
 

P- ISSN: 2075-2024             E-ISSN: 2706-5804             
520 

 2019  -العدد الثاني –اجمللد التاسع  -جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية   
 

 االمتناع اخلاطئ يف املسؤولية املدنية
Wrongful abstinence in civil liability 

 معاذ حممد يعقوبم.د. 
Dr. moath Mohamed Yaqoob 

 كلية القانون  /جامعة الفلوجة
Al-Fallujah University / College of Law 

 

 انًهخص

٠ُؼو ثٌنطأ ثٌٍْذٟ أفو أٔٛثع ثٌنطأ ثٌيٞ ٔض ػ١ٍٗ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ, ٌُٚ ٠ًٕ ٔظ١ذٗ ِٓ لذً 

ثألم١ٌ ٚثٌفمٗ ثٌمجٟٔٛٔ, ٌُٚ صُٕظُ أفىجِٗ دٕظٛص مجطز ِفظٍٗ ألفىجِٗ, دً ثػضّو ػٍٝ 

ٚثٌٕٛع ثٌٕظٛص ثٌؼجِز ٌٕظ٠ٌز ثٌنطأ, ٌٚٗ ٔٛػجْ, ثألٚي ثٌنطأ ثٌٍْذٟ ثٌّْذٛق دجٌضَثَ, 

ثٌغجٟٔ ثٌنطأ ثٌٍْذٟ ثٌٕجؽُ ػٓ ثالِضٕجع ػٓ صمو٠ُ ثٌّْجػور)ثٌنطأ ثٌّؾٌه(, عجً ؽوي د١ٓ 

فمٙجء ثٌمجْٔٛ فٛي ثٌٕٛع ثٌغجٟٔ)ثٌنطأ ثٌّؾٌه(, في٘خ ثٌذؼغ إٌٝ ػوَ ثالػضوثه دٗ 

ٚصٌص١خ ثٌّْؤ١ٌٚز الٔضفجء ثٌؼاللز ثٌْذذ١ز, ٚػوَ ٚؽٛه ٔض أٚ ثصفجق, ٚى٘خ ثٌذؼغ ث٢مٌ 

ػضوثه دٗ ٚصٌص١خ ثٌّْؤ١ٌٚز ػ١ٍٗ الػضذجًثس ػور ِٕٙج ػًٌٚر صىجفً ثفٌثه ثٌّؾضّغ إٌٝ ثال

ٚثالػضٌثف دجٌٛثؽخ صؾجٖ ث٢م٠ٌٓ دشٌؽ ثال ٠ىْٛ فٟ ىٌه مطٌثً صؾج٘ٗ ٚثال ٠ٌصخ ػًٌثً 

 صؾجٖ ِظجٌقٗ, ٚثمضٍفش ثٌضش٠ٌؼجس ثٌّو١ٔز فٛي ؽذ١ؼز ثٌنطأ ثٌٍْذٟ ثٌّؾٌه.

 ثٌنجؽب, ِْؤ١ٌٚز, ِو١ٔز.: ثالِضٕجع, انكهًاث انًفخاحيت
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Summary 

  The negative error is a specified error specified by the civil law, and 

has not been his share in this law and in the legal writers methods. 

The provisions of the legal text should not be organized. "It was 

adopted on the general texts of the theory of the error. It was two 

kinds, first one is negative error preceded by commitment and the 

second one is negative error of refraining from providing assistance 

(abstract error), the second kind was been doctrinal differences 

between  legal scholars, some of them do not extend the relationship 

of causing the causal relationship and the lack of a text or agreement. 

The other writers was going to credibility and establishment of 

responsibility for many reasons as to extent of the community and 

the recognition of members of the community and the recognition of 

the duty to others, including the need to avoid such a danger to the 

same," the civilian legislations on the nature of the negative 

error(abstract error)was been different between Them. 

Key words: negative, error, civil law. 
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٠فٌع ثٌمجْٔٛ عالط أٔٛثع ِٓ ثالٌضَثِجس, ثالٌضَثَ دم١جَ دؼًّ أٚ ثالٌضَثَ دجالِضٕجع ػٓ 

دئػطجء شٟء, ِٚؼٕٝ ثالٌضَثَ دجالِضٕجع ػٓ ػًّ ثٞ ثْ ػٍٝ ثٌّو٠ٓ ػًّ, أٚ ثالٌضَثَ 

ثالِضٕجع ػٓ ػًّ وجْ ِٓ فمٗ ثٌم١جَ دٗ ٌٛال ثٌضَثِٗ دجالِضٕجع ػٕٗ, فؼٕوِج ٠ىْٛ ثٌضَثَ 

ثٌّو٠ٓ ثٌم١جَ دؼًّ فجْ ثٌضَثِٗ ف١ٕٙج ٠ىْٛ دجالِضٕجع ػٓ ثٌم١جَ دجٞ ػًّ ِج, ٚديٌه ٠ؼو 

مُ دجٌؼًّ ثٌيٞ صؼٙو دؼوَ ثٌم١جَ دٗ, ٚ٘يث ٘ٛ ثٌضٕف١ي ثٌؼ١ٕٟ ِٕفيثً الٌضَثِٗ ِج هثَ ٌُ ٠

ثالمض١جًٞ, ٚثىث ِج لجَ دجٌفؼً دؼو ِج ثٌضََ دؼوَ ثٌم١جَ دٗ ُػو ف١ٕٙج مطأٖ )مطأ ٍّذٟ(, ٚ٘يث 

ثالٌضَثَ ٠ؼو ل١وثً ػٍٝ ِذوأ ثٌق٠ٌز ثٌيٞ ٠ضّضغ دٗ ثالْٔجْ, ٚال ٠ّىٓ ثػضذجً ثٌٛثؽخ ثٌؼجَ 

نض دجالِضٕجع ػٓ ثالػٌثً دجٌغ١ٌ ثٌيٞ فٌػٗ ثٌمجْٔٛ, ٘ٛ ثٌٍّمٝ ػٍٝ ػجصك وً ش

ٚثؽخ دجالِضٕجع ػٓ ػًّ دجٌّؼٕٝ ثٌمجٟٔٛٔ ثٌول١ك ٌٙيث ثٌٕٛع ِٓ ثالٌضَثَ)ثالِضٕجع ػٓ ثٌم١جَ 

 دؼًّ(, ٚػ١ٍٗ فمو فوه دأٔٛثع ِؼ١ٕز.

ثٌفمٌٞ  ثْ ثٌنطأ دجػضذجًٖ أفو ثًوجْ ل١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ٚثْ ثالم١ٌر صؼو دّغجدز ثٌؼّٛه

ٌٍٕظ٠ٌز ثٌؼجِز ٌالٌضَثَ, دجألمض ْٔذز ٌٍضطًٛ ثٌيٞ فوط فٟ ثٌّؾضّغ ػٍٝ ؽ١ّغ 

ثألطؼور, ِّج أهٜ إٌٝ ٠ٍجهر فٟ ثٌضؼجِالس ثٌّج١ٌز د١ٓ ثألشنجص ٚٔض١ؾز ٌٙيث ثٌضؼجًِ 

٠ضٌصخ ػ١ٍٗ ثٌٛلٛع فٟ ثمطجء, دجألمض ثٌنطأ ثٌٍْذٟ ثٌيٞ ٌُ ٠ٕظّٗ ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ 

ج ٠ٌؽغ إٌٝ ثألفىجَ ثٌؼجِز ٌٍنطأ, ٚثِىجْ ل١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز دٕظٛص مجطز دٗ ٚثّٔ

هْٚ ٔض دنالف ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌمج١ٔٛٔز ثٌؾٕجة١ز ثٌضٟ صنض ٌم١جِٙج ٌّذوأ "ال ؽ٠ٌّز ٚال 

ػمٛدز ثال دٕض", ٚصىّٓ ِشىٍز ثٌذقظ فٟ لٍز ثٌٌّثؽغ ثٌّفظٍز ٚثٌّضنظظز دّٛػٛػٕج  

ثٌنطأ دشٟء ِٓ ثٌضفظ١ً دجألمض ف١ّج ٠نض ٚػوَ صطٌق ثٌّشٌع ٌٙيث ثٌٕٛع ِٓ ثٔٛثع 

ثٌٕٛع ثٌغجٟٔ ِٓ ثٔٛثع ثٌنطأ ثٌٍْذٟ)ثالِضٕجع ثٌّؾٌه( فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؼٌثلٟ, مالفجً ٌّج ى٘خ 

إ١ٌٗ ثٌفمٗ ثالّالِٟ ٚدؼغ ثٌمٛث١ٔٓ ثالمٌٜ, ٚػ١ٍٗ ثعٌٔج ثمض١جً ثٌنطأ ثٌٍْذٟ دجػضذجًٖ أفو 

ٌ ٚثٌضطٌق ٌضطذ١مجصٗ ِٚؼٌفز ِٛلف أٔٛثع ثٌنطأ, ٌٚغٌع ص١ٍْؾ ثٌؼٛء ػ١ٍٗ دشىً أوذ

ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ ِٕٗ, ٚثٌؾور فٟ ٘يث ثٌذقظ أٚ ثٞ دقظ آمٌ لو صىْٛ دأٍّٛح ثٌذجفظ 

ٚؽٌفٗ ِٚج ٠موِٗ ِٓ أفىجً ِٚمضٌفجس ٚأفىجَ صُؼّٓ فٟ ثٌذقظ ؽ١ّؼٙج صموَ ثٌٕفغ ٚصغٌٞ 
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ثٌنطأ ثٌّٛػٛع, ٚػٓ ث١ّ٘ز ثٌذقظ صىّٓ فٟ فظ ثٌّشٌع دضٕظ١ُ ٔظٛص ٘يث ثٌٕٛع ِٓ 

 دٕظٛص ِفظٍز دجألمض فٟ فجٌز ثالِضٕجع ثٌغ١ٌ ِْذٛق دجٌضَثَ ثٚ ثصفجق.

 انذراساث انسابمت:

(, مطأ ثالِضٕجع فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؼمو٠ز, 4112هًثّز )ه.ثٌظغ١ٌ ِقّو ِٙوٞ(, ّٕز) -1

 هًثّز صق١ٍ١ٍز ِٚمجًٔز د١ٓ ثٌفمٗ ثالّالِٟ ٚثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌّظٌٞ ٚثٌمجْٔٛ ثٌّمجًْ.

ٌوًثّز: أٚالً/ِج ثلٌٖ ثٌّشٌع ِٓ صٕظ١ُ ٌٍّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ػٓ ثالِضٕجع ٠ىجه ثٌٙوف ِٓ ث

٠ىْٛ ِؼوِٚجً, فٟ ف١ٓ ٔؾو ثٌفمٗ ثالّالِٟ لو ث٘ضُ دئلٌثً ِْؤ١ٌٚز ثٌّّضٕغ مجطز ثالِضٕجع 

ػٓ إغجعز ثٌٍّٙٛف فٟ إؽجً فىٌر ثٌؼّجْ ِٚٛلف ثٌّشٌع ديٌه ٠ّغً لظًٛ فٟ ثٌضٕظ١ُ 

ـضذغ فٟ ثٌفمٗ ثالّالِٟ ف١ظ ٠ىْٛ ِذجها ثٌش٠ٌؼز ثٌمجٟٔٛٔ ٠ّىٓ أْ ٠ْوٖ  ُّ ثٌمجػٟ دجٌ

 ِظوً ِٓ ِظجهً ثٌضش٠ٌغ

ٔضجةؼ ثٌوًثّز: ػًٌٚر ثؽٌثء صؼو٠ً صش٠ٌؼٟ ِٓ ؽجٔذ١ٓ, ثألٚي فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ 

ٚثٌّضؼّٓ ل١جَ ِْؤ١ٌٚز ثٌّّضٕغ فٟ فجٌز ػوَ صمو٠ُ ثٌّْجػور ٌٍّؼًٌٚ, ػٓ ؽ٠ٌك 

شٌٚع ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌيٞ لوِز ثٌووضًٛ ػذو ثٌّٕؼُ فٌػ ثاللضوثء دجٌفمٗ ثالّالِٟ ِٚ

ثٌظور, ٚثٌغجٟٔ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؾٕجةٟ ثألٌِ ثألٚي ثٌّضؼٍك دجٌّضُٙ دجٌٕىٛي ثال ٠ضشٌؽ ثْ ٠ىْٛ 

ّذخ ثٌنطٌ طجهً ػٕٗ فمؾ,  ٚثألٌِ ثٌغجٟٔ ثْ ٠ٌفغ ثٌّشٌع ِٓ ِموثً ثٌؼمٛدز ػجِز 

ْ ثٌْذخ فٟ ل١جَ ثٌنطٌ ثٌيٞ أػٌ دجٌّؾٕٟ ٠ٚشوه٘ج ِضٝ وجْ ثٌّضُٙ دجٌٕىٛي ٘ٛ ِٓ وج

 ػ١ٍٗ.

عج١ٔج/ ثٌضأو١و ػٍٝ ػًٌٚر إ٠ٌثه ثٌّشٌع ٌٕض فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ٠ضؼّٓ ل١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز 

 ثٌّو١ٔز ٌٍّؤًك ػٕو ػوَ ثٌضَثِٗ ثٌق١جه ٚثٌّٛػٛػ١ز فٟ ػٌع ثٌضج٠ًل.

ثٌّْؤ١ٌٚز َ, ِوٜ ٌََٚ)ثٌنطأ( وٌوٓ ِٓ أًوجْ 4114ث٠جه ِقّو ؽجه ثٌقك, ّٕز  -4

 ثٌضمظ٠ٌ١ز فٟ ِشٌٚع ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌفٍْط١ٕٟ, هًثّز صق١ٍ١ٍز.
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ُِقوط ثٌؼًٌ صمظ٠ٌ١جً, ٚإٌَثِٗ  ٘وف ثٌذقظ: صٛػ١ـ ثالًوجْ ثٌضٟ ٠ؾخ صٛثفٌ٘ج ٌّْأٌز 

دضؼ٠ٛغ ثٌّؼًٌٚ ِٓ مالي هًثّز ٚصق١ًٍ ثٌٕظٛص ثٌمج١ٔٛٔز ثٌٛثًهر فٟ ثٌّشٌٚع دٙيث 

 ثٌنظٛص.

 فٟ ثٌٕمجؽ ث٢ص١زٔضجةؼ ثٌوًثّز: ٚصضٍنض 

ٚفمجً ٌٍٕظ٠ٌز ثٌشنظ١ز فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضمظ٠ٌ١ز ٠ؤهٞ ٚؽٛه ثٌْذخ ثألؽٕذٟ إٌٝ ٔفٟ  - أ

ثٌؼاللز ثٌْذذ١ز د١ٓ ثٌنطأ ٚثٌؼًٌ, ِٚٓ عُ ػوَ ل١جَ ِْؤ١ٌٚز ِقوط ثٌؼًٌ ٚػوَ 

ثٌَثِز دضؼ٠ٛغ ثٌّؼًٌٚ, د١ّٕج ٚفمجً ٌٍٕظ٠ٌز ثٌّٛػٛػ١ز فٟ صٕظ١ُ ثٌّْؤ١ٌٚز 

 ػوَ صٕظ١ّٙج ٌٍْذخ ثألؽٕذٟ وّجٔغ ٌم١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضمظ٠ٌ١ز. ثٌضمظ٠ٌ١ز ٠ُفضٌع

أمي ِشٌٚع ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌفٍْط١ٕٟ دجٌٕظ٠ٌز ثٌشنظ١ز فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضمظ٠ٌ١ز  - ح

 ١ٌِٚ دجٌٕظ٠ٌز ثٌّٛػٛػ١ز.

 ٌُ ٠ضؼّٓ ِشٌٚع ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌفٍْط١ٕٟ صٕظ١ّجً ٌٍفؼً ثٌٍْذٟ)ثٌنطأ ثٌٍْذٟ(.  - س

هًثّضٕج ٚثٌوًثّجس ثٌْجدمز ِٓ ف١ظ صنظض هًثّضٕج دّٛلف  ٚثالمضالف د١ٓ ِٛػٛع

ثٌضش٠ٌغ ثٌؼٌثلٟ فٟ ثٌٕظٛص ثٌؼجِز ٚثٌنجطز ثٌٛثًهر فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌّضؼٍمز 

 دجالِضٕجع ثٌنجؽب, ِٚٛلف فمٙجء ثٌمجْٔٛ ِٕٗ, دجإلػجفز ألٍّٛح ؽٌؿ ثٌّٛػٛع.

 ينهاس انبحذ

ٟ ثٌّمجًٔذ١ٓ ٔظٛص ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ ثصذغ ثٌذجفظ ِٓ مالي ثٌوًثّز ثٌّٕٙجػ ثٌضق١ٍٍ

ٚٔظٛص ثٌمٛث١ٔٓ ثالمٌٜ. ٚػ١ٍٗ ّٕضٕجٚي ِٛػٛػٕج ػٍٝ ِذقغ١ٓ ٔنظض ثألٚي ٌذ١جْ 

 ِج١٘ز ثٌنطأ ثٌٍْذٟ, ٚثٌغجٟٔ ّٕنظظٗ ٌذ١جْ ٔطجق ٚآعجً ثٌنطأ ثٌٍْذٟ.

 انًبحذ األول

 ياهيت انخطأ انسهبي

مالي د١جْ ِؼٕٝ ثٌنطأ دّؼٕجٖ ثٌؼجَ ِٚٓ عُ  دوث٠ز ٠ضٛؽخ ػ١ٍٕج د١جْ ِج١٘ز ثٌنطأ ثٌٍْذٟ ِٓ

د١جْ ِؼٕٝ ثٌنطأ ثٌٍْذٟ ٚثال٠ؾجدٟ, ِٚٓ عُ ثٌض١١َّ د١ّٕٙج)ثٌنطأ ثال٠ؾجدٟ ٚثٌٍْذٟ(, 

ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِؼٕجّ٘ج ٚثإلٌّجَ دشىً أوغٌ ػٍٝ ِؼٕٝ ثٌنطأ ثٌٍْذٟ, ٚػ١ٍٗ ّٕنظض 
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نطأ ثٌٍْذٟ ػٓ ثٌنطأ ثٌّطٍخ ثألٚي ٌٍضؼ٠ٌف دجٌنطأ ثٌٍْذٟ, ٚثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ ٌض١١َّ ثٌ

 ثال٠ؾجدٟ, ٚثٌغجٌظ ٌذ١جْ ثّجُ ثٌنطأ ثٌٍْذٟ.

 انًطهب األول

 انخعريف بانخطأ انسهبي

فٟ ثٌٛثلغ ٠ظؼخ صقو٠و ِفَٙٛ ثٌنطأ ٚد١جْ ثٌٌّثه ِٕٗ, ٌيٌه ٌُ ٠ٕؼمو ثؽّجع ثٌفمٗ ثٌمجٟٔٛٔ 

ثٌقجي ػٍٝ صؼ٠ٌف ٌٍنطأ ٚثٌْذخ فٟ ىٌه ٠ؼٛه إٌٝ ثْ فىٌر ثٌنطأ ْٔذ١ز, صضأعٌ دظٌٚف 

ٚثٌذ١تز, وّج ثٔٙج غ١ٌ ِقوٚهر الصظجٌٙج ثٌٛع١ك دجألمالق, ٌّٚج وجٔش ثالفىجً ثألمالل١ز 

صؼٍٛ٘ج ثٌضقو٠و ٚثٌؼذؾ ٚؽخ ثْ صىْٛ فىٌر ثٌنطأ غ١ٌ ِقوٚهر ٚال ِٕؼذطز
(1)

 . 

ثٌنطأ دّؼٕجٖ ثٌؼجَ ٘ٛ: ثالمالي دٛثؽخ لجٟٔٛٔ ػٍٝ ثٌّو٠ٓ ٚىٌه ِٓ مالي ػوَ ل١جِٗ 

ثهًثوٗ ٌٗ ٚثِىجٔٗ صٕف١يٖدجٌضَثِٗ ِغ 
(4)

, أٚ ثٌؼًّ ثٌؼجً ثٌغ١ٌ ِشٌٚع
(3)

. 

ٚثْ لٛثَ ثٌنطأ ٘ٛ ثالٔقٌثف فٟ ثٌٍْٛن, ٠ٚىْٛ ث٠ؾجد١جً أٚ ٍّذ١جً, ث٠ؾجد١جً ػٕوِج ٠ضّغً 

دجٌم١جَ دؼًّ أٚ ٍّذ١جً ِضّغالً فٟ ثالِضٕجع ػٓ ثٌم١جَ دؼًّ, ِٚؼ١جً ثالٔقٌثف ٘ٛ ِؾجفجر 

ؼجهٍِْٞه ثٌّو٠ٓ ٌٍّْه ثٌشنض ثٌ
(2)

, ٚفىٌر ثٌشنض ثٌؼجهٞ فىٌر ِؾٌهر ٠ٌؽغ فٟ 

صقو٠و٘ج إٌٝ ثٌٌؽً ثٌؼجهٞ فٟ ؽجةفز ثٌٕجُ ثٌضٟ ٠ٕضّٟ إ١ٌٙج ثٌّو٠ٓ فجىث وجْ ثٌّو٠ٓ ؽذ١خ 

ِغالً ف١مجًْ ٍِْىٗ ٌّؼٌفز ِج إىث لو ثًصىخ مطأ, دٍّْه ثٌطذ١خ ثٌؼجهٞ ثىث ٚؽو فٟ ِغً 

٘يٖ ثٌظٌٚف
(5)

. 

                                                           
1
 ِٚج دؼو٘ج(. ٠29ٕظٌ ؽذجً طجدٌ ؽٗ, ثلجِز ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ػٓ ثٌؼًّ غ١ٌ ثٌّشٌٚع ػٍٝ ػٕظٌ ثٌؼًٌ, ص) ((

4
٠ٕظٌ ه.ف٠ٌو ػذو ثٌّؼَ فٌػ, ثٌٛؽ١َ فٟ ثٌٕظ٠ٌز ثٌؼجِز ٌالٌضَثِجس)أفىجَ ثالٌضَثَ(, ثٌؾَء ثٌغجٟٔ, هثً ثٌٕٙؼز (  (

 (.51ثٌؼٌد١ز, ص)
3
 (.777(, ص)545ث١ٌّٛؾ فٟ شٌؿ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ, ثٌؾَء ثألٚي, دٕو )( ٠ٕظٌ ه.ػذو ثٌٌٍثق ثًٌْٕٙٛٞ, (

(
2
 (.٠952ٕظٌ ه.ػذو ثٌٌٍثق ثًٌْٕٙٛٞ, ٔظ٠ٌز ثٌؼمو)ثٌٕظ٠ٌز ثٌؼجِز ٌالٌضَثَ(, هثً ثٌفىٌ, ص) (

(
5
َ, ٠4117ٕظٌ ه.أًٔٛ ٍّطجْ, ِظجهً ثالٌضَثَ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثالًهٟٔ, هثً ثٌغمجفز, ثٌطذؼز ثٌغجٌغز, ّٕز (

 (.434ص)
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ػّو أٚ مطأ ثّ٘جي, ٚمطأ ثالّ٘جي لو ٠ىْٛ مطأ ؽ١ُْ  ٚثٌنطأ ثٌضمظ١ٌٞ لو ٠ىْٛ مطأ

 ٚلو ٠ىْٛ مطأ ١ْ٠ٌ, ٚلو ٠ىْٛ مطأ ِؤٟ أٚ ؽٕجةٟ ٚ لو ٠ىْٛ ث٠ؾجدٟ أٚ ٍّذٟ.

ٌٍٚنطأ ثٌٍْذٟ أٌفجظ ػور ثِج ثالِضٕجع أٚ ثٌٍْٛن ثٌٍْذٟ أٚ ثٌضٌن ٚؽ١ّؼجً صؼطٟ ِؼٕٝ 

ثٌّؤٟ ٚصؼوهس ثٌضؼ٠ٌفجس فٛي  ٚثفو, ٚدؼ١وثً ػٓ ثٌٍفع ثْ ثٌنالف عجً د١ٓ فمٙجء ثٌمجْٔٛ

 صقو٠و ِؼٕجٖ.

٠ٚمظو دجٌنطأ ثٌٍْذٟ ِنجٌفز ثٌفجػً ٌٍٛثؽخ ثٌمجٟٔٛٔ ثٌيٞ ٠ٍَِٗ دئص١جْ ػًّ ِؼ١ٓ ف١ّٕغ 

ػٓ ثٌؼًّ دٗ ِضني ِٛلفجَ ٍّذٟ
(5)

. 

ٚثٌضٌن أٚ ثالِضٕجع ثٌيٞ ٠ؼ١ٕٗ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ٘ٛ ثٌٕجؽُ ػٓ ثّ٘جي أٚ ػوَ ثفض١جؽ ٚثٌؼذٌر 

ثٌوالٌز ٌٍظٌٚف ٚثٌؼجهثس ثٌّق١طز دجإلْٔجْ ٚلش طوًٚ ثالِضٕجع فٟ ِؼٌفز ٘يٖ
(7)

, ِٚغجي 

ىٌه فجٌز صٌن شنض ٢مٌ فٟ فجٌز فٌؽز صٛؽخ ثإلػٌثً دٗ دوْٚ ثٌضومً إلٔمجىٖ ف١ٕٙج 

٠ؼضذٌ ِّضٕؼجً ٠ٚضٌصخ ػ١ٍٗ ِنطتجً, فجٌؼًٌ ٠ٕؾُ ػٓ فؼً ث٠ؾجدٟ ٚفؼً ٍّذٟ ٚثْ وجْ 

, ٚ٘ٛ ٠ىْٛ دئغفجي ثصنجى ثفض١جؽ ِؼ١ٓ وجْ  ن مطأ ٍّذ١جً ثٌفؼً ثٌْجٌخ مجؽتجً لٍٕج ثْ ٕ٘ج

٠ؾخ ثصنجىٖ ػٓ ِّجًّز ػًّ ِج
(8)

. 

 انًطهب انزاني

 حًييس انخطأ انسهبي عن انخطأ االيضابي

ٔض١ؾز ثّ٘جي ثٌّو٠ٓ لو ٠نطأ فٟ صٕف١ي ثٌضَثِٗ صؾجٖ ثٌوثةٓ, ٚ٘يث ثٌنطأ لو ٠ىْٛ ث٠ؾجد١جً, ٚلو 

٠ىْٛ ٍّذ١جً, فجٌنطأ ثال٠ؾجدٟ ٠ىْٛ دفؼً ث٠ؾجدٟ ِقُْٛ ِٓ لذً ثٌّو٠ٓ, ٚثٌنطأ ثٌٍْذٟ 

                                                           

(
5
٠ٕظٌ ه.ػذو ثٌقىُ فٛهر, ِّٛٛػز ثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌّو١ٔز, ثٌؾَء ثألٚي ثٌّىضخ ثٌوٌٟٚ ٌالّضشجًثس ثٌمج١ٔٛٔز,  (

 (.24َ, ص)4115ّٕز

(
7
( ِؤٟ ػٌثلٟ ف١ظ ؽجء ف١ٙج ػٍٝ: "ثىث ثصٍف طذٟ ١َِّ ثٚ غ١ٌ ١َِّ ثٚ ِٓ فٟ 191ٚ٘يث ِج ٔظش ػ١ٍٗ ثٌّجهر) (

( ِٓ لجْٔٛ ثٌّؼجِالس ثٌّو١ٔز ثالِجًثصٟ ػٍٝ أْ: "وً 434ٟ ِجٌٗ ", ٚؽجء ثٌّجهر) فىّٙج ِجي غ١ٌٖ ٌَِٗ ثٌؼّجْ ف

(ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؾَثةٌٞ أٔٗ: " 142, ٚؽجء فٟ ثٌّجهر)"إػٌثً دجٌغ١ٌ  ٠ٍََ فجػٍٗ ٌٚٛ غ١ٌ ١َِّ دؼّجْ ثٌؼًٌ

عٗ دجٌضؼ٠ٛغ", دجّضطالع وً فؼً أ٠ج وجْ ٠ٌصىذٗ ثٌشنض دنطتٗ ٚدْذخ ػًٌث ٌٍغ١ٌ ٠ٍََ ِٓ وٍٓ ّذذج فٟ فوٚ

 ثٌٕظٛص ّجٌفز ثٌيوٌ ٠ضؼـ ٌٕج صٛثفك ثٌمٛث١ٔٓ ِٓ ف١ظ ِؼّْٛ ثٌنطأ.

(
8
٠ٕظٌ ه. ػَ ثٌو٠ٓ ثٌو٠ٕجطًٛٞ, ٚه.ػذو ثٌق١ّو ثٌشٛثًدٟ, ثٌّْت١ٌٛز ثٌّو١ٔز فٟ ػٛء ثٌمؼجء ٚثٌفمٗ, ثٌؾَء ثألٚي,  (

 (.75َ, ص)4113شٌوز ٔجُ ٌٍطذجػز, ّٕز
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ثص١جْ ثٌّو٠ٓ ٌفؼً وجْ دّٛؽخ ثٌضَثِٗ ثال ٠فؼٍٗ ٚٔض١ؾز فؼٍٗ صٌصخ ػًٌثً دجٌوثةٓ, ٚىٌه 

ْ ثٔٗ ال فجًق ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌضؼوٞ ثٞ ثالػٌثً أٚ ثٌضٌن ٠ؼضذٌ ػّالً غ١ٌ ِشٌٚع ثىث وٛ

وجْ ٕ٘جن ٚثؽخ لجٟٔٛٔ ٠ٕٟٙ ػٕٗ
(9)

, ٌٍٚٛلٛف دشىً أوذٌ ػٍٝ  وال ثٌّؼ١ٕٓ ٠ضطٍخ ِٕج 

ثٌض١١َّ د١ّٕٙج, ٚثْ ثالمضالف د١ّٕٙج ِٓ ف١ظ ّٚجةً ثٌقّج٠ز ثٌضٟ وفٍٙج ثٌمجْٔٛ, ِٚٓ ف١ظ 

 ذز ػٍٝ وً ِٕٙج.ث٢عجً ثٌّضٌص

فٟ ثالٌضَثَ دجالِضٕجع ػٓ ػًّ ثٌمجْٔٛ ال ٠ؼطٟ ثٌوثةٓ  أوال/ ين حيذ وسائم انحًايت:

ّٚجةً لٌٙ أٚ لٌْ ِذجشٌر, فجٌّو٠ٓ ثٌيٞ ٠نً دجالٌضَثَ ٍّذٟ ٠ضؼٌع فٟ ثٌغجٌخ ٌؾَثء 

غ١ٌ ِذجشٌ ٚثٌّضّغً فٟ هفغ ثالم١ٌ صؼ٠ٛغ
(11)

, ػ١ٕٟ أٚ ٔموٞ ؽٌثء ثالمالي دجٌضَثِٗ, 

 ثٔٗ فٟ دؼغ ثألفٛثي ٠ضٌصخ ػ١ٍٗ ثٍثٌز ِج ٚلغ ِٓ ِنجٌفز الٌضَثِٗ, ػٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي ثال

فٟ فجٌز ثلجِضٗ ألد١ٕز أٚ ِج شجوٍٙج ففٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ٠ىْٛ ثٌضٕف١ي ثٌؼ١ٕٟ دئٍثٌز صٍه ثألد١ٕز ِٓ 

دؼًّ( لذً ثٌوثةٓ دؼو ثمي ثالىْ ِٓ ثٌمؼجء, ثِج فٟ فجٌز ثالٌضَثَ ثال٠ؾجدٟ)ثالٌضَثَ دجٌم١جَ 

فجٌمجْٔٛ ٠ؼطٟ ثٌوثةٓ ّٚجةً أوغٌ فجػ١ٍز ِّج أػطجٖ فٟ ثالٌضَثَ ثٌٍْذٟ, فٍٍوثةٓ ثٌقظٛي 

ػٍٝ ثٌشٟء ٔفْٗ ِقً ثالٌضَثَ, أٚ ػٍٝ موِز أٚ ػًّ ِٓ ٔفِ ثٌؼًّ ٚ٘يث وٍٗ ِقىَٛ 

دطذ١ؼز ثالهثء فٟ ثالٌضَثَ دجٌم١جَ دؼًّ, دؼىِ ثالٌضَثَ ثٌٍْذٟ ف١ظ ال ٠ٍّه ثٌوثةٓ ّٜٛ 

ثٌّجهٞ إلٌَثَ ثٌّو٠ٓ دجألهثء ثٌيٞ فٟ ىِضٗ, ِج ػوث ثٌقجالس ثٌضٟ ال ٠ْٕؾُ ِؼٙج ثٌمٌٙ 

ثّضؼّجي ثٌمٛر ٌمٌٙ ثٌّو٠ٓ ػٕوِج صضؼجًع ٘يٖ ثٌّٛجةً ِغ لٛثػو ثٌق٠ٌز ٚثٌىٌثِز 

ثالْٔج١ٔز ٌٍّو٠ٓ
(11)

. 

ٕ٘جن ػور آعجً صضٌصخ ػٍٝ صأمٌ ثٌّو٠ٓ ػٓ صٕف١ي ثٌضَثِٗ ٚثٌضٟ رانياً/ ين حيذ اآلرار: 

صؤهٞ إٌٝ ٔضجةؼ ػور ٠ضقٍّٙج ثالم١ٌ, ِغً ٠ٌّجْ ثٌفٛثةو ٚصقًّ ثٌضذؼز ٚثّضقمجق ثٌضؼ٠ٛغ 

..ثٌل, ٠ْٚضقك ثٌوثةٓ ثٌضؼ٠ٛغ فٟ فجٌز صأمٌ ثٌّو٠ٓ ػٓ صٕف١ي ثٌضَثِٗ, ٠ٚؼضذٌ ِضأمٌ ِٓ 

                                                           

(
9
 (.434ٌّؽغ ثٌْجدك, ص)٠ٕظٌ ه.أًٔٛ ٍّطجْ, ثٌ (

(
11

َ, ٠1979ٕظٌ ه. ف١ْٓ ػجٌِ, ػذو ثٌٌف١ُ ػجٌِ, ثٌّْت١ٌٛز ثٌّو١ٔز ٚثٌضمظ٠ٌ١ز, ثٌطذؼز ثٌغج١ٔز, هثً ثٌّؼجًف, ّٕز (

 (.152ص)

(
11

٠ٕظٌ ه.٠ج١ّٓ ِقّو ثٌؾذًٛٞ, ثٌّذْٛؽ فٟ شٌؿ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ, ثٌؾَء ثٌغجٟٔ)ثٌّؾٍو ثألٚي(, هثً ثٌغمجفز ٌٍٕشٌ,  (

 دؼو٘ج(. ِٚج 218ص)
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صج٠ًل ثّضقمجق ثالٌضَثَ ٕٚ٘ج ٠ؾخ ثٌضفٌلز د١ٓ ِج ثىث وجْ ٌٙيث ثالٌضَثَ ثؽً ِقوه ثَ ال, ففٟ 

جٌز ِج ثىث ٌُ ٠ىٓ ٌالٌضَثَ أؽً ِقوه ٠ضٛؽخ ف١ٕٙج إػيثً ثٌّو٠ٓ دؼًٌٚر ثٌٛفجء, أِج فٟ ف

فجٌز صقو٠و ثالؽً ٌٍٛفجء ففٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ٕ٘جن ؽ٠ٌمجْ الػضذجً ثٌّو٠ٓ ِضأمٌثً فٟ ثٌضٕف١ي 

٠ؼو ثٌّو٠ٓ ِضأمٌثً فٟ صٕف١ي ثٌضَثِٗ دؼو ثػيثًٖ, ثٞ ال انطريك االيضابي: ثٌط٠ٌك ثألٚي: 

: ٠ؼو ثٌّو٠ٓ ِضأمٌثً انطريك انسهبيثٌّو٠ٓ ِضأمٌثً لذً ثػيثًٖ ِٓ لذً ثٌوثةٓ, ثِج  ٠ؼو

دّؾٌه فٍٛي ثألؽً, هْٚ ثٌقجؽز إلػيثًٖ ِٓ لذً ثٌوثةٓ, أٞ ثْ فٍٛي أؽً ثالٌضَثَ هْٚ 

صٕف١ي ثٌّو٠ٓ الٌضَثِٗ ٠ؼضذٌ ف١ٕٙج ِضأمٌثً ٚدجٌضجٌٟ ٠ضٌصخ ػ١ٍٗ ثٌضؼ٠ٛغ, ٚػ١ٍٗ ٠ضطٍخ 

الٌضَثَ ثٌٍْذٟ ٚثالٌضَثَ ثال٠ؾجدٟ ِٓ ف١ظ ػًٌٚر ثالػيثً ٚػوَ ثالػيثً, ثٌضفٌلز د١ٓ ث

فجالٌضَثَ ثٌٍْذٟ ال ٠ضطٍخ ثػيثً ثٌوثةٓ ٌٍّو٠ٓ, فٟ ف١ٓ ثْ ثالٌضَثَ ثال٠ؾجدٟ الدو إلػيثً 

ثٌوثةٓ ٌّو٠ٕٗ الػضذجًٖ ِضأمٌثً, ثٞ هْٚ ثالػيثً ال ٠ْأي ثٌّو٠ٓ ػٓ ثٌضأم١ٌ فٟ صٕف١ي 

ضَثَ ثٌٍْذٟ ثٌيٞ ال ٠ضطٍخ ثالػيثً, ثى ثْ ِؾٌه ِنجٌفز ثٌضَثِٗ ٠ؼو ثٌضَثِٗ, دؼىِ ثالٌ

ديثصٗ ػوَ صٕف١ي, ِٚٓ ثٌظؼٛدز صظًٛ ثٌضأم١ٌ فٟ صٕف١ي ثالٌضَثَ ثٌٍْذٟ, ٚىٌه وْٛ ثْ ثعٌ 

ثٌضأم١ٌ فٟ ثالٌضَثَ ثٌٍْذٟ ٠نضٍف ػٓ ثعٌ ثٌضأم١ٌ فٟ ثالٌضَثَ ثال٠ؾجدٟ, وْٛ ثْ ثٌضأم١ٌ 

 ٠مجُ دجٌَِٓ ٚثالعٌ ثٌٛف١و ٘ٛ ِؾٌه صأم١ٌ صٕف١ي ثالٌضَثَ ِغ دمجةٗ فٟ ثالٌضَثَ ثال٠ؾجدٟ ال

فٟ ىِز ثٌّو٠ٓ وٛٔٗ ِّىٕجً, دؼىِ ثعٌٖ فٟ ثالٌضَثَ ثٌٍْذٟ وْٛ ثْ ثٌضأم١ٌ ِؼٕجٖ ػوَ 

ثٌضٕف١ي, فال ٠ظـ ثٌمٛي فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز دضأم١ٌ صٕف١ي ثٌّو٠ٓ, ٚىٌه وْٛ ثْ ثٌضأم١ٌ ِؼٕجٖ 

ل١جِٗ دجٌّّٕٛع ٠ضٌصخ ػ١ٍٗ مٌلٗ ٌالٌضَثَ ٕٚ٘ج ٠ظؼخ  مٌلٗ الٌضَثِٗ, دجػضذجً ثْ

٠ْٚضق١ً ثال٘ضوثء إٌٝ ِج ٠ّْٝ دجٌضأم١ٌ فٟ صٕف١ي ثالٌضَثَ
(14)

. 

ِٚٓ ثِغٍز ثالِضٕجع دّٕجّذز ػًّ ثِضٕجع ثٌطذ١خ ػٓ ِؼجٌؾز ٠ٌِؼٗ دؼو ثؽٌثء ػ١ٍّز 

ْضٕؾو ٚثِضٕجع ًؽً ثالؽفجء ػٓ ثؽفجء ف٠ٌك ٚثِضٕجع ًؽجي ثٌشٌؽز ػٓ ِْجػور ِٓ ٠

دُٙ, ٚ٘يٖ ثٌظًٛر ِٓ ثالِضٕجع صؼذٌ طًٛر مجطز ِٓ طًٛ ثٌنطأ ثٌضٟ ٠طٍك ػ١ٍٗ 

                                                           
14

 ِٚج دؼو٘ج(. 218( ٠ٕظٌ ه. ٠ج١ّٓ ِقّو ثٌؾذًٛٞ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص)(
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ثالّ٘جي أٚ ثٌضمظ١ٌ ٠ْٚجي ثٌّّضٕغ فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ٚفمجً ألفىجَ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ػمو٠ز 

وجٔش أَ صمظ٠ٌ١ز
(13)

. 

 انًطهب انزانذ

 اساش انخطأ انسهبي

فٟ ثٌضش٠ٌغ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ دأٔٗ إىث ثصٍف طذٟ غ١ٌ ١َِّ أٚ ١َِّ أٚ ِٓ فٟ فىُّٙ  ؽجء

ِجي غ١ٌٖ, ٚؽخ ػ١ٍٗ ثٌؼّجْ ِٓ ِجٌٗ 
(12)

. 

ج ػٓ وً مطأ, ٠ٌصخ ػًٌ, صؾجٖ ث٢م٠ٌٓ,  ًِ ج ػج ًّ ٚثّضٕجهثً إٌٝ ٘يٖ ثٌفمٌر ثٌضٟ ٚػؼش فى

صْذخ ديٌه, ٚؽخ ػ١ٍٗ ٚى٘خ ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ دأٔٗ إىث ثصٍف أٚ ثٔمض أفو ِجي غ١ٌٖ أٚ 

ث دضؼّوٖ أٚ صؼو٠ٗ ًً ثٌؼّجْ ِٓ ِجٌٗ, ٚثفوط ػٌ
(15)

, ٠الفع فٟ ٘يٖ ثٌّجهر ثْ ثٌّشٌع 

( فٟ ػوَ صطٍذٙج ٘يث 191ثٌؼٌثلٟ ثشضٌؽ ثٌضؼّو أٚ ثٌضؼوٞ ٚديٌه مجٌف ٔض ثٌّجهر )

ثٌشٌؽ, ٚدجٌضجٌٟ ٕ٘ج ٔىْٛ ثِج فىُ ٠قًّ ثٌّْؤ١ٌٚز ػٍٝ وً ٠ٌصخ ػًٌ صؾجٖ غ١ٌٖ هْٚ 

ثؽٗ ثٌنطأ ف١ٙج دجػضذجً ثْ ثٌظغ١ٌ ثٚ ث١ٌَّّ ال ٠ضظًٛ ِٕٙج ثالهًثنثشضٌ
(15)

, ٚدجٌضجٌٟ ال 

٠ظوً ثٌنطأ, وْٛ ثْ ثٌنطأ ٠ضطٍخ ثألهًثن 
(17)

, فٟ ف١ٓ صطٍخ فٟ ثٌفمٌر ثألٌٚٝ ِٓ 

( صؼّو أٚ لظو, ٚدٙيث ٠اُلفع ػٍٝ ِٛلف ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ص١١َّٖ د١ٓ وجًِ 185ثٌّجهر )

َ, ف١ظ مفف ػٍٝ وجًِ ثأل١ٍ٘ز ٚشوه ػٍٝ ػو٠ّٟ ثٌض١١َّ ٚث١ٌَّّ ثأل١ٍ٘ز ٚػو٠ُ ثٌض١١ّ

ِٚٓ فٟ فىُّٙ, ِٓ مالي ثشضٌثؽٗ أفو ثًوجْ ثٌنطأ ٌم١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز صؾجٖ وجًِ ثال١ٍ٘ز 

                                                           

(
13

٠ٕظٌ ّؼوْٚ ثٌؼجٌِٞ, صؼ٠ٛغ ثٌؼًٌ فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضمظ٠ٌ١ز, ِٕشًٛثس ٌِوَ ثٌذقٛط ثٌمج١ٔٛٔز, ٍٚثًر  (

 ِٚج دؼو٘ج(. 99ثٌؼوي, دغوثه, ص)

 (
12

ثىث ثصٍف طذٟ ١َِّ ثٚ غ١ٌ ١َِّ ثٚ ِٓ ٟ ثٌؼٌثلٟ ػٍٝ: "( ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّو191ٔٔظش ثٌفمٌر ثألٌٚٝ ِٓ ثٌّجهر )(

إىث ٚلغ ثٌؼًٌ  ( ف١ظ ؽجء فٟ ثٌفمٌر ثٌغج١ٔز ِٕٙج ػٍٝ"152فٟ فىّٙج ِجي غ١ٌٖ ٌَِٗ ثٌؼّجْ فٟ ِجٌٗ" ٚصمجدٍٙج ثٌّجهر)

ِٓ شنض غ١ٌ ١َِّ ٌُٚ ٠ىٓ ٕ٘جن ِٓ ٘ٛ ِْتٛي ػٕٗ, أٚ صؼّيً ثٌقظٛي ػٍٝ صؼ٠ٛغ ِٓ ثٌّْتٛي, ؽجٍ ٌٍمجػٟ أْ 

 ٠ٍََُ ِٓ ٚلغ ِٕٗ ثٌؼًٌ دضؼ٠ٛغ ػجهي".
15

ٗ ثىث ثصٍف ثفو ِجي غ١ٌٖ ثٚ ثٔمض ل١ّض( ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ ػٍٝ: 185) ( إى ٔظش ثٌفمٌر ثألٌٚٝ ِٓ ثٌّجهر(

( ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ 153ِذجشٌر ثٚ صْذذجً ٠ىْٛ ػجِٕجً, ثىث وجْ فٟ ثفوثعٗ ٘يث ثٌؼًٌ لو صؼّو ثٚ صؼوٜ صمجدٍٙج ثٌّجهر)

 ".وً مطأ ّذخ ػًٌثً ٌٍغ١ٌ ٠ٍََ ِٓ ثًصىذٗ دجٌضؼ٠ٛغ  ثٌّظٌٞ ٚثٌيٞ ؽجء ٔظٙج ػٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ:"
15

٠ٌ١ز ِْٚؤ١ٌٚز ػو٠ّٟ ثٌض١١َّ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ, ( ٠ٕظٌ صضٌمجْ ػذو ثٌٌفّٓ فْٓ, أّجُ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضمظ(

 (.41َ, ص)4114دقظ ِموَ إٌٝ ِؾٍِ ثٌمؼجء الل١ٍُ وًٛهّضجْ, ّٕز
17

٠ٕظٌ ه. ػذو ثٌّؾ١و ثٌقى١ُ, ه. ػذو ثٌذجلٟ ثٌذىٌٞ, ه. ِقّو ؽٗ ثٌذش١ٌ, ثٌٛؽ١َ فٟ ٔظ٠ٌز ثالٌضَثَ فٟ ثٌمجْٔٛ  ((

 (.417َ, ص)1981ؾَء ثألٚي, ّٕزثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ)ِظجهً ثالٌضَثَ(, ثٌ
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فٟ ف١ٓ صطٍخ ٚلٛع ثٌؼًٌ فمؾ ٌم١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز صؾجٖ ػو٠ّٟ ثٌض١١َّ, فٟ ف١ٓ ثْ ثٌفمٗ 

إ١ٌٗ ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ فال ٠ضطٍخ ثٌضؼّو أٚ ثٌضؼوٞ  ثالّالِٟ وجْ ٌٗ ِٛلفجً ِغج٠ٌثً ٌّج ى٘خ

ًوٕجً ٌم١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز دً ٠م١ُ ثٌّْؤ١ٌٚز ػٍٝ ثٌؼًٌ ٚفوٖ
(18)

, ٚ٘يث ثٌّٛلف ألٌح إٌٝ 

ثٌظٛثح ٠ٚقمك ثٌؼوثٌز ٚىٌه وْٛ ثْ ثٌؼًٌ طجهً ِٓ شنض صٌصخ ػ١ٍٗ ػًٌ 

دضفؼ١ً ِظٍقز دّظٍقز شنض آمٌ, أٞ ثٕٔج ثِجَ ىِض١ٓ ٚثٌؼوثٌز ٚثٌّٕطك ٠مؼ١جْ 

ثٌّضؼًٌ ػٍٝ ِظٍقز ثٌمجةُ دجٌؼًٌ ثّضٕجهثً ثٌٝ ثٌمجػور ثٌفم١ٙز" ال ػًٌ ٚال ػٌثً", 

ٚثْ ثّ٘جي ِظٍقز ثٌّضؼًٌ ٠ضٌصخ ػ١ٍٗ ػوَ ث٘ضّجَ ثٌمجةُ دجٌؼًٌ صؾجٖ ِظجٌـ ث٢م٠ٌٓ, 

ُِْذخ ثٌؼًٌ هْٚ أٞ ىٔخ ِٓ لذً   ًّٙ ُِ دجإلػجفز صقًّ ثٌّضؼًٌ ػذب مطأ شنض 

 ثٌّضؼًٌ.

فع ثْ ثٌفمٗ ثالّالِٟ ٚػغ ِؼ١جًثً ػجِجً ٌضقًّ ثٌضذؼز ٚدٕجء ثٌّْؤ١ٌٚز ػٍٝ ثٌؼًٌ ٠ٚال

(191ٔفْٗ, فٟ ف١ٓ ثْ ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ صٕجلؼش ٔظٛطٗ فٟ ٔض ثٌّجهر )
 (19)

, فقوه 

( ؽجء ٔظٙج 185ِْؤ١ٌٚز ثٌظذٟ غ١ٌ ث١ٌَّّ ثٚ ث١ٌَّّ ثٚ ِٓ فٟ فىّّٙج, ٚفٟ ثٌّجهر )

ٚوجْ ثفٌٜ دجٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ ثْ ٠ؼغ لجػور انخعًذ  شرط انمصذ اوػجَ, ٌٚىٓ صطٍخ 

( ثٌيٞ ؽجء فىّٙج ػجَ 191ػجِز شجٍِز ٚثالدضؼجه ػٓ ثٌضٕجلغ ثٌيٞ فظً فٟ ثٌّجهر )

( ثٌضٟ فوهس ثٌظذٟ غ١ٌ ث١ٌَّّ ثٚ ػو٠ُ ثٌض١١َّ ثٚ 185ٚصطٍخ ثٌمظو ثٚ ثٌضؼّو ٚثٌّجهر )

جق ػو٠ّٟ ثٌض١١َّ, ٌقُْ ِٓ فٟ فىُّٙ, ٚوجْ ثفٌٜ دجٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ ثٌضّٛغ فٟ ٔط

( 191ثٌؾوي فٛي صقًّ ثٌّْؤ١ٌٚز ٚٚػغ لجػور ػجِز دوي ثٌضٕجلغ ثٌقجطً د١ٓ ثٌّجهص١ٓ)

( ّجٌفضٟ ثٌيوٌ, ٌٜٚٔ ثْ ِج ى٘خ إ١ٌٗ ؽًّٙٛ ثٌفمٙجء فٟ ثٌش٠ٌؼز ثالّال١ِز فٟ 185ٚ)

 صقًّ ثٌضذؼز ٚدٕجء ثٌّْؤ١ٌٚز ػٍٝ ثٌؼًٌ ٔفْٗ, ٚ٘ٛ ثلٌح ٌٍظٛثح. 

                                                           

(
18

ه. ثٌظغ١ٌ ِقّو ِٙوٞ, مطأ ثالِضٕجع فٟ ثٌّْت١ٌٛز ثٌّو١ٔز, ِؾٍز و١ٍز ثٌقمٛق ٌٍذقٛط ثٌمج١ٔٛٔز ٚثاللضظجه٠ز,  (

 (.291َ, ص)4112ؽجِؼز ثالّىٕو٠ًز, و١ٍز ثٌقمٛق, ثٌؼوه ثألٚي, ّٕز

19
 ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ. 191فىّٙج", فٟ ثٌّجهر ثىث ثصٍف طذٟ ١َِّ ثٚ غ١ٌ ١َِّ ثٚ ِٓ فٟ ًٚهس ػذجًر "( (
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١ٓ ثالِضٕجع دّٕجّذز ػًّ ٚثالِضٕجع ػٓ صمو٠ُ ِْجػور)ثالِضٕجع ثٌّؾٌه أٚ ٠ٚؾخ ثٌضفٌلز د

ثٌذقظ( ٔٛػج ثٌنطأ ثٌٍْذٟ ثٌضٟ ّٕذ١ٕٙج دجٌضفظ١ً فٟ ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ, ف١ظ ثْ ثألٚي ٠مغ 

دّٕجّذز ِّجًّز ٔشجؽ ِؼ١ٓ ِمًٌ ٔض١ؾز ٔض ثٌمجْٔٛ أٚ ثالصفجق ثٌنجص, ثِج ثٌقجٌز ثٌغج١ٔز 

الِضٕجع ػٓ ػًّ ث٠ؾجدٟ صؾجٖ ث٢مٌ هْٚ ثٌَثِٗ دٕض لجٟٔٛٔ ثٚ ثالِضٕجع ثٌّؾٌه فٙٛ ث

ثصفجق مجص, فجٌٕٛع ثألٚي ال مالف فٛي ثلٌثً ثٌّْؤ١ٌٚز ػٍٝ ثٌّّضٕغ)ثٌّو٠ٓ(, إال ثْ 

ثٌنالف عجً د١ٓ ثٌفمٗ ثٌمجٟٔٛٔ فٛي ِْؤ١ٌٚز ثٌّّضٕغ ػٓ صمو٠ُ ِْجػور فٟ ثٌٕٛع 

ثٌغجٟٔ)ثالِضٕجع ثٌّؾٌه(
(41)

ػوَ صٌص١خ ثٌّْؤ١ٌٚز ػٍٝ ثٌّّضٕغ دجػضذجً , في٘خ ثٌذؼغ إٌٝ 

ثٌفٌه ال صقًّ ثٞ ثٌضَثَ ٚثٔضفجء ثٌّْؤ١ٌٚز الٔضفجء ثٌٌثدطز ثٌْذذ١ز ٌٚىٓ ٠ّىٓ ثٌمٛي دجٔٗ ال 

شذٙٗ فٟ صٛثفٌ ثٌنطأ ثٌضمظ١ٌٞ فٟ طًٛر ثالِضٕجع ثٌذقش إىث ٚلغ دمظو ثإلػٌثً الْ 

ثٌمجػور ثْ ثٌمظو ٠ىفٟ إللجِز ثٌّْؤ١ٌٚز ػٓ ثٌضؼ٠ٛغ
(41)

, ٚثٌذؼغ ث٢مٌ ى٘خ إٌٝ 

صٌص١خ ثٌّْؤ١ٌٚز دجػضذجً ثالْٔجْ فٟ ثٌّؾضّغ ٠فٌع ػ١ٍٗ ٚثؽذجس, ِٚج صضطٍذٗ ل١ُ 

ِٚذجها ثٌّؾضّغ ٚلٛثػو ثٌو٠ٓ ٚثالمالق, ٚدنالفٙج ٠ؼضذٌ ثٌفؼً ثّجءر ٠ٚضٛؽخ ػ١ٍٙج 

ثٌّْأٌز
(44)

, ٠ٌٜٚ ثٌذجفظ ػًٌٚر ثػضذجً ثالِضٕجع ػٓ ثٌم١جَ دؼًّ أٚ ثٌضٌن ٠قمك 

ُِقوط ثٌؼًٌ ٌّج فٟ ىٌه ِٓ ثّٙجَ فٟ ثٌضىجفً ثالؽضّجػٟ د١ٓ ثالفٌثه, ٚ٘يث ِج ِ ْؤ١ٌٚز 

ص١ٍّٗ ثٌطذ١ؼز ثٌذش٠ٌز ِٓ ثالْٔج١ٔز, ٚثْ ثٌّّضٕغ ػٓ ِْجػور ثٌغ١ٌ ٠ضٌصخ ػ١ٍٙج ِْجءٌضٗ 

 ثّضٕجهثً  ػٍٝ ِج صضطٍذٗ ثٌؼوثٌز ثالؽضّجػ١ز.

  

                                                           

(
41

(, ه. طذٌٞ فّو مجؽٌ, ثٌٕظ٠ٌز ثٌؼجِز ٌالٌضَثَ)ِظجهً ٠311ٕظٌ ه. ثًٔٛ ٍّطجْ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص) (

(, ش٠ٌف ثٌطذجك, ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌّْت١ٌٛز ثٌضمظ٠ٌ١ز ٚثٌّْت١ٌٛز 315َ, ص)4119ثالٌضَثَ(, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, ّٕز

 (.17َ, ص)4115ء ثٌمؼجء ٚثٌفمٗ, هثً ثٌفىٌ ثٌؾجِؼٟ, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, ّٕزثٌؼمو٠ز فٟ ػٛ
41

 (.17( ٠ٕظٌ ش٠ٌف ؽذجك, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص)(

(
44

 (.155(, ه. ف١ْٓ ػجٌِ, ػذو ثٌٌف١ُ ػجٌِ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص)٠311ٕظٌ ه. ثًٔٛ ٍّطجْ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص) (
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 انًبحذ انزاني

 نطاق وآرار انخطأ انسهبي

ٌٕج فُٙ ٔطجق ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثٌنطأ ِٓ مالي ثّضؼٌثع ثٔٛثػٗ ٚثٌضؼٌف ػٍٝ ؽذ١ؼضٗ صذمٝ 

ٚث٢عجً ثٌّضٌصذز ػ١ٍٗ ِٚٓ عُ ثٌضؼٌف ػٍٝ ؽذ١ؼز ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثٌنطأ ٚث٢عجً ثٌّضٌصذز 

 ػٍٝ ٚلٛػٗ, ٚوً ىٌه ١ّىْٛ ِٓ مالي عالط ِطجٌخ.

 انًطهب األول

 صىر انخطأ انسهبي

ضمظ٠ٌ١ز لو ٠ىْٛ مطأ ػّو أٚ مطأ ثّ٘جي, ٚمطأ ثالّ٘جي لو ثٌنطأ ثٌّٛؽخ ٌٍّْؤ١ٌٚز ثٌ

٠ىْٛ مطأ ؽ١ُْ ٚلو ٠ىْٛ مطأ ١ْ٠ٌ ٚثٌنطأ ثٌؾ١ُْ ٌٗ أفىجَ ٚويٌه ث١ْ١ٌٌ, ٚوّج ٠ىْٛ 

ثٌنطأ ػّوٞ أٚ دجإلّ٘جي لو ٠ىْٛ ث٠ؾجدٟ أٚ ٍّذٟ وّج لو ٠ىْٛ مطأ ِؤٟ أٚ 

ؽٕجةٟ
(43)

ال ثٕٔج ّٕضىٍُ ػٓ ثٔٛثع ثٌنطأ ثٌٍْذٟ .٠ضذ١ٓ ٌٕج ثْ ٌٍنطأ دّؼٕجٖ ثٌؼجَ ثٔٛثع ػور, إ

 فمؾ ِٛػٛع دقغٕج.

ٚفٌق ثٌفمٙجء د١ٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ ثٌنطأ ثٌٍْذٟ, ثألٚي ثالِضٕجع دّٕجّذز ػًّ ث٠ؾجدٟ فٟ ىِضٗ 

هْٚ ثصنجى ثالفض١جؽجس ثٌالٍِز ٌّٕغ إػٌثً دجٌغ١ٌ
(42)

, ٚثٌغجٟٔ ثالِضٕجع  ثٌّؾٌه هْٚ 

ٚؽٛه فؼً ث٠ؾجدٟ ٠ْذمٗ
(45)

. 

٘ٛ ثٌٍْٛن ثٌّضّغً دجالِضٕجع ػٓ ثٌفؼً, ٚ٘يث ثٌٍْٛن ػٍٝ ٔٛػ١ٓ ٔٛع ٚثٌنطأ ثٌٍْذٟ 

ِضفك ػٍٝ ثٔٗ مطأ ٚىٌه ػٕوِج ٠ٛؽو ثٌضَثَ لجٟٔٛٔ ِْذك ٠فٌع ػٍٝ ثٌشنض ثٌم١جَ دفؼً 

إال أٔٗ ٠ّضٕغ ػٓ ثٌم١جَ دٗ, ثى ٠ىْٛ ٘يث ثالِضٕجع مطأ هْٚ شه ثىث وجْ ثٌشنض ثٌّؼضجه 

نض, ٚٔٛع آمٌ ثٌيٞ ٠ظٌٙ فٟ ثالِضٕجع ثٌٍْذٟ ١ّمَٛ دٗ ٌٛ وجْ فٟ ِىجْ ىٌه ثٌش

                                                           
43

 (.35( ٠ٕظٌ ه. ػذو ثٌقىُ فٛهر, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص)(

(
42

ٚ٘يث ِج لؼش دٗ ِقىّز ثٌٕمغ ثٌّظ٠ٌز ف١ظ ؽجء فٟ فىُ ٌٙج ػٍٝ ثْ: "ثٌّْت١ٌٛز ثٌضمظ٠ٌ١ز صمغ ثٌّضْذخ ديثس  (

ثٌفؼً أٚ ثٌضٌن ثٌؼجً ّٛثء وجْ ِضؼّوثً أَ ِمظٌثً ّٛثء وجْ فْٓ ثٌمظو أٚ ١ّتز", 

 (.18)(, ٔمال ػٓ ش٠ٌف ؽذجك ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص955-2-ق 7َّٕز15ؽؼ٠15/14/1937ٕٓظٌ)

(
45

 (.٠313ٕظٌ ه. ثًٔٛ ٍّطجْ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص) (
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ثٌّقغ أٞ ىٌه ثالِضٕجع ثٌيٞ ال ٠ْذمٗ ثٌضَثَ دجٌم١جَ دجٌفؼً 
(45)

, ّٕٚنظض ٌىً ٔٛع 

 فٌع.

 انفرع األول/ االيخناع بًناسبت عًم )انًسبىق بانخساو(:

٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثٌنطأ ثِج ثْ ٠ٕشأ ػٓ ثمالي ٌٛثؽخ لجٟٔٛٔ أٚ ٚثؽخ فٌػضٗ ثإلًثهر 

صفجق(, ٚ٘يث ثالٌضَثَ ّجدك ػٍٝ ٚلٛع ثالِضٕجع )ثٌنطأ ثٌٍْذٟ(, ٚثؽّغ ثٌفمٗ فٛي )ثال

 ِْؤ١ٌٚز ثٌّّضٕغ دجٌضَثَ لجٟٔٛٔ أٚ ثصفجلٟ.

٠ٚضقمك ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثٌنطأ وٍّج ٚلغ ثٌضٌن أٚ ثالِضٕجع مالفجً ٌّج ثٌِس دٗ ثٌمٛث١ٔٓ 

ِْٚؤٚالً ػٓ ثٌؼًٌ ثٌيٞ ٚثٌٍٛثةـ فّٓ ٠غفً ػّالً ٠فٌػٗ لجْٔٛ أٚ الةقز ٠ؼو ِنطتجً 

٠ضٌصخ ػ١ٍٗ مطتٗ, الْ ثالػّجي ثٌضٟ ٠فٌػٙج ثٌمجْٔٛ أهثء٘ج ٍِقٛظجً ف١ٙج ثْ صىْٛ الٍِز 

ٌظ١جٔز ثِٛثي ثٌٕجُ ٚأًٚثفُٙ, فّٓ ٠غفً أهثء ػًّ ِٓ ٘يٖ ثالػّجي ٠ٌصىخ مطأ ٠ْضٍََ 

ِْت١ٌٛضٗ ػٓ صؼ٠ٛغ ِج أفوعٗ مطؤٖ ِٓ ػًٌ
(47)

. 

َ ػٍٝ ثٌطذ١خ ثْ ٠ؼجٌؼ ث٠ٌٌّغ فجْ ثِضٕغ صؼٌع فؼٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي, عّز ثٌضَث 

ٌٍّْؤ١ٌٚز, ٚثٌضَثَ ثٌّمجٚي إى ففٌ ففٌر فٟ ؽ٠ٌك ثٌّجًر أْ ٠قيًُ٘ ِٓ ثٌٛلٛع ف١ٙج فئْ 

ٌُ ٠فؼً ٠ٌصىخ مطأ
(48)

. 

 انفرع انزاني/ االيخناع عن حمذيى يساعذة) انخطأ انًضرد أو انبحج(

ٚ٘ٛ ثالِضٕجع ػٓ ثٌم١جَ دفؼً أٚ ػًّ ث٠ؾجدٟ ال ٠ضطٍذٗ ثٌمجْٔٛ ٚال صفٌػٗ ثإلًثهر ٌُٚ ٠مغ 

ثعٕجء ثٌم١جَ دفؼً, فال ٠ضقمك ثال ف١ظ ٠وي ثالِضٕجع أٚ ثٌضٌن ػٍٝ ػوَ صقٌٍ ٚثفض١جؽ, 

ٚثٌؼذٌر دجٌظٌٚف ٚثٌضمج١ٌو ٚأفىجَ ثٌمجْٔٛ ث١ٌّْطٌر
(49)

, ٚػٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي شنض ٠مف 

ٌٌٕٙ, ٚ٘ٛ ٠ٕظٌ إٌٝ شنض آمٌ ٠ضؼٌع ٌٍغٌق, ٚفٟ ٠وٖ ػجًػز مشذ١ز ٌٛ ػٍٝ فجفز ث

                                                           
45

 (.312( ٠ٕظٌ ه. طذٌٞ فّو مجؽٌ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص)(

(
47

 (.٠75ٕظٌ ه. ػَ ثٌو٠ٓ ثٌو٠ٕجطًٛٞ, ه. ػذو ثٌق١ّو ثٌشٛثًدٟ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص) (

(
48

 (.٠312ٕظٌ طذٌٞ فّو مجؽٌ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص) (

(
49

 (.٠55ٕظٌ ؽذجً طجدٌ ؽٗ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص) (
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ِو٘ج ٌٗ ألٔميٖ ِٓ ثٌّٛس ِٚغ ىٌه ٠ّضٕغ ػٓ ِو ٠و ثٌؼْٛ ٌٗ دٕفْٗ أٚ ػٓ ؽ٠ٌك ؽٍخ ٔؾور 

ِٓ ثٌغ١ٌ
(31)

, ٌٛ ًأٞ شنض ؽفالً ِمذالً ػٍٝ ففٌر ػ١ّمز ٌُٚ ٠ْجًع إٌٝ صق٠ٍٛٗ ػٕٙج 

ض١ؾز ٌٛلٛػٗ, ِٚٓ ٠ّضٕغ ػٓ ثٔمجى غ٠ٌك وجْ ف١مغ ثٌطفً فٟ ثٌقفٌر ٠ٚظ١ذٗ ػًٌ ٔ

 دجّضطجػضٗ ثٔمجىٖ هْٚ ثْ ٠ٌصخ ىٌه مطٌ ػ١ٍٗ ف١ٕٙج ٠ؼضذٌ ِْؤٚال ػٓ ثِضٕجػٗ.

ٚ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثٌنطأ ثٌٍْذٟ ال ٠ىْٛ ف١ٙج ثٌّّضٕغ ٍَِِجً ِْذمجً دجٌم١جَ دجٌفؼً
(31)

, ٚلو عجً 

مالف فمٟٙ فٛي ِْؤ١ٌٚز ثٌّّضٕغ ػٓ ثٌم١جَ دفؼً
(34)

صفٌع ثالًثهر ثٚ ثٌمجْٔٛ ػ١ٍٗ , ٌُٚ 

ثٞ ٚثؽخ, ٚفٟ ٘يث ثٌظوه ظٌٙس ػوس آًثء فم١ٙز ِٕٙج ِج ٠ٕفٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ػٓ ثٌّّضٕغ 

ٚفؾضُٙ فٟ ىٌه ثْ ثٌشنض ال ٠ٍََ ثال دّج ١ٍّ٠ٗ ٠ٚٛؽذٗ ػ١ٍٗ ثٌمجْٔٛ ٚثْ ثِضٕجػٗ ال 

٠ٌصخ ػ١ٍٗ أٞ مطأ ٠قجّخ ػ١ٍٗ لجٔٛٔجً 
(33)

َ صٌص١خ , ٚى٘خ ًأٞ فمٟٙ آمٌ أ٠ؼجً إٌٝ ػو

أٞ ثعٌ لجٟٔٛٔ ػٍٝ ثالِضٕجع ٚفؾضُٙ فٟ ىٌه وْٛ ثْ ثٌؼًٌ ثٌقجطً ال همً ٌٍّّضٕغ 

ف١ٗ
(32)

, ٚدجٌضجٌٟ ال ٠ٌصخ ثٌمجْٔٛ ػ١ٍٗ أٞ ِْؤ١ٌٚز, ٚى٘خ ًأٞ عجٌظ ٔجهٜ دّْؤ١ٌٚز 

ثٌّّضٕغ ٚثػضذٌ٘ج ّذذجً ٌم١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز, دشٌؽ ثْ صىْٛ ١ٔز ثٌّّضٕغ ث٠مجع ثٌؼًٌ دجٌؼق١ز, 

ال ٠ٌصخ ثٌمجْٔٛ ثٌّْؤ١ٌٚز ػٍٝ ثٌّّضٕغ دقْٓ ١ٔز ٚدجٌضجٌٟ
(35)

. 

ِٚٓ ثالِغٍز ػٍٝ ٘يث ثٌٕٛع ثِضٕجع ِؤٌف وضجح صج٠ًنٟ ِٓ ىوٌ أُّ شنض ٌٗ ػاللز 

دّٛػٛع ثٌىضجح ٚثِضٕجع شنض ِٓ إمذجً ث٢م٠ٌٓ ػٓ ٚؽٛه مٕوق ثِجُِٙ ١ٌقيًُ٘ ِٓ 

ؽفجيثٌٛلٛع دٗ, ٚثِضٕجع شنض ػٓ ٚػغ ثٌْالؿ ثٌٕجًٞ دؼ١وثً ػٓ ثال
(35)

. 

 
                                                           

31
 (.282( ٠ٕظٌ ثٌظغ١ٌ ِقّو ِٙوٞ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص)(

31
( ػٍٝ ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثٌنطأ 121ثال ثْ لجْٔٛ ثٌّؼجِالس ثٌْٛهثٟٔ ثٔفٌه د١ٓ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌّو١ٔز ثٌؼٌد١ز ٚٔض فٟ ثٌّجهر) ((

"٠ؼضذـٌ فؼالً ػجًثً ٠ْضٛؽخ ثٌّْؤ١ٌٚز ثِضٕجع ثٌشنض ػٓ صمو٠ُ ثٌٍْذٟ ٚثٌَثِٗ ٌٍّّضٕغ ٚؽجء ٔظٙج ػٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ: 

٠و ثٌّؼٛٔز ٌقّج٠ز ثٌغ١ـٌ ِـٓ مطـٌ ٠وثّ٘ٗ: فٟ ثٌٕفِ أٚ ثٌؼٌع أٚ ثٌّجي, إىث وجْ فٟ ِموًٖٚ أْ ٠ذيي صٍه ثٌّؼٛٔز هْٚ 

 ٟ ثٌّؾٌه. , ثفْٓ ثٌّشٌع ثٌْٛهثٟٔ دئهًثؽٗ ًٌٙ ثٌٕض ٚفُْ ثٌؾوي فٛي شٌػ١ز ثٌنطأ ثٌٍْذأْ ٠ضؼٌع ٌنطٌ
34

 (.17( ٠ٕظٌ ش٠ٌف ثٌطذجك, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص)(

(
33

 ِٚج دؼو٘ج(. ٠474ٕظٌ ه.١ٍّّجْ ٌِلِ, ثٌٛثفٟ فٟ شٌؿ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ, ص)  (

(
32

 (.٠17ٕظٌ ش٠ٌف ثٌطذجك, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص) (

(
35

 (.٠512ٕظٌ ه.٠ج١ّٓ ِقّو ثٌؾذًٛٞ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص) (
35

 (.312ؽغ ثٌْجدك, ص)( ٠ٕظٌ ه.طذٌٞ فّو مجؽٌ, ثٌٌّ(
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 انًطهب انزاني

 طبيعت االيخناع عن انعًم

فوه ثٌمجْٔٛ طًٛ عالط ٌالٌضَثَ ثِج ٠ىْٛ ثٌم١جَ دؼًّ أٚ ثالِضٕجع ػٓ ػًّ أٚ ثػطجء 

شٟء, ٚثْ ثٌم١جَ ٚثالِضٕجع ػٓ ػًّ ِٓ ثالٌضَثِجس ثٌضٟ صضطٍخ ثٌمجْٔٛ ف١ٙج ٔٛػجْ ِٓ 

ديي ػٕج٠ز, ٠ٚمظو دجالٌضَثَ دضقم١ك  ثٌٛثؽذجس ثٌٕٛع ثألٚي: صقم١ك ٔض١ؾز ٚثٌٕٛع ثٌغجٟٔ:

ٔض١ؾز ثٌضَثَ ٠ضؼٙو ف١ٗ ثٌٍّضََ دضقم١ك غج٠ز أٚ ٔض١ؾز ِؼ١ٕز ٟ٘ ِقً ثالٌضَثَ, ثٞ ثْ ثٌّو٠ٓ 

ٍََِ دضقم١ك ٔض١ؾز ِج ثصفك ػ١ٍٗ ِغ ثٌوثةٓ ٚدنالف ىٌه ٠ىْٛ ثٌّو٠ٓ ِمظٌثً فٟ ثٌضَثِٗ 

مً فك ػ١ٕٟ أٚ ص١ٍُْ ػ١ٓ أٚ ثٌضَثَ ٠ٌٚؽغ ػ١ٍٗ ثٌوثةٓ دجٌضؼ٠ٛغ, ِٚٓ ثالِغٍز ثالٌضَثَ دٕ

ثٌّمجٚي دضش١١و دٕجء  أٚ ٚػغ صظ١ُّ ٌٍذٕجء ِٓ لذً ثٌّٕٙوُ ثٌّؼّجًٞ أٚ ل١جَ ثٌّقجِٟ 

دجّضتٕجف ثٌقىُ لذً ثٔمؼجء ثألؽً ثٌّقوه لجٔٛٔجً ٠ٚضٛؽخ ػٍٝ ٘ؤالء ؽ١ّؼجً ثْ ٠مِٛٛث 

ضؼ١ٓ ػ١ٍٗ فمؾ صمو٠ُ ثٌقؾز دؼ١ٓ ِج ثٌضَِٛث دٗ ٚال ٠ٍََ ثٌوثةٓ دئعذجس مطأ ثٌّو٠ٓ ٚثّٔج ٠

ػٍٝ ٚلٛع ثالمالي دجالٌضَثَ ثٌؼموٞ, ٚثٌٕٛع ثٌغجٟٔ ثٌضَثَ ديي ػٕج٠ز فٙٛ ال ٠ٌِٟ إٌٝ 

صقم١ك غج٠ز ِؼ١ٕز, دً ٘ٛ ثٌضَثَ دذيي ثٌؾٙو ٌٍٛطٛي إٌٝ غٌع ِؼ١ٓ, صقمك ثٌغٌع أٚ 

ٌُ ٠ضقمك
(37)

, ثٞ ثْ ثٌّو٠ٓ فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ٠ضٛؽخ ػ١ٍٗ ثْ ٠ذيي ػٕج٠ز ثٌشنض 

ثالػض١جهٞ
(38)

, ٚال ٠ٍََ دضقم١ك ٔض١ؾز ِؼ١ٕز, ّٛثء صقممش أَ ٌُ صضقمك ٘يٖ ثٌٕض١ؾز, ِٚٓ 

ثألِغٍز ثٌضَثَ ثٌّقجِٟ دجٌضٌثفغ ػٓ ِٛوٍٗ, فٙٛ ١ٌِ ِطٍٛح ِٕٗ وْخ ثٌمؼ١ز فضّجً دً 

ثٌّطٍٛح ثْ ٠ذيي وً ِج دّٛؼٗ ٌغٌع وْذٙج, ٚثٌطذ١خ ويٌه غ١ٌ ٍََِ دضقم١ك ٔض١ؾز, 

دذيي ثٌّٛجةً ثٌطذ١ز ثٌالٍِز ٚثٌىجف١ز ٚفمجً ٌمٛثػو ٚأطٛي ثٌفٓ ثٌطذٟ فجٌطذ١خ ٠ٍََ فمؾ 

                                                           

(
37

٠ٕظٌ ه. ػذو ثٌّؾ١و ثٌقى١ُ, ثٌّٛؽَ فٟ شٌؿ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ)ِظجهً ثالٌضَثَ(, ثٌّىضذز ثٌمج١ٔٛٔز, دغوثه,  (

 (.213َ, ص)4117ّٕز

(
38

ٌٚىٓ ِؼ١جً ثٌٌؽً ثٌّؼضجه ٘يث ١ٌِ ِؼ١جًثً ِطٍمجً ٠ٕطذك فٟ ؽ١ّغ فجالس ثالٌضَثَ دذيي ػٕج٠ز, فمو ٠ٕض ثٌمجْٔٛ ثٚ  (

ثٌّضؼجلوثْ ػٍٝ مالف ىٌه, ف١ٕٙج ال ٠طٍخ ِٓ ثٌّو٠ٓ ثوغٌ ِٓ ثٌؼٕج٠ز ثٌضٟ ٠ذيٌٙج فٟ شؤٚٔٗ ثٌنجطز, ٚ٘يث ِج  ٠ضفك

( ِؤٟ ػٌثلٟ ف١ظ ؽجء ٔظٙج ػٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ "ِٚغ ىٌه ٠ىْٛ ثٌّو٠ٓ لو ٚفٝ 451ٔظش ػ١ٍٗ ثٌفمٌر ثٌغج١ٔز ِٓ ثٌّجهر)

ضجهٖ فٟ شؤٚٔٗ ثٌنجطز ِضٝ صذ١ٓ ِٓ ثٌظٌٚف ثْ ثٌّضؼجلو٠ٓ لظوث ىٌه", فٟ صٕف١يٖ ِٓ ثٌؼٕج٠ز ِج ثػ =دجالٌضَثَ ثىث ديي 

 (.٠215ٕظٌ ه. ػذو ثٌّؾ١و ثٌقى١ُ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص)
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ثٌّضؼجًف ػ١ٍٗ ٌىٟ ٠شفٟ ث٠ٌٌّغ, ٚال ٠ْأي ثٌطذ١خ ػٓ صقمك ٔض١ؾز أٚ ػوَ صقممٙج الْ 

ثٌضَثِٗ د١ٍّٛز أٚ دذيي ػٕج٠ز فمؾ
(39)

. 

ي ػٕج٠ز, ٚىٌه ثْ ثالٌضَثَ دجالِضٕجع ػٓ ػًّ ٠ؼـو ثٌضَثِجً دضقم١ك ٔض١ؾز ١ٌِٚ ثٌضَثِجً دذي

وْٛ ثْ دّؾٌه ِج ثْ لجَ ثٌّو٠ٓ دجٌؼًّ ثٌيٞ ٠ؾخ ػ١ٍٗ ػوَ ثٌم١جَ دٗ صٌصخ ػ١ٍٗ مٌلٗ 

الٌضَثِٗ صؾجٖ ثٌوثةٓ)ثالِضٕجع ػٓ ػًّ(, ٚال ٠ىفٟ ديٌٗ ؽٙو ٚػٕج٠ز ثٌٌؽً ثٌّؼضجه
(21)

 ,

َثِٗ ٚدّؾٌه ثمالٌٗ دجٌضَثِٗ دجالِضٕجع ػٓ ثٌم١جَ دؼًّ ٠ضٌصخ ػ١ٍٗ ػوَ ثِىج١ٔز صٕف١ي ثٌض

ػ١ٕ١جً ٠ٚظذـ ِْضق١الً دجألمض دجٌْٕذز ٌٍّجػٟ فٟ دؼغ ثالٌضَثِجس, ٚدجٌْٕذز ٌٍّْضمذً 

فٟ دؼغ ثالٌضَثِجس ثالمٌٜ
(21)

. 

٠ٚؾخ ػٍٝ ثٌّو٠ٓ صٕف١ي ثٌضَثِٗ دقْٓ ١ٔز, ٚثْ ٔفي ثٌضَثِٗ دْٛء ١ٔز ػو ٚفجةٗ ٘يث غ١ٌ 

ؼًّ ثٌّطٍٛح, ِٚغجي ىٌه, ثىث طق١قجً, ف١ؼو ٚوأٔٗ لو مجٌف ثالٌضَثَ دجالِضٕجع ػٓ ثٌم١جَ دجٌ

صؼٙو شنض ٌؾجًٖ دؼوَ صشغ١ً آٌز ٌٌٍٞ ١ٌالً ِٚٓ عُ شخ ف٠ٌك ػٕو ثٌؾجً, ٚوجْ ثؽفجء 

ىٌه ثٌق٠ٌك ٠قضجػ إٌٝ ثٌّجء ثٌيٞ صنٌؽٗ صٍه ث٢ٌـز, ف١ٕٙج ال ٠ؼو ٚثؽخ ثالِضٕجع ػٓ ثٌم١جَ 

ه ث١ٌٍٍز صٕف١يثً طق١قجً دفؼً لجةّز, ثٞ ال ٠ؼو ثِضٕجع ثٌّضؼٙو ػٓ صشغ١ً صٍه ثٌّجوٕز فٟ صٍ

الٌضَثِٗ دجالِضٕجع, ٚىٌه ٌّنجٌفضٗ ِغ ِمضؼ١جس فْٓ ث١ٌٕز ثٌيٞ ٠ؾخ ثْ ٠ْٛه صٕف١ي 

ثالٌضَثِجس
(24)

 . 

 انًطهب انزانذ

 آرار االخالل  بااليخناع عن عًم

ثْ مٌق ثٌّو٠ٓ ٌضٕف١ي ثٌضَثِٗ دجالِضٕجع ػٓ ثٌم١جَ دؼًّ ٠ضٌصخ ػ١ٍٗ ػوَ ثِىج١ٔز ثٌضٕف١ي 

ثٌؼ١ٕٟ الٌضَثِٗ, ػٍٝ ثأللً دجٌْٕذز ٌٍّور ثٌضٟ ٠ذمٝ ف١ٙج ثٌؼًّ ثٌّّٕٛع لجةّجً إٌٝ ثْ ٠ضُ 

ز ثٍثٌضٗ, ِٚٓ ثٌّّىٓ ثػضذجً ٘يٖ ثإلٍثٌز صؼ٠ٛؼجً ػ١ٕ١جً ػٓ ثٌؼًٌ ثٌظجهً ِٓ ثٌّو٠ٓ ٔض١ؾ
                                                           

(
39

(, 41(, ثٌْٕز)٠23ٕظٌ ػذو ثٌّٕؼُ فْٕٟ, ثٌّٛؽَ فٟ ثٌٕظ٠ٌز ثٌؼجِز ٌالٌضَثَ, ِؾٍز ثٌّقجِجر, ٍِقك ثٌؼوه) (

 ِٚج دؼو٘ج(. 75َ, ص)1991ّٕز

(
21

 (.٠212ٕظٌ ه. ػذو ثٌّؾ١و ثٌقى١ُ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص) (

(
21

 ِٚج دؼو٘ج(. ٠214ٕظٌ ه. ٠ج١ّٓ ِقّو ثٌؾذًٛٞ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص) (

(
24

 (.٠213ٕظٌ ه. ١ٍّّجْ ٌِلِ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص) (
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ثمالٌٗ دجٌضَثِٗ دجالِضٕجع ػٓ ثٌم١جَ دؼًّ
(23)

, ٚأف١جٔجً ال ٠ىفٟ ثٌضؼـ٠ٛغ ثٌؼ١ٕٟ فمـؾ, أٞ 

 ثٍثٌز ثٌّنجٌفز, ٚ٘يث ِج ٠ْضوػٟ ثػجفز 

 صؼ٠ٛغ ٔموٞ إٌٝ ؽجٔخ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌؼ١ٕٟ.

ٚدؼو إٍثٌز ثٌّنجٌفز ِٓ لذً ثٌّو٠ٓ ٠ؼٛه ٌِر عج١ٔز ثٌضَثِٗ دجالِضٕجع دجٌْٕذز ٌٍّْضمذً ػٍٝ 

 ثأللً, ٠ٚؼـو ثٌّو٠ٓ ِٕفيثً الٌضَثِٗ فٟ فجٌز ػوَ ل١جِٗ دجٌؼًّ ثٌّّٕٛع ِٕٗ.

ثْ ثٌضَثَ ثٌّو٠ٓ دجالِضٕجع ػٓ ثٌم١جَ دؼًّ ١ٌِ ىٚ ؽذ١ؼز ٚثفور ٚثّٔج ٌٗ أشىجي ِضؼوهر, 

ٚػ١ٍٗ ٠نضٍف ثٌقىُ فْخ ؽذ١ؼز ثالٌضَثَ ٚشىٍٗ ٚػ١ٍٗ الدو ِٓ ثٌضفٌلز د١ٓ د١ٓ فٌػ١ٓ: 

/ انفرض انزانيٚ يًا حمبم االزانت,ز ثالٌضَثَ دجالِضٕجع ػٓ ػًّ / ِنجٌفانفرض األول

, ففٟ ثٌفٌع ثألٚي ػٕوِج صىْٛ يًا ال حمبم االزانتِنجٌفز ثالٌضَثَ دجالِضٕجع ػٓ ػًّ 

ثٌّنجٌفز لجدٍز ٌإلٍثٌز ففٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ٌٍوثةٓ ثٌقك دجصذجع ؽ٠ٌم١ٓ ثألٚي ثٌضٕف١ي ثالمض١جًٞ, 

ثٌضَثِٗ دجالِضٕجع ثمض١ج٠ًجً ٠ٕٚظجع ثٌّو٠ٓ ٌٙيث ثٌطٍخ ٠ٕٚفيٖ  أٞ ٠طٍخ ِٓ ثٌّو٠ٓ ثْ ٠ٕفي

ثٌضَثِٗ ٠َ٠ًٚ ِنجٌفضٗ ٠ٕٚفي ثٌضَثِٗ ؽٛػجً, ٘يٖ ٟ٘ فجٌز ثٌضٕف١ي ثالمض١جًٞ, ٠ؼجف ٌٙج 

ؽ٠ٌك آمٌ ٌٍوثةٓ ثصذجػٙج ٚ٘ٛ ثٌضٕف١ي ثالؽذجًٞ ٚ٘يٖ ثٌط٠ٌمز ٠ضذؼٙج ثٌوثةٓ دؼو ِطجٌذضٗ 

ضٕجع ثالم١ٌ ػٓ ثٌمذٛي دجٌضٕف١ي ثالمض١جًٞ, ف١ٕٙج ٠قك ٌٍوثةٓ ٌٍّو٠ٓ دجٌضٕف١ي ثالمض١جً ٚثِ

ثٌقك فٟ ثٌٍؾٛء ٌٍمؼجء الّضظوثً فىُ دئٍثٌز ِج ٚلغ ِنجٌفجً ٌالٌضَثَ, ٚثٌقظٛي أ٠ؼجً 

ػٍٝ صؼ٠ٛغ إىث وجْ ٌٗ ِمضؼٝ, ٌٍٚمجػٟ
(22)

, ٍّطز صمو٠ٌ٠ز فٟ إٍثٌز ثٌّنجٌفز
(25)

, ٚػٕو 

ثالمض١جًٞ ِؾـجالً ٚثٌضٕف١ي ف١ٕٙج ثؽذـج٠ًجً, وْٛ صُ ٌؾٛء ثٌوثةٓ ٌٍّقىّز ال ٠ىْٛ ٌٍضٕف١ي 

  دجٌمؼجء. ثٌضومـً ِٓ لذً ثٌٍْطـز ثٌؼجِز ثٌّضّغٍز

                                                           
23

 (.٠152ٕظٌ ه. ف١ْٓ ػجٌِ, ػذو ثٌٌف١ُ ػجٌِ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص) ((
22

ثٌّظ٠ٌز ف١ظ ؽجء دقىُ ٌٙج ػٍٝ ثْ: " ٚطف ثٌفؼً أٚ)ثٌضٌن ..( دجٔٗ مطأ أٚ غ١ٌ ( ٚ٘يث ِج أووس ِقىّز ثٌٕمغ (

مطأ ٘ٛ ِٓ ثٌّْجةً ثٌمج١ٔٛٔز ثٌضٟ ٠نؼغ ف١ٙج لجػٟ ثٌّٛػٛع ٌٌلجدز ِقىّز ثٌٕمغ, ثِج ل١جَ ثٌٌثدطز ثٌْذذ١ز د١ٓ ثٌنطأ 

-ق31ٌْٕز225طؼٓ ًلُٚثٌؼًٌ فٙٛ ِٓ ِْجةً ثٌٛثلغ ثٌضٟ صْضمً دٙج ِقىّز ثٌّٛػٛع ..ثٌل", ٠ٕظٌ)ثٌ

 (.214(, ٔمال ػٓ ػذو ثٌقىُ فٛهر, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص)515ص41/5/1955ُ15ؽٍْز

(
25

 (.٠212ٕظٌ طذٌٞ فّو مجؽٌ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص) (
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ثِج ثٌفٌع ثٌغجٟٔ ٚ٘ٛ فجٌز ِج ثىث وجٔش ثٌّنجٌفز ػٓ ػًّ ِّج ال ٠مذً ثالٍثٌز, ففٟ ٘يٖ 

دجالِضٕجع ػٓ ثٌقجٌز ٠ؾخ ثْ ١َّٔ د١ٓ فجٌض١ٓ ثٌقجٌز ثألٌٚٝ ِج إىث وجْ ثالمالي دجالٌضَثَ 

ف١ٕٙج ثْ ثٌضٕف١ي  ففي حانت يًا يمبم انخكرار ػًّ ِّج ٠مذً ثٌضىٌثً أٚ ِّج ال ٠مذً ثٌضىٌثً,

ثٌؼ١ٕٟ ّٛثء ثالمض١جًٞ أٚ ثالؽذجًٞ ٠ظذـ ِْضق١الً ف١ّج ٠نض ثٌّجػٟ, أِج ف١ّج ٠نض 

َ دجالِضٕجع ثٌّْضمذً ففٟ ٘يٖ ثٌقجٌز دئِىجْ ثٌضٕف١ي ثٌؼ١ٕٟ ثٌؾذٌٞ فمؾ, ٚىٌه وْٛ ثْ ثالٌضَث

٠ؼٛه ػٓ ؽذٌ ثٌّو٠ٓ ػٍٝ ثالِضٕجع ػٓ ػًّ ػٓ ثٌم١جَ دؼًّ
(25)

, ِٚغجي ىٌه ثْ ٠مَٛ صجؽٌ 

دشٌثء ِقً ِٓ صجؽٌ آمٌ ٠ٚضفك ثألٚي ِغ ثٌغجٟٔ دؼوَ ِٕجفْضٗ فٟ ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ ثٌذؼجػز 

ٚدؼو ف١ٓ لجَ ثٌضجؽٌ ثٌغجٟٔ دّٕجّذز ثٌضجؽٌ ثألٚي دجٌذؼجػز ثٌّضفك ػٍٝ ػوَ ِٕجفْضٗ 

)ٚثؽخ ثالِضٕجع ػٓ ػًّ(, ف١ٕٙج ٠قك ٌٍضجؽٌ ثألٚي ثٌٍؾٛء ٌٍمؼجء ٚثٌطٍخ دجٌقىُ دٙج

دئٍثٌز ثٌّنجٌفز, ٚ٘يٖ ثٌقجٌز ِٓ ثٌقجالس ثٌضٟ دجإلِىجْ ث٠مجع ثٌضٕف١ي ثٌؼ١ٕٟ ف١ٙج دجٌّْضمذً , 

ِٚضٝ وجْ ثٌضٕف١ي ثٌؼ١ٕٟ ِّىٕجً ٚؽٍذٗ ثٌوثةٓ فؼٍٝ ثٌّقىّز ثْ صؾ١ذٗ فٟ ؽٍذٗ ٚال ٠ؾٍٛ ثْ 

ذوي ىٌه دجٌقىُ دجٌضؼ٠ٛغ ِوثَ ثٌضٕف١ي ثٌؼ١ٕٟ ِّىٕجً, إال ثْ ٌٍّقىّز فٟ فجٌز ِج ثىث وجْ صْض

ثٌضٕف١ي ثٌؼ١ٕٟ ٌِ٘مجً ػٍٝ ثٌّو٠ٓ ؽجٍ ٌٙج ثْ صقىُ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌٕموٞ دشٌؽ ثال ٠ىْٛ ىٌه 

ف١ٗ ػًٌثً ؽ١ّْجً ٌٍوثةٓ, ٠ٚقك ث٠ؼجً ٌٍوثةٓ ؽٍخ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌٕموٞ
(27)

, دؾجٔخ ثٌضٕف١ي 

فجٌز ِج ثىث ٌقمٗ ػًٌثً ؽٌثء ِنجٌز ثٌّـو٠ٓ الٌضَثِٗ, ٚوـً ىٌه ٠ضُ ِٓ مالي ثٌؼ١ٕٟ 

٠ٕضظٌ ٌٕفْٗ دٕفْٗ ِٓ ثٌّو٠ٓ ثٌطٍخ ِٓ ثٌمؼجء ٚال ٠قـك ٌٍـوثةٓ ثْ
 (28)

. 

١ٌِ ٌٍوثةٓ ثْ ٠طٍخ ثٌضٕف١ي ثٌؼ١ٕٟ االنخساو يًا ال حخكرر يخانفخه, ثِج فٟ فجٌز ِج ثىث وجٔش 

ثالمض١جًٞ ٚال ثٌؾذٌٞ, ٚال ٠قك ٌٗ ّٜٛ ؽٍخ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌٕموٞ فمؾ, وْٛ ثْ ثٌضٕف١ي 

ثٌؼ١ٕٟ ثالمض١جًٞ ثَ ثٌؾذٌٞ ٠ظذـ ِْضق١الً, ِٚغجي ىٌه ثٌّقجِٟ ٚثٌطذ١خ ٠ٍضَِجْ دؼوَ 

ٌضَثِّٙج دؼو٘ج ثفشجء ثٌٌْ فْخ ؽذ١ؼز ثٌضَثِّٙج, ٚفٟ فجٌز ثفشجء ثٌٌْ ثٞ ثالمالي دج

٠ؼضذٌ ثٌضَثِج٘ج ِْضق١الً, ٚفٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ال م١جً ٌٍوثةٓ ّـٜٛ ؽٍـخ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌٕموٞ 

ٔض١ؾز ثمالي ثٌّو٠ٓ دجٌضَثِٗ, أٚ فْـل ثٌؼمـو ِغ 
 

ثٌضؼ٠ٛغ ثىث وجْ ثالٌضَثَ ٔجشتجً ػٓ ػمو ٍََِ ٌٍؾجٔذ١ٓ
 (29)

. 

                                                           

(
25

 (.٠212ٕظٌ ه. طذٌٞ فّو مجؽٌ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص) (

(
27

 (.٠212ٕظٌ ه. طذٌٞ فّو مجؽٌ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص) (

(
28

 ِٚج دؼو٘ج(. 215و ثٌؾذًٛٞ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص)٠ٕظٌ ه. ٠ج١ّٓ ِقّ (
29

 (.٠217ٕظٌ ه. ٠ج١ّٓ ِقّو ثٌؾذًٛٞ, ثٌٌّؽغ ثٌْجدك, ص)( (
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 انخاحًـت

ؼ٠ٌف دٗ ٚص١١َّٖ ػٓ ثٌنطأ ثال٠ؾجدٟ, دؼو ثالّضؼٌثع ٌّفٌهثس ثٌنطأ ثٌٍْذٟ ِٓ ف١ظ ثٌض

ٚد١جْ ثٔٛثػٗ ٚؽذ١ؼضٗ ٚث٢عجً ثٌّضٌصذز ػٍٝ إمالي ثٌّو٠ٓ دجالِضٕجع ػٓ ػًّ ٔنٍض ٌؼور 

 ٔضجةؼ ّٕيوٌ٘ج ػٍٝ شىً ٔمجؽ, ِٚٓ عُ ثٌضٛط١جس ثٌضٟ ٠ٌث٘ج ثٌذجفظ.

 -اننخائش:

فىٌر ثٌنطأ ْٔذ١ز, . ٌُ ٠ٕؼمو ثؽّجع ثٌفمٗ ػٍٝ صؼ٠ٌف  ؽجِغ ٌٍنطأ ٠ٚؼٛه ىٌه إٌٝ ثْ 1

صضأعٌ دظٌٚف ثٌقجي ٚثٌذ١تز, وّج ثٔٙج غ١ٌ ِقوٚهر الصظجٌٙج ثٌٛع١ك دجألمالق, ٌّٚج وجٔش 

ثالفىجً ثألمالل١ز صؼٍٛ٘ج ثٌضقو٠و ٚثٌؼذؾ ٚؽخ ثْ صىْٛ فىٌر ثٌنطأ غ١ٌ ِقوٚهر ٚغ١ٌ 

ثٚ ِٕؼذطز, ًٚغُ وغٌر ثٌضؼ٠ٌفجس ثٌضٟ ًٚهس ِٓ ثٌفمٗ ثٌمجٟٔٛٔ )ٌٍنطأ دّؼٕجٖ ثٌؼجَ 

 ثٌنطأ ثٌٍْذٟ( ثال ثْ فٟ ثٌّؾًّ صؼطٟ ِؼٕٝ ٚثفو إٌٝ فو ِج ًغُ ثمضالف ثٌظ١جغز.

. ٠الفع ثْ ثٌفمٗ ثالّالِٟ ٚػغ ِؼ١جًثً ػجِجً ٌضقًّ ثٌضذؼز ٚدٕجء ثٌّْؤ١ٌٚز ػٍٝ ثٌؼًٌ 4

( ثٌضٟ فوهس دج١ٌَّّ 191ٔفْٗ, فٟ ف١ٓ ثْ ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ صٕجلؼش ٔظٛطٗ فٟ ثٌّجهر)

( ثٌضٟ صطٍذش ثٌضؼّو أٚ ثٌضؼوٞ, ٚوجْ 185ثٌّجهر)ٚ ِٓ فٟ فىّّٙج, ٚٚػو٠ّٟ ثٌض١١َّ أ

ثفٌٜ دجٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ ثْ ٠ؼغ لجػور ػجِز شجٍِز ٚثالدضؼجه ػٓ ثٌضٕجلغ ثٌيٞ فظً فٟ 

( ٚثٌضّٛغ فٟ ٔطجق ػو٠ّٟ ثٌض١١َّ, ٌقُْ ثٌؾوي فٛي صقًّ 185( ٚ)191ثٌّجهص١ٓ)

 ثٌّْؤ١ٌٚز. 

ٍذٟ ٠أمي طًٛر ثٌضٌن أٚ ثالّ٘جي أٚ ػوَ ثالفض١جؽ, ٚوً . ٠ضذ١ٓ ٌٕج ثْ ثٔٛثع ثٌنطأ ث3ٌْ

 ىٌه ٠ىْٛ دّٕجّذز ػًّ أٚ ِؾٌهثً ػٓ أٞ ػًّ)أٞ ِٛلفجً ٍّذ١جً دقضجً(.

. ثْ  فمٙجء ثٌمجْٔٛ ٚػؼٛث ِؼ١ج٠ًٓ ٌٍض١١َّ د١ٓ ثٌنطأ ثال٠ؾجدٟ ػٓ ثٌٍْذٟ, ثٌّؼ١جً 2

ثٌنطأ ٍّذٟ أٞ ػىِ ِج ثألٚي ٠ٕظٌْٚ إٌٝ ٚثؽخ ثٌّو٠ٓ ثْ وجْ ثالٌضَثَ ث٠ؾجدٟ ٚوجْ 

فٌع ػٍٝ ثٌّو٠ٓ ػو ثٌنطأ ف١ٕٙج ٍّذ١جً, ٚثْ وجْ ثالٌضَثَ ٍّذ١جً ٚثٌنطأ ثٌظجهً ِٓ 

 ثٌّو٠ٓ ث٠ؾجد١جً ػو ف١ٕٙج مطأ ٍّذٟ, ٚثٌّؼ١جً ثٌغجٟٔ ٘ٛ ثْ ٠ىْٛ ثٌنطأ ثٌٍْذٟ غ١ٌ ػّوٞ.
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ٌصخ ػ١ٍٗ . ثمضٍف فمٙجء ثٌمجْٔٛ فٛي ثػضذجً ثالِضٕجع ثٌّؾٌه ٌٍّو٠ٓ مطأ ٠ؼضو دٗ 5٠ٚ

ثٌضَثَ ثالم١ٌ ثَ ال, ٚثّضٕوٚث فٟ ىٌه ٌؼور فؾؼ ُِٕٙ ِٓ وجْ ِؼجًػجً الػضذجًٖ مطأ 

ٚثّضٕو إٌٝ ف٠ٌز ثٌشنض, ٚإٌٝ ػوَ ثِىجْ ل١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز ػٍٝ شنض هْٚ ٔض لجٟٔٛٔ 

٠ٍَِٗ دجٌم١جَ دٗ, وّج ٘ٛ ثٌقجي فٟ ثٌٕٛع ثٌغجٟٔ ِٓ ثٌنطأ ثٌٍْذٟ ثٌّؾٌه, فٟ ف١ٓ ى٘خ 

ِٓ ثٌفمٙجء ػٍٝ صٌص١خ ثٌّْؤ١ٌٚز ػٍٝ ثػضذجًثس ػور ِٕٙج ػًٌٚر ثٌضىجفً  ثٌذؼغ ث٢مٌ

ثالؽضّجػٟ فٟ ثٌّؾضّغ ِٚو ٠و ثٌؼْٛ دشٌؽ ػوَ ثال ٠ىْٛ فٟ ىٌه مطٌ ػٍٝ ثٌّو٠ٓ, 

ٚٔقٓ ِغ ثٌَثَ ثٌّو٠ٓ فٟ فجٌز ثالِضٕجع ثٌّؾٌه)أٞ ثٌَثَ ثٌّو٠ٓ غ١ٌ ِْذٛق دجٌضَثَ( 

ز ًٚؿ ثٌضؼجِٓ د١ٓ ثفٌثه ثٌّؾضّغ دجإلػجفز إٌٝ الػضذجًثس ػوٖ ٌٔث٘ج ِٓ ػّٕٙج إشجػ

ففع ِظجٌـ ثٌغ١ٌ ٚ٘يث ِج أووصٗ ش٠ٌؼضٕج ثالّال١ِز, ِم١ور دشٌؽ ػوَ ثٌقجق ػًٌ دجٌّو٠ٓ 

 ٚ٘يث ِج ٠ضطٍذٗ ثٌّٕطك.

. ٌُ ٠ُٕظُ ثٌنطأ ثٌٍْذٟ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ دٕظٛص مجطز, ٚثػضّو ػٍٝ ثفىجَ 5

 ٔٛثع ٘يث ثٌنطأ. ثٌنطأ ثٌؼجِز, هْٚ صفظ١ً أل

. ثػضّو ِؼ١جً صقو٠و ثٌنطأ ثٌٍْذٟ ػٍٝ ٍّٛن ثٌشنض ثٌّؼضجه, ٚ٘ٛ ىثس ثٌّؼ١جً ثٌّؼضّو 7

 ػٍٝ ثٌنطأ ثال٠ؾجدٟ ٚدجلٟ ثٔٛثع ثٌنطأ. 

. ث٘ضُ ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ ٚثٌفمٗ ثٌمجٟٔٛٔ ػٍٝ ثٌنطأ ثال٠ؾجدٟ ًٚوَٚث ػ١ٍٗ ٌُٚ ٠ًٕ ثٌنطأ 8

ٌيٞ ٠ضّغً دجِضٕجع ثٌّو٠ٓ ػٓ ثٌم١جَ دؼًّ)دٕض ثٌمجْٔٛ ثٌٍْذٟ فظضٗ ِٓ ثٌؼٕج٠ز ٚثال٘ضّجَ ث

 ثٚ دجصفجق مجص( ثٚ ِو ٠و ثٌؼْٛ)ثالِضٕجع ثٌّؾٌه(.

 . ؽَثء ثٌنطأ ثٌٍْذٟ لو ٠ىْٛ صٕف١ي ػ١ٕٟ, ٚلو ٠ىْٛ صٕف١ي ػ١ٕٟ ِؼجفجً إ١ٌٗ صؼ٠ٛغ.9

ػضذجً . ؽَثء ثمالي ثٌّو٠ٓ دجالِضٕجع ػٓ ػًّ ثٍثٌز ثٌؼًّ ثٌيٞ لجَ دٗ, ِٚٓ ثٌّّىٓ ث11

٘يٖ ثالٍثٌز صؼ٠ٛؼجً ػ١ٕ١جً ػٓ ثٌؼًٌ ثٌيٞ أطجح ثٌوثةٓ, ٚلو ال ٠ىفٟ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌؼ١ٕٟ 

ٚفٌق   فمؾ إلٍثٌز ثٌؼًٌ  ِّج ٠ْضوػٟ إػجفز صؼ٠ٛغ ٔموٞ إٌٝ ؽجٔخ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌؼ١ٕٟ

ثٌمجْٔٛ د١ٓ فجٌض١ٓ ثٌقجٌز ثألٌٚٝ ِنجٌفز ثالٌضَثَ دجالِضٕجع ػٓ ػًّ ٠مذً ثالٍثٌز, ٕ٘ج ٌٍوثةٓ 
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قك فٟ ؽٍخ ثٌضٕف١ي ثالمض١جًٞ ِٓ ثٌّو٠ٓ ٚفٟ فجٌز ثِضٕجع ثالم١ٌ ٌٍوثةٓ ثٌقك فٟ ؽٍخ ثٌ

ثٌضٕف١ي ثٌؾذٌٞ ِٓ ثٌمؼجء دشٌؽ ثْ ٠ىْٛ ؽٍذٗ ٘يث الفك ٌٍطٍخ ثألٚي)ؽٍذٗ ِٓ ثٌّو٠ٓ 

دجٌضٕف١ي ثالمض١جًٞ(, ٚثٌقجٌز ثٌغج١ٔز ثىث وجٔش ثٌّنجٌفز ِّج ال صمذً ثالٍثٌز ٕٚ٘ج ٠ؾخ ثْ 

ج ثىث وجْ ثالٌضَثَ ِّج ٠مذً ثٌضىٌثً أٚ ال ٠مذً ثٌضىٌثً, ففٟ ثٌقجٌز ثألٌٚٝ  ٠ىْٛ ٔفٌق د١ٓ ِ

ثٌضٕف١ي ثٌؼ١ٕٟ ثالمض١جًٞ أٚ ثٌؾذٌٞ ف١ّج ٠نض ثٌّجػٟ ٠ظذـ ِْضق١الً, ثِج ثٌّْضمذً 

ٌٍوثةٓ ؽٍخ ثٌضٕف١ي ثٌؼ١ٕٟ ثٌؾذٌٞ فمؾ,, ٚثٌقجٌز ثٌغج١ٔز ثالٌضَثَ ِّج ال ٠مذً ثٌضىٌثً ففٟ ٘يٖ 

ز ١ٌِ ٌٍوثةٓ ثْ ٠طٍخ ّٜٛ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌٕموٞ فمؾ, ثٞ ال ٠قك ٌٗ ثْ ٠طٍخ ثٌضٕف١ي ثٌقجٌ

 ثٌؼ١ٕٟ ثالمض١جًٞ أٚ ثالؽذجًٞ.

 -انخىصياث:

ٌٜٔ ثْ ِج ى٘خ إ١ٌٗ ؽًّٙٛ فمٙجء ثٌش٠ٌؼز ثالّال١ِز فٟ صقًّ ثٌضذؼز ٚدٕجء ثٌّْؤ١ٌٚز  .1

ٚٔمضٌؿ ػٍٝ  ػٍٝ ثٌؼًٌ ٔفْٗ, ٚ٘ٛ ثلٌح ٌٍظٛثح, ِّج ى٘خ إ١ٌٗ ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ,

ثألم١ٌ ثْ ٠قيٚث فيٚ فمٙجء ثٌش٠ٌؼز ثالّال١ِز ٌّج فٟ ىٌه صقم١مجً ٌٍؼوي, دجػضذجً ثْ 

ِقوط ثٌؼًٌ ٘ٛ ثألٌٚٝ دضقًّ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٠جً وجْ ثٌمظو ثٚ ثٌغج٠ز, ِٚٓ غ١ٌ ثٌّؼمٛي 

صقًّ ثٌؼًٌ ػٍٝ ثٌّؼًٌٚ دجٌىجًِ ٔض١ؾز ػوَ صٛثفٌ ثٌمظو ثٚ ثٌؼّو ٌوٜ ِقوط 

ىٌه ثؽقجف دقمز ٚثػطجء ثٌفٌطز ٌّقوط ثٌؼًٌ فٟ ثٌضّجهٞ فٟ ثٌؼًٌ ِّج فٟ 

 .ثّ٘جٌٗ صؾجٖ فمٛق ث٢م٠ٌٓ

ٔٛطٟ ثٌّشٌع ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ ثْ ٠ٕظُ ثٌنطأ ثٌٍْذٟ دٕظٛص مجطز ٚدشٟء ِٓ  .4

ثٌضفظ١ً دجألمض ثٌٕٛع ثٌغجٟٔ) ثٌنطأ ثٌّؾٌه(, أّٛر دجٌّشٌع ثٌْٛهثٟٔ ثٌيٞ أًٚه 

ٌّج ٌٗ ِٓ طًٛ وغ١ٌر ٌّٚج ثؽضٕذٗ ِٓ ثمضالف فمٟٙ (, ثٌْجٌفز ثٌيوٌ, 121ٔض ثٌّجهر)

 ِٚج ٠قممٗ ِٓ ثٌقو ِٓ ٚلٛع ثٌؼًٌ ٚػوَ صٌوٗ ػٍٝ ثٌٕظٛص ثٌؼجِز ٌٍنطأ.

فالبذ الدو ِٓ صقو٠و ٔٛع ثٌنطٌ ثٌيٞ ٠ْأي ػ١ٍٗ ثٌّّضٕغ, فال ٠ضٛؽخ ثْ ٠ْجي ػٓ وً ثٔٛثع ثٌنطٌ,  .3

ثٌنطٌ ِقوق, ٚثْ ٠ِّ ثٌنطٌ ِظٍقز , فؼٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي ٠ؾخ ثْ ٠ىْٛ ين حىافر شروط يعينت

ػ٠ًٌٚز ٚثْ صىْٛ ٘يٖ ثٌّظٍقز ِشٌٚػز فّٓ غ١ٌ ثٌّؼمٛي ثْ ٠قّٟ ثٌمجْٔٛ فك غ١ٌ ِشٌٚع, 

 ٚال فٌق ثْ وجْ ثٌنطٌ ؽذ١ؼ١جً أَ ثًثه٠جً.
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 لائًت انًراصـع

 -أوالً/انكخب:

ه. أًٔٛ ٍّطجْ, ِظجهً ثالٌضَثَ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثالًهٟٔ, هثً ثٌغمجفز, ثٌطذؼز ثٌغجٌغز,  .1

 َ.4117ّٕز

 ؽذجً طجدٌ ؽٗ, ثلجِز ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ػٓ ثٌؼًّ غ١ٌ ثٌّشٌٚع ػٍٝ ػٕظٌ ثٌؼًٌ. .4

ّؼوْٚ ثٌؼجٌِٞ, صؼ٠ٛغ ثٌؼًٌ فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضمظ٠ٌ١ز, ِٕشًٛثس ٌِوَ ثٌذقٛط ثٌمج١ٔٛٔز,  .3

 ًر ثٌؼوي, دغوثه.ٍٚث

 ه. ١ٍّّجْ ٌِلِ, ثٌٛثفٟ فٟ شٌؿ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ. .2

ش٠ٌف ثٌطذجك, ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌّْت١ٌٛز ثٌضمظ٠ٌ١ز ٚثٌّْت١ٌٛز ثٌؼمو٠ز فٟ ػٛء ثٌمؼجء ٚثٌفمٗ,  .5

 َ.4115هثً ثٌفىٌ ثٌؾجِؼٟ, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, ّٕز

 َ.4119ز ثألٌٚٝ, ّٕزه. طذٌٞ فّو مجؽٌ, ثٌٕظ٠ٌز ثٌؼجِز ٌالٌضَثَ)ِظجهً ثالٌضَثَ(, ثٌطذؼ .5

ه. ػذو ثٌقىُ فٛهر, ِّٛٛػز ثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌّو١ٔز, ثٌؾَء ثألٚي ثٌّىضخ ثٌوٌٟٚ ٌالّضشجًثس  .7

 َ.4115ثٌمج١ٔٛٔز, ّٕز

 ه. ػذو ثٌٌٍثق ثًٌْٕٙٛٞ  .8

 ث١ٌّٛؾ فٟ شٌؿ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ, ثٌؾَء ثألٚي. - أ

 ٔظ٠ٌز ثٌؼمو)ثٌٕظ٠ٌز ثٌؼجِز ٌالٌضَثَ(, هثً ثٌفىٌ.  - ح

ُ, ثٌّٛؽَ فٟ شٌؿ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ)ِظجهً ثالٌضَثَ(, ثٌّىضذز ثٌمج١ٔٛٔز, دغوثه, ػذو ثٌّؾ١و ثٌقى١ .9

 َ.4117ّٕز

ػذو ثٌّؾ١و ثٌقى١ُ, ه. ػذو ثٌذجلٟ ثٌذىٌٞ, ه. ِقّو ؽٗ ثٌذش١ٌ, ثٌٛؽ١َ فٟ ٔظ٠ٌز ثالٌضَثَ فٟ  .11

 َ.1981ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ)ِظجهً ثالٌضَثَ(, ثٌؾَء ثألٚي, ّٕز

(, 23ٛؽَ فٟ ثٌٕظ٠ٌز ثٌؼجِز ٌالٌضَثَ, ِؾٍز ثٌّقجِجر, ٍِقك ثٌؼوه)ػذو ثٌّٕؼُ فْٕٟ, ثٌّ .11

 َ.1991(, ّٕز41ثٌْٕز)

ه. ػَثٌو٠ٓ ثٌو٠ٕجطًٛٞ, ٚه. ػذو ثٌق١ّو ثٌشٛثًدٟ, ثٌّْت١ٌٛز ثٌّو١ٔز فٟ ػٛء ثٌمؼجء ٚثٌفمٗ,  .14

 َ.4113ثٌؾَء ثألٚي, شٌوز ٔجُ ٌٍطذجػز, ّٕز

جِز ٌالٌضَثِجس)أفىجَ ثالٌضَثَ(, ثٌؾَء ثٌغجٟٔ, هثً ف٠ٌو ػذو ثٌّؼَ فٌػ, ثٌٛؽ١َ فٟ ثٌٕظ٠ٌز ثٌؼه. .13

 ثٌٕٙؼز ثٌؼٌد١ز.
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٠ج١ّٓ ِقّو ثٌؾذًٛٞ, ثٌّذْٛؽ فٟ شٌؿ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ, ثٌؾَء ثٌغجٟٔ)ثٌّؾٍو ثألٚي(, هثً ه. .12

 ثٌغمجفز ٌٍٕشٌ.

 

 -رانياً/انبحىد:

ه. ثٌظغ١ٌ ِقّو ِٙوٞ, مطأ ثالِضٕجع فٟ ثٌّْت١ٌٛز ثٌّو١ٔز, ِؾٍز و١ٍز ثٌقمٛق ٌٍذقٛط  .1

 َ.4112ثٌمج١ٔٛٔز ٚثاللضظجه٠ز, ؽجِؼز ثالّىٕو٠ًز, و١ٍز ثٌقمٛق, ثٌؼوه ثألٚي, ّٕز

صضٌمجْ ػذو ثٌٌفّٓ فْٓ, أّجُ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضمظ٠ٌ١ز ِْٚؤ١ٌٚز ػو٠ّٟ ثٌض١١َّ فٟ ثٌمجْٔٛ  .4

 َ.4114قظ ِموَ إٌٝ ِؾٍِ ثٌمؼجء الل١ٍُ وًٛهّضجْ, ّٕزثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ, د

 -رانزاً/انمىانين:

 .1951ٌْٕز  21ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ ًلُ  .1

 .1928ٌْٕز 131ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌّظٌٞ ًلُ .4

 .1985ثٌمجْٔٛ ثٌّؼجِالس ثالِجًثصٟ ٌْٕز .3

 .1975ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؾَثةٌٞ ٌْٕز .2

 .1982لجْٔٛ ثٌّؼجِالس ثٌْٛهثٟٔ ٌْٕز  .5

 


