
 حك انحبس فً انماوىن انمذوً انعشالً

 

 احمذ سمٍش انظىفً 

 كهٍت انماوىن / جامعت كشكىن

تانممذم  
وٌطق القبًًْٖ . فل٘ط هني العندأ أى ٗلنصم  ن ض  للٗقْم الؾق فٖ الؾجط علٔ عدح أهْز،كبلعدالخ ّؽعي الٌ٘خ ّ  

ب علَ٘ هي دٗني لنَ ّلن٘ط هني ؽعني الٌ٘نخ أى ثبلْفبء ثدٗي رسرت فٖ ذهزَ دّى أى ٗلصم هي ٗطبلجَ ثبلزٌف٘ر ثبلْفبء ثو

ٗوزٌع   ض عي الزٌف٘ر الزصاهَ، ّٗطبلت دائٌَ ثوب رسرت  فٖ ذهزَ هي الزصام ًؾنٍْ . ّلن٘ط هني الوٌطنق القنبًًْٖ 

أى ٌٗغ٘س   ض ثبلْفبء ثبلزصام هب دام الدائي لن ٗعسع الْفبء إلزصام ازرجؾ ثبلزصام ازرجؾ ثبلزصام الودٗي ًّشأ ثوٌجب 

 ظز٘خ.

ُّنرا الؾننق ع ٗعندّ أى ٗدننْى دافعنب  ثعنندم  رٌف٘نر ٗ ننْأ الندائي ؽننق اعهزٌنبع عنني الْفنبء ثوننب عل٘نخ هنني دٗني  ؽزننٔ  

ً  لَ رسرت فٖ ذهخ هدٌَٗ هزٔ رْافسد طفزب الندائي ّالوندٗي  فنٖ كن  هني الطنسف٘ي ّرؾقنق الزنساثؾ   ً ٗعزْفٖ دٌٗب 

 ث٘ي الدٌٗ٘ي .

م ثشٖء أى  ٗؾجط  ُرا الشٖء رؾذ ٗدٍ ؽزنٔ اظنز٘فبء ؽقنَ كنبه   فبلؾق فٖ الؾجط ُْ الؾق الرٕ ٗ ْأ هي الزصا

الوعندأ الٌبفنر 9٘ٔٔلعنٌخ ٓٗعٌد ّعْد رقبث  ّرساثؾ ظي ث٘ي اعلزصاه٘ي . ّقد رٌبّلَ القبًْى الودًٖ العساقٖ زقنن

ِنس فٖ ثبة الْظبئ  إلٔ ػوبى هب رزنبءدٓ ثنَ ؽقنْل الندائٌ٘ي ّأ نبز فنٖ ثعنغ رطج٘قبرنَ فنٖ العقنْد الوعنوبح ّر 

أُو٘خ ُرا الوْػْع كًَْ ٗزعلق ثؾق أّعندٍ القنبًْى لؼنوبى ؽقنْل  الندائٌ٘ي فنٖ الوعبّػنبد الوبل٘نخ كبفنخ ّفنٖ 

 أغلت رلك العقْد الوعوبح. 

 حساؤالث انبحذ
ؽبّلذ فٖ ثؾضنٖ الوزْاػنع ُنرا أى أص٘نس ثعنغ الزعنبسعد ّأظنلؾ الؼنْء علنٔ ثعنغ الوْاػن٘ع الزنٖ اعزساُنب 

 زِب هي قج  الوشسع العساقٖ .الغوْع ّالقظْز عٌد هعبلغ

فقد ؽبّلذ أى أعد رفع٘سا  دق٘قب  ّقبًًْ٘ب  للؾق فنٖ الؾنجط ٗ زلنن عني ثنبقٖ الزعنبزٗن الزنٖ أّزدُنب الفقنَ فنٖ ُنرا 

 ال ظْص.

ّرعبءلذ عي ؽج٘عنخ ؽنق الؾنجط ّعني اع نز ه فنٖ ُنرا الطج٘عنخ هنب ثن٘ي الزشنسٗع العساقنٖ  ّثق٘نخ  الزشنسٗعبد 

 اٛ سٓ . 

بزرٖ لعدح رعأّعد عدٗدح هفبدُب ، ؽدن هع٘بز العٌبٗخ الوطلْثخ الزٖ رقع علٔ عبرق الؾبثط فنٖ ؽفن  فؼ   عي إص

 الع٘ي الوؾجْظخ ُّ  ّػع الوشسع العساقٖ هع٘بزا  لِرٍ العٌبٗخ؟ 

 ُّ  طدز الوشسع العساقٖ الطسٗقخ الزٖ ثوْعجِب اظزغ أ غلخ الشٖء الوؾجْض ؟

 ُّ  ٗعقؾ ُرا الؾق ثبلزقبدم؟

بذا لن ٗؼع الوشسع العساقٖ قبعدح عبهخ ر زصأ الوْاد الزنٖ ظنسدُب فنٖ  ظنْص ثؾضنَ  لوْػنْع الؾنق فنٖ ّلو

 الؾجط؟

ُّ  ف٘وب لْ ّػعٌب ُرٍ القبعندح العبهنخ ظنٌدْى فنٖ غٌنٔ عني العدٗند هني الونْاد الزنٖ أ نبز إلِ٘نب القنبًْى الوندًٖ 

 العساقٖ ػوي رطج٘قبد ُرا الؾق؟

 علٔ الشٖء الوؾجْض ؟ ّرعبسع  ؽْأ هع٘بز الوؾبف خ 

 عٌدهب ٗقْم ثؾجط أهزعخ الٌصٗ  علٔ رطج٘قبد الؾق فٖ الؾجط ،.-هض   -ُّ  رقبض ؽبلخ طبؽت الفٌدل 

 لرا فإًٌب ظٌؾبّأ اإلعبثخ عي ُرٍ الزعبسعد هي   أ ثؾضٌب ُرا.

 مىهجٍت انبحذ
القنبًْى الوزوضن  ثوْقنن القنبًْى اعزودد فنٖ كزبثنخ ُنرا الجؾنش علنٔ الونٌِظ الفقِنٖ القنبًًْٖ، النرٕ ٗ جنسش هْقنن 

 الودًٖ العساقٖ الٌبفر .

كوب اعزودد  فٖ ُرا الجؾش علٔ الوٌِظ الزؾل٘لٖ الرٕ ٗقْم علنٔ أظنط رؾل٘ن  اٙزاء الفقِ٘نخ ّهٌبقشنزِب ّرصطن٘ؼ 

 اٙزاء العدٗدح هٌِب.

 خطت انبحذ
 هقعوخ إلٔ ص صخ هجبؽش . اقزؼذ دزاظخ ُرا الوْػْع ّ هي أع  اإللوبم ّاإلؽبؽخ ثَ أى ردْى  طخ الجؾش

ػن أّلِب هبُ٘خ الؾق فنٖ الؾنجط ، ّقند رٌبّلٌنب ف٘نَ رعسٗنن ُنرا  الؾنق ّرو٘٘نص  هنب ٗشنجَ ثنَ هني أّػنبع قبًًْ٘نخ 

 ّ ظبئض ذلك الؾق ّؽج٘عزَ ّذلك فٖ هطلج٘ي هززبثع٘ي.

ن اّٛأ  نسؽ فٖ ؽ٘ي رؾدصٌب فٖ صبًِ٘ب عي  سّؽ  ًشْء الؾق فٖ الؾجط ّرطج٘قبرنَ ّالنرٕ قعنن إلنٔ فنسع٘ي ػن

 ُرا الؾق ّرؾدس الضبًٖ عي رطج٘قبد الؾق...



 أهب الوجؾش الضبلش فقد رٌبّلذ  فَ٘ آصبز ؽق الؾجط ّؽسل اًقؼبئَ ّكبى ذلك فٖ هطلج٘ي اصٌ٘ي.

 ّأًِ٘ذ ثؾضٖ ث بروخ أّعصد فِ٘ب  أُن الٌزبئظ ّالزْط٘بد الزٖ رْطلذ إلِ٘ب..

 ّؽدٍ ّؽعجٖ أًٌٖ ؽبلت علن، ، فإى أطجذ فوي , هل ، ّإى أ طأد  ّع أدعٖ فٖ ك  هب قلزَ  الدوبأ ،ٛى الدوبأ هلل

 فوي ػعن الٌفط ّقظْز اإلًعبى.

 ّ, هل  هي ّزاء القظد

 انمبحذ األول

 ماهٍت حك انحبس
عٌد الزطسل لوبُ٘خ ؽق الؾجط ٗدنْى لصاهنب  علٌ٘نب أى ًؾندد 

رعسٗن ُرا الؾق ّرو٘٘صٍ عوب ٗشزجَ ثَ هي أّػبع قبًًْ٘نخ 

بئض ُرا الؾق ّؽج٘عزَ ّذلك فٖ هطلج٘ي اصٌ٘ي ،ّث٘بى  ظ

 -كوب ٗأرٖ :

 الوطلت اّٛأ

رعسٗن الؾق فٖ الؾجط ّرو٘٘صٍ عوب ٗشزجَ ثَ هي 

 أّػبع قبًًْ٘خ
فننننٖ ُننننرا الوطلننننت ظٌْػننننؼ رعسٗننننن ؽننننق الؾننننجط لغننننخ  

ّاطننط ؽب ، صننن ًجنن٘ي  رو٘ننص ُننرا الؾننق عوننب ٗشننزجَ ثننَ هنني 

 ٘ي:أّػبع قبًًْ٘خ ّذلك  هي   أ الفسع٘ي اٙر٘

 انفشع األول

ٌف حك انحبسشحع  
لج٘بى رعسٗن ؽق الؾجط ٌٗجغٖ  علٌ٘ب أى ًجّ٘ي رعسٗفخ لغْٗنب  

 -صن اطط ؽب  ، ّذلك فٖ الفقسر٘ي اعصٌ٘ي :

 

 انفمشة األونى 

 حعشٌف حك انحبس نغت  
َؽجْعب  َّهؾْجَعب  عني الشنٖء  -الؾجط هشزق هي كلوخ )َؽجََط( 

 :ـ هٌعَ .

هنب  -لد م رْقن .الَؾْجط عوعَ أْؽجبض:رَؾجََط ّاْؽزجَْط فٖ ا

َؽْجعننب  َّهؾْجَعننب  -ْٗػننع فننٖ هغننسٓ  الوننبء ل٘ؾجَعننَ .َّؽجَطْ 

ّقنن فنٖ -الوبأ علٔ كرا..ّقن علَ٘.ّاْؽجََط َّؽجََّط الونبأ 

ظننج٘  , هل . رَؾننجََّط ّاؽننجَط علننٔ كننرا ..ؽجعننَ ًفعننَ عل٘ننَ ّ 

َؽجْعب   َّهؾجَعب  الشٖء ػجطَ-َؽجَطَ 
(ٔ)

.. 

د الز ل٘خ ّثبثَ ػسة ّ)اؽزَجعَ ( ثوعٌنٔ ؽجعنَ  ّالَؾْجط ػ

ّ)اؽزجط( أٗؼب   ثٌفعَ ٗزعدٓ ّٗلصم ّ )رؾجّط( علٔ كنرا ) 

ْجعنننننخ( ثبلؼنننننن اعظنننننن هننننني  ؽنننننجط ( ًفعنننننَ عل٘نننننَ ّ )الؾ 

اعؽزجبض.
(ٕ)

 

  

 انفمشة انزاوٍت

 حعشٌف حك انحبس اططالحا  
ٌُننبع عنندح رعننبزٗن للؾننق فننٖ الؾننجط رٌطننْٕ عو٘عننب  علننٔ 

زقبث  ث٘ي  ؽسف٘ي ّ هسرجؾ ّ ًب ئ عي عو  ّعْد الزصام ه

 ّاؽد. 

فٌِنننبع هننني ٗعنننسه الؾنننق فنننٖ الؾنننجط ثأًنننَ  :)الؾنننق النننرٕ 

ٗعزط٘ع ثَ ؽبئص  ٖء هولْع للغ٘س ؽجط ُنرا الشنٖء ؽزنٔ 

ٗعننزْفٖ ؽقننَ هنني هبلدننَ هننبدام الزصاهننَ رعننل٘ن ُننرا الشننٖء 

هسرجطننب  ثننبلؾق الننرٕ ٗطبلننت ثبلْفننبء ثننَ .(
(ٖ)

أّ أًننَ )الؾننق   

ؼننبٍ ٗدننْى للنندائي أى ٗوزٌننع هنني زد الشننٖء الننرٕ الننرٕ ثوقز

لودٌَٗ، ّالوْعْد رؾذ ٗدٍ،إلٔ ؽ٘ي اظنزفبء دٌٗنَ ثزوبهنَ..(
 

(ٗ)
أّ أًَ: )الؾق النرٕ ٗغ٘نص لشن ض هلزنصم ثنسد  نٖء أى  

ٗؾجط ذلك الشٖء هبدام أًَ لن ٗعزْه الؾق الرٕ لَ 

علننٔ هبلننك ذلننك الشننٖء .(
 (٘)

ّٗ ِننس هوننب رقنندم أى  

أ إذا اعزوعذ فٖ   ض ّاؽند الؾق فٖ الؾجط ٌٗشئ

طفزب الدائي ّالودٗي هعب  ّرعلقذ ثؾق٘ي ٗقعنبى علنٔ 

 ٖء ّاؽد ، ّٗدْى فٖ ُرٍ الؾبلخ للدائي أى ٗؾنجط 

هننب ُننْ رؾننذ ٗنندٍ لؾنن٘ي ق٘ننبم الونندٗي ثزٌف٘ننر الزننصام 

الوقبث  ، إٔ أًَ ظ٘وزٌع  عي رٌف٘ر هب فٖ ذهزنَ ؽزنٔ 

بم ٗعزْفٖ ؽقنَ إذا هنب رنْافسد الشنسّؽ ال شهنخ لق٘ن

الؾق فٖ الؾجط ، فِنْ إذى ؽنق كن  هني الوزعبقندٗي 

فٖ  أى ٗقن ثزٌف٘ر الزصاهَ ؽزٔ  ٗقْم الوزعبقد اٙ س 

 ثزٌف٘ر الزصاهَ الوقبث .

ّٗودٌٌننب أى ًؼننع رعسٗفننب  للؾننق فننٖ الؾننجط ٗ زلننن  

 - ٘ئب  هب عي الزعنبزٗن العنبثقخ فن٘ودي رعسٗفنَ ثأًنَ :

أى  الؾق النرٕ ٗ نْأ هني الزنصام ثزعنل٘ن  نٖء هعن٘ي

ٗؾجط ُرا الشٖء رؾذ ٗدٍ ّ ٗوزٌنع عني زدٍ لودٌٗنَ 

ؽزٔ اظز٘فبء ؽقَ كبه   إذا كبى ذلك اعلزنصام هزقنبث   

ثنن٘ي الطننسف٘ي ّهسرجطننب  ثننَ ازرجبؽننب  قبًًْ٘ننب  آّ هبدٗننب  

ثغغ الٌ س عي هظدز  ًشنْئَ إع إذا كنبى القنبًْى 

 أّ اعرفبل ٗقؼٖ ثغ٘س ذلك.

  
ظننزٌب للوْػننْع ُّننرا الزعسٗننن اظز لظننٌبٍ هنني دزا

هي كن  الغْاًنت ُّنْ ٗ زلنن عني الزعنبزٗن ظنبلفخ 

الركس هني عندح عْاًنت هٌِنب : ،أى اعلزنصام الوزقبثن  

ثن٘ي الطنسف٘ي قنند ع ٌٗشنأ عنني عون  ّاؽنند ، كونب فننٖ 

الج٘ننع ّ اإلعنننبزح ، هضنننبأ عقنند الْدٗعنننخ النننرٕ ٌٗشنننئأ 

الزصاهب  فٖ ذهخ الْدٗع ثؾف ِب ّزدُب إلنٔ الونْدع ، 

هب أًفق هظبزٗن لؾف  الْدٗعخ فبًنَ  لدي الْدٗع إذا

 أى ٗؾجط الزصاهَ  ثبلسد ؽزٔ ٗعزسد هب أًفق .

ُنننرا ّإى  هظننندز ؽنننق الْدٗنننع فنننٖ ؽنننجط العننن٘ي 

الوْدعخ ؽزٔ ٗعزسد هب أًفقَ  علِ٘ب ُنْ اع نساء ثن  

ظجت ، ع هٌطنْل عقند الْدٗعنخ ،كونب أى القنبًْى قند 

ٌٗض علٔ عدم عْاش الزوعك ثبلؾق  فٖ الؾجط فٖ 

د هعٌ٘خ هٌِنب عندم إعطنبء الؾنق الوعنزأعس فنٖ ؽبع

ؽق الع٘ي الونجعسح ؽزنٔ ٗعنزْفٖ الزعنْٗغ إذا قندم 

الوننجعس أّ الوشننزسٕ للوعننزأعس رأهٌ٘ننب  كبف٘ننب  للْفننبء 

ثبلزعْٗغ الوعزؾق ، ّقد ٗقنسز القنبًْى عدنط ُنرا 

الوجدأ فٖ أؽْاأ أ سٓ هٌِنب إعطنبء الوشنزسٕ زٌُنب  

الجنبئع فنٖ ؽنجط  أّ كف٘   ثبلضوي الؾبأ ع ٗعقؾ ؽنق

 الوج٘ع لعدم دفع الضوي . 

ّأ ٘سا  فإى الؾق فنٖ الؾنجط لن٘ط هني الٌ نبم العنبم 

 علَ٘ ٗودي اعرفبل علٔ هب ٗ بلفَ . 

 انفشع انزاوً
حمٍٍض حك انحبس عما ٌشخبه به مه 

 أوضاع لاوىوٍت



ٗعد الؾق فٖ الؾجط ثبإلعوبع ً بهب  هعزق   ، فٌطنبل الؾنق 

بلندفع ثعنندم الزٌف٘ننر ّع ثبلوقبطننخ ، فنٖ الؾننجط ع ٗ ننزلؾ ع ث

 -ّعلٔ ذلك ظٌج٘ي فٖ ُرا  الوؼوبز فٖ الفقسر٘ي اٙر٘ز٘ي:

 
 انفمشة األونى 

 انحك فً انحبس وانذفاع بعذو انخىفٍز
رزؾقننق هٌطقننخ الزشننبثَ  ثنن٘ي الٌ ننبه٘ي عٌنندهب ٗدننْى ٌُننبع  

الزنصام هؾلننَ  نٖء هعنن٘ي ثبلنراد ، ففننٖ ُنرٍ الؾبلننخ ٗشننزسع 

ف٘ر ّالؾق فٖ الؾنجط فنٖ ؽسٗقنَ اعظنزعوبأ، الدفع ثعدم الزٌ

فدنن  هٌِننب ٗزننسعن فننٖ الْاقننع فننٖ ّاقعننَ الؾننجط ، لدنني ُننرا 

الزشبثَ ال بُسٕ ع ٗعد هج سا  علٔ الزطنبثق ثن٘ي الٌ نبه٘ي 
(ٙ)

. 

فٌطبل الندفع ثعندم الزٌف٘نر ٌٗؾظنس فنٖ اعلزصاهنبد السئ٘عن٘خ 

   الٌب ئخ عي عقد هي العقْد الولصهخ للغبًج٘ي كعقد ث٘نذ هنض

، فبلنندفع ثعنندم الزٌف٘ننر ع ٗدننْى إع ثنن٘ي الزننصام ثٌِ٘وننب ع قننخ 

ظجج٘خ ،ؽ٘ش ٗعد رٌف٘نر الجنبئع علزصاهنَ ثزعنل٘ن الشنٖء الوج٘نع 

 ظججب  لزٌف٘ر الوشزسٕ علزصاهَ 

 

ثدفع الضوي ، فإذا لنن ٌٗفنر الجنبئع الزصاهنَ ، كنبى للوشنزسٕ أى 

ٗننننندفع ثعنننننندم الزٌف٘ننننننر ثٌ٘وننننننب الؾننننننق فننننننٖ الؾننننننجط ٗعنننننند 

أعٌجنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن٘

  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً ا 

عي ً سٗخ العجت. 
(7)

      

ُننرا ّإذا كننبى كنن  هنني الْظنن٘لز٘ي ٗننزن اظننزعوبلِوب ثطسٗقننخ 

إع أى ذلننك رننن فننٖ هْاقننن -هزطبثقننخ، إٔ عنني ؽننسل النندفع 

فبلدفع ثعدم الزٌف٘ر عصء هي ً سٗخ العجت ،فنٖ ه زلفخ روبهب  

ل٘ط ثٌِ٘ونب طنفخ ؽ٘ي أى العوخ الوو٘صح للؾق ث٘ي الزصاه٘ي 

الووضل٘خ للدٌٗ٘ي 
(8)

. 

ُرا ّٗظعت الوصط ث٘ي ؽق الؾجط ،ّالدفع ثعدم الزٌف٘ر فٖ 

العقننْد الزننٖ ٗزطلننت فِ٘ننب رعننل٘ن الشننٖء الوجننبع ، هقبثنن  دفننع 

الضوي
(9)

 . 

 

 انفمشة انزاوٍت 

انحك فً انحبس و انمماطت
(01)

 
رعنند الوقبطننخ ّظنن٘لخ فٌ٘ننخ أعلننٔ ثنن  عننداأ هنني الؾننجط فننٖ 

فبلوقبطننخ ؽسٗنق هنني ؽننسل الْفنبء ، فِننٖ رعطننٖ  الؾنجط ،

إ جبعب  هجب سا  للندائي،  ثٌ٘ونب الؾنق فنٖ الؾنجط ٗعط٘نَ أهن   

فٖ ذلنك ، ُنرا الٌز٘غنخ الؾبظنوخ ع ٗودني الْطنْأ إلِ٘نب إع 

ؽجق ننب ر ظ٘ظننَ هعٌ٘ننخ هنني النندْٗى الوقبطننخ ، ُّننٖ طننفخ 

الووضل٘خ للدٌٗ٘ي 
(ٔٔ)

 . 

، إٔ  نبزط ًطنبل  علٔ عدط ذلك فٖ الدْٗى غ٘س الووضل٘نخ

الوقبطخ،  فقد اظزطبع الؾنق فنٖ الؾنجط أى ٗزطنْز ، ّهني 

ٌُننب عننبءد القبعنندح  الفقِ٘ننخ ّالزننٖ فننٖ عُْسُننب ل٘عننذ إع 

 إقسازا  

 

للْاقع فبٛ ن٘بء الوعٌ٘نخ ثبلنراد الزنٖ ٗودني أى   ردنْى هؾن   

للؾـق فٖ الؾجط 
(ٕٔ)

. 

ّعلٔ ذلك فؾنق الؾنجط إع اهزٌبعنب  عني رعنل٘ن  نٖء هعن٘ي 

بلوب أًَ  لن ٗعزْه ؽقَ ، فٌطبل الؾق فٖ الؾنجط ٗشن ض ؽ

فٖ الؾبلخ الزٖ  ٗغوع فِ٘ب علنٔ زأض  ن ض ّاؽند 

دً٘٘ي ّؽق ل٘ط ثٌِ٘ب ع قخ ظجج٘خ ، ّل٘ط هضل٘ن٘ي ، 

ّالؾننق فننٖ الؾننجط دائوننب  رننبثع لؾننق هعنن٘ي ، ّٗشنند  

لظبؽجَ الؼنوبى الْؽ٘ند النرٕ رؾنذ رظنسفَ ، كونب 

لٌشننأح  ٗؾننْأ دّى أى اظننزق ل٘خ النندٌٗ٘ي هنني ؽ٘ننش ا

عو  الدفع ثعدم الزٌف٘ر
(ٖٔ)

  

ّلٌب اإل بزح ٌُب أى الوقبطخ ر زلن عي الؾنجط فنٖ 

   -أهسٗي:

اّٛأ أًنَ ٗشنزسؽ فننٖ الوقبطنخ ارؾننبد عنٌط النندٌٗ٘ي 

دّى ؽبعننخ إلننٔ ق٘ننبم ازرجنننبؽ ف٘وننب ثٌِ٘وننب ، ّعلنننٔ 

الٌق٘غ هي ذلك فنبلؾجط ٗشنزسؽ هٌنَ اعزرجنبؽ دّى 

الضننبًٖ أى الوقبطننخ ظننجت ارؾننبد عننٌط النندٌٗ٘ز٘ي ، ّ

عًقؼبء الدٌٗ٘٘ي ثقدز أق  هٌِب ، فِٖ ّظ٘لخ ػوبى 

ّّظ٘لخ اظز٘فبء، أهنب الؾنجط ف٘جقنٖ الندٌٗ٘ي قنبئو٘ي ، 

ّاؽدُوب ػبهي للٚ س، فِنْ ّظن٘لخ كزقْٗنخ ػنوبى 

الننندائي ظنننغ  هدٌٗنننَ إلنننٔ رٌف٘نننر علزصاهنننَ الوعنننزؾق 

اٛداء دّى أى ٗدْى ّظ٘لَ اظز٘فبء.
(ٔٗ)

 

 
 وًانمطهب انزا

خظائض حك انحبس وطبٍعخه 

 انماوىوٍت
للؾق فٖ الؾجط عدح  ظبئض ّؽج٘عخ  بطخ 

ٗزو٘ص ثِب ، ّظٌجؾش ُرٍ ال ظبئض ّرلك الطج٘عخ 

 هي   أ الفسع٘ي اٙر٘٘ي :

 

 انفشع األول

 خظائض حك انحبس
ٗزو٘ص ؽق فٖ الؾجط ث ظبئض ًْعصُب فٖ 

 الفقساد اٙر٘خ : 

 انفمشة األونى

 ٌخمٍض بكىوه دفعا  
را النندفع ٗضجننذ للونندٗي عٌنند رننْافس  ننسّؽ هعٌ٘ننخ ، ُنن

ف٘دفع ثَ هطبلجخ الدائي لَ ثزٌف٘ر الزصاهنَ أّ ثبظنزسداد 

عنن٘ي فننٖ ؽ٘بشرننَ ، ّٗ ننْأ طننبؽجَ اعهزٌننبع عنني 

الْفبء فؾعت ، ّلرلك ع ٗزظْز أى رسفع ثَ دعْٓ 

أطل٘خ. 
(ٔ٘)

 

 انفمشة انزاوٍت

 ٌخمٍض بكىوه حما  ال ٌمبم انخجضئت
أى ٗؾنجط كن   نٖء فنٖ ٗندٍ ؽزنٔ ؽ٘نش إى للؾنبثط 

ٗعزْفٖ ؽقَ كبه   هي أطن  ّفْائند ّهظنسّفبد ، 

ّع ٗزسرت علٔ قجْلَ الغصئٖ ظقْؽ ؽقَ فنٖ ؽنجط 

الشنننٖء كلنننَ ، ّع ٗلنننصم ثزعنننل٘ن عنننصء هننني الشنننٖء 

الوؾجْض كوقبث  للغصاء الرٕ اظزْفبٍ.
(ٔٙ)

  

 انفمشة انزانزت

ٌخمٍض بكىوه حما  ٌىبغً أن ٌخحاشى طاحبه 

 ً اسخعمانهانخعسف ف



ذلك أًَ إذا كنبى الشنٖء الوؾجنْض كج٘نس الق٘ونخ ثبلٌعنجخ إلنٔ 

الدٗي الرٕ ؽنجط هني أعلنَ ، ّكنبى ثإهدبًنَ اعكزفنبء ثؾنجط 

عننصء هٌننَ ػننوبًب  للؾظننْأ علننٔ ؽقننَ ّؽبلجننَ هبلننك العنن٘ي 

ثرلك فأثٔ، أعجس علٔ رعل٘ن هب ٗصٗد علٔ القدز الرٕ ٗؼوي 

رلنن ٗظن٘جَ ّدّى ؽقَ ، إذا كبى الشٖء ٗقج  الزغصئنخ دّى 

ػسز ٗلؾق ثبلؾبثط.
(ٔ7)

   

 انفمشة انشبعت

انحك فً انحبس وسٍهت مه وسائم انضغظ عهى 

 انمذٌه نهخىفٍز
رجكد ُرٍ ال بط٘خ أى الؾنق فنٖ الؾنجط لن٘ط ؽقنب  عٌ٘٘نب  ... 

فإذا كبى الؾق فٖ الؾنجط أصنسا  هني آصنبز الؾ٘نبشح ّالعن٘طسح 

كًَْ ؽقنب  عٌ٘٘نب  علٔ الشٖء فإى ذلك ع ٗعد ثرارَ دل٘   علٔ 

فبلؾبثط قج  أى ٗعز دم ُرٍ الْظ٘لخ هي ّظبئ  الؼنغؾ لنن 

ٗدننني علنننٔ اإلؽننن ل طنننبؽت ؽنننق عٌ٘نننٖ علنننٔ الشنننٖء 

الوؾجْض ، فِْ لن ٌٗبشع فٖ هلد٘خ الغ٘س ّلن ٗ ِنس ثو ِنس 

الوبلننك عل٘ننَ ، علننٔ العدننط هنني ذلننك ثزوعنندَ ثننبلؾق فننٖ 

د اعزسافنب  الؾجط فإًَ ٗقس ثبلزصاهَ ثبلزعل٘ن ، كوب أى ذلنك ٗعن

هٌَ ثعسػَ ظٌدٍ ثولد٘خ الغ٘س ، فبلؾبثط لن ٗدع أًَ ٗؾنزف  

ثبلشننٖء ثظننفزَ هبلدننب  لننَ ، ّلدنني ٗؾننزف  ثننَ ثظنن٘غخ هجقزننخ 

ثْطفَ دائٌب  لن ٗعزْه ؽقَ ، إذ ك٘ن ٗودي ذلك هنع اًنَ قند 

 رن ثإزادح هٌفسدح لن ٗعطِب القبًْى أٗخ  بط٘خ إٗغبث٘خ ؟ 

أ : إى ظنٌد الؾ٘نبشح النرٕ ّفؼ   عي ذلك ، فإًَ ٗودي القنْ

كبى ارفبقب  ، أطجؼ فغأح قبًًْ٘ب  ، ؽ٘نش إًنَ ٗفؼن  رنس ٘ض 

القبًْى ّرجقنٔ ُنرٍ الؾ٘نبشح هشنسّعخ علنٔ النسغن هني أًِنب 

ػد زغجخ الوبلك . 
(ٔ8)

   

 انفمشة انخامست

 انحك فً انحبس نهشًء ال ٌزبج حك امخٍاص عهٍه
بًْى ( هنني القنن8ٖٕفقنند ًظننذ الفقننسح اّٛلننٔ هنني الوننبدح ) 

هغننسد صجننْد الؾننق للنندائي فننٖ  -الونندًٖ العساقننٖ الٌبفننر أى :

 ؽجط الشٖء ع ٗعطَ٘ ؽق اهز٘بش علَ٘ .

ثوعٌٔ أى الدائي الؾبثط ع ٗزقدم علٔ غ٘سٍ هي الدائٌ٘ي فنٖ 

ظنننج٘  اظنننز٘فبء ؽقنننَ هننني هدٌٗنننَ ، ّهننني صنننن إذا ث٘نننع الونننبأ 

الوؾجننْض ثننضوي هعنن٘ي ّأزٗنند رْشٗعننَ فننإى النندائي الؾننبثط 

الزْشٗع ثبعزجبزٍ دائٌب  عبدٗب  فقؾ هنب لنن ٗدني ٌُنبع ٗد   فٖ 

ًض فٖ القبًْى ْٗفس لَ ، فؼن   عني أى للؾنق فنٖ الؾنجط 

اهز٘بشا   بطب  ، ّفٖ ؽبلنخ غ٘نبة ُنرا اعهز٘نبش ال نبص فن  

ٗؾظنن  الؾننبثط علننٔ ؽقننَ كننبه   ثبعزجننبزٍ دائٌننب  عبدٗننب  فننٖ 

بدٗ٘ي ؽبلخ عندم كفبٗنخ النضوي لعنداد دٗنْى عو٘نع الندائٌ٘ي العن

 الوشبزك٘ي هعَ فٖ إعساءاد الزٌف٘ر .

فبلؾق فنٖ الؾنجط فنٖ ؽند ذارنَ ع ٗنْفس للؾنبثط إٔ اهز٘نبش 

علٔ الشٖء الوؾجْض ّقظبزٓ هنب ْٗاعِنَ الندائي الؾنبثط 

اعهزٌننبع عنني زد الشننٖء إلننٔ الونندٗي إلننٔ أى ٗعننزْفٔ هٌننَ 

 كبه  ؽقَ

غ٘نننس هٌقنننْص ، فنننبلؾق ُنننرا ع ٗنننْفس للننندائي الؾنننبثط فنننٖ 

٘س ؽسٗخ الززجع ّلدي ٗعوؼ للؾبثط أى ٗوزٌع عي هْعَِ الغ

رعننل٘ن الشننٖء الوؾجننْض ّلننْ كننبى ذلننك الغ٘ننس كعننت علننٔ 

 الشٖء الوؾجْض ؽقب   عٌ٘٘ب  .

 انفشع انزاوً

 طبٍعت انحك فً انحبس 

أى عنندم ّعننْد ً سٗننخ عبهننخ للؾننق فننٖ الؾننجط أدٓ 

إلٔ ؽدّس ا ز ه فنٖ الٌ نسح إلنٔ ؽج٘عزنَ ، ُّن  

ظٖ .ُْ ؽق عٌٖ٘ أّ ؽق   
(ٔ9)

  

ّهي دزاظخ الٌظْص القبًًْ٘خ الزٖ أّزدُب القبًْى 

الودًٖ العساقٖ فٖ الفظ  الضنبًٖ ال نبص ثبلْظنبئ  

إلٔ ػوبى هب رزنأدٓ ثنَ ؽقنْل الندائٌ٘ي ّالزطج٘قنبد 

الزٖ أّزدُب فٖ هْاػ٘ع أ سٓ هي القبًْى ًسٓ أى 

الؾنق فننٖ الؾننجط لنن٘ط ثؾنق عٌ٘ننٖ، ًٛننَ ع ٗشننبزع 

ْهبرِنننب اٛظبظننن٘خ، ًٛنننَ ع الؾقنننْل العٌ٘٘نننخ فنننٖ هق

ٗزؼننوي ؽننق رزجننع أّ رقنندم كوننب أًننَ ع ٗ ننْأ النندائي 

الؾبثط ؽق اهز٘نبش علنٔ الشنٖء الوؾجنْض ، فؼن   

عي ذلك فإًَ ع ٗ ؼع إلعساءاد الزعغ٘  ال بطنخ 

ثنننبلؾقْل العٌ٘٘نننخ ، كونننب أى الؾنننبثط ٗفقننند ؽقنننَ فنننٖ 

الؾجط لوغسد ر لَ٘ عني ؽ٘نبشح الشنٖء الوؾجنْض ، 

ثؾق   ظٖ ٗزسرت فنٖ ذهنخ الوندٗي ، كوب أًَ ل٘ط 

ثنن  ُننْ دفنننع ثعنندم الزٌف٘ننر ّّظننن٘لخ ػننوبى لؾقنننْل 

الننندائٌ٘ي ٗقنننْم علنننٔ هجننندأ عبهنننك رول٘نننَ هقزؼننن٘بد 

العدالخ
(ٕٓ.)

  

ّأهبم ُرا ال  ه الفقِٖ ثشأى ؽج٘عخ ؽق الؾنجط ، 

ٌُبع هي ٗسٓ أى الؾنق فنٖ الؾنجط ٗقنْم علنٔ هجندأ 

رشنزسؽ ٗوض  رْظعب  فنٖ رطج٘نق فدنسح الوقبطنخ الزنٖ 

عًقؼبء الدٌٗ٘ي الوزقبثل٘ي قظبطب  ثقدز اٛق  هٌِوب 

، ّؽدح الٌْع ، ّال لْ هني الٌنصاع ّاظنزؾقبل اٛداء 

 ...
(ٕٔ )

  

ّإى كبًننذ الوقبطننخ ّظنن٘لخ ّفننبء فؼنن   عنني كًِْننب 

ؽسٗقننخ ػننوبى ، ُّننْ ٌٗجعننؾ علننٔ العقننْد الولصهننخ 

للغننبًج٘ي فننٖ طننْزح دفننع ثعنندم رٌف٘ننر العقنند ،
 
ّٗوزنند  

ْد الولصهنخ لغبًنت ّاؽند فنٖ طنْزح ؽنجط إلٔ العقن

الع٘ي ؽزٔ ٗعنزسد الؾنبثط هنب أًفقنَ هني هظنسّفبد 

ؽف  أّ ٗزقبػٔ هب ٗعزؾقَ هي رعنْٗغ عني ػنسز 

ألؾقننَ الشننٖء ثننَ
 (ٕٕ )

ٌُّننبع هنني َعننّد النندفع ثعنندم  

الزٌف٘ر فٖ العقْد الوزجبدلخ فسعب  هي ً بم عنبم أّظنع 

بء هٌننَ دائننسح أع ُّننْ اعهزٌننبع الوشننسّع عنني الْفنن

..
(ٕٖ)

ٌُّننبع هنني ٗننسعؼ ً وننب  قبًًْ٘ننخ هزعننددح إلننٔ  

فدسح ّاؽدح ُٖ رقبث  اعلزصاهبد..
(ٕٗ)

 

 

أهننب القننبًْى الونندًٖ العساقننٖ الٌبفننر فقنند أقننس أى ؽننق 

الؾجط ُنْ ؽنق ع ٗعندّ أى ٗدنْى دفعنب  ثعندم الزٌف٘نر 

ٗ ْأ الدائي ؽنق اعهزٌنبع عني الْفنبء ثونب عل٘نَ هني 

فٖ ذهخ هدٌَٗ ، هزنٔ  دٗي ؽزٔ ٗعزْفٖ دٌٗب  لَ رسرت

رْافسد طفزب الندائي ّالوندٗي فنٖ كن  هني الطنسف٘ي 

ّٗزؾقق الزساثؾ ث٘ي الدٌٗ٘ي ..
(ٕ٘)

  

 

 انمبحذ انزاوً

ششوط وشىء انحك فً انحبس 

 وحطبٍماحه
ًجّ٘ي فٖ ُرا الوجؾش  سّؽ ّرطج٘قبد ؽق الؾجط 

 ّرطج٘قبرَ ّذلك هي   أ الوطلج٘ي اٙر٘٘ي :



 انمطهب األول

 حبسششوط حك ان
، 8ٕٔ، 8ٕٓٗودٌٌب هي   أ ه ؽ خ ًظْص الونْاد : ) 

أى ًقنّس أى الؾنق فنٖ  –( هي القبًْى الوندًٖ العساقنٖ  8ٕٕ

الؾجط ٌٗشأ عٌد رْافس الشسّؽ الض صخ : أّلِنب : صجنْد ؽنق 

للؾننبثط هعننزؾق اٛداء فننٖ ذهننخ هدٌٗننَ ، ّصبًِ٘ننب : ّعننْد 

ازرجنبؽ  الزصام فنٖ ذهنخ الؾنبثط ثنأداء  نٖء ، ّصبلضِنب : ق٘نبم

ث٘ي الؾبثط ّثن٘ي الزصاهنَ ثنبٛداء . ّظنٌْعص الؾندٗش علنٔ 

  -ُرٍ الشسّؽ فٖ اٛفسع الض صخ اٙر٘خ : 

 

 انفشع األول

ربىث حك نهحابس فً رمت مذٌىه حخىافش فٍه 

 أوطاف معٍىت
ٗشزسؽ فٖ الدٗي النرٕ ٗضجنذ للؾنبثط ، أى ٗدنْى دٌٗنب  هندً٘ب  

سا  لؾ٘بشح الشنٖء، ّلنن هؾققب  هعزؾق اٛداء ، ربل٘ب  أّ هعبط

ٗزن رٌف٘رٍ . 
(ٕٙ )

 

ؽ٘ش ٗشزسؽ هوي ٗسٗد الزوعك ثؾق الؾنجط أى ٗدنْى دائٌنب  

ّأى ٗدْى دٌَٗ  ؽق٘ق٘نب  ّؽنبع  ّأى دٌٗنب  هندً٘ب  هؾقنق الْعنْد 

ّهعزؾق اٛداء . 
(ٕ7 ) 

ّربل٘ب  أّ هعبطسا  لؾ٘بشح الشٖء ّلن ٗزن رٌف٘رٍ ؽزٔ ٗعزط٘ع 

قبث  ؽزنٔ ٗعنزْفَ٘ ، ّٗغنت أى أى ٗؾجط هي إعلَ الدٗي الو

ع ٗدنننْى الزصاهنننب  ؽج٘ع٘نننب  ذلنننك أى الغنننسع هننني الؾنننق فنننٖ 

 الؾجط.

ُْ إعجبز الودٗي علٔ رٌف٘ر الزصاهَ .
 (ٕ8)

 

ّٗشننزسؽ لننرلك أى ٗدننْى ُننرا النندٗي  بل٘ننب  هنني إٔ هٌبشعننخ 

عدٗخ . 
(ٕ9)

  

كوب أى الؾق فنٖ الؾنجط ع ٗضجنذ للندائي ثوغنسد رنْافس ؽنق 

لوجب سرَ أع ٗدنْى ؽقنَ هعلقنب  علنٔ  نسؽ الدائٌ٘خ ث  ٌٗجغٖ 

ّاقننن أّ هؼننبفب  إلننٔ أعنن  ، ّعٌنند رعنندد العقننْد ع ٗغننْش 

ؽجط الشٖء الوعزلن ثعقد عؽق لؼوبى اظنز٘فبء هنب اظنزؾق 

ثوقزؼٔ عقد ظبثق .
(ٖٓ)

.  ّٗشزسؽ لرلك أع ٗدْى الطنسه  

اٙ س قد قبم ثبلْفبء ثوب علَ٘ هني دٗني للؾنبثط ، ّٗغنت أى 

ّ رٌف٘ر إلزصاهَ كبه   ّظل٘وب  ّغ٘س هع٘نت ذلنك ٗدْى ّفبسٍ أ

أًَ إذا كبى رٌف٘ر اعلزصام غ٘س ظل٘ن فإًَ ع ٗعد رٌف٘را  علزنصام 

ّٗدْى للدائي فٖ ُرٍ الؾبلخ أى ٗؾجط هب الزصم ثأدائنَ 
(ٖٔ)

  .

 –ّع ٗشزسؽ الزعبدأ ث٘ي هقداز دٗي الؾبثط هقدزا  ذلك أًنَ 

الزٌف٘ر ّؽق ػوبىعب  هجقزب  عي إٔ ؽق الؾجط ـ اهزٌب
(ٖٕ)

. 

كوننب أى هظنندز ؽننق الؾننبثط أّ هؾنن  الؾننق ع ٗننجصس لق٘ننبم 

الؾق فٖ الؾجط ، إذ قد ٗدنْى هظندزٍ عقندا  أّ عون   غ٘نس 

هشسّع أّ كعجب  دّى ظجت أّ ًظب  فٖ القبًْى ، ّقد ٗدنْى 

هؾلَ عٌ٘ب  أّ ًقدا  أّ ق٘بهب  لعو  أّ اهزٌبعب  عي عو . 
(ٖٖ) 

 

 

 

 

ّطبه الوشبز إلِ٘ب فٖ ؽنق الندائي عنبش فإذا هب رْافسد اٛ

لنننَ أى ٗؾنننجط هنننب الزنننصم ثأدائنننَ ، إع إذا قؼنننٔ اعرفنننبل أّ 

العسه أّ ؽج٘عخ العقند ثنأى ٗعنجق رٌف٘نر الزصاهنَ رٌف٘نر الندٗي 

الوقبث  ، كوب فٖ ؽبلخ الوعزأعس الرٕ ارفق علٔ دفع 

اٛعننسح هقنندهب  فلنن٘ط لننَ ؽعننجِب ؽزننٔ ٗعننزلن العنن٘ي 

الوجعسح ..
 (ٖٗ)

  

 فشع انزاوًان

 وجىد انخضاو فً رمت انحابس بأداء شًء
عثد لق٘بم الؾق فٖ الؾجط هي ّعْد هؾ  ٗنسد عل٘نَ 

الؾق ، ّٗلزصم الؾبثط ثأدائَ لزعلق ؽق الوندٗي ثنَ ، 

ّٗدْى فٖ ٗد الؾبثط أّ فنٖ ذهزنَ ، أهنب هؾن  الؾنق 

فٖ الؾجط ُّْ الدٗي الرٕ ٗلنصم الندائي ثأدائنَ ، فقند 

راد ظنننْاء كبًنننذ عقنننبزا  أّ ٗزعلنننق ثعننن٘ي هعٌ٘نننخ ثبلننن

هٌقْع  ّالغبلت أى ٗسد الؾق فٖ الؾنجط علنٔ  نٖء 

هبدٕ ، ٗدْى فٖ ٗد الدائي كع٘ي ث٘عِب هبلدِب ّٗلزصم 

ثزعننل٘وِب ، إع أى لننَ أى ٗقننن رٌف٘ننر الزصاهننَ ثبلزعننل٘ن 

ؽزننٔ ٗعننزْفٖ صوٌِننب .
(ٖ٘)

ّقنند ٗزعلننق لشننٖء هعنن٘ي  

ثبلٌْع كبلٌقْد ّظبئس الوضل٘بد .
(ٖٙ)

ى هؾن  ّقد ٗدنْ 

الننندٗي عوننن   
(ٖ7)

ّقننند ٗدنننْى الوؾننن  اهزٌبعنننب  عننني  

عونننننن 
(ٖ8)

ّع ٗزظننننننْز أى ٗننننننسد الؾننننننجط علننننننٔ  

اٛ  بص.
 (ٖ9 )

ّإذا كبى الؾق فٖ الؾجط ٗنسد علنٔ 

ك  الندٗي أٗنب  كنبى هؾلنَ ، فن  عجنسح لق٘بهنَ ثوظندز 

الندٗي كنرلك فقنند ٌٗشنأ النندٗي عني عقند ّقنند ٌٗشنأ عنني 

ؾننجط علننٔ هظننبدز اعلزننصام اٛ ننسٓ ، ّإذا ّقننع ال

 نننٖء هنننبدٕ فٌ٘جغنننٖ أى ع ٗدنننْى ُنننرا الشنننٖء هننني 

اٛهْاأ العبهنخ أّ هني اٛهنْاأ الزنٖ ع رقجن  الؾغنص 

علِ٘ب أّ هي اٛهنْاأ الزنٖ ع رقجن  الؾغنص علِ٘نب إع 

عقزؼبء دْٗى هعٌ٘خ ، ٌّٗجغٖ أى ٗدْى الوؾ  الرٕ 

ٗقع علَ٘ الؾجط فٖ ٗد الدائي أّ فٖ ذهزنَ ّغبلجنب  هنب 

ٗب  فٖ ٗد الؾبثط هولْكب  للودٗي ، ّهع ٗدْى  ٘ئب  هبد

ذلك ٗغْش أى ٗدنْى هولْكنب  للغ٘نس أّ هولْكنب  للندائي 

 الؾبثط 

 

 

 

ًفعننَ ، ّٗغننْش أى ع ٗغننْش الؾننبثط الشننٖء ًفعننَ 

ّإًوب ٗغْش عدأ ٗزفق علَ٘ الؾبثط ّالوبلك .
(ٗٓ)

 

ُرا ّإذا كبى هؾ  الندٗي هلدنب  عبهنب  كونب لنْ اظنزأعس 

فق علَ٘ ًفقبد فلن٘ط لنَ ؽجعنَ   ظب  هلدب  عبهب  ّاً

ؽزٔ ٗعزْفٖ هب أًفقَ .
(ٗٔ)

 

ٌُّنننبع هننني ٗنننسٓ أى طنننفخ الوننندٗي ع روٌنننع هننني 

اظنننزعوبأ ؽنننق الؾنننجط ػننند الؾدْهنننخ ، ثشنننسؽ إع 

ٗزسرننت عل٘ننَ إثطننبأ  دهننخ عبهننخ ..
(ٕٗ)

ًّؾنني ًو٘نن   

للسإٔ القبئ  ثأى هْاد القنبًْى الوزعلقنخ ثؾنق الؾنجط 

لدننن  عنننبءد ثشننند  هطلنننق ؽ٘نننش ّزدد عجنننبزح )) 

ّاؽد هي الوزعبقدٗي أى ٗؾجط الوعقْد علَ٘ ُّْ فٖ 

ٗدٍ ؽزٔ ٗقجغ الجدأ الوعنزؾق (( ّكنرلك عجنبزح )) 

ٗغْش لوي أًفنق علنٔ هلنك غ٘نسٍ ُّنْ فنٖ ٗندٍ ...(( 

ّذلننك ٛى الولد٘ننخ أطننجؾذ ّا٘فننخ عبهننخ اعزوبع٘ننخ 

ذاد غبٗخ اقزظنبدٗخ ر ؼنع للز طن٘ؾ الوْعنَ النرٕ 

الندٗي هلدنب  عبهنب   روبزظَ الدّلخ ّعلَ٘ إى كبى هؾن 

  .طسه اٛ س ؽجعَ ؽزٔ ٗعزْفٖ ؽقَف  ٗؾق لل

 انفشع انزانذ



 لٍاو اسحبظ بٍه انحابس وبٍه انخضامه باألداء
لق٘بم الؾق فٖ الؾجط ٌٗجغٖ أى ٗزؾقق اعزرجبؽ ثن٘ي الندٌٗ٘ي 

... ّالننٔ ُننرا اعزرجننبؽ أ ننبزد الفقننسح اّٛلننٔ هنني الوننبدح ) 

ٖ الٌبفر ّالزٖ قؼذ ثنبى : ( هي القبًْى الودًٖ العساق8ٕٕ

) لد  هني الزنصم ثنأداء  نٖء أى ٗوزٌنع عني الْفنبء ثنَ هنبدام 

الدائي لن ْٗه ثنبلزصام فنٖ ذهزنَ ، ًشنأ ثعنجت الزنصام الوندٗي 

 ّكبى هسرجطب  ثَ ( .

ّٗننسٓ الفقننَ العساقننٖ 
(ٖٗ)

. أى عجننبزح ) ًشننأ ثعننجت الزننصام 

ط الودٗي ّكبى هسرجطب  ثَ ( الزٖ رْطٖ ثأى الؾق فٖ الؾنج

قبطس علٔ العقْد الولصهخ للغبًج٘ي ، ُّٖ عجنبزح لنن ْٗفنق 

الوشسع العساقٖ فٖ ط٘بغزِب ّر بلن فٖ هعٌبُب هب قظندٍ 

الوشنننسع ، ّالؾنننق اًنننَ لنننن ٗقظننند ثِنننرٍ العجنننبزح ، غ٘نننس أى 

اعلزصام الرٕ لن ْٗه الدائي ثَ ، ًشأ ثوٌبظجخ الزنصام الوندٗي 

العقند هسادفنب   ّازرجؾ ثنَ ، ّلنرلك ع ٗدنْى الندفع ثعندم رٌف٘نر

للؾننق فننٖ الؾننجط ، ّإًوننب ٗعنند رطج٘قننب  لننَ ٗننسد فننٖ العقننْد 

 الزجبدل٘خ الدبهلخ ، ّٗجدّ اعزرجبؽ علٔ ًْع٘ي :ـ

أّلِوب ، قبًًْٖ : ّصبًِ٘وب ، هبدٕ أّ هْػْعٖ
(ٗٗ)

. 

ّالؾق فٖ الؾجط ٌٗجعؾ علنٔ ُنرٗي الٌنْع٘ي هني اعزرجنبؽ 

زرجنننبؽ القنننبًًْٖ العساقنننٖ أاى الوشنننسع لنننن ٗؾننندد ًنننْع اع

الوقظننْد ، أهنننب اعزرجننبؽ القنننبًًْٖ فِنننْ ٌٗشننأ عننني ع قنننخ 

قبًًْ٘خ ث٘ي الزصاه٘ي أٗب  كبى هظدز ُرٍ الع قخ ، عقدا  كنبى 

أم ظْاٍ ، ّٗظؼ أى ٗعؤ ثبعزرجنبؽ الزجنبدلٖ ، ًٛنَ ٗزو٘نص 

ثبلع قننخ الزجبدل٘ننخ ثنن٘ي اعلزننصاه٘ي ، ّاعزرجننبؽ الزجننبدلٖ قنند 

ّف٘ننَ ٗدننْى عنندم رٌف٘ننر أؽنند ٌٗشننأ عنني عقنند هلننصم للغننبًج٘ي ، 

عي رٌف٘ر هب  ؽسفٖ العقد علزصام ظججب  عهزٌبع الطسه الضبًٖ

رسرت فٖ ذهزَ هي الزصام ؽزٔ ٌٗفر الطنسه اٛ نس هنب رعِند 

ثزٌف٘ننرٍ 
(ٗ٘)

ّقنند رٌشننأ الع قننخ الزجبدل٘ننخ فننٖ العقنند الولنننصم  .

لغبًت ّاؽد ، ث٘ي الزصاهنبد الٌب نئخ عٌنَ ّثن٘ي اعلزصاهنبد 

ظننجت أّ عننجت رٌف٘ننرٍ ّالزننٖ ٗدننْى الدعننت دّى الزننٖ رٌشننأ ث

العو  غ٘س الوشسّع هظدزُب
(ٗٙ)

 . 

ّقنند رقننْم الع قننخ الزجبدل٘ننخ علننٔ أظننبض غ٘ننس عقنندٕ ، هضننبأ 

ذلك زعْع النْلٖ أّ الْطنٖ أّ الوقن٘ن إلنٔ الوؾغنْز عٌند 

زفع الؾغص عٌَ ّزد هب رؾذ ٗدٍ هي هبلَ 
(ٗ7)

 . 

زرجننبؽ الننرٕ أهننب اعزرجننبؽ الوننبدٕ أّ الوْػننْعٖ ، فِننْ اع

عٌٗشأ عي ع قخ رجبدل٘خ ث٘ي دٌٗ٘ي ، ّإًوب ٗقْم علنٔ ّاقعنخ 

هبدٗخ ُٖ ؽ٘بشح الشٖء ّهب رجدٕ إل٘نَ هني ّعنْة اظنز٘فبء 

الؾنبئص ؽقننب  لنَ رٌشننأ عني الشننٖء الوْعنْد رؾننذ ٗندٍ ّالننرٕ 

ٗلزصم ثنسدٍ إلنٔ هدٌٗنَ فِنْ ازرجنبؽ ٗسعنع إلنٔ الشنٖء النرٕ 

ؽقَ دّى ؽبعخ إلنٔ ق٘نبم ٗلزصم الؾبئص ثسدٍ ّالرٕ رٌشأ عٌَ 

ع قخ أ سٓ غ٘س الؾ٘نبشح ثن٘ي ؽنبثط الشنٖء ّثن٘ي هني لنَ 

ؽق اظزسدادٍ 
(ٗ8)

.  

 

 انمطهب انزاوً 

 حطبٍماث حك انحبس
للؾجط رطج٘قبد ،ًض علِ٘ب القبًْى ّأ سٓ لن ٌٗض 

علِ٘ب، ُّرٍ الزطج٘قبد هٌِب هب ٗقْم علٔ اعزرجبؽ القبًًْٖ 

عزرجبؽ الوبدٕ أّ أّ الزجبدلٖ ّهٌِب هب ٗقْم علٔ ا

الوْػْعٖ 
(ٗ9)

. ّظٌقظد فٖ هطلجٌب ُرا علٔ رٌبّأ  

 رطج٘ق ّاؽدا   هي ك  ًْع هش٘سٗي إلٔ ثق٘خ الزطج٘قبد

 ثشد  ُبهشٖ ّذلك علٔ الٌؾْ اٛرٖ  :

 انفشع األول 

 حطبٍماث مىظىص عهٍها لاوىوا  
عثد هي الؾدٗش ٌُنب عني الزطج٘قنبد الزنٖ رقنْم علنٔ 

أّ الزجبدلٖ أّع  ّهي صن الزنٖ رقنْم اعزرجبؽ القبًًْٖ 

علنننٔ اعزرجنننبؽ الونننبدٕ أّ الوْػنننْعٖ ّذلنننك فنننٖ 

 الفقساد آعر٘خ:

 انفمشة األونى 

انخطبٍماث انخً حمىو عهى االسحباط انماوىوً 

 أو انخبادنً 
لننٔ عنندح رطج٘قننبد ًننض علِ٘ننب ٗقننْم ُننرا اعزرجننبؽ ع

القننبًْى
(٘ٓ)

ًننْعص ثبلؾنندٗش عنني أثسشُننب. ؽ٘ننش ٗعنند  

ع فٖ الؾجط الوج٘ع هني اثنسش رطج٘قنبد ذلنك ؽق الجبئ

اعزرجبؽ
(٘ٔ)

. 

ً ؽن  -إٔ ؽق الجنبئع -ّهي   أ هزبثعَ ُرا الؾق 

أى ٌُننبع دً٘نن٘ي هزقننبثل٘ي رجبدل٘ننب  ُوننب دٗنني الجننبئع فننٖ 

رعننل٘ن الوج٘ننع ّدٗنني الوشننزسٕ فننٖ دفننع الننضوي  ُّننرا 

الؾق ُْ دٗي ؽبأ ، أّ كنبى هنجع   صنن ظنقؾ اٛعن  

ْى للجنننبئع ؽنننجط الوج٘نننع ؽزنننٔ فأطنننجؼ ؽنننبع  ،  ف٘دننن

ٗعننزْفٖ الننضوي.
(ٕ٘)

ُّننرا ث نن ه هننب إذا كننبى الننضوي  

ؽننبع  صننن  هننٌؼ الجننبئع الوشننزسٕ أعنن    ثعنند الج٘ننع ، 

ف٘فسع القبًْى أى الجبئع ثوٌؾخ الوشزسٕ ُرا اٛع   

الؾننجط ف٘عننقؾ ؽقننَ فننٖ ؽننجط   قنند ًننصأ عنني ؽقننَ

، إع إذا ا نزسؽ غ٘نس ذلنك  ّعل٘نَ  ٗقنع عنتء  الوج٘نع

بد  هب ا زسؽ.إصج
(ٖ٘)

 

 
 انفمشة انزاوٍت

انخطبٍماث انخً حمىو  عهى االسحباط انمادي 

 أو انمىضىعً 
ٗقْم ُنرا اعزرجنبؽ علنٔ رطج٘قن٘ي اصٌن٘ي .
(٘ٗ)

ًزٌنبّأ   

أثسشُب :فللؾبئص الؾق  فٖ ؽجط الع٘ي عظنزسداد هنب 

اًفق هي هظسّفبد ، ّٗجسش فنٖ ُنرا الؾنق الزو٘٘نص 

خ أّ ظن٘ئِب ، فنإذا كنبى هب إذا كنبى الغنبئص  ؽعني الٌ٘ن

ؽعي الٌ٘خ كبى لَ  أى ٌٗصع هب أّعدٍ فٖ  العن٘ي  أّ 

ٗجق٘نننننَ ، ّٗ جنننننس  الوبلنننننك ثننننن٘ي أى ٗنننننسد الؾنننننبئص 

الوظننسّفبد أّ  أى ٗنندفع هجلغننب  ٗعننبّٕ هننب شاد فننٖ  

صونني العنن٘ي ثعننجت ُننرٍ الوظننسفبد.
(٘٘)

أهننب إذا كننبى  

ظ٘ئ الٌ٘خ، فللوبلك أى ٗطبلت إشالخ هب أؽدصنَ الؾنبئص  

٘ي  علننٔ ًفقننخ  الؾننبئص هننع الزعننْٗغ إى كننبى لننَ العنن

ّعننْد ، أّ أى ٗعزعننقَ٘ فننٖ  ُننرٍ الؾبلننخ هنني دفننع 

هزو٘خ هعزؾق اإلشالنخ أّ دفنع  هجلنس ٗعنبّٕ  هنب شاد 

فٖ الضوي الع٘ي ثعجت ُرٍ الوظسّفبد .
(٘ٙ)

 

 

 انفشع انزاوً 

 حطبٍماث غٍش مىظىص عهٍها لاوىوا  
علننٔ رقننْم هننب ًعننزعسع ٌُننب  هنني ثنن٘ي رطج٘قننبد  

اعزرجبؽ القبًًْٖ أّ الزجنبدلٖ ّأ نسٓ هنب رقنْم علنٔ 

اعزرجبؽ الوبدٕ أّ الوْػْعٖ ، ّذلك فٖ الفقسر٘ي 



 اٙر٘ز٘ي :

 انفمشة األونى

انخطبٍماث انخً  حمىو  عهى االسحباط انماوىوً أو 

  انخبادنً     
ٗقننْم  ُننرا اعزرجننبؽ علننٔ عنندٍ رطج٘قننبد لننن ٗننٌض علِ٘ننب 

إلِ٘نب ًغند أًِنب رزٌنْع فِ٘نب اٛؽدنبم القبًْى ، ّعٌد الزطنسل 

ّالزطج٘قبد.
(٘7)

ّلعن  أثنسش رلنك الزطج٘قنبد رشنو  فنٖ ؽنق  

الوجعس فٖ ؽجط الع٘ي الوجعسح ّؽق الوعنزأعس فنٖ ؽنجط 

 ب لوجدأ الدفع ثعدم  اٛعسح إذ ٗعد ُرا الزطج٘ق  رطج٘ق  

رٌف٘ر  العقند، فللونجعس أى ٗؾنجط  العن٘ي  الزنٖ أعسُنب ُّنٖ 

هلدننخ ُّننرا  الزطج٘ننق   ٗجنندّ  لٌننب غ٘ننس   فننٖ  الغبلننت  ردننْى

هعزق٘ن  بطخ  فٖ  ثعغ  الزشسٗعبد الزٖ كبًذ  رعد  ؽق  

الؾجط ؽقب  عٌٌ٘ب   إذ الوبلك ع ٗدنْى  لنَ  الؾنق عٌ٘نٖ علنٔ  

هلك  ًفعَ غ٘س ؽنق  الولد٘نخ ، أهنب فنٖ  ثعنغ  الزشنسٗعبد 

الزننٖ  رعنند ؽننق الؾننجط هغننسد دفننع،  ثعنندم الزٌف٘ننر فننبلزطج٘ق  

إذ  للوعزأعس أى ٗؾجط اٛعسح ُْ  أٗؼب  ؽزٔ ٗزعلن هعقْأ 

الع٘ي ،الونجعسح  إذا  لنن  ٗدني هشنزسؽب  رعغ٘ن  اٛعنسح قجن  

رعل٘ن  الع٘ي.
(٘8  )

  

 

 انفمشة انزاوٍت

انخطبٍماث انخً حمىو عهى االسحباط  انمادي أو 

 انمىضىعً
عنندٍ رطج٘قننبد ٗقننْم  علِ٘ننب ُننرا اعزرجننبؽ.
(٘9)

ّٗزوضنن  ؽننق  

جط الع٘ي اثسش رلك  الزطج٘قبد فبلزدنبل٘ن غ٘نس  الوٌزفع فٖ ؽ

الوعزبدح ّاإلط ؽبد الؾعو٘خ فٖ العن٘ي الوٌزفنع ثِنب ردنْى 

علٔ  الوبلك  ع علٔ الوٌزفنع ، فنإذا قنبم الوٌزفنع ثِنب كنبى لنَ 

اظننزسداد زأض الوننبأ عٌنند اًزِننبء ؽننق  اعًزفننبع  ّهنني صننن  

الزننصام ْٗعنند الزصاهننبى هزقننبث ى هزساثطننبى ازرجبؽننب  هبدٗننب . 

الوٌزفع  ثسد  الع٘ي الوٌزفع ثِب إلنٔ الوبلنك  عٌند اًزِنبء ؽنق  

اعًزفننبع،  ّالزننصام الوبلننك ثننسد  أطنن  هننب أًفقننَ  الوٌزفننع فننٖ  

الزدننبل٘ن غ٘ننس الوعزننبدح ّاإلطنن ؽبد الؾعننوَ٘ ف٘غننْش إذى 

 للوٌزفع ؽجقب  لقبعدح  الؾجط ّدّى الؾبعخ إلٔ ًض . 

ْاعِب  ّرفبط٘لِب ٗضنْز ّثعد  اظزعساع الزطج٘قبد ثد  أً  

لٌب رعبسع  هِوب  هفبدٍ :ُن  ٗعند ؽنق الؾنجط الفٌندقٖ ٛهزعنخ 

الٌصٗ  هي الزطج٘قبد الزنٖ ًنض علِ٘نب القنبًْى ظنْاء كبًنذ 

رطج٘قبد قبًًْ٘نخ رجبدل٘نخ أم هبدٗنخ هْػنْع٘خ ّ ّثبلزنبلٖ هنب 

ؽدن ؽق ؽجط أهزعخ  الٌصٗ  هي قج  الفٌدل عٌد  عدم  دفنع  

إعبثننخ لِننرا الزعننبسأ ظننْٓ فننٖ القننبًْى اٛعننسح ؟ ّلننن ًغنند 

فقنند  قننبض أؽنند    9ٗ8ٔلعننٌخ  ٖٔٔالونندًٖ الوظننسٕ زقننن

الفقِبء الوٌقْعد الوجعسح  فٖ الع٘ي  الوجعسح  ػوبًب  لد  

ؽننق ٗضجننذ لننَ العقنند.
(ٙٓ)

الوظننسٗ٘ي ُننرا الزطج٘ننق إٔ ؽننق  

 ؽجط أهزعخ  الٌصٗ  علٔ ؽبأ ؽق  الوجعس فٖ أى  ٗؾجط

هقبث   لِب فٖ  القبًْى الوندًٖ  العساقنٖ إع إى ُرٍ الوبدح ع 

لرلك ع ٗودٌٌب اٛ ر ثِب . ّ إًٌب لْ زععٌب اٗؼب  إلنٔ الفظن  

الساثع هي القبًْى  الودًٖ العساقٖ  ظْه لي ًغند فِ٘نب  إٔ 

ًض، ٗوٌع  ذلك  الفٌدقٖ طساؽخ ؽق ؽنجط أهزعنخ الٌصٗن  ، 

( هنني القننبًْى 8ٕٓإع أًٌننب هنني  نن أ قننساءح  ًننض الوننبدح )

لونندًٖ .ا
(ٙٔ)

ًغنند  اًننَ ع ٗودنني رطج٘ننق الفقننسح اّٛلننٔ هنني  

الٌض ًِٛب رجندّ هٌؾظنسح فنٖ ؽنق الجنبئع ،ّؽنق العبهن  ، 

ًّؾنني ٌُننب ثظنندد ؽننق الفٌنندقٖ. 
(ٕٙ)

عل٘ننَ ع ٗودنني 

رطج٘نننق ُنننرٍ الفقنننسح إذ إًِنننب ّػنننعذ  فنننٖ الؾق٘قنننخ 

لؾبعد  بطخ ّع ل٘ط لِب ؽق ثؾجط أهزعخ الٌصٗ   

ؽبلخ لفٌدقٖ للفنسل الوْعنْد ّع ٗودٌٌب  الق٘بض علٔ 

ث٘ي عقد الج٘نع ّ عقند الفٌدقنخ  ّلنرا الؾنبأ فنٖ الفقنسح 

الضبً٘ننخ  هنني الوننبدح أًفننخ الننركس فِننٖ ع رعننعفٌب فننٖ 

اإلعبثخ عي ذلك الزعبسأ ٛى أهزعخ الٌصٗ  الزٖ ُنٖ 

هؾ  ؽق الؾجط ل٘عنذ هعقنْدا  عل٘نَ العقند  الٌنصّأ  

 ٗؼب  . فٖ الفٌدل لرلك ٗؾت اظزجعبد ُرٍ الفقسح ا

ّلن  ٗجنق لٌنب إع العنسه العنبئد النرٕ ٗعطنٖ للفٌندقٖ 

عٌنند إ نن أ الٌصٗنن  ثبلزصاهننَ ثنندفع اٛعننسح  أى ٗقننْم  

ثؾجط أهزعخ الٌصٗ  الوْعْدح فٖ الغسفخ  ّكنرلك هنب 

ُننْ  هزفننق عل٘ننخ ثظنندد اعزرجننبؽ  ثنن٘ي اعلزننصاه٘ي  

( هننني القنننبًْى الوننندًٖ 8ٕٕاظنننزٌبدا  لنننٌض الونننبدح)

هننْز ع رٌفننٖ  ّعننْد ؽننق ؽننجط العساقننٖ،  فِننرٍ اٛ

رلك اٛهزعخ ذلك أى هفِْم  الفقسح  الضبلضنخ هني الونبدح 

(هنندًٖ عساقننٖ  رنندأ  علننٔ إقننساز الوشننسع 7ٖ٘ٔ)

العساقٖ للفٌدقٖ فٖ ؽق ؽنجط أهزعنخ  الٌصٗن  عٌندهب  

ًظنننذ علنننٔ)...ّإذا ًقلنننذ اٛهنننْاأ الوضقلنننخ ثؾنننق 

اعهز٘نننننبش الفٌننننندل علنننننٔ النننننسغن هننننني هعبزػنننننَ٘ 

لظبؽت الفٌدل ؽق هعبزػــخ ًقن  طبؽجَ(،إٔ إى 

ُننننرٍ اٛهْاأ،عل٘ننننَ ّثبلغـننننـوع ثنننن٘ي هفِننننْم ُننننرٍ 

الوعبّاح
(ٖٙ)

ّاٛ ر ثبلعسه الغبزٕ رعنزط٘ع القنْأ  

ثبى للفٌدقٖ ؽق ؽجط أهزعخ الٌصٗ  ػوبًب  لدن  ؽنق 

 ٗضجذ لَ ثوقزغ العقد إٔ عقد الٌصّأ فٌدل.

 

اإل نبزح ٌُنب أى ًقنْأ ثنبى ّاػنعٖ هشنسّع  زّرغد

قند اغفلنْا ذكنس  98ٙٔودًٖ العساقٖ لعٌخ القبًْى ال

ًض ٗزعلق ثؾق الؾجط فٖ ُرٍ ال ظْص، كونب لنن 

ٗننسد ثننَ ًننض طننسٗؼ فننٖ القننبًْى الٌبفننر، ّٗعنند ُننرا 

أهنننسا  هٌزقننند ّقظنننْزا  رشنننسٗعب  هننني قجننن  الوشنننسع 

العساقٖ فِْ  إغفنبأ ٛهنس عنُْسٕ ُنبم كنبى ٌٗجغنٖ 

 عدم إُوبلَ علٔ عدط ثق٘خ القْاً٘ي الوقبزًخ الزٖ لن

 رِو  ُرٍ اٛهْز:

علَ٘ فبى ؽق الفٌندقٖ فنٖ الؾنجط أهزعنخ الٌصٗن  ٗعند 

هنني رطج٘قننبد ؽننق الؾننجط الزننٖ رقننْم علننٔ اعزرجننبؽ 

القننننبًًْٖ ّالزننننٖ ًننننض علِ٘ننننب القننننبًْى . ُننننرا ّاى 

هْػْع الؾجط رٌبّلَ الوشنسع العساقنٖ فنٖ  ونط 

( هٌَ إلنٔ اإل نبزح إلنٔ 8ٕٓهْاد رطسل فٖ الوبدح )

ج٘ع ّاإلٗغبز صن عوونَ علنٔ ثعغ الزطج٘قبد ُّٖ ال

الوعبّػننبد الوبل٘ننخ ثْعننَ عننبم، ّأ ننبز فننٖ الوننبزح 

( هٌَ إلٔ الؾبعد الزٖ ع ٗؾدِ٘ب عقد كإًفنبل 8ٕٔ)

( 8ٕٕالش ض علٔ هلك غ٘سٍ، صن عنبد فنٖ الونبدح )

هٌَ إلٔ رعو٘ن قبعدح الؾق فٖ الؾجط علٔ كن  ؽبلنَ 

ْٗعد فِ٘ب ازرجبؽ ث٘ي الدٌٗ٘ي هنب دام الندائي لنن ٗنْه 

ثبلزصاهَ رشأ ثعجت الودٗي ..
(ٙٗ)

ٌُّب ًقْأ اًنَ كنبى  

علٔ الوشسع العساقٖ أى ٗؼع قبعدح عبهَ فٖ هبزح 

ّاؽدح هعبٗسح لوْقن الوشسع الوظسٕ عٌدهب ًض 

. ك  هي ٔ(هٌَ ّالزٖ ًظِب: )ٕٙٗعلِ٘ب فٖ الوبدح)

الزننصام ثننأداء  ننٖء أى ٗوزٌننع عنني الْفننبء ثننَ، هننبدام  



صام رسرننت عل٘ننَ ثعننجت الزننصام النندائي لننن ٗعننسع الْفننبء ثننبلز

الودٗي ّهسرجؾ ثَ،  أّ هبدام الدائي لن ٗقن ثزقدٗن رأه٘ي كبه، 

. ّٗدْى ذلك ثْعَ  بص لؾبئص الشٖء ٕللْفبء ثبلزصام ُرا 

أّ هؾسشٍ إذا ُْ اًفق علَ٘ هظنسّفبد ػنسّزٗخ أّ ًبفقنَ 

فننبى لننَ أى ٗوزٌننع عنني زد ُننرا الشننٖء ؽزننٔ ٗعننزْفٖ هننب ُننْ 

دْى اعلزصام ثبلسد ًب ئب  عي عون  غ٘نس هعزؾق لَ، إع أى ٗ

 "  هشسّع

ٌّٗزظ عني هنب افزسػنٌبٍ فنٖ ؽبلنخ إذا ّػنعذ قبعندح عبهنخ 

 8ٕٕالنٔ  8ٕٓللؾق فٖ الؾجط اعظزغٌبء عي الوْاد فٖ ) 

ردْى فنٖ غٌنٔ ( ّاعكزفبء ثْػع قبعدح عبهخ الزٖ ّػعِب 

ثعغ الوْاد الزٖ ا بز الِ٘ب القبًْى الودًٖ ث ظْص ؽنق 

 ( هدًٖ،77٘الؾجط ) الجبئع فٖ

( هدً٘ب  عساق٘ب  ، ؽ٘ش 7ّٙ٘ؽق الوشزسٕ فٖ الؾجط صوي )

ٗودنني زفننع ُننرٍ الوننْاد اكزفننبء  ثبلقبعنندح العبهننخ الزننٖ رؾدننن 

الوْػْع ، لدٖ رعسٕ علنٔ الؾنبعد كبفنخ الزنٖ أّزد لِنب 

 .  الوشسع العساقٖ ًظب   بطب  

  

 انمبحذ انزانذ

 آراس انحك فً انحبس وطشق اومضائه
را الوجؾش ظٌطسل إلٔ آصبز ؽق الؾجط ّؽسل فٖ ُ

 اًقؼبئَ ّ ذلك هي   أ الفسع٘ي اٙر٘٘ي: 

 انمطهب األول

 آراس انحك فً انحبس
( فننٖ قننبًْى الونندًٖ العننسال علننٔ هننب 8ًٖٕظننذ الوننبدح )

ؽجط الشنٖء ع ٗعط٘نَ  .هغسد صجْد الؾق للدائي فٖٔٗأرٖ:

. علنٔ الؾنبثط أى ٗؾنبف  علنٔ الشنٖء ٕؽق اهز٘بش عل٘نَ.  

. إذا كنننبى الشنننٖء الوؾجنننْض  ّٖٗقننندم ؽعنننبثب  علنننٔ غلزنننَ .

ٗ شٔ علَ٘ الِ ع أّ الزلن، فللؾبثط أى ٗؾظ  علنٔ إذى 

هي الوؾدوخ ثج٘عَ ّفقنب  لجعنساءاد الوسظنْهخ لج٘نع الشنٖء 

جط هنني الشننٖء إلننٔ الوسُننْى ؽ٘ننبشح  ٌّٗقنن  الؾننق إلننٔ الؾنن

 صوٌَ "

ُنرٍ الوننبدح هقزظننسح علننٔ ث٘نبى اٙصننبز الوزسرجننخ علننٔ ؽننجط 

ع٘ي هعٌ٘خ ثبلنراد ّ ُنرا قظنْزا  رشنسٗع٘ب  ّاػنؼ هني قجن  

الوشنننسع العساقنننٖ.. ّهنننع ذلنننك فإًنننَ ٗلصهٌنننب ٌُنننب أى ًو٘نننص 

لظننْزر٘ي لوؾنن  الؾننق فننٖ الؾننجط ّ ُوننب : العنن٘ي ّالنندٗي، 

الؾنق فنٖ الؾنجط قند  ّفٖ الْاقع أى الوؾن  النرٕ ٗنسد عل٘نَ

ٗدْى عٌ٘ب  فٖ ٗد الؾبثط ،ّقد ٗدْى دٌٗب  فٖ ذهزنَ ، ّالعن٘ي 

ُنٖ الشننٖء الوعنن٘ي ثبلننراد أهننب الندٗي فِننْ كنن  هننب لننن ٗزعنن٘ي 

ثرارَ، ّ ع ٗقع ؽجط الدٗي إع فٖ العقْد الولصهنخ للغنبًج٘ي، 

أهب ؽجط الع٘ي فقند ٗقنع فنٖ القظنْز الولصهنخ للغنبًج٘ي كونب 

صهخ لغبًت ّاؽد ّكرلك ٗقع فٖ الؾنبعد ٗقع فٖ العقْد الول

الزنٖ رقننْم فِ٘ننب ع قننخ رعبقدٗننَ ثنن٘ي ؽننسف٘ي ، ذلننك ظننٌؾبّأ 

 :إٗغبش آصبز ُرا الؾق ّذلك هي   أ الفسع٘ي اٙر٘ي

 انفشع األول

 اَراس انمخشحبت عهى حبس انذٌه
ذكسًب ظبثقب  أى الوبدح العساق٘خ لن رشس إع إلٔ آصبز الؾق فنٖ 

كننبى الشننٖء الوؾجننْض دثٌننب  فقنند رننسع  ؽننجط العنن٘ي أهننب إذا

الوشنسع آصنبز الؾنق فنٖ ؽجعننَ إلنٔ قْاعند الندفع ثعندم رٌف٘ننر 

 العقد  ّٗزسرت علٔ ُرٍ القْاعد ؽدوبى:

أّلِننب: ؽننق الزوعننك ثبلنندفع عنني اعهزٌننبع عنني رٌف٘ننر 

الزصاهَ ؽزٔ ٗعزْفٖ دٌَٗ ّهفبد ُنرا الؾدنن  أى ٕٛ 

ٗقننن  هنني الوزعبقنندٗي فننٖ العقنند الولننصم للغننبًج٘ي أى

رٌف٘ر الزصاهَ إذا كبى ؽقَ الوزسرنت فنٖ ذهنخ الوزعبقند 

اٛ س هعزؾق اٛداء فٖ الؾنبأ ّكنبى اٙ نس هوزٌعنب  

عنني رٌف٘ننر الزننصام رشننأ ثعننجت الزننصام الطننسه اٙ ننس 

ّازرجؾ ثَ .
(ٙ٘)

  

ّ صبًِ٘ب :ظسٗبى الدفبع فٖ ؽنق الغ٘نس.
(ٙٙ)

فنإذا كنبى  

ا الغ٘س قد كعت ؽقَ ثعد صجْد الؾق فٖ الزوعنك ثِنر

الننندفع فإًنننَ ع ٗؾزنننبط للزوعنننك إلنننٔ أعنننراز الوزعبقننند 

اٙ س.
(ٙ7) 

 انفشع انزاوً

 اَراس انمخشحبت عهى حبس انعٍه
( آصبز ؽق الؾجط للع٘ي الوعٌ٘نخ 8ٖٕرٌبّلذ الوبدح )

ثبظن الوبلك، فأ بزد إلنٔ ؽقنْل ّّاعجنبد للؾنبثط 

 فٖ ّظعٌب أى ًغولِب فٖ الفقسر٘ي اٙر٘ز٘ي:

 انفمشة األونى

 حابس نهعٍهحمىق ان

 رزل ض ؽقْل الؾبثط فٖ: 

.اعهزٌننبع عنني رعننل٘ن الشننٖء: ٌُّننب ٗوزٌننع الؾننبثط ٔ

عي الزعل٘ن ؽزٔ اظز٘فبء ؽقَ كبه   هٌَ أط  ّفْائد 

ّهظنننننسّفبد إذ إى الؾنننننق فنننننٖ الؾنننننجط ع ٗقجننننن  

رغصئزَ
(ٙ8)

.. ٌُّب الؾق ٗعزود ّعنْدٍ هني العن٘طسح 

الفعل٘خ علٔ الشٖء
(ٙ9)

. 

ؽ٘ننش  -ؾننجط علننٔ الغ٘ننس:.اعؽزغننبط ثننبلؾق فننٖ الٕ

ٗعسٕ الؾق فنٖ الؾنجط فنٖ ؽنق الؾلنن  بطنخ إذا 

كنننبى ظنننجت الؾنننجط إًفنننبل هظنننسّفبد علنننٔ العننن٘ي 

الوؾجْظننننخ عى ُننننرٍ الوظننننسّفبد أفننننبدد العنننن٘ي 

الوؾجْظننخ ًؾننبف  علِ٘ننب ّشادد هنني ق٘وزِننب أهننب إذا 

كننبى ظننجت الؾننجط غ٘ننس إًفننبل الوظننسّفبد ّكبًننذ 

هني رسرنت الع٘ي هٌقـْلخ ظسٕ ؽق الؾجط فنٖ ؽنـق 

لَ ؽق علِ٘ب ثعد صجْد الؾقْل فٖ الؾجط 
(7ٓ)

. 

. عدم ر ْٗ  الؾنق اهز٘نبشا  للؾنبثط: هغنسد صجنْد ٖ

الؾق فٖ الؾجط للع٘ي ع ٗعطٖ الؾبثط ؽنق اهز٘نبش 

علِ٘ننب ّع ٗقنندم غ٘ننسٍ فننٖ النندائٌ٘ي فننٖ اظننز٘فبء ؽقننَ 

عٌِنننب إذا ثعنننش ّأزٗننند رْشٗنننع النننضوي، إع إذا  ْلنننَ 

إلٔ ؽقَ فٖ الؾجط.هز٘بشا  إػبفخ القبًْى ا
(7ٔ) 

 

 انفمشة انزاوٍت

 واجباث انحابس
-أهب ّاعجبد الؾبثط فززل ض فٖ اٛرٖ :  

أّعت الوشسع -. الوؾبف خ علٔ الع٘ي الوؾجْظخ :ٔ

( علنننٔ الؾنننبثط ٕ/ه8ٖٕالعساقنننٖ  فنننٖ  الونننبدح )

الوؾبف ننخ علننٔ الشننٖء  إع اًننَ  لننن ٗجنن٘ي هنندٓ ُننرا  

( 7ٕٗدح)اعلزننصام. ّلدنني ّثننبلسعْع إلننٔ ًننض  الوننب

هننني القنننبًْى الوننندًٖ  الوظنننسٕ ًغننند أى  الوشنننسع 

الوظننسٕ ؽنندد  هنندٓ ُننرا  اعلزننصام عٌنندهب  اقننس أى 

ردْى الوؾبف خ ّفق أؽدبم  زُي الؾ٘بشح. 
(7ٕ)

  

عل٘ننَ  فبلؾنننبثط هلزنننصم  ثننأى ٗجنننرأ  عٌبٗنننخ السعننن   



الوعزننبد  فبلزصاهننَ عجننبزح عنني الزننصام ٗجننرأ  عٌبٗننخ  ّلنن٘ط 

ٖ العسال رؾق٘ق غبٗخ ّٗسٓ الفقَ ف
(7ٖ)

.. علٔ النسغن  هني  

ظدْد  الوشسع ّعدم ذكس  هدٓ العٌبٗخ ال شهخ لجرلَ  هني  

قجن  الؾنبثط للوؾبف نخ علننٔ العن٘ي الوؾجْظنخ إع اًنَ ٗودنني 

اٛ ر ثوب  ُْ ّازد  فٖ الزقٌ٘ي الوندًٖ الوظنسٕ ّكونب  أى 

ُننرا  الؾدننن ٗودنني  اٛ ننر ثننَ ثننبلسعْع إلننٔ أؽدننبم  القْاعنند  

 العبهخ .

ٗؾنق للؾنبثط أى  -رقدٗن  ؽعبة غلخ العن٘ي  الوؾجْظنخ : .ٕ

ٗعلن  غلخ الع٘ي الوؾجْظخ أّ   أى ٗؾجعِب عي هبلنك  العن٘ي 

إع اًنَ ثغنت  أى ٗقنندم ؽعنبثب  للوبلنك عوننب أًزغنَ ّهنب قجؼننَ 

هٌِب  ّٗلصم أى  ٗسد الع٘ي هنب أًزغنَ لوبلدِنب عٌندهب ٗعنزْفٖ 

ٖ  ٗنننزن  ؽقنننَ هٌِنننب، ُنننرا ّلنننن ٗؾننندد الوشنننسع الطسٗقنننخ الزننن

ثوْعجِب  اظزق أ غلَ الشٖء الوؾجنْض . ّهنب  دام الؾنبثط 

هلصهننب  أظبظننب  ثبلوؾبف ننخ  علننٔ الشننٖء الوؾجننْض هؾبف ننخ 

الشننن ض الوعزنننبد . فنننبى اظنننزغ أ هنننب رٌزغنننَ غلنننَ العننن٘ي  

الوؾجْظخ ٗدْى رقدٗسٍ علٔ ُرا اٛظبض. 
(7ٗ)

 

. زد  العننن٘ي الوؾجْظنننخ ّث٘عِنننب  إذا  كنننبى ٗ شنننٖ علِ٘نننب ٖ

 -ع أّ  الزلن:الِ 

ٗلنننصم الؾنننبثط ثنننسد العننن٘ي الوؾجْظنننخ إلنننٔ هننني لنننَ الؾنننق 

اظزسدادُب هزٔ اظنزْفٔ ؽقنَ ّاًقؼنٔ    الؾنق فنٖ الؾنجط 

ثبظز٘فبئَ ّٗقنبض هندٓ رؾون  ر٘فنٔ ُن ع الشنٖء الوؾجنْض 

علنننٔ هننندٓ الزنننصام الننندائي  الونننسرِي زٌُنننب  ؽ٘نننب شٗنننب  ٗنننسد 

بًًْ٘نخ الوسُْى ٌّٗشنب الزنصام الؾنبثط ثنبلسد عني الع قنخ الق

القبئوننخ ثٌ٘ننَ ّثنن٘ي هنني لننَ الؾننق فننٖ اظننزسداد الشننئ
(7٘)

.ُننرا 

ّٗلزصم الؾبثط ثؾظنْلَ علنٔ إذى هني الوؾدونخ ث٘نع العن٘ي 

الوؾجْظخ إذا اعزقد اًنَ ِٗلنك أّ ٗزلنن لنْ أثقنبٍ فنٖ ٗندٍ ّإع 

 كبى هعقدا  فٖ 

رلفننَ  هعننجّل٘خ ُ كننَ  أّ ذلننك ّٗزؾونن 
(7ٙ)

. ّٗج ننر علننٔ 

ًظنننَ  رْطنننٖ  ثنننأى  ث٘نننع   الوشنننسع  العساقنننٖ أى طننن٘بغخ

الشٖء ٗقع  عْاشا  ع ّعْثب .
(77)

ّكنبى اٛفؼن  للوشنسع لنْ 

 اظزعو  لف  )علٔ  الؾبثط( ثدع  هي )للؾبثط( هي ًظَ.  

. الوعننجّل٘خ عنني  الؼننسز الننرٕ ٗلؾقننَ الشننٖء الوؾجننْض ٗ

ّهب داهذ الع٘طسح الفعل٘خ للؾنبثط فنإى الوعنجّل٘خ  -ثبلغ٘س:

للقْاعنننننند الوعننننننجّل٘خ  قننننننب  ٌُنننننب ردننننننْى عل٘ننننننَ ّؽننننندٍ ؽج

الزقظ٘سٗخ
(78)

.  

 انمطهب انزاوً  

 طشق  اومضاء  حك انحبس 
ٗقزؼٖ  الؾنق  فنٖ  الؾنجط ، إهنب ثطسٗنق رجعنٖ أّ ثطسٗنق 

  -أطلٖ ّذلك علٔ الٌؾْ  اٛرٖ:

 انفشع  األول  
لوب كبى الؾق فٖ اًقؼبء  الؾق  فٖ  الؾجط ثطسٗقخ رجعٖ 

سرت لَ فٖ  قد  سع ػوٌٌب  لؾظْأ  الؾبثط علٔ ؽق ر

فٖ  لَ الؾقذهخ الوبلك للشٖء الوؾجْض أّ  فٖ ذهخ هي 

ثَ ،   ؽق ربثع  ل لزصام الوؼوْى اظزسدادٍ الع٘ي فِْ إذى

 ى ْالودٌٗ ق الؾجط فٖ  ذهخٌّٗقؼٖ رجعب   عًقؼبء ؽ

،كبلْفبء ْفبءثبل هب  ٗعبدأٌٗقؼٖ  ؽق الؾبثط ثبلْفبء أّ 

ّالوقبطخ ّارؾبد  ء،فٖ الْفب ثوقبث ، ّ الزغدٗد ، ّاإلًبثخ

الرهخ. 
(79)

ّقد ٌٗقؼٖ دّى ّفبء كبًقؼبئَ ثبإلثساء أّ  

ثبظزؾبلزَ الزٌف٘ر.
(8ٓ)

ّهع  ذلك فضوخ ه ؽ زبى رسداى علٔ  

ظقْؽ  الؾق فٖ  الؾجط ثطسٗق  رجعٖ أّلِوب:أى 

الؾق فٖ الؾجط ع ٗعقؾ إع إذا  اًقؼٔ  ؽق 

الؾجط كلَ ثبلْفبء أّ ثغ٘سٍ دّى  أى ٗز لن عصء 

هٌَ . ّصبًِ٘وب:اًَ  ع ٗعقؾ  ثزقبدهَ ُْ ًَٛ  ؽبلخ 

هبدرخ  هعزوسح ع ٗزظْز فِ٘ب  الزقبدم ّاًَ ع ٗعقؾ 

أٗؼب  ثزقبدم  الؾق  الوؼوْى ثَ فؾق الؾبثط  

الضبثذ فٖ ذهخ الودٗي ع ٗزقبدم هبدام ُرا الشٖء 

هؾجْض فٖ ُرا الؾق  ذلك  عى ّعْد  الشٖء فٖ 

ػوٌ٘ب هعزوسا   فٖ الودٗي  ٗد الؾبثط ٗعد إقسازا  

ثْعْد  الدٗي فٖ  ذهزَ ، ّهي  أى إقساز الودٗي  

ثؾق  الدائي أى  ٗقطع  الزقبدم ال بص ثَ .
(8ٔ ) 

 

 

 انفشع انزاوً

 اومضاء انحك فً انحبس بطشٌك أطهً
ٌُننب ٌٗقؼننٖ الؾننق فننٖ الؾننجط ثطننسل  بطننخ ثننَ 

هعنننزقلخ عننني الننندٗي الوؼنننوْى ثنننَ ّإى ثق٘نننذ ذهنننخ 

ثبلننندٗي الوننندٗي هشنننغْلخ 
(8ٕ)

. ّعلنننٔ العونننْم فنننإى 

اًقؼبء الؾق فٖ الؾجط ثظفخ أطل٘خ ٗزؾقق ثطسل 

 ًْعصُب ثوب ٗسد فٖ أدًبٍ ..

ؽ٘ننش ٗننٌقغ الؾننق فننٖ الؾننجط ثٌننصّأ الؾننبثط عنني 

ؽقَ فٖ الؾجط ظْاء ّقع طساهخ أّ ػنوٌب  ّظنْاء 

كننبى ًصّلننَ هقسًّننب  ثننصّاأ الؾ٘ننبشح أّ غ٘ننس هقننسّى 

جط طنساهخ قجن  ثبلز لٖ عٌِب ف٘عنقؾ الؾنق فنٖ الؾن

إى ٗعزْفٖ ؽقنَ أّ ػنوٌب  كونب لنْ  نسط الشنٖء هني 

ؽ٘بشرَ 
(8ٖ)

. 

ّٗعننقؾ كننرلك عٌنند رقنندٗن رننأه٘ي كننبه، للْفننبء ثبلنندٗي 

الوؼننوْى ثننبلؾجط ف٘وننب إذا قنندم النندائي ُننرا الزننبه٘ي 

ظننْاء أى  كننبى الزننبه٘ي   ظنن٘ب  كبلدفبلننخ أّ عٌ٘٘ننب   

كبلسُي ّٗزْلٔ القبػٖ رقدٗس كفبٗزَ 
(8ٗ)

 . ٌّٗقؼنٖ

الؾق اٗؼب  عٌد أ ن أ الؾنبثط ثبلزصاهنَ ثبلوؾبف نخ 

علٔ الشٖء هؾبف خ السع  الوعزبد عى اعلزصام ٌُنب 

الزصام ثعٌبٗخ ، فبى قظد فٖ ذلك فبًَ ٗدنْى قند أعن  

ثننبلزصام فسطننزَ عل٘ننَ الٌظننْص القبًًْ٘ننخ 
(8٘)

.كوننب 

ٌٗقؼٖ الؾق فٖ الؾجط ثِ ع الع٘ي الوؾجْظخ عى 

٘ننبشح الوبدٗننخ لِننب ُّنن ع قننْام الؾننق فننٖ الؾننجط الؾ

العننن٘ي قننند ٗدنننْى ث طنننأ الؾنننبثط ، ّعٌدئنننر ٗدنننْى 

هعجّع  عي رعْٗغ الوبلك عٌِب ، ّقد ٗدنْى ث طنأ 

الغ٘س ، ّعٌدئر ٗؾدن علٔ الغ٘نس ع ثنبلزعْٗغ عٌِنب 

، ّقد ٗدْى ثعنجت أعٌجنٖ ع ٗند للؾنبثط فنٖ ّقْعنَ 

كقنننْح قنننبُسح هنننض   ، ّفنننٖ ُنننرٍ الؾبلنننخ  ع ٗزؾوننن  

ُ كِب ّإًوب ٗزؾو  الوبلك ُرٍ الزجع٘خ الؾبثط رجع٘خ 

، ّذلك عى ٗد الؾبثط رعد ٗد أهبًخ ًَٛ ؽجط العن٘ي 

لعننجت هشننسّع ّالقبعنندح الفقِ٘ننخ رقننْأ ثننبى الغننْاش 

الشسعٖ ٌٗبفٖ الؼوبى 
(8ٙ)

.ُرا ّل٘ط للؾنبثط عٌند 

ُنن ع العنن٘ي ثعننجت أعٌجننٖ أى ٗطبلننت الوبلننك ثعنن٘ي 

ب  لؾننق أ نسٓ كننٖ ٗؾجعنِب هؾنن  العنن٘ي الِبلدنخ   فنن

الننندائي الونننسرِي زٌُنننب  رأهٌ٘٘نننب  أّ ؽ٘بشٗنننب  ّذلنننك ٛ 

النساُي الزننصم ثزقندٗن ػننوبى  نبص للوننسرِي رأهٌ٘٘ننب  

لدٌَٗ 
(87)

. 



 انخاحمت
ً زن ثؾضٌب الوزْاػع ُرا ثغولخ هي الٌزبئظ ّالزْط٘بد 

: ب إلِ٘ب ًّجٌِ٘ب علٔ الٌؾْ اٙرٖرْطلٌ  

  -أوال  . انىخائج :
-بٙرٖ :ٗودي رل ٘ض ًزبئظ الجؾش ث  

. الؾق فٖ الؾجط أًَ الؾق النرٕ ٗ نْأ هني الزنصم ثشنٖء ٔ

أى ٗؾجط ُرا الشٖء رؾذ ٗدٍ ؽزٔ اظز٘فبء ؽقَ كنبه   عٌند 

ّعننْد رقبثنن  ّرننساثؾ ثنن٘ي اعلزننصاه٘ي ، ّقنند رٌبّلننَ القننبًْى 

الوندًٖ فنٖ ثنبة الْظنبئ  إلنٔ ػنوبى هنب رزنبءدٓ ثنَ ؽقنْل 

 ْد الوعوبح .الدائٌ٘ي ، ّأ بز إلٔ ثعغ رطج٘قبرَ فٖ العق

. ٗعد الؾق فٖ الؾجط ً بهب  هعزق   ، فٌطبقنَ ع ٗ نزلؾ ع ٕ

 ثبلدفع ثعدم الزٌف٘ر ّع ثبلوقبطخ.

. ٗزو٘ص ؽق الؾجط ث ظبئض ّؽج٘عخ  بطنخ ، فِنْ دفنع  ٖ

ّؽنننق غ٘نننس قبثننن  للزغصئنننخ ٌّٗجغنننٖ أى ٗزؾب نننٔ طنننبؽجَ 

الزععن فنٖ اظنزعوبلَ ، ّأٗؼنب  ع ٗضجنذ ؽنق اهز٘نبش عل٘نَ ، 

 أقسد ثأًَ ؽق ع ٗعدّ أى ٗدْى دفعب  ثعدم الزٌف٘ر .  ّؽج٘عزَ

. لؾق الؾجط  سّؽ : أُوِب : صجْد ؽق للؾبثط فٖ ذهخ ٗ

هدٌٗنننَ رزنننْافس ف٘نننَ أّطنننبه هعٌ٘نننخ ، ّق٘نننبم اعزرجنننبؽ ثننن٘ي 

الؾبثط ّث٘ي الزصاهَ ، ّّعْد الزصام فٖ ذهخ الؾبثط ثنأداء 

  ٖء .

ٗننٌض . للؾننجط رطج٘قننبد ًننض علِ٘ننب القننبًْى ّأ ننسٓ لننن ٘

علِ٘ب ، ُّرٍ الزطج٘قبد هٌِب هب ٗقْم علٔ اعزرجبؽ القبًًْٖ 

أّ الزجننننبدلٖ ّهٌِننننب هننننب ٗقننننْم علننننٔ اعزرجننننبؽ الوننننبدٕ اّ 

 الوْػْعٖ .

. ٗزسرت علٔ الؾجط أصبز هٌِب هب ٗزسرت علٔ ؽجط الدٗي ٙ

 ، ّهٌِب هب ٗزسرت علٔ ؽجط الع٘ي . 

سٍ . ٌٗقؼٖ الؾق فٖ الؾجط ثطسل ، فإهب اى ٗدْى اًقؼب7

ثطسٗننق رجعننٖ رجعننب  عًقؼننبء ؽننق الؾننجط فننٖ ذهننخ الونندٗي ، 

ّأهب ٗدْى ثطسٗق أطلٖ هعنزق  عني الندٗي الوؼنوْى ّاى 

 ثق٘ذ ذهخ الودٗي هشغْلخ ثبلدٗي ..

 

-راوٍا  . انخىطٍاث :  
. ًدعْ الوشسع العساقٖ إلٔ ط٘بغخ رعسٗن، لؾنق الؾنجط 0

ض ّإػبفزَ كوبدح قبًًْ٘خ قج  رٌبّأ أؽدبهَ ثؾ٘ش ٗدنْى ًن

)) ؽننق الؾننجط ُننْ الؾننق الننرٕ  -الوننبدح علننٔ الٌؾننْ اآأرننٖ :

ٗ ننْأ هنني الزننصم ثزعننل٘ن  ننٖء هعنن٘ي أى ٗؾننجط ُننرا الشننٖء 

رؾذ ٗدٍ ّٗوزٌع عي زدٍ لودٌَٗ ؽزٔ اظز٘فبء ؽقَ كنبه   إذا 

كبى ذلك اعلزصام هزقبث   ث٘ي الطنسف٘ي ّهسرجطنب  ثنَ ازرجبؽنب  

ئَ إع إذا كنبى قبًًْ٘ب  أّ هبدٗب  ثغغ الٌ س عني هظندز ًشنْ

القبًْى أّ اعرفبل ٗقؼٖ ثغ٘نس ذلنك ((. إذ إى ُنرا الزعسٗنن 

اظز لظنننٌبٍ هننني دزاظنننزٌب للوْػنننْع ُّنننْ ٗؾنننْٕ علنننٔ 

هو٘صاد أُوِب إى اعلزصام الوزقبث  ثن٘ي الطنسف٘ي قند ع ٌٗشنأ 

 عي عو  ّاؽد ُّرا هي أُن هب ٗعبلغَ ذلك الزعسٗن .

غنننخ الز نننجؾ . ًّننندعْ الوشنننسع العساقنننٖ اٗؼنننب   النننٔ هعبلٕ

( ، ّذلنك ثإعنبدح الٌ نس فنٖ  8ٕٕالْاػؼ فٖ ًض الونبدح )

عجننبزح : ) ًشننأ ثعننجت الزننصام الونندٗي ( ّالزننٖ رْطننٖ ثننأى 

الؾق فٖ الؾجط قبطس علٔ العقنْد الولصهنخ للغنبًج٘ي ، فنٖ 

ؽ٘ي إى ذلنك ّاػنؼ فنٖ ؽنجط العن٘ي النرٕ ٗقنع فنٖ العقنْد 

 الولصهخ لغبًت ّاؽد .

قٖ اى ٗعطنٖ لظنبؽت . ًقزسػ علٔ الوشسع العساٖ

الفٌدل الؾق فٖ ؽجط أهزعخ الٌصٗ  ػوبًب  لدن  ؽنق 

ٗضجننذ لننَ ثوقزؼننٔ عقنند الٌننصّأ فننٖ الفٌنندل ، علننٔ 

النسغن هنني أى العننسه العننبئد ّهفِننْم ًننض الوننبدح ) 

( هنني القننبًْى الونندًٖ العساقننٖ اقننسّا ذلننك  7ٖ٘ٔ

ثشننند  ػنننوٌٖ ، إع أًٌنننب ًننندعْ إلنننٔ طننن٘بغخ ًنننض 

 طسٗؼ ثرلك الؾق . 

أ الوشنننسع العساقنننٖ هْػنننْع الؾنننق فنننٖ . رٌنننبّٗ

الؾننجط رٌبّلننَ الوشننسع فننٖ  وننط هننْاد رطننسل فننٖ 

( هٌننننَ إلننننٔ اإل ننننبزح إلننننٔ ثعننننغ  8ٕٓالوننننبدح ) 

الزطج٘قنننبد ُّنننٖ الج٘نننع ّاإلٗغنننبز صنننن عوونننَ علنننٔ 

الوعبّػننبد الوبل٘ننخ ثْعننَ عننبم ، ّآصننبز فننٖ الوننبدح 

( هٌَ إلٔ الؾبعد الزٖ ع ٗؾدوِب عقد كإًفبل 8ٕٔ)

ك غ٘سٍ هظنسّفبد أّ إًشنبئَ ثٌنبء الش ض علٔ هل

( هٌنَ إلنٔ رعون٘ن 8ٖٕأّ غساظب  صن عبد فٖ الونبدح ) 

قبعنندح الؾننق فننٖ الؾننجط علننٔ كنن  ؽبلننخ ْٗعنند فِ٘ننب 

ازرجبؽ ث٘ي الدٌٗ٘٘ي هب دام الدائي هب لنن ٗنْه ثنبلزصام 

فٖ ذهزَ ًشأ ثعجت الزصام الودٗي ، ٌُنب ٗودني ّػنع 

ظننلَ قبعنندح عبهننخ فننٖ هننبدح ّاؽنندح علننٔ غننساز هننب ف

الوشنننسع الوظنننسٕ عٌننندهب ًنننض علِ٘نننب فنننٖ الونننبدح 

. ك  هي الزصم ثنأداء ٔ( هٌَ ف٘وب ٗأرٖ ًظَ ))ٕٙٗ)

 ننٖء أى ٗوزٌننع عنني الْفننبء ثننَ ، هننب دام النندائي لننن 

ٗعنننسع الْفنننبء ثنننبلزصام رسرنننت عل٘نننَ ثعنننجت الزنننصام 

الونندٗي ّهننسرجؾ ثننَ ، أّ هننبدام النندائي لننن ٗقننن ٗزقنندٗن 

. ّٗدننْى ذلننك ٕ.   رننأه٘ي كننبه، للْفننبء ثبلزصاهننَ ُننرا

ثْعَ  بص لؾنبئص الشنٖء أّ  هؾنسشٍ إذا ُنْ اًفنق 

عل٘ننَ هظننسّفبد ػننسّزٗخ أّ ًبفعننخ ، فننإى لننَ أى 

ٗوزٌنننع عننني زد ُنننرا الشنننٖء ؽزنننٔ ٗعنننزْفٖ هنننب ُنننْ 

هعننزؾق لننَ،أع أى ٗدننْى اعلزننصام ثننبلسد ًب ننئب  عنني 

عو  غ٘س هشسّع، ٌّٗزظ عي هنب أّزدًنبٍ فنٖ ؽبلنخ 

 8ٕٓزغٌبء عي الوْاد)ّػع رلك القبعدح العبهخ اعظ

( ّاعكزفبء ثبلقبعدح العبهخ ّعٌد ّػع الٌض 8ٕٕـ 

العنبم ًدنْى فننٖ غٌنٔ ؽزنٔ  عنني ثعنغ الونْاد الزننٖ 

أ بز إلِ٘ب القبًْى الودًٖ ث ظنْص ؽنق الجنبئع فنٖ 

( ّؽننق الوشننزسٕ فننٖ ؽننجط 77٘ؽننجط الوج٘ننع ) م 

( ؽ٘ننننش ٗودنننني زفننننع ُننننرٍ الوننننْاد  7ٙ٘الننننضوي ) 

الزننٖ رؾدننن الوْػننْع ،  ّاعكزفننبء ثبلقبعنندح العبهننخ

ّذلك لدٖ ٗعسٕ علٔ عو٘ع الؾبعد الزٖ أّزد لِنب 

 الوشسع ًظب   بطب  .

. ًقزسػ علٔ الوشنسع العساقنٖ إذا هنب لنن ٗأ نر ثونب ٘

( 8ٖٕ( ، أى ْٗظع فنٖ ًطنبل الونبدح )ّٗزد ثبلجٌد )

ثؾ٘ننش ردننْى هزؼنننوٌخ ث٘ننبى اٙصنننبز الوزسرجننخ علنننٔ 

صنبز رزعلنق ؽجط الدٗي إلنٔ عبًنت هنب ّزد فِ٘نب هني آ

 ثؾجط الع٘ي . 

 8ٖٕ. رطلت القبًْى فٖ الفقسح الضبً٘خ هني الونبدح) ٙ

( هنني الؾننبثط أى ٗؾننبف  علننٔ الشننٖء ّٗقنندم ؽعننبثب  

عي غلزنَ ، إع أًنَ لنن ٗزطنسل إلنٔ هع٘نبز الوؾبف نخ 

الوطلْثننخ ، ّلننن ٗؾنندد الطسٗقننخ الزننٖ ٗننزن ثوْعجِننب 

اظننزغ أ غلننخ الشننٖء الوؾجننْض ... علننَ ًنندعٍْ إلننٔ 

ح طنن٘بغخ ُننرٍ الفقننسح ثؾ٘ننش ردننْى هلوننخ ثوننب إعننبد



أّزدًبٍ ّثشنسؽ أى ردنْى طن٘بغزِب علنٔ الٌؾنْ اٙرنٖ : )) 

علنننٔ الؾنننبثط أى ٗؾنننبف  علنننٔ الشنننٖء هؾبف نننخ الشننن ض 

الوعزبد ّٗقدم ؽعبثب  عي غلزَ الزٖ ٗدْى رقندٗسُب علنٔ ذلنك 

 اٛظبض (( .

ّثظ٘بغزٌب لِرٍ الفقسح ًدْى قد أؽلٌب هؾبف خ الؾنبثط علنٔ 

ٖء ّأؽدبهِننب إلننٔ أؽدننبم زُنني الؾ٘ننبشح الزننٖ ٌٗجغننٖ أى الشنن

ردْى الوؾبف خ علٔ الونبأ الوسُنْى زٌُنب  ؽ٘بشٗنب  هني قجن  

الوسرِي هؾبف خ الش ض الوعزبد ّاظنزغ أ هنب ًعنغَ غلنخ 

العنن٘ي الوؾجْظننخ ردننْى هقنندزح علننٔ ذلننك اٛظننبض هننب دام 

الؾننبثط هلصهننب  أظبظننب  ثبلوؾبف ننخ علننٔ الشننٖء الوؾجننْض 

 لش ض الوعزبد . هؾبف خ ا

       

لائمت انمظادس     
 

  -أوال  : مظادس انهغت انعشبٍت :

. هؾود ثي أثٖ ثدس عجد القبدز الساشٕ ، ه زبز الظؾبػ ، داز ٔ

 . 98ٔٔالدزبة العسثٖ ، ث٘سّد ، 

، داز الوشنننسل ،  ٔٗ. الوٌغننند فنننٖ اللغنننخ ّاٛعننن م ، ؽجعنننخ ٕ

 . ٕ٘ٓٓث٘سّد ، 

  -: راوٍا  . انمظادس انماوىوٍت

، هطجعنخ الوعنبزه ، ٕ. د. إظوبع٘  غبًن ، أؽدنبم اعلزنصام ، طٖ

 .9ٙ9ٔالقبُسح ، 

 . 9ٙ7ٔ، القبُسح ،  ٕ، ط ٔ.ـــــ ، الٌ سٗخ العبهخ ل لزصام ، ؽٗ

،  ٕ. د. أًننْز ظننلطبى ، الوننْعص الٌ سٗننخ العبهننخ ل لزننصام ، ط٘

 . 9ٙ٘ٔأؽدبم اعلزصام ، هطجعخ الوعبزه ، 

ًْى ، أؽدنبم اعلزنصام ، داز الدزنت ، ثغنداد ، . د. ؽعي علٖ النرٙ

ٔ988. 

. د. ظع٘د عجد الدسٗن هجبزع ، العقْد الودً٘خ ، عقند الج٘نع ، داز 7

 . 99ٖٔالدزت للطجبعخ ّالٌشس ، ثغداد ، 

. ننبكس ًبطننس ؽ٘نندز ، الوننْعص فننٖ الؾقننْل العٌ٘٘ننخ اٛطننل٘خ ، 8

 . 97ٔٔثغداد ، 

ج٘د الفز ّٕ ، عقد اإلٗغن9 بز ، داز الدزنت ، ثغنداد . د. طبؽت ع 

 ،ٔ99ٖ . 

. د. طنن ػ النندٗي ًننبُٖ ، هجننبدم اعلزصاهننبد ، الوعننبزه ،  ٓٔ

 ثغداد ، ث  ظٌخ ؽجع .

، الوعننبزه ،  ٔ. د. عجنند الجننبقٖ الجدننسٕ ، رٌف٘ننر اعلزننصام ، ؽٔٔ

 . 98ٓٔثغداد ،

،  ٖ. عجننندا لؾنننٖ ؽغنننبشٕ ، الٌ سٗنننخ العبهنننخ ل لزنننصام ى طٕٔ

 . 97٘ٔالوعبزه ، القبُسح ، 

. د. عجنند لننسشال اؽونند العننٌِْزٕ ، هظننبدز الؾننق فننٖ الفقننَ ٖٔ

 ، 9٘ٗٔ، هطجعخ الوعبزه ، القبُسح ، ٙاإلظ هٖ ، ط

، هٌشنْزاد الؾلجننٖ ٕ.الْظن٘ؾ فنٖ  نسػ القننبًْى الوندًٖ ، طٗٔ

 . 9ٙٗٔالؾقْق٘خ ، لجٌبى ، 

، هٌشننْزاد الؾلجننٖ ، لجٌننبى  ٕ. ً سٗننخ العقنند ، الْظنن٘ؾ ، ط٘ٔ

،ٕٓٓٓ  . 

، ٔالفزبػ عجد الجبقٖ ، الزأهٌ٘بد الش ظ٘خ ّالعٌ٘٘نخ ، ؽ. عجد ٙٔ

 . 9٘ٓٔالوعبزه ، القبُسح ، 

. د. عجد القبدز الفبز ، أؽدبم اعلزصام ، آصبز الؾق فنٖ القنبًْى 7ٔ

 . 997ٔ، هدزجخ داز الضقبفخ ، عوبى ،  ٗالودًٖ ، ؽ

. د.عجد الوغ٘د الؾد٘ن ّعجد الجبقٖ الجدسٕ ّهؾود ؽَ 8ٔ

٘ص فٖ ً سٗخ اعلزصام فٖ القبًْى الودًٖ العساقٖ، الجش٘س، الْع

 .  98ٓٔ، هظبدز اعلزصام، هطبثع الزعل٘ن العبلٖ، ثغداد، ٔط

، هطبثع ّشازح الزعل٘ن  ٕ. القبًْى الودًٖ ّأؽدبم اعلزصام ، ط9ٔ

. 98ٓٔالعبلٖ ، ثغداد ،   

. د. عجد الوٌعن فنسط الظندح ، هظنبدز اعلزنصام ، داز ٕٓ

 . 979ٔ،  الٌِؼخ ، ث٘سّد

. علٖ ؽ٘دز ، دزز الؾدبم فٖ  نسػ هغلنخ اٛؽدنبم ، ٕٔ

 . 978ٔالدزبة اّٛأ ، الجْ٘ع ، ثغداد ، 

. د. علٖ ُنبدٕ العج٘ندٕ ، النْع٘ص فنٖ  نسػ القنبًْى ٕٕ

 999ٔالودًٖ ، الؾقْل العٌ٘٘خ ، هطبثع اٛزش ، عونبى ،

. 

. د. هؾود  دسٕ ظسّز ، هْعص فٖ اٛؽدبم العبهخ  ٖٕ

، الوعنبزه ، ٖٔ القبًْى الوندًٖ الوظنسٕ ، ؽل لزصام ف

ٔ98ٗ . 

. د. هؾود ؽَ الجش٘س ّ د. غٌٖ ؽعْى ؽَ ، الؾقنْل ٕٗ

، هطننبثع ّشازح الزعلنن٘ن ٔالعٌ٘٘ننخ ، الؾقننْل اٛطننل٘خ ، ط

 . 98ٕٔالعبلٖ ، ثغداد ، 

. هؾود كبهن  هسظنٖ ، الؾقنْل العٌ٘٘نخ ّالزجع٘نخ ، أّ ٕ٘

 . 9٘ٔٔ، القبُسح ، ٕالزأهٌ٘بد العٌ٘٘خ ، ؽ

. الوننننْعص فننننٖ الزأهٌ٘ننننبد ، الوعننننبزه ، القننننبُسح ، ٕٙ

ٔ978  . 

. هؾوننند هؾوننند  ل٘ننن  ،  نننسػ الزشنننسٗعبد العننن٘بؽ٘خ 7ٕ

ّالفٌدق٘ننخ ، هطننبثع الِ٘ئننخ الوظننسٗخ العبهننخ ، القننبُسح ، 

ٔ977. 

. د. هظطفٔ العْعٖ ، القنبًْى الوندًٖ ، العقند ، هنع 8ٕ

عنْى ، هجظعنخ ٗؾٔهقدهخ فٖ الوْعجبد اللجٌبً٘خ ، ط، ؽ

 . 99٘ٔللٌشس ّالزْشٗع ، ث٘سّد ، 

. د. ًج٘ننن  إثنننساُ٘ن ظنننعد ، الٌ سٗنننخ العبهنننخ ل لزنننصام 9ٕ

ّأؽدنننننبم اعلزنننننصام ، داز الغبهعننننننخ الغدٗننننندح للٌشننننننس ، 

 .   ٖٕٓٓاإلظدٌدزٗخ ، 

  -رانزا  . انشسائم انجامعٍت :

. أّاش ظننل٘وبى إظنننوبع٘  ، عقننند الٌننصّأ فنننٖ الفٌننندل ٖٓ

ًًْ٘نننخ ، زظنننبلخ هبععنننز٘س  ،دزاظنننخ قبًًْ٘نننخ ، زظنننبلخ قب

هقدهخ إلٔ هغلط كل٘خ القبًْى ّالع٘بظخ ، عبهعخ طن ػ 

 .9ٙٙٔالدٗي ، 

  -سابعا  . انبحىد انماوىوٍت :

. هؾود ؽع٘ي ٗبظن٘ي ، الؾنق فنٖ الؾنجط ، ثؾنش هقندم إلنٔ ٖٔ

 . 98٘ٔهغلط ّشازح العدأ، 

 

  -خامسا  . انمىاوٍه :

   -أ . العساق٘خ :     

 . 9٘ٔٔلعٌخ  ٓٗالعساقٖ زقن  ، القبًْى الودًٖٕٖ

 9ٙ9ٔلعننٌخ  8ٖ. قننبًْى الوسافعننبد الودً٘ننخ العساقننٖ زقننن ٖٖ

 الوعدأ الٌبفر . 

الوعندأ الٌبفنر  98ٓٔلعنٌخ  ٘ٗ. قبًْى الزٌف٘ر العساقٖ زقنن ٖٗ

. 

 ة. الوظسٗخ      

الوعندأ  9ٗ8ٔلعنٌخ  ٖٔٔ. القبًْى الوندًٖ الوظنسٕ زقنن ٖ٘

 الٌبفر . 

  -وسٍت :سادسا  : انمظادس انفش
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ه ،ث٘سّد (داز الشسٔٗ( الوٌغد فٖ اللغخ ّاٛع م ،ؽجعخ )ٔ)

 ّهب ثعدُب ٗٔٔ،صٕ٘ٓٓ،،

( هؾوننند ثننني أثنننٖ ثدنننس ثننني عجننند القنننبدز النننساشٕ ،ه زنننبز ٕ)

 ٕٓٔ،ص98ٔالظؾبػ،داز الدزبثخ العسثٖ،ث٘سّد،

( د.ؽعننننني علنننننٖ ذًنننننْى ،أؽدنننننبم ّاعلزنننننصام،داز الدزنننننت ٖ)

 ٓٔٔ،ص 988ٔللطجبعخ،ثغداد، 

( هؾونننند كبهنننن  هسظننننٖ ، الوننننْعص فننننٖ الزأهٌ٘بد،هطجعننننخ ٗ)

 ٖ٘ٗ، ص 978ٔالوظبزه،القبُسح، 

، ٖ( عجننننند الؾنننننٖ ؽغبشٕ،الٌ سٗنننننخ العبهنننننخ ل لزنننننصام ،ط٘)

 7ٕٔ، ص 97٘ٔالوظبزه ،القبُسح ، 

د.عجد  -ّلوصٗد هي اعؽ ع علٔ رعسٗن الؾق فٖ الؾجط اً س:

، هٌشنننْزاد ٕالنننسشال العنننٌِْزٕ ،ً سٗنننخ العقننند ،الْظننن٘ؾ ،ط

د.عجنننند الجننننبقٖ  -، ّكننننرلك:9ٖٙ، صٕٓٓٓالؾلجننننٖ، لجٌننننبى ، 

، ٓٗٗ، ص98ٓٔ،الوعبزه،ثغنداد،ٔ٘ر اعلزنصام ، ؽالجدسٕ، رٌف

ّد. ًج٘  إثساُ٘ن ظعد ،الٌ سٗخ العبهخ ل لزصام، ّأؽدبم اعلزصام، 

 .7٘ٔ، صٖٕٓٓداز الغبهعخ الغدٗدح للٌشس، اإلظدٌدزٗخ، 

 .  ٕٙٔ( د.ًج٘  إثساُ٘ن ظعد ،هظدز ظبثق، ص ٙ)

( ٌٗ س دزاظخ رفظن٘ل٘خ ع نز ه الفقنَ فنٖ فسًعنب ؽنْأ كن  7)

 ي الؾق فٖ الؾجط ّ الدفبع ثعدم الزٌف٘ر ه
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، ٖٙض 98٘ٔ\ٔٔ\ٌّٙٗ س ؽدن هؾدوخ النٌقغ الفسًعن٘خ فنٖ 

،ؽ٘ش ًظذ الوؾدوخ ثأى )عسٓ قؼنبء ُنرٍ الوؾدونخ  97ٕص

ّفقنب  لونب  ًظنذ عل٘نَ الونبدح  -الدفع ثعند الزٌف٘نر  أى هغبأ أعوبأ

هقظنْد علنٔ هنب رقبثن  فنٖ -(هي القبًْى الوندًٖ الفسًعنٖ ٔٙٔ)

الزصاهننبد ؽسفننٖ العقنند  ، ّهٌننبؽ ذلننك هننب ارغِننذ إل٘ننَ إزادرِوننب 

أؽدننبم هؾدوننخ  -،ُّننْ هننب لوؾدوننخ الوْػننْع ؽننق اظننز ِبزٍ 

 الٌقغ  الفسًع٘خ هغوْعخ  دالْش ّظ٘سٕ.

 .  ٖٙٔإظوبع٘  عوس ، الوظدز العبثق ،  ص( د. ًج٘  8)

( د.هظطفٔ العْعٖ ،القبًْى الوندًٖ ،العقند، هنع هقدهنخ فنٖ 9)

، هجظعخ ٗؾعْى للٌشس ّ الزْشٗع،  ٔ، ؽٔالوْعجبد الودً٘خ ، ط

 ّهب ثعدُب.. 8٘٘، ص9٘٘ٔث٘سّد ، 

د.هؾونند  نندسٕ ظننسّز، -( ٌٗ ننس فننٖ رفظنن٘  الوقبطننخ :ٓٔ)

زنصام فنٖ القنبًْى الوندًٖ الوظنسٕ هْعص فٖ اٛؽدبم العبهنخ ل ل

، ّ د.إظنننننوبع٘  غنننننبًن ، ٔٗ، ص 98ٗٔ، الوعنننننبزه ،   ٔ،ؽ

، أؽدننبم اعلزننصام ّاإلصجننبد ، ٔ، ؽٕالٌ سٗننخ العبهننخ ل لزننصام ، ط

 .8ٕٕ، ص 9ٙ7ٔالقبُسح 

 . ٖٙٔ( د. ًج٘  إثساُ٘ن ظعد ،هظدز ظبثق ،صٔٔ)
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 ٖٙٔد.ًج٘  إثساُ٘ن ظعد ،هظدز ظبثق، ص -( ٖٔ)

 ٕٖٔٔ( د.عجد السشال العٌِْزٕ، هظدز ظبثق،صٗٔ)

د. عجننند الوغ٘ننند الؾدننن٘ن ّاٛظنننزبذ عجننند الجنننبقٖ الجدنننسٕ (  ٘ٔ)

ّ أؽدننبم  ّاٛظننزبذ الوعننبعد هؾونند ؽننَ الجشنن٘س ، القننبًْى الونندًٖ

، 98ٓٔ، هطننبثع ّشازح الزعلنن٘ن العننبلٖ ، ثغننداد ،  ٕاعلزننصام ، ط

 .9ٖٔص

 . 7ٗٗعجد الجبقٖ الجدسٕ ، هظدز ظبثق ، ص( ٙٔ)

د. عجد السشال العٌِْزٕ ، الْظ٘ؾ فٖ   (7ٔ)

، هٌشْزاد الؾلجنٖ ، ٕ سػ القبًْى الودًٖ ، ط

 .   ٓ٘ٔٔ، ص9ٙٗٔلجٌبى ، 

الؾنجط  ُرا ّٗؼ٘ن الفقنَ  نْاص أ نسٓ للؾنق(  8ٔ)

عدم ػسّزح اإلًراز عٌند اظنزعوبلَ ، ّذلنك أى  -ّهٌِب :

اظزعوبأ الدائي الؾق الؾجط ع ٗؾزبط إلٔ إًراز الطنسه 

اٛ ٘س قجن  اظنزعوبلَ أّ الزوعنك ثنَ .. اً نس الوصٗند هني 

الزفظنن٘  : د. عجنند الننسشال العننٌِْزٕ ، هظننبدز الؾننق 

، هطجعننننخ الوعسفننننخ ، القننننبُسح ، ٙالفقننننَ اإلظنننن هٖ ،ط

 .   ٕٔٔص ،9٘ٗٔ

د. علنننٖ ُنننبدٕ العج٘ننندٕ ، النننْع٘ص فنننٖ  نننسػ  (8ٔ)

القنننبًْى الوننندًٖ ، الؾقنننْل الطج٘ع٘نننخ ، هطنننبثع اٛشز ، 

 . 9ٖٔ، ص999ٔعوبى ،

 . ٙٗٗعجد الجبقٖ الجدسٕ ، هظدز ظبثق ، ص (9ٔ)

ّهؾنننْز ُنننرا النننسٕ ُنننْ الزْظنننع فنننٖ هفِنننْم  (ٕٓ)

الوقبطخ ، اً س هؾود ؽع٘ي ٗبظ٘ي ، الؾنق فنٖ الؾنجط 

، 98٘ٔح العندأ العساق٘نخ ، ثؾش هقدم إلنٔ هغلنط ّشاز

 . ٘ص

 . ٘هؾود ؽع٘ي ال٘بظ٘ي ، هظدز ظبثق ، ص (ٕٔ)

د. طنننننن ػ النننننندٗي الٌننننننبُٖ ، هجننننننبدم  (ٕٕ)

اعلزصاهنننننننبد ، الوعنننننننبزه ، ثغنننننننداد ، 

 . ٘ٗٔص

ُّرٍ الٌ ن ُٖ الندفع ثعندم الزٌف٘نر ّؽنق الؾنجط  (ٖٕ)

ّالوقبطخ ثؾ٘ش ْٗعد   ظبى كن  هٌِونب هندٗي لٚ نس 

بلننَ هوننب عل٘ننَ ٗدننْى فننٖ العنندأ أى ٗعننزْفٖ كنن  هٌِوننب ه

ُّننرٍ الوقبطننخ ّالفعنن  لعنندم رٌف٘ننر العقنند أّ علننٔ اٛقنن  

ْٗقن ّفبء هنب عل٘نَ ؽزنٔ ٗعنزْفٖ هبلنَ ُّنرا ُنْ الندفع 

ثعدم الزٌف٘ر ّؽق الؾجط ، د. العٌِْزٕ ، ً سٗخ العقد ، 

 .  7ٖٔهظدز ظبثق ، ص

د. عجد الوغ٘د الؾد٘ن ّآ سّى ، هظدز ظنبثق ،  (ٕٗ)

 . 8ٖٔص

 

هظنننندز ظننننبثق ،  د. عجنننند الوغ٘نننند ّآ ننننسّى ، (ٕ٘)

... ّٗ ؽ  علٔ الوشسع العساقٖ أًَ قد ا زسؽ ٓٗٔص

الق٘ننبم الؾننق فننٖ الؾننجط أداء الوشننزسٕ للننضوي الؾننبأ أّ 

( هني  8ّٕٓ8ٕٔاٛعس  آّ الجدأ الوعزؾق فٖ الوْاد ) 

قبًًْننَ الونندًٖ ، ّلننن ٗننٌض علننٔ أى ٗدننْى النندٗي الننرٕ 

للؾبثط ؽبع  أّ هعزؾق اٛداء ، ّٗسٓ ثعغ الدزبة أى 

را الشسؽ هفِْم ػوٌب  دّى الؾبعنخ للنٌض عل٘نَ، ًٛنَ ُ

ٗعزفبد هي ؽج٘عخ الؾق فٖ الؾجط ّهني الٌظنْص الزنٖ 

أ نبزد إلنٔ رطج٘قبرنَ كًْنَ ّظن٘لخ ػنوبى ع ٗزؾنسع إع 

إذا كننبى الؾنننق الوؼنننوْى هعننزؾق اٛداء فنننٖ الؾبئننن  ، 

 . ٓ٘ٗاً س ، الجدسٕ ، هظدز ظبثق ، ص

جنذ الؾنق فنٖ أهب إذا كبى الج٘ع ثبلٌعن٘ئخ فن  ٗض (ٕٙ)

الؾننجط ، علننٖ ؽ٘نندز ، دزز الؾدننبم فننٖ 

 نننسػ هغلنننخ اٛؽدنننبم ، الدزنننبة اّٛأ ، 

 .ٕٕ٘، ص 978ٔالجْ٘ع ، ثغداد ، 

 

رٌقعننن اعلزصاهننبد هنني ؽ٘ننش إهدننبى إعجننبز  (7ٕ)

الودٗي علٔ رٌف٘نرُب إلنٔ الزصاهنبد هدً٘نخ 

ّؽج٘ع٘ننننخ ، ّاٛ ٘ننننسح ع ٗودنننني إعجننننبز 

الوننندٗي علنننٔ رٌف٘نننرُب .. اً نننس : د. عجننند 

٘نننند الؾدنننن٘ن ّعجنننند الجننننبقٖ الجدننننسٕ الوغ

ّهؾود ؽَ الجشن٘س ، النْع٘ص فنٖ ً سٗنخ 

اعلزننصام فننٖ القننبًْى الونندًٖ العساقننٖ ، 

هظنننبدز اعلزنننصام ، هطنننبثع الزعلننن٘ن  ٔط

 . 9ٔ، ص 98ٓٔالعبلٖ ، ثغداد ، 



ُنرا ّٗنسٓ ثعنغ الدزنبة أًنَ ع ٗشنزسؽ أى ٗدنْى الندٗي  (8ٕ)

هسظننٖ ،   بل٘ننب  هنني الٌننصاع ... اً ننس فننٖ ذلننك .. هؾونند كبهنن 

، القننبُسح ، ٕالؾقننْل العٌ٘٘ننخ ّالزجع٘ننخ أّ الزأهٌ٘ننبد العٌ٘٘ننخ ، ؽ

 .9ٖٗص

 . ٖٔهؾود ؽع٘ي ٗبظ٘ي ، هظدز ظبثق ، ص (9ٕ)

ُّننرا الزفسٗننق ثنن٘ي الع٘ننت الغنندٕ ّغ٘ننس الغنندٕ ّثنن٘ي  (ٖٓ)

الزٌف٘ر الغصئٖ الزبفَ ّغ٘س الزبفَ ، ؽ٘ش ٗسٓ اٛظزبذ الٌظنْزٕ 

ٗدننْى الغننصء الجننبقٖ  أى ٗدننْى الع٘ننت فننٖ الزٌف٘ننر ع٘جننب  عنندٗب  ّأى

ً  غ٘س ربفَ ّإع لن ٗغس الؾنجط ، ّٗنرُت أٗؼنب   ثغ٘س رٌف٘ر عصءا 

إلٔ أى القؼبء ٗدْى السق٘ت علٔ ذلك ..؟ العٌِْزٕ ، الوظندز 

 .ٗٗٔٔالعبثق ، الْظ٘ؾ ، ص

ّذلننك ثعدننط الوقبطننخ ؽ٘ننش ٗشننزسؽ أى ٗدننْى اعلزننصام  (ٖٔ)

 هقنندزا  ، ذلننك أى الوقبطننخ ُننٖ ّظنن٘لخ ّفننبء فؼنن   عنني كًِْننب

ؽسٗقننخ ػننوبى . كوننب أًننَ عجننبزح ػننع٘فخ إذا رعننرز رقنندٗس ؽننق 

الؾبثط فأى القبػٖ ٗزْلٔ رقدٗس الؾق هجقزب  . الجدسٕ ، هظندز 

 . ٔ٘ٗظبثق ، ص

  ٖٔهؾود ؽع٘ي ال٘بظ٘ي ، الوظدز ًفعَ ، ص (ٕٖ)

 

د. أًنْز ظننلطبى ، الونْعص فننٖ ً سٗنخ اعلزننصام ،  (ٖٖ)

، 9ٙ٘ٔ، أؽدننننننبم اعلزننننننصام ، الوعننننننبزه ، ٕط

 .  ٕ٘ٔ، ص٘ٔفقسح

،  ٕعجننند الودٗننند الؾدننن٘ن ّآ نننسّى ،هظننندز ظنننبثق ، ط (ٖٗ)

 .ٓٗٔص

عجنند الفزننبػ عجنند الجننبقٖ ، الزأهٌ٘ننبد الش ظنن٘خ ّالعٌ٘٘ننخ  (ٖ٘)

.ّهضنبأ ذلنك ؽنجط ٘ٙٔ، ص9٘ٓٔ، الوعبزه ، القبُسح ، ٔ،ؽ

 الوشزسٕ الضوي فٖ ٗدٍ ؽزٔ ٗزعلن الوبأ الوج٘ع .

كنأى ٗؾننجط الوظننلؼ الشنٖء الننرٕ فننٖ ٗندٍ ثعنند الزظننل٘ؼ  (ٖٙ)

 أعسرَ . ؽزٔ ٗعزْفٖ

هضبأ ذلك اهزٌبع الوقبّأ عي الجدم ثبلعو  ؽزٔ ٗعنزْفٖ  (7ٖ)

 هب ارفق علٔ رعغ٘لَ هي أعس .

فننن  ٗغننننْش لوعزشننننفٔ هنننض   ، أى رؾننننجط الوننننسٗغ أّ  (8ٖ)

 الوْلْد عي ذَّٗ ؽزٔ رعزْفٖ أعْزٍ .

، ُنرا  ٘ٙٔعجد الفزبػ عجد الجبقٖ ، الوظندز ًفعنَ ، ص (9ٖ)

ّؽ ّٗشزسؽ فٖ ؽبئص الشنٖء ٗضجنذ ؽقنَ فنٖ الؾنجط  نس

د. هؾود  دسٕ ظنسّز ، هظندز ظنبثق ،  -عدح . اً س :

 ّهب ثعدُب . 79ص

 . ٘٘ٔٔد.العٌِْزٕ  ، هظدز ظبثق ، الْظ٘ؾ ،  (ٓٗ)

 .  ٙٔ( هؾود ؽع٘ي ال٘بظ٘ي ، هظدز ظبثق ، صٔٗ) 

( ٗغت أى ع ٗدْى الشٖء الوبدٕ الرٕ ٗدْى هؾن   للؾنجط ٕٗ)

ذلنك أى  هي اٛهْاأ العبهخ أّ هي اٛ ن٘بء الزنٖ عٗغنْش ؽغصُنب

ؽجط اٛهْاأ العبهخ فَ٘ رفْٗذ للوٌبفع العبهخ ّاى ؽجط اٛ ٘بء 

الزٖ ع ٗغْش ؽغصُب ف٘نَ رفْٗنذ للغنسع النرٕ قظندٍ الوشنسع 

( هنني ٕٙهنني رقسٗننس عنندم عننْاش الؾغننص علِ٘ننب ... اً ننس الوننبدح)

( 8ٕٗ، ّ الوننبدح ) 98ٓٔلعننٌخ  ٘ٗقننبًْى الزٌف٘ننر العساقننٖ زقننن 

 . 9ٙ9ٔلعٌخ  8ٖالعساقٖ زقن هي قبًْى الوسافعبد الودً٘خ 

، هظنندز ظننبثق ،  ٕد. عجنند الوغ٘نند الؾدنن٘ن ّآ ننسّى ، ط (ٖٗ)

 9٘ٗ، ّ د. عجد الجبقٖ الجدسٕ ، الوظدز العبثق ، ص ٔٗٔص

 . 

( اً ننس لوصٗنند هنني الزفظنن٘  : د. عجنندا لقننبدز الفننبز ، أؽدننبم ٗٗ)

، هدزجنخ داز الضقبفنخ ٗاعلزصام ، أصبز الؾق فٖ القبًْى الوندًٖ ، ؽ

، ّكرلك : د. هؾوند ؽنَ الجشنس ّ د.  ٕٗٔ، ص997ٔ،  ، عوبى

،  ٔغٌننٖ ؽعننْى ؽننَ ، الؾقننْل العٌ٘٘ننخ ، الؾقننْل اٛطننل٘خ ، ط

، ّهننب 99ٔ، ص98ٕٔهطننبثع ّشازح الزعلنن٘ن العننبلٖ ، ثغننداد ، 

 ثعدُب .

ّٗعننؤ اهزٌبعننَ عنني الزٌف٘ننر ، ثبلنندفع ثعنندم رٌف٘ننر (  ٘ٗ)

 العقد ، ُّْ رطج٘ق للؾق فٖ الؾجط .

ع أى ٗؾننننجط الْدٗعننننخ فننننٖ ٗنننندٍ إذا اًفننننق ( فننننبلْدٗٙٗ)

هظبزٗن لؾف ِب أّ لؾقَ ػسز ثعججِب ؽزٔ ٗعنزسد هنب 

 اًفق أّ ٗزقبػٔ هب اظزؾق هي رعْٗغ .

( فإذا زفع الؾغص عي الوؾغْش كبى علٔ النْلٖ أّ 7ٗ)

الْطٖ أّ الوقن٘ن أى ٗنسد إل٘نَ هنب رؾنذ ٗندٍ هني هبلنَ أع  

اًفنق فنٖ  أى لد  هٌِن الؾق فٖ ؽجط الونبأ  إذا كنبى قند

رٌف٘ر الْعٗخ هب ٗؾق لَ اظزسدادٍ ؽزٔ ٗعزْفٖ هب اًفنق ، 

عى الزصاهِن ٌُب ثسد الونبأ ٗنسرجؾ ثنإلصام الوؾغنْش ثنسد 

الٌفقبد ازرجبؽب  رجبدل٘ب  فقد رٌشأ أؽدُوب ثعجت اٛ س ّاى 

 لن ٗدي ٌُبع صوخ عقد ثٌِ٘وب .

، هظندز  ٕ( د. عجد الوغ٘د الؾدن٘ن ، ّآ نسّى ، ط8ٗ)

 ٖٗٔظبثق ، ص

 

( أً ننس فننٖ رفظنن٘  ذلننك :  ننبكس ًبطننس ؽ٘نندز ، 9ٗ)

 .97ٔٔالوننْعص فننٖ الؾقننْل  العٌ٘٘ننخ اٛطننل٘خ . ثغننداد، 

ّهب ثعدُب ، ّ د.إظنوبع٘  غبًن،أؽدنبم اعلزنصام  9ٓٔص

 ّهب ثعدُب 9ٓٔ،ص 9ٙ9ٔ، الوعبزه،القبُسح ٕ،ط

( هنني أثسشُننب هجنندأ الننندفع  ثعنند رٌف٘ننر العقنند ّؽنننق ٓ٘)

ؽق الوعزأعس فٖ ؽجط الع٘ي الوشزسٕ فٖ ؽجط الضوي ّ

الوجعسح فٖ هْاعِخ ك  هني الونجعس ّالوشنزسٕ  للعن٘ي 

ّؽق الوعزأعس فٖ ؽجط الع٘ي عظز٘فبء ّهنب ظنزؾق فنٖ 

 الزعْٗغ ثعجت إًِبء اإلٗغبز قج  هدرَ. 

( هننني القنننبًْى الوننندًٖ 77٘( اً نننس ًنننض الونننبدح )ٔ٘)

 العساقٖ الٌبفر .

لودً٘ننخ عقنند ( ظننع٘د  عجنند الدننسٗن هجننبزع ، العقننْد إ٘)

   99ٖٔالج٘نننننع ، داز كزنننننت الطجبعنننننخ ّالٌشنننننس، ثغنننننداد  

 . ٓ٘ٔص

 .  ٖ٘ٔٔ( د.العٌِْزٕ  ، هظدز ظبثق ، الْظ٘ؾ ،ٖ٘)

( ُّننراى الزطز٘قننبى ُوننب : ؽننق الؾننبئص فننٖ ؽننجط ٗ٘)

الع٘ي عظنزسداد هنب أًفقنَ هني هظنسّفبد ّؽنق طنبؽت  

 العلْ فٖ ؽجط العف   ثعد أى  ٗع٘د  ثٌبءٍ  .

( هنننني القننننبًْى 9ٕ٘( ّ )9ٕٓبدر٘ي )اً ننننس الونننن (٘٘)

 الٌبفر.   9ٗ8ٔلعٌخ  ٖٔٔالودًٖ الوظسٕ زقن 

  . هي القبًْى الوظسٕ الٌبفر 9ٕٗ(  اً س  الوبدح ٙ٘)

( ُّننٖ عشننسح رطج٘قننبد ُننٖ إػننبفخ إلننٔ الزطج٘ننق 7٘)

الوشننسّػ، ؽننق  الوعننزأعس فننٖ ؽننجط العنن٘ي الوننجعسح   

 للزوٌ٘ننبد الزننٖ اظننز دهِب ّؽننق الوزقننبٗغ فننٖ ؽننق هننب

اقجغ ثَ ّؽق الْاُت فٖ  ؽجط الِجخ ّؽنق الوُْنْة 

لننَ فننٖ ؽننجط العننْع، ّؽننق الوقننبّأ فننٖ ؽننجط العونن  

ّؽق زة العو  فٖ  ؽنجط اٛعنسح، ّؽنق  الوْكن  فنٖ 

ؽننجط اٛعننسح ّالزعننْٗغ ّؽننق  الوْكنن  فننٖ ؽننجط هننب 

ّك   فٖ ذهزَ ، ّؽق الوعزع٘س فٖ ؽجط العبزٗنخ ّؽنق 

ؽننق ؽننبف   الوع٘ننس فننٖ ؽننجط هننب فننٖ ذهزننَ الوعننزع٘س ّ

الْدٗعخ فٖ ؽجعِب ّؽنق النْدع فنٖ ؽنجط هنب  فنٖ ذهزنَ  

لؾننبف  الْدٗننع ّالؾننجط فننٖ ؽبلننَ إثطبلننَ العقنند أّ فعنن َ 

 ّالؾجط فٖ ؽبلَ الفؼبلخ.

 

( د.طننننبؽت عج٘ننننداالفز ّٕ، عقنننند اإلٗغننننبز،  داز 8٘)

 . 9ٕٖ، ص99ٖٔالدزت  ثغداد ، 

( ُّنننٖ الؾنننجط فنننٖ ؽنننبعد اعلزظنننبل،  ّؽنننجط 9٘)

ي ّؽنننق الوشنننزسٕ فنننٖ ؽنننجط الوٌقنننْأ الوشنننزسٕ  للعننن٘

 الوعسّل.

 



( هؾود  هؾود  ل٘  ،  سػ الزشسٗعبد  الع٘بؽ٘خ ّالفٌدق٘خ ٓٙ)

 .  ٕٓٗ، ص 977ٔ، هطبثع الِ٘ئخ الوظسٗخ العبهخ ، القبُسح  ، 

( هدًٖ عسقٖ علنٔ اٛرنٖ:" أ. للجنبئع 8ٕٓ( ًظذ  الوبدح )ٔٙ)

لؾننبأ  أى ٗؾننجط الوج٘ننع إلننٔ أى ٗننجدٕ الوشننزسٕ عو٘ننع الننضوي ا

ّللعبه  أى ٗؾنجط الشنئ النرٕ ٗعون  ف٘نَ إلنٔ أى ٗعنزْفٖ النضوي 

الوعزؾق ظْاء كبى لعولخ أصس فٖ ُرا  الشئ أم لن ٗدي ّذلك كلنَ 

ّفقب  لجؽدبم الزٖ قسزُب القبًْى.   ة. ّفٖ كن  هعبّػنخ هبل٘نخ 

ثْعَ عبم لد  ّاؽد هي الوزعبقدٗي أى ٗؾجط الوعقْد  عل٘خ ُّْ 

 لجدأ الوعزؾق. فٖ  ٗدٍ ؽزٔ  ٗقجغ ا

( أّاش ظل٘وبى إظوبع٘ ، عقد الٌنصّأ فنٖ  الفٌندل ، دزاظنخ  ٕٙ)

قبًًْ٘نننخ ، زظنننبلخ هبععنننز٘س هقدهنننخ إلنننٔ هغلنننط كل٘نننخ القنننبًْى 

 . 8ٔٔ، ص  99ّٙٔالع٘بظخ ثغبهعخ ط ػ الدٗي ، 

( هي القبًْى الودًٖ العساقٖ علٔ إى 7ٖ٘ٔرٌض الوبدح ) (ٖٙ)

.. 

ظبؽت الفٌدل فٖ ذهخ الٌصٗن  عني . الوجبلس الوعزؾق لٔ))       

أعنسح اإلقبهننخ، ّالوْسًننخ، ّهنب طننسه لؾعننبثَ ، ٗدنْى لِننب ؽننق 

 اهز٘بش علٔ اٛهزعخ الزٖ اؽؼسُب الٌصأ إلٔ الفٌدل أّ هلؾقبرَ.

.  ّٗقنننع ؽنننق اعهز٘نننبش علنننٔ اٛهزعنننخ غ٘نننس الوولْكنننَ  ٕ))      

للٌصٗنن  ، إذا لننن ٗضجننذ أى طننبؽت الفٌنندل كننبى ٗعلننن ّقننذ اد لِننب 

ٍ ثؾننننق الغ٘ننننس علِ٘ننننب ٗشننننسؽ أى ع ردننننْى رلننننك اعهزعننننَ  عٌنننند

 هعزؾظلَ عي  عسٗوخ أّ ػبئعخ((. 

 ( هي القبًْى الودًٖ العساقٖ الٌبفر. 8ٕٕ( اً س الوبدح)ٗٙ) 

، ص ٕ( د. عجد الوغ٘د الؾد٘ن ّآ سّى، هظندز ظنبثق، ط ٘ٙ)

ٔٗ٘  

(  ٗقظنند ثنننبلغ٘س ٌُنننب هنني كنننبى غ٘نننس الونندٗي ّ لفنننَ العنننبم ٙٙ)

 بدٗي،عى الدفبع ٗعسٕ فٖ ؽق عو٘عب .ّدائٌٍْ الع

 . 7٘ٔ( د.أًْز ظلطبى ، هظدز ظبثق، ص 7ٙ)

 ( اً س ص)   ( هي ثؾضٌب ُرا .8ٙ)

 .  7ٓٔ( د.ًج٘  إثساُ٘ن ظعد، هظدز ظبثق، ص 9ٙ)

، ٕ( د.عجننند الوغ٘ننند الؾدننن٘ن ّآ نننسّى ، هظننندز ظنننبثق ، ط7ٓ)

 8ٗٔص

الوجنبلس  ( ّقد قسز القبًْى ؽق اعهز٘بش لندْٗى عدٗندح، هٌِنب7ٔ)

الزنننٖ طنننسفذ لؾفننن  الوٌقنننْأ ّف٘ونننب ٗلنننصم هننني إطننن ػ..اً س 

( هي القبًْى الوندًٖ العساقنٖ الٌبفنر. ّاً نس لوصٗند 7ٖٔٔالوبدح)

هي الزفظ٘  هؾود ؽَ ثشن٘س ّغٌنٖ ؽعنْى ؽَ،هظندز ظنبثق ، 

 ّهب ثعدُب.  8ٔ٘ص 

(هني الزقٌن٘ي ٖٓٔٔ( ّزدد أؽدبم زُي الؾ٘بشح فٖ  الوبدح)7ٕ)

زنننٖ  رنننٌض علنننٔ  اًنننَ )) إذا رعنننلن الننندائي الوننندًٖ الوظنننسٕ ّال

الوسرِي الشئ الوسُْى فعلَ٘ أى  ٗجرأ فٖ ؽف نَ ّطن٘بًزَ  فنٖ 

العٌبٗخ هب ٗجرلَ  الش ض الوعزبد، ُّْ هعجّأ عي ُ ع الشٖء 

 أّ  رلقَ  هب لن ٗضجذ  إى ذلك ٗسعع لعجت أعٌجٖ ع ٗد لَ  فَ٘((

،  ٕثق  ، ط( د. عجد  الوغ٘د الؾد٘ن  ّآ سّى  ،  هظدز ظب7ٖ)

   8ٗٔص

 ٖ٘(  هؾود ؽع٘ي ال٘بظ٘ي،  هظدز  ظبثق ،  ص7ٗ)

 .   9ٕٔ( د. عجد  الفزبػ  الفبز ، هظدز ظبثق،  ص7٘)

 ٕٙ٘( د. عجد  الفزبػ عجد  الجبقٖ ،   هظدز ظبثق،  ص7ٙ)

( هننني  القنننبًْى 8ٖٕ( ًظنننذ الفقنننسح الضبً٘نننخ فنننٖ  الونننبدح )77)

بى الشننٖء  الوؾجننْض   ّإذا  كنن  - ٖالونندًٖ  العساقننٖ علننٔ   أى :

ٗ شننٔ عل٘ننَ  الِنن ع أّ  الزلننن فللؾننبثط أى ٗؾظنن   علننٔ  إذى 

هنني الوؾدوننخ فننٖ  ث٘عننَ  ّفقننب   ل عننساءد  الوسظننْهخ فننٖ ث٘ننع  

 الشٖء الوسُْى ؽ٘بشح ٌّٗزق  الؾق فٖ الؾجط هي  الشٖء  .

(  د. عجنند  الوننٌعن  فننسط  الظنندٍ ، هظننبدز اعلزننصام ، داز  78)

 ّهب  ثعدُب .  ٕٔ٘، ص 979ٔ الٌِؼخ،  ث٘سّد ،

  ٕ( د.  عجد  الوغ٘د  الؾد٘ن  ّآ نسّى،  هظندز  ظنبثق ، ط79)

    ٖٖٓ، ص  

 . 9ٗٗ( د.  دسٕ ظسّز  ، هظدز  ظبثق ،  ص  8ٓ)

(  هنننني  لقننننبًْى  الونننندًٖ 9ٖٗ(  اً ننننس الوننننبدح )8ٔ)

 العساقٖ  الٌبفر

( هني القنبًْى الوندًٖ العساقنٖ 8ٕٗ( اً س الونبدح )8ٕ)

 الٌبفر .

( د. أؽونند العننٌِْزٕ ، هظنندز ظننبثق ، الْظنن٘ؾ ، 8ٖ)

 .9ٗٔٔص

( ذلننك ٛى رقسٗننس كفبٗننخ الزننأه٘ي ٗعنند هعننألخ ّقننبئع 8ٗ)

 8ٕٕر ؼع لزقدٗس القبػٖ عٌد ال ن ه .اً نس الونبدح )

 ( هي القبًْى الودًٖ العساقٖ ّالزٖ أكدد ُرا الوجدأ .

( هنني القننبًْى الونندًٖ  ٕ/ه 8ٖٕ( اً ننس الوننبدح ) 8٘)

 الٌبفر . العساقٖ

( هنني القننبًْى الونندًٖ العساقننٖ  ٙ( اً ننس الوننبدح ) 8ٙ)

 الٌبفر .

 98ٗ( د. عجد الجبقٖ الجدنسٕ ، هظندز ظنبثق ، ص87)

. 

 

 


