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املقدمة

ب َّ ٞا٘ذٝددض ن ٠ذٝددض٢ن ٠٦ـد من٣١ن ٠٦ـد ىٍغ٢ن ٠٦مدد٧ط رددن ٜدد ٟكددغ٦ع ؤٍ٠ـدد١نن ٦ؿددن ن

ؤ ٞال ب٘ددَّ ٣بال ا ن
ٜ٦د دد ٟعددٌ ٗٙددبل ٤ددنصْ ٘دد٣ن ٦ؤكدد٥ض د
ؤلٝن٘١ددنن ْٜد دد٥ ٟددض ٢ا ٌددبل ٜعد َّدٗ ٘دد٣ن ْ
٦دض ٢ال كغ ٓ ٘٣ن ٦ؤك٥ض ؤ َّٜ ٞذً ٝضا لبض٦ ٢عؿ. ٣٘٧
ﮋ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ

ﮊ(.)1

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﮋ

ﮊ(.)2

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ(.)3

٦رمض:

ٌددةٜ ٞدد ٟار ٕددنعا ا٘ٝذددضّن٠ ٟفددن ٚا٘ؽبّددن ن ِ٦ددض لددإّغ ر٥ددٌ ٛندد ٣ؤ ددذن ا٘مٙددٚ٧

األسددغ٨ن ٦اؿ د م ٣ٙٝا٘ٝذددضّ٘ ٞ٧ذددنه  ٛ٥ب٘نددٌ ٣ددة ه٧ا٠ددق لض ددضاة ل مٙددُ رددن٘غ٦اان ّ٠٦ددض

ا٘غ٦ا ن .

٥٘٦ددظا ا٘مٙدد ٛؤٝ٤نددة رن٘ىددةن ٧ٌ٦ا،ددض ٔعنددغان ِ٦ددض ل١ددة ردد١ٜ ٣ددظ ػٜددٜ ٟبٕ دغن ٦ؤ٘ددً ٌندد٣

ّٗ ظدد ٟٝؤ٠دد٧اق
ا٘ٝذددضّ ٞ٧ا٘ٝا ٍَّ٘ددن إ٘عنددغان ٔٝددن كددٙٝب ل١ددن  ٛ٥ردد ٣بٌددغاص ٢ر١دد ٧عق ٜـ د ع
ل ٚ٧ٙا٘ذض ث.

٦ؿإل١ن٤ ٖ٦ظا ا٘مٌ ٛٙة ٤ظا ا٘بذث  ٌُ٦ا٘شؽة اآللنة.

خطّة البحح:

ِـٝب ا٘بذث لّٜ ٩ٙضٜةن ٦ؿبمة ٜبندثن ٦سنلٝةن ٥ٌ٦نعؽ.

( )1ؿ٧عا آٖ لٝغا/ٞاآل ة.)102( :

( )2ؿ٧عا ا٘١ـنء/اآل ة.)1( :

( )3ؿ٧عا األدؼا /اآل ة.)70( :
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اّ٘ٝضٜددة :اكدد ٙٝب لٙدد٧ٜ ٩ظدد٧ق ا٘بذددثن ٦ؤٝ٤ن دد٣ن ٦ل١ن ددة ا٘ٝذددضّن ٟردد٣ن ٦سؽددة

ا٘بذثن ٥١ٜ٦ج ا٘مٌ ٗٝن.٣
ا٘ٝبندث:

ؽبلدن.
ا٘ٝبذث األ :ٖ٦لمغ ً ا٘ؽبّة ٘ىةن ٦ا
ً

ا٘ٝبذث ا٘عن٠ة :األ ٗ ٌة ل ٛٙا٘ؽبّن ن ٠٦لإل.٣
ا٘ٝبذث ا٘عن٘ث :ؤٝ٤ن ٣ن ٧ٌ٦ا،ض ٜمغٌ .٣

ا٘ٝبذث ا٘غاركٜ :ن ؽٙب ٣ل ٛٙا٘ؽبّن .

ا٘ٝبذث ا٘شنٜؾ١ٜ :ن٤ج ا٘مٝٙنء ٌة ا٘ ّـن ٛل ٩ٙا٘ؽبّن .
ٌة ا٘ؽبّن .

ا٘ٝصٍ١ن
ا٘ٝبذث ا٘ـنصؽ:
َّ
ا٘ٝبذث ا٘ـنرك :صعاؿة ٝ٠نطج  ٔ ٟٜق ا٘ؽبّن .

ٌ٦نّ ٣بلّة ٜؽن٘ق:

ا٘ٝؽٙق األ :ٖ٦صعاؿة ٔ ن "ا٘ؽبّن إ٘بنغ" الر ٟؿمض.

ا٘ٝؽٙق ا٘عن٠ة :صعاؿة ٔ ن "ا٘ؽبّن " ٘شٙنٍة ر ٟسننغ.

ا٘ٝؽٙق ا٘عن٘ث :صعاؿة ٔ ن "ا٘ٝمنٌ ٟة ؼبّن ا٘ٝذضّنٙ٘ "ٟظ٤بة.
٥١ٜج ا٘مٌ ٗٝة ا٘بذث:

ؿغ ٌة بلضاص ا٘بذث  ٌُ٦ا٘٥١ٝج اآللة:

لؼ ٦اآل ن ب٘٧ٜ ٩اظم٥ن  ٟٜا٘ـ٧عن ٦عؿ٥ ٝن رن٘غؿ ٛا٘معٝن٠ة.

سغهب األدنص ث ر ْٝن بن ٟصعه ٥نة ٧ِ ٌُ٦الض ا٘ٝذضّنٟن ٦رّضع ا٘ذنهة.
عالنب اّ٘٧الض اإلٜبل،نةن ٦لبلٜن ا٘ غِن.ٛ

لؼ ٦ا٘١ص٧م بٜ٘ ٩صنصع٤ن.

لغٌب رن٘ٝصؽٙذن

ا٘مٝٙنة.
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لّٙب لٜ ٩ٙن ذ نج ب٘ ٩لمٙنُ.

ؿغ ٌة ؿغص ا٘ٝصٍ١ن

ٌة ا٘ؽبّن

ل ٩ٙا٘٥١ٝج اآللة:

ؤ -ؤطٔغ ل٧١ا ٞإ٘ ن ()1ن ٦اؿٜ ٛاٍ٘٣ن ٠٦ـب٣ن ٦ؿ١ة ٌ٦نل.٣

 -علب ٥ن دـق ٌ٦نن ٜصٍ١ن٥ن()2ن  ٛ٘ ٟٜ٦ؤلبنٌ٦ ٟنل ٣طٔغلٌ ٣ة ؤ ٗ٤ؼبّ .٣

ؼد ددن( :ر)ن ٦بطا ٔد ددنٞ
ج -عٜد ددؼ ٘ ٕٙد ددن بطا ٔد ددنٞ
ٜؽب٧لد ددن( :غ)ن ٦بطا ٔد ددنٜ ٞشؽً ٧
ً

٧ٍّٜصا.)ٚ( :
ً

ص ٔ -بب ٌة ا٘ذ٧اكة ٜمٜ٧ٙن ل ٟرمدط إ٘ دقن ٜ٦اٍ٘ن٥دنن ٘٦د ٛؤؿد ٧لقن ٌ٦دة

إ٘ دق ا٘ٝؽب٧لددة ؤطٔددغ ؼبمنل٥دنن ٌ٦ددة ا٘ٝشؽ٧ؼددة ؤطٔدغ ٕٜددن٦ ٞه٧ص٤ددنن ِ٦دض ؤِ صددغ لٙدد٩
ع
٠ن لٙن٥نن ؤ ٦اِ بؾ ٥١ٜن.
٧ٜظ عك ٦ادضن ٦ال ؤؿ ّصةن ٦ا٘٧ٍّٝصا ؤطٔغ َّ ٟٜ
طٔغ ٌة ٥٠ن ة ا٘بذث سنلٝةن ؿجٙب ٌن٥ن ؤ ٛ٤ا٘ ١ن،ج ا٘ٝـ شٙصة .٣١ٜ
٦ظمب ٌ٥نعؽ لـ ٗ٥ا٘ ٖ٧ ٧ب٘ ٩ا٘ٝمٜ٧ٙة ٌة ا٘بذث.

()1

()2

٧ٍّٜصان ٦اس ٍٙب ا٘ٝصنصع ٌة لـٝن  ٣ؤكنغ ب٘٩
٦بال ٌإطٔغ ٢رىنغ ل٧١اٞن ٦بٔ ٞنٞ
بْ ٞل ْغ دٌ ٣ن َّ
ً
االس بلين ٦ال ؤؿ ٧لق.
٤٦ظا ٍنض ٌة لذض ض رضء ا٘ ص١نً ٌن٥نن ٦لـٙـٗ ـ٧٥ع٤نن ٦ؤِ٦ن
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املبحث األول :تعريف الطّبقة لغة ،واصطالحًا

أولًا :تعزيف الطّبقة لغة:
لضٖ ل ٩ٙع
ٜنصا( :ؼبُ) ٌة ا٘ٙىة ُّ
ٜمنٔ ٞعنغان َّٝ ٜ٦ن ١نؿق ٥١ٜن ١٤ن:

ؤ -اّ٘ دد ٚ٧ا٘ ٝل ددنر)1(ٞ٧٥ن ٦ا٘جٝنل ددة  ٜدد ٟا٘ ١ددنؽ ْ دم ددض٘ ٞ٧هٝنلد د ًة  ٜددع)2(ٛ٥ٙة ؤْ:

ـنٛ٥٠٦٦ن ٦ا٘ؽبّة ٜإس٧طا  ٟٜا٘ ؽنرُة  :٧٤٦ا٘ ـن.ْ٦
 -ا٘جنٗ رمض ا٘جنٗ(.)3

ج -ا٘ٝغلب ددةن ٦ؼبّ ددن ا٘ ١ددنؽ ٜ :ددغالب)4(ٛ٥ن ٦ا٘ ١ددنؽ ؼبّ ددن ن رمع دد ٛ٥ؤٌع ددٗ  ٜددٟ

رمط(.)5

دنال رمدض د ع
دنٖ(٦ .)7ؤ دٗ ا٘ؽبّدة:
د -ا٘ذنٖن  ٣٘٧ِ ٣١ٜ٦لمدن٘ :٩ﮋﯘﯙﯚﯛﮊ( )6أي :د ً
االؿ ٧اء ٌة ع
ٍةة ٔإ ٛ٥َّ٠ل ٩ٙع
ؼبُ(.)9()8
؛

()1

()2

ه٥ٝغا ا٘ٙىة الر ٟصع ض 358/1ن ٦ل ٚ٧ٙا٘ذض ث الر ٟا٘صبلح م357 :ن ٦كغح ا٘ بصغا 274/3ن
 ٌ٦خ ا٘ٝىنث 394/4ن ٦ا٘ ضع ق 381 /2ن ٦ا٘ٝمج ٛا٘٧ؿنػ م.551 :

٘ـن ٞا٘مغ

.2636/5

()4

٘ـن ٞا٘مغ

2637/5ن ٦ا٘صذنح 1512/4ن ٦لنج ا٘مغ٦ؽ .417/6

()6

ؿ٧عا اال٠لّنَ /اآل ة.19 :

()3

()5

()7
()8
()9

ا٘ٝمج ٛا٘٧ؿنػ م.551 :

ه٥ٝغا ا٘ٙىة الر ٟصع ض .358/1
٘ـن ٞا٘مغ

2637/5ن 2638ن ١ ٦فغ :هنٜك ا٘بننٙ٘ ٞؽبغْ .256/24

عؿ ٚ٧ا٘ ذض ث م.142 :

ِض صعج ل ٩ٙؤ٘ـِ ٛ٥ ١ض ًٝنة

ِنٖ ٜذ٧ٝص كنٔغ(( :ا٘ظْ ال كٓ ٌن ٣ؤ٤ ٞظا اٍ٘ٙؿ ٔ ٟٜبل ٚا٘مغ
ع
ٜمنٜ ٞش ٍٙةن ْٝ٘ ٦ن هنء لصغ ا٘ ض ٟ ٦نع ٜ٘ ٣جنػ آسغ ل١ض ا٘ٝاٍ٘ن٦ ٟإ٘نلبنٟن
٘ٙضال٘ة ل٩ٙ

د  ٩ا ٩٥ ٠ب٘ ٩ػٜن١٠ن ٤ظا رٝمٜ ٩١ل٧٥ع ٜإ٘٧يٜ٦...نصا( :ؼبُ) لا ٖ٦ؤٔعغ ٜمن٠ن٥ن ٌة ٘ـنٞ
ع
ع
٦ادض ٌّنٗ :٣١ٜ
دظ٦
ا٘مغ ب٘ ٩لٝنّٗ كن ن ٟبطا ٦ظمب ؤدضٝ٤ن ل ٩ٙاآلسغ ؿن٦ا٢ن ٔ٦ن٠ن ل٩ٙ
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ثانيًا :تعزيف الطبقة اصطالحًا:
ِ ٚ٧لّنعر٧ا ٌة ا٘ـٟن ٦اإلؿ١نصن ؤٌ ٦ة اإلؿ١نص ٌّػ.
٤٦ظ ٢رمط لبنعالٌ ٛ٥ة لمغ ً ا٘ؽبّة:

ِنٖ ا٘مغاِدة (( :مدغي ٔد ٞ٧ا٘دغا ٦نٟن ؤ ٦ا٘دغ٦اا ٜد ٟؼبّ عدة ٦اد ع
دضا ر ّدنعرٌ ٛ٥دة ا٘ـدٟن
ْ
ُّ

ٌ٦ة ا٘لن٧ر اآلسظ  ٟلٛ٥١ة َّبٜن رٕ ٞ٧كدن٧ر ٤دظا ٤د ٛكدن٧ر ٤دظان ؤ ٦لّدنع كدن٧ر ٤دظا

ٜدد ٟكددن٧ر ٤ددظا ٌددة األسددظن ٌددة َّٜ ٞددض٘ ٖ٧ا٘ؽبّددة ٌددة اال ددؽبلح :ا٘ ٝلددنرٌ ٣ددة األؿدد١نٞن

٦عرٝن أ ٍ٧ا رن٘ ٝلنرٌ ٣ة اإلؿ١نص))(.)1
٦اإلؿ١نصن َّ
ع
ِ٦نٖ ار ٟدجغ(( :لبنعا لٟ
هٝنلة اك غٔ٧ا ٌة ا٘ـٟن ّ٘٦نء ا٘ٝلن ز))(.)2

ِ٦نٖ ا٘ـشن :ْ٦اك غاْ ا٘ ٝمن غ ٌ ٟة ا٘ـ ٧٘٦-ٟلّغ بدن-ن ٦رنألسدظ لد ٟا٘ٝلدن زن
ً
٦عرٝن أ ٍ٧ا رنالك غاْ ٌة ا٘ بلِةة -٧٤٦ون٘بنٜ-بلػ٘ ٚبلك غاْ ٌة ا٘ـ.)3(ٟ
ً
ِ٦دنٖ ا٘ـددن٧ؼةِ(( :د ٚ٧لّددنعر٧ا ٌدة ا٘ـددٟن ٦اإلؿد١نصن ؤٌ ٦ددة اإلؿد١نص ٌّددػة ردإٕ ٞددٞ٧
٦ؿ ُّ٧ٝا ٔٗ ٜن وؽ ٩كن ًن(( :ؼب ًّن))ة أل ٣٠ال ىؽن ٣د ٞ٧ٕ ٩
((لؽنرُ ا٘لن ن ))ٞبطا لـن ٦ن ٦لٝنّبلْ .
ٌـ ُّ٧ٝا ٜغالق ا٘١نؽن ١ٜ٦نػٖ رمع َ٧ٌ ٛ٥رمط:
ٜـنً ٦ن ٘٣ن ّ ٛال ىؽن ٣د ٣ِ٧ٌ ٞ٧ٕ ٩ن ْ

((ؼبّن ))َّٝ ْ٘ ٦ .ن ٔن٠ب ٔٗ ٜغلبة  ٟٜا٘ٝغالق ٘٥ن دنٖ ٜ٦ظ٤ق ْؿ ُّ٧ٝا ا٘ذنٖ ا٘ٝٝنؼا ٍ٠ـ٥ن:
((ؼبّة))ن ٌّن٘٧اٌ(( :بل ٟٜ ٞا٘ض٠نن ل ٩ٙؼبّن
لذّنُ"ؼبّن

ك ))٩ة ؤْ :ل ٩ٙؤد٧اٖ ك ّٜ .))٩ضٜة

ٌذ ٖ٧ا٘لمغاء" الر ٟؿبل66-65/1ٚن ١ ٦فغ :رذ٧ث ٘ٙمٝغْ م180 :ن 181ن

ػ١ٜننن ٌظٔغ ا٘٥جغْ ل ٟار ٟلبنؽ :
ِ٦نٖ ا٘مٝغْ(( :دن ٖ٦ا٘ٙى ٞ٧ ٧اّ٘ ٝض ٞ٧ٜلذض ض ا٘ؽبّة ِّ

((ا٘ؽبّة للغ ٞ٦ؿ١ة))ن ١١ٕ٘٦ن بطا ِب١ٙن ٜعٗ ٤ظا ا٘ ذض ضن ٌة ٟٜ ٞا٘صم٧رة ؤ٠ ٞـ ٛٙرف٧٥ع ٌٕغا ا٘ؽبّن
()1
()2

ر٥ظا ا٘٧ظ٧حن ٦ا٘ض َِّة ٌة هنٗ ار ٟلبنؽ  .))رذ٧ث م.180 :

كغح ا٘ بصغا  .275 - 274 /3رنس صنع.

ا٘١ؼ٤ة م.255 :

( )3اٍ٘ خ .499-498/4ر صغي ـنغِ٦ .نٌٖ-ة ا٘ىن ة م(( :-313 :هٝنلة اك غٔ٧ا ٌ ٩ا٘ـٟن ّ٘٦نء
ا٘ٝلن زن ؤ ٦لّنع

كن٧س.))ٛ٥
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كن٧ر ٤ظا  ٛ٤كن٧ر اآلسغن ؤّ ٦نعر٧ا كن٧س.)1())٣
كغح ا٘ مغ ً:

قوم :هٝنلةة ؤِ ٛ٥ٙاّ١ن.ٞ

تقاربوا :ل غغ ا٘ ّنع ن  ٧٤٦ا٘ىن٘ق ٌة ا٘ ُّدغ٦اان ٦ال لد غغ ا٘ ـدنْ٦ة أل٠د ٣مدظع

ٌة ا٘ىن٘ق.

ن :ا٘ٝغاص ر ٣ا٘مٝغة ٦ط٘ٓ رن٘ ّنع
في السِّ ِّ

ٌة ؿ١ة ا٘٧الصا.

واإلسناد :ا٘ٝغاص ر(( :٣األسظ ل ٟا٘لن٧رة ردإٕ ٞد ٞ٧كدن٧ر ٤دظا ٤د ٛكدن٧ر اآلسدغن

ؤّ ٦نعر٧ا كن٧س.)2())٣

ذّدُ د٧عا ا٘ؽبّدة رن٘ ّدنع ٌدة اإلؿد١نص ٌّدػن ٜدك لشٙدً
أو اإلسناد فقط ::ؤْ :ل َّ
ؤ ٞبٕدغ ا٘ؽن٘ددق ٌدة ا٘ؽٙددق
ا٘ ّدنع ٌدة ا٘ـددٟة ٤٦دظا ٕدٌ ٞ٧ددة ددن٘ ن :ٟا٘ذن٘ددة األ٘٦د :٩د

ؤٞ
ل ٟؤِغا٣٠ن ٌن دْ ٙذدُ رؽبّدة ٜلدن ز ؤِغا٠د٣ة ٘ ّنعردٜ ٣م٥دٌ ٛدة اإلؿد١نص ٌّدػ .ا٘ذن٘دة ا٘عن٠ندة :د
إسغ ا٘ؽن٘ق ٌة ا٘ؽٙق ل ٟؤِغا٣٠ن ٌن دْ ٙذُ رؽبّة لبلٜنظ ؤِغا٠د٣ة ٘ ّنعردٜ ٣م٥دٌ ٛدة اإلؿد١نص
َّ

ٌّػ٦ .ر٥ظا م ٛٙؤ ٞاأل ٗ ٌة لّـدن ٛا٘ؽبّدن ن ٤د ٧اإلؿد١نصن ٦األسدظ لد ٟا٘لدن٧رن ٦ؤٜدن

٦بٔ ٞددن ٞا٘ىن٘ددق دصدد ٖ٧ا٘ ٧اٌددُ رددن ٟاإلؿدد١نص ٦ا٘ـددٟن ٦بٝ٠ددن ّددك
ا٘ـ د٥ٌ ٟدد ٧لددنرك ٘دد٣ن د

ا٘ ٍ ددن ٦ل ١ددض لبٕن ددغ ا٘ؽن٘ ددق رن٘ َّؽ ٙددقن ؤ ٦ل ددإسغٌ ٢ن دد ِ .٣ددنٖ ا٘ـ ددشن(( :ْ٦عر ٝددن أ ٍ دد٧ا

رنالكدد غاْ ٌددة ا٘ بلِددةة ٤٦دد-٧ون٘بددنٜ -ددبلػ٘ ٚبلكدد غاْ ٌددة ا٘ـدد)3())ٟن ِ٦ددنٖ اّ٘ددنعت:
ً
كنشن ٘آلسغ))(.)5()4
((٦عرٝن ٕ ٞ٧ؤدضٝ٤ن ً
()1

ا٘ ضع ق .381/2

()3

اٍ٘ خ .394/4

()5

ل١بن٥ن :

()2

()4

ا٘ـنرُ.

كغح ا٘١ؼ٤ة م.718 :
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األِ :ٖ٦نٖ ار ٟا٘صبلح(( :ع

كشصن٠٧ٕ ٟن ٟٜ ٞؼبّة ٦ادضاة ٘ لنرٝ٥٥ن رن٘١ـبة ب٘٩

ه٥ةن  ٟٜ٦ؼبّ ن ٟرن٘١ـبة ب٘ ٩ه٥ة ؤسغ٨ن ال لنر٥نٌ ٞن٥نة ٌإ٠ؾ رٜ ٟن٘ٓ األ٠صنعْن ٦ونغ٢
ع
ع
٦ادضاة بطا ٠فغ٠ن ب٘٩
ؼبّة
 ٟٜؤ نوغ ا٘صذنرةن ٜك ا٘ملغان ٦ونغ ٟٜ ٛ٤ؤٔنرغ ا٘صذنرة ٟٜ 

ا٘صذبةن ٦ل٤ ٩ٙظاٌ :ن٘صذنرة رإؿغ ٛ٤ؼبّة ؤ د٩٘٦ن ٦ا٘ نرم ٞ٧ؼبّة ّن٠نةن
للنرٌ ٛ٥٥ة ؤ ٗ ٍة ُّ
ا٘صذنرة ٌة ؿ٧ارّٛ٥ن ٜ٦غالبٛ٥

٦ؤلبنق ا٘ نرمن ٟؼبّة ّن٘عةن  ٛٙ٤٦هغان ٦بطا ٠فغ٠ن ب٘ ٩لٍن٦
ِّ
ٔن٧٠ا رعك للغا ؼبّةن ٦ال ٕ ٞ٧ل١ض ٤ظا ؤ٠ؾن ٦ونغ ٟٜ ٢ؤ نوغ ا٘صذنرة  ٟٜؼبّة ا٘ملغا ٟٜ
ا٘صذنرة ن رٗ ص ٛ٥٠٦رؽبّن )) .ل ٚ٧ٙا٘ذض ث م357 :ن ١ ٦فغ :كغح ا٘ بصغا -275/3

276ن ٦ا٘١ؼ٤ة م255 :ن ِنٖ ار ٟدجغٔ٦(( :ظ٘ٓ ْ ٟٜهنء رمض ا٘صذنرةن  ٛ٤٦ا٘ نرم٠ ْٟٜ :ٞ٧فغ

٠ْ ٟٜ٦فغ
همٗ
ا٘جٝنك ؼبّ ًة ٦ادض ًاة ٔٝن ١ك ار ٟدبنٞن ْ
ْ
ب٘ن ٛ٥رنل بنع األسظ ل ٟرمط ا٘صذنرة ٌّض ْ
٦ه .))٣ا٘١ؼ٤ة م.255 :
ب٘ن ٛ٥رنل بنع اّ٘ٙنء ِـٛ٥ٝة ٔٝن ٌمٗ ٜذٝض ر ٟؿمضن
ع
ٝ٥١ٜ ٕٗ٘٦ن د

ا٘عن٠ة ٛ٘ :ل  ٗٝا٘ مغ ً ل ٩ٙطٔغ ا٘ ّنع ٌة ا٘ـٌّ ٟػة أل ٣٠ال شض ٚا٘ذض ثن ٦ال ذ نج ب٘ن٣

ٌة رن ا٘غ٦ا ةن ٤٦ظ ٢ا٘ٝصؽٙذن بٝ٠ن ٦ظم٥ن ا٘ٝذضّ٘ ٞ٧شضٜة ا٘ذض ثن ٘٦ذنه  ٛ٥ب٘ن٥ن ٌة رن

ا٘غ٦ا ة.

ا٘عن٘ث٘ :د ٛم بغ٦ا ٌة ا٘ ّـن ٛل ٩ٙا٘ؽبّن ؿ١ة اٌ٘٧نن ن ِنٖ ؤٔغ ٚا٘مٝغْ٦(( :طٔغ ا٘ ّنع ٌة

ؤؿنؿن لّ ٚ٧لٙن٣ة بط  ٟٜا٘ؽبنمة ؤ٩ّٙ ٟٜ ٞ
ؤ ٞا٘ؽبّن ٘ ٛلم بغ اٌ٘٧نن
ا٘ـ١٤ ٟن ال ١نِط ٜك ِ٘٧ة َّ
ً

ّضٌ٦ ٚنلٌ ٣ة ا٘منصا لٌ٦ ٩ٙنا  ٩ّْٙ ٟٜىنع ا٘صذنرةة ٘٦ظ٘ٓ
ٔبنع ا٘صذنرة ّٕ ٜ ٞ٧ضٜن ٌة ا٘ـٟن ٦ل َّ
ّض ٚلٌ٦ ٩ٙنن ا٘ؽبّن ا٘ َّن٘نةن ب ٞلض ٚال بنع ؿ١ة اٌ٘٧نن
ؤٌ٦ ٞنن ا٘ؽبّة األ- ٩٘٦
٠جض َّ
ون٘بنٜ -ن ل َّ
ً
ؤؿنؿن ّ٘ ٙـن ٛل ٩ٙا٘ؽبّن  ٧٤ا٘ظْ همٗ ا٘ؽبّة ٌة ٌ غا ا٘١لإا ال ل شظ  ٚ٧٥ٍٜا٘٧دضا ا٘ؼ١ٜنة ا٘عنر ةة
ً
ٌٝغا لٕ ٞ٧د٧ا٘ة ا٘ملغ ؿ٧١ا ن ٦ؤسغ ٨لّنع ا٘ملغ  ٟؿ١ةن ّ٦ن٘عة ٌة دض٦ص ا٘جنٗن ٦عرٝن
لجن٦ػل .))٣رذ٧ث م.185 :

ا٘غارك :بلدؿ ؤ ٞا٘ٝصٍ١نٌ ٟة ا٘ؽبّن لنٜة ال بغ٦ا ع٦ارػ ل غْ ٌن٥ن ا٘د ٝغ ْهٞ٧ٝن ٍ ٦ن
د
لجٝم ٛ٥ونغ ا٘ـٟن ٦اإلؿ١نصة ٤٦ة :إ٘ٝنٔ ٞد"ؼبّن ا٘ٝذضّن ٟرإ ب٥ن"ٞن ؤ ٦ا٘مٛٙن ٦اٍ٘ ٟا٘٧ادض:

ٔؽبّن ا٘ٝذضّنٟن ٦ؼبّن اٍّ٘٥نءن ٦ؼبّن اّ٘غاءن ٦ؼبّن ا٘ذٍنؾن ٦ؼبّن ا٘لمغاءن ٦ؼبّن

ا٘١ـقن ٦اّ٘بنٙة ٔد"ؼبّن ا٘ٝ٥ظا٠نن"ٟن ؤ ٦ا٘ٝظ٤ق
األؼبنءن ٦ؼبّن األصرنءن ٦ؼبّن اٍ٘ٝـغ ٟن ؤَّ ٦
ع
٦ادض ٔد"ؼبّن ؤ ذن ا٘ؼ٤غْ"
ز
ٔد"ؼبّن ا٘ذ١نرٙة"ن ؤٍ ٦ة ٔد"ؼبّن ا٘ٝض٘ـن "ٟؤ ٦األسظ ل ٟكن ع
ؤ ٦ونغ ط٘ٓن  ٟٕ٘٦ال ٧اٌُ ٥١ٜن ٜك ا٘ٝم ٩١اال ؽبلدة ٘ٙؽبّةن ٦ا٘ىغض  ٟٜب٠لن٥،ن بال اإلؿ١نص
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املبحح الجاني :األصل يف علم الطّبقات ،ونشأته

األ ٗ ٌن ٣دض ث لٝغا ٞر ٟدصن ٟن ِنِٖ :نٖ عؿد ٖ٧ا « :سندغ ؤ ٜدة ِغ٠دةن

ّدد ٛا٘ددظ ٙ ٟددٛ٥٠٧ن ّدد ٛا٘ددظ ٙ ٟددِ .»ٛ٥٠٧ددنٖ لٝددغاٌ : ٞددبل ؤصعْ ؤطٔددغ رمددض ِغ٠ددِ ٣ددغ٠نٟن

ؤّ ٦بل ًّددن…ا٘ذددض ثٍ ٜ .ددُ لٙندد)1(٣ن ٦اٍ٘ٙددؿ ٘ٙبشددنعْن ٦ؤسغهددن- ٢ؤ ًعددنٜ -دد ٟدددض ث

ٜغٌ٧لددنن ٍ٘٦فدد« :٣سنددغ ا٘١ددنؽ ِغ٠ددةن ّدد ٛا٘ددظ ٙ ٟددٛ٥٠٧ن ّدد ٛا٘ددظ ٟ
لبددض ا رددٜ ٟـددم٧ص 
ً

ٛ٥٠٧ٙن ّ ٛجةء ؤِ٧ا ٚلـبُ ك٥نصا ؤددضٝ ٛ٤ن١د٣ن ٝ ٦ن١د ٣كد٥نصل)2(»٣ن ٦ع٦اٜ ٢ـدٜ ٛٙدٟ

ٜغٌ٧لددنن ٍ٘٦فدد« :٣سنددغ ؤ َّ ٜددة اّ٘ددغ ٞا٘ددظ  ٟرمعددب ٌددنٛ٥ن ّدد ٛا٘ددظ ٟ
دددض ث ؤرددة ٤غ ددغا 
ً

ٙدد٦ .»ٛ٥٠٧ا ؤلٙدد ٛؤطٔددغ ا٘عن٘ددث ؤ ٚال؟ ()3ن ٦ع٦اٜ ٢ـدد-ٛٙؤ ًعددنٜ -دد ٟدددض ث لن،لددة 

ا٘غ٦اان ٦لغلنبٛ٥ن ّ ٦نع رٝ٥ن لذض ض ا٘ٝـنٌة ا٘ؼ١ٜنة رنٟ
 ٦بم ٣ا٘ـٟن بط ١ب١ة لٙنٝ٥ن لّـن ٛؼبّن
ُّ

ٔٗ ؼبّة ٦ا٘ ة لٙن٥نن  ٗ ٧ ٦بٜ٘ ٩مغٌة بٕٜن٠نة اّ٘ٙننن٦ا٘ـٝنقن ٦ا٘ ة مغي ر٥ن ل ٩ٙااللصنٖ

٦االّ٠ؽنقة ٤٦ظ ٢ا٘عٝغا اّ٘ٝص٧صا ٤ ٟٜظا ا٘مٛٙن ٦ؤٜن رّنة ا٘غ٦ارػ ٌ٥ة لنٜة ٘٥ن ١ٜنؿبنل٥ن ٧ٌ٦ا،ض٤نن
ع
٦ادضن ّ ٛب ٞلن٥ ٜن ٌة ونغ ع٦اا
ّ ٦صض ر٥ن ا٘جٝك ٘ٝٙل غٔنٌ ٟن٥نن ٦ا٘ غهٝة ٌ٘ ٛ٥ة ٧ٜظ عك
ا٘ذض ثٝٔ-ن ؿبُ ٌة ا٘ ٝعنٗ ٘٥ن-ن  ٟٕٝ ٦ل٧ؿنك  ٚ٧٥ٍٜا٘ؽبّة ر ٧ؿك ٥ٜ٧٥ٍٜن ٜ٦ض٘٥٘٧ن

ا٘غ٦اان ٜ٦مغٌة
ا٘ٙىْ٧ن  ٟٕ٘٦بّ ٩ا٘لإ٘ ٞبل ؽبلحن ٜ٦ن شض ٚا٘ذض ثن  ٟٜ٦ط٘ٓ لٝننؼ ُّ

االّ٠ؽنق ٦اإلعؿنٖ.

ا٘شنٜؾِ :نٖ ا٘ـشن٦(( :ْ٦رن٦ ٣١رن ٟا٘ نع ز ل٦ ٚ٧ٝسص٧م ٦ه٥ةة ٌنج ٝمنٌ ٞة

رن٘غ٦اان ٍ١ ٦غص ا٘ نع ز رن٘ذ٧اصثن ٦ا٘ؽبّن
ا٘ مغ ً ُّ
()1
()2
()3

لإسغ
رٝن بطا ٔنٌ ٞة ا٘بضع نً -ٟ
ٜعبلَّ ٟٜ -

ٌ٦نل ٣ل ٛ٘ ٟٜ ٟل٥ض٤نة الؿ ٙؼا ٣ٜلّض  ٛا٘ ٝإسغ اٌ٘٧نا)) .اٍ٘ خ.498/4
ذنخ ا٘بشنعْ عِ3650 :ٛن  ٦ذنخ ٜـ ٛٙعِ.2535 :ٛ

ذنخ ا٘بشنعْ عِ2652 :ٛن  ٦ذنخ ٜـ ٛٙعِ.2533 :ٛ

ذنخ ٜـ ٛٙعِ٦ .2534 :ٛؤسغج ا٘بشنعْ ٌة ذنذ ٣عِ 3557 :ٛل ٟؤرة ٤غ غا  ؤ ٞعؿ ٖ٧ا 

ِنٖ« :رمعب  ٟٜسنغ ِغ ٞ٦ر١ة آصِ ٚغ ً٠ن ٌّغ ً٠ن د ١ٔ ٩ب  ٟٜاّ٘غ ٞا٘ظْ ٔ١ب ٌن.»٣
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ا٘١بة  :ؤْ ا٘١نؽ سنغ؟ ِنٖ :اّ٘غ ٞا٘ظْ ؤ٠دن ٌند٣ن ّد ٛا٘عدن٠ةن
ٜغٌ٧لنن ٍ٘٦ف« :٣ؿإٖ عهٗ َّ
ً

ّ ٛا٘عن٘ث»(.)1

 ٧٤٦دض ث ٧ ٜالغ(.)2

ع
ِغٞ٦ة ٌدنألِ ٖ٦دغ ٞا٘صدذنرةن ّد ٛا٘ دنرمنٟن ّد ٛؤلبدنق ا٘ دنرمنٟن
ا٘١بة  ؤ ٣ ٜب٘٩
ٌّـٛ
ْ ْ ْ َّ ُّ
لّض.-ٚ
٦اس ٌ ًٙة طٔغ اّ٘غ ٞا٘غاركة  ٛ٤٦لبك األلبنقٝٔ-ن َّ
٠٦لددإ ٤ددظا ا٘مٙددٌ ٛددة اّ٘ددغ ٞا٘عددن٠ةة ل١ددضٜن ؤ٘دً ا٘ٝذددضّ ٞ٧إ٘ ددق ا٘ ددة ؤؼّٙدد٧ا لٙن٥ددن

اؿدد" :ٛا٘ؽبّددن "ن ٦علبدد٧ا ا٘د ُّدغ٦اا ٌن٥ددن لٙدد ٩ا٘ؽبّددن ن ّددَّٝ ْ٘ ٛددن ٦ظددمب ا٘ٝصددٍ١ن ٌددة
ٜصؽٙخ ا٘ذض ث طٔغ ظ ٟٝؤ٧٠ال٣ن ٦لض ٥١ٜن.

٦لٙدد ٛا٘ؽبّددن ار ٕددغ ٢ا٘ٝذددضّٞ٧ن ٠٦لددإ ٦لؽد َّد٧ع لٙدد ٩ؤ ددض ٛ٥ة ٦ط٘ددٓ ٘ذددنه  ٛ٥ب٘ندد٣

ا٘١بة  ٦ نن٣ ٠ن ّ٠٦ض ؼغِد٠٧ ٜ٦ ٣د٣ن ِ٦دض لدإّغ ر٥دٌ ٛند٣
ا٘ـ َّ١ةن ٦ا٘م١ن ة رذض ث َّ
ٌة سضٜة ُّ
ؤ ددذن اٍ٘١دد ٞ٧األسددغ٨ن ٌذددنٌٔ ٛ٤٧ندد٣ن ٦ؿددنع٦ا لٙدد١ٜ ٩دد٧ا٘ٛ٥ن ٦٦ظددم٧ا ا٘ٝصد َّدٍ١ن
دـق ٠فن٣ٜة ٔنّ٘غاءن ٦اٍّ٘٥نءن ٦اٍ٘ٝـغ ٟن ٦ا٘١ذ ٧نٟن ٦ا٘لمغاءن ٦األؼبنءن ٦ونغ.ٛ٤
٦اؿ ٝغ ا٘ ص١نً ل ٩ٙا٘ؽبّن

()1
()2

ـكن  ٦ؽ٧ع د ٥٠ ٩ن ة اّ٘غ ٞا٘ نؿك(.)3

ذنخ ٜـ ٛٙعِ.2536 :ٛ

١فغ :اإل نرة 21/1ن  ٌ٦خ ا٘ٝىنث ِ .34 /4نٖ ا٘(( :ْ٦٧١الٍُ ا٘مٝٙنء ل ٩ٙؤ ٞسنغ اّ٘غٞ٦
ؤِ ٞغ : ٣٠ا٘صذنرة)).
ِغ ٣٠ة ٦ا٘ٝغاص :ؤ ذنر .))٣كغح ٜـ84/16ٛٙن ِ٦نٖ(( :ا٘صذنخ َّ

شن.ْ٦
ا٘ـنرُ85/16ن  ٟٜٝ٦هؼ ٚرإ ٞا٘ٝغاص رّغٌ  ٣٠ة ا٘ذض ث ا٘صذنرة ار ٟدجغن ٦ا٘ـ
ُّ
اٍ٘ خ6-5/7ن  ٌ٦خ ا٘ٝىنث34/4ن ِ٦نٖ ار ٟلنٝنة٦(( :ؤ ذن

عؿ ٖ٧ا  سننع ا٘ٝا١ٜنٟة ٔٝن

ّبب لَّ ٣١ؤ٣٠ن ِنٖ« :سنغ اّ٘غ ٞ٦اّ٘غ ٞا٘ظْ رمعب ٌنٜ .» . . .ٛ٥ج٧ٝق اٍ٘ ن59/35٨٦ن ٦اٍ٘ ن٨٦

()3

إ٘بغ.447/3٨

١فغ :ل ٛٙا٘غهنٖ ٠لإل ٣م44٦42 :ن ٦رذ٧ث م181 :ن 186٦ن .188-187٦
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ِنٖ ا٘مٝغْ ٦(( :دغ ٨ع٦ػ٠عدنٖ ؤ ٞلّـدن ٛا٘ؽبّدن بؿدبلٜة ؤ دنٗن ٦ؤ٠د ٣ؤِدض ٚلّـدنٛ
ّّ
٦ه ددض ٌ ددة ا٘ ٍٕن ددغ ا٘ ددنع شة اإلؿ ددبلٜةن ٦ؤ ٠دد ٠ ٣نج ددة ؼبنمن ددة ٍٕ٘ ددغا ددذنرة ا٘غؿ ددٖ٧ن

ٌن٘ نرم...ٞ٧ب٘زن ٦ال لبلِة ٘ ٣رٝاّغا سنعهندة()1ن َّٝ ٜ٦دن ا دض ٤دظا ا٘دغؤْ ددض ث ؤ٦عص٢
ا٘بشنعْ٦ .)2())....طٔغ دض ث« :سنغ ؤ ٜة ِغ٠ةن ّ ٛا٘ظ -» . . .ٛ٥٠٧ٙ ٟاّ٘ ٝض.-ٚ

ِ٦نٖ-ؤ ًعن(( :-ؤِدضٜ ٚدن  ٦دٗ ب٘ن١دن ٜد ٔ ٟدق ا٘ؽبّدن ٔ دن "ا٘ؽبّدن " ٘شٙنٍدة ردٟ

سن ددنغن  ٔ٦ددن "ا٘ؽبّ ددن إ٘ب ددغٝ٘ "٨ذ ٝددض ر دد ٟؿ ددمضن  ٔ٦ددن "ا٘ؽبّ ددن " ٘ٝـ دد ٛٙر ددٟ

ا٘ذجنج ٤261/دن ٦لـٝنة ٤ظ ٢إ٘ ق رن٘ؽبّن

اٍ٘ غا ا٘ٝبٕغا))(.)3

ُّ
دضٖ لٙد ٩لإ دٗ ٠فدن ٚا٘ؽبّدة ٌدة ٤دظ٢

٦ؤكنع ا٘ذنٌٔ ٛة ٔ نرٜ" :٣مغٌة ل ٚ٧ٙا٘ذض ث"( )4ب٘ ٩ك ع
دةء ٜدٜ ٟـدن٤ ٗ،دظا ا٘مٙدٛن

ٌ٦ن،ضل٣ة َّٝ ٜ٦دن ِن٘دٝ٥ٜ٦(( :٣دن وٍدٗ اإل٠ـدن ٞلد٤ ٟدظا ا٘مٙد٘ ٛدٍ ٛدغَ ردن ٟرمدط ا٘صدذنرةن

٦ا٘ نرمنٟن ٍّ ٛ٘ ٛغَ-ؤ ًعن -رن ٟا٘ نرمنٟن ٦ؤلبنق ا٘ نرمن.)5())ٟ
ّٗ ٌة ٔ ق ا٘ٝصؽٙخ ل١ض ا٘ ٝإسغ .ٟ
ّ ٛؤٌغص ر ٧١عق ٜـ ع

ا٘ٝبذث ا٘عن٘ث :ؤٝ٤ن ٣ن ٧ٌ٦ا،ض ٜمغٌ ٣
٘م ٛٙا٘ؽبّن

ؤٝ٤نة رن٘ىةن ٕٜ٦ن٠ة لفنٝةن ٠بغػ٤ن ٌة األ٧ٜع اآللنة:

 -1م بغ ٤ظا ا٘م ٟٜ ٛٙار ٕنعا ا٘ٝذضّنٟن ٘ذنه  ٛ٥ب٘نٌ ٣ة ّ٠ض األدنص ث.

ا٘غ٦اا.
ُّ -2
مض ؤدض ٌغ٦ق لُّ ٛٙ

ّٗ ظ ٟٝؤ٧٠اق ل ٚ٧ٙا٘ذض ث.
 -3بٌغاص ا٘ٝذضّن ٣٘ ٟر ٧١عق ٜـ ع
()1
()2

ل ٛٙا٘ نع ز ٘غ٦ػ٠عنٖ م.134-133 :

رذ٧ث م.181 :

()3

ا٘ـنرُ م.183 :

()5

ا٘ـنرُ م.212 :

()4

م.223-212 :
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إ٘عنغا ٌن.٣

ا٘ٝصٍ١ن
األٝ،ة ر٣ن ٦٦ظك
َّ
 -4ل١ن ة َّ
ِ -5د ْدض ٚا٘ صدد١نً ٌندد٣ن دنددث هددنء ٌددة ٌ ددغا ٜبٕددغان ٦اؿ د ٝغ ا٘ صدد١نً ٌندد ٣ب٘دد ٌ ٩ددغا

 ٜإسغا.

 -6ل ددإّغ ؤ ددذن اٍ٘ ١دد ٞ٧األس ددغ ٨رن٘ٝذ ددضّن ٌ ٟددة اؿد د مٝن٘٣ن ٌج ددنء ٜص د َّدٍ١نلٛ٥
ٜ٦غلب ًة ل٠ ٩ٙفن ٚا٘ؽبّن ن ٤٦ظا ُّ
ضٖ ل ٩ٙدنه  ٛ٥ب٘ن٣ن ٦كن٧ل ٣رن.)1(ٛ٥١
٧ٜظ٧ل ًة
َّ
 -7ذُّ  ٠ن،ج هٙنٙةن ٕ ٦ـق ٌ٧ا،ض ٠نٌمةة ٥١ٜن:

ن.ٛ٥١ٜ ٟ
ا٘غ٦اان ٦ا٘ ٝننؼ رن ٟا٘ٝل بْ ٥
ؤ -لمننُّ ٟ
ع
ع
لض٘نؾن ؤ ٦اّ٠ؽن عق.
بعؿنٖن ؤ٦
ٜ -مغٌة ٜن ٌة اإلؿ١نص ٟٜ

ا٘غ٦اان ٜ٦غالب.ٛ٥
ج -ا٘ َّٝننؼ رن ٟؼبّن
ُّ

دإ ٞجمددٗ ا٘ددغاٌ ْ٦ددة ونددغ ؼبّ دد٣ن ؤ ٦دد ٛ٤٧ردد٣
٤د د -ا٘ذٝن ددة ٜدد ٟا٘ىٙددػة ٦ط٘ددٓ رد د
ّض ٟٜ ٚدّ ٣ا٘ إسنغن ؤ ٦اسغ  ٟٜدّ ٣ا٘ ّض .ٛ
كشن آسغن ٦ال َّ
ٜ -٦مغٌة ا٘ٙٝ٥ٝنٟن ٦ا٘ٝبٝ٥نٌ ٟة األؿن٠نضن ٦ا٘.ٞ٧ ٝ

ػٜ -مغٌددة اّ٘ ٝددض٦ ٚا٘ ٝددإسغ ٜدد ٟا٘د ُّدغ٦اان ٦ع٦ا ددة ا٘ـددنرُ ٦ا٘بلدددُن ٦ع٦ا ددة األٔددنرغ

ل ٟاأل نوغن ٦األِغاٞن ٦ا٘ٝضرج.

٦ل دمفدد ٛا٘ذنهددة ب٘ندد٣
ح -ا٘ ذّددُ ٜدد ٟؿدد١ة ا٘دد٧الصا ٦اٌ٘٧ددنان ٜ٦مغٌددة ا٘شؽددإ ٌن٥ددنن ْ

ٌددن٘ ٟٝدد ٛلعددبػ ٧ٜا٘نددضٛ٤ن ٌ٦٦نددنلٛ٥ن ٌنـ د ٍنص ٜددٜ ٟمغٌددة ؼبّددنل ٛ٥لذض ددض٤ن لٙدد٦ ٩هدد٣

ا٘ ّغ قن ٜ٦مغٌة ا٘مصغ ا٘ظْ لنك٧ا ٌن.٣
()1

ِنٖ ا٘مٝغِْ٦(( :ض ا ٜض اؿ مٝنٖ ٠فن ٚا٘ؽبّن

ب٘ ٔ ٩ق ا٘ غاه ٛاألسغ٨ة ٔ غاه ٛاّ٘غاءن

٦اٍّ٘٥نءن ٦ا٘صٌ٧نةن ٦ا٘لمغاءن ٦األصرنءن ٦ا٘١ذنان ٦األؼبنءة ٜٝن ُّ
ضٖ ل ٩ٙلإّنغ ٠فن ٚا٘ؽبّن ن
َّ
٦كن٧ق اؿ مٝنٌ٘ ٣ة ٜجنال لض ضان ٌة دن ٟؤ ٛ٘ ٣٠ب ٕغ بال ٘شضٜة ل ٛٙا٘ذض ث)) .رذ٧ث

م.188-187 :
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غ ْ -دمدددغض لـٙـدد ْدٗ ا٘غ٦ا دددةن ٦الصدددن٘٥ن ردددن٠ ٟنِٙن٥دددنن ٦اؿد د ٝغاع٤ن ٌدددة األهندددنٖ

ا٘ ٝبلدّدددةن ٦لغارؽ٥دددن لبدددغ ا٘مصددد٧ع ا٘ٝش ٍٙدددةن ٦ا٘بٙدددضا ٞا٘٧١ ٝلدددةن  ٦دددغ ٨ا٘ٝـ لدددغَ

ٜغو٘٧ندد٧ث ؤ َّ٠ ٞفددن ٚا٘ؽبّددن ؤٍ٠ددك ا٘١ٝددن٤ج ٘ٙبندددث ا٘ ددنع شةة بط ٧هددض ٌن د ٣االؿ د ٝغاع

ا٘ظْ  ٧٤ه٤٧غ ا٘ نع ز(.)1

ْ -إ٘لً ل ٟدّنّة ا٘٧ظنلنٟن ٦لؼ نً ٜضلة ا٘ـٝنق.
ْ -ا٘٧ِ٧ي ل ٩ٙدّنّة ا٘ٝغاص رن٘صنه ا٘ٝذ ٙٝةة ٔن٘م١م١ة.

ا٘غ٦اان ٦األؿن٠نض.
ٖٜ -مغٌة ا٘ىٙػ ٦اٌ٘ ٛ٤٧ة ُّ

ا٘غ٦اا.
 -ٚا٘م ٛٙرةٕٜن٠نة ا٘ٝمن غان ٦ا٘ ُّّٙننن ٦ا٘ـٝنق رنُّ ٟ

ٜ -ٞددض ٨ا٘١لددنغ ا٘مٝٙددة ٌددة ا٘بٙددضاٞن ٦ا ٠لددنع ا٘ذددض ث ٌن٥ددنن ٦الـددنل٣ن ٔ٦عددغا

ع٦ال٣ن  ٦ؽٙم١ن -ؤ ًعن -ل ٩ٙا٠ذـنعٌ ٢ة رمع٥نن ِٙ٦ة ع٦الٌ ٣ن٥ن.
ؽٜ -مغٌة ٘ؽن ً،األؿن٠نضن ٔ٦لً ل٥ٙٙن.

قٜ ٛ٥ٌ -صؽٙذن

ا٘ؽبّة ل١ض األٝ،ةن ٦ال بنعالٌ ٛ٥ة لّـن٥ٝن.

ي -ا٘ مغي ل ٩ٙؿدٝن ٦سصدن،ن ٔدٗ هن عدٗن ٦لصدغع ن ٜ٦غاددٗ ا٘ ؽد٧ع ٦ا٘ ىنندغ

ٌة ك  ٩ا٘ٝجنال  :ا٘عّنٌنةن ٦االه ٝنلنةن ٦ا٘مٝٙنةن ٦ا٘ـننؿنةن ٠٦ذ٤٧ن.

مٜ -مغٌد ددة ؤٜصد ددنع ا٘د د ُّدغ٦اا ط٦ا اآلّد ددنعن ٦رٙد ددضا ٛ٥٠ا٘ د ددة لٕعد ددغ ا٘غدٙد ددة ب٘ن٥د ددنة

الك ٥نع٤ن رن٘غ٦ا ةن ٔ٦عغا ا٘ٝلن ز ٌن٥ن.

َٜ -مغٌة ا٘دببلص ا٘ دة ٠ؼ٘٥دن ا٘صدذنرةن ٦اِ٘٧د٧ي لٙد ٩لفدن ٛؤّدغ٦ ٛ٤لدإّنغٌ ٛ٤ن٥دنن

٦ا٘ مغي لٜ ٩ٙضاعؿٛ٥ن ٦لبلٜنظٛ٤ن ٦ؤّغٌ ٛ٤ن ٟٝهنء رمض.ٛ٤
ا٘غ٦اان ٦األؿن٠نض.
ع -ـ ٗ٥ل ٩ٙا٘ؽن٘ق دٍؿ ُّ

ا٘١ـقن ٦اّ٘غارن .
فٜ -مغٌة َّ
()1

١فغ :صعاؿن

ل ٟا٘ٝاعسن ٟا٘مغ
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٦ -8عص ٠ص٧م ل ٟاألٝ،ة ُّ
لضٖ ل ٩ٙؤٝ٤ن ٣ن ٦لفنٌ ٛن،ضل٣ن  ٟٜ٦ط٘ٓ:
َّ

ِدنٖ اردد ٟا٘صددبلح٦(( :ط٘ددٓ ٜد ٟا٘ٝ٥ٝددن ا٘ ددة اٌ عددخ رـدبق ا٘ج٥ددٗ ر٥ددن ونددغ ٦ادد عدض

 ٟٜا٘ٝصٍ١نٟن ٦ونغ.)1())ٛ٤

ٌة٠دِ ٣دض ٍدُ اؿدٝنٌ ٞدة اٍ٘ٙدؿن
ِ٦نٖ ا٘مغاِةٟٜ(( :
ا٘ٝ٥ٝن ٜمغٌة ؼبّدن ا٘ ُّدغ٦ااة َّ
َّ
ف ٟؤ َّ ٞؤددضٝ٤ن اآلسدغن ٌن ٝندؼ ط٘دٓ رٝمغٌدة ؼبّ نٝ٥دن بٔ ٞن٠دن ٜد ٟؼبّ دنٟن ٌدةٔ ٞن٠دن ٜدٟ
ٌن ُّ
َّ
ع
ع
ٌغرٝدن
٦عرٝدن لدغي ط٘دٓ رٝدِ٧ٌ ٟد٣ن ؤ ٦ص٠٦دٜ ٣د ٟا٘ ُّدغ٦اان َّ
ؼبّة ٦اددضا ٌغرٝدن ؤكدٕٗ األٜدغن َّ
لٝددْ ٟع ْ ٨٦ل١دد ٣اآلسددغن ٌددة ٞاك د غٔن ٌددة ا٘ددغاْ٦
ٔددن ٞؤدددض اٍّ٘ ٝددنٌ ٟددة االؿدد ٛال ددغَّ ْ٦
األل ٙدد ٌ٦ ٩ددن ٟٝع ٨٦ل ٝ٥١ددنن ٌنإلك ددٕنٖ دن ١د عدظ ؤك د ُّدضن ٦ب ٝ٠ددن ٝن ددؼ ط٘د دٓ ؤ ٤ددٗ ا٘ذٍ ددؿ
٦ا٘ٝمغٌة))(.)2

ِ٦ددنٖ-ؤ ًعددن٦(( :-رـددبق ا٘ج٥ددٗ رٝمغٌددة ا٘ؽبّددن وٙددػ ونددغ ٦ادد عدض ٜدد ٟا٘ٝصددٍ١نٟن

ٌغرٝن ـ ٟعاً ٦ن عاً ٦ن آسغ ونغ٢ن ٦عرٝن ؤصسٗ عاً ٦ن ٌة ونغ ؼبّ .)3())٣

ِ٦نٖ ار ٟدجدغٜ٦(( :د ٟا٘٥ٝد ٛل١دض ا٘ٝذدضّنٜ ٟمغٌدة ؼبّدن ا٘ ُّدغ٦اان ٌ٦ن،ضلد :٣األٜدٟ

ٜدد ٟلددضاسٗ ا٘ٝل د ب٥نٟن ٦بٕٜددن ٞاالؼددبلق لٙدد ٩لبنددن ٟا٘ٝض٘ـددنٟن ٦اِ٘٧دد٧ي لٙدد ٩دّنّددة

ا٘ٝغاص  ٟٜا٘م١م١ة))(.)4

((ٌة ٣٠ؤٜغ ّّ ٥ٜدٛن ِدض اٌ عدخ رـدبق ا٘ج٥دٗ رد ٣هٝنلدة ٜد ٟا٘ٝداٍ٘نٟن
ِ٦نٖ ا٘ـشنَّ :ْ٦

١ ٦لددإ لدد ٟا٘١فددغ ٌنددٜ ٣مغٌددة ا٘٧ٝا٘نددض ٦اٌ٘٧نددن -ون٘بددن-ن ٜ٦دد ٟع٦٦ا ل١دد٣ن ٦ع ٨٦لددٛ٥١ن
ً
 ٦ؼ ٖ٦ر ٣اإلكٕنٖ ل ٟا٘ٝل غٔن ٩ٌ ٟا٘ َّـٝنةن بطا ٔدن ٞردن ٟؼبّ دن ٟدندث ذصدٗ ا٘ َّٝنندؼ
()1

ل ٚ٧ٙا٘ذض ث م.357 :

()2

كغح ا٘ بصغا .274 /3

()4

ا٘١ؼ٤ة م255 :ن ١ ٦فغ ٌ :خ ا٘ٝىنث .498 /4

()3

ا٘ـنرُ .275 /3
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بٔ ٞن٠ددن ٜدد ٟؼبّددة ٦ادددضان ٌة٠دد ٣لددنعا ددؼ ٖ٦ر ىددن غ ٜدد ٟع ٨٦لٝ٥١ددنن ٦لددنعا
رنٝ٥١ددنن ٔ٦ددظا د

ا٘ ّ١ددضن
رل ددن٧سٝ٥نن ٠م دد ٛد
ٜم ددنة ٌ ٥دد ٧ا٘ٝل ددٕٗن ٦ال ٝن ددؼ ط٘ ددٓ َّبال ؤ ٤ددٗ َّ
ب ٞاكد د غٔن ٌن ٝ٥ددن ً
٦ا٘ٝمغٌة))(.)2()1
()1

ا٘ىن ة مِ٦ .313 :نٖ-ؤ ًعنٜ ٛٔ٦(( :-غان ؤً ِ٦ ٦ن ٜص ٟٜ ً١دٍنؾ األٝ،ة ىٙػن ؤ ٛٔ ٦ىٙػ

ٜصٌ ً١ن٥ن رـبق االك بنٌ ٢ة اٍّ٘ ٝن ٟدنث ف ٟؤدضٝ٤ن اآلسغن ٦رـبق ؤ ٞا٘لن،ك ع٦ا  ٣لٟ

لشٝن١ن ل٦ ٩ٙه ٣ا٘ ّغ ق)).
ؤ ٗ٤ؼبّة عرٝن غ ْ٦ل ٟؤِض٥١ٜ ٚن...ؤ٘ ٦مض ٚلذُّ ؼبّ ٣ن ٌنظٔغ٢
ً

()2

اٍ٘ خ .501/4

ا٘غ٦اا ل ٩ٙا٘ؽبّن :
ٜٙذ٧ـة :دٜ ٖ٧أسظ لغلنق ُّ

ِنٖ ا٘ٝؼِْ٦(( :ض ٔن ٞندق إ٘ ن [ؤْ" :إ٘ٝنٖ"]  ار ضؤ رظٔغ ا٘صذنرة ؤً ٦الة ا٘غهنٖ
ع
ٛ٥١ٜن ٦ا٘١ـنء ل ٩ٙدضان ّ ٛطٔغ  ٟٜرمض ٛ٤ل ٩ٙدضان ٌغؤ ١ن طٔغ ا٘جٝنك ل ٩ٙع
٦ادض ؤْ د٩٘٦ة
٠ـُ
لنرمننن ٌنؽٙبٌ ٣ة
ا٘١بة ن ٌنف ٟٜ ٣١ال سبغا ٘٣
أل ٞا٘صذنرة عرٝن ْع ْ ٨٦لٟ
ع
ذنرة آسغن لَّ ٟ
ِّ
ا٘١بة ن ٌنف ٟٜ ٣١السبغا ٘٣
ؤؿٝنء ا٘ نرمنٟن ٌبل جض٢ن ٦عرٝن ْع ْ ٨٦ا٘
نرمة دض ًعن  ٜدغ ً
ؿبل لَّ ٟ
ُّ
ذنرنن ٌنؽٙبٌ ٣ة ؤؿٝنء ا٘صذنرةن ٌبل جض٢ن ٦عرٝن لٕغع طٔغ ا٘صذنرة ٌة ؤؿٝنء ا٘صذنرةن
ِّ

ا٘١بة ٌ ة ونغ ا٘صذنرةن ٦عرٝن طٔغ ا٘ نرمة
ٌ٦ن ٟٝرمضٛ٤ن ٦عرٝن طٔغ ا٘صذنرة ا٘غا ْ٦ل ٟونغ َّ
ع
ا٘١بة ٌ ة ا٘صذنرةن ٌةطا طٔغ ا٘جٝنك ل ٩ٙع
٦ادض ػاٖ ط٘ٓ ا٘ٝذظ٦عن ٦طٔغ
٠ـُ
ا٘ٝغؿٗ لَّ ٟ
ْ
ذنرننن ؤ ٦ونغ
بٔ ٞنٞ
ذنرة)) .ل٥ظ ق إ٘ٝنٖ
ٌة لغهٝة ٔٗ ب٠ـنٜ ٛ٥١ٜ ٞن ٕلً ل ٟدن٘ ٣د
ع
ِّ
154/1ن ِنٖ ا٘مٝغْٜ-مًّ ٙن٦(( :-عو ٛا٘ٝأسظ ل٠ ٩ٙفن ٚا٘ؽبّن

بال ؤٔ ٣٠نٜ ٞبلًٝ ،ن ألوغاض

ا٘ذض ث ا٘ ة ار ٕغ  ٟٜؤه٥ٙنن ٌ ّٛ ٟٜ٦ة ٞاؿ مٝن٘ ّ ٛ٘ ٣صغ ل ٩ٙسٙنٍة ر ٟسننغن ٜ٦ذٝض رٟ
ؿمض رٗ اؿ مٜ ٣ٙٝمن غٛ٥٘ ٞ٦ن  ٜ٦إسغ ٞ٦لٛ٥١ن ٦اؿ ٝغ ا٘ ّـن ٛل ٩ٙا٘ؽبّن

ا٘ٝصٍ١ن
رمط
َّ

ؤؿنؿن ل بم٣
ً

ٌة ا٘غهنٖ د  ٩اّ٘غ ٞا٘عن ٟٜا٘٥جغْ)) .رذ٧ث م186 :ن ِ٦نٖ رلنع ل٧اص:

٦ادضان دنث بن  ٟلضص ا٘ؽبّن
لّـنٝن
((٘مٗ  ٟٜؤ ٛ٤لن٧ر ٣ا٘غ،نـنةة  ٧٤لض ٚالبنق ا٘ٝصٍ١نٟ
ً
ً
ؤٌ ٞبل ً٠ن اٍ٘بل٠ة ٌة ا٘ؽبّة اٍ٘بل٠نةة أل٣٠
رنٜ ٟصً١ن ٦آسغة ٌْ ٛٙمض رنإلٕٜن ٞد
ؤٍ ٕ٠ ٞة رنَّّ٘ :ٖ٧
ِض ٌٕ ٞ٧ة ا٘ؽبّة ا٘ـنصؿة ل١ض ٜا٘ عًة رنٝ١ن ٌ ٧٤ة ا٘ؽبّة ا٘عن١ٜة ل١ض ٜا٘ عً آسغ)) .ا٘ظ٤بة

٥١ٜ٦ج ٣م280 :ح .2

٦ل ٙشن ا٘ٝأسظ ٌة اآللة:
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ؽ َّٙق ا٘ ّـن ٛل ٩ٙا٘ؽبّن

ٜمغٌة األ٧ٜع اآللنة:

-1ا٘لن٧ر ٦ا٘ بلٜنظة ٘ٝمغٌة ا٘ ّنع

 -2ؿ١ة ا٘٧الصا ٦اٌ٘٧ناة ٘ٝمغٌة ا٘ ّنع

ٌة اإلؿ١نص.

ٌة ا٘ـ.ٟ

ِددنٖ اردد ٟا٘صددبلح(( :ا٘بندددث ا٘١ددنـغ ٌددة ٤ددظا اٍ٘دد ٟذ ددنج ب٘ددٜ ٩مغٌددة ا٘٧ٝا٘نددض ٦اٌ٘٧نددن ن

 ٟٜ٦ؤسظ٦ا ل٣١ن  ٟٜ٦ؤسظ لٛ٥١ن ٠٦ذ ٧ط٘ٓ٦ .ا ؤل.)1())ٛٙ

١٤٦ددنْ ه٧ا٠ددق ؤسددغٌ ٨ددة لددغاه ٛا٘د ُّدغ٦اا ٘٥ددن ؤٝ٤ن ٥ددنن  ٦ـد من ٞر٥ددن ٌددة لّـددن ٛا٘ؽبّددن ة

ا٘غ٦اان ٦عدبللٛ٥ن ٦ل٧اع ش٥نن ٦لد٧اع ز ٌ٦ندن كدن٧سٛ٥ن ٦لد٧اع ز ٧ٜا٘ندض
ٔٝمغٌة رٙضاُّ ٞ

لبلٜن ددظٛ٤ن ٦ار ددضاء ؼ ٙددبٛ٥ن ٦ؤ ٖ٦ؿ ددٝنلٛ٥ن ٦ؤِ ددضٜ ٚل ددن شٛ٥ن ٦ؤِ ددغاٛ٥٠ن ٜ٦مغٌ ددةٔبلٚ

األٝ،ة ٌة ط٘ٓن ٦االؼبلق لٜ ٩ٙاٍ٘نلٌ ٛ٥ة ا٘ؽبّن .

رصذنرة ؤ ٣٠ذنرةن ٦ا٘مٕؾن ٔ٦ظا ّنٖ ٌة رّنة ا٘ؽبّن .
ؤ -ل٘ ٟٜ ٛ٤٧نؾ
ع
ّّ
 -اس بلي ٜصؽٙخ ا٘ؽبّة ل١ض ا٘ٝصٍ١نٌ ٟة ا٘ؽبّن ن ٦لمضص ال بنعالٌ ٛ٥ة لّـنٛ

ا٘ؽبّن ن ٦لبن  ٟلضص ا٘ؽبّن

ل١ض.ٛ٤

٦ل ْم ُّـغ لذض ض ؼبّة ا٘غا٘ ْ٦ىنغ ا٘ٝ ٝغؿن ٟر٥ظا
ج -م٧رة ا٘مع٧ع ل ٩ٙا٘ غهٝة -ؤدنن ً٠ن-ن ْ

اٍٟ٘ن ال ؿنٝن ٌن ٛ٘ ٟٝلم٦ ٛٙالصلٌ٦٦ ٣نل٣ن  ٛ٘٦مغي كن٧س٦ ٣لبلٜنظ٢ن ٔ٦ظ٘ٓ ٌنٝن ٘ٔ ٧ن ٞا٘غاْ٦

٦ا٘غ٦اا.
ِّ ّٜبلن ؤٜ ٦ش ًٍ ٙن ٌة ٌ٦نل٣ن ؤَّ ٦
رٕغن ؤ ٦لإسغ رن٘ؽٙقن ؤ ٦ل١ض ٧ِ٦ق ؤسؽنء ٌة األؿن٠نض ُّ
ص -ؽٙق ا٘ ٝننؼ رن ٟا٘ؽبّن

اّ٘ ٝنعرة ا٘٧ ٝا٘نة ل١ض رمط ا٘ٝصٍ١نٟة ٔنر ٟؿمضن ٦سٙنٍة

ا٘غ٦اا ٌ٦٦ننلٛ٥ن ٦كن٧س٦ ٛ٥لبلٜنظ ٘ ٛ٤جنط
ٜمغٌ ًة ٦اؿم ًة ر٧ٝا٘نض ُّ

٦لضاس٥ٙنن ٤ ٞ٧ٕ٘٦االء ا٘ٝصٍ١نٝ ٟنؼ ٞ٦رن ٟا٘ؽبّن

ا٘ؽبّن

اّ٘ ٝنعرةن

٤ ٟٕ٘٦ظ٢
رنأللضاص ٌّػٝٔ-ن ؿنإلة.-
َّ

ا٘ٝأسظ ال لّ ٟٜ ٗٙؤٝ٤ندة ٠فن ٚا٘ؽبّن ة ٍ٘٧ا،ض ٢إ٘عنغا ا٘ ة لّض ٚطٔغ٤نن  ٟٕٝ ٦لبلٌة ٤ظ٢
ا٘ٝأسظ ر٧ظك اٍ٘٥نعؽ ا٘ ٍصنٙنةة أل ٞلنٜة ا٘ٝأسظ ل م َّ ُٙرصم٧رة ا٘٧ِ٧ي ل ٩ٙا٘ غهٝةن ؤ٦

()1

لٝننؼ ا٘ؽبّن .

ل ٚ٧ٙا٘ذض ث م.358 :
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٘ٙمٝٙددنء ١ٜددن٤ج  ٜمددضصان ٦ال بددنعا ٧١ ٜلددة ٌددة ا٘ ّـددن ٛلٙدد ٩ا٘ؽبّ دن ة ٥٘٦ددظا ِ٦ددك

ا٘ ٍن٦

رنٌ ٛ٥١ة األ٧ٜع اآللنة:

ا٘غ٦اا.
 -1لضص ؼبّن
ُّ

ا٘غ٦اا ٌة ٔٗ ؼبّة.
 -2لضص ُّ

 -3اٍ٘ غا ا٘ؼ١ٜنة ٕ٘ٗ ؼبّة.

دعبل :-ل١دض ارد ٟؿدمض(ٌ )1دة ا٘ؽبّدة
 -4لذض ض ؼبّن رمدط ا٘ ُّدغ٦اان ٌٕٝذد ٖ٧ا٘لدنٜةً ٜ-

ا٘عن٘عدةن ٦ل١ددض سٙنٍدة(ٌ )2ددة ا٘ؽبّدة ا٘عن٠نددةن ٦ل١دض ا٘ددظ٤بة(ٌ )3دة ا٘ؽبّددة ا٘غارمدةن ٦ل١ددض ارددٟ

دجددغ(ٌ )4ددة ا٘ؽبّددة ا٘شنٜـددةن ٌددبل ل ذّددُ االؿد ٍنصا ٜدد ٔ ٟددق ا٘ؽبّددن َّبال رٝمغٌددة ٤ددظ٢

ا٘١ٝددن٤جن ٦االل بددنعا ِ .ددنٖ ا٘مٝددغْ(( :بٌ ٞن،ددضا ا٘ ّـددن ٛلٙدد ٩ا٘ؽبّددن لدد ٘ ٛدد ٧البددك
دنٝن ٦ادد ًدضان ٘٦دد ٛبددن  ٟلددضص ا٘ؽبّددن رددنٜ ٟصدد ١عًن ٦آسددغن ٌ بددن  ٟلددضص
ا٘ٝصدد ٞ٧ٍ١لّـد ً
ا٘ؽبّن ل١ض ٛ٤جمٗ ا٘١ـبة ب٘ ٩ا٘ؽبّة ٘نـب ٜؽّٙةن رٗ ل ّنض رؽغ ّدة ٔدٗ ٜصد ١عًن ٌٙدٛ

ٜعبل :-ؤ ٞلبض ا٘غد ٟٝر ٟؤرة ا٘ؼ٠دنص ٌدة ا٘ؽبّدة ا٘ـنصؿدة
مض رنإلٕٜن ٞؤٍ ٕ٠ ٞة رنًّ٘ -ٖ٧

ٜدد ٟؤ٤ددٗ ا٘ٝض ١ددةة ٌ٥ددٔ ٧ددظ٘ٓ ل١ددض اردد ٟؿددمض ٌّددػن ؤٜددن ٌة"ؼبّن "سٙنٍددة ٌ٥ددٌ ٧ددة ا٘ؽبّددة

ا٘عن١ٜة))()5ن ِ٦نٌٖ-ة لبغ غ ا٘ بن (( :-ٟأل ٞط٘ٓ صٗ رظ َ٦ا٘ٝصً١ن ٦اه ٥نص.)6())٢
٤٦ظ١ٜ ٢ن٤جٛ٥ن ٦ال بنعال:ٛ٥

()1

ا٘ؽبّن

()3

ا٘ ظٔغا .107 /1

()5

رذ٧ث م.186 :

()2

()4

()6

ا٘ؽبّن

إ٘بغ.453/7 ٨

م.310 :

ا٘ ّغ ق عِ.6923 :ٛ
ا٘ـنرُ م١ ٦ .183-182 :فغٔ :بل ٚرلنع ٌة م( 15 :دنكنة).
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( -1التّقارب يف السِّوِّ واإلسهاد).

 ٟٜٝ٦اؿ م ٗٝا٘ؽبّة ر٥ظا االل بنع:

ؤ -ار ٟؿمض ٌة "ا٘ؽبّن إ٘بغ -"٨ونغ ؼبّة ا٘صذنرة.-

 -سٙنٍة ر ٟسننغ ٌة "ا٘ؽبّن " -ونغ ؼبّة ا٘صذنرة.-

جٜ -ـ ٛٙر ٟا٘ذجنج ٌة "ا٘ؽبّن "(ٌ-)1ة ؼبّة ا٘ نرمن.-ٟ

ص -ا٘ددظ٤بة ٌددة"ؿددنغ ؤلددبل ٚا٘١ددببلء"()2ن"٦ا٘ٝمددنٌ ٟددة ؼبّددن ا٘ٝذددضّن)3("ٟن

ٜ"٦مغٌة اّ٘غاء إ٘بنع"(.)4

٦ا٘ ّـددنٙ٘ ٛؽبّدن ر٥ددظا االل بددنع جمددٗ اٍ٘ ددغا ا٘ؼ١ٜندة رددنٔ ٟددٗ ؼبّددة ٦ا٘ ددة لٙن٥ددن

 ٟٜللغ  ٟبّ٘ ٩بلّن ٟؿ١ة لّغ بن.
ً
(- 2التّقارب يف اإلسهاد فقط).

 ٟٜٝ٦اؿ م ٗٝا٘ؽبّة ر٥ظا االل بنع:

ؤٜ -ـ ٛٙر ٟا٘ذجنج ٌة "ا٘ؽبّن "ٌ-ة ؼبّة ا٘صذنرة.-

 -سٙنٍة ر ٟسننغ ٌة "ا٘ؽبّن " ٌ-ة ؼبّة ا٘صذنرة.-

ج -رذلٗ ٌة "لنع ز ٦اؿػ"(.)5

ص -ار ٟدبنٌ ٞة "ا٘عّن "()1ن ٜ"٦لن٤نغ لٝٙنء األٜصنع"(.)2

()1

همٗ ا٘ نرمن ٟٜ ٟؤ ٗ٤ا٘ٝض ١ة ؤعرك ؼبّن ن ٦رّنة ا٘بٙضا ٞرنّ ٟبلث ؼبّن ن ٦اّ ١نٟن ٦٦ادضا.

()3

لضص ؼبّنل )27( :٣ؼبّة٦ .اٍ٘ غا ا٘ؼ١ٜنة ٕ٘ٗ ؼبّة ٜن رن )20( ٟؿ١ة ب٘ )30( ٩ؿ١ة لّغ بن.
ً
لضص ؼبّنل )18( :٣ؼبّة٦ .ؤصسٗ ا٘ؽبّة ا٘ـنرمة للغا ٌة ا٘ ة لٙن٥ن.

()2

()4

لضص ؼبّنل )40( :٣ؼبّة.

()5
ا٘غ٦اا ب٘ ٩لصغ ٢ؤعرمة ِغٞ٦ة
لضص ؼبّنل )4( :٣ؼبّن ن ٦ؤؼ ُٙل ٩ٙا٘ؽبّة اؿ(( :ٛاّ٘غ))ٞن ٦همٗ ُّ

 :ٛ٤٦ا٘صذنرةن ا٘ نرمٞ٧ن ؤلبنق ا٘ نرمنٟن لبك األلبنق.
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٤د -ا٘ذنٌٔ ٛة "لنع ز ٠نـنر٧ع"(.)3

 -٦ؤر ٧ا٘لنز األ ب٥ن٠ة ٌة "ؼبّن ا٘ٝذضّن ٟرإ ب٥ن.)4("ٞ
ػ -ا٘ظ٤بة ٌة "لظٔغا ا٘ذ ٍَّنؾ"(.)5

ح -ار ٟدجغ ٌة "لّغ ق ا٘ ٥ظ ق"ٌ-ة ؼبّة ا٘صذنرة.-

٦لّـن ٛا٘ؽبّن ر٥ظا االل بنع جمٗ اٍ٘ غا ا٘ؼ١ٜنة رن ٗٔ ٟؼبّ عدة ٦ا٘ دة لٙن٥دن ؼٙ ٧دةن

ٜعبل.-
ٔنٜبلة ٔؽبّة ا٘صذنرةً -
هنبل ً
لـ ىغَ ً

٤٦ظا ٞاالل بنعاّ ٙ٘ ٞـدن٧ ٛاٌّدنٜ ٞدك ا٘ٝم١د ٩اال دؽبلدة ٘ٙؽبّدةن ّ ٦دك ا٘ ٍدن٦

رنٝ٥١ن ٌة ّبلّة ؤكننء:

ا٘غ٦اا.
 لضص ؼبّن
ُّ

 اٍ٘ غا ا٘ؼ١ٜنة ٕ٘ٗ ؼبّة.

ا٘غ٦اا ٌة ٔٗ ؼبّة.
 لضص ُّ

ٌٕٝٙددن ػاص لددضص ا٘ؽبّددن ٔٝٙددن ِصددغ اٍ٘ ددغا ا٘ؼ١ٜن دة ٘ٙؽبّددةن ِ٦د َّدٗ لددضص ع٦ال٥ددنن

ٝٙٔ٦دن ّ٠ددن لدضص ا٘ؽبّددن ٔٝٙدن ؼن٘ددب اٍ٘ دغا ا٘ؼ١ٜندة َّ٘ ٙؽبّدةن ٦ػاص لددضص ع٦ال٥ددنن
()1
ا٘غ٦اا ب٘ ٩لصغ ٢ؤعرك ؼبّن ة  :ٛ٤٦ا٘صذنرةن ا٘ نرمٞ٧ن ؤلبنق
لضص ؼبّنل )4( :٣ؼبّن ن ٦همٗ ُّ

ا٘ نرمنٟن لبك األلبنق.

()2
ا٘غ٦اا ٌن ٣لّ ٩ٙبلث ؼبّن ة  :ٛ٤٦ا٘صذنرةن ا٘ نرمٞ٧ن ؤلبنق ا٘ نرمن.ٟ
لضص ؼبّنل )3( :٣ؼبّن ن ٦همٗ ُّ

()3
ا٘غ٦اا ب٘ ٩لصغ ٢ؤعرمة ِغٞ٦ة
لضص ؼبّنل )4( :٣ؼبّن ن ٦ؤؼ ُٙل ٩ٙا٘ؽبّة اؿ(( :ٛاّ٘غ))ٞن ٦همٗ ُّ
()4

 :ٛ٤٦ا٘صذنرةن ا٘ نرمٞ٧ن ؤلبنق ا٘ نرمنٟن لبك األلبنق.

لضص ؼبّنل )11( :٣ؼبّةن ٦سٙػ ا٘ؽبّة (ٜ )11ك ا٘ؽبّة ()10ن ٍ ٛ٘٦صٗ رن ٟلغاهٝ٥ٝنة ٥٘٦ظا
ا٘شٙػ ٘ ٛـ ٛٙؤٔغ ٚا٘مٝغْ رٝن ِنٜ٘ ٣ذُّ إ٘ ن  :رإ ٞا٘ؽبّن

٘ ٕٙن

()11ن ٦ؤٌنص ؤٔغٌ ٚة لّض ٣ٝ

 :7 /1ؤ ٣٠اؿ م ٗٝا٘ؽبّة ٘ٙضال٘ة ل ٩ٙا٘جنٗن ِ ٧٘٦ـ١ٝن اٍ٘ غا ا٘ؼ١ٜنة ٘ ٕٙن

ل)11( ٩ٙ

لنٜن –لّغ بن.-
ؼبّة ٘ بن ٟؤ ٞا٘ؽبّة لـن ْ٦ل١ضّ ٢بلّنً ٟ
ً
()5
هنبل-ون٘بن-ن  ٙ ٛ٘٦ؼٌ ٚة ا٘ؽبّة ٜضا ٜذضصا.
لضص ؼبّنل )21( :٣ؼبّة ٗٔ٦ .ؼبّة لـنً ْ٦
ً
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ٝ٠٦عٗ رؽبّة ا٘ نرمنٌ :ٟةطا ال بغ٠ن ٌة ا٘ؽبّدة ا٘ ّدنع ٌدة اإلؿد١نص ٌّدػن ٌن٘ دنرمٞ٧

هٝنمددن٦ .بطا
رإؿددغ ٛ٤لجٝم٥دد ٛؼبّددة ٦ادددضان لـدد ىغَ ػٜددنٙٔ ٛ٥٠دد٣ن ٦للددٛ٥ٙٝ
ً

ال بغ٠ددن ٌددة ا٘ؽبّددة ا٘ ّددنع ٌددة ا٘ـددٟن ٦اإلؿدد١نصن ٌددةّ١ ٛ٥٠ـدد ٞ٧ٝب٘ددّ ٩ددبلث
ؼبّددن ٔ :بددنع ا٘ ددنرمنٟن ٦ؤ٦ؿددنؼٛ٥ن  ٦ددىنع)1(ٛ٤ة ٦ر٥ددظا لّصددغ اٍ٘ ددغا ا٘ؼ١ٜن دة

٘ٙؽبّة األ٘٦د٩ن ٌدبل لـد ىغَ َّبال ػٜدٔ ٟبدنع ا٘ دنرمنٌّ ٟدػن ّ ٦دٗ لدضص ع٦ال٥دنن ٌدبل

للَّ ٗٝبال ٔبنع ا٘ نرمنٟنّ ٦نٖ ٜعٗ ط٘ٓ ٌة رّنة ا٘ؽبّن .

** إطالق (الطّبقة) على (اجليل) ،و(القزى):

ب ٞاؿ مٝنٖ ا٘ؽبّة رٝم١د :٩ا٘ ّدنع ٌدة اإلؿد١نص ٌّدػ ٧اٌدُ ٔعندغا ٜدك ٜم١د ٩ا٘جندٗن
ً
٦اّ٘ددغٞة بطا ال بغ٠ددن ؤ َّٜ ٞددضا اّ٘ددغ ٞلش ٙددً رددنس بلي ؤ٤ددٗ ٔددٗ ػٜددنٞن ال ٜن،ددة ؿدد١ة()2ة
()1

٦هٗ ع٦ا نل ٛ٥لٛ٥١ن ٦ا٘صىغ٨
ٔبنع ا٘ نرمن ٟا٘ظ ٧ّ٘ ٟا ٔبنع ا٘صذنرةن٦ؤصعٔ٧ا ؤٔعغ ا٘صذنرةن
ُّ

ا٘ظ ٧ّ٘ ٟا ىنع ا٘صذنرةن ٦ؤصعٔ٧ا رمعٛ٥ن ٦هٗ ع٦ا نل ٛ٥ل ٟا٘ نرمنٟن ٦ا٘٧ؿؽ ٩رن ٟط٘ٓن

()2

ٔ٦ظا ا٘لإٌ ٞة رّنة ا٘ؽبّن .

اس ٧ٍٙا ٌة لذض ض اّ٘غِ :ٞنٖ ؤدٝض ر ٟد١بٗ٘(( :نؾ ٌة اّ٘غّٜ٦ ٞضاع٢ن كةء ؤّبب  ٟٜدض ث
ا٘١بة ِ نٖ (( :منق ٤ظا ا٘ىبلِ ٚغ ً٠ن))ن ِنٌٖ :منف ٜن،ة ؿ١ة)) .ع٦ا٢
لبض ا ر ٟرـغ  ؤَّ ٞ

ا٘ـ َّ١ة 485/2ن ٦ا٘ذنٔ500/4 ٛن ٦اٍ٘ٙؿ ٘٦ .٣ا٘ٝغاص رن٘ىبل ٚلبض ا ر ٟرـغ ن ن
ا٘شبلٖ ٌة ُّ
ِنٖ األ٘بن٠ة٤(( :ظا بؿ١نص ال رإؽ رٌ ٣ة ا٘ل٧ا٤ض)) .ا٘صذنذة عِ2660 :ٛن ٦ع٦ا ٢ؤدٝض عِ:ٛ

17689ن رٍٙؿ ٘(( :بٙىِ ٟغ ً٠ن))ِ .نٖ ا٘٥نعٝة(( :عهنٖ ؤدٝض عهنٖ ا٘صذنخ ونغ ا٘ذـ ٟرٟ

ؤ  ٧ة ّّ ٧٤٦ة))ٜ .جٝك ا٘ؼ٦ا،ض 408/9ن ِ٦نٖ ار ٟؿنضّٜ ٧٤٦(( :٢ضاع ا٘ ٧ؿػ ٌة ؤلٝنع ؤٗ٤

ا٘ؼٜن .))ٞا٘ٝذٕ363/6 ٛن ِ٦نٖ ار ٟدجغ٤٦(( :ظا ؤلضٖ األِ٧اٖ)) اٍ٘ خ ِ٦ .5 /7نٖ ا٘مغاِة–
رمض ٔ ٣ّٙ٠بل ٚار ٟؿنضٌ(( :-٢م٤ ٩ٙظا ٕٜ ٞ٧ن رن ٟا٘ـ ن٦ ٟا٘ـبمنٟة ٔٝن ع٦ا ٢ا٘ غٜظْ ٌة

ا٘ذض ث ا٘ٝغٌ٧ق(( :ؤلٝنع ؤ ٜة ٜن رن ٟا٘ـ ن٦ ٟا٘ـبمن .)) ))ٟكغح ا٘ بصغا ٤٦ .10/3ظا ا٘ذض ث

ع٦ا ٢ا٘ غٜظْ عِ3550 :ٛن ٦ارٜ ٟنه ٣عِ4236 :ٛن ٦ونغٝ٤نن ٍ٘٦ف(( :٣ؤلٝنع ؤ ٜة ٜن رن ٟؿ نٟ
ب٘ ٩ؿبمنٟن ٦ؤِ ٟٜ ٛ٥ٙج٧ػ ط٘ٓ))١ .فغ :ا٘صذنذة ٘ؤل٘بن٠ة 397/2ن ِ٦نٖ ار ٟدجغٌ-ة
كغح(( : ٣٘٧ِ :سنغ ؤ ٜة ِغ٠ة))(( :-ؤْ :ؤِ ٗ٤غ٠ةن ٦اّ٘غ :ٞؤ ٗ٤ػٜن٦ ٞادض ّ ٜنع ن
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دذنرِ ٣غ ً ٠دنن ٦ا٘ دنرمنِ ٟغ ً ٠دنن ٦ؤلبددنق ا٘ ددنرمنِ ٟغ ً٠ددنٝٔ-ددن لّد َّدضٌ ٚددة
٘٦ددظ٘ٓ ال بددغ َّ
ا٘١بد ُّدة  ؤ د ْ
ا٘ذض ث.-
 ٟٜٝ٦ؤؼ ٟٜ ُٙا٘ٝذضّن ٟاّ٘غ ٞل ٩ٙا٘ؽبّة:

ا٘غ٦اا ب٘ ٩لصغ ٢ؤعرمة ِغ.ٞ٦
رذلٗ ٤292/دن ٌة"لنع ز ٦اؿػ"ن ِ٦ـُّ ٛ

اك غٔ٧ا ٌة ؤٜغع  ٟٜاأل٧ٜع اّ٘ٝص٧صان  ٦ؽ ُٙاّ٘غ ٞلٜ ٩ٙضا  ٟٜا٘ؼٜنٞن ٦اس ٧ٍٙا ٌة لذض ض٤ن

 ٟٜللغا ؤل٧ا ٚبٜ٘ ٩ن،ة ٦للغ ٟن ِ٦ض ِ٦ك ٌة دض ث لبض ا ر ٟرـغ -ل١ض ٜـٜ -ٛٙن ُّ
ضٖ

ا٘١بة ٌ ة ٤ظا ا٘ذض ث :ا٘صذنرةن ِ٦ض ـ٥غ
لَّ ٩ٙ
ؤ ٞاّ٘غٜ ٞن،ةة  ٧٤٦ا٘ٝل٧٥عن ٦ا٘ٝغاص رّغَّ ٞ

ؤ ٞا٘ظْ رن ٟا٘بمعةن ٦آسغ ٜ ٟٜن

 ٟٜا٘صذنرة ٜن،ة ؿ١ة ٦للغ ٞ٦ؿ١ةن ؤ ٦ص٥٠٦نن ؤ٥ِ٧ٌ ٦ن رّٙنٗ

ل ٩ٙاالس بلي ٌة ٌ٦نا ؤرة ا٘ؽٍنٗ ن ٦ب ٞال بغ ط٘ٓ  ٟٜرمض ٌ٦نلٌ  ٣نٕٜ ٞ٧ن،ة ؿ١ةن ؤ٦

ؿبمن ٦لـمنٟن ٦ؤٜن ِغ ٞا٘ نرمنٟن ٌة د ٞال بغ  ٟٜؿ١ة ٜن،ة ٔن٠ ٞذ ٧ؿبمنٟن ؤّٝ ٦ن٠نٟن
لـمنٟن ؤً ٦

٠ذ٧ا  ٟٜسٝـنٟة ٌف٥غ رظ٘ٓ :ؤٜ ٞضا اّ٘غ ٞلش ًٙ
٦ؤٜن ا٘ظ  ٟرمضٌ ٛ٤ة د ٞال بغ ٥١ٜن ٔنً ٞ
رنس بلي ؤلٝنع ؤ ٗٔ ٗ٤ػٜن٦ .ٞا ؤل.ٛٙ

٦الٍّ٧ا ؤ ٞآسغ ٔ ٟٜن ٟٜ ٞؤلبنق ا٘ نرمنٟة ّ ٟٜٝبٗ ِ ٟٜ :٣٘٧لنف ب٘ ٩دض٦ص ا٘ملغ ٟ
ع
٘ٝـِ ٛٙض ع ٨٦ؤ ٌ ٣ٙة" ذنذ"٣عِ2042 :ٛن
ٜ٦ن ،ن ))ٟاٍ٘ خ  6-5 /7رنس صنعن ٜ٦ن لؼا٢

ارٟ
٘٦نؾ ٌن٧ٜ ٣ظك ا٘لن٤ض٦-لّض ٚلشغ ج ٧ٜظك ا٘لن٤ض ؤ٤ ٖ٦ظ ٢ا٘ذنكنة٦ -لمّق
األ٘بن٠ة ْ
ُّ
دجغن ٌّنٖ(( :لؼٝ٘ ٢٦ـٛ٤٦ ٛٙة ؿبب ٣ؤ ٞؤ ٌ ٣ٙن .))٣ا٘صذنذة 347 /1/6ن ْٝ٘ ٦ن طٔغ ا٘ذغرة
ُّ
بلي ا٘ ذض ض  ٟٜللغ ب٘ ٩ع
ٜن،ة ٦للغ ٟن ِنٖ٘٦(( :نؾ  ٣١ٜكةء ٦اظخ))١ .فغ :كغح ٜـٛٙ
اس ْ
٘85/16 ْ٦٧١ٙن ِ٦نٖ ا٘مغاِة(( :ؤٜن ار ضاء ِغٌ  ٣٠ن٘فن٤غ َّؤ ٟٜ ٣٠دن ٟا٘بمعةن ؤ ٟٜ ٦دنٌ ٟل٧

اإلؿبل .))ٚكغح ا٘ بصغا 10/3ن ِ٦نٖ ا٘ظ٤بة(( :اّ٠غاض لنٜة ا٘ نرمنٌ ٟة دض٦ص ا٘شٝـنٟ

 ٜ٦ة)) .طٔغ  ٟٜم ٝض ِ ٣٘٧م.162 :

ؤ ٞاّ٘غ ٞؽ ُٙرنل بنع ؤ ٗ٤ػٜن٦ ٞادض ّ ٜنع ن اك غٔ٧ا ٌة ؤٜغع  ٟٜاأل٧ٜع
٦ا٘شبل ةَّ :
اّ٘ٝص٧صان ٜ٦ضل ٣لش  ًٙرنس بلي ؤلٝنع ؤ ٗٔ ٗ٤ػٜنٞن ٌنّ٘غٌ ٞة ٔٗ ع
ِ ٚ٧لّٜ ٩ٙضاع

ػٜ ٟٜمنٟن اس ٧ٍٙا ٌة لذض ض٢ن ٦ا٘ٝل٧٥ع ٜن،ة ؿ١ةن  ٦ا ض٢
ؤلٝنعٛ٤ن  ٦ؽ-ُٙؤ ًعن-رنل بنع ع
دض ث لبض ا ر ٟرـغ ة  ٧٤٦ر٥ظا ا٘ ذض ض ال ٧اٌُ ٜك ٜصؽٙخ ا٘ؽبّة.
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٦ار ٟدبن٤354/ ٞد ٌة"ا٘عّن ".

٦ؤردد ٧لبددض ا ا٘ذددنٔ٤405/ ٛدددن ٌة"لددنع ز ٠نـددنر٧ع"ن ٦اؿدد م ٗٝا٘ذددنٔ ٛا٘ؽبّددةن

٦اّ٘غٞن ٦ا٘جنٗ ٔإٍ٘نؾ  ٜغاصٌة(.)1
( -3فرتة سمهيّة حمدّدة).

ِ٦ض اؿ م ٗٝا٘ؽبّة ر٥ظا االل بنع ا٘ظ٤بة ٌة"لنع ز اإلؿدبل"ٚن ٌجمدٗ ا٘ ٝدغهٝنٌ ٟند٣
ُّ
لٙدد ٩ؿددبمن ٟؼبّددةن ٔد ُّدٗ للددغ ؿدد٧١ا لٝعددٗ ؼبّددة ٜـد ّ َّٙةن  ٦ف٥ددغ ؤ َّ ٞا٘ددظ٤بة اؿد ٍنص ٤ددظا

١ ٟٜنك ا٘بشدنعْ ٌدة "ا٘ دنع ز األ٦ؿدػ"ة دندث هٝدك ٌ٦ندن ٔدٗ للدغ ؿد٧١ا ٧ ٜا٘ندة
ٌددة ٧ٜظد عك ٦ادد عدضن ْ ٦م١د ٞ٧رّ٘٧ددٜ(( :٣ددٜ ٟددن ٜددٔ ٟددظا ب٘ددٔ ٩ددظا))ن ١ٕ٘٦دد ٣ال ؽٙددُ لٙددنٛ٥
اؿ ٛا٘ؽبّة.

ِنٖ ا٘مٝغِْ٦(( :ض دن ٖ٦ا٘ ُّٙى ٞ٧ ٧اّ٘ ٝدض ٞ٧ٜلذض دض ا٘ؽبّدة ػ١ٜندنن ٌدظٔغ ا٘٥جدغْن
ً
١١ٕ٘٦ددن بطا ِب١ٙددن ٜعددٗ ٤ددظا ا٘ َّذض ددض ٌددةٜ ٞددٟ
لدد ٟاردد ٟلبددنؽ  :ا٘ؽبّددة للددغ ٞ٦ؿدد١ةن
َّ
ا٘صددم٧رة ؤ٠ ٞـدد ٛٙرف٥دد٧ع ٌٕددغا ا٘ؽبّددن ر٥ددظا ا٘٧ظدد٧حن ٦ا٘ضِددة ٌددة هنددٗ اردد ٟلبددنؽ

ػ١ٜنددن ٌددة ٞاؿد مٝنٖ ا٘ؽبّددة ٔ٧دددضا ػ١ٜنددة
٦...عودد٤ ٛددظ ٢ا٘ٝذددن٦ال ٌددة لذض ددض ا٘ؽبّددة ِّ

ّنر ة ٘ ٛف٥غ َّبال ٌدة ٌ دغا  ٜدإسغا ه ِّدضاة ٦ط٘دٓ دنٝ١دن اؿد م٥ٙٝن ا٘دظ٤بةن ٦هم٥ٙدن لـدنْ٦
ُّ
للغ ؿ١ن.)2())ٟ
()1
()2

غاهك ٌة بؼبلَ ا٘جنٗ ٦اّ٘غ ٞل ٩ٙا٘ؽبّة :رذ٧ث م181 :ن .182

ؤّ ٞـ ٛا٘ؽبّن
رذ٧ث م ٦ .181-180 :غ ٨رلنع ل٧اص ؤ ٞا٘ظ٤بة ّ٘ ٛصض رص١نم٤ ٣ظا د
رنل بنع ٌ غا ػ١ٜنة ٜذضصان رٗ علب ٣ل ٩ٙا٘ـ١نٟن ٦بٝ٠ن ١م١ٔ ٣ندنة ٌ١نةن ّٜ٦صض لإ٘نٍة .غاهك

لّض ٙ٘ ٣ٝـنغ 104-103/1ن ٦لغهٙ٘ ٣ ٝظ٤بة م283-282 :ن 289٦ن 302٦ن  ٦م-469 :

ٜغلبن ل ٩ٙا٘ؽبّن ن رٗ ل ٩ٙا٘ـ١ن ٟبال ؤ ٣٠اؿ مٍ٘ ٗٝؿ ا٘ؽبّةِ ٟٕ٘ .نٖ
ْ ٛ٘٦ .470م بغ إ٘ ن ْ
َّ ً
ع
ؼبّة لِ ٩ٙـٝنِ :ٟـٌ ٛن ٣األؿٝنء
ا٘ـشن١ (( :ْ٦نك ا٘ظ٤بة لمغ رإ ٞا٘ٝغاص :ؤ د ٞجمٗ ٔٗ
ٜغلبة ل ٩ٙا٘ذغ٦ين ٦اآلسغ ٌن ٣ا٘ذ٧اصث)) .اٍ٘ خ 371/4ن ٦اإللبل ٞم335 :ن ِ٦نٖ ارٔ ٟعنغ:
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٦لّـددن ٛا٘ؽبّددن رنل بددنع ؿ د١ة اٌ٘٧نددن ن ٔ٦ددظا لذض ددض ا٘ؽبّددة ر٧دددضا ػ١ٜنددة ٜمن١ددة

مٝبل ل١ددض اّ٘ ٝددضٜنٟن ٦ا٘ ّـددنٛ
ال ٧اٌددُ
لٙٝنددن ٜددك ٠فددن ٚا٘ؽبّددن ة ٥٘٦ددظا ال ٠جددضٜ ٢ـ د ً
ِّ

ل ٩ٙا٘ؽبّن ال غالٌ ٩ن ٣ا٘ـٌّ ٟػن رٗ ال رض ٜ ٟٜغالنا اإلؿ١نص-ؤ ًعدن٤٦ -د ٧األ دٗ-

دضاسبل ٔبنددغا رددن ٟؿدد١ة ٌ٦نددن لددغاه ٛا٘ؽبّددن ا٘ ٝنرمددة ل١ددض
ٔٝددن لّد َّدض٘٦ -ٚددظا ٠جددض لد ً
ً
اّ٘ ٝدضٜنِ .ٟددنٖ ا٘ددظ٤بة٦(( :ال رد َّض ٌدة ٔددٗ ؼبّد عدة ٜددٜ ٟجنطرددة ا٘ؽبّ ددنٟن ٦بال ٌٙدد ٧ر٘٧دده ٌددة
لّـن ٛا٘ؽبّن ة ٘جنء ٔٗ ع
ؼبّة ّبلث ؼبّن ن ٦ؤٔعغ))(.)1
٦ؤؿددبن ا٘ جددنط لمدد٧ص بٜددن ٘ ٙبٕنددغ ٌددة ا٘ؽٙددقن ؤ ٦ا٘ ددإسغ ٌندد٣ن ؤ ٦لّددض ٚاٌ٘٧ددنان ؤ٦

لإسغ٤نن ؤ ٦ا٘ ٍن٦

٦ا٘ ضاسٗ ٌة ا٘لن٧ر ٦ا٘ بلٜنظ.

ِددنٖ ا٘مٝددغْ-لدد ٟا٘ددظ٤بةِ(( :-ددض اؿ د م ٗٝا٘ؽبّددة ٔ٧دد ع
دضا ػ١ٜنددة ٦اظددذة ا٘ذددض٦صن

٦هم٥ٙددن لـددن ْ٦للددغ ؿدد٧١ا ن ٦رددظ٘ٓ سددنً٘ ا٘ددظ٤بة األِددضٜن ٟا٘ددظ  ٟال بددغ٦ا اّ٘ٙنددن

ؤؿنؽ ا٘ ّـن ٛل ٩ٙا٘ؽبّن ))(.)2

مٝنال ٘١فددن ٚا٘ؽبّددن ٌددة لغلنددق ٔ بدد٣ن ٦اس ٙددً
 ٦مد ُّدض ا٘ددظ٤بة ؤٔعددغ ا٘ٝصددٍ١ن ٟاؿ د ً

ٜصؽٙخ ا٘ؽبّة ل١ض ٔ ٟٜ ٢ن ع آلسغن ٦هغٌ ٨ة لّـن ٛا٘ؽبّدن لٙد ٩ال بدنعا  ٜمدضصان

٦رـبق ط٘ٓ اس  ًٙلضص ؼبّن
ا٘غ٦اا ٌة ٔ ب٣ن ٦لدضص ا٘ ٝدغهٝنٟن ٦اٍ٘ دغا ا٘ؼ١ٜندة ٕ٘دٗ
ُّ
ع
 ٟٜا٘دظْ وؽ د٤ ٣دظ ٢إ٘ ددقة ٤٦دٜ ٧د ٟػٜد ٟا٘١بدد٧ا ب٘د ٩لصدغ٢ن ٥٘٦ددظا
ؼبّدةن ٜدك الذدنص ا٘ددؼ ْ
االس بلي ٧ٜهق آسغة  ٧٤٦اس بلي ٧٠لنة ا٘ غاه ٔ ٟٜ ٛن ع آلسغ(.)3
(( ٜ٦د ٟؤْ ْهٗ إ٘ ق ٌة ٤ظا" :ؼبّن ٜذٝض ر ٟؿمض"ٔ-نلق ا٘٧اِضْ-ن ٔ٦ظ٘ٓ "ٔ ن ا٘ نع ز"ن ٘لنش١ن

ؤ ٔ ٞن ا٘ظ٤بة "لنع ز
ا٘مبلٜة ؤرة لبض ا ا٘ظ٤بة  .))اس صنع ل ٚ٧ٙا٘ذض ث م٥ٌ .209 :ظا ا ض َّ

()1
()2

اإلؿبل"ٚل ٩ٙا٘ؽبّن ن ٧ ٦اٌُ ٤ظا ٜك لـٝن .٣

ا٘ ظٔغا .250/1

رذ٧ث م.190 :
()3

غاهك لّض  ٛرلنع ٘ٙـنغ 105-99/1ن ٦لغهٙ٘ ٣ ٝظ٤بة م283-282 :ن 289٦ن 302 ٦ن
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١٤٦نْ ال بنعا ؤسغٌ ٨ة ا٘ ّـن ٛل ٩ٙا٘ؽبّدن ن ٔن٘ـدنرّة ب٘د ٩اإلؿدبلٚن ٦ا٘٥جدغان

٦ك٧٥ص ا٘ىؼ٦ا ن ٥١ٕ٘٦ن لش ن رن٘صذنرةن ٜ٦غهم٥ن ب٘ ٩ا٘ ٍن٦

ٌة اٍ٘عٗ ٦ا٘ٝغلبة.

١٤٦نْ ال بنعا ٌة لّـن ٛؼبّن اإلٜن ٚا٘٧ادضة ٔٝن ٌة ؼبّدن ا٘دغ٦اا لد ٟاألٝ،دةن

ػ١ٜننة ٔٝن ١٤ن.
 ٟٕ٘٦ال م بغ ٌن٥ن
ً
لـٙـبل ِّ

٦م.470-469 :
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املبحح السادس :املصهَّفات يف الطّبقات

ٜصٍ١ن ا٘مٝٙدنء ٌدة ا٘ؽبّدن ن ٦ل٧١لدبة ٌٝدٜ ٛ٥١دَّ ٟدٌ ً١دة ا٘دغ٦اا لنٜد ًةة
ٔعغ
َّ
 ٧٤٦األٔعغن  ٟٜ ٛ٥١ٜ٦لّنض رن٘صذنرةن ؤ ٦ا٘ نرمنٟن ؤ ٦ا٘جٝدك رن٥١دنن ؤ ٦ؤ٤دٗ ر ٙعدض ٜمدن عٟن ؤ٦
َّ
٦ادضن ؤ ٦ؤ دذن  ٦عدً ٜلد ع
ع
دظ٤قن ٦رمدط ٤دظ٢
ٌٟ
غْن ؤ ٦ؤ٤دٗ  ٜع
ِبنٙة ٜمن١ةن ؤ ٦ؤ ٗ٤ع
األ٧٠اق ال ش ن رن٘ٝذضّن.)1(ٟ

٤٦ظِ ٢نٝ،ة رم١ن ٟ ٦ا٘ٝصٍ١ن ن ٦ؤؿٝنء ٜصٍ١ن٥ن(:)2
 ٔ" -1ن ا٘ؽبّن "(ٝ٘ )3ذٝض ر ٟلٝغ ا٘٧اِضْ

٤ 207 /د.)ٚ( .

ا٘١ب ددة  ٜ دد ٟا٘ص ددذنرة"(٥ٙ٘ )4ن ددع ٛر دد ٟل ددضْ ا٘ؽ ددن،ة
" -2ؼبّ ددن  ٜددْ ٟع ْ ٨٦ل ددَّ ٟ

٤207/د(.)ٚ
()1

١فغ :رذ٧ث م75 :ن ٦ل ٛٙا٘غهنٖن ٠لإل ٣مِ .65 :نٖ ا٘ـشنٌ٦(( :ْ٦ن٥ن لصن٠نً ٔعنغا))ن

ؼٖ٧ن  ٟٜ ٛ٥١ٜ٦اس صغن ونغ ّ ٜنض ٟن ؤّ ٜ ٦نض  ٟرنٍّ٘٥نءن
٦لضص ا٘ٝصٍ١نٟن ِّ ٛنَّٖ ٟٜ ٛ٥١ٜ(( :

رٝظ٤قن ؤ ٦رن٘ذٍنؾن ؤ ٦رنّ٘غاءن ؤ ٦رن٘١ذنان ؤ ٦رن٘ببلصن ؤ ٦رىنغ ط٘ٓ)) .اٍ٘ خ
َّبٜن ٜؽًّ ٙنن ؤّٜ ٦ن ًضا
ع

()2

ٜ .502/4ش صغا.
ً
ا٘ٝصٍ١ن  ٌ :خ ا٘ٝىنث 502/4ن ٦اإللبل ٞم317-316 :ن ٔ٦لً ا٘فٞ٧١
غاهك ٌة ٤ظ٢
َّ
ٌٝ -1095/2ن رمض٤نن ٦ا٘غؿن٘ة ا٘ٝـ ؽغٌة م105-104 :ن ٦رذ٧ث م77-75 :ن ٧ٜ٦اعص

ا٘شؽنق م395-385 :ن ٦ل ٛٙا٘غهنٖن ٠لإل ٣م68-65 :ن ٧ٜ٦اعص ار ٟلـنٔغ1633 /3ن

٦ل ٛٙؼبّن
()3

ا٘ٝذضّن ٟألؿمض ؿن٘ ٛم190-149 :ن ٦ار ٟدجغ ا٘مـّبل٠ة ٧ٜ٦اعصٌ ٢ة

"اإل نرة" .165-161/2

ٔظا ْؿٝن ٢ار ٟا٘١ض ٌ ٛة اٍ٘٥غؿب م145 :ن ٜ ٟٜ ٧٤٦صنصع ار ٟلبض ا٘بغن ٦ا٘شؽنقن ٦ارٟ
لـنٔغن ِنٖ ا٘مٝغْ ّٗ٠(( :ل ٣١ار ٟؿمض ٔعنغان د  ٟٕٝ ٩اّ٘ ٖ٧ؤ ٞعرك ٔ ن "ا٘ؽبّن إ٘بغ"٨
ً
الر ٟؿمض ٜإس٧ط ل ٟا٘٧اِضْ)) .رذ٧ث م.79 :

(ٔ )4ظا ؿٝن ٢ار ٟا٘١ض ٌ ٛة اٍ٘٥غؿب م146 :ن  ٦نِ٧

ٌة ٜمج ٛاألصرنء 609/5ن ٦طٔغ ٢ا٘صٍضْ

ٌة ا٘٧اٌة 238/27ن ٦اِ بؾ  ٣١ٜا٘شؽنق ١فغ٧ٜ :اعص ا٘شؽنق مٜ 388-386 :ك د٧اكن.٣
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" -3ؼبّن اٍّ٘٥نء ٦ا٘ٝذضّن.)ٚ( ٣٘ )1("ٟ

" -4ا٘ؽبّدن إ٘بدغٝ٘ "٨ذٝدض رد ٟؿددمض ا٘٥نكدٝة ٜد٧الٔ ٛ٤نلدق ا٘٧اِددضْ 230/

٤د(غ)(.)2

"– 5ا٘ؽبّن ا٘صىنغ" ٘( .٣غ)(.)3

 ٔ – 6ن ٌة ا٘ؽبّن

آسغ ٘.)4()ٚ( .٣

 ٔ" -7ن ا٘ؽبّن "( )5ألرة ا٘ذـ ٟلٙة ر ٟلبض ا ا٘ٝض ١ة ٤234/د.)ٚ( .

" -8لددنع ز ؿددٙنٝن ٞردد ٟصا٦ص ا٘لددنطٔ٠٧ة ٤234/د د ٌددة ؼبّ دن ؤ٤ددٗ ا٘مٙددٛن ٜ٦ددٟ

٠ـق  ٛ٥١ٜبٜ٘ ٩ظ٤ق"(.)ٚ()6

" -9ا٘ؽبّن " ألرة بؿذنَ برغا٤ن ٛر ٟا٘١ٝظع ا٘ذؼاٜة

٤236/د.)7()ٚ( .

" -10ؼبّن ا٘ٝذضّن٘)1("ٟمبض ا٘ ٓٙٝرد ٟدبندق اّ٘غؼبدة ِ٦238/ندٗ٤239 :دد.

٤239د.)ٚ( .
()1

ٔظا ْؿٝن ٢ار ٟا٘١ض ٌ ٛة اٍ٘٥غؿب م146 :ن  ٦نِ٧

ٌة ٜمج ٛاألصرنء609/5ن ٦ا٘صٍضْ ٌة

ا٘٧اٌة 60/1ن 238/27٦ن ٦طٔغ ٢ا٘شٙنٙة ٌة اإلعكنص 895/3ن ٦ار ٟسٕٙنٌ ٞة اٌ٘٧نن

107/6ن

٦سٙنٍة ٌة إ٘لً ِ٦-1105/2نٌٖ(( :ة ؤعرك ٜجٙضا ))-ن ٦ا٘بىضاصْ ٌة ا٘٥ض ة 511/6ن

٦ا٘ؼعٔٙة ٌة األلبل.104/8 ٚ

( )2ؿنإلة ا٘ذض ث لٍٜ ٣١ص ًبل م.47-36 :

( )3دّّ ٣رلنع ل٧اصن ٜ٦ذٝض ػا٤ضن ا٘ىغ

اإلؿبلٜةن ل٠٧ؾن .ٚ 2009

()4
ٜصٍ١ن ٌة ا٘ؽبّن ة ٔٝن طٔغ ٢ا٘مغاِة ٌة كغح ا٘ بصغا 275 /3ن ٦ا٘ـشنٌ ْ٦ة
٘ٝذٝض ر ٟؿمض ّبلث َّ
ا٘ٝص ً١ا٘عن٘ث.
اٍ٘ خ 503- 502/4ن ٦إ٘ ن٠ة ٌة ا٘غؿن٘ة م ٛ٘٦ .104 :ؤ ٤ض ب٘٤ ٩ظا
َّ
()5

()6

ٔظا ْؿٝن ٢ا٘ذنٌٔ ٛة ا٘ٝمغٌة م274 :ن ٦ا٘شؽنق ٌة ا٘جنٜك 302/2ن ِ٦نال(( :للغا ؤهؼاء))ن
َّ
٦طٔغ ٢ار ٟسنغ ٌة ٌ٥غؿ  ٣م193 :ن ِ٦نٖ(( :هؼءا.))ٞ
ٔظا ْؿٝن ٢ار ٟسنغ ٌة ٌ٥غؿ  ٣م179 :ن ٦طٔغ بؿ١نص ٢ب٘ن.٣

( )7اِ بؾ  ٣١ٜار ٟدجغ ٌة اإل نرة 525/2ن ٦ا٘ ٥ظ ق ٦ .19/8طٔغ ٢ا٘ـشنٌ ْ٦ة اٍ٘ خ.502/4
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" -11ؼبّن اٍّ٘٥نء  ٟٜا٘صذنرة ٦ا٘ نرمن.)ٚ( .٣٘ )2("ٟ
" -12ا٘ؽبّن " ٘شٙنٍة ر ٟسننغ ا٘مصٍغْ

 ٔ" - 13ن ؼبّن اّ٘غاء" ٘.)4(٣

٤240/د(غ)(.)3

" -14ا٘ؽبّددن " ٘مبددض ا٘ددغد ٟٝردد ٟبرددغا٤ن ٛردد ٟلٝددغ ٦ا٘ضٜلددّة صدددن ٤ 245/ ٛدد.

(.)5()ٚ

" -15ا٘ؽبّددن " ألرددة لبددض ا ٜذٝددض ردد ٟلبددض ا ا٘ٝصددغْ اردد ٟا٘بغِددةن ٤249/دد.

(.)6()ٚ

( )1طٔغ ٢ا٘ؼعٔٙة ٌة األلبل.157/4 ٚ

(ٔ )2ظا ْؿٝن ٢نِ٧
َّ
157/4ن ٜ٦مج ٛا٘ٝاٍ٘ن181/6ٟن ٕ٤ظا" :ؼبّن
ٌة ٜمج ٛا٘بٙضا290/1ٞن ٦هنء

()3

()4
()5

لـٝن ٌ ٣ة لغلنق ا٘ٝضاعْ 127/4ن ٦األلبلٚ

ؿنإلة ا٘ذض ث لٍٜ ٣١ص ًبل م.51-48 :

اٍّ٘٥نء ٦ا٘ نرمن."ٟ

طٔغ ٢ار ٟا٘١ض ٌ ٛة ٌ٥غؿ  ٣م.324 :

اِ بؾ  ٣١ٜا٘ش٧ال٠ة ٌة لنع ز صاع ن م44 :ن 89ن ِ٦ 100نٖ ٌة ٧ٜظ عك م(( :43 :طٔغ٢

لبض ا٘غد ٟٝر ٟبرغا٤نٌ ٛة ا٘ؽبّة ا٘شنٜـة  ٟٜا٘ نرمن))ٟن ٦اِ بؾ  ٣١ٜؤر ٧ػعلة ا٘ضٜلّة ٌة

()6

"لنع شٔ "٣عنغا.
ً
طٔغ ٢لننض ٌة لغلنق ا٘ٝضاعْ 181/4ن ٦ارٌ ٟغدٌ ٞ٧ة ا٘ض بنج م233 :ن ٜ ٟٜ ٧٤٦صنصع
ٜىٙؽنْ ٌة اإلٔٝنٖ 232/2ن ٦كغح ارٜ ٟنه24/1 ٣ن ِنٖ ار ٟدجغِ٦(( :ض طٔغ ٢ار ٟا٘بغِة

ٌة"ا٘ؽبّن "ٌة رن ٔ ٟٜ :ن ٞاألوٙق لٙن ٣ا٘عمً)) .ا٘ ٥ظ ق29/3ن ِ٦نٖ ٌة ٧ٜظ عك آسغ:
((ِ٦نٖ ا٘بغِة ٌة "ا٘ؽبّن " ٌة رن  ٟٜاد ٙٝب ع٦ا  ٟٜ ٣ا٘عّن ٌة األسبنع ٦اّ٘صن

سن ةن  ّٟ ٟٜٝ ٟٕ ٛ٘٦ا٘غ٦ا ة ل ٟؤ ٗ٤اٍّ٘ .))٣ا٘ـنرُ ٔ ٣٘٦ .415/7ن

ٌة ا٘عمٍنء طٔغ٢

ا٘ظ٤بة ٌة ا٘ـنغ 46/13ن ٦ا٘ ظٔغا 569/2ن ٦إ٘ ن٠ة ٌة ا٘غؿن٘ة م108 :ن ٦ا٘ؼعٔٙة ٌة
األلبل222/6 ٚن ٦ا٘بىضاصْ ٌة ا٘٥ض ة 15/2ن ٜ ٟٜ ٧٤٦صنصع ٜىٙؽنْن ٦ار ٟدجغن  ٦ف٥غ ؤ٣٠
 ٔ" :٧٤ن
٧ّ٠ال

ا٘ؽبّن " ٤ظان دنث علق ا٘عمٍنء ل ٩ٙا٘ؽبّن

ٜىٙؽنْ ل٣١ة ٌٍة كغح ارٜ ٟنهِ 24/1 ٣نٖ٦(( :طٔغ ٢ؤر ٧لبض ا ا٘بغِة ٌة "ٔ ن
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" –16ا٘ؽبّ د دن "( )1ألرد ددة اّ٘نؿد ددٜ ٛذٝد دد٧ص رد دد ٟبرد ددغا٤ن ٛرد دد ٟؿد ددٝنك ا٘ضٜلد ددّة

٤259/د(.)ٚ

٤261/د( .غ)(.)2

" -17ا٘ؽبّن " ألرة ا٘ذـنٜ ٟـ ٛٙر ٟا٘ذجنج ا٘١نـنر٧عْ

" -18ا٘ؽبّد ددن " ألرد ددة رٕد ددغ ؤد ٝد دض رد دد ٟلبد ددض ا رد دد ٟلبد ددض ا٘د ددغدن ٛارد دد ٟا٘بغِد ددة

٤270/د(.)3()ٚ

" -19ؼبّن ا٘ نرمن )4("ٟألرة دنلٜ ٛذٝض ر ٟبصع ؾ ا٘غاػْ ٤277/د.)ٚ( .

ا٘ؽبّن "ن ٌة رن ١ ٟٜ :ـق ب٘ ٩ا٘عمً  ٕ ٟٜٝق دض ع))٣ن ِ٦نٖ٦(( :طٔغ ٢ا٘بغِة ٌة"ٔ ن

ا٘ؽبّن "ٌة رن ١ ٟٜ :ـق  ٟٜا٘عّن
"ٔ ن

ب٘ ٩ا٘عمً)) .ا٘ـنرُ300/1ن ِ٦نِٖ٦(( :نٖ ا٘بغِة ٌة

ا٘ؽبّن "رن  ٟٜ :لٌٕ ٛٙن ٟٜ ٣ا٘عّن ة ٘ٝظ٤ب ٟٜ ٣ؤ ٗ٤ا٘ٝض ١ة ٔ ٟٜٝن ٞغٛ٥١ٜ ٩ٜ

رنّ٘ضع)) .ا٘ـنرُ 576/2ن ٜ ٟٜ ٧٤٦صنصع ار ٟدجغن  ٦ـٝن" :٣ا٘ؽبّن "ِ .نٖ ار ٟدجغِ٦(( :ض

طٔغ ٢ار ٟا٘بغِة ٌة "ا٘ؽبّن " ٌة رن ٔ ٟٜ :ن ٞاألوٙق لٙن ٣ا٘عمً)) .ا٘ ٥ظ ق ِ٦ .29/3نٖ:

((ِ٦نٖ ا٘بغِة ٌة "ا٘ؽبّن "ٌة رن  ٟٜ :اد ٙٝب ع٦ا  ٟٜ ٣ا٘عّن ٌة األسبنع ٦اّ٘صن سن ةن ٛ٘٦
ٕ ّٟ ٟٜٝ ٟا٘غ٦ا ة ل ٟؤ ٗ٤اٍّ٘ .))٣ا٘ ٥ظ ق١ ٦ .415/7فغّٜ :ضٜة ٜذُّ بٔٝنٖ ٜىٙؽنْ م89 :

()1

(ٜنهـ نغ).

ٔظا طٔغ ٢ار ٟلـنٔغ ٌة لنع ش403/9 ٣ن 325/10٦ن ٦ارٜ ٟنٔ٧ال ٌة اإلٔٝنٖ 254/4ن ٦ا٘ٝؼْ
ٌة ل٥ظ ب372/1 ٣ن ٦ا٘ظ٤بة ٌة ا٘ـنغ 55 /13ن ن ٦ار ٟدجغ ٌة ا٘ ٥ظ ق 43/1ن ٦ؤٔعغ ارٟ

لـنٔغ ا٘ ّٗ١ل٣١ن ْ ٦ؿٝن ٢ا٘ضاعِؽ١ة"لنع ًشن" .ا٘ٝال٦ ًٙا٘ٝش 1911/4ًٙة ٌ مّب ٣ار ٟلـنٔغن

٦ؿٝن ٢رمع" :ٛ٥ؼبّن
ِ٦نٖ ٧٤(( :ؼبّن ن ال لنع ز)) .لنع ش228/66 ٣ن ْ
٦رمع" :ٛ٥ؼبّن

ا٘ذٝصنن"ٟن

ا٘لنٜنن"ٟن ِنٖ ؼبلٖ ا٘ضلجن٠ة (( :بض ٟٜ ٦سبلٖ ا٘١ص٧م ؤ"ٞؼبّن "ارٟ

سنم ر غاه ٛا٘لنٜننٟن ٦ؤِ ٣٠ـ ٣ٝب٘ ٩ؿب ؼبّن ن ل١ن٘٦ب لغاه ٛا٘صذنرةن ٦ا٘ نرمنٟن
ؿٝنك
ّّ

()2
()3

 ٟٜ٦رمض٧ٜ .))ٛ٤اعص ار ٟلـنٔغ.1645 /3

دّّٜ ٣ل٧٥ع ؿٝٙنٞن صاع ا٘٥جغان ا٘غ نضن ٤ 1411د.

طٔغ ٢ار ٟدجغ ٌة ٜمج ٣ٝم171 :ن ٦ا٘غ٦صا٠ة ٌة ا٘صٙة م.293 :

(ٔ )4ظا ؿٝن ٢إ٘ ن٠ة ٌة ا٘غؿن٘ة م104 :ن ٦ا٘ؼعٔٙة ٌة األلبل27/6 ٚن ٦ا٘مٝغْ ٌة رذ٧ث م.77 :
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" -20ا٘ؽبّن "( )1ألرة ػعلة لبض ا٘غد ٟٝر ٟلٝغ ٦ا٘ضٜلّة

٤281/د.)ٚ( .

" -21ؼبّددن األؿددٝنء اٍ٘ٝددغصا ٜدد ٟا٘صددذنرةن ٦ا٘ ددنرمنٟن ٦ؤ ددذن ا٘ذددض ث" ألرددة

رٕغ ؤدٝض ر٤ ٟنع ٞ٦ا٘بغص جة

٤301/د( .غ)(.)2

" -22ؼبّن اٍّ٘٥نء"(ٝ٘ )3ذٝض ر ٟهغ غ ا٘ؽبغْ ٤310/د.)ٚ( .

" – 23ؼبّن ا٘صذنرة"( )4ألرة لغ٦رة ا٘ذـن ٟرٜ ٟذٝض ا٘ذغا٠ة

()1

٤318/د()ٚ

ٔظا ؿٝن ٢ا٘شؽنق ٌة لٙشنن ا٘ ٝلنر674/2 ٣ن ٦ا٘ش٧ال٠ة ٌة لنع ز صاع ن م45 :ن ٦ارٟ

ٌة

ٌة لنع ش398/37 ٣ن 339/43٦ن ٦ار ٟدجغ ٌة ا٘ ٥ظ ق184/6ن ِ٦نٖ ٌة ٧ٜظ عك٦(( :هض
ع
٠ـشة ٜم ع
ٝضا " ٟٜا٘ؽبّن ")) ا٘ ٥ظ ق374 /10ن ٦ؤٔعغ ار ٟلـنٔغ ا٘ ّٗ١ل١ .٣١فغ٧ٜ :اعص ارٟ
لـنٔغ .1650-1647/3

( )2ؼبك ر ذّنُ ؿٕن١ة ا٘ل٥نرةن صاع ؼبلؽن صٜلُن ٤1407دن ٦لبض٧ٔ ٢فن صاع ا٘ٝإٞ٧ٜن صٜلُن
٤1410دن ٦لبض ا٘مؼ ؼ ا٘ٝلمٗ ٌة هنٜمة اإلٜنٚن رن٘غ نضن ٤1403د (ٜنهـ نغ).

(ٔ )3ظا ؿٝنٜ ٢ىٙؽنْ ٌة اإلٔٝنٖ328/2ن ٦ار ٟدجغ ٌة ا٘ ٥ظ ق57/2ن 157ن 60/5٦ن .75
()4

هؼءا))-ن ٦ا٘ظ٤بة ٌة ا٘ـنغ /19
ٔظا ْؿٝن ٢ا٘ـٝمن٠ة ٌة ا٘ ذبنغِ٦-103-102/1نٖ(( :ؤعرمة للغ ً
556ن ِ٦-نٖٜ(( :جٙض))-ن ٦ار ٟدجغ ٌة ٜمج ٣ٝم140 :ن ٦اِ بؾ ٌ ٣١ٜة ا٘ ٥ظ ق 220/5ن

٦علق ا٘صذنرة ٌن ٣ل ٩ٙا٘ؽبّن ن ٜٝ٦ن طٔغٜ ٢ىٙؽنْ  ٟٜؼبّنل :٣ا٘ؽبّة ا٘عن٘عة :ا٘ظ  ٟؤؿ٧ٝٙا ٜن
َّ
رن ٟا٘ذض بنة ٦اٍ٘ خ .اإلٔٝنٖ 399/6ن ٦ا٘ؽبّة ا٘غارمة :ؤؿٝنء ا٘صذنرة ا٘ظ  ٟؤؿ٧ٝٙا رمض ٌ خ
ٕٜةة ٌن ٟٝال مغي ٠ـب .ٛ٥اإل٠نرة 57/1ن ٦طٔغ ٢ا٘شٙنٙة ٌة اإلعكنص 459/1ن ٦ؿؼٔنٌ ٟة

لنع ش348/1 ٣ن ٦ؤٌنص ؤ١ ٣٠ن ٖ٦ؤد٧اٖ ا٘صذنرة ٌة دننل٦ .ٛ٥ؼبك ا٘جؼء ا٘عن٠ة " :ٟٜاٟٜ٘ ٩ّ ١ٝ

ٔن

ا٘ؽبّن

ألرة لغ٦رة ا٘ذغا٠ة"ن دّّ ٣برغا٤ن ٛن٘خن صاع ا٘بلن،غن ٚ1994ن ّ ٛؤلنصٌ ٢ة

ذنرننن ٞ٧ٔ٦
ٜاؿـة لبْ٧ن اّ٘ن٤غان ٚ2010ن٦ .اك " ٗٝا٘ "٩ّ ١ٝلٜ ٩ٙن،ة ٦للغ ٟ
ِّ

ا٘٧ٝه٧ص ٌ ٟن ٛ٥ٙٔ ٣ذنرةة جمٗ اد ٝنٖ ٔ ٔ ٟٜ ٣٠٧نر٤ ٣ظا ؤِ ٔ ٟٜ ٨٧نر" :٣ؼبّن

ا٘ذغا٠نن"ٟة ٦ا٘ظْ ؿنإلة رمض.٢
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" -24ؼبّن ا٘ذغا٠نن.)1()ٚ( .٣٘ "ٟ

 ٔ-25ددن ؤرددة ا٘ذـدد ٟلٙددة ردد ٟاٍ٘عددٗ ردد ٟؼددن٤غ ا٘بٙشددة ٤323/د د ٌددة لٝٙددنء

رٙز(.)2()ٚ

" -26ؼبّددن لٝٙددنء رٙددز"(ٝ٘ )3ذٝددض ردد ٟهمٍددغ ردد ٟون٘ددق ا٘دد٧عاَ ا٘بٙشددةٜ-من ددغ

٘ٙـنرُ(.)ٚ(-)4

" -27ؼبّدددن ا٘ذٝصدددنن )5("ٟألرد ددة اّ٘نؿددد ٛلبد ددض ا٘صدددٝض رد دد ٟؿدددمنض ا٘ذٝصد ددة

٤324/د(.)ٚ

" -28ؼبّ ددن ل ٝٙددنء ؤٌغ ّن ددة ٦ل دد٠٧ؾ" ألر ددة ا٘م ددغ ٜذ ٝددض ر دد ٟؤد ٝددض اّ٘نغ٦ا ٠ددة

٤333/د(.)1()ٚ

()1

ٔظا ؿٝنٜ ٢ىٙؽنْ ٌة اإلٔٝنٖ194/4ن ٦ار ٟدجغ ٌة ا٘ ٥ظ ق 93/9ن ٦طٔغ ٢ا٘شٙنٙة ٌة اإلعكنص

()2

طٔغ ٢ا٘ـشنٌ ْ٦ة اإللبل ٞم 256ن ِ٦نٖ(( :علب ٣ل ٩ٙا٘ؽبّن )).

()3

()4

459/1ن ٦ا٘ظ٤بة ٌة ا٘ـنغ 511/14ن ٜ٦ىٙؽنْ ٌة اإلٔٝنٖ49/1ن رنؿ ٔ" :ٛن

ٔظا ؿٝن ٢ا٘ـٝمن٠ة ٌة األ٠ـن

308/5ن ٦ؿٝن-٢ؤ ًعن(( :-ا٘ؽبّن

ا٘ؽبّن ".

٘مٝٙنء ؤ ٗ٤رٙز ٥ٌّ٦ن٥،ن ؤ٦

ِ ٟٜض٥ٜن  ٟٜا٘ـ .))ًٙا٘ـنرُ139/3ن ِنٖ ا٘ـشن(( :ْ٦ل ٣ٙٝلنع ًشن ٘٥نن ٦علب ٣ل٩ٙ
األٜصنع)) -م١ة :ؤٜصنع رٙز .-اإللبل ٞم .388 -387

١فغ :رذ٧ث م.145 :

(ٔ )5ظا ؿٝنٜ ٢ىٙؽنْ ٌة اإل٠نرة275/2ن ٦ار ٟدجغ ٌة اإل نرة476/1ن 141/2٦ن  ٔ ٣٘٦ن ٜ " :مغٌة
٠ ٟٜؼٖ دٝن  ٟٜا٘صذنرة" ٔظا ْؿٝن ٢ار ٟدجغ ٌة ٜمج ٣ٝم168 :ن ١ ٦فغ :لنع ز

صٜلُ70/12ن ٦ا٘ ٥ظ ق22/10ن ٦اإل نرة465/1ن ٦اإللبل ٞم174 :ن  ٌ٦خ ا٘ٝىنث7/4ن

 ٣ٍ ٦ا٘ظ٤بة رإ ٣٠لنع ز ٘ؽنً .ا٘ـنغ .267/15
ُّ
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" -29لد ددنع ز ا٘غِد ددة ٜ٦د دد٠ ٟؼ٘٥د ددن ٜد دد ٟؤ د ددذن عؿد دد ٖ٧ا ٦ ا٘ د ددنرمن٦ ٟاٍّ٘٥د ددنء

٦ا٘ٝذضّنٝ٘ "ٟذٝض ر ٟؿمنض اّ٘لنغْ

٤334/د( .غ)(.)2

" -30ؼبّد ددن ا٘ٝذد ددضّن )3("ٟألرد ددة ػٔغ د ددن ؼ د ددض رد ددٜ ٟذٝد ددض رد دد ٟب د ددنؽ األػصْ

٤334/د (.)ٚ

"-31ؼبّ د د ددن ا٘ٝذ د د ددضّن "ٟألر د د ددة اّ٘نؿ د د ددٜ ٛـ د د ددٝٙة ر د د دد ٟاّ٘نؿ د د دد ٛاأل٠ض٘ـ د د ددة

٤353/د(.)4()ٚ

" -32ا٘عّن " ألرة دنلٜ ٛذٝض ر ٟدبن ٞا٘بـ ة ٤354/د(غ)(.)5
ٜ" -33لن٤نغ لٝٙنء األٜصنع" ٘( .٣غ)(.)6

()1

دّّٜ ٣ذٝض ا٘مغرةن ا٘جؼا،غن ٤1332دن ٦لؼ ا٘مؽنعن اّ٘ن٤غان ٚ1954ن ٦لٙة ا٘لنرةن ٠٦منٛ
ا٘ننٌةن ا٘ضاع ا٘ ٠٧ـنةن ٤1388دن  ٧٤٦رغ٦ا ة لٝٙنظٜ ٢ذٝض ر ٟدنعث اّ٘غْ٦ن  ٣٘٦د ٧عاف
٦ػ نصا ن ٦ط ٗ لٙن ٣ب٘ ٩ػٜن.٣٠

( )2علب ٣ل ٩ٙا٘ؽبّن ن ٦دّّ ٣ؼن٤غ ا٘١مـن٠ةن اإل بلحن دٝنان ٚ1959ن ٦برغا٤ن ٛن٘خن ا٘بلن،غن
صٜلُن ٤1419د.

(ٔ )3ظا ؿٝنٜ ٢اٌٍ٘ ٣ة لنع ز ا٘ ٗ ٧ٝم301 :ن ٦ؿٝن ٢ا٘شؽنق ٌة لنع ش" :132/6 ٣ؼبّن

ا٘مٝٙنء ٦ا٘ٝذضّن ٟٜ ٟؤ ٗ٤ا٘"ٗ ٧ٝن ٦٦عص ٌة ا٘ٝصنصع رم َّضا ؤؿٝنء ١فغ٧ٜ :ظخ118/1ن
٦لنع ز رىضاص16/4ن ٦لنع ز صٜلُ216/21ن ٦ؤؿض ا٘ىنرة14/1ن ٦ل٥ظ ق ا٘ ٥ظ ق18/3ن 10/4ن

٦اإل نرة 63/1ن " :٣٘٦لنع ز ا٘ "ٗ ٧ٝؼبك ا٘٧ٝه٧ص ٣١ٜة  ٧٤٦ا٘جؼء ا٘عن٠ةن ٦ؤٜن األ٦ ٖ٦ا٘عن٘ث

ٌ٧ٍّٝصاٞن دّّ ٣لٙة دبنبةن بدننء ا٘ غاثن اّ٘ن٤غان ٤1387د.

( )4طٔغ ٢سٙنٍة ٌة إ٘لً 1106/2ن ٦ا٘بىضاصْ ٌة ا٘٥ض ة .432/6

( )5علب ٣ل ٩ٙا٘ؽبّن ن ؼبك ٌة صا،غا ا٘ٝمنعين ا٘١٥ضن ٤1393دن ٧ ٦ع ل٥١ن ٌة صاع إٍ٘غن رنغ. ٦

( )6علب ٣ل ٩ٙا٘ؽبّن ن ٠لغٌ ٢بل لٝ٥غن ٚ1959ن ٧ ٦عل ٣إ٘ ق ا٘مٝٙنةن رنغ ٦ن ٦دّّٜ ٣غػَ٦
لٙةن اٌ٘٧نءن رن٘١ٝص٧عان ٤1411د.
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" -34ؼبّ ددن ا٘ٝذ ددضّن ٟرإ ددب٥ن "ٞألر ددة ا٘لد دنز لب ددض ا ر ددٜ ٟذ ٝددض األ ددب٥ن٠ة

٤369/د(غ)(.)1

" -35لد ددنع ز صاع د ددن ٜ٦د دد٠ ٟد ددؼٖ ر٥د ددن ٜد دد ٟا٘صد ددذنرة ٦ا٘ د ددنرمن٦ ٟلد ددنرمة ا٘ د ددنرمن"ٟ

٘مبض ا٘جبنع ر ٟلبض ا ا٘ش٧ال٠ة
" -36ؼبّن

٤370/د( .غ)(.)2

رٙز" إلرغا٤ن ٛر ٟؤدٝض ر ٟبرغا٤ن ٛا٘ٝـ ٙٝة

٤376 /د (.)3()ٚ

" -37ا٘ؽبّن " ألرة لٝغ ٜذٝض ر ٟا٘مبنؽ ا٘شؼاػن ار ٟدن ٧ة ٤382/د(.)4()ٚ

٤382/د(.)4()ٚ

" -38ؼبّد ددن ا٘ٝ٥د ددظا٠نن "ٟألرد ددة اٍ٘عد ددٗ د ددن٘خ رد دد ٟؤدٝد ددض ا٘ ٝنٝد ددة ا٘ٝ٥د ددظا٠ة

٤384/د(.)5()ٚ

" -39ؼبّن ا٘ٝ٥ظا٠نن )6("ٟألرة ٠صغ لبض ا٘غد ٟٝر ٟؤدٝدض ا٘ٝ٥دظا٠ة  ٤387/د

٤387/د (.)ٚ
()1

دّّ ٣لبض ا٘ىٍ٧ع ا٘ب٧ٙكةن ا٘غؿن٘ةن رنغ ٦ن ٤1407د(صٔ ٧عا)٢ن ٦ا٘ب١ضاعْن ٔ٦ـغْ٦ن إ٘ ق
ا٘مٝٙنةن رنغ ٦ن ٤1409د.

( )2علب ٣ل ٩ٙا٘ؽبّن ن ؼبك رم١ن ة ؿمنض األٌىن٠ةن ٌة ا٘ٝجٝك ا٘مٝٙةن رضٜلُن ٤1369دن ٌ٦ة إٍ٘غن
رضٜلُ.

( )3طٔغ ٢ا٘ـشنٌ ْ٦ة اإللبل ٞم.255 :

( )4طٔغ ٢ا٘ـشنٌ ْ٦ة اإللبل ٞم317 :ن ِ٦٦ك ٌن(( :٣ألرة دن١ ٦ .))٣ ٧فغ :رذ٧ث م.77 :

(ٔ )5ظا ؿٝن ٢ا٘شؽنق ٌة لنع ش187/2٣ن 286ن ٦طٔغ-٢ؤ ًعن-رنؿ ٔ" :ٛن

ؼبّن

ؤٝ٤ ٗ٤ظا."ٞ

ا٘ـنرُ446/5ن ٦ؿٝن ٢ار ٟاألّنغ" :ؼبّن ا٘مٝٙنء ألٝ٤ ٗ٤ظا ."ٞا٘ٙبن 120/3ن ٦ؿٝن٢
َّ
ا٘ـٝمن٠ة" :ا٘ؽبّن أل ٗ٤ا٘م٦ ٛٙا٘ ذض ث رٝ٥ظا ."ٞا٘ ذبنغ381/2ن ٜ ٟٜ ٧٤٦صنصع ا٘شؽنقن

()6

٦ا٘ـٝمن٠ةن ٦ا٘ظ٤بةن ٦ار ٟدجغ.

ٔظا ؿٝن ٢ارّ٠ ٟؽة ٌة ا٘ ٕٙٝة156/4ن ٦ؿٝن ٢ار ٟلـنٔغ ٌة لنع ش ٔ" :232/41٣ن
ٜلن ز ع٦اا ا٘ذض ث رٝ٥ظا."ٞ
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 ٩٥ ١ٜ" -40إ٘ٝنٖ ٌة ٜمغٌة ا٘غهنٖ"(٘ )1مٙة ر ٟا٘ذـن ٟإٍ٘ٙة ٤427/د(.)ٚ

" -41دٙنددة األ٘٦نددنء ٦ؼبّددن األ ددٍننء" ألرددة ٠مددن ٛؤدٝددض ردد ٟلبددض ا األ ددب٥ن٠ة

٤430/د(غ)(.)2

" -42ؼبّددن ا٘ٝذددضّن )3("ٟألرددة اّ٘نؿدد ٛلبددض ا٘ددغد ٟٝرددٜ ٟذٝددض األ ددب٥ن٠ة ارددٟ

١ٜض٤ 470/ ٢د(.)ٚ
" -43ؼبّن

عهنٖ ٝ٤ضا٘ )4("ٞمٝغا ٞرٜ ٟذٝض ر ٟلٝغا ٞا٘ٝ٥ضا٠ة (.)ٚ

" -44ؼبّددن ا٘ٝ٥ددظا٠نن )1("ٟألرددة كددجنق كددنغ ٣ ٦ردد ٟكدد٥غصاع ا٘ددض ٝٙة 509/

٤د(.)ٚ

(ٔ )1ظا ؿٝن ٢ا٘ـٝمن٠ة ٌة األ٠ـن

399/4ن ٦ار ٟاألّنغ ٌة ا٘ٙبن

440/2ن ٦ار ٟا٘صبلح ٌة ؼبّن

ا٘ؽبّن ن ا٘٧ٝؿ ٚ٧رد" ٩٥ ١ٜإ٘ٝنٖ ٌة ٜمغٌة

ا٘لنٌمنة 611/2ن 612٦ن ِ٦نٖ ٔ ً١َّ (( :ن
ا٘غهنٖ" ٌة ؤً٘ ع
هؼء))ن ٦ارٔ ٟعنغ ٌة ؼبّن ا٘لنٌمنة 349/1ن ٦ارِ ٟنظة ك٥بة ٌة

ؼبّنل214/1٣ن ٦ونغ١ ٦ .ٛ٤فغ :ا٘ ظٔغا 1125/3ن ٦ا٘ـنغ 503/17ن ٦لنع ز اإلؿبل-421( ٚ
٢440ن م)196 :ن ٦ا٘مبغ256/2ن ٦ا٘٧اٌة 24/21ن ٦ا٘لظعا

ا٘ظ٤بةن ٦ارِ ٟنظة ك٥بةن ٦ار ٟا٘مٝنص.

 ٛ٘٦ .185/3بنع٣ة ٔٝن ؤٌنص٢

( )2ؼبك ٌة ا٘شن٠جةن اّ٘ن٤غان ٚ1932ن ٦دّّٜ ٣صؽٍ ٩لبض اّ٘نصعن إ٘ ق ا٘مٝٙنةن ٚ1997ن  ٣٘٦لضا
ؼبمن

ؤسغ٨ن ِنٖ ا٘ظ٤بةٔ(( :ن٧٠ا ّْٝ٘ :ٞ٧٘٧ن  ٔ ً١ن "ا٘ذٙنة" د ٗٝإ٘ ن

ٌة دننل ٣ب٘٩

٠نـنر٧عن ٌنك غ ٢٦رإعرك ٜن،ة ص ١نع)) .ا٘ ظٔغا 1094/3ن اس صغ ٢ار ٟا٘ج٧ػْ ٌة" ٍ٧ا ا٘صٍ٧ا"ن

()3

ا٘لمغا٠ة.

٦اس صغ ا٘ٝش صغ لبض ا٘٤٧ن
ْ
ٔظا ؿٝن ٢ا٘مٝغْ ٌة رذ٧ث م77 :ن  ٛ٘٦مؼ٢ن ٦لٜ ٣١ذٝض ا٘ؼ٤غا٠ة ٌة ل ٛٙا٘غهنٖ م68 :ن
ِ٦نٖ إ٘ ن٠ة ٌة ا٘غؿن٘ة م"(( :104 :ؼبّن

ا٘ نرمن "ٟألرة دنل٦...ٛألرة اّ٘نؿٛ

لبض ا٘غد ٟٝر١ٜ ٟض٢ن ٘٦ىنغٝ٤ن))ٌ .ةٔ ٞن٤ ٞظا ٌنش ن رن٘ نرمن.ٟ

(ٔ )4ظا ؿٝنٜ ٢ىٙؽنْ ٌة اإلٔٝنٖ 16/9ن ٦ار ٟدجغ ٌة ا٘ ٥ظ ق251/7ن ٜ ً ٦٦ىٙؽنْ ٜا٘ ٍْ ٣رن٘مبلٜةن
٦ؿ ٟٜ ٩ٝؼبّنل :٣األ٩٘٦ن ا٘عن٘عةن ا٘ نؿمة .اإلٔٝنٖ 222/9ن 235ن .305/10
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(.)ٚ

" -45ؼبّن ؤ ٗ٤كنغاػ"( )2ألرة لبدض ا ٜذٝدض رد ٟلبدض ا٘مؼ دؼ اّ٘صدنع ا٘لدنغاػْ
" -46ؼبّدن ا٘ٝذددضّن٦ ٟاٍّ٘٥ددنء"(٘ )3ن٧ؿددً ردد ٟلبدض ا٘مؼ ددؼ األ٠ض٘ـددة اردد ٟا٘ددضرنن

٤546/د(.)ٚ

 ٔ" -47دد ددن األعرمدد ددنٌ ٟدد ددة ؼبّدد ددن ا٘ذٍدد ددنؾ" ٘مٙدد ددة ردد دد ٟاٍ٘ٝعدد ددٗ ا٘ٙشٝدد ددة

٤611/د(غ)(.)4

" -48ؼبّددن ا٘ذٍددنؾ"()5ألرددة ا ٍْ٘ د د خ ٜذٝددض ردد ٟلٙددة ا٘ٝمددغ٦ي رددنر ٟصِنددُ ا٘منددض

٤702/د(.)ٚ

(ٔ )1ظا ؿٝن ٢ارّ٠ ٟؽة ٌة ا٘ ٕٙٝة292/1ن 680/2٦ن ٦ا٘ظ٤بة ٌة ا٘ـنغ331/16ن ٦لنع ش-351(٣

٤380د م)548 :ن ٦ار٠ ٟن غ ا٘ض ٌ ٟة ا٘ ٧ظنخ138/1ن 534ن ٦ار ٟدجغ ٌة ا٘ ٥ظ ق.258/9

(ٔ )2ظا ؿٝن ٢ارّ٠ ٟؽة ٌة ا٘ ٕٙٝة211/1ن ٦ار٠ ٟن غ ا٘ض ٌ ٟة ا٘ ٧ظنخ 210/1ن ٦ا٘ظ٤بة ٌة ا٘ـنغ
210/17ن ٦لنع ش٤420-401( ٣د م111 :ن ٦طٔغ ٢ارّ٠ ٟؽة-ؤ ًعن-رنؿ" :ٛؼبّن

ؤٌ ٗ٤نعؽ".

"ؼبّن ؤٌ ٗ٤نعؽ ٦كنغاػ" ٜمج ٛاألصرنء 500/4ن ٦طٔغ ا٘ـٝمن٠ة ؤ ٞا٘ٝاً٘
ُّ
ز)) .األ٠ـن .491/3
كنغاػن ِنٖ٦(( :ا ٠شبب ٥١ٜن رب ٙع

ٌ ً١ة لنع ز

ا٘ ٕٙٝة 454/1ن ٦ار٠ ٟن غ ا٘ض  ٟرنؿ" :ٛؼبّن

()3

اٍ٘نعؿنن ."ٟا٘ ٧ظنخ 32/2ن  ٦نِ٧

رنؿ:ٛ

ٔظا ؿٝن ٢إ٘ ن٠ة ٌة ٌ٥غؿ412/1٣ن ٦ا٘ؼعٔٙة ٌة األلبل238/8 ٚن ٦طٔغ ٢ا٘ـشنٌ ْ٦ة اإللبلٞ

م317 :ن ٦ا٘غ٦صا٠ة ٌة ا٘صٙة م293 :ن ٦ا٘بىضاصْ ٌة ا٘٥ض ة 552/6ن ِنٖ ا٘ظ٤بة ٣٘(( :هؼء
ىنغ ٌة لـٝنة ؼبّن

ا٘ذٍنؾ)) لنع ش٤ 550-541( ٣دن م)263 :ن ١ ٦فغ :ا٘ ظٔغا 782/3ن

هؼءا ٘ؽن ًٍن ٌة ؤؿٝنء ا٘ذٍنؾ  ٔ٦ب ٦...٣لٙن٣
1081ن 1311/4ن ِ٦نٖ ار ٟلبض ا٘٥نصْ(( :عؤ ب ً٘ ٣
ٜااسظا

ٌة ا٘ ّض ٦ ٛا٘ إسنغ))ٜ .ذ صغ ؼبّن

لٝٙنء ا٘ذض ث.87/4

( )4دّّٜ ٣ذٝض ا٘مبنصْن ؤظ٧اء ا٘ـًٙن ٤1414دِ .نٖ ا٘ظ٤بةْٝ٘ (( :ن عؤ ٥ن لذغٔب  ٝ٤ة ب٘ ٩هٝك
َّ
ا٘ذٍنؾ ٦ؤد٧ا٘ .))ٛ٥ا٘ـنغ.67/22

()5

ٔظا ؿٝن ٢اّ٘نؿ ٛا٘ جنبة ٌة ٜـ ٍنص ا٘غدٙة م20 :ن ِ٦نٖ٦(( :طٔغ ٘ة ؤٌ ٣٠ة ٜجٙض .))ٟ
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ٜ" -49ش صغ ؼبّن لٝٙنء ا٘ذض ث" ٘ٝذٝدض رد ٟؤدٝدض رد ٟلبدض ا٘٥دنصْ ا٘صدن٘ذة

٤744/د(غ)(.)1

" -50ا٘ٝم ددنٌ ٟدددة ؼبّدددن ا٘ٝذدددضّن "ٟألردددة لبدددض ا ٜذٝدددض رددد ٟؤدٝدددض ا٘دددظ٤بة

٤748/د(غ)(.)2

" – 51لظٔغا ا٘ذٍنؾ" ٘( .٣غ)(.)3

" – 52ؿنغ ؤلبل ٚا٘١ببلء" ٘( .٣غ)(.)4

()1

دّّ ٣ؤٔغ ٚا٘ب٧كةن ٦برغا٤ن ٛا٘ؼ بُن ا٘غؿن٘ةن رنغ ٦ن  ٧٤٦اس صنع ٘د" :لظٔغا ا٘ذٍنؾ" لل ّذهبي،
ّ
وع ِم َد المح ِّققان ب٘ ٩دظي ٔٝٙةٜ(( :ش صغ))  ٟٜا٘م٧١اٜ ٞك ٦ه٧ص٤ن ٌة ا٘١ـشة ا٘شؽنةن ّٗ٠
َ
ل ٣١رغ٤ن ٞا٘ض  ٟا٘ذٙبةن ِ٦نٖ(( :اس صنع"ؼبّن

()2
()3

ا٘ذٍنؾ" ٘ٙظ٤بة)) .إ٘لً ا٘ذعنث م53ن

صنع ا٘٧اعص ٌة ا٘م٧١اٞ
٤٦ظا ْغ ُّص ٜن اؿ بمض ٢ا٘ٝذّّنٜ ٣٠٧ٔ ٟٜ ٞش
صغا  ٔ ٟٜن ع ن ْ
٦د ْْ ٝبل االس ْ
ً
ل٥١ٜ ٩ٙج ٜاٌٍ٘ ٣ن.٣

ؿنإلة إ٘بل ٚلٙنٍٜ ٣ص ًبل :م.54-52 :

ؼبك لضا ؼبمن

ٌة ا٘١٥ضن ٦رىضاصن ٦اّ٘ن٤غان ٦رنغ ٦ن ؤ ذ٥ن لذّنُ لبض ا٘غد ٟٝا٘ٝمٝٙةن

ا٘ٝمنعين رن٘١٥ضن ٤1377-1374دن ٦دّّ-٣ؤ ًعن-ػٔغ ن لٝنغا ن إ٘ ق ا٘مٝٙنةن رنغ ٦ن
٤1419د ٣٘٦ .ط  ٖ٧ؼبمب ٜم٣ة ٤٦ة :ط ٗ ا٘ذـن١ةن ٦ار٥ٌ ٟض إ٘ٝة٦-اؿ٘ " :٣ٝذؿ

األ٘ذنؾ-"...ن ٦ا٘ـن٧ؼةن ٦ا٘ؽ٥ؽنْ٦

٠/ذ٤1344٧د٦ -اؿ" :٣ٝا٘ ١بن٦ ٣اإل ّنؾ ٘ٝن ٌة ط ٖ٧

لظٔغا ا٘ذٍنؾ"-ن ٦اس صغ ٢ا٘ـن٧ؼة ٌة" :ؼبّن

ا٘ذٍنؾ"-ؿنإلة ٌة األ ٗ-ن ٦علب ٣ار ٟدجغ

ل ٩ٙا٘ٝمجٜ ٛك ا٘ؼ نصا لٙن٣ن طٔغ ٢ا٘ـشنٌ ْ٦ة ا٘ج٧ا٤غِ٦ 684/2نٖ(( :رنط ٜ ٣١ٜجً ٙضان ٔ٦نٞ
جةء ٌة ٜجٙض ٦ .))ٟؤل ٣ٝؿبؽ٧ ٣ؿً ر ٟكن٤نٟ

٠صً لغلنب٘ ٣ؽبّن
ْ

هض٢
٤899 /دن ِنٖ ا٘ـشن(( :ْ٦ؤلؽنُّ ٢

ا٘ذٍنؾ ٘ٙظ٤بةن ٦ؤعكضٕٝ ٙ٘ ٢نٗ لٙن٣ن ٌٍمٗن ٦ؿٝن" :٢ع ُ٠٦األٍ٘نؾ

ظشٝنن  ٧٤٦ا٘عن٠ة ٣١ٜن
رٝمج ٛا٘ذٍنؾ")) .ا٘ع٧ءِ .314/10نٖ إ٘ ن٠ة ل(( :٣١عؤ ب ٜ ٣١ٜجً ٙضا
ً

()4

رن٘ ٕٝبة ا٘شن٘ض ة ربنب اّ٘ٝضؽ))٥ٌ .غؽ اٍ٘٥نعؽ.1139/2

دّّ ٣هٝنلة  ٟٜا٘بندعن ٟرةكغاي كمنق األع٠ا٦غن ا٘غؿن٘ةن رنغ ٦ن ٤1401د.
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" -53ا٘ٝجغص ٌدة ؤؿدٝنء عهدنٖ ٔ دن ؿد ٟ١اإلٜدن ٚؤردة لبدض ا ردٜ ٟنهد ٣ؿدٜ ٨٧دٟ

ؤسغج ٌ٘ ٛ٥١ٜ ٣ة ؤدض ا٘صذنذن( .٣٘ "ٟغ)(.)1
" -54ؼبّن

ا٘لن٧ر" ٘.)2()ٚ( .٣

" -55لنع ز اإلؿبلٌ٦٦ ٚنن ا٘ٝلن٤نغ ٦األلبل( .٣٘ "ٚغ)(.)3

" -56ؼبّد ددن ا٘ٝذد ددضّن "ٟألرد ددة دٍد ددن لٝد ددغ رد دد ٟلٙد ددة ا٘لد ددنٌمة ارد دد ٟاّ٘ٙٝد ددٟ

٤804/د(.)4()ٚ

" -57لظٔغا ا٘ذٍدنؾ ٦لبصدغا األ ّدنؾ" ٘ن٧ؿدً رد ٟدـد ٟرد ٟلبدض ا٘٥دنصْ ا٘ذ١بٙدةن

ار ٟا٘ٝبغص ٤ 909/د( .ر)(.)5

" -58ا٘ بننٌ ٟة ؼبّن ا٘ٝذضّن ٟاّ٘ ٝضٜن٦ ٟا٘ ٝإسغ .)6()ٚ( ٣٘ "ٟ

" -59ؼبّن ا٘ذٍنؾ" ٘مبض ا٘غد ٟٝر ٟؤرة رٕغ ا٘ـن٧ؼة ٤ 911/د (غ)(.)7

ِددنٖ ا٘مٝددغِْ٦(( :ددض ظددنلب ٜمفدد٤ ٛددظ ٢ا٘ٝصددٍ١ن ن ٘٦دد ٛصددٗ ب٘ن١ددن بال اّ٘ٙنددٗ

٥١ٜن))(.)8
()1
()2

علب ٣ل ٩ٙا٘ؽبّن ن ٌ٦ة ٔٗ ؼبّة ل ٩ٙا٘ٝمج .ٛدّّ ٣رنؿ ٛا٘ج٧ارغان ا٘غا ةن ا٘غ نضن ٤ 1409د.
طٔغ ٢ا٘ظ٤بة ٌة ا٘ ظٔغا 876/3ن ١ ٦فغ :ا٘ظ٤بة ٥١ٜ٦ج ٣م.177 :

()3

دّّ ٣لٝغ لضٜغْن إ٘ ن

()4

 ٟٜػ ٟٜا٘صذنرة ب٘ ٩ػ٣١ٜن طٔغ ٢ا٘ـشنٌ ْ٦ة ا٘ع٧ء101/6ن ٦سٙنٍة ٌة إ٘لً .1106/2

()5

()6

رنغ ٦ن ٤1408د.

ا٘مغرةن رنغ ٦ن ٤1409دن ٦رلنع ل٧اصن ٦آسغاٞن ا٘غؿن٘ةن

ٜشؽ٧ؼة رن٘فن٤غ ةن رشػ ا٘ٝاً٘ن لن٤887ٚدن ٘٥ن ٜص٧عا رن٘جنٜمة اإلؿبلٜنةن عِ4668 :ٛن ِنٖ
هضا ؿؽغان ؤ ٦ؿؽغ  .))ٟا٘ ١ٝشق م .104
األ٘بن٠ة(( :لغاهٜ ٣ٝش صغا ِّ
ً
طٔغ ٢ار ٟرضعاٌ ٞة ا٘ٝضسٗ م.479 :

()7

اس صغ ٌن"٣لظٔغا ا٘ذٍنؾ" ٘ٙظ٤بةن ٠لغ٦ ٢ؿ ٍٙضن ٤1277دن ٦لٙة ٜذٝض لٝغن  ٕٜبة ٤٦بةن

()8

رذ٧ث م.77 :

٤1393دن ٠٦لغ ٌة إ٘ ق ا٘مٝٙنةن رنغ ٦ن ٤1403د.
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 ّ٠٦صغ ل ٩ٙصعاؿدة ّبلّدة ٔ دق ٜد ٟؤكد٥غ٤نة ٤٦دة" :ا٘ؽبّدن إ٘بدغ "٨الرد ٟؿدمضن

"٦ا٘ؽبّن " ٘شٙنٍةن "٦ا٘ٝمنٌ ٟة ؼبّن ا٘ٝذضّنٙ٘ "ٟظ٤بةة ٤٦ة ا٘ٝبندث اآللنة.
ا٘ٝبذث ا٘ـنرك :صعاؿة ٝ٠نطج  ٔ ٟٜق ا٘ؽبّن
ٌ٦نّ ٣بلّة ٜؽن٘ق:

ا٘ٝؽٙق األ :ٖ٦صعاؿة ٔ ن "ا٘ؽبّن إ٘بنغ" الر ٟؿمض.
ا٘ٝؽٙق ا٘عن٠ة :صعاؿة ٔ ن "ا٘ؽبّن " ٘شٙنٍة ر ٟسننغ.

ا٘ٝؽٙق ا٘عن٘ث :صعاؿة ٔ ن "ا٘ٝمنٌ ٟة ؼبّن ا٘ٝذضّنٙ٘ "ٟظ٤بة.
 - 1ل٧١ا" :٣٠ا٘ؽبّن

ا٘ٝؽٙق األ :ٖ٦صعاؿة ٔ ن "ا٘ؽبّن إ٘بنغ" الر ٟؿمض.

إ٘بنغ"()1ن ؤ" ٦ا٘ؽبّن إ٘بغ.)2("٨

ٜ -2اٍ٘ :٣ا٘ذدنٌؿ ؤرد ٧لبدض ا ٜذٝدض رد ٟؿدمض ا٘٥نكدٝة ٜد٧الٔ-ٛ٤نلدق ا٘٧اِدضْ-

(٤230-168د).

٧ٜ - 3ظدد٧ل :٣ا٘ مغ ددً رؽبّددن ا٘د ُّدغ٦اا ٜدد ٟا٘ص دذنرةن ٌن٘ ددنرمنٟن ٌٝدد ٟرمددضٛ٤ن ٜددك

ِ٦ض ٕ٘ ٚنر ٣ر غهٝة ٘ٙـنغا ا٘١ب ٧ة.
ا٘ غهٝة ٘ٛ٥ن َّ

ِ -4ن ٣ ٝا٘مٝٙنة :لبد٧ؤ ٕٜن٠دة لٝٙندة ٔبندغان ٦لٝندؼ رٝندؼا هٙنٙدةن ٠بغػ٤دن ٌدة األٜد٧ع

اآللنة:

٦لّضٌ ٣ٜة اٍٟ٘ن ٦ل ٧ٙؼبّ ٦ ٣بؿ١نص.٢
ؤٕٜ -ن٠ة ٜاٍ٘ ٣ا٘مٝٙنةن ُّ
مض  ٟٜؤ٥ٜن إ٘ ق ٌة اٍ٘.ٟ
ُّ -

(ٔ )1ظا لـٝن ٌ ٣ة ؼبمة لٙة ٜذٝض لٝغن ٦ؤٔعغ ا٘ٝصنصع-ا٘ ة ٍِ٦ب لٙن٥ن-ن ١فغ :لنع ز صٜلُ457/35ن
269/47ن ٦ل ٚ٧ٙا٘ذض ث الر ٟا٘صبلح م357 :ن ٦ل٥ظ ق إ٘ٝنٖ 386/7ن 466ن ٦ا٘ـنغ457/9ن

()2

664/10٦ن ٦ا٘ ظٔغا 425/2ن ٦ل٥ظ ق ا٘ ٥ظ ق٦ .439/1ونغ٤ن.

ٕ٤ظا لـٝن ٌ ٣ة ؼبمنل ٣ا٘١ٝل٧عان ٦رمط ا٘ٝصنصعن ١فغ :ل٧ظنخ ا٘ٝل ب243 /2 ٣ن ٦كغح
ا٘ بصغا 275/3ن ٦ل٥ظ ق ا٘ ٥ظ ق 226/3ن 312/9ن ٦ .194/10ونغ٤ن
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ا٘ٝصٍ١ة ٌة ٜمغٌة ؼبّن ا٘ ُّدغ٦اان ٦ؤ٦ؿدم٥نن ٜ٦د ٟؤِدض٥ٜنن ردٗ ٤د٧
ج -ؤ ٗ إ٘ ق
َّ

ٔنٜبل.
ؤِض ٔ ٚن ع  ٗ ٦ب٘ن١ن ً

ِب٧ال
٦اؿمن ل١ض ا٘مٝٙنء  ٟٜاّ٘ ٝضٜنٟن ٦ا٘ ٝإسغ .ٟ
ص -أ ـق ً
ً

ا٘غٔبن.ٞ
٤د٠ -نٖ ك٥غا ٦اؿمةن ؿنع ر٥ن ُّ
 -٦د ٨٧لغاه ٛال ل٧هض ل١ض ونغ.٢

ػِ -ضٜ ٚنص ًا وؼ غ ًا ٌة ا٘ـنغا ا٘١ب ٧ة غ٥ ٦ن رإؿن٠نض.٢

٦ل٧١ق ٜنصل٣ن ٔ٦عغل٥ن.
حٔ -عغا ا٘ٝصنصع ا٘ ة ّٙ٠ب ل٣١ن ُّ
غ -ل ٧ٙؤؿن٠نض.٢

ْ -ل٧اعص األٝ،ة ل ٩ٙا٘٣١ٜ ّٗ١ن ٔ٦عغا بٌنصل٣١ٜ ٛ٥ن ٦لؼ ٛ٤٦ب٘ند)1(٣ة ٜٝدن ُّ
دضٖ لٙد٩

ال ٝنص ٛ٤لٙن٣ن  ٛ٥ِ٧ّ٦٦ر.٣

ْ١ّ -نء ا٘مٝٙنء لٙن٣ن  ٟٜ٦ط٘ٓ:

ِددنٖ ا٘شؽنددق (( :ددً ٔ ً١نرددن ٔبنددغا ٌددة ؼبّددن ا٘صددذنرةن ٦ا٘ ددنرمنٟن ٦ا٘شددنٍ٘ن ٟب٘دد٩
ً
٣ ِ٦ن ٌإهنص ٌن٣ن ٦ؤدـ.)2())ٟ
ِ٦نٖ ار ٟلـنٔغ (( :د ٔ ً١ن "ا٘ؽبّدن " ٌإدـد ٟلصد١نٍ٣ن ٦ؤٔعدغ ٌن،ضلد٣ن ٦ؤلدٌ ٩ند٣

رٝن ٘٧ ٛهض ٌة ونغ٢ن ٦عٌ ٨٦ن ٣ل ٟإ٘بنع ٦ا٘صىنع))(.)3
ِ٦نٖ ار ٟا٘صبلح ٔ(( :ن دٍنٗن ٔعنغ اٍ٘٧ا،ض))(.)4

ِ٦نٖ ا٘ظ٤بة٠ ٟٜ٦(( :فغ ٌة"ا٘ؽبّن "ن سعك ٘م.)1())٣ٝٙ
()1

١فغّٜ :ضٜة بدـن ٞلبنؽ ٘ٙؽبّن 16/1ن ّٜ٦ضٜة ػ نص ١ٜص٧ع ٘د"اّ٘ـ ٛا٘ ٘ ٛٝ ٝنرمة ؤٗ٤
ا٘ٝض ١ة" م.70 :

()2

لنع ز رىضاص .321/5

()4

ل ٚ٧ٙا٘ذض ث م357 :ن ١ ٦فغ :كغح ا٘ بصغا ٘ٙمغاِة .275/3

()3

لنع ز صٜلُ .63/53
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ِ٦ددنٖ-ؤ ًعددن(( :-لٕٙددٜ ٛذٝددض ردد ٟؿددمض ا٘ذددنٌؿ ٌددة ٔ ن "ا٘ؽبّددن " ٘دد٣ن رٕد ع
دبل ٚهند عدض
ع
ّٜب.)2())ٖ٧

 ِ٦ددنٖ ار ددٔ ٟعن ددغ ٜ٦(( :دد ٟؤه ددٗ إ٘ دددق ٌ ددة ٤ظا"ؼبّن "ٜذ ٝددض ر دد ٟؿ ددمضٔ-نلدددق

ا٘٧اِضْ))(.)3

ِ٦نٖ ار ٟدجغ(( :ؤهٝك ٜن هٝك ٌة ط٘ٓ))(.)4

ٜص ١عً ّ٘ ٝٙضٜن ٩ٌ ٟط٘ٓ))(.)5
ِ٦نٖ ا٘ـشن(( :ْ٦لفن ٛاٍ٘٧ا،ضن  ٧٤٦ؤهٝك َّ

ِ٦نٖ دنهة سٙنٍة(( :ؤلفٜ ٛن ٌ ً١ن.)6())٣

 -5ؼغ ّة لغلنب٠ :٣ج ٗٝؼغ ّ ٌ ٣ة اّ٘١نغ اآللنة:

ؤ -رضؤ ٔ نر ٣ر غهٝة ا٘ـنغا ا٘١ب ٧ةن ٦ل٧ؿك ٌن٥ن(.)7

 ّٛ -لغهٙ٘ ٛصذنرةن ٦علب ٛ٥ل ٩ٙسٝدؾ ؼبّدن ()8ن ٤٦دة :ا٘ؽبّدة األ٘٦دٜ :٩دٟ

دضعا ٜدد ٟا٘٥ٝددنهغ ٦ ٟاأل٠صددنع .ا٘ؽبّددة ا٘عن٠نددةٜ :دد٥٘ ٟدد ٛبؿددبلِ ٚددض ٛن ٘٦دد ٛلدد٥ض٦ا
كدد٥ض رد ً
()1

ا٘ـنغ .665/10

()3

اس صنع ل ٚ٧ٙا٘ذض ث م.209 :

()2

طٔغ  ٟٜم ٝض ِ ٣٘٧م.172 :

()4

ا٘١ؼ٤ة م.255 :

()6

ٔلً ا٘ف.1099/2 ٞ٧١

()5

()7

ا٘ىن ة م.314 :
هنء

ا٘ـنغا ا٘١ب ٧ة ٌة ا٘ٝجٙض  :ٟاأل٦ ٖ٦ا٘عن٠ة –ؼبمة :صاع نصع.-

٦ل َّض ْص٤ن-ن
(ٔ )8ظا لؼا ٢ا٘مغاِة الر ٟؿمض ٌة كغح ا٘ بصغا22/3ن
ُّ
٦األ٠صنعْ ٌة ٌ خ ا٘بنِةْ -22/3
ُّ
شنٌ ْ٦ة اٍ٘ خ 55/4ن ٦ا٘ـن٧ؼة ٌة ا٘ ضع ق221/2ن ٔ٦ظا ِغعٜ ٢ذٝض ا٘ـٝٙةن ِ٦نٖ:
٦ا٘ـ
ُّ
ُّ
َّ
((رن٘غه٧ق ب٘٧ ٩عا ٜشؽ٧ؼة اّ٘ـ ٛا٘١نِنن ّٜ٦نع٥ ٠ن ٜك ا٘ٝؽب٧قة العخ ذة ِ ٖ٧اإلٜنٚ

ؤ ٞار ٟؿمض هم ٛ٥ٙسٝؾ ؼبّن ))٥١ٜ .ج ٔ نرة ا٘ نع ز م371-370 :دنكنة ١٤٦ .7نْ
ا٘ـن٧ؼةَّ :

 ٟٜهم٥ٙن ّبلث ؼبّن ٌّػن ٦ؿببٌ– ٣نٝن ف٥غ٦ -ه٧ص اّ٘١ن ٌة ؤ ٗ ا٘ٝشؽ٧ؼةن ٦ل نرمب لٙن٣
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دضعان ٜ٦دد ٟكدد٥ض ؤدد ًدضا .ا٘ؽبّددة ا٘عن٘عددةٌ :ددة ا٘ دظ  ٟؤؿدد٧ٝٙا ِبددٗ ٌ د خ  ٕٜدة .ا٘ؽبّددة ا٘غارمددة:
رد ً

ْ ٜدـ ْْٝ ٙة اٍ٘ خن  ٟٜ٦ؤؿ ٛٙرمض .ٛ٤ا٘ؽبّة ا٘شنٜـدةٜ :د ٟلدٌ٧ة عؿد ٖ٧ا ن ٤٦د ٛؤددضاث

األؿ١نٞة ٜعٗ :ا٘ذـٟن ٦ا٘ذـنٟن ٦لبض ا ر ٟا٘ؼرنغن ٦ار ٟلبنؽ .)1(
ج-علق ا٘صذنرة ٌة ٔٗ ع
ؼبّة رذـق ا٘١ـدقة ؤْ :اّ٘دغ ٜد ٟا٘ َّ١بدة ة ٌنبدضؤ رب١دة
٤نكٛن ّ ٛر١ة ا٘ٝؽٙقن ٕ٤٦ظا(.)2
ا٘غ٦ااة  ٛ٤٦ا٘ دنرمٞ٧ن ٌٝد ٟرمدضٛ٤ن ٦علدب ٛ٥ؤًْ ٦ال لٙد ٩ا٘بٙدضاٞن ٌدظٔغ
ص ّٛ -طٔغ رّنة ُّ

ؤ ٗ٤ا٘ٝض ١ةن ّٕٜ ٛةن ّ ٛرّنة ا٘بٙضا.ٞ

 ٤د د -غلد دق ا٘ د ُّدغ٦اا ٌ ددة ا٘ب ٙددض ا٘٧اد ددض ل ٙدد ٩ا٘١ذ دد ٧اآلل ددة :ددظٔغ ؤْ ًَّ ٦ال ْٜد د٠ ٟؼ٘ دد ٜ ٣ددٟ

ا٘صددذنرةن ٤٦دد ٧ا٘٧ٝظددك ا٘عددن٠ة ٘ددظٔغٛ٤ن ٦ا٘٧ٝظددك األ ٖ٦لّددضٌ ٚددة ؼبّددنلٛ٥ن ١ٕ٘٦دد ٣ال
ؽنٗ لغهٌ ٛ٥ ٝة ا٘٧ٝظك ا٘عن٠ة(.)3

ا٘غ٦اا ٌة ا٘بٙضة ٜغلبدن ب دن ٛ٤لٙد ٩ا٘ؽبّدن ن ٌنّد :ٖ٧ا٘ؽبّدة األ٘٦د٩ن
 ّٛ - ٦ظٔغ رّنة ُّ
ً
ا٘ؽبّة ا٘عن٠نةن ا٘ؽبّة ا٘عن٘عةن ٕ٤٦ظا ب٘٥٠ ٩ن دة ا٘ؽبّدن ة ٜغالندن ٌدن ٛ٥ا٘ ـٙـدٗ ا٘ؼ١ٜدةن ٦ال
ً

ؼبمن إ٘ ن ن ٦لعغ ل ٩ٙاّ٘ـ ٛا٘١نِنن ٦دُّ ٌة عؿن ٗ،لٝٙنة –ٔٝن ؿنإلة ل١ض طٔغ ؼبمنل-٣
()1

٦أ ٙٝب ر ٣ؼبّن إ٘ ن .

١فغ :ا٘ؽبّن إ٘بغ( ٨لذّنُٜ :ذٝض لٝغ)ن ٥١ٜ٦ج ٔ نرة ا٘ نع ز م 371-370 :دنكنة .7

( )2هنء

ؼبّنل٦ ٛ٥لغاهٌ ٛ٥ٝة ا٘ٝجٙض  :ٟا٘عن٘ث ٦ا٘غارك -ؼبمة :صاع نصع-ن ١٤٦دنْ ؼبّدن

دّّب الد ًّن ٌة عؿن ٗ،لٝٙنة-ؿنإلة ا٘ ١بن ٣لٙن٥ن ٌة ؼبمن

إ٘ ن  ٌ -عني ب٘٤ ٩ظ.٢

ؿدنِؽة

(ِ )3نٖ بدـن ٞلبنؽِ(( :ض ٕ ٞ٧ؤدض ا٘١نؽ رضع ِّنن  ٍ ٟٜٝة ؤ ن ٚا٘غؿ ٖ٧ن ّ٤ ٛنهغ بٜ٘ ٩صغ ٟٜ
األٜصنعن ٦ل٤ ٩ٙظا ٌبل رض ّ٘ ٟٜ ٣بلث لغاهٛن ونغ ؤ ٞار ٟؿمض ٔن ٞل٦ ٩ٙلة ر٥ظاة ٘٦ظ٘ٓ
ع
٦ادضن ٧ ٦هؼ ٌة ا٘٧ٝاؼ ٟاألسغ.))٨
٧ٜؼٟ
ٌٍة ٜعٗ ٤ظ ٢األد٧اٖ لجض ٢ؽنٗ ا٘ غهٝة ٌة
ع
ّٜضٜة ا٘ؽبّن

إ٘بغ.13/1 ٨
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ٝنددؼ رددن ٟا٘ؽبّددن ا٘ ٝنرمددة بال رن٘مددضصة  ٦دد١نم٤ ٣ددظا ؿددبق ددم٧ر ًة ٔبنددغ ًا ٌددة ا٘ ٝننددؼ رددنٟ
َّ
ؤ ذن ا٘ؽبّن اّ٘ ٝنعرة.

ِددنٖ ا٘مٝددغْ(( :ا٘ ٝننددؼ رددن ٟا٘ ددنرمنٟن ٦ؤلبددنق ا٘ ددنرمنٟن ٜ٦دد ٟرمددضٌ ٛ٤ددة "ؼبّددن ارددٟ

هٝنمدن ر منِدقن
ؿمض" لـدنغن بال لٙدٜ ٩د٘ ٟدٜ ٣مغٌدة ٦اؿدمة رن٘غهدنٖة أل٠د ٣ؿدغص ؼبّدنلٛ٥
ً

ٍ ٛ٘٦صٗ رنٛ٥١ن ٔٝن ٌمٗ ٌة لٝننؼ ا٘صذنرة ل ٟونغ.)1( .))ٛ٤
ػ -ظٔغ ٌة ٔٗ ع
ؼبّة ع٦ال٥نن  ٦غهٛ٥٘ ٛن  ٛ٘٦غاق ٌة لغلنق وندغ ا٘صدذنرة ؼغ ّد ًة
ٜمنً ١ة.

ح -بطا ٌددغن ٜدد ٟا٘بٙددض اّ ٠ددٗ ب٘دد ٩رٙد عدض آسددغن ٦طٔددغ ا٘د ُّدغ٦اا ٌندد٣ة ٔٝددن طٔددغٌ ٛ٤ددة ا٘بٙددض

األ.)2(ٖ٦

غ -س  ٔ ٛنر ٣رن٘١ـنء ا٘صذنرنن ن ٦ونغٟ٤ن ٦علب ٟ٥ل ٩ٙاأل٠ـن (.)3

٥١ٜ -6جٌ ٣ة ٔ نر٠ :٣بغػ ٥١ٜجٌ ٣ة ا٘م١ن غ اآللنة:

ؤِ -ددنٖ ا٘ٝا٘ددً(( :لـددٝنة ٜدد ٟؤدصددن١ن ٜدد ٟؤ ددذن عؿدد ٖ٧ا ٜ دد ٟا٘٥ٝددنهغ ٟن

٦األ٠صددنعن ٦ونددغٛ٤ن ٜ٦ددٔ ٟددن ٞرمددضٜ ٛ٤دد ٟؤر١ددنٛ٥،ن ٦ؤلبددنلٜ ٛ٥دد ٟؤ٤ددٗ اٍّ٘دد٣ن ٦ا٘مٙددٛن
٦ا٘غ٦ا ددة ٘ٙذددض ثن ٜ٦ددن ا٥ ٠دد ٩ب٘ن١ددن ٜدد ٟؤؿددٝنٛ٥،ن ٦ؤ٠ـددنرٛ٥ن ١ٔ٦ددنٛ٤ن  ٦ددٍنل ٛ٥ؼبّ د ًة
ؼبّ د د ًة))()4ن ِ٦د ددنٌٖ(( :جٝمد ددب ط٘د ددٓ ٔ َّٙد دد٣ن ٦رن١د ددب ٜد دد ٟؤ١١ٕٜد ددة لـد ددٝن ٜ ٣د ددٌ ٛ٥١د ددة
َّ
٧ٜظم.)5())٣

()1
()2
()3
()4
()5

رذ٧ث م.183 :
هنء

هنء

ا٘ؽبّن

لغاهٌ ٛ٥ٝة ا٘ٝجٙضا  :ا٘شنٜؾن ٦ا٘ـنصؽن ٦ا٘ـنرك.

لغاهٌ ٟ٥ٝة ا٘ٝجٙض :ا٘عن.ٟٜ
إ٘بغ.5 /3 ٨

ا٘ـنرُ .6 /3

جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية
بدمياط بدبدمياط

- 3122 -

العدد اخلامس 2012م

علم الطبقات عهد احملدثني

د /عواد بو محيد الزويجي

دضعا ٜدٟ
ِ٦ -نٖ-ؤ ًعن(( :-ا٘ؽبّدة األ٘٦د ٩لٙد ٩ا٘ـدنرّة ٌدة اإلؿدبلٚن َّٝ ٜد ٟكد٥ض ر ً

األ٘٦ن ٟا٘ظ  ٟؤسغه٧ا  ٟٜص نع٦ ٛ٤ؤ٧ٜا٘ٛ٥ن  ٟٜ٦األ٠صدنع ا٘دظ  ٟلب َّد٧ء٦ا ا٘ َّدضاع
ا٘٥ٝنهغ َّ ٟ

هٝنمدددنن ٜ٦ددد٧ا٘نٛ٥ن ٜ٦ددد ٟظدددغ ٘ددد ٣عؿددد ٖ٧ا  رـددد٣ٝ٥
٦اإل ٝدددنٞن ٜ٦ددد ٟدٍٙدددنٛ٥،
ً
٦ؤهغ)1())٢ة ٤٦ظا ٧ظخ ٥١ٜجٌ ٣ة لّـن ٛؼبّن ا٘صذنرة(.)2
()1
()2

ا٘ـنرُ.

 ل ٩ٙلض ٟ ٦ا٘ض ٧اٞن ٦ط٘ٓ ٌة

ٜٝ٦ن ؤ٦عصٌ ٢ة ط٘ٓن ِْٝ٘ (( :٣٘٧ن ؤهٝك لٝغ ر ٟا٘ش َّؽن
َّ
َّ
ع
ا٘ضل٧ان ّ ٛاألِغ ن ٌنألِغ
ٌة
٤نكٛ
رب١ة
رضؤ
ٟ
للغ
ؿ١ة
ٚ
ا٘ٝذغ
َّ

رغؿ ٖ٧ا ٌٕ ن ٞاّ٘ٚ٧

ِض ٚؤ ٗ٤ا٘ـنرّة د  ٩ا ٩٥ ٠ب٘ ٩األ٠صنعن ٌّن٘٧ا :ر٠ ٟٝبضؤ؟
بطا اؿ ٦٧ا ٌة اّ٘غارة رغؿ ٖ٧ا َّ 
ٜمنط األكٙ٥ة ن ّ ٛاألِغ ٌنألِغ رـمض ر ٟع
ٌّنٖ لٝغ  :ارضئ٦ا رغ٤ػ ؿمض ر ٟع
ٜمنط ن

ا٘ـ٧ارُ ٦ا٘ٝلن٤ض ٌة اٍ٘غا،طن ٔ٦ن ٞؤر ٧رٕغ
ٌ٦غض لٝغ  أل ٗ٤ا٘ض ٧اٞن َّ
ٌٍعٗ ؤَّ ٗ٤

ؿ ٨٧رن ٟا٘١نؽ ٌة اّ٘ـٛن ٌّنٗ ٘مٝغ ٌة ط٘ٓ ٌّنٖ :ال ؤهمٗ ِ ٟٜنلٗ
ا٘صض ُ ِ ض َّ

عهٗ
رضعا  ٟٜا٘٥ٝنهغ ٦ ٟاأل٠صنعة ٌٍغض ٕ٘ٗ
ع
عؿ ٖ٧ا ِ ٟٝٔنلٗ ٜم٣ن ٌبضؤ ر ٟٝك٥ض ً
ع
ع
رن٘ـ٧اءن ٌ٦غض ٘ٔ ٟٝن ٣٘ ٞبؿبلٚ
 ٛ٥١ٜسٝـة آالي صعٌ ٛ٤ة ٔٗ ؿ١ةن دٙنٍ٧ٜ٦ ٛ٥الٜ ٛ٤مَّ ٛ٥
ع
عهٗ ٛ٥١ٜن ٌ٦غض
صعٕٗ٘ ٛ٤
ؤدضا ؤعرمة آالي
ع
ٔةؿبل ٚؤ ٗ٤رضع ٥ٜ ٟٜنهغا ا٘ذبلةن  ٟٜ٦ك٥ض ً
٦دـن١ن ٌة ٣٠ؤ٘ذّٝ٥ن رٍغ عة ؤرنٝ٥نّ٘ غار ٝ٥ن
دـ١ن
ألر١نء ا٘بضع ن ٟؤٍ٘ن ٟؤٍ٘نَّ ٟبال
ً
ً
ع
ع
صعٛ٤ن ٌ٦غض ٘ٙمبنؽ ر ٟلبض اَّ٘ ٝؽٙق 
٦ادض ٝ٥١ٜن سٝـة آالي
رغؿ ٖ٧ا ن ٌٍغض ٕ٘ٗ

ع
ع
صعٛ٤ن
صعّ٘ ٛ٤غار  ٣رغؿ ٖ٧ا ِ نِٖ٦ :ض ع ٨٦رمع ٛ٥ؤٌ ٣٠غض ٘ ٣ؿبمة آالي
سٝـة آالي
ع
 ٟ٥١ٜاّ١ة
اٜغؤا
ا٘١بة ٌ ةٌ ٣٠غض ٕ٘ٗ
ِ٦نٖ ؿن،غٍ ٛ٘ :ٛ٤عٗ ً
ؤدضا ل ٩ٙؤ ٗ٤رضعع َّبال ؤػ٦اج َّ
َّ
ع
ٌن-ٟ٥عظة ا ل-ٟ٥١ن ٤ظا ا٘ٝج ٝك
دنة
صعٛ٤ن ه ٧غ ة ر١ب ا٘ذنعثن ٦
للغ ؤً٘
ٍنة ر١ب ع
َّ
َّ
ع
عهٗ
صعٛ٤ن ٌ٦غض ٘ٝـٝٙة اٍ٘ خ ٕ٘ٗ
عهٗ ّبلّة آالي
لٙنٌ٦ .٣غض ٘٤ ٟٝنهغ ِبٗ اٍ٘ خ ٕ٘ٗ
ع
ع
ع
ؤدضاث  ٟٜؤر١نء ا٘٥ٝنهغ ٦ ٟاأل٠صنع ٍٔغا،ط ٜـٝٙة اٍ٘ خّٛ...
 ٛ٥١ٜؤٍ٘نٟن ٌ٦غض ٘ىٝٙنٞ

٦ادضان
رنرن
ً
ٌغض َّ
٘١ٙنؽ ل١ٜ ٩ٙنػِ٘٦ ٛ٥غاءلّٙ٘ ٛ٥غآ٦ ٞه٥نصٛ٤ن ّ ٛهمٗ  ٟٜرّة  ٟٜا٘١نؽ ً
ع
ْ
عهٗن ٌ٦غض ٘ٝٙذغع ٟ
١نعا ٕ٘ٗ
ع
ٌإ٘ذُ  ٟٜهنء ٟٜ ٛ٤ا٘ٝـٝٙن ٟرن٘ٝض ١ة ٌة سٝـة ٦للغ  ٟص ً
َّ
ع
عهٗ ؤٍ٘ن ٟب٘ ٩ع
ٜمٛ٥ن ٌ٦غض أل ٗ٤ا٘ن ٟٝع
لـمٝن،ة ب٘٩
ؤً٘ ب٘٩
ِ٦نؾ رن٘لن٦ ٚا٘مغاَ ٕ٘ٗ
ع
ع
ع
ع
عهٗ
ألٌغظٕٗ٘ ٟ
ّبلّٝن،ةن ِ٦نٖٔ ٟ ٘ :عغ ا٘ٝنٖ
ؤدضا ٟٜ
سٝـٝن،ة ب٘٩
ع
ّبلّٝن،ةن ّ٘١ ٛن ً
َّ
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ج -ظٔغ اؿ ٛا٘ ٝغهٛن ٠٦ـب ٟٜ ٣ه٥ة ؤرن٣ن ٦ؤ٣ٜن ١ٔ٦ن ٣ن ّ٘٦ب.٣

ص -م ١ة رظٔغ األ٠ـن ن  ٦غٌم٥ن بٜ٘ ٩ن ِبٗ اإلؿبلٚن ِ٦ضٜ ٚنصا وؼ غا ٌة ط٘ٓ(.)1

٤د -ـ َ٧ؤسبنع ا٘ ٝغهٛن ٦ؤد٧ا٘ ٣ا٘ضا٘ة لٙدٌ ٩عد٣ٙن ٕٜ٦ن ٠دٌ ٣دة ا٘مٙدٛن ٦ا٘مبدنصان

٦ا٘ؼ٤ضن ٦ا٘٧عق(.)2

ِ -٦ض بن ٟلّنضل.٣

ا٘ش دّٙدةن ٤٦ن د٣ن ٘٦بنؿد٣ن ٦سعدنر٣ن ٦ؤلٝن٘د ٣ا٘ دة لّٙدض٤ن ٜدِ ٟعدنء
ػ -ظٔغ  ٦دٍْ ٣

٠٦ذ٢٧ن .)3(٣١٥ٜ٦

ع
ؤعرمة آالي
صعٛ٤ة ؤً٘ ٘ـٍغ٢ن ٦ؤً٘ ٘ـبلد٣ن ٦ؤً٘ ش٥ٍٙن أل٣ٙ٤ن ٦ؤً٘ ٍ٘غؿ٦ ٣رى.))٣ٙ

ا٘ؽبّن

إ٘بغ ٦ .297-296/3٨ف٥غ ؤ ٞار ٟؿمض ِض ؿنع ٌة ٦ظك ؼبّن

ا٘صذنرة ل ٩ٙؼغ ّة

لٝغ ٤ ظٌ ٢ة ا٘ض ٧اِ .ٞنٖ بدـن ٞلبنؽ٠٦(( :بلدؿ ٌة ٤ظ ٢اّ٘ـٝة ؤ ٞار ٟؿمض اد ظٌ ٨ن٥ن
 ل١ضٜن ص ٞ٦ا٘ض٦اّٜ .))ٟ ٦ضٜة "ا٘ؽبّن

كبن٥ن رٝن ١م ٣لٝغ ر ٟا٘شؽن
كن ًن
ً
"12/1ن ِ٦نٖ ا٘مٝغْٜ(( :بضؤ ال بنع ا٘ـنرّة ٌة اإلؿبلٚن ٦اٍ٘عٗ ٌة لّـن ٛا٘صذنرة البم٣
لٝغ ر ٟا٘شؽن

إ٘بغ٨

ٌ ة ل٧ػ ك ا٘مؽنء)) .رذ٧ث م 183 :ح .3

(ِ )1نٖ ا٘مٝغِْ٦(( :ض ؤّغ

ّّنٌة ا٘ٝصٍ١نٌ ٟة ط٘ٓن ٌنر ٟؿمض ٔنِّٝ ٥ٜ ٞن رنألسبنع ٦األ٠ـن ة ٘ظ٘ٓ

ٌ ّٗ١ ٧٥ل ٟاألسبنع ن٦ ٟا٘ٝاعسن٦ ٟا٘١ـنرنٔ ٟعنغاة ٌجنء ٔ نرٌ ٣ة ا٘ؽبّن
ً
ٌة األسبنع ٦ا٘١ـق)) .رذ٧ث م.75 :

(ِ )2نٖ ا٘مٝغْٔ ٟ ٘٦(( :ن ٞل١فن ٛا٘غهنٖ ا٘ظ  ٟل١ن ٛ٥ ٘٦ا٘ٝصٍ١ن

ل ٩ٙا٘ؽبّن

ّ٠ض األؿن٠نضن ٌةٜ ٞن اد ٧ل ٣إ٘ ق ا٘ ة ٌصٙب لغاه ٛا٘غهنٖ ٜ ٟٜمٜ٧ٙن

 ٜع١ً ٝن ٜنصا وؼ غا

ٍٜنضا رذض طالٌ ٣ة
ً

ل صٗ رذننل ٛ٥طا

ٌن،ضا ٔبنغا ٌة رننٕٜ ٞنٌ ٛ٥ ٠ة ا٘مٛٙن ٦صعه ٌ ٛ٥ة ا٘٧عقن ٦ا٘صضَ ٜٝن ٘ ٣ؤّغ ٌة االؼ١ ٝنٞ

()3

ب٘نٛ٥ن ٦لّ٧نّٛ٥ن ٦رن٘ ن٘ة ِبٜ ٖ٧غ ٦نل .))ٛ٥ا٘ـنرُ م.75 :

ِنٖ ا٘مٝغْ٦(( :لّٙة ٤ظ ٢ا٘ٝمٜ٧ٙن

ا٘ ة ِض٥ٜن ار ٟؿمض سبلٖ ا٘ غاه ٛؤظ٧اء ل ٩ٙا٘ذننا

ا٘عّنٌنة ٦ا٘ذعنع ة ٌة اّ٘غ٠ن :ٟاأل٦ ٖ٦ا٘عن٠ة ا٘٥جغ ن ٟرٝن جمٗ ٕ٘ نر ٣ؤٝ٤ندة ٔبنغا  ٟٜا٘١ندنة

ا٘ نع شنة)) .رذ٧ث م79 :ن ِ٦نٖ بدـن ٞلبنؽ (( :م١ٝٙن ا٘لةء إ٘عنغ ل ٟاأل٧ٜع االه ٝنلنة

ا٘ ٝصٙة رذننا ا٘بنبن ٦ا٘ـَ٧ن ٦ؤ٧ٜع ا٘ؼْن ٦ا٘ؽمنٚن ٦ا٘لغا ن ٦ل ٟه٧ا٠ق  ٟٜاأللٝنٖن
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ح -ظٔغ ؤ٦الص٢ن ٦ؤػ٦اه٣ن ِ٦غارنل.٣

دن،بل
دنِبل لدد ٟاأل ٝ،دةن ؤِ ٦د ً
غ -ش د  ٛلددغاه ٛونددغ ا٘صددذنرة رددظٔغ ا٘جددغح ٦ا٘ مددض ٗة ٠د ً
رنه ٥نص.)1(٢

ْ -لٝن د دؼ إ٘ د ددن ر ٧د ددٍٙ٘ ٣د ددغ٦اا رٕعد ددغا ا٘ذد ددض ثن ؤ ِٙ ٦د دد٣ة ّٔ٘٧د ددّّ(( :٣د ددة ٔعند ددغ
َّ
ا٘ذددض ث))ن ؤِٙ((٦نددٗ ا٘ذددض ث))ن ٥٘٦ددظا ٌن،ضلددٌ ٣ددة رنددن١ٜ ٞؼ٘ددة ا٘ددغا ْ٦ا٘مٝٙن دةن ّٜ٦ددضاع
ع٦ا نل٣ن ٔ٦ظ٘ٓ ل١ض ِ٦د٧ق ا٘١ٝدنٔنغ ٌدة ٜغ ٦نلد٣ة ٌدنٕ٘ٝعغ ٘دنؾ ٔنّ٘ٝدٗن ٔ٦دظا ٘د ٦ ٧دً

ا٘غا ْ٦رن٘ج٥ن٘ة ٌةٔ ٞعغا ا٘ذض ث لغٌك  ٟٜكإ.٣٠
ْ -ـ َ٧األدنص ثن ٦ا٘غ٦ا ن

رإؿن٠نض٢ن ٦ؤؿن٠نض ٢لن٘نة.

ٖ -ال ٝض ٔعنغا ل ٩ٙكنش ٣ا٘٧اِضْ(.)2
ً
 -ٚؽنددٗ ٌددة لددغاه ٛا٘صددذنرةن ٦ا٘ ددنرمن ٟؤٔعددغ ٜدد ٟونددغٛ٤ن ٔٝددن ؤؼددنٖ ٌددة لددغاهٛ

ا٘ٝض٠نن ٟؤٔعغ  ٟٜونغٛ٤ن  ٦ش صغ ٌة لغاه ٛا٘ٝمن غ .)3(٣٘ ٟ

()1

()2

()3

٦اٟ٘٥ٝن ٦ا٘ذننا ا٘ جنع ةن ٦لٔ ٟعنغع  ٟٜا٘٧١ادة ا٘عّنٌنة))ّٜ .ضٜة ا٘ؽبّن إ٘بغ.17/1٨
ع
لّض ٚم37 :ن ِ ٖ٧ا٘ظ٤بة(( :لٕٜ ٛٙذٝض ر ٟؿمض ا٘ذنٌؿ ٌة ٔ ن "ا٘ؽبّن " ٘٣ن
رٕبل ٚهن عض
ع
ّٜب.))ٖ٧

ِنٖ ا٘مٝغْ ً١ (( :ا٘٧اِضْ ٔ ًنرن ٌة ا٘ؽبّن ن  ّٗ٠ل ٣١ار ٟؿمض ٔعنغان د  ٟٕٝ ٩اّ٘ :ٖ٧ؤٞ
ً
عرك ٔ ن "ا٘ؽبّن إ٘بغ "٨الر ٟؿمض ٜإس٧ط ل ٟا٘٧اِضْ)) .رذ٧ث م.79 :
ِنٖ بدـن ٞلبنؽٝٙٔ(( :ن ار مض٠ن ل ٟا٘ؽبّن
ا٘٧١ادةن ؤسظ

األ ٩٘٦ا٘ ة ل ٛ٥ار ٟؿمض ا٘غ٦ا ة ل٥١ن  ٟٜهٝنك

٦رضال  ٟٜؤ ٕ ٞق ار ٟؿمض لغهٝن
ا٘ غهٝة ل عنءٖ ٦لّٗ ِن٥ ٝنن
ً

ٜـ ٍنعة

٘ ٟٝلن غٛ٤ن ٠جض ٢أ ٌٍ ٩ة ٤ظا رّ٘٧ة ٧ٜهؼان ٦ؤٌنض ٔعنغا ٌة لغاه ٛا٘صذنرةن ٔ٦بنع
ً
دضا جمٗ  ٔ ٟٜنرّ٦ ٣نّة رن٘ىة اّ٘نٝة))ّٜ .ضٜة "ا٘ؽبّن إ٘بغ13/1"٨ن
ا٘ نرمن٦ ٟرٙه  ٟٜا٘ض َِّة ِّ
ِ٦نٖ ا٘مٝغِْ٦(( :ض ا ٛ ٤ار ٟؿمض ر غاه ٛا٘صذنرة ٦ا٘ نرمن٦ ٟاأللبنق  ٟٜاّ٘ ٝضٜنٟن ٌنؽنٗ

ا٘ غهٝة)) .رذ٧ث م78 :ن ِ٦نٖ(( :ؤ٦هؼ ٔعنغا ٌة لغاه ٛا٘ٝمن غ  .))٣٘ ٟا٘ـنرُ م.79 :
ً
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 -ٞغال ددة ٌ ددة لّ ددض  ٛا٘ب ٙددضأ ٞع ددغا ا٘ د ُّدغ٦اان ٠٦ل ددنغ ا٘غ٦ا ددة ٌن ٥ددنن  ٦ش  ٙددً ل ددضص

ا٘ؽبّددن ٜدد ٟرٙددض آلسددغة رذـددق ٔعددغا ع٦ال٥ددنن ٦ا ٠لددنع ا٘غ٦ا ددة ر٥ددن()1ن ٦همددٗ ؼبّددن
ؤعرمنة ٔٝن ؤٌنص ٢ا٘مغاِة(.)2
ا٘ نرمنّ ٟبل ًّنن ٦عرٝن رٙه رً ٛ٥

ؽِ -ـدد دد ٛؼبّدد ددن ا٘صدد ددذنرة رنل بدد ددنع اٍ٘عٗن٦ا٘ـنرّةن٦كدد دد٧٥ص ا٘ىد د دؼ٦ا ٜدد ددك

عؿ ٖ٧ا .

قِ -ـدد ٛؼبّددن ا٘ ٝددغهٝن ٟرمددض ا٘صددذنرة رنل بددنع ا٘ ّددنع ٌددة ا٘ـ دٟن ٦اإلؿدد١نصن

ؤؿنؿدن م ٝدضٌ ٢دة
٦ا٘ؽبّة لـن ْ٦ل١دض ٢للدغ  ٟؿد١ة لّغ بدن()3ن ٘٦د ٛم بدغ ؿد١ة اٌ٘٧ندن
ً
ً
ا٘ ّـنٛة ٘ظا ٌن٘ ضاسٗ ٔبنغ رن ٟؿ١ة ٌ٦نن ا٘ؽبّن ا٘ ٝن٘نة(.)4
ي -ا٘ٝمٜ٧ٙن ا٘ـدنرّة ال ل د٧اٌغ ٌدة ا٘ دغاه ٛلٙد ٩د عدض ؿد٧اءن ردٗ ٍ ٜن٦لدةة رذـدق
كدد٥غا ا٘ ٝددغهٛن ٕٜ٦ن ٠ددٌ ٣ددة ا٘مٙددٛن ٦اٍ٘عددٗن ٌددبمط ا٘ ددغاه ٛهددنء ٧ٜؿددمةن ٦رمعدد٥ن

هضا.
هنء ٜش صغ ًا ِّ

مِ -ددنٖ بدـددن ٞلبددنؽ٘(( :ددنؾ الردد ٟؿددمض ٌددة إ٘ ددن لمٙنّددن ٔعنددغان ٕ٘٦ددٜ ٟددن

٧هض ٥١ٜن ُّ
ضٖ لِ ٩ٙضعا ّ٠ض ة ؼنبة))(.)5
()1

ِنٖ ا٘مٝغْ٦(( :عو ٛل١ن٥٘ ٣٘٦ظ ٢ا٘١ٝنؼُ إ٘عنغا ٕ٘ ٣١ؤْ د ٩ْ٘ ٦ا٘بصغا ا٘م١ن ة األ٩٘٦ن ّ ٛا٘لنٚن

٦ادضا)).
عهبل
ٜ٦صغن ؤٜن رّنة األٜنٌٔ ٟبل ظٔغ  ٟٜؤ٥ٙ٤ن ؿ ٨٧رعمة عهنٖن ِ٦ض ال ظٔغ بال ً
ً

()2

()3
()4

رذ٧ث م.78 :

كغح ا٘ بصغا ِ٦ .47/3نٖ ا٘مٝغْ(( :ؤٜن ا٘ نرم ٌ ٞ٧ش  ًٙؼبّنل ٛ٥رن ٟا٘ٝضٞن  ٣١ٕ٘٦رص٧عا لنٜة
همّ ٛ٥ٙبلث ؼبّن ن ٦عرٝن رٙه ر ٛ٥ؤعرك ؼبّن )) .رذ٧ث م.183 :

١فغّٜ :ضٜة "ا٘ؽبّن

إ٘بغ "12 /1٨إلدـن ٞلبنؽن ٦رذ٧ث م.185-184 :

١فغ :رذ٧ث مٜٝ٦ .184 :ن ِنٌ٘(( :٣ة"ؼبّن
ٜعبل رن٤115-62 ٟدن ٦ل غ٦اح ٌ٦نن
إٌ٘٧ننً ٟ

()5

ا٘ؽبّة األ ٟٜ ٩٘٦لإسغ

ّٜضٜة "ا٘ؽبّن

ار ٟؿمض" ل غا٦ح ٌ٦نن

ا٘ؽبّة ا٘عن٠نة ٤111-83ٛ٥١ٜدن ٕ٤٦ظا همٗ ٌة

ٌ٦ننل ٛ٥ل ٟؤ ٗ٤ا٘ؽبّة ا٘عن٠نة)) .ا٘ـنرُ.

إ٘بغ"13/1 ٨ن ٦ؿنَ ؤٜعٙة ّ٠ ٟٜض١ .٢فغ.14-13 /1 :
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ٜ – 7صنصعِ :٢نٖ ار ٟؿمض ٜ-بن ً١دن ٜصدنصعٌ ٢دة ٔ نردٌ٦(( :-٣نٝدن ؤسبغ٠دن ردٜ ٣ذٝدض ردٟ

لٝغ ر٦ ٟاِض األؿدٝٙةن لدٜ ٟذٝدض رد ٟلبدض ا ن لد ٟلٝد ٣ا٘ؼ٤دغْن لد ٟلدغ٦ان ٦لد ٟاردٟ

ؤرددة دبنبددةن لدد ٟصا٦ص ردد ٟا٘ذصددنٟن لدد ٟلٕغٜددةن ٦لددٜ ٟذٝددض ردد ٟددن٘خ ردد ٟص ١ددنععن لددٟ

لن دد ٛردد ٟلٝددغ ردد ِ ٟددنصان  ٦ؼ ددض ردد ٟعٜ٦ددنٞن ٦لدد٧ٜ ٟؿدد ٩رددٜ ٟذٝددض ردد ٟبرددغا٤ن ٛرددٟ
ا٘ذد ددنعث ا٘ نٝد ددةن لد دد ٟؤرند دد٣ن ٦لد دد ٟلبد ددض ا٘ٝجند ددض رد دد ٟؤرد ددة لد د ع
دبؾن لد دد ٟؤرند دد٣ن ٦لد ددٟ

لبددض ا٘ددغد ٟٝردد ٟلبددض ا٘مؼ ددؼن لدد ٟؤرددة ا٘ذدد ٧غثن لددٜ ٟذٝددض ردد ٟهبنددغ رددٜ ٟؽمد عدٛن ٦لددٟ
ع
ؿمنض اّ٘غـةن ل ٟؿمنض رد ٟلبدض ا٘دغد ٟٝرد ٟعِدن عقن ٦لد ٟوندغ ٤داالء -ؤ ًعدن-
ؤٌٙخ رٟ
ّ٘ َّٟٝ ٜدة ٜد ٟعهدنٖ ؤ٤دٗ ا٘ٝض ١دةن ٦وندغٜ ٛ٤د ٟؤ٤دٗ ا٘مٙدٛن ٌ٦نٝدن ؤسبغ٠دن رد ٣ا٘ذـدن ٟردٟ

دنخ ا٘ٝددض ١ةن ٌ٦نٝددن ؤسبغ٠ددن ردد ٣عئ دد ٛردد ٟؼ ددض اّ٘ٝددغتن لددٟ
ر٥ددغاٚن لدد ٟؤرددة ٜملددغع ٠جد ع

٤نع ٞ٦ر ٟؤرة لنـ٩ن لٜ ٟذٝض ر ٟبؿذنَن ٌ٦نٝن ؤسبغ٠ن ر ٣ؤدٝض رٜ ٟذٝدض رد ٟؤ د ٧ن
لد ٟبردغا٤ن ٛرد ٟؿد ع
دمضن لدٜ ٟذٝدض رد ٟبؿددذنَن ٌ٦نٝدن ؤسبغ٠دن رد ٣بؿددٝنلنٗ رد ٟلبدض ا رددٟ

ؤرة ؤ ٦عؾن ل ٟبؿٝنلنٗ ر ٟبرغا٤ن ٛر ٟلّبةن لد ٟلٝد٧ٜ ٣ؿد ٩رد ٟلّبدةن ٌ٦نٝدن ؤسبغ٠دن رد٣
لبض ا رٜ ٟذٝض ر ٟلٝنعا األ٠صنعْن ل ٟػٔغ ن رد ٟػ دض رد ٟؿ ع
دمض األكدٙ٥ةن ٦ػٔغ دن ردٟ
ا٘ـددمضْن ٦ؤرددة لبنددضا ردد ٟلبددض ا رددٜ ٟذٝددض ردد ٟلٝددنع ردد ٟنؿددغع ن
ذندد ٩ردد ٟؤر دة َّ
ا٘ؼ٦ا،ددض َّ

٦ا٘١ـددقن
٦برددغا٤ن ٛردد٠ ٟدد٧ح رددٜ ٟذٝددض ا٘فٍُّددغْن ٦لدد ٟونددغَّٝ ٜ ٛ٤ددّ٘ ٟددة ٜدد ٟؤ٤ددٗ ا٘مٙددَّ ٛ
صٔن ٟؤرد٠ ٧م ع
دنٛن ٜ٦مد ٟرد ٟلنـد ٩األكدجمة اّ٘ َّدؼاػن ٤٦لدن ٚردٟ
ٌ٦نٝن ؤسبغ٠ن ر ٣اٍ٘عٗ ر ٟع
ُّ
٦ا٘١ـددق))(.)1
ا٘ـددن،ق ردد ٟرلددنغع إ٘ٙبددةن لدد ٟؤرندد٣ن ٦ونددغٜ ٛ٤دد ٟؤ٤ددٗ ا٘مٙددَّ ٛ
ٜذٝددض رددَّ ٟ
دنشنة
٦ؿددنإلة ٔددبل ٚا٘مٝددغْ لددٜ ٟصددنصع٢ن ٦ؤ ٞلددضص كددن٧سٌ ٣ندد١ ٣نددً لٙدد ٩ا٘ـ د ن ٟكد ً
ٜمف ٟٜ ٛ٥ٝا٘ٝذضّن.)2(ٟ
()1
()2

ا٘ؽبّن

إ٘بغ.6 -5 /3 ٨

١فغ :م.45:
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ٝ٠ -8د٧طج ٜدد ٟلغاهٝددِ :٣ددنٖ اردد ٟؿددمض(( :ا٘ذٕد ٛردد ٟل نبددةن ِددنٖ :ؤسبغ٠ددن اٍ٘عددٗ رددٟ

صٔنٟن ِنٖ :دضّ١ن ؤر ٧بؿغا،نٗن ؤ ٞا٘ذٕ ٛر ٟل نبة ٔدن١ٕ ٞد ٩ؤردن لبدض ا ٔ٦ . . .دنٜ ٞد٩٘٧
دضا ٘٦ددضا ٌددة ؿد ع
ٕ٘١ددضان ٔ٦ددن ٞا٘ذٕددٛن ٦برددغا٤ن ٛا٘١شمددة ٌددة ؿد عد٦ ٟادد ع
د١ةِ .ددنٖ ٜذٝددض رددٟ

ؿمضِ٦ :نٖ لبض ا٘غػاَن لٜ ٟمٝدغن ِدنٖٔ :دن ٞا٘ؼ٤دغْ ٌدة ؤ دذنرٜ ٣عدٗ ا٘ذٕد ٛرد ٟل نبدة

ٌددة ؤ ددذنرِ .٣ددنٖ :ؤسبغ٠ددن اٍ٘عددٗ ردد ٟصٔددنٟن ِددنٖ :دددضّ١ن ٌؽددغن ِددنٖ :عؤ ددب ا٘ذٕدد ٛؤرددنط

ا٘ٙذنةِ .نٖ :ؤسبغ٠ن اٍ٘عٗ رد ٟصٔدنٟن ِدنٖ :ددضّ١ن ؤرد ٧بؿدغا،نٗن لد ٟا٘ذٕد ٛؤ٠دٔ ٣دن ٞمد ٛ
رمٝنٜد عدة ؿددنرغْ()1ن ِددنٖ٦ :ؤْ١ٜددن ٌددة هب دةن ِٙددب :ددن ؤرددن لبددض ا ن ِددنٖ :بٔ ٞددن ٞا٘غهددٗ ٜددٟ

ا٘١ب ددة ٘ نص ددٙةن ؤ٘ ٦ن ددا ٌ ٚددة هبد دة ٦اد ددضا ٘ ددنؾ لٙن دد ٣ونغ ٤ددن ِ .ددنٖ ِ٦ :ددنٖ
ؤ ددذن
َّ

ا٘ذجنج رٜ ٟذٝض :ؿٝمب ؤرن بؿغا،نٗن ّد :ٖ٧ؤ ٖ٦د ٚ٧لغٌدب ٌند ٣ا٘ذٕد ٛرد ٟل نبدة دٚ٧
ٜددن ا٘لدمبةن ِددنٖ :هددنء ب٠ـددن ٞـددإٖ لددٜ ٟـددإ٘ةن ٌّددن٘٧ا :لٙنددٓ رددن٘ذٕ ٛردد ٟل نبددةِ .ددنٖ:

ؤسبغ٠ددن ٜذٝددض ردد ٟلبددض ا رددٝ٠ ٟنددغن لدد ٟاردد ٟبصع ددؾن لدد ٟكددمبةن ِددنٖ٦ :لددٌ٧ة ا٘ذٕددٛ

رنٌٕ٘٧ة ؿ١ة سٝؾ للغا ٜ٦ن،ة ٌة سبلٌة ٤لدن ٚرد ٟلبدض ا٘ٙٝدٓن ِدنٖ ارد ٟبصع دؾٌ٦ :ن٥دن
عٌنمن ٔعنغ ا٘ذض ث))(.)2
٘٦ض ِ .نٖٔ٦ :ن ٞا٘ذٕ ٛر ٟل نبة ّّ ًة لن٘ٝن
لن٘نن ً
ً ً
ٜ -9ن اّ ٠ض لٙن:٣

ؤِ -ددنٖ اردد ٟا٘صددبلح٤٦(( :ددّّ ٧ددةن ونددغ َّؤ٠ددٔ ٣عنددغ ا٘غ٦ا ددة ٌندد ٣لدد ٟا٘عددمٍنءن ٜ٦ددٛ٥١

دضْة ٤٦ددٜ ٧ذٝددض ردد ٟلٝددغ ا٘ددظْ ال ١ـددب)3())٣ن ِ٦ددنٖ ا٘مغاِددةٔ(( :عنددغ ا٘غ٦ا ددة ٌددة
ا٘٧اِد ُّ

إ٘ ن إ٘بنغ ل ٟا٘عمٍنءن ٔٝذٝدض رد ٟلٝدغ رد٦ ٟاِدض األؿدٝٙة ا٘٧اِدضْن  ّ ٦صدغ ٔعندغا
ً
()1

()2
()3

ِنٖ ار ٟاألّنغ ٗٔ((:ع
عِنُ ل١ض ٛ٤ؿنرغْن ٦األ ٗ ٌن ٣ا٘ضع٦ق ا٘ـنرغ ةن ١ٜـ٧رة ب٘ ٩ؿنر٧ع)).
ا٘٥١ن ة.334/2

ا٘ؽبّن

إ٘بغ.332-331/6 ٨

ل ٚ٧ٙا٘ذض ث م357 :ن ١ ٦فغ ٌ :خ ا٘ٝىنث .503/4
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دقن ٥ٔ٦لدن ٚردٜ ٟذٝدض رد ٟا٘ـدن،ق إ٘ٙبدةن ٠٦صدغ ردٟ
ل ٩ٙاؿ٣ٝن ٦اؿ ٛؤرندٜ ٣د ٟوندغ ٠ـ ع

ّنرددب ا٘شغاؿددن٠ة ٌددة آسددغ ٜ ٟدد .ٛ٥١لٙدد ٩ؤ َّ ٞؤٔعددغ كددن٧س ٣ؤٝ،ددة ّّددن ة ٔـددٍنن ٞردد ٟلنن١ددةن
ْ
٦اردد ٟلٙنددةن  ٦ؼ ددض ردد٤ ٟددنعٞ٦ن ٜ٦مدد ٟردد ٟلنـدد٩ن ٤٦لد ع
دنٛن ٦ؤرددة ا٘٘٧نددض ا٘ؽنن٘ـددةن ٦ؤرددة
ؤدٝض ا٘ؼرنغْن ٦ؤ٠ؾ رد ٟلن ع
١ٕ٘٦د ٣ؤٔعدغ ا٘غ٦ا دة ٌدة إ٘ دن ا٘ٝدظٔ٧ع لدٟ
دنضن ٦وندغٛ٤ن
َّ

كنشن ٣األْ٘ ٦ن.)1())ٟ
د
د
ا٘١ـددقن  ٔ٦ددن ارددٟ
دضْ ٜدد ٟؤٝ،ددة ا٘ٝىددنػْن ٦ا٘ـددنغن ٦إ٘ٙبد ُّدة ٜدد ٟؤٝ،ددة َّ
 ٦مد ُّدض ا٘٧اِد ُّ
ؿ ددمض اكد د  ٗٝل ٙدد ٤ ٩ددنلن ٟا٘ ٝددنصلن ٟرى د ع
دؼاعا()2ن ٦ؤٌع ددٗ  ٜدد ٟاس ددظ ل دد ٛ٥١اٍ٘ دد ٟؤ ٤ددٗ
االس صنم ٌن٣ن ٌبلر ٟؿمض ا٘مظع ٌة  ٣ّٙ٠ل٤ ٟدظ دٌ ٟنٝدن ٔدنٜ ٞد ٟاس صن دٝ٥نن  ٦بّد٩

ا٘١فدغ ٌنٝدن ؤْ ْس ْدظ لٝ٥١دنن ؤ ٦لدد ٟونغٝ٤دن ٌنٝدن ٘دٕ ٛدٜ ٟدد ٟاس صن دٝ٥نن ٔ٦دظا ٌدة اإلٔعددنع
لددٌ ٛ٥١نٝددن ال ددغض ردد ٣لٙندد٣ن ٦إ٘ ددن ٧ٜظدد٧ق ٌددة ا٘ؽبّددن ٦ا٘ ددغاهٛن ٦ال لد َّدضص ٌددة

ؤؿن٠نض٤ن ٔنألدنص ث.

ِ -نٖ ار ٟا٘١ض (( :ٛؤً٘ ٔ بدٜ ٣د ٟلصد١نٍن ا٘٧اِدضْ))(٦ .)3ؤهدن ا٘مٝدغْ لدٟ

ط٘ددٓن ٌّددنٖٜ(( :دد ٟاإلهذددني الردد ٟؿددمض ؤ١ ّ٠ ٞددك رّدد ٖ٧اردد ٟا٘١ددض  ٛل١دد٣ة أل ٞاردد ٟؿددمض

اؿ د ّٜ ٩ددٜ ٟصددنصع ؤسددغٔ ٨عنددغان ٌٕددن ٞلددضص كددن٧سٌ ٣ة"ا٘ؽبّددن " ١نددً لٙدد ٩ا٘ـ د نٟ

ا٘١بدة ن ٦ؿدنغا ا٘صدذنرةن ٦ا٘ دنرمنٟن
ً
كنشنة ٜمف ٟٜ ٛ٥ٝا٘ٝذدضّن ٟا٘دظ  ٟاٝ ٤د٧ا رـدنغا َّ

 ٟٜ٦لبل ٟٜ ٛ٤ؤ ٗ٤ا٘مٛٙن ٦ع٦اا ا٘ذض ثن  ّ ٛ٘٦صغ ار ٟؿمض لّ٠ ٩ٙدٗ ٜدنصا ا٘٧اِدضْن

رددٗ ّددضٜ ٚددنصا ٦اؿددمة لدد ٟع٦اا آسددغ ٟن رددٗ بٜ ٞددن ّٙ٠دد ٣لدد ٟؤرددة ٠مددن ٛاٍ٘عددٗ ردد ٟصٔددنٟن
()1

كغح ا٘ بصغا .275 /3

(ِ )2نٖ ا٘مٝغِْ(( :ض ؤّغ

()3

ّّنٌة ا٘ٝصٍ١نٌ ٟة ط٘ٓن ٌنر ٟؿمض ٔنِّٝ ٥ٜ ٞن رنألسبنعن ٦األ٠ـن ة ٘ظ٘ٓ

ٌ ّٗ١ ٧٥ل ٟاألسبنع نٟن ٦ا٘ٝاعسنٟن ٦ا٘١ـنرنٔ ٟعنغان ٌجنء ٔ نرٌ ٣ة ا٘ؽبّن
ً
وؼ غا ٌة األسبنعن ٦ا٘١ـق)) .رذ٧ث م.75 :

 ٜع١ً ٝن ٜنصا

اٍ٘٥غؿب م.145 :

جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية
بدمياط بدبدمياط

- 3122 -

العدد اخلامس 2012م

د /عواد بو محيد الزويجي

علم الطبقات عهد احملدثني

٦لٍن ٞرٜ ٟـٛٙن ٦لبنض ا ر٧ٜ ٟؿ ٩ا٘مبـةن ٜ٦م ٟر ٟلنـ ٩األكدجمة ؼ دض لٝدن ّٙ٠د٣

ل ٟا٘٧اِضْن ٌٕنً بطا ٔن ٞار ٟؿمض ٘ ّ ٛصغ لٙد٤ ٩داالء ا٘ٝذدضّن ٟاألعرمدة؟ ردٗ ّ٠دٗ

لدد ٟونددغٜ ٛ٤ددنصا ٦اؿددمة-ؤ ًعددن-ن  ٦بددغػ رددن ٟكددن٧سٌ ٣ددة ا٘ؽبّددن ٜدد ٟدنددث ٔعددغا اّ٘١ددٖ٧
لدد :ٛ٥١ؤدٝددض ردد ٟلبددض ا ردد ٟدد٠٧ؾن ٦بؿددٝنلنٗ ردد ٟبرددغا٤ن ٛردد ٟلٙنددةن ِ٦بنصددة ردد ٟلّبددة

ا٘ـدد٧ا،ةن ّدد ٛبؿددٝنلنٗ ردد ٟلبددض ا ردد ٟؤرددة ؤ ٦ددؾ ا٘ٝددض٠ةن ٜ٦ـدد ٛٙردد ٟبرددغا٤ن ٛاألػصْن

 ٦ؼ ددض ردد٤ ٟددنعٞ٦ن ٔ٦٦نددك ردد ٟا٘جددغاحة ٤ددظا ٌعد ًدبل لدد ٟا٘لددن٧ر ا٘ددظ  ٟؤسددظ لدد ٛ٥١رعددك
ع٦ا ددن ن ٤٦ددٔ ٛعنددغٞ٦ن ٦رددظ٘ٓ عددخ ٜددن ٌددة ِدد ٖ٧اردد ٟا٘١ددض ٜ ٛددٜ ٟجنػٌد عدةن ٦رمد عدض لددٟ

ا٘ذدُ))()1ن ٌ٦نٝددن ِن٘دد١ّٜ ٣ددكن ٦لّددضِ ٚدد ٖ٧ا٘مغاِددة(( :لٙدد ٩ؤ َّ ٞؤٔعددغ كددن٧س ٣ؤٝ،ددة ّّددن ))ن
ْ
٦لّددض ٚلدد ٟاردد ٟؿددمض رنددنٜ ٞصددنصعٌ ٢ندد٣ن ٦رٙدده ٜجٝدد٧ق ا٘غ٦ا ددن ٌة"ا٘ؽبّددن إ٘بنددغ":

( )12735ع٦ا ةة ا٘ظْ ؤسظ ٢ل ٟا٘٧اِضْ رٙه )2781( :ع٦ا ةن ر١ـبة.)2(%17

جِ -ددنٖ اردد ٟدجددغ(( :اردد ٟؿددمض ّْٙددض ا٘٧اِددضْن ٦ا٘٧اِددضْ لٙدد ٩ؼغ ّددة ؤ٤ددٗ ا٘ٝض ١ددة

ٌددة اال٠ذددغاي لٙدد ٩ؤ٤ددٗ ا٘مددغاَن ٌدنل ٛٙط٘ددٓ لغكددض-ب ٞكددنء ا ٦ .)3())-ون دد :٣ؤ ٞمددض

٤ددظا ٜدد ٟهٙٝددة اّ٘ددغا ٟ،ا٘ ددة غهددك ب٘ندد ٣ل١ددض ا٘ مددنعضن ٘٦ددنؾ ِنلددضا ددغص ر٥ددن ٔبلٜددٌ ٣ددة

ا٘غ٦اا لنٜدةن ِ٦دض لدض ٢ا٘دظ٤بة(ٌ )4دن ٟٝم ٝدض ِ٘٧دٌ ٣دة
ا٘مغاِننٟن ٌنأل ٗ ِبٌ ٣٘٧ِ ٖ٧ة ُّ
ُّ
ا٘جغح ٦ا٘ مدض ٗن ٦ا٘ ّٙندض ٌدة ا٘ذٕد٦ ٛااله ٥دنص ؤـ٥دغ ١ٜدٌ ٣دة ٜجدغص اّ٘١دٗ ٦ا٘مدؼ٦ن ٦ال
ا٘غ٦اا.
مغي ٘٧ٙاِضْ ٔبلٔ ٚعنغ ٌة ُّ

()1

رذ٧ث م.80-79 :

()2
ا٘غ٦اا  ٟٜسبلٖ "ا٘ؽبّن
ؤٌنصٜ ٢ذٝض األػ٦عْ ٌة ٔ نر٥١ٜ" :٣ج ار ٟؿمض ٌة ّ٠ض ُّ

( )3ا٘٥ض ٨م.443 :

إ٘بغ."43/1"٨

( )4طٔغ  ٟٜم ٝض ِ ٣٘٧م.172 :
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 -9ؼبمنل :)1(٣ؼبك لضا ؼبمن ة ٥١ٜن:

ؤ -ؤ٥٘٦ددن :ؼبمددة ٘نددضٞن ٤1320ددن لذّنددُ هٝنلددة ٜدد ٟا٘ٝـ لددغِنٟن ٦ل٥١ددن ٌددة ٜصددغ

٤1358د ددن ٦رن ددغ ٦ن صاع ددنصعن ٚ1960-1957ن لّ ددض  ٛبدـ ددن ٞلب ددنؽن ٤٦د دة ٠نِص ددة

رـددبق ا٘ددّ١ن ٌددة ا٘ٝشؽ٧ؼددةن ّدد ٛلعددغ لٙندد٦ ٣دّ دُ ٌددة عؿددن ٗ،لٝٙن دةة  ٤٦دة" :اّ٘ـددٛ
ْ
ا٘ ٝد  ٘ ٛٝددنرمة ؤ٤ددٗ ا٘ٝض ١ددةن ٜ٦دد ٟرمددضٛ٤ن ٜدد ٟعرددك ا٘ؽبّددة ا٘عن٘عددة ب٘دد ١ٜ ٩صددً ا٘ؽبّددة

ا٘ـنصؿددة" .لذّنددُ ػ ددنص ١ٜصدد٧ع (ٜنهـ د نغ)ن ا٘مٙدد٦ ٚ٧ا٘ذٕددٛن ا٘ٝض ١ددةن  ٤1408ددن ّددٌ ٛددة

لٝددنصا ا٘بذددث ا٘مٝٙددة رن٘جنٜمددة اإلؿددبلٜنة"٦ .ا٘جددؼء ا٘ ١دنِن ٜدد ٟا٘ؽبّددة ا٘عن٘عددة"لذّنُ

ٜذٝد ددض ا٘ـ د دٜ٧ٙة(صٔ ٧عا"٦ .)٢ا٘ؽبّد ددة ا٘شنٜـد ددة ٜد دد ٟا٘صد ددذنرة"لذّنُ ٜذٝد ددض ا٘ـ د دٝٙة

(صٔ ٧عا)٢ن ا٘صض ُن ا٘ؽنً،ن ٤1414د"٦ .ا٘ؽبّة ا٘غارمة  ٟٜا٘صذنرة ٜٝد ٟؤؿد ٛٙل١دض ٌد خ
ٕٜةن ٜ٦ن رمض ط٘ٓ" .لذّنُ لبض ا٘مؼ ؼ ا٘ـٜ٧ٙة (صٔ ٧عا)٢ن ا٘صض ُن ا٘ؽن.ً،

 -ؼبمة إ٘ ق ا٘مٝٙنةن رنغ ٦ن ٤1410دن لذّنُ ٜذٝض لبض اّ٘نصع لؽن.

ج -ؼبمة ا٘شن٠جةن اّ٘ن٤غان ٤1421دن رنؿ" :ٛا٘ؽبّدن إ٘بندغ"ن لذّندُ لٙدة ٜذٝدض

لٝغن ٤٦ة ٔنٜٙةن لع١ٝب اّ٘ـ ٛا٘ـنِػ ٌة ا٘ؽبمن ا٘ـنرّة(.)2

هؼءا  ٟٜؤٌ ٣٘٦ة ؤؼغ٦دة لٝٙنة رجنٜمة اإلٜن ٚرن٘غ نض.
صَّ -
دُّ ن٘خ ا٘لٝغا٠ة ً
** ٘٦مبدض ا٘دغد ٟٝردد ٟؤردة رٕدغ ا٘ـددن٧ؼة  ٤ 911/د ٔ دن " :ب٠جددنػ ا٘٧لدض رددن٘٩ّ ١ٝ

 ٟٜؼبّن ار ٟؿمض"(.)3()ٚ

(ِ )1نٖ بدـن ٞلبنؽِ٦(( :ض ١ٙ ٦ن ٤ظا إ٘ ن

رغ٦ا ة ا٘ذنعث ر ٟؤرة ؤؿنٜة ٘بمع٣ن ٦ا٘ذـن ٟرٟ

ٌ٘ ٛ٥بمع ٣اآلسغن ٔبلٝ٤ن غ ٣ ٦ل ٟار ٟؿمض))ّٜ .ضٜة "ا٘ؽبّن

إ٘بغ.16/1 "٨

( )2ؤٌنص رلنع ل٧اص ؤ٤ ٞظ ٢ا٘ؽبمة ؤٌعٗ ؼبمنل٣ن ٦ؤٔ٥ٙٝنّٜ .ضٜة لذّنُ "ا٘ؽبّن
()3

."11/1

ا٘صىنغ الر ٟؿمض

طٔغٌ ٢ة ٌ٥غؿب ٜاٍ٘نل ٣م6 :ن ٦سٙنٍة ٌة إ٘لً1099/2ن 1103ن٦ؤٌنص ؤٜ ٣٠ش صغ  ٔ ٟٜن
ار ٟؿمضن ٦ا٘بىضاصْ ٌة ا٘٥ض ة .536/1
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املطلب الجّاني :دراسة كتاب "الطّبقات" خلليفة بو خيّاط.

 - 1ل٧١ا" :٣٠ا٘ؽبّن ".

ٜ -2اٍ٘دد :٣ا٘ذددنٌؿ ؤر دد ٧لٝددغ ٦سٙنٍ ددة ردد ٟسند دنغ ا٘ٙنعددة ا٘مص ددٍغْ ّٙددقْ :كد دبن
ْ
٤240/د.
ا٘غ٦اا.
٧ٜ - 3ظ٧لٜ :٣مغٌة ؼبّن
ُّ

ِ - 4ن ٣ ٝا٘مٝٙنة :لب٧ؤ ٕٜن٠ة لٝٙنة ٔبنغان ٠بغػ٤ن ٌة األ٧ٜع اآللنة:

ؤٕٜ -ن٠ة ٜاٍ٘ ٣ا٘مٝٙنةن ٦ك٥غلٌ ٣ن.٣
َّ
٧ال ب٘ن١ن.
 -ؤدض ؤ  ٖ٧إ٘ ق ا٘ٝا ٍَّ٘ة ٌة ا٘ؽبّن ن  ٟٜ٦ؤِض٥ٜن ً ٦

ج -ال ٝض ٢األٝ،ةن ٧ّٙ٠٦ا ل٣١ن ٦ؤٌنص٦ا .)1(٣١ٜ
**  ٟٜ٦ه٧٥ص ا٘ٝمن غ  ٟد ٖ٧ار ٟؿمض  ٔ٦نر:٣

ؤ" -ار ٟؿمض ٦ؼبّنل٘ "٣مؼ ا٘ض  ٟلٝغ .ؼبك ٌة صاع ا٘ىغ ن رنغ ٦ن ٤1407د( .عؿن٘ة

ؤٔنص ٝنة).
ا٘ٝىغ

 "ٜذٝض ر ٟؿمض  ٔ٦نر ٣ا٘ؽبّن " ٘ٝذٝض رنِلنق .عؿن٘ة صٔ ٧عاٌ ٢ة هنٜمة ار ٟػ٤غن٤ 1417د.

ج"-ار ٟؿمض٥١ٜ :ج٧ٜ٦ ٣اعصٌ ٢ة ٔ نر ٣ا٘ؽبّن

لّض  ٛؤٔغ ٚا٘مٝغْ.

إ٘بغٝ٘ "٨ذٝض ا٘ـنٜغا،ة ؼبك ٌة صرةن

ا٘غ٦اا  ٟٜسبلٖ ا٘ؽبّن
ص٥١ٜ"-ج ار ٟؿمض ٌة ّ٠ض ُّ
لٝٙنةن هنٜمة ؤ ٚاّ٘غ٨ن رٕٝةن ٤1422د.

إ٘بغٝ٘ "٨ذٝض األػ٦عْ .ؤؼغ٦دة

٤د" -ار ٟؿمض ٥١ٜ٦جٌ ٣ة ٔ نرة ا٘ نع ز" ٘ؼ ض ؤر ٧ا٘ذنج .عؿن٘ة ٜنهـ نغ ٌة ا٘جنٜمة

األعص٠نةن ٤ 1411د.

ا٘١بة ٦ ؤ ن٘ "٣ٜمبض ا٘ـبل ٚل٧ٙف علق ٌن ٣ؤدنص ث "ا٘ؽبّن "٦لضص٤ن)4164( :
" -٦ؿَّ ٟ١

()1

ل ٩ٙاألر٧ا

اٍّ٘٥نة .ؼبك ٌة ا٘ ٕٝق اإلؿبلٜةن رنغ ٦ن ٤1416د.

١فغّٜ :ضٜة ا٘مٝغْ ٘ٙؽبّن

م.65-64 :
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دنال
٤د د -ددد )3375( ٨٧لغهٝددة -لّغ ًبددنٜ -دد ٟا٘صددذنرة ٦ا٘ ددنرمن٦ ٟلددنرمن ٛ٥عهد ً

٠٦ـنءن ٦لٕغع لغاه ٛرمعٛ٥ن ال ؿنٝن ا٘صذنرة(.)1
 - 5ؼغ ّة لغلنبٙ٠ :٣شصٌ ٣ة ا٘م١ن غ اآللنة:

ؤ -رضؤ ٔ نر ٣رظٔغ ٜصنصع٢ن ٌـٜ ٩ٝلن ش ٣ا٘ظ  ٟؤسظ لٜ ٛ٥١نصا ٔ نر.٣

ّ -دددْ ٛردددنٜ ٟدددن ؿدددنظٔغٌ ٢دددة ا٘ دددغاهٜ :ٛددد ٟؤؿدددٝن٦ ٛ٥،ؤ٠ـدددنر٦ ٛ٥ؤ٥ٜدددنلٛ٥

٦ؤ٦ؼنٌ٦٦ ٛ٥٠ننل.ٛ٥

ا٘١بة ن ٠٦ـب ٣ألرن٦ ٣ؤ٣ٜن ٕٜ٦نٌ٦ ٞنل٣ن ٦لنع ش٥ن.
ج ّٛ -طٔغ َّ
ص ّٛ -علق ا٘ ُّدغ٦اا لٙد ٩ا٘بٙدضا)2(ٞن ٌدظٔغ ؤ٤دٗ ٔدٗ ر ٙعدض لٙد ٩ددضان َّ ِ٦دض ٚطٔدغ
ا٘صذنرة ٌة ؤْٔ ٖ٦دٗ ر ٙعدضن ّد ٛدظٔغ ا٘ ُّدغ٦اا رمدض ا٘صدذنرة ٌدة ط٘دٓ ا٘بٙدضة ٜغلبدن ب دنٛ٤
ً
لٝنٜدنن ٦رمدض ٌغاودٜ ٣د ٟع٦اا ا٘بٙدضن ّ ١دٗ ب٘د ٩ر ٙعدض
ل ٩ٙا٘ؽبّن ة ٔٝدن ٌمدٗ ارد ٟؿدمض ً
آسغ ٌنغلبٔ ٣ظ٘ٓ.

٤د -علق ا٘صذنرة ٌدة ٔدٗ ر ٙعدض لٙد ٩ا٘١ـدق ٌّدػن ٘٦د ٛم بدغ ا٘ـدنرّةن ٦ال لّدضٚ

اٌ٘٧نان ٦ال ا٘ ٍنظٗ رنٛ٥١ن ٔ٦ظا علق ؼبّة ا٘ نرمن ٟل ٩ٙا٘١ـق.

ا٘غ٦اا طٔغ ا٘١ـنءن ٦علب ٟ٥ل ٩ٙا٘١ـق.
 -٦رمض د
ؤٌ ٞغن  ٟٜطٔغ ُّ

٥١ٜ - 6جٌ ٣ة ا٘ غاه :ٛجٌ ٩ٙة األ٧ٜع اآللنة:

ؤِ -د ددنٖ ٌ-د ددة ّٜض ٜد دد ٣لٝد ددن ؤسد ددظ ٢لد دد ٟكد ددن٧سٌ ٣ند ددٌ(( :-٣د ددة لـد ددٝنة آرد ددنء

عؿدد ٖ٧ا ن ٦لـددٝنة آرددنء ٜدد ٟدٍددؿ ل١دد ٣ا٘ذددض ث لدد ٟعؿدد ٖ٧ا ن ٦ؤ٥ٜددنلٛ٥ن
()1
()2

١فغّٜ :ضٜة ؿ٥نٗ ػٔنع ٘ٙؽبّن

م.12 :

بلدؿ ل ٩ٙا٘١ـشة ا٘ٝؽب٧لة ر ذّنُ ؤٔغ ٚا٘مٝغْ ا٘بضء رن٘صذنرة  ٟٜؤ ٗ٤ا٘ٝض ١ةن ّ ٛؤٗ٤
إٌ٘٧ة٠ ٟٜ :ؼ٘٥ن  ٟٜا٘صذنرة ّ ٛرّنة ع٦ال٥ن ل ٩ٙا٘ؽبّن ن ّ ٛؤ ٗ٤ا٘بصغا ٔظ٘ٓن ّ ٛؼبّن

ا٘ٝض٠ننٟن ٌٍصٗ رن٦ ٛ٥١رن ٟطٔغ ا٘صذنرة  ٟٜؤ ٗ٤ا٘ٝض ١ة ا٘ظ  ٟطٔغٌ ٛ٤ة ؤ ٖ٦إ٘ ن ن ٘٦مٗ
ط٘ٓ رـبق سٌ ٗٙة لغلنق ا٘١ـشة ا٘ٝشؽ٧ؼة.
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٦ؤ٦ؼن ٟٜ ٛ٥٠ا٘ببلصن ٜ٦ن دٍؿ ٘١ن ٜدٌ٦ ٟدنل ٛ٥لٙد ٩لدنع ز ا٘ـد١نٟن ٔ ّّدٗ ِدض طٔدغ كدن ًن
ٌإٍ٘ددب ط٘ددٓ لٙددٜ ٩ددن ٌددة ٔ نر١ددن ٤ددظا رن٘١ـددق ا٘ٝمددغ٦ي ا٘ددظْ ال ٕ١ددغن ٦دٍف دد٣

ا٘مغ ن ٦ؤ ٗ٤ا٘١ـدق رمعد ٛ٥لد ٟرمدطن ٜدٜ ٟعدغ ٦عرنمدة ار١دة ٠دؼاعن ب٘دٜ ٩مدض ردٟ
د
لض٠نٞن  ٟٜ٦ؤ ٗ٤ا٘ن ٟٝبِ٘ ٩ذؽن.))ٞ
 -ظٔغ االؿ٦ ٛا٘١ـق  ٟٜ-ه٥ة األ ن ٦األ-ٚن ٦إ٘١نةن ٦ا٘١ـبة.

جِ -ددنٖ ا٘مٝددغْْ (( :غه دك رنأل٠ـددن ب٘ددٜ ٩ددن ِبددٗ اإلؿددبلٚن ٦رددظ٘ٓ ّددض ٜ ٚدنصا
د
وؼ دغا ٌدة ا٘١ـدقن ال ٝدض٤ن ا٘ٝاٍ٘دٜ ٞ٧دد ٟرمدض٢ن لٙد ٩ؤ ٞلإٔندض ٢لٙد ٩األ٠ـدن بٝ٠ددن

٤ددٌ ٧ددة هنٙددة ا٘صددذنرة ٦ا٘ ددنرمنٟن ٝٙٔ٦ددن لددإسغ ا٘ؽبّددة ِد َّدٗ طٔددغ األ٠ـددن د دد٩
د
بلكددٌ ٩ددة ا٘ؽبّددن ا٘ ٝددإسغان ٦لبددغػ ا٘١ـددبة ب٘دد ٩ا٘ٝددضٞن ٦ا٘٥ٝددٟة ٦ط٘ددٓ العلبددنغ
ّغ٦ا ٌن ٥ددنن ٦السد د بلؼ ٛ٥رنألل ددنهٛن ٦ظ ددننق ؤ٠ـدددن
ا٘م ددغ رن٘ ٝددض ٞرم ددض ؤ ٞاؿد د ُّ

رمع دد)1())ٛ٥ن  ِ٦ددنٖ ٔ(( :ددن ِّٝ ٥ٜ ٞددن رنأل٠ـ ددن ٔعن ددغاة ٌىٙب ددب  ٜددنصا األ٠ـ ددن ل ٙدد٩
ً
"ؼبّنل.)2())"٣

رن٘ـدغصن ٦االس صدنعن ٘٦دّ ٛدض ٚلٍصدنبل ن ٦ال ـد مٗٝ
ص -أ ٌٍ ٩ة ا٘ غاهَّ ٛ

لبنعا ا٘جغح ٦ا٘ مض ٗ.

٤د -ذضص إ٘ٝن ٞا٘ظْ لنف ٌن ٣ا٘غاْ٦ن  ٦ظٔغ عدبلل.٣

ِ -٦ضٜ ٚمٜ٧ٙن صِنّة ل ٟسؽػ ا٘بصغا سن ة.

ا٘١بة .
ػ -عرٝن طٔغ ٌة لغهٝة ا٘صذنرة دض ًعن غ ٣ ٦لَّ ٟ
ح -عرٝن طٔغ ٜلنعٔة ا٘غاٌ ْ٦ة ا٘ىؼ٦ا ن ٦اٍ٘ ٧ح.
بٔ ٞن٘٦ ٞة ِعنءن ؤ٦ ٦ال ة-ؤدنن ً٠ن.-
غ -ظٔغ د

()1
()2

١فغ :رذ٧ث م.80 :

ا٘ـنرُ م.75 :
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ْ -ا٤د د  ٛر ددظٔغ ا٘ ٝدد٧ا٘ة ا٘ ددظ  ٟاكد د ى٧ٙا رغ٦ا ددة ا٘ذ ددض ث  ٜدد ٟا٘ ددنرمن ٌٝ ٟددٟ

رمض.ٛ٤

ْ -م ١ة رظٔغ ؿ١ة اٌ٘٧نن .

ٖ -اس ٙددً ٜصددؽٙخ ا٘ؽبّددة ل١ددضٌ ٢ددة ا٘ص دذنرة لٝدد ٟرمددضٛ٤ن ٌٍددة ا٘صددذنرة

هم٥ٙدد ٛؼبّددة ٦ادددضا رنل بددنع االك د غاْ ٌددة اؿدد ٛا٘ص دذبةن ٦ؤٜددن ٜدد ٟرمددض ٌ ٛ٤دنل بغ

ؤؿنؿدن م ٝدضٌ ٢دة
ا٘ ّنع ٌة ا٘ـد٦ ٟاإلؿد١نص ٔدنر ٟؿدمضن ٘٦د ٛم بدغ ؿد١ة اٌ٘٧ندن
ً
ا٘ ّـددنٛة ٘ددظا ٌن٘ دضاسٗ ٔبنددغ رددن ٟؿدد١ة ٌ٦نددن ا٘ؽبّددن ا٘ ٝن٘نددة()1ن  ٦ش ٙددً لددضص
ا٘غ٦اا .)2(ٛ٥ ِٙ٦
ؼبّن
ا٘غ٦اا  ٟٜرٙض آلسغة رذـق ٔعغا ُّ
ُّ

ٍ -ٚنض٠ن ٜد٥١ج سٙنٍدة ٌدة لّـدن ٛا٘ؽبّدن دـدق اّ٘بن،دٗ ٌدة ٜمغٌدة ِبن،دٗ ٔدٗ

ٜصغ  ٟٜاألٜصنعن ٠٦ـ ؽنك ؤ ٠ ٞمغي ل ٩ٙدغٔة ا ٠لنع اّ٘بن ٗ،ا٘مغرنةن ٦ل٧ػ م٥ن(.)3

ٜ – 7صدنصع :٢هددنء ٌدة اٌ ندن دد(( :٣رـد ٛا ا٘ددغد ٟٝا٘دغدنِ .ٛددنٖ :ددضّ١ن سٙنٍددة رددٟ

سننغ ْكبن ؤر ٧لٝغ ٦ا٘لنبن٠ة ا٘ظٙ٤ةن ِنِٖ :نٖ ؤرد ٧ا٘د٧اػق ا٘٥دظ٘ةن ٦ؤٜندة رد ٟسن٘دض ؤرد٧
ْ
٤ضر ددة اّ٘نـ ددةن ٦ؤر دد ٧ا٘نّف ددنٞن ٦ؿ ددٝمب ؤر ددن لبن ددضا ٜم ٝددغ ر دد ٟا٘ٝع ١دد٦ .٩د ددضّ١ة ربمع دد٣

ٜذٝض رٜ ٟمن ٦دة لد ٟؤردة لبندضان ٤٦لدن ٚردٜ ٟذٝدض رد ٟا٘ـدن،ق إ٘ٙبدةن لد ٟؤرند٣ن ٦طٔدغ
()1

١فغ :رذ٧ث مٜٝ٦ .184 :ن ِنٌٍ٘(( :٣ة ؼبّن
ٜعبل ل غا٦ح رن٤115-110ٟدن رنٝ١ن ٌ٦نن
ً

()2

ل غا٦ح ٌ٦نن

سٙنٍة ٠جض ؤٌ٦ ٞنن

ا٘ؽبّة ا٘غارمة  ٟٜا٘بصغ نٟ

ا٘ؽبّة ا٘شنٜـة ل غا٦ح رن٤132-128ٟدن ٔظ٘ٓ

ا٘ؽبّة ا٘ـنصؿة  ٛ٥١ٜرن٤156-136ٟد)) .ا٘ـنرُ.

ٜعبل-
١فغ :ا٘ـنرُ م٦ .183 :رن ٟار ٟؿمض ٦سٙنٍة اس بلي ٌة لمضاص ا٘ؽبّن ن ٌإ ٗ٤ا٘بصغاً -
ل١ض ار ٟؿمض ّٝن٠ة ؼبّن ن ٦ل١ض سٙنٍة اّ ١ن للغا ؼبّةن ٦ؤ ٗ٤إٌ٘٧ة ل١ض ار ٟؿمض لـك

ؼبّن ن ٦ل١ض سٙنٍة بدض ٨للغا ؼبّةن ٦ؤ ٗ٤ا٘لن ٚل١ض ار ٟؿمض ّٝن٠ة ؼبّن ن ٦ل١ض سٙنٍة
()3

ؿب١ .فغّٜ :ضٜة ؿ٥نٗ ٘ٙؽبّن

ا٘ٝغهك اّ٘ ٝض ٚم.14 :
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ٜذٝض ر ٟبؿذنَ رمع٣ن ٌإٍ٘  .٣ددضّ١ن سٙنٍدةن ِدنٖ٦ :ددضّ١ة سن٘دض ردٜ ٟـدٛٙن ٦لٙدة ردٟ
دددنل ٛرددٜ ٟذٝددض ردد ٟؤرددة ؿددنًن ٦ونددغٜ ٛ٤دد ٟؤ٤ددٗ ا٘مٙددٛن ٌددة لـددٝنة آرددنء عؿدد ٖ٧ا 

٦لـددٝنة آرددنء ٜدد ٟدٍددؿ ل١دد ٣ا٘ذددض ث لدد ٟعؿدد ٖ٧ا ٦ ؤ٥ٜددنلٛ٥ن ٦ؤ٦ؼددنٜ ٛ٥٠دد ٟا٘ددببلصن

ٜ٦ن دٍدؿ ٘١دن ٜدٌ٦ ٟدنل ٛ٥لٙد ٩لدنع ز ا٘ـد١نّّ ٔ ٟدٗ ِدض طٔدغ كدن ًنن ٌإٍ٘دب ط٘دٓ لٙدٜ ٩دن ٌدة
١ن لٙن١٤ ٛ٥ن(.)1
ٔ نر١ن ٤ظا))١٤٦ .نْ آسغ ٞ٦ؤسظ لَّ ٛ٘ ٛ٥١

ٝ٠ - 8دد٧طج ٜدد ٟلغاهٝددِ :٣ددنٖ ا٘ٝا٘ددًٌٕ(( :ددنٜ ٞدد ٟدٍددؿ ل١دد ٣ا٘ذددض ث ٜٝدد ٟؤِددنٚ

رن٘ٝض ١ددةن ٜ٦دد ٟكددشن ل٥١ددن ٜددِ ٟددغ قن ّددٜ ٛدد ٟر١ددة ٤نكدد ٛردد ٟلبددض ١ٜددني :ا٘مبددنؽ رددٟ

لبددض ا٘ٝؽٙددق ردد٤ ٟنكدد ٛردد ٟلبددض ١ٜددني .ؤٜدد ٠ :٣نٙددة ر١ددب ه١ددن ن ّ ٦ددنٖ :ر١ددب ٜن٘ددٓ رددٟ

ه١ددن رددٙٔ ٟنددق رددٜ ٟن٘ددٓ ردد ٟلٝددغ ٦ردد ٟلددنٜغ ردد ٟػ ددض ١ٜددنا ردد ٟلددنٜغ ردد ٟؿددمض رددٟ

ا٘شددؼعج ردد ٟلددن ٛا ردد ٟا٘ٝ١ددغ رددِ ٟنؿددػ ردد١٤ ٟددق ردد ٟؤٌصدد ٩ردد ٟصلٝددة ردد ٟهض ٙددة رددٟ
ؤؿض ر ٟعرنمة ر٠ ٟؼاع رٜ ٟمض ر ٟلدض٠نٞن ١ٕ ٦دة ؤردن اٍ٘عدٗن لدٌ٧ة رن٘ٝض ١دة ٌدة ؿد١ة ؤعردك

ّ٦بلّنٟن  ٩ٙ ٦لٙن ٣لعٝن ٞر ٟلٍن-ٞعدٝ٥ٝن ا .)2())-
-1

ؼبم دد :٣ؼبددك ر ذّنددُ ؿدد٥نٗ ػٔددنعن صٜلددُن ٚ1966ن ٠٦لددغل٣

٦ػاعا ا٘عّنٌةن رضٜلُن ٚ1967ن ٦صاع إٍ٘غن رندغ ٦ن ٤1414ددن ٦لذّندُ ؤٔدغٚ

ا٘مٝدددغْن ٜؽبمدددة اآلصا ن ا٘١جد ددًن ٚ1967ن ٦ؤلدددنصٌ ٢د ددة ؼنبدددةن رن٘غ د ددنضن

٤1387دد(ٜنهـ نغ)ن ٘٦ذـددن ٟلن ددة ٔ ددن " :سٙنٍددة ردد ٟسنددنغ ٌددة "لنع شدد"٣

"٦ؼبّنل.)3(""٣
()1

()2
()3

طٔغ ٛ٤ا٘مٝغْ ٌة ّٜض ٕٙ٘ ٣ ٜن

م 30-15 :لذب ل٧١ا٧ٜ(( :ٞاعص سٙنٍة ر ٟسننغ ٌة

ا٘ؽبّن ))ن  ٟٜ٦ؤك٥غٜ :ٛ٤ذٝض ر ٟلٝغ ا٘٧اِضْن  ّٗ٠ ٟٜ ٛ٥١ٜ٦لٜ ٣١غا ٦ادضا.

ا٘ؽبّن

م.4 :

ؼبك ٌة إ٘ ق ا٘مٝٙنةن رنغ ٦ن ٤1413د.

جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية
بدمياط بدبدمياط

- 3122 -

العدد اخلامس 2012م

د /عواد بو محيد الزويجي

علم الطبقات عهد احملدثني

املطلب الجّالح :دراسة كتاب "املعني يف طبقات احملدِّثني" للذّييبّ.

 - 1ل٧١ا" :٣٠ا٘ٝمنٌ ٟة ؼبّن ا٘ٝذضّن."ٟ

ٜ - 2اٍ٘ :٣ا٘ذنٌؿ ؤر ٧لبض ا ٜذٝض ر ٟؤدٝض ا٘ظ٤بة (٤748-673د).

٧ٜ - 3ظدد٧لٜ :٣مغٌددة ؼبّددن ٔبددنع ا٘ٝذددضّن٦ ٟا٘ٝـدد١ض  ٟا٘ٝلدد٧٥ع ِ .ٟددنٌٖ-ددة

ا٘١بندد٣ن
ّٜض ٜدد٥ٌ(( :-٣ددظّٜ ٢ضٜددة ٌددة طٔددغ ؤؿددٝنء ؤلددبل ٚدٙٝددة اآلّددنع ا٘١ب ٧ددة لبصددغ ا٘ؽن٘ددق َّ

٦لددظٔغ ا٘ٝذددضث اٍ٘ٝنددض رٝددّ ٟددبخ رن٘ؽٙبددة ؤ ٞجٙ٥ددٛ٤٧ن ٘٦ددنؾ ٤ددظا ٔ ددن رن٘ٝـد ٧لق

ٕ٘ٙب ددنعن ر ددٗ ٘ ٝدد ٟؿ ددنع طٔ ددغ ٌ ٢ددة األِؽ ددنعن ٦األلص ددنع))ن  ِ٦ددنٖ ٌ-ددة سنل ٝدد(( :-٣ا ٥ ٠دد٩
ا٘ مغ ً رإؿٝنء ٔبنع ا٘ٝذضّن٦ ٟا٘ٝـ١ض .))ٟ

ِ - 4ن ٣ ٝا٘مٝٙنة ٟٜ :إ٘ ق ا٘ٝم ٝضٌ ٢ة ا٘ؽبّن ن  ٦ـ ٝض ِن ٝدٜ ٣دٕٜ ٟن٠دة ٜاٍ٘د٣

مٝنال ٘١فن ٚا٘ؽبّن
ٌة اٍٟ٘ن  ٧٤٦ؤٔعغ األٝ،ة اؿ ً

ٌة ٔ ب٣ن  ٟٜ٦ؤسبغ ٛ٤ر.)1(٣

 - 5ؼغ ّددة لغلنبدد :٣علددق ا٘د ُّدغ٦اا لٙدد ٩ا٘ؽبّددن ن ٘٦دد ٛددضسٗ ا٘صددذنرة ٌددنٛ٥ن ٦أ ٍدد٩

رظٔغٌ ٛ٤ة ؤ ٖ٦إ٘ ن ن ٠٦جٌ ٗٝة ا٘م١ن غ اآللنة ؼغ ّة لغلنب:٣

ؤ -رددضؤ ٔ نردد ٣رّٝضٜددة ٜش صددغا رددنٌ ٟن٥ددن رنِ عددن ٧ٜ :ظدد٧ق ٔ نردد٣ن ّٜ٦صدد٧صٌ ٢ندد٣ن

٦وغظ.٣١ٜ ٣
رن٘ج١ة.

ا٘١بددة ن ّدد ٛا٘شٍٙددنء ا٘غاكددض ٟن ٦رّنددة ا٘ملددغا ا٘ٝلدد٧٥ص ٘٥ددٛ
ّ -دد ٛار ددضؤ رددظٔغ َّ

جّ -ددِ ٛددنٖ(( :طٔددغ رددنِة ؤلددبل ٚا٘صددذنرة لٙدد ٩دددغ٦ي ا٘ٝمجدد))ٛن ٦طٔددغ ٛ٤لٙدد٩

ؼغ ّة ا٘ ٝإسغ ٟن طٔغ األؿٝنءن ٦لضص 133 :ٛ٤لغهٝدةن ّد ٛإ٘١د٦ ٩لدضص٤ن١ٔ13 :ندةن ّدٛ
()1

ِنٖ ٝ٤ن ٚؿمنضِ(( :ض هنء ٤ظا إ٘ ن

سبل ة ؿٙـٙة  ٟٜا٘ٝا ٍَّ٘ن

رضءا رد"لنع ز
٘ٙذنٌؿ ا٘ظ٤بةة ً

ٜ٦غ٦عا رد"ا٘مبغ"ة ٘٦ظا ٌة ٣٠لـنغ ل ٩ٙونغ ا٘ظ٤بة ؤ ٞاً٘ ٜعٗ ٤ظا إ٘ ن ))ّٜ .ضٜة
اإلؿبل"ٚن
ً
"ا٘ٝمن "ٟم.10 :
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ؤؿٝنءّ ٟ٤د١ٔ ٛدنٟ٤ن ٦لدضص 28 :ٟ٤اٜدغؤان ّدِ ٛدنٖ:
طٔغ ا٘١ـنء ا٘صذنرنن ل ٩ٙا٘ٝمجٛة
ْ

((ٌ٥االء ٜلن٤نغ ا٘صذنرة ّ٠٦ن٦ل ٦ .))ٛ٥بلدؿ ؤّ ٛ٘ ٣٠صض االؿ نمن .

صِ ّٛ -نٖ ٟٜ٦(( :ؤٔنرغ ا٘ نرمنٟة  ٛ٤٦ا٘ؽبّدة األ٘٦د٦ .))٩علدب ٛ٥لٙد ٩ا٘ٝمجد ٛلٙد٩

ؼغ ّدة ا٘ ٝددإسغ ٟن طٔددغ األؿدٝنءن ّدد ٛإ٘١دد٩ن ٤٦ددة ِٙنٙدةن ّدد ٛطٔددغ ا٘١ـدنء ٜدد٤ ٟددظ ٢ا٘ؽبّددةن

 ٛ٘٦ظٔغ ا٘١ـنء ٌن ٟٝرمض ا٘صذنرة بال ٌة ٤ظا ا٘٧ٝظك ٌّػ.

٤د دّ -ددِ ٛددنٖ(( :ا٘ؽبّددة ا٘عن٠نددة ٜدد ٟؤٝ،ددة ا٘ ددنرمن-ٟعد٥ٝدد ٛا ٔ-ن٘ذـدد ٟا٘بصددغْن

ٜ٦جن٤ض))٦ .طٔغ ٛ٤ل ٩ٙا٘ٝمج ٛاألؿٝنءن ّ ٛإ٘.٩١

 ّٛ -٦اؿ ٝغ ل٤ ٩ٙظا ا٘٧١ٝاٖ ٌة ا٘ؽبّن ب٘ ٩ؤِ ٞنٖ(( :ؼبّدة ٜـدٛٙن ٦ب٘دِ ٩غ دق

ؿ١ة ّبلّٝن،ة))٦ .طٔغ ٛ٤ص ٞ٦لغلنق ل ٩ٙا٘ٝمج.ٛ

ػّ -دد ٛطٔددغ ا٘ؽبّددن ة ٜم٠ً ٧١ددن ٘٥ددن رن٘ـدد١ن ٟلٙدد ٩سددبلي ٜددن ؿددبُن ٌنّدد(( :ٖ٧ا٘ؽبّددة
ا٘ظ  ٟرّ٧ا ب٘ ٩رمض ا٘عبلّٝن،ةن ٦ب٘د ٩ددض٦ص ا٘ملدغ ّ٦ ٟبلّٝن،دة))ن ٕ٤٦دظا جمدٗ ٔدٗ ؼبّ عدة
 ٟٜللغ  ٟبّ٘ ٩بلّن ٟؿ١ةن ٠٦ذ ٧ط٘ٓن  ٛ٘٦غلب ٛ٥ل ٩ٙا٘ٝمج.)1(ٛ

حٍ ٛ٘٦ -غص إ٘ ٩١رن٘ظٔغ ٌة ٤ظ ٢ا٘ؽبّن ا٘ ٝدإسغان ٦عرٝدن طٔدغ رمدط ا٘١ـدنء ٜدك

ا٘غهنٖ صٌ ٞ٦صٗ.

٥١ٜ - 6جٌ ٣ن٠ :٣جٙنٌ ٣ة اّ٘١نغ اآللنة:
ؤ -ظٔغ االؿ٦ ٛا٘١ـق ٦إ٘١نة.

(ِ )1نٖ رلنع ل٧اص(( :همٗ ا٘ظ٤بة ا٘ؽبّن األ دٌ ٩٘٦ن ٣ل شظ ؤؿٝنء ا٘ٝل٧٥ع ٌ ٟن٥نن ّ ٛونغ ٤ظ٢
َّ
ا٘ؽغ ّةة دنٝ١ن  ٗ ٦بٜ٘ ٩ؽٙك اّ٘غ ٞا٘عن٘ث ا٘٥جغْن ٌصنع ـ م ٗٝا٘ـ٧١ا ا٘ ّغ بنة ٌة
ا٘ؽبّةِ٦ .ض لبن١٘ ٟن  ٟٜصعاؿة ٤ظ ٢ا٘٧دضا
إ٘ ن

ا٘ؼ١ٜنة ا٘ ة طٔغ٤ن :ؤ ٞا٘ؽبّة ِض لٌٕ ٞ٧ة ٤ظا

ٌة دض٦ص للغ  ٟؿ١ةن ؤ ٦سٝؾ ٦للغ ٟن ؤّ ٦بلّن ٟؿ١ة)) .لّض ٙ٘ ٣ٝـنغ.103-102/1

رنس صنع.
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 -د ددظٔغ ا٘ د ددغاهٜ ٛش صد ددغا ٜـد ددغصان ٘٦د ددّ ٛد ددض ٚلٍصد ددنبل ل٥١د ددنة ٘٦د ددظا ِد ددنٖ

ٌة"سنل٦(( :"٣ ٝؤسبنع ا٘ٝظٔ٧ع ٌ ٟة ٤ظا إ٘ ن ٜض٠٦ة ٌدة"لدنع شة إ٘بندغ"ن ٌ٦دة وندغ٢ن

ٌ ٟٝعا ٚل ٛٙط٘ٓ ٌٙنؽٙب.))٣

جٜ -صؽٙخ ا٘ؽبّدة ل١دضٌ ٢دة وندغ ا٘صدذنرة ا٘ ّدنع ٌدة ا٘ـدٟن ٦اإلؿد١نصن ٦ؤٜدن ٌدة

ا٘صددذنرة ٌجم ٥ٙدد ٛؼبّ ددة ٦اد ددضان ٦عل ددب ٛ٥لٙدد ٩ا٘ٝمج ددٛن  ٘٦دد ٛددضسٗ ا٘ص ددذنرة ظ ددٟٝ

ؼبّن إ٘ ن .

ص -ؽ ُٙلبنعا ا٘ع١نءن ٦األّ٘ن ٜعٗ :ا٘مبلٜةن اإلٜدنٚن اٍّ٘ند٣ن ٦لدن٘ٔ ٛدظان ٦ددنٌؿ

ٔظان  ٜ٦دـ١ض ٔظا ٟٜ-ؤؿٝنء ا٘بٙضا-ٞن ٦ؤدنن ً٠دن ـد مٍ٘ ٗٝدؿ(( :ا٘ذدنٌؿ))ن ّّ((٦دة))ة ٤٦دظا

ار ضؤ(( :ٟٜ ٢ؼبّة ٜـٛٙن ٦بِ٘ ٩غ ق ا٘عبلّٝن،ة))ن ٜ٦ن رمض٤ن  ٟٜا٘ؽبّن .

٤د دْ ِْ -صد ْدض ب٘دد ٩طٔددغ ٔبددنع ا٘ٝذددضّن٦ ٟا٘ٝـدد١ض ٟة ٔٝددن لّددضٌ ٚة"سنل ٝدد"٣ن ٜدد ٟونددغ

اؿ نمن ٘ٛ٥ن ٌّض ِنٖ لّق بدض ٨ا٘ؽبّن ٦(( :س ُٙؤظدمني ٤داالءن ٘مدٗ ٌدن ٛ٥ؤدٍدؿ

ٜٝد ٟطٔدغ ))()1ن ِ٦دنٖ ٌدة "ّٜض ٜد٘٦(( :"٣ددنؾ ٤دظا ٔ دن رن٘ٝـد ٧لق ٕ٘ٙبدنعن ردٗ ٘ٝددٟ
ؿنع طٔغٌ ٢ة األِؽنع ٦األلصنع)).

((ا٘١بددة ا٘ٝصددؽٍ ٩ؤردد ٧اّ٘نؿددٜ ٛذٝددض رددٟ
ٝ٠ -7ددنطج ٜدد ٟلغاهٝددِ :٣ددنٖ ا٘ٝا٘ددًَّ :

لبضا ر ٟلبضا٘ٝؽٙق ر٤ ٟنك ٛا٘٥نكٝة ؿنض ا٘بلغ .

ؤر ٧رٕغ ا٘صض ُ لبضا ر ٟؤرة ِذنٌة لعٝن ٞا٘ نٝة سٙنٍة عؿ ٖ٧ا .

لٝغ اٍ٘نع َ٦ؤٜنغ ا٘ٝا١ٜن ٟؤر ٧دٍن ر ٟا٘شؽن ا٘مض.ْ٦

ط ٦ا٘٧١ع  ٟؤر ٧لٝغ ٦لعٝن ٞر ٟلٍن ٞر ٟؤرة ا٘منم األ.ْ٧ٜ

ؤٜنغ ا٘ٝا١ٜن ٟؤر ٧ا٘ذـ ٟلٙة ر ٟؤرة ؼن٘ق ر ٟلبضا٘ٝؽٙق ا٘٥نكٝة.)2())

()1
()2

ا٘ٝمن ٟم.162 :

ا٘ـنرُ م.17 :
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ِ٦دنٖ(( :ا٘ؽبّدة ا٘عن٠ندة ٜد ٟؤٝ،دة ا٘ دنرمن-ٟعد٥ٝد ٛا ٔ -ن٘ذـد ٟا٘بصدغْن ٜ٦جن٤ددض:

ؤرددن ٞردد ٟلعٝددن ٞردد ٟلٍددنٞن برددغا٤ن ٛا٘١شمددةن برددغا٤ن ٛردد ٟؼ ددض ا٘ نٝددةن ؤ٠ددؾ ردد ٟؿددنغ  ٟرددٟ
ؿد ددمنض ا٘ٝد ددض٠ة ا٘منرد ددضن رٕد ددغ رد دد ٟلبد ددضا ا٘ٝؼ٠د ددةن ؤرد دد ٧ا٘لد ددمعنء هد ددنرغ رد دد ٟؼ د ددض لد ددن٘ٛ

ا٘بصغا.)1())...
-8ؼبمنل:٣

ؤ -ؼبمة اٍ٘غِنٞن األعصٞن ٤1404د لذّنُ ٝ٤ن ٚلبض ا٘غدن.ٛ

 -ؼبمة ا٘صذ٧ان اّ٘ن٤غان ٤1407دن لذّنُ ٜذٝض ػ .)2(ٛ٥١

ج -ؼبمة إ٘ ق ا٘مٝٙنةن رنغ ٦ن ٤1419د(.)3

()1

ا٘ـنرُ م.37 :

()3

ؤً٘ ل٧اص ا٘ش" :ًٙا٘ صذنٍن

()2

٤٦ة ؼبمة ؿّنٝة.

٦ا٘ ذغ ٍن

ا٘٧اِمة ٌة ؼبمة ٔ ن "ا٘ٝمنٌ ٟة ؼبّن

٘ئلٜن ٚا٘ظ٤بة" .ؼبك ٌة صاع ب بلين .ٚ1997
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اخلامتة

٦ا٘لددٕغ ٘دد ٣لٙدد٠ ٩مٝن،دد٣ن ٦ؤٌعددٗ دد٧ٙال٣ن ٦ؤػٔدد ٩لـددٙنٝنل ٣لٙدد٩
ا٘ذٝددض لٙدد ٩آال،دد٣ن ُّ
عد ٣ ٝا٘٥ٝضا٢ن ٠٦م ٣ ٝا٘ٝـضا٢ن ٦رمض:

٠ش  ٛا٘بذث رظٔغ ؤ ٠ ٛ٤ن،ج ٣ا٘مٝٙنةن ّٝ٦نع ٢اٍ٘ٝنضان ٦لٙشنص٥ن ٌة اآللة:
 -1ؤٝ٤د ددنة ل ٛٙا٘ؽبّن ن ٦لفن ٛا٘ذنهة ب٘ن٣ن ٔ٦عغا ٌ٧ا،ض.٢

 -2ؤ ٟٜ ٖ٦ار ٕغ ٢ا٘ٝذضّٞ٧ن ٦لإّغ ر ٛ٥ونغ.ٛ٤

٠ -3لددإ ٌددة اّ٘ددغ ٞا٘عددن٠ةة ل١ددضٜن ـ٥ددغ ٔ ددق ا٘ؽبّددن ن ٦علددق ا٘د ُّدغ٦اا ٌن٥ددن لٙدد٩
ا٘ؽبّن .

 -4ل١ة ر ٣ا٘ٝذضّ ٞ٧ل١ن ة ٔبنغان  ٦بغػ ط٘ٓ ٌة ه٧ا٠ق لض ضاة ٥١ٜن:
ّٗ ٌة ل ٚ٧ٙا٘ذض ث.
أ -بٌغاص ٢ر ٧١عق ٜـ ع

ب٦ -ظك ا٘ٝصٍ١ن

ٌن٣ن ٜك ِ ْض ٚا٘ ص١نً ٌن.٣

ج -لّـن ٛا٘غ٦اا دـق ٠فن ٚا٘ؽبّن .

ص -ا٘ ٖ٧ّ١ا٘٧اعصا لٌ ٛ٥١دة اإلكدنصا ٦ا٘  ٧١د ٣رد٣ن ٦ا٘ذدث لٙند٣ن ٦رندن ٞؤٝ٤ن د٣ن
٦لمضاص ٌ٧ا،ض٢ن ٦لٍصنبل

ٜـن.٣ٙ،

 -5اس ٍٙب ١ٜن٤ج األٝ،ة ٌة ٜصؽٙخ ا٘ؽبّدةن ٦ل٧١لدب ال بدنعالٌ ٛ٥دة ا٘ ّـدن ٛلٙد٩
ا٘ؽبّن .
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ثبت املصادر واملزاجع

 ار ٟدجغ ا٘مـّبل٠ة (ٜصٍ١نل٦ ٣صعاؿة ٌة ٥١ٜج٧ٜ٦ ٣اعصٌ ٢دة ٔ نرد ٣اإل دنرة)٘ :لدنٔغ
ٜذ٧ٝصن ٜاؿـة ا٘غؿن٘ة-رنغ ٦ن غ٤1417/1د.



اس ص ددنع ل ٙدد ٚ٧ا٘ذ ددض ث :ألر ددة اٍ٘ ددضاء بؿ ددٝنلنٗ ر ددٔ ٟعن ددغ ا٘ضٜل ددّة 774ﻫن



اإلعكددنص ٌددة ٜمغٌددة لٝٙددنء ا٘ذددض ث :ألرددة مٙدد ٩ا٘شٙنددٗ ردد ٟلبددضا ا٘شٙنٙددة



اإل نرة ٌة لٝنندؼ ا٘صدذنرة :ألدٝدض رد ٟلٙدة ا٘مـدّبل٠ة ارد ٟدجدغ 852ﻫن صاع



إ٘ ن ا٘ـنرُ :لذّنُ /لبض ا ر ٟلبض ا٘ٝذـ ٟا٘ غٔةن ٜغٔؼ ٤جغ.

لذّنُ/ؤدٝض كنٔغن  ٕٜبة صاع ا٘ غاث -اّ٘ن٤غان غ1399/3ﻫ (ٜك ا٘بنلث ا٘ذعنث).
446ﻫن لذّنُٜ/ذٝض ؿمنض ر ٟلٝغن  ٕٜبة ا٘غكض  -ا٘غ نضن غ1409/1ﻫ.
إ٘ ن ا٘مغرة-رنغ. ٦

األلبل٘ :ٚشنغ ا٘ض  ٟا٘ؼعٔٙةن صاع ا٘م - ٛٙرنغ ٦ن غ.ٚ1990/9




اإللبل ٞردن٘ ٧رنز ٘ٝد ٟط ٚا٘ دنع زٝ٘ :ذٝدض رد ٟلبدض ا٘دغد ٟٝا٘ـدشن902 ْ٦ﻫن



بٔٝنٖ ل٥ظ ق إ٘ٝنٖٝ٘ :ىٙؽنْ ردِٙ ٟدنج ا٘ غٔدة762ﻫن لذّندُ /لدنصٖ ٜذٝدض



اإلٔٝددنٖ ٌددة عٌددك االعلنددن لدد ٟا٘ٝالٙددً ٦ا٘ٝش ٙددً ٌددة األؿددٝنء ٦إ٘١دد٩

لذّنٌُ /غا٠ؼع٦ػ٠عنٖن لغهٝة /ن٘خ ا٘مٙةن صاع إ٘ ق ا٘مٝٙنة  -رنغ. ٦
٦ؤؿنٜة برغا٤نٛن اٍ٘نع َ٦ا٘ذض عة -اّ٘ن٤غان  1422ﻫ.

٦األ٠ـددن  :ألرددة ٠ص ددغ لٙددة ر دد٤ ٟبددة ا ردد ٜ ٟددنٔ٧ال 475ﻫن صاع إ٘ ددق ا٘مٝٙن ددة -
رنغ ٦ن غ1411/1ﻫ.



اإل٠نرة بٜ٘ ٩مغٌة ا٘ٝش ٙدً ٌدنٜ ٛ٥د ٟا٘صدذنرة٘ :مدبلء ا٘دض ٜ ٟىٙؽدنْ ردِٙ ٟدنج



األ٠ـددن  :ألرددة ؿددمض لبددضإ٘غ  ٛرددٜ ٟذٝددض ا٘ـ دٝمن٠ة 562ﻫن لمٙنُ/لبددضا

ا٘ذٍ١ة 762ﻫن لذّنُ/لؼ
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ا٘بنع٦صْن صاع إ٘ ق ا٘مٝٙنة  -رنغ ٦ن غ1408/1ﻫ.


ب عددنح ا٘١ٕٝددٌ ٞ٧ددة ا٘ددظ ٗ لٙددٔ ٩لددً ا٘ف١دد :ٞ٧إلؿددٝنلنٗ رنكددن ا٘بىددضاصْ



ا٘ـ َّ١ة ا٘ٝلغٌة :ألٔغ ٚر ٟظننء ا٘مٝغْن غ٤ 1405 / 4د.
رذ٧ث ٌة لنع ز ُّ

٤ 1339دن  ٕٜبة ار ٟلنٝنة-اّ٘ن٤غا.


لددنج ا٘مددغ٦ؽ ٜدد ٟهدد٧ا٤غ اّ٘ددن٧ٜؽٝ٘ :ذٝددض ٜغلعدد ٩ا٘ؼرنددضْن لذّنُ/هٝنلددة



لددنع ز اإلؿددبلٌ٦٦ ٚنددن ا٘ٝلددن٤نغ ٦األلددبل :ٚألرددة لبددضا ٜذٝددض ردد ٟؤدٝددض



ل ددنع ز رى ددضاص :ألر ددة رٕ ددغ ؤد ٝددض ر دد ٟل ٙددة ا٘شؽن ددق ا٘بى ددضاصْ463ﻫن إ٘ ددق



لنع ز صاع ن٘ :مبدض ا٘جبدنع رد ٟلبدض ا ا٘شد٧ال٠ة  ٤370دن رم١ن دة/ؿدمنض األٌىدن٠ةن



لنع ز ٜض ١ة صٜلُ :ألرة اّ٘نؿ ٛلٙة رد ٟا٘ذـد ٟا٘لدنٌمة ارد ٟلـدنٔغ 571ﻫن



ا٘ ذبن ددغ ٌ ددة ا٘ٝمج دد ٛإ٘بن ددغ :ألر ددة ؿ ددمض لب ددض إ٘ ددغ  ٛر ددٜ ٟذ ٝددض ا٘ـ ددٝمن٠ة



لددضع ق ا٘ددغاٌ ْ٦ددة كددغح لّغ ددق ا٘١د٧ا٘ :ْ٦جددبلٖ ا٘ددض  ٟلبددضا٘غد ٟٝردد ٟؤرددة

 ٟٜا٘بندعنٟن ٦ػاعا اإللبلٚن رنٕ٘ ٧ب.

ا٘ظ٤بة 748ﻫن لذّنُ/لٝغ لضٜغْن صاع إ٘ ن ا٘مغرة-رنغ. ٦
ا٘مٝٙنة-رنغ. ٦

ٜؽبمة ا٘ غِة-صٜلُن ٤1369د.

لذّنُ/لٝغ ا٘مٝغْ٦ن صاع إٍ٘غ  -رنغ ٦ن 1415ﻫ.
٤562/دن لذّنُ ١ٜ /نغا ٠نهةن ٤1395د.

رٕ د ددغ ا٘ـ د ددن٧ؼة 911ﻫن لذّن د ددُ/لب د ددضا٘٤٧ن لب د ددضا٘ٙؽنًن صاع إ٘ د ددق ا٘ذض ع د ددةن
غ1385/2ﻫ.



إ٘ د د ددن ا٘ـد د ددنرُ :لذّنُٜ/د د ددنػ ٞا٘ـغؿد د ددنْ٦ن صاع ارد د دد ٟا٘جد د دد٧ػْ-ا٘د د ددضٜنٚن

غ٤1433 /2د.
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ل د د ددظٔغا ا٘ذٍد د د دنؾ :ألر د د ددة لب د د ددضا ٜذ ٝد د ددض ر د د دد ٟؤد ٝد د ددض ا٘ د د ددظ٤بة 748ﻫن



لغلن ددق ا٘ ٝددضاعْ ٦لّغ ددق ا٘ٝـ ددن٘ٓ ٘ٝمغٌ ددة ؤل ددبل ٜ ٚددظ٤ق ٜن٘ ددّٓٙ٘ :نظ ددة

لصذنخ/لبضا٘غد ٟٝر ٟذن ٩ا٘ٝمٝٙةن صاع إٍ٘غ ا٘مغرة.

لنددنض ردد٧ٜ ٟؿدد ٩ا٘نذصددبة ٤544ددن لذّنُ/هٝنلددةن ٦ػاعا األِ٦ددني ا٘ٝىغرنددةن غ/2

٤1403د.

لٕٙٝددة اإلٔٝددنٖ :ألرددة رٕددغ ٜذٝددض ردد ٟلبددضا٘ى١ة ا٘بىددضاصْ ارددّ٠ ٟؽددة 629ﻫن



ا٘١بد د ددةن ٜغٔد د ددؼ بدند د ددنء ا٘ د د ددغاثن هنٜمد د ددة ؤ ٚاّ٘د د ددغ٨ن
لذّنُ/لبد د ددضاّ٘ن ٚ٧لبد د ددض ع
َّ
غ1408/1ﻫ.



لٙشددنن ا٘ ٝلددنرٌ ٣ددة ا٘غؿدد :ٛألرددة رٕددغ ؤدٝددض ردد ٟلٙددة رددّ ٟنرددب ا٘شؽنددق



ل٥دظ ق ا٘ ٥ددظ ق٘ :لد٥ن ا٘ددض  ٟؤدٝدض ردد ٟلٙدة ا٘مـددّبل٠ة ارد ٟدجددغ 852ﻫن



ل ٥ددظ ق إ٘ ٝددنٖ ٌ ددة ؤؿ ددٝنء ا٘غه ددنٖ :ألر ددة ا٘ذجد دنج ٧ؿ ددً ا٘ ٝددؼْ 742ﻫن



ل٧ظنخ ا٘ٝل بٌ ٣ة ظبػ ؤؿٝنء ا٘غ٦اا ٦ؤ٠ـدنر٦ ٛ٥ؤّ٘دنر١ٔ٦ ٛ٥دن :ٛ٤الرد٠ ٟن دغ

ا٘بىضاصْ 463ﻫن لذّنُ /ؿٕن١ة ا٘ل٥نرةن ؼبلؽ-صٜلُن غ.ٚ 1985/1
صاع إٍ٘غن 1404ﻫ.

لذّنُ/رلنع ل٧اصن ٜاؿـة ا٘غؿن٘ة  -رنغ ٦ن غ1406/4ﻫ.

ا٘ ددض ٜ ٟذ ٝددض ر دد ٟلب ددضا ا٘ضٜل ددّة842ﻫن لذّن ددُٜ/ذ ٝددض ا٘مغِـ٧ؿ ددةن ٜاؿـ ددة
ا٘غؿن٘ة-رنغ ٦ن غ1414/2ﻫ.



ا٘جددنٜك :ألرددة لنـددٜ ٩ذٝددض ردد ٟلنـدد ٩ا٘ غٜددظْ 279ﻫن لذّنُ/ؤدٝددض ٜذٝددض



ا٘جددنٜك ألسددبلَ ا٘ددغا٦ ْ٦آصا ا٘ـ دنٜك :ألرددة رٕددغ ؤدٝددض ردد ٟلٙددة ا٘شؽنددق

كنٔغ ٦ونغ٢ن  ٕٜبة ا٘بنرةٜ -صغن غ1398/2ﻫ.

ا٘بىضاصْ 463ﻫن لذّنُٜ/ذ٧ٝص ا٘ؽذنٞن  ٕٜبة ا٘ٝمنعي  -ا٘غ نض.
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ه٥ٝددغا ا٘ٙىددة :ألردة رٕددغ ٜذٝددض ردد ٟا٘ذـدد ٟردد ٟصع ددض األػصْ  ٤321دن لذّنددُ/



ا٘ج٧ا٤غ ٦ا٘دضعع ٌدة لغهٝدة كدنز اإلؿدبل ٚارد ٟدجدغٝ٘ :ذٝدض رد ٟلبدضا٘غدٟٝ



صعاؿ د ددن ل د دد ٟا٘ ٝد دداعسن ٟا٘م د ددغ ٝ٘ :غو د دد٘ ٧ن د دد٧ثن صاع ا٘عّنٌ د ددة-رن د ددغ ٦ن



طٔددغ ٜدد ٟم ٝددض ِ٘٧ددٌ ٣ددة ا٘جددغح ٦ا٘ مددض ٗ :ألر دة لبددض ا ٜذٝددض ردد ٟؤدٝددض

عٜؼْ رمٙبٕةن صاع ا٘مٝٙ٘ ٛٙبل ن-ٟرنغ ٦ن غ.ٚ1987/1

ا٘ـشن902 ْ٦ﻫن لذّنُ /برغا٤ن ٛرنهؾن صاع ار ٟدؼٚن غ٤ 1419 /1د.
لغهٝة/دـن٠ ٟصنع.

ا٘دددظ٤بة ٤748د ددن لذّندددُ /لبدددض اٍ٘ د دنح ؤرددد ٧ودددضان ا٘ٝؽب٧لدددن اإلؿدددبلٜنة-دٙدددقن
غ٤1404/5د.



ا٘دظ٤بة ٥١ٜ٦جدٌ ٣ددة ٔ نردة لددنع ز اإلؿدبل٘ :ٚبلددنع لد٧اصن ٜؽبمددة ا٘بدنرة-اّ٘ددن٤غان



ا٘ـ د َّد١ة ا٘ٝل ددغٌةٝ٘ :ذ ٝددض ر دد ٟهمٍ ددغ
ا٘غؿ ددن٘ة ا٘ٝـد د ؽغٌة ٘بن ددنٜ ٞل دد٧٥ع ٔ ددق ُّ



عؿدد ٚ٧ا٘ ذددض ث ٌددة لٙدد ٚ٧ا٘ذددض ث٘ :بغ٤ددن ٞا٘ددض  ٟبرددغا٤ن ٛردد ٟلٝددغ ا٘جمبددغْ



ؿٙـ د ددٙة األدنص د د دث ا٘صد د دذنذةٝ٘ :ذ ٝد ددض ٠ن د ددغ ا٘ د ددض  ٟاأل٘ب د ددن٠ةن ا٘ ٕٝد ددق



ؿ ٟ١ارٜ ٟنهٝ٘ :٣ذٝض ر ٟؼ ض اّ٘ؼ١ ٦ة اردٜ ٟنهد275 ٣ﻫن لذّنُٜ/ذٝدض ٌدااص



ا٘ـد َّد١ة :ألرددة رٕددغ ؤدٝددض رددٜ ٟذٝددض ردد٤ ٟددنع ٞ٦ا٘شددبلٖ  311ﻫن لذّنددُ /لؽنددة
ُّ

غ.ٚ1976/1

إ٘ ن٠ة ٤ 1345دن صاع إ٘ ق ا٘مٝٙنة-رنغ ٦ن غ٤1400/2د.

٤ 732دن لذّنُ /برغا٤ن ٛا٘ٝنٙةن صاع ار ٟدؼ-ٚرنغ ٦ن غ٤1421/1د.
اإلؿبلٜةن غ1403/3ﻫن  ٕٜ٦بة ا٘ٝمنعي  -ا٘غ نض.
لبضا٘بنِةن صاع إٍ٘غ -رنغ. ٦

ا٘ؼ٤غا٠ةن صاع ا٘غا ة-ا٘غ نضن غ1410 /1ﻫ.
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ؿ ددنغ ؤل ددبل ٚا٘١د دببلءٝ٘ :ذ ٝددض ر دد ٟؤد ٝددض ا٘ ددظ٤بة 748ﻫن لذّن ددُ/هٝنل ددة  ٜددٟ



كددظعا ا٘ددظ٤ق ٌددة ؤسبددنع ٜدد ٟط٤ددق٘ :مبددضا٘ذة ردد ٟا٘مٝددنص ا٘ذ١بٙددة 1089ﻫن



ك د د ددغح ا٘ بص د د ددغا ٦ا٘ د د د دظٔغا٘ :مب د د ددضا٘غدن ٛر د د دد ٟا٘ذـ د د ددن ٟا٘مغاِ د د ددة 806ﻫن



كغح ؿ ٟ١ارٜ ٟنهٝ٘ :٣ىٙؽنْ رِٙ ٟنج ا٘ذٍ١دة 762ﻫن لذّنُٔ/نٜدٗ ل ٧عدةن



كددغح ددذنخ ٜـدد :ٛٙألرددة ػٔغ دن ذندد ٩ردد ٟكددغي ا٘١دد676 ْ٦٧ﻫن صاع بدنددنء



كددغح ٠ؼ٤ددة ا٘١فددغ ٌددة ٜصددؽٙذن ؤ٤ددٗ األّددغ٘ :مٙددة ردد ٟؿددٙؽن ٞاّ٘ددنعتن صاع



ا٘ص د دذنح لد ددنج ا٘ٙىد ددة  ٦د ددذنح ا٘مغرند ددة :إلؿد ددٝنلنٗ رد دد ٟد ٝد دنص ا٘جد دد٤٧غْن



د ددذنخ ٜـد دد :ٛٙألرد ددة ا٘ذـد ددنٜ ٟـد دد ٛٙرد دد ٟا٘ذجدد دنج ا٘١نـد ددنر٧عْ 261ﻫن



ددٙة ا٘ش ٙددً ر ٧ٝدد ٖ٧ا٘ـ ددٝ٘ :ًٙذ ٝددض ر دد ٟؿ ددٙنٝن ٞا٘غ٦صا ٠ددة ٤1094د ددن



ا٘عد٧ء ا٘بلٜدك أل٤ددٗ اّ٘دغ ٞا٘ نؿدكٝ٘ :ذٝددض رد ٟلبدضا٘غد ٟٝا٘ـددشن902 ْ٦ﻫن



ا٘ؽبّدددن  :ألرد دة لٝدددغ ٦سٙنٍدددة رددد ٟسند دنغ ا٘مصدددٍغْ ٤240دد دن لذّندددُ/ؤٔغٚ

ا٘بندعن ٟرةكغاي كمنق األع٠ا٦غن ٜاؿـة ا٘غؿن٘ة  -رنغ ٦ن غ1402/2ﻫ.
صاع إٍ٘غن غ1399/1ﻫ.

لصذنخٜ/ذٝض ا٘ذـن١ةن صاع إ٘ ق ا٘مٝٙنة  -رنغ. ٦
 ٕٜبة ا٘بنػٕٜ-ةن غ1419/1ﻫ.
ا٘ غاث ا٘مغرة  -رنغ. ٦

إ٘ ق ا٘مٝٙنة  -رنغ ٦ن 1398ﻫ.

لذّنُ/ؤدٝض لبضا٘ىٍ٧ع لؽنعن صاع ا٘مٝٙ٘ ٛٙبل ن - ٟرنغ ٦ن غ1399/2ﻫ.
لذّنُٜ/ذٝض ٌااص لبضا٘بنِةن صاع بدننء ا٘ غاث ا٘مغرة  -رنغ. ٦
لذّنُٜ/ذٝض دجةن صاع ا٘ىغ اإلؿبلٜة-رنغ٦

غ٤1408 /1د.

صاع ا٘ ٕٝبة دننا-رنغ. ٦
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ا٘مٝغْن صاع ؼنبة-ا٘غ نضن غ٤1402/2د.


ؼبّددن ا٘لددنٌمنة :ألرددة رٕددغ ردد ٟؤدٝددض رددٜ ٟذٝددض ا٘ضٜلددّة ارددِ ٟنظددة كدد٥بة



ؼبّددن ا٘ل دنٌمنة :ألر دة اٍ٘ددضاء بؿددٝنلنٗ ردد ٟلٝددغ رددٔ ٟعنددغ ا٘ضٜلددّة  ٤774ددن



ؼبّددن اٍّ٘٥ددنء ا٘لددنٌمنة :ألرددة لٝددغ ٦لعٝددن ٞردد ٟلبددضا٘غد ٟٝا٘لد٥غػ٦عْ ارددٟ

٤851دن ل١ن ة /لبض ا٘مٙن ٛسنٞن لن٘ ٛإ٘ قن غ٤1407 /1د.

لذّنُ/لبض ا٘ذٍنؿ ١ٜص٧عن صاع ا٘ٝضاع اإلؿبلٜة-رنغ ٦ن غ.ٚ2004/1

ا٘صددبلح 643ﻫن لذّنددُٜ/ذة ا٘ددض  ٟلٙددة ٠جنددقن صاع ا٘بلددن،غ اإلؿددبلٜنة-رنددغ ٦ن
غ٤1413/1د.



ا٘ؽبّددن إ٘بددغ :٨ألرددة لبددضا ٜذٝددض ردد ٟؿددمض ا٘بىددضاصْ 230ﻫن صاع ددنصع-



ا٘ؽبّددن إ٘بغ(٨ا٘ؽبّددة ا٘شنٜـددة ٜدد ٟا٘صددذنرة) :ألرددة لبددضا ٜذٝددض ردد ٟؿددمض

رنغ. ٦

ا٘بىضاصْ230ﻫن لذّنُٜ/ذٝض ن ٜٗا٘ـدٝٙةن  ٕٜبدة ا٘صدض ُ-ا٘ؽدنً،ن غ1414/1

٤د.


ا٘مبغ ٌة سبغ  ٟٜوبغ :ألردة لبدض ا ٜذٝدض رد ٟؤدٝدض ا٘دظ٤بة ٤748ددن لذّندُ/

ٜذٝض ا٘ـمنض ر ٟرـن٠٧ةن صاع إ٘ ق ا٘مٝٙنة-رنغ ٦ن غ٤1405/1د.


ل ٛٙا٘غهنٖ ٠لإل٦ ٣لؽ٧ع ٟٜ ٢اّ٘غ ٞاأل ٖ٦ب٘٥٠ ٩ن دة اّ٘دغ ٞا٘ نؿدكٝ٘ :ذٝدض ردٟ



ل ٙد دد ٛؼبّ د ددن ا٘ٝذ د ددضّن :ٟألؿ د ددمض ؿ د ددن٘ ٛل د ددنٛن  ٕٜب د ددة ا٘غك د ددض-ا٘غ د ددنضن



لٙدد ٚ٧ا٘ذددض ث :ألرددة لٝددغ ٦لعٝددن ٞردد ٟلبددضا٘غد ٟٝا٘لد٥غػ٦عْ اردد ٟا٘صددبلح

ٜؽغ ا٘ؼ٤غا٠ةن صاع ا٘٥جغا-ا٘غ نضن غ٤1417 /1د.
غ٤1415/1د.

643ﻫن لذّنُ٧٠/ع ا٘ض  ٟل غن ا٘ ٕٝبة ا٘مٝٙنة-ا٘ٝض ١ة ا٘٧١ٝعان غ.ٚ1972/2
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ا٘ىن ددة ٌددة كددغح ا٘٥ضا ددة ٌددة لٙدد ٛا٘غ٦ا ددةٝ٘ :ذٝددض ردد ٟلبددضا٘غد ٟٝا٘ـددشنْ٦



ٌ د خ ا٘بددنعْ رلددغح ددذنخ ا٘بشددنعْ :ألدٝددض ردد ٟلٙددة ردد ٟدجددغ ا٘مـددّبل٠ة



ٌ خ ا٘ٝىندث رلدغح ؤٍ٘ندة ا٘ذدض ثٝ٘ :ذٝدض رد ٟلبدضا٘غد ٟٝا٘ـدشن902 ْ٦ﻫن



اٍ٘٥غؿبٝ٘ :ذٝض ر ٟبؿذنَ ا٘١ض ٤385 ٛدن صاع ا٘ٝمغٌة-رنغ. ٦

902ﻫن لذّنُٜ/ذٝض ؿنضْ ٜذٝض األٜنٟن صاع اّ٘ - ٛٙصٜلُن غ1413/1ﻫ.

852ﻫن لصذنخ/لبضا٘مؼ ؼ ر ٟرنػن ٜ٦ذق ا٘ض  ٟا٘شؽنقن صاع ا٘ٝمغٌة  -رنغ. ٦

لذّنُ/لبض إ٘غ  ٛا٘شعنغن ٜ٦ذٝض آٖ ٌ٥نضن صاع ا٘٥١ٝنج-ا٘غ نضن غ٤1428/2د.

ٌ ٥ددغؽ اٍ٘ ٥ددنعؽ ٦األّب ددن ٜ٦مج دد ٛا٘ٝم ددنه٦ ٛا٘ٝل ددنشن ٦ا٘ٝـٙـ ددبل :



٘مبددض ا٘ذددة ردد ٟلبددض إ٘بنددغ إ٘ ددن٠ةن رم١ن ددة /بدـددن ٞلبددنؽن صاع ا٘ىددغ اإلؿددبلٜة-
رنغ ٦ن غ٤1402 /1د.



ٌ٥غؽ ٜشؽ٧ؼن صاع إ٘ ق ا٘فن٤غ ة( :ا٘ ١ٝشق ٜدٜ ٟشؽ٧ؼدن ا٘ذدض ث):



ٌ٥غؿة ار ٟسندغ (ٜدنع٦ا ٢لد ٟكدن٧سٜ ٣د ٟا٘دض٦ا ٟ ٦ا٘ٝصدٍ١ة ٌدة ظدغ ٦ا٘مٙدٛ

٘ٝذٝض ٠ن غ ا٘ض  ٟاأل٘بن٠ةن  ٕٜبة ا٘ٝمنعي-ا٘غ نضن غ٤1422/1د.

٦ؤ٧٠اق ا٘ٝمنعي)ٝ٘ :ذٝض ر ٟسنغ األ٤575 ْ٧ٜددن صاع إ٘ دق ا٘مٝٙندة-رندغ ٦ن غ/1

٤1419د.


ٔلً ا٘ف١د ٞ٧لد ٟؤؿدنٜة إ٘ دق ٦اٍ٘١دٝ٘ :ٞ٧صدؽٍ ٩رد ٟلبدض ا اّ٘ـدؽ١ؽن١ة



ا٘ٙبددن ٌ ددة ل ٥ددظ ق األ٠ـ ددن ٘ :م ددؼ ا٘ ددض  ٟؤرددة ا٘ذـ دد ٟل ٙددة ر دد ٟؤر ددة إ٘ ددغٚ



٘ـن ٞا٘مغ  :ألرة اٍ٘عدٗ ٜذٝدض ردٕٜ ٟدغ ٚرد١ٜ ٟفد٧ع 711ﻫن لذّندُ/هٝنلدة

ا٘ٝمغ٦ي رذنهة سٙنٍة ٤1067دن  ٕٜبة ار ٟلنٝنة-اّ٘ن٤غا.
ا٘جؼعْ ار ٟاألّنغ٤630دن صاع نصع-رنغ. ٦
 ٟٜا٘بندعنٟن صاع ا٘ٝمنعي  -اّ٘ن٤غا.
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ٜجٝددك ا٘ؼ٦ا،ددض ١ٜ٦بددك اٍ٘٧ا،ددض١٘ :دد٧ع ا٘ددض  ٟلٙددة ردد ٟؤرددة رٕددغ ا٘٥نعٝددة 807ﻫن



ا٘ٝذٕ٦ ٛا٘ٝذنػ األلف :ٛألرة ا٘ذـد ٟلٙدة رد ٟبؿدٝنلنٗ رد ٟؿدنض٤458 ٢ددن



ا٘ٝددضسٗ ب٘ددٜ ٩ددظ٤ق اإلٜددن ٚؤدٝددض ردد ٟد١بددٗ٘ :مبددض اّ٘ددنصع ردد ٟرددضعا ٞا٘ضٜلددّة

ٜاؿـة ا٘ٝمنعي  -رنغ ٦ن 1406ﻫ.

لذّنُ /لبض ا٘ذٝنض ١٤ضاْ٦ن صاع إ٘ ق ا٘مٝٙنة-رنغ ٦ن غ٤1421 /1د.

٤1346ددن لذّنُ/لبددض ا ردد ٟلبددض ا٘ٝذـدد ٟا٘ غٔددةن ٜاؿـددة ا٘غؿددن٘ة-رنددغ ٦ن غ2ن
٤1401د.



ا٘ٝـ ضعْ ل ٩ٙا٘صذنذن :ٟألرة لبضا ٜذٝض ر ٟلبدضا ا٘ذدنٔ ٛا٘١نـدنر٧عْ



ٜـد د ٍنص ا٘غد ٙددة ٦االو ددغا ّٙ٘ :نؿ دد ٛر دد٧ ٟؿ ددً ا٘ جنب ددة ٤730د ددن لذّن ددُ/



ٜـ١ض ؤدٝض ر ٟد١بٗ :ألرة لبضا ؤدٝض رٜ ٟذٝدض رد ٟد١بدٗ ا٘لدنبن٠ة 241ﻫن



ٜمجدد ٛاألصرددنء (بعكددنص األع ددق ب٘ددٜ ٩مغٌددة األص ددق) :ألرددة لبددضا ددنِ ٧رددٟ



ٜمجد ٛا٘بٙددضا٘ :ٞندنِ ٧ردد ٟلبدضا ا٘ذٝدد626 ْ٧ﻫن لذّنٌُ/غ دض ا٘ج١ددضْن صاع



ا٘ٝمج دد ٛا٘ ٥ٍٝددغؽ ؤ ٦لجغ ددض ؤؿ ددن٠نض إ٘ ددق ا٘ٝل دد٧٥عا ٦األه ددؼاء ا٘١ٝع دد٧عا:

405ﻫن صاع ا٘ٝمغٌة  -رنغ. ٦

لبضا٘ذٍنؿ ١ٜص٧عن ا٘ضاع ا٘مغرنة٘-نبنن ٦ل٠٧ؾن ٤1395د.

لذّنُ /هٝنلة  ٟٜا٘بندعن ٟرةكغاي كمنق األع٠ا٦غن غ1413/1ﻫ.
لبضا ا٘ذ626 ْ٧ٝﻫن صاع إ٘ ق ا٘مٝٙنة  -رنغ ٦ن غ1411/1ﻫ.
إ٘ ق ا٘مٝٙنة  -رنغ ٦ن غ1410/1ﻫ.

ألد ٝددض ر دد ٟل ٙددة ا٘مـ ددّبل٠ة ار دد ٟدج ددغ852ﻫن لذّنُٜ/ذ ٝددض ا٘ٝن ددنص ١ةن ٜاؿـ ددة

ا٘غؿن٘ة-رنغ ٦ن غ٤1418/1د.


ٜمجدد ٛا٘ٝدداٍ٘ن٘ :ٟمٝددغ ردد ٟعظددن ٔذن٘ددة  ٤1408ددن صاع بدنددنء ا٘ ددغاث-رنددغ ٦ن
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٤1376د.

ا٘ٝمج ٛا٘٧ؿنػ٠ :لغ ٜجٝك ا٘ٙىة ا٘مغرنةن رٝصغن غ4/ن 1425ﻫ.




ٜمغٌة ل ٚ٧ٙا٘ذض ث :ألرة لبضا ٜذٝدض رد ٟلبدضا ا٘ذدنٔ405 ٛﻫن لصدذنخ/



إ٘ د د ددن ا٘ـ د د ددنرُ :لذّنُ/ؤد ٝد د ددض ا٘ـ د د ددٚ٧ٙن  ٕٜب د د ددة ا٘ٝم د د ددنعي-ا٘غ د د ددنضن



ا٘ٝمنٌ ٟة ؼبّدن ا٘ٝذدضّن :ٟألردة لبدض ا ٜذٝدض رد ٟؤدٝدض ا٘دظ٤بة ٤748ددن



٧ٜاعص ا٘شؽنق ا٘بىدضاصْ ٌدة لدنع ز رىدضاص :ألٔدغ ٚا٘مٝدغْن صاع ؼنبدة-ا٘غ دنضن



ا٘ٝالٙد ددً ٦ا٘ٝش ٙد ددً :ألرد ددة ا٘ذـد دد ٟلٙد ددة رد دد ٟلٝد ددغ ا٘د ددضاعِؽ١ة 385ﻫن

ٜمف ٛدـنٟن صاع اآلٌنَ ا٘جض ضا  -رنغ ٦ن غ1400/4ﻫ.
غ٤1431/2د.

لذّنُٜ /ذٝض ػ ٛ٥١ن صاع ا٘صذ٧ان غ٤1407 /1د.
غ1405/2ﻫ.

لذّنُ ٌ٧ٜ/د د دُ رد د دد ٟلبد د ددضا رد د دد ٟلبد د ددضاّ٘نصعن صاع ا٘ىد د ددغ اإلؿد د ددبلٜة  -رند د ددغ ٦ن
غ1406/1ﻫ.



٧ٜظددخ ؤ٤٦ددن ٚا٘جٝددك ٦ا٘ ٍغ ددُ :ألرددة رٕدغ ؤدٝددض ردد ٟلٙددة ا٘شؽنددق ا٘بىددضاصْ



٠ؼ٤ددة ا٘١فددغ كددغح ٠شبددة إٍ٘ددغ ٌددة ٜصددؽٙخ ؤ٤ددٗ األّددغ :ألرددة اٍ٘عددٗ ؤدٝددض رددٟ



إ٘ ن ا٘ـنرُ :لذّنُ/لبض ا ا٘غدنٙةن غ٤1422/1د.

463ﻫن لصذنخ/لبضا٘غد ٟٝا٘ٝمٝٙةن ا٘ٝمنعي-ا٘١٥ضن 1379ﻫ.

لٙة ا٘مـّبل٠ة ار ٟدجغ 852ﻫن لمٙنُ/بؿذنَ لؼ٦ػن ا٘ ٕٝبة ا٘مٝٙنة.

ا٘٥١ن ددة ٌددة وغ ددق ا٘ذددض ث ٦األّددغٝ٘ :جددض ا٘ددض  ٟؤرددة ا٘ـ دمنصا ا٘ٝبددنعْ رددٟ



ٜذٝددض ا٘ٝمددغ٦ي رددنر ٟاألّنددغ 606ﻫن لذّنددُ/ؼددن٤غ ا٘ددؼاْ٦ن ٜ٦ذٝدد٧ص ا٘ؽ١ددندةن صاع

إٍ٘غ-رنغ. ٦
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 ٤ددض ٨ا٘ـد دنعْ ّٜض ٜددة ٌد د خ ا٘ب ددنعْ رل ددغح ددذنخ ا٘بش ددنعْ :ألر ددة اٍ٘ع ددٗ



ؤدٝددض ردد ٟلٙددة ا٘مـددّبل٠ة اردد ٟدجددغ 852ﻫن لصددذنخٜ/ذق ا٘ددض  ٟا٘شؽنددقن صاع

ا٘ٝمغٌة-رنغ. ٦


٤ض ددة ا٘مددنعٌن٦ ٟؤؿددٝنء ا٘ٝدداٍ٘ن٦ ٟآّددنع ا٘ٝصددٍ١ن :ٟإلؿددٝنلنٗ رنكددن ا٘بىددضاصْ



ا٘٧اٌة رنٌ٘٧نن ٘ :صبلح ا٘ض  ٟسٙندٗ رد ٟؤ بدٓ ا٘صدٍضْ 764ﻫن لذّنُ/ؤدٝدض



ٌ٦ندن األلندن٦ ٞؤ٠بدنء ؤر١ددنء ا٘ؼٜدن :ٞألردة ا٘مبدنؽ ؤدٝددض ردٜ ٟذٝدض ارد ٟسٕٙددنٞ

٤ 1339دن  ٕٜبة ار ٟلنٝنة-اّ٘ن٤غا.

األع٠ا٦غن ٦لغٔة ٜصؽٍ٩ن صاع بدننء ا٘ غاث ا٘مغرة  -رنغ ٦ن غ1420/1ﻫ.
٤681دن لذّنُ /بدـن ٞلبنؽن صاع نصع-رنغ. ٦
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