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مدى اعتبار اشتنرار السوجية شرط لإلحصاٌ
امللخص:
اسبُدد ل ايدد  ٟنًدددل امْ دددتٕ ٚن َددد٘ ٚاألدد ً ٘ ي ُدددت  ٠ا٭
ٚش ف٘ بتي بٛد ١ٜي٘ ألبشتْ٘ ٚأ ألٌ ي٘ اي ألٌ ٚأْدلٍ يد٘ ايه دل اي دُت١ٜٚ
ت عُٝتّ يصأْ٘ بني ألت ٥امل ًٛقتت ي ٝف ط ٜدل اسبدل ٜٚد لٔ ي بدتد ٠ال
ٚؼب هِ إىل ش .٘ ٜ
سَُ ًَِٓدددتََِٖ فمددد ٞايِبَد د َٚايِبَشَد د
قدددتٍ ت دددتىلَٚ ( :يَكَد د َ نَ ن َََٓدددت َبٓمدددَ ٞدََّ َ َٚ
َ َ َٚز ِقَٓتََِٖ مََٔ ايطَّٝبَتتم ََ ٚفؽن ًَِٓتََِٖ لًََد ٢نَدجم م مَُندَٔ نًََ ِكَٓدت تَ ِؽمدٚ )"ّ٬ٝقدتٍ
ت ددتىلَََٚ( :ددت نًََكِ دلَ ايِذم دٔن َٚامْ دلَ إ َّ٫يمَ َٝبَ د َٚ ) ٕٚايعددٚ ٠٬اي دد ّ٬لًدد٢
ألٛي٘ املب ٛخ مح ١يً تملني َبص اّ  ٜ ْٚاّ ايكت$ :ٌ٥ت ندل فدٝهِ َدت إٕ
مت ه ِ بُٗت ئ تؽًٛا ب  ٟأب ا ن تب ال ٚألٓيت.) (#
فتٕ ايٓعتّ اي كتب ٞيف امأل ّ٬األ ٗ ف س غ ايهًٝتت اشبُل  .فًش غ
ايٓ ل ش ع ايكعتػ ٚسب غ اي  ٜٔش ع س اي دٚ- ٠سب غ اي كٌ ش ع س
اشبُ ٚسب غ ايٓ ٌ ش ع س ايلْت ٚ-يًش تظ لً ٢املتٍ ش ع س اي

ق- ١

ٚسبُت ٙ ٖ ١ٜنًٗت ش ع س اسب اب. ١
ٚلٓ س ٜح اي ًُت ٤لٔ لكٛب ١ايلاْ ٞاحملعٔ ٚبٝتِْٗ يص ٚط إسعتٕ اي دِ
ٜج ٛاي ت َٔ ٌٖ ٍ٩ش ٚط امسعتٕ األ ُ ا ايلٚد ١ٝسٝح إ املً ل ي ْ٬بتٙ
إ قتْ ٕٛازب اٚ ِ٥اي كٛبتت ايُٝين يف املتد )265( ٠ق ذٖل اىل ذيو ٚاشرتط
بكت ٤ايلٚد ١ٝنص ط يإلسعتٕ ي يو ٚدل لًٓٝت حبح ٖ  ٙامل أي ١يٓ بني ٖ ا
ا٭َ  َٔٚأ ٟاٯ ا ٤اي كٗ ١ٝان املكٓٔ ايُٝين ٖ ا ايٓغ .
( )1أخطد٘ اإلَاّ َايو يف (املٛطأ) )899/2( :بطقِ (.)15944
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أٍنية البخح :
تعٗ أُٖ ٖ ١ٝا ايبشح نٓ ٜ ْ٘ٛت َ ٍٚأي َ َٔ ١َُٗ ١ت ٌ٥فك٘ اي كٛبتت
 ٖٞٚش ٚط امسعتٕ يٓ بني س ػ ايص  ١ ٜا٫أل ١َٝ٬لً ٢اسب تظ لً٢
ٚايٓ ٌ ٚن يو نٜ ْ٘ٛبشح يف َ أي ٖٞٚ ١َُٗ ١ش ٚط ا٫سعتٕ

اي

اسهتّ ايص  ١ ٜاي ٛب ١يً ًل َٔ اي كٛبتت ايص ل ١ٝاييت اٚدبٗت

س ٫ ٢ت

ال ت تىل ٚس ٫ ٢ت شت ٌٜب ض ايكٛاْني يً ًل َٔ اي كٛبتت ايص ل١ٝ
مشهلة البخح
 .1إٔ ايب ض  ًِ ٜ٫سكٝك ١ايلْت َٚتٜرتتل لً َٔ ٘ٝاؼ ا  ٣ َٚس ػ
ايص  ١ ٜلً ٢اسب تظ لً ٢ا٫ل ا

ف ِٗ ٝاسهتّ ايص  ١ ٜبتيك . ٠ٛ

 .2إ ب ض اي كٗتٜ ٤ك ّ امل ٗ ّٛايًػ ٟٛلً ٢اسبكٝك ١ايص ل ١ٝحملتٚي١
اػبتد َرب ات ي أ ًِ ٜ٫ ٖٛٚ ٜ٘اْ٘ ؽبتيف ْعٛػ ايص .١ ٜ
 .3إ ب ض ايكٛاْني ذبت ٍٚإ دب َرب ات شبًًٗت ف ُ و بأ َٔ ٢ٖٚبٝل
اي ٓهبٛت يً ًل َٔ اي كٛبتت ايص ل. ١ٝ
 .4إ ايك ٍٛبتشرتاط األ ُ ا ايلٚد ١ٝنص ط ي٬سعتٕ ألٝش ٍٛدٕٚ
تطبٝل اي دِ .
أٍداف البخح :
 .1إظٗت َ  ٣س ػ ايص  ١ ٜلً ٢اسب تظ لً ٢ا٫ل ا

ٚايٓ ٌ بتق ا ٖت

لكٛبتت ادلٚ ١زاد . ٠
 .2بٝتٕ أسهتّ ٚش ٚط امسعتٕ ي  ٣امل

ٚ ٜٔاي كٗت. ٤

 .3تٛؼٝح نًٌ ب ض ْعٛػ قتْ ٕٛاي كٛبتت ايُٝين ٚؼ  ٠ ٚت ًٜٗت س ٢
٬ ٜ٫لل بتسهتّ ايص . ١ ٜ
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ميَجية البخح
ال ُ ايبتسح يف حبج٘ لً ٢املٓٗذ ١ٝاي تي: ١ٝ
 .1املٓٗر ايٛظ  ٞسٝح أل ِ ٝأل د أقٛاٍ امل

ٚ ٜٔاي كٗت ٤يف َ أي١

ش ٚط ا٫سعتٕ .
 .2املٓٗر املكت ٕٚ :ذيو ب ٌُ َكت ْ ١بني ْعٛػ ايكتْٚ ٕٛأ ا ٤اي كٗت٤
٫أل ذ ٤٬ا٭سهتّ ٚاأل ٬ػ ايٓ ت٥ر .
ٚبٗ ا ٜهَٗٓ ٕٛذتّ لًُٝتّ ػبُع بني املٓٗر ايٛظ ٚ ٞاملٓٗر املكت ٕ تعٗ
أٚظتف٘ فُٝت - : ًٜٞ
أ -لل ٚاٯٜتت ايك َْ ١ٝإىل َٛاؼ ٗت ب ن قِ اٯٚ ١ٜاي .٠ ٛ
ب -لل ٚا٭ستدٜح ايٓبٚ ١ٜٛاٯثت إىل َعتد ٖت ا٭ظًٚ ١ٝرب ػبٗت َٔ ن ل
اي

ٜر.

ز -مجع ش تت ا٭قٛاٍ اي كٗ ١ٝامل ٓتث ٚ ٠لٌُ تبٜٛل ٚدبُٝع هلت يف أقٛاٍ
َ ٛافك َٚ ١صتبٗ٘ ي ٌٗ ٝاي دٛع إيٗٝت ٚسع ٍٛاي تَٗٓ ٠ ٥ت .
د -لل ٚا٭قٛاٍ اي كٗ ١ٝإىل َعتد ٖت ا٭ظً ١ٝيف ن ل امل اٖل اي كٗ ١ٝأٚ
امل دع ايٛألٝط إٕ ت

إألٓتدٖت .

- ٙا٫أل صٗتد بتيٓعٛػ َٔ ايك َٕ ٚاي ٓٚ ١اٯثت ٚبٝتٕ أقٛاٍ امل

ٜٔ

ٚاحمل ثني ٚاي كٗت ٤فٗٝت.
- ٚتٛؼٝح َ تْ ٞب ض املعطًشتت اييت ذب تز إىل بٝتٕ ذيو بتي دٛع إىل
ن ل ايًػٚ ١ن ل اي  ٜتت ا٫ظط٬س. ١ٝ
خطة البخح
ألٓ

َت ٚد يف ا٫سعتٕ يف ايًػ ١ثِ ا ا ٤امل

ٚ ٜٔا ا ٤اي كٗت ٤ثِ ْ ٝذ١

ايبشح يف ا٫سعتٕ ثِ ْبني َٛقف قتْ ٕٛاي كٛبتت ايُٝين يف ٖ  ٙامل أي ١ثِ
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ْبني لكٛب ١ايلاْ ٞاحملعٔ ٚسذر املصههني فٗٝت َ تبني اٜتٖت يف املبتسح
اي تي: ١ٝ
املبشح ا : ٍٚ٫ت ٜف ا٫سعتٕ ٚاقٛاٍ امل

ٚ ٜٔاحمل ثني يف امسعتٕ

املبشح ايجتْ : ٞاقٛاٍ اي كٗت ٤يف ش ٚط ا٫سعتٕ
املبشح ايجتيح  :اي ادح يف َ ٓ ٢ا٫سعتٕ ٚش ٚط٘
املبشح اي ابع َٛ :قف قتْ ٕٛاي كٛبتت ايُٝين
املبشح اشبتَل  :لكٛب ١ايلاْ ٞاحملعٔ ٚسذر املصههني فٗٝت ٚاي د لًٗٝت
ثِ غب ِ ايبشح خبتمتْ ١بني فٗٝت اِٖ ايٓ ت٥ر ٚاي ٛظٝتت َٚ

د يكت ١ُ٥املعتد

ٚامل ادع.
املبشح ا٭ : ٍٚت ٜف امسعتٕ ٚأقٛاٍ امل

ٚ ٜٔاحمل ثني يف امسعتٕ

أوالً  :تعريف اإلحصاٌ
شعََٔ سعتْ ١فٗ ٛسعني ََٓمع ٚ,أسعٓ٘
سعََٔ املهتٕ َ َٜ
 - 1امسعتٕ يػَ : )1(١
ظتسب٘ ٚسعٓ٘ ٚاسبعٔ نٌ َٛؼع سعني ٜٛ ٫ظٌ إىل َتيف دٛف٘ ٚ ,ذبعٔ
إذا دنٌ اسبعٔ ٚاس ُ ٢ب٘.
عَٓتت  ,فتمل ٓ ٢أْٗٔ أُسعٔ
ش َ
ٚاملُشعَٓ ١اييت أسعٓٗت زٚدٗت  ٖٔٚ ,املُ َ
بأزٚادٗٔٚ ,أظٌ امسعتٕ  :املٓع ٚ ,امل أ ٠ضبعٓ ١بتمألٚ ّ٬اي تف ٚاي لٜٚر
عَٓ ٚ . ١دٌ
عَََٓٚ ١ش م
ٚاسب ٚ , ١ٜأُسعٓل امل أ ٠ل ل ٚأسعٓٗت زٚدٗت فََٗ ٞش َ
عَٔ  َ :لٚز ٚ ,ق أسعٓ٘ اي لٜٚر .
ش َ
ََ َ
 - 2امسعتٕ اظط٬ستّ  ٚ :د ي غ امسعتٕ يف ا٫ظط٬ح ي  َ ٠تٕ
قتٍ امَتّ اي از ٟيف ت

ٚ " : )2(ٙالًِ إٔ ي غ امسعتٕ دت ٤يف ايك َٕ لً٢

ٚد: ٙٛ

( )1يػإ ايعطب البٔ َٓعٛض .121- 119/13
( )2ايتؿػري ايهبري أَ ٚؿاتٝح ايػٝب يإلَاّ ؾدط ايس ٜٔايطاظ.33/10 ٟ
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ط َ ّ٫ٛإََٔ
أس ٖت :مب ٓ ٢اسب ,١ٜنُتيف قٛي٘ ت تىل  َََٔ َٚيََِ ََ َ ٜطمعَ مَ َٓهَُِ َ
عَٓتتم ا ِيَُ َ٪مََٓتتم  )1(أ ٟاسب ا. ٥
ش َ
هحَ ا ِيَُ َ
 َٜٓم
عَٓتتٍ غََ ََ َ َٝتفمشَتتٍ ٚ , )2(قٛي٘
ش َ
ثتْٗٝت  :اي تف َٗٓٚ ,ت قٛي٘ ت تىل َ ََ 
عَٓلَ فَ َدََٗت  )4(أٟ
س َ
عٓمنيَ غََ ََ َ َٝتفمشمنيَ ٚ )3(قٛي٘ ت تىل َٚ ايَّ م ٞأَ َ
ش م
ت تىل َ ََ
عَٓتتم  )5(أ ٟاي  ٝتت اسب ا. ٥
ش َ
أل ٘ ٚ ,قٛي٘ ت تىل َٚ ايَّ م ََََٕٛ َٜ َٔ ٜا ِيَُ َ
سعمٔن  )6(ق ٌٝيف ت
ثتيجٗت  :امأل َٔٚ ,ّ٬ذيو قٛي٘ ت تىل  فَإذَا أُ َ

ٖت إذا

أألًُٔٚ ,ق ٌٝتلٚدٔ.
اب ٗت  :ايلٚاز ٜ ,كتٍ  :اَ أ ٠ضبعٓ ١إذا نتْل ذات زٚز  َ٘ٓٚ ,قٛي٘ ت تىل
عَٓتتَ مََٔ ايٓ َت٤م  ٜ )7(ين ذٚات ا٭زٚاز ٚ ,اي ي ٌٝلً ٢إٔ امل اد ذيو أْ٘
ش َ
َٚا ِيَُ َ
ت تىل لطف احملعٓتت لً ٢احمل َتت ف ٬ب ٚإٔ ٜه ٕٛامسعتٕ ألببتّ يًش َ١
 ًّٛ َٚإٔ اسب ٚ ١ٜاي تف ٚامأل ٫ ّ٬تأث هلت يف ذيو فٛدل إٔ ٜه ٕٛامل اد
َٓ٘ امللٚد ١٭ٕ ن ٕٛامل أ ٠ذات زٚز ي٘ تأث يف نْٗٛت ضب َ ١لً ٢ايػ .
ٚايٛد ٙٛا٭ ب َ ١صرتن ١يف امل ٓ ٢ا٭ظً ٞايًػ ٖٛٚ ٟٛاملٓع ٚذيو ٭ْت ذن ْت إٔ
امسعتٕ لبت  ٠لٔ املٓع  ,فتسب  ١ٜألبل ي شعني امْ تٕ َٔ ْ تذ سهِ ايػ
لًٚ ٘ٝاي َ ١تْ  ١يإلْ تٕ لٔ ايص ٚع فُٝت ٜٓ ٫بػ ٞي٘ ٚن يو امألَ ّ٬تْع
َٔ نج ممت ت ل ٛإي ٘ٝايٓ ل ٚايصٗٚ ٠ٛن يو ايلٚاز أٜؽتّ َتْع يًلٚدَٔ ١
نج َٔ ا٭َٚ ٛايلٚدَ ١تْ  ١يًلٚز َٔ ايٛقٛع يف ايلْت.

( )1اآل )25( ١ٜغٛض ٠ايٓػا. ٤
( )2اآل )25( ١ٜغٛض ٠ايٓػا. ٤
( )3اآل )24( ١ٜغٛض ٠ايٓػا. ٤
( )4اآل )91( ١ٜغٛض ٠األْبٝا.٤
( )5اآل )4( ١ٜغٛض ٠ايٓٛض.
( )6اآل )25( ١ٜغٛض ٠ايٓػا. ٤
( )7اآل )24( ١ٜغٛض ٠ايٓػا. ٤
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ٚقتٍ امَتّ ايصتف ٚ " : ٞمجتع امسعتٕ إٔ ٜه ٕٛد ٕٚاحملعٔ َتْع َٔ تٓتٍٚ
احمل ّ ,فتمألَ ّ٬تْع ٚن يو اسب َ ١ٜتْ ٚ ١ن يو ايلٚدَ ١ٝتْ , ١
ٚامظتب( ١مب ٓ ٢ايٛطَ)٧تْع ن يو اسببل يف ايبٛٝت َتْع ٚ ,نٌ َت َٓع
أسعٔ"(.)1
ثاىيا  :أقوال املفصريً يف اآليات الكرآىية اليت ذنرت لفظ اإلحصاٌ مبعيى السواج:
ألأن ٖٓ ٞت ب ن َ ا ٤امل

 ٜٔيف ي غ امسعتٕ ٚاييت أ  ٜبٗت ايلٚاز:

عَٓتتَ مََٔ ايٓ َت٤م إََ َّ٫ت ًَََهَلَ َأ ََُٜت َْهَُِ 
ش َ
ا٭ٚىل  :قٛي٘ ت تىل َٚ ا ِيَُ َ
قتٍ امل

()2

 :)3(ٕٚامسعتٕ ٖٓت إسعتٕ اي لٜٚر بٜ ٬ل إذ ٜ ٫عح إٔ  ٜاد ب٘

إسعتٕ اي  ٫ٚ ١إسعتٕ اسب  ٫ٚ ١ٜإسعتٕ امأل , ّ٬فٗ ٛإسعتٕ اي لٜٚر قط تّ
فهٝف  ٜجٓ َٔ ٢احمل َتت ب٘ ملًُٛن , ١فٓهتسٗٔ س اّ َت داَل ذات زٚز
ٚإتٝتْٗٔ زْت  ,فتيلٚاز سعٔ يً دٌ ٚامل أٚ ٠احملعٓتت مجع ضبعٓ ٖٞٚ ١اييت ق
َٓع ف دٗت بلٚز.
ٜٚكتٍ أسعٓل امل أ ٠إذا تلٚدل ٭ْٗت ته َٔ ٕٛسعٔ اي دٌ ٚمحتٜٚ ٘ ٜكتٍ
أسعٓٗت أًٖٗت إذا زٚدٖٛت  َٔٚ ,شإٔ امل لٚد ١إٔ ذبعٔ ْ ٗت ف ه ٞ
بلٚدٗت َٔ اي طًع إىل اي دٌ ٭دٌ ستد ١ايطبٚ ١ ٝذبعٔ زٚدٗت َٔ اي طًع إىل
غ ٖت َٔ ايٓ ت ٤ف ً ٢امل أ ٠امل  ٍٛيف امسعتٕ .
ٚمجتٖ اي ًف ٚاشبًف ٚأ ١ُ٥اي ك٘ لً ٢إٔ امل اد بتحملعٓتت ٖتٖٓت امل لٚدتت.
()4

شعمٓمنيَ غََ ََ َ َٝتفمشمنيَ 
ايجتْ : ١ٝقٛي٘ ت تىل َ ََ

( )1أسهاّ ايكطإٓ يإلَاّ ايؿاؾع ، ٞزاض ايهتب ايعًُ ١ٝبريٚت ط .309/1 ، ّ1975
( )2اآل 24 ١ٜغٛض ٠ايٓػا. ٤
( )3بسا٥ع ايتؿػري البٔ ايك ، ِٝحتكٝل ٜػط ٟايػٝس  ،زاض ابٔ ادتٛظ ٟايػعٛز ، ١ٜط .15/2 .ّ93- 1أسهاّ ايكطإٓ يًذصاص،
حتكٝل ستُس ايصازم قُشا ، ٟٚزاض إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب ٞبريٚت  ،ط .80/3 ، ّ92ادتاَع ألسهاّ ايكطإٓ يًكططيب  .120/5تؿػري
املٓاض حملُس ضؾٝس ضضا .3/5
( )4اآل )24( ١ٜغٛض ٠ايٓػا. ٤
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قتٍ امل
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 ٖٛ :)1(ٕٚامسعتٕ ب ك ايٓهتح  ,تك  ٙ ٜاطًبٛا َٓتفع ايبؽع

بأَٛايهِ لًٚ ٢د٘ ايٓهتح  ٫لًٚ ٢د٘ اي تح ٚ ,امسعتٕ ٜ ٫ه ٕٛإ ٫يف
ْهتح ظشٝح ٚمس ٞايلْت أل تستّ ٭ْ٘ َت املكعٛد ف ٘ٝإ ٫أل ح املتٜ ٫ٚ ٤طًل
ف ٘ٝايٛي ٚألتَ ٥عتحل ايٓهتح.
سصَ ٍ١فَ ًََ َٗٝنٔ مْعَفَ ََت لًََ٢
عٔن فَإَٕ َأتَ َ َٔٝبم َت م
س م
ايجتيج : ١قٛي٘ ت تىل  فَإذَا أُ َ
عَٓتتم مََٔ ايِ َ َابم:)2(
ش َ
ا ِيَُ َ
قتٍ امل

 : )3(ٕٚان ًف ايك ا ٤يف ذيو  ,فك أ ب ؽِٗ ب ح ا٭يف مب ٓ ٢أألًُٔ

أ ٟظ ٕ ممٓٛلتت اي ٚز َٔ اسب اّ ب بل امأل. ّ٬
ٚق أ َن  ٕٚبؽِ ا٭يف مب ٓ ٢فإذا تلٚدٔ ظ ٕ ممٓٛلتت اي ٚز َٔ اسب اّ
بت٭زٚاز.
ٚان ت َ عِ امل

 ٜٔإٔ امل اد بٗت اي لٚز .

فتمل ٓ ٢إٔ س ايلْت ٜػًغ لٓ اي لٚز فٗ  ٙأ ٟا٭َ ١إذا زْل ٚق تلٚدل فش ٖت
مخ  ٕٛدً .٠
قتٍ ضبُ

ش ٝؼت( )4يف ت

 ٖٞٚايلْت ب

عٔن  أ ٟف ًٔ اي تسص١
املٓت (  " : )5فَإذَا أُسَ م

إسعتْٗٔ بتيلٚاز ف ً َٔ ٔٗٝاي كتب ْعف َت لً ٢احملعٓتت

ايهتَ٬ت ٚ ,احملعٓ ١بتيلٚاز ٖ ٞاييت هلت زٚز ؼبعٓٗت فإذا فت قٗت  ٫ت ُ٢
( )1ادتاَع ألسهاّ ايكطإٓ يًكططيب َٚ 120/5 ،ا بعسٖا.
( )2اآل )25( ١ٜغٛض ٠ايٓػا. ٤
( )3ايتؿػري ايهبري يًطاظ .52/5 ٟداَع ايبٝإ يف تؿػري ايكطإٓ يًطرب ، ٟزاض ايهتب ايعًُ ١ٝبريٚت  ،ط.13/4 ،ّ92- 1
( ) 4ستُس ضؾٝس ضضا  :ستُس ضؾٝس بٔ عً ٞضضا بٔ ستُس بٔ ستُس بٔ عً ٞايكًُ ْٞٛايبػساز ٟاأللٌ اذتػ ي َ ،ؿػط
َٚؤضر ٚؾكٚ ٘ٝأزٜب ٚغٝاغَٚ ٞصًح ادتُاعٚ ٞغٝاغٚ ، ٞيس يف ايكًُ ٕٛبططابًؼ ايؿُاٍ بًبٓإ غٓٚ ، ّ1865 ١زضؽ عً ٢أٜسٟ
عًُاٗ٥ا ثِ عٓسَا بطع يف ايعًٚ ّٛنإ قس تأثط بايتصٛف ٚلشب ايطاؾع ٞؾاغتؿاز َٓ٘ األزب ٚايتصٛف ثِ ضسٌ إىل ايكاٖط٠
ٚذتل مبشُس عبسٚ ٙأْؿأ زتً ١املٓاض اإلغالَ ٞدعٌ َٛضٛعٗا األ ٍٚاإللالح اإلغالَْٚ ٞعع إىل َصٖب ايػًـ ٚتأثط بآضا ٤ابٔ
تٚ ١ُٝٝابٔ ايكٚ ِٝؾاضى يف زتالت ٚمجعٝات َٚؤمتطات غٝاغٚ ١ٝاْتكس ايػٝاغٚ ١ساضب ايربٜطاْٝني ٚأْؿأ َسضغ ١ايسع٠ٛ
ٚاإلضؾاز ٚضسٌ إىل َععِ ايبالز اإلغالَ ١ٝست ٢تٛيف ؾذأ ٠يف ايكاٖط ٠غٓ . ّ1935 ١ي٘ َؤيؿات أبطظٖا تؿػري املٓاض  ،ارتالؾ١
ٚاإلَاَ ١ايععُ . ١األعالّ يًعضنًَ .361/6 ٞعذِ املؤيؿني يهشاي.293/3 ١
( )5تؿػري املٓاض تؿػري املٓاض املػُ ٢تؿػري ايكطإٓ اذته ، ِٝحملُس ضؾٝس ضضا ،زاض املعطؾ ١بريٚت ،ط.25/5 ّ1933
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ضبعٓ ١بتيلٚاز نُت أْٗت  ٫ت ُ َ ٢لٚد , ١ن يو امل تف إذا لتد َٔ أل ٙ
 َ ٢ُ ٜ ٫تف اّ ٚامل ٜض إذا ب  َ َٔ ٨ؼ٘ ٜ َ ٢ُ ٜ ٫ؽتّ ٚ ,ق قتٍ ب ض
اي  ٜٔنعٛا احملعٓتت ٖٓت بت٭بهت أْٗٔ ق أسعٓ ٗٔ ايبهت ٚ ,٠ي ُ  ٟإٔ
ايبهت  ٠سعٔ َٓٝع  ٫ت ع  ٣ظتسب ٘ هل َ٘ بػ سك٘  ٖٞٚلً ٢أل١َ٬
فط تٗت ٚسٝتٗ٥ت ٚل ّ ممت أل ٗت يً دتٍ َٚ ,ت سك٘ إ ٫إٔ  ٜب ٍ ب٘ سعٔ
ايلٚاز ٚ .يهٔ َت بتٍ ايجٝل اييت فك ت نٌ ٚاس َٔ اسبعٓني ت تقل أش
اي كٛب ني إذ سهُٛا لًٗٝت بتي دِ ؟ ٌٖ  ٕٚ ٜايلٚاز اي تبل ضبعٓتّ هلت َٚت
ٖ ٛإ ٫إزاي ١سبعٔ ايبهت ٚ ٠ت  ٜٛملُت أل ١اي دتٍ .فتمل ك ٍٛاملٛافل يٓعتّ
اي ط  ٖٛ ٠إٔ ٜه ٕٛلكتب ايجٝل اييت تأت ٞاي تسص ١د ٕٚلكتب امل لٚد, ١
ٚن ا د ٕٚلكتب ايبه أَ ٚجً٘ يف ا٭ش ".
ٚبٓت ٤لًَ ٢تألبل َٔ األ ا

أ ٟايصٝخ ضبُ

شٝ

ؼت ْ٬سغ اْ٘ ميٌٝ

اىل ايك ٍٛب ّ ا٫سعتٕ اذا مل ت ُ ايلٚد ١ٝأ ٟاْ٘ َٔ ش ٚط ا٫سعتٕ ي ٜ٘
األ ُ ا ايلٚدٚ ١ٝا ٫فًٝل مبشعٔ ٜٚعٗ َٔ ن ٍ٬ن َ٘٬اْ٘ تأث بتمل ٓ٢
ايًػٚ ٟٛق َ٘ لً ٢اسبكٝك ١ايص لٚ ١ٝمل  ٓ ٜيف ن َ٘٬لً ٢اديٜ ١

بٗت .

ثالجا :أقوال احملدثني يف معيى اإلحصاٌ :
يف اي ٓٔ ايهرب ٣يًبٗٝك( ٞبتب َت دت ٤ف ُٔٝتلٚز اَ أٚ ٠مل مي ٗت ثِ زْ) ٢

1

أنربْت أب ٛلب ال اسبتفغ ثٓت أب ٛاي بتس ضبُ بٔ  ٜكٛب ثٓت حب بٔ ْع قتٍ
ق أت لً ٢ش ٝل بٔ ايًٝح أنربى أبٛى لٔ به لٔ لب ازببت بٔ َٓع ٛبٔ
زبتٕ لٔ أل  ٝبٔ امل ٝل  :أْ٘ أل ٌ٦لٔ دٌ تلٚز اَ أٚ ٠مل مي ٗت ثِ زْ ٢فكتٍ
أل  ٝاي ٓ ١ف ٘ٝإٔ ػبً  ٜ ٫ٚدِ

 - 1ايػٓٔ ايهرب ٣يًبٗٝك ، 219 - 217/8 ٞاٚضز ٙايػٛٝط ٞيف داَع االسازٜح ٚاغٓس ٙاىل ايبٗٝكٚ ،435/31 ٞاٚضز ٙعال٤
ايس ٜٔايربٖإ ؾٛض ٟيف نٓع ايعُاٍ ٚاغٓس ٙاىل ايبٗٝكٚ 422/5 ٞمجٝعِٗ خطدٚ ٙٛمل ٜبٛٓٝا سهُ٘  ،ثِ حبح يف مجٝع
نتب ايتدطٜر ؾًِ ٜصنطٚا ختطجيا ي٘ ا ٚسهُا عً َٔ ٘ٝسٝح ايصش َٔ ١عسَٗا .
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 -أنربْت أب ٛاي ح ٖ ٍ٬بٔ ضبُ بٔ د

اسب ت ببػ اد أْبأ اسب ني بٔ

ؼب ٢ٝبٔ لٝتط ايكطتٕ ثٓت أب ٛا٭ش ح ثٓت لب ايٖٛتب ايجك  ٞلٔ داٚد بٔ أبٞ
ٖٓ لٔ مستى بٔ س ب لٔ دٌ َٔ بين لذٌ قتٍ  :د٦ل َع لً ٞؼ ٞال
لٓ٘ بع ني فإذا دٌ يف ز ع ٜٓتد ٟأْ ٞق أظبل فتسص ١فأقُٛٝا لً ٞاسب
ف ف ٘ إىل لً ٞؼ ٞال لٓ٘ فكتٍ ي٘ لً ٞؼ ٞال لٓ٘ ٌٖ تلٚدل قتٍ ْ ِ
قتٍ ف نًل بٗت قتٍ  ٫قتٍ فذً َ ٙتٚ ١٥أغ َ٘ ْعف ايع ام ٚف م بُٗٓٝت
 ٚأنربْت أبْ ٛع بٔ ق تد ٠أْبأ أب ٛلُ  ٚبٔ َط ٚأب ٛاسب ٔ اي از قت٫أْبأ ضبُ بٔ ؼب ٢ٝبٔ ألًُٝتٕ امل ٚز ٟثٓت لتظِ بٔ لً ٞثٓت ش ب ١لٔ مستى بٔ
س ب قتٍ مس ل سٓض بٔ امل ُ قتٍ  :تلٚز دٌ َٓت اَ أ ٠فلْ ٢قبٌ إٔ  ٜنٌ
بٗت فأقتّ لً ٞؼ ٞال لٓ٘ لً ٘ٝاسب فكتٍ إٕ امل أ ٫ ٠ت ؼ ٢إٔ ته ٕٛلٓ ٙ
ف م بُٗٓٝت لً ٞؼ ٞال لٓ٘ قتٍ ايصٝخ مح٘ ال أَت اي

ٜل بُٗٓٝت بتيلْت

سهُت فْ ٬ك ٍٛب٘ ملت ذن ْت يف ن تب ايٓهتح َٔ اسبذر ٚؼب ٌُ إٔ ٜهٕٛ
لً ٞؼ ٞال لٓ٘ ف م بُٗٓٝت ب ؼت ٙبتي

ٜل ٚال ألًِ .

 أنربْت أب ٛاسب ٔ اي فت ٤ايبػ اد ٟأْبأ لجُتٕ بٔ ضبُ بٔ بص ثٓت إمستلٌٝايكتؼ ٞثٓت إمستل ٌٝبٔ أب ٞأٜٚل ثٓت بٔ أب ٞايلْتد لٔ أب ٘ٝلٔ اي كٗت َٔ ٤أٌٖ
امل  : ١ٜٓنتْٛا ٜكٛي َٔ ٕٛتلٚز ممٔ مل ٜهٔ أسعٔ قبٌ ذيو فلْ ٢قبٌ إٔ
 ٜنٌ بتَ أت٘ ف ٬دِ لًٚ ٘ٝامل أَ ٠جٌ ذيو فإٕ دنٌ بتَ أت٘ ألتل َٔ ١ي ٌٝأٚ
ْٗت أ ٚأنج فلْ ٢ب

ذيو ف ً ٘ٝاي دِ ٚامل أَ ٠جٌ ذيو ٚامَت ٤أَٗتت ا٭٫ٚد

ٜٛ ٫دؾب اي دِ.

ويف مصيف عبد الرزام ( باب ٍل حيصً الرجل ومل يدخل )1

َ - 1صٓـ عبس ايطظام 307 - 304 /7
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 أنربْت لب اي زام قتٍ أنربْت بٔ د ٜر لٔ لطت ٤قتٍ امسعتٕ إٔ ػبتَ ٗتيٝل د ٕٚذيو إسعتٕ  ٜ ٫ٚدِ س ٜ ٢صٗ ٚا ي أٜٓتٜ ٙػٝل يف ذيو َٓٗت ٚلُ ٚ
ٚبٔ طتٚٚس َجً٘
 أنربْت لب اي زام قتٍ أنربْت بٔ د ٜر قتٍ أنربْ ٞأب ٛايلب أْ٘ مسع دتببٔ لب ال ٜك ٍٛيف ايبه ٜٓهح ثِ ٜلْ ٞقبٌ إٔ ػبُع َع اَ أت٘ قتٍ ازبً
لً ٫ٚ ٘ٝدِ
 لب اي زام لٔ بٔ د ٜر قتٍ أنربْ ٞبٔ شٗتب لٔ دٌ زْٚ ٢ق أسعٔٚمل ميل اَ أت٘ قتٍ ( ٜ ٫دِ ٚيهٔ ػبً َ.)١٦
 لب اي زام لٔ َ ُ لٔ ايلٖ ٚ ٟق تد ٠يف اي دٌ ٜٓهح امل أ ٠فٝلْ ٞقبٌإٔ ػبتَ ٗت قت( ٫يٝل بإسعتٕ س  ٢ػبتَ ٗت قتٍ َ ُ  ٫ٚألًِ أس ا نتيف
قٛهلُت قتٍ ٚبًػين أْ٘  ٜ ٫دِ س ٜ ٢صٗ ٚا ي أٜٓتٜ ٙػٝل يف ذيو َٓٗت ) .
 لب اي زام لٔ ايج ٟ ٛقتٍ ٜ ٫ه ٕٛامسعتٕ إ ٫بتزبُتع ثِ قتٍ أنربْٞمستى بٔ س ب لٔ سٓض لٔ لً ٞأْ٘ أت ٢دٌ زْ ٢فكتٍ أدنًل بتَ أتو قتٍ ٫
فؽ ب٘
 لب اي زام لٔ إأل ا ٌٝ٥لٔ مستى بٔ س ب لٔ سٓض قتٍ أت ٢لً ٞدٌ قزْ ٢بتَ أٚ ٠ق تلٚز بتَ أٚ ٠مل  ٜنٌ فكتٍ أزْٝل فكتٍ مل أسعٔ قتٍ فأَ ب٘
فذً َ١٦
 -لب اي زام لٔ اسب ٔ بٔ لُت  ٠لٔ اي  ٤٬بٔ ب

قتٍ فذ ت اَ أ(٠أٟ

زْل) لً ٢لٗ لً ٞبٔ أب ٞطتيل ٚق تلٚدل ٚمل  ٜنٌ بٗت فأت ٞبٗت لًٞ
فذً ٖت َ ْٚ ١٦تٖت ألٓ ١إىل ْٗ  ٟن ب( ٤٬أ ٟاىل َ  ١ٜٓن ب ٤٬بتي ام).

ويف موطأ االماو مالو1
َٛ - 1طأ االَاّ َايو 776 /3
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َتيو لٔ بٔ شٗتب ٚبًػ٘ لٔ ايكتألِ بٔ ضبُ أُْٗت نتْت ٜك ٕ٫ٛإذا ْهح
اسب ا٭َ ١فُ ٗت فك أسعٓل
قتٍ َتيو ٚنٌ َٔ أد نل نتٕ ٜك ٍٛذيو ذبعٔ ا٭َ ١اسب إذا ْهشٗت
فُ ٗت فك أسعٓ ٘
قتٍ َتيو ؼبعٔ اي ب اسب  ٠إذا َ ٗت بٓهتح  ٫ٚذبعٔ اسب  ٠اي ب إ ٫إٔ
 ٜل  ٖٛٚزٚدٗت فٗ ُٝت ب
 ٜلٚز ب

ل ك٘ فإٕ فت قٗت قبٌ إٔ  ٜل فًٝل مبشعٔ س ٢

ل ك٘ ٚميل اَ أت٘

قتٍ َتيو ٚا٭َ ١إذا نتْل ذبل اسب ثِ فت قٗت قبٌ إٔ ت ل
فإْ٘  ٫ؼبعٓٗت ْهتس٘ إٜتٖت  ٖٞٚأَ ١س  ٢تٓهح ب

ل كٗت ٜٚعٝبٗت زٚدٗت

ف يو إسعتْٗت ٚا٭َ ١إذا نتْل ذبل اسب ف ل  ٖٞٚذب ٘ قبٌ إٔ  ٜت قٗت
فإْ٘ ؼبعٓٗت إذا ل كل  ٖٞٚلٓ  ٙإذا ٖ ٛأظتبٗت ب

إٔ ت ل .

قتٍ أب ٛلُ َ ٖل َتيو ٚأظً٘ يف ٖ ا ايبتب إٔ نٌ س دتَع مجتلت َبتست
بٓهتح ٚنتٕ بتيػت فٗ ٛؼبعٔ ٚألٛا ٤نتْل زٚد ٘ َ ًُ ١أ ٚذَ ١ٝس  ٠أ ٚأَ.١
ٚنُت ٫سعٓت َٔ اقٛاٍ احمل ثني فك ن دٛا ْٚكًٛا ل  ٠استدٜح َٚثت ت ٍ
بتي تظٗت  َٚتْٗٝت ايع ؼب ١لً ٢اْ٘ ٜه  ٞي ٛاف ا٫سعتٕ صب د اي نٍٛ
اسبكٝك ٖٛٚ ٞايٛطٚ ٤مل ت ن اس ٖ  ٙا٫ستدٜح ا ٚا٫ثت ش ط األ ُ ا
ٚبكت ٤ايلٚد ١ٝبٌ إ ب ؽِٗ ذٖل اىل إ صب د اشبً ٠ٛنتف ١ٝي شكل ا٫سعتٕ .
املبخح الجاىي :أقوال الفكَاء يف معيى اإلحصاٌ :
قتٍ ابٔ لتب ٕ يف ستش١ ٝ

1

قٛي٘ ٜ ٚص ط ي٬سعتٕ ٚ (....ايٛط ) ٤أ ٟام٬ٜز ٚإٕ مل ٜٓلٍ نُت يف اي ح
ٚغ . ٙ
( - ) 1ساؾ ١ٝابٔ عابس16/4 ٜٔ
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ٚيف ا٫أل نت ٫بٔ لب ايربٜ ٫ٚ 1كع امسعتٕ إ ٫ب ُتّ ام٬ٜز يف اي ز أقً٘
صبتٚز ٠اشب تٕ اشب تٕ (ن تٕ اي دٌ َع ن تٕ امل أ )٠فٗ ا َ ٖل َتيو ٚأظشتب٘
ٚس اسبعتْ ١اييت تٛدل اي دِ يف َ ٖب٘ إٔ ٜه ٕٛايلاْ ٞس ا َ ًُت بتيػت
لتق ٬ق ٚطٚ ٤٢ط٦ت َبتست يف لك ظشٝح.
 ٫ٚن٬ف بني اي ًُت ٤إٔ لك ايٓهتح ٜ ٫جبل ب٘ إسعتٕ س  ٢ػبتَ ِٗ ايٛط٤
املٛدل ايػ ٌ ٚاسب .
ٚقتٍ ايصتف  :ٞإذا دنٌ بتَ أت٘ ُٖٚت س إ بتيػتٕ فُٗت ؼبعٓتٕ ٚألٛا ٤نتْٛا
َ ًُني أ ٚنتف ٜٔ
ٚقتٍ أب ٛسٓٚ ١ ٝأظشتب٘  :امسعتٕ إٔ ٜهْٛت َ ًُني س  ٜٔبتيػني ق
دتَ ٗت مجتلت ٜٛدل اسب ٚايػ ٌ

2

ٚيف املػين ٫بٔ ق اَ ١فعٌ سهِ َت ي ٛشٗ ت ب ١ٓٝامسعتٕ أْ٘ دنٌ بلٚد ٘

3

ٚي ٛشٗ ت ب ١ٓٝامسعتٕ أْ٘ دنٌ بلٚد ٘ فكتٍ أظشتبٓت ٜ :جبل امسعتٕ ب٘ ٭ٕ
امل ٗ َٔ ّٛي غ اي ن ٍٛنتمل ٗ َٔ ّٛي غ اجملتَ ٚ ١قتٍ ضبُ بٔ اسب ٔ ٫ :
ٜه  ٢ب٘ س  ٢تك ٍٛدتَ ٗت أ ٚبتؼ ٗت أ ٚعب ٙٛ٭ٕ اي نٜ ٍٛطًل لً ٢اشبً٠ٛ
بٗت ٚهل ا تجبل بٗت أسهتَ٘  ٖٚا أظح ايكٛيني إٕ شت ٤ال ت تىل فأَت اذا قتيل
دتَ ٗت أ ٚبتؼ ٗت ف ًِ ْ ٬ن٬فت يف ثبٛت امسعتٕ ٖٚه ا ٜٓبػ ٞإذا قتيل
ٚطٗ٦ت فتٕ قتيل بتش ٖت أٗ َ ٚت أ ٚأظتبٗت أ ٚأتتٖت فٓٝبػ ٞإٔ ٜ ٫جبل ب٘
امسعتٕ ٭ٕ ٖ ا ٜ

ٌُ فُٝت د ٕٚازبُتع يف اي ز نج ا فٜ ٬جبل ب٘

امسعتٕ اي  ٤٣ ٜٓ ٟبت٫س ُتٍ.
ٚيف ش ح زاد امل كٓع يًصٓكٝط:4ٞ

 - ) 1االغتصناض البٔ عبس ايرب 500/5
(ْ ) 2كً٘ عِٓٗ لاسب االغتصناض 500/5
( - ) 3املػ ي البٔ قساَ128 /10١
( - )4ؾطح ظاز املػتكٓع يًؿٓكٝط374 /6 ٞ
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َٔ ٚط ٧زٚد ٘ ,فً ٛإٔ د ّ٬به اّ لك لً ٢اَ أ ٠ثِ ٚ -اي ٝتذ بتل  -زْ٢
قبٌ إٔ  ٜنٌ بٗت ,فْ ٬ك :ٍٛإْ٘ ضبعٔ; ٭ْ٘ مل  ٜشكل ش ط اي نٚ ٍٛايٛط,٤
ف ٬ب إٔ ٜهٖٓ ٕٛتى ٚطٚ ,٤إٔ ٜه ٕٛايٛط ٤يلٚد ٘ ,ف ز ٚط ٤ا٭َ,١
اي  ٖٛ ٟاي

 ,ٟفً ٛأْ٘ ٚط ٧أَ ٘ ٚممًٛن ٘ فًٝل مبشعٔ.

ٚيف اي ك٘ ا٫ألٚ َٞ٬ادي ٘ يًلس:)1(ًٞٝ
أَت إسعتٕ اي دِ :فٗ ٛلبت  ٠يف ايص ع لٔ اد ُتع ظ تت ال ربٖت ايص ع
يٛدٛب اي دِ ٖٞٚ ,ألب  :١اي كٌ ٚايبًٛغٚ ,اسب ٚ ,١ٜامألٚ ّ٬ايٓهتح
ايعشٝحٚ ,اي ن ٍٛيف ايٓهتح ايعشٝح لًٚ ٢د٘ ٜٛدل ايػ ٌٚ ,ي َٔ ٛغ
إْلاٍ .
ٚيف فك٘ اي ٓ٘ يً  ٝألتبل ٜصرتط يف احملعٔ ايص ٚط اٯت: )2(١ٝ
ايٛط ٤يف ْهتح ظشٝح :أ ٟإٔ ٜه ٕٛايٛاط ٧ق ألبل ي٘ إٔ تلٚز زٚادت
ظشٝشت ٚٚط ٤فٚ ٘ٝي ٛمل ٜٓلٍ.
ٚي ٛنتٕ يف سٝض أ ٚإس اّ ٜه  ,ٞفإٕ نتٕ ايٛط ٤يف ْهتح فتأل فإْ٘ ٫
ؼبعٌ ب٘ امسعتٕ ًٜ ٫ٚلّ بكت ٤ايلٚاز يبكت ٤ظ  ١امسعتٕ ,فً ٛتلٚز َ ٠
زٚادت ظشٝشتٚ ,دنٌ بلٚد ٘ ,ثِ اْ ٗل اي ٬ق ١ايلٚد .١ٝثِ زْ ٖٛٚ ٢غ
َ لٚز فإْ٘  ٜدِ.
ٚن يو امل أ ٠إذا تلٚدل ,ثِ طًكل ف ْل ب

ط٬قٗت ,فإْٗت ت رب ضبعٓ١

ٚت دِ.
َٔ ن ٍ٬ا٫قٛاٍ اي تبك ١يً كٗتْ ٤

ًغ إٔ امسعتٕ يف ايص ع لبت  ٠لٔ

اد ُتع ظ تت ال ربٖت ايص ع يٛدٛب اي دِ( ٙ ٖٚ ,)3ايع تت ميهٔ ت ُٗ ٝت
ش ٚط امسعتٕ  ,إ ٫إٔ اي كٗت ٤ات كٛا لً ٢ش ٚط ٚان ً ٛا يف ش ٚط أن . ٣
1

 -ايؿك٘ االغالَٚ ٞازيت٘ يًعس309 /7 ًٞٝ

 - ) 2ؾك٘ ايػٓ٘ يًػٝس غابل 410 /2
( )3بسا٥ع ايصٓا٥ع .493/5

المجلد ( )5العدد الثامن مارس 2102م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

565

مدى اعتبار اشتنرار السوجية شرط لإلحصاٌ

د .توفيل الصيباىي

أ) ايص ٚط امل ل لًٗٝت(: )1
 - 1ايبًٛغ ٚاي كٌ  ,فًٚ ٛط ٖٛٚ ٧ظيب أ ٚصبٓ ٕٛمل ٜهٔ ضبعٓتّ .
 - 2ايٛط ٤يف ايكبٌ يف ْهتح ظشٝح .
 - 3اسب . ١ٜ
ب) ايص ٚط امل ًف فٗٝت (:)2
- 1امأل , ّ٬ف  ٣اسبٓ ٚ ١ٝاملتيه ١ٝإٔ امأل ّ٬ش ط يإلسعتٕ ٚ ,أَت
ايصتف ٚ ١ٝاسبٓتبًٚ ١ايلٚ ١ٜ ٜايعتٖ  ١ٜفًٝل لٓ ِٖ ش ط  ٖٛٚا٭ دح .
- 2إٔ ٜه ٕٛايلٚز ٚايلٚد ١ستٍ ايٛطٚ ٤نٌ َُٓٗت لً ٢ظ  ١امسعتٕ ,
 ٜين إٔ ٜه ٕٛنٌ َُٓٗت لتق ّ٬بتيػتّ َ ًُتّ س اّ َ لٚدتّ زٚادتّ ظشٝشتّ ,
ٚؼبعٌ ايٛطُٖٚ ٤ت لً ٖ ٢ا ايهُتٍ لٓ أب ٞسٓ ٚ ١ ٝأ ٟيًصتف ٚ , ١ٝلٓ
امَتّ َتيو  ٚأ ٟيف َ ٖل ايصتف  ٣ ٜ ١ٝأْ٘ ٜه  ٞإٔ ت ٛاف ش ٚط امسعتٕ
َٔ أس ايلٚدني يٝه ٕٛضبعٓتّ  ,بػض ايٓع لٔ تٛاف ٖت أ ٚب ؽٗت يف ايلٚاز
اٯن فٝه ٕٛايهتٌَ َُٓٗت ضبعٓتّ.
ٚق أ ٚد ابٔ لب ايرب( )3يف ن تب٘ ا٫أل نت

()4

ٚاٜتت لٔ احملعٓ ١فكتٍ " :

قتٍ امَتّ َتيوٚ :نٌ َٔ أد نل نتٕ ٜك ٍٛذبعٔ ا٭َ ١اسب إذا ْهشٗت
فُ ٗت فك أسعٓ ٘ٚ .س اسبعتْ ١اييت تٛدل اي دِ يف َ ٖل َتيو إٔ
ٜه ٕٛايلاْ ٞس اّ َ ًُتّ بتيػتّ لتق ّ٬ق ٚطٚ ٧طأ َبتستّ يف لك ْهتح
( )1بسا٥ع ايصٓا٥ع َ .493/5ػ ي احملتاز  .146/4املػ ي َع ايؿطح  .126/10ساؾ ١ٝايسغٛق.320/4 ٞ
( )2املطادع ايػابك. ١
( )3ابٔ عبس ايرب  ٖٛ :اإلَاّ ايعالَ ١ساؾغ املػطب ؾٝذ اإلغالّ أب ٛعُط ٜٛغـ بٔ عبس اهلل بٔ ستُس بٔ عبس ايرب بٔ عالِ
ايُٓط ٟاألْسيػ ٞايكططيب املايه ٞلاسب ايتصاْٝـ ايؿا٥كٚ ، ١يس غٖٓ368 ١ـ  ،طًب ايعًِ َٓص لػطٚ ٙأزضى ايهباض ٚطاٍ عُطٙ
ٚعال غٓسٚ ٙتهاثط عً ٘ٝايطًبٚ ١نإ إَاَاً عًُاً زتتٗسًا ؾٝذ اإلغالّ مجع ٚلٓـ يف ؾت ٢ايعً ّٛايتؿػري ٚاذتسٜح ٚايؿك٘
ٚاأللٚ ٍٛغريٚ ، ٙنإ ؾكٗٝاً عابساً عاش مخػني غٓ ١مل خيطز َٔ األْسيؼ ٚ ،نإ مي ٌٝيف ايؿك٘ إىل أقٛاٍ ايؿاؾعٚ ٞيف
االعتكاز إىل َصٖب ايػًـ ٚ ،ي ٞايكطا ٤عسَ ٠طات ٚاغتُط يف اإلؾتاٚ ٤ايتعًٚ ِٝايتصٓٝـ إىل إٔ تٛيف غٖٓ463 ١ـ  .غري أعالّ
ايٓبال .159- 53/18 ٤ؾصضات ايصٖب .314/3
( )4االغتصناض البٔ عبس ايرب .63/20 ،280- 276/16
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ايعشٝح  ٫ٚ .ن٬ف بني اي ًُت ٤يف إٔ لك ايٓهتح ٜ ٫جبل ب٘ إسعتٕ س ٢
ػبتَ ِٗ ايٛط ٤املٛدل يًػ ٌ ٚاسب ٚ .قتٍ ايصتف  ٞإذا دنٌ اي دٌ بتَ أت٘
ُٖٚت س إ ٚٚطٗ٦ت فٗ ا إسعتٕ .
ٚنُت ٫سعٓت تًو ٖ َ ٞاٖل اي كٗت ٤يف امسعتٕ فِٗ مل ٜصرتطٛا بكت٤
ايلٚدٚ ١ٝاأل ُ ا ٖت ي شكل امسعتٕ  ,فٝه  ٞلٓ ِٖ صب د سع ٍٛايٛط٤
اسبكٝك ٖٛٚ ٞدن ٍٛاسبص  ١يف اي ز بٌ ٜ ٫صرتط يف امسعتٕ نُتٍ ايٛط٤
()1

يًلٚد ١بٌ ٜه َ ٞػٝل اسبص  ١أ ٚق ٖت

ٜ ٫ٚصرتط امْلاٍ ف ٛا ٤أْلٍ أّ مل ؼب خ إْلاٍ .
فٝ

()2

ٖ ا إمجتلت َٔ اي كٗت ٤يف ش ٚط امسعتٕ ٚل ّ اشرتاط بكت ٤ايلٚد١ٝ

يًك ٍٛبتمسعتٕٚ ,مل ٜص لٔ ٖ ا اممجتع إ ٫ايص ١ ٝازب
ٚألٓ
أ) ازب

ٚ ١ٜب ض ايل.١ٜ ٜ

َ ا ِٖ٤يبٝتٕ َتأل ٓ ٚا اي ْٚ ٘ٝبني َ  ٣ؼ ٗت ٚل ّ سذٗ ٝت :
 ٚ : ١ٜد يف ا٫أل بعت فُٝت ان ًف ف َٔ ٘ٝا٭نبت ٭ب ٞد

ايطٛأل )3(ٞيف (بتب َت ؼبعٔ َٚت ٫ؼبعٔ ) (:)4
 - 1لٔ أب ٞد

لً ٘ٝاي  ّ٬أْ٘ ألََ ٌ٦ت احملعٔ فكتٍ َٔ نتٕ ي٘ ف ز ٜػ ٚ

لًٚ ٜٚ ٘ٝح .
ٚ - 2لٔ أب ٞلب ال لً ٘ٝاي  ّ٬أل ٌ٦لٔ ايػت٥ل لٔ أًٖ٘ ٜلْ ٞفٌٗ  ٜدِ
إذا نتْل ي٘ زٚد ٖٛٚ ١غت٥ل لٓٗت ؟ قتٍ  ٜ ٫دِ ايػت٥ل لٔ أًٖ٘  ٫ٚاملًُو
( )1ساؾ ١ٝايسغٛق.320/4 ٞ
( )2ضٚض ١ايطايبني .306/7
( )3أب ٛدعؿط ايطٛغ ٖٛ :ٞأب ٛدعؿط ستُس بٔ اذتػٔ بٔ عً ٞايطٛغٚ ، ٞيس يف طٛؽ غٖٓ385 ١ـ ثِ ضسٌ إىل بػساز ٚتؿك٘ أٚالً
يًؿاؾع ٞثِ أخص ايهالّ ٚأل ٍٛايك ّٛعٔ ؾٝد٘ املؿٝس ضأؽ اإلَاَٚ ١ٝيعَ٘ ٚبطع يف ايتؿٝع ٚغاىل ٚأعطض عٓ٘ اذتؿاظ ٚايعًُا٤
يبسعت٘ ٚقس أسطقت نتب٘ عسَ ٠طات يف ضسب ١داَع ايكصط ٚ ،اغترت ملا ظٗط َٓ٘ َٔ ايتٓكص بايػًـ ٚ ،نإ ٜػهٔ بايهطح
ستً ١ايطاؾط ١ثِ حت ٍٛإىل ايهٛؾٚ ١أقاّ باملؿٗس ٜؿكِٗٗ  ،ي٘ تصاْٝـ نجريَٗٓ ٠ا تٗصٜب األسهاّ  ،املؿصح يف اإلَاَ . ١تٛيف
غٖٓ460 ١ـ  .غري أعالّ ايٓبال ٤يًصٖيب َ .335- 334/18عذِ املؤيؿني يهشاي.225/3 ١
( )4االغتبصاض ؾُٝا اختًـ ؾ ٘ٝاألخباض ألب ٞدعؿط ايطٛغ ، ٞحتكٝل سػٔ ارتطغإ  ،زاض األضٛا ٤بريٚت  ،ط،ّ85- 3
.207- 204/4
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اي  ٟمل ٜؾب بأًٖ٘  ٫ٚظتسل َ  . ١قًل يف أ ٟس أل ٜ ٫ ٙه ٕٛضبعٓتّ ؟
قتٍ إذا قع ٚأفط فًٝل مبشعٔ .
ٚغ ٖت َٔ ا٭قٛاٍ اييت ت ٍ مبذًُٗت لً ٢إٔ اْكطتع ايلٚد ١ٝبط٬م أٚأل
َٛت أس ايلٚدني أَ ٚ

أ ٚاْكطتع ٜ ٫

أٚ

إسعتْتّ.

ب) ايل : ١ٜ ٜقتٍ اسب ٔ ازب )1(ٍ٬يف ن تب٘ ؼ ٤ٛايٓٗت املص م لً ٢ظ شتت
ا٭زٖت يف ن َ٘٬لٔ امسعتٕ( " :)2ثِ ٜ ٫صرتط بكت ٤ايلٚد ١ذب ٘ ستٍ ايلْ٢
ن٬فتّ يًعتدم ٚايٓتظ ٚ ,يٓت إٔ احملعٔ َص ل  ٖٛٚيف املتؼ ٞسكٝكٚ , ١أدٝل
بإٔ املٓع َ ٓ اّ بإٔ ا٫ت تم إمنت ٖ ٛلً ٢سكٝك ٘ يف اسبتٍ ٚامل ٖٓٓ ٢ت ٜبك٢
فٝصرتط بكت ٙ٤لً ٢ايعشٝح ٚ .إمنت ٜ ٫صرتط فُٝت ٜ ٫بك ٢ثِ ايلٚاز ٚإمنت
 ٢ُ ٜإسعتْتّ مغٓت ٘٥ايلاْ ٞفإذا مل تهٔ ايلٚد ١ذب ٘ ٜ ٫ه ٕٛغٓٝتّ َٔ
ايٛط."٤
()3

ٚق لًل لً ٘ٝابٔ ا٭َ ايعٓ تْٞ

يف ستش ٘ ٝلً ْ ٢ل ايه تب امل ُت٠

(َٓش ١ايػ ت لً ٢ؼ ٤ٛايٓٗت )  " :قٛي٘ (لً ٢ايعشٝح) أق ٖٛ ٍٛن٬ف َت
ظشش٘ يف ش ح اي ع , ٍٛثِ  ٫ؽب  ٢إٔ قٛي٘ ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ ملتلل (
أسعٓل ؟ قتٍ ْ ِ) ٜص بأْ٘ ٜ ٫صرتط إ ٫ن ْ٘ٛق ٚقع امسعتٕ يف ازبًُ١
( ) 1اذتػٔ ادتالٍ  :اذتػٔ بٔ أمحس بٔ ستُس بٔ عً ٞبٔ لالح بٔ أمحس بٔ اهلاز ٟبٔ ادتالٍ ٜ ،صٌ ْػب٘ إىل ايٓالط بٔ اهلازٟ
حي ٞبٔ اذتػني ٜٓٚ ،تْٗ ٞػب٘ إىل اذتػٔ بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب  ،ايعالَ ١ايهبري ٚيس يف ضدب غٖٓ1014 ١ـ يف ضغاؾ ١يف لعسْٚ ٠ؿأ بٗا
ٚضسٌ إىل لعسٚ ٠تًك َٔ ٢عًُاٗ٥ا ٚبطع يف ايعً ّٛايعكًٚ ١ٝايٓكًٚ ١ٝلٓـ (ض ٤ٛايٓٗاض) ؾطساً يألظٖاض ٚ ،سطض ادتٗازات٘ ؾ ٘ٝعً٢
َكتط ٢ايسيٚ ٌٝمل ٜعبأ مبٔ ٜٛاؾك٘ َٔ ايعًُا ٤أ ٚخًؿ٘  ٖٛٚ ،ؾطح مل تؿطح األظٖاض َجً٘ ٚ ،ي٘ َصٓؿات يف أل ٍٛايسٚ ، ٜٔنإ ٜهطٙ
ايتكًٝس ٚا يتعصب ٚاختًـ يف نجري َٔ عًُا ٤عصط ٙاملتعصبني  .تٛيف يف لٓعا ٤غٖٓ1084 ١ـ  .ايبسض ايطايع يًؿٛناْ.194- 191/1 ٞ
( )2ض ٤ٛايٓٗاض املؿطم عً ٢لؿشات األظٖاض يًذالٍ .2254/4
( )3ابٔ األَري ايصٓعاْ ٖٛ : ٞايػٝس ستُس بٔ إمساع ٌٝبٔ لالح بٔ ستُس بٔ عًٜ ، ٞصٌ ْػب٘ إىل حي ٞبٔ محعٜٓٚ ٠تٗ ٞإىل اذتػٔ
بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب  ،ايهشالْ ٞثِ ايصٓعاْ ٞاملعطٚف باألَري  ،اإلَاّ ايهبري اجملتٗس ٚ ،يػس غٖٓ1099 ١ـ يف نشالٕ ثِ اْتكٌ إىل
لٓعاٚ ٤أخص َٔ عًُاٗ٥ا ٚضسٌ إىل َهٚ ١املسٚ ١ٜٓقطأ اذتسٜح عً ٢أنرب عًُاٗ٥ا ٚبطع يف مجٝع ايعًٚ ّٛؾام األقطإ ٚتؿطز بط٥اغ ١ايعًِ
يف لٓعاٚ ، ٤تعٗط باالدتٗاز ٚعٌُ باألزيْٚ ١ؿط عٔ ايتكًٝس  ٚايتصعٝب ٚدطت ي٘ خطٛب ٚستٔ َع أٌٖ عصط َٔ ٙاملتؿٝعني ايصٜٔ
ناْٛا ٜػب ٕٛايصشاب ١ؾشاضبِٗ ٚدابِٗٗ ْ ٚ ،ؿط ايػٓٚ ١لشح املؿاٖٚ ِٝقُع ايبسع ٚتأثط ب٘ مجع َٔ ايطالب ؾأخصٚا عٓ٘ ٚتطبٛا عً٢
ٜسٚ ٜ٘تأثطٚا ب٘  ،تٛيف غٖٓ1142 ١ـ ٚ ،ي٘ َصٓؿات نجري َٔ ٠أؾٗطٖا غبٌ ايػالّ َٓ ،ش ١ايػؿاض ٚغريٖا .ايبسض ايطايع يًؿٛناْٞ
.139- 133/2
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َٚت أٜٓت ٙيف ن َ٘٬ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ ت ًٝل اي دِ بتحملعٔ بٗ  ٙايع ١
س ٜ ٢كتٍ إْ٘ لًك٘ لً ٢املص ل ٚا٫أل  ٍ٫بتملص ل نُت ذن  ِ ٜ ٫ ٙإ ٫يٚ ٛد
ت ًٝل اسبهِ َٔ ايصت ع لً ٖ ٢ا ايً غ ".
ٚق

د امَتّ ايصٛنتْ )1(ٞلً ٢أ ٟايل ١ٜ ٜيف ن تب٘ اي  ٌٝازب ا امل فل

لً ٢س ا٥ل ا٭زٖت بكٛي٘ ٜ ٫ٚ " :صرتط إٔ ٜه ٕٛيف ستٍ ايلْت َ ُ اّ لً٢
ايٓهتح بٌ امل اد ٚقٛع ايٓهتح ٚيَ ٛؽل َ  ٠ط ١ًٜٛب

امل ت ق ١يًلٚد , ١٭ْ٘

ٜع م لً ٖ ٢ا اي ْ ٟهح يف زَتٕ َٔ لُ  ٙأْ٘ ضبعٔ ش لتّ ٚهل ا ان ٢
ايٓيب ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ مبذ د أل٪اٍ َتلل لٔ ن ْ٘ٛق أسعٔ فكتٍ ْ ِ ,
فتن  ٢ب يو ٚمل ٜكٌ ي٘ ٌٖ ذب و ستٍ ايلْت زٚدٚ , ١ق ل فل إٔ ت ى
ا٫أل عتٍ يف َكتّ ا٫س ُتٍ ٜٓلٍ َٓلي ١اي ُ ّٛيف املكتٍ  ٫ٚ ,ألُٝت يف َجٌ
()2

ٖ ا املكتّ اي ٜ ٟرتتل لً ٘ٝأل و دّ اَ ."ًِ َ ٨

املبشح ايجتيح ٝ ْ -ذ ١ايبشح يف ي غ امسعتٕ (ايرتدٝح):
ب

األ ا

ت ٜف امسعتٕ يػٚ ١اظط٬ستّ  َٚا ٤امل

 ٜ ٜٔبني إٔ امل اد َٔ

احملعٔ ٖ ٛامل لٚز  ,إ ٫أِْٗ مل ٜك ٙٚ ٝبه ُ َ ْ٘ٛاّ لً ٢ايلٚد ١ٝإَ ٫ت  ٚد

( )1ايؿٛناْ ٖٛ : ٞستُس بٔ ستُس بٔ عً ٞبٔ ستُس بٔ عبس اهلل ايؿٛناْ ٞثِ ايصٓعاْ ، ٞإَاّ أٌٖ ايػٓ ١يف اي ُٔٝأَري
اجملتٗس ٜٔيف عصط ٙؾٝذ اإلغالّ ٚ ،يس يف ٖذط ٠ؾٛنإ خبٛالٕ لٓعا ٤غٖٓ1173 ١ـ ٚاْتكٌ إىل لٓعا ٤ؾاغتٛطٔ ؾٗٝا ٚتعًِ
ايعًِ عًٜ ٢س أبٚ ٘ٝبعض ايعًُا ، ٤نإ ي٘ ُٖ ١ال تؿرت يف طًب ايعًِ ٚسبب إي ٘ٝاذتسٜح ٚايػٓٚ ١ؾهط يف اختالف ايؿكٗا٤
ٚايتعصب يًُصٖب ايعٜس ٟيف اي ُٔٝؾٗسا ٙاهلل إىل اختٝاض أٚضح ايػبٌ ٚتتبع األزي ١بعس إٔ متهٔ َٔ عً ّٛاالدتٗاز تاضناً
ايتكًٝس ٚضا ٤ظٗط ٙست ٢بًؼ زضد ١االدتٗاز ست ٢لاض زتسزاً يًكطٕ ايجايح عؿط اهلذط ٟحبل  ،تصسض يًتسضٜؼ بادتاَع ايهبري
بصٓعاٚ ٤اإلؾتاٚ ٤ضغب طالب ايعًِ يف عً ّٛايػٓٚ ١اذتسٜح ٚتطى ايتعصب املصٖيب يهٓ٘ تعطض يألشٚ ٣ايػذٔ عً ٢أٜسٟ
املتعصبني ايص ٜٔناْٛا حياضب ٕٛايػٓٚ ١تٛاد٘ َعِٗ ثِ تٛىل ايكطا ٤ثِ تطن٘ ٚتؿطؽ يإلؾتاٚ ٤ايتسضٜؼ ٚ ،ضز عًَ ٢صٓؿات
ايطاؾطٚ ١ايعٜس ١ٜنؿطح األظٖاض ٚ ،تعطض يًتؿٓٝع َِٓٗ يهٓ٘ َط ٢يف ططٜل اذتل ٚاالتباع ٚعسّ ايتكًٝس ٚتصشٝح األخطا٤
ست ٢تٛيف  .آثاض ٙايعًُ ١ٝنجري ٠أبطظٖا ْ ٌٝاألٚطاض  ،ؾتح ايكسٜط يف ايتؿػري  ،ايػ ٌٝادتطاض  ،ايسضاض ٟاملط ، ١ٝايبسض ايطايع.
اْعط ٖذط ايعًِ َٚعاقً٘ يف اي ُٔٝيًكاض ٞإمساع ٌٝاإلنٛع ،زاض ايؿهط املعالط بريٚت  ،ط .2287- 2251/4 ، ّ95- 1ايبسض
ايطايع يًؿٛناْ.225- 2150/2 ٞ
( )2ايػ ٌٝادتطاض املتسؾل عً ٢سسا٥ل األظٖاض يًؿٛناْ.327/4 ٞ
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يف ق ٍٛضبُ

شٝ

املٓت أْ٘ اشرتط بكت ٤ايلٚد ١ٝيًكٍٛ

ؼت ظتسل ت

بتمسعتٕ  ٖٛٚ ,أ ٟغ قت ِ٥لً ٢دي. ٌٝ
ٚب

أل د َ ا ٤احمل ثني ٚادي ِٗ َٔ اي ٓٚ ١ن ا َ ا ٤اي كٗت ٜ ٤بني إٔ اممجتع

قت ِ٥لً ٢أْ٘ ٜه  ٞيإلسعتٕ اي ن ٍٛاسبكٝكٚ ٞمل ٜك ٙٚ ٝببكت ٤ايلٚدٚ ١ٝمل
ٜص لٔ ٖ ا اممجتع إ ٫ايص ١ ٝازب
ايلٚد ١ٝيًك ٍٛبتمسعتٕ ٚ ,ق

ٚ ١ٜب ض ايل ١ٜ ٜاي  ٜٔاشرتطٛا بكت٤

د ابٔ ا َ٫ايعٓ تْ ٞلًٚ ِٗٝن ا د لًِٗٝ

اَ٫تّ ايصٛنتْ ٞنُت بٓٝت ألتبكت .
ٚق ن ت إٔ أَ ٌٝإىل أ ٟامَتّ ضبُ

شٝ

ؼت  ٚأ ٟب ض امل تظ ٜٔ

اي  ٜٔتأث ٚا ب٘ َ ,جٌ ايصٝخ ضبُ أب ٛزٖ  ٠يف ن تب٘ اي كٛب ١سٝح أ ٚد قٍٛ
ؼت َٚتٍ إيٚ ,٘ٝاي ن  ٛضبُ ألً ِٝاي ٛا يف ن تب٘ أظ ٍٛايٓعتّ ازبٓتٞ٥
يف امأل ّ٬اي  ٟتأث أٜؽتّ ب أ ٟؼت.
ٚيهٔ ب

ا٫ط٬ع ٚايبشح ٚد ت دٛابتّ يإلَتّ ايصٛنتْ ٞاي تبل اي ن ,

إؼتف ١إىل ات تم اي ًُت ٤لً ٢ذيو  ,ممت ٜٛظٌ إىل إٔ َ ٖل لتَ ١اي كٗت ٤يف
ل ّ اشرتاط بكت ٤ايلٚد ٖٛ ١ٝا٭ظح ٚ ,ذيو األ ٓتداّ لًَ ٢ت : ًٜٞ
 - 1إٔ قٛي٘ ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ ( ايجٝل بتيجٝل دً َتٚ ١٥اي دِ ) (:)1
ْغ قتطع يف إٔ اي دِ ػبل لً ٢ايجٝل  ًّٛ َٚ ,إٔ ايجٝل يف يػ ١اي ب بٌ يف
ايك َٕ ٚيف اي ٓ َٔ ٖٛ ١تلٚز ألٛا ٤بك ٞلً ٢ايلٚد ١ٝأّ اْكط ل ايلٚد ١ٝبط٬م
أَٛ ٚت  ,بٌ إْ٘ أنج اْطبتقتّ لً ٢املطًل ٚا٭ ٌَ يكٛي٘ ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ (
ايجٝل أسل بٓ ٗت َٔ ٚيٗٝت ٚايبه ت أَ ٚإذْٗت ألهٛتٗت) (.)2
ٚايجٝل يف ايًػ : ١أظٌ ايهًُ ١ايٛا ٚ٭ْ٘ َٔ ثتب ٜجٛب إذا دع ٜ ٖٛٚ ,طًل لً٢
اي ن ٚا٭ْج َٔ ٖٛٚ ٢يٝل ببه ٚ ,ايجٝل َٔ ايٓ ت ٤اييت تلٚدل ٚفت قل
( )1غٓٔ ايٓػا270/4 ٞ٥
( )2ضٚاَ ٙػًِ ٚأب ٛزاٚز ٚايٓػا ٖٛٚ ٞ٥لشٝح  .لشٝح ادتاَع ايصػري ٚظٜازات٘ يأليباْ ، ٞاملهتب اإلغالَ ٞبريٚت  ،طّ88- 3
(.591/1 )3083
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إٔ َ ٗت ٚ ,اَ أ ٠ثٝل َٔ نتْل ذات زٚز ثِ َتت

لٓٗت زٚدٗت أ ٚطًكل ثِ د ل إىل ايٓهتح ٚ ,ق ٌٝاَ أ ٠ثٝل  ٚدٌ ثٝل إذا
نتٕ ق دَنٌ ب٘ أ ٚدنٌ بٗت ٚ ,اي ن ٚا٭ْج ٢يف ذيو ألٛاٚ ٤مجع ايجٝل َٔ
ايٓ ت ٤ثٝبتت  ,قتٍ ت تىل  :ثَٝبَتتٍ َ َٚأ َبهَت اّ ٖ ٍ ٜٚ .)1(ا اسب ٜح إٔ ايجٝل
 ٖٞٚاييت ألبل هلت ايلٚاز أسل بٓ ٗت يف أْٗت ت أذٕ يف لك ايٓهتح ٫ٚب َٔ
تع ؼبٗت بتملٛافك. ١
 - 2قٛي٘ ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ( ٫ؼبٌ دّ اَ ٜ ًِ َ ٨صٗ إٔ  ٫إي٘ إ ٫ال ٚأْٞ
أل ٍٛال إ ٫بإس  ٣ث٬خ :ايجٝل ايلاْٚ , ٞايٓ ل بتيٓ ل ٚ ,اي ت ى ي  ٜ٘ٓامل ت م
يًذُتل. )2( ) ١
قتٍ أب ٛداٚد يف ش س٘  :امل اد بتيجٝل احملعٔ  ٖٛٚاسب املهًف اي  ٟأظتب يف
ْهتح ظشٝح ثِ زْ ٢فًإلَتّ مج٘  ٖٚ ,ا أٜؽتّ ْغ قتطع يف إٔ اي دِ لً٢
ايجٝل ٚمل ٜصرتط بكت ٤ايلٚد.١ٝ
 - 3قٛي٘ ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ ( ٫ؼبٌ دّ اَ ٜ ًِ َ ٨صٗ إٔ  ٫إي٘ إ ٫ال ٚإٔ
ضبُ أل ٍٛال إ ٫يف إس  ٣ث٬خ دٌ زْ ٢ب إسعتٕ فإْ٘  ٜدِ  ٚ ,دٌ ن ز
ضبت بتّ.)3()..
ف  ٞاسب ٜح قتٍ زْ ٢ب

إسعتٕ ٚ ,ي ٛنتٕ َ اد ٙإٔ األ ُ ا ايلٚد ١ٝش ط

يإلسعتٕ يكتٍ زْ ٖٛٚ ٢ضبعٔ فهًُ ١ب

ت ٍ لً ٢أْ٘ ٜه  ٞسعٍٛ

إسعتٕ ألتبل.
 - 4قٛي٘ ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ ملتلل (أبو دٓ ٕٛ؟ قتٍ  , ٫قتٍ  :أسعٓل ؟ قتٍ
ْ ِ  ,فأَ ب٘ ف دِ)(ٚ .)4ي ٛنتٕ َ اد ايٓيب ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ َٔ اسبعتْ١

( )1اآل 5 ١ٜغٛض ٠ايتشط.ِٜ
( )2ضٚا ٙايبداض ٟبطقِ ( )6878ايؿتح .209/12
( )3ضٚا ٙأب ٛزاٚز بطقِ ( )4342ع ٕٛاملعبٛز  ،4/12قاٍ االيباْ ٞسسٜح لشٝح  ،اْعط لشٝح ادتاَع ايصػري 1360/1
( )4غبل ختطجي٘ .
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األ ُ ا ايلٚد ١ٝيكتٍ ٌٖ  ٫زايل ضبعٓتّ أ ٌٖ ٚأْل بتم لً ٢زٚد و أٌٖ ٚ
ذب و زٚد ١؟ ف ٍ لً ٢أْ٘ ٜه  ٞي شكل امسعتٕ سع ٍٛايلٚاز ألٛا ٤األ ُ
ا٫أل  ٍ٫بٝتٕ إذ ي ٛنتٕ األ ُ ا

أّ اْكطع  ًّٛ َٚ .إٔ اي هٛت يف َ

ايلٚد ١ٝش ط ي أي٘ ايٓيب ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ لٓ٘.
 - 5س ٜح دتب

()1

إٔ أل ٍٛال ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ ( دً

د ّ٬يف ايلْت

َت ١٥فأُنرب أْ٘ نتٕ أسعٔ فأَ ب٘ ف دِ ) (.)2
فكٛي٘ نتٕ أُسعٔ ت ٍ لً ٢إٔ امسعتٕ ق ألبل ٚمل ٜكٌ إْ٘ ضبعٔ أ ٫ ٚزاٍ
ضبعٓتّ ,إمنت أْ٘ نتٕ ق ألبل ٚأسعٔ بٓهتح ظشٝح فأَ ب٘ ايٓيب ظً ٢ال
لًٚ ٘ٝألًِ ي دِ .
َ - 6ت ٚا ٙابٔ لبتس قتٍ (أُت ٞلُ بٔ اشبطتب مبذٓ ١ْٛق زْل فتأل صت
فٗٝت أْتألتّ فأَُ بٗت إٔ ت دِ فُ بٗت لً ٞبٔ أب ٞطتيل فكتٍ َت شإٔ ٖ  ٙ؟
قتيٛا صبٓ ١ْٛبين ف ٕ٬زْل ,فأَ بٗت لُ إٔ ت دِ  ,فكتٍ ا د ٛا بٗت ثِ أتتٙ
فكتٍ ٜت أَ املَٓ٪ني أَت لًُل إٔ ايكًِ ق

فع لٔ ث٬ث : ١لٔ اجملٓ ٕٛس ٢

ٜربأ ,فكتٍ (أ ٟلُ ) بً , ٢قتٍ لً ٞفُت بتٍ ٖ  :ٙقتٍ  ٫ش ٤ٞفأ ألًٗت لُ
قتٍ فذ ٌ ٜهرب) (.)3
فٗ  ٙامل أ ٠اجملٓ ١ْٛاييت زْل ألأٍ لٓٗت لُ فكتيٛا أْٗت ضبعٓ ١فأَ ب مجٗت
ٚمل  ٜتٍ ٌٖ  ٫تلاٍ َ لٚد ١أّ ٜٚ , ٫ب

إٔ ته ٫ ٕٛزايل َ ُ  ٠لً٢

( )1دابط :دابط بٔ عبس اهلل بٔ عُط ٚبٔ سطاّ بٔ نعب بٔ غِٓ بٔ نعب بٔ غًُ ، ١ؾٗس ايعكب ١ايجاَْ ١ٝع أب ٖٛٚ ٘ٝليب ٚمل
ٜؿٗس بسض يصػطٚ ٙؾٗس بك ١ٝاملؿاٖس َع ضغ ٍٛاهلل  ،نإ َٔ املهجط َٔ ٜٔاذتسٜح اذتاؾعني ،تٛيف غٖٓ74 ١ـ ٚقٖ 77 ٌٝـ يف
املس. ١ٜٓأغس ايػاب .379- 377/1 ١تٗصٜب ايتٗصٜب .42/2
( )2عبس ايطظام ايصٓعاْ : ٞأب ٛبهط عبس ايطظام بٔ ُٖاّ بٔ ْاؾع اذتُري ، ٟثك ١ساؾغ َصٓـ ؾٗري  ،اضحتٌ إىل اذتذاظ ٚايؿاّ
ٚايعطام  ،ض ٣ٚعٔ مجع ٚض ٣ٚعٓ٘ مجع  ،ي٘ َٓصـ نبري يف اذتسٜح  ،اعرتف ي٘ أقطاْ٘  َٔٚبعس ٙباذتؿغ ٚايعًِ ٚايتشسٜح ،
ٚنإ ٜتؿٝع  .تٛيف غٖٓ211١ـ  .غري أعالّ ايٓبال .580- 563/9 ٤تٗصٜب ايتٗصٜب .315/6
( )3داَع األل.506/3 ٍٛ
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ايلٚاز  ٖٞٚصبٓ , ١ْٛفُٔ امل٪ن أْٗت نتْل ق أسعٓل قبٌ دْٓٗٛت َٚت َٓع
َٓٗت اي دِ إ ٫أْٗت صبٓ. ١ْٛ
فٗ  ٙا٭ستدٜح مجٗ ٝت ت ٍ مبؽُْٗٛت بٌ ٚأسٝتْتّ بأي تظٗت لً ٢ل ّ اشرتاط
بكت ٤ايلٚدٚ ١ٝاأل ُ ا ٖت يًك ٍٛبتمسعتٕ بٌ ٜه  ٞسع ٍٛامسعتٕ ألتبكتّ ,
ٚأدٍ َٔ ٖ ا نً٘ س ٜح (ايجٝل بتيجٝل) .
ٚي غ ايجٝل تطًل لً َٔ ٢ألبل ي٘ ايلٚاز بٌ إٕ أنج األ ُتي٘ يف يػ ١اي ب
ٚيف ايك َٕ ٚاي ٓ ١لً َٔ ٢تلٚز ثِ اْكط ل لٓ٘ ايلٚد , ١ٝفُٔ ايك َٕ قٛي٘
ت تىل ثَٝبَتتٍ َ َٚأ َبهَت اّ .)1(
 َٔٚاي ٓ ( ١ايجٝل أسل بٓ ٗت) .
ٚق ذن ْت ت ٜف ايجٝل يف ايًػ ١بأْٗت َٔ اْكط ل ايلٚد ١ٝلٓ٘ ٚمل  ٜأٍ ايٓيب
ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ َتللا لٔ األ ُ ا ايلٚد ١ٝأ ٚاْكطتل٘ بتي غِ َٔ أْ٘
نتٕ ًٜكٓ٘ َت  ٜكط لٓ٘ اسب  ,فهتٕ ٜك ٍٛي٘( :ي ًو قبًل ي ًو فتن ت)...
بٌ يك بٛب امَتّ لب اي زام ايعٓ تْ ٞيف َعٓ ٘ بتب ٌٖ ؼبعٔ اي دٌ ٚمل
 ٜنٌ ٚأ ٚد فَ ٘ٝثت ّا َٓٗت(:)2
َت ٚا ٙابٔ د ٜر لٔ لطت ٤قتٍ  :امسعتٕ إٔ ػبتَ ٗت يٝل د ٕٚذيو إسعتٕ.
َت  ٟٚلٔ ايج ٟ ٛقتٍ ٜ ٫ :ه ٕٛامسعتٕ إ ٫بتزبُتع  ,ثِ قتٍ  :أنربْٞ
مستى بٔ س ب لٔ سٓض لٔ لً ٞبٔ أب ٞطتيل أْ٘ أُت ٞب دٌ زْ ٢فكتٍ :
أدنًل لً ٢اَ أتو ؟ قتٍ  , ٫فؽ ب٘.
فت٭ث إ د ٫لً ٢أْ٘ ٫ب َٔ سع ٍٛازبُتع يًك ٍٛبتمسعتٕ ٚ ,اْع إىل قٍٛ
لً"ٞأدنًل لً ٢اَ أتو؟" ٚمل ٜكٌ ٌٖ  ٫زيل َ لٚدتّ ممت  ٜين أْ٘ ٜه ٞ
يًك ٍٛبتمسعتٕ اي ن ٍٛبتمل أٚ ٠مجتلٗت .

( )1اآل 5 ١ٜغٛض ٠ايتشط.ِٜ
(َ )2صٓـ عبس ايطظام بطقِ (.305- 304/7 )13280( ، )13279
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َٔ ذيو فكتٍ اي ن  " :)1( ٞإذا قتٍ ايصٗٛد

دنٌ بٗت (أ ٟبلٚد ٘ ) ف يو ٜه  ٞيجبٛت امسعتٕ يف ق ٍٛأب ٞسٓٚٚ ١ ٝافك٘
أبٜٛ ٛألف ٚنتي ِٗ ضبُ فكتٍ ٜ ٫ه  ٞاي ن ٍٛبٌ ٫ب َٔ ايٛط ٤ثِ دح أْ٘
ٜ ٫ه ٕٛضبعٓتّ إ ٫بتشبً ٠ٛاملٛدب ١يًُٗ ٚاي  ٠٭ٕ املكعٛد اْه ت ايصٗ٠ٛ
بإظتب ١اسب٫ ٍ٬أل ػٓت ٘٥لٔ اسب اّ ".
فك أثبل أب ٛسٓ ١ ٝسع ٍٛامسعتٕ بصٗتد ٠ايصٗٛد أْ٘ دنٌ بتَ أت٘  ,يهٔ
أظشتب٘ مل ٜٛافك ٙٛفكتيٛا ٫ب َٔ ايٛط ٤سبع ٍٛامسعتٕ .
ٚن ا اٯثت اييت ذن ٖت اَ٫تّ ايبٗٝك ٞيف ألٓٓ٘ ٚاَ٫تّ لب اي زام ايعٓ تْٞ
يف َعٓ ٘ ٚاَ٫تّ َتيو يف َٛطأٚ ٙاييت أل دْتٖت يف املبشح اي تبل
فتْع إىل ٖ  ٙا٭ستدٜح ٚاٯثت ٚأقٛاٍ اي كٗت , ٤اييت مل تصرتط بكت ٤ايلٚد١ٝ
يًك ٍٛبتمسعتٕ بٌ يك أثب ل ٚدٛد امسعتٕ بتي ن ٍٛاسبكٝكٚ ٞايٛطٚ ٤ي ٛمل ٠
ٚاس  ٠بٌ ٚي ٛب  ٕٚإْلاٍ .
ٚن يو لٓ ايٓع يف سذ ١اي  ٜٔاشرتط ٛاأل ُ ا ايلٚد ١ٝظب اِْٗ تأث ٚا يف
اقٛاهلِ بتسبذ ١ايًػ ١ٜٛفش ل ٚمل ٜهٔ هلِ ألٓ َٔ اسبذر َٔ ايك َٕ ا ٚ
اي ٓ ًّٛ َٚ ١يف اظ ٍٛاي ك٘ اْ٘ اذا ت ت ؼل اسبذ ١ايًػ ١ٜٛبتسبذ ١ايص ل١ٝ
تك ّ اسبذ ١ايص ل ١ٝلً ٢اسبذ ١ايًػ١ٜٛ
ممت  ٜين إ قٛهلِ َ دٚد لً٫ٚ ِٗٝسذ ١ف٘ٝ
املبشح اي ابع َٛقف قتْ ٕٛازب اٚ ِ٥اي كٛبتت ايُٝين

( )1ايػطخػ ٖٛ :ٞمشؼ األ ١ُ٥أب ٛبهط ستُس بٔ أمحس بٔ غٌٗ ايػطخػ ٞاذتٓؿ ، ٞتؿك٘ عًٜ ٢س مشؼ األ ١ُ٥أب ٞستُس
اذتًٛاْٚ ، ٞلاض أْعط أٌٖ ظَاْ٘  ،ؾًكب بؿُؼ األ ، ١ُ٥لٓـ ْٚاظط أقطاْ٘ ٚظٗط امس٘ ،إَاَاً َٓاضالً ؾكٗٝاً ألٛيٝاً َٓ ،اظطاً ،
ؾكس سػب َا نإ حيؿغ ؾبًؼ اثٓ ٢عؿط أيـ نطاؽ  ،أيـ نتاب املبػٛط يف غذٔ أٚظدٓس (بًس تكع ؾُٝاٚضا ٤ايٓٗط)بػبب
ْصح ٚدٗ٘ الَريٖا ٚ ،نإ ميً ٞعً ٢طالب٘  ِٖٚيف أعً ٢ادتب ٜهتبَ ٕٛا ميً ٘ٝعًٚ ، ِٗٝشيو غٖٓ466 ١ـ  ،تٛيف غٖٓ490 ١ـ ،
َٔ تصاْٝؿ٘ املبػٛط يف ايؿك٘  ،ؾطح ايػري ايهبري.اْعط :ادتٛاٖط املط ١ٝيف طبكات اذتٓؿ ١ٝحمل ٞايس ٜٔايكطؾ ٞحتكٝل عبس
ايؿتاح اذتًَ ، ٛؤغػ ١ايطغايٖٚ ١ذط يًٓؿط  ،طَ .80- 78/3 ، ّ93/2عذِ املؤيؿني يهشاي.68/3 ١
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بتيٓع يف ْعٛػ قتْ ٕٛازب اٚ ِ٥اي كٛبتت ايُٝين قِ ( )12ي ٓ)1(ّ1994 ١
امل ًك ١ب كٛب ١د مي ١ايلْت ٚاييت تٓتٚهلت يف املٛاد ()265- 263
ظب إ املتد )265( ٠ز.ع ٚؼشل املكعٛد بتحملعٔ فٓعل لًَ ٢ت : ًٜٞ
( ٜرب ايص غ ضبعٓتّ َ  ٢تٛاف ت يف سك٘ ايص ٚط اٯت: ١ٝ
 .1إٔ ٜه ٕٛق ٚط ٧زٚد٘ بٓت ٤لً ٢لك ظشٝح .
 .2إٔ ٜه ٕٛذيو ايٛط ٤يف ايكبٌ .
 .3إٔ ٜه ٕٛايٛطَ ٤ع لتقٌ ظتحل يًٛط. ٤
 .4إٔ ٜه ٕٛستٍ ٚطَ ٘٦هً تّ .
 .5إٔ ته ٕٛايلٚد.) ٠ ُ َ ١ٝ
 َٔٚن ٍ٬ايبشح يف ن ل اي ك٘ تبني إٔ ايكتْ ٕٛايُٝين يف اي ك ات َٔ 4- 1
أن ب أ ٟازبُٗ َٔ ٛا٭سٓتف ٚاملتيهٚ ١ٝايصتف ٚ ١ٝاسبٓتبًٚ ١مل ٖ ٜل إىل َت
ذٖل إي ٘ٝا٭سٓتف ٚاملتيه َٔ ١ٝاشرتاط امأل ّ٬نص ط يإلسعتٕ(. )2
إ ٫أْ٘ يف اي ك  ٠اشبتَ  ١اشرتط األ ُ ا ايلٚد ١ٝنص ط َٔ ش ٚط
امسعتٕ ٚ ,بٗ ا ٜه ٕٛق نتيف أ ٟازبُٗ ٛاي  ٜٔمل ٜصرتطَٚ ,ٙٛتٍ إىل
اي أ ٟاٯن امل دٛح يف َ ٖل ايل ١ٜ ٜبتشرتاط األ ُ ا ايلٚد ١ٝيإلسعتٕ
 ٖٚا أ ٜ ٫ ٟق ٢مل ت ؼ ١ا٭دي ١نُت بٓٝت ألتبكت  ,فًِ ٜهٔ املكٓٔ َٛفكتّ يف
ا٭ن ب يو  ,بٌ إٕ اشرتاط األ ُ ا ايلٚد ١ٝألٝه ٕٛست ّ٬٥د ٕٚتطبٝل س
اي دِ  ,اذ بإَهتٕ امل ِٗ بتيلْت  ٖٛٚضبعٔ إ  ٜشت ٌٜلً ٢تطبٝل اي دِ
بتيط م اي تي: ١ٝ
 .1اَت إ ٜٓه ا٫سعتٕ .

( )1ايكطاض بكاْ ٕٛضقِ ( )12يػٓ ّ1994 ١بؿإٔ ادتطاٚ ِ٥ايعكٛبات
( )2بسا٥ع ايصٓا٥ع  .197- 196/9اجملُٛع  .27- 26/22ساؾ ١ٝايسغٛق .313/6 ٞاملػ ي َع ايؿطح .128- 126/10
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 .2اذا ثبل لً ٘ٝا٫سعتٕ ا ٚاق اْ٘ ضبعٔ فتْ٘ بتَهتْ٘ اٜؽت إ  ٗ ٜب
َٔ لكٛب ١اي دِ بتدلت ٘٥اْ٘ طًل زٚد ٘ ٚبتَهتْ٘ إ ٜك ّ  ٚق١
ايط٬م ب ت ٜخ ألتبل لًٚ ٢اق  ١ايلْت فٝجبل اْ٘ يٝل ضبعٔ ٕ٫
ايلٚد ١ٝغ َ ُ  ٠يف سك٘ بتيط٬م .
ٚبتي تي ٞفتْ٘ بٓت ٤لً ٖ ٢ا ايٓغ  ٜش ٌٝاقتَ ١لكٛب ١اي دِ يف ايٚ ُٔٝايٛاقع
ٜصٗ لً ٢ذيو فًِ تطبٝل لكٛب ١اي دِ يف ايَ ُٔٝطًكت ْ ٝذ ٕ٫ ١املكٓٔ سص
َٔ امل كطتت َتؼب ٍٛد ٕٚاقتَ ١اسب .
ٚيف ايك ٍٛاي تيَ ٞتٜجبل ظشَ ١تذٖبٓت اي:٘ٝ
ذن أس أألتت  ٠ايكتْٚ ٕٛاحملتَت ٠املصٗ ٜٔ ٛيف أس ن ب٘ َت ْع٘ " :أَت َٔ
سٝح ٚأل ١ًٝاي ٓ  ٝفك ٜه ٕٛس ل ايٓغ بتي دِ بتسبذت  ٠أ ٚبتيكطع ٙ ٖٚ
اي ُ ١متٝل ايكتْ ٕٛازبٓت ٞ٥ايُٝين ْعتّ ٚس ل  ,أَت َٔ سٝح اي طبٝل فك
متل َٓ ٚقل ط ٌٜٛا٫أل تؼ ١بتي ل ٜلٔ ايكطع يف ازب ا ِ٥املٛدب ١يًكعتػ
مبت د ٕٚايٓ ل أ ٚد ا ِ٥اسب ٚد املٛدب ١هلت اسببل " . " ..أَت اي دِ فْٗ ٛغ
ٜهتد ٜه َ ٕٛط. "ّ٬
" لً ٢أْ٘ يف ايٓتد  ٠اييت تطبل فٗٝت لكٛبتت د
ذيو ٜ ٫ه ٕٛإذلتْتّ يًكٛال اٯَ  ٠أ ٚبػ

 ١ٜنتيكطع أ ٚازبً س اّ فإٕ
َت ٖٛ

إظ٬ح احمله ّٛلً ٘ٝبك

غب١

بػ ١ٝإ ؼت ٤املصتل اي  ١ٜٝٓيًذُٗٝ ْ ٛذ ١تأث  ٙاي ُٝل بٗت أْ ٚل ّ٫ٚلٓ

ب ض اي ٦تت ا٫د ُتل ١ٝامل٪ث  ٠ت تدٜتّ يػؽبٗت ٚ " . "..مل تطبل لكٛب ١اي دِ يف
اي٦َ َٓ ُٔٝتت اي ٓني نُت إٔ تطبٝكٗت يف ظٌ قتْ ٕٛاي كٛبتت ايٓتف

قِ

( )12ي تّ ٜ ّ94هتد ٜه َ ٕٛش ّ٬ٝب بل َ كطتت س ايلْت ايٛا د ٠يف
املتدٚ )266( ٠مل تٓ

()1

ٖ  ٙاي كٛب ١إ ٫ث٬خ َ ات ن ٍ٬أيف لتّ تك ٜبتّ " .

املبشح اشبتَل  :لكٛب ١ايلاْٚ ٞايلاْ ١ٝاحملعٓني ٚسذر امل تي ني ٚاي د لًٗٝت:
( )1ادتعا ٤ادتٓا ، ٞ٥ز /سػٔ زتًَ ، ٞطنع ايؿطعيب يًطباعٚ ١ايٓؿط،لٓعا ، ٤ط.113 ،95 ،85/1 ، ّ2002- 1
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ْعل املتد )263( ٠ز.ع ( إذا نتٕ ايلاْٚ ٞايلاْ ١ٝضبعٓتّ  ٜتقل بتي دِ س ٢
املٛت)  ٙ ٖٚاي كٛب ١ايص ل ١ٝاييت دت٤ت بٗت اي ٓ ١بٓت ٤لً ٢ا٫دي ١اي تي: ١ٝ
قٛي٘ ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ ٫( :ؼبٌ دّ اَ ٜ ًِ َ ٨صٗ إٔ  ٫إي٘ إ ٫ال ٚأْٞ
أل ٍٛال إ ٫بإس  ٣ث٬خ :ايجٝل ايلاْٚ , ٞايٓ ل بتيٓ ل ٚ ,اي ت ى ي  ٜ٘ٓامل ت م
يًذُتل. )1( ) ١
ٚأَ  ٙب دِ ا٭ألًُ ١ٝبكٛي٘ ( ٚاغ ٜت أْٝل إىل اَ أ ٖ ٠ا فإٕ الرتفل
ٚأَ  ٙب دِ َتلل فكتٍ (اذٖبٛا ب٘ فت مج.) ٙٛ

()3

ٚأَ  ٙب دِ ايػتَ  ( , ١ٜف فع إىل ايٓيب ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ ايعيب إىل دٌ َٔ
امل ًُني  ,ثِ أَ بٗت فش هلت إىل ظ ٖت ٚأَ ايٓتس ف مجٖٛت) (.)4
ٚأَ  ٙظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ (ب دِ ايٛٗٝدٜني اي  ٜٔزْٝت ُٖٚت ضبعٓتٕ).

()5

ٚن يو ف ٌ اشبً ت ٤اي اش  , ٕٚفك ثبل لٔ لُ قٛي٘  ( :دِ أل ٍٛال
ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ  ٚمجٓت ب ٚ .)ٙثبل إٔ لًٝتّ دً ش اس ١اهلُ اْ ٚ ١ٝمجٗت
ٚ ,قتٍ ( :دً تٗت به تب ال  ٚمج ٗت ب ٓ ١أل ٍٛال) (. )6
ٚأمجع اي ًُت ٤لًٚ ٢دٛب اي دِ يًلاْ ٞاحملعٔ ٚمل ؽبتيف يف ذيو أس إ٫
اشبٛا ز.
آراء املخالفني يف عكوبة الرجه والرد عليَا :
لً ٢اي غِ َٔ إمجتع اي كٗت ٤لًٚ ٢دٛب دِ ايلاْ ٞاحملعٔ إ ٫إٔ ٖٓتى َٔ
ؽبتيف يف ذيو بتيك ٍٛبإٔ لكٛب ١ايلْت ٖ ٞازبً ألٛا ٤نتٕ ايلاْ ٞضبعٓتّ أّ

( )1ضٚا ٙايبداض ٟبطقِ ( )6878ايؿتح .209/12
( )2ضٚا ٙايبداض ٟبطقِ ( )6859ايؿتح .192/12
( )3ضٚا ٙايبداض ٟبطقِ ( )6815ايؿتح .123/12
( )4ضٚاَ ٙػًِ بطقِ (َ )4408ػًِ بؿطح ايٓ.202/11 ٟٚٛ
( )5ضٚا ٙايبداض ٟبطقِ ( )6819ايؿتح َٚ 119/12ا بعسٖا .
( )6ضٚا ٙايبداض ٟبطقِ ( )6812ايؿتح َٚ 119/12ا بعسٖا.
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غ ضبعٔٚ ,ممٔ قتٍ بٗ ا َٔ امل ك َني ا٭زا ق ِٖٚ ١طت َٔ ١ ٥اشبٛا ز أتبتع
ْتفع بٔ ا٭ز م ٚب ض امل لي َِٗٓٚ ١ايٓعتّ.

()1

 َٔٚامل تظ  ٜٔضبُ لل ٠د ٚزٚ ٠للت َعط  ٢دألٛقٚ ٞامل صت لً ٞلًٞ
َٓعَٚ )2( ٛن .ٕٚ
 ٤٫٪ٖٚامل تي  ٕٛلٓ َت ط سٛا ٖ  ٙايصبٗ ١لٔ لكٛب ١اي دِ تٓتقؽٛا ٚتؽت بل
َ اٚ ِٖ٩سذذِٗ فُ ٜ ٠كٛي ٕٛبتيٓ خ  ٠ َٚلٔ نرب اٯستد ٖٚه ا .
حجج املخالفني يف عكوبة الرجه (:)3
 .1إٔ اٯ ١ٜاييت ق ت لكٛب ١اي دِ (ايصٝخ ٚايص ١ ٝإذا زْٝت فت مجُٖٛت
 ٫ٚػبٛز ا٫س ذتز مبت ْ خ ٚ ,ي ٛف ؼٓت أْٗت ْ

ايب ٛ َٓ )١ن١

ل

تٚ ٠ٚ٬بكٝل سهُتّ أَ طب ًف ف ٘ٝف ٬ػبٛز بٓت ٤ا٭سهتّ لًٗٝت ,
ل ٖ  ٙاٯ ١ٜب  ٠ ٛايٓ ٛاييت ق ت لكٛب ١اي دِ.

ٚلً ٘ٝفك ْ

 .2إٔ أستدٜح اي دِ ثتب  ١بتي ٓٚ ١اي ٓ ٫ ١تٓ خ ايك َٕ ف  ٠ ٛايٓ ٛإمنت
ق ت لكٛب ١ازبً فكط ٚايلٜتد ٠لً ٢ايٓغ ْ خ ٚاي ٓ ٫ ١تٓ خ
ايك َٕ .
 .3إٔ أستدٜح اي دِ َٓكٛي ١خبرب َستد ٚ ,نرب اٯستد ؼب ٌُ ايه ب
ٚاي ي ٌٝإذا تط م إي ٘ٝا٫س ُتٍ ألكط ب٘ ا٫أل ٚ , ٍ٫لكٛب ١اي دِ
أق  ٢لكٛبٚ ١ذيو ٜ

ل ٞإٔ تجبل ب ي ٌٝقط  ٫ ٞشبٗ ١ف.٘ٝ

 .4إٔ ا٭ستدٜح اييت دت ٤فٗٝت اي دِ  ًِ ٜ ٫بٝكني أنتْل قبٌ ْل ٍٚأل٠ ٛ
ايٓ ٛأّ ب

ْلٚهلت  ,فك

 ٣ٚايب ت  ٟلٔ نتي ايصٝبتْ ٞقتيل ألأيل

( ٌْٝ )1األٚطاض .106/7
( )2يف أل ٍٛايٓعاّ ادتٓا ٞ٥يًعٛا ص .218
( )3املطدع ايػابل ص َٚ 218ا بعسٖا .
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لب ال بٔ أٚف ٌٖ : ٢دِ أل ٍٛال ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ قبٌ أل٠ ٛ
ايٓ ٛأّ ب ٖت ,قتٍ  ٫ :أد )ٟ

1

الرد على حجج املخالفني :
- 1

قٛهلِ إٕ اٯ ١ٜاييت ق ت لكٛب ١اي دِ  ٖٞٚقٛي٘ ت تىل (ايصٝخ ٚايص١ ٝ
إذا زْٝت فت مجُٖٛت ايب ْ )١

ل .غ ظشٝح  ,فك

 ٣ٚايب ت ٟ

ٚ ًِ َٚغ ُٖت َٔ احمل ثني لٔ ابٔ لبتس إٔ لُ بٔ اشبطتب قتٍ :
نتٕ ممت أْلٍ لً ٢أل ٍٛال ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ َ ١ٜاي دِ
فك َْتٖت ٚٚلٓٝتٖت  ٚدِ أل ٍٛال ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ  ٚمجٓت ب ,ٙ
فأنص ٢إٕ طتٍ بتيٓتس زَتٕ إٔ ٜك ٍٛقتٚ : ٌ٥ال َت ظب اي دِ يف
ن تب ال ت تىل فٝؽًٛا برتى ف ٜؽ ١أْلهلت ال ت تىل ٚاي دِ يف
ن تب ال سل لً َٔ ٢زْ ٢إذا أسعٔ َٔ اي دتٍ ٚايٓ ت ٤إذا قتَل
ايب ١ٓٝأ ٚنتٕ اسببٌ أ ٚا٫لرتاف) (.)2
ٚيف ٚا ١ٜقتٍ ( ي ٫ٛإٔ ٜك ٍٛايٓتس إٔ لُ زاد يف ن تب ال ٭ثب ٗت فٚ . )٘ٝقتٍ
مجٗ ٛاي ًُت ٤إٕ ٖ  ٙاٯ ١ٜممت ْ خ ي ع٘ ٚبك ٞسهُ٘  ْٚخ اي ً ٜ٫ ٠ٚ٬لّ
ْ خ اسبهِ.

()3

 ًّٛ َٚإٔ ٖ  ٙاٯ ١ٜي ٝل َ ٓ ٚسذ ١ازبُٗ ٛايكتً٥ني بتي دِ ٚإمنت ألتقٛا
نج اّ َٔ ا٭ستدٜح ايعشٝش ١اييت أثب ل اي دِ ٚإمنت ألتقٗت اي ًُت َ ٤تم
ايصتٖ اي  ٜ ٟؽ غ  َٔ ٙا٭ديٚ ,١ي يو فًِ  ِ ٜبٓت ٤لكٛب ١اي دِ لًٗٝت
ٚإمنت لً ٢مجٝع ا٭دي َٔ ١اي ٓ ١ايعشٝش ْٚ ١ن ٖت ٖٓت بتن عت : ٖٞٚ
( ) 1اخطد٘ ايبداضَٚ ٟػًِ  ،لشٝح ايبداض2894/6 ٟ
( )2ضٚا ٙايبداضَٚ )6829( ٟػًِ (.)1691
( ٌْٝ )3األٚطاض .106/7
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 قٛي٘ ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ ( ٫ؼبٌ دّ اَ ٜ ًِ َ ٨صٗ إٔ  ٫إي٘ إ٫ال ٚأْ ٞأل ٍٛال إ ٫بإس  ٣ث٬خ ايجٝل ايلاْ. )1( ) .. ٞ
 س ٜح (ن ٚا لين ن ٚا لين  ....ايجٝل بتيجٝل دً َت ١٥ثِ دِبتسبذت .)2( )٠
 أَ  ٙظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ ب دِ امل أ ٠ا٭ألًُ ١ٝيف س ٜح اي ٝف(ٚاغ ٜت أْٝل إىل اَ أ ٖ ٠ا فإٕ الرتفل فت مجٗت) (.)3
 أَ  ٙظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ ب دِ َتلل (اذٖبٛا فت مج.)4( )ٙٛ أَ  ٙظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ ب دِ ايػتَ ٚ ( ١ٜأَ ايٓتس ف مجٖٛت) (.)5 (أَ  ٙظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ ب دِ ايٛٗٝدٜني ايً  ٜٔزْٝت ُٖٚت ضبعٓتٕ)(.)6
 ف ٌ اشبً ت ٤اي اش  : ٜٔقتٍ لُ ( دِ أل ٍٛال  ٚمجٓت ب ٚ , )ٙقتٍلً ٞلٓ َت لتقل ش اس ١اهلُ اْ( ١ٝدً تٗت به تب ال  ٚمج ٗت ب ٓ١
أل ٍٛال)(.)7
 ٚلٔ دتب بٔ لب ال إٔ د ّ٬زْ ٢بتَ أ( ٠فأَ ب٘ ايٓيب ظً ٢ال لً٘ٝٚألًِ فذً اسب ) ثِ أنرب أْ٘ ضبعٔ (فأَ ب٘ ف دِ) (.)8

( )1ضٚا ٙايبداض )6878( ٟؾتح ايباض.209/12 ٟ
( )2ضٚاَ ٙػًِ ( )1- 12/4392لشٝح َػًِ بؿطح ايٓ.189/11 ٟٚٛ
( )3ضٚا ٙايبداض )6860- 6859( ٟؾتح ايباضَٚ .192/12 ٟػًِ ( )15- 25/4410ؾطح ايٓ.204/11 ٟٚٛ
( )4ضٚا ٙايبداض )6815( ٟؾتح ايباضَٚ .123/12 ٟػًِ ( )1- 16- 4396ؾطح ايٓ.193/11 ٟٚٛ
( )5ضٚاَ ٙػًِ ( )13- 24- 4408ؾطح ايٓ.206/11 ٟٚٛ
( )6ضٚا ٙايبداض )6819( ٟؾتح ايباضَٚ .131/12 ٟػًِ ( )1- 26- 4412ؾطح ايٓ.206/11 ٟٚٛ
( )7ضٚا ٙايبداض )6812( ٟؾتح ايباضَٚ 119/12 ٟا بعسٖا .
( )8اذتسٜح لشٝح ضٚا ٙأب ٛزاٚز ( )4438يف ايػٓٔ  ،طبع ١زاض اذتسٜح ايكاٖط( ٠بس ٕٚتاضٜذ).
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 ٚلٔ ابٔ لبتس إٔ أل ٍٛال ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ ٫لٔ بني اي ذْٞ٬ٚاَ أت٘ فكتٍ ش اد بٔ اهلتد ٖ ٞامل أ ٠اييت قتٍ أل ٍٛال ظً ٢ال
لًٚ ٘ٝألًِ ( ي ٛنٓل امجتّ أس اّ بػ ب ١ٓٝي مج ٗت) (.)1
 - 2قٛهلِ إٕ اي دِ ثبل بتي ٓٚ ١اي ٓ ٫ ١تٓ خ ايك َٕ ٭ٕ ايلٜتد ٠لً ٢ايٓغ
ْ خ .فٗ ا نطأ فًٝل نٌ زٜتد ٠لً ٢ايٓغ ْ خ ٚ ,إمنت ٖ  ٙا٭ستدٜح
طبعع ١ي ُ ّٛاٯ َٔ ٖٛٚ ١ٜايبٝتٕ اي  ٟأَ ب٘ أل ٍٛال ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ
ٚيٝل يف ٖ  ٙا٭ستدٜح ْ خ سبهِ ازبً بٌ إٕ ا٭ستدٜح أثب ل لكٛب ١ازبً
يػ احملعٔ ٚبٓٝل إٔ لكٛب ١ايلاْ ٞاحملعٔ ٖ ٛاي دِ.
بٌ ٚق قتٍ امَتّ ايصٛنتْ ٖٛٚ ٞشٝخ امأل َٔٚ ّ٬ضبكك ٞلًِ ا٭ظَٔٚ ٍٛ
احمل ثني ,قتٍ يف إ شتد اي ش ٍٛيف إثبتت ايلٜتد ٠لً ٢ي غ ايك َٕ خبرب ايٛاس
(ٚاسبل ايكب ٍٛ٭ْٗت زٜتد ٠غ َٓتف ١ٝيًُل ٜفهتْل َكبٛيٚ ١دل ٣ٛإْٗت ْتأل ١
ممٓٛلٖٚ ١ه ا إذا  ٚد اشبرب طبععتّ يً تّ َٔ ن تب ٚألٓ ١فإْ٘ َكبٜٚ ٍٛبٓ٢
اي تّ لً ٢اشبتػ) (.)2
 - 3قٛهلِ إٕ أستدٜح اي دِ َٓكٛي ١خبرب َستد ٚنرب اٯستد ؼب ٌُ ايه ب
ٚاي ي ٌٝإذا تط م إي ٘ٝا٫س ُتٍ ألكط ب٘ ا٫أل  .ٍ٫فإٕ ا٫س ُتٍ  ٜنٌ نرب
ايٛاس إذا تط م إي ٘ٝشو َٔ دٗ ١أَتْ ١اي ٚا ٠أ ٚل اي ِٗ أ ٚايجك ١فُٝت , ٙٚٚ
فإٕ نتٕ امل اد إٔ نٌ نرب اٯستد  ٜكط بٗت ا٫أل  ٍ٫ف يو  ٫ؼب تز إىل
َٓتقص ١٭ْ٘ َ ت ٚيك َٔ ٍٛأْه سذ ١ٝاي ٓ ١نًٗت إ ٫امل ٛات َٓٗت ,
ٚامل ًُ ٕٛنًِٗ لً ٢ن٬ف ٖ ا ايكٜ , ٍٛكبًَ ٕٛت ظح ألٓ  ٙلٔ أل ٍٛال
ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ  ًُٕٛ ٜٚب٘ فإذا نتٕ َت ٚا ٙايب ت  َٔ ًِ َٚ ٟأنبت

( )1ضٚا ٙايبداض )6855( ٟايؿتح .190/12
( )2إضؾاز ايؿش ٍٛإىل حتكٝل اذتل َٔ عًِ األل ٍٛيًؿٛناْ.160- 157 ، ٞ
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اٯستد ؼب ٌُ ايه ب فُٔ أْ ٜٔأن أنبت اٯستد اييت ْ ٌُ بٗت ٚيف أ ٟن تب
()1

أٚثل َٔ ن تبُٗٝت ظب ٖت؟!
ٚأٜؽتّ فإٕ ٖٓتى ايهج

َٔ أسهتّ امأل ّ٬ثب ل خبرب ايٛاس فٌٗ َٔ

ايعشٝح إٔ  ٌُ ْ٫بٗت ؟!
ٚن يو فإٕ نرب اٯستد اي  ٟأثبل لكٛب ١اي دِ ق لؽ بأستدٜح أن ٣
ظشٝشٛ َ ١ات َٚ ٠صٗٚ , ٠ ٛن ا بإمجتع ايعشتب ١د ٕٚطبتيف ٚف ًِٗ بإقتَ١
لكٛب ١اي دِ لً ٢احملعٓني د ٕٚإْهت ٚن ا إمجتع اي كٗتٚ , ٤ن يو فإٕ
اي ًُتٜٛ ٤دب ٕٛاي ٌُ خبرب اٯستد  ٖٛٚامل ٛات امل ٓٚ ٟٛػب ً ْ٘ٛنتمل ٛات ي عتّ .
ٚح امل تْٚ :)2(ٞق أمجع ايعشتب َٔٚ ١تك ّ َٔ

قتٍ اي  ١َ٬ا٭يٛأل ٞيف ت

اي ًف ٚلًُت ٤ا٭َٚ ١أ ١ُ٥امل ًُني لً ٢إٔ احملعٔ  ٜدِ بتسبذت  ٠س  ٢ميٛت,
ٚإْهت اشبٛا ز ذيو بتطٌ ٭ِْٗ إٕ أْه ٚا سذ ١ٝإمجتع ايعشتب ١فذٌٗ
َ نل ٚ ,إٕ أْه ٚا ٚقٛل٘ َٔ اي أل ٍٛظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ مْهت ِٖ
سذ ١ٝنرب ايٛاس فٗ ٛب

بط ْ٘٬بتي ي ٌٝيٝل ممت عبٔ ف ٘ٝ٭ٕ ثبٛت اي دِ

َٓ٘ لً ٘ٝاي ٛ َ ّ٬ات امل ٓ ِٖٚ ٢ن ت ٥امل ًُني ٜٛدب ٕٛاي ٌُ بتمل ٛات
َ ٓ ٢نتمل ٛات ي عتّ إ ٫إٔ اعب افِٗ لٔ ايعشتبٚ ١امل ًُني أٚق ِٗ يف دٗت٫ت
نج .)٠
ٚن يو فإٕ نٌ َت ٜجبل لٔ ايٓيب  َٔ ق ٍٛأ ٚف ٌ أ ٚلٌُ ػبل ا٭ن ب٘
ألٛا ٤نتٕ ايٓكٌ بط ٜل اي ٛات أ ٚبط ٜل اٯستد  ٖٚا َ ل لً ٘ٝبني اي ًُت,٤
 َٔٚامل ً ّٛبتيؽ  ٠ ٚإٔ أنج ا٭سهتّ اي كٗ ١ٝايص ل ١ٝإمنت تجبل خبرب
اٯستد  ,فً ٛنتْل أنبت اٯستد ٫ت  ٝايكطع –نُت زلُٛا  -يؽتلل أنج

( )1يف أل ٍٛايٓعاّ ادتٓا ٞ٥يًعٛا ص .222
( )2ضٚح املعاْ ٞيف تؿػري ايكطإٓ ايععٚ ِٝايػبع املجاْ ، ٞألب ٞايؿطٌ ؾٗاب ايس ٜٔاأليٛغ ، ٞزاض ايؿهط بريٚت (بس ٕٚتاضٜذ)
.78/18
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لٔ فك ٘ٝلتمل إمنت ٜع

أسهتّ ايص  ٖٚ , ١ ٜا نٜ٫ ّ٬ع

لٔ دتٌٖ

بأظ ٍٛايص  ١ ٜايػ اٚ ٤ط م األ ٓبتط ا٭سهتّ .
 َٔٚامل ت قتت اي ذٝب ١إٔ اي  ٜٔؼب ذ ٕٛبأَجتٍ ٖ  ٙاسبذر ايٛاٖٜ ١ٝأن ٕٚ
بأستدٜح مثبتت أ ٫ ِٜٗتعًح ي٬س ذتز يٓهت تٗت ٚؼ ف ألٓ ٖت ٚدٌٗ ٚاتٗت
ٚيهٓٗت ملت نتْل َٛافك ١٭ٖٛا ُ ٜ ِٗ٥ه ٕٛبٗت ٚػبتدي ٕٛبٗت شإٔ أٌٖ
ا٭ٖٛاٚ , ٤ق

د ا٭ظٛيٚ ٕٛٝيف َك َ ِٗ امَتّ ايصتف  ٞمح٘ ال لًٙ ٖ ٢

ايصبٗ ١داّ شتفٝتّ ٚبٛٓٝا إٔ نرب اٯستد ًٜلّ اي ٌُ ب٘ إذا ثبل.

()1

 - 4قٛهلِ إٕ ا٭ستدٜح اييت دت ٤فٗٝت اي دِ  ًِ ٜ ٫بٝكني أنتْل قبٌ ْلٍٚ
أل ٠ ٛايٓ ٛأّ ب ٖت .فك أثبل أٌٖ اسب ٜح إٔ أستدٜح اي دِ نتْل ب
أل ٠ ٛايٓ ٛس  ِٖٛ ٜ ٫ ٢أس أْٗت ْ

ٗت ٜٚ ,بٓ ٕٛلً ٢ذيو إٔ لُ ؼ ٞال

لٓ٘ ق دٚاّ ذيو اسبهِ ٚإٔ أل ٠ ٛايْٓ ٛليل يف ألٓ ١أ بع ٚق ٌٝمخل ا ٚألل
يًٗذ ٚ ٠اي دِ نتٕ ب

ذيو فك سؽ  ٙأبٚ ٠ ٜ ٖ ٛإمنت أألًِ ألٓ ١ألبع

يًٗذ ٚ ٠ابٔ لبتس إمنت دتَ ٤ع أَ٘ إىل امل  ١ٜٓألٓ ١ت ع يًٗذ .٠
ٚممت  ٍ ٜأٜؽتّ لً ٢إٔ أستدٜح اي دِ نتْل ب

()2

أل ٠ ٛايٓ: ٛ

أ  -ق ٍٛلً ٞبٔ أب ٞطتيل لٓ َت أقتّ اسب لً ٢ش اس ١اهلُ اْ ١ٝقتٍ (دً تٗت
به تب ال  ٚمج ٗت ب ٓ ١أل ٍٛال) (.)3
ب  -ق ٍٛلُ بٔ اشبطتب أٜتّ ن٬ف ٘ (نتٕ ممت ْلٍ لً ٢أل ٍٛال ظً ٢ال
لًٚ ٘ٝألًِ َ ١ٜاي دِ إىل إٔ قتٍ  ٚدِ أل ٍٛال  ٚمجٓت ب  ٙفأنص ٢إٔ ستٍ
بتيٓتس زَتٕ إٔ ٜك ٍٛقتَ ٌ٥ت ظب اي دِ يف ن تب ال).
إذ نٝف  ٜع ٛإٔ ٜك ٍٛايعشتب ٖ ١ا ٜٚك ُٕٛٝس اي دِ ٚق ْ

ل لكٛب١

اي دِ؟!
( )1تؿػري آٜات األسهاّ يًصاب ، ْٞٛزاض ايكًِ غٛضٜا (بس ٕٚطبع.301/2 ، )١
( )2ؾتح ايباض.120/12 ٟ
( )3املػ ي .36/9
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 - 5د لُ بٔ لب اي لٜل ؼ ٞال لٓ٘ سني لتب لً ٘ٝاشبٛا ز اي دِ
ٚقتيٛا :يٝل يف ن تب ال إ ٫ازبً فكتٍ هلِ لُ (ٚأْ ِ  ٫تأن  ٕٚإ ٫مبت يف
ن تب ال ؟ قتيٛا ْ ِ  ,قتٍ فأنرب ْٞٚلٔ ل د ايعًٛات امل ٚؼتت ٚل د
أ نتْٗت  ٚن تتٗت َٛٚاقٗ ٝت أ ٜٔدب  ْ٘ٚيف ن تب ال ت تىل ؟ ٚأنرب ْٞٚلُت
دبل ايلنت ٠فَٚ ٘ٝكتدٖ ٜت ْٚعتبٗت  .قتيٛا :اْع ْت  .ف د ٛا  َِٜٗٛذيو فًِ
ػب ٚا ش٦ٝتّ ممت ألأهلِ لٓ٘ يف ايك َٕ فكتيٛا مل ظب  ٙيف ايك َٕ  .قتٍ فهٝف
ذٖب ِ إي ٘ٝ؟ قتيٛا ٭ٕ ايٓيب ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ ف ً٘ ٚف ً٘ امل ًُ َٔ ٕٛب ٙ
 ,فكتٍ هلِ فه يو اي دِ فإٕ ايٓيب ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ دِ  ٚدِ نً تٙ٩
َٔ ب ٚ ٙامل ًُ.)1( )ٕٛ
َ - 6ت ْكً٘ اي ًُت ِٖٚ ٤ا٭ ١ُ٥اي ْ ٜٔأن اي ًِ لِٓٗ يف ن بِٗ تأ ٜٝاّ
يإلمجتع ب كٛب ١اي دِ ٚإْهت اّ لً ٢امل ت ؼني .
قتٍ ابٔ ش (:أمجع امل ًُ ٕٛلً ٢إٔ س ايلاْ ٞاحملعٔ ايك ٌ مجتّ بتسبذت ٠
 ٖٚا ق ٍٛأٌٖ اي ًِ َٔ ايعشتبٚ ١اي تب ني  َٔٚب ِٖ لًُت ٤ا٭َعت يف مجٝع
ا٭لعت
 ًِ ْ ٫ٚف ٘ٝطبتي تّ إ ٫ف ق َٔ ١أٌٖ ا٭ٖٛا ِٖٚ ٤طت َٔ ١ ٥ا٭زا ق ١اشبٛا ز) (.)2
ٚقتٍ امَتّ ايصٛنتْ ( :ٞثبٛت اي دِ يًلاْ ٞاحملعٔ يف ٖ  ٙايص  ١ ٜثتبل
به تب ال ٚمب ٛات ألٓ ١ألٛي٘ ٚبإمجتع امل ًُني أمج ني ألتبكِٗ ٫ٚسكِٗ
ٚمل ُ ٜع مب تيف نتيف يف ذيو َٔ طٛا٥ف امل ًُني إَ ٫ت  ٣ٚ ٜلٔ اشبٛا ز
 ِٖٚن٬ب ايٓت ٚيٛ ٝا ممٔ ٜ

خب٬فِٗ  ًٜ ٫ٚل إىل أقٛاهلِ ٚق ٚظ ِٗ

اي أل ٍٛظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ أِْٗ مي ق َٔ ٕٛاي ٚ َ ٜٔم اي ِٗ َٔ اي َ. )١ٝ

( )1ضٚح املعاْ ٞيف تؿػري ايكطإٓ ايععٚ ِٝايػبع املجاْ ، ٞألب ٞايؿطٌ ؾٗاب ايس ٜٔاأليٛغ ، ٞزاض ايؿهط بريٚت (بس ٕٚتاضٜذ)
.78/18
( )2بسا ١ٜاجملتٗس ْٗٚا ١ٜاملكتصس البٔ ضؾس اذتؿٝس  ،حتكٝل ستُس لبش ٞاذتالم َ ،هتب ١ابٔ ت ١ُٝٝايكاٖط ، ٠طٖ1415- 1ـ .
.376/4
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ثِ ْكٌ أدي ١اي دِ فكتٍ ب ٖت (  ٫ٚؽب تى إٔ ْ خ اي ً ٜ ٫ ٠ٚ٬لّ ْ خ
اسبهِ ب ٬ن٬ف ٖٚ ,ل أْ٘ مل ٜجبل اي دِ يف ايه تب فهتٕ َتذا ؟ فك
ثبل بتي ٓ ١امل ٛات اييت ٜ ٫صو فٗٝت َٔ ي٘ أدْ ٢اط٬ع ٚف ً٘ أل ٍٛال غ َ ٠
ٚف ً٘ اشبً ت ٤اي اش  ٕٚفٝت ل اي ذل َٔ ا ْ٫عت يًُب لني لً ٢ن تب ال
ألبشتْ٘ ٚلً ٢ألٓ ١ألٛي٘ ٚلً ٢مجٝع ا٭َ ١احملُ ٚ , ١ٜدفع ا٭دي ١ايجتب١
بتيؽ  ٠ ٚايص ل ١ٝيكَ ٍٛت قتي٘ طب  َٔ ٍٚطب ٚي ٞن٬ب ايٓت اي  ٜٔمي قٕٛ
َٔ اي ٫ٚ ٜٔػبتٚز إميتِْٗ  ٫ٚلبتدتِٗ ت اقٚ . ِٗٝا٭َ ل اي ً ٞايهب ).
ٚب

ٖ ا اي

()1

 ٜبني يٓت بط ٕ٬سذر امل تي ني يف لكٛب ١اي دِ ٚإٔ لكٛب١

اي دِ ثتب  ١بتيك َٕ ٚاي ٓ ١ايعشٝشَٗٓ ١ت امل ٛات ٚاملصٗٚ ٛاٯستد اي  ٟلؽ
بػ  َٔ ٙا٭ستدٜحٚ ,ب ٌ اي أل ٍٛظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ ٚف ٌ ايعشتبٚ ١إمجتع
لًُت ٤ا٭َ ١ألً ٗت ٚنً ٗت ْٚ ,ك ٍٛيًُ تي ني بتْ٘ ػبل اي ٌُ مبت ثبل ايٓعٛػ
ايص لٚ ١ٝامجتع لًُت ٤ا. ١َ٫
َٚع إمجتع اي ًُت ٤لًٚ ٢دٛب اي دِ نُت ألبل بٝتْ٘ إ ٫إٔ اي ًُت ٤ان ً ٛا يف
َ أي ١ازبُع بني ازبً ٚاي دِ نُت :ًٜٞ
الرأي األول  :للجنَور()2
 ٣ ٜل ّ ازبُع بني ازبً ٚاي دِ يًلاْ ٞاحملعٔ ٜٚه  ٞب كٛب ١اي دِ ,
ٚاس ذٛا مبت : ًٜٞ
إٔ ايٓيب ظً ٢ال لًٚ ٘ٝألًِ أَ ب دِ َتلل ٚايػتَ ٚ ١ٜا٭ألًُٚ ١ٝايٛٗٝدٜني
ٚمل ٜأَ جبً ُٖت.
إٔ اسب ٚد إذا اد ُ ل ٚنتٕ فٗٝت ايك ٌ أستط ايك ٌ ب يو بٓت ٤لًْ ٢ع ١ٜ
اي انٌ .

( )1ايػ ٌٝادتطاض املتسؾل عً ٢سسا٥ل األظٖاض يًؿٛناْ.329- 328/4 ، ٞ
( )2بسا٥ع ايصٓا٥ع َ .39/7ػ ي احملتاز  .146/4ايكٛاْني ايؿكٗ.384 ١ٝ
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الرأي الجاىي  :للظاٍرية وأحد الروايتني عً اإلماو أمحد()1
 ٣ ٜازبُع بني ازبً ٚاي دِ فٝذً َت ١٥دً  ٠ثِ  ٜدِ س  ٢املٛت ٚاأل يٛا
بتٯت:ٞ
إٔ اٯ ١ٜق ت ازبً ٚمل ذبع  ٙلً ٢ايبه فكط .
س ٜح (ايجٝل بتيجٝل دً َت ١٥ثِ مج٘ بتسبذت )٠
ٚامل٬سغ َٔ ْغ املتد )263( ٠ز.ع أْٗت َتيل إىل أ ٟازبُٗٚ ٛمل دبُع بني
ازبً ٚاي دِ ٚق ت اي دِ فكط .

اخلامتة
ٚفٗٝت ْبني اِٖ ايٓ ت٥ر ٚاي ٛظٝتت :
أوال اليتائج :
 - 1إ ا٫سعتٕ ٫ب إ ت ٛاف ف ٘ٝش ٚط  ٙ ٖ َٔٚايص ٚط َتت ل لً ٘ٝاي ًُت٤
: ٖٞٚ
ايبًٛغ ٚاي كٌ  ٚايٛط ٤يف ايكبٌ يف ْهتح ظشٝح  ٚاسب . ١ٜ
َٗٓٚت َتان ً ٛا فٗٝت :ٖٞٚ

( )1احملً .234/11 ٢املعتُس يف ؾك٘ اإلَاّ أمحس .400/2
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ٚ -إٔ ٜه ٕٛايلٚز ٚايلٚد ١ستٍ ايٛطٚ ٤نٌ َُٓٗت لً ٢ظ ١

امسعتٕ  ٜ ,ين إٔ ٜه ٕٛنٌ َُٓٗت لتق ّ٬بتيػتّ َ ًُتّ س اّ َ لٚدتّ زٚادتّ
ظشٝشتّ ٚ ,ؼبعٌ ايٛطُٖٚ ٤ت لً ٖ ٢ا ايهُتٍ.
 - 2ات ل اي ًُت ٤بتٕ لكٛب ١ايلاْ ٞاحملعٔ اي دِ س  ٢املٛت ٚان ً ٛا يف ازبُع
بني ازبً ٚاي دِ فُِٓٗ َٔ مجع بني اي كٛب ني  َٔ َِٗٓٚلٌُ بٓع ١ٜ
اي انٌ فكتٍ  ٜانٌ ازبً َع اي دِ ف دِ ٫ٚػبً .
 - 3ات ل اي ًُت ٤لً ٢اْ٘ ٜ٫صرتط األ ُ ا ايلٚد ١ٝيًك ٍٛبت٫سعتٕ ٚش ف ٜل
فتشرتط األ ُ ا ايلٚد ١ٝيًك ٍٛبت٫سعتٕ  ِٖٚايص ١ ٝا٫ثٓ ٢لص ٚ ١ٜب ض
اي ًُت َٔ ٤أ ١ُ٥ايل٫ٚ ١ٜ ٜدي ٌٝهلِ ٚقٛهلِ ٖ ا َ دٛح .
 - 4إ قتْ ٕٛاي كٛبتت ايُٝين ق ٚافل ازبُٗ ٛيف ش ٚط ا٫سعتٕ يف اي ك ات
 1اىل ٚ 4نتيف ازبَُٗٚ ٛتٍ اىل اي أ ٟامل دٛح ي  ٣ايل ١ٜ ٜيف اي ك ٠
اشبتَ  ٖٞٚ ١اشرتاط األ ُ ا ايلٚد ١ٝيًك ٍٛبت٫سعتٕ .
 - 5إٔ اشرتاط األ ُ ا ايلٚد ١ٝألٝه ٕٛست ّ٬٥د ٕٚتطبٝل س اي دِ .
٫ - 6سذ ١يًُصههني يف لكٛب ١اي دِ فك بٓٛا شبِٗٗ لً ٢أ َٔ ٢ٖٚبٝل
اي ٓهبٛت فتي دِ ثتبل بتي ٓ ١ايعشٝشٚ ١ف ٌ ايٓيب ٚايعشتبٚ ١ايك ٕٚ
اييت ب .ٙ
ثاىيا التوصيات :
 - 1ؼ  ٠ ٚإ ٜك ّٛاملكٓٔ ايُٝين ب

 ٌٜاملتد )265( ٠بتيػت ٤اي ك  ٠اشبتَ  ١اييت

اشرتطل األ ُ ا ايلٚد ١ٝنص ط َٔ ش ٚط ا٫سعتٕ  ٕ٫اشرتاط
األ ُ ا ايلٚد ١ٝألٝه ٕٛست ّ٬٥د ٕٚتطبٝل س اي دِ.
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د .توفيل الصيباىي

 - 2ؼ  ٠ ٚإ تك ّٛدٗتت ايؽبط ايكؽت ٞ٥بتي ش  َ َٔ ٟأي ١ا٫سعتٕ س ٢
 ًٜ٫ف امل شت ًٕٜٛلً ٢تطبٝل اي كٛبتت ايص ل. ١ٝ
 - 3ؼ  ٠ ٚإ ٜ

ايك ا بكتْ ٕٛقِ ( )12ي ٓ ّ1994 ١لً ٢زبٓ ١تكٓني

اسهتّ ايص  ١ ٜا٫أل ١َٝ٬مبذًل ايٓٛاب ٫د ا ٤اي

٬ٜت اي٬زَ ١ي ٝطتبل

َع اسهتّ ايص ٚ ١ ٜازاي ١املٛاد اييت فٗٝت ْٛع َٔ ا٫ي تف ٚاي شت ٌٜلً٢
اي كٛبتت ايص لٚ ١ٝنتظ ١سص ٛايهج َٔ َ كطتت اسب ٚد اييت ذبٍٛ
د ٕٚتطبٝل اسب ٚد.

مراجع البخح
 .1أسهتّ ايك َٕ يإلَتّ ايصتف  , ٞدا ايه ل اي ًُ ١ٝب ٚت ط/
ّ1975
 .2أسهتّ ايك َٕ يًذعتػ ,ذبكٝل ضبُ ايعتدم قُشت , ٟٚدا إسٝت٤
ايرتاخ اي ب ٞب ٚت  ,طّ92/
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 .3إ شتد اي ش ٍٛإىل ذبكٝل اسبل َٔ لًِ ا٭ظ ,ٍٛيًصٝخ ضبُ بٔ لًٞ
أل ٝ

ايصٛنتْ ,ٞذبكٝل ضبُ

ايب  ,ٟدا اي ه

ب ٚت,

طّ1992/1
 .4ا٫أل بعت فُٝت ان ًف ف َٔ ٘ٝا٭نبت ٭ب ٞد

ايطٛأل , ٞذبكٝل

س ٔ اشب ألتٕ  ,دا ا٭ؼٛا ٤ب ٚت  ,ط,ّ85- 3
 .5أأل ايػتب ١يف َ ف ١ايعشتب ,١لل اي  ٜٔبٔ ا٭ث أب ٛاسب ٔ لً ٞبٔ
ضبُ ازبل  ,ٟدا اي ه  ,ب ٚت ,ط.ّ89
 .6ب ا ١ٜاجمل ٗ ْٗٚت ١ٜاملك ع ٫بٔ ش اسب  , ٝذبكٝل ضبُ ظبشٞ
اسب٬م َ ,ه ب ١ابٔ ت ١ُٝٝايكتٖ  , ٠طٖ1415- 1د
 .7ب ا٥ع اي

 ٟاي  , ٝدا ابٔ ازبٛزٟ

٫بٔ ايك , ِٝذبكٝل ٜ

اي ٛد , ١ٜط.ّ93- 1
 .8ب ا٥ع ايعٓت٥ع يف ت تٝل ايص ا٥ع يإلَتّ ل ٤٬اي  ٜٔأب ٛبه بٔ َ ٛد
ايهتألتْ ,ٞدا ايه تب اي ب ,ٞب ٚت ,ط19/2
 .9ايب

ايك ٕ اي تألع يإلَتّ ضبُ بٔ لًٞ

ايطتيع مبشتألٔ َٔ ب

ايصٛنتَْ ,ٞه ب ١ابٔ ت ١ُٝٝايكتٖ ( ٠ب  ٕٚطب .)١
 .10ت
 .11ت

َٜتت ا٭سهتّ يًعتب , ْٞٛدا ايكًِ ألٜ ٛت (ب  ٕٚطب )١
ايك َٕ اسبه( ِٝت

املٓت )ضبُ ش ٝؼت  ,دا امل ف ١ب ٚت

ّ1993
 .12اي

ايهب (َ تتٝح ايػٝل)يإلَتّ ف

اي  ٜٔاي از , ٟدا ايه ل

اي ًُ ١ٝب ٚت  ,ط . ّ1990/1
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 .13تٗ ٜل ايهُتٍ يف أمست ٤اي دتٍ ,يًشتفغ مجتٍ اي  ٜٔابٔ اسبذتز
ٜٛألف امل  ,ٟذبكٝل د /بصت لٛاد َ ٚف٪َ ,أل  ١اي ألتي ,١ب ٚت,
ط.ّ92/1
 .14دتَع ا٭ظ ٍٛيف أستدٜح اي أل :ٍٛاملبت ى بٔ ضبُ بٔ ا٭ث ازبل ,ٟ
ذبكٝل لب ايكتد ا٭ ْتٚ٩ط  ,دا اي ه  ,ب ٚت,طّ83/2
ايك َٕ يًطرب , ٟدا ايه ل اي ًُ ١ٝب ٚت ,

 .15دتَع ايبٝتٕ يف ت
ط,ّ92- 1

 .16ازبتَع ٭سهتّ ايك َٕ ٭ب ٞلب ال ضبُ بٔ أمح ا٭ْعت ٟ
ايك طيب  ,دا اي ه يًطبتلٚ ١ايٓص ٚاي ٛزٜع ب ٚت  ,ط. ّ87/1
 .17ازبلا ٤ازبٓت , ٞ٥د /س ٔ صبً َ , ٞنل ايص ليب يًطبتل١
ٚايٓص ,ظٓ ت , ٤ط,85/1 , ّ2002- 1
 .18ازبٛاٖ املؽ ١ٝيف طبكتت اسبٓ  ١ٝحمل ٞاي  ٜٔايك ش ٞذبكٝل لب
اي تح اسبً٪َ , ٛأل  ١اي ألتيٖٚ ١ذ يًطبتلٚ ١ايٓص  ,ط 2ألٓ١
, ّ1993
 .19ستش ١ٝاي ألٛق ٞلً ٢ايص ح ايهب  ,يإلَتّ مشل اي  ٜٔضبُ بٔ
ل ف ١اي ألٛق ,ٞدا اي ه اي ب ٞب ٚت( .ب  ٕٚطب .)١
ٚ .20ح امل تْ ٞيف ت

ايك َٕ اي عٚ ِٝاي بع املجتْ , ٞ٭ب ٞاي ؽٌ شٗتب

اي  ٜٔا٭يٛأل , ٞدا اي ه ب ٚت (ب  ٕٚتت ٜخ)
ٚ .21ؼ ١ايطتيبني يإلَتّ ؼب ٢ٝبٔ ش ف ايٓ ٟٚٛاي َصك ,ٞذبكٝل لتدٍ
أمح لب املٛدٛدٚ ,لً ٞضبُ َ  , ٛدا ايه ل اي ًُ ١ٝب ٚت,
ب  ٕٚطب ١
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 .22ألٓٔ أب ٞداٚد ,يًشتفغ أب ٞداٚد اي ذ تْ ,ٞذبكٝل للت لبٝ
دلتسٚ ,لتدٍ اي  , ٝدا اسب ٜح ب ٚت ,ط.ّ69/1
 .23أل أل ّ٬ايٓب ,٤٬يإلَتّ مشل اي  ٜٔضبُ اي ٖيب ,رب ٜر ٚذبكٝل
ش ٝل ا٭ ْتٚ٩ط َٚن ٪َ ,ٜٔأل  ١اي ألتي ,١ب ٚت ,ط.ّ93/9
 .24اي  ٌٝازب ا امل فل لً ٢س ا٥ل ا٭زٖت  ,يإلَتّ ضبُ بٔ لًٞ
ايصٛنتْ ,ٞذبكٝل ضبُٛد إب اٖ ِٝزا , ٜدا ايه ل اي ًُ ١ٝب ٚت,
طّ1985/1
 .25ش ات اي ٖل يف أنبت َٔ ذٖل أب ٛاي ٬ح لب اسب ٞبٔ لُتد
اسبٓبً ,ٞدا ايه ل اي ًُ ١ٝب ٚت( ,ب  ٕٚطب .)١
 .26ظشٝح ازبتَع ايعػ ٚزٜتدات٘ يٮيبتْ , ٞامله ل امأل َٞ٬ب ٚت ,
طّ88- 3
 .27ظشٝح َ ًِ بص ح امَتّ ضب ٞٝاي  ٜٔايٓ ,ٟٚٛامل ُ ٢املٓٗتز ش ح
ظشٝح َ ًِ ,ابٔ اسبذتز ,ذبكٝل نًَ ٌٝأَ ٕٛشٝشت ,دا امل ف١
ب ٚت ,ط.ّ95 ,2
 .28ل ٕٛامل بٛد ش ح ألٓٔ أب ٞداٚد ,يً  ١َ٬مشل اسبل اي عَ ِٝبتدَ ,ٟع
ش ح اسبتفغ مشل اي  ٜٔابٔ ق ِٝازبٛز ,١ٜدا ايه ل اي ًُ,١ٝ
ب ٚت ,طّ91 ,1
 .29ف ح ايبت  ٟش ح ظشٝح ايب ت  ٟيإلَتّ اسبتفغ أمح بٔ لً ٞبٔ سذ
اي ك ,ْٞ٬ت ق ِٝف٪اد لب ايبتق ,ٞإن از ٚتعُ ِٝضبل اي ٜٔ
اشبطٝل َ ,اد  ١قع ٞضبل اي  ٜٔاشبطٝل ,دا اي ٜتٕ يًرتاخ,
ايكتٖ  ,٠طّ1986 ,1
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 .30فك٘ اي ٓ ١يً  ٝألتبل ,دا ايه تب اي ب, ٞب ٚت يبٓتٕ
 .31اي ك٘ امألٚ ١َٝ٬أدي ٘ ,دٖٚ /ب٘ ايلس ,ًٞٝدا اي ه دَصل,
ط.ّ96/4
 .32يف أظ ٍٛايٓعتّ ازبٓت ٞ٥امأل ,َٞ٬د األَ ١كت ْ ,١د /ضبُ ألًِٝ
اي ٛا ,دا امل ت ف ,ايكتٖ  ,٠ط 2ب  ٕٚألٓ ١طبع.
 .33ايكٛاْني اي كٗ ١ٝ٭ب ٞلب ال ضبُ بٔ أمح بٔ ضبُ بٔ دلٟ
ايهًيب ايػ ْتط ,ٞدا ايه تب اي ب ٞب ٚت ,طّ84/1
 .34ي تٕ اي ب ٭ب ٞاي ؽٌ مجتٍ اي  ٜٔضبُ بٔ َه ّ بٔ َٓعٛ
امف ٜك ٞاملع  ,ٟدا ظتد ب ٚت ,ط.ّ92/1
 .35اجملُٛع ش ح املٗ ب يإلَتّ أب ٞزن ٜت ضب ٞاي  ٜٔبٔ ش ف ايٓ,ٟٚٛ
دا اي ه ب ٚت (ب  ٕٚطب .)١
 .36احملً ,٢٭ب ٞضبُ لً ٞبٔ أمح بٔ أل  ٝبٔ سلّ ا٭ْ ي  ,ٞإدا ٠
ايطبتل ١املٓ  ,١ٜايكتٖ  ,٠طّ1352/1
َ .37عٓف لب اي زام ,يًشتفغ أب ٞبه لب اي زام بٔ ُٖتّ ايعٓ تْ,ٞ
ذبكٝل سبٝل اي محٔ ا٭لعُ ,ٞاجملًل اي ًُ– ٞاهلٓ  ,طّ1970/1
 .38امل ُ يف فك٘ امَتّ أمح  ,د  ٣ف ٘ٝازبُع بني ْ ٌٝاملآ ب بص ح ديٌٝ
املطتيل يًصٝخ لب ايكتد ايصٝبتَْٓٚ ,ٞت اي ب ٌٝيف ش ح اي يٌٝ
يًصٝخ إب اٖ ِٝبٔ ؼٜٛتٕ ,إل اد ٚت ًٝل لً ٞلب اسبُ ٝبًط٘ د,ٞ
ضبُ ٖٚيب ألًُٝتٕ ,تٛثٝل ضبُ ا٭ ْتٚ٩ط ,دا اشب

ب ٚت,

طّ91/1
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 َ .39ذِ امل٪ي ني ,لُ
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ؼت نشتي٘ ,ال ٓ ٢ب٘ ٚمج ٘ ٚأن د٘ َه ل

ذبكٝل ايرتاخ مب٪أل  ١اي ألتيٜ ,١ربٚت ,ط.ّ93/1
َ .40ػين احمل تز إىل َ ف ١أي تظ املٓٗتز ,ضبُ ايص بٝين اشبطٝل,
َطب َ ١عط  ٢ايبتب ٞاسبًيب ايكتٖ  ,٠طّ1985
 .41املػين َع ايص ح ايهب  ,يإلَتَني َٛفل اي  ٜٔبٔ ق اَٚ ,١مشل
اي  ٜٔبٔ ق اَ ١املك أل ,ٞدا ايه تب اي ب ,ٞب ٚت ,ط ّ1980
 .42املٛطأ يإلَتّ َتيو بٔ أْل ,ذبكٝل ضبُ ف٪اد لب ايبتق ,ٞدا إسٝت٤
ايرتاخ اي ب ,ٞب ٚت ,ط .ّ1985
 ٌْٝ .43ا٭ٚطت ش ح َٓ ك ٢ا٭نبت  ,ضبُ بٔ لً ٞايصٛنتْ ,ٞذبكٝل د/
نُتٍ ازبٌُٚ ,ضبُ بٚ ,َٞٛٝلب ال املٓصتٚ ,ٟٚظ٬ح لٜٛؽ٘,
َه ب ١امميتٕ املٓع ,٠ ٛط.ّ2000/1
ٖ .44ذ اي ًِ  َٚتقً٘ يف اي ُٔٝيًكتؼ ٞإمستل ٌٝامنٛع ,دا اي ه
امل تظ ب ٚت  ,ط.ّ95/1
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