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أخالقيات مهنة القضاء في المواثيق الدولية والتشريعات العربية 

 والشريعة اإلسالمية

 أ. ماينو جياللي                

 امعة بشارــج                                                          
S 

ا ٗ أٟ فتُ  بؿطٟ , ٚقس أنؿ٢ ايٓاؽ ايكها٤ ١َٓٗ ؾطٜؿ١ ٫ غ٢ٓ عٓٗ

عًٝٗا قسضا نبرلا َٔ إٗاب١ ْٛطا ٕا ٜػٓس إٍ ايكها٠ َٔ ق٬سٝات ٖا١َ ٚخڀرل٠, 

إش أِْٗ ٜكسضٕٚ أسهاَا قڀع١ٝ شلا أثط نبرل ع٢ً أَٔ اجملتُعات ٚسٝا٠ ا٭ؾطاز 

َٚعتكساتِٗ ٚسطٜاتِٗ ٚأعطانِٗ ٚنطاَتِٗ ٖٚتًهاتِٗ ٚأَٛاشلِ, ْٚٛطا شلسٙ 

ا٭١ُٖٝ , نإ يعاَا ٚٚادبا إساط١ ٖصٙ ا١ٕٓٗ بػٝاز أخ٬قٞ َٓٝ  هعٌ ايكانٞ عل  

قٛت ايعساي١ ٚساَٝٗا ٫ٚ تتشكل ٖسٙ ا١ُٕٗ ايع١ُٝٛ إ٫ بٛدٛز أخ٬قٝات ٚقِٝ 

ٖٚٛ َا ٜعدل عٓ٘ بأخ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٚاييت غتهٕٛ  ا ايكانٞصٚتكايٝس ؼهِ غًٛى ٖ

 َٛنٛع ٖصا ايبشح

Résumé 

Au regard de la société, il est du devoir du magistrate de veiller 
scrupuleusement à l’accomplissement de sa mission et à la préservation 
de l’œuvre sacrée de justice. Ce qui le contraint à assumer de l’ordres 
tâches et plus de responsabilités, tout en ayant à  l’esprit , les notions de 
droiture, d’intégrité, d’impartialité, de neutralité et d’indépendance 
ainsi qu’un dévouement total à l’ accomplissement de son devoir et au 
respect de l’éthique et des règle qui lui permettent d’assurer une justice 

ainsi que la primauté de la loi         

 

  إضاز٫٠ؾو ٗ إٔ ايعساي١ غا١ٜ ايػاٜات, ٚإٔ ايكإْٛ ٜعدل عٔ 

اجملتُ  عٔ ططٜل قٝاغ١ ايكٛاعس ٚايِٓٛ اييت ؼهِ َعا٬َت ٚع٬قات 

ؾُٝا بِٝٓٗ أٚ بِٝٓٗ ٚايسٚي١ ا٭ؾطاز
(1)

ٚأدٗع٠ ايعساي١ نجرل٠ َٓٗا ايكها٤  

, ا٭١َٗ  ا٭عُاٍٍ بٛقؿ٘ ايطقٝب ع٢ً ْٝ  ٟ ٜٓاٙ ب٘ ؼكٝل ايعسصاي

ٚاؿهِ ٗ إٓاظعات
(2)

 

ٜعاٜـ ٚطٚف  إٔنا٥ٔ ادتُاعٞ بڀبع٘ ٫ ٜػتڀٝ   ؾاٱْػإ

ا َا صاؿٝا٠ َؿطزٙ, ٚإِا هب إٔ ٜٓدطٙ نُٔ ْاع١ َٔ ايٓاؽ, ٖٚ
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ايؿطز َ  اؾُاع١ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا  اٱْػإٜػتتب  بايهطٚض٠ زخٍٛ 

سادات٘,  إؾباعَٚعا٬َت عسٜس٠ ٜػتڀٝ  َٔ خ٬شلا َٚعٗا ٗ ع٬قات 

قٝاّ ايتعاضض بٌ َكًش١  إٍٙ ايع٬قات ٜ٪زٟ صغرل إٔ قٝاّ َجٌ ٖ

خًل ايؿٛن٢ ٚا٫نڀطاب ٗ  إٍايؿطز َٚكًش١ اٯخطٜٔ, َا ٜ٪زٟ 

اجملتُ 
(3)

 

د١ٗ تػٓس شلا ١َُٗ ايؿكٌ ٗ  إهازا نإ َٔ اي٬ظّ ٚايٛادب صي

, ٚإقا١َ ايتٛاظٕ بٌ َكاؿِٗ إتعاضن١, ا٭ؾطازٌ إٓاظعات اييت تكّٛ ب

ٙ اؾ١ٗ ٖٞ َطؾل ايكها٤ ايصٟ ٜط٣ ؾٝ٘ أؾطاز اجملتُ  ٚدٗا ٚٚاد١ٗ صٖ

 َٔ َطؾل ايكها٤ ؾكست ايجك١ ؾٝ٘. ا٭خرل٠ٙ صؾكست ٖ ؾإشايًعساي١, 

ٙ ايجك١ إِا تتذ٢ً ٗ ؾدل ايكانٞ بكؿت٘ ص٫ٚ ؾو إٔ ٖ

ٖصٙ ت ايعساي١ ٚساَٝٗا ٫ٚ تتشكل قا٥ُا ع٢ً ١َٓٗ ايكها٤, ؾٗٛ قٛ

ا١ُٕٗ ايع١ُٝٛ إ٫ بٛدٛز أخ٬قٝات ٚقِٝ ٚتكايٝس ؼهِ غًٛى ٖسا 

ا٭خرل قس ٜ٪زٟ ٚادبات٘ بكٛض٠ َتس١ْٝ أٚ َتٛغڀ١, بٌ ٗصا ايكانٞ ؾ

ٚقس هاٗ َا تؿطن٘ عًٝ٘ َٗٓت٘ إكسغ١ َٔ أخ٬قٝات اؿٝاز 

ض أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٚا٫غتك٬ي١ٝ ٜٚتٓهط يكِٝ ايعساي١, ٚس٦ٓٝص تٓٗ

يتًعَ٘ با٭زا٤ ايػًِٝ ايصٟ ٜتػِ باؾٛز٠ ايعاي١ٝ ٚايؿؿاؾ١ٝ اييت ٜتشكل 

َعٗا قػ٘ ٚاؾط َٔ ايطنا ا٫دتُاعٞ ٚتتذػس َع٘ ايعساي١ 

ٚا٫غتك٬ي١ٝ يًكها٤ اييت ٜٓؿسٖا نٌ فتُ 
(4)

 

ْٚٛطا شلصٙ ا٭١ُٖٝ ايع٢ُٛ اييت تهتػٝٗا أخ٬قٝات ١َٓٗ 

ايتؿطٜعات َٚٓٗا ايعطب١ٝ إٍ ايتأنٝس عًٝٗا ٗ ايكها٤, ؾكس زأبت دٌ 

ْكٛقٗا ايكا١ْْٝٛ إدتًؿ١, ؾه٬ عٔ اجملٗٛزات ايسٚي١ٝ ٗ ٖصا اجملاٍ, 

ٚزٕٚ إٔ ْٓػ٢ تًو ايٓٛط١ٜ إتها١ًَ يًؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٗ تُٓٛٝٗا 

ايو ست٢ ٜهعٗا ايكها٠ ْكب أعِٝٓٗ ساٍ شٕطؾل ايكها٤ ٚأخ٬قٝات٘ ٚ

ٙ إساخ١ً َٔ خ٬ٍ صٖٚٛ َا غٓٛنش٘ َٔ خ٬ٍ ٖ ٖاضغتِٗ ٕٗاَِٗ,

 ايعٓاقط ايتاي١ٝ:

ٚساد١ ايكها٤  ٚأُٖٝتٗا َؿّٗٛ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ ا٭ٍٚ:إبشح 

 إيٝٗا.
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 اٱغ٬َٞ.أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٗ ايكها٤  إبشح ايجاْٞ:

ايجايح: أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٗ اٱتؿاقٝات ٚإٛاثٝل ايسٚي١ٝ إبشح 

 ايعطب١ٝ.ٚايتؿطٜعات 

 َهُٕٛ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ إبشح ايطاب : 

ٔسادٛ الكضاٞ  ٔأِىٗتّا : وفًّٕ أخالقٗات وٍّٛ الكضاٞاألٔهاملبشح 

 إلّٗا

تكسض إ٪غػات ا١ٕٝٓٗ بعض ايكٛاعس  تِٓٛٝ ا١ٕٓٗ, إطاض ٗ

ايتٛد١ٝٗٝ اييت ؼهِ غًٛى إٌٗٓٝ ٗ أزا٥ِٗ ٭عُاٍ َٗٓتِٗ ٚاييت ٜڀًل 

  .قٛاعس ؾطف ا١ٕٓٗ أٚ آزاب ا١ٕٓٗ أٚا١ٕٓٗ  أخ٬قٝاتقٛاعس عًٝٗا اغِ 

ا١ٕٓٗ ٗ ؾهٌ ٚاسس, ؾٗٞ تكسض  أخ٬قٝات٫ٚ تكسض قٛاعس 

أسٝاْا ٗ قٛض٠ ٥٫ش١ َٔ يٛا٥ح اٱزاض٠ ايعا١َ ٗ ؾهٌ َطغّٛ, أٚ ٗ 

ٚ َٝجام أؾهٌ قطاض ٚظاضٟ, ٚقس تكسض أسٝاْا ٗ ؾهٌ إع٬ٕ أٚ تٛق١ٝ 

ط٣ تتكس٣ إ٪غػات ايعا١َ ا١ٕٝٓٗ عهِ َا ىٛي٘ ؾطف, ٚٗ قٛض٠ أخ

ع٢ً ا١ٕٓٗ ٚتُٓٛٝٗا يٛن  قٛاعس  اٱؾطافشلا ايكإْٛ َٔ غًڀ١ 

ٗ ؾهٌ قطاضات ت١ُٝٝٛٓ عا١َ َٔ زٕٚ  ٚإقساضٖاأخ٬قٝات ا١ٕٓٗ 

 أخ٬قٝاتؾإٕ بعض قٛاعس  ٚأخرلاتسخٌ َٔ قبٌ ايػًڀ١ إطنع١ٜ, 

 .ِٓٛ ي١ًُٓٗا١ٕٓٗ قس تطز ٗ قًب ايكإْٛ إ

ٚساد١  ٚأُٖٝتٗا تكتهٞ زضاغتٓا ٕؿّٗٛ أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ

ايكها٤ إيٝٗا عح فُٛع١ َٔ إػا٥ٌ إتعًك١ بتعطٜـ أخ٬قٝات ١َٓٗ 

ٖٛ َا ْبٝٓ٘ )ثايجا(  ٚساد١ ايكها٤ إيٝٗاٚأُٖٝتٗا )ثاْٝا(  أ٫ٚ((ايكها٤ 

  ايتاي١ٝ:َٔ خ٬ٍ ايٓكاٙ 

 .ايكها٤تعطٜـ أخ٬قٝات ١َٓٗ  أ٫ٚ:

بتشًٌٝ َكڀًح  ايكها٤:ايتعطٜـ ايًػٟٛ ٭خ٬قٝات ١َٓٗ  – 0

 '١َٓٗ' ' أخ٬قٝات'لسٙ ٜتهٕٛ َٔ ث٬خ نًُات  'أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤'

  .َا ٜتعٌ َع٘ عح تعطٜـ نٌ َكڀًح َٓٗا 'ايكها٤'

ٖٞ ْ  َؿطزٖا خٴًڂلٷ ٖٚٛ َؿتل َٔ َاز٠ )ر.ٍ.م( اييت  يػ١:ا٭خ٬م  _

ـڂًل تسٍ ع٢ً ايتكسٜط, ٚ ـځًل ٚا َٓ٘ اـًل ايصٟ ٖٛ ايڀب  ٚايػذ١ٝ, ؾا
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ـڂًل بايڀب  ـځًل بايكٛض٠ ٚا َكسضُٖا ٚاسس, ٚيهٔ خل ا
(5)

, ٚاـًل 

ٗ ايكاَٛؽ احملٝ٘ بايهِ بهُتٌ ايػذ١ٝ ٚايڀب  ٚإط٠٤ٚ ٚايسٜٔ
(6)

 

أَا يؿٜ ا٭خ٬قٝات ؾٗٛ َكڀًح ؾا٥  إ٫ أْ٘ غرل ؾكٝح يػ١ 

 ٬ ٚؾٝ٘ خڀ٦إ ٭ٕ ايعطب مل ٜٓڀكٛا ب٘ أق

ٚايعطب ٫ ٜٓػبٕٛ إ٫ إٍ إؿطز ؾإٕ نإ ايًؿٜ  اؾُ ,بايٓػب١ إٍ  أٚشلُا:

ْعا أؾطزٚٙ ْٚػبٛا إٍ َؿطزٙ نُا ٜكٛيٕٛ ٗ ايٓػب١ إٍ "ايسٍٚ" 

 :"زٚيٞ" أٟ نايٓػب١ إٍ "زٚي١"

ثاُْٝٗا: ظٜاز٠ ا٭يـ ٚايتا٤ إٍ ٖصا إٓػٛب, ٖٚصا ْ  مل ٜ٪ثط عٔ ايعطب 

  .َجً٘

ا١ٕٓٗ ٖٞ ايعٌُ, ٚيٛ أضزْا تعطٜـ ايعٌُ ؾٗٛ َكسض  ا١ٕٓٗ يػ١: _

َؿتل َٔ َاز٠ عٌُ, ٚايعٌُ ٖٛ نٌ ؾعٌ أٚ ؾػٌ أٚ ١َٓٗ, ٚا١ٕٓٗ 

َكسض َؿتل َٔ َاز٠ "َٗٔ" اييت تسٍ ع٢ً اـس١َ, ٚا١ٕٓٗ تؿٌُ نٌ 

عٌُ ٜعٌُ نايٛٚٝؿ١ ٚايكٓع١ ٚاؿطؾ١.
(7)

 

هاٟ" ٭ْ٘ َٔ قهٝت ؾأبسيت ايٝا٤ ايكها٤ يػ١: ايكها٤ بإس أقً٘ "ق _

ُٖع٠ جمل٦ٝٗا بعس ا٭يـ ايػان١ٓ ؾكاضت قها٤, ٚايكها٤ َؿطز ٖٚٛ 

َكسض ٜكهٞ ايج٬ثٞ, ٚاغِ ايؿاعٌ قانٞ, ٚهُ  ايكها٤ ع٢ً أقه١ٝ, 

ٚقهاٜا أقًٗا "قها٧ٜ"  'ؾعاٍ'أَا قه١ٝ ؾتذُ  ع٢ً قهاٜا ع٢ً ٚظٕ 

"قهاٜا" ٚايكها٤ ٗ  ؼطنت اشلُع٠ ٚاْهػط َا قبًٗا يًتدؿٝـ ؾكاضت

إسهاّ ايؿ٤ٞ ٚإُاَ٘ ٚايؿطاؽ َٓ٘  ايًػ١ ٜأتٞ ع٢ً َعإ نجرل٠ ؾٗٞ:

ٚإَها٩ٙ, ٚاؿهِ بٌ إتداقٌُ ٚايؿكٌ بٌ ايؿ٦ٌٝ, ٚقها٤ 

اؿاد١ ٚقها٤ ا٭َط ٚقها٤ ايسٜٔ ٚقها٤ ايك٠٬ َع٢ٓ ا٭زا٤ ٗ 

اؾُٝ .
(8)

 

 ح عًٝ٘, َٚع٢ٓنُا ٜأتٞ ايكها٤ ٗ ايًػ١ َع٢ٓ أخص اؿل ٚايكً

َط, ؾتكٍٛ: اقتهٝت َٓ٘ سكٞ, أخصت٘ احملان١ُ َٚع٢ٓ ايس٫ي١ ع٢ً ا٭

َٓ٘, ٚقانٝت٘ أٟ سانُت٘, ٚقانٝت٘ ع٢ً َايٞ, أٟ قاؿت٘ عًٝ٘, نُا 

ٜأتٞ ايكها٤ ٗ ايًػ١ َع٢ٓ إٛت ٚايكتٌ ؾتكٍٛ: قه٢ عًٝ٘ أٟ قتً٘ 

ٚقه٢ مب٘ أٟ َات.
(9)
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 ت ١َٓٗ ايكها٤ ايتعطٜـ اٱقڀ٬سٞ ٭خ٬قٝا – 5

ْتڀطم إٍ ايتعطٜـ اٱقڀ٬سٞ يًهًُات إطنب١ ٕكڀًح 

١َٓٗ ايكها٤, يٓعطف بعس شيو أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ, ثِ مسز بسق١  أخ٬قٝات

 تعطٜـ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ .

إع٢ٓ اٱقڀ٬سٞ يٮخ٬قٝات: ا٭خ٬م ٖٞ فُٛع١ إباز٨ ٚايكٛاعس  _

ٗ تكطؾات٘ ٚوتهِ إيٝٗا ٗ تكِٝٝ غًٛن٘  اجملطز٠ اييت ىه  شلا اٱْػإ

ٚتٛقـ باؿػٔ ٚايكبح
(10)

, نُا تعطف بأْٗا قؿات َػتكط٠ ٗ ايٓؿؼ 

ايبؿط١ٜ, ؾڀط١ٜ َٚهتػب١ شات تأثرل قُٛز أٚ َصَّٛ ع٢ً ايػًٛى, 

 ٚا٭خ٬م قس تهٕٛ ؾڀط١ٜ دٴبٌ عًٝٗا اٱْػإ, أٚ َهتػب١ َٔ ب٦ٝت٘ أٚ

 زٜٓ٘ أٚ َٔ َكازض َتعسز٠.

 ا٭خ٬مإ ٜػتڀٝ  تعسٌٜ أخ٬ق٘ ٚإق٬سٗا ٚانتػاب ؾاٱْػ

نُا إٔ تًو ا٭خ٬م إشا ناْت قُٛز٠  ٚاحملاٚي١,اؿػ١ٓ عٔ ططٜل ايتسضٜب 

نإ تأثرلٖا ٗ ايػًٛى قُٛزا, ٚإشا ناْت َص١ََٛ نإ تأثرلٖا ٗ ايػًٛى 

َصََٛا.
(11)

 

تكّٛ عًٝٗا ْٛط١ٜ  أَا ا٭خ٬قٝات ؾٗٞ َٔ أِٖ ا٭غؼ اييت

دتُاع١ٝ, نُا أْٗا ٚغ١ًٝ يؿطض قٝٛز ع٢ً أزا٤ إٛاطٔ, ٚي١ٝ ا٫إػ٪

أٚ فُٛع١ إعاٜرل ٚايكِٝ إطتبڀ١ بٗصٙ ايٛٚٝؿ١ اييت ًٜتعّ بٗا 

إٛٚؿٕٛ ٗ ع١ًُٝ أزا٤ َٗاَِٗ, ٚٚن  زيٌٝ ٜتهُٔ ٖصٙ إعاٜرل.
(12)

 

قڀ٬سٞ ي١ًُٓٗ: ا١ٕٓٗ أٚ ايعٌُ إٗين ٖٞ اؾٗس إبصٍٚ إع٢ٓ ا٫ _

.طٜا أٚ بسْٝا يتشكٝل َٓؿع١ ز١ْٜٛٝ َؿطٚع١ ناْت أٚ ٖٓٛع١ؾه
(13)

 

إع٢ٓ اٱقڀ٬سٞ يًكها٤: ٖٛ ٗ اؾ١ًُ ٫ ىطز عٔ إع٢ٓ ايًػٟٛ  _

ايصٟ غبل تٛنٝش٘, ؾعطؾ٘ ايبعض بأْ٘ إيعاّ َٔ ي٘ اٱيعاّ ٗ ايٛقا٥  

اـاق١ عهِ ايؿطع, ٚقاٍ اـڀٝب: ايكها٤ ؾطعا ؾكٌ اـك١َٛ بٌ 

أنجط عهِ اهلل تعاٍ, نُا عطف ايكها٤ بأْ٘ اؿهِ بٌ ايٓاؽ خكٌُ ؾ

باؿل ٚاؿهِ َا أْعٍ اهلل تعاٍ, ٚزلٞ ايكها٤ سهُا ٕا ؾٝ٘ َٔ اؿه١ُ 

اييت تٛدب ٚن  ايؿ٤ٞ ٗ قً٘ يهْٛ٘ ٜهـ ايٛامل عٔ ًُٚ٘ َٚٔ 

إسهاّ ايؿ٤ٞ.
(14)
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ٚعطؾ٘ اؾُٗٛض بأْ٘ ايؿكٌ بٌ ايٓاؽ ٗ اـكَٛات سػُا 

اعٞ ٚقڀعا يًٓعاع با٭زي١ ايؿطع١ٝ إػتكا٠ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓيًتس
(15)

 ,

ٚايكها٤ ٜككس ب٘ دٗاظ ايكها٤ شات٘ ايصٟ ٜتٍٛ ١َُٗ ايكها٤
(16)

 ,

ٕڂشهِ شلا, ٖٚٛ اغِ  ٚايكانٞ ْػب١ إٍ ايكها٤ َٚعٓاٙ ايكاط  يٮَٛض, ا

 ٚ غًڀاْا أٚ ْا٥با أٚ ٚايٝا أٚأيهٌ َٔ قه٢ بٌ اثٌٓ غٛا٤ نإ خًٝؿ١ 

ْا٥با ي٘, ٚقٌٝ ايكانٞ ٖٛ إبٌ يًشهِ  نإ َٓكٛبا ٜكهٞ بايؿطع أٚ

ٕڂًعڇّ ب٘. ايؿطعٞ ا
(17) 

غًب ايتؿطٜعات ا١ُٕٛٓ يػًو ايكها٤ خاي١ٝ َٔ تعطٜـ أدا٤ت 

ايكانٞ, ٚانتؿت بصنط ؾطٚٙ تعٌٝ ايكها٠, ٚتطؾٝعِٗ, ٚتطقٝتِٗ, 

أخرلا َٚػا٥ٌ ايٓكٌ ٚا٫ْتساب ٚاٱعاض٠ ٚا٫غتكاي١ ٚايتكاعس, ٚ

تأزٜبِٗ
(18)

ٕ أٚايػبب ٗ خًٛ ٖصٙ ايكٛاٌْ َٔ تعطٜـ ايكانٞ, ٖٛ  

ْٗا تهٕٛ َٔ اختكام ايؿك٘, إايتعاضٜـ يٝػت َٔ َٗاّ ايكإْٛ, إش 

ٚأسٝاْا ايكها٤, ؾُٗا ٜتٛيٝإ ١َُٗ تعطٜـ إكڀًشات ٚايتعابرل 

٫ تهٕٛ ايتعاضٜـ ايٛاضز٠ ٗ ايكٛاٌْ غرل إايٛاضز٠ ٗ ايكٛاٌْ, ٚ

 ١ًَ, ؾتهٕٛ عطن١ يًٓكس ٚايتذطٜح.َتها

َٚٔ ٜكهٞ بٌ ايٓاؽ  –ٚايكانٞ ٖٛ ايكاط  يٮَٛض احملهِ شلا 

َٚٔ تعٝٓ٘ ايسٚي١ يًٓٛط ٗ اـكَٛات ٚايسعا٣ٚ ٚإقساض  –عهِ ايؿطع 

ٚعٌُ  –ايؿكٌ  -ا٭سهاّ اييت ٜطاٖا طبكاڄ يًكإْٛ ٚايكها٤ ٖٛ اؿهِ 

ٛنٌ إيٝٗا عح اـكَٛات ايكانٞ, ٚضداٍ ايكها٤ ِٖ: اشل١٦ٝ اييت ٜ

يًؿكٌ ؾٝٗا طبكاڄ يًكإْٛ
(19)

, ؾايكانٞ ٖٛ ايؿدل ايڀبٝعٞ ايصٟ 

بتسا١ٝ٥ أٚ ا٭سٛاٍ , غٛا٤ نإ قانٝاڄ ٗ احمله١ُ ا٫ٜتٍٛ ٚٚٝؿ١ ايكها٤

ايؿدك١ٝ أٚ قانٞ ؼكٝل أٚ دٓح أٚ دٓاٜات أٚ نإ قانٝاڄ ٗ قه١ُ 

انِ ايكها٤ اٱزاضٟ ٚقها٤ ي٬غت٦ٓاف أٚ قه١ُ ايتُٝٝع, أٚ ايكها٠ ٗ ق

ايتأزٜب
(20)

 

َع٢ٓ أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ: ٖٓاى َٔ عطف أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ بأْٗا تٛدٝٗات  _

َػتُس٠ َٔ إباز٨ ٚايكِٝ تع٢ٓ بهٝؿ١ٝ ايتكطف اي٥٬ل أثٓا٤ ٖاضغ١ 

ا١ٕٝٓٗ إدتًؿ١ ا٭ْؿڀ١
(21)

, ٖٚٓاى َٔ عطؾٗا بأْٗا فُٛع١ ايكِٝ 
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إٔ تٛٗط ع٢ً إط٤ سٌ أزا٥٘ يعًُ٘ إٗين ا٭خ٬ق١ٝ ايؿان١ً اييت هب 

إؿطٚع
(22)

, ٖٚٓاى َٔ عطؾٗا بأْٗا فُٛع١ ايكٛاعس اييت ؼسز ايٛادبات 

ا١ٕٝٓٗ, أٟ ؼسز ايػًٛى ايصٟ هب ع٢ً إٗين ايتعاَ٘ ٗ ٖاضغت٘ ٭عُاٍ 

ٜٚعطؾٗا ايبعض اٯخط بأْٗا فُٛع١ إعاٜرل ٚا٭ِاٙ ايػًٛن١ٝ  َٗٓت٘,

١َٝ اييت تعاضف عًٝٗا إؿتػًٕٛ با١ٕٓٗ.ٚايكِٝ ايػا
(23)

 

تعطٜـ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكانٞ: اْڀ٬قا َٔ ايتعطٜؿات ايػابك١ ّهٔ  _

فُٛع١ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ايؿان١ً تعطٜـ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكانٞ بأْٗا 

ايكانٞ, ًٜٚتعّ بٗا ساٍ أزا٤ٙ ١ٕٓٗ ايكها٤,  اييت هب إٔ تٛٗط ع٢ً

غتك٬ي١ٝ ٚاؿٝاز ٚايٓعا١ٖ ٚايكسم ٚا٭َا١ْ با٫خاق١ َا تعًل َٓٗا 

ٚايؿذاع١ ٚغرلٖا َٔ ايكِٝ ايػا١َٝ اييت ؼكل ايعسٍ ٚتٓكـ ايهعٝـ 

ٚتعڀٞ نٌ شٟ سل سك٘.
(24)

  

إباز٨ ٚايكِٝ ٚا٭عطاف ٚايتكايٝس نُا ّهٔ تعطٜؿٗا بأْٗا فُٛع١ 

ا بٗا اييت هب إٔ ؼهِ غًٛى ايكها٠ ٚإعاٜا ٚايكؿات اييت هب إٔ ٜتشًٛ

يٝشكًٛا ع٢ً ثك١ ايٓاؽ ٚاسذلاَِٗ ٚتكسٜطِٖ ٚيٝڀ٦ُٔ اـكّٛ إٍ 

.أسهاَِٗ ٚقطاضاتِٗ ٜٚجكٕٛ بٗا ٜٚكبًْٛٗا
(25)

   

 أ١ُٖٝ قٛاعس أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ  ثاْٝا:

تبسٚ أ١ُٖٝ قٛاعس أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٗ أْٗا ؼسز يًُٗين ٚتصنطٙ 

٘ ٗ ايكٝاّ بأعُاٍ بكٛض٠ زا١ُ٥ بايػًٛى ايكِٜٛ ايصٟ ٜٓبػٞ عًٝ٘ ايتعاَ

ْ٘ إظا٤ إؿه٬ت اييت ٜكڀسّ بٗا إٗين ٗ قٝاَ٘ بايتعاَات٘ شيو أَٗٓت٘, 

ا١ٕٝٓٗ قس ٜبسٚ َٔ غرل ا٥٬ِٕ تطن٘ وتهِ إٍ ض٩ٜت٘ ايؿدك١ٝ ؾٗسٙ 

ايط١ٜ٩ ؽتًـ َٔ ؾدل إٍ آخط, ٚقس ًُٞ ع٢ً إٗين سهُا غرل قا٥ب, 

قؿ٘ ٚؾكا يتكايٝس ا١ٕٓٗ ٜهٕٛ َٔ ا٭ؾهٌ إٔ وسز إٗين َٛيصيو 

ٙ ٚتًو تعس َطآ٠ ٕا اضتهاٙ أٌٖ ا١ٕٓٗ ٚاغتكط ٗ صٚأعطاؾٗا, ؾٗ

نُا٥طِٖ َٔ سًٍٛ, ٚتبعا يسايو ؾإٕ قٛاعس أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٖٞ أغًب 

َا تهٕٛ يٮعطاف ا١ٕٝٓٗ, بٌ ٖٞ ٗ أغًبٗا تهطٜؼ ٚتكٌٓ شلا 
(26)
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دتُاع١ٝ ا٫ايؿكٗا٤ إعاقطٜٔ َس٣ ايك١ُٝ ٚيكس أسؼ نجرل َٔ 

َٔ ايؿعٛض ايعاّ شيو ٭خ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٗ ايٛقت اؿانط, ٚقس ٜهٕٛ 

بؿا٥ستٗا, ؾاٱساط١ بٗا ٚايعٌُ َٛدبٗا أقبشت نطٚض٠ ادتُاع١ٝ
(27)

. 

ْٚٛطا يًسٚض ايصٟ تًعب٘ قٛاعس أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ, ؼطم ايهجرل 

َٔ ايتؿطٜعات ع٢ً ايٓل قطاس١ ع٢ً ٚدٛب ايتعاّ إٗين بٗا 

َٗا, ٜٚعزاز ا٭َط أ١ُٖٝ سُٝٓا ٜتعًل ا٭َط بأسس أِٖ إطاؾل ٗ ٚاسذلا

ايسٚي١, أ٫ ٖٚٛ َطؾل ايكها٤ ايصٟ تعس أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ سذط ا٭غاؽ 

    .ؾٝ٘

 : ساد١ ايكها٤ إٍ أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ.ثايجا

إٕ ايعسٍ ٚايكها٤ قٓٛإ َت٬ظَإ ؾ٬ عسٍ بسٕٚ ايكها٤ ٫ٚ 

ٛ ايٛغ١ًٝ اييت ٜتشكل بٗا ايعسٍ َٚت٢ قها٤ بسٕٚ ايعسٍ, ؾايكها٤ ٖ

ا ا٭خرل ٜؿكس أُٖٝت٘ ٚقٛت٘ ٜٚكبح صؾكس ايعسٍ ٗ ايكها٤, ؾإٕ ٖ

ايٓاؽ ٫ ٜجكٕٛ ب٘, ٫ٚ ٜٓٛطٕٚ إيٝ٘ ع٢ً أْ٘ غبٌٝ يًشكٍٛ ع٢ً 

ٕ ايسٚي١ تكّٛ ع٢ً , ٭سس أضنإ ايسٚي١ إ٪غػ١ شلاأسكٛقِٗ, ؾايكها٤ 

ايؿطز وتاز إٍ ا٭َٔ ع٢ً زٜٓ٘ اجملتُ , ٚاجملتُ  ٜكّٛ ع٢ً ايؿطز, ٚ

ؾ٬ اغتكطاض يًُذتُ  بسٕٚ قها٤ ْٚؿػ٘ ٚعطن٘ َٚاي٘,
(28)

 

ايكها٤ ١َٓٗ ؾطٜؿ١ ٫ غ٢ٓ عٓٗا ٗ أٟ فتُ  بؿطٟ, ٚقس ؾ

أنؿ٢ ايٓاؽ عًٝٗا قسضا نبرلا َٔ إٗاب١ ْٛطا ٕا ٜػٓس إٍ ايكها٠ َٔ 

أثط نبرل ٜكسضٕٚ أسهاَا قڀع١ٝ شلا  أِْٗ إشق٬سٝات ٖا١َ ٚخڀرل٠, 

ع٢ً أَٔ اجملتُعات ٚسٝا٠ ا٭ؾطاز َٚعتكساتِٗ ٚسطٜاتِٗ ٚأعطانِٗ 

ٚنطاَتِٗ ٖٚتًهاتِٗ ٚأَٛاشلِ
(29)

نُا إٔ ايكها٤ َٔ ا٭َٛض إكس١َ  ,

عٓس نٌ ا٭َِ َُٗا بًػت زضد١ سهاضتٗا, إش إٔ اـك١َٛ ايبؿط١ٜ 

 ٚتٓاظع ايبكا٤ غ١ٓ ايهٕٛ ٚي٫ٛ ايٛاظع ايصٟ ٜٓكـ ايهعٝـ َٔ ايكٟٛ

ٚإًّٛٛ َٔ ايٛامل ٫ختٌ ايٓٛاّ ٚعُت ايؿٛن٢
(30)

 

ٙ ا٭١ُٖٝ ؾكس تطغدت ٗ نُا٥ط اؿطٜكٌ ع٢ً صْٚٛطا شل

سكٛم اٱْػإ ٚغٝاز٠ ايكإْٛ َٚباز٨ اؿط١ٜ ٚايعساي١ ٚإػاٚا٠ َٔ 

ناؾ١ ايؿعٛب ٚا٭َِ نجرل َٔ إباز٨ ٚايكِٝ ٚا٭عطاف ٚايتكايٝس اييت هب 



(213) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

عاٜا ٚايكؿات اييت هب إٔ ٜتشًٛا بٗا يٝشكًٛا إٔ ؼهِ غًٛى ايكها٠ ٚإ

ع٢ً ثك١ ايٓاؽ ٚاسذلاَِٗ ٚتكسٜطِٖ ٚيٝڀ٦ُٔ اـكّٛ إٍ أسهاَِٗ 

ٚقطاضاتِٗ ٜٚجكٕٛ بٗا ٜٚكبًْٛٗا, ٭ِْٗ ٚثكٛا بهؿا٤اتِٗ ٚقسضاتِٗ ٚعسشلِ 

ْٚعاٖتِٗ ٚأَاْتِٗ ٚسٝازِٖ ٚاغتك٬يٝتِٗ.
(31)

  

 إلضالو٘أخالقٗات وٍّٛ الكضاٞ ا املبشح الجاٌ٘:

ٜتعٌ عًٝٓا قبٌ ايتڀطم إٍ أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٗ ايكها٤ اٱغ٬َٞ 

 أ١ُٖٝ ايكها٤ ٗ اٱغ٬ّ َٚٛاٖط عٓا١ٜ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ب٘. إٔ ْبٌ

 .أ١ُٖٝ ايكها٤ ٗ اٱغ٬ّ َٚٛاٖط عٓا١ٜ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ب٘أ٫ٚ: 

 أ١ُٖٝ ايكها٤ ٗ اٱغ٬ّ - 0

ٜات ٗ اٱغ٬ّ, ٚي٘ إها١ْ ٚٚٝؿ١ ايكها٤ َٔ أخڀط اي٫ٛ

ايطؾٝع١ ٚاشلٝب١ ٚايطٖب١ ٗ ايٓؿٛؽ, ؾأغاغ٘ ايعسٍ ْٚكط٠ إًّٛٛ 

, ؾؿٞ ٜس ا٭١َٚإٜكاٍ اؿكٛم إٍ أقشابٗا, ٖٚٛ عٓٛإ سهاض٠ 

ايكانٞ أِٖ َا ًّه٘ اٱْػإ, ضٚس٘ ٚعطن٘ َٚاي٘, َٚٔ ٖٓا نإ 

٫ٚ  ًٝؿ١,سطم اٱغ٬ّ عًٝ٘  عُٛٝا, ست٢ أْ٘ دعٌ ٫ٜٚت٘ بٝس اـ

ٜعڀ٢ ٕٔ ٜڀًب٘ خؿ١ٝ احملابا٠ ٚايًِٛ, ؾاـًٝؿ١ ٜتدرل َٔ ؾٝ٘ ايتك٣ٛ 

 .ٚايك٬ح ٜٚعٝٓ٘ ع٢ً ايكها٤

ايكها٤ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ سٛٞ بعٓا١ٜ ٫ ْٛرل إشٕ ؾؾايجابت 

عس ي٘ ع٢ً مٛ يٝؼ َجٌٝ أ ايصٟشلا, ؾكس نإ قهُا َٚكْٛا َ٪زٜا يًسٚض 

ٗ ؼكٝك٘ يًعساي١ ٚسؿٜ ايٓٛاّ شيو ٛٗط , ٜٚا٭َِي٘ ٗ أٟ أ١َ َٔ 

, ؾكس اٱغ١َٝ٬ٚايطخا٤ ٗ ضبٛع ايسٚي١  ا٭َٔٚتٛؾرل  ٚا٭َٛاٍ ٚا٭ْؿؼ

ٚقهاتٗا بؿهٌ عاّ ٫ وابٕٛ ٗ ايعسٍ  اٱغ١َٝ٬نإ أنجط خًؿا٤ ايسٚي١ 

قطٜبا أٚ بعٝسا ٫ ٗ ؾس٠ ٫ٚ ضخا٤, ؾايهٌ أَاّ ايعسٍ غٛا٤, ٜكٍٛ عُط 

...ٚأَا ايعسٍ  «سس عُاي٘أخڀب٘ إٍ  إسس٣هلل عٓ٘ ٗ بٔ اـڀاب ضنٞ ا

ٚإٕ ض٩ٟ –بعٝس, ٫ٚ ٗ ؾس٠ ٫ٚ ضخا٤ ٚايعسٍ  ؾ٬ ضخك١ ؾٝ٘ يكطٜب أٚ

ا ٚايٞ صٖٚ  »ٚأطؿأ يًذٛض, ٚأقُ  يًباطٌ َٔ اؾٛض... أق٣ٛؾٗٛ –يٝٓا 

, ٚإٔ اٱغ٬ّٓل غعٝس بٔ غٜٛس ٜعًٔ ٗ إسس٣ خڀب٘ إٔ ايعسٍ باب 

١ ايسَا٤ ٚاظزساّ ايػذٕٛ بايػذٓا٤, ٚإِا قها٤ باؿل ايؿس٠ يٝػت بإضاق
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أٜٗا ايٓاؽ إٕ يٲغ٬ّ سا٥ڀا َٓٝعا  « بايعسٍ ٖٚا دا٤ ٗ خڀبت٘: ٚأخص

اؿل ٚباب٘ ايعسٍ ٫ٚ ٜعاٍ اٱغ٬ّ َٓٝعا َا  اٱغ٬ّٚبابا ٚثٝكا, ؾشا٥٘ 

اؾتس ايػًڀإ ٚيٝؼ ؾس٠ ايػًڀإ قت٬ بايػٝـ ٫ٚ نطبا بايػٛٙ 

(32)»باؿل ٚأخص بايعسٍٚيهٔ قها٤ 
 

َب١ٓٝ أْ٘ هب ع٢ً  اٱغ١َٝ٬ٚقس دا٤ت ْكٛم ايؿطٜع١ 

ايكانٞ إقساض أسهاَ٘ ٚؾل ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚاٱْاع ٚا٫دتٗاز, 

ؾايكانٞ يٝؼ ي٘ َطد  إ٫ نتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ عًٝ٘ ايك٠٬ 

أْعٛا ع٢ً اؿهِ ٗ  ناْٛاإْاع  إػًٌُ إٕ  إٍٚايػ٬ّ, ٚإ٫ ضد  

ٛاقع١ إعطٚن١ عًٝ٘, ٚإ٫ ؾعًٝ٘ ا٫دتٗاز ع٢ً ن٤ٛ ايهتاب ايععٜع اي

ٚايػ١ٓ إڀٗط٠ ٚع٢ً ٚؾل قٛاعس ايؿطع اؿٓٝـ
(33)

 

 ايُٝٔ, إٍٚقس بعح ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َعاش بٔ دبٌ       

ٚيهٓ٘ اختدلٙ قبٌ بعج٘ عٔ ططٜل تٛدٝ٘ ايػ٪اٍ ي٘ ؾكاٍ ق٢ً اهلل 

أقهٞ بهتاب  ؾكاٍ:عٔ يو ايكها٤ ؾُاشا تؿعٌ؟ "أضأٜت إٕ  ٚغًِ:عًٝ٘ 

 ي٘:ؾكاٍ  اهلل,أقهٞ بػ١ٓ ضغٍٛ  َعاش:ؾكاٍ إٕ مل ػس؟ ؾكاٍ  تعاٍ,اهلل 

ؾإٕ مل ػس؟ ؾكاٍ َعاش: أدتٗس بطأٜٞ ٫ٚ آيٛ, ؾكاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 

 .وب٘ اهلل اهلل إٍ َاضغٍٛ اؿُس هلل ايصٟ ٚؾل ضغٍٛ 

ٱغ١َٝ٬ نٛاب٘ ٚؾطٚٙ ١َُٗ هب ٚقس ٚنعت ايؿطٜع١ ا      

تٛاؾطٖا ٗ َٔ ٜتٍٛ ٚٚٝؿ١ ايكها٤ يعِٛ قسضٖا ٚد٬ي١ ؾأْٗا, ٚقس 

أؾاض إيٝٗا إاٚضزٟ بكٛي٘: ٫ هٛظ تكًٝس ايكها٤ إ٫ ٕٔ تهاًَت ؾٝ٘ 

ؾطٚط٘ ٖٚٞ اٱغ٬ّ ٚايبًٛؽ ٚايعكٌ ٚاؿط١ٜ ٚايصنٛض٠ ٚايعًِ ٚغ١َ٬ 

ايؿدل ٗ زٜٓ٘ ٚاعتساي٘ ٗ اؿٛاؽ ٚايعساي١ ٖٚٞ اغتٛا٤ أسٛاٍ 

أقٛاي٘ ٚأؾعاي٘ ٚتتشكل بأَطٜٔ ُٖا ايك٬ح ٗ ايسٜٔ ٚايتشًٞ 

بإط٠٤ٚ
(34)

 

نُا ٜتعٌ إٔ ٜتكـ َٔ ٜتٍٛ ايكها٤ َذُٛع١ َٔ ايكؿات             

اـًك١ٝ اييت تعٝٓ٘ ع٢ً ايكها٤ بعسٍ نايعؿ١ ٚايٛضع ٚايؿڀ١ٓ ٚايٝك١ٛ 

بٌ اـكّٛ ٗ ايسخٍٛ عًٝ٘ ٚإٔ ٜػٟٛ  ٚاؿًِ ٚايكدل ٚا٭ْا٠,
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ٚاؾًٛؽ بٌ ٜسٜ٘ ٚٗ اٱقباٍ عًُٝٗا ٚا٫غتُاع َُٓٗا ٚٗ اؿهِ 

 عًُٝٗا.

 َٛاٖط عٓا١ٜ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ َطؾل ايكها٤: - 5

ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ قس أٚيت عٓا١ٜ نبرل٠ ١ٕٓٗ ايكها٤  إٔشنطْا       

 ط ٖصٙ ايعٓا١ٜ ؾُٝا ًٜٞ:ٕهاْت٘ اشلا١َ ٚاـڀرل٠ ٗ اجملتُ  ٚتتذ٢ً َٛاٖ

ايتؿسز ٚايسق١ ٗ ؾطٚٙ تٛيٞ ايكها٤: إٕ ايكها٤ َٔ أدٌ ايعًّٛ قسضا 

ٚأععٖا َهاْا ٚأؾطؾٗا شنطا ٭ْ٘ َكاّ عًٞ َٚٓكب ْبٟٛ ب٘ ايسَا٤ 

ٜجبت ًَهٗا ٜٚػًب,  ٚا٭َٛاٍا٭بهاع ؼطّ ٚتٓهح,  تعكِ ٚتػؿح, ٚ

ٜٚٓسب ٚإعا٬َت ٜعًِ َا هٛظ َٓٗا َٚا وطّ َٚا ٜهطٙ
(35)

٭دٌ شيو  

ٚن  ؾكٗا٤ إػًٌُ ؾطٚطا نجرل٠ يتٛيٞ َٓكب ايكها٤, ؾكس اتؿكٛا 

ع٢ً أْ٘ ٜؿذلٙ ٗ ايكانٞ إٔ ٜهٕٛ عاق٬ بايػا سطا َػًُا زلٝعا بكرلا 

   .ْاطكا, ٚاختًؿٛا ٗ اؾذلاٙ ايعساي١ ٚايصنٛض٠ ٚا٫دتٗاز

ظٜاز٠ ع٢ً ٖصٙ ايؿطٚٙ, ؾإْ٘ ٜػتشب ٗ ايكانٞ تٛاؾط ؾطٚٙ 

 أخط٣ تكٌ إٍ ٔػ١ عؿط ؾططا ٖٚٞ نُا ًٜٞ:

دتٗاز ٗ ا٭سهاّ ايهتاب ٚايػ١ٓ عٝح ٜبًؼ ضتب١ ا٫إٔ ٜهٕٛ عإا ب

ٜهٕٛ عاضؾا  إٔ, َٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ إيٕٝ٘ ٜهٕٛ عاضؾا َا وتاز , أايؿطع١ٝ

ٜهٕٛ غٓٝا ؾإ  إٔ, ٜهٕٛ ٚضعا ٗ زٜٓ٘ إٔ, بعكس ايؿطٚٙ ٖٚٞ ايٛثا٥ل

ٜهٕٛ  إٔ, ٜهٕٛ قبٛضا إٔ, عٓ٘ زْٜٛ٘ ٚأز٣ َاّاٱ أغٓاٙنإ ؾكرلا 

ٜهٕٛ ضسُٝا  إٔ, ٜهٕٛ سًُٝا َتٛانعا إٔ, ٚقٛضا عبٛغا ٗ غرل غهب

إٔ ٜهٕٛ قٜٛا ساظَا ٗ تٓؿٝص , ٜؿؿل ع٢ً ا٭ضاٌَ ٚايٝتا٢َ ٚغرلِٖ

إٔ ٜهٕٛ َٔ أٌٖ ايبًس , إٔ ٫ ٜبايٞ بًّٛ ايٓاؽ ٫ٚ بأٌٖ اؾاٙ, ا٭سهاّ

ؾ٬ ٜهٕٛ ٚيس ظْا ٫ٚ ٚيس  ايٓػب,ٕٛ َعطٚف إٔ ٜه, ايصٟ ٜكهٞ ؾٝ٘

إٔ ٜهٕٛ َتٝكٛا ٫ , إٔ ٫ ٜهٕٛ قسٚزا ٚإٕ نإ قس تاب, ٬َع١ٓ

َتػؿ٬
(36) 

ايتشصٜط َٔ ٖاضغ١ أعُاٍ ايكها٤ ٚطًبٗا: ٕا ناْت ١ٜ٫ٚ ايكها٤ َٔ 

 إٍاي٫ٜٛات نإ ٫بس َٔ اختٝاض ا٭نؿأ ٚا٭دسض بٗا, ست٢ ٫ ٜػٓس ايكها٤ 

ٜػتػً٘ ؾُٝا ًُٝ٘ عًٝ٘ عٛاطؿ٘ َٚؿاعطٙ ٖٚٛاٙ, ٚا٭قٌ  إَٔٔ ّهٔ 
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ايعاّ إٔ ٫ ٍٜٛ ايكها٤ َٔ أضازٙ ٚ طًب٘ إ٫ يعصض أٚ ؿاد١ ٚإٕ ػُعت 

ؾٝ٘ ؾطٚٙ ايكها٤ كاؾ١ إٔ ٜٛنٌ إيٝ٘ ؾ٬ ٜكّٛ ب٘ ٫ٚ ٜك٣ٛ عًٝ٘
(37)

 

قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: "ٚهلل ٫ ْٛيٞ ٖصا ايعٌُ أسسا ٜػأي٘ 

أسسا وطم عًٝ٘ أٚ
(38) 

ْٚٛط عُط ابٔ اـڀاب ضنٞ اهلل عٓ٘ إٍ ؾاب ٗ ٚؾس ٚؾس عًٝ٘     

نست إٔ تػطْا  عُط:ؾإشا ٖٛ ٜػأي٘ ايكها٤ ؾكاٍ ي٘  ٚأعذب٘,ؾاغتش٬ٙ 

ٚقس ٚضزت أسازٜح نجرل٠ , َٔ ْؿػو إٕ ٖصا ا٭َط ٫ ٜك٣ٛ عًٝ٘ َٔ وب٘

ايكها٤, َٔ شيو َا عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؼصض َٔ ٖاضغ١ عٌُ 

ضٟٚ عٓ٘ أْ٘ قاٍ: "ايكها٠ ث٬ث١, قانٝإ ٗ ايٓاض ٚقاض ٗ اؾ١ٓ, قاض 

ؾصيو عطف اؿل ؾكه٢ ب٘ ؾٗٛ ٗ اؾ١ٓ ٚقاض عًِ اؿل ؾذاض َتعُسا 

ٗ ايٓاض, ٚقاض قه٢ بػرل عًِ ٚاغتشٝا إٔ ٜكٍٛ إْٞ ٫ أعًِ ؾٗٛ ٗ 

ايٓاض"
(39)

كها٤ ؾكس شبح بػرل نُا قاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ "َٔ ٚيٞ اي 

غهٌ
(40)

. 

ي٘ ؾكه٢ بٌ  أٌٖتٍٛ ايكها٤ َٔ ٖٛ  إشابٝإ ؾهٌ ايكها٤ بايعسٍ: 

ايٓاؽ بهتاب اهلل عع ٚدٌ ٚغ١ٓ ضغٛي٘, ٚأعڀ٢ نٌ شٟ سل سك٘ ٚمل 

ىـ ٗ اهلل ي١َٛ ٥٫ِ نإ ي٘ عٓس اهلل أدط عِٛٝ ٜػب٘ عًٝ٘
(41)

ؾكس ض٣ٚ  

 سػس إ٫ ٗ اثٓتٌ ضدٌ آتاٙ قاٍ :" ٫أْ٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عٔ 

اهلل َا٫ ؾػًڀ٘ ع٢ً ًٖهت٘ ٗ اؿل, ٚضدٌ آتاٙ اهلل اؿه١ُ ؾٗٛ ٜكهٞ 

"َٔ  ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ: إٔٚأٜها بٗا ٜٚعًُٗا ايٓاؽ" 

طًب قها٤ إػًٌُ ست٢ ٜٓاي٘ , ثِ غًب عسي٘ دٛضٙ ؾً٘ اؾ١ٓ َٚٔ 

 غًب دٛضٙ عسي٘ ؾٗٛ ٗ ايٓاض".

 أٚ أؾهٌعازٍ  إَاّٚقاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ "يّٝٛ ٚاسس َٔ         

َٔ َڀط  أظن٢ضض عك٘ أخرل َٔ عباز٠ غتٌ غ١ٓ ٚسس ٜكاّ ٗ 

خطٜؿا" أضبعٌ
(42)

ًٚ٘,  إ٫:" غبع١ ًِٜٛٗ اهلل ّٜٛ ٫ ٌٚ أٜهاٚقاٍ  

ابٔ اـڀاب ضنٞ اهلل عٓ٘ "إٕ  ٚقاٍ عُط, ايعازٍ" اٱَاّٚشنط َِٓٗ 

ٚوػٔ ب٘ ايصنط,  ا٭دطٔ اؿل ٜٛدب اهلل تعاٍ ب٘ ايكها٤ عٓس َٛاط

ؾُٔ خًكت ْٝت٘ ٗ اؿل ٚيٛ ع٢ً ْؿػ٘ نؿاٙ اهلل تعاٍ َا بٝٓ٘ ٚبٌ 
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ايٓاؽ, َٚٔ ؽًل ايٓاؽ َا يٝؼ ؾٝ٘ ؾٓأٙ اهلل تعاٍ ؾإٕ اهلل ٫ ٜكبٌ َٔ 

ايعباز إ٫ َا نإ خايكا, ؾُا ٚٓو بجٛاب َٔ اهلل ٗ عادٌ ضظق٘ ٚخعا٥ٔ 

ضٓت٘"
(43)

ؾٗصٙ ا٭سازٜح ٚغرلٖا نًٗا تبٌ ؾهٌ ايكها٤ بايعسٍ  

ٚايجٛاب اؾعٌٜ ايصٟ خك٘ اهلل تعاٍ ٕٔ ادتٗس ٗ إسكام اؿل ٚإقا١َ 

 غًڀإ ايعسٍ بٌ عباز اهلل.

تكطٜط ٚتععٜع اغتك٬ي١ٝ ايكها٤: سطقت ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ أؾس 

اَا ست٢ غتك٫٬ تااؿطم ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َتٛيٞ ؾ٪ٕٚ ايكها٤ َػتك٬ 

ٜكّٛ بأعبا٤ ا١ُٕٗ اـڀرل٠ إًكا٠ ع٢ً عاتك٘, ٚإتتب  يتاضٜذ ايكها٤ ٗ 

اٱغ٬ّ هس أزي١ تڀبٝك١ٝ ٚاٖط٠ ٚد١ًٝ تسٍ ع٢ً اغتك٬ٍ ايكانٞ عٓس 

ايكٝاّ َُٗت٘, ؾإكڀؿ٢ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ نإ ٜتٍٛ ايكها٤ بٓؿػ٘ 

 ايكٝاّ َُٗت٘, ٚمل ٖٚٛ أعسٍ ايٓاؽ سهُا, ٚناْت ي٘ ايػًڀ١ إڀًك١ ٗ

ٜهٔ ىه  ٭سس َٔ ايٓاؽ أٚ غًڀ١ َٔ ايػًڀات عٓس قٝاَ٘ باؿهِ 

بٌ ايٓاؽ, َٚا نإ ٭سس َٔ أقشاب٘ إٔ هط٩ ع٢ً ايتسخٌ ٗ ٖصا 

ا٭َط, َٚا نإ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يٝكبٌ ؾؿاع١ ٫ٚ ٚدا١ٖ ٗ تٓؿٝص 

ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا سسٚز اهلل, ٖٚا ٜسٍ ع٢ً شيو َا ضٚت٘ أّ إ٪ٌَٓ عا٥

إٔ قطٜؿا أُٖتِٗ إطأ٠ إدع١َٝٚ اييت غطقت, ؾكايٛا َٔ ٜهًِ ضغٍٛ 

اهلل َٚٔ هذل٩ عًٝٗا إ٫ أغا١َ سب ضغٍٛ اهلل ؾهًِ ضغٍٛ اهلل ؾكاٍ: 

ٗ سس َٔ سسٚز اهلل, ثِ قاّ ؾدڀب ؾكاٍ: أٜٗا ايٓاؽ إِا ًٖو  أتؿؿ 

ٜٚذلنٕٛ ايؿطٜـ,  َٔ نإ قبًهِ أِْٗ ناْٛا ٜكُٕٝٛ اؿس ع٢ً ايٛنٝ 

ٚايصٟ ْؿػٞ بٝسٙ يٛ إٔ ؾاط١ُ ؾعًت شيو يكڀعت ٜسٖا 
(44)

. 

َٚٔ َٛاٖط اغتك٬ٍ ايكها٤ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ إٔ اـًؿا٤        

أْؿػِٗ ناْٛا ىهعٕٛ يًكها٤, سٝح ناْٛا هًػٕٛ َ  اـكّٛ أَاّ 

ايكانٞ ايصٟ ْكبٛٙ يعا١َ ايٓاؽ غٛا٤ بػٛا٤ زٕٚ ُٝع أٚ اغتع٤٬, 

ْكٝك١, بٌ إٕ شيو ٜعٜس َٔ  أٚٚناْٛا ٫ ٜطٕٚ ٗ شايو غهان١ 

َهاْتِٗ ٚؾطؾِٗ ٜٚسٍ ع٢ً تػاِٜٚٗ َ  ايطع١ٝ أَاّ ايكها٤, ٚقس ٚضز 

عٔ عُط ابٔ اـڀاب ضنٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ ؽاقِ ٖٛ ٚضدٌ نإ عُط قس 

أخص َٓ٘ ؾطغا يتذطبت٘ قبٌ ايؿطا٤ ؾشٌُ عًٝ٘ ؾعڀب, ؾداقُ٘ 
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جُٔ, ؾكاٍ عُط ادعٌ بٝين ٚبٝٓو ضد٬, ؾكاٍ ايطدٌ َڀايبا إٜاٙ باي

إْٞ أضن٢ ؾطٜح ايعطاقٞ, ؾكبٌ عُط ٚسهِ ؾطٜح بُٝٓٗا, ؾكاٍ  ايطدٌ:

ؾطٜح يعُط أخصت٘ قشٝشا ؾأْت ي٘ نأَ ست٢ تطزٙ قشٝشا 

غإا.
(45)

  

نُا نإ ايكها٠ ٜطؾهٕٛ تسخٌ اي٠٫ٛ ٗ ايكها٤ ٜٚطزٕٚ         

٬َٞ ع٢ً شيو نجرل٠, َٚٓٗا إٔ ؾؿاعتِٗ, ٚا٭َج١ً ٗ ايتاضٜذ اٱغ

ْٛط ا٭ضض اييت ا إٔإٓكٛض نتب إٍ قانٞ ايبكط٠ غٛاض ابٔ عبس اهلل 

ؽاقِ ؾٝٗا ؾ٬ٕ ايكا٥س ٚؾ٬ٕ ايتادط ؾازؾعٗا إٍ ايكا٥س, ؾهتب إيٝ٘ 

ايكانٞ إٔ ايب١ٓٝ قاَت عٓسٟ أْٗا يًتادط, ؾًػت أخطدٗا َٔ ٜسٙ إ٫ 

سؾعٗا إٍ ايكا٥س, ؾهتب ايكانٞ ٚاهلل ٫ بب١ٓٝ, ؾهتب إيٝ٘ إٓكٛض ٚاهلل يت

أخطدٗا َٔ ٜس ايتادط إ٫ عل, ؾًُا دا٤ ايهتاب قاٍ: َٮتٗا ٚاهلل عس٫, 

ٚقاض قهاتٞ تطزْٞ إٍ اؿل 
(46)

. 

ؾٗصٙ ايكك١ تبٌ يٓا َٛاٖط ع١ُٝٛ َٔ اغتك٬ٍ ايكها٤ ٗ       

ٙ ٗ اٱغ٬ّ ٚؾكٌ ايػًڀات ايتٓؿٝص١ٜ ٚايكها١ٝ٥, ٖٚٛ أَط قًُا لس

ٚقتٓا اؿايٞ, سٝح تڀػ٢ ايػًڀ١ ايتٓؿٝص١ٜ ع٢ً ايػًڀ١ ايكها١ٝ٥, 

َٔ نعـ أسهاّ ايكها٠ ٚتأثطٖا بتسخ٬ت ايػًڀ١ شيو َٚا ٜػتتب  

 ايتٓؿٝص١ٜ.

 ٚايكها٤,ٜٚعس عُط ابٔ اـڀاب أٍٚ َٔ أسسخ ؾك٬ ٗ اي١ٜ٫ٛ        

 ؾؿكٌ بٌ اي١ٜ٫ٛ ٚايكها٤ ٚأٚدس ْٛاّ ايكانٞ إتدكل بعس إٔ

نإ هُ  بٌ اي١ٜ٫ٛ ٚايكها٤
(47)

 . 

 أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ ٗ اٱغ٬ّ  ثاْٝا:

 ٕا نإ ايكها٤ أَط ٫ظّ يكٝاّ ا٭َِ ٚغعازتٗا ٚسٝاتٗا سٝا٠ طٝب١,       

ٚيٓكط٠ إًّٛٛ ٚقُ  ايٛامل ٚقڀ  اـكَٛات بأزا٤ اؿكٛم إٍ أًٖٗا 

ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط
(48)

ع٢ً ايكانٞ إٔ ٜتش٢ً  , نإ يعاَا

تعٝٓ٘ ع٢ً إقا١َ بآزاب ٚأخ٬قٝات َع١ٓٝ تكٕٛ زلعت٘ ٚؼؿٜ ٖٝبت٘ ٚ

َتٓاع عٔ إٌٝ ٚاحملابا٠ ٚاؾٛض, ٖٚٞ َػتُس٠ َٔ ضغاي١ اؿل ٚايعسٍ ٚا٫
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أَرل إ٪ٌَٓ عُط ضنٞ اهلل عٓ٘ ٗ ايكها٤ ٚايػٝاغ١ إٍ أبٞ َٛغ٢ 

 ا٭ؾعطٟ ضنٞ اهلل عٓ٘.

اٯزاب ٚا٭خ٬قٝات ١ٕٓٗ ايكها٤ ٗ اٱغ٬ّ ٖٞ اييت إٕ ٚدٛز ٖصٙ        

دعًت ايٓٛاّ ايكها٥ٞ اٱغ٬َٞ أؾهٌ ايِٓٛ ع٢ً اٱط٬م , ؾكس 

أغؼ ايطعٌٝ ا٭ٍٚ َٔ ايكشاب١ َٚٔ قبًِٗ ضغٍٛ اهلل يٓٛط١ٜ 

َتها١ًَ ٚق١ٜٛ ٗ ايكها٤ ايعازٍ ايصٟ ول اؿل ٜٚعٖل ايباطٌ, ػًت 

ٗ تًو ا٭سهاّ اييت نإ ٜكسضٖا قها٠ تڀبٝكات٘ ايع١ًُٝ ٚأب٢ٗ قٛضٙ 

شيو ٫ٚ ؾو إٔ , إػًٌُ ؾتػتكط بٗا ايٓؿٛؽ ٜٚأخص نٌ شٟ سل سك٘

 ايكها٠,نً٘ َطتب٘ أغاغا با٭خ٬قٝات ٚاٯزاب اييت ؼ٢ً بٗا أٚي٦و 

  ًٜٞ:ٚغٓعطض بإهاظ ٭خ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ ٗ اٱغ٬ّ ٖٚٞ نُا 

كٌ إيٝ٘ ايكٟٛ ٚايهعٝـ, ٜتعٌ ع٢ً ايكانٞ إٔ هًؼ ٗ َٛن  ٜ

ٚهٛظ ي٘ اؾًٛؽ ٗ إػذس, ٚاغتشب بعض ايعًُا٤ إٔ هًؼ خاضز 

هب ع٢ً , ٚإػذس يٝكٌ إيٝ٘ اؿا٥ض ٚايٓؿػا٤ ٚايٝٗٛز ٚايٓكاض٣

ايكانٞ إٔ ٜػٟٛ بٌ اـكٌُ ٗ اؾًٛؽ ٚايه٬ّ ٚاٱغتُاع  

 ٫ٚ ٚا٬ٕس١ٛ, ٫ٚ ٜؿهٌ ايؿطٜـ ع٢ً إؿطٚف ٫ٚ ايػين ع٢ً ايؿكرل

ايكطٜب ع٢ً ايبعٝس 
(49)

. 

ؽكٝل ٚقت يًكها٤ عٝح هًؼ ايكانٞ يًكها٤ ٗ بعض ا٭ٚقات زٕٚ 

َتٓاع عٔ ا٫, ٫ٚٚ هًؼ بايًٌٝ ٫ٚ ٗ أٜاّ ا٭عٝاز ْؿػ٘,ايبعض يرلٜح 

 ايكها٤ ٗ بعض ا٭سٛاٍ, ؾ٬ ٜكهٞ ٖٚٛ غهبإ ٫ٚ دا٥  ٫ٚ عڀؿإ.

٫ ٜؿيت ايكانٞ ٗ َػا٥ٌ  ,َؿاٚض٠ أٌٖ ايعًِ ٚا٭خص بآضا٥ِٗ     

٫ ٜكبٌ ايكانٞ , اـكّٛ ٫ٚ ٜػُ  ن٬ّ أسس اـكٌُ ٗ غٝب١ قاسب٘

اشلس١ٜ إ٫ َٔ ا٭قطبٌ ايصٜٔ ٫ ٜٗسْٚ٘ ٭دٌ ايكها٤, ٭ٕ اشلس١ٜ تسعٛ إٍ 

٫ ٜڀًب , ٚإٌٝ يًُٗسٟ ٚإنعاف َطنع اـكِ اٯخط ؾهإ قبٛشلا سطاَا

٫ ٜباؾط ايؿطا٤ , شيو١ ٫ٚ غرل عاض٫ٜ ايكانٞ َٔ ايٓاؽ اؿٛا٥ر 

تطى ايهشو , ٚاحملابا٫ٚ٠ ٜؿذلٟ ي٘ ؾدل َعطٚف خٛؾا َٔ  بٓؿػ٘,

ٚهٛظ ي٘ إٔ  عسٚٙ,أ٫ ٜكهٞ ع٢ً , ٚٚإعاح ٭ٕ شيو هط٩ اٯخطٜٔ عًٝ٘

ٜٚكطف  ٚٚايسٙ,أ٫ ٜكهٞ ٕٔ ٫ ػٛظ ي٘ ؾٗازت٘ نٛيسٙ , ٚيٜ٘كهٞ 
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١ ايٓاؽ َٚؿٝ٘ َعِٗ إ٫ إٔ ٜتذٓب كايڀ, اؿهِ ٗ شايو إٍ غرلٙ

إٔ ٜعدط َٔ تعس٣ َٔ إتداقٌُ ع٢ً اٯخط ٗ اجملًؼ بؿتِ , ؿادت٘

إٔ ٜعاقب َٔ آشاٙ َٔ إتداقٌُ أٚ ؾتُ٘ أٚ تٓكك٘ أٚ , ٚغرلٙأٚ 

إٔ ٜتذٓب اي٥٫ِٛ إ٫ , ْػب٘ إٍ دٛض, ٚايعكٛب١ ٗ ٖصا أؾهٌ َٔ ايعؿٛ

اؿطم ع٢ً ايكًح , ١ُٝٚٚي١ُٝ ايٓهاح , ٚا٭ٍٚ ي٘ تطى ا٭نٌ ٗ ايٛي

اؾا٥ع ٚشايو ٕا ٜ٪زٟ إيٝ٘ َٔ تآيـ ايكًٛب ٚقؿا٤ ايٓؿٛؽ ٚايتػاَح 

عٔ بعض اؿكٛم عٔ ضنا ٚاختٝاض غ٬ف ايكها٤, ؾكس ٜٓتعع ب٘ اؿل 

َٔ اـكِ بػرل ضناٙ ؾٝؿعط َٔ شيو َط ايكها٤, ٚقس ٜتؿاقِ ا٭َط 

س ايػذٕٛ ٚىطز إٔ ٜتؿك, بُٝٓٗا, ٜٚتٛيس َٔ شايو ا٭نػإ ٚا٭سكاز

أ٫ ٜتعكب سهِ َٔ قبً٘ إ٫ إشا نإ , َٚٔ نإ َػذْٛا بػرل سل

ؾً٘ إٔ ٜتعكب أسهاَ٘ ٚي٘ إٔ ٜٓكض قها٤ ْؿػ٘ إشا  باؾٛض,َعطٚؾا 

إٔ ٜػأٍ ٗ ايػط عٔ أسٛاٍ ايؿٗٛز يٝعطف ايعسٍ , ٚغ٬ؾ٘تبٌ ي٘ اؿل 

َٔ غرلٙ 
(50)

. 

ٚدب ع٢ً  ؾُت٢ أقبشت قاؿ١ يًشهِ ايسع٣ٛ,غطع١ ايبح ٗ 

ٚإ٫ ؾإْ٘ ٜهٕٛ آمثا بػبب َا ٜذلتب  تأخرل,ايكانٞ إٔ وهِ ؾٛضا زٕٚ 

ع٢ً تأخرل اؿهِ َٔ اٱنطاض بايٓاؽ ٚتعڀٌٝ َكاؿِٗ ٚنٝاع 

 سكٛقِٗ.

ع٢ً ايكانٞ إٔ ٜتجبت ٗ اؿهِ ٜٚكًب ا٭َٛض ع٢ً ٚدٖٛٗا نًٗا, ٜٚكابٌ 

ٙ ٚؾكٌ ٗ بٌ ا٭زي١ ٚايكطا٥ٔ ْٚتا٥ذٗا ؾإشا اغتبإ ي٘ اؿل أَها

ايكه١ٝ, ٚإٕ ناْت ايكه١ٝ ٗ سس َٔ سسٚز اهلل ٚٚدس ؾب١ٗ َعتدل٠ ٗ 

ْٛط ايؿاضع زض٤ بٗا اؿس ع٬ُ بكٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

"ازض٩ٚا اؿسٚز عٔ إػًٌُ َا اغتڀعتِ, ؾإٕ ٚدسمت يًُػًِ كطدا 

ؾدًٛا غبًٝ٘, ؾإٕ اٱَاّ إٔ ىڀ٧ ٗ ايعؿٛ خرل َٔ إٔ ىڀ٧ ٗ 

 عكٛب١" اي

ٖتُاّ ظُاٍ اشل١٦ٝ ًٕبؼ ٚإٛٗط, ٚشيو ٭ٕ عسّ ا٫إٔ ٜهٕٛ سػٔ ا

 ٜ٪زٟ إٍ اٱخ٬ٍ بٛقاض ايكانٞ أٚ َذًػ٘.
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ع٢ً ايكانٞ إٔ ٫ ٜتكـ بايػ١ًٛ ٚايكػ٠ٛ ٫ٚ بايتػاٌٖ ٚايتٗإٚ 

بٌ ٜتٛخ٢ ايٛغ٘ ٗ شايو ؾٝذلؾ  َٔ غرل تهدل ٚىؿض  إبا٠٫,ٚعسّ 

.اؾٓاح َٔ غرل َصي١
(51)

 

تؿاقٝات ٚإٛاثٝل ايسٚي١ٝ ايكها٤ ٗ ا٫ ايجايح: أخ٬قٝات ١َٓٗإبشح 

 ٚايتؿطٜعات ايعطب١ٝ.

سٛٝت أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ باٖتُاّ نبرل إٕ نإ ع٢ً إػت٣ٛ        

تؿاقٝات ٚإٛاثٝل ايسٚي١ٝ اٱقًُٝٞ ٚست٢ ايٛطين َٔ خ٬ٍ ا٫ايسٚيٞ أٚ 

 ٍٚ ٚنل بايصنط ٖٓا ايسٍٚ ايعطب١ٝ,ٚايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ اييت غٓتٗا ايس

 ٖٚٛ َا غٓٛنش٘ َٔ خ٬ٍ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ 

 تؿاقٝات ٚإٛاثٝل ايسٚي١ٝ ٫ : أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ ٗ ا٫أٚ

نل بايصنط ٖٓا اٱع٬ٕ ايعإٞ ؿكٛم اٱْػإ ٚنصا ايعٗس ايسٚيٞ       

ٕتشس٠ بؿإٔ اـام باؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ٚإس١ْٝ, ٚفُٛع١ َباز٨ ا٭َِ ا

ٚقٛاعس بالًٛض يًػًٛى 0902اغتك٬ٍ ايػًڀ١ ايكها١ٝ٥ يعاّ

ايكها٥ٞ
(52)

,ٚٚثٝك١ ايطٜاض سٍٛ أخ٬قٝات ٚغًٛى ايكانٞ ايعطبٞ
(53)

 ,

ٚٚثٝك١ ايؿاضق١ سٍٛ أخ٬قٝات ٚغًٛى ايكانٞ
(54)

, ٚقس ضنعت ٖصٙ 

ايكهٛى ايسٚي١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ ع٢ً فُٛع١ َٔ إباز٨ ٚايػًٛنٝات 

اييت ٜتعٌ تطغٝدٗا ٚػػٝسٖا ٗ إطؾل ايكها٥ٞ ٚيس٣  ٚا٭خ٬قٝات

 إُاضغٌ يًعٌُ ايكها٥ٞ خكٛقا ايكانٞ َٚٓٗا:

 . اغتك٬ٍ ايػًڀ١ ايكها١ٝ٥. 0

 . إػاٚا٠ ٗ إعا١ًَ يًذُٝ  أَاّ احملانِ . 5

 . ايًٝاق١ َٚطاعا٠ آزاب اجملتُ  ٗ ٖاضغ١ ايعٌُ ايكها٥ٞ . 3

 ٠٤ نُ٪ٌٖ ٗ اختٝاض ايكها٠ .. َطاعا٠ ايٓعا١ٖ ٚايهؿا 2

 . َطاعا٠ ايػط١ٜ ٚاؿكا١ْ إٗٓٝتٌ أثٓا٤ ٖاضغ١ ايعٌُ ايكها٥ٞ. 2

 دتٗاز ٚاؿٝاز ٚايتذطز ٗ أزا٤ ٚادبات إٓكب ايكها٥ٞ .. إكسض٠ ٚا٫ 1

. ايكسم ٚايؿطف ٚٚادب ايتشؿٜ ٚنصا ايؿذاع١ ا٭زب١ٝ يس٣  7

 ايكانٞ.
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  ايتؿطٜعات ايعطب١ٝ ثاْٝا: أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ ٗ

نُا عٓٝت ايكهٛى ايسٚي١ٝ غايؿ١ ايصنط بأخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤,        

ؾإٕ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ع٢ً اخت٬ف أُْٛتٗا ايػٝاغ١ٝ قس أٚيت شلا أ١ُٖٝ 

نبرل٠ َٔ خ٬ٍ ايٓل عًٝٗا ٗ كتًـ تؿطٜعاتٗا بس٤ا بايسغتٛض ايصٟ ّجٌ 

ايكإْٛ ا٭غاغٞ ٭ٟ زٚي١
(55)

ايٓل عًٝٗا ٗ ايكٛاٌْ , ؾه٬ عٔ 

ا٭غاغ١ٝ يًكها٤
(56)

, ٖٚٓاى َٔ ايسٍٚ َٔ خككت َسْٚات نا١ًَ 

ٚقٛاٌْ َػتك١ً ٯزاب ٚأخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤, ٖٚٛ َا غأضنع عًٝ٘ 

ٖٓا َٔ خ٬ٍ إبطاظ ِاشز َٔ ايسٍٚ اييت أخصت ٖصا إٓش٢ ٚأؾطزت 

 َسْٚات خاق١ بأخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤.

ٙ ايسٍٚ لس اؾعا٥ط اييت أقسض اجملًؼ ا٭ع٢ً يًكها٤ َٚٔ بٌ ٖص         

, ٚنصا 53/05/5111:ؾٝٗا َس١ْٚ ٭خ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ بتاضٜذ

اؾُاٖرل١ٜ ايعطب١ٝ ايًٝب١ٝ اييت اعتُس ؾٝٗا اجملًؼ ا٭ع٢ً ي٦ًٝٗات 

ايكها١ٝ٥ َس١ْٚ يٓؿؼ ايػطض
(57)

. 

نُا اعتُست نٌ َٔ ًٖه١ ايبشطٜٔ      
(58)

بٓا١ْٝٚاؾُٗٛض١ٜ ايً
(59) 

ٚا٭ضزٕ
(60)

ٚؾًػڀٌ 
(61)

َسْٚات يٓؿؼ ايػطض, ْٛطا يٮ١ُٖٝ  

ايكك٣ٛ اييت باتت ؼتًٗا أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ ٚٚٚٝؿ١ ايكها٤, ٖصا 

, ٜٚٛدب ع٢ً ايكانٞ إٔ وػٔ ا٭خرل ايصٟ ٜعس اؿكٔ إٓٝ  يًذُٝ 

نڀ٬ع بأَاْت٘ ٚواؾٜ ع٢ً قسغ١ٝ ضغاي١ ايكها٤ اييت تًكٞ ع٢ً ا٫

نُا تؿطض عًٝ٘ إٔ ٜتش٢ً بكؿات أندِ ا٭عبا٤ ٚإػ٪ٚيٝات,  عاتك٘

, غتك٬ٍ ٚايتؿطؽ ايهاٌَ ٭زا٥ٗا١َ ٚايٓعا١ٖ ٚايتذطز ٚاؿٝاز ٚا٫غتكاا٫

 يتعاّ بايكٛاعس ٚايػًٛنات اييت تٗسف إٍ ؼكٝل ايعسٍ ٚغٝاز٠ ايكإْٛ.ٚا٫

 َهُٕٛ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ إبشح ايطاب : 

ا٤ ْٛط٠ ؾاسك١ ع٢ً إباز٨ ٚا٭خ٬قٝات اييت ٜتعٌ َٔ أدٌ إيك      

ع٢ً ايكانٞ ايتشًٞ بٗا باعتباضٖا أغاغا يعًُ٘ ايكها٥ٞ, غٛف ْتڀطم 

بؿ٤ٞ َٔ ايتؿكٌٝ إٍ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكانٞ, ٚئ ْهٝـ دسٜسا ٗ 

ٖصا إكاّ, بٌ غٓٛضز ًَدكا شلصٙ ايكٛاعس نُا ٚضزت ٗ إسس٣ أِٖ 

ٌ ايكها٤ أْؿػِٗ ٖٚٞ ٚثٝك١ ايؿاضق١ سٍٛ ايٛثا٥ل اييت اعتُسٖا أٖ
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تؿكًٝٝا ٕا ٜتعٌ ع٢ً أخ٬قٝات ٚغًٛى ايكانٞ ٚاييت تهُٓت ؾطسا 

يتعاّ ب٘ ساٍ أزا٥٘ ٕٗاَ٘ اؾ١ًًٝ ايكانٞ ا٫
(62)

  

غتك٬ٍ أ٫ٚ: ا٫
(63)

 

اغتك٬ٍ ايكها٤, ٚاغتك٬ٍ ايكانٞ, ُٖا َؿَٗٛإ َتها٬َٕ        

, ٚٱؾاع١ ايعساي١ عٔ ططٜل ؼكٝل أ١َٝٓ ٫ٚظَإ يكٝا١ْ َبسأ ايؿطع١ٝ

 إتكانٌ ٗ تأٌَ ايٛطف إٛاتٞ يًسع٣ٛ ايعازي١.

ٌٸ قٛاٌْ تٴععٸظ ايػًڀ١ ٫ٚ فاٍ يتشكٝل ٖصا ا٫         غتك٬ٍ إ٫چ ٗ ٚ

 ايكها١ٝ٥ ٚتهُٔ ُاٜعٖا عٔ ايػًڀتٌ ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝص١ٜ ٗ إطاض

ٌٸ ثكاؾ١ قها١ٝ٥ تعهؼ ايتٛاظٕ ٚايتعإٚ بٌ ٖصٙ ايػًڀات,  ٚ ٗٚ

ٜكٌ ايكانٞ ايصاٖب إٍ إٔ إكسض ا٭غاغٞ ٫غتك٬ي٘ ٖٛ ؾعٛضٙ 

ْعتام َٔ نٌ ايعٛاٌَ ٞ ظػا١َ َُٗات٘, ٚتكُُٝ٘ ع٢ً ا٫ايصات

ايهاغڀ١ ايطا١َٝ إٍ ايتأثرل ع٢ً قٓاعات٘ َععٍ عٔ إعڀٝات ايٛاقع١ٝ 

 ٚايكا١ْْٝٛ اييت وًُٗا ًَـ ايسع٣ٛ.

غتك٬ٍ, ٖاضغ١ ايكانٞ َُٗات٘ يتڀبٝك١ٝ ٕبسأ ا٫َٔ ايٛدٛٙ ا

َعتُساڄ ع٢ً تكسٜطٙ إٗين يًٛقا٥  ٚيٮغباب ايكا١ْْٝٛ ا١ُ٥٬ٕ, ٚشيو 

َٓأ٣ عٔ أٟ تأثرل خاضدٞ, أٚ ؼطٜض, أٚ نػ٘, أٚ تٗسٜس, أٚ تسخٸٌ 

ٟٸ نإ ٚ٭ٟ غبب نإ َباؾط أٚ غرل َباؾط َٔ قبٌ أ
(64)

. 

 ثاْٝا: ايتذطٸز ٚاؿٝاز 

ِٸ عٔ ايتذ طٸز ساي١ ش١ٖٝٓ تعهؼ ايكؿا٤ ايٓؿػٞ يس٣ ايكانٞ ٚتٓ

اغتعسازٙ ُٕاضغ١ ٚٚا٥ؿ٘ فتٓباڄ ا٭ؾهاض إػبك١, َٚػتعسٸاڄ يًتشًٌٝ 

ٕڂذسٟ قبٌ اتٸداش ايكطاض, َٚذلؾچعاڄ عٔ نٌ َٓؿع١, ٚضاؾهاڄ أٟ َؿان١ً  ا

 بٌ إتكانٌ ٚغا٥ط َٔ وتهِ بِٗ عهِ عًُ٘.

٢ً ايكانٞ إٔ ٜتكطٸف تكطٸف ا٭ب ايكاحل, َٚٔ ٖصا إٓڀًل ٜتعٌ ع

ٜٴعاؾٗا, ٚعًٝ٘ إٔ ٌّٝ عٔ أٟ ٣ٖٛ خام,  ٚاؿهځِ إتٓعٸٙ, ٗ نٌ قه١ٝ 

ٚعٔ تٛقچ  أٟ َهػب ؾطزٟ, ؾسٴْٝاٙ تهٕٛ قػرل٠ إشا نإ ٜػع٢ يٓؿػ٘, 

 ٚتهٕٛ نبرل٠ إشا نإ إػع٢ يتشكٝل َا اْتسب ي٘.
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تٴ٪اغٞ "بٌ ايٓاؽ ٗ ٚدٗو ٚاؿٝاز ٖٛ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ ايتذطٸز, ٖٚٛ إٔ 

ٚفًػو ٚعسيو ست٢ ٫ ٜڀُ  ؾطٜـ ٗ سٝؿو ٫ٚ ٜٝأؽ نعٝـ َٔ 

ْتكا١ٝ٥ ٗ انٞ إٔ ّاضؽ أٟ ْٛع َٔ أْٛاع ا٫عسيو", ٚيٝؼ َٔ سلٸ ايك

َا ٜتٸدصٙ َٔ قطاضات ٚيٝؼ َٔ سكچ٘ إٔ ىتاض ع٢ً ٖٛاٙ, أٚ ع٢ً ٣ٖٛ 

ٓتؿعٌ ايڀطڇفٸ ايصٟ ٜطاٙ غٛاٙ َٔ إكطٸبٌ أٚ ايٓاؾصٜٔ أٚ ايػاعٌ أٚ إ

قٛٝٸاڄ ؾُٝا ٖٛ بايٛاق  خاغط
(65)

. 

 ثايجا: ايٓعا١ٖ

ايٓاؽ يٓعت  ايٓعا١ٖ َاز١ٜ ناْت أٚ َع١ٜٛٓ ٖٞ ايه١ًُ ا٭نجط تسا٫ٚڄ بٌ

غتكا١َ ٚا٭َا١ْ ٚإٓاع١ ٚايؿؿاؾ١ٝ, ٚبٓٛاؾ١ ايٝس ايكانٞ إتُٝٸع با٫

ٗٸِ بؿهٌ أٚنح إش ٛٸٖا إغطا٤, ٖٚٞ تٴؿ ُچت َكاييت ٫ ًٜ ابًتٗا ببعض ا 

عٛداز ٚايؿػاز ٚايعٜٸـ ٚإغا٠٤ اغتعُاٍ ايٛٚٝؿ١ ْكا٥هٗا, َٚٔ شيو ا٫

إٕ انتػاب ثك١ ايٓاؽ , ٚايكها١ٝ٥ بػ١ٝ ؼكٝل إآضب إاز١ٜ اـاق١

بايكها٤, تأتٞ َٔ ايٓعا١ٖ اييت ٖٞ ٗ ضأؽ ٖطّ إعاٜا اييت ٜكتهٞ إٔ 

ايعساي١ غرل نافٺ يٛسسٙ, ؾ٬ ٜتشًچ٢ بٗا ايكانٞ, َٚٔ إأثٛض إٔ ؼكٝل 

٫ٚ عساي١  بسٸ َٔ إٔ ٜطاؾكٗا ؾعٛض ايٓاؽ بأْٗا ؼكچكت ٚاقتٓاعِٗ بصيو,

ٌٸ دٗس , ٚسٝح تتكًچل ايؿؿاؾ١ٝ ٜٚتُسٸز ايؿػاز ع٢ً ايكانٞ بصٍ ن

ٟٸ يّٛ َٔ قٹبٳٌ َطاقب  ٖهٔ ست٢ ٫ ٜهٕٛ غًٛن٘ ق٬ڄ ٭ٟ اضتٝاب, ٚ٭

ض إٔ ٜؿوچ ايٓاؽ بٓعا١ٖ َٓكـ, عاضف, ٚغرل َتشٝٸع, َٚٔ ايٓاز

ايكانٞ ايصٟ ٖٛ ْعٜ٘ بايؿعٌ, ٚإشا سكٌ إٔ اتٸدص أسسِٖ َٛقؿاڄ 

ٕٸ خ ٌٸ َعع٫ٚڄ, ٚإ ٕٸ َٛقؿ٘ ٜٛ رل ضٍز عًٝ٘ ٜهٕٛ بإعٜس َٔ َػاٜطاڄ, ؾإ

غتكا١َ ٚتععٜع َعڀٝات ايٓعا١ٖا٫
(66)

. 

 ضابعا: ايتعاّ ايتشؿٜ.

ايكها٤, ٫ٚظ١َ  إٕ ايتعاّ ايتشؿٜ أق٫ٛ ناضب١ ٗ عُل َؿّٗٛ      

ؿػٔ ٖاضغت٘ ٖٚٗس٠ يًٛقٍٛ إٍ عساي١ غ١ٜٛ ٜهٕٛ يًؿدل ايكانٞ 

ايسٚض ايبٌ ٗ إضغا٥ٗا ٚشيو َذُٛع١ َٔ َباز٨ ايتشؿٜ ْصنطٖا نُا 

:ًٜٞ 
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ا٫نطاٙ ٗ اجملتُ  بكٛاعسٙ ٚأعطاؾ٘: إٕ ايكانٞ ٜعٝـ ٗ اجملتُ  ايصٟ 

ٜسضى بعُل َؿه٬ت٘ وهِ ؾٝ٘, ٚعًٝ٘ ؾٝذب إٔ ٜعاٜـ ٚطٚف اجملتُ  ٚ

ٚطبا٥  أؾطازٙ, ٭ٕ ايكانٞ هُ  بٌ ث٬ث١ قؿات ٫ وذب أٜا َٓٗا 

ا٭خط٣ ِٖٚ قؿت٘ نكاض ٚقؿت٘ نُٛٚـ عاّ ٗ ايسٚي١, ٚقؿت٘ 

 نُٛاطٔ ٗ اجملتُ .

ايكٝٛز ايصات١ٝ اـاق١ ع٢ً ايكانٞ َٚٓٗا: سل ايكانٞ ٗ تِٓٛٝ سٝات٘ 

يكها١ٝ٥ َٚ  شيو عًٝ٘ إٔ اـاق١ نأٟ َٛاطٔ عازٟ خاضز إُاضغ١ ا

ٜػٗط ع٢ً ٖٝب١ ٚٚٝؿت٘ َػتذٝبا يًجك١ إٛنٛع١ ٗ ؾدك٘ ٖٚتٓعا 

 عٔ نٌ تكطف ٜهعـ إ٪غػ١ ايكها١ٝ٥.

طبٝع١ َٗاّ ايكانٞ ػعٌ ي٘ َٛق  ٜتُٝع ب٘ ٚأْ٘ َعطض بػبب       

ٖصٙ ايڀبٝع١ اـاق١ يًُطاقب١ ايٓكس١ٜ َٔ قبٌ ايٓاؽ, ؾٝٓبػٞ ع٢ً 

٬ٙ ايصٟ ّهٔ إٔ ٜ٪زٟ إٍ َباز٫ت عُٝك١ ٫ تتٓاغب ايكانٞ عسّ ا٫خت

 ٚنطا١َ ايكها٤.

َطاعا٠ ْعاعات اؿٝا٠ ا٭غط١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يًكانٞ: يًكانٞ اؿل إٔ 

وٞ عٝا٠ عاز١ٜ طٝب١ َ  عا٥ًت٘ ٚٗ فتُع٘ بهٌ ضاس١ ٚا٫غتُتاع ٗ 

٘ إطاض ايػًٛى ايصٟ وُٞ زلعت٘ ٚهٓب٘ نٌ اْتكاز َدلضنُا ٜتعٌ عًٝ

ا٫َتٓاع عٔ اجملاٖط٠ بآضا٥٘ ايؿدك١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚايػٝاغ١ٝ اييت قس ت٪زٟ 

 إٍ ظضع ايؿو يس٣ إتكانٌٝ سٍٛ ػطزٙ . 

إٛدبات ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً ْٝ  ايكطاضات ايكها١ٝ٥ ايكازض٠ عٓ٘ أٚ عٔ 

غرلٙ: ٜتعٌ ع٢ً ايكانٞ إٔ ّتٓ   عٔ ايتعًٝل ايعًين ع٢ً قطاضات 

ٙ تعًٝكاڄ ىسّ أغطاناڄ غرل ع١ًُٝ, أٚ َٔ ؾأْ٘ قها١ٝ٥ قازض٠ عٔ غٛا

ايٌٓٝ َٔ قسض احمله١ُ اييت قسضت عٓٗا, نُا ٜتعٌ ع٢ً ايكانٞ َٔ 

ٚٸز يًكطاضات اييت ٜتٸدصٖا, ست٢ بعس قسٚضٖا, ٗ غبٌٝ  د١ٗ أخط٣, أ٫چ ٜط

ايسعا١ٜ يٓؿػ٘ , ٚٗ إكابٌ َٔ ايڀبٝعٞ إٔ تتكسٸ٣ ايػًڀات إدتكٸ١ 

ٌٸ َٔ ٜٓاٍ َٔ ايكانٞ بػبب ايكطاضات اييت )ٚظٜط ايعسٍ َج٬ڄ ( يه

 أقسضٖا.
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احملاؾ١ٛ ع٢ً ٖٝبت٘ ٚؾدكٝت٘: ٜتعٌ ع٢ً ايكانٞ ايتشًٞ ٗ  

تكطؾات٘ ٚغًٛن٘ ٖٚٓساَ٘ َا وؿٜ ٖٝبت٘ زاخٌ قكٛض ايعسٍ 

 ٚخاضدٗا.

إكتهٝات ا١ٕٝٓٗ: ع٢ً ايكانٞ أ٫ ٜػع٢ إٍ تععٜع إطنع ايكاْْٛٞ   

 زعا٣ٚ َكاَ٘ أَا ظ٥٬َ٘, ٚأ٫ ٜهٕٛ ؾسٜس ايتشؿٜ ٭سس إتكانٌٝ ٗ

يس٣ اغتكباي٘ يًُشاٌَ ٗ َهتب٘ ست٢ ٫ ٜٛسٞ ٖصا ا٭َط بأْ٘ َٔ 

قبٌٝ ايتؿهٌٝ ٚا٫مٝاظ يؿطٜل زٕٚ اٯخط, ٫ٚ ٜػُح بايتكطف ٗ 

ٖتًهات٘ ايؿدك١ٝ أٚ إٔ ٜؿانٌ أٚ ٜكسّ اغتؿاضات قا١ْْٝٛ ٭ٟ نإ 

 ست٢ ٚيٛ ناْت فا١ْٝ.

ؿڀ١ إػُٛس١ يًكانٞ: َػتڀاع ايكانٞ إٔ ّاضؽ أْؿڀ١ تتعًل ا٭ْ

بايكإْٛ ٚبؿ٪ٕٚ ايتِٓٛٝ ايكها٥ٞ نايهتاب١ ٚايتعًِٝ ٚإػا١ُٖ ٗ 

كتًـ ا٭ْؿڀ١ ايساخ١ً ٗ إطاض ايعساي١ ٚشيو بعس سكٍٛ ع٢ً إشٕ 

خام عٓس ايهطٚض٠ أٚ بعس َطادع١ ايط٥ٝؼ ا٭ع٢ً َ  أخس ايكإْٛ 

 بعٌ ا٫عتباض.

ٜ غط إسا٫ٚت: ٜكهٞ ٖصا ا٭َط بإٔ ٜهٕٛ ايكانٞ َ٪ُٓا ع٢ً سؿ

سط١َ إسا٫ٚت ٚإٔ واؾٜ ع٢ً غط١ٜ ايتشكٝكات اؾعا١ٝ٥ أٚ غٛاٖا ٖا 

ٜؿطن٘ ايكإْٛ, غٛا٤ دطت ٗ اشل٦ٝات ايكها١ٝ٥ ايعًٝا أٚ ٗ ايػطف أٚ ٗ 

١ أٟ فًؼ قها٥ٞ آخط, باغتجٓا٤ بعض ايٓٛاؾص ايع١ًُٝ  اييت تهٕٛ ٖهٓ

نًُا ناْت نطٚض١ٜ ٱيكا٤ ايه٤ٛ ع٢ً ٚاق  ايعٌُ ايكها٥ٞ أٚ ع٢ً 

َػاض ايتشكٝكات ٗ قهاٜا ؼهِ ايطأٟ ايعاّ
(67)

. 

 خاَػا: ايؿذاع١ ا٭زب١ٝ:

إٕ ايؿذاع١ ا٭زب١ٝ ضنٔ أغاغٞ َٔ ا٭ضنإ ا٬ٕظ١َ يعٌُ نٌ ؾطز َٓح 

َؿط  يػًڀ١ َٛدب ايكإْٛ, نُا تعس َٔ َعاٜا ايكانٞ إػ٦ٍٛ ايصٟ ٫

 ي٘ َٔ َٛاد١ٗ إؿكات ٚػاٚظ عٛا٥ل اؿطز ٚايذلزز ٚا٫ْكٝاع .

 َٚٔ أبطظ قؿات ايؿذاع١ ا٭زب١ٝ َا ًٜٞ:  

ٌڈ إٍ  غڀ٠ٛ ايهُرل ٚاؿه١ُ: قس ٜهٕٛ ايكانٞ ٗ َٛق  سٳطڇز, َٔ س

سٌ, ٚ٭غباب ؾتٸ٢. ٚقس ٜتعاِٚ اٱسطاز بايٓٛط إٍ اـكٛقٝات 
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اجملتُعات, ؾُٔ ايع٥٬ل ايؿدك١ٝ, إٍ ايػًب١ٝ اييت تڀب  فتُعاڄ َٔ 

ايطٚاب٘ ايعا١ًٝ٥, إٍ اٱْتُا٤ات ايڀا٥ؿ١ٝ ٚإٓاطك١ٝ, إٍ غڀ٠ٛ إاٍ, إٍ 

ٛٸْٗا, إٍ َا غ٣ٛ شيو  ايٓؿٛش ايػٝاغٞ, إٍ اجملُٛعات ايهاغڀ١ ع٢ً تً

َٔ ٚٛاٖط تٛاد٘ ايكانٞ سا١ًَ َعٗا ايطغب١ ٗ ايتأثرل ع٢ً قطاضٙ. 

ؿاٖا أٚ وطم ع٢ً تطغٝذ َطنعٙ عدل ايطنٛر ؾٌٗ ٜٴػاٜطٖا أٚ ى

ٕٸ ٖصٙ إػأي١ تأتٞ ٗ قساض٠ إػا٥ٌ ٚتتكٌ اتكا٫ڄ ٚثٝكاڄ  يطغباتٗا؟ إ

باغتك٬ٍ ايكها٤ ٚاغتك٬ٍ ايكانٞ, ٚيهٔ ٜٓبػٞ ايتؿسٜس ع٢ً أْ٘ ٗ 

أنجط ايًشٛات سٳطٳداڄ, ٫ ٜكحٸ يًكانٞ إٔ ٜٓػ٢ إٔ ايكطاض بٝسٙ, ٚايكًِ 

ٜٴًُٝ٘ عًٝ٘ ايكإْٛ, َٚا ًّٝ٘ عًٝ٘ ايهُرل. ٫ بٝسٙ, ؾًٝهتٴب إش اڄ َا 

ٕٸ ن٬ڄ  ٛٸض, إش أ ٔٸ َٔ شيو إٔ ايؿذاع١ تٴككٞ اؿه١ُ ٚتػتتب  ايتٗ ٜٴؿُٗ

َُٓٗا ٖٞ عاد١ إٍ ا٭خط٣ ست٢ ٜهٕٛ ايكطاض ايكها٥ٞ إسكام سلٸ ٫ 

 ؼسٸٜاڄ.

عسّ ايذلزز ٗ إع٬ٕ اؿل ٚايجك١ بايٓؿؼ: ؾع٢ً ايكانٞ إٔ ٜهٕٛ 

عا دط٦ٜا ٗ سػِ إٛاقـ ٚاؽاش ايكطاضات ٚا٫بتعاز عٔ ايذلزز ؾذا

ٚاـؿ١ٝ ٚا٫ْكٝاع, نُا ٜٓبػٞ إٔ ٜععظ ثكت٘ بٓؿػ٘ عدل ايؿعٛض بأْ٘ 

 ٖٛ ايكٟٛ ٫ٚ فاٍ ٱنعاؾ٘.

اؽاش عٌُ ايكها٠ ايهباض ٚايؿكٗا٤ َطدعا ي٘: ؾع٢ً ايكانٞ إٔ ٜكتسٟ 

 ايكها٤ . بايكها٠ ا٭نجط نؿا٠٤ ٚا٭نجط خدل٠ ٗ فاٍ

ٕٸ ايتدًڊل  إٛاد١ٗ ايؿذاع١: ٚقس ٜهٕٛ َؿٝساڄ ايتصنرلٴ ٗ ٖصا إكاّ بأ

َٔ اؿځطٳز ٫ ٜهٕٛ باغتٓهاف ايكانٞ عٔ ايٓٛط ٗ ايكه١ٝ إڀطٚس١ 

عٔ ططٜل طًب ايتٓشٸٞ ٫غتؿعاض اؿځطٳز, ٚإٕ ناْت ٖصٙ ايڀطٜل َتاس١ 

يػبب دسٸٟ, ٫ ٕٔ  ٗ ايكإْٛ. إْٗا َتاس١ بايؿعٌ ٕٔ ٜػتؿعط اؿځطٳز

ىؿ٢ ايتكسٸٟ يًُػأي١ بايٓٛط إٍ غڀ٠ٛ ططف َٔ أططاف ايسع٣ٛ. 

ٌٸ ايكشٝح ٫ ٜهٕٛ باٱْػشاب ٚبسؾ  ايسع٣ٛ إٍ قاضڈ آخط, ٚإِا  ٚاؿ

ٜهٕٛ بإٛاد١ٗ, أٟ بايؿذاع١ ا٭زبٝٸ١
(68)

. 

 غازغا: ايتٛان 



  أ.ماينو جياللي    قيات مهنة القضاء ...أخال 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (228) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

تكطف ايتٛان  َٝع٠ أغاغ١ٝ هب إٔ ٜتكـ بٗا ايكانٞ ٚشيو باي       

ببػاط١ ٚا٫بتعاز عٔ إٛاقـ إكڀٓع١, ؾايبػاط١ ػعٌ ايكانٞ قاطا 

بأْٛاض ايٓاؽ ٚناغبا ٱعذابِٗ َا هعًِٗ ٜهعٕٛ ثكتِٗ ؾٝ٘ ٚٗ ايكها٤ 

 َٚٔ قٛض ايتٛان  اييت ٜتعٌ إٔ ٜتش٢ً بٗا ايكانٞ: 

عسّ ا٫غتع٤٬ ٚا٫بتعاز عٔ نٌ ايتهًـ ٚايػطٚض ٚايطٜا٤, ؾا٫تكاف 

 ٚايتٛان  ؾِٝ أخ٬ق١ٝ ٓٝس٠ تهٕٛ عاز٠ َٔ طبٝع١ اٱْػإ. بايبػاط١

اشلس٤ٚ: ؾٗٛ ٚد٘ َٔ أٚد٘ ايتٛان , ٚعًٝ٘ هب إٔ ٜػٝڀط ايكانٞ 

ع٢ً ْؿػ٘ ٗ أٚقات ايػهب ٚ ايػًٝإ, ٚا٫بتعاز عٔ ايعٛاطـ اؾاضس١ 

 اييت تعٝل ايٛقٍٛ إٍ ايعساي١.

ٌٜٓٗ  َٓ٘ ايكانٞ ايعًِ ايكاْْٛٞ عط قٝ٘ ٚدب إٔ  ايتٛان  ايعًُٞ:

زا٥ُا ٖٚصا َا ٜػ٢ُ بايتٛان  ايعًُٞ ايصٟ وتٸِ ع٢ً ايكانٞ أ٫چ ٜهتؿٞ 

َا سكٸً٘ َٔ إعاضف َٚا عاؾ٘ َٔ إػا٥ٌ, بٌ إٔ ٜػع٢ إٍ انتػاب 

ٔٸ عٔ باي٘ أْ٘ قس  إعٜس َُٗا تٛغٸعت ثكاؾت٘ ٚتهجٸؿت ػاضب٘, ٫ٚ ٜػٝبٳ

غ  َٓ٘ عًُاڄ ٚػطب١, ٖٚصا َا ٜهٕٛ قاطاڄ َٔ ٜٴهاْٖٛ٘ أٚ َٔ ِٖ أٚ

 ٜسعٛٙ أنجط ؾأنجط إٍ َهاعؿ١ اؾٗس, ٚادتٓاب إباٖا٠.

ا٫بتعاز عٔ اجملاٖط٠ بكؿت٘ ايكها١ٝ٥ قكس اغتػ٬شلا: إٕ ايتٛان  

ظٖٛطٙ ّهٔ إٔ ٜتُجٸٌ ٗ ايعسٜس َٔ إٛاقـ اييت تٛاد٘ ايكانٞ, ؾعًٝ٘ 

ع٢ إٍ ايتكسٸض ٚإٍ اجملاٖط٠ ٗ اؿٝا٠ ايَٝٛٝٸ١ ٚٗ ضساب اجملتُ , أ٫چ ٜػ

بكؿت٘ يٝٛؿط بايتكسٜط, تباٖٝاڄ ٜٴػ٤ٞ إٍ َطنعٙ ٚإٍ َعا١ًَ َٔ 

ىايڀِٗ َعا١ًَ ايط٥ٝؼ يًُط٩ٚؽ, ٚإٍ اغتػ٬ٍ َٛقع٘ ٱلاظ َعا١ًَ 

خاق١, ٚإٍ كايؿ١ ايكٛاٌْ يتأٌَ سادات٘ أٚ ؼكٝل ضغبات٘, ٜٚٓڀبل 

غطت٘ ٚغا٥ط إطتبڀٌ ب٘ شيو ع٢ً نٌ َا ٜعٛز بايٓؿ  ع٢ً أؾطاز أ

٘چ, أ٫چ ٜػُح شل٪٤٫ باغتػ٬ٍ  بطابڀ١ قطب٢ أٚ َٛز٠, ٚعًٝ٘ ٗ ٖصا اـ

َٛقع٘ ؾين إهاغب اـاق١
(69)

. 

 غابعا: ايكسم ٚايؿطف 

ايتكطف بكسم ٚؾطف ٚأَا١ْ ٚنطا١َ ٚ قطاس١ ٚاغتكا١َ وٌُ        

ؽ, َٚٔ ٗ طٝات٘ أغ٢ٓ ايس٫٫ت, ٚهعٌ َٔ ايكانٞ ق٘ أْٛاض ايٓا
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ايكها٤ ق٘ آَاشلِ, باٱناؾ١ إٍ بعض ايؿها٥ٌ اييت تتهُٓٗا ٖصٙ 

 ايكاعس٠ َٚٓٗا:

ا٫يتعاّ َهُٕٛ ايكػِ ايصٟ وًؿ٘: ؾايٌُٝ اييت ٜكػُٗا ايكانٞ إعٌ 

تتهُٔ تعٗسٙ بإٔ ٜتكطف ٗ نٌ أعُاي٘ تكطف ايكانٞ ايكازم 

ايؿطٜـ
(70)

. 

١: َٚٔ ٚدٛٙ ايكٸسم يس٣ ادتٓاب ايتهًٌٝ ٚإػا٠٫ ٗ ْؿسإ اؿكٝك

ايكانٞ ْٴؿسإ اؿكٝك١ ٚادتٓاب ايتهًٌٝ ٚإػا٠٫ إؿطط١ ٗ َٛاقؿ٘, 

َٴػؿ١ً إٍ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ تتٓاٍٚ غرلٚض٠  ٚاٱَتٓاع عٔ اٱز٤٫ بتكطوات 

ُٸ٢  احملانُات أٚ ؾ٪ْٚاڄ قها١ٝ٥ أخط٣, ٖٚٞ تٴٓػب بايٓتٝذ١ إٍ َا ٜٴػ

ٕٸ إكسض قس ٫ ٜهٕٛ عاز٠ "َكازض قها١ٝ٥ َٛثٛق١", َ   ايعًِ بأ

َٛثٛقاڄ, ٚنصيو إعًَٛات
(71)

. 

 ثآَا : ا٭١ًٖٝ ٚايٓؿاٙ

٫ دس٣ٚ َٔ إباز٨ ايػابك١ إٕ مل تكذلٕ بأ١ًٖٝ ايكانٞ ْٚؿاط٘,        

ؾا٭١ًٖٝ ٖٞ ا٭زا٠ ايٓٛط١ٜ اي٬ظ١َ ٱط٬م ايعٌُ ايكها٥ٞ إط٬قا 

 لاظٙ. غًُٝا, ٚايٓؿاٙ ٖٛ ا٭زا٠ ايع١ًُٝ اي٬ظ١َ ٫

إُْٗا ؾططإ أٚيٝإ ٫ظَإ ُٕاضغ١ ا١ُٕٗ ايكها١ٝ٥ إتػ١ُ       

 باؾس١ٜ ٚايؿاع١ًٝ, َٚٔ أِٖ َا هب إٔ ٜتُٝع ب٘ ٗ ٖصا ايكسز َا ًٜٞ:

ايكانٞ ضدٌ عًِ: ٚبصيو ا٭١ًٖٝ تؿطض اَت٬ى ايكانٞ إعاضف 

 ايهاؾ١ٝ ٚإٓاغب١ يًُُاضغ١ َٗاَ٘ ع٢ً أؾهٌ ٚد٘.

يكانٞ ايعا١َ, ؾ٬بس َٔ تععٜع إعاضف يسٜ٘ قسض ت١ُٝٓ َعاضف ا

 إػتڀاع.

ايبشح ايكاْْٛٞ ايسا٥ِ: ؾُٔ َٛاٖط ا٭١ًٖٝ أٜها ايػعٞ ايسا٥ِ يًبشح 

عٔ سًٍٛ دسٜس٠ يبعض إػا٥ٌ إڀطٚس١, ؾايكها٤ دٖٛطٙ ادتٗاز, 

 ٚا٫دتٗاز ؽ٘ ٚإبساع ْٚؿاز إٍ ا٭عُام .

٢ أؾهٌ ٚد٘: ؾايٓؿاٙ, ٚايعٓا١ٜ بسٍ ايعٓا١ٜ اي٬ظ١َ ٱلاظ َٗاَ٘ عً

ٕڂجابط٠ ٚايكدل ع٢ً  إبصٚي١ ٗ غبٌٝ إلاظ ا١ُٕٗ إٓٛط١ بايكانٞ ٚا

إؿكچات ايٓا١ْ عٔ طبٝع١ ا١ُٕٗ ايكها١ٝ٥, تبسٚ بايػ١ ا٭١ُٖٝ بصاتٗا, 
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ٚخكٛقاڄ إشا َا قٛبًت بأنسازٖا: نايهػٌ, ٚاٱُٖاٍ, ٚايػٝاب إتهطٸض, 

ٟٸ ساٍ ايتػطٸع ٗ إقساض ا٭سهاّ ٚٗ اتٸداش ٚايتدلټّ. ٖٚٞ ٫ تعين  ٗ أ

 إٛاقـ, بٌ ايسقچ١ ٗ اسذلاّ إٛاعٝس احملسٸز٠ شلا.

ٚإٕ أغٛأ َا ٜٛاد٘ ايعساي١, ٗ إطاض ٖصا إٛدب, ٖٛ إٔ ٜػسٚ تهسٜؼ 

ٛچ١ُ  إًؿات ايعايك١ يس٣ ايكانٞ عاز٠ َأيٛؾ١ تؿتكط إٍ خڀ١ َٓ

هِ, أٚ ػٗٝع أٟ ًَـ آخط ُٗٝساڄ يؿكً٘, يًُعاؾ١. ؾإساي١ ايسع٣ٛ إٍ اؿ

٫ وػُإ ا٭َط عسٸ شاتُٗا ٜٚبكٝإ عاد١ إٍ ايتكسٸٟ ايٓٗا٥ٞ شلُا ٫تٸداش 

ايكطاض إٛاتٞ, ؾٛضا٤ نٌ ًَـ إْػإ ٜٓتٛط, ٚفتُ  قس ٜهٕٛ ٖٛ أٜهاڄ 

َٔ إتهطٸضٜٔ ٗ ساٍ ايتًه٪
(72)

. 

8 

ت ١َٓٗ ايكها٤ ٗ ٜتهح َٔ خ٬ٍ زضاغتٓا ٕٛنٛع أخ٬قٝا       

إٛاثٝل ايسٚي١ٝ ٚايتؿطٜعات ايعطب١ٝ ٚايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬, ا٭١ُٖٝ 

ايهدل٣ اييت ؼتًٗا ٖصٙ ا٭خ٬قٝات ع٢ً ْٝ  ا٭قعس٠, إش تعس ايطنٝع٠ 

ٚايهأَ ا٭غاغٞ يعٌُ قها٥ٞ ْعٜ٘, ٜكّٛ ع٢ً إسكام اؿل ٚإْكاف 

 ايهعٝـ ٚتٛدٝ٘ اجملتُ  مٛ قِٝ ايعساي١ ٚايكإْٛ .

ٖصٙ ا٭١ُٖٝ دعًت َٔ اجملتُ  ايسٚيٞ َدتًـ أطٝاؾ٘ َٔ َُٓٛات       

ٚزٍٚ تػع٢ إٍ تطغٝذ َباز٨ ٚأخ٬قٝات ا١ٕٓٗ ٗ َطؾل ايكها٤ عٔ 

يتعاّ بٗا ط١ًٝ ات ٜتعٌ ع٢ً ايكانٞ ا٫ططٜل إقساض يٛا٥ح ٚتؿطٜع

َؿٛاضٙ إٗين, ست٢ ٜڀ٦ُٔ ايٓاؽ إٍ قها٥٘ ٜٚجكٕٛ بأسهاَ٘ اييت 

 .ٜكسضٖا 

٫ٚ ْٓػ٢ ٗ ٖصا إكاّ إٔ ْٓٛٙ بايتِٓٛٝ ايسقٝل, ٚايعٓا١ٜ ايؿا٥ك١ اييت 

أٚيتٗا ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ١ٕٓٗ ايكها٤ َٔ خ٬ٍ بٝإ أسهاَٗا ٚؾطٚٙ 

تكًسٖا ٚا٭خ٬م ٚاٯزاب اييت ٜتعٌ ع٢ً ايكانٞ ايتكٝس بٗا ساٍ ؾكً٘ 

ٚايتذطز غتكا١َ , ؾا٫غتك٬ي١ٝ ٚاؿٝاز ٚايٓعا١ٖ ٚا٫بٌ اـكّٛ

 ٚايكسم ٚايؿطف نًٗا ضنا٥ع ٫ ّهٔ تكٛض قها٤ ْعٜ٘ بسْٚٗا .
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 
, إطنع ا٭ٍٚدطا٥ِ ايككام ٚاؿسٚز, اؾع٤  ثباتإايكاغِ, ايسيٌٝ اؾٓا٥ٞ إازٟ ٚزٚضٙ ٗ  أبٛٓس أ( 1)

    88, م8993ٚايتسضٜب, ايطٜاض ,  ا٭١َٝٓايعطبٞ يًسضاغات 

, ا٭١َْٝٓاٜـ يًعًّٛ  أناز١ّٝ, َٓؿٛضات اٱغ٬ّٗ  اٱْػإ( عًٞ بٔ ؾاٜع اؾشين, احملاَا٠ ٚسكٛم 2)

 .5, م 0223, ا٭ٍٚايڀبع١   ايطٜاض,

ز٠, ؾطح ايٓٛط١ٜ ايعا١َ يًكإْٛ ٗ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ, زٜٛإ إڀبٛعات خًٌٝ آس سػٔ قسا (3)

 7, م 0220اؾاَع١ٝ, اؾعا٥ط 

ضداٍ ايعساي١, َكاٍ َٓؿٛض نُٔ َٓؿٛضات َطنع ايسضاغات ٚا٭عاخ,   أخ٬قٝات( عبس ايكازض ايؿٝدًٞ, 4)

 . 0, م ,  0225, ايطٜاض ,  ا٭١َٝٓأناز١ّٝ ْاٜـ يًعًّٛ 

 . 4م www . sharei .netطعٞ أبٛ ظٜس, أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ, عح َٓؿٛض بإٛق  اـام بايباسح( قُس ؾ5)

 . 880م   ايكاَٛؽ احملٝ٘ يًؿرلٚظ آبازٟ, (6)

 . 4( قُس ؾطعٞ أبٛ ظٜس, إطد  ايػابل, م 7)

يڀبع١ ( ْكط ؾطٜس قُس ٚاقٌ, ايػًڀ١ ايكها١ٝ٥ ْٚٛاّ ايكها٤ ٗ اٱغ٬ّ, إهتب١ ايتٛؾٝك١ٝ, ا8)

 . 08ايجا١ْٝ , م

 . 00( ْكط ؾطٜس قُس ٚاقٌ ,  إطد  ْؿػ٘ , م 9)

ا١ٕٓٗ إٓعكس٠  أخ٬قٝات( َػؿط بٔ عًٞ ايكشڀاْٞ, عح سٍٛ أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ, َكسّ نُٔ زٚض٠ 10)

 . 6, م  0228ظاَع١ إًو ؾٗس يًبذلٍٚ ٚإعازٕ , 

 .5( قُس ؾطعٞ أبٛ ظٜس , إطد  ايػابل , م 11)

 5عبس ايكازض ايؿٝدًٞ , إطد  ايػابل , م  (12)

 . 06, 05( ْكط ؾطٜس قُس ٚاقٌ ,  إطد  ايػابل , م 13)

 ا٭١َٝٓضى٘ ُْٚٛ٘, إطنع ايعطبٞ يًسضاغات ات اٱغ١َٝ٬( غ١َ٬ قُس اشلطٗ ايبًٟٛ, ايكها٤ ٗ ايسٚي١ 14)

 . 89ٚايتسضٜب , ايطٜاض , م 

 .88, م 8999, 20غ٬ّ, اشل١٦ٝ إكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب, َكط ٙايكها٤ ٗ اٱ, ( قُس ايؿطبٝين15)

 . 9( عبس ايكازض ايؿٝدًٞ , إطد  ايػابل , م 16)

ْٛط: ْاز١ٜ قُس ايؿطٜـ ايعُطٟ, ايكها٤ ا( يٲط٬ع بايتؿكٌٝ ع٢ً ايتعاضٜـ اييت قًٝت بؿإٔ ايكها٤ 17)

ٚايتسضٜب,  ا٭١َٝٓنع ايعطبٞ يًسضاغات ٗ اٱغ٬ّ ٚزٚضٙ ٗ ايكها٤ ع٢ً اؾط١ّ, اؾع٤ ا٭ٍٚ, إط

 َٚا بعسٖا.  08م  ايػابل,إطد   ٚاقٌ,ٚاْٛط ْكط ؾطٜس قُس  َٚا بعسٖا. 59م  8990ايطٜاض,

إعسٍ, ٚقإْٛ اغتك٬ٍ ايكها٤  8979يػ١ٓ  862قإْٛ ايتِٓٛٝ ايكها٥ٞ ايعطاقٞ ضقِ  اْٛط:( 18)

 .0228يػ١ٓ  ا٭ضزْٞ

 .88م  ,0225,ايكاٖط٠ ,زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ ,تأزٜب ٚق٬س١ٝ ايكها٠فًؼ  ,ٓس ؾٛقٞأ أغا١َ( 19)

 .6َطنع ايسضاغات ايكا١ْْٝٛ ٚايػٝاغ١ٝ, داَع١ ايٓٗطٜٔ, م طاضم عبس ايععٜع, تأزٜب ايكها٠, (20)

 . 3( سػٌ قُس ايؿطوٞ ٚآخطٕٚ, أخ٬قٝات ١َٓٗ ايڀب, بسٕٚ ْاؾط, ايڀبع١ ايجا١ْٝ, م 21)

 .5, إطد  ايػابل , م ؾطعٞ أبٛ ظٜس  قُس( 22)

( عابس غًُٝإ إؿٛخٞ, أخ٬قٝات ١َٓٗ ايٛضاق١ ٗ اؿهاض٠ اٱغـ١َٝ٬, َكاٍ َٓؿٛض َذ١ً داَع١ 23)

ٚاْٛط: غعٝس عبس ايًڀٝـ سػٔ, اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥  .406, م 0223, غ١ٓ 85إًو غعٛز, اجملًس 

 . 825م ,  0224يًػط١ٜ إكطؾ١ٝ , زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ, ايكاٖط٠ , 
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( اغتدًكٓا ٖصا ايتعطٜـ َٔ خ٬ٍ إػا٥ٌ ٚايٓكاٙ اييت مت ايذلنٝع عًٝٗا ٗ إٛاثٝل ايسٚي١ٝ 24)

 ٚاٱق١ًُٝٝ ٚايكٛاٌْ ايٛط١ٝٓ اييت عاؾت َٛنٛع أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكانٞ 

إ٪ُط اؿازٟ عؿط يط٩غا٤ أدٗع٠  ايكانٞ,( اْٛط َكس١َ ٚثٝك١ ايؿاضق١ سٍٛ أخ٬قٝات ٚغًٛى 25)

 ّ 80/4/0227-8  ايؿاضق١, ايعطب١ٝ,يتؿتٝـ ايكها٥ٞ ٗ ايسٍٚ ا

دابط قذٛب عًٞ, قٛاعس أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ, عح َٓؿٛض َذ١ً اؿكٛم, َڀبٛعات داَع١ ايهٜٛت, ( 26)

 . 346, م 8998ايػ١ٓ ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ, ايعسز ايجاْٞ, د١ًٜٝٛ 

 . 347دابط قذٛب عًٞ , إطد  ْؿػ٘ , م ( 27)

اهلل بٔ ٓس ايعڀٌُٝ, قٛض َٔ تِٓٛٝ ايكها٤ ٚإزاض٠ ايعساي١ ا٫غتك٬ٍ ٚايتدكل, عح ( عبس 28)

ٚا٭عاخ, , َطنع ايسضاغات ا٭ٍٚإ٪ُط ايسٚيٞ سٍٛ ايكها٤ ٚايعساي١, اؾع٤  أعُآٍَؿٛض نُٔ 

 . 9, م0226, ايطٜاض , ا٭١َْٝٓاٜـ يًعًّٛ  أناز١ّٝ

 ايػابل.ٝات ٚغًٛى ايكانٞ, إطد  ( اْٛط َكس١َ ٚثٝك١ ايؿاضق١ سٍٛ أخ٬ق29)

إ٪ُط ايسٚيٞ سٍٛ ايكها٤ ٚايعساي١, اؾع٤  أعُاٍ( عًٞ إكطٟ, زٚض ايكٛاٌْ ٗ تػ١ٜٛ ايٓعاعات, 30)

 853, م0226, ايطٜاض, ا٭١َْٝٓاٜـ يًعًّٛ  أناز١ّٝ, ٚا٭عاخ, َطنع ايسضاغات ا٭ٍٚ

 ايكانٞ, إطد  ايػابل . ( اْٛط َكس١َ ٚثٝك١ ايؿاضق١ سٍٛ أخ٬قٝات ٚغًٛى31)

 ا٭١َٝٓضى٘ ُْٚٛ٘, إطنع ايعطبٞ يًسضاغات ات اٱغ١َٝ٬( غ١َ٬ قُس اشلطٗ ايبًٟٛ, ايكها٤ ٗ ايسٚي١ 32)

 .83ٚايتسضٜب, ايطٜاض, م

 .88م  ( عبس اهلل بٔ ٓس ايعڀٌُٝ, إطد  ايػابل,33)

 . 80, مايػابل( عبس ايكازض ايؿٝدًٞ, إطد  34)

ايكازض٠ عٔ ٚظاض٠ ايطغاي١ ايكها١ٝ٥, َكاٍ َٓؿٛض َذ١ً ايعسٍ  أ١ُٖٝضاؾس اؿسٜجٞ,  إبطاِٖٝ( 35)

 .  08ٖـ, م  8402ضدب  ايجايح,ايعسز  ايعسٍ ايػعٛز١ٜ,

 . 680, م0222, 28ٙ, برلٚت, زاض ايهًِ ايڀٝب 20َر ( ٖٚب١ ايعسًٝٞ, ايؿك٘ إايهٞ, 36)

 .   683( ٖٚب١ ايعسًٝٞ, إطد  ْؿػ٘, م 37)

 أخطد٘ أٓس ٚايبداضٟ َٚػًِ .( 38)

( عبس اهلل بٔ غًُٝإ بٔ َٓٝ , ايكها٤ ٗ اٱغ٬ّ ٚأثط تڀبٝل إًُه١ ي٘ ٗ سؿٜ اؿكٛم َٚهاؾش١ 39)

 . 40, مـٖ 8400, ايعسز ا٭ٍٚ, قطّ, ايكازض٠ عٔ ٚظاض٠ ايعسٍ ايػعٛز١ٜ اؾط١ّ, ف١ً ايعسٍ

 ( أخطد٘ أٓس ٚايبداضٟ َٚػًِ .40)

, م 8997, ايؿك٘ ايٛانح, زاض إٓاض يًٓؿط ٚايتٛظٜ , ايڀبع١ ايجا١ْٝ, اجملًس ايجاْٞ, اعٌٝإزل( قُس بهط 41)

ايكازض٠ عٔ , ٚاْٛط أٜها: أٓس بٔ قُس ايؿعؿٞ, ؾهٌ ايكها٤, َكاٍ َٓؿٛض َذ١ً ايعسٍ 305

 . 0, م ـ8400ٖايػ١ٓ ايجايج١ قطّ  9, ايعسز ٚظاض٠ ايعسٍ ايػعٛز١ٜ

 ٜ٘ ٗ َػٓسٙ ٚايڀدلاْٞ ٗ ايهبرل ٚا٭ٚغ٘ . بٔ ضاٖٛ إغشام( ضٚاٙ 42)

 .  3( أٓس بٔ قُس ايؿعؿٞ , إطد  ايػابل , م43)

ايكازض٠ عٔ ٚظاض٠ ف١ً ايعسٍ  ايػعٛز١ٜ,اغتك٬ٍ ايكها٤ ٗ إًُه١ ايعطب١ٝ  اؾٛؾإ,( ْاقط بٔ قُس 44)

 .847, م ـ8402ٖايعسز ا٭ٍٚ, قطّ  ايعسٍ ايػعٛز١ٜ,

 .  852ؾٛؾإ, إطد  ْؿػ٘, م ( ْاقط بٔ قُس ا45)

 . 853م  ْؿػ٘,إطد   اؾٛؾإ,( ْاقط بٔ قُس 46)

 . 889, م8402, ايكها٤ ٚضداي٘ ٗ اٱغ٬ّ, ف١ً ايعسٍ, ايعسز ايجاْٞ, ضبٝ  اٯخط, عبس اهلل بٔ ؾطٜح( 47)

 . 73, م  ـ8402ٖضدب,  ( ؾٗس ايساٚز, آزاب ايكانٞ,َذ١ً ايعسٍ, ايعسز ايجايح,48)

 . 604ٖٚب١ ايعسًٝٞ , إطد  ايػابل , م ( 49)
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 . 606,  605( ٖٚب١ ايعسًٝٞ , إطد  ْؿػ٘ , م 50)

 .88ايساٚز ,  إطد  ايػابل , م  إبطاِٖٝ( ؾٗس بٔ قُس بٔ 51)

 ب٬ٖاٟ َباضن١ َٔ ا٭َِ إتشس٠  0220( ٚنعت ٖصٙ إباز٨ غ١ٓ 52)

يعُسا٤ َٚسٜطٟ إعاٖس ٚإطانع ايكها١ٝ٥, دتُاع اـاَؼ عؿط ٚنعت ٖصٙ ايٛثٝك١ بٓاغب١ ا٫ (53)

 . 0227َاضؽ  8إٍ  4ايطٜاض, بتاضٜذ 

ٕٹ٪ُط اؿازٟ عؿط يط٩غا٤ أدٗع٠ ايتؿتٝـ ايكها٥ٞ ٗ ايسٍٚ 54)  ايعطب١ٝ,( ٚنعت ٖصٙ ايٛثٝك١ بٓاغب١ ا

  . 0227/ َاضؽ  80إٍ  8ايؿاضق١ أٜاّ 

 ايكإْٛ,ڀ١ ايكها١ٝ٥ َػتك١ً ُٚاضؽ ٗ إطاض ع٢ً إٔ ايػً 838( ْل ايسغتٛض اؾعا٥طٟ ٗ َازت٘ 55)

 َٓ٘ ع٢ً إٔ أغاؽ ايكها٤ َباز٨ ايؿطع١ٝ ٚإػاٚا٠  842نُا ْل ٗ إاز٠ 

 ايبشطٜٔ,( اْٛط ؾُٝا ىل َبسأ اغتك٬ي١ٝ ايكها٤ إاز٠ ايجا١ْٝ َٔ قإْٛ ايػًڀ١ ايكها١ٝ٥ ًُٕه١ 56)

ايكإْٛ ا٭غاغٞ  َٚا بعسٖا َٔ 8, 7إٛاز ْٚٚؿؼ إاز٠ َٔ قإْٛ ايػًڀ١ ايكها١ٝ٥ ايؿًػڀ١ٝٓٝ 

 اؾعا٥طٟ ٚنصا َس١ْٚ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤ اؾعا٥طٟ.يًكها٤ 

 ايًٝيب.إتهُٔ َس١ْٚ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٤  0228يػ١ٓ  3( اْٛط ايكطاض ضقِ 57)

٤ ًُٕه١ ( اْٛط َس١ْٚ ايػًٛى يًكها٤ ٚأعها٤ ايٓٝاب١ ايعا١َ ايكازض٠ عٔ اجملًؼ ا٭ع٢ً يًكها58)

 .0223ايبشطٜٔ يػ١ٓ 

إتهُٔ ايكٛاعس ا٭غاغ١ٝ  0225 -28-05( اْٛط ايكطاض ايكازض عٔ ٚظٜط ايعسٍ ايًبٓاْٞ بتاضٜذ 59)

 .ايًبٓاْٞ ٭خ٬قٝات ايكها٤

 ( اْٛط َس١ْٚ قٛاعس ايػًٛى ايكها٥ٞ يسٚي١ ا٭ضزٕ اييت أقسضٖا ض٥ٝؼ قه١ُ ايتُٝٝع ا٭ضزْٞ.  60)

إتهُٔ َس١ْٚ قٛاعس ايػًٛى ايكها٥ٞ  0226يػ١ٓ  23يكها٤ ا٭ع٢ً ضقِ ( اْٛط قطاض فًؼ ا61)

 يًػًڀ١ ايكها١ٝ٥ ايؿًػڀ١ٝٓٝ.

تعس ٖصٙ إباز٨ عل ْدلاغا ٚزغتٛضا ٜتعٌ ع٢ً نٌ َٔ آَٔ بطغاي١ ايكها٤ ايٓب١ًٝ إٔ ٜهعٗا ْكب ( 62)

 عٝٓٝ٘, ٚإٔ ٫ وٝس عٔ ططٜكٗا.

ك٬ي١ٝ ايكها٤ " ؾكس ْل عًٝ٘ إؿطع اؾعا٥طٟ نأٍٚ َبسإ ْٛطا يٮ١ُٖٝ اييت ٜهتػٝٗا َبسأ "اغت( 63)

َٔ إباز٨ اييت تهُٓتٗا َس١ْٚ أخ٬قٝات ١َٓٗ ايكها٠ اييت اعتُسٖا اجملًؼ ا٭ع٢ً يًكها٤ ٗ زٚضت٘ 

 .  0226زٜػُدل  03ايعاز١ٜ ايجا١ْٝ إٓعكس٠ بتاضٜذ 

 سٍٛ أخ٬قٝات ٚغًٛى ايكانٞ.اْٛط ٕعٜس َٔ ايتؿكٌٝ ايكاعس٠ ا٭ٍٚ َٔ ٚثٝك١ ايؿاضق١ ( 64)

 اْٛط ايكاعس٠ ايجا١ْٝ َٔ ْؿؼ ايٛثٝك١. (65)

 اْٛط ايكاعس٠ ايجايج١ َٔ ْؿؼ ايٛثٝك١. ( 66)

 اْٛط ايكاعس٠ ايطابع١ َٔ ْؿؼ ايٛثٝك١ .   ( 67)

 اْٛط ايكاعس٠ اـاَػ١ َٔ ْؿؼ ايٛثٝك١.( 68)

 اْٛط ايكاعس٠  ايػازغ١ َٔ ْؿؼ ايٛثٝك١.( 69)

ابع١ َٔ ايكإْٛ ا٭غاغٞ ع٢ً إٔ ٜ٪زٟ ايكها٠ عٓس تعِٝٝٓٗ ا٭ٍٚ ٚقبٌ تٛيِٝٗ تٓل إاز٠ ايط( 70)

ٚٚا٥ؿِٗ ايٌُٝ اٯت١ٝ " أقػِ باهلل ايعًٞ ايعِٛٝ إٔ أقّٛ َُٗيت بعٓا١ٜ ٚإخ٬م, ٚإٔ أسهِ ٚؾكا 

ٕباز٨ ايؿطع١ٝ ٚإػاٚا٠, ٚإٔ أنتِ غط إسا٫ٚت, ٚإٔ أغًو ٗ نٌ ايٛطٚف غًٛى ايكانٞ ايٓعٜ٘ 

 ايٛٗ ٕباز٨ ايعساي١ , ٚاهلل ع٢ً َا أقٍٛ ؾٗٝس "ٚ

 اْٛط ايكاعس٠ ايػابع١ َٔ ٚثٝك١ ايؿاضق١ سٍٛ أخ٬قٝات ٚغًٛى ايكانٞ.( 71)

 القاضي. اْٛط ايكاعس٠ ايجا١َٓ َٔ ٚثٝك١ ايؿاضق١ سٍٛ أخ٬قٝات ٚغًٛى( 72)


