، ح٠ٛي (64)

٧ـ(، طلْٰٔ: ٤ٟٔ241ي حإلٟخٝ أك٠ي: أر٪ هزي حهلل أك٠ي ر٢ ٟل٠ي ر٢ ك٤زٚ ر٢ ٧الٙ ر٢ أٓي حٛشٰزخ٣ٮ )ص  (65)

شوٰذ حأل٣ٍئ٩ؽ، ٩هخىٙ َٟشي ٩آه١٩َ، اشَحٍ: ى. هزي حهلل ر٢ هزي ح٠ٛل٢ٔ حٛظَٗٮ، ٟئٓٔش 

 ٝ.2001-٧ـ1421، 1ؽ حَٛٓخٛش،

: ٟٜٔٞ ر٢ حٛلـخؽ أر٪ حٛل٢ٔ ح٤ٔ٠ٛي حٛظلٰق ح٠ٛوظظَ ر٤ٔٚ حٛويٙ ه٢ حٛويٙ ا٬ٛ ٍٓ٪ٙ حهلل  (66)

 ٧ـ(، طلْٰٔ: ٟل٠ي ُئحى هزي حٛزخٓٮ، ىحٍ اكٰخء حٛظَحع حٛوَرٮ، ر٩َٰص.261حٛٔشَٰ٭ ح٤ٰٛٔخر٪ٍ٭ )ص 

زي حهلل، طلْٰٔ ٟل٠ي رشَٰ، ر٩َٰص، ح٠ٛـٜن ه٬ٜ أر٪حد ح٦ِٔٛ: ٟل٠ي ر٢ أرٮ حِٛظق حٛزوٜٮ حٛل٤زٜٮ أر٪ ه (67)

 ٧ـ.1401

ٟوـٞ ٟٔخٯْٰ حٌٜٛش: ألرٮ حٛل٢ٰٔ أك٠ي ر٢ ُخٍّ ر٢ َُٗٯخ حَٛحُ٭، طلْٰٔ ارَح٧ٰٞ ش٠ْ حٛيٯ٢ ىحٍ  (68)

 .3حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ؽ
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٧ـ(، ٩حٛشَف حٛ٘زَٰ الر٢ ٓيحٟش ح٠ٛٔيٓٮ )ص 630ح٤ٌ٠ٛٮ ٟن حٛشَف حٛ٘زَٰ: ٛإلٟخٝ حر٢ ٓيحٟش )ص  (69)

 (، ىحٍ حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ى.ص.٧ـ682

 ٧ـ.1332، 1ح٤٠ٛظ٬ٔ: ُٮ شَف ٟ٪ؿؤ حإلٟخٝ ٟخٖٛ، ٛإلٟخٝ حٛزخؿٮ، ىحٍ حٛ٘ظخد حٛوَرٮ، ر٩َٰص، ٛز٤خ١، ؽ (70)

 ح٨٤٠ٛخؽ رشَف ٨٣خٯش ح٠ٛلظخؽ ٛإلٟخٝ ح٤ٛ٪٩٭.  (71)

 ح٨٠ٌٛد رشَف ح٠ٛـ٠٪م ٛإلٟخٝ حٛشَٰحُ٭، ٟـز٪م ٟن ح٠ٛـ٠٪م. (72)

ش ُٮ حٛشَٯوش ٩حٛٔخ٣٪١: ريٍح١ أر٪ حٛو٢ٰ٤ٰ، ٟئٓٔش شزخد حٛـخٟوش ح٠ٛ٪حٍٯغ ٩حٛ٪طخٯخ ٩ح٨ٛز (73)

 حإل٤٘ٓيٍٯش.

ٟ٪ح٧ذ حٛـٰٜٚ ُٮ شَف ٟوظظَ هٰٜٚ: ش٠ْ حٛيٯ٢ أر٪ هزي حهلل ٟل٠ي ر٢ ٟل٠ي ر٢ هزي حَٛك٢٠  (74)

َُه٤ٰٮ ح٠ٛخٛ٘ٮ )ص  -٧ـ1412، ٧3ـ(، ىحٍ حَِٛ٘، ؽ954حٛـَحرٜٔٮ ح٠ٌَٛرٮ، ح٠ٛو٩ٍَ رخٛلـخد حٛ

1992.ٝ 

-٧ـ1406َك٢٠ ُٮ طَِٰٔ حَٛٔآ١: ٜٛوالٟش ِٟظٮ حٛوَحّ حٛشٰن هزي حَٛ٘ٯٞ ٟل٠ي ح٠ٛيٍّ، ٟ٪ح٧ذ حٛ (75)

1986.ٝ 

 ٝ.1996-٧ـ1416ٟ٪ٓ٪هش ٦ُٔ حٛل٢ٔ حٛزظَ٭: ٜٛيٗظ٪ٍ ٟل٠ي ٩ٍحّ ٜٓو٦ ؿٮ، ىحٍ ح٤ِٛخثْ،  (76)

 ٝ.1969-٧ـ1389، 2ح٠َٰٛحع ح٠ٛٔخ١ٍ: ٜٛشٰن هزي حَٛكٰٞ حٛ٘ش٘ٮ، رٌيحى، ىحٍ ح٤ٌٛٯَ، ؽ (77)

 ٧ـ(، ٟـز٪م ٟن ُظق رخد حٛو٤خٯش.747خٝ طيٍ حٛشَٯوش هزٰي حهلل ر٢ ٟٔو٪ى ح٠ٛلز٪رٮ )ص ح٤ٛٔخٯش ٛإلٟ (78)

٨٣خٯش ح٠ٛلظخؽ ا٬ٛ شَف ح٨٤٠ٛخؽ: ٛش٠ْ حٛيٯ٢ ٟل٠ي ر٢ أرٮ حٛوزخّ حَٟٜٛٮ، ٟـزوش ٟظـ٬ِ حٛزخرٮ،  (79)

 ٝ.1938-٧ـ1357

حٛش٪ٗخ٣ٮ )ص ٣ٰٚ حأل٩ؿخٍ: شَف ٤ٟظ٬ٔ حألهزخٍ ٢ٟ أكخىٯغ ٰٓي حألهٰخٍ، ٛإلٟخٝ ٟل٠ي ر٢ هٜٮ  (80)

 ٧ـ(.1250

٧ـ(، 510ح٨ٛيحٯش ه٬ٜ ٧ٌٟذ حإلٟخٝ أك٠ي: ٛإلٟخٝ أرٮ حٛوـخد ٟلِ٪ف ر٢ أك٠ي ر٢ حٛل٢ٔ حٜٛ٘٪ًح٣ٮ )ص  (81)

 ٝ.2004-٧ـ1425، 1طلْٰٔ ى. هزي حٜٛـَٰ ٠٧ٰٞ، ى. ٟخ٧َ ٯخ٢ٰٓ، ىحٍ ًَحّ، ؽ

٤خ٣ٮ، أر٪ حٛل٢ٔ ح٨ٛيحٯش ُٮ شَف ريحٯش ح٠ٛزظي٭: هٜٮ ر٢ أرٮ رَ٘ ر٢ هزي حٛـٰٜٚ حًَِٛخ٣ٮ ح٠ًَٰٛ (82)

 ٧ـ(، طلْٰٔ: ؿالٙ ٯ٪َٓ، ىحٍ اكٰخء حٛظَحع حٛوَرٮ، ر٩َٰص، ٛز٤خ593.١ر٧َخ١ حٛيٯ٢ )ص 

ح٨ٛيحٯش ٟن شَكٮ حٛو٤خٯش ٩ُظق حٛٔيٯَ ه٨ٰٜخ: ٩شَف حٛو٤خٯش ه٬ٜ ح٨ٛيحٯش ٛإلٟخٝ أ٠ٗٚ حٛيٯ٢ ٟل٠ي ر٢  (83)

 ٟل٠٪ى حٛزخرَطٮ، ر٨خٟش ُظق حٛٔيٯَ، ىحٍ حَِٛ٘، ر٩َٰص.

 ٍٯغ: حألٓظخً ك٢ٰٔ حألهل٠ٮ.حٛ٪طخٯخ ٩ح٠ٛ٪ح (84)

 حٛ٪طٰش: ٜٛيٗظ٪ٍ ٟظـ٬ِ ح٠ِٛٛٮ ٢ٟ ٗظخد شَف ٓخ٣٪١ حألك٪حٙ حٛشوظٰش. (85)

 


