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 مقدمة:
ٜعطف اذتل يف ايتكانٞ بأْ٘ سل نٌ ؾطز يف ايًذ٤ٛ إىل قانٝ٘ ايطبٝعٞ عٓسَا 

ا عَُٛا يًُػاؽ أٚ ايتٗسٜس بػض تتعطض أٟ َٔ سكٛق٘ أٚ سطٜات٘ أٚ َكاذت٘ املعرتف بٗ

 ايٓعط عٔ َكسض ٖصا املػاؽ أٚ ايتٗسٜس.

ٖٛ بٗصا املؿّٗٛ قس عطف َٓص إٔ  عطف اإلْػإ إٔ ايك٠ٛ يٝػت ايػبٌٝ ايٓادع ٚ

 بٛدٛزٙ نُٔ ادتُاع١ٚ ٫غتٝؿا٤ اذتكٛم ٫ٚ ذتُاٜتٗا، ؾبسا١ٜ ٚدٛز اإلْػإ يف املعُٛض٠

ايػبٌٝ ايٛسٝس  ؾهاْت ايك٠ٛ ،كا ح ب ن أؾطازٖامبكته٢ اذتٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ تهاضبت املٚ

ٚنإ ظٗٛض ايًذ٤ٛ يًكها٤ نٛغ١ًٝ يؿض  ٖٞ ايػبٌٝ ا٭ٚؾط ٫غتٝؿا٥ٗا،ٚ ذتُا١ٜ اذتكٛم

تب ن َٔ خ٬ٍ ا٫ط٬ع عًٝٗا إٔ  ٖٓاى  ،املٓاظعات قسميا قسّ ٚدٛز اإلْػإ يف ٖصٙ املعُٛض٠

ب ن إقا١َ دٗاظ يًكها٤ ٜعٌُ ٚ أ١َٓ.ٚ ت٬ظَا ب ن غعٞ اإلْػإ يف ايعٝـ يف قٛض٠ َتشهط٠

ٚايًذ٤ٛ إىل ايكها٤ ذتُا١ٜ اذتكٛم ٚغ١ًٝ اختصٖا .ضزٖا ٭قشابٗاٚ ع٢ً محا١ٜ اذتكٛم

ٚأدٗعت٘ يف شتتًـ ٚ اإلْػإ نشل طبٝعٞ ي٘ قسميا قسّ ٚدٛزٙ زاخٌ ادتُاع١ تٓٛعت قٛضٙ

َكط ٚ يف بابٌ يس٣ ؾت٢ اذتهاضات  ؾُٔ سهاضات ايؿطم ايكسمي١ نُا ٖٛ اذتاٍٚ ايعكٛض

اذتهاض٠ ايطَٚا١ْٝ ٚ ايؿطع١ْٝٛ إىل اذتهاضات ايػطب١ٝ ايكسمي١  نشهاض٠ ايْٝٛا١ْٝ زٚي١ اثٝٓا 

ايعكا٥س١ٜ يًتٓعِٝ ٚ اييت تعترب املطدع١ٝ ايتاضغت١ٝ،ٚق٫ٛ إىل اذتهاض٠ اإلغ١َٝ٬ ،بايتشسٜس

ف اإلْػإ اذتل يف ادتعا٥طٟ...ٚعًٝ٘ تهٕٛ ٖصٙ ايٛضق١ إداب١ عٔ اإلؾهاي١ٝ ايتاي١ٝ: نٝـ عط

اذتهاض٠ اإلغ١َٝ٬ ٚ َا ٖٞ قٛضٙ يف اذتهاضات ايكسمي١ ؟ٚ ايتكانٞ يف شتتًـ ايعكٛض؟

 :بايتشسٜس؟  َٔ خ٬ٍ احملاٚض ايتاي١ٝ

 :تطٛض ْعاّ ايتكانٞ،ٚٚؾٝ٘ ْتٓاٍٚ عٓكطٜٔ-أ٫ٚ

 ايكها٤ ايسٜين 

 ْٞايكها٤ املس 

 ٫ط٬ع ع٢ً ْعاّ ايكها٤ يف ٜهٕٛ باٚ ايكها٤ يف ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ املدتًؿ١-ٚ ثاْٝا 

سهاض٠ َكط ٚ يف اذتهاضات ايكسمي١ أ٫ٚ ايؿطق١ٝ َتُج١ً يف سهاض٠ بابٌ َٔ د١ٗ

ثاْٝا يف ايػطب١ٝ ايكها٤ يف زٚي١ أثٝٓا يف سهاض٠ ايْٝٛا١ْٝ ايكسمي١ ٚ ايؿطع١ْٝٛ َٔ د١ٗ أخط٣

تعٛز إيٝ٘ اذتهاض٠ ايطَٚا١ْٝ َٔ د١ٗ أخط٣، باعتباضٖا ا٭قٌ ايتاضغتٞ ايصٟ ٚ َٔ د١ٗ

ا٭ْع١ُ ايكها١ٝ٥ اذتسٜج١،نُا ٜهٕٛ با٫ط٬ع ع٢ً ايٓعاّ ايكها٥ٞ يف اإلغ٬ّ نٝـ 

 نؿًت أسهاَٗا سل ايؿطز يف ايتكانٞ َٔ خ٬ٍ ْكٛقٗا أٚ أدٗعت٘ املدتًؿ١.

 

 

 



 جامعة بسلرة -أ.شهرزاد بوسطلة ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 139 - 

 تطور نظام التقاضي-أوال
تٓٛع إدطا٤ات٘ ٚ ْعاّ ايتكانٞ مل ٜأخص ايكٛض٠ اييت عًٝٗا ايّٝٛ مبدتًـ أدٗعت٘

 ططم ايتكانٞ ٚٚغا٥ٌ ايًذ٤ٛ إيٝ٘ باخت٬ف ايعكٛضٚ منا َط بعس٠ َطاسٌ ٚاختًؿت أدٗعت٘إ

إدطا٤ات٘ ٚنٝؿ١ٝ ٚ ايؿعٛب، منٝع ؾٝ٘ ستطت ن ٖاَت ن متٝعت َٔ سٝح ايكا٥ُ ن ب٘ٚ ا٭َِٚ

  .املسْٞٚ ٖٛ ايكها٤ ايسٜينٚ ططم تٓؿٝصٖاٚ قسٚض ا٭سهاّ

ٕ ًٜذ٦ٕٛ إىل ططف ايجايح يؿض ؾُع تطٛض اذتٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ أقبح املتداقُٛ

عٔ ططٜل ايتشهِٝ إىل نبري ا٭غط٠ أٚ ايكب١ًٝ أٚ ايعؿري٠، ثِ أنش٢ ا٫ستهاّ إىل  ،ايٓعاع

ٚظٗطت ايتكايٝس ايس١ٜٝٓ غٓسا ٜعتُس عًٝ٘  ،ايك٣ٛ ايػٝب١ٝ غبٌٝ املتداقُ ن يتشكٝل ايعسٍ

بٗا ٚ ٗطت ايتكايٝس ايعطؾ١ٝٚ بتطٛض اجملتُعات ظ،ضز اذتكٛم إىل أقشابٗاٚ يف إضغا٤ ا٫غتكطاض

بسا َا ٜعطف باْؿكاٍ ايػًط١ ايس١ٜٝٓ عٔ ايع١َٝٓ ٚبعٗٛض ايهتاب١ ٚتسٜٚٔ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ 

تٓٛعت ٚظا٥ؿ٘.ٚ ٚ تعسزت ٦ٖٝات٘ٚ َٚا ٜعطف بايتسٜٚٔ أٚ ايتكٓ ن تطٛض باملٛاظا٠ دٗاظ ايكها٤

 ستؿٛظا.ٚ بصيو أقبح اذتل يف ايتكانٞ َهؿ٫ٛ

 ايكها٤ ايسٜين: (1

ا٫عتُاز ع٢ً ٚ اغتكطاض ايٓعاّٚ ظٗط ا٫ستهاّ إىل ضداٍ ايسٜٔ ع٢ً اثط ْبص ايك٠ٛ   

ٚ ايصٟ تطتب عٓ٘ ا٫عرتاف َا يًؿطز َٔ سكٛم زاخٌ ادتُاع١ ٚاسرتاّ ٖصا اذتل ،ايعضاع١

 محاٜتٗا متجًت يف ا٫ستهاّ إىل ضداٍ ايسٜٔ.ٚ ٚ اختاش ٚغا٥ٌ أخط٣ يًٛقٍٛ إيٝ٘،برتى ايك٠ٛ

ؾايكإْٛ متجٌ يف اإلضاز٠ اإلهل١ٝ؛ٚايٓعط يف ايكهاٜا ٜتِ زاخٌ  :متٝع مبا ًٜٞ

أٜاّ ستسز٠ نُا ٖٛ اذتاٍ يف ضَٚا سٝح ٫ ظتًؼ يًكها٤ إ٫ ٚ املعابس،ٚيف أٚقات شتكٛق١

 .1يف ا٭ٜاّ اييت تب ن ايسٜا١ْ بأْٗا َٔ أٜاّ ايكبٍٛ

اإلثبات  ٜتٛىل ايؿكٌ يف املٓاظعات ضداٍ ايسٜٔ ٜٚعتُس يف اإلثبات ع٢ً ٚغا٥ٌ

ايكػِ عٓس ا٭َِ ايكسمي١(،ٚ ا٭سهاّ تٓػب ٚ املدتًؿ١ ٜهاف إيٝٗا ايٛغا٥ٌ ايس١ٜٝٓ )احمل١ٓ 

 .2إىل اٯهل١ ٖٚصا َا أنػبٗا ق٠ٛ ًَع١َ يف ايٛاقع ايعًُٞ

ادتعا٤ ا٭خطٟٚ يف ٚ متجٌ ادتعا٤ يف ارتٛف َٔ غهب اٯهل١ يف ايؿطا٥ع ايٛث١ٝٓ

 جتاٙ ضداٍ ايسٜٔ.  ايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ ٚا٫سرتاّ ايٛادب

ٚقس تطتب ع٢ً ايكؿ١ ايس١ٜٝٓ يًكٛاعس ايكا١ْْٝٛ إٔ اعتربت غطا ٫ ظتٛظ ا٫ط٬ع  

ايْٝٛا١ْٝ  بكٞ ٚ ٫ تعسٍ خٛؾا َٔ غهب اٯهل١ ؛ؾايكٛاْ ن ايطَٚا١ْٝٚ عًٝ٘، ٫ٚ تػري ايكٛاعس

 .3ايػط١ٜٚ أسٝطت بايهتُإٚ تؿػريٖا  سهطا ع٢ً ضداٍ ايسٜٔٚ ايعًِ بٗا ؾُٗٗا
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٫ٕ ،َٔ سك٘ ٚسسٙ ؾكطٚ ٜكع ع٢ً عاتل ضب ا٭غط٠،إ ا٫زعا٤ يف ٖصٙ ايؿرت٠ن

مبكته٢ ايػًط١ ا٭ب١ٜٛ يف ايتؿطٜعات ،ايؿطز مل ٜهٔ ي٘ نٝإ شاتٞ  َػتكٌ زاخٌ ا٭غط٠

 . 4ايكسمي١ ٭ْ٘ ٖٛ ٚسسٙ َٔ ٜكع عًٝ٘ عب٤ ايكٝاّ مبٛاق١ً عباز٠ ا٭غ٬ف

٫ اذتل يف ارتهٛع ٭سهاّ ٚ  ايتكانٞٚمبكتهاٙ أٜها مل ٜهٔ يٮدٓيب اذتل يف   

٫ اذتُا١ٜ َٔ باب أٚىل، نُا ٖٛ اذتاٍ يف ايكإْٛ ايطَٚاْٞ ايصٟ دعٌ َٔ َٓ٘ ٚ ايكإْٛ

 اَتٝاظ يًُٛاطٓ ن ؾكط.

  5يٝػت ايك٠ٛٚ حتُٝ٘ٚ ٚمتٝع ت بهٕٛ قٝؼ ايطكٛؽ ايس١ٜٝٓ ٖٞ اييت تٓؿ٧ اذتل

٘ يًكها٤ ٭ٕ اإلؾطاز ناْٛا ب ن إىل ايكها٤ ايسٜين اقطب يًتشهِٝ َٓ ٤ٚنإ ايًذٛ

ب ن ا٫يتذا٤ يًك٠ٛ. سٝح ناْت تكتهٞ ٚقٛع ٚ ارتٝاض ب ن تٓؿٝص ا٭سهاّ اييت تكسضٖا

أقبشت ايػابك١ ايكها١ٝ٥ أغاؽ ٚ َتؿاب١ٗ ْتر عٓٗا ايتؿاب٘ يف اذتهِٚ ا٭سساخ َططز٠

 .إىل اغتط٬ع ضأٟ اٯهل١ ٤اذتهِ ايصٟ ٜكسضٙ ضداٍ ايسٜٔ بسٍ ايًذٛ

 ٤ ايسٜين بٗصا املؿّٗٛ ٚغ١ًٝ اختصٖا ايؿطز نٛغ١ًٝ ذتُا١ٜ سكٛق٘ سطٜات٘ٚايكها

 ٚاعرتؾت ي٘ ادتُاع١ ب٘..َكاذت٘ٚ

 :ايكها٤ املسْٞ (2

متٝع بتٛيٞ ايٓعط يف املٓاظعات أؾدام َسْٕٝٛ يٝؼ هلِ قؿ١ ضداٍ ايسٜٔ ِٖٚ  

اإلناؾ١ غ٢ً عاز٠ َٛظؿٕٛ ٜعِٝٓٗ املًو أٚ سهاّ أقايِٝ َٚكاطعات ٜٓعطٕٚ يف ؾ٪ٕٚ ايٓاؽ ب

 ٚظٝؿتِٗ اإلزاض١ٜ املتُج١ً يف إزاض٠ ا٭قايِٝ.

ٚ ٬ٜسغ أْٗا مل تأت ع٢ً َطاسٌ، بٌ أٚدستٗا ظطٚف َع١ٓٝ أُٖٗا ضغب١ ايؿعٛب يف 

اإلثطا٤ ع٢ً ٚ ايتشطض َٔ غًطإ ايسٜٔ بعسَا اختصٙ ضداٍ ايسٜٔ ٚغ١ًٝ يًتػًط ع٢ً ايؿعٛب

َٛظؿ ن ٜعِٝٓٗ املًو ٚظتًػٕٛ  –س١ْٝ امل يف احملانِ –ؾأقبح ايكها٠  ،سػاب أؾطازٖا

يًكها٤ يف غري املعابس ٚتكسض ا٭سهاّ باغِ املًٛى يف ايسٚي١ ايس١ٜٝٓ ٚباغِ ايؿعٛب يف ايسٚي١ 

املس١ْٝ،ٚاضتػط اختكام ايكها٤ ايسٜين ؾًِ ٜبل َٓ٘ غ٣ٛ ا٭َٛض املاغ١ بايسٜا١ْ،أٚ اييت 

 .. إخل..تطتبط بٗا نايعٚاز ٚايعْا ٚاذتٓح يف ايُٝ ن

ؾكس عطف يف عٗس محٛضابٞ َع اتػاع ايسٚي١ ٚتطاَٞ أططاؾٗا ؾاْتكٌ إىل قها٠ 

َسْٝ ن، ٚقًٌ بصيو ا٫ختكام ايكها٥ٞ يًه١ٓٗ سٝح اقتكط زٚضِٖ ع٢ً تًكٞ ايُٝ ن 

 .6املٛد١ٗ َٔ قبٌ ايكانٞ املسْٞ يططيف ايسع٣ٛ أٚ ايؿٗٛز

 س١ٜٝٓ عٔ ايع١َٝٓأَا يف ايٓعِ ايػطب١ٝ ؾكس ظٗط َع َا ٜعطف باْؿكاٍ ايػًط١ اي

ايبسا١ٜ عٓسَا ثاضت ايعا١َ ِٖٚ أؾطاز ايؿعب َٔ ايطبك١ املتٛغط١ ع٢ً ا٭ؾطاف ٚطايبت بإ ٚ

ضغب١ َِٓٗ يف املػاٚا٠  َع ٚ إٔ ٫ ٜبك٢ سهطا ع٢ً ضداٍ ايسٜٔ، ٚ ٜهٕٛ ايكإْٛ َعًَٛا يًذُٝع
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ٙ َؿذعا ذتطن١ قس نإ انتؿاف ؾٔ ايهتاب١ ٚاْتؿاضٚ طبك١ ا٭ؾطاف يف اذتكٛم ايعا١َ  ؛

ايعا١َ  ٭ٕ ٜطايبٛا بتسٜٚٔ ايكٛاعس ايعطؾ١ٝ ٚٚنعٗا يف ْكٛم، ست٢ تهٕٛ َعطٚؾ١ يف تٓاٍٚ 

  9ٚ بعسٙ قٛي8ْٕٛتر عٓ٘ إٔ ٚنع قإْٛ زضانٕٛ ٚ ،  ٖٚٛ َا سسخ عٓس اإلغطٜل7ادتُٝع 

 تطتب عٓ٘ ٚنع قإْٛ ا٭يٛاح أ٫ثين عؿط املعطٚف.ٚ َجً٘ سسخ يف ضَٚاٚ

 ملسْٞ ب:متٝع ايكها٤ ا

  اْؿكاٍ ايػًط١ ايع١َٝٓ عٔ ايس١ٜٝٓ، ٚمل ٜأت ؾذأ٠ بٌ إٔ ايٓعط يف املٓاظعات بسأ

ع٢ً ٜس ضداٍ ايسٜٔ ثِ أقبح َٔ اختكام  ايكها٤ شتتًط ٜهِ يف دًػات٘ 

 ضداٍ ايسٜٔ. ٚ قها٠ َسْٕٝٛ

  إٔ ايؿكٌ يف املٓاظعات مل ٜعس ٜتِ يف زٚض ايعباز٠ 

 ٬ق١ هلِ بايسٜٔ. ٜٓعط يف ايكهاٜا ضداٍ َسْٕٝٛ ٫ ع 

  اضتبط قٝاّ ايكها٤ بكٝاّ ايسٚي١ ؾأقبح ايكها٤ َطؾكا َٔ َطاؾل ايسٚي١ ؾكاَت

ظطٚؾٗا نُا سسزت إدطا٤ات ايتكانٞ ٚ نٌ ايسٚي١ بتٓعُٝ٘ بايططٜك١ اييت تت٤٬ّ

 نٝؿ١ٝ ضؾع ايسع٣ٛٚ ظٗطت قٛاعس ؾ١ٝٓ زقٝك١ تب ن إدطا٤ات ايتكانٞٚ ارتاق١ بٗا

طا٤ات ايتكانٞ نتاب١ يس٣ ايؿعٛب ايؿطق١ٝ ؾؿ١ٝٗ يس٣ اذتهِ ؾٝٗا، ؾهاْت إدٚ

 .ايػطب١ٝ

  .ا٭سهاّ تكسض باغِ ايؿعٛب بعس إٔ ناْت تكسض باغِ املًٛى 

  اضتكط زٚض ضداٍ ايسٜٔ يف ايٓعط يف ايكهاٜا ا٫دتُاع١ٝ  أٚ تًو اييت متؼ

 10اذتٓح بايُٝ نٚ ايعْاٚ بايسٜا١ْ َباؾط٠ نايعٚاز

 ات قٛاعس ايتكانٞ َٚعطٚؾ١ َٚجبت١ يف ايكٛاْ ن ٚمل بتسٜٚٔ ايكإْٛ أقبشت إدطا٤

 ترتى يًعطف.

٬ٜٚسغ إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايكها٤ ظٗط ْتٝذ١ ايتػٝري ايصٟ عطؾت٘ ا٭َِ سٝح نإ 

 يًهتاب١ زٚضا ٖاَا ٜهاف إيٝ٘ ظٜاز٠ غًطإ ايسٚي١ ٚتعسز أدٗعتٗا ٚتطٛض ْعُٗا. 

 القضاء يف الهظم القانونية املختلفة:-ثانيا
ؾٝ٘ اذتل يف ايتكانٞ يف اذتهاضات ايكسمي١ ايؿطق١ٝ َتُج١ً يف اذتهاض٠  ْتٓاٍٚ

ايطَٚا١ْٝ ثِ يف ؾل ثإ ٚ ايػطب١ٝ َتُج١ً يف ايْٝٛا١ْٝ زٚي١ أثٝٓاٚ اذتهاض٠ ايؿطع١ْٝٛٚ ايباب١ًٝ

 طتكك٘ يًشل يف ايتكانٞ يف ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬.

 :يف اذتهاضات ايكسمي١ (1

يف ٚانح يف ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ايكها١ٝ٥ يف  ٚطتتاض َٓٗا سهاضت ن نإ هلُا أثط

 ايطَٚا١ْٝ.ٚ ايْٝٛا١ْٝ،ايػطب١ٝٚ تاضٜذ ايبؿط١ٜ ايؿطق١ٝ  ايباب١ًٝ ايؿطع١ْٝٛ؛



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي للق   ي التقاييالتطور التارخي

 - 142 - 

 اذتهاضات ايؿطق١ٝ: أ( 

 سهاض٠ ايؿطاع١ٓ يف َكط.ٚ ْصنط سهاض٠ بابٌ يف ايعطام

٤، يكس عطؾت سهاض٠ ب٬ز َاب ن ايطاؾسٜٔ ْٛع ن َٔ ايكها اذتهاض٠ ايباب١ًٝ:- 1

ايسٜين: سٝح نإ  ايه١ٓٗ ٜتٛيٕٛ ١َُٗ ايكها٤ عٓس باب املعبس ع٢ً اعتباض أِْٗ ايطبك١ 

املجكؿ١ يف اجملتُع آْصاى؛ غري أْ٘ يف عٗس محٛضابٞ َٚع اتػاع ايسٚي١ ٚتطاَٞ أططاؾٗا اْتكٌ 

اقتكط زٚضِٖ ع٢ً تًكٞ ايُٝ ن ٚ إىل قها٠ َسْٝ ن، ؾكًٌ بصيو ا٫ختكام ايكها٥ٞ يًه١ٓٗ

 .١ٗ َٔ قبٌ ايكانٞ املسْٞ يططيف ايسع٣ٛ أٚ ايؿٗٛزاملٛد

ٖصا ٚمل تعطف ايسٚي١ قبً٘ غ٣ٛ ايكها٤ ايسٜين ٫ٚ صتس يف عٗسٙ إ٫ ايكها٤ املسْٞ، 

ِٖ عاز٠ سهاّ املسٕ ٚا٭قايِٝ؛ باإلناؾ١ إىل اجملايؼ  ،DAYANUٜكّٛ ب٘ قها٠ َسْٕٝٛ)زٜاْٛ( 

تٓعط يف ا٭سهاّ اييت تطؾع إيٝ٘  ،نِ املس١ٜٜٓرتأغٗا ايٛايٞ أٚ ساٚ ايكها١ٝ٥ ايتابع١ يًًُو

أٚ اييت ٜطؾعٗا أسس ارتكّٛ يًطعٔ يف اذتهِ، أٚ ساٍ تعطض ايطعاٜا ي١ًٝٓ ايػ١٦ٝ يػًطات 

. ٚميهٔ تكػِٝ زضدات 11ايكها١ٝ٥،عٓسَا تتذاٚظ ٖصٙ ا٭خري٠ غًطاتٗا أٚ متتٓع عٔ اذتهِ

 :ايتكانٞ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

ًو ايكها٤ ؾٝٗا بٓؿػ٘ أٚ عٔ ططٜل قها٠ ميجًْٛ٘ ٜطًل ، مياضؽ املاحمله١ُ املًه١ٝ

نُا ،عًِٝٗ اغِ قها٠ املًو؛تٓعط يف ايكهاٜا اييت ئ تًك٢ ايكبٍٛ يس٣ أططاف املٓاظع١

 تٓعط يف ايؿها٣ٚ اييت تكّٛ نس ايػًط١ ايكها١ٝ٥ خاق١.

،ٚتٛدس يف املسٕ ايط٥ٝػ١ٝ ايتابع١ يًسٚي١ ٚتتهٕٛ َٔ عسز غري ٚستانِ إق١ًُٝٝ

سز َٔ ايكها٠  غتتاضِٖ املًو عاز٠ ممٔ ٜتُتعٕٛ بايجك١،ٚؾه٬ عٔ اختكاقِٗ ست

، Maskimايكها٥ٞ ٜتٛيٕٛ إزاض٠ أَٛاٍ املًو ٜٚػاعسِٖ ستككٕٛ ٜطًل عًِٝٗ َاؾهِٝ 

؛ نُا ٜتٛىل 12سؿعٗا بعس تٛثٝكٗاٚ ٚنتاب ايكها٠ ٚظٝؿتِٗ  حتطٜط ستهط ايسع٣ٛ

اإلزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ ايؿكٌ يف  ِعٔ اختكاقاتٗ ايكها٤ سهاّ ١ٜ٫ٚ ا٭قايِٝ ٜػٓس هلِ ؾه٬

املٓاظعات اييت تعس َٔ ايٓعاّ ايعاّ،نشذع ايسا٥ٔ ملسٜٓ٘.ٜٚتٛىل سؿغ ا٭َٔ ايٓعاّ ستاؾغ 

نإ ي٘ زٚض َع ن يف إزاض٠ ايكها٤،إش نإ ظتًؼ َع ٚ Rabianumاملس١ٜٓ ٜٚطًل عًٝ٘ اغِ 

 .س١ٜٓ ٚبعض أعٝاْٗاٜطأؽ زتًؼ ايكها٠ املهٕٛ َٔ ؾٝٛر املٚ ايكها٠ أسٝاْا

َٚاضؽ ايكها٤ أٜها يف عٗس محٛضابٞ زتايؼ عا١َ اغٓس هلِ اختكام ايٓعط يف 

أَطٚا بهتابتٗا،ٚتهٕٛ ٚ ايسعا٣ٚ اييت تكّٛ ع٢ً ايكها٠ ايصٜٔ ٜػريٕٚ أسهاَا ناْٛا أقسضٖٚا

عكٛبتٗا زؾع ايػطا١َ ٚايععٍ َٔ ايٛظٝؿ١ حتهِ ب٘ اجملايؼ.ٚ أخريا ؾكس نإ ٖٓاى َٛظؿٕٛ 

ناْٛا ٚ ٜػاعسِْٚٗ يف أزا٤ َٗاَِٗ Rabisu ىل داْب ايكها٠ ٜطًل عًِٝٗ اغِ ايطابٝػٛ إ

َعِٗ صتس َٛظـ ٚ ٜكَٕٛٛ مب١ُٗ املبعٛخ أٚ ايطغٍٛ ؾه٬ عٔ بعض ا٫ختكاقات اإلزاض١ٜ
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َٛظـ آخط ٜعطف باغِ ٚيس غ١ً  ا٭يٛاح ٚ عػهطٟ أٚ دٓسٟ ٜٛنع حتت تكطف ايكانٞ،

ناْت تعترب ٚ ارتكّٛ قٛضا َعتُس٠ َٔ ا٭سهاّ ايكازض٠تػًِٝ ٚ ٚظٝؿت٘ سؿغ ا٭سهاّ

نُاْا ٭ططاف ايسع٣ٛ َٔ غ٤ٛ ١ْٝ ايكانٞ ؾهاْت ا٭سهاّ تكسض عهٛض ايؿٗٛز تهتب ؾٝٗا 

أمسا٩ِٖ ظاْب أمسا٤ ايكها٠ نُٔ ستانط.ٚقس اعتُس ع٢ً قٛاعس ستسز٠ يف اإلثبات ٖٚٞ 

ايؿٗاز٠ ٚ ٖٞ ايهتاب١ٚ بٗا ايكها٠ا٭زي١ اييت نإ عتكٌ بٗا ازعا٤ات ا٭ططاف يٝكتٓع 

 .13 ايبٝٓات ايس١ٜٝٓ )ايكػِ باإلهل١ أٚ ايُٝ ن أٚ ايتعطٜض يًُش١ٓ(ٚ ٚاإلقطاض

 .ايعكط ايؿطعْٛٞ:2

املًو يف َكط ايؿطع١ْٝٛ  نإ ظتُع ايػًطات ايج٬ث١ يف ٜسٙ مبا ؾٝٗا ايػًط١ 

َع ٬َسع١ إٔ ،انِايكها١ٝ٥ يهٓ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ نإ ٜعٗس ب٘ إىل َٛظؿٝ٘ باحمل

ْعاّ ايتكانٞ قس اختًؿت َعامل٘ َع شتتًـ املطاسٌ اييت َطت بٗا َكط ؾكس متٝع بٓعاّ 

ٚقٌ زضد١ َٔ ايتٓعِٝ يف عٗس ايسٚي١ املطنع١ٜ ٚتػري باْٗٝاضٖا يف عكط اإلقطاع ا٭ٍٚ، نُا 

ملتعًك١ ناْت ٖٓاى سته١ُ يٮؾطاف ٜت٫ٛٙ قها٠ َٔ ٖصٙ ايطبك١ ٚتؿكٌ يف املٓاظعات اييت ا

ب ن املًو ؾٝعاقب َٔ غتٌ بٛادبات٘ ضتٛ املًو ٚ با٭ؾطاف ؾُٝا بِٝٓٗ أٚ يف َا بِٝٓٗ

 .14باإلغكاط َٔ ايطبك١ ٚاذتطَإ َٔ ايسؾٔ يف املكرب٠ املًه١ٝ

 .زٜينٚ أَا ايكها٤ ب ن باقٞ أؾطاز ايؿعب ؾكس متٝع عَُٛا بٓٛع ن:  َسْٞ

 ن سته١ُ زضد١ ا٭ٚىل ٚتؿكٌ يف ؾهإ ايتكانٞ ؾٝ٘  ظتطٟ ع٢ً زضدت :املسْٞ أَا

تٓعط ؾٝٗا ٚ ٜت٫ٖٛا ستانِ ا٭قايِٝ أٚ احملاؾعات ٚسته١ُ زضد١ ثا١ْٝٚ املٓاظعات ب ن ا٭ؾطاز

 .ايػًط١ املطنع١ٜ

 ستانِ ا٭قايِٝ:- 1- 2

ٜػاعسِٖ نتاب ٜتًكٕٛ ٚ ٚتتأيـ َٔ أعٝإ ٚأغٝاز ا٭قايِٝ ٜرتأغٗا اذتانِ،

إٕ مل ٜكتٓع ٚ خام ثِ تٛزع يف إزاض٠ خاق١ ذتؿعٗا. ايسعا٣ٚ ٜٚػذًٕٛ أقٛاهلِ يف غذٌ

 املتكانٞ باذتهِ نإ ي٘ إٔ ٜطعٔ ؾٝ٘ أَاّ احمله١ُ ايعًٝا )سته١ُ ا٫غت٦ٓاف(.

 احمله١ُ ايعًٝا:- 2- 2

ٜطأغٗا ايٛظٜط ٚ ٚتتأيـ َٔ غت١ أعها٤ ٚتعكس دًػاتٗا بايككط املًهٞ بايعاق١ُ

 .15قها٠ ادتًػ١ٚ كٝلقها٠ ايتش،ٚ ايكها٠ ؾٝٗا ع٢ً ْٛع ن ا٭ٍٚ،

أَا قها٠ ايتشكٝل ؾٛظٝؿتِٗ ايتشكٝل يف ايٛقا٥ع ايٛاضز٠ يف عطٜه١ ايسع٣ٛ اييت 

 أساهلا عًِٝٗ ايهتاب ثِ عتًٕٝٛ بسٚضِٖ عًُِٗ ع٢ً قها٠ ادتًػ١ يًؿكٌ يف ايكه١ٝ

ٜكسضٕٚ أسهاَا ْٗا١ٝ٥ باغِ املًو؛ٚيف عكط اإلقطاع ا٭ٍٚ مل تعس ا٭سهاّ تكسض باغِ ٚ
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منا باغِ اإلي٘ ايصٟ ٜػتُس َٓ٘ ا٭َري غًطت٘ ؾأقبح ا٭َري ٖٛ ايصٟ ٜتٛىل ايكها٤ املًو ٚإ

 .16ٚأقبح ايطعٔ ؾٝٗا أَاّ املًو ستهٛضا  مما أز٣ إىل اختؿا٤ احمله١ُ ايعًٝا

ؾإىل داْب ايكها٤ ايعازٟ نإ ٖٓاى ْٛع َٔ ايكها٤ ارتام سٝح  ايسٜين: أَا

ايصٟ ٜكبح ٚادب ايتٓؿٝص زٕٚ اذتاد١ ذتهِ ًٜذأ ارتكّٛ إىل ْٛع َٔ أْٛاع ايتشهِٝ ٚ

قها٥ٞ، نُا ناْٛا ًٜذ٦ٕٛ ٫غتؿتا٤ اٯهل١ يف ايكهاٜا ادتٓا١ٝ٥ ٚاملس١ْٝ عٝح تػطز 

يتكطٜط َا إشا نإ املتِٗ َصْب أّ غري ،ايٛقا٥ع أَاّ متاثًٝٗا َٔ ططف ايهأٖ ا٭ععِ

ايتكسٜط١ٜ ايتا١َ يف ٖصا  ٜتٛىل ايه١ٓٗ تبًٝؼ اذتهِ باعتباضِٖ ٜتُتعٕٛ بايػًط١ٚ .17َصْب

اجملاٍ،نُا ناْت ٖٓاى سته١ُ ز١ٜٝٓ َٔ ْٛع خام تسع٢ سته١ُ ا٭َٛات تتٛىل ستان١ُ 

املٝت قبٌ زؾٓ٘ ؾإشا تب ن إٔ عًٝ٘ زٜٔ مل ٜػسزٙ أٚ أْ٘ نإ غ٤ٞ ايػري٠ قهت احمله١ُ 

  .18عطَاْ٘ َٔ َطاغِٝ ايسؾٔ

ّٝٓات ايس١ٜٝٓ، )ايُٝ ن ؾٗاز٠ ايؿٗٛز ٚٚ ٚقس اعتُس يف اإلثبات ع٢ً ايهتاب١ ايب

٬ٜسغ أْ٘ اختًؿت َها١ْ ٖصٙ ايكٛاعس باخت٬ف املطاسٌ اييت َطت بٗا ايسٚي١ ٚ ٚاحمل١ٓ(

ايؿطع١ْٝٛ  ؾبُٝٓا غازت ايهتاب١ ٚايٛثا٥ل ايكا١ْْٝٛ اييت تكسضٖا ادتٗات ايطمس١ٝ ؾاعتُس 

مساع ٚ ١؛ سٌ ايُٝ نعًٝٗا يف إدطا٤ات ايتكانٞ يف ايعٗٛز اييت متٝعت بك٠ٛ ايػًط١ املطنعٜ

 ظاٍ َعٗا ايتٓعِٝ ايكها٥ٞ ايػايـ ايصنط.ٚ ايؿٗٛز  ستًٗا عٓسَا نعؿت ٖصٙ ا٭خري٠

 ب(يف اذتهاضات ايػطب١ٝ ايكسمي١:

 اذتهاض٠ ايطَٚا١ْٝ.ٚ ٚمنٝع ؾٝٗا اؾٗط سهاضت ن عطؾٗا تاضٜذ ايػطب زٚي١ اثٝٓا

 زٚي١ أثٝٓا: - 1

 ايْٝٛإ ايكسِٜ متٝعت بٓعاَٗا ايػٝاغٞ ٖٞ أؾٗط املسٕ اإلغطٜك١ٝ اييت عطؾٗا تاضٜذ

تطٛضٙ ؾكس عطؾت ايٓعاّ ا٫ضغتكطاطٞ يف َطس١ً َٔ تاضغتٗا متٝع مب٪غػات٘ املدتًؿ١ نُا ٚ

ؾهٌ اذتهِ ؾٝ٘، ٖٚٛ تطٛض غاِٖ ؾٝ٘ ظٗٛض ٚ عطؾت ايٓعاّ ايسميكطاطٞ َتُٝعا مب٪غػات٘

َس١ْٚ قٛيٕٛ  ٚايجا١ْٝ ٚ ٕاملسْٚات ايكا١ْْٝٛ اييت ٚنعٗا سهاَٗا ْصنط خاق١ َس١ْٚ زضانٛ

 ايتؿطٜعٞٚ ايكها٥ٞٚ دا٤ت ع٢ً أعكاب ا٭ٚىل محًت ؾه٬ شتتًؿا ع٢ً َػت٣ٛ ايػٝاغٞ

ايتٓؿٝصٟ؛ ؾكإْٛ زضانٕٛ ٚنع سسا يًػًط١ ايكها١ٝ٥ اييت نإ ٜتُتع بٗا ا٭ب، بعس إٔ ٚ

يعكٛب١ ٚدعٌ يًسٚي١ سل تٛقٝع ا، 19نإ تٓعِٝ ايكها٤  ٜتِ زاخٌ زا٥ط٠ ا٭غط٠ ٚايعؿري٠ 

ع٢ً ا٭ؾطاز، عٝح أعط٢ جملًؼ ايؿٝٛر أَط ايٓعط يف دطا٥ِ ايكتٌ، ٚبصيو سٌ ايكإْٛ 

ستٌ ايكها٤ ارتام ايصٟ نإ ٜت٫ٛٙ أضباب ا٭غط يًؿكٌ يف ادتطا٥ِ؛ٖٚٛ عٌُ َٗس 

غًطاْٗا ع٢ً سػاب أضباب ٚ ايْٝٛا١ْٝ ايكسمي١، ٚب٘ قٟٛ ْؿٛش ايسٚي١ ١ايططٜل يًسميكطاطٝ

. ٚدا٤ت َس١ْٚ قٛيٕٛ بعس٠ إق٬سات َػت ْعُا شتتًؿ١  مبا 20يعؿا٥طض٩غا٤ اٚ ا٭غط
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أدٗع٠ اذتهِ ٚنُت ادتُع١ٝ ايعا١َ اييت نإ هلا اختكام قها٥ٞ ٚ ؾٝٗا  ايٓعاّ ايػٝاغٞ

ستسز يف املػا٥ٌ اييت متؼ أَٔ املس١ٜٓ ؾتكٛت باذتهِ باإلعساّ أٚ اذتهِ بايٓؿٞ ع٢ً أسس 

١؛ نُا تٓعط يف بعض اذتا٫ت اييت مل ٜطز بٗا ْل يف املٛاطٓ ن إٕ نإ خططا ع٢ً املسٜٓ

ايكإْٛ.ٜهاف إيٝٗا  اجملًؼ ايصٟ نإ ي٘ اختكاقات قها١ٝ٥،إش ٜعترب د١ٗ قها١ٝ٥ 

يف ساي١ دطمي١ خٝا١ْ  حتانِ املٛظؿ نٚ َتدكك١ تعٌُ ع٢ً َطاقب١ غذ٬ت اذتاي١ املس١ْٝ

 .21اخت٬ؽ أَٛاٍ ايسٚي١ٚ ا٭َا١ْ

 ١ٝ:يف اذتهاض٠ ايطَٚاْ- 2

اذتهاض٠ ايطَٚاْٞ متٝعت أٜها بتش٫ٛت غٝاغ١ٝ  يف تاضغتٗا متجًت يف تػري ؾهٌ 

 اتػاع ضقعتٗا ٚتٓٛع ايؿعٛب اييت خهعت ذتهُٗا، ٚ أدٗعت٘ تبعا يًتطٛض ايصٟ عطؾت٘ٚ اذتهِ

قٛضٙ ؾؿٞ ايعكط املًهٞ: املًو ٖٛ ايكانٞ ا٭ٍٚ ٚ تبعا يصيو تٓٛع ؾهٌ دٗاظ ايكها٥ٞٚ

ٚيف ايعكط ادتُٗٛضٟ َع .طا٥ِ ايعا١َ اييت متؼ يمٝع غهإ املس١ٜٓايصٟ ٜعاقب ع٢ً ادت

:متجًت  Praetorظٗٛض ٚظٝؿ١ اذتهاّ  ظٗط َٔ بٝٓٗا ٚظٝؿ١  اذتانِ ايكها٥ٞ ايربٜتٛض 

اختكاقات٘  يف ايٓعط يف املٓاظعات اييت تجٛض ب ن ايطَٚإ، ٚأقبح ٜعطف بربٜتٛض املس١ٜٓ متٝٝعا 

ب ن ا٭داْب ٚ ٟ تٛىل ايٓعط يف ايسعا٣ٚ ب ن ايطَٚإ ٚا٭داْبي٘ عٔ بطٜتٛض ا٭داْب، ٚايص

زخٍٛ ايطَٚإ يف ع٬قات قا١ْْٝٛ َعِٗ.ٚنإ ٚ ؾُٝا بِٝٓٗ بػبب اتػاع ايسٚي١ ايطَٚا١ْٝ

ٜكسض عٓس بس٤ ٫ٜٚت٘ َٓؿٛضا عتسز ؾٝ٘ ايٛغا٥ٌ اييت ٜػتعًُٗا يف َباؾط٠ ٚ ٜٓتدب ملس٠ غ١ٓ

ا َٔ َكازض ايكإْٛ ايطَٚاْٞ، ٚنإ ي٘ أثطا نبريا يف َٗاَ٘، ٖصا املٓؿٛض أقبح َكسضا ٖاَ

 . 22تطٜٛطٙ،سٝح غاِٖ اذتانِ ايكها٥ٞ يف تهٜٛٔ ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ

قإْٛ ايؿعٛب، ؾايطَٚإ ٚ ايكإْٛ ايربٜتٛضٟ املسْٞ،ٚقس عطف ْٛع ن َٔ ايكإْٛ

ّٝع بكٝؼ ٚؾهًٝات  تطتبط ناْٛا غتهعٕٛ يًكها٤ ارتام بِٗ،ٚيكإْٛ ا٭يٛاح ايصٟ مت

بكٛض٠ َباؾط٠ بايٓاس١ٝ ايس١ٜٝٓ يًطَٚإ ٚاييت ناْت ممٓٛع١ عٔ ا٭داْب ضغِ اْتُا٥ِٗ إىل 

ايسٚي١ ايطَٚا١ْٝ،مما زؾع بايربٜتٛض إىل إْؿا٤ قإْٛ مبُٝعات خاق١، َٓٗا خًٛٙ َٔ 

سٝح نإ ايتعاٌَ ٜكّٛ ع٢ً سػٔ اي١ٝٓ ٚايجك١، ٚقس غاِٖ شيو يف تطٜٛط َٝازٜٔ ،ايؿهًٝات

سط١ٜ ايربٜتٛض عٓس اختٝاضٙ قٝؼ ايسع٣ٛ ؾبُٝٓا نإ ،ٚاملٝع٠ ايجا١ْٝ.غُٝا ايتذاض١ٜنجري٠، 

ًَعَا بإتباع َهُْٛ٘،ؾإٕ بطٜتٛض ا٭داْب نإ سطا يف ٚ بطٜتٛض املس١ٜٓ َكٝسا بكإْٛ ا٭يٛاح

ايكإْٛ ايطبٝعٞ َػتٓسا ع٢ً ٚ قٝاغ١ ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ، ٜػتٛسٝٗا َٔ َباز٨ ايعساي١

 .23ايؿطا٥ع اييت ؾاع ايتعاٌَ بٗا ب ن ا٭داْبٚ كايٝسايتٚ ا٭عطاف

نُا نإ يًؿك٘ زٚضٙ يف ايكإْٛ ايطَٚاْٞ: متجٌ َػاعس٠ ا٭ؾطاز يف اختٝاض قٝؼ 

ايسعا٣ٚ اييت حتُٞ سكٛقِٗ عٔ ططٜل تسعِٝ ايؿكٝ٘ يطأٜ٘ ا٫غتؿاضٟ ايصٟ أبساٙ قاسب 
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 ع٢ً ايعطف-ْٕٛ ايكسِٜنايكا-املكًش١.ٚ قس اغتطاع ايؿكٗا٤ خًل قإْٛ دسٜس ٜكّٛ 

أطًل عًٝ٘ "قإْٛ ٚ ايتطبٝل يف سا٫ت ٚظطٚف دسٜس٠ٚ يهٓ٘ متٝع عٓ٘ بكابًٝت٘ يًتطٛضٚ

 . 24ايؿكٗا٤" ٭ْ٘ نإ ٜكّٛ ع٢ً اإلؾتا٤

نإ أٍٚ تسٜٚٔ ضمسٞ عطؾت٘ ضَٚا دا٤ بٓا٤ ع٢ً  : ؾكسأَا قإْٛ ا٭يٛاح ا٫ثين عؿط

تهٕٛ سهطا ع٢ً ايه١ٓٗ ٚا٭ؾطاف ايصٜٔ طًب َٔ ايعا١َ يف غبٌٝ ٌْٝ سكٛقِٗ،ٚست٢ ٫ 

َٔ ا٭ٖايٞ، ٜٚتدصٕٚ َٔ ٖصا  ناْٛا عتتؿعٕٛ بػذ٬تِٗ غطا ٫ ٜطًع عًٝٗا غريِٖ

مبا تتطًب٘ ايكٛاْ ن َٔ َطاغِٝ أغًش١ ٜكإَٚٛ بٗا نٌ زع٠ٛ يإلق٬ح ٚ ا٫ستهاض

 ا٫دتُاعٞ.

غري ايجابت١ غري ٚميجٌ تسٜٚٔ قإْٛ ا٭يٛاح ا٫ثين عؿط َطس١ً اْتكاٍ َٔ ايعازات 

نإ شيو ْتٝذ١ اْتؿاض ايهتاب١ ٚايكطا٠٤؛ ٖصا ٚقس أسسخ ٚ املهتٛب١ إىل َطس١ً ايكإْٛ املسٕٚ

شيو أْٗا ْععت عٔ ايكإْٛ ايكبػ١ ايس١ٜٝٓ) ؾًِ ٜتهُٔ ،ايكإْٛ اْك٬با قها٥ٝا َعزٚدا

ٚقس .د١ٗ أخط٣أشاعت ايكإْٛ ايطَٚاْٞ ْٚؿطت٘ َٔ ٚ ٖصا ايكإْٛ ادتعا٤ات ايس١ٜٝٓ( َٔ د١ٗ،

مل تتهُٔ ناؾ١ ايٓعِ ا٭غاغ١ٝ عٓس ايطَٚإ باغتجٓا٤ ٚ دا٤ت نًٗا يف أغًٛب ؾعطٟ،

ايكٛاعس املتعًك١ باملطاؾعات، ٜٚطدع شيو إىل إظتاز قٛاعس ثابت١ يٓعاّ ايتكانٞ خاق١ 

 نايػًط١ ا٭ب١ٜٛ ١بايٓػب١ ذتكٍٛ طبك١ ايعا١َ ع٢ً سكٛقٗا، ٚبكٝت ايٓعِ ا٭غاغٝ

 .25ايط٬م ٚاملًه١ٝ خانع١ يًعطفٚ ٚد١ٝ ٚايعٚازايػٝاز٠ ايعٚ

متجًت ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ اييت سٛتٗا ا٭يٛاح يف َا ًٜٞ:ؾا٭يٛاح ايج٬ث١ ا٭ٚىل ٚ ٖصا

 خككت يًسعا٣ٚ،ؾكس ناْت تكّٛ ع٢ً ايطمس١ٝ ٚايؿه١ًٝ، مبع٢ٓ ايتًؿغ بعباضات خاق١

ًسعا٣ٚ ايتكطٜط١ٜ ٚنٝؿ١ٝ ي ايجا١ْٝٚ ا٭ٚىلايكٝاّ بإدطا٤ات َع١ٓٝ يًٛقٍٛ إىل اذتل. ٚ

اعرتاف ارتكِ ٚ اذتكٍٛ ع٢ً سهِ قها٥ٞ،ٚمسٝت نصيو ٭ٕ ؾٝٗا اإلقطاض باذتل قها٤

ب٘؛ٚقس تٓاٚيت زع٣ٛ ايكػِ ٚايطٖإ، َٚعٓاٖا محٌ ايططؾ ن ع٢ً ايكػِ بكش١ زعٛاُٖا 

بُٝ ن ز١ٜٝٓ،ثِ اغتبسيت بطٖإ ٜسؾع٘ ايططف ارتاغط يف ايسع٣ٛ يًدع١ٜٓ ايعا١َ، نُا 

ٚيت زع٣ٛ طًب تعٝ ن قاض أٚ سهِ ٖٚٞ زع٣ٛ خاق١ ٜع ن اذتانِ ؾٝٗا قانٝا يًؿكٌ تٓا

 .يف ايٓعاع ايكا٥ِ سٍٛ ٚدٛز سل أٚ عسَ٘

اييت ٜككس بٗا مته ن قاسب اذتل َٔ ٚ يًسع٣ٛ ايتٓؿٝص١ٜ ايًٛح ايجايحٚخكل 

 أٚ َايٝا،اذتكٍٛ ع٢ً سك٘ بعس اعرتاف املسٜٔ ب٘ أٚ إثبات٘ بؿهٌ ضمسٞ ٜٚهٕٛ ايتٓؿٝص بسْٝا 

قس ْل قإْٛ ا٭يٛاح ع٢ً زعٜٛ ن َٔ ٖصا ايٓٛع زع٣ٛ إيكا٤ ايٝس ٚزع٣ٛ أخص ايط١ٖٓٝ، أَا ٚ

إىل ايربٜتٛض  ٜ٘كطشبٚ َٜٛا يًسا٥ٔ إٔ ٜكبض ع٢ً املسٜٔ 33زع٣ٛ إيكا٤ ايٝس، ؾبُهٞ 

يٝكطض أَاَ٘ أْ٘ ٚنع ٜسٙ ع٢ً املسٜٔ بػبب عسّ ٚؾا٥٘ يًسٜٔ ؾإشا مل ٜعرتض أسس، ٜكطض 
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ٜتٛض إذتام املسٜٔ بايسا٥ٔ؛ ٚيًسا٥ٔ إٔ عتبؼ املسٜٔ يف بٝت٘ ٚي٘ اذتل إٔ ٜبٝع٘ نطقٝل ايرب

خاضز ضَٚا أٚ إٔ ٜكتً٘ أٚ عتتؿغ ب٘ ي٬ْتؿاع بعًُ٘؛ ٚمل ٜهٔ يًُسٜٔ سل ا٫عرتاض ع٢ً ؾعٌ 

بصيو تعترب زع٣ٛ ٚ ايسا٥ٔ.ٚبايٓػب١ يسع٣ٛ أخص ايط١ٖٓٝ ؾتتِ زٕٚ تسخٌ َٔ اذتانِ

سذعٙ نط١ٖٓٝ ست٢ ٚ سا٥ٔ اذتل ع٢ً ا٫غت٤٬ٝ ع٢ً َاٍ َٔ أَٛاٍ املسْٜٔاقك١،ٚتعطٞ يً

ٜتِ ايٛؾا٤ بايسٜٔ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ يًسا٥ٔ بٝع ٖصا املاٍ أٚ متًه٘،ٚقس اغتعٌُ ٖصا ايٓٛع َٔ 

ايسعا٣ٚ ٫غتٝؿا٤ ايسٜٕٛ شات ايكبػ١ ايس١ٜٝٓ، ٚدط٣ ايعطف ع٢ً اغتعُاهلا ٫غتٝؿا٤ 

ُا نإ يًًُتعَ ن بايهطا٥ب اذتل يف اغتعُاهلا نس َٔ َطتبات ادتٓٛز املهًؿ ن بٗا، ن

 ٜتأخط يف زؾع ايهطٜب١.

اييت ٚ يبعض أسهاّ ا٭غط٠، َجٌ ايػًط١ ا٭ب١ٜٛ ارتاَؼٚ ايًٛس ن ايطابعٚخكل 

ا٭٫ٚز ٚايعبٝس يطب ا٭غط٠ ؾٗٛ ايصٟ ٜػتأثط ٚ ايعٚد١:مبكتهاٖا غتهع ناؾ١ أؾطاز ا٭غط٠

ايٛسٝس ؾٝٗا؛نُا ٚضز ؾٝٗا نٝؿ١ٝ تكػِٝ أَٛاٍ ايرتن١ اييت  وبإزاض٠ أَٛاٍ ا٭غط٠ ٖٚٛ املاي

تٓتكٌ باملرياخ أٚ ايٛق١ٝ، نُا بٝٓت ايٛقا١ٜ )ٚتعين تعٝ ن ؾدل ٜكّٛ بطعا١ٜ َكا ح 

 ايػؿٗا٤(.ٚ ايكٛا١َ)ٚ اييت تكطض ملكًش١ اجملاْ نٚ ايككط بعس ٚؾا٠ ضب ا٭غط٠ (

َكازض ٚ ه١ٝ، يف نٝؿ١ٝ اْتكاهلاؾكس تٓاٍٚ ْعاّ املً ايػابعٚ ايػازؽأَا ايًٛسإ 

 سكٛم ا٫ضتؿام، َع ايعًِ ؾإٕ ايٓعاّ ايػا٥س آْصاى نإ ْعاّ املًه١ٝ ايؿطز١ٜ.ٚ ا٫يتعاَات

 . 26ْعاّ ايعكٛبات ٚادتطا٥ِ ا٭يٛاح ايباق١ٝٚمشًت 

 ٖصا ٚع٢ً َس٣ تػع١ قطٕٚ، ظًت ا٭يٛاح ا٫ثين عؿط ٚمبا أزخٌ عًٝٗا َٔ تعسٌٜ

 املطاغِٝ ايربٜتٛض١ٜ ٚايكٓك١ًٝٚ ٛاْ ن دسٜس٠ عٔ ططٜل ايتؿطٜعمبا أنٝـ إيٝٗا َٔ قٚ

 أغاؽ ايكإْٛ ايطَٚاْٞ. ،اإلَرباطٛض١ٜٚ

 يف اذتهاض٠ اإلغ١َٝ٬: (2

يكس أعطت ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ يٮؾطاز اذتل يف ايًذ٤ٛ إىل دٗاظ ايكها٤ يؿض 

 امل٪غػاتٚ ايٓعاع ٚمحا١ٜ اذتكٛم  جتًت َٔ خ٬ٍ ْعاّ قها٥ٞ َتُٝع َٔ سٝح املطدع١ٝ

سٝح عطف  تطٛضا يف شتتًـ املطاسٌ اييت َطت  ،تجبٝت اذتكٛمٚ ضز املعاملٚ ططم ايتكانٞٚ

اضتبط بعٗٛض املصاٖب اإلغ١َٝ٬ ٚدٗٛز ايعًُا٤ ؾٝٗا يف اغتٓباط ٚ بٗا ايسٚي١ اإلغ١َٝ٬،

قٝاغ١ قٛاعس ناْت يف غا١ٜ اإلسهاّ عٝح أقبشت نُٔ املٛاز اييت دا٤ت بٗا ٚ ا٭سهاّ

 ١ً ايعسي١ٝ ايعجُا١ْٝ.اجمل

 ايكها٤ يف شتتًـ ايعكٛض اإلغ١َٝ٬: –أ 

 دا٤ اإلغ٬ّ ٚايعطب تعتُس يف ايؿكٌ يف َٓاظعاتٗا ع٢ً َا عتهِ ب٘ ايعطاؾٕٛ

َا تأتٞ ب٘ ايكطع١ ٚؾكا يٮعطاف ٚايتكايٝس، نُا عطف بِٝٓٗ ايٓعط يف املعامل، ٚقس ٚ ايهٗإٚ
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ػطٙ حتايـ قطٜـ ع٢ً ْكط٠ املعًّٛ َٔ ايعامل، يف ق –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –ؾٗس ايٓيب 

مسٞ عًـ ايؿهٍٛ؛ نُا ٚدس عٓسِٖ زتًؼ عتهِ يف َكساض ايتعٜٛض عٔ ايهطض عطف 

 .باذته١َٛ

ٖٛ ايصٟ ٜؿكٌ يف املٓاظعات - ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ- ٚمبذ٤ٞ اإلغ٬ّ نإ ايٓيب

نإ سهُ٘ ٚ َا ٜطؾسٙ إيٝ٘ ايٛسٞ أثٓا٤ ادتٗازٙٚ ب ن املػًُ ن مبا دا٤ يف ايكطإٓ ايهطِٜ

 .ًَعَا يًُػًُ ن

بعض أقشاب٘ إىل  –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –ٚباتػاع ايسٚي١ اإلغ١َٝ٬ أضغٌ ايٓيب

 ٜؿكًٕٛ ؾُٝا عطض عًِٝٗ َٔ َٓاظعات؛ ،ا٭َكاض، ؾهاْٛا باإلناؾ١ إىل تعًِٝ ايٓاؽ ايسٜٔ

 ،ّب ن ايططٜل ايصٟ ٜػًه٘ ايكانٞ يف عًُ٘ ٜصنط أْ٘ عٓسَا أضغٌ َعاش بٔ دبٌ إىل ايُٝٔٚ

بهتاب اهلل، :مبا تكهٞ؟ قاٍ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -ٚقس أداب ايكشابٞ عٓسَا غأي٘ ايٓيب

 -قاٍ:  ،قاٍ: ؾبػ١ٓ ضغٍٛ اهلل ،ؾإٕ مل جتس يف نتاب اهلل:-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -قاٍ:

قاٍ: ادتٗس ضأٜٞ ٫ٚ  ،اهللغ١ٓ ضغٍٛ ٚ ؾإٕ مل جتس يف نتاب اهلل  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

 ع٢ً شيو. -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -ؾأقطٙ ايٓيب.آيٛا

ع٢ً تعًِٝ أقشاب٘ نٝؿ١ٝ ايؿكٌ يف  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -ٚ قس عٌُ ايٓيب 

١ّٓٝ،املٓاظعات  ٚ مل ٜهٔ ٜع ن هلصا املٓكب إ٫ َٔ تٛاؾطت ؾٝ٘ ايك٠ٛ ؛ ٚناْت ططم اإلثبات ايب

 .27ؾٗاز٠ ايؿٗٛزٚ ايُٝ نٚ

ٚبكٞ ا٭َط ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ يف عٗس أبٞ بهط ايكسٜل، غري أْ٘ أغٓس ايكها٤ يف   

املس١ٜٓ إىل عُط بٔ ارتطاب، ٚبكٞ ٫ٚت٘ ٜكهٕٛ يف ا٭قايِٝ، ٚاعتُس يف ايؿكٌ يف املٓاظعات 

باتػاع ايسٚي١ اإلغ١َٝ٬ ٚتعاٜس ٚ ايػ١ٓ ٚا٫دتٗاز.ٚيف عٗس عُط بٔ ارتطابٚ ع٢ً ايكطإٓ

أقبح ٜٓعط ؾٝ٘ أؾدام غري اي٠٫ٛ، ، َٚات ؾكٌ َٓكب ايكها٤ عٔ اذتهِارتكٛٚ املٓاظعات

ّٝٔ أبا ايسضزا٤ يف املس١ٜٓ ّٝٔ ؾطعتا ٚ ؾهإ ٜع ن يهٌ إقًِٝ قاض ٜتٛىل ايؿكٌ يف ايكهاٜا، ؾع ع

أبا َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ ايهٛؾ١، ٚي٘ نتب ضغايت٘ ٚ ايهٓسٟ بايبكط٠ ٚعجُإ بٔ قٝؼ َكط

ّٝٔ ؾٝٗا ؾطٚط ٚ املؿٗٛض٠ أسهاَ٘، ٚمما دا٤ ؾٝٗا "... إٕ ايكها٤ ؾطٜه١ ٚ ايكها٤اييت ب

غ١ٓ َتبع١،ؾاؾِٗ إشا أٚيٞ إيٝو،ؾإْ٘ ٫ ٜٓؿع تهًِ عل ٫ ْؿاش ؾٝ٘، ٚآؽ ب ن ايٓاؽ ٚ سته١ُ

 .عسيو، ست٢ ٫ ٜطُع ؾطٜـ  سٝؿو ٫ٚ ٜٝأؽ نعٝـ َٔ عسيوٚ زتًػوٚ يف ٚدٗو

 ب ن املػًُ ن، إ٫ قًشا أسٌ سطاَا ايُٝ ن ع٢ً َٔ اْهط، ٚايكًح دا٥عٚ ايب١ٓٝ ع٢ً َٔ ازع٢

سطّ س٫٬. ٫ٚ ميٓعو قها٤ قهٝت٘ أَؼ، ؾطادعت ؾٝ٘ عكًو ٖٚسٜت ؾٝ٘ يطؾسى إٔ ٚ

َطادع١ اذتل خري َٔ ايتُازٟ يف ٚ تطدع إىل اذتل،ؾإٕ اذتل قسِٜ ٫ ٜبطً٘ ؾ٤ٞ

 ايباطٌ.ايؿِٗ ؾُٝا ٜتًذًر يف قسضى مما يٝؼ يف نتاب ٫ٚ يف غ١ٓ. ثِ اعطف ا٭َجاٍ
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ؾإٕ ،أَسا ٜٓتٗٞ إيٝ٘-َٔ ازع٢ سكا غا٥با أٚ ب١ٓٝ-ا٭ؾباٙ ٚقؼ ا٭َٛض بٓعا٥طٖا ٚادعٌ ٚ

أد٢ً ٚ أسهط بٝٓت٘ أخصت ي٘ عك٘، ٚإ٫ اغتشًًت ايكها٤ عًٝ٘، ؾإٕ شيو أْؿ٢ يًؿو

يًؿٗاز٠؛ املػًُٕٛ عسٍٚ يف ايؿٗاز٠ بعهِٗ ع٢ً بعض، إ٫ زتًٛز يف سس أٚ زتطبا عًٝ٘ 

 إٜاىٚ يف ْػب أٚ ٤٫ٚ،ؾإٕ اهلل غبشاْ٘ عؿا عٔ اإلميإ،ٚزضأ بايبٝٓات.ؾٗاز٠ ظٚض، أٚ ظٓٝٓا 

 ؾإٕ اغتكطاض اذتل يف َٛاطٔ اذتل ٜععِ ي٘ ب٘ ا٭دط،ايتأؾـ بارتكّٛٚ ايهذطٚ ايكًلٚ

 28عتػٔ ب٘ ايصنط."ٚ

نإ ٜكّٛ ٚ ٚقس نإ ايكانٞ ظتًؼ يًشهِ يف بٝت٘ ثِ أقبح ٜعكس يف اجملًؼ

 .بٓؿػ٘ بتٓؿٝص ا٭سهاّ

عٗس ا٭َٜٛ ن اغتُط ع٢ً َا نإ عًٝ٘ يف عٗس ارتًؿا٤ ايطاؾسٜٔ َٔ سٝح  ٚيف 

يف عٗسِٖ ٚ نٕٛ ايكانٞ عتهِ بطأٜ٘ يف َا مل ظتس ؾٝ٘ ْل،َٚٔ د١ٗ عسّ تأثطٙ بايػٝاغ١

عطف تػذٌٝ ا٭سهاّ  يف غذٌ خام، ٚأٍٚ َٔ قاّ بصيو قانٞ َكط يف عٗس َعا١ٜٚ: 

ضث١ ختاقُٛا إيٝ٘ ثِ تٓانطٚا اذتهِ ايصٟ نإ قه٢ يف َرياخ ٚٚ ايكانٞ غًِٝ بٔ عرت

ُٕٚ اذتهِ يف غذٌ خامٚ أقسضٙ، ؾعازٚا إيٝ٘ َط٠ ثا١ْٝ ؾشهِ بِٝٓٗ  .29ز

أقبح ايكها٠ ميًٕٝٛ عٔ ا٫دتٗاز ٚ ٚيف عكط ايعباغٞ بسأ ظٗٛض املصاٖب ايؿك١ٝٗ

إىل ا٭خص مبا دا٤ يف املصٖب، ٚيف ٖصا ايعكط عٌُ ايعباغٕٝٛ ع٢ً ايتسخٌ يف اغتك٬ٍ 

 ا٤ مما دعٌ نجريا َٔ ايؿكٗا٤ ميتٓعٕٛ عٔ تٛيٞ املٓكب،ؾهإ إٔ تعطنٛا يًشبؼايكه

 َع ظؾط قاسب٘.ٚ ايعكاب نُا سسخ َع أبٞ سٓٝؿ١ ايٓعُإٚ

 ٚؾٝ٘ أْؿ٦ت ٚظٝؿ١ قانٞ ايكها٠، ٖٚٛ َٓكب ٜؿطف ع٢ً أَط تعٝ ن ايكها٠

َػاعسٜٔ أطًل عًِٝٗ ْٛاب ٚ هلِ. ٚؾٝ٘ اختص ايكها٠ ْٛابأعُاٚ تؿكس أسٛاهلِٚ ععهلِٚ

أقبح هلِ ظٟ خام ميٝعِٖ عٔ غريِٖ، ٚٚدس َٓكب ارتاظٕ ايصٟ عتؿغ ٚ ،30اذتهِ

اتػعت ٚ غريِٖ َٔ أعٛإ ايكها٠ٚ اذتادب ايصٟ ٜٓعِ أٚقات سهٛض ارتكّٛ؛ٚ ايسعاٟٚ،

أقبح ٜؿطف ،املعاملٚ اذتػب١ٚ ، ؾباإلناؾ١ إىل ايؿطط١٘تعسزت اختكاقاتٚ ٚظٝؿ١ ايكانٞ

ٚ ،املهاٌٜٝ، ١ٜ٫ٚٚ اذترٚ ايؿه١ٚ ايصٖبٚ املؿكٛزٜٔ،ٚ أَٛاٍ ايػا٥ب نٚ ع٢ً ا٭َانٔ ايس١ٜٝٓ

قهاٜا ٚ َكاسب١ ادتٝـ يف اذتطٚب، نُا ٜٓعط يف ادتٓاٜاتٚ أخص ايبٝع١ عٔ ارتًٝؿ١،

 . 31ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ

يف ايسٚي١ ايعباغ١ٝ، إش ٚقس نإ يتعسز املصاٖب ايؿك١ٝٗ أثطٙ يف ايٓعاّ ايكها٥ٞ  

تطتب عًٝ٘ تبأٜ اٯضا٤ ٚاخت٬ف يف ٚ أز٣ ٌَٝ ايكها٠ عٔ ا٫دتٗاز إىل ايتكًٝس يف املصاٖب،

عتهِ عطَتٗا يف ايبكط٠، ٚ ا٭سهاّ يف املػأي١ ايٛاسس٠،إىل اذتس اذتهِ عٌ ايسَا٤ يف ايهٛؾ١

 كٛض عطؾت يف نتب ايتاضٜذٖٚٛ َا عرب عٓ٘ ابٔ املكؿع سُٝٓا بعح ضغاي١ إىل أبٞ دعؿط املٓ
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 َاٍٚ َٔ دٓس،ا٭زب بطغاي١ ايكشاب١،دا٤ ؾٝٗا باقرتاسات يف إق٬ح َ٪غػات ايسٚي١ٚ

ٜكهٞ ع٢ً ٚ ٚنع نتاب ظتُع ا٭سهاّٚ قها٤،زعاٙ ؾٝٗا يًٓعط يف اخت٬ف ا٭قه١ٝ،ٚ

ايو ًٜتعّ ب٘ املتكانٕٛ. ٚعًٝ٘ زعا أبٛ دعؿط املٓكٛض اإلَاّ َٚ ٜػري عًٝ٘ ايكها٠،ا٫خت٬ف

ّٝػط ست٢ ٜػتطٝع تٛظٜع٘ يف ا٭َكاض، ؾأيـ اإلَاّ َايو املٛطأ  يهتاب١ َ٪يـ داَع َ

محٌ ٚ ٚقس اقرتح ٖاضٕٚ ايطؾٝس عًٝ٘ تعًٝل املٛطأ يف ايهعب١ .اعرتض ع٢ً اإليعاّ ايٓاؽ ب٘ٚ

 .32ايٓاؽ عًٝ٘ ؾأب٢

باغ١ٝ إٕ نإ خًؿا٤ ايسٚي١ ايعٚ بطأٟ ٚاسس، ّٚ اغتُط ايعٌُ يف ايكها٤ زٕٚ ا٫يتعا

اختاضٚا املصٖب اذتٓؿٞ َصٖبا ضمسٝا يًسٚي١، عٝح نإ ايكها٤ ؾٝ٘ ٚؾل َباز٥٘، ؾًِ ميٓع 

شيو اذتهِ مبا دا٤ يف املصاٖب ا٭خط٣، ملٔ نإ ع٢ً غري املصٖب اذتٓؿٞ، ؾهإ ايكانٞ 

يف ساٍ اختًـ َصٖب ٚ يف َكط ٚؾل املصٖب ايؿاؾعٞٚ عتهِ يف املػطب  ٚؾل املصٖب املايهٞ

قُ ن عٔ املصٖب املعتُس يف ايبًس ٜٓٝب ايكانٞ عٓ٘ قانٝا آخط عتهِ ٚؾل املتدا

 .33َصٖبُٗا

 ب( ايٓعاّ ايكها٥ٞ اإلغ٬َٞ.

 ٖٞ َؿطٚع١ مبا دا٤ يف نتاب اهلل قٛي٘ ععٚ ايكها٤ َٔ اي٫ٜٛات ايس١ٜٝٓ يف اإلغ٬ّ

 دٌ "إْا أْعيٓا إيٝو ايهتاب باذتل يتشهِ ب ن ايٓاؽ مبا أضاى اهلل".ٚ

"إزا سهِ اذتانِ  ؾادتٗس ؾأقاب :غًِ قٛي٘ٚ ق٢ً اهلل عًٝ٘ –ٟ عٔ ايٓيب ٚمبا ضٚ

إشا سهِ ؾادتٗس ؾأخطأ ؾً٘ أدط."ٚ قس أيمع املػًُٕٛ ع٢ً َؿطٚع١ٝ َٓكب ٚ ؾً٘ أدطإ

ٚنع ارتًؿا٤ ٚايؿكٗا٤ َٔ بعسِٖ ٚ .34أْ٘ ؾطض ٭ْ٘ ٜٓكب إلقا١َ أَط َؿطٚضٚ ايكها٤

باإلناؾ١ ،ايًػإٚ ايػُعٚ اذتط١ٜ ٚغ١َ٬ ايبكطٚ ايبًٛؽٚ ايعكٌ:ؾطٚطا يًكانٞ، متجًت يف

ٌٜكٍٛ ادتُٗٛض بايصنٛض٠ نؿطط ٫ ٜط٣ اذتٓؿ١ٝٚ إىل ا٫دتٗاز ايطربٟ ٚ ايعاٖط١ٜٚ بُٝٓا 

 .َاْعا َٔ تٛيٞ املطأ٠ ايكها٤

يكس عطف يف ايسٚي١ اإلغ١َٝ٬ باإلناؾ١ إىل ايكها٤ ايعازٟ ٚايصٟ ٜعين ايؿكٌ يف 

ايؿكٌ يف املٓاظعات مساٖا بعهِٗ ٚ قا أخط٣ ذتُا١ٜ اذتكٛمايٓعاع عهِ َٔ ايكانٞ، طط

 . 35ايكها٤ ا٫غتجٓا٥ٞ

 ايكها٤ ايعازٟ:- 1-ب 

تؿٌُ شتتًـ أْٛاع ايسعا٣ٚ املس١ْٝ، ٚ ٜٚٓعط يف املٓاظعات اييت تهٕٛ ب ن ا٭ؾطاز عاز٠،

ٛز ايٓعط يف ايعكٚ ايؿكٌ يف املٓاظعات عٓس ايتٓانط َٔ زٜٕٛ ٚغريٖا،ٚ ناغتٝؿا٤ اذتكٛم

يًؿكٌ يف قشتٗا ٚؾػازٖا، نُا ٜٓعط يف املٓاظعات اييت ٜهٕٛ َٛنٛعٗا اذتكٛم املتعًك١ 

 اضتؿام،  ٚادتٓا١ٝ٥ َٔ سسٚز ٚقكام ٚغريٖا.ٚ با٭٬َى َٔ ؾؿع١
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ٚقس نإ تعٝ ن ايكانٞ ٜتِ َٔ قبٌ ارتًٝؿ١ أٚ ٚظٜطٙ بايتؿٜٛض. ٚيف عٗس ارتًٝؿ١ 

تأزٜبِٗ ٚ ععهلِٚ ْتكٌ سل تعٝ ن ايكها٠ٖاضٕٚ ايطؾٝس اغتشسخ َٓكب قانٞ ايكها٠ ؾا

ٜعط٢ هلِ َا ميض هلِ ايعٝـ ايهطِٜ،  ست٢ إٕ ٚ إيٝ٘.ٚ ناْت ضٚاتبِٗ َٔ بٝت املاٍ

 .36ايػطخػٞ اغتشػٔ إٔ ٜكًس ايكانٞ قاسب ايجط٠ٚ ست٢ ٫ ٜطُع يف أَٛاٍ ايٓاؽ

 ٘ٚقس أيمع ايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ ايكانٞ إشا تعُس ادتٛض ٚأقط ب٘ يعَ٘ ايهُإ يف َاي

ٜععٍ َٔ ايكها٤. ٚقس متٝع ايكها٤ يف ايٓعِ ٚ ٜععض بايعكٛب١ ٫ضتهاب٘ ٖصٙ ادتطمي١ٚ

بسا َٔ خ٬ٍ خهٛع ارتًؿا٤ يًكها٤ يف خكَٛاتِٗ، ؾًِ ٜهٔ ٚ اإلغ١َٝ٬ با٫غتك٬ٍ،

مل ٜطٚا ؾٝ٘ َٓكك١، بٌ ٜتؿاخطٕٚ بصيو؛ َٚٔ ٚ يًدًٝؿ١ إٔ ٜكهٞ يٓؿػ٘ ٫ٚ إٔ ٜؿٗس ي٘

ع عًٞ ابٔ أب طايب عٓسَا اختكُا إىل ايكانٞ يف زضع يإلَاّ، ؾطًب أَجًتٗا قك١ ايٝٗٛزٟ َ

ؾطز ايكانٞ  ،خازَ٘ٚ مل ٜهٔ ي٘ إ٫ ابٓٝ٘ اذتػٔ ٚاذتػ نٚ َٓ٘ ايكانٞ إسهاض ايؿٗٛز

ؾٗازتِٗ ٚعًٝ٘ خهع اإلَاّ ٖٚٛ ارتًٝؿ١، ذتهِ ايكانٞ ضغِ أْ٘ قاسب سل، ؾُا نإ َٔ 

 ٜب ن خطأٙ.ٚ ايٝٗٛزٟ إ٫ إٔ ٜعًٔ إغ٬َ٘

ؾٗاز٠ ٚ ٚجتًت قٛض اغتك٬ٍ ايكها٤ أٜها َٔ خ٬ٍ ضؾض ايكها٠ تسخٌ اي٠٫ٛ

عٓسَا غأي٘ عٔ ايػبب قاٍ ي٘ أْ٘ ٚ قازتِٗ، نُا ؾعٌ أبٛ ٜٛغـ َع أسس قٛاز ٖاضٕٚ ايطؾٝس

 مسع٘ ٜكٍٛ أْ٘ عبس يًدًٝؿ١ ؾًِ ٜكبٌ ؾٗازت٘ يهصب٘.

ك١َٛ تكتهٞ ٚقس ناْت دًػات ايتكانٞ تتػِ  بايع١ْٝ٬، إ٫ إشا ناْت ارت

 ايػط١ٜ.

ٖٚٛ ًَعّ ٚ ٚقاَت قٛاعس اإلثبات ع٢ً اإلقطاض ٜٚعين اعرتاف ايؿدل ع٢ً ْؿػ٘

 ،اْكطؾت أطًكتا اذتذ١ ٚإشا ٜٓككس ٖٚ يًُكط ٫ٚ ظتٛظ ايطدٛع عٓ٘ ؛ ٚنصيو ع٢ً ايّب١ٓٝ

١ّٓٝ يف ن٬ّ اهلل ٚضغٛي٘ ٚن٬ّ ايكشاب١ ا":ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ ؾٗاز٠ ايعسٍ ايؿطز أٚ ايعسز، يب

اغِ يهٌ َا ٜب ن اذتل، ؾٗٞ أعِ َٔ ايب١ٓٝ يف اقط٬ح ايؿكٗا٤ سٝح خكٖٛا بايؿاٖسٜٔ أٚ 

 . 37ايؿاٖس ٚايُٝ ن ٫ٚ سذط يف ا٫قط٬ح َا مل ٜتهُٔ محٌ ن٬ّ اهلل ٚضغٛي٘ عًٝ٘  "

 قس تعٜس ٭ضبع١ يف بعض ادتطا٥ِٚ ٚايؿٗاز٠ يف ايكها٤ تكّٛ ع٢ً ؾدك ن عسي ن

نُا ًٜذأ يًُٝ ن يف ساٍ  ،ايبعض اٯخط ٫ ٜ٪خص بكٛهلا ؾٝٗاٚ طأ٠بعهٗا تكبٌ ؾٝ٘ ؾٗاز٠ املٚ

إْهاض املسع٢ عًٝ٘ يًسع٣ٛ، ؾٝطًب َٔ ايكانٞ تٛدٝ٘ ٚ عذع املسع٢ عًٝ٘ عٔ إثبات زعٛاٙ

ايُٝ ن ع٢ً ٚ ايُٝ ن يًُسع٢ عًٝ٘ ع٢ً ْؿٞ ايسع٣ٛ، تطبٝكا يكاعس٠ "ايب١ٓٝ ع٢ً َٔ ازع٢

إمنا ٖٛ ٚغ١ًٝ تٛد٘ يًُسع٢ عًٝ٘ أ٬َ يف إٔ ٚ ذتل،ايُٝ ن يٝؼ ططٜكا إثبات اٚ َٔ أْهط"

ٜٓهٌ يف زتًؼ ايكها٤، نُا ٜٛدٗٗا ايكانٞ يتدٜٛـ املسع٢ عًٝ٘ بػ٤ٛ عاقب١ اذتًـ 

ٚباإلناؾ١ إىل ططم اإلثبات ايػابك١ اعترب  ؛38ؾٝشًُ٘ شيو ع٢ً اإلقطاض باذتل ،ايهاشب
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 ١ٝ "ايٛيس يًؿطاف" يف ايٓػب،ادتُٗٛض ايكط١ٜٓ ايكاطع١ أسس أغباب اذتهِ نايكط١ٜٓ ايؿطع

ًٜشل بٗا ٚ ضا٥ش١ ارتُط إلثبات ايؿطب،ٚ نصيو ا٭زي١ اذتػ١ٝ نعٗٛض اذتٌُ إلثبات ايعْاٚ

ٖٞ اييت ٜكسضٖا ٚ ٜسخٌ ؾٝٗا اإلَاضات أٚ قطا٥ٔ اذتاٍٚ ايكٝاؾ١ ٖٚٞ َعطؾ١ ا٭ْػاب بايتؿاب٘،

 عطف ايٓاؽ.ٚ ايكانٞ عػب قٓاعت٘ َٔ ٚاقع اذتاٍ

قس ٜػتع ن ٚ نٞ ٖٛ ايصٟ ٜعٌُ ع٢ً تٓؿٝص ا٭سهاّ اييت ٜكسضٖاٚ قس نإ  ايكا

 بايؿطط١ س ن ٜتعصض عًٝ٘ شيو ٚنُا ًٜذأ إىل سبؼ املسٜٔ احملهّٛ عًٝ٘ يًتهٝٝل عًٝ٘

 إنطاٖ٘ ع٢ً ايٛؾا٤ ٚ

 ايكها٤ ا٫غتجٓا٥ٞ:- 2-ب 

ايؿكٌ يف املٓاظعات اييت حتسخ ب ن ٚ ٖٛ ططٜل آخط َٔ ططم محا١ٜ اذتكٛمٚ

١ٜ٫ٚ اذتػب١ ٚ ٜتُجٌ يف ١ٜ٫ٚ املعاملٚ قس ظٗط ٖصا ايططٜل ظاْب ايكها٤ ايعازٟٚ، ا٭ؾطاز

 ١ٜ٫ٚٚ ايؿطط١.

 ١ٜ٫ٚ املعامل:

ٚقس أْؿ٦ت يف عٗس ا٭َٜٛ ن عٓسَا عذع ايكها٠ عٔ تٓؿٝص ا٭سهاّ ع٢ً ارتكّٛ 

ؾكس خكل عبس املًو بٔ َطٚإ ّٜٛ يًع٬َات ٜتكؿح ؾٝ٘ قكل  ،ايػًط١ٚ أقشاب ايٓؿٛش

ٚنإ عُط بٔ  عبس ايععٜع ٜٓعط بٓؿػ٘ يف املعامل ٚأٍٚ َا قاّ ب٘  ،تعًُ ن َٔ دٛض اي٠٫ٛامل

بعس اغتد٬ؾ٘ ضز اذتكٛم إىل أقشابٗا َبتس٥ا بأٌٖ بٝت٘ َٔ بين َطٚإ، ٚيف عٗس ايعباغٝ ن 

 .39أْؿ٧ زٜٛإ يًُعامل  ٚمسٞ ايكا٥ِ عًٝٗا بٓاظط املعامل

 ن ع٢ً ايتٓاقـ بايطٖب١، ٚظدط املتٓاظع ن عٔ "ٚايٓعط يف املعامل ٖٛ قٛز املتعامل

ايتذاسس باهلٝب١" ؾهإ َٔ ؾطٚط ايٓعط ؾٝٗا إٔ ٜهٕٛ دًٌٝ ايكسض ْاؾص ا٭َط،ععِٝ 

ثبت ٚ ٭ْ٘ عتتاز يف ْعطٙ إىل غط٠ٛ اذتُا٠ ،ظاٖط ايعؿ١ قًٌٝ ايطُع نجري ايٛضع،اهلٝب١

ي١ ايكسض ْاؾص َٔ ايكها٠ ؾٝشتاز إىل ادتُع ب ن قؿات ايؿطٜك ن، ٚإٔ ٜهٕٛ ظ٬

 .40ادتٗت ن

ا٭َطا٤ يف ٚ ِٖ ايٛظضا٤ٚ أَطٚ ٚعًٝ٘ ؾايصٟ ٜتٛىل ٖصا املٓكب إَا قاسب غًط١

ٖ٪٤٫ ٫ عتتادٕٛ إىل تكًٝس يف ايٓعط يف املعامل ؾصيو َٔ قُِٝ َٗاَِٗ ؛ ٚ ا٭قايِٝ،

 تٛي١ٝ.ٚ ٜٚٓعط ؾٝٗا غريِٖ بٓا٤ ع٢ً تعٝ ن

 :ٚ عٌُ ْاظط املعامل ٜؿٌُ َا ًٜٞ

 ٫ ٜكـ ٖصا عٓس طًب املتعًِ ؾٝتتبع غري٠ اي٠٫ٛٚ يف تعسٟ اي٠٫ٛ ع٢ً ايطع١ٝ ايٓعط .1

ٜػتبسهلِ إٕ مل ٜٓكؿٛا، ٖٚصا ٜؿب٘ ٚ ٜهؿِٗ إشا تعػؿٛاٚ أسٛاهلِ، ؾٝكِٜٛٗ إشا أْكؿٛاٚ

 اذتسٜج١. ١عٌُ ايطقاب١ يف ا٭ْعُ
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َٚا أخصٚٙ   دٛض ايعُاٍ يف َا ظتُعْٛ٘ َٔ َٛاضز بٝت املاٍ، ؾريز َا ظاز عٔ بٝت املاٍ .2

 ٭ْؿػِٗ إىل أقشاب٘.

َا ٜٛؾْٛ٘ ٭قشاب٘، ؾإٕ ٚ ٜطاقب عٌُ أقشاب ايسٚاٜٚٔ َٔ خ٬ٍ َا ٜجبتْٛ٘ َٔ أَٛاٍ .3

 ظازٚا أٚ أْككٛا يف زخٌ أٚ خطز عٔ َا ٜكتهٝ٘ قإْٛ ايسٜٛإ أعاز ا٭َٛض إىل ْكابٗا. 

٘ أٚ عطا٤  يف أضظاقِٗ َٔ بٝت املاٍ َٔ ْكل ؾٝهًُ ٜٔٓعط أٜها يف تعًِ املػتؿٝسٜ .4

 إٕ مل ٜأخصٚٙ قهاٙ َٔ بٝت املاٍ.ٚ أٚ َا أخصٙ ٠٫ٚ أَٛضِٖ ؾريدع٘ إيِٝٗ ،ؾٝذعِٜٗ

ٜهٕٛ إَا َٔ اي٠٫ٛ، نا٭٬َى اييت َٓع أقشابٗا َٓٗا ضغب١ ؾٝٗا أٚ تعسٜا ٚ ضز املػكٛب .5

ع٢ً أًٖٗا، ؾؿٞ ٖصٙ اذتاٍ ٫ ٜتٛقـ ايٓعط عٓس ايتعًِ ؾبُذطز اط٬ع٘ عًٝ٘ ٜأَط بطزٙ 

٫ ٜٓعع َٔ ٜس ايػاقب ٚ ا غكب َٔ أقشاب ايك٠ٛ ٖٚصا َٛقٛف ع٢ً تعًِ أقشاب٘أَٚ ؛

 إ٫ بأسس ا٭َٛض:

 إقطاضٙ. ٚ اعرتاف ايػاقب  

 عًِ ٚايٞ املعامل ب٘ ؾٝذٛظ ي٘ اذتهِ بعًُ٘. 

 ب١ٓٝ تؿٗس ع٢ً ايػاقب بػكب٘ أٚ يًُػكٛب َٓ٘ مبًه٘.  

 إَها٥ٗا ع٢ً ؾطٚط ٚاقؿٗاٚ اإلؾطاف ع٢ً ايٛقـ َٔ سٝح عسّ ا٫عرتاض عًٝٗا بتعًِ، .6

 .قشتٗا  بتجبٝتٗاٚ

قٛتِٗ أٚ عًٛ قسضِٖ، ٚ تٓؿٝص َا عذع ايكها٠ عٓ٘ َٔ أسهاّ ع٢ً احملهّٛ عًِٝٗ يتُٓعِٗ .7

أْؿص أَطا ؾٝٓؿص اذتهِ ع٢ً َٔ تٛد٘ إيٝ٘ باْتعاع َا يف ٚ ؾٝهٕٛ ٚايٞ املعامل أق٣ٛ ٜسا

 ٜسٙ أٚ بإيعاَ٘ بارتطٚز مما يف شَت٘.

ٓ٘ ْاظط اذتػب١ يف َكا ح ايعا١َ، نُا إشا مل ٜػتطٝع زؾع َٓهط ايٓعط ؾُٝا عذع ع .8

 .َٓع تعسٟ ع٢ً ايططٜلٚ دٖٛط ب٘

ادتٗاز َٔ تككري ؾٝٗا أٚ إخ٬ٍ ٚ اذترٚ ا٭عٝازٚ َطاعا٠ ايعبازات ايعاٖط٠، نادتُع .9

 بؿطٚطٗا

 .41اذتهِ ب ن املتٓاظع نٚ ايٓعط يف املتؿادطٜٔ .13

ٕ  ِٖٚ ايؿطط١ ي٬غتعا١ْ بِٗ ع٢ً ا٭عٛاٚ ٜٚتأيـ زتًؼ املعامل َٔ اذتُا٠

ايكها٠، ٚاذتهاّ ٚ ايؿكٗا٤ يريدع إيِٝٗ بايطأٟٚ اغتٝؿا٤ اذتكٛم،ٚ ا٭قٜٛا٤ يف تٓؿٝص اذتهِ

ايهتاب يتكٝٝس ٚ ٫غتع٬ّ َا ٜجبت عٓسِٖ َٔ اذتكٛم َٚا ظتطٟ يف زتايػِٗ ب ن ارتكّٛ،

 .42ايٓاظطا٭سهاّ اييت ٜكسضٖا،ٚ ايؿٗٛز يٝؿٗسٚا َا قسض عٔ ٚ املٓاظعات
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 ١ٜ٫ٚ اذتػب١:

ٖٞ ا٭َط باملعطٚف إشا ظٗط تطن٘،  ْٚٗٞ عٔ املٓهط ،ٚاذتػب١  نُا ٜعطؾٗا املاٚضزٟ

ٜٕٓٗٛ ٚ ٜأَطٕٚ باملعطٚفٚ إشا ُأظٗط ؾعً٘، قاٍ اهلل تعاىل ":ٚ يتهٔ َٓهِ أ١َ ٜسعٕٛ إىل ارتري

 .134عٔ املٓهط"آٍ عُطإ 

١ِٝٓ ا٭َٛض قٛاعس َٔ ٚاذتػب١ ١ُّ نإ ٚقس ،ايسٜ  ِبَأْؿػِٗ ٜباؾطْٚٗا اَ٭ٍٚ ايّكسض أ٥

ايٓٗٞ عٔ املٓهط إشا ظٗط ٚ ،ٖٚٞ ا٭َط باملعطٚف إشا ظٗط تطن٘ ،ثٛابٗا ٚدعٌٜ ،ق٬سٗا عُّٛ

َِٝط َيا ":قاٍ اهلل تعاىل ،إق٬ح ب ن ايٓاؽ، ٚؾعً٘ ِٔ َنِجرٍي ِؾٞ َخ َِ ِِ ُٖ َٛا ِٔ إيَّا َِْذ َََط ََ ِٚ ِبَكَسَق١ٍ َأ  َأ

ِٚ ََِعُطٍٚف ًَاٍح َأ َٔ إِق ِٝ َّاِؽ َب  ." اي

 ٚقٝا١ْ ،تٓتٗو إٔ تعاىل اهلل ستاضّ محا١ٜ ع٢ً دٖٛطٙ يف اذتػب١ ْعاّ ٜكّٛ

 ايعاّ اإلؾطاف إىل إناؾ١ ،يًُذتُع ايعاّ ٚا٭َٔ ايعا١َ املطاؾل ع٢ً ٚاحملاؾع١ ،ايٓاؽ أعطاض

 َس٣ َتابع١ٚ ،أعُاهلِ يف ايؿطع بهٛابط ٚإيعاَِٗ ٚايكٓاعات اذتطف ٚأقشاب ا٭غٛام ع٢ً

 ا٫ختكام شات ادتٗات َع بايتٓػٝل ٜتِ شيو ٚنٌ إْتادِٗ، يف ادتٛز٠ مبكاٜٝؼ ايتعاَِٗ

 .ٚغريٖا َٚ٪غػات ٚظاضات َٔ

نُا عًٝ٘ ْٗٞ ،ايك٬ح إشا تطى يف اجملتُعٚ ؾاملػًِ َطايب باذتح ع٢ً ؾعٌ ارتري

؛ ٚاحملتػب ٖٛ َٔ اذتػب١ ٚظٝؿ١ عطؾتٗا ايٓعِ اإلغ١َٝ٬ٚ ظٗط ؾٝ٘ٚ عٔ املٓهط إشا اْتؿط

ٚعًٝ٘ ٚدب إٔ ٜتٛؾط ،َكاذتِٗٚ ٜهؿـ عٔ أَٛضِٖٚ ٜٓكب٘ ارتًٝؿ١ يٝٓعط يف أسٛاٍ ايطع١ٝ

ا٭عطاف ٚ يف َٔ ٜع ن يًشػب١ إٔ ٜهٕٛ ًَُا بأسهاّ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ٚعاضؾا باملٓهطات

  .ايكطا١َٚ ادتطأ٠ٚ ايػا٥س٠، باإلناؾ١ إىل اتكاؾ٘ بايعسٍ

ؾكس نإ أٍٚ َٔ استػب  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-ايٓيب تعٛز ْؿأتٗا إىل عٗس ٚ 

َّط ع٢ً ايػٛم  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-أْ٘  -ضنٞ اهلل عٓ٘-يف ا٭غٛام، ض٣ٚ أبٛ ٖطٜط٠ 

ؾأزخٌ ٜسٙ يف بهاع١ يًطعاّ ؾٛدس ؾٝٗا ب٬ً، ٚعٓسَا غأٍ ايبا٥ع عٓٗا أداب٘ بأْٗا َٔ ؾعٌ 

ت٘ ؾٛم ايطعاّ ست٢ ٜطاٙ ايٓاؽ ؟ ثِ :أؾ٬ دعً-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -املطط، ؾكاٍ ي٘

أْ٘ ٚىل غعٝس بٔ غعٝس  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -"َٔ غـ ؾًٝؼ َٓا" نُا ضٟٚ عٓ٘:قاٍ

 ع٢ً غٛم َه١ بعس ايؿتح. 

ٚاغتعٌُ ؾؿا٤  ،ا٭غٛامٚ ٚقس نإ عُط بٔ ارتطاب ٜطٛف بٓؿػ٘ يف ايؿٛاضع

٭١َٜٛ، ٜٚط٣ نجري َٔ ا٭ْكاض١ٜ يف غٛم املس١ٜٓ؛نُا عطؾت اذتػب١ يف عٗس ايسٚي١ ا

 تتشسز َكاقسٖا إ٫ يف ايعكط ايعباغٞٚ ايباسج ن إٔ اذتػب١ نٛظٝؿ١ مل تتهح َعاملٗا

ظٗٛض اذتاد١ إىل َطاقب١ ٚ تكسّ ايكٓاع١ٚ شيو بعس ظٗٛض املصاٖب ايؿك١ٝٗ ٚاظزٖاض ايتذاض٠ٚ

 .43شتتًـ املتعاًَ ن يف ا٭غٛامٚ ايكٓاعٚ ايتذاض
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ايٓٗٞ عٔ املٓهط،ٚ ٜهٕٛ ا٭َط ٚ  ا٭َط باملعطٚفٚقس حتسزت ق٬سٝات احملتػب يف

 ادتُع١ ٚ أسسٖا َا ٜتعًل عكٛم اهلل، نا٭َط بادتُاع١ يف ايك٠٬ ،باملعطٚف يف ث٬ث١ أقػاّ

إق٬ح ٚ ايجاْٞ عكٛم ايٓاؽ ايعا١َ، نبٓا٤ َا تٗسّ َٔ أغٛاض املسٕ َٚا تٗسّ َٔ املػادس ٚ

ٚ ،إ٫ َٔ املكتسضٜٔ َٔ أٌٖ ايب٬زٚ صٙ َٔ بٝت املاٍ،ٜأخٚ َٓابع ايؿطب َٚع١ْٛ أبٓا٤ ايػبٌٝ،

 ،ايجايح يف املؿرتى بُٝٓٗاٚ قبٍٛ ايٛقاٜا؛ٚ سكٛم خاق١ ؾٝأَط بأزا٤ ايسٜٕٛ املػتشك١

نصا سكٛم غري املتعٚدات ع٢ً ٚ نشكٛم ايعبٝس ع٢ً ايػاز٠ ؾ٬ ٜهًؿِْٛٗ مبا ٫ ٜطٝكٕٛ،

 سّ حتًُٝٗا مبا ٫ تطٝل.عٚ أٚيٝا٥ٗٔ ٚنصيو ايطؾل باذتٝٛاْات يف إطعاَٗا

 ع٢ً احملتػب إْهاضٖاٚ ٚحتسزت ق٬سٝت٘ يف ايٓٗٞ عٔ املٓهط يف ث٬ث١ أقػاّ أٜها

تأزٜب املعاْس ؾٝٗا، ؾاملتعًك١ عكٛم اهلل َٓٗا َا ٖٛ خام بايعبازات نككس تػٝري ١٦ٖٝ ٚ

كّٛ ع٢ً داٖط ب٘، نُا ٜطاقب َٔ ٜٚ ا٭نٌ يف ؾٗط ضَهإ ملٔ مل ٜهٔ ي٘ عصضٚ ايك٠٬ َج٬

 تؿػري ايكطإٓ عٝح يٛ ابتسع أٚ خطز ع٢ً اإليماع ؾٝٓهط عًٝ٘ٚ تعًِٝ ايٓاؽ ايؿطع

 أزب٘ٚ َٚٓٗا أٜها ايٓٗٞ عٔ احملعٛضات نادتٗط بإظٗاض ارتُط ؾإٕ نإ َػًُا أضاقٗا.ٜعدطٙٚ

ايعكٛز ٚ ايعدط ع٢ً ايبٝٛع ايؿاغس٠ٚ إٕ مل ٜهٔ َػًُا أزب٘ ع٢ً إظٗاضٖا.ٜٚعٌُ ع٢ً إْهاضٚ

 .تطؿٝـ املٝعإٚ تسيٝؼ ا٭مثإٚ ايػـ يف املبٝعٚ ط١َ املتؿل ع٢ً ؾػازٖا ب ن ايعًُا٤احمل

تعسٟ ٚ َٔ سكٛم ايعباز احمله١ نايتعسٟ ع٢ً ادتاض إشا خاقُ٘ يًُشتػب 

ٜؿٗط مبٔ ظٗطت ، ٚاملعًِ ؾٝٓهط ع٢ً املكط َُٓٗاٚ ٜطاقب عٌُ ايطبٝبٚ املػتأدط ع٢ً ا٭دري

 ارتٝاط ن.ٚ خٝاْت٘ َٔ اذتطؾٝ ن نايكاغ١

سكٛم اٯزَٝ ن تًو املتعًك١ باملكا ح ٚ َٚٔ اذتكٛم املؿرتن١ ب ن سكٛم اهلل

أٌٖ ايػؿٔ َٔ اإلنجاض يف ٚ َٓع اذتُاي نٚ ايعا١َ يف املس١ٜٓ نُٓع املهاٜك١ يف ايططقات

 . 44اذتهِ ع٢ً املباْٞ املعطن١ يًػكٛط باهلسّٚ اذتٌُ

ْ٘ ٫ ٜٓعط يف ايسعا٣ٚ ارتاضد١ ٚعًٝ٘ ختتًـ ٚظٝؿ١ احملتػب عٔ ايكانٞ يف نٛ

ٚإٔ ايكانٞ ٫ ٜٓعط إ٫ يف َا ضؾع إيٝ٘ َٔ  ،غا٥ط اذتكٛمٚ املعا٬َتٚ عٔ املٓهطات نايعكٛز

ٜعٌُ ع٢ً ايتػٝري، باإلناؾ١ إىل إٔ عٌُ ٚ خكَٛات، أَا احملتػب ؾٝبشح بٓؿػ٘ٚ زعا٣ٚ

، تتُٝع بؿٛض١ٜ ايعكٛب١ثِ إٕ ق٬س١ٝ احملتػب ؾ ،احملتػب ٜكّٛ ع٢ً ايطٖب١ أَا ايكانٞ ؾ٬

اييت تهٕٛ ٚ اذتطؾ١ٝٚ املتعًك١ باملػا٥ٌ ايتذاض١ٜٚ ي٘ ايٓعط يف ارتكَٛات ادتاض١ٜ يف ا٭غٛامٚ

اذتكٛم ؾٝٗا َعرتف بٗا أَا تًو اييت حتتاز إىل إثبات  ؾٝشًٝٗا إىل ايكها٤ يًؿكٌ 

 .45يٝػت يًُشتػبٚ ايككام ايؿكٌ ؾٝ٘ َٚٔ َٗاّ ايكها٤ٚ ؾٝٗا.أَا اذتسٚز
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 ايؿطط١:

ق٢ً اهلل عًٝ٘ -ٜٚعٛز ْعاّ ايؿطط١ إىل ْعاّ ايعػؼ ايصٟ أقاَ٘ ضغٍٛ اهلل 

قس ْعُت يف عٗس ٚ املطاقب١ ؾٝٗا ْٗاضا،ٚ سٝح ناْٛا ٜعًُٕٛ ع٢ً سطاغ١ املس١ٜٓ ي٬ٝ -ٚغًِ

ايعٓا١ٜ بٗا يف ٚ ٚ اظزازت أُٖٝتٗا،أقبح ٜطًل ع٢ً ض٥ٝػٗا قاسب ايؿطط١ٚ عًٞ بٔ أبٞ طايب

 أقبح قاسب ايؿطط١ ٜٓعط بعض ادتطا٥ِ اييت تتطًب إدطا٤ات ؾٛض١ٜٚ ايعكط ا٭َٟٛ

 َػاعست٘ يف تٓؿٝص ايعكاب ع٢ً َػتشك٘.ٚ تٓؿٝص ا٭سهاّ اييت ٜكسضٖا ايكانٞٚ

َػاعسٜٔ ٜعطؾٕٛ ٚ ْا٥ب٘ٚ ٚ يف ايعكط ايعباغٞ أقبح يهٌ َس١ٜٓ ض٥ٝؼ ايؿطط١

ْت ايؿطط١ تابع١ يًكها٤ أٍٚ يباغا ممٝعا. ٚقس ناٚ با٭عٛإ، ٚنإ هلِ أع٬َا خاق١ بِٗ

أقبح ٚ ثِ اْؿكًت عٔ ايكها٤،تكِٝ اذتسٚزٚ ا٭َط،تعٌُ ع٢ً تٓؿٝص ا٭سهاّ ايكازض٠ عٓ٘

 ٚنإ َٔ َٗاَٗا سؿغ ايٓعاّ يف ايططم ،قاسب ايؿطط١ ٜٓعط بٓؿػ٘ يف ادتطا٥ِ

 احملتػب َػاعس٠ عُاٍ ارتطازٚ َطاقب١ ايًكٛم ٚتٓؿٝص أسهاّ ايكها٤ٚ ا٭َانٔ ايعا١َٚ

  .46إزاض٠ ايػذٕٛ بػذٌ خامٚ

 اخلامتة:
َٔ خ٬ٍ َا غبل ٜتب ن يٓا إٔ اذتل يف ايتكانٞ َعرتف ب٘ َٓص ايعكٛض ايكسمي١ 

ز١ٜٝٓ ناْت أّ -ٚ َٔ خ٬ٍ ا٭دٗع٠ اييت ناْت تكّٛ ب٘ ،مبكته٢ اذتٝا٠ يف ادتُاع١

عػب  محاٜتٗاٚ اعتباضٙ ٚغ١ًٝ ٫غتٝؿا٤ اذتكٛمٚ اختًؿت ق٠ٛ محا١ٜ ٖصا اذتل ،-َس١ْٝ

عػب ايٓعاّ ا٫دتُاعٞ سٝح أثطت ايطبك١ٝ اييت ناْت ٚ ْٛع ايكها٤ زٜٓٝا أٚ َسْٞ

َٔ ٜهٕٛ ي٘، نُا نإ يًػًط١ ا٭ب١ٜٛ أثطٖا ٚ َٓتؿط٠ يف ايعكٛض ايكسمي١ يف زضد١ ٖصا اذتل

 ٚ عًٝ٘ مل ٜهٔ يٮ٫ٚز ،حتسٜس أقشاب٘ سٝح اقتكطت ع٢ً ضب ا٭غط٠ٚ يف تٛدٝ٘ سل ايتكانٞ

٫ ست٢ ا٭خ٠ٛ سل يف ا٫زعا٤ أَاّ دٗاظ ايكها٤ بٌ ٜػتأثط ب٘ ضب ا٭غط٠ ٚعًٝ٘ ٚ ٫١ يًعٚدٚ

 ؾ٬ تسعٞ ٫ٚ ٜسع٢ عًٝٗا ٜٚعٛز شى يف ا٭غاؽ إىل ايسٜا١ْ،ؾًِ ٜهٔ يًُطأ٠ ؾدك١ٝ قا١ْْٝٛ

 أثطٖا يف اجملتُع عٝح اعترب ايطَٚإ إٔ عباز٠ ا٭غ٬ف تٓتكٌ سكطا يطب ا٭غط٠ٚ

َجًٗا سل املٛاط١ٓ  عٝح اعتربت َٝع٠ ٫ ٚ ٝاظات عٔ باقٞ أؾطازٖا؛مبكتهاٖا ٜهتػب اَتٚ

ٖٛ اَتٝاظ اْػشب ع٢ً اذتل يف ٚ ٜتُتع بٗا إ٫ َٔ عتٌُ ادتٓػ١ٝ ايطَٚا١ْٝ أٚ ايْٝٛا١ْٝ

 .ايعبٝسٚ ارتهٛع إىل أسهاّ ايكإْٛ ٚاغتجين َٓ٘ ا٭داْبٚ ايتكانٞ

اعترب سل أغاغٞ َهؿٍٛ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ متٝعت عٔ بك١ٝ ايٓعِ عٝح ٚ ٖصا

َٚٔ بعسٙ ؾعٌ  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-يهٌ غهإ ايب٬ز اإلغ١َٝ٬ َاضؽ ايكها٤ ايٓيب 

َجاٍ سازث١ ايٝٗٛزٟ َع -ارتًؿا٤ ايطاؾسٕٚ، ٖٚٛ سل يًذُٝع زٕٚ تؿطق١ ع٢ً أغاؽ زٜٔ 

يف املتكانٕٛ َتػإٚٚ زٕٚ تؿطق١ ٚ ايٓػا٤ ع٢ً ايػٛا٤ٚ ٖٛ سل يًطداٍٚ-عًٞ بٔ أبٞ طايب 



 جامعة بسلرة -أ.شهرزاد بوسطلة ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 157 - 

٫ ٚظٝؿ١ٝ عٝح خكل دٗاظ يًُٓاظعات اييت ٜهٕٛ اسس أططاؾٗا قاسب ٚ املها١ْ ا٫دتُاع١ٝ

اذتهاّ )سازث١ أبٞ ٜٛغـ َع قا٥س ٖاضٕٚ ٚ متٝع باغتك٬ٍ ايكها٤ عٔ اي٠٫ٛٚ 1ْؿٛشٚ ؾٛن١

 غعٝا يهُإ اذتكٛم.ٚ شيو تهطٜػاٚ ايطؾٝس ( تعسزت أدٗعت٘

 اهلوامش:

 
                                           

 38م  ،ظٖسٟ ٜهٔ تاضٜذ ايكإْٛ-1
 71م ،تطٛضٖاٚ ْؿأ٠ ايكٛاْ ن، ؿطعًٞ ستُس دع-2
 02م ، املطدع ايػابلعًٞ ستُس-3
 17قٛيف ابٛطايب م- 4
 46قٛيف ابٛطايب م -5
 68مػابل  املطدع اي،زي١ًٝ ؾطنٛؽ-6
 38تاضٜذ ايكإْٛ م،ظٖسٟ ٜهٔ-7
م ّ. ٚقس غع٢ دتُع ايتكايٝس ٚايٓعِ ايكا١ْْٝٛ،ست٢  402ٖٛ سانِ ٚنع  قاْْٛ٘ يف سسٚز عاّ  زضانٕٛ:- 8

 ٫ تبك٢ ستتهط٠ يف ٜس ا٭ؾطاف،
م.ّ ؾذا٤ بعٝسا عٔ ايطابع ايسٜين َتػُا بايطابع 486قٛيٕٛ اغتبسٍ بكاْْٛ٘ قإْٛ زضانٕٛ  عاّ -9

 .ػٝاغٞاي
778قٛيف ابٛطايب م -10

  
 68ماملطدع ايػابل  ،زي١ًٝ ؾطنٛؽ-11
  63م  .عباؽ ايعبٛزٟ،ؾطٜع١ محٛضابٞ-12
 48م  .عباؽ ايعبٛزٟ،ؾطٜع١ محٛضابٞ-13
 34ماملطدع ايػابل  ،زي١ًٝ ؾطنٛؽ-14
 36املطدع ْؿػ٘ م-15
 31املطدع ْؿػ٘ م-16
 80م املطدع ايػابل َٓصض ايؿهٌ-17
 68م ػابلاملطدع ايزي١ًٝ ؾطنٛؽ -18
 84_84م  ،املطدع ايػابل  ظٖسٟ ٜهٔ-19
 67م ،املطدع ايػابل  عًٞ ستُس دعؿط-20
 701م  ،املطدع ايػابل  زي١ًٝ ؾطنٛؽ-21
 708ماملطدع ايػابل  ،َٓصض ايؿهٌ-22
 741ماملطدع ايػابل  ،زي١ًٝ ؾطنٛؽ-23
 195عباؽ عبٛزٟ م -24
 87م ،املطدع ايػابل  ستُس دعؿط-25
 َٚا بعسٖا 82م ابل  املطدع ايػ،دعؿط ستُس-26
 068م  املطدع ايػابل ،مسري ايعاي١ٝ-27
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 املاٚضزٟ املطدع ايػابل م...-28
 732م املطدع ايػابل ،ايؿطؿاط- 29
 م  ،ابٔ خًسٕٚ، املكس١َ- 30
 730م  املطدع ايػابل ،ايؿطؿاط- 31
 742م  0ايػٝاغ١ زٚ ابٔ قتٝب١ اإلَا١َ- 32
 041..ماملطدع ايػابل ،مسري ايعاي١ٝ- 33
  014عبٛزٟ تاضٜذ ايكإْٛ م اي- 34
 014ايعبٛزٟ تاضٜذ ايكإْٛ م -35
 082. م املطدع ايػابل ،مسري ايعاي١ٝ- 36
 .82م7حتكٝل ط٘ عبس ايط٩ٚف غعس ( ز 7818أع٬ّ املٛقع ن. )زاض ادتٌٝ بريٚت  ،ابٔ قِٝ ادتٛظ١ٜ-37
 814م املطدع ايػابل  ،مسري ايعاي١ٝ-38
 738م  املطدع ايػابل  ،ايؿطؿاط- 39
 764ماملطدع ايػابل  ،املاٚضزٟ- 40
 747م املطدع ايػابل  ،املاٚضزٟ-41
 742املطدع ْؿػ٘ م - 42
 781م  املطدع ايػابل  ،ايؿطؿاط-43
 672م املطدع ايػابل  ،املاٚضزٟ-44
 821م املطدع ايػابل  ،أْعط زي١ًٝ ؾطنٛؽ-45
 783م  املطدع ايػابل  ،ايؿطؿاط-46


