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 ايؿك٘ اٱه٬َٞ َِـك ايكإْٛ إـْٞ

 (أِٛفدا اٱَاكاتٞ إـ١ْٝ إعا٬َت قإْٛ ٗ ايعكٛؿ تؿورل قٛاعـ)
 

 قُـ قُٛؿ ط٬ؾش١نتٛك: ـاي

 أهتاف ٌَاكى بكوِ ايـكاهات اٱه١َٝ٬ به١ًٝ ايكإْٛ

 ب١ٝ إتشـ٠داَع١ اٱَاكات ايعل

 

 إًؼّ

 

ٕٸ إِـك ا٭هاهٞ يً ٚفيو ، كإْٛ إـْٞ اٱَاكاتٞ ٖٛ ايؿك٘ اٱه٬َٞ ٜٗـف ٖقا ايبشح إٍ بٝإ أ

ٚفيو بإكداعٗا إٍ  ؛ نأِٛفزقٛاعـ تؿورل ايعكٛؿ ٗ قإْٛ إعا٬َت إـ١ْٝ اٱَاكاتٞ  َٔ ػ٬ٍ ؿكاه١ 

عإٗا ببٝإ :َعٓاٖا اٱْايٞ،ًٚلٚٙ إعُاشلا،ٚتطبٝكاتٗا َِاؿكٖا ا٭١ًُٝ ٗ ايؿك٘ اٱه٬َٞ، ٚػ١ًٝ َ

 ايؿك١ٝٗ .

ٕٸ إٛاؿ ايكا١ْْٝٛ إتعًك١ بتؿورل ايعكٛؿ  ٗ قإْٛ إعا٬َت إـ١ْٝ اٱَاكاتٞ ٚقـ ػًّ ايبشح إٍ  أ

 .ٖٚقا ٜعبٸل عٔ داْب ا٭ُاي١ ٗ ٖقا ايكإْٛ؛ َأػٛف٠ َٔ َِاؿك ايؿك٘ اٱه٬َٞ  ْٝعٗا

 

Abstract 
Islamic jurisprudence source of civil law  The 

(the rules of interpretation of contracts in the UAE Civil Transactions Code 
(as a model)) 

 

This research aims that the main source of civil law of the UAE is Islamic 
jurisprudence. This is clear when studying the rules of interpretation of contracts in 
the UAE Civil Transactions Code (as a model) by returning them to their sources 
in Islamic jurisprudence, and explaining their features (i.e. their overall meaning, 
their conditions, and their jurisprudence applications. 

The research concluded that all legal rules relating to the interpretation of 
contracts in the UAE Civil Transactions Code is taken from the Islamic 
jurisprudence, and this reflects the originality in this law. 
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 :إكـ١َ

 هبب اػتٝاكٙ:أ١ُٖٝ إٛٓٛع ٚ أ٫ٚ:

اؿُـ هلل تعاٍ كبٸ ايعإٌ ،ٚاي٠٬ِ ٚايو٬ّ ع٢ً هٝـْا قُـ ع ٢ًُٓ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ ع ٚع٢ً آي٘ 

 ُٚشب٘ ٚهًِ َٚٔ تبعِٗ بإسوإ إٍ ّٜٛ ايـٜٔ ٚبعـ،،،

قٛاعـ تؿورل ايعكٛؿ ٗ  " ايؿك٘ اٱه٬َٞ َِـك ايكإْٛ إـْٞؾتتٔض أ١ُٖٖٝقا ايبشح إٛهّٛ بعع: )

 "(َٔ ػ٬ٍ: إهٗاَ٘ ٗ تأٌُٝ إٛاؿ ايكا١ْْٝٛ ايٛاكؿ٠ ٗ تؿورلإعا٬َت إـ١ْٝ اٱَاكاتٞ أِٛفدا قإْٛ

بإكداعٗا إٍ  ّ( ، ٚفيو1985)ٖٚٛ قإْٛ اؼاؿٟ ُـك ه١ٓ ٗ قإْٛ إعا٬َت إـ١ْٝ اٱَاكاتٞ ايعكٛؿ

اٱْايٞ،ًٚلٚٙ إعُاشلا،ٚتطبٝكاتٗا  َِاؿكٖا ا٭١ًُٝ ٗ ايؿك٘ اٱه٬َٞ، ٚػ١ًٝ َعإٗا ببٝإ :َعٓاٖا

 ايؿك١ٝٗ .

ٚهبب اػتٝاكٟ شلقا إٛٓٛع ٖٛ تٓاٍٚ اؾاْب ايتأًُٝٞ ايقٟ وًُ٘ عٓٛإ ٖقا ايبشح ،ٖٚٛ ٗ 

ِٸٗا:1985ايِاؿك ه١ٓ  ايٛقت ْؿو٘،بٝإ تطبٝكٞ يًُاؿ٠ ايجا١ْٝ َٔ قإْٛ إعا٬َت إـ١ْٝ اٱَاكاتٞ ْٚ، ّ 

 ٚؼكٝكا يقيو تٓاٚيت َٛاؿ،  ٙ ٚتأًٜٚ٘ إٍ قٛاعـ ٚأٍُٛ ايؿك٘ اٱه٬َٞ()ٜلدع ٗ ؾِٗ ايّٓ ٚتؿورل

 ( ؿكاه١ تطبٝك266.١ٝ-257)تؿورل ايعكٛؿ ٗ قإْٛ إعا٬َت إـ١ْٝ اٱَاكاتٞ

 َٓٗر ايبشح: ثاْٝا:

ٚإٓٗر ايقٟ اعتُـت٘ ٗ ٖقا ايبشح ٖٛ إٓٗر ايُٛؿٞ ايتشًًٝٞ ايكا٥ِ ع٢ً فنل إاؿ٠ ايكا١ْْٝٛ 

 ًًٝٗا ايؿكٗٞ َٔ ػ٬ٍ تأٌُٝ َعإٗا َٔ َِاؿك ايؿك٘ اٱه٬َٞ.ٚؼ

 ثايجا: ػط١ ايبشح :

 ٚدا٤ت ػط١ ايبشح ٗ أكبع١ َباسح ٚػا١ُ ٚفيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

تؿورل أيؿاٚ اؿكٝك١ ٚاجملام ٗ ايعكٛؿ إبشح ا٭ٍٚ:

 .تؿورل أيؿاٚ اٱط٬م ٚايتكٝٝـ ٗ ايعكٛؿ إبشح ايجاْٞ:

يجايح:  قاعـ٠ ٗ ايعلف يتؿورل ايعكٛؿإبشح ا

 إبشح ايلابع: قٛاعـ َتٓٛع١ ٗ تؿورل ايعكٛؿ

 ٚتتُٔٔ ػ١ُ٬ ٭ِٖ ايٓتا٥ر اييت مت ايتٌُٛ إيٝٗا ٚايتُٛٝات :اـا١ُ 

ٞٸ ٚإٕ أػطأت أٚ ٚبعـ ...  ؾٗقا َا ٚؾكين اهلل تعاٍ إيٝ٘ ؾإٕ نإ ُٛابا ؾبؿٌٔ َٔ اهلل تعاٍ عً

ٚأتٛب إيٝ٘.                               ايٌٝطإ ،ٚأهتػؿل اهلل ايعِٛٝقِلت ؾُٔ ْؿوٞ ٚ

 

 تؿورل أيؿاٚ اؿكٝك١ ٚاجملام ٗ ايعكٛؿ: إبشح ا٭ٍٚ:

ِٸ٘:)ٚا٭ٌُ ٗ ايه٬ّ اؿكٝك١ ؾ٬ هٛم ٌٓ ايًؿٜ ع٢ً اجملام 2( ايؿكل٠ )258دا٤ ٗ إاؿ٠ ) ( َا ْ

 ٞ(إ٫ٓ إفا تعقٸك ًٓ٘ ع٢ً َعٓاٙ اؿكٝك

 

                                                 
 (258قإْٛ إعا٬َت إـ١ْٝ يـٚي١ اٱَاكات ايعلب١ٝ إتشـ٠،إاؿ٠) .1
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ِٸ٘:)إعُاٍ ايه٬ّ أٍٚ َٔ إُٖاي٘ يهٔ إفا تعقٸك إعُاٍ ايه٬ّ ٌُٜٗ(260ٚدا٤ ٗ إاؿ٠ )  .( َا ْ

ٚكؿ ٗ إاؿتٌ ايوابكتٌ أكبع قٛاعـ ؾك١ٝٗ َوتُـ٠ َٔ ايؿك٘ اٱه٬َٞ ٖٚٞ:ايكاعـ٠ ا٭ٍٚ: 

،ٚايكاعـ٠  "إٍ اجملامإفا تعقٸكت اؿكٝك١ ِٜاك ،ٚايكاعـ٠ ايجا١ْٝ:" "ا٭ٌُ ٗ ايه٬ّ اؿكٝك١"

 ."إفا تعقٸك إعُاٍ ايه٬ّ ٌُٜٗ،ٚايكاعـ٠ ايلابع١:" "إعُاٍ ايه٬ّ أٍٚ َٔ إُٖاي٘ايجايج١:"

 إطًب ا٭ٍٚ: قاعـ٠ :"ا٭ٌُ ٗ ايه٬ّ اؿكٝك١".

( َٔ ػ٬ٍ ايؿلٚع 2( ايؿكل٠ )258أتٓاٍٚ بٝإ ٖقٙ ايكاعـ٠ ايؿك١ٝٗ اييت تعتدل َِـكّا يًُاؿ٠ )

 اٯت١ٝ:

 إع٢ٓ ايًػٟٛ ٚا٫ُط٬سٞ يًشكٝك١. ايؿلع ا٭ٍٚ:

 أقواّ اؿكٝك١ َٔ سٝح ايٛٓع. ايؿلع ايجاْٞ:

 إع٢ٓ اٱْايٞ يًكاعـ٠ ٚتطبٝكاتٗا. ايؿلع ايجايح:

 .إع٢ٓ ايًػٟٛ ٚا٫ُط٬سٞ يًشكٝك١ ايؿلع ا٭ٍٚ:

 ٗاٙ ٚأًُ٘ إٌتٌُع٢ً ٚمٕ ؾع١ًٝ َٔ اؿل، ٚسكٝك١ اي٤ٌٞ :َٓت :إع٢ٓ ايًػٟٛ يًشكٝك١ :أ٫ٚ

 .عًٝ٘؛أٟ فات٘ ايجابت١ اي٬م١َ     

ـٸ٠ تعلٜؿات يًشكٝك١ ع٢ً أيو١ٓ أُٛيٝٞإع٢ٓ ا٫ُط٬سٞ يًشكٝك١:  :ثاْٝا  ٚكؿت ع

 : "َا أؾٝـ بٗا َا ٚٓعت ي٘ ٗ أٌُ ا٫ُط٬غ ايقٟ ٚقع ايتؼاطب ب٘"ايؿك٘،أسوٓٗا تعلٜؿا  

 ايؿلع ايجاْٞ:أقواّ اؿكٝك١ َٔ سٝح ايٛٓع.

ـٸ شلا َٔ ٚٓع)ٚإلاؿ بايٛٓع:تعٌٝ ايًؿ١ٛ بإما٤ َع٢ٓ بٓؿوٗا( ٕٸ ايٛٓع ٫ اؿكٝك١ ٫ ب ،َٚعًّٛ أ

ٝٸٔ ْوبت إيٝ٘ اؿكٝك١؛يقا ٚدـت نٌ َٔ اؿكٝك١ ايًػ١ٜٛ ٚايٌلع١ٝ ٚايعلؾ١ٝ ـٸ ي٘ َٔ ٚآع،َٚت٢ تع  .ب

 .ناي٠٬ِ ٚايِٝاّ ٖٞ ا٭زلا٤ إٓكٛي١ َٔ ايًػ١ إٍ ايٌلع ايكوِ ا٭ٍٚ:اؿكٝك١ ايٌلع١ٝ:

                                                 
 (260.قإْٛ إعا٬َت إـ١ْٝ يـٚي١ اٱَاكات ايعلب١ٝ إتشـ٠،إاؿ٠)1

 63ْٙ،1403.ايوٝٛطٞ،د٬ٍ ،ا٭ًباٙ ٚايٓٛا٥ل ٗ قٛاعـ ٚؾلٚع ايٌاؾع١ٝ ،ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ،برلٚت،2

 (1ْ،60، )ز1991ّؿكك اؿهاّ ًلغ ف١ً ا٭سهاّ،ؿاك اؾٌٝ،برلٚت،سٝـك،عًٞ،3

 (1ْ،398)ز، 1983ّابٔ لِٝ،مٜٔ ايـٜٔ ،ا٭ًباٙ ٚايٓٛا٥ل،ؿاك ايؿهل،ؿٌَل،4
 (60،ْ 1.سٝـك،ؿكك اؿهاّ،)ز5

 
 

 

 

 

هاّ، ؿاك ايهتاب ا٭س ،اٯَـٟ ،عًٞ،اٱسهاّ ٗ أ55ٍُّْٛ ،1987.ايؿَٝٛٞ ،أٓـ،إِباغ إٓرل،َهتب١ يبٓإ ،برلٚت،6

 (1ْ،51ٖعع ،)ز1404ايعلبٞ ،برلٚت ، 
 (1ْ،11ٖع ،)ز1403.ايبِلٟ،قُـ ،إعتُـ ٗ أٍُٛ ايؿك٘ ،ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ ،برلٚت ،7
 (1ْ،61،)ز1974 .ايبؼاكٟ ،ع٤٬ ايـٜٔ ، نٌـ ا٭هلاك ًلغ أٍُٛ ايبنؿٟٚ، ؿاك ايهتاب ايعلبٞ ،برلٚت،8
 ايهٜٛت، ا٭ٚقاف،     ٚماك٠ بـك ايـٜٔ ،ايبشل احملٝ٘ ٗ أٍُٛ ايؿك٘، ينكنٌٞ،ا ايِؿش١ ْكوٗا، . إِـك ْؿو٘،9

 (2ْ،154)ز ّ،1988
 (1ْ،173ٖع،)ز1399. ابٔ قـا١َ،عبـاهلل ،ك١ٓٚ ايٓاٚل ٚد١ٓ إٓاٚل،داَع١ اٱَاّ قُـ بٔ هعٛؿ، ايلٜاض،10
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 تهٕٛ إفا نإ ٚآعٗا أٌٖ ايًػ١.ايكوِ ايجاْٞ:اؿكٝك١ ايًػ١ٜٛ :

 تهٕٛ إفا نإ ٚآعٗا أٌٖ ايعلف.ايكوِ ايجايح:اؿكٝك١ ايعلؾ١ٝ: 

 

 إع٢ٓ اٱْايٞ يًكاعـ٠ ٚتطبٝكاتٗا ايؿلع ايجايح:          

ّٛا ي٘ َعٓٝإ:َع٢ٓ سكٝكٞ، َٚع٢ٓ ايلادض َٔ ن٬ّ إهًـ إفا اهتعٌُ يؿأ٫ٚ: َع٢ٓ ايكاعـ٠: 

. فامٟ،ٚمل تهٔ ٖٓاى قل١ٜٓ تلدض أسـ إعٌٓٝ ع٢ً اٯػل ،ؾعٓـ٥ق وٌُ ع٢ً َعٓاٙ       اؿكٝكٞ

ٕٸ ا٭ٌُ ٗ ا٭يؿاٚ اؿكٝك١ ،ٚاجملام عاكض،ٚايعاكض ٫ ٜجبت إ٫ٓ بـيٌٝ  .؛ٚفيو ٭

 ات  شلقٙ ايكاعـ٠ َٔ أًٗلٖا:ثاْٝا:تطبٝكات ايكاعـ٠: فنل عًُا٤ ايؿك٘ اٱه٬َٞ تطبٝك

ْٸ٘ أكاؿ باشلب١ ايبٝع 1 .يٛ قاٍ ًؼّ ٯػل:ٖٚبتو ٖقا اي٤ٌٞ،ؾأػقٙ إؼاطب،ثِ اؿٸع٢ ايكا٥ٌ أ

ٕٸ ا٭ٌُ ٗ ايه٬ّ اؿكٝك١ ،ٚسكٝك١ اشلب١ ٖٞ ًُٝو ب٬ عٛض  .فاما،ٚطًب مثٓ٘،٫ ٜكبٌ قٛي٘،٭

 فيو ٚيـ ايٛيـ؟ ؾٝ٘ ٚدٗإ عٓـ ؾكٗا٤ .إفا ٚقـ ع٢ً أ٫ٚؿٙ،أٚ أ٢ُٚ ٭٫ٚؿ ؾ٬ٕ،ٌٖ ٜـػٌ 2ٗ

ٕٸ اهِ ايٛيـ ٜكع سكٝك١ ع٢ً أ٫ٚؿ ايًِب ،ٜٚٓتِٛ  ايٌاؾع١ٝ :أُشُٗا:٫ ٜـػٌ ٗ فيو ٚيـ ايٛيـ؛٭

 .نقيو إٔ ٜكاٍ:يٝى ٖقا ٚيـٙ ،ٚإِا ٖٛ ٚيـ ٚيـٙ

 إطًب ايجاْٞ: قاعـ٠ :"إفا تعقٸكت اؿكٝك١ ِٜاك إٍ اجملام".

( ٚاييت تّٓ 2( ايؿكل٠ )258يًُاؿ٠ )ـ٠ ايؿك١ٝٗ اييت تعتدل َِـكّا أتٓاٍٚ بٝإ ٖقٙ ايكاع

 ع٢ً:)ٚا٭ٌُ ٗ ايه٬ّ اؿكٝك١ ؾ٬ هٛم ٌٓ ايًؿٜ ع٢ً اجملام إ٫ٓ إفا تعقٸك ًٓ٘ ع٢ً َعٓاٙ اؿكٝكٞ(

 َٔ ػ٬ٍ ايؿلٚع اٯت١ٝ:

 ايؿلع ا٭ٍٚ:إع٢ٓ ايًػٟٛ ٚا٫ُط٬سٞ يًُذام.

 َٔ سٝح ايٛٓع. ايؿلع ايجاْٞ:أقواّ اجملام

 ايؿلع ايجايح: إع٢ٓ اٱْايٞ يًكاعـ٠ ،ٚتطبٝكاتٗا .

 .ايؿلع ا٭ٍٚ:إع٢ٓ ايًػٟٛ ٚا٫ُط٬سٞ يًُذام

ٛٸم ٗ ن٬َ٘:أٟ تهًِٓ باجملام،ٚدعٌ فيو ا٭َل إع٢ٓ ايًػٟٛ يًُذام::أ٫ٚ َأػٛف َٔ اؾٛام ،ٚػ

ـٸٜت٘فاما إٍ سادت٘:أٟ طلٜكا َٚوًها،ٚداٚمت اي٤ٌٞ ٚػاٚمت٘  .:أٟ تع

                                                 
 133،134ّ، 1989ْ. اينكقا،أٓـ،ًلغ ايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ،ؿاك ايكًِ،ؿٌَل،1
 (،اينًٜعٞ،عجُإ ،تب3ْ،199ٌٝايبؼاكٟ ،نٌـ ا٭هلاك ًلغ أٍُٛ ايبنؿٟٚ، )ز.2

 (2ْ،231ٖع ،)ز1313اؿكا٥ل ًلغ نٓن ايـقا٥ل،ؿاك إعلؾ١ ، برلٚت ،   
 ( 1011،ْ 2ّ ،)ز1998،    1اينكقا،َِطؿ٢،إـػٌ ايؿكٗٞ ايعاّ،ؿاك ايكًِ ،ؿٌَل ،ٙ.3
ُٸاك،عُإ، ايع٥٬ٞ ،٬ُغ ايـٜٔ ،اجملُٛع إقٖب ٗ.4  قٛاعـ إقٖب،إهتب١ إه١ٝ،َه١ إهل١َ، ٚؿاك ع

 63(،ايوٝٛطٞ ،ا٭ًباٙ ٚايٓٛا٥ل،1ْ،179ْٖع،)ز2004     
 (258.قإْٛ إعا٬َت إـ١ْٝ يـٚي١ اٱَاكات ايعلب١ٝ إتشـ٠،إاؿ٠).5
 (،ايلامٟ،قُـ،كتاك 5ْ،329)ز1ابٔ َٓٛٛك،ْاٍ،يوإ ايعلب،ؿاك ُاؿك،برلٚت،ٙ.6

ُٸإ ،ٙ    ُٸاك،ع  44،ايؿَٝٛٞ،إِباغ إٓرل،65ّْ ،1998ْ، 1ايِشاغ،ؿاك ع
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ـٸ٠ تعلٜؿات يًُذام ع٢ً أيو١ٓ أُٛيٝٞإع٢ٓ ا٫ُط٬سٞ يًُذام:  :ثاْٝا  ٚكؿت ع

 ."ٖٛ اهِ ٕا أكٜـ ب٘ غرل َا ٚٓع ي٘ ٕٓاهب١ بُٝٓٗا":ايؿك٘،أسوٓٗا تعلٜؿا

 ايؿلع ايجاْٞ:أقواّ اجملام َٔ سٝح ايٛٓع.

 ٜٓكوِ اجملام باعتباك ايٛٓع إٍ ث٬ث١ أقواّ،ٖٞ:

ٖٚٛ اهتعُاٍ ايًؿٜ ٗ غرل إع٢ٓ إٛٓٛع ي٘ يكل١ٜٓ يػ١ٜٛ،ناهتعُاٍ )ا٭هـ( ٗ  ايًػٟٛ: .اجملام1

 .ايلدٌ ايٌذاع،يع٬ق١ ايُٛـ ايقٟ ٖٛ اؾلأ٠ ٚايٌذاع١

:ٖٚٛ اهتعُاٍ ايًؿٜ ٗ غرل إع٢ٓ إٛٓٛع ي٘ يكل١ٜٓ ًلع١ٝ،نإط٬م يؿٜ اجملام ايٌلع2ٞ

ٔ فات ا٭كنإ إعلٚؾ١،ٚايكل١ٜٓ ايٌلع١ٝ ٖٞ إع٢ٓ إتُٔٔ شلا )٠٬ُ(ٗ ايٌلع ٕطًل ايـعا٤ اْتكا٫ َ

ٕٸ نٌ َع٢ٓ سكٝكٞ ٗ ٚٓع ٖٛ فام  ٝٸٔ أ ٕٸ ايٌاكع بٗقا ا٫عتباك ب َٔ اـٔٛع ٚايو٪اٍ هلل تعاٍ،ؾهأ

 .بايٓوب١ إٍ ٚٓع آػل،ؾٝهٕٛ سكٝك١ ٚفاما باعتباكٙ

ٛٓٛع ي٘ يكل١ٜٓ ٚع٬ق١ علؾ١ٝ،ٖٚٛ ْٛعإ:ا٭ٍٚ :ٖٚٛ اهتعُاٍ ايًؿٜ ٗ غرل إع٢ٓ إاجملام ايعلٗ.3

فام علٗ عاّ إٕ ناْت ايكل١ٜٓ عا١َ،ناهتعُاٍ يؿٜ )ايـاب١(ٗ اٱْواْايبًٝـ،ٚايجاْٞ:فام علٗ 

ػاْ إٕ ناْت ايكل١ٜٓ ٚايع٬ق١ ػا١ُ:ناهتعُاٍ ايٓشٟٛ يؿٜ )اؿاٍ(ؾُٝا عًٝ٘ اٱْوإ َٔ ػرل أٚ 

 .ًل

 يٞ يًكاعـ٠ ،ٚتطبٝكاتٗا .ايؿلع ايجايح: إع٢ٓ اٱْا

إفا نإ ايًؿٜ  ايِاؿك عٔ إهًـ ،ٜتعقك ًٓ٘ ع٢ً اؿكٝك١،ؾعٓـ٥ق وٌُ أ٫ٚ :َع٢ٓ ايكاعـ٠ :

 ع٢ً اجملام يتِشٝض ايه٬ّ

ّٸ ايؿكٗا٤ عًٝ٘ َٔ)أهباب تعقٸك إع٢ٓ اؿكٝكٞ(َٔ  ثاْٝا:تطبٝكات ايكاعـ٠:َٔ ػ٬ٕا ْ

 ٬ُ؛ٚفيو يعـّ ٚدٛؿ ؾلؿ ي٘ ٗ اـاكز..عـّ إَهإ إع٢ٓ اؿكٝكٞ أ1.أُٖٗا:

 

 

                                                 
ـٸ٠،.1  158ٖع،1406ْايكْٟٛٛ،قاهِ، أْٝى ايؿكٗا٤، ؿاك ايٛؾا٤ ،د
 أٍُٛ ايؿك٘       اٱه٬َٞ، ٖٚب١، اينسًٝٞ، ،150ّ ،1980ْابٔ ايٓذاك،قُـ،ًلغ ايهٛنب إٓرل،ؿاك ايؿهل،ؿٌَل،.2

 (1ْ،293ز) 1998ّؿٌَل، ؿاك ايؿهل،
 إِـكإ ايوابكإ ،ايِؿشات ْؿوٗا..3
 إِـكإ ايوابكإ ،ايِؿشات ْؿوٗا..4
 (، ابٔ لِٝ،ا٭ًباٙ 1ْ،199ٖع،)ز1372ايولػوٞ،قُـ،أٍُٛ ايولػوٞ،ؿاك إعلؾ١،برلٚت،.5

 ( 1ْ،398ٚايٓٛا٥ل)ز
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ؾايٛاقـ ٖٓا يٝى ي٘ َٔ ا٭٫ٚؿ َٔ ٜطًل  إفا ٚقـ ع٢ً أ٫ٚؿٙ ٚيٝى ي٘ إ٫ ا٭سؿاؿ. :َٚجاٍ فيو

عًِٝٗ )أ٫ٚؿ(سكٝك١ ِٖٚ ا٭٫ٚؿ ايًِبٕٝٛ،ؾٝشٌُ يؿٜ إهًـ ٖٚٛ )ا٭٫ٚؿ(ع٢ً أسؿاؿٙ ايقٜٔ ٜطًل 

 .عًِٝٗ أ٫ٚؿ فاما

 اؿكٝكٞ يًؿٜ َٗذٛكا ًلعا ،ؾِٝاك إٍ اجملام. .إٔ ٜهٕٛ إع2٢ٓ

٫ٚ ؾاـ١َِٛ ٖٞ ايتٓامع،ٖٚٞ قلٸ١َ ًلعا،يكٍٛ اهلل تعاٍ:)َٚجاٍ فيو:ايٛناي١ باـ١َِٛ،   

( ،ؾٗقا ايًؿٜ )اـ١َِٛ( َعٓاٙ اؿكٝكٞ ا٭ًُٞ 46ا٭ْؿاٍ: اٯ١ٜ()تٓامعٛا ؾتؿًٌٛا ٚتقٖب كوهِ

ْٸٞ قـ ٚٓنًت ؾ٬ْا باـ١َِٛ ٗ ؿع٣ٛ َا:تِلف ن١ًُ ايوابل قـ ٖذل ًلعا ٚعًٝ٘:يٛ قاٍ ا ٕهًـ:إ

)اـ١َِٛ (إٍ َا اهتعًُت ؾٝ٘ ًلعا ٖٚٛ إلاؾع١ عٓ٘ ٗ ؿع٣ٛ هٛا٤ أنإ ؾٝٗا ٖٛ إـعٞ أٚ إـع٢ 

 .عًٝ٘،ٚفيو ؿٕٚ إع٢ٓ اؿكٝكٞ شلا،ٖٚٛ إٔ ٜكّٛ ايٌؼّ ايٛنٌٝ َٓامع١ َٔ ٜٓا٨ٚ إٛٓنٌ

"عُاٍ ايه٬ّ أٍٚ َٔ إُٖاي٘إ :"إطًب ايجايح: قاعـ٠ 

إعُاٍ ايه٬ّ أٍٚ ( سٝح دا٤ ؾٝٗا:)260أتٓاٍٚ بٝإ ٖقٙ ايكاعـ٠ ايؿك١ٝٗ اييت تعتدل َِـكّا يًُاؿ٠)

َٔ إُٖاي٘ يهٔ إفا تعقٸك إعُاٍ ايه٬ّ ٌُٜٗ

 ايؿلع ا٭ٍٚ:إع٢ٓ اٱْايٞ يًكاعـ٠:

 .عـّ تلتب مثل٠ ع١ًُٝ عًٝ٘،َٚع٢ٓ إُٖاي٘:سهُا ًلعٝا إعطا٩َٙع٢ٓ إعُاٍ ايه٬ّ: 

" إفا تعقٸكت اؿكٝك١ ِٜاك إٍ اجملام"َتؿلعتٌ عٔ ايه٬ّ اؿكٝك١ ا٭ٌُ ٗ" 

 "عُاٍ ايه٬ّ أٍٚ َٔ إُٖاي٘إ قاعـ٠:"

 ايؿلع ايجاْٞ :تطبٝكات ايكاعـ٠:

تعتدل ايتطبٝكات إقنٛك٠ يًكاعـتٌ ايوابكتٌ ُاؿ١ يًتطبٝل شلقٙ ايكاعـ٠ ا٭ّ؛نُْٛٗا 

 َتؿلعتٌ عٓٗا .

                                                 
 إـػٌ ،نكقا،َِطؿ٢اي ،317كٛاعـ ايؿك١ٝٗ،ْ(،اينكقا،أٓـ،ًلغ اي1ْ،199أٍُٛ ايولػوٞ،)ز ايولػوٞ،.1

 (1ْ،60ؿكك اؿهاّ،)ز سٝـك، (،2ْ،1012)ز
 (1ْ،60(،سٝـك،ؿكك اؿهاّ،)ز1ْ،199ايولػوٞ،أٍُٛ ايولػوٞ،)ز.2
 (260قإْٛ إعا٬َت إـ١ْٝ يـٚي١ اٱَاكات ايعلب١ٝ إتشـ٠،إاؿ٠).3
، 1ٙ ٍ.،إ٪هو١ اؾاَع١ٝ،برلٚتا٭ُٛ ٖلََٛ،قُٛؿ،ايكاعـ٠ ايه١ًٝ إعُاٍ ايه٬ّ أٍٚ َٔ إُٖاي٘ ٚأثلٖا ٗ.4

 بتِلف ٜورل 50ّ،1987ْ
 (، ٖلََٛ،1ْ،398اؿُٟٛ،أٓـ،غُن عٕٝٛ ايبِا٥ل ًلغ نتاب ا٭ًباٙ ٚايٓٛا٥ل،ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ ،برلٚت، )ز.5

 199إلدع ايوابل، ْ
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هًـ:ٚقؿت بٝيت ع٢ً أ٫ٚؿٟ ثِ يًؿكلا٤:ؾإٕ نإ ي٘ أ٫ٚؿ ؾٝشٌُ ن٬َ٘ َٚجاٍ فيو:يٛ قاٍ إ

عًِٝٗ سكٝك١،ؾإٕ مل ٜهٔ ي٘ أ٫ٚؿ،ٚنإ ي٘ أسؿاؿ ؾٝشٌُ ن٬َ٘ عًِٝٗ فاما، ؾإٕ مل ٜهٔ ي٘ 

 .أسؿاؿ،أٌُٖ ن٬َ٘ ٖقا، ٚ ُلف كٜع ٚقؿ٘ ع٢ً ايؿكلا٤

ـتٌ ايوابكتٌ آْؿا ،ٖٓاى قاعـتإ باٱٓاؾ١ إٍ ايكاع ايؿلع ايجايح:ايكٛاعـ إتؿلع١ عٓٗا: 

 َتؿلعتإ عٓٗا ُٖٚا:

 (:أ٫ٚ: قاعـ٠ :)فنل بعض َا ٫ ٜتذنأ  نقنلٙ نً٘

(:)فنل بعض َا ٫ ٜتذنأ  نقنلٙ نً٘( ٖٚقٙ قاعـ٠ ؾك١ٝٗ َتؿلع١ َٔ ايكاعـ٠ 261دا٤ ٗ إاؿ٠)

اؿٓؿٞ ع٢ً أْٗا أٌُ َٔ أٍُٛ ا٭ّ:" إعُاٍ ايه٬ّ أٍٚ َٔ إُٖاي٘"،ٚأٌُ ٖقٙ ايكاعـ٠:فنلٖا ايـبٛهٞ 

ٕٸ نٌ َا ٫ ٜكبٌ ايتبعٝض ؾقنل  اٱَاّ أبٞ سٓٝؿ١ )كٓ٘ اهلل (ُٚاسبٝ٘ أبٞ ٜٛهـ ٚقُـ سٝح ٜلٕٚ أ

 .بعٔ٘ ٜكّٛ َكاّ فنل ايهٌ

)إفا نإ إعُاٍ ايه٬ّ أٍٚ َٔ إُٖاي٘،ؾهٌ َا ٫ ٜكبٌ ايتبعٝض فنل إع٢ٓ اٱْايٞ يًكاعـ٠: 

٘؛إف ٫ ىًٛ إٔ هعٌ فنل ايهٌ ؾٝعٌُ ايه٬ّ،أٚ ٫ هعٌ ؾٌُٝٗ يهٔ إعُاٍ بعٔ٘ ٗ اؿهِ نقنل نً

 ايه٬ّ أٍٚ َٔ إُٖاي٘ ؾكًٓا بعـّ ايتذن١٥(

يٛ أٓاف نؿٌٝ ايٓؿى ايهؿاي١ إٍ دن٤ ًا٥ع َٔ إـٜٕٛ نلبع٘ َج٬ َٚٔ تطبٝكات ٖقٙ ايكاعـ٠:

 نإ نؿ٬ٝ بايٓؿى

 ػا٥ب َعتدل"ثاْٝا:قاعـ٠:"ايُٛـ ٗ اؿآل يػٛ ٚٗ اي

ٖٚقٙ قاعـ٠ ؾك١ٝٗ أػل٣  7( :"ايُٛـ ٗ اؿآل يػٛ ٚٗ ايػا٥ب َعتدل"263ؿ٠ )دا٤ ٗ إا

سٝح ٌٜذلٙ ٱعُاٍ ايه٬ّ إٔ ٫ ٜهٕٛ كايؿا " إعُاٍ ايه٬ّ أٍٚ َٔ إُٖايَ٘تؿلع١ َٔ ايكاعـ٠ ا٭ّ:

 . يًٛاقع إٌاٖـ

ٕٓ َٸا إٔ ا نإ إعكٛؿ عًٝ٘ إع٢ٓ اٱْايٞ يًكاعـ٠: َٸا إٔ ٜهٕٛ َٛدٛؿا ٗ فًى ايعكـ،ٚإ ٗ ايبٝٛع إ

ٓٸ٘ باٱًاك٠ ٚايتو١ُٝ ٚايُٛـ، ؾإٕ نإ َٛدٛؿاٜهٕٛ غا٥با عٓ٘، ؾايُٛـ ي٤ًٌٞ اؿآل يػٛ)أٟ هاق٘ عٝ

،يٛدٛؿ إعكٛؿ عًٝ٘ ؾايُٛـ إؼايـ ٫ اعتباك ي٘( إفا نإ إٌاك إيٝ٘ َٔ دٓى إو٢ُ إُٛٛف،ا٫عتباك

                                                 
ُٸإ،ٙ.1  283ّ، 2000ْ،  1ًبرل ،قُـ ، ايكٛاعـ ايه١ًٝ ٚائٛاب٘ ايؿك١ٝٗ، ؿاك ايؿلقإ،ع
 (63ف١ً ا٭سهاّ ايعـي١ٝ)إاؿ٠ .2
  1ْ/165،ًٚلغ اجمل١ً ي٬تاهٞ)ز45)ْك٬ عٔ:تأهٝى ايٓٛل يًـبٛهٞ،263ٖلََٛ،إلدع ايوابل ْ.3
 إلادع ْؿوٗا،ايِؿشات ْؿوٗا.4
 321اينكقا،أٓـ،ًلغ ايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ،ْ.5
 (65ف١ً ا٭سهاّ ايعـي١ٝ،إاؿ٠).6
 (263ٱَاكات ايعلب١ٝ إتشـ٠،إاؿ٠)قإْٛ إعا٬َت إـ١ْٝ يـٚي١ ا.7
 بتِلف 296ًبرل،ايكٛاعـ ايه١ًٝ،ْ.8
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،ؾ٬ بـ َٔ اًذلاٙ ايُٛـ ايلاؾع ٚٗ فًى ايعكـ، إٌاك إيٝ٘

 .يًذٗاي١،ؾٝهٕٛ فنلٙ َعتدلا ٫ ٜوتػ٢ٓ عٓ٘

ٜهٕٛ ايُٛـ هاق٘ ا٫عتباك  بتٛاؾل ايٌلطٌ ايتايٌٝ َعا ُٖٚا: ا٭ٍٚ: إٔ ًلٚٙ تطبٝل ايكاعـ٠:

 ٜهٕٛ اي٤ٌٞ إُٛٛف َٛدٛؿا ٗ فًى ايعكـ .

ٚايجاْٞ: ٚإٔ ٜهٕٛ فيو اي٤ٌٞ إٛدٛؿ ٗ فًى ايعكـ َتشـ اؾٓى َع اي٤ٌٞ         

 .ٚاػت٬ٍ أٟ َٔ ايٌلطٌ بهٕٛ ايُٛـ َعتدلا ٚؾكا ٕـيٍٛ ايكاعـ٠إُٛٛف.

 

ؾًٛ أكاؿ ايبا٥ع  بٝع هٝاكت٘ ايوٛؿا٤ اؿآل٠ ٗ فًى ايعكـ، ٚقاٍ ٗ تطبٝكات ايكاعـ٠: 

ُلا٤ ،ٚقبٌ إٌذلٟ ُض ايبٝع ٚهك٘ ُٚـ ايوٝاك٠ باؿُلا٤. يهٔ يٛ إهاب٘:بعتو ٖقٙ ايوٝاك٠ اؿ

ٕٸ ايُٛـ عٓـ٥ق َعتدل  .ناْت ايوٝاك٠ ايوٛؿا٤ غا٥ب١ عٔ اجملًى ؾٝشل عٓـ٥ق يًٌُذلٟ ؾوؽ ايبٝع ؛٫

 ."إفا تعقٸك إعُاٍ ايه٬ّ ٌُٜٗ:" إطًب ايلابع: قاعـ٠ 

إعُاٍ ايه٬ّ أٍٚ ( سٝح دا٤ ؾٝٗا:)260ّا يًُاؿ٠)أتٓاٍٚ بٝإ ٖقٙ ايكاعـ٠ ايؿك١ٝٗ اييت تعتدل َِـك

 ٚؾل ايؿلعٌ اٯتٌٝ:َٔ إُٖاي٘ يهٔ إفا تعقٸك إعُاٍ ايه٬ّ ٌُٜٗ

:ايؿلع ا٭ٍٚ:إع٢ٓ اٱْايٞ يًكاعـ٠

ٕٸ ايه٬ّ ايِاؿك عٔ إهًٓـ إفا مل ّهٔ ًٓ٘ ع٢ً َع٢ٓ سكٝكٞ أٚ فامٟ،  َٚع٢ٓ ٖقٙ ايكاعـ٠:أ

.ؾٝهٕٛ يػٛا ، ؾٌُٝٗ

عُاٍ ايه٬ّ أٍٚ َٔ إُٖاشلُا مل إ" ايكاعـ٠ َع َا قبًٗا بإٔ ٜكاٍ: ٖقّٙٚهٔ اؾُع بٌ 

(ع٢ً ٖقا ايٓشٛ بـ٫ َٔ)إعُاٍ ايه٬ّ أٍٚ َٔ إُٖاي٘ يهٔ إفا 260.ٚبٓا٤ عًٝ٘ ّهٔ ُٝاغ١ إاؿ٠)"ٜتعقك

 تعقٸك إعُاٍ ايه٬ّ ٌُٜٗ(ٚفيو تؿاؿٜا يًتهلاك.

 عـ٠:ايؿلع ايجاْٞ :تطبٝكات ايكا

 َٚٔ ا٭َج١ً اييت فنلٖا ايؿكٗا٤)كِٓٗ اهلل تعاٍ( شلقٙ ايكاعـ٠:

 

                                                 
َٚا بعـٖا،                248،ٖلََٛ،ايكاعـ٠ ايه١ًٝ إعُاٍ ايه٬ّ،ْ 331اينكقا،أٓـ،ًلغ ايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ،ْ.1

  296ًبرل،ايكٛاعـ ايه١ًٝ،ْ
 إلادع ْؿوٗا،ايِؿشات ْؿوٗا ،بتِلف.2
 شات ْؿوٗا ،بتِلفإلادع ْؿوٗا،ايِؿ.3
 (1ْ،60.سٝـك،ؿكك اؿهاّ،)ز4
 (260.قإْٛ إعا٬َت إـ١ْٝ يـٚي١ اٱَاكات ايعلب١ٝ إتشـ٠،إاؿ٠)5
 (2ْ،1014(،اينكقا،إـػٌ،)ز1ْ،398.ابٔ لِٝ،ا٭ًباٙ ٚ ايٓٛا٥ل بٌلغ اؿُٟٛ،)ز6
 356ّ ،1،1986ْ.ايٓـٟٚ،عًٞ ،ايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ،ؿاك ايكًِ ،ؿٌَل ،7ٙ
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ٕٸ ؾ٬ْا  أبٛٙ،ٖٚٛ أُػل أ٫ٚ: ـٸعٞ أ ٓٸا،أٚ ايعهى بإٔ ٜ ٕٸ ؾ٬ْا ابٓ٘،ٖٚٛ أندل َٓ٘ ه إفا اؿٸع٢ ًؼّ أ

ٓٸا  .،ؾٗٓا ايـع٣ٛ غرل َوُٛع٫ٚ،١ ًٜتؿت إيٝٗا،يتعقك فيو ٚاهتشاي١ ثبٛت٘ عك٬َٓ٘ ه

كٍٛ اينٚز عٔ مٚدت٘:ٖقٙ بٓيت ٖٚٞ َعلٚؾ١ ايٓوب َٔ غرلٙ،ؾؿٞ ٖقا إجاٍ تعقٸك إكاؿ٠ ٜ ثاْٝا:إٔ

 .اؿكٝك١ ٚاجملام َعا،ؾٝعتدل ن٬ّ إهًـ ٖٓا يػٛا ،٫ٚ ٜذلتب عًٝ٘ ٤ًٞ

 إبشح ايجاْٞ:تؿورل أيؿاٚ اٱط٬م ٚايتكٝٝـ ٗ ايعكٛؿ:

ِٸ٘:)262دا٤ ٗ إاؿ٠) ِٸا أٚ ؿ٫ي١إطًل هلٟ ع٢ً إط٬ق٘ إ( َا ْ ؾٗقٙ (فا مل ٜكِ ؿيٌٝ ايتكٝٝـ ْ

ع٢ً أيو١ٓ ايؿكٗا٤،ٚيهٔ بِٝؼ َتكاكب١،َٚٔ  إاؿ٠ ٖٞ قاعـ٠ َقنٛك٠ ٗ ايؿك٘ اٱه٬َٞ ٚأُٛي٘

ٝٸـ هلٟ ع٢ً تكٝٝـٙ(:فيو ٕٸ إك إطًل هلٟ ع٢ً إط٬ق٘ ، ٚ))سهِ إطًل إٔ هلٟ ع٢ً إط٬ق٘ نُا أ

،ٚ)إطًل هلٟ ع٢ً طًل هلٟ  ع٢ً إط٬ق٘ ،ست٢ ٜلؿ َا ىِِ٘( ٚ)إ،َا مل ٜكِ ؿيٌٝ ايتكٝٝـ( 

ِٸا أٚ ؿ٫ي١( . ٚيتذ١ًٝ ٖقٙ ايكاعـ٠ ٗ ايؿك٘ اٱه٬َٞ ٚاييت تعتدل إط٬ق٘ إ٫ إفا قاّ ؿيٌٝ ايتكٝٝـ ْ

 َِـكا يًُاؿ٠ ايكا١ْْٝٛ إقنٛك٠ ،قوُت ٖقا إبشح إٍ إطايب اٯت١ٝ: 

 إطًب ا٭ٍٚ:َع٢ٓ إطًل 

 إطًب ايجاْٞ:َع٢ٓ إكٝـ

ِٸا أٚ ؿ٫ي١(  إطًب ايجايح: قاعـ٠ :)إطًل هلٟ ع٢ً إط٬ق٘ إفا مل ٜكِ ؿيٌٝ ايتكٝٝـ ْ

 إطًب ا٭ٍٚ:َع٢ٓ إطًل:

: إطًل ٗ ايًػ١:اهِ َؿعٍٛ َٔ ايؿعٌ غرل ايج٬ثٞ )أطًل(، ايؿلع ا٭ٍٚ:إع٢ٓ ايًػٟٛ يًُطًل

 .، ٚاٱط٬م ٖٛ كؾع ايكٝـٔ غرل قٝـ ٫ٚ ًلٙ( ٜكاٍ:)أطًكت ايكٍٛ إفا أكهًت٘ َ

 

                                                 
 (2ْ،1014(،اينكقا،إـػٌ،)ز1ْ،61ز  (ك،ؿكك اؿهاّ.سٝـ1
ايٌلٜع١  ْٛل١ٜ ايـع٣ٛ بٌ(،ٜاهٌ،قُـ،7ْ،192.ابٔ لِٝ،مٜٔ ايـٜٔ،ايبشل ايلا٥ل،ؿاك إعلؾ١،برلٚت،)ز2

  375ّ ،2001ْؿاك ايٓؿا٥ى، عُإ، اٱه١َٝ٬ ٚقإْٛ إلاؾعات إـ١ْٝ ٚايتذاك١ٜ،
 (.1ْ،399.اؿُٟٛ،غُن عٕٝٛ ايبِا٥ل،)ز3
 (262.قإْٛ إعا٬َت إـ١ْٝ يـٚي١ اٱَاكات ايعلب١ٝ إتشـ٠،إاؿ٠)4
ُبٝض،ايكاٖل٠  ـ ايـٜٔ، ًلغ ايتًٜٛض،َطبع١ قُـ.ايبؼاكٟ،ايتٛٓٝض ًٕ ايتٓكٝض،)َطبٛع بٗاٍَ ايتؿتاماْٞ،هع5

 (1ْ،117ّ)ز1957،
 (.19ْ،40.ايولػوٞ،قُـ،إبوٛٙ،،ؿاك إعلؾ١ ،برلٚت،)ز6
 (.3ْ،195ن عٕٝٛ ايبِا٥ل،)ز.اؿُٟٛ،غ7ُ
 (6ْ،385.ابٔ عابـٜٔ،قُـ أٌَ،سا١ًٝ كؿ احملتاك ع٢ً ايـك إؼتاك،َطبع١ َِطؿ٢ اؿًيب،ايكاٖل٠،)ز8
 199.ايؿَٝٛٞ ،إِباغ إٓرل،9ْ

 78ٖع،1411ْ.ا٭ِْاكٟ،منلٜا،اؿـٚؿ ا٭ْٝك١ ٚايتعلٜؿات ايـقٝك١،ؿاك ايؿهل إعاُل،برلٚت،10
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: فنل ا٭ُٛيٕٝٛ ٚايؿكٗا٤ عـ٠ تعلٜؿات يًُطًل،َٔ  ايؿلع ايجاْٞ:إع٢ٓ ا٫ُط٬سٞ يًُطًل

. ثاْٝا:)ٖٛ ايًؿٜ إتٓاٍٚ يٛاسـ َع ايـ٫ي١ )ٖٛ ايًؿٜ ايـاٍ ع٢ً َـيٍٛ ًا٥ع ٗ دٓو٘( :أبلمٖا: أ٫ٚ

 .ًٝٛع٘( ع٢ً إا١ٖٝ بـٕٚ قٝـ وـ َٔ

 إطًب ايجاْٞ:َع٢ٓ إكٝـ:

ٝٸـ: ٝٸـ(، اهِ َؿعٍٛ َٔ ايؿعٌ غرل ايج٬ثٞ إكٝـ ٗ ايًػ١: ايؿلع ا٭ٍٚ:إع٢ٓ ايًػٟٛ يًُك  ٜكاٍ: )ق

ٝٸـٙ تكٝٝـا: دعًت ايكٝـ ٗ كدً٘، َٚٓ٘ تكٝٝـ ا٭يؿاٚ َا ّٓع ا٫ػت٬ٙ  ٜٚنٌٜ ا٫يتباي(  .)ق

: فنل ا٭ُٛيٕٝٛ ٚايؿكٗا٤ عـ٠ تعلٜؿات يًُكٝـ،َٔ   ًُكٝـ:ايؿلع ايجاْٞ:إع٢ٓ ا٫ُط٬سٞ ي

َا نإ َٔ ا٭يؿاٚ ايـاي١ ع٢ً َـيٍٛ َعٌ ننٜـ ٚعُلٚ  ا٭ٍٚ::)إكٝـ ٜطًل باعتباكٜٔ :أ٫ٚأبلمٖا: 

:َا نإ َٔ ا٭يؿاٚ ؿا٫ّ ع٢ً ُٚـ َـيٛي٘ إطًل بِؿ١ ما٥ـ٠ عًٝ٘ نكٛيو ٚايجاْٖٞٚقا ايلدٌ ٚمٛٙ،

 .( ٖٛ ايًؿٜ ايـاٍ ع٢ً إا١ٖٝ َع قٝـ َٔ ايكٝٛؿ وـ َٔ ًٝٛع٘ثاْٝا: ) .كِٖ َٓهٞ(ؿٜٓاك َِلٟ ٚؿ

ٝٸـ كلز ي٘  َٚٔ ػ٬ٍ َا هبل ٜتٔض ايؿلم بٌ إطًل ٚإكٝـ؛ؾإطًل يؿٜ ًا٥ع ٗ دٓو٘،ٚإك

 .عٔ ايٌٝٛع بٛد٘ َا

ِٸا أٚ ؿ٫ي١(:إطًب ايجايح: قاعـ٠ :)إطًل هلٟ ع٢ً إط٬ق٘ إفا مل ٜكِ ؿيٌٝ ايتكٝ  ٝـ ْ

 ايؿلع ا٭ٍٚ: إع٢ٓ اٱْايٞ يًكاعـ٠: 

ايًؿٜ إطًل ٜٓبػٞ إٔ ٜؿِٗ ع٢ً إط٬ق٘،ٜٚأػق سهُ٘،إ٫ٓ إفا قاّ ايـيٌٝ ع٢ً تكٝٝـٙ،ؾعٓـ٥ق ٜهٕٛ 

ٓٸّا إلاؿ َٓ٘ ، ٚؿيٌٝ ايتكٝٝـ ُاكؾا ِٸا)أٟ:يؿٛا( ٚفيو بإٔ ٜهٕٛ َكلْٚا  ي٘ عٔ إط٬ق٘ َٚبٝ َٸا إٔ ٜهٕٛ ْ إ

َٸا إٔ ٜهٕٛ ؿ٫ي١ نـ٫ي١ ايعلفبٓش  ٛ ُؿ١،أٚ ْٗٞ،أٚ ًلٙ،ٚإ

 ايؿلع ايجاْٞ:ايتطبٝكات ايؿك١ٝٗ يًكاعـ٠: 

ٝٸ١ٓ ي٬ْتؿاع باي٤ٌٞ إعاك ،ؾ٬ ًّو إوتعرل  ـٸ٠ َع ـٸؿ إعرل يًُوتعرل ٗ عكـ اٱعاك٠ َ أ٫ٚ:إفا س

ـٸ٠ ؾِٝلع٢ً بٝإ إـ٠، ٖٚٛ ايّٓا٫ْتؿاع بعـٖا؛يٛكٚؿ ؿيٌٝ ايتكٝٝـ   .تكٝٝـٙ بايّٓإٍ ف َطًل إ

تٛدب ع٢ً ايٛنٌٝ ايٌلا٤  ؾايـ٫ي١:)ايٛناي١ إطًك١ يٌلا٤ ٤ًٞ ٚإٕ مل ٜٛدـ بٗا قٝـ ايجُٔ،ثاْٝا

 .بايك١ُٝ إج١ًٝ أٚ َع غي ٜورل(

                                                 
 (3ْ،227أٍُٛ ا٭سهاّ،)ز .اٯَـٟ،اٱسهاّ 1ٗ
 1ْ،255.اـلاب١ٌ،عبـايل٩ٚف،َٓٗر إتهًٌُ ٗ اهتٓباٙ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ،ؿاك ابٔ سنّ،برلٚت،2ٙ
 199.ايؿَٝٛٞ ،إِباغ إٓرل،3ْ
 (3ْ،6.اٯَـٟ،اٱسهاّ ٗ أٍُٛ ا٭سهاّ،)ز4
  255.اـلاب١ٌ،َٓٗر إتهًٌُ ٗ اهتٓباٙ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ،5ْ
 (13ْ،181ٛع١ ايؿك١ٝٗ ايهٜٛت١ٝ،إٛهٛع١ ايؿك١ٝٗ،)ز.ؾ١ٓ إٛه6
 323، اينكقا ،ًلغ ايكٛاعـ ايؿك10،1992ْ،١ٝٗ.ػ٬ٓف،عبـايٖٛاب ،عًِ أٍُٛ ايؿك٘،ؿاك ايكًِ ،ايهٜٛت ،7ٙ
 (2ْ،1013.اينكقا،إـػٌ ايؿكٗٞ ايعاّ،)ز8
اٱَاكات ـ٠،ف١ً ايٌلٜع١ ٚايكإْٛ،داَع١ تش.إقنل٠ اٱٜٔاس١ٝ يكإْٛ إعا٬َت إـ١ْٝ يـٚي١ اٱَاكات ايعلب١ٝ ا9ٕ

 (1ْ،240ّ،)ز2011ايعلب١ٝ إتشـ٠،ايعٌ،عـؿ ػاْ،ٜٓاٜل ،
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ْٸُا أكؿت إٔ تٌذلٜ٘ ثايجا: يٛ ٚٓنٌ ًؼّ آػل  بٌلا٤ َتاع َا،ؾاًذلاٙ ي٘ بجُٔ إجٌ ،ؾكاٍ إٛٓنٌ:إ

ٕٸ أَلٙ يًٛنٌَٝٔ ا َطًل عٔ ايكٝٛؿ     يوٛم  ايؿ١ْٝ٬ ،أٚ بجُٔ أقٌ،ؾ٬ عدل٠ يكٛي٘،ٜٚٓؿق عًٝ٘ ايٌلا٤؛ ٭

 . ؾٝذلٟ ع٢ً إط٬ق٘

ِٜٓلف إٍ ايعلف ٚايعاؿ٠)ؾإطًل وٌُ ع٢ً ايػايب نُا إفا باع بجُٔ كابعا :إطًل َٔ ايعكٛؿ 

 .َطًل ٜٓنٍ ع٢ً ْكـ ايبًـ

 

  ايعلف يتؿورل ايعكٛؿ:إبشح ايجايح:  قاعـ٠ ٗ

ِٸ264٘دا٤ ٗ إاؿ٠)  ؾك١ٝٗ ؾٗقٙ إاؿ٠ ٖٞ قاعـ٠:)إعلٚف بٌ ايتذاك نإٌلٚٙ بِٝٓٗ(( َا ْ

ٖٚٞ:   )إعلٚف علؾا نإٌلٚٙ  ٖٚٓاى قاعـ٠ أعِ َٓٗا،ٚأُشاب اؿلف ٚايِٓا٥ع ػا١ُ بعلف ايتذاك

 .(ايعاؿ٠قٓه١ُ :(هدل٣ ايكاعـ٠ ايٚن٬ ايكاعـتٌ تعتدلإ َتؿلعتٌ عٔ ًلطا( 

ٚيتذ١ًٝ ٖقٙ ايكاعـ٠ ٗ ايؿك٘ اٱه٬َٞ ٚاييت تعتدل َِـكا يًُاؿ٠ ايكا١ْْٝٛ إقنٛك٠ ، قوُت ٖقا 

 إبشح إٍ إطايب  ا٭كبع١ اٯت١ٝ:

 إطًب ا٭ٍٚ:َع٢ٓ ايعلف

 إطًب ايجاْٞ:ًلٚٙ ايعلف إعتدل ٗ ايؿك٘ اٱه٬َٞ

 ف بٌ ايتذاك نإٌلٚٙ بِٝٓٗ"" إعلٚإطًب ايجايح:قاعـ٠:

 إطًب ايلابع: قاعـ٠ :"٫ عدل٠ يًـ٫ي١ ٗ َكابٌ ايتِلٜض"

 إطًب ا٭ٍٚ:َع٢ٓ ايعلف

ٓټهل،ٜكاٍ:أ٫ٚٙ ايؿلع ا٭ٍٚ:إع٢ٓ ايًػٟٛ يًعلف : ايعلف ٗ ايًػ١:ٖٛ اهِ َٔ ا٫عذلاف،ٖٚٛ ٓـ اي

 ..ؾايعلف:ٖٛ إعلٚف.علؾا:أٟ َعلٚؾا،ٚإعلٚف ٓـ إٓهل

ـٸ٠ تعلٜؿات يًعلف ع٢ً أيو١ٓ ايؿكٗا٤  ٚكؿت ع

 .أسوٓٗا تعلٜؿا:)عاؿ٠ ْٗٛك قّٛ ٗ قٍٛ أٚ ؾعٌ(  

 

 

                                                 
 (2ْ،1012.اينكقا،إـػٌ ايؿكٗٞ ايعاّ،)ز1
 (3ْ،178ّ،)ز1،1985.اينكنٌٞ،بـك ايـٜٔ،إٓجٛك ٗ ايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ،ٚماك٠ ا٭ٚقاف،ايهٜٛت،2ٙ
 (264َاكات ايعلب١ٝ إتشـ٠،إاؿ٠).قإْٛ إعا٬َت إـ١ْٝ يـٚي١ اٱ3
 252.ًبرل،ايكٛاعـ ايه١ًٝ ٚائٛاب٘ ايؿك١ٝٗ، 4ْ
 (51، 1()ز43(،سٝـك ،ؿكك اؿهاّ ًلغ ف١ً ا٭سهاّ،إاؿ٠)4ْ،206.اؿُٟٛ،غُن عٕٝٛ ايبِا٥ل،)ز5
 93،ابٔ لِٝ ،ا٭ًباٙ ٚايٓٛا٥ل،89ْ.ايوٝٛطٞ،ا٭ًباٙ ٚايٓٛا٥ل،6ْ
 213( ،ايلامٟ ،كتاك ايِشاغ،9ْ/240ْ.ابٔ َٓٛٛك،يوإ ايعلب،)ز7
 (2ْ،872.اينكقا، إـػٌ ايؿكٗٞ ايعاّ،)ز8
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 إطًب ايجاْٞ:ًلٚٙ ايعلف إعتدل ٗ ايؿك٘ اٱه٬َٞ:ّهٔ إبلامٖا ٗ ايٓكاٙ اٯت١ٝ:

ٖقا ايٌلٙ:إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ بايعلف َوتُلا ٗ ْٝع  :َٚع٢ٓأ٫ٚ:إٔ ٜهٕٛ ايعلف َٖطلؿا أٚ غايبا

َٸا إلاؿ َٔ غًب١ ايعلف ؾٗٛ )إٔ ٜهٕٛ دلٜإ أًٖ٘ عًٝ٘ سا٬ُ : اؿٛاؿخ ٫ ٜتؼًـ)ٖٚقا َع٢ٓ ا٫طلاؿ(ٚأ

 .ٗ أنجل اؿٛاؿخ(

ٕٸ ٜهٕٛ ثاْٝا:إٔ ٜهٕٛ ايعلف إلاؿ ؼهُٝ٘ ٗ ايتِلؾات َٛدٛؿا عٓـ إٌْا٥ٗا : َٚع٢ٓ ٖقا ايٌلٙ:أ

ٕٸ ايعلف إِا  سـٚخ ايعلف  إلاؿ ؼهُٝ٘ هابكا ع٢ً سـٚخ ايتعاقـ ،ثِ ٜوتُل إٍ مَاْ٘ ؾٝكاكٕ سـٚث٘؛٭

 .ٜ٪ثل ؾُٝا ٜٛدـ بعـٙ ٫ ؾُٝا ٢َٔ قبً٘ 

:َٚع٢ٓ ٖقا ايٌلٙ:إٔ ٫ ٜٛدـ َٔ إتعاقـٜٔ عٓـ إٌْا٤ ثايجا:إٔ ٫ ٜعاكض ايعلف تِلٜض غ٬ؾ٘

 .َا دل٣ ب٘ ايعلفايعكـ تِلٜض َُٓٗا بكٍٛ،ٜعاكض 

: َٚع٢ٓ ٖقا كابعا:إٔ ٫ ٜهٕٛ ٗ ايعلف تعطٌٝ  يّٓ ًلعٞ،أٚ ٭ٌُ قطعٞ ٗ ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬

ٓٸ١؛نتعاكف ايٓاي ع٢ً نجرل َٔ  :ايٌلٙ ِٸا ًلعٝا ٗ ايكلإٓ أٚ ايو ْٸ٘ ٫ هٛم إٔ ِٜاؿّ ايعلف ْ أ

نايذلآٞ ٗ ايعكٛؿ،ؾإفا سـخ ٖقا احمللَات ،نايتعاٌَ بايلبا،أٚ ٜعاكض َبـّأ تٌلٜعٝا َكطٛعا ب٘،

ّٸ ايٌاكع ٚ َباؿ٥٘ َكـَإ ع٢ً ايعلف ٕٸ ْ  ايتعاكض،نإ ايعلف ؾاهـا؛٭

 " إعلٚف بٌ ايتذاك نإٌلٚٙ بِٝٓٗ"إطًب ايجايح:قاعـ٠:

ٕٸ ع١ًٓ اعتباك ايعلف بٌ ايتذاك َٓني١ إٌلٚٙ بِٝٓٗ ٖٞ :ههٛت ايؿلع ا٭ٍٚ:َع٢ٓ ايكاعـ٠: أ

ٜٸاٙ ُلاس١،ٜعتدل فيو  ؿ٫ي١ ١ُٝٓٓ ٗ اعتباك إتعاقـٜٔ  عٔ اي٤ٌٞ إتعاكف عًٝ٘،ٚعـّ اًذلاطِٗ إ

 ايعلف اؾاكٟ

 

 

 

 

                                                 
 (299، 1ْ،اؿُٟٛ ،غُن عٕٝٛ ايبِا٥ل،)ز93.ايوٝٛطٞ،ا٭ًباٙ ٚايٓٛا٥ل،1ْ
 (2ْ،897.اينكقا، إـػٌ ايؿكٗٞ ايعاّ،)ز2
 (2ْ،899.اينكقا، إـػٌ ايؿكٗٞ ايعاّ،)ز3
 (898ْ،2.اينكقا، إـػٌ ايؿكٗٞ ايعاّ،)ز4
 (2ْ،897.اينكقا، إـػٌ ايؿكٗٞ ايعاّ،)ز5
 281ّ،1993ْ، 2.ايبػا،َِطؿ٢،أثل ا٫ؿي١ إؼتًـ ؾٝٗا،ؿاك ايكًِ ،ؿٌَل،6ٙ
 (2ْ،902.اينكقا، إـػٌ ايؿكٗٞ ايعاّ،)ز7
 (2ْ،849.اينسًٝٞ،أٍُٛ ايؿك٘ اٱه٬َٞ،)ز8
 (51، 1()ز43ا٭سهاّ،إاؿ٠) (،سٝـك ،ؿكك اؿهاّ ًلغ ف4ْ،206١ً.اؿُٟٛ،غُن عٕٝٛ ايبِا٥ل،)ز9

 ّ،2002 ايلٜاض، ( ،ايباسوٌ،ٜعكٛب ، قاعـ٠ ايعاؿ٠ قٓه١ُ،َهتب١ ايلًـ،2ْ،902.اينكقا، إـػٌ ايؿكٗٞ ايعاّ،)ز10

ْ 68 
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 ايؿلع ايجاْٞ:ًلٚٙ تطبٝل ايكاعـ٠: 

،أُبشت ؾإفا ُلٸغ إتعاقـإ غ٬ؾ٘اؿهِ ايجابت بايعلف ٚؾل ايكاعـ٠ ٜعتدل َٔ قبٌٝ ايـ٫ي١،

. ٚؾكا يًكاعـ٠ ايؿك١ٝٗ:)٫ عدل٠ عـ َٔ ؿ٫ي١ ايتِلٜض بايًؿٜايـ٫ي١ باط١ً ؛يهٕٛ ؿ٫ي١ ايعلف أٓ

 يًـ٫ي١ ٗ َكابٌ ايتِلٜض(

 إطًب ايلابع: قاعـ٠ :)٫ عدل٠ يًـ٫ي١ ٗ َكابٌ ايتِلٜض(.

:) ٫ عدل٠ يًـ٫ي١ ٗ َكابٌ ( َٔ ايكإْٛ 259ٚكؿ ايّٓ ع٢ً ٖقٙ ايكاعـ٠ ايؿك١ٝٗ ٗ إاؿ٠)

 ايتِلٜض(

َٸا إفا تعاكٓا ؾ٬ عدل٠ أق٣ٛ  ؿ٫ي١ ايتِلٜض بايًؿٜعـ٠: إٔ َٚؿّٗٛ ٖقٙ ايكا َٔ ؿ٫ي١ ايعلف ،أ

 يـ٫ي١ ايعلف ٗ َكاب١ً ايتِلٜض 

ست٢ ٜعتدل أق٣ٛ َٔ ؿ٫ي١ ايعلف:إٔ ِٜـك ايتِلٜض قبٌ ايعٌُ َٛدب  ٌٜٚذلٙ ٗ ايتِلٜض

 ايـ٫ي١

٠ إتبع١ ،ؾًٛ ْٗاٙ إٛؿع ُلوا :ايٛؿٜع ٗ عكـ اٱٜـاع ي٘ ايوؿل بايٛؿٜع١ سوب ايعاؿَٚجاٍ فيو

ٕٸ ايِلٜض أق٣ٛ َٔ ايـ٫ي١  يٝى ي٘ ايوؿل بٗا؛ ٭

 إبشح ايلابع: قٛاعـ َتٓٛع١ ٗ تؿورل ايعكٛؿ:

 ٜتُٔٔ ٖقا إبشح بك١ٝ إٛاؿ ايكا١ْْٝٛ إتعًك١ بتؿورل ايعكٛؿ ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 تنَاٙ ٗ ايتعاقـ( :ا٭ٌُ ٗ ايعكـ كٓا٤ إتعاقـٜٔ َٚا اي257َاؿ٠)

 (:ايعدل٠ ٗ ايعكٛؿ يًُكاُـ ٚإعاْٞ ٫ يٮيؿاٚ ٚإبا258/1َْٞاؿ٠)

 (:ٜؿول ايٌو ٗ ًَِش١ إـ266َٜٔاؿ٠)

 ٚقـ دعًت عح نٌ َاؿ٠ ببٝإ َِـكٖا َٔ ايؿك٘ اٱه٬َٞ  َطًب َوتكٌ.

 إطًب ا٭ٍٚ: ا٭ٌُ ٗ ايعكـ كٓا٤ إتعاقـٜٔ َٚا ايتنَاٙ ٗ ايتعاقـ.

 (ا٭ٌُ ٗ ايعكـ كٓا٤ إتعاقـٜٔ َٚا ايتنَاٙ ٗ ايتعاقـ( :)٤257 ٗ إاؿ٠)دا

ٕٸ ا٭ٌُ ٗ ايؿك٘ اٱه٬َٞ اعتباك ايلٓا ناؾٝا ٱٌْا٤ ايعكٛؿ؛يكٍٛ اهلل تعاٍ :)ٜا أٜٗا ايقٜٔ آَٓٛا إ

ٕٓا غرل (.٫29 تأنًٛا أَٛايهِ بٝٓهِ بايباطٌ إ٫ٓ إٔ تهٕٛ ػاك٠ّ عٔ تلإض َٓهِ( )ايٓوا٤: ٕٸ سكٝك١ ايلٓا  أ

                                                 
 .إِاؿك ْؿوٗا،ايِؿشات ْؿوٗا1
 (31، 1()ز13.سٝـك ،ؿكك اؿهاّ ًلغ ف١ً ا٭سهاّ،إاؿ٠)2
 (259اٱَاكات ايعلب١ٝ إتشـ٠،إاؿ٠).قإْٛ إعا٬َت إـ١ْٝ يـٚي١ 3
 380. ايٓـٟٚ ،ايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ،4ْ
 .إلدع ْؿو٘،ايِؿش١ ْؿوٗا5
 .إلدع ْؿو٘،ايِؿش١ ْؿوٗا6
 (257.قإْٛ إعا٬َت إـ١ْٝ يـٚي١ اٱَاكات ايعلب١ٝ إتشـ٠،إاؿ٠)7



 51العدد  جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية

 قاٌوُ املعاوالت املدٌية األوازاتي أمنوذجا(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفكْ اإلسالوي وصدز الكاٌوُ املدٌي )قواعد تفشري العكود يف ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

012 

 

ناْت أَلا ػؿٝا،اقتٔت اؿه١ُ كؿ إتعاقـٜٔ إٍ ٓاب٘ دًٞ،ٜوتـٍ ب٘ عًٝ٘، ٖٚٛ اٱهاب ٚايكبٍٛ،ٖٚقا 

 .ٖٛ ا٭ٌُ ٗ ايؿك٘ اٱه٬َٞ

َٸا إوتٓـ ايٌلعٞ ٭ثل تؿورل ا٭يؿاٚ ٗ ؼـٜـ ا٫يتناَات ايٓا١٦ً عٔ ايتعاقـ ؾٗٛ سل١ٜ  ٚأ

ٚا َٔ ايٌلٚٙ ٗ ايعكـ ،إ٫ٓ َا نإ َٓٗا قـ ثبتت سلَت٘ ٗ ايٌلع،نُا ٖٛ ٤اًذلاٙ إتعاقـٜٔ َا ًا

 كأٟ ْٗٛك ايؿكٗا٤

 إطًب ايجاْٞ:قاعـ٠:ايعدل٠ ٗ ايعكٛؿ بإكاُـ ٚإعاْٞ ٫ با٭يؿاٚ ٚإباْٞ

 (:)ايعدل٠ ٗ ايعكٛؿ يًُكاُـ ٚإعاْٞ ٫ يٮيؿاٚ ٚإباْٞ(258/1دا٤ ٗ إاؿ٠)

سٝح فنل  قاعـ٠ ؾك١ٝٗ َتؿلع١ عٔ ايكاعـ٠ ايؿك١ٝٗ ايهدل٣:)ا٭َٛك َكاُـٖا(ٕاؿ٠ تعتدل ٖقٙ ا 

 ٓٛاب٘ يلؾع ايتعاكض بٌ اي١ٝٓ ُٚلٜض ايًؿٜ َٚٔ أُٖٗا: ايؿكٗا٤)كِٓٗ اهلل تعاٍ(

أ٫ٚ:ٜ٪ػق بٛاٖل ُلٜض يؿٜ إهًـ إفا ٚٗل قِـٙ َطابكا ي٘،أٚ مل ٜٛٗل قِـ ىايؿ٘ نُا يٛ 

ا تـٍ عًٝ٘ عباك٠ ايعكـ)ايِٝػ١(،ٚيهٔ بكٞ ايكِـ نآَا ٗ ْؿو٘،ٚمل ٜهٌـ عٓ٘ قِـ إهًـ غرل َ

َٸا ٗ ايكٔا٤ ؾٗٛ ًَنّ  بكلا٥ٔ ؽلد٘ إٍ سٝن ايٛدٛؿ،ؾعٓـ٥ق ٜـٜٔ بكِـٙ ؾُٝا بٝٓ٘ ٚبٌ اهلل تعاٍ،ٚأ

إفا ناْت ( سٝح دا٤ ؾٝٗا)265/1ٚبٗقا أػق ايكإْٛ ٗ إاؿ٠) .بأسهاّ ايعكـ ايقٟ ٜ٪ػق َٔ ٚاٖل يؿٛ٘

 عباك٠ ايعكـ ٚآش١ ؾ٬ هٛم ا٫ملاف عٓٗا َٔ طلٜل تؿورلٖا يًتعلف ع٢ً إكاؿ٠ إتعاقـٜٔ(

ثاْٝا: إفا ٚقع ايتعاكض بٌ اي١ٝٓ ُٚلٜض ايًؿٜ،ٚفيو بإٔ ٜكِـ َع٢ٓ آػل،غرل َع٢ٓ ايًؿٜ،ؾ٬ 

 : ىًٛ ا٭َل َٔ ا٫ستُايٌ ايتايٌٝ 

قِـٙ إهًـ،ؾاؿهِ عٓـ٥ق ٖٛ ا٭ػق بِلٜض ايًؿٜ،٫ٚ  أسـُٖا:إٔ ٫ وتٌُ ايًؿٜ إع٢ٓ ايقٟ

 عدل٠ بكِـٙ

ٚثاُْٝٗا:إٔ وتٌُ ايًؿٜ إع٢ٓ ايقٟ قِـٙ إهًـ، ؾاؿهِ عٓـ٥ق تٓاٚي٘ ايؿكٗا٤ ٗ َباسح 

ؽِّٝ اي١ٝٓ يعُّٛ ا٭يؿاٚ ،ٚتكٝٝـٖا ٕطًكٗا،ٚتعٝٝٓٗا ٭سـ َعاْٞ ايًؿٜ إٌذلى؛ٚفيو نٕٛ 

أَا إفا ( سٝح دا٤ ؾٝٗا)265/2ٚبٗقا أػق ايكإْٛ ٗ إاؿ٠) قٟ قِـٙ إهًـ ْٚٛاٙ.ايًؿٜ وتٌُ إع٢ٓ اي

                                                 
 5ْ،143،ٙ.اينلاْٞ ، قُٛؿ،ؽلٜر ايؿلٚع ع٢ً ا٭ٍُٛ،َ٪هو١ ايلهاي١، برلٚت 1
.ٕٔ أكاؿ ا٫ط٬ع ع٢ً ًلغ َؿٌِ يًُوأي١)سل١ٜ ايٌلٚٙ ايتعاقـ١ٜ(ٜلادع نتابٞ :ط٬ؾش١،قُـ،قاعـ٠ :تِلف 2

، 1اٱَاّ ع٢ً ايلع١ٝ َٓٛٙ بإًِش١ ٚتطبٝكاتٗا ايؿك١ٝٗ ٚايكا١ْْٝٛ ٗ فاٍ إعا٬َت إعاُل٠،َهتب١ ايلًـ،ايلٜاض،ٙ

2008ْ(،ّ108-114   ) 
 (258ت إـ١ْٝ يـٚي١ اٱَاكات ايعلب١ٝ إتشـ٠،إاؿ٠).قإْٛ إعا3٬َ
    27،ابٔ لِٝ ،ا٭ًباٙ ٚايٓٛا٥ل،8ْايوٝٛطٞ،ا٭ًباٙ ٚايٓٛا٥ل،4ْ

ْٚٛل١ٜ  أبٛ مٖل٠،قُـ،إًه١ٝ، 3ْ،108ابٔ ايكِٝ،قُـ،إع٬ّ إٛقعٌ عٔ كبٸ ايعإٌ،ؿاك اؾٌٝ،برلٚت،ز.5

 246ايعكـ،ؿاك ايؿهل ايعلبٞ،ايكاٖل٠،ْ

 1ايباسوٌ،ٜعكٛب،قاعـ٠ ا٭َٛك َكاُـٖا،َهتب١ ايلًـ،ايلٜاض،ٙ، 3ْ،109ابٔ ايكِٝ،إع٬ّ إٛقعٌ،ز.6

،1999ْ،ّ140 
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نإ ٖٓاى قٌ يتؿورل ايعكـ ؾٝذب ايبشح عٔ اي١ٝٓ إٌذلن١ يًُتعاقـٜٔ ؿٕٚ ايٛقٛف عٓـ إع٢ٓ 

ٕتعاقـٜٔ اؿلٗ يٮيؿاٚ َع ا٫هتٗـا٤ ٗ فيو بطبٝع١ ايتعاٌَ َٚا ٜٓبػٞ إٔ ٜتٛاؾل َٔ أَا١ْ ٚثك١ بٌ ا

 ٚؾكا يًعلف اؾاكٟ ٗ إعا٬َت( 

 :َٚٔ ايتطبٝكات ايؿك١ٝٗ شلقٙ ايكاعـ٠:َا فنلٙ ايؿكٗا٤ َٔ ؾلٚع ؾك١ٝٗ َٔ أُٖٗا

اؿٛاي١)ٖٚٞ ْكٌ ايـٜٔ َٔ ف١َ احملٌٝ إٍ ف١َ احملاٍ عًٝ٘( بٌلٙ عـّ بلا٠٤ احملٌٝ تعتدل نؿاي١ 

 ٚ،ٚإٕ فنل يؿٜ اؿٛاي١ ٗ ايِٝػ١

 ٝو ايعٌ ساٍ اؿٝا٠ ب٬ عٛض( إفا اًذلٙ ؾٝٗا ايعٛض تعتدل بٝعا،اشلب١ )ٖٚٞ ًُ

 ٚإٕ فنل يؿٜ اشلب١ ٗ ايِٝػ١

 اٱعاك٠)ٖٚٞ ًُٝو إٓؿع١ ب٬ عٛض( إفا اًذلٙ ؾٝٗا ايعٛض تعتدل إداك٠،

 .ٚإٕ فنل يؿٜ اٱعاك٠ ٗ ايِٝػ١

 ) ٜؿول ايٌو ٗ ًَِش١ إـٜٔ(:قاعـ٠إطًب ايجايح: 

 .(:)ٜؿول ايٌو ٗ ًَِش١ إـٜٔ(266دا٤ ٗ إاؿ٠)

دا٤ ٗ إقنل٠ اٱٜٔاس١ٝ ٗ بٝإ ٖقٙ ايكاعـ٠:)ٖٚقا ايّٓ ٚإٕ نإ َأػٛفا َٔ ايؿك٘ ايػلبٞ إ٫ 

ْٸ٘ ٜتؿل نٌ ا٫تؿام َع قٛاعـ تؿورل ايعكـ ٗ ايؿك٘ اٱه٬َٞ(  أ

 :ٚايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ اييت تتؿل ٗ َـيٛشلا ع٢ً إقلاك ايكاعـ٠ إقنٛك٠ ٖٞ

ٕٸ إـٜٔ بل٤ٟ ايق١َ، ٚايٌو ٗ َـْٜٛٝت٘،     : ا٭ٍٚ:قاعـ٠ :ايٝكٌ ٫ ٜنٍٚ بايٌو ايٝكٌ أ

 ٚايٝكٌ أق٣ٛ َٔ ايٌو .

ؾُٔ اؿٸع٢ ايـٜٔ ع٢ً غرلٙ  ؾايػرل بل٤ٟ ايق١َ سٝح توتِشب :ايجا١ْٝ:قاعـ٠ :ا٭ٌُ بلا٠٤ ايق١َ

 ًِٕش١ إـٜٔ.ست٢ ٜكِٝ َـعٞ ايـٜٔ  ايب١ٓٝ ، ؾاهتِشاب ٖقا ا٭ٌُ ٜؿول 

ٝٸلٙ : بلا٠٤ ف١َ إـٜٔ  توتِشب؛ :ايجايج١:قاعـ٠: ا٭ٌُ بكا٤ َا نإ ع٢ً َا نإ ست٢ ٜأتٞ َا ٜػ

 ٭ْٗا توبل إـ١ْٜٝٛ ٫ٚ تنٍٚ إ٫ َـ١ْٜٝٛ قاَت ع٢ً ٜكٌ.

 

 

 

                                                 
 َٚا بعـٖا 60.اينكقا،أٓـ،ًلغ ايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ،1ْ
 (266.قإْٛ إعا٬َت إـ١ْٝ يـٚي١ اٱَاكات ايعلب١ٝ إتشـ٠،إاؿ٠)2
 (1ْ/244ت إـ١ْٝ يـٚي١ اٱَاكات ايعلب١ٝ إتشـ٠.)ز.إقنل٠ اٱٜٔاس١ٝ يكإْٛ إعا3٬َ
 .إِـك ْؿو٘ ،ايِؿش١ ْؿوٗا4
 56،ابٔ لِٝ ،ا٭ًباٙ ٚايٓٛا٥ل ،50ْايوٝٛطٞ،ا٭ًباٙ ٚايٓٛا٥ل،5ْ
 (8ف١ً ا٭سهاّ ايعـي١ٝ ،)إاؿ٠/6
 (5ف١ً ا٭سهاّ ايعـي١ٝ ،)إاؿ٠/7
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 اـا١ُ

ُٚشب٘  اؿُـ هلل تعاٍ ايقٟ بٓعُت٘ تتِ ايِاؿات،ٚاي٠٬ِ ٚايو٬ّ ع٢ً هٝـْا قُـ ٚع٢ً آي٘

 ٚهًِٓ ٚبعـ،،،

ُٸًت إيٝٗا أًْٗا ٗ ايٓكاٙ اٯت١ٝ:  ؾؼ١ُ٬ أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛ

: إٛاؿ ايكا١ْْٝٛ إتعًك١ بتؿورل ايعكٛؿ  ٗ قإْٛ إعا٬َت إـ١ٜ اٱَاكاتٞ َأػٛف٠ َٔ َِاؿك أ٫ٚ

 ٗ ايكإْٛ . ايؿك٘ اٱه٬َٞ ٖٚقا ٜعبٸل عٔ داْب ا٭ُاي١

إعُاٍ ايه٬ّ أٍٚ َٔ إُٖاي٘( ايكاعـ٠ ايل٥ٝو١ ٗ تؿورل ايعكٛؿ؛ نٕٛ أغًب :تعتدل قاعـ٠ )ثاْٝا

 ايكٛاعـ إقنٛك٠ ٗ تؿورل ايعكٛؿ ٗ ايكإْٛ َتؿلع١ عٓٗا.

ٝٸٓٗا ايؿكٗا٤)كِٓٗ اهلل تعاٍ(ٗ تؿورل أيؿاٚ اؿكٝك١ ٚاجملام َٔ ػ٬ٍ إعُاٍ  ثايجا:ايهٝؿ١ٝ اييت ب

إفا تعقٸكت ،ٚايكاعـ٠ ايجا١ْٝ:"ا٭ٌُ ٗ ايه٬ّ اؿكٝك١اعـ٠ ا٭ٍٚ: "ايك ايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ ايج٬ث١ ٖٚٞ:

 ".:"إفا تعقٸك إعُاٍ ايه٬ّ ٌُٜٗ،ٚايكاعـ٠ ايجايج١اؿكٝك١ ِٜاك إٍ اجملام

ٝٸٓٗا ايؿكٗا٤)كِٓٗ اهلل تعاٍ(ٗ تؿورل أيؿاٚ اٱط٬م ٚايتكٝٝـ َٔ ػ٬ٍ كابعا : ايهٝؿ١ٝ اييت ب

ٕٸ ايًؿٜ إطًل ٜٓبػٞ إٔ ٜؿِٗ ع٢ً إط٬ق٘،ٜٚأػق سهُ٘،إ٫ٓ إفا قاّ إعُاٍ ايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ اييت  َؿاؿٖا أ

ٓٸّا إلاؿ َٓ٘ ايـيٌٝ ع٢ً تكٝٝـٙ،ؾعٓـ٥ق ٜهٕٛ ُاكؾا  .ي٘ عٔ إط٬ق٘ َٚبٝ

قاعـ٠:"إعلٚف بٌ ايتذاك نإٌلٚٙ بِٝٓٗ " قه١َٛ يٌلٚٙ ايعلف اييت فنلٖا ػاَوا: 

 جبت١ ٗ ُؿشات ايبشح.ايؿكٗا٤ )كِٓٗ اهلل تعاٍ( ٚإ

ا٭ٌُ ٗ ايؿك٘ اٱه٬َٞ اعتباك ايلٓا ناؾٝا ٱٌْا٤ ايعكٛؿ؛يكٍٛ اهلل تعاٍ:)ٜا أٜٗا ايقٜٔ  هاؿها:

 (29آَٓٛا ٫ تأنًٛا أَٛايهِ بٝٓهِ بايباطٌ إ٫ٓ إٔ تهٕٛ ػاك٠ّ عٔ تلإض َٓهِ( )ايٓوا٤:

اَات ايٓا١٦ً عٔ ايتعاقـ ؾٗٛ سل١ٜ :إوتٓـ ايٌلعٞ ٭ثل تؿورل ا٭يؿاٚ ٗ ؼـٜـ ا٫يتنهابعا

 اًذلاٙ إتعاقـٜٔ َا ًا٤ٚا َٔ ايٌلٚٙ ٗ ايعكـ ،إ٫ٓ َا نإ َٓٗا قـ ثبتت سلَت٘ ٗ ايٌلع.

 ايتُٛٝات:

( )إعُاٍ ايه٬ّ أٍٚ َٔ إُٖاي٘ يهٔ إفا تعقٸك إعُاٍ 260أ٫ٚ:أُٚٞ بتعـٌٜ ُٝػ١ إاؿ٠ ايكا١ْْٝٛ)

( ٚٚد٘ ايتعـٌٜ: تؿاؿٜا يًتهلاك إعُاٍ ايه٬ّ أٍٚ َٔ إُٖاشلُا مل ٜتعقك ايه٬ّ ٌُٜٗ(  ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:)

 إًشٛٚ سايٝا ٗ ّْ إاؿ٠ إقنٛك٠.

ثاْٝا:أُٚٞ إٗتٌُ ٗ ايؿك٘ اٱه٬َٞ بٔلٚك٠ ػـ١َ قإْٛ إعا٬َت إـ١ْٝ َٔ ػ٬ٍ إبلام اؾاْب 

ه٬َٞ ٜعتدل َِـكا أ٬ُٝ يكإْٛ إعا٬َت ايؿكٗٞ ايتأًُٝٞ ٚايتطبٝكٞ ٕٛاؿٙ ايكا١ْْٝٛ؛نٕٛ ايؿك٘ اٱ

 إـ١ْٝ.
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 إِاؿك ٚإلادع:

 1993ّ، 2أثل ا٭ؿي١ إؼتًـ ؾٝٗا:َِطؿ٢ ؿٜب ايبػا،ؿاك ايكًِ ،ؿٌَل،ٙ .1

 1404ٙاٱسهاّ ٗ أٍُٛ ا٭سهاّ:عًٞ بٔ قُـ اٯَـٟ،ؿاك ايهتاب ايعلبٞ،برلٚت، .2

 ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ، د٬ٍ ايـٜٔ ايوٝٛطٞ، :ا٭ًباٙ ٚايٓٛا٥ل ٗ قٛاعـ ٚؾلٚع ؾك٘ ايٌاؾع١ٝ .3

 ع.ٖععععع1403 برلٚت،

 1983ّا٭ًباٙ ٚايٓٛا٥ل:مٜٔ ايـٜٔ بٔ لِٝ،ؿاك ايؿهل،ؿٌَل، .4

 ٖعععععع1372أٍُٛ ايولػوٞ:قُـ بٔ أٓـ،ؿاك إعلؾ١ ،برلٚت، .5
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قاعـ٠:"تِلف اٱَاّ ع٢ً ايلع١ٝ َٓٛٙ بإًِش١ ٚتطبٝكاتٗا ايؿك١ٝٗ ٚايكا١ْْٝٛ ٗ فاٍ  .21
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