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استهالل

لٜ ٟغ ٛٙزِ ٟعيسص ِدٖٜ « :ش زي زشيش ز ٟلسيذ خهلل ز ٟؤزي زٕشش ٦ؤ٠د ٌي ٜفٙظ

خّ٘عدء ؤ٠عفش خ٘ٝمدٔٝص ٌّدٖٜ« :د يفٙغٓ؟» ِٙط« :خصٜ٧ص زي١ي ٦زي ٟخز ٟل٘ ٛي

خدل ٩شيحد ٌي دخسي» ِدٌٖ« :ة ٞألزيٓ ل١ذي يذخ٦ ,ب٠ي ؤسيذ ؤ ٞؤـضيٓ ز٥د٦ ,ب٠ي

٦خهلل ٜد سؤيط  ٟٜشيء ؤر٤ر ٘ٙذي٦ ,ٟال ؤّ٠ص ٘ٝٙش٦ءش٦ ,ال ؤظيك ٘ٙزش٦ ,ال

ؤشىٗ ّ٘ٙر  ٟٜخصٜ٧ص» ِدٌّٖٝ« :ط ألسـك» ٌّدٖ ٘ي خصٝيٜ« :د ٘ٓ؟» ِٙط:

«ال ؤخدصِ »ٓٝدٖ« :لشٌط ؤ ٣٠لّي؟» ِٙط« :ال ١ٕ٘٦ي ؤٔشٍ٠ ٚغي ل٤ ٟزخ

٦ؤظشْ خ٘خصٜ٧ص هلل ظمدِ٘.)1(»٩دٖ خإلٜد ٚخ٘٦٧١ي -سل ٣ٝخهلل ظمدٌ٘ «: -٩ةِٙ ٞط :ال
زذ ٘ئل٠غد ٟٜ ٞخ٘خصٜ٧ص؛ الععسّدء لّ.)2(»٣ِ٧

فاجلوابٜ :د ؤـدذ ز ٣خإلٜد ٚخ٘ىضخ٘ي -سل ٣ٝخهلل ظمد٘ -٩ؤ ٞخ٘ز ٚخ٘ٝعإٔذ بٝ٠د ٟٝ٘ ٧٤

خدص ٛزد٘سدؼٗ ؤ ٦زىيش لٔ٧ٔ ,ٛٙيٗ خّ٘دظي ٌة ٣٠يعٌ ٗٔ٧ي خ٘خصٜ٧ص ِسٗ ؤ ٞيمشي
ؤ ٞخ٘مُ ٌي ؤي ـد٠ر ٌ ٧٤يخدص ٛزىيش ل٦ ,ٛٙيذخٗ ٌي خ٘ز ٚؤيعد  ٟٜيؽٙر

لّ ٣١ٕ٘ ٣ال يّعصش لِ ٩ٙذس خ٘مدـص ,زٗ يف٥ش خ٘ٙذد ٦خٕ٘زذ ٘ئليزخء ٦خ٘عغٙيػ

ل ٩ٙخصٔ٦ ,٣ٝز٘ٓ  ٟٜخٙػ زد٘خصٜ٧ص ٔٝٙدض ظاري ٘٦يظ ٘ ٣ب٘ي٥د لدـص ٌي

ظمصيٗ لّٔ٦ ,٣ز٘ٓ  ٟٜيم ٣ٙٝل ٩ٙخ٘خصٜ٧ص ٜمط خ٘م١دد ّ٘٥ش خ٘خصٛ

ٔ٦غش٥ٌ ,٢زخ  ٧٤خ٘ٝز٦ ,ٚ٧ٜؤٜد خ٘ٝف ٚ٧ٙخ٘زي ي١صش لفع ٣زؽشيُ خ٘ششق  ٟٜويش

٘ذد ٦بعشخي ٦صيددش ٘فدؾ ل ٩ٙخ٘مدـص  ٟٜويش ِصذ ل١دد ٦ال بيزخء ٌٍم٤ ٣ٙزخ ٘يظ
()3

لشخٜد ,ولكنََّّاألولىَّتركَّوََّّماَّوجدَّإليوَّسبيال» .

 - 1خ٘صٝط ٦آدخذ خ٘ٙغد ,ٞألزي زٕش لسذ خهلل زٜ ٟمٝذ ز ٟؤزي خ٘ذ٠يد
دٜشُٙ٘ ,مدٌؿ ؤزي خّ٘دع ٛلٙي ز ٟخ٘مغ ٟز ٟلغدٔش.297/11

 - 2خألرٔدس خ٘١ٝعخسص ٔ ٟٜبل ٚعيذ خألزشخس

 ,115ظدسيخ ٜذي١ص

.296

 - 3بليدء ل ٚ٧ٙخ٘ذي٘ ,ٟمفص خإلعبل ٚخ٘ىضخ٘ي.119/3
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مقدمة
خ٘مٝذ هلل سذ خ٘مد٘ٝي ,ٟؤٜش زد٘مذٖ ٦خإللغد ٩٥٠٦ ,ٞل ٟخ٘ف٦ ٛٙخ٘ؽىيد,ٞ

٦لش ٚخ٘ف ٛٙلٍ٠ ٩ٙغِ ٣سٗ ظمشي ٣ٝل ٩ٙخإل٠غدٌّ ,ٞدٖ ٌي لذيؽ ٣خّ٘ذعي «:يد

لسددي ب٠ي لشٜط خ٘فُّ ٛٙلٍ٠ ٩ٙغي ٦ـمٙع ٣زيٜ ٕٛ١مش ًٜد ٌبل ظفد٘٧ٝخ»( )1ؤلٝذ٢

٦ؤشٕش ٢لِ ٩ٙعدج ٣زي ٟلسدد ٢زد٘مُ٦ ,خ٘صبلش ٦خ٘غبل ٚل ٩ٙعيذ  ٟٜؤٜش زد٘صذَ,
٦ل ٩ٙآ٘ ٣ؤجٝص خ٘مٍ٦ ٧خ٘صٍك٦ ,ؤصمدز ٣خّ٘ذ٦ش ٌي خ٘مؽدء ٦خإل٠صدي ٦خ٘١ٝك,

٦ل ٟٜ ٩ٙظسم ٛ٥ل٥١ٜ ٩ٙؿ خ٘مر ٦خ٘ٝذق.
أمب بعد,,

ٌة ٞخّ٘عدء  ٟٜؤ ٛ٤دلدٜدض خ٘ٝفعٝك ٦ؤعغ ٣خ٘عي يّ ٚ٧لٙي٥د ٧٥ٌ ,سٟٔ

خ٘مذخ٘ص خ٘شٔي ٟخ٘عي ال ليدش ٦ال زّدء ألٜص زذ٥٠٦دٌ ,سدّ٘عدء يغععر خأل٦ ٟٜظغعّش

خ٘مّ٦ ,َ٧ب٘ ٩خّ٘عدء يٙفإ خ٘ٝف٦ ,ٚ٧ٙلذ ٣ٜؤ ٦خالٜع١دق ل ٣١يمذ بٕ٠دسخً ٘ٙمذخ٘ص.

٦بٜٝ ٞد خزعٙي ز ٣خإلعبل٦ ٚخ٘ٝغٌ ٞ٧ٝٙي ٤ز ٢خأليدٔ ٚؽشش خٍ٘ٝعي ٟخ٘زي ٟظغ٧س٦خ

ع٧س خ٘ششيمص ,ؤ ٦دخ٧ٙخ  ٟٜؤز٧خز٥د ٦٦ـ٥ع ٛ٥ويش خهلل ظمد٘٦« ٩ب ٕٗ٘ ٞخٜشت ٜد

٦ »٨٧٠ظصذس٦خ ِ٧١خض خإللبل٦ ٚؤؼيش خإلرخلدض ,يٍعٌ ٞ٧ي ٔٗ ٜد يمشض ٟٜ٘ ٛ٥
ِعديد ٦ؤلذخغ ظعم ُٙزإص ٖ٧خ٘ششيمص ٌ٦ش٦ل٥د ,يٍعٔ ٟٜ ٞ٧عدذ خ٘ؽ٥دسش ٦لع٩

ٔعدذ خ٘معُ ال ظغٝك  ٟٜؤلذٝٙٔ ٛ٤ص« :ال ؤدسي» ٦وٍٗ ل٥٠٧ٔ ٟد ـ١عٔ٦ ,٣دٟٜ ٞ

ـٙٝص ٜد ِد٘ ٣خ٘سمط ل٧١ِ ٩ٙخض خإللبل ٚخ٘ٝشجي« :ب ٞخ٘ششيمص ٦خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي

٘يظ ٌي٦ ٣ال يّش ٜد يمشي ٌي خّ٘٧خ٠ي ٟخ٘٧ظميص زدععح١دي خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي ,ؤ ٦ظمذد

دسـدض خ٘عّدظي٦ ,ب ٞخ٘مٕ ٛخّ٘عدجي ٌي٥د زدض٠٦ ,دـض ظؽسيّ٦ »٣ظ٘ ٓٙمٝشي

ِغٝص ظيضٜ٦ ,٨ض٘ص ِذٜ٦ ,ٚعٙص ٌٜ٦ ,ٛ٥معشْ صمر؛ بر ٠غر ٘ ٣ٍّٙخإلعبلٜي ٜد

٘يظ ٌي ٧٤٦ ,٣خ٘ف٦ ٛٙخ٘ف٧س ٩ٍ٠٦ ,لٜ ٣١د ٌ ٧٤ي ٧٤٦ ٣خ٘مذٖ ٦خإل٠صدي٘ ,زخ آؼشض

 - 1صميك خإلٜدٜ ٚغٔ1994/4 ٛٙعدذ خ٘سش ٦خ٘صٙص ٦خْلدخذ ,زدذ ظمشي ٛخ٘فُّ ٛٙسِ,2577ٛ
ٜغ١ذ خإلٜد ٚؤلٝذ161/5سِٔ 21458 ٛبلٝ٤د  ٟٜس٦خيص عيذ٠د ؤزي رس.
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ؤ ٞؤٔعر ٌي ٤زخ خ٘٧ٝظ٧ق ظمط ل٧١خ «:ٞخ٘ؽم ٟل ٩ٙخ٘مٕ ٛخّ٘عدجي زدالععح١دي

٦ظمذد دسـدض خ٘عّدظي ٌي خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي دسخعص ّٜدس٠ص» لع ٩يعسيِ ٟٜ ٟدٖ ز٥زخ

ؤي خ٘ٝز٤سي ٟؤِشذ ٘ٙعّ٦ ٨٧ؤل ُٙزد٘غسر خألِ.٨٧
خُّّ٘ ٖ٧
أهمية البحث:

ظٕ ٟٝؤٝ٤يص خ٘سمػ ٌي ؤ ٣٠دسخعص ـددش ّ٘عيص رخض ؤٝ٤يص ٤٦ي – خ٘ؽم ٟل٩ٙ

خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي زدالععح١دي ٦ظمذد دسـدض خ٘عّدظي -ليػ بِ ٣٠ذ ؤؼدس خ٘سمط ؤٞ
خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ٘ ٛيمشي خ٘ؽم ٟل ٩ٙخ٘مٕ ٛخّ٘عدجي ٦ال خععح١دٌ٦ ٣ال يّش,٢

٦زد٘ع د٘ي ٘يظ ٌيٜ ٣د يمشي زعمذد دسـدض خ٘عّدظي؛ بر ب٥٠د ٜعٍِ٧ص لٜ ٩ٙذ ٨ـ٧خص
خععح١دي خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي  ٟٜلذ٤٦ ,٣ٜز ٢خ٘ذسخعص ٘يغط دٌدلد ل ٟخٍّ٘ ٣خإلعبلٜي

زّذس ٜد ٤ي زيد٧٘ ٞخِك٦ ,بِشخس ٘مدٖ.
أسباب كتابة البحث:

دٌمع١ي ٕ٘ٙعدزص ٌي ٤زخ خ٘سمػ لذش ؤعسدذ ٥١ٜد:
 .1خ٘شد لٜ ٩ٙد ؤؼد س ٢خ٘سمط  ٟٜؤ ٞخٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ٘يظ ٌيٜ ٣د يمشي

زد٘ؽم ٟزدالععح١دي ل ٩ٙخ٘مٕ ٛخّ٘عدجي٦ ,ؤ ٞخ٘مٌٕ ٛي ٣زدض ٦ظٍ١يز٢

٠دـض.

 .2زيد ٞؤعسّيص خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ٦خٍ٠شخدٌ ٢ي ٌعشخض ٘يغط زدّ٘صيشش ٌيٝد

يمشي زمُ خ٘ؽم ٟل ٩ٙخ٘مٕ ٛخّ٘عدجي زدالععح١دي٦ ,زد٘عد٘ي ظمذد دسـدض

خ٘عّدظي.

 .3دل٧ش  ٟٜيعمذؼ ٞ٧زدع ٛخ٘ششيمص ٦خٍّ٘ ٣ل٧١ِ ٩ٙخض خإللبل ٚؤ ٦لسش

ؤؼيش خإلرخلدض ب٘ ٩ؤ ٞيعٍّ٧٥خ ِسٗ ؤ ٞيغ٧د٦خ.

تساؤالت البحث:

ظغدئال يصدن ل ٩ٙخ٘١م ٧خ٘عد٘ي:
يؽيش خ٘سمػ
ً

 ٗ٤ي٧ـذ ٌي خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ٜد يغ ٩ٝزّ١ط خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي زدالععح١ديٜ٦ ,د

يغ ٩ٝزعمذد دسـدض خ٘عّدظي؟
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٦برخ ٘ ٛي٧ـذ ٌي خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ٜد يغ ٩ٝزدععح١دي خ٘مٕ ٗ٥ٌ ,ٛي٧ـذ ٌيٜ ٣د

يّش ٢ؤ ٚال؟

أهداف البحث:

ي٥ذي خ٘سمػ ب٘ ٩خإلـدزص ل ٗٔ ٟعاخٖ خٌعشظ ٣خ٘سمػ ٔ٥ذي ؤعدط ,ؼٛ

٤ذي لدٌ ٚي٥ذي ب٘:٩

 .1زيد ٞؤ٦ـ ٣خ٘شس٦ ٣خالخعبلي زي ٟخ٘ؽم ٟل ٩ٙخ٘مٕ ٛخّ٘عدجي ٌي

خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ٦خّ٘د ٞ٧٠خ٘٧ظمي.

 .2زيد ٞلد٘ٝيص خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ٦ظسؽ٦ ٣بلٕد٘ ٣ٜمٕ ٛخّ٘دظي

٦خ٘عّدظي.

حدود البحث:

يم٤ ٩١زخ خ٘سمػ زسيدٜ ٞذ ٨ـ٧خص خ٘ؽم ٟل ٩ٙخ٘مٕ ٛخّ٘عدجي زدالععح١دي ٟٜ

لذٌ ٣ٜي خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي٦ ,زيد ٞؤد٘ص ر٘ٓ برخ ٔد ٞـدجضخ٦ ,ظمذد دسـدض خ٘عّدظي

ٌي خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي.
مىهج البحث:

يمعٝذ ٤زخ خ٘سمػ ل ٩ٙخ٘٥١ٝؿ خالععّشخجي خ٘عمٙيٙي خّ٘ٝدس٦ ,ٞر٘ٓ زععسك خ٘ٝددش

خ٘مٝٙيص رخض خ٘صٙص زد٘٧ٝظ٧ق ٦خععّصدج٥د ٜ ٟٜفد٥٠د ٌي ٜد ٔعس ٣خٍّ٘٥دء ِذيٝد
٦لذيؽد٦ ,ظمٙيٗ ٤ز ٢خ٘ٝددش٦ ,خّ٘ٝدس٠ص زي٥١د ٘ٙع٧صٗ ب٘ ٩خّ٘ ٖ٧خ٘ٝخعدس ٥١ٜد٦ ,زيدٞ

ليؽيدض خخعيدس.٢
خطة البحث:

يعٕ٤ ٞ٧زخ خ٘سمػ ّٜ ٟٜذٜص ٦ؼبلؼص ٜسدلػ ٦خدظٝص ,ظع١د ٖ٦خّ٘ٝذٜص ؤٝ٤يص

خ٘سمػ٦ ,ؤعسدذ ٔعدزع٦ ,٣ظغدئالظ٦ ٣ؤ٤ذخٌ٦ ,٣خ٘٥١ٝؿ خ٘ٝعسك ٌي.٣
خ٘ٝسمػ خألٜ :ٖ٦مد٠ي ٜصؽٙمدض خ٘سمػ

خ٘ٝسمػ خ٘ؽد٠ي :ؼشَ خ٘ؽم ٟل ٩ٙخ٘مٕ ٛخّ٘عدجي ٌي خّ٘د ٞ٧٠خ٘٧ظمي

خ٘ٝسمػ خ٘ؽد٘ػ :خععح١دي خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي ٌي خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ٦ؤد٘ص ر٘ٓ
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٦زمذٌ ,د٘٤ ٛ٥ٙيث ٘١د خ٘خيش٦ ,خلض١٘ ٚد ل ٩ٙخ٘ششذ٦ ,آظ١د ٘ ٟٜذ ٓ٠سلٝص,

٦خٔعر ٘١د خ٘غبلٜص ٌي خ٘شؤي٦ ,خلص١ٝد ؤ ٞظٕ ٞ٧آسخئ٠د ٌي خ٘مُ خ٘سيٕٜ ٟد ٞخ٘ٙيٗ

٥٠ ٟٜدس ,٢ؤ ٦ظ١ضٖ ـ١٠٧١د  ٟٜخ٘يّي ٟخ٘١يش ١ٜض٘ص خ٘ ُّذخد٠ ٟٜ ٞدس٦ ٢زدهلل خ٘عٌ٧يُ.

ٝٔ٦د ِدٖ خإلٜد ٚخزٜ ٟد٘ٓ سل ٣ٝخهلل ظمدٌ٘ ٩ي ّٜذٜص ٔعدز ٣خ٘عغ٥يٗ٦ «:برخ ٔد٠ط

خ٘م١ٜ ٚ٧ٙم ًد ب٘٥يص ٧ٜ٦خ٤ر خخعصدصيصٌ ,ىيش ٜغعسمذ ؤ ٞيذخش ٘سمط خ٘ٝعإخشيٜ ٟد

خٍي لٔ ٩ٙؽيش  ٟٜخ٘ٝعّذٜي.»ٟ
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تعريف الطعه لغة:

املبحح األول
معاني مصطلحات البحح

يؽ ُٙخ٘ؽمٌ ٟي خ٘ٙىص ل ٩ٙلذش ٜمد٥١ٜ ٞد :خ٘ؽٙر ٦خ٘مير ٦خاللعشخض ل٩ٙ

خ٘شيء يّدٖ «:ؼمٌ ٟي٦ ٣لٙي ٣زٙغد ٣٠ؤ ٦زّ ٣٘٧ؼم١د ٦ؼم١د٠د ؼٙس٦ ٣لدز٦ ٣خلعشض

لٙي٦ ,٣يّدٖ :ؼمٌ ٟي لشظ ٣ؤٌ ٦ي سؤي ٣ؤٌ ٦ي لٕ.)1(»٣ٝ

٦يّدٖ ؤيعد « :ؼمٌ ٟبل ٞلٌ ٩ٙبل ٞؼم١د٠د ٌي ؤٜش ٣٘٧ِ٦ ,٢برخ ؤدخٗ لٙي٣

خ٘مير٦ ,ؼمٌ ٟيِ٦ ٣ك ٌي ٣ل١ذ ويش.)2(»٢

 ٖ٧ِ ٣١ٜ٦خ٘شع ٖ٧ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣ع٘ «:ٛٙيظ خ٘ٝا ٟٜزد٘ؽمد.)3(» ٞ

٦يؽ٦ ُٙيشخد ز ٣خ٘ذخٌ ٖ٧ي خ٘شيء يّدٖ «:ؼم١ط خ٘ٝشؤش ٌي خ٘ميعص خ٘ؽد٘ؽص ؤي:

دخٙط»(.)4

٦يؽ٦ ُٙيشخد ز ٣خ٘ؽم ٟزد٘شٜك ٜ٦م١د :٢ظشز٦٦ ٣خض ,٢بال ؤ ٞخ٘ٝصذس  ٟٜؼمٟ

زد٘شٜك ٜىديش ٘ٙؽم ٟزدٌّ٘ ٖ٧يّدٖ « :ؼم ٣١زد٘شٜك يؽم ٣١ؼم١دً٦ ,ؼم ٟزدّ٘ ٖ٧خ٘غيء

يؽم ٟؼم١دً ٠د »(٦ .)5خلعؿ خ٘ٙيػ زّ:٣٘٧
٦ؤز ٩خٕ٘دشم ٞ٧يد ١٤ذ بال

ؼم١دً ٠د ٜ ٖ٧ِ٦دال يّدٖ()1

 - 1خ٘ٝمف ٛخ٘٧عيػ  ( 558/2ؼم.) ٟ
ٔ - 2عدذ خ٘ميٙ٘ ,ٟخٙيٗ ز ٟؤلٝذ  (15/2ؼم.) ٟ
 - 3ع ٟ١خ٘عشٜزي  351/4زدذ ٜد ـدء ٌي خ٘ٙم١ص ,سِ1976 ٛل ٟلسذ خهلل زٜ ٟغم٧د سظي خهلل

لِ٦ ٣١دٖ «:لذيػ لغ ٟوشير» ,صميك خز ٟلسد 421/1 :ٞسِ ,192 ٛخ٘ٝغعذسْ ل٩ٙ

خ٘صميمي ٟألزي لسذ خهلل خ٘مدٔ 57/1 ٛسِِ٦ 29 ٛدٖ٤ :زخ لذيػ صميك ل ٩ٙششغ

خ٘شيخي٦ ,ٟعٕط ل ٣١خ٘ز٤سي ٌي خ٘عٙخيص.

 - 4ظ٥زير خ٘ٙىص ,ألزي ١ٜص٧س ٜمٝذ ز ٟؤلٝذ خألص٤شي .115/2
 - 5ـ٥ٝشش خ٘ٙىص ألزي زٕش ٜمٝذ ز ٟخ٘مغ ٟز ٟدسيذ  ,917/2وشير خ٘مذيػ ٘ٙخؽدزي

.148/3
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ٌٍشَ زي ٟخ٘ٝصذسي٦ ,ٟخ٘سمط ٘ ٛيٍشَ زيٝ٥١د٦ ,ؤـدص ٘ٙشدلش ؼم١دً ٠د ٌي خ٘سيط ؛

أل ٣٠ؤسخد ؤ ٛ٥٠ؼم٧١خ ٌي ٣زد٘مير ٌإٔؽش٦خ ٦ ,ظؽد ٖ٦ر٘ٓ ٌ٦ , ٛ٥١ٜمبل ٞيفيء ٌي

ٜصددس ٜد يعؽد٦ ٖ٦يعٝدد٦ ٨يٕ١ٜ ٞ٧دعسدً ٘ٝٙيٗ ٦خ٘ف٧س(.)2

٦خ٘مي ٟٜ ٟيؽمٜ ٟعٜ٧ٝصٌ ,يّدٖ « :يؽم ٟزد٘شٜك٦ ,يؽم ٟزدٌّ٘ ٖ٧يٍشَ زيٝ٥١د

ٔ٦ ,بلٝ٤د يؽم.)3( » ٟ

٦لٙيٌ ٣ة ٞخ٘ؽمِ ٟذ يٕٜ ٞ٧ددي ًد ٔد٘ؽم ٟزد٘شٜك ٦ويشِ٦ ,٢ذ يٕٜ ٞ٧م٧١يدً

ٔد٘ؽم ٟزدّ٘٦ ٖ٧خ٘ٝم ٩١خ٘ٝشخد ١٤د  ٧٤خ٘ؽد٠ي ٧٤٦ ,ؼٙر خ٘شيء ؤ ٦خ٘مير ٌي٣

٦خاللعشخض لٙي.٣

٤زخ ٦ال يخشؾ خ٘ٝم ٩١خالصؽبللي ٘ٙؽم ٟل١ذ خٍّ٘٥دء لٜ ٟم١د ٢خ٘ٙى٧ي خ٘ٝددي

٦خ٘ٝم٧١يٌ ,د٘ؽمِ ٟذ يٌٕ ٞ٧ي خ٘فغذِ٦ ,ذ يٌٕ ٞ٧ي ٍ٠ظ خ٘شخص ٌي لشظ٣

ٜؽبلًِ٦ ,ذ يٌٕ ٞ٧ي خ٘شؤيِ٦ ,ذ يٌٕ ٞ٧ي خ٘٥١ٝؿِ٦ ,ذ يٌٕ ٞ٧ي خاللعّدد ٌي
خ٘ذيِ٦ ,ٟذ يٌٕ ٞ٧ي خ٘مٕٝٔ ٛد ٧ٜ ٧٤ظ٧ق خ٘سمػ(.)4
الطعنَّفيَّاالصطالحَّالقانونيَّ :

لسش خّ٘د٠٧٠ي ٞ٧ل ٟخ٘ؽمٌ ٟي خأللٕد ٚزؽشَ خ٘ؽمٌ ٟي خأللٕد٦ ٚلشٌ٤٧د زإ٥٠د:

٤ي خ٘٧عدجٗ خ٘عي لذد٤د خّ٘د٘ ٞ٧٠مٝديص خ٘ٝمٕ ٚ٧لٙي ٟٜ ٣خؽإ خّ٘دظي(.)5

 - 1خ٘مي ,15/2 ٟظ٥زير خ٘ٙىص  ,115 /2زىيش ٠غسص ّ٘دجٗ.
٘ - 2غد ٞخ٘مشذ  ( 266/13ؼم.) ٟ
ٜ - 3خعدس خ٘صمدق ٘ٝمٝذ ز ٟؤزي زٕش خ٘شخصي
٘ٝمٝذ ٜشظع ٩خ٘مغي١ي خ٘ضزيذي .352/35

 ,165ظدؾ خ٘مش٦ط  ٟٜـ٧خ٤ش خّ٘د٧ٜط

 - 4زذخجك خ٘ص١دجك  ,271/6لدشيص خ٘ذعِ٧ي  ,382/1خ٘ٝف٧ٝق  ,576/4خ٘ٝى١ي .524/8
 - 5خ٘٧عيػ ٌي ششق ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض ,د:ؤلٝذ خ٘غيذ صددَ
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تعريفَّالحكمَّالقضائيَّفيَّاالصطالحَّالفقييَّ :

ظسدي١ط ؤِ٧خٖ خٍّ٘ ٥دء ٌي ظمشيً خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي بال ؤ٥٠د ال ظخشؾ ل ٣٠٧ٔ ٟب٘ضخٚ

زمّٕ٘ ٛؽك خصٜ٧ص ز٧اليص ل٦ ٩ٙـ ٣خد

.

ٌم١ذ خ٘مٍ١يص لشي زإٌ :٣٠صٗ خ٘خصٜ٧دض ِ٦ؽك خ٘١ٝدصلدض٦ ,صخد خز ٟلدزذي:ٟ
ل٦ ٩ٙـ ٣خد

 ,لع ٩ال يذخٗ ٌي٠ ٣م ٧خ٘صٙك زي ٟخ٘خصٝي.)1(ٟ

٦لشٌ ٣خ٘ٝدٕ٘يص زإ :٣٠خإلخسدس ل ٟلٕ ٛششلي ل ٩ٙعسيٗ خإل٘ضخ.)2(ٚ

ِ٦يٜٗ : :د يٙض ٚز ٣خّ٘دظي خ٘ٝعخدصٝي ٟؤ ٦ؤلذٝ٤د ٧ٜخٌّد ٘ٙششق(.)3
٦لشٌ ٣خ٘شدٌميص زإ :٣٠ب٘ضخ ٣٘ ٟٜ ٚب٘ضخ ٚزمٕ ٛخ٘ششق(.)4

ِ٦يٌٗ :صٗ خ٘خصٜ٧ص زي ٟخصٝيٌ ٟإٔؽش زمٕ ٛخهلل ظمد٘.)5(٩

٦لشٌ ٣خ٘م١دزٙص زإ :٣٠ظسيي ٟخ٘مٕ ٛخ٘ششلي ٦خإل٘ضخ ٚزٌ٦ ٣صٗ خ٘خصٜ٧دض(.)6

ِ٦يٗ ٧٤ :خإلٔشخ ٢زمٕ ٛخ٘ششق ٌي خِ٘٧دجك خ٘خدصص ٘ٝمي ٟؤ ٦ـ٥ص٦ ,خ٘ٝشخد

زد٘ف٥ص ٔد٘مٕ٘ ٛسيط خ٘ٝدٖ ؤ ٦لٙي.)7(٣

٦خأل ٩٘٦ؤ ٞيّدٖٜٙ ٖ٧ِ ٧٤ :ض ٚيصذس ل٦ ٟاليص لدٜص(.)8

 - 1لدشيص خز ٟلدزذي٦ ,352 / 5 ٟخٍ٘عد ٨٦خ٘١٥ذيص .211 / 3
 - 2خ٘ششق خ٘صىيش ٦ ,186 / 4ظسصشش خ٘مٕد ٚالزٌ ٟشل.12 / 1 ٞ٧
 - 3ششق ٜيدسش خٍ٘دعيٜ ,مٝذ خ٘ٝدٕ٘ي ,ؤزد لسذ خهلل ٜمٝذ ز ٟؤلٝذٜ ,شـك عدزُ . 14/1
ٜ - 4ى١ي خ٘ٝمعدؾ ٦ ,372 / 4لدشيص خ٘ف ٗٝل ٩ٙششق خ٘٥١ٝؿ .334 / 5
 - 5خإلِ١دق ٌي لٗ ؤٍ٘دؾ ؤزي شفدق ٜ ,مٝذ خ٘ششزي١ي خ٘خؽير .612/2
 - 6ششق ١ٜع ٩٥خإلسخدخض ٔ٦ ,459 / 3شدي خّ٘١دق .285 / 6
 - 7عسٗ خ٘غبل ٚششق ز٧ٙن خ٘ٝشخ ٟٜ ٚؤد٘ص خأللٕدٜ , ٚمٝذ ز ٟبعٝدليٗ خ٘ص١مد٠ي .115/4
 - 8ل ٞ٧خ٘ٝمس٧د ششق ع ٟ١ؤزي دخ٦د ٜ ,مٝذ شٝظ خ٘مُ خ٘مفي ٛآزددي .315/9
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تعريفَّالحكمَّالقضائيَّفيَّاالصطالحَّالقانونيَّ :

خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي ِ :٧٤شخس زةصخ٘ص خؽإ ٌي ظإ٦يٗ خّ٘د ٟٜ ٞ٧٠خ٘ميدش خّ٘د٠٧٠يص٦ ,زٝد

يعشظر ل٤ ٩ٙز ٢خإلصخ٘ص  ٟٜآؼدس ٌي خ٘ميدش خ٘خدصص ٘ٙخص ٟٜ ٚ٧خ٘٧ـ٥عي ٟخ٘٧خِميص

٦خّ٘د٠٧٠يص٦ ,ر٘ٓ ٜد ٘ ٛيمش ٚخّ٘د٤ ٞ٧٠زخ خ٘مٕ ٟٜ ٛظشظير ؤي ؤؼش زد٘١غسص

٘ٙخص.)1(ٚ٧

تعريفَّاالستئنافَّ :

خالععح١دي ٌي خ٘ٙىص ٜإخ٧ر  ٟٜخالععٍمدٖ ٦خالٌعمدٖ  ٟٜؤ ً٠خ٘شيء ,يّدٖ« :

خععإ ً٠خ٘شيء  ٦ؤظ :٣ٍ١ؤخز ؤ٦ ٣٘٦خزعذؤِ٦ ,٢يٗ :خععّسٌ٦ »٣ٙي لذيػ خز ٟلٝش

سظي خهلل لٝ٥١د٦ «:ؤ ٛ٥٠يضل ٞ٧ٝؤ ٞال ِذس ٦ؤ ٞخألٜش ؤ )2(» ً٠ؤي :يغعإً٠

خععح١دٌد  ٟٜويش ؤ ٞيغسُ ز ٣عدزُ ِعدء ٦ظّذيش٦ ,بٝ٠د  ٧٤ل ٩ٙخخعيدسْ ٦دخٓ٘٧

ٌي٦ ,٣خععإٍ٠ط خ٘شيء برخ خزعذؤظٌ٦ ,٣مٙط خ٘شيء آٍ٠د ؤيٌ :ي ؤِ٦ ٖ٦ط يّشذ ١ٜي,
 ٦خععإ ٣ٍ٠ز٧لذ :خزعذؤ ٟٜ ٢ويش ؤ ٞيغإ٘ ٣بيد ٢ؤ٠شذ ؼمٙر:

ز٧لذ ٜ ٟٕ٘٦معٍدْ ـذير()3

٦ؤ٠ط خ٘١ٔ ٧٘ ٩١ٝط ظغعإٍ٠ي١١د

ؤي١ٔ ٧٘ :ط ظمذي١١د خ٘٧صٗ٦ ,ؤ ً٠خ٘شيء :ؤ٦ ,٣٘٦خٍ٘مٗ  ٣١ٜخععإً٠

خععح١دٌدً(.)4

ٜ - 1سددت ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض ,د :ؤلٝذ ٜمٝذ لشيش

.417

 - 2صميك ٜغٔ 37/1 ٛٙعدذ خإليٝد ,ٞزدذ زيد ٞخإليٝد٦ ٞخإلعبل٦ ٚخإللغد٦٦ ٞـ٧ذ
خإليٝد ٞزةؼسدض ِذس خهلل عسمد٦ ٣٠ظمد٘...٩سِ ,8ٛع ٟ١خ٘عشٜزي ٔ 6/5عدذ خإليٝد ٞل ٟسع ٖ٧خهلل

ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣ع ,ٛٙزدذ ٜد ـدء ٌي ٦صً ـسشيٗ ٘١ٙسي ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣ع ٛٙخإليٝدٞ

٦خإلعبل ٚسِ.2611 ٛ

 - 3خ٘ٝمٕ٦ ٛخ٘ٝميػ خأللف٘ ,ٛئلٜد ٚخز ٟعيذش خ٘ٝشعي .484/11
٘ - 4غد ٞخ٘مشذ٘ ,ئلٜد ٚخزٕٜ ٟش ,15/9 ٚظدؾ خ٘مش٦ط٘ ,ئلٜد ٚخ٘ضزيذي .74/23
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٦خععإ ً٠خ٘شيء خجع٦ ٣ٍ١خ٘مٕ ٛؼٙر بلددش خ٘١فش ٌي٤٦ ,٣ي ٜمذؼصٌ٦ ,ي خ٘ٝؽٗ:

«ٌي خ٘عفدسذ لٜ ٛٙغعإ ً٠ؤي :ـذيذ»(.)1

٦ال يخشؾ ٜم ٩١خالععح١دي ٌي خالصؽبلق خٍّ٘٥ي لٜ ٟم١د ٢خ٘ٙى٧ي  ٧٤٦ؤخز

ؤ ٖ٦خ٘شيء ٦خزعذخجٔ ٣إ ٛ٘ ٞيٕ.)2(ٟ

تعريفَّاالستئنافَّفيَّاالصطالحَّالقانونيَّ :

خالععح١دي ؼشيُ ؼم ٟلددي ٌي خأللٕد ٚخ٘صددسش ٜ ٟٜمدٔ ٛخ٘ذسـص خأل,٩٘٦

يشٌك بٜ٘ ٩مٕٝص ؤل ٩ٙدسـص  ٟٜزيٜ ٟمدٔ ٛخ٘ذسـص خ٘ؽد٠يص ز٥ذي ظمذيٗ خ٘مٕ ٛؤ٦

ب٘ىدج.)3(٣

٦يغ ٩ٝخ٘ؽدل ٟزد٘ٝغعإ٦ ,ً٠يغ ٩ٝخ٘ٝؽم ٞ٧ظذ ٢زد٘ٝغعإ ً٠لٙي٦ ,٣ظغ٩ٝ

ٜمدٔ ٛخ٘ذسـص خ٘ؽد٠يص لً ٜ٧ٝد زٝمدٔ ٛخالععح١دي ٤٦ي:

خ٘ٝمدٔ ٛخالزعذخجيص خ٘١ٝمّذش ز٥يحص خععح١دٌيص زد٘١غسص ٘ٝٙمدٔ ٛخ٘فضجيص٦ ,ظغعإً٠

ؤٜد٥ٜد خأللٕد ٚخ٘صددسش خزعذخء  ٟٜخ٘ٝمدٔ ٛخ٘فضجيص ,ؤِ ٟٜ ٦دظي خأل٧ٜس

ٜ - 1فٝك خألٜؽدٖ ,ألزي خٍ٘عٗ ؤلٝذ زٜ ٟمٝذ خ٘ٝيذخ٠ي ٠٦ 79/2غس ٣ب٘ ٩عيذ٠د لٝش ز ٟلسذ
خ٘مضيض سظي خهلل ل.٣١

 - 2خ٘٥ذخيص ششق زذخيص خ٘ٝسعذي٘ ,ئلٜد ٚخ٘ٝشويد٠ي خ٘مٍ١ي  ,21/2خالععزٔدس٘ ,ئلٜد ٚخز ٟلسذ

خ٘سش ,229/1زذخيص خ٘ٝفع٥ذ  ,16/1خ٘مد٦ي خٕ٘سيش٘ ,ئلٜد ٚخ٘ٝد٦سدي  ,174/16لٝذش خٍّ٘,٣
٘ئلٜد ٚخزِ ٟذخٜص خّ٘ٝذعي

 ,32خ٘ٝم٘ ,٩ٙئلٜد ٚخز ٟلض.111/2 ٚ

 - 3خ٘٧عيػ ٌي ششق ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيص ,د :سٜضي عيً ز١ذ ,622 :ؤصٖ٧
خ٘ٝشخٌمدض ,د :ؤلٝذ ٜغ ٛٙز١ذ ,641:خ٘ٝشخٌمدض خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيص ,دٜ :مٝذ لدٜذ ٌٝ٥ي

ز١ذ.673:

دللة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
بدمياط بدبدمياط

- 3124 -

العدد اخلامس 7102م

د /يشام السعدني خليفة

الطعو على احللم القضائي

خ٘ٝغعمفٙصٝٔ ,د ظغعإ ً٠ؤٜد٥ٜد ؤلٕدِ ٚدظي خ٘عٍ١يز ٌي خ٘١ٝدصلدض خِ٘٧عيص
٦خ٘٧ٝظ٧ليص ؤيد ٔد٠ط ِيٝع٥د(.)1

ٜمدٔ ٛخالععح١دي خ٘مد٘ي ,زد٘١غسص ٘ٝٙمدٔ ٛخالزعذخجيص ٔذسـص ؤ٦ ,٩٘٦ظغعإً٠

ؤٜد٥ٜد خأللٕد ٚخ٘صددسش خزعذخء  ٟٜخ٘ٝمدٔ ٛخالزعذخجيصٝٔ ,د ظغعإ ً٠ؤٜد٥ٜد خأللٕدٚ

خ٘صددسش  ٟٜخ٘ٝمدٔ ٛخ٘فضجيص ٌي دلد ٨٦ظغٙي ٛخ٘مّدسخض برخ سٌمط زصٍص ؤصٙيص
٤٦زخ ٜد ٠صط لٙيٜ ٣ددش )2( .48

٦يمذ خالععح١دي  ٧٤خ٘٧عيٙص خ٘عي يؽسُ ز٥د ٜسذؤ خ٘عّدظي ل ٩ٙدسـعي٦ ,ٟر٘ٓ

زةظدلص خٍ٘شصص ؤٜد ٚخ٘ٝعّدظيٙ٘ ٟمص ٖ٧ل ٩ٙلٕ ٛؤٔؽش لذخ٘ص٦ ,ر٘ٓ زعصميك

دٌدل٦ ,ٛ٥ظّذيٜ ٛد ِذ يٌٕ ٞ٧دظ ٟٜ ٛ٥ؤد٘ص ؤٜد٤ ٚز ٢خ٘ٝمدٌٔ ,ٛدالععح١دي يادي
ب٘ ٩ؼشق خ٘١ضخق ٜشش ؤخش ٟٜ ٨ـذيذ ؤٜدٜ ٚمدٔ ٛخ٘ذسـص خ٘ؽد٠يص٦ ,خالععح١دي ال

يف٧ص بال ٜشش ٦خلذش ظف١سدً إلؼد٘ص ؤٜذ خ٘عّدظي ٦٦ظك لذ ٘بلععح١ديٌ ,إلٕدٚ

خالععح١دي ال ظغعإ.)3(ً٠

 - 1ظ ٛظمذيٗ ٤زخ زدّ٘د ٞ٧٠سِ٘ 76 ٛغ١ص  ٚ2117ليػ ظٝط خ٘عغ٧يص زي١ٜ ٟدصلدض خ٘عٍ١يز
خ٘٧ٝظ٧ليص٦ ,زي ٟخ٘١ٝدصلدض خِ٘٧عيصٌٍ ,عك زدذ خالععح١دي ٌي خأللٕد ٚخ٘صددسش ٌيٝ٥د ؤيدً ٔد٠ط

ِيٝع٥د ,زمذ ؤٔ ٞد٠ط خأللٕد ٚخ٘صددسش ٌي ١ٜدصلدض خ٘عٍ١يز خ٘٧ٝظ٧ليص ال ظغعإ ً٠ؤٜدٚ

خ٘ٝمدٔ ٛخالزعذخجيص بال برخ صخدض ِيٝص خ٘١ضخق ل ٩ٙؤٍ٘ي ـ١ي ٛ٘٦ ٣ظفد٦ص لششش آالي ـ١ي٣

ز٧ٝـر خّ٘د ٞ٧٠سِ٘ 18 ٛغ١ص  ,ٚ1999زيٝ١د ٔد٠ط خأللٕد ٚخ٘صددسش ٌي ١ٜدصلدض خ٘عٍ١يز

خِ٘٧عيص ظغعإ ً٠ؤيدً ٔد٠ط ِيٝع٥د.

ي١فش :خ٘٧عيػ ٌي ششق ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيص ,د :ؤلٝذ خ٘غيذ صددَ

.929

 - 2ظ ٛظمذيٗ ٤زخ زدّ٘د ٞ٧٠سِ٘ 76 ٛغ١ص  .ٚ2117ي١فش :خ٘٧عيػ ٌي ششق ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض,
د :ؤلٝذ خ٘غيذ صددَ

.931

 - 3خ٘٧ـيض ٌي خ٘ٝشخٌمدض ؼسّدً أللذغ خ٘عمذيبلض ,د :سٜعد ٞبزشخ٤ي ٛلبل ,132/2 ٚخّ٘عدء
٦خ٘عّدظي ٦خ٘عٍ١يز ,د :لسذ خ٘شل ٟٝلسذ خ٘مضيض خّ٘دعٛ
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تعريفَّتعددَّدرجاتَّالتقاضيَّ :

يّصذ زعمذد دسـدض خ٘عّدظي بظدلص خٍ٘شصص ٘ٙخص ٛخ٘زي لٕ٘ ٛىيش صد٘م٣

زمشض خ٘١ضخق ؤٜدٜ ٚمٕٝص ؤل ٩ٙدسـص ٘عٍصٗ ٌي ٟٜ ٣ـذيذ(.)1

٦لٙيٌ ٣ة ٞخ٘ٝمدٔ ٛظّغ ٛبٜ٘ ٩ف٧ٝلعيٜ :ٟمدٔ ٛخ٘ذسـص خأل٤٦ ٩٘٦ي خ٘عي

ظ١فش خ٘١ضخق ألٜ ٖ٦ششٜ٦ ,مدٔ ٛخ٘ذسـص خ٘ؽد٠يص ٤٦ي خ٘عي ظ١فش خ٘١ضخق ٘ٝٙشش خ٘ؽد٠يص,

٦يمذ خالععح١دي  ٧٤خ٘٧عيٙص خ٘مٙٝيص ٘ؽشق خ٘١ضخق لٜ ٩ٙمدٔ ٛخ٘ذسـص خ٘ؽد٠يص(.)2

٦يمعسش ٜسذؤ خ٘عّدظي ل ٩ٙدسـعي ٟٜ ٟخ٘ٝسددت خ٘٥دٜص خ٘عي ظّ ٚ٧لٙي٥د خ٘١فٛ

خّ٘عدجيص خ٘ٝمدصشش؛ ٘ٝد يٍٕ ٟٜ ٣ٙلغ ٟعيش خ٘مذخ٘ص ,بر يمػ ِعدش ٜمدٔ ٛخ٘ذسـص

خأل ٩٘٦ل ٩ٙخ٘م١ديص زإلٕد٦ ٛ٥ٜخ٘عإ٠ي ٌي بصذخس٤د خشيص ب٘ىدج٥د ؤ ٦ظمذي٥ٙد ٟٜ

ٜمدٔ ٛخ٘ذسـص خ٘ؽد٠يص(.)3

ٔٝد ؤ ٣٠يغٝك ٘ٙخص ٚ٧زعصميك ٜد ِذ يّك ٌي ٣خّ٘دظي  ٟٜؤخؽدء٦ ,يٟٜ ٛ٥١ٕٝ

ظذخسْ ٜد ٌدظ ٟٜ ٛ٥ؤ٦ـ ٣دٌدق ؤٜدٜ ٚمٕٝص خ٘ذسـص خألٌ ,٩٘٦عبلً ل ٟؤ ٣٠يشسك
وشيضش خ٘مذخ٘ص ٌي ٍ٠ظ خ٘ٝمٕ ٚ٧لٙي ٣زةظدلص خٍ٘شصص ؤٜد ٣ٜزمشض خ٘١ضخق  ٟٜـذيذ
ؤٜدٜ ٚمٕٝص ؤل ٩ٙدسـص ِعدظ٥د ؤٔؽش لذد ًخ ٦ؤٔؽش خسشش(.)4

٦زمذ ٌإِ « :ٖ٧ب ٞخ٘ؽم ٟل ٩ٙخ٘مٕ ٛخّ٘عدجي زدالععح١دي ٜم١د :٢ؼٙر صبلليص

خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي ٦ظؽسيّ ٟٜ ,٣خ٘خص ٛخ٘صددس ظذ٦ ,٢ؼشل ٣ؤٜدٜ ٚمدٔ ٛخ٘ذسـص

خ٘ؽد٠يصٌ ,ي لذ٦د خألعسدذ خ٘عي ٠ص لٙي٥د خّ٘د.»ٞ٧٠

 - 1خ٘٧عيػ ٌي ششق ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيص ,د :ؤلٝذ خ٘غيذ صددَ
ِ - 2د ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض ,دٜ :مٝذ لسذ خ٘خدُ٘ لٝش

.92

 - 3خ٘ٝشخٌمدض خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيص ,دٜ :مٝذ لدٜذ ٌٝ٥ي
٦خ٘عفدسيص ,د :لسذ خ٘١ٝم ٛخ٘ششِد٦ي

.119

 - 4خ٘٧عيػ ٌي ششق ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض ,د :ؤلٝذ خ٘غيذ صددَ
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املبحح الجاني
طرق الطعو على األحلام يف القانوى الوضعي
ِذ يخؽث خّ٘دظي زمٕ ٣٠٧ٔ ٛب٠غدً ٠د ٌيٝد يصذس ٟٜ ٢ؤلٕدِ٦ ,ٚذ يعم٤ ُٙزخ

خ٘خؽإ زدإلـشخءخض خ٘عي ز ٩١لٙي٥د خ٘مٕ٦ ٛخأل٦ظدق خ٘عي الزغط صذ٦س ,٢ؤ٦

زد٘مٕ ٛرخظٌ ٣يخؽث خّ٘دظي ٌي ظؽسيُ خّ٘د ٞ٧٠لٜ ٩ٙد ؼسط ِ٦ ٟٜدجك ,ؤٌ ٦ي ظّذيش
خِ٘٧دجك ٦خععخبل

خ٘١عدجؿ ٥١ٜد ٌٟٝ ,خ٘مذٖ ٦خإل٠صدي بظدلص خٍ٘شصص ؤٜدٚ

خ٘ٝمٕ ٚ٧لٙي ٣إلصبلق ٤زخ خ٘خؽإ زعمذيٗ خ٘مٕ ٛؤ ٦ب٘ىدج.٣

٘٥زخ ٠ف ٛخّ٘د ٞ٧٠خ٘٧ظمي ؼشَ خ٘ؽم ٟل ٩ٙخأللٕد ,ٚؤٜ ٦د يمشي ؤيع ًد زؽشَ

خاللعشخض ل ٩ٙخأللٕد.)1(ٚ

ِ٦دزٙيص خ٘مٕٙ٘ ٛؽمٌ ٟي ٣زد٘ؽشَ خ٘عي لذد٤د خّ٘د ٞ٧٠ظ ٌُ٧زيٌٕ ٟشش خ٘مفيص

خ٘عي ظّععي خلعشخ ٚخ٘مٕ ٛظمّيّ ًد ٘ٝٙصٙمص خ٘مدٜص٦ ,زيٜ ٟصٙمص خٍ٘شد خ٘خدصص

خ٘عي ظّعي بشسدق وشيضش خ٘مذخ٘ص ٌي ٍ٠غ٦ ,٣ر٘ٓ زعصميك ٜد ل ُٙزد٘مٕ ٛخ٘صددس
ظذ ٟٜ ٢ؤخؽدء٥ٌ ,ي ظشٜي ب٘ ٩ظش٦سش خلعشخ ٚخ٘مٕ٦ ٛلذ ٚب٤ذخس لفيع ٣بال ل٩ٙ
خ٘١م ٧خ٘زي خؽ ٣خّ٘د ٧٤٦ ,ٞ٧٠خ٘ؽمٌ ٟي ٣زةلذ ٨خ٘ؽشَ خ٘عي ٠ص لٙي٥د ٌ٦ي

خ٘٧ٝخليذ خ٘عي لذد٤د(.)2

 - 1خ٘٧عيػ ٌي ششق ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض ,د :ؤلٝذ خ٘غيذ صددَ
٦خ٘عٍ١يز ,د :لسذ خ٘شل ٟٝلسذ خ٘مضيض خّ٘دعٛ

.174

 ,81خّ٘عدء ٦خ٘عّدظي

 - 2يّصذ ز٧ٝخليذ خ٘ؽم ٟل ٩ٙخأللٕد :ٚخْلـدٖ خ٘عي لذد٤د خّ٘دٙ٘ ٞ٧٠ؽمٌ ٟي خأللٕد٦ ٚخ٘عي
زدّ٠عدج٥د يغّػ خ٘مُ ٌي خ٘ؽم٦ ,ٟل ٩ٙخ٘ٝمٕٝص ؤ ٞظّعي زز٘ٓ  ٟٜظّٙدء ٍ٠غ٥دٛ٘ ٧٘٦ ,
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٦ؼشَ خ٘ؽمٌ ٟي خأللٕد ٚخ٘عي ٠ف٥ٝد خّ٘د ٞ٧٠خ٘ٝصشي ٤ي :خ٘ٝمدسظص,

٦خالععح١دي٦ ,خ٘عٝدط بلددش خ٘١فش٦ ,خّ٘١ط(.)1

أقسامَّطرقَّالطعنَّعمىَّالحكمَّفيَّالقانونَّالوضعيَّ :

٠فشخً الخعبلي ؼشَ خ٘ؽمٌ ٟي ؼسيمع٥د٠٦ ,فد٥ٜد٦ ,خ٘ىشض ٥١ٜد ٌّذ ِغٝط ب٘٩

ٜد يٙي:

 -1طرقَّسحبَّ,وطرقَّتجريحَّ,طرقَّالسحبَّوىي:

خ٘ٝمدسظص٦ ,خ٘عٝدط بلددش خ٘١فشٌ٦ ,يٝ٥د يشـك خ٘ؽدل ٟبٍ٘٠ ٩ظ خ٘ٝمٕٝص خ٘عي

ؤصذسض خ٘مٕ٘ ٛعغمر لٕ٥ٝد خأل٦ ,ٖ٦ظ١فش خّ٘عيص  ٟٜـذيذ  ٟٜليػ خ٘٧خِك

٦خّ٘د  ٞ٧٠ل ٩ٙظ٧ء خ٘فش٦ي خ٘فذيذش خ٘عي ٘ٔ ٧د٠ط ظم٥ٝٙد خ٘ٝمٕٝص ٘ٝد ؤصذسض

لٕ٥ٝد ٜمٗ خ٘ؽمٌ ,ٟد٘ؽم١٤ ٟد ال ي١ؽ٧ي ل ٩ٙظفشيك ٘ٙمٕ ٛخ٘ٝؽمٌ ٞ٧ي٘ ,٣زخ
ال يمذ ٤زخ خ٘ؽشيُ دسـص ؼد٠يص  ٟٜدسـدض خ٘عّدظي٦ ,ل ٩ٙخ٘مٕظ ؼشَ خ٘عفشيك

يٕٜ ٟؽدس ٠ضخق زي ٟخ٘خصٚ٧؛ ٘عم٧ٜ ُٙخليذ خ٘ؽم ٟزد٘١فد ٚخ٘مد٦ ,ٚيعدي بٜ٘ ٩يمدد خ٘ؽمٜ ٟيمدد

ٜغدٌص ؼسّدً ٘ٝٙددظيِ ٟٜ 17/16 ٟد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض لعٔ ٧٘٦ ٩دٙ٘ ٞؽدل ٟؤٔؽش ٧ٜ ٟٜؼ ٟال
يغعمُ زد٘١غسص أللذٝ٤د ٜيمدد ٜغدٌص؛ بر خ٘مسشش زد٘٧ٝؼ ٟخ٘ؽدزط ٘ٙؽدل ٟزد٘مٕ ٛخ٘ٝؽمٌ ٞ٧ي.٣
ي١فش :خ٘٧عيػ ٌي ششق ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيص ,د :سٜضي عيً

خ٘ٝشخٌمدض خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيص ,د :ؤلٝذ ؤز ٧خٌ٘٧د

ٜف٧ٝلص خّ٘١ط,25

.169َ,1119

,611

ّ٠ ,582ط ٜذ٠ي  8ي٠٧يص ٚ1974

 - 1ؤ٘ى ٩خّ٘د ٞ٧٠سِ٘ 111 ٛغ١ص ٠ ٚ1962فد ٚخ٘ٝمدسظص ٌي خأللٕد ٚخ٘ىيدزيص ٌي خ٘ٝغدجٗ
خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيصِ٦ ,صش٤د لٜ ٩ٙد ٦سد ز٠ ٣ص٦ ,ز٥زخ ؤخز ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض خ٘فذيذٝٔ ,د ؤ٣٠

ٌي ـٗ ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض خ٘ٙٝىي ٔد ٞي١ف ٛؼشيّدً آخش ٘ٙؽمٌ ٟي خأللٕد ٚلٝديص ٘مّ َ٧خ٘ىيش

 ٧٤٦خلعشخض خ٘خدسؾ ل ٟخ٘خصٜ٧ص برخ ٔد ٞخ٘مٕ ٛلفص لٙي ٣زششغ بؼسدض وش ٔ ٟٜدٞ
يٝؽ ,٣ٙؤ ٦ظ٧خؼا ,٢ؤ ٦بٝ٤د٘ ٣خ٘فغيٌٝٙ ,ٛد صذس ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض خ٘فذيذ ؤ٘ى٠ ٩فد ٚخلعشخض

خ٘خدسؾ ل ٟخ٘خصٜ٧ص.

ي١فش :ؤؼش خأللٕد ٚزد٘١غسص ٘ٙىيش ,د :ؤلٝذ خ٘غيذ صددَ
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ٌة ٞبصبلق خ٘مٕ ٛيٕ ٞ٧زد٘شـ٧ق بٜ٘ ٩مٕٝص ؤل ٩ٙدسـص زّصذ ظمذيٗ خ٘مٕ ٛؤ٦

ب٘ىدجٝٔ ,٣د  ٧٤خ٘مدٖ ٌي خالععح١دي  ٟٜ٦ؼ ٛي١ؽ٧ي خ٘ؽم ٟل ٩ٙظفشيك ٘ٙمٕٛ

خ٘ٝؽمٌ ٞ٧ي.)1(٣

زيذ ؤ ٣٠ياخز ل٤ ٩ٙزخ خ٘عّغي٘ ٛؽشَ خ٘ؽم ٟؤ ٞخ٘ؽم ٟزدّ٘١ط ال ي١ذسؾ ظمع٣؛

ر٘ٓ ؤ ٞخ٘ؽم ٟزدّ٘١ط يؽشق لٜ ٩ٙمٕٝص خّ٘١ط ٜغإ٘ص ٜخدٍ٘ص خ٘مٕ ٛخ٘ٝؽمٞ٧

ٌيّٙ٘ ٣دٌّ ٞ٧٠ػٌ ,بل شإٝ٘ ٞمٕٝص خّ٘١ط زدِ٘٧دجك٘ ,زخ ٌةٜ ٞمٕٝص خّ٘١ط ظّ١ط
خ٘مٕ ٛخ٘ٝخدً٘ ّ٘ٙد ٞ٧٠د ٞ٦ؤ ٞظٍصٗ ٌي ٧ٜظك خ٘ذل ,٨٧زيٝ١د يعشظر ل٩ٙ
خال٘عٝدط ٦خالععح١دي بلددش خٍ٘صٗ  ٟٜـذيذ ٌي خ٘ذل ٟٜ ٨٧ليػ خ٘٧خِك

٦خّ٘د.)2(ٞ٧٠

 -2طرقَّطعنَّعاديةَّ,وطرقَّطعنَّغيرَّعادية.

ؼشَ خ٘ؽم ٟخ٘مدديص٤٦ ,ي :خ٘ٝمدسظص ٦خالععح١دي٦ ,عٝيط زز٘ٓ ٘غسسي:ٟ

خأل :ٖ٦ؤ ٞخألصٗ ٌي٥د ؤ ٣٠يف٧ص ٘ٝٙمٕ ٚ٧لٙي ٣ع٥ٔ٧ٙد ٜد ٘ ٛي١ص خّ٘د ٞ٧٠ل٩ٙ

ويش ر٘ٓ.

خ٘ؽد٠ي :ؤ ٞخّ٘د ٛ٘ ٞ٧٠يمصش ؤعسدز٥د٦ ,لٙيٌ ٣يف٧ص ٘ٝٙمٕ ٚ٧لٙي ٣ؤ ٞيغع١ذ ٌي

ؼم ٣١ل ٩ٙؤي عسر شدء ٣ٌٙ ,ؤ ٞيؽم ٟل ٩ٙخ٘مٕ ٛخ٘صددس ظذ٘ ٢مير ٌي

خإلـشخءخض خ٘عي ز١ي لٙي٥د ,ؤٌ ٦ي خأل٦ظدق خ٘عي الزغط صذ٦س ,٢ؤ٘ ٦مير ٌي

خ٘١عدجؿ ٥١ٜد ,ؤ٘ ٦خؽح٣

خ٘مٕ ٛرخظٔ ٣خؽإ خّ٘دظي ٌي ظّذيشِ٧ٙ٘ ٢دجك ,ؤ ٦خععخبل

ٌي ظؽسيُ خّ٘د ٞ٧٠لٜ ٩ٙد ؼسط ِ٦ ٟٜدجك٠٦ ,عيفص ٘ز٘ٓ ال يٙض ٚخ٘ؽدل ٟبِدٜص خ٘ذ٘يٗ

ل ٩ٙلٌّ ٣ي خ٘ؽمٟ؛ أل ٞخألصٗ ـ٧خصٜ ٢د ٘ ٛي١ص ل ٩ٙويش ر٘ٓ.
 - 1ي١فش :خ٘ٝشخٌمدض خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيص ,د :ؤلٝذ ؤز ٧خٌ٘٧د
خ٘فذيذ ,د :لسذ خ٘١ٝم ٛخ٘ششِد٦ي٦ ,د :لسذ خ٘سدعػ ـٝيمي

 ,572ششق ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض

.832

 - 2ي١فش :خ٘ٝشخٌمدض خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيص ,دٜ :مٝذ لدٜذ ٌٝ٥ي
خ٘ٝشخٌمدض خ٘فذيذ ,د :لسذ خ٘١ٝم ٛخ٘ششِد٦ي٦ ,د :لسذ خ٘سدعػ ـٝيمي
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٦خ٘٥ذي  ٟٜؼشَ خ٘ؽم ٟخ٘مدديص ٧٤ :ظفذيذ خ٘١ضخق ٦بلددش خٍ٘صٗ ٌي٘ ,٣زخ ٌةٞ

٘ٝٙمٕٝص خ٘عي ظ١فش خ٘ؽمٍ٠ ٟظ عٙؽدض خ٘ٝمٕٝص خ٘عي ؤصذسض خ٘مٕ ٛخ٘ٝؽمٞ٧

ٌي ٣ؤ ٦لٙيٌ ,٣ع١فش ٟٜ ٢ـٝيك خ٘٧ـٌ ٢٧ي لذ٦د ٜد ؼشل ٣خ٘ؽم.ٟ

ؤٜد ؼشَ خ٘ؽم ٟويش خ٘مدديص ٌ٥ي :خ٘عٝدط بلددش خ٘١فش٦ ,خّ٘١ط٦ ,عٝيط زز٘ٓ

أل ٞخألصٗ ٌي٥د ؤ ٣٠ال يف٧ص ع٥ٔ٧ٙد بال ٌي خألل٧خٖ خ٘عي ٠ص لٙي٥د خّ٘د ٞ٧٠ل٩ٙ

عسيٗ خ٘مصش٦ ,ألعسدذ ٜمذدش ٟٜ٦ ,ؼٌ ٛة ٣٠يفر ل ٩ٙخ٘ؽدل ٟؤ ٞيّذ ٚخ٘ذ٘يٗ

ل ٩ٙـ٧خص لٌّ ٣ي خ٘ؽم.ٟ

٦خ٘٥ذي  ٟٜخ٘ؽم ٟل ٩ٙخ٘مٕ ٛزةلذ ٨خ٘ؽشَ ويش خ٘مدديص ٧٤ :بصبلق لير

ٜمذد ٌي خ٘مٕ٘ ,ٛزخ ظّعصش عٙؽص خ٘ٝمٕٝص خ٘عي ظ١فش خ٘ؽم ٟل ٩ٙخ٘١فش ٌي خ٘مير

خ٘زي ز١ي لٙي ٣خ٘ؽم.ٟ

ٙ٘٦عٍشِص زي ٟؼشَ خ٘ؽم ٟخ٘مدديص ٦ويش خ٘مدديص ٠عدجؿ لٙٝيص  ٟٜؤ٥ٝ٤د:
-

برخ ٔد ٞخ٘مٕ ٛيّسٗ خ٘ؽم ٟلٙي ٣زةلذ ٨ؼشَ خ٘ؽم ٟخ٘مدديص ,ؤ٦

ؼمٌ ٟي ٣زدٍ٘مٗ زةلذ٤ ٨ز ٢خ٘ؽشٌَ ,ة ٣٠ال يف٧ص ظٍ١يز ٢ظٍ١يز ًخ ـسشيدً ٜد ٘ٛ
ي١ص خّ٘د ٞ٧٠ل ٩ٙـ٧خص ظٍ١يز ٢ظٍ١يز ًخ ٜمفبلً٦ ,ل ٩ٙخ٘مٕظ  ٟٜر٘ٓ ٌةٞ
ِدزٙيص خ٘مٕٙ٘ ٛؽمٌ ٟي ٣زةلذ ٨ؼشَ خ٘ؽم ٟويش خ٘مدديص ؤ ٦ؼمٌ ٟي ٣زدٍ٘مٗ
زةلذ ٨ؼشِ٥د ال ي١ٝك  ٟٜظٍ١يز ٢بال ٌي خألل٧خٖ خ٘عي ؤـدص ٌي٥د خّ٘دٞ٧٠
٘ٝٙمٕٝص خ٘عي ظ١فش خ٘ؽم ًِ٦ ٟظٍ١يز خ٘مٕ.)1(ٛ
-

برخ ٔد ٞخ٘مٕٜ ٛش٧ز ًد زمير يفيض خ٘ؽم ٟلٙي ٣زةلذ ٨ؼشَ خ٘ؽمٟ

خ٘مدديص٦ ,يفيض ٌي خِ٘٧ط رخظ ٣خ٘ؽم ٟلٙي ٣زةلذ ٨ؼشَ خ٘ؽم ٟويش خ٘مدديص,

 - 1ي١فش :خ٘ٝشخٌمدض خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيص ,دٜ :مٝذ لدٜذ ٌٝ٥ي
خ٘ٝشخٌمدض خ٘فذيذ ,د :لسذ خ٘١ٝم ٛخ٘ششِد٦ي٦ ,د :لسذ خ٘سدعػ ـٝيمي
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٦ـر ل ٩ٙخ٘ؽدل ٟؤ ٞيغ ٓٙؤ٦ال ؼشيُ خ٘ؽم ٟخ٘مددي ,ؤي ؤ ٣٠ال يف٧ص
خ٘ؽم ٟزةلذ ٨ؼشَ خ٘ؽم ٟويش خ٘مدديص بال برخ خععٍ١ذض ؤ٦الً ؼشَ خ٘ؽمٟ
خ٘مدديصٔ ٌٟٝ ,د ٞخ٘مٕ ٛخ٘صددس ظذ ٢يّسٗ خ٘ؽمٌ ٟي ٣زدالععح١دي ٦خّ٘١ط
٦ـر لٙي ٣ؤ٦الً ؤ ٞيؽم ٟلٙي ٣زدالععح١دي ,لع ٩برخ صذس خ٘مٕٟٜ ٛ
ٜمٕٝص خالععح١دي ؤ ٟٕٜخ٘ؽم ٟل ٩ٙلٕ٥ٝد زدّ٘١ط برخ ظ٧خٌشض بلذ٨
لدالض خ٘ؽم ٟزدّ٘١طٌ ,ةرخ ؤعّػ لٌّ ٣ي خ٘ؽم ٟزدالععح١دي ٘ ٛيٕٟٜ ٟ
لّ ٣زمذ ر٘ٓ خ٘ؽمٌ ٟي خ٘مٕ ٛزدّ٘١ط(.)1
تعريفَّالمعارضةَّواليدفَّمنياَّ :

خ٘ٝمدسظص ؼشيُ ؼم ٟلددي ٌي خأللٕد ٚخ٘ىيدزيص ,ظ٥ذي ب٘ ٩عمر خ٘مٕٛ

خ٘زي صذس ٌي ويسص خ٘ٝمٕ ٚ٧لٙي٦ ٣بلددش ٠فش خ٘ذل ٟٜ ٨٧ـذيذ.

٦أل ٞخ٘ٝمدسظص ظ٥ذي ب٘ ٩عمر خ٘مٕ ٛال ظفشيمٌ ٣ة٥٠د ظّذ٘ ٚزخض خ٘ٝمٕٝص

خ٘عي ؤصذسض خ٘مٕ ,ٛع٧خء ٔد٠ط ٜ ٟٜمدٔ ٛخ٘ذسـص خأل ٩٘٦ؤ ٦خ٘ؽد٠يص ٌبل يف٧ص

ظّذي٥ٝد ؤٜدٜ ٚمٕٝص ؤلٝٔ ,٩ٙد ال يف٧ص ظّذي٥ٝد ؤٜد ٚؤي ٜمٕٝص ٍ٠ ٟٜظ دسـص

خ٘ٝمٕٝص خ٘عي ؤصذسض خ٘مٕ١ٜ ٛمدً  ٟٜظغٙيػ ِعدء لِ ٩ٙعدء(.)2

ٜ٦يمدد٤د خٝغص لشش يً ٜ٧د يفر خععمٝدٖ لُ خ٘ٝمدسظص خبل٘٥د ٦بال ؤصسك

خ٘مٕ٥٠ ٛدجيدًٝٔ ,د ؤ ٣٠يمٕ ٛزدلعسدس خ٘ٝمدسظص ٔإ ٛ٘ ٞيٕ ٟبرخ ظخ ًٙخ٘ٝمدسض

 - 1ي١فش :خ٘٧عيػ ٌي ششق ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيص

.871

٧ِ - 2خلذ خ٘ٝشخٌمدض ٌي خ٘عششيك خ٘ٝصشي ٦خّ٘ٝدس ,ٞدٜ :مٝذ خ٘مشٝد٦ي ,لسذ خ٘٤٧دذ
خ٘مشٝد٦ي

 ,6ؤص ٖ٧خ٘ٝشخٌمدض ,د :ؤلٝذ ٜغٛٙ

خ٘ٝشخٌمدض خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيص ,د:ؤلٝذ خ٘غيذ صددَ
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ل ٟلع٧س خ٘فٙغص خأل٦ ,٩٘٦خ٘مٌٕ ٛيٝد ال يف٧ص خ٘ٝمدسظص ٌي ٣لع ٧٘٦ ٩صذس

ويدزيدً٦ ,يفر بلبل ٞخ٘مٕ ٛخ٘ىيدزي خبلٖ ععص ؤش٥ش ٦بال ؤصسك ٔإ ٛ٘ ٞيٕ.)1(ٟ

ِ٦ذ ؤ٘ىي ؼشيُ خ٘ؽم ٟزد٘ٝمدسظص زدّ٘د ٞ٧٠سِ٘111 ٛغ١ص ٌ ٚ1962ي خأللٕدٚ

خ٘ىيدزيص خ٘صددسش ٌي خ٘ذلد ٨٦خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيص ِ٦صش٤د لٜ ٩ٙد يشد ز٠ ٣ص ٔٝد ٧٤

خ٘شإ ٞزد٘١غسص ٘ؤللٕد ٚخ٘ىيدزيص خ٘صددسش زةش٥دس بٌبلط خ٘عدـش(  ٟٜ 565 ٚخّ٘دٞ٧٠

خ٘عفدسي) ٦ز٥زخ ؤخز ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض خ٘فذيذ(.)2
تعريفَّالطعنَّبالتماسَّإعادةَّالنظرَّ :

خ٘عٝدط بلددش خ٘١فش  ٧٤ؼشيُ ؼم ٟويش لددي ٌي خ٘مٕ ٛخ٘٥١دجي ز٧ٝـس ٣يشٌك

خ٘ؽم ٟبٍ٘٠ ٩ظ خ٘ٝمٕٝص خ٘عي ؤصذسض خ٘مٕ ٛخ٘ٝؽمٌ ٞ٧ي ٣برخ ظ٧خٌشض لد٘ص ٟٜ

خ٘مدالض خ٘عي ٠ص لٙي٥د خّ٘د ٞ٧٠لصشي ًد(٦ ,)3زٝم ٩١آخش ٌة ٞخ٘ؽم ٟزد٘عٝدط
بلددش خ٘١فش  ٧٤ؼشيُ خد

٘ٝشخـمص خ٘مٕ ٟٜ ٛـد٠ر خ٘ٝمٕٝص خ٘عي ؤصذسظ,٣

٦لٙيٌ ٣ة ٞؼشيُ خ٘ؽم ٟزد٘عٝدط بلددش خ٘١فش ال يمعسش دسـص ؼد٠يص  ٟٜدسـدض

خ٘عّدظي.

ِ٦ذ ٠صط خ٘ٝددش ( ) 241ل ٩ٙلذش ؤعسدذ لصشيص ٘ٙؽم ٟزد٘عٝدط بلددش خ٘١فش,

يشـك زمع٥د ب٘٦ ٩ـ٧د وش  ٟٜخ٘خص ٛؤؼش ٌي خ٘مٕ٦ ,ٛزمع٥د يشـك ب٘ ٩ظض٦يش
 - 1خّ٘عدء ٦خ٘عّدظي ٦خ٘عٍ١يز ,د :لسذ خ٘شل ٟٝخّ٘دعٛ

.177

ٔ٦ - 2ز٘ٓ ٌمٗ خّ٘د ٞ٧٠زد٘١غسص ٘ؤللٕد ٚخ٘صددسش ٌي دلد ٨٦خألل٧خٖ خ٘شخصيص سِ٘ 1ٛغ١ص
 ٚ2111زع١في ٛزمط ؤ٦ظدق ٦بـشخءخض خ٘عّدظي ٌي ٜغدجٗ خألل٧خٖ خ٘شخصيص ,ليػ ٠صط
خ٘ٝددش  ٣١ٜ 56ل ٩ٙؤ ٞخ٘ؽشَ خ٘ؽمٌ ٟي خأللٕد٦ ٚخّ٘شخسخض خ٘ٝسي١ص ٌي ٤زخ خّ٘د٤ ٞ٧٠ي:
خالععح١دي٦ ,خ٘عٝدط بلددش خ٘١فش٦ ,خّ٘١ط.

ي١فش :خ٘٧عيػ ٌي ششق ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيص ,د:ؤلٝذ خ٘غيذ صددَ

 - 3خ٘ٝشخٌمدض خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيص ,د :ؤلٝذ ؤز ٧خٌ٘٧د
خ٘ٝشخٌمدض ,د :سٜعد ٞلسذ خٕ٘شي.158/2 ٛ
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ؤ٦سخَ ؤ ٦ش٥ددش ز١ي لٙي٥د خ٘مٕ٦ ,ٛزمع٥د يشـك ب٘ ٩لص ٖ٧خ٘ٙٝعٝظ ل ٩ٙؤ٦سخَ

ِدؼمص ٌي خ٘ذل ٨٧لدٖ خ٘خص ٛد ٞ٦ظّذي٥ٝد(.)1
تعريفَّالطعنَّبالنقضَّ :

يخعّ٠ ٚ٧٥ٍٜ ًٙط خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي ٌي خّ٘د ٞ٧٠خ٘٧ظمي لٌ ٣ٜ٧٥ٍٜ ٟي خٍّ٘٣

خإلعبلٜيٌ ٧٥ٌ ,ي خّ٘د ٞ٧٠خ٘٧ظمي لسدسش ل ٟؤ ٣٠ؼشيُ ويش لددي  ٟٜؼشَ خ٘ؽمٟ

ٌي خأللٕد ٦ ,ٚال يف٧ص بال زد٘١غسص ب٘ ٩ؤلٕدٜ ٚمي١ص ٌ٦ي ؤل٧خٖ خدصص ٌي ويش

٠صدز٥د خال٠ع٥دجي.

ِ٦ذ ٠ص خّ٘د ٞ٧٠ل ٩ٙؤعسدذ ٜمي١ص ٤ي خ٘عي ظفيض خ٘ؽم ٟزدّ٘١ط٥١ٜ ,د ٌي

خّ٘د ٞ٧٠خ٘ٝصشي :برخ ٔد ٞخ٘مٕ ٛخ٘زي يؽمٌ ٟيِ ٣ذ صذس ٜخدٍ٘د ّ٘ٙد ,ٞ٧٠ؤٔ ٦دٞ
٠عيفص خؽإ ٌي ظؽسيّ ٣ؤٌ ٦ي ظإ٦ي.)2(٣ٙ

٦خ٘٥ذي  :٣١ٜظّ٧ي ٛخالل٧ـدؾ خّ٘د٠٧٠ي ٌي خ٘مٕ ٛخ٘ٝؽمٌ ٞ٧ي٦ ,٣ظ٧ليذ ٌٛ٥

خّ٘عدش ّ٘ٙد.)3(ٞ٧٠

ؤٜد ّ٠ط خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي ٌي خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ٌيشخد ز ٣بزؽد٘٦ ٣خلعسدسٔ ٢إٛ٘ ٣٠

يٌٕ ٟي ص٧سش ٜمي١ص(.)4

ِ٦ذ خظٍُ خ٘ ٍّ٥دء ٌي خ٘فٙٝص ل ٩ٙؤ ٞلٕ ٛخّ٘دظي يّ١ط برخ خدً٘ خّ٘شآٞ

خٕ٘شي ٛؤ ٦خ٘غ١ص خ٘١س٧يص ٌي خ٘١ص ِؽمي خ٘ؽس٧ض ٦خ٘ذال٘ص ٜمدً ,ؤ ٦خدً٘ خإلـٝدق ؤ٦

خّ٘يدط خ٘فٙي(.)1

 - 1خ٘٧ـيض ٌي ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض ؼسّ ًد أللذغ خ٘عمذيبلض ,د :سٜعد ٞبزشخ٤ي ٛلسذ خٕ٘شيٛ
ٜ ,166/2سددت خّ٘عدء خ٘ٝذ٠ي ,د٦ :ـذي سخور .774
 - 2زم٧غ ٌي ِ٧خلذ خ٘ٝشخٌمدض ٦خّ٘عدء ٌي خإلعبلٙ٘ ٚذٔع٧س لسذ خ٘مضيض خٙيٗ زذي٧ي,
.515

 - 3خّ٘عدء ٌي خإلعبل٦ ٚلٝديص خ٘مّٙ٘ ,َ٧ذٔع٧س لسذ خ٘مضيض خٙيٗ زذي٧ي,
 - 4خ٘١فد ٚخّ٘عدجي ٌي خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ,دٜ :مٝذ سؤٌط لؽٝدٞ
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ّ٠٦ط ٤زخ خ٘مٕ ٛؤ ٦ؼٙر ّ٠ع ٣لُ ٕ٘ٗ  ٟٜيم ٛٙز ,٣زٗ ٦خـر لٙي ,٣ع٧خء
خ٘ششليص ,ؤ ٦ؤلذ

ٌي ٤زخ خّ٘دظي خ٘زي ؤصذس ٢ؼ ٛظسيٜ ٣٘ ٟصددٜع١ٙ٘ ٣ص٧

ؤؼشخي خ٘خصٜ٧ص ,زٗ ألي ب٠غد ٞآخش ٘يظ ٘ ٣صٙص زدّ٘عيص ؤ ٞيؽٙر ّ٠ط ٤زخ

خ٘مٕ ,ٛخعع١ددخ ب٘ ٩عٙؽص خألٜش زد٘ٝمش٦ي ٦خ٘٥١ي ل ٟخٕ٘١ٝش٤٦ ,ي خ٘غٙؽص خ٘عي
خ٥٘٧د خهلل ظسدسْ ٦ظمدٌ٘ ٕٗ٘ ٩شد  ٟٜؤٌشخد خ٘ٝغٝٙي٘ ٟيعمُّ زز٘ٓ خ٘شِدزص خ٘عي

ظمُّ خإلصبلق(.)2

 - 1زذخجك خ٘ص١دجك٘ ,ئلٜد ٚخٕ٘دعد٠ي ٜ٦ 5/7د زمذ٤د ,خٍ٘شٜ َ٦ك ٧٤خٜش٘ ,٣ئلٜد ٚخّ٘شخٌي

ٜ٦96/4د زمذ٤د ,خ٘٥ٝزذ٘ ,ئلٜد ٚخ٘شيشخصي  ,297/2خٕ٘دٌي ٌي ٌّ ٣خز ٟل١سٗ٘ ,ئلٜدٌُ٧ٜ ٚ
خ٘ذي ٟزِ ٟذخٜص ,451/4

 - 2خ٘١فد ٚخّ٘عدجي ٌي خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ,دٜ :مٝذ سؤٌط لؽٝدٞ
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املبحح الجالح
استئهاف احللم القضائي يف الفقه اإلسالمي وأدلة ذلم
يغعّ ٩خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ؤلٕدٜ ٟٜ ٣ٜمي١ي ٟال ي١عسدٝ٤ ,ٞد :خّ٘شآ ٞخٕ٘شي,ٛ

٦خ٘غ١ص خ٘١س٧يص ,ؼ ٛششق ٤ ٟٜدري ٟخ٘ٝمي١ي ٟس٦خٌذ لذش عّيط ٥١ٜد خٕ٘ؽيش ٟٜ

خأللٕدٚ؛ ٔةـٝدق خ٘صمدزص٦ ,ؤِ٧خ٘ -ٛ٥سظي خهلل ل٦ -ٛ٥١خّ٘يدط ٦ويش٤د  ٟٜخألد٘ص
خ٘ٝعٍُ لٙي٥د ؤ ٦خ٘ٝخعٌ ًٙي٥د٤ ,ز ٢خ٘ش٦خٌذ ظغعٝذ  ٟٜخّ٘شآ٦ ٞخ٘غ١ص ٦ظصر

ٌيٝ٥د٦ ,ال ظخشؾ لٝ٥١د زمدٖ  ٟٜخألل٧خٖ٦ ,ب ٞشحط ِٙط «:خّ٘شآ٦ ٞخ٘غ١ص ٝ٤د
خ٘شٝظ خ٘عي ظذ٦س ٌي ٌ٥ٕٙد زّيص خألد٘ص ٔٗ ٌي ٌ ٓٙيغسم ,ٞ٧ال يغ٧ن أللذ٤د

خ٘خش٦ؾ لٜ ٟغدس.»٢

٦برخ ؤسد٠د ؤ٧٠ ٞسد خألد٘ص ل٦ ٩ٙـ٧د خععح١دي خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي ٌي خٍّ٘٣

خإلعبلٜي ٌبلزذ ٦ؤ٧٠ ٞسد٤د ٜشظسصٌ ,دّ٘شآ ٞخٕ٘شي ٛؤ٦الً ,ؼ ٛخ٘غ١ص خ٘١س٧يص ,ؼ ٛظإظي
زّيص خألد٘ص ظعشخ.
ً
أوالًَّ:القرآنَّالكريم َّ

قبل ا ْل َم ِل ُك
-1
ِ ٣٘٧ظمدٌ٘ ٩ي ِصص عيذ٠د ي٧عً – لٙي ٣خ٘غبلَ ََ ﴿: -ٚ
ببل ِ
ا ْئت ِ
الى ْس َُ ِة الال َّ ِتي
ُوي ب ًِِ َف َل َّمب
ُل َ
قبل ْاز ِج ْع إِلى َزب َِك َف ْس َئ ْل ًُ مب ُ
جبء ُي الس ُس ُ
ُ
َ َّ
ِكي ِد ٌِ َّه َع ِليم ﴾(.)1
َق َّط ْع َه أَ ْي ِد َي ٍُ َّه ِإ َّن َزبِي ب
َْ
ٌٍي ٤ز ٢خْليص خٕ٘شيٝص زي ٟخهلل عسمد٦ ٣٠ظمد٘ ٩ؤ ٞي٧عً لٙي ٣خ٘غبلٝ٘ ٚد لسش

سئيد خ٘ ٓٙٝخ٘عي سآ٤د ٦ؤٌعدٌ ٢ي٥د سؤ ٨خ٘٦ ٓٙٝلدظش٠ ٢٦سٗ خ٘عمسيش ٦لغ ٟخ٘شؤي

٦ظع ٟٝخ٘ىير ٌي ؤٜش خ٘مد ٚخ٘ؽدٜ ,ٟٜك ٜد ٦صٍ ٣ز ٣سع ٖ٧خ٘ ٟٜ ٓٙٝخ٘صذَ,
ُّ
ٌمف ٛي٧عً لٙي ٣خ٘غبلٌ ٚي ٍ٠ظ خِ٘٦ ,ٓٙٝدٖ﴿ :خجع٠٧ي ز ﴾٣ال ي١سىي ٘ٝؽٗ ٤زخ

 - 1ع٧سش ي٧عً ,آيص سِ.51 :ٛ
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ؤ ٞيغف٦ ,ٟؼٙر سئيع٘ ٣يعم ُّ زٍ١غ ٣صذَ ٜد ٌٔ ٟٜ ٣ٝ٥بل ,٣ٜبر ٘يظ خ٘خسش

ٔد٘خسش٘٦ ,يظ خ٘غٝدق ٔد٘ٝشد٤ذش٦ ,ر٘ٓ  ٧٤خ٘شؤي ٦خ٘مض.)1(ٚ

ٌٝٙد ٦صٗ خ٘شعٌ ٖ٧ي بخشخـ ٣ب٘يِ٦ ,٣دٖ« :ب ٞخِ٘ ٓٙٝذ ؤٜش زإ ٞظخشؾ» ِدٖ

٘﴿ :٣خسـك ب٘ ٩سزٓ﴾ -ؤي خٜ٘﴿ :٣٘ ِٗ٦ -ٓٙٝد زدٖ خ٘١غ٧ش﴾ ّٜ٦صذ ي٧عً لٙي٣

خ٘غبل ٚبٝ٠د ٔد« :٣٘ ِٗ٦ -ٞيغعّصي ل ٟر٠سي ٦ي١فش ٌي ؤٜشي ٗ٤ ,عف١ط زمُ ؤ٦

زفٛٙ؟ بر ال ؤ٦د ؤ ٞآظي٦ ٣ؤ٠د ٜع ٛ٥زّعيص لِ٧سط  ٟٜؤـ٥ٙد زد٘غفِ٦ ٟذ ؼدٖ ٕٜؽي

ٌي ٣د ٞ٦ظمشي خ٘مّيّص ٦ال خ٘سمػ ٌي صٝي ٛخ٘عٝ٥صٔ٦ .د٤ ٞزخ خٍ٘مٗ  ٟٜي٧عً
لٙي ٣خ٘غبل ٚؤ٠دش ٦صسشخ ٦ؼٙسد ٘سشخءش خ٘غدلص٦ ,ر٘ٓ ؤ ٣٠خشي ؤ ٞيخشؾ ٦ي١دٖ ٟٜ
خٜ٘ ٓٙٝشظسص ٦يغٕط ل ٟؤٜش ر٠س ٣صٍمدٌ ,يشخ ٢خ٘١دط زع ٓٙخ٘مي ٟؤزذخ٦ ,يّ:ٞ٧٘٧

«٤زخ خ٘زي سخ٦د خٜشؤش ٧ٜالٌ »٢إسخد ي٧عً لٙي ٣خ٘غبل ٚؤ ٞظسي ٟزشخءظ٦ ٣ظعمُّ
١ٜض٘ع ٟٜ ٣خ٘مٍص ٦خ٘خيش٦ ,لي١حز يخشؾ ٘ئللفدء ٦خ٘١ٝض٘ص(.)2

ٌ٦ي ٤زخ د٘يٗ ل ٩ٙؤ ٞخالـع٥دد ٌي  ٩ٍ٠خ٘ع٦ ٛ٥خـر ٦ـ٧ذ خظّدء خ٘٧ِ٧ي ٌي

٧ٜخٍِ٥د ٦بٔ ٞدّ٠ ٞي خ٘زيٗ زشيء خ٘غدلص(.)3

َّوقد َّدل َّىذا َّالتريث َّوالتميل َّمن َّيوسف َّعميو َّالسالم َّعن َّإجابة َّطمب َّالممك َّلو َّحتىَّ

تحققَّبراءتوَّعمىَّجممةَّأمورَّ :

 -1ـٝيٗ صسش٦ ٢لغ ٟؤ٠دظ٦ ,٣ال لفر ٌٝؽ ٩ّ٘ ٟٜٝ ٣ٙخ٘شذخجذ ـذيش

ز ٣ؤ ٞيٕ ٞ٧صس٧سخ لٙيٝد٦ ,ال عيٝد ٦ ٟٜٝسغ خ٘١س٧ش ٔدزشخ لٔ ٟدزش(.)1

 - 1خ٘ٝمشس خ٘٧ـيض  ,251/3ظٍغيش خزٔ ٟؽيش  ,337/4خ٘فدٜك أللٕد ٚخّ٘شآ٘ ,ٞئلٜد ٚخّ٘شؼسي
 ,216/9ظٍغيش خإلٜد ٚخ٘ٝشخوي  ,157/12ص٤شش خ٘عٍدعيش .3831/7

 - 2خ٘سمش خ٘ٝميػ٘ ,ئلٜد ٚؤزي ليد ,287/6 ٞظٍغيش خ٘١ٝدسٙ٘ ,شيخ سشيذ سظد ,265/12
خ٘عمشيش ٦خ٘ع٧١يش .288/12

 - 3خٕ٘شدي  ,451/2ؤ٧٠خس خ٘ع١ضيٗ ٦ؤعشخس خ٘عإ٦يٗ٘ ,ئلٜد ٚخ٘سيعد٦ي  ,166/3خ٘سمش خ٘ٝميػ
.287/6
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 -2لضش ٍ٠غ٦ ٣صٔ ٞ٧شخٜع ,٣بر ٘ ٛيشض ؤ ٞظٕ ٞ٧خ٘عٝ٥ص زد٘سدؼٗ لدّ٘ص

زٌ ,٣ؽٙر بـ٥دس زشخءظ٦ ٣لٍع ٣ل ٟؤ ٞيض ٞزشيسص ؤ ٦ظم ٚ٧ل ٖ٧خع ٣ٝشدجسص

خ٘غ٧ء ٦ر٘ٓ زدععح١دي ِعيع ٣زشٜع٥د ؤٜد ٚخ٘.)2(ٓٙٝ

 -3ب ٣٠لً ل ٟخظ٥د ٚخ٘١غ٧ش زد٘غ٧ء ٦خ٘عصشيك زد٘ؽم ٟلٙي ٟ٥لع٩

يعمُّ خ٘ ٓٙٝزٍ١غ ٣ليٜ ٟد يغإ٘ ٟ٥ل ٟخ٘غسر ٌي ظّؽيك خأليذي ٦يمٛٙ

ر٘ٓ  ٟ٥١ٜلي ٟخإلـدزص(.)3

 -4ب ٛ٘ ٣٠يزٔش عيذظٜ ٣م ٩٤٦ ٟ٥خ٘غسر ٌي ظ ٓٙخٍ٘ع١ص خ٘شم٧خء ٌ٦دء

٘ض٦ـ٥د ٦سلٝص ز٥د٦ ,بٝ٠د خظ٥ٝ٥د ؤ٦ال دٌدلد لٍ٠ ٟغ ٣ليًِ٧ٜ ًِ٦ ٟ

خ٘عٝ٥ص ٘ذ ٨عيذ٤د ٦زمذ ؤ ٞؼم١ط ٌي.)4(٣

بيانَّوجوَّالداللةَّمنَّىذاَّ :

ٌي٧عً لٙي ٣خ٘غبل ٚخععإ ً٠خ٘مٕ ٛخ٘صددس ظذ ٢زمذٜد ٘سػ ٌي خ٘غف ٟزعك

ع١ي ٟل١ذٜد ع١مط ٘ ٣خٍ٘شصص ز١دء لٔ ٩ٙيذيص خالظ٥د ٚؤصبلً ٦سٌك ِعيع ٣زشٜع٥د
ز٧خعؽص سع ٖ٧خ٘ ٓٙٝب٘ ٩دسـص ؼد٠يص  ٟٜدسـدض خ٘عّدظي ٘يمغٌ ٛي٥د خ٘ٓٙٝ
لِٕ٦ ,٣ٝذ ٠فش ٤زخ خالععح١دي زدٍ٘مٗ ٌي ويسص ي٧عً لٙي ٣خ٘غبل٦ ٚلصص خ٘مُ

ِ٦عي زسشخءظ.)5(٣

ٜ - 1ذخسْ خ٘ع١ضيٗ ٦لّدجُ خ٘عإ٦يٗ٘ ,ئلٜد ٚخ٘١غٍي  ,166/2خ٘عغ٥يٗ ٘م ٚ٧ٙخ٘ع١ضيٗ٘ ,ئلٜد ٚخزٟ
ـضي .389/1

 - 2ظٍغيش خزٔ ٟؽيش  ,337/4خ٘عٍغيش خٕ٘سيش٘ ,ئلٜد ٚخ٘شخصي  ,466/18وشخجر خ٘عٍغيش ٦لفدجر
خ٘عإ٦يٗ٘ ,ئلٜد ٚخٕ٘شٜد٠ي .541/1

 - 3بسشدد خ٘مّٗ خ٘غٙي ٛبٜ٘ ٩ضخيد خٕ٘عدذ خٕ٘شيٌ ,284/4 ٛعك خّ٘ذيش٘ ,ئلٜد ٚخ٘شٔ٧د٠ي .41/3
 - 4س٦ق خ٘ٝمد٠ي٘ ,ئلٜد ٚخأل٘٧عي  ,447/6ظٍغيش خ٘ٝشخوي .157/12
ٜ - 5سددت ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض ,د :ؤلٝذ ٜمٝذ ؤز ٧لشيش
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يّ ٖ٧خإلٜدٜ ٚمٝذ خ٘ؽد٤ش ز ٟلدش٧س -سل ٣ٝخهلل ظمدِ٘٦«:-٩ذ ؤز ٩ي٧عً -لٙي٣

خ٘غبل -ٚخ٘خش٦ؾ  ٟٜخ٘غفِ ٟسٗ ؤ ٞظؽسط زشخءظٜٝ ٣د سٜي زٌ ٣ي زيط خ٘مضيض ,ألٞ
ر٘ٓ ِذ زٙه خ٘ ٓٙٝال ٜمد٘ص ٘حبل يٕ ٞ٧ظسشيضٌ ٢ي خ٘عمسيش خ٘٧ٝـر إلؼبلِٟٜ ٣
خ٘غفٔ ٟد٘شٍيك ٌيٌ ٣يسّ ٩لذيػ ِشٌ ٣زٝد ِشي زٌ ٣دشيد ٌي خ٘١دط ٌيعغ ُٙز٣

خ٘مدعذ ٞ٦ب٘ ٩خ٠عّد

خ٘ع ٛ٥خ٘سدؼٙص
شإ ٣٠ل١ذ خ٘ ٓٙٝيٜ٧د ٜدٌ ,ة ٞظسشجص خ٘مشض ُّ ٟٜ

ّٜصذ ششلي٘٦ ,يٕ ٞ٧لع٧س٘ ٢ذ ٨خٜ٘ ٓٙٝشِ٧ٜد زمي ٟال ظ١فش ب٘ي ٣زشدجسص ّ٠ص,

٦ـمٗ ؼشيُ ظّشيش زشخءظٍٜ ٣ععمص زد٘غاخٖ ل ٟخ٘خسش إللددش رٔش ٟٜ ٢ؤٌٝ ,٣٘٦م٩١

ٌغح ٣ٙزٙه ب٘ي ٣عاخال ِ ٟٜسٙي٤٦ ,ز ٢لٕٝص لفيٝص ظمُ زإ ٞياظغ ٩ز٥د٤٦ ,ي
ظؽٙر خ٘ٝغف ٞ٧زدؼبل ؤ ٞيسٌّ ٩ي خ٘غف ٟلع ٩ظعسي ٟزشخءظ ٟٜ ٣خ٘غسر خ٘زي عفٟ

ألـ٤٦ ,٣ٙي سخـمص ب٘ ٩خ٘عمٙي زد٘صسش لع ٩يف٥ش خ٘١صش»(.)1
َّوقدَّيعترضَّعمىَّذلكَّ :

ِذ يمعشض ل ٩ٙر٘ٓ زٝد س٦خ ٢ؤز٤ ٧شيشش سظي خهلل ل ٣١ؤ ٞسع ٖ٧خهلل ص ٩ٙخهلل

لٙي٦ ٣عِ ٛٙدٖ٠ « :م ٟؤل ُُّ زد٘شٓ  ٟٜبزشخ٤ي ٛبر ِدٖ ﴿ :سذ ؤس٠ي ٔيً ظمي
ؼد ّ٘ذ ٔدٞ
خ٘٧ٝظِ ٩دٖ ؤ ٛ٘٦ظاِ ٟٜدٖ ز٘ ٟٕ٘٦ ٩ٙيؽٝحِٙ ٟسي﴾ ٦يشل ٛخهلل ً٘ ٧
يإ٦ي ب٘ ٩سٔ ٟشذيذ٘ ٧٘٦ ,سؽط ٌي خ٘غف ٟؼٜ ٖ٧د ٘سػ ي٧عً ألـسط

خ٘ذخلي»(.)2

 - 1خ٘عمشيش ٦خ٘ع٧١يش .288/12
ٜ - 2عٍُ لٙي :٣خ٘سخدسي ٔ1233/3عدذ خأل٠سيدء ,زدذ ِ ٣٘٧لض ٦ـٗ٠٦ ﴿:سح ٛ٥ل ٟظيً

بزشخ٤ي٘ ٟٕ٘٦﴿ :٣٘٧ِ ٦ ﴾ ٛيؽٝحِٙ ٟسي ﴾ سِٜ ,3192 ٛغٔ 133/1 ٛٙعدذ خإليٝد ,ٞزدذ صيددش
ؼٝإ٠ي١ص خّ٘ٙر زعفد٤ش خألد٘ص سِ.151 ٛ
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٦زٝد ؤخشـ ٣خإلٜد ٚؤلٝذ ل ٟؤزي ٤شيشش ل ٟخ٘١سي ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣عٌ ٛٙي ِ٣٘٧

٘شعٌ﴿ :٣٘٧دعإٜ٘ ٣د زدٖ خ٘١غ٧ش خ٘بلظي ِؽم ٟؤيذيِ ﴾ٟ٥دٖ سع ٖ٧خهلل ص ٩ٙخهلل لٙي٣
٦ع١ٔ ٧٘ « :ٛٙط ؤ٠د ألعشلط خإلـدزص ٜ٦د خزعىيط خ٘مزس»(.)1

٦زيد ٞر٘ٓ :ؤ ٞخ٘١سي ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣ع ٛٙبٝ٠د رٔش ٤زخ خٕ٘بل ٚل ٩ٙـ٥ص خ٘ٝذق

٘ي٧عًٌٝ ,د زد٘ ,٧٤ ٣يز٤ر زٍ١غ ٣ل ٟلد٘ص ِذ ٜذق ز٥د ويش.)2(٢
َّوجوابَّذلكَّ :

ؤ ٞخ٘١سي ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣ع ٛٙبٝ٠د ؤخز ٍ٘١غ٦ ٣ـ٥د آخش  ٟٜخ٘شؤي ٘ ٣ـ٥ص ؤيعد

 ٟٜخ٘ف٧دش ,ؤي ٘١ٔ ٧ط ؤ٠د ٘سددسض زد٘خش٦ؾ ؼ ٛلد٘٦ط زيد ٞلزسي زمذ ر٘ٓ؛

٦ر٘ٓ ؤ٤ ٞز ٢خّ٘صص ٦خ٘٧١خصٖ بٝ٠د ٤ي ٜمشظص ٘يّعذي خ٘١دط ز٥د ب٘ ٩ي ٚ٧خّ٘يدٜص,
ٌإسخد سع ٖ٧خهلل ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣ع ٛٙل ٗٝخ٘١دط ل ٩ٙخأللض ٟٜ ٚخأل٧ٜس٦ ,ر٘ٓ

ؤ ٞخ٘ٝعمٌ ُٝي ٜؽٗ ٤ز ٢خ٘١دص٘ص خ٘عدسْ ٌشصص خ٘خش٦ؾ ٜ ٟٜؽٗ ر٘ٓ خ٘غف ٟسزٝد

ي١عؿ ٘ ٟٜ ٣ر٘ٓ خ٘سّدء ٌي عف٦ ,٣١خ٠صشخي ٍ٠ظ ٜخشـ ٣ل٦ ,٣١بٔ ٞد ٞي٧عً

لٙي ٣خ٘غبل ٚؤ ٟٜ ٟٜر٘ٓ زم ٟٜ ٣ٝٙخهلل ٌىيش ٟٜ ٢خ٘١دط ال يإ ٟٜرٌ٘ٓ ,د٘مد٘ص خ٘عي
ر٤ر خ٘١سي ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣ع ٛٙزٍ١غ ٣ب٘ي٥د لد٘ص لضٜ٦ ٚذقٜ٦ ,د ٌم ٣ٙي٧عً لٙي٣

خ٘غبل ٚصسش لفي٦ ٛـٙذ(.)3
-2

ِ ٣٘٧ظمد٘٦ ﴿ :٩دخ٦٦د ٦عٙيٝد ٞبر يمٕٝدٌ ٞي خ٘مشغ بر ٍ٠شط ٌي٣

و ٛ١خّ٘١ٔ٦ ٚ٧د ٘مٕ ٛ٥ٝشد٤ذي١ٝ٥ٌٍ*ٟد٤د عٙيٝد ٔ٦ ٞابل آظي١د لٕ ًٝد

٦لًٝ ٙد﴾(.)4

 - 1خ٘ٝغ١ذ  346/2سِ ,8535 ٛخ٘ٝغعذسْ ل ٩ٙخ٘صميمي 236/2 ٟسِِ٦2948 ٛدٖ «:لذيػ
صميك ل ٩ٙششغ ٜغ ٛ٘٦ ٛٙيخشـد.»٢

 - 2خ٘ٝمشس خ٘٧ـيض  ,252/3خ٘فدٜك أللٕد ٚخّ٘شآّٙ٘ ,ٞشؼسي .217/9
 - 3س٦ق خ٘ٝمد٠ي ٌ ,258/12يط خّ٘ذيش٘ ,ئلٜد ٚخ٘١ٝد٦ي .28/4
 - 4ع٧سش خأل٠سيدء ,خْليعد.79 ,78 :ٞ
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٦زيد ٞر٘ٓٝٔ :د ِدٖ خز ٟلسدط ِ٦عددش ٦خ٘ض٤شي سل ٛ٥ٝخهلل ظمد٘ :٩ب ٞسـٙيٟ

دخبل ل ٩ٙدخ٦د ؤلذٝ٤د صدلر لشغ ٦خْلخش صدلر وٌّ ,ٛ١دٖ صدلر خ٘ضسق«:

ب٤ ٞزخ خٍٙ٠عط و٘ ٣ٝ١يبل ِ٦٦مط ٌي لشؼي ٌإٌغذظ ٌٛٙ ٣يسُ  ٣١ٜشيء» ٌإلؽد ٢دخ٦د

سِدذ خ٘ى ٛ١زد٘مشغٌ ,خشـد ٌٝشخ ل ٩ٙعٙيٝدٌّ ٞدٖٔ «:يً ِع ٩زيٕٝ١د؟ ٌإخسشخ,٢

ٌّدٖ عٙيٝد٘٦ ٧٘« :ٞيط ؤٜشٝ٤د ّ٘عيط زىيش ٤زخ»(.)1

٦س٦ي ؤِ ٣٠دٖ« :ويش ٤زخ ؤسٌُ زدٍ٘شيّيٌ »ٟإخسش زز٘ٓ دخ٦د لٙي ٣خ٘غبلٌ ٚذلد٢

ٌّدٖٔ «:يً ظّعي»؟

()2

٦يش ٨٦ؤِ ٣٠دٖ« :ز مُ خ٘١س٧ش ٦خألز٧ش بال ؤخسشظ١ي زد٘زي  ٧٤ؤسٌُ زدٍ٘شيّي»ٟ

ِدٖ «:خدٌك خ٘ى ٛ١ب٘ ٩صدلر خ٘مشغ ي١عٍك زذس٤د ٠٦غ٥ٙد ٦ص٥ٌ٧د ١ٜ٦دٌم٥د ٦يسزس

صدلر خ٘ى٘ ٛ١صدلر خ٘مشغ ٜؽٗ لشؼٌ ,٣ةرخ صدس خ٘مشغ ٔ٥يحع ٣ي ٚ٧ؤٔٗ دٌك

ب٘ ٩ؤ٦ ,٣ٙ٤ؤخز صدلر خ٘ى ٛ١وٌّ »٣ٝ١دٖ دخ٦د لٙي ٣خ٘غبل «:ٚخّ٘عدء ٜد ِعيط»

٦لٕ ٛزز٘ٓ(.)3

ِدٖ خ٘مغ ٟز ٟؤزي خ٘مغٌ« :ٟمٝذ عٙيٝد ٛ٘٦ ٞي ٛٙدخ٦د ٧٘٦ال ٜد رٔش خهلل ٟٜ

ؤٜش ٤زي٘ ٟشؤيط ؤ ٞخّ٘عدش ٧ٕٙ٤خ ٌة ٣٠ؤؼ ٩١ل٤ ٩ٙزخ زم٦ ٣ٝٙلزس ٤زخ زدـع٥دد.)4(»٢
ِ٦دٖ خإلٜد ٚخّ٘شؼسي سل ٣ٝخهلل ظمد٘ « :٩ب ٞخ٘ٝفع٥ذ يفر لٙي ٣ؤ ٞيفذد ٠فشخ
ل١ذ ٧ِ٦ق خ٘١دص٘ص ٦ال يمعٝذ ل ٩ٙخـع٥دد ٢خ٘ٝعّذ ٚإلٕٜد ٞؤ ٞيف٥ش ٘ ٣ؼد٠يد خبلي ٜد

 - 1ظٍغيش خ٘ؽسشي  ,52/17ظٍغيش خ٘سى٧ي  ,253/3خ٘عٍغيش خٕ٘سيش .169/22
 - 2خ٘ٙسدذ ٌي ل ٚ٧ٙخٕ٘عدذ  ,552/13خ٘ذس خ٘١ٝؽ٧س .647/5
 - 3خٕ٘شً ٦خ٘سيد ,285/6 ٞخٕ٘شدي .129/3
 - 4صميك خ٘سخدسي .2619/6
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ـ٥ش ٘ ٣ؤ٦ال خ٘ ٛ٥ٙبال ؤ ٞيٕ ٞ٧رخٔشخ ألسٔد ٞخـع٥ددٜ ٢دجبل ب٘يٌ ٣بل يمعدؾ ب٘٩
خععح١دي ٠فش ٌي بٜدسش ؤخش.)1(»٨
ؼِ ٛدٖ٦ « :يعم ُٙزدْليص ٌصٗ آخش ٧٤٦ :سـ٧ق خ٘مدٔ ٛزمذ ِعدج ٟٜ ٣خـع٥دد٢
ب٘ ٩خـع٥دد آخش ؤسـك  ٟٜخألٌ ,ٖ٦ة ٞدخ٦د لٙي ٣خ٘غبلٌ ٚمٗ رِ٘ٓ٦ .ذ خخعٌ ًٙي
ر٘ٓ لٝٙدئ٠د سل ٛ٥ٝخهلل ظمدٌ٘ ,»٩زٔش ٔبل ٚخز ٟخ٘مٕ ٛسل ٣ٝخهلل ظمدِ٘ ٩دٖ:
٦يغعإ ً٠خ٘مٕ ٛزٝد ِ٧ي ل١ذ ,٢ؼ ٛلّر ل ٩ٙخخعبلٌ ٛ٥زِّٙ :٣٘٧ط :سـ٧ق
خّ٘دظي لٝد لٕ ٛخّ٘دظي برخ ظسي ٣٘ ٟؤ ٞخ٘مُ ٌي ويشٜ ٢د دخٌ ٚي ٦اليع ٣ؤ.)2(٩٘٦
بيبن َجً الداللة مه ٌرا:
ؤ ٞلٕ ٛعيذ٠د دخ٦د لٙي ٣خ٘غبل٘ ٚصدلر خ٘ضسق زد٘ى ٛ١ظ ٛخععح١دٌ٠٦ ٣فش ٢ؤٜدٚ

عيذ٠د عٙيٝد ٞلٙي ٣خ٘غبلٌ ٚمٕ ٛزىيش ٜد لٕ ٛز ٣ؤز ٢٧لٙي ٣خ٘غبل٦ ,ٚليؽيدض

خ٘مٕ٘ ٛذٝ٥١ٜ ٗٔ ٨د -ب ٞدخ٦د ِذس خ٘عشس ٌي خ٘مشغ ٌٕدٜ ٞغد٦يد ّ٘يٝص خ٘ىٛ١
ٌغ ٛٙخ٘ىٝٙ٘ ٛ١ف ٩١لٙي٦ ,٣ب ٞعٙيٝدِ ٞذس ١ٜدٌك خ٘ى ٛ١ز١ٝدٌك خ٘مشغ ٌمٕ ٛز٥د,

ٔ٦د ٞلٕٝ٥ٝد زدالـع٥دد د ٞ٦خ٘٧ل ,٩بر ٘ٔ ٧د ٞزٜ ٣د ؤ ٟٕٜظىييشِ٦ ,٢ذ ٔدٗٔ ٞ

ٝ٥١ٜد ٌيصبل ٌي خ٘مٌٕ ٛي خ٘خصٜ٧دض ,رخ ل ٛٙزد٘ذي٦ ٟخ٘عششيك(.)3

يّٜ ٖ٧مٝذ خ٘ؽد٤ش ز ٟلدش٧س سل ٣ٝخهلل ظمد٘٥ٌ « :٩ز ٢خّ٘عيص خ٘عي ظع١ٝع٥د

خْليص ٜف٥ش ٜ ٟٜفد٤ش خ٘مذٖٜ٦ ,سد٘ه ظذِيُ ٌّ ٣خّ٘عدء٦ ,خ٘فٝك زي ٟخ٘ٝصد٘ك

٦خ٘عٍدظٗ زيٜ ٟشخظر خالـع٥دد٦ ,خخعبلي ؼشَ خّ٘عدء زد٘مُ ٜك ٔ ٞ٧خ٘مُ
لدصبل ٘ٝٙمٌُٝ ,ع٥٠٧ٝد ؤ٥٠د خٌٍّ٘ ٣ي خ٘ذي ٟخ٘زي ـدء ز ٣خ٘ٝشعِ ٟٜ ٞ٧ٙسٗ(.)4

 - 1خ٘فدٜك أللٕد ٚخّ٘شآ.319/11 ٞ
 - 2خ٘فدٜك أللٕد ٚخّ٘شآ.312/11 ٞ
 - 3ظٍغيش خ٘ٝشخوي ,57/17
 - 4خ٘عمشيش ٦خ٘ع٧١يش ٜ٦ 115/17د زمذ٤د.
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٦يّ ٖ٧خ٘شيخ خ٘شمشخ٦ي سل ٣ٝخهلل ظمد٘٤ ٟٜ٦ «:٩ز ٢خ٘مددؼص ؤخز٠د ٜشش٦ليص

خالععح١دي ٦خّ٘١ط ٌ٦ي ؤلٕد ٚخ٘ٝمدٌّٔ ,ٛدظي خالععح١دي ليٝ١د يمذٖ ٌي لٕٛ

ز١دء ل ٩ٙل٦ ,٣ٝٙل٩ٙ
خّ٘دظي خالزعذخجي ال يم ُّذ ٤زخ ؼم١دً ٌي ,٣بٝ٠د ٔٗ ٝ٥١ٜد لًٕ ٛ
ٜد ظٌ٧ش ٘ ٟٜ ٣ؤد٘ص ِ٦٦دجك٦ ,سزٝد ٌؽ ٟخّ٘دظي خ٘ؽد٠ي ٘ٝد ٘ ٛيٍؽ ٣٘ ٟخّ٘دظي

خأل.)1(ٖ٦

خلعشخض ٦خ٘ف٧خذ ل:٣١

ِذ يمعشض ل٤ ٩ٙزخ زإ ٣٠ششق ِ ٟٜس١ٙدِ٦ ,ذ صلٔ ٛؽيش  ٟٜخ٘مٝٙدء زإ ٞخْليص
١ٜغ٧خص(.)2
خ٘ف٧خذ :زٝد ِد٘ ٣خ٘مغ ٟخ٘سصشي سظي خهلل ل٤« : ٣١ز ٢خْليص ٜمٕٝص ٦ ,خّ٘عدش
زز٘ٓ يّع ٞ٧ب٘ ٩ي ٚ٧خّ٘يدٜص»(.)3
اعتراضَّآخرَّوالجوابَّعنوَّ :

ِذ يّدٖ «:ب٤ ٞزخ ٔدٌ ٞي ششق ِ ٟٜس١ٙد ,ؤٜد ٌي ششل١د ٌدألٜش ٜخعٌ ,ًٙمٟ
لشخ ٚزٜ ٟميصص ؤ٠ ٞدِ ًص ٘ٙسشخء دخٙط لدجؽدً ٌإٌغذض ٌيٌّ ٣ع ٩سع ٖ٧خهلل ص٩ٙ
خهلل لٙي٦ ٣ع ٛٙؤ ٞل ٩ٙؤ ٗ٤خ٘م٧خجػ لٍف٥د زد٘٥١دس٦ ,ؤٜ ٞد ؤٌغذض خ٘٧ٝخشي
زد٘ٙيٗ ظد ٟٜل ٩ٙؤ٥ٙ٤د»(.)4
٦ـ٧خذ رٜ٘ٓ :د ِد٘ ٣خإلٜد ٚخ٘ٝد٦سدي سل ٣ٝخهلل ظمدٌ٘ « :٩صدس ٜد ؤٌغذظ٣
خ٘س٥دج ٛزد٘ٙيٗ ٜعً ٠٧ٝدٜ٦ ,د ؤٌغذظ٥٠ ٣دس ًخ ويش ٜعٞ٧ٝ؛ أل ٞلٍف٥د شدَ ل٩ٙ
 - 1ظٍغيش خ٘شمشخ٦ي ( خ٘خ٧خؼش) .11754/17
 - 2خ٘عٍغيش خ٘سغيػ٘ ,ئلٜد ٚخ٘٧خلذي ,139/15
 - 3خ٘عٍغيش خٕ٘سيش .172/22
ٜ - 4غ١ذ ؤلٝذ  435/5سِٜ ,23741 ٛمشٌص خ٘غ٦ ٟ١خْلؼدس ِ ,485/6دٖ خز ٟلسذ خ٘سش ٌي
خ٘ع٥ٝيذ  « :81/11س٦خ ٢ـٝيك س٦خش خ٘٧ٝؼإ ٌيٝد لٝٙط ٜشعبل».
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ؤسزدز٥د٦ ,ال يشُ لٙي ٛ٥لٍف٥د ٥٠دس ًخٌ ,صدس خ٘مٍؿ ٌي خ٘ٙيٗ ٦خـس ًد ل ٩ٙؤسزدذ
خ٘٧ٝخشي ٌع٧١ٝخ ٜد ؤٌغذظ٧ٜ ٣خشي٦ ,ٛ٥خ٘مٍؿ ٌي خ٘٥١دس ٦خـسدً ل ٩ٙؤسزدذ خ٘ضس٦ق,
ٌ ٛٙيمٕٜ - ٛ٥٘ ٛك ظّصيش - ٛ٤زعٝد ٞصسل٤٦ ,ٛ٥زخ  ٟٜؤصك ِعدء ٦ؤلذٖ
لٕ ,ٛسٌّ ًد زدٍ٘شيّي٦ ,ٟظغ٥يبلً ل ٩ٙخ٘ؽدجٍعيٌٙ ,ٟيظ ي١دٌي ٤زخ ٜد لٕ ٛدخ٦د ز٣
٦عٙيٝد ٞلٙيٝ٥د خ٘غبل ٟٜ ٚؤصٗ خ٘عٝدٞ؛ ألٝ٥٠د لٕٝد زٌ ٣ي سلي خ٘ٙيٗ٦ ,بٝ٠د
يخدً٘  ٟٜصٍع.)1(» ٣
ِ٦دٖ خز ٟلفش سل ٣ٝخهلل ظمدِ٘ « :٩دٖ خز ٟخ٘عيِ :ٟيٗ ل ٛٙعٙيٝد ٞؤِ ٞيٝص ٜد
ؤٌغذض خ٘ىٜ ٛ١ؽٗ ٜد يصيش ب٘ي٘ ٟٜ ٛ٥س٥١د ٦ص٥ٌ٧دِ٦ ,دٖ ؤيعد٦ :سد ٌي ِصص ٠دِص
خ٘سشخء خ٘عي ؤٌغذض ٌي لدجػ ؤ ٞخ٘١سي ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣عِ ٛٙع ٩ؤ ٞل ٩ٙؤٗ٤
خ٘م٧خجػ لٍف٥د زد٘٥١دس٦ ,ؤ ٞخ٘زي ؤٌغذض خ٘٧ٝخشي زد٘ٙيٗ ظٝد٠ص ل ٩ٙؤ٥ٙ٤د ؤي:
ظٝدِ ٞيٝع٤ ,٣زخ خبلي ششق عٙيٝدِ ,ٞدٖ ٧ٌٙ :ظشخظيد زد٘ذٌك لِ ٟيٝص ٜد ؤٌغذض
ٌد٘ٝش٧٥س ؤ ٣٠ال يف٧ص لع ٩يمشٌد خّ٘يٝصِٙ .ط - :ؤي :خز ٟلفش٦ :-س٦خيص خ٘مٌ٧ي
بٔ ٞد٠ط ٜمٍ٧ـص ظشٌك خالشٕدٖ٦ ,بال ٌد٘ف٧خذ ٜد  ّٗ٠خز ٟخ٘عي ٟؤ٦الً٦ ,ال يٕٞ٧
زي ٟخ٘ششليٜ ٟخدٍ٘ص»(.)2
ثاويا :مه السىة الىبىية

-1

ل ٟلّٝٙص ز٦ ٟخجٗ ز ٟلفش ل ٟؤزيِ ٣دٖ «:ـدء سـٗ  ٟٜلعش٧ٜض

٦سـٗ ١ٔ ٟٜذش ب٘ ٩خ٘١سي ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣عٌّ ٛٙدٖ خ٘معشٜي «:يد سع ٖ٧خهلل
ُّ
ب٤ ٞزخ وٙس١ي ل ٩ٙؤسض ٘ي» ٌّدٖ خٕ٘١ذ ُّي٤ «:ي ؤسظي ٌ٦ي يذي ٘يظ ٌ٘ ٣ي٥د
 - 1خٕ٘١ط ٦خ٘مي.459/3 ٞ٧
ٌ - 2عك خ٘سدسي .149/13
دللة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
بدمياط بدبدمياط

- 3143 -

العدد اخلامس 7102م

د /يشام السعدني خليفة

الطعو على احللم القضائي

لُ» ٌّدٖ خ٘١سي ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣عٙ٘ ٛٙمعشٜي «:ؤ٘ٓ زي١ص؟ ِدٖ« :ال»ِ ,دٖ«:
ٌ ٓٙيٝيِ »٣١دٖ «:يد سع ٖ٧خهلل ب ٞخ٘شـٗ ٌدـش ال يسد٘ي لٜ ٩ٙد ل ًٙلٙي٣
٘٦يظ يع٧سق  ٟٜشيء»ِ ,دٖ٘« :يظ ٘ٓ  ٣١ٜبال ر٘ٓ» ِدٌٖ «:د٠ؽ ُٙخ٘شـٗ
٘يمٌّ »٣٘ ًٙدٖ سع ٖ٧خهلل ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣عٝ٘ ٛٙد ؤدزش٘ «:ح ٟل ًٙل٩ٙ
ٜد٘ٓ ٘يإٔ ٣ٙـًٝ ٙد ٘يّٙي ٟخهلل  ٧٤٦لٜ ٣١مشض»(.)1
-2

٦ل ٟخز ٟؤزي ٜٙيٕص ل ٟخز ٟلسدط سظي خهلل ل ٛ٥١ؤ ٞسع ٖ٧خهلل

ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣عِ ٛٙدٖ ٧٘ « :يمؽي خ٘١دط زذل٧خ ٛ٤خدل٠ ٩دط دٜدء سـدٖ
٦ؤ٧ٜخ٘ ٟٕ٘٦ ,ٛ٥خ٘يٝي ٟل ٩ٙخ٘ٝذل ٩لٙي.)2(»٣
ٌ٦ي س٦خيص :لسذ خهلل ز ٟؤزي ٜٙيٕص ل ٟخز ٟلسدط« :ؤ ٞسع ٖ٧خهلل ص ٩ٙخهلل لٙي٣
٦عِ ٛٙع ٩ؤ ٞخ٘يٝي ٟل ٩ٙخ٘ٝذل ٩لٙي.)3(»٣
وجوَّاالستداللَّ :

زي ٟسع ٖ٧خهلل ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣عٌ ٛٙي ٤ز ٢خأللدديػ ؤ ٞخ٘سي١ص ل ٩ٙخ٘ٝذلي,
٦ؤ ٞخ٘يٝي ٟل ٩ٙخ٘ٝذل ٩لٙي٤٦ ,٣زخ ٜفٝك لٙي ٧٤٦ ,)4(٣لدٌ ٚي ٔٗ خألل٧خٖ,

 - 1ع ٟ١خ٘عشٜزي ,625/3زدذ ٜد ـدء ٌي ؤ ٞخ٘سي١ص ل ٩ٙخ٘ٝذلي ٦خ٘يٝي ٟل ٩ٙخ٘ٝذل ٩لٙي٣

سِِ٦1341 ٛدٖ «:لذيػ لغ ٟصميك».

 - 2ع ٟ١خزٜ ٟدـٔ ,778/2 ٣عدذ خأللٕد ,ٚزدذ خ٘سي١ص ل ٩ٙخ٘ٝذلي ٦خ٘يٝي ٟل ٩ٙخ٘ٝذلي لٙي٣

سِ.2321 ٛ

 - 3ع ٟ١خ٘عشٜزي  ,626/3زدذ ٜد ـدء ٌي ؤ ٞخ٘سي١ص ل ٩ٙخ٘ٝذلي ٦خ٘يٝي ٟل ٩ٙخ٘ٝذل ٩لٙي,٣

سِِ٦1342 ٛدٖ «:لذيػ لغ ٟصميك٦ ,خ٘م ٗٝل٤ ٩ٙزخ ل١ذ ؤ ٗ٤خ٘م ٟٜ ٛٙؤصمدذ خ٘١سي
ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣ع٦ ٛٙويش ٛ٤ؤ ٞخ٘سي١ص ل ٩ٙخ٘ٝذلي ٦خ٘يٝي ٟل ٩ٙخ٘ٝذل ٩لٙي.»٣

 - 4خإلـٝدق الز ٟخ٘١ٝزس

.62
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٘٦يظ ١٤دْ ؼٝص ٌشَ زيٜ ٟد ِسٗ خ٘مٕ ٛؤ ٦زمذ٦ ,٢لٙيٌ ٣ة٤ ٞز ٢خأللدديػ ظذٖ
زم٥ٜ٧ٝد ل ٩ٙـ٧خص خالععح١دي ٌي خأللٕد ٚؼد٘ٝد ؤ ٞخ٘ٝغعإٙ٘ ً٠مٕ٘ ٛذي ٣زي١ص
٦عسر ٜغ٧ن ٘بلععح١دي(٦ ,)1خ٘سي١ص ٌي ٔبل ٚخهلل ٦سعٔ٦ ٣٘٧بل ٚخ٘صمدزص خعٕٗ٘ ٛ
ٜد يسي ٟخ٘مُ٥ٌ ,ي ؤل ُّ ٟٜ ٛخ٘سي١ص ٌي خصؽبلق خٍّ٘٥دء ليػ خ ُّص٤٧د زد٘شد٤ذي ٟؤ٦

خ٘شد٤ذ ٦خ٘يٝي٦ ,ٟال لفش ٌي خالصؽبلق ٜد ٘ ٛيعع ٟٝلٔ ٗٝبل ٚخهلل ٦سع٣٘٧
خ٘١ص٧
لٙيٌ ٣يّك زز٘ٓ خ٘ىٙػ ٌي ٌُّ ٛ٥

٦ل٥ٙٝد ل ٩ٙويش ٜشخد خ٘ٝعٕ٥١ٜ ٛٙد (.)2

ِدٖ خز ٟزؽدٖ سل ٣ٝخهلل ظمد٘ « :٩بٝ٠د يٙض ٚخ٘مدٔ ٛؤ ٞيغإٖ خ٘ٝذليٓ٘ ٗ٤ :
زي١ص؟ أل ٞخ٘١سي ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣ع ٛٙـمٗ خ٘سي١ص ل ٩ٙخ٘ٝذلي٦ ,ؤـٝمط خألٜص ل٩ٙ
خّ٘ ٖ٧زز٘ٓ٦ ,ؤ ٣٠ال ظّسٗ دل ٨٧ؤلذ ل ٩ٙؤلذ د ٞ٦زي١صِ٦ ,دٖ خ٘ٙ٥ٝرٜ :م٩١
عاخٖ خ٘مدٔ ٛخ٘ٝذلي خ٘سي١ص ِسٗ خ٘يٝي ,ٟخًٌ ٧د ؤ ٞيم ٣٘ ًٙخ٘ٝؽ٧ٙذ ,ؼ ٛيإظي زمذ
ر٘ٓ خ٘ٝذلي زسي١ص ٌيإخز  ٣١ٜلّ٣؛ ٌيمصٗ خ٘ٝؽ٧ٙذ ظمط يٝئ ٟدرزص و٧ٝط
يغعمُ ز٥د لّدذ خهلل ,ب ٞشدء ؤ ٞيٍ١ز لٙي ٣خ٘٧ليذ ,ؼ ٛياخز خ٘ٝدٖ ٔ ٣٘ ٣١ٜد٘ف,ٛٙ
ٌةرخ عإ٘ ٓ٘ ٗ٤ :٣زي١ص ؟ ٌّدٖ  :ال ٛ٘ .يٕ ٣٘ ٟخ٘شـ٧ق لٙي ٣زسي١ص بال ؤ ٞيم ًٙؤٜ ٣٠د
ل ٛٙز٥د يِ ٚ٧دٖ :ال»(.)3
ؤِ ٛ٘ «:٣٘٧ِ « :ٖ٧يٕ ٣٘ ٟخ٘شـ٧ق لٙي ٣زسي١ص ,بال ؤ ٞيم ًٙؤٜ ٣٠د ل ٛٙز٥د يٚ٧
ِدٖ ال» ٌي ٣د٘يٗ ل ٩ٙـ٧خص خععح١دي خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي ٦ر٘ٓ ٘مص ٖ٧خ٘ٝذلي ل٩ٙ

 - 1خ٘١فد ٚخّ٘عدجي ٌي خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ,د :سؤٌط لؽٝدٞ
بزشخ٤ي ٛلسذ خ٘مٝيذ

.296

٠ ,555فد ٚخّ٘عدء ٌي خإلعبل ,ٚد:

 - 2بلبل ٚخِ٘٧ٝمي.91/1 ٟ
 - 3ششق صميك خ٘سخدسي .53/8
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زي١ص ٘ ٛظٕ ٟظمط يذِ٦ ٢ط خ٘مٕ ٛلٙي ,٣زششغ ؤ ٛ٘ ٣٠يٕ ٟيم ٛٙز٥د ِ٦ط خ٘مٕ,ٛ
٦ر٘ٓ لع ٩ال يمٕٝٙ٘ ٛذل ٩لٙي ٣زيٝئ ٟدرزص يغعمُ ز٥د لّدذ خهلل ظمدٌ٘ ٩ي
خ٘ذ٠يد ٦خْلخشش٦ ,لع ٩ال يف٥ش ٔد٘ٝف.ٚ٧ٙ
ِدٖ خز ٟخّ٘ي ٛسل ٣ٝخهلل ظمد٘٦ « :٩ال يش ُّد ل اّد ِذ ـ٥ش زذ٘ي ٣ٙؤز ًذخ ٌيعيك لَّ٧

خهلل ٦لسدد٦ ٢يمؽ٥ٙد ٦ال يًّ ـ٧٥س خ٘مُ ل ٩ٙؤٜش ٜمي ٟال ٌدجذش ٌي ظخصيص ٣ز٣
يمد ال ي ٟٕٝـمذ٢
ٜك ٜغد٦خش ويشٌ ٢ي ـ٧٥س خ٘مُ ؤ ٦سـمد ٣٠لٙي ٣ظشـ ً
٦دٌم.)1(»٣
-3

٦ل ٟلٙي سظي خهلل لِ ٣١دٖ «:زمؽ١ي سع ٖ٧خهلل ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣عٛٙ

ب٘ ٩خ٘يٌ ٟٝد٠ع٥ي١د بِ٘ ٚ٧ِ ٩ذ ز٧١خ صزي ًص ٘ؤلعذ(ٌ ,)2سي١د ٔ ٛ٤ز٘ٓ يعذخٌم ٞ٧بر
عّػ سـٗ ٌعم ُٙزأخش ؼ ٛظم ُٙسـٗ زأخش لع ٩صدس٦خ ٌي٥د ؤسزم ًص ٌفشلٛ٥
خألعذٌ ,د٠عذذ ٘ ٣سـٗ زمشزص ٌّعٜ٦ ,٣ٙدظ٧خ  ٟٜـشخلعٌّ ,ٛ٥ٙٔ ٛ٥د٧ٜخ ؤ٘٦يدء
خأل ٖ٦ب٘ ٩ؤ٘٦يدء خْلخش ٌدخشـ٧خ خ٘غبلق ٘يّعع٧ٙخ ٌإظد ٛ٤لٙي سظي خهلل ل ٣١ل٩ٙ
ظٍيحص ر٘ٓ ٌّدٖ «:ظشيذ ٞ٦ؤ ٞظّدظ٧ٙخ ٦سع ٖ٧خهلل ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣ع ٛٙلي ,ب٠ي
ؤِعي زيِ ٕٛ١ع ًدء ب ٞسظيع ٧٥ٌ ٛخّ٘عدء٦ ,بال لفض زمعٕ ٛل ٟزمط لع٩
ظإظ٧خ خ٘١سي ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣عٌ ٛٙيٕ ٧٤ ٞ٧خ٘زي يّعي زي ٌٟٝ ,ٕٛ١لذخ زمذ
ر٘ٓ ٌبل لُ ٘ ,٣خـٝم٧خ ِ ٟٜسدجٗ خ٘زي ٟلعش٦خ خ٘سحش سزك خ٘ذيص ٦ؼٙػ خ٘ذيص
خ٘شزك؛ ألٙ٘٦ ,٣ِ٧ٌ ٟٜ ٓٙ٤ ٣٠ؽد٠ي ؼٙػ
٠٦صً خ٘ذيص ٦خ٘ذيص ٔدً ٜٙصٌٙ ,ؤلُّ ٖ٦
 - 1بلبل ٚخِ٘٧ٝمي.91/1 ٟ
 - 2خ٘مٍشش خ٘عي ظمٍش ٘ؤلعذ ٦ال ظمٍش بال ٌي ٕٜد ٞلدٖ  ٟٜخألسض ٘حبل يسٙى٥د خ٘غيٗ .ي١فش:
٘غد ٞخ٘مشذ ( صز.353/14) ٩
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خ٘ذيصٙ٘٦ ,ؽد٘ػ ٠صً خ٘ذيصٌ ,إز٧خ ؤ ٞيشظ٧خٌ ,إظ٧خ خ٘١سي ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣عٛٙ
 ٧٤٦ل١ذ ّٜد ٚبزشخ٤يُّ ٌّ ٛص٧خ لٙي ٣خّ٘صص ٌّدٖ «:ؤ٠د ؤِعي زي٦ ٕٛ١خلعسي» ٌّدٖ
سـٗ  ٟٜخّ٘ «:ٚ٧ب ٞل ٙايد ِعٌ ٩ي١د ٌّ ُّص٧خ لٙي ٣خّ٘صص ٌإـدص ٢سع ٖ٧خهلل ص٩ٙ

خهلل لٙي٦ ٣ع.)1(»ٛٙ
بيانَّالحديثَّ َّ:

ِادٖ ؤزا ٧زٕاش زا ٟخ٘مشزاي سلٝا ٣خهلل ظمادٌ٘ « :٩إٜاد ِصاص لٙاي ٌابل ياذسٔ٥د خ٘شاددي,
٦ال يٙمّ٥ااد زمااذ خ٘عٝااشٌ ٞااي خأللٕااد ٚبال خ٘ماادًٔ خ٘ٝعٝااددي٦ ,ظمّيّ٥ااد :ؤ٤ ٞاااالء
خألسزمص ّٜع ٞ٧٘٧خؽإ زد٘عذخٌك ل ٩ٙخ٘مٍشش ٜا ٟخ٘مدظاشي ٟلٙي٥اد ٌ٥ٙا ٛخ٘اذيدض لٙا٩
 ٟٜلٍش ل٦ ٩ٙـا ٣خ٘خؽاإ ,زياذ ؤ ٞخألّٜ ٖ٦عا ٖ٧زد٘ٝذخٌماص ِدظاٗ ؼبلؼاص زد٘ٝفدرزاص ٌٙا٣
خ٘ذيص زٝد ِعٗ ٦لٙي ٣ؼبلؼص ؤسزدق خ٘ذيص ٘ٙؽبلؼص خ٘زيِ ٟع٦ ,ٛ٥ٙؤٜد خ٘ؽد٠ي ٣ٌٙ :ؼٙػ خ٘ذياص
٦لٙي ٣خ٘ؽٙؽد٘ ٞبلؼ١ي ٟخ٘ٙزيِ ٟعٝ٥ٙاد زد٘ٝفدرزاص٦ ,ؤٜاد خ٘ؽد٘اػٌٙ :ا٠ ٣صاً خ٘ذياص ٦لٙيا٣
خ٘١صً؛ ألِ ٣٠عٗ ٦خلذخً زد٘ٝفدرزاص ٌِ٧ماط خ٘ٝمدصاص٦ ,وشٜاط خ٘م٧خِاٗ دياص خ٘شخزاك؛
ألِ ٣٠عٗ زعذخٌم٘٦ ٛ٥يظ لٙي ٣شيء٤٦ ,زخ  ٟٜزذيك خالعع١سدغ »(.)2
َّوجوَّاالستداللَّبالحديثَّ :

٤زخ خ٘مذيػ ـد٤ش خالععذالٖ ل ٩ٙـ٧خص خالععح١دي ٌي خ٘مٕا ٛخّ٘عادجي؛ ٦ر٘آ
أل ٞخ٘ٝعخدصٝي ٛ٘ ٟيشظ٧خ زّعدء عيذ٠د لٙي ٔش ٚخهلل ٦ـ٦ ,٣٥خععإ ٢٧ٍ٠ل١ذ سعاٖ٧

ٜ - 1غ١ذ ؤلٝذ  77/1سِ ,573 ٛع ٟ١خ٘سيّ٥ي خٕ٘سش 111/8 ٨سِِ ,16175 ٛدٖ خ٘٥يؽٝي ٌي

ٜفٝك خ٘ض٦خجذ  «:287/6س٦خ ٢ؤلٝذ ٌ٦ي ٣ل١ش ٦ؼّ ٣ؤز ٧دخ٦د ٌ٦ي ٣ظمً ٦زّيص سـدٖ سـد٘٣

خ٘صميك».

 - 2ؤلٕد ٚخّ٘شآ ,44/4 ٞؤلٕد ٚخّ٘شآّٙ٘ ٞشؼسي .163/15
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خهلل ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣عاٌٝٙ ,ٛٙاد لاشض لٙيا ٣لٕا ٛلٙاي ِ٦عادئ ٢ؤٍ٠از٘٦ ,٢ايظ ١٤ادْ
د٘يٗ ؤدٖ ل ٩ٙـ٧خص خععح١دي خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي ٤ ٟٜزخ.
اعتراضَّوالجوابَّعنوَّ :

ٌااةِ ٞيااٗ « :ب ٞخ٘مااذيػ ظااميً ٘عاامً لاا١ش زاا ٟخ٘ٝمعٝااش سخ٦ي خ٘مااذيػ لااٟ
لٙي ٔش ٚخهلل ٦ـ.)1(»٣٥
قيل :ب ٞؤزد دخ٦د ٦خز ٟلذي ٦ؼّد ل١ش ز ٟخ٘ٝمعٝش٘٦ ,يظ ٌي ٟٜ ٣خ٘فشق ٜد
ي٧ـر لذ ٚخاللعسدس زمذيؽ٣؛ ٌة ٞوديص ٜد ِيٗ ٌيٜ ٣د ِد٘ ٣خ٘سخدسي «:ب ٛ٥٠يعٕٞ٧ٝٙ
ٌيٜ٦ ,»٣د ِد٘ ٣خ٘١غدجي «:ب ٛ٥٠يعٌٕ ٞ٧ٝٙي٤٦ »٣زخ ال ي٧ـر ـشلد ي٧ـر ظشْ
خ٘م ٗٝزد٘مذيػ ٦ظإؼيش خ٘شؤي لٙيٜ ,٣ك ؤ ٞؤزد دخ٦د ٦ؼّ٦ ٣زي ٟخز ٟلفش ٌي خ٘عّشير
٦ـ ٣خ٘فشق ٌّدٖ« :صذ ٣٘ َ٦ؤ٤٦د٦ ٚيشعٗ» خ٠ع٤٦ ,٩٥زخ خّ٘ذق ٘يظ زشيء؛
ٌدٌ٘ ٛ٤٧ي ؤلدديؽِ ٣ذ زي ٣١خ٘مٍدؾٔ٦ ,ز٘ٓ خإلسعدٖ ٌ ٛٙيسُ ٌي زّيص ؤلدديؽ ٣لٙص
ِددلص»(.)2
اعتراضَّآخرَّوالجوابَّعنوَّ :

يٕٝاا ٟؤ ٞيمعااشض لٙاا ٩ر٘اآ زااإ ٞلٙيااد ٔااش ٚخهلل ٦ـ٥اا٘ ٣اا ٛيمٕاا ٛزياا ٛ٥١زصااٍع٣
ِدظاايد؛ أل ٞخّ٘دظااي ال يخيااش خ٘خصاا٦ ٚ٧خ٘مااذيػ يسااي ٟؤ ٞلٙيااد خيااش٦ ,ٛ٤ؤيعااد ٌااةٞ
خ٘خص ٛ٘ ٚ٧يعشخٌم٧خ ب٘ ٩لٙي٦ ,بٝ٠د  ٧٤خ٘ازي ـادء ٛ٤لّار خ٘مددؼاص ٘يّا ٚ٧زد٘صاٙك
 - 1خ٘عدسيخ خٕ٘سيش  ,99/3خ٘عمٍدء ٦خ٘ٝعشٔ٦ي١ٙ٘ ,ٟغدجي
خ٘١ٝيش ,الز ٟخ٘.467/8 ّٟٙٝ

 ,35ظ٥زير خٕ٘ٝدٖ  ,432/7خ٘سذس

ٜ - 2مشٌص خ٘ؽّدضٙ٘ ,مفٙي  ,326/1عاخالض ؤزي لسيذ خْلـشي ؤزد دخ٦د خ٘غفغعد٠ي
ظدسيخ خإلعبل ,54/6 ٚظّشير خ٘ع٥زير

١ٔ ,417/4ض خ٘مٝدٖ .25/13
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زي ,ٛ٥١ؤي :ب ٣٠لشض ٍ٠غا٘ ٣يٕا ٞ٧لٕٝاد زياٌّ ٛ٥١سٙا٧خ ظمٕيٝا ٣لٙا ٩شاشغ ؤ٥٠ا ٛبرخ
٘اا ٛيشظاا٧خ زٝااد يمٕاا ٛزااٌ ٣اابل يٙااضٌٙ ,ٛ٥ٜاا ٛيٕااٌ ٟااي ٤ااز ٢خ٘مددؼااص لٕااِ ٛاادض لعاا٩
ي ٟٕٝؤ ٞيّدٖ ب٦ ٣٠ـذ خالععح١دي(.)1
يجابَّعنَّذلكَّ :

ٜد لٕ ٛز ٣لٙاي ٔاش ٚخهلل ٦ـ٥أ ٣اد ٞلٕٝادً ِعادجيدً؛ أل ٞلٙياد ٔاش ٚخهلل ٦ـ٥أ ٣ادٞ
ؤسع ٣ٙخ٘شع- ٖ٧صا ٩ٙخهلل لٙيا٦ ٣عا -ٛٙب٘ا ٩خ٘ايِ ٟٝدظايدٝٔ ,اد ٤اٜ ٧ماش٦ي٠٧ٔ٦ ,ا٣
 ٧٤خ٘زي ؤظد ٛ٤لّار خ٘مددؼاص ال يىياش خألٜاش ٜاِ ٟادض ب٘اٜ ٩مٕاٛ؛ أل ٞخ٘سيحاص ٔد٠اط
زيحص عدرـص ال ظمّيذ ٌي٥د٦ ,خ٘سغدؼص  ٟٜلٙي ظفيض ٘ ٧٤٦- ٣خّ٘دظي -ؤ ٞيز٤ر ب٘ا٩
خ٘خص٦ ,ٚ٧خدصص برخ ٔد ٞخألٜش خؽيشخ ـذخٌّ ,اذ ٔاددض خّ٘سدجاٗ ؤ ٞيغايٗ زمعا٥د دٚ
زمط ٣٠٧ٔ٦ ,خيش ٛ٤ؤ ٞيشظ٧خ زٝد يمٕ ٛز ٣ؤ ٦ي١عفش٦خ -زمذ لٕ -٣ٝلع ٩يمشظ٧خ
ؤيعااد
خألٜااش لٙاا ٩سعاا ٖ٧خهلل -صاا ٩ٙخهلل لٙياا٦ ٣عاا -ٛٙبرخ ٘اا ٛيشظاا٧خ زٝااد لٕاا٥ٌ ,ٛاازخ ً
ّٜسِ ٟٜ ٖ٧دض ٌي ٜفعٝك زغيػ ٘ ٛي٧ـذ ٌي ٣ظمّيذ خإلـشخءخض(.)2
-4

ل ٟؤزي ٤شيشش سظي خهلل ل ٣١ؤ ٞسع ٖ٧خهلل ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣عٛٙ

ِدٖٔ «:د٠ط خٜشؤظدٜ ٞمٝ٥د خز١دٝ٤د ـدء خ٘زجر ٌز٤ر زدز ٟبلذخٝ٤د ٌّد٘ط
٘صدلسع٥د «:بٝ٠د ر٤ر زدزِ٦ »ٓ١د٘ط خألخش «:٨بٝ٠د ر٤ر زدزٌ »ٓ١عمدٔٝعد ب٘٩
دخ٦د لٙي ٣خ٘غبلٌّ ٚع ٩زٕٙ٘ ٣سشٌ ,٨خشـعد ل ٩ٙعٙيٝد ٞز ٟدخ٦د لٙيٝ٥د

٠ - 1فد ٚخّ٘عدء ٌي خإلعبل ,ٚد :بزشخ٤ي ٛلسذ خ٘مٝيذ
 - 2خ٘١فد ٚخّ٘عدجي ٌي خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ,د :سؤٌط لؽٝدٞ
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خ٘صىش «:٨ال ظٍمٗ
خ٘غبلٌ ٚإخسشظدٌّ ٢دٖ «:خجع٠٧ي زد٘غٕي ٟؤش ُّّ ٣زيٝ٥١د» ٌّد٘ط ُّ
ٙصىش.)1(»٨
يشل ٓٝخهلل  ٧٤خز٥١د» ٌّع ٩زُّ ٘ ٣

وجوَّاالستداللَّ :

٦٦ـ ٣خالععذالٖ ز٥زخ خ٘مذيػ ل ٩ٙـ٧خص خععح١دي خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي ـد٤ش زيٟ؛
بر بٜ ٞد ٌم ٣ٙعيذ٠د عٙيٝد ٞلٙي ٣خ٘غبلٜ ٚد  ٧٤بال خععح١دي ٘مٕ ٛؤزي ٣لٙي ٣خ٘غبلٚ
زمذٜد سٌك خألٜش ل١ذ٦ ,٢ؤع١ذض خّ٘عيص ب٘ي ,٣ؤٜد دخ٦د لٙي ٣خ٘غبلٌ ٚشؤ ٨خعع٧خءٝ٤د
ٌي خ٘يذ ٌّذ ٚخٕ٘سش ٨ألـٗ خ٘غ ,ٟؤ٘ ٦غسر خِعع ٩ل١ذ ٢ظشـيك ِ٥٘٧د ٛ٘٦ ,يزٔش
ٌي خ٘مذيػ ظميي ٣١بر ٘ ٛظذق لدـص ب٘يٌ ,٣ي ٟٕٝؤ ٞخ٘٘٧ذ ٔد ٞزيذ٤د ٦ل ٛٙلفض
خألخش ٨ل ٟبِدٜص خ٘سي١ص ٌّع ٩ز٥٘ ٣د؛ بزّدء ٘ٝد ٔد ٞلٜ ٩ٙد ٔد٤٦ ,ٞزخ خ٘عإ٦يٗ
ؤلغٜ ٟد ِيٗ ٌي ٤زخ خ٘مذيػ  ٧٤٦خ٘زي ظش٥ذ ِ٘ ٣دلذش خ٘ذلد ٨٦خ٘ششليص خ٘عي
يسمذ خخعبلي خ٘ششخجك ٌي٥د٦ ,ؤٜد عٙيٝد ٞلٙي ٣خ٘غبلٌ ٚشؤ ٨خألٜش ٜمعٝبلٌ ,دعع١سػ
ٌإلغٌٕ ,ٟد ٞؤلذ ٌؽً ١ص  ٟٜدخ٦د لٙي ٣خ٘غبلٔ٦ , ٚبلٝ٤د لٕ ٛزدالـع٥دد؛ أل٧٘ ٣٠
ٔد ٞدخ٦د لٙي ٣خ٘غبل ٚلٕ ٛزد٘١ص ٘ ٛيغك عٙيٝد ٞلٙي ٣خ٘غبل ٚؤ ٞيمٕ ٛزخبلٌ,٣
ٔ ٧٘٦دٜ ٞد لٕ ٛز٠ ٣صد ٘ ٛيخً ل ٩ٙدخ٦د لٙي ٣خ٘غبل٦ ,ٚخ٘١سي ص ٩ٙخهلل لٙي٣
٦ع ٛ٘ ٛٙيّص لٙي١د ٤ز ٢خّ٘صص ٘١عخز٤د عٝشخ زٗ ٘١معسش ز٥د ٌي خأللٕد.)2(ٚ

 - 1صميك خ٘سخدسي ٔ1261/3عدذ خأل٠سيدء ,زدذ ِ ٖ٧خهلل ظمد٘٤٦٦ ﴿:٩س١د ٘ذخ٦د عٙيٝد٠ ٞمٛ
خ٘مسذ ب ٣٠ؤ٦خذ﴾ ,سِ ,3244 ٛصميك ٜغٔ 1344/3 ٛٙعدذ خألِعيص ,زدذ زيد ٞخخعبلي
خ٘ٝفع٥ذي ,ٟسِ.1721 ٛ

ٔ - 2شً خ٘ٝشٕٗ٘ ,ئلٜد ٚخز ٟخ٘ف٧صي  ,511/3خ٘فدٜك أللٕد ٚخّ٘شآ٘ ,ٞئلٜد ٚخّ٘شؼسي

 ,313/11صخد خ٘ٝمدد  ,146/3عسٗ خ٘غبل.119/4 ٚ
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يّ ٖ٧خز ٟزؽدٖ سل ٣ٝخهلل ظمدٌ٘٦ «:٩ي ٟٜ ٣خٍّ٘ :٣ؤ ٟٜ ٞؤظ ٟٜ ٩خ٘ٝع١دصلي ٟزٝد
يشسٌ ٣دّ٘٣٘٧ِ ٖ٧؛ أل ٞعٙيٝد ٞـمٗ شٍّع٥د لٙي ٣شس٥ص ٜك دل٧خ٤دٌ٦ ,ي :٣ؤ ٣٠ـدجض
٘ٙمدٜ٘ ٛخدٍ٘ص ويش ٟٜ ٢خ٘مٝٙدء ٦بٔ ٞد٧٠خ ؤع٦ ٣١ٜ ٟؤٌعٗ برخ سؤ ٨خ٘مُ ٌي خبلي
بن ِإ ْذ يح ُكم ِ
بن ِفي ا ْل َحس ِث ﴾
َد ََ ُس َل ْي َم َ
ِ٦ ,ٛ٥٘٧يش٥ذ ٘٥زخ ِ ٣٘٧ظمدَ٘ ََ ﴿:٩د ُاَ َ
َ ْ َ
ْ
ٌة ٣٠ؤؼ ٩١ل ٩ٙعٙيٝد ٞزم٦ , ٣ٝٙلزس دخ٦د زدـع٥دد ٛ٘٦ ٢يخ ٟٜ ٣ٙخ٘م.)2(»ٛٙ

()1

٦يّ ٖ٧خ٘شيخ لٝذ ز٠ ٟدصش خ٘م١سٙي٥ٌ «:زخ خ٘مذيػ خ٘صميك يذٖ دال٘ص
٦خظمص ل ٩ٙؤٝ٥٠د ِعيد ٜمدً زدالـع٥دد ٌي شإ ٞخ٘٘٧ذ خ٘ٝزٔ٧س٦ ,ؤ ٞعٙيٝد ٞلٙي٣
خ٘غبل ٚؤصدذ ٌي ر٘ٓ ,بر ٘ٔ ٧دِ ٞعدء دخ٦د لٙي ٣خ٘غبل ٚز٧لي ٘ٝد ـدص ّ٠ع٣
زمدِٖ٦ ,عدء عٙيٝد ٞلٙي ٣خ٘غبل٦ ٚخظك ؤ٘ ٣٠يظ ز٧لي؛ أل ٣٠ؤ ٛ٤٦خ٘ٝشؤظي ٟؤ٣٠
يشّ ٣زد٘غٕي٘ ,ٟيمشي ؤ ٣ٜزد٘شٍّص لٙي٦ ,٣يمشي خٕ٘درزص زشظد٤د زشّ٘ ٣عشدسٔ٥د ؤ٣ٜ
ٌي خ٘ٝصيسص٘ ,عم ُّشي خ٘مُ زز٘ٓ»(.)3
ثالثاًَّ:منَّاآلثار َّ

-1

ٜد ؤخشـ ٣لسذ خ٘شصخَ سل ٣ٝخهلل ظمدٌ٘ ٩ي ٜص ٣ٍ١ل ٟؤزي لشذ زٟ

خ٘ذئ٘ي ل ٟؤزيِ , ٣دٖ»:سٌك ب٘ ٩لٝش سظي خهلل ل ٣١خٜشؤش ٘٦ذض ٘غعص
خألع٧د ُّ
ؤش٥ش ٌ ,إسخد لٝش ؤ ٞيشـ٥ٝد ٌ ,فدءض ؤخع٥د ب٘ ٩لٙي ز ٟؤزي ؼد٘ر ٌّد٘ط«:
ب ٞلٝش يشـ ٛؤخعي ٌإ٠شذْ خهلل ب١ٔ ٞط ظم ٛٙؤ٥٘ ٞد لزس ًخ ٘ٝد ؤخسشظ١ي ز» ٣
ٌّدٖ لٙي« :ب٥٘ ٞد لزسخً » ٌٕسشض ظٕسيش ًش عٝم٥د لٝش  ٟٜ٦ل١ذٌ , ٢د٠ؽّٙط ب٘٩
 - 1ع٧سش خأل٠سيدء ٟٜ :خْليص . 78
 - 2ششق صميك خ٘سخدسي .384/8
 - 3خٍ٘٧خٔ ٣خ٘مزخذ ٌي خ٘شد ل ٛ٘ ٟٜ ٩ٙيمٕ ٛخ٘غ١ص ٦خٕ٘عدذ .245/4
دللة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
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لٝش ٌّد٘ط «:ب ٞلٙي ًد صل ٛؤ ٞألخعي لزس ًخ » ٌإسعٗ لٝش ب٘ ٩لٙي ٜد لزس٤د ؟
ِدٖ :ب ٞخهلل لض ٦ـٗ يّ٦ ﴿ :ٖ٧خ٘٧خ٘ذخض يشظم ٟؤ٦الد ٟ٤ل٘٧ئ ٟدٜٙي﴾ ٟ
ِ٦دٖ٦ ﴿ :لٌ٦ ٣ٙٝصد٘ ٣ؼبلؼ ٞ٧ش٥شخً ﴾ ٌد٘م ٗٝععص ؤش٥ش ٦خٍ٘صٗ ؤسزمص
٦لشش ٞ٦ش٥ش ًخ ٌخ ٩ٙلٝش عسي٥ٙد(.)1
-2

٦زٝد ؤخشـ ٣لسذ خ٘شصخَ ؤيع ًد ل ٟخّ٘دع ٛز ٟلسذ خ٘شل ,ٟٝل ٟؤزي٣

ِدٖ «:ؤظي خزٜ ٟغم٧د زشـٗ ٦ـذ ٜك خٜشؤش ٌي ٘مديٌ ,عشذ ٔٗ ٦خلذ ٝ٥١ٜد
ؼد٦ ,ؤِدٝ٥ٜد ٘١ٙدطٌ ,ز٤ر ؤ ٗ٤خ٘ٝشؤش ٦ؤ ٗ٤خ٘شـٌٗ ,شٕ٧خ ر٘ٓ
ؤسزمي ٟعً ٧

ب٘ ٩لٝش ز ٟخ٘خؽدذٌّ ,دٖ لٝش الزٜ ٟغم٧دٜ« :د يّ٤ ٖ٧االء»؟ ِدِٖ :ذ ٌمٙط

ر٘ٓ ِدٖ« :ؤ ٦سؤيط ر٘ٓ؟» ِدٖ٠ :مِ ٛدٖ٠« :مٝد ٜد سؤيط»ٌّ .د٘٧خ :ؤظي١د٢

٠غعإديٌ ,٣ةرخ  ٧٤يغإ٘.)2(«٣
-3

ٜ٦د ؤخشـ ٣خإلٜدٜ ٚد٘ٓ ٌي ٧ٜؼإ ٢ؤ ٞلؽٝد ٞز ٟلٍد ٞؤظ ٩زدٜشؤش ِذ

٘٦ذض ٌي ععص خش٥ش ٌإٜش ز٥د خ ٞظشـٌّ ٛدٖ ٘ ٣لٙي ز ٟؤزي ؼد٘ر ٘يظ ر٘ٓ
ُّ
لٙي٥د ب ٞخهلل ظسدسْ ٦ظمد٘ ٩يٌّ ٖ٧ي ٔعدز٦﴿ :٣لٌ٦ ٣ٙٝصد٘ ٣ؼبلؼ ٞ٧ش٥شخ﴾
ً
ِ٦دٖ٦ ﴿ :خ٘٧خ٘ذخض يشظم ٟؤ٦الد ٟ٤ل٘٧ئ ٟدٜٙي ٟٝ٘ ٟؤسخد ؤ ٞيع ٛخ٘شظدلص﴾
ٌد٘م ٗٝيٕ ٞ٧ععص ؤش٥ش ٌبل سـ ٛلٙي٥د(.)3

وجوَّاالستداللَّمنَّىذهَّاآلثارَّ :

٦ـ ٣خالععذالٖ ٤ ٟٜز ٢خْلؼدس ـد٤ش ل ٩ٙـ٧خص خععح١دي خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي ليػ

ب ٞخإلٜد ٚلٙي ٔش ٚخهلل ٦ـ ٣٥خععإ ً٠لٕ ٛلٝش ٦لؽٝد ٞسظي خهلل لٝ٥١د زمذٜد

ٜ - 1ص ً١لسذ خ٘شصخَ .351/7
ٜ - 2ص ً١لسذ خ٘شصخَ .351/7
٧ٜ - 3ؼإ خإلٜدٜ ٚد٘ٓ .825/2
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بدمياط بدبدمياط

- 3152 -

العدد اخلامس 7102م

د /يشام السعدني خليفة

الطعو على احللم القضائي

لٕٝد ل ٩ٙخ٘ٝشؤش زد٘شـ٦ ,ٛؤيع ًد :بِشخس لٝش سظي خهلل ل ٣١لٕ ٛلسذ خهلل زٜ ٟغم٧د
زمذ خععح١دٌ ٟٜ ٣ؤ ٗ٤خ٘ٝشؤش ٦خ٘شـٗ.
اعتراضَّوالجوابَّعنوَّ :

ِ ذ يمعشض ل٤ ٩ٙزخ زإٌ ٟٜ ٣٠مٗ خ٘صمدزص ٦ؤِ٧خ٘ ٖ٧ِ٦ ٛ٥خ٘صمدزص ٘يظ لفص

ل١ذ خ٘فٝيك(.)1

يجابَّعنَّذلك  ٖ٧ِ :خ٘صمدزي ٦خّ٘يدط ؤصبل ٟٜ ٞؤص ٖ٧خالععذالٖ ل١ذ خٍّ٘٥دء

ٝ٤ ٦د  ٟٜؤخص ٜد ظم ُٙز ٣خٍّ٘٥دء زمذ خألص ٖ٧خ٘ؽبلؼص خ٘عي ٤ي :خٕ٘عدذ٦ ,خ٘غ١ص,
٦خإلـٝدق ٔ٦ ,ؽيش  ٛ٥١ٜيّذ ٖ٧ِ ٚخ٘صمدزي ل ٩ٙخّ٘يدط ٖ٧ِ ٧٤٦ ,ؤزي ل١يٍص

ٜ٦د٘ٓ ٦ؤلٝذ ٦بعمُ ٜ ٧٤٦ز٤ر ؤزي لٙي خ٘فسدجي٦ ,خ٘شدٌمي ٌي خّ٘ذي,ٛ
٦زمعٔ ٛ٥د٘شدٌمي ٌي خ٘فذيذ يّذ ٚخّ٘يدط ل ٖ٧ِ ٩ٙخ٘صمدزي  ٟٜـ٥ص ؤ ٞخّ٘يدط
د٘يٗ ل ٩ٙخ٘مٕ ٟٜ ٛـ٥ص خ٘ششق عيٝد برخ ٘ ٛي١عشش ِ ٖ٧خ٘صمدزي٦ ,خ٘ٝغإ٘ص

ٜسغ٧ؼص ٌي ٔعر خألص ٖ٧يعيُ ٠ؽدَ ٤زخ خ٘سمػ ل٥١د(.)2

٦ؤيعد :يفدذ ل ٟر٘ٓ زإ٤ ٞزخ ٘يظ ِ٧الً ٘ٙصمدزص ؤٌ ٦مبلً ٌّ٘ ٛ٥ػ زٗ صدس
بـٝدل ًد ل ٩ٙؤؼش  ٟٜآؼدس ٧٤٦ ٢ؤِٗ ٜذش خ٘مِ ٗٝدٖ خز ٟلسذ خ٘سش « :ال خل ٛٙخبلٌد

زي ٟخ ٗ٤خ٘مٌ ٛٙي ؤِٗ خ٘م ٧٤٦ ٗٝؤصٗ ٦بـٝدق»(.)3

 - 1خ٘١فد ٚخّ٘عدجي ٌي خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ,د :سؤٌط لؽٝدٞ

.559

 - 2ي١فش :خ٘عسصشش ٌي ؤص ٖ٧خٍّ٘ ,٣ألزي بعمدَ خ٘شيشخصي

 ,395خ٘عٙخيص ٌي ؤصٖ٧

خٍّ٘ ,٣إلٜد ٚخ٘مشٜي ٟخ٘ف٧ي١ي ٧ِ ,129/2خؼك خألد٘ص ٌي خألص ,ٖ٧ألزي خ٘ٝفٍش خ٘غٝمد٠ي ,9/2
ؤص ٖ٧خ٘غشخغي  ,115/2خ٘ٝغعصٍ٘ ,٩مفص خإلعبل ٚخ٘ىضخ٘ي

خ٘شخصي  ,179/6س٦ظص خ٘١دـش ٘ئلٜد ٚخزِ ٟذخٜص خ٘م١سٙي

٘آلٜذي  ,155/4بلبل ٚخِ٘٧ٝمي٘ ,ٟئلٜد ٚخز ٟخّ٘ي.121/4 ٛ

 ,171خ٘ٝمص٘ ,ٖ٧ئلٜدٚ

 ,165خإللٕدٌ ٚي ؤص ٖ٧خأللٕد,ٚ

 - 3خالععزٔدس .491/7
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رابعاَّ:منَّالمعقول َّ

 ٟٜخ٘ٝغ ٛٙز ٣ؤ ٞخّ٘دظي لشظص ٘ٙخؽإ ٌيٝد يمٕ ٛز ٣ز١دء ل ٩ٙؤد٘ص ٦ؤٜدسخض

ـد٤شش ؤدخ ٢خـع٥دد ٢ب٘ ٩خ٘مٕ ٛز٥دٝٔ ,د لذغ ٘غيذ٠د د٦خد لٙي ٣خ٘غبل ,ٚؼ ٛي١فش

ِدض آخش ٌي خّ٘عيص ٌيفذ ؤد٘ص ٦ؤٜدسخض ؤسـك يع٧صٗ ز٥د ب٘ ٩خ٘مُ ٔٝد لذغ

٘غيذ٠د عٙيٝد ٞلٙي ٣خ٘غبل٦ ,ٚبرخ لذغ ٤زخ ٘١سيئ ٟشيٝي٦ ٟؤِشٝ٤د خ٘شدسق,
ٌىيشٝ٤د ؤ ٩٘٦زز٘ٓ ٝ٥١ٜد ,عيٝد ؤ ٞششل١د ٥ٜي ٟٝل ٩ٙخ٘ششخجك ٔ٥ٙدِ٦ ,ذ صك
خععح١دي خ٘مٌٕ ٛي٥د ٌٍي ششل١د ؤ٩٘٦؛ أل ٣٠خ٘مذٖ خ٘ٝؽ٦ ُٙخ٘ششق خ٘خدظِ ,ٛدٖ

ظمد٘٦﴿:٩ؤ٠ض٘١د ب٘يٓ خٕ٘عدذ زد٘مُ ٜصذ ًِد ٘ٝد زي ٟيذي ٟٜ ٣خٕ٘عدذ ٥ٜ٦ي١ً ٝد﴾(,)1
ٜ٦د خّ٘يدٜص زٕٗ ٜد ٌي لشصدظ٥د  ٟٜـ١ص ٠٦دس٦ ,صشخغ ٜ٦يضخ٦ ,ٞلعدذ ٦لغدذ بال
خععح١دي ٕ٘ٗ ؤِعيص خ٘ذ٠يد؛ ٘يٍصٗ ٌي٥د ؤلٕ ٛخ٘مدٔٝيٌ ٟم ٟلسذ خهلل زٜ ٟمٝذ زٟ

لّيٗ ؤ ٣٠عٝك ـدزش ز ٟلسذ خهلل يّ «:ٖ٧زٙى١ي لذيػ ل ٟسـٗ عٝم ٟٜ ٣سعٖ٧

خهلل ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣عٌ ٛٙدشعشيط زميش ًخ ؼ ٛشذدض لٙي ٣سلٙي ٌغشض ب٘ي ٣ش٥ش ًخ

لعِ ٩ذٜط لٙي ٣خ٘شدٌ ,ٚةرخ لسذ خهلل ز ٟؤ٠يظ ٌّٙط ٘ٙس٧خذ ٣٘ ِٗ «:ـدزش ل٩ٙ

خ٘سدذ» ٌّدٖ «:ز ٟلسذ خهلل؟ ِٙط٠ :مٌ ٛخشؾ يؽإ ؼ٧زٌ ٣دلع١ّ١ي ٦خلعّ١عٌّٙ ,٣ط:
لذيؽدً زٙى١ي ل ٓ١ؤ ٓ٠عٝمع ٟٜ ٣سع ٖ٧خهلل ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣عٌ ٛٙي خّ٘صد

ٌخشيط ؤ ٞظ٧ٝض ؤ ٦ؤ٧ٜض ِسٗ ؤ ٞؤعٝمِ ,٣دٖ «:عٝمط سع ٖ٧خهلل ص ٩ٙخهلل لٙي٣

٦ع ٛٙيّ ٖ٧يمشش خ٘١دط ي ٚ٧خّ٘يدٜص ,ؤِ ٦دٖ خ٘مسدد لشخ ًش وشالً زً ٝ٥د» ِدٖ١ِٙ :دٜ٦ :د

زٝ٥دً؟ ِدٖ٘ «:يظ ٜم ٛ٥شيء» ؼ ٛي١ددي ٛ٥زص٧ض يغٝمِ ٟٜ ٣شذ «:ؤ٠د خ٘ ,ٓٙٝؤ٠د
خ٘ذيد٦ ٞال ي١سىي أللذ  ٟٜؤ ٗ٤خ٘١دس ؤ ٞيذخٗ خ٘١دس  ٣٘٦ل١ذ ؤلذ  ٟٜؤ ٗ٤خ٘ف١ص
لُ لع ٩ؤِص٦ ,٣١ٜ ٣ال ي١سىي أللذ  ٟٜؤ ٗ٤خ٘ف١ص ؤ ٞيذخٗ خ٘ف١ص ٦أللذ  ٟٜؤٗ٤

 - 1ع٧سش خ٘ٝدجذش ٟٜ ,خْليص.48 :
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خ٘١دس ل١ذ ٢لُ لع ٩ؤِص ,٣١ٜ ٣لع ٩خ٘ٙؽٝص» ِدٖ١ِٙ :دٔ :يً ٦ؤ٠د بٝ٠د ٠إظي خهلل لض

٦ـٗ لشخ ًش وشالً زٝ٥دً؟! ِدٖ «:زد٘مغ١دض ٦خ٘غيحدض»(.)1

خامساًَّ:نصوصَّالفقياءَّفيَّجوازَّاستئنافَّالحكمَّالقضائي َّ

لسش ٌّ٥دء خ٘مٍ١يص ل ٟخععح١دي خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي زٝد يمشي زد٘ذٌك(ٝٔ )2د زي ٟر٘آ

خ٘ذٔع٧س ٜمٝذ سؤٌط لؽٝدٔ ّٗ٠٦ ,ٞابل ٚخزا٠ ٟفاي ٛخ٘مٍ١اي سلٝا ٣خهلل ظمادٌّ٘ ٩ادٖ«:
دٌك خ٘اذل ٨٧صاميك ٔ٦ازخ دٌاك خ٘اذٌك ٜ٦اد صخد لٙيا ٣يصاك ٤ا ٧خ٘ٝخعادس ٝٔ٦اد يصاك
خ٘ذٌك ِسٗ بِدٜص خ٘سي١ص يصك زمذ٤د ٝٔ٦د ِسٗ خ٘مٕ ٛيصك زمذ.)3(»٢

ٜ - 1غ١ذ ؤلٝذ 495/3سِ ,16185 ٛخ٘ٝغعذسْ ل ٩ٙخ٘صميمي٘ ,ٟئلٜد ٚخ٘مدٔ 475/2 ٛسِٛ

ِ٦ 3638دٖ« :صميك خإلع١دد»ِ٦ ,دٖ خ٘١ٝزسي ٌي خ٘عشوير ٦خ٘عش٤ير  «:218/4س٦خ ٢ؤلٝذ
زةع١دد لغ.»ٟ

 - 2خ٘ذٌك  ٧٤دل ٨٧يؽيش٤د خ٘ٝذل ٩لٙي١ٜ ٣د٤عص ٘ٙذل ٨٧خألصٙيصٔ ,إ ٞيذلي شخص ل٩ٙ
آخش ؤ ٣٠خِعشض  ٣١ٜؤً٘ ـ١ي٦ ,٣ؼد٘س ٣زإدخج٥دٌ ,ذٌك خ٘ٝذل ٩لٙي٤ ٣ز ٢خ٘ذل ٨٧زإدخء ٤زخ خ٘ذيٟ

ب٘ ٩خ٘ٝذلي٦ ,لي١حز يصسك خ٘ٝذل ٩لٙيٜ ٣ذليد٦ ,يصسك خ٘ٝذلي ٜذليد لٙي.٣

ِ٦دٖ خ٘مٝٙدء :ب ٣٠برخ خععؽدق خ٘ذخٌك ؤ ٞيؽسط دل٧خ ٢زةِشخس خ٘ٝذلي ,ؤ ٦زةِدٜع ٣خ٘سي١ص خ٠ذٌمط

دل ٨٧خ٘ٝذلي٦ ,برخ ٘ ٛيغعؽك بؼسدض دل٧خِ ٢د ٚخّ٘دظي زعمٙيً خ٘ٝذلي خألصٙي -زؽٙر ٟٜ

خ٘ٝذل ٩لٙيٌ -٣ةرخ خٜع١ك ل ٟخ٘يٝي ٟؼسط دٌك خ٘ٝذل ٩لٙي٦ ,٣زؽٙط خ٘ذل٦ ,٨٧ب ٞلًٙ
خ٘ٝذلي لددض خ٘ذل ٨٧خألصٙيص٦ .زي ٟزمط ٌّ٥دء خ٘مٍ١يص ؤٝٔ ٣٠د يصك دٌك خ٘ذلِ ٨٧سٗ
خ٘مٕ ٛيصك دٌم٥د زمذ خ٘مٌٕ ٛي زمط خ٘مدالض.

ٜمدظشخض ٌي خ٘ٝشخٌمدض خ٘ششليص ,ؤّ٘د٤د ل ٩ٙؼٙسص خ٘ٝم٥ذ خ٘مد٘ي ّ٘ٙعدء زد٘غم٧ديص خ٘ذٔع٧س

لسذ خ٘مفي ٛششي خ٘ذي,ٟ

ٕٜ ,92 ,85ع٧زص زدْل٘ص خٕ٘دظسصّ٠ ,بلً ل ٟخ٘١فد ٚخّ٘عدجي ٌي خٍّ٘٣

خإلعبلٜي ,دٜ :مٝذ سؤٌط لؽٝدٞ
 - 3خألشسد٦ ٢خ٘١فدجش

 ,225خ٘سمش خ٘شخجُ  ,228/7وٝض لي ٞ٧خ٘سصدجش .351/2
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 ّٗ٠٦خإلٜد ٚخّ٘شؼسي خخعبلي ٌّ٥دء خ٘ٝدٕ٘يص ٌي خععح١دي خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي ٌّدٖ«:
٦خخع٥ٌّ ًٙدء خ٘ٝز٤ر خ٘ٝدٕ٘ي ٌي خّ٘دظي يمٌٕ ٛي ِعيص ؼ ٛيش ٨زمذ ر٘ٓ ؤٞ
ويش ٜد لٕ ٛز ٣ؤص٧ذ ٌيشيذ ؤ ٞيّ١ط خأل٦ ٖ٦يّعي زد٘ؽد٠يٌّ ,دٖ لسذ خ٘ٓٙٝ
ٜ٦ؽشي ٌي خ٘٧خظمص «:ر٘ٓ ٜ٘ ٣د دخٌ ٚي ٦اليعٌ ,٣إٜد بٔ ٞد٠ط ٦اليص ؤخشٌٙ ٨يظ
ر٘ٓ ٘ ٧٤٦ ٣ز١ٝض٘ص ويش ٟٜ ٢خّ٘عدش٤٦ ,زخ  ٧٤ـد٤ش ِٜ ٖ٧د٘ٓ سل ٣ٝخهلل ٌي
خ٘ٝذ٠٦ص ِ٦دٖ عمٌ ٞ٧١ي سـ٧ل ٟٜ ٣خـع٥دد ٌي ٖ٧ِ ٣ب٘ ٩ويشٜٝ ٢د سآ ٢ؤص٧ذ
٘يظ ر٘ٓ ِ٘٦ ,٣د٘ ٣خز ٟلسذ خ٘مِٕ ٛدال٦ :يغعإ ً٠خ٘مٕ ٛزٝد ِ٧ي ل١ذ ٢ؤلشٟٜ ٨
ري ِسٗ ِدٖ عم «:ٞ٧١بال ؤ ٞيٕ٠ ٞ٧غي خألِ ٨٧ل١ذ ٢ؤٌ ٛ٤٦ ٦مٕ ٛزىيش٣ٌٙ ٢
ّ٠ع .٣ؼِ ٛدِٖٙ« :ط :سـ٧ق خّ٘دظي لٝد لٕ ٛز ٣برخ ظسي ٣٘ ٟؤ ٞخ٘مُ ٌي ويشٜ ٢د
دخٌ ٚي ٦اليع ٣ؤٕ٤٦ ٩٘٦زخ ٌي سعد٘ص لٝش ب٘ ٩ؤزي ٧ٜع ٩سظي خهلل لٝ٥١د»(.)1
٦ـدء ٌي ظسصشش خ٘مٕد ٚالزٌ ٟشلٌ :ٞ٧صٗ ٌي ِيد ٚخ٘ٝمٕ ٚ٧لٙي ٣زؽٙر ٌغخ
خ٘مٕ ٧٤٦ ٛل٦ ٩ٙـ٥١ٜ ٢٧د :ؤ ٞيإظي خ٘ٝمٕ ٚ٧لٙي ٣زسي١ص ٘ ٛيم ٛٙز٥د ٦رٔش خبلي
ٌّ٥دء خ٘ٝدٕ٘يص ٌي ر٘ٓ ٦رٔش ؤ ٞخز ٟخّ٘دع ٛؤـدص ٌّدِٖ « :دٖ خز ٟخّ٘دعٌ ٛي
خ٘ٝذ٠٦ص «:يغٝك  ٟٜزي١عٌ ٣ة ٞش٥ذض زٝد ي٧ـر خٍ٘غخ ٌغخ»(.)2
٦ـدء ٌي ٜمي ٟخ٘مٕد «:ٚبرخ ؤظ ٩خ٘ٝمٕ ٚ٧لٙي ٣زسي١ص زمذ خععمبلي خص٣ٝ
ٌعّ ٚ٧خ٘سي١ص ل ٩ٙخععمّدَ دل ٨٧خ٘ٝذلي ٌٍي٥د خبلي ٌٍ ,ي ِ ٖ٧ؤزي ل١يٍص
٦ؤصمدز ٣ظّسٗ ٦يّ١ط ٜد لٕ ٛز ٣ؤً ٦ال»(.)3
 - 1خ٘فدٜك أللٕد ٚخّ٘شآ.312/11 ٞ
 - 2ظسصشش خ٘مٕدٜ ,71/1 ٚمي ٟخ٘مٕد.121/1 ٚ
ٜ - 3مي ٟخ٘مٕد.121/1 ٚ
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ِ٦دٖ خإلٜد ٚخ٘شدٌمي سل ٣ٝخهلل ظمد٘:٩
« ٦برخ ٔد٠ط خ٘ذخس ٦ويش٤د  ٟٜخ٘ٝادٖ ٌاي ياذي سـاٗ ٌددلاد ٢سـاٗ ؤ ٦زمعاٌّ ٣ادٖ
خ٘زي ٌ ٧٤ي يذي٘ «:٣يظ ٤زخ ز٘ ٓٙٝي ٤٦اٜٙ ٧آ ٍ٘ابل٘٦ »ٞا ٛيّا ٛزي١ا ًص لٙا ٩ر٘آ,
ٌااةٔ ٞاادٌ ٞاابل ٞلدظااشخ صاايش ٘اأ٦ ٣ااد ٞخصا ًاٝد لااٍ٠ ٟغاا٦ ,٣بٔ ٞاادٌ ٞاابل ٞودجسااد ٔعاار
ً
ً
بِااشخس٘ ٢ااِ٦ ٣يااٗ ٘٥اازخ خ٘ٝااذلي «:ؤِاا ٛخ٘سي١ااص لٙاا ٩دلاا٧خْ» ٙ٘٦اازي ٤ااٌ ٧ااي يذياا« ٣خدٌااك
ل١ااٌ »٣ااة ٞؤِااد ٚخ٘ٝااذلي خ٘سي١ااص لٙيااِ ٣عااي ٘اا ٣زاا ٣لٙاا ٩خ٘اازي ٤ااٌ ٧ااي يذياأ٦ ,٣عاار ٌااي
خّ٘عدء ب٠ي بٝ٠د ِسٙط زي١ص ٌبل ٞخ٘ٝذلي زمذ بِشخس ٌابل ٞخ٘ازي ٤اٌ ٧اي يذيا ٣زاإ٤ ٞاز٢
خ٘ااذخس ٍ٘اابل٘٦ ,ٞاا ٛيٕااٌ ٟاابل ٞخّ٘ٝا ُّاش ٘اا٦ ٣ال ٔ٦يااٗ ٘اا ٣لدظااشخٌّ ,د٘ااط خ٘سي١ااص ٍ٘اابلٞ
ً
خ٘شا٧٥د ِ٦عايط ٘ا ٣ز٥اد
خ٘ٝذلي ٤ز ٢خ٘ذخس لٜ ٩ٙد لٕيط ٌي ٔعدزي ٦يمٕي شا٥ددش ُّ
لٌ ٩ٙبل ٞخ٘زي ٤ي ٌي يذي٦ ,٣ـمٙاط ٌبل ً٠اد خّ٘ٝاش ٘ا ٣ز٥اد لٙا ٩لفعا ٣يغاعإ٥ٍ٠د ٌاةرخ
لعش ؤٔ٦ ٦يٗ ٘ ٣خععإ ً٠خ٘مٕ ٛزي٦ ٣١زي ٟخّ٘ٝعي ٘.)1(»٣

ِ٦دٖ ؤيعدً ٟٜ» :خـع٥ذ  ٟٜخ٘مٕدٌّ ٚع ٩زدـع٥ادد ٢ؼا ٛسؤ ٨ؤ ٞخـع٥ادد ٢خؽاإ ؤ٦
٦سد لِ ٩ٙدض ويشٌ ٢غ٧خء ٌٝد خادً٘ ٔعدزاد ؤ ٦عا١ص ؤ ٦بـٝدلاد ؤٜ ٦اد ٌاي ٜم١ا٤ ٩ازخ
سد٦ ,٢بٔ ٞااد ٞيمعٝااٗ ٜااد ر٤اار ب٘ياا٦ ٣يمعٝااٗ ويااش٘ ٢اا ٛيااشد٦ ,٢لٕااٌ ٛيٝااد خعااعإً٠
زد٘زي  ٧٤خ٘ص٧خذ ل١ذ٘٦ ,٢يظ لٙا ٩خّ٘دظاي ؤ ٞيعمّار لٕاٜ ٛاِ ٟسٙا٦ ,٣ب ٞظفٙاٛ
ٜمٕ ٚ٧لٙيِ ٟٜٝ ٣س٠ ٣ٙفش ٌيٌ ٣شد ٢ؤ ٦ؤٍ٠ز ٢لٜ ٩ٙد ٦صٍط»(.)2
٦ـدء ٌي خٕ٘دٌي ٌي ٌّ ٣خز ٟل١سٗ ٘ ٌُ٧ٝخ٘ذي ٟزاِ ٟذخٜاص٘٦ «:ايظ لٙا ٩خّ٘دظاي
ظعسك ِعديد ِ ٟٜس٣ٙ؛ أل ٞخ٘فاد٤ش ؤ٠ا ٣ال ياّٙ٘ ٩٘٧عادء بال ٜا ٟيصاٙك ٦خ٘فاد٤ش بصادزع٣
 - 1خأل.231/6 ٚ
ٜ - 2خعصش خ٘ٝض٠ي

.299
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خ٘مُ٦ ,ب ٞل ٛٙؤ ٞخّ٘دظي ِس ٣ٙال يصٙك ّ٘ٙعدء ّ٠ط  ٟٜؤلٕدٜ ٣ٜد خادً٘ خ٘ماُ
٦ب ٛ٘ ٞيخدً٘ ٠صد ٦ال بـٝدلد؛ أل ٟٜٝ ٣٠ال يف٧ص ِعدئ ٢ؤشس ٣لٕ ٛزماط خ٘شلياص
٦يسّٜ ٩د ٦خٌُ خ٘مُ؛ أل ٞخ٘مُ ٦صٗ بٜ٘ ٩غعمٌّ ٣ابل لدـاص ب٘اّ٠ ٩عاِ٦ ,٣ادٖ ؤزا٧
خ٘خؽادذ «:يّ١عا ٣ؤيعااد ٘ايمٕ ٛزاا٦ »٣بٔ ٞاد ٞيصاٙك ّ٘ٙعاادء ٘ا ٛيفااض ؤ ٞياّ١ط ٜااٟ
ِعديد ٢بال ٜد خدً٘ ٠صد ؤ ٦خـٝدلد ٘ٝد رٔش٠د ٌي لٍٕ٠ ٛغا٦ ,٣ب ٞظفٙاٜ ٛاعفٜ ٛٙاٟ
خّ٘دظااي ِسٙاا٦ ٣عااإٖ بلعاادس٘ ٢اا ٛيمعااش ٢لعاا ٩يغااإ٘ ٣لٝااد زيٝ٥١ااد؛ أل٠اا ٣سزٝااد ِصااذ
ظسذيٌ ٣ٙةِ ٞدٖ٘ «:اي لٙياٜ ٣ادٖ ٜاٜ ٟمدٜٙاص ؤ ٦وصار ؤ ٦سشا٧ش» ؤلعاش٦ ,٢بِ ٞادٖ«:
لٕ ٛلٙي زش٥ددش ٌدعّي ٟؤ ٦لذ٦ي ٟؤ ٦ـدس لٙاي ٌاي خ٘مٕا٘٦ »ٛا ٣زي١اص ,ؤلعاش ٢ؤ٦
ٔ٦ي٦ ٣ٙلٕ ٣٘ ٛز٥د»(.)1
ِ٦دٖ ٌي خ٘ٝى١ي٘٦ « :يظ ل ٩ٙخ٘مدٔ ٛظعسك ِعديد ٔ ٟٜدِ ٞس٣ٙ؛ أل ٞخ٘فد٤ش
صمع٥د ٦ص٧خز٥د٦ ,ؤ ٣٠ال ي ٩٘٧خّ٘عدء بال  ٟٜ ٧٤ ٟٜؤ ٗ٤خ٘٧اليصٌ ,ة ٞظعسم٥د ٠فش
ٌي خ٘مدِٔ ٛسٌ ٣ٙةٔ ٞد ٟٜٝ ٞيصٙك ّ٘ٙعدء ٌٝد ٦خٌُ  ٟٜؤلٕد ٣ٜخ٘ص٧خذ ؤٛ٘ ٦
يخدً٘ ٔعدزد ٦ال ع١ص ٦ال بـٝدلد ٘ ٛيغه ّ٠ع٦ ,٣بٔ ٞدٜ ٞخدٍ٘د أللذ ٤ز ٢خ٘ؽبلؼص
ٔ٦دٌ ٞي لُ هلل ظمد٘ٔ ٩د٘معدَ ٦خ٘ؽبلَ ّ٠ع٣؛ أل ٣٘ ٞخ٘١فش ٌي لّ َ٧خهلل عسمد,٣٠
٦بٔ ٞد ٞيعم ُٙزمُ آدٜي ٘ ٛيّ١ع ٣بال زٝؽد٘سص صدلس٣؛ أل ٞخ٘مدٔ ٛال يغعٌ٧ي
لّد ٘ ٟٝال ٦اليص لٙي ٣زىيش ٜؽد٘سعٌ ,٣ة ٞؼٙر صدلس ٣ر٘ٓ ّ٠ع٦ ,٣بٔ ٞدٞ
خّ٘دظي ِس ٣ٙال يصٙك ّ٘ٙعدء ّ٠عط ِعديد ٢خ٘ٝخدٍ٘ص ٘ٙص٧خذ ٔ٥ٙد ع٧خء ٔد٠ط
ٜٝد يغ٧ن ٌي ٣خالـع٥دد ؤ ٦ال يغ٧ن؛ أل ٞلٕ ٣ٝويش صميك ِ٦عدئٔ ٢بل ِعدء؛
٘مذ ٚششغ خّ٘عدء ٌي٘٦ ,٣يظ ٌي ّ٠ط ِعديدّ٠ ٢ط خالـع٥دد زدالـع٥دد؛ ألٞ
 - 1خٕ٘دٌي ٌي ٌّ ٣خز ٟل١سٗ .451/4
دللة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
بدمياط بدبدمياط

- 3153 -

العدد اخلامس 7102م

د /يشام السعدني خليفة

الطعو على احللم القضائي

خأل٘ ٖ٦يظ زدـع٥دد٦ ,ال يّ١ط ٜد ٦خٌُ خ٘ص٧خذ ٘مذ ٚخٍ٘دجذش ٌي ّ٠عٌ ٣ة ٞخ٘مُ ٦صٗ
بٜ٘ ٩غعمِّ٦ ٣دٖ ؤز ٧خ٘خؽدذ «:يّ١ط ِعديد٥ٙٔ ٢د ٜد ؤخؽإ ٌيٜ٦ ٣د ؤصدذ»(.)1

٦يّ ٖ٧خ٘ذٔع٧س ٜمٝذ سؤٌاط لؽٝاد ٞزماذٜد ّ٠اٗ ٠صا٧

ٌّ٥ادء خ٘ٝازخ٤ر خألسزماص

ٌاااي ـااا٧خص خالع ااعح١دي ,ز ااٗ ٦ـ اا٧دٌ ٢اااي خٍّ٘ اا ٣خإلع اابلٜي٦ « :خبلص ااص  ٜااد ظّ ااذ ٚؤٞ
خععح١دي خأللٕدِ ٚدٖ ز٥ٌّ ٣دئ٠د خّ٘ذخ ,٩ٜزٗ لسش زمع ٛ٥زٕٝٙص خالععح١ديِ ,دٖ خزاٟ
خّ٘د

" :خظٍُ خ٘فٝيك ل ٩ٙؤ٠ا٘ ٣ايظ ّ٘ٙدظاي ؤ ٞيعمّار لٕاٜ ٛأ ٟادِ ٞسٙا٦ ,٣لٙا٩

ؤ٠اا ٣ب ٞسٌااك ب٘يااِ ٣عااايص ِاادض ٔ٦اادٌ ٞدع اّد ,ؤٜ ٦شظشاايد ,ؤ ٦عاادِػ خ٘مذخ٘ااص ال يفاا٧ص
ِع اادئ ٔ ,٢ااد ٞلٙي ااّ٠ ٣ع اا٦ ,٣خع ااعح١دي خ٘مٕ اا ٛز ااي ٟخ٘خص ااٝيِ٦ ٟاااذ ِ اادٖ زدع ااعح١دي
خأللٕد ٚزمط ٌّ٥دء خ٘مٍ١يص٦ ,زمط ٌّ٥دء خ٘ٝدٕ٘يص٦ ,زمط ٌّ٥دء خ٘شدٌميص٦ ,ؤِ٨٧
ٜااد يٕٝاا ٟخالعااعذالٖ زاا٥٘ ٣اازخ ِاا ٖ٧سعاا ٖ٧خهلل -صاا ٩ٙخهلل لٙياا٦ ٣عاا« :ٛٙخ٘سي١ااص لٙاا٩
خ٘ٝذلي» ٌ ٧٥لد ٚيش ٗٝلد٘ص ٜد ِسٗ خ٘مٕ ٟٜ ٛخّ٘دظي٦ ,لد٘ص ٜد زمذ خ٘مٕ.)2(»ٛ
ؤِااِ٦ :ٖ٧ااذ د٘١ٙااد لٙاا٦ ٩ـاا٧د خالعاعح١دي ٦ـاا٧خصٌ ٢ااي خٍّ٘اا ٣خإلعاابلٜي زإد٘ااص ظضيااذ
ل ٩ٙر٘ٓ ِ٧ش ٦ؼس٧ظ ًد٠ ,ص ًد ؤ ٦خعع١سدؼ ًد.
٦لٙياا ٣يععااك ؤ ٞخٍّ٘اا ٣خإلعاابلٜي ز١صاا٧

٦لياا :٣آياادض ٦ؤلدديااػ يااذ٘ٗ زٝااد ال يااذق

ٜفاادالً ٘شاآ ,ؤ ٦ظإ٦يااٗ ٘ٝعمغااً ؤ ٞخ٘ؽماا ٟلٙاا ٩خ٘مٕاا ٛخّ٘عاادجي زدالعااعح١دي ٦ظمااذد
دسـدض خ٘عّدظي ؤصٗ ؤصيٗ  ٟٜؤص ٖ٧خ٘عّدظي ٌي ٣خ٘زي  ٧٤خ٘مذٖ خ٘ٝؽ٦ ,ُٙخإل٠صدي
خألسلرٌ ,بل يف٧ص أللذ ٝ٥ٜاد ٔاد ٞؤ ٞظغا٘ ٖ٧اٍ٠ ٣غا ٣ؤ ٞيعّا ٖ٧لٙيا ٣زىياش ٜاد يّ٘٧ا ,٣ؤ٦
يٍ١ي لٜ ٣١د ٌي ٣ؤ ٦يّش.٢
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوباهللَّالتوفيقَّ .
 - 1خ٘ٝى١ي .114/11
 - 2خ٘١فد ٚخّ٘عدجي ٌي خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي
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خاتمةَّالبحثَّوتشتملَّعمىَّالنتائجَّوالتوصياتَّوثبتَّالمراجعَّوالمصادرَّ َّ:
خ٘مٝااذ هلل سذ خ٘مااد٘ٝي ,ٟخ٘اازي ز١مٝعاا ٣ظااع ٛخ٘صااد٘مدض٦ ,زعٌ٧يّاا ٣ظعسااي ٟخ٘ااذالجٗ
٦خ٘سي١دض٦ ,زإٜش٦ ٢ششل ٣يعٌ ٛصٗ خّ٘عدء زاي ٟخ٘ٝخِ٧ٙادض٦ ,خ٘صابلش ٦خ٘غابل ٚلٙا٩
ٜاا ٟخصاا ٣سزاا ٣زشااشل ٣خ٘ٝمفااض خ٘٥ٝااي ٟٝلٙاأ ٩ااٗ خ٘شعاادالض٦ ,لٙاا ٩آ٘اا٦ ٣صاامس٣
٦ؤص٦خـ ٣ؤ٥ٜدض خ٘ٝا١ٜي٦ ,ٟخلشش٠د خٜ٘ ٛ٥ٙم ٛ٥زٕش٦ ٜٓـ٧دْ يد ٔشي٦ ,ٛزمذ,,
ٌ٥ااز ٢خدظٝااص زمؽااي «:خ٘ؽماا ٟلٙاا ٩خ٘مٕاا ٛخّ٘عاادجي زدالعااعح١دي ٦ظمااذد دسـاادض
خ٘عّدظي ٌي خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي دسخعص ّٜدس٠ص» ظ١ٝع٥د ٠عدجؿ خ٘سمػ ٦ظ٧صيدظ.٣
أوال :الهتائج
-1

خ٘ؽم ٟل ٩ٙخ٘مٕ ٛخّ٘عدجي زدالععح١دي ٜم١د :٢ؼٙر صبلليص خ٘مٕٛ

خّ٘ عدجي ٦ظؽسيّ ٟٜ ,٣خ٘خص ٛخ٘صددس ظذ٦ ,٢ؼشل ٣ؤٜدٜ ٚمدٔ ٛخ٘ذسـص خ٘ؽد٠يص,
ٌي لذ٦د خألعسدذ خ٘عي ٠ص لٙي٥د خّ٘د٦ ,ٞ٧٠يغ ٩ٝخ٘ؽدل ٟزد٘ٝغعإ,ً٠
٦يغ ٩ٝخ٘ٝؽم ٞ٧ظذ ٢زد٘ٝغعإ ً٠لٙي٦ ,٣ظغٜ ٩ٝمدٔ ٛخ٘ذسـص خ٘ؽد٠يص لً ٜ٧ٝد
زٝمدٔ ٛخالععح١دي.
-2

يمذ خالععح١دي  ٧٤خ٘٧عيٙص خ٘عي يؽسُ ز٥د ٜسذؤ خ٘عّدظي ل٩ٙ

دسـعي٦ ,ٟر٘ٓ زةظدلص خٍ٘شصص ؤٜد ٚخ٘ٝعّدظيٙ٘ ٟمص ٖ٧ل ٩ٙلٕ ٛؤٔؽش لذخ٘ص,
٦خالععح١دي ال يف٧ص بال ٜشش ٦خلذش ظف١س ًد إلؼد٘ص ؤٜذ خ٘عّدظي ٦٦ظك لذ
٘بلععح١ديٌ ,إلٕد ٚخالععح١دي ال ظغعإ.ً٠
-3

يّصذ زعمذد دسـدض خ٘عّدظي بظدلص خٍ٘شصص ٘ٙخص ٛخ٘زي لٕٛ

٘ىيش صد٘م ٣زمشض خ٘١ضخق ؤٜدٜ ٚمٕٝص ؤل ٩ٙدسـص ٘عٍصٗ ٌي ٟٜ ٣ـذيذ.
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يمعسش ٜسذؤ خ٘عّدظي ل ٩ٙدسـعي ٟٜ ٟخ٘ٝسددت خ٘٥دٜص خ٘عي ظّ ٚ٧لٙي٥د

خ٘١ف ٛخّ٘عدجيص خ٘ٝمدصشش؛ ٘ٝد يٍٕ ٟٜ ٣ٙلغ ٟعيش خ٘مذخ٘ص ,بر يمػ ِعدش
ٜمدٔ ٛخ٘ذسـص خأل ٩٘٦ل ٩ٙخ٘م١ديص زإلٕد٦ ٛ٥ٜخ٘عإ٠ي ٌي بصذخس٤د خشيص ب٘ىدج٥د
ؤ ٦ظمذي٥ٙد ٜ ٟٜمدٔ ٛخ٘ذسـص خ٘ؽد٠يص.
-5

ؼشَ خ٘ؽمٌ ٟي خأللٕد ٚخ٘عي ٠ف٥ٝد خّ٘د ٞ٧٠خ٘ٝصشي ٤ي:

خ٘ٝمدسظص٦ ,خالععح١دي٦ ,خ٘عٝدط بلددش خ٘١فش٦ ,خّ٘١ط.
-6

٠فشخً الخعبلي ؼشَ خ٘ؽمٌ ٟي ؼسيمع٥د٠٦ ,فد٥ٜد٦ ,خ٘ىشض ٥١ٜاد ٌّاذ

ِغ ااٝط ب٘ اا :٩ؼ ااشَ ع اامر ٦ ,ؼاااشَ ظف ااشيك ,ؤ ٦ؼ ااشَ ؼم اا ٟلددي ااص٤٦ ,اااي:
خ٘ٝمدسظااص ٦خالعااعح١دي٦ ,ؼاااشَ ؼماا ٟويااش لدديااص ٤٦اااي :خ٘عٝاادط بلااددش خ٘١فااش,
٦خّ٘١ط.
-7

يخعّ٠ ٚ٧٥ٍٜ ًٙط خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي ٌي خّ٘د ٞ٧٠خ٘٧ظمي لٟ

ٌ ٣ٜ٧٥ٍٜي خٍّ٘ ٣خإلعبلٜيٌ ٧٥ٌ ,ي خّ٘د ٞ٧٠خ٘٧ظمي لسدسش ل ٟؤ ٣٠ؼشيُ ويش
لددي  ٟٜؼشَ خ٘ؽمٌ ٟي خأللٕد٦ ,ٚال يف٧ص بال زد٘١غسص ب٘ ٩ؤلٕدٜ ٚمي١ص ٌ٦ي
ؤل٧خٖ خدصص ٌي ويش ٠صدز٥د خال٠ع٥دجي٦ ,خ٘٥ذي  :٣١ٜظّ٧ي ٛخالل٧ـدؾ خّ٘د٠٧٠ي
ٌي خ٘مٕ ٛخ٘ٝؽمٌ ٞ٧ي٦ ,٣ظ٧ليذ ٌ ٛ٥خّ٘عدش ّ٘ٙد ,ٞ٧٠ؤٜد ّ٠ط خ٘مٕٛ
خّ٘عدجي ٌي خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ٌيشخد ز ٣بزؽد٘٦ ٣خلعسدسٔ ٢إ ٛ٘ ٣٠يٌٕ ٟي ص٧سش
ٜمي١ص.
-8

خظٍُ خٍّ٘٥دء ٌي خ٘فٙٝص ل ٩ٙؤ ٞلٕ ٛخّ٘دظي يّ١ط برخ خدً٘

خّ٘شآ ٞخٕ٘شي ٛؤ ٦خ٘غ١ص خ٘١س٧يص ٌي خ٘١ص ِؽمي خ٘ؽس٧ض ٦خ٘ذال٘ص ٜمدً ,ؤ ٦خدً٘
خإلـٝدق ؤ ٦خّ٘يدط خ٘فٙي.
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يخؽث  ٟٜيمصش ؤد٘ص خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ٌي خّ٘شآ٦ ٞخ٘غ١ص ٌّػ,

٦بوٍدٖ ٜد يم ٗٝلٙيٝ٥د ,ؤ ٦يغعٝذ ٝ٥١ٜد  ٟٜؤد٘ص ٔدإلـٝدق ٖ٧ِ٦ ,خ٘صمدزي,
٦خّ٘يدط٦ ,خالععصمدذ٦ ,ششق ِ ٟٜس١ٙد عيٝد برخ ٘ ٛي٧ـذ ٜد يمدسظ.٣
-11

يخؽث ؤيع ًد  ٟٜيمصش خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ٌي ٌّ ٣خألجٝص خألسزمص ٌّػ,

ٌعبلً ل ٟؤلذ خألجٝصٌ ,دٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ؤ٦عك ٦ؤسلر  ٟٜؤ ٞيمصش ٌي ِٖ٧
ؤلذ ,ؤ ٦ؤ ٞيمفش لٙي ٣ؤلذ.
-11

ٌي ِعيص عيذ٠د ي٧عً لٙي ٣خ٘غبلٜ ٚد يذٖ ل ٩ٙـ٧خص خععح١دي

خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي؛ ليػ خععإ ً٠خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي خ٘صددس زغفِ٦ ,٣١ذ خععإ٣ٍ٠
زمذٜد ٕٜػ ٌي خ٘غف ٟزعك ع١ي٦ ,ٟر٘ٓ ؼٙسد ٘سشخءش عدلع ,٣خشيص ؤ ٞيخشؾ
٦ي١دٖ  ٟٜخٜ٘ ٓٙٝشظسص ٦يغٕط ل ٟؤٜش ر٠س ٣صٍمدٌ ,يشخ ٢خ٘١دط زع ٓٙخ٘ميٟ
ؤزذخ٦ ,يّ٤« :ٞ٧٘٧زخ خ٘زي سخ٦د خٜشؤش ٧ٜالٌ »٢إسخد ي٧عً لٙي ٣خ٘غبل ٚؤ ٞظسيٟ
زشخءظ٦ ,٣ظعمُّ ١ٜض٘ع ٟٜ ٣خ٘مٍص ٦خ٘خيش٦ ,لي١حز يخشؾ ٘ئللفدء ٦خ٘١ٝض٘ص.
-12

ِذ يمعشض ل٤ ٩ٙزخ زّ ٖ٧خ٘١سي ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣ع١ٔ ٧٘ « :ٛٙط ؤ٠د

ألعشلط خإلـدزص ٜ٦د خزعىيط خ٘مزس» ٦خ٘ف٧خذ :ؤ ٞخ٘١سي ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣عٛٙ
بٝ٠د ؤخز ٍ٘١غ٦ ٣ـ٥د آخش  ٟٜخ٘شؤي ٘ ٣ـ٥ص ؤيعد  ٟٜخ٘ف٧دش ,ؤي ٘١ٔ ٧ط ؤ٠د
٘سددسض زد٘خش٦ؾ ؼ ٛلد٘٦ط زيد ٞلزسي زمذ ر٘ٓ؛ ٦ر٘ٓ ؤ٤ ٞز ٢خّ٘صص
٦خ٘٧١خصٖ بٝ٠د ٤ي ٜمشظص ٘يّعذي خ٘١دط ز٥د ب٘ ٩ي ٚ٧خّ٘يدٜصٌ ,إسخد سع ٖ٧خهلل
ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣ع ٛٙل ٗٝخ٘١دط ل ٩ٙخأللض ٟٜ ٚخأل٧ٜس.
-13

يمذ عيذ٠د عٙيٝد ٞز ٟدخ٦د لٙيٝ٥د خ٘غبل ٟٜ ٚؤلف ٟٜ ٛؼسُ ٜسذؤ

خ٘عّدظي ل ٩ٙدسـعيٌ ٟي ِعديد لذش ٥١ٜدِ :عيص خ٘مشغ خ٘زي ٍ٠شط ٌي ٣وٛ١
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خِّ٘٦ ,ٚ٧دٖ ٌي ٤زخ خ٘مغ ٟز ٟؤزي خ٘مغٌ« :ٟمٝذ عٙيٝد ٛ٘٦ ٞي ٛٙدخ٦د
٧٘٦ال ٜد رٔش خهلل  ٟٜؤٜش ٤زي٘ ٟشؤيط ؤ ٞخّ٘عدش ٧ٕٙ٤خ ٌة ٣٠ؤؼ ٩١ل٤ ٩ٙزخ زم٣ٝٙ
٦لزس ٤زخ زدـع٥دد.»٢
-14

ِذ يمعشض ل٤ ٩ٙزخ زإ٠ا ٣شاشق ٜاِ ٟس١ٙادِ٦ ,اذ صلأ ٛؽياش ٜا ٟخ٘مٝٙادء

زااإ ٞخْليااص ١ٜغاا٧خص٦ ,خ٘فاا٧خذٜ :ااد ِد٘اا ٣خ٘مغاا ٟخ٘سصااشي سظااي خهلل ل١اا٤« : ٣ااز٢
خْليص ٜمٕٝص ٦ ,خّ٘عدش زز٘ٓ يّع ٞ٧ب٘ ٩ي ٚ٧خّ٘يدٜص».
-15

يمذ ِ ٖ٧خ٘١سي ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣ع ٧٘ « «:ٛٙيمؽي خ٘١دط زذل٧خٛ٤

خدل٠ ٩دط دٜدء سـدٖ ٦ؤ٧ٜخ٘ ٟٕ٘٦ ,ٛ٥خ٘يٝي ٟل ٩ٙخ٘ٝذل ٩لٙي ٟٜ »٣ؤِٜ ٨٧د
يغعذٖ ز ٣ل ٩ٙخععح١دي خ٘مٕ ٛخّ٘عدجي ٌي خ٘غ١ص خ٘١س٧يص؛ بر ب ٣٠لد٦ ٚال ي٧ـذ
ٌشَ زيٜ ٟد ِسٗ خ٘مٕ٦ ٛزمذ.٢
-16

يمذ ِعدء عيذ٠د لٙي ٔش ٚخهلل ٦ـٌ ٣٥ي ِعيص صزيص خألعذ ٦سٌك ٤زخ

خّ٘عدء ب٘ ٩سع ٖ٧خهلل ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣ع٦ ٛٙبِشخس ٟٜ ٣٘ ٢ؤدٖ خألد٘ص ل٦ ٩ٙـ٧د
خالععح١دي ٌي خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي٦ ,زد٘عد٘ي ٦ـ٧د ٜسذؤ ظمذد دسـدض خ٘عّدظي.
-17

ؼسُ خ٘صمدزص سظي خهلل ل ٛ٥١خالععح١دي ٌي خأللٕدٜ٦ ,ٚسذؤ

خ٘عّدظي ل ٩ٙدسـعيٌ ٟي ٔؽيش  ٟٜؤِعيع٥١ٜ ٛ٥دٜ :د ٦سد ل ٟعيذ٠د لٝش زٟ
خ٘خؽدذ سظي خهلل لٜ ٣١ك عيذ٠د لٙي سظي خهلل ل٦ ,٣١عيذ٠د لسذ خهلل زٟ
ٜغم٧د٥١ٜ٦ ,د ٜد ٦سد ل ٟعيذ٠د لؽٝد ٞسظي خهلل لٜ ٣١ك عيذ٠د لٙي ؤ ٦عيذ٠د
لسذ خهلل ز ٟلسدط سظي خهلل ل.ٛ٥١
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٦ـ٧د ٠ص٧

ٔؽيشش ٘٥ٍّٙدء ظذٖ دال٘ص ٦خظمص ٦صشيمص ل٩ٙ

ٜمشٌص خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي زد٘ؽم ٟل ٩ٙخ٘مٕ ٛخّ٘عدجي زدالععح١دي ,زٗ ٦٦ـ٧د٢
٦خإل٘ضخ ٚز ٣لع ٩يعسي ٟخ٘مُ ٦يغٍش ٦ـ٦ ,٣٥ظع ٛخ٘مذخ٘ص.
ثانياً :التوصيات
-

زمذ خ٘غسدلص ٌي وٝدس ٤زخ خ٘سمػ ٦خ٘خش٦ؾ ز١عدجف ٣ؤـ ٗٝلذش

٦صديد ٠عٍدد ٨زعؽسيّ٥د ٦خ٘م ٗٝز٥د خ٘خؽإ ٌي خ٘مٕ ٛل ٩ٙخٍّ٘ ٣خإلعبلٜي
٦ؤ ,٣ٙ٤ؤ ٦خ٘عف١ي لٙيٜٝ ٣د ال يعؽش٠د ب٘ ٩خععح١دي ٜد صذس  ٟٜؤلٕدٚ
أل٠دط ويش ٜاٙ٤يٙ٘ ٟمٕ ٛؤ ٦لع ٩خٕ٘بل ٚل ٟخٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ٥١ٜد:
-

ؤ٦صي  ٟٜيعصذسٌ ٞ٦ي خإللبل ٚخ٘ٝشجي ٦خ٘ٝغ٧ٝق ٘ٙمذيػ لٟ

خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ٜ ٦صددس٦ ٢ؤعغ ٣زإ ٞيعٍّ٧٥خ ِسٗ ؤ ٞيغ٧د٦خ ,ليػ بٛ٥٠
لشخط ل ٩ٙؼى٧س خ٘ششيمص ٌٙيمزس٦خ ؤ ٞظاظ ٟٜ ٩ـ٥ع.ٛ٥
-

ؤ٦صي خّ٘دجٝي ٟل ٩ٙؤٜش خألص٤ش خ٘ششيً ٦د٦س خٍ٘ع٦٦ ٨٧صخسش

خألِ٦دي زعميي ٛ٥٘ ٟٜ ٟخ٘مُ ٌي ظصذس خإللبل ٚؤ ٦خ٘مذيػ ل ٟخٍّ٘٣
خإلعبلٜي٠٦ ,شش ؤعٝدج ٛ٥زد٘فشيذش خ٘شعٝيص؛ لع ٩يعغ١ٙ٘ ٩١دط ٜمشٌعٛ٥
٦خ٘٧ؼ َ٧زإِ٧خ٘.ٛ٥
-

ؤ ٞي١ص ل ٩ٙلّ٧زص ظمضيشيص ٘ ٟٝيخدً٘ رٌ٘ٓ ,يّ ٚ٧زد٘عمذغ لٟ

خ٘ششيمص خإلعبلٜيص ٦ؤ٥ٙ٤د زدال٠عّد

٘ ,ٛ٥ؤ ٦ي٥شي زدّ٘٧خ٠ي ٟخ٘٧ظميص

٦ؤ٥ٙ٤د زٝد ال يمشي.

دللة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
بدمياط بدبدمياط

- 3164 -

العدد اخلامس 7102م

د /يشام السعدني خليفة

الطعو على احللم القضائي

-

ٔٝد ؤ٦صي ٍ٠غي ٦ويشي زعصميك ٧٠خيد٠د لٗ خهلل ظمد٘ ٩ؤ ٞيصمك

ؤلٝد٘١د ٦ؤل٧خ٘١د ٤٦زخ ِسٗ زذؤ خ٘م٦ ٗٝؤؼ١دج٦ ٣زمذٌ ٢د٘١ٌّ٦ ٛ٥ٙد ٘ئلخبل
٦ـ١س١د ششخس خ٘١دط.
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ثالثاًَّ:ثبتَّالمراجعَّوالمصادر َّ

خّ٘شآ ٞخٕ٘شيٛ
-

ؤؼش خأللٕد ٚزد٘١غسص ٘ٙىيش ,د :ؤلٝذ خ٘غيذ صددَ ,غٜ :شخد ؤز٧

-

خإلـٝدقٜ ,مٝذ ز ٟبزشخ٤ي ٛز ٟخ٘١ٝزس خ٘١يغدز٧سي ؤز ٧زٕش ,غ:2

-

ؤلٕد ٚخّ٘شآ ,ٞؤز ٧زٕش ٜمٝذ ز ٟلسذ خهلل خز ٟخ٘مشزي  ,غ :دخس خٍٕ٘ش

-

خإللٕدٌ ٚي ؤص ٖ٧خأللٕد ,ٚلٙي زٜ ٟمٝذ خْلٜذي ؤز ٧خ٘مغ,ٟ

-

بليدء ل ٚ٧ٙخ٘ذيٜ ,ٟمٝذ زٜ ٟمٝذ خ٘ىضخ٘ي ؤز ٧لدٜذ  ,غ :دخس

-

خألرٔدس خ٘١ٝعخسص ٔ ٟٜبل ٚعيذ خألزشخس ,ؤز ٧صٔشيد ٜميي خ٘ذي ٟيمي٩

خ٘ٝفذ ,خّ٘د٤شش.ٚ1998 ,

دخس خ٘ذل٧ش ,خإلعٕ١ذسيص ,٢1412 ,ض :دٌ .اخد لسذ خ٘١ٝم ٛؤلٝذ.
٘ٙؽسدلص ٦خ٘١شش٘ ,س١د ,ٞضٜ :مٝذ لسذ خّ٘ددس لؽد.

غ :1دخس خٕ٘عدذ خ٘مشزي ,زيش٦ض  , ٢1414ض :د .عيذ خ٘فٝيٙي.
خ٘ٝمشٌص – زيش٦ض.

ز ٟششي خ٘٦٧١ي ,غ :خس خٍٕ٘ش ٘ٙؽسدلص ٦خ٘١شش ٦خ٘ع٧صيك ,زيش٦ض – ٘س١د,ٞ
٤ 1414ا  ,ٚ 1994 -ض :لسذ خّ٘ددس خألس٠ا٦غ.
-

بسشدد خ٘مّٗ خ٘غٙي ٛبٜ٘ ٩ضخيد خٕ٘عدذ خٕ٘شي ,ٛؤز ٧خ٘غم٧د ٜمٝذ زٟ

-

خالععزٔدس ,ؤز ٧لٝش ي٧عً ز ٟلسذ خهلل ز ٟلسذ خ٘سش خ٘ٝ١شي خّ٘شؼسي

ٜمٝذ خ٘مٝددي  ,غ :دخس بليدء خ٘عشخغ خ٘مشزي – زيش٦ض.

 ,غ :1دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص  -زيش٦ض  , ٚ2111 -ض :عدٜ٘ ٛمٝذ لؽد-
ٜمٝذ لٙي ٜم٧ض
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-

خألشسد٦ ٢خ٘١فدجش لٜ ٩ٙز٤ر ؤزي ل١يٍص خ٘١مٝد ,ٞصي ٟخ٘ذي ٟزٟ

بزشخ٤ي ٛزٜ ٟمٝذ ,خ٘ٝمش٦ي زدز٠ ٟفي ٛخ٘ٝصشي ,غ :1دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص,

زيش٦ض – ٘س١د٤ 1419 ,ٞا  ,ٚ 1999 -ض :خ٘شيخ صٔشيد لٝيشخض.
-

ؤص ٖ٧خ٘غشخغيٜ ,مٝذ ز ٟؤلٝذ ز ٟؤزي ع ٗ٥خ٘غشخغي ؤز ٧زٕش

-

ؤص ٖ٧خ٘ٝشخٌمدض ,د :ؤلٝذ ٜغ ,ٛٙغ.ٚ1971 :

 ,غ :دخس خ٘ٝمشٌص – زيش٦ض.
-

بلبل ٚخِ٘٧ٝمي ٟل ٟسذ خ٘مد٘ٝي ,ٟؤز ٧لسذ خهلل شٝظ خ٘ذيٜ ٟمٝذ

ز ٟؤزي زٕش ز ٟؤي٧ذ ز ٟعمذ خ٘ضسلي خ٘ذٜشّي  ,غ :دخس خ٘فيٗ  -زيش٦ض –
 , ٚ1973ض :ؼ ٣لسذ خ٘شئ٦ي عمذ.
-

خإلِ١دق ٌي لٗ ؤٍ٘دؾ ؤزي شفدقٜ ,مٝذ خ٘ششزي١ي خ٘خؽير  ,غ :دخس

-

خألٜ ,ٚمٝذ ز ٟبدسيظ خ٘شدٌمي ؤز ٧لسذ خهلل  ,غ :دخس خ٘ٝمشٌص -

-

ؤ٧٠خس خ٘ع١ضيٗ ٦ؤعشخس خ٘عإ٦يٗ٠ ,دصش خ٘ذي ٟؤز ٧عميذ لسذ خهلل ز ٟلٝش

خٍٕ٘ش  -زيش٦ض  ,٢ 1415 ,ضٕٜ :عر خ٘سم٧غ ٦خ٘ذسخعدض  -دخس خٍٕ٘ش.
زيش٦ض .ٚ 1393 -

زٜ ٟمٝذ خ٘شيشخصي خ٘سيعد٦ي ,غ :1دخس بليدء خ٘عشخغ خ٘مشزي – زيش٦ض,
 ,٢1418ضٜ :مٝذ لسذ خ٘شل ٟٝخ٘ٝشلشٙي.
-

خ٘سمش خ٘شخجُ ششق ٔ١ض خ٘ذِدجُ ,صي ٟخ٘ذي ٟخز٠ ٟفي ٛخ٘مٍ١ي  ,غ:2

-

خ٘سمش خ٘ٝميػ ٌي ؤص ٖ٧خٍّ٘ ,٣ؤز ٧لسذ خهلل زذس خ٘ذيٜ ٟمٝذ ز ٟلسذ

-

زذخيص خ٘ٝفع٥ذ ٥٠٦ديص خّ٘ٝعصذٜ ,مٝذ ز ٟؤلٝذ زٜ ٟمٝذ ز ٟسشذ

دخس خ٘ٝمشٌص – زيش٦ض.

خهلل ز ٟز٥ددس خ٘ضسٔشي ,غ :1دخس خٕ٘عسي٤1414 ,ا .ٚ1994 -
خّ٘شؼسي ؤز ٧خ٘٘٧يذ  ,غ :دخس خٍٕ٘ش – زيش٦ض.
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-

زذخجك خ٘ص١دجك ,لبلء خ٘ذي ٟخٕ٘دعد٠ي  ,غ :2دخس خٕ٘عدذ خ٘مشزي -

-

ظسصشش خ٘مٕدٌ ٚي ؤص ٖ٧خألِعيص ١ٜ٦د٤ؿ خأللٕد ,ٚزش٤د ٞخ٘ذي ٟؤزي

زيش٦ض .ٚ 1982 -

خٌ٘٧دء بزشخ٤يٜ ٛمٝذ زٌ ٟشل ٞ٧خ٘يمٝشي  ,غ :دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص ٘ -س١د/ٞ

زيش٦ض ٤1422 -ا , ٚ2111 -ض :خشؾ ؤلدديؽ٦ ٣ل ُٙلٙئ٦ ٣عر ل٧خشي:٣

خ٘شيخ ـٝدٖ ٜشلشٙي.
-

خ٘عمشيش ٦خ٘ع٧١يشٜ ,مٝذ خ٘ؽد٤ش ز ٟلدش٧س  ,غ :دخس عم١ٙ٘ ٞ٧١شش

-

خ٘عشوير ٦خ٘عش٤ير ,لسذ خ٘مفي ٛز ٟلسذ خّ٘٧ي خ٘١ٝزس ,غ :1دخس

-

خ٘عغ٥يٗ ٘م ٚ٧ٙخ٘ع١ضيٜٗ ,مٝذ ز ٟؤلٝذ زٜ ٟمٝذ خ٘ىش٠دؼي خٕ٘ٙسي ,

-

ظٍغيش خزٔ ٟؽيش ,بعٝدليٗ ز ٟلٝش زٔ ٟؽيش خ٘ذٜشّي ؤز ٧خٍ٘ذخء  ,غ:

-

ظٍغيش خإلٜد ٚخ٘ٝشخوي ,ؤلٝذ زٜ ٟصؽٍ ٩خ٘ٝشخوي ,غ :1ششٔص

-

خ٘عٍغيش خ٘سغيػ ,ؤز ٧خ٘مغ ٟلٙي ز ٟؤلٝذ زٜ ٟمٝذ ز ٟلٙي

٦خ٘ع٧صيك  -ظ٠٧ظ .ٚ1997 -

خٕ٘عر خ٘مٝٙيص  -زيش٦ض  , 1417 -ض :بزشخ٤ي ٛشٝظ خ٘ذي.ٟ
غ :4دخس خٕ٘عدذ خ٘مشزي ٘ -س١د٤1413 - ٞا. ٚ1983 -
دخس خٍٕ٘ش  -زيش٦ض – .٢1411

ٕٜعسص ٜ٦ؽسمص ٜصؽٍ ٩خ٘سدز ٩خ٘مٙسي ٦ؤ٦الد ٢زٝصش٤ 1365 ,ا .ٚ 1946 -

خ٘٧خلذي ,خ٘١يغدز٧سي ,غ :1لٝددش خ٘سمػ خ٘مٝٙي  -ـدٜمص خإلٜدٜ ٚمٝذ زٟ
عم٧د خإلعبلٜيص٤ 1431 ,ا .
-

ظٍغيش خ٘سى٧ي ,ؤزٜ ٧مٝذ خ٘مغي ٟزٜ ٟغم٧د خ٘سى٧ي ,غ :4دخس ؼيسص

٘١ٙشش ٦خ٘ع٧صيك٤ 1417 ,ا .ٚ 1997 -
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-

ظٍغيش خ٘شمشخ٦ي ( خ٘خ٧خؼش)ٜ ,مٝذ ٜع٘٧ي خ٘شمشخ٦ي ,غٜ :ؽدزك

-

ظٍغيش خ٘ؽسشيٜ ,مٝذ ز ٟـشيش ز ٟيضيذ زٔ ٟؽيش ز ٟود٘ر خْلٜٙي,

-

ظٍغيش خ٘١ٝدسٜ ,مٝذ سشيذ ز ٟلٙي سظد ,غ :خ٘٥يحص خ٘ٝصشيص خ٘مدٜص

-

خ٘ع٥ٝيذ ٘ٝد ٌي خ٘٧ٝؼإ  ٟٜخ٘ٝمد٠ي ٦خألعد٠يذ ,ؤز ٧لٝش ي٧عً زٟ

ؤخسدس خ٘ي.ٚ 1997 ,ٚ٧

غٜ :1اعغص خ٘شعد٘ص٤ 1421 ,ا .ٚ 2111 -
ٕ٘ٙعدذ.ٚ 1991 ,

لسذ خهلل ز ٚ ٟلسذ خ٘سش ,غٕٜ :1عسص خ٘مٝشي ٟخ٘مٝٙيص  -خ٘شدسِص/

خإلٜدسخض٤1421,ا  ,ٚ 1999/ض :ـٝدٖ لض.ٞ٦
-

ظ٥زير خٕ٘ٝدٖ ,ي٧عً ز ٟخ٘ضٔي لسذخ٘شل ٟٝؤز ٧خ٘مفدؾ خ٘ٝضي ,

غٜ :1اعغص خ٘شعد٘ص  -زيش٦ض  , 1981 - 1411 -ض :د .زشدس ل٧خد
ٜمش٦ي.
-

ظ٥زير خ٘ٙىص ,ؤز١ٜ ٧ص٧س ٜمٝذ ز ٟؤلٝذ خألص٤شي ,غ :1دخس بليدء

-

خ٘فدٜك أللٕد ٚخّ٘شآ ,ٞؤز ٧لسذ خهلل ٜمٝذ ز ٟؤلٝذ خأل٠صدسي

-

ـ٥ٝشش خ٘ٙىص ,ؤز ٧زٕش ٜمٝذ ز ٟخ٘مغ ٟز ٟدسيذ خألصدي ,غ :1دخس

-

لدشيص خز ٟلدزذيٜ ,ٟمٝذ ؤٜي ٟز ٟلٝش ز ٟلسذ خ٘مضيض لدزذيٟ

-

لدشيص خ٘ذعِ٧ي ل ٩ٙخ٘ششق خٕ٘سيشٜ ,مٝذ ز ٟؤلٝذ ز ٟلشٌص

خ٘عشخغ خ٘مشزي  -زيش٦ض  , ٚ2111 -ضٜ :مٝذ ل٧ض ٜشلر.
خّ٘شؼسي  ,غ :دخس خ٘شمر – خّ٘د٤شش.

خ٘مٝٙ٘ ٛٙبليي – ٟزيش٦ض ,ٚ1987 ,ض :سٜضي ١ٜيش زمٙسٕي.
خ٘ذٜشّي ,غ :2دخس خٍٕ٘ش-زيش٦ض٤1412 ,ا .ٚ1992 -
خ٘ذعِ٧ي خ٘ٝدٕ٘ي ,غ :دخس خٍٕ٘ش ,زيش٦ض.
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-

خ٘مد٦ي خٕ٘سيش ,لٙي زٜ ٟمٝذ ز ٟلسير خ٘ٝد٦سدي خ٘سصشي

خ٘شدٌمي  ,غ :1دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص  -زيش٦ض ٘ -س١د٤ 1419 - ٞا , ٚ 1999-
ض :خ٘شيخ لٙي ٜمٝذ ٜم٧ض  -خ٘شيخ لددٖ ؤلٝذ لسذ خ٘٧ٝـ٧د.
-

س٦ق خ٘ٝمد٠ي ٌي ظٍغيش خّ٘شآ ٞخ٘مفي٦ ٛخ٘غسك خ٘ٝؽد٠ي ,خ٘مبلٜص ؤزي

خٍ٘عٗ ش٥دذ خ٘ذي ٟخ٘غيذ ٜم٧ٝد خأل٘٧عي خ٘سىذخدي  ,غ :دخس بليدء خ٘عشخغ
خ٘مشزي – زيش٦ض.
-

س٦ظص خ٘١دـش ٦ـ١ص خ٘١ٝدـش ,لسذ خهلل ز ٟؤلٝذ زِ ٟذخٜص خّ٘ٝذعي ؤز٧

ٜمٝذ  ,غ :2ـدٜمص خإلٜدٜ ٚمٝذ ز ٟعم٧د  -خ٘شيدض  , 1399 -ض :د.
لسذ خ٘مضيض لسذ خ٘شل ٟٝخ٘غميذ.
-

صخد خ٘ٝمدد ٌي ٤ذي خيش خ٘مسددٜ ,مٝذ ز ٟؤزي زٕش ؤي٧ذ خ٘ضسلي ؤز٧

لسذ خهلل  ,غٜ :14اعغص خ٘شعد٘ص ٕٜ -عسص خ٘١ٝدس خإلعبلٜيص  -زيش٦ض -

خٕ٘٧يط  , 1986 - 1417 -ض :شمير خألس٠دئ٦غ  -لسذ خّ٘ددس خألس٠دئ٦غ

.

-

ص٤شش خ٘عٍدعيشٜ ,مٝذ ز ٟؤلٝذ زٜ ٟصؽٍ ٩ز ٟؤلٝذ خ٘ٝمش٦ي

-

عسٗ خ٘غبل ٚششق ز٧ٙن خ٘ٝشخ ٟٜ ٚؤد٘ص خأللٕدٜ ,ٚمٝذ ز ٟبعٝدليٗ

زإزي ص٤شش ,غ :دخس خٍٕ٘ش ,زيش٦ض.

خ٘ص١مد٠ي خألٜيش  ,غ :4دخس بليدء خ٘عشخغ خ٘مشزي  -زيش٦ض  , 1379 -ض:
ٜمٝذ لسذ خ٘مضيض خ٘خ٘٧ي.
-

ع ٟ١خزٜ ٟدـٜ ,٣مٝذ ز ٟيضيذ ؤز ٧لسذخهلل خّ٘ض٦ي١ي ,غ :دخس خٍٕ٘ش -

زيش٦ض  ,ضٜ :مٝذ ٌاخد لسذ خ٘سدِي.
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-

ع ٟ١خ٘سيّ٥ي خٕ٘سش ,٨ؤلٝذ ز ٟخ٘مغي ٟز ٟلٙي ز٧ٜ ٟع ٩ؤز ٧زٕش

خ٘سيّ٥ي ,غٕٜ :عسص دخس خ٘سدص ٕٜ -ص خٕ٘ٝشٜص  ,ٚ1994 - 1414 -ضٜ :مٝذ
لسذ خّ٘ددس لؽد.
-

ع ٟ١خ٘عشٜزيٜ ,مٝذ ز ٟليغ ٩ؤز ٧ليغ ٩خ٘عشٜزي خ٘غٝٙي ,ض :دخس

-

خ٘غيٗ خ٘فشخس خ٘ٝعذٌُ ل ٩ٙلذخجُ خألص٤دسٜ ,مٝذ ز ٟلٙي زٟ

بليدء خ٘عشخغ خ٘مشزي  -زيش٦ض  ,ض :ؤلٝذ ٜمٝذ شدٔش ٦آخش.ٞ٦

ٜمٝذ خ٘شٔ٧د٠ي  ,غ :1دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص  -زيش٦ض –  ,٢1415ضٜ :م٧ٝد

بزشخ٤ي ٛصخيذ.
-

ششق خ٘ٝشخٌمدض خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيص ,د :لسذ خ٘١ٝم ٛخ٘ششِد٦ي ,غ:2

-

ششق صميك خ٘سخدسي الز ٟزؽدٖ ,ؤز ٧خ٘مغ ٟلٙي ز ٟخ ًٙز ٟلسذ

.ٚ1956

خ٘ ٓٙٝز ٟزؽدٖ خ٘سٕشي خّ٘شؼسي  ,غٕٜ :2عسص خ٘ششذ  -خ٘غم٧ديص  /خ٘شيدض
 ٤1423ا  , ٚ2113 -ض :ؤز ٧ظٝي ٛيدعش ز ٟبزشخ٤ي.ٛ-

ششق ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض خ٘فذيذ ,د :لسذ خ٘١ٝم ٛخ٘ششِد٦ي٦ ,د :لسذ

-

صميك خز ٟلسدٜ ,ٞمٝذ ز ٟلسد ٞز ٟؤلٝذ ؤز ٧لدظ ٛخ٘عٝيٝي

خ٘سدعػ ـٝيمي ,غ :دخس خٍٕ٘ش خ٘مشزي.

خ٘سغعي  ,غٜ :2اعغص خ٘شعد٘ص  -زيش٦ض  , 1993 - 1414 -ض :شمير
خألس٠ا٦غ
-

صميك خ٘سخدسيٜ ,مٝذ ز ٟبعٝدليٗ ؤز ٧لسذخهلل خ٘سخدسي خ٘فمٍي ,

غ :2دخس خزٔ ٟؽيش  ,خ٘يٝدٜص  -زيش٦ض  , 1987 - 1417 -ض :دٜ .صؽٍ٩

دير خ٘سىد
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-

صميك ٜغٜ ,ٛٙغ ٛٙز ٟخ٘مفدؾ ؤز ٧خ٘مغي ٟخّ٘شيشي خ٘١يغدز٧سي ,

-

خ٘صٝط ٦آدخذ خ٘ٙغد ,ٞؤز ٧زٕش لسذ خهلل زٜ ٟمٝذ ز ٟلسيذ خز ٟؤزي

غ :دخس بليدء خ٘عشخغ خ٘مشزي  -زيش٦ض  ,ظمّيُ ٜ :مٝذ ٌاخد لسذ خ٘سدِي,

خ٘ذ٠يد ,غ :1دخس خٕ٘عدذ خ٘مشزي  -زيش٦ض  , 1411 -ض :ؤز ٧بعمدَ

خ٘م٧ي١ي
-

ل ٞ٧خ٘ٝمس٧د ششق ع ٟ١ؤزي دخ٦دٜ ,مٝذ شٝظ خ٘مُ خ٘مفي ٛآزددي

-

وشير خ٘مذيػ ,ؤلٝذ زٜ ٟمٝذ ز ٟبزشخ٤ي ٛخ٘خؽدزي خ٘سغعي ؤز٧

 ,غ :دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص  -زيش٦ض . ٚ1995 -

عٙيٝد , ٞغ :ـدٜمص ؤ ٚخّ٘شٕٜ - ٨ص خٕ٘ٝشٜص –  ,٢1412ض :لسذ خٕ٘شيٛ

بزشخ٤ي ٛخ٘مضزد٦ي.
-

وٝض لي ٞ٧خ٘سصدجش ,ؤلٝذ زٜ ٟمٝذ ٕٜي ,ؤز ٧خ٘مسدط ,ش٥دذ خ٘ذيٟ

-

ٌعك خ٘سدسي ششق صميك خ٘سخدسي ,ؤلٝذ ز ٟلٙي ز ٟلفش ؤز٧

خ٘مغي١ي خ٘م٧ٝي ,غ :1دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص ,زيش٦ض٤1415 ,ا .ٚ1985 -

خٍ٘عٗ خ٘مغّبل٠ي خ٘شدٌمي غ :دخس خ٘ٝمشٌص  -زيش٦ض  ,ضٜ :مر خ٘ذيٟ
خ٘خؽير.
-

ٌعك خّ٘ذيش خ٘فدٜك زي١ٌ ٟي خ٘ش٦خيص ٦خ٘ذسخيص  ٟٜل ٛٙخ٘عٍغيشٜ ,مٝذ

-

خٍ٘٧خٔ ٣خ٘مزخذ ٌي خ٘شد ل ٛ٘ ٟٜ ٩ٙيمٕ ٛخ٘غ١ص ٦خٕ٘عدذ ,لٝذ زٟ

ز ٟلٙي زٜ ٟمٝذ خ٘شٔ٧د٠ي  ,غ :دخس خٍٕ٘ش – زيش٦ض.

٠دصش ز ٟلؽٝد ٞزٜ ٟمٝش خ٘١فذي خ٘عٝيٝي خ٘م١سٙي ,غ ,1دخس خ٘مدصٝص ,ض:
لسذ خ٘غبل ٚز ٟزشـظ ز٠ ٟدصش آٖ لسذ خٕ٘شي.ٛ
-

ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض ,دٜ :مٝذ لسذ خ٘خدُ٘ لٝش,غ ,ٚ1978:خّ٘د٤شش.
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-

خّ٘عدء ٌي خإلعبل٦ ٚلٝديص خ٘مّ ,َ٧د:لسذ خ٘مضيض خٙيٗ زذي٧ي ,غ:

-

خّ٘عدء ٦خ٘عّدظي ٦خ٘عٍ١يز ,د :لسذ خ٘شل ٟٝلسذ خ٘مضيض خّ٘دع ,ٛغ:

-

ِ٧خلذ خ٘ٝشخٌمدض ٌي خ٘عششيك خ٘ٝصشي ٦خّ٘ٝدس ,ٞدٜ :مٝذ

-

خٕ٘دٌي ٌي ٌّ ٣خز ٟل١سٗ ,لسذ خهلل زِ ٟذخٜص خّ٘ٝذعي ؤزٜ ٧مٝذ ,

-

ٔشدي خّ٘١دق لٜ ٟع ٟخإلِ١دق١ٜ ,ص٧س ز ٟي٠٧ظ ز ٟبدسيظ خ٘س٧٥ظي ,

-

خٕ٘شدي ل ٟلّدجُ خ٘ع١ضيٗ ٦لي ٞ٧خألِد٦يٗ ٌي ٦ـ ٢٧خ٘عإ٦يٗ ,ؤز٧

دخس خٍٕ٘ش خ٘مشزي.ٚ1998 ,

ٕٜعسص خ٘غمددش.ٚ1982-٢1413 ,

خ٘مشٝد٦ي ,لسذ خ٘٤٧دذ خ٘مشٝد٦ي ,غ.ٚ1957 :
غ :خٕ٘ٝعر خالعبلٜي  -زيش٦ض

غ  :دخس خٍٕ٘ش  -زيش٦ض  , 1412 -ض٤ :بلٖ ٜصيٙمي ٜصؽٍ٤ ٩بلٖ.

خّ٘دعٜ ٛم٧ٝد ز ٟلٝش خ٘ضٜخششي خ٘خ٧خسصٜي ,غ :دخس بليدء خ٘عشخغ خ٘مشزي
 زيش٦ض  ,ض :لسذ خ٘شصخَ خ٘٥ٝذي.-

ٔشً خ٘ٝشٕٗ  ٟٜلذيػ خ٘صميمي ,ٟؤز ٧خٍ٘شؾ لسذ خ٘شل ٟٝخزٟ

خ٘ف٧صي  ,غ :دخس خ٘٧ؼ - ٟخ٘شيدض ٤1418 -ا  , .ٚ1997 -ض :لٙي
لغي ٟخ٘س٧خذ.
-

خ٘ٙسدذ ٌي ل ٚ٧ٙخٕ٘عدذ ,ؤز ٧لٍص لٝش ز ٟلٙي خز ٟلددٖ

خ٘ذٜشّي خ٘م١سٙي  ,غ :1دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص  -زيش٦ض ٘ /س١د٤ 1419 - ٞا -
 , ٚ1998ض :خ٘شيخ لددٖ ؤلٝذ لسذ خ٘٧ٝـ٧د ٦خ٘شيخ لٙي ٜمٝذ ٜم٧ض.
-

٘غد ٞخ٘مشذٜ ,مٝذ زٕٜ ٟش ٚز١ٜ ٟف٧س خألٌشيّي خ٘ٝصشي  ,غ:1

دخس صددس  -زيش٦ض .
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-

ٜسددت ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض ,د :ؤلٝذ ٜمٝذ لشيش ,غ :2دخس خ٘٥١عص

-

ٜفٝك خ٘ض٦خجذ ١ٜ٦سك خٍ٘٧خجذ ,لٙي ز ٟؤزي زٕش خ٘٥يؽٝي  ,غ :دخس

-

خ٘ٝف٧ٝق ,خ٘٦٧١ي  ,غ :دخس خٍٕ٘ش  -زيش٦ض .ٚ1997 -

خ٘مشزيص ,خّ٘د٤شش.ٚ2117 ,

خ٘شيدٙ٘ ٞعشخغ/دخس خٕ٘عدذ خ٘مشزي  -خّ٘د٤شش  ,زيش٦ض – .٢1417
-

ٜمدظشخض ٌي خ٘ٝشخٌمدض خ٘ششليص ,ؤّ٘د٤د ل ٩ٙؼٙسص خ٘ٝم٥ذ خ٘مد٘ي

-

خ٘ٝمشس خ٘٧ـيض ٌي ظٍغيش خٕ٘عدذ خ٘مضيض ,ؤزٜ ٧مٝذ لسذ خ٘مُ زٟ

ّ٘ٙعدء زد٘غم٧ديص خ٘ذٔع٧س لسذ خ٘مفي ٛششي خ٘ذيٕٜ ,ٟع٧زص زدْل٘ص خٕ٘دظسص.

ود٘ر ز ٟلؽيص خأل٠ذ٘غي  ,غ :1دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص ٘ -س١د٤1413 - ٞا-
 , ٚ1993ض :لسذ خ٘غبل ٚلسذ خ٘شدٌي ٜمٝذ.
-

خ٘ٝمصٌ ٖ٧ي ل ٛٙخألصٜ ,ٖ٧مٝذ ز ٟلٝش ز ٟخ٘مغي ٟخ٘شخصي ,

غ :1ـدٜمص خإلٜدٜ ٚمٝذ ز ٟعم٧د خإلعبلٜيص  -خ٘شيدض  , 1411 -ض :ؼ٣

ـدزش ٌيدض خ٘م٧ٙخ٠ي.
-

خ٘ٝم ,٩ٙلٙي ز ٟؤلٝذ ز ٟعميذ ز ٟلض ٚخ٘فد٤شي ؤزٜ ٧مٝذ  ,غ:

-

ٜخعدس خ٘صمدقٜ ,مٝذ ز ٟؤزي زٕش ز ٟلسذخّ٘ددس خ٘شخصي  ,غٕٜ :عسص

-

ٜذخسْ خ٘ع١ضيٗ ٦لّدجُ خ٘عإ٦يٗ ,ؤز ٧خ٘سشٔدض لسذ خهلل ز ٟؤلٝذ زٟ

دخس خْلٌدَ خ٘فذيذش  -زيش٦ض ,ض٘ :ف١ص بليدء خ٘عشخغ خ٘مشزي.

٘س١د٠ ٞدشش - ٞ٦زيش٦ض  , 1995 - 1415 -ضٜ :م٧ٝد خدؼش.

ٜم٧ٝد لدٌؿ خ٘ذي ٟخ٘١غٍي ,غ :1دخس خٕ٘ ٛٙخ٘ؽير ,زيش٦ض٤ 1419 ,ا -

 ,ٚ 1998ض :ي٧عً لٙي زذي٧ي.
-

-

خ٘ٝشخٌمدض خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيص ,د :ؤلٝذ ؤز ٧خٌ٘٧د ,غ.ٚ1971 ,11
خ٘ٝشخٌمدض خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيص ,دٜ :مٝذ لدٜذ ٌٝ٥ي ,غ .ٚ1941
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-

خ٘ٝغعذسْ ل ٩ٙخ٘صميميٜ ,ٟمٝذ ز ٟلسذخهلل ؤز ٧لسذخهلل خ٘مدٔٛ

خ٘١يغدز٧سي ,غ :1دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص  -زيش٦ض ٤1411 -ا  , ٚ1991 -ض:
ٜصؽٍ ٩لسذ خّ٘ددس لؽد.
-

خ٘ٝغعصٍٜ ,٩مٝذ زٜ ٟمٝذ خ٘ىضخ٘ي ؤز ٧لدٜذ  ,غ :1دخس خٕ٘عر

-

ٜغ١ذ خإلٜد ٚؤلٝذ ,ؤز ٧لسذ خهلل ؤلٝذ زٜ ٟمٝذ ز ٟل١سٗ ز٤ ٟبلٖ

خ٘مٝٙيص  -زيش٦ض  , 1413 -ضٜ :مٝذ لسذ خ٘غبل ٚلسذ خ٘شدٌي.

ز ٟؤعذ خ٘شيسد٠ي ,غ :1دخس خ٘مذيػ – خّ٘د٤شش٤ 1416 ,ا  ,ٚ 1995 -ض:
ؤلٝذ ٜمٝذ شدٔش.
-

ٜص ً١لسذ خ٘شصخَ ,ؤز ٧زٕش لسذ خ٘شصخَ زٝ٤ ٟد ٚخ٘ص١مد٠ي ,غ:2

-

خ٘ٝمف ٛخ٘٧عيػ ,بزشخ٤يٜ ٛصؽٍ ,٩ؤلٝذ خ٘ضيدض ,لدٜذ لسذ

-

ٜمي ٟخ٘مٕدٌ ٚيٝد يعشدد زي ٟخ٘خصٝي ٟٜ ٟخأللٕد ,ٚؤز ٧خ٘مغ,ٟ

-

خ٘ٝى١ي ٌي ٌّ ٣خإلٜد ٚؤلٝذ ز ٟل١سٗ خ٘شيسد٠ي ,لسذ خهلل ز ٟؤلٝذ زٟ

-

٧ٜؼإ خإلٜدٜ ٚدٜ٘ٓ ,د٘ٓ ز ٟؤ٠ظ ؤز ٧لسذخهلل خألصسمي  ,غ  :دخس

-

خ٘١فد ٚخّ٘عدجي ٌي خٍّ٘ ٣خإلعبلٜي ,دٜ :مٝذ سؤٌط لؽٝد ,ٞغ:2

-

خ٘٥ذخيص ششق زذخيص خ٘ٝسعذي ,ؤز ٧خ٘مغ ٟلٙي ز ٟؤزي زٕش ز ٟلسذ

خٕ٘ٝعر خإلعبلٜي  -زيش٦ض  , 1413 -ض :لسير خ٘شل ٟٝخأللفٝي.
خّ٘ددسٜ,مٝذ خ٘١فدس  ,غ :دخس خ٘ذل٧ش  ,ظمّيُ ٜ :فٝك خ٘ٙىص خ٘مشزيص.

لبلء خ٘ذي ,ٟلٙي ز ٟخٙيٗ خ٘ؽشخزٙغي خ٘مٍ١ي ,غ :دخس خٍٕ٘ش ,زيش٦ض.
ِذخٜص خّ٘ٝذعي ؤزٜ ٧مٝذ  ,غ :1دخس خٍٕ٘ش  -زيش٦ض – .٢1415
بليدء خ٘عشخغ خ٘مشزي ٜ -صش ضٜ :مٝذ ٌاخد لسذ خ٘سدِي.
دخس خ٘سيد.ٚ1994/٢1415 ,ٞ

خ٘فٙيٗ خ٘ششذخ٠ي خ٘ٝشويد٠ي  ,غ :خٕ٘ٝعسص خإلعبلٜيص.
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-

خ٘٧ـيض ٌي خ٘ٝشخٌمدض ؼسّدً أللذغ خ٘عمذيبلض ,د :سٜعد ٞبزشخ٤يٛ

-

خ٘٧عيػ ٌي ششق ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض خ٘ٝذ٠يص ٦خ٘عفدسيص ,د :سٜضي

-

خ٘٧عيػ ٌي ششق ِد ٞ٧٠خ٘ٝشخٌمدض ,د:ؤلٝذ خ٘غيذ صددَٜ ,ؽسمص

لبل ,ٚغ.2119/2118:
عيً ,غ.ٚ1968 ,8:

ٜشخد ؤز ٧خ٘ٝفذ ,خّ٘د٤شش.ٚ2111 ,
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