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 ًَخص ايبسج

قاعدددددد٠ ضدددددد ايدددددرزا٥ع َدددددٔ ايكٛاعدددددد   تعدددددد

٘ ٚاملبددددداد  اال ددددد   االضدددددالَٞ, ٛي١ٝ املُٗددددد١ يف اي كددددد

ذيدددددو بددددد ٕ ايػدددددسٜع١ االضدددددال١َٝ خدددددا٤  يتسكدددددل   

َكا دددددددد َعٝٓددددددد١ ٚايددددددد  ٖدددددددٞ َصدددددددا  ايعبددددددداد    

ايدْٜٝٛددد١ ٚاويسٜٚددد١, ٚندددإ َدددٔ ايدددالشّ  ٕ  ٓدددع   

ندددٌ َدددا َدددٔ غددد ْ٘  ٕ ٜ طدددد ٖدددرٙ املكا دددد, يدددريو   

 يددد  تهدددَٕٛٓعدددذ ٖدددرٙ ايػدددسٜع١ ندددٌ ايتصدددسفا  ا 

ٚإٕ ناْددددددذ ٖددددددرٙ  ذزا٥ددددددع اٚ ٚضددددددا٥ٌ ا  امل اضددددددد,

ا, فًددددٝظ َددددٔ املٓطددددل  ٕ   ايٛضددددا٥ٌ َبازدددد١ يف ذاتٗدددد  

ٚتبددددددٝب اضددددددبابٗا, يددددددريو  ّاُاَددددددٛزايػددددددسٜع١   ٓددددددع 

 خا٤  قاعد٠ ضد ايرزا٥ع.

شّ اٜاددددددّا  ٕ ٜهددددددٕٛ َكصددددددد املهًددددددف     الَٚددددددٔ ايدددددد 

ملكا ددددد  ّافات٘; َٛافكددددٚاٖدافدددد٘ ٚتاٜاتدددد٘ َددددٔ تصددددس 

ايػددددددسٜع١  ٕ تهددددددٕٛ َكا ددددددد    ايػددددددسٜع١, ف اٜدددددد١ 

املهًددددف َٛافكددددد١ ملكا ددددد ايتػدددددسٜع, يددددريو ٚخددددد     

عتبددددداز َكصدددددد املهًدددددف يف اههدددددِ االيددددر بعددددد  اال 

عًددد٢ ايتصدددسفا  ايصدددادز٠ عٓددد٘ َدددٔ يدددالٍ تاٜاتددد٘,    

ٖٚدددددرا َبدددددد  َٗدددددِ يادددددب  ايتصدددددسفا  ٚاههدددددِ      

,  ٚ يف ٗدددددددددا ضدددددددددٛا٤ق يف اي تددددددددد٣ٛ اٚ يف ايكادددددددددا٤ عًٝ

ٖدددددرا املبدددددد    االضدددددتدالٍ عًددددد٢ االزهددددداّ, فتطبٝدددددل  

رتتبددد١ ,  نثدددس َدددٔ املطددداٚ  امل  ِكدددل فٛا٥ددددّا  ددد١ّ  

  ع٢ً ايعٌُ ب٘.

سٜعا  ايكاْْٛٝدددد١ فكددددد َددددس  ب ددددرتا     َددددا يف ايتػدددد

    ٛ ز  ٖدددددرٙ طًٜٛددددد١ ,ٚكددددداز  ندددددث ٠ زتددددد٢ تبًددددد

) ْظسٜددد١  ضددِ: طًكددٛا عًٝٗددا ا  اي هددس٠ يدددِٜٗ ٚايدد  ا   

ٚ  ايباعددددج ايدددددافع (,    ددددًذ ٚايدددد  ل تصددددٌ ا  َددددا 

َدددع ٚخدددٛد  ايٝددد٘ غدددسٜعتٓا َدددٔ ايادددب  ٚايت  دددٌٝ,    

, ٖٚدددرا ايػددد٤ٞ بعدددل ايتػدددسٜعا  ايددد  ل ت يدددر بٗدددا

االضددددددال١َٝ يف تٓدددددداٍٚ ٜعطددددددٞ ايتُٝددددددص يًػددددددسٜع١ 

 . االزهاّ
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ABSTRACT:                                     

                                

      The Relation of Man’s Intention 

to Blocking Excuses: A 

Fundamentalist Study compared to 

the Law The jurisprudential 

judgments in the Islamic law take 

into account the consequences of man 

actions. The correct behavior may be 

judged by prevention if it results in 

irrational result legitimately and this 

is called the rule of blocking excuses 

as the means take the judgment of its 

ends. The blocking of excuses is one 

of the sources of judgments in the 

Islamic law. Man’s actions, if they 

are correct, his intentions must be 

taken into account in order to judge 

whether  these actions permissible or 

prohibited. This study is conducted to 

prove the existence of this theory in 

the Islamic law and compared to the 

legal theories.                                                                    
 

 املكد١َ

اهُددددددددددددد هلل ز  ايعددددددددددددامل , ٚايصددددددددددددال٠   

ٚايطدددالّ عًددد٢ يددد  اوًدددل ا عددد ; يُدددد  ددد٢ً  

َٚدددٔ اهلل تعدددا  عًٝددد٘ ٚعًددد٢  يددد٘ ٚ دددسب٘   عددد   

 ضاز ع٢ً ْٗد٘ ا  ّٜٛ ايدٜٔ, ٚبعد....

فددددهللٕ اهلل تعددددا  يًددددل االْطددددإ ٚنً دددد٘ باوزهدددداّ    

ٚزبددد   نثدددس ٖدددرٙ ايتهدددايٝف بكددددز٠ ايعكدددٌ عًددد٢       

اي ٗددددددددددِ ٚ االدزاى, ٚخعددددددددددٌ ي زهدددددددددداّ تاٜددددددددددا    

ٚ ٖدددددداف, ٚٚودددددع ايٛضدددددا٥ٌ ٚايدددددرزا٥ع املػدددددسٚع١     

يًٛ ددددٍٛ ا  تًددددو االٖددددداف ٚاي اٜددددا  املػددددسٚع١,     

ٌ املػددددسٚع١ بددددراتٗا قددددد تدددد دٟ    إال  ٕ ٖددددرٙ ايٛضددددا٥ 

ا  تاٜدددددا  َٚكا ددددددد ٚ ٖدددددداف مددددددايف املصددددددا    

ٚاملكا دددد ايددد  تطدددتٗدفٗا ايػدددسٜع١ يدددريو خددددا٤       

قاعدددددددد٠ ضدددددددد ايدددددددرزا٥ع هطدددددددِ َددددددداد٠ اي طددددددداد,     

ٚاالضدددددددتدالٍ لعكدددددددٍٛ ايٓصدددددددٛ  َدددددددٔ يدددددددالٍ   

َكا دددددٖا ايدددد  ٖددددٞ لكٝددددل َصددددا  اوًددددل, وٕ 

ٖدددددف ايتػددددسٜع  ٕ تهددددٕٛ َكا ددددد املهًددددف َت كدددد١  

 ا دٙ.َع َك

يدددٓسهِ عًددد٢  َٝهاْٝهٝددد١, إال  ٕ االْطدددإ يدددٝظ  يددد١  

زسناتٗددددا لددددا ٜصدددددز عٓٗددددا َددددٔ ْدددداتذ; بددددٌ  ْدددد٘      

ًًدددددٛم َدددددٔ خدددددٛازق تصددددددز اهسندددددا  ٚقًددددد      

ٜصددددز االزادا  ٚايٓٝدددا , يدددريو ندددإ َدددٔ ا دددتِ      

 ٕ ال ٍهدددِ عًددد٢ تصدددسف َدددا باعتبددداز تاٜددد١ َدددا; إال   

 يددددرٜٔ بٓظددددس االعتبدددداز َددددا ٚزا٤ ٖددددرٙ ايتصددددسفا      

 ْٚٝا . َٔ َكا د

 عالقدددد١ٚخددددا٤  ٖددددرٙ ايدزاضدددد١ اال ددددٛي١ٝ; يبٝددددإ ) 

تِٗ َددددٔ ٚزا٤ تصددددسفاتِٗ  اَكا ددددد املهً دددد  ٚتاٜدددد  

يدددددد  ات ددددددل  نثددددددس  يف قاعددددددد٠ ضددددددد ايددددددرزا٥ع (, ٚا 

عًددددد٢ االعتدددددداد بٗدددددا زتدددددِ     اي كٗدددددا٤ ٚاال دددددٛيٝ  

ايددددتالفِٗ يف ضددددع١ تطبٝكٗددددا دددددد عًدددد٢ َددددا ضددددٓبٝٓ٘     

الزكدددّا ددددد َكدددازْ  ذيددددو َدددع ز ٟ ايكدددإْٛ يف ٖددددرٙ      

ملطدد ي١, َددٔ يددالٍ ايٓظددس يف ت  ددًٝ٘ دددا َددع اٜددساد       ا

 بعل اوَث١ً ايتطبٝك١ٝ ع٢ً ذيو. 

 ملبسج االٍٚا

 اُ) ضد ايرزا٥ع (  ٚزدٝتٗ َا١ٖٝ ) املكصد ( ٚ

 تعسٜف ي ظ املكصداملطً  االٍٚ: 

  ٚاّل: او ٌ ٚاملع٢ٓ ايً ٟٛ يًُكصد

إٕ اال دددددٌ ايً دددددٟٛ يًُكصدددددد خدددددا٤ َدددددٔ     

ََِكِصدددددد( ٚاضدددددِ   )قصدددددد( ٚاملصددددددز املُٝدددددٞ َٓددددد٘      (

ََُكَصدددددد املهددددددإ َٓدددددد٘ د( ٚتدددددد دٟ  ددددددٝ ١ املصدددددددز  ) 

املُٝددٞ َددا ٜ دٜدد٘ املصدددز او ددًٞ َددٔ ايداليدد١ عًدد٢       

املعٓددد٢ َٚدددٔ ايعُدددٌ يهٓٗددددا ت ٛقددد٘ يف قددد٠ٛ ايداليدددد١      
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ٌ  اوَدددددددَس ٜكِصددددددددٙ  ) ٚت نٝددددددددٖا,  َٚقَصدددددددَد ايسخددددددد

 ٘ َ ددددددد َٛا٤, َطٔسٜدددددددل  (َقْصددددددددّا, ٔإذا   , ٚايَكْصدددددددد: االْضدددددددت

ِْٗ ف قصدددددٙ, ٔإذا  ) َقا ددددد:  ٟ َطددددت١ٜٛ,   ٚزَدددداٙ ِبَطدددد

 ٘ ٚقصدددددد  ايػددددد٤ٞ قصددددددّا:  ), ( َ دددددا  قًَبددددد٘ ٚقتًددددد

 ٘ , ٚإيٝددد٘ قصددددٟ: ٚخٗددد , ٚندددريو    (طًبتددد٘ بعٝٓددد

َكصدددٟ ب ددتب ايصددداد, ٚاضددِ املهدددإ بهطددسٖا, ٍدددٛ     

َكصدددد َعددد , ٜٚددد تٞ  ٜادددا لعٓددد٢ إتٝدددإ ايػددد٤ٞ,    

تكددددددٍٛ قصدددددددت٘ ٚقصددددددد  إيٝدددددد٘, ٜٚدددددد تٞ لعٓدددددد٢ 

اضتكا١َ ايطسٜل, ٚقصد ايعٛد: نطسٙ

(1)

. 

عًددد٢ َدددا تكددددّ فدددهللٕ ي دددظ ايكصدددد ٚاملكصدددد ٜددد تٞ       

ملعددداْٞ َتٓٛعددد١ إال  ٕ املعددداْٞ ايددد  تتعًدددل لٛودددع    

 ايبسج ٍددٖا لا ٜ تٞ:

 دددددددد ايتٛخ٘ ٚايٛخ١ٗ ٚان١ٗ 

 دددددددد اضِ املهإ املتٛخ٘ ايٝ٘ 

 ددددددد طً  ايػ٤ٞ

 دددددددد اتٝإ ايػ٤ٞ َٚ َ٘

 دددددددد اددف ٚاي ا١ٜ

ٖددٛ املعٓدد٢ االقدددس  ا  املعٓدد٢ ايددرٟ ْسٜددددٙ     ٚاويدد   

يف ٖدددددرٙ ايدزاضددددد١, ٖٚدددددٛ غددددد٤ٞ َعٓدددددٟٛ بايٓطدددددب١    

يًتصدددددددسفا , َٚدددددددٔ يدددددددالٍ ايٓظدددددددس ا  املعددددددداْٞ     

ايً ٜٛدددد١ يً ظددددٞ قصددددد َٚكصددددد, ٌددددد  ٕ ي ددددظ      

َكصدددد ٜصٜدددد َدددٔ زٝدددج املبٓددد٢ عًددد٢ ي دددظ قصدددد,      

ممددددا يدددد٘  تددددس يف االيددددتالف َددددٔ زٝددددج االضددددتعُاٍ  

ي ددددظ ) قصددددد(  ٚاملعٓدددد٢, يددددريو ٌددددد  ٕ اضددددتعُاٍ  

ٜطددددددتخدّ دا٥ُددددددّا يف يددددددٌ ايهددددددالّ عددددددٔ املعدددددداْٞ   

ٚايصددددٛز ايدددد  ٜسٜددددد االغددددخا   ٕ تهددددٕٛ عًٝٗددددا      

تصسفاتِٗ اي ع١ًٝ  ٚ ايكٛي١ٝ

(2)

. 

 َدا ي ددظ ) َكصددد( فٝطددتعٌُ دا٥ُددّا يف يددٌ ايهددالّ  

عددددٔ ) اي اٜددددا  ٚاالٖددددداف(  

(3)

َددددٔ ٚزا٤ ايتصددددسفا    

, اي ع١ًٝ  ٚ ايكٛي١ٝ; فٗٛ االْطد  ددا َدٔ زٝدج ايً د١     

ٖٚددٛ ايً ددظ االْطدد  ا ددطالزّا يف ٖددرا املبسددج َددٔ       

َبازج اي ك٘ ٚا ٛي٘

(4)

 , ٚاهلل تعا  اعًِ.

تاْٝدددددّا: املعٓددددد٢ اال دددددطالزٞ يًُكصدددددد )إذا   

 ُاوٝف ا  املهًف(

ل اقددددف عًدددد٢ تعسٜددددف  ددددسٜب يًكصددددد اٚ  

املكصدددد عٓدددد املتكددددَ  َدددٔ اي كٗدددا٤ ٚاال دددٛيٝ ,    

زتدددددددِ  ْٗدددددددِ الزظدددددددٛٙ يف نتابددددددداتِٗ ٚعٓدددددددٛٙ يف  

 ِْٝٗ.َعا

خدددددددا٤ يف نتدددددددا  املٛافكدددددددا : ) فُٝدددددددا ٜسخدددددددع ا    

َكا ددددد املهً دددد  يف ايتهًٝددددف( 

 (5)

, ٚنددددإ ذيددددو يف 

  دد نالَ٘ عٔ ْٝا  املهًف لع٢ٓ تاٜات٘.

 َدددا عٓدددد املتددد يسٜٔ, فكدددد عدددسف بدددبعل ايتعدددازٜف,  

ٚيعددددٌ اْطدددد  ايتعددددازٜف ملكصددددد املهًددددف; ممددددا خددددا٤   

عٓدددددد املتددددد يسٜٔ ٖددددددٛ: )  ٕ َكا دددددد اوَدددددٛز ٖددددددٞ     

ايددددٚافع ٚايددددٚاعٞ ايددد  كعدددٌ املهًدددف ٜتدددد٘ لدددا      

ٜصدز عٓ٘ ايٝٗا(

(6)

. 

ٜكددددددٍٛ ابددددددٔ عاغددددددٛز

(7)

: ) َددددددا َكا ددددددد ايٓدددددداع يف 

تصددددسفاتِٗ فٗددددٞ املعدددداْٞ ايدددد  وخًددددٗا تعاقدددددٚا  ٚ  

تعاطٛا  ٚ ت ازَٛا  ٚ تكاوٛا  ٚ تصاهٛا(

(8)

. 

فُكا دددد ايٓددداع ٖدددٞ تاٜددداتِٗ ٚ ٖددددافِٗ َدددٔ ٚزا٤    

عددسف )َكصددد املهًددف( تصددسفاتِٗ, ٚعًٝدد٘ أهددٔ  ٕ ْ

 ب ْ٘: ) تاٜا  املهًف َٔ ٚزا٤ تصسفات٘(, ٚاهلل اعًِ.

 املطً  ايثاْٞ

 َا١ٖٝ ضد ايرزا٥ع

إٕ َصدطًب ضدد ايددرزا٥ع َسند  إودايف َددٔ                  

)ضدد( ٚ) ذزا٥دع( ٚملعسفد١ َعٓداٙ ُد  َعسفد١  َعٓدد٢       

 املااف ٚاملااف ايٝ٘ نٌ ع٢ً زدٙ.
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 اي سع االٍٚ

 ايطد يف ايً ١

ٜدددد تٞ ي ددددظ )ايطددددد( ب ددددتب ايطدددد ; لعٓدددد٢                

انبددددٌ ٚاهدددداخص, ٚنددددريو ٜدددد تٞ لعٓدددد٢ اتددددالم     

اوًٌ, ٚباِ ايط  ٜ تٞ لع٢ٓ تػا٤ ايع 

(9)

. 

فٗٓايدددو عدددد٠ تعسٜ دددا  اْطدددبٗا     اَدددا يف اال دددطالق  

اهطِ ٚاملٓع ملاد٠ اي طاد ملٛوٛع ايبسج ٖٛ:

(10)

   

 اي سع ايثاْٞ

 ايرزا٥ع ي ١ ٚا طالزّا

 اٚاّل: ايرزٜع١ يف ايً ١ 

ا ددددددددٌ ايرزٜعدددددددد١ ) ذ ز ع ( َددددددددٔ )ايددددددددرزع(                 

ايدددددرزاع َدددددٔ طدددددسف املسفدددددل إ  طدددددسف ا  دددددبع      

ايٛضدددط٢, تدددِ  دددٞ بٗدددا ايعدددٛد املكدددٝظ عًٝددد٘, ٚذزع   

يف ضددد ٙ ٚباعدددد فٝددد٘ اٟ َدددس ذزاعددد٘ ٚباعددد٘, ٚاندددٌ     

َٓدددد٘ اندددداّل ذزٜعددددّا اٟ: َطددددسعّا, ٚايرزٜعدددد١ُ زًكدددد١ْ     

ٜددددددددتعًِٓ عًٝٗددددددددا ايساَددددددددٞ, ٚايرازٜعدددددددد١ُ ايٛضدددددددد١ًُٝ,    

 ّ تدددٌ بددد٘ ايصدددٝد, أػدددٞ ايصدددٝاد   ٚايرزٜعددد١  دددٌ 

إ  خٓبددد٘ فدددهللذا  َهٓددد٘ ايصدددٝد زَددد٢ ٚذيدددو  ٜطدددٝ       

ٚفدددالٕ ذزٜعددد  ا   ,  ٚاّل َدددع ايدددٛزؼ زتددد٢ ٜ تً دددا  

فددددددالٕ اٟ تٛضددددددًذ بدددددد٘, ٚقٛيدددددد٘  يػدددددد٢  ٕ ٜهددددددٕٛ 

ذزٜع١ إ  ت ٙ  ٟ ضببّا إيٝ٘

(11)

. 

 تاّْٝا: ضد ايرزٜع١ ا طالزّا 

 ا  عدددددد٠إٕ َصدددددطًب )ضدددددد ايدددددرزا٥ع( يددددد٘ تعسٜ ددددد  

ٛيٝ , ٚفسٛاٖدددددا ٖدددددٛ; َٓدددددع ايتٛ دددددٌ   عٓدددددد اال ددددد 

لبددداق  ا  َدددا فٝددد٘ خٓددداق

(12)

, اٚ ٖدددٛ عبددداز٠ عدددٔ: اَدددس 

تدددد  ممٓددددٛع يف ْ طدددد٘ ّدددداف بازتهابدددد٘ ايٛقددددٛع يف    

ممٓددددٛع

(13)

, اٚ ٖددددٛ: َددددا ادددداٖسٙ َبدددداق, ٜٚتٛ ددددٌ بدددد٘  

إ  يدددددددسّ

(14)

, اٚ ٖدددددددٛ: اعطدددددددا٤ ايٛضدددددددا٥ٌ زهدددددددِ    

تاٜاتٗا

(15)

. 

 

 

 

 اي سع ايثايج

 اقطاّ ايرزا٥ع

ٚايدددددددددرزا٥ع هطددددددددد  ْتا٥دٗدددددددددا ٚتاٜاتٗدددددددددا              

َٚآالتٗددددددا, ٚايٓتددددددا٥ذ هطدددددد  ذزا٥عٗددددددا, يهددددددٌ يدددددد٘ 

تٛ دددٝف غدددسعٞ يدددا  بددد٘, يدددريو تكطدددِ ايدددرزا٥ع   

, َٚددددددٔ زٝددددددج  َددددددٔ زٝددددددج املػددددددسٚع١ٝ ٚعدددددددَٗا   

 ا  َا ٜ تٞ: ازتباطٗا ب اٜاتٗا;

اٚاّل: ٚضدددددا٥ٌ َػدددددسٚع١ لكدددددل تاٜدددددا  َػدددددسٚع١; 

نددددايصٚار يكٝدددداّ االضددددس٠, ٚايبٝددددع يالضددددت اد٠ َددددٔ   

بٝدددددع ٚايصزاعددددد١ يالضدددددت اد٠ َدددددٔ ايثُدددددس, ٖٚدددددرٙ     امل

ذزا٥ع ال يالف يف خٛاشٖا

(16)

. 

تاْٝددددّا: ٚضددددا٥ٌ تدددد  َػددددسٚع١ لكددددل تاٜددددا  تدددد    

َػددددسٚع١, نايددددرٟ ٜطدددددسم يٝسصددددٌ عًدددد٢ املددددداٍ     

ندددددٞ ٜػدددددس  بددددد٘ اوُدددددس اٚ ٜبريددددد٘ عًددددد٢ ايصْددددد٢,  

ٖٚرٙ ايرزا٥ع َت ل ع٢ً زسَتٗا

(17)

. 

ٚع١ تايثدددّا: ايٛضدددا٥ٌ تددد  املػدددسٚع١ يف ذاتٗدددا ٚاملػدددس  

يف تاٜاتٗا

(18)

. 

ٖٓايددددو بعددددل ايددددرزا٥ع ٚايٛضددددا٥ٌ تدددد  املػددددسٚع١    

قددددددد تتسددددددٍٛ ا  َػددددددسٚع١ ي  ٖددددددا, اٟ يًٓتددددددا٥ذ  

املػددددددددسٚع١ ٚاملصددددددددا  ايعاَدددددددد١ ايدددددددد  أهددددددددٔ إ   

لككٗددددا ٖددددرٙ ايددددرزا٥ع, يف زدددداال  تدددد  اعتٝادٜدددد١,   

ناضددددتخداّ ) بددددٓذ اودددددٜس( يف  اٚ وَددددٛز طاز٥دددد١,  

يف بدددا  ٖٚدددٞ تدددديٌ  ايتدددديٌ انسازدددٞ يف ايطددد ,   

) فددددتب ايددددرزا٥ع(, ٖٚددددٞ يددددازر ْطددددام هثٓددددا عًدددد٢    

 ايستِ َٔ اعتباز قصد املهًف فٝٗا .

زابعدددا: ٚضدددا٥ٌ َػددددسٚع١ تددد دٟ ا  تاٜدددا  ْٚتددددا٥ذ     

تددد  َػدددسٚع١ نبٝدددع ايعٓددد  ملدددٔ ٜعًُددد٘  دددسا اٚ      

بٝع ايطالق يف شَإ َٚهإ اي ت١ٓ

(19)

. 

ٖٚدددرا ايكطدددِ َدددٔ ايدددرزا٥ع ٚايددد  ٖدددٞ َػدددسٚع١ يف    

١ يف تاٜاتٗددددا, قطددددُٗا عًُددددا٤  ذاتٗددددا ٚتدددد  َػددددسٚع 

اال ددددٍٛ باعتبدددداز َددددد٣ تستدددد  ايٓتددددا٥ذ ٚاي اٜددددا       

َددددددٔ زٝددددددج ايكطددددددع ٚايظددددددٔ عًٝٗددددددا ا  تالتدددددد١      

اْٛاع

(20)

: 
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ٌ ايٓددددددٛع االٍٚ )ايددددددرزا٥ع( ا   : إ ت اددددددٞ ايٛضددددددا٥

َ طددددد٠ اٚ)َاددددس٠( عًددددد٢ ٚخدددد٘ ايكطددددع اٚ ايظدددددٔ     

ايكسٜددددد  َٓددددد٘, نبٝدددددع ايطدددددالق يف شَدددددٔ اي تٓددددد١,    

 دددددٓاع١ املطدددددهسا   ٚبٝدددددع اي ٛانددددد٘ املطدددددتع١ًُ يف 

و دددسا  تًدددو املصددداْع, ٖٚدددرا ايٓدددٛع َدددٔ ايدددرزا٥ع       

 َت ل ع٢ً لسأ٘.
 ٞ : إ ت اددددددٞ ايددددددرزا٥ع ا  َصددددددا   ايٓددددددٛع ايثدددددداْ

انثدددددس َدددددٔ نْٛٗدددددا ت ادددددٞ ا  امل طدددددد٠ ٖٚدددددرٙ     

, نبٝددددددع االغددددددٝا٤ ايدددددرزا٥ع َت ددددددل عًدددددد٢ خٛاشٖددددددا 

املبازددددد١ ٚايددددد  تدددددديٌ يف  دددددٓاع١ االغدددددٝا٤ تددددد       

 املباز١; يف ايٓادز.
: ايتًددددف اي كٗددددا٤ يف ضدددددٙ ٚفتسدددد٘    يثايددددجايٓددددٛع ا

نايددددرزا٥ع ايدددد  تددددرتدد بدددد  املصددددًس١ ٚامل طددددد٠,     

فُددددٔ ز ٣ إ املصددددًس١ فٝٗددددا ٖددددٞ ايساخسدددد١ عًدددد٢     

امل طدددددددد٠ قددددددداٍ ب تسٗدددددددا, َٚدددددددٔ قددددددداٍ بسخسدددددددإ 

َ طدددددتٗا قدددداٍ بطدددددٖا, نكاددددا٤ ايكاوددددٞ بعًُدددد٘  

; يعدددددّ انتُدددداٍ ايػخصددددٞ فٝهددددٕٛ َظٓدددد١ يًدددددٛز

تدددددديٌ يف  , ٚنبٝدددددع املدددددٛاد ايددددد   ْصدددددا  ايػدددددٗاد٠ 

 ددددٓاع١ املخدددددزا  ٚاملت دددددسا  ٚت ٖددددا, ٚتدددددديٌ     

 يف ت ٖٔ َٔ ايصٓاعا  اهط١ٓ.
 َدددا َدددٔ زٝدددج َكدددداز املصدددًس١ ٚامل طدددد٠ املرتتبددد١      

ع٢ً ٖرٙ ايٛضا٥ٌ فًٗا تالح تٛ ٝ ا 

21

: 

إ املصدددًس١ املرتتبدددد١ عًدددد٢ ايرزٜعدددد١ يددددٛ ضددددد    -1

افاددددددٌ َددددددٔ ايٓتٝددددددد١ اٚ اي اٜدددددد١ املتسككدددددد١,    

ٖٚرٙ  ٓع باالت ام

(22)

. 
إ املصدددًس١ املرتتبدددد١ عًدددد٢ ايرزٜعدددد١ يددددٛ ضددددد    -2

ناْدددددذ اقدددددٌ َدددددٔ املصدددددًس١ املتسككددددد١ يدددددٛ ل  

تطد فٗرٙ ال تطد باالت ام

(23)

. 
إ املصددددًس١ املرتتبدددد١ عًدددد٢ ايرزٜعدددد١ َتطددددا١ٜٚ  -3

; فددددداوَس َدددددع املصدددددًس١ املرتتبددددد١ عًددددد٢ ضددددددٖا

 .يًتخٝ 

اذا تستبددددددذ َ طدددددددتإ عًٝٗددددددا, دفددددددع االندددددد   -4

 باو  س.
االتدددددددٓ  فدددددددال تكددددددددّ اذا تطدددددددا٣ٚ اي طددددددداد يف  -5

 ٚازد٠ ع٢ً ايس٣.
اذا تطدددددددا٣ٚ اي طددددددداد ٚاملٓ عددددددد١; ٜكددددددددّ دفدددددددع    -6

اي طاد ع٢ً خً  املٓ ع١

(24)

. 

ٚنُددددا  ٚزدْددددا ضددددابكّا فددددهللٕ َٛوددددٛع ضددددد ايددددرزا٥ع    

ٜتعًددددددل بايكطددددددِ ايسابددددددع ٖٚددددددٞ ايددددددرزا٥ع ايدددددد  يف 

 ا ًٗا َباز١ ٚت دٟ ا  تاٜا  ْٚتا٥ذ يس١َ.

طدددِ  ٚاذا قصددددْا ايدددرزا٥ع بصدددٛز٠ عاَددد١ ٜدددديٌ ايك     

ايثايدددددج ٖٚدددددٞ ايدددددرزا٥ع املُٓٛعددددد١ امل دٜددددد١ تاٜدددددا       

ْٚتددا٥ذ َػدددسٚع١, ٖٚدددٞ َدددا تطددد٢ُ )فدددتب ايدددرزا٥ع(,  

 َددددددا ايكطددددددُإ اليددددددسإ فددددددال تتعًددددددل لٛوددددددٛع    

ايبسدددج, ٚ َدددا ايدددرزا٥ع ايددد  ْعٓٝٗدددا يف ٖدددرا يبسدددج;     

فٗددٞ ايددرزا٥ع املػددسٚع١ ايدد  تدد دٟ ا  تاٜددا  تددد        

َػسٚع١

(25)

. 

 املطً  ايثايج

 ايرزا٥عزد١ٝ االير بطد 

ٖٓايدددو اديددد١ عًددد٢ َػدددسٚع١ٝ ايعُدددٌ بطدددد ايدددرزا٥ع    

 َٔ ايكسإ ٚايط١ٓ ٚاملعكٍٛ َٔ ايػسٜع١.

 اٚاّل: زد١ٝ ضد ايرزا٥ع يف ايكس ٕ ايهسِٜ

ْٔ  ))  قددداٍ تعدددا :             َِددد  َٕ َٜدددْدع ٛ  َٔ َٚال َتط دددب ٛا اٖيدددِرٜ

ِٕ َنددددريِ     ًِدددد ْٝددددٔس ِع َ٘ َعددددْدّٚا ِبَ  َٝط ددددب ٛا ايًٖدددد ِ٘ َف ٕٔ ايًٖدددد َو د ٚ

       ِْ  ٗ ََددددْسِخع   ِْ ٗٔدددد ِ  ٔإ  َزب  ِْ ت دددد ٗ دددد ًَ َُ َ دددد١  َع  ُ  ٌ ٓ ددددا ِيُهدددد  ٜ َش

َٕ ًُٛ َُ َْٜع ْ ٛا  ِْ ِبُا نا  ٗ َٓب ٦   ٝ َف

)) (26)

. 

يف ٖدددرٙ الٜدددد١ قددددد ْٗدددد٢ اهلل تعدددا  عددددٔ ضدددد   ددددد١   

املػددسن  َددع ايعًددِ إ ضددبِٗ َطًددٛ , ملددا فٝدد٘ َددٔ    

إذالٍ يًُػدددسن  ٚتدددٖٛ   ددد ١ ايػدددسى, تددد  إ   

َ طد٠ نب ٠ ترتتد  عًد٢ ذيدو ٖٚدٞ ضدبِٗ      ٖٓايو 

هلل تعا  يريو ٢ْٗ اهلل )عص ٚخٌ( عٔ ذيو

 (27)

. 
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تاْٝددددددّا: زدٝدددددد١ ضددددددد ايددددددرزا٥ع يف ايطدددددد١ٓ     

 ايٓب١ٜٛ

ْٗددددٞ ايددددٓل يُددددد ) دددد٢ً اهلل عًٝدددد٘ ٚضددددًِ(           

عدددددٔ شٜددددداز٠ ايكبدددددٛز يف بداٜددددد١ ايددددددع٠ٛ االضدددددال١َٝ 

ضددددددددّا يرزٜعددددددد١ ايتصدددددددسفا  تددددددد  ايصدددددددسٝس١ اٚ  

 ٔ ّ  ايػدددسن١ٝ َددد زددددٜثٞ االضدددال

(28)

 خددداش ايدددٓل   إذ, 

ذيدددو بعدددد  ٕ ت ندددد َدددٔ عددددّ تددد تس ايصدددساب١ َدددٔ   

َٖدددا    َٜددداَز٠ِ اِيُكب دددٛٔز َفص ٚز ٚ ْٔ ٔش ِْ َعددد ْٝدددت ُه َٗ َْ ذيدددو, فكددداٍ: ) 

ٚندددإ ايػدددسع اخددداش شٜددداز٠ ايكبدددٛز إذا ناْدددذ     (29)(

َكا ددددد ايصا٥ددددس َددددٔ ايصٜدددداز٠ َػددددسٚع١ نتددددرنس  

 اليس٠ َثاّل .

ٚقدددد فٗدددِ ايصدددساب١ زودددٞ اهلل عدددِٓٗ ادددددف َدددٔ      

ٖدددرا ايتٛخٝددد٘ ايٓبدددٟٛ, فكدددد ُ تدددس عدددٔ  َددد  املددد َٓ    

 ٕ )عُدددس ابدددٔ اوطدددا   ْددد٘ نتددد  اُلَدددسا٤ اندددٝؼ:  

ال ًُدددددددٕ  َدددددد  خددددددٝؼ ٚال ضددددددس١ٜ زخدددددداُل َددددددٔ   

املطدددًُ  زددددّا ٖٚدددٛ تددداش زتددد٢ ٜكطدددع ايددددز  قدددافاّل  

يددد٦ال تًسكددد٘ شٝددد١ ايػدددٝطإ فًٝسدددل بايه ددداز(   

(30)

 ,

ٌ  ٕ اقاَدددد١ اهدددددٚد اَددددس ٚاخدددد  يف  ٝددددع   فاو دددد

االزددددٛاٍ, إال  ٕ االيددددر لددددا ضددددٝٓتذ عددددٔ تطبٝكٗددددا   

َددددٔ َ اضددددد ددددددد ٚالضددددُٝا َددددٔ وددددعٝ ٞ االأددددإ ددددددد  

 بايتساقِٗ بايعدٚ. 

تايثدددّا: زدٝددد١ ضدددد ايدددرزا٥ع َدددٔ املعكدددٍٛ يف     

 ايػسٜع١

ملددددددا ناْددددددذ املكا ددددددد ال ٜتٛ ددددددٌ ايٝٗددددددا اال                

ت ادددددٞ ايٝٗدددددا, ناْدددددذ   ب ضدددددبابٗا ٚايطدددددسم ايددددد    

بٗدددا, فٛضدددا٥ٌ   ٠ّطسقٗدددا ٚاضدددبابٗا تابعددد١ ددددا َعتددد     

ا سَددددددا  ٚاملعا ددددددٞ يف نساٖتٗددددددا ٚاملٓددددددع َٓٗددددددا 

هطدددددد  افاددددددا٥ٗا ا  تاٜاتٗددددددا ٚازتباطاتٗددددددا بٗددددددا,  

ٚٚضدددددا٥ٌ ايطاعدددددا  ٚايكسبدددددا  يف  دددددستٗا ٚاالذٕ     

فٝٗدددددددا هطددددددد  افادددددددا٥ٗا ا  تاٜاتٗدددددددا, فٛضددددددد١ًٝ   

ٛد, املكصدددددٛد تابعددددد١ يًُكصددددددٛد ٚنالُٖدددددا َكصدددددد   

يهٓددد٘ َكصدددٛد قصدددد اي اٜدددا  ٖٚدددٞ َكصدددٛد٠ قصدددد  

ايٛضددددا٥ٌ, فدددداذا زددددسّ اهلل تعددددا  غدددد٦ّٝا ٚيدددد٘ طددددسم     

ٚٚضدددا٥ٌ ت ادددٞ ايٝددد٘, فاْددد٘ ِسَٗدددا ٚأٓدددع َٓٗدددا      

لكٝكدددددّا يتسسأددددد٘ ٚتثبٝتدددددّا يددددد٘ َٚٓعدددددّا إ ٜكدددددس  

شددداٙ, ٚيددددٛ ابددداق ايٛضددددا٥ٌ ٚايدددرزا٥ع امل ادددد١ٝ ايٝدددد٘    

 يهدددإ ذيدددو ْكادددّا يًتسدددسِٜ, ٚاتدددسا٤ق يًٓ دددٛع بددد٘,     

ٚزهُتددد٘ تعدددا  ٚعًُددد٘ ٜددد ب٢ ذيدددو ندددٌ االبدددا٤, بدددٌ 

ضٝاضددد١ ًَدددٛى ايددددْٝا تددد بٞ ذيدددو, فدددإ ازددددِٖ اذا       

َٓددددع خٓدددددٙ اٚ زعٝتدددد٘ اٚ اٖددددٌ بٝتدددد٘ َددددٔ غدددد٤ٞ تددددِ  

ابددددداق ددددددِ ايطدددددسم ٚاالضدددددبا  ٚايدددددرزا٥ع املٛ ددددد١ً    

ايٝددددد٘, يعدددددد تٓاقادددددّا, ٚهصدددددٌ َدددددٔ زعٝتددددد٘ ودددددد    

َكصددددٛدٙ, ٚنددددريو االطبددددا٤ اذا ازادٚا زطددددِ ايدددددا٤  

٘ َدددددٔ ايطدددددسم ٚايدددددرزا٥ع املٛ ددددد١ً   َٓعدددددٛا  دددددازب 

ايٝددد٘, ٚاال ي طدددد عًدددِٝٗ َدددا ٜسَٚدددٕٛ ا دددالز٘, فُدددا 

ايظدددٔ بٗدددرٙ ايػدددسٜع١ ايهاًَددد١, ايددد  ٖدددٞ يف اعًددد٢      

دزخا  اهه١ُ ٚاملصًس١ ٚايهُاٍ

(31)

 . 

ٜكددددٍٛ ايػدددداطل 

(32)

: )  ٕ َددددآال  اوعُدددداٍ إ ددددا  ٕ   

تهدددٕٛ َعتددد ٠ غدددسعّا  ٚ تددد  َعتددد ٠, فدددهللٕ اعتددد    

 تعتددددددد   َهدددددددٔ  ٕ ٜهدددددددٕٛ  فٗدددددددٛ املطًدددددددٛ , ٚإٕ ل 

ي عُدددداٍ َددددآال  َادددداد٠ ملكصددددٛد تًددددو اوعُدددداٍ,     

ٚذيددددو تدددد   ددددسٝب, ملددددا تكدددددّ َددددٔ  ٕ ايتهددددايٝف     

ٚودددددددعذ ملصدددددددا  ايعبددددددداد, ٚال َصدددددددًس١ تتٛقدددددددع   

َطًكدددّا َدددع إَهدددإ ٚقدددٛع َ طدددد٠ تٛاشٜٗدددا  ٚ تصٜدددد     

عًٝٗددددا, ٚ ٜاددددّا, فددددهللٕ ذيددددو ٜدددد دٟ إ   ٕ ال تطًدددد     

 عدددٌ َصدددًس١ ب عدددٌ َػدددسٚع, ٚال  ٓدددع َ طدددد٠ ب    

ممٓٛع, ٖٚٛ يالف ٚوع ايػسٜع١(

(33)

     . 
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 املبسج ايثاْٞ

اعتباز َكصد املهًف يف ضد ايرزا٥ع ٚعالقت٘ 

 باملٓاط اوا 

املطًدددد  االٍٚ: اقطدددداّ ايددددرزا٥ع ايدددد  ٜعتدددد    

 فٝٗا َكصد املهًف

يكدددد تهًُٓدددا ضدددابكّا عدددٔ اقطددداّ ايدددرزا٥ع ايددد  ٜدددديٌ 

    ِ  فٝٗدددا َكصدددد املهًدددف ٖٚدددٞ ايكطدددِ ايثايدددج ٚايكطددد

ايسابددددددع, ٚبددددددايٓظس ا  ذيددددددو; فددددددهللٕ ٚخددددددٛد تاٜدددددد١    

املهًدددف يددد٘   تدددس يف اههدددِ عًددد٢ تًدددو ايدددرزا٥ع ضددددّا     

 ٚفتسّا.

دددددددددددددد َثددداٍ ايكطدددِ ايثايدددج: نصدددال٠ ذٚا  االضدددبا    

يف اٚقدددا  ايٓٗدددٞ, فدددإ اال دددٌ عددددّ خدددٛاش ذيدددو يف       

ٚقدددذ ايٓٗدددٞ, ت ادٜدددا يًُػددداب٘ ايصدددٛز١ٜ يف  دددسف      

  ٚ قددددذ ايٓٗددددٞ عبدددداد٠ ايصددددال٠ يًػددددُظ, فددددهللذا ديددددٌ 

ٚنددددإ ٖٓدددداى ضددددب ا يًصددددال٠; نددددسنع  لٝدددد١    

املطددددددد اٚ زنعددددد  ايطدددددٛاف بعدددددد ايعصدددددس, فدددددال    

َددداْع َدددٔ ذيدددو بٓدددا٤ق عًددد٢ ٚخدددٛد ايطدددب  املكتادددٞ      

ي عًددٗا, فددإ ٚخدددٛدٙ ٜطددتبعد بددد٘ تصددٛز ا دددرٚز يف     

ذٖدددٔ املهًدددف, يعددددّ قصددددٙ ٚازادتددد٘  دددسف عبددداد٠       

 ايصددددال٠ يًػددددُظ ددددددددد ٚاهلل تعددددا  اعًددددِ ددددددددد اَددددا اذا     

نددددإ َكصددددد املهًددددف ٖددددٛ:  ددددال٠ ايتطددددٛع بدددددٕٚ     

ضددب  زسَدددذ عًٝددد٘ ايصدددال٠, فُكصددددٙ ٖٓدددا لعٓددد٢  

ايٓٝددد١ ايددد  ٖدددٞ ازاد٠ ايتصدددسف  ٖدددٞ يًصدددال٠ ايددد      

ددددا ضدددب  ص اّ يصدددال٠ ايتطدددٛع ص, إال  ٕ ٖدددرا ايكطدددِ    

 َٔ ايرزا٥ع ت  داي١ً يف هثٓا نُا تكدّ.

ددددددددددددددددددد  َدددددا َثددددداٍ ايكطدددددِ ايسابدددددع: نايدددددرٟ عكدددددد  

بٝدددع قا ددددُا بددد٘  دددٛز٠ َعٝٓددد٘ َدددٔ  دددٛز ايبٝدددٛع       اي

ا سَدددد١ ) نبٝعددددت  ببٝعدددد١( 

(34)

َددددثاّل, ف َددددا إ ل  

ٜهددددٔ قا دددددّا يددددريو فددددال غدددد٤ٞ عًٝدددد٘ اضتصددددسابّا      

و دددٌ ايبٝدددع, ٚذيدددو نُدددٔ اغدددرت٣ زاخددد١ ب خدددٌ        

تددددِ طددددس  عًٝدددد٘ طدددداز  فكدددداّ ببٝددددع تًددددو اهاخدددد١    

يصدددازبٗا االٍٚ بدددثُٔ ْددداخص  قدددٌ َدددٔ  ٓٗدددا ايدددرٟ    

ع بعدددددل اي كٗدددددا٤ اغدددددرتاٙ بددددد٘, فُٓددددد 

(35)

ذيدددددو; وٕ  

ايصددددٛز٠ ااٖسٖددددا تٛ ددددٌ بكصددددد ايبٝددددع ا  ايسبددددا,   

ٚاخاشٙ ايبعل االيس العتباز عدّ ايكصد

(36)

. 

ٚيعددددددٌ ايكددددددسا٥ٔ ٜهددددددٕٛ دددددددا دٚز يف إبددددددساش ٚخدددددد٘     

ايصدددٛا  يف ٖدددرا اوَدددس, َدددٔ يدددالٍ ايٓظدددس يف زددداٍ     

ايػدددددخص, َدددددثاّل:  دددددس١ ٚقدددددٛع اوَدددددس ايطددددداز       

 ٛ ذيو.ٚعدّ ٚخٛد يٌ  يس يالبتٝاع, ٍٚ

ٚعًٝدد٘ أهدددٔ ايكدددٍٛ بددد ٕ تاٜددد١ املهًدددف ٖٓدددا ددددا  تدددس  

يف اههدددِ َددددٔ يدددالٍ ْظددددس يف ايكدددسا٥ٔ ايظدددداٖس٠ ,    

 ٚاهلل تعا   عًِ .

ٚاعتبدددداز َكصددددد املهًددددف ٚاوددددب يف ايكطددددِ ايددددرٜٔ     

ايرتْدددا َدددٔ ايدددرزا٥ع هطددد  تاٜتٗدددا; ٚايدددرٟ ٜتعًدددل  

بايدددرزا٥ع املػدددسٚع١ ايددد  تددد دٟ ا  تاٜدددا  ْٚتدددا٥ذ     

 ت  َػسٚع١.

ٚأهدددٔ زصدددس ايدددرزا٥ع املػدددسٚع١ ٚايددد  تصدددٌ ا      

تاٜددددا  تدددد  َػددددسٚع١ ٚناْددددذ َتعًكدددد١ لكصددددد   

 املهًف بايصٛز االت١ٝ:
:  ٕ تدددد دٟ ايرزٜعدددد١ املػدددددسٚع١ ا    ايصددددٛز٠ االٚ  

  تا١ٜ يس١َ ت  َكصٛد٠.

َٚثاددددا: ) ايدددرٟ ٜبٝدددع ايطدددالق وٖدددٌ اي تٓددد١ ٖٚدددٛ       

ٚيف ٖددددرٙ اهايدددد١ أٓددددع َددددٔ فعًدددد٘ يهٓدددد٘  ال ٜعًدددِ(. 

    تِ تدّٜٓا.ت

:  ٕ تددد دٟ ايرزٜعددد١ املػدددسٚع١ ا   ايصدددٛز٠ ايثاْٝددد١  

 تا١ٜ يس١َ َكصٛد٠.

َٚثاددددا: ) ايدددرٟ ٜدددرٖ  يصٜددداز٠ املكدددابس يالضدددت ات١     

بددددداملٛت٢(; ٚيف ٖدددددرٙ اهايددددد١ ِدددددسّ عًٝددددد٘ شٜددددداز٠      

املكدددددددابس, اٚ ) نايدددددددرٟ ٜاددددددداز بايسخعددددددد١ (, ٖٚدددددددٛ  

يسّ اٜاّا

(37)

. 

ػدددسٚع١ ا  :  ٕ تددد دٟ ايرزٜعددد١ امل ايصدددٛز٠ ايثايثددد١ 

 تا١ٜ يس١َ ال ٜعسف ايكصد َٓٗا.

َثددددداٍ ايثايثددددد١: )نايدددددرٟ ّددددداي  َددددداٍ ايٝتدددددِٝ      

 لاي٘(, ٖٚرٙ ايصٛز٠ دا زايت :
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: إ ٜعًددددددِ َٓدددددد٘ ذيددددددو; فٝساضدددددد    اهايدددددد١ االٚ 

 قاا٤ق.

: إ ال ٜعًددددِ َٓدددد٘ ذيددددو; فٝساضددددب٘  اهايدددد١ ايثاْٝدددد١

اهلل تدددّٜٓا, ٚيف ٖدددرٙ اهايدد١ فدددإ َكصددد املهًدددف ٖدددٛ    

 ٍٛ عًٝ٘ يف اعطا٤ اههِ.ايرٟ ٜع

 ايثاْٞ املطً 

 املٓاط اوا  ٚعالقت٘ لكصد املهًف

ٜٚتعًدددددل َبسدددددج َكصدددددد املهًدددددف تعًكدددددّا     

نددددب ّا لطدددد ي١ لكٝددددل املٓدددداط اوددددا ; ٖٚددددٛ إ  

ٜت دددل عًددد٢ عًٝددد١ ٚ دددف َعددد  بدددٓص اٚ ا ددداع اٚ    

ت ٖددددددا َددددددٔ طددددددسم االضددددددتٓباط, فٝتسكددددددل َددددددٔ   

فٝددد٘ ٚخٛدٖدددا يف َطددد ي١ َعٝٓددد١ َدددع االيدددر بدددايٓظس  

يالعٝددددإ ٚاالفددددساد َٚددددا ٜهتددددٓ ِٗ َددددٔ َالبطددددا ,      

فتسكٝدددددل املٓددددداط اودددددا  ْظدددددس يف ندددددٌ َهًدددددف  

بايٓطددددددددب١ ا  َددددددددا ٚقددددددددع عًٝدددددددد٘ َددددددددٔ ايدددددددددال٥ٌ    

ايتهًٝ ١ٝ

(38)

. 

ٜكدددددٍٛ ايػددددداطل: ) ٚ ٝدددددع َدددددا َدددددس يف لكٝدددددل      

املٓددداط اودددا  ممدددا فٝددد٘ ٖدددرا املعٓددد٢ زٝدددج ٜهدددٕٛ       

ايعُددددٌ يف او ددددٌ َػددددسٚعُا, يهددددٔ ٜٓٗدددد٢ عٓدددد٘ ملددددا      

٘ َددددٔ امل طددددد٠  ٚ ممٓٛعددددّا, يهددددٔ ٜددددرتى   ٜدددد ٍٚ إيٝدددد

ايٓٗددددٞ عٓدددد٘ ملددددا يف ذيددددو َددددٔ املصددددًس١, ٚنددددريو     

اوديدد١ ايدايدد١ عًدد٢ ضددد ايددرزا٥ع نًددٗا, فددهللٕ تايبٗددا       

تدددرزع ب عدددٌ خدددا٥ص, إ  عُدددٌ تددد  خدددا٥ص فاو دددٌ       

ع٢ً املػسٚع١ٝ, يهٔ َآي٘ ت  َػسٚع(

(39)

. 

ٜكدددددددٍٛ ايددددددددزٜي

(40)

: ) إٕ َٓػددددددد  لكٝدددددددل املٓددددددداط 

ا ددددٌ ايٓظددددس  -ايػدددداطلنُددددا قدددداٍ  -اوددددا  ٖددددٛ

يف َدددآال  االفعددداٍ, ٚت ضٝطدددا عًددد٢ ذيدددو ٜٓددددزر يف     

ٖدددددرٙ ايكاعدددددد٠ َبدددددد  ضدددددد ايدددددرزا٥ع َٚبدددددد  فدددددتب      

ايددددددرزا٥ع ٚايتعطددددددف يف اضددددددتعُاٍ اهددددددل َٚبددددددد      

االضتسطإ(

(41)

. 

فاعتبددداز َكصدددد املهًدددف يف َبدددد  ضدددد ايدددرزا٥ع َدددبي 

عًددد٢  ضددداع لكدددل املٓددداط اودددا  ملهًدددف َعددد        

س ا  َدددا ِككددد٘ تصدددسف٘  يف َطددد ي١ َعٝٓددد١, بدددايٓظ 

َدددٔ ْتدددا٥ذ ٚ تددداز َتٛقعددد١ َدددع االيدددر بعددد  ايٓظدددس    

 اعتباز تاٜات٘ .

ٜكددددٍٛ ايدددددزٜي اٜاددددّا: ) اَددددا ايػددددسٜع١ فًددددِ تػددددسع  

اهكدددٛم َٚدددا تطدددتًصّ َدددٔ اعُددداٍ ن اٜدددا ,  زتددد٢   

ٜهدددٕٛ  دددازبٗا َطًدددل ايتصدددسف فٝٗدددا, بدددٌ غدددسعذ  

نٛضدددددا٥ٌ يتسكٝدددددل َصدددددا , ٚٚودددددعذ اهكدددددٛم   

 ٚ بدددريو ا دددبب ندددٌ زدددل  بٝدددد اي دددسد ددددرا اي دددس  

يف ايػسع َكٝدا ب اٜت٘(

(42)

. 

ٚاذا ازدْددددا تطبٝددددل املٓدددداط اوددددا  عًدددد٢ ايصددددٛز٠      

ايثاْٝددد١; يف َطددداي١ شٜددداز٠ املكدددابس َدددثال, فدددهللٕ ندددإ     

املهًددددف ازاد َددددٔ شٜازتدددد٘ تددددرنس اليددددس٠; خدددداش يدددد٘    

ذيددددددو, ٚإٕ  زاد َددددددٔ شٜازتدددددد٘ االضددددددت ات١ بدددددداملٛت٢    

ٚت ٖددددا َددددٔ االفعدددداٍ املُٓٛعدددد١ ل ُددددص يدددد٘ ذيددددو,  

 ٚاهلل تعا  اعًِ.

َٚددددٔ نددددٌ َددددا تكدددددّ ٜتددددب ;  ٕ َساعددددا٠ َكا ددددد    

املهً ددد  َستبطددد١ لساعدددا٠ َكا دددد ايػدددازع, فهللْٗدددا    

تتُثدددددددٌ يف  ُْٗدددددددا ٜٓبعدددددددإ َدددددددٔ َٓبدددددددع ٚازددددددددد      

ٜٚػددددددددرتنإ يف   ددددددددٌ ٚازددددددددد, ٖٚددددددددٛ: َساعددددددددا٠  

املكا ددددددددد, ٚعددددددددددّ االقتصددددددددداز عًددددددددد٢ ايظدددددددددٛاٖس  

ٚاوغدددددهاٍ, فتطدددددد ايرزٜعددددد١ املبازددددد١ اي اددددد١ٝ ا    

ٚ ٓددددددع تصددددددسفا  املهً دددددد  املبازدددددد١ إذا  َ طددددددد٠, 

ناْدددددذ َكا ددددددِٖ ضددددد١٦ٝ;  فُدددددٔ  يدددددر بٗدددددرا يف    

ندددالّ ايػدددازع ٚ زهاَددد٘;  يدددر بددد٘  ٜاقدددا يف ندددالّ     

ايٓددددداع ٚعكدددددٛدِٖ ٚتصدددددسفاتِٗ, َٚدددددٔ قصدددددس يف      

 ٖرا قصس يف ٖرا, فايٓظس٠ ٚازد٠ ٚاملٓٗذ ٚازد.

بعدددد إ تبدددذ عالقددد١ اعتبددداز قصدددد املهًدددف يف قاعدددد٠ 

ندددإ َدددٔ املٓاضددد   ٕ ْػددد     اٚ َبدددد  ضدددد ايدددرزا٥ع;   

ا   ٕ ٖٓايدددددو اضدددددتثٓا٤ا  اضدددددتثٓاٖا ايػدددددسع, َٓٗدددددا  

االضددددددددتٗصا٤ بايػددددددددعا٥س ايدٜٓٝدددددددد١, ٚضدددددددد  االيدددددددد٘, 

 ٚنريو ادصٍ يف ايصٚار ٚايطالم َثاّل.
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اَددددا يف اال ددددٌ دددددددددد نُددددا تددددب  يف ٖددددرا ايبسددددج دددددددددد  

فٝددددد  عًدددد٢ افتٗددددد ٚامل دددد  ٚايكاوددددٞ, اعتبدددداز      

ٔ ٚزا٤ تصددددسفاتِٗ, يف تاٜددددا  ٚاٖددددداف املهً دددد  َدددد  

بدددا  ضدددد ايدددرزا٥ع, ٖٚدددٛ َبدددد  َٗدددِ يف اههدددِ عًددد٢    

ايتصدددسفا , ٚايرتخدددٝب بددد   زا٤ املدددراٖ  يف ايتٝددداز     

اههددددِ املٓاضدددد  ٚاضددددكاط٘ عًدددد٢ تصددددسفا  املهًددددف   

املعددد  يف َطددد ي١ َعٝٓددد١, ٚعددددّ اعتبددداز ذيدددو ٜددد دٟ  

ا  انٓدددٛق عدددٔ اهدددل ٚايعدايددد١ يف اٜكددداع االزهددداّ     

 ع٢ً ايتصسفا .

 ج ايثايجاملبس

 اعتباز َكصد املهًف يف ايكإْٛ

ٖٓايدددددددو تبدددددددأٜ ددددددددددد بعدددددددل ايػددددددد٤ٞ ددددددددددد يف             

االضددددتعُاال  ايً ٜٛدددد١ ي ي دددداا هطدددد  َعاْٝٗدددددا     

اال دددددطالز١ٝ بددددد  اي كددددد٘ االضدددددالَٞ ٚايكدددددإْٛ      

ايٛوددددعٞ, ٜٚسخددددع ضددددب  ذيددددو ا  االيتٝدددداز تدددد      

ايطدددددًِٝ عٓدددددد زخددددداٍ ايكدددددإْٛ ي ي ددددداا هطددددد       

اْٞ اال دددددددددددطالز١ٝ ايددددددددددد   اضدددددددددددتعُادا يًُعددددددددددد 

ٜسٜددددْٚٗا, ف ددددٞ املٓطدددل ايعًُددددٞ ايطدددًِٝ ُدددد   ٕ    

ٖٓايددددو عالقدددد١ بدددد  املعٓدددد٢  دددددددد يف اي ايدددد  دددددددد تهددددٕٛ

ايً ددددٟٛ املٛوددددٛع يف ا ددددٌ ايً دددد١ ايعسبٝدددد١ يً ددددظ      

َدددا; ٚبددد  املعٓددد٢ اال دددطالزٞ اندٜدددد ايدددرٟ ْكدددٌ    

 ايٝ٘ ٖرا ايً ظ.

ٚيف َٛوددددٛع هثٓددددا املتعًددددل لكصددددد املهًددددف َددددٔ     

تصددددسفات٘, ٚايددددرٟ ْعددددي َٓدددد٘ َددددا ٜٓددددتذ عددددٔ ٖددددرٙ  

ايتصدددددسفا  َدددددٔ تاٜدددددا  ٚ ٖدددددداف; أهدددددٔ زصدددددس    

االي ددددداا اال دددددطالز١ٝ ايددددد  ٜطدددددتعًُٗا ايكدددددإْٛ  

درا املع٢ٓ لا ٜ تٞ

(43)

  : 

 .دددد اضتعُاٍ ي ظ )ايكصد, ٚاي١ٝٓ (

 .ي ظ )اددف, ٚاي ا١ٜ, ٚاي س (  دددد اضتعُاٍ

ددد اضتعُاٍ ي ظ )ايطب , ٚايسنٔ (

(44)

. 

 ., ٚايدافع (ايباعج ددد اضتعُاٍ ي ظ )

إال  ٕ ايً دددظ ايدددرٟ ايتدددازٙ  نثدددس زخددداٍ ايكدددإْٛ      

يًتعدددددب  عدددددٔ َعٓددددد٢ )اي اٜددددد١ ٚادددددددف(, ٚايدددددرٟ      

ٜكابددددددددٌ اضددددددددتعُاٍ َعٓدددددددد٢ )املكصددددددددد( يف اي كدددددددد٘ 

االضدددددالَٞ ٚا دددددٛي٘; ٖدددددٛ َصدددددطًب: )ايباعدددددج( اٚ     

)ايباعج ايدافع(

(45)

. 

ٚزتدددددِ  ٕ اضدددددتخداّ ٖدددددرا املصدددددطًب تددددد  َٛفدددددل     

دّ ٚخدددٛد عالقددد١ ي ٜٛددد١ بددد  )ايباعدددج ٚايددددافع(   يعددد

َدددع )اي اٜددد١ ٚادددددف(  

(46)

, إال  ْٓدددا ضدددٓدازٟ زخددداٍ    

ايكددددددددإْٛ يف ٖددددددددرٙ ايتطدددددددد١ُٝ اال ددددددددطالز١ٝ يف    

  ْظسٜاتِٗ.

 املطً  االٍٚ

 ْظس١ٜ ايباعج ايدافع يف ايكإْٛ

يكدددددد تبٓددددد٢ ايكدددددإْٛ ْظدددددسٜت  اضاضدددددٝت  يف            

ٖددددددددرٙ املطددددددددد ي١ ُٖٚددددددددا: ايٓظسٜددددددددد١ انسَاْٝددددددددد١   

ٚايٓظسٜدددد١ ايالتٝٓٝدددد١, ٖٚٓايددددو قددددٛاْ  ايددددس٣ دددددا  

طسٚزدددددا  ًتً ددددد١ عدددددٔ ايٓظدددددسٜت  ايطدددددابكت    

يف ايطددددددددددٝاقا  ايعاَدددددددددد١ يًكددددددددددإْٛ, نايكددددددددددإْٛ  

 اي ٜطاْٞ ٚايكإْٛ االٜطايٞ.

 اي سع االٍٚ

 فهس٠ ايباعج ايدافع يف ايٓظس١ٜ انسَا١ْٝ

يكدددددددد تددددددد تس  بعدددددددل ايٓظسٜدددددددا  اي سبٝددددددد١           

بايتػددددددسٜع ايسَٚدددددداْٞ ايكدددددددِٜ ٚغدددددده١ًٝ ايعكددددددٛد, 

ٚبٓظسٜددد١ ايطدددب  ايتكًٝدٜددد١, إذ تعدددٍٛ عًددد٢ اددداٖس   

ايتصددددددددددسفا  ٚال ت يددددددددددر بايبٛاعددددددددددج ايٓ طدددددددددد١ٝ,  

ٚاالزادا  ايدايًٝدددددد١ ايباطٓدددددد١, ٚقددددددد عًًددددددذ ذيددددددو  

هُاٜددددد١ ايتصدددددسفا  ايكاْْٛٝددددد١ َدددددٔ االودددددطسا ,  

َال  بتدددبي َعددداٜ  ٚا افظددد١ عًددد٢ اضدددتكساز املعدددا 
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ٚاودددس١ ٚودددٛاب  يددددد٠, ٚعددددّ قبدددٍٛ بتٗدٜدددد      

اٟ عٓصددددددس تدددددداَل ٜعددددددٛد ا  نددددددٛأَ ايددددددٓ ظ    

ايبػدددددس١ٜ َدددددٔ املكا دددددد ٚايٓٝدددددا  ٚاي اٜدددددا  تددددد       

املع١ًٓ

(47)

. 

ٚيال دددد١ ٖددددرٙ ايٓظسٜدددد١  ْٗددددا تتبٓدددد٢ ْددددٛع  َددددٔ 

 ايتصسفا :

 ايٓٛع االٍٚ: ايتصسفا  املطبب١

تددد دٟ ا   ٚتعدددي َدددٔ ذيدددو  ٕ ايتصدددسفا  املطدددبب١     

ْتددددددا٥ذ, ُٚدددددد   ٕ تهددددددٕٛ ايتصددددددسفا  ْٚتا٥دٗددددددا   

 ددددددسٝس١ َٚػددددددسٚع١ يف ااٖسٖددددددا, ٚال  تددددددس ملددددددا   

 يً ٗا َٔ َكا د ٚتاٜا  باط١ٓ.

 ايٓٛع ايثاْٞ: ايتصسفا  افسد٠ 

ٚتعددددي  ٕ االيتدددددصاّ ٜكدددداّ زتددددد٢ يددددٛ ندددددإ بددددددٕٚ    

ضدددددب  اٚ بطدددددب  تددددد  َػدددددسٚع, ناْتكددددداٍ املًهٝددددد١ 

ٚيدددددددددددٛ بددددددددددددٕٚ ضدددددددددددب  ندددددددددددايعكٛد ايػددددددددددده١ًٝ, 

العرتاف بايدددددددددٜٔ ٚايتٓدددددددداشٍ عددددددددٔ اهددددددددل ٚنددددددددا

ايػخصدددددٞ ٚيددددددٛ نددددددإ يف َدددددس  املددددددٛ  ٚ وددددددس   

ب قازب٘

(48)

. 

ٚاملتتبدددددع يًُدددددرٖ  ايػدددددافعٞ ُدددددد إ فهدددددس٠ ٖدددددرا  

املددددرٖ  تتٛافددددل هددددد نددددب  يً هددددس٠ انسَاْٝدددد١    

 ٞ يف ٖددددرا افدددداٍ, ٜكددددٍٛ االَدددداّ ايػددددافع

(49)

ا ددددٌ  : )

َددددا اذٖدددد  ايٝدددد٘ إ نددددٌ عكددددد نددددإ  ددددسٝسّا يف     

تُٗددد١ ٚال بعددداد٠ بددد  املتبددداٜع    ايظددداٖس ل ابطًددد٘ ب 

ٚاخصتددد٘ بصدددس١ ايظددداٖس ٚاندددسٙ ايٓٝددد١ اذا ناْدددذ      

اي١ٝٓ يٛ ااٗس  ناْذ ت طد ايبٝع(

(50)

. 

خدددددا٤ يف َ دددددي ا تدددددار: )ٚايكادددددا٤ فُٝدددددا بطددددددٔ,      

االَدددس فٝددد٘ يدددالف, اددداٖسٙ ٜٓ دددر اددداٖسّا ال باطٓدددّا      

وْٓددددددددا َدددددددد َٛزٕٚ باتبدددددددداع ايظدددددددداٖس ٚاهلل ٜتددددددددٛ  

ايطسا٥س(

(51)

. 

االيدددددر لكا دددددد املهً ددددد ; ال ٜتٛافدددددل  إال  ٕ عددددددّ 

َدددددددع طبٝعددددددد١ االْطدددددددإ; ايدددددددرٟ مانددددددد٘ ازادا      

َٚكا ددددد تدددد دٟ ا  خعددددٌ ايٛضددددا٥ٌ املبازدددد١ تطددددا٤ق 

ي اٜددددا  تدددد   دددداه١, ممددددا ٜدددد دٟ ا  فددددتب ايبددددا   

ٚاضددددددعّا يً طدددددداد ٚاالفطدددددداد,  َددددددا تددددددرزع ايكددددددا٥ً    

بدددددريو; باودددددطسا  املعددددداَال  ٚعددددددّ اضدددددتكسازٖا;   

ٛقدددٛف  َددداّ املاددداز ايهدددب ٠  فٗدددرا ايعدددرز ال ٜه دددٞ يً

 ايٓاك١ عٔ االير بٗرا املبد .

 اي سع ايثاْٞ

 فهس٠ ايباعج ايدافع يف ايٓظس١ٜ ايالت١ٝٓٝ

ٖٓايددددددددو فهددددددددست  يف ايٓظسٜدددددددد١ ايالتٝٓٝدددددددد١            

اي هدددس٠ ايتكًٝدٜددد١ ٚاي هدددس٠ اهدٜثددد١, ٚفُٝدددا ٜددد تٞ   

ضددددددددٓكّٛ بعددددددددس  نًتددددددددا ايٓظددددددددسٜت , يٓددددددددس٣    

 َٛق ُٗا َٔ ايباعج ايدافع.

 ايٓظس١ٜ ايتكًٝد١ٜ )ْظس١ٜ ايطب ( :اٚاّل

 ٝدددددددددددذ ٖدددددددددددرٙ ايٓظسٜددددددددددد١ بدددددددددددد) بايٓظسٜددددددددددد١    

ايتكًٝدٜددد١(

(52)

, ٚايددد  خعًدددذ يًطدددب  تالتددد١ اْدددٛاع     

:ٖٞ 

 دد ايطب  االْػا٥ٞ; نايعكد َثاّل ضب  االيتصاّ. 1

دددددددددد ايطددددددددب  ايكصدددددددددٟ, نايطددددددددًع١ بايٓطددددددددب١     2

 يًُػرتٟ.

 ددد ايطب  ايدافع; ٖٚٛ اي ا١ٜ ايبعٝد٠.3 

ٖددددددرا ايباعددددددج ُدددددد   ٕ ٜددددددرنس يف ايعكددددددد    إال  ٕ 

يٝدد تس عًدد٢  ددست٘ َددٔ عدددَٗا, فددال ديددٌ ملكا ددد        

 االغخا  َٔ تصسفاتِٗ إذا ل تهٔ ااٖس٠ .

ٖٚدددرٙ اي هدددس٠ اقدددس  َدددا تهدددٕٛ ا  املدددرٖ  اهٓ دددٞ;  

ٚايددددددرٟ ل ٜ يددددددر باملكصددددددد تدددددد  املػددددددسٚع إال إذا    

نددددإ ادددداٖسّا اٚ نددددإ باالضددددتطاع١ اضددددتٓباط٘ اٚ    

ْ دددظ ايتصدددسف, اٚ ذندددس يف  االضدددتدالٍ عًٝددد٘ َدددٔ  

ايعكدددد اٚ ندددإ باالضدددتطاع١ االضدددتدالٍ عًٝددد٘ َدددٔ    

ايعكد ْ ط٘

(53)

 . 
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تاْٝددددددددّا: ايٓظسٜدددددددد١ ايالتٝٓٝدددددددد١ اهدٜثدددددددد١    

 )ْظس١ٜ ايباعج ايدافع(

بعدددددد  ٕ عددددددص  ايٓظسٜددددد١ ايتكًٝدٜددددد١ إ    

قددددددداّ ايكادددددددا٤   فكددددددددتٛاخددددددد٘ اهٝدددددددا٠ ايعًُٝددددددد١,   

اي سْطدددٞ بددداوً  بددد  اوضدددبا  ٚايبٛاعدددج, ٚبددد       

) ايدددددافع ايكسٜدددد ( ٚ) ايدددددافع ايبعٝددددد( ٚايددددرٟ ٖددددٛ     

اي اٜدددد١ ٚاددددددف, ٚ ددددٞ بددددد)ايباعج ايدددددافع(, ٖٚددددٛ   

 َدددددس ْ طدددددٞ ي دددددٞ, ٖٚدددددٛ عٓصدددددسّا َدددددٔ عٓا دددددس     

ا زاد٠ اذ ال ٚخدددددددٛد يًباعدددددددج بددددددددٕٚ إزاد٠ بدددددددٌ إ     

إ  ايباعددددج ٖددددٛ ا زاد٠ ْ طددددٗا يددددريو نددددإ الشَدددداّ   

ٜهددددٕٛ ايباعددددج َػددددسٚعا ي تاددددٞ ايكددددإْٛ قبددددٍٛ     

ٖدددددددرا ايتعاَدددددددٌ; زتددددددد٢ ٚإٕ ل ٜدددددددرنس يف ايعكدددددددد 

اهددددددددددٜج اٚ ) ٚتطددددددددد٢ُ بايٓظسٜددددددددد١ ايالتٝٓٝددددددددد١   

(ْظس١ٜ ايباعج ايدافع

(54)

. 

تدددب  إ ايطدددب  يف ايٓظسٜددد١ اهدٜثددد١ ٖدددٛ ايباعدددج     

ايددددافع, ٖٚدددٛ:  َدددس ْ طدددٞ ذاتدددٞ دايًدددٞ ي دددٞ عدددٔ      

    ٞ فٗددددٛ َددددت  , اٟ:   ْطددددام ايتعاقددددد, ٖٚددددٛ اَددددس  ذاتدددد

ّتًدددف بدددايتالف االغدددخا , َدددٔ ٖٓدددا ٜتدددب  يٓدددا    

إ يصدددددددا٥ص ايباعدددددددج ٖدددددددٞ عهدددددددظ يصدددددددا٥ص    

 ايطب  يف ايٓظس١ٜ ايتكًٝد١ٜ.

فُعٝددداز ايطدددب  َٛودددٛعٞ  َدددا َعٝددداز ايباعدددج فٗدددٛ    

َ طددددتهٔ يف ي اٜددددا       َعٝدددداز ذاتددددٞ وٕ ايباعددددج  َددددس 

اياددددُ  

(55)

, ٖٚدددددٛ ْ ددددظ َبدددددد  َكصددددد املهًدددددف يف   

ا ذٖددددد  ايٝددددد٘ انثدددددس  بدددددا  ضدددددد ايدددددرزا٥ع, ٖٚدددددٛ َددددد  

 ايتػسٜعا  االضال١َٝ قبٌ ٦َا  ايطٓ .

ٖٚدددرا االَدددس ْدددساٙ اددداٖسّا يف فهدددس٠ املدددرٖ  املدددايهٞ       

ٚاملددددددرٖ  اهٓبًددددددٞ; إذ  ُْٗددددددا ٜ يددددددرإ لكصددددددد     

ٜكددددددٍٛ االَدددددداّ ايػدددددداطل: )إٕ االعُدددددداٍ     املهًددددددف;

بايٓٝددددددا  ٚاملكا ددددددد َعتدددددد ٠ يف ايتصددددددسفا  َددددددٔ   

ايعبدددددادا  ٚايعدددددادا  ٚاالديددددد١ عًددددد٢ ٖدددددرا املعٓددددد٢ ال   

تٓسصددددس(

(56)

,َٚددددٔ ذيددددو; خددددا٤ يف َٛاٖدددد  انًٝددددٌ:  

)ال ُدددددددددٛش يف َدددددددددرٖ  َايدددددددددو بٝدددددددددع انازٜددددددددد١   

املًُٛنددددددد١ َدددددددٔ قدددددددّٛ عا ددددددد  ٜتطدددددددايٕٛ يف    

    ً سدددساّ ٖٚدددِ  اي طددداد ٚعددددّ اي ددد ٠ ٖٚدددِ  نًدددٕٛ ي

ٜطعُْٛٗا َٓ٘(

(57)

. 

ٚخدددا٤ يف اعدددالّ املدددٛقع : )ٚقاعدددد٠ ايػدددسٜع١ ايددد       

ال ُددددٛش ٖدددددَٗا إ املكا ددددد ٚاالعتكددددادا  َعتدددد ٠  

يف ايتصدددددسفا  ٚايعبدددددازا  نُدددددا ٖدددددٞ َعتددددد ٠ يف     

ايكسبدددددا  ٚايعبدددددادا  فايكصدددددد ٚايٓٝددددد١ ٚاالعتكددددداد     

ُعددددددٌ ايػدددددد٤ٞ زددددددالاّل اٚ زساَددددددّا, ٚ ددددددسٝسّا  اٚ   

عصدددددد١ٝ(فاضدددددددّا, ٚطاعدددددد١ اٚ َ

(58)

, يددددددريو خددددددا٤ يف 

امل دددي: )ِدددسّ ايبٝدددع ٜٚبطدددٌ اذا عًدددِ ايبدددا٥ع قصدددد    

ٜٚعددددددي ايددددددرٟ ٜػددددددرتٟ ايعصدددددد  ملددددددٔ  _املػددددددرتٟ 

ٜتخرٙ  سا اَا بايكٍٛ ٚاَا بايكسا٥ٔ(

(59) 
ٚزتدددددددد٢  ٕ املددددددددراٖ  االيددددددددس٣ ايدددددددد  ذٖبددددددددذ يف  

ت  ددددٝالتٗا ا  يددددالف ذيددددو, ٌدددددٖا ت يددددر بدددد٘ يف  

ايهث  َٔ ازهاَٗا اي سع١ٝ

(60)

. 

أهدددددددٔ ايكدددددددٍٛ  ٕ ايدددددددساخب يف ايتػدددددددسٜع    يدددددددريو

اي كٗددددددٞ ٖددددددٛ اويددددددر لكصددددددد املهًددددددف َددددددٔ ٚزا٤   

تصدددددددسفات٘, ٚالضدددددددُٝا يف قاعدددددددد٠ ضدددددددد ايدددددددرزا٥ع,   

فًدددددٝظ َدددددٔ ايصدددددسٝب  ٕ ِدددددسّ ايتػدددددسٜع غددددد٦ّٝا  

ُٚٝدددددص االَدددددٛز امل دٜددددد١ ايٝددددد٘ ٚالضدددددُٝا  ذا قصدددددد    

ذيدددو, ٚاَهدددٔ اتبدددا  ذيدددو املكصدددد, ٚال ّدددسر َدددٔ       

ذيو إال َا اضتثي غسعّا

(61)

. 

 اي سع ايثايج

ْظس١ٜ ايباعج ايدافع يف ايكإْٛ اي ٜطاْٞ 

 ٚايكإْٛ االٜطايٞ
 َددددا ايٓطددددب١ يًكدددداْْٛ  اي ٜطدددداْٞ ٚاالٜطددددايٞ; يف    

َٛق ُٗدددددددا َدددددددٔ فهدددددددس٠ ايباعدددددددج ايددددددددافع, فهللْٓدددددددا   

 ْطتطٝع  ٕ َتصسُٖا فُٝا ٜ تٞ:
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املطدددد ي١ االٚ : ايباعددددج ايدددددافع يف ايكددددإْٛ   

 اي ٜطاْٞ
ايكاْْٛٝددددد١ يف ايكددددددإْٛ  تٓػددددد  االيتصاَددددددا   

اي ٜطدددددددداْٞ; َددددددددٔ ُ َددددددددٛز َعٝٓدددددددد١ نايعكددددددددد  ٚ    

االيدددالٍ بددد٘, اٚ بانسأددد١  ٚ ايدددصٚار ٚت ٖدددا  َدددٔ      

ايتصدددددددددسفا , ٜٚكددددددددددّٛ ايتصددددددددددسف ايكدددددددددداْْٛٞ يف  

نُدددا  ايكدددإْٛ اي ٜطددداْٞ عًددد٢ عٓصدددس ) االعتبددداز(  

; ٚايدددددددرٟ ٜكابدددددددٌ ايطدددددددب  يف ايٓظسٜددددددد١   ٜطدددددددُْٛ٘

  ٔ ايددددرٟ  ايالتٝٓٝدددد١, ٜٚعددددسف االعتبدددداز ب ْدددد٘: ) ايددددثُ

اغرت٣ ب٘  زد املتعاقدٜٔ ايتصاّ اليس(

(62)

. 

ٜٚٓكطِ االعتباز يف ايكإْٛ اي ٜطاْٞ ا 

(63)

: 

دددددد اعتبددداز زطدددٔ; ٖٚدددٛ بددددٕٚ َكابدددٌ َدددادٟ, َٚدددبي    

 ع٢ً ايعاط ١ نادب١ َثاّل.

ددددد اعتبدداز َتكددّٛ; ٖٚددٛ ايددرٟ ٜهددٕٛ لكابددٌ; نسددل        

 اٚ َصًس١ اٚ فا٥د٠ الزد ايطسف .

بكطدددُٝ٘ ; غدددسٚطّا كعًددد٘   ددددددد عٓددددِٖ ددددددد  ٚيالعتبددداز

  سٝسّا  ٖٞ:

 دد  ٕ ٜهٕٛ ي٘ ق١ُٝ َاد١ٜ ٚ ٕ ٜهٕٛ ممهّٓا.1

ددددد  ٕ ٜهدددٕٛ زاودددسّا, ٚ ٕ ٜهدددٕٛ غخصدددّٝا ; اٟ: بددد    2

 َتعاقدٜٔ.

دددددد  ٕ ٜهددددٕٛ َػددددسٚعّا; ٜٚعددددي املػددددسع اي ٜطدددداْٞ   3

بدددريو:  ٕ ال ّدددايف ٖدددرا )االعتبددداز( ايٓظددداّ ايعددداّ     

 ٚالدا .

ستِ َددددٔ  ٕ امل ٗددددّٛ ايطددددا٥د يددددد٣ غددددساق ٚعًدددد٢ ايدددد

ايكددددددإْٛ اي ٜطدددددداْٞ  ٕ ٖدددددددرا ايكددددددإْٛ ال ٜ يدددددددر    

بايباعدددج ايددددافع; إال  ٕ االيدددر بٗدددرا املبدددد  ٜالزدددظ      

يف تطبٝكددددددددداتِٗ ايكادددددددددا١ٝ٥, إذ  ْٗدددددددددِ ٜبطًدددددددددٕٛ 

ايتصدددددسفا  ايددددد  تددددد دٟ ا  إْػدددددا٤ عالقدددددا  تددددد   

َػددددددددسٚع١ اٚ ًاي دددددددد١ يدددددددد دا , يددددددددتد   ٕ    

ذيددددددو إال اويددددددر   اي ددددددس  تدددددد  َػددددددسٚع ; َٚددددددا   

بايباعج ايدافع

(64)

. 

َٚددددددٔ االَثًدددددد١ ايكاددددددا١ٝ٥ عًدددددد٢ ذيددددددو: إبطدددددداٍ     

ايكاددددا٤ اي ٜطدددداْٞ  يعكددددد بدددد  عدددداٖس٠ ٚغددددسن١   

يصدددٓاع١ املسنبدددا , ٜكتادددٞ بٝعٗدددا َسنبددد١ َدددٔ       

ايطددددساش ايكدددددِٜ; ٚنددددإ َعًَٛددددّا  ٕ اي ددددس  َددددٔ    

ٖدددرا ايػدددسا٤ ٖدددٛ خدددر  ايصبدددا٥ٔ َدددٔ ايسخددداٍ وخدددٌ    

ايصْا

(65)

. 

ايباعدددج ايددددافع يف ايكدددإْٛ  املطددد ي١ ايثاْٝددد١:  

 االٜطايٞ

إٕ ايباعدددددج ايددددددافع يف ايكدددددإْٛ االٜطدددددايٞ  

يددددٝظ يدددد٘  تددددسّا; إذ  ٕ ايكددددإْٛ االٜطددددايٞ ٜٓظددددس يف    

املكددددددداّ االٍٚ ا  املصدددددددًس١ ايعاَددددددد١ ٚايددددددد  ٖدددددددٞ   

َصددددًس١ افتُددددع, َٚددددٔ ٖٓددددا خددددا٤ ضددددب  ايت ددددا٤    

ايباعددددج ايدددددافع بايت ددددا٤ املددددرٖ  ايػخصددددٞ, إذ  ٕ    

 ٜٓظدددددددددس ا  ايتصدددددددددسفا  ايكدددددددددإْٛ االٜطدددددددددايٞ ال

ايػخصدددد١ٝ إال لٓظدددداز َصددددًس١ افتُددددع ايعدددداّ,     

ٖٚددددددرٙ ايٓظدددددددس٠ افددددددسد٠ عدددددددٔ ايٓٝدددددددا  ٚاالزادا    

ٚاملكا ددددددد اي سدٜدددددد١ ايػخصدددددد١ٝ; ايددددددر  بٓظددددددس     

االعتبددداز َدددا ٜددد تسٙ  ٟ تصدددسف عًددد٢ افتُدددع دددددد يف    

ااٖس االَس ددد َٔ ْاز١ٝ َاد١ٜ ٚاقتصاد١ٜ 

(66)

. 

ٟ عالقددددد١ فايطدددددب  يف ٖدددددرٙ ايٓظسٜددددد١ يدددددٝظ يددددد٘ ا 

بايبٛاعددددج ٚايٓٝددددا ; خددددا٤ يف ايتػددددسٜع االٜطددددايٞ: )     

إٕ ندددددٌ تصدددددسف قددددداْْٛٞ َٓظدددددٛز ايٝددددد٘ يف ذاتددددد٘     

ْظدددس٠ َادٜدددد١ دددددا تدددس  اقتصددددادٟ قددددإْٛ ٜطددددٛ    

ٚخٛدٙ ٜٚٓ صٌ عٔ ايبٛاعج اي سد١ٜ (

(67)

. 
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 املطً  ايثاْٞ

 تطبٝكا  ايباعج ايدافع يف ايكإْٛ

يكدددددددد تددددددد تس  َعظدددددددِ قدددددددٛاْ  ايعدددددددال     

ايالتٝٓٝددددد١ اهدٜثددددد١ دددددددددد ٚايددددد  ت يدددددر    بايٓظسٜددددد١ 

لكصدددد املهًدددف دددددددددد ٚايددد  ندددإ ايكادددا٤ اي سْطدددٞ  

ٜعددددد ايتعددددب  ايعًُددددٞ عٓٗددددا, يددددريو فددددهللٕ قددددٛاْ        

ايدددددددٍٚ ايعسبٝدددددد١ ناْددددددذ َتدددددد تس٠ بايتػددددددسٜعا      

اي سْطددددددد١ٝ ندددددددريو, ٚممدددددددا ُعًدددددددٗا يف املطددددددداز    

 ايصسٝب.

 ٚفُٝا ٜ تٞ ْٛزد بعل االَث١ً ع٢ً ذيو:

اددددا٤ اي سْطددددٞ بٝددددع اٚ اُدددداز َبٓدددد٢   ددددددددد اعتدددد  ايك 

يًدعاز٠  باطاّل; إذا قص د َٓ٘ ذيو

(68)

. 
دددددددددددد ٚنددددددريو ٜبطددددددٌ ايكاددددددا٤ اي سْطددددددٞ تدددددد ع     

اوًٝدددددددٌ وًًٝتددددددد٘ إذا ندددددددإ ايباعدددددددج اُددددددداد اٚ    

اضتدا١َ اٚ اضتعاد٠ عالق١ ت  غسٜ ١

(69)

 . 
ددددددددددد خدددددا٤ يف ايكادددددا٤ املصدددددسٟ: اذا تبدددددذ  ٕ ضدددددب       

َٓافطددددد١ املطددددددت ٝد  اعطدددددا٤ ايهُبٝايددددد١ ٖددددددٛ عددددددّ    

ٚذيدددددددو بعددددددددّ اغدددددددرتان٘ يف َٓاقصددددددد١ يددددددددا٥س٠     

زهَٛٝدددد١ فٝهددددٕٛ ايطددددب  تدددد  َػددددسٚع ملخاي تدددد٘      

يًٓظاّ ايعاّ; فٝصبب االيتصاّ باطاّل

(70)

. 

إال إ ايكددددٛاْ  ايعاملٝدددد١ ٚايعسبٝدددد١ ل ت يددددر بٗددددرٙ     

ايٓظسٜددددد١ بهللطالقٗدددددا, عًددددد٢ ايدددددتالف بددددد  دٚيددددد١      

ٚدٚيددددد١; َٚددددداد٠ َٚددددداد٠ ايدددددس٣ 

(71)

, ممدددددا ٜددددد دٟ ا  

الوددددددطسا  يف تطبٝددددددل ايٓظسٜدددددد١, ٚات دددددداٍ  َددددددس  ا

َٗددددِ ٜرتتدددد  عًٝدددد٘ ايهددددث  َددددٔ اهكددددٛم ٚفددددٛا        

ايعدٍ ٚا ْصاف

(72)

. 

 فكد خا٤ يف بعل ايكٛاْ  َا ٜ تٞ:

دددددددددد خدددا٤ يف ايكدددإْٛ املصدددسٟ: )اذا ل ٜهدددٔ ياليتدددصاّ     

ضدددددب  اٚ ندددددإ ضدددددبب٘ ًاي دددددّا يًٓظددددداّ ايعددددداّ اٚ     

الدا  نإ ايعكد باطاّل(

(73)

. 

ف ايػدددددساق املصدددددسٜٕٛ يف غدددددسق ٖددددددرٙ    يكدددددد ايتًددددد  

املدددددداد٠; ٚاملتعًكدددددد١ لعٓدددددد٢ نًُدددددد١ )ايطددددددب (, يف      

زكٝكدددددددد١ َٛقددددددددف َػددددددددسعِٗ َددددددددٔ ايٓظددددددددسٜت   

ايكدأددددددد١ ٚاهدٜثددددددد١, بعدددددددد  ٕ ات كدددددددٛا عًددددددد٢  ٕ  

ايكددددددددإْٛ املصددددددددسٟ  يددددددددر بايٓظسٜدددددددد١ اهدٜثدددددددد١ 

)ايالت١ٝٓٝ(

(74)

. 

ددددددددد ٚخدددا٤ يف ايكدددإْٛ املددددْٞ ايعساقدددٞ: )ٜهدددٕٛ ايعكدددد 

تدددددددصّ املتعاقدددددددد دٕٚ ضدددددددب  اٚ يطدددددددب  بددددددداطاّل اذا اي

ممٓٛع قاّْْٛا اٚ ًاي ّا يًٓظاّ ايعاّ(

(75)

. 

فًددددددِ ِدددددددد املػددددددسع ايعساقددددددٞ َعٓدددددد٢ ايطددددددب  يف  

تػدددددسٜع٘, يدددددرا فكدددددد ذٖددددد  بعدددددل ايػدددددساق ا   ٕ    

املػددددسع ايعساقددددٞ  يددددر بددددايٓظسٜت  َعددددّا, فاملػددددسع     

ايعساقددددددٞ ْطددددددد  ايطددددددب  ا  االيتدددددددصاّ ٚاغدددددددرتط   

ٜتصدددٛز إال يف ايٓظسٜددد١  نْٛددد٘ َٛخدددٛدّا ددددددد ٖٚدددرا ال   

ايتكًٝدٜدد١ دددددددد ٚاغددرتط نددٕٛ ايطددب  دددددد ٜٚعددي بدد٘         

ايباعددددددددددج ددددددددددددد  َػددددددددددسٚعّا نُددددددددددا يف ايٓظسٜدددددددددد١   

اهدٜث١

(76)

. 
يدددريو ٚخددد  عًددد٢ َػدددسعٞ ايكدددٛاْ  اعددداد٠ ايٓظدددس    

تٓاضدددددد  َٚبددددددد  االيددددددر بايباعددددددج  يتيف  ددددددٝاتاتٗا 

ايدددددافع, ٚايعدددددٍٚ عددددٔ ايػددددهًٝا  ايدددد  تدددد دٟ ا      

ٚات ددداٍ َكا دددد االفدددساد,   ودددٝاع َكا دددد ايتػدددسٜع 

َدددددع َساعدددددا٠ املطدددددا٥ٌ انص٥ٝددددد١ اذ ُددددد  فسدددددص    

نددٌ زايدد١ عًدد٢ زددد٠ يٛوددع اهددٌ ايددرٟ ٜتٓاضدد         

َع شا١ٜ )ايٓظاّ ايعاّ ٚالدا  ايعا١َ(

(77)

. 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 اوا ١

 ٚتتأُ  ِٖ ايٓتا٥ذ ٚايتٛ ٝا 

 اٚاّل:  ِٖ ايٓتا٥ذ

دددددددد تبدددددذ  ٕ اي كددددد٘ االضدددددالَٞ ل ُٜٗدددددٌ اعتبددددداز      1

َكصددددددددد املهًددددددددف يف اههددددددددِ عًدددددددد٢ ايتصددددددددسفا   

ايصدددددادز٠ عٓددددد٘, ٚالضدددددُٝا يف بدددددا  ضدددددد ايدددددرزا٥ع,      

 َ كصددددد املهًددددف َٛافكددددّا فكصدددد ايتػددددسٜع  ٕ ٜهددددٕٛ 

 ي٘ يف تاٜات٘, يف اتً  االزٝإ.

د دددددد إٕ االيدددر بٗدددرا املبدددد  ددددد اعتبددداز َكصدددد املهًدددف دددد  2

يف بدددا  ضدددد ايدددرزا٥ع َُٗدددّا َٚددد تسّا خددددّا يف اههدددِ     

   ٛ ٕ يف  بدددٛا  عًددد٢ ايتصدددسفا  ايددد  ٜصددددزٖا املهً ددد

اي كدددددد٘ نافددددددد١, ٜٚددددددد دٟ ا  ايعددددددددٍ ٚاالْصددددددداف  

 ٚاههِ ايصسٝب ع٢ً ايتصسفا .

دددددد إٕ اُٖددداٍ ٖدددرا املبدددد  ٜددد دٟ ا  فدددتب ايبدددا   َددداّ 3

اودٜعددددددد١ ٚاي دددددددؼ ٚايٓٝددددددد١ ايطددددددد١٦ٝ, ٚاملكا دددددددد  

نددددإ تطبٝددددل ٖددددرا املبددددد  زطددددِ     اوبٝثدددد١, يددددريو 

 َاد٠ اي طاد.

دددددددد تبدددددذ إ اي كددددد٘ االضدددددالَٞ ضدددددبل ايتػدددددسٜعا    4

ايكاْْٛٝددددد١ ت زّدددددّا ٚضدددددع١ّ, يف اعتبددددداز ٖدددددرا املبدددددد ,  

ف دددٞ ايٛقدددذ ايدددرٟ ٚ دددٌ ايٝددد٘ ايتػدددسٜع ايكددداْْٛٞ      

بعددددددد فددددددرت٠ طًٜٛدددددد١ َددددددٔ ايددددددصَٔ َددددددع ايتددددددداز  

ٚااليطدددا٤; ناْدددذ ا دددٍٛ ٖدددرا املبدددد  َٛخدددٛد٠ َدددع      

 يػسٜع١.بدا١ٜ ْصٍٚ ا

ددددددد إٕ ايت  ددددٌٝ اي كٗددددٞ االضددددالَٞ قددددد اضددددتٛع    5

ْٚظددددِ ٖٚددددر  ٚوددددب  ٖددددرا املبددددد  بصددددٛز٠ خٝددددد٠, 

باعتبددددداز تٓدددددٛع ايدددددرزا٥ع ٚاي اٜدددددا  ٚاملكا دددددد ممدددددا   

 ٜدٍ ع٢ً عظ١ُ ٖرٙ ايػسٜع١ االد١ٝ.

دددددد إٕ بعدددل ايٓظسٜدددا  اي سبٝددد١ ات ًدددذ ٖدددرا املبدددد   6

َطًكدددّا ددددد نايتػدددسٜع انسَددداْٞ ددددد ممدددا ٜددد دٟ ا       

 دّ لكٝل ايعدٍ ٚاالْصاف يف االزهاّ.ع

ددددددددد اوددددددطسا  بعددددددل ايتػددددددسٜعا  ايكاْْٛٝدددددد١ يف   7

 دددددٝاتتٗا ٚعددددددّ ٚودددددٛق فهستٗدددددا يف اعتبددددداز ٖدددددرا  

 املبد , مما ٜ دٟ ا  االوطسا  يف ايتطبٝل.

دددددددددد االضددددددددتخداّ تدددددددد  املٛفددددددددل يًُصددددددددطًسا      8

ايكاْْٛٝددددد١ يف ٖدددددرا ايبدددددا  يصٛ دددددّا ٚيف ايكدددددإْٛ     

  ٍ اي ٗددددِ ٚاالدزاى ملددددساد    عَُٛددددّا, ٜدددد دٟ ا  ايددددتال

املػددددددسع ايكدددددداْْٛٞ, اٚ ي دددددد ٙ َددددددٔ االيتصا ددددددا    

 اوس٣.

 تاّْٝا: ايتٛ ٝا 

بدددددبعل  ٞعًددددد٢ ندددددٌ َدددددا تكددددددّ أهدددددٔ إ ْٛ ددددد  

 االَٛز امل١ُٗ يف ٖرا ايبا 

1  ٍ قاعدددد٠ ضدددد ايدددرزا٥ع   دددددد تهثٝدددف ايدزاضددد١ يف ىدددا

َكا دددد املهً ددد  يصٛ دددّا; وُٖٝددد١ ٖدددرا   ٚ ,عَُٛدددّا

ايٛاوددددددب يف االزهدددددداّ ايبددددددا  َددددددٔ ايعًددددددِ, ٚ تددددددسٙ  

 اي ك١ٝٗ ٚايكاا١ٝ٥.

تطددددددددٜٛس ايٓظسٜددددددددا  ايكاْْٛٝدددددددد١ بت ددددددددرٜتٗا  ددددددددددد 2

 باو ٍٛ اي ك١ٝٗ يف ٖرا اناْ .

ددددددددد اعدددددداد٠  ددددددٝات١ ايكٛاعددددددد ايكاْْٛٝدددددد١  يددددددرٜٔ 3

بدددددددايٓظس اعتبددددددداز ٖدددددددرا املبدددددددد , ممدددددددا ِدددددددٍٛ دٕٚ  

 اوطسا  ايػساق يف فُٗٗا.

 ددددددد لددددا  ٕ َكا ددددد املهً دددد  َددددٔ االَددددٛز ايكًبٝدددد١, 4

خددددددا٤  ٖددددددرٙ ايٓظسٜدددددد١ َتال٥ُدددددد١ َددددددع يا دددددد١ٝ   

ايػددددددسٜع١ يف انُددددددع بدددددد  ايتػددددددسٜع ٚايتٛخٝدددددد٘,   

ٚاعتبددددددداز االزهددددددداّ االأاْٝددددددد١ ٚايٛخداْٝددددددد١, َدددددددع 

, يددددريو نددددإ البددددد َددددٔ اديدددداٍ  االزهدددداّ ايعًُٝدددد١

ا أدددددددددداْٞ ٚااليالقددددددددددٞ يف   ٝددددددددددع   ثكٝددددددددددفايت

يٝٓدددددددتذ خٝدددددددٌ ُدتُدددددددع, يً ايتعًُٝٝددددددد١ ٓدددددددٛازٞاي

 .   كا د ٚايٓٝا يتصب عٓدٙ امل َٓاب  ايالقّٝا

ز١ٝ ايصدسٝس١  اعتُاد ايتعسٜ ا  اال دطال ُ  ددد 5

عددٔ املعدداْٞ املكصددٛد٠ يف االزهدداّ عَُٛددّا     يف ايتعددب  

ٚيف ٖرا ايبا  يصٛ دّا, ٚافادٌ ا دطالق ددرا املبدد       

ٖددٛ) َكصددد املهًددف( فً ددظ َكصددد يدد٘ اقدد٣ٛ عالقدد١    

 ي ١ٜٛ ب٘, ٚاهلل تعا  اعًِ.
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ٖددددرا َددددا اضددددتطعذ  ٕ اقدَدددد٘ يف  :ٚيف اوتدددداّ  قددددٍٛ

ٖدددرا افددداٍ فدددهللٕ ايطددد   فُدددٔ ْ طدددٞ, ٖٚدددرا دٜددددٕ  

ابدددددٔ  دّ, ٚإ ا دددددبذ فبتٛفٝدددددل اهلل, ٚاهلل اضددددد ٍ  ٕ    

ٜهددددٕٛ ٖددددرا انٗددددد املتٛاوددددع يف َٝددددصإ زطددددٓاتٞ,     

زاخٝددددّا  ٕ ٜهددددٕٛ عًُددددّا ٜٓت ددددع بدددد٘,  َدددد ... ٚ ددددًٞ    

 ايًِٗ ع٢ً يُد ٚ ي٘ ٚ سب٘ ٚضًِ.

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 :ادٛاَؼ

                                                           
(1 )

  ٟ , ٜٓظدددس:  ٗدددس٠ ايً ددد١, ابدددٛ بهدددس يُدددد بدددٔ زطدددٔ االشد

, 1, لكٝددددل: زَددددصٟ َددددٓ , داز ايعًددددِ يًُالٜدددد , بدددد ٚ , ط   

 , ٚتدددددار ايعددددددسٚع َدددددٔ خددددددٛاٖس ايكدددددداَٛع,  656ّ ,  19872

ُادددددد بدددددٔ عبدددددد ايدددددسشاام     ُادددددد بدددددٔ ي   اهطدددددٝي, املًٓكددددد  ي

ىُٛعددددددددد١ َدددددددددٔ ا ككددددددددد , داز  ستاددددددددد٢, ايص بٝددددددددددٟ,ل

 بدددددددٛ  , ٚ ضددددددداع ايبالتددددددد١ , 9/42, 2/656, د,   2ادداٜددددددد١, ط

ايكاضددددِ يُددددٛد بددددٔ عُددددسٚ بددددٔ  شددددد, ايصًػددددسٟ خدددداز    

اهلل, لكٝددددددل:  يُدددددددد باضدددددددٌ عٝدددددددٕٛ ايطدددددددٛد, داز ايهتددددددد   

, املصددددددددباق 2/82 ,ّ 1998, 1ط يبٓددددددددإ, –ايعًُٝدددددددد١, بدددددددد ٚ   

 يف تسٜددد  ايػدددسق ايهدددب ,  شدددد بدددٔ يُدددد بدددٔ عًدددٞ     املدددٓ 

اي ٝدددددَٛٞ تددددددِ اهُددددددٟٛ,  بدددددٛ ايعبدددددداع, املهتبدددددد١ ايعًُٝدددددد١,   

تهًُدددددد١  , ٚتهًُدددددد١ املعدددددداخِ ايعسبٝدددددد١,  2/504بدددددد ٚ , د,   , 

املعددددداخِ ايعسبٝددددد١, زٜدددددٔ ٖددددداز  بدددددٝرت إ, تعسٜددددد  يُدددددد       

, 1ضددددددًِٝ ايٓعُٝددددددٞ, ٚشاز٠ ايثكافدددددد١ ٚاالعددددددالّ, ايعددددددسام, ط    

2000 ,8/288. 

(2)

فٝصددددٌ بددددٔ   ٜٓظددددس: َكا ددددد املهً دددد  عٓددددد اال ددددٛيٝ ,    

َهتبددددد١ ايسغدددددٝد, ايسٜدددددا ,  اهًدددددٝل, ضدددددعٛد عبدددددد ايعصٜدددددص

 .77  ,2009, 1ط

(3)

 ٜٓظس: املصدز ْ ط٘. 

خدددددٜس بايددددرنس إ ي ددددظ ) ايٓٝدددد١ ( قددددد ٜطددددتعٌُ دددددرا      ( 4)

اي ددددددددددددس , اال  ٕ ي ددددددددددددظ ) َكصددددددددددددد ( ايددددددددددددص ٚادم يف    

اطٓدددد١ ٚ تسٖددددا يف اضددددتخداَ٘ دددددرا افدددداٍ, ٜٓظددددس: االزاد٠ ايب 

االزهدددددداّ ايػددددددسع١ٝ ٚايكاْْٛٝدددددد١, زا٥ددددددد فتٝخددددددإ عطددددددااهلل   

ايصبٝددددددٟ, اطسٚزددددد١ دنتدددددٛزاٙ, نًٝددددد١ االَددددداّ االعظددددددِ,      

 .40ّ,   2017ب داد, 

                                                                                      
(5 )

املٛافكدددددا , إبدددددساِٖٝ بدددددٔ َٛضددددد٢ بدددددٔ يُدددددد ايًخُدددددٞ       

اي سْددداطٞ ايػدددٗ  بايػددداطل, لكٝدددل:  بدددٛ عبٝدددد٠ َػدددٗٛز      

 .3/7ّ , 1997, 1طبٔ زطٔ  ٍ ضًُإ, داز ابٔ ع إ, 

قاعدددددد٠ االَدددددٛز لكا ددددددٖا, ٜعكدددددٛ  بدددددٔ عبدددددد ايٖٛدددددا  ( 6)

ّ ,   1999, 1ايبازطدددددددد , َهتبدددددددد١ ايسغددددددددٝد, ايسٜددددددددا , ط

28. 

يُددددد ايطدددداٖس بددددٔ عاغددددٛز, ز٥ددددٝظ امل ددددت  املددددايهٝ       ( 7)

بتددددْٛظ ٚغددددٝل خدددداَع ايصٜتْٛدددد١ ٚفسٚعدددد٘ بتددددْٛظ, َٛيدددددٙ     

(  غددددٝخا ي ضددددالّ   1932ٚٚفاتدددد٘ ٚدزاضددددت٘ بٗددددا, عدددد  )عدددداّ      

َايهٝدددددا. ٖٚدددددٛ َدددددٔ  عادددددا٤ افُعددددد  ايعدددددسبٝ  يف دَػدددددل   

يددددد   ّ(, ٜٓظدددددس:  االعدددددالّ:  ايصزنًدددددٞ,  1973ٚايكددددداٖس٠ )  

يُدددددد بدددددٔ عًدددددٞ بدددددٔ فدددددازع,    ايددددددٜٔ بدددددٔ يُدددددٛد بدددددٔ   

ّ  2002, 15ايصزنًددددددٞ ايدَػددددددكٞ, داز ايعًددددددِ يًُالٜدددددد , ط/  

1/142 . 
(8)

َكا ددددددد ايػددددددسٜع١ االضددددددال١َٝ, يُددددددد ايطدددددداٖس بددددددٔ      

عاغددددٛز, طبعدددد١ ٚشاز٠ االٚقدددداف ٚايػدددد ٕ االضددددال١َٝ, قطددددس,    

 .403ّ  2004د, ط, 
يُدددد بدددٔ َهدددسّ بدددٔ عًددد٢,  بدددٛ اي ادددٌ,     يطدددإ ايعدددس ,  (9)

ٛز اوْصدددازٟ اوفسٜكدددٞ, داز  دددادز,    ددداٍ ايددددٜٔ ابدددٔ َٓظددد  

, ٚ ًتددددددداز ايصدددددددساق, شٜدددددددٔ 3/207ٙ    1414, 3بدددددد ٚ , ط 

ايددددٜٔ  بدددٛ عبدددد اهلل يُدددد بدددٔ  بدددٞ بهدددس ايدددساشٟ لكٝدددل:          

ايددددددددداز  -ٜٛضددددددددف ايػددددددددٝل يُددددددددد, املهتبدددددددد١ ايعصددددددددس١ٜ     

 .1/144ّ , 1999, 5 ٝدا, ط –ايُٓٛذخ١ٝ, ب ٚ  
 شدددد بددددٔ  (  ٜٓظدددس: اي دددسٚم,  بدددٛ ايعبددداع غدددٗا  ايددددٜٔ       10)

إدزٜدددظ بددددٔ عبددددد ايددددسشٔ ايػدددٗ  بددددايكسايف, عددددال ايهتدددد ,   

 .2/32د, ط,  , 

 بدددٛ عبدددد ايدددسشٔ اوًٝدددٌ بدددٔ  شدددد بدددٔ    ٜٓظدددس: ايعددد ,( 11)

عُدددسٚ بدددٔ  دددِٝ اي ساٖٝددددٟ, لكٝدددل: د َٗددددٟ املخصَٚدددٞ,     

, 2/69  ,د إبدددددددددساِٖٝ ايطددددددددداَسا٥ٞ, داز َٚهتبددددددددد١ اددددددددددالٍ

اوْددددددٛاز , َٚػددددددازم 1/311ٚاضدددددداع ايبالتدددددد١, ايصًػددددددسٟ,  

عًددددد٢  دددددساق التددددداز, ايكاودددددٞ  بدددددٛ اي ادددددٌ عٝدددددا  بدددددٔ    

, 1/269َٛضدددددد٢ بددددددٔ عٝددددددا  ايٝسصددددددل ايطددددددب  املددددددايهٞ,     

, ٚتدددددددار ايعدددددددسٚع,  8/96ٚيطدددددددإ ايعدددددددس , ابدددددددٔ َٓظدددددددٛز,    

 .5/15ايصبٝدٟ, 
(  ٜٓظددددس: زفددددع ايٓكددددا  عددددٔ تٓكددددٝب ايػددددٗا , , داز ايهتدددد    12)

 .6/194ّ 1994ايع١ًُٝ, ايطبع١:  اوٚ , 
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(13 )

 بددددٛ  تٓكددددٝب اي صددددٍٛ يف عًددددِ او ددددٍٛ,  خددددص٤ َددددٔ غددددسق

ايعبددداع غدددٗا  ايددددٜٔ  شدددد بدددٔ إدزٜدددظ بدددٔ عبدددد ايدددسشٔ    

املدددددايهٞ ايػدددددٗ  بدددددايكسايف, ايطايددددد : ْا دددددس بدددددٔ عًدددددٞ بدددددٔ   

ْا ددددددس اي اَدددددددٟ )زضدددددداي١ َاخطددددددت ( , إغددددددساف: فادددددد١ًٝ  

ايػددددددٝل اوضددددددتاذ ايدددددددنتٛز/ شددددددص٠ بددددددٔ زطدددددد  اي عددددددس,  

 .2/503ّ, 2000خاَع١  ّ ايكس٣, -ن١ًٝ ايػسٜع١ 

(14 )

 .1/67غسق املعتُد يف   ٍٛ اي ك٘ , يُد زبؼ, 

(15)

ا دددددٍٛ اي كددددد٘ يف ْطدددددٝد٘ اندٜدددددد, َصدددددط ٢ ابدددددساِٖٝ   

   دددددٍٛ اي كددددد٘, عبدددددد ايهدددددسِٜ شٜددددددإ,     ,1645ايصملدددددٞ,  

219. 

ٜٓظددددس: ْظسٜدددد١ ايددددرزا٥ع ٚتطبٝكددددا  دددددا يف املعدددداَال       ( 16)

املايٝددددد١ اهدٜثددددد١, ايدددددرت شٜددددد  بدددددٔ عبدددددد ايعصٜدددددص, نًٝددددد١      

َعددددازف ايددددٛزٞ ٚايعًددددّٛ االْطددددا١ْٝ, اناَعدددد١ االضددددال١َٝ       

, ا ددددددٍٛ اي كدددددد٘ يف ْطددددددٝد٘  49ّ  2005َايٝصٜددددددا, -ايعاملٝدددددد١

 . 226 اندٜد, ايصملٞ, 

ٜٓظددددس: َكا ددددد املهً دددد  عٓددددد اال ددددٛيٝ , اهًددددٝل,      ( 17)

  511. 
(18 )

ْظسٜددددد١ ايدددددرزا٥ع ٚتطبٝكدددددا  ددددددا يف املعددددداَال      ٜٓظدددددس:

, ا دددٍٛ 49املايٝددد١ اهدٜثددد١, ايدددرت شٜددد  بدددٔ عبدددد ايعصٜدددص    

 .226اي ك٘ يف ْطٝد٘ اندٜد, ايصملٞ, 

( ٜٓظدددددس: بداٜددددد١ افتٗدددددد, يُدددددد بدددددٔ زغدددددد ايكدددددسطل,  19)

يُدددد َٛفدددل ايددددٜٔ عبدددد اهلل بدددٔ  شدددد    بدددٛ , , ٚامل دددي2/141

بددددٔ يُددددد بددددٔ قداَدددد١ املكدضددددٞ تددددِ ايدَػددددكٞ, ايػددددٗ         

ّ, ابددددٔ 1968بددددابٔ قداَدددد١ املكدضددددٞ, َهتبدددد١ ايكدددداٖس٠, د, ط,    

 .6/260قدا١َ املكدضٞ, 

(20)

: ايبسددددس ا ددددٝ  يف   ددددٍٛ اي كدددد٘,  بددددٛ عبددددد اهلل       ٜٓظددددس  

بددددز ايددددٜٔ يُدددد بدددٔ عبدددد اهلل بدددٔ بٗدددادز ايصزنػدددٞ, داز        

َكا دددددددد املهً ددددددد  عٓدددددددد   , 8/93ّ , 1994 -ٖدددددددد 1414, ايهتددددددد 

 .510,  اهًٝل اال ٛيٝ ,

, 6/173ٜٓظدددددددددس: اي تددددددددداٟٚ ايهددددددددد ٣, ابدددددددددٔ تُٝٝددددددددد١,    ( 21)

 .2/348ٚاملٛافكا , ايػاطل, 

 : ْ ظ املصدز ايطابل.ٜٓظس ( 22)

 .ْ ظ املصدز ايطابلٜٓظس:  ( 23)

, 6/173(  ٜٓظدددددددددس: اي تددددددددداٟٚ ايهددددددددد ٣, ابدددددددددٔ تُٝٝددددددددد١,   24)

 .2/348ٚاملٛافكا , ايػاطل, 

ٜٓظددددددددس: ايددددددددرزا٥ع يف ايطٝاضدددددددد١ ايػددددددددسع١ٝ ٚاي كدددددددد٘     ( 25)

ِ٘ 22-20االضدددددددالَٞ, ٖٚبددددددد١ ايصزًٝدددددددٞ,   ٍ  اِي كددددددد , ٚ   دددددددٛ

                                                                                      
٘ , عٝدددا  بدددٔ ْددداَٞ بدددٔ عدددٛ         ِ٘ َخًَٗددد ََٜطدددع  ايَ ِكٝددد ايدددرٟ ال 

 .1/213ايطًُٞ, 

(26)

 

 .108ضٛز٠ االْعاّ,  ١ٜ/
(27 )

 .228 ا ٍٛ اي ك٘ يف ْطٝد٘ اندٜد, ايصملٞ, 
(28 )

ٜٓظددددددس: االضدددددداع يف ا ددددددٍٛ اي كدددددد٘, ايسٜاغددددددٞ,  ددددددا   

, 68 , ّ 2015, 1زطدددددٔ ايسٜاغدددددٞ, داز ابدددددٔ زدددددصّ, يبٓدددددإ, ط 

املدددددديٌ يدزاضددددد١ ايػدددددسٜع١ االضدددددال١َٝ, ايصملدددددٞ ٚايبهدددددسٟ,    

 123. 

(29)

املطددددٓد ايصددددسٝب املختصددددس, َطددددًِ بددددٔ    ددددسٝب َطددددًِ, 

اهدددددددار  بددددددٛ اهطددددددٔ ايكػدددددد ٟ ايٓٝطددددددابٛزٟ لكٝددددددل:      

 –عبدددددد ايبددددداقٞ, داز إزٝدددددا٤ ايدددددرتاح ايعسبدددددٞ     يُدددددد فددددد اد  

 .977, 2/672ب ٚ  با  االضت٦رإ, 

امل دددي,  بدددٛ يُدددد َٛفدددل ايددددٜٔ عبدددد اهلل بدددٔ  شدددد بدددٔ   (30)

يُددددد بددددٔ قداَدددد١ املكدضددددٞ تددددِ ايدَػددددكٞ, ايػددددٗ  بددددابٔ    

 .538ّ ,   1968قدا١َ املكدضٞ, َهتب١ ايكاٖس٠, د, ط, 
(31)

ُددددد بددددٔ  بددددٞ بهددددس  إعددددالّ املددددٛقع  عددددٔ ز  ايعددددامل , ي 

بددددٔ  ٜددددٛ  بددددٔ  ددددظ ايدددددٜٔ ابددددٔ قددددِٝ انٛشٜدددد١, لكٝددددل:  

 –يُدددددددد عبدددددددد ايطدددددددالّ إبدددددددساِٖٝ, داز ايهتددددددد  ايعًُٝددددددد١   

 .3/108ّ , 1,1991ٜ ٚ , ط

ابددددساِٖٝ بددددٔ َٛضدددد٢ بددددٔ يُددددد ايًخُددددٞ اي سْدددداطٞ      (32)

ايػدددددٗ  بايػددددداطٞ,   دددددٛيٞ زدددددافظ, َدددددٔ  ٖدددددٌ تسْاطددددد١,   

ّ 790ندددددإ َدددددٔ  ٥ُددددد١ املايهٝددددد١,)    ,  ,ٖدددددد( , ٜٓظدددددس:  اوعدددددال

 .1/75ايصزنًٞ, 

(33)

 .5/179, املٛافكا , ايػاطل 
 (  ٜٚط٢ُ اٜاّا بٝع ايع١ٓٝ.34)

 (35)

ٜٓظدددددس: املبطدددددٛط, يُدددددد بدددددٔ  شدددددد بدددددٔ  بدددددٞ ضدددددٌٗ   

, 13/16ّ , 1993ايطسيطددددددددددددٞ,  املعسفدددددددددددد١ , بدددددددددددد ٚ , د, ط ,  

 .2/11ٚايهايف يف فك٘ ا َاّ  شد, ابٔ قدا١َ املكدضٞ , 
, ٚل دددددد١  5/642(  ٜٓظددددددس: اهدددددداٟٚ ايهددددددب , املدددددداٚزدٟ,    36)

ا تددددار,  شددددد بددددٔ يُددددد بددددٔ عًددددٞ بددددٔ زدددددس ادٝتُددددٞ,   

املهتبدددددد١ ايتدازٜدددددد١ ايهدددددد ٣ لصددددددس يصددددددازبٗا َصددددددط ٢    

 .4/290ّ,  1983يُد, د, ط, 

, 3/228(  ٜٓظددددددددس: اي تدددددددداٟٚ ايهدددددددد ٣, ابددددددددٔ تُٝٝدددددددد١,     37)

 .8/25ٚامل صٌ, عبد ايهسِٜ شٜدإ, 
, ٚايددددددٛخٝص يف ا ددددددٍٛ اي كدددددد٘,  5/24ٜٓظددددددس: املٛافكددددددا ,  (38)

, ٚاملٓدددداط, زا٥ددددد عبددددد اهلل  ددددس بدددددٜس, زضدددداي١ َاخطددددت     218
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يف اي كددددددد٘, نًٝددددددد١ ايدزاضدددددددا  ايعًٝدددددددا, خاَعددددددد١ ايٓدددددددداق,   

 .131ّ ,  2003فًطط , 
 .5/181املٛافكا  ,  (39)

ٖدددددٛ ايددددددنتٛز فتسدددددٞ عبدددددد ايكدددددادز ايددددددزٜي, ٚيدددددد يف     (40)

, زصدددٌ عًددد٢  1923عددداّ . َدٜٓددد١ ايٓا دددس٠ , يف فًطدددط   

َدددددددٔ خاَعددددددد١ ايكددددددداٖس٠ )نًٝددددددد١    1965عددددددداّ  ايددددددددنتٛزاٙ

ايػددددسٜع١( َٚهددددج يف تًددددو اناَعدددد١  طدددد١ عػددددس عاَددددّا ,       

ل, تددددِ تددددِ   ددددبب عُٝدددددّا يهًٝدددد١ ايػددددسٜع١ يف خاَعدددد١ دَػدددد 

, يدددددددد٘ َ ي ددددددددا  نددددددددث ٠ يف   2001يف االزدٕ ا  ضدددددددد١ٓ دزع 

   .2013ّض١ٓ ا ايِػسٜع١ ٚ ايكإْٛ , تٛيف يف ضٛزٜ

(41)

هدددددٛح َكازْددددد١ يف اي كددددد٘ االضدددددالَٞ ٚا دددددٛي٘, فتسدددددٞ    

 .  1/143ايدزٜي, 
(42)

ايتعطددددددددف يف اضددددددددتعٌُ اهددددددددل يف اي كدددددددد٘ االضددددددددالَٞ,   

 .53فتسٞ ايدزٜي,  
(, 1/33ٜٓظدددددددس: قدددددددإْٛ ايعكٛبدددددددا  ايعساقدددددددٞ )زقدددددددِ/      (43)

, ْظسٜدددد١ 128َصددددادز االيتددددصاّ, شدددددٟ عبددددد ايددددسشٔ,      

, ايباعدددددج ٚاتدددددسٙ يف  39االيتدددددصاّ, عبدددددد اهدددددٞ زدددددداشٟ,    

, ايٛضدددددٝ  يف  31املطددددد ٚي١ٝ انٓا٥ٝددددد١, زطدددددٔ ايػدددددسيف,     

, فهدددددددددس٠ ايكصدددددددددد  1/427ايكدددددددددإْٛ املددددددددددٜي, ايطدددددددددٓٗٛزٟ,  

, 53عاَدددد١ يًدسأدددد١,   ٚاي ددددس  ٚايباعددددج يف ايٓظسٜدددد١ اي  

َ ٗدددددّٛ املطددددد ٚي١ٝ انٓا٥ٝددددد١ يف ايكدددددإْٛ ايعساقدددددٞ, ودددددٝا٤    

, خدددسا٥ِ ايددددّ, عبدددد ايطدددتاز    22ايددددٜٔ َٗددددٟ ايصددداهٞ,    

 .117انًُٝٞ,  
َثدددددٌ ايدددددسنٔ املعٓدددددٟٛ يف انسأددددد١, نُدددددا ٜطدددددُٝ٘       ( 44)

 زخاٍ ايكإْٛ.

(  ٜعدددددسف ايباعدددددج ايددددددافع يف ايكدددددإْٛ: ) ايدددددرٟ ِدددددسى     45)

ا زاد٠ ٜٚددددددفعٗا  دددددٛ  اي اٜددددد١ ا ددددددد٠ ٚادددددددف ا ددددددد     

املددددددساد لكٝكدددددد٘(, َ ٗددددددّٛ َبددددددد  زطددددددٔ ايٓٝدددددد١ يف تٓ ٝددددددر   

ايعكدددٛد )دزاضددد١ لًًٝٝددد١ َكازْددد١( , ِٝددد٢ اشدددد بدددي طددد٘,    

 .  13دٜٛإ املظال االزدْٞ,  

(46)

ٕ االٚيٝدددددددددإ إٕ ايباعدددددددددج ٚايددددددددددافع ٜعددددددددددإ ا سندددددددددا 

يدددد زاد٠, ٜٚ ددددسم ايباعددددج عددددٔ ايدددددافع يف نددددٕٛ االٍٚ  َددددس    

يددددازخٞ نايدددددٜٔ ٚاالهدددداد َددددثال,  َددددا ايدددددافع فٗددددٛ غدددد٤ٞ    

دايًدددددٞ ناهكدددددد ٚايسودددددا, فدددددال ُدددددٛش إ ْطًدددددل عًُٝٗدددددا 

َصددددددطًب ٜعطددددددٞ َعٓدددددد٢ اددددددددف ٚاي اٜدددددد١ يعدددددددّ ٚخددددددٛد   

                                                                                      
, ٜٓظدددددس: االزاد٠ ايباطٓددددد١ ٚاتسٖدددددا يف عالقددددد١ ي ٜٛددددد١ بُٝٓٗدددددا

 .212ع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ, ايصبٝدٟ,   االزهاّ ايػس

(47)

يف غددددددسق ايكددددددإْٛ املدددددددْٞ اندٜددددددد, ْظسٜدددددد١  ايٛضددددددٝ  

االيتدددددصاّ بٛخددددد٘ عددددداّ, عبدددددد ايدددددسشام ايطدددددٓٗٛزٟ, داز ايٓػدددددس  

 .1/463ّ , 1952يًداَعا  املصس١ٜ, ِايكاٖس٠, 

ٜٓظددددددس: قاعددددددد٠ ضددددددد ايددددددرزا٥ع ٚتطبٝكاتٗددددددا, عدددددددْإ       (48)

, 1ابددددددددساِٖٝ انًُٝددددددددٞ, ايػددددددددسن١ ايعسبٝدددددددد١ املتسددددددددد٠, ط

 .182,  2011ايكاٖس٠, 
 بدددددٛ عبدددددد اهلل يُدددددد بدددددٔ إدزٜدددددظ بدددددٔ ايعبددددداع بدددددٔ       (49)

عثُدددإ بدددٔ غدددافع بدددٔ عبدددد املطًددد  بدددٔ عبدددد َٓددداف املطًدددل      

 ٙ(, ٜٓظددددس: َعدددددِ االدبددددا٤, غددددٗا   204ددددددددد 150ايكسغددددٞ املهددددٞ )

 .2393ايدٜٔ اهُٟٛ,/
 .3/75(  االّ, ايػافعٞ, 50)

 ,َ ددددددي ا تددددددار إ  َعسفدددددد١ َعدددددداْٞ  ي دددددداا املٓٗددددددار     ( 51)

 دددددظ ايددددددٜٔ, يُدددددد بدددددٔ  شدددددد اوطٝددددد  ايػدددددسبٝي        

ّ, 1994ايػددددددددافعٞ, داز ايهتدددددددد  ايعًُٝدددددددد١, ايطبعدددددددد١:  اوٚ , 

6/295. 

 .( َٔ ايكإْٛ اي سْط1133ٞ, 1131, 1108( اْظس: املٛاد )52)

ٓظدددددس: ا ددددددٍٛ اي كدددددد٘ يف ْطددددددٝد٘ اندٜددددددد, ايصملددددددٞ,  (  53ٜ)

 185. 

(54 )

ٜٓظدددددس: ايكاعدددددد٠ االدبٝددددد١ يف االيتصاَدددددا , زٜدددددب , فكدددددس٠   

 . 33, ا ٍٛ ايكإْٛ, زطٔ نب ٠,  65,  35
(55 )

ٜٓظددددددددس: ْظسٜدددددددد١ ايباعدددددددددج يف ايػددددددددسٜع١ االضدددددددددال١َٝ    

, ٚاتددددددس ايباعددددددج  121-120ٚايكددددددإْٛ ايٛوددددددعٞ, شددددددٛدٟ,    

ايعكدٜدددد١ )دزاضدددد١ َكازْدددد١    تدددد  املػددددسٚع عًدددد٢ االيتصاَددددا    

بددددد  ايػدددددسٜع١ ٚايكدددددإْٛ( , اضدددددعد فاودددددٌ َٓددددددٌٜ, ىًددددد١  

, 2016خاَعدددددد١ ايكادضدددددد١ٝ, افًددددددد ايسابددددددع, ايعدددددددد ايثدددددداْٞ,     

 277. 

(56 )

 . 3/7املٛافكا , ايػاطل, 

(57)

انًٝدددٌ,  دددظ ايددددٜٔ  بدددٛ عبدددد اهلل يُدددد بدددٔ     َٛاٖددد   

يُددددد بددددٔ عبددددد ايددددسشٔ ايطسابًطددددٞ امل سبددددٞ, املعددددسٚف       

 .4/254, 1992ّ ,3, طباهطا  ايس عٝي, داز اي هس

 .3/95اعالّ املٛقع , ابٔ ايكِٝ, ( 58)

(59 )

 .4/306, امل ي البٔ قدا١َ
(60 )

ىُدددع اوْٗدددس يف غدددسق ًَتكددد٢ اوهدددس, عبدددد ايدددسشٔ ,      

, ٚايبٝدددددإ يف َدددددرٖ  ا َددددداّ   4/214ٜعدددددسف بدددددداَاد  فٓددددددٟ,   

 .8/214ايػافعٞ,  بٛ اهط  ايعُساْٞ 
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(61)

َٚدددٔ ذيدددو َطددد ي١ ) االضدددتٗصا٤ بايددددٜٔ ( فدددال كدددٛش ٚإ       

 ل ٜهٔ ٜكصد املطتٗص  ا ضا٠٤ ا  ايدٜٔ.

, 591ددددددددد 590ٜٓظدددددددس: ْظسٜددددددد١ ايعكدددددددد, ايطدددددددٓٗٛزٟ,      (62)

ٚضدددددب  االيتدددددصاّ ٚغدددددسعٝت٘ يف اي كددددد٘ االضدددددالَٞ,  دددددداٍ      

 .89دد 48ايدٜٔ يُٛد,  

 ٜٓظس: ْ ظ املصدز ايطابل. ( 63)

 .190ضد ايرزا٥ع, انًُٝٞ,   قاعد٠  (64)

(65)

, ْكدال عدٔ:   ( 1866pearce . V . brooksايكاد١ٝ )    

 .48ايباعج ايدافع ٚاتسٙ يف االزهاّ,  ٜذ شٛدٟ,  

(66)

ايتصدددددددسف افدددددددسد, يُدددددددٛد ابدددددددٛ عافٝددددددد١, , َطبعددددددد١     

 .140دد 139   1947, 1خاَع١ ف اد االٍٚ, ط

داز  (  ضددددب  االيتددددصاّ ٚغددددسعٝت٘,  دددداٍ ايدددددٜٔ يُددددٛد,  67)

 .73   1969, ايكاٖس٠, 1ايٓٗا١ ايعسب١ٝ, ط

 .1909ْٛفُ ,  21( يه١ُ ْٝظ, االبتدا١ٝ٥, 68)
 .500/ 1, دايًٛش, 1925, ٜٛيٝٛ, 28( قساز ْكل فسْطٞ يف 69)

, 14/4/1971, يف 1970/ اضدددددددددت٦ٓاف١ٝ /190( ٜٓظدددددددددس: ايكدددددددددساز 70)

 .1972ايٓػس٠ ايكاا١ٝ٥, ايعدد ايثاْٞ, ايط١ٓ ايثا١ْٝ, 
(71)

 

, ايكددددددإْٛ 136ٜٓظدددددس: ايكددددددإْٛ املدددددددْٞ ملصدددددسٟ, َدددددداد٠   

, ايكدددإْٛ املددددْٞ ايطدددٛداْٞ, َددداد٠    137املددددْٞ ايطدددٛزٟ, املددداد٠   

122. 
(72 )

ٜٓظددددس: ايٛضددددٝ  يف غددددسق ايكددددإْٛ املدددددْٞ, ايطددددٓٗٛزٟ,      

, ْظسٜددددد١ ايباعدددددج يف ايػدددددسٜع١ االضدددددال١َٝ ٚايكدددددإْٛ    1/560

 .127ايٛوعٞ, شٛدٟ,  

(73)

 .136املاد٠, ايكإْٛ املدْٞ املصسٟ,  
(74)

 .202ٜٓظس: َصادز االيتصاّ, يُد يبٝ  غٓ ,    

(75 )

 (  132ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ املاد٠ )

(76)

اْظدددددس: َصدددددادز االيتدددددصاّ, عبدددددد افٝدددددد اههدددددِٝ, ٚعبدددددد   

 .105ايباقٞ ايبهسٟ, ٚيُد ط٘ بػ ,   

(77)

عًددد٢ ايدددستِ َدددٔ اودددالف ايهدددب  بددد  زخددداٍ ايكدددإْٛ يف     

   ٕ َصددددطًب ايٓظدددداّ   ٖددددرٙ املطدددد ي١, إال اْدددد٘ أهددددٔ ايكددددٍٛ بدددد 

ايعددددداّ ٜطًدددددل عًددددد٢ ايٓظددددداّ ايطٝاضدددددٞ ٚاالقتصدددددادٟ ايددددد      

تكدددّٛ عًٝددد٘ دٚيددد١ َدددا نايٓظددداّ االغدددرتانٞ اٚ ايس  دددايٞ       

,  َدددددا الدا  ايعاَددددد١ فٗدددددٞ ىُٛعددددد١ ايكدددددِٝ ٚااليالقٝدددددا    

 ايٓظاّ ايعاّ يتًو ايدٚي١ .اي  تتٛافل َع 

 

 

 

                                                                                      
 اِٖ املصادز ٚاملساخع

 بعد ايكس ٕ ايهسِٜ

إ زغددداد اي سدددٍٛ إيدددٞ لكٝدددل اهدددل َدددٔ عًدددِ    -1

او ٍٛ, يُد بٔ عًٞ بٔ يُد بدٔ عبدد اهلل   

عٓاٜدد١, ايػددٛناْٞ, لكٝددل: ايػددٝل  شددد عددصٚ 

 ّ.1999دَػل, داز ايهتا  ايعسبٞ, 
اتددددس ايباعددددج تدددد  املػددددسٚع عًدددد٢ االيتصاَددددا        -2

ايعكدٜدددددد١ )دزاضدددددد١ َكازْدددددد١ بدددددد  ايػددددددسٜع١   

ٚايكإْٛ( , اضعد فاودٌ َٓددٌٜ, ىًد١ خاَعد١     

 .2016ايكادض١ٝ, افًد ايسابع, ايعدد ايثاْٞ, 
 ضاع ايبالت١,  بٛ ايكاضِ يُٛد بٔ عُسٚ بٔ  -3

اهلل, لكٝددل:  يُددد    شددد, ايصًػددسٟ خدداز  

 –باضٌ عٕٝٛ ايطٛد, داز ايهت  ايع١ًُٝ, بد ٚ   
 ّ. 1998, 1يبٓإ,ط

االضاع يف ا ٍٛ اي ك٘,  ا  زطٔ ايسٜاغدٞ,   -4

 ّ. 2015, 1داز ابٔ زصّ, يبٓإ, ط
اوعالّ, يد  ايددٜٔ بدٔ يُدٛد بدٔ يُدد بدٔ         -5

عًٞ بٔ فدازع, ايصزنًدٞ ايدَػدكٞ, داز ايعًدِ     

 ّ. 2002, 15يًُالٜ , ط/
٘ , عٝا   -6 ِ٘ َخًَٗ ََٜطع  ايَ ِكٝ ِ٘ ايرٟ ال  ٍ  اِي ك ٛ   

بدددٔ ْددداَٞ بدددٔ عدددٛ  ايطدددًُٞ, داز ايتدَسٜددد١,    

ايسٜددا , املًُهدد١ ايعسبٝدد١ ايطددعٛد١ٜ, ايطبعدد١:    

 ّ. 2005اوٚ , 
ا ددددٍٛ اي كدددد٘ يف ْطددددٝد٘ اندٜددددد, َصددددط ٢  -7

, 25ابددساِٖٝ ايصملددٞ, َهتبدد١ ايت طدد , ازبٝدددٌ, ط    

2015.ّ 
8-     ِ شٜددددإ, َ ضطددد١      دددٍٛ اي كددد٘, عبدددد ايهدددسٜ

 ّ.1976قسطب١, ط, 
ا ددددٍٛ ايكددددإْٛ, زطددددٔ نددددب ٠, داز املعددددازف,   -9

1960.ّ 
إعالّ املٛقع  عدٔ ز  ايعدامل , يُدد بدٔ  بدٞ       -10

بهس بٔ  ٜٛ  بٔ  ظ ايدٜٔ ابٔ قِٝ انٛش١ٜ, 

لكٝل: يُد عبد ايطالّ إبدساِٖٝ, داز ايهتد    

 ّ.1,1991ٜ ٚ , ط –ايع١ًُٝ 
انٓا٥ٝددد١, زطدددٔ  ايباعدددج ٚاتدددسٙ يف املطددد ٚي١ٝ    -11

ايػددددسيف, زضدددداي١ دنتددددٛزاٙ, خاَعدددد١ ايكدددداٖس٠,  

1986.ّ 
ايبسس ا ٝ  يف   ٍٛ اي ك٘,  بٛ عبدد اهلل بددز    -12

ايدٜٔ يُد بٔ عبدد اهلل بدٔ بٗدادز ايصزنػدٞ,     

 ّ.1994 -ٖد 1414داز ايهت , 
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هدددٛح َكازْددد١ يف اي كددد٘ االضدددالَٞ ٚا دددٛي٘,     -13

,  2فتسٞ ايدزٜي, َ ضدظ ايسضداي١, بد ٚ , ط   

1424 . 
ُاددد بددٔ  -14 تددار ايعددسٚع َددٔ خددٛاٖس ايكدداَٛع, ي

ُادددددد بدددددٔ عبدددددد ايدددددسشاام اهطدددددٝي, املًٓكددددد   ي

لستا٢, ايص بٝدٟ, ىُٛع١ َٔ ا كك , داز 

 , د,  .2اددا١ٜ, ط
ل ١ ا تار يف غسق املٓٗار,  شدد بدٔ يُدد     -15

بددٔ عًددٞ بددٔ زدددس ادٝتُددٞ, املهتبدد١ ايتدازٜدد١      

ايهدد ٣ لصددس يصددازبٗا َصددط ٢ يُددد, د,     

 .ّ 1983ط, 
ايتعطف يف اضدتعٌُ اهدل يف اي كد٘ االضدالَٞ,      -16

, 2فتسٞ ايدزٜي, َ ضط١ ايسضاي١ , بد ٚ , ط 

1977.ّ 
تهًُددد١ املعددداخِ ايعسبٝددد١, زٜدددٔ ٖددداز  بدددٝرت إ,     -17

تعسٜدد  يُددد ضددًِٝ ايٓعُٝددٞ, ٚشاز٠ ايثكافدد١      

 .2000, 1ٚاالعالّ, ايعسام, ط
خدسا٥ِ ايددّ, عبدد ايطدتاز انًُٝدٞ, َطبعدد١ داز       -18

 ّ.1972, 2, ب داد, طايطالّ
خص٤ َٔ غسق تٓكٝب اي صدٍٛ يف عًدِ او دٍٛ,     -19

 بدٛ ايعبدداع غدٗا  ايدددٜٔ  شددد بدٔ إدزٜددظ بددٔ    

عبد ايدسشٔ املدايهٞ ايػدٗ  بدايكسايف, ايطايد :      

ْا دددس بدددٔ عًدددٞ بدددٔ ْا دددس اي اَددددٟ )زضددداي١      

َاخطدددت ( , إغدددساف: فاددد١ًٝ ايػدددٝل اوضدددتاذ     

ايددددنتٛز/ شدددص٠ بدددٔ زطددد  اي عدددس, نًٝددد١     

 ّ.2000خاَع١  ّ ايكس٣, - ايػسٜع١
 ٗس٠ ايً ١, ابٛ بهس يُد بٔ زطدٔ االشدٟ ,   -20

لكٝددددل: زَددددصٟ َددددٓ , داز ايعًددددِ يًُالٜدددد ,     

 ّ. 19872, 1ب ٚ , ط
ايرزا٥ع يف ايطٝاض١ ايػسع١ٝ ٚاي ك٘ االضالَٞ,  -21

 . 1999, 1ٖٚب١ ايصزًٝٞ, املهتل , ط
ضدددب  االيتدددصاّ ٚغدددسعٝت٘ يف اي كددد٘ االضدددالَٞ,  -22

, 1ُٛد, داز ايٓٗا١ ايعسبٝد١, ط  اٍ ايدٜٔ ي

 .1969ايكاٖس٠, 
غسق املعتُد يف   دٍٛ اي كد٘ )ْظُٗدا ٚغدسزٗا      -23

د. يُد اهبؼ ( , يُد زبؼ, َدع َكدَد١:   

 يًدنتٛز يُد ايصزًٝٞ, د,  , ط.
ايعدد ,  بددٛ عبددد ايددسشٔ اوًٝددٌ بددٔ  شددد بددٔ     -24

عُددسٚ بددٔ  ددِٝ اي ساٖٝدددٟ, لكٝددل: د َٗدددٟ   

َسا٥ٞ, داز َٚهتبددد١ املخصَٚدددٞ, د إبدددساِٖٝ ايطدددا 

 ادالٍ.

                                                                                      

فهدددس٠ ايكصدددد ٚاي دددس  ٚايباعدددج يف ايٓظسٜددد١   -25

ايعاَددددد١ يًدسأددددد١, زَطدددددٝظ بٗٓددددداّ, ىًددددد١  

اهكٛم, ايعددد االٍٚ ٚايثداْٞ, ايطد١ٓ ايطادضد١,     

1952-1953. 
, 35ايكاعد٠ االدب١ٝ يف االيتصاَا , زٜدب , فكدس٠    -26

., ا دددددٍٛ ايكدددددإْٛ, زطدددددٔ ندددددب ٠, داز   65 

 ّ. 1960املعازف, 
االَددددٛز لكا دددددٖا, ٜعكددددٛ  بددددٔ عبددددد  قاعددددد٠ -27

ايٖٛدددا  ايبازطددد , َهتبددد١ ايسغدددٝد, ايسٜدددا ,   

 ّ.1999, 1ط
قاعد٠ ضد ايرزا٥ع ٚتطبٝكاتٗا,  عددْإ ابدساِٖٝ    -28

, 1انًُٝدددددٞ, ايػدددددسن١ ايعسبٝددددد١ املتسدددددد٠, ط 

 .2011ايكاٖس٠, 
ايكسايف اي سٚم =  ْٛاز اي ٚم يف  ْدٛا٤ اي دسٚم,    -29

زٜددظ بددٔ  بدٛ ايعبدداع غدٗا  ايدددٜٔ  شددد بدٔ إد   

عبددد ايددسشٔ ايػددٗ  بددايكسايف, عددال ايهتدد , د,  

 ط,  . 
يطددإ ايعددس , يُددد بددٔ َهددسّ بددٔ عًدد٢,  بددٛ         -30

اي ادددٌ,  ددداٍ ايددددٜٔ ابدددٔ َٓظدددٛز اوْصدددازٟ  

 ٙ.  1414, 3اوفسٜكٞ, داز  ادز, ب ٚ , ط
ىُدددع اوْٗدددس يف غدددسق ًَتكددد٢ اوهدددس, عبدددد     -31

ايددسشٔ بددٔ يُددد بددٔ ضددًُٝإ غددٝخٞ شادٙ,      

 فٓددٟ, داز إزٝدا٤ ايدرتاح ايعسبدٞ,     ٜعسف بداَاد 

 د.  . ط.
ًتاز ايصساق, شٜٔ ايدٜٔ  بدٛ عبدد اهلل يُدد     -32

بدددٔ  بدددٞ بهدددس ايدددساشٟ لكٝدددل:  ٜٛضدددف ايػدددٝل   

ايدددداز ايُٓٛذخٝددد١,  -يُدددد, املهتبددد١ ايعصدددس١ٜ 

 ّ.1999, 5 ٝدا, ط –ب ٚ  
املبطددددٛط, يُددددد بددددٔ  شددددد بددددٔ  بددددٞ ضددددٌٗ     -33

 ّ.1993ايطسيطٞ,  املعسف١ , ب ٚ , د, ط ,
املطٓد ايصسٝب املختصس, َطًِ بٔ اهدار  بٛ  -34

اهطددٔ ايكػدد ٟ ايٓٝطددابٛزٟ لكٝددل: يُددد  

 –فددد اد عبدددد ايبددداقٞ, داز إزٝدددا٤ ايدددرتاح ايعسبدددٞ  
 ب ٚ .

َػازم اوْٛاز عًد٢  دساق التداز, ايكاودٞ  بدٛ       -35

اي اٌ عٝا  بٔ َٛض٢ بدٔ عٝدا  ايٝسصدل    

 ايطب , املهتب١ ايعتٝك١ ٚداز ايرتاح, د,  , ط.
صدددادز االيتدددصاّ, عبدددد افٝدددد اههدددِٝ, ٚعبدددد    َ -36

ايبددداقٞ ايبهدددسٟ, ٚيُدددد طددد٘ بػددد , َطبعددد١     

 .1986ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ, 
 .1989, 1َصادز االيتصاّ, يُد يبٝ  غٓ , ط -37
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املصباق املٓ  يف تسٜ  ايػدسق ايهدب ,  شدد بدٔ      -38

يُدددد بدددٔ عًدددٞ اي ٝدددَٛٞ تدددِ اهُدددٟٛ,  بدددٛ      

 د,  .ايعباع, املهتب١ ايع١ًُٝ, ب ٚ , 
امل ي البٔ قدا١َ,  بٛ يُد َٛفدل ايددٜٔ عبدد     -39

اهلل بٔ  شد بٔ يُدد بدٔ قداَد١ املكدضدٞ تدِ      

ايدَػكٞ, ايػٗ  بدابٔ قداَد١ املكدضدٞ, َهتبد١     

 ّ.1968ايكاٖس٠, د, ط, 
َ ي ا تدار إ  َعسفد١ َعداْٞ  ي داا املٓٗدار,       -40

 ددددظ ايدددددٜٔ, يُددددد بددددٔ  شددددد اوطٝدددد     

ايع١ًُٝ, ايطبعد١:    ايػسبٝي ايػافعٞ, داز ايهت 

 ّ.1994اوٚ , 
َ ّٗٛ املط ٚي١ٝ انٓا١ٝ٥ يف ايكدإْٛ ايعساقدٞ,    -41
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ايٛضٝ  يف غسق ايكإْٛ املدْٞ اندٜد, ْظس١ٜ  -49

االيتصاّ بٛخد٘ عداّ, عبدد ايدسشام ايطدٓٗٛزٟ, داز      

 ّ .1952ايٓػس يًداَعا  املصس١ٜ, ِايكاٖس٠, 
 

 ايكٛاْ 
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