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 ا���خص:

ا����� إ�� ا����ف ��� ��ا ا����  ���ف

ض ��ا�� �����، ا����واا����ي ا����ادي، 

�، ���ئ�ووا���ا�� ا��� ����ت ��� ���ره، 

و������ ا���م �� ا������ �� ا���ل ا������ 

����ر ا����اد��� ا��� ا���د ��� ا�راء ووأد����، 

، و���� أو أ�� أ��م ا����� �� ����ر ا����ة

ا�راء ا��� وا���ا ���� ا������� ا����ي وا�����. 

و��ء ا���� �� ����� ���� �� ����� ����� 

���ول إر����ت ا���� وأ����� و���ؤ���، و����� 

���ة ا���� ا����ادي وا���ا�� ا��� ����ة �� 

���ره. و���� �����، ��: ا����� ا�ول 

، وا����� ا����� ���ئص ا����� ا����ادي

، ا����ئ� ا��� أ���د ���� ����ر ا����اد���

ا����ئ� ا��� أ���د ���� ���  وا����� ا�����

وا���ا  ا����ئ� ا���، وا����� ا��ا�� ا����اد���

، ا����� ا�����: ���� ����ر ا�������

. ا����ئ� ا��� وا���ا ���� ����ر ا�������

و����� ���� أ�� ا����ئ� وا������ت ا��� ���� 

 إ���� ا����.

ا���� أن ا�����  ا����ئ� ا��� ��ج ��� �� و

ا����ادي �� ��� ���� ا����رات ����؛ �� ��� 

ة، و�� آراء ا���د ����� ����� �� أ���� ا������

��� �� ا������� ا����ي وا�����، وأ�� ��ن 

���� �� ا����ع ا������ وا����س، و���� إ�� 

 ا������ ا����� وا������.

 -ا����ادي -ا����� -ا����  ا�ك���ت ا�����ح�ة:

، ا���ا��� -ا����اد -ا������� -ا�������

 ا���ل، ا����ئ�.

 

 

 

 

 

 

 

 

 وا��افقة الت�رد ب�ن ال�غ�ادي ال�ح�

 (1) أ. خ�لد ض�ف ال�ه مح�د الش��ري



 

Summary: 

This research aims to identify Baghdadi 

grammar doctrine and review the 

beginning of its inception and the 

factors that helped in its emergence. 

Moreover, it clarifies Baghdadi 

grammar doctrine characteristics, its 

general approach in dealing with 

grammatical sources and their 

evidences as well as the opinions with 

which the majority of Baghdadi 

grammarians or a prominent one of 

them individuated and the opinions 

with which they supported Basri and 

Kufi doctrines. This research contains 

an introduction that clarifies the 

research questions, significance and 

methodology and a preliminary review 

that deals with the precursors of 

Baghdadi grammar emergence and the 

factors that helped in its development. 

Besides, it contains five sections. The 

first section deals with the 

characteristics of Baghdadi doctrine. 

The second section tackles the issues 

with which the majority of Baghdadi 

grammarians individuated. Moreover, 

the third section investigates the issues 

with which some Baghdadi 

grammarians individuated. The fourth 

section is devoted for the issues upon 

which Baghdadi grammarians agreed 

with Basri grammarians. Then, the fifth 

section deals with the issues upon 

which Baghdadi grammarians agreed 

with Kufi grammarians. After that, 

there is a conclusion that summarizes 

the results and recommendations of the 

research.  Among those results is that 

Baghdadi doctrine was not just a 

selective doctrine, but rather an 

independent doctrine that has its own 

considerable principles. It has opinions 

that individuated it from Basri and Kufi 

doctrines. Besides, it was gathering al-

sama'a, if it is considerable, and al-

qaias sources and tending to use mental 

and logical analysis. 

Key words: grammar ،doctrine ،

Baghdadi ،Basri grammarians, kufi 

grammarians, individuality ،

acquiescence, sources, issues. 
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 ا��قذ�ة: 

َٔ  ن�ٕ يًٓش�٠ اي���ا�ٜ� �ٚ� ن��  � َٝ�إ اي��اض�� ايٓش١ٜٛ؛ إ� �ٚ�ٚا ا�ه��١ اي��ب١ٝ ب�ي��ٜ�

ا�ٛضٛ��� ٚا�ؿٓ��� � اي١�ً ٚايٓشٛ ٚايؿ�� ٚاي���١ ٚاي��ا٤ا�، ٚاغ�ٗ� �ِٓٗ أِْٗ أؾش�� 

ا��ٝ��ا� َٔ ا��ٖ�� اي�ؿ�ٟ ٚايهٛ�، �ؿٓ�ٛا �٢ً أض�ع ب��ا�ٟ بؿ�ٟ أٚ ب��ا�ٟ نٛ�، 

 اي�ؿ�ٟ ٜٚ�تٞ ٖ�ا اي�شح يًٛ�ٛ� �٢ً  ا��ا٤ ايٓش١ٜٛ اي� ٚا�� ا��ٖ� اي���ا�ٟ �ٝٗ� أس� ا��ٖ��

 أٚ ايهٛ�، َٚ� ت��� ب٘ َٔ ا��ا٤ �ُٓٗ�، ٚن�يو ا����� ب� أ��ّ ا��ٖ� أْ�طِٗ.

 ����� ا���� و���ؤ���:

ت�� َػه١ً اي�شح � اي�ٍٛ إٕ ايٓش�٠ اي���ا�ٜ� ِٖ أؾش�� ا��ٝ��ا� ٚاْ���ب�� َٔ ا��ٖ�� 

ٚا�ط�٥ٌ ايٓش١ٜٛ، ٚ�هٔ إٔ تؿ�� اي�ؿ�ٟ ٚايهٛ�، ٚإْ٘ � تٛد� ي�ِٜٗ آ�ا٤ َط��١ً � ا�ؾٍٛ 

 أض١ً٦ اي�شح �٢ً ايٓشٛ ا�تٞ:

 أ���� ا����

تٓ�� أ١ُٖٝ اي�شح َٔ أْ٘ ٜطً� ايك٤ٛ �٢ً ا��ٖ� اي���ا�ٟ َٔ ��ً� ا���ٖ��، �٢ً ايٓشٛ 

 ا�تٞ:

 ْػ�٠ ايٓشٛ اي���ا�ٟ، ٚ�ٛاٌَ ت�ٛ�ٙ. 

 ايٓشٛ اي���ا�ٟ َٔ ا�ؾٍٛ ايٓش١ٜٛ. َٛ��

 ا�ط�٥ٌ ايٓش١ٜٛ اي� ٚا��ٛا �ٝٗ� ا��ٖ�� اي�ؿ�ٟ ٚايهٛ�.

 ا�ط�٥ٌ ايٓش١ٜٛ اي� أْ��� بٗ� �ٗٛ� ا��ٖ� اي���ا�ٟ.

 .ا��ٖ� اي���ا�ٟ أس� أ��ّا�ط�٥ٌ ايٓش١ٜٛ اي� أْ��� بٗ� 
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 ����ج ا����:

 .ايٛؾ�ٞ اي�شًًٝٞا�ٓٗر� ا��ك� ��١�ٝ اي�شح إٔ ٜط��ٌُ 

 ا������:

ت�� ب��ا� ض�٠ ا��� ٚٚض� اي�ْٝ�، ٚا��١ٜٓ اي��٢ُ اي� يٝظ �� ْ�� � َػ��� ا��� َٚ���بٗ�، 

��� ب����اٍ اَ�ض�١ ٚن�ا� ٠��ُ�ٚ، ضهٓٗ� أؾٓ�� ايٓ�ع، ٚاْ��ًٛا إيٝٗ� َٔ �ٝ� اي�ً�إ، ٚ

 ٚت��� أ�ٖ�ِْٗ. ٖٛا٥ٗ� ٚ��ٚب١ ٥�َٗ�، ٚسطٔ أ��� أًٖٗ�، ْٚك�٠ ٚدِٖٛٗ،

ن�ْ� ب��ا� � ْػ�تٗ� ١ُ�َٗ ب�َٛ� ا���١، ٚبط� ايٓ�ٛ� ٚت��ِٝ ا�ًو  � َ�نص ٚ 

��� اَ�ا���١ َٚ� سٛ��، ٚأؾ�ش� ��١ً ي٤�ًُ�ً �ٓػ�ٚا �ًَِٛٗ، ٚاض����ٚا َٔ ب�٦ٝٗ� اي� 

ٛ�ٕٝٛ أض�� ب��ض���ا� ٚاي���٤، إ� أْ٘ � ٜهٔ �� اٖ�ُ�ّ ب�ي��ع ايٓشٟٛ، �ه�ٕ ايٓش�٠ ايه

ايٓ�ع �ٖ�ب�� إ� ب��ا� ��ؾ١ُ ا���١ َٔ اي�ؿ�ٜ�، �ه�ٕ ايه١�ٛ َٓٗ� َٔ ايٛدٗ�� ايطٝ�ض١ٝ 

ٚا���ا�١ٝ، ٚن�ٕ �ًُ�ؤٖ� أض�� اتؿ��� ب��٤��ً ٚا�َ�ا٤، ٜٚ��� ايهط�٥ٞ أٍٚ َٔ ��ٌ ب��ا� َٔ 

ايهط�٥ٞ إٔ �هٔ  ٖـ، ٖٚه�ا اض������9ايٓش�٠، ��� ن�ٕ َ��َ�� يً�غٝ� س�٢ َ�� � ض١ٓ 

 �ْ�ػ�� ايٓشٛ ايهٛ� � ب��ا�.

ٚ�س�ٌ ب�� ايهط�٥ٞ اي��ا�٤، سٝح �ٗ� إيٝ٘ ا�١�ًٝ ا��َٕٛ ب���ٜ� ٚي�ٜ٘، ٚ�� ْ�ٍ س�٠ٛ  

��١ُٝ �ٓ�ُٖ�، ٚد�٤ ث�ً�  ٚاض�شٛ�ٚا �٢ً اي��ع ايٓشٟٛ � ب��ا� َٓ� ْػ٥ٛ٘، َٚٓ�ٛا ا��ٚ�� 

ب��ا� َِٓٗ، ٚ أٚ� ٖ�ٙ ا��ٚ�� ��ٚي١ ضٝ�ٜٛ٘، َٚٓ���ت٘ اي�ؿ�١ٜ يٓص� ���١َ اي��ع ايٓشٟٛ � 

يًهط�٥ٞ �ُٝ� ٜ��� ب��ط�ي١ ايص١ٜ�ٛ�ْ، ٚن�يو ��ٚي١ ا���ؼ اي�ٟ د�٤ ب��ا� يًج�� يطٝ�ٜٛ٘ َٔ 

ٞ ا���� ��� نٝ� ٜط�قٞ ا���ؼ ٜٚه�َ٘ ٜٚكُ٘ إ� د�ْ�٘، بٌ  ايهط�٥ٞ، إ� إٔ ايهط�٥

 .ٚد�ً٘ َ��ب�� �ٚ��ٙ

ُ� يًهط�٥ٞ ٚت�َٝ�ٙ ��٥ض١ اي��ع ايٓشٟٛ � ب��ا� �ٜٛ��، ���  ��ٌ ا��� إ� � تط� 

ٖـ، ْٚ��� ايهٛ�ٝ� � د�َ� ب��ا� ايه��، ٚضش� َِٓٗ �74ب��ا� ب�� ٠��ٚ ا��ٛنٌ � ��ّ 

 اي�ط��، ٚؾ�� اي��ع ايٓشٟٛ �ٌُ بؿ١ُ م�٠ اي�ؿ�٠.

� ت�ٛ� اي��ع ايٓشٟٛ � ب��ا�، �ٗٞ  ٚن�ٕ �ي���٤ ا��� بج�ً� ٚت�َ�ت٘ أث�ٙ ايه�� 

�� ب�ي�ٓٛ� � ت���ٝ٘ َ� ا�ط�٥ٌ ايٓش١ٜٛ، ٚت��ٝ� ا�ؾٍٛ ايٓش١ٜٛ، �� �ب�ا١ٜ �كٛ� ��ع مٟٛ �

غهٌ أَ�ّ اي��َٝ� ٚا��ٜ�ٜٔ ��ؾ١ ن��٠، ����١ َ� ي�٣ ا��� ٚاي�ؿ�ٜ� َٔ �ًِ ٚاض�، َٚٓٗر 

 �٥ٞ ٚاي��ا٤.��ً� �ٔ َٓٗر ث�ً� ا���ث� بػٝ�ٝ٘ ايهط
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ٚؾ�� ٖٓ�يو ��ٜ��ٕ  ا�ٍٚ أت٢  �ٓٗذ١ٝ د�٠�ٜ � ��اض١ ا���٠ ايٓش١ٜٛ، ٚا��� اَ��ا�  

يًُٓٗذ١ٝ ايط�٠�٥ � ب��ا�، �ه�ٕ  يهٌ َٔ اي��ٜ�� َ�ٜ�ٕٚ َٚ�ٜ�ٕٚ، ٚنٌ ٚاس� ٜ��� �ًُ٘ 

ا�ٓ��ط١ ٜٚ�ِٝ سذذ٘ ٚب�اٖٝٓ٘ �٢ً ْ�� سذر ا���، ٚت�ٓٝ� ب�اٖٝٓ٘، س�٢ أؾ�ش� د�٠ٚ 

 َػ��١ً، �هج�� ا�ٓ���ا� ٚت���� ا�����ا�.

ٚ�� ن�ٕ يًُ�� َٔ اي�ن�٤ ٚسطٔ اي��� �ذذ٘، ��� اض�ُ�ٍ ايهج� َٔ ت�َٝ� ث�ً� َِٓٗ �� 

ث�ً� اي�ٜٓٛ�ٟ، سٝح ن�ٕ أبٛ �ًٞ اي�ٜٓٛ�ٟ �ٚز ابٓ�٘ ��ز َٔ َٓصي٘ ٖٚٛ د�يظ �٢ً ب�� �ا�ٙ، 

ٚ���ٙ، �ٝ��أ ن��� ضٝ�ٜٛ٘ �٢ً ا��� �ٝ��ت�٘ �٢ً �يو �٢���ٝ أؾش�ب٘ ٚ�كٞ َٚ�٘ ��ت٘ 

ث�ً� ٜٚ�ٍٛ: "إ�ا �آى ايٓ�ع �كٞ إيٞ ٖ�ا اي�دٌ ٚت��أ �ًٝ٘ ٜ�ٛيٕٛ َ��ا؟ �ًِ ٜهٔ ًٜ��� إ� 

 .(1)�ٛي٘"

ٚن�يو ت�ى ايصد�ز غٝ�٘ ث�ً��� � سٝ�ت٘ �ٓ�َ� ضش�ٙ ا��� �ٓ��٘ ٚ�ًٝ�ت٘، ٚ��� �َٛٙ  �

ٍ �� َ��ٚ� ي�٣ اي���ا�ٜ� ��٥ً�: "ت��� �ٔ �ٍٗٛ � ت��� �٢ً ت�ن٘ ث�ً��� إ �٘ ا� �دٌ �ٗٛ

ٚت�� َٔ ٖٛ غٗ� �ًُ٘ ٚاْ�ػ� � ا���� �ن�ٙ؟ ���ٍ �ِ: يط� أ�ٍٛ ب�ي�ن� ٚا�ٍُٛ، ٚيه� 

 .(2)أ�ٍٛ ب�ي�ًِ ٚايٓ��"

ذ�ٟ ٚب�ا١ٜ ٖـ( � أٚا�� اي��ٕ ايج�يح ا�7�9ٖـ( ٚث�ً� )�7�2ٚب�� ٠��ٚ ايػٝ�� ا��� )� 

اي��ٕ اي�اب� ا�ذ�ٟ، ��� ْص�١ ا��� �ٓ�  اي��َٝ�، اي�ٜٔ اض�ٛ��ٛا  أ�ه�� ايط�ب��  

ٚسذذِٗ  َٚٓٗذِٗ، ���ٗٛا إ� ��١�ٜ د�٠�ٜ � تٓ�ٍٚ اي��ع ايٓشٟٛ، ٖٚٞ اي�ٛ�ٝ� ب� ا��ا٤ �٢ً 

 �.ٚ�� َ� ٜ�ْٚ٘ ؾٛاب��، ���٢ ٖ�ا ايٓٗر اي�ٛ�ٝ�ٞ اض�شط�ٕ ���١ َٔ ايٓشٜٛ

ٚب�� ٤��ٖ اي�٤�ًُ  اي�ٜٔ �صدٕٛ ب� ا��ٖ��، ٚ�يو � َٓ�ؿ� اي��ٕ ايج�يح ا�ذ�ٟ،   

ٚ�ذ� ن��ِٗ ب��ط�٥ٌ ايٓش١ٜٛ اي� �ُ� آ�ا٤ ض�ب�ِٝٗ، ٚب��� ت�دٝش�تِٗ �� ٜ��ٓ�ٛا أْ٘ ا�ؾٛ�، 

 ٚ��ِٖ ا��ثٕٛ بٓش�٠ ا��ٖ� اي���ا�ٟ أٚ ا���ض١ اي���ا�١ٜ.

 �ئص ا����� ا����ادي:��ا����� ا�ول: 

اض�ػٗ� اي���ا�ٜٕٛ ب�ي��ا٤ا� اي��آ١ْٝ نج�ا�، ٚٚ��ٛا َٔ ا�ض�ػٗ�� ب�ي��ا٤ا� ايػ��٠  

َٛ���� ٚض��� ب� أنج� اي�ؿ�ٜ� اي�ٜٔ ��كٛا ا�ض�ػٗ�� بٗ� ٚأنج� ايهٛ�ٝ� اي�ٜٔ � ٜ��كٖٛ�، 

                                                           

إن�ررر�� ب�ررر��بأ �:ررر� �ن�ررر��  -م(�986ا ، �)ب���طررر��56ط��ررر�ل ب�ن�ررر��يغ �ب�:�ررر��يغا  -م�984ينظررر�ا )ب�د�يررر��ا  -( �)

 (  33/�ب�ن��أا 

.��9 م(ا ���� س���ا�984)ب�د�ي��ا  -( 2)
�

��
 



223 

 

 223 

 

 أ. خ�لد ض�ف ال�ه مح�د الش��ري|                       وا��افقة الت�رد ب�ن ال�غ�ادي ال�ح�

 

ISSN : 2410-1818 

 
  ����ىم ا������ة وا�ج���ع�ة

 م��2020رس -�����( 7ا����ذ ) ( 29ا��ذد )

�ًٝٗ� اي�يٌٝ، إَ� إ�ا أ�ٛ�ٖ� اي�يٌٝ  �ه�ٕ اي���ا�ٜٕٛ ٜ��ًٕٛ اي��ا٤ا� ايػ��٠ إ�ا ��ُ�ٗ� اي�ٚا١ٜ ٚ��ّ

 ���كْٛٗ�.

َٚٔ ��٥ٌ اٖ�ُ�َِٗ ب�ي��ا٤ا� اي��آ١ْٝ إٔ  أب� �ًٞ اي���ضٞ أي� ن��� )ا�ذـ١ يً��ا٤  

ايط��١(، ٚا���٢ أث�ٙ ابٔ س� ��ي� � غٛا� اي��ا٤ا� )ا��ط�( َٚٔ اض�ػٗ��ِٖ ب�ي��ا٤ا�: ��ا٠٤ 

، أٟ ٚؾًه�ِ، (3)چمب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت چ �"بٝٓ�هِ" ب�ي��� � �ٛي٘ ت���:

ن�ٕ غٝ�ٓ� أبٛ �ًٞ ٜ�ٖ� إ� إٔ  "��ا٠٤ ايٓؿ� "بٝٓ�هِ" �اي١ �٢ً اي���١ٝ، ��ٍ ابٔ د�:  � سـ�

ٌ� )ب�( أْٗ� َؿ�� )ب�ٕ ٜ�� بٝٓ��(، ثِ اض��ًُ� ����� اتط���� ٚ�ٛ�ا�، نُ��ّ ا��ز، ١���ٚ  أؾـ

ن�ْ� � ا�ؾٌ ��ؾ١ً؛ ٚ�يو �ٕ دٗ�ٝٗ� ٚؾً�� َـ�  ب� ايػ�٦ٝ  ٚإٕ�ـ�ٕ، ��ٍ: ثِ اض��ًُ� ٚاؾ١ً 

َٔ ��أ:  ��ٚ�ُٖ� بٗ� �ؿ��� ٚاؾ�١ً ب� ايػ�٦ٝ، ٖ�ا ٢ٓ�َ �ٛي٘، ٚ��� َ�ا�ٙ �ٝ٘، ٚ�ًٝـ٘ �ـ�ا٠٤

 .(4)ب�ي��� أٟ ٚؾًه�ِ" بٝٓ�ه�ِ ي�� ت�������

أَ� ا��ٜح ايٓ�ٟٛ ايػ�ٜ� ��� اض�ػٗ�ٚا ب٘ � َٛا�ٔ نج�٠ ��� اي�ؿ�ٜ�  

ٖـ( اس�ر � )ايػ�ا�ٜ��( ب�ث� ���ٚايهٛ�ٝ� اي�ٜٔ �ًًٛا ا�ض�ػٗ�� ب٘، ��بٛ �ًٞ اي���ضٞ )

ٖـ( �ُٝ� ب�� ��2ٖـ(، ٚأنج� ايص�ػ�ٟ )����7ػ� س�ٜج��، ٚس�ا س�ٚٙ تًُٝ�ٙ ابٔ د� )� 

ٖـ(، ��س�ر �٢ً  ��8س�٢ بً� ٖ�ا ا�س�ذ�ز ��ٚت٘ َ� اي�ق٢ ا�ض�اب��ٟ )� َٔ ا�س�ذ�ز ب٘، 

 ؾش١ اي�ٛا�� ايٓش١ٜٛ �ُط١ ٚأ�ب�� س�ٜج�� � غ�� ايه��١ٝ ٚبج�ث١ ��� � غ�� ايػ��١ٝ.

ٚ� ٜ�ػ�� اي���ا�ٜٕٛ � ا��� �ٔ اي��� َجٌ اي�ؿ�ٜ�، ٚإ�� اس�ذٛا ب�يً��� نًٗ�  �

ٖـ( �ٝص ي��� اي��� ���ٚ� ٜ��قًٛا ب� ايً���، ��يصد�دٞ )�نُ� ٖٞ س�ٍ ايهٛ�ٝ�، 

َُٗ� تٓٛ��، ٚ� ٜ��ٌ إٔ ٜؿ�ٗ� ب�يػ�ٚ� ٚإٕ ��ي�� �ٝ�ع اي�ؿ�ٜ�، ٖٚ�ا ابٔ د� ٜ�ٍٛ � 

ا�ؿ��٥: ايً��� �٢ً ا����ٗ� نًٗ� سذ١؛ بٌ إٕ اي���ا�ٜ� أ��ٚا �ٔ ا���ا� اي�ٟ تٛ�ٓٛا 

َٔ اي���ا�ٜ� ا�����ٜٔ أب�� َٔ �يو، �ه�ٕ ٣�ٜ دٛا� � ا��ق�٠. ٚ�� �ٖ� ايص�ػ�ٟ 

 ا�س�ذ�ز به�ّ أ١ُ٥ اي١�ً ٚن��� �ٚاتٗ� د���� َ� ٜ�ٛيْٛ٘ �ٓصي١ َ� ٜ�ْٚٚ٘.

أَ� اس�ذ�دِٗ بػ�� ا�ٛي�ٜٔ �ه�ٕ د�ٜ�ا� أٜك��؛ �ٕ اي�ؿ�ٜ� ٚايهٛ�ٝ� اس�ذٛا ��  

ٙ، �هٝ� ٜهٕٛ ث�١ � َ� �٣ٚ ٚ� ٖـ( � ��ض�٘ ٚ� ��ذٛا بػ���7�7ٚاٙ أبٛ ��ّ )� 

ٜهٕٛ ث�١ �ُٝ� ْ�ِ؟ ٚ�ٓ�َ� ن�ْٛا ��ذٕٛ بػ�� ا��ث� ن�ْٛا ٜٓ�شًٕٛ أ��ا�ا� ٚسذذ�� �� 

 ١�ٓ�َ، �ٝش�ذٕٛ ب٘ �٢ً ا��٢ٓ � �٢ً ؾش١ اي����٠ ايٓش١ٜٛ.

                                                           

 .  94ب�ن��ما  -( 3)

.2/�91ب����س�م(ا �969)ب�غ �ن�ا  -(4)
 � 
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��� اض�ػٗ� أبٛ �ًٞ اي���ضٞ بػ�� أبٞ ��ّ ٚا��ٓ� ٚاي�ش�ٟ، ٚس�ا سـ�ٚٙ ايص�ػـ�ٟ،    

اس�ر ابٔ دـ� بػـ�� أبـٞ ْـٛاع ٚا��ـٓ� �ًـ٢ ا��ٓـ٢ �ٕٚ ايً�ـ� أٚ ايٓشـٛ، أَـ� ا�ضـ�اب��ٟ ��ـ�             ٚ

         �( ُٞ اس�ر بػ�� ا�ٛي��ٜٔ َٔ �ٕٚ س�ز، َٚـٔ ٖـ��٤ ا�ـ�ث� ايـ�ٜٔ اسـ�ر بػـ��ِٖ أغـذ� ايطًـ

ٖـــ( ٚ��ٖــِ نــج�،  �24ٖـــ( ٚا��ــٓ� )� 7�7ٖـــ( ٚأبــٛ �ــ�ّ )� ��9ٖـــ( ٚأبــٛ ْــٛاع )� 9�2مــٛ 

ــ�      ٖٚهــ ــ�ٕ اي��ــ�ا�ٜ� �ــ��ٕٚ � غــٛاٖ�ِٖ، َٓطــذُٕٛ � قــ�٠�ٚ اي��ــٛ� ايً�ــٟٛ ا��ا� �ا �

  ��ا�� ا�٠�ٝ اي��١َ. 

أَ� اي�ٝ�ع �ه�ٕ �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� � اي��ي� ٜ�ٕٓٛ �ٛا��ِٖ �٢ً ا��ِ ا��ً� َٔ نـ�ّ   

�ه�ْٛا � اي��يـ�  اي���، ٚ� ٜ�ٝطٕٛ �٢ً ا�ج�ٍ ايٛاس� أٚ ا�َج١ً اي٠���ٓ، أَ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� 

ٜ�ٝطٕٛ �٢ً ا�ج�ٍ ايٛاسـ� أٚ ا�َجًـ١ ايٓـ���٠. ٚ�ـ� ٚ�ـ� اي��ـ�ا�ٜٕٛ َٛ��ـ�� ٚضـ��� بـ� ا�ـ�ٖ�� �           

 اي�ٝ�ع، ���ضٛا �٢ً ايػ�� ب�� اي��� ٚا�ٓ��ػ١ ي٘؛ ��ٕ أث�� ايٓ��ؽ ��ٛي٘ ��ًٛٙ ٚإ� ��كٛٙ.

 ا����ئ� ا��� أ���د ���� ����ر ا����اد���ا����� ا�����: 

�ـ� تـ�ب�ٛا �ٝٗـ� ايهـٛ�ٝ�،     أ�ن�ٕ يً���ا�ٜ� آ�ا�٤ م١ٜٛ تـ�ب�ٛا �ٝٗـ� اي�ؿـ�ٜ� َـ�٠، ٚآ�ا٤      

 َٚ� ٖ�ا ن�ْ� �ِ آ�ا٤ ت���ٚا بٗ�، َٔ تًو ا��ا٤:

( اي��٠ � ت�ن�ٙ ٚت�ْٝج٘ بـ�����  91-��ٖ� ا����َٕٛ إ� إٔ اي��� َٔ )  ����� ا���د و������:

( ٜــ�ن� 91-�� ا�ُـ�؛ يهـٔ ايطـٝٛ�ٞ ٜـ�ن� يً��ـ�ا�ٜ� �أٜــ�� د�ٜـ�ا� ��ي�ـ�� ٖـٛ إٔ اي�ـ�� )         

ٜٚ�ْح �٢ً ٚ�� ا�ُ� ا���ٚ�، � �٢ً ٚ�� َ���ٙ: "ٜ�ـ�ٍ: ث�ثـ١ ضـذ�� ٚث�ثـ١ ��ْٝٓـ�ا� )���ـ��       

�ـ�ِْٗ ٜ�ـ�ٕٚ ي�ـ� ا�ُـ� �ٝ�ٛيـٕٛ: ثـ�خ ضـذ��، ٚثـ�خ ��َـ�� ب�ـ� ٖـ�٤، ٚإٕ            �ٌٖ ب�ـ�ا�(  

   .(5)ن�ٕ ايٛاس� َ�ن�ا�"

ن��ُ�ي٘ "َْٓٛ��" َ� ا����� � اي��ٌَ. ٜ�ن� ايطٝٛ�ٞ �أٟ   إ���ل ا����ر ا����ف �ـ )أل(:

ٛ�ٕ،  اي��ــ�ا�ٜ� � ا�طــ�ي١ �ٝ�ــٍٛ: "ٚأْهــ�ٙ نــج�ٕٚ، ٚاي��ــ�ا�ٜٕٛ ٚ�ــّٛ َــٔ اي�ؿــ�ٜ�،    نــ��ٓ

  . (6)ٚ���ٚا ي٘ ��َ��"

                                                           

 .  ���5/72 ب���ب�� م(ا �975)ب�سي�ط�ا  -( 5)

  . 68/ 2ب��ص�� ب�س���  -( 6)
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�ن� ايطٝٛ�ٞ �أِٜٗ ٖ�ا ب�ٛي٘: "��ٍ أبٛ سٝ�ٕ: �ن� أؾش�بٓ� إٔ "٢ْٚ" �ا�ٖ�  )و��( ��ً� ����ً�: 

"��ُ٢ْ �ٜ� ��٥   . (7)ب�� اي���ا�ٜ� � أ���ٍ ٖ�ا اي���؛ �ٕ َ�ٓ�ٖ� َ� �اٍ، مٛ: َ�ٚ 

أث�� �أِٜٗ ٖ�ا ايػٝ� ��ي� ا��ٖ�ٟ ب�ٛي٘: "ٚ�ٖ� ب��   و��� و��� و��� ������ �����:

   .(8)اي���ا�ٜ� إ� إٔ: ٚ�٘ ًٜٚٚ٘، ٜٚٚط٘، َٓؿٛب١ ب����ٍ َٔ ي��ٗ�"

َ�ٖ� �ٗٛ� ايٓشٜٛ� إٔ ا��ٍ � تهٕٛ إ� ْه�٠، ٚإٔ َ� ٚ�� َٓٗ�  ��از ���ء ا���ل �����:

ُ�ٝ���، أٚ أ�ضًٗ� اي��اى.َ����� ي���� �ٗٛ َٓه� ٢ٓ�َ، مٛ �ٛ�ِ: د�ؤٚا  ٤��ُ اي������ أ�ٟ د� ٚ�ؿ�ٌ   اي�ذ�

�ٗٛ� ايهٛ�ٝ�، ��ٕ تكُٓ� ا��ٍ ٢ٓ�َ ايػ�� ؾ� ت��ٜ�ٗ� ٚإ� ��، �ُ� تكُٔ ٢ٓ�َ ايػ��: 

�ٜ� اي�ان� أسطٔ َٓ٘ ا��غٞ، )اي�ان� ٚا��غٞ( س��ٕ ٚؾ� ت��ٜ�ُٗ� ي��ٚ�ُ� ب�يػ�� ٚاي���ٜ� 

�ا َػ٢، ��ٕ � ت���� ب�يػ�� � ٜؿ� ت��ٜ�ٗ� �� ت�ٍٛ: د�٤ �ٜ� �ٜ� إ�ا �ن� أسطٔ َٓ٘ إ

اي�ان�، إ� � ٜؿ�: د�٤ �ٜ� إٕ �ن�. ٚ�ٖ� �ٗٛ� اي���ا�ٜ� ْٜٚٛظ إ� أْ٘ �ٛ� ت��ٜ� ا��ٍ 

 .(9)َ�ً��� ب� ت�ٌٜٚ �ٝ�ض�� �٢ً ا��، ��د��ٚا: د�٤ �ٜ� اي�ان�

�ن� ابٔ ٖػ�ّ � ب��   دون ا�����: ���ء )���( ����� ا��ي ����� ا������ �� ا����

��� ايٓط� إٔ )يٝظ( �ٓ� اي���ا�ٜ� �� ٜ��كٞ اي�ػ�ٜو � ايً�� �ٕٚ ا��٢ٓ. ٚأ��٢ غ�ٖ�ا� �٢ً 

  �يو �ٍٛ ي�ٝ�: 

 (10). 

اي���ا�ٜ� إ� إٔ ا�ضِ ايٛا�� ب�� )�( إ�ا ن�ٕ �ٖ� �ٗٛ�  ��از ���ء ا��� ا��ا�� ��� )�(:

، ٚ� �ٛ� بٓ�ؤٙ إٕ (11)چڀ    ٺ  ٺ  ٺچ  ��َ�� � ��� أٚ ��ٚ�، د�� بٓ�ؤٙ، مٛ �ٛي٘ ت���:

 .(12)ن�ٕ ��َ�� � َ��ٍٛ ؾ�ٜ�

�ٖ� �ٗٛ� اي���ا�ٜ� إ� دٛا� د� َ��ٛ� َٓؿٛ� ايؿ�١ �جواز جر معطوف منصوب الص�ة ا�ش��ة:

ٔ� ٚدٗ�� ٜٚ��  .(13)ا�ػ�١ٗ، مٛ: ٖ�ا سط

                                                           

 .  ��2/�ب��ص�� ب�س��� -( 7)

 .  331/�)ب�د���ا � ل(ا ��ح ب��ص��� �:� ب���ض�� -( 8)

.239/���� س���ا �، م(ا ��� ب���ب���975ينظ�ا )ب�سي�ط�ا  -( 9)
� 

  . ��3/37�38ض� ب��س��ك إ�� ����ة ب�غ ���ك م(ا �956)ب�غ ���ما  -( �1)

 . �97ب����أا  -( ��)

 .  �47/���� س���ا �، م(ا ��� ب���ب����975ط�ا يينظ�ا )ب�س -( �2)

 .  2/�45 ��ص�� ب�س���ينظ�ا ب -( �3)
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�ـ�ي� ايطـ�ا� ٚأبـٛ �ًـٞ اي���ضـٞ، ٚابٔـ دٓـ٢، ٚايٓشـ�ع �ٗـٛ� ايٓشـ�٠،            :��� ا��� ��� ا���ار

، ٚ��يٛا: إْ٘ �ٛ� � َطـ�ي١ ا��ـ� �ًـ٢ ا�ـٛا� ٚدـ٘ آ�ـ�       (14)سٝح �ٖ�ٛا إ� َٓ� ا�� �٢ً ا�ٛا�

"ٖ�ا دشـ� قـ� �ـ�� دشـ�ٙ"، سـ��  ا�شـ�       ��ٞ "ٖ�ا دش� ق� ���" �ٓ� ابٔ د٢ٓ ا�ؾٌ �ٝ٘: 

ا�ك�� إ� ا��٤، ٚأ�ُٝ� ا��٤ َ��َـ٘ ���ت��ـ�؛ �ٕ ا�كـ�� ا�ـ�ٚ� نـ�ٕ َ��ٛ��ـ�، �ًُـ� ا�ت��ـ�         

اض�� ايكُ� ا���ٛ� � )���( ْ�طٗ�، �ذ�٣ ٚؾ��� �٢ً )ق�( ٚإٕ ن�ٕ ا��ا� يــ )ا�شـ�( � يــ    

 ايط��.، ���ط�ي١ �ٓ�ٙ َٔ ب�� ايٓ�� (15) )ايك�(

أَ� �ٓ� ايط�ا� ٚأبٞ �ًٞ اي���ضٞ �ُ�ٓ�ٙ "ٖ�ا دش� ق� ���� ا�ش�� َٓ٘" ٖٚٛ َٔ ب��  

)سطٔ ايٛد٘(، ٢�ٚ )���( قُ� ا�ش� َ��ٛ�؛ �ٕ اي���ٜ� ن�ٕ )��� دش�ٙ(، ْ�ٌ �يو 

ْه�ٙ ايط�ا� ٚابٔ د�، ٚ�ؿ�ٙ اي��ا٤ �٢ً ايطُ�� َٚٓ� اي�ٝ�ع �٢ً َ� د�٤ َٓ٘، أايطٝٛ�ٞ، ٚ

 .(16) �ٛ� ٖ�ٙ دش�٠ ق� ��ب١ ب�����

 (17). 

ٜٚ�ٍٛ ابٔ ا��د� �ٓ٘: "ٚيٝظ �ٝ�؛ إ� � ٜ�� ا��� �٢ً ا�ٛا� � اي��إٓ، ٚ� �  

ٛ غ�� � ن�ّ َٔ � ٜ�ب٘ ب٘ َٔ اي��� ٚاي�اد� ا�ٛا� يٛ�ٚ�ٙ �  .(18)"ايه�ّ اي�ؿٝ�، ٚإ��ٖ 

 اي��إٓ ايه�ِٜ ٚن�ّ اي���؛ يهٔ ا��كٌ ا���ؿ�� �٢ً ا�طُٛ� ٚ��ّ اي�ٝ�ع �ًٝ٘.

 ا����ئ� ا��� أ���د ���� ��� ا����اد���:ا����� ا�����: 

 �ـ(:22ٕ�� ا���د �� ا�� ����ن )ت  

ٔ�( ٚ )َ�( ا�ض��ٗ�َٝ��  -1 �َ ْه�ت�ٕ؛ "�ٕ ا�ؾٌ اي�ٓه� َ� � �ٖ� �ٗٛ� ايٓشٜٛ� �٢ً إٔ )

ت�ِ سذ١ ٚاقش١، ٚ�ُْٗ� ��٥ُ��ٕ َ��ّ أٟ إْط�ٕ، ٚأٟ غ٤ٞ؟ ُٖٚ� ْه�ت�ٕ �ٛد� تٓه� َ� ��ّ 

ٔ�( ٚ )َ�( ا�ض��ٗ�َٝ�� َٔ  . ٚ��ي�(19)َ��َُٗ�" �َ ابٔ نٝط�ٕ إ��� ايٓش�٠ سٝح �ٖ� إ� إٔ )

                                                           

)ب�ررررغ ، �2/9إ�رررر�ب� ب��رررر��غ م(ا 2114)ب�ن�رررر��ا ، ��94 -�92/�ب��صرررر��� ) ب�ررررغ �نرررر�ا � ل(ا ينظرررر�ا  -(�4)

 . �89 5/88ب��دبنة م(ا �967)ب����ب��ا ، ���647ن� ب�:�ي� م(ا ����985ما 

، ���رر� ��نرر� ب�:�يرر�م(ا �985)ب�ررغ ��رر�ما ، ��92/�) ب�ررغ �نرر�ا � ل(ا ب��صرر���ا ���رر� سرر���، ينظرر�ا  -(�5)

 .  5/88، ���� س���ا ب��دبنةم(ا �967)ب����ب��ا ، �647س���ا 

.��1م(ا ب���ف ب�ن��� ب�����، �995)ب������. ���� �����ا  -( �6)
� 

.2/9م(ا إ��ب� ب����غ، 2114)ب�ن���ا  -( �7)
 � 

 . 281/�، م(ا ب����� ب�ن���ة�989ا ب�غ ب�����) -( �8)

م( )ب�ن��سررررر�. ��ررررر� ��ررررر�غا �998)ب�ن��سررررر�. ��ررررر� ��ررررر�غا ، ���9/�، �ررررر�ح  ب��سررررر�ي�م(ا �991ا ب�رررررغ ���رررررك)ينظررررر�ا   -( �9)

)ب�د�ررر��ا � ل(ا ���ررر� ��رر���،  �81/�م(ا �رر�ح ����رررة ب�ررغ ���ررك، �939ا ب��ررر��ن� )، �461/�، م(ا ���رر� سرر���، �998
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اض��ٍ " ب���ٜ� دٛابُٗ�، مٛ: َٔ �ٓ�ى؟ �ٝ �ٍٛ: �ٜ�، َٚ� ���ى إ� ن�ا؟ �ٝ�ٍٛ: ا�����،ٚ 

 .(20)ي��ؤى، ٚا�ٛا� ٜ��ب� ايط�اٍ"

إ�ا اض��ٌُ )أَظ( ����� �ٗٛ َ�� �٢ً ايهط� �ٓ� اي��� �ٝ���، ٚ�ًٌ �ٗٛ� ايٓش�٠ ض��  -7

اي�٤�ٓ تكُٓ٘ ٢ٓ�َ ا��� ٖٚٛ �ّ اي���ٜ�، ٚ��ي�ِٗ ابٔ نٝط�ٕ، سٝح �ٖ� إ� أْ٘ َ��؛ �ْ�٘ 

 .(21)ق٢ٓ�َٞ اي��ٌ ا��

 .(22)��� َ� �ٖ� إيٝ٘ ضٝ�ٜٛ٘ َٔ إٔ ُٖص٠ ايٛؾٌ � )أٍ( ��ش� ي�ب��ا٤ -�

 �ـ(:3ٖٔ�ـ أو ٖٓٔ�� ا���د �� ا����ج )ت

. ٚ��ي� ايصد�ز �ٗٛ� ايٓشٜٛ�، سٝح (23)�ٖ� ايٓشٜٕٛٛ �ٝ�ِٗ إ� إٔ اي�ج١ٝٓ ٚا�ُ� َ��ب�ٕ -9

 ،(24)�ٖ� إ� إٔ ا�ج٢ٓ ٚا�ُ� َ�ٓٝ�ٕ

 

                                                                                                                                                    
�)�سرريغ. ، �87/� ��رر� سرر����، م(ا ��رر� ب���ب�رر��975ا ب�سرري�ط��)، 92/ ��رر�ح ب��صرر��� �:رر� ب���ضرر��، ���رر� سرر���، 

 . 41م(ا ب����ع �� ب���بس�ل ب�ن���ة، �2115سيغ ���ل)

، 461/�م(ا ���رررررر� سرررررر���، �998)ب�ن��سرررررر�. ��رررررر� ��رررررر�غا ، ���9/�م(ا ���رررررر� سرررررر���، �991ا ب�ررررررغ ���ررررررك)ينظرررررر�ا   -( 21)

)ب�د�رر��ا � ل(ا �رر�ح ب��صرر��� �:رر� ب���ضرر��، ���رر� ��رر� ��رر���، � �81/��رر�ح ����ررة ب�ررغ ���ررك، م(ا �939)ب��رر��ن�ا �

، �ر� سرر���م(ا �� 2115، �)�سريغ. �سريغ ���رل)�87/� ��ر� سرر����، م(ا ��ر� ب���ب�ر��975ب�سري�ط�ا �)، 92/ �سر���، 

41 ، ، ���يرل ��ر��� �ر��� . ���ذب ب�ن�ع �غ ب����� ب��د�ر� ��ر�ل ثر�� ب���ر�ا �غ �ضر�ف ب��� إ�ر� ب�ثر�ن�ا �رذب ��ر��� �ر���

، �ب�:�رة ب�ث�ن�رةا �غ ��ر�� إ�ر�ب� �ر� � ينصر�ف، �ب�:�رة ب��ير�أا �غ ي�ن�ر�غ �:ر� ب��ر��. ��ر�� ��ر�� سر��نة  ����ل ������ ����

ب�:�ر�� �ر� �:ر� ب��نر�� �ب��ر�ب�  م(ا �995)ب����ر��ا ، ���6م(ا ب�:�ر� �ر� ب�����رة، �991)�غ �نر� �� ب�:��ل �:��. ينظ�ا ب

5�9  . 

ا ب����سرررررة م(�986. �سرررررن� ���ررررر��ا . ���رررر��)، �218/� ��ررررر� سررررر����، ��ررررر� ب���ب�رررر�ا م(�975ب�سررررري�ط�ا )ينظرررر�ا  -( �2)

 . 212ب����ب��ة �� ����خ ب�ن�� ب�����، 

م(ا ���ررر� سررر���، �986)���ررر��. . �سرررن� ���ررر��ا ، �79/� ��ررر� سررر����، م(ا ��ررر� ب���ب�ررر��975ب�سررري�ط�ا )ينظررر�ا  -( 22)

213  .
 

(
م(ا ب��رر��� �ب�نظرر��� �رر� ب�ن�رر�  �985ب�سرري�ط�ا �)، 33/� ( 3، م )ب�نصرر�فم(ا ��99)ب�ن�رر���. ��رر� ب����رر�لا ينظرر�ا  -( 23

ب���صرر�. �رر� �ررغ ، �)�21، ب���يرريغم(ا ��986)ب����رر��ا ، 264/�م(ا ���رر� سرر���، ��998)ب�ن��سرر�. ��رر� ��رر�غا ، 5/9

م(ا ���ررر� سررر���، 2115، �)�سررريغ. �سررريغ ���رررل)69-67/ � د�رررغ ب�ررر�يغ ب��:��ررر�ا � ل(ا ���ررر�ة �ررر� �:ررر� �ررر�ح ب��صررر���

م(، �985)��سرر�. �طرر� � ���رر��ا ، �62ه(، ب��سرر��� ب����رر� �:ي�رر� �رريغ ب�ن�رر��يغ �423ب��رر�ب�. �:يرر� �ررغ �نرر�م �سررغا �)

 . ��7ب���ف �يغ ن��أ ب��ص�أ

م(ا ب��ر��� �ب�نظر��� �985سري�ط�ا ب��)، 33/�( 3م(ا ب�نصر�ف، ���ر� سر���، م )��99)ب�ن�ر���. ��ر� ب����ر�لا ينظ�ا  -(24)

، ���ر� ب���يريغم(ا �986)ب����ر��ا ، �264/�م(ا ���ر� سر���، �998)ب�ن��سر�. ��ر� ��ر�غا ، �5/9  ���� سر��� �� ب�ن��

م(ا ��رر� �975ب�سرري�ط�ا �)، 3/73    ���رر� سرر��� م(ا ب��رر��� �ب�نظرر��� �رر� ب�ن�رر��985ب�سرري�ط�ا �)، 21��212سرر���، 

 ( �ّغ ب�د��ج ��غ ���� �����ب� ������ف. ��6/�، �ن�� �� ��ض� ��� )56�57/ � س������ �، ب���ب��
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 �ٛي٘ ب����ا� ب���ٚ�.�(27)ٚايطٝٛ�ٞ،�(26)ٚابٔ ٜ�ٝؼ،�(25)ٚ�ن� ابٔ د��

�ٖ� �ٗٛ� ايٓش�٠ إ� إْ٘  إٕ ن�ٕ اضِ ايػٗ� َك���� إيٝ٘ ي�� )غٗ�( ��ْ٘ �ٛ� إٔ ٜهٕٛ  -2

اي��ٌ ٚا���� � ب�ك٘ ٚ� �ٝ�٘، مٛ: ��ّ �ٜ� غٗ� �َك�ٕ، ٚؾُ� غٗ� �َك�ٕ، ٚإٕ ن�ٕ �� 

�� � �ٝ�٘ � � ب�ك٘ ت�ُُٝ�� أٚ ت�طٝ���، مٛ: ض�� َك�� إيٝ٘ ي��١ )غٗ�( �ٝهٕٛ اي��ٌ ٚا��

ا��ّ، �ٝهٕٛ ايط� ٚا���� � ايػٗ� َٔ ا�ٍٚ إ� ا���، ٚ�� ٜهٕٛ � نٌ ٚاس� َٔ أٜ�ّ ايػٗ�، 

 .(28)ٚإٕ � ٜ�ِ َٔ أٍٚ ايّٝٛ إ� آ��ٙ

 (29). 

�ٖ� �ٗٛ� ايٓش�٠ إ� أْ٘ ٜػ�� � ا�ُ� ا�ػ�٘ َ���ٌ أٚ َ���ٌٝ ا�ُٓٛ� َٔ ايؿ�� إٔ  -�

ٜهٕٛ ب�� أي� ا�ُ� س�� َهطٛ� ي���� أٚ ت��ٜ�ا�، مٛ: �ٚا� ��ٕ أؾً٘: �ٚاٜ�، ��ٕ ن�ٕ 

ٍ� �� ����ي�١، ٚس�ُ�� �� س�٠���ُ �ُؿ�ٚ�  .(30)ايط�نٔ ب�� ا�ي� � س� ي٘ � ا��ن١، مٛ: ����

  )���ٖ ٚ��ي� ايصد�ز �ٗٛ� ايٓش�٠، سٝح �ٖ� إ� أْ٘ � ٜػ�� �يو، ��د�� � تهط� )

 .(31)إٔ ت�ٍٛ: ٖ���ٟ ب�����ّ ��ٍ: ٚأؾٌ اي٤�ٝ ا�ٚ� �ٓ� ايطهٕٛ، ٚيٛ� �يو ��ٗ�تٗ�
 

 �ـ(:3ٖٔ�� ا���د �� ا�� ا���اج )ت 

ٛا� ت��ِٜ �� )ن�ٕ( ٚأ�ٛاتٗ�  -9 �٢ً ا�ٗ� ٚ تٛضٝ�٘ إ�ا ن�ٕ �ٖ� �ٗٛ� ايٓش�٠ إ� د

١ً�(32)�. 

                                                           
 . 2/695س� صن��ة ب���ب� م(ا �985)ب�غ �ن�ا ينظ�ا  -( 25)

 . 4/�39ينظ�ا )ب�غ ���شا � ل(ا ��ح ب���ص�،  -( 26)

 . ��6/���� س���، �، م(ا ��� ب���ب���975ب�سي�ط�ا )ينظ�ا  -( 27)

 ��رر� سرر����، م(ا ��رر� ب���ب�رر��975ب�سرري�ط�ا �)، �2/23ب�ن�رر��( ���يرر�ا )م(ا �989)ب�ن��سرر�. ��رر� ��رر�غا  ينظرر�ا -( 28)

م(ا 2115، �)�سرريغ. �سرريغ ���ررل)2/�87، م(ا ���رر�ة ب�صرر��غ �:رر� �رر�ح ب��رر��ن��997ب�صرر��غ. � �:رر�ا �)، 2/�18

 . 65، �� س����� 

 ينظ�ا ب��ص��� ب�س���ة.  -( 29)

، م(ا ��رر� ب���ب�رر��975ب�سرري�ط�ا �)، 426/�ب�ن�رر��( ���يرر�ا )م(ا ���رر� سرر���، �989ن��سرر�. ��رر� ��رر�غا )ب�ينظرر�ا  -( 31)

. 87، �� س���م(ا �� 2115، �)�سيغ. �سيغ ���ل)���3/357 س���، �م(ا �939)ب����ن�ا ، �87/� ��� س����
 

 ب��ص��� ب�س���ة.  -( �3)

)ب���ي:�. ب�غ �ص���ا ، �88�89/��� ب�ن��،  ب�ص��م(ا �996)ب�غ ب�س�بجا ، �4/87ب����ض� م(ا �979)ب�����ا  -( 32)

�رر�ح ب�����رررة م(ا �978)ب��ضرر�ا ، �355/�م(ا ���رر� سرر���، �991ا ب�ررغ ���ررك�)، 392/��رر�ح ��رر� ب�د�رر��� م(ا �989

�. �:يررر� �رررغ �نررر�م ب��ررر�ب�). ، 358م(، ب�ررر��� ب��سررر� �ررر� ب�ن�ررر� ب����رر� �999، �ب���رر��. �صرررة �نرررل د�ررر� �رررغ ��رر��كا 4/215

 . ���342 س���، ه(، ���423سغا 
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ٚ��ي� ابٔ ايط�از �ٗٛ� ايٓش�٠، سٝح �ٖ� إ� ��ّ ا�ٛا�، ضٛا٤ أن�ْ� ا�١ًُ ا�١ٝ، أّ 

١ًٝ��(33). 

ٕ� )أ��ٌ اي��كٌٝ( إ�ا أقٝ� إ� ١���َ �ٝذٛ� �ٝ٘ ٚدٗ�ٕ -7  :(34)�ٖ� ا�ُٗٛ� إ� أ

ٕ� ٜ��ّ ا���ا� ٚاي��ن� ضٛا٤ أن�ٕ ا��   ك�ٌ َ����ا أّ َج٢ٓ أّ ��� َ�ن�� أ

إ� د��٤ ا�١ٜ �(35) چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ �ض���� أّ �� َ�ْح� ض����، مٛ �ٛي٘ ت���:

 .(36)ايه��١ �٢ً ا���ا� ٚ"يٛ د�٤ �٢ً ا���ب�١ يه�ٕ )أس��ف ايٓ�ع( "

ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ    ۓچ�إٔ ت��ب� ا����١ َ� ��ًٗ�، مٛ �ٛي٘ ت���:  

ۆ  ۆ : "أ� أ��نِ e، ٚ�� د�٤ � ا��ٜح ايػ�ٜ� �ٍٛ �ضٍٛ ا�  (37)چۇ  

ٞ� ٚأ��بهِ َ� ��يظ ّٜٛ اي�١َ�ٝ، أس�ضٓهِ أ�����" إ� أ��� )أس�( ٚ )أ���( �(38)ب�س��هِ إي

 ٚد�٤ بـ )أس�ضٔ( ����.

ا���ا� ٚاي�ـ�ن� َٚٓـ� َ��ب�ـ١    ٚ��ي� ابٔ ايط�از �ٗٛ� ايٓش�٠، سٝح �ٖ� إ� أْ٘ ��   

ً٘�� �َ(39). 

�ٖ� �ٗٛ� ايٓش�٠ إ� إٔ ايهط�٠ � ب�� ا�َ�ي١ أ�٣ٛ َٔ اي٤�ٝ؛ �ْٗ� �ً� ا�َ�يـ١ �ـ�٠�ٖ    -�

٠���َٚ(40). 

                                                           
�رر� �� م(ا �989)ب��رر�ي:�. ب�ررغ �صرر���ا ، �88/�م(ا ب�صرر�� �رر� ب�ن�رر�، ���رر� سرر���، �996ينظرر�ا �)ب�ررغ ب�سرر�بجا  -( 33)

���يررر�ا )م(ا ���ررر� سررر���، ��989)ب�ن��سررر�. ��ررر� ��ررر�غا ، 355/�م(ا ���ررر� سررر���، �991ا ب�رررغ ���رررك�)، �39/�سررر���، 

 . 262/�ب��س��� �:� �س�ي� ب���ب��، (؛ م�981ا ، �)ب�غ ��ي�2/88( ب�ن���

ب���ررر� م(ا �211)ب�ن��سررر�. ��ررر� ��ررر�غا  ، �4/2325م(ا ب����ررر�ف ���ررر� سررر���، �998)ب�ن��سررر�. ��ررر� ��ررر�غا ينظررر�ا  -( 34)

 . 5/��2 ��� س����، م(ا ��� ب���ب���975ب�سي�ط�ا �)، 481/�ب�����  

 . 96ب����أا  -( 35)

 . 481/�، ���� س���، ب���� ب�����م(ا �211)ب�ن��س�. ��� ���غا  � - (36)

 . �23ب�ن��ما  -( 37)

ر� ير�م ب�����رة ���سرن�م ���ق�ر� (، 21�8ب��قم )  3/��9سنغ ب� (ب����ذ�)ينظ�ا  -( 38) ���� " إّغ �غ ����م إ��� ��ق���م �نر� ��:س�

 ." 

)ب�ن��سر�. ��ر� ، �2/388م(ا ���ر� سر���، �991ا ب�غ ���رك�)، 2/7 � ب�ن��� ب�ص��م (ا �996)ب�غ ب�س�بجا ينظ�ا  -( 39)

ررررر��، م(ا �998)ب�نصررررر���. ب�رررررغ ��ررررر�ما ، �5/2325م(ا ���ررررر� سررررر���، ���998ررررر�غا  ��ررررر�� ب�ص� ، ��43ررررر�ح قطررررر� ب�ّنررررر�� ��

 . ��2/ 5 ��� س����، م(ا ��� ب���ب���975ب�سي�ط�ا �)

��رر� �، م(ا ��رر� ب���ب�رر��975ب�سرري�ط�ا �)، 238/�م(ا ب����رر�ف، ���رر� سرر���، �998)ب�ن��سرر�. ��رر� ��رر�غا ينظرر�ا  -( 41)

 . �12م(ا ���� س���، 2115، �)�سيغ. �سيغ ���ل)3/378 س���
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ٚ�ــ�ي� ابـٔـ ايطــ�از �ٗــٛ� ايٓشــ�٠، سٝــح �ٖــ� إ� إٔ ايٝــ�٤ أ�ــ٣ٛ َــٔ ايهطــ�٠؛ �ْ�ٗــ� ســ��   

 .(41)ٚايهط�٠ ب�كٗ�

 �ـ(:�ٕٖ)ت ا����ري�� ا���د �� ا�� 

�ٖ� �ٗٛ� ايٓش�٠ إ� دـٛا� نـٕٛ ا�ًُـ١ ايٛا��ـ١ �ـ�ا� يًُ��ـ�أ �ً�ٝـ١ ٚ�طـ١ُٝ، مـٛ �ـٍٛ            -1

 ايػ���:

 .(42)��� َ�ْ� ِ�ْ�َ� َ�ْ�ُ�ٌه َ�ْ�َ� �ْ���    َ��ِ��ً� ��َر َ���ٍ� وَغَ�اِم

ا���ـ�� ب��ًُـ١   ٚ��ي� ابٔـ ا�ْ�ـ��ٟ ٚابـٔ ايطـ�از �ٗـٛ� ايٓشـ�٠، سٝـح �ٖ�ـ� إ� �ـ�ّ دـٛا�            

 .(43)اي�١ٝ�ً؛ �ٕ ا�� س�٘ إٔ ٜهٕٛ ��ُ�� يًؿ�� ٚايه��، ٚا�١ًُ اي�١ٝ�ً يٝط� ن�يو

2-   ٌ . ٚ�ـ�ي� ابـٔ ا�ْ�ـ��ٟ �ٗـٛ�     (44)�ٖ� �ٗٛ� ايٓش�٠ إ� إٔ )أ�����ٌ( � مٛ: أسطٔ بصٜـ� ��ـ

 .(45)ايٓش�٠، سٝح �ٖ� إ� أْ٘ اضِ

�ٓـٟٛ ايج�ثـٞ إ�ا نـ�ٕ َ�شـ�ى ايٛضـ�، مـٛ: �ـ�ّ        �ٖ� �ٗٛ� ايٓشـ�٠ إ� إٔ ا��ْـح ا�   -� 

ٚ�ٝ� ب٘ َ�ْج�� اَ�ٓ� َٔ ايؿ��، ٚمٛ: ض�� ٚي�٢ إ��١َ ��ن١ ايٛضـ� َ�ـ�ّ ا�ـ�� اي�ابـ�     

. ٚ��ي� ابٔ ا�ْ���ٟ �ٗٛ� ايٓش�٠، سٝح �ٖ� إ� دـٛا�  (46)�ُٝ� ن�ٕ �ا�٥ا� �٢ً ا�س�� ايج�ث١

 .(47)ايٛدٗ�

                                                           
��ررر� �، م(ا ��ررر� ب���ب�ررر��975ب�سررري�ط�ا )، 238/�م(ا ب����ررر�ف، ���رر� سررر���، �998)ب�ن��سررر�. ��ررر� ��ررر�غا ينظرر�ا  -( �4)

 . ��4/3، ���ح ب����ن� 3/378 ��س�

�)ب�ن��سر�. ��ر� ��ر�غا ، ��531نر� ب�:�ير� م(ا �985)ب�رغ ��ر�ما ، �319/�م(ا ���� سر���، �991ا ب�غ ���ك)ينظ�ا  -( 42)

، 46م(ا ���ر� سر���، 2115، �)�سريغ. �سريغ ���رل)3�5/�، ���ر� ب���ب�ر�2/49ب�ن���(���ي�ا )م(ا ���� س���، �989

ه(ا �431ب��ررررررن��ط�. �نرررررريغ �نررررررل ��رررررر�� �ررررررغ �ا  -، � 272ه(، ���� س���، �423غ �ن�م �سغا �)ب���ب�. �:ي� �

 . ����37�25ي�ا ب���ف ب�ن��� �� ب���� ب�ث�ن� �غ ���� ��ن� ب�:�ي�، ��غ ���م ب�نص���، 

، �531 سررررر���ا م(ا ��نررررر� ب�:�يررررر�، ���ررررر�985، �)ب�رررررغ ��ررررر�ما 319/�م(ا ���ررررر� سررررر���، �991ينظررررر�ا )ب�رررررغ ���ررررركا   -(43)

 . 2/49م(ا ���� س���، )���ي�ا ب�ن���( ��989)ب�ن��س�. ��� ���غا 

م(ا �985، �)ب�سري�ط�ا 3/26م(ا ���ر� سر���، �939، �)ب��ر��ن�ا 3/33م(ا ���ر� سر���، �991ينظ�ا )ب�غ ���ركا  -( 44)

 . 76س���، م(ا ���� 2115، �)�سيغ. �سيغ ���ل)3/353ب����� �ب�نظ��� �� ب�ن�� ���� س���  

، �)ب�د�رررر��ا � ل(ا �رررر�ح 3/34م(ا ب����ررر�ف، ���رررر� سررر���، )���يرررر�ا ب�ن�ررر��(�989ينظررر�ا )ب�ن��سرررر�. ��ررر� ��رررر�غا  -( 45) 

ا �:رر� �نرر� �23م(، �957ا )�سرر�ب� ب�����ررةا . ��رغ ب�ررغ ب�ن�رر��� يررن� �رر� ����ر�2/88ب��صر��� �:رر� ب���ضرر��، ���رر� سرر���، 

 .��� 

م(ا ���ر� سر���، ������989ر���، �)ب�ن��سر�. ��ر� ��ر�غا �34/���ة، ���ر� سر��� ��ح ب���م(ا �978ينظ�ا )ب��ض�ا  -( 46) 

م(ا �939، �)ب��رر��ن�ا 2/2�8، �)ب�د�رر��ا � ل(ا �رر�ح ب��صرر��� �:رر� ب���ضرر��، ���رر� سرر���، 441/�ب�ن�رر��(���يرر�ا )

م(ا ���رر� 2115، �)�سريغ. �سرريغ ���رل)��4/���رر� سر��� � ،م(ا ��ر� ب���ب�ر��975ب�سرري�ط�ا ، �)��3/372ر� سر���، �

 . 87س���، 

 ينظ�ا ب��ص��� ب�س���ة.  -( 47) 
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�ٖ� �ٗٛ� ايٓش�٠ إ� إٔ أي� اي��ْٝـح ا�ُـ�٠�ٚ ��َطـ١ أٚ ض��ضـ١ ن�ـ����٤ ٚب�ْطـ�٤ �        -4 

ٜ�ٓطــ�٤     ٤���ٜ ٚب��� �ٛ ــ ــ�ٍ: ب� ــ� اي�ؿــ�� إ� ا��ــ�ا� �ٝ� ــ� �ٓ ــٔ ا�ْ�ــ��ٟ �ٗــٛ�   .�(48)�ــٛ� �ٝٗ ٚ�ــ�ي� اب

�)ب�ٜٓطـ١(  ايٓش�٠، سٝح �ٖ� إ� دٛا� س��ٗ�، ٜٚ�ٛ� َٓٗ� اي��٤، مٛ: ب����٤ )ب١ً�ٜٛ(، ٚب�ْط�٤
(49). 

 (:�� ا���د �� ا������ )ت 

ٕ� )�ٔ ٚأ�ٛاتٗ�( يٝط� �ا�١ً �ًٝٗ�؛ بـٌ ٖـٛ    -1 ��ي� ايصد�دٞ �ٗٛ� ايٓش�٠، سٝح �ٖ� إ� أ

ٕ� �ـٔـ     21َــ� َ��ٛ�ــ� ن���ٝــ� � أْٗــ� اضــ��ًُ� َ�ٗــ� اب�ــ�ا٤)       (، ٚ�ٖــ� �ٗــٛ� ايٓشــ�٠ إ� أ

 .(51)ٚأ�ٛاتٗ� �ا�١ً �٢ً ا����أ ٚا�� أؾ��

��ي� ايصد�دٞ ا�ُٗٛ� � )ن�ٕ ٚأ�ٛاتٗ�( �ٗٞ �ٓ�ِٖ أ���ٍ ٚ�ٓـ�ٙ سـ�ٚ�، ٚي�ـ� �ٓـٕٛ      -2

: )ب�� ا��ٚ� اي� ت��� ا���٤ ٚتٓؿ� ا�����( ٚ�� �ـ��ٖ� �ـ�ٍ: ٖـٞ "نـ�ٕ      اي��� بٗ�ا اي�ٕٓٛا

 .(52)ٚأَط٢. . . "

َٓؿـٛ�  ��ي� ايصد�دٞ ا�ُٗٛ� � ْؿ� ا�٣��ٓ �ً�� �ـ�ٍ: "نـٌ َٓـ��٣ � نـ�ّ اي�ـ��       -�

إ� ا���� ٚاي�ًِ، ��ْو ت�ٓٝ٘ �٢ً ايكِ ٖٚٛ � َٛقـ� ْؿـ�. ٚ�يـو �ٛيـو: ٜـ� �ٜـ� ٜٚـ� �ُـ� ٜٚـ�          

ــ٢ اي�ًــِ ا��ــ��، أ�ــ� �ــ� ا�كــ�� ٚغــ�ٗ٘، ٚايٓهــ�٠        .�(53)"�بهــ�. . . ـــ "ٜ�ٓ أَــ� �أٟ ا�ُٗــٛ�: �

  .�(54)ا��ؿ٠�ٛ �٢ً َ� ٜ��� ب٘ ي����"

 .(55)ٚا�ُٗٛ� � ٜ�ن�ٚا )����( ��� ايصد�دٞ )����( َٔ أ���ٍ ا����ب١، -4

                                                           
م(ا ���رررر� سرررر���، �998، �)ب�ن��سرررر�. ��رررر� ��رررر�غا ��3/348رررر� سرررر��� �، م(ا ��رررر� ب���ب�رررر��975ب�سرررري�ط�ا ينظرررر�ا ) -( 48) 

 . 99م(ا ���� س���، 2115، �)�سيغ. �سيغ ���ل)��8/�

��رررر� سرررر��� �، م(ا ��رررر� ب���ب�رررر��975ب�سرررري�ط�ا ، �)��8/�م(ا ���رررر� سرررر���، �998)ب�ن��سرررر�. ��رررر� ��رررر�غا ينظرررر�ا  -( 49) 

 . ���4/243 س���، �م(ا �939، �)ب����ن�ا 3/348

)ب��رر�ي:�. ب�ررغ �صرر���ا �، 246/�، � 3/56 ب�ن�رر��(���يرر�ا )م(ا ���رر� سرر���، �989ينظرر�ا )ب�ن��سرر�. ��رر� ��رر�غا  -( 51) 

م(ا ��ر� �975ب�سري�ط�ا ، �)313/)ب�د���ا � ل(ا �ر�ح ب��صر��� �:ر� ب���ضر��، ���ر� سر���، ����، �� س�� م(ا �989

 . 486/���� س��� �، ب���ب��

، م(ا ��ررر� ب���ب�ررر��975ب�سررري�ط�ا ، )3/56 ب�ن�ررر��(���يررر�ا )م(ا ���ررر� سررر���، �989ينظررر�ا )ب�ن��سررر�. ��ررر� ��ررر�غا  -( �5) 

 . 55م(ا ���� س���، 2115، �)�سيغ. �سيغ ���ل)486/���� س��� �

 . �4م(ا ���� س��� �984)ب�د����ا  -( 52) 

 . �47ب����� س���   -( 53) 

  ���� ����ة ���دأ ��ب� �م يث�ل �� �ي�� ����خ ���أ �� ����خ ���أ.  -417/ ����ة ب����أ  -( 54) 

، ���� ب�سي�ط� �� �ض��� ب�ن��أ �غ ���ر�� �رذب ب��ر�� �تث�رل )قر���( �:ر� �ن�ر� 219م(ا ���� س���  �984)ب�د����ا  -( 55) 

إضرر���ل ب���رر��� �بن��رر� إ�رر� ب��رر��ا "��رر� دب�� ب���رر���، ��ررغ ذ�رر� � ��رر�م �:�رر� ��يرر� �:رر� �نرر� �ررغ ���رر�� ب��رر��" ��رر� ب���ب�رر� 

2/�34 .  
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أق�� ايصد�دٞ )إ� إٔ ٜهٕٛ( �٢ً ����ا� ا�ض�ج٤�ٓ ���ٍ: "ٚس�ٚ� ا�ض�ج٤�ٓ: إ�، ٚ�ـ�،   -5

 .�(56)ٚض٣ٛ، ٚضٛا٤، ٚس�غ�، ٚ��، ٚ��ا، َٚ� ��ا، َٚ� ��، ٚيٝظ، ٚ� ٜهٕٛ، ٚإ� إٔ ٜهٕٛ

ٕ� ٚأ�ٛاتٗ�( إ�ا ��ً� �ًٝٗ� َ� ايه��١  -6 ٛ�� إ�ُ�ٍ )إ ���ٍ: "َٚٔ اي��� َٔ ٜ�ٍٛ: "إ�� �ٜ�ا� د

ٕ� ٚن�يو ض��٥ أ�ٛاتٗ�" أَ�  �أٟ ا�ُٗٛ� � .�(57)��٥ِ، ٚي�ًُ� به�ا� َ�ِٝ �ًٝ�ٞ َ� ٜٚٓؿ� بـ إ

 ٙ��ٛ ا�ط�ي١ �ـ: "تًٞ )َ�( يٝ� ���ٌُ ٚتٌُٗ ٚ� ًٜٝٗ� اي��ٌ ��ٍ � ا�ؾ�، ٚاي���ٞ �� ت�ٌُ، ٚد

ٖ�ٙ ا�س�� �ٔ اي�ٌُ إ�ا ��ً� �ًٝٗ� َ� ايه��١؛ �ْٗ� � ٚي�� ن� ايٓش�٠  .(58)ايص�د�دٞ �ٝٗ�"

ت�� ��ؿ١ ب�ي��ٍٛ �٢ً ا���٤، بٌ ٖٞ س�٦ٓٝ �ا�١ً �٢ً ا����ٍ أٜك�� �ٝ��ٍ: إ�� ��� ا� 

 ا�� ٚدٛ�ٚا �ٌُ يٝ� ٚس�ٖ� إ�ا ��ً� �ًٝٗ� )َ�( ايه��١؛ �ْٗ� � ت��ٌ �٢ً ��ٌ.

 ـ:���ٖ�� ا���د �� أ�� ��� ا���ر�� )ت 

 .(59)��ي� أبٛ �ًٞ اي���ضٞ �ٗٛ� ايٓش�٠ ���ٍ � ايٓ�ا٤: "ٜ�ن� ايه�ّ َٔ اضِ ٚس��" -1

��ي� أبٛ �ًٞ اي���ضٞ �ٗٛ� ايٓش�٠ � إٔ ا�ِٝ � ن١ًُ )�ِ( تج�� � ايػ�� ٚ��ٙ، ٚ��ٍ  -7

بٓـ�٤   � تج�� ا�ـِٝ إ� � ايكـ�٠�ٚ، ٚ��ـِ إٔ �ٛيـ٘: "ٜؿـ�� �ُـ�ٕ ٚ� اي�شـ� �ُـ٘، َـٔ ايكـ�ٚ�ا�          

 .(60)"�٢ً إٔ ا�ِٝ س�ٗ� أ� تج�� � �� ايػ��

 

 .(61)��� أبٛ �ًٞ اي���ضٞ اي��ٌَ � ا���ٛ� ���� ��ٚ��� -�

ٚ�ـ�ي� أبـٛ �ًـٞ اي���ضـٞ     .�(62)�ٖ� �ٗـٛ� ايٓشـ�٠  إ� إٔ )أٍ( � )ايـ�( ٚ )ايـ�ٟ( يً���ٜـ�      -4

١، أٟ ا��ٗـٛ�     �ٗٛ� ايٓشٜٛ�، سٝح �ٖ� إ� إٔ ا����� �ضِ ا�ٛؾـٍٛ ٖـٛ اي�   ٗـ� ايـ�ٟ � ايؿًـ

                                                           
 . ����231 س���  م(ا �984)ب�د����ا  -( 56) 

 . 314ب��ص�� ب�س���  -( 57) 

 . �89/ ���2 س��� �، م(ا ��� ب���ب���975ب�سي�ط�ا ) -( 58) 

، م(ا ��ر� ب���ب�ر��975ب�سري�ط�ا ، �)4�2/� ب�ن�ر��(���ير�ا )م(ا ���� سر���، �989ينظ�ا )ب�ن��س�. ��� ���غا   -( 59) 

 ��� �����.  �6/����� س���، م(ا �997ب�ص��غ. � �:�ا ، � �)45/���� س��� �

���يرررررر�ا )م(ا ���رررررر� سرررررر���، �989، �)ب�ن��سرررررر�. ��رررررر� ��رررررر�غا 49/�م(ا ���رررررر� سرررررر���، �991ا ب�ررررررغ ���رررررركينظرررررر�ا ) -( 61) 

، �34/ ���ر� سر���، �م(ا �939، �)ب��ر��ن�ا 64/�، �)ب�د�ر��ا � ل(ا �ر�ح ب��صر��� �:ر� ب���ضر��   4�8/�ب�ن���(

م(ا �سر��� �����ر�ل ب�ررغ 21�1، �)ب��ر���. �:رر� �رغ �:ر�� �رغ �رر��ا �38رر� سر���، م(ا �� �2115)�سريغ. �سريغ ���رل)

 . ���62ك ب�ن���ة �� ���� �:�س�ي�، 

  ��� �����.  �44ينظ�ا ) ب�غ �ن�ا � ل(ا ب��ص���ا ���� س���، -( �6) 

)ب�رغ ��رر�شا � ، ��2/�35ر� سرر���، �� م(ا �989)ب��ر�ي:�. ب�ررغ �صر���ا �، 2/�17م(ا ب���رر�� �982( ينظر�ا )سري����ا 62) -

، �)ب�رغ ��يرر�ا �3/28 ���/2م(ا ب��رذيي� �ب����ير� 211، �)ب�ن��سر�. ��ر� ��ر�غا 3/�41، ���ر� سر���، ل(ا �ر�ح ب���صر�

 . ���218 س���، ه(، ��423ب���ب�. �:ي� �غ �ن�م �سغا ، �)�18/�م(ا ��ح ����ة ب�غ ���ك، �981
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ب� ا��هًِ ٚا�����، �� ت�ٍٛ: د�٤ اي�ٟ ل�، إ� �ٔ ٜ�ـ�� إٔ ٖٓـ�ى غ�ؿـ�� ْ�دشـ�� َ��ٚ�ـ��      

 يهُ�، ٚا�ي� ٚاي�ّ �ٝٗ� �ا�٥ت�ٕ �ٓ�ٙ �َ�ٜٔ:

 : أْٗ� ٚإٕ � ��ٌ �ا�٠�٥ يصّ َٔ �يو إٔ ��ُ� � ا�ضِ ت��ٜ��ٕ ا�ي� ٚاي�ّ.

اتؿ�ٍ ايؿ١ً بٗ�، ��ْ٘ ٜٛد� �� اي���ٜ�، ٜ�ٍ �٢ً �يو ت��ٜـ� ا�ٛؾـٛ�� ا��يٝـ١ َٔـ     : 

( ٚ )َـ�( �هُـ� ت���ـ� ب�يؿـ١ً �ـ� إٔ ٜ��ـ�� بٗـ� َـ� اتؿـٌ بــ )أٍ( ��ـ�� بـ�يو               )أٍ(، مٛ: )َٔـ

ٚ�ا�ٚا � أٚ�ـ� ا�يـ� ٚايـ�ّ  يٝشؿـٌ �ُـ� بـ�يو ي�ـ� ا����ـ١ ايـ�ٟ �ؿـ�ٚٙ �ٝ��ــ�ب�           .�(63)�ٜ��تٗـ� 

 .(64)�� ٚا��٢ٓايً

��ي� أبٛ �٢ً اي���ضٞ � أس� �ٛيٝ٘، ٚابٔ غ�� �ٗٛ� ايٓشـ�٠، سٝـح �ٖ�ـ� إ� إٔ )يـٝظ(      -5

 .(65)س�� �ٓصي١ )َ�(

�ـ�ي� أبــٛ �ًـٞ اي���ضـٞـ �ٗـٛ� ايٓشــ�٠ � دـٛا� ��ــٍٛ اي�ـ�٤ �ًــ٢ ا�ـ� ب�ــ� )َـ�( اي�ُُٝٝــ١         -8

 .(66))َ�( �ؿٛف ب١�ً أٌٖ ا�ذ��ٚا�ذ��١ٜ، سٝح �ٖ� إ� إٔ ��ٍٛ اي��٤ �٢ً ا�� ب�� 

�ٖــ� �ٗــٛ� ايٓشــ�٠ إ� إٔ )ي�ــٌ( � ��ــ�، ٚ�ــ�ي�ِٗ أبــٛ �ًــٞ اي���ضــٞ، �ــ�ٖ� إ� أْٗــ�     -�

 ، ٚاض��ٍ ب�ٍٛ ايػ���:(67)���

 ��� أ�� ا����ار ��� ����.

 .(68)���� أبٛ �ًٞ اي���ضٞ س�ٚ� اي��� تط�١ � �ػ�٠ ب�� إٔ أض�� َٓٗ� )إَ�(

                                                           
م(ا ب��سررررر��� �986، �)ب����سررررر�. ��ررررر� �:ررررر�ا �52/�م(ا ب���رررررة �:�ررررر�ب� ب�سررررر��ة، �984ينظررررر�ا )ب����سررررر�. ��ررررر� �:ررررر�ا  -( 63) 

م(ا ���رر� سرر��� �995، �)ب����رر��ا 353/����رر� سرر���،  سرر� صررن��ة ب��رر�ب�م(ا �985، �)ب�ررغ �نرر�ا �68ب��ضرر���ل، 

)ب���ي:�. �، �3/�4، ���� س���، ل(ا ��ح ب���ص� )ب�غ ���شا �، �2/579م(ا ��ح ب�:��، �984، �)ب������ا 2/��6

، ���/2م(ا ب��ررذيي� �ب����يرر�، ���رر� سرر���، 211، � �)ب�ن��سرر�. ��رر� ��رر�غا �2/�35رر� سرر���، �� م(ا �989ب�ررغ �صرر���ا 

 . ���219 س���، ه(، ��423ب���ب�. �:ي� �غ �ن�م �سغا �)

 . �3/�4 ، ���� س���،)ب�غ ���شا � ل(ا ��ح ب���ص�ينظ�ا  -( 64) 

، 271�2�1م(ا ب��سرررررر��� ب��:��رررررر�ل، �987، �)ب����سرررررر�. ��ررررر� �:رررررر�ا �91، 4/87م(ا ���رررررر� سرررررر���، �979)ب���ررررر��ا  -( 65) 

. �بسر����ب �:ر� 459م(؛ ب��نر� ب�ر�بن� �ر� �ر��ف ب���ر�ن�، �983، �)ب��ر�ب��. 368، ��ص� ب���ر�ن� �217ب��س��� ب��نث��أ 

�ررغ ب���رر�� �سرر��غ ث�ن�ررة، ��نرر� �ررم ي�رر� �نرر� بسررم ���رر�، �� بسررم ���رر��، �� ��رر� ���ي��رر� ��رر� �ررت��ا �نرر� �رر�� �:رر� �دغ �رر�� 

ن�ر� �ن�ي�ر� �رر )�ر�( ب�ن���رة، ��نر� � �ر���  ب��س����، ��غ ب���� ��ض�ع �ث��ل ب���� �ب�د��غ � )���( � ��� �:� �ب�ر� �ن�ر� �ب�

م(ا �ر�ح �998، �)ب�صر���. ��ر� ب���سرما 4/�99م(ا ���� س���، ��978:�� )ق�( ��� �غ ����ل ب����. ينظ�ا )ب��ض�ا 

 .  ����2/763 سي����، 

 . 414/���� س��� �، م(ا ��� ب���ب���975ب�سي�ط�ا ��������، �)382/�م(ا ���� س���، �991ا ب�غ ���كينظ�ا ) -( 66) 

م(ا ���رر� سرر���، �991ا ب�ررغ ���ررك، �)2/�55 ب�ن�رر��(���يرر�ا )م(ا ���رر� سرر���، �989ينظر�ا )ب�ن��سرر�. ��رر� ��رر�غا  -( 67) 

��رررر� سرررر��� �، م(ا ��رررر� ب���ب�رررر��975ب�سرررري�ط�ا ، �)377، ���رررر� سرررر���ا ��نرررر� ب�:�يرررر�م(ا �985)ب�ررررغ ��رررر�ما �، 2/47

 . 53م(ا ���� س���، 2115، �)�سيغ. �سيغ ���ل)458/�
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 �ـ(:2ٕٖ��� )ت�� ا���د �� ا�� 

�ٖ� �ٗٛ� ايٓش�٠ إ� أْ٘ � �ٛ� تٛض� ا���ٍٛ َ�٘ ب� اي��ٌَ ٚا���ٛ� �ًٝ٘؛ �ـ� ٜ�ـ�ٍ:    -9

ٚ��ي� ابٔ د� �ٗٛ� ايٓش�٠، سٝح �ٖ� إ� دـٛا� تٛضـ� ا���ـٍٛ َ�ـ٘     .�(69)اض�٣ٛ ٚا�ػ�١ ا��٤

ٙ � اي��ـ�، مـٛ: �ًٝـو    ب� اي��ٌَ ٚا���ٛ� �ًٝ٘؛ �ٝذٛ� إٔ ٜ��ٍ: اض�٣ٛ ٚا�ػـ�١ ا�ـ�٤؛ يـٛ�ٚ�   

 .(70)١��ٚ ا� ايط�ّ

�ٖ� �ٗٛ� ايٓش�٠ إ� إٔ ا�ك��� ا�ٓ�ٞ بـ )�( � �ٛ� إٔ ت��ً٘ ْٕٛ اي�ٛنٝ�، ٚي�يو �ِ  -7    

ٚ��ي� ابٔ د� .�(72)ت�ٜٚ���(71)چۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئچ�  �ٛي٘ ت���: 

 .(73)دٛا� �يو ٚاس�ذ� ب��١ٜ ايط�ب��١ٗٛ� ايٓش�٠ ٚت��٘ ابٔ َ�يو، سٝح �ٖ�� إ� 

 ،�(74)�ٖ� �ٗٛ� ايٓش�٠ إ� أْ٘ � �ٛ� س�� �� ا����ٍ ايٓ��ؿ١ � ا��ؿ��ا� ٚ� ا��ؿ��ا� -�

 .(75)ٚ��ي� ابٔ د� ٚابٔ ايػذ�ٟ �ٗٛ� ايٓش�٠، سٝح �ٖ�� إ� ا�ٛا� َ�ً���

َ�٘ �ٜ�ا�، ٚمٛ: �ٖ� أنج� ايٓش�٠ إ� َٓ� ت��ِٜ اي���ٌ ا��ؿٌ بكُ�  -4 ا���ٍٛ، مٛ: ق�� ��

ٚأٜ� ابٔ د� ا���ؼ � ��ي��٘ .�(76)�إ ْٛ�ٙ ايػذ�؛ �� �ٝ٘ َٔ �ٛ� ايكُ� �٢ً َ���� ي���� ٚ�ت�١

 .(77)�ٗٛ� ايٓش�٠، سٝح �ٖ�� إ� ت��ِٜ اي���ٌ ا��ؿٌ بكُ� ا���ٍٛ

                                                                                                                                                    
م(ا ���رر� سرر���، �986، �)���رر��. . �سررن� ���رر��ا 8/89، ���رر� سرر���، )ب�ررغ ��رر�شا � ل(ا �رر�ح ب���صرر�ينظرر�ا  -( 68) 

319  . 

���يرررررر�ا )م(ا ���رررررر� سررررر���، �989، �)ب�ن��سررررر�. ��رررررر� ��ررررر�غا 2/252م(ا ���ررررر� سرررررر���، �991ا ب�رررررغ ���رررررركينظررررر�ا ) -( 69) 

��� سر��� �، ��م(ا ��� ب���ب�975ب�سي�ط�ا ، �)344/�، �)ب�د���ا � ل(ا ��ح ب��ص��� �:� ب���ض�� 2/287ب�ن���(

 . 66م(ا ���� س���، 2115، �)�سيغ. �سيغ ���ل)2/�78

 . ���2/�78 س��� �، م(ا ��� ب���ب���975ب�سي�ط�ا ، �)2/252م(ا ���� س���، �991ا ب�غ ���كينظ�ا ) -( 71) 

 . 25ب�ن���ا  -( �7) 

م(ا 2115، �)�سررريغ. �سررريغ ���رررل)315/� ب�ن�ررر��(���يررر�ا )م(ا ���ررر� سررر���، �989ينظررر�ا )ب�ن��سررر�. ��ررر� ��ررر�غا  -( 72) 

 ��� �����3/323. �ق� �ص� ب����ن� �� �ذ� ب��ت���ل ينظ�ا ��ح  ب����ن� ����85 س���، 

��رر� سرر���، �م(ا �939، �)ب��رر��ن�ا 314/� ب�ن�رر��(���يرر�ا )م(ا ���رر� سرر���، �989ينظرر�ا )ب�ن��سرر�. ��رر� ��رر�غا -( 73) 

2/323  . 

)ب�ررغ ��رر�شا � ، �4/88���8���9م(ا ���رر� سرر���، �979، �)ب���رر��ا 45/�م(ا ���رر� سرر��� �982ينظرر�ا )سرري����ا  -( 74) 

م(ا �978)ب��ضر�ا �، 4�9/��ر� سر���، �� م(ا �989)ب��ر�ي:�. ب�رغ �صر���ا �، 7/97، ���ر� سر���، ل(ا ��ح ب���صر�

، ����2/�4ر� سر���،  م(ا ب��رذيي� �ب����ير�،211، �)ب�ن��سر�. ��ر� ��ر�غا ���4/�8ة، ���ر� سر��� ��ح ب���
و

)ب�رغ 

م(، ب�ر��� ب��سرر� ��999ب���ر��. �صرة �نرل د�ر� �رغ ��ر��كا ، 2/4�1، )���ير�ا ��ير� ب�ر�يغ( ��نر� ب�:�ير�م(ا ���987ر�ما 

 . 423، ���� س���، �� ب�ن�� ب�����

 . 2/63، ������ ب�غ ب����� 2/375ينظ�ا ) ب�غ �ن�ا � ل(ا ب��ص���ا ���� س���،   -( 75) 
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اي���ٌ ي��ّ ايً�ظ، مٛ �ٛي٘  �ٖ� �ٗٛ� ايٓش�٠ إ� َٓ� اي�ٝ�ع �٢ً َ� ض�ُ� َٔ س�� ��ٌَ -2

�٢ً ��ا٠٤ ب٤�ٓ )ٜط��( يًُ��ٍٛ؛ إ� اي���ٜ�: ( 78)چٱ  جت  حت    خت  مت    ىت  يت   چ �ت���:

 ٜط�ش٘ �د�ٍ؛ ي��ي١ )ٜط��( �ًٝ٘. َٚٓ٘ �ٍٛ ايػ���:

 (79)ِ�ُ�ْ�َ� َ�ِ��ُ� ��رٌع �ُ����ٍ�       وُ���ِ�� �ّ�� ُ���ُ� ا���ائُ�

ٚت��٘ ابٔ َ�يو � ��ي��٘ �ٗٛ� ايٓش�٠، سٝح �ٖ�ٛا إ� دٛا� ٚأٜ� ابٔ د� ا��َٞ  

اي�ٝ�ع، سٝح � ًٜ��ظ اي���ٌ ب�ي�٥�ٓ �ٓ٘، �ًٛ �ٌٝ: ٜٛ�� � ا�طذ� �د�ٍ، �٢ً ٢ٓ�َ: ٜ�� 

�د�ٍ؛ � �ص يؿ�س١ٝ إضٓ�� )ٜٛ��( إيِٝٗ، ���: ٜٛ�� � ا�طذ� �د�ٍ �ٜ�، ��ْ٘ �ٛ� ي��ّ 

 .(80)ايً�ظ

ايٓش�٠  إ� إٔ ْ�ؾ� ا���ٍٛ ا��ً� إٔ ن�ٕ َٔ �� ي��  اي��ٌ ٖٛ: ��ٌ َكُ� �ٖ� �ٗٛ�  -8

 �������������������َٔ ي��٘، مٛ �ٍٛ ايػ���:

 َ�ْ�َ� ا�َ�ُ��ِك ����� ا�َ�ْ�َ�ُ� ا�ُ���ُ      ا����ُ� ا��ُّ��َة ا�����َن ��ِ�ُ���   

��ْٞ  � ��ي��٘ �ٗٛ� . ٚأٜ� ابٔ د� ا�(81)�ُػٞ: َٓؿٛ� �كُ� �ٍ �ًٝ٘ ايط�يو 

ايٓش�٠، سٝح �ٖ� ا���ْٞ إ� أْ٘ َٓؿٛ� ب�ي��ٌ اي��ٖ�؛ �ْ٘ ��ٓ�ٙ، ����٣ إيٝ٘، نُ� يٛ ن�ٕ 

                                                                                                                                                    
، 2/238م(ا ب�صرر�� �رر� ب�ن�رر�، ���رر� سرر���، �996، �)ب�ررغ ب�سرر�بجا 4/��2م(ا ���رر� سرر���، �979ينظرر�ا )ب���رر��ا  -( 76) 

، 639، ���رررر� سرررر���ا ��نرررر� ب�:�يرررر�م(ا �985)ب�ررررغ ��رررر�ما �، 76/�، ���رررر� سرررر���، )ب�ررررغ ��رررر�شا � ل(ا �رررر�ح ب���صرررر��

-، � 59م(ا ���رررر� سرررر���، ���2115ررررل)، �)�سرررريغ. �سرررريغ ��1/���رررر� سرررر��� �، م(ا ��رررر� ب���ب�رررر��975ب�سرررري�ط�ا �)

 . 235م(ا �ث� ب���ش �� ب����ييغ، ���2118غ. � �غ ���� �غ �س���) 

، �88/���رة، ���ر� سر��� ��ح ب���م(ا �978)ب��ض�ا �، 294/�ينظ�ا ) ب�غ �ن�ا � ل(ا ب��ص���ا ���� س���،  -( 77) 

م(ا ب��رررذيي� �ب����يرر�، ���ررر� سررر���، ��211سررر�. ��رر� ��ررر�غا ، �)ب�ن483/�م(ا ���رر� سررر���، ��998)ب�ن��سرر�. ��ررر� ��ررر�غا 

��رررر� سرررر��� �، م(ا ��رررر� ب���ب�رررر��975ب�سرررري�ط�ا ، �)739، ���رررر� سرررر���ا ��نرررر� ب�:�يرررر�م(ا �985)ب�ررررغ ��رررر�ما �، 3�3/�

�/229  . 

 . 37 – 36ب�ن��ا  -( 78) 

د�رررر��ا � ل(ا �رررر�ح ب��صرررر��� �:رررر� �����رررر���، �)ب�5�4/���رررر� سرررر��� �، م(ا ��رررر� ب���ب�رررر��975ب�سرررري�ط�ا ينظرررر�ا ) -( 79) 

�����ررر���، �)�سررريغ. �سررريغ �2/�8 ب�ن�ررر��(���يررر�ا )م(ا ���ررر� سررر���، �989، �)ب�ن��سررر�. ��ررر� ��ررر�غا 274/�ب���ضررر�� 

 58م(ا ���� س���، ���2115ل)

 ينظ�ا ب��ص��� ب�س���ة.  -( 81) 

، �)ب�د�ر��ا � ل(ا �ر�ح ب��صر��� �:ر� 2/213 ب�ن�ر��(���ي�ا )م(ا ���� س���، �989ينظ�ا )ب�ن��س�. ��� ���غا  -( �8) 

م(ا ���� س���، 2115، �)�سيغ. �سيغ ���ل)2/75، ���� س���، م(ا ��� ب���ب���975ب�سي�ط�ا ، �)327/�ب���ض�� 

63  . 
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َٔ ي��٘، ٜٚ�ٖ� ابٔ د� إ� أْ٘ إ�ا أ�ٜ� ب٘ اي��ن� �ٌُ �ٝ٘ ا�كُ� اي�ٟ َٔ ي��٘: ���� 

ب� َٔ اغ�ان٘ َ� ��ًَ٘ �  دًٛض��، ٚ�ُ� ٚ�ٛ���؛ ب٤�ٓ �٢ً أْ٘ َٔ ��ٌٝ اي��ن� ايً��ٞ، ��

 .(82)ايً��، أٚ بٝ�ٕ ايٓٛ� �ٌُ �ٝ٘ اي��ٖ�؛ �ْ٘ ��ٓ�ٙ

 �ـ(:��8ٔ5 ا���د �� ا������ي )ت 

�ٖ� �ٗٛ� ايٓش�٠ إ� إٔ ا����١ � ت�� ب�يٓه�٠، أٟ: � ت�تٞ ايٓه�٠ ��� بٝ�ٕ َٔ ا����١،  -1

� اي���ٜ� ٚاي�ٓه� ٚاي��ن� ٚاي��ْٝح  ��يٓش�٠ �ُ�ٕٛ �٢ً أْ٘ � ب� إٔ ٜٛا�� اي��ب� َ��ٛ�٘

 �ٕ ٚا���ا�، �ٗٛ ��ٟ �٢ً َ� ��ً٘ � ت��ٜ�٘ ٚتٓه�ٙ، �� �ٛ� إٔ ٜهٕٛ ْه�٠ َٚ�ٝٓ٘ ١���َ؛ �

 .(83)اي���ي� � ٜ�ٖ� إيٝ٘ �اٖ�

ٚ��ي� ايص�ػ�ٟ �ٗٛ� ايٓش�٠، سٝح ٣�ٜ إ��ا� ا����١ ��� بٝ�ٕ، ٚا��� ْه�٠ �  

سٝح د�ٌ ا�ؿ�� ا��ٍٚ )إٔ ت�َٛٛا( ، (84)چې  ېې  ې   ى  ى  ۉ  ۉچ ��ٛي٘ ت���:

 .(85)��� بٝ�ٕ َٔ )بٛاس�٠(

(. ٚ��ي� ايص�ػ�ٟ  ��8ٖ� �ٗٛ� ايٓشٜٛ� إ� إٔ )ب��( ت�ٝ� ث�ٛ� َكُٕٛ ا�١ًُ يٝ��) -�7

ٕ� أس�نِ � ٜ��ٟ  :��eٗٛ� ايٓشٜٛ�، سٝح �ٖ� إ� ��ّ اغ�ا� ايصَٔ، ٚاض��ٍ ٜ�ٍٛ اي�ضٍٛ "إ

                                                           
م(ا ���رر� سرر���، �997ب�صرر��غ. � �:رر�ا �����رر���، �)��2/75رر� سرر��� �، م(ا ��رر� ب���ب�رر��975ب�سرري�ط�ا ينظرر�ا ) -( 82) 

 . 327/�، �)ب�د���ا � ل(ا ��ح ب��ص��� �:� ب���ض�� 2/�64

م(ا ب���رر� ب���رر��، �211)ب�ن��سرر�. ��رر� ��رر�غا  �، 725م(ا ��نرر� ب�:�يرر�، ���رر� سرر���ا �985ينظرر�ا �)ب�ررغ ��رر�ما  -( 83) 

 . ���45�46 س���، ه(، ��423ب���ب�. �:ي� �غ �ن�م �سغا ، �)����3/�1 س���، 

 . 46س�تا  -( 84) 

. �قرر� �رر�� 3/589م(ا ب���رر�ف �ررغ ��رر��� �رر�ب�� ب��ند�رر� ��يرر�غ ب�ق���رر� �رر� ��رر�� ب��ت��رر� 2113ينظرر�ا ب�د���رر�� ) -( 85) 

)ب�ن��سر�. ��رر� ��رر�غا  � ، �3/326م(ا ���ر� سرر���، �991ا ب�ررغ ���ررك�ثير� �ررغ ب�ن�ر�أ �:�رر� ����رر� �رغ ب���رر�ع. ينظر�ا )

، �)ب�رغ ��ر�ما 4/�943م(ا ب�����ف، ���ر� سر���، ����998غا  ، �)ب�ن��س�. ���3/�1م(ا ب���� ب�����، ����، �211

 . ���3/�26 س���، �م(ا �939، �)ب����ن�ا 748م(ا ��ن� ب�:�ي�، ���� س���ا �985

، �)ب�ررغ ��يرر�ا 7م(ا �رر��ف ب���رر�ن�، �984، �)ب�د�رر��� ��رر� ب���سررما 34/�م(ا ���رر� سرر���، �991ا ب�ررغ ���ررك( ينظرر�ا )86) 

ب��ر�ب�. ، �)364/���ر� سر��� �، م(ا ��ر� ب���ب�ر��975ب�سري�ط�ا ، �)268/�ب�غ ���ك، ���� سر���، م(ا ��ح ����ة �981

 . ���334 س���، ه(، ���423:ي� �غ �ن�م �سغا 
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أٟ أٜٔ ؾ��� ٜ�ٙ، ٚ�� �ًٝ٘ ابٔ َ�يو ٚٚؾ� �ٛي٘ ب�ْ٘ "يٝظ ؾشٝ�، ي��ّ ٚدٛ� .�(87)أٜٔ ب�ت� ٜ�اٙ"

 .(88)غ�ٖ�� �٢ً �يو َ� اي���� ٚا�ض���ا٤"

 �ٖ� �ٗٛ� ايٓش�٠ إ� إٔ ا�١ًُ ايٛا��١ ْ���� � �ٛ� ��ٍٛ )ايٛاٚ( �ًٝٗ�. -�

 .(89)سٝح �ٖ� إ� دٛا� ا��اْٗ� ب�يٛاٚ ٚ��ي� ايص�ػ�ٟ �ٗٛ� ايٓش�٠، 

 �ـ(:��353 ا���د �� ا���� )ت

�ٖ� �ٗٛ� ايٓشٜٛ� إ� إٔ )إٔ( ا�ؿ��١ٜ تٛؾٌ ب��ٌ َ�ؿ�� َ�ً���، ٚ� ٜٛؾٌ بٗ�  

 .(90)ا��َ� نـ �ط٢ ٖٚ� ٚت�ًِ

ٕ�( أَ�ا� أٚ ْٗٝ��   ٚ��ي� اي�قٞ �ٗٛ� ايٓش�٠، سٝح �ٖ� إ� ��ّ دٛا� إٔ تهٕٛ ؾ١ً )أ

 .(91)��ذ�� ب�ْ٘ يٛ د�� �ٝٗ� ��� � أ�ٛاتٗ� َٔ ا��ٚ� ا�ؿ��١ٜ

                                                           
 . 233/�، ��س:م72/�( ��ب� ب������ 87) 

 . 34/�م(ا ���� س���، �991ا ب�غ ���ك) -( 88) 

م(ا ���� س���، �997ب�ص��غ. � �:�ا ، �)2/584ب�����ف، ���� س���، م(ا �998ينظ�ا )ب�ن��س�. ��� ���غا   -( 89) 

 78م(ا ���� س���، 2115، �)�سيغ. �سيغ ���ل)���3/��9 س��� �، م(ا ��� ب���ب���975ب�سي�ط�ا ، �)3/93

���رر� سرر���، م(ا ب����رر�ف، �998، �)ب�ن��سرر�. ��رر� ��رر�غا 479�3/�62/�م(ا ���رر� سرر��� �982ينظرر�ا )سرري����ا   -( 91) 

، ��2/8، �ن�ررر��� ب���صررري� �ررر� �ررر�ح ��ررر��  ب��سررر�ي�  44، ���ررر� سررر���ا ��نررر� ب�:�يررر�م(ا �985)ب�رررغ ��ررر�ما �، 4/�637

 . ����92 س���، ه(، ��423ب���ب�. �:ي� �غ �ن�م �سغا ، �)4�3/��)ب�د���ا � ل(ا ��ح ب��ص��� �:� ب���ض�� 

 �.4/441م(ا ���� س��� �978)ب��ض�ا  -( �9) 
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 ا����ئ� ا��� وا���ا ���� ����ر ا�������ا����� ا��ا��: 
 

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ�  إٔ )إٕ( ا����١ َٔ ايج�١ًٝ ت�ٌُ ايٓؿ� � ا�ضِ،  :إ���ل )إن( ا������

ٚابٔ ٜ�ٝؼ  .(92)ٚأٜ�ِٖ  ابٔ ايط�از ٚايصد�ز ٚايصد�دٞ ٚايط�ا� ٚايؿُٝ�ٟ ٚايص�ػ�ٟ ٚاي�ه�ٟ 

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ�  إٔ )إٔ( ا����١ َٔ ايج�١ًٝ ت�ٌُ �  :إ���ل )إن( ا������ �� ا�����

ٕ�( ���١ َٔ ايج�١ًٝ ��١ًَ، ٚا�ٗ� قُ� ا�كُ�  ِ�؛ �ـ )أ ٥�� ��ٜ� �ٕ �ٕٚ اي��ٖ�، ���ا �ًٓ�: �ًُ� أ

ِ�( ��ٖ�، ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از ٚأبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚايؿُٝ�ٟ  .(93)ايػ�ٕ ��ٚ�، ١ً�ٚ )�ٜ�� ��٥

نٝ�(، : �ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أْ٘ � �ٛ� إٔ ���٣ بـ )��م ��از أن ���م أو ���زى ����

�ٗٞ اضِ غ�� �� د��ّ ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از ٚأبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚايط�ا� ٚابٔ د� ٚايص�ػ�ٟ ٚأبٛ 

 .(94)اي�ن�� ا�ْ���ٟ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أْ٘ إ�ا ن�ٕ ا�٣��ٓ �ًُ�� َ���ا�  و��ب ��� ���� ا����دى ا����ف:

ِ� نً��هِ، ٜ� �ٜ�� ٚأب� ���ا�،  ٝ� �ٜ ،�ُ� �ٔ َٛؾٛ��� ب�بٔ َ�ؿٌ ب٘ َك�� إ� �ًِ، مٛ: ٜ� �ٜ�� ب

������� ايٓؿ�، ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از، ٚأبٛ �ًٞ اي���ضٞ، ٚايؿُٝ�ٟ، ٚايص�ػ�ٟ، ٚابٔ ايػذ�ٟ، 

 .(95)ٚابٔ ٜ�ٝؼ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أْ٘ �ٛ� ت��ِٜ �ـ� ا���ـ�أ �ًٝـ٘ )ا��ـ��      ز ����� ا���� ��� ا�����أ:��ا

ذاه��  ٚا�١ًُ( َ�ً���، ������ مٛ: ��٥ِ �ٜ�، ٚ�اٖ� �ُ�ٚ، ٚا�١ًُ، مٛ: أبـٛٙ �ـ�٥ِ �ٜـ�، ٚأ�ـٛٙ    

                                                           
م(ا ��رر�ن� �988، �)ب�د�رر�ج. ��رر� إسرر���ا 237/�م(ا ب�صرر�� �رر� ب�ن�رر�، ���رر� سرر���، �996ينظرر�ا �)ب�ررغ ب�سرر�بجا  -( 92) 

م(ا �982، �)ب�صررر����. ب�رررغ إسرررر���ا �47، ��ررر�ح ب���ررر��65م(ا ���ررر� سرررر���  �984، �)ب�د�ررر���ا �3/8ب��ررر��غ �ب���ب�ررر�

ب�:�رر�� �رر� م(ا �995، �)ب����رر��ا 297صررن�ة ب��رر�ب�  م(ا ب���صرر� �رر��993، �ب�د���رر��)456�457/�ب���صرر�أ �ب��ررذ��أ

 . �8/7، ���� س���، )ب�غ ���شا � ل(ا ��ح ب���ص�، ��22/�، ���� س���، �:� ب��ن�� �ب���ب�

، �ب��ضرررررر�ح �رررررر� �:رررررر� ب�ن�رررررر� 37��/244/�م(ا ب�صرررررر�� �رررررر� ب�ن�رررررر�، ���رررررر� سرررررر���، �996ينظرررررر�ا �)ب�ررررررغ ب�سرررررر�بجا  -( 93) 

 . 216/�م(ا ���� س���،ا �982إس���ا ، �)ب�ص����. ب�غ �64��65

، ��ر�ح 332-331، �ب��ض�ح �ر� �:ر� ب�ن�ر��59-2/�56م(ا ب�ص�� �� ب�ن��، ���� س���، ��996)ب�غ ب�س�بجا   -( 94) 

م(ا ب���صر� �ر� صرن�ة �993، �ب�د���ر��)�96-�92، ���� سر���، م(ا ب�:�� �� ب�����ة�991)�غ �ن� ب، � 2/228ب�����

 . 2/643( �9م(ا ب�نص�ف، ���� س���، م )��99، �)ب�ن����. ��� ب�����لا ����75، ب���ب�، ���� س

م(ا ���ر� �982، �)ب�صر����. ب�رغ إسر���ا 371/�م(ا ب�صر�� �ر� ب�ن�ر�، ���ر� سر���، �996ينظ�ا �)ب�رغ ب�سر�بجا  -( 95) 

)ب�ررغ ، ���3/284 ب�ررغ ب��رر��� ، ���رر�38م(ا ب���صرر� �رر� صررن�ة ب��رر�ب�، ���رر� سرر��� �993، �ب�د���رر��)�34/�سرر���، 

 . 2/4، ���� س���، ���شا � ل(ا ��ح ب���ص�
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     ٛ ٚايص�ػـ�ٟ  اي�نـ�� ا�ْ�ـ��ٟ    �ُ�ٚ، ٚأٜ�ِٖ ابٔ د� ٚابٔـ نٝطـ�ٕ ٚايؿـُٝ�ٟ  ٚايػـٓ�ُ�ٟ ٚأبـ

 .(96)ٚابٔ ٜ�ٝؼ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ�  إ�  َٓ� ت��ّ ا�ط�ج٢ٓ أٍٚ ايه�ّ  :��م ��از ���م ا������� أول ا���م

َٛد��� ن�ٕ أٚ َٓ�ٝ��، �٢ً ا�ط�ج٢ٓ َٓ٘، ٚ� �٢ً ��ًَ٘، �� ٜ��ٍ: إ� �ٜ�ا� ��ّ اي�ّٛ، ٚ�: إ� �ٜ�ا� 

 .(97)ي�ن�� ا�ْ���َٟ� أنٌ أس� ���َ�� ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از ٚأبٛ ا

ٕ� ���ٌ )ْ�ِ( مٛ: ْ�ِ �د�� �ٜ��، ٜهٕٛ  (:���� )��� و��� �ٖ� ضٝ�ٜٛ٘ ٚ�ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أ

قُ�ا� َط��ا�، َ�ط�ا� ب�ُٝٝص ٖٛ )�د��(، ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از ٚأبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚابٔ د� َٚهٞ 

 .(98)اي�ٝطٞ ٚ��� اي��ٖ� ا��د�ْٞ ٚايص�ػ�ٟ ٚابٔ ا�ػ�� ٚايصبٝ�ٟ

ٌ�  :�ة ���دة أو �������م ��از أن ���� ���� ��� �� ��� �ٕ �ٖ� ضٝ�ٜٛ٘ ٚ�ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أ

)ْ�ِ ٚب٦ظ( � ٜهٕٛ ْه�٠ ٠���َ ٚ� َك��١ إ� � ايك�٠�ٚ، ٚأٜ�ِٖ أبٛ �ًٞ اي���ضٞ، ٚابٔ د�، 

 .(99)ٚأبٛ اي�ن�� ا�ْ���ٟ، ٚاي�ه�ٟ، ٚايصبٝ�ٟ

اي�ؿ�ٜ� إ� أْ�٘ � �ٛ� �ٖ� �ٗٛ�  ��م ��از إ��ال ا����� �� ����ي ا������ وا������:

إب�اٍ اي��ٖ� َٔ قُ�ٟ ا��هًِ ٚا����� إٕ � ٜ�� ٢ٓ�َ ا�س��١، ٚأٜ�ِٖ ابٔ د� ٚابٔ 

 .(100)ايػذ�ٟ  ٚابٔ ٜ�ٝؼ

                                                           
م(ا ب�نصر�ف، ���رر� ��99، �)ب�ن�رر���. ��ر� ب����ر�لا 25، ���ر� سر���، م(ا ب�:�ر� �رر� ب�����رة�991)�رغ �نر� بينظر�ا  -( 96) 

م( ����982. ب�ررغ إسرر���ا ، �)ب�صرر�2/481، �)ب���صرر:�. ��رر� ب��د�ررد �ررغ ���ررة(ا �رر�ح ����ررة ب�ررغ ��رر�� 65/�( 9سرر���، )

، ��ررررر�ح 24م(ا ب���صرررر� �ررررر� صررررن�ة ب��رررر�ب�، ���ررررر� سرررر��� �993، � �ب�د���رررر��)519/�، �ب�ن�رررررل��1/����رررر� سرررر��� 

 . 92/�ب���ص�

م(ا ��99، �)ب�ن�رر���. ��رر� ب����رر�لا 315�316/�م(ا ب�صرر�� �رر� ب�ن�رر�، ���رر� سرر���، �996ينظرر�ا �)ب�ررغ ب�سرر�بجا  -( 97) 

 .  277/�( ���36 س���، م )�ب�نص�ف، 

ما ( �982، �)ب����رررر�ن�. ��رررر� ب��رررر���ا ��4/�م(ا ب�صرررر�� �رررر� ب�ن�رررر�، ���رررر� سرررر���، �996ينظرررر�ا �)ب�ررررغ ب�سرررر�بجا  -( 98) 

، �ب���ررر�� )ب�ضررر��غ( 211، ���ررر� سررر���، م(ا ب�:�ررر� �ررر� ب�����رررة�991)�رررغ �نررر� ب ، �363/�ب����صررر� �ررر� �ررر�ح ب��ضررر�ح، 

م(ا ب���صرر� �رر� �993، � �ب�د���رر��)364/�ما ( ب����صرر� �رر� �رر�ح ب��ضرر�ح، ���982ا ، �)ب����رر�ن�. ��رر� ب��رر���4/�

 . 84، �ب��بض� �� �:م ب�����ة��4، �ب������273صن�ة ب���ب�، ���� س��� 

م(ا ب�:�ررر� �ررر� �991)�رررغ �نررر� ب ، �365/�ما ( ب����صررر� �ررر� �ررر�ح ب��ضررر�ح، �982ينظررر�ا )ب����ررر�ن�. ��ررر� ب��ررر���ا   -( 99) 

، 2/4�9، ��رر�ح ب�:�ررر��14م(ا �سرر�ب� ب�����رررة، ���رر� سررر���، �957، �)ب�ن�ررر���. ��رر� ب����ررر�لا ���211ررر� سرر���،  ،ب�����ررة

 . �85ب��بض� �� �:م ب�����ة

م(ا ب��ر��� ب�ن���رة، ���ر� سر���، �989، �)ب�غ ب����ر�ا 5/�92، ���� س��� ب��دبنةم(ا �967)ب����ب��ا �ينظ�ا  -( �11) 

 . 3/65، ���� س���، ل(ا ��ح ب���ص�)ب�غ ���شا � ، �2/93
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�ٖ� ضٝ�ٜٛ٘ ٚ�ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أْ�٘ �ٛ� إب�اٍ ايٓه�٠  ��از إ��ال ا����ة �� ا������ ����ً�

� ا����١ أٚ � تهٔ، أٚ ن�ْ� َٛؾ١�ٛ أٚ �� َٛؾ١�ٛ َٔ ا����١، ضٛا٤ ن�ْ� ايٓه�٠ َٔ ي�

 .(101)ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از ٚابٔ د� ٚايٓش�ع

ٟ�( �  إ��اب أي إذا ���� ا�� ا�����م ا�����ت �� ا����ة: ٕ� إ��ا� )أ �ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أ

ٌ�، ٜهٕٛ َ���أ ٚ��ٙ اي��ٌ ا��ٚ� اي�ٍا �ًٝ٘  ّ� �د �� :ٍ�� ٔ� ،��ٟ �ٍٛ ا�����: ��ّ �ٛيو: أ

ٟ�( �ٓ�ِٖ �٢ً ا�ه�١ٜ، ٚأٜ�ِٖ ايص�ػ�ٟ ٟ� ��ّ؟ �ش�ن١ )أ ٌ�، ٚاي���ٜ�: أ  .(102)�د

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� إٔ )ْ�ِ ٚب٦ظ( ���ٕ َ�قٝ�ٕ  )��� و���( ���ن �����ن � ������ن 

 .(103)� ٜ�ؿ���ٕ، ٚأٜ�ِٖ ايصد�دٞ

اي�ؿ�ٜ� إ� دٛا� ت��ِٜ �� )يٝظ( �ًٝٗ�، ٚأٜ�ِٖ �ٖ� �ٗٛ�  ��از ����� ��� )���( �����:

 .(104)ايط�ا� ٚأبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚابٔ د� ٚابٔ ب�ٖ�ٕ ٚايص�ػ�ٟ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أْ٘ � �ٛ�  ��م ��از إد��ل ا��� وا��م ��� ا��� ا�ول �� ا���د:

ايج�ْٞ ٚايج�يح، �ٝ��ٍ � مٛ: �ط١ إ���ٍ ا�ي� ٚاي�ّ � اي��� ا��ن� إ� �٢ً ا�ضِ ا�ٍٚ �ٕٚ 

ِ ٚأٜ�ِٖ  �ػ� ��ُٖ��: ا�ُط١ �ػ� ��ُٖ�� ٚ� �ٛ� إ���ٍ ا�ي� ٚاي�ّ � اي�ػ� ٚ� � اي��ٖ

 .(105)ايصد�دٞ"

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� ��ّ دٛا�  ��م ��از إد��ل ا��� وا��م ��� ا��� ا�ول �� ا���د

َٔ اي��� ٚإق���٘ إ� ايج�ْٞ َ����� ب�ٍ، ���ق��١ � ��َ�  إ���ٍ ا�ي� ٚاي�ّ �٢ً ا�ضِ ا�ٍٚ

 )أٍ(، ٚا�ق��١ � مٛ: �ط١ اي�د�ٍ ١ٜٛٓ�َ، ��َ�ٓ� ت��ٜ� ا�ٍٚ س�٢ � �ُ� ب� ت��ٜ��،

ٚ�ًٛا َ� ٚ�� َٔ �يو مٛ: ايج�ث١ ا�ثٛا� �٢ً �٠��ٜ )أٍ( � ا�ٍٚ ٚإ�� ا��٥ص �ٓ�ِٖ ��ٛ�� � 

 .(106)ايصد�دٞايج�ْٞ، ٚأٜ�ِٖ 

                                                           
��رررر� سرررر���، �م(ا �939، �)ب��رررر��ن�ا 2/46م(ا ب�صرررر�� �رررر� ب�ن�رررر�، ���رررر� سرررر���، �996ينظرررر�ا �)ب�ررررغ ب�سرررر�بجا  -( ��1) 

 . 317/� إ��ب� ب����غم(ا 2114)ب�ن���ا �، 2/357

 . �49م(ا ب���ص� �� صن�ة ب���ب�، ���� س��� �993ينظ�ا �ب�د�����)  -( �12) 

 . ��2م(ا ���� س���  �984ينظ�ا )ب�د����ا  - (�13) 

، �) ب�غ �35/�م(ا ���� س���، �991ا ب�غ ���ك، �)7/��4، ���� س���، )ب�غ ���شا � ل(ا ��ح ب���ص�ينظ�ا  -( �14) 

، �)ب�ن��سر�. ��ر� ��2/88ر� سر��� �، م(ا ��ر� ب���ب�ر��975ب�سري�ط�ا ، �)�88/��ن�ا � ل(ا ب��ص���ا ���� س���، 

 . 2/87 ب�ن���(���ي�ا )م(ا ���� س���، �989 ���غا

 . �42م(ا ���� س���  �984)ب�د����ا  -( �15) 

 .���141م(ا ���� س����984ينظ�ا )ب�د����ا  -( �16) 
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�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أْ٘ � �ٛ� د�ٌ ا�١ًُ َطٓ�ا� إيٝٗ�  :��م ��از ���ء ا����� ����

اي��ٌ، ��هٕٛ � �ٌ ��� ���ٌ أٚ � �ٌ ��� �٥�ْ ���ٌ َ�ً���، �� �ٛ�: ٜط�ْٞ ٜ��ٛ� أ�ٛى، 

ِ� أد�٤ به�� أّ �ُ�ٚ، ٚأٜ�ِٖ ايصد�ز ٚأبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚايص�ػ�ٟ ٚاي�ه�ٟ �ً�� :�ٛ� �ٚ(107). 

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� ٚدٛ� ت�ن�  :إذا ��ن ����� ��َ� ���ٍ� �����ً و��ب ����� ا���� 

٘� ��� َ�ن�� ض����، مٛ: ��ّ ايصٜ�ٕٚ، ٚمٛ �ٛي٘ ت���: ٱ  ٻ  چ  اي��ٌ إ�ا  ن�ٕ ���ً

أٚ قُ�ا� ٜ�ٛ� �٢ً �� ا��ن� ايط��، مٛ: ايصٜ�ٕٚ  ٜ�َٕٛٛ، ٚأٜ�ِٖ أبٛ �ًٞ ، (108)چٻ

 (.109)اي���ضٞ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أْ٘ � �ٛ� ت��ِٝ ا�ضِ ايج�ثٞ َ�ً���، ٚأٜ�ِٖ  :ا����� ����� ا���

 .(110)ايصد�دٞ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� إٔ ت��ِٝ ا�ك�� �� د�٥ص، ٚأٜ�ِٖ  :��م ��از ����� ا����ف

 .(111)ايصد�دٞ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� دٛا� ت��ِٜ ا��ٍ �٢ً ؾ�س�ٗ�  ��از ����� ا���ل ��� ������:

ا�ٓؿٛ� أٚ ا���ٛ�  ��ٖ�ا� ن�ٕ أٚ َكُ�ا، مٛ: ي�ٝ� �ان�١ ٖٓ�ا�، د�٤ َط���� �ٜ�، أَ� ا��ٚ� 

��� د� �� �ا�٥ �� ت���ّ َ�ً���، �� ٜ��ٍ: � ٖٓ� ق�سه�١: ضً�ُ�� ق�سه�١ �٢ً ٖٓ�، ٚ � 

ق�سه�١: ٖٓ�ا� َ��� ق�سه�١ بٗ�، ٚأٜ�ِٖ ايصد�ز ٚابٔ ايط�از ٚابٔ د� ٜ��ٍ: � ٖٓ�ا� َ��� بٗ� 

 .(112)ٚايص�ػ�ٟ ٚاي�ه�ٟ

                                                           
، �ب�د���ررررر�� �721�72، �ب��سررررر��� ب��صررررر���ل3/84�85م(ا ���ررررر� سررررر���، �988ينظررررر�ا �)ب�د�ررررر�ج. ��ررررر� إسررررر���ا  -( �17) 

ب�:�رر�� �رر� م(ا �995، �)ب����رر��ا 2/345م(ا ب���رر�ف �ررغ ��رر��� �رر�ب�� ب��ند�رر� ��يرر�غ ب�ق���رر� �رر� ��رر�� ب��ت��رر�2113)

 . �53/�، ���� س���، �:� ب��ن�� �ب���ب�

 . � ب��ؤ�ن�غا -( �18) 

 . ���2/�75 س���، �م(ا �939ينظ�ا )ب����ن�ا  -( �19) 

 . ��8م(ا ���� س��� �984ينظ�ا )ب�د����ا  -( ��1) 

 ينظ�ا ب��ص�� ن�س�.  -( ���) 

م(ا ب�صرر�� �رر� ب�ن�رر�، ���رر� �996، �)ب�ررغ ب�سرر�بجا 4/254م(ا ���رر� سرر���، �988ينظرر�ا )ب�د�رر�ج. ��رر� إسرر���ا   -( ��2) 

م(ا ب���صرر� �رر� �993، � �ب�د���رر��)��8، ���رر� سرر���، م(ا ب�:�رر� �رر� ب�����ررة�991)�نرر�  �ررغب ، �2�4�2�5/�سرر���، 

م(ا ب���ررر�ف �رررغ ��ررر��� �ررر�ب�� ب��ند�ررر� ��يررر�غ ب�ق���ررر� �ررر� ��ررر�� 2113، �ب�د���ررر�� )62صرررن�ة ب��ررر�ب�، ���ررر� سررر��� 

 . �29/�، ���� س���، ب�:��� �� �:� ب��ن�� �ب���ب�م(ا �995، �)ب������ا 3/291ب��ت���
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�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أْ٘ � �ٛ� ت��ِٜ  :��م ��از ����� �����ت ��� ا���ط ��� ا�داة

ٌ ايػ��  ٚ� ��ٌ ا�ٛا� �٢ً أ�ا٠ ايػ��، ٚ� ت��ِٜ ا�صا٤ �٢ً ��ٌ ايػ��  غ٤ٞ َٔ َ�ُٛ�� ��

ٚأ�ات٘، �� ت�ٍٛ: أ�ّٛ إٕ �ُ�، ٚ� �ٖ�� إٕ �ٖ��، ٚ� � أض��� إٕ ٜط��� أ�ٞ. . . ، ٚأٜ�ِٖ ابٔ 

 .(113)ايط�از ٚايط�ا� ٚابٔ د� ٚايص�ػ�ٟ ٚابٔ ايػذ�ٟ ٚأبٛاي�ن�� ا�ْ���ٟ

ٛ� : �ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أْ٘ � ���م ��از ا���� ��� ا����� ا����ور إ� ����دة ا���ر

اي��� �٢ً ايكُ� ا��ٚ� إ� ب����٠ ا���، مٛ: َ��� بو ٚبصٜ�، إ� � ق�٠�ٚ ايػ��، ٚأٜ�ِٖ 

 .(114)ايصد�ز ٚابٔ ايط�از ٚايصد�دٞ ٚابٔ د� ٚايؿُٝ�ٟ

�ٖ� �ٗٛ�  ��م ��از ا��� إذا ��� ��� )��( ا������ و������� ���ف أو ��ر و���ور:

اي�ؿ�ٜ� إ� أْ٘ إ�ا �ؿٌ ب� )نِ( ا��١ٜ ٚ�ٝٝصٖ� ب��� أٚ د�� ٚ��ٚ� ��ْ٘ � �ٛ� �ٝ٘ 

ا��، ٚ�� إٔ ٜهٕٛ َٓؿٛب��، ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از ٚأبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚابٔ د� ٚايص�ػ�ٟ 

 .(115)ٚأبٛاي�ن�� ا�ْ���ٟ ٚاي�ه�ٟ ٚابٔ ٜ�ٝؼ

ٕ�� )َ�( ا�ٛؾٛي١ اضِ َ�ِٗ �  ا����م:�� ا������� ا�� ���� �� غ���  �ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� إ

ٕ�� ا� ٜ�ًِ َ� ن�ٕ َٚ� �   ١ٜ��e ا�بٗ�ّ؛ �ْ��ٗ� ت�� �٢ً نٌ غ٤ٞ، ٚت�� �٢ً َ� يٝظ بػ٤ٞ، مٛ: إ

ٜهٔ يٛ ن�ٕ نٝ�ُ� ٜهٔ، ٚأٜ�ِٖ ايصد�ز ٚايصد�دٞ ٚايٓش�ع َٚهٞ بٔ أبٞ ��ي� 

 .(116)ٚايؿُٝ�ٟ

                                                           
�، �) ب�ررغ 3�/232�233، ��رر�ح ب���رر��2/�94م(ا ب�صرر�� �رر� ب�ن�رر�، ���رر� سرر���، �996ينظرر�ا �)ب�ررغ ب�سرر�بجا  -( ��3) 

، �32م(ا ب���صرر� �رر� صررن�ة ب��رر�ب�، ���رر� سرر��� �993، � �ب�د���رر��)283/��نرر�ا � ل(ا ب��صرر���ا ���رر� سرر���، 

م(ا ب�نصررر�ف، ���ررر� ��99، �)ب�ن�ررر���. ��ررر� ب����ررر�لا �24/�ب�ن���رررة، ���ررر� سررر���،  م(ا ب��ررر�����989)ب�رررغ ب����ررر�ا 

 .  2/626�627س���، 

م(ا ب�صررر�� �ررر� ب�ن�ررر�، ���ررر� �996، �)ب�رررغ ب�سررر�بجا 2/2م(ا ���ررر� سررر���، �988ينظررر�ا �)ب�د�ررر�ج. ��ررر� إسررر���ا  -( ��4) 

 ، �246م(ا ب��رر��� ب�ن���ررة، ���رر� سرر���، �989. �)ب�ررغ ب����رر�ا �8م(ا ���رر� سرر��� �984، �)ب�د�رر���ا 2/79سرر���، 

 . ��4/�م( ���� س��� �982، �)ب�ص����. ب�غ إس���ا �57، ���� س���، م(ا ب�:�� �� ب�����ة�991)�غ �ن� ب

م(ا ب��ضر�ح �ر� �:رر� �979، �)ب�د�ر���ا 321/�م(ا ب�صر�� �ر� ب�ن�ر�، ���ر� سر���، �996ينظر�ا �)ب�رغ ب�سر�بجا  -( ��5) 

م(ا ب���صررر� �ررر� صرررن�ة �993، � �ب�د���ررر��)217، ���ررر� سررر���، م(ا ب�:�ررر� �ررر� ب�����رررة�991)�رررغ �نررر� ب ، �239ب�ن�ررر� 

، � �)ب�ن�رررر���. ��رررر� 316/�م(ا ب�نصرررر�ف، ���رررر� سرررر���، ��99، �)ب�ن�رررر���. ��رررر� ب����رررر�لا ��8ب��رررر�ب�، ���رررر� سرررر��� 

، ���رر� سرر���، :�رر�� �رر� �:رر� ب��نرر�� �ب��رر�ب�ب�م(ا �995، �)ب����رر��ا 2�6م(ا �سرر�ب� ب�����ررة، ���رر� سرر��� �957ب����رر�لا 

 . 4/�29، ���� س���، )ب�غ ���شا � ل(ا ��ح ب���ص�، �3�8/�

، ��2�36م(ا ���رر� سرر��� �984، �)ب�د�رر���ا 2/8�5/332م(ا ���رر� سرر���، �988ينظرر�ا )ب�د�رر�ج. ��رر� إسرر���ا  -( ��6) 

 . 521/�م( ���� س��� �982إس���ا ، �)ب�ص����. ب�غ �89/�، ����� إ��ب� ب����غ434/��ب���ب� ب����غ
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�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ�  أْ٘ � �ٛ�  :��� ���� )إّن( ������ ��� ���م ا���� ��م ��از ا����

ٕ�( ��ٌ ��ّ ا�� �٢ً نٌ س�ٍ، ٚأٜ�ِٖ ايصد�ز ٚابٔ ايط�از ٚأبٛ �ًٞ  اي��� �٢ً َٛق� )إ

 .(117)اي�ن�� ا�ْ���ٟ ٚابٔ ٜ�ٝؼ ٚاي�ه�ٟ اي���ضٞ ٚايؿُٝ�ٟ ٚايٓش�ع ٚايص�ػ�ٟ ٚأبٛ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� ��م ��از إ���� غ�� ا�����ل �� ���ب ا����� �� و��د ا�����ل ��: 

��ّ دٛا� إْ�ب١ �� ا���ٍٛ ب٘ َ��ّ اي���ٌ س�ي١ ٚدٛ�ٙ َ� ��ٙ، �� ٜ��ّ َ��ّ اي���ٌ َٔ ا�ؿ�� 

ّ ا���ٍٛ ب٘، مٛ: أ�ي�ٝ� ����١ ّ�  ٚ��� ايصَ�ٕ ٚا�ه�ٕ  ٚا��� ٚ ��ٚ�، ضٛا�٤ ت�� د��١�َ ٜٛ

 �ّ ّ� ا��١�ُ � ا�طذ�� ا��ا ّ� إي���٤ دٝ�ا�، أّ ت��� ا���ٍٛ ب٘، مٛ: أ�ي�ٝ� ٜٛ ا��١�ُ � ا�طذ�� ا��ا

إي���٤ دٝ�ا� ����١ د��١�َ، ٚأٜ�ِٖ ايصد�ز ٚابٔ ايط�از ٚايصد�دٞ ٚأبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚابٔ د� 

 .(118)ٚايؿُٝ�ٟ ٚايص�ػ�ٟ

١�ٝ،  :����ز�� )��ى( ������� ا����� ٕ�� )ض٣ٛ( ١َ��َ ي١ٝ���ً ا�ه�ْ �ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أ

� ت�� �ٓٗ� إ� � ق�٠�ٚ ايػ��؛ �ْ��ٗ� ��٢ٓ )َه�ْو(، ���ا �ًٓ� ٖ�ا �دٌ ضٛا�٤ى، �ٗٛ �ٓصي١ 

ٔ ايط�از ٚابٔ د� ٚايؿُٝ�ٟ ٚأبٛ اي�ن��  )َه�ْو( إ� د�ً�٘ � ٢ٓ�َ )ب�يو(، ٚأٜ�ِٖ اب

 .(119)ا�ْ���ٟ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ�  اغ�ا� تٓه� ا��ٍ �ْٗ� �� � ا��٢ٓ، ٚي�٦  ����� ا���ل: و��ب

 ٜ�ِٖٛ نْٛٗ� ْ���� �ٓ� ْؿ� ؾ�س�ٗ� أٚ ���٤ إ��ابٗ�، ٚإٔ نٌ َ� ٚ�� َٔ �يو ضٛا٤ ب��ي� ٚاي�ّ

                                                           
م(ا ب�صرر�� �رر� ب�ن�رر�، ���رر� �996، �)ب�ررغ ب�سرر�بجا 2/�93م(ا ���رر� سرر���، �988ينظرر�ا )ب�د�رر�ج. ��رر� إسرر���ا  -( ��7) 

)ب�ن�رر��ا �، 2�1/�م( ���رر� سرر��� �982، �)ب�صرر����. ب�ررغ إسرر���ا 4/2�9، �ب��صرر��297/�، �ب���:��ررة253/�سرر���، 

م(ا ب�نصررر�ف، ���ررر� ��99، �)ب�ن�ررر���. ��ررر� ب����ررر�لا �96، �ب���صررر� �ررر� صرررن�ة ب��ررر�ب�2/32 إ�ررر�ب� ب��ررر��غم(ا 2114

ب�:��� �� �:ر� م(ا �995، �)ب������ا 8/69�71، ���� س���، )ب�غ ���شا � ل(ا ��ح ب���ص�، ��86/�( 23س���، م )

 . �45/�، �ب�����غ �� إ��ب� ب����غ 2�2/�، ���� س���، ب��ن�� �ب���ب�

م(ا ب�صرر�� �رر� ب�ن�رر�، ���رر� �996، �)ب�ررغ ب�سرر�بجا 3/413م(ا ���رر� سرر���، �988ينظرر�ا )ب�د�رر�ج. ��رر� إسرر���ا  -( ��8) 

، ��4م(ا ب��ض�ح �� �:� ب�ن�ر�، ���ر� سر���، �979، �)ب�د����ا 78م(ا ���� س��� �984، �)ب�د����ا 81/�س���، 

، 397�398/��رغ �نر�ا � ل(ا ب��صر���ا ���ر� سر���، ، �) ب84، ���ر� سر���، م(ا ب�:�ر� �ر� ب�����رة�991)�رغ �نر� ب �

م(ا ب���صر� �ر� صرن�ة ب��ر�ب�، ���ر� سر��� �993، � �ب�د���ر��)�27/�م( ���� س��� ��982)ب�ص����. ب�غ إس���ا 

259  . 

، ب�����رةم(ا ب�:�ر� �ر� �991)�رغ �نر� ب ، �287/�م(ا ب�ص�� �� ب�ن��، ���ر� سر���، �996ينظ�ا �)ب�غ ب�س�بجا   -( ��9) 

م(ا ب�نصر�ف، ��99، �)ب�ن����. ��ر� ب����ر�لا 297/�م( ���� س��� �982، �)ب�ص����. ب�غ إس���ا �����25 س���، 

 .  297/�( ����39 س���، م )
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��ًٗ� تً��ظ أٚ ��ٙ َ�ٍٚ ب�يٓه�٠، ٚ�� اس�ذٛا ي�يو ب�َٔ ايً���ظ، �ِٗ ٜ�ٕٚ إٔ ٚ�ٚ� ا��ٍ ١���َ 

ايصد�دٞ ٚأبٛ �ًٞ اي���ضٞ  .(120)ب�يٓه�٠، ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�ازٚ 

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� إٔ ا�ك�� ٚا�ك�� إيٝ٘ ���م ��از ا���� ��� ا����ف وا����ف إ���:

ن�يػ٤ٞ ايٛاس� أٚ ن�يه١ًُ ايٛاس�٠، �� �ٛ� اي�ؿٌ بُٝٓٗ� ب�� اي��� ٚا��� ٚا��ٚ� إ� � 

ٕ�  اي��� ٚس�ٚ� ا�� ٜ��ط� �ُٝٗ� َ� � ٜ�ط� � ��ُٖ�، ق�٠�ٚ ايػ� �، ٚسذ�ِٗ � �يو  أ

ايط�ا� ٚايٓش�ع ٚأبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚابٔ د�  .(121)ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�ازٚ 

                                                           
، 35م(ا ���رر� سرر��� �984، �)ب�د�رر���ا 2�4/�م(ا ب�صرر�� �رر� ب�ن�رر�، ���رر� سرر���، �996ينظرر�ا �)ب�ررغ ب�سرر�بجا  -( �21) 

 . �22م(ا ب��ض�ح �� �:� ب�ن��، ���� س���، ��979)ب�د����ا 

 ، �ب��رررر�ب�2/2�9، ��رررر�ح ب���ررر��228-2/226م(ا ب�صررر�� �رررر� ب�ن�ررر�، ���رررر� سررر���، �996ينظررر�ا �)ب�رررغ ب�سرررر�بجا  -( ��2) 

، �) ب�غ �نر�ا � ل(ا ب��صر���ا �63��64/�م(ا ب��ض�ح �� �:� ب�ن��، ���� س���، �979، �)ب�د����ا 2/98ب����غ

 .  416-����2/414 س���، 
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�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ�  ��م ��از أن ���� )���� وأ��ا���( �� ا���� �� ������ ����� �����:

ٚأ�ٛاتٗ�( �ٔ اي�ٌُ � َ��ٛ�� َ� ت��َٗ� �ًٝٗ� َ�ً���، ٚأٜ�ِٖ ابٔ إ�  أْ٘ � �ٛ� إٔ ت٢�ً )�ٔ 

 .(122)ايط�از

�ٖ� ضٝ�ٜٛ٘ ٚ�ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أْ٘ �� ت��ِٜ اي��ٌَ �٢ً  :و��ب ����� ا���� ��� ا�����

ِ� اي���ٌ؛ ��ِْٗ  ٚ����� َ� ��ٖ�ٙ ت��ٜ اي���ٌ، �� �ٛ� �ٓ�ِٖ: ايصٜ�إ ��ّ، ٚايصٜ�ٕٚ ��ّ، ٚإٕ 

ًٕٛ ايكُ� � اي��ٌ َ���ا�، ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از ٚأبٛ �ًٞ ٚاي���ضٞ ٚابٔ د� ٚ��� اي��ٖ� ��

 .(123)اي�ن�� ا�ْ���ٟ ٚا��د�ْٞ ٚابٔ ايطٝ� اي��ًٝٛضٞ ٚايص�ػ�ٟ ٚابٔ ا�ػ�� ٚأبٛ

اي�ن��  �ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� إٔ )��( س�� د�، ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از ٚأبٛ :رب ��ف ��

 .(124)ٜ�ٝؼ بٔا�ْ���ٟ ٚا

�ٖ� ضٝ�ٜٛ٘ ٚ�ٗٛ� اي�ؿ�ٜ�  :��م ��از ا���� ��� ا����� ا�����ع �� غ�� ����� أو ����

ن��١ إ� َٓ� اي��� �٢ً ايكُ� ا���ٛ� ��ٖ�ا� أٚ َط��ا� َٔ �� تٛنٝ� أٚ ��ؾٌ، مٛ: �ُ�� 

 .(125)ٚ�ٜ��، ٚأٜ�ِٖ ابٔ د�

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� ٚايهط�٥ٞ إ� إٔ أ��ٌ � اي��ذ�، مٛ: َ� أسطٔ �ٜ�ا�  أ��� �� ا�����:

 .(126)��ٌ َ��، ٚأٜ�ِٖ ابٔ د� ٚايصد�دٞ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� إٔ أس�� ا�� � ٜٓٛ�  :��م ��از ����� ��وف ا��� ����� �� ���

ِ ايؿُٝ�ٟ ٚايص�ػ�ٟ ٚابٔ ٜ�ٝؼ  .(127)ب�كٗ� �ٔ ب�� َ�ً���، ٚأٜ�ٖ

                                                           
 . ��8/�م(ا ب�ص�� �� ب�ن��، ���� س���، �996ينظ�ا �)ب�غ ب�س�بجا -( �22) 

م(ا ب��ض�ح �� �979، �)ب�د����ا 73�2/228/��، م(ا ب�ص�� �� ب�ن��، ���� س���996ينظ�ا �)ب�غ ب�س�بجا  -( �23) 

، �)ب����ررر�ن�. ��ررر� ب��ررر���ا 79، ���ررر� سررر���، م(ا ب�:�ررر� �ررر� ب�����رررة�991)�رررغ �نررر� ب ، ���16:ررر� ب�ن�ررر�، ���ررر� سررر���، 

م(ا ب���صر� �ر� صرن�ة �993، � �ب�د�����)�46، �ب��:� �� إص�ح ب��:�327/�ما ( ب����ص� �� ��ح ب��ض�ح، �982

 ��� �����. 79م(ا �س�ب� ب�����ة، ���� س���، �957، � �)ب�ن����. ��� ب�����لا ��7، �ب������ 22، ���� س��� ب���ب�

م(ا ��99، �)ب�ن�رررر���. ��رررر� ب����رررر�لا 4�6/�م(ا ب�صرررر�� �رررر� ب�ن�رررر�، ���رررر� سرررر���، �996ينظرررر�ا �)ب�ررررغ ب�سرررر�بجا  -( �24) 

 . 8/27، ���� س���، ل(ا ��ح ب���ص� )ب�غ ���شا �، �2/832( ��2ب�نص�ف، ���� س���، م )

 . 394�395/�م(ا ��ح ����ة ب�غ ���ك، ���� س���، �981ينظ�ا )ب�غ ��ي�ا  -( �25) 

 . ��2م(ا ���� س��� �984، �)ب�د����ا �23، ���� س���، م(ا ب�:�� �� ب�����ة�991)�غ �ن� بينظ�ا  -( �26) 

م(ا ب���صرررر� �رررر� صررررن�ة �993، � �ب�د���رررر��)285�286سرررر��� م( ���رررر� �982ينظرررر�ا. )ب�صرررر����. ب�ررررغ إسرررر���ا  -( �27) 

 . �8/2، ���� س���، )ب�غ ���شا � ل(ا ��ح ب���ص�، �284ب���ب�، ���� س��� 
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�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أْ٘ �ٓ� ْ�� َ�ُٛي�  ���ا  :ا���� ��� ��� ا�����ف ا�����دو��ب 

ن�ٕ ��ٌَ ا��ُٛي� ٚاس�ا� ٚا��ً� اي�ٌُ ٚا��� ْط�١ اي��ٌَ إيُٝٗ� َٔ سٝح ا��٢ٓ مٛ: ��ؾِ 

 .(128)�ٜ� �ُ�ا ايه���ٕ، ��ي��� � ٖ�ٙ ٚاد�، ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از

ٚ اي����١  :زائ�ة��م ��از أن ��� واو ا����  �ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أْ�٘ � �ٛ� إٔ ت�� ايٛا

 .(129)اي�ن�� ا�ْ���ٟ ٚابٔ ٜ�ٝؼ �ا٠�٥، ٚأٜ�ِٖ ابٔ د� ٚابٔ ايػذ�ٟ ٚأبٛ

( 130)�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� ٚدٛ� ْؿ� َ� �� ب�ي� ٚت�٤ و��ب ��� �� ��� ���� و��ء:

د�ٙ، نُ� �ٌ ْؿ� أؾً٘ �� ا��ن� ايط�� �٢ً ب�يهط�٠  ْٝ�ب١ �ٔ اي��ش١  �� يٓؿ�٘ �٢ً 

 .(131)د�ٙ، ٚأٜ�ِٖ أبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚابٔ د� ٚابٔ ٜ�ٝؼ ٚاي�قٞ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ�  إٔ )إ�( � تهٕٛ ��٢ٓ )ايٛاٚ(،  ��م ��از أن ���ن )إ�( ����� ا��او:

 .(132)ٔ ا����اي�ن�� ا�ْ���ٟ ٚاي�ه�ٟ ٚاب ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از ٚابٔ د�  ٚأبٛ

َٓ� ضٝ�ٜٛ٘ ٚ�ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� ت��ِٜ  ��م ��از ����� ا������ ��� �����، إذا ��ن ��� �����ً�:

 اي�ُٝٝص �٢ً ��ًَ٘ ا��ؿ��، مٛ: تؿ�� �ٜ� �����، ٚت��� ايه�ؼ غشُ��، ٚأٜ�ِٖ ابٔ د� ٚأبٛ

 .(133)اي�ن�� ا�ْ���ٟ ٚابٔ ٜ�ٝؼ

                                                           
 . �2/4م(ا ب�ص�� �� ب�ن��، ���� س���، �996ينظ�ا �)ب�غ ب�س�بجا  -( �28) 

م(ا ب��ررر��� ب�ن���رررة، ���ررر� ����989ررر�ا ، �)ب�رررغ ب�2/462ينظررر�ا ) ب�رررغ �نررر�ا � ل(ا ب��صررر���ا ���ررر� سررر���،  -( �29) 

)ب�ررغ ��رر�شا � ل(ا �رر�ح ، �2/456( 64م(ا ب�نصرر�ف، ���رر� سرر���، م )��99، �)ب�ن�رر���. ��رر� ب����رر�لا 2/�22سرر���، 

 . 8/94، ���� س���، ب���ص�

��نر�بل، �ب��رذ�� ��صرط��ل، ذ�� ب���� �ت�� ���� ��سغ �غ ب����ي� ���� ب��ؤن� ب�سر��م؛ �ن�ر� � �ر�� �ريغ ب��ؤنر�  -( �31) 

�ب�س��م ��� ذ�� �ب���ي� نظم �ب���، ����بل �����ل، ��س�بل. �� ���ة إ�� ب���ي�ا ��د���يغ �ي�ر�ج ن�ر�ا قضر�أ ����ر�ل؛ �غ� 

ب���صرر�� �رر� �� �:رر� ���ي�رر� �رر���� �ب��رر�� �ب��ررذ���بغ �رر�� �ررذ�ك. ��رر� ��رر� �ررذب ب���رر� ��رر�� ����ضرر�ة �ب��سرر�أ �:رر� ب�صرر�. 

 . 67/���� س��� �، م(ا ��� ب���ب���975ب�سي�ط�ا ظ� )ين

، 5/8، ���ر� سر���، )ب�غ ���شا � ل(ا ��ح ب���ص�، �3/317ينظ�ا ) ب�غ �ن�ا � ل(ا ب��ص���ا ���� س���،  -( ��3) 

 . ���3/392ح ب�����ة

، م(ا ب�:�ر� �ر� ب�����رة�991)�رغ �نر� ب ، ��29/�م(ا ب�صر�� �ر� ب�ن�ر�، ���ر� سر���، �996ينظ�ا �)ب�رغ ب�سر�بجا  -( �32) 

، �ب����رر�غ �رر� إ�رر�ب� ب��رر��غ 2�6/�( 25م(ا ب�نصرر�ف، ���رر� سرر���، م )��99، �)ب�ن�رر���. ��رر� ب����رر�لا ���55رر� سرر���، 

 . 2�8، ������ ب�:���28/�

���رر� م(ا ب�نصرر�ف، ��99، �)ب�ن�رر���. ��رر� ب����رر�لا 2/386ينظرر�ا ) ب�ررغ �نرر�ا � ل(ا ب��صرر���ا ���رر� سرر���،  -( �33) 

 . 3/73�74، ���� س���، )ب�غ ���شا � ل(ا ��ح ب���ص�، �2/832( �21س���، م )
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�ٖ� ا�ًٌٝ ٚضٝ�ٜٛ٘ ٚ  :ا���� ��� ��� أو ا�����م ��م ��از أن ���ن ا���� ����أ إ� إذا

 �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� إٔ ايٛؾ� � ٜهٕٛ َ���أ إ� إ�ا ا��ُ� �٢ً ْ�ٞ أٚ اض��ٗ�ّ، مٛ: أ��٥ِ

ايصٜ�إ، َٚ� ��٥ِ ايصٜ�إ، �� �ٛ� �ٓ�ِٖ: ��٥ِ ايصٜ�إ، َٔ �� اض��ٗ�ّ أٚ ْ�ٞ، ٚأٜ�ِٖ أبٛ 

 .(134)ْٞ ٚايص�ػ�ٟ ٚابٔ ٜ�ٝؼ�ًٞ اي���ضٞ ٚ��� اي��ٖ� ا��د�

�ٖ� ضٝ�ٜٛ٘ٚ  �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� دٛا� ٚؾ� اي�ًِ ب���ِٗ، مٛ:  ��از و�� ا���� �������:

 .(135)أ��٤ ا�غ��٠، ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از ٚأبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚايص�ػ�ٟ ٚابٔ ٜ�ٝؼ ٚاي�قٞ

� أ��٤ ا�غ��٠  ٚ� ٜهٕٛ �ٖ� ضٝ�ٜٛ٘ ٚ �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� دٛا� ٚؾ ��از ��� أ���ء ا�ش�رة:

 .(136)إ� ��  �ٝ٘ ا�ي� ٚاي�ّ  أٚ ا�ٛؾٍٛ ��� �٢ً َ� �ٝ٘ ا�ي� ٚاي�ّ، ٚأٜ�ِٖ ايص�ػ�ٟ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أْ٘ � �ٛ� س�� ا�ٛؾٍٛ ا��ٞ،  ��م ��از ��ف ا�����ل ا����:

اي�ن��  ُٝ�ٟ ٚايص�ػ�ٟ ٚأبٛإ� يك�٠�ٚ ايػ��، ٚأٜ�ِٖ أبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚابٔ ايػذ�ٟ ٚايؿ

 .(137)ا�ْ���ٟ ٚاي�ه�ٟ ٚابٔ ٜ�ٝؼ

ٜ�ٓ�� ب���٤ ا�غ��٠، مٛ: د�٤ �ا���� �����ء ا�ش�رة:  �ٕ �ٖ� ضٝ�ٜٛ٘ ٚ �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� دٛا� أ

 .(138)ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از ٚأبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚايص�ػ�ٟ ٚابٔ ٜ�ٝؼ ٚاي�قٞ �ٜ�� ٖ�ا،

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ�  إ� إٔ ايٓه�٠ � تٛؾ� إ�  وا������ ������ة:��� و�� ا����ة �������� 

بٓه�٠، نُ� إٔ ا����١ � تٛؾ� إ� ����١، ٚ أٜ�ِٖ ابٔ ايط�از أبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚايصد�دٞ 

 .(139)ٚايؿُٝ�ٟ ٚايص�ػ�ٟ ٚابٔ ٜ�ٝؼ

                                                           
م(ا ب���صر� �ر� �993، � �ب�د���ر��)246/�ما ( ب����ص� �� ��ح ب��ض�ح، �982ينظ�ا )ب�����ن�. ��� ب�����ا  -( �34) 

 . 6/79، ���� س���، )ب�غ ���شا � ل(ا ��ح ب���ص�، �229صن�ة ب���ب�، ���� س��� 

م(ا ب��ضرر�ح �رر� �:رر� �979، �)ب�د�رر���ا 2/32م(ا ب�صرر�� �رر� ب�ن�رر�، ���رر� سرر���، �996ينظرر�ا �)ب�ررغ ب�سرر�بجا  -( �35) 

، 3/57، ��ر�ح ب���صرر���6م(ا ب���صرر� �ر� صرن�ة ب��رر�ب�، ���ر� سرر��� �993، � �ب�د���ر��)289ب�ن�ر�، ���ر� سرر���، 

 . ���3/43ح ب�����ة

 . ��6ب���ص� �� صن�ة ب���ب�، ���� س��� م(ا �993ينظ�ا �ب�د�����) -( �36) 

، �)ب�صرر����. 3/�11م(ا ب��رر��� ب�ن���ررة، ���رر� سرر���، �989، �)ب�ررغ ب����رر�ا 466�467ينظرر�ا ب���رر�ل ب���رر�:ة -( �37) 

، �73م(ا ب���صررررر� �ررررر� صرررررن�ة ب��ررررر�ب�، ���ررررر� سررررر��� �993، � �ب�د���ررررر��)344م( ���ررررر� سررررر��� �982ب�رررررغ إسررررر���ا 

، �)ب�ن�ر���. ��ر� ب����رر�لا 239ب���ر�ف �رغ ��رر��� �ر�ب�� ب��ند�ر� ��يرر�غ ب�ق���ر� �ر� ��ر�� ب��ت��رر�م(ا �2113ب�د���ر�� )

 . 3/�51، ���ح ب���ص� 463/�، �ب�����غ �� إ��ب� ب����غ 326م(ا �س�ب� ب�����ة، ���� س��� �957

م(ا ب��ضرر�ح �رر� �:رر� ���979ا ، �)ب�د�رر�3/32م(ا ب�صرر�� �رر� ب�ن�رر�، ���رر� سرر���، �996ينظرر�ا �)ب�ررغ ب�سرر�بجا  -( �38) 

، 3/�8م(ا ب����ف �غ ����� ��ب�� ب��ند�ر� ��ير�غ ب�ق���ر� �ر� ��ر�� ب��ت��ر�2113، �ب�د����� )89ب�ن��، ���� س���، 

 . ���3/43ح ب�����ة ���3/57ح ب���ص�
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�ٜ� إ� أْ٘ �ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ ��م ��از أن ������ )�� أ����( �� ا����� �� ا����ض وا���اد:

� �ٛ� إٔ ٜط��ٌُ )َ� أ��ً٘( � اي��ذ� َٔ اي�ٝ�� ٚايطٛا� ن��ٖ� َٔ ض��٥ ا�يٛإ، ٚٚؾ�ٛا 

ايػٛاٖ�  ا���ي�١ ي�أِٜٗ ب�يػ�ٚ�، أٚ اي��ٌٜٚ ب�ْ��ٗ� )أ��ٌ( اي� َ�ْجٗ� ���٤ أٚ أْ��ٗ� يك�٠�ٚ ايػ��، 

ابٔ  ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از ٚأبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚايصد�دٞ، ٚأبٛ اي�ن�� ا�ْ���ٟ، َٚهٞ اي�ٝطٞ،ٚ 

 .(140)ٜ�ٝؼ، ٚاي�قٞ

�ٖ� ضٝ�ٜٛ٘ ٚ�ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ�  ��ف ا���� و���ً� إذا ��ن ا�����أ �����ً� ���� ا�� ��او:

ٚدٛ� س�� ا�� إ�ا ن�ٕ "ا����أ َ��ٛ��� �ًٝ٘ اضِ بٛاٚ، ٖٚٞ ْ� � ا��١ٝ مٛ: نٌ �دٌ 

أبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚ��� اي��ٖ� ا��د�ْٞ ٚايص�ػ�ٟ  ٚقٝ��٘" ٚاي���ٜ� َ��ْٚ�ٕ، ٚأٜ�ِٖ

 .(141)ٚاي�ه�ٟ ٚابٔ ٜ�ٝؼ ٚاي�قٞ

ٕ� ا�١ًُ ا�ؿ��٠ ���  و��ع ا����� ا����� ا����رة ����خ ���ا: �ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أ

ِ�، �ٜ�� َ� ٖٛ ��٥ُ��، ٖٞ ا�١ًُ ا��١ٝ اي� ت�� ��ا� ٥�� �٘ يًُ���أ،  ��ٌَ � ا����أ مٛ: �ٜ�� إْ�

 .(142)ٚأٜ�ِٖ ايٓش�ع ٚاي�َ�ْٞ ٚ��� اي��ٖ� ا��د�ْٞ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أْ٘ إ�ا أ��� ب��� ايصَ�ٕ �ٔ  ا����ر ���ف ا����ن ا����ة �� ا����در:

٘� �ٛ� �ٝ٘ اي��� ٖٚٛ اي��ي� مٛ �ٛي٘  �ْ�� ،�ّ ا�ؿ��، ٚن�ٕ ٖ�ا اي��� ْه�٠، مٛ: َٝ���ٟ ٜٛ

ڀ  ٺ چ  ت���: ، (144)چۀ  ۀ  ہ  ہچ ، ٚمٛ �ٛي٘ ت���: (143)چٺ ڀ  

                                                                                                                                                    
ب��ضرر�ح �رر� �:رر�  م(ا�979، �)ب�د�رر���ا 2/23م(ا ب�صرر�� �رر� ب�ن�رر�، ���رر� سرر���، �996ينظرر�ا �)ب�ررغ ب�سرر�بجا  -( �39) 

م( ���ر� سر��� �982، �)ب�صر����. ب�رغ إسر���ا 336م(ا ���� س��� �984، �)ب�د����ا 2�5�2�6ب�ن��، ���� س���، 

 . 3/54، ���ح ب���ص���6م(ا ب���ص� �� صن�ة ب���ب�، ���� س��� �993، � �ب�د�����)�69/�

م(ا ب��سرر��� �986، �)ب����سر�. ��رر� �:رر�ا �12/�سرر���،  م(ا ب�صرر�� �ر� ب�ن�رر�، ���رر��996ينظر�ا �)ب�ررغ ب�سرر�بجا  -( �41) 

م(ا �س�ب� ب�����ة، �957، �)ب�ن����. ��� ب�����لا ��4م(ا ���� س��� �984، �)ب�د����ا �35ب��ض���ل، ���� س���، 

 . 3/449، ���ح ب�����ة6/9��92، ���ح ب���ص�433�434/�، ����� إ��ب� ب����غ������2 س��� 

م(ا ب���صر� �ر� �993، � �ب�د���ر��)249/�ما ( ب����ص� �� ��ح ب��ض�ح، �982ب�����ن�. ��� ب�����ا ينظ�ا ) -( ��4) 

، ��ررر�ح �46/�، ���ررر� سررر���، ب�:�ررر�� �ررر� �:ررر� ب��نررر�� �ب��ررر�ب�م(ا �995، �)ب����ررر��ا 26صرررن�ة ب��ررر�ب�، ���ررر� سررر��� 

 . 27/�، ���ح ب�����ة98/�ب���ص�

 . 322، ����� ب����د416، �ب��ن� ب��بن�3/91ينظ�ا إ��ب� ب����غ -( �42) 

 . �5ب����فا  -( �43) 

 .  �2س�تا  -( �44) 
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، ٚن�يو ا�� بـ )�(، أٚ ايٓؿ� �٢ً َ��ك٢ (145)چٱ  ٻ   ٻچ  ٚمٛ �ٛي٘ ت���:

 .(146)اي���١ٝ � ��ٓ�، ضٛا�٤ ن�ٕ اي��� َط������ أّ �� َط����، ٚأٜ�ِٖ ايٓش�ع ٚاي�قٞ

�ٖ�  � ���� أن ���ن ���ًا:و��ب ����� ا���� ا����وف إذا ��ن ا�����أ ���رًا و���ه ��ل 

�ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� ت��ٜ� �� يًُ���أ اي�ٟ ٜهٕٛ َؿ��ا� ��َ�� � َ�ط� ؾ�س� س�ٍ ب��ٙ � 

ق�بٞ �ٜ�ا� ��٥ُ��، ت��ٜ�ٙ: إ� ن�ٕ ��٥ُ��، إٕ أ��� ا��قٞ،  -مٛ -ٜؿً� إٔ ٜهٕٛ ��ا� �ٓ٘ 

ضٞ ٚ��� اي��ٖ� ا��د�ْٞ ٚاي�ه�ٟ ٚإ�ا ن�ٕ ��٥ُ��، إٕ أ��� ا�ط���ٌ، ٚأٜ�ِٖ أبٛ �ًٞ اي���

 .(147)ٚا�ٛا��َٞ ٚابٔ ٜ�ٝؼ

  

                                                           
 . �97ب����أا  -( �45) 

 . 243/�، ���ح ب�����ة294/�ينظ�ا إ��ب� ب����غ -( �46) 

ب�:��� �� �:� م(ا �������995ا ، �)ب241/�ما ( ب����ص� �� ��ح ب��ض�ح، �982ينظ�ا )ب�����ن�. ��� ب�����ا  -( �47) 

 . 96�97�273/�، ���ح ب���ص��45/�، ���� س���، ب��ن�� �ب���ب�
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ٕ��( ٚأ�ٛاتٗ� �  ��ا���:أ��از ��ف ��� إّن و �ٖ� ضٝ�ٜٛ٘ ٚ �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� دٛا� س�� �� )إ

 .(148)ايٓه�٠ ٚا����١، ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از ٚأبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚابٔ د� ٚايص�ػ�ٟ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ�  دٛا�  (:ا��ا�� ��ر ���ً� ���ًا �ـ )إنّ ��از د��ل ا��م ��� ا������ 

ٕ�( إ�ا ن�ٕ ��١ً ���١ًٝ َؿ��٠ ��� اي�ٓ�ٝظ )ضٛ�(، مٛ: إٕ �ٜ�ا� يطٛ�  ��ٍٛ اي�ّ �٢ً �� )إ

 .(149)ٜ�ّٛ، ٚأٜ�ِٖ ايص�ػ�ٟ ٚابٔ ٜ�ٝؼ

٤ ن�ٕ ايٓ��ؿ١ �ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� َٓ� بٓ� ��م ��از ���ء )��ن( ا������ ������ل:

ِ�، ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از ٚأبٛ �ًٞ  يًُ��ٍٛ، �� �ٛ� �ٓ�ِٖ �: ن�ٕ �ٜ�� ��٥ُ��، إٔ ٜ��ٍ: ن��� ��٥

 .(150)اي���ضٞ

�ٖ� ضٝ�ٜٛ٘ ٚ�ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� إٔ ا���ٛ� ب�� ن�ٕ َ��ٛ� بٗ�، غ�ٗ�  ا����� �� ا�� ��ن:

ايط�از ٚايط�ا� ٚأبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚ��� ن�ٕ ب�ي��ٌ ايؿشٝ�، مٛ: ق�� ��ٌ �ًُ٘، ٚأٜ�ِٖ ابٔ 

 .(151)اي��ٖ� ا��د�ْٞ ٚابٔ ا�ػ�� ٚابٔ ٜ�ٝؼ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� � إ�ُ�ٍ اي��ً� � ب�� اي�ٓ���، مٛ: أن�َ�  :ا����� �� ��ب ا����زع

ٚأن�َ� �ٜ�ا�، ٚأن�َ� ٚأن�َ� �ٜ�، إ� إٔ  إ�ُ�ٍ اي��ٌ ايج�ْٞ أٚ� ي��ب٘، ٚأٜ�ِٖ ابٔ د� 

 .(152)ٚايصد�دٞ

�ٖ� ضٝ�ٜٛ٘ ٚ �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� إٔ س�غ� �  ��ش� �� ا������ء ��ف دائ�� ������ إ�:

اي�ن�� ا�ْ���ٟ ٚابٔ  ا�ض�ج٤�ٓ س�� �ا٥ُ�� �ٓصي١ )إ�(، يهٓٗ� �� ا�ط�ج٢ٓ، ٚأٜ�ِٖ اي�َ�ْٞ ٚأبٛ

 .(153)ٜ�ٝؼ

                                                           
، �) ب�ررغ �نرر�ا � ل(ا ب��صرر���ا 247�248/�م(ا ب�صرر�� �رر� ب�ن�رر�، ���رر� سرر���، �996ينظرر�ا �)ب�ررغ ب�سرر�بجا  -( �48) 

 . 273/�، �ب���ص� �� صن�ة ب���ب�����2/374 س���، 

م(ا ب���ر�ف �رغ ��ر��� �ر�ب�� ب��ند�ر� ��ير�غ ب�ق���ر� 2113، �ب�د���ر�� )328ب���ص� �� صن�ة ب��ر�ب�ينظ�ا   -( �49) 

 . 9/26، ���� س���، )ب�غ ���شا � ل(ا ��ح ب���ص�، ���3/24�4/578 ���� ب��ت���

 .  3/�325م(ا ���� س���، �998ينظ�ا ينظ�ا )ب�ن��س�. ��� ���غا  -( �51) 

، �)ب�د�ررررر���ا 2/353، ��ررررر�ح ب���ررررر��82/�م(ا ب�صررررر�� �ررررر� ب�ن�ررررر�، ���ررررر� سررررر���، ��996بجا ينظررررر�ا �)ب�رررررغ ب�سررررر -( ��5) 

)ب�رررغ ��ررر�شا � ل(ا �ررر�ح ، ��24، �ب�����ررر�279، �ب���ب�ررر� ب���رررة�34م(ا ب��ضررر�ح �ررر� �:ررر� ب�ن�ررر�، ���ررر� سررر���، �979

 . 5/91، ���� س���، ب���ص�

 . �23م(ا ���� س��� �984، �)ب�د����ا 2/�71ينظ�ا ) ب�غ �ن�ا � ل(ا ب��ص���ا ���� س���،  -( �52) 

، 287-2/278( 38م(ا ب�نصررر�ف، ���ررر� سررر���، م )��99، �)ب�ن�ررر���. ��ررر� ب����ررر�لا �81ينظررر�ا ��ررر�غ ب��ررر��ف  -( �53)�

 �.�8/48)ب�غ ���شا � ل(ا ��ح ب���ص�، ���� س���، 
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� �ٛ� ْ�ا٤ َ� �ٝ٘ )أٍ( �� ٜ��ٍ: ٜ� �ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أْ��٘  ��م ��از ��اء �� ��� أل:

 .(154)اي�دٌ، ٚأٜ�ِٖ ابٔ د�

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� إٔ )نٞ( �ٛ� إٔ تهٕٛ  :��از أن ���ن )��( ��ف ��� و��ف  ��

اي�ن��  س�� د�، نُ� �ٛ� إٔ تهٕٛ س�� ْؿ�، ٚأٜ�ِٖ أبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚايص�ػ�ٟ ٚأبٛ

 .(155)ا�ْ���ٟ ٚابٔ ٜ�ٝؼ ٚاي�قٞ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� إٔ اي�ّ ا�ٚ� � ي�ٌ �ا٠�٥، ٚيٝط� أؾ١ًٝ، ٚأٜ�ِٖ أبٛ  �م ��� زائ�ة:

 .(156)اي�ن�� ا�ْ���ٟ �ًٞ اي���ضٞ ٚابٔ د� ٚايصد�دٞ ٚأبٛ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� إٔ ا�ِٝ ا�ػ��٠ � )ايًِٗ( �ٛ� َٔ )ٜ�( اي�  (:ا���� ا����دة �� )ا����

ايط�ا� ٚأبٛ يً�ٓ�ٝ٘ � ايٓ �ا٤، ٚا��٤ ١ٝٓ�َ �٢ً ايكِ؛ �ْ٘ ْ�ا٤، ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از ٚايصد�دٞٚ 

 .(157)اي�ن�� ا�ْ���ٟ ٚابٔ ا���� ٚابٔ ٜ�ٝؼ �ًٞ اي���ضٞ ٚابٔ د� ٚابٔ ايػذ�ٟ ٚأبٛ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� إٔ )ن� ٚنً��( �ُٝٗ� إ��ا�ا ي��ٝ� ٚتج١ٝٓ  ����� ����� �� و����:

 .(158)ٚا�ي� �ُٝٗ� ن��ي� �: �ؿ� ٚ�س�، ٚأٜ�ِٖ ابٔ د�١ٜٛٓ�َ 

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� إٔ ا���ا� أؾٌ � ا���٤  ا���اب أ�� �� ا����ء ��ع �� ا����ل:

 .(159)��� � ا����ٍ، ٚأٜ�ِٖ ايصد�دٞ

                                                           
 .  335/�( 46م(ا ب�نص�ف، ���� س���، م )��99ينظ�ا )ب�ن����. ��� ب�����لا  -( �54) 

رررررر�ا �)ب�د�رررررررررررر���ا  -( �55)  رررررر���، �979ينظرررررر ررررررر�، ���رررررررررررر� سرررررر ررررر�ب���ل3�9م(ا ب��ضرررررررررررر�ح �رررررررررررر� �:رررررررررررر� ب�ن�ررررر ، � �95، � ب���ررررررر

 ، 294�346م(ا ب���ص� �� صن�ة ب���ب�، ���� س��� ��993ب�د�����)

، ���ر� سرر���، )ب�رغ ��رر�شا � ل(ا �ر�ح ب���صرر�، �2/573( 78م(ا ب�نصر�ف، ���رر� سر���، م )���99)ب�ن�ر���. ��ر� ب����رر�لا 

 . 2/239، ���ح ب�����ة7/�7

، �)ب�ن�رر���. ��رر� ب����رر�لا �46، �ب���رر�ل 416/�، ���رر� سرر���، سرر� صررن��ة ب��رر�ب�م(ا �985ينظرر�ا )ب�ررغ �نرر�ا  -( �56) 

 . 224/�( 26م(ا ب�نص�ف، ���� س���، م )��99

، �64م(ا ���ر� سر����984، �)ب�د�ر���ا 338/�م(ا ب�صر�� �ر� ب�ن�ر�، ���ر� سر���، �996ينظ�ا �)ب�رغ ب�سر�بجا  -( �57) 

، �) ب�ررغ �نرر�ا � ل(ا 83، ���رر� سرر���، م(ا ب�:�رر� �رر� ب�����ررة�991)�ررغ �نرر� ب ، ��59، �ب���رر�ب���ل��2/86رر�ح ب�سرري�ب��

، �)ب�ن�رررر���. ��رررر� 2/341ب��رررر��� ب�ن���ررررة، ���رررر� سرررر���، م(ا �989، �)ب�ررررغ ب����رررر�ا 265/�ب��صرررر���ا ���رررر� سرررر���، 

( 47م(ا ب�نصرر�ف، ���رر� سرر���، م )��99، �)ب�ن�رر���. ��رر� ب����رر�لا ��2م(ا �سرر�ب� ب�����ررة، ���رر� سرر��� �957ب����رر�لا 

 . 2/�6، ���� س���، )ب�غ ���شا � ل(ا ��ح ب���ص�، �329، ������ ب�:��279/�

  .46، ���� س���، م(ا ب�:�� �� ب�����ة�991)�غ �ن� بينظ�ا  -( �58) 

 .�26م(:���جع�ش��ق�1984ي�ظ�:�)الزج���:��-(�159)�
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ٕ� ا�ؿ�� ٖٛ أؾٌ ا�غ����؛ �ٕ ا� :ا����ر أ�� ا�ش���ق ضِ ��ٌ �ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أ

 .(160)ايؿ�١، نُ� أْ�٘ ��ٌ اي��ٌ، ٚأٜ�ِٖ ايصد�دٞ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� أْ٘ � �ٛ� تٛنٝ� ايٓه�٠ بػ٤ٞ َٔ  ����� ا����ة �����ظ ا�����:

ٕ� تٛنٝ� ايٓه�٠ ب�� ي��ٗ� �� د�٥ص َ�ً���، ٚأٜ�ِٖ ايصد�دٞ  .(161)أي��� اي�ٛنٝ�، إ� ٜ�ٕٚ أ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ�  إ� َٓ� اي��� بـ )يهٔ( �  ��ب:��م ��از ا���� �ـ )���( �� ا��

 .(162)ا����، ٚأٜ�ِٖ ايصد�دٞ

�ٖ� ضٝ�ٜٛ٘ ٚ �ٗٛ�  ��م ��از إد��ل ��ن ا������ ا������ ��� ��� ا����� و����� ا����ة:

اي�ؿ�ٜ� إ� ��ّ دٛا� إ���ٍ ْٕٛ اي�ٛنٝ� ا��١�ٝ �٢ً ��ٌ ا�ثٓ� ١���ٚ ايٓط٠ٛ، ٚأٜ�ِٖ 

 .(163)ايصد�دٞ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� إٔ َ� ن�ٕ ث�ْٝ٘ ٤�ٜ، مٛ: بٝ� ٚغٝ� َٚٝ�  ��ء ا����� إذا ��ن ����ً�:

ٚضٝ� َٚ� ن�ٕ أي�٘ ١�ً�َٓ �ٔ ٤�ٜ: ن��� يًطٔ، �� ت�ً� ٖ�ٙ اي٤�ٝ �ٓ� اي�ؿ��، بٌ �� إ��ا� 

�ٚ ،��ٝ �ٝ �ْٚ ،��ٝ �ٝ �َ ٚ ،��ٝ ٝ��، غ�ٝ� �ٝ ٛ� قِ َ� ��ٌ اي٤�ٝ ٚنط�ٙ، �ٝ��ٍ: اي٤�ٝ � ا��ي� �ٝ��ٍ: ب�

 .(164)غ�ٝٝ� ٖٚه�ا، َٚ� �� َٔ �ً� اي٤�ٝ ٚاٚا�، مٛ: بٜٛك١ � بٝك١ �ٗٛ غ��، ٚأٜ�ِٖ ايصد�دٞ

�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� إٔ اي��ٌ ٚس�ٙ  أٚ َ� قُٔ َ�ٓ�ٙ �ٌُ � اي���ٌ  ا����� �� ا�����ل ��:

 .(165)ٚا���ٍٛ �ٝ���، ٚأٜ�ِٖ ايصد�دٞ

�ٖ� ضٝ�ٜٛ٘ ٚ�ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� إٔ ا����أ َ��ٛ� ب��ب��ا٤ ٚإٔ  ا���� �� ا�����أ أو ا����:���� 

 .(166)ا�� َ��ٛ� ب�����أ، ٚأٜ�ِٖ ايصد�دٞ

 

                                                           
 . 44ينظ�ا ب��ص�� ب�س���  -( �61) 

 . 33ينظ�ا ب��ص�� ب�س���  -( ��6) 

 . 32ينظ�ا ب��ص�� ب�س���  -( �62) 

 . 336ينظ�ا ب��ص�� ب�س���  -( �63) 

 . 248ينظ�ا ب��ص�� ب�س���  -( �64) 

 . 24ينظ�ا ب��ص�� ب�س���  -( �65) 

 . 48ينظ�ا ب��ص�� ب�س���  -( �66) 
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�ٖ� �ٗٛ� اي�ؿ�ٜ� إ� إٔ ��ٌ ا�َ� يًُٛاد٘، مٛ: �ِ ٚا��ز   ��� ا��� ���� ��� ا����ن:

 .(167)اي�ن�� ا�ْ���ٟ ٚابٔ د� ٚأبَٛ�� �٢ً ايطهٕٛ، ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از 
 

 ا����ئل ا��� وافقىا ف�ه� ج�هىر ا�كىف��نا��ط�ب ا�خ���: 

: �ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� دٛا� ا�ت��� �٢ً �ٌ ��از ا����ع ��� ��� ا����ور ������ر

 ���ا��ٚ� ب��ؿ�� ����� أٚ َ��ٛ��، َٚٓ٘ �ٛي٘:

 .��� ا���ّ�� �ّ�ُ� ا�����ُم      ��� َ��ّ�� �� ا��واح و�����    ���

���ــ� ا��ًــّٛ �ًــ٢ ا�ت�ــ�� �ــٌ ا���ــ�. . . ٚت�ــٍٛ: �ذ�ــ� َــٔ أنــٌ ا��ــص ٚايًشــِ، �ــ��� �ًــ٢   

ايً��، ٚايٓؿ� �٢ً ا�ٌ، ٚأٜ�ِٖ أبٛ �ًٞ اي���ضـٞ ٚايص�ػـ�ٟ ٚنـج� َـٔ ايٓشـ�٠ اي�ؿـ�ٜ�       

 .(168)ٚاي���ا�ٜ� ٚ��ِٖ

ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� دٛا� س�� ا�ٛؾٍٛ ا��ٞ �� )أٍ( �ٖ� � ��از ��ف ا�����ل ا����:

 .(169)َ�ً���، ضٛا٤ ���� �٢ً َجً٘، أّ � ٜ��� �٢ً َجً٘، ٚأٜ�ِٖ اي���ا�ٜٕٛ ٚنج� َٔ ايٓش�٠

�ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� ٚا���ؼ إ� أْ��٘ �ٛ� ت�ى  ؾ�� َ�  ��از ��ك  ��ف �� ����ف:

 .(170)اي���ضٜٞٓؿ�� � ق�٠�ٚ ايػ��، ٚأٜ�ِٖ أبٛ �ًٞ 

ٖـ�  �ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� دٛا� ��� ُٖص٠ إٕ  ٚ نط� ���از ��� و ��� ���ة إن ��� ���:

 .(171)ب�� اي�طِ، ٚأٜ�ِٖ اي���ا�ٜٕٛ

 

                                                           
، �) ب�ررغ �نرر�ا � ل(ا ب��صرر���ا 2/�45��74م(ا ب�صرر�� �رر� ب�ن�رر�، ���رر� سرر���، �996ينظرر�ا �)ب�ررغ ب�سرر�بجا  -( �67) 

 .  2/524( 72م(ا ب�نص�ف، ���� س���، م )��99، �)ب�ن����. ��� ب�����لا ����3/83 س���، 

م(ا ب���صر� �ر� �993، � �ب�د���ر��)�86-�84م(ا ب��ض�ح �� �:� ب�ن��، ���� س���، �979ظ�ا )ب�د����ا ين -( �68) 

م(، ب�رر��� ب��سرر� �رر� ب�ن�رر� ب����رر�، ���رر� ��999ب���رر��. �صررة �نررل د�رر� �ررغ ��رر��كا ، 225صررن�ة ب��رر�ب�، ���رر� سرر��� 

 .  �81س���، 

ب��س��� �:� �سر�ي� ب���ب�ر�، �)ب�غ ��ي�(؛ ، �5ب��ص��� ب�س�� ب�ط�ب�،  م(ا ��ح�969ينظ�ا ب�ن����. ��� ��� ��ّ�� )-( �69) 

��ر� �، م(ا ��� ب���ب���975ب�سي�ط�ا ، �)554/�م(ا ���� س���، �998، � )ب�ن��س�. ��� ���غا �78/����� س���، 

 .  88/�س��� 

 .  521-2/493( 71م(ا ب�نص�ف، ���� س���، م )��99ينظ�ا )ب�ن����. ��� ب�����لا  -( �71) 

 . �37/���� س��� �، م(ا ��� ب���ب���975ب�سي�ط�ا ، د)2�9/���ح ب��ص��� -( ��7) 
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ٌ� )ْ�ِ ٚبـ٦ظ(  ���از أن ���� ���� ��� ���ة ���دة أو �����: ��� �ٕ �ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� أ

 .(172)ايه�ّ، ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از�ٛ� إٔ ٜهٕٛ ْه�٠ ٠���َ َٚك��١ � ض�١ 

(. ���9ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� دٛا� ْ�ا٤ َ� �ٝـ٘ )أٍ( �ٝ�ـ�ٍ: ٜـ� اي�دـٌ)    ���از ��اء �� ��� أل:

 أ�َّ� ُ�َ�� أْن َ�ْ�ِ�َ��ِ�� َش�َّا       َ�َ�� ا�ُ�َ����ِن ا��َ�اِن َ�َ�ا���:ٚاس�ذٛا ب�يطُ��، مٛ: �ٍٛ ايػ���

 -ايٓ�ا٤ �٢ً َ� �ٝ٘ ا�ي� ٚاي�ّ. . . ٚاس�ذٛا ب����� ب�ـٛ�ِ:  ���ٍ: ٜ� اي��َ�ٕ، ����ٌ س�� 

ــ�  �ًــ٢ أْــ٘ �ــٛ� إٔ ْ�ــٍٛ � ايــ���٤: ٜــ� أ� ا��ــ� يٓــ�،     -ايهٛ�ٝــٕٛ ٚاي�ؿــ�ٜٕٛ -أْــ� أ��ٓ

 .(174)اي�ن�� ا�ْ���ٟ ٚا�ي� ٚاي�ّ �ٝ٘ �ا�٥إ، ٚأٜ�ِٖ اي���ا�ٜٕٛ ٚأبٛ

 

:َٛؾ١�ٛدٛا� إب�اٍ ايٓه�٠ َٔ ا����١ إ�ا ن�ْ� 

(175). 

                                                           
 . ��9��21/�م(ا ب�ص�� �� ب�ن��، ���� س���، �996ينظ�ا �)ب�غ ب�س�بجا   -( �72) 

، �)ب�ن�رر���. ��رر� ب����رر�لا 337-335/�( 46م(ا ب�نصرر�ف، ���رر� سرر���، م )��99ينظرر�ا )ب�ن�رر���. ��رر� ب����رر�لا  -( �73) 

، �)ب�ن��سررر�. ��ررر� ��ررر�غا 449، ���ررر� سررر���، ب���يررريغم(ا �986، �)ب����ررر��ا 232م(ا �سررر�ب� ب�����رررة، ���ررر� سررر��� �957

م(ا ب�رر��ف ب�نصرر�أ �987ير��. ��رر� ب�:طيرر� �ررغ ��ر� ��رر� ب��رر��� ) ، �ب�د�3/�26 ب�ن�رر��(���يرر�ا )م(ا ���ر� سرر���، �989

م(ا �985ب�سررري�ط�ا ، �)2/�72، �)ب�د�ررر��ا � ل(ا �ررر�ح ب��صررر��� �:ررر� ب���ضررر�� �47ررر� ب�ررر��ف ن�ررر�أ ب����رررة �ب��صررر�أ 

، ��2/48ررررر� سررررر��� �، م(ا ��ررررر� ب���ب�ررررر��975ب�سررررري�ط�ا ، �)2/85�3/356  ���ررررر� سررررر��� ب��ررررر��� �ب�نظررررر��� �ررررر� ب�ن�ررررر�

، �ب��صرريغ. ��رر�� �ررغ 276م(ا ���رر� سرر���، 2115، �)�سرريغ. �سرريغ ���رل)��3/2�7رر� سرر���، �م(ا ��939)ب��ر��ن�ا 

ه(، ب�����بل ب�غ ���� ب�ن���ة  �� ����ر� )ب�:�ر�� �ر� �:ر�م ب���ر��( �رغ ��� ب�����رة إ�ر� ��ر� ب�نسر�� ���431ي� �غ ����)

 ��� س���، �م(ا �939. )ب����ن�ا 267

، �)ب�د�رر��ا � ل(ا �رر�ح ب��صرر��� �:رر� ب���ضرر��، ���رر� سرر���، ��2/�47رر� سرر���، �م(ا �939ينظرر�ا )ب��رر��ن�ا  -( �74) 

 . . 336/�( 46م(ا ب�نص�ف، ���� س���، م )��99، �)ب�ن����. ��� ب�����لا 2/�73

��ر� سر��� �، �ر� ب���ب�ر�م(ا ��975ب�سري�ط�ا ، �)286/��ر� سر���، �� م(ا �989)ب���ي:�. ب�غ �صر���ا �ينظ�ا  -( �75) 

، ��ررررررر�ح �22م(ا ب���صررررررر� �ررررررر� صرررررررن�ة ب��ررررررر�ب�، ���ررررررر� سررررررر��� �993، � �ب�د���ررررررر��)3/�22، ��ررررررر�ح ب�����رررررررة2/�27

 � .3/�22ب�����ة
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�ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� دٛا� ْٝ�ب١ س�ٚ� ا��  ��از ����� ��وف ا��� ����� �� ���:

ا�ط١�ٛ ي٘، ٚأٜ�ِٖ ابٔ  ب�كٗ� �ٔ ب��، إ�ا ن�ْ� �  َ�ٓ�ٖ�، �٢ً سط� ا�سٛاٍ اي�ا�١ٝ إيٝ٘،ٚ 

 .(176)د� ٚابٔ ��١�ٝ ٚايصد�ز ٚأبٛ اي�ن�� ا�ْ���ٟ ٚاي�َ�ْٞ ا��ٟٚ

�ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� أْ٘ �ٛ� ت��ِٜ �� )َ��اٍ( �ًٝٗ�  ��از ����� ��� )��زال( �����:

ب��، ضٛا٤ أن�ٕ ايٓ�ٞ � )َ�( أّ  ٚن�يو َ� ن�ٕ � َ�ٓ�ٖ� َٔ أ�ٛاتٗ�: َ� أْ�و، َ� ��٧، َ�

 .(177)ب��ٖ� مٛ: ب��� َ��اٍ �ُ�، ٚ��ٖ�ا� � ٜصٍ �ُ�، ٚأٜ�ِٖ ابٔ نٝط�ٕ

�ٖـ� �ٗـٛ� ايهـٛ�ٝ�  إ� إٔ اضـِ ا�ؿـ��      ���از إ���ل ا�� ا����ر ا������ ���� )�ـ�ث(:

ٜ�ُـٌ؛ �ْ�ـ٘ ا�ٕ �اٍ �ًـ٢    )�� اي�ًِ ٚا�ُٝٞ(، ٖٚٛ َ� د�ٚ� ��ً٘ ايج�ث١ ٖٚٛ بصْـ١ )سـ�خ( ايج�ثـٞ    

 ا��خ، ٚ�ًٝ٘ �ٍٛ اي���َٞ:

 و��� ���ئ� ا���ئ� ا�ّ�����         أ���ًا ��� رد ا���ت ��� 

 .(178)����٥و اضِ ا�ؿ�� َك�� إ� ���ً٘ ٚا��١٥ َ��ٛي٘ ايج�ْٞ، ٚأٜ�ِٖ اي���ا�ٜٕٛ"

�ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� دٛا� ب٤�ٓ )ن�ٕ( ايٓ��ؿ١ يًُ��ٍٛ،  :��از ���ء )��ن( ا������ ������ل

ِ�، ٚاي��ا٤ ٜ�ٍٛ: ن� أ�ٛى، �: ن�ٕ �ٜ��  �ٝذٛ� �ٓ�ِٖ �: ن�ٕ �ٜ�� ��٥ُ��، إٔ ٜ��ٍ: ن��� ��٥

 .(179) أ��ى، ٚأٜ�ِٖ ايط�ا� ٜٚ�ٖ� إيٝ٘ )ضٝ�ٜٛ٘(

ٛا� ت��ِٜ �� )يٝظ( �ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� ��ّ د ��م ��از ����� ��� )���( �����:

ٔ ايط�از ٚأبٛ �ًٞ اي���ضٞ )� �ٛي٘ ايج�ْٞ( ٚ  �ًٝٗ�، ٚأٜ�ِٖ ايط�ا� )� �ٛي٘ ايج�ْٞ( ٚايصد�ز ٚاب

 .(180)اي�ن�� ا�ْ���ٟ ٚ��� اي��ٖ� ا��د�ْٞ أبٛ

  

                                                           
م(، �954، � ب�رررغ قني�رررة )�����516ررر���، ���� ب����ررر�2/316ينظررر�ا ) ب�رررغ �نررر�ا � ل(ا ب��صررر���ا ���ررر� سررر���،  -( �76) 

م(ا ��99، �)ب�ن�ر���. ��ر� ب����ر�لا 4/73م(ا ���ر� سر���، ��988)ب�د�ر�ج. ��ر� إسر���ا ، �567�568ت��� ���� ب��ر��غ 

 . 95�96، ����ن� ب����ف�2/48( 67ب�نص�ف، ���� س���، م )

، �)ب�د�رر��ا � ل(ا �رر�ح ب��صرر��� �:رر� ب���ضرر��، ���رر� سرر���، �35/�م(ا ���رر� سرر���، �991ا ب�ررغ ���رركينظرر�ا ) -( �77) 

�/�89  . 

 . 235/���� س��� �، م(ا ��� ب���ب���975ب�سي�ط�ا ينظ�ا ) -( �78) 

 . 2/366، ���ح ب�سي�ب��85/�م(ا ���� س��� �982ينظ�ا )سي����ا  -( �79) 

م(ا ���رررر� سرررر���، �998، �)ب�ن��سرررر�. ��رررر� ��رررر�غا ��2/88رررر� سرررر��� �، م(ا ��رررر� ب���ب�رررر��975ب�سرررري�ط�ا ينظرررر�ا ) -( �81) 

 . 89�91/�� �� ب�ن��، ���� س���، م(ا ب�ص� �996، �)ب�غ ب�س�بجا 2/87
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ٕ�(  ��از إ���ل )إْن( ا������ ��� ���: �ٖ� ايهط�٥ٞ ٚ �ٗٛ� ايهٛ�ٝ�  إ� دٛا� إ�ُ�ٍ )إ

�ٌُ يٝظ �ٝ�ض�� �٢ً إ�ُ�ٍ )َ�( ا�ذ��١ٜ، ٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط�از  ٚأبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚ ابٔ  اي١ٝ��ٓ

 .(181)د�

�ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� إٔ )بً٘( َٔ أ�ٚا� ا�ض�ج٤�ٓ، ٚ�ٛ� ايٓؿ�  ��� �� أدوات ا������ء:

 .(182)بٗ�، مٛ: أن�َ�� اي��ٝ� بً٘ ا�س�ا�، ٚأٜ�ِٖ اي���ا�ٜٕٛ

�ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� دٛا� اي��ن� �  :ذا ��ن ����� ��َ� ���ٍ� �����ً ��از ����� ا���� إ

اي��ٌ، مٛ: ��ّ ا�ٓ�ا�، أٟ: دٛا� ت�ن� اي��ٌ َ� اي���ٌ إ�ا ن�ٕ �� َ�ْح، ٚأٜ�ِٖ أبٛ �ًٞ 

 .(183)اي���ضٞ

�ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� أْ٘ �ٛ� تٓه� ��� اي�ٝ�ٕ  ��از ����ن ��� ا����ن ��� ا����ة:

 .(184)تٓه� َ��ٛ�٘، ٚأٜ�ِٖ أبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚابٔ د� ٚايص�ػ�ٟٚ

ٕ�( � �ٌ ��� ���ٌ ب��ٌ  ا����ر ا���ول �� أّن و��������: ٕ� )أ �ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ�  أ

َ�و�، ٚأٜ�ِٖ ايصد�ز  ِ� ي�ُ��، ت��ٜ�ٙ: يٛ ث����� �ٝ� ��ٚ� ت��ٜ�ٙ ث�� أٚ ٜج��، مٛ: يٛ أْ��و� ��٥

ٚابٔ ٜ�ٝؼٚايٓش�ع ٚ��� ا  .(185)ي��ٖ� ا��د�ْٞ ٚايص�ػ�ٟ 

�ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� إٔ اي�ّ ا�ٚ� � )ي�ٌ(  أؾ١ًٝ، ٚيٝط� �ا٠�٥، ٚأٜ�ِٖ  :�م ��� أ����

 .(186)ابٔ ايط�از

�ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ�  إ� دٛا� ��� )أي� ايٓ�ب١( ؾ�١  ��از ���ق )أ�� ا�����( ��� ا����وب:

ِ ابٔ نٝط�ٕ  .(187)ا�ٓ�ٚ�، ٚأٜ�ٖ

                                                           
م(ا ���ررر� �991ا ب�رررغ ���رررك، �)2/�95. 95/�م(ا ب�صررر�� �ررر� ب�ن�ررر�، ���ررر� سررر���، �996ينظررر�ا �)ب�رررغ ب�سررر�بجا  -( ��8) 

 . 3/217، ���� س���، ب����س�م(ا �969، �)ب�غ �ن�ا 375/�س���، 

 235/���� س��� �، م(ا ��� ب���ب���975ب�سي�ط�ا ينظ�ا ) -( �82) 

��ر� سر���، �م(ا �939، �)ب��ر��ن�ا 6/�98م(ا ب��رذيي� �ب����ير�، ���ر� سر���، 211ينظ�ا �)ب�ن��س�. ��� ��ر�غا  -( �83) 

2/�75  . 

م(ا ب���رررر�ف �ررررغ ��رررر��� �رررر�ب�� ب��ند�رررر� 2113، �ب�د���رررر�� )��2/357رررر� سرررر���، �م(ا �939ينظرررر�ا )ب��رررر��ن�ا  -( �84) 

 .  ���2/41ي�غ ب�ق���� �� ���� ب��ت���

، �)ب����ررر�ن�. ��ررر� 253/�، � إ�ررر�ب� ب��ررر��غ�4/�91م(ا ���ررر� سررر���، �998ينظررر�ا ينظررر�ا )ب�ن��سررر�. ��ررر� ��ررر�غا  - (�85) 

م(ا ب���صر� �ر� صرن�ة ب��ر�ب�، ���ر� سر��� �993، � �ب�د���ر��)476/�ما ( ب����ص� �� ��ح ب��ضر�ح، �982ب�����ا 

 . 9/�1، ���� س���، )ب�غ ���شا � ل(ا ��ح ب���ص�، �323

 . 2/221م(ا ب�ص�� �� ب�ن��، ���� س���، �996ينظ�ا �)ب�غ ب�س�بجا  -( �86) 
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ٞ�( ا��٤  ا���وف ا�����  �� )��( و )��(: �ٖ ٚ ،�ٛ �ٖ �ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� إٔ  ا�ضِ َٔ )

ِ ابٔ نٝط�ٕ  .(188)ٚس�ٖ�، ٚأٜ�ٖ

ايهٛ�ٝ� إ� إٔ ا�ضِ اي�ٟ  �ٖ� �ٗٛ� ��از ���  ا���� ا����� �����ء ��� ا����� ا�����:

آ��ٙ ت�٤ اي��ْٝح إ�ا �ٝ� ب٘ �د�� �ٛ� إٔ �ُ� ب�يٛاٚ ٚايٕٓٛ، ٚ�يو، مٛ: �ًش١ ٚ�ًشٕٛ، 

 .(189)ٚأٜ�ِٖ ابٔ نٝط�ٕ

: ا��قـٞ         أ��ل ا���� )ا����� وا����رع( ���: �ٖـ� �ٗـٛ� ايهـٛ�ٝ� إ� إٔ أؾـٍٛ اي��ـٌ ٖٞـ

َ�� ��ٌ ا�َ� �� ٜج��  ���ؾـٌ �:  ،�(190)�ٓ�ِٖ؛ �ْ�ِٗ ٜـ�ٕٚ أْ�ـ٘ َ���ـ� َـٔ ا�كـ���     ٚا�ك��� ���، أ

اق�� )ي�ك��(، ثِ س��� اي�ّ َ� س�� ا�ك���١، �ٗٛ ��ٌ َك��� �صّٚ بـ�ّ َ�ـ��٠، ٚأٜـ�ِٖ    

 .(191)ايصد�دٞ

                                                                                                                                                    
 . 364/�( 52م(ا ب�نص�ف، ���� س���، م )��99ينظ�ا )ب�ن����. ��� ب�����لا  -( �87) 

 61/���� س��� �، م(ا ��� ب���ب���975ب�سي�ط�ا ينظ�ا ) -( �88) 

��ررة، ���رر� �رر�ح ب���م(ا �978)ب��ضرر�ا �(، 4م(ا ب�نصرر�ف، ���رر� سرر���، م )��99ينظرر�ا )ب�ن�رر���. ��رر� ب����رر�لا  -( �89) 

 .  2/�81س��� 

م(ا �996، �)ب�رغ ب�سر�بجا 3�4/ 2م(ا ���ر� سر���، ، �979، �)ب���ر��ا 3/8م(ا ���ر� سر���، �982ينظ� )سي����ا  -( �91) 

، 2/�194ما ( ب����صررر� �ررر� �ررر�ح ب��ضررر�ح، �982، �)ب����ررر�ن�. ��ررر� ب��ررر���ا 2/�45ب�صررر�� �ررر� ب�ن�ررر�، ���ررر� سررر���، 

، ���رر� سرر���، ب���يرريغم(ا �986، �)ب����رر��ا 2/524( 72م(ا ب�نصرر�ف، ���رر� سرر���، م )���99)ب�ن�رر���. ��رر� ب����رر�لا 

، ���ررر� سررر���، ���صررر�)ب�رررغ ��ررر�شا � ل(ا �ررر�ح ب، �2/�7 ب�:�ررر�� �ررر� �:ررر� ب��نررر�� �ب��ررر�ب�م(ا �995)ب����ررر��ا �، �76

ب�سري�ط�ا ، �)58/���ر� سر���، �م(ا �939، �)ب��ر��ن�ا ��4/�25رة، ���ر� سر��� �ر�ح ب���م(ا �978)ب��ض�ا �، �7/6

م(ا ���سرة ب����رة ��ن���ر� �ر� ��بسرة ب�:�رة �ب�ن�ر�، �958، �ب���د��ر�. ��ر��)26/���ر� سر���، �، م(ا ��� ب���ب�ر��975

 . �75م(، ����ل ��� ب���ف �غ �س��� ب���ف �� ��� ب���ب���2118)ب����:�. ��سم ��� ب����غ ص���ا 

 . 7/��� س��� � �، م(ا ��� ب���ب���975ب�سي�ط�ا ، �)22م(ا ���� س����984ينظ�ا )ب�د����ا  -( ��9) 
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�ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ�  إ� دٛا�  ��از ����� غ�� ا�����ل �� ���ب ا����� �� و��د ا�����ل ��:

ب٘، َ��ّ اي���ٌ س�ي١ ٚدٛ�ٙ َ� ��ٙ، �� ٜ��ّ َ��ّ اي���ٌ َٔ ا�ؿ�� ٚ���  إْ�ب١ �� ا���ٍٛ

ّ� ا�١�ُ �  ٞ� ����١ �ا�١�٥ ٜٛ ايصَ�ٕ ٚا�ه�ٕ  ٚا��� ٚ ��ٚ�ٙ، ضٛا�٤ ت��ّ ا���ٍٛ ب٘، مٛ: أ�ي��

ّ� ا�١�ُ �  ٞ� ����١ �ا�١�٥ ٜٛ ّ�( �٥�ْ ���ٌ. أ�ي�� ا�طذ� ا��اّ إي���٤ ا�طذ� ا��اّ إي���٤ دٝ�ا�، �ـ )ٜٛ

ّ� ا�١�ُ � ا�طذ� ا��اّ إي���٤ دٝ�ا�، �����  ٞ� ����١ �ا�١�٥ ٜٛ دٝ��، �ـ )إي���٤( �٥�ْ ���ٌ. أ�ي��

 .(192)ٚا��ٚ� �٥�ْ اي���ٌ، ٚأٜ�ِٖ ايصد�دٞ

�ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� إٔ )ن�ٕ( ت�ٝ� ٢ٓ�َ اي�ش�ٝ� ٚايٛدٛ�،  :��ن ���� ا������ وا����ب

 .(193)ٚأٜ�ِٖ ايصد�دٞ

�ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� إٔ س�غ� � ا�ض�ج٤�ٓ ��ٌ َ��،  ��ش� �� ا������ء ��� ������ إ�:

 .(194)ٚأٜ�ِٖ ابٔ د�

ا��ٍ �٢ً �ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� دٛا� ت��ِٜ  :��از ����� ا���ل ��� ������ ا����ور

ؾ�س�ٗ� ا��ٚ� ��� د� �� �ا�٥ �ٝ��ٍ: � ٖٓ� ق�سه�١: ضً�ُ�� ق�سه�١ �٢ً ٖٓ�، ٚ ٜ��ٍ: � 

ٖٓ�ا� َ��� بٗ� ق�سه�١: ٖٓ�ا� َ��� ق�سه�١ بٗ�، ٚأٜ�ِٖ أبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚابٔ د� ٚ� ايًُ� 

 .(195)ٜ�ٜ� اي�ؿ�ٜ� ٚابٔ نٝط�ٕ

هٛ�ٝ� إ� أْ�٘ �ٛ� إٔ ت�� ايٛاٚ اي����١ �ا٠�٥، �ٖ� �ٗٛ� اي ��از أن ��� واو ا���� زائ�ة:

 .(196)ٚأٜ�ِٖ ابٔ د� )� �ٛي٘ ايج�ْٞ( ٚاي���ا�ٜٕٛ

�ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� � إ�ُ�ٍ اي��ً� � ب�� اي�ٓ���، مٛ: أن�َ�  ا����� �� ��ب ا����زع:

أٜ�ِٖ أبٛ �ًٞ ٚأن�َ� �ٜ�ا�، ٚأن�َ� ٚأن�َ� �ٜ�، إ� إٔ إ�ُ�ٍ اي��ٌ ا�ٍٚ أٚ� يط��٘، ٚ

 .(197)أ�ٛاي٘ٚابٔ د� � أس�  أ�ٛاي٘اي���ضٞ � أس� 

                                                           
 . �9م(ا ���� س��� �984ينظ�ا )ب�د����ا  -( �92) 

 ���2/�51 س��� �، م(ا ��� ب���ب���975ب�سي�ط�ا ينظ�ا ) -( �93) 

 . 2/�66م(ا ���� س���، �997ب�ص��غ. � �:�ا ينظ�ا )  -( �94) 

 . 589�591/�ينظ�ا )ب�د���ا � ل(ا ���� س���   -( �95) 

، ���ر� )ب�رغ ��ر�شا � ل(ا �ر�ح ب���صر�، �2/645، ���ر� سر���، سر� صرن��ة ب��ر�ب�م(ا �985ينظ�ا )ب�غ �ن�ا  -( �96) 

 .  8/93س���، 

، �) ب�رررررغ �نررررر�ا � ل(ا 518، ���ررررر� سررررر���)���ي�ا ��ررررر� ب�ررررر�يغ(ا /��نررررر� ب�:�يررررر�م(ا �985)ب�رررررغ ��ررررر�ما �ينظررررر�ا  -( �97) 

 . �2/�7ب��ص���ا ���� س���، 
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�ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� إٔ ا����أ �� ��� ا�� ٚا�� ��� ا����أ،  ا����� �� ا�����أ وا����:

 .(198)أٟ أُْٗ� ٜ�ا���ٕ؛ �ٕ ن�� َُٓٗ� ��ي� ي���، ٚأٜ�ِٖ ابٔ د� � أس� أ�ٛاي٘

�ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� أْ٘ إ�ا ن�ٕ )ابٔ( ؾ�١ ب� َ���ٞ  (:�ـ )ا�� ا��� ا����دى ا�����ف

ايً�� �� �ًُ�، مٛ: �ٛيو: ٜ� ن�ِٜ ابٔ ن�ِٜ، ٚ ٜ� غ�ٜ� ابٔ غ�ٜ�، ٚ ٜ� ن�ت� ابٔ ن�ت�، 

ٚ ٜ� نً� ابٔ نً�، ��ْ٘ �ٛ� � ا�٣��ٓ ايكِ ٚاي��� نش�ٍ اي�ًُ� إ�ا ن�ٕ بُٝٓٗ� )ابٔ( ؾ�١، 

 .(199)�ازٚأٜ�ِٖ ابٔ ايط

�ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� دٛا� إ���ٍ  :��از ����� ��� ا����� و����� ا����ة �����ن ا������

ٕ� ب�يٕٓٛ ا��١�ٝ، ٚأٜ�ِٖ  ��ٓ ٕ� ٚ ا����ً� ْٕٛ اي�ٛنٝ� ا��١�ٝ �٢ً ��ٌ ا�ثٓ� ١���ٚ ايٓط٠ٛ مٛ: ا����ً��

 .(200)أبٛ �ًٞ اي���ضٞ ٚابٔ د�

�ٖ� �ٗٛ� ايهٛ�ٝ� إ� دٛا� �٤ٞ  � ا����� وا�� ا�����ل:��از ا����وب �� ا���� ��� ا�

اضِ اي���ٌ ��٢ٓ اضِ ا���ٍٛ، ٤ٞ�ٚ اضِ ا���ٍٛ ��٢ٓ اضِ اي���ٌ، �ُٔ �٤ٞ اضِ اي���ٌ 

ِ�، أٟ: �� ْ�َٛا �ٝ٘، َٚٔ  ٥�ْ �ٌ ��٢ٓ اضِ ا���ٍٛ �ٍٛ اي���: ٖ�ا ض�� ن���، أٟ: َه�ّٛ، ٚ يٝ

﮲  چ  اضِ اي���ٌ �ٛي٘ ت���:�٤ٞ اضِ ا���ٍٛ ��٢ٓ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

﮵   ﮴    ، أٟ: ض�ت�ا�، ٚأٜ�ِٖ ايصد�ز ٚايٓش�ع ٚا��ٟٚ ٚابٔ ضٝ�ٙ ٚايص�ػ�ٟ (201)چ﮳  

 .(202)ٚاي�ه�ٟ

 

 

 

                                                           
 . 94�95/���� س��� �، �ب��م(ا ��� ب���975ب�سي�ط�ا ينظ�ا ) -( �98) 

 . �42/�م(ا ب�ص�� �� ب�ن��، ���� س���، �996ينظ�ا �)ب�غ ب�س�بجا  -( �99) 

 . �87-�85، ���� س���، م(ا ب�:�� �� ب�����ة�991)�غ �ن� بينظ�ا  -( 211) 

 . 45ب�س�ب�ا  -( �21) 

ررررر� إسرررررر���ا  -( 212)  ، 5/�98 إ�رررررر�ب� ب��رررررر��غم(ا 2114)ب�ن�رررررر��ا �، 3/242م(ا ���رررررر� سرررررر���، �988ينظرررررر�ا )ب�د�رررررر�ج. ��ر

، �ب�����غ �ر� 4/34�6/315�316م(ا ب����ف �غ ����� ��ب�� ب��ند�� ��ي�غ ب�ق���� �� ���� ب��ت����2113ب�د����� )

 . 2/822إ��ب� ب����غ 
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 ا�خ���ة:

 ��ج ا���� ����� �� ا����ئ�، ����:

�ُ� بٞ ، �� َ�ٖ�� َط���ٜا��ٖ� اي���ا�ٟ � ٜهٔ َ�ٖ� ا��ٝ��ا� �شط�؛ بٌ  إٔ -

 ايطُ�� ا���� ٚاي�ٝ�ع، ٚ�ٌٝ إ� اي�شًٌٝ اي��ًٞ ٚا�ٓ��ٞ.

 .آ�ا٤ اْ��� بٗ� �ٔ ا��ٖ�� اي�ؿ�ٟ ٚايهٛ�يًُ�ٖ� اي���ا�ٟ   -

 ٜٛد� ت��ٜٓ�� � ا��ا٤ �ا�ٌ ا��ٖ� اي���ا�ٟ، ٖٚٛ ايػ��٥ � ا��ٖ�� اي�ؿ�ٟ ٚايهٛ�. -

( َط�ي١، �9َٔ ا�ط�٥ٌ؛ إ� بً�� � اي�شح)ٜ�ٜ� ا��ٖ� اي���ا�ٟ ا��ٖ� اي�ؿ�ٟ � نج�  -

 ( َط�ي١ ���.��7 س� ٜ�ٜ� ا��ٖ� ايهٛ� � )

 ا��ى���ت:

: 

إ���٠ ��اض١ ايٓشٛ اي��بٞ َٓٗذٝ�� ٚيٝظ َ�ٖ�ٝ��؛ نٕٛ ا��� ��٥ِ ب� أ��ّ ا��ٖ�  -

�� َ�ٖ�ِٗ اي�ٟ   ايٛاس�، � س� ل�  ب�ك�� َٔ ايٓش�٠ ٜ�ٛا��ٕٛ َ� آ�ا٤ َ�ٖ� آ��

ٜٓ�ُٕٛ إيٝ٘ ن����ؼ ا�ٚض� اي�ٟ ٜ�ٜ� آ�ا٤ ا��ٖ� ايهٛ� ٖٚٛ َؿٓ� َٔ إ��ّ ا��ٖ� 

 اي�ؿ�ٟ.

إد�ا٤ ��اض�� ١�ُ��َ � ا����� ايٛا��١ �ا�ٌ ا��ٖ� ايٛاس�، ٚ�ب�ٗ� ب������ َ�  -

 ا��اٖ� ا���٣ ٚايٛ�ٛ� �٢ً أؾٍٛ اي��ه� ايٓشٟٛ �ٝٗ�.

� �٢ً ا��ٖ� اي���ا�ٟ يًٛ�ٛ� �٢ً ا�ث� ايطً� ا��ُجٌ ب�ي��ًٝ�� إد�ا٤ ��اض�� أ�� -

 ا�ُصٚد١ ب�ي�ًط�١ ٚا�ٓ��، � ضُٝ� �ٓ� َ����ٟ ا��ٖ� اي�ٜٔ أث�ًٛا ايٓشٛ ب�ًو اي��ًٝ��.

 ���در ا���� و��ا���

، ٖـ(���د��� ايٓش�ع )� �بٞإ��ا� اي��إٓ  ّ(: ��7114�ٝ)��� ا�ٓ�ِ �ًٌٝ. إب�اِٖٝ -

 .�ا� ايه�� اي�١ًُٝ، �9

، �9ًص�بٝ�ٟ، ي ��ٝ� ����� ايٓشٜٛ� ٚايً�ٜٛ�ّ(: 9��4)�ُ� أبٛ اي�كٌ. إب�اِٖٝ -

 .. �ا� ا�����، اي��٠�ٖ

ٙ اي�ٚا٠ �٢ً أْ��ٙ ايٓش�٠،  ّ(: ��9��8�ٝ)�ُ� أبٛ اي�كٌ. إب�اِٖٝ - ، ٢���ً�9، يإْ��

 .اي��٠�ٖ، �ا� اي�ه�، ب�ٚ� َ�ضط١ ايه�� ايج���١ٝ
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طٝٛ�ٞ )� يً ب�١ٝ اي٠��ٛ � ����� ايً�ٜٛ� ٚايٓش�٠ )� �(، ��ٝ��ُ� أبٛ اي�كٌ. ِإب�اٖٝ -

 ي�ٓ�ٕ ؾٝ�ا ��ٝ�: ، ا�ه��١ اي�ؿ�١ٜ. -، ، � �ٖـ(�99

بٔ �ؿ�ٛ� ا�غ�ًٝٞ � غ�� �ٌ ايصد�دٞ (: ��9��7ٚ9����ٝ. ؾ�س�)أبٛ دٓ�� -

 .ا�ٛؾٌ�ا� ايه��، د�١�َ ، ا�ٛؾٌ، �9ٖـ("ايػ�� ايه��"، �88)�

َ� ��� ن�� ا��� َٔ َط�٥ٌ ا��� � ّ(، �711)ب�ضِ ��� اي��ٔ ؾ��. اي��بًٞ -

 1ا��١�َ ا�ض�١َٝ، �ص٠، ُٖ� ا�ٛاَ�، �ض�ي١ َ�دط��

َه١ ، �9بٔ ��ٌٝ، � ��ٝ� ا�ط��� �٢ً تطٌٗٝ اي�ٛا�٥ّ(: 9��1)�ُ� ن�ٌَ. ب�ن�� -

 .�َٞ، د�١�َ أّ اي��٣ا�ه�١َ، َ�نص اي�شح اي�ًُٞ ٚإس٤�ٝ اي�اخ ا�ض

، �9ٖـ(، ��2ًص�ػ�ٟ )�ي ا��ؿٌ � ؾ١�ٓ ا���ا� ّ(: ��9����ٝ. �ًٞ)بٛ ًَشِ -

 .، َه��١ ا��ٍ، ب�ٚ�ب�ٚ�

، �َػ�، �9اي�ن�� ا�ْ���ٟ، بٞ �أض�ا� اي��ب١ٝ  ّ(: ��9�2��ٝ)اي�ٝ��� �ُ� بٗذ١ -

 .١���َ اي��ٞ

، ن١ًٝ ا��ا�، ايهٛ�، �ض�ي١ َ�دط�� ا��� ايٓشٟٛ ّ(9��2)��ٟ �ُٛ�ٞ. ا���ي -

 .ا��١�َ ا���١ْٝ

ا���٥ ايٓؿ�٠ � ا���� م�٠ ايه١�ٛ ٚاي�ؿ�٠ ي��� ّ(: ��ٝ� ���9. ����) ا�ٓ�بٞ -

��� ايه�� َٚه��١ ، ب�ٚ�، ��ٖـ(، �17ايً�ٝ� بٔ أبٞ به� ايػ�دٞ ايصبٝ�ٟ تـ)

 .ايٓٗك١ ا��ٜج١

 .، اي��٠�ٖ، ��� ايه��9، �اي��اض�� ايٓش١ٜٛ ا���� �ّ(، 7112)سط� ����. سط� -

، ا��ٝ��ا� ابٔ ���ٍ ايٓش١ٜٛ  � ن��ب٘ ٙ(94�1)���ا� بٔ �ُ� بٔ ���ا�. ا�ؿ� -

�� َٓػ٠�ٛ،  أ��ٚس١ �ن�ٛ�اٙ، )ايً��� � �ًّٛ ايه���( َٔ أٍٚ اي���١ إ� آ�� ايٓط�٤

 .ن١ًٝ اي١�ً اي��ب١ٝ، د�١�َ أّ اي��٣

ا���ٕ، َ�ضط١ اي�ض�ي١ ب�ٚ�، ، �9، ًٞصد�دي ��ٝ� ا�ٌُّ(: 9��4 تٛ�ٝ��ًٞ  . �ُ�ا -

 .�ا� ا�ٌَ

ٞ� تٛ�ٝ�. ا�ُ� - �ا� ، ا���ٕ، �9اي��ضِ ايص�د�دٞ،  �بٞ س�ٚ� ا���ْٞ ّ(: ��9��4�ٝ)�ً

 .ا�ٌَ، ا���ٕ
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�ا� � �، َؿ�، س�غ١ٝ ٜظ �٢ً غ�� اي�ؿ�ٜ�، )� �(، ٜظ بٔ �ٜٔ اي�ٜٔ اي�ًُٝٞ. ا�ُؿٞ -

 .. ايه�� اي��ب١ٝ، �ٝط٢ اي��بٞ ا�ً� س٤�ٝإ

�ض�ي١ ، أث� ا���ؼ � ايهٛ�ٝ� ٚت�ث�ٙ بِٗ، ّ(�711)�ُ� بٔ �ُ�� بٔ َط�ٛ�. ��ٜٔ -

١�ٛ��َ ، �9د�١�َ ا�َ�ّ �ُ� بٔ ض�ٛ� اي�ٜ��، ، ن١ًٝ اي١�ً اي��ب�١ٝن�ٛ�اٙ َٓػ٠�ٛ، 

 (.��قُٔ َػ�ٚ� ضًط١ً اي�ض�٥ٌ ا��١ٝ�َ ب��ِ)

اي�أٟ ايٛض� � ايٓشٛ اي��بٞ، أ��ٚس١ ّ(، ���9)ٓ� �ٜ� بٔ َ���ىسؿ١ ب. اي�غٛ� -

 .�ن�ٛ�اٙ، ن١ًٝ اي١�ً اي��ب١ٝ، د�١�َ أّ اي��٣

�. �، ، ًطٝٛ�ٞيُٖ� ا�ٛاَ� � غ�� �� ا�ٛاَ�  )� �(: ��ٝ� �٘ ��� اي�ؤ�. ض�� -

 .، ا�ه��١ اي�١ٝ�ٝ�ٛاي��٠�ٖ

ا��د�  �بٔأَ�يٞ ابٔ ا��د� )ا�َ�يٞ ايٓش١ٜٛ(  ّ(: ��9����ٝ)��� ؾ��. ضًُٝ�ٕ -

 .، �ا� ا�ٌٝ��، ب�ٚ�(، ه848)�

غ�� اي�ؿ�ٜ� �٢ً اي�ٛقٝ� أٚ اي�ؿ�ٜ� �كُٕٛ  ّ(: ��7111�ٝ)�ُ� ب�ضٌ �ٕٝٛ. ايطٛ� -

 .�ا� ايه�� اي�١ًُٝب�ٚ�، ، ، �9ي� ا��ٖ�ٟ، ��اي�ٛقٝ� 

بٔ َ�يو )� �غ�� اي�طٌٗٝ ��ٝ�  ّ(:9��1)ا���ٕٛ �ُ� ب�ٟٚٚ ��� اي��ٔ. ايطٝ� -

 .�ا� ٖذ�، �9ٖـ(، 8�7

ايهػ�� �ٔ س���٥ �ٛاَ� اي�ٓصٌٜ ٚ�ٕٝٛ  ّ(: ��ٝ� �711)�ُ� ��� ايط�ّ. غ�ٖ� -

ٙ اي��ٌٜٚ   ، �ا� ايه�� اي�١ًُٝ.ب�ٚ�، 9، �ٖـ(��2ًص�ػ�ٟ )� يا���ٌٜٚ � ٚدٛ

إضش�� ايصد�ز )�  �بٞب٘ َ��ْٞ اي��إٓ ٚإ��اّ(، ��ٝ� ���9)��� ا�ًٌٝ ���ٙ. غً� -

 .��� ايه��، ب�ٚ�، �9ٖـ(، �99

ُ� �ًٞ �س�غ١ٝ ايؿ��ٕ �٢ً غ�� ا��ْٛٞ  ّ(: ��9����ٝ)إب�اِٖٝ. �ظ اي�ٜٔ -

 .�ا� ايه�� اي�١ًُٝ، ب�ٚ�، �9ايؿ��ٕ، 

ا��� ايٓشٟٛ � اي��� ايج�ْٞ َٔ ٙ(: ��ٝ�: 94�1)سٓ� بٓ� ���ا� بٔ �ُ�. ايػٓ�ٝ�ٞ -

ن١ًٝ اي١�ً اي��ب١ٝ، د�١�َ أّ ، �ض�ي١ َ�دط��، َ�� ايً�ٝ�، �بٔ ٖػ�ّ ا�ْؿ��ٟن��� 

 .اي��٣

ض��� ت�دٝش�� ابٔ َ�يو ايٓش١ٜٛ � غ�س٘ ّ(، أ7191)�ًٞ بٔ �ًٟٛ بٔ �ٛ�. ايػٗ�ٟ -

 .، ن١ًٝ اي١�ً اي��ب١ٝ، د�١�َ أّ اي����٣ َٓػ٠�ٛ �ض�ي١ َ�دط��، يً�طٌٗٝ
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��� اي�صٜص بٔ ��١ ا�ٛؾًٞ، ي �ٝ� غ�� أي�١ٝ ابٔ َ���ّ(: 9��2)�ًٞ َٛض٢. ايػًَٛٞ -

 .َه��١ ا���ٞ، اي�ٜ��، �9

 .���١ ا�ً�، اي��٠�ٖ، � �، بٔ ���١�ٝت�ٌٜٚ َػهٌ اي��إٓ ّ(، ��ٝ� 9�24أ��)ؾ��.  -

، � �، ّ(: ��ٝ� غ�� ا��ْٛٞ �٢ً أي�١ٝ ابٔ َ�يو������9 ا�ُٝ�. �ُ� �ٝٞ اي�ٜٔ) -

 .ؿ��٢ اي��بٞ ا�ً� ٚأ١���َٙ��ٚ َاي��٠�ٖ، 

ٞ اي�ٜٔ. ��� ا�ُٝ� - ، �71غ�� ابٔ ��ٌٝ �٢ً أي�١ٝ ابٔ َ�يو،  ّ(: ��9��1�ٝ)�ُ� �ٝ

 .، �ا� اي�اخاي��٠�ٖ

ٞ اي�ٜٔ. ��� ا�ُٝ� - ٝ� ��ُ ٌ� ايؿ��٣ ّ(: ��9����ٝ)� ٚ�ب�  ٖػ�ّ �بٔ غ�� ��� اي٣��ٓ 

 ب�ٚ�.، �ا�ْؿ��ٟ، �

، �9سٝ�ٕ ا�ْ�يطٞ،  �بٞ اي�ش� ا�ٝ� ّ(: ��7119�ٝٚآ��ٕٚ) ���ٍ أ��. �ٛدٛ���� ا -

 .�ا� ايه�� اي�١ًُٝب�ٚ�، 

أٚق� ا�ط�يو إ� أي�١ٝ ابٔ َ�يو �بٔ  ّ(: ��9�28�ٝ)�ُ� �٢ٝ اي�ٜٔ. ���ا�ُٝ� -

  . ا�ه��١ اي�ذ��١ٜ ايه�٣، اي��٠�ٖ، �4ٖػ�ّ، 

� � َط�٥ٌ ا��� �ب٢ اي�ن�� ا�ْؿ� ّ(: ��9��9�ٝ)�ُ� �٢ٝ اي�ٜٔ. ���ا�ُٝ� -

 .١���َ ايط���٠، اي��٠�ٖ، اي��٠�ٖ، �4ا�ْ���ٟ، 

سٝ�ٕ ا�ْ�يطٞ �بٞ ا�تػ�� ايك�� َٔ يط�ٕ اي���  ّ(: ��9����ٝ. �د�)�جُ�ٕ -

 .، َه��١ ا��لٞ، اي���9٠�ٖٖـ(، �42)�

�ا� اي��� ٚ�، ، ب��9ٖـ(، 898اي��ٝ� يً�ه�ٟ )تـ  ّ(: ��9��8�ٝ)���اي��ٔ. اي�جُٝ� -

 .ا�ض�َٞ

َؿ� ٚ�ا�٠ ، ، اي���٠�ٖ �ُ��، يً ا���ك�ّ(: ��ٝ� ���9)�ُ� ���ا��ي�. �كُٝ٘ -

 .ا�ٚ��� ا�ًظ ا��٢ً يًػ٦ٕٛ ا�ض�١َٝ، �١ٓ إس٤�ٝ اي�اخ ا�ض�َٞ

بٔ إضش�� � اي�ٜٔ اي��ؿ�٠ ٚاي��ن�٠ ّ(: ��9��7�ٝ)��شٞ أ�� َؿ��٤٢. �� -

 �ا� اي�ه�. ، �َػ�،�9ايؿُٝ�ٟ، 

. د�١�َ ��� ْٜٛظ، يٝ�ٝ�، �9ً�قٞ، ي غ�� ايه��١ٝ ّ(: ��9����ٝ)�ُ�. ٜٛض� سطٔ -

 .يٝ�ٝ�
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 ا�ط�٥ٌ ا���� �ًٝٗ� ب� ايٓشٜٛ�، أ��ٚس١ �ن�ٛ�اٙٙ(، �947)�ًٌٝ بٔ �ِٓٝ سطٔ. اي�ٛا� -

 .، ن١ًٝ اي١�ً اي��ب١ٝ، د�١�َ أّ اي��٣َٓػ٠�ٛ، 

، �9اي��ضِ ايؿ���،  �بٞغ�� ن��� ضٝ�ٜٛ٘، ّ(: ��ٝ� ���9)َ�ٝ� بٔ َط���. اي�ٛ� -

 �ا� ا��ث�.، ا��١ٜٓ ا�٠�ٛٓ

ا�ًظ ايٛ�� يًج���١ ، ايهٜٛ�، �9ً�ه�ٟ، ي ��ٝ� غ�� ايًُ�ّ(: 9��4)��٥ص. ���ع -

 .ٚاي�ٕٓٛ ٚا��ا�

ا�ٌَ ، �ا� : إ�ب�  ا���ٕ، �7بٔ د�، �ايًُ� � اي��ب١ٝ  ّ(: ��9��1�ٝ)��٥ص. ���ع -

 يًٓػ�.

، َ�ضط١ ، ب�ٚ���بٔ ايط�از، � ا�ؾٍٛ � ايٓشٛ ّ(: ��9��8�ٝ)��� ا�ط�. اي��ًٞ -

 .اي�ض�ي١

 ا�٢ٓ اي�اْٞ � س�ٚ� ا���ْٞ ّ(: ��9����ٝ) �ُ� ْ�ِٜ. ��قٌٚ��� اي�ٜٔ . ���٠ٚ -

 .�ا� ا���� ا��٠�ٜ، ب�ٚ�، 7، �ُ�ا�ٟيً

، ��9ًٞ اي���ضٞ،  �بٞ ا�ذ١ يً��ا٤ ايط��١ ّ(: ��9��4�ٝٚآ��ٕٚ) ب�� اي�ٜٔ. �ٗٛدٞ -

 .�ا� ا��َٕٛ يً�اخ�َػ�، 

بٔ � َ�� ايً�ٝ� �ٔ ن�� ا����ٜ� ّ(: ��9��2�ٝ) �ُ� �ًٞ. �� ا� ٚ َ��ٕ. ا����ى -

 .�َػ�، �ا� اي�ه� ، � �ٖػ�ّ

 .�٥ظ�ا� ايٓ�، ب�ٚ�، ��ًصد�دٞ، ي � �ًٌ ايٓشٛ ّ(: ��ٝ� ا�ٜك�����9. َ��ٕ)ا����ى -

، ، ب��9�ٚا���ض١ اي���ا�١ٜ � ت��ٜ� ايٓشٛ اي��بٞ، ّ(، 9��8)سط� �ُٛ�. �ُٛ� -

 �ا� �ُ��.، اي��ا٤، َ�ضط١ اي�ض�ي١

ٖـ(، �89بٔ ٖػ�ّ )� � َ�� ايً�ٝ� �ٔ ن�� ا����ٜ�ّ(: ��ٝ� ���9)�ٝٞ اي�ٜٔ �ُ� -

 ،، ا�ه��١ اي�ؿ��١ٜ �، ب�ٚ�

، َؿ�، �7ه١�ٛ َٚٓٗذٗ� � ��اض١ اي١�ً ٚايٓشٛ، َ��ض١ ايّ(: �9�2)َٗ�ٟ. ا��صَٚٞ -

 .١���َ ا�ً�

� ��� اي��ٖ� ا��د�ْٞ، ي ا���ؿ� � غ�� ا�ٜك�� ّ(: ��9��7�ٝ)ن��ِ ��. ا��د�ٕ -

 .ٚ�ا�٠ ايج���١ ٚا���ّ، �ا� اي�غٝ� يًٓػ��، ب��ا�، 
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، إ�ا�٠ اي���٠�ٖ �، ٖـ(، �84بٔ ٜ�ٝؼ)� تؿشٝ� ٚت�ًٝ� غ�� ا��ؿٌ)� �(: َػ١�ٝ ا��ٖ� -

 .ا����١ ا�١ٜ�َ

، ، ب�9�ٚ، �ًطٝٛ�ٞي ا�غ��ٙ ٚاي�٥��ٓ  � ايٓشٛ ّ(: ��9��2�ٝ)��� اي��ٍ ض��. َه�ّ -

 .َ�ضط١ اي�ض�ي١

� ًطٝٛ�ٞ، يُٖ� ا�ٛاَ� � غ�� �� ا�ٛاَ�  ّ(: ��9��2�ٝ)��� اي��ٍ ض��، َه�ّ -

 .�ا� اي�شٛخ اي��١ًُٝ، ايهٜٛ�، 

ب�ٚ�، ��� ، �9ا�ط�٥ٌ اي�ك�ٜ��، �بٞ �ًٞ اي���ضٞ، ّ(: 9��8)د�ب� . ا�ٓؿٛ�ٟ -

 .ايه��

د�١�َ ، �ض�ي١ َ�دط��، ا��� ب� م�٠ اي�ؿ�٠ّ(، 9��2)��� �ُ� �ُٛ�. َٛض٢ -

 .اي�َٛى

 ا��ط� � ت�ٝ� ٚدٛٙ اي��ا٤ا� ّ(: ��9�8��ٝ)���اي����. غً� ٚ �ًٞ ايٓذ�ٟ. ْ�ؾ� -

 .ًظ ا��٢ً يًػ٦ٕٛ ا�ض�١َٝ، ا�� �، اي��٠�ٖبٔ د�، �

اي���٤ اي�ه�ٟ )�  �بٞايً��� � �ًٌ اي�٤�ٓ ٚا���ا�  ّ(: ��9��2�ٝ)��� ا�ي٘. ايٓ�ٗ�ٕ -

 .�ا� اي�ه�، �َػ�، 9، �ٖـ(898

�ا� ايه�� ا�ؿ�١ٜ، � �، اي��٠�ٖ، بٔ د�، ���ٝ� ا�ؿ��٥ )� �(: �ُ� �٢ً. ايٓذ�� -

 .ا�ه��١ اي�١ًُٝ

سٝ�ٕ �بٞ ا�تػ�� ايك�� َٔ يط�ٕ اي���  ّ(: ��9����ٝ)أ��َؿ��٢ . ايُٓ�ع -

 ا�ه��١ ا��١ٜ�ٖ يً�اخ.، 9، �ٖـ(�42ا�ْ�يطٞ )�

� ��� اي���� اي���ا�ٟ، ي ��ٝ� �صا١ْ ا��� ٚي� ي��� اي���ّ(: �9�8)��� ايط�ّ. ٖ��ٕٚ -

 .، اي��٠�ٖ، َه��١ ا��لٞ�

 .، �ا� ايه�� اي�١ًُٝ، ب��7�ٚطٝ�ٜٛ٘، يايه��� ّ(: ��ٝ� 9��7)��� ايط�ّ. ٖ��ٕٚ -

ُ��  �بٞ غ�� اي�ؿ��٥ ايط��� اي�ٛاٍ ا��ًٖٝ�� ّ(: ��9�8��ٝ. ���ايط�ّ)ٖ��ٕٚ - به� �

 .، �ا� ا�����، اي��٠�ٖ، اي���7٠�ٖبٔ ا�ْ���ٟ، 

 .�ا� اي�ًِ، �َػ�، �9بٔ د�، � ض� ؾ١��ٓ ا���ا� ّ(: ��9��2�ٝ. سطٔ)ٖٓ�اٟٚ -

�َػ�، �ا� ، ��9ًٞ اي���ضٞ،  �بٞ ا�ط�٥ٌ ا�ً�ٝ��ّ(: ��ٝ� ���9)سطٔ. ٖٓ�اٟٚ -

 .ب�ٚ�، �ا� ا�٠��ٓ، اي�ًِ

�بٞ سٝ�ٕ  اي��ٌٜٝ ٚاي�هٌُٝ � غ�� ن��� اي�طٌٗٝ ّ(: ��7111�ٝ، سطٔ)ٖٓ�اٟٚ -

 �َػ�، �ا� اي�ػ�.، �9، ا�ْ�يطٞ


