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 عقوبة اإلجهاض

 دراسة مقارنة بين الفقه والقانون
 أ.ربيع لعور                                                            

 جــــامعة باتنة                                                           
S 

ٗ َٓ  اٱدٗاض, ٚإباست٘ عٓس اتؿل ايكإْٛ اؾعا٥طٟ َ  ايؿك٘ اٱغ٬َٞ 

ايهطٚض٠, َٚ  شيو ؾكس تبآٜت ايعكٛب١ بُٝٓٗا, َٚٔ خ٬ٍ إكاض١ْ بُٝٓٗا تٛقًت إٍ ١ًْ 

َٔ ايٓتا٥ر؛ أُٖٗا إٔ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ؾسز ٗ سهِ اٱدٗاض ٚعكٛبت٘ ٚٚغا٥ً٘ أنجط َٔ 

 ايكإْٛ اؾعا٥طٟ نُا ٖٛ َؿكٌ ٗ إكاٍ. 

عاز٠ ايٓٛط ٗ نجرل َٔ ايعكٛبات ايكا١ْْٝٛ ٗ ن٤ٛ ٚخ٬ق١ ايكٍٛ أْ٘ ٜٓبػٞ إ

ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬, ٚخاق١ ٚإٔ اؾعا٥ط بعس ٔػٌ غ١ٓ َٔ اغتك٬شلا ٫ تعاٍ تعاْٞ 

 اغتؿشاٍ ٖصٙ ايٛاٖط٠ ٚظٜازتٗا. 

Résumé: 

La loi algérienne et la religion islamique les deux interdisent 
l’avortement et ne le permettent sauf si nécessité malgré ça elles se 
différent sur le plan de punition. 
Et après comparaison entre les deux, on aura un ensemble de 
conséquences entre autres la religion islamique punit plus sévèrement 
pour l’avortement que la loi algérienne (comme il est bien détaillé dans 
cet article). 
Et en conséquence il faut dire qu’il faut revoir dans plusieurs sanctions 
juridiques en se basant sur les principes de notre religion islamique, 
surtout que l’Algérie souffre de l’exacerbation de ce phénomène après 
50 ans de son indépendance.           

 

دا٤ت ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ يتشكٝل َكاحل ايعباز ٗ ايعاد١ً 

ٚاٯد١ً, ٜٚأتٞ ع٢ً ضأؽ ٖصٙ إكاحل َكاقس ايؿطٜع١ اـُؼ؛ 

 إتُج١ً ٗ سؿٜ ايسٜٔ ٚايٓؿؼ ٚايعكٌ ٚايٓػٌ ٚإاٍ.

 ؾإشا ْٛطْا إٍ َككس سؿٜ ايٓػٌ أيؿٝٓا إٔ ايؿطٜع١ دا٤ت عؿٜ

ٖصا ا٭قٌ َٔ دٗيت ايٛدٛز ٚايعسّ؛ ؾُٔ د١ٗ ايٛدٛز سهت ع٢ً 

ايعٚاز, ٚضغبت ؾٝ٘ بأْٛاع َٔ إطغبات ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ, َٚٔ د١ٗ 
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ايعسّ َٓعت ايطٖبا١ْٝ ٚايتبتٌ, ٚسطَت قتٌ ايٛيس خٛؾا َٔ ايؿكط أٚ 

ايعاض, بٌ إْٗا أعڀت يًٛيس سكا١ْ قبٌ ٫ٚزت٘, ٚشيو بعسٿ ايععٍ ٚأزا 

ٖٵبٺ  ؾؿٞ سسٜح خؿٝا, ٚٳ َٳ١ځ بٹٓٵتٹ  ٍٳ ضنٞ اهلل عٓٗا إٔدٴسٳا ٘ٹ ضٳغٴٛ   ايًډ

ٍڇ غٴ٦ٹٌ ٔٵ ايڃعٳعٵ ٍٳ ؛عٳ ٞټ : "ؾځكځا ٛٳأڃزٴ ايڃدٳؿٹ ".شٳيٹوځ ايڃ

  

ؾ٬ غطٚ بعسٖا إٔ وطّ اٱدٗاض ٗ ايؿطٜع١ احملُس١ٜ, ٚيٝػت 

ؾطٜعتٓا بسعا ٗ ٖصا ايؿإٔ؛ ؾكس تكطض إٓ  ٗ ايؿطا٥  ايػابك١, 

تػًػٌ اؿهِ ٗ أتباعٗا إٍ ٚقت ايٓاؽ ٖصا َ  َا َػٗا َٔ تبسٌٜ ٚ

 ٚتػٝرل.

ؾإشا ايتؿتٓا إٍ ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ لس أْٗا َٓعت اٱدٗاض نُا ٚضز 

شيو ٗ قٛاٌْ غَٛط ٚآؾٛض ٚٓٛضابٞ ٚايكإْٛ ايطَٚاْٞ, ٚاغتُط إٓ  

ع١ًُٝ إٍ عٗس قطٜب, إٍ زضد١ سهُت ؾٝ٘ باٱعساّ ع٢ً َعاٍٚ ٖصٙ اي

نُا سكٌ ٗ اْهًذلا ٚإٔاْٝا ٚؾطْػا إبإ ايكطٕ اـاَؼ ٚايػازؽ عؿط 

ا٬ٕٝزٟ, يهٔ قطاَتٗا بسأت تهعـ, ٚزبٻ إيٝٗا زا٤ ايتكٗكط ايصٟ تسثط 

بًباؽ ايتكسّ, ؾكاضت تبٝح اٱدٗاض بٌ ٚتسعٛ إيٝ٘ ؼت عس٠ َػُٝات 

 ا.بطٻاق١, نتشسٜس ايٓػٌ َٚٛاد١ٗ ا٫ْؿذاض ايػهاْٞ! ًِٖٚ دطٻ

ؾٓتر عٔ شيو َٛقـ َتصبصب ٜذلاٚح بٌ اٱباس١ إڀًك١ أٚ 

اٱباس١ إكٝس٠ بكٝٛز تطد  ع٢ً سهِ َٓع٘ باٱبڀاٍ, ٚقس اْتكًت ٖصٙ 

ايعس٣ٚ إٍ بعض ايب٬ز اٱغ١َٝ٬ ؼت عس٠ اعتباضات نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ 

تْٛؼ سٝح تكطض إباست٘ سػب ايڀًب َٚٔ غرل أٟ قٝس ٚشيو خ٬ٍ 

.502, ايؿكٌ:72 - 73ث١ ا٭ٍٚ َٔ اؿٌُ ٗ ايكإْٛ ضقِ:ا٭ؾٗط ايج٬


 

ْعِ, ٚدس ؾ٤ٞ َٔ ايتؿبح بتعايِٝ ايسٜا١ْ اٱغ١َٝ٬ غكٛم 

سهِ اٱدٗاض ٗ نجرل َٔ ايب٬ز اٱغ١َٝ٬, ؾٓذس أْٗا سهُت بتذطِٜ 

اٱدٗاض ٚإؿام ايعكٛب١ بؿاعً٘ أٚ إتػبب ؾٝ٘ أٚ ايساعٞ إيٝ٘, ٚيهٔ 

تٛاؾك١ أسٝاْا َٚبا١ٜٓ ٗ أنجط ا٭سٝإ يًعكٛبات عكٛباتٗا دا٤ت َ

ايؿطع١ٝ, شيو إٔ َكسض ا٭ٍٚ قٛاٌْ إسضغتٌ اٱْهًٝع١ٜ ٚايؿطْػ١ٝ, 

َٚكسض ايجاْٞ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ, ٖٚصا َا غٓكـ عًٝ٘ بايبشح بإشٕ 

 اهلل نُٔ إباسح اٯت١ٝ:
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 املبشح األٔه: عكٕبٛ اإلدّاض يف الفكْ اإلضالو٘

  اٱغ٬َٞ ٗ عكٛب١ اٱدٗاض, ٚقس أْ  ايؿكٗا٤ ؾسٻز ايتؿطٜ

ع٢ً بعهٗا, ٚاختًؿٛا ٗ أخط٣, ّٚهٔ إْاٍ ٖصٙ ايعكٛبات ٗ ايٓكاٙ 

 اٯت١ٝ:

أ٫ٚ: ايككام: تعاٌَ ايتؿطٜ  اٱغ٬َٞ َ  اؾٌٓ ع٢ً أْ٘ ْؿؼ 

قذل١َ شلا سل اؿٝا٠ ٫ ول ٭سس نا٥ٓا َٔ نإ إٔ هٗهٗا ٚيٛ ناْت ا٭ّ 

ًِٗ إ٫ ٗ سا٫ت ايهطٚض٠ اييت شلا أسهاَٗا اـاق١, ؾإٕ سكٌ ْؿػٗا, اي

اٱدٗاض َٔ قبٌ أسس اؾٓا٠ يػرل عصض؛ ؾكس اختًـ ايؿكٗا٤ ٗ 

ا٫قتكام َٓ٘؛ ؾصٖب ؾطٜل َٔ ايؿكٗا٤ إٍ إثبات ايككام بُٝٓٗا, 

ع٢ً خ٬ف بِٝٓٗ ٗ تؿكٌٝ شيو, سٝح شٖب ابٔ ايكاغِ َٔ إايه١ٝ إٍ 

١ إشا ْعٍ اؾٌٓ سٝا ثِ َات بػبب نطب ٚدٛب ايككام بكػاَ

َٿ٘, ٜٚط٣ ابٔ سعّ َٔ ايٛاٖط١ٜ ايككام إشا سكًت  َتعُس ع٢ً أ

اؾٓا١ٜ بعس ايٓؿذ ٗ ايطٚح.


 

 ٚعُستِٗ ٗ شيو ايٓكٛم ايعا١َ ٗ قتٌ ايٓؿؼ بايٓؿؼ؛ نكٍٛ

ٕٻ ايٓٻؿڃؼٳ بٹايٓٻؿڃؼڇ:اهلل ٗٳا أځ ِٵ ؾٹٝ ٗڇ ٝٵ  ٚٳنځتٳبٵٓٳا عٳًځ
 

زٻع٢ ايتدكٝل ؾُٔ ا

 ؾعًٝ٘ بايسيٌٝ.

ٚشٖب ْٗٛض ايؿكٗا٤ َٔ اؿٓؿ١ٝ ٚإايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً 

ٛٳزٳ ٗ إدٗاض اؾٌٓ؛ َٚػتٓسِٖ ٗ شيو ١ًْ َٔ ا٭زي١؛  إٍ أْ٘ ٫ قځ

ٕٻ غكٛٙ قها, ست٢  عُسا ٖٛ يٝؼ ايهطب أٚ غرلٙ َٔ اؾٌٓ َٓٗا: أ

ؾٝ٘؛ ٚ٭ٕ اؾٌٓ عٓس  خڀأ أَ٘ ٗ عُس ٖٛ ٚإِا ٜتشكل ؾٝ٘ ايككام,

اؿٓؿ١ٝ ْؿؼ َٔ ٚد٘ زٕٚ ٚد٘.


 

ٖصا, ٚايصٟ ٜٛٗط ٖٛ ضدشإ إصٖب ايجاْٞ؛ شيو إٔ َٔ ؾطٚٙ 

ٟٳ بٌ َٔ ؼككت سٝات٘ َٔ سٝات٘  ٛٿ ايككام إػاٚا٠, ٚنٝـ يٓا إٔ ْٴػ

ٕٻ ايصٟ  ١َْٛٓٛ ؟!, ٚبػض ايٓٛط عٔ ضدشإ ٖصا إصٖب أٚ شاى, ؾإ

ايؿكٗا٤ ؾُٗٛا تعِٛٝ ايؿاضع يٓؿؼ اؾٌٓ, ٚشلصا ٜعٓٝٓا ٖٛ إٔ بعض 

اختاضٚا ايككام, ست٢ ٜطتسع اؾٓا٠, ٚوؿٜ ايٓػٌ َكساقا يكٍٛ اهلل 

 :ٕٳ ِٵ تٳتٻكڂٛ ٞٵ ا٭ځيڃبٳابٹ يځعٳًډهڂ ٜٳاڃ أڂٚيٹ ٝٳا٠څ  ِٵ ؾٹٞ ايڃكٹكٳامڇ سٳ .ٚٳيځهڂ
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ؾٝ٘, يعَت٘ ثاْٝا: ايتعٜٛض إايٞ: إشا باؾط اؾاْٞ قتٌ اؾٌٓ أٚ تػبب 

عكٛب١ أخط٣ ٖٚٞ زؾ  تعٜٛض َايٞ يٛضث١ اؾٌٓ إٕ ٚدسٚا, ٚيبٝت 

َاٍ إػًٌُ إٕ ؾكسٚا, ٚيهٔ ٖصا ايتعٜٛض إازٟ ٜتؿاٚت َٔ ساٍ 

 ٭خط٣, ٜٚهٕٛ ٚؾكا ٕا ٜأتٞ:

ٜٵطٳ٠ځـ ايػط٠: ا٭قٌ ٗ َؿطٚعٝتٗا  0 ٖٴطٳ ٕٻ أځبٳا  ٍٳ  أځ ٕڇ " :قځا َٵطٳأځتٳا اقڃتٳتٳًځتٵ ا

ٖٴصٳ ٔٵ  ُٳا ايڃأڂخٵطٳ٣ بٹشٳذٳطڈَٹ ٖٴ َٳتٵ إڇسٵسٳا ٌڈ ؾځطٳ ٗٳا ؛ٜٵ َٳا ؾٹٞ بٳڀڃٓٹ ٚٳ ٗٳا   ,ؾځكځتٳًځتٵ

٘ٹ  ٍڇ ايًډ ُٴٛا إڇيځ٢ ضٳغٴٛ ٘ٹ  ؛ؾځاخٵتٳكٳ ٍٴ ايًډ ٗٳا غڂطٻ٠څ  ؾځكځهٳ٢ ضٳغٴٛ ٜٳ١ځ دٳٓٹٝٓٹ ٕٻ زٹ أځ

ٚٳيٹٝسٳ٠څ ٚٵ  ٗٳا ,عٳبٵسٷ أځ ُٳطٵأځ٠ٹ عٳًځ٢ عٳاقٹًځتٹ ٜٳ١ٹ ايڃ ٚٳ ,ٚٳقځهٳ٢ بٹسٹ ٔٵ ٚٳ َٳ ٚٳ ٖٳا  ٚٳيځسٳ ٗٳا  ضٻثٳ

ِٵ ٗٴ "َٳعٳ


 

ٚقس اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً َؿطٚعٝتٗا؛ ٚإٔ قُٝتٗا ْكـ عؿط ز١ٜ 

اؿط إػًِ ٖٚٞ ٔؼ َٔ اٱبٌ,

ٚشلِ ٗ اؾٌٓ ايصٟ تجبت ب٘ ايػط٠  

 ؾطٚٙ, قًٗا نتب ايؿطٚع.

ٚتًعّ ايػط٠ َٔ باؾط اٱدٗاض أٚ تػبب ؾٝ٘ َ  ٚدٛز ايككس 

 ايڀبٝب "...ٚنصيو: ٜكٍٛ اؾعٚيٞ ٕ ايڀبٝب ْؿػ٘, اؾٓا٥ٞ ست٢ يٛ نا

٘ڂ أْ٘ ٜعًِ ٖا ا٭ز١ٜٚ ٚناْت غكاٖا, إشا  ٚإٕ ايػطٻ٠ڂ ؾعًٝ٘ اؾٌٓ؛ ب٘ ٜػك

.عًٝ٘" غڂطٻ٠ځ ؾ٬ ب٘ ٜػك٘ ٫ أْ٘ ٜعًِ ٖا نإ


 

ٔڈ  :ـ ايس١ٜ: ا٭قٌ ٗ ثبٛت ايس١ٜ ٗ ايكتٌ ٖٛ قٛي٘ 5 َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ يٹ َٳا نځا ٚٳ

ٌٳ ٜٳكڃتٴ َٹٓٳ١ٺ  أځٕ  َټ٪ٵ َٹٓاڄ خٳڀځ٦اڄ ؾځتٳشٵطڇٜطٴ ضٳقځبٳ١ٺ  َٴ٪ٵ ٌٳ  َٳٔ قځتٳ ٚٳ َٹٓاڄ إڇ٫ډ خٳڀځ٦اڄ  َٴ٪ٵ

٘ٹ إڇ٫ډ أځٕ ٜٳكٻسٻقڂٛاڃ ٖٵًٹ ُٳ١څ إڇيځ٢ أځ َټػٳًډ ٜٳ١څ  .ٚٳزٹ


 

ٜٵطٳ٠ځ  ٞأځبٚسسٜح  ٔڇَطؾٛعا: "ٖٴطٳ ٜٵ ٛځطٳ ٝٵطڇ ايٓٻ ٛٳ بٹدٳ ٗٴ ٌٷ ؾځ ٘ٴ قځتٹٝ ٌٳ يځ ٔٵ قڂتٹ َٳ َٻا  ؛ٚٳ إڇ

ٌٳأځ ٜٴكڃتٳ ٕٵ  َٻا أځ ٚٳإڇ ٜٴؿڃسٳ٣  ".ٕٵ 

  

ٚغكٛم اؾٌٓ ؾإٕ ايػط٠ تجبت غطٚد٘ َٝتا؛ أَا إشا خطز سٝٻا ثِ َات 

ٙځ إٔ تجبتٳ سٝاتٴ٘,  ِٴ ي٘ عهِ اؿٞ ؾٝعڀ٢ ز١ٜڄ نا١ًَڄ, ؾط ؾإْ٘ ٜٴشهځ

ِٳ  ٜٴكػ ٚع٬َتٗا عٓس إايه١ٝ خطٚد٘ َػت٬ٗ, ٚاؾذلٙ إايه١ٝ إٔ 

ايهطب, ٚاؾذلٙ اؿٓاب١ً إٔ ٜهٕٛ عُط اؾٌٓ  أٚيٝا٩ٙ إٔ َٛت٘ بػبب

غت١ أؾٗط ؾكاعسا؛ ٭ْ٘ أقٌ َس٠ ايٛن .
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ٜبك٢ تؿكٌٝ ايس١ٜ ضادعا إٍ دٓؼ اؾٌٓ ٚعسزٙ ٚؾكا 

 يًتؿكٌٝ إعطٚف ٗ نتب ايؿك٘.

ٌڇ نبرل٠څ ع١ُٝٛڅ؛ ٭ْٗا إظٖام ضٚح مل ٜأشٕ اهلل  ثايجا: ايهؿاض٠: إدٗاضٴ اؾٓ

: ل ايكطآْٞ بإثبات ايهؿاض٠ ٗ قتٌ اـڀأ ٗ قٛي٘ بكتًٗا, ٚقس ثبت ايٓ

... ّٴ ٝٳا ِٵ ٜٳذٹسٵ ؾځكٹ ُٳٔ يډ َٹٓٳ١ڄ ؾځ َټ٪ٵ ٚٳتٳشٵطڇٜطٴ ضٳقځبٳ١ٺ  ٘ٹ  ٖٵًٹ ُٳ١څ إڇيځ٢ أځ َټػٳًډ ٜٳ١څ  ؾځسٹ

٘ٴ عٳًٹُٝاڄ سٳهٹُٝاڄ ٕٳ ايًچ ٚٳنځا ٘ٹ  ٔٳ ايًچ َٿ ٛٵبٳ١ڄ  ٔڇ تٳ ٝٵ َٴتٳتٳابٹعٳ ٔڇ  ٜٵ ٗٵطٳ .ؾٳ


 

ايهؿاض٠ ٖٛ تعِٛٝ سط١َ ايٓؿؼ ضغِ ٚاؿه١ُ َٔ تؿطٜ  

ٚٵدٳبٳ ٘ٴ سكٍٛ ايكتٌ خڀأ؛ ٜكٍٛ ابٔ ايعطبٞ: "أځ ٜٳ١ځ تٳعٳايځ٢ ايًډ ٌڇ ؾٹٞ ايسٿ  قځتٵ

ُٳا ايڃدٳڀځأٹ ٚٵدٳبٳ دٳبٵطٶا, نځ ٌڇ ؾٹٞ ايڃكٹكٳامٳ أځ ُٵسٹ قځتٵ ٌٳ ظٳدٵطٶا, ايڃعٳ ٜٳ١ځ ٚٳدٳعٳ  ايسٿ

ٖٳصٳا ضڇؾڃكڄا؛ ايڃعٳاقٹًځ١ٹ عٳًځ٢ ٍټ ٚٳ ٕٻ عٳًځ٢ ٜٳسٴ ٌٳ أځ ِٵ ايڃدٳڀځأٹ قځاتٹ ُٶا ٜٳهڃتٳػٹبٵ يځ  ٚٳيځا إثٵ

َٶا, ٔٵ ظٳدٵطٶا ٚٳدٳبٳتٵ ٚٳايڃهځؿډاضٳ٠ڂ َٴشٳطٻ ُٹٝ ڇ ؾٹٞ ٚٳايڃشٳصٳضڇ ايتٻكڃكٹرلڇ عٳ  دٳ

َٴٛضڇ" ايڃأڂ
 

ٔٻ ثبٛت ايهؿاض٠ ٗ اٯ١ٜ قً٘ قتٌ خڀأ, ٖٚٛ قٌ إْاع بٌ  يه

ؿكٗا٤؛ ؾُصٖب ايؿاؾع١ٝ ايؿكٗا٤؛ أَا ايعُس ؾؿٝ٘ ْعاع ؾٗرل بٌ اي

ٚاؿٓاب١ً ٚدٛبٴ ايهؿاض٠, خ٬ؾا يًشٓؿ١ٝ ٚاغتشػٓٛا ؾعًٗا ٕٔ ؾا٤, ٚقس 

ٕٵ أځضٳأځٜٵتٳ: اغتشبٗا َايو ٚمل ٜٛدبٗا, قاٍ غشٕٓٛ: "قڂًڃتٴ ٗٳا نٳطٳبٳ إ  بٳڀڃٓٳ

ٝٿتٶا, دٳٓٹٝٓٶا ؾځأځيڃكځتٵ ٕٴ َٳ ٜٳهڂٛ ّٵ ايڃهځؿډاضٳ٠ڂ ايهٻاضڇبٹ عٳًځ٢ أځ ٍٳ يځا؟ أځ ٍٳقځ: قځا : َٳايٹوڅ ا

٘ٹ نٹتٳابٹ ؾٹٞ دٳا٤ٳ ايډصٹٟ ُٳا ايڃهځؿډاضٳ٠ٹ ؾٹٞ ايًډ ٌڇ ؾٹٞ شٳيٹوځ إْٻ ٘ٴ إشٳا ايڃشٴطٿ ايطٻدٴ  قځتٳًځ

٘ٹ خٳڀځأڄ  .ايڃهځؿډاضٳ٠ڂ ؾځؿٹٝ

ٍٳ ٔٴ ٚٳأځْٳا: َٳايٹوڅ قځا ٕٵ أځغٵتٳشٵػٹ ٕٳ أځ ٌڇ ؾٹٞ ٜٳهڂٛ ايڃهځؿډاضٳ٠ڂ". ايڃذٳٓٹ


 

ٗ إػأي١, سٝح تٛغ٘ بٌ ٜٚٛٗط يٞ ضدشإ َصٖب َايو 

 ايؿطٜكٌ؛ ؾأعٌُ ايسيٌٝ ٗ َٛطٓ٘ َ  َطاعات٘ ٕصٖب إدايـ.

َٻا َباؾط٠ڄ أٚ تػببٶا  ٌڇ عُسا إ ٌٴ اؾٓ ضابعا: اؿطَإ َٔ إرلاخ: قات

ٜٴسضٳز ٗ غًو ايكت١ً اجملطٌَ, ٚقس  َٔ غرل نطٚض٠ ؾطع١ٝ سكٝل بإٔ 

ٜٵطٳ٠ځيو سسٜح عٗسْا َٔ ايؿاضع إٔ ايكاتٌ ٫ ٜطخ؛ زيٌٝ ش ٖٴطٳ ٕٻ   أځبٹٞ  أځ

٘ٹ  ٍٳ ايًډ ٍٳ ضٳغٴٛ ٜٳطڇخٴ: "قځا ٌٴ يځا  "ايڃكځاتٹ
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ٖٚصٙ ايعكٛب١ عا١َ ست٢ ٗ سل ايٛايسٜٔ؛ ؾبدكٛم ايٛايس 

 ؾإٕ َٝتا, دٓٝٓا ؾأيكت اَطأت٘؛ بڀٔ نطب ايٛايس إٔ ٜكٍٛ َايو: "ٚيٛ

 ؾطا٥ض ع٢ً َٛضٚث١ ٖٚٞ وذب, ٫ٚ ؾ٦ٝا اؾٌٓ ز١ٜ َٔ ٜطخ ٫ ا٭ب

ؾ٤ٞ" شيو َٔ يٮب ٚيٝؼ اهلل,


 

ّٿ؛ ؾٝكٍٛ اؾعٴٚيٞ َٻا غكٛم ا٭  اييت ٖٞ ناْت إشا ا٭ّ "ٚنصيو: أ

 ػب ايػط٠ ؾإٕ اؾٌٓ؛ ب٘ ٜػك٘ أْ٘ ٜعًِ َا تؿطب إٔ َجٌ أغكڀت

 اؾٌٓ ب٘ ٜػك٘ ٫ أْ٘ ٜعًِ ٫ ٖا زٚا٤ ؾطبت إٕ ٚأَا تطثٗا, ٫ٚ عًٝٗا

عًٝٗا..." ط٠غ ؾ٬ غكٛط٘ غبب شيو ؾهإ


 

ٖصا إٓ  َٔ إرلاخ ٗ ساٍ ٚدٛز ايككس اؾٓا٥ٞ, أَا إٕ سكٌ 

ٌٴ َٔ إرلاخٹ ؾك٘  خڀأ ؾ٬ ٜطز ٖصا إٓ  ٗ َصٖب َايو, ٜٚطخ ايكات

ٜٳ١ٹ أٚ ايػٴطٻ٠ٹ. ٘ٴ َٔ ايسٿ  ٜٚٴُٓٳ ٴ َرلاث

 املبشح الجاٌ٘: عكٕبٛ اإلدّاض يف الكإٌُ اجلصاٟسٙ

ط١ّ اٱدٗاض عٓا١ٜ بايػ١؛ ؾدكٗا أٍٚ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ د

بكػِ َؿطز نُٔ قإْٛ ايعكٛبات, ٚقس تهُٔ ٖصا ايكػِ تػ  َٛاز؛ 

 ٖٞ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: 

 بإعڀا٥ٗا ًٓٗا َؿذلض أٚ سا٬َ اَطأ٠ أدٗض َٔ : "ن304ٌأ٫ٚ: إاز٠ 

 أ١ٜ أٚ عٓـ أٚ أعُاٍ ططم باغتعُاٍ أٚ أز١ٜٚ أٚ َؿطٚبات أٚ َأن٫ٛت

 ٜعاقب شيو ٗ ؾطع أٚ تٛاؾل مل أٚ شيو ع٢ً ٚاؾكت ٤غٛا أخط٣ ٚغ١ًٝ

 زز. 10.000 إٍ 500 َٔ بػطا١َ ٚ ٔؼ غٓٛات إٍ غ١ٓ َٔ باؿبؼ

 إ٪قت ايػذٔ ايعكٛب١ ؾتهٕٛ إٛت إٍ اٱدٗاض أؾه٢ ٚإشا

 غ١ٓ. عؿطٜٔ إٍ غٓٛات عؿط َٔ

اٱقا١َ" َٔ بإٓ  شيو ع٢ً ع٠ٚ٬ اؿهِ هٛظ اؿا٫ت ْٝ  ٚٗ


 

 خ٬ٍ ٖصٙ إاز٠ ّهٔ ٬َس١ٛ َا ٜأتٞ: َٔ

ـ ا٭قٌ ٗ دط١ّ اٱدٗاض أْٗا دٓش١ ٫ دٓا١ٜ, ٖٚصا َا تؿٝسٙ  0

 َاز٠ ايعكٛب١ إكسض٠ ٗ ٖصٙ إاز٠؛ ؾُٔ إعًّٛ إٔ ايعكٛبات ا٭ق١ًٝ ٗ

 َاعسا اؿا٫ت غٓٛات ٔؼ إٍ ٴؾٗطٜٔ تتذاٚظ َس٠ڄ باؿبؼ تهٕٛ اؾٓح,

زز 20.000 تتذاٚظ اييت أخط٣, ٚايػطا١َ سسٚزا ٕٛايكاْ ؾٝٗا ٜكطض اييت
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ـ ٜػتٓب٘ َٔ ٖصٙ إاز٠ إٔ ؾط١ّ اٱدٗاض ث٬ث١ عٓاقط, ٖٞ ع٢ً  5

 ايٓشٛ اٯتٞ:

أ ـ ايككس اؾٓا٥ٞ: ؾهٌ َٔ قكس إٍ إدٗاض ساٌَ غٛا٤ نإ ٬ٓ 

سكٝكٝا أٚ َؿذلنا, أٚ غع٢ إٍ شيو ٚمل ٜتشكٻٌ ي٘ َككٛزٙ؛ ؾإْ٘ 

كٛب١ إصنٛض٠, ٜٚػتؿـ َٔ ٖصا إٔ غرل ايكاقس ٫ تتشكل ٜعاقب بايع

اؾط١ّ ؾٝ٘, نُٔ ٜٴعڀٞ زٚا٤ٶ ٕطض َعٌ؛ ؾٝذلتب عًٝ٘ اٱدٗاض, أٚ 

نُٔ ٜكّٛ بايتٛيٝس ؼت نػ٘ ايهطٚض٠ ٚوكٌ َٛت اؾٌٓ, أٚ وكٌ 

اٱدٗاض بػبب نطب ٫ ٜككس َٓ٘ اٱدٗاض أٚ ٜكذلٕ ايهطب باؾٌٗ 

 عٌُ إطأ٠.

ِڇ نُا ٜػتؿ ٖټ ٕٻ ايككس اؾٓا٥ٞ وكٌ َذطز تٛ از َٔ إاز٠ أٜها أ

اؾاْٞ سكٍٛ اؿٌُ يًُطأ٠, ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ باؾط١ّ إػتش١ًٝ, ٖٚٛ 

ّ ٚكتًـ 95بٗصا َتٛاؾل َ  قإْٛ ايعكٛبات ايؿطْػٞ قبٌ تعسًٜ٘ غ١ٓ 

عٔ ايتؿطٜ  إكطٟ ايصٟ ٜؿذلٙ ٚدٛز اؿٌُ سكٝك١ڄ


 

ٍٟ تًشك٘ ب ـ ايؿعٌ إازٟ: نٌ َٔ  ٌڈ َاز ٟٿ ؾع غع٢ إٍ اٱدٗاض بأ

ُٻُت إاز٠ ٗ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ, غٛا٤ ناْت َأن٫ٛت  أٚ ايعكٛب١, ٚقس ع

أخط٣؛  ٚغ١ًٝ أ١ٜ أٚ عٓـ أٚ أعُاٍ ططم باغتعُاٍ أٚ أز١ٜٚ أٚ َؿطٚبات

نع١ًُٝ دطاس١ٝ ٚمٖٛا؛ ؾهٌ ٚغ١ًٝ َاز١ٜ تؿهٞ إٍ اٱدٗاض ٜهٕٛ 

 شلا سهِ َككسٖا.

ض ايسناتط٠ ع٢ً ٖصٙ إاز٠ أْٗا مل تتڀطم إٍ َس٣ ٚقس ٫سٜ بع

لاع١ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ, ٖٚٛ َا ٜؿٝس إٔ ايعكٛب١ تڀاٍ إػتعٌُ ع٢ً أغاؽ 

اؾط١ّ ايتا١َ إٕ سكٌ اٱدٗاض, ٚع٢ً أغاؽ احملاٚي١ إٕ َٓٝت 

ايع١ًُٝ بايؿؿٌ, غٛا٤ ضد  شيو إٍ ايٛغ١ًٝ إػتع١ًُ أٚ إٍ غ٤ٛ 

اغتدساَٗا


    

ؿا٤ ايهطض عٔ سٝا٠ ا٭ّ: إشا نإ اغتُطاض اؿٌُ ٜؿهٞ إٍ نطض ز ـ اْت

قكل ع٢ً ا٭ّ, ؾكس أباح ايكإْٛ اٱدٗاض, نُٔ قٝٛز َع١ٓٝ, غٓأتٞ 

, ٖٚٞ ٚاضز٠ ع٢ً غبٌٝ 310ع٢ً شنطٖا نُٔ تعًٝكٓا ع٢ً إاز٠:

 ايتكٝٝس شلصٙ إاز٠.
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ٛض٠ ع٢ً ـ ٫ عدل٠ َٛاؾك١ ا٭ّ ٗ اٱدٗاض, ٚتػطٟ ايعكٛب١ إصن 3

اؾاْٞ ضغِ شيو, ٖٚصا خ٬ؾا يبعض ايكٛاٌْ ا٭دٓب١ٝ اييت تعتدل ضنا 

 ا٭ّ ٗ شيو.

ـ ٗ ساٍ إؾها٤ اٱدٗاض إٍ إٛت؛ ؾإْ٘ ٜطتكٞ إٍ نْٛ٘ دٓا١ٜ, ٜسيٓا  2

غ١ٓ. عؿطٜٔ إٍ غٓٛات عؿط عًٝ٘ َعاقب١ اؾاْٞ بايػذٔ إ٪قت َٔ
 

 شيو ع٢ً ع٠ٚ٬ اؿهِ هٛظ ٕاز٠؛اؿا٫ت إصنٛض٠ ٗ ٖصٙ ا ْٝ  ـ ٗ 2

اٱقا١َ, ٖٚٞ عكٛب١ ته١ًُٝٝ, ٜٚككس َٓٗا َا دا٤ ٗ إاز٠:  َٔ بإٓ 

 ٗ عًٝ٘ تٛادس احملهّٛ سٛط ٖٛ اٱقا١َ َٔ ْٚكٗا نُا ٜأتٞ: "إٓ  05

اؾٓح,  َٛاز ٗ ٔؼ غٓٛات َست٘ تؿٛم إٔ هٛظ ٫ٚ بعض ا٭َانٔ,

 .شيو خ٬ف ع٢ً ايكإْٛ ٜٓل مل َا اؾٓاٜات, َٛاز ٗ غٓٛات ٚعؿط

 ؾإْ٘ يًشط١ٜ, غايب١ بعكٛب١ َكذلْا اٱقا١َ َٔ إٓ  ٜهٕٛ عٓسَا

 احملهّٛ عًٝ٘. عٔ اٱؾطاز أٚ ا٭ق١ًٝ ايعكٛب١ اْكها٤ ّٜٛ َٔ ٜڀبل

 اييت ايؿذل٠ ؾإٕ اٱقا١َ, َٔ َٓع٘ خ٬ٍ ايؿدل سبؼ مت َت٢

 .اٱقا١َ َٔ إٓ  َس٠ َٔ تڀطح ٫ اؿبؼ ٗ ٜكهٝٗا

إٍ  أؾٗط ث٬ث١ َٔ باؿبؼ اٱقا١َ َٔ إُٓٛع ايؿدل ٜعاقب

 تسابرل أسس خايـ زز إشا30.000 إٍ زز 25.000 َٔ ٚبػطا١َ غٓٛات ث٬خ

اٱقا١َ" َٔ إٓ 


 

 إؿاض ا٭ؾعاٍ عاز٠ ّاضؽ اؾاْٞ إٔ ثبت : "إشا312ثاْٝا: إاز٠ 

 ٗ عًٝٗا إٓكٛم اؿاي١ ٗ اؿبؼ , ؾتهاعـ عكٛب304١إاز٠ ٗ إيٝٗا

اؿس ا٭قك٢". إ٪قت إٍ ايػذٔ عكٛب١ ٚتطؾ  ا٭ٍٚ ايؿكط٠


 

ٜػتؿاز َٔ ٖصٙ إاز٠ أْٻ٘ إشا ثبت اعتٝاز اؾاْٞ شلصٙ ا٭ؾعاٍ 

؛ ؾإْ٘ ول يًكانٞ إٔ ٜطؾ  عكٛب١ ايػذٔ إٍ 312إصنٛض٠ ٗ إاز٠ 

َا  نعؿٗا, ؾتهٕٛ عكٛب١ ايػذٔ َٔ غٓتٌ إٍ عؿط غٓٛات عػب

ٜطاٙ ايكانٞ ضازعا يًذاْٞ, ٖٚصا ٗ ساٍ عسّ تطتب نطض ع٢ً إطأ٠, 

ؾإٕ أؾه٢ اٱدٗاض إٍ َٛت إطأ٠ غًڀت عًٝ٘ أقك٢ عكٛب١ ايػذٔ 

ٖٚٞ عؿطٕٚ غ١ٓ
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يهٔ ٜبك٢ اٱؾهاٍ ٗ ناب٘ ايتعٛز, ٌٖ ٜتشكل َطتٌ نُا ٖٛ 

 ٗ ايكإْٛ ايؿطْػٞ؟.

َُاضغت٘ ث٬خ َطات, ٚقس شٖب ايسنتٛض زضزٚؽ إٍ أْ٘ ٜتشكل 

( ٫ تتشكل ٗ يػتٓا إ٫ عكٛي٘ ث٬خ plusieursَٚأخصٙ إٔ ن١ًُ )

َطات.


 

ٚايصٟ ٜٛٗط يٞ إٔ ا٭َط َبين ع٢ً خ٬ف قسِٜ عٓس ا٭قٛيٌٝ 

ٗ أقٌ اؾُ , ؾؿطٜل ٜط٣ أْ٘ اثٓإ ٜٚصٖب آخطٕٚ إٍ أْ٘ ث٬ث١, ؾا٭َط 

ٌٓ إشا ْٛطْا إٍ إػأي١ َٔ قتٌُ ٚؼسٜسٙ باثٌٓ أضزع يًذاْٞ ٚأٚؾل باؾ

 ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ ايكٿطؾ١.   

 ايكٝازي١ أٚ ا٭غٓإ دطاسٛ أٚ ايكاب٬ت أٚ : "ا٭طبا311٤ ثايجا: إاز٠

 ايكٝسي١ َٚػتدسَٛ ٚطًب١ ا٭غٓإ طب أٚ ايڀب ٚنصيو طًب١

 ا٭زٚات ٚػاض ا٭ضبڀ١ ايڀب١ٝ ٚقاْعٛ ايعكاقرل ٚقهطٚ ايكٝسيٝات

 ٜطؾسٕٚ ايصٜٔ ٚإسيهات ٚإُطنات ٚإسيهٕٛ ُٕطنٕٛٚا اؾطاس١ٝ

 ططم إسساخ اٱدٗاض أٚ ٜػًْٗٛ٘ أٚ ٜكَٕٛٛ ب٘ تڀبل عًِٝٗ عٔ

 ا٭سٛاٍ. سػب ع٢ً  305ٚ 304إازتٌ ٗ عًٝٗا إٓكٛم ايعكٛبات

 إٓكٛم ا١ٕٓٗ ٖاضغ١ َٔ باؿطَإ اؾٓا٠ ع٢ً اؿهِ ٚهٛظ

َٔ اٱقا١َ". بإٓ  اؿهِ عًِٝٗ دٛاظ عٔ ؾه٬ 23 إاز٠ ٗ عًٝ٘


 

دا٤ت ٖصٙ إاز٠ َكطض٠ يًُٓ  َٔ اٱدٗاض ايصٟ ٚضز ٗ إاز٠: 

, عٝح ططزت َٓع٘ ست٢ ع٢ً إٓتػبٌ إٍ اؾٗاظ ايڀيب ٚؾب٘ 312

ايڀيب ٚايكٝسيٞ؛ ؾ٬ ٜباح ٭ٟ َٔ إصنٛضٜٔ َُٗا نإ تـدككِٗ أٚ 

تػًٗٝ٘, ٚإ٫ طاشلِ ايكإْٛ  قٓعتِٗ ٖاضغ١ اٱدٗاض أٚ ايس٫ي١ عًٝ٘ أٚ

 بايعكٛب١ إصنٛض٠.

ٞٿ؛ ست٢ ٫  ٚقس قكسٳ إؿطٿعٴ َٔ ٖصٙ إاز٠ سػِ ايؿطاؽ ايكاْْٛ

ٜػٓٻ٢ يًُٓتػبٌ إٍ ايكڀاع ايڀيب ٚايكٝس٫ْٞ ا٫غتٓازٴ إٍ ٖصٙ ايجػط٠ 

 ايكا١ْْٝٛ عهِ َعاٚيتِٗ شلصٙ ا١ٕٓٗ.

ٕٻ اٱضؾاز ٗ سل ٜٴسٹٜٓٴِٗ  نُا أؾازت ٖصٙ إاز٠ أ ٖ٪٤٫ إصنٛضٜٔ 

قها٥ٝا بكؿتِٗ ؾاعًٌ أقًٌٝ

ٚؾه٬ عٔ تكطٜط َٓ  اٱدٗاض ٗ  
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سكِٗ ؾع٬ أٚ ز٫ي١ دا٤ت ٖصٙ إاز٠ َهٝؿ١ يعكٛبتٌ تهًُٝٝتٌ 

أخطٌٜ؛ أ٫ُٖٚا: َٓعِٗ َٔ ٖاضغ١ َِٗٓٗ إٓكٛم عًٝٗا, ٖٚٛ َا 

 53 -11كإْٛ, ضقِ: ؛ يهٔ ٖصٙ ايعكٛب١ مت إيػا٩ٖا باي53تؿٝسٙ إاز٠:

 311, ٖٚٛ َا ٜػتسعٞ إعاز٠ ايٓٛط ٗ إاز٠: 2006زٜػُدل  20 :ٗ إ٪ضر

ٚؾكا شلصٙ ايتػرلات, ٚٗ اْتٛاض شيو ٜط٣ بعض ايكاٌْْٛٝ إٔ إدطز  ـ 

ٌٴ إيػا٤ٴ  ُٳ َ٪قتاـ ٖٛ ايعٌُ بٗصا إٓ  بكؿت٘ عكٛب١ ته١ًُٝٝ, ٜٚٴش

بكؿت٘ عكٛب١ تهًُٝٝٻ١.بكؿت٘ تسبرل أَٔ ٫  53إؿطٿع يًُاز٠ 


   

ٚايجا١ْٝ: َٓعِٗ َٔ اٱقا١َ, ٚقس تكسّ َعٓا بٝاْٗا, يهٓ٘ مل وسز َس٠ إٓ  

ٚتطنٗا َڀًك١, ٜٚط٣ ايسنتٛض بٛغكٝع١ أْٻ٘ ٫ ٜٓبػٞ إٔ تتذاٚظ ٖصٙ 

َهطض إػتشسث١. 01إس٠ ٔؼ غٓٛات نُا ٖٞ قسٻز٠ ٗ إاز٠ 


 

َٗٓت٘  ٖاضغ١ َٔ عطَاْ٘ ايكانٞ اؿهِ ايـى َٔ : "ن317ٌ ضابعا: إاز٠

 أؾٗط غت١ َٔ باؿبؼ ٜعاقب 306 إاز٠ َٔ ا٭خرل٠ ايؿكط٠ َكته٢

 زز. 10.000 إٍ 1000 َٔ ا٭نجط ٚبػطا١َ ع٢ً غٓتٌ إٍ ا٭قٌ ع٢ً

اٱقا١َ". َٔ بإٓ  عًٝ٘ اؿهِ شيو ع٢ً ع٠ٚ٬ ٚهٛظ


 

قبًٗا, ؾؿٞ ساٍ  ٖصٙ إاز٠ دا٤ت َه١ًُ يًعكٛب١ إصنٛض٠

إعاقب١ بإٓ  َٔ ٖاضغ١ ا١ٕٓٗ؛ ؾإْٻ٘ ول يًكانٞ َعاقب١ إُتٓ  عٔ ٖصٙ 

ايعكٛب١ عبػ٘ ٚتػطّ٘ ٚؾكا يًُاز٠ إصنٛض٠ آْؿا, نُا ول يًكانٞ َٓع٘ 

 َٔ اٱقا١َ بكؿتٗا عكٛب١ دٛاظ١ٜ.  

 نطٚض٠ اغتٛدبت٘ إشا اٱدٗاض ع٢ً عكٛب١ : "310٫ خاَػا: إاز٠

 ٚبعس غرل خؿا٤ ٗ دطاح أٚ طبٝب أدطاٙ َت٢ اـڀط َٔ ا٭ّ سٝا٠ اشإْك

اٱزاض١ٜ". ايػًڀ١ إب٬غ٘


 

دا٤ت ٖصٙ إاز٠ ٫غتجٓا٤ ساي١ ايهطٚض٠ َٔ اؿهِ إاْ  َٔ 

ٛٻضٴ ايهطٚض٠ ٗ ساٍ إؾها٤ اغتُطاض اؿٌُ إٍ ٬ٖى  اٱدٗاض, ٚتٴتٳكٳ

ٔٻ إاز٠ قٝست ٖصٙ اٱباس١ بكٝسٜٔ:  ا٭ّ؛ يه

ا٭ٍٚ: إدطا٩ٙ َٔ قبٌ َتدكل بكؿت٘ طبٝبا أٚ دطاسا, ٜٚسٍ 

 َؿَٗٛ٘ ع٢ً َٓ  غرلُٖا َٔ ٖاضغت٘.
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ايجاْٞ: إب٬ؽ ايػًڀ١ اٱزضا١ٜ بٗصا ايعٌُ؛ باعتباضٖا اؾ١ٗ إدٛي١ قاْْٛا 

بايػُاح بٗصا ايؿعٌ؛ شيو إٔ إط٬م اؿبٌ ع٢ً غاضب٘ يٮطبا٤, قس ٜؿهٞ 

ٍ ٖصا ايٛطف ا٫غتجٓا٥ٞ, ُٕاضغ١ ببعض ا٫ْتٗاظٌٜ إٍ اغتػ٬

 اٱدٗاض ٗ غرل اٱطاض إػُٛح ب٘.

يهٔ قس ٚضزت َاز٠ قا١ْْٝٛ أخط٣ تٴكٝٿسٴ بعض اٱط٬م ايٛاضز ٗ 

ّ 0902-5-01 :ٗ 12 – 02َٔ ايكإْٛ ضقِ: 75ٖصٙ إاز٠, ٖٚٞ إاز٠: 

ٞ إتعًل عُا١ٜ ايكش١ ٚتطقٝتٗا, ْٚكټٗا: "ٜعسټ اٱدٗاض يػطض ع٬د

دا٥عا عٓسَا ٜهٕٛ نطٚضٜا ٱْكاش سٝا٠ ا٭ّ َٔ اـڀط أٚ يًشؿاٚ ع٢ً 

 تٛاظْٗا ايؿٝعٜٛيٛدٞ ٚايعكًٞ إٗسز غڀط.

ٜتِ اٱدٗاض ٗ ٖٝهٌ َتدكل بعس ؾشل طيب هطٟ َعٝٻ١ 

طبٝب اختكاقٞ"


 

ؾإتأٌَ شلصٙ إاز٠ ًٜشٜ أْٻٗا ٚغٻعت ٗ أغباب اٱدٗاض, ٚمل 

ز يًشٝا٠, ٚأباست اٱدٗاض إشا نإ َٗسزا يتٛاظٕ تكـ عٓس اـڀط إٗس

 إطأ٠ ايؿٝعٜٛيٛدٞ ٚايعكًٞ.

نُا أْٻٗا قٝٻست ايڀبٝب َُاضغ١ اٱدٗاض ٗ ٖٝهٌ َتدكل 

ٜټسٙ َٛاؾك١ طبٝب اختكاقٞ آخط.    بعس تأ

 ٚبػطا١َ غٓتٌ إٍ أؾٗط غت١ َٔ باؿبؼ : "تعاقب319 غازغا: إاز٠

 أٚ شيو أٚ ساٚيت عُسا ْؿػٗا أدٗهت اييت أ٠إط زز 1000 إٍ  250 َٔ

 شلصا شلا أعڀٝت أٚ إيٝٗا أضؾست ايتـٞ ايڀطم اغتعُاٍ ع٢ً ٚاؾكت

ايػطض"


 

ٕٻ َٓ  اٱدٗاض ٫ ٜتٛقـ ع٢ً إشٕ ا٭ّ  ٜػتؿاز َٔ ٖصٙ إاز٠ أ

بصيو, ؾ٬ سل يٮّ ٗ إظٖام ٖصٙ ايٓؿؼ بسع٣ٛ ا٭١ََٛ, ٚبٗصا ٜهٕٛ 

ضم بعض ايكٛاٌْ ا٭دٓب١ٝ اييت زلشت باٱدٗاض ايكإْٛ اؾعا٥طٟ قس ؾا

 ٗ ساٍ ضنا ا٭ّ.

يهٓٗا ٗ ْؿؼ ايٛقت تػاًٖت ٗ عكٛبتٗا بإٔ دعًتٗا عكٛب١ 

ٛٻيت يًكانٞ إؿام ايعكٛب١ بٗا ع٢ً اؾط١ّ إػتش١ًٝ,  َاي١ٝ ؾك٘؛ ٚخ
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ٚيٛ مل وكٌ اٱدٗاض ؾع٬, ٚشيو بايؿطٚع ؾٝ٘ إَا ؾع٬ أٚ َٛاؾك١ ع٢ً 

 ت اييت ٚدٗت إيٝٗا.  اٱضؾازا

 ٚبػطا١َ غٓٛات ث٬ث١ إٍ ؾٗطٜٔ َٔ باؿبؼ : "ٜعاقب301 غابعا: إاز٠

 ع٢ً سطض َٔ نٌ ايعكٛبتٌ ٖاتٌ بإسس٣ أٚ زز10.000إٍ  500 َٔ

 بإٔ: ٚشيو إٍ ْتٝذ١ َا ؼطٜه٘ ٜ٪زٿ مل ٚيٛ اٱدٗاض,

 ع١َُٝٛ. ادتُاعات أٚ أَانٔ ٗ خڀبا أيك٢ ـ

 إٓاظٍ ٗ ٚظع أٚ عطض أٚ ع١ْٝ٬ غرل ٚيٛ قسّ أٚ ًبٝ ي ططح أٚ باع أٚ ـ

 قٛضا أٚ ضغَٛا أٚ أٚ ًَككات إع٬ْات أٚ َڀبٛعات أٚ نتابات أٚ نتبا

 َػًك١ ٚطٚف ٗ َٛنٛعا بؿطا٥٘ َػًؿا شيو َٔ ؾ٦ٝا غًِ أٚ ضَع١ٜ

 ْكٌ. أٚ تٛظٜ  عاٌَ أٟ أٚ إٍ ايدلٜس إٍ َؿتٛس١ أٚ

إعع١َٛ". أٚ اؿكٝك١ٝ يڀب١ٝا ايعٝازات ٗ بايسعا١ٜ قاّ ـ أٚ


 

ؾسٻز ايكإْٛ اؾعا٥طٟ ٗ ؾإٔ اٱدٗاض؛ ؾعسٻ ايتشطٜضٳ عًٝ٘ دٓش١ڄ, 

ٚأؿل ايعكٛب١ بكاسب٘ ٚيٛ مل ؼكٌ ا٫غتذاب١ ي٘ َٔ قبٌ إٛاطٌٓ 

ٚإٛاطٓات, غٛا٤ٷ نإ ايتشطٜض عًٝ٘ بإيكا٤ اـڀب أٚ تٛظٜ  َٓؿٛضات 

طض ٗ إاز٠ ايػابك١, ٚمل ٜتػاَح َ  أٚ بسعا١ٜ أٚ مٛ شيو ٖا ٖٛ َك

ٛٻٍ يًكها٤ إؿام عكٛبيت  ايسعا٠ إيٝ٘ ٚيٛ اعتكُٛا عط١ٜ ايطأٟ, ٚخ

ايػذٔ ٚايتػطِٜ ٚؾكا يًتؿكٌٝ ايػابل, أٚ ا٫دتعا٤ بإسسُٜٗا زٕٚ 

ٔټ يًكانٞ, ٜٚطاٙ ضازعا يًُذطّ. ٜٳعٹ  ا٭خط٣ َا سػب َا 

ع٢ً اٱدٗاض ؾاع٬  نُا ٜٛٗط ٖصا ايتؿسټزٴ ٗ عسٿٙ احملطٿضٳ

أقًٝا ٫ ؾطٜها, ٚيٛ مل ؼكٌ اؾط١ّ, ٚبٗصا ؾكس طځطٳزٳ إؿطٿعٴ اؾعا٥طٟ 

ٌٷ أقًٞ ٫  20َٛقؿ٘ ٗ إاز٠  ٕڂشطٿضٳ ؾاع م.ع. اييت تٓلټ ع٢ً إٔ ا

ؾطٜوڅ, خ٬ؾا ٕا عًٝ٘ أغًب ايتؿطٜعات.


    

 ٖصا ٗ ٝٗاعً إٓكٛم اؾطا٥ِ إسس٣ عٔ سهِ : "ن300ٌ ثآَا: إاز٠

 أٟ أزا٤ أٚ ١َٓٗ ٖاضغ١ أ١ٜ َٔ بإٓ  اؿهِ بك٠ٛ ايكإْٛ ٜػتٛدب ايكػِ

 َ٪غػ١ أ١ٜ ٗ اي٫ٛز٠ أٚ زٚض أٚ ايعٝازات ٗ ناْت قؿ١ بأ١ٜ عٌُ

 أٚ ٚاٖط سكٝكٞ ٌٓ ساي١ ْػا٤ ٗ عاز٠ تػتكبٌ خاق١ أٚ ع١َُٝٛ

 أدط. بػرل أٚ شيو بأدط ٚ َؿذلض
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إٓ ". شات ٜػتتب  شاتٗا اؾطا٥ِ ٗ اىا٫ؾذل أٚ ايؿطٚع عٔ سهِ ٚنٌ


 

َٔ عسٻ٠ دٛاْب, ّهٔ إْاشلا ٗ  311دا٤ت ٖصٙ إاز٠ كايؿ١ يًُاز٠: 

 اٯتٞ:

َٻ١,  ٟٿ َ٪غػ١ عا ٟٿ عٌُ ٗ أ َٻا يهٌ ١َٓٗ ٚ٭ ـ دا٤ إٓ  ٗ ٖصٙ إاز٠ عا

ٔڈ َعٝٻ١ٓ. 311ٗ سٌ إٔ إاز٠   دا٤ت ككٛق١ َٗ

َٻا ٗ اجملطٌَ, خ٬ؾا يًُاز٠ ـ دا٤ إٓ  ٗ ٖص اييت دا٤ت  311ٙ إاز٠ عا

 ككٛق١ با٭طبا٤ َٚٔ ؿل بِٗ َٔ إُطنٌ ٚايكٝازي١ ٚإسيهٌ.

ؾٗٞ دٛاظٜٻ١ 311ـ تڀبل ٖصٙ إاز٠ بك٠ٛ ايكإْٛ, غ٬ف عكٛب١ إاز٠ 


   

 ساظ أدٓب١ٝ قها١ٝ٥ د١ٗ َٔ سهِ قسٚض ساي١ : "305ٗ تاغعا: إاز٠

 عًٝ٘ قٌ إقا١َ احملهّٛ قه١ُ تكطض يًكإْٛ اؾعا٥طٟ طبكا ايؿ٤ٞ ق٠ٛ

 زع٠ٛ ايعا١َ ٚبعس ايٓٝاب١ طًب ع٢ً ٚبٓا٤ َؿٛض٠ غطؾ١ ٗ َٓعكس٠

إاز٠  ٗ إٓكٛم إٓ  قٌ يتڀبٝل مث١ أْ٘ يًشهٛض قاْْٛا ايؿإٔ قاسب

311"


 

 ْكت ٖصٙ إاز٠ أْ٘ ٗ ساٍ قسٚض اؿهِ َٓ  َعاٚي١ ا١ٕٓٗ َٔ

د١ٗ قها١ٝ٥ أدٓب١ٝ, ٚنإ ٖصا اؿهِ َتٛاؾكا َ  ايكإْٛ اؾعا٥طٟ أْ٘ 

 ٚبٓا٤ َؿٛض٠, غطؾ١ باٱَهإ تٓؿٝصٙ ٗ سل إعاقب بؿطٙ اْعكازٙ ٗ

 يًشهٛض.  قاْْٛا ايؿإٔ قاسب زع٠ٛ ٚبعس ايعا١َ, ايٓٝاب١ طًب ع٢ً

 ؾكط٠ 306 يًُٛاز طبكا ب٘ احملهّٛ إٓ  ىايـ َٔ : "ن303ٌ عاؾطا: إاز٠

 َٔ غٓتٌ ٚبػطا١َ إٍ أؾٗط غت١ َٔ باؿبؼ ٜعاقب312 ٚ  311ٚ 2

ايعكٛبتٌ". ٖاتٌ بإسس٣ أٚ زز 5000 إٍ 500


 

ٕٻ َٔ خايـ اؿهِ َٓع٘ َٔ ٖاضغ١  ٜػتؿاز َٔ ٖصٙ إاز٠ أ

ايٓؿاٙ إٗين أْ٘ اضتهب دٓش١ ٜعاقب باؿبؼ ٚايتػطِٜ ٚؾكا يًتؿكٌٝ 

ٚإَا إٔ ٜعاقب بإسساُٖا عػب َا ٜٛٗط إصنٛض, إَا ْعا بُٝٓٗا 

 يًكانٞ.

ٖصٙ ٖٞ ١ًْ ايكٛاٌْ اييت ؾطعٗا ايكإْٛ اؾعا٥طٟ نُٔ عكٛب١ 

اٱدٗاض, ٖٚٓايو َاز٠ أخط٣ ّهٔ تڀبٝكٗا ٚضزت ٗ غٝام آخط, ْٚكٗا 

 500َٔ  ٚبػطا١َ أؾٗط غت١ إٍ ؾٗط َٔ باؿبؼ ناٯتٞ: "ٜعاقب
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 ا٭ؾدام ْٚٝ  ٚايكاب٬ت ٝازي١ٚايك ٚاؾطاسٕٛ زز ا٭طبا٤ 5000إٍ

 ع٢ً أغطاض إ٪قت١ أٚ ايسا١ُ٥ ايٛٚٝؿ١ أٚ ا١ٕٓٗ ايٛاق  أٚ عهِ إ٪ٌُٓ

 ايكإْٛ ؾٝٗا ٜٛدب عًِٝٗ اييت اؿا٫ت غرل ٗ ٚأؾؿٖٛا إيِٝٗ بٗا أز٣

 بصيو. شلِ ٜٚكطح إؾؿا٤ٖا

 ايتعاَِٗ عسّ ضغِ أع٬ٙ, إبٕٝٓٛ ا٭ؾدام ٜعاقب ؾ٬ شيو َٚ 

 َٗٓتِٗ, ٖاضغ١ عًُ٘ َٓاغب١ إٍ اييت تكٌ اٱدٗاض سا٫ت عٔ ٬ؽباٱب

 زعٛا بٗا؛ ؾإشا أبًػٛا ِٖ إشا ايػابك١ ايؿكط٠ ٗ عًٝٗا بايعكٛبات إٓكٛم

 زٕٚ بؿٗازتِٗ اٱز٤٫ عًِٝٗ هب إدٗاض ٗ قه١ٝ ايكها٤ أَاّ يًُجٍٛ

بايػط إٗين" ايتكٝٝس


 

ايػط إٗين ٗ قه١ٝ اٱدٗاض, ؾًٓشٜ ٗ ٖصٙ إاز٠ أْٗا مل تعتدل 

ٟٻ ايتعاّ بايتهتِ ٜعس ٫غٝا أَاّ ايكها٤.  ٚإٔ أ

 املبشح الجالح: املكازٌٛ بني عكٕبٛ اإلدّاض يف الفكْ ٔالكإٌُ اجلصاٟسٙ

َٔ خ٬ٍ ايٓٛط ايؿاسل ٗ ايعكٛب١ إكسض٠ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ  

٘ٺ َٔ ا٫تؿام ٚايعكٛب١ إكسض٠ ٗ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ ّهٔ ٬َس١ٛ أٚد

٘ٺ َٔ ا٫خت٬ف, ّٚهٔ تعساز أٚد٘ ا٫تؿام ٗ ايتايٞ:  ٚأٚد

 ـ ايتٛاؾل ٗ َٓ  اٱدٗاض. 0

 ـ ايتٛاؾل ٗ إعاقب١ عًٝ٘. 5

ـ ايتٛاؾل ٗ إباست٘ ٗ ساٍ ايهطٚض٠, بإٔ ٜهٕٛ بكا٤ اؿٌُ خڀطا  3

 ع٢ً قش١ ا٭ّ.

١ ّٚهٔ سكط أٚد٘ اـ٬ف ٗ تكٓٝـ اؾط١ّ ْٚٛع ايعكٛب 

 ٚقسضٖا, ٜٚتأت٢ تعساز ٖصٙ ا٭ٚد٘ ٗ ايتايٞ: 

ٝٳ١ځ ؾٝٗا,  ٌڈ ٫ ؾٹ أ٫ٚ: ْٛع اؾط١ّ: اٱدٗاض ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ دط١ّڂ قت

ٚضتٻبٳ ايؿكٗا٤ ع٢ً ٖصا أسهاّ ايكتٌ؛ ست٢ أيؿٝٓا َٔ ٜط٣ َؿطٚع١ٝ 

ايككام ؾٝ٘, أَا ٗ ايكإْٛ ؾٗٞ دٓش١ ؾك٘, ٖٚصا ايتكٓٝـ 

 ْؿؼڈ َهط١َٺ.اْتكام ؿط١َٹ سٝا٠ٹ 



(123) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

قشٝح أْٗا يٝػت ْؿػا نا١ًَ, ٚشلصا شٖب ْٗٛض ايؿكٗا٤ إٍ َٓ   

ايككام ؾٝ٘, ٚيهٓٗا ْؿؼ قذل١َ ٫بس إٔ ْطع٢ شلا سل اؿٝا٠, ٭ْ٘ أسس 

 ا٭قٍٛ اييت اتؿكت ايؿطا٥  ع٢ً احملاؾ١ٛ عًٝ٘.

ثاْٝا: ايهُإ إايٞ: ٬ْسٜ تبآٜا ٚانشا بٌ ايؿك٘ ٚايكإْٛ َٔ سٝح 

إ إايٞ؛ ٚشيو َٔ عس٠ أٚد٘؛ ؾايعكٛب١ إاي١ٝ ٗ ايؿك٘ َكسض٠ ايهُ

ٚقسز٠؛ ؾٗٞ ٗ ساٍ خطٚز اؾٌٓ َٝتا تجبت غط٠ڄ, ٚٗ ساٍ خطٚد٘ سٝا 

 تجبت ز١ٜڄ نا١ًَ, َٚعًّٛ إٔ ايس١ٜ تسؾ  يٛضث١ ايكتٌٝ.

أَا ٗ ايكإْٛ ؾٗٞ غطا١َ َكسض٠ عس أز٢ْ ٚسس أقك٢, ٚتكسٜطٖا  

ٞ, َٚطدعٗا إٍ اـع١ٜٓ ايعا١َ ٚيٝؼ إٍ ايٛضث١, ٜطد  إٍ ْٛط ايكان

ايًِٗ إ٫ إٔ ٜڀايب ايٛضث١ بتعٜٛض َايٞ, َٚعًّٛ إٔ َٔ أغباب تؿطٜ  

ايسٿٜاتٹ ايطزعٳ يًذٓا٠, أَا َجٌ ٖصٙ ايػطاَات إاي١ٝ ؾ٬ تؿهٞ إٍ ايطزع, 

ُٵطٳا٤ٹ ٖصا ايعٌُ.  بٌ قس تعٜس ايڀٌ بٹًډ١ڄ؛ ٭ْٗا تؿهٞ إٍ اغتٹ

اٱدٗاض بٌ إعك١ٝ ٚإُٓٛع: ٜػتُس ايتؿطٜ  اٱغ٬َٞ قٛت٘ ثايجا: 

َٔ نْٛ٘ زٜٓا ًٜتعّ, ٚؾطٜع١ تتب ؛ ؾًُتعَٗا َأدٛض, ٚإتٓهب عٓٗا 

َأظٚض, ٖٚصا إًشٜ ٖٛ ايصٟ ّٓح قساغ١ يًشهِ, ٚإشا طبكٓا ٖصا ع٢ً 

ٛډُت ٖصا ايؿعٌ, ٚؾٓعت  دط١ّ اٱدٗاض, لس إٔ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ع

ً٘, ْٚعت بٌ ايعكٛب١ ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ, ٖٚصا أزع٢ إٍ ع٢ً ؾاع

ايتعاّ ا٭َط ٚا٫ْتٗا٤ عٓس ايٓٗٞ, ٚخاق١ ٚمٔ ْعٝـ ٗ ضساب بًس 

َٻا إٓ  ايكاْْٛٞ اجملطٻز ايصٟ ٫ غٓس  ي٘ َٔ ايٛسٞ ؾإْٻ٘ ٜؿكس  َػًِ, أ

 ثكً٘ ايطٚسٞ, ٫ٚ ٜهٕٛ ي٘ نبرل طا٥ٌ ٗ ٚاق  ايٓاؽ.

ٍ أَطٜها ٗ ايج٬ثٝٓات سٌ َٓعت اـُط ٚساضبت٘ ٚاعتدل ٖصا عا 

قاضب١ ؾطغ١ ٫ ٖٛاز٠ ؾٝٗا, ٚأْؿكت ٗ غبٌٝ شيو زَا٤ٶ ٚأَٛا٫, َٚ  ٖصا 

 ؾكس اغتػًُت ٗ خا١ُ إڀاف, ٚخهعت يٓـعٚات أٌٖ ايعطبس٠ٹ.

ضابعا: إعاقب١ باؿبؼ: َٔ ١ًْ ايعكٛبات اييت خايـ ؾٝٗا ايكإْٛ 

َٞ, غٓټ٘ يعكٛب١ اؿبؼ بكؿت٘ عكٛب١ أق١ًٝ ٗ اؾعا٥طٟ ايؿك٘ اٱغ٬

سا٫ت تأتٞ اٱؾاض٠ إيٝٗا, ٚقبٌ اؿسٜح عٔ ٖصٙ ايعكٛب١ ٗ َٝعإ ايؿك٘, 

٫ بس َٔ ايتٛط١٦ بأَط َِٗ ي٘ َا بعسٙ, إش َٔ خ٬ي٘ ْػتذًٞ َس٣ 
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ايتٛاؾل أٚ ا٫خت٬ف إٛدٛز بٌ ايكإْٛ ايٛنعٞ ٚايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٗ 

ٝٻ١ٹ  .ٖصٙ اؾڂع٥

ٜٚتشكٌ يٓا ٖصا بإيكا٤ ايه٤ٛ ع٢ً َا عطف ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ  

ٛٻشلا  بعكٛب١ ايتععٜط, ؾايتععٜط ٖٛ ْٛع َٔ ايعكٛب١ ا٫دتٗاز١ٜ اييت خ

ٍڇ, ٚتهٕٛ ع٢ً نٌ عكٛب١ غرلڇ َكسض٠ ٗ  ايتؿطٜ ٴ اٱغ٬َٞ يًشانِ ايعٳسٵ

ٚٳايتٻعٵعڇٜطٴ  شٴْٴٛبٺ عٳًځ٢ ٚٳظٳدٵطڈ اغٵتٹكٵًځاحڈ تٳأڃزٹٜبٴ ايؿطع, ٜكٍٛ ابٔ ؾطسٕٛ: "

ِٵ ٗٳا ٜٴؿٵطٳعٵ يځ نځؿډاضٳاتٷ" ٚٳيځا سٴسٴٚزٷ ؾٹٝ


 

ٖصا ايتععٜط ٜػتُس سذٝت٘ َٔ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ؛ َٚٔ شيو َا  

٘ٹ قح  ٍٳ ايًډ ُٹ ٳ ضٳغٴٛ ٘ٴ غٳ ٟٿ أځْٻ ٔٵ أځبٹٞ بٴطٵزٳ٠ځ ايڃأځْٵكٳاضڇ ٍٴ عٳ يځا ٜٴذٵًځسٴ أځسٳسٷ : "ٜٳكڂٛ

ٙٺ ٛٳا ٛٵمٳ عٳؿٳطٳ٠ٹ أځغٵ ٘ٹ ؾځ ٔٵ سٴسٴٚزٹ ايًډ َٹ "إڇيډا ؾٹٞ سٳٍس 


 

ٔٴ ٚقس سكٌ اتؿام ايؿكٗا٤ ع٢ً ؾطعٝت٘, ٜكٍٛ ِڇ ابٵ ٝٿ ٜٻ١ٹ قځ ٛٵظڇ : ايڃذٳ

ُٳا٤ٴ "ٚاتٻؿځلٳ ٕٻ عٳًځ٢ ايڃعٴًځ ٌٿ ؾٹٞ َٳؿٵطٴٚعٷ ايتٻعٵعڇٜطٳ أځ ٝٳ١ٺ نڂ ٗٳا يځٝٵؼٳ َٳعٵكٹ سٳسپ,  ؾٹٝ

ّڈ" ٌٴ قط ٕڇ: تطىڂ ٚادبٺ أٚ ؾع ٞٳ ْٛعا ٖٹ ٚ


 

إشٕ؛ ؾُشٌ ايتععٜط ٗ شْب مل ٜؿطع ؾٝ٘ سسپ ٫ٚ نؿاض٠څ, أَا إٕ  

ٚدست ٖاتإ ايعكٛبتإ أٚ أسسُٖا, ؾ٬ هٛظ ا٫غتعان١ عُٓٗا بعكٛب١ 

 أخط٣؛ ٭ْ٘ اؾت٦ات ع٢ً ايؿطع.

ٍڇ إٔ ٜعٜس ايتععٜط ظٜاز٠ ع٢ً ايعكٛب١ ايؿطع١ٝ  ْعِ, هٛظ يًشانِ ايعسٵ

ٌڇعػب َا ٜطاٙ ظادطا عٔ َكاضؾ١ ايصْ ٌٷ ٗ قځتٵ ُٵسٹ ـ  ب, نُا ٖٛ ساق ايڃعٳ

ٞٳ إشٳا َج٬ ـ ٘ٹ عٴؿٹ ٜٳ١ٹ, عٳًځ٢ ؾٹٝ ٘ٴ ايسٿ ٌڇ عٳًځ٢ ٜٳذٹبٴ ؾځإڇْٻ ٜٳ١ڂ, ايڃكځاتٹ ٜٴػٵتٳشٳبټ ايسٿ  ٚٳ

٘ٴ ٜٴهٵطٳبٴ ايڃهځؿډاضٳ٠ڂ, يځ ٜٴشٵبٳؼٴ َٹا٥ٳ١ڄ ٚٳ غٳٓٳ١ڄ ٚٳ


 

٘, ٚيٝؼ تؿٜٛضٴ ايؿاضعڇ ايتععٜطٳ يًشانِ ايعسٍ َبٓٝا ع٢ً تؿٗٝ 

بٌ ٖٛ خان  ٭قٍٛ ايؿطٜع١, َٚكٝس با٫ْػذاّ َ  َكاقسٖا؛ ٭ٕ 

تكطف ايطاعٞ َٓٛٙ بإكًش١ نُا ٖٛ َكطض ٗ ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ 

 إعطٚؾ١.

ٚاتؿام ايؿكٗا٤ ع٢ً ؾطع١ٝ ايتععٜط إِا ٖٛ باعتباض أقً٘, أَا 

َٔ سٝح ؾطٚع٘ ؾكس سكٌ اـ٬ف ٗ قسضٙ ٚؾكا ؿسٜح أبٞ بطز٠ 

ٖب أقبؼ َٔ إايه١ٝ ٚبعض ايؿاؾع١ٝ ٚأٓس ٗ قٍٛ عٓ٘ ايػابل؛ ؾكس ش
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إٍ سط١َ ػاٚظ عؿط٠ أغٛاٙ ٚقٛؾا عٓس ٚاٖط ٖصا اؿسٜح, ٚخايؿٛا 

بصيو ْاٖرل أٌٖ ايعًِ ايصٜٔ تأٚيٛا اؿسٜح ع٢ً غرل ٚاٖطٙ, ٚقهٛا 

 بايعٜاز٠ ع٢ً ايعكٛب١ إصنٛض٠ ؾٝ٘, ٚع٢ً ضأغِٗ عُط بٔ اـڀاب 

شيو ٗ غرل َا عكٛب١, ٚنإ شيو َشهط َٔ  ايصٜٔ عاقب بأنجط َٔ

ايكشاب١ ؾجبت إْاعا َِٓٗ ع٢ً إؿطٚع١ٝ.


 

ٖصا عٔ َكساضٙ َٔ سٝح اؾًس؛ ؾإشا أتٝٓا إٍ أْٛاع٘ ا٭خط٣ لس 

ٗٳازٹ ّڇ عػب  إٔ ايؿاضع مل ٜٳشٴسٻ ؾٝ٘ سسا, ٚإِا أٚنٌ ايٓٛط إٍ ادٵتٹ َٳا ايڃإڇ

ٙٹبٹايػٻ ٜٳدٵتٳلټ سكٍٛ إكًش١, ؾًځا بٌ ٜتعساٙ إٍ غرلٙ نايهطب  ٛٵ

ٚٳايڃشٳبٵؼڇ ٚمُٖٛا.


 

ٞټ بٌ ٚىتًـ َٔ ظَٔ إٍ ظَٔ َٚٔ بًس إٍ بًس, ٜكٍٛ : ايڃكځطٳاؾٹ

ـٴ "...ايتٻعٵعڇٜطٴ َٵكٳاضڇ؛ ايڃأځعٵكٳاضڇ بٹاخٵتٹًځافٹ ٜٳدٵتٳًٹ  بٹًځازٺ ؾٹٞ تٳعٵعڇٜطڈ ؾځطٴبٻ ٚٳايڃأځ

ٕٴ َٶا ٜٳهڂٛ ٕڇ كځًڃ ڇنځ آخٳطٳ, بٳًځسٺ ؾٹٞ إنڃطٳا ٝٵًځػٳا ُٹكٵطٳ ايڀډ ّڇ ٚٳؾٹٞ تٳعٵعڇٜطٷ؛ بٹ  ايؿٻا

ّٷ, ـٴ إنڃطٳا ٛٳاْٶا, يځٝٵؼٳ ايڃأځْٵسٳيڂؼڇ عٹٓٵسٳ ايطٻأڃؽڇ ٚٳنځؿٵ َٹكٵطٳ ٚٳبٹايڃعٹطٳامڇ ٖٳ  ٚٳ

ٕٷ" ٛٳا ٖٳ


 

ؾإشا ُٗس يٓا ٖصا, ؾاؿبؼ َٔ ايعكٛبات ايتععٜط١ٜ اييت زيت ا٭زي١ 

ايؿطع١ٝ ع٢ً اعتباضٙ

ت٘ تععٜطا ٫ عكٛب١ بس١ًٜ عٔ اؿس ٚيهٔ بكؿ 

ايؿطعٞ, ؾإشا ضدعٓا إٍ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ أيؿٝٓاٙ وهِ بايػذٔ ٗ اؿا٫ت 

 اٯت١ٝ:

 ًٓٗا أٚ ساٍٚ شيو َٴؿذلنا أٚ سا٬َ اَطأ٠ أدٗض َٔ ـ ٜعاقب نٌ 0

, ٚتطؾ  ايعكٛب١ 304ٔؼ غٓٛات نُا غبل ٗ إاز٠  إٍ غ١ٓ َٔ باؿبؼ

 .312ثبٛت اعتٝازٙ ُٕاضغ١ ٖصٙ اؾٓش١ نُا ٗ إاز٠  إٍ أقكاٖا ٗ ساٍ

ٚا٫عذلاض ع٢ً ٖاتٌ إازتٌ َٔ د١ٗ اغتعانت٘ عٔ ايعكٛب١ 

ايؿطع١ٝ بايعكٛب١ ايتععٜط١ٜ؛ ؾذعٌ اؿبؼ َٔ باب ايتععٜط غا٥ؼٷ, 

ٍٴ قسضٙ إٍ ايكانٞ عػب َا ٜطاٙ قككا ٕكًش١ ضزع اجملطٌَ  ٛٻ ٜٚٴدٳ

 ككام ٗ اٱدٗاض.خاق١ َ  قٛيٓا َٓ  اي

أَا إٔ تهٕٛ ٖٞ ايعكٛب١ ا٭ق١ًٝ نُا ٖٛ ٚاق ؛ ؾٗصا كايؿ١ 

قطو١ يٓكٛم ايؿطٜع١ اييت ُجٌ زٜٔ ايسٚي١, ٚإكسض ايجاْٞ َٔ 
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ٕٻ ٖصٙ ا٫غتعان١ كايؿ١څ  َكازض ايتؿطٜ  ٗ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ, نُا أ

ٗ  ٚانش١څ يككس ايؿاضع َٔ ضزع اجملطٌَ, بٌ كايؿ١ يككس إؿطع

 ايكإْٛ نُا غٝأتٞ شنطٙ بًػ١ ا٭ضقاّ.

ٜٚتكطض يٓا ٖصا أنجط إشا ْٛطْا إٍ عكٛب١ إتػبب ٗ اٱدٗاض ٗ 

 عؿط َٔ ْؿؼ إاز٠ ٗ ساٍ إؾها٥٘ إٍ َٛت ا٭ّ, ٖٚٞ ايػذٔ إ٪قت

 عؿطٜٔ غ١ٓ. إٍ غٓٛات

ؾُٝهٔ تهٝٝـ ٖصٙ اؾٓا١ٜ ع٢ً أْٗا قتٌ خڀأ ٖٚٛ َا ٜػتتب  

ٔ ز١ٜ ٚنؿاض٠ ٚتععٜط ٜطد  إٍ ْٛط ايكانٞ, ست٢ يٛ أسهاَا ؾطع١ٝ َ

نإ اؾاْٞ طبٝبا؛ ٭ْ٘ أدٗض بػرل إشٕ ؾطعٞ, ٚقس اؾذلٙ اؿانِ 

يصيو ٚدٛز ايهطٚض٠ ٚإشٕ اٱزاض٠ ايٛق١ٝ ٚسكٛي٘ ٗ َطنع 

ٟٳ َٓ٘ ؾعً٘, يعَ٘ ايهُإ, ٖٚصا  ُٻا عٳطڇ َتدكل نُا غبل تكطٜطٙ, ؾً

عطٚؾتٌ: إباؾط نأَ ٚإٕ مل ٜتعُس, دطٜا ع٢ً ايكاعستٌ ايؿكٗٝتٌ إ

 ٚاؾٛاظ ايؿطعٞ إڀًل ٜٓاٗ ايهُإ.

 312َ٪نس٠ يًعكٛبات إصنٛض٠ ٗ إازتٌ  311ٚقس دا٤ت إاز٠ 

 ٗ سل إٓتػبٌ إٍ ايػًو ايڀب ٚؾب٘ ايڀيب ٚايكٝسي١. 312ٚ

 إٍ ث٬خ أؾٗط ث٬ث١ َٔ باؿبؼ اٱقا١َ َٔ إُٓٛع ايؿدل ـ ٜعاقب 5

 .05اٱقا١َ نُا ٗ إاز٠  َٔ إٓ  تسابرل أسس خايـ إشا ٓٛاتغ

ٖصٙ عكٛب١ تععٜط١ٜ ٫ تتٓاؾ٢ َ  ايعكٛب١ ايؿطع١ٝ؛ ؾ٬ غباض 

 عًٝٗا.

ٗ ساٍ اٱدٗاض أٚ  غٓتٌ إٍ أؾٗط غت١ َٔ ـ َعاقب١ ا٭ّ باؿبؼ 3

 .319قاٚيت٘ نُا ٗ إاز٠ 

ٌٓ سٝا٠ قذل١َ, ٫ ٖٚٓا ْهطض َا أغًؿٓاٙ غابكا, ٖٚٛ إٔ سٝا٠ اؾ

ٟٿ نإ إظٖاقٗا ٚيٛ ناْت ا٭ّ ْؿػٗا, َٚعاقبتٗا بايػذٔ ٜػٛؽ  ول ٭

 بكؿت٘ تععٜطا, ٫ إٔ تهٕٛ عكٛب١ بس١ًٜ. 

ع٢ً  سطض َٔ نٌ غٓٛات ث٬ث١ إٍ ؾٗطٜٔ َٔ باؿبؼ ـ ٜعاقب 2

 , ٚغٝأتٞ اؿسٜح عٓ٘ َؿطزا بإشٕ اهلل.301اٱدٗاض نُا ٗ إاز٠ 
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َٔ اٱقا١َ: ٚضزت عكٛب١ إٓ  َٔ اٱقا١َ ٗ سل اؾاْٞ ٗ خاَػا: إٓ  

بكؿتٗا عكٛب١ ته١ًُٝٝ, ّٚهٔ تهٝٝؿٗا ؾطعا بعكٛب١ ايٓؿٞ,  311إاز٠ 

ٖٚٞ سس ؾطعٞ ٗ ظْا غرل احملكٔ, ٚتهٕٛ َٔ باب ايتععٜط ايصٟ ٜطد  

إٍ ادتٗاز اؿانِ إػًِ َا ٜطاٙ قككا يًُكًش١ ايؿطع١ٝ ٗ غرلٖا, ٚقس 

ٕڂدٓٻجٌ َٔ إس١ٜٓ,  تسٍ ابٔ ؾطسٕٛ شلصٙ ايعكٛب١ بإخطاز ايٓيب اغ ا

ٞٻ ؾ ٕٻ ايٓٻبٹ ٜٵطٳ٠ځ أځ ٖٴطٳ ٔٵ أځبٹٞ  ٘ٹ  عٳ ٝٵ ٚٳضڇدٵًځ ٘ٹ  ٜٵ ٜٳسٳ ُٴدٳٓٻحٺ قځسٵ خٳهٻبٳ  ٞٳ بٹ أڂتٹ

ٞټ  ؛بٹايڃشٹٓٻا٤ٹ ٍٳ ايٓٻبٹ ٖٳصٳا :ؾځكځا ٍٴ  ٌٳ ؟!؛َٳا بٳا ٜٳتٳؿٳبٻ :ؾځكٹٝ ٘ٹ  ٍٳ ايًډ ٘ٴ ٜٳا ضٳغٴٛ

ٞٳ إڇيځ٢ ايٓٻكٹٝ ڇ!؛ بٹايٓٿػٳا٤ٹ ٘ٹ ؾځٓٴؿٹ َٳطٳ بٹ ٘ٹ ؛ؾځأځ ٍٳ ايًډ ٜٳا ضٳغٴٛ ٘ٴ :ؾځكځايڂٛا   ؟!؛ أځيځا ْٳكڃتٴًڂ

ٍٳ ٌٳ :ؾځكځا ُٴكٳًِ ٌڇ ايڃ ٔٵ قځتٵ ٗڇٝتٴ عٳ "إڇْٿٞ ْٴ


 

ؾٗصا أقٌ ٗ َٓ  أٌٖ ايؿػاز َٔ اٱقا١َ ٗ َهإ َعٌ زؾعا 

اشلِ عٔ َكاضؾ١ َا ىٌ بايكِٝ ٕؿػس٠ إنطاضِٖ باجملتُ , ٚضزعا ٭َج

؛ ؾكس ْؿ٢ عُط بٔ ٚا٭خ٬م, ٖٚٛ َا دط٣ عًٝ٘ عٌُ ايكشاب١ 

قبٝػا إٍ ايبكط٠ ٕا تهًِ ٗ َتؿاب٘ ايكطإٓ, ْٚؿ٢ ْكط بٔ  اـڀاب

ُٻا ٘ٹ ايٓٿػٳا٤ٴ ؾٳبٻبٳ سذاز يځ ٞٳ ايڃأځؾٵعٳاضڇ ؾٹٞ بٹ ٘ٹ ايڃؿٹتٵٓٳ١ځ ٚٳخٳؿٹ بٹ


ٚأقطٙ  

 ٕ إْاعا.ايكشاب١ ع٢ً شيو ؾها

ٚع٢ً ٖصا ؾإٓ  َٔ اٱقا١َ بكؿت٘ تععٜطا ىٍٛ إٍ ْٛط 

ٍٷ إشا ايتعَٓا بايعكٛب١ ايؿطع١ٝ, ع٢ً إٔ ٜهٕٛ شيو بكسض  ايكانٞ؛ َكبٛ

َا ؼكٌ ب٘ إكًش١, ٚست٢ ٗ ايكإْٛ ايٛنعٞ ؾٗٞ عكٛب١ ته١ًُٝٝ 

َٔ قإْٛ  05ٚقسز٠ بػكـ ظَين ٗ اؾٓش١ ٚاؾٓا١ٜ نُا ٖٞ ٗ إاز٠ 

 يعكٛبات. ا

غازغا: عكٛب١ ايتشطٜض ع٢ً اٱدٗاض: قس ٜتبازض إٍ ايصٖٔ إٔ غهٛت 

ايؿطٜع١ عٔ عكٛب١ احملطض ع٢ً اٱدٗاض ٜسٍ ع٢ً اْتؿا٤ ايعكٛب١ ٗ 

ِٷ ٚانح؛ ؾٓكٛم ايؿطٜع١ زيت ع٢ً إٔ ايساٍ ع٢ً  ٖٳ ٚٳ سك٘, ٖٚصا 

ٞٳ إٍ ن٬ي١ ي٘ َجٌ ٚظض قاسبٗا ٫ ٜٓكل َ ٔ ايؿطٿ نؿاعً٘, ٚإٔ ايساع

 أٚظاضِٖ ؾ٤ٞ.

ٜٵطٳ٠ځ ٖٚٛ َا ٜسٍ عًٝ٘ سسٜح  ٖٴطٳ ٘ٹ   أځبٹٞ  ٍٳ ايًډ ٕٻ ضٳغٴٛ ٍٳ أځ : قځا

٘ٴ" ٔٵ تٳبٹعٳ َٳ ٌٴ أڂدٴٛضڇ  َٹجٵ ٔٵ ايڃأځدٵطڇ  َٹ ٘ٴ  ٕٳ يځ ٖٴسٶ٣ نځا ٔٵ زٳعٳا إڇيځ٢  ٜٳٓٵكڂلٴ شٳيٹوځ  ,َٳ يځا 
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ٝٵ٦ٶا ِٵ ؾٳ ٖٹ ٔٵ أڂدٴٛضڇ ٘ٹ ,َٹ ٝٵ ٕٳ عٳًځ ٔٵ زٳعٳا إڇيځ٢ نٳًځايځ١ٺ نځا َٳ ٔٵ  ٚٳ َٳ ّڇ  ٌٴ آثٳا َٹجٵ ِڇ  ٔٵ ايڃإڇثٵ َٹ

٘ٴ ٝٵ٦ٶا ,تٳبٹعٳ ِٵ ؾٳ ٗڇ َٹ ٔٵ آثٳا َٹ ٜٳٓٵكڂلٴ شٳيٹوځ  "يځا 


 

ٖصا َٔ د١ٗ اٱثِ ا٭خطٟٚ, أَا عٔ إ٪اخص٠ ايس١ْٜٛٝ ؾٗٞ  

َٓسضد١ نُٔ عكٛب١ ايتععٜط, ؾكس ؾتشت ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ يًشهِ 

بؿطٙ ٤٬ََت٘ ٭قٍٛ ايطؾٝس باب ايتععٜط سػُا ٕاز٠ ايؿػاز ٗ اجملتُ  

ايؿطٜع١, َٚطاعات٘ يًُكًش١ إعتدل٠ ٚؾكا يًكاعس٠ ايؿك١ٝٗ: تكطف 

 ايطاعٞ َٓٛٙ بإكًش١.

ٚع٢ً ٖصا ؾعكٛب١ ايتشطٜض تهٕٛ عػب َا وكٌ ب٘ ايطزع, َٔ  

سبؼ أٚ ْؿٞ أٚ دًس أٚ مٖٛا, ٚقس زضؽ ايؿكٗا٤ ست٢ أغًٛب ايكتٌ 

 بكؿت٘ أغًٛب تععٜط.

إرلاخ: ضغِ إٔ أسهاّ إرلاخ تٓسضز نُٔ قإْٛ غابعا: اؿطَإ َٔ 

ا٭غط٠, ٖٚٛ خان  ٗ أسهاَ٘ يًؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬, َٚ  ٖصا ؾًِ ٜڀطم 

قإْٛ ا٭غط٠ ٖصٙ ايٓكڀ١, ٖٚٞ اؿطَإ َٔ إرلاخ, ضغِ أْ٘ ْل ع٢ً 

َٔ قإْٛ ا٭غط٠, ْٚكٗا:  032إٔ ايكتٌ َٔ َٛاْ  إرلاخ نُا ٗ إاز٠ 

 خ ا٭ؾدام اٯت١ٝ أٚقاؾِٗ:"ّٓ  َٔ إرلا

 ـ قاتٌ إٛضخ عُسا أٚ عسٚاْا غٛا٤ نإ ايكاتٌ ؾاع٬ أقًٝا أٚ ؾطٜها. 0

 ـ ؾاٖس ايعٚض ايصٟ أزت ؾٗازت٘ إٍ اؿهِ باٱعساّ أٚ تٓؿٝصٙ. 5

ـ ايعامل بايكتٌ أٚ تسبرلٙ إشا مل ٜعًِ ايػًڀات إع١ٝٓ ". 3


 

ل ع٢ً ايكاتٌ إتػبب ٗ ؾتأٌَ نٝـ إٔ ْٝ  ٖصٙ اؿا٫ت ٫ تٓڀب 

اٱدٗاض َٓڀٛقا أٚ َؿَٗٛا, بٌ دا٤ قإْٛ ايعكٛبات َكطضا شلصا 

ا٫غتٓتاز بعسٿٙ ؾط١ّ اٱدٗاض دٓش١ ٫ دٓا١ٜ, ٖٚٛ َا ىتًـ دصضٜا 

َ  ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬, اييت دعًت َٔ ٖصا إٓ  عكٛب١ َاي١ٝ أخط٣ 

 يًذاْٞ.

٤ أدط٣ ايككام ٗ ثآَا: ايككام: يكس تكطض إٔ بعض ايؿكٗا

اٱدٗاض, ٚضغِ نعـ َأخصِٖ إ٫ أْ٘ ٜسٍ ع٢ً َس٣ ايعٓا١ٜ عٝا٠ 

 اؾٌٓ ٗ اجملتُ  إػًِ.
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خايـ اؾُٗٛض ٗ شيو؛ يهِٓٗ ضنډبٴٛا عًٝ٘ عكٛبات أخط٣  ؛ْعِ 

غبكت اٱؾاض٠ إيٝٗا, بٌ ْل بعهِٗ ع٢ً َؿطٚع١ٝ ايتععٜط أٜها 

ٗٳا َٹٓٵ ٚٳ ٘ٹ ٜٳذٹبٴ َٳا: بايتػطِٜ, ٜكٍٛ ابٔ ؾطسٕٛ: " ّٴ ؾٹٝ ٛٳ ايڃػٴطٵ ٖٴ ٌٴ ٚٳ  ايڃذٳٓٹ

ٝٵطٴ ٔٵ شٳيٹوځ ٚٳغځ ايڃإڇتٵًځاؾځاتٹ" َٹ


 

َٻا ٗ ايكإْٛ ؾُ  أْ٘ ٜتٛاؾل َ  ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٗ اعتُاز  أ

م.ع, ضغِ  513ايككام ـ اٱعساّ ـ ع٢ً ايكتٌ ايعُسٟ نُا ٗ إاز٠: 

اٱدٗاض دٓا١ٜ بٌ ٖٛ دٓش١, ايتٛقٝـ إ٪قت يًعٌُ بٗا, إ٫ أْٻ٘ ٫ ٜعس 

 عؿط َٔ إ٪قت بايػذٔ ا٭ّ م.ع, َعاقب١ 510بٌ إْٻ٘ قطٻض ٗ إاز٠ 

قتٌ  ٗ ؾطٜه١ أٚ أق١ًٝ ناْت ؾاع١ً غ١ٓ ؾك٘ غٛا٤ عؿطٜٔ إٍ غٓٛات

باي٫ٛز٠ ايعٗس سسٜح ابٓٗا


 

تاغعا: ايؿعٌ إعٟٓٛ: َط َعٓا إٔ ايكإْٛ ْل ع٢ً ١ًْ َٔ ايٛغا٥ٌ 

اييت ٜكذلف َٔ خ٬شلا دط١ّ اٱدٗاض, يهٓٻ٘ أغؿٌ ا٭ؾعاٍ إاز١ٜ 

َٻا ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ؾ٬ ٜؿطم بٌ  ٜٴٓهځطٴ أثطٴٖا ٗ ٚقٛع٘, أ إع١ٜٛٓ اييت ٫ 

ايؿعٌ إازٿٟ ٚإعٟٓٛ ؾه٬ُٖا غبب يٲدٗاض, َٛدب يًهُإ, 

ٜٚػتتب  نٌ آثاضٙ ايؿك١ٝٗ, ٚشلصا سهِ ايؿكٗا٤ ظطٜإ ايهُإ ٗ 

اض إٕ نإ بػبب ؽٜٛـ اؿاٌَ أٚ إؾعاعٗا ٚمٛ شيو, بٌ شٖب اٱدٗ

 إايه١ٝ إٍ أبعس َٔ شيو؛ ؾكهٛا بايػٴطٻ٠ ٗ ؾِ ايطا٥ش١.

ٟٵ ِٿ ٜكٍٛ ايسغٛقٞ: "أځ ٚٵ َٹػٵوٺ ضٳا٥ٹشٳ١ٹ نځؿٳ ُٳوٺ أځ ٚٵ غٳ ٔڈ أځ ٍٞ؛ دٴبٵ  ؾځإڇشٳا َٳكڃًٹ

ُٻتٵ ٔٵ شٳيٹوځ ضٳا٥ٹشٳ١ځ ؾٳ ٕڇ َٹ َٳجٳًڄا ـ ايڃذٹرلٳا ٗٳاؾځ ـ  ٝٵ ٕٵ ايڀډًځبٴ, عٳًځ ِٵ ؾځإڇ ِٵ تٳڀڃًڂبٵ يځ  ٚٳيځ

ُٴٛا ٗٳا ٜٳعٵًځ ُٵًٹ ٘ٴ؛ سٳتٻ٢ بٹشٳ ٗٳا أځيڃكځتٵ ٝٵ ٖٳا ايڃػٴطٻ٠ڂ ؾځعٳًځ ٗٳا, يٹتٳكڃكٹرلڇ  طځًځبٳتٵ ؾځإڇشٳا ٚٳتٳػٳبټبٹ

ِٵ ٖٳا ٚٳيځ ُٹٓٴٛا ٜٴعٵڀڂٛ ُٴٛا نٳ ٗٳا عٳًٹ ُٵًٹ ّٵ بٹشٳ ٛٵ ٚٳنځصٳا يځا, أځ ُٴٛا يځ ٘ٹ عٳًٹ ٕٻ بٹ  ضڇٜحٳ ٚٳبٹأځ

ّڇ ٚٵ ايڀډعٳا ُٹػٵوٹ أځ ٗٳا ايڃ ِٵ ٜٴػٵكٹڀڂ ٖٳا ٚٳيځ ِٵ ٚٳأځغٵكځڀځتٵ؛ ٜٴعٵڀڂٛ ٗٴ ٕٳ ؾځإڇْٻ ُٳٓٴٛ ٕٵ ٜٳهٵ  ٚٳإڇ

ِٵ تٳڀڃًڂبٵ" يځ


 

 ٚا٭قٌ ٗ اعتباض ايؿعٌ إعٟٓٛ إْاع ايكشاب١ ٗ شيو, ؾعٔ 

١ ٜسخٌ عًٝٗا ايطداٍ, بًػ٘ إٔ اَطأ٠ بػٝٻ إٕ عُط "ٍ: اق  اؿػٔ

, ؾؿععت ! أَرل إ٪ٌَٓيبؾكاٍ: أدٝ ؛ٗا ضغ٫ٛ, ؾأتاٖا ايطغٍٛؾبعح إيٝ

ؾأخصٖا إداض  ؛ؾعع١ ٚقعت ايؿعع١ ٗ ضٓٗا؛ ؾتشطى ٚيسٖا, ؾدطدت
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ؾأيكت غ٬َا دٓٝٓا, ؾأت٢ عُط بصيو, ؾأضغٌ إٍ إٗادطٜٔ ؾكل عًِٝٗ 

ؾكايٛا: َا ْط٣ عًٝو ؾ٦ٝا ٜا أَرل إ٪ٌَٓ, إِا  !أَطٖا, ؾكاٍ: َا تطٕٚ؟

ْت َعًِ َٚ٪زب, ٚٗ ايكّٛ عًٞ, ٚعًٞ غانت, قاٍ: ؾُا تكٍٛ أْت ٜا أبا أ

ٕٵُٴٗ اشل٣ٛ ؾكس أثٹ ٛىځبٴاضٳٛا قځاْٴنځ ٕٵاؿػٔ؟ قاٍ: أقٍٛ: إڇ ٕٳ ٛا, ٚإ ا ٖصٳ نا

ِٵ دٗسٴ قاٍ:  ,إ٪ٌَٓ ٜا أَرلٳ ١ځٜٳايسٿ ٣ عًٝوځٚا, ٚأضٳ٪ٴؾكس أخڀ ضأٜٗ

َٹٗٳُٵؾاقػٹ , اشٖبٵقسقتٳ "وځا ع٢ً قٛ


 

ٕٳ ٗ قٝا١ْ اؾٌٓ ٚٓاٜت٘ ٚيٛ بػبب   ٘ٴ ايكاْٛ ٚبٗصا ؾاضم ايؿك

 َعٟٓٛ.

ٕ ايعكٛبات ايؿطع١ٝ يٲدٗاض بػض ايٓٛط عٔ إٚظبس٠ ايكٍٛ 

نْٛٗا ٚسٝا َٓـع٫ َٔ اهلل تعاٍ ٫ ٜأتٝ٘ ايباطٌ َٔ بٌ ٜسٜ٘ ٫ٚ َٔ 

خًؿ٘, ٖٞ عكٛبات َتٓاغب١ َ  بؿاع١ ٖصٙ اؾط١ّ, يهْٛٗا داَع١ بٌ 

ايسْٟٝٛ ٚايعدط ا٭خطٟٚ, ٖٚٛ َا ٜٓػذِ َ  عكٝس٠ ايؿعب ايطزع 

 اؾعا٥طٟ إػًِ. 

ٌٴ إككٛز َٔ ايطزع, ٚٚاق    أَا ايعكٛبات ايٛنع١ٝ ؾإْٗا ٫ تٴشكٿ

ا٭١َ أندل زيٌٝ؛ ؾكس بًػت ْػب١ اٱدٗاض ٗ اؾعا٥ط َا ٜكاضب مثاٌْ 

أيـ ساي١ إدٗاض غٜٓٛا
(1)

 ٖٚصا َا ٚٗط َٚا خؿٞ نإ أعِٛ !. 

بٌ ست٢ ايعكٛبات ايٛنع١ٝ اييت تٓػذِ َ  أقٍٛ ايؿطٜع١,  

بكؿتٗا ْٛعا َٔ ايتععٜط, مت إيػا٩ٖا, ٚسكٌ ا٫نڀطاب ٗ تڀبٝكٗا, 

نشاٍ إٓ  َٔ ا١ٕٓٗ ٗ سل إٓتػبٌ إٍ ايػًو ايڀيب ٚؾب٘ ايڀيب 

ٚايكٝسي١, ٖٚٛ َا ظاز ايڀٌ بٹًډ١, ٖٚصا َا ٜػتٛدب ع٢ً قٴٓٻاع ايكطاض 

ٝٳ١څ ٕٔ أسػٔ ايتؿهرل ٚايتكسٜط.إعاز٠ اي  ٓٛط ؾٝ٘؛ ٚٗ تطاثٓا ايؿكٗٞ غڂٓٵ

8 

 ٗ ختاّ ٖصا إكاٍ ْٛدع أِٖ ْتا٥ذ٘ ؾُٝا ٜأتٞ: 

ـ اتؿل ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚايكإْٛ اؾعا٥طٟ ع٢ً َٓ  اٱدٗاض  0

 ٚإباست٘ عٓس ايهطٚض٠.
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ـ ّهٔ سكط عكٛبات اٱدٗاض ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ بػض ايٓٛط  5

ٗ سذ١ٝ بعهٗا ؾُٝا ٜأتٞ: ايككام, ايتعٜٛض إايٞ  عٔ اـ٬ف

 )ايػط٠, ايس١ٜ(, ايهؿاض٠, اؿطَإ َٔ إرلاخ.

ـ عاقب ايكإْٛ اؾعا٥طٟ ع٢ً اٱدٗاض بػض ايٓٛط عٔ  3

تؿاقٌٝ ايعكٛبات ْٚٛعٗا َا ٜأتٞ: اؿبؼ, ايتػطِٜ, إٓ  َٔ اٱقا١َ, 

يٛٚٝؿ١, َٓ  َعاٚي١ َٓ  إٓتػبٌ إٍ ايػًو ايكشٞ َٚا ؾابٗ٘ َٔ ا

َٻ١. ٟٿ َ٪غػ١ عا  اجملٗض ٭ٟ عٌُ ٗ أ

ـ ّهٔ إهاظ أِٖ ايؿٛاضم بٌ ايعكٛب١ ٗ ايؿك٘ ٚايكإْٛ اؾعا٥طٟ ٗ  2

 ايتايٞ: 

أ ـ اٱدٗاض ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ دٓا١ٜ قتٌ, أَا ٗ ايكإْٛ ؾٗٞ دٓش١ 

 ؾك٘.

ٚ ز١ٜ أَا ٗ ايكإْٛ ب ـ ايعكٛب١ إاي١ٝ ٗ ايؿك٘ َكسض٠ ٚقسز٠؛ إَا غط٠ أ

ؾٗٞ غطا١َ َكسض٠ عس أز٢ْ ٚسس أقك٢, ٚتكسٜطٖا ٜطد  إٍ ْٛط 

ايكانٞ, َٚطدعٗا إٍ اـع١ٜٓ ايعا١َ ٚيٝؼ إٍ ايٛضث١, ايًِٗ إ٫ إٔ 

 ٜڀايب ايٛضث١ بتعٜٛض َايٞ.

ز ـ عكٛب١ اؿبؼ عكٛب١ أق١ًٝ ٗ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ, أَا ٗ ايؿك٘ ؾٗٞ 

 عكٛب١ تععٜط١ٜ. 

ٕٓ  َٔ اٱقا١َ عكٛب١ ته١ًُٝٝ, ّٚهٔ تهٝٝؿٗا ؾكٗا بعكٛب١ ز ـ ا

 تععٜط١ٜ.

ش ـ ْل ايكإْٛ ع٢ً عكٛب١ احملطض ع٢ً اٱدٗاض ّٚهٔ إزضادٗا ؾكٗا 

 نُٔ عكٛب١ ايتععٜط.

 ض ـ اٱدٗاض َٔ َٛاْ  إرلاخ ٗ ايؿك٘ ٚيٝؼ نصيو ٗ ايكإْٛ.

١ اٱدٗاض, خ٬ؾا يًؿكٗا٤ ظ ـ ٫ ٜعتدل ايكإْٛ إ٫ ايٛغا٥ٌ إاز١ٜ ٗ دطّ

 ايصٜٔ ٜٛغعٕٛ زا٥طت٘ إٍ ايٛغا٥ٌ إع١ٜٛٓ. 

ـ تجبت اٱسكا٤ات إٔ ايعكٛب١ ايكا١ْْٝٛ مل ت٪ت أنًٗا بسيٌٝ تعاٜس ْػب  2

اٱدٗاض, ٖٚٛ َا ٜتڀًب َٔ قٓاع ايكطاض إعاز٠ ايٓٛط ؾٝٗا َا ٜت٤٬ّ 

 اؿٝا٠.   َ  زٜٓٓا ٚوكل َككس سؿٜ سٝا٠ اؾٌٓ بكؿت٘ َٛاطٓا ي٘ سل
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 دٚاملعتىــــاهلٕاوؼ ٔاملسادع 

                                                 

  ٗ ًِ8440, ضقِ: باب دٛاظ ايػ١ًٝ, ايٓهاحضٚاٙ َػ. 

  805 - 887اْٛط: غامن: أسهاّ اؾٌٓ, م. 

 ( 3/8359(, عبس ايٖٛاب: إع١ْٛ )4/733(, َايو: إس١ْٚ )88/38اْٛط: ابٔ سعّ: احمل٢ً ,)

 (.8/334(, اؿڀاب: َٛاٖب اؾًٌٝ )4/485ايسغٛقٞ )ايسغٛقٞ: ساؾ١ٝ 

  45: إا٥س٠غٛض٠. 

 (  ايسغٛقٞ: 4/047(, ابٔ ضؾس: بسا١ٜ اجملتٗس )6/483اْٛط: ايهاغاْٞ: بسا٥  ايكٓا٥ ,)

 (.0/090(, عٛز٠: ايتؿطٜ  اؾٓا٥ٞ )4/485ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ )

  879: ايبكط٠غٛض٠. 

 ٟايكػا١َ ٚاحملاضبٌ , َٚػًِ ٗ 5758, ضقِ: باب دٌٓ إطأ٠ ,ايسٜات ٗ ضٚاٙ ايبداض

 .8688, ضقِ: باب ز١ٜ اؾٌٓ, ٚايككام ٚايسٜات

 (  ابٔ قسا١َ: 4/048(, ابٔ ضؾس: بسا١ٜ اجملتٗس )6/484اْٛط: ايهاغاْٞ: بسا٥  ايكٓا٥ ,)

 (.6/445(, ايؿطبٝين: َػين احملتاز )9/540إػين )

 (.8/334اي١ ْك٬ عٔ َٛاٖب اؾًٌٝ )اؾعٚيٞ: ؾطح ايطغ 

  90: ايٓػا٤غٛض٠. 

 ٗ ٟباب ؼطِٜ َه١ ٚقٝسٖا , اؿرٗ  , َٚػ880ًِ, ضقِ: باب نتاب١ ايعًِ, ايعًِ ضٚاٙ ايبداض

 ٚايًؿٜ ي٘.  ,8355, ضقِ: ٚخ٬ٖا ٚؾذطٖا ٚيكڀتٗا

 ( اي3/8359(, عبس ايٖٛاب: إع١ْٛ )4/738اْٛط: َايو: إس١ْٚ ,) :ٞاؾ١ٝ اؿسغٛق

(, ايؿطبٝين: َػين 553-9/558(, ابٔ قسا١َ: إػين )6/485(, ايهاغاْٞ: بسا٥  )4/485)

 (.6/443احملتاز )

  90: ايٓػا٤غٛض٠. 

 ( ٕ8/493ابٔ ايعطبٞ: أسهاّ ايكطآ.) 

 ( ابٔ قسا١َ: إػين 6/485(, ٚاْٛط: ايهاغاْٞ: بسا٥  ايكٓا٥  )4/732َايو: إس١ْٚ ,)

 (.6/448(, ايؿطبٝين: َػين احملتاز )9/557)

  ٙٗابٔ َاد٘ , 0829ٚ, ضقِ: باب َا دا٤ ٗ إبڀاٍ َرلاخ ايكاتٌ, ايؿطا٥ضٗ ايذلَصٟ ضٚا 

 , ٚقشش٘ ا٭يباْٞ.0645, ضقِ: باب ايكاتٌ ٫ ٜطخ ايسٜات

 ( 4/738َايو: إس١ْٚ.) 

 ( ًٌٝٚاْٛط: ايهاغاْٞ: بسا٥  ايكٓا٥  8/334اؾعٚيٞ: ؾطح ايطغاي١ ْك٬ عٔ َٛاٖب اؾ ,)

 (.6/440(, ايؿطبٝين: َػين احملتاز )9/558(, ابٔ قسا١َ: إػين: )6/485)

  :88, م 324قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

  :3, م 5اْٛط: قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

 ( 8/40اْٛط: بٛغكٝع١: ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام.) 

 :(.0/824زضزٚؽ: ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ اـام ٗ ايتؿطٜ  اؾعا٥طٟ ) اْٛط 



(133) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
  :0, م 5اْٛط: قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

  :5, م 80اْٛط: قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

  88قإْٛ ايعكٛبات, م. 

 ( 8/44(, بٛغكٝع١: ايٛدٝع )0/826اْٛط: زضزٚؽ: ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ اـام.) 

 ٚ(.0/827ؽ: ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ اـام ٗ ايتؿطٜ  اؾعا٥طٟ )اْٛط: زضز 

  :88, م 326قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

 ( 48ٚ  45/ 8اْٛط: بٛغكٝع١: ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام.) 

 ( 46/ 8اْٛط: بٛغكٝع١: ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام.) 

 (.45/ 8ؾعا٥ٞ اـام )اْٛط: بٛغكٝع١: ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ ا 

  :89, م 327قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

  :89, م 328قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

 ( 8/52اْٛط: بٛغكٝع١: ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام.) 

  :89, م 329قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

  :89, م 382قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

  :(.8/58ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام )اْٛط: بٛغكٝع١ 

  :92, م 388قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

 ( 8/46اْٛط: بٛغكٝع١: ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اـام.) 

  :92, م 380قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

  :92, م 383قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

  :87, م 328قإْٛ ايعكٛبات, إاز٠. 

 ( ّ0/300ابٔ ؾطسٕٛ: تبكط٠ اؿها.) 

 ٙباب قسض , اؿسٚزٗ َػًِ , 6852ٚ؟, ضقِ:  باب نِ ايتععٜط ٚا٭زب, اؿسٚزٗ ايبداضٟ  ضٚا

 .8728, ضقِ: أغٛاٙ ايتععٜط

 ( 8/079ابٔ ايكِٝ: ايڀطم اؿه١ُٝ.) 

 ( ّ0/303ابٔ ؾطسٕٛ: تبكط٠ اؿها.) 

  (, ابٔ ؾطسٕٛ: تبكط٠ 6/077(, ايٟٓٛٚ: ؾطح َػًِ )3/8426)اْٛط: عبس ايٖٛاب: إع١ْٛ

 (.4/077(, ايكطاٗ: ايؿطٚم )8/083(, ابٔ ايكِٝ: ايڀطم اؿه١ُٝ )0/307اؿهاّ )

 ( ّ0/684(, ابٔ ايكِٝ: ايڀطم اؿه١ُٝ )0/304اْٛط: ابٔ ؾطسٕٛ: تبكط٠ اؿها.) 

 ( 4/080ايكطاٗ: ايؿطٚم.) 

 (.0/342(, ابٔ ؾطسٕٛ: تبكط٠ اؿهاّ )8/069يڀطم اؿه١ُٝ )اْٛط: ابٔ ايكِٝ: ا 

  ٗ ٚقشش٘ ا٭يباْٞ.4908, ضقِ: باب ٗ اؿهِ ٗ إدٓجٌ, ا٭زبضٚاٙ أبٛ زٚاز , 

 ( ّ0/688(, ابٔ ايكِٝ: ايڀطم اؿه١ُٝ )0/304اْٛط: ابٔ ؾطسٕٛ: تبكط٠ اؿها.) 

  ٗ ًِ0674, ضقِ: أٚ غ١٦ٝباب َٔ غٔ غ١ٓ سػ١ٓ , ايعًِضٚاٙ َػ. 
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  :835قإْٛ ا٭غط٠, إاز٠. 

 ( ّابٔ ايكِٝ: ايڀطم 0/306(, ٚاْٛط: تبكط٠ اؿهاّ )0/303ابٔ ؾطسٕٛ: تبكط٠ اؿها ,)

 (.0/688اؿه١ُٝ )

  :َٞصٖب َايو أْ٘ ٜكاز ايٛايس بٛيسٙ ٗ ايكتٌ ايعُسٟ خ٬ؾا يًذُٗٛض. اْٛط: ابٔ ايعطب

 (.4/032ابٔ ضؾس: بسا١ٜ اجملتٗس ) (,8/76أسهاّ ايكطإٓ )

 ( ٞايؿطبٝين: َػين 9/582(, ٚاْٛط: ابٔ قسا١َ: إػين )4/483ايسغٛقٞ: ساؾ١ٝ ايسغٛق ,)

 (.093 - 0/090(, عٛز٠: ايتؿطٜ  اؾٓا٥ٞ )6/440احملتاز )

 باب , ايعكٍٛ ٗ عبس ايطظامٚ ,88888, ضقِ: باب اٱَاّ ٜهُٔ, نتاب اٱداض٠ٗ يبٝٗكٞ ضٚاٙ ا

 .88282, ضقِ: َٔ أؾعع٘ ايػًڀإ

اْٛط: إطنع ايعطبٞ يًُكازض ٚإعًَٛات سٍٛ ايعٓـ نس إطأ٠ "أَإ". إٛق  اٱيهذلْٚٞ:  (1)

www.amanjordan.org. 


