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ٍاآلثار انقاَىَيت إليذاع انذي
بحث يقارٌ بانشريعت اإلسالييت
بحث يقذو يٍ قبم
انباحث يصطفى ياجذ عبذ انجهيم
ٌ كهيت انقاَى- جايعت كربالء
-: انخالصت
ٖ٣ذجع جُٔذ٣ ئ٠ِ جالغحس جُٔطشضرس ػٚ٤ُ٘ح كٝهذ ض٘حٝ ، ) ٕٖ ) ( ذكع ٓوحس٣ذجع جُذ٣ ( آغحس جٞٛ زج جُركعٛ ٕجٞ٘جٕ ػ
، ذجع٣زج جالٛ  جالغحس ذطكَٔ جُذجتٖ ُ٘لوحشٙزٛ َضطٔػٝ ، ٕ ٓرشسٝلحء د٤ؿس الٓط٘حع جُذجتٖ ػٖ جالعط٤ٖ ٗط٣ُِذ
ٖ ػٖ جُنشس٣ل جُٔذ٣ٞزج جُذجتٖ ذطؼٛ ًّزُي جُضجٝ ٖ ػحضن جُذجت٠ِ ػٚذجػ٣ ضْ ج١ء جٍر٢الى جُؾٛ ع ضرؼسٞهٝٝ
، ٚذجػ٣ ضْ ج١ جُز١ٖ جُ٘وذ٣ جُذ٠ِ ًحٗص ضطشضد ػ٢جتذ جُطٞحٕ جُل٣هق عشٞ كنالً ػٖ ض، ذجع٣جُ٘حضؽ ػٖ رُي جال
هق ذؼلٞٓ َٜٔٗ ُْ  ًٔح، ٢ٓ جالعالٚجُلوٝ ٢ٗ جُٔذٖٚ جُلو٤ جُذسجعس جُٔوحسٗس ذ٠ِزج جُركع ػٛ ٢هذ جػطٔذٗح كٝ
ٍ جالغحس جُٔطؼِوسٝ جال٢ُ٘ح كٝع ض٘ح٤ ق، ٖ٤ ٓطِر٠ُزج جُركع جٛ هذ هغٔ٘حٝ ، أقٌحّ جُونحءٝ س٤ٗؼحش جُٔذ٣جُطؾش
فِ٘حٞ غْ ض، جتذٞجُلٝ ل٣ٞ جالغحس جُٔطؼِوس ذحُطؼ٢ٗ جُٔطِد جُػح٢ػحُؿ٘ح كٝ ، الىُٜضكَٔ ضرؼس جٝ ذجع٣ذ٘لوحش جال
. حش٤فٞ جُطٝ  ؾِٔس ٖٓ جُ٘طحتؽ٠ُج

Abstract:The research is entitled ( The Consequences of Depositing Debt ) :
( A
Comparative Research ) .The researcher has tackled the consequences of the debtor's
depositing of the debt as a result of the debtor's refrain from having his debts
received without justifications . These consequences are represented by the debtor's
responsibility to pay the expenses of deposit , and the responsibility of the debtor for
the item's perish which has been paied on the debtor's responsibility , and obliging
this debtor to compensate the debted for the damage resulting from this payment , in
addition to the cessation of profits obtained from deposited fiscal debts .
The researcher has relied on a comparative study between civil law and Islamic
law ( figh ) , also the view of some civil legislations and jurisdictional sentences
have been taken into consideration .
The research is divided into two sections , the first deals with the consequences
related to the expenses of deposit and the perishing of items . section two deals with
the consequences related to compensation and profits , the research is concluded
with a list of conclusions and recommendations .
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انًقذيت -:
٣غؼ ٠جُذجتٖ جُ ٠جُٔذ ٖ٣ػحدز أل عط٤لحء جُذٝ ، ٚ٘ٓ ٖ٣ػ٘ذ قق ٍٞرُي جُٞكحء ٘٣ن م ٢جُذٝ ٖ٣ضرشأ رٓس جُٔذٚ٘ٓ ٖ٣
ٔٓٝح ِ٣كو ٖٓ ٚضرؼحش ًحُلٞجتذ ٝض٘ون ّ ٢ػ ٚج٣نح ً ؾٔ٤غ جُطأٓ٘٤حش جُنحٓ٘س ُ ٚعٞجء ًحٗص ؽخق٤س ًحٌُلحُس أّ ػ٤٘٤س
ًحُشٝ ، ٖٛهذ ٣كقَ ك ٢ذؼل جالق٤حٕ إٔ ٔ٣ط٘غ جُذجتٖ دٓ ٕٝرشس ٓؾشٝع ػٖ ئ عط٤لحء جُذ ٖ٣جُٔؼشٝك ػِٖٓ ٚ٤
جُٔذٝ ، ٖ٣ػ٘ذتز ٣ؿ ٞص ُالخ٤ش ئ٣لحء جُذ ٖ٣ذأسجدض ٚجُٖٔكشدز ػٖ هش٣ن جُِؿٞء جُ ٠ئؾشجءجش جُؼشك ٝجال٣ذجع ُكغحخ
جُذجتٖ جُٔٔط٘غ ػٖ جال عط٤لحء ٝ ،رُي ُِطخِـ ٖٓ جٍدِٓٝ ٖ٣كوحضٝ ، ٚضُشضد جُوٞجٗ ٖ٤ػ٘ذتز آغحس ٓؼ٘٤س ػِ ٠ئضرحع ٛزٙ
جالؾشجءجش ٝ ،هذ أسضأ ٘٣ح إٔ ٗركع ٛز ٙجالغحس ٘ٛ ٖٓٝ ،ح ؾحء ػ٘ ٞجٕ ٛزج جُركع ذحالغحس جُوحٗ٤ٗٞس ال٣ذجع جُذ، ٖ٣ئر ٣طكذد
ٗطحم ذكػ٘ح ذحُطشً٤ض ػِٓ ٠ؼحُؿس ٛز ٙجالغحسُ ،زج ع٘ط٘حٛ ٍٝزج جُٔٞمٞع ػِ ٠فؼ٤ذ جُلو ٚجُٔذٗٓٝ ٢وحسٗط ٚذحُلوٚ
جالعالًٓٔ ، ٢ح طٗرٞٓ ٖ٤هق جُطو٘٘٤حش جُٔذٗ٤س جُٔوحسٗس ذؾأٗ ٚػٖ هش٣ن جُٞهٞف ػِ ٠جُ٘قٞؿ جُطؼ س٣ؼ٤س جٍض٢
أؽحسش جُٛ ٠ز ٙجالغحس ٝضكِِٜ٤ح ٝ ،رُي كنالً ػٖ جالؽحسز جُٓ ٠ح ػػشٗح ػِ ٖٓ ٚ٤جالقٌحّ جُونحت٤س جُؼشجه٤س ٝجُٔوحسٗس
جُٔطؼِوس ذ ٚسؿْ ٗذسضٜح ُٝ ،زُي ُْ  ٌٖ٣هش٣و٘ح ك ٢ضكو٤ن ّ سجٓ٘ح عٜالً ٓ٤غشجً ذَ أًط٘لطً ٚػ٤ش ٖٓ جُقؼٞذحش
ٝأُٔص ذ ٚجُؼذ٣ذ ٖٓ جُطؼو٤ذجش ؾشجء شٗحغش أؾضجء ٛزج جُٔٞمٞع ك ٢ذطً ٕٞطد جُلوٜحء جُٔغُِٔٝ ، ٖ٤ؼَ ٖٓ أْٛ
ُٔح ٣طٔطغ ذٖٓ ٚ
جعرحخ ذكػ٘ح ُٜزج جُٔٞمٞع ٓ ٞٛح ٣كظ ٠ذ ٖٓ ٚجال٤ٔٛس جُ٘ظش٣س ػِ ٠فؼ٤ذ جُلٌش جُوحٗٝ ، ٢ٗٞ
جال٤ٔٛس جُؼِٔ٤س ػِٓ ٠غط ٟٞجُٞجهغ جُؼًِٔٝ ، ٢زُي ئذشجص ٓٞهق جُلو ٚجالعالٓٛ ٖٓ ٢زج جٍ ٓٞمٞع ُٔ ،ح ضؼحٗٚ٤
أذكحغ٘ح ٖٓ ٛز ٙجُٔوحسٗس ٝأًطلحتٜح ذحالضؿحٛحش جُلو٤ٜس جُٔذٗ٤س  ،أٓح ذخقٞؿ ٜٓ٘ؽ جُركع كحٗ ٚكنالً ػٖ ه٤حٓ ٚػِ٠
جُٜٔ٘ؽ جُْ هحسٕ جُغحُق رًش ٙكغ٤ؼطٔذ جُركع أ ٣نح ً ػِ ٠جُٜٔ٘ؽ جُطكِ ٢ِ٤جالعطٖذحه ٢جُز٣ ١و ّٞػِ ٠ضكِ َ٤جُ٘قٞؿ
ٝئعطخشجؼ جالقٌحّ ٜٓ٘ح ٝ ،هذ سأ٘٣ح ٖٓ جُٔل٤ذ ذكع ٛزج جُٔٞمٞع كٓ ٢طِرٗ ٖ٤خقـ جالٜ٘ٓ ٍٝح ُالغحس جُٔطؼِوس
ذحُ٘لوحش ٝجُٜالى ٗٝ ،لشد جُٔطِد جُػحُٗ ٢الغحس جُٔطؼِوس ذحُطؼ٣ٞل ٝجُلٞجتذ ٝ ،كٜٗ ٢ح٣س ٓطحف ذكػ٘ح ع٘طٞفَ جُ٠
خحضٔس جُركع ٓطنٔ٘س أ ْٛجُ٘طحتؽ ٝجُطٞف٤حش.

انًطهب األول
االثار انًتعهقة بانُفقاث وانهالك
ػ٘ذٓح ٞ٣دع جُٔذ ٖ٣جُذ ٖ٣ؾشجء ئٓط٘حع جُذجتٖ ػٖ ئعط٤لحت ٚدٓ ٕٝرشس كال ٣طكَٔ رُي جُٔذٓ ٖ٣ح٣غطِضٓٛ ٚزج
جال٣ذجع ٖٓ ٗلوحش ًٔ ،ح ئٗ ٚال ٓ ٌٕٞ٣غإٝالً أ٣نح ً ػٔح هذ ٣كقَ ٖٓ ٛالى ُِؾ٢ء جُز ١ضْ ئ٣ذجػٝ ، ٚئٗٔح ٣وغ رُي ًِٚ
ػِ ٠ػحضن جُذجتٖ جُٔٔطٖع ػٖ ٛزج جالعط٤لحء ُ ،زج ع٘وغْ ٛزج جُٔطِد جُ ٠كشػٗ ٖ٤خقـ جُلشع جال ٍٝجُ ٠جُضجّ جُذجتٖ
ذ٘لوحش جال٣ذجع ٗٝ ،ؼحُؽ ك ٢جُلشع جُػحٗ ٢ضك ُّمٍْ جُذجتٖ ضرؼس جُٜالى .

انفرع األول
إنزاو انذائٍ بُفقاث االيذاع
ػ٘ذٓح ٔ٣ط٘غ جُذجتٖ دٝ ٕٝؾ ٚقن ػٖ ئعط٤لحء جُذ ٖ٣جُٔؼشٝك ػِ ٙ ٢كإٔ ًَ ٖٓ جُلو ٚجالعالٓٝ ٢جُٔذٗ٣ ٢ؿ٤ضجٕ
ُِٔذ ٖ٣ئ٣ذجع ٛزج جُذ ٖ٣جُز ١ئٓط٘غ جُذجتٖ ػٖ ئعط٤لحتٝ ، )1(ٚػ٘ذتز كحٕ جؾشجء ٛزج جال٣ذجع ٣غطِضّ ؿحُرح ً ذزٍ ٗلوحش ٓؼ٘٤س
ًٔ ،ح  ٞٛجُكحٍ كٗ ٢لوحش ٗوَ جُؾ٢ء جُٓ ٠كَ جال٣ذجع ًٝ ،زُي ٓقشٝكحش قلع جُؾ٢ء كٛ ٢زج جُٔكَ (ٝ ، )2كٛ ٢زٙ
جُكحُس ٣طك ّْ ٍ جُذجتٖ ٝقذٛ ٙز ٙجُ٘لوحش جُط ٢ئهطنحٛح جال٣ذجع ٗط٤ؿس ُشكن ٚئعط٤لحء جُذ ٖ٣دٓ ٕٝرشس ٝ ،كٛ ٢زج جُغ٤حم
٣و ٍٞأقذ جُؾشجـ ( ئرج سكل جُذجتٖ هر ٍٞجُٞكحء ذـ٤ش ٓرشس ٓور٣ ٍٞقرف ُِٔذ ٖ٣جُكن ك ٢ئ٣ذجع جُذ ٖ٣ػِٗ ٠لوس
جُذجتٖ )(ٔٓٝ ، )3ح ٣القع كٛ ٢زج جٍفذد ذحٕ ٗلوحش جُؼشك ٝجال٣ذجع  ٌٖٔ٣إٔ ضؾَٔ أ٣نح ً ٓقحس٣ق جُذػ ٟٞجُط٢
أهحٜٓح جُٔذ ٖ٣مذ جُذجتٖ ُِكق ٍٞػِ ٠قٌْ ذقكس جؾشجءجش جُؼشك ٝجال٣ذجع ٝ ،ك ٢رُي ٣و ٍٞجالعطحر ػرذ جُشقٖٔ
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جُؼالّ ( جٕ ٗلوحش جُؼشك ٝجال٣ذجع ضطشضد ػِ ٠جُذجتٖ جُز ١ضغرد ذٜح ئرج ًحٕ ئؾشجء جُؼشك  ٝجال٣ذجع فك٤كح ً  ،جٓح
ئرج هن ٢ذحذطحُ ٚكطؼٞد جُ٘لوحش ػِ ٠جُٔذ. )4( )...... ٖ٣
 ٖٓٝجُؿذ٣ش ذحُزًش ٘ٛح جُ ٠جٕ ٛز ٙجُ٘لوحش ال٣ؿٞص خقٜٔح ٓوذٓح ً ٖٓ جُٔرِؾ جُٔشجد ئ٣ذجػٝ ، ٚئٗٔح ٘٣رـ ٢جٕ ٣ؿش١
خقْ ٛز ٙجُ٘لوحش ٖٓ رُي جُٔرِؾ ذؼذ فذٝس قٌْ ذقكس جُؼشك ٝجال٣ذجع (. ) 5
أٓح ذخقٞؿ جُٔؾشع كِوذ أًذ ذ٘قٞف ٚجُطؾش٣ؼ٤س ػِ ٠ضك ُّمَٔ جُذجتٖ ُ٘لوحش ئ٣ذجع جُذ ٖ٣جُز ١سكل هر ُٚٞدٕٝ
ٓرشس  ،ئر ٗقص جُٔحدز ( ٖٓ )335جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُٔقش ١سهْ ُ 131غ٘س  ( 1948ئرج ضْ ئػزجس جُذجتٖ ......
أفرف ُِٔذ ٖ٣جُكن ك ٢ئ٣ذجع جُؾ٢ء ػِٗ ٠لوس جُذجتٖ ًٔ ، )......ح ٗقص جُٔحدز ( ٖٓ )386جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُؼشجه ٢سهْ
ُ 40غ٘س ٣ -1 ( 1951و ّٞجال٣ذجع ٓوحّ جُٞكحء ئرج هرِ ٚجُذجتٖ أ ٝفذس قٌْ ذقكطٝ -2 . ٚكٛ ٢ز ٙجُكحُس ضٌٗ ٕٞلوحش
جال٣ذجع ػِ ٠جُذجتٖ ٝ ، )......هذ هَطدّم جُٔؾشع جُؼشجهٛ ٢زج جُكٌْ ذقٞسز ٝجمكس ك ٢هحٗ ٕٞئ٣ؿحس ج ُؼوحس سهْ 87
ُغ٘س  1979جُٔؼذٍ  ،ئر ٗقص جُٔحدز ( ( ٚ٘ٓ )3/10ئرج ئٓط٘غ جُٔإؾش ػٖ هرل جُوغو جُٔغطكن ٖٓ جالؾشز ،
كِِٔغطأؾش جٕ ٞ٣دػُ ٚذ ٟجٌُحضد جُؼذ ٍ ك ٢جُٔذ٘٣س جُط٣ ٢وغ كٜ٤ح جُؼوحس خالٍ خٔغس ػؾش ٓٞ٣ح ً ٖٓ ضحس٣خ ئعطكوحه، ٚ
٣ٝطكَٔ جُٔإؾش ٓقحس٣ق جالٗزجس ٝجال٣ذج ع ٝ،ضغطوطغ ٖٓ جُوغو جُٔٞدع ) ٝ ،كنالً ػٖ رُي أ٣نح ً كوذ ٗقص جُٔحدز
( ٖٓ ) 280هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش جُٔذٗ٤س سهْ ُ 83غ٘س  1969جُٔؼذٍ ( ئرج ضْ ػشك جُذ ٖ٣فف ٣كح ً ػِ ٠جُذجتٖ أ ٝأٝدع
جُذ ٖ٣ف٘ذٝم جُٔكٌٔس هرَ ئهحٓس جُذػ ٟٞك٤طكَٔ جُذجتٖ ٗلوحش جُذػٝ ٟٞأؾٞس جُٔكحٓحز ٣ٝطكَٔ ًزُي جُ٘لوحش جُط٢
ضغطؿذ ذؼذ جُؼشك ج ٝجال٣ذجع ئرج ققَ جغ٘حء ع٤ش جُذػ ٖٓٝ ) ٟٞخالٍ  ٙر ٙجُ٘قٞؿ ٣طنف ذحٜٗح هذ أًذش
فشجقس ػِٝ ٠هٞع ٗلوحش ئ٣ذجع جُذ ٖ٣ػِ ٠ػحضن جُذجتٖ جُز ١سكل ضغِٔ ٚدٓ ٕٝرشس ٝال ٓغٞؽ ُٛٝ ، ٚزج ٓح أًذ
ػِ ٚ٤جُونحء ك ٢جقٌحٓ ٚأ٣نح ً  ،ئر هنص ٓكٌْ ز جُ٘ول جُٔقش٣س ( جٕ ٓقشٝكحش جُؼشك ٝجال٣ذجع ضٌ ٕٞػِ٠
جُذجتٖ ئرج ُق ٌِْ ذقكس جُؼشك ٝجال٣ذجع ًٝحٕ جالخ٤ش ٓطؼغلح ً ك ٢ػذّ هر ٍٞجُؼشك ذإٔ سكن ٚذـ٤ش ٓغٞؽ هحٗ٢ٗٞ
) (ًٔ ، )6ح هنص جُٔكٌٔس رجضٜح ( جٕ ٓقشٝكحش جُؼشك ٝجال٣ذجع ٝسعْ جالٗزجس ٝ ،هٞػٜٔح ػِ ٠ػحضن جُٔذ، ٖ٣
٣ٝؾطشه ألُضجّ جُذجتٖ ذٜٔح جٕ ٓ ٌٕٞ٣طؼغلح ً ك ٢ػذّ هر ٍٞجُغ سك أ ٝسكن ٚذـ٤ش ٓغٞؽ هحٗٝ ، )7( ) ٢ٗٞهذ ؾحء
ك ٢قٌْ آخش ُٜح ( ُٖ ٣إغش ك ٢فكس جُؼشك ٝجال٣ذجع خقْ سعْ جال٣ذجع ٖٓ جُٔرِؾ جُٔؼشٝك هحُٔح إٔ سكل
جُؼشك ُْ ٘ٛ ٌٖ٣حى ٓح ٣غٞؿٛٝ ، )8( ) ٚزج ٓ ٞٛح أ٣ذضٓ ٚكٌٔس جُطٔ٤٤ض جالضكحد٣س ك ٢جُؼشجم أ٣نح ً  ،ئر ؾحء ك ٢أقذ
 1973ذؼذ
أقٌحٜٓح ( ُذ ٟجُطذه٤ن ٝجُٔذجُٝس ٝؾذ إٔ جُٔذػ ٠ػِ ٚ٤هذ أٝدع ذذٍ ئ٣ؿحس جُذًحٕ ُؾٜش ًحٗ ٕٞجالٍٝ
ئعطوطحع ٓقحس٣ق جالٗزجس ٝجال٣ذجع ٝكن جُلوشز ( ٖٓ )2جُٔحدز جُػحٓ٘س ٖٓ هحٗ ٕٞض٘ظ ْ٤ئ٣ؿحس جُؼوحس ُ ....زج كحٕ ئ٣ذجػٚ
جً
ٓٞجكن ُٔح ٣ططِر ٚجُوحٗ. )9 () ....... ٕٞ
ذذٍ ج٣ؿحس جُذًحٕ جُٔزًٞس هذ ؾحء

انفرع انثاَي
ت َْح ًُّم انذائٍ تبعت انهالك

ػ٘ذٓح ِ٣ؿأ جُٔذ ٖ٣جُ ٠ئ٣ذجع جُذ ٖ٣كحٕ ضرؼس ٛالً ٚالضوغ ػ٘ذتز ػِ ٠ػحضن ٛزج جُٔذٝ ٖ٣ئٗٔح ض٘طوَ ٛز ٙجُطرؼس جٍ ٟ
جُذجتٖ ذؼذ قق ٍٞرُي جال٣ذجع ٝ ،هذ أؽحسش جُٛ ٠زج جالغش ػرحسجش ذؼل جُلوٜحء جُٔغِٔ ، ٖ٤ئر ؾحء ك ٢ؾحٓغ
()10
ًٔ ،ح
جُٔوحفذ ( ٓٝ .....غ جُكِ٣ ٍٞؿد هرن ، ٚكحٕ ئٓط٘غ دكؼ ٚجُ ٠جُكحًْ  ٖٓ ٌٕٞ٣ٝمٔحٕ فحقر)..... ٚ
ؾحء ذ ٚكٞٓ ٢مغ آخش ( ًٝزج جُرحتغ عِٔح ً ٣ذكغ جُ ٠جُكحًْ ٓغ جُكِ٣ٝ ، ٍٞرشأ ٖٓ مٔحٕ جُٔؾطشًٝ ، ١زج ًَ ٖٓ
ػِ ٚ٤قن قحٍ  ،أٓ ٝإؾَ ككَ كحٓط٘غ فحقر ٖٓ ٚأخز ُٞٝ ، ٙضؼزس جُكحًْ ٝأٓط٘غ فحقر ٖٓ ٚأخز ٙكحألهشخ جٕ ٛالًٚ
ٓ٘ ٚال ٖٓ جُٔذٝ ، )11( )...... ٕٞ٣هذ ؾحء ك ٢ضزًشز جُلوٜحء (  ُٞ ......أفش ػِ ٠جالٓط٘حع  ،أخز ٙجُكح ًْ ٝقلظ. ُٚ ٚ
كحٕ ضِق ًحٕ ٖٓ جُٔحُي ٝ ، )12( ).....ؾحء ك ٢س٣حك جُٔغحتَ ( ٝ .....ػِ ٠جُٔؾطش ١هرٓٝ ُٚٞغ ػذٓ ٚكحُطِق ٓ٘ٚ
ٓطِوح ً ٝ ، )13 ().....هذ ٝسد ك ٢جُكح ١ٝجٌُر٤ش ك ٢ذحخ ئٓط٘حع ر ١جُكن ٖٓ أخزٓٝ ، ٙح الِ٣ضٓ ٚهر ..... ( ُٚٞجالؾَ
قن ُِٔغِْ جُ ، ٚ٤كحر ج أعوط ٚذحُطؼؿ َ٤أؾرش جُٔغِْ ٓغ ئسضلحع جالػزجس ٝصٝجٍ جُٔٞجٗغ ػِ ٠جُورل ُٞ ،ف ُٚٞجُ٠
()14
،
قو ٚػِ ٠فلطًٔٝ ٚحُ . ٚكحٕ أهحّ ػِ ٠جالٓط٘حع ٖٓ هرل ،ٙهرن ٚجُوحم ٢ػ٘٤ُ ٚوغ ذشجءز جُٔغِْ جُ)..... ٚ٘ٓ ٚ٤
( ٝ .....جٕ ُْ ٣لؼَ جُٔغِْ رُي مذن ٚجُفجًْ ػ٘ٝ ٚذشب جُٔغِْ جُٝ ، )15()..... ٚ٤هذ ؾحء ك٢
ًٔح ؾحء ك ٢جُر٤حٕ
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جُٔـ٘ٝ ٢جُؾشـ جٌُر٤ش أ٣نح ً (  .....كِ٤ضٓ ٚهر .... ُٚٞكحٕ ئٓط٘غ هرن ٚجُكحًْ ٖٓ جُٔغِْ جٍُُٔ ٚ٤غِْ ٝذشتص رٓطٚ٘ٓ ٚ
 ٖٓٝ ، )16().......خالٍ ئعطؼشج ك جُؼرحسجش جُلو٤ٜس جالعالٓ٤س جُٔرغٞهس جػال٣ ٙظٜش ذحٜٗح هذ ضنٔ٘ص ذقٞسز
ٝجمكس ذشجءز رٓس جُٔذ ٖ٣ػ٘ذ قق ٍٞرُي جال٣ذجع ٝضَطف ُّمّ ٍ جُذجتٖ ُطرؼس ٛالى جُؾ٢ء جُز ١ضْ ئ٣ذجػُ ٚكغحذ ٚذؼذ
سكل هر٣ٝ ، ُٚٞرذ ٝإٔ عرد رُي ٣شؾغ جُ ٠جٕ جُذجتٖ ٣ؼذ ُٓخطة ذٜزج جُشكل ٔٓ ،ح ٣وطنٓ ٢ؼ ٚضَط ُك ُِّٔ ٚطرؼس ٛزج
٣طك َّٔ ضرؼس ٛالى
جُخطأ ٛٝ ،زج ٓ ٞٛح ١ؤًذ ػِ ٚ٤كوٜحء جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢أ٣نح ً  ،ئر أٗ٣ ْٜؾ٤ش ٕٝجُ ٠إٔ جُذجبٕ َ ٖٓ ٞٛط
( )17
ف َّذس ؽخـ ذنحػس ُـشك ضغِٜٔ٤ح ك ٢ضحس٣خ ٓؼٝ ، ٖ٤ػ٘ذ
جُؾ٢ء جُز ١سكن ٚدٓ ٕٝرشس
ٝ ،هروح ً ُزُي كَِ ٞط
هحّ جُ ُٔـدس ذح٣ذجػٜح ُكغحخ جُٔغطٞسد كحٕ جالخ٤ش
قِٛ ٍٞزج جُطحس٣خ سكل جُٔغطٞسد ضغِٜٔح د ٕٝػزس ٓؾشٝع  ،ف
 ٞٛجُز٣ ١طكَٔ ضرؼس ٛالًٜح كٛ ٢ز ٙجُكحُس .
أٓح جُطو٘٘٤حش جُٔذٗ٤س كحٜٗح ُْ ضخشؼ ػٖ جالضؿحٛحش جُلو٤ٜس جُٔطوذٓس  ،ئر ٗقص جُٔحدز (  ٖٓ )335جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ٢
جُٔقش ( ١ئرج ضْ ئػزجس جُذجتٖ  ،ضكَٔ ضرؼس ٛالى جُؾ٢ء أ ٝضِلًٔ ، )..... ٚح ٗقص جُلوشز جُػحٗ٤س ٖٓ جُٔحدز (ٖٓ )386
جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُؼشجهٝ ( ٢كٛ ٢ز ٙجُكحُس  ......جُذجتٖ  ٞٛٝجُز٣ ١طكَٔ ضرؼس ٛالى جُؾ٢ء ٖٓ ٝهص جال٣ذجع )......
( ٖٓٝ ، )18خالٍ جُ٘ظش كٛ ٢ز ٖ٣جُ٘ق٣ ٖ٤طنف ذحٜٗٔح ِ٣طو٤حٕ ك ٢جُوحء ضرؼس ٛالى جُؾ٢ء ػِ ٠ػحضن جُذجتٖ جٍر١
سكل ضغِٔ ٚدٓ ٕٝرشس  ،ئال ئٜٗٔح ٣خطِلحٕ ك ٢ضكذ٣ذ جُٞهص جُز ٌٕٞ٣ ١ك ٚ٤جُذجتٖ ٓغإٝالً ػٖ ضك ُّمْ ٍ ضرؼس جُٜالى ،
كرٔوطن ٠جُ٘ـ جُٔقش ٌٕٞ٣ ١جُذجتٖ ٓغإٝالً ػٖ ضَطك ُّمَٔ ضرؼس ٛالى جُؾ٢ء ٖٓ ٝهص ش ٓحّ جالع رجس  ،ذٔ٘٤ح ٌٕٞ٣
جُذجتٖ ذٔوطن ٠جُ٘ـ جُؼشجهٓ ٢غإٝالً ػٖ شَطق ُّمْ ٍ ضرؼس ٛالى جُؾ٢ء ٖٓ ٝهص جال٣ذجع ٗٝ ،ؼطوذ ذحٕ ٓٞهق جُٔؾشع
جُؼشجه٣ ٢ؼذ أكنالً ٖٓ جُٔؾشع جُٔقش ، ١الٕ ذحال١دجع ٣خشؼ جُؾ٢ء ػٖ ق٤حصز جُٔذٝ ٖ٣ضشضلغ ٣ذ ُٙػ٘ٔٓ ، ٚح
٣غطِضّ ػذّ ٓغإ٤ُٝط ٚػٖ رُي جُؾ٢ء ئػطرحسجً ٖٓ ضحس٣خ ئ٣ذجػ.ٚ
أٓح ذخقٞؿ جُٔٞهق جُونحت ٢كِْ ٗؼػش ػِ ٠أقٌحّ هنحت٤س ضؾ٤ش جُ ٠ضطر٤ن ٛزج جالغش جُٔطؼِن ذطك ُّمْ ٍ ضرؼس جُٜالى ،
ذ٤ذ ئٗ ٚئرج غحس ٗضجع ذٜزج جُؾإٔ أٓحّ جُونحء كحٗ٣ ٚطؼ ّٖ٤ػِ ٠جُٔكحًْ ضطر٤ن ٛزج جالغش ٝ ،رُي ئعط٘حدجً ُالضؿحٛحش جُلو٤ٜس
جُٔرغٞهس عِلح ً ٝهروح ً ُِ٘قٞؿ جُطؾش٣ؼ٤س جُٔحسرًشٛح آٗلح ً .

انًطهب الثاَي
اآلثار انًتعهقت بانتعىيض وانفىائذ

ُوذ َطٓ َطش ذ٘ح عِلح ً ذحٕ ُؿٞء جُٔذ ٖ٣جُ ٠ئؾشجءجش ئ٣ذجع جُذ٣ ٖ٣إد ١جُ ٠ئقذجظ آغحس ٓؼ٘٤س ضطؼِن ذحُ٘لوحش ٝجُٜالى ،
ئال أ ٕ جُِؿٞء جُٛ ٠زج جال٣ذجع ال٣وطقش ػ٘ذ ـ د ضشض٤د ٛز ٙج٥غحس ككغد  ،ذَ ٘ٛحى آغحس أخش ٟأ٣نح ً ضطؼِن خجُضجّ
جُذجتٖ ذحُطؼ٣ٞل ع ٕ جُنشس جُز ١أفحخ جُٔذٗ ٖ٣ط٤ؿس ال٣ذجػ ٚجُذًٔ ، ٖ٣ح إٔ جُِؿٞء جُ ٠ئ٣ذجع جُذ ٖ٣جُ٘وذ٣ ١إد١
جُ ٠ضٞهق عش٣حٕ جُلٞجتذ جُطً ٢حٗص ضطشضد ػِ ٠رُي جُذُ ، ٖ٣زج ع٘وغْ ٛزج جُٔطِد جُ ٠كشػٗ ، ٖ٤ط٘ح ٍٝك ٢جُلشع
جال ٍٝئُضجّ جُذجتٖ ذأدجء جُطؼ٣ٞل ٗٝ ،خـؿ جُلشع جُػحُٗ ٢طٞهق عش٣حٕ جُلٞجتذ .

انفرع االول
إنزاو انذائٍ بأداء انتعىيض
مد ٣طنشس جُٔذ ٖ٣ؾشجء ُؿٞت ٚجُ ٠ئ ٣ذجع جُذ ٖ٣جُٔطشضد ذزٓط ٚػ٘ذ ئٓط٘حع جُذجتٖ  -دٓ ٕٝرشس – ػٖ جعط٤لحء رُي
جُذ ٖ٣جُٔؼشٝك ػًِٔ ، ٚ٤ح ُ ٞأد ٟسكل جُذجتٖ ُالعط٤لحء جُ ٠ذوحء جُؾ٢ء جُٔؼشٝك ػِ ٚ٤ؽحؿالً ٌُِٔحٕ جُٔٞؾٞد
كٛ ٚ٤زج جُؾ٢ء ٓٔح أمطش جُٔذ ٖ٣جُ ٠دكغ جُ٘لوحش جُالصٓس الؽـحٍ ٛزج جٌُٔحٕ  ،أً ٝحٗص هر٤ؼس رُي جُؾ٢ء ضوطن٢
ذزٍ ٓرحُؾ ٓؼ٘٤س ُِٔكحكظس ػِٛٝ ، ٚ٤زج ٓٔح ٣إد ١جُ ٠جُكحم جُنشس ذحُٔذٓ ٞٛٝ ، ٖ٣ح ٣غطٞؾد ضؼ٣ٞن ٚػٖ رُي
جُنشس هروح ً ُِو ٞجػذ جُؼحٓس جُغحبدز ك ٢جُلو ٚجالعالًٓ ، ٢وحػذز ( ال مشس ٝال مشجس ) ٝهحػذز ( جُنشس ٣ضجٍ )
(ٝ ، ) 19ذٔوطنحٛح ُِ٣ضّ جُذجتٖ ذطؼ٣ٞل جُٔذ ٖ٣ػٖ ؾٔ٤غ ٛز ٙجألمشجس ٛٝ ،زج ٓح ٘٣حد ١ذ ٚجُلو ٚجُٔذٗ ٢أ٣نح ً  ،ئر
٣زٛد كوٜحت ٚجُٝ ٠ؾٞخ ه٤حّ جُذجتٖ ذطؼ٣ٞل جُٔذ ٖ٣ػٔح ُكو ٕ ّ ٚمشس ٗط٤ؿس ُالٓط٘حع ػٖ ئعط٤لحء جُذ ٖ٣دٝ ٕٝؾٚ
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قن ( ٣ٝ ، )20القع كٛ ٢زج جُقذد ذحٕ جُض جّ جُذجتٖ ذٜزج جُطؼ٣ٞل ٣ؼذ أٓشجً ّ التٔح ً ُوٞجػذ جُٔغإ٤ُٝس جُٔذٗ٤س  ،ئر ضوّٞ
ٛز ٙجُٔغإ٤ُٝس ػِ ٠أسًحٜٗح جُػالغس جُٔطٔػِس ذحُخطأ ٝجُنشس ٝجُؼالهس جُغرر٤س ذٜٔ٘٤ح ٣ٝ ،طٔػَ س ًٖ جُخطأ ذحٓط٘حع
جُذجتٖ ػٖ ئعط٤لحء جُذ ٖ٣دٝ ٕٝؾٞد عرد ٓؾشٝع ُالٓط٘حع  ،جٓح جُنشس ك٣ ٜٞطٔػَ ذٔح ُكن جُٔذ ٖٓ ٖ٣خغحسز ٓٝح
هس جُغرر٤س ذٜٔ٘٤ح ٝأٌٖٓ جُٔذٖ٣
كحضً ٖٓ ٚغد ٝ ،ػ٘ذتز كحرج ًحٕ ٛزج جُنشس ٗحضؿح ً ػٖ رُي جالٓط٘حع ضكووص جُؼال
ٓطحُرس جُذجتٖ جُٔٔط٘غ ػٖ جال عط٤لحء ذحُطؼ٣ٞل ػٖ رُي جُنشس ٝ ،كٛ ٢زج جُقذد ٣و ٍٞأقذ جُؾشجـ ( إٔ ٓغِي
جُذجتٖ ػِٛ ٠زج جُ٘ك٣ ٞؼذ خطأ ٝٝ ،كنجً ُِوٞجػذ جُؼحٓس ك ٢جُٔغإ٤ُٝس جُطوق٤ش٣س ًَ خطأ عرد مشسجً ُِـ٤ش ِ٣ضّ ٖٓ
ئسضٌر ٚذحُطؼ٣ٞل . )21( )..........
أٓح ذحُ٘غرس جُٞٓ ٠هق جُطؾش٣ؼحش جُْ دٗ٤س ك٤القع ذحٕ جُٔؾشع جُٔقش ١هذ هٖ٘ ٛزج جالغش ذٔوطنٗ ٠ـ جُٔحدز
( ٖٓ )335هحٗ ٚٗٞجُٔذٗٝ ٢جُطٗ ٢قص ( ئرج ضْ ئػزجس جُذجتٖ  .....أفرف ُِٔذ ٖ٣جُكن ك ٢ئ٣ذجع جُؾ٢ء ػِٗ ٠لوس
جُذجتٖ ٝجُٔطحُرس ذطؼ٣ٞل ٓح أفحذ ٖٓ ٚمشس )  ،أٓح جُٔؾشع جُؼشجه ٢كح ٕٞ٣ ُْ ٙسد ٗـ ٣ؾ٢س ك ٚ٤جُ ٠ضكون ٛزج
جالغش جُٔطؼِن ذحُطؼ٣ٞل  ،ئر ؾح ء ٗـ جُٔحدز (  ٖٓ )2/386جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢خحُ٤ح ً ٖٓ أ٣س ئؽحسز ُٜزج جألغش ٣ٝ ،ؼذ
ٛزج ٗوـجً ضؾش٣ؼ٤ح ً ٘٣رـ ٢ضالك ٚ٤ػٖ هش٣ن ئ٣شجد كوشز ضؼحُؿٝ ، ٚسؿْ ٛزج جُ٘وـ جُطؾش٣ؼ ٢ئال جٗ ٌٖٔ٣ ٚجُٞفٍٞ
جُ ٠ضطر٤ن ٛزج جالغش ػٖ هش٣ن جُِؿٞء جُ ٠جُوٞجػذ ٝجُ٘قٞؿ جُؼحٓس جُٔطؼِوس ذحُطؼ٣ٞل ًٔ ،ح كٗ ٢ـ جُٔحدز
( ٖٓ )204جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُؼشجهٝ ٢جُط ٢ؾحء كٜ٤ح ( ًَ ضؼذ ٣ق٤د جُـ٤ش ذأ ١مشس آخش ؿ٤ش ٓح رًش ك ٢جُٔٞج د
جُغحذوس ٣غطٞؾد جُطؼ٣ٞل ) ٝ ،جُلوشز جال ٖٓ ٠ُٝجُٔحدز ( ٖٓ ) 207جُوحٗ ٕٞرجشٝ ٙجُطٗ ٢قص ( ضوذس جُٔكٌٔس
جُطؼ٣ٞل ك ٢ؾٔ٤غ جالقٞجٍ ذوذس ٓح ُكن جُٔطنشس ٖٓ مشس ٓٝح فجضً ٖٓ ٚغد ذؾشه إٔ ٛ ٌٕٞ٣زج ٗط٤ؿس هر٤ؼ٤س
ُِؼَٔ ؿ٤ش جُٔؾشٝع ) ًٝزُي ٓح ؾحء ذ٘ـ جُلوشز جال ٖٓ ٠ُٝجُٔحدز (ٛ ٖٓ )216زج جُوحٗ ٕٞأ٣نح ً  ،ئر َطَ ٝطس َطد كٜ٤ح ( ال
مشس ٝالمشجس . ).....
أٓح جُونحء ك٤القع ٖٓ خالٍ ذؼل أقٌحٓ ٚذحٕ جُْ قحًْ هذ أًذش ػِ ٠قن جُٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞل ػٖ جُنشس جُ٘حضؽ
ػٖ جُخطأ ٝ ،كٛ ٢زج جُغ٤حم هنص ٓكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ذحقذ أقٌحٜٓح (  .....ئر جُٔغحءُس ذحُطؼ٣ٞل الضو ّٞػِ٠
جُنشس ككغد ذَ ٣طؼً ٖ٤زُي غرٞش ٝهٞع جُخطأ ًٔ ، )22( )......ح ؾحء ك ٢قٌْ آخش ُِٔكٌٔس رجضٜح (  ....إٔ
جُطؼ٣ٞل جالضلحه – ٢قٌٔ ٚك ٢رُي قٌْ جُطؼ٣ٞل جُونحت – ٢ال٣ؿٞص جُونحء ذ ٚئال ئرج ضٞجكشش جسًحٕ جُٔغإ٤ُٝس
ٖٓ خطأ ٝمشس ٝػالهس عرر٤س هروح ً ُِوٞجػذ جُؼحٓس ٛٝ ، )23( ).....زج ٓ ٞٛح عحس ػِ ٚ٤جُونحء ك ٢جُؼشجم أ ٣نح ً  ،ئر
ؾحء ك ٢أقذ أ قٌحّ ٓكٌٔس ئ عطث٘حف ذـذجد  /جُشفحكس جالضكحد٣س( ٝ ......ضؿذ جُٔكٌٔس ذحٕ جُٔطحُرس ذحٍ ضؼ٣ٞل ػٖ
جُنشس جُٔؼ٘ٝ ١ٞجُٔحد ١ال ع٘ذ ُ ٖٓ ٚجُوحٗٝ ٕٞرُي الٗطلحء جُؼالهس جُغرر٤س ذ ٖ٤جُلؼَ ٝجُنشس ًٔ ، )24( ).....ح
ؾحء ك ٢قٌْ آخش ُٔكٌٔس جُطٔ٢٤ص جالضكحد٣س (  .....جُطؼ٣ٞل ػٖ جُلؼَ جُنحس ٣ؾَٔ ٓح ُكن جُٔطنشس ٖٓ مشس
ُ١ضّ جُذجتٖ ذطؼ٣ٞل
ٓٝح كحضً ٖٓ ٚغد ٕض٤ؿس جُؼَٔ ؿ٤ش جُٔؾشٝع ٝ ، )25( ) .....ذٔوطن ٠جالقٌحّ جُغحُق رًشٛح ُ
الٕ جُذجتٖ ٣ؼذ ُٓخطة ذٜزج جالٓط٘حع
جُٔذ ٖ٣ػٔح ُكو ٖٓ ٚمشس ؾشجء جالٓط٘حع ػٖ ئعط٤لحء جُذ ٖ٣دٝ ٕٝؾ ٚقن ،
ٝذزُي ضطكون ٓغإ٤ُٝط ٚجُٔذٗ٤س جُٔٞؾرس ُِطؼ٣ٞل ػٖ جُنشس جُ٘حضؽ ػٖ ٛزج جالٓط٘حع .

انفرع انثاَي
تىقف سرياٌ انفىائذ

ػ٘ذٓح ٣شكل جُذجتٖ – دٓ ٕٝغٞؽ ٓور - ٍٞئعط٤لحء جُٔرِؾ جُ٘وذ ١جُٔؼشٝك ػِ ٖٓ ٚ٤جُٔذًٝ ٖ٣حٕ ٛزج جُٔرِؾ ٓ٘طؿح ً
ُِلٞجتذ كحٕ طس٣حٕ ٛز ٙجُلٞجتذ ٣طٞهق ٝ ،كٛ ٢زج جُقذد الذذ جٕ ٗؾ٤ش ٘ٛح جذطذجءجً جُ ٠جٕ ضكون ٛزج جالغش جُٔطٔػَ ذطٞهق
عش٣حٕ جُلٞجتذ ئٗٔح ٘٣كقش ك ٢دجتشز جٍ هحٗ ٕٞككغد د ٕٝجُلو ٚجالعالٓ ،٢الٕ جُلٞجتذ ضؼذ ٖٓ جُش ذح جُز ١ضكشٓٚ
جُؾش٣ؼس جالعالٓ٤س أفالً ،ئٗطالهح ً ٖٓ ه ُٚٞعركحٗٝ ٚضغ جُٝ (٠أقَ هللا جُر٤غ ٝقشّ جُشذح )(ًٝ،)26زُي ه ُٚٞعركحٗ ٚػض
ٝؾَ( ٝأخز ْٛجُشذح ٝهذ ٜٗٞج ػ٘ ، )27() ٚئمحكس ُِؼذ٣ذ ٖٓ جال٣حش جُوشآٗ٤س جُٔرحسًس جُط ٢ضإًذ ػِ ٠ضكش ْ٣جُشذح ُٔ ،ح
٣غرر ٖٓ ٚجمشجس ئؾطٔحػ٤س ٝئهطقحد٣س ضنش ذٌ٤حٕ جُٔؿطٔغ (ُ ،) 28زج كال ٝؾٞد ُِلٞجتذ كٜ٤ح ،أ ٓح جُوحٗ ٕٞك٤ؿ٤ض جُطؼحَٓ
ذحُلحتذز أفالً ٝ ،جٕ ًحٗص ذ٘غد ٓكذدز عِلح ً  ،ئر ضؼذ جُلٞجتذ ٖٓ جالقٌحّ جُط ٢ض ٠ُٞجُٔؾشع ض٘ظٜٔ٤ح ( ُٝ ،) 29زُي ٗؿذ
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ذحٕ جُلو ٚجُٔذٗ٣ ٢ؾ٤ش جُ ٠ئٗوطحع عش٣حٕ جُلٞجتذ ػ٘ذ سكل جُذجتٖ دٓ ٕٝرشس ئعص٣لحء جُٔرِؾ جُ٘وذ ١جُٔؼشٝك ػِٚ٤
(ٝ ،) 30رٍى ذحػطرحس جٕ ٛزج جالٗوطحع ٣ؼذ أقذ جالغحس جُٔطشضرس ػِ ٠ئضخحر ئؾشجءجش ػشك ٝئ٣ذجع جُذ ٖ٣جُ٘وذ ١جُز١
ئٓط٘غ جُذجتٖ ػٖ ئعط٤لحت ٚدٝ ٕٝؾ ٚقن (ٝ ، )31كٛ ٢زج جُغ٤حم ٣زًش ؾحٗد ٖٓ جُلو٣ ( ٚوق عش٣حٕ جُلٞجتذ جُوحٗ٤ٗٞس أٝ
(32
جالضلحه٤س ئرج ًحٕ جُذٓ ٖ٣ـالً ُلحتذز ٝجُكٌٔس ٖٓ رُي غرٞش ضؼ٘ص جُذجتٖ ُٝزُي  ٖٓ ٌٕٞ٣جُؼذٍ ٝهق عش٣حٕ جُلٞجتذ )
) ٛٝ ،زج ٓح عحسش ػِ ٚ٤جُطو٘٘٤حش جُٔذٗ٤س ج٣نح ً  ،ئر ٗقص جُٔحدز ( ٖٓ )335جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُٔقش ( ١ئرج ضْ ئػزجس
جُذجتٖ ٝ .....هق عش٣حٕ جُلٞجتذ ًٔ )...ح ؾحء فٗ ١ـ جُلوشز جُػحٗ٤س ٖٓ جُٔحدز (  ٖٓ ) 386جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُؼشجه٢
(ٝكٛ ٢ز ٙجُكحُس ٣ ....نف عش٣حٕ جُلٞجتذ  ٖٓٝ )....خالٍ جُ٘ظش كٛ ٢ز  ٖ٣جُ٘ق٣ ٖ٤طنف ذحٜٗٔح ِ٣طو٤حٕ ٖٓ ؾٜس
جُكٌْ جُٞجسد كٜٔ٤ح ٝجُٔطٔػَ ذطٞهق عش٣حٕ جٍ كٞجتذ ،ئال جٜٗٔح ٣خطِلحٕ ٖٓ ؾٜس ضكذ٣ذ جُٞهص جُز٣ ١كقَ كٛ ٚ٤زج
جُطٞهق  ،كرٔوطل ٟجُ٘ـ جُٔـس٣ ١طٞهق عش٣حٕ جُلٞجتذ ٖٓ جُٞهص جُز٣ ١طْ ك ٚ٤ئػزجس جُذجتٖ ذحعط٤لحء د ٚ٘٣جُ٘وذ، ١
ك ٢ق٣ ٖ٤وق عش٣حٕ جُلٞجتذ ذٔوطن ٠جُ٘ـ جُؼش جه٘ٓ ٢ز ٝهص قق ٍٞجال٣ذجع ٝ ،ذزُي  ٌٕٞ٣جُٞهص جُز٣ ١طٞهق كٚ٤
عش٣حٕ جُلٞجتذ ك ٢ظَ جُطؾش٣غ ج ُٔقش ١أعرن ٖٓ جُٞهص جُز٣ ١طٞهق ك ٚ٤عش٣حٜٗح ك ٢ظَ جُطؾش٣غ جُؼشجه ، ٢ال ٕ
جألػزجس ١هغ كٓ ٢شقِس عحذوس ػِٓ ٠شقِس جال٣ذجع ٝ ،ذزُي ٞٓ ٌٕٞ٣هق جُٔؾشع جُٔقش ١كٛ ٢زج جُقذد أًػش
ٓالتٔس ُٔرحدب جُؾش٣ؼس جالعالٓ٤س جُٔطؼِوس ذطكش ْ٣جُشذح  ،الٕ ٓوذجس جُلٞجتذ جُٔغطوطؼس ٖٓ جُٔذٝ ٖ٣كوح ً ُِ٘ـ
جُٔقش ١ع ٌٕٞ٤أمٍ ّ ٕ ٓوذجس جُلٞجتذ جُٔغطوطؼس ٝكوح ً ُِ٘ـ جُؼشجهٗ ٢ط٤ؿس ُطٞهق عش٣حٜٗح ٝكوح ً ُِ٘ـ جال ٍٝك٢
ضحس٣خ أعرن ٖٓ جُطحس٣خ جُز ١جػطٔذ ٙجُ٘ـ جُػحٗٝ ، ٢ذحُٖض٤ؿس  ٌٕٞ٣قٌْ جُ٘ـ جُٔقش ١أكنَ ٖٓ جُ٘ـ جُؼشجه، ٢
ئعط٤لحء د ٞٛ ٚ٘٣جُٞهص جُٔؼطٔذ ُطٞهق
ُزج ٗذػ ٞجُٔؾشع جُؼشجه ٢جُ ٠ضؼذ ِٚ٣ػٖ هش٣ن ؾؼَ ئٗزجس جُذجتٖ ذٞؾٞخ
عش٣حٕ جُلٞجتذ ذذالً ٖٓ ٝهص جال٣ذجع ٗٝ ،ؼطن د جٕ ٖٓ جالكنَ ف٤حؿس ٗـ جُلوشز جُػحٗ٤س ٖٓ جُٔحدز ( ) 386ػِ٠
ٛ ١ز ٙجُكحُس ضٌٗ ٕٞلوحش جال٣ذجع ػِ ٠جُذجتٖ  ٞٛٝجُز٣ ١طكَٔ ضرؼس ٛالى جُؾ٢ء ٖٓ ٝهص جال٣ذجع ،
جُ٘ك ٞجالضٝ ( ٢ف
٣ٝطٞهق عش٣حٕ جُلٞجتذ ٖٓ ٝهص ئٗزجس جُذجتٖ ذٞؾٞخ ئعط٤لحء د.) ٚ٘٣
أٓح ذخقٞؿ جُٔٞهق جُونحت ٢ك٤القع ذحٕ ذؼل جقٌحّ جُٔكحًْ هذ هروص ٛزج جالغش جُٔطؼِن ذطٞهق عش٣حٕ جُلٞجتذ
ػٖ جُذ ٖ٣جُ٘وذٝ ، ١كٛ ٢زج جُقذد هنص ٓف ًٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ذحقذ ٟجقٌحٜٓح ( ٓط ٠أٝدػص جُكٌٓٞس جُٔوحذَ
جُز ١هذس ٙجُخر٤ش ُالسك جُٔطِٞخ ٗضع ٌِٓ٤طٜح ُِٔ٘لؼس جُؼحٓس كحٗ ٚال٣ؿد ك ٢رٓطٜح ٖٓ ضحس٣خ ٛزج جال٣ذجع أ٣س كٞجتذ
ػٖ ٛزج جُٔوحذَ  ....الٕ جُلٞجتذ جٗٔح ٣ون ٠ذٜح ك ٢جُذ ٕٞ٣جُكحُس جُط٣ ٢كقَ جُطأخ٤ش ك ٢جُٞكحء ذٜح ذال قن  ،أ ٝجُذٕٞ٣
جُٔإؾِس ئرج جضلن ػِ ٠رُي .) 33( ).....
أٓح ذحُ٘غرس ُِونحء ك ٢جُؼشجم ك٤القع ذحٕ ٓكٌٔس جُطٔ٤٤ض جالضكحد٣س سؿْ ئفذجسٛح ُِؼذ٣ذ ٖٓ جالقٌحّ جُونحت٤س
جُٔطؼِوس ذؾشٝه ئعطكوحم جُلٞجتذ جُوحٗ٤ٗٞس ( ، ) 34ئال جٗٗ ُْ ٚؼػش ػِ ٠قٌْ هنحت٣ ٢ؾ٤ش فشجقس جُ ٠ضٞهق عش٣حٕ
جُلٞجتذ ؾشجء ئ٣ذجع جُٔذُِ ٖ٣ذ ٖ٣جُ٘وذٍٝ ، ١رُي كِ ٞئكطشم٘ح ققٗ ٍٞضجع جٓحّ جُونحء ق ٍٞضٞهق عش٣حٕ ٛز ٙجُلٞجتذ
كحٗ٣ ٚطؼ ٖ٤ػِ ٠جُٔكٌٔس إٔ ضكٌْ ذطٞهق عش٣حٜٗح هروح ً ُِ٘قٞؿ جُطؾش٣ؼ٤س جُٔحس رًشٛح عِلح ً ٝ ،كنالً ػٖ رُي كحٕ
ضكون ٛزج جالغش جُٔطؼِن ذطٞهق عش٣حٕ جُلٞجتذ  ٌٖٔ٣جُٞف ٍٞجُ ٚ٤أ٣نح ً ػٖ هش٣ن جُٔل ّٜٞجُٔخحُق ُرؼل جالقٌحّ
جُقحدسز ػٖٛح  ،ئر ؾحء ك ٢أقذ ٛز ٙجالقٌحّ ( ئ٣ذجع جُذُ ٖ٣ذٓ ٟكٌٔس جُرذجءز ذـ٤س سكغ جُكؿض ػٖ أسفذز جُٔذ ٖ٣ك٢
جُٔقحسف ال٣ؼطرش ٝكحء ُِذٝ ٖ٣الٞ٣هق عش٣حٕ جُلحتذز جُوحٗ٤ٗٞس )(ٝ ، )35ذكغد جُٔل ّٜٞجُٔخحُق ُٜزج جُكٌْ كحٕ ئ٣ذجع
جُذ ٖ٣ئرج ًحٕ هذ ؾش  ٟذقٞسز فك٤كس ٝػِٗ ٠ك٣ ٞؼذ كٛ ٚ٤زج جال٣ذجع ٝكحءجً ُِذ ٖ٣كؼ٘ذتز ٣طٞهق عش٣حٕ ضِي جُلٞجتذ
كٛ ٢ز ٙجُكحُس .

انخاتًت -:
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ُوذ ضر ّ ٖٓ ٕ٢خالٍ جُرف ظ ٓذ ٟجال٤ٔٛس جُوحٗ٤ٗٞس أل غحس ئ٣ذجع جُذٝ ، ٖ٣ذؼذ دسجعس ٓغطل٤نس ُٜح ٖٓ جُ٘حق٤س جُلو٤ٜس
جُٔذٗ٤س ٓٝوحسٗطٜح ذٔٞهق جُلن  ٙجالعالّ ٝ ١جُٞهٞف ػِ ٠جُ٘قٞؿ جُطؾش٣ؼ٤س جُٔ٘ظٔس ُٜح ٝذؼل جالضؿحٛحش
جُونحت٤س جصجءٛح كوذ ضٞفِ٘ح جُ ٠ؾِٔس ٖٓ جُ٘طحتؽ ٝجُطٞف٤حش ٗزًش أٜٔٛح ٝػِ ٠جُ٘ك ٞجالض-: ٢
جُٔطشضد ػِٛ ٠زج
ز
ُ -1وذ أًذ جُلوس ٝجُطؾش٣غ جُٔذٗ ٖ٤٤ػِ ٠ضَطك ُّمَٔ جُذجتٖ ُ٘لوحش ئ٣ذجع جُذ ٖ٣ذحػطرحس ٙأغشجً ٖٓ جالظ جس
جال٣ذجع جُكحفَ ٗط٤ؿس أل ٓط٘حع جُذجتٖ دٓ ٕٝرشس ػٖ ئعط٤لحء جُذ ٖ٣جُٔؼشٝك ػٌِ٣ ُْٝ ، ٚ٤طق جُٔؾشع ذحُ٘ـ ػِ٠
ٛزج جالغش ك ٢ظَ جُوٞجػذ جُؼحٓس ككغد  ،ذَ أٝسد جُ٘ـ ذؾأٗ ٚك ٢ذؼل هٞجٗ ٚ٘٤جُخحفس أ٣نح ً ًٔ ،ح  ٞٛجُكحٍ ك٢
هحٗ ٕٞئ٣ؿحس جُؼوحس ذخقٞؿ د ٖ٣ج الؾشز جُٔغطكوس جُط ٢أٝدػٜح جُٔغطأؾش ُكغحخ جُٔإؾش ؾشجء ئٓط٘حػ ٚػٖ
ئعط٤لحتٜح ،ئر ٣طكَٔ جالخ٤ش كٛ ٢ز ٙجُكحُس جُٔقحس٣ق جُالصٓس ُالٗزجس ٝجال٣ذجع جُكحفَ ًٔ ،ح هرن جُونحء ذأقٌحٓٚ
ٛزج جالغش أ٣نح ً .
ُ -2وذ أؽحس جُلوٜحء جُٔغِٔ ٕٞذؼرحسجض ْٜجُقش٣كس جُ ٠جالغش جُٔطؼِن خضَطك ُّمَٔ جُذجتٖ ُطرؼس ٛالى جُؾ٢ء جُز ١ضْ ئ٣ذجػٚ
ُكغحذ ٚذغد ئٓط٘حػ ٚدٓ ٕٝرشس ػٖ ئعط٤لحتٛٝ ، ُٚ ٚزج ٓ ٞٛح رٛد جُ ٖٓ ًَ ٚ٤جُلوٝ ٚجُطؾش٣غ جُٔذٗ ٖ٤٤أ٣نح ً  ،أٓح
ذخقٞؿ ٓٞهق جُونحء كِْ ٗؼػش ػِ ٠قٌْ هنحت٣ ٢طرن ٛزج جالغش جُٔطؼِن ذصَطق ُّمْ ٍ ضرؼس جُٜالى  ،ئال جٗ ُٞ ٚأكطش م٘ح
ققٗ ٍٞضجع ذٜز ج جُؾإٔ أٓحّ جُونحء كحٗ٣ ٚطؼ ٖ٤ػِ ٠جُٔكٌٔس إٔ ضكٌْ ذحُضجّ جُذجتٖ ذصَط ق ُّمْ ٍ ضرؼس جُٜالى ٝٝهٞػٜح
ػِ ٚ٤جعط٘حدجً جُ ٠جُ٘قٞؿ جُطؾش٣ؼ٤س جُٔ٘ظٔس ُزُي .
٣ -3كن ُِٔذ ٖ٣إٔ ٣طحُد جُذجتٖ ذحُطؼ٣ٞل ػٖ جُنشس جُز ١أفحذٗ ٚط٤ؿس ال٣ذجع جُذٝ ، ٖ٣ئرج ًحٕ جُن جٗ ٕٞجُٔذٗ٢
جُٔقش ١هذ أؽحس فشجقس جُ ٠قن جُٔذ ٖ٣كٓ ٢طحُرط ٚذٜزج جُطؼ٣ٞل  ،ئال جٗٝ ٚؾذٗح ذحٕ جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُؼشجه ٢هذ
ؾحء خحُ٤ح ً ٖٓ جالؽحسز جُٛ ٠زج جالغش ٓ ٞٛٝ ،ح ٣ؼذ ٗوقح ً ضؾش٣ؼ٤ح ً ٘٣رـٓ ٢ؼحُؿطُٝ ، ٚك ٖ٤ضالكٛ ٢زج جُ٘وـ ٖٓ هرَ
جُٔؾشع جُؼشجه ٢كحٕ ضكون ٛزج جالغش جٍٓطؼِن ذحُطؼ٣ٞل  ٌٖٔ٣جُٞف ٍٞجُ ٚ٤ػٖ هش٣ن ضطر٤ن جُ٘قٞؿ جُطؾش٣ؼ٤س
جُٔذٗ٤س جُط٘ٓ ٢ؼص ػٔٓٞح ً جالمشجس ذحُـ٤ش ٝأٝؾرص جُطؼ٣ٞل ػ٘ٝ ، ٚرُي كنالً ػٖ ضطر٤ن جُوٞجػذ جُؼحٓس جُغحتذز ك٢
جُلو ٚجالعالٓٝ ٢جُٔطؼِوس ذؼذّ ؾٞجص جُكحم جُنشس أفالً ٝٝؾٞخ ئصجُط ، ٚئر ضؼذ ٛز ٙجُوٞجػذ ٖٓ جُٔقحدس جُشعٔ٤س
ُِوحٗٔٓ ٕٞح ٣طٞؾد ٓؼ ٚػِ ٠جُٔكٌٔس ضطر٤وٜح ػ٘ذ كوذجٕ جُ٘ـ جُطؾش٣ؼٝ ٢جٗطلحء جُؼشف .
 -4ئرج ًحٕ ًَ ٖٓ جُوحٗ ٖ٣ٕٞجُٔذٗ ٖ٤٤جُٔقشٝ ١جُؼشجهِ٣ ٢طو٤حٕ كٝ ٢ؾٞخ ضٞهق عش٣حٕ ج ُلٞجتذ ػ٘ذ ئٓط٘حع جُذجتٖ
دٓ ٕٝرشس ػٖ ئعط٤لحء جُذ ٖ٣جُ٘وذ ١جُٔؼشٝك ػِ ، ٚ٤ئال إٔ ٓٞهق ٛز ٖ٣جُوحٗٓ ٖ٣ٕٞخطِق ذؾإٔ ضكذ٣ذ جُٞهص جُز١
٣طٞهق ك ٚ٤عش٣ح ٜٗح  ،كرْ هطن ٠جُ٘ـ جُٔقش٣ ١طٞهق عش٣حٕ جُلٞجتذ ٖٓ ٝهص ئػزجس جُذجتٖ ذحالعط٤لحء  ،ك ٢قٖ٤
٣طٞهق عش٣حٜٗح ذٔوطن ٠جُ٘ـ جُؼشجهٝ ٖٓ ٢هص جال٣ذجع ٝذزُي  ٌٕٞ٣ضحس٣خ ضٞهق عش٣حٕ جٍ كٞجتذ ذٔوطن ٠جُ٘ـ
جُٔقش ١أعرن ٖٓ ضحس٣خ ضٞهلٜح ذٔوطن ٠جُ٘ـ جُؼشجهٗٝ ، ٢ؼطوذ ٖٓ ؾحٗر٘ح ذحٕ ٓٞهق جُٔؾشع جُٔقش٣ ١ؼذ ٞٛ
جالكنَ  ،الٗ٣ ٚإد ١جُ ٠جُطوِٓ ٖٓ َ٤وذجس جُلٞجتذ جُٔغطوطؼس ٖٓ جُذ ٖ٣جُ٘وذٝ ١ذحُطحُ ٢ك ٜٞأًػش ٓالتٔس ُٔرحدب
جُؾش٣ؼس جالعالٓ٤س جُوحتٔس ػِ ٠ضكش  ْ٣جُشذح خالكح ً ُِ٘ـ جُؼشجهُٝ ، ٢زُي ٗذ ػ ٞجُٔؾشع جُؼشجه ٢جُ ٠ضؼذ َ٣جُقهشز
جُػحٗ٤س ٖٓ جُٔحدز ( ٖٓ )386جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢ذخقٞؿ ضكذ٣ذ جُٞهص جُز٣ ١طٞهق ك ٚ٤عش٣حٕ جُلٞجتذ ٝ ،رُي ػٖ هش٣ن
جالػطذجد ذحُٞهص جُز٣ ١طْ ك ٚ٤ئٗزجس جُذجتٖ ذٞؾٞخ ئعط٤لحء د ٚ٘٣جُ٘وذ ١ذذالً ٖٓ ٝهص جال٣ذجع جُٞجسد ك ٢جُ٘ـ جُكحُ٢
ٝ ،رُي ُِطوِٓ ٖٓ َ٤وذجس جُلحتذز جُٔغطوطؼس ٝػِٗ ٠ك٣ ٞغح٣ش ٓرذأ ضكش ْ٣جُشذح ك ٢جُلو ٚجالعالٓٗٝ ، ٢ش ٖٓ ٟجالكنَ
إٔ ضؿش ١ف٤حؿس ٛز ٙجُلوشز ػِ ٠جُ٘ك ٞجالضٝ ( ٢كٛ ٢ز ٙجُكحُس ضٌٗ ٕٞلوحش جال٣ذجع ػِ ٠جُذجتٖ  ٞٛٝجُز٣ ١طكَٔ
ضرغز ٛالى جُؾ٢ء ٖٓ ٝهص جال٣ذجع ٣ٝ ،طٞهق عش٣حٕ جُلٞجتذ ٖٓ ٝهص ئٗزجس جُذجتٖ ذٞؾٞخ ئعط٤لحء د.) ٚ٘٣
ُ -5وذ ؾحء ٓٞهق جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُٔقشٓ ١خطِلح ً ػٖ جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُؼشجه ٖٓ ٢ق٤ع ضكذ٣ذ جُٞهص جُز ١ك٣ ٚ٤طكَٔ
جُذجتٖ ضرؼس ٛالى جُؾ٢ء جُز ١سكن ٚدٓ ٕٝرشس  ،كرٔوطن ٠جُ٘ـ جُٔقش٣ ١طكَٔ جُذجتٖ ضرؼس ٛالى جُؾ٢ء ٖٓ
ٝهص قق ٍٞجالػزجس  ،ذٔ٘٤ح ٣طكْ ٍ جُذجتٖ ضرؼس جُٜالى ذٔوطن ٠جُ٘ـ جُؼشجهٝ ٖٓ ٢هص قق ٍٞجال٣ذجع ٗٝ ،ؼطوذ
ذحٕ ٓٞهق جُٔؾشع جُؼشجه٘ٛ ٢ح ٣ؼذ  ٞٛجالكنَ  ،الٕ جال٣ذجع  ٞٛئؾشجء ٣إد ١جُ ٠خشٝؼ جُؾ٢ء ػٖ ق٤حصز جُٔذٖ٣
ُ ،زج كحٕ جُٔ٘طن ٝجٍػذجُس ٣ون٤حٕ ذؼذّ ٓغإ٤ُٝس جُٔذ ٖ٣ػٔح هذ ٣ق٤د جُؾ٢ء ٖٓ ٛالى ج ٝضِق ذؼذ ئ٣ذجػُ ٚخشٝؾٚ
ػٖ ق٤حصض ٚأفالً .
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ٗ -6ذػ ٞجُٔؾشع جُؼشجه ٢جُ ٠ئ٣شجد كوشز ؾذ٣ذز ك ٢جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢ضؾ ٢س فشجقس جُ ٠قن جُٔذ ٖ٣كٓ ٢طحُرس ج ُذجتٖ
ٝ ،رُي ُطالك ٢جُ٘وـ
ذحُطؼ٣ٞل ػٖ جُنشس جُ٘حضؽ ػٖ ئٓطٖ جػ ٚذال ٓرشس ػٖ ئعط٤لحء جُذ ٖ٣جُٔؼشٝك ػِٚ٤
جُطؾش٣ؼ ٢جُكحفَ ُٝوطغ جالؾطٜحدجش جُط ٢هذ ضػٞس ذؾإٔ ٛزج جُكن ذحػطرحس جٕ ٖٓ ُ٣طحُِد ذٜزج جُطؼ٣ٞل ٘ٛح ٞٛ
ك ٝكحت ٚػِ ٠جُذجتٖ ٗٝ ،ؼطوذ إٔ ٖٓ جالكنَ ئدسجؼ ٛز ٙجُلوشز مٖٔ جُٔحدز ( ٖٓ )386رُي جُوحٕٗٞ
جُٔذ ٖ٣جُز ١ػ َطَطش َط
ٌُٜٗٞح ضطؼِن ذٔؼحُؿس آغحس ئ٣ذجع جُذٝ ، ٖ٣رُي ػِ ٠ؿشجس ٓح رٛد جُ ٚ٤جُٔؾشع جُٔقش ١ك ٢هحٗ ٚٗٞجُٔذٗ. ٢

انهىايش -:
 -1سجؾغ ك ٢جُلو ٚجالعالٓ ٢جالٓحّ أذ ٞجُكغٖ ػِ ٢ذٖ ٓكٔذ ذٖ قر٤د جُٔح ٝجسد ،١جُكح ١ٝجٌُر٤ش  ،جُؿضء جُغحذغ ،
دجس جُلٌش ُِطرحػس ٝجُٖؽش ٝجُطٞص٣غ  ،ذ٤شٝش – ُر٘حٕٛ1424 ،ـ ، ّ2003 ،ؿ ، 91ق٤ع ؾحء ك ... ( ٚ٤كحٕ أهحّ
ػِ ٠جالٓط٘حع ٖٓ هرن ، ٚهرن ٚجُوحم ٢ػ٘ٝ . ).... ٚكٛ ٢زج جُٔؼ٘ٗ ٠لغ ٚأٗظش أ٣نح ً جُؾ٤خ ػِ ٢ذٖ جُكغٖ
جٌُشً ، ٢ؾحٓغ جُٔوحفذ ك ٢ؽشـ جُوٞجػذ  ،جُؿضء جُخحٓظ  ،جُطرؼس جُػحٗ٤س  ،عطحسز – هْ ٓ ،إعغس جٍ جُر٤ص (ع)
الق٤حء جُطشجظ جُؼشذٛ1414 ، ٢ـ  ،ؿ ، 39ق٤ع ؾحء كٓٝ ( ٚ٤غ جُكِ٣ ٍٞؿد هرن ، ٚفجٕ أٓط٘غ دكؼ ٚجُ ٠جُكحًْ
 . )....جُؼالٓس جُكِ ، ٢شرًشز جُلوٜحء  ،جُؿضء جُػحُع ػؾش  ،جُطرؼس جال ، ٠ُٝعطحسز – هْ ٓ ،إعغس جٍ جُر٤ص ( ع)
الق٤حء جُطشجظ  ،هْ ٛ1423 ،ـ  ،ؿ  . 24جُؾ٤خ جقٔذ جُقح ، ١ٝذِـس جُغحُي الهشخ جُٔغحُي  ،جُؿضء جُػحُع ،
جُطرؼس جال، ٠ُٝدجس جٌُطد جُؼِٔ٤س  ،ذ٤شٝش– ُر٘حٕ ٛ1415 ،ـ ، ّ1995 ،ؿ  . 179جالٓحّ جذ ٞػرذهللا ٓكٔذ ذٖ
أدس٣ظ جُؾحكؼ ، ٢جالّ  ،جُٔؿِذ جُػحٗ ، ٢جُؿضء جُػحُع  ،ه  ، 1دجس جُلٌش ُِو ذحػس ٝجُ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ  ،ذ٤شٝش – ُر٘حٕ ،
ٛ1422ـ  ، ّ2002 ،ؿ ٝ .142ك ٢جُلو ٚجُٔذٗ ٢جٗظش د  .جُغٜ٘ٞس ، ١جُٞع٤و ك ٢ؽشـ جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ، ٢جُؿضء
جُػحُع  ،ضكذ٣ع ٝشٗو٤ف جُٔغطؾحس جقٔذ ٓذقص جُٔشجؿٓ ،٢ؾشٝع ٌٓطرس جُٔكحٓ ، ٢ذذ ٕٝرًش ٌٓحٕ جُطرغّ2006 ،
،ؿ . 591-589د .ػرذ جُْ ؾ٤ذ جُكٌ ، ْ٤جُٔٞؾض ك ٢ؽشـ جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ، ٢جُؿضء جُػحٗ ، ٢جقٌحّ جالُطضجّ  ،جُطرؼس
جُػحُػس  ،دجس جُكش٣س ُِطرحػس  ،ذـذجد ٛ1397 ،ـ  ، ّ1977 ،ؿ.435-430
 -2د .أٗٞس عِطحٕ  ،جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُالُطضجّ  ،جقٌحّ جالُطضجّ  ،دجس جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س  ،جالعٌ٘ذس٣س ، ّ1997 ،
ؿ . 336-334د .ػرذ جُٔؿ٤ذ جُكٌ ، ْ٤جُٔقذس جُغحذن  ،ؿ435.
 -3د .أذ ٞجُؼال ػِ ٢أذ ٞجُغال جُ٘ٔش  ،دسجعس ضكِ٤ِ٤س ُذػ ٟٞفكس ئؾشجءجش جُؼشك ٝجال٣ذجع  ،جُطرؼس جال ، ٠ُٝدجس
جُٜ٘نس جُؼشذ٤س  ،ذذ ٕٝرًش ٌٓحٕ ٝال ع٘س جُطرغ  ،ؿ. 30
 -4أٗظش ٓإُل ٚؽشـ هحٗ ٕٞجُٔشجكغجش جُٔذٗ٤س  ،جُؿضء جُشجذغ ٓ ،طرؼس جُضٛشجء  ،ذـذجد  ، ّ1990 ،ؿ517.
 -5أٗظش ػرذ جُؼحُ ٢فحُف ٓكٔذ  ،جُؼشك ٝجال٣ذجع ًطش٣ن ُِٞكحء ذحالُطضجّ  ،دسجعس ٓوحسٗس  ،سعحُس ٓحؾغط٤ش
ٓوذٓس جُٓ ٠ؿِظ ًِ٤س جُوحٗ ٕٞك ٢ؾحٓؼس ذـذجد  ،ذذ ٕٝرًش ع٘س جُطرغ  ،ؿ150.
ٗ -6ول ٓذٗ ، 1987/3/26 ٢جؽحس جُ ٚ٤أٗٞس هِرس  ،جُٔط ٍٞك ٢ؽشـ هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش  ،جُؿضء جُؼحؽش  ،جٌُٔطد
جُؿحٓؼ ٢جُكذ٣ع  ،ذذ ٕٝرًش ٌٓحٕ ٝال ع٘س جُطرغ  ،ؿ596.
ٗ -7ول ٓذٗٗ ، 2000 /9/25 ٢والً ػٖ أٗٞس هِرس  ،جُٔط ٍٞك ٢ؽشـ جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ، ٢جُؿضء جُخحٓظ  ،ه ، 2
جٌُٔطد جُؿحٓؼ ٢جُكذ٣ع  ،جالعٌ٘ذس٣س  ، ّ2006 ،ؿ292.
ٗ-8ول ٓذٗ،1989 /6/11٢جؽحس جُ ٚ٤أٗٞس هِرس  ،جُٔط ٍٞك ٢ؽشـ هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش  ،جُٔقذس جُغحذن  ،ؿ596.
 -9هشجسٛح جُٔشهْ (ٓ / 1208ذٗ٤س سجذؼس  1974 /ك٘ٓ ) 1974/11/27 ٢ؾٞس ك ٢جُ٘ؾشز جُونحت٤س ٣ ،قذسٛح هغْ
جالػالّ جُوحٗ ٢ٗٞكٝ ٢صجسز جُؼذٍ  ،جُؼذد جُشجذغ  ،جُغ٘س جُخحٓغس  ،ؿ269.-268
 -10جُؿضء جُخحٓظ  ،جُٔقذس جُغحذن  ،ؿ39.
 -11جُٔقذس ٗلغ ، ٚؿ40.-39
 -12جُؿضء جُكحد ١ػؾش  ،جُٔقذس جُغحذن  ،ؿ355.
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ؾضء جُػحٖٓ ،

 -13جُغ٤ذ ػِ ٢ذٖ جُغ٤ذ ٓكٔذ ػِ ٢جُطرحهرحت ، ٢س٣حك جُٔغحتَ ك ٢ضكو٤ن جالقٌحّ ذحُذالتَ  ،جٍ
جُطرؼس جال ، ٠ُٝعطحسز – هْ ٓ ،إعغس جٍ جُر٤ص ( ع) الق٤حء جُطشجظ ٛ1419 ،ـ  ،ؿ338.
-14جُؿضء جُغحذغ  ،جُٔقذس جُغحذن  ،ؿ91.
 -15جالٓحّ ٣ك ٠٤ذٖ أذ ٢جُخ٤ش  ،جُر٤حٕ ك ٢كو ٚجالٓحّ جُؾحكؼ ، ٢جُؿضء جُخحٓظ ً ،طحخ جُر٤غ  ،جُطرؼس جال، ٠ُٝ
دجس جٌُطد جُغُٔ٤س  ،ذ٤شٝشُ -ر٘حٕ ٛ1423 ،ـ  ، ّ2002 ،ؿ405.
 -16جالٓحّ ٞٓ ٖ٣كن جُذ ٖ٣أذٓ ٢كٔذ ػرذ هللا ذٖ جقٔذ ذٖ هذجٓس ٝؽٔظ جُذ ٖ٣أذ ٢جُلشؼ ػرذ جُشقٖٔ ذٖ أذ ٢ػٔش
ٓكٔذ ذٖ أقٔذ ذٖ هذجٓس جُٔوذع ، ٢جُٔـ٘ٝ ٢جُؾشـ جٌُر٤ش  ،جُؿضء جُشجذغ  ،دجس جُلٌش ٍُطرحػس ٝجُ٘ؾش ٝجُطٞص١ع ،
ذ٤شٝش– ُر٘حٕ  ،ذذ ٕٝرًش ع٘س جُطرغ  ،ؿ375.
 -17د .جُغٜ٘ٞس ، ١جُٔقذس جُغحذن  ،ؿ  .594دٓ .كٔذ ؽطح أذ ٞعؼذ  ،ذكع ك ٢جالػزجس ٘ٓ ،ؾٞس كٓ ٢ؿِس جُوحٕٗٞ
ٝجالهطقحد ُِركٞظ جُوحٗ٤ٗٞس ٝجالهطقحد٣س  ،ضقذس ػٖ ًِ٤س جُكوٞم ذؿحٓؼس ج ُوحٛشز  ،جُؼذد جُغحذغ ٝجُخٔغ، ٕٞ
 ، ّ 1990ؿ  . 291-290دٓ .خطحس جُوحم ، ٢أفٍٞ
ٓ ، 1987طرؼس ؾحٓؼس جُوحٛشز ٝجٌُطحخ جُؿحٓؼ، ٢
جالُطضجٓحش ك ٢جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ، ٢دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س  ،جُوحٛشز  ، ّ1967 ،ؿ  . 273د.ػرذ جُٔؿ٤ذ جُكٌٝ ْ٤ػرذ
جُرحه ٢جُرٌشٓٝ ١كٔذ ه ٚجٍذؾ٤ش  ،جُوحٗ ٕٞجُٔذٗٝ ٢جقٌحّ جالُطضجّ  ،جُؿض ء جُػحٗٝ ، ٢صجسز جُطؼِ ْ٤جُؼحُٝ ٢جُركع
جُؼِٔ ، ٢ؿ.266
ُٔٝ -18شجؾؼس جُلوشز جالٛ ٖٓ ٠ُٝز ٙجُٔحدز جٗظش ؿ ( ٛ ٖٓ ) 4زج جُركع.
 -19ػِ ٢ق٤ذس  ،دسس جُكٌحّ ؽشـ ٓؿِس جالقٌحّ  ،جُٔؿِذ جال ، ٍٝجُطرؼس جال ، ٠ُٝدجس جُؿ ، َ٤ذ٤شٝش ٛ1411 ،ـ
 ، ّ1991 ،ؿ  ّ . 37-36قٔذ قغً ٖ٤حؽق جُـطحء  ،ضكش٣ش جُٔؿِس  ،جُؿضء جال ، ٍٝجُطرؼس جالٓ ، ٠ُٝطرؼس
عشٝس  ،جُٔؿٔغ جُؼحُُِٔ ٢طوش٣د ذ ٕ ٢جُٔزجٛد جالعالٓ٤س  ،ذذ ٕٝرًش ٌٓحٕ جُطرغٛ1422 ،ـ  ،ؿ . 141-140
ٓقطل ٠جُضسهح  ،جُلو ٚجالعالٓ ٢ك ٢غٞذ ٚجُؿذ٣ذ  ،جُٔذخَ جُلو ٢ٜجُؼحّ  ،جُؿضء جُػحٗ ، ٢جُطرؼس جُطحعؼس ٓ ،طحذغ
جُق ذحء جالد٣د  ،دٓؾن  ، ّ 1968-1967 ،ؿ982.-977
-20د  .جُغٜ٘ٞس ، ١جُٔقذس جُغحذن  ،ؿ . 595دٓ .كٔٞد ػرذ جُشقٖٔ ٓكٔذ  ،جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُالُطضجٓحش  ،جُؿضء
جُػحٗ ، ٢جقٌحّ جالُطضجّ  ،جُطرؼس جُػحٗ٤س  ،دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س  ،جُوحٛشز  ،ذذ ٕٝرًش ع٘س جُطرغ  ،ؿ .462دٓ .قطل٠
، ّ2000
ػرذ جُكٔ٤ذ ػذ ، ٟٝجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُالُطضجّ  ،جقٌحّ جالُطضجّ  ،جُطرؼس جُػحُػس  ،ذذ ٕٝرًش ٌٓحٕ جُطرغ ،
ؿ . 370د .ػرذ جُغٔ٤غ ػرذ جُٛٞحخ أذ ٞجُخ٤ش ٗ ،ظش٣س جالُطضجّ ك ٢جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُٔقش ، ١دسجعس ٓوحسٗس ذحُلوٚ
جالعالٓ ، ٢جُؿضء جُػحٗ ، ٢جقٌحّ جالُطضجّ  ،ذذ ٕٝرًش ٌٓحٕ جُطرغ ٛ1427 ،ـ  ، ّ2006 ،ؿ  . 35د .ػرذ جُٔؿ٤ذ
جُكٌٝ ْ٤ػرذ جُرحه ٢جُرٌشٓٝ ١كٔذ ه ٚجُرؾ٤ش  ،جُٔقذس جُغحذن  ،ؿ.266
 -21أٗظش د  .أذ ٞجُؼال ػِ ٢أذ ٞجُؼال جُ٘ٔش  ،جُٔقذس جُغحذن  ،ؿ ٝ . 32ك ٢جُٔؼ٘ ٠رجض ٚسجؾغ د ٓ .كٔذ ؽطح أذٞ
عؼذ  ،جُٔقذس جُغحذن  ،ؿ298.-297
ٗ -22ول ٓذٗ ، ٢ؾِغس  ، 1958/ 12/25أؽحس جُ ٚ٤قغٖ جُلي  ٙجٗٝ ٢ػرذ جُٔ٘ؼْ قغ٘ ، ٢جُٔٞعٞػس جُزٛر٤س
ُِوٞجػذ جُوحٗ٤ٗٞس جُط ٢هشسضٜح ٓكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س  ،جُؿضء جُػحُع  ،جالفذجس جُٔذٗ ، ٢جُذجس جُؼشذ٤س ُِٔٞعٞػحش
 ،جُوحٛشز  ،ّ1982 ،ؿ232.
ٗ -23ول ٓذٗ ، ٢ؾِغس  ، 2001 /6/12أؽحس جُ ٚ٤جٗٞس هِرس ٓ ،ؿٔٞػس جُٔرحدب جُوحٕ٤ٗٝس جُط ٢هشسضٜح ٓكٌٔس
جُ٘ول ،جُؿضء جُشجذغ ػؾش  ،جٌُٔطد جُؿحٓؼ ٢جُكذ٣ع  ،جالعٌ٘ذس٣س  ،ذذ ٕٝرًش ع٘س جُطرغ  ،ؿ201.
 -24قٌْ ٓكٌٔس ئعطث٘حف ذـذجد  /جُشفحكس جالضكحد٣س  ،جُ٤ٜثس جالعطث٘حك٤س جال ٠ُٝجُٔشهْ  / 563ط ٛـ  2008 / 1ك٢
 ( 2008 /12/3ؿ٤ش ٓ٘ؾٞس ) ٝ ،كٛ ٢زج جُٔؼ٘ ٠أ٣نح ؾحء ك ٢قٌْ آخش ُٔكٌٔس جُطٔ٤٤ض جالضكحد٣س ( ٣ .....ؿد إٔ
 ، ) ....قٌٜٔح جُٔشهْ ( / 2400
ضو ّٞػالهس عرر٤س ذ ٖ٤جُخطأ جُكحفَ ٝذ ٖ٤جُنشس جُٔطشضد ػ٘ ٚجُطؼ٣ٞل
قوٞه٤س  1966/ك )1967/1/31 ٢أؽحس جُ ٚ٤جذشج ْ٤ٛجُٔؾحٛذ ، ١جُٔرحدب جُوحٗ٤ٗٞس ك ٢هنحء ٓكٌٔس جُطٔ٤٤ض  ،جُوغْ
جُٔذٗٓ ، ٢طرؼس جُؼٔحٍ جُٔشًض٣س  ،ذـذجد  ، 1988 ،ؿ.259
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-25قٌٜٔح جُٔشهْ ( 1978 / 1ّ / 581ك ، ) 1978 /7/25 ٢جُٔقذس ٗلغ ، ٚؿ ٝ . 295ك ٢جُٔؼ٘ٗ ٠لغ ٚأ٣نح ً
أٗظش هشجسٛح جُٔشهْ ( / 777جعطثحك٤س ٓ٘و 2005/ ٍٞك ( ) 2005 /1/26 ٢ؿ٤ش ٓ٘ؾٞس ).
 - 26عٞسز جُروشز  ،جال٣س سهْ (.)275
 -27عٞسز جُ٘غحء  ،جال٣س سهْ (. )161
ُٔٝ -28ض٣ذ ٖٓ جُطلق َ٤ق ٍٞجُشذح ٝجُكٌٔس ٖٓ ضكش ٚٔ٣سجؾغ ك ٢جُلو ٚجالعالٓ ، ٢جُغ٤ذ ٓكٔذ ذحهش جُقذس ،
ئهطقحدٗح  ،جُطرؼس جالٓ ، ٠ُٝطرؼس ٌٓطرس جالػالّ جالعالٓ ،٢هْ – ج٣شجٕ ٛ1417 ،ـ  ،ؿ .375د .ػرذ جُكِ ْ٤ػ٣ٞظ
ٞٓ ،عٞػس جُلو ٚجالعالٓ ٢جُٔؼحفش  ،جُؿضء جُػحٗ ، ٢جُطرؼس جال ، ٠ُٝدجس جُٞكحء ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ  ،دجس جذٖ
د .جقٔذ عحُْ ِٓكْ  ،جُٔؼحٓالش جُشذ٣ٞس
قضّ  ،ذذ ٕٝرًش ٌٓحٕ جُطرغ ٛ1426 ،ـ  ، ّ2005-ؿٓٝ 49حذؼذٛح .
ك ٢مٞء جُوشإٓ ٝجُغ٘س  ،جُطرؼس جال ، ٠ُٝجالفذجس جال ، ٍٝدجتشز جُػوحكس ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ  ،ػٔحٕ – جالسدٕ ّ2005 ،
 ،ؿ ٓٝ 11حذؼذٛح ٝ.ك ٢جُوحٗ ٕٞجٗظش د  .أقٔذ ؽشف جُذٓ ، ٖ٣ذ ٟؽشػ٤س جُلٞجتذ جُطأخ٤ش٣س  ٝدعطٞس٣س ٗقٞفٜح
جُطؾش٣ؼ٤س  ،ذكع ٓ٘ؾٞس كٓ ٢ؿِس جُكوٞم ٝجُؾش٣ؼس  ،ضقذس ػٖ ؾحٓؼس جٌُ٣ٞص  ،جُغ٘س جُشجذؼس  ،جُؼذد جال، ٍٝ
ٛ1400ـ ، ّ1980-ؿٓٝ 175حذؼذٛح.
ٝ -29ضوطن ٢جالؽحسز ٘ٛح جُ ٠جٗ٘٣ ٚرـ ٢العطكوحم جُلٞجتذ جٕ ٣طٔػَ ٓكَ جالُطضجّ ذذكغ ٓرِؾ ٓؼ ٖٓ ٖ٤جُ٘وٞد  ٝ ،جٕ
ٛ ٌٕٞ٣زج جُٔرِؾ جُ٘وذٓ ١ؼِ ّٞجُٔوذجس ٝهص جُطِد ٝكوح ً القٌحّ جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُٔقش ، ١أ ٝجٕ  ٌٕٞ٣رُي جُٔرِؾ
ٓؼِ ّٞجُٔوذجس ٝهص ٗؾٞء جالُطض جّ ٝكوح ً القٌحّ جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُؼشجه ، ٢أٓح ذخقٞؿ ٗغرس جُلٞجتذ كوذ قذدٛح جُٔؾشع
ذ٘غرس ( )%4ك ٢جُٔغحتَ جُٔذٗ٤س  )%5( ٝك ٢جُٔغحتَ جُطؿحس٣س ٝ ،ك ٢قحُس ئضلحم جُطشك ٖ٤ػِٗ ٠غرس جخشُِ ٟلحتذز
ك٤ؿد جٕ الضض٣ذ ػِ ٠قذٝد جُـ (ٝ ، )%7كٛ ٢زج جُقذد ؾحء ذحُٔحدز ( ٖٓ ) 171جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُؼشجه ( ٢ئرج ًحٕ
ٓكَ جالُطضجّ ٓرِـح ً ٖٓ جُ٘وٞد ًٝحٕ ٓؼِ ّٞجُٔوذجس ٝهص ٗؾٞء جالٍضضجّ ٝضأخش جُٔذ ٖ٣ك ٢جُٞكحء ذً ٚحٕ ِٓضٓح ً جٕ ٣ذكغ
ُِذجتٖ ػِ ٠عر َ٤جُطؼ٣ٞل ػٖ جُطأخ٤ش كٞجتذ هحٗ٤ٗٞس هذسٛح جسذؼس ك ٢جُٔحتس ك ٢جُٔغحتَ جُٔذٗ٤س ٝخٔغس ك ٢جُٔحتس ك٢
جُٔغحتَ جُطؿحس٣س ٝ .ضغشٛ ١ز ٙجُلٞجتذ ٖٓ ضحس٣خ جُٔطحُرس جُونحت٤س ذٜح ئٕ ُْ ٣كذد جالضلحم ج ٝجُغ سف جُطؿحس ١ضحس٣خح ً
آخش ُغش٣حٜٗح ٛٝزج ًِٓ ٚح ُْ ٘٣ـ جُوحٗ ٕٞػِ ٠ؿ٤شًٔ ، ) ٙح ؾحء ك ٢جُلوشز جال ٖٓ ٠ُٝجُٔحدز ( ٖٓ )172جُوحٕٗٞ
رجض٣ ( ٚؿٞص ُِٔطؼحهذ ٕ١جٕ ٣طلوح ػِ ٠عؼش آخش ُِلٞجتذ ػِ ٠أ ال ٣ض٣ذ ٛزج جُغؼش ػِ ٠عرؼس ك ٢جُٔحتس  .كارج جضلوح ػِ٠
كٞجتذ ضض٣ذ ػِٛ ٠زج جُغؼش ٝؾد ضخل٤نٜح جُ ٠عرؼس ك ٢جُٔحتس ٝضؼ ٖ٤سد ٓح دكغ صجتذجً ػِٛ ٠زج جُٔوذجس) ٝأٗظش جُٔحدز
( ٖٓ )1/227( ٝ )226جٍهحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُٔقشٞٓ ( ١جكن ) .أٗظش قٌْ ٓكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ؾِغس 2003/1/2
 ،أؽحس جُ ٚ٤ػرذ جُٔ٘ؼْ قغ٘ ،٢جُٔٞعٞػس جُٔحع٤س  ،جُؿضء جُكحد ١ػؾش  ،جالفذجس جُٔذٗ ، ٢ذذ ٕٝرىس ٌٓحٕ ٝال ع٘س
جُطرغ ؿ.266
ً
ٝ -30ضؿذس جالؽحسز ٘ٛح جُ ٠جٕ ضٞهق عش٣حٕ جُلٞجتذ ٣ن ضن ٢جٕ ضٌٛ ٕٞز ٙجُلٞجتذ ٓغطكوس ئ ذطذجءج هرَ سكل جُذجتٖ
جالعط٤لحء ٛٝ ،زج ٓح ٣ططِد ضٞجكش ؽشٝه جعطكوحهٜح جُالصٓس ُٜح ُٔٝ ،ض٣ذ ٖٓ جُطلق َ٤قٛ ٍٞز ٙجُؾشٝه ،جٗظش
د.جُغٜ٘ٞس ، ١جُٞع٤و  ،ج ُؿضء جُػحٗ ، ٢جُٔقذس جُغحذن  ،ؿ ٓٝ 793حذؼذٛح  .د .ػرذ جُٔؿ٤ذ جُكٌ ، ْ٤جُٔقذس
جُغحذن  ،ؿ.54-49
-31جٗظش د  .جٗٞس عِطحٕ  ،جُٔقذس جُغحذن  ،ؿ  . 334د .قغٖ ػِ ٢جُزٗ ، ٕٞؽشـ جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُؼشجه، ٢
جقٌحّ جالُطضجّ  ،جُطرؼس جُػحٗ٤س  ،جُؼحضي ُق٘حػس جٌُطحخ ،جُوحٛشز  ، 2007 ،ؿ . 275
 -32جٗظش د.أذ ٞجُؼال ػِ ٢أذ ٞجُؼال جُ٘ٔش  ،جُٔقذس جُغحذن  ،ؿ 30.
 -33جٗظش قٌْ ٓكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ؾِغس ٘ٓ ، 1959 /11/5ؾٞس ك ٢جُٔٞعٞػس جُٔحع٤س ُؼرذ جُٔ٘ؼْ قغ٘، ٢
جُؿضء جُكحد ١ػؾش  ،جُٔقذس جُغحذن  ،ؿ268.
 -34أٗظش قٌٜٔح جُٔشهْ (  / 1326فَق٤س  1964 /كٝ ) 1964/10/18 ٢قٌٜٔح جُٔشهْ (  1976/ 1ّ /173ك٢
 ) 1976 /12/31أؽحس جُ ٚ٤ئذشج ْ٤ٛجُٔؾحٛذ ، ١جُٔقذس جُغحذن  ،ؿ ٝ531ؿ.537
 -35هشجسٛح جُٔشهْ (  / 20ض٘ل٤ز  1973 /ك٘ٓ )1973/2/26 ٢ؾٞس ك ٢جُٔقذس ٗلغ ، ٚؿ.535-534
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انًصادر -:
 -انقرآٌ انكريى

أوالً  :في انفقه االساليي
 -1أذ ٞجُكغٖ ػِ ٢ذٖ ٓكٔذ ذٖ قر٤د جُٔح ٝجسد ، ١جُكح  ١ٝجٌُر٤ش  ،جُؿضء جُغحذغ  ،دجس جُلٌش ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش
ٝجُطٞص٣غ  ،ذ٤شٝش – ُر٘حٕ ٛ1424 ،ـ.ّ2003 ،
 ، ٠ُٝدجس جُلٌش
 -2جالٓحّ أذ ٞػرذ هللا ٓكٔذ ذٖ أدس٣ظ جُؾحكؼ ، ٢جالّ  ،جُٔؿِذ جُػحٗ ،٢جُؿضء جُػحُع  ،جُطرؼس جال
ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ  ،ذ٤شٝش –ُر٘حٕ ٛ1422 ،ـ . ّ2002 ،
 -3جُؾ٤خ أقٔذ جُقح ، ١ٝذِـس جُغحُي ألهشخ جُٔغحُي  ،جُؿضء جُػحُع  ،جُطرؼس جال ،٠ُٝدجس جٌُطد جُؼِٔ٤س  ،ذ٤شٝش-
ُر٘حٕ ٛ1415 ،ـ. ّ1995 ،
 -4د .أقٔذ عحُْ ِٓكْ  ،جُٔؼحٓالش جُشذ٣ٞس ك ٢مٞء جُوشإٓ ٝجُغ٘س  ،جُطرؼس جال ، ٠ُٝجالفذجس جال ، ٍٝدجس جُػوحكس
ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ  ،ػٔحٕ – جالسدٕ .ّ2005 ،
 -5جُكغٖ ذٖ ٞ٣عق ذٖ جُٔظٜش جُكِ ، ٢ضزًشز جُلوٜحء  ،جُؿضء جُػحُع ػؾش  ،جُطرؼس جال ، ٠ُٝعطحسز – هْ ٓ ،إعغس
جٍ جُر٤ص (ع) الق٤حء جُطشجظ  ،هْ ٛ1423 ،ـ.
 -6جُغ٤ذ ػِ ٢ذٖ جُغ٤ذ ٓكٔذ ػِ ٢جُطرحهرحت ، ٢س٣حك جُٔغحتَ ك ٢ضكو٤ن جالقٌحّ ذحُذالتَ  ،جُؿضء جُػحٖٓ  ،جُطرؼس
جال ، ٠ُٝعطحسز – هْ ٓ ،إعغس جٍ جُر٤ص (ع) الق٤حء جُطشجظ ٛ1419 ،ـ.
 -7د .ػرذ جُكِ ْ٤ػ٣ٞظ ٞٓ ،عٞػس جُلو ٚجالعالٓ ٢جُٔؼحفش  ،جُؿضء جُػحٗ ، ٢جُطرؼس جال ، ٠ُٝدجس جُٞكحء ُِطرحػس
ٝجُ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ  ،دجس جذٖ قضّ  ،ذذ ٕٝرًش ٌٓحٕ جُطرغ ٛ1426 ،ـ .ّ2005 ،
 -8جُؾ٤خ ػِ ٢ذٖ جُكغٖ جٌُشً، ٢ؾحٓغ جُٔوحفذ ك ٢ؽشـ جُوٞجػذ  ،جُؿضء جُخحٓظ ،جُطرؼس جُػحٗ٤س  ،عطحسز – هْ ،
ٓإعغس جٍ جُر٤ص (ع) الق٤حء جُطشجظ جُؼشذٛ1414 ، ٢ـ.
 -9ػِ ٢ق٤ذس  ،دسس جُكٌحّ ؽشـ ٓؿِس جالقٌحّ  ،جُٔؿِذ جال ، ٍٝجُطرؼس جال ، ٠ُٝدجس جُؿ ، َ٤ذ٤شٝش – ُر٘حٕ ،
ٛ1411ـ . ّ1991 ،
 -10جُغ٤ذ ٓكٔذ ذحهش جُقذ س  ،ئهطقحدٗح  ،جُطرؼس جالٓ ، ٠ُٝطرؼس ٌٓطرس جالػالّ جالعالٓ ، ٢هْ – ج٣شجٕ ،
ٛ1417ـ.
ٓ -11كٔذ قغً ٖ٤حؽق جُـطحء  ،ضكش٣ش جُٔؿِس  ،جُؿضء جال ، ٍٝجُطرؼس جالٓ ، ٠ُٝطرؼس عشٝس  ،جُٔؿٔغ
جُؼحُُِٔ ٢طوش٣د ذ ٖ٤جُٔزجٛد جالعالٓ٤س  ،ذذ ٕٝرًش ٌٓحٕ جُطرغ ٛ1422 ،ـ.
ٓ 12قطل ٠جُضسهح  ،جُلو ٚجالعالٓ ٢ك ٢غٞذ ٚجُؿذ٣ذ  ،جُٔذخَ جُلو ٢ٜجُؼحّ  ،جُؿضء جُػحٗ ، ٢جُطرؼس جُطحعؼس ،
ٓطحذغ جٍف ذحء جالد٣د  ،دٓؾن .ّ1968- 1967 ،
 -13جالٓحٓٞٓ ٕ٢كن جُذ ٖ٣أذٓ ٢كٔذ ػرذ هللا ذٖ جقٔذ ذٖ هذجٓس ٝؽٔظ جُذ ٖ٣أذ ٢جُلشؼ ػرذ جُشقٖٔ ذٖ أذ ٢ػٔش
ٓكٔذ ذٖ أقٔذ ذٖ هذجٓس جُٔوذع ، ٢جُٔـ٘ٝ ٢جُؾشـ جٌُر٤ش  ،جُؿضء جُشجذغ  ،دجس جُلٌش ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ ،
ذ٤شٝش – ُدٗحٕ  ،ذذ ٕٝرًش ع٘س جُطرغ .
 -14جالٓحّ ٣ك ٠٤ذٖ أذ ٢جُخ٤ش  ،جُر٤حٕ ك ٢كو ٚجالٓحّ جُؾحكؼ ، ٢جُؿضء جُخحٓظ ً ،طحخ جُر٤غ  ،جُطرؼس جال، ٠ُٝ
دجس جٌُطد جُؼِٔ٤س  ،ذ٤شٝشُ -ر٘حٕ ٛ1423 ،ـ . ّ2002 ،

ثاَيا ً  :في انفقه انًذَي
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 -1جذشج ْ٤ٛجُٔؾحٛذ،١جُٔرحدب جُوحٗ٣ٕٞسك ٢هنحءٓكٌٔس جُطٔ٤٤ض،جُوغْ جُٔذٗٓ،٢طرؼس جُؼٔحٍ جُٔشًض٣س،ذـذجدّ1988 ،
 -2د .أذ ٞجُؼال ػِ ٢أذ ٞجُغال جُ٘ٔش  ،دسجعس ضكِ٤ِ٤س ُذػ ٟٞفكس ئؾشجءجش جُؼشك ٝجال٣ذجع  ،جُطرؼس جال ، ٠ُٝدجس
جُٜ٘نس جُؼشذ٤س  ،ذذ ٕٝرًش ٌٓحٕ ٝال ع٘س جُطرغ .
 -3د .أقٔذ ؽشف جُذٓ ، ٖ٣ذ ٟؽش ػ٤س جُلٞجتذ جُطأخ٤ش٣س ٝدعطٞس٣س ٗقٞفٜح جُطؾش٣ؼ٤س  ،ذكع ٓ٘ؾٞس كٓ ٢ؿِس
جُكوٞم ٝجُؾش٣ؼس  ،ضقذس ػٖ ؾحٓؼس جٌُ٣ٞص  ،جُغ٘س جُشجذؼس  ،جُؼذد جالٛ1400 ، ٍٝـ. ّ1980،
 -4د .أٗٞسطُطحٕ،جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُالُطضجّ  ،جقٌحّ جالُطضجّ  ،دجس جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س  ،جالعٌ٘ذس٣س .ّ1997 ،
 -5أٗٞسهِرس،جٍٓط ٍٞك ٢ؽشـ هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش،جُؿضءجُؼحػس،جُٔيضد جُؿحٓؼ ٢جُكذ٣ع،ذذ ٕٝرًشٌٓحٕ ٝالع٘سهرغ
-6أٗٞسهِرس،جُٔط ٍٞك ٢ؽشـ جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ،٢جُؿضءجُخحٓظ جُطرؼسجُػحٗ٤س،جُٔيضد جُؿحٓؼ ٢جُكذ٣ع،جالعٌ٘ذس٣س2006
 -7أٗٞس هِرس ٓ ،ؿٔٞػس جُٔرحدب جُوحٗ٤ٗٞس جُط ٢هشسضٜح ٓكٌٔس جُ٘ول  ،جُؿضء جُشجذغ ػؾش  ،جٌُٔطد جُؿحٓؼ٢
جُكذ٣ع  ،جالعٌ٘ذس٣س  ،ذذ ٕٝرًش ع٘س جُطرغ .
 -8قغٖ جُلٌٜحٗٝ ٢ػرذ جُٔ٘ؼْ قغ٘ ، ٢جُٔٞعٞػس جُزٛر٤س ُِوٞجػذ جُوحٗ٤ٗٞس جُط ٢هشسضٜح ٓكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ،
جُؿضء جُػحُع  ،جالفذجس جُٔذٗ ، ٢جُذجس جُغسذ٤س ُِٔٞعٞػحش  ،جُوحٛشز .ّ1982 ،
-9د.قغٖ ػِ ٢جُزٗ،ٕٞؽشـ جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُؼشجه،٢جقٌحّ جالُطضجّ،جُطرغز جُػحٗ٤سجٍػحضي ُق٘حػسجٌُطحخ جُوحٛشز2007
 -10ػرذ جُشقٖٔ جُؼالّ  ،ؽشـ هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش جُٔذٗ٤س  ،جُؿضء جُشجذغ ٓ ،طرؼس جُضٛشجء  ،ذـذجد . ّ1990 ،
جُػحٗٝ ٢جُػحُع  ،ضكذ٣ع ٝض٘و٤ف
 -11د .ػرذ جُشصجم جقٔذ جُغٜ٘ٞس ، ١جُٞع٤و ك ٢ؽشـ جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ، ٢جُؿضء
جُٔغطؾحس جقٔذ ٓذقص جُٔشجؿٓ ،٢ؾشٝع ٌٓطرس جُٔكحٓ ،٢ذذ ٕٝرًش ٌٓحٕ جٍهرغ .ّ2006،
ٓوحسٗس ذحُلوٚ
 -12د .ػرذ جُغٔ٤غ ػرذ جُٛٞحخ أذ ٞجُخ٤ش ٗ ،ظش٣س جالُطضجّ ك ٢جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُٔقش ، ١دسجعس
جالعالٓ ، ٢جُؿضء جُػحٗ ، ٢جقٌحّ جالُطضجّ  ،ذذ ٕٝرًش ٌٓحٕ جُطرغ ٛ1427 ،ـ . ّ2006 ،
 -13ػرذ جُؼحُ ٢فحُف ٓكٔذ  ،جُؼشك ٝجال٣ذجع ًطش٣ن ُِٞكحء ذحالُطضجّ  ،دسجعس ٓوحسٗس  ،سعحُس ٓحؾغط٤ش ٓوذٓس
جُٓ ٠ؿِظ ًِ٤س جُوحٗ ٕٞك ٢ؾحٓؼس ذؾدجد  ،ذذ ٕٝرًش ع٘س جُطرغ .
 -14د .ػرذ جُٔؿ٤ذ جُكٌ ، ْ٤جُٔٞؾض ك ٢ؽشـ جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ، ٢جُؿضء جُػحٗ ، ٢جقٌحّ جالُطضجّ  ،جُطرؼس جُػحُػس  ،دجس
جُكش٣س ُِطرحػس  ،ذـذجد ٛ1397 ،ـ . ّ1977 ،
 -15د.ػرذ جُٔؿ٤ذ جُكٌٝ ْ٤ػرذ جُرحه ٢جُرٌشٓٝ ١كٔذ ه ٚجُرؾ٤ش  ،جُوحٗ ٕٞجُٔذٗٝ ٢جقٌحّ جالُطضجّ  ،جُؿضء جُػحٗ، ٢
ٝصجسز جُطؼِ ْ٤جُؼحُٝ ٢جُركع جُؼِٔ. ٢
 -16ػرذ جُٔ٘ؼْ قغ٘ ، ٢جُٔٞعٞػس جُٔحع٤س ،جُؿضء جُكحد ١ػؾش،جالفذجس جُٔذٗ، ٢ذذ ٕٝرًش ٌٓحٕ ٝال ع٘س جُطرغ .
خ عؼذ ،ذكع ك ٢جالػزجس ٘ٓ،ؾٞسكٓ ٢ؿِسجُوحٗٝ ٕٞجالهطقحدُِركٞظ جُوحٗ٤ٗٞس ٝجالهطقحد٣س ،ضقذس
 -17دٓ.كٔذ ؽطح أ ٝ
عٕ ًِ٤س جُكوٞم ذؿحٓؼس جُوحٛشز،جُؼذد جُغحذغ ٝجُخٔغٓ، 1987،ٕٞطرؼس ؾحٓؼس جُوحٛشز ٝجٌُطحخ جُؿحٓؼّ1990 ، ٢
 -18دٓ .كٔٞد ػرذ جُشقٖٔ ٓكٔذ  ،جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُالُطضجٓحش  ،جُؿضء جُػحٗ ، ٢جقٌحّ جالُطضجّ  ،جُطرؼس جُػحٗ٤س  ،دجس
جُٜ٘نس جُؼشذ٤س  ،جُوحٛشز  ،ذذ ٕٝرىس ع٘س جُطرغ.
-19دٓ .خطحس جُوحم ،٢أف ٍٞجالُطضجٓحش ك ٢جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ، ٢دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س  ،جُوحٛشز . ّ1967 ،
 -20دٓ.قطل ٠ػرذجُكٔ٤ذعد،ٟٝجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُالُطضجّ،جقٌحّ جالُطضجّ،جُطرؼسجُػحُػس،ذذ ٕٝرًشٌٓحٕ جُطرغّ2000 ،
 -21جُ٘ؾشز جُونحت٤س٣ ،قذسٛح هغْ جالػالّ جُوحٗ ٢ٗٞكٝ ٢صجسز جُؼذٍ  ،جُؼذد جُشجذغ  ،جُغ٘س جُخحٓغس .ّ1974 ،
ثانثا ً  :انقىاَيٍ
 -1جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُؼشجه ٢سهْ ُ 40غ٘س . 1951
 -2جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُٔقش ١سهْ ُ 131غ٘س . 1948
 -3هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش جُٔذٗ٤س جُٔؼذٍ سهْ ُ 83غ٘س .1969
 -4هحٗ ٕٞئ٣ؿحس جُؼوحس سهْ ُ 87غ٘س  1979جُٔؼذٍ .
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