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 مقدمة:

تظرقػػػػػالنػػػػػالعامغرلػػػػػنلعاى دػػػػػنلايدػػػػػ بؾفل اػػػػػ للقعنػػػػػنلت     ػػػػػنلاي  ػػػػػ ل لع  ا ػػػػػنلايدػػػػػ بؾفل
دػػػػػؽلعػػػػػلؿلتىرلػػػػػ لعادػػػػػ بؾفل و ػػػػػ فلعق تقػػػػػ ل دقػػػػػ لق ل  ق ػػػػػ ـل بظػػػػػ ؽلتظ  دػػػػػ  ل  ع ػػػػػر عل
عبدضػػػػػ ت ل ف بػػػػػالنػػػػػالع اػػػػػاللقعنػػػػػنلل ػػػػػ ظنلعفا ػػػػػ لعاظ اػػػػػ لدم ػػػػػ لعاى  ػػػػػ لدػػػػػؽلعا  ػػػػػ   ؼل

اللىػػػػػ ر لبغرلػػػػػنلعالػػػػػ لايقػػػػػينلعاد ت ػػػػػنل ػػػػػ ؽلعادػػػػػ بؾفلت ػػػػػ ي  لنػػػػػالعا قعنػػػػػ  لعا ػػػػػ لدنلااػػػػػ ت
 عالػػػػػػػ ل  ػػػػػػػ لت ػػػػػػػال فلفلر ػػػػػػػ لدالندػػػػػػػ فلدا ػػػػػػػ دلفلدارعلظػػػػػػػ ف لن ادػػػػػػػ بؾفل  ػػػػػػػ ؽلعالػػػػػػػ ل

 ا ػػػػسعل  ػػػػى لعادػػػػ بؾفلنػػػػالعنػػػػاي عـلعالػػػػ لفػػػػ لع لاالد ػػػػ لعااػػػػؾعنفلل1 لدػػػػر ل  اػػػػ ل بػػػػ ل ل  ػػػػ 
)يػػػػػػػػ ـلنػػػػػػػػالعاىلقػػػػػػػػ  لعلما  ظ ػػػػػػػػنل ألاػػػػػػػػػلل ا ل نغػػػػػػػػنلييػػػػػػػػ ل دػػػػػػػػؾؽلع نػػػػػػػػرعلل  ػػػػػػػػ ظ  ل

عااى ػػػػػػػتلنػػػػػػػالعنػػػػػػػاى  ؿلعالػػػػػػػ ال نػػػػػػػالب ػػػػػػػ لعاؾقػػػػػػػاليػػػػػػػ ـلعا  ػػػػػػػ  لل ا قػػػػػػػيلنلعاى دػػػػػػػنل
 وػػػػػساػلب ػػػػػؾفل دػػػػػ ـلتو ػػػػػ  لل اػػػػػنلعادػػػػػ بؾفلد ػػػػػ ل ارتػػػػػ ليي ػػػػػ لعلنػػػػػادرعقل عاظ  ب مػػػػػنللععػػػػػال

لعا وا عل رسعلرؾلعا  ؼلدؽل مؾللعاد بؾف.لللل
ل بام  ؿلناللقعننلبغرلنلعال لعا ل  قلعآلت ن:ل

لتىرل لعال ؛ل-
لعال ؛ بؾععلل-
ل شي صلعال ؛ل-
لدلالعال ؛ل-
لدق لقلعال ؛ل-
لعناى  ؿلعال ؛ل-
ل ت   لعال ؛ل-
ل    نلعال ؛ل-
لعبدض ءلعال .ل-

                                                           
لعاد بؾب ػنل)د ػ ل لعادػ بؾف لبغرلػػنلعالػ ا لل-1  ل2006لعقلعاثد نػنلايمرػرل عااؾنلػػع لي ػ لعادػ لقلعا ػ ق لعا ػ عالا قعنػػنلعاىيػـؾ

ل.129صلي  ف ل
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 احملور األول: اإلطار املفاهيني للحق.

لعايغؾيل عاد بؾبال عاىم ارلعاُ  ؾبنلا . ل ف  ل تم  ؿلعال لل ا   ـؾ

 تعخيف الحق. -1

للاػػػػػػػػىؾونلنػػػػػػػػالتل  ػػػػػػػػ لد ر اػػػػػػػػ لعشػػػػػػػػا لعايػػػػػػػػلؼلنػػػػػػػػالتىرلػػػػػػػػ لعالػػػػػػػػ لل ػػػػػػػػ  ل مػػػػػػػػؾل
 عا رػػػػػتليػػػػػؽلمػػػػػؾرر للل ػػػػػ ل  ػػػػػ  لنػػػػػالعا  ع ػػػػػنلدػػػػػؽلعا ػػػػػ ال يظػػػػػ ءلتىرلػػػػػ لاػػػػػ لا ػػػػػؽلنػػػػػال
عالق دػػػػػػػنل ىػػػػػػػ لدػػػػػػػؽلع دػػػػػػػؾقلعاقػػػػػػػو نل  ػػػػػػػ لتىر ػػػػػػػالن ػػػػػػػر لعالػػػػػػػ لايػػػػػػػلؼلف  ػػػػػػػرل ػػػػػػػؾؿل
تقػػػػؾقر  لن ػػػػؽلعا د ػػػػ ءلدػػػػؽلب ػػػػ لن ػػػػر لعالػػػػ لدم ػػػػر عل ػػػػساػلعالػػػػ لدػػػػؽلعاؾم ػػػػنلعلما  ظ ػػػػن ل

لاػػػػػػنل  اػػػػػػ لدػػػػػػؽلعام   ػػػػػػنلعاا قلي ػػػػػػن ل دػػػػػػؽلم ػػػػػػنل عػػػػػػر لنػػػػػػ فل دػػػػػػؽلعاؾم ػػػػػػنلعاد بؾب ػػػػػػنلعا 
ل1ند ػػػػػػ ءلعارػػػػػػرلىنلاػػػػػػؼل ػػػػػػ تؾعل اىرلػػػػػػ لايلػػػػػػ ل ػػػػػػالعفا ػػػػػػؾعللػػػػػػ ا ىم لعايغػػػػػػؾيلاػػػػػػ ل رػػػػػػؾلعاث ػػػػػػؾ 

علييػػػػ لقؾاػػػػ لتىػػػػ ا لنػػػػالنػػػػؾق لع ب ػػػػ ؿل ُيْ ِ قققق و  ﴿عيا ػػػػ ل  ققققْق لو قققققخِ و  اْل واِطقققق و  ِلُيِحققققْق اْلحو لوققققْه هو لو
ل ل. يل ث العال ل لغ رلل2اْلُسْجِخُمهنو ﴾

 مفههم الحق في المغة. 1-1

عالػػػػػ لعاث  ػػػػػػال  ػػػػػػ لع دػػػػػػرل لػػػػػػ ل دػػػػػػ ل  دؾقػػػػػ  لاػػػػػػ قل دػػػػػػ ل ت ػػػػػػا لقػػػػػػ ؿلتىػػػػػػ ا لل-
ْهُل ... ﴾ ﴿ موْيِهُم اْلقو ْق عو ل يلت اليي  ؼلعادؾؿ. 3قوالو اْلِحينو حو

عالػػػػػػػػ لعاؾمػػػػػػػػؾ  ل لػػػػػػػػ  ل لػػػػػػػػ ليي ػػػػػػػػػل فلت ىػػػػػػػػالفػػػػػػػػسع:ل يل وػػػػػػػػ  لقػػػػػػػػ ؿلتىػػػػػػػػ ا لل-
ْهُل ِمشِّ  ﴿ ْق اْلقو ِكْن حو لوَٰ ل يل م . 4ي... ﴾لو

                                                           
ل.9 لصل2002ب  ال  رع  ؼلنى ل ر  ـلدمحملدل ؾللنررعف لعا  عالايد بؾفل)بغرلنلعال ا لدمر  لعا ى قؼ لل-1
لا.8نل)نؾق لع ب  ؿلعآل ل-2
لا.63نؾق لعادقصلعآل نل)ل-3
لا.13نؾق لعا و  لعآل نل)ل-4
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ْحقققققُخلِم عالػػػػػ لعالػػػػػ ل عامقػػػػػ   لقػػػػػ ؿلتىػػػػػ ا لل- قققققَق لِّمْدقققققاِ ِ  لواْلسو ِفقققققي َوْمقققققهواِلِهْم حو ﴿ لو
ل يلبق  .ل،1﴾

 مفههم الحق في القانهن. 1-2

عنػػػػػػػاصث قلشػػػػػػػيصللقػػػػػػػ ؼل  لل شػػػػػػػ  ءلدى مػػػػػػػنلعنػػػػػػػاصث قعل ل  ػػػػػػػ للتعخيقققققققف الحقققققققق: -َلال
دقػػػػػػيلنلا ػػػػػػسعلعارػػػػػػيصل رعرػػػػػػ لعادػػػػػػ بؾفليػػػػػػؽلطرلػػػػػػ لعاا ػػػػػػي ل علقاضػػػػػػ ء ل  ػػػػػػ ؼلتلد ػػػػػػ ل

 رػػػػػال ػػػػػساػلنػػػػػيظنل درقرػػػػػ لعادػػػػػ بؾفلارػػػػػيصل  ػػػػػاظ عللعا وا ػػػػػعلمػػػػػ  ر لل اري  ػػػػػنل عال   ػػػػػن.
لل.ل داض ر لعاق  ـلل ي  ؿلدى منلتلق د لا قيلنل درقر لعاد بؾفل

دقػػػػػػػػيلنلألع لي  ػػػػػػػػنلد ا ػػػػػػػػن ل دررػػػػػػػػ لعادػػػػػػػػ بؾفل»لعالػػػػػػػػ لل بػػػػػػػػ :للالدققققققققشهه   يػػػػػػػػرؼل
ل«.اي رل...ل

 داقػػػػػرلييػػػػػ لعالدػػػػػؾؽلعاريقػػػػػ نلرػػػػػسعلعا ىمػػػػػ للتىرلػػػػػ لعالػػػػػ لنػػػػػانػػػػػ فل دػػػػػؽلرمػػػػػ ل
نػػػػػالتىرلػػػػػ لعالػػػػػ لعالدػػػػػؾؽلعاى دػػػػػن ل للعالدػػػػػؾؽلعا اىيدػػػػػنللػػػػػ   ؾعؿلل عاى م ػػػػػنلنػػػػػلل ػػػػػ عال

لعاريق نل)ن ال إفلف بال دؾق  لن ب  لا  الألع لي  نلد ا نا.

 العشاصخ السكهنة لمحق. 1-3

ل لعا دقػػػػػػؾللرػػػػػػؾلعب ػػػػػػرعللشػػػػػػيصللػػػػػػ الاالسققققققبشيا  وذققققققيع َل و يسققققققة معيشققققققة: -2
لدؾ ؾعلعلناصث قل رلليي لفالدؽ: لليؽلغ ر لدؽلع شي ص 

ل)عا مدؾل ل  لعاىد قع ا؛ل:األشياع السادية -

ل:ل)ف ال لنالعالرلنل عال لنالنلدنلعاو ؼا؛ال يم المريقة والذخز -

                                                           
 ا.19نؾق لعاسعقل  لعآل نل)ل-1
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  لعلدامػػػػػػػ عليػػػػػػػؽلي ػػػػػػػال دث ا ػػػػػػػ لعااػػػػػػػ عـلعاى دػػػػػػػاللىػػػػػػػ ـلللى ػػػػػػػا)فػػػػػػػ لاا عـل عسققققققق ل-
 لا ػػػػ  لدى مػػػػنللىػػػػ لترفػػػػ لعاى ػػػػا ل  لعدامػػػػ عليػػػػؽلي ػػػػالعنرػػػػ ءلنػػػػرلعاقػػػػمىنلنػػػػالدوػػػػ ؿلدػػػػ
لل لعاغ رلتو  لا   لعاى اا. ل ياـ 

:لرػػػػػؾل فل ل ػػػػػالعادػػػػػ بؾفلاقػػػػػ   لعالػػػػػ لنػػػػػالد  شػػػػػر لعا ػػػػػيظ  لعالندػػػػػنلالبدقققققم  -2
عااػػػػػالت لمػػػػػ لدػػػػػؽلتلد ػػػػػ لرػػػػػسعلعلنػػػػػاصث ق لنييرػػػػػيصل فل  ػػػػػاى العارػػػػػاءلدلػػػػػالعالػػػػػ ل  ل

ل  ال  ل   فلدد  ا.لل  اى ي  ل ا لعال لنال فل اقرؼلف  لل د

رػػػػػػؾل فل ل ػػػػػػالعادػػػػػػ بؾفلاقػػػػػػ   لعالػػػػػػ لد  شػػػػػػر لعا ػػػػػػيظ  لعالندػػػػػػنللاالقبزققققققاع: -3
عااػػػػالت لمػػػػ لعلنػػػػالؾعأللييػػػػ لعارػػػػاءلدؾ ػػػػؾعلعالػػػػ  لدػػػػؽلعػػػػلؿلتػػػػؾن رل نػػػػ تالعا ظ ا ػػػػنل

لل ل لدل دنلدؽل لؾفل    ل لدؽلتؼلعاام  سليي  .

 .1الحق لالحخية 1-4

الرلػػػػػػن ل ت  ػػػػػػال نػػػػػػ  لعاا رقػػػػػػنل ػػػػػػ ؽلعالػػػػػػ لت ػػػػػػرؽلغ ا  ػػػػػػنلعاارػػػػػػرلى  ل ػػػػػػ ؽلعالػػػػػػ ل ع
 عالرلػػػػػػػنلنػػػػػػػال فلعالػػػػػػػ لدلػػػػػػػ لل  م ػػػػػػػ لعالرلػػػػػػػنلغ ػػػػػػػرلدلػػػػػػػ ل  ل يلعالػػػػػػػ لعػػػػػػػ صل عالرلػػػػػػػنل
ي دػػػػػػػنل فلعالرلػػػػػػػنلتاىيػػػػػػػ لل برػػػػػػػ ءلدرفػػػػػػػ لقػػػػػػػ بؾبالايرػػػػػػػيصلييػػػػػػػ ل ػػػػػػػ ؽلعالػػػػػػػ ل اىيػػػػػػػ ل
 ارت ػػػػػػ لعا رفػػػػػػ لعادػػػػػػ بؾبالآلتػػػػػػ ق  لنػػػػػػ ال لدؾ ػػػػػػؾي لدلػػػػػػ لل  م ػػػػػػ للعالرلػػػػػػنلدوػػػػػػرلل ل  ػػػػػػنل

 ألللالدققققشهه   ـلللػػػػالدػػػػ اؼل  مىػػػػ لعادػػػػ بؾفال قػػػػ ل عػػػػسل  ػػػػسعلعلتوػػػػ  لعا ق ػػػػ لايرػػػػيصل)لعاق ػػػػ 
 فلعارعقػػػػػػػػنلرػػػػػػػػال رلػػػػػػػػنلدا  ػػػػػػػػنلنػػػػػػػػالعااقػػػػػػػػرؼلف ا ػػػػػػػػ رل عااى قػػػػػػػػ ل عااد  ػػػػػػػػال»ل دػػػػػػػػؾؿل

 دػػػػػػ لل3عااػػػػػػالف ي ػػػػػػ لعا نػػػػػػاؾقلا نػػػػػػرعلل2 عا ا لػػػػػػنل عامرػػػػػػرل بلػػػػػػؾلألاػػػػػػػلدػػػػػػؽلعالرلػػػػػػ  لعاى دػػػػػػن
ف لن ا ي  ػػػػػػنل ػػػػػػ ل عاا يػػػػػػػلعالػػػػػػ لن ػػػػػػؾلدقػػػػػػيلنلدى مػػػػػػنلدرنػػػػػػؾدنلعالػػػػػػ  لل ل   ػػػػػػ لعادػػػػػػ بؾل

                                                           
ل.25ييال    لا اح لعا  عالا قعننلعاد بؾفل)لبغرلنلعال ا للعقل يق   لصلل-1
لعاد بؾب ػػػن لعاوػػػ ءلعاثػػػ با للق  لنػػػالبغرلػػػنلعالػػػ ل) لدمحمل-2 دػػػ لايظ  يػػػنلا للعقلرؾل1لعا ػػػى  لمى ػػػؾق لدػػػ عال اػػػ لعاىيػػػـؾ

ل.41صل ل2011 عامررل عااؾنلعل

ل.1996دؽلعا ناؾقلعاو عتريلل78 ا لل32عا ؾعللل-3
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ف دػػػػػػ ؿللف اػػػػػػرعلنا ؽ قػػػػػػ لعيا ػػػػػػ للىػػػػػػضلعا د ػػػػػػ ءلييػػػػػػ لعنػػػػػػاى  ؿلعالػػػػػػ ل عالرلػػػػػػنل«للقعقػػػػػػن
عالرلػػػػػػ  لعاى دػػػػػػنل  لعالدػػػػػػؾؽلعاى دػػػػػػنلل ىمػػػػػػ ل ع ػػػػػػ ل لل فلرػػػػػػسعلغ ػػػػػػرلاػػػػػػل حل فلتى  ػػػػػػرل
عالرلػػػػػػػنل د  ي ػػػػػػػ لتى  ػػػػػػػرلعارعقػػػػػػػنل  ل ل  ػػػػػػػنلعااقػػػػػػػرؼلن الرلػػػػػػػ  لعاى دػػػػػػػنلقعقػػػػػػػنلا  نػػػػػػػنل

ؾلعا ا  ػػػػػػػال ري  ػػػػػػػنل     ػػػػػػػنلعالرلػػػػػػػ  لعاى دػػػػػػػنلدثػػػػػػػال رلػػػػػػػنلعال ػػػػػػػ  لع نػػػػػػػرعلل عا نػػػػػػػاؾقلرػػػػػػػ
ل.1عاي انل... اخ

 وو ػػػػػػ ق ل عػػػػػػػر لنػػػػػػػ ال لدقػػػػػػيلنلدلػػػػػػػ ل ل ل   ػػػػػػػ لعادػػػػػػػ بؾفل ييػػػػػػ لرػػػػػػػسعلنػػػػػػػ فلعالػػػػػػػ ل
للل2 يايتليؽلعالرلنلف   ل يا:

عالرلػػػػػ  لعاى دػػػػػنلظ ػػػػػ ق ليػػػػػؽل ل  ػػػػػنل اػػػػػي نلايو  ػػػػػع ل دػػػػػ لعالدػػػػػؾؽلن ػػػػػالدداقػػػػػر لل-
قعقػػػػنلي دػػػػنل دػػػػ لعا ي  ػػػػنلن ػػػػال ػػػػ لعػػػػ ص ل ألفلن ادػػػػ بؾفللييػػػػ ل نػػػػرعللدى مػػػػ ؽ لن اا يػػػػػ

ل ل الاو  علعام  لعالرلنلنال فل ا ي ؾعلط د لايد بؾف.ل

نػػػػ فلت يػػػػػلشػػػػيصلدػػػػ لشػػػػاءلدػػػػ لبدػػػػؾؿلل بػػػػ لعفا ػػػػ ل ػػػػ لدي  ػػػػنلألاػػػػػلعارػػػػاءل يلل-
عبادػػػػػالدػػػػػؽلدوػػػػػ ؿلعالرلػػػػػنل اػػػػػ لدوػػػػػ ؿلعالػػػػػ ل وػػػػػساػل اػػػػػ لالاػػػػػ لدقػػػػػيلنل يلعبادػػػػػالدػػػػػؽل

 ل وػػػػػساػل اػػػػػ لالاػػػػػ لدقػػػػػيلنلدى مػػػػػنلدرنػػػػػؾدنلعالػػػػػ  للدوػػػػػ ؿلعالرلػػػػػنل اػػػػػ لدوػػػػػ ؿلعالػػػػػ
ل لل رال  لعاُ ي  نليي لرسعلعاراءلعاسيل  ي  ل رسعلعال ل ل   لعاد بؾف.

 دػػػػػػ لعالرلػػػػػػنلن ػػػػػػالل ث لػػػػػػنلعاظرلػػػػػػ لعاىػػػػػػ ـل عالػػػػػػ لل ث لػػػػػػنلعاظرلػػػػػػ لعايػػػػػػ ص لنػػػػػػ   ؿل
لد    لاو  علعام  لل فلت    ل د لعاث بالف لؾفلع صللريصلع ص.

                                                           
ل.1996دؽلعا ناؾقلعاو عتريلل78 ا لل32عا ؾعللل-1
ل.1996دؽلعا ناؾقلعاو عتريلل78 ا لل32عا ؾعللل-2
لػػنلعاظ ىػػنلعاا نػػىنل)للـلزالعاو عتػػرل بغػػرل نػػل ؽل  ػػرع  ؼلدمقػػؾق لبغرلاػػ لعادػػ بؾفل عالػػ ل تظ  د ت ػػ لنػػالعادػػؾعب ؽلعاو عترلل-

ل207ل–ل206 لصل2007
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لل ارتػػػػػػػ ليي  ػػػػػػػ لعااػػػػػػػ عـلدػػػػػػػؽلم بػػػػػػػ لشػػػػػػػيصلدىػػػػػػػ ؽل دػػػػػػػ لعالػػػػػػػ للعالرلػػػػػػػنلعاى دػػػػػػػنل-
نػػػػػ عت  ل ارتػػػػػ ليي ػػػػػ لعااػػػػػ عـلنػػػػػالدؾعم ػػػػػنلعاغ ػػػػػرلنػػػػػؾعءلفػػػػػ فلألاػػػػػػلعاغ ػػػػػرلشيقػػػػػ لدى مػػػػػ ل  ل

لدو ؾينلدى م ؽ.

عاا رقػػػػػنل  م  ػػػػػ ل لػػػػػؾفلييػػػػػ ل نػػػػػ  ل فلعادػػػػػؾعب ؽلعا اىيدػػػػػنلل ااى ػػػػػتل ععاػػػػػرعؽلعالػػػػػ  لل
ل لللترلليي لعالرل  لعاى دن.ن ؾءلعلناى  ؿلترللم  ى  ليي لعال لنال  ؽل ب 

 نظخيات الفقه الكالسيكي في تعخيف الحق. -2

ععايػػػػػػتلعا د ػػػػػػ ءلنػػػػػػالتىرلػػػػػػ لعالػػػػػػ لل يا  قرػػػػػػ لن ػػػػػػر للندػػػػػػنلدػػػػػػؽلعام   ػػػػػػنلعاد بؾب ػػػػػػنل
لد  لترت ليي لرسعلعلعالؼلتلثلعتو ر  لرا:لل1 علما  ظ ن

 لعلتو  لعاريقال)بغرلنلعإلقعل ا؛
  لقيلنا؛علتو  لعا ؾ ؾيال)بغرلنلعا
 . لعلتو  لعاُ ياي

 االتجا  الذخري. 2-1

 ل رػػػػػػػؾلدػػػػػػػؽل قػػػػػػػ ـلعا ػػػػػػػسعر لعاد بؾب ػػػػػػػن للSavignyلسقققققققافيشي   ثيػػػػػػػ لعا ق ػػػػػػػ لع ا ػػػػػػػ بال 
 ػػػػػر لرػػػػػسعلعلتوػػػػػ  ل فلعالػػػػػ لنػػػػػيظنل  لقػػػػػ ق ل قعل ػػػػػنل ىاػػػػػرؼل  ػػػػػ لعادػػػػػ بؾفلارػػػػػيصلدىػػػػػ ؽل

ريل لرنػػػػػػػؼل ػػػػػػػ  لر  ل ظيػػػػػػػ ليي  ػػػػػػػ لبغرلػػػػػػػنلعإلقعل لييػػػػػػػ ل نػػػػػػػ  ل فلعإلقعل ليمقػػػػػػػرلمػػػػػػػؾر
عليػػػػػػػؽلعادػػػػػػػ بؾف ل نػػػػػػػالعالػػػػػػػ  ل رػػػػػػػسعللل ىمػػػػػػػالعلياػػػػػػػرعؼلل ا ػػػػػػػ  ل لعاُ ظيدػػػػػػػنلاػػػػػػػ قعل للى ػػػػػػػ  
نػػػػػػػ إلقعل لتػػػػػػػرت  لل اضػػػػػػػر ق لل امغػػػػػػػ ـلعادػػػػػػػ بؾبالن ثػػػػػػػال ػػػػػػػ لعا ي  ػػػػػػػنلرػػػػػػػؾلعا ػػػػػػػيظنلعإلقعل ػػػػػػػنل
ايرػػػػػػيصلنػػػػػػالعنػػػػػػاى  ؿلعارػػػػػػاءل عنػػػػػػاغلا ل عااقػػػػػػرؼلف ػػػػػػ  ل دػػػػػػ لعالػػػػػػ لعاريقػػػػػػالن ػػػػػػؾل

                                                           
لعاد بؾب ن لعا رمعلعا     لصلل-1 ل.131 بغرلي  لعاد لقلعا  ق لعا  عالا قعننلعاىيـؾ
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 مػػػػػ لل اق ػػػػػ ـللى ػػػػػال  ل يظػػػػػ ءلشػػػػػاءل  لعلدامػػػػػ علعا ػػػػػيظنلعإلقعل ػػػػػنلايػػػػػ عتؽلنػػػػػالدظ ا ػػػػػنلد 
ل.1يؽلي ا

 قػػػػػ لُ م ػػػػػالا ػػػػػسعلعلتوػػػػػ  ليػػػػػ  لعبادػػػػػ لع ل ر  ػػػػػ ل فلعالػػػػػ ل ؾمػػػػػ لل فل فلت ػػػػػؾفل يل
يلقػػػػػنللػػػػػ قعل لعارػػػػػيصل قػػػػػ ل تعػػػػػسلييػػػػػ ل بقػػػػػ قلرػػػػػسعلعلتوػػػػػ  ل ب ػػػػػؼلييدػػػػػؾعل مػػػػػؾللعالػػػػػ ل

  ػػػػػػ ل  م ػػػػػػ لييػػػػػػ ل مػػػػػػؾللعإلقعل  لنػػػػػػلل ػػػػػػ لا ػػػػػػؽللل قعل لاػػػػػػ لفػػػػػػ ا ومؾفل عاقػػػػػػ الغ ػػػػػػرلعا 
لاث ؾ لعال  ل.2عإلقعل لللتيـ 

نػػػػػػ الدؾؽلتث ػػػػػػالايرػػػػػػيصلل فليي ػػػػػػ ل تػػػػػػ عال قعلتػػػػػػ لدثػػػػػػالعاغ تػػػػػػ لعا ؾاػػػػػػ لاػػػػػػػ  ل
عاػػػػػػػػؾعقث ل اػػػػػػػػؾلنػػػػػػػػي م للػػػػػػػػ ااىرل لعاػػػػػػػػسيلمػػػػػػػػ ءللػػػػػػػػ ل بقػػػػػػػػ قلرػػػػػػػػسعلعا ػػػػػػػػسر لا شػػػػػػػػي صل
عاظ  ى ػػػػػػػ ؽلنػػػػػػػ فلع شػػػػػػػي صلعا ىمؾلػػػػػػػنلدػػػػػػػؽلعاقػػػػػػػى لتد ػػػػػػػال مػػػػػػػؾلل قعل ل ق ق ػػػػػػػن ل بغػػػػػػػرعل

عل اػػػػػػل  لرػػػػػػسعلعا ػػػػػػسر لدىا ػػػػػػرلؽل فلعإلقعل لعا ظيؾوػػػػػػنلرػػػػػػال قعل لا ػػػػػػس لعلبادػػػػػػ لع لترعمػػػػػػ
عادػػػػػػػػ بؾف ل ا  ػػػػػػػػال قعل لعارػػػػػػػػيصلنػػػػػػػػلل  ػػػػػػػػؼلدػػػػػػػػ ل ألعلفػػػػػػػػ فلاقػػػػػػػػ   لعالػػػػػػػػ ل قعل لط ا ػػػػػػػػ ل
  ػػػػػػػاي ـل قعل لعادػػػػػػػ بؾفلن ػػػػػػػسعلع ع ػػػػػػػرل ا  ػػػػػػػال اىػػػػػػػؾلضلعبىػػػػػػػ عـلعإلقعل لل ق دػػػػػػػنلدػػػػػػػؽل مػػػػػػػؾ ل

 ّفل اػػػػل  لرػػػػسعلعا ػػػػسر لليمػػػػ لفػػػػ اؾاا لعاؾاػػػػال عاقػػػػ ؼلعاػػػػس ؽلا ػػػػؼلعادػػػػ ق لعإلقعل ػػػػن لغ ػػػػر
ل.3در ل عر لعيظؾعل  ؽلعال ل عناى  ا ل يلعناي د ل)ل مؾللعال ل د  شرت ا

                                                           
لب  لعا رمعلعا    .ل-1

قلن لصل  ض ل بغػر:لب  ػال  ػرع  ؼلنػى ل ر ػ ـلدمحملدل ػؾللنرػرعف لعا ػ عالايدػ بؾفل)بغرلػنلعالػ الدمرػ  لعا ىػ قؼ/لعإلنػلم 
ل.14

 .12دمحمل  م ؽ لعاؾم  لنالبغرلنلعال ل ؾم لي ـ لعا تن نلعاؾطم نلاي ا   لعاو عتر لصلل-2

 لصل2002ب  ػػال  ػػرع  ؼلنػػى ل ر ػػ ـلدمحملدل ػػؾللنرػػرعف لعا ػػ عالايدػػ بؾفل)بغرلػػنلعالػػ ا لدمرػػ  لعا ىػػ قؼلعلنػػلم قلن لل-3
ل.14

لعاد بؾب نلي  لعاد لقلعا  قل- ل.132 لصلعا  عالا قعننلعاىيـؾ
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 فلعنػػػػػػاى  ؿلعالػػػػػػ ل د  شػػػػػػرت لقػػػػػػ للل اظيػػػػػػ ل اػػػػػػلل مػػػػػػؾللعإلقعل لاػػػػػػ  لاػػػػػػ    لل-
نػػػػػػػػػاللىػػػػػػػػػػضلع   ػػػػػػػػػػ فلدثػػػػػػػػػالعاقػػػػػػػػػػ ال عا ومػػػػػػػػػػؾفل)ليػػػػػػػػػ   العإلقعل ليمػػػػػػػػػػ د ل  ػػػػػػػػػػاى لفل

ل د   ا.

 لاػػػػػػ  ل اػػػػػػل  لعا ػػػػػػسر لعاريقػػػػػػالرػػػػػػؾلتىرلػػػػػػ ل نػػػػػػالعام   ػػػػػػنلنػػػػػػ فلتىرلػػػػػػ لعالػػػػػػ
بػػػػ قصللل قػػػػال اػػػػ لمػػػػؾررلعالػػػػ لعا ػػػػرعللتىرل ػػػػ ل ػػػػالعبقػػػػ لع اػػػػ عءعلييػػػػ لدمرػػػػ لعالػػػػ ل
يمػػػػػ د لعيا ػػػػػرلعالػػػػػ لنػػػػػيظنل قعل ػػػػػنلتث ػػػػػالا ػػػػػؽلاػػػػػ ل قعل لتػػػػػؼلعبقػػػػػ لت ب ػػػػػ لييػػػػػ لعنػػػػػاى  ؿل

ل.1عال ل د  شرت ل رالي ي نلل دنليؽلبر  لعال 

 محة(.   االتجا  السهضهعي ) نظخية السر 2-2

  ػػػػػ لقػػػػػ ـلل   م اػػػػػ لعلتوػػػػػ  لعاريقػػػػػال عل اىػػػػػ للفي ػػػػػنللIhringلإهقققققخن   ثيػػػػػ لعا ق ػػػػػ ل
لنالتىرل  ليؽلعإلقعل .

  ػػػػػػ لقفػػػػػػ  علنػػػػػػالل)كانبققققققان، لعزققققققج الققققققخ ا  الدققققققشهه     ػػػػػػ  لفػػػػػػالدػػػػػػؽلعا د  ػػػػػػ فل)ل
 .اSon Objetتىرل  ؼليي لدؾ ؾي ل)

ف بػػػػػالشػػػػػػاءلعا قػػػػػيلنلعااػػػػػػال ل   ػػػػػ لعادػػػػػ بؾفلنػػػػػػؾعءل»لعالػػػػػػ ل بػػػػػ لإهقققققخن   يػػػػػرؼل
ل لاضحلدؽلرسعلعااىرل ل فلايل ليمقرلؽ:«لد ليل  لدىمؾيل

يمقػػػػػػػرلمػػػػػػػؾرريل لا ثػػػػػػػالنػػػػػػػالعاغ  ػػػػػػػنلدػػػػػػػؽلعالػػػػػػػ ل)عا م ىػػػػػػػنال رػػػػػػػؾلدػػػػػػػ ل  ػػػػػػػ  لل-
لل ا قيلنل)عا  ل نل  لعا ىمؾلنا.

يمقػػػػػػرلشػػػػػػليال لا ثػػػػػػالنػػػػػػالعال   ػػػػػػنل)ل    ػػػػػػنلعا م ىػػػػػػنال رػػػػػػال ػػػػػػر ق لل اػػػػػػرعـلل-
 ت نل  لعايوػػػػػؾءل اػػػػػ لعادضػػػػػ ءلنػػػػػال  اػػػػػنلعا قػػػػػيلنل للػػػػػؾفلألاػػػػػػليػػػػػؽلطرلػػػػػ لعاػػػػػ يؾ لعادضػػػػػ

ل.2عليا عءليي لعال 
                                                           

ل.ل12دمحمل  م ؽ لعاؾم  لنالبغرلنلعال ل ؾم لي ـ لعا تن نلعاؾطم نلاي ا   لصلل-1
لعاد بؾب ن ل  ر  لل-2  .448ل–ل442 لصل1985 بغرلتؾن  ل  ؽلنرز لعا  عالايىيـؾ
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ل ق ل م الا سعلعا سر لي  لعباد لع ل ر   :ل

*ل ب ػػػػػػػ لُ ىػػػػػػػرؼلعالػػػػػػػ ل   نػػػػػػػ ل دؾ ػػػػػػػؾي لناىا ػػػػػػػرلعا قػػػػػػػيلنلرػػػػػػػالعالػػػػػػػ لعا ل ػػػػػػػال
ل عالق دنل فلعا قيلنلرالعاغ  نلدؽلعال .

 ل*ل وىػػػػػػػػػػالدػػػػػػػػػػؽلعال   ػػػػػػػػػػنلعاد بؾب ػػػػػػػػػػنل)لعاػػػػػػػػػػ يؾ لعادضػػػػػػػػػػ ت ناليمقػػػػػػػػػػرلنػػػػػػػػػػالعالػػػػػػػػػػ 
ل.1 عالق دنل فلعال   نل ن ينلل دنليؽلعال لتل   

 السحهب السخبم . 2-3

 قػػػػػػػ لم ػػػػػػػعل ػػػػػػػ ؽلعامغػػػػػػػرلا ؽلعا ػػػػػػػ لدا ؽلنػػػػػػػالتىرلػػػػػػػ لعالػػػػػػػ ل بقػػػػػػػ قلرػػػػػػػسعلعا ػػػػػػػسر ل
FIRAR, MICHO, SOLػػػػػػػ ل فػػػػػػػ  علييػػػػػػػ ل فلعالػػػػػػػ ل قعل ل دقػػػػػػػيلنلدل  ػػػػػػػنل ل يلل  

 ل  ػػػػػ لعاىمقػػػػػرلؽلم ىػػػػػؾعل ػػػػػ ؽليمقػػػػػرلعإلقعل ل عا قػػػػػيلنل عبد ػػػػػ ؾعلف  ػػػػػ ل  ػػػػػم ؼلنػػػػػالتغي ػػػػػ
ييػػػػػػػ لعآلعػػػػػػػر لنػػػػػػػ ا ىضلغيػػػػػػػ لعإلقعل ليػػػػػػػؽلعا قػػػػػػػيلنلنىػػػػػػػرؼلعالػػػػػػػ لل بػػػػػػػ لقػػػػػػػ ق لاػػػػػػػ قعل ل
عإلب ػػػػػػ ب نل ىاػػػػػػرؼل  ػػػػػػ لعادػػػػػػ بؾفل لل   ػػػػػػ ل دلي ػػػػػػػ لدػػػػػػ ؿلدىػػػػػػ ؽل  لدقػػػػػػيلنلدى مػػػػػػن ل دػػػػػػػ ل
عاػػػػػ ىضلعآلعػػػػػرلعاػػػػػسيلغيػػػػػ لعا قػػػػػيلنليػػػػػؽلعإلقعل لنىػػػػػرؼلعالػػػػػ لل بػػػػػ لدقػػػػػيلنلشػػػػػيصل

لييػػػػػ لتلق د ػػػػػ ل عاػػػػػ ن عليم ػػػػػ ل)لقػػػػػ ق لل  لدو ؾيػػػػػنلدػػػػػؽلع شػػػػػي صل ل   ػػػػػ لعادػػػػػ بؾفل  تدػػػػػـؾ
ل.2دىارؼل   لإلقعل لد ا

ل م الب  لعلباد لع لعااال م الايمغرلا ؽلعا  لدا ؽ.

 االتجا  السشكخ لمحق )نظخية دلجي(. 2-4

لن ػػػػػر لعالػػػػػ ل قػػػػػ ل ػػػػػ  ؿلعااقػػػػػ يلام ػػػػػال مػػػػػؾللعالػػػػػ لدػػػػػؽللدلجقققققي ىػػػػػ ل دػػػػػؽلعقػػػػػـؾ
لللف   ل يا:لدلجيعاؾم نلعلما  ظ نل تاييصلن ر ل

                                                           
ل.446ب  لعا رمع لصلل-1
ل.18ب  ال  رع  ؼلنى ل ر  ـلدمحملدل ؾللنررعف لعا  عالايد بؾفل)بغرلنلعال ا لصلل-2
ل.448  ض :لتؾن  ل  ؽلنرز لعا رمعلعا     لصلل-
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ل   لند  ءلعاؾ و ن؛لدلجيل-

 م ػػػػػال مػػػػػؾلل دػػػػػؾؽلط  و ػػػػػنلا ب ػػػػػ فل اػػػػػ  لدىػػػػػ  ل نػػػػػالق  ػػػػػ للل  لػػػػػؽل فل لػػػػػؾفلل-
لا ل دؾؽل لل ألعلي شلنالدوا عل عقت  لدعلغ ر للىلق  لعما  ظ ن؛

لقنضلن ر ل مؾلل دؾؽلداىيدنلل إلب  ف؛ل-

 ؾ ػػػػػؾظ نلدثػػػػػالد ػػػػػ ل ػػػػػ ؽلعا رعفػػػػػ لعاد بؾب ػػػػػنلعاسعت ػػػػػنل) طػػػػػرعؼلعاىدػػػػػ ال عا رعفػػػػػ لعال-
ل  و نلعا  اػ لعا  ز...

 فلعالػػػػػ لدقػػػػػ قلعا ؾ ػػػػػ ل ع ب ب ػػػػػنل رػػػػػسعل يػػػػػ اتلد ػػػػػ  لعااضػػػػػ دؽللدلجقققققي ػػػػػر لل-
علما ػػػػػػػ يالندػػػػػػػ ل قعلل  وػػػػػػػ للتليػػػػػػػ للايؾعقػػػػػػػعلعادػػػػػػػ بؾبال نػػػػػػػالبغػػػػػػػر لرػػػػػػػؾلع نػػػػػػػ  لااظ  ػػػػػػػ ل

ل.1عاد بؾفل عاؾعم   لنؾعءلف بالد  شر ل  لغ رلد  شر ليؽلق ي  لعاد بؾفل

 رتػػػػػ ل ط ػػػػػ لن ػػػػػر لعالػػػػػ لا ػػػػػؽللل  لػػػػػؽلعيا ػػػػػ قلرػػػػػس لعامغرلػػػػػنل قػػػػػ ل ػػػػػ  ؿلنػػػػػرضلن
ق بؾب ػػػػػنلللاػػػػػنللىػػػػػ ل فل ب ػػػػػرلعالػػػػػ لنػػػػػ ال لن ػػػػػر لق بؾب ػػػػػنلللتػػػػػرت  لل اضػػػػػر ق لل ػػػػػسر لدػػػػػؽل
عا ػػػػػسعر لعااػػػػػالتيػػػػػرزليػػػػػؽلدوػػػػػ ؿلعادػػػػػ بؾف لا ػػػػػسعلتقػػػػػ  ليػػػػػ للف  ػػػػػرلدػػػػػؽلعا د ػػػػػ ءلايػػػػػ ن عل

ؽلألفػػػػػػرل ر  اػػػػػػ لدػػػػػػؽل قػػػػػػ لعيا ػػػػػػ للنػػػػػػ ي ؼليػػػػػػللSaleilles لRippertsيػػػػػػؽلن ػػػػػػر لعالػػػػػػ لدػػػػػػم ؼل
عام   ػػػػػنلعاادم ػػػػػنل ل ق لنػػػػػالعادػػػػػ بؾف ل بييػػػػػصل اػػػػػ ل فلن ػػػػػر لعالػػػػػ ل اػػػػػ ينلد ػػػػػا ر ل اػػػػػ  ل
امػػػػػػػػ ل ػػػػػػػػ  اليم ػػػػػػػػ ل ل دػػػػػػػػ لعادػػػػػػػػ بؾفل ىاػػػػػػػػرؼللػػػػػػػػ الدؾؽلعاي اػػػػػػػػنل لل   ػػػػػػػػ لدػػػػػػػػعلعلياػػػػػػػػرعؼل
لػػػػػػ ا رعف لعاد بؾب ػػػػػػنل فلعالدػػػػػػؾؽلتىوػػػػػػ ليػػػػػػؽلعااى  ػػػػػػرليػػػػػػؽلفػػػػػػالعاؾقػػػػػػ تعلعاد بؾب ػػػػػػنلن مػػػػػػ ؾل

ؾفلللت ػػػػػػ لاػػػػػػينللػػػػػػ ال ل وو ػػػػػػ ق ل عػػػػػػر ل دػػػػػػؾؽلع نػػػػػػرعللللتلاػػػػػػؾيلتظ  دػػػػػػ  لادؾعيػػػػػػ لعادػػػػػػ ب
ييػػػػػػ لعامغػػػػػػ ـلعادػػػػػػ بؾبالفيػػػػػػ لن مػػػػػػ ؾل دػػػػػػؾقل    ػػػػػػ علللتمظػػػػػػؾيلييػػػػػػ لعالدػػػػػػؾؽلدثػػػػػػال لعءل

                                                           
 .7 لصل2007 لIIي  لعا و  لنيلبا لعا  عالا قعننلعاد بؾف لعامغرلنلعاى دنلايل  لعاظ ىنلل-1
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عاضػػػػػػرعت  لعاي دػػػػػػنلعاى ػػػػػػلرلن لقؾعيػػػػػػ لعال اػػػػػػنلعا  ب ػػػػػػنل)تمغػػػػػػ ؼلعاػػػػػػؾللع  لعاؾف ػػػػػػ   ليدػػػػػػؾلل
ل.1عا  عزل...ا

 الشظخية الحجيية. -3

د ػػػػػ  ل  مل ػػػػػ لعادػػػػػ بؾفلارػػػػػيصلدػػػػػؽلع شػػػػػي صل»لالػػػػػ لل بػػػػػ لعلداوقققققانيػػػػػرؼلعا ق ػػػػػ ل
 لػػػػػؾفلاػػػػػ لل ؾم  ػػػػػ لعاا ػػػػػي ل  لنػػػػػيظنل درقرػػػػػ لعادػػػػػ بؾفل لل   ػػػػػ لارػػػػػيصلدىػػػػػ ؽل لػػػػػؾفلاػػػػػ ل
للػػػػػػػػ لعءلي ػػػػػػػػالتلق دػػػػػػػػ لا قػػػػػػػػيلنلاػػػػػػػػ ل ل داضػػػػػػػػ ر ل فل  ػػػػػػػػا ترللػػػػػػػػ مرعءلي ػػػػػػػػال  ل فل ياػػػػػػػػـ 

ل.لل2«درر ين

لب اييصلدؽلعلؿلألاػل ّف:

ل لاؼل در لعاد بؾفل ُلمغ  ؛عال ل  مل لعاد بؾفلنلل مؾللالل-

عالػػػػػ لرػػػػػؾلعنػػػػػاصث قللق  ػػػػػنل  لل  ػػػػػ  لدى مػػػػػنل لغ ػػػػػرلنػػػػػالعاا ػػػػػي لييػػػػػ لعارػػػػػاءل)لل-
ل  لعا ي  نا؛

عالػػػػ ل ل  ػػػػ لعادػػػػ بؾفلنػػػػػلل  لػػػػؽلعادػػػػؾؿل فلفػػػػالعنػػػػػاصث قل يػػػػؾؿل ػػػػ ل دثػػػػ ؿلألاػػػػػػلل-
لعا  قؽلن ؾل  اصثرلل اراءلا ؽللل ل   لعاد بؾف؛

عااىرلػػػػػػ لعاػػػػػػسيل ػػػػػػسفرلل قلعإلقعل  لن ػػػػػػ فلعل اىػػػػػػ لليػػػػػػؽللداوققققققان قػػػػػػ ل ػػػػػػ  ؿلعا ق ػػػػػػ ل
ترف ػػػػػػػػ  لييػػػػػػػػ ل فلعالػػػػػػػػ لععاقػػػػػػػػ صل  لعنػػػػػػػػاصث قل  لعب ػػػػػػػػرعللعارػػػػػػػػيصللرػػػػػػػػاءلدىػػػػػػػػ ؽل  ل
لق  ػػػػنلدى مػػػػنلايػػػػؾؿلاػػػػ لعاا ػػػػي لييػػػػ لألاػػػػػلعارػػػػاءل  لتيػػػػػلعاق  ػػػػنلد ػػػػ ل ػػػػتليل اػػػػ ل  ػػػػال
عاغ ػػػػػرلييػػػػػ لع اػػػػػرعـلرػػػػػسعلعالػػػػػ ل ألاػػػػػػل اػػػػػ عالعا  اػػػػػنل اػػػػػؾن رلعال   ػػػػػنلعاد بؾب ػػػػػنل)لعاػػػػػ يؾ ل

                                                           
ل.9ل-8ي  لعا و  لنيلبا لعا رمعلعا     لصلل-1
لعاد بؾب ن لط ىنلل-2 ل د للى ر .ل231 لصل1970تؾن  ل  ؽلنرز لعا  عالايىيـؾ
ل د للى ر .ل12ل  م ؽ لعاؾم  لنالبغرلنلعال ل ؾم لي ـ لعا رمعلعا     لصلدمحمل-
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تؾ ػػػػعلتلػػػػالتقػػػػرن للل ػػػػ ل يوػػػػ ل اػػػػ لعادضػػػػ ءل ألعل قػػػػعلعياػػػػ عءلييػػػػ ل دػػػػ ل  لفػػػػ فللعااػػػػا
عا ل.1د  ل 

دػػػؽلعامدػػػػ ل ر  ػػػػ ل بػػػ لدػػػػؽلعاقػػػػى لتظ  د ػػػ لنػػػػالدوػػػػ ؿللجققققهن داوققققاناػػػؼلت ػػػػيؼلبغرلػػػنل
 ػػػػػػػػػ لعا عتم ػػػػػػػػػنل عالدػػػػػػػػػؾؽلعالاػػػػػػػػػدنلل اريقػػػػػػػػػ نل فل ػػػػػػػػػ لعاا ػػػػػػػػػي ل علنػػػػػػػػػاصث قل لؾبػػػػػػػػػ فل

 لل اػػػػػػ يؾ ليمقػػػػػػرعلنػػػػػػالعالػػػػػػ ل فلدد ػػػػػػ عف لف ػػػػػػ للل  لػػػػػػؽلعيا ػػػػػػ قل نػػػػػػ تال    ػػػػػػنلعالػػػػػػ
لعال   نلت تالل د للى لعليارعؼلل ال .

لعالػػػػ ل عيا ػػػػرلعاىمقػػػػرلعاوػػػػؾرريلل لبقققق مػػػػ ءللىػػػػ  لعا ق ػػػػ ل عاػػػػسيل ػػػػّ  لدػػػػؽلد  ػػػػـؾ
لف  لرؾل دل ب نلعاام نؿليي  .

عا ضػػػػالنػػػػال ع ػػػػ قلعامغػػػػر لعاو ت ػػػػنلعااػػػػالتو ػػػػعلفػػػػالعا رعفػػػػ لل لبقققق  ل دػػػػ لامغرلػػػػنل
فػػػػػالعا رعفػػػػػ لعاد بؾب ػػػػػنلعااػػػػػالتػػػػػموؼليػػػػػؽلتظ  ػػػػػ لعادػػػػػ بؾفلنػػػػػؾعءلعاد بؾب ػػػػػنل يلتػػػػػؼلعنػػػػػا ى  ل

نػػػػالعادػػػػ بؾفلعاومػػػػ تال  لعا ػػػػ بالف ػػػػ لا ػػػػ لعا ضػػػػال  ضػػػػ لنػػػػالعا رػػػػتليػػػػؽل مػػػػؾلل عم ػػػػ  ل
ل.2دعلعالدؾؽل

ل:َحدن البعخيفات لمحقل-

عالػػػػػ لنػػػػػيظنل ىاػػػػػرؼل  ػػػػػ لعادػػػػػ بؾفلارػػػػػيصل ث ػػػػػالاػػػػػ لي  ػػػػػنل  ل لػػػػػؾفلد ػػػػػالد لا ػػػػػ ل
 العلدا ػػػػػ نلنػػػػػالدؾعم ػػػػػنلعاغ ػػػػػر ل الػػػػػ للدػػػػػ عر للظرلػػػػػ لد  شػػػػػرل  لغ ػػػػػرلد  شػػػػػرلييػػػػػ لنػػػػػ 

 ط  ىا ػػػػػػ للل ػػػػػػ لبػػػػػػؾعلعاىلقػػػػػػنلعلما  ظ ػػػػػػنلعا ى ػػػػػػرليم ػػػػػػ ل  لبػػػػػػؾعلعالدػػػػػػؾؽلا  دػػػػػػ لنػػػػػػال
ع ع ػػػػػػػػرلعالػػػػػػػػ ليلقػػػػػػػػنلعما  ظ ػػػػػػػػنل ن نػػػػػػػػ  لعالد ػػػػػػػػ  ع لعا رػػػػػػػػر ينلايا رقػػػػػػػػنل ػػػػػػػػ ؽلعالػػػػػػػػ ل

ل.3 عالرلن

                                                           
 .15ل-14ي  لعا و  لنيلبا لعا رمعلعا     لصلل-1

ل.33ب  ال  رع  ؼلنى  لدمحمل  ؽلق نؼ لعا رمعلعا     لصلل-2
لعاد بؾب نل/لبغرلنلعال  للعقل يق   لعل- ل.23او عتر لصل  ض لييال    لا اح لعا  عالا قعننلعاىيـؾ
 .16ي  لعا و  لنيلبا لعا رمعلعا     لصلل-3
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 احملور الجاني: أنواع احلقوق.

النق ػػػػػ ل وػػػػػ امغرل اػػػػػ لعاغ  ػػػػػنلع ن نػػػػػ نلععاي ػػػػػالتد ػػػػػ    لعالدػػػػػؾؽللل ػػػػػ ل م ػػػػػنلفػػػػػ
ايلػػػػػ  ل  ػػػػػ لبوػػػػػ لي  ػػػػػ لع بػػػػػؾععل ػػػػػ  ؿلدػػػػػؽلعلا ػػػػػ لعا د ػػػػػ ءلع اػػػػػؾعءلفػػػػػالعالدػػػػػؾؽلا ػػػػػؽل
ل فلمػػػػػػػػػ   لل ػػػػػػػػػ  لعااغ ػػػػػػػػػرع ل عااظػػػػػػػػػؾقع لنػػػػػػػػػالفػػػػػػػػػالعاوؾعبػػػػػػػػػ لعا   نػػػػػػػػػ نل علقاقػػػػػػػػػ ل نل

ال علما  ظ ػػػػنلد ػػػػ ل ّل لنػػػػالفػػػػالدػػػػر ل اػػػػ لع ػػػػؾقل دػػػػؾؽلم  ػػػػ  لاػػػػؼلت ػػػػؾف لا ػػػػسعلنػػػػ فلُمػػػػ
 لػػػػػػػ  ل ا  ل يػػػػػػػ ـلاالدػػػػػػػؾؽلعلل  لػػػػػػػؽلعيا  قرػػػػػػػ لدو ػػػػػػػ قعلي دػػػػػػػ لنػػػػػػػالتقػػػػػػػم  للعااقػػػػػػػم    

لعيا  للعا د  ءلا  لام ق لعناى  ا  .ل

ل ن تم  ؿلنالرسعلعا لؾقللىضلدؽلرس لعالدؾؽل رالف آلتا:

 دث ا ػػػػػػػػ لعالػػػػػػػػ لعاُ ظيػػػػػػػػ :ل لػػػػػػػػؾفلايرػػػػػػػػيصلعالػػػػػػػػ لنػػػػػػػػالدؾعم ػػػػػػػػنلف نػػػػػػػػنلعامػػػػػػػػ  لل-
 رػػػػػس لعالدػػػػػؾؽلتث ػػػػػالا  نػػػػػنللايريقػػػػػ نلعالدػػػػػؾؽلعا لندػػػػػنلاعالدػػػػػؾؽلعاى م ػػػػػنل) ػػػػػ لعا ي  ػػػػػن

لع شي صلف ال لنالعال   ل نلدنلعا  فل عاررؼا.

 دػػػػ لعالػػػػ لعام ػػػػ الن ػػػػؾلعالػػػػ لعاػػػػسيل ث ػػػػالايرػػػػيصلنػػػػالدؾعم ػػػػنلشػػػػيصلدىػػػػ ؽلل-
لم ن.دثال  لعا عت

  دػػػػػػػؾؽلت دػػػػػػػنللا رمػػػػػػػ ؾل دػػػػػػػؾؽلألع لطػػػػػػػ لعل بػػػػػػػ بال  دػػػػػػػؾؽل عػػػػػػػ تتل) ػػػػػػػ لعا ي  ػػػػػػػن
عادػػػػػ بؾفل لل   ػػػػػ ل لقػػػػػ قللرػػػػػ ب  ل  لػػػػػ ـلل  دػػػػػؾؽلب ققػػػػػن لنػػػػػ الدؾؽلعاا دػػػػػنل ىاػػػػػرؼل  ػػػػػ 

عا ػػػػػ ل لل ل1ا ػػػػػ لعال   ػػػػػنلنػػػػػال ػػػػػ ؽلعالدػػػػػؾؽلعام ققػػػػػنل ىاػػػػػرؼل  ػػػػػ لعادػػػػػ بؾفل ا ػػػػػؽللل ػػػػػؾنر
ل ام  ػػػػػػسلدػػػػػػ لتى»لدػػػػػػؽلعادػػػػػػ بؾفلعا ػػػػػػ بالعاو عتػػػػػػريلل260  للػػػػػػ لغ ػػػػػػرل بػػػػػػ للل ػػػػػػعا ػػػػػػ  ؽلديػػػػػػـ 

ل.«اا عـلط  و  عإل و رليي لعاام  سل ألعلف فل

لش تىنل  دؾؽلم  ظ ن  دؾؽلد بىنل  دؾؽلل:رم ؾل  ض 

                                                           
ل.16دمحمل  م ؽ لعا رمعلعا     لصلل-1
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ل دؾؽلدمدؾانل  دؾؽليد قلن 

ل    دؾؽلدتمينل  دؾؽل  ا

ل دؾؽلع ا  ا نل  دؾؽلشرط ن 

ل.1 دؾؽلد ا نل غ رلد ا ن

عاادي ػػػػػػ يلقغػػػػػػؼل بػػػػػػ لتىارلػػػػػػ للىػػػػػػضل ل دػػػػػػ لغ ا  ػػػػػػنلعا د ػػػػػػ ءل ىا ػػػػػػ  فلييػػػػػػ لعااد ػػػػػػ ؼل
  نػػػػػ نلعامدػػػػػ تصلاىػػػػػ ـلق قتػػػػػ لييػػػػػ لع اػػػػػؾعءلفػػػػػالعالدػػػػػؾؽل اػػػػػ لم بػػػػػ لعيا ػػػػػ قلعالدػػػػػؾؽلعا 

عادػػػػ بؾفلعا نػػػػاؾقيال رػػػػس ل) دؾقػػػػ لقغػػػػؼل ب ػػػػ لنػػػػالع اػػػػال عم ػػػػ  ل دو ا ػػػػ لعادػػػػ بؾفلعاىػػػػ ـلل
لعالدؾؽلرا:ل

ل*لعالدؾؽلعا   ن نل عالدؾؽلعا  ب ن.

 رػػػػػال ػػػػػ لعارػػػػػيصلل يا ػػػػػ ق ليضػػػػػؾلنػػػػػالم  يػػػػػنلن  نػػػػػ نل  لالحققققققه  الدياسقققققية: 
ى ػػػػػػؼل   اػػػػػػنلرػػػػػػالتيػػػػػػػلعالدػػػػػػؾؽلعااػػػػػػالتث ػػػػػػالا نػػػػػػرعللل يا ػػػػػػ قلقعلظػػػػػػنلعا ؾعطمػػػػػػنلعااػػػػػػالتو 

ل دم  :ل2دى من

 ث ػػػػػالاي ػػػػػرلللل ػػػػػ ل لػػػػػؾفلدػػػػػؽل دػػػػػ لععا ػػػػػ قلدػػػػػؽل  ثيػػػػػ ل لمػػػػػؾ لحقققققق االنبخقققققا : ل-
ل.3يم لنالتؾاالعا يظ  لعا ياي نلنالعا  ان

 ػػػػػػ لعارػػػػػػيصلنػػػػػػالعاادػػػػػػ ـل اػػػػػػ لر صػػػػػػنلعامػػػػػػ ع  ؽللعا ػػػػػػ قلب تػػػػػػ لحققققققق البخشقققققق : ل-
ليم ؼلف فل ارشحلاىضؾلنلعا و ا لعا ي  نل عاؾلت نل عا را  ب ن.

                                                           
  د للى ر .ل18ي  لعا و  لنيلبا لعا رمعلعا    لصلل-1

ل.33ب  ال  رع  ؼلنى ل ر  ـلدمحملدل ؾللنررعف لعا رمعلعا     لصلل-2
ل د للى ر .ل11صلل.1965م ضنلعاو     لعاد رر  لي  لعا ا حلي  لعا  قا لبغرلنلعال  لدلا نلعال-3
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:ل ػػػػػ لعا ػػػػرللنػػػػال فل لػػػػؾفلدلي ػػػػ لل ظ ػػػػ ءلعاؾع  ػػػػػنلحققققق تققققهلي الهاققققا   العامققققةل-
عاى دػػػػنلنػػػػالعا  اػػػػنل عا  ػػػػ ر نلنػػػػال لعق لعا رعنػػػػ لعاى دػػػػنلنػػػػالعا  اػػػػنلا  ػػػػ رؼلعا ػػػػؾعطؽلنػػػػال

لعا وا علعا   نالعاسيل ما ال ا  ل ألعلتؾعنر لعارر  لعاد بؾب ن.

 ل عل ا ػػػػػ  ل:ل رػػػػػؾل ػػػػػ لا ػػػػػالدػػػػػؾعطؽل  ػػػػػ ل ا اػػػػػعللوم ػػػػػ نل يػػػػػ حقققققق الجشدقققققيةل-
ل.1   لف  ل ر ء

ل32 رػػػػػسعلدػػػػػ لبػػػػػصليي ػػػػػ لعا نػػػػػاؾقلنػػػػػالعا ػػػػػ ل للاة َمقققققام الققققققانهن: دقققققاحقققققق الس -
فػػػػػػػالعا ػػػػػػػؾعطم ؽلنؾعنػػػػػػػ نل دػػػػػػػ ـلعادػػػػػػػ بؾفل لل  لػػػػػػػؽل فل اػػػػػػػسقعللػػػػػػػ يلت  ػػػػػػػ ل ىػػػػػػػؾللل»ل مقػػػػػػػ 

 دو ػػػػػػػالعادػػػػػػػؾؿل فلعا نػػػػػػػاؾقل....«ل ينػػػػػػػ   ل اػػػػػػػ لعا ؾاػػػػػػػ  ل  لعاىػػػػػػػرؽل  لعاوػػػػػػػم  ل  لعاػػػػػػػرل
 غيػػػػ لرػػػػس لعالدػػػػؾؽل عيا ررػػػػ لف ػػػػ لنػػػػ  لعاػػػػسفرل عػػػػ تتلن  نػػػػ نلعاو عتػػػػريلقػػػػ لبػػػػصلييػػػػ ل

 و ااػػػػػػ االن ػػػػػػالت ػػػػػػ ا  ل ا  ػػػػػػال دػػػػػػؾؽ لف ػػػػػػ ل ب ػػػػػػ ل دػػػػػػؾؽلغ ػػػػػػرلد ا ػػػػػػنللل ػػػػػػ للل وػػػػػػؾنل
للل.2عاام نؿليم  ل  لعااقرؼلن   ل  لعفا     لل ااد لـل عا  رعث

 تث ػػػػػػػالعالدػػػػػػػؾؽلعا   نػػػػػػػ نلاي ػػػػػػػؾعطم ؽلل فلع م بػػػػػػػ لف ػػػػػػػ ل ب ػػػػػػػ لللتادػػػػػػػرقلا ػػػػػػػالل-
ل3م ؽللل  ل لا    لدؽلتاؾنرلف  لشر  لدى منل قرت  لعادؾعب ؽل ع بغ ن.عا ؾعط

 :يضػػػػػؾلنػػػػػالعاو  يػػػػػنل ت ػػػػػ ؼل اػػػػػ لل تث ػػػػػالايرػػػػػيصلل يا ػػػػػ ق لالحققققققه  السجنيقققققة
    ػػػػػنلع نػػػػػرعلل دقػػػػػ ال ؼ ل رػػػػػال ػػػػػر قلنلا  ع اػػػػػنلع شػػػػػي صلبرػػػػػ ط ؼل ددػػػػػرق لايو  ػػػػػعلل

ا ػػػػػؽل عاوػػػػػم ل عاوم ػػػػػ نلندػػػػػ ل ػػػػػالترػػػػػ العا ػػػػػالل فلت رقػػػػػنلنػػػػػالعلاللتداقػػػػػرلييػػػػػ لعاػػػػػؾطم
ل ن نقالنالرسعلعا ؾ ؾعلل د ل   لعااقم  لعال   لعا ىا  لنالعا قعنن.

                                                           
عاوم ػػ نلعاو عترلػػنلدىرنػػنلل ادػػ بؾف لشػػر  لعفا ػػ  لعاوم ػػ نل»لييػػ لرػػسعلعالػػ لل33بػػصلعا نػػاؾقلعاو عتػػريلنػػالعا ػػ ل لل-1

ل«.للعاو عترلن ل عل ا   ل    ل  لند عب   ل  ل ند ط  لدل ل لل اد بؾفل
ل.41 لصل2007ى قؼلايمررل عااؾنلعليق ـل بؾقلني ؼ لبغرلنلعال  للعقلعا ل-2
لعاد بؾب ن لبغرلنلعال للعقل يق  لصلل- ل.ل40ل-39ييال    لا اح لعا  عالا قعننلعاىيـؾ
 ب  لعا رمع.ل-3
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ل رم ؾلدؽل د ؼلعالدؾؽل ا لعالدؾؽلعاى دنل عالدؾؽلعاي ان.

:لرػػػػػال دػػػػػؾؽلتدرقرػػػػػ لنػػػػػر علعادػػػػػ بؾفلعاىػػػػػ ـل)لعادػػػػػ بؾفلعاومػػػػػ تا لالحققققققه  العامقققققة -
مغػػػػػػػرل اػػػػػػػ لمم ػػػػػػػ ا  ل ىاػػػػػػػرؼل  ػػػػػػػ لل فلعالعادػػػػػػػ بؾفلعا نػػػػػػػاؾقي لغر ػػػػػػػ  ل    ػػػػػػػنلعإلب ػػػػػػػ ف

 ػػػػػ لعإلب ػػػػ فلنػػػػػالعال ػػػػ  ل ع اػػػػػرعـلعقؾاػػػػػ  ت  لل:عادػػػػ بؾفلاي ػػػػػرلل دػػػػؽل دثيػػػػػنلرػػػػس لعالدػػػػػؾؽل
 رػػػػػالنػػػػػال ق دػػػػػنلع دػػػػػرلتىػػػػػ ل دػػػػػؾؽلط  و ػػػػػنل ب ػػػػػ للل عالػػػػػ لنػػػػػالعا ػػػػػلؽ لعاػػػػػر يل... اػػػػػخ

 ييػػػػػػػ لعاىلػػػػػػػ لعالدػػػػػػػؾؽلعاي اػػػػػػػنلن ػػػػػػػالتما ػػػػػػػالايدػػػػػػػ بؾفلعايػػػػػػػػ صلل1 ندلندػػػػػػػنلايريقػػػػػػػ
 بال رػػػػػالداىػػػػػ ل ل دم ػػػػػ ل ػػػػػ لعا ي  ػػػػػنل عالدػػػػػؾؽلعا ا ريػػػػػنليم ػػػػػ ل...ل لمغ  ػػػػػ لعادػػػػػ بؾفلعا ػػػػػ

ل اخل عالدؾؽلعاي انلتمد ؼل ا لق   ؽل دؾؽلد ا نل  دؾؽلغ رلد ا نل) نرلنا.

 نػػػػػػالرػػػػػػس لعا قعنػػػػػػنلنػػػػػػمىا  لعااد ػػػػػػ ؼلعالػػػػػػ   لعاػػػػػػسيلعنػػػػػػاى ي لعا دػػػػػػ لعالػػػػػػ   ل رػػػػػػؾل
 لفػػػػالعالدػػػػؾؽ لدػػػػؽل تػػػػرلنػػػػالتل  ػػػػ لعا ضػػػػ ؾفل ع اؾعتػػػػعااد ػػػػ ؼلدػػػػؽل  ػػػػ لعا لػػػػالا ػػػػ لاػػػػ ل

للل2 للؾفلف آلتا:

لعالدؾؽلعاى م نل دلي  ل ش  ءلد ل ن ل-

لعالدؾؽلعاريق نل)ل  لعا عتم ؽ ل دلي  لبر  لعاريصا ل-

لعالدؾؽلعاسرم نل دلي  ل ش  ءلغ رلد ل ن ل-

لعالدؾؽلعا لندنلايريق ن.لل-

                                                           
ل.139ي  لعاد لقلعا  ق لعا رمعلعا     لصلل-1
ل.23ل–ل22ي  لعا و  لعا يلبا لعا رمعلعا     لصلل-2
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 الحقه  العيشية  -1

 مػػػػػػػنلتلق دػػػػػػػ لرػػػػػػػالعنػػػػػػػاصث قل ادػػػػػػػرقلارػػػػػػػيصلييػػػػػػػ لشػػػػػػػاءلدىػػػػػػػ ؽ ل ي  ػػػػػػػنلد ا ػػػػػػػنلدى
ل.1ا قيلنل ل لر لعاد بؾفل

عالػػػػػ لعاى مػػػػػالل بػػػػػ لععاقػػػػػ صلشػػػػػيصللرػػػػػاءلدىػػػػػ ؽللعزقققققج الققققققاد  الفقققققا  لىػػػػػرؼل
دػػػػػػ ليلععاق اػػػػػػ لد  شػػػػػػر عل دػػػػػػر لعادػػػػػػ بؾفللل ػػػػػػ ل  ػػػػػػاظ علل داضػػػػػػ لرػػػػػػس لعا ػػػػػػيظنل  لرػػػػػػسعل
لل ي ػػػػػ ؿلدى مػػػػػنلتلدػػػػػ لاػػػػػ لدقػػػػػيلنل  لدم ىػػػػػنلتاىيػػػػػ للرػػػػػاءلدىػػػػػ ؽل علعاقػػػػػ صل فل دػػػػػـؾ

2فل لعا ي  ن
ل.

د اػػػػػػلعا مػػػػػ ؿلاػػػػػ ل ػػػػػ لعلنػػػػػاى  ؿل عااقػػػػػرؼلف ػػػػػ لن ػػػػػؾل ث ػػػػػالاقػػػػػ    لنػػػػػاللن ػػػػػثل
ؽلـلز ل لا ػػػػػػؾفلعالػػػػػػ لعاى مػػػػػػالدػػػػػػؽلل2002ل–ل674دؾعم ػػػػػػنلعا  نػػػػػػنل قػػػػػػ لتم  ااػػػػػػ لعا ػػػػػػؾعلل

ل:3تلثليم ارلرالف آلتا

لصاحب الحق.ل-2

ن ػػػػػػؾلشػػػػػػاءلدػػػػػػ ليلدىػػػػػػ ؽل سعتػػػػػػ لدلػػػػػػ لل مؾظ ػػػػػػ ل  للالذققققققيع مهضققققققه  الحققققققق: -2
للق ا ل  لل د ق .

 رػػػػػالتيايػػػػتل  ػػػػػ لفػػػػػالبػػػػػؾعلدػػػػػؽلعالدػػػػػؾؽلن مػػػػػ ؾللمزقققققسهن الحقققققق:الدقققققم ة  -3
لىػػػػػضلعالدػػػػػؾؽل لػػػػػؾفلاقػػػػػ   لعالػػػػػ لف دػػػػػالعا ػػػػػيظ  ل عالرلػػػػػنلنػػػػػالعااقػػػػػرؼلنػػػػػالألاػػػػػػل
عالػػػػػػػػػػ ل)لعلنػػػػػػػػػػاغلؿ لعلنػػػػػػػػػػاى  ؿ لعااقػػػػػػػػػػرؼال     بػػػػػػػػػػ ل عػػػػػػػػػػر ل لػػػػػػػػػػؾفل ػػػػػػػػػػ لعلبا ػػػػػػػػػػ عل
 علنػػػػػػاى  ؿل علنػػػػػػاغلؿلل فلعااقػػػػػػرؼل رػػػػػػالدػػػػػػ لت ػػػػػػ  للػػػػػػ الدؾؽلعا ا ريػػػػػػنليػػػػػػؽل ػػػػػػ ل

ا اػػػػػعل  ث ػػػػػالا  دػػػػػ لنػػػػػالع ع ػػػػػرلعقت ػػػػػ  لرػػػػػس لعالدػػػػػؾؽلل ػػػػػ ل ػػػػػمصليي ػػػػػ لعادػػػػػ بؾفللعا ي  ػػػػػن
لا     لنال   للد ل   حلا لعاد بؾف.

                                                           
لعادل-1 ل.487 بؾب ن لصلتؾن  ل  ؽلنرز لعا  عالايىيـؾ
 .141ي  لعاد لقلعا  ق لعا رمعلعا     لصلل-2

ل.21دمحمل  م ؽ لعا رمعلعا     لصلل-3
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 خرا ز الحق العيشي.*ل

ؿلاػػػػػػ    لدػػػػػػؽل رػػػػػػؼلعقػػػػػػ تصلعالػػػػػػ لعاى مػػػػػػال بػػػػػػ لدظيػػػػػػ ل لعتػػػػػػؼلن ػػػػػػسعلعالػػػػػػ ل يػػػػػػؾّل
  ػػػػرضلل فل مػػػػ ؿليمػػػػ لل قعلتػػػػ لن ػػػػؾل عاادػػػػ ـل عااا ػػػػعلنػػػػال يل ػػػػ ل لػػػػؾفلن  ػػػػ ل اقػػػػ   لدرت ػػػػن

ل عم ليي لف ننلعام  لل  ارعد ل ي ـلعااىرضلاق    .ل

ؽلاػػػػػ   ل ل ػػػػػؾؿلاقػػػػػ    ل ػػػػػ لعااا ػػػػػعل ع  اؾلػػػػػنلنػػػػػ   ؿلعااا ػػػػػعل ُليػػػػػ ف ػػػػػ لألفػػػػػر ل 
عالػػػػػػػ لدػػػػػػػؽلد  شػػػػػػػر لنػػػػػػػيظا لييػػػػػػػ لعارػػػػػػػاءلدؾ ػػػػػػػؾعلعالػػػػػػػ لتلػػػػػػػال ػػػػػػػ ل يلشػػػػػػػيصل  فل
  ػػػػػػػارل ل دث ا ػػػػػػػ ل ػػػػػػػ لعاػػػػػػػررؽلعاػػػػػػػسيل  ػػػػػػػ حلايػػػػػػػ عتؽلعا ػػػػػػػرت ؽللػػػػػػػ فل لوػػػػػػػ لييػػػػػػػ لعا ػػػػػػػ ؿل

  ءل دػػػػػ لدػػػػػؽلت مػػػػػ لتلػػػػػال ػػػػػ ل يلشػػػػػيصل دػػػػػ لعاثػػػػػ بال يلع  اؾلػػػػػنل رػػػػػؾفل ل  ىػػػػػ للنػػػػػاعا رل
فػػػػػػُ  لؽلاػػػػػػ    لدػػػػػػؽلعاادػػػػػػ ـلييػػػػػػ لدم ن ػػػػػػ  لعاػػػػػػ عتم ؽلدػػػػػػؽلعإلنػػػػػػ ل لدػػػػػػؽلعارػػػػػػاءلدؾ ػػػػػػؾعل
عالػػػػػػػ لدثػػػػػػػال ػػػػػػػ لعاػػػػػػػ عتؽلعا ػػػػػػػرت ؽلعاػػػػػػػسيل  ػػػػػػػاؾنال دػػػػػػػ لدػػػػػػػؽلعا ػػػػػػػ ؿلعا ررػػػػػػػؾفل ألعلل يػػػػػػػ ل

 ل دػػػػػ لعالػػػػػ لعاى مػػػػػالط يػػػػػنلدػػػػػ  لعا ػػػػػ  ؽل اػػػػػ ل اػػػػػؾلاػػػػػؼل  دػػػػػ لدػػػػػؽلت مػػػػػ لايػػػػػ عتم ؽلعآلعػػػػػرلؽل
  ػػػػػ لعلنػػػػػاى  ؿل ب ػػػػػؼلغ ػػػػػرللعتمػػػػػ ؽللالدػػػػػ ءلعارػػػػػاءلل نػػػػػاثم ءل ػػػػػ لعلبا ػػػػػ عل  ػػػػػ لعا ػػػػػلم

لؽلـلزا.ل852ن ال دؾؽلدتقانلتما ال ؾن  لعا ما عل)لعا  ل ل

 .1الحقه  العيشية األصمية 1-1

رػػػػػػالدػػػػػػؽل  نػػػػػػعلعالدػػػػػػؾؽلدػػػػػػؽل  ػػػػػػ لعا ػػػػػػيظ  لعااػػػػػػالت ػػػػػػمحلاي  اػػػػػػػلن ػػػػػػالنػػػػػػيظنلل
ل ػػػػػ  ب لالػػػػػ ل عػػػػػرللد  شػػػػػر لييػػػػػ  عارػػػػػاءل)لعلنػػػػػاى  ؿ لعااقػػػػػرؼ لعلنػػػػػاغلؿالنػػػػػللتدػػػػػـؾ

ايرػػػػػػيصلييػػػػػػ لعارػػػػػػاءل إب ػػػػػػ ل دػػػػػػؾؽلد ػػػػػػادينلتدقػػػػػػ ل ػػػػػػسعت  لا ػػػػػػ لتىظ ػػػػػػ لدػػػػػػؽلنػػػػػػيظ  ل
ل ت ؾفلف دينلنال  لعا ي  نل     ب لدا رقنلنال دؾؽل عر .

                                                           
ل.141ي  لعاد لقلعا  ق لعا رمعلعا     لصلل-1
بغرلػػنلعالػػ  للعقلعاثد نػػنلايمرػػرل عااؾنلػػع لل-ظ ػػ  لعاقػػرعؼ لمػػؾقزل  وػػؾف لعا ػػ عال اػػ لييػػؼلعادػػ بؾف؛لبغرلػػنلعادػػ بؾفلل-

ل.131صل ل لي  فل2005
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 : حق الُسمكية.َلال

  ػػػػػػر ل  اػػػػػػ حل ل ػػػػػػ  فلق ػػػػػؾلل قػػػػػػ لتغ ػػػػػر لعايػػػػػػ دػػػػػؾؿليمػػػػػػ لعادػػػػػ بؾفلعا رب ػػػػػػال ػػػػػ لدظ
رػػػػػػسعلعالػػػػػػ لأل ل ع  ػػػػػػنلعما  ظ ػػػػػػنلدرت ظػػػػػػنللد ػػػػػػؾللدثػػػػػػ ؿلدػػػػػػ ل ػػػػػػمصليي ػػػػػػ لعادػػػػػػ بؾفلعا ػػػػػػ بال

لليقؾص:

لعاد ؾلليي لدي  نلع قع العا قعظ ن ل-

لؽلـلزا.ل677ق بؾفلب علعا ي  نلدؽل مالعا م ىنلعاى دنل)لعا  ل لل-

ل دؾؽلعلقت  ؽ ل-

ل.1ع ارعـلييؾلعا م    ...ل اخل-

 فل ػػػػػػػػػػ لعا ي  ػػػػػػػػػػنل  ػػػػػػػػػػمحلاقػػػػػػػػػػ    ل ػػػػػػػػػػ لعلنػػػػػػػػػػاى  ؿللا ػػػػػػػػػػؽلرػػػػػػػػػػسعللل  مػػػػػػػػػػعلدػػػػػػػػػػؽ
تلردػػػػػػػ لعادػػػػػػػؾعب ؽل علنػػػػػػػاغلؿل عااقػػػػػػػرؼلنػػػػػػػالع شػػػػػػػ  ءللرػػػػػػػر ل فللل  ػػػػػػػاى العنػػػػػػػاى  ل ل

ل ع بغ ن.

ييػػػػػػ لت ػػػػػػ ق ل ل يلعالقػػػػػػؾؿللدػػػػػػؽلعارػػػػػػاءلل القػػػػػػؾؿلعإلنػػػػػػ ل لحققققققق االسققققققبغالل: -
ليي لد ل اؾا ل ُلماج.

فلعالقػػػػػػػؾؿلييػػػػػػػ لعإلنػػػػػػػ ل لدػػػػػػػؽلعارػػػػػػػاءللظرلدػػػػػػػنلد  شػػػػػػػر لل للحقققققققق االسقققققققبعسال: -
لل ػػػػػ لعاغػػػػػرضلعاػػػػػسيلي اػػػػػ لنػػػػػ فلفػػػػػ فلل2ت ػػػػػ ق لف ا ػػػػػلؽلل ىمػػػػػ لعنػػػػػاي د ل علبا ػػػػػ عللػػػػػ 

لدم ؿل  اى الل ا لؽلف  لنلل  لؽلتلؾلي ل ا لنم ؽل.

ل: لمد ؼل ا لحق البرخف: -

لتقرؼلق بؾبا ل-

                                                           
ل.25ل–ل24عامغرلنلعاى دنلايل  لصلل ي  لعا و  لنيلبا لعا  عالا قعننلعاد بؾفلل-1
لعاد بؾب نلل-2  .46بغرلنلعال  لعا رمعلعا     لصلل–ييال    لا اح لعا  عالا قعننلعاىيـؾ
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لتقرؼلد لي.ل-

يػػػػؽلفػػػػالدػػػػ ل يؾاػػػػ لعالػػػػ لدػػػػؽلنػػػػيظ  ل  لقػػػػ قع ل اػػػػ للل اامػػػػ نؿلترققققخف قققققانهني:*ل
ل عرلف ا  ع لعا  ن ل بر ءلعالدؾؽلعاى م نلع عر .شيصل

ل ااىػػػػػ  ال  لعااغ  ػػػػػرلنػػػػػالدػػػػػ ل لعارػػػػػاءلفػػػػػ إلتلؼ لرػػػػػ ـلعا  ػػػػػا للترقققققخف مقققققاد :*ل
ل  ػػػػػ لعااقػػػػػرؼلعا ػػػػػ ليل رػػػػػؼلدػػػػػ ل   ػػػػػ ل ػػػػػ لعا ي  ػػػػػنل لل ػػػػػر لىاأللػػػػػحلعال ؾعبػػػػػ   ل...ل اػػػػػخ.ل

ييػػػػ  ؼلعالدػػػػؾؽلعاى م ػػػػنلع عػػػػر ل فلعا  اػػػػػلاػػػػ ل ػػػػ لعااقػػػػرؼلل ارػػػػاءل ػػػػال لػػػػؾفل عمػػػػ ل
لعا ما ػػػػػػعلل ا ل نغػػػػػػنلييػػػػػػ لعارػػػػػػاءل عاىم  ػػػػػػنلل ارػػػػػػاءلف ػػػػػػ لنػػػػػػال  اػػػػػػنلعلبا ػػػػػػ عل  ػػػػػػ ل ياػػػػػػـ 
عاػػػػؾعقلليي ػػػػػ لعالػػػػػ ليم  ػػػػنلعارػػػػػيصلعا ىاػػػػػ لل/ل يلدو ػػػػػ قلدؾ ػػػػؾيال ب ػػػػػ لعارػػػػػاءلييػػػػػ ل

ل  لعا لؽل فلم  ى  ل دؾؽلم ت نل ُدا رينليؽل  لعا ي  ن.

 لل اىم اػػػػػرلعاثلتػػػػػػنل عا ي  ػػػػػنل دػػػػػ ل فلت ػػػػػػؾفلدي  ػػػػػنلي ل ػػػػػػنل ل ػػػػػا ترلعارػػػػػيصلاؾ ػػػػػػ 
عإلقثليمػػػػػػ لعااد ػػػػػػ ؼلتالػػػػػػؾؿل اػػػػػػ للنػػػػػػادػػػػػػ قلبقػػػػػػ   ل   لدي  ػػػػػػنلشػػػػػػ تىنلدثػػػػػػالعاؾقتػػػػػػنلفػػػػػػال

 ل  ػػػػػ لعا ي  ػػػػػنل ػػػػػ للعتػػػػػؼللل  ػػػػػد لل اادػػػػػ لـل  ليػػػػػ ـلا723/724دي  ػػػػػنلي ل ػػػػػنل)لعا ػػػػػ ل ل
ل.1علناى  ؿ

 .2: الحقه  السبفخقة عن حق السمكيةاثاني

ءلايغ ػػػػرل قػػػػ لتظػػػػرؽلعادػػػػ بؾفلرػػػػال دػػػػؾؽلت ػػػػمحلاػػػػ     لنػػػػيظنلدلػػػػ  ل لييػػػػ لعارػػػػا
لللل را:لل882ل–ل844عا  بالعاو عتريلا الرس لعالدؾؽلنالعا ؾعلل

ل  لعلبا  ع ل-

ل ا  لعلناى  ؿل عا لمل-

ل  لعلقت  ؽ ل-
                                                           

ل.عاد بؾف لعامغرلنلعاى دنلايل  لصي  لعا و  لنيلبا لعا  عالا قعننلل-1
ل.ل)للعقل يق  ال47ل–ل46ا رمعلعا     لصلييال    لا اح لعل-2
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ل  لعاللر.ل-

:لرػػػػػػػؾل ػػػػػػػ لدا ػػػػػػػرعليػػػػػػػؽل ػػػػػػػ لعا ي  ػػػػػػػنل يػػػػػػػؾؿلاقػػػػػػػ    لعنػػػػػػػاى  ؿل1االنبفقققققققا  -َلال
ػػػػػ عارػػػػػاءل عنػػػػػاغلا لل فلعااقػػػػػرل  وو ػػػػػ ق للاد اػػػػػػلعاري ػػػػػن  ػػػػػ لعا  اػػػػػػل)لؼلعاػػػػػسيل  دػػػػػ للعت  

 عػػػػر ل ػػػػ لي مػػػػال ػػػػرللييػػػػ ليدػػػػ قل  لدمدػػػػؾؿل ددػػػػرقلارػػػػيصلدىػػػػ ؽلييػػػػ لشػػػػاءلد يػػػػؾؾل
ل ػػػػػرل ل لل ا ل نغػػػػػنلييػػػػػ لعارػػػػػاءل فػػػػػساػلديػػػػػـ  ايغ ػػػػػرل لارتػػػػػ لييػػػػػ لألاػػػػػػل فلعا ما ػػػػػعلديػػػػػـ 

 دقػػػػػػػ قل ػػػػػػػ لعلبا ػػػػػػػ علقػػػػػػػ ل لػػػػػػػؾفلعاىدػػػػػػػ  ل ل اػػػػػػػ لاػػػػػػػ    ليمػػػػػػػ لعبا ػػػػػػػ ءلدػػػػػػػ  لعلبا ػػػػػػػ عل
ؽلـلزال لا  ػػػػػػػػػػػ ل ػػػػػػػػػػػ لل849ل–ل844 لعاادػػػػػػػػػػػ لـلعاؾ ػػػػػػػػػػػىال)لعا ػػػػػػػػػػػؾعللعارػػػػػػػػػػػ ىن لعادػػػػػػػػػػػ بؾفل

 ػػػػػػ لدتقػػػػػػال ما ػػػػػػال ؾنػػػػػػ  لعا ما ػػػػػػعل و با ػػػػػػ ءلعا م ىػػػػػػنل ا ػػػػػػسعلبقػػػػػػالعا ػػػػػػ ل لعلبا ػػػػػػ علل بػػػػػػ ل
لػػػػػ فل ػػػػػ لعلبا ػػػػػ عل ما ػػػػػالل بدضػػػػػ ءلع مػػػػػالعا ىػػػػػ ؽلنػػػػػ فلاػػػػػؼل ىػػػػػ ؽلع مػػػػػاللؽلـلزل ل852

 ػػػػػعل اػػػػػ لق ػػػػػالعبدضػػػػػ ءلُيػػػػػ لددػػػػػرقلال ػػػػػ  لعا ما ػػػػػعل رػػػػػؾل ما ػػػػػالييػػػػػ ل يل ػػػػػ ؿلل ػػػػػؾ لعا ما
ؽلـلزلل854نػػػػػمنل)لعا ػػػػػ ل لل25ع مػػػػػالف ػػػػػ ل ما ػػػػػال ػػػػػ لعلبا ػػػػػ عللىػػػػػ ـلعلنػػػػػاى  ؿلدػػػػػ  ل

لا .

ؽلـلز لل857ل–ل588تظرقػػػػػػال ا ػػػػػػ لعا ػػػػػػؾعلل:ل2حققققققق االسققققققبعسال لالدققققققكن -ثانيققققققا
 يػػػػػػػؾلفلاقػػػػػػػ    لنػػػػػػػيظنللعا ي  ػػػػػػػن ف ػػػػػػػ لنػػػػػػػ  لألفػػػػػػػر لن  ػػػػػػػ ل دػػػػػػػ فل ا ريػػػػػػػ فلدػػػػػػػؽل ػػػػػػػ ل

  ق ل  لعااقػػػػػػػرؼلف ػػػػػػػ لاػػػػػػػساػلدضػػػػػػػ ؾب  ل  ػػػػػػػ  لعنػػػػػػػاى  ؿلعارػػػػػػػاءلل فلعنػػػػػػػاغلا ل عنػػػػػػػاث
دػػػػػؽل ػػػػػ لعلبا ػػػػػ عل  ػػػػػ لعلنػػػػػاى  ؿل  ػػػػػمحلاػػػػػ    لعنػػػػػاى  ؿلعارػػػػػاءللدػػػػػ قلعارػػػػػاءلعاػػػػػسيل

بظػػػػػػػػ ؽل ػػػػػػػػ لعلنػػػػػػػػاى  ؿل  ػػػػػػػػ ل»لاؽلـلزلل855عا ػػػػػػػػ ل ل) لاػػػػػػػػ زل ا ػػػػػػػػ لاػػػػػػػػ   لعالػػػػػػػػ ل
ي اػػػػػنل ب  ػػػػػ ؼل ألاػػػػػػلل فلاعا ػػػػػلؽل الػػػػػ لللدػػػػػ قلدػػػػػ ل لاػػػػػ زل ا ػػػػػ لاػػػػػ   لعالػػػػػ ل  نػػػػػرت ل

ل.«ـلعااال درقر لعا م لعا مر لايل عإلعلؿلل   ل 
                                                           

 .26و  لنيلبا لعا رمعلعا     لصلي  لعا ل-1
لعاد بؾب ن للعا رمعلعا     لصلل-  ل.141ي  لعاد لقلعا  ق لعا  عالا قعننلعاىيـؾ

لل.ل26ي  لعا و  لنيلبا لعا رمعلعا     لصلل-2
لعاد بؾب ن للل- ل.141عا رمعلعا     لصلي  لعاد لقلعا  ق لعا  عالا قعننلعاىيـؾ
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 دػػػػ ل ػػػػ لعا ػػػػلؽلن ػػػػؾل يػػػػؾؿلبػػػػؾعلدػػػػؽلعلنػػػػاى  ؿل رػػػػؾلعا ػػػػلؽلل فل ػػػػ ل عػػػػرلنػػػػؾعءل
للناغلؿلرسعلعا لؽلل اا م رل  لل ااقرؼلدثالي ـلعناى  ؿلدم ؿلداور.

لؽلـلز.لل882ل–ل867:لتم  اا لعا ؾعلللحق اال تفا  -ثاليا

ىػػػػنليدػػػػ قل عػػػػرلد يؾفػػػػ لارػػػػيصل عػػػػرلرػػػػؾل ػػػػ ل ادػػػػرقلق بؾبػػػػ لييػػػػ ليدػػػػ قلدىػػػػ ؽلا م 
غ ػػػػػرلد اػػػػػػلعاىدػػػػػ قلع  ؿل لظيػػػػػ لييػػػػػ لعاىدػػػػػ قلعا دػػػػػ قليي ػػػػػ لعلقت ػػػػػ ؽل)لعاىدػػػػػ قلعاػػػػػػػي لـال

. ل عاىد قلعا د قلعلقت  ؽلا قيلا لعاىد قلعا ي ـ 

 دػػػػؽلشػػػػر  ل ػػػػ لعلقت ػػػػ ؽل فل ػػػػرللييػػػػ لعاىدػػػػ قلندػػػػ لل فلعا مدػػػػؾؿل رػػػػؾلدػػػػ ل وىيػػػػ ل
ليد قل دمدؾؿ.ل يايتليؽل  لعلبا  علعاسيل رلليي 

الد يػػػػػػػؾف ؽلاريقػػػػػػػ ؽلدياي ػػػػػػػ ؽل ف ػػػػػػػ ل رػػػػػػػار ل فل لػػػػػػػؾفلعاىدػػػػػػػ قلؽل)لعػػػػػػػ لـل ديػػػػػػػ ـ 
ل ػػػػ لعلقت ػػػػ ؽل دػػػػؽلعقػػػػ تصل ػػػػ لعلقت ػػػػ ؽل نػػػػ فلفػػػػ فلفلر ػػػػ لارػػػػيصل ع ػػػػ لنػػػػلل دػػػػـؾ

عا م ىػػػػنلتمقػػػػرؼل بػػػػ ل ػػػػ لغ ػػػػرلدتقػػػػالدػػػػ اؼل ا ػػػػ لييػػػػ لعبدضػػػػ ت لا ػػػػ  لدى مػػػػنل ألاػػػػػل فل
ل تغػػػػالدرت ظػػػػنللػػػػ ل ػػػػرغ ال ػػػػ لعلقت ػػػػ ؽلا ػػػػؼلدػػػػؽلتغ ػػػػرلُدّلفػػػػ ل لل م اػػػػ لعاىدػػػػ قلعا يػػػػ ـ 

ل بػػػػػػػ ل مادػػػػػػػالايؾقتػػػػػػػنلدػػػػػػػعلعاىدػػػػػػػ قلعا يػػػػػػػ ـ  ل  لل تلػػػػػػػ لل ل ػػػػػػػؾ لاػػػػػػػ   لعاىدػػػػػػػ قلعا يػػػػػػػ ـ 
ل.1  لعما  علعاىد قلؽلنال  لد اػل ع  لدنع 

ل- دؽلاؾقل  لعلقت  ؽ:

 دىمػػػػػػػ  ل ػػػػػػػ لاػػػػػػػ   لع قضلعا ل ؾنػػػػػػػنلنػػػػػػػالعاؾاػػػػػػػؾؿل اػػػػػػػ للحقققققققق السقققققققخل :*ل
لقضلدو  ق لا  .عاظرل لعاى ـلدؽلعلؿل 

ل  لنل لعا    لدؽلعا م عل  لعام ر.لحق السجخى السا ي:*ل

                                                           
 .107عف لعا  عالايد بؾفلبغرلنلعال  لصلرلب  ال  رع  ؼلعا ى  لر  ـلدمحملدل ؾللنرل-1
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 ػػػػ لاػػػػ   لعا مػػػػ ؿلنػػػػالنػػػػاحلدظػػػػل لييػػػػ ل   دػػػػنلغ ػػػػرلد يؾفػػػػنللحققققق الس قققق :*ل
لا .

لعا رت ىنل ا لعا مي ضن.عاظ  ىالدؽلع قضللمرل فلعا  ءلحق السدي :*ل

 قضل ػػػػػ ل فلتقػػػػػرؼلعا  ػػػػػ  لعا عتػػػػػ  ليػػػػػؽل  مػػػػػنلعاػػػػػر يل اػػػػػ لعلحقققققق الرقققققخف:*ل
لعا و  ق .

رػػػػػػػؾل ػػػػػػػ لاػػػػػػػؼل ػػػػػػػمصليي ػػػػػػػ لعا رػػػػػػػرعلعاو عتػػػػػػػريلليػػػػػػػلؼلعادػػػػػػػ بؾفللحقققققققق الحكقققققققخ:*ل
ارػػػػػيصل ا ػػػػػيؼل قضلنػػػػػاللعا قػػػػػريلعاػػػػػسيلعنػػػػػا   لدػػػػػؽلعارػػػػػرلىنلعإلنػػػػػلد نل رػػػػػؾل ادػػػػػرق

لل ناقػػػػػػل   ل تى  ررػػػػػػ لل ا مػػػػػػ ءليي  ػػػػػػ ل  لعاغػػػػػػر لن  ػػػػػػ ل   مػػػػػػنل اػػػػػػ لعناقػػػػػػل   لف دػػػػػػـؾ
لنىػػػػػ ل مررػػػػػ لعا ثػػػػػال قػػػػػ ل قػػػػػر لعا رػػػػػرعللغػػػػػرضلعلبا ػػػػػ عل  ػػػػػ ل ُل ػػػػػ  للػػػػػ ا لا رلدد  ػػػػػال

 عا لا ػػػػػػرلاػػػػػػ ل فل  ايػػػػػػػلدػػػػػػ ل ل تػػػػػػ لييػػػػػػ لع قضلل عا قػػػػػػريلييػػػػػػ لع قع ػػػػػػالعا ؾقؾنػػػػػػن
دي  ػػػػنلت دػػػػنل اػػػػ ل ػػػػ لعااقػػػػرؼل  ػػػػ  ل لرػػػػار لنػػػػالتدرلػػػػر ل ػػػػ لعاللػػػػرلدػػػػؽل مػػػػ ءل غػػػػر ل

 مػػػػػػؾلل تػػػػػػؾعنرلدقػػػػػػيلنلتداضػػػػػػ   ل  فلتػػػػػػ ألفللػػػػػػ لعا لل ػػػػػػنلعاؾعقػػػػػػعلنػػػػػػاللعتػػػػػػر لععاق اػػػػػػ  ل
لتلل ر ل  فل اؼلنالشلالقن ا.لعاىد قلعا ظيؾ 

 دػػػػػؽلعق تقػػػػػػ ل بػػػػػ ل ػػػػػػ لدتقػػػػػالن ػػػػػػؾلاػػػػػػؾق لا  وػػػػػ قلطؾلػػػػػػالع دػػػػػ ل  ػػػػػػ ؼل اػػػػػػ ل
 ي ػػػػػ قلع قضلعرػػػػػ نلعاايػػػػػتلل ػػػػػ  ليػػػػػ ـلعلنػػػػػاغلؿ ل قػػػػػ لقػػػػػرقلعادػػػػػ بؾفلعا قػػػػػريلد تػػػػػ ل

 ؾنػػػػػػػ  لعا لا ػػػػػػػرلنػػػػػػػالعبا ػػػػػػػ ءلل يغػػػػػػػ نػػػػػػػمنل للل90نػػػػػػػمنل عاي مػػػػػػػ بالل60لػػػػػػػ فلللت لػػػػػػػ ليػػػػػػػؽل
ل.للل1عاىد 
 .2عيشية الب عيةالحقه  ال 1-2

ت ػػػػػ  لل اا د مػػػػػ  لعاى م ػػػػػنل رػػػػػالتػػػػػرللييػػػػػ لشػػػػػاءلدىػػػػػ ؽلد  شػػػػػر لدثػػػػػالعالػػػػػ لعاى مػػػػػال
عل  لتع اػػػػػػيال ل للضػػػػػػ  فلعاؾنػػػػػػ ءللػػػػػػ اا عـلدىػػػػػػ ؽلناا ىػػػػػػ ل مػػػػػػؾل  يايػػػػػػتليمػػػػػػ لنػػػػػػال ب ػػػػػػ لتدػػػػػػـؾ

لا.عإلاا عـي د  ل)
                                                           

ل.106ب  ال  رع  ؼلعا ى  لر  ـلدمحملدل ؾللنررعف لعا رمعلعا     لصلل-1
ل.31دمحمل  م ؽ لعا رمعلعا   ؽ لصلل-2
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 وو ػػػػػػ ق ل عػػػػػػر لن ػػػػػػالتمرػػػػػػ ل ػػػػػػ  ب لل اؾنػػػػػػ ءلللػػػػػػ لدػػػػػػؽلعالدػػػػػػؾؽلعاريقػػػػػػ نل ايػػػػػػ عتؽل
يػػػػػػ لم  ػػػػػػعل دػػػػػػؾعؿلد  مػػػػػػ ل إألعلاػػػػػػؼل لػػػػػػؽلعاضػػػػػػ  فلعاىػػػػػػ ـلف ف ػػػػػػ لايؾنػػػػػػ ءل ػػػػػػ  فليػػػػػػ ـل ػػػػػػرللي

ندػػػػ ل لػػػػؾفلعاضػػػػ  فلشيقػػػػ  لل اػػػػ  ؽلنييػػػػ عتؽل فل لقػػػػالدػػػػؽلد  مػػػػ لييػػػػ ل ػػػػ  فلعػػػػ صل
  لي م ػػػػ لنػػػػ فلفػػػػ فلشيقػػػػ  لبرػػػػ لدػػػػ ل  ػػػػ  لل ا   اػػػػنلعاريقػػػػ ن للل ػػػػ ل غػػػػؼلعا ػػػػ  ؽل ا ػػػػ ل

لفف ل ل ض م لنالدؾعم نلعا عتؽليم لي ـلعاؾن ء.

 عتؽل فل رمػػػػػػػػعلييػػػػػػػػ لعا   ػػػػػػػػال لللىػػػػػػػػ لتورلػػػػػػػػ لعا ػػػػػػػػ  ؽ ل دػػػػػػػػ ل ألعلفػػػػػػػػ فل لل لػػػػػػػؾفلايػػػػػػػػ
عاضػػػػػ  فلي م ػػػػػ لبرػػػػػ لدػػػػػ ل  ػػػػػ  للػػػػػ الدؾؽلعاى م ػػػػػنلعاا و ػػػػػنل لىظػػػػػالعالػػػػػ لعاى مػػػػػالعاا ىػػػػػال
اقػػػػػػ    لعالػػػػػػ لنػػػػػػالتا ػػػػػػعلعارػػػػػػاءلعاضػػػػػػ دؽل عاام  ػػػػػػسليي ػػػػػػ لنػػػػػػال يل ػػػػػػ ل لػػػػػػؾفلف ػػػػػػ ل بػػػػػػ ل

  ل اػػػػ لييػػػػ لغ ػػػػػر لل ىظػػػػالاػػػػ    لعالػػػػ لنػػػػالعاادػػػػػ ـلييػػػػ لغ ػػػػر لدػػػػؽلعاػػػػػ عتم ؽلعاىػػػػ ل  ؽ
ل.للل1ا ؼلنالعا رت نلا ا ؽأل يلعاض  فلعاي صلعالعا عتم ؽدؽل

 وو ػػػػػػ ق ل عػػػػػػر لمػػػػػػ ء لعاا د مػػػػػػ  لعاى م ػػػػػػنلااومػػػػػػ لعاػػػػػػ عتؽلديػػػػػػ طرلعاضػػػػػػ  فلعاىػػػػػػ ـل
 د ع  ػػػػػػنلعاػػػػػػ عتم ؽلعآلعػػػػػػرلؽل فلعاضػػػػػػ  فلعاىػػػػػػ ـللل ػػػػػػؾنرلعال   ػػػػػػنلعا  ف ػػػػػػنللل ػػػػػػ لقػػػػػػ للل

بؾفل ػػػػػػػ  ب  لع اػػػػػػػنلت ػػػػػػػ  لل اا د مػػػػػػػ  لت  ػػػػػػػالايؾنػػػػػػػ ءللو  ػػػػػػػعلل ؾبػػػػػػػ لا ػػػػػػػسعل  مػػػػػػػ لعادػػػػػػػ 
لللللل2عاى م نل)لعال   نلدؽلدي طرل ي  قلعا   ؽال را:

 .3: الخهن الخسسيَلال

 لمقػػػػػػ لعاػػػػػػررؽلعارنػػػػػػ الييػػػػػػ ليدػػػػػػ قلدىػػػػػػ ؽلد يػػػػػػؾؾلايػػػػػػرعرؽل)لعا ػػػػػػ  ؽا ل يقػػػػػػصل
رػػػسعلعاىدػػػػ قلايؾنػػػ ءللػػػػ اا عـلا  تػػػ  لعا ػػػػرت ؽل)عاػػػػ عتؽالدػػػعللدػػػػ ءلرػػػسعلعاىدػػػػ قلنػػػال  ػػػػ ن لعاػػػػرعرؽل

 ؽال لارتػػػػػ لييػػػػػ لعاػػػػػررؽلعارنػػػػػ ال فل ادػػػػػ ـلعاػػػػػ عتؽلعا ػػػػػرت ؽلييػػػػػ لم  ػػػػػعلعاػػػػػ عتم ؽل)لعا ػػػػػ 

                                                           
 .57ييال    لا اح لعا رمعلعا     لصلل-1

ل.108ع  ؼلعا ى  لر  ـلدمحملدل ؾللنررعف لعا رمعلعا     لصلب  ال  رلل-2
ل.109ب  لعا رمعلعا    لصلل-3
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ل883عا ػػػػػ ل لل/  ءل دػػػػػ لدػػػػػؽلت ػػػػػ قلعاىدػػػػػ ق )ل يلاػػػػػ لع نضػػػػػي نلنػػػػػالعنػػػػػال عااػػػػػ ا ؽعاىػػػػػ ل  ؽل
لؽلـلزا.

 لل مىدػػػػػػ لعاػػػػػػررؽل لللىدػػػػػػ لقنػػػػػػ ال  ل لػػػػػػؼلقضػػػػػػ تال  لل داضػػػػػػ لعادػػػػػػ بؾفل لرػػػػػػار ل
لدم ؿل  ليد قا.لنالعاررؽلعارن ال فل رلليي ليد قل)

قنػػػػػ ال دػػػػػ ـلدؾعػػػػػتلديػػػػػاصل)لدؾتػػػػػ ال إللفػػػػػ فللدلػػػػػرقل لوػػػػػ ل فل ؾتػػػػػ ل ػػػػػ ؽل
للل طلللظلب لدظي .ل

 رلعاػػػػػررؽلعارنػػػػػ اليػػػػػؽلطرلػػػػػ لق ػػػػػ  لنػػػػػالعارػػػػػ رلعاىدػػػػػ قيل اػػػػػ لشػػػػػ لاىػػػػػ ؽل فل ػػػػػاؼل
ل.اؽلـلزل904ـلل)  لؽلعل او زلل لنالدؾعم نلعاغ ر

لال ل  لعاللؼلعا ث الايررؽ.لل لؾفلعاررؽلب نس علنال  لعاغ رل لل ألعلق  لع

لل رػػػػػار ل فل لػػػػػؾفلعاػػػػػرعرؽلعا ػػػػػ  ؽلب  ػػػػػ ل ػػػػػال  لػػػػػؽل فل لػػػػػؾفل يلشػػػػػيصل عػػػػػرلل-
ل د ـلقرؽلا قيلنلعا   ؽل    لل ا   العاى ما.

 .1: الخهن الحيا   اثاني

رػػػػػػؾل ػػػػػػ ل ادػػػػػػرقلييػػػػػػ ليدػػػػػػ قل  لدمدػػػػػػؾؿلل ؾم ػػػػػػ ل لػػػػػػؾفلعا مدػػػػػػؾؿل  لعاىدػػػػػػ قل ػػػػػػ  ب ل
للػػػػػػػ ل»لؽلـلزالل942 لايؾنػػػػػػػ ءللػػػػػػػ اا عـلدىػػػػػػػ ؽلققػػػػػػػ ل)لعا ػػػػػػػ ل عاػػػػػػػررؽلعال ػػػػػػػ نيليدػػػػػػػ ل ياػػػػػػػـ 

  ل اػػػػػػ ل مم ػػػػػػال ى مػػػػػػ لشػػػػػػيصل ػػػػػػ  ب لاػػػػػػ  ؽليي ػػػػػػ ل  لييػػػػػػ لغ ػػػػػػر ل فل  ػػػػػػيؼل اػػػػػػ لعاػػػػػػ عتؽل
عا اى قػػػػ عف لشػػػػ ص ل ارتػػػػ ليي ػػػػ ل دػػػػ لي م ػػػػ ل يػػػػؾؿلاػػػػ ل ػػػػ ل ػػػػ  لعارػػػػاءل اػػػػ ل فل  ػػػػاؾنال

 ػػػػؽلرػػػػسعلعاػػػػ  ؽل إفلتدػػػػ ـل اػػػػ لعاػػػػ عتم ؽلعااػػػػ ا ؽلاػػػػ لنػػػػالعا رت ػػػػنلنػػػػال فل اد  ػػػػ ل دػػػػ لدػػػػؽلت
ل.«لعاراءلنال يل  ل لؾفل

                                                           
 .61ل–ل60ييال    لا اح لعا رمعلعا     لصلل-1
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 فلعاػػػػػررؽلعال ػػػػػ نيلدقػػػػػ ق لعلت ػػػػػ ؽل)لعاىدػػػػػ لليػػػػػػلؼلل- اضػػػػػحلدػػػػػؽلعػػػػػلؿلعاػػػػػمصل
ل.اعاررؽلعارن العاسيلدق ق لعلت  ؽ لعاد بؾف لعادض ء

ل ادرقليي لد ؿلد يؾؾلاي   ؽل  لاغ ر ل)لعا   العاى ماا ل-

ل  عااا ع يؾؿلاق    ل  لعااد ـلل-

ادػػػػػػال اػػػػػػ لعاػػػػػػ عتؽلعا ػػػػػػرت ؽل  ل اػػػػػػ لعارػػػػػػيصلعاػػػػػػسيل ى مػػػػػػ ل فلعارػػػػػػاءلعا ررػػػػػػؾفل مل-
لعا اى ق عفلليلؼلعاررؽلعارن العاسيل  دالعاراءلنال   ن لعارعرؽلعا   ؽ 

 بػػػػػػػ ل يػػػػػػػؾؿلاقػػػػػػػ    ل ػػػػػػػ لعاادػػػػػػػ ـلييػػػػػػػ لعاػػػػػػػ عتم ؽلعااػػػػػػػ ا ؽلاػػػػػػػ لنػػػػػػػالعا رت ػػػػػػػنلنػػػػػػػالل-
  ءل دػػػػػ لدػػػػػؽلت ػػػػػؽلعارػػػػػاءل تل ػػػػػ لعا رت ػػػػػنلنػػػػػالرػػػػػس لعال اػػػػػنلدػػػػػؽلتػػػػػ قلخلق ػػػػػ  لنػػػػػال عنػػػػػا
 رلعاىدػػػػػ قيلنػػػػػالعاػػػػػررؽلعال ػػػػػ نيلعاىدػػػػػ قيل دػػػػػ لعاػػػػػررؽلعال ػػػػػ نيلعا مدػػػػػؾؿلف ل ػػػػػ لدػػػػػؽلعارػػػػػ

ل.1ا969ل–ل968عا ؾعلل)ت قلخلت ؾ لعاىد ل

 ز.ي: الحق البخراثالي

 وػػػػػػػػؾنلا ػػػػػػػػاللعتػػػػػػػػؽل  ػػػػػػػػ  ل لػػػػػػػػؼلل»دػػػػػػػػؽلؽلـلزل مقػػػػػػػػ  لل937تػػػػػػػػمصليي ػػػػػػػػ لعا ػػػػػػػػ ل ل
لعا ػػػػػ  ؽللرػػػػػػاءلدىػػػػػ ؽل فل لقػػػػػػالييػػػػػػ ل  عمػػػػػ لعاام  ػػػػػػسلاػػػػػ لقلنػػػػػػال اػػػػػالعاػػػػػػ يؾ ل يػػػػػػـ 

 لادػػػػػػػرقل ػػػػػػػ ل«لنل ػػػػػػػ  ب ل اػػػػػػػالعاػػػػػػػ  ؽل عا قػػػػػػػ قل  مػػػػػػػ ػػػػػػػ لعاايقػػػػػػػ صللىدػػػػػػػ قع لد 
عاايقػػػػػػ صلييػػػػػػ ليدػػػػػػ قل  ل فثػػػػػػرل يقػػػػػػصلايؾنػػػػػػ ءلالػػػػػػ لعاػػػػػػ عتؽلل ؾمػػػػػػ ل دػػػػػػرلاػػػػػػ لقل
دػػػػؽلعادضػػػػ ءللىػػػػ لتػػػػؾعنرلشػػػػر  لدى مػػػػنل)ل لػػػػؼل عمػػػػ لعاام  ػػػػسالتدػػػػ  ؼليرلضػػػػنل اػػػػ لقتػػػػ  ل

لعا لل ن.

 عااا ػػػػػػعلف ػػػػػػ لنػػػػػػال لارتػػػػػ لييػػػػػػ ل ػػػػػػ لعاايقػػػػػػصل فلعاػػػػػػ عتؽل لػػػػػػؾفلاػػػػػػ ل ػػػػػػ لعاادػػػػػػ ـل
لعاررؽلعارن ا.

                                                           
ل.110ب  ال  رع  ؼلعا ى  لر  ـلدمحملدل ؾللنررعف لعا رمعلعا     لصلل-1
لعاد بؾب نل بغرلنلعال  للعقل يقل- ل.244ل–ل243   لصل    لعر   لد عال ا لعاىيـؾ
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 وو ػػػػػػ ق ل عػػػػػػر ل ػػػػػػ لعلعاقػػػػػػ صلرػػػػػػؾل ػػػػػػ لي مػػػػػػالت ىػػػػػػ ل ث ػػػػػػالايػػػػػػ عتؽللػػػػػػ درلدػػػػػػؽل
عادضػػػػ ءلييػػػػػ ليدػػػػ قلدىػػػػػ ؽل  ل فثػػػػػرلدػػػػؽليدػػػػػ قع لد  مػػػػن ل مػػػػػ ءلييػػػػػ ل لػػػػؼل عمػػػػػ لعاام  ػػػػػسل

لل ا عـلعا عتؽلل ا  ؽ.

 نػػػػػالع ع ػػػػػرلنػػػػػ فل ػػػػػ لعلعاقػػػػػ صل ا ػػػػػ لدػػػػػعلعاػػػػػررؽلعارنػػػػػ النػػػػػال تػػػػػر ل ليايػػػػػتل
 لبرػػػػػؾت لن ػػػػػؾللل ادػػػػػرقلل ت ػػػػػ ؽلدػػػػػؽلعاظػػػػػرن ؽل ػػػػػال مػػػػػ ءلييػػػػػ ل لػػػػػؼل عمػػػػػ ليمػػػػػ لدػػػػػؽل  ػػػػػ

ل.1عاام  سلل ا عـلعا   ؽلل ا  ؽ

   م ج( 982. نرت عميه السادة ) 2: حق االمبيا ا اوع

علدا ػػػػػ نل  اؾلػػػػػػنل درقرػػػػػػ لعادػػػػػػ بؾفلاػػػػػػ  ؽلدىػػػػػػ ؽلدرعيػػػػػػ  لدمػػػػػػ لاقػػػػػػ ا ل لل لػػػػػػؾفلايػػػػػػ  ؽل
 عتؽلدرعيػػػػػػ  لاقػػػػػػ نل دػػػػػػ لايػػػػػػعادػػػػػػ بؾفلعدا ػػػػػػ نل للل داضػػػػػػ لبػػػػػػصلقػػػػػػ بؾفل  لنػػػػػػيظنل درقرػػػػػػ ل

تيؾاػػػػػ ل فل  ػػػػػاؾنالرػػػػػسعلعالػػػػػ لدػػػػػؽلدػػػػػ ؿلدىػػػػػ ؽل  لدو ػػػػػؾعل دػػػػػؾعؿلد  مػػػػػ لل   اؾلػػػػػنلييػػػػػ ل
لعا عتم ؽ.

علدا ػػػػػػ نللل ادػػػػػػرقل لل مػػػػػػ ءلييػػػػػػ لبػػػػػػصلقػػػػػػ بؾبال)لللعدا ػػػػػػ نل لللدػػػػػػ بؾفاللل ػػػػػػ ل -
ليي لعاد  ال فل لا نلعلدا  نلا  ؽلدى ؽل ب  لدؽلعامغ ـلعاى ـ.لظاى  لـر

 ػػػػ لعلدا ػػػػ نلقػػػػ ل ػػػػرللييػػػػ لم  ػػػػعل دػػػػؾعؿلعا ػػػػ  ؽليدػػػػ قل دمدػػػػؾؿ ل نػػػػالرػػػػس لعال اػػػػنل ل
نػػػػػ العدا ػػػػػ نليػػػػػ ـل  لييػػػػػ ل دػػػػػؾعؿلع اػػػػػنلت ػػػػػ  لعلدا ػػػػػ نلعايػػػػػ صل يل ػػػػػرللييػػػػػ ليدػػػػػ قل

ل.دمدؾؿلدى ؽلل اسع ل  

لدث ؿ:لعلدا  نع لعاي انلعاؾعقل ليي لدمدؾؿ ل

لا   لنم ؽليي لعا مدؾل لعا  يؾفنلايم لا.لعدا  نل

                                                           
 .28ي  لعا و  لنيلبا لعا رمعلعا     لصلل-1

ل.35 ل34 ل33دمحمل  م ؽ لعاؾم  لنالبغرلنلعال ل ؾم لي ـ لصلل-2
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  : حق الح ذ.ادخام

تلػػػػػػػػػاليمػػػػػػػػػؾعفل ػػػػػػػػػ  فلل202ل–ل200عا رػػػػػػػػػرعلعاو عتػػػػػػػػػريل ػػػػػػػػػ ؽلعا ػػػػػػػػػؾعلللتضػػػػػػػػػ م 
رػػػػػػؾل ػػػػػػ لل  ملػػػػػػ لعادػػػػػػ بؾفلايػػػػػػ عتؽلنػػػػػػال فل  امػػػػػػعليػػػػػػؽلقللل دػػػػػػؾؽلعاػػػػػػ عتم ؽل  ػػػػػػ لعالػػػػػػ  

شػػػػاءلد يػػػػؾؾلا عتمػػػػ ل  لا   مػػػػ لط ا ػػػػ ل بػػػػ لاػػػػؼل ػػػػؾنالاػػػػ لللدػػػػ لن ػػػػسعلعالػػػػ لتػػػػ د ؽلدقػػػػ ق ل
د مػػػػ  لعاى م ػػػػنل قػػػػ لععايػػػػتلعا د ػػػػ ءلنػػػػالتل  ػػػػ لعادػػػػ بؾفلاػػػػساػلتػػػػ قزللقعنػػػػا لدػػػػعللقعنػػػػنلعاا 

ط  ىػػػػػنل ػػػػػػ لعالػػػػػ  لنػػػػػػ ا ىضل ػػػػػر ل بػػػػػػ ل ػػػػػ لي مػػػػػػالغ ػػػػػرلتػػػػػػ ـللل  ػػػػػمحل ػػػػػػ لع نضػػػػػػي نل
لظرلدػػػػػػنلد  شػػػػػػر  ل دػػػػػػ لعاػػػػػػ ىضلعآلعػػػػػػرلدػػػػػػؽلعا د ػػػػػػ ءل م ػػػػػػر فليمػػػػػػ لاػػػػػػ نلعالػػػػػػ لعاى مػػػػػػال
ن اػػػػػػػ عتؽلعالػػػػػػػ ل لاػػػػػػػ  لاػػػػػػػ ل ػػػػػػػ لع نضػػػػػػػي نل عااا ػػػػػػػعلعايػػػػػػػسعفلر ػػػػػػػ لدػػػػػػػؽلعقػػػػػػػ تصلعالػػػػػػػ ل

ل.عاى مالعاا ىا

عالػػػػػػ  ل نػػػػػػ ل ػػػػػػ ؽلعإلمػػػػػػرعءع لل فل ػػػػػػ لعزققققققج الققققققخ ا  الدققققققشهه    لىا ػػػػػػرلعا ق ػػػػػػ ل
عاال غ ػػػػػنل عإلمػػػػػرعءع لعاام  س ػػػػػن ل رػػػػػؾل قػػػػػؾ لدػػػػػؽلعإلمػػػػػرعءع لعاال غ ػػػػػنل بػػػػػ ل   ػػػػػ لعاام  ػػػػػسل

عإلمػػػػػرعءع لعاام  س ػػػػػنل بػػػػػ ل  ػػػػػ  للل ل ػػػػػالايام  ػػػػػسل ألل وػػػػػ لد  شػػػػػر ل عتيػػػػػ ألل   ػػػػػىتلدػػػػػؽل
 عللعاىيمػػػػػال اػػػػػ ل  ػػػػػاؾنالعاػػػػػ عتؽل دػػػػػ ل لدػػػػػرقلب ػػػػػ ل مػػػػػرعءع لعاام  ػػػػػسللػػػػػ الو ل عا  ػػػػػعللػػػػػ ا 

عا ق ػػػػػ لل بػػػػػ لاػػػػػ  لايػػػػػ عتؽلنػػػػػال ػػػػػ لعالػػػػػ  ل ػػػػػ لي مػػػػػالييػػػػػ لعا ػػػػػ ؿلعا ل ػػػػػؾ ل اػػػػػ  لاػػػػػ ل
يي ػػػػ للل ػػػػ لعاادػػػػ ـل لل ػػػػ لعااا ػػػػعل رػػػػؾل ػػػػ لل ث لػػػػنل ػػػػ  فلعػػػػ صل يظػػػػ  لعا رػػػػرعلا ػػػػال

للعتؽل اساػل  قل لعا ررعلعاو عتريلنالل  ل   فل دؾؽلعا عتم ؽ.

 ل عتيػػػػػػػ ألل مػػػػػػػرعءع لعاام  ػػػػػػػسللػػػػػػػ الو ل عا  ػػػػػػػعللػػػػػػػ ا  عللعاىيمػػػػػػػال اػػػػػػػ ل ألل وػػػػػػػ لد  شػػػػػػػرل
  ػػػػاؾنالعاػػػػ عتؽل دػػػػ ل لدػػػػرقلب ػػػػ لعا ق ػػػػ لل بػػػػ لاػػػػ  لايػػػػ عتؽلنػػػػال ػػػػ لعالػػػػ  ل ػػػػ لي مػػػػال
ييػػػػػ لعا ػػػػػ ؿلعا ل ػػػػػؾ ل اػػػػػ  لاػػػػػ ليي ػػػػػ للل ػػػػػ لعاادػػػػػ ـل لل ػػػػػ لعااا ػػػػػعل رػػػػػؾل ػػػػػ لل ث لػػػػػنل

تػػػػػػػريلنػػػػػػػاللػػػػػػػ  ل ػػػػػػػ  فلعػػػػػػػ صل يظػػػػػػػ  لعا رػػػػػػػرعلا ػػػػػػػاللعتػػػػػػػؽل اػػػػػػػساػل  قل لعا رػػػػػػػرعلعاو ع
ل   فل دؾؽلعا عتم ؽ.
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 (.ةالحق الذخري ) حق الجا شي 1-3

 رػػػػػؾلعنػػػػػاصث قلغ ػػػػػرلد  شػػػػػرللػػػػػ لعءلدىػػػػػ ؽل ادػػػػػرقلارػػػػػيصل  ػػػػػ  للعتػػػػػؽلق ػػػػػالشػػػػػيصل
يلقػػػػػنلق بؾب ػػػػػنل ػػػػػ ؽلشيقػػػػػ ؽلل ؾم  ػػػػػ ل»ل عػػػػػرل  ػػػػػ  لعا ػػػػػ  ؽل قػػػػػ ليرنػػػػػ لعا د ػػػػػ ءلل بػػػػػ ل

لعآلعػػػػػػػرللػػػػػػػ فل ػػػػػػػتليلاػػػػػػػ لي ػػػػػػػلل  ل فل  امػػػػػػػعليػػػػػػػؽل   ل1لعءلي ػػػػػػػالػػػػػػػ ل  ػػػػػػػ ر  ل فل يػػػػػػػـ 
 فلعالػػػػ لاػػػػ  للىلقػػػػنل إب ػػػػ لعادػػػػ بؾفلرػػػػؾلعاػػػػسيل ػػػػمغؼلرػػػػس لعاىلقػػػػنل ادرلػػػػرلعالػػػػ لل عالق دػػػػن

اؾعمػػػػ لارػػػػيصل  ػػػػ  لعاػػػػ عتؽلنػػػػالدؾعم ػػػػنل عػػػػرل  ػػػػ  لعا ػػػػ  ؽلل ؾمػػػػ لرػػػػس ل  ػػػػ ر  ل ع
عا ػػػػيظنل  لمػػػػ ل اػػػػ عـلعا ػػػػ  ؽللػػػػ لعءلي ػػػػال  لعلدامػػػػ عليمػػػػ ل عالػػػػ لعاريقػػػػال د  يػػػػ للعت ػػػػ ل

ل  ؽلدى ؽ. اا عـلدل لل دعليي لد

:ل رػػػػػالدامؾيػػػػػنل  ػػػػػ لبػػػػػؾعلع لعءلعاػػػػػسيلرػػػػػؾلي ػػػػػالَنقققققها  الحققققققه  الذخرقققققية -
لللعت  لدى م .للل

 لف ػػػػػ لعا ػػػػػ  ؽلل اق ػػػػػ ـللى ػػػػػال  وػػػػػ  ال ػػػػػ رػػػػػؾل ااػػػػػ عـل  وػػػػػ  ال اىلاإللبقققققدام وعسققققق : -2
 دثػػػػ ؿلألاػػػػػل ااػػػػ عـلعاى دػػػػاللى ػػػػالاػػػػ  لاػػػػ   لعاى ػػػػال)لق لعاى ػػػػاال إااػػػػ عـلددػػػػ  ؿل  مػػػػ ءل

لدم ؿ.

لعا ػػػػػ  ؽلنػػػػػالعلدامػػػػػ علواالمبشقققققا  عقققققن عسققققق اإللبقققققدام ل-2 :لرػػػػػؾل ااػػػػػ عـلنػػػػػي ال ياػػػػػـ 
لل لاؾلل اا عد لل لدام عليؽلعاق  ـلل . ليؽلنىالد لف فلا ل فل دـؾ

لدث ؿ:لعإلاا عـللى ـلعا م ن نلنالدلل لعاليؾ لايل   ليي لنرلعا  من.

ل:ل عالق دػػػػػنل فلرػػػػػسعلعإلااػػػػػ عـل ىا ػػػػػرلاػػػػػؾق لدػػػػػؽلاػػػػػؾقاإللبقققققدام و ع قققققاع شقققققيعل-3
لاق   لعال .لل لل لعا ياـ  لعإلاا عـللى العاسيلرؾلدورللنىال دـؾ

:لييػػػػػػػػ لعػػػػػػػػلؼلعالدػػػػػػػػؾؽلعاى م ػػػػػػػػنلنػػػػػػػػ فلعالدػػػػػػػػؾؽلمرققققققققاد  الحققققققققق الذخرققققققققي -
عاريقػػػػػػ نل  ل دػػػػػػؾؽلعا عتم ػػػػػػنلداىػػػػػػ ل لعاقػػػػػػؾقللل  لػػػػػػؽل قػػػػػػرر لاػػػػػػساػلعفا ػػػػػػ لعادػػػػػػ بؾفل

                                                           
ل.4 لصل1 بغر:لعا م ؾقيلي  لعارنعؽ لعاؾم  لنالشرحلعاد بؾفلعا  با لعاو ءلل-1
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دػػػػػ  لعاى ػػػػػال ال  ػػػػػ لدقػػػػػ لقر ل تالػػػػػ للرػػػػػس لعا قػػػػػ لقلنػػػػػالعاىدػػػػػ  لعإلقعل لعا م ػػػػػرل لنػػػػػالعاى
ل لعاد بؾف.انعاغ رلدرر ع لعإلترعءللللن   لعا نعلغ رلعا  ال  لعا ض 

لل ؾم ػػػػػػػ لشػػػػػػػيصل»لؽلـلزالل بػػػػػػػ لل54:ل يرناػػػػػػػ ل)لعا ػػػػػػػ ل لالعققققققققج -2 عت ػػػػػػػ ؽل ياػػػػػػػـ 
ل«.  لي  ل شي صل عرلؽلل محل  لنىال  لي ـلنىالشاءلد 

 فلرػػػػػسعلل بػػػػػ لتؾعنػػػػػ ل قعلتػػػػػ ؽلييػػػػػ ل  ػػػػػ عثل تػػػػػرلقػػػػػ بؾبالنػػػػػؾعءل فػػػػػلالدقققققشهه    يرنػػػػػ ل
ع تػػػػػػرل برػػػػػػ ءل ااػػػػػػ عـل  لعبى عدػػػػػػ ل  ل ب  تػػػػػػ  لن اىدػػػػػػ ل  ػػػػػػس لعاقػػػػػػ نل ىا ػػػػػػرلدقػػػػػػ قلعالدػػػػػػؾؽل

 ػػػػػػػػػػالدػػػػػػػػػػؽللعاريقػػػػػػػػػػ نل ألل وػػػػػػػػػػؾنلا نػػػػػػػػػػرعلل فل مرػػػػػػػػػػت علدػػػػػػػػػػ ل رػػػػػػػػػػ   فلدػػػػػػػػػػؽلعالدػػػػػػػػػػؾؽل عاا
لعإلاا عد  ل   ل  م ت ؼل لل د  رؼلنالألاػل للعامغ ـلعاى ـل عآللع لعاى دن.

عل لعا م ػػػػػػػرل ل)لعاؾع ػػػػػػػ  العادػػػػػػػ ق لييػػػػػػػ ل برػػػػػػػ ءلقػػػػػػػ لت ػػػػػػػؾفلاػػػػػػػ قللاإل ادة السشفقققققققخدة: -2
ؽلـلزلل ام ػػػػػػ نلل225 ػػػػػػ لشػػػػػػيصل رػػػػػػسعلبػػػػػػصليي ػػػػػػ لعا رػػػػػػرعلعاو عتػػػػػػريل ػػػػػػ ؽلعا ػػػػػػ ل ل

دؾم ػػػػػػنل اػػػػػػ لعاو  ػػػػػػؾق)ل يػػػػػػ لعاو  ػػػػػػؾقللوػػػػػػ ت  ل ىظ  ػػػػػػ ليػػػػػػؽلي ػػػػػػالدىػػػػػػ ؽلايؾيػػػػػػ للوػػػػػػ ت  ل
لل يظ ت  لا ؽلق ـللى اا.ل ل يـ 

 ػػػػػرلغ ػػػػػرلعا رػػػػػر عل)لعاى ػػػػػالعا  ػػػػػال لاياىػػػػػؾلضال لىاالعسققققق  ليقققققخ السذقققققخل : -3
دقػػػػػ قلايلػػػػػ لعاريقػػػػػالييػػػػػ ل نػػػػػ  ل بػػػػػ ل رتػػػػػ ل ااػػػػػ عـللػػػػػ ااىؾلضل قػػػػػ لبقػػػػػالعا ػػػػػ ل ل

لؽلـلز.ل224

لدػػػػؽلفػػػػ فلنػػػػ  »ل ل فػػػػالي ػػػػال  ػػػػ لفػػػػ فل رت  ػػػػ لعا ػػػػرءلليظػػػػ ل ل ػػػػ  ل ػػػػرقلايغ ػػػػرل يػػػػـ 
ل«.اىؾلضل انال   ت لل

»لؽلـلزلل242:لبػػػػػصليي  ػػػػ لعا رػػػػرعلعاو عتػػػػػريلنػػػػالعا ػػػػػ ل لاإلثققققخاع وقققققال سققققزب -4
لفػػػػالدػػػػؽلبػػػػ  ؿليػػػػؽل  ػػػػؽلب ػػػػنلي ػػػػالعاغ ػػػػرلدػػػػؽلشػػػػاءلاػػػػ لدم ىػػػػنلاػػػػ  لا ػػػػ لدػػػػ ل  رقرػػػػ ل يػػػػـ 

ل«.ل ااىؾلضلدؽل قعلعإلترعءليي ل   ل للد قلد لعنا  للدؽلعاى ال  لعاراءل
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عالق دػػػػػػػنل فلرػػػػػػػ أل ؽلعا قػػػػػػػ قلؽلر ػػػػػػػ لتظ  دػػػػػػػ  لا:العسققققققق  الشقققققققاف  ) الفزقققققققالة -5
عا قػػػػػالعارعلػػػػػعللايد يػػػػػ  لعاى دػػػػػنلا تػػػػػرعءللػػػػػللنػػػػػ  لبػػػػػصليي  ػػػػػ لعا رػػػػػرعلعاو عتػػػػػريل ػػػػػ ؽ

بدضػػػػػػالفػػػػػػال»لؽلـلزالل243دػػػػػػؽلعادػػػػػػ بؾفلعا ػػػػػػ بالتلػػػػػػاليمػػػػػػؾعفلشػػػػػػ  لعاىدػػػػػػؾلل)لعا ػػػػػػ ل ل
ؽلل250 دػػػػ لعا ػػػػ ل ل«لدػػػػؽلت ػػػػيؼلييػػػػ لنػػػػ  العاؾنػػػػ ءلدػػػػ لاػػػػ  لد ػػػػالد لاػػػػ ل مػػػػ ليي ػػػػ لقل ل

 فلعا ضػػػػػػ انللرػػػػػػال فل اػػػػػػؾا لشػػػػػػيصليػػػػػػؽلققػػػػػػ لعاق ػػػػػػ ـللرػػػػػػ فلال ػػػػػػ  ل»لـلزلناػػػػػػمصل
للل.«شيصل عر لل فل فل لؾفلدي د ل ساػل

لعلاا عدػػػػػػ  عادػػػػػػ بؾفل ىا ػػػػػػرل  ضػػػػػػ لدقػػػػػػ قلايلدػػػػػػؾؽلعاريقػػػػػػ نلدثػػػػػػاللالقققققققانهن: –ل6
ؽلـلل53عااػػػػػال رت  ػػػػػػ لعادػػػػػػ بؾفلل ام ػػػػػػ نلايم دػػػػػػنلييػػػػػ لع  مػػػػػػ ء لعا  مػػػػػػن لعاؾاػػػػػػؾؿل)لعا ػػػػػػ ل ل

لللزلا.
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 : الفخ  بين الحق الذخري لالحق العيشي.َلال

 الحق العيشي  الحق الذخري

ؽل  لدلػػالعالػػ لعاريقػػالرػػؾلعاق ػػ ـللى ػػالدىػػ ل-
لعدام عليؽلي ا.

رؾلعناصث قلغ رلد  شرلنلل  لؽلاق   لعال لل-
لعالقؾؿليي ل د ل لل ا عالعا   ؽ.

ا  الدلقؾق ل ا نرعلل فل مرت علد لش ء علدم  لل-
للرر لي ـلدي ا نلعامغ ـلعاى ـل عآللع لعاى دن.

  لدتقالنلل  لؽل فل  د لق ت   ل اػ لع  ػ ل يلل-
دػػػ  م للػػػ لايػػػ عتؽلطػػػؾعؿللارػػػيصلل  لػػػؽل فل  دػػػ لع

ل   ت .

لل لا ػػػ لل اادػػػ لـل فلدؾ ػػػؾي لي ػػػ ـللى ػػػال  لل-
لعدام علن ؾلغ رلق  الايل  ن .

ل  د لل ااد لـ.ل-

 ػػرللييػػ لشػػاءلدػػ ليلدمدػػؾؿللدلػػالعالػػ لعاى مػػال-
للف فل  ليد قع.

رػػػػؾلعنػػػػاصث قلد  شػػػػرل  لػػػػؽلاقػػػػ   لعالػػػػ لدػػػػؽلل-
عالقػػػػؾؿلييػػػػ لعا  ع ػػػػ لعااػػػػال  مل ػػػػ لاػػػػ ل دػػػػ لل فل

لن طن.ل ل

ل عقل لنالعاد بؾفليي لن  العالقر.ل-

عالػػ لعاى مػػالفلػػ لعا ي  ػػنل  ػػ يل  لػػؽلعفا ػػ ل لل-
لل ااد لـ.ل

للل  د لل ااد لـ.ل-

 : محاللة البقخيب بين الحق العيشي لالحق الذخري.اثاني

 ػػػػػػ  ؿلعاى  ػػػػػػ لدػػػػػػؽلعا د ػػػػػػ ءلعاادرلػػػػػػ لدػػػػػػؽلعالػػػػػػ لعاريقػػػػػػال عالػػػػػػ لعاى مػػػػػػال ف بػػػػػػال
لؾقلدسر  ؽلر  :با ونلرس لعا ل  انلع 

لعا سر لعاريقا ل-

لعا سر لعا  لي.ل-

نػػػػالعاادرلػػػػ ل ػػػػ ؽلعالػػػػ لعاريقػػػػاللدلاػػػػؾ لرػػػػسعلعا ػػػػسر :لالسققققحهب الذخرققققي -2
 عالػػػػػػػػػ لعا ؾ ػػػػػػػػػؾيالل ع ػػػػػػػػػ قلعارعلظػػػػػػػػػنل ػػػػػػػػػ ؽلع شػػػػػػػػػي صلنػػػػػػػػػالعالػػػػػػػػػ لعاى مػػػػػػػػػال عالػػػػػػػػػ ل
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 ؾمػػػػػػػ لعالػػػػػػػ لعاى مػػػػػػػاليمػػػػػػػ د ل لػػػػػػػؾفلعارػػػػػػػاءلتلػػػػػػػال»للوالنيقققققققهلعاريقػػػػػػػال  ػػػػػػػ ل دػػػػػػػؾؿل
عاو ت ػػػػػنلارػػػػيص ل ألاػػػػػػلل داضػػػػ ليلقػػػػػنلد  شػػػػر لت ػػػػػريلنػػػػالدؾعم ػػػػػنلعا ػػػػ ظر لعاا دػػػػنل  ل

 يلشػػػػػػيصل عػػػػػػرل يليلقػػػػػػنلد  شػػػػػػر ل ػػػػػػ ؽلعارػػػػػػيصل عارػػػػػػاءلل ىمػػػػػػ ل فلعالػػػػػػ لعاى مػػػػػػال
 مىػػػػػ ـلف ػػػػػػ لعاؾنػػػػػػ  لعاػػػػػسيل ػػػػػػرو ل ػػػػػػ ؽلشػػػػػيصلاػػػػػػ   لعالػػػػػػ ل عارػػػػػاءلعاػػػػػػسيل دػػػػػػعل دػػػػػػ ل

ل.«ليي  

  لنػػػػػ ال لعاى مػػػػػاليلقػػػػػنلت بؾلػػػػػنل ػػػػػ ؽلشػػػػػيصل  ثػػػػػالعاو بػػػػػ لعإل وػػػػػ  ال م  ػػػػػعلعامػػػػػ
ل.1عآلعرلؽلعاس ؽل  ثيؾفلعاو ب لعا ي ال)ل اا عـلعام  ا

نػػػػػ فلعاادرلػػػػػ ل ػػػػػػ ؽلعالػػػػػ لعاريقػػػػػال عالػػػػػػ لعاى مػػػػػال لػػػػػؾفل وو ػػػػػػ ق ل عػػػػػر لل ع ػػػػػػ قل
عارعلظػػػػػنل ػػػػػ ؽلع شػػػػػي صلنػػػػػالعالػػػػػ لعاى مػػػػػالف ػػػػػ لنػػػػػالعالػػػػػ لعاريقػػػػػالييػػػػػ ل نػػػػػ  ل بػػػػػ ل

ؾفلنػػػػػالعالػػػػػ لعاى مػػػػػالتؾمػػػػػ لفػػػػػساػليلقػػػػػنل ػػػػػ ؽلاػػػػػ   لعالػػػػػ ل ف نػػػػػنلعامػػػػػ  لعاػػػػػس ؽل لؾبػػػػػ
لرسعلعال ل ي ـلعااىرضلا .لل  ارعـدي د ؽل

لل  لػػػػػػؽلعاادرلػػػػػػ ل ػػػػػػ ؽلعالػػػػػػ لعاريقػػػػػػال عالػػػػػػ لعاى مػػػػػػالاؾ ػػػػػػؾحلفلر ػػػػػػ  لل:الشقققققققج
لعا ػػػػػ  ؽلل اق ػػػػػ ـللى ػػػػػال  لعلدامػػػػػ عليػػػػػؽلعاق ػػػػػ ـللى ػػػػػال دػػػػػ لعالػػػػػ ل نػػػػػ ال لعاريقػػػػػال يػػػػػـ 

لىػػػػ ـلعااىػػػػرضلاػػػػ ل ل ػػػػمحلاػػػػ    لل ػػػػيظنلييػػػػ لعارػػػػاءللعاى مػػػػالف دػػػػعلنػػػػالدؾعم اػػػػ لعا  نػػػػن
 ييػػػػ لعاىلػػػػ لعالػػػػ لعاريقػػػػال  ػػػػ لل   ءل دػػػػ لع نضػػػػي ن ت لمػػػػ لدػػػػؽلتا ػػػػعلعارػػػػاءل عنػػػػا

عاػػػػػػػ عتؽل ػػػػػػػرللييػػػػػػػ لفػػػػػػػال دػػػػػػػؾعؿلعا ػػػػػػػ  ؽل لاد نػػػػػػػ  لدػػػػػػػعللػػػػػػػ قالعاػػػػػػػ عتم ؽلنيػػػػػػػ  لاػػػػػػػ ل ػػػػػػػ ل
ل.2نضي نع 

 ىا ػػػػػػرل بقػػػػػػ قلرػػػػػػسعلعا ػػػػػػسر لعا لػػػػػػالرػػػػػػؾل نػػػػػػ  لعا ػػػػػػسر لالسققققققحهب السققققققاد :  -2
عاى مػػػػػػالفلر ػػػػػػ ليمقػػػػػػرلدػػػػػػؽلعاريقػػػػػػالن ػػػػػػالعاق  ػػػػػػنلعا  ا ػػػػػػنل عالػػػػػػ لعاريقػػػػػػالفػػػػػػ ال ل

                                                           
ل د للى ر .ل135 ل134بغرلنلعال  لصلل-بؾفلظ   لعاقرعؼ لمؾقزل  وؾف لعا  عال ا لييؼلعاد بؾف؛لبغرلنلعاد ل-1
 .30/31ي  لعا و  لنيلبا لعا رمعلعا     لصلل-
ل.474 لصل5  ؽلف ر  لعا  عال ا لعاد بؾف لدمر  لعا ى قؼلعإلنلم قلنل لل-2
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يم اػػػػػػرلعاسدػػػػػػنلعا  ا ػػػػػػنل و ااػػػػػػ االنػػػػػػ فلنػػػػػػالعالػػػػػػ لعاى مػػػػػػال  ػػػػػػاظ علاػػػػػػ    ل فل اقػػػػػػرؼل
لف  ل)لعا  ع لعا  ن لعإل و ق لعاررؽال ب  لعاراءلل ام  نلايل لعاريقا.

ػػػػػػ ل  ع ػػػػػػل  لنػػػػػػ ال لعاريقػػػػػػالنػػػػػػيظنلغ ػػػػػػرلد  شػػػػػػر ل   دػػػػػػ لنػػػػػػالع ع ػػػػػػرلعا ػػػػػػرؽلق ت  
للىػػػػػػ ـلعنػػػػػػاى  ؿلرػػػػػػس لعا ػػػػػػيظنلييػػػػػػ لعارػػػػػػاءلدؾ ػػػػػػؾعلعالػػػػػػ للل ػػػػػػ ل  دػػػػػػ ل عا ػػػػػػ  ؽلديػػػػػػـ 

لللل1 ا ل تليل اا عد لعتو  لعا عتؽ.

 .2الحقه  السعشهية َل الحهشية 1-4

مػػػػػ ء لبا وػػػػػنلعااظػػػػػؾقلنػػػػػالبظػػػػػ ؽلعا قعنػػػػػ  لعاد بؾب ػػػػػنللل ػػػػػ لعرػػػػػاؼلعا د ػػػػػ ءل امغػػػػػ ؼل
رػػػػػػس لعالدػػػػػػؾؽلعاي اػػػػػػنلل لػػػػػػالدىمػػػػػػؾيل قػػػػػػ لتىػػػػػػ  لبظ ق ػػػػػػ ل اػػػػػػ لعال   ػػػػػػنلعا  ا ػػػػػػنل رػػػػػػس ل

ل .عالدؾؽلداى ل

:ل لرػػػػػػػػ الم ب ػػػػػػػػ لعا ػػػػػػػػ اال ػػػػػػػػ لعارػػػػػػػػيصلعا  ا ػػػػػػػػرلنػػػػػػػػالالسمكيققققققققة الرققققققققشا ية -2
عنػػػػػاغلؿلععارعيػػػػػ ل دػػػػػ لعاو بػػػػػ لع ل ػػػػػالن ا ثػػػػػالنػػػػػال دػػػػػ لنػػػػػالع ا ػػػػػ قلعنػػػػػاغلؿلعلعاػػػػػرععل

ل اي ي  نلعاقم ظ نلي  ل بؾععل:

عا ػػػػػػتق لل66/54بضػػػػػػ   لعا رػػػػػػرعلعاو عتػػػػػػريلل داضػػػػػػ لع دػػػػػػرللبققققققخاعة االخبققققققخا : - 
 للرػػػػػ  لع لعا ياػػػػػرعل بقػػػػػالعا ػػػػػ ل لع  اػػػػػ لييػػػػػ لدػػػػػ ل يػػػػػا:لعا اىيػػػػػل2966دػػػػػ ق لل3نػػػػػال

 عاد  يػػػػػنلاياظ  ػػػػػ لعاقػػػػػم ياللععارعيػػػػػا  لػػػػػؽلالعارعيػػػػػ  لعاو  ػػػػػ  لعام توػػػػػنليػػػػػؽلبرػػػػػ  ل»ل
 يي ػػػػػ لنػػػػػ فل ػػػػػرعء لعلعاػػػػػرععلرػػػػػال«ل فلت ػػػػػؾفلدل  ػػػػػنللرػػػػػ  ل لعا ياػػػػػرعل  لل مػػػػػ ن لعلعاػػػػػرععل

لاقم يا.ش  ل لقن  نلت محلاي يارعليؽلع ا  ق لعاد  الالناغلؿلع

                                                           
ل.474صلب  لعا رمع.ل-1
ل.132ظ   لعاقرعؼ لمؾقزل  وؾف لعا رمعلعا     لصلل-2
لعاد بؾب ن لبغرلنلعال  لصلييال    لا اح لعا  عالا قعننلل- ل د للى ر .ل71عاىيـؾ
ل.499ب  ال  رع  ؼلنى  لدرمعلن    لصلل-
 .140ي  لعاد لقلعا  ق لعا رمعلعا     لصلل-
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رػػػػػػػؾلفػػػػػػػالترت ػػػػػػػ لاييظػػػػػػػؾ للػػػػػػػ اؾعفلن ارنػػػػػػػؼللالخسقققققققهم لالشسقققققققا ج الرقققققققشا ية: - 
لع انل  ل   ب  لنا ؾفلع انللق     ل ت    .

 لالنػػػػػػػاى  ؿلعل اػػػػػػػ ال ل دػػػػػػ لعام ػػػػػػػؾألزلن ػػػػػػػؾلفػػػػػػالشػػػػػػػلالدو ػػػػػػػؼل وىػػػػػػػالعارػػػػػػاءلد  ػػػػػػػ  ل
لعا ى ػػػػػػػ لعاو عتػػػػػػػريل عاقػػػػػػػم يال اقػػػػػػػ   لعارنػػػػػػػؼل عام ػػػػػػػؾألزلعالػػػػػػػ لنػػػػػػػالعنػػػػػػػاغلا ل لدػػػػػػػـؾ

ل عام ػػػػػػػ ألزل برػػػػػػػػرر ل نػػػػػػػ لدػػػػػػػػ لاياؾ  ػػػػػػػ لعاقػػػػػػػػ م يال عا ي  ػػػػػػػنلعاقػػػػػػػػم ظ نل ا ػػػػػػػو العارنػػػػػػػػـؾ
ل عام ػػػػػ ألزلل3ندػػػػػر لل08بقػػػػػاليي ػػػػػ ل  لػػػػػ ـلعا ػػػػػ ل ل دػػػػػؽلعادػػػػػ بؾفلع ن نػػػػػالاا ػػػػػو العارنػػػػػـؾ

ل بررر .

ل عام  ألزل ت و ي  ل بررر ل»ل ل.1«عنالـل نلصلطي   ل   ععلعارنـؾ

  ػػػػاي د  لعارػػػػيصل:لرػػػػالفػػػػالقدػػػػ ل  ل شػػػػ ق لالعالمققققة البجا يققققة لالرققققشا ية -مػػػػػػ
اا   ػػػػػػػ لاػػػػػػػم يا ل  لع داػػػػػػػ ليػػػػػػػؽلغ ررػػػػػػػ ل قػػػػػػػ ل ػػػػػػػاؼل دػػػػػػػ لل ا ي ػػػػػػػ  ل  لع  ػػػػػػػرؼل ع ققػػػػػػػ ـل

تىا ػػػػػرليلدػػػػػ  ل»لييػػػػػ لدػػػػػ ل يػػػػػالل57ل–ل66دػػػػػؽلع دػػػػػرلل02 عارنػػػػػـؾ ل قػػػػػ لبقػػػػػالعا ػػػػػ ل ل
دقػػػػػمعل  ليلدػػػػػػ  لتو قلػػػػػػنل  ليلدػػػػػ  لع دػػػػػػنلع نػػػػػػ  ءلعاى تي ػػػػػنل  لع نػػػػػػ  ءلعا  ػػػػػػاى ق ل

عا   ػػػػػػػػػػ لاي ماؾمػػػػػػػػػػ  ل  لعا  قلػػػػػػػػػػنل  لعا  ا ػػػػػػػػػػر ل  لعارػػػػػػػػػػلال  لعاا ػػػػػػػػػػ    لعاي اػػػػػػػػػػنل  لعل
لفعا ظ قػػػػػػػ  ل ع غرػػػػػػػ نل عاردػػػػػػػؾنل ترل للشػػػػػػػلي  لعاغػػػػػػػ رر   ػػػػػػػ  ل  لترت  ػػػػػػػ  لع اػػػػػػػؾعفل عارنػػػػػػػـؾ

 عاقػػػػػػػؾقل  لعامدػػػػػػػؾشل عالػػػػػػػر ؼل ع ققػػػػػػػ ـل عارػػػػػػػى قع ل وقػػػػػػػ نلي دػػػػػػػنلعاا ػػػػػػػ    لعا  ل ػػػػػػػنل
ل.«عااالتقيحلاا    لعا ماؾم  ل  لع ش  ءل  لعاي د  ل...ل اخل

:لرػػػػػػػؾلعلنػػػػػػػػؼلعاػػػػػػػسيل ايػػػػػػػػس لعااػػػػػػػػ مرلاي لاػػػػػػػنلييػػػػػػػػ لدمرػػػػػػػػ ت لاالسققققققققم البجققققققققا    -4
لعااػػػػػػ مرل ػػػػػػساػل رػػػػػػسعلعالػػػػػػ لق  ػػػػػػالاياقػػػػػػرؼلف ػػػػػػ ل عااو قلػػػػػػنل  لعاقػػػػػػم ظ نلاا    رػػػػػػ ل ليػػػػػػـ 
ل يا ػػػػػ ق ل دػػػػػ لدػػػػػؽل دػػػػػؾؽلعا ي  ػػػػػنلعاقػػػػػم ظ نل ليايػػػػػتلعلنػػػػػؼلعااوػػػػػ قيللػػػػػ عالؼلط  ىػػػػػنل

علن بػػػػػ ل ايػػػػػسلعنػػػػػ  لع  فلُ ضػػػػػ  للاريقػػػػػال  لاق ػػػػػ ل ل لػػػػػؽاػػػػػ    لنػػػػػ فلفػػػػػ فلتػػػػػ مر علنػػػػػرل 

                                                           
لعاد بؾب نل بغرلنلعال  لصلل-1 ل.251ل–ل250 ل249ل–ل248 ل247ل-246    لعر   لد عال ا لعاىيـؾ
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لععنػػػػػػ  ل  ا ػػػػػػر  ل دػػػػػػ ل ألعلف بػػػػػػالشػػػػػػرفنلألع لد ػػػػػػت ا نلدلػػػػػػ  ل لنػػػػػػ فلعنػػػػػػ   ل لػػػػػػؾفلد ػػػػػػا  
لدؽل   لعاررف ءل  ل فثرل  لدؽلغر   .

:لرػػػػؾلألاػػػػػلعاىمػػػػؾعفلعاػػػػسيل ؾ ػػػػعلييػػػػ للناػػػػنلعا لػػػػالعااوػػػػ قيلالعشققققهان البجققققا    -5
ل   لل تمن. ق ل  اى العلنؼلعااو قيلفىمؾعفلتو قيلدثالشرفنلعا 

رػػػػؾلعالػػػػ لعاػػػػسيل ل ػػػػ  لعا تاػػػػتلييػػػػ لعا قػػػػمتل  للالسمكيققققة األدبيققققة لالفشيققققة: -6
ييػػػػ ل با مػػػػ لعا  ػػػػريلنػػػػؾعءل فػػػػ فلرػػػػسعلعإلباػػػػ زلنم ػػػػ ل  ل ل  ػػػػ ل رػػػػسعلعالػػػػ لدقػػػػ ق لعا نػػػػاؾقل

 رلػػػػػػػػنلعل ا ػػػػػػػػ قلعا  ػػػػػػػػريل عا مػػػػػػػػال»لدػػػػػػػػؽلعا نػػػػػػػػاؾقلعاو عتػػػػػػػػريالل38  لعادػػػػػػػػ بؾفل)لعا ػػػػػػػػ ل ل
للل«.اي ؾعطم ؽل عاىي الدض ؾبنل

ػػػػػػ لألرم ػػػػػػ ل  لن رلػػػػػػ ل  ػػػػػػ لفػػػػػػ فلبؾيػػػػػػ ل  يلالسؤلقققققق  * :لرػػػػػػؾلفػػػػػػالشػػػػػػيصل مػػػػػػاجل با م 
ف بػػػػػال نػػػػػ ينلعااى  ػػػػػرليمػػػػػ لدػػػػػ لعـلرػػػػػسعلعإلباػػػػػ زل ضػػػػػ ؽلقػػػػػ قعلدى مػػػػػ لدػػػػػؽلعل ا ػػػػػ قلف ىا ػػػػػرل

للعا  ت ل عارن ـلدتا  .

فػػػػ فلدغ ػػػػرلعااى  ػػػػرليمػػػػ ل دم ػػػػػ لل  مقػػػػرؼل اػػػػ لفػػػػال باػػػػ زلألرمػػػػال  ػػػػلالسرققققش :*ل
قػػػػػػػػػم   لعاي اػػػػػػػػػنللػػػػػػػػػ ا مؾف لعارنػػػػػػػػػؼ لعااقػػػػػػػػػؾلر لعايظػػػػػػػػػؾ  لعا قػػػػػػػػػم   لعا لاؾوػػػػػػػػػن لعا 

عاملػػػػػػػا لعال ػػػػػػػر لعاى ػػػػػػػ ق  لعا ل  ػػػػػػػرع  لعايظػػػػػػػ  لعا ػػػػػػػؾعي  لعا  ػػػػػػػر    ل لعا قػػػػػػػم   ل
عا ؾنػػػػػػػػػ ق ن لعا قػػػػػػػػػم   لعا ؾتؾغرعف ػػػػػػػػػن لعا ػػػػػػػػػم   ت ن لعايػػػػػػػػػرعت لعاوغرعف ػػػػػػػػػن ل مادػػػػػػػػػالعالػػػػػػػػػ ل

ؾنلا ػػػػػػػؼلعا تاػػػػػػػت للل وػػػػػػػل نػػػػػػػ ىنع ل ػػػػػػػاللػػػػػػػ ا  رعثل لداقػػػػػػػرلل قلعاؾققػػػػػػػنلييػػػػػػػ لفرعدػػػػػػػنل
للللنل لعا تاتل نيظا ؼلدد   لل  ل  ا لل لعا تات.
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 .1الحقه  السال مة لمذخرية 1-5

رػػػػػال دػػػػػؾؽلع قمػػػػػنليػػػػػؽلعاسدػػػػػنلعا  ا ػػػػػنلدػػػػػؽل  ػػػػػ لعا لػػػػػا للل وػػػػػؾنلعااى دػػػػػالن  ػػػػػ  ل
عا ىادػػػػػػػ  ل...ال  دػػػػػػػؾؽل عػػػػػػػر لدرت ظػػػػػػػنلل الرلػػػػػػػ  لع ن نػػػػػػػ نل  رلػػػػػػػنلعلما ػػػػػػػ ع لعاػػػػػػػر ي ل

ؾ ػػػػػػو نلعا ػػػػػػرلللععػػػػػػالع نػػػػػػر  ل ػػػػػػ لعا  مػػػػػػنلنػػػػػػال ظيػػػػػػ ليي  ػػػػػػ ل دػػػػػػؾؽلع نػػػػػػر لدرت ظػػػػػػنل 
عام دػػػػػػن ل ػػػػػػ لعآللػػػػػػ ءلنػػػػػػالترو ػػػػػػنل  مػػػػػػ ت ؼ لعام دػػػػػػن لعاري  ػػػػػػنل...ل اػػػػػػخل ت ػػػػػػ  لدو ػػػػػػؾعلرػػػػػػس ل
عالدػػػػػؾؽللػػػػػ الدؾؽلعاى دػػػػػنلتث ػػػػػالايرػػػػػيصللقػػػػػ ا ل ب ػػػػػ فل تلندػػػػػ ل اػػػػػ ل  ػػػػػؾ لتظرقػػػػػال

ل.2 ا   لديايتلع بغ نلعاد بؾب نل بغ ا  لدؽلعلؿلتؾن رلعال   نلا  

عالدػػػػػػػؾؽلع نػػػػػػػرلنللػػػػػػػ الدؾؽلعاى تي ػػػػػػػنلتدررػػػػػػػ ل تل   ػػػػػػػ لقؾعيػػػػػػػ لع  ػػػػػػػؾعؿلل لى ػػػػػػػرليػػػػػػػؽ
عاريقػػػػػػ نلن ػػػػػػس لعالدػػػػػػؾؽلللتد ػػػػػػالعا  ػػػػػػعل  لشػػػػػػرعءل لل اػػػػػػ لعلنػػػػػػاغلؿل علنػػػػػػاث  قلن ػػػػػػال
 دػػػػػػؾؽلغ ػػػػػػرلد ا ػػػػػػنلقغػػػػػػؼل ب ػػػػػػ ل مػػػػػػاجليم ػػػػػػ ل ػػػػػػ لدػػػػػػ االنػػػػػػال  اػػػػػػنلعلياػػػػػػ عءليي  ػػػػػػ لد ػػػػػػ ل

ل  اؾم لعااىؾلض.

 ل دػػػػػؾؽل عقل لييػػػػػ لعا دؾدػػػػػ  لعا  ل ػػػػػنلفػػػػػالرػػػػػس لعالدػػػػػؾؽلللتىػػػػػ لنػػػػػؾ ل عم ػػػػػ  لدم ػػػػػ
دػػػػػػؽلعادػػػػػػ بؾفلعا ػػػػػػ بالعاو عتػػػػػػريل فلل47  دػػػػػػؾؽل عقل لييػػػػػػ لعا دؾدػػػػػػ  لعا ىمؾلػػػػػػنل لعا ػػػػػػ ل ل

ا ل فلا ػػػػالدػػػػؽل قػػػػعليي ػػػػ لعياػػػػ عءلغ ػػػػرلدرػػػػر علنػػػػال ػػػػ لدػػػػؽلعالدػػػػؾؽلعا لندػػػػنلاريقػػػػ 
ل.[ ظي ل قتلرسعلعليا عءل عااىؾلضلي  لق لالد لدؽل رق

لل.صللق ا ليضؾلنالع نر  عالدؾؽلع نرلنلتث الايري

                                                           
ل د للى ر .ل16ي  لعا  قا لبغرلنلعال  لصلل-1
ل.18دمحمل  م ؽ لعا رمعلعا   ؽ لصلل-
لعاد بؾب ن لصلل- ل.240  ؽلنرز لعا  عالايىيـؾ
ل د للى ر .ل40ب  ال  رع  ؼلعا ى  لر  ـلدمحملدل ؾللنررعف لعا رمعلعا     لصلل-
 دؽلعا ناؾقلعاو عتري.ل32/40/41/49عا  ل لل-2



 إعداد الدكتورة : خضار ميينت مطبوعت نظريت احلق
 

38 

 ػػػػػػػػػ لع  مػػػػػػػػػ ءلييػػػػػػػػػ ل لػػػػػػػػػ ت ؼل)لعام ػػػػػػػػػ  لعلنػػػػػػػػػؼ ل دػػػػػػػػػ لنػػػػػػػػػالعال ػػػػػػػػػ  للدثػػػػػػػػػ ؿ:للل-
ل.ا عاري  ن

يمػػػػػ لعا  ػػػػػرلل ػػػػػ لعآللػػػػػ ءلن ػػػػػالفث ػػػػػر ل ر  ػػػػػ لعإل  ػػػػػ ف لعاظ يػػػػػن لعار  ػػػػػنل عاىم  ػػػػػنل
ل عا رض.

ل دؾؽلعا  من:ل  ؽلعاىرر  لعام دنل لعا لؽ.ل

ل ل ير  ل د ا . دؾؽلعا  ز:لعاظ ين لعال   ليي لشرنل

:ل رمػػػػ ل ثػػػػ قلعاا ػػػػ  ؿل فلفػػػػ فلعإلب ػػػػ فلل ا ىػػػػال ػػػػرلحققققق الذققققخز عمقققق  جدققققسه*ل
نػػػػػالعااقػػػػػرؼلنػػػػػالم ػػػػػ  ل ـلللنيػػػػػؾلعنار ػػػػػم ل فلم ػػػػػؼلعإلب ػػػػػ فلدلػػػػػالالػػػػػ لدي  ػػػػػنلن بػػػػػ ل
نػػػػالرػػػػس لعال اػػػػنل قػػػػ حلاػػػػ لعالػػػػ لنػػػػالد  قنػػػػنلفػػػػالعا ػػػػيظ  لعااػػػػال ا اػػػػعل  ػػػػ لعارػػػػيصل

 امػػػػػػ ن لدػػػػػػعلط  ىػػػػػػنلعإلب ػػػػػػ فلل ىمػػػػػػ لعااقػػػػػػرؼلعاػػػػػػسيلقػػػػػػ للاػػػػػػ   لعا ي  ػػػػػػنل  ر  ػػػػػػ ل ػػػػػػ 
ل   عػػػػػ ليي ػػػػػ ل  ػػػػػ لعااقػػػػػرؼلنػػػػػالم ػػػػػؼلعإلب ػػػػػ فلقػػػػػ لتػػػػػرلليي ػػػػػ ل ػػػػػؾعل ل وػػػػػ ل فلتلاػػػػػـر
ن مػػػػػ ؾلدػػػػػ لرػػػػػؾلداوػػػػػ لللظ  ىاػػػػػ ل غ ػػػػػرلداوػػػػػ للنػػػػػ فلفػػػػػ فلداوػػػػػ لللظ  ىاػػػػػ ل  ػػػػػ حلعادػػػػػ بؾفل

علييػػػػػ ل عػػػػػ تتلايرػػػػػيصلل ااقػػػػػرؼلف ػػػػػ لدثػػػػػالعاا ػػػػػرعلل اػػػػػ ـلن ػػػػػسعلعاا ػػػػػرعللل رػػػػػلالعظػػػػػر ل
 ل دػػػػػػ لعاا ػػػػػػرعلل  يضػػػػػػ ءلغ ػػػػػػرلدرػػػػػػر عل رػػػػػػار ل فل لػػػػػػؾفل ر ػػػػػػ  تقػػػػػػرؼللعاو ػػػػػػؼلن ػػػػػػسع

فل ا ػػػػرعل  ػػػػ لن ػػػػسعلتقػػػػرؼلغ ػػػػرلمػػػػ ت لدػػػػؽلعام   ػػػػنلعارػػػػرظ نل داوػػػػ للندػػػػ ل  يػػػػػلاػػػػ     ل
 عاد بؾب ػػػػػػنل دي ا ػػػػػػنلايمغػػػػػػ ـلعاىػػػػػػ ـل عآللع لعاى دػػػػػػنل دثػػػػػػ ؿلألاػػػػػػػل فل ا ػػػػػػرعلعارػػػػػػيصللدي ػػػػػػ ل

غ ػػػػػػرلدم ػػػػػػرللفػػػػػػ ا ي ل ف نػػػػػػاثم ءلندػػػػػػ ل مػػػػػػ نلعادػػػػػػ بؾفلايرػػػػػػيصل فل ا ػػػػػػرعلل  ػػػػػػ ل يضػػػػػػ ت ل
عاا ػػػػرعل ؾع ػػػػ  ل عإللدػػػػػ ءلييػػػػ ل ع ػػػػ  للرػػػػػر ليػػػػ ـلتىػػػػرضلعاؾعرػػػػػ لاييظػػػػرل عا ؾعندػػػػنلت ػػػػػؾفل

ل.1فا   ن

                                                           
لدؽلق بؾفل    نلعاقلنل ترق ا  .ل16عا  ل لل-1
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 دػػػػػ لليقػػػػػؾصلدػػػػػؽل  ػػػػػاد العاىضػػػػػؾل فل لػػػػػؾفلرػػػػػؾلعاؾنػػػػػ ينلعاؾ  ػػػػػ  لإلبدػػػػػ ألل   تػػػػػ ل
للللللل.1 للؾفل ر   ل ولضؾقلعاظ   ل ش ر  ؽ

 ػػػػالدؾتػػػػ لعاا ػػػػرعلل يضػػػػػ ت لف  ػػػػ ل اىيػػػػ للوثػػػػنلعا اػػػػؾنالندػػػػ لنػػػػػ حلعادػػػػ بؾفلا ب ػػػػ فلق
 ت ػػػػػػػػػػؾفلي ي ػػػػػػػػػػنلعاا ػػػػػػػػػػرعلل2دػػػػػػػػػػعلعامغػػػػػػػػػػ ـلعاىػػػػػػػػػػ ـل عآللع لعاى دػػػػػػػػػػنلىػػػػػػػػػػ قضالرػػػػػػػػػػر ل فللل 

ل يضػػػػػ ءلعا اػػػػػؾناللىػػػػػ ل ت ػػػػػ  لعاؾنػػػػػ  لدػػػػػؽلطػػػػػرؼلعاظ  ػػػػػ للللللل)لعا ؾعندػػػػػنل تمػػػػػ ءلعال ػػػػػ  ل
ت ػػػػػػؾفلفا   ػػػػػػنل تىػػػػػػ لم  ػػػػػػعل يضػػػػػػ ءلعا اػػػػػػؾنالييػػػػػػ لتمؾي ػػػػػػ لإلبدػػػػػػ ضلشػػػػػػيصلييػػػػػػ لق ػػػػػػ ل

لعال   ا.

غ ػػػػػػػػرلدرػػػػػػػر ينل)علبالػػػػػػػػ ق لعإلم ػػػػػػػ ضال عارػػػػػػػػر علن   ػػػػػػػ لد  ػػػػػػػػ ل دػػػػػػػؽلعااقػػػػػػػرن  ل
ف بػػػػالع نػػػػ   ل)لقمػػػػؾ  ل ػػػػػ   لعياػػػػرعضلييػػػػ لقضػػػػ ءل ليػػػػػّ ل مػػػػا لعػػػػر ؼلعما  ظ ػػػػػنل
ق نػػػػػ ن...ل اػػػػػخاللل ػػػػػ ل ىػػػػػ لرػػػػػسعلنىػػػػػالديػػػػػ اتلايػػػػػ  ؽل عادػػػػػ بؾفل ع عػػػػػلؽل تى قػػػػػ ليي ػػػػػ ل

دنلع بغ ػػػػػػػنللل ػػػػػػػ ل ردػػػػػػػػالرػػػػػػػس لع نىػػػػػػػ ؿل عيا  قرػػػػػػػػ لتػػػػػػػمدصلعالػػػػػػػ لنػػػػػػػػالعال ػػػػػػػ  ل نػػػػػػػػل
ل.للل3عاو  

  

                                                           
لؽلق بؾفل    نلعاقلنل ترق ا  .دل116عا  ل لل-1
 دؽلق بؾفل    نلعاقلنل ترق ا  .ل166عا  ل لل-2

ل.50 ل49 ل48ب  ال  رع  ؼلعا ى  لر  ـلدمحملدل ؾللنررعف لعا رمعلعا     لصلل-3



 إعداد الدكتورة : خضار ميينت مطبوعت نظريت احلق
 

40 

 احملور الجالح: أركان احلق.

 فلعاا ػػػػػػػػػػي ؼل ؾمػػػػػػػػػػؾللعالػػػػػػػػػػ ل داضػػػػػػػػػػال  عرػػػػػػػػػػنلعلياػػػػػػػػػػرعؼللل  بػػػػػػػػػػ  لنػػػػػػػػػػؾعءل ف بػػػػػػػػػػال
لل ػػػػ لل) شػػػػي صلعيا  قلػػػػن (   ل شػػػػي صلدىمؾلػػػػنل) شػػػػي صلط  و ػػػػنل)عارػػػػيصلعآللدػػػػا

ل لؾفلا ؼلعا  قلنالت ؾلؽلعاى   لدؽلعادؾعي لعاد بؾب ن.

عاظ  ىػػػػػػال  ػػػػػػاؾم لعااظػػػػػػرؽلا يايػػػػػػتل:للقعنػػػػػػنلعارػػػػػػيصلل1الذققققققخز ال زيعققققققي -
عاوؾعبػػػػػ لعاد بؾب ػػػػػنلعااػػػػػالتظػػػػػر لييػػػػػ لرػػػػػسعلعا  ػػػػػ فل ر  ػػػػػ لف ف ػػػػػنل  ع ػػػػػنلعاريقػػػػػ نلعاد بؾب ػػػػػنل

لا ب  فل ب   ا  ل د   ع لرس لعاريق نل...ل اخ.

ل  ىػػػػػػػ لعارػػػػػػػيصلعاظ  ىػػػػػػػالقفمػػػػػػػ ل ن نػػػػػػػ  لنػػػػػػػالعالػػػػػػػ لن ػػػػػػػؾلاػػػػػػػ   ل ػػػػػػػ ل يلطرن ػػػػػػػ
دػػػػػػػػؽل ا اػػػػػػػػعل»لييػػػػػػػػ ل بػػػػػػػػ لظ  ىػػػػػػػػال  و    ػػػػػػػػ ل  لنػػػػػػػػي    ل قػػػػػػػػ ليػػػػػػػػرؼلعادػػػػػػػػ بؾفلعارػػػػػػػػيصلعا

ل اريقػػػػػػػػ نلعاد بؾب ػػػػػػػػنل يلعارػػػػػػػػيصلعآللدػػػػػػػػالف ػػػػػػػػ لتث ػػػػػػػػالاغ ػػػػػػػػرلعإلب ػػػػػػػػ فلف  شػػػػػػػػي صل
عليا  قلػػػػػنل دػػػػػ لعال ؾعبػػػػػ  لنػػػػػلل  لػػػػػؽل فلت ػػػػػؾفل للدلػػػػػالايلػػػػػ ل تدضػػػػػالعاد يػػػػػ  لعاى دػػػػػنل

 دػػػػػنل يل م قػػػػػالعا ؾاػػػػػؾللت فلشيقػػػػػ نلعإلب ػػػػػ فلت ػػػػػ  ل ؾللتػػػػػ ل  ػػػػػ ل  فلت ػػػػػؾفلرػػػػػس لعاػػػػػؾلل ل
ػػػػػ ل يل لػػػػػؾفل  ػػػػػ ل بػػػػػ ل ألعل اػػػػػ لد اػػػػػ لللت ػػػػػ  لعاريقػػػػػ نلعاد بؾب ػػػػػن ليػػػػػؽل دػػػػػ لعب قػػػػػ  ل لت د 

 يلدػػػػػػػػ  لعال ػػػػػػػػ  لرػػػػػػػػالعا لػػػػػػػػ ء لعاقػػػػػػػػرع  لعالرفػػػػػػػػن لعااػػػػػػػػم  ل...ل اػػػػػػػػخل إفلف بػػػػػػػػالرػػػػػػػػس ل
لعاىلد  لتث العاريق نلعاد بؾب نل ل لؽلعلناى بنلل  ط  ءل ألعلتىسقلألاػ.

ت ػػػػػػػػ  لشيقػػػػػػػػ نلال»ل2)لدػػػػػػػػؽلعادػػػػػػػػ بؾفلعا ػػػػػػػػ بالعاو عتػػػػػػػػريلعا دػػػػػػػػر ل25 تػػػػػػػػمصلعا ػػػػػػػػ ل ل
 رػػػػػػػسعلدػػػػػػػ لألرػػػػػػػ ل ا ػػػػػػػ ل غي  ػػػػػػػنلعا د ػػػػػػػ ءل ع ت ػػػػػػػنل«لعإلب ػػػػػػػ فل ا ػػػػػػػ ـل للتػػػػػػػ ل تما ػػػػػػػالل ؾتػػػػػػػ 

                                                           
لي  لعا و  لنيلبا لعا رمعلعا     لص.ل-1
ل.174/175    لعر   لعا رمعلعا     لصلل-
ل.57لنلعال لصلي  لعا ا حلي  عا  قا لبغرلل-
ل.21 لصل1968ش  لعا  ؽلعاؾف ا لد  ل لعاد بؾف للعقلعا ى قؼل لعإلنلم قلن لل-
ل.171    لنلدن لبغرلنلعال  لصلل-
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ع ػػػػػؽل م  ػػػػػنلق ػػػػػال ليمػػػػػ لعاػػػػػسيل لا ػػػػػالعاثلتػػػػػن لعا ػػػػػ ا ا لعارػػػػػ نىا لعالم يػػػػػالل نػػػػػاثم ءل
ليػػػػر زلدىغ ػػػػ ل  ػػػػ  ل ييػػػػ لعاىلػػػػ لنػػػػ فلعادػػػػ بؾفلعا رب ػػػػال رػػػػار ل فل لػػػػؾفلق  ػػػػالايل ػػػػ  ل

ل و شل)رسعلع درللل اد ي لعإل   فلعا  ماا.ل رلل ف يل

ل62 لرػػػػػار ل ت ػػػػػ  ل عقىػػػػػنلعاػػػػػؾلل لنػػػػػالعا ػػػػػول ل)لع اػػػػػنلل ال اػػػػػنلعا  ب ػػػػػنلعا ػػػػػ ل ل
 ألعلتوػػػػػػػػػ  نلع مػػػػػػػػػالعا لػػػػػػػػػػ لل»للتػػػػػػػػػمصلا2970دػػػػػػػػػؽلقػػػػػػػػػ بؾفلعال اػػػػػػػػػنلعا  ب ػػػػػػػػػنلعاقػػػػػػػػػ لق ل

  ػػػػػػ ـل وػػػػػػ لعناقػػػػػػ عقلعاللػػػػػػؼلعادضػػػػػػ تال لوػػػػػػؾنلا ػػػػػػالأليلدقػػػػػػيلنلل5اياقػػػػػػرلحللػػػػػػ اؾلل ل
ل«.عإلت   للؽللالطرلللعاؾلل لل ت   

 السخهد القانهني لمجشين. -1

لؽلـلزل2ندػػػػػػػػر لل25ايل ػػػػػػػػالعا  ػػػػػػػػا ؽلعاى  ػػػػػػػػ لدػػػػػػػػؽلعالدػػػػػػػػؾؽلددػػػػػػػػرق ل ػػػػػػػػمصلعا ػػػػػػػػ ل ل
«ل فلعاومػػػػػ ؽل ا اػػػػػعللو  ػػػػػعلعالدػػػػػؾؽلعااػػػػػال لػػػػػ لر لعادػػػػػ بؾفلشػػػػػر ل فل ؾاػػػػػ ل   ػػػػػ ل»ل مقػػػػػ  ل

 دػػػػ  لعاؾاػػػػ ن ل رػػػػس لعالدػػػػؾؽلرػػػػالعالػػػػ لنػػػػالعإلقثلدػػػػؽل ق قوػػػػ ل ألعلدػػػػ تؾعل رػػػػؾلنػػػػاللظػػػػؽل
ل«.عام   ل  ر   لعال لنالعال   ل

 فلعالدػػػػػؾؽلعااػػػػػال اؾقػػػػػتلت ؾت ػػػػػ لييػػػػػ لاػػػػػ  قلق ػػػػػؾؿل»للدمحم حدقققققشينعاػػػػػ فاؾقللر ل لػػػػػ
ل ل نػػػػػ  لدؾقتػػػػػ لللدػػػػػؽل ػػػػػـؾ نػػػػػللت ػػػػػؾفلايومػػػػػ ؽلف ا  ػػػػػنل إألعل اػػػػػ ل  ػػػػػ لعيا ػػػػػرل عقتػػػػػ لدػػػػػؽل ػػػػػـؾ

ل«. للت ل عاىل ل ألعل ا لد ا لنا  ؿلرس لعاريق نلعام ققنلل ترلقمىال

 نهاية الذخرية القانهنية. 1-1

تما ػػػػػالعاريقػػػػػ نلعاد بؾب ػػػػػنلا ب ػػػػػ فل ؾعقىػػػػػنلعا ػػػػػؾ لااػػػػػ تاللىػػػػػ ر لعاد يػػػػػ  لعارػػػػػرظ نل
)لللترفػػػػػنل لللىػػػػػ لنػػػػػ عللعاػػػػػ  ؾفل يلتم  ػػػػػسل اا عدػػػػػ  لعاارفػػػػػنل إت ػػػػػ  لعاؾنػػػػػ  ل  ػػػػػا ؿليي  ػػػػػ ل

 قػػػػػػػ لبغػػػػػػػؼلعا رػػػػػػػرعل«لل ارػػػػػػػؾعر لعا  ل ػػػػػػػنلدثػػػػػػػالتؾقػػػػػػػتلعااػػػػػػػم   لعالرفػػػػػػػن لعاديػػػػػػػ  ل... اػػػػػػػخل
لت   لعاؾن  ل   ل لؾفلألاػلل ا ول لعا ى  لاساػل)لنول لعاؾن  ا.لل 
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صليػػػػػػػػػ تثػػػػػػػػػؾقل شػػػػػػػػػل ا نلق بؾب ػػػػػػػػػنلتارتػػػػػػػػػ ليي  ػػػػػػػػػ لتغ  ػػػػػػػػػرلنػػػػػػػػػالعا رعفػػػػػػػػػ لعاد بؾب ػػػػػػػػػنلت
 ع شي صلعاس ؽل لؾفلدؾت ؼلغ رلدلد ل رؼلعا  دؾل ؽ.

 : السفقهد.َلال

عا  دػػػػػػػؾللرػػػػػػػؾلعارػػػػػػػيصلعاػػػػػػػسيلغػػػػػػػ  ليػػػػػػػؽلدؾطمػػػػػػػ للل ىػػػػػػػرؼل   تػػػػػػػ لدػػػػػػػؽلد  تػػػػػػػ ل»ل
 وو ػػػػػ ق ل«.لىا ػػػػػر لعادػػػػػ بؾفلد ػػػػػالداػػػػػ لتػػػػػؾنر لشػػػػػر  لدى مػػػػػنل لل ىا ػػػػػرلد دػػػػػؾلل لللللػػػػػؼل ل

 عػػػػػػر لعا  دػػػػػػؾلللل ىػػػػػػرؼلدل بػػػػػػ ل لل   تػػػػػػ ل للد  تػػػػػػ ل رػػػػػػؾلغ ػػػػػػرلعاغ تػػػػػػ ل فلعاغ تػػػػػػ للل
لنػػػػالعايػػػػ قزل لل  ػػػػاظ عل لعق لشػػػػت ب ل م  ػػػػ لد ػػػػ ل  ؾمػػػػ لاػػػػ لدلػػػػال ق دػػػػنل للدػػػػؾطؽلدىيػػػػـؾ

ل اظي لتى  ؽل ف ال مؾ ليم .

ل  ػػػػػػػرؽلعادػػػػػػػ بؾفلعا رب ػػػػػػػال ػػػػػػػ ؽلعاغ تػػػػػػػ ل عا  دػػػػػػػؾلل ػػػػػػػ ؽلعادػػػػػػػ بؾفلعا ظ ػػػػػػػ لنػػػػػػػال ل
عاؾل ػػػػػػػػنلنػػػػػػػػاللعايػػػػػػػػ صلل  ري ػػػػػػػػنل عا  ػػػػػػػػ  ل2957عاقػػػػػػػػ لقلل778عاو عتػػػػػػػػرل)لقػػػػػػػػ بؾفلققػػػػػػػػؼل

 ىػػػػػ لغ ت  ػػػػػ لفػػػػػالشػػػػػيصلتغ ػػػػػ ليػػػػػؽل»لدمػػػػػ لل245عاارػػػػػرلعلعاو عتػػػػػريال  ػػػػػ لتػػػػػمصلعا ػػػػػ ل ل
للللل«.للغ رلدلد لل مؾلدؾطم ل  ليؽلدلال ق دا لدمسل فثرلدؽل قوعلنمؾع ل ف فل ل

لب ارتلدؽلبصلعا  ل :ل

 فلعا رػػػػػػػػرعل  ػػػػػػػػاى العاػػػػػػػػظلحلعاغ تػػػػػػػػ لل فلعاا رقػػػػػػػػنل ػػػػػػػػ ؽلعاغ تػػػػػػػػ ل عا  دػػػػػػػػؾلل)لل-
لتىرل ل ع  ا

لل  ػػػػرؽل ػػػػ ؽل ػػػػ ل لغي ػػػػنلعا ػػػػلؾل عالػػػػ ل لعاى ل ػػػػنللىلػػػػ لدػػػػ ل ى ػػػػاللػػػػ لعا دػػػػ لل-
 تػػػػػ قلعاغ  ػػػػػنللعإلنػػػػػلدالعاػػػػػسيل  ػػػػػرؽل ػػػػػ ؽلرػػػػػس لعالػػػػػ ل لف  ػػػػػ ل اىيػػػػػ لل آلتػػػػػ قلتاظػػػػػرؽل اػػػػػ 

لل ام  نلايرعلظنلعا  م نلل فلل قالعالدؾؽلعا  ا ن 

لندؾ لعاؾل نلعاررظ نلا  لل   لعا     ل-
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عارعلظػػػػػػػػنلعا  م ػػػػػػػػنللدػػػػػػػػؾ لعادػػػػػػػػ بؾفل لل ألعل يػػػػػػػػ ؼللعبلػػػػػػػػلؿلل ارتػػػػػػػػ لييػػػػػػػػ لعا  ػػػػػػػػ  لل-
للل نمنل)ل ن  لد ار نال80عا ا اليي لعاؾن  ل  ل يؾغلعاغ ت ل

 زل للػػػػػ لا ػػػػػ لطيػػػػػ لعاظػػػػػلؽل ألعلترفػػػػػال ػػػػػ  فلدػػػػػؾقل لاي  مػػػػػنللىػػػػػ لعاىػػػػػ  ل فلتاػػػػػ لل-
لللؼلعادض ءلل اظلؽ   ت ؾفلعإلمرعءع ل نرعل غ رلدىد  للى ر ل

 ألعلفػػػػ فلاي  مػػػػنلدػػػػؾقللت ػػػػؾفلعإلمػػػػرعءع لدىدػػػػ  ل وظ صػػػػنل  ػػػػ لتارلػػػػ لنػػػػال ت ػػػػ  لل-
لعا    لتؼلتظي لعاظلؽللللل)ل قوعلنمؾع اللى لعبدظ علع ع  ق.

در يػػػػػنلعا  ػػػػػ  ل عاؾنػػػػػ  للل ػػػػػ لعا  ػػػػػ  لللتػػػػػؾنعل دؾعاػػػػػ ل ل  ػػػػػ لعا دػػػػػ لعإلنػػػػػلدال ػػػػػ ؽل
 لل اػػػػػ لبقػػػػػ   لدػػػػػػؽل يلترفػػػػػنللل  ػػػػػ حلايؾقتػػػػػػنلل عػػػػػس ل اػػػػػ لتغ ػػػػػػرل   تػػػػػ لدػػػػػؽلد  تػػػػػػ ل

ل تث العاؾن  ليؽلطرل لعادض ء.

فػػػػالدػػػػ لل225ل–ل209لىػػػػ لرػػػػسعلعادػػػػ بؾفلمػػػػ ءلقػػػػ بؾفلع نػػػػر ل  ػػػػ لتمػػػػ  ؿلنػػػػالدػػػػؾعل ل
ل اىي لل ا  دؾل.

 ىػػػػػرؼلدل بػػػػػ لللل بػػػػػ لعارػػػػػيصلعاغ تػػػػػ لعاػػػػػسيل»لؾللعا  دػػػػػل209 قػػػػػ ليرنػػػػػالعا ػػػػػ ل ل
عل لللللػػػػػػػؼ  ا ػػػػػػػال قػػػػػػػ قلعاللػػػػػػػؼلل ا دػػػػػػػ ل«لل للتىػػػػػػػرؼل   تػػػػػػػ ل  لدؾتػػػػػػػ ل لل ىا ػػػػػػػرلد دػػػػػػػؾل 

يضػػػػػػعلا ػػػػػػيظنلعاد  ػػػػػػال للػػػػػػؾفلعناقػػػػػػ عقل لػػػػػػؼلت وػػػػػػ لتػػػػػػؾعنرلشػػػػػػر  ل ػػػػػػ لر لعادػػػػػػ بؾف ل
ؽلل224عا دػػػػػ لدػػػػػؽل  ػػػػػ لعاؾقتػػػػػنل  لعام  لػػػػػنلعاى دػػػػػنل  لدػػػػػؽلاػػػػػ لدقػػػػػيلنلط دػػػػػ لاػػػػػمصلعا ػػػػػ ل ل

رػػػػػػػؾلعارػػػػػػػيصلعاػػػػػػػسيلدمىاػػػػػػػ ل»لؽلـل لل بػػػػػػػ لل220 لزلل دػػػػػػػ لعاغ تػػػػػػػ لندػػػػػػػ ليرناػػػػػػػ لعا ػػػػػػػ ل ل
عػػػػػر ؼلقػػػػػ رر لدػػػػػؽلعارمػػػػػؾعل اػػػػػ لدلػػػػػال ق داػػػػػ ل إلعق لشػػػػػت ب ل م  ػػػػػ ل  ل ؾعنػػػػػظنلب ت ػػػػػ لدػػػػػ  ل

ل«.نمنليي ل فل ا   لغ  ل لرسعلنال رقلايغ رل

 الس مب الياني: اآلثا  السبخت ة عن الغيا  لالفقج.

نػػػػػ فلعآلتػػػػػ قلعا ارت ػػػػػنلييػػػػػ لي ػػػػػ ـلل220  دؾلل نػػػػػ لبػػػػػصلعا ػػػػػ ل لل ػػػػػ ل فلعاغ تػػػػػ لفػػػػػ ا
ل را:ل225ل-222ل–ل222عال اا ؽل ع   لتض ما  لعا ؾعلل
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    ػػػػػػنل دػػػػػػؾعؿلعا  دػػػػػػؾلل ييػػػػػػ لعاد  ػػػػػػال فل لقػػػػػػرل دػػػػػػؾعؿلعا  دػػػػػػؾلل لىػػػػػػ ؽل  ػػػػػػ لل-
 بػػػػػ لل225 ق قوػػػػػ ل ا ػػػػػ  رل دؾعاػػػػػ ل ت ػػػػػي ؼلدػػػػػ لعنػػػػػالد لدػػػػػؽلد ػػػػػرعثل  لت ػػػػػرعل تظ ػػػػػ لعا ػػػػػ ل ل

 دػػػػػؾلل للتد ػػػػػؼل دؾعاػػػػػ ل لللىػػػػػ لاػػػػػ  قل لػػػػػؼلل ؾتػػػػػ ل لقػػػػػ قلعاللػػػػػؼللػػػػػ يلفللل ػػػػػؾقثلعا 
عاىدػػػػ ل مػػػػ ءعلييػػػػ لطيػػػػ لعاؾقتػػػػنل  لدػػػػؽلاػػػػ لدقػػػػيلنل  لعام  لػػػػنلعاى دػػػػنل  ػػػػ لتارتػػػػ لعآلتػػػػ قل
ييػػػػػ لاػػػػػ  قلعاللػػػػػؼلل ػػػػػؾ لعا  دػػػػػؾلل اؾنلػػػػػعلترفاػػػػػ ل لىا ػػػػػرلاػػػػػ  قلعاللػػػػػؼلل ػػػػػؾ لعا  دػػػػػؾلل

ل ؽل لزال227ل ث لنلش  ل لعاؾن  للللللل)لـل

ؽل ال إألعليػػػػػػػػ للل59ف  ػػػػػػػػ ل يػػػػػػػػصلن مػػػػػػػػنلعا  دػػػػػػػػؾللناىاػػػػػػػػ ليػػػػػػػػ  لعاؾنػػػػػػػػ  ل)لعا ػػػػػػػػ ل لل-
للللل.1عا  دؾلللى لرسعلعاا قلخل يلا  قلعاللؼلن ب ل  ارمعلد للدالع...لدؽل دؾعا 

 .2مسيدات الذخرية ال زيعية -2

 دقػػػػػػ ل  ػػػػػػ لدػػػػػػ ل   ػػػػػػ لفػػػػػػالشػػػػػػيصليػػػػػػؽلعآلعػػػػػػرلؽلدػػػػػػؽلاػػػػػػ   لتيايػػػػػػتليػػػػػػؽلغ ػػػػػػر ل
ا للل ػػػػػ ل الػػػػػ للدرفػػػػػ  لل ام ػػػػػ نلا  اػػػػػنلدى مػػػػػن ل نػػػػػر ل رػػػػػسعللػػػػػ امغرل اػػػػػ لبرػػػػػ ط ل شيقػػػػػ 

دى مػػػػػػػنل   ضػػػػػػػ لعنػػػػػػػؼل   ػػػػػػػ  ليػػػػػػػؽلغ ػػػػػػػر ل دػػػػػػػؾطؽل  لػػػػػػػؽلعاؾاػػػػػػػؾؿل ا ػػػػػػػ لا ي ط اػػػػػػػ ل رػػػػػػػس ل
عا و ؾيػػػػػػنلدػػػػػػؽلعاقػػػػػػ   لتيىػػػػػػ لل قلف  ػػػػػػرلنػػػػػػالعال ػػػػػػ  لعاد بؾب ػػػػػػنلايرػػػػػػيصلا ػػػػػػ ل ارتػػػػػػ ل

ليم  ل راليي لعااؾعاا:

 الحالة. 2-1

يا ػػػػ قلا ىيػػػػ ل تػػػػ قلق بؾب ػػػػن ل رػػػػسعلرػػػػالدو ػػػػؾعلدػػػػؽلعاقػػػػ   ل ػػػػ عي  لعادػػػػ بؾفلنػػػػالعل
تل  ػػػػ لمم ػػػػ ا ا ل رػػػػسعلدػػػػ ل دقػػػػ للػػػػ لعارػػػػيصلل ام ػػػػ نل اػػػػ لل اػػػػنلدى مػػػػنل)ل ال  ػػػػ لدرفػػػػ 

                                                           
ل.96ي  لعا و  لنيلبا لعا رمعلعا     لصلل-1
ل.7 ش قل ا  لييال    لا احلصلل139دمحملعاقغ رللىيا لصلل-2
ل.307دمحمل   ؽلدمقؾق لعا رمعلعا     لصلل-
 .151ب  ال  رع  ؼلنى  لدرمعلن    لصلل-
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ل ال اػػػػنلعا   نػػػػ نل عال اػػػػنلعاى تي ػػػػنل رػػػػالعبا ػػػػ ءلعارػػػػيصل اػػػػ ل نػػػػر لدى مػػػػنل)تل  ػػػػ لدرفػػػػ  ل
لا.نالع نر ل ا لم ب لعال انلعا  م ن

 الحالة الدياسية: :َلال

ل اػػػػنلدى مػػػػنل للػػػػ للعادػػػػ بؾفلنػػػػالفػػػػالل اػػػػنلعارػػػػر  لعااػػػػالتث ػػػػال  ػػػػ لل يلعبا ػػػػ ء ل اػػػػ 
عاوم ػػػػ نلا نػػػػرعللعاػػػػػس ؽل ما ػػػػ ؾفل ا  ػػػػػ لندػػػػ ل لا ػػػػ لعاوم ػػػػػ نليػػػػؽلطرلػػػػػ لعام ػػػػ ل)مم ػػػػػ نل
   ػػػػػ ل  ل دػػػػػ ل رػػػػػسعلدػػػػػ ل  ػػػػػ  لللػػػػػ لعاػػػػػ  ؽال  لييػػػػػ ل نػػػػػ  لعا ػػػػػ للل) ػػػػػ لعإلقيػػػػػ ؼل  ػػػػػ ل

ػػػػػػ لاوم ػػػػػػ ا   ل)مم ػػػػػػ نلدلا ػػػػػػ نال قػػػػػػ ل ىا ػػػػػػرلعادػػػػػػ بؾفل يلشػػػػػػيصل اػػػػػػ لنػػػػػػال يػػػػػػ لدىػػػػػػ ؽلت لى 
ت ػػػػؾفليػػػػؽلطرلػػػػ لعااوػػػػم لل ػػػػمحلعا  اػػػػنلع مم  ػػػػنلمم ػػػػ ا  لداػػػػ لتػػػػؾعنر للىػػػػضلعارػػػػر  ل

عااوػػػػػػػم لل ػػػػػػػ  لل–عااػػػػػػػال لػػػػػػػ لر لعادػػػػػػػ بؾفل رػػػػػػػالعااوػػػػػػػم لل ػػػػػػػ  لعإلق دػػػػػػػنلا ػػػػػػػ  لدى مػػػػػػػنل
عاػػػػػػػػ  عزللػػػػػػػػ  مم ال لارتػػػػػػػػ ليػػػػػػػػؽلعااوػػػػػػػػم ل تػػػػػػػػ قلق بؾب ػػػػػػػػنل ر  ػػػػػػػػ لدػػػػػػػػ ل اىيػػػػػػػػ للػػػػػػػػ الدؾؽل

عالدػػػػػػػؾؽلدياقػػػػػػػر للىػػػػػػػضلعا  ب ػػػػػػػنال ت دػػػػػػػ لنػػػػػػػالع ع ػػػػػػػرلل عاؾعم ػػػػػػػ  ل عامرػػػػػػػ  ل)لعالدػػػػػػػؾؽل
ليي لعا ؾعطم ؽلل فلع م ب .

 الحالة العا مية :اثاني

لتل   لدرف لعاريصلنال نر لدى منل ق لت ؾفلقرعلنلب  ل  لدق رر .ل

علييػػػػ للـلدرػػػػارؾ لندػػػػ لت ػػػػؾفلقرعلػػػػنللقخاوققققة ندققققب: -  دقػػػػ ل  ػػػػ لعال اػػػػنلعاد ت ػػػػنل مػػػػ ء 
لا.للد  شر ل  لغ رلد  شر ل) ؾعشا

ؽلـلزالل33رػػػػػػػػالقرعلػػػػػػػػنل ػػػػػػػػ ؽلعاؾاػػػػػػػػؾؿل عا ػػػػػػػػر عل)لعا ػػػػػػػػ ل للالقخاوققققققققة الس اشققققققققخة:ل-
عادرعلػػػػػنلعا   شػػػػػر ل»لف اقػػػػػينل ػػػػػ ؽلعاوػػػػػ ل ع  ل عل ػػػػػؽلتىرن ػػػػػ لعا ػػػػػ ل لعا ػػػػػ لدنلعاػػػػػسفرلل ب ػػػػػ ل

لييػػػػػػ لت ي ػػػػػػػالي ػػػػػػؾليل يلقرعلػػػػػػنلعارػػػػػػػيصلرػػػػػػال عاقػػػػػػينل ػػػػػػ ؽلعاؾاػػػػػػػؾؿل عا ػػػػػػر عل تدػػػػػػـؾ
ل.«    ل او  ل
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 دػػػػ لن  اػػػػالرػػػػؾلدػػػػؽلبػػػػ ؿل  لعبلػػػػ قلدمػػػػ لعا ػػػػرعلفػػػػ   لل فػػػػساػلقرع اػػػػ ل دػػػػ ل   ػػػػا
 ع ـلل ام ػػػػػػػ نلال ػػػػػػػؽل  لعا مػػػػػػػا ل عا ػػػػػػػرعلرػػػػػػػؾلدػػػػػػػؽلعبلػػػػػػػ قلدػػػػػػػؽلع اػػػػػػػالفػػػػػػػ   ل عا مػػػػػػػال

ل.1ل ام  نلا  ل  لع ـ

 اػػػػال ع ػػػػ لل فل فلل:لرػػػػالعارعلظػػػػنلدػػػػ ل ػػػػ ؽل شػػػػي صل و ى ػػػػؼ2قخاوققققة الحهاشققققي -
 لع عػػػػػؾعؿ لع عػػػػػال عا ػػػػػ ل لػػػػػؾفل  ػػػػػ رؼلنريػػػػػ لا عػػػػػرلدثػػػػػالعايػػػػػ ل  لعاى ػػػػػ   لع ي ػػػػػ ـ

دػػػػػعلنػػػػػر ي ؼ ل لرعيػػػػػالنػػػػػالترت ػػػػػ للقمػػػػػنلعادرعلػػػػػنلعا   شػػػػػر لعيا ػػػػػ قلفػػػػػالنػػػػػرعليمػػػػػ لعاقػػػػػىؾلل
ا اػػػػال يمػػػػ لترت ػػػػ لعالؾعشػػػػالتىػػػػ لعاػػػػ قم  لاػػػػىؾللدػػػػؽلبػػػػؾعلعا ػػػػرعل اػػػػالدرػػػػارؾلتػػػػؼل

ل لي علع االعا رارؾل ىا رللقمن. ب  ل لدم ل ا لعا رعلعآلعرل فالنرعلن 

رػػػػػػالعادرعلػػػػػػنلعااػػػػػػالتو ػػػػػػعل ػػػػػػ ؽلعاػػػػػػ  زل  نػػػػػػر لن ماػػػػػػ ل وػػػػػػ ؽل للقخاوققققققة السرققققققاهخة: -
عا  مػػػػػػنل  نػػػػػػر لن م ػػػػػػ ل تل ػػػػػػ للقمػػػػػػنلعادرعلػػػػػػنلرمػػػػػػ لييػػػػػػ ل نػػػػػػ  ل فل لػػػػػػؾفلايػػػػػػ  زلب ػػػػػػ ل

للقمنلعادرعلنلا  ما .

نػػػػ  لعاػػػػ  زلقرل ػػػػ لل ا قػػػػ رر لدػػػػؽلعا قمػػػػنلع  اػػػػ لاي  مػػػػنل بػػػػ لقرلػػػػ لل ام ػػػػ نلل مػػػػ ل
لللدؽلعا قمنلع  ا .

ؽلعا قمػػػػنلعاث ب ػػػػنل بػػػػ لشػػػػد  لعا  مػػػػنلقرلػػػػ لا ػػػػ لدػػػػؽل شػػػػد  لعا  مػػػػنلقرلػػػػ لايػػػػ  زلدػػػػ
لعا قمنلعاث ب نل)لقرعلنلب  ا.

لحدا  الج جات:*ل

ل ىا رلفالنرعللقمنليم لعاقىؾللا اا.لالقخاوة الس اشخة:ل-

                                                           
ل.92ييال    لا اح لعا رمعلعا     لصلل-1
ل.182    لعر   لعا رمعلعا     لصلل-
 شػػي صل و ى ػػؼل اػػال ع ػػ لل فل فل لػػؾفل  ػػ رؼلنريػػ  ل قرعلػػنلعالؾعشػػالرػػالعارعلظػػنلدػػ ل ػػ ؽ»ل)لؽلـلزالل33عا ػػ ل لل-2

  «.ا عر
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نػػػػ ل ؽلنػػػػالعا قمػػػػنلع  اػػػػ ل ع ػػػػؽلعل ػػػػؽلنػػػػالعا قمػػػػنلعاث ب ػػػػنلن ػػػػ ؽلعل ػػػػؽل    ػػػػ للقمػػػػنل
لؽ.ل و ؽلع  ل عاو للقمنلعا و ؾعللقما 

اػػػػىؾللدػػػػؽلعا ػػػػرعلا اػػػػالعا رػػػػارؾل ىا ػػػػرللقمػػػػنلنػػػػ   لنػػػػالعا قمػػػػنللالحهاشققققي:*ل
عاث ب ػػػػػػػػنلل ام ػػػػػػػػ نل عاػػػػػػػػ ل فلع اػػػػػػػػالعا رػػػػػػػػارؾل  م  ػػػػػػػػ لرػػػػػػػػؾلع  ل أللعاقػػػػػػػػينل ػػػػػػػػ ؽلع  ل
 ع اػػػػػػػػالعا رػػػػػػػػارؾل)لع  اللقمػػػػػػػػنل وػػػػػػػػ ؽلع اػػػػػػػػالعا رػػػػػػػػارؾل ع عػػػػػػػػاللقمػػػػػػػػنلعا و ػػػػػػػػؾعل

 اػػػػػ ل فلع اػػػػػالعا رػػػػػارؾل  م  ػػػػػ لرػػػػػؾل ع ػػػػػؽلع  لنػػػػػالعا قمػػػػػنلعاث اثػػػػػنلل ام ػػػػػ نلاى للقماػػػػ ؽ
لعاو .

)ل عاػػػػػػػ اللع اػػػػػػػالعا رػػػػػػػارؾللقمػػػػػػػنل)لعاوػػػػػػػ ال دػػػػػػػؽلع اػػػػػػػالعا رػػػػػػػارؾل اػػػػػػػ لع  ل-
للللل.1 دؽلع  لل م للقمنلعا و ؾعلتلثللقم  

لتتترلعادرعلنليي لعالدؾؽلعااال لا    لعاريصل:لآثا  القخاوة:*ل

لدم  لعا  رعثلن  ق ق ل اؾعقتؾفل  م ؼ ل-

ىؾلضػػػػػػ  لعا  ا ػػػػػػنلل دلػػػػػػ فلع قػػػػػػ ق لعا ظ ا ػػػػػػنللػػػػػػ ااىؾلضل ألعلالػػػػػػ ل ػػػػػػرقلدػػػػػػؽلعاال-
لل ؾقت ؼ 

لعاؾل ن:لع اال  اظ عل لت لعا رعل)ي  ؼلع ري ن لب قصلع ري نا ل-

عام دػػػػػن:لع اػػػػػؾؿلديػػػػػ د ؽلل ام دػػػػػنلييػػػػػ لعا ػػػػػر عل)لعاػػػػػ  زلييػػػػػ لعا  مػػػػػنليمػػػػػ لتػػػػػؾعنرلل-
ل  ن   لعام دنا

ل لعءلعار  ل  ل-

                                                           
ترت ػػ للقمػػنلعادرعلػػنلعا   شػػر لعيا ػػ قلفػػالنػػرعللقمػػنليمػػ لعاقػػىؾللا اػػالد يػػ علرػػسعلل رعيػػالنػػا»لؽلـلزلل34عا ػػ ل لل-1

ع اال يم لترت  للقمنلعالؾعشالتى لعا قم  لاىؾلعلدؽلعا رعلا االعا رارؾلتؼلب  للدم ل ا لعا رعلعآلعػرل فػالنػرعل
لن   لي علع االعا رارؾل ىم رللقمن.

ل«.لا رل ق ق ل   لعا  م ؽلنالب  لعادرعلنل عا قمنلل ام  نل ا لعا  زلعآلعرللل ى»لدؽلب  لعاد بؾفلتمصلل35عا  ل لل-
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ل 1اللقم  لدى منادؾعبعلعا  عزل)لنل-

.ل- للي ـلال  نلعاد  الايمغرلنالعا يؾ ل ألعلف فلقرل  ل   لعايقـؾ

 الحالة الجيشية :اثالي

عبا ػػػػػ ءلعارػػػػػيصلاػػػػػ  ؽلدىػػػػػ ؽلد ػػػػػ ل ل ػػػػػ  لدرفػػػػػ  علق بؾب  ػػػػػ ل يػػػػػؾؿلاػػػػػ لعاا اػػػػػعلللدػػػػػؾؽل
لدى منلدثا:ل

عاػػػػػػػػػ  زلعا  ػػػػػػػػػيؼل لػػػػػػػػػ لاػػػػػػػػػ لتظي ػػػػػػػػػ لن ماػػػػػػػػػ ل ت ل   ػػػػػػػػػ ل للػػػػػػػػػ لاػػػػػػػػػ لعاو ػػػػػػػػػعل ػػػػػػػػػ ؽلل-
لإلب  ؽليي لن ما  لعا  ر لليلؼلعا  زلعاغ رلد يؼ عا  م   لع

لللتؾعقثل  ؽلد يؼل غ رلد يؼ ل-

دػػػػػػػػػػؽل دػػػػػػػػػػ لتىػػػػػػػػػػ للعا  مػػػػػػػػػػ  ل للعاظػػػػػػػػػػلؽ ل للعاػػػػػػػػػػ  عزلغ ػػػػػػػػػػرلل  عا  ػػػػػػػػػػ لالاػػػػػػػػػػل-
لعا   ل نل...ل اخ.

 االسم. 2-2

ل فل لػػػػػػؾفلا ػػػػػػالشػػػػػػيصلعنػػػػػػؼل رػػػػػػؾلعاؾنػػػػػػ ينلعااػػػػػػالت  ػػػػػػ لعارػػػػػػيصليػػػػػػؽلغ ػػػػػػر ل ليػػػػػػـ 
 وػػػػ ل فل لػػػػؾفلا ػػػػالشػػػػيصلادػػػػ ل عنػػػػؼلنػػػػ فثرل»لصلييػػػػ لالتػػػػم28 ادػػػػ لنػػػػ فثرل)عا ػػػػ ل ل

 ادػػػػػ لعارػػػػػيصل يلػػػػػ ل  لل  ل وػػػػػ ل فلت ػػػػػؾفلع نػػػػػ  ءلم عترلػػػػػنل قػػػػػ لت ػػػػػؾفلعػػػػػلؼلألاػػػػػػل
 علنػػػػؼلرػػػػؾلعاا ػػػػ  نلعااػػػػالتظيػػػػ ل«لل ام ػػػػ نلا ط ػػػػ ؿلعا ؾاػػػػؾل ؽلدػػػػؽل  ػػػػؾلؽلغ ػػػػرلد ػػػػي  ؽل

ل.2يي لعاريصلااى  م ل  ؽل قرعب لتى  م لع ا 

ل لا ؾفلعلنؼلدؽ:

ل  لعايد لاا    لعاريصليؽلل قال نرعللعا وا ع.لالعا مي: االسم*ل

                                                           
 .94 ل ش قل ا   لييال    لا اح لصل542صللعا رمعلعا     لدقظ  لعاو  ؿ لب  ال  رع  ؼلنى  ل-1

ل.102دمحمل  م ؽ لع شي صل ع دؾعؿلنالعاد بؾفلعا  بالعاو عتريل عاد بؾفلعا د قف لصلل-2
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لاا    لعاريصليؽلغ ر لدؽل نرعللع نر لعاا لعلا  .لاالسم الذخري:*ل

لف  لتؾم لاؾقل عر لالنؼلرا:

:ل ل ػػػػػاى الإلع ػػػػػ ءلعلنػػػػػؼلعالق دػػػػػال للػػػػػؾفلنػػػػػالدوػػػػػ ؿلعا ػػػػػؽ لاالسقققققم السدقققققبعا *ل
لن.ع ل ل لل  لؽلعناى  ا لنالعاؾت ت لعارن  

  ػػػػعلعامػػػػ  ل عنػػػػؼلعارػػػػ ر لمػػػػ  رلل ال   ػػػػنل رػػػػؾلعلنػػػػؼلرػػػػؾلدػػػػؽللاسققققم الذققققهخة:*ل
 لل  لػػػػػػػؽلعليا ػػػػػػ لليي ػػػػػػػ لنػػػػػػػالعاػػػػػػسيلعشػػػػػػػا رلاػػػػػػػ لعارػػػػػػيصل رػػػػػػػؾلغ ػػػػػػػرلعنػػػػػػ  لعالق دػػػػػػػال

لعاؾت ت لعارن  نل إفلتؼل لقعم لنالعاؾت ت ل و ل فل ا علللي نلعا  يؾ.

 ل  ػػػػ لاػػػػ لتو قتػػػػ ل:ل رػػػػؾلعنػػػػاي عـلعااػػػػ مرللنػػػػؼل عػػػػرل  ػػػػ ق لتلاالسققققم البجققققا   *ل
دػػػػػؽلعادػػػػػ بؾفلعا ػػػػػػ بالل78دليػػػػػ لعااوػػػػػ قيل رػػػػػؾل ػػػػػ لدػػػػػ االق  ػػػػػػالاياقػػػػػرؼلف ػػػػػ ل)لعا ػػػػػ ل ل

لعااو قيا.

 للػػػػؾفلادػػػػ لعارػػػػيصلرػػػػؾلب ػػػػ لادػػػػ لعاى تيػػػػنلعااػػػػالتما ػػػػال ا  ػػػػ ليػػػػؽلطرلػػػػ لعام ػػػػ ل
دػػػػػػػؽلقػػػػػػػ بؾفلع نػػػػػػػر لعاو عتػػػػػػػريالل46ل-40)لعا ػػػػػػػ ل لل عا  مػػػػػػػنلػػػػػػػ ا  عزلعاقػػػػػػػل حل وػػػػػػػ إلقرعقل

ل    لن ب ل  عسلاق  لط د ل  ل ـلعاد بؾفلعا  بالعاو عتري.لن ألعلت الب  لعاؾا 

 : اكبدا  االسم العا مي وقخا  إدا  .َلال

عا اضػػػػػػػ ؽلت نػػػػػػػ  لعال اػػػػػػػنلل2966 فاػػػػػػػؾورلل24عا ػػػػػػػتق لنػػػػػػػالل307ل–ل66 دػػػػػػػرلققػػػػػػػؼل
نػػػػال  اػػػػنلقنػػػػضل  لعدامػػػػ علدػػػػؽلق ػػػػال شػػػػي صلعاى تيػػػػنل»لدمػػػػ لتػػػػمصللللل5عا  ب ػػػػنلعا ػػػػ ل ل

يدػػػػػػػ لعاىػػػػػػػ تيالف يػػػػػػػؾؿلادػػػػػػػ ليػػػػػػػ تيالتيد ت ػػػػػػػ لدػػػػػػػؽلق ػػػػػػػالدمػػػػػػػ   لعا ظيػػػػػػػؾ لدػػػػػػػم ؼلتى ػػػػػػػ ؽلعا
ل«.ل ال انلعا  ب نل

رػػػػػسعلف  ػػػػػ ل يػػػػػصلعا اػػػػػرع لدػػػػػ للىػػػػػ لعلنػػػػػادلؿل دػػػػػ لليقػػػػػؾصل قامػػػػػ لعالػػػػػ االف لػػػػػؾفل
عفا ػػػػػػػ  لعايدػػػػػػػ ليػػػػػػػؽلطرلػػػػػػػ لعادػػػػػػػرعقلعإللعقيلا ط ػػػػػػػ ؿلعا ؾاػػػػػػػؾل ؽلدػػػػػػػؽل  ػػػػػػػؾلؽلدو ػػػػػػػؾا ؽل
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فل ػػػػػ ل لعال اػػػػػنلعا  ب ػػػػػنلرػػػػػؾل ل»لتػػػػػمصلادػػػػػؽلقػػػػػ بؾفلعال اػػػػػنلعا  ب ػػػػػنل4ندػػػػػر لل64)عا ػػػػػ ل ل
 لىػػػػػػػػ ؽلاظ ػػػػػػػػالدو ؾيػػػػػػػػنل نػػػػػػػػ  ءل ايػػػػػػػػسل  ػػػػػػػػ ر لفيدػػػػػػػػ لعاػػػػػػػػسيل ىظػػػػػػػػالا ػػػػػػػػتلءلع نػػػػػػػػ  ءل

ل«.ي تيا

ل عفا   لعايد للدرعقل لعقيل مرعءلدتقال   ؿل ث ؾ لعام  .

 : اكبدا  المقب وحكم قزا ي.ثانيا

ن رع ػػػػػػػرلل20عاقػػػػػػػ لقلنػػػػػػػالل76/07 لػػػػػػػؾفليػػػػػػػؽلطرلػػػػػػػ ل لػػػػػػػؼلقضػػػػػػػ تال)ل دػػػػػػػرلققػػػػػػػؼل
دمػػػػػػ لل2 عا ػػػػػػ قلادػػػػػػ لا نػػػػػػرعللعاػػػػػػس ؽلاػػػػػػ  لاػػػػػػ   ؼلادػػػػػػ ليػػػػػػ تياالعا ػػػػػػ ل لعايػػػػػػ صللل2976
ل.للل1«فالشيصلم عتريلعاوم  نلا لعال لنالاد لي تيال»لتمصل

»لؽلـلزللIIندػػػػػػػػػر لل25 تػػػػػػػػػمصليي  ػػػػػػػػػ لعا ػػػػػػػػػ ل للاخبيقققققققققا  االسقققققققققم الذخرقققققققققي:*ل
لع ن  ءلت ؾفلم عترلنل دؽلععا  قلع  ؾلؽ ل

ل لدمػػػػػػػ نالاػػػػػػػػ لع لعاى دػػػػػػػػن لت مػػػػػػػعلع نػػػػػػػػ  ءلغ ػػػػػػػػرلديققػػػػػػػنلالنػػػػػػػػاى  ؿل)لشػػػػػػػػ ألل-
للل«.ع ارعـلعا  ؽلعإلنلداال

دػػػػػؽلقػػػػػ بؾفلعال اػػػػػنلعا  ب ػػػػػنلل57 يضػػػػػعلاػػػػػمصلعا ػػػػػ ل للتغييقققققخ االسقققققم الذخرقققققي:*ل
لل ػػػػػػػ ل وػػػػػػػؾنلتىػػػػػػػ  الع نػػػػػػػ  ءلنػػػػػػػال تػػػػػػػ ت لعال اػػػػػػػنلعا  ب ػػػػػػػنلا قػػػػػػػيلنلدرػػػػػػػر ينل للػػػػػػػؾفل

لألاػ:

ل اد  ؼلطي لاؾف العا  انل رسعل ل ي لارت  لعا لل ن ل-

لصلق ارليؽلطرل لعا  ثالعارريا. ألعلف فلعاريل-

  ػػػػػاظ عل يلشػػػػػيصلتغ  ػػػػػرلاق ػػػػػ ل ا ػػػػػؽلعادػػػػػ بؾفل  ػػػػػعل مػػػػػرعءع لتغييقققققخ المققققققب: *ل
لدىد  لا ؽل رل لألاػل دم  :

                                                           
ل.101/102/103/104و  لنيلبا لعا رمعلعا     لصلي  لعا ل-1
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لرػػػػػسعلع ع ػػػػػرل ا ي ػػػػػ ل للل ػػػػػ ل دػػػػػ ـلعاظيػػػػػ ل اػػػػػ ل نلػػػػػرلعاىػػػػػ ؿل لدػػػػػـؾ  لػػػػػ للل رنػػػػػـؾ
 دؾعنبػػػػػنل ػػػػػ لاػػػػػ   لعاظيػػػػػ للػػػػػ مرعءلتلد ػػػػػ ل ل عام تػػػػػ لعاىػػػػػ ـلايػػػػػ عتر لعادضػػػػػ ت نلعااػػػػػال ؾمػػػػػ

شػػػػ رلدػػػػؽلتػػػػ قلخلعامرػػػػرلا ػػػػؽل رلػػػػ لعلياػػػػرعضل ل6ل ػػػػ لعا ػػػػ  لت مرػػػػرلعاظيػػػػ لا يػػػػلـ ل ل
ييػػػػػ لرػػػػػسعلعااغ  ػػػػػرلا ػػػػػاؼللىػػػػػ لألاػػػػػػلعاالد ػػػػػ لعام ػػػػػ تا ل دػػػػػ ـلرػػػػػسعلع ع ػػػػػرلدػػػػػؽلطػػػػػرؼل نلػػػػػرل

لد ثي ؽليؽل نلرلعا ععي ن....للعاى ؿلايومنلدا ؾبنلدؽلد ثي ؽليؽل نلرلعاى ؿ 

ل مرػػػػرلنػػػػالعاورلػػػػ  لعارنػػػػ  نلنػػػػ فلاػػػػؼل وػػػػ ل يلعياػػػػرعضل غ ػػػػرلعاي دػػػػ لل ؾمػػػػ لدرنػػػػـؾ
لف  لتقلحلعاؾت ت لنالعال انلعا  ب ن.

 الحساية القانهنية لالسم.*ل

 ا اػػػػعلعلنػػػػؼللل   ػػػػنلق بؾب ػػػػنلنػػػػال  اػػػػنلعبالػػػػ ؿلعاغ ػػػػرلعنػػػػؼلشػػػػيصلل فل ػػػػ ل رػػػػسعل
ا ػػػػػػالدػػػػػػؽلب نيػػػػػػ لنػػػػػػالعنػػػػػػاى  ؿلعنػػػػػػ  لل فلد ػػػػػػرق ل»لؽلـلزل مقػػػػػػ  :لل47ت  مػػػػػػ لعا ػػػػػػ ل ل

عنػػػػ  ل فل ظيػػػػ ل قػػػػتلعلياػػػػ عءل عااىػػػػؾلضلي ػػػػ ل لػػػػؾفلقػػػػ لالدػػػػ لدػػػػؽل دػػػػؽلعبالػػػػالعاغ ػػػػرل
ل.1« رق

:ل ػػػػر لعا د ػػػػ ءل فلعاظ  ىػػػػنلعاد بؾب ػػػػنلالنػػػػؼلللتىػػػػ ل فلال زيعققققة القانهنيققققة لالسققققم*ل
ت ػػػػؾفلبغػػػػ ـل لعقيلاي ػػػػؾا  لعا ػػػػ بال عاػػػػ ىضلعآلعػػػػرل ػػػػرع ل ػػػػ لدىمػػػػؾيل طػػػػرؼل عػػػػرل ػػػػر ل

بؾفللل ػػػػ ل ػػػػ عالنػػػػالبغػػػػ ـلف ػػػػ ل ػػػػ ل  عمػػػػ ل رػػػػؾلنػػػػال ق دػػػػنلع دػػػػرل ا عدػػػػال ػػػػمصلعادػػػػ 
عالػػػػػػ لعا ػػػػػػ بالندؾعيػػػػػػ  ل دػػػػػػر ل مىػػػػػػ ـلن  ػػػػػػ ليمقػػػػػػرلعااقػػػػػػرؼل ل اػػػػػػ نلل اث ػػػػػػ  ل لل  ػػػػػػريل

للل.2يي  لعااد لـل لل  د لاى ـلعلناى  ؿ

                                                           
ل و ل فل لؾفلا الشيصلاد ل عنؼلن فثرل اد لعاريصل يل ل  لل ل»لؽلـلزلل25عا  ل لل-1

ل«.ل و ل فلت ؾفلع ن  ءلم عترلنل ق لت ؾفلعلؼلألاػلل ام  نلا ط  ؿلعا ؾاؾل ؽلدؽل  ؾلؽلغ رلد ي  ؽل
ل.97/98لييال    لا اح لعا رمعلعا     لصل-2
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 .1األهمية -3

:لرػػػػػػػػػالعاد  ي ػػػػػػػػػنل  لعاقػػػػػػػػػل  نللفا ػػػػػػػػػ  لعالدػػػػػػػػػؾؽل عاال ػػػػػػػػػالَهميقققققققققة الهجقققققققققه *ل
لل لاا عـ.

ل  ي ػػػػػػػػ ؿل عااقػػػػػػػػرن  لعاد بؾب ػػػػػػػػنل  لل:لاػػػػػػػػل  نلعارػػػػػػػػيصلايق ػػػػػػػػ ـَهميققققققققة األداع*ل
قػػػػػ ق لعارػػػػػيصليػػػػػؽلعااى  ػػػػػرليػػػػػؽل قعلتػػػػػ لييػػػػػ لعااقػػػػػرن  لعاد بؾب ػػػػػنلال ػػػػػ  لب  ػػػػػ ليػػػػػؽل

لطرل :

ل قعل ل ع   لدم رل ل)لعاؾا ن لعا  نا 

ل قعلت ؽل)لعا  ع لعإل و قا.

  لػػػػػػ ـلع ري ػػػػػػنل اػػػػػػ لقػػػػػػ بؾفلل44 قػػػػػػ ل  ػػػػػػ ؿلعادػػػػػػ بؾفلعا ػػػػػػ بالعاو عتػػػػػػريلنػػػػػػالعا ػػػػػػ ل ل
لع نر .

 رػػػػػػالدر يػػػػػػنلعال ػػػػػػال لا اػػػػػػعلن  ػػػػػػ لعارػػػػػػيصلل ري ػػػػػػنل مػػػػػػؾ للحمققققققة األللقققققق :السخ ل-
ب ققػػػػػنل بػػػػػػ لغ ػػػػػػرلاػػػػػػ احلاال ػػػػػالعلاا عدػػػػػػ  ل غ ػػػػػػرلاػػػػػػ احلا  ػػػػػ لعالدػػػػػػؾؽل تث ػػػػػػالاػػػػػػ ل

لدؽلق بؾفلع نر ا.لل287شر ل فل ؾا ل    ل)لعا  ل ل

تث ػػػػػػػػػاللىػػػػػػػػػ ل للتػػػػػػػػػ ل   ػػػػػػػػػ ل  ػػػػػػػػػ ل  ػػػػػػػػػاظ عللىػػػػػػػػػ ر لتل ػػػػػػػػػاللالسخحمقققققققققة اليانيقققققققققة:ل-
لعالدؾؽل للد لدمى لعاد بؾف.علاا عد  ل عفا   ل

ل-88:ل ت اػػػػػػػرضل ري ػػػػػػػنل مػػػػػػػؾ ل عاىلػػػػػػػ لغ ػػػػػػػرلاػػػػػػػل حل)لعا ػػػػػػػ ل لَهميقققققققة األداع*ل
لؽل ا.ل85ل-83

ل  فلتقػػػػػرن  لف دػػػػػالع ري ػػػػػنلتىػػػػػ لاػػػػػل لنل بػػػػػ قصلع ري ػػػػػنلق  يػػػػػنلا لظػػػػػ ؿل دىػػػػػ ـ 
لع ري نلتقرن ت لل طينللظلفلدظي .

                                                           
ل د للى ر .ل86دمحمل  م ؽ لعا رمعلعا   ؽ لصلل-1
  د للى ر .ل130ي  لعا و  لنيلبا لعا رمعلعا     لصلل-
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ل ت رل ري نلع لعءلل ا رع العاا ا ن:

لدر ينلعاوم ؽلا  لا ل ري نل لعء.للللل :السخحمة األل ل-

اػػػػػ لل23در يػػػػػنلعاقػػػػػ الغ ػػػػػرلعا   ػػػػػ ل رػػػػػالدػػػػػؽلعاػػػػػؾلل ل اػػػػػ للالسخحمقققققة اليانيقققققة:ل-
ل ري نلدمى دن.

 رػػػػػػػؾلنػػػػػػػؽلعارشػػػػػػػ لل29ل–ل23در يػػػػػػػنلعاقػػػػػػػ العا   ػػػػػػػ لدػػػػػػػؽللالسخحمقققققققة الياليقققققققة:ل-
 ت ػػػػػػؾفل ري ػػػػػػنلق  يػػػػػػنلا لظػػػػػػ ؿل ت   رػػػػػػ لدػػػػػػؽلعػػػػػػلؿلتقػػػػػػرن ت لنػػػػػػ فلف بػػػػػػالتػػػػػػ عال ػػػػػػ ؽل

  لعاضػػػػػ ق ل ػػػػرقعلدلضػػػػػ لن ب ػػػػ لت ػػػػػؾفلل طيػػػػن ل دػػػػػ لعااقػػػػرن  لعاػػػػػ عتر ل ػػػػ ؽلعام ػػػػػعلعااقػػػػرن
عااد  رلػػػػػػػػنلايد  ػػػػػػػػال ييػػػػػػػ لعاىلػػػػػػػػ لعااقػػػػػػػػرن  لعام نىػػػػػػػػنلب ىػػػػػػػػ لل ػػػػػػػػيظني عاضػػػػػػػرقلنااػػػػػػػػرؾلا

للللن ب  لم ت  .لدلض 

در يػػػػػػػػنلعاا   ػػػػػػػػ ل رػػػػػػػػالدر يػػػػػػػػنل يػػػػػػػػؾغلنػػػػػػػػؽلعارشػػػػػػػػ ل ت ػػػػػػػػؾفللالسخحمققققققققة الخاوعققققققققة:ل-
ل  ق .لعااقرن  لال لنلنؾعءل ف بالب نىنل  

ػػػػػ للدػػػػػؾع لعاىدي ػػػػػنل غ ػػػػػرلدلوػػػػػؾنليي ػػػػػ ل اػػػػػ حلل29دػػػػػؽل يػػػػػ لنػػػػػؽلل- نػػػػػمنلف ديػػػػػنلدا اى 
ل رللاياقرؼ.

 .1عها ض األهمية 3-1

ل:لدرضل ق  لعاىدالف  د  لت     لنلل  عسلل قؾعا ل  نى ا .لالجشهن  -

بدقػػػػػػػ فلعاىدػػػػػػػال ععالاػػػػػػػ ل وىػػػػػػػالعارػػػػػػػيصلقي ػػػػػػػالعا  ػػػػػػػؼلل فل فل قػػػػػػػاللالعبقققققققه: -
ل ا لدرت نلعاومؾف.

لاومؾفل عاىا لفلر  لي  ؼلع ري ن.ع

للل لو ليي  ؼلاللؼلعا لل ن.

                                                           
ل د للى ر .ل156ب  ال  رع  ؼلنى ل ر  ـلدمحملدل ؾللنررعف لعا رمعلعا     لصلل-1
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دؾ ػػػػػػى لييػػػػػ لغ ػػػػػػرلدداضػػػػػػ للررػػػػػػؾلدػػػػػػؽل  ػػػػػسقلعا ػػػػػػ ؿل ل ػػػػػ ل لنػػػػػػالغ ػػػػػلالدقققققفه: -
لعاىدال عاررعل)لعا   اغنل عإلنرع ل/لعاير زليؽلعا  اؾؼا.

لل ل ػػػػػػػؽلعاا   ػػػػػػػ ل ػػػػػػػ ؽلعاػػػػػػػرعلحل عاي نػػػػػػػرلدػػػػػػػؽلعااقػػػػػػػرن  ل للاػػػػػػػ زلل ل الغفمقققققققة: -
لعاد بؾفل عال لدؽلتقرن ت . ا ل    نلدؽل

 مهان  األهمية. 3-2

 رػػػػػؾلدػػػػػ بعلدػػػػػ ليل يلدػػػػػ لاػػػػػ  لاػػػػػ لدلػػػػػال ق دػػػػػنل  لدػػػػػؾطؽلف ىػػػػػ ؽلاػػػػػ للالغيقققققا : ال
ل ف ال ألعلاؼل ارؾل ف ال تما الد  ا للىؾل لعاغ ت .

قػػػػػ لتداػػػػػرفلعاىدؾوػػػػػنلعاوم ت ػػػػػنللىدؾوػػػػػنلت و ػػػػػنلتا ثػػػػػالنػػػػػاللالحكقققققم وعقهبقققققة جشا يقققققة: ال
قصل  ب ػػػػػػػػنل عا   نػػػػػػػػ نل و ااػػػػػػػػ اال قػػػػػػػػ حلعارػػػػػػػػيصلبػػػػػػػػعالردػػػػػػػػ فلدػػػػػػػػؽللىػػػػػػػػضلعالدػػػػػػػػؾؽلعا 

لع ري ن.

:لقػػػػػ ل قػػػػػ  لعارػػػػػيصللى رػػػػػنلم ػػػػػ  نلدثػػػػػالالسقققققان  ال زيعقققققي َل الجدقققققسانيمػػػػػػػال
ل ارلع يض ءلد ؽل  مى لدؽلد  قننلد  د لاسعل ى ؽلا ل االنالت ل نلد  د .

 .1السهطن -4

لػػػػ للرػػػػؾل  ػػػػ لد  ػػػػ ع لعاريقػػػػ نلعاد بؾب ػػػػنل رػػػػؾلعا لػػػػ فلعاػػػػسيل لػػػػؾفلايرػػػػيصلاػػػػين
علف ػػػػػػ للقػػػػػػ نللعت ػػػػػػنل ل ػػػػػػ ل اػػػػػػسعلتؾمػػػػػػ ل ا ػػػػػػ لعاا ي غػػػػػػ  لعادضػػػػػػ ت نل لل ػػػػػػ ل ىا ػػػػػػرلدؾمػػػػػػؾل 

ل واى  رل عرلعا ؾطؽلرؾلددرلعاريصلدؽل م نلعامغرلعاد بؾب ن.

                                                           
لعاد بؾب ن لعا رمعلعا     لصلل-1 ل د للى ر .ل173ي  لعاد لقلعا  ق لعا  عالا قعننلعاىيـؾ
ل د للى ر .ل109ي  لعا و  لنيلبا لعا رمعلعا     لصلل-
  د للى ر .ل134دمحمل  م ؽ لعا رمعلعا     لصلل-
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 َنها  السهطن. 4-1

رػػػػػؾلعا لػػػػػ فلعاػػػػػسيلتػػػػػ  قلف ػػػػػ لعتقػػػػػ ل لعارػػػػػيصلنػػػػػالف نػػػػػنلالسقققققهطن العقققققام:  -2
لي ل   ل  لدؾطم  لق بؾب   .ل دؾق ل دى دلت لعاد بؾب نل ق ل لؾفلدؾطم  

دػػػػػػػؾطؽلفػػػػػػػال»لؽلـلزلييػػػػػػػ لدػػػػػػػ ل يػػػػػػػا:لل36بقػػػػػػػالعا ػػػػػػػ ل للالسقققققققهطن العقققققققاد : ال
م عتػػػػريلرػػػػؾلعا لػػػػالعاػػػػسيل ؾمػػػػ لف ػػػػ لنػػػػلم  لعارت  ػػػػا ل يمػػػػ ليػػػػ ـل مػػػػؾللنػػػػلؽل لػػػػالدليػػػػ ل
دلػػػػػ فلعإلق دػػػػػنلعاىػػػػػ ليل  نػػػػػ  لألاػػػػػػل فلعإلق دػػػػػنلعالق ق ػػػػػنل علنػػػػػادرعقلر ػػػػػ لع نػػػػػ  لعاػػػػػسيل

ؾطؽلن وػػػػػرللعااؾعمػػػػػ لنػػػػػالدلػػػػػ فلدػػػػػ ل  لعا ػػػػػلؽلف ػػػػػ لدتقا ػػػػػ للل وىػػػػػالتم مػػػػاليي ػػػػػ لن ػػػػػر لعا ػػػػػ
رػػػػؾلدمػػػػ  لعااػػػػؾطؽل اػػػػساػلن مػػػػ ؾليمقػػػػرعفلدمػػػػ لدػػػػؾطؽل فلعلنػػػػادرعقل عإلق دػػػػنلعا  ػػػػا ر ل

يمقػػػػػػػرلدػػػػػػػ ليل رػػػػػػػؾلعإلق دػػػػػػػنلعا ىي ػػػػػػػنل يمقػػػػػػػرلدىمػػػػػػػؾيل رػػػػػػػؾلب ػػػػػػػنلعلنػػػػػػػادرعقلنػػػػػػػالألاػػػػػػػػل
فلف ػػػػػػؽل اػػػػػػ  زلعا لػػػػػػ فل واػػػػػػؾعنرلعاىمقػػػػػػرلؽل الػػػػػػ للعا ػػػػػػؾطؽل قػػػػػػ ل لػػػػػػؾفلايرػػػػػػيصلدؾطمػػػػػػ 

دػػػػؽلعدػػػػر ت ؽل  ػػػػ عر  لنػػػػالعارلػػػػ ل  عػػػػر لنػػػػالعا   مػػػػنل فػػػػسعلعا رػػػػرل فلعاػػػػس ؽلللي ػػػػالا ػػػػؼل
للللل«.عاامدالنللدؾطؽلا ؼل لؾفللعتؼل

نػػػػػػػاللىػػػػػػػضلع   ػػػػػػػ فل لػػػػػػػ للعا رػػػػػػػرعلدػػػػػػػؾطؽلعارػػػػػػػيصللالسقققققققهطن الققققققققانهني: ال
ؽلـلل36 ػػػػػمصلقػػػػػ بؾبال اػػػػػ ل اػػػػػؾلاػػػػػؼل لػػػػػؾفلعارػػػػػيصلدق  ػػػػػ لنػػػػػالألاػػػػػػلعا لػػػػػ فلنىػػػػػلل)لـل

 فلدػػػػػػػؾطؽلعاد اػػػػػػػرل عا لوػػػػػػػؾقليي ػػػػػػػ ل عا  دػػػػػػػؾلل عاغ تػػػػػػػ لرػػػػػػػؾلدػػػػػػػؾطؽلدػػػػػػػؽل مػػػػػػػؾ ل»لزال
ل.« ؽلرتلءلق بؾب لي

 السهطن الخاص) مهطن األعسال(. 4-2

رػػػػػؾلعاػػػػػسيل داقػػػػػرلعارػػػػػيصلف ػػػػػ لييػػػػػ لد  قنػػػػػا ل دػػػػػؾق عل دىػػػػػ دل لدى مػػػػػنلدلػػػػػ  ل ل
 ىا ػػػػػػػرلعا لػػػػػػػ فلعاػػػػػػػسيل  ػػػػػػػ ق لف ػػػػػػػ لعارػػػػػػػيصل»لؽلـلزللدؾا ػػػػػػػ لل37 قػػػػػػػ لبقػػػػػػػالعا ػػػػػػػ ل ل

ػػػػػ لل ام ػػػػػ نل اػػػػػ لعا ىػػػػػ دل لعا اىيدػػػػػنل  ػػػػػس لعااوػػػػػ ق ل  لعا  مػػػػػنلتوػػػػػ ق ل  ل  رنػػػػػنلدؾطم ػػػػػ لع ا 
ل«.
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 ل  لدلػػػػػػل لدى م ػػػػػػ لف ػػػػػػؾطؽلاػػػػػػ ل رػػػػػػؾل:ل ياػػػػػػ قلعارػػػػػػيصلدل ب ػػػػػػالسققققققهطن السخبققققققا  -
لقػػػػػػ للعاق ػػػػػػ ـللػػػػػػ مرعءع لقضػػػػػػ ت نلدى مػػػػػػنل  لتم  ػػػػػػسلي ػػػػػػالقػػػػػػ بؾبالدلػػػػػػ لل دثػػػػػػ ؿلألاػػػػػػػل فل

ؾ لبػػػػ علدي  ػػػػنليد قلػػػػنلن ػػػػاؼل ياػػػػ قلعارػػػػيصلدلاػػػػ لدل د ػػػػ لف ػػػػؾطؽلدياػػػػ قلاػػػػ لنػػػػالليػػػػ
ل يلد ل  لت ي غ لنالدلا لدل د  .للل

 .1الحمة السالية -5

تىػػػػػػػرؼلعاسدػػػػػػػنلعا  ا ػػػػػػػنلييػػػػػػػ ل ب ػػػػػػػ لدو ػػػػػػػؾعلدػػػػػػػ لايرػػػػػػػيصل دػػػػػػػ ليي ػػػػػػػ لدػػػػػػػؽل دػػػػػػػؾؽل
  عم ػػػػػػػ  لد ا ػػػػػػػنللل ػػػػػػػ لت ػػػػػػػؾفلعالدػػػػػػػؾؽلألع لعاق  ػػػػػػػنلعا  ا ػػػػػػػنلعاو بػػػػػػػ لعإل وػػػػػػػ  الايسدػػػػػػػػنل

ل.عا  ا نل علاا عد  لألع لعاق  نلعاو ب لعا ي ا

ل ىمػػػػػ لعاو بػػػػػ لعإل وػػػػػ  الرػػػػػؾلدو ػػػػػؾعل دػػػػػؾؽلعارػػػػػيصلعا  ا ػػػػػنلعا ؾمػػػػػؾل لنىػػػػػللنػػػػػال
 ػػػػػ ؽلعاو بػػػػػ لعا ػػػػػي الرػػػػػؾلدو ػػػػػؾعل اا عدػػػػػ  لعارػػػػػيصلعا  ا ػػػػػنل)لعاػػػػػ  ؾفالن اسدػػػػػنلعا  ا ػػػػػنل
رػػػػػػػػالعاو بػػػػػػػػ لعا ػػػػػػػػ االايريقػػػػػػػػ نل يلعاقػػػػػػػػل  نللفا ػػػػػػػػ  لعالدػػػػػػػػؾؽلعا  ا ػػػػػػػػنل للتث ػػػػػػػػال

  لعالػػػػػ ل عاال ػػػػاللػػػػػ لاا عـلنػػػػػللعاسدػػػػنل للايرػػػػػيصل بػػػػ لرػػػػػؾلاػػػػػ   لعاقػػػػل  نللفا ػػػػػ
لتث الايل ؾعفل  لعاو  للف  لتث الا شي صلعليا  قلن.

 ت ػػػػػؾفلايرػػػػػيصلألدػػػػػنلد ا ػػػػػنل ع ػػػػػ  لغ ػػػػػرلق  يػػػػػنلاياو تػػػػػنل نػػػػػالعارػػػػػرلىنلعإلنػػػػػلد نل
لعاسدنلرال ري نلعاؾمؾ .

                                                           
ل د للى ر .ل183ب  ال  رع  ؼلنى ل ر  ـلدمحملدل ؾللنررعف لعا رمعلعا     لصلل-1
ل.147ي  لعا ا حلي  عا  قا لبغرلنلعال  لصلل-
ل د للى ر .ل242صل    لنلدن لبغرلنلعال  لل-
ل د للى ر .ل138دمحمل  م ؽ لعا رمعلعا     لصلل-
  د للى ر .ل36ي  لعا و  لنيلبا لعا رمعلعا    لصلل-
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 تػػػػػػػػػػ عالعاسدػػػػػػػػػػنلعا  ا ػػػػػػػػػػنلن  ػػػػػػػػػػ لعالدػػػػػػػػػػؾؽل علاا عدػػػػػػػػػػ  لعا  ا ػػػػػػػػػػنلفػػػػػػػػػػ الدؾؽلعاى م ػػػػػػػػػػنل
ؽلعاسرم ػػػػػػػنل ت ػػػػػػػاثم لعالدػػػػػػػؾؽلعا   نػػػػػػػ نل عالدػػػػػػػؾؽلع نػػػػػػػرلنل عالدػػػػػػػؾؽل عاريقػػػػػػػ نل عالدػػػػػػػؾل
لعا لندنلايريق ن.

يػػػػػػؽلعاسدػػػػػػنللع قمػػػػػػن رػػػػػػسعلدػػػػػػ ل ى ػػػػػػرليمػػػػػػ لللدػػػػػػؾؽلداىيدػػػػػػنلل اسدػػػػػػنلعا  ا ػػػػػػنل  دػػػػػػؾؽل
لعا  ا ن.للل

 ال زيعة القانهنية لمحمة السالية. 5-1

ؾيلعاسدػػػػػػنلعا  ا ػػػػػػنلدو ؾيػػػػػػنلق بؾب ػػػػػػنل ع ػػػػػػ  لدا  ػػػػػػ  ليػػػػػػؽليم اػػػػػػرر لعا   ػػػػػػ ن لتلاػػػػػػ
ييػػػػػػػ لعالدػػػػػػػؾؽل علاا عدػػػػػػػ  لعا  ا ػػػػػػػنلعال  ػػػػػػػر ل عا  ػػػػػػػاد ي نلل ىمػػػػػػػ لعاسدػػػػػػػنلعا  ا ػػػػػػػنلن ػػػػػػػر ل
ق بؾب ػػػػنل فػػػػالشػػػػيصلاػػػػ لألدػػػػنلد ا ػػػػنلنػػػػؾعءلل   ؾد ػػػػ لعإل وػػػػ  ال  لعا ػػػػي ال تغػػػػالدرت ظػػػػنل

لل ل ا لتما العاريق نلعاد بؾب نلا ل)لعاؾن  ا.

لللػػػػػػ لعادػػػػػػ بؾفلن للا فلعاسدػػػػػػنلعا  ا ػػػػػػنل نػػػػػػ ءلعنارع ػػػػػػ»للحدققققققشينلدمحم لػػػػػػر لعاػػػػػػ فاؾقل
فػػػػالشػػػػيصلاايدػػػػ ل دؾقػػػػ ل عاا عد تػػػػ ل اػػػػ لشػػػػ ل  وػػػػ  ال رػػػػؾلع اػػػػؾؿل)عالدػػػػؾؽل ع دػػػػؾعؿال

ل)لعلاا عد  ل عا  ؾفا. ل ش لني ال رؾلعايقـؾ

ف ػػػػػػ لتالػػػػػػ لليم اػػػػػػرلعاسدػػػػػػنلعا  ا ػػػػػػنليمػػػػػػ لعاؾنػػػػػػ  لنػػػػػػللترفػػػػػػنل لللىػػػػػػ لنػػػػػػ عللعاػػػػػػ  ؾفل
للل ػػػػػػؾفلعا ػػػػػػتقثللل ػػػػػػ للل  ػػػػػػاظ علعاػػػػػػؾعقثل فل اقػػػػػػالييػػػػػػ ل دػػػػػػؾعؿلدؾقتػػػػػػ ل لللىػػػػػػ لنػػػػػػ ع

ل يلعاؾعقثل  ا   لدؽلعاو ب لعإل و  الايسدنلعا  ا ن.لللل

 َهسية الحمة السالية. 5-2

تاويػػػػػ ل ر  ػػػػػنلن ػػػػػر لعاسدػػػػػنلعا  ا ػػػػػنلدػػػػػؽلعػػػػػلؿلتلد ػػػػػ لعاضػػػػػ  فلعاىػػػػػ ـلايػػػػػ عتم ؽل رػػػػػسعل
 دػػػػػػؾعؿلعا ػػػػػػ  ؽل»لدػػػػػػؽلعادػػػػػػ بؾفلعا ػػػػػػ بالعاو عتػػػػػػريل مقػػػػػػ  لل288دػػػػػػ لبقػػػػػػاليي ػػػػػػ لعا ػػػػػػ ل ل

   ؾبػػػػ ل نػػػػال  اػػػػنليػػػػ ـل مػػػػؾلل ػػػػ ل نضػػػػي نلدلا ػػػػ لط دػػػػ لايدػػػػ بؾفللم  ى ػػػػ لع دمػػػػنلايؾنػػػػ ء
ل«.ن فلم  علعا عتم ؽلدا    فلعتو  لرسعلعاض  فل
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لدػػػػؽلعااقػػػػرؼلنػػػػال دؾعاػػػػ لدػػػػ لعـللل ؾمػػػػ لدػػػػ ؿلل  مػػػػاجليػػػػؽلألاػػػػػل فلعا ػػػػ  ؽللل لػػػػـر
للى م ل دعليي  لرسعلعاض  فللرر ل فللل لؾفلعادق لدم لعإلقرعقلل ا عتم ؽ.

 ية السال مة لمذخرية.الحمة السال 5-3

ت ػػػػػػػػ  لل امغرلػػػػػػػػنلعاريقػػػػػػػػ نل تػػػػػػػػر ل فلعاسدػػػػػػػػنلرػػػػػػػػالعا مغػػػػػػػػؾقلعا ػػػػػػػػ االايريقػػػػػػػػ نل
لعاد بؾب نلنلل  لؽلتقؾقلشيصل   فلألدنلد ا ن.

 فػػػػػالشػػػػػػيصلاػػػػػػ لألدػػػػػنلد ا ػػػػػػنل ع ػػػػػػ  ل ب ػػػػػػ لعارػػػػػاءلل ام ػػػػػػ نلايرػػػػػػيصلعليا ػػػػػػ قيلل
عاو عتػػػػريللدػػػػؽلعادػػػػ بؾفلعا ػػػػ بال50ن ػػػػؾل  ضػػػػ لاػػػػ لألدػػػػنلد ا ػػػػنل رػػػػسعلدػػػػ لبقػػػػاليي ػػػػ لعا ػػػػ ل ل

ػػػػػ لاقػػػػػ نلعإلب ػػػػػ فل»ل  ا اػػػػػعلعارػػػػػيصلعليا ػػػػػ قيللو  ػػػػػعلعالدػػػػػؾؽل للدػػػػػ لفػػػػػ فلدم ػػػػػ لدلند 
ل«.... اخ ألاػلنالعال  للعااال درقر لعاد بؾفل لؾفلا  لعقؾا لألدنلد ا نل ري نل

دػػػػػػؽللzPerin:ل ا ي  ػػػػػػ لعا د ػػػػػػ ءلع ا ػػػػػػ فلدػػػػػػم ؼلعا ق ػػػػػػ لنظخيققققققة  مققققققة البخرققققققيز -
 ا ػػػػنلدو ؾيػػػػنلدػػػػؽلع دػػػػؾعؿلديققػػػػنلاالد ػػػػ لغػػػػرضلعػػػػلؿلرػػػػس لعامغرلػػػػنلنػػػػ فلعاسدػػػػنلعا 

لللدى ؽ.

 رنضػػػػػػػؾفل بقػػػػػػػ قلرػػػػػػػس لعامغرلػػػػػػػنلبغرلػػػػػػػنلعاريقػػػػػػػ نلعليا  قلػػػػػػػنل لدػػػػػػػ دؾفلبغػػػػػػػرلا ؼل
 ػػػػػػ ؿليم ػػػػػػ  ل نػػػػػػالق   ػػػػػػؼل فلعلاا عدػػػػػػ  ل عالدػػػػػػؾؽلعا رت ظػػػػػػنلل ارػػػػػػيصلعليا ػػػػػػ قيلد م ػػػػػػنل
ييػػػػػ لشػػػػػيصلعنارع ػػػػػاللل نػػػػػ  لاػػػػػ ل دػػػػػؽلع مػػػػػ قل فلرػػػػػس لعالدػػػػػؾؽل علاا عدػػػػػ  لت ػػػػػؾفل
ألدػػػػػػػػنلد ا ػػػػػػػػنلللت ػػػػػػػػام ل اػػػػػػػػ لشػػػػػػػػيصلدػػػػػػػػ ل ػػػػػػػػالتو ػػػػػػػػعليم اػػػػػػػػرر ل  ػػػػػػػػ  لعاغػػػػػػػػرضلعاػػػػػػػػسيل

لعققالا .

تىا ػػػػػرلعاسدػػػػػنلعا  ا ػػػػػػنل  ػػػػػ  لتػػػػػمغؼلدو ػػػػػػؾعل دػػػػػؾؽلعارػػػػػػيصل:لالشظخيقققققة الحجييققققققة -
ل عاا عد ت لعا  ا نلقغؼلعااغ رلعاسيل لقاليي لرس لعاسدنلعا  ا ن.

   ػػػػػػػ لرػػػػػػػس ل تػػػػػػػرنضلعامغرلػػػػػػػنلعال  ثػػػػػػػنل فل ػػػػػػػاؼللدػػػػػػػجلعاسدػػػػػػػنلعا  ا ػػػػػػػنلل اريقػػػػػػػ نل
لعامغرلن:
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 فلعاسدػػػػػػنلعا  ا ػػػػػػنلدوػػػػػػرللاػػػػػػ  غنلق بؾب ػػػػػػنلعاغػػػػػػرضلدم ػػػػػػ لت  ػػػػػػ رللىػػػػػػضلعادؾعيػػػػػػ لل-
عاد بؾب ػػػػنلدم ػػػػػ ل ػػػػ لعاضػػػػػ  فلعاىػػػػ ـلايػػػػػ عتم ؽلعاػػػػػسيل ىا ػػػػر ل بقػػػػػ قلرػػػػس لعامغرلػػػػػنل فلدليػػػػػ ل

لألدا ليي لعيا  قل ب لدو ؾينلد ادينللل  ل  ا لعاض  فل ا ل دؾعا لعا  اد ي ن 

ؼلنػػػػػػال دؾعاػػػػػػ لل فل فل اػػػػػػ عالعاػػػػػػ عتم ؽلنػػػػػػؾعءللػػػػػػ ليارعضلاي ػػػػػػ  ؽل رلػػػػػػنلعااقػػػػػػرلل-
ل  لعااىد  ليي  ل لل ألعلقق لعإل رعقل  ؼلدؽلعلؿلرسعلعااقرؼ 

  ػػػػػػ لرػػػػػػس لعامغرلػػػػػػنلنػػػػػػ فلدلػػػػػػالعاضػػػػػػ  فلعاىػػػػػػ ـلرػػػػػػؾلعاو بػػػػػػ لعإل وػػػػػػ  ال اػػػػػػ  لل-
لعام  الايسدنلعا  ا ن.
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احملور الرابع: الصخص االعتباري
1

. 

 الذخرية االعب ا ية -1

عامغػػػػػ ـلاغ ػػػػػرلعإلب ػػػػػ فل قػػػػػ ل مػػػػػ  لل ػػػػػ  لعااظػػػػػؾقع للدرقرػػػػػ  يقػػػػػ نلعااػػػػػالرػػػػػالعار
عال اػػػػػػػػينلنػػػػػػػػالعا وا ىػػػػػػػػ  ليمػػػػػػػػ د ليوػػػػػػػػ لعإلب ػػػػػػػػ فليػػػػػػػػؽلعاق ػػػػػػػػ ـلل ا رػػػػػػػػر ي  لعا   ػػػػػػػػر ل

لل  رل .

 عارػػػػػػػػػيصلعليا ػػػػػػػػػ قيلرػػػػػػػػػؾلدو ؾيػػػػػػػػػنلدػػػػػػػػػؽلع شػػػػػػػػػي صل  لع دػػػػػػػػػؾعؿلت ػػػػػػػػػ ؼل اػػػػػػػػػ ل
دملػػػػػاللتلد ػػػػػ لغػػػػػرضلدىػػػػػ ؽلت ػػػػػمحلا ػػػػػ لعاريقػػػػػ نلعاد بؾب ػػػػػنل ل ػػػػػ ل ػػػػػمصلعادػػػػػ بؾفل قػػػػػ 

دىغػػػػػؼلعاارػػػػػرلى  لعاريقػػػػػ نلعاد بؾب ػػػػػنلا  صػػػػػ  لغ ػػػػػرل ب ػػػػػ ب نل غػػػػػرعضلدى مػػػػػنلقػػػػػ لت ػػػػػؾفل
     عقاق ل نل  لعما  ظ نلا  ل ارت ليي   لدؽلنؾعت لنالشا لعا و ل .

لا سعلن تم  ؿلرسعلعا لؾقلدؽل  م لي    :ل

ل عا ىمؾيلعااىرل لل اريصلل-

ل بؾععلع شي صلعليا  قلن ل-

ل نلايريصلعليا  قي عاظ  ىنلعاد بؾبل-

لد   ع لعاريصلعليا  قي ل-

لللللب   نلع شي صلعليا  قلن.ل-

                                                           
لعاد بؾب ن لصلل-1 ل.741تؾن  ل  ؽلنرز لعا  عالايىيـؾ
ل د للى ر .ل153ي  لعا و  لنيلبا لعا رمعلعا    لصلل-
ل ر . د للىل202    لعر   لعا رمعلعا     لصلل-
  د للى ر .ل150دمحمل  م ؽ لعا رمعلعا     لصلل-
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 تعخيف الذخز االعب ا  . 1-1

ل:ع شي صلعليا  قلنلرا»لدؽلعاد بؾفلعا  بالعاو عتريلل49تمصلعا  ل ل

ل عاؾل ن لعا ي  نل عا  انل-

لعا تن   لعاى ؾد نلألع لعاظ لعلعإللعقي ل-

ل عااو قلن عاررف  لعا  ب نلل-

لعاو و   ل عا تن    ل-

لعاؾقت ل-

لفػػػػػالدو ؾيػػػػػنلدػػػػػؽلع شػػػػػي ص ل  لع دػػػػػؾعؿل  مل ػػػػػ لعادػػػػػ بؾفلعاريقػػػػػ نلعاد بؾب ػػػػػنل-
ل.«

ل ب ػػػػ لدو ؾيػػػػنلدػػػػؽلع دػػػػؾعؿلدراػػػػؾل للل   ػػػػنللتهفيققققق حدققققن فققققخج ىرن ػػػػ لع نػػػػا ألل
لدى منل ض اليي   لعاد بؾفلعاريق نلعاد بؾب ن.

عؼلعا رػػػػػػػرعل  ػػػػػػػ ل عا ؾعندػػػػػػػنلييػػػػػػػ ل مؾلرػػػػػػػ ل ت ػػػػػػػ  لعاريقػػػػػػػ نلعليا  قلػػػػػػػنلدػػػػػػػؽلعياػػػػػػػرل
لااق حللى لألاػلتا اعلل اريق نلعاد بؾب نلد ادينليؽلعا لؾب ؽلا  .

 للتث ػػػػػػػػػالعاريقػػػػػػػػػ نلعليا  قلػػػػػػػػػنل للل ؾعندػػػػػػػػػنلعا رػػػػػػػػػرعلنػػػػػػػػػؾعءلدؾعندػػػػػػػػػنلع اػػػػػػػػػنل  ل
ي دػػػػنل للػػػػؾفلألاػػػػػليمػػػػ لعلياػػػػرعؼلل اريقػػػػ نلعليا  قلػػػػنلاو  يػػػػنلدى مػػػػنلل اػػػػسع لل برػػػػ ءل

ؾعندػػػػػنلعاى دػػػػػنلت ػػػػػؾفليمػػػػػ لعياػػػػػرعؼلعا رػػػػػرعلييػػػػػ لشػػػػػر  لدى مػػػػػنل ألعلدتن ػػػػػنلنػػػػػال ػػػػػ ؽلعا 
لتؾعنر لا  لرس لعاو  ين.

تث ػػػػػػالعاريقػػػػػػ نلعليا  قلػػػػػػنلل فلعال مػػػػػػنلا ؾعندػػػػػػنلع اػػػػػػنل رػػػػػػسعلدػػػػػػ لبقػػػػػػاليي ػػػػػػ ل
 ىػػػػػػػ ؽلعادػػػػػػػ بؾفلعارػػػػػػػر  لعااػػػػػػػال وػػػػػػػ لتؾعنررػػػػػػػ لاا نػػػػػػػ  لدتن ػػػػػػػ  ل»لؽلـلزلل52عا ػػػػػػػ ل ل
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و ؾيػػػػػػػ  لدثػػػػػػػالعاو و ػػػػػػػ  ل عااى  ب ػػػػػػػ  لعا  اػػػػػػػنل عا مرػػػػػػػا لعلقاقػػػػػػػ ل نل علما  ظ ػػػػػػػنل عا 
ل.«  لند ر  عفا     لعاريق نلعاد بؾب نل

ل.1عشاصخ لجهد الذخز االعب ا   *ل

عا ا  ػػػػ ليػػػػؽل شػػػػي صلل:ل للػػػػؾفلا ػػػػ لف  ب ػػػػ مجسهعققققة مققققن األمققققهال لاألشققققخاصل-
ل يض ت  لعا ععي ؽلنالت ؾلم  ل لل   لبغ ـلدؽل مالتلد  لغرضلدى ؽ.

 اظيػػػػػػ لتلق دػػػػػػ لنػػػػػػالناػػػػػػر لدػػػػػػ لدػػػػػػؽلعاػػػػػػ دؽلل رػػػػػػسعلعاغػػػػػػرضلالغققققققخض السذققققققبخ :*ل
 لرػػػػػػػػػار ل فل لػػػػػػػػػؾفلرػػػػػػػػػسعلعاغػػػػػػػػػرضلدرػػػػػػػػػر ي  ل يلغ ػػػػػػػػػرلديػػػػػػػػػ اتلايمغػػػػػػػػػ ـلعاىػػػػػػػػػ ـل عآللع ل

لعاى دن.

 قػػػػػ ل لػػػػػؾفلعياػػػػػرعؼليػػػػػ ـلدػػػػػؽلعػػػػػلؿل  ػػػػػعلنػػػػػالعا  ع ػػػػػنللاعبقققققخاف السذقققققخ  بهقققققا:*ل
عارػػػػػػػر  لعااػػػػػػػال وػػػػػػػ ل فلتاػػػػػػػؾن لنػػػػػػػالدو ؾيػػػػػػػنلع شػػػػػػػي صل  لدو ؾيػػػػػػػنلع دػػػػػػػؾعؿلنػػػػػػػ فل

للا  لعاريق نلعا ىمؾلنلادؾ لعاد بؾف.تلددالرس لعارر  ل 

 َنها  األشخاص السعشهية. 1-2

لتمد ؼلع شي صلعا ىمؾلنل ا لق   ؽ:

لع شي صلعا ىمؾلنلعاى دن ل-

لع شي صلعا ىمؾلنلعاي ان للللل-

 : األشخاص السعشهية العامة.َلال

  ػػػػػػنل رػػػػػػالعا  اػػػػػػن لعاؾل ػػػػػػن لعا يل»)لؽلـلزالعا ػػػػػػ لدنلعاػػػػػػسفرل49تظرقػػػػػػالا ػػػػػػ لعا ػػػػػػ ل ل
للل...«.

                                                           
ل.175ل-ل174ظ   لعاقرعؼ لمؾقزل  وؾف لعا  عال ا لييؼلعاد بؾف لصلل-1
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ع اػػػػػػػنلعا ػػػػػػػ  ل ل ب ػػػػػػػ لتيضػػػػػػػعللرػػػػػػػا  ػػػػػػػ لرػػػػػػػتلءلع شػػػػػػػي صل عا  ػػػػػػػ  لعااػػػػػػػال ا اػػػػػػػعل
ل  ل ـلعاد بؾفلعاى ـ.

ل ع شػػػػػي صلعا ىمؾلػػػػػنلعإلقي   ػػػػػنل لػػػػػؾفلععاق اػػػػػ  لنػػػػػال قيػػػػػ ؼلدىػػػػػ ؽل لػػػػػ ل لعادػػػػػ بؾفل
:لنػػػػػالدد دػػػػػنلع شػػػػػي صلعإلقي   ػػػػػنلت ػػػػػ ق لععاق اػػػػػ  لييػػػػػ لم  ػػػػػعلالجللقققققةال2 تػػػػػ تا:ل

لع االعاسيلتا رعلدم لع شي صلع عر .لل قي    لل يا  قر لرا

:لتػػػػػػ تاللىػػػػػػ لعا  اػػػػػػنلتا اػػػػػػعلل اريقػػػػػػ نلعا ىمؾلػػػػػػنلد ػػػػػػادينليػػػػػػؽلشيقػػػػػػ نلالهاليققققققةال2
ألدػػػػػػػنلد ا ػػػػػػػنل  ػػػػػػػ لعااد  ػػػػػػػال تىػػػػػػػ لعاؾل ػػػػػػػنلم  يػػػػػػػنلي ؾد ػػػػػػػنل قي   ػػػػػػػنلألع لل عا  اػػػػػػػنلا ػػػػػػػ

لشيق نلدىمؾلنل عنادلؿلد اا.

اؾل ػػػػػنلرػػػػػال  ضػػػػػ لا ػػػػػ ل:لرػػػػػالت اػػػػػ لع شػػػػػي صلعا ىمؾلػػػػػنللىػػػػػ لعا  اػػػػػنل عالزمجيقققققةال3
ل.1شيق نلدىمؾلنلد ادينليؽلعا  انل عاؾل ن

 رػػػػػػػػػالعا تن ػػػػػػػػػ  لعاى دػػػػػػػػػنل  ػػػػػػػػػ لتا اػػػػػػػػػعللاألشقققققققققخاص السعشهيقققققققققة السخف يقققققققققة:ل-
للػػػػػػػ اغرضلعاػػػػػػػسيل برػػػػػػػ  لدػػػػػػػؽل ميػػػػػػػ لنػػػػػػػ فلفػػػػػػػ فلد ارػػػػػػػ  ل ل اريقػػػػػػػ نلعا ىمؾلػػػػػػػنل تياػػػػػػػـ 
للػػػػػػ اغرضلعاػػػػػػسيل برػػػػػػ لدػػػػػػؽل ميػػػػػػ ل رػػػػػػؾلع دػػػػػػنلع نػػػػػػرعللدػػػػػػؽلعام   ػػػػػػنل ي ػػػػػػؾدالن بػػػػػػ ل ياػػػػػػـ 

ل اقػػػػػػػػػػل نلل فلعاارف ػػػػػػػػػػ لييػػػػػػػػػػ لعاػػػػػػػػػػروحل رلػػػػػػػػػػسعلل ام ػػػػػػػػػػ نلاي مغ ػػػػػػػػػػ  لعاى دػػػػػػػػػػنلع عػػػػػػػػػػر لع
ل ع شي صلعا ىمؾلنلعا رنق نلفث ر ل داى ل لدم  لعاو دىن لعامدا ل...ل اخ.

 .2: األشخاص السعشهية الخاصةثانيا

نػػػػػػ  الع شػػػػػػي صلعا ىمؾلػػػػػػنلعاي اػػػػػػنل ب ػػػػػػ لُ  ؾب ػػػػػػ ل نػػػػػػرعللاالد ػػػػػػ لغػػػػػػرضلعػػػػػػ صل
ت ا ػػػػػػػػػػػ لعاريقػػػػػػػػػػػ نلل ااو قلػػػػػػػػػػػنل عاو و ػػػػػػػػػػػ  ل عا تن ػػػػػػػػػػػ   رػػػػػػػػػػػالعارػػػػػػػػػػػرف  لعا  ب ػػػػػػػػػػػنل ع

للللعا ىمؾلنليم لعيارعؼلعا ررعل   ل للتا اعلل    لعا   ل .ل

                                                           
ل د للى ر .ل186دمحمل  م ؽ لعا رمعلعا     لصلل-1
لعاد بؾب نلل-2   د للى ر .ل122بغرلنلعال  لصلل–ييال    لا اح لعا  عالا قعننلعاىيـؾ
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:ل تلاػػػػػػػػؾيلييػػػػػػػػ لبػػػػػػػػؾي ؽلعا  ب ػػػػػػػػنل عااو قلػػػػػػػػن لنػػػػػػػػ   ا ل يلعارػػػػػػػػرف  لالذققققققققخهات*ل
تىا ػػػػػرل»لل427عادػػػػػ بؾفلعا ػػػػػ بالعاو عتػػػػػريلعا ػػػػػ ل للعا  ب ػػػػػنل ي  ا ػػػػػ لد ب ػػػػػنلتيضػػػػػعل  لػػػػػ ـ

فلرػػػػػػس لعاريقػػػػػػ نلللت ػػػػػػؾفل وػػػػػػنلييػػػػػػ ل رللت ؾلم ػػػػػػ لشيقػػػػػػ لدىمؾل ػػػػػػ لغ ػػػػػػرلعارػػػػػػرفنلل وػػػػػػ
لعاغ رل لللى لعنا   ءل مرعءع لعار رلعااال مصليي   لعاد بؾف.

 دػػػػػ لعارػػػػػرف  لعااو قلػػػػػنلن ن نػػػػػ  لتلد ػػػػػ لعاػػػػػروحل   ل د ػػػػػ لتيضػػػػػعلايدػػػػػ بؾفلعااوػػػػػ قيل
 ل ػػػػ ؽلوػػػػ قيلرػػػػ ن  لتلد ػػػػ لعاػػػػروحل رػػػػس لعارػػػػرف  لدامؾيػػػػنل داىػػػػ ل لتظػػػػرؽلا ػػػػ لعادػػػػ بؾفلعاا

  ل د ػػػػػ لدمػػػػػسل  ع ػػػػػنلت ؾلم ػػػػػ ل اػػػػػ لعبدضػػػػػ ت  لدم ػػػػػ لشػػػػػرف  لعااضػػػػػ دؽل عااؾاػػػػػ نلعا  ػػػػػ ظن ل
لشرف  لعا   ر نل شرف  لألع لعا  ت ا نلعا ل  ل ل...ل اخ.

رل)لدثػػػػػػػالتدػػػػػػػ  ؼل:لتمرػػػػػػػ لاالد ػػػػػػػ لغػػػػػػػرضلغ ػػػػػػػرلعاػػػػػػػروحلف ي ػػػػػػػ ؿلعا  ػػػػػػػالجسعيقققققققات*ل
للعاي د  لعاقل نل د  ي  لعا درعءل...ل اخا.

فلعاو و ػػػػػػػػػػػ  للل ػػػػػػػػػػػ للل  لػػػػػػػػػػػؽل فلتؾمػػػػػػػػػػػ ل لل ألعل عندػػػػػػػػػػػاليي  ػػػػػػػػػػػ لتيضػػػػػػػػػػػعلادػػػػػػػػػػػ بؾل
لعا يظ  لعاى ؾد نل)لترع صال و سعلتق حلتا اعلل اريق نلعاد بؾب ن.

:ل ن نػػػػػ لعارػػػػػرلىنلعإلنػػػػػلد ن لغر ػػػػػ لعام ػػػػػعلعاىػػػػػ ـل تراػػػػػ ل دؾعاػػػػػ لا ػػػػػسعلالهققققققف*ل
لعاغرض ل ق لدمحلعاؾقتلعاريق نلعا ىمؾلن.ل

 .1ب ا   ال زيعة القانهنية لمذخز االع 1-3

ادػػػػػػ لتػػػػػػ قلمػػػػػػ ؿل ػػػػػػ ؽلعا د ػػػػػػ ءل ػػػػػػؾؿل مػػػػػػؾللعارػػػػػػيصلعليا ػػػػػػ قيل ط  ىاػػػػػػ لعاد بؾب ػػػػػػنل
لد  لباجليؽلرسعلعاو ؿلتلثلبغرل  لراليي لعااؾعاا.

                                                           
ل.2007 لبغرلا لعاد بؾفل عال ل تظ  د ت  لنالعادؾعب ؽلعاو عترلن لعاظ ىنلعاث اثنل لـلز لعاو عترل نل لدمقؾقل-1
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 : نظخية االفبخاض القانهني.َلال

  ػػػػػػ  لرػػػػػػؾل دلاػػػػػػؾ لرػػػػػػس لعامغرلػػػػػػنل فلعارػػػػػػيصلعاظ  ىػػػػػػاللسققققققافيشي ل ثي ػػػػػػ لعا ق ػػػػػػ ل
اػػػػػػػػيحلييػػػػػػػػ لعفا ػػػػػػػ  لعالدػػػػػػػػؾؽل تل ػػػػػػػػالعا ػػػػػػػ تؽلعاػػػػػػػػسيلطرنػػػػػػػػ لنػػػػػػػالعالػػػػػػػػ ل بػػػػػػػػ لرػػػػػػػؾلع 

علاا عدػػػػػ  ل بػػػػػ ل   ػػػػػ طنل  يػػػػػػل قعل ل ق ق ػػػػػنل)لعالػػػػػ لنػػػػػيظنل قعل ػػػػػنل ىاػػػػػرؼل  ػػػػػ لعادػػػػػ بؾفل
 ل ييػػػػػػػػ لعاىلػػػػػػػػ لعارػػػػػػػػيصلعليا ػػػػػػػػ قيللل  لػػػػػػػػؽل فل لػػػػػػػػؾفلاػػػػػػػػ ل مػػػػػػػػؾلل ق دػػػػػػػػال لل...ل«

ل قعل لدثالعاريصلعاظ  ىا.

في ػػػػػػػػ ل ل رػػػػػػػػؾلدوػػػػػػػػرللعناػػػػػػػػرعضل  لتقػػػػػػػػؾقلقػػػػػػػػ بؾبالغر ػػػػػػػػ لن تػػػػػػػػ  لترمػػػػػػػػ لاي وا ػػػػػػػػعل
عنػػػػػػػػا يالعال مػػػػػػػػنلعلما  ظ ػػػػػػػػنل ا ػػػػػػػػ ل  مػػػػػػػػ  لعا رػػػػػػػػرعل ل ػػػػػػػػمحلاػػػػػػػػ لف  بػػػػػػػػ لد ػػػػػػػػادلليػػػػػػػػؽل

لع شي صلعا لؾب ؽلا .

 : نظخية الذخرية القانهنية.ثانيا

  ثػػػػػػالرػػػػػػس لعامغرلػػػػػػنلند ػػػػػػ ءل ا ػػػػػػ فل  ػػػػػػ لألرػػػػػػ ل بقػػػػػػ قلرػػػػػػس لعامغرلػػػػػػنل اػػػػػػ لعيا ػػػػػػ قل
صلعارػػػػػػػػيصلعليا ػػػػػػػػ قيل ق دػػػػػػػػنل عقو ػػػػػػػػنلت ػػػػػػػػرضلب  ػػػػػػػػ  لدثي ػػػػػػػػ لدثػػػػػػػػالعإلب ػػػػػػػػ فل)لعارػػػػػػػػي

لعاظ  ىالا.

 علعػػػػػػػالؼلنػػػػػػػالفػػػػػػػػؾفلعارػػػػػػػيصلعاظ  ىػػػػػػػػالف  بػػػػػػػ لدي ػػػػػػػؾ لدػػػػػػػػ ليل دػػػػػػػ لعارػػػػػػػػيصل
لعليا  قيلن ؾلغ رلدي ؾ ل)دىمؾيالا ؽلفلر  ل ق دنلق ت ن.

 : نظخية السمكية السذبخهة.ثاليا

   ػػػػػػ لرػػػػػػس لعامغرلػػػػػػنلن ػػػػػػؼللل تلػػػػػػ  فلبغرلػػػػػػنلعلناػػػػػػػرعضللوالنيققققققهل  ثي ػػػػػػ لعا ق ػػػػػػنل
ق ػػػػػنل ػػػػػال  ػػػػػ لق   ػػػػػؼ لنػػػػػ فلع دػػػػػؾعؿلعااػػػػػال ا ػػػػػؾفلدم ػػػػػ لعادػػػػػ بؾبال لل اػػػػػ لعامغرلػػػػػنلعالق 

عارػػػػػيصلعليا ػػػػػ قيلتىػػػػػ لدي  ػػػػػنلدرػػػػػارفنلا نػػػػػرعلل مػػػػػ  لدػػػػػؽل مػػػػػالتدػػػػػ  ؼلدم ىػػػػػنلدرػػػػػارفنل
ل.للع نرعلاو  عل
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ق بؾب ػػػػػػػػػػنللنر ػػػػػػػػػػا  لعااظػػػػػػػػػػؾقع لل  يػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػالع ع ػػػػػػػػػػرلنػػػػػػػػػػ فلعارػػػػػػػػػػيصلعليا ػػػػػػػػػػ قيل
و  ػػػػػػػعلنػػػػػػػالدوػػػػػػػ ؿل دم ىػػػػػػػنلاعال اػػػػػػػينلنػػػػػػػالعا وا ػػػػػػػعل ػػػػػػػرعللدم ػػػػػػػ لتلد ػػػػػػػ لغػػػػػػػرضلدىػػػػػػػ ؽل

لع نرعل.

 .1مسيدات الذخرية االعب ا ية 1-4

 ا اػػػػػػعلعارػػػػػػيصلعليا ػػػػػػ قيللو يػػػػػػنلدػػػػػػؽلعايقػػػػػػ تصلتيايػػػػػػتلقيػػػػػػ لليػػػػػػؽلعارػػػػػػيصل
عاظ  ىػػػػػالدثػػػػػالعالدػػػػػؾؽلع نػػػػػرلنل عا   نػػػػػ نلعااػػػػػاللل  لػػػػػؽل فلت ػػػػػمحلايرػػػػػيصلعليا ػػػػػ قيل
لظ  ىاػػػػػػ لا ػػػػػػؽلرػػػػػػسعللل  مػػػػػػعل فلرػػػػػػسعلع ع ػػػػػػرلاػػػػػػ لألدػػػػػػنلد ا ػػػػػػنل دػػػػػػؾطؽل مم ػػػػػػ ا ل  ري اػػػػػػ ل

 ا اػػػػعلعارػػػػيصلعليا ػػػػػ قيل»ل مقػػػػ  لل50تػػػػ ل ى ػػػػرليمػػػػ ل رػػػػسعلدػػػػ لتظرقػػػػالاػػػػ لعا ػػػػ ل لب  ل
ػلنػػػػالعالػػػػ  للعااػػػػال درقرػػػػ لدلندػػػػ لاقػػػػ نلعإلب ػػػػ فل ألاػػػػللو  ػػػػعلعالدػػػػؾؽل للدػػػػ لفػػػػ فلدم ػػػػ 

لعاد بؾفل لؾفلا  لعقؾا :

لألدنلد ا ن ل-

ل  لعااال درقر لعاد بؾف  ري نلنالعال  للعااال ى م  ليد ل بر ت  لل-

لرؾلعا ل فلعاسيل ؾم لف  لدرف ل لعقت   دؾطؽل لل-

لعاررف  لعااال لؾفلدرف ر لعارت  النالعاي قزل ا  لبر  لنالعاو عتر ل-

لب ت ل ى رليؽل قعلت   ل-

ل.«ل  لعااد  ال-

:ل عا دقػػػػػػػػؾلل  ػػػػػػػػ ل ري ػػػػػػػػنلعاؾمػػػػػػػػؾ ل بػػػػػػػػ لاػػػػػػػػ ال للفا ػػػػػػػػ  لعالدػػػػػػػػؾؽلاألهميققققققققةل-2
لػػػػػػ  للعايا ػػػػػػ قيلتػػػػػ عال ػػػػػػ ؽل تل ػػػػػالعاؾعم ػػػػػػ  ل ع ري ػػػػػنلعااػػػػػػال ا اػػػػػػعل  ػػػػػ لعارػػػػػػيصلعل

عااػػػػػػال لػػػػػػ لر لعادػػػػػػ بؾفل لقػػػػػػ حلاػػػػػػ ل دػػػػػػؾؽل ل ػػػػػػاظ علد  شػػػػػػر لفػػػػػػالعااقػػػػػػرن  لعاد بؾب ػػػػػػنل

                                                           
لايمررل عااؾنلع ليم لن لل-1 لعاد بؾب نل لبغرلنلعال  للعقلعاىيـؾ ل.2006دمحملعاقغ رللىي  لد عالايىيـؾ
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ف ارػػػػػيصلعآللدػػػػػال ػػػػػ ؽل  يػػػػػػ لنػػػػػؽلعارشػػػػػ ل ألاػػػػػػل ؾعنػػػػػػظنل نػػػػػرعلل ى ػػػػػر فليمػػػػػ ل)لب تػػػػػػ ال
لل ناثم ءلد لف فلل د لل إلب  فلعاظ  ىا.

ؾب ؽلاػػػػػ ل:لاػػػػػ لدػػػػػؾطؽلد ػػػػػاداليػػػػػؽلع شػػػػػي صلعا لػػػػػمقققققهطن الذقققققخز ال زيعقققققيل-2
 دػػػػػؾطؽلعارػػػػػيصلعليا ػػػػػ قيلرػػػػػؾلعا لػػػػػ فلعاػػػػػسيل ؾمػػػػػ لف ػػػػػ لدرفػػػػػ ل لعقتػػػػػ ل دػػػػػ لعارػػػػػرف  ل
عااػػػػػال لػػػػػؾفلدرف رػػػػػ لعارت  ػػػػػالنػػػػػالعايػػػػػ قزل ا ػػػػػ لبرػػػػػ  ل ىا ػػػػػرلنػػػػػالعادػػػػػ بؾفلعاػػػػػ ععيالنػػػػػال

لعاو عتر.

  ػػػػػػػػاظ علعارػػػػػػػػيصلعليا ػػػػػػػػػ قيل فل د  ػػػػػػػػالعاغ ػػػػػػػػرلعاػػػػػػػػػسيللحققققققققق البقاضقققققققققي:ل-3
ن رنػػػػػػػعلليػػػػػػػؾ ل دػػػػػػػ ـلعادضػػػػػػػ ءل ؾعنػػػػػػػظنل اىػػػػػػػ  لييػػػػػػػ ل دؾقػػػػػػػ لعااػػػػػػػالدمل ػػػػػػػ لاػػػػػػػ لعادػػػػػػػ بؾفل

لع شي صلعاظ  ى  ؽلعاس ؽل مؾوؾفليم .

:لايرػػػػػػػػيصلعليا ػػػػػػػػ قيلألدػػػػػػػػنلد ا ػػػػػػػػنلع اػػػػػػػػنللػػػػػػػػ لد ػػػػػػػػادينليػػػػػػػػؽل مققققققققة ماليققققققققة -4
ع شػػػػػي صلعاظ  ى ػػػػػ ؽلعا لػػػػػؾب ؽلاػػػػػ ل ألداػػػػػ لعا  ا ػػػػػنلتلاػػػػػؾيلييػػػػػ لدو ػػػػػؾعلد اػػػػػ ل دػػػػػ ليي ػػػػػ ل

ل)لعاو ب لعإل و  ال دؾعا ل عا ي اا.

   ػػػػ  ليػػػػؽلغ ػػػػر لدػػػػؽلع شػػػػي صلعا ىمؾلػػػػنل:لاػػػػ لعنػػػػؼلاسققققم الذققققخز االعب ققققا   ل-5
  ػػػػػ لط  ىاػػػػػ ل دػػػػػ ل ػػػػػمصليي ػػػػػ لعادػػػػػ بؾف ل للػػػػػ للا شػػػػػي صلعليا  قلػػػػػنلعاى دػػػػػنل نػػػػػ  ءل
ا ػػػػػػ ل ييػػػػػػ لعاىلػػػػػػ لع شػػػػػػي صلعليا  قلػػػػػػنلعاي اػػػػػػنلن اػػػػػػل    لعا لػػػػػػؾب ؽلا ػػػػػػ لرػػػػػػؼلدػػػػػػؽل

لل ىظؾعلا  ل ن  ءلنؾعءل ف بالتو قلنل  لد اى ق .ل

نلعقت ػػػػػػ  لعارػػػػػػيصلعليا ػػػػػػ قيل   اػػػػػػنلدػػػػػػ لف لل ػػػػػػ ل:ل لدقػػػػػػ لل اوم ػػػػػػ الجشدققققققية -6
لىػػػػػػػػضل)ل قي   ػػػػػػػػ الدػػػػػػػػؽللػ.ق بؾب ػػػػػػػػ لدػػػػػػػػؽل  ع ػػػػػػػػنلبرػػػػػػػػ ت ل اػػػػػػػػ لعبدضػػػػػػػػ ت ل    ػػػػػػػػنلاي  اػػػػػػػػنل ػػػػػػػػ

ل   لعاريصلعليا  قيلق لت ؾفلدضر لل ا  انل عقاق لر . لعامر ط  لعااال دـؾ
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 نهاية الذخز االعب ا  . 1-5

نلعا ىمؾلػػػػػػػنلا  ػػػػػػػاظ علعارػػػػػػػيصلعليا ػػػػػػػ قيل ؾمػػػػػػػ ليمػػػػػػػ د ل  ملػػػػػػػ لعادػػػػػػػ بؾفلعاريقػػػػػػػ 
د  قنػػػػنلبرػػػػ ط لعاػػػػسيلبرػػػػ لدػػػػؽل ميػػػػ ل لما ػػػػاليمػػػػ د ل ػػػػ  ؿلعاغػػػػرضلعاػػػػسيل مػػػػ لدػػػػؽل ميػػػػ ل
 وو ػػػػ ق ل عػػػػػر لن  شػػػػػي صلعليا  قلػػػػػنلتلل ػػػػػ لعادػػػػػؾعب ؽل ع بغ ػػػػػنل تا  ػػػػػال ؾ ػػػػػعلفػػػػػالدػػػػػ ل

ل اىي للظرلدنلعإلبر ءل علبدض ء.

  لل تمدضػػػػػػػػػالرػػػػػػػػػس لعاريقػػػػػػػػػ نلللي ػػػػػػػػػ لنػػػػػػػػػؾعءللقػػػػػػػػػؾق لععا  قلػػػػػػػػػنلل ت ػػػػػػػػػ ؽلعارػػػػػػػػػرف ء
للللؼلقض تال  لقرعقلنرليل  لل لد م  لنالشيق نلعيا  قلنل عر . م  قل  ل

 لارتػػػػػػػػ لييػػػػػػػػ لن عؿلعاريقػػػػػػػػ نلعليا  قلػػػػػػػػنلباػػػػػػػػ تجلق بؾب ػػػػػػػػنلفث ػػػػػػػػر لدم ػػػػػػػػ :لتقػػػػػػػػف نل
لللعاسدنلعا  ا نل ن ل

ل  
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احملور اخلامس: حمل احلق
1

. 

 األشياع لتقديساتها. -1

 ػػػػال  لعلدامػػػػ عليػػػػؽلعاق ػػػػ ـل فلا ػػػػال ػػػػ لدؾ ػػػػؾعل رػػػػسعلع ع ػػػػرلقػػػػ ل لػػػػؾفلعاق ػػػػ ـللى
لى ػػػػػال  ل يظػػػػػ ءلشػػػػػاءل لرػػػػػار لندػػػػػ لاي لػػػػػال فللل لػػػػػؾفلديػػػػػ اتلايمغػػػػػ ـلعاىػػػػػ ـل عآللع ل

لعاى دنل)ل يلدرر ي ا.

 رمػػػػػػػ ل وػػػػػػػػ ل فلب ػػػػػػػرؽل ػػػػػػػػ ؽلعا ػػػػػػػ ؿل عارػػػػػػػػاءلن  شػػػػػػػ  ءلرػػػػػػػػالدلػػػػػػػالعالػػػػػػػػ لعا ػػػػػػػػ اال
  ل ا ػػػػػالت ػػػػػؾفلع شػػػػػ  ءلدػػػػػ لل  لدلػػػػػللايلدػػػػػؾؽلل إل ػػػػػ ننل اػػػػػ لعاى ػػػػػالف لػػػػػالدػػػػػ اال  ضػػػػػ

 وػػػػ ل فلب ػػػػرؽل ػػػػ ؽلع شػػػػ  ءلعااػػػػالللتػػػػ عالنػػػػاللعتػػػػر لعااى دػػػػال ع شػػػػ  ءلعااػػػػالتػػػػ عالنػػػػال
»لدػػػػػػؽلعادػػػػػػ بؾفلعا ػػػػػػ بالعاو عتػػػػػػريلل682لعتػػػػػػر لعااى دػػػػػػال ألاػػػػػػػللػػػػػػ ارمؾعل اػػػػػػ لبػػػػػػصلعا ػػػػػػ ل ل

لػػػػػللفػػػػػالشػػػػػاءلغ ػػػػػرلعػػػػػ قزليػػػػػؽلعااى دػػػػػاللظ  ىاػػػػػ ل  للللػػػػػؼلعادػػػػػ بؾفل قػػػػػيحل فل لػػػػػؾفلد
ايلدػػػػؾؽلعا  ا ػػػػنل ع شػػػػ  ءلعااػػػػالتيػػػػرزليػػػػؽلعااى دػػػػاللظ  ىا ػػػػ لرػػػػالعااػػػػال  ػػػػاظ عل  ػػػػ ل فل
  ػػػػػا ترللل  نت ػػػػػ ل  دػػػػػ لع قمػػػػػنللللػػػػػؼلعادػػػػػ بؾفلن ػػػػػالعااػػػػػال و ػػػػػ لعادػػػػػ بؾفل فل لػػػػػؾفلدلػػػػػلل

ل«.ايلدؾؽلعا  ا نل

 ويػػػػػػر زلعارػػػػػػاءلدػػػػػػؽللعتػػػػػػر لعااى دػػػػػػالل ػػػػػػ  لط  ىاػػػػػػ لعااػػػػػػالت ػػػػػػاؾم ل فللل  ػػػػػػا ترل
ر لدلػػػػػللايلػػػػػ ل عاما وػػػػػنل بػػػػػ ل يػػػػػرزليػػػػػؽللعتػػػػػر لعااى دػػػػػال     بػػػػػ ل يػػػػػرزلنػػػػػلل  لػػػػػؽل فلتىا ػػػػػ

يػػػػؽللعتػػػػر لعااى دػػػػال ػػػػمصلعااى دػػػػال عا ػػػػ  ل بػػػػ ل رػػػػلالد ػػػػ  لل ا قػػػػيلنلعاى دػػػػنل ع دػػػػؽل
لعاى ـلف  نيلنل عا ي قع ل...ل اخ.

ل بد ؼلنالع االع ش  ءل ا لد ل يا:

                                                           
ل د للى ر .ل198ل–ل197دمحمل  م ؽ لعا رمعلعا     لصلل-1
ل د للى ر .ل246ؼلنى ل ر  ـلدمحملدل ؾللنررعف لعا رمعلعا     لصلب  ال  رع  ل-
  د للى ر .184ظ   لعاقرعؼ لمؾقزل  وؾف لعا  عال ا لييؼلعاد بؾف لصل-
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لع ش  ءلعا  ل نل ع ش  ءلعا ىمؾلن؛ل-

لنلاياى دالن   ل ع ش  ءلعاي قمنليؽللعتر لعااى دا؛ع ش  ءلعاد  يل-

لع ش  ءلعاق   نل ع ش  ءلعا ثي ن؛ل-

لع ش  ءلعااالتىا رل الل ع ش  ءلعااالتىا رلت  ق ع؛ل-

لع ش  ءلعاد  ينلايد  نل عاغ رلق  ينلاياو تن؛ل-

لع ش  ءلعا مدؾانل ع ش  ءلعاث  ان.ل-

 عشهية.األشياع السادية لاألشياع الس 1-1

عااػػػػػػػال لػػػػػػػؾفلا ػػػػػػػ لف ػػػػػػػ فلدي ػػػػػػػؾ ل  لدل ػػػػػػػؾ لنػػػػػػػؾعءلع شػػػػػػػ  ءلعا  ل ػػػػػػػنلرػػػػػػػالعااػػػػػػػال
يدػػػػػػػ قع ل  لدمدػػػػػػػؾل  ل دػػػػػػػ لع شػػػػػػػ  ءلعا ىمؾلػػػػػػػنلن ػػػػػػػالاػػػػػػػ  لا ػػػػػػػ لف ػػػػػػػ فلدي ػػػػػػػؾ ل يلغ ػػػػػػػرل
دل ؾنػػػػػنلف  ن ػػػػػ قل عل ا ػػػػػ قع ل ع الػػػػػ فلاػػػػػساػلت ػػػػػ  لعالدػػػػػؾؽلعااػػػػػالتػػػػػرللييػػػػػ لع شػػػػػ  ءل

عاىػػػػػػ ل ل فلعاارػػػػػػرلى  لتػػػػػػمصلييػػػػػػ لتيػػػػػػػللعا ىمؾلػػػػػػنللػػػػػػ الدؾؽلع ل  ػػػػػػنل عاسرم ػػػػػػنل قػػػػػػ لمػػػػػػر 
عالدػػػػؾؽلع ل  ػػػػنل عا ىمؾلػػػػنلنػػػػالقػػػػؾعب ؽلع اػػػػن ل  ػػػػ لتػػػػمصل غيػػػػ لعادػػػػؾعب ؽلييػػػػ لعيا ػػػػ قل
ع شػػػػػػ  ءلعا ىمؾلػػػػػػنللععيػػػػػػنلنػػػػػػاللػػػػػػ  لعا مدػػػػػػؾؿل وػػػػػػساػل  لػػػػػػؽلعادػػػػػػؾؿل فلعاىدػػػػػػ قع لم  ى ػػػػػػ ل
ل شػػػػػػ  ءلد ل ػػػػػػنل دػػػػػػ لعا مدػػػػػػؾل لن ػػػػػػالبؾيػػػػػػ فلد ل ػػػػػػنل دىمؾلػػػػػػنل توػػػػػػ قلعإلشػػػػػػ ق ل فلعا  روػػػػػػ ء

دػػػػػػؽلل350عيا ررػػػػػػ لعا رػػػػػػرعلعاو عتػػػػػػريلنػػػػػػال لػػػػػػؼلعا مدػػػػػػؾل لنػػػػػػاللػػػػػػ  لعا ػػػػػػرق  ل)لعا ػػػػػػ ل ل
لا.4ق بؾفلعاىدؾو  لعا در ل

  األشياع القابمة لمبعام  لالخا جة عشه. 1-2

م  ػػػػػػعلعا  تمػػػػػػ  لعاظ  و ػػػػػػنليػػػػػػ علعإلب ػػػػػػ فل فػػػػػػالدػػػػػػ ل ؾمػػػػػػ لنػػػػػػالي ا مػػػػػػ لدػػػػػػؽلي ػػػػػػػال
 ءل ب ػػػػػػػػ لق  يػػػػػػػػنلاياى دػػػػػػػػالعاظ  ىػػػػػػػػنل  لعإلب ػػػػػػػػ فل ىا ػػػػػػػػرل شػػػػػػػػ  ءل ع اػػػػػػػػالنػػػػػػػػالرػػػػػػػػس لع شػػػػػػػػ 

 ع شػػػػػ  ءلعاد  يػػػػػنلاياى دػػػػػاللل  لػػػػػؽل قػػػػػرر ل اػػػػػساػل  لػػػػػؽل فلتلػػػػػ لللللػػػػػؼلنمدػػػػػؾؿل فلفػػػػػال
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شػػػػاءلف  ػػػػ ليػػػػ ع ل لػػػػؾفلقػػػػ لللاياى دػػػػالدػػػػ لعـلعادػػػػ بؾفلاػػػػؼل  مىػػػػ ل اػػػػؼل لقػػػػر لن ا يػػػػ قع  ل
عادم  ػػػػػػػػػا لعا ا وػػػػػػػػػرع  لع نػػػػػػػػػيلن لع دػػػػػػػػػؾعؿلعاى دػػػػػػػػػن لللتقػػػػػػػػػيحل فلت ػػػػػػػػػؾفلدلػػػػػػػػػللايلػػػػػػػػػ ل

 يػػػػػػػػ قع ل عا ػػػػػػػػؾعللعا ػػػػػػػػ دنلالنػػػػػػػػاى  ل لعاظ  ػػػػػػػػنل ل ػػػػػػػػ حلايومػػػػػػػػؾلل  للىػػػػػػػػضلل نػػػػػػػػاثم ءلعا
لع نرعلللل  ن لعا لحل غرعضللن ظ نل ل  حللقرؼلع دؾعؿ.

 دػػػػ لع شػػػػ  ءلعا    ػػػػنلعااػػػػالللد اػػػػػلا ػػػػ لفػػػػ اظ ؾقلنػػػػالعا ػػػػ  ءل ع نػػػػ  ؾلنػػػػالعا لػػػػرل
  ؿلدػػػػػػر ل عال ؾعبػػػػػػ  لعا رلػػػػػػنلفػػػػػػ اغ لفل عادػػػػػػر للتىا ػػػػػػرلد يؾفػػػػػػنلا ػػػػػػؽل ضػػػػػػعل ػػػػػػ  ليي  ػػػػػػ ل

 داػػػػػ ل  نرػػػػػ لعإلب ػػػػػ فل اػػػػػػ لالشػػػػػ ص لقػػػػػ لللاياى دػػػػػال فػػػػػػساػلت عػػػػػسلب ػػػػػ ل لػػػػػؼلع شػػػػػػ  ءل
لعا ار فنلعااال ايي ليي   .

 األشياع السيمية لاألشياع ال يسية. 1-3

لددػػػػػ ـللىضػػػػػ  لددػػػػػ ـلعاػػػػػ ىضلعآلعػػػػػرليمػػػػػ لعاؾنػػػػػ ءللػػػػػ لاا عـل رػػػػػالنػػػػػال رػػػػػالعااػػػػػال دػػػػػـؾ
ي ػػػػ ل ول ػػػػ ليػػػػ لر ل  ل  ػػػػ ع لعاق ػػػػ  لعا ىػػػػ دل ل ػػػػ ؽلع نػػػػرعللتىا ػػػػرللل ػػػػ ل نب ػػػػ ل ف 

 وو ػػػػ ق ل عػػػػر ل فلع شػػػػ  ءلعا ثي ػػػػنلتا  تػػػػال تارػػػػ ل ل نػػػػرعللعامػػػػؾعلعاؾع ػػػػ لن  ػػػػ للل ػػػػ ل  لػػػػؽل
عاؾنػػػػػػ ءللل  ػػػػػػنلدلػػػػػػ  ل لعاىػػػػػػ لل  لعا دػػػػػػ عقلدم ػػػػػػ ل ػػػػػػ ؿلدػػػػػػؽلف  ػػػػػػنلد  تيػػػػػػنليػػػػػػ لعل  لددػػػػػػ عقعل

 دػػػػػػػ للد لعدػػػػػػػالدػػػػػػػؽلبػػػػػػػؾعل ع ػػػػػػػ ل دػػػػػػػؽلع شػػػػػػػ  ءلعا ثي ػػػػػػػنلعاد ػػػػػػػح لع قن لعا ػػػػػػػلرل... اػػػػػػػخل 
ع شػػػػػ  ءلعاق   ػػػػػنلغ ػػػػػرلدا  تيػػػػػنلن ػػػػػالشػػػػػاءلن  ػػػػػ للل رػػػػػ ل لغ ػػػػػر لالعػػػػػالؼلنػػػػػالعؾعاػػػػػ ل
لددػػػػػػ ـلعآلعػػػػػػرلنػػػػػػالعاؾنػػػػػػ ءللػػػػػػ لاا عـلدثػػػػػػالعا ػػػػػػ  قع  ل  ي  اػػػػػػ ليػػػػػػؽلعآلعػػػػػػرل اػػػػػػساػلللتدػػػػػػـؾ

لعا ا  لعاالت...ل اخ.

 األشياع القابمة لالسبهال  لاألشياع القابمة لالسبعسال. 1-4

عاد  يػػػػػػنلالنػػػػػػا لؾل ع شػػػػػػ  ءلعاد  يػػػػػػنلالنػػػػػػاى  ؿلرػػػػػػؾللدو ػػػػػػ قلعاا رقػػػػػػنلدػػػػػػؽلع شػػػػػػ  ء
دػػػػػػ  لق  ي ػػػػػػنلعارػػػػػػاءلايا ػػػػػػرعقل  لت ػػػػػػرعقلعنػػػػػػاي عد ل فثػػػػػػرلدػػػػػػؽلدػػػػػػر ل ع ػػػػػػ   لاػػػػػػساػلُ ى ػػػػػػرل
يم  ػػػػػػػ لل  شػػػػػػػ  ءلعلنػػػػػػػا لف نل ع شػػػػػػػ  ءلعلنػػػػػػػاى  ا ن ل لدقػػػػػػػ للػػػػػػػ امؾعلع  ؿلفػػػػػػػالشػػػػػػػاءل
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 ؾل شػػػػػػػػ  ءل  ػػػػػػػػا يػليمػػػػػػػػ لعنػػػػػػػػاى  ا ل  ؿلدػػػػػػػػر لدثػػػػػػػػالعا ػػػػػػػػ فؾل  ل دىمػػػػػػػػ لألاػػػػػػػػػل فلرمػػػػػػػػ
عل لل ىػػػػػػ للعنػػػػػػاى  ا  لن ػػػػػػال شػػػػػػ  ءلعنػػػػػػا لف نلت يػػػػػػػلنػػػػػػالعا ػػػػػػر ل ت ػػػػػػاى العنػػػػػػاى  لل ع ػػػػػػ  

لع  ا .ل

 دػػػػػػػ لع شػػػػػػػ  ءلعلنػػػػػػػاى  ا نلن ػػػػػػػاللظ  ىا ػػػػػػػ لغ ػػػػػػػرلق  يػػػػػػػنلالنػػػػػػػا لؾلدػػػػػػػؽل  ؿلدػػػػػػػر ل
ت ػػػػػاي ـلن  ػػػػػ ل لى ػػػػػرليم ػػػػػ لل  شػػػػػ  ءلعاد  يػػػػػنلالنػػػػػاى  ؿل دػػػػػ لعاغ ػػػػػرلق  يػػػػػنلالنػػػػػا لؾل  ل

اػػػػ لدػػػػعلعاا ػػػػي ؼلل ب ػػػػ ل  لػػػػؽل فلت يػػػػػللىػػػػ لعاا ػػػػرعقلدػػػػؽلعلنػػػػاى  ؿل ػػػػالغ ػػػػرلعنػػػػا لف نل 
  لػػػػؽل فلتدػػػػالي  ا ػػػػ ل  لت ػػػػا يػلم ت ػػػػ لنػػػػالفػػػػالدػػػػر لت ػػػػاى الن  ػػػػ  ل أللعاى ػػػػر لت  ػػػػؽلنػػػػال

لق  ي ا  لالناي عـلي  لدرع .

 األشياع السعبزخة َصال لالسعبزخة ثسا ا. 1-5

 عػػػػػرل دػػػػػ لعارػػػػػاءلعاػػػػػسيل  لػػػػػؽلعيا ػػػػػ قلعارػػػػػاءل اػػػػػلل ألعلاػػػػػؼل لػػػػػؽلرػػػػػؾلت ػػػػػر لارػػػػػاءل
 مػػػػاجللقػػػػ نلل قلػػػػنلنػػػػال غيػػػػ لع   ػػػػ فلدػػػػؽلشػػػػاءل عػػػػرل ىا ػػػػرلع  ؿلت ػػػػر ل عاثػػػػ بال اػػػػلل
اػػػػ  لدثػػػػ ؿلألاػػػػػل فلعاػػػػ عقلتىا ػػػػرل اػػػػالعا مػػػػ ؿل  مػػػػر لعا مػػػػ ؿلتىا ػػػػرلت ػػػػر لف ػػػػ ل فلع قضل
عا قعظ ػػػػػنلتىا ػػػػػرل اػػػػػال عاغػػػػػلؿلعااػػػػػالتمػػػػػاجلدم ػػػػػ لعػػػػػلؿلعا ػػػػػمنلتىا ػػػػػرلت ػػػػػ ق علا ػػػػػس لع قضل

ل قل اؾلل عا ؾعف لعااالتماجلدم  لت  ق ع. فساػلع شو

 األشياع القابمة لمقدسة لالغيخ قابمة لها. 1-6

عارػػػػػػاءلعاد  ػػػػػػالايد ػػػػػػ نللل مرػػػػػػ لدػػػػػػؽلتو تاػػػػػػ ل ػػػػػػرعلل ىمػػػػػػ ل فلت ػػػػػػؾفلعا م ىػػػػػػنلعااػػػػػػال
تالدػػػػ لدػػػػؽلع اػػػػالفلػػػػال  لػػػػؽلتلق د ػػػػ لدػػػػؽلفػػػػالق ػػػػؼلييػػػػ ل ػػػػ  لن ارػػػػاءلعاػػػػسيلت ػػػػال

ال ؾعبػػػػػػػػ   لعاظ ػػػػػػػػؾقل  لػػػػػػػػؽلتد ػػػػػػػػ    ل ػػػػػػػػ ؽلق ػػػػػػػػ ا لفػػػػػػػػ  قضلعا قعظ ػػػػػػػػنلغػػػػػػػػلؿلع قضل ع
عارػػػػرف ءلل فلتيػػػػتلا ػػػػالشػػػػيصلمػػػػ ءلدم ػػػػ .ل دػػػػ لع شػػػػ  ءلعاغ ػػػػرلق  يػػػػنلايد ػػػػ نلن ػػػػالت دػػػػ ل

لدم ىا  ل دث ؿلألاػلعال ؾعفلعاؾع  ل عا عقلعاقغ ر لنلل  لؽلعلبا  عل   .
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 األشياع السشقهلة لاألشياع الياببة )العقا ات لالسشقهالت(. 1-7

 .1: العقا اتَلال

رػػػػػؾلعارػػػػػاءلعاث  ػػػػػالغ ػػػػػرلق  ػػػػػالايمدػػػػػالدػػػػػؽلدل بػػػػػ ل  لرػػػػػؾلفػػػػػالشػػػػػاءلد ػػػػػادرللل ػػػػػ  ل
 ت  ػػػػػػالف ػػػػػػ للل  لػػػػػػؽلبديػػػػػػ لل فلتيػػػػػػتلف  قع ػػػػػػال عا  ػػػػػػ بال د يػػػػػػ علألاػػػػػػػلن ػػػػػػؾلدمدػػػػػػؾؿل)ل

لؽلـلزا.ل683عا  ل ل

ن اث ػػػػػػ  ل يػػػػػػ ـلق  ي ػػػػػػنلعارػػػػػػاءلايمدػػػػػػاللػػػػػػللتيػػػػػػتلرػػػػػػؾلعا و ػػػػػػ قلعا  اػػػػػػال ػػػػػػ ؽلعاىدػػػػػػ قل
ل عا مدؾؿ.

ؽلـلزل ا ػػػػػػػ ؽل فلعا رػػػػػػػرعلنػػػػػػػالعا دػػػػػػػر لع  اػػػػػػػ لقػػػػػػػ لل682 دػػػػػػػؽلعػػػػػػػلؿلبػػػػػػػصلعا ػػػػػػػ ل ل
يػػػػػرؼلعاىدػػػػػ قلا مػػػػػ لاػػػػػؼل ىػػػػػرؼلعا مدػػػػػؾؿل دىمػػػػػ  ل فلفػػػػػالع شػػػػػ  ءلعااػػػػػالا  ػػػػػاللععيػػػػػنلنػػػػػال
ألاػػػػػلعااىرلػػػػػ لتىا ػػػػرلدمدػػػػػؾل لييػػػػػ ل نػػػػ  ل فلعا مدػػػػػؾل للل  لػػػػػؽل قػػػػرر لاػػػػػساػلعفا ػػػػػ ل

 ل ل ػػػػػ ل عػػػػػرلعا رػػػػػرعل اىرلػػػػػ لعاىدػػػػػ قل دػػػػػ لعا دػػػػػر لعاث ب ػػػػػنلدػػػػػؽلب ػػػػػ لعا ػػػػػ ل لندػػػػػ ل  قل لامػػػػػ
 ن نػػػػػ ل فللىػػػػػضلعا مدػػػػػؾل لتىا ػػػػػرلدػػػػػؽلعاىدػػػػػ قع ل ألعل  ػػػػػىالاي دػػػػػنلعاىدػػػػػ قل يلتراػػػػػ ل

لاي دنلألاػلعاىد قلت عسل لؼلعاىد قل ل  ل ت   ل ساػلعاىد قع لل اايق ص.

لن  لرؾلعاىد قلل اايق صل؟للل

رػػػػػال شػػػػػ  ءلدمدؾاػػػػػنللل ػػػػػ لط  ىا ػػػػػ لفػػػػػ  لؽلعباد ا ػػػػػ لدػػػػػؽلدلػػػػػ فلآلعػػػػػرل قػػػػػ لعيا ررػػػػػ ل
 قع لل اايقػػػػػػػ صل ب ػػػػػػػ لديققػػػػػػػنلاىدػػػػػػػ قللظ  ىاػػػػػػػ ل وو ػػػػػػػ ق ل عػػػػػػػر لنػػػػػػػ فلعا رػػػػػػػرعليدػػػػػػػ

عاىدػػػػػ قل فػػػػػالدػػػػػ لعقػػػػػصلاػػػػػ ل لػػػػػؾفلدو ؾيػػػػػنلعقاقػػػػػ ل نل ع ػػػػػ  ل  عضػػػػػى لعا رػػػػػرعلامغػػػػػ ـل
قػػػػػ بؾبال ع ػػػػػ لعاىدػػػػػ قلف ػػػػػ لرػػػػػؾل اػػػػػالعاىدػػػػػ قلل اايقػػػػػ صل)ليدػػػػػ قللللػػػػػؼلعادػػػػػ بؾفال قعلرػػػػػ ل

 فلع ل ع لعا قعظ ػػػػػػنلعا رػػػػػػرعل    ػػػػػػنلايىدػػػػػػ قل)دثػػػػػػ ؿ:ل قضلنقعظ ػػػػػػنل قعللعا  اػػػػػػػل  ى ػػػػػػ لنػػػػػػ

                                                           
ل د للى ر .ل246ب  ال  رع  ؼلنى ل ر  ـلدمحملدل ؾللنررعف لعا رمعلعا     لصلل-1
لعاد بؾب نلامغرلنلل-   د للى ر .ل124عال  لصلدمحميلنرل  لن ع ي لعا  عالايىيـؾ
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تىػػػػػػ ليدػػػػػػ قلل اايقػػػػػػ صلقغػػػػػػؼل ب ػػػػػػ لدمدؾاػػػػػػنل اػػػػػػ لت دػػػػػػ لع قضلنقعظ ػػػػػػنلدل نغػػػػػػنلييػػػػػػ ل
لعقؾا ا  ا.

ل.ل1شخلط السشقهل عقا ا والبخريز*ل

ل فل لؾفلدمدؾؿللظ  ىا ل يد قللظ  ىا ؛ل-

لتؾنرلقغ نلد اػلعاىد قلنال فل يي لقعلظنل  ؽلعا مدؾؿل عاىد ق؛ل-

لا  اػلعاىد قلألعت ؛ل فل لؾفلعا مدؾؿلد يؾف ل-

ل فل يقصلعا مدؾؿلايىد قل  لاي دا .لل-

فػػػػػػػالشػػػػػػػاءلت  ػػػػػػػال»لؽلـلزلل683لل ػػػػػػػ لبػػػػػػػصلعا ػػػػػػػ ل لل2 دػػػػػػػ لعاىدػػػػػػػ قع للظ  ىا ػػػػػػػ 
ل«.لللدل ب ل د ادرلف  للل الرؾلدم ل لرغال   لدى ؽللل اغ رلن ؾليد قللظ  ىا 

عقليدػػػػػػػػ قل اػػػػػػػػ النػػػػػػػػ  قضللظ  ىا ػػػػػػػػ لت  اػػػػػػػػنلا ػػػػػػػػ لع اػػػػػػػػ نلعلنػػػػػػػػادرللع قض دثيػػػػػػػػن:ل
ل ل ب ػػػػػػ  لعاى ػػػػػػ قع  لعافػػػػػػ ل  لع قع ػػػػػػالعا ىػػػػػػ  لاي مػػػػػػ ءلد لعدػػػػػػالد ػػػػػػادر للل  رػػػػػػ ل ت  اػػػػػػنل
ف ػػػػػػػػ ل شػػػػػػػػ ال  ضػػػػػػػػ لدػػػػػػػػ ل دػػػػػػػػ ـلنػػػػػػػػؾؽلع قضل)لعاو ػػػػػػػػؾق لع ب ػػػػػػػػ ؽ لعاظرقػػػػػػػػ   لعا ػػػػػػػػ  ل ل

لعآلل ق ل د ل اقالل  قضلف ا ل مر لعاالؿ لعارد ؿ لعا م مؼلعام ظ نلعا ى ب نا.

 لاػػػػػ نلعلنػػػػػادرعقلن ػػػػػاليدػػػػػ قع للظ  ىا ػػػػػ لن ػػػػػالرػػػػػس لع قع ػػػػػال دػػػػػ ل اقػػػػػال  ػػػػػ لاػػػػػ
ل فلت ؾفلتيػلعاىد قع لد يؾفنلاي  انل)دي  نلع انل  لدي  نلي دنا.

ل.األشجا  لالش اتات*ل

 رػػػػػػػػالداقػػػػػػػػينللػػػػػػػػ  قضلعتقػػػػػػػػ ل لت  ا ػػػػػػػػ ل د ػػػػػػػػادر علنػػػػػػػػالدل ب ػػػػػػػػ ل ؾعنػػػػػػػػظنلمػػػػػػػػس قر ل
  ا ػػػػ لدػػػػعلعا اى دػػػػنلنػػػػالعااروػػػػنلت عػػػػسل لػػػػؼلعاىدػػػػ قع للظ  ىا ػػػػ ل  ػػػػ لفػػػػ فلبؾي ػػػػ ل   ػػػػ لف بػػػػالي

                                                           
لعاد بؾب ن لعا رمعلعا     لصلل-1 ل د للى ر .ل204ي  لعاد لقلعا  ق لعا  عالا قعننلعاىيـؾ
ل د للى ر .ل211دمحمل  م ؽ لعا رمعلعا     لصلل-
 .207ل-206دمحمل  م ؽ لعا رمعلعا     لصلل-2
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دل غػػػػػنل فلعارػػػػػو رع لعاقػػػػػغ ر ل عا رػػػػػؾقلعا  ق يػػػػػنلنػػػػػال اػػػػػصلدػػػػػؽلعا يػػػػػ قل  ل  ظ ػػػػػنل
  لػػػػؽلبدي ػػػػ لدػػػػؽلدلػػػػ فل اػػػػ ل عػػػػرل ىا ػػػػرلدمدػػػػؾؿل فلمػػػػس قر لللتػػػػ عالنػػػػالي ػػػػ لع قضل
ف ػػػػ لت عػػػػسلب ػػػػ لعاللػػػػؼلعا مدػػػػؾل للل ػػػػ لد ا  ػػػػ لفػػػػالشػػػػور ل فػػػػالب ػػػػ  لداقػػػػاللػػػػ  قضل

قػػػػػػرؼل  لعااى دػػػػػػالن  ػػػػػػ ل م ػػػػػػنلعقالي ػػػػػػ لدػػػػػػؽل فػػػػػػالت ػػػػػػ قلع شػػػػػػو قل  لعام  تػػػػػػ  ل قػػػػػػعلعاا
لع قضل  لبدي  لدؽلدل فلآلعر.

 .1: السشقهلثانيا

لػػػػػػ ارمؾعلايدؾعيػػػػػػ لعاى دػػػػػػنلليقػػػػػػؾصلعا مدػػػػػػؾؿلبوػػػػػػ ل فلفػػػػػػالعا  تمػػػػػػ  ليػػػػػػ علعإلب ػػػػػػ فل
 شػػػػ  ءل ع شػػػػ  ءل دػػػػ ليد قلػػػػنل  لدمدؾاػػػػنل عاىدػػػػ قع ل دػػػػ للظ  ىا ػػػػ ل  لل اايقػػػػ صل فػػػػالدػػػػ ل

لق ل لؾفللظ  ىا ل  للل  لعا اؿل  ل لؾفلدىمؾل .لا  ليد قلن ؾلدمدؾؿل عا مدؾؿ

رػػػػػؾلفػػػػػالشػػػػػاءل  لػػػػػؽلبديػػػػػ ل عاىلػػػػػ لرػػػػػؾلعارػػػػػاءلعاػػػػػسيللللالسشققققققهل و زيعبقققققه: -2
  لػػػػػؽلبديػػػػػ لدػػػػػؽلدلػػػػػ فلآلعػػػػػرلل فلتيػػػػػتلنػػػػػؾعءلفػػػػػ فل الػػػػػرؾللععي ػػػػػ ل يلألعت ػػػػػ لف ال ؾعبػػػػػ  ل

الػػػػرؾلعااػػػػالتمادػػػػالدػػػػؽلدلػػػػ فل اػػػػ ل عػػػػرللدػػػػ قت  لعاسعت ػػػػنل)عالرفػػػػنل م  ػػػػ  ال  لفػػػػ فلألاػػػػػلعا
ع قم ػػػػػ ل ػػػػػاؼللػػػػػ قعل لشػػػػػيصل عػػػػػرلف او ػػػػػ للدػػػػػعلدل غػػػػػنل فللىػػػػػضلعا مدػػػػػؾل للظ  ىا ػػػػػ ل
ف اظػػػػ ترع ل عا ػػػػػ  منل عا ػػػػػ  ق لبغػػػػرعل ر  ا ػػػػػ لعاى ي ػػػػػنلعااػػػػالت لػػػػػ ليػػػػػؽل ر  ػػػػنلعاىدػػػػػ قل يػػػػػؽل
ي  ا ػػػػػػػ لقػػػػػػػ ل يضػػػػػػػى  لعادػػػػػػػ بؾفللػػػػػػػ ا  عل عارػػػػػػػرعءل عاػػػػػػػررؽل  لػػػػػػػ ـلعاىدػػػػػػػ قع لن ػػػػػػػمصلييػػػػػػػ ل

ل لعاد بؾب نل دعلألاػلن الدمدؾل للظ  ىا .ل مؾ لت و ال عش  قلرس لعااقرن 

 عاوػػػػػػػ  رلل اػػػػػػػسفرل فلعاغػػػػػػػ نل عا ػػػػػػػ ءل عا  روػػػػػػػ ءل غ ررػػػػػػػ لدػػػػػػػؽلعاظ قػػػػػػػ  لعااػػػػػػػال  لػػػػػػػؽل
  ػػػػػػى  لنػػػػػػال ب   ػػػػػػ ل  ل نػػػػػػلؾلت  اػػػػػػنل د ػػػػػػادر لنػػػػػػالع قضل  لعا مػػػػػػ ءلتىا ػػػػػػرلدػػػػػػؽلق  ػػػػػػال

لعا مدؾؿل ت عسل ل  لل يا  قلداا  .ل

                                                           
لعاد بؾب نل)لبغرلنلعالل-1 ل.193ل–ل138 ا لعا رمعلعا     لصلييال    لا اح لعا  عالا قعننلعاىيـؾ
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دػػػػػػػ قل ا ػػػػػػػؽلل ػػػػػػػ  ليؾعدػػػػػػػال:لرػػػػػػػؾلنػػػػػػػالع اػػػػػػػاليالسشققققققققهالت وحدقققققققب م لهقققققققا -2
ع قم ػػػػنلت دػػػػ لط  ىا ػػػػ لناالػػػػؾؿل اػػػػ لدمدػػػػؾؿلل يا ػػػػ قلدػػػػ ل ؿل ا ػػػػ ل وو ػػػػ ق ل عػػػػر ل دقػػػػ للػػػػ ل

 ػػػػػت ؿل ا ػػػػػ للؼنػػػػػؾللعارػػػػػاءلعاث  ػػػػػالد ػػػػػادرلل لػػػػػ فلعال ػػػػػ لا ػػػػػؽل ىا ػػػػػرلدمدػػػػػؾلللل ػػػػػ لدػػػػػ 
ن ػػػػؾلنػػػػالع اػػػػاليدػػػػ قلا ػػػػؽلتلؾاػػػػ ل اػػػػ لدمدػػػػؾؿللل ػػػػ لعا ػػػػاؿل دثػػػػ ؿلألاػػػػػلعاث ػػػػ قلعااػػػػال

ث  اػػػػنلن ػػػػالنػػػػالع اػػػػاليدػػػػ قع ل ث ؾت ػػػػ لنػػػػالع قضلا ػػػػؽلداا ػػػػ للىػػػػ لت ػػػػ علنػػػػالع شػػػػو قلعا
دػػػػ  ل اػػػػ لعامضػػػػجل عادظػػػػ ؼلتػػػػؼلعا  ػػػػعل وىي ػػػػ لدمدػػػػؾل لل ا ػػػػاؿل عا مػػػػ ءلعاػػػػسيل  ػػػػ علييػػػػ ل بػػػػ ل

ل بد   لن ؾلنالع االيد قلا م ل   ؿل   د لف ق حلدمدؾؿللل  لعا اؿ.

ل لرار لعاد بؾفلنالعاىد قللل  لعا اؿلشرط فلر  :

 قعل لعا اى قػػػػػػػ  ؽل اػػػػػػػ لعيا ػػػػػػػ قلعارػػػػػػػاءلدمدػػػػػػػؾلللل ػػػػػػػ لعا ػػػػػػػاؿلنػػػػػػػللت  ػػػػػػػالعتوػػػػػػػ  لل-
لعام نل ال و ل فل لؾفلعادق ل عقىا.

عب قػػػػ ؿلعارػػػػاءليػػػػؽلع قضل دػػػػرلدلدػػػػ لعاؾقػػػػؾعلنػػػػال قاػػػػ ل قػػػػر لعاؾقػػػػالد ػػػػ انلل-
ل.1تد  رلنلتيضعلاي يظنلعااد  رلنلايد  ا

 السشقهالت السعشهية: -3

 رػػػػػالداىػػػػػ ل ل قػػػػػ لع ػػػػػر لل ػػػػػ  لعااظػػػػػؾقللبؾظ ػػػػػنلرػػػػػس لعالدػػػػػؾؽلللبػػػػػ قف  للػػػػػ الؾع 
  ػػػػػػ لعيارنػػػػػػػالعاارػػػػػػرلى  ل  قرت ػػػػػػػ ل ر  ا ػػػػػػ ل دػػػػػػػؽل دثيػػػػػػنلرػػػػػػػس لعالدػػػػػػؾؽ:ل ػػػػػػػ لعا تاػػػػػػػتل

ل   لعا يارعل   ل رعء لععارععلعام  ألزلعاقم ظ نل عااو قلنل...ل اخ.

 : َهسية تقديم األشياع إل  عقا ات لمشقهالت.ثاليا

لعار ىنلترلليي لعاىد قلل فلعا مدؾؿ؛ل-

                                                           
ل.222    لعر   لعا رمعلعا     لصلل-1
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ال ػػػػػ ن لنػػػػػالعا مدػػػػػؾؿلنػػػػػم لعا ي  ػػػػػنل دػػػػػ لعاىدػػػػػ قع لنا ا ػػػػػ لل اادػػػػػ لـلل ػػػػػ  لدلػػػػػ ل لعل-
ل؛1  م  لعاد بؾفل

عالدػػػػػػػؾؽلعاى م ػػػػػػػنلعاػػػػػػػؾعقل لييػػػػػػػ لع شػػػػػػػ  ءلن  ػػػػػػػ للىػػػػػػػضلعالدػػػػػػػؾؽلللتػػػػػػػرلل للييػػػػػػػ لل-
ليد قلدثال  لعا لؽل   لعلقت  ؽل عاررؽلعارن ال   لعلعاق ص؛

ّفلعاػػػػػػػػ يؾ لترنػػػػػػػػعل دػػػػػػػػ ـلف  ػػػػػػػػ ل اىيػػػػػػػػ لللػػػػػػػػ لعلعاقػػػػػػػػ صلعادضػػػػػػػػ تالن  نػػػػػػػػ  ل ل-
عا لل ػػػػػػػنلعااػػػػػػػال ؾمػػػػػػػ لن  ػػػػػػػ لدػػػػػػػؾطؽلعا ػػػػػػػ ي ليي ػػػػػػػ ل ت ػػػػػػػاثم لعاػػػػػػػ ي   لعاي اػػػػػػػنلالػػػػػػػ ل

ليد قيلن ب  لترنعل د ـلعا لل نلعااال دعل  عترت  لعاىد ق؛

ف ػػػػػ ل فل مػػػػػرعءع لعاام  ػػػػػسلعاو ػػػػػريلعاي اػػػػػنللػػػػػ ا مدؾؿل ل ػػػػػ لدػػػػػؽل مػػػػػرعءع لعاام  ػػػػػسلل-
ل.2يي لعاىد ق

 األعسال. -2

الػػػػػػ لعاريقػػػػػػالييػػػػػػ ل بػػػػػػ لقعلظػػػػػػنلق بؾب ػػػػػػنل ػػػػػػ ؽلشيقػػػػػػ ؽللعتػػػػػػؽلنػػػػػػ  ل فلتم  امػػػػػػ لع
 دػػػػػ  ؽللرػػػػػد لعإل وػػػػػ  ال عا ػػػػػي ال لا ثػػػػػالنػػػػػالعاق ػػػػػ ـللى ػػػػػالدىػػػػػ ؽل  لعلدامػػػػػ عليػػػػػؽلعاق ػػػػػ ـل
لى ػػػػػػال  ل يظػػػػػػ ءلشػػػػػػاءل)فمدػػػػػػالعا ي  ػػػػػػنال وو ػػػػػػ ق ل عػػػػػػر لنػػػػػػ فلدؾ ػػػػػػؾعلعالػػػػػػ لعاريقػػػػػػال

ع ع ػػػػػرللرػػػػػؾل دػػػػػ لي ػػػػػالدىػػػػػ ؽل  لعدامػػػػػ عليػػػػػؽلي ػػػػػالدىػػػػػ ؽل علااػػػػػ عـلل يظػػػػػ ءلشػػػػػاء لرػػػػػسع
لعاسيل ىا ر لعا د  ءلدورللعاا عـللى ا.

ل لرار لتؾعنرلشر  لنالعاى الدلالعلاا عـل را:

عبظلقػػػػػػ لدػػػػػػؽلن ػػػػػػر لللعااػػػػػػ عـلل  ػػػػػػال ال  ػػػػػػ ل  قلللَن يكققققققهن العسقققققق  مسكشققققققا: -2
  ػػػػػػ ل ألعلفػػػػػػ فل1دػػػػػػؽلعادػػػػػػ بؾفلعا ػػػػػػ بالعاو عتػػػػػػريلل93عا رػػػػػػرعلعاو عتػػػػػػريلنػػػػػػالبػػػػػػصلعا ػػػػػػ ل ل

                                                           
 ألعل قىػالعال ػ ن لييػػ ل»لدػؽلعادػ بؾفلعا ػػ بالعاو عتػريل مقػ  لل828اليرػر ل يػػؾعـل  ػ لعا ػ ل ل10تلػ للدػ  لعاادػ لـل)ل-1

ل حلنػػ فلدػػ  لعاادػػ لـلل ػػؽلعام ػػنل د ػػام  لنػػالعاؾقػػالب  ػػ ل اػػ لنػػم لاػػليدػػ قل  لييػػ ل ػػ لي مػػاليدػػ قيل ف بػػالدداربػػنل
ل«.لنمؾع ....ال10)عا ل  ل لؾفليررل

 .249ل–ل248ب  ال  رع  ؼلنى ل ر  ـلدمحملدل ؾللنررعف لعا رمعلعا     لصلل-2
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ىدػػػػػ للػػػػػػ طلللظلبػػػػػ لدظيػػػػػ ل) يلعنػػػػػال انلدظيدػػػػػنل ا  ػػػػػػالدلػػػػػالعلااػػػػػ عـلد ػػػػػال للفػػػػػ فلعا
لب   نا.

ن ا ػػػػػػػ  ؽل ألعلفػػػػػػػ فلعلااػػػػػػػ عـللرػػػػػػػاءلد لػػػػػػػؽلفػػػػػػػ فل ؾمػػػػػػػ ليمػػػػػػػ لغ ػػػػػػػر لن ػػػػػػػسعل ىمػػػػػػػال فل
علنػػػػػػال انلغ ػػػػػػرلدظيدػػػػػػنل ل لػػػػػػؽلتلق د ػػػػػػ  ل دػػػػػػ ل ألعلفػػػػػػ فلعلااػػػػػػ عـللل  لػػػػػػؽلتلق دػػػػػػ لفػػػػػػ فل

لدلػػػػػػػ دالل نػػػػػػػاصم ؼلنػػػػػػػالقضػػػػػػػ نللىػػػػػػػ لدضػػػػػػػالعاؾقػػػػػػػالعادػػػػػػػ بؾبال  لط  ػػػػػػػ لل ىػػػػػػػلزل ياػػػػػػػـ 
لشيصلد ا.

فػػػػ اا عـل  ػػػػعلت ػػػػ قليمػػػػ لعامضػػػػجلل2ف ػػػػ ل  لػػػػؽلعلااػػػػ عـللرػػػػاءلقػػػػ ل الدػػػػ لنػػػػالعا  ػػػػاد ا
للرر ل فلتاو ل قعل لب نلعا اى ق  ؽلنال مؾللشاءلد اق لل ا  ل  ل.

ؽلـلزال مقػػػػػ  لل94) قػػػػػ ل   ػػػػػلا لعا ػػػػػ ل للَن يكقققققهن العسققققق  ققققققاوال لمبعيقققققين: -2
 مػػػػػػ ل فل لػػػػػػؾفلدى مػػػػػػ ل مؾيػػػػػػ ل ددػػػػػػ عق  ل إلل ألعلاػػػػػػؼل لػػػػػػؽلدلػػػػػػالعلااػػػػػػ عـلدى مػػػػػػ ل سعتػػػػػػ ل»ل

ل«.ف فلعاىد للظل ...ل

للػػػػ لعا ػػػػ  ؽلل ىمػػػػ لعارمػػػػؾعل اػػػػ لبؾظ ػػػػنلعلااػػػػ عـل  للػػػػؾفلرػػػػسعلعارػػػػر ل  ػػػػ لدػػػػ لعااػػػػـ 
 فلفػػػػػ فلعلااػػػػػ عـللى ػػػػػال  لعلدامػػػػػ عليػػػػػؽلي ػػػػػال  ل يظػػػػػ ءلشػػػػػاء لنػػػػػ فلفػػػػػ فلعااػػػػػ عـللى ػػػػػال

قػػػػ لللاياى ػػػػ ؽلنػػػػ لاا عـل  مػػػػ ءلل  لعدامػػػػ عليػػػػؽلي ػػػػالن بػػػػ ل وػػػػ ل فل لػػػػؾفلعلااػػػػ عـلدى مػػػػ ل  
لدم ؿل اظي ل فلبى ؽلعاظؾع   لي للعاغرؼل...ل اخ.

للػػػػػػ لعا ػػػػػػػ  ؽل  نػػػػػػالعلااػػػػػػ عـللىػػػػػػ ـلعا م ن ػػػػػػنلف وػػػػػػ ل فلتؾ ػػػػػػػحلعارػػػػػػاءلعاػػػػػػسيلعااػػػػػػـ 
للى ـلدمحل يؾل  لد  تين. للى ـلعا م ن نلف فل ياـ 

نػػػػػػال ػػػػػػ ؽلعلااػػػػػػ عـلل يظػػػػػػ ءلن ػػػػػػؾلنػػػػػػال ق دػػػػػػنلع دػػػػػػرلبدػػػػػػال ػػػػػػ لي مػػػػػػالييػػػػػػ لشػػػػػػاءل
للو ل فل لؾفلرسعلعاراءلدى م ل  لق لللاياى  ؽ. ل

                                                                                                                                                                                     
 ألعلف فلدلالعلاا عـلد ال للنالألعت ل  لدي ا  لايمغ ـلعاى ـل  لعآللع لعاى دنلف فللػ طلللظلبػ ل»لؽلـلزلل93عا  ل لل-1

ل«.ـلزاؽلل93ل لدظيد ل)لعا  
  «. وؾنل فل لؾفلدلالعلاا عـلش ص لد اق لل دلدد ....ل»لل-2
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لنػػػػػالرػػػػػس لعال اػػػػػنل يظ ت ػػػػػ ل اػػػػػ  للي دػػػػػ ل اػػػػػ ل نػػػػػ فلفػػػػػ فلعارػػػػػاءلدى مػػػػػ لل اػػػػػسع ل يػػػػػـ 
  لػػػػؽلت    رػػػػ ليػػػػؽلغ ررػػػػ لدثػػػػالعا ػػػػ  ق ل وػػػػ لتل  ػػػػ ليلدا ػػػػ  لاؾب ػػػػ  لتػػػػ قلخلعاقػػػػمعل...ل

ل اخ.

لعااى ػػػػػ ؽلل اػػػػػسع ل ػػػػػال ػػػػػاؼلتى ػػػػػ ؽ مم ػػػػػ ل بؾيػػػػػ لل دػػػػػ لعارػػػػػاءلعا ىػػػػػ ؽللػػػػػ امؾعلنػػػػػلل يػػػػػـ 
ل دى ع ل)دثالعاد حا.

:ل رػػػػػػسعل دػػػػػػرعلط  و ػػػػػػ للل ػػػػػػ للل  لػػػػػػؽل فل1َن يكققققققهن محقققققق  االلبققققققدام مذققققققخلعا -
 لػػػػػؾفلدلػػػػػالعلااػػػػػ عـلدي ا ػػػػػ لايمغػػػػػ ـلعاىػػػػػ ـل عآللع لعاى دػػػػػنل يل فل لػػػػػؾفلدرػػػػػر ي ل)عا ػػػػػ ل ل

لؽلـلزا.ل93

لل نػػػػػػػ فلفػػػػػػػ فلغ ػػػػػػػرلدرػػػػػػػر ي لت ػػػػػػػؾفلب   اػػػػػػػ لعاػػػػػػػ ظلفلعا ظيػػػػػػػ  لدث ا ػػػػػػػ لفػػػػػػػ فل ياػػػػػػػـ 
لداػػػػػالشػػػػػيصل عػػػػػػر ل  ل ق دػػػػػنليلقػػػػػنلغ ػػػػػرلدرػػػػػػر ين لعااػػػػػ عـل  ػػػػػعلديػػػػػػ قع ل...لشػػػػػيصل

ل اخ.لل

ل  

                                                           
ل ل د للى ر .250ب  ال  رع  ؼلنى ل ر  ـلدمحملدل ؾللنررعف لعا رمعلعا     لصلل-1
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 احملور السادس: استعنال احلق.

 .1نظخية البعد  في اسبعسال الحق -1

تضػػػػػػػػعلدىغػػػػػػػػؼلعاارػػػػػػػػرلى  لعا ى اػػػػػػػػر لق ػػػػػػػػؾللتمغ   ػػػػػػػػنلدػػػػػػػػؽل مػػػػػػػػالعنػػػػػػػػاى  ؿلعالػػػػػػػػ ل
ؾل  ػػػػػػرعقلل ارػػػػػػلالعاقػػػػػػل حل اػػػػػػ ل الدػػػػػػ لعااػػػػػػؾعنفلنػػػػػػالعا وا ػػػػػػع ل  اػػػػػػ للل لػػػػػػؾفلرمػػػػػػ 

لػػػػ اغ رلدػػػػؽلاػػػػ   لعالػػػػ لا ػػػػسعلمػػػػ ء لعامغرلػػػػنلعااػػػػالتدػػػػرقليػػػػ ـلمػػػػؾعنلتى ػػػػتلاػػػػ   ل
عالػػػػػ لنػػػػػالعنػػػػػاى  ؿل دػػػػػ ل ألاػػػػػػل ال  ػػػػػ لعا و ػػػػػ قلدػػػػػ ل ػػػػػ ؽلعيا ػػػػػ قلعارػػػػػيصلداى ػػػػػ  لنػػػػػال
عنػػػػػاى  ا لالدػػػػػ ل عر مػػػػػ ليػػػػػؽلعالػػػػػ  ل ل قػػػػػ لفػػػػػ فلرػػػػػسعلعا و ػػػػػ قلنػػػػػالعا  ع ػػػػػنلدػػػػػؽلع دػػػػػؾقل

لبغرلنلق ت نل سعت  .لعاقو نلعااال قى لتد ي  لا ا يؾقل لق حل

 مخاح  اهه  نظخية البعد  في اسبعسال الحق. 1-1

ع ػػػػػػر لرػػػػػػػس لعامغرلػػػػػػػنلنػػػػػػالعادػػػػػػػرفلعا ػػػػػػػ ل ليرػػػػػػرل قػػػػػػػ لاد ػػػػػػػالقنػػػػػػضلدػػػػػػػؽلطػػػػػػػرؼل
 اػػػػل  لعا ػػػػسر لعا ػػػػرليلعاػػػػ  مال  وػػػػ  فل ػػػػ لعا ي  ػػػػنل لىا ر بػػػػ ل ػػػػ لدظيػػػػ للػػػػللق ػػػػؾلل

ػػػػػ ل للنػػػػػال  اػػػػػنل ع ػػػػػ  ل رػػػػػاليػػػػػ ـلدوػػػػػ  ن لعا  اػػػػػػل ػػػػػ  لل دػػػػػ ل ادػػػػػ لرػػػػػسعلعا ػػػػػ سر لق عم 
ل لل ػػػػػػ لل ػػػػػػ لب ػػػػػػؾأل لييػػػػػػ لعا  ػػػػػػرلعادػػػػػػ بؾبال عيا ػػػػػػرلعااى ػػػػػػتلنػػػػػػالعنػػػػػػاى  ؿلعالػػػػػػ ل يػػػػػػـ 

لا    لعااىؾلضليؽلعاضرقلعاسيلن   .

 ىا ػػػػػرلل29 قػػػػػ لتػػػػػ ترلعا دػػػػػ لعا رب ػػػػػالل ا ػػػػػسر لعا ػػػػػرليل  ػػػػػ لفػػػػػ فلنػػػػػال  ع ػػػػػنلعادػػػػػرفل
عالدػػػػػؾؽلدظيدػػػػػػنل دػػػػػػؽل ى ػػػػػػالنػػػػػال ػػػػػػ  لل دػػػػػػ للل  ػػػػػػ ؿلف  ػػػػػ لفػػػػػػ فلعاضػػػػػػرقلعاػػػػػػسيل يلػػػػػػ ل

رل بػػػػػػ ل   ػػػػػػ طنلعنػػػػػػاى ال دػػػػػػ لندػػػػػػ ل رػػػػػػؾل ػػػػػػرل  ػػػػػػاى ي لف ػػػػػػ ل رلػػػػػػ لل فل فل لػػػػػػؾفللػػػػػػ اغ 
ل.2د ت لليؽل يل رق

                                                           
ل د للى ر .ل268ظ   لعاقرعؼ لمؾقزل  وؾف لعا  عال ا لييؼلعاد بؾف لعا رمعلعا     لصلل-1
ل د للى ر ل.ل303ل-302     لصلدمحمل  م ؽ لعا رمعلعال-2
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بغرلػػػػػنلعااى ػػػػػتلنػػػػػالعنػػػػػاى  ؿلعالػػػػػ ل  ػػػػػ للوالنيقققققهل قػػػػػ ليػػػػػ قضلعا ق ػػػػػ لعا رب ػػػػػال
ل ىاد ل ب  لتام قضلدعلدض ؾفلعال .

لنػػػػػػالع نػػػػػػ  لييػػػػػػ لعيا ػػػػػػ قل فلاػػػػػػ   لل-  فلعااى ػػػػػػتلنػػػػػػالعنػػػػػػاى  ؿلعالػػػػػػ ل دػػػػػػـؾ
 دػػػػ ل  ػػػػ لعا ػػػػ ؼلعلما ػػػػ يالدػػػػؽلعنػػػػاى  ؿلعالػػػػ ل اػػػػ  لل ػػػػ  لعا  ػػػػر لعالػػػػ لعنػػػػاى ال

ليي  ػػػػػػ لعا  ػػػػػػت ا نلعاادقػػػػػػ رلنل  فلعالدػػػػػػؾؽل اػػػػػػ لال ع  ا ػػػػػػ لعما  ظ ػػػػػػنلنػػػػػػال عااػػػػػػالتدػػػػػػـؾ
ل قام لعال اال ا  الدظيدن.

لييػػػػػػػ ل نػػػػػػػ  لعا ىػػػػػػػالل-  فلد ػػػػػػت ا نلدػػػػػػػؽل اى ػػػػػػػتلنػػػػػػػالعنػػػػػػػاى  ؿل دػػػػػػ ل ب ػػػػػػػ لتدػػػػػػػـؾ
ل.لل1لقنلعا    نل  ؽلنىي ل عاضرقلعاؾعقععاسيلق ـلل ل عاضرقلعاسيلال لل اغ رل ي

 قػػػػػ ليػػػػػرؼلعا دػػػػػ ل عاارػػػػػرلعلعإلنػػػػػلدالرػػػػػس لعامغرلػػػػػنل تػػػػػؼلعإلشػػػػػ ق ل ا  ػػػػػ لنػػػػػالي  ػػػػػ ل
لعاػػػػّ  ؽل نلؾعرػػػػ ل ّفللىضػػػػ ؼل»لدػػػػؽلعا اػػػػ لدم ػػػػ لفاػػػػ  لعإلدػػػػ ـلعاغ عاػػػػالعارػػػػ  ر    ػػػػ ءلييػػػػـؾ

ا ػػػػ قلاػػػػؾ لشػػػل لفثػػػػر لعا ػػػػ قلنػػػػاللعق لند ػػػالاػػػػ :لاػػػػؾلعقام ػػػػالرػػػػر ع لندػػػ ؿ:ل عرػػػػ ل فل  ػػػػ علع
عا ػػػػرلن  ػػػػر ل اػػػػ لل قلعاو ػػػػرعفلنػػػػ فؾفلقػػػػ لقػػػػ دالدػػػػ للل  ػػػػ لام  ػػػػال)عإلشػػػػ ق ل اػػػػ ليػػػػ ـل
عااى ػػػػػتلنػػػػػالعنػػػػػاى  ؿلعالػػػػػ ال دػػػػػؽلرمػػػػػ لب ػػػػػاظ عل فلبدػػػػػؾؿل فلرػػػػػس لعامغرلػػػػػنلقغػػػػػؼل مػػػػػؾلل
مػػػػػس قلا ػػػػػػ ل لل ب ػػػػػػ لاػػػػػػؼلتغ ػػػػػػرل اػػػػػػ لعاؾمػػػػػػؾلل اػػػػػػؼلتا يػػػػػػؾقل لللىػػػػػػ لتظػػػػػػؾقلعا  ػػػػػػرلعادػػػػػػ بؾبال

لعام يػػػػنلعا رل ػػػػن لن ػػػػر لعالػػػػ اللل ػػػػ لفػػػػ فل  ػػػػريلرػػػػسعلع ع ػػػػرلل2 تغ ػػػػرلد  ػػػػـؾ )تغ ػػػػرلد  ػػػػـؾ
ل نػػػػػػ ا رلل ػػػػػػرلف  ػػػػػػ ل  اي ػػػػػػ ل  ػػػػػػاظ عل فل  ىػػػػػػالدػػػػػػ ل رػػػػػػ ءلنػػػػػػال دػػػػػػ للرػػػػػػر لندػػػػػػ ل فل لاػػػػػػـر
عادػػػػؾعب ؽل ع بغ ػػػػنلعا ى ػػػػؾؿل  ػػػػ لنػػػػالعا وا ػػػػعل وو ػػػػ ق ل عػػػػر لنػػػػ ا رللدػػػػ لعـل  ػػػػاى ال دػػػػ ل

ق لعا رب ػػػػ نلل ق علف  ػػػػر عل  ػػػػس لعاظرلدػػػػنلن ػػػػؾللل ىػػػػ لداى ػػػػ   لنػػػػالعنػػػػاى  ؿل دػػػػ  ل اى ػػػػالعاثػػػػؾل
ال عيا ػػػػػػػ قل يل ػػػػػػػ ل ىاػػػػػػػرؼللػػػػػػػ ل2804نػػػػػػػالت ف ػػػػػػػ لألاػػػػػػػػل)اػػػػػػػ  قلعادػػػػػػػ بؾفلعا ػػػػػػػ بالنػػػػػػػمنل

عادػػػػػػػ بؾفلرػػػػػػػؾل ػػػػػػػ لدظيػػػػػػػ لا ارعمػػػػػػػعلعا د ػػػػػػػ ءللىػػػػػػػ لألاػػػػػػػػلعقؾاػػػػػػػ للىػػػػػػػ لع ػػػػػػػؾقلعام يػػػػػػػنل
                                                           

 .284ظ   لعاقرعؼ لمؾقزل  وؾف لعا رمعلعا     لصلل-1

ل.281/ل280ظ   لعاقرعؼ لمؾقزل  وؾف لعا رمعلعا     لصلل-2
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ل نػػػػػ ء لعنػػػػػاى  ؿلعالػػػػػ لدػػػػػؽل علما  ظ ػػػػػنل/عا  ػػػػػرلعلشػػػػػارعفالد ػػػػػ لبػػػػػاجليمػػػػػ لتغ  ػػػػػرلد  ػػػػػـؾ
دػػػػؽلدتا ػػػػ ت ؼل مػػػػ ء لبغرلػػػػنليػػػػ ـلعااى ػػػػتللجهسققققخان ليسققققالطػػػػرؼلي  ػػػػ لعا د ػػػػ ءلدػػػػم ؼل

نػػػػػػالعنػػػػػػاى  ؿلعالػػػػػػ لدؾعنبػػػػػػنلدػػػػػػعلبغرلػػػػػػنلعااى ػػػػػػتل  لعلبلػػػػػػرعؼلنػػػػػػالعنػػػػػػاى  ؿلعا ػػػػػػيظنل
لعا ظ دنلنالعاد بؾفلعإللعقي.

لىػػػػػ ل فلاد ػػػػالبقػػػػػ    لدػػػػؽلعا قعنػػػػػ  ل عارػػػػػر حللعالدػػػػػؾؽل دػػػػ لنػػػػػال قامػػػػ لعالػػػػػ االنػػػػ فل
 ل ت  شػػػػػػػػػ  لدػػػػػػػػػعلعاؾعقػػػػػػػػػعل1   عاارػػػػػػػػػرلىلدػػػػػػػػػؽلطػػػػػػػػػرؼلعا د ػػػػػػػػػ ءل  اػػػػػػػػػ لعما ػػػػػػػػػ لع لعادضػػػػػػػػػ ء

ل عااظؾقع لعال اينلنالعا وا ى  .للل

 ػػػػػػ ؽلبغػػػػػػ ـلعا  ػػػػػػت ا نلعاادقػػػػػػ رلنل فل ػػػػػػ عالعااى ػػػػػػتلنػػػػػػالعنػػػػػػاى  ؿلعالػػػػػػ للنػػػػػػ ف
عا اى ػػػػتلعقت ػػػػ لعظػػػػ لنػػػػالعنػػػػاى  ؿل دػػػػ ل للػػػػؾفلألاػػػػػل ألعلعبلػػػػرؼلعاػػػػر..لعاىػػػػ ليللغػػػػضل

لا.للؽلـلزل224عامغرليؽلبؾظ نلعايظ ل فلف فلم     ل  ل   ر عل)لعا  ل ل

 معاييخ البعد  في اسبعسال الحق. 1-2

)دلػػػػػػػرقلؽلـلزال رػػػػػػػلالعلنػػػػػػػاى  ؿلعااى ػػػػػػػ الايلػػػػػػػ لل224اػػػػػػػمصلعا ػػػػػػػ ل لللػػػػػػػ ارمؾع
لعظ للن   لنالعال ل لعاا ا ن:

ل ألعل قعللدق لعإل رعقلل اغ ر؛ل-

ل ألعلف فل ردالايلقؾؿليي لن ت  لقي ينلل ام  نل ا لعاضرقلعام ش لايغ ر؛ل-

لعالقؾؿليي لن ت  لغ رلدرر ين.ل ألعلف فلعاغرضلدم لل-

ل ق لتؾاالعا د  ءل ا لدو  قلؽلر  :

                                                           
لؽلـلز.ل124عاد بؾفلعاو عتريلعا  ل لل-1
لـلـ.لؽل5عاد بؾفلعا قريلعا  ل لل-
 ؽلـلع.ل7عاد بؾفلعاىرعقالعا  ل لل-
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 لغ ػػػػػػرلألاػػػػػػػلمي ػػػػػػ لنػػػػػػالبػػػػػػصلعا ػػػػػػ ل لعا ػػػػػػ لدنلعاػػػػػػسفرللالسعيققققققا  الذخرققققققي: -َلال
للدؾا  ل ألعل قعللدق لعإل رعقلل اغ ر.

 لىا ػػػػػػرلعارػػػػػػيصلداى ػػػػػػ  ل ألعلققػػػػػػ لعإل ػػػػػػرعقللػػػػػػ اغ رلفػػػػػػ فل لوػػػػػػ لعاضػػػػػػؾءلييػػػػػػ ل
ل فلعال مػػػػنل ا ػػػػ لنػػػػرغؼل فلرػػػػسعلعا مػػػػ ءلنػػػػالدي ػػػػ للدي ػػػػ مػػػػ ق لدػػػػؽلعػػػػلؿل مػػػػ ءل ػػػػ ت لنػػػػال

 قػػػػ لعنػػػػػاى ال دػػػػػ لا ػػػػػؽلفػػػػ فلققػػػػػ  لعإلنػػػػػ ء ل اػػػػػ لمػػػػػ ق لندػػػػ لعيا ػػػػػر لعادػػػػػ بؾفلداى ػػػػػ  لنػػػػػال
عنػػػػاى  ؿلعالػػػػ ل و ااػػػػ االققػػػػ لعإل ػػػػرعقللػػػػػ اغ ر ل االد ػػػػ لرػػػػس لعاقػػػػؾق ل وػػػػ ل لل لدػػػػػ ل

 ػػػػػنلعإل ػػػػػرعقل ا ػػػػػ لدم ىػػػػػنلاقػػػػػ    ل  ل لدػػػػػ لاػػػػػ لدم ىػػػػػنلت ن ػػػػػنل نػػػػػالفياػػػػػ لعالػػػػػ اا ؽلنػػػػػ فلب
ل.1دؾمؾل 

 ألعلفػػػػ فلعنػػػػاى  ؿلعالػػػػ ل ردػػػػال اػػػػ لعالقػػػػؾؿلييػػػػ للالسعيققققا  السهضققققهعي: -ثانيققققا
ن تػػػػ  لقي يػػػػنلل ام ػػػػ نل اػػػػ لعاضػػػػرقلعام شػػػػ لايغ ػػػػرل ب ارػػػػتلدػػػػؽلبػػػػصلعا ػػػػ ل ل فلعارػػػػيصل
 ىا ػػػػرلداى ػػػػ  ل اػػػػ ل اػػػػؾلف بػػػػالاػػػػ لدقػػػػيلنلنػػػػالعنػػػػاى  ؿل دػػػػ لييػػػػ ل مػػػػ لدىػػػػ ؽل ألاػػػػػل

ام نػػػػػػ لدػػػػػػعلعاضػػػػػػرقلعاػػػػػػسيل يلػػػػػػ لعاغ ػػػػػػرل أللت ػػػػػػؾفللػػػػػػ امغرل اػػػػػػ ل فلرػػػػػػس لعا قػػػػػػيلنلللت
عا  تػػػػػػػ  لقي يػػػػػػػنلل ام ػػػػػػػ نلايضػػػػػػػرقل وو ػػػػػػػ ق ل عػػػػػػػر ل دقػػػػػػػ ل  ػػػػػػػ لت  ر ػػػػػػػنلعا قػػػػػػػيلنل م ػػػػػػػ دنل
عاضػػػػػرقلفػػػػػ فل غػػػػػر ل شػػػػػو قلاياػػػػػ ل ؽل نػػػػػالب ػػػػػ لعاؾقػػػػػال لوػػػػػ لعامػػػػػؾقلييػػػػػ لمػػػػػ ق لن ػػػػػال

نػػػالعنػػػاى  ؿل دػػػ لعاػػػسيل رلػػػ لدػػػؽلعلاػػػ لتػػػ ل ؽلد ػػػلم ل  ػػػ لل رػػػس لعال اػػػنلن ػػػؾلداى ػػػت
  تػػػػػ  لقي يػػػػػنل  لت ن ػػػػػنلدد قبػػػػػنلا ػػػػػ ل ارتػػػػػ ليي  ػػػػػ لدػػػػػؽل ػػػػػرقلاوػػػػػ ق ل يللل ام نػػػػػ لرػػػػػس لعا

 ػػػػػ ؽلعا  تػػػػػ  لعااػػػػػال ماغررػػػػػ لاػػػػػ   لعالػػػػػ لدػػػػػؽل ق عدػػػػػ لييػػػػػ لعنػػػػػاى  ؿل دػػػػػ ل دػػػػػ ل ارتػػػػػ ل
لدؽل رقلايغ رلا ق حل ساػل نالبغرلعاد بؾفلداى   لنالعناى  ؿلعال .

ر ظ نلعا قػػػػيلنل:لفػػػػالعادػػػػؾعب ؽلتتفػػػػ لييػػػػ لدرػػػػعققققجم مذققققخل ية السرققققمحة -ثاليققققا
 فلعنػػػػػػػاى  ؿلعالػػػػػػػ ل  ػػػػػػػرضل فل لػػػػػػػؾفلعنػػػػػػػاى  ل لدرػػػػػػػر ي  ل غ ػػػػػػػرلدي ا ػػػػػػػ لايمغػػػػػػػ ـلعاىػػػػػػػ ـل

                                                           
لعاد بؾب نلعامغرلنل)لبغرلنلعال ا لدرمعلن    لصلدمحميلنرل  لن لل-1 ل.153ع يلد عالايىيـؾ
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 عآللع لعاى دػػػػػنلندػػػػػ ل  ػػػػػاى الشػػػػػيصلدم اػػػػػ لايد ػػػػػ قل  ل  ايػػػػػػلدلػػػػػالا  ػػػػػعلعا يػػػػػ قع ل قػػػػػ ل
ت ػػػػػؾفلعا قػػػػػيلنلغ ػػػػػرلدرػػػػػر ينللقػػػػػ نلغ ػػػػػرلد  شػػػػػر لفػػػػػ فل ظػػػػػرللعا  ػػػػػا مرلدػػػػػؽلد ػػػػػلؽل

ل فل ص لدؽلنل ل ل مر لعا لؽ.ل  اي  للغرضلعا لؽلف  ل ألاػللى 

 لػػػػػر لعا دػػػػػ ل فلرػػػػػسعلعا و ػػػػػ قلدو ػػػػػ قلشيقػػػػػال فلعا قػػػػػيلنلغ ػػػػػرلدرػػػػػر ينلققػػػػػ ل
عإل ػػػػػػرعقللػػػػػػ اغ رلا ػػػػػػؽلعادػػػػػػ بؾفلعيا ررػػػػػػ لدو ػػػػػػ قلدؾ ػػػػػػؾيالييػػػػػػ ل نػػػػػػ  ل ب ػػػػػػ لدقػػػػػػيلنل

لغ رلدرر ينلل فلعليا  لليؽلب نلعااى تل)لقق لعإل رعقا.

ؾمػػػػؾللا ػػػػؽلبا وػػػػنلتظػػػػؾقلعا  ػػػػرل:لاػػػػؼل لػػػػؽلرػػػػسعلعا و ػػػػ قلدالزققققخ  الفققققاحر - اوعققققا
عادػػػػػ بؾبال  ػػػػػ  لرػػػػػسعلعا و ػػػػػ قلاي و ػػػػػ قلؽلعا ػػػػػ لد ؽلقغػػػػػؼل ّفلعا رػػػػػرعلعاو عتػػػػػريلاػػػػػؼل ػػػػػسفر ل

عاوػػػػػؾعقللضػػػػ قؽلـلزلا ػػػػػؽلتظػػػػرؽل ا ػػػػ لنػػػػالعامقػػػػػؾصلعا اىيدػػػػنلل ل224نػػػػالبػػػػصلعا ػػػػ ل ل
 وػػػػػػػػػ لييػػػػػػػػػ لعا  اػػػػػػػػػػل فللل»لؽلـلزلل692غ ػػػػػػػػػرلعا  اؾنػػػػػػػػػنليمػػػػػػػػػ د لبػػػػػػػػػصلنػػػػػػػػػالعا ػػػػػػػػػ ل ل

دػػػػػ ل اػػػػػ ل ػػػػػ ل ضػػػػػرلل يػػػػػػلعاوػػػػػ قل اػػػػػ  لايوػػػػػ قل فل رمػػػػػعلييػػػػػ ل اى ػػػػػتلنػػػػػالعنػػػػػاى  ؿل 
مػػػػ ق لنػػػػالدضػػػػ قلعاوػػػػؾعقلعا  اؾنػػػػنلغ ػػػػرل بػػػػ ل وػػػػؾنلاػػػػ ل فل ظيػػػػ ل نعاػػػػنلرػػػػس لعا ضػػػػ قل ألعل

ل«.تو  ن لعال لعا  اؾؼل...ل

 ل عػػػػػػػسلل اضػػػػػػػرقلعا ػػػػػػػ  شلل فلعامغػػػػػػػرل اػػػػػػػ لدقػػػػػػػيلنلاػػػػػػػ   لعالػػػػػػػ ل اػػػػػػػ ل اػػػػػػػؾل
ؽلـلزلل705قػػػػػالعا ػػػػػػ ل لف بػػػػػالم  ػػػػػنلف ػػػػػػ ل فلتظ  دػػػػػ  لعاضػػػػػػرقلعا ػػػػػ  شلفث ػػػػػر ل قػػػػػػ لب

 فلاي  اػػػػػػل ألعلف بػػػػػالاػػػػػ لدقػػػػػيلنلم  ػػػػػنلنػػػػػالتىي ػػػػػنلعالػػػػػ ت لعا رػػػػػارؾل فل ىي ػػػػػ للرػػػػػر ل»ل
 فللل يلػػػػػ للرػػػػػرلل ل ػػػػػرقعل ي غػػػػػ ل يي ػػػػػ ل فل ال ػػػػػال  ػػػػػ  لب دػػػػػنلعااىي ػػػػػنل اػػػػػ  بنلعاوػػػػػ ءل
لل  ي ػػػػػػػ ؿلعالندػػػػػػػنلاوىػػػػػػػالعالػػػػػػػ ت لقػػػػػػػ لقعلييػػػػػػػ ل  ػػػػػػػالنلػػػػػػػ ل لعاىػػػػػػػ ءل عا ىيػػػػػػػ ل  فل دػػػػػػػـؾ

ل فل فل  دػػػػ لشػػػػ ص لدػػػػؽلدا باػػػػ ل ألعلاػػػػؼل لػػػػؽلعالػػػػ ت لعا رػػػػارؾلاػػػػ ال للعام شػػػػ ليػػػػؽلعااىي ػػػػن
اال ػػػػالعااىي ػػػػنلنىيػػػػ لدػػػػؽل رغػػػػ لن  ػػػػ لدػػػػؽلعارػػػػرف ءل فل ى ػػػػ ل مػػػػ ءلعالػػػػ ت لفيػػػػ لييػػػػ لب داػػػػ ل
لل ػػػػػ ل دػػػػػعلدػػػػػ لنعللدػػػػػؽلنػػػػػ ل لنػػػػػالب   اػػػػػ لرػػػػػؾللدػػػػػ قلعلنػػػػػاظ ين ل غػػػػػالعالػػػػػ ت لعا وػػػػػ لل
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يل  ػػػػػػ ثلعااىي ػػػػػػنل ػػػػػػ لنػػػػػػالنػػػػػػالغ ػػػػػػرلعاوػػػػػػ ءلعا ىيػػػػػػ لدرػػػػػػارف لل فل فل لػػػػػػؾفلايوػػػػػػ قلعاػػػػػػس
ل«.عااىؾلضل

 فلعا رػػػػػػػرعلعاو عتػػػػػػػريلفغ ػػػػػػػر لدػػػػػػػؽلعاارػػػػػػػرلى  ل لقؾلدىمػػػػػػػ لعااى ػػػػػػػتلنػػػػػػػالعنػػػػػػػاى  ؿل
عالػػػػ ل عظؾقتػػػػ لييػػػػ لعا وا ػػػػعلعقؾاػػػػ للىػػػػ ل فلتغ ػػػػرلعالػػػػ لدػػػػؽل ػػػػ لدظيػػػػ ل اػػػػ ل ػػػػ ل
أل ل ع  ػػػػػػنلعما  ظ ػػػػػػنل لعػػػػػػؾؿلق ػػػػػػؾللييػػػػػػ لعالدػػػػػػؾؽل)فلػػػػػػ لعلقت ػػػػػػ ؽ لبػػػػػػ علعا ي  ػػػػػػنلدػػػػػػؽل

قػػػػػػػػػ لم ػػػػػػػػػعلعا رػػػػػػػػرعلعاو عتػػػػػػػػػريل ػػػػػػػػػ ؽلعا دػػػػػػػػ لعالػػػػػػػػػ   ل عا دػػػػػػػػػ ل اػػػػػػػػالعا م ىػػػػػػػػػنلعاى دػػػػػػػػنا ل ل
لؽلـلزا.ل224عإلنلدالنالطرحلعا ؾ ؾعل ف فلألاػل ع ل  لنالبصلعا  ل ل

 جداع البعد  في اسبعسال الحق. 1-3

ل ػػػػػ ل فلدىغػػػػػؼلعاارػػػػػرلى  لتىا ػػػػػرلعااى ػػػػػتلنػػػػػالعنػػػػػاى  ؿلعالػػػػػ لي ػػػػػالغ ػػػػػرلدد ػػػػػؾؿل
عا  ع ػػػػػػنللوػػػػػػ عءل قػػػػػػ تال يلق ػػػػػػال لل ا  شػػػػػػ لدػػػػػػعلدػػػػػػ لت ر ػػػػػػ لع بغ ػػػػػػن لا ػػػػػػسعل   طػػػػػػ لنػػػػػػال

 ػػػػػ  ثلعااى ػػػػػتل)لق ػػػػػالت  دػػػػػ الا مػػػػػعلاػػػػػ   لعااى ػػػػػتلعإل ػػػػػرعق ل قػػػػػ ل لػػػػػؾفللىػػػػػ ل قػػػػػؾعل
اػػػػػػػػ   لعااى ػػػػػػػػتل لرػػػػػػػػار ل فل لػػػػػػػػؾفلعاضػػػػػػػػرقلنىػػػػػػػػلل لل  لػػػػػػػػؽلتؾقىػػػػػػػػ ل و ااػػػػػػػػ االنػػػػػػػػ فل

لعااىؾلضلرؾلعاما ونلعاظ  و نلاياى تلاق احلعا ضر ق.

اى ػػػػػتلل نعاػػػػػنلعاضػػػػػرقل ألعلفػػػػػ فل     بػػػػػ للل لا ػػػػػاللػػػػػ ااىؾلضل ػػػػػالقػػػػػ ل للػػػػػؼلييػػػػػ لعا 
لد لم ل ق ل لؾفلعااىؾلضلي م  .ل

ل  
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احملور السابع: مصادر احلق
1

. 

 فلعادػػػػػ بؾفلرػػػػػؾلدمرػػػػػ لعالػػػػػ لن ػػػػػؾلعاػػػػػسيل ل  ػػػػػ ل لىاػػػػػرؼللػػػػػ ل ل ػػػػػ ؽل ػػػػػ  ل لنػػػػػ ال ل
نػػػػػػػػيظنل  مل ػػػػػػػػ لعادػػػػػػػػ بؾفلارػػػػػػػػيصل رػػػػػػػػؾل نػػػػػػػػ  ل مػػػػػػػػؾل ل دقػػػػػػػػ ق ل قػػػػػػػػ لتىػػػػػػػػ ل لرػػػػػػػػس ل

  ل لدقػػػػػػػ لل ا قػػػػػػػ قلعا ػػػػػػػ  لعا قػػػػػػػ لقللغػػػػػػػضلعامغػػػػػػػرل فلفػػػػػػػ فل دػػػػػػػ لي م ػػػػػػػ ل  لشيقػػػػػػػ
لعاسيل تليل ا ل بر ت لند ل مر لعال ليؽل ق تعلق بؾب نل  لتقرن  لق بؾب ن.

 البرخفات القانهنية. -1

عتوػػػػػ  لعإلقعل ل اػػػػػ ل  ػػػػػ عثل تػػػػػرلقػػػػػ بؾبالنػػػػػؾعءل»لل2ل بػػػػػ لعزقققققج الققققققاد  الفقققققا  لىرن ػػػػػ ل
 ااو  ػػػػ ال  ل فػػػػ فلرػػػػسعلع تػػػػرلرػػػػؾل برػػػػ ءل ػػػػ لف ا  ػػػػنل  لبديػػػػ لفلؾعاػػػػنلعالػػػػ ل  لتى  يػػػػ ل)ف

 ب ػػػػ ء ل)فػػػػ  رعءال وو ػػػػ ق ل عػػػػر لعااقػػػػرؼلعادػػػػ بؾبالعتوػػػػ  لعإلقعل ل اػػػػ ل  ػػػػ عثل تػػػػرلقػػػػ بؾبال
ل«.للدى ؽلل بر ءل  لتى  ال ـلبدال  لل ب  ءلعال 

دػػػػػؽل  ػػػػػ ل مؾلرػػػػػ لل3 و ػػػػػسعل لػػػػػؾفلعا ػػػػػرؽل ػػػػػ ؽلعاؾعقىػػػػػنلعاد بؾب ػػػػػنل عااقػػػػػرؼلعادػػػػػ بؾبا
عل لرػػػػالعااػػػػالتػػػػاللؼلنػػػػالعااقػػػػرؼل ل قرػػػػ لل اؾقػػػػ تعلعااػػػػالرػػػػالدػػػػؽلنىػػػػالعإلب ػػػػ فل فلعإلقل

عل ا لرس لعإلقعل . ل د ل ارت ليي  لدؽل ت قلق بؾب نل ر   ل فلعال لبر لد ام  

عإلقعل لنػػػػػػػػالعااقػػػػػػػػرؼلعادػػػػػػػػ بؾبالللتاوػػػػػػػػ ل اػػػػػػػػ ل  وػػػػػػػػ للعااقػػػػػػػػرؼلنل ػػػػػػػػ ل إب ػػػػػػػػ لل-
لتل للعآلت قلعا ارت نليي  .

                                                           
ل.58ي  لعا و  لنيلبا لعا رمعلعا     لصلل-1
ل.2453دمحمل  م ؽ لعا رمعلعا     لل-
ل د للى ر .ل149ي  لعاد لقلعا  ق لعا رمعلعا     لصلل-2
ل.262ل-261صللب  ال  رع  ؼلنى ل ر  ـلدمحملدل ؾللنررعف لعا رمعلعا     ل-3



 إعداد الدكتورة : خضار ميينت مطبوعت نظريت احلق
 

87 

 ػػػػػػنلعا رت ظػػػػػػنلنػػػػػػالعاؾعقىػػػػػػنلعاد بؾب ػػػػػػنلنػػػػػػ فلل قلعإلقعل ل داقػػػػػػرلييػػػػػػ لع نىػػػػػػ ؿلعا  لل-
ل اؾعقىػػػػػنل دػػػػػ لعآلتػػػػػ قلعاد بؾب ػػػػػنلنػػػػػ فلعادػػػػػ بؾفل اػػػػػؾا لترت   ػػػػػ للغػػػػػضلعامغػػػػػرليػػػػػؽلعإلقعل ل دػػػػػ ل

لعتو ال ا  .

لعااقرؼلعاد بؾبالي ال قعليلتاو لف  لعإلقعل ل ا ل   عثل ترلق بؾبا.ل-

عاؾعقىػػػػػػنلعاد بؾب ػػػػػػنلن ػػػػػػال عقىػػػػػػنلد ل ػػػػػػنلدػػػػػػؽلنىػػػػػػالعاظ  ىػػػػػػنل  لعإلب ػػػػػػ فلترتػػػػػػ ل تػػػػػػرلل-
لق بؾبالدى ؽ.

 لػػػػموؼليػػػػؽلرػػػػػسعلعلعػػػػالؼل ػػػػ ؽلعاؾعقىػػػػػنلعاد بؾب ػػػػنل عااقػػػػرؼلعادػػػػػ بؾبالععػػػػالؼلنػػػػػال
عادؾعيػػػػػ لعاد بؾب ػػػػػنلعا مغ ػػػػػنلا ػػػػػ لن ااقػػػػػرؼلعادػػػػػ بؾبال رت ػػػػػ لييػػػػػ لعإلقعل ل دػػػػػ لعتو ػػػػػال ا ػػػػػ ل

لا ػػػػػػػ ل عااى  ػػػػػػػرليم ػػػػػػػ لع ري ػػػػػػػنلد ادؾعيػػػػػػػ لعااػػػػػػػالتمغ ػػػػػػػ لع اػػػػػػػنللػػػػػػػ إلقعل ل شػػػػػػػر ل لنا ػػػػػػػسعل
ل ل ت قلعاىد .لللللل ي ؾو  لدلالعلاا عـل شر ط ل ن  

 دػػػػػ لنػػػػػالدوػػػػػ ؿلعإلت ػػػػػ  لن ااقػػػػػرؼلعادػػػػػ بؾبال رػػػػػار لعا ا لػػػػػنلفػػػػػ لع لا ت ػػػػػ  ليلػػػػػ ل
لعاؾعقىنلعاد بؾب نلعااالللتاظي لألاػ.

ل تمد ؼلعااقرن  لعاد بؾب نل ا لق   ؽلر  :ل

لعاىد ؛ل-

لعااقرؼلعلب رعلي.ل-

بؾبال رػػػػػػؾلبدقػػػػػػ للػػػػػػ لتؾعنػػػػػػ ل قعلتػػػػػػ ؽل  ل فثػػػػػػرلييػػػػػػ ل  ػػػػػػ عثل تػػػػػػرلقػػػػػػ لالعقققققققج: -َلال
لعاىدػػػػػػ لييػػػػػػ ل قفػػػػػػ فلمؾررلػػػػػػنلرػػػػػػا:لعاارع ػػػػػػا ل دقػػػػػػ قلعالػػػػػػ لعاريقػػػػػػال عاى مػػػػػػال لدػػػػػػـؾ

لعا لا لعا   .
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لالخهن األلل: البخاضي.*ل

 دىمػػػػػػػػ  لتؾعنػػػػػػػػ لعإلقعلتػػػػػػػػ ؽلإل ػػػػػػػػ عثلع تػػػػػػػػرلعادػػػػػػػػ بؾبال رػػػػػػػػؾلي ػػػػػػػػالدل ػػػػػػػػؾ للععػػػػػػػػال
عاػػػػػػػم  ل  لب ػػػػػػػنلع شػػػػػػػي صل مظيػػػػػػػ لدػػػػػػػؽلعا ػػػػػػػ طؽلا ى ػػػػػػػرليمػػػػػػػ لنػػػػػػػالع ع ػػػػػػػرلاػػػػػػػرع نل  ل

ل  م .

 دػػػػػ ـلتى  ػػػػػرلاػػػػػرلحلدػػػػػؽلعػػػػػلؿلع ا ػػػػػ   لعا ا لػػػػػن لعإلشػػػػػ قع  ل  ل يلتى  ػػػػػرل ب ػػػػػؾفل
لللدو ؿلايرػلف  .

 دػػػػػػ لعااى  ػػػػػػرلعاضػػػػػػ مال لػػػػػػاؼلدػػػػػػؽلعػػػػػػلؿلعنػػػػػػاصم ؼلرػػػػػػس لعإلقعل ليػػػػػػؽلطرلػػػػػػ لللل ل
تغ ػػػػػرل فل قعل لعا اى قػػػػػ عفلقػػػػػ لعتو ػػػػػالبلػػػػػؾلتقػػػػػرؼلدىػػػػػ ؽ ل لاظيػػػػػ لعادػػػػػ بؾفل فلت ػػػػػؾفل

يليػػػػػػػػػ قضلدػػػػػػػػػؽليػػػػػػػػػؾعقضلع ري ػػػػػػػػػنل ي ػػػػػػػػػ لدػػػػػػػػػؽل قعل لعا اى قػػػػػػػػػ عفلنػػػػػػػػػي  نل لل رػػػػػػػػػؾو  ل 
ي ػػػػػػؾ لعإلقعل لفػػػػػػ إلفرع ل عاغػػػػػػش لعااػػػػػػ ا   لعاغػػػػػػ ؽ لعاغيػػػػػػ للل ػػػػػػ ل وػػػػػػ ل فل لػػػػػػؾفلد  ػػػػػػ عل

ل  قؾلا  ل د ـليي  .

لالخهن الياني: السح .*ل

ليي ػػػػ لعاىدػػػػ ل لرػػػػار لنػػػػالعا لػػػػال فل  رػػػػؾلقفػػػػؽلمػػػػؾرريلنل ػػػػ لدػػػػؽل مػػػػؾللدلػػػػال دػػػػـؾ
 لػػػػػرعللل ا لػػػػػال فل لػػػػػؾفلدى مػػػػػ ل  لق  ػػػػػالل؟ لػػػػػؾفلدى مػػػػػ ل د لمػػػػػ ل درػػػػػر ي لن ا دقػػػػػؾلل ػػػػػساػ

اياى ػػػػػػػػ ؽل)عاؾ ػػػػػػػػؾحال للػػػػػػػػ لل دثػػػػػػػػ ؿلألاػػػػػػػػػل فل رػػػػػػػػاريلشػػػػػػػػيصلدمػػػػػػػػ ؿلنل ػػػػػػػػ ل فلتىػػػػػػػػ ؽل
  اػػػػػ ؼلرػػػػػسعلعا مػػػػػ ؿلعاػػػػػسيل رلػػػػػ لشػػػػػرعء  ليػػػػػ للعاظؾع ػػػػػ  لعا ؾقػػػػػع ليػػػػػ للعاغػػػػػرؼ...ل اػػػػػخل
 ألاػػػػػل اػػػػ لتلػػػػ ثلعإلقعل ل ت قرػػػػ لعادػػػػ بؾبال لمىدػػػػ لعاىدػػػػ ل     بػػػػ لبوػػػػ لعا لػػػػالغ ػػػػرلد لػػػػؽل

اى ػػػػػػػ لشػػػػػػػيصل  مػػػػػػػ ءلنػػػػػػػلؽلنػػػػػػػالعا ػػػػػػػؾعء لن ػػػػػػػسعلعااػػػػػػػ عـلغ ػػػػػػػرلد لػػػػػػػؽل فلتلق دػػػػػػػ لفػػػػػػػ فل 
عنػػػػػال انلُدظيدػػػػػنلنػػػػػللعااػػػػػ عـلل  ػػػػػال ال دػػػػػ لف  ػػػػػ ل اىيػػػػػ لل ارػػػػػر لعاث اػػػػػ لن ػػػػػسعلت ر ػػػػػ لفػػػػػال
ع بغ ػػػػنلعاد بؾب ػػػػنل ط  ىػػػػنلعاىدػػػػ لنػػػػال ػػػػ لألعتػػػػ لنل ػػػػ ل فل لػػػػؾفلعا لػػػػالدرػػػػر ي  ل يلغ ػػػػرل
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لشػػػػػيصلل برػػػػػ ءلدلػػػػػالا  ػػػػػعلعا يػػػػػ قع لفػػػػػ فل )ديػػػػػ اتلايمغػػػػػ ـلعاىػػػػػ ـل عآللع لعاى دػػػػػنل ياػػػػػـ 
ل.ا  لقاالشيصل... اخ

لالخهن اليالث: الدزب.*ل

عا ػػػػػػ  لرػػػػػػؾلعا ػػػػػػ ؼلدػػػػػػؽليدػػػػػػ لعا  ػػػػػػعل رػػػػػػؾلمىػػػػػػالعإلقعل لتاوػػػػػػ ل اػػػػػػ ل  ػػػػػػ عثلع تػػػػػػرل
عادػػػػػػ بؾبال وو ػػػػػػ ق ل عػػػػػػر لعا ػػػػػػ  لرػػػػػػؾلمىػػػػػػال قعل لعاُ رػػػػػػاريلتاوػػػػػػ لبلػػػػػػؾل  ػػػػػػ عثلعاا عدػػػػػػ ل

ا   ػػػػع ل لرػػػػار ل فل لػػػػؾفلعا ػػػػ  لدرػػػػر ي ل ػػػػ نعلعاػػػػث ؽلاي ػػػػ تعل عارغ ػػػػنلنػػػػالت يػػػػػلعارػػػػاءلع
 يلغ ػػػػػػػػرلديػػػػػػػػ اتلايمغػػػػػػػػ ـلعاىػػػػػػػػ ـل عآللع لعاى دػػػػػػػػنل رػػػػػػػػسعل دػػػػػػػػرل ػػػػػػػػ   الا ػػػػػػػػالعااقػػػػػػػػرن  ل
عاد بؾب ػػػػػػنلد  ػػػػػػ لفػػػػػػ فلبؾي ػػػػػػ ل إلللل ىاػػػػػػرؼلعادػػػػػػ بؾفل  ػػػػػػسعلعااقػػػػػػرؼل لل ارتػػػػػػ ليي ػػػػػػ ل يل
لشػػػػػيصل   ػػػػػعل  ػػػػػ ل يضػػػػػ ت لدد  ػػػػػالد يػػػػػ لدػػػػػ االن ػػػػػسعلتقػػػػػرؼل عااػػػػػ عـل دث ا ػػػػػ لفػػػػػ فل ياػػػػػـ 

لتلايمغ ـلعاى ـل و اا االلل ارت ليي  ل يلعاا عـ.دي ا

لالخهن الخاو : الذك .*ل

 رػػػػػػسعلعارػػػػػػػر ل لػػػػػػؾفلنػػػػػػػالعاىدػػػػػػػؾللعارػػػػػػلي نلعااػػػػػػػالتاظيػػػػػػػ لشػػػػػػلالدىػػػػػػػ ؽلإل رعد ػػػػػػػ ل لل
ت  ػػػػػػالعإلقعل لاارتػػػػػػ لع تػػػػػػرلعادػػػػػػ بؾباللل ػػػػػػ لت ػػػػػػرضلرػػػػػػس لعاىدػػػػػػؾللشػػػػػػلالدىػػػػػػ ؽلف ارنػػػػػػ  نل

ل...ل اخ.ناليدؾللعاررف  ل عا  عزل  لعا  علنالعاىد قع 

 نػػػػػالع ع ػػػػػرلنػػػػػ فلرػػػػػس لعارػػػػػر  لعااػػػػػال  ر ػػػػػ  لعادػػػػػ بؾفليمػػػػػ ل  ػػػػػرعـلعاىدػػػػػ ل ن نػػػػػ  ل
عال ػػػػػػػ  لييػػػػػػػ لنػػػػػػػلدنلعاىدػػػػػػػػؾللدػػػػػػػؽل يلتػػػػػػػ ت رل  اػػػػػػػػ لت دػػػػػػػ ل قعل لعا اى قػػػػػػػ  ؽلنػػػػػػػػي  نللل

رلىنلشػػػػػػػػػ رػػػػػػػػػؾو  ل يلشػػػػػػػػػاءلعبظلقػػػػػػػػػ لدػػػػػػػػػؽلد ػػػػػػػػػ  لنػػػػػػػػػيظ فلعإلقعل ل تلق دػػػػػػػػػ لا  ػػػػػػػػػ  لعاىدػػػػػػػػػ ل
لعا اى ق  ؽ.للل

لل داضػػػػػ  للد :البرقققققخف االنفقققققخا -ثانيقققققا رػػػػػؾلي ػػػػػالقػػػػػ بؾبالدػػػػػؽلم بػػػػػ ل ع ػػػػػ ل ياػػػػػـ 
شػػػػػػػيصلل قعلتػػػػػػػ لل فل فلتػػػػػػػرت  لرػػػػػػػس لعإلقعل لعاؾع ػػػػػػػ  للػػػػػػػ قعل ل عػػػػػػػر ل دثػػػػػػػ ؿلألاػػػػػػػػلعا  ػػػػػػػن ل

لعاؾي  لعاو ت   لعاؾا ن.لللل
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 الهقا   القانهنية. -2

 دػػػػػػػرل لػػػػػػػ ثلن رتػػػػػػػ ل تػػػػػػػرعلق بؾب ػػػػػػػ ل قػػػػػػػ ل لػػػػػػػؾفل مرػػػػػػػؾءل ػػػػػػػ لم  ػػػػػػػ لع لعبدضػػػػػػػ ء ل  ل
ىمػػػػػ لرػػػػػال  ػػػػػ عثلد ل ػػػػػنلت عػػػػػسلشػػػػػلال  ػػػػػعلنىيػػػػػالفػػػػػ ا  لللعباد اػػػػػ ل اػػػػػ لشػػػػػيصل عػػػػػرلل 

 عاؾنػػػػػ  لد ػػػػػ ل ارتػػػػػ ليي  ػػػػػ ل ط دػػػػػ لايدػػػػػ بؾفل برػػػػػ ءل دػػػػػؾؽل  لتلؾلي ػػػػػ ل  لعبدضػػػػػ  ر ل تىا ػػػػػرل
لعاؾق تعلعاد بؾب نلدق قلايل ل تمد ؼل ا لد ل يا:ل

لعاؾق تعلعاظ  و ن؛ل-

 عاؾق تعلدؽلنىالعإلب  ف.ل-

ظ  ىػػػػػػػػػنل  ػػػػػػػػػ ر ل ل فل فل لػػػػػػػػػؾفل دػػػػػػػػػؾقلتلػػػػػػػػػ ثلل ىػػػػػػػػػالعالالهققققققققققا   ال زيعيقققققققققة: -
ا ب ػػػػػػػ فل يللعػػػػػػػالنػػػػػػػال ػػػػػػػ  ت  ل رػػػػػػػا:لعاغػػػػػػػؾعررلعاظ  و ػػػػػػػنل)نلنؿ لف ضػػػػػػػ ب   ل ػػػػػػػرعف ؽ ل

 دػػػػػػػػ لدػػػػػػػػ ل اقػػػػػػػػالل إلب ػػػػػػػػ فلل فل فل اػػػػػػػػ عالنػػػػػػػػال   تػػػػػػػػ :ل لعاادػػػػػػػػ لـللنػػػػػػػػالد ؽلعاػػػػػػػػ  ؽا ل
لعا  لل لعا ؾ .

ل رم ؾلد ل اقالل او  ل لعام    لعال ؾعف ل  ض ل عقىنلعاوؾعق.

 لدقػػػػػ ل  ػػػػػ لع نىػػػػػ ؿلعااػػػػػالتقػػػػػ قلدػػػػػؽلعارػػػػػيصللعققققق  اإلندقققققان:الهققققققا   مقققققن ف -
ف وىػػػػػالعادػػػػػ بؾفلدػػػػػؽل قؾي ػػػػػ لنػػػػػ  لنػػػػػالبرػػػػػ  لعالػػػػػ لل فلعامغػػػػػرللتوػػػػػ  لعإلقعل لإل ػػػػػ عثل

لألاػل نؾعءلف فل د لي مال  لشيقال يي  لتاو لعإلقعل ل ا لنىال  قل  لب نع.

فػػػػػػػالنىػػػػػػػال  ػػػػػػػ لفػػػػػػػ فل»لؽلـلزالل224لػػػػػػػ ارمؾعلاػػػػػػػمصلعا ػػػػػػػ ل ل)لالفعققققققق  الزقققققققا : -
لدػػػػػػػػؽلفػػػػػػػػ فلنػػػػػػػػ   لنػػػػػػػػال   تػػػػػػػػ ل  رت  ػػػػػػػػ لعارػػػػػػػػيصلليظصػػػػػػػػ ل ل ػػػػػػػػ  ل ػػػػػػػػرقعلايغ ػػػػػػػػرل يػػػػػػػػـ 

ل«.ل ااىؾلض

عبظلقػػػػ لدػػػػؽلبػػػػصلعا ػػػػ ل لعا ػػػػ لدنلعاػػػػسفرلنػػػػ فل يلشػػػػيصلد  ػػػػ لفػػػػ فلُ  ػػػػ  ل ػػػػرقل
لعا ا ػػػػػػ  ل ػػػػػػرقللػػػػػػ ااىؾلضلل ىمػػػػػػ ل ايغ ػػػػػػرلف ػػػػػػ ـلدمػػػػػػ ؿل  لتلظػػػػػػ ؼلنػػػػػػ  ق ...ل اػػػػػػخلل يػػػػػػـ 
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 لبا وػػػػنل عقىػػػػنلعا ىػػػػالعاضػػػػ قل مرػػػػ ل ػػػػ لاي ضػػػػر قل تا ثػػػػالنػػػػالعااىػػػػؾلضل لمرػػػػ لرػػػػسعلعالػػػػ
ل ا ل اؾلف فلدؽلعقت  لعا ىالعاض قليؽلقق ل  لل فلقق .

 ل عػػػػػسلي  ػػػػػ لعاقػػػػػػؾقل رػػػػػؾليلػػػػػ لعا ىػػػػػالعاضػػػػػ قل ارتػػػػػ لييػػػػػػ للالفعققققق  الشقققققاف : -
رػػػػسعلعا ىػػػػالدم ىػػػػنل دم ػػػػ :لعإلتػػػػرعءللػػػػللنػػػػ  ل دىمػػػػ  ل فلعا ىػػػػالعاػػػػسيل قػػػػعل ل ل اػػػػ ل تػػػػرعءل

لعا ثػػػػػر ل فل ػػػػػ نعلييػػػػػ ل  ػػػػػ  لألدػػػػػنلشػػػػػيصل عػػػػػرللػػػػػللنػػػػػ  لقػػػػػ بؾبالا  ػػػػػسعلعإلتػػػػػرعءلن يػػػػػـ 
فػػػػػالدػػػػػؽلبػػػػػ ؿليػػػػػؽل  ػػػػػؽلب ػػػػػنليػػػػػؽلي ػػػػػالعاغ ػػػػػرل»لؽلـلزالل234ي  ػػػػػنلعلنادػػػػػ ق)لعا ػػػػػ ل ل

للػػػػػػ ااىؾلضلدػػػػػػؽل قػػػػػػعلعإلتػػػػػػرعءلييػػػػػػ ل   ل يلشػػػػػػاءلاػػػػػػ لدم ىػػػػػػنلاػػػػػػ  لا ػػػػػػ لدػػػػػػ ل  رقرػػػػػػ ل يػػػػػػـ 
ل ا لاؾقت ؽلر  :ل«ل   ل للد قلد لعنا  للدؽلعاى ال  لعاراء

عا ضػػػػػػػػػػػ انلرػػػػػػػػػػػال فل اػػػػػػػػػػػؾا ل لػػػػػػػػػػػ ف»لؽلـلزلل250:لتػػػػػػػػػػػمصلعا ػػػػػػػػػػػ ل ل1الفزقققققققققققالة -َ
 ل«شػػػػػػيصليػػػػػػؽلققػػػػػػ لعاق ػػػػػػ ـللرػػػػػػ فلال ػػػػػػ  لشػػػػػػيصل عػػػػػػرلل فل فل لػػػػػػؾفلدي دػػػػػػ  ل ػػػػػػساػ

فاػػػػػرد ؼلمػػػػػ قلاوػػػػػ ق لدػػػػػ عالا  ػػػػػلم لل فل فل ظيػػػػػ لدمػػػػػ لألاػػػػػػلفػػػػػ فل لػػػػػؾفلغ ت  ػػػػػ ل عؾنػػػػػ ل
لعاوػػػػػػ قلعاػػػػػػسيلُقدػػػػػػؼل دػػػػػػؽل فل لػػػػػػؾفلرػػػػػػسعلعا  ػػػػػػلؽلير ػػػػػػنلاي ػػػػػػرقنل نػػػػػػالرػػػػػػس لعال اػػػػػػنل يػػػػػػـ 

لعلعاارد ؼ.دم ا ل فل  نعليؽلرس

 تيايػػػػػػػتلعا ضػػػػػػػ انليػػػػػػػؽليدػػػػػػػ لعاؾف اػػػػػػػنلنػػػػػػػال فلعاؾف اػػػػػػػنلرػػػػػػػالي ػػػػػػػ ـلاى ػػػػػػػالال ػػػػػػػ  ل
للى ػػػػػال شػػػػػيصل عػػػػػرلل ػػػػػ  لقػػػػػ بؾبال رػػػػػؾليدػػػػػ لعاؾف اػػػػػن ل لرػػػػػار لنػػػػػالعا ضػػػػػؾاال فل دػػػػػـؾ
يػػػػػ مللال ػػػػػ  لعاغ ػػػػػرلقغػػػػػؼل فلعا رػػػػػرعلاػػػػػؼل ػػػػػمصل فلعاى ػػػػػاليػػػػػ ملل لل لػػػػػؾفلعا ضػػػػػؾاال

 عا ضػػػػػ انلرػػػػػؾل فلعارػػػػػيصلعا ضػػػػػؾاالدي دػػػػػ ل ػػػػػالداظؾيػػػػػ ل عا ػػػػػرؽل ػػػػػ ؽلعإلتػػػػػرعءللػػػػػللنػػػػػ  ل
لعارػػػػػيصلنػػػػػالعإلتػػػػػرعءللػػػػػللنػػػػػ  ل فل للى ػػػػػالال ػػػػػ  لعاغ ػػػػػرليػػػػػؽلققػػػػػ ل  م ػػػػػ للل يػػػػػـ   دػػػػػـؾ

ل .2 دق لتلد  لي الال   لعاغ ر

                                                           
1

لعاد بؾب نلعامغرلنل)لبغرلنلعال ا لدرمعلن    لصل -  .138دمحميلنرل  لن ع يلد عالايىيـؾ
2

-  
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 دىمػػػػػػ  ل فل ػػػػػػ نعلعارػػػػػػيصل دػػػػػػؾعل لارػػػػػػيصل عػػػػػػرللالققققققجف  ليققققققخ السدققققققبحق: - 
 ل  ل ػػػػػ  فلنػػػػػ  لقػػػػػ بؾبالفػػػػػ فل ىادػػػػػ لل بػػػػػ لدػػػػػ  ؽلا ػػػػػسعلعارػػػػػيصل اػػػػػ لعالػػػػػ لنػػػػػال فل رمىػػػػػ

لل ؽلند لل ااد لـ.

فػػػػػػالدػػػػػػؽلت ػػػػػػيؼلييػػػػػػ لنػػػػػػ  العاؾنػػػػػػ ءلدػػػػػػ لاػػػػػػ  ل»لؽلـلزلل243 قػػػػػػ لبقػػػػػػالعا ػػػػػػ ل ل
 «.للد الد لا ل م ليي  لقل ل
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 احملور الجامن: محاية احلق.

نػػػػػ  ل فليّرنمػػػػػ لعالػػػػػ لل بػػػػػ لعنػػػػػاصث قل  لععاقػػػػػ صل  لعب ػػػػػرعللارػػػػػيصلييػػػػػ لشػػػػػاءل
 ػػػػي لييػػػػ لألاػػػػػلعارػػػػػاءلدىػػػػ ؽل  لي  ػػػػنلدى مػػػػنل يػػػػؾؿلاػػػػػ لل ؾمػػػػ لرػػػػسعلعلنػػػػاصث قل ػػػػػ لعاا

  لتيػػػػػلعاق  ػػػػنلد ػػػػ ل ػػػػؾنرلاػػػػ لعال   ػػػػنلعاد بؾب ػػػػنلنػػػػال  اػػػػنلعلياػػػػ عءلييػػػػ لرػػػػسعلعالػػػػ ل دػػػػؽل
رمػػػػػ لنػػػػػ فلعال   ػػػػػنلتىػػػػػ لقفػػػػػؽلدػػػػػؽل قفػػػػػ فلعالػػػػػ ل تػػػػػ تالل دػػػػػ للىػػػػػ لعلياػػػػػرعؼللػػػػػ ال ل فل

عادػػػػػػؾعب ؽلال   ػػػػػػنل اػػػػػػل  للنػػػػػػىاعال   ػػػػػػنلعاد بؾب ػػػػػػنلتمرػػػػػػ للىػػػػػػ لعلياػػػػػػرعؼللػػػػػػ ال لا ػػػػػػسعل
اػػػػػػ عءع ل ألاػػػػػػػلدػػػػػػؽلعػػػػػػلؿل نػػػػػػ تالق بؾب ػػػػػػنلداىػػػػػػ ل ل قػػػػػػى ل قػػػػػػرر لعالدػػػػػػؾؽلدػػػػػػؽلعلي

اا لػػػػ ؽلاػػػػ   لعالػػػػ لدػػػػؽلعالقػػػػؾؿلييػػػػ ل دػػػػ لق ػػػػالعايوػػػػؾءل اػػػػ لعادضػػػػ ءل قنػػػػعلعاػػػػ يؾ ل
لعادض ت ن.

 .1الهسا   القانهنية لحساية الحق -1

 فلعلياػػػػػػرعؼللػػػػػػ ال لقػػػػػػ ل ىػػػػػػرضلاػػػػػػ    ل    ب ػػػػػػ لالياػػػػػػ عءل دل  اػػػػػػنل ب ػػػػػػ ق  لا ػػػػػػسعل
لتػػػػػػؾن رل نػػػػػػ   لعال   ػػػػػػنلاػػػػػػ لد ػػػػػػ ل وىػػػػػػالاػػػػػػ    لدضػػػػػػظرعل قػػػػػػرعقلعادػػػػػػ بؾفللػػػػػػ ال ل   ػػػػػػايـ 

لإلت  ت .

 فلعااظػػػػػػػػؾقلعال اػػػػػػػػالنػػػػػػػػالع بغ ػػػػػػػػنلعاد بؾب ػػػػػػػػنل عال ػػػػػػػػ  لعلما  ظ ػػػػػػػػنل علقاقػػػػػػػػ ل نل
 ل ل اػػػػػ لعااػػػػػ ععال فثػػػػػػر لعا ىػػػػػ دل لد ػػػػػ لعيػػػػػػ لاػػػػػىؾونلنػػػػػال    ػػػػػػنلعالػػػػػ لنػػػػػ ألعلقمىمػػػػػػ ل

 قػػػػؾ لنػػػػ ادؾيلرػػػػؾلعاػػػػسيل اػػػػ لعاىقػػػػؾقلعا ػػػػ لدنلن بمػػػػ لبوػػػػ لنػػػػالتيػػػػػلعا اػػػػر لف بػػػػالعاغي ػػػػنلا
ل  اظ عل    نل د ل لل   ل ل  ؿلعليا عءليي  .

 دػػػػػػ لنػػػػػػال قامػػػػػػ لعالػػػػػػ االنػػػػػػ فل نػػػػػػ تال    ػػػػػػنلعالػػػػػػ لتظػػػػػػؾق لرػػػػػػال  ضػػػػػػ ل  اػػػػػػ لال
داىػػػػػػػ ل ل  رػػػػػػػؼل نػػػػػػػ تالرػػػػػػػالعاؾنػػػػػػػ تالعاد بؾب ػػػػػػػنل ل تىػػػػػػػ لعاػػػػػػػ يؾ لرػػػػػػػالعاؾنػػػػػػػ ينلعا م ػػػػػػػنل  ل

                                                           
ل.217/ل216ي  لعاد لقلعا  ق لعا رمعلعا     لصلل-1
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مػػػػػؾلل نػػػػػ تالق بؾب ػػػػػنل عػػػػػر ل ل اػػػػػ لم بػػػػػ لعادضػػػػػ ءلل دػػػػػ ـرنػػػػػعل  ػػػػػ لعامػػػػػ ععل عإلمرعت ػػػػػنلعااػػػػػال
لفي  لقا  لال   نلعال لقغؼلتمؾي  ل را:

عاادػػػػػ ـل دػػػػػ ـلعا ػػػػػيظ  لعاى دػػػػػنللػػػػػ ليارعضلييػػػػػ ليػػػػػ ـلعا ػػػػػ  حلا رشػػػػػحلعا وػػػػػ ا لل-
ل ليارعضليي لي ـل يظ ءلعال ؛لعلباي  لاريصلد ؛لعا ي  نل عاؾلت ن؛ل

علياػػػػػػرعضلييػػػػػػ للىػػػػػػصلعامد لػػػػػػ  ليمػػػػػػ ليػػػػػػ ـلعا ػػػػػػ  حلاػػػػػػ ىضلع شػػػػػػي صلدػػػػػػؽلل-
ل ع انلد منلدى منل ل فل م ل  ؛د

 ػػػػػ لعنػػػػػاى  ؿلعاػػػػػ ن علعارػػػػػريالنػػػػػؾعءلتىيػػػػػ لع دػػػػػرليمػػػػػ لعلياػػػػػ عءلييػػػػػ لعاىػػػػػرضلل-
  لعا ػػػػػ ؿل  لعارػػػػػرؼل  لعلياػػػػػ عءلييػػػػػ لعال ػػػػػ   ل قػػػػػ ل  ػػػػػىالاػػػػػ لعادػػػػػؾعب ؽل ػػػػػؾعل ل اػػػػػ ل

للل لؾفلرم ؾلتو  ن.

ل تىػػػػػػػػرؼلعاؾنػػػػػػػػ تالعاد بؾب ػػػػػػػػنلال   ػػػػػػػػنلعالػػػػػػػػ لل ب ػػػػػػػػ لدو ؾيػػػػػػػػنلعإلمػػػػػػػػرعءع ل عادؾعيػػػػػػػػ 
لعا درق لا  ف نلنرل فلعااد  ال د ـلعادض ء.

ل:1تعخيف الجعهى *ل

نػػػػيظنلعلااوػػػػ ءل اػػػػ لعادضػػػػ ءلايلقػػػػؾؿلييػػػػ ل»للَحسققققج َبققققه الهفققققاع ىرن ػػػػ لع نػػػػا ألل
ل«.تدرلرل  ل  لال   ا ل

نػػػػػػيظنلعايوػػػػػػؾءل اػػػػػػ لعادضػػػػػػ ءلاغػػػػػػرضلع اػػػػػػرعـلعادػػػػػػ بؾفل رػػػػػػال»ل لىرن ػػػػػػ لعا دػػػػػػ لل ب ػػػػػػ ل
 رنػػػػعلاػػػػ   لعاػػػػ يؾ لقضػػػػ ا ل دػػػػ ـلعادضػػػػ ء ل نػػػػ ينلال   ػػػػنلعالػػػػ ل دػػػػ ـلعادضػػػػ ءللل ػػػػ ل

 ل ػػػػػ  لعا ػػػػػ ي لط ا ػػػػػ لقنػػػػػعلعلياػػػػػ عءل تىػػػػػؾلضلدػػػػػ لالدػػػػػ لدػػػػػؽل ػػػػػرقل ل ػػػػػ  لعا ىاػػػػػ  ل
ل ا ػػػػػػ ي ليي ػػػػػػ لاا ػػػػػػؾفلعا ي ػػػػػػنلايدضػػػػػػ ءلاي قػػػػػػالنػػػػػػالرػػػػػػس لعاػػػػػػ يؾ ل دػػػػػػ للد ػػػػػػؾؿلعاػػػػػػ يؾ ل
ليي ػػػػػ ال لاػػػػػ الف ظ اػػػػػ لعاام  ػػػػػسلييػػػػػ لعا ػػػػػ ي ليي ػػػػػ ل)لعا للػػػػػـؾ اقػػػػػ احلعا ػػػػػ ي ل)عا للػػػػػـؾ

ل«.ا يظنلعاى دنلعاُ يؾؿلا  لعاام  سيؽلطرل لع
                                                           

ل.209ظ   لعاقرعؼ لمؾقزل  وؾف لعا رمعلعا     لصلل-1
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ل.1* شخلط الجعهى 

 فل لػػػػػػػؾفلاقػػػػػػػػ   لعاػػػػػػػػ يؾ لدقػػػػػػػػيلنلنػػػػػػػػللليػػػػػػػػؾ ل ػػػػػػػػ  فلدقػػػػػػػػيلن ل ا ػػػػػػػػالل-َلال
ترنػػػػػعلعاػػػػػ يؾ ل وػػػػػ ل فلت ػػػػػؾفلعا قػػػػػيلنلنػػػػػلل اقػػػػػؾقلقنػػػػػعلليػػػػػؾ لل فل فل لػػػػػؾفلاػػػػػساػل
عارػػػػػيصلدقػػػػػيلنل رػػػػػس لع ع ػػػػػر لرػػػػػالعااػػػػػالت ػػػػػام ل اػػػػػ لعالػػػػػ للغػػػػػضلعامغػػػػػرلييػػػػػ لبػػػػػؾعل

لف فل  لي مال  لشيقال  لألرما.رسعلعال ل فل

لاُد ؾؿلعا يؾ ل و ل فللل لؾفلق لن  لعاللؼلنالدؾ ؾي  .ل-ثانيا

لع ارعـلنالقنعلعا يؾ لعا ؾعي  ل عإلمرعءع لعااالتمصليي   لعادؾعب ؽ.ل-ثاليا

ااد ػػػػػالعاػػػػػ يؾ ل ترنػػػػػعل وػػػػػ ل فللل لػػػػػؾفلقػػػػػ لتػػػػػؼلعلت ػػػػػ ؽلييػػػػػ لعايوػػػػػؾءل اػػػػػ لل- اوعقققققا
لقنعلعا يؾ .عاالل ؼلق العايوؾءل ا ل

للل لؾفلق لتؼلعاقيحل  ؽلع طرعؼلعا اي ا  ؽ.ل-خامدا

تيىػػػػػ لعاػػػػػ يؾ لل ق علف  ػػػػػر علنػػػػػال    ػػػػػنلعالػػػػػ لل* القققققجعهى ههسقققققيمة لحسايقققققة الحقققققق:
 ألعل قػػػػػػػػعلعلياػػػػػػػػ عءليي ػػػػػػػػ  ل رػػػػػػػػال نػػػػػػػػ ينلنى اػػػػػػػػنللنػػػػػػػػا   ءلعالػػػػػػػػ للىػػػػػػػػ لتظػػػػػػػػؾقلع بغ ػػػػػػػػنل

د ػػػػ ل ييػػػػ لعا ؾ ػػػػ للعاد بؾب ػػػػنل  ػػػػ لفػػػػ فلف  ػػػػ لنػػػػ  لعا ػػػػرللرػػػػؾلعاػػػػسيل دضػػػػال دػػػػ ل م  ػػػػ 
 يػػػػػ ـلعلنػػػػػادرعقلا ػػػػػ تالل قلعادضػػػػػ ءلفظرلدػػػػػنلنػػػػػال    ػػػػػنلعالػػػػػ ل عنػػػػػا ى للعارػػػػػيصلدػػػػػؽل

لرال:2تظ   لي عاا لعاي ان ل ق ل  علعاد بؾفلعاى   لدؽلعاؾن تال بغ   

لؽلـلز؛ل228عا ن علعارريالـلل-

لعا ن علاى ـلعاام  س؛ل-

لؽلـلز.ل200   لعاراءلـلل-

                                                           
 .212ب  لعا رمعلعا     لصلل-1

ل.192   لصلدمحملعاقغ رللىيا لدرمعلن ل-2
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 * َنها  الجعال :

لؾ لعا  ب ن؛عا يل-2

لعا يؾ لعاوم ت ن.ل-2

  ػػػػػػػػاظ عل يلشػػػػػػػػيصل قػػػػػػػػعليي ػػػػػػػػ لعياػػػػػػػػ عءل فل يوػػػػػػػػ ل اػػػػػػػػ لل* الققققققققجعهى السجنيققققققققة:
عادضػػػػػ ءلدػػػػػؽلعػػػػػلؿلقنػػػػػعلليػػػػػؾ ل دػػػػػ ـلعادضػػػػػ ءلاؾقػػػػػتلعلياػػػػػ عءلدػػػػػعلعا ظ ا ػػػػػنللػػػػػ ااىؾلضل

ا ػػػػالدػػػػؽل قػػػػعل»لؽلـلزلل47 تػػػػ تالعاػػػػ يؾ لعا  ب ػػػػنلنػػػػالرػػػػسعلعا دػػػػ ـل  ػػػػ لتػػػػمصلعا ػػػػ ل ل
نػػػػػال ػػػػػ لدػػػػػؽلعالدػػػػػؾؽلعا لندػػػػػنلاريقػػػػػ ا ل فل ظيػػػػػ ل قػػػػػتلليي ػػػػػ لعياػػػػػ عءلغ ػػػػػرلدرػػػػػر ع

ل«.عليا عءل عااىؾلضلي  لق لالد لدؽل رق

 دػػػػػػ لت ػػػػػػؾفل ق ت ػػػػػػنل ت ػػػػػػؾفلق ػػػػػػال قػػػػػػؾعلعلياػػػػػػ عءلل1 لػػػػػػر لعا دػػػػػػ ل فلعال   ػػػػػػنلعا  ب ػػػػػػن
 دثػػػػػػػ ؿلألاػػػػػػػػلعإلمػػػػػػػرعءع لعاال غ ػػػػػػػنل  لعاىلم ػػػػػػػنل تدػػػػػػػعللىػػػػػػػ ل قػػػػػػػؾعلعلياػػػػػػػ عءل  ل  ػػػػػػػ ؼل

د لمػػػػػػ ل  لعااىػػػػػػؾلضلي مػػػػػػ  ل  لعااىػػػػػػؾلض ل دػػػػػػؽلرػػػػػػس لل يػػػػػػ ل لعارػػػػػػاءل اػػػػػػ ل اػػػػػػي ل ألعلفػػػػػػ ف
عاؾنػػػػػ تال  ضػػػػػ لعاغرعدػػػػػنلعاا     ػػػػػنلعااػػػػػالتو ػػػػػرلعارػػػػػيصلييػػػػػ للنػػػػػعلد يػػػػػ لبدػػػػػ يليػػػػػؽلفػػػػػال

 ألعلفػػػػػ فلتم  ػػػػػسلعلااػػػػػ عـلي مػػػػػ  لغ ػػػػػرل»لؽلـلزلتػػػػػمصلل274تػػػػػ ع رليػػػػػؽل لعءلعلااػػػػػ عـلعا ػػػػػ ل ل
لقػػػػالييػػػػ ل لػػػػؼلد لػػػػؽل  لغ ػػػػرلدلتػػػػؼل لل ألعلقػػػػ ـللػػػػ لعا ػػػػ  ؽل م  ػػػػ  لمػػػػ نلايػػػػ عتؽل فل 

ل نعاػػػػػنلعا ػػػػػ  ؽل  ػػػػػسعلعاام  ػػػػػسل لنػػػػػعلغرعدػػػػػنل م  قلػػػػػنل ألعلعدامػػػػػعليػػػػػؽلألاػػػػػػل إألعلق  لعاد  ػػػػػال
 فلددػػػػػ عقلعاغرعدػػػػػنلاػػػػػ  لف ف ػػػػػ لإلفػػػػػرع لعا ػػػػػ  ؽلعا  امػػػػػعليػػػػػؽلعاام  ػػػػػسلمػػػػػ نلاػػػػػ ل فل  لػػػػػ لنػػػػػال

 دػػػػػػ لعااىػػػػػػؾلضلن بػػػػػػ ل لػػػػػػؾفلنػػػػػػال  اػػػػػػنلدػػػػػػ ل ألعلفػػػػػػ فلل ل«عاغرعدػػػػػػنلفي ػػػػػػ لق  للعظ ػػػػػػ لاي لػػػػػػ ل 
مػػػػػالغ ػػػػػرلد لػػػػػؽلد ػػػػػ ل ضػػػػػظرلعاد  ػػػػػال اػػػػػ لعاللػػػػػؼللػػػػػ ااىؾلضليػػػػػؽلعاضػػػػػرقلعاام  ػػػػػسلعاى 

 ألعلعنػػػػػال ؿلييػػػػػ ل»لؽلـلزالل276عاػػػػػسيل اػػػػػ  لعارػػػػػيصلل ػػػػػ  ليػػػػػ ـلعاام  ػػػػػسلل)عا ػػػػػ ل ل
عا ػػػػػػػ  ؽل فل م ػػػػػػػسلعلااػػػػػػػ عـلي مػػػػػػػ  ل لػػػػػػػؼليي ػػػػػػػ ل اىػػػػػػػؾلضلعاضػػػػػػػرقلعامػػػػػػػ مؼليػػػػػػػؽليػػػػػػػ ـلتم  ػػػػػػػسل
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 ل للػػػػؾفلعاللػػػػؼلفػػػػساػلعاا عدػػػػ  لدػػػػ اؼل ث ػػػػال فلعنػػػػال انلعاام  ػػػػسلبرػػػػ  ليػػػػؽلنػػػػ  للل ػػػػ لف ػػػػ
 وو ػػػػ ق ل عػػػػر لنػػػػػ فلعااىػػػػؾلضل لػػػػؾفلبا وػػػػنل ػػػػػرقل«ل ألعلتػػػػ عرلعا ػػػػ  ؽلنػػػػالتم  ػػػػػسلعاا عدػػػػ ل

دػػػػػػ ليل  ل ػػػػػػرقلدىمػػػػػػؾفل     ػػػػػػنلعالدػػػػػػؾؽل لػػػػػػؾفلنػػػػػػالعا ػػػػػػؾعللعا  ب ػػػػػػنل  لعااو قلػػػػػػنل ام  ػػػػػػسل
لعاو عءل لدض لا لب  ت  لل ااىؾلضل  لعا ظلفل رؾلبؾي فلدظي ل  لب  ا.

لػػػػػػػ ثلل ػػػػػػػ  لتييػػػػػػػتلقفػػػػػػػؽلدػػػػػػػؽل قفػػػػػػػ فلعاىدػػػػػػػ ل لقػػػػػػػ حل لل* الققققققق  الن الُس مقققققققق:
عااقػػػػػػرؼلفػػػػػػ فلاػػػػػػؼل لػػػػػػؽل ع قفػػػػػػ فلرػػػػػػا:لعار ػػػػػػ  لعا لػػػػػػا لعا ػػػػػػ   ل عارػػػػػػلالنػػػػػػالعاىدػػػػػػؾلل

لعارلي ن.

تييػػػػػتلشػػػػػر لدػػػػػؽلشػػػػػر  لاػػػػػلنلعااقػػػػػرؼلعادػػػػػ بؾبال رػػػػػا:ل* الققققق  الن الشدقققققزي: 
لع ري ن لنلدنلعإلقعل لدؽلعاى ؾ .

 ل  امػػػػػعل  ػػػػػ ل طػػػػػرعؼلعاىدػػػػػ ل للػػػػػؾفلنػػػػػالعاىدػػػػػؾللعا ي دػػػػػنلاوػػػػػ ب  ؽليمػػػػػ دل* الفدققققق :
يػػػػػؽلتم  ػػػػػسلعاا عدػػػػػ ل نػػػػػالرػػػػػس لعال اػػػػػنل  ػػػػػاظ علعاظػػػػػرؼلعآلعػػػػػرلن ػػػػػخلعاىدػػػػػ ل  ػػػػػالعارعلظػػػػػنل

لعاىد  ن.للل

لب اييصلدؽلفالد لتم  ام  لد ل يا:
ل فل ن  لعا  ت ا نلعا  ب نلرؾلعإل رعقلل ا ق احلعاي انلعا  ا ن.ل-
لا  ا ن. فلعا يؾ لعا  ب نلرال ن ينل    نلعالدؾؽلعاي انلعل-
لاق   لعال لعاام نؿليؽل د .ل-
تلرلػػػػػػلعاػػػػػ يؾ لعا  ب ػػػػػنل لػػػػػؾفليػػػػػؽلطرلػػػػػ لعت ػػػػػ علعإلمػػػػػرعءع لعاػػػػػؾعقل لنػػػػػالقػػػػػ بؾفلل-

لعإلمرعءع لعا  ب ن.

نػػػػػالعالدػػػػػؾؽلعاى م ػػػػػن لعاػػػػػ ي   لل1 نػػػػػالع ع ػػػػػرلنػػػػػ فل نػػػػػ تال    ػػػػػنلعالدػػػػػؾؽلعا  ب ػػػػػن
 عتؽلاػػػػػ لعالػػػػػ لنػػػػػالعاي اػػػػػنلل نػػػػػارلعللعا ي  ػػػػػن لليػػػػػ   لعال ػػػػػ ن  ل دػػػػػ ل دػػػػػؾؽلعا عتم ػػػػػنلن اػػػػػ
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 فل ظيػػػػػ لدػػػػػؽلعا ػػػػػ  ؽلتم  ػػػػػسلعاا عدػػػػػ للرػػػػػر ل فل لػػػػػؾفلتم  ػػػػػسلعلااػػػػػ عـلد لمػػػػػ ل اػػػػػ  لدرردػػػػػ ل
لن فلاؼل  اظ علنيي عتؽلعال لنالطي لعااىؾلض.لل

 الجعهى الجشا ية. 1-2

 ػػػػػرضليدؾوػػػػػ  لم عت ػػػػػنلا ػػػػػالدػػػػػؽلل اروػػػػػعلقػػػػػ بؾفلعاىدؾوػػػػػ  لييػػػػػ لعاػػػػػ يؾ لعاوم ت ػػػػػن ل
دػػػػػؾؽلد  ػػػػػ لفػػػػػ فلبؾي ػػػػػ ل)ل دػػػػػؾؽلد ا ػػػػػنل  لألرم ػػػػػنل  لت ػػػػػؾؿلاػػػػػ لب  ػػػػػ لعلياػػػػػ عءلييػػػػػ لعال

لدلندنلايريق نا.

 لػػػػػػرعللل اػػػػػػ يؾ لعاوم ت ػػػػػػنلدل نلػػػػػػنلعإلعػػػػػػلؿل مغػػػػػػ ـلعا وا ػػػػػػعل رػػػػػػؾلبػػػػػػؾعلدػػػػػػؽلعامغػػػػػػ ـل
لعلما  يا.

  نػػػػػػػػػ  لعاػػػػػػػػػ يؾ لعاوم ت ػػػػػػػػػنلرػػػػػػػػػؾلعا  ػػػػػػػػػت ا نلعاوم ت ػػػػػػػػػنلل ػػػػػػػػػ  لعا  ػػػػػػػػػ  لل قػػػػػػػػػ احل
ا وا ػػػػػػعلف اضػػػػػػر  لعاوػػػػػػرح لعا وا ػػػػػػعل فلعلياػػػػػػ عءلييػػػػػػ لعا ػػػػػػرللدىمػػػػػػ  لعلياػػػػػػ عءلييػػػػػػ لع

لعاداا لعا    لل اىرضل عاررؼ لعادسؼ لعا رقنل...ل اخ.

لعاػػػػػ يؾ لعاوم ت ػػػػػنليػػػػػؽلطرلػػػػػ لشػػػػػلؾ لدػػػػػؽلطػػػػػرؼلعاضػػػػػل نل  لعام  لػػػػػنلعاى دػػػػػنل  تدػػػػػـؾ
د  شػػػػػػر ل رػػػػػػاليلػػػػػػ لعاػػػػػػ يؾ لعا  ب ػػػػػػنللل وػػػػػػؾنلعاامػػػػػػ نؿل  ل مػػػػػػرعءلاػػػػػػيحل ػػػػػػ ؽلع طػػػػػػرعؼل

 لتىػػػػػ يلييػػػػػ لع دػػػػػؽلعادػػػػػ بؾبالعاػػػػػسيل بمػػػػػ لف ػػػػػ لألفربػػػػػ ل ىػػػػػ لعإل ػػػػػرعقللػػػػػ ا رلل عا  ػػػػػ  للػػػػػ
  ػػػػػى لعادػػػػػ بؾفلال   اػػػػػ ليػػػػػؽلطرلػػػػػ لمػػػػػ عءع لاػػػػػ قدنل ر  ػػػػػ لعإليػػػػػ عـ لعا ػػػػػوؽ لعا توػػػػػ  ل

لعا وؽلعا تقا لعال   لعاغرعدن...

 عال   ػػػػنلعاوم ت ػػػػنلت ػػػػػؾفل ػػػػمصلاػػػػػرلحلنػػػػالعادػػػػػ بؾفلعاومػػػػ تالنػػػػػللمرل ػػػػنل لليدؾوػػػػػنل
ل  لتػػػػػػػػػ ع  رل دػػػػػػػػػؽللغ ػػػػػػػػػرلقػػػػػػػػػ بؾفلن ادػػػػػػػػػ بؾفلعاومػػػػػػػػػ تال  ػػػػػػػػػ ؽلعاو رل ػػػػػػػػػنل يدؾوا ػػػػػػػػػ ل للتدػػػػػػػػػـؾ

عا  ػػػػػػػت ا نلعاوم ت ػػػػػػػنلندػػػػػػػ ل ػػػػػػػال ارتػػػػػػػ ليي  ػػػػػػػ لد ػػػػػػػت ا نلمم ت ػػػػػػػنل د ب ػػػػػػػن لمم ت ػػػػػػػنلل نػػػػػػػؼل
لعا وا عل د ب نلل   لعاضرقلعاسيلن   لايريصلعاُ ىا  ليي  .ل
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 احملور التاسع: إثبات احلق.

عإلت ػػػػ  لعاػػػػسيل اىيػػػػ للػػػػ ال لرػػػػؾلعإلت ػػػػ  لعادضػػػػ تالعاػػػػسيل  ػػػػ ؼل اػػػػ ل ق دػػػػنلعاػػػػ ا ال
اػػػػػػػػ ؽلبغرلػػػػػػػػنليي  ػػػػػػػػنلدى مػػػػػػػػن لن ػػػػػػػػؾل نػػػػػػػػ ينلال   ػػػػػػػػنلعالػػػػػػػػ ل  لع لاي قػػػػػػػػالنػػػػػػػػالييػػػػػػػػ ل

ل1لعايقؾد  ل رؾلا  ليمقرلنالعال .

 ق دػػػػنلعاػػػػ ا ال دػػػػ ـلعادضػػػػ ءللػػػػ اظرؽل عإلمػػػػرعءع لعااػػػػال»ل لىػػػػرؼلعإلت ػػػػ  لييػػػػ ل بػػػػ ل
ػػػػػ لالػػػػػ ل  ػػػػػ لر لعادػػػػػ بؾفلييػػػػػ ل مػػػػػؾلل  لاػػػػػلنل عقىػػػػػنلق بؾب ػػػػػنلدامػػػػػ نعليي  ػػػػػ لتقػػػػػيحل ن ن 

عالوػػػػػػػنل عا ررػػػػػػػ فل دػػػػػػػ ـلعاو ػػػػػػػنلعا ياقػػػػػػػنلييػػػػػػػ ل مػػػػػػػ لعاؾعقىػػػػػػػنلل  ل ق دػػػػػػػن«لدػػػػػػػ ي للػػػػػػػ ل
عا مرػػػػػػػصنلايلػػػػػػػ لنػػػػػػػؾعءلف بػػػػػػػال عقىػػػػػػػنلد ل ػػػػػػػػنلتقػػػػػػػرن ل ألاػػػػػػػػلل ا  ف ػػػػػػػنل عاظػػػػػػػرؽلعا لػػػػػػػػ ل ل

ل.2ق بؾب 

 تيىػػػػػ لقؾعيػػػػػ لعإلت ػػػػػ  لل قلد ػػػػػؼلنػػػػػالدؾ ػػػػػؾعلعااد  ػػػػػالنػػػػػ ال لدوػػػػػرلعلدػػػػػؽللا يػػػػػ ل
  ل ػػػػػػ قؾل فل قػػػػػػ حليمػػػػػػ لعا م نيػػػػػػنلف ػػػػػػ ل عاىػػػػػػ ـلنػػػػػػؾعء ل  ػػػػػػ لعا اا ػػػػػػعلااظػػػػػػؾقلعا وا ىػػػػػػ

تظ  ػػػػػ لعادػػػػػ بؾفل تم  ػػػػػس للل  لػػػػػؽل فل ػػػػػتليلر نػػػػػ ل لل ألعلنػػػػػ للعامغػػػػػ ـلنػػػػػالعا وا ػػػػػعلنػػػػػلل
  لػػػػػؽلاي ػػػػػرلل فل ػػػػػرللعلياػػػػػ عءلل ب  ػػػػػ ؼل فلرػػػػػسعلعااقػػػػػرؼلنػػػػػ تليل اػػػػػ لعا ؾ ػػػػػ ل يػػػػػ ـل
علنػػػػادرعق لنػػػػ ا وا علعا ػػػػمغؼليمػػػػ ل قػػػػؾعلعا م نيػػػػنل وػػػػ لعايوػػػػؾءل اػػػػ لعادضػػػػ ءلالػػػػالعامػػػػ ععل

ؿلدػػػػػ لتػػػػػػمصليي ػػػػػػ لع بغ ػػػػػنل عادػػػػػػؾعب ؽليػػػػػػؽلطرلػػػػػ لعت ػػػػػػ عل نػػػػػػ تال قللعلياػػػػػ عءلدػػػػػػؽلعػػػػػػل
 ت ػػػػ  لدى مػػػػنل دامؾيػػػػنلت ػػػػ ي لنػػػػال قػػػػؾؿلعا ػػػػرللييػػػػ ل دػػػػ ل  ػػػػ  ب لن ػػػػس لعاؾنػػػػ تالرػػػػال
ع لع لعاضػػػػػػر قلنلعااػػػػػػال  ػػػػػػاى ؽل  ػػػػػػ لعاد  ػػػػػػالنػػػػػػالعاالد ػػػػػػ لدػػػػػػؽلعاؾقػػػػػػ تعلعاد بؾب ػػػػػػنل رػػػػػػال

ل  ض ل ن ينلي ي نلنالا  بنل دؾق ؼ.

لا : نالرسعلعا لؾقلنماظرؽل 
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لدلالعإلت   ؛ل-2

لي ءلعإلت   ؛ل-2

لطرؽلعإلت   .ل-3

رػػػػػؾلعاؾعقىػػػػػنلعا مرػػػػػصنلايلػػػػػ ل ب ػػػػػ لرػػػػػالدقػػػػػ قلعالػػػػػ ل  مػػػػػؾل للمحققققق  اإلث قققققات:ل-2
ل و ت   لعا ق قل ث العال ل لمق ل ن ن  ليي لعاؾعقىنلعاد بؾب ن.

رػػػػػال ػػػػػ ثل  ل دػػػػػرل دػػػػػعللقػػػػػ نلط  و ػػػػػنل  لععا  قلػػػػػنلترتػػػػػ للالهاقعقققققة القانهنيقققققة:*ل
القػػػػػ ل لػػػػؾفل برػػػػػ ءل ػػػػػ لم  ػػػػ  لتى  يػػػػػ ل  ل اغ تػػػػػ  ل قػػػػ لت ػػػػػؾفلعاؾعقىػػػػػنلعاد بؾب ػػػػػنل تػػػػرلقػػػػػ بؾب

 عقىػػػػػػنلد ل ػػػػػػنل  لتقػػػػػػرؼلقػػػػػػ بؾبا لنػػػػػػ   ا لقػػػػػػ لت ػػػػػػؾفلط  و ػػػػػػنلفػػػػػػ اؾلل  لعاؾنػػػػػػ  ل  لنىػػػػػػال
لعاظ  ىنلف ا ا عؿ ل  لدؽلنىالعإلب  فلف ا رقن.

ؾفلن ػػػػػؾلعتوػػػػػ  لعإلقعل لإل ػػػػػ عثل تػػػػػرلقػػػػػ بؾبالدىػػػػػ ؽل قػػػػػ ل لػػػػػلالبرقققققخف الققققققانهني:*ل
دػػػػػػؽلمػػػػػػ ب  ؽلفػػػػػػ اىدؾلل  لم بػػػػػػ ل ع ػػػػػػ لفػػػػػػ إلقرعقل عاؾاػػػػػػ ن ل وو ػػػػػػ ق ل عػػػػػػر لنػػػػػػ فلعاؾقػػػػػػ تعل
عا  ل ػػػػنل  لػػػػؽل ت  ت ػػػػ للل نػػػػنلطػػػػرؽلعإلت ػػػػ  لن ػػػػثلل عقىػػػػنلعا ػػػػ للل عاؾنػػػػ  لتث ػػػػاليػػػػؽلطرلػػػػ ل
عا ػػػػػول ل ييػػػػػ لعاىلػػػػػ لنػػػػػ فلعااقػػػػػرؼلعادػػػػػ بؾبال ث ػػػػػالل ا ا لػػػػػنل لل  لػػػػػؽل ت  تػػػػػ لل ا ّ مػػػػػنل

ل لط  ىنلرسعلعااقرؼ. عادرعتؽل رسعل رمعل ا

ل:لل1ت  ؽلشر  لعاؾعقىنلعاد بؾب نلف   ل يالشخلط الهاقعة القانهنية:*ل

تل  ػػػػػػػػ لعاؾعقىػػػػػػػػنلعاد بؾب ػػػػػػػػنلتل  ػػػػػػػػ علف ف ػػػػػػػػ ل بػػػػػػػػ للل  لػػػػػػػػؽل فلبايػػػػػػػػسلدػػػػػػػػؽل عقىػػػػػػػػنلل-
لدو ؾانللا للا ت   .

 رػػػػار لنػػػػالعاؾعقىػػػػنلعاد بؾب ػػػػنل فلت ػػػػؾفلد لمػػػػنل اػػػػ لتث ػػػػالنػػػػلل  لػػػػؽل ت ػػػػ  ل دػػػػرعلل-
ل.د ال ل ل
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 فلت ػػػػػػؾفلعاؾعقىػػػػػػنلعاد بؾب ػػػػػػنلدلػػػػػػالبػػػػػػ ععلنػػػػػػلل اقػػػػػػؾقل فلتث ػػػػػػال عقىػػػػػػنلاػػػػػػؼلترنػػػػػػعلل-
ل د ـلعادض ء.

عقت ػػػػػػػػ  لعاؾعقىػػػػػػػػنلعاد بؾب ػػػػػػػػنلل اػػػػػػػػ يؾ ل يلا ػػػػػػػػ ليلقػػػػػػػػنلل اػػػػػػػػ يؾ لعا رنؾيػػػػػػػػنل دػػػػػػػػ ـلل-
لعادض ءلااماجل ت قر .

 فلت ػػػػػؾفلعاؾعقىػػػػػنلعاد بؾب ػػػػػنلد ػػػػػػ ؾحلا ػػػػػ لق بؾبػػػػػ لإلت  ت ػػػػػ لنػػػػػػللت ػػػػػؾفل عقىػػػػػنلت ػػػػػػ لل-
لعاى ـل عآللع لعاى دنل)لعيا  قع ل علي نا.لل امغ ـ

لقػػػػػ نلي دػػػػػنل دػػػػػعليػػػػػ ءلعإلت ػػػػػ  لييػػػػػ لدػػػػػؽلعليػػػػػ ل رػػػػػسعلدػػػػػ للعقققققبع اإلث قققققات: -2
ييػػػػػػ لعاػػػػػػ عتؽل ت ػػػػػػ  لعلااػػػػػػ عـل ييػػػػػػ لعا ػػػػػػ  ؽل»لؽلـلزل مقػػػػػػ  لل323بقػػػػػػاليي ػػػػػػ لعا ػػػػػػ ل ل
 لدقػػػػػ للو ػػػػػ ق لدػػػػػؽلعليػػػػػ لرػػػػػؾلفػػػػػالدػػػػػؽل ػػػػػ يالعػػػػػلؼلعاث  ػػػػػال«ل ت ػػػػػ  لعاػػػػػاييصلدمػػػػػ ل

 لنر ػػػػ لن ػػػػثلل ألعلعليػػػػ لشػػػػيصل بػػػػ لُ ػػػػ ع ؽل عػػػػرلل  يػػػػ لدػػػػؽلعا ػػػػ ؿل وػػػػ لل اػػػػلل رر بػػػػ ل 
 وو ػػػػ ق ل عػػػػر لنػػػػ فليػػػػ ءلعإلت ػػػػ  ل دػػػػعلييػػػػ لدػػػػؽل ػػػػ يالل1ييػػػػ لعا ػػػػ ي ل فل قػػػػ ؼلعاػػػػ ا ا

لل ت ػػػػػػػ  ل عقىػػػػػػػنلعلياػػػػػػػ عءل  ل  مػػػػػػػؾللعالػػػػػػػ لع اػػػػػػػ عءلن ػػػػػػػؽلعليػػػػػػػ لل ياػػػػػػػ عءل  ل ػػػػػػػرقل يػػػػػػػـ 
 ل يػػػػػرزلعا رػػػػػرعليػػػػػؽلعاضػػػػػرقلللػػػػػالعاظػػػػػرؽل لدػػػػػ ـلايد  ػػػػػال لاػػػػػنلعاضػػػػػرقلعاػػػػػسيلالدػػػػػ ل قػػػػػ

رػػػػػػس لعاد يػػػػػػ  لنػػػػػػاللىػػػػػػضلع   ػػػػػػ فليمػػػػػػ د ل ى ػػػػػػالعا ليػػػػػػتلل إلت ػػػػػػ  لدػػػػػػؽليػػػػػػ ءلعإلت ػػػػػػ  ل
عادرلمػػػػػػنلعاد بؾب ػػػػػػنلتىمػػػػػػال»لؽلـلزالل337 ألاػػػػػػػلل برػػػػػػ ءلقرلمػػػػػػنلق بؾب ػػػػػػنلاقػػػػػػ ال ل)عا ػػػػػػ ل ل

دػػػػؽلتدػػػػرق لا قػػػػيلا لدػػػػؽل  ػػػػنلطرلدػػػػنل عػػػػر لدػػػػؽلطػػػػرؽلعإلت ػػػػ  لييػػػػ ل بػػػػ ل وػػػػؾنلبدػػػػضل
ل«.د اؼل ؾم لبصل دضاللغ رلألاػللرس لعادرلمنلل ا ا العاىل ا

 ليايػػػػػػػتلتو ػػػػػػػ  ل إي ػػػػػػػ ؿلعإلت ػػػػػػػ  للل ػػػػػػػ لط  ىػػػػػػػنلعإلمػػػػػػػرعءع لعا ا ىػػػػػػػنل فلف بػػػػػػػال
رػػػػػػػػس لعإلمػػػػػػػػرعءع لتيػػػػػػػػصلعا ػػػػػػػػؾعللعا  ب ػػػػػػػػنل لػػػػػػػػؾفلعاد  ػػػػػػػػال  ػػػػػػػػ ليل  لعا ػػػػػػػػؾعللعاوم ت ػػػػػػػػنل

ل. عإللعقلنل   ل ق حلل قلعاد  ال  و  ا
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ؽل يلف ف ػػػػػنل ق دػػػػػنل فلتىػػػػػ للطػػػػػرؽلعإلت ػػػػػ  لتوىػػػػػالدػػػػػؽلع بغ ػػػػػنلعاد بؾب ػػػػػنلت لػػػػػ ليػػػػػ
لعا ا الن م ؾ:

  ػػػػػ ل ػػػػػاؼلعيا ػػػػػ لل نػػػػػ ينل ت ػػػػػ  لدى مػػػػػنلد ػػػػػ د ل لل ىا ػػػػػ لييػػػػػ للاإلث قققققات السقيقققققج:*ل
 يل نػػػػػ ينل عػػػػػر لغ ػػػػػرلعا   مػػػػػنلد ػػػػػ د لل ىمػػػػػ لنػػػػػيظنلعاد  ػػػػػالت ػػػػػؾفلدد ػػػػػ  ل للػػػػػؾفلرػػػػػسعل

لعامؾعلدؽلعإلت   لنالعاد بؾفلعا  با.

 ػػػػػػالنػػػػػػيظنلتد  رلػػػػػػنل)لت ػػػػػػؾفلنػػػػػػيظنلعاد  ػػػػػػال عنػػػػػػىن ل يلايد لاإلث ققققققات الحققققققخ:*ل
 رمػػػػػػعللعت ػػػػػػ لادم يػػػػػػنلعاد  ػػػػػػاا.ل للػػػػػػؾفلرػػػػػػسعلعامػػػػػػؾعلدػػػػػػؽلعإلت ػػػػػػ  لنػػػػػػالعادػػػػػػ بؾفلعاومػػػػػػ تال

ل عإللعقي.

ف ػػػػػ لألفربػػػػػ لنػػػػػ لد لتاىػػػػػ للطػػػػػرؽلعإلت ػػػػػ  ل تيايػػػػػتلنػػػػػالعا ػػػػػؾعلللطقققققخ  اإلث قققققات: -3
عا  ب ػػػػػػػػنل عا ػػػػػػػػػؾعللعاوم ت ػػػػػػػػػنل عإللعقلػػػػػػػػػن لن ادػػػػػػػػػ بؾفلعا ػػػػػػػػػ بال   ػػػػػػػػػ ل ػػػػػػػػػ ؽلعاؾقػػػػػػػػػ تعلعاد بؾب ػػػػػػػػػنل

ادػػػػػػػػ بؾبالن ػػػػػػػػالع  ؿل ىا ػػػػػػػػ لييػػػػػػػػ لعإلت ػػػػػػػػ  لعالػػػػػػػػرل د لػػػػػػػػؽلعليا ػػػػػػػػ للييػػػػػػػػ ل عااقػػػػػػػػرؼلع
 نػػػػػػ ينلا ت ػػػػػػ  لل فلق ػػػػػػ ل ييػػػػػػ لعاىلػػػػػػ لنػػػػػػالعااقػػػػػػرؼلعادػػػػػػ بؾبال ظ ػػػػػػ لعإلت ػػػػػػ  لعا د ػػػػػػ ل

ل ا سعلن تم  ؿل ن تالعإلت   ل ألاػل   للقمنلقؾت  ل را:ل

ل*لعا ا لن؛

ل*لعا ّ منل عادرعتؽلعاد بؾب ن؛

ل*لعإلقرعقل عا   ؽ.

ل ىمػػػػ لعاػػػػ ا العا اػػػػ  الرػػػػؾلعاػػػػ ا الل1رػػػػال نػػػػ ينل ت ػػػػ  لألع لقػػػػؾ لُدظيدػػػػنلالكباوققققة:*ل
عا لػػػػػػرقلفا لػػػػػػنللدقػػػػػػ ل ت ػػػػػػ  لعااقػػػػػػرؼلعادػػػػػػ بؾبال  لعاؾعقىػػػػػػنلعاد بؾب ػػػػػػنل رػػػػػػال رػػػػػػؼل نػػػػػػ ينل
 ت ػػػػػػ  لترػػػػػػ الفػػػػػػالدلػػػػػػرقل  ل ققػػػػػػنلدلاؾوػػػػػػنلُتث ػػػػػػالاػػػػػػ  قلعااقػػػػػػرؼ ل لوػػػػػػؾنل ت ػػػػػػ  ل يل

                                                           
لعاد بؾب ن لصلل- 1 ل .895ني   فلدرقص لد عالايىيـؾ
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ققققا َوي   ﴿ل عقىػػػػنلد ل ػػػػنلل ا ا لػػػػن ل دػػػػؾؿلنػػػػ ل ب ل تىػػػػ ا  ْين  يو ايوْشُبْم ِبققققجو ُشققققها ِإ وا توققققجو ققققا اْلققققِحينو آمو هو
سًّ  فواْكُبُزه ُ  ل.1ل﴾َّ ِإلو  َوجو   ُمدو

للألاػ.ـلـلزل ا لل333 ق ل ش ق لعا  ل ل

ل لل للعا ا العا ا  ال ػػػ:

لعا لرقع لعارن  نل عاىرف ن؛ل-

لع  قعؽلغ رلعا ؾقىنل  لغ رلعا ى  لنال اي  لا ت   .ل-

 لالسحخ  العخفي:  السحخ  الخسسي -

عاىدػػػػػػػ لعارنػػػػػػػ اليدػػػػػػػ ل ث ػػػػػػػالف ػػػػػػػ لدؾعػػػػػػػتل  ل ػػػػػػػ ل لي ػػػػػػػؾدال  لشػػػػػػػيصلدليػػػػػػػتل
لي دػػػػػنلي دػػػػػنلدػػػػػ لتػػػػػؼلا  ػػػػػ ل  لدػػػػػ لتيدػػػػػ  لدػػػػػؽلأل يلعارػػػػػ فل ألاػػػػػػلط دػػػػػ لا شػػػػػل ؿلعاد بؾب ػػػػػنل
 نػػػػػال ػػػػػ  للنػػػػػيظا ل ععاق اػػػػػ  ل تىػػػػػ لعا لػػػػػرقع لعارنػػػػػ  نلنػػػػػالعا رت ػػػػػنلدػػػػػؽل  ػػػػػ لقػػػػػؾ ل

 ل لل  ػػػػػػاظ عل يلشػػػػػػيصل فل ظىػػػػػػؽلن  ػػػػػػ لعإلت ػػػػػػ  ل ب ػػػػػػ لدظيدػػػػػػنلعالو ػػػػػػنلاو  ػػػػػػعلعامػػػػػػ 
 فل لرقرػػػػػػػػ لدؾعػػػػػػػػتلقنػػػػػػػػ اليػػػػػػػػ ـل  فل لػػػػػػػػؾفلديػػػػػػػػاصلل لللػػػػػػػػ اا  لرل لرػػػػػػػػار لاقػػػػػػػػلا  

ل الرلرر لدؽل   لعا ؾ ؾعل عا ل ف.

ل فل اؼلتلرلرر ل   لد ل مصليي  لعاد بؾف.ل-

عا لػػػػػرقع ل للػػػػػؾفلمػػػػػ عءلدي ا ػػػػػنلشػػػػػر  لاػػػػػلنلعاؾققػػػػػنلعارنػػػػػ  نلرػػػػػؾلعاػػػػػ ظلفل دػػػػػ ل
عل نػػػػػرعلليػػػػػػ ل  ؽل يلرػػػػػالظ ػػػػػػ ق ليػػػػػؽلنػػػػػم لدىػػػػػػ لا ت ػػػػػ  ل اػػػػػػؾا لن ػػػػػالدػػػػػػؽل  ػػػػػلعاىرف ػػػػػن

ل.2تلرلر ل تؾي ى ل شي صلي ل ؾفلل فل فل لؾفل د ـلدؾعتلقن ا

نػػػػػػػ ا لرقع لعاىرف ػػػػػػػنلت ادػػػػػػػ لنػػػػػػػال برػػػػػػػ ت  لا ػػػػػػػ ل ؾمػػػػػػػ لنػػػػػػػالعا لػػػػػػػرقع لعارنػػػػػػػ  نلد ػػػػػػػ ل
لمىي  ل ن ينلن ينلا ت   .

                                                           
 .282نؾق لعا در لعآل نلل- 1

ل.75ي  لعا و  لنيلبا لعا رمعلعا     لصلل-2
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 ل عاؾققػػػػػنلعاىرف ػػػػػنل وػػػػػنل دػػػػػؽل دثيػػػػػنلع  قعؽلعاىرف ػػػػػنلعا ىػػػػػ  لا ت ػػػػػ  للنػػػػػ ترلعااوػػػػػ ق
ا ػػػػ ل قللن  ػػػػ لييػػػػ لاػػػػ   لعااؾي ػػػػعلنػػػػلل  ػػػػاظ عل ب ػػػػ قل و ا ػػػػ ل لل ألعل ت ػػػػالرػػػػؾلف ف ػػػػنل

نػػػػػ ألعل ب ػػػػػػرلألاػػػػػػػل لػػػػػؾفلييػػػػػػ لدػػػػػؽل ا  ػػػػػػػلل اؾققػػػػػػنل فلل1 اػػػػػؾؿلتؾي ىػػػػػػ لعاقػػػػػل حليي  ػػػػػػ 
 قػػػػ ؼلعاػػػػ ا الييػػػػ لاػػػػلنلاػػػػ  قلعا لػػػػرقلد ػػػػؽل م ػػػػ ل ا ػػػػ ليػػػػؽلطرلػػػػ ل مػػػػرعءع لتلد ػػػػ ل

لعايظؾ .

 دث ا ػػػػػػػ لعا ػػػػػػػسفرع لخ السهقعقققققققة َل ليقققققققخ السعقققققققجة ل ث قققققققات: السحقققققققخ ات ليققققققق -
 عا رنػػػػػػل ل عاػػػػػػ ن ترلعااو قلػػػػػػن ل لوػػػػػػ ل ت ػػػػػػ  ل ب ػػػػػػ لتىػػػػػػؾللاقػػػػػػ     ل اػػػػػػ لتقػػػػػػ حللا ػػػػػػال
 ت ػػػػػػػػ  ل دػػػػػػػػ ـلعادضػػػػػػػػ ء ل ييػػػػػػػػ لعاىلػػػػػػػػ لعارنػػػػػػػػ تال عا ري ػػػػػػػػ  لن ب ػػػػػػػػ لتقػػػػػػػػيحلا ت ػػػػػػػػ  ل فل

لا     لرؾلعاسيل قني  .

دل ب ػػػػػنلتؾم ػػػػػ لعا  ػػػػػ ؽلعا ا  ػػػػػنلدػػػػػؽلعاػػػػػ ن ترلعااو قلػػػػػنل وػػػػػنلييػػػػػ لعااوػػػػػ قلندػػػػػ لدػػػػػعل 
لطرؼلعا لل ن.

 رػػػػػػػالع قػػػػػػػؾعؿلعااػػػػػػػال ػػػػػػػ االعارػػػػػػػيصليػػػػػػػؽلدػػػػػػػ لشػػػػػػػ ر  ل  للالذقققققققههد َل الزّيشقققققققة:*ل
نػػػػػػػ ى ليػػػػػػػؽل عقىػػػػػػػنلدى مػػػػػػػنل دػػػػػػػ ـلعادضػػػػػػػ ءل وو ػػػػػػػ ق ل عػػػػػػػر ل ع ػػػػػػػ قلعإلب ػػػػػػػ فلنػػػػػػػالدويػػػػػػػ ل
عادضػػػػ ءلللػػػػ لارػػػػيصلييػػػػ ل عػػػػرلنػػػػللت ػػػػؾفلعارػػػػ  ل ل لل دػػػػ ـلعادضػػػػ ءل ػػػػ االلػػػػ لعارػػػػ ر ل

لىي ػػػػ للرػػػػلالد  شػػػػر ل لقفػػػػ لللؾعنػػػػ ليػػػػؽلطرلػػػػ لعا ػػػػ عل  لعا قػػػػرل ل ػػػػ د  لد ػػػػ لعتقػػػػال
  رػػػػػػال  ضػػػػػ لقػػػػػؾ ل ت ػػػػػ  لدظيدػػػػػنلف ػػػػػ لنػػػػػػالل2 يػػػػػتلعا  ػػػػػ ؽلييػػػػػ لعاقػػػػػ ؽل دػػػػػ ـلعا لل ػػػػػن

عا ا لػػػػػنل ل ػػػػػ حلعادػػػػػ بؾفلعا ػػػػػ بالعإلت ػػػػػ  لل ارػػػػػ ؾللف ػػػػػ لنػػػػػالعا ا لػػػػػنل ألعل مػػػػػ لدػػػػػ بعلدػػػػػ ليل
لعار  ل ل  لعا ّ منلدل ب .  ل ل ال لؾؿلل فلعالقؾؿليي للا الفا  اللل  لتلال

ل لا ثالرسعلعا  بعلف   ل يا:

                                                           
 .154ييال    لا اح لعا رمعلعا     لصلل-1

ل.231قلعا  ق لعا رمعلعا     لصلي  لعاد لل-2
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دثػػػػػػػال ػػػػػػػ  ثلناػػػػػػػ عؿ ل ػػػػػػػر  ل رعتػػػػػػػ ...ل اػػػػػػػخ ل ألل  مػػػػػػػعلرػػػػػػػسعلالسقققققققان  السقققققققاد :  ال
لع درلعاريصلدؽل قؾا ليي للا الفا  ا؛

 ب ػػػػػػؾفل دػػػػػػ ـلدػػػػػػ بعل ل ػػػػػػاللل  ػػػػػػ حلل القػػػػػػؾؿلييػػػػػػ للا ػػػػػػالالسققققققان  األدبققققققي:   ا
علع ل ػػػػػػال  مػػػػػػعل  ػػػػػػ لع ن عزلعالقػػػػػػؾؿلييػػػػػػ لفاػػػػػػ  الف اىلقػػػػػػنل ػػػػػػ ؽلع ن عزل  ػػػػػػ لعا ػػػػػػ ب

للا الفا  ا.

 ل لػػػػػػؽلعايوػػػػػػؾءل اػػػػػػ لعارػػػػػػ  ل لنػػػػػػالعإلت ػػػػػػ  ل ألعل ػػػػػػ علعا ػػػػػػم لعا اػػػػػػ  ال لوػػػػػػ ليي ػػػػػػ ل
 ت ػػػػػػػ  ل فلعا ػػػػػػػم لعا اػػػػػػػ  القػػػػػػػ لندػػػػػػػ  لنىػػػػػػػلل رػػػػػػػسعلعا ػػػػػػػم لعاػػػػػػػسيل ػػػػػػػ علدظػػػػػػػ   لايرػػػػػػػر  ل

لعاد بؾب نل  فللل  لا لنال   ي ل الف فلن   لقؾ لق رر .

رعضلتلدػػػػػػ ل دػػػػػػرلدىػػػػػػ ؽل ألعلتلدػػػػػػ ل دػػػػػػرل عػػػػػػرلنػػػػػػلل الدػػػػػػ لع دػػػػػػرل:لعناػػػػػػ1* القققققققخا ن
لع  ؿل لل الد لع درلعاث با.

ل عادرلمنلبؾي ف:لقرلمنلق بؾب نل  عر لقض ت ن.

:لت ػػػػام  لدػػػػؽلعادػػػػ بؾفلب  ػػػػ  لدثػػػػ ؿ:ل ألعل مػػػػ لنػػػػم لعاػػػػ  ؽليمػػػػ لالقخيشققققة القانهنيققققة -
لعا   ؽلن سعلدىم  ل فلعا  ؽلق لن ل.

م   لعاد  ػػػػػػال دػػػػػػرلغ ػػػػػػرلت  ػػػػػػالدػػػػػػؽل دػػػػػػرلت  ػػػػػػالا  ػػػػػػ لعنػػػػػػالالقخيشققققققة القزققققققا ية: -
ل اػػػػػػ يؾ  ل  ػػػػػػ حلايد  ػػػػػػالعنػػػػػػام  ط  لدػػػػػػؽل  ث ػػػػػػ  لعاػػػػػػ يؾ ل اػػػػػػ لنػػػػػػيظنلتد  رلػػػػػػنلف ديػػػػػػنل

لؽلـلزا.ل340ل-337نالععا  قلعاؾق تعلعااالت  ي  لنالعاؾاؾؿلاي ا ال)لعا ؾعلل

لف  لتد ؼلعادرعتؽل ا لعا   ظنل عاد طىن.

                                                           
 .290ب  ال  رع  ؼلنى  لر  ـلدمحملدل ؾللنررعف لعا رمعلعا     لصلل-1
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 ت ػػػػ  ليل ػػػػ  لدثػػػػ ؿل مػػػػؾللعاد ػػػػ لعايػػػػ د للل دلػػػػ فلعايقػػػػؼلفالقخيشققققة ال دققققي ة -
اؾاػػػػػالعا ػػػػػرعءللا ػػػػػال فلعا  ػػػػػا مرلقػػػػػ للنػػػػػعلع ق ػػػػػ  لعا ػػػػػ لدنل ل ػػػػػاظ علعا ػػػػػتمرل فل ث ػػػػػال

ليل   ل ب  لقرلمنلل  ظنل  لؽل ت   ليل   .لللل

دثػػػػػ ؿ:لعل ػػػػػؽلع ػػػػػؽل   ػػػػػ لييػػػػػ ل نػػػػػ  ل مػػػػػؾللعارعلظػػػػػنلعا  م ػػػػػنل ا ػػػػػؽل  ػػػػػاظ علعاػػػػػ  زل
ل ت   ليل   ل)يؽلطرل لعاالي اا.

تىػػػػػػرؼلييػػػػػػ ل ب ػػػػػػ لعادرلمػػػػػػنلعااػػػػػػال وػػػػػػؾنلا ػػػػػػؽلق دػػػػػػالعادرلمػػػػػػنللالقخيشققققققة القاطعققققققة: -
لل ت   ليل   . لعاد بؾب نل   ل فل دـؾ

دثػػػػػػ ؿ:لتيرلػػػػػػ لد مػػػػػػ للا ػػػػػػالييػػػػػػ لتدقػػػػػػ رلعالػػػػػػ ق لنػػػػػػلل  ػػػػػػاظ علعالػػػػػػ ق ل ت ػػػػػػ  ل
ليل   .

:ل رػػػػػػؾلعاللػػػػػػؼلعام ػػػػػػ تالعا  اػػػػػػالنػػػػػػالدؾ ػػػػػػؾعل1حجيققققققة الذققققققيع السقزققققققي وققققققه -
يلق دػػػػػنل عاى عاػػػػػنلنػػػػػالب ػػػػػ لعاؾقػػػػػال ا ػػػػػسعلن ػػػػػؾل وػػػػػنلنػػػػػالدؾعم ػػػػػنلعاػػػػػ يؾ ل ىا ػػػػػرليمؾعب ػػػػػ لا

عا  نػػػػنل طػػػػرعؼلعايقػػػػؾدنل اغ ػػػػررؼلدػػػػؽلعامػػػػ   لنػػػػ اللؼلعام ػػػػ تالرػػػػؾل وػػػػنلقضػػػػ ت نل اػػػػ ل
قػػػػػؾ لعارػػػػػاءلعا دضػػػػػال نػػػػػ  للبدضػػػػػ ءلعاػػػػػ يؾ ل عا ر يػػػػػنلع ع ػػػػػر للبا ػػػػػ ءلعاػػػػػ يؾ ل رػػػػػؾل

للا الا ت   لنالليؾ لقض ت نل عر لا ليلقنلل ا يؾ لع  ا .

:ل ع ػػػػػػ قلعإلب ػػػػػػ فليػػػػػػؽل ػػػػػػ ليي ػػػػػػ لآلعػػػػػػرل  لعياػػػػػػرعؼلعايقػػػػػػؼل  لدػػػػػػؽل2* اإلقققققققخا 
 مػػػػػؾ ليمػػػػػ للػػػػػ إلقرعقل ؾعقىػػػػػنلعليػػػػػ ل  ػػػػػ ليي ػػػػػ ل دػػػػػ ـلعادضػػػػػ ء ل لىا ػػػػػرلعإلقػػػػػرعقلنػػػػػ  لع لاػػػػػنل

عإلقػػػػػرعقلرػػػػػؾل»لؽلـلزلييػػػػػ ل فلل342 رػػػػػؾل وػػػػػنلق طىػػػػػنلييػػػػػ لعاُ دػػػػػرل قػػػػػ لبقػػػػػالعا ػػػػػ ل ل
 ل  ػػػػػ ليي ػػػػػ ل ألاػػػػػػل تمػػػػػ ءلنػػػػػ رلنػػػػػالعياػػػػػرعؼلعايقػػػػػؼل دػػػػػ ـلعادضػػػػػ ءل ؾعقىػػػػػنلق بؾب ػػػػػنلدػػػػػ ي

ل«.عا يؾ لعا اىيدنل   لعاؾعقىنل
                                                           

ل.273    لعر   لعا رمعلعا     لصلل-1
ل.291ب  ال  رع  ؼلنى  لر  ـلدمحملدل ؾللنررعف لعا رمعلعا     لصلل-2
ل.233ي  لعاد لقلعا  ق لعا رمعلعا     لصلل-
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ل«.للعإلقرعقل ونلق طىنليي لعا درل...ل»لؽلـلزل  ض لتمصل فلل342عا  ل ل

 عإلقػػػػػػػرعقللا ػػػػػػػال ت ػػػػػػػ  لغ ػػػػػػػرليػػػػػػػ ليلن ػػػػػػػؾلشػػػػػػػ  ل لدػػػػػػػؽلعايقػػػػػػػؼلييػػػػػػػ لب  ػػػػػػػ ل دػػػػػػػ ـل
لعادض ءلا قيلنلعق  لاقلنل عقىنلق بؾب ن.

 :1شخلط اإلقخا  -

 قلعإلقػػػػػػػرعقلدػػػػػػػؽلشػػػػػػػيصلأليل ري ػػػػػػػنل)يػػػػػػػ قلللل لػػػػػػػؾفلدومػػػػػػػؾفل  ل وػػػػػػػ ل فل قػػػػػػػل-
لدىاؾ  لأليلغ ين لنف   لغ رلدلوؾقليي  ا؛

ل و ل فل ق قلعإلقرعقلدؽلم ب ل ع  ل و قعل ل ع   لدم رل .ل-

 شػػػػ  لل لييػػػػ لاػػػػ ؽلدػػػػ ل ي ػػػػرللػػػػ لعالػػػػ اتل  لييػػػػ ليػػػػ ـلاػػػػ ؽلدػػػػ لل:2* اليسققققين
ل دؾا لعايقؼلعآلعر.

م  ػػػػػػػعل طػػػػػػػرعؼلعإلت ػػػػػػػ  لعا ػػػػػػػػ لدنلن يوػػػػػػػ ل اػػػػػػػ لألدػػػػػػػػنلل ت ػػػػػػػؾفلعا  ػػػػػػػ ؽليمػػػػػػػ د ل  ادػػػػػػػػ 
لعايقؼل لؾم لا لعا   ؽلال ؼلعام ععل عا   ؽلق لت ؾفل  ن نل  لدا  ن.

رػػػػالعااػػػػال ؾم  ػػػػػ لعايقػػػػؼلعا ػػػػ يالاي ػػػػ ي ليي ػػػػ ليمػػػػػ د للللاليسققققين الحاسققققسة: ال
  ػػػػػاظ عل ت ػػػػػ  ل دػػػػػ  ل ظيػػػػػ لدمػػػػػ لعاد  ػػػػػالعاد ػػػػػؼلييػػػػػ لاػػػػػلنلدػػػػػ ل  ظ ػػػػػ لا ل ػػػػػؼلعامػػػػػ ععل

لت   .ن ؾللا ال 

رػػػػػالعااػػػػػالتتفػػػػػ للاػػػػػ لل ػػػػػو   ل  لب ققػػػػػ ل ؾم  ػػػػػ لعاد  ػػػػػاللاليسقققققين السبسسقققققة: ال
دػػػػػؽلتيدػػػػػ ءلب  ػػػػػ ل  ػػػػػ لع طػػػػػرعؼلاا ف ػػػػػ لقم ياػػػػػ ل رػػػػػالغ ػػػػػرل  نػػػػػ نلنؾمػػػػػؾلللا ػػػػػالعإلقػػػػػرعقل
  ػػػػػػاغمالييػػػػػػ لعا  ػػػػػػ ؽلعا ا  ػػػػػػنل لل وػػػػػػؾنلا ػػػػػػؽل م ػػػػػػال ا ػػػػػػ لعا  ػػػػػػ ؽلعا ا  ػػػػػػنل فل رلرػػػػػػ ل

ليي لعق  للللؼلعا   ؽلعال ن ن.

                                                           
ل.242مؾقزل  وؾف لعا رمعلعا     لصللظ   لعاقرعؼ ل-1
ل.160/ل159ييال    لا اح لعا رمعلعا     لصلل-2
 .213 لعا رمعلعا     لصلادمحملعاقغ رللىيل-



 إعداد الدكتورة : خضار ميينت مطبوعت نظريت احلق
 

208 

ل  ػػػػػػ لعاد  ػػػػػػال  ػػػػػػ ل ضػػػػػػظيعلييػػػػػػ ليدػػػػػػ قل  لدمدػػػػػػؾؿللعايشققققققة لالخزققققققخة:الس*ل  دػػػػػػـؾ
ا  ػػػػػػػػاظ علعا قػػػػػػػػالنػػػػػػػػالعامػػػػػػػػ ععل  لعاػػػػػػػػ يؾ ليلػػػػػػػػ لعاي ػػػػػػػػر  لن ىم رػػػػػػػػ لعايوػػػػػػػػؾءل اػػػػػػػػ لأل يل
علعاقػػػػ صلا  ػػػػػ ي  لعاد  ػػػػالييػػػػػ لعا قػػػػػالنػػػػالعاػػػػػ يؾ ل ألعلتىيػػػػػ لع دػػػػرل مػػػػػ ععل لاػػػػػ زل

  ا لع ر لدى منلداىيدنلل اؾعقىن.للل
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 ق.احملور العاشر: زوال احل

تظرقػػػػالنػػػػالعاػػػػ ق  لعا ػػػػ لدنل اػػػػ لفػػػػالدػػػػ ل اىيػػػػ للػػػػ ال لدػػػػؽل  ع ػػػػنلبرػػػػؾت ل  بؾعيػػػػ  ل
دقػػػػػػ لق  لعنػػػػػػاى  ا ل ف ف ػػػػػػنل    اػػػػػػ لا  دػػػػػػ لنػػػػػػالع ع ػػػػػػرلعا لػػػػػػؾقلع ع ػػػػػػرلعبدضػػػػػػ ت ل فل
ا ػػػػالشػػػػاءلب   ػػػػنل لل  لػػػػؽل فلبدػػػػؾؿل فلعالػػػػ لشػػػػاءلدظيػػػػ لنػػػػؾعءلتىيػػػػ لع دػػػػرللػػػػ الدؾؽل

ل.1  ؿلعا  ف نلعااالتمدضال   لرس لعالدؾؽلعاى م نل  لعاريق نل عاسرم نلا سعلن تم

 انقزاع الحق العيشي:  -1

 قل لعالدػػػػػؾؽلعاى م ػػػػػنلييػػػػػ لنػػػػػ  العالقػػػػػرل رػػػػػالعالدػػػػػؾؽلعاى م ػػػػػنلع اػػػػػي نل) ػػػػػ ل
عا ي  ػػػػػػػنل عالدػػػػػػػؾؽلعا ا ريػػػػػػػنليمػػػػػػػ  ل ػػػػػػػ لعلبا ػػػػػػػ ع ل ػػػػػػػ لعلقت ػػػػػػػ ؽ ل ػػػػػػػ لعاللػػػػػػػر ل  ػػػػػػػ ل

رنػػػػػػ ال عال ػػػػػػ نيل  ػػػػػػ لعلنػػػػػػاى  ؿل عا ػػػػػػلؽال عالدػػػػػػؾؽلعاى م ػػػػػػنلعاا و ػػػػػػنل)لفلػػػػػػ لعاػػػػػػررؽلعا
لعلعاق صل   لعلدا  نا.

 تمدضػػػػػػػػػػالعالدػػػػػػػػػػؾؽلعاى م ػػػػػػػػػػنلع اػػػػػػػػػػي نل  ػػػػػػػػػػلؾلعارػػػػػػػػػػاءلدلػػػػػػػػػػالعالػػػػػػػػػػ ل  للىػػػػػػػػػػػ ـل
علنػػػػػػاى  ؿل لل بػػػػػػ ل  ػػػػػػد ل ؾنػػػػػػ  لعا  اػػػػػػػلا مادػػػػػػالايؾقتػػػػػػنل  لعا ؾاػػػػػػ ل ا ػػػػػػ  ل ل لػػػػػػؽلالػػػػػػ ل
عا ي  ػػػػػػنل فل  ػػػػػػد للىػػػػػػ ـلعلنػػػػػػاى  ؿل ألعلعقاربػػػػػػالعاُ ي  ػػػػػػنللل ػػػػػػ ن لعاغ ػػػػػػرل تػػػػػػؾعنر لشػػػػػػر  ل

لاد لـلعا ل  لا سعلعاغ ر.عا

 ل ػػػػػػػػػد ل ػػػػػػػػػ لعا ي  ػػػػػػػػػنلل ااقػػػػػػػػػرؼلف ػػػػػػػػػ ل)لعا  ػػػػػػػػػع لعاامػػػػػػػػػ نؿ لعا  ػػػػػػػػػنال دػػػػػػػػػ لعالدػػػػػػػػػؾؽل
عا ا ريػػػػػنليػػػػػؽل ػػػػػ لعا ي  ػػػػػنلفلػػػػػ لعلقت ػػػػػ ؽ لن بػػػػػ ل مدضػػػػػالل با ػػػػػ ءلع مػػػػػالعا لػػػػػ للاػػػػػساػل

 ما ػػػػػال ػػػػػ لعلقت ػػػػػ ؽللىػػػػػ ـلعنػػػػػاى  ا لا ػػػػػ  ل»لؽ.لـلزل مقػػػػػ  لل878  ػػػػػ لتػػػػػمصلعا ػػػػػ ل ل
ضػػػػػػػػ للىػػػػػػػػ ـلعنػػػػػػػػاى  ا لا ػػػػػػػػ  لتػػػػػػػػلثل تلتػػػػػػػػ ؽلنػػػػػػػػمنل ألعلفػػػػػػػػ فلنػػػػػػػػمؾع لف ػػػػػػػػ ل ما ػػػػػػػػال  ل20

علقت ػػػػػ ؽلددػػػػػرق لا قػػػػػػيلنلدػػػػػ ؿلدػػػػػػؾقثلتػػػػػ لعلاى تيػػػػػنل ف ػػػػػػ ل  ػػػػػد ل ػػػػػػ لعلقت ػػػػػ ؽلل اادػػػػػػ لـل

                                                           
ل د للى ر .ل388دمحمل  م ؽ لعا رمعلعا     لل-1
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 تما ػػػػػػال  ضػػػػػػ ل دػػػػػػؾؽلعلبا ػػػػػػ عل ؾنػػػػػػ  لعا ما ػػػػػػعل  ل«لن بػػػػػػ ل وػػػػػػؾنلفػػػػػػساػلل اظرلدػػػػػػنلألعت ػػػػػػ ل
لؽلـلزا.ل852عبدض ءلعا   ل  لرلؾلعاراءلعا ما علل ل)لعا  ل ل

دػػػػػػػػػ لف  ػػػػػػػػػ ل اىيػػػػػػػػػ للػػػػػػػػػ الدؾؽلعاى م ػػػػػػػػػنلعاا و ػػػػػػػػػنلن ب ػػػػػػػػػ لتمدضػػػػػػػػػالل بدضػػػػػػػػػ ءلعلااػػػػػػػػػ عـل 
لعاريقالعاسيل ض م ؛ل

ل  للى ـلتو   لعاررؽ؛ل-

ل وم  ؿلعا رت ؽليي لعاررؽ؛ل-

ل  لل باد ؿلعا  ؿلعا ررؾفل ا لعارعرؽ؛ل-

لرلؾلعاىد قلعا ررؾف.ل-

 انقزاع الحقه  الذخرية ) حق الجا شية(.*ل

ليق نل عا اىيدنلل ااقرن  لعاد بؾب ن:تمدضالعالدؾؽلعار

لعاؾن ء ل-

لعااو   ل عإل رعء.ل–عاؾن ءلل د  الل-

ل د لد ل اىي لل اؾق تعلعاد بؾب نلن ا:

لعنال انلعاام  س؛ل–عتل للعاسدنلل-

لعااد لـلعا  د ل عا د ان.للل-

ل دىمػػػػػ  لتم  ػػػػػسلعلااػػػػػ عـلي مػػػػػ ل للػػػػػؾفلألاػػػػػػل اؾعنػػػػػ ل قعلتػػػػػ ؽل  ندػػػػػ لا  لػػػػػ ـل* الهفقققققاع:
عاد بؾب ػػػػػػنلعااػػػػػػػالتللػػػػػػؼلعلااػػػػػػػ عـلللللل)لعاارع ػػػػػػال ع ري ػػػػػػػنلعا  ديػػػػػػنللل رػػػػػػػؾو  لي ػػػػػػ لدػػػػػػػؽل

لي ؾ لعإلقعل لف إلفرع  لعاا ا  ل عاغي ا.
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رػػػػػؾلعت ػػػػػ ؽلييػػػػػ لعلناى  ػػػػػنليػػػػػؽلدلػػػػػالعاؾنػػػػػ ءلع اػػػػػيال مدػػػػػاللالهفقققققاع وسقابققققق :*ل
ؽللل285ىػػػػ لرػػػػسعل نػػػػ ءل  ػػػػر لعا ػػػػ  ؽل)لعا ػػػػ ل للدي  ػػػػنلشػػػػاءل عػػػػرلدػػػػؽلعا ػػػػ  ؽل اػػػػ لعاػػػػ عتؽل ل

 ألعلق ػػػػػػالعاػػػػػػ عتؽلنػػػػػػالعنػػػػػػا   ءل دػػػػػػ لددػػػػػػ لللعنػػػػػػاى ضللػػػػػػ ليػػػػػػؽلعارػػػػػػاءلعا  ػػػػػػال ل»لـلزال
ل«.للق ـلرسعلدد ـلعاؾن ءل

عت ػػػػ ؽلييػػػػ لعنػػػػا  عؿلل ػػػػؽلم  ػػػػ ل ػػػػ  ؽلقػػػػ  ؼلن ػػػػ  ؿلعاػػػػ  ؽلعادػػػػ  ؼل لػػػػالل* البججيققققج:
ل– الػػػػػػػػ للعلااػػػػػػػػ عـ:ل»لؽلـلزل مقػػػػػػػػ  لل287دليػػػػػػػػ لعاػػػػػػػػ  ؽلعاو  ػػػػػػػػ  ل قػػػػػػػػ لبقػػػػػػػػالعا ػػػػػػػػ ل ل

ألعلعت ػػػػػػ لعاظرنػػػػػػ فلييػػػػػػ لعنػػػػػػا  عؿلعلااػػػػػػ عـلع اػػػػػػياللػػػػػػ اا عـلم  ػػػػػػ ل يايػػػػػػتل اغ  ػػػػػػرلعاػػػػػػ  ؽل 
ليم لنالدلي ل  لدق ق  

 اغ  ػػػػػرلعا ػػػػػ  ؽل ألعلعت ػػػػػ لعاػػػػػ عتؽل عاغ ػػػػػرلييػػػػػ ل فل لػػػػػؾفلرػػػػػسعلع ع ػػػػػرلدػػػػػ  م لدلػػػػػ فلل-
  ل ألعلل-عا ػػػػػػػ  ؽلع اػػػػػػػيالييػػػػػػػ ل فلت ػػػػػػػر لألدػػػػػػػنلعا ػػػػػػػ  ؽلع اػػػػػػػيالل فل  مػػػػػػػنلار ػػػػػػػ ت  ل

ليصل مم الق ال فل لؾفلرؾلعا   ؽلعاو   . قالعا   ؽليي لق  لعا عتؽللر

تمػػػػ نؿلعاػػػػ عتؽليػػػػؽل دػػػػ لاي ػػػػ  ؽلل فلدد  ػػػػال لىا ػػػػر لعادػػػػ بؾفلت ػػػػرعل ػػػػمصلل* اإلبققققخاع:
 مدضػػػػػػػالعلااػػػػػػػ عـل ألعل ػػػػػػػر لعاػػػػػػػ عتؽلد  مػػػػػػػ لععا  قلػػػػػػػ  ل لػػػػػػػاؼل»لؽلـلزاللللللللل305عا ػػػػػػػ ل ل)

ت ػػػػػريلعإل ػػػػػرعءلداػػػػػ ل اػػػػػال اػػػػػ لييػػػػػؼلعا ػػػػػ  ؽ ل ا ػػػػػؽل قػػػػػ حللػػػػػ طلل ألعلقنضػػػػػ لعا ػػػػػ  ؽل ل
ل«.يي لعإل رعءلع  ل ـلعا ؾ ؾظ نلعااالت ريليي لعاا رعل...ل

 ت ػػػػػػػؾفليمػػػػػػػ د لتالػػػػػػػ لنػػػػػػػالألدػػػػػػػنلشػػػػػػػيصل ع ػػػػػػػ لاػػػػػػػ ا لعاػػػػػػػ عتؽلل* اتحقققققققاد الحمقققققققة:
 ألعلعما ػػػػػػعلنػػػػػػالا:ل»ل304 عا ػػػػػػ  ؽلاػػػػػػ  ؽل ع ػػػػػػ ل دث ا ػػػػػػ ل فل ػػػػػػرثلعاػػػػػػ عتؽلعا ػػػػػػ  ؽل)عا ػػػػػػ ل ل

سعلعاػػػػػ  ؽلل ادػػػػػ قلشػػػػيصل ع ػػػػػ لاػػػػػ ا لعاػػػػ عتؽل عا ػػػػػ  ؽلل ام ػػػػػ نل اػػػػ لل ػػػػػؽل ع ػػػػػ لعبدضػػػػ لرػػػػػ
عاػػػػػػسيلعتلػػػػػػ  لف ػػػػػػ لعاسدػػػػػػن ل إألعلنعؿلعا ػػػػػػ  لعاػػػػػػسيل ل للتلػػػػػػ للعاسدػػػػػػنل فػػػػػػ فلا  عاػػػػػػ ل تػػػػػػرل
قمىػػػػػاليػػػػػػ للعاػػػػػػ  ؽل اػػػػػػ لعاؾمػػػػػػؾللل يلد تػػػػػػ لل ام ػػػػػػ نل اػػػػػػ لعا ىم ػػػػػػ ؽللػػػػػػ  درل لىا ػػػػػػرلعتلػػػػػػ لل

للل.«عاسدنلف ب لاؼل لؽل
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 قػػػػػعلل رػػػػسعل دػػػػرلدمظدػػػػػالت ر ػػػػ لفػػػػالع بغ ػػػػنلعاد بؾب ػػػػن لنػػػػ ألعلاسققققبحالة البشفيققققح:*ل
 ػػػػػ ثللل ػػػػػ لاي ػػػػػ  ؽلف ػػػػػ ل لػػػػػؾؿلل فلتم  ػػػػػسلعلااػػػػػ عـل لقػػػػػ حلد ػػػػػال النػػػػػ فلعلااػػػػػ عـل ػػػػػ  ؿل

 مدضػػػػػال»ل ؽلـلزل307 لمدضػػػػػالنػػػػػللت ي ػػػػػ لل  ػػػػػال ال رػػػػػسعلدػػػػػ لتػػػػػمصليي ػػػػػ لعا ػػػػػ ل ل
علااػػػػػػػ عـل ألعل ت ػػػػػػػالعا ػػػػػػػ  ؽل فلعاؾنػػػػػػػ ءللػػػػػػػ ل اػػػػػػػػ حلد ػػػػػػػال لليي ػػػػػػػ لا ػػػػػػػ  ل مم ػػػػػػػاليػػػػػػػػؽل

ل». قعلت 

 ضػػػػػػالدػػػػػػ  لدى مػػػػػػنلن اػػػػػػ عتؽلعاػػػػػػسيللل ظ اػػػػػػ ل:لنػػػػػػدؾ لعالػػػػػػ لل* البقققققققادم السدققققققق 
ؽلـلل308 ػػػػػد ل دػػػػػ  ل رػػػػػسعلدػػػػػ لبقػػػػػاليي ػػػػػ لعا ػػػػػ ل ل للدػػػػػ لدػػػػػ  لدى مػػػػػنل لػػػػػ لر لعادػػػػػ بؾفل

نػػػػػمن لف  ػػػػػ ليػػػػػ علعالػػػػػ ل لعااػػػػػالل25 ادػػػػػ لـلعلااػػػػػ عـلل بدضػػػػػ ءلع ػػػػػ ليرػػػػػر ل»لزل مقػػػػػ  ل
ل.1« قللن   لبصلع صلنالعاد بؾف ل ف   لي علعلناثم ءع لعآلت ن

ل فل  الل اا عد ل لى لنالرس لعال انلعاا عـلط  ىالل عا  ق .عا   ؽللظ ع ل ا

 ؽلـلزا.ل303ل-297تض ما  لعا ؾعلل)ل* السقاصة : 

 دػػػػ لرػػػػؾلد ػػػػال لاػػػػ لتو رػػػػ ل ا عتمػػػػ  اي ػػػػ  ؽل ػػػػ لعا د اػػػػنل ػػػػ ؽلدػػػػ لرػػػػؾلد ػػػػال ليي ػػػػ 
دم  ػػػػػػ لبدػػػػػػؾلل  لدثي ػػػػػػ  لدالػػػػػػ  لعامػػػػػػؾعل دؾ ػػػػػػؾعلفػػػػػػا  ألعلفػػػػػػ ف عاػػػػػػ  م ؽ  اػػػػػػؾلععايػػػػػػتلنػػػػػػ  

فػػػػالدم  ػػػػ لت  اػػػػ ل ع ا ػػػػ لدػػػػؽلعامػػػػ ععل د ػػػػال لع لعء لاػػػػ ال لاي ظ ا ػػػػنللػػػػ لل عاوػػػػؾل ل فػػػػ ف
للل.قض ء ل

 عا د اػػػػنلرػػػػالبػػػػؾعلدػػػػؽلعاؾنػػػػ ء لل ىمػػػػ لرػػػػالعما ػػػػ علاػػػػ االعا ػػػػ  م ؽل عاػػػػ عتؽلنػػػػال
فػػػػػػػػالطرنػػػػػػػػالعلااػػػػػػػػ عـ ل تمد ػػػػػػػػؼلعا د اػػػػػػػػنل اػػػػػػػػ لعا د اػػػػػػػػنلعاد بؾب ػػػػػػػػنلعادضػػػػػػػػ ت نل علت  ي ػػػػػػػػنل

ل لرار ل:ل

ل ظ ا نلعادض ت ن؛ فل لؾفلعا عتم ؽلا ال ؽلايل-

لللتوؾنلعا د انل ألعلف فل   لعا عتم ؽلل م لط  و  ؛ل-
                                                           

ل..لؽلـلز.311/ل310/ل309 بغرلعا  ل لل-1
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للل للؼلعاد  الل ا د انلدؽلتيد ءلب   ؛ل-

ل  لؽل مرعءلعا د انلل ت  ؽلعاظرن ؽليم لتييتلعا د انلعاد بؾب ن؛ل-

عا د اػػػػنلعادضػػػػ ت نل  ػػػػاظ علعا ػػػػ ي ليي ػػػػ لنػػػػال ػػػػ لعا امػػػػ نعلف ػػػػ ل ألعلفػػػػ فللعتمػػػػ لل-
ل.1 لدى ؽل فل ظي لدؽلعاد  ال مرعءلعا د انل عاد  الا لعلعا  قاي  ي لل  ي

:لعالدػػػػػػػػؾؽلعاسرم ػػػػػػػػنلرػػػػػػػالنػػػػػػػػيظنل درقرػػػػػػػػ لعادػػػػػػػػ بؾفل* انقزققققققققاع الحقققققققققه  الحهشيققققققققة
ارػػػػيصلييػػػػ لشػػػػاءلدىمػػػػؾيلدل ػػػػؾ لف قػػػػ حلا ػػػػسعلعارػػػػيصل ػػػػ لعلنػػػػاصث قلييػػػػ لألاػػػػػل
عارػػػػػػػاءل تا ثػػػػػػػالعالدػػػػػػػؾؽلعا  رلػػػػػػػنلنػػػػػػػال ػػػػػػػ لعا ياػػػػػػػرعلييػػػػػػػ لد ا رعتػػػػػػػ لعاقػػػػػػػم ظ ن ل رػػػػػػػال

ل عام  ألزلعاقم ظ ن  لعارنـؾ

ل  لعاق بعل عاا مرليي لعاىلد  لعااو قلن ل-

ل  لعا تاتليي لدتا  ت .ل-

 قػػػػػػ لعيارنػػػػػػال  ػػػػػػسعلعامػػػػػػؾعلدػػػػػػؽلعالدػػػػػػؾؽل ػػػػػػ  ث ل  نػػػػػػر لا ػػػػػػ لعال   ػػػػػػنلعا  ف ػػػػػػنلقغػػػػػػؼل
علعػػػػػػالؼلنػػػػػػالطرلػػػػػػ ل  نػػػػػػيؾ لعال   ػػػػػػنلدػػػػػػؽلل اػػػػػػنل اػػػػػػ ل عػػػػػػر  لنػػػػػػ او عترلتل ػػػػػػال ػػػػػػ ل

لنمن.ل20عاُ يارعلد  ل

 اىيػػػػػػ لللدػػػػػػؾؽلعا ي  ػػػػػػنلعاقػػػػػػم ظ نلتيضػػػػػػعلالت  ي ػػػػػػ  لعا  ا ػػػػػػنل قػػػػػػ لعيامػػػػػػالف  ػػػػػػ لل
عا  اػػػػػػنلعال  ثػػػػػػنللػػػػػػ الدؾؽلعاسرم ػػػػػػنل ف بػػػػػػالرمػػػػػػ ؾلي  ػػػػػػ لعلت  ي ػػػػػػ  لعا  ا ػػػػػػنلعااػػػػػػال  ردػػػػػػال

 عت  ي ػػػػػػػنل ػػػػػػػرفلال   ػػػػػػػنلل2966 عبضػػػػػػػ ال ا  ػػػػػػػ لعاو عتػػػػػػػرلل2883دم ػػػػػػػ ل  ؿلعت  ي ػػػػػػػنلنػػػػػػػمنل
ل.للللللللللللل2   قل ل..ل اخل2979ا  لل ف فل عرلتى  ال2886عا قم   لع ل  نل عا م نل

                                                           
للى ر . د لل196 ل195دمحميلنرل  لن ع يل لعا رمعلن    لصلل-1
 .34ي  لعا و  لنيلبا لعا رمعلعا     لصلل-2
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 اخلامتة

عبا  ػػػػػػالدػػػػػػؽللقعنػػػػػػنلبغرلػػػػػػنلعالػػػػػػ ل   اػػػػػػالدػػػػػػؽلعلا ػػػػػػ ليػػػػػػ ـلعااؾنػػػػػػعلنػػػػػػاللىػػػػػػضل
لعا ل  قل علاا عـلل  لرؾلددرقلا س لعا قعننل ف بالعا  ع ن:ل

تىرلػػػػػػػ لعالػػػػػػػ لايؾاػػػػػػػؾؿلاوػػػػػػػؾررلعالػػػػػػػ لا ػػػػػػػ ل ا  شػػػػػػػ لدػػػػػػػعلعااظػػػػػػػؾقلنػػػػػػػالع بغ ػػػػػػػنلل-1
اظػػػػػرؽل اػػػػػ ل رػػػػػؼلعامغرلػػػػػ  لعااػػػػػالتم  اػػػػػالعا ؾ ػػػػػؾعل ف بػػػػػالعاد بؾب ػػػػػنل ألاػػػػػػلدػػػػػؽلعػػػػػلؿلعا

لعايلانل فلعال ل ن ن لعالد   ع لعا رر ظ ن.

 بػػػػؾععلعالدػػػػػؾؽل قػػػػػ لعيا ػػػػػ  لييػػػػػ لعااد ػػػػػ ؼلعالػػػػ   لل اؾعتػػػػػ لييػػػػػ لفػػػػػالع بػػػػػؾععل رػػػػػالل-2
ل قوعل بؾععلقت   نلرا:

لعالدؾؽلعاى م ن؛ -
لعالدؾؽلعا لندنلايريق ن؛ -
ل دؾؽلعا عتم ن؛ -
ل نعالدؾؽلعاسرم -

 شػػػػػػػػي صلعالػػػػػػػػ ل تم  اػػػػػػػػاللقعنػػػػػػػػنلعارػػػػػػػػيصلعاظ  ىػػػػػػػػال عارػػػػػػػػيصلعليا ػػػػػػػػ قيلدػػػػػػػػؽلل-3
فػػػػػػالدػػػػػػ ل ػػػػػػرللييػػػػػػ  ؼل ألاػػػػػػػللػػػػػػ ارمؾعل اػػػػػػ ل  لػػػػػػ ـلعادػػػػػػ بؾفل ل  ع ػػػػػػنل مؾلر ػػػػػػ ل اػػػػػػ لعام   ػػػػػػنل

لعا  بالعاو عتري.

دقػػػػػػ لقلعالػػػػػػ ل رػػػػػػؾلعا ػػػػػػ  لعاػػػػػػسيل رتػػػػػػ لعادػػػػػػ بؾفلييػػػػػػ ل قػػػػػػؾا لعيػػػػػػ ل ػػػػػػ لدػػػػػػؽلل-4
لعالدؾؽل  لبدي لدؽلشيصلآلعر.

 لل يا ػػػػ ق لقفػػػػؽلمػػػػؾرريلايلػػػػ ل قػػػػ ل لػػػػؾفلي ػػػػال  لشػػػػاءلدػػػػ ليل  لشػػػػاءلدلػػػػالعالػػػػل-5
لدىمؾي.
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عنػػػػػػاى  ؿلعالػػػػػػ ل نػػػػػػالرػػػػػػسعلعا لػػػػػػؾقل  مػػػػػػالعا  ف ػػػػػػنلعاد بؾب ػػػػػػنلعااػػػػػػالت ػػػػػػ حلاي ػػػػػػرلل فلل-6
  ػػػػػػػاى ال دػػػػػػػ لل فل فل اىػػػػػػػ  ل ػػػػػػػ  ل ل و ااػػػػػػػ االقػػػػػػػ ل اى ػػػػػػػتل لىاػػػػػػػ يلييػػػػػػػ لعآلعػػػػػػػرلؽ ل

 ػػػػػنللل  لػػػػػؽل فل  ػػػػػاى النػػػػػ ال لد  ػػػػػ لدػػػػػمحلاقػػػػػ    لدػػػػػؽلعنػػػػػاصث قلييػػػػػ لعارػػػػػاءل  لعاق 
لظرلدػػػػنلدظيدػػػػنلف ػػػػ لفػػػػ فلنػػػػالعا ػػػػ   ل ػػػػالتلل ػػػػ لق ػػػػؾلل  ػػػػؾعل لدػػػػؽل مػػػػالتلد ػػػػ لعااػػػػؾعنفل

ل. نرعللعا وا ع  ؽلم  علدق احل

عادػػػػػ بؾفلعال   ػػػػػنلايلػػػػػ ل ألعل قػػػػػعلعياػػػػػ عءليي ػػػػػ ل فػػػػػ فلألاػػػػػػل ع ػػػػػل  للر و ا د  ػػػػػال ػػػػػؾن
ي ػػػػعلعاوػػػػ عءلؽلـلزل دػػػػ ل ارتػػػػ لييػػػػ لرػػػػسعلعلياػػػػ عءلدػػػػؽلتؾلل124دػػػػؽلعػػػػلؿلبػػػػصلعا ػػػػ ل ل

ل يايػػػػتل بؾعيػػػػ ل   ػػػػ لدػػػػ لرػػػػؾلدمقػػػػؾصليي ػػػػ لنػػػػالعادػػػػؾعب ؽل ألاػػػػػللىػػػػ ل ت  تػػػػ للػػػػ اظرؽل
عااػػػػػال  ػػػػػ حل  ػػػػػ لعادػػػػػ بؾفل   ػػػػػ لط  ىػػػػػنلفػػػػػال ػػػػػ  ل عا ػػػػػ للػػػػػاعرلدلػػػػػؾقل رػػػػػؾلعبدضػػػػػ ءل

لعال ل ن عا ل ب للل  لؽل فل لؾفلعال ل ناا.للللللل

ل  
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 قائنة املصادر واملراجع

 أوال : المصادر:

 لعادر فلعا رلؼ
 ل2020عا ى ؿلنالل2016عا ناؾقلعاو عتريل

 ثانيا: المراجع

 نػػػػػػػػػل ؽل  ػػػػػػػػػرع  ؼلدمقػػػػػػػػػؾق لبغرلاػػػػػػػػػ لعادػػػػػػػػػ بؾفل عالػػػػػػػػػ ل تظ  د ت ػػػػػػػػػ لنػػػػػػػػػالعادػػػػػػػػػؾعب ؽل 
ل.2007عاو عترلنلعاظ ىنلعاا نىنل)للـلزالعاو عترل

 نػػػػػػػل ؽلدمقػػػػػػػؾق لبغرلاػػػػػػػ لعادػػػػػػػ بؾفل عالػػػػػػػ ل تظ  د ت ػػػػػػػ لنػػػػػػػالعادػػػػػػػؾعب ؽلعاو عترلػػػػػػػن ل 
ل.2007و عتر لعاظ ىنلعاث اثنل لـلز لعا

 لعاد بؾب ن ل  ر  ل ل..1985تؾن  ل  ؽلنرز لعا  عالايىيـؾ
 ل.5  ؽلف ر  لعا  عال ا لعاد بؾف لدمر  لعا ى قؼلعإلنلم قلن ل ل
 .  لعاد بؾب نل بغرلنلعال  للعقل يق ل    لعر   لد عال ا لعاىيـؾ
  لعاد بؾب ن  .6 لني   فلدرقص لد عالايىيـؾ
 ل.1نالشرحلعاد بؾفلعا  با لعاو ءلعا م ؾقيلي  لعارنعؽ لعاؾم  ل
 1968د  ل لعاد بؾف للعقلعا ى قؼل لعإلنلم قلن لش  لعا  ؽلعاؾف ا ل 
 ل-ظ ػػػػػػ  لعاقػػػػػػرعؼ لمػػػػػػؾقزل  وػػػػػػؾف لعا ػػػػػػ عال اػػػػػػ لييػػػػػػؼلعادػػػػػػ بؾف؛لبغرلػػػػػػنلعادػػػػػػ بؾفل

ل. لي  ف2005 للعقلعاثد ننلايمررل عااؾنلع لبغرلنلعال 
  ضػػػػػػػػنلعاو  ػػػػػػػػ   لعادػػػػػػػػ رر  ل لدلا ػػػػػػػػنلعامي ػػػػػػػػ لعا اػػػػػػػػ حلي ػػػػػػػػ لعا ػػػػػػػػ قا لبغرلػػػػػػػػنلعالػػػػػػػػ 

ل.1965
 لعاد بؾب ػػػػػػػنل)د ػػػػػػػ ل لعادػػػػػػػ بؾف لبغرلػػػػػػػنل ي ػػػػػػػ لعادػػػػػػػ لقلعا ػػػػػػػ ق لعا ػػػػػػػ عالا قعنػػػػػػػنلعاىيػػػػػػػـؾ

ل لي  ف.2006 للعقلعاثد ننلايمررل عااؾنلع لعال ا
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 ي ػػػػ لعا و ػػػػ لنيلبػػػػا لعا ػػػػ عالا قعنػػػػنلعادػػػػ بؾف لعامغرلػػػػنلعاى دػػػػنلايلػػػػ  لعاظ ىػػػػن 
ل2007 ل2

 ل.2007عا ى قؼلايمررل عااؾنلعليق ـل بؾقلني ؼ لبغرلنلعال  للعقل
 لعاد بؾب ػػػػػػػػػنل/لبغرلػػػػػػػػػنلعالػػػػػػػػػ  للعقل ييػػػػػػػػال   ػػػػػػػػػ لاػػػػػػػػػ اح لعا ػػػػػػػػػ عالا قعنػػػػػػػػػنلعاىيػػػػػػػػػـؾ

ل يق   لعاو عتر.
 لعاد بؾب ػػػػػػػن لعاوػػػػػػػ ءلعاثػػػػػػػ با للق  لنػػػػػػػال دمحملعا ػػػػػػػى  لمى ػػػػػػػؾق لدػػػػػػػ عال اػػػػػػػ لعاىيػػػػػػػـؾ

ل2011ا للعقلرؾد لايظ  ينل عامررل عااؾنلعل1بغرلنلعال ل) ل
 لايمرػػػػػػرلدمحملعاقػػػػػػغ رللىيػػػػػػ  لدػػػػػػ عال لعاد بؾب ػػػػػػنل لبغرلػػػػػػنلعالػػػػػػ  للعقلعاىيػػػػػػـؾ ايىيػػػػػػـؾ

ل.2006 عااؾنلع ليم لن ل
 دمحمل  ػػػػػػػػػػم ؽ لع شػػػػػػػػػػي صل ع دػػػػػػػػػػؾعؿلنػػػػػػػػػػالعادػػػػػػػػػػ بؾفلعا ػػػػػػػػػػ بالعاو عتػػػػػػػػػػريل عادػػػػػػػػػػ بؾفل

لعا د قفل
 دمحمل  ػػػػػػم ؽ لعاػػػػػػؾم  لنػػػػػػالبغرلػػػػػػنلعالػػػػػػ ل ؾمػػػػػػ ليػػػػػػ ـ لعا تن ػػػػػػنلعاؾطم ػػػػػػنلاي اػػػػػػ   ل

لعاو عتر
  لعاد بؾب ػػػػػػػػػػػنلامغرلػػػػػػػػػػػنلعالػػػػػػػػػػػ ل لعا تن ػػػػػػػػػػػ  لدمحميلنرلػػػػػػػػػػػ  لن ع ي لعا ػػػػػػػػػػػ عالايىيػػػػػػػػػػػـؾ

ل.1998عاؾطم نلاي مؾفلعا ظ و ن لعارغ  ن لعاو عتر ل 
 ب  ػػػػػػال  ػػػػػػرع  ؼلنػػػػػػى ل ر ػػػػػػ ـلدمحملدل ػػػػػػؾللنرػػػػػػرعف لعا ػػػػػػ عالايدػػػػػػ بؾفل)بغرلػػػػػػنلعالػػػػػػ ا ل

ل2002دمر  لعا ى قؼلعلنلم قلن ل

ل  
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