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 ضوابط إسقاط احلقوق يف انفقه اإلسالمي
 

 (*)احمد مصطفى سميماند. 
 مهخص انبحث 

جػػةانذ ػػفذتػػيتهذهػػلدذاسة احػػلذ منكسػػلذ ػػفذاسطنمػػثذستحػػمسطذاسمػػك ذ مػػ ذ حػػيسلذ   ػػلذ
ذ.ذذاإلحال هاسمقكؽذفهذاسفقهذذإحقنطكههذمكاططذذأالذاإلحال سل حنئؿذاسعقسةةذ
فػػهذاس حػػنئؿذاسطػػنمثسفذكاسةا حػػسفذاسكثسػػ ذ ػػفذذإسسػػههػػلاذاسطمػػثذسػػـذستطػػ ؽذذأفمسػػثذ

مقػػػكؽذاعذتعػػػنس ذحػػػكا ذكن ػػػتذ طػػػنةاتذكنس ػػػالةذكاس كػػػنةذأـذذأفاسفق سػػػلنذ ػػػفذمسػػػثذا  ػػػؿذ
كن تذ قكطنتذكنسمةكةذاسش  سل.ذأـذكن تذ ت اكملذطسفذاسعقكطلذكاسعطػنةاتذكنسكفػن اتذأـذرسػ ذ

 مػ ذاس ػرس ذسػلذلسؾذ فذاسمقكؽذاستهذتثطتذسمعطػةذط ػفلذلاتسػلذط قتمػ ذاسشػ سعلذكمػؽذاسكال
ذ ثالنذكمؽذا طكةذكا  ك لذكمؽذاالطفذفهذا طكةذكاس حب.

ذ فذامةذ فذاسعطنةذ  هذالذس مؾذاسمػؽذفػهذلسػؾذاإلحقنطالذتقطؿذك مسهذهلدذاسمقكؽذ
ذا طػػػكابمػػػؽذ ػػػفذمقػػػكؽذاعذتعػػػنس ذفن ػػػهذسمػػػن بذكهكػػػلانذكسقػػػةذت ك ػػػتذذإحػػػقنطك ػػػفذمػػػنكؿذ

ذ.كفقسفذفهذ  م نكاسفق اتذفهذهلدذاسة احلذك ي ؿذأفذ ككفذ 
ذ

ABSTRACT 

The motive to neutralize the human right or to cancel perhaps 

it will be a lawful right so at that time the behavior will be as a reply 

to Islamic law orders or may be this right foe the sake of personal 

interests. The personal motives like good associate and treatment 

with creation. Lawful motives such as free work of human which is 

the origin of all people, other legal or lawful motives is helping 

poverties and lending money to the debtors as well as helping the 

neighbor and other creation. 

The origin that this right belongs to Allah because there is no 

right for worshiper except Allah. So it is his order that right should 

be reached to his deserver.  

                                           

 .أحتنلذ حن ةذ(*)
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The origin that this belongs to Allah because there is no right 

for worshiper except Allah. So it is his order that right should be 

reached to his deserver.  

The origin that Allah's rights either were worships like prayer 

or charity, punishment or worship such as expiations, or other rights 

which proof the identical characteristics according to the Al-Shariah 

like a guardian on a little boy , and the right of fatherhood or 

motherhood, the sons rights in fatherhood and parentage. These 

rights do not accepted canceling by the worshipers since they have 

no right to cancel. Anyone tries to cancel any right of Allah's rights 

should be fought like Abu Bakir Al-Siddiq when he did fight the 

charity prevention. It is not all awed deceiving in the cancel of 

worshipers for instance one has a mount of money and he gives this 

money to another in order not to go to Al-hajj. Or like another person 

who drinks drugs in order to faint and to loss his mind to not pray in 

time. 

Also the mediation is forbidden in order to cancel the barriers 

for the sake of Allah because this barrier is the right of Allah as the 

prophet said ((do you mediate in a barrier of Allah's barriers)). 

 
 ادلقدمة

اسم ػػػةذعذ بذاسعػػػنس سفذكاس ػػػالةذكاسحػػػالـذ مػػػ ذحػػػسة نذ م ػػػةذك مػػػ ذ سػػػهذكا ػػػمنطهذ
ذاج عسف.

افذاعذخمؽذاإل حنفذكحخ ذسهذ نذفهذاسككفنذك  مهذمػؽذاست ػ ؼذفسػهذفمػالذ  ػهذ
ف  ػػة ذاسمػػؽذهػػكذاعذتعػػنس ذست ظػػسـذمسػػنةذذاسخمػػؽذذمتػػ ذذحػػطمن هذكتعػػنس نذك م ػػلذطػػنسخمؽ.
ذسكك كاذحعةا ذفهذاسة سنذكاآلخ ة.

ككػػنفذس كػػفذافذالذسجعػػؿذاعذمقػػنذأ ػػالذسك ػػهذتفمػػؿذ مػػ ذ طػػنةدذفجعػػؿذسمشػػخصذ
ذمقكقنذتؤةلذسهذذككمفهذطيةا ذمقكؽذاعذتعنس نذكمقكؽذاآلخ سف.

 ػػػفذط سػػػؽذاسشػػػ ائ ذذذثػػػـذا م ػػػهذكطمرػػػهذ ػػػنذسػػػهذ ػػػفذمقػػػكؽنذك ػػػنذ مسػػػهذ ػػػفذكاجطػػػنتن
ذاسح نكسلذاستهذخت تذذطنسش سعلذاإلحال سلنذفكن تذ نحخلذس نذقطم نذك ن لذسج س ذاسخمؽ.
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ف نذاثطتتهذاسش سعلذاإلفحال سلذمقنذف كذمؽذك نذ ةادذسسسذطمؽذفنسمػنكـذهػكذاعذتعػنس نذك ػنذ
هذالذس مػػؾذكػػنفذمقػػنذعذذفػػالذس مػػؾذاسعطػػةذاحػػقنطهذكالذتقطػػؿذاإلحػػقنطذ ػػفذامػػةذ ػػفذاسعطػػنةذ  ػػ

اسمػػػؽذمتػػػ ذسحػػػقطهذكسكػػػفذكػػػؿذ ػػػنمبذمػػػؽذالس  ػػػ ذ ػػػفذمػػػؽذاحػػػقنطذمقػػػهنذالاذكػػػنفذجػػػنئ ذذ
ذاست  ؼنذذككنفذذاس مؿذقنطالذسألحقنط.

كسقػػةذاختػػ تذهػػلاذاس كمػػكعذسمكتنطػػلذفسػػهذ فذكثسػػ اذ ػػفذاس ػػنسذست ػػ فكفذفػػهذمقػػكؽذ
فػهذلسػؾذكهػـذسسسذس ـذفس نذمؽذ طمقننذك ط نذست ن سكفذ فذاشسن ذظ نذ   ـذافذس ـذطهذاسمػؽذ

رسػػ ذ ػػنسكسفذ مػػ ذا طػػالؽنذ ػػػثالذسػػنتهذا حػػنفذسط ػػهذةا اذفػػهذا ضذسػػػسسذسػػهذفس ػػنذمػػؽذثػػػـذ
ست ػػػػ ؼذفس ػػػػنذطػػػػنسطس نذأكذست ػػػػن ؿذ   ػػػػنذآلخػػػػ ذ ػػػػفذامػػػػةذاق طنئػػػػهذاكذرسػػػػ ذلسػػػػؾنذفكػػػػؿذهػػػػلدذ
است ػػ فنتذرسػػ ذذ ػػمسملذذفػػهذمػػؽذاإل حػػنفذكخن ػػلذالاذكػػنفذ حػػم ننذكاسطمػػثذستكػػكفذ ػػفذ

طمػػثذا كؿ ذفػػهذتع سػػؼذاإلحػػقنطنذكاس طمػػثذاسثػػن ه ذفػػهذتعمسػػؽذ قة ػػلنذكثالثػػلذ طنمػػث ذاس 
اإلحػػػقنطنذاس طمػػػثذاسثنسػػػث ذفس ػػػنذسقطػػػؿذاإلحػػػقنطذك ػػػنذالذسقطمػػػهذ ػػػ ذاثػػػ دذكاسخنت ػػػلذفػػػهذ تػػػنئ ذ

ذاسطمث.
 

 ادلبحث األول
 تعريف اإلسقاط وحكمه

 أوال: التعريف:
إلاذكقػػ ذذ ػػفذ عػػن هذاإلحػػقنطذسرػػل ذاإلسقػػنعذكاإلسرػػن نذسقػػنؿ ذحػػقطذاحػػ هذ ػػفذاسػػةسكاف

.ذ(0)كأحقطتذاسمن ؿ ذأسقػتذاسج ػسفنذكقػكؿذاسفق ػن  ذحػقطذاسفػ ضنذأمذحػقطذطمطػهذكا  ػ ذطػه
كفػػهذا ػػطالحذاسفق ػػن  ذهػػكذإ اسػػلذاس مػػؾذأكذاسمػػؽنذالذإسػػ ذ نسػػؾذكالذإسػػ ذ حػػتمؽنذكتحػػقطذ
طلسؾذاس طنسطلذطهنذ فذاسحنقطذس ت هذكستالشهذكالذس تقؿنذكلسؾذكػنسطالؽذكاسعتػؽذكاسعفػكذ ػفذ

.ذ(2)كسع ػهذاإلحػقنط ذاسمػطذإلذسحػتع مهذاسفق ػن ذطػنس ع  ذ فحػهذ(1)كاإلط ا ذ فذاسػةسفاسق نصذ
ذ.ذك فذ عن هذاإلحقنط ذ(3)كسحتع مهذاسفق ن نذأسمنذفهذإحقنطذاسمن ؿذاسج سف

اإلطػػ ا  ذاإلطػػ ا ذ  ػػةذاسفق ػػن  ذإحػػقنطذاسشػػخصذمقػػنذسػػهذفػػهذل ػػلذ خػػ ذأكذقطمػػه.ذكهػػلاذ .0
 ممػػننذأ ػػنذ ػػفذسعػػةدذت مسكػػنذفسقػػكؿ ذهػػكذ  ػػةذ ػػفذسعػػةذاإلطػػ ا ذ ػػفذاسػػةسفذإحػػقنطنذ

ت مسؾذاس ةسفذ نذفهذل ته.ذكتكحطذاطفذاسح عن هذفقػنؿ ذهػكذت مسػؾذفػهذمػؽذ ػفذسػهذ
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ذاسػػةسفنذإحػػقنطذفػػهذمػػؽذاس ػػةسفنذكهػػلاذطػػنس ظ ذسطػػ ا ةذاإلحػػقنطذالذسطػػ ا ةذاالحػػتسفن .
كسالمظذأ هذإلاذسـذسكػفذاسمػؽذفػهذل ػلذشػخصذكالذتجنهػهنذكمػؽذاسشػفعلنذفت كػهذالذ

.ذ(4)طػػ ا نذطػػؿذهػػكذإحػػقنطنذكطػػلسؾذستطػػسفذأفذطس   ػػنذ  ك ػػنذكخ ك ػػنذ ػػفذكجػػهسعػػةذإ
رسػػ ذأفذاطػػفذ طػػةذاسحػػالـذ ػػفذاس نسكسػػلذسعػػةذاإلطػػ ا ذأ ػػـذ ػػفذج ػػلذأخػػ ل.ذإلاذسقػػكؿ ذ

 .ذذ(5)اإلحقنطذفهذاس عسفنذكاإلط ا ذأ ـذ  ه.ذ  هذسككفذفهذاس عسفذكرس د

كش  ن ذ قػةذسقتمػهذقطػ ذاس مح ذاس محذاحـذط ع   ذاس  نسملذكاستكفسؽذكاسحمـنذ .1
اس  اعذكاسخ ك لذكسجك ذفهذاس محذإحػقنطذطعػضذاسمػؽنذحػكا ذأكػنفذ ػفذإقػ ا ذأـذ
إ كػػن ذأـذحػػككت.ذفػػنلاذكن ػػتذاس  ػػنسملذ مػػ ذأخػػلذاسطػػةؿذفنس ػػمحذ عنكمػػلنذكسػػسسذ

ذكخ كصذكج ه  .ذ(6)إحقنطننذفطس   نذ  ـك

مػػطسذاس قن ػػل ذسقػػنؿذتقػػنصذاسقػػـك ذإلاذقػػنصذذكػػؿذ ػػ  ـذ ػػنمطهذفػػهذاسمحػػنبنذف
  هذ ثؿذ نذكػنفذسػهذ مسػه.ذكاس قن ػلذ ػكعذ ػفذاإلحػقنطذإلذهػهذإحػقنطذ ػنذس  حػنفذ
 فذةسفذ م ذر س هذفهذ ثؿذ ػنذ مسػهذف ػهذإحػقنطذطعػكضنذفػهذمػسفذأفذاإلحػقنطذ
اس طمػػػػػؽذسكػػػػػػكفذطعػػػػػػكضذكطرسػػػػػػ ذ ػػػػػػكضنذكطػػػػػلسؾذتكػػػػػػكفذاس قن ػػػػػػلذأخػػػػػػصذ ػػػػػػفذ

ذ.ذكس نذش كطذخن ل(7)اإلحقنط
طنسطػػػلنذسقػػػنؿ ذ فػػػكتذ ػػػفذفػػػالفذإلاذت كػػػتذكهػػػكذاس مػػػكذكاإلحػػػقنطذكتػػػ ؾذاس ذاسعفػػػك  .2

.ذأمذ(8) طنسطتػػػهذط ػػػنذ مسػػػهذ ػػػفذاسمػػػؽنذك  ػػػهذقكسػػػهذتعػػػنس  ذ)كاسعػػػنفسفذ ػػػفذاس ػػػنس(
فػنسعفكذاسػلمذسحػتع ؿذفػهذتػ ؾذاسمػؽذذ(01)استن كسفذ ظنس  ـذ  ةهـذالذسطنسطك  ـذط ػن

ذ حنكذس حقنطذفهذاس ع  نذإالذأفذاسعفكذ م ذاطالقهذأ ـذستعةةذاحتع نالته.
 

 حكم  اإلسقاط:  ثانيا:
اإلحػػقنطذ ػػفذاست ػػ فنتذاس شػػ ك لذفػػهذاسج مػػلذإلذهػػكذت ػػ ؼذاإل حػػنفذفػػهذخػػنسصذ

كا  ؿذفسهذاإلطنملذكقػةذتعػ ضذسػهذا مكػنـذاستكمسفسػلذذ(00)مقهنذةكفذأفذس سذلسؾذمقنذسرس د
ا خ ل.ذفسككفذكاجطننذكت ؾذكسهذاس رس ذاسشفعلذاستهذكجطتذسم ػرس نذإلاذكػنفذا مػظذفػهذ

ككػػنسطالؽذاسػػلمذسػػ ادذذ(01)جػػبذ مسػػهذاس ظػػ ذفػػهذ نسػػهذط ػػنذفسػػهذمػػظذكرططػػلذسػػهت ك ػػننذ  ػػهذس
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اسمك ػػنفذإلاذكقػػ ذاسشػػقنؽذطػػسفذاسػػ كجسفنذككػػلسؾذطػػالؽذاس جػػؿذإلاذ سػػ ذ ػػفذ كجتػػهذكسػػـذسفػػ ذ
ذ.ذذ(02)إسس ن

طػػػػ ا ذاس عحػػػػ نذكاسعتػػػػؽنذ كسكػػػػكفذ  ػػػػةكطنذإلاذكػػػػنفذق طػػػػلذكػػػػنسعفكذ ػػػػفذاسق ػػػػنصنذكا 
بذفػهذاسعفػكذ ػفذاسق ػنصذقكسػهذتعػنس  ذ)كاسجػ كحذكاسكتنطلنذك فذاس  كصذاسةاسػلذ مػ ذاس ػة
.ذف ػػةبذاعذتعػػنس نذإسػػ ذاسعفػػكذكاست ػػةؽذطمػػؽذ(03)ق ػػنصنذف ػػفذت ػػةؽذطػػهذف ػػكذكفػػن ةذسػػه(

فذكػػػنفذلكذ حػػػ ةذف ظػػػ ةذإسػػػ ذ سحػػػ ةذكأفذ(04)اسق ػػػنص .ذكفػػػهذإطػػػ ا ذاس ػػػةسفذقكسػػػهذتعػػػنس  ذ)كا 
ط ػػػلدذا سفػػػنظذإسػػػ ذذسقػػػكؿذاسق ططػػػه ذ ػػػةبذاعذتعػػػنس ذ(05)ت ػػةقكاذخسػػػ ذسكػػػـذإفذك ػػػتـذتعم ػػػكف(

كسػلسؾذسقػكؿذاسفق ػن  ذإفذاس  ػةكبذه ػنذذ(06)اس ةقلذ م ذاس عح نذكجعؿذلسؾذخس اذ فذإ ظن د
ذ.ذذ(07)كهكذاإلط ا ذأفمؿذ فذاسكاجبنذكهكذاإل ظن 

كقػػةذسكػػكفذم ا ػػننذكطػػالؽذاسطة ػػلذكهػػكذطػػالؽذاس ػػةخكؿذط ػػنذفػػهذمػػنؿذاسمػػسضذ ػػفذ
كقػةذسكػكفذ ك كهػننذكػنسطالؽذذ(08)رس ذم ؿنذككلسؾذ فكذكسهذاس رس ذ فذاسق نصذ جن ن

نذسقػػػػكؿذاس طػػػػهذ ػػػػم ذاعذ مسػػػػهذكحػػػػمـذ)أطرػػػػضذاسمػػػػالؿذإسػػػػ ذاعذ(11)طػػػػةكفذحػػػػطبذسحػػػػتة سه
ذ.ذذ(10)اسطالؽ(

 
 ثالثا: الباعث عمى اإلسقاط:

ت  فنتذاس كمفسفذفس نذس مككفذاست  ؼذفسهذالذتيتهذ فكانذطؿذتككفذس نذطكا ػثذقػةذ
سش عنذكقةذتكػكفذس  ػنسحذشخ ػسلذكاإلحػقنطذتككفذش  سلذفسككفذاست  ؼذاحتجنطلذ كا  ذا

ذ فذاست  فنتذاستهذستيتهذفس نذاسطن ثذاسش  هذكاسشخ ه.
ف ػفذاسطكا ػثذاسشػ  سل ذاسع ػؿذ مػ ذم سػػلذاإل حػنفذاستػهذهػهذا  ػؿذسكػؿذاس ػػنسنذذ

كلسػػػؾذكػػػنسعتؽذاسػػػلمذمػػػثذ مسػػػهذاإلحػػػالـ.ذك   ػػػن ذاإلطقػػػن ذ مػػػ ذاسمسػػػنةنذكلسػػػؾذطنحػػػقنطذمػػػؽذ
اسمػؽ.ذك   ػن ذ عنك ػلذاس عحػ سفنذكلسػؾذطنحػقنطذاسػةسفذ ػ  ـذإفذاسق نصذ  فذثطتذسهذهػلاذ

كجػػة.ذك   ػػن ذإ اةةذ فػػ ذاسجػػن .ذك ػػنذفػػهذكمػػ ذخشػػطلذ مػػ ذجػػةا ذجػػن د.ذكلسػػؾذسقػػكؿذاس طػػهذ
إسػ ذرسػ ذلسػؾذ  ػنذذ(11) م ذاعذ مسهذكحمـ ذ)الذس   ذجن ذجػن دذأفذسرػ  ذخشػطلذفػهذجػةا د

ذالذستح ذاس قنـذسلك د.ذ
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   ن ذ جن ذمحفذاسعش ةذطسفذاس كجسفنذ  نذسػة كذاس كجػلذأ نذاسطكا ثذاسشخ سل ذف
.ذأكذإحػقنطذاس كجػلذمق ػنذفػهذ(12)إس ذإط ا ذ كج نذ فذاس   ذفهذ كنحذاستفػكسضذطعػةذاسػةخكؿ

ذ.ذذ(13)اسقحـ
ك   ػػػن ذاإلحػػػ اعذفػػػهذاسم ػػػكؿذ مػػػ ذاسم سػػػلذكلسػػػؾذكنس كنتػػػبنذإلاذأحػػػقطذمقػػػهذفػػػهذ

ذ)اإلحػػقنط(نذفػػنفذاسحػػسةذسم  ػػهذأخػػلذا جػػؿذفػػهذأةا ذاس ػػنؿذاس كنتػػبذ مسػػهنذفعجػػؿذأةا ذاس  جػػـك
اس ػػنؿنذ فذا جػػؿذمػػؽذاس كنتػػبذفسحػػقطذطنحػػقنطهذكحػػنئ ذاسمقػػكؽنذمتػػ ذسػػكذأطػػ ذاسحػػسةذأخػػلذ

ك   ػن ذاال تفػنعذاس ػنةمنذكػنسخم ذكاسعفػػكذذ(14)اس ػنؿذجعمػهذاإل ػنـذفػهذطسػتذاس ػنؿنذكمكػػـذطعتقػه
ذذ(.15) فذاسق نصذ م ذ نؿ

 
 رابعًا: أركان اإلسقاط: 
ذ–  ػػةذاسم فسػػلذهػػكذاس ػػسرلذفقػػطذكسػػ اةذ مس ػػنذ  ػػةذرسػػ هـ ذاسط فػػنفذ كػػفذاإلحػػقنطذ

اس حقطذكهكذ ػنمبذاسمػؽنذكاس حػقطذ  ػهذاسػلمذتقػ  ذاسمػؽذ مسػهذكاس مػؿذكهػكذاسمػؽذاسػلمذ
ذس ةذ مسهذاإلحقنط.ذ
ذأفذاس ػػسرلذتتكػػكفذ ػػفذاإلسجػػنبذكاسقطػػكؿذ عػػنذفػػهذاسعقػػةنذالصييي    ذ  ػػنذهػػكذ عمػػـك

ذذ(.16)هذتقنطؿذطعكضذكنسطالؽذ م ذ نؿطنتفنؽذفهذاسج ملذفهذاإلحقنطنتذاست
 )أ( اإليجاب في الصي  : 

اإلسجنبذفهذاس سرلنذهكذ نذسةؿذ م ذاإلحقنطذ فذقكؿنذأكذ نذسػؤةمذ ع ػ ذاسقػكؿذ
 ػػػفذإشػػػن ةذ ف  ػػػلذأكذكتنطػػػلذأكذفعػػػؿذأكذحػػػككت.ذكسالمػػػظذأفذاإلحػػػقنطنتذقػػػةذ سػػػ ذطعمػػػ نذ

طنملذاسطم ذطػالؽنذك ػفذطيح ن ذخن لذتع ؼذط ننذفنحقنطذاسمؽذ فذاس ؽذ تؽنذك فذاحت
اسق نصذ فكذك فذاسػةسفذإطػ ا .ذكسكػؿذ ػكعذ ػفذهػلدذاإلحػقنطنتذ ػسوذخن ػلذحػكا ذأكن ػتذ
 ػػػ سملذأـذك نسػػػلذتمتػػػنجذإسػػػ ذ سػػػلذأكذق س ػػػل.ذذأ ػػػنذرسػػػ ذهػػػلدذا  ػػػكاعذ ػػػفذاإلحػػػقنطنتنذفػػػنفذ

ذ.ذك ػػنذط ع ػند.ذكقػػةذلكػ ذاسفق ػػن ذأسفنظػنذ تعػػةةة(17)مقسقػلذاسمفػػظذاسػلمذسػػةؿذ مس ػنذهػػكذاإلحػقنط
تػػؤةمذ ع ػػ ذاإلحػػقنطذكلسػػؾذ ثػػؿ ذاستػػ ؾذكاسمػػطذكاسعفػػكذكاسكمػػ ذكاإلطػػ ا ذفػػهذطػػ ا ةذاإلحػػقنطذ

.ذكاس ػػػةا ذفػػػهذلسػػػؾذ مػػػ ذاسعػػػ ؼذكةالسػػػلذاسمػػػنؿ.ذكسػػػلسؾذجعمػػػكاذ ػػػفذ(18)كاإلططػػػنؿذكاالمػػػالؿ
ا سفػػػنظذاستػػػهذتػػػةؿذ مسػػػهذاس طػػػلذكاس ػػػةقلذكاسعطسػػػلذمػػػسفذالذسػػػ اةذط ػػػلدذا سفػػػنظذمقسقت ػػػنذكهػػػهذ
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قػنـذةاالذ مػػ ذاإلحػقنطذففػهذشػ حذ  ت ػػ ذاإل اةات ذ ػفذأطػ أذ ػفذةس ػػهنذأكذاست مسػؾ.ذكسكػكفذاس 
كهطهذس ةس هنذأكذأممهذ  هنذأكذأحقطهذ  هنذأكذت كهذسػهنذأكذ مكػهذسػهذأكذت ػةؽذطػهذ مسػهنذأكذ
 فػػنذ ػػػفذاسػػػةسفنذ ػػحذلسػػػؾذج سعػػػهنذككػػنفذ حػػػقطنذسمػػػةسفذس ػػنذسػػػـذسكػػػفذه ػػنؾذ ػػػسفذ كجػػػكةةذ

 .ذقػنؿذاسمػن ثه ذكس ػلاذسػكذكهطػهذةس ػهذهطػلذمقسقسػلذسػـذست نكس نذاسمفظذا   ؼذإسػ ذ ع ػ ذاإلطػ ا
كك ػػنذسم ػػؿذاإلحػػقنطذطػػنسقكؿنذفن ػػهذذ(21)س ػػحنذال تفػػن ذ ع ػػ ذاإلحػػقنطذكا تفػػن ذشػػ طذاس طػػل

.ذكػلسؾذقػةذسم ػؿذ(20)سم ؿذطنسكتنطلذاس ع ك لذاس  حك لنذكطنإلشن ةذاس ف  لذ فذفنقةذاس طؽ
عذفسػػهنذكحػػكتذ ػػ ذإ كػػنفذاسطمػػبنذفػػنفذاإلحػػقنطذطنسحػػككتنذك ػػنذإلاذ مػػـذاسشػػفس ذططسػػ ذاس شػػفكذ

ذ.ذذ(21)حككتهذسحقطذمقهذفهذطمبذاسشفعل
كسم ؿذاإلحقنطذأسمنذ تسجػلذفعػؿذس ػة ذ ػفذ ػنمبذاسمػؽنذك ػفذسشػت مذطشػ طذ
اسخسػػػن نذثػػػـذست ػػػ ؼذفػػػهذاس طسػػػ نذطكقػػػؼذأكذطسػػػ ذفػػػهذ  ػػػفذاسخسػػػن نذفػػػنفذهػػػلاذاست ػػػ ؼذسعػػػةذ

ذإحقنطنذسمقهذفهذاسخسن .ذ
 )ب( القبول: 

أفذسػتـذطػن اةةذاس حػقطذكمػةدنذ فذجػنئ ذاست ػ ؼذالذس  ػ ذ ػفذذا  ؿذفػهذاإلحػقنط
.ذك ػػفذه ػػنذفػػنفذاسفق ػػن ذستفقػػكفذ مػػ ذأفذاإلحػػقنطذ(22)إحػػقنطذمقػػهنذ ػػنةاـذسػػـذس ػػسذمػػؽذرسػػ د

اس مضذاسلمذسسسذفسهذ ع  ذاست مسؾنذكاسلمذسػـذسقنطػؿذطعػكضنذسػتـذط ػةك ذ ػنذسمقػؽذ ع ػندذ
سطػػ ؼذاآلخػػ نذكػػنسطالؽذفػػالذسمتػػنجذ ػػفذقػػكؿنذأكذ ػػنذسػػؤةمذ ع ػػند.ذةكفذتكقػػؼذ مػػ ذقطػػكؿذا

ذاسطالؽذإس ذقطكؿ.ذ
كستفقكفذكلسؾذ م ذأفذاإلحقنطذاسلمذسقنطؿذطعكضذستكقؼذ فنلدذ مػ ذقطػكؿذاسطػ ؼذ

.ذ فذاإلحػػقنطذمس ئػػلذسكػػكفذ عنكمػػلنذفستكقػػؼذ(23)اآلخػػ ذفػػهذاسج مػػلنذكػػنسطالؽذ مػػ ذ ػػنؿ
تػتـذإالذط مػػ ذذثطػكتذاسمكػـذ مػػ ذقطػكؿذةفػ ذاسعػػكضذ ػفذاسطػ ؼذاآلخػػ نذذإلذاس عنكمػلذذال

اسطػ فسف.ذكقػةذأسمػؽذاسم فسػلذط ػلاذاسقحػـذاس ػمحذ مػ ذةـذاسع ػةنذفػنفذاسمكػـذفسػهذستكقػؼذ مػػ ذ
 مػػػ ذاسجػػػن هذسقكسػػػهذتعػػػنس  ذ)ف ػػػفذ فػػػهذسػػػهذ ػػػفذأخسػػػهذشػػػه ذفنتطػػػنعذطػػػنس ع كؼذكأةا ذإسسػػػهذ

ذ.ذذ(24)طنمحنف(
كاس ػػ اةذطػػهذاس ػػمحذك  ػػهذمػػؽذثنطػػتذسمك ثػػلذسجػػ مذفسػػهذاإلحػػقنطذ فػػكاذفكػػلاذتفكسمػػنذ

مسػن ذاسقنتػػؿنذفسجػك ذطنست امػهال .ذك ػنذلهػبذإسسػهذاسم فسػػلذ(25)شػت نسهذ مػ ذإمحػنفذا كسسػن ذكا 
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.ذك  ػةذاسشػنفعسلذكاسم نطمػلنذكفػهذقػكؿذ خػ ذس  ػنـذ(26)هكذقػكؿذس  ػنـذ نسػؾذكطعػضذأ ػمنطه
 نسؾذأفذ فذسهذمؽذاسق نصنذإلاذأ اةذأخػلذاسةسػلذطػةؿذاسق ػنصنذفمػهذلسػؾذ ػفذرسػ ذ مػ ذ

)ف ػػفذ فػهذسػػهذ ػػفذأخسػػهذشػه ذفنتطػػنعذطػػنس ع كؼذكأةا ذإسسػػهذطنمحػػنف(نذاسجػن هذسقكسػػهذتعػػنس  ذ
كس ػػنذ كادذأطػػكذه سػػ ةذ مػػهذاعذ  ػػهذذقػػنؿذ)قػػنـذ حػػكؿذاعذ ػػم ذاعذ مسػػهذكحػػمـذفقػػنؿ ذ) ػػفذ

كط ػػػلاذقػػػنؿذحػػػعسةذطػػػفذذ(27)قتػػػؿذسػػػهذقتسػػػؿذف ػػػكذطخسػػػ ذاس ظػػػ سفنذإ ػػػنذأفذسػػػكةمنذكا  ػػػنذأفذسقػػػنة(
.ذكسطق ذطعةذلسؾذاإلحػقنطذاسػلمذ(28)ك ذكاطفذاس  ل اس حسبذكاطفذحس سفذك طن ذك جنهةذكأطكث

فسػهذ ع ػػ ذاست مسػؾنذكػػنط ا ذاس ػةسفذ ػػفذاسػةسفنذكهػػلاذاس ػكعذ ػػفذاإلحػقنطذهػػكذاسػلمذاختمػػؼذفسػػهذ
اسفق ػػن ذ مػػ ذأحػػنسذ ػػنذفسػػهذ ػػفذجػػن طهذاإلحػػقنطذكاست مسػػؾ.ذكاسم فسػػلذكاسشػػنفعسلذفػػهذا  ػػحنذ

حػػقنطذفسػػهنذفػػالذستكقػػؼذت ن ػػهذ  ػػةهـذكاسم نطمػػلذكا شػػ بذ ػػفذاس نسكسػػلنذ ظػػ كاذإسػػ ذجن ػػبذاإل
ذ م ذاسقطكؿنذ فذجنئ ذاست  ؼذالذس   ذ فذإحقنطذمقهذأكذطعمه.ذ

ك  ػػػهذإحػػػقنطذمػػػؽذسػػػسسذفسػػػهذت مسػػػؾذ ػػػنؿنذسػػػـذسعػػػةذفسػػػهذطػػػنسقطكؿنذكػػػنسعتؽذكاسطػػػالؽذ
.ذطؿذإفذاسخطسبذاسش طس هذقنؿذالسشت طذاسقطكؿذ م ذاس لهبنذحػكا ذقم ػن ذاإلطػ ا ذ(31)كاسشفعل

كسحتكمذ  ةذهؤال ذاسفق ن ذاستعطس ذطنالط ا ذأكذط طلذاسػةسفذسم ػةسفنذإالذ ػنذذ(30)قنطت مسؾذأكذإح
فػػ ؽذطػػهذطعػػضذاسم فسػػلذ ػػفذأفذاستعطسػػ ذطنس طػػلذسمتػػنجذإسػػ ذاسقطػػكؿ.ذجػػن ذفػػهذاسفتػػنكلذاس  ةسػػل ذ

ط اؤدذستـذطةكفذقطكؿ ذ.ذ(31)هطلذاسةسفذ فذاسكفسؿذالذتتـذطةكفذاسقطكؿنذكا 
عػضذاسشػنفعسلذأفذإطػ ا ذاس ػةسفذ ػفذاسػةسفذستكقػؼذت ن ػهذ مػ ذكا  جحذ  ةذاس نسكسلنذك  ةذطذ

اسقطػػكؿذ فذاإلطػػ ا ذ مػػ ذ أس ػػـذ قػػؿذسم مػػؾذف ػػكذت مسػػؾذاس ػػةسفذ ػػنذفػػهذل تػػهنذفسكػػكفذ ػػفذقطسػػؿذ
.ذكاسمك لذفهذلسؾذ  ةهـذههذت ف ذلكمذاس  ك اتذ  ػنذقػةذ(32)اس طلذاستهذسشت طذفس نذاسقطكؿ

مػ  ذطػلسؾنذكالحػس نذ ػفذاسحػفملنذفكػنفذس ػـذذسمةثذفهذاإلط ا ذ ػفذ  ػلذك ػنذقػةذس ػسط ـذ ػف
ذ.ذ(33)اس فضذش  ننذ فسنذسمم  ذاسمن ؿذ فذاس  فذ فذرس ذأهم ننذأكذ فذرس ذمنجل

 )ج( رد اإلسقاط: 
الذسختمؼذاسفق ن ذفهذأفذاإلحقنطنتذاس مملذاستهذسسسذفس نذ ع ػ ذاست مسػؾنذكاستػهذ

طػػػنس ةذ   ػػػنذالذتفتقػػػ ذإسػػػ ذسػػػـذتقنطػػػؿذطعػػػكضنذكػػػنسعتؽذكاسطػػػالؽذكاسشػػػفعلذكاسق ػػػنصذالذتػػػ ةذ
اسقطكؿنذكطنإلحقنطذسحقطذاس مؾذكاسمؽنذفستالش ذكالذسػؤث ذفسػهذاسػ ةذكاسحػنقطذالذسعػكةذك ػنذهػكذ
نذكالذسختمفكفذفهذأفذاإلحقنطنتذاستهذتقنطػؿذطعػكضنذكػنسطالؽذكاسعتػؽذ مػ ذ ػنؿنذتػ ةذ  عمـك
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فذاسةسفذفع ةذاسم فسػلذ.ذأ نذ نذفسهذ ع  ذاست مسؾذكنإلط ا ذ (34)طنس ةذ نسـذسحطؽذقطكؿذأكذطمب
اسم فسػػلذكاس نسكسػػلذفػػهذاسػػ اجحذ  ػػةهـنذكهػػكذ أمذطعػػضذاسشػػنفعسلذأ ػػهذسػػ ةذطػػنس ةذ ظػػ اذسجن ػػبذ
است مسػػؾذفسػػهذكس ػػنذقػػةذست تػػبذ مػػ ذ ػػةـذقنطمستػػهذسمػػ ةذ ػػفذمػػ  ذاس  ػػلذاستػػهذست فػػ ذ   ػػنذلككذ

ذذذ-اس  ك ات.ذهلاذ  ذاحتث ن ذاسم فسلذسطعضذاس حنئؿذاستهذالذس ةذفس نذاإلط ا ذطنس ةذكهه 
إلاذأطػػ أذاس مػػنؿذاس مػػنؿذ مسػػهذفػػالذسػػ ةذطػػ ةد.ذإلاذأطػػ أذاسطنسػػبذاسكفسػػؿذفػػن  جحذأ ػػهذالذ
سػػ ةذطػػنس ةذكقسػػؿ ذسػػ ة.ذإلاذطمػػبذاس ػػةسفذاإلطػػ ا ذفػػيط أدذاسػػةائفذفػػالذسػػ ةذطػػنس ة.ذإلاذقطػػؿذاس ػػةسفذ
اإلط ا ذثـذ ةدذالذس ة.ذكهلدذاس حنئؿذفهذاسمقسقلذسسحتذخ كجنذ ػفذا  ػؿذاسػلمذ ػن ذ مسػهذ

سػػلنذلسػػؾذأفذاسمكاسػػلذكاسكفنسػػلذ ػػفذاإلحػػقنطنتذاس ممػػلذ فذاسكاجػػبذهػػكذمػػؽذاس طنسطػػلذاسم ف
كسسسذفسهذت مسؾذ نؿذكأ نذاسقطكؿذإلاذتـذفالذ ع  ذسم ةذطعةد.ذككلسؾذطمبذاس ةسفذاسطػ ا ةذسعػةذ
قطػػكال.ذك ػػ ذاتفػػنؽذاسم فسػػلذ مػػ ذأفذاإلطػػ ا ذسػػ ةذطػػنس ةذإالذأ  ػػـذسختمفػػكفذ ػػفذمسػػثذتقسسػػةذاسػػ ةذ

 ا ذك ةـذتقسسةد.ذقنؿذاطفذ نطةسف ذذسػكذسػـذسقطػؿذكسػـذسػ ةذمتػ ذافت قػننذثػـذطعػةذأسػنـذط جمسذاإلط
ذ.(35) ةذالذس ةذفهذاس مسح

ذ
 ادلبحث انثاني
 تعهيك اإلسقاط

 أوال:  تعميق اإلسقاط عمى  الشرط: 
سجك ذطنتفنؽذاسفق ػن ذتعمسػؽذاإلحػقنطذ مػ ذاسشػ طذاسكػنئفذطنسفعػؿذ مذاس كجػكةذمنسػلذ

كـذاس  ج نذكقكؿذاسةائفذسر س ه ذإفذكنفذسػهذ مسػؾذةسػفذفقػةذأط أتػؾذ  ػهنذاإلحقنطذ  هذفهذم
ككقػكؿذاس جػػؿذال  أتػػهذأ ػػتذطػػنسؽذإفذكن ػػتذاسحػػ ن ذفكق ػػنذكا  ضذتمت ػػننذكك ػػفذقػػنؿذآلخػػ  ذ
فذكػػنفذفػػالفذاشػػت لذهػػلاذاسشػػقصذ طػػن  هذفػػالفذةا ؾذطكػػلانذفقػػنؿ ذإفذكػػنفذكػػلاذفقػػةذأج تػػهنذكا 

طنتفنؽذاسفق ن ذاستعمسؽذ م ذ كتذاس حقطذكسعػةذك ػسلذذطكلاذفقةذأحقطتذاسشفعل.ذكلسؾذسجك 
كهػلاذفس ػنذ ػةاذ ػفذ مػؽذطػالؽذ كجتػهذ مػ ذ كتػهذإلذذ(.36)كقكسهذس ةس ه ذإلاذ تذفي تذطػ ل 

أ نذفس نذ ةاذلسؾذ فذاسش كطذفػس كفذذ(37)فسهذاالختالؼذطسفذت جس ذاسطالؽذكطسفذ ةـذكقك ه
 ذإحػػقنطنتذ ممػػلذسػػسسذفس ػػنذ ع ػػ ذتقحػػسـذاإلحػػقنطنتذطنس حػػطلذس ػػنذفػػهذاسج مػػلذإسػػ ذاآلتػػه

است مسػػػؾذكسػػػـذتقنطػػػؿذطعػػػكضذكهػػػلدذسجػػػك ذفػػػهذاسج مػػػلذتعمسق ػػػنذ مػػػ ذاسشػػػ طذرسػػػ ذأفذاسم فسػػػلذ
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كمعكاذه نذمنططنذفقنسكا ذإفذكن تذاإلحقنطنتذ  نذسممػؼذط ػنذكػنسطالؽذكاسعتػؽذفن ػهذسجػك ذ
فذكن ػػػتذ  ػػػنذالذسممػػػؼذط ػػػننذكػػػنإللفذفػػػهذ استجػػػن ةنذتعمسق ػػػنذطنسشػػػ طذ الئ ػػػنذأـذرسػػػ ذ الئػػػـ.كا 

كتحػػػػمسـذاسشػػػػفعلذفن ػػػػهذسجػػػػك ذتعمسق ػػػػنذطنسشػػػػ طذاس الئػػػػـذفقطنكسعطػػػػ ذذاسم فسػػػػلذأمسن ػػػػنذطنسشػػػػ طذ
طعػػػةذاسكػػػالـذ ػػػفذاخػػػتالؼذذ–اس تعػػػن ؼنذكسظ ػػػ ذأفذاس ػػػ اةذط  ػػػنذكامػػػةن.ذكفػػػهذفػػػتحذاسقػػػةس ذ

قػنؿ ذكجػهذاخػتالؼذاسػ كاستسفذإفذ ػةـذذ–اس كاسنتذفهذجكا ذتعمسؽذاسط ا ةذ فذاسكفنسلذطنسشػ طذ
إ  ػنذهػكذإلاذكػنفذاسشػ طذ ممػنذالذ  فعػػلذفسػهذأ ػالذ  ػهذرسػ ذ تعػن ؼذطػسفذاس ػػنسنذاسجػكا ذ

ك ػػػنذالذسجػػػك ذتعمسػػػؽذاسكفنسػػػلذطشػػػ طذسػػػسسذسم ػػػنسذفسػػػهذتعن ػػػؿنذفي ػػػنذإلاذكػػػنفذطشػػػ طذفسػػػهذ فػػػ ذ
ذكسـذستع ضذرس ذاسم فسلذس لاذاستقحسـذذذ(38)سمطنسبنذكسهذتعن ؿذفتعمسؽذاسط ا ةذطهذ مسح

اإلحػقنطنتذاس ممػلذ مػ ذذروه أنو يجوز عندىم تعمييقيبدو مما ذك اس امذاس اجح 
اسش طذ طمقننذةكفذتف سؽذطسفذ نذسممؼذطهذك نذالذسممؼذطهنذكسػةؿذ مػ ذلسػؾذاسمػنططذاسػلمذ
كمػػعهذاسشػػنفعسلذكهػػك ذ ػػنذكػػنفذت مسكػػنذ ممػػنذالذ ػػةخؿذسمتعمسػػؽذفسػػهذقطعػػنذكػػنسطس نذك ػػنذكػػنفذ

جػػػ مذفس ػػػنذاسخػػػالؼذكنسفحػػػ ذ ممػػػننذسةخمػػػهذاستعمسػػػؽذقطعػػػنذكػػػنسعتؽنذكطس   ػػػنذ  اتػػػبذسذمػػػال
ذ.ذ(41)كاإلط ا 

كأ نذاس نسكسلذكاسم نطملذفنفذاس حنئؿذاستهذلك كاذأ  ػنذتقطػؿذاستعمسػؽذتفسػةذهػلاذاس ع ػ .ذ
ذكقةذك ةذاسكثس ذ فذهلدذاس حنئؿذفهذفتنكلذاسشس ذ مسشذاس نسكهذك   ن ذ

ؾذإلاذطمطػػتذاسمنمػػ لذاال تقػػنؿذطػػن كالةذإسػػ ذ كػػنفذطعسػػة.ذفقػػنؿذا ب ذإفذفعمػػتذلسػػ
ف فقت ـذككحكت ـذ مسؾذس   نذلسؾنذ فذسألبذ  ع نذ فذاسخ كجذط ـذإس ذ كنفذطعسةنذفيحػقطذ
لاذقػػنؿذاسشػػفس  ذإفذاشػػت ستذلسػػؾذاسشػػقصذفقػػةذحػػم تذسػػؾذشػػفعتهذ مػػ ذةس ػػن ذ مقػػهذذطػػلسؾ.ذكا 

ذ.ذذ(40)تعطس هذإسندنذفنفذسـذسطعهذ  ؾذفالذجعؿذسهذ مسؾنذجن ذلسؾ
 إسقاطات فييا معنى المعاوض 

.ذك ػػنذسممػػؽذط  ػػنذ ػػفذاسطػػالؽذكاسعتػػؽذ مػػ ذ ػػنؿنذفػػػنسطالؽذ(41)س كنتطػػلكػػنسخم ذكاذ
 مػػ ذ ػػنؿذككػػلاذاسعتػػؽذ مػػ ذ ػػنؿذتعمسق  ػػنذجػػنئ ذطنتفػػنؽنذ    ػػنذإحػػقنطذ مػػضذكاس عنكمػػلذ
فس  ػػنذ عػػػةكؿذط ػػػنذ ػػفذحػػػنئ ذاس عنكمػػػنت.ذكأ ػػنذاسخمػػػ ذفقػػػةذأجػػن ذتعمسقػػػهذاسم فسػػػلذكاس نسكسػػػلذ

اسم نطمػػلذس ع ػػ ذاس عنكمػػل.ذكأ ػػنذاسكتنطػػلذفقػػةذكاسشػػنفعسلذفػػهذاس ػػمسحنذطعػػّةدذطالقػػننذك  عػػهذ
أجن ذتعمسق نذطنسش طذاسم فسلذكاس نسكسلنذك  ع نذاسم نطملذكاسشنفعسلنذجن ذفهذقكا ةذاس  كشػه ذ
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اس عنكمػػػػلذرسػػػػ ذاس ممػػػػلذكهػػػػهذاستػػػػهذسكػػػػكفذاس ػػػػنؿذفس ػػػػنذ ق ػػػػكةاذ ػػػػفذجن ػػػػبذكامػػػػةذ)أمذ
ذ.ذذ(42)اس كنتطل(ذالذتقطؿذاستعمسؽنذإالذفهذاسخم ذ فذجن بذاس  أة

 اإلسقاط الذي فيو معنى التمميك كاإلبراء من الدين
قػػػةذأجػػػن ذتعمسقػػػهذ مػػػ ذاسشػػػ طذاسم فسػػػلذكاس نسكسػػػلذرسػػػ ذأفذذاسم فسػػػلذقسػػػةكدذطنسشػػػ طذ
اس الئـذأكذاس تعن ؼذ م ذ نذحطؽذتفحػس د.ذك  ػ ذتعمسقػهذاسم نطمػلذكاسشػنفعسلذفػهذا  ػح.ذكقػةذ

ذ ذاحتث  ذاسشنفعسلذاس ك ذذاستهذسجك ذفس نذاستعمسؽذكهه
سكقنؿ ذإفذ ةةتذمػنستهذفقػةذأط أتػؾذ ػفذاسػةسفذاسػلمذسػهذ مسػؾذ ػحذتعمسػؽذاإلطػ ا ذ
مػ  ننذك ػنذإلاذ مػؽذ تػؽذ طػةدنذثػـذكنتطػهذفكجػةتذاس ػفلنذ تػؽنذكتمػ فذلسػؾذاإلطػ ا ذ ػفذ

ذ)أمذا قحنط(.ذ ذاس جـك
 (54)البراءة المعمق  بموت المبرئ
ذقةذحطؽذطسنفذلسؾ.ذ

 تقييد اإلسقاط بالشرط 
فذكػنفذذس حذفهذاسج مل نذكا  تقسسةذاإلحقنطنتذطنسش كطذفنفذكنفذاسش طذ مسمنذسـ 

اسشػػ طذفنحػػةاذفمكػػؿذ ػػلهبذتف ػػسؿذفػػهذاسمكػػـذ مػػ ذ ػػنذسعػػةذفنحػػةاذ ػػفذاسشػػ كطذك ػػنذالذسعػػةنذ
كهػػػؿذسططػػػؿذاست ػػػ ؼذطفحػػػنةذاسشػػػ طذيذكسططػػػؿذاسشػػػ طذكس ػػػحذاست ػػػ ؼذيذك تػػػ ؾذاستفن ػػػسؿذ

تذطنسشػ طذاسفنحػةنذ ػمتذكططػؿذس كامع ن.ذسكؿذاسمكـذاسرنئػبذفػهذاإلحػقنطنتذأ  ػنذسػكذقسػة
اسشػػ طذكتطػػسفذهػػلاذ  ػػنذلكػػ دذطعػػضذاسفق ػػن ذ ػػفذاسمػػكاططنذك ػػفذاسفػػ كعذاستػػهذأك ةهػػنذرسػػ هـذ
كفس نذسمهذطسنفذلسؾ.ذقنؿذاسم فسل ذكؿذ نذجن ذتعمسقهذطنسش طذسجػك ذتقسسػةدذطنسشػ طنذكالذسفحػةذ

اسفنحػػػة.ذكلكػػػ ذذطنسشػػػ طذاسفنحػػػةنذكقػػػنسكاذذأسمػػػن ذ ػػػنذسػػػسسذ طنةسػػػلذ ػػػنؿذط ػػػنؿذالذسفحػػػةذطنسشػػػ ط
 ػػنمبذاسػػة ذكاطػػفذ نطػػةسفذاست ػػ فنتذاستػػهذت ػػحذكالذتفحػػةذطنسشػػ طذاسفنحػػةذك   ػػن ذاسطػػالؽذ
كاسخمػػ ذكاسعتػػؽذكاإلس ػػن ذكاسشػػ كلذكاس مػػن طلذكاسكفنسػػلذكاسمكاسػػلذكاسككنسػػلذكاسكتنطػػلذكاإللفذفػػهذ

ذ.ذ(44)استجن ةذكاس محذ فذةـذاسع ةذكاإلط ا ذ  ه
طسفذاستعمسػؽذكاستقسسػةنذفقػةذلكػ ذاسق افػهذفػهذاسفػ كؽذذأ نذاسشنفعسلذكاس نسكسلذفمـذس ططكا

ذ ػفذقطػكؿذاستعمسػؽذقطػكؿذاسشػ طنذكالذ ػفذ أفذ نذسقطؿذاسش طذكاستعمسؽ ذاسطالؽذكاسعتػؽذكالذسمػـ 
ذقطكؿذاسش طذقطكؿذاستعمسؽنذكتطمبذاس  نحطلذفهذكؿذطنبذ فذأطكابذاسفقهذذ



 م 1228 -هـ  2419 الثانياجمللد األول العدد           جملة كلية العلوم اإلسالمية                         

 040 

ذاسخمػػ ذك ػػفذا  ثمػػلذاستػػهذك ةتذ  ػػةهـذسػػكذخنسعػػتذ كج ػػنذكاشػػت طتذاس ج عػػلنذسػػـ 
نذكسػػكذ ػػنسحذاسجػػن هذكسػػهذاسػػةـذ مػػ ذشػػه ذطشػػ طذأفذس مػػؿذ ػػفذاسطمػػةنذقػػنؿذ(45)كططػػؿذاسشػػ ط

اطػػفذك ن ػػلذاسشػػ طذطنطػػؿذكاس ػػمحذجػػنئ نذكقػػنؿذاطػػفذاسقنحػػـ ذالذسجػػك ذاس ػػمحنذكقػػنؿذاس رسػػ ة ذ
نذككنفذا  نـذحم كفذسعجطهذقكؿذاس رس ة ذ.(46)اسش طذجنئ ذكاس محذالـ 

اسفنحػػػةذقػػػةذست تػػػبذ مسػػػهذطعػػػضذأمكػػػنـذاس ػػػمسحنذ ثػػػؿذلسػػػؾذفػػػهذكسقػػػكؿذاسشػػػنفعسل ذاسشػػػ طذذ
.ذك  ػػنذقنسػػهذاسم نطمػػلذفػػهذلسػػؾ ذإلاذقسػػةذاسخمػػ ذطشػػ طذفنحػػةذ ػػحذ(47)اإلحػػقنطذاسكتنطػػلذكاسخمػػ 

ذ.(48)اسخم ذكُسِرَ ذاسش طنذكفهذاس ر ه ذاسعتؽذكاسطالؽذالذتططم  نذاسش كطذاسفنحةة
 

ذ ذذإضاف  اإلسقاط إلى الزمن المستقبل ثانيا:
ت ػػ فنتذ ػػنذسظ ػػ ذأث هػػنذكست تػػبذ مس ػػنذاسمكػػـذط جػػ ةذت ػػنـذاس ػػسرلذكالذتقطػػؿذ ػػفذاس

إ جن ذمك  نذاس ذ  فذ خ ذكنس كاجذكاسطس .ذك ػفذاست ػ فنتذ ػنذتكػكفذططسعت ػنذت  ػ ذظ ػك ذ
أث هػنذإالذفػهذ  ػفذ حػتقطؿذكنسك ػسل.ذك ػفذاست ػ فنتذ ػنذسقػ ذمك ػهذ  جػ اذكػنسطالؽذت ت ػػهذ

ؼذإسػػػ ذ  ػػػفذ حػػػتقطؿذالذت ت ػػػهذاس كجسػػػلذإالذ  ػػػةذطػػػهذاس كجسػػػلذفػػػهذاسمػػػنؿنذكس ػػػحذأفذسمػػػن
مػػنفلذاسطػػالؽذإسػػ ذاسػػ  فذاس حػػتقطؿذجػػنئ ذ  ػػةذاسم فسػػلذكاسشػػنفعسلذكاسم نطمػػل .ذ(51)م ػػكسهذكا 

كهػػػػكذ  جػػػػ ذ  ػػػػةذاس نسكسػػػػلذكسػػػػكذأمػػػػنفهذإسػػػػ ذاس حػػػػتقطؿذ  ػػػػهذط ػػػػلدذاإلمػػػػنفلذأشػػػػطهذط كػػػػنحذ
م فسػلذ ػفذاإلحػقنطنتذاستػهذ.ذككلسؾذاسعتؽذفن هذإحقنطذسقطؿذاإلمنفل.ذك  نذلك دذاس(50)اس تعل

حػقنطذاسق ػنص .ذكاسمكػـذاسرنسػبذ(51)الذتقطؿذاإلمنفلذإس ذ  فذ حػتقطؿ ذاإلطػ ا ذ ػفذاسػةسفذكا 
إسػ ذاإلحػػقنطنتذاستػهذسػػسسذفس ػنذ ع ػػ ذاست مسػؾذتقطػػؿذاإلمػنفلذإسػػ ذاسػ  فذاس حػػتقطؿ.ذهػلاذفػػهذ

ذاسج ملذكتف سؿذلسؾذاسكتبذاسفق سل.ذ
ذ
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 ثالثا: من يممك اإلسقاط: 
ةذسككفذ فذقطؿذاسشػ عذأحنحػنذكنحػقنطذاسعطػنةاتذاستػهذسكػكفذفػهذ طنشػ ت نذاإلحقنطذق

 شقلذكم جذ م ذاس كمؼذككنحقنطذاسعقكطنتذاستػهذتػ ةذ مس ػنذشػط ل.ذكقػةذسكػكفذاإلحػقنطذ ػفذ
قطؿذاسعطنةذ تسجلذ   ذاسشن عذإ نذ م ذحػطسؿذاسكجػكبذكػنسعتؽذفػهذاسكفػن اتذكأ ػنذ مػ ذحػطسؿذ

كػػنسعفكذ ػػفذاسق ػػنصنذكقػػةذسكػػكفذاإلحػػقنطذ ػػفذاسعطػػنةذاس ػػةبذكػػنط ا ذاس عحػػ ذ ػػفذاسػػةسفنذكذ
ذطعم ـذسطعضذالحطنبذخن لذكنحقنطذمؽذاسشفعلذسعةـذاس رطلذفهذاسش ا .ذ

ذ
ذ ذذرابعًا: ما يشترط في المسقط

اإلحقنطذ فذاسعطنةذسعةذ فذاست  فنتذاستػهذست ػن ؿذفس ػنذاإل حػنفذ ػفذذاهمستهذسمتط ع  .0
ت  ؼذقػةذسعػكةذ مػ ذاس حػقطذطنسمػ  ذمقهنذف كذفهذمقسقتهذتط ع.ذكس نذكنفذهلاذاس

فن ػػهذسشػػت طذأهمستػػهذسمتطػػ عنذكلسػػؾذطػػيفذسكػػكفذطنسرػػنذ ػػنقال.ذفػػالذس ػػحذاإلحػػقنطذ ػػفذ
اس طهذكاس ج كفذكهػلاذفػهذاسج مػلذ فذاسم نطمػلذسقكسػكفذط ػملذاسخمػ ذ ػفذاس ػرس ذ

 .ذ فذفسهذتم سؿذ كضذسه.ذ(52)اسلمذسعقمه

لذأ ػػػهذالذسمجػػػ ذ مػػػ ذكأفذسكػػػكفذرسػػػ ذ مجػػػك ذ مسػػػهذسحػػػفهذأكذ ػػػر ذ ػػػ ذ المظػػػ .1
 .ذذ(53)اسحفسهنذكالذ م ذاس ةسفذ  ةذأطهذم سفل

كأفذسككفذلاذإ اةةذفػالذس ػحذإحػقنطذاس كػ دنذإالذ ػنذقنسػهذاسم فسػلذ ػفذ ػملذاسطػالؽذ .2
 .ذذ(54)كاسعتؽذ فذاس ك د

كأفذسككفذفهذمنؿذاس مل.ذإلاذكنفذإحقنطهذسكؿذ نسهذأكذأكث ذ فذاسثمػثذفػنفذكػنفذ .3
فت ػ فهذفس ػنذ اةذ مػ ذاسثمػثذسألج طػهذأكذطيقػؿذ  سمنذ  ضذاس كتذكقتذاإلحػقنطذ

لاذكنفذاس  سضذ ةس نذكاست كػلذ حػتر قلذطنسػةسكفذ سمكا ثذستكقؼذ م ذإجن ةذاسك ثل.ذكا 
 .ذ(55)فالذس حذ  هذاإلط ا ذستعمؽذمؽذاسر  ن 

كأفذسكػػكفذ نسكػػنذس ػػنذست ػػ ؼذفسػػهذكفػػػهذت ػػ ؼذاسفمػػكسهذخػػالؼذطػػسفذ ػػفذسجسػػػ دذ .4
 فسػػلذكاس نسكسػػلذكطػػسفذ ػػفذالذسجسػػ دذكهػػـذاسشػػنفعسلذ كقكفػػنذ مػػ ذإجػػن ةذاس نسػػؾذكهػػـذاسم

ذكاسم نطمل.ذذ
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كقةذسككفذ مؾذاست  ؼذطنسككنسلنذكمس ئػلذسجػبذأفذسقت ػ ذاست ػ ؼذ مػ ذاس ػيلكفذ
طػػهذسمككسػػؿ.ذك مػػ ذاسج مػػلذفن ػػهذس ػػحذاستككسػػؿذطػػنسخم ذكطنإل تػػنؽذ مػػ ذ ػػنؿ.ذكطنس ػػمحذ مػػ ذ

ككػػؿذكقػػنؿذسػػه ذأطػػ ل ذ فحػػؾذكس ا ػػ ذاإل كػػن نذكفػػهذإطػػ ا ذ ػػفذاسػػةسفذكسػػكذسمككسػػؿذإلاذ س ػػهذاس 
.ذكقةسككفذ مػؾذاست ػ ؼذطنسكالسػلذ(56)فهذكؿذلسؾذ نذسشت طذفهذاس ككؿذكاسككسؿذك نذألفذفسه

اسشػػ  سلذكػػنسكسهذكاسك ػػهنذكمس ئػػلذسجػػبذأفذسقت ػػ ذت ػػ ف  نذ مػػ ذ ػػنذفسػػهذاسمػػظذسم ػػرس ذ
الذتػ ؾذاسشػفعلذكاس كسهذ مسهنذفالذسجك ذسهذاستط عذكالذإحقنطذاس  ػ ذكالذ فػكذ مػ ذرسػ ذ ػنؿذكذ

ذكهلاذفهذاسج مل.ذ(57)إلاذكنفذفهذاست ؾذم  
 

 خامسًا: شروط من كان عميو الحق أو تقرر قبمو
أفذسكػػػػكفذ عمك ػػػػنذفػػػػهذاسج مػػػػلذهػػػػلا.ذكأرمػػػػبذاإلحػػػػقنطذسكػػػػكفذاس حػػػػقطذ  ػػػػهذأكذسػػػػهذ .0

 ع كفننذك نذفهذاسشػفعلذكاسق ػنصذكاسخسػن ذك ػنذشػنطهذلسػؾنذكا   ػنذ ت ػك ذاسج نسػلذ
اإل تػػػنؽذكاسطػػػالؽذك ػػػنذأشػػػطهذلسػػػؾ.ذأ ػػػنذاإلطػػػ ا ذذ ػػػفذاسػػػةسفذفػػػهذإطػػػ ا ذاس ػػػةسفذكفػػػهذ

فسشت طذفسػهذأفذسكػكفذاس طػ أذ عمك ػننذكهػلاذطنتفػنؽذكسػلسؾذسػكذقػنؿ ذأطػ أتذشخ ػنذأكذ
 جالذ  نذسهذقطمهذالذس حذك ثمهذ نذسكذقنؿ ذأط أتذأمةذر س هذأ ػنذسػكذقػنؿ ذأطػ أتذ

ةذ ػػػػفذأشػػػػخنصذأهػػػػنسهذاس ممػػػػلذاسفال سػػػػلنذككػػػػنفذأهػػػػؿذتمػػػػؾذاس ممػػػػلذ عس ػػػػسفذك طػػػػن ذ
 .ذذ(58) عةكةسفذفن هذس حذاإلط ا 

أفذسككفذاإلط ا ذس فذ مسهذاسمؽذفمكذأط أذرس ذ ػفذ مسػهذاسمػؽذالذس ػحذك ثػنؿذلسػؾذ .1
إلاذأط م ذقنتؿذ فذةسلذكاجطلذ م ذ نقمتػهذفػالذس ػحذاإلطػ ا ذفػهذلسػؾذسكقك ػهذ مػ ذ
ذرسػػ ذ ػػفذ مسػػهذاسمػػؽذأ ػػنذسػػكذأط ئػػتذ نقمػػلذاسقنتػػؿذأكذقػػنؿذاس ج ػػهذ مسػػهذ فػػكتذ ػػف
هلدذاسج نسلذكسـذسحـذاس ط أذ فذقنتؿذأكذ نقمػلذ ػحذاإلطػ ا ذال  ػ افهذإسػ ذ ػفذ مسػهذ

نذكالذسشت طذفهذاإلط ا ذ فذاسةسفذأفذسككفذاس ط أذ قػ اذطػنسمؽنذمسػثذسجػك ذ(61)اسمؽ
اإلطػػ ا ذ ػػ ذاإل كػػن .ذك ثػػؿذلسػػؾذسقػػنؿذفػػهذاسػػةسفذ  ػػنذس ػػحذإحػػقنطه.ذكأ ػػنذطنس حػػطلذ

ذطػةذ ػفذاستعسػسفنذف ػفذقػنؿذس كجتسػه ذإمػةاك نذسمطالؽذفن هذس حذ  ذاإلط ػنـذسكػفذال
ذطتعسسفذاس طمقل ذكهلاذ  ةذاسم فسػلذكاسشػنفعسلذأ ػنذ طنسؽذفنفذاسطالؽذسق نذكسك هذسمـ 

ذ  ةذاس نسكسلذفنس ش ك ذأ   نذتطمقنفنذكهكذقكؿذاس   سسف.
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ذذذسادسًا: محل اإلسقاط:

نـذسشػػػ ؿذاس مػػػؿذاسػػػلمذسجػػػ مذ مسػػػهذاست ػػػ ؼذسحػػػ  ذمقػػػننذكهػػػكذط ػػػلاذاإلطػػػالؽذاسعػػػ
ط ػلاذذ–ككؿذ فذ مؾذمقنذ ػفذهػلدذاسمقػكؽذذ(60)ا  سنفذك  نفع ننذكاسةسكفنذكاسمقكؽذاس طمقل

س طحذسهذطمكـذاس مؾذكالسلذاست ػ ؼذفسػهذطنختسػن دنذسػسسذ مػةذكالسػلذاسجطػ ذذ–اإلطالؽذاسعنـذ
 مسهذإالذسمػ ك ةذأكذس  ػمملذ ن ػلنذكالذ مػةذكالسػلذاس  ػ ذ  ػهذإالذإلاذتعمػؽذطػهذمػؽذاسرسػ نذ

ذ.ذذ(61)فس   ذ فذاست  ؼذ فذرس ذ مهذ نمبذاسمؽ
كاإلحػػقنطذ ػػفذهػػلدذاست ػػ فنتنذإالذأ ػػهذسػػسسذكػػؿذ مػػؿذقػػنطالذس حػػقنطنذطػػؿذ  ػػهذ ػػنذ
سقطؿذاإلحقنطذستكف ذش كطهنذك  هذ ػنذالذسقطمػهذسعػةـذتمقػؽذشػ كطهذككك ػهذ ج ػكالنذأكذتعمػؽذ

ذا.       طهذمؽذسمرس ذكهكل
ذ

 ادلبحث انثانث
 اليقبههفيما يقبم اإلسقاط وما 

 

 الطمب األول: ما يقبل اإلسقاط
 الدين:  -أوال

س حذطنالتفنؽذإحقنطذاسػةسفذاسثنطػتذفػهذاسل ػلذ  ػهذمػؽنذكاسمقػكؽذتحػقطذطنإلحػقنطنذ
فكؿذ فذثطتذسهذةسفذ م ذرس دنذحكا ذأكنفذث فذ طس نذأـذكنفذ حم نذفسهنذأـذ فقلذ ف كمػلذ

 ذأكػػنفذاإلحػػقنطذخن ػػنذطػػةسفذأـذ نمػػسلذسم كجػػلذأـذرسػػ ذلسػػؾنذفن ػػهذسجػػك ذسػػهذإحػػقنطهنذكحػػكا
 ن ػػنذسكػػؿذاسػػةسفذكحػػكا ذأكػػنفذ طمقػػنذأـذ عمقػػنذأـذ قسػػةاذطشػػ طنذكك ػػنذسجػػك ذاإلطػػ ا ذ ػػفذكػػؿذ

ذ.(62)اسةسفذفن هذسجك ذاإلط ا ذ فذطعمه
كك نذس حذإحقنطذاسةسفذطةكفذ ػكضنذس ػحذاحػقنطهذ ظسػ ذ ػكضذ ػ ذاالخػتالؼذ

ك ذأفذسعطػهذاس ػةسفذاسػةائفذثكطػنذفػهذفهذاس ك ةذأكذاسكسفسلذاستهذستـذط ػنذلسػؾذك ػفذهػلدذاس ػ
 قنطملذإط ائهذ  نذ مسهذ فذاسةسفذفس مؾذاسةائفذاسعكضذاس طلكؿذسػهذ ظسػ ذاإلطػ ا ذكسطػ أذاس ػةسفذ

.ذسقكؿذاسم نطمل ذ فذكجطتذ مسهذ فقلذا  أتهذككنفذسهذ مس ػنذةسػفذ(63)كلسؾذك نذسقكؿذاسشنفعسل
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حػ ةذفمػهذلسػؾذ فذ ػفذ مسػهذمػؽذفمػهذفي اةذأفذسمتحبذ مس نذطةس هذ كنفذ فقت نذفػنفذكن ػتذ كذ
أفذسقمسهذ فذأمذا كاسهذشن ذكهلاذ فذ نسه.ذكسظ  ذأفذهلدذاس ك ةذتعةذ ػفذقطسػؿذاس قن ػلذ

 ػػ ذ  ا ػػنةذشػػ كط نذ ػػفذاتمػػنةذذ(64)كاس قن ػػلذطنست امػػهذتعػػةذإحػػقنطنذطعػػكضذ ػػفذاسجػػن طسف
 ػك ةذاسةسفذقة اذككمعنذكرس ذلسؾذ فذاسشػ كطذكػلسؾذسػيتهذإحػقنطذاسػةسفذ ظسػ ذ ػكضذفػهذ

اس ػػمحذكقػػةذقحػػـذاسق افػػهذاإلحػػقنطذإسػػ ذقحػػ سفذطعػػكضذكطرسػػ دذكجعػػؿذ ػػفذاإلحػػقنطذطعػػكضذ
كفػهذمنشػػسلذاطػفذ نطػػةسف ذإلاذأطػ أتذاس كجػػلذ كج ػنذ ػػفذاس  ػ ذكاس فقػػلذذ(65)اس ػمحذ ػفذاسػػةسف

سسطمق ننذ ػحذاإلطػ ا ذكسكػكفذطعػكضنذكأ ػهذ مك ػنذ فحػ نذكقػةذسػيتهذإحػقنطذاسػةسفذطعػكضذفػهذ
.ذ(66)سرس د ذإفذأ طست هذحسن تؾذأحقطتذ  ؾذاسةسفذاسػلمذسػهذ مسػؾ ك ذاستعمسؽذك فذقنؿذ

ذ.ذذ(67)كاإلط ا ذأسمنذفهذ ك ةذاسخم ذسعتط ذ فذقطسؿذاسعكض
ذ

 ثانياً : العين: 
ا  ػػؿذأفذا  سػػنفذالذتقطػػؿذاإلحػػقنطنذفس ػػنذالذسقطػػؿذاإلحػػقنطذإالذأفذطعػػضذاست ػػ ذ

اس قطػػػلذكهػػػهذ ػػػسف.ذكاسعتػػػؽذفػػنتذتعػػػةذإحػػػقنطنذسم مػػػؾ.ذكلسػػؾذكػػػنسعتؽذفن ػػػهذسعػػػةذإحػػػقنطنذس مػػؾذ
 ش كعذطؿذ  ةكبذإسسهذش  ننذكقػةذسكػكفذكاجطػنذك ػنذفػهذاسكفػن ات.ذكػلسؾذاسكقػؼذسعػةذإحػقنطنذ
سم مػػؾذ  ػػةذطعػػضذاسفق ػػن نذففػػهذقكا ػػةذاس قػػ م ذكقػػؼذاس حػػنجةذإحػػقنطذ مػػؾذإج ن ػػننذكفػػػهذ

.ذكقػػةسيتهذإحػػقنطذاسعػػسفذ ظسػػ ذ ػػكضذمػػ فذ قػػةذاس ػػمحنذكاس ػػمحذجػػنئ ذ(68)رس هػػنذقػػكالف
ذمػالالذش  نذس قكؿذاس طهذ) م ذاعذ مسهذكحمـ( ذاس محذجنئ ذطػسفذاس حػم سفذإالذ ػممنذمػـ 

.ذكحػػكا ذأكػػنفذ ػػفذإقػػ ا نذأـذ ػفذإ كػػن نذأـذحػػككتذف ػػكذفػػهذمػػؽذاس ػػة  ذ(71)أكذأمػؿذم ا ػػن
 عنكملنذكهلاذ ش كعنذكفهذمؽذاس ة هذ مسهذافتةا ذاسس سفذكةف ذاسخ ك لذكهػلاذ شػ كع.ذ

محذ  نذتعل ذ م ػهذ ػفذةسػفذأكذ ػسفذط ػنؿذسػئالذسفمػهذإسػ ذطؿذإفذطعضذاسم نطملذأجن ذاس 
فذكنفذاس ػمحذ ػفذإقػ ا ذ مسنعذاس نؿ.ذكسالمظذأفذاسشنفعسلذالذسجس كفذاس محذ فذإ كن ذكا 
فذكػنفذ طنةسػلذ ػنؿذط ػنؿنذأكذكنإلجػن ةذإفذكػنفذ طنةسػلذ ػنؿذط  فعػلنذأكذكنس طػلذ  ػّةذكػنسطس نذكا 

ذمنؿذش كط ن..ذكسعتط ذفهذكؿذ(70)إفذكنفذ م ذت ؾذطعضذاسعسف
ذ

 ثالثا: المنفع   
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اس  ػػػنف ذمقػػػكؽذتثطػػػتذس حػػػتمقس ننذحػػػكا ذأكن ػػػتذ تسجػػػلذ مػػػؾذاسعػػػسفذاس  تفػػػ ذط ػػػننذأـذ
كن ػتذ تسجػػلذ مػؾذاس  فعػػلذةكفذاس قطػػلذ)أمذاسعػسف(ذط قتمػػ ذ قػػةذكنإلجػن ةذكاسعن سػػلذكاسك ػػسلذ

ك ػنذشػنطهذطنس  فعلنذأكذطرس ذ قةذكتمجس ذاس ػكاتذإلمسنئ ػننذكاالخت ػنصذط قن ػةذا حػكاؽنذ
لسػػؾ.ذكا  ػػؿذفػػهذاس  ػػنف ذأ  ػػنذتقطػػؿذاإلحػػقنطذطنحػػقنطذ نسػػؾذاسعػػسفذاس  تفػػ ذط ػػننذأكذ حػػتمؽذ
  فعت ػػننذإلذكػػؿذجػػنئ ذاست ػػ ؼذالذس  ػػ ذ ػػفذإحػػقنطذمقػػهنذ ػػنذسػػـذسكػػفذه ػػنؾذ ػػن  ذ ػػفذلسػػؾذ

ذ.ذذذ(71)كهلاذطنتفنؽذكسهذ ك  
هذ ػػػفذأك ػػػ ذس جػػػؿذطحػػػك  ذةا دنذف ػػػنتذاسك ػػػهنذكطػػػنعذاسػػػكا ثذاسػػػةا نذك مػػػهذطػػػ .ذأ

ذاس ك  ذسه.ذجن ذاسطس ذكططؿذحك ند.ذ
 ػػػفذك ػػػهذطعػػػسفذةا ذس سػػػةنذكطنس  فعػػػلذسع ػػػ كذفيحػػػقطذاس ك ػػػ ذسػػػهذطنس  فعػػػلذمقػػػهنذ .ذب

 .(72)حقطذطنإلحقنط

 فذكنفذسهذ حسؿذ ػن ذفػهذرسػ دنذفقػنؿذأططمػتذمقػهذفػهذاس حػسؿنذفػنفذكػنفذسػهذمػؽذ .ذج
 .ذذ(73)إج ا ذاس ن ذةكفذاس قطلذططؿذمقهذقسنحنذ م ذمؽذاسحك  

اسمػؽذفػهذاال تفػنعذططسػكتذاس ػة اسذاس كقكفػلذ مػ ذاسكجػهذاسػلمذأحػقطهذسجك ذإحقنطذ .ذة
فذأطمػؽذفػهذاإلحػقنطذ  نمطهذفنفذأحقطهذ ةةذ خ ك ػلذ جػ ذإسسػهذطعػةذا ت نئ ػنذكا 

 .(74)فالذسعكةذسه

.ذهػػلاذطنس حػػطلذ(75)أ ػػنكفذاسجمػػكسذفػػهذاس حػػنجةذكا حػػكاؽذسجػػك ذإحػػقنطذاسمػػؽذفس ػػن .ذق
نطهذطعػكضنذفن ػهذس جػ ذإسػ ذقن ػةةذإلحقنطذاسمؽذفهذاس  نف ذطةكفذ كض.ذأ نذإحق

استف سؽذطسفذ مؾذاس  فعػلذك مػؾذاال تفػنعذفػنفذا  ػؿذإفذكػؿذ ػفذ مػؾذاس  فعػلذ مػؾذ
.ذ(76)اس عنكمػػلذ مس ػػػننذك ػػفذ مػػػؾذاال تفػػػنعذط فحػػهذفقػػػطذفمػػػسسذسػػهذاس عنكمػػػلذ مسػػػه

ك مػػ ذلسػػؾذفكػػؿذ ػػفذ مػػؾذاس  فعػػلنذحػػكا ذأكػػنفذ نسكػػنذسم قطػػلنذأـذ نسكػػنذسم  فعػػلذةكفذ
 هذسجك ذسهذإحقنطذمقهذاس  فعلذكاال تسػنضذ  ػهذكهػلاذ  ػةذاسج  ػك .ذأ ػنذاس قطلنذفن

اسم فسػػلذفػػنفذاال تسػػنضذ ػػفذاس  ػػنف ذ  ػػةهـذالذسجػػك ذإالذس نسػػؾذاس قطػػلذكاس  فعػػلنذأكذ
س نسؾذاس  فعلذطعكض.ذكاس  نف ذسسحتذطي كاؿذ  ةهـ.ذككػلسؾذالذسجػك ذ  ػةهـذأفػ اةذ

ذ.ذ(77)سجك ذتطعنذمقكؽذاال تفنؽذطعقةذ عنكملذ م ذا  حذكا   ن
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ك فذا  ثملذ م ذاحقنطذاسمؽذفهذاس  نف ذطعكض ذ نذسكذ نسحذاسك ثػلذ ػفذأك ػ ذ
جػن ذلسػؾذ ػممننذ  ػهذإحػقنطذمػػؽنذذ حػ نةذسػهذ ػك ث ـذطحػك  ذةا ذ عس ػلذ ػفذاست كػلذطػةا هـ

ك ثؿذلسؾذ ػنذسػكذأفذاس ك ػ ذسػهذطعػسفذاسػةا ذ ػنسحذاس ك ػ ذسػهذطحػك نهنذطػة اهـذأكذط  فعػلذ
ذ.ذ(78)ـذاسةا ذسهذجن  سفذأخ لذستحم

 
 رابعا: الحق المطمق

ذس قحـذاسمؽذطمحبذ فذسمنؼذإسسهذإس ذاآلته ذ
 مػػؽذخػػنسصذعذحػػطمن هذكتعػػنس نذكهػػكذكػػؿذ ػػنذستعمػػؽذطػػهذاس فػػ ذاسعػػنـنذأكذهػػكذا تثػػنؿذ

 أكا  دذك كاهسه.ذ

 ك ػػنذاجت ػػ ذفسػػهذذ-كمػػؽذخػػنسصذسمعطػػنةنذكهػػكذ  ػػنسم ـذاس قػػ  ةذط قتمػػ ذاسشػػ سعلذ
ذكمةذاسقلؼذكاستع س .ذذمؽذاعذكمؽذاسعطةن

كا  ػػؿذأفذاسمػػؽذعذحػػطمن هذكذتعػػنس نذ  ػػهذ ػػنذ ػػفذمػػؽذسمعطػػةذإالذكفسػػهذمػػؽذاعذ
تعػػػنس نذكهػػػكذأ ػػػ دذطنس ػػػنؿذلسػػػؾذاسمػػػؽذإسػػػ ذ حػػػتمقه.ذذإ  ػػػنذهػػػكذطمحػػػبذتحػػػمسطذاسعطػػػةذ مػػػ ذ
است ػ ؼذفسػهذطمسػثذسػػكذأحػقطهذسحػقطنذفكػػؿذكامػةذ ػفذاسمقػسفذ)مػػؽذاعذكمػؽذاسعطػة(ذ ككػػكؿذ

حقنطنذس فذهكذ  حكب ذ.ذكطسنفذلسؾذفس نذسيته ذ(81)إسسهذثطكتنذكا 
مػػؽذاعذحػػطمن هذكتعػػنس  ذلكػػ ذمػػؽذاعذه ػػنذفس ػػنذسقطػػؿذاإلحػػقنطذإ  ػػنذهػػكذطػػنس ظ ذذ

سقطكسػػهذس حػػقنطذ ػػفذقطػػؿذاسشػػن عنذأ ػػنذ ػػفذقطػػؿذاسعطػػنةذفػػالذسجػػك  ذكمقػػكؽذاع ذأ ػػنذ طػػنةاتذ
نؿذكػػػنسم ذكأ ػػػنذ قكطػػػنتذ ممػػػلذ نسسػػػلذكنس كػػػنةذأكذطة سػػػلذكنس ػػػالة.ذأكذجن عػػػلذسمطػػػةفذكاس ػػػ

 مملذكنسمةكة.ذكأ نذكفن اتذكههذ ت ةةةذطسفذاسعقكطنتذكاسعطػنةة.ذكسقػكؿذاسفق ػن  ذإفذمقػكؽذ
اعذ ط سلذ م ذاس حن ملذط ع  ذأ هذحطمن هذكتعنس ذسفذسممقػهذمػ  ذفػهذشػه ذك ػفذثػـذُقطػؿذ

فػػنهـذذ.(80)اس جػػكعذ ػػفذاإلقػػ ا ذطػػنس   ذفسحػػقطذاسمػػة.ذطخػػالؼذمػػؽذاآلة سػػسفذفػػن  ـذستمػػ  كف
ذا حطنبذاس كجطلذإلحقنطذمؽذاعذك نذ ّةهنذاسشن ع 

 مقػػكؽذاعذحػػطمن هذكتعػػنس ذتقطػػؿذاإلحػػقنطذفػػهذاسج مػػلذسألحػػطنبذاستػػهذسعػػةهنذاسشػػ عذ
 ؤةسلذإسػ ذلسػؾنذتفمػالذ  ػهنذك م ػلذطنسعطػنةنذك فعػنذسممػ جذكاس شػقلذ ػ  ـذكنحػقنطذ

س ػػنذس ػػنس ـذ ػػفذطعػػضذاسعطػػنةاتذطنس حػػطلذ  ػػمنبذا  ػػلا ذكنس  مػػ ذكاس حػػنف سفنذ
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 شػػػقل.ذكقػػػةذف ػػػؿذاسفق ػػػن ذاس شػػػنؽذكأ كا  ػػػنذكطس ػػػكاذسكػػػؿذ طػػػنةةذ  تطػػػلذ عس ػػػلذ ػػػفذ
 شنق نذاس ؤث ةذفهذإحػقنط نذكأة جػكاذلسػؾذتمػتذقن ػةةذاس شػقلذتجمػبذاستسحػس نذأخػلاذ

.ذكقكسػػهذتعػػنس  ذ ذ(81) ػػفذقكسػػهذتعػػنس  ذ ذس سػػةذاعذطكػػـذاسسحػػ ذكالذس سػػةذطكػػـذاسعحػػ ذ 
.ذكاسمكػػـذاس ط ػػهذ مػػ ذا  ػػلا ذسحػػػ  ذ(82)فذ ػػفذمػػ جذ ك ػػنذجعػػؿذ مػػسكـذفػػهذاسػػةس

 خ لذك فذأقحنـذاس خ لذ نذسح  ذ خ لذإحقنطذكنحقنطذاس ػالةذ ػفذاسمػنئضذ
ذ فذاسشس ذاسكطس ذاسلمذالذسقكلذ مسػه حقنطذاس ـك .ذك ػالةذاس حػنف ذ(83)كاس فحن ذكا 

ق ػػػ اذفػػػ ضذ  ػػػةذاسم فسػػػلذكفػػػهذقػػػكؿذسم نسكسػػػلنذكتعػػػةذ خ ػػػلذإحػػػقنطنذسقػػػكؿذاس طػػػهذ
كاس ػلهبذذ(84)اعذ مسهذكحمـذ)) ةقلذت ةؽذاعذط نذ مسكـنذفػنقطمكاذ ػةقته(( م ذ

  ػػةذاس نسكسػػلذكاسشػػنفعسلذكاسم نطمػػل ذأفذق ػػ ذاس ػػالةذحػػ لذسمت فسػػهذ ػػفذاسعطػػة.ذكػػلسؾذ
سحقطذف ضذاسكفنسلذ  فذسـذسقـذطهذإلاذقنـذطهذرس دنذطؿذإفذاسق افهذسقكؿ ذسكفػهذفػهذ

.ذك ػػفذلسػػؾذأسمػػنذ(85)ؿ.ذالذكقك ػػهذتمقسقػػنحػػقكطذاس ػػي ك ذطػػهذ مػػ ذاسكفنسػػلذظػػفذاسفعػػ
حػػنرلذاسمق ػػلذ ذسممػػ ك ةنذكيكػػؿذاس مػػط ذسم ستػػلنذكا  إحػقنطذاسم  ػػلذفػػهذت ػػنكؿذاس مػػـ 

طنمػػلذ ظػػ ذاسعػػك ةذسمططسػػب نذكسحػػ مذهػػلاذاسمكػػـذ مػػ ذ(86)طػػنسخ  ذس ػػفذرػػصذط ػػنذكا 
اس عػػن الت.ذف ػػفذاس خ ػػلذ ػػنذحػػقطذ ػػ ذكك ػػهذ شػػ ك نذفػػهذاسج مػػلذكلسػػؾذك ػػنذفػػهذ

كم ذ   ذاس طهذ ػم ذاعذ مسػهذكحػمـذ ػفذطسػ ذ ػنذسػسسذ  ػةذاإل حػنفذاسحمـذسقكؿذاس ا
كأفذا  ػػؿذفػػهذاسطسػػ ذأفذسالقػػهذ س ػػننذكهػػلاذمكػػـذ شػػ كعنذذ(87)ك خػػصذفػػهذاسحػػمـ

.ذك ػػػفذاستخفسػػؼ ذ شػػ ك سلذاسطػػػالؽذس ػػنذفػػػهذاسطقػػن ذ مػػػ ذ(88)سك ػػهذحػػقطذفػػػهذاسحػػمـ
 شػػػػ ك سلذاس كجسػػػػلذ ػػػػفذاس شػػػػقلذ  ػػػػةذاست ػػػػنف نذككػػػػلاذ شػػػػ ك سلذاسخمػػػػ ذكاالفتػػػػةا نذكذ

ذ.(011)اسكتنطلذسستخمصذاسعطةذ فذةكاـذاس ؽ
 مقكؽذاسعطنة ذاس ق كةذطمقكؽذاسعطنةذه ننذ نذ ػةاذا  سػنفذكاس  ػنف ذكاسػةسكفنذكلسػؾذ

كمؽذاسشفعلذكاسق نصذكاسخسن نذكا  ؿذأفذكػؿذ ػفذسػهذمػؽذإلاذأحػقطهذكهػكذ ػفذ
عػةذاسطسػ ذأهؿذاإلحقنطنذكاس مؿذقنطؿذسمحقكطذحقطذذفنسشفس ذسهذمؽذا خػلذطنسشػفعلذط

فنلاذأحقطذهلاذاسمؽذكت ؾذا خلذطنسشفعلذحقطذمقه.ذككسػهذاسػةـذفػهذاسقتػؿذاسع ػةذسػهذ
مؽذاسق نصنذفنلاذ فنذكأحقطذهلاذاسمؽذكنفذسهذلسؾنذكاسرن ـذقطػؿذاسقحػ لذسػهذمػؽذ
لاذثطػتذمػؽذاسخسػن ذسمطػنئ ذأكذسم شػت مذكػنفذ است مؾنذكسجك ذسهذإحػقنطذهػلاذاسمػؽنذكا 
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أفذسحقطه.ذكهكلاذ ت ذثطػتذإل حػنفذمػؽنذكهػكذجػنئ ذس فذثطتذسهذ    نذهلاذاسمؽذ
.ذهػلاذطنس حػطلذ(010)است  ؼنذكنفذ فذمقهذإحقنطهنذإالذس ػن  ذ ػفذلسػؾذكهػلاذطنتفػنؽ

ذإلحقنطذاسمقكؽذطةكفذ كضنذأ نذإحقنط نذ ظس ذ كضذفطسن هذكنآلته ذ
فػػ ؽذاسكثسػػ ذ ػػفذفق ػػن ذاسم فسػػلذطػػسفذ ػػنذسجػػك ذاال تسػػنضذ  ػػهذ ػػفذاسمقػػكؽذك ػػنذالذ

ةةذهػػه ذأفذاسمػػؽذإلاذكػػنفذ جػػ ةاذ ػػفذاس مػػؾذفن ػػهذالذسجػػك ذاال تسػػنضذ  ػػهذإفذسجػػك ذطقن ػػ
كنفذ تق  اذفهذاس مؿذاسلمذتعمؽذطهذ حذاال تسنضذ  ه.ذكف ؽذاسطعضذاآلخ ذ ػفذاسم فسػلذ
طقن ػػةةذأخػػػ لذكهػػه ذأفذاسمػػػؽذإلاذكػػنفذشػػػ عذسػػةف ذاسمػػػ  ذفػػالذسجػػػك ذاال تسػػنضذ  ػػػهنذإلاذ

 تنذسهذأ نسلنذفس حذاال تسنضذ  ه.كفذثنطكن تذذقةذثطتذ م ذكجهذاسط ذكاس ملذفسك

 اسمقػػكؽذاس جػػ ةةذالذسجػػك ذاال تسػػنضذ   ػػننذكمػػؽذاسشػػفعلنذفمػػكذ ػػنسحذ  ػػهذط ػػنؿذ
ططمػػبذك جػػ ذطػػهنذكسػػكذ ػػنسحذاس خسػػ ةذط ػػنؿذستختػػن ذططػػؿذكالذشػػه ذس ػػنذكسػػكذ ػػنسحذ

نذكالذشه ذس نذ  إمةلذ كجتسهذط نؿذستت ؾذ كطت نذسـذسمـ 

 فن ػهذسجػك ذاال تسػنضذ   ػننذكفػهذططال  ػنذذمؽذاسق نصذك مؾذاس كنحذكمػؽذاسػ ؽ
السجك ذاال تسنضذ فذمقكؽذاس جػ ةةذكمػؽذذ(011) كاستنف.ذكفهذمنشسلذاطفذ نطةسف

اسشفعلنقنؿ ذك ةـذجكا ذاس ػمحذ ػفذمػؽذاسشػفعلذكمػؽذاسقحػـذسم كجػلذكمػؽذاسخسػن ذ
فهذاس كنحذسم خس ةذإ  نذهكذسةف ذاسم  ذ فذاسشفس ذكاس  أةذك نذثطتذسػلسؾذالذس ػحذ

  ػهنذ فذ ػنمبذاسمػؽذس ػنذ مػهذ مػـذأ ػهذالذستمػ  ذطػلسؾنذفػالذسحػتمؽذذاس مح
شسئن.ذأ نذمؽذاسق نصذك مؾذاس كنحذكمؽذاس ؽذفقػةذثطػتذ مػ ذكجػهذاسطػ ذكاس ػملنذ
ف كذثنطتذسهذأ نسلنذالذ م ذكجهذ ف ذاسم  ذ فذ نمطه.ذكحن ذ ػنمبذاسطػةائ ذ
ؿذ مػػػػػ ذأفذاسمػػػػػؽذاسػػػػػلمذسجػػػػػك ذاال تسػػػػػنضذ  ػػػػػهذهػػػػػكذاسمػػػػػؽذاسثنطػػػػػتذفػػػػػهذاس مػػػػػ

.ذأ ػنذاسج  ػك ذ)اس نسكسػلذكاسشػنفعسلذكاسم نطمػل(ذفمػـذ عثػ ذس ػـذ مػ ذقن ػةةذ(012)أ ػنسل
س كفذاالحت نةذإسس نذفهذ ع فلذاسمقكؽذاستهذسجك ذاال تسنضذ   نذكاستػهذالذسجػك نذ
كا   ػػنذسعػػ ؼذلسػػؾذطػػنس جكعذإسػػ ذاس حػػنئؿذفػػهذأ نك  ػػنذ ػػفذأطػػكابذاسفقػػهنذكنسممػػن لذ

طهذلسؾنذكاسج  ػك ذأمسن ػنذ ػ ذاسم فسػلذفػهذطعػضذكاسشفعلذكاسخسن ذفهذاسعقكةذك نذشن
اس حػػنئؿذ ػػ ذاتفػػنق ـذفػػهذحػػطبذاال تسػػنضنذكأمسن ػػنذسختمفػػكفذ ػػ  ـنذكحػػسظ  ذلسػػؾذ

ذ فذا  ثمل.ذ
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اال تسػػنضذ ػػفذمػػؽذاسشػػفعلنذهػػكذرسػػ ذجػػنئ ذ  ػػةذاسم فسػػلذك ػػنذحػػطؽنذكسػػكافق ـذفػػهذ .ذأ
نسكسػػلنذكفػػهذاسمكػػـذكفػػهذاسعمػػلذاسشػػنفعسلذكاسم نطمػػلذفػػهذمػػسفذأجػػن ذاال تسػػنضذ   ػػنذاس 

 .(013) كاسلذ فذاإل نـذأم ة ذإلاذكنفذاال تسنضذ فذاس شت مذالذ فذرس د

هطػلذاس كجػلذسك  ػػنذسمػ ت ن ذالذسجػك ذاال تسػػنضذ  ػهذ  ػةذاسم فسػػلذككافق ػـذاسشػػنفعسلذ .ذب
كاسم نطمل.ذقنؿذاسشنفعسل ذ  هذسسسذ س نذكالذ  فعلذفالذسقنطؿذط نؿ.ذكقػنؿذاسم نطمػل ذإفذ

كجذ  ػػةهننذكهػػكذالذسقنطػػؿذط ػػنؿ.ذكقػػنؿذاطػػفذتس سػػل ذقسػػنسذاس كجػػلذ ػػفذمق ػػنذكػػكفذاسػػ ذ
اس ػػلهبذجػػكا ذأخػػلذاسعػػكضذ ػػفذحػػنئ ذمقكق ػػنذ ػػفذاسقحػػـذكرسػػ د.ذكاس نسكسػػلذأجػػن كاذ

 ذذ(014)اال تسنضذ فذمق نذفهذلسؾنذ  هذ كضذ فذاالحت تنعذإكذ فذإحقنطذاسمؽ

اذ  ػةذإلاذتعل ذ ةذاس طس ذاس عسبذكنفذسم شت مذاسمؽذفهذاال تسنضذ فذاسعسب.ذكهػل .ذج
اسم فسػػػلذكاس نسكسػػػلذكهػػػكذاس ػػػلهبذ  ػػػةذاسشػػػنفعسل.ذ فذاس مػػػ ذطنسعسػػػبذس  ػػػ ذاس جػػػكعذ
طنس ق ػػنفنذك فذاس طػػهذ ػػم ذاعذ مسػػهذكحػػمـذجعػػؿذس شػػت مذفػػهذاس  ػػ اةذاسخسػػن ذطػػسفذ
ا حػػنؾذاس طسػػ ذكاال تسػػنضذ ػػفذاسعسػػبنذ  ػػهذفػػنتذ مسػػهذجػػ  ذ ػػفذاس طسػػ نذفكػػنفذسػػهذ

 .ذذ(015)اس طنسطلذطعكمه.

(016) تسنضذ  هذ  ةذج س ذاسفق ن اسق نصذسجك ذاال .ذة
 

س ػػػحذاس ػػػمحذ ػػػفذإحػػػقنطذمػػػؽذاسػػػة كلذكمػػػؽذاسشػػػفعلذكاسشػػػ بذإالذ ػػػنذكػػػنفذ خنسفػػػنذ .ذق
 ذذذ(017)سمش عذكة كلذاسمةذكاس حبنذك فذاس محذفهذاسة كلذالفتةا ذاسس سفذكهكذجنئ 

كسجك ذاس محذ فذاستع س ذاسلمذهكذمؽذاسعطةذسكفذقنؿذأطكذم سفػل ذإفذاستع سػ ذاسػلمذ .ذك
 ذ(018)ذكقطملذا ج طسلنذفنسظنه ذ ةـذ ملذاس محذفسهفسهذمؽذاع

سجك ذاال تسنضذ فذإحػقنطذمػؽذاسممػن لذ  ػةذاسم فسػلذكاس نسكسػلنذ مػ ذاسقػكؿذطي  ػنذ .ذ 
(001)مؽذاسمنمف

 

ذسجك ذاال تسنضذ فذإحقنطذمؽذاس جكعذفهذاس طلذ  ةذاسم فسل. .ذم
 

 ادلطهب انثاني: فيما اليقبم اإلسقاط
سفذ طمقنذج حنذك ك نذكقػة اذك ػفلنذكػنسع كضذ ػفذاسثسػنبنذ)أ(ذاسعسف ذاسعسفذ نذسمت ؿذاستعس

ذ(000)كاسعقػػػن ذ ػػػفذا  امػػػهذكاسػػػةك نذكاسمسػػػكافذ ػػػفذاسػػػةكابنذكاس كسػػػؿذكاس ػػػك كف
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ك نسػػؾذاسعػػسفذسجػػك ذسػػهذاست ػػ ؼذفس ػػنذطنس قػػؿذ مػػ ذاسكجػػهذاس شػػ كعذ ػػفذطسػػ ذأكذ
أمذ فػ ذاس مػؾذكا  استػهنذطػيفذسقػكؿذاسشػخصذذ–رس د.ذأ نذاست ػ ؼذفس ػنذطنإلحػقنطذ

ثالذأحقطتذ مكهذفهذهلدذاسةا ذسفػالفذس سػةذطػلسؾذ كاؿذ مكػهذكثطكتػهذسرسػ دذف ػكذ 
ذطنطؿذكالذسفسةذ كاؿذ مؾذاس حقطذ فذاسعسفذكثطكتذاس مؾذفس نذسم حقطذسه.

االذ ػػنذك ةذطنس حػػطلذسمعتػػؽذذ(001)كقػػةذاتفػػؽذاسفق ػػن ذ مػػ ذافذاال سػػنفذالذتقطػػؿذاإلحػػقنط
ن تذاسعسفذتمتذسةذاس حقطذسهذفػنفذكن ػتذسكفذسكذمةثذهلاذاست  ؼذ فذاس نسؾذككذكاسكقؼن

اسعػػسفذ ر ػػكطلذهنسكػػلذ ػػحذاإلحػػقنطذ  ػػهذمس ئػػلذسكػػكفذإحػػقنطنذسقس ت ػػنذاس ت تطػػلذفػػهذل تػػهنذ
فذكن ػتذاسعػػسفذقنئ ػلذف ع ػػ ذإحػقنط نذإحػػقنطذ حػػقنطذاسػةسفذ ػػمسحذكا  ف ػن ذإحػػقنطنذسمػةسفنذكا 

طنستعػةمذكقػنؿذ فػ ذم ن  نذسكذهمكػتذكت ػس ذطعػةذاسطػ ا ةذ ػفذ س  ػنذكن  ن ػلذالذتمػ فذإالذ
فذكن ػػتذاسعػػسفذأ ن ػػلذفػػنسط ا ةذ   ػػنذالذت ػػحذ  م ػػهذاع ذالذس ػػحذاإلطػػ ا ذكتطقػػ ذ مػػ ك ل.ذكا 
ةسن ػلنذط ع ػ ذأفذ نسك ػػنذإلاذظفػ ذط ػنذأخػػلهنذكت ػحذقمػػن اننذفػالذسحػ  ذاسقنمػػهذة ػكادذطعػػةذ

كػػػنذسػػػهذاسطػػ ا ة.ذكقػػػةذقػػػنسكاذاإلطػػػ ا ذ ػػػفذا  سػػػنفذطنطػػػؿذةسن ػػلذالذقمػػػن .ذك ع ػػػندذأ  ػػػنذتكػػػكفذ م
طػػػنإلط ا نذكا   ػػػنذاإلطػػػ ا ذ   ػػػنذ ػػػمسحذفػػػهذحػػػقكطذاسمػػػ نفنذأكذسم ػػػؿذ مػػػ ذا  ن ػػػل.ذكسقػػػكؿذ
اس نسكسل ذإفذاسط ا ةذ فذاس عس نتذسحقطذط نذاسطمبذطقس ت ػنذإلاذفنتػتذكاسطمػبذس فػ ذاسسػةذ   ػنذ
إفذكن ػػتذقنئ ػػل.ذكهػػلاذهػػكذاس شػػ ك ذ ػػفذاس ػػلهب.ذإالذأ ػػهذ قػػؿذ ػػفذاس ػػن  مذ ػػنذظػػنه دذأفذ

ش ؿذا  ن نتذكههذ عس ػنتذكهػلاذفػهذاإلطػ ا ذاسعػنـذكػلسؾذ ػ حذاطػفذ طةاسحػالـذطػيفذاإلط ا ذس
ذ.ذذ(002)اإلحقنطذفهذاس عسفنذكاإلط ا ذأ ـذ  هذسككفذفهذاس عسفذكرس د

 
 ما يقبل اإلسقاط: -2

)ب(ذذا  ػػػؿذافذمػػػؽذاعذذالسقطػػػؿذاإلحػػػقنطذذ ػػػفذأمػػػةذذ ػػػفذاسعطػػػنةذذكافذلسػػػؾذ ككػػػكؿذاسػػػ ذ
لنذكػػػػنستخفسؼذ ػػػػفذاسعطػػػػنةذ ثالنفمػػػػؽذاعذاسخػػػػنسصذ ػػػػفذ ػػػػنمبذاسشػػػػ عذ  تطػػػػن اتذخن ػػػػ

اسعطنةاتذكنس الةذكاس كنةنذك فذاسعقكطنتذكمةذاس  نذكمةذش بذاسخ ػ نذك ػفذاسكفػن اتذكرسػ ذ
لسؾذ فذاسمقكؽذاستهذثطتتذسمعطةذط قتم ذاسش سعلذكمؽذاسكالسلذ م ذاس رس ةنذمػؽذاعذهػلاذ

مػؽذفػهذلسػؾذطػؿذإفذ ػفذمػنكؿذلسػؾذفن ػهذالذسجك ذ مػةذ ػفذاسعطػنةذإحػقنطهنذ  ػهذالذس مػؾذاس
متػ ذإفذاسحػ فذاستػهذفس ػنذإظ ػن ذذ(003)سقنتؿذك ػنذفعػؿذأطػكطك ذ مػهذاعذ  ػهذط ػن عهذاس كػنة
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كػػلسؾذالذذ(004)اسػػةسفذكتعػػةذ ػػفذشػػعنئ دنذكػػن لافذسػػكذاتفػػؽذأهػػؿذطمػػةةذ مػػ ذت ك ػػنذكجػػبذقتػػنس ـ
كذةكا ذ  ك ػنذسجك ذاستمسؿذ م ذإحقنطذاسعطنةاتذك فذةخػؿذ مسػهذكقػتذ ػالةذفشػ بذخ ػ اذأ

متػػ ذسخػػ جذكقت ػػنذكهػػكذفنقػػةذسعقمػػهذكػػنس ر  ذ مسػػه.ذكك ػػفذكػػنفذسػػهذ ػػنؿذسقػػة ذطػػهذ مػػ ذاسمػػ ذ
ذ(005)فكهطهذكسالذسجبذ مسهذاسم 

ذاسشػػفن لذإلحػػقنطذاسمػػةكةذاسخنس ػػلذعذتعػػنس نذكفػػهذاسحػػ قلذكػػلسؾذطعػػةذاس فػػ ذ كتمػػـ 
نس ذ   ػػن ذأتػػ ذإسػػ ذاسمػػنكـنذ فذاسمػػةذفس ػػنذمػػؽذاعذتعػػنس ذكقػػةذ كتذ نئشػػلذ مػػهذاعذتعػػ

 حػػكؿذاعذ ػػم ذاعذ مسػػهذكحػػمـذطحػػن ؽذقػػةذحػػ ؽذفػػي  ذطػػهذفقطػػ ذفقسػػؿ ذسن حػػكؿذاعذ ػػنذك ػػنذ
ذ.ذذ(006)  اؾذتطموذطهذهلا ذقنؿذسكذكن تذفنط لذط تذ م ةذ ق تذ مس نذاسمة

كقػػنؿذاس ػػككمذفػػهذشػػ حذ حػػمـ ذكأج عػػكاذ مػػ ذتمػػ سـذاسشػػفن لذذفػػهذاسمػػةكةذطعػػةذطمػػكغذ
مكرهذاإل نـذفقةذأجن دذأكث ذاسعم ن ذإلاذسـذسكػفذاس شػفكعذفسػهذ ػنمبذاال  ذاإل نـنذفي نذقطؿذط

ذ(007)ش ذكأللذسم حم سفذفنفذكنفذسـذسشف ذفسه
فذكنفذأسمةذفس ػنذهػكذمػؽذاعذإالذأفذاسجن ػبذاسشخ ػهذفس ػنذ كسالمظذأفذاسح قلنذكا 
ذ تمقػػؽذ نمسػػلذاس ػػنؿ.ذكسػػلسؾذسجػػك ذاإلطػػ ا ذ ػػفذاس ػػنؿ.ذأ ػػنذاسمػػةذفن ػػهذسجػػك ذاسعفػػكذ  ػػهذقطػػؿ
اس فػػ ذسممػػنكـنذأ ػػنذطعػػةدذفػػالذسجػػك ذسكػػفذقػػنؿذاسم فسػػلذرسػػ ذ فػػ ذك كاسػػلذ طػػهذسكحػػؼذسػػكذأفذ

مػؽذاعذكمػؽذ.ذكاسقػلؼذ  ػنذسجت ػ ذفسػهذ(008)اس ح كؽذ  هذ مؾذاس ح كؽذفمحن ؽذحقطذاسمػة
اسعطػػةذ ػػ ذاالخػػتالؼذفػػهذترمسػػبذأمػػةه نذك مػػ ذاسج مػػلنذفن ػػهذسجػػك ذاسعفػػكذفسػػهذ)أمذاإلحػػقنط(ذ
قطؿذاست اف ذكطعػةدذ  ػةذاسشػنفعسلذكاسم نطمػلذكالذسجػك ذطعػةذاس فػ ذ  ػةذاسم فسػلذرسػ ذأفذاس نسكسػلذ

سطس ػػلذكالذقسػػةكاذاسعفػػكذطعػػةذاست افػػ ذطػػهذإلاذكػػنفذاس قػػلكؼذس سػػةذاسحػػت ذ مػػ ذ فحػػه.ذكسثطػػتذلسػػؾذطن
سشػػت طذهػػلاذاسقسػػةذطػػسفذاالطػػفذكأطسػػهذك كمذ ػػفذاإل ػػنـذأطػػهذسكحػػؼذأ ػػهذسجػػك ذاسعفػػكذكػػلسؾذطعػػةذ

.ذكأ نذاستع س نذف  نذكنفذ  هذمقنذسآلة هذجن ذاسعفػكذ  ػهذك ػنذكػنفذمقػنذعذ(011)اس ف ذس  نـ
ف كذ كككؿذإس ذاإل نـذك قؿذ فذاإل نـذ نسؾذأ ػهذسجػبذ مػ ذاإل ػنـذإقن تػهذإلاذكػنفذفػهذمػؽذ
اع.ذك فذاإل ن سفذأطػهذم سفػلذكأم ػةذأفذ ػنذكػنفذ ػفذاستع سػ ذ   ك ػنذ مسػهذكػكط ذجن سػلذ

ذ(010)ا  أتهذفسمبذا تثنؿذا   ذفسهنذك نذسـذسكفذ   ك نذ مسهذف كذ كككؿذإس ذاإل نـ
ك ػنذةا ػػتذمػػةكةذاعذالذتقطػػؿذاإلحػػقنطذ ػػفذاسعطػػنةذفطنستػػنسهذالذسجػػك ذاال تسػػنضذ ػػفذ

ن قنذأكذشن طنذسسطمقهذكالذس فعػهذسمحػمطنفنذ  ػهذالذس ػحذأخػلذإحقنط نذفالذس حذأفذس نسحذح
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اسعػػػكضذفػػػهذ قنطمتػػػهنذككػػػلاذالذس ػػػحذأفذس ػػػنسحذشػػػنهةاذ مػػػ ذأالذسشػػػ ةذ مسػػػهذسمػػػؽذاعذأكذ
آلة ػػػػهنذ فذاسشػػػػنهةذفػػػػهذإقن ػػػػلذاسشػػػػ نةةذ محػػػػتبذمقػػػػنذعذتعػػػػنس نذسقكسػػػػهذتعػػػػنس  ذ ذكأقس ػػػػكاذ

طػؿذكسجػبذ مسػهذ ةذ ػنذأخػلذ  ػهذأخػلدذنذكاس محذ فذمقػكؽذاعذ  كجػؿذطن(011)اسش نةةذعذ 
كه نؾذأسمنذ نذسعةذمقنذعذتعنس ذ  نذشػ عذأ ػالذس  ػمملذاسعطػنةنذكسػلسؾذالذذ(012)طرس ذمؽ

ذسحقطذطنإلحقنطذس نذفهذلسؾذ فذ  نفنةذاإلحقنطذس نذهكذ ش كعنذك فذأ ثملذلسؾ ذ
سػلذاسكالسلذ م ذاس رس  ذ فذاسمقكؽذاستػهذ ػةهنذاسشػن عذذك ػفنذلاتسػنذس ػنمط ننذكال .0

ا بذ م ذاس رس نذف هذال  لذسهذكالذس فؾذ   ننذفمقهذثنطػتذطنثطػنتذاسشػ عذذف ػهذ
مؽذ مسهذعذتعنس ذكسلسؾذذالتحػقطذطيحػقنطهنذ فذلسػؾذذسعػةذخػالؼذاس شػ كعذكهػلاذ

 طنتفنؽنذا نذرس ذا بذكنسك هذففسهذخالؼ.

ذاسحػػػك  ذفػػػهذطسػػػتذاسعػػػةة ذذأكجػػػبذاسشػػػن عذ مػػػ ذاس عتػػػةةذافذتعتػػػةذفػػػهذاس  ػػػ ؿذاسػػػلم .1
سمنؼذإسس نذطنسحك  ذمنؿذكقكعذاسف قلنذأكذاس كتنذكاسطستذاس منؼذإسس ػنذفػهذقكسػهذ

.ذهػػكذاسطسػػتذاسػػلمذتحػػك هذكالذسجػػك ذ0تعػػنس ذ كالذتخ جػػكهفذ ػػفذطسػػكت فذ ذاسطػػالؽ ذ
سمػػ كجذكالذسرسػػ دذأخػػ اجذاس عتػػةةذ ػػفذ حػػك  نذكسػػسسذس ػػنذافذتخػػ جذكافذ مػػهذاسػػ كجذ

 طلسؾذ فذهلدذاسعةةذمؽذعذتعنس .

س ؤسل ذطس ذاسشه ذقطؿذ ؤستهذسثطتذخسن ذاس ؤسلذسم شت مذفمػهذا خػلذكسػهذاسػ ةذخسن ذا .2
  ةذ ؤستهذسقكؿذاس طهذ م ذاعذ مسهذكحمـ ذ) فذاشت لذشسئنذسـذسػ دذفمػهذاسخسػن ذإلاذ

فنسخسػػن ذه ػػنذسػػسسذطنشػػت اطذاسعنقػػةسفنذكا   ػػنذهػػكذثنطػػتذشػػ  نذفكػػنفذمػػؽذاعذذ(013)  د(
حػػػػقطذطنإلحػػػقنطذكهػػػػلاذ تفػػػػؽذ مسػػػهذ  ػػػػةذ ػػػػفذتعػػػنس ذكس ػػػػلاذالذسجػػػك ذإحػػػػقنطه.ذكالذس

سجس كفذطس ذاسشه ذاسرنئبذ  ذ  ا ػنةذشػ ائطذثطػكتذاسخسػن ذكسػكذأفذاسعنقػةسفذتطنسعػنذ
طشػػ طذإحػػقنطذخسػػن ذاس ؤسػػلذططػػؿذاسشػػ طذ ػػ ذاسخػػالؼذفػػهذ ػػملذاسعقػػةذكفحػػنةدذط ػػن ذ

 ذذ(014) م ذمكـذاسش كطذاسفنحةةذفهذاسطس 

هذسجػػك ذاس جػػكعذفس ػػنذكهػػهذفس ػػنذمػػؽذاس جػػكعذفػػهذاس طػػل ذمػػؽذاس جػػكعذفػػهذاس طػػلذاستػػ .3
س طػػهذاسكاسػػةذسكسػػةدذ  ػػةذاسج  ػػك ذكفس ػػنذس طػػهذاإل حػػنفذإلاذسػػـذسكجػػةذ ػػن  ذ ػػفذ كا ػػ ذ

مؽذثنطتذش  نذسقػكؿذاس طػهذ ػم ذاعذ مسػهذكحػمـ ذذ–اس جكعذفهذاس طلذ  ةذاسم فسلذ
)الذسمػػؿذس جػػؿذأفذسعطػػػهذ طسػػلذأكذس ػػػبذهطػػلنذفس جػػػ ذفس ػػنذإالذاسكاسػػػةذط ػػنذسعطػػػهذ
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لاذ ػػنذاحػػتةؿذطػػهذاسج  ػػك ذكاحػػتةؿذاسم فسػػلذطقػػكؿذاس طػػهذ ػػم ذاعذ مسػػهذكهػػذ(015)كسػػةد
أمذ ػنذسػـذسعػكضذقػنسكا ذكاسعػكضذذ(016)كحمـ ذ)اسكاهبذأمؽذط طتهذ نذسػـذسثػبذ   ػن(

ذهكذ ػملذاسػ مـنذكقػةذم ػؿذك ػنذةاـذمػؽذاس جػكعذفػهذ فس نذكهبذسلمذاس مـذاس مـ 
قنطهنذكالذسحػقطذطنإلحػقنطذاس طلذفس نذسجك ذاس جكعذفسػهذثنطتػنذشػ  نذفن ػهذالذسجػك ذإحػ

كهلاذ نذلهػبذإسسػهذاسم فسػلذكاسشػنفعسلذكاسم نطمػلذفػهذقػكؿ.ذكاسقػكؿذاآلخػ ذسمم نطمػلذأفذ
اس جػػكعذمقػػهذكهػػكذسحػػقطذطنحػػقنطه.ذك  ػػػةذاس نسكسػػلذسجػػك ذسػػألبذاس جػػكعذفس ػػنذكهطػػػهذ
سكسػػػةدنذإالذإلاذأشػػػ ةذ مس ػػػنذأكذشػػػ طذ ػػػةـذاال ت ػػػن ذ)أمذاس جػػػكع(ذفػػػالذ جػػػكعذسػػػهذ

ذذذ(017) ك ذمس ئلذ م ذاس ش
حطؽذأفذكؿذجػنئ ذاست ػ ؼذالذس  ػ ذ ػفذإحػقنطذمقػهذ ػنذسػـذسكػفذه ػنؾذ ػن  ذكفس ػنذ
سمهذطسنفذطعضذ نذالذسقطؿذاإلحقنطذ فذاسمقكؽذاتفنقػنذأكذ  ػةذطعػضذاسفق ػن نذإ ػنذسفقػةذشػ طذ

ذ فذش كطذاس مؿنذأكذش طذ فذش كطذاإلحقنطذفهذمةذلاته.ذ
 ما يتعمق بو حق ال ير:   -1

قنذسرس ذ فذسطنش دذفن هذالذس حذإلاذفسهذم  ذ م ذاسرسػ ذكمػؽذاإلحقنطذإلاذكنفذم
اس ػػرس نذأكذستكقػػؼذ مػػ ذإجػػن ةذ ػػفذس مػػؾذاإلجػػن ةذكػػنسكا ثذكاس ػػ ت فنذك ػػفذأ ثمػػلذلسػػؾذ ػػنذ

ذسيته ذ
اسم فسػػلذكاسشػػنفعسلذكاسم نطمػػلذكهػػكذأسمػػنذقػػكؿذذ–)أ(ذذمػػؽذاسممػػن ل ذسػػ لذج  ػػك ذاسفق ػػن ذ

مفذأفذسحقطذمقهذطنحػقنطهذكس تقػؿذاسمػؽذأفذسممنذ–سم نسكسلذخالؼذاس ش ك ذ  ةهـذ
إس ذ فذطعةدذكالذسجط ذ م ذاسممن لذإالذإلاذتعسفذكسـذسكجةذمنمػفذرسػ دذثػـذإفذ ػنةذ
اسمنمػػػفذفطمػػػبذاسممػػػن لذ ػػػنةذاسمػػػؽذإسسػػػهذكخػػػنسؼذفػػػهذلسػػػؾذاس نسكسػػػلذفػػػهذاس شػػػ ك ذ
  ػػةهـذفقػػنسكا ذإفذاسمنمػػ لذإلاذأحػػقطتذمق ػػنذ ػػفذاسممػػن لذسرسػػ ذ ػػل ذطعػػةذكجكط ػػنذ

ذذذ(018) اةتذاسعكةذفالذتعكةس نذثـذأ
)ب(ذ حػػبذاس ػػرس  ذاس حػػبذمػػؽذاس ػػرس نذفػػنلاذثطػػتذهػػلاذاسمػػؽذفن ػػهذالذسجػػك ذس ػػفذسمػػؽذ
طػػهذإحػػقنطذهػػلاذاسمػػؽنذف ػػفذأقػػ ذطػػنطفذفحػػكتذأكذأ ػػفذ مػػ ذاسػػة ن ذأكذأخػػ ذ فسػػهذ ػػ ذ

.ذكسػػكذأفذا ػػ أةذ(021)إ كػػنفذاس فػػهذفقػػةذاستمػػؽذطػػهذكالذس ػػحذسػػهذإحػػقنطذ حػػطهذطعػػةذلسػػؾ
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 مسػػهذ ػػطسنذفػػهذسػػةدذأ ػػهذاط ػػهذ   ػػنذكجمػػةذاس جػػؿذف ػػنسمتذ ػػفذطمق ػػنذ كج ػػنذاة ػػتذ
ذاس حبذ م ذشه ذفنس محذطنطؿذ فذاس حبذمؽذاس طهذالذمق نذ

 الساقط ال يعود: 
ذالذحػػطسؿذإسػػ ذإ نةتػػهذالذ ذأفذاسحػػنقطذس ت ػػهذكستالشػػ ذكس ػػطحذكنس عػػةـك  ػػفذاس عمػػـك

سػةسفذفػالذسكػكفذه ػنؾذةسػفذطحطبذجةسةذس س ذ ثمهذالذ س هذفنلاذأط أذاسةائفذاس ةسفذفقةذحػقطذا
إالذإلاذكجةذحػطبذجةسػةذككنسق ػنصذسػكذ فػهذ  ػهذفقػةذحػقطذكحػم تذ فػهذاسقنتػؿذكالذتحػتطنحذ
إالذطج نسػػلذأخػػ لذكهكػػلاذكك ػػفذأحػػقطذمقػػهذفػػهذاسشػػفعلذثػػـذ جعػػتذاسػػةا ذإسػػ ذ ػػمنط نذطخسػػن ذ
الذ ؤسلذأكذطخسن ذش طذسم شت منذفمسسذسهذأفذسيخلذطنسشفعلنذ فذاسمػؽذقػةذططػؿنذفػالذسعػكةذإ

ذ.ذذ(020)طحطبذجةسة
كاإلحػػقنطذسقػػ ذ مػػ ذاسكػػنئفذاس حػػتمؽنذكهػػكذاسػػلمذإلاذحػػقطذالذسعػػكةذأ ػػنذاسمػػؽذاسػػلمذ
سثطػػػتذشػػػسئنذفشػػػسئننذأمذستجػػػةةذطتجػػػةةذحػػػططهذفػػػالذسػػػ ةذ مسػػػهذاإلحػػػقنطنذ فذاإلحػػػقنطذسػػػؤث ذفػػػهذ

ذاسمنؿذةكفذاس حتقطؿ.ذ
 كػػفذسػكذاشػػت لذ طػةاذفػػيطؽذقطػؿذاسقػػطضنذك مػهذاس شػػت مذطتػ ؾذاسفحػػ نذثػـذطػػةاذسػهذس

 ػػفذاسفحػػ ذ فذاستحػػمسـذ حػػتمؽذسػػػهذفػػهذا كقػػنتذكم ػػن.ذكاإلحػػػقنطذسػػؤث ذفػػهذاسمػػنؿذةكفذ ػػػنذ
ذ.ذذ(021)سحتمؽذ فذطعة

كقػنؿذاطػػفذ نطػػةسف ذسػػكذأحػػقطتذاس كجػػلذ كطت ػنذسمػػ ت نذفم ػػنذاس جػػكعنذ   ػػنذأحػػقطتذ
اسكػػنئفذكمق ػػنذسثطػػتذفشػػسئننذفػػالذسحػػقطذفػػهذاس حػػتقطؿذكالذسػػ ةذأفذاسحػػنقطذالذسعػػكةذ فذاسعنئػػةذ

.ذكقةذلك ذاطفذ جسـذقن ةةذفهذلسؾذفقػنؿ ذاال ػؿذ(022) ذاسحنقطنذكهلدذ حيسلذ تفؽذ مس نرس
ذف كذ ػفذطػنبذاس ػن  نذكافذ ػةـذاس قتمػهذ أفذاس قتمهذسممكـذإفذكنفذ كجكةاذكاسمكـذ عةـك

ف  نؾذف ؽذإلفذطسفذكجكةذاس قتمػهذسممكػـنذثػـذحػقطذاسمكػـذس ػن  ذذ(023)ف كذ فذطنبذاسحنقط
كةذاس قتمػػػهذ ػػػنةذاسمكػػػـذطخػػػالؼذ ػػػنذالاذ ػػػةـذاس قتمػػػهذفػػػالذسعػػػكةذفػػػنلاذ اؿذاس ػػػن  ذ ػػػ ذكجػػػ

 ذالذممػن لذسفنحػؽذكالذسكػنف ذ(024)اسمكـ.ذك فذلسػؾذمػؽذاسممػن لذجػن ذفػهذ  ت ػ ذاال اةات
 مػػ ذ حػػمـذكالذتػػ كس ذطػػيج طهنذ ػػفذ ممػػكفنذكط جػػ ةذ كاؿذاس ػػن  ذ ػػفذفحػػؽذأكذكفػػػ نذأكذ

هذفػهذاسممػن لذسقسػنـذحػطط نذ ػ ذت كجذطيج طهذكط ج ةذ جكعذ  ت  ذ ػفذممػن لذسعػكةذاسمػؽذسػ
 كاؿذاس ػػػػػن  .ذهػػػػػلاذ ػػػػػ ذاالخػػػػػتالؼذطػػػػػسفذاسفق ػػػػػن نذهػػػػػؿذاسممػػػػػن لذمػػػػػؽذاسمنمػػػػػفذأكذمػػػػػؽذذ
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اس ممػػػكفذكفػػػهذاسةحػػػكقه ذإلاذا تقمػػػتذاسممػػػن لذسشػػػخصذس ػػػن  ذثػػػـذ اؿذاس ػػػن  ذفن  ػػػنذتعػػػكةذ
سػػألكؿذك ػػنذسػػكذت كجػػتذا ـذكةخػػؿذط ػػنذاسػػ كجذكأخػػلتذاسجػػةةذاسكسػػةذثػػـذفػػن ؽذاسػػ كجذا ـذكقػػةذ

تتذاسجةةذأكذت كجػتذكا ـذخنسسػلذ ػفذاس كا ػ ذف ػهذأمػؽذ  ػفذطعػةذاسجػةةذإلاذ نتػتذا تقمػتذ ن
ذ.(025)اسممن لذس فذطعةهنذكنسخنسلذكالذتعكةذسألـذكسكذكن تذ تيس لذ)الذ كجذس ن(

ذ
 ادلطهب انثانث: أثر اإلسقاط

ذست تبذ م ذاإلحقنطذ ثن ذتختمؼذطنختالؼذ نذس ةذ مسه.
طنسطمػػ ذطػػنسطالؽذكست تػػبذ مسػػهذ ثػػن ذ تعػػةةةذكنسعػػةةذ ػػفذلسػػؾذإحػػقنطذ جػػؿذاال تفػػنعذ .ذأ

كاس فقلذكاسحك  ذكجكا ذاس جعلذافذكنفذاسطالؽذ جعسػنذك ػةـذجػكا ذلسػؾذافذكػنفذطنئ ػنذ
 ذ(026)كرس ذلسؾذ فذاآلثن 

قػػةذست تػػبذ مػػ ذاإلحػػقنطذاثطػػنتذمقػػكؽذتتعمػػؽذطنس مػػؿنذكنحػػقنطذمػػؽذاسشػػفعلذست تػػبذ .ذب
حػقنطذمػؽذاسخسػ ذاسطسػ ذ مسهذاحػتق ا ذاس مػؾذسم شػت منذكا  ن ذفػهذاسطسػ ذست تػبذ مسػهذسػ ـك

نذكاجػن ةذطسػػ ذاسفمػكسهذست تػػبذ  فذاس مػؾذذاسثنطػتذطػػنسطس ذقطػؿذاالختسػن ذ مػػؾذرسػ ذالـ 
ذاسطس ذاس كقكؼ  ذذ(027) مس نذس ـك

ك فذاآلثن ذ نذس ةذتمتذقن ةةذاسف عذسحػقطذطحػقكطذاال ػؿنذك ػنذإلاذاطػ ئذاس مػ كفذ .ذج
اسمػػػن فذكاسكفسػػػؿذفػػػ عذفػػػنلاذحػػػقطذاكذاس كفػػكؿذ ػػػفذاسػػػةسفذطػػػ ئذاسمػػػن فذكاسكفسػػؿذالفذ

اال ػؿذحػقطذاسفػ عذكالذ كػسنذفمػكذاطػ ئذاسمػن فذسػـذسطػ أذاال ػسؿذ  ػهذإحػقنطذكثسقػػلذ
 ذذ(028)فالذسحقطذط نذاسةسف

كقػػةذست تػػبذ مػػ ذاإلحػػقنطذاسم ػػكؿذ مػػ ذمػػؽذكػػنفذ ػػنمطهذ   ك ػػنذ  ػػهذستعمػػؽذمػػؽذ .ذة
اسرسػػػ ذكلسػػػؾذ ثػػػؿذ ػػػملذت ػػػ ؼذاسػػػ اهفذفػػػهذاس  هػػػكفذط مػػػكذكقػػػؼذأكهطػػػػلذإلاذألفذ

 .(031)س  ت فذالفذ  عهذكنفذستعمؽذمؽذاس  ت فذطهذكقةذاحقطهذطنل ها

اسرػػ سـذالاذكجػػةذ ػػسفذ نسػػهذ  ػػةذاس فمػػسذكػػنفذسػػهذمػػؽذاس جػػكعذفسػػهذطشػػ كطذ   ػػن ذأالذ .ذق
ستعمؽذطنسعسفذمؽذسمرس ذكشفعلذك هفذفنلاذاحقطذا منبذاسمقكؽذمقػكق ـذطػنفذاحػقطذ

 .(030)اخلهنذاسشفس ذشفعتهذاكذاحقطذاس  ت فذمقهذفهذاس هفذفم بذاسعسف
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الاذأجؿذاسطنئ ذاسث فذطعةذاسعقةذحقطذمػؽذاسمػطسذ مػ ذ ػنذجػن ذفػهذاسطػةائ ذال ػهذاخػ ذ .ذك
مػؽذ فحػهذفػػهذقػطضذاسػػث فنذفػالذستػيخ ذمػػؽذاس شػت مذفػػهذقػطضذاس طسػ ذككػػلاذسػكذأطػػ أذ

.ذسػػػكذاجمػػػتذاس كجػػػلذاس  ػػػ ذسكقػػػتذ(031)اسطػػػنئ ذاس شػػػت مذ ػػػفذاسػػػث فذططػػػؿذمػػػؽذاسمػػػطس
ذفمسسذس نذأفذت   ذذ فحػ نذ ف اس ػ أةذطنستيجسػؿذ مػستذطنحػقنطذمػؽذ فحػ نذفػالذذ عمـك

سحػػقطذمػػؽذاسػػ كجذكهػػلاذفػػهذقػػكؿذأطػػهذم سفػػلذك م ػػة.ذكقػػنؿذأطػػكذسكحػػؼذس ػػن ذأفذت  ػػ ذ
 فحػػػ نذ فذ ػػػفذمكػػػـذاس  ػػػ ذأفذستقػػػةـذتحػػػمس ه.ذ مػػػ ذتحػػػمسـذاسػػػ فسنذفم ػػػنذقطػػػؿذاسػػػ كجذ

ك ػفذلسػؾذذ(032)استيجسؿذكنفذلسؾذ منذطتيخس ذذذمؽذ فح نذفهذاسقطضذطخالؼذاسطنئ 
 سمنذاسك سلذفس نذ اةذ م ذاسثمثذطنجن ةذاسك ثل.ذأ

إحػػقنطذاسشػػن عذاسعطػػنةاتذطحػػطبذا  ػػلا ذقػػةذسحػػقطذاسطمػػبذط ػػنذطعػػةذلسػػؾ.ذفػػالذسطنسػػبذ .ذ 
ذطنس حػػطلذسمشػػس ذاسكطسػػ ذاسػػلمذالذسقػػة ذ مسػػه.ذكقػػةذسطنسػػبذطنسقمػػن نذ طنسقمػػن نذكنس ػػـك

ذطنس حطلذسممنئضذكاس حنف .  كنس ـك

تػػبذ مسػػهذطػػ ا ةذل ػػلذاس طػػ أذ تػػ ذاحػػتكف ذاإلطػػ ا ذاإلطػػ ا ذ ػػفذاسػػةسفذأكذ ػػفذاسمػػؽذست ذ .ذف
شػػػ كطهنذكحػػػكا ذأكػػػنفذ ػػػفذمػػػؽذخػػػنصذأـذمػػػؽذ ػػػنـ.ذطمحػػػبذ ػػػنذسػػػ ةذفػػػهذ ػػػسرلذ
اس طػػ ئنذكست تػػبذكػػلسؾذحػػقكطذمػػؽذاس طنسطػػلنذفػػالذتحػػ  ذاسػػة كلذفس ػػنذت نكسػػهذاإلطػػ ا ذ
اس نمػػهذكقك ػػه.ذةكفذ ػػنذسمػػةثذطعػػةدنذكالذتقطػػؿذاسػػة كلذطعػػةذلسػػؾذطمجػػلذاسج ػػؿذأكذ

الذأفذاس نسكسلذقسةكاذلسؾذط نذإلاذسـذسكفذاإلطػ ا ذ ػ ذاس ػمحذفػنلاذكػنفذاإلطػ ا ذاس حسنفذإ
  ذاس محذأكذكق ذطعةذاس ػمحذإطػ ا ذ ػنـذثػـذظ ػ ذخالفػهذفمػهذ قمػهذ  ػهذإطػ ا ذ مػ ذ
ذفػهذاس ػمحذ ػةـذاسقسػنـذ مسػهذكسػكذططس ػلذ ةكاـذ فلذاس محذالذإط ا ذ طمػؽذإالذإلاذاستػـ 

اسم فسلذ فذاإلط ا ذطعػضذاس حػنئؿذكمػ نفذاسػة ؾذفالذتح  ذاسة كلذهلاذ  ذاحتث ن ذ
اإلطػػ ا ذاسعػػنـذس  ػػ ذاسػػة كلذطػػنسمؽذقمػػن ذالذةسن ػػلذإفذكػػنفذطمسػػثذذالحػػتمقنؽذاس طسػػ .

سكذ مـذط نسهذ ػفذاسمػؽذسػـذسط ئػه.ذك  ػةذاسشػنفعسل ذسػكذأطػ أذفػهذاسػة سنذةكفذاآلخػ ةذطػ ئذ
سفذ  ػػػةذاس نسكسػػػلذفس  ػػػنذ فذأمكػػػنـذاآلخػػػ ةذ ط سػػػلذ مػػػ ذأمكػػػنـذاسػػػة سنذكهػػػكذأمػػػةذاسقػػػكس

 .ذذ(033)لك ه نذاسق ططهذفهذش حذ حمـ

ططػالفذاإلحػػقنط ذس حػػقنطذأ كػػنفنذكسكػػؿذ كػػفذشػ كطهذاسخن ػػلذفػػنلاذسػػـذستمقػػؽذشػػ طذ .ذم
 ػػفذاسشػػ كطذاستػػهذحػػطؽذطسن  ػػنذططػػؿذاإلحػػقنطنذأمذططػػؿذمك ػػهذفػػالذس فػػلذك ػػفذأ ثمػػلذ
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نطذلسػػؾ ذأ ػػهذسشػػت طذفػػهذاس حػػقطذأفذسكػػكفذطنسرػػنذ ػػنقالذفػػنلاذكػػنفذاس ت ػػ ؼذطنإلحػػق
 ػػػطسنذأكذ ج ك ػػػنذفػػػالذس ػػػحذاإلحػػػقنطذكالذس فػػػل.ذكسػػػكذكػػػنفذاست ػػػ ؼذطنإلحػػػقنطذ  نفسػػػنذ
سم ش كعذفن هذسككفذت ػ فنذطػنطالذكالذسحػقطذطنإلحػقنطذكنحػقنطذاسكالسػلنذأكذإحػقنطذمػةذ
ذ فذمةكةذاعذككلسؾذاإلحقنطذالذس ةذ م ذا  سنفنذكسعةذإحقنط نذطنطال.ذكاعذا مـ.

ذ
 
 

 اخلامتة
ؿذمػؽذاإل حػنفذكأحػقنطهنذقػةذسكػكفذشػ  سننذذفسكػكفذاست ػ ؼذم ئػلذاسطن ثذ مػ ذاططػن .0

احػػػتجنطلذالكا ػػػ ذاسشػػػ عنذكقػػػةذسكػػػكفذسم  ػػػنسحذاسشخ ػػػسلنذف ػػػفذاسطكا ػػػثذاسشخ ػػػسلذ
محػػفذاس عنشػػ ةنذكاس عن مػػلذ ػػ ذاسخمػػؽ.ذا ػػنذاسطكا ػػثذاسشػػ  سلذفكم سػػلذ  ػػؿذا  حػػنفذ

فنذكلسػػػؾذاستػػػهذهػػػهذا  ػػػؿذسكػػػؿذاس ػػػنسنذك ػػػفذاسطكا ػػػثذاسشػػػ  سلذ عنك ػػػلذاس عحػػػ س
 طنحقنطذاسةسفذ   ـنذك   نذأ اةةذ ف ذاسجن ذكرس دذ فذاسمقكؽ.ذ

ا  ؿذافذاسمؽذعذحطمن هذكتعػنس ذ  ػهذ ػنذ ػفذمػؽذسمعطػةذاالذكفسػهذمػؽذاعذتعػنس نذ .1
كهكذأ  دذطيس ػنؿذلسػؾذاسمػؽذاسػ ذ حػتمقهنذكافػ اةذ ػكعذ ػفذاسمقػكؽذطجعمػهذمقػنذسمعطػةذ

 فسهذذطمسثذسكذاحقطهذسحقطنذفقطذا  نذهكذطمحبذتحمسطذاسعطةذ م ذاست  ؼ

ا  ػػػػؿذافذذمقػػػػكؽذاعذتعػػػػنس ذحػػػػكا ذأكن ػػػػتذ طػػػػنةاتذكنس ػػػػالةذكاس كػػػػنةنذأـذكن ػػػػتذ .2
 قكطنتذكنسمةكةذاسش  سلنذأـذكن تذ ت ةةةذطسفذاسعقكطلذكاسعطػنةاتذكنسكفػن اتناـذرسػ ذ
لسؾذ فذاسمقكؽذاستػهذتثطػتذسمعطػةذط ػفلذلاتسػلذط قتمػ ذاسشػ سعلذذكمػؽذاسكالسػلذ مػ ذ

هػػلدذاسمقػػكؽذالذذ-ؽذا طػػكةذكا  ك ػػلنذكمػػؽذاآلطػػفذفػػهذا طػػكةذكاس حػػبذاس ػػرس نذكمػػ
تقطػػؿذاإلحػػقنطذذ ػػفذأمػػةذ ػػفذاسعطػػنةذ  ػػهذالس مػػؾذاسمػػؽذفػػهذلسػػؾ.ذك ػػفذمػػنكؿذاحػػقنطذ
مػػؽذ ػػفذمقػػكؽذاعذتعػػنس ذفن ػػهذسمػػن بذذك ػػنذفعػػؿذاطػػكذطكػػ ذ مػػهذاعذ  ػػهذط ػػن عهذ

 اس كنة.

فن طػػندذهطػػلذكػػسالذسجػػبذ مسػػهذذكالذسجػػك ذاستمسػػؿذ مػػ ذاحػػقنطذاسعطػػنةاتذك ػػفذسػػهذ ػػنؿ .3
اسم نذكك فذذةخؿذ مسهذكقتذاس الةذفش بذةكا ذمتػ ذسخػ جذكقت ػنذكهػكذفنقػةذ قمػهذ
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ذاسشػػفن لذإلحػػقنطذذاسمػػةكةذاسخنس ػػلذعذذ فذاسمػػةذمػػؽذاعذ كػػنس ر  ذ مسػػه.ك نذتمػػـ 
سقػػػكؿذاس طػػػهذ) ػػػم ذاعذ مسػػػهذكحػػػمـ(ذ ذ)اتشػػػف ذفػػػهذمػػػةذ ػػػفذمػػػةكةذاع(ذذك ػػػنذةا ػػػتذ

س ذالتقطػػؿذاإلحػػقنطذ ػػفذاسعطػػنةذفػػالذسجػػك ذا  تسػػنضذ ػػفذاحػػقنهنذفػػالذمقػػكؽذاعذتعػػن
س حذافذس نسحذامةذحن قنذاكذشن طنذسمخ  ذسسطمقهذكالذس فعهذسمحمطنفذ  ػهذالذس ػحذ

كالاذكن ػتذمقكقػهذتعػنس ذالتقطػؿذاإلحػقنطذ ػفذج ػلذاسعطػنةنذذناخلذاسعكضذفػهذ قنطمتػهذ
عطػػنةذكتخفسفػػنذ ػػ  ـ.ذفمػػؽذاعذفن  ػػنذتقطػػؿذاإلحػػقنطذ ػػفذقطػػؿذ ػػنمبذاسشػػ عذذ م ػػلذطنس

  ط هذ م ذاس حن ملنذط ع  ذأ هذسفذسممقهذم  .

مػػػؽذاسعطػػػةذطنس حػػػطلذس حػػػقنطذك ة ػػػهذذسشػػػ ؿذا  سػػػنفذكاس  ػػػنف ذذكاسػػػةسكفذذكاسمقػػػكؽذ .4
اس طمقػػػلذكهػػػهذاستػػػهذسسحػػػتذ س ػػػنذكالذةس ػػػنذكالذ  فعػػػل.ذكا  ػػػؿذافذكػػػؿذ ػػػنمبذمػػػؽذ

سػػـذسكػػفذ مجػػك اذ مسػػهذذككػػنفذذالس  ػ ذ ػػفذاحػػقنطذمقػػهذالاذكػػنفذذجػػنئ ذاست ػ ؼذذطػػنف
اس مػػؿذقػػنطالذسألحػػقنطذطػػنفذسػػـذسكػػفذ س ػػنذأكذشػػسئنذ م  ػػنذكسػػـذسكػػفذه ػػنؾذ ػػن  ذكتعمػػؽذ

ذمؽذاسرس ذطه.
ذ

 اهم ادلراجع 
 هػ(.0284االختسن ذستعمسؿذاس ختن ذاسشس ذ طةاعذاس ك م ذ)طس كت  .0

ذ)ممبذ .1 ذاال  ن ل ذ م ة ذطف ذ ك سن ذسقمم  ذاسطنسب ذ كمل ذش ح ذاس طنسب ا ح 
 تن س (.ذطةكف

 ـ(.0872االشطندذكاس ظنئ ذالطفذ نطةسفذ م ةذا سفذطفذ   ذ)ة شؽ ذ .2
االشػػػطندذكاس ظػػػنئ ف ذقكا ػػػةذفػػػ كعذاسشػػػنفعسلذجػػػالؿذاسػػػةسفذ طػػػةاس م فذطػػػفذاطػػػهذطكػػػ ذ .3

ذـ(.0871اسحسكطهذ)طس كت ذ
االشػػػػػػػطندذكاس ظػػػػػػػنئ ذ سػػػػػػػفذاسػػػػػػػػةسفذطػػػػػػػفذاطػػػػػػػ اهسـذاس عػػػػػػػػ كؼذطػػػػػػػنطفذ جػػػػػػػسـذاسم فػػػػػػػػهذ .4

ذـ(.0888)ة شؽ 
ذهػ(.0261ال نـذ م ةذطفذام ةذاسح خحهذ)اسقنه ة ا كؿذاسح خحهذس .5
أ الـذاس كقعسفذ فذ بذاسعنس سفذ م ةذطفذاطػ ذطكػ ذاس عػ كؼذطػنطفذقػسـذاس عػ كؼذ .6

ذهػ(.0330طنطفذقسـذاسجك سلذ)طس كت 
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ذأ ن لذاسطنسطسفذ م ذمؿذاسفنظذفتحذاس طسفنذاسحسةذطك لذطفذاسحسةذ م ةذاسة سنط . .7
س ذ م ػػػػػػػػةذاسشػػػػػػػػ طس  ذاسخطسػػػػػػػػبذاالق ػػػػػػػػنعذفػػػػػػػػهذمػػػػػػػػؿذاسفػػػػػػػػنظذاطػػػػػػػػهذشػػػػػػػػجنعذاسشػػػػػػػػ .8

ذهػ(.230)طس كت 
االق ػػػػنعذفػػػػ ذفقػػػػهذاال ػػػػنـذام ػػػػةذطػػػػفذم طػػػػؿذسمعال ػػػػلذ كحػػػػ ذطػػػػفذشػػػػ ؼذاسمجػػػػنكلذ .01

 )طس كت طةكفذتن س (.

 ـ(.0850االـذسمشنفع  ذ م ةذطفذاة سسذ)طس كت  .00

اسطمػػػػػ ذاس ائػػػػػؽذشػػػػػ حذك ػػػػػ ذاسمقػػػػػنئؽذسػػػػػ سفذاسػػػػػةسفذطػػػػػفذ جػػػػػسـذطػػػػػفذاطػػػػػ اهسـذاسم فػػػػػهذ .01
 ـ(.0882)طس كت 

 طػػػػؿذسمسػػػػ ذاس  تمػػػػ ذاسجػػػػن  ذس ػػػػلهبذ م ن اال  ػػػػن ام ةذطػػػػفذمذن اس خػػػػذاسطمػػػػ  .02
 هػ(.0283)طس كت 

اسطمػػػػػػػػ ذاس مػػػػػػػػسطذفػػػػػػػػهذا ػػػػػػػػكؿذاسفقػػػػػػػػهذسال ػػػػػػػػنـذ م ػػػػػػػػةذطػػػػػػػػفذط ػػػػػػػػنة ذاس  كشػػػػػػػػػهذ .03
 هػ(.0318)اسككست 

طةائ ذاسمنئ ذفهذت تسبذاسش ائ ذ الذاسةسفذأطكذطكػ ذطػفذ حػعكةذاسكنحػن هذ)طسػ كت ذ .04
 ـ(.0887

م ػػةذطػػفذام ػػةذطػػفذ شػػسةذاسمفسػػةذ)طسػػ كتذ ذطػػةكفذطةاسػػلذاس جت ػػةذك  نسػػلذاس قت ػػ نذ  .05
 تن س (.

طمرلذاسحنسؾذالقػ بذاس حػنسؾذام ػةذطػفذ م ػةن م ذاسشػ حذاس ػرس ذام ػةذطػفذ م ػةذ .06
 ـ(.0842طفذام ةذاسة ةس )ذاسقنه ةذ ذ

طمرػػلذاسحػػنسؾذالقػػ بذاس حػػنسؾذ مػػ ذاسشػػ حذاس ػػرس ذسمشػػس ذام ػػةذاس ػػنكلذ)طسػػ كت ذ .07
 ـ(.0884

 هػ(.0313ةذ م ةذطفذام ةذطفذ شسةذاسطم )قط  اسطسنفذكاستم سؿذ طهذاسكسس .08

 س ذطنس كاؽ)ذاسقنه ة طةكفذتي س (.استنجذكا كمسؿذ م ةذسكحؼذطفذاطهذاسقنحـذاسش  .11

تطسػػػسفذاسمقػػػنئؽذشػػػػ حذك ػػػ ذاسػػػةقنئؽذسم سمعػػػػ ذفخ اسػػػةسفذ ث ػػػنفذطػػػػفذ مػػػ ذ)طسػػػػ كت ذ .10
 ـ(.0881
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طهذ)طسػ كت ذتطسسفذاس حنسؾذستة سبذاسحنسؾذسمشس ذ م ػةذاسشػسطن هذطػفذ م ػةذاسشػ قس .11
 هػ(.0316

 هػ(.0314تمفلذاسفق ن ذسمعال لذ م ةذطفذام ةذاسح  ق ةلذ)طس كت  .12

 هػ(.0212تمفلذاس متنجذطش حذاس   نجذسمعال لذام ةذطفذمج ذاس سث ه)طس كت  .13

 ـ(.0860ت تسبذاسقن كسذاس مسطنذطنه ذام ةذاس ا لذ)اسقنه ة ذ .14

 ـ(.1112استع سفنتذسعم ذطفذ م ةذاسش سؼذاسج جن هذ)طس كت  .15

 ـ(1112استفحس ذاسكطس ذال نـذفخ اسةسفذ م ةذطفذ   ذاسمحس  ذاس ا مذ)اسقنه ة ذ .16

استمػػػػػػكسحذاسػػػػػػ ذكشػػػػػػؼذمقػػػػػػنئؽذاست قػػػػػػسحذسمعال ػػػػػػلذحػػػػػػعةاسةسفذطػػػػػػفذ  ػػػػػػ ذاستفتػػػػػػن ا هذ .17
 هػ(.0220)طس كت 

است ػػػلسبذفػػػهذاسفقػػػهذاسشػػػنفعهذاطػػػكذ م ػػػةذاسمحػػػسفذطػػػفذ حػػػعكةذطػػػفذ م ػػػةذطػػػفذاسفػػػ ا ذ .18
 ـ(.0886اسطركلذ)طس كت ذ

استم سػػػػػ ذسمعال ػػػػػلذ م ػػػػػةذا ػػػػػسفذطػػػػػفذ م ػػػػػةذاسمحػػػػػس  ذاسطخػػػػػن لذ)اسقػػػػػنه ة ذتسحػػػػػس ذ .21
 هػ(.0241

 جن  ذاست  للذسال نـذاط ذ سح ذ م ةذطفذ سح ذطفذحك ةذاست  للذ)اس سنض(. .20

اسجػػن  ذ مكػػنـذاسقػػ  فذ طػػهذ طػػةاعذ م ػػةذطػػفذأم ػػةذا   ػػن لذاسق ططػػ ذ)اسقػػنه ة ذ .21
 ـ(.0888

 ـ(.1113سكحؼذاسجكسئ ذ)طس كت ذذسج  ذكاسف ؽذالتطفذ م ةذطفذ طةاعذطفا .22

جػػػػكاه ذا كمسػػػػؿذشػػػػ حذ خت ػػػػ ذاسخمسػػػػؿذ ػػػػ ذ خت ػػػػ ذحػػػػسةلذخمسػػػػؿذطػػػػفذاحػػػػمنؽذ .23
 )طس كت ذطةكفذتن س (.

منشػػسلذاسطجس  ػػهذذ مػػ ذشػػ حذاسخطسػػبذسمشػػس ذحػػمس نفذاسطجس  ػػهذ)اسقػػنه ة ذطػػةكفذ .24
 تن س (.

منشػػسلذ ةذاس متػػن ذ مػػ ذاسػػة ذاس ختػػن نذشػػ حذت ػػكس ذا ط ػػن ذ م ػػةذأ ػػسفذاسشػػ س ذ .25
 ـ(.0881طنطفذ نطةسفذ)طس كت ذ

 ـ(.0881منشستنذقمسكطهذك  س ةذ م ذش حذجالؿذاس مم ذسم   نجذ)طس كت ذ .26
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ذمنشػػػسلذاسج ػػػػؿذ مػػػػ ذشػػػ حذاس ػػػػ   ذذحػػػػمس نفذطػػػػفذ  ػػػ ذاسعجسمػػػػ ذاسشػػػػ س ذطنسم ػػػػؿ .27
 )طس كت ذطةكفذتن س (.

ةذاسةحػكق ذ)اسقػنه ة ذطػةكفذمنشسلذاسةحكقهذ م ذاسش حذاسكطس ذسمشس ذ م ػةذطػفذام ػ .28
 (.تن س 

 هػ(.0232منشسلذاسطنجك لذ م ذش حذاطفذقنحـذ م ذ تفذاط ذشجنعذ)اسقنه ة ذ .31

منشػػػسلذاسطجس  ػػػ ذ مػػػ ذ ػػػتفذ ػػػ   ذاسطػػػالبذاسشػػػس ذاطػػػهذسمسػػػ ذ ك سػػػنذاال  ػػػن لذ .30
 )اسقنه ة ذطةكفذتن س (.

 اسمنكمذاسكطس ذسعم ذطفذ م ةذاس نك ةلذ)طس كت(. .31

 طةكفذتن س (.مك لذاستش س ذكفمحفلذسمشس ذ مهذام ةذاسج جنكلذ)طس كت ذ .32

سخ شػػهذ مػػ ذخمسػػؿذسمشػػس ذ م ػػةذطػػفذ طػػةاعذاسخ شػػ ذك عػػهذمنشػػسلذاسعػػةكلذ مػػ ذا .33
 اسخ ش ذ)طس كت ذطةكفذتن س (.

 ة  اسمكنـذش حذ جملذاالمكنـذسمعال لذ مهذمسة ذ)طس كت ذطةكفذتن س (. .34

اسةسفذاسخنسصذسمشس ذ م كةذخطنبذاسحطك ذ  ذتك ملذاسشس ذا سفذ م ػكةذخطػنبذ .35
 هػ(.0300 اسحطك ذ)اسقنه ة

 ةذاس متن ذ م ذاسة اس ختن ذش حذت كس ذاالط ن ذ م ةذا سفذاسشػ س ذطػنطفذ نطػةسفذ .36
 هػ(.0275)اسقنه ة 

 ـ(.1113 كملذاسطنسطسفذ ط ذ ك سنذسمس ذطفذش ؼذاس ككمذ)طس كت ذ .37

 اةذاس عػػنةذفػػ ذهػػةلذخسػػ ذاسعطػػنةذشػػ سذاسػػةسفذاطػػكذ طةاسمػػلذ م ػػةذطػػفذقػػسـذاسجك سػػلذ .38
 ـ(.1114)طس كت ذ

الـذشػػ حذطمػػكغذاس ػػ اـذ ػػفذج ػػ ذاةسػػلذاالمكػػنـذسال ػػنـذ م ػػةذطػػفذاحػػ ن سؿذحػػطؿذاسحػػ .41
 ـ(.0887اسكمال  ذاس  عن  ذ)طس كت ذ

ذهػ(.0703اسح اجذاسكهنجذش حذاس   نجذ م ةذاس ه لذاسر  اكمذ)طس كتذ  .40
ذ

 هوامش انبحث
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اس  طنحذذاس  س ذفهذر سبذذاسش حذاسكطس ذسم افعهنذام ةذطفذ م ػةذطػفذ مػ ذ)اسقػنه ةذذذ-ذ0
ذذ171ذ0ـ( ذ0866 ذ نذذسحنفذاسع بذالطػفذ  ظػك نذذج ػنؿذاسػةسفنذ م ػةذذطػفذ كػـ 

 .ذذـ(ذذ نةةذذحقط0771)طس كت ذ

هػػػ(ذ0284االختسػن ذذستعمسػػؿذاس ختػن  ذ طػػةذاعذذطػػفذ م ػكةذ ػػكةكةذاس ك ػمهذ)طسػػ كت ذذ-ذ1
ذ1ذ031نذذاسػػػلخس ة ذذسأل ػػػنـذذاسق افػػػهنذتمقسػػػػؽذ طػػػةذذاسمطسػػػؼذذ)اسككسػػػػتذ 010/ذذ0

نذذاس  ػػػلبذذأطػػػكذاحػػػمنؽذنذاطػػػ اهسـذط عمػػػ ذسكحػػػؼذاسشػػػس ا مذ)اسقػػػنه ة ذ041/ذ0هػػػػ( ذ
اإل اةاتنذ   ػػػػػػك ذطػػػػػػفذسػػػػػػك سذاسط ػػػػػػكتهذذنذذشػػػػػػ حذ  ت ػػػػػػ 338/ذذ0هػػػػػػػ(ذ ذذ0265

ذ.ذ011/ذ2)اس سنض ذطةكفذتن س ((ذ
.ذذ770/ذ0اسكنفهذسأل نـذذ طةذاعذطفذام ػةذطػفذقةا ػلذ) كػلذاس ك  ػل ذذطػةكفذتػن س ( ذذذ-ذ2

.ذذمنشػػسلذذقمسػػكطهذك  سػػ ةذنذ مػػ ذ177/ذ2شػػ حذ  ت ػػ ذا  اةاتذذاس  جػػ ذاسحػػنطؽ ذ
ذ.ذذ11//ذ1هػ( ذ0232ش حذذجالؿذذاسةسفذذاس ممهذذ)ذاسقنه ة ذ

 .ذذ087/ذذ1اس  لبذالطهذاحمنؽذاسشس ا مذ ذذ-ذ3

نذاس  ثػػك ذفػػهذاسقكا ػػةذذاسفق سػػلذذ م ػػةذطػػفذط ػػنة ذاس  كشػػهذ174/ذ0اس  ػػطنحذاس  سػػ  ذذ-ذ4
.ذذذجكاه ذاإلكمسؿذش حذ خت ػ ذخمسػؿذ ػنسحذطػفذ طػةذ0/70هػ( ذذ0311)اسككست ذ

.ذ344/ذ0سحػػػػػػنطؽ ذ.ذاس  ػػػػػػلبذاس  جػػػػػػ ذا101/ذ1هػػػػػػػ(ذذذ0310اسحػػػػػػ س ذ)طسػػػػػػ كتذ ذ
اس ر ػػهذذ مػػ ذ خت ػػ ذاسخ قػػهذنذس م ػػةذطػػفذ طػػةذاعذطػػفذ م ػػةذطػػفذقةا ػػلذ)اسقػػنه ة ذ

ذ.ذذذ4/548ـ( ذ0858
/ذذ2هػػػ( ذذ0183 ػػ حذاسجمسػػؿذذ مػػ ذ خت ػػ ذذخمسػػؿذنذ م ػػةذ مػػسشذذام ػػةذ)اسقػػنه ة ذذ-ذ5

ذ.ذذ315
ةاتذذ ذ.ذذشػػػ حذ  ت ػػػ ذا  ا2/4.ذا ختسػػػن ذستعمسػػػؿذاس ختػػػن  ذ215/ذ1قمسػػػكطهذك  سػػػ ة ذ-6

1/151. 

/ذذ2نذكاالختسػػن ذذستعمسػػؿذذاس ختػػن ذاس  جػػ ذاسحػػنطؽذ215/ذذ1قمسػػكطهذاس  جػػ ذاسحػػنطؽذذذذ-ذ6
ذ.ذذ151/ذذ1نذكش حذ  ت  ذاإل اةاتذذاس  ج ذاسحنطؽ ذ4
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كاس  ثك ذفػهذاسقكا ػةذفػهذاسقكا ػةذسم  كشػه ذذ41/ذذ2  حذاسجمسؿذ  ذ خت  ذخمسؿ ذذذ-ذ7
ذ.ذذ280/ذذ0

 ذ.023حك ةذ ؿذ   افذ/ذذ-ذ8

نذاس  ػػػطنحذاس  سػػػ ذفػػػهذر سػػػبذشػػػ حذاسكطسػػػ ذسم افعػػػهذاس  جػػػ ذاسحػػػنطؽذ ػػػنةةذ) فػػػك(ذذذ-ذ01
اس ر ػػػهذالطػػػفذقةا ػػػلذالطػػػهذ م ػػػةذ طػػػةذاعذطػػػفذام ػػػةذطػػػفذ م ػػػةذطػػػفذقةا ػػػلذ)اسقػػػنه ة ذ

.ذطػػػػػػةائ ذاس ػػػػػػ نئ ذفػػػػػػهذ177/ذذ2.ذشػػػػػػ حذ  ت ػػػػػػ ذاإل اةات ذذ548/ذذ4ـ(ذ ذ0858
 .ذ011/ذذ5هػ(ذ ذ0283)طس كتذ ذت تسبذاسش ائ ذ ال ذاسةسفذذطفذحعسةذاسكنحن هذ

ذ.ذذ282/ذذ2نذكاس  ثك ذفهذاسقكا ةذسم  كشه ذ151/ذذ1ش حذ  ت  ذاال اةاتذ ذذذ-ذ00
نذشػ حذ  ت ػ ذاال اةاتذذ225/ذذ0اس  لبذالطهذاحمنؽذاسشػس ذا مذذاس  جػ ذاسحػنطؽذذذ-ذ01

 .ذذ328/ذذ1اس  ج ذاسحنطؽ

اس ر ػهذذالطػفذقةا ػلذذذ71ذن68/ذذ1اس  لبذذالطهذاحػمنؽذاسشػس ا مذاس  جػ ذاسحػنطؽذذ-ذ02
ذ.ذذ86/ذذ6اس  ج ذاسحنطؽ 

 .ذذ34حك ةذاس نئةةذ/ذذ-ذ03

/ذذ0هػػػ( 0254أمكػنـذاسقػ  فذسمج ػنصنذاطػػكذطكػ ذام ػةذطػفذ مػػ ذاسػ ا مذذ)طسػ كت ذذذ-ذ04
 .ذذ064

ذ.ذذ171حك ةذاسطق ةذ/ذذ-ذ05
/ذذ2ـ( ذ0876اسجػػن  ذ مكػػنـذاسقػػ  فذ م ػػةذطػػفذام ػػةذا   ػػن مذاسق ططػػهذ)اسقػػنه ة ذذ-ذ06

 ذذ.263

ذ.ذذ016ا شطندذالطفذ جسـذذاس   مذ ذذ-ذ07
/ذذ1.ذشػػػ حذ  ت ػػػ ذاإل اةاتذ   ػػػك ذطػػػفذسػػػك سذاسط ػػػكته ذ71نذ68/ذذ1اس  ػػػلبذ ذذ-ذ08

نذذمنشسلذ ةذذاس متن ذ م ذذاسة ذاس ختن ذنذش حذت ػكس ذا ط ػن ذ012/ذذ2كذذ180
نذاس ر ػػػػهذذ188/ذذ4ـ(ذ ذ0881نذ م ػػػػةذأ ػػػػسفذذاسشػػػػ س ذذطػػػػنطفذ نطػػػػةسفذذ)طسػػػػ كت ذ

 .ذذ86/ذذ6قةا ل ذالطفذ

ذ.ذذذ537/ذذ1ش حذ  ت  ذاإل اةاتذسمط كته ذذ-ذ11
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مػػةسث ذأطرػػضذاسمػػالؿذإسػػ ذاعذاسطػػالؽنذأخ جػػهذاطػػفذ نجػػهذ)اسقػػنه ةذذطػػةكفذتػػن س (ذذ-ذ10
ذ2.ذكأ مهذاطفذمج ذفػهذاستمخػسصذطنإل حػنؿذكاسمػعؼذ)232/ذذ1كأطكةاكةذ)ذ0/041
 طذهنشـذاسس ن ه(.ذذ114/ذ

ذ–ذ001/ذذ4أفذسر  ذخشطلذفػهذجػةا دنذأخ جػهذاسطخػن مذ)مةسث ذالذس   ذجن ذجن دذذ-ذ11
ذطذاسممطه(.ذذ–ذ0121/ذذ1طذاسحمفسل(ذك حمـذذ–اسفتحذ

 .ذذ204/ذذ0جكاه ذاإلكمسؿذذ ذذ-ذ12

ذن.ذ61/ذذ1اس  لبذذ طهذاحمنؽذاسشس ا مذ ذذ-ذ13
.ذكاالشػػػطندذذكاس ظػػنئ ذالطػػػفذ جػػػسـذذ557نذ150/ذذ1شػػ حذذ  ت ػػػ ذاإل اةاتذذسمط ػػكته ذذ-ذ14

 ذ155اس  ج ذاسحنطؽذصذاس   مذ

ذ2(ذ0284االختسن ذستعمسؿذاس ختػن ذ طػةذاعذطػفذ م ػكةذ ػكةكةذذاس ك ػمهذ)طسػ كت ذذ-ذ15
نذكاس ةاسلذذش حذاسطةاسلذذسعمهذطفذ طػةذاسجمسػؿذذ ػ ذشػ حذفػتحذاسقػةس ذ)اسقػنه ة ذ045/ذ

ذ.ذ113نذ028/ذذ2طةكفذتن س (
فػهذشػ حذ خت ػ ذخمسػؿ ذذنذجكاه ذاإلكمسؿ62/ذذ1اس  لبذذالطهذاحمنؽذاسشس ا م ذذ-ذ16

 .ذذ046/ذذ2نذاالختسن ذذستعمسؿذاس ختن ذ ذ221/ذذ0

 .ذذ548/ذذ4اس ر هذذالطفذقةا لذاس قةحه ذ-ذ17

نذ51/ذذ1نذكاس  ػلبذ طػهذاحػمنؽذاسشػس ا مذ548/ذذ4اس ر هذذالطفذقةا لذاس قةحػه ذ-ذ18
 .ذذ50

ذ.ذذ410/ذذ1ش حذ  ت  ذاال اةاتذذ-ذ21
.ذذ127/ذذ6نذ011/ذذ5 ػػػػػػػهذالطػػػػػػػفذقةا ػػػػػػػل ذنذاس ر345/ذذ3منشػػػػػػػسلذ ةذاس متػػػػػػػن  ذذ-ذ20

 .ذذ236كا شطندذذكاس ظنئ نذصذ

اسطػػػةائ ذفػػػهذت تسػػػبذاسشػػػ ائ ذذ ػػػال ذاسػػػةسفذاطػػػهذطكػػػ ذطػػػفذ حػػػعكةذاسكنحػػػن هذ)اسقػػػنه ة ذذ-ذ21
 .ذذ26/ذذ3نذاالختسن ذستعمسؿذاس ختن  ذ082/ذذ6هػ( ذ0217

 .ذذ151/ذذ1ش حذ  ت  ذاال اةاتذذسمط كته ذ-ذ22
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ذ1نذاالختسػن ذستعمسػؿذاس ختػن ذاس ك ػمه ذ002/ذذ2سمط ػكتهذ ذذشػ حذ  ت ػ ذاال اةاتذذ-ذ23
 ذذ62/ذذ1نذكاس  لبذ046/ذ

 .ذذ067حك ةذاسطق ةذ/ذذ-ذ24

/ذذ3( ذذ0881اس ةاسػػػلذشػػػ حذاسطةاسػػػلذنذسعمػػػ ذطػػػفذاطػػػهذطكػػػ ذذ طػػػةذاسجمسػػػؿذذ)طسػػػ كت ذذ-ذ25
 .ذذ056نذ047

 .ذ0011/ذذ1اسكنفه ذذذ-ذ26

نذأفذسػػػكةمذكا  ػػػنذأفذسقػػػنةذأخ جػػػهذمػػػةسث ذ ػػػفذقتػػػؿذسػػػهذقتسػػػؿذف ػػػكذطخسػػػ ذاس ظػػػ سفذإ ػػػذ-ذ27
ذ.878/ذذ1اسفتحذنذك حمـذذ–ذ114/ذذ01اسطخن مذ

نذذ078/ذذ1نذاس  ػػػػلبذالطػػػػهذاحػػػػمنؽذاسشػػػػس ا م ذ640/ذذ6اس ر ػػػػهذالطػػػػفذقةا ػػػػلذ ذذذ-ذ28
 .ذ0011/ذذ1كاسكنفهذالطفذ طةاسط  ذ

 ج ػػػ ذا   ػػػ ذفػػػهذشػػػ حذ متقػػػ ذا طمػػػ نذ طػػػةذذاسػػػ م فذذطػػػفذ م ػػػةذذطػػػفذحػػػمس نفذذذذ-ذ31
.ذمنشػػػسلذاسةحػػػكقهذ مػػػ ذاسشػػػ حذاسكطسػػػ نذ مػػػ ذ ػػػتفذ1/344طػػػةكفذتػػػن س (ذذذ)اسقػػػنه ة 

/ذ3حػػػسةمذخمسػػػؿذشػػػ سذذاسػػػةسفذ م ػػػةذطػػػفذ  فػػػلذاسةحػػػكقهذ)اسقػػػنه ة ذذطػػػةكفذتػػػن س ( ذ
نذاس ر ػهذالطػفذ410/ذذ1نذشػ حذ  ت ػ ذاال اةاتذذسمط ػكته 75/ذ3نذ  حذاسجمسػؿ ذ88

ذ.ذذ547/ذذ4قةا ل 
سػةسفذ م ػةذطػفذاطػهذاسعطػنسذذام ػةذطػفذم ػ ةذذ  نسلذاس متنجذذذش حذاس   ػنجذذشػ سذاذ-ذ30

 .ذذ262/ذذ3ـ( ذذ0858)اسقنه ة ذ

/ذذ1شةس نذ م ةذ طةذاسكهنبذاسحسكاحهذ)اسك نؿذطفذاس  نـ(ذ)طسػ كت ذطػةكفذتػن س ( ذذ-ذ31
نذاسفتػنكلذاس  ةسػلذذتػنسسؼذج ن ػلذ ػفذ م ػن ذ153نذا شطندذذكاس ظنئ الطفذ جػسـ ذ236

ذ.ذذ273/ذذ3هػ( ذ0201اس  ةذذ)اسقنه ة ذ
نذذا ن ػػلذذ001/ذذ2نذاسفػػ كؽذسمق افػػه ذ88/ذذ3منشػػسلذاسةحػػكقهذ مػػ ذشػػ حذاسكطسػػ  ذذذ-ذ32

اسطػػنسطسفذذ مػػػ ذمػػػؿذاسفػػػنظذذفػػتحذاس طػػػسفنذاسحػػػسةذطكػػػ مذذطػػفذاسحػػػسةذ م ػػػةذذاسػػػة سنطهذذ
ذ.ذذ084/ذذ1هػ( ذذ0235)اسقنه ة ذ
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نذمنشػػػسلذاسةحػػػكقهذ مػػػ ذاسشػػػ حذ77نذ75/ذذ3 ػػػ حذاسجمسػػػؿذ مػػػ ذ خت ػػػ ذخمسػػػؿذ ذذ-ذ33
.ذ254/ذ0.  نسػػػلذاس متػػػنجذذاسػػػكذشػػػ حذاس   ػػػنجذاس  جػػػ ذاسحػػػنطؽ ذذ88/ذذ3 ذذاسكطسػػػ 

كسالمػػػظذأفذهػػػلدذاسمك ػػػلذ مػػػؿذط ػػػنذاسم فسػػػلذأسمػػػنذا اتػػػةاةذاإلطػػػ ا ذطػػػنس ةذك ػػػنذحػػػسيتهذ
 (.ذذ112/ذذ4)اسطةائ ذ

نذشػػػػػػػ حذ  ت ػػػػػػػ ذاال اةاتذذ06/ذذ3نذ046نذ010/ذذ2االختسػػػػػػػن ذستعمسػػػػػػػؿذاس ختػػػػػػػن ذ ذذ-ذ34
ذ2ذ6/ذذ1نذاس  لبذذالطهذاحػمنؽذاسشػس ا مذذ 565/ذذ1كذذ07نذ016/ذذ1سمط كتهذ 

ذ.188/ذذ1نذ121/ذذ0نذجكاه ذاإلكمسؿذ ذ
شػػ حذاس كمػلذسأل ػػنـذاس ػػككمذاس  جػػ ذذ112/ذذ4اسطػةائ ذاس ػػ نس ذفػػهذت تسػبذاسشػػ ائ  ذذ-ذ35

نذ ػػ حذاسجمسػػػؿذ348نذ344/ذذ0اس  ػػلبذالطػػهذاحػػمنؽذاسشػػس ا مذ ذ084/ذذ1اسحػػنطؽ 
كقهذذ مػػػ ذاسشػػػ حذاسكطسػػػ ذذ مػػػ ذ ػػػتفذحػػػسةمذنذاسةحػػػ75/ذذ3 مػػػ ذ خت ػػػ ذخمسػػػؿ ذذ

 .ذذ88/ذذ3خمسؿ ذ

نذ112/ذذ3اس طحكطذ ذش سذاسةسفذطفذاطػهذحػ ؿذاسح خحػهذ)طسػ كت ذطػةكفذتػن س (ذذذ-ذ36
طذذ248/ذذ3اس ر ػػػهذالطػػػفذقةا ػػػل ذ564نذ410/ذذ2ننذشػػػ حذ  ت ػػػ ذاال اةات ذ115

فذام ػػةذاس سػػنضنذ ر ػػهذاس متػػنجذاسػػ ذ ع فػػلذ عػػن هذاسفػػنظذاس   ػػنجذذسمشػػس ذذ م ػػةذطػػ
 .317/ذذ3هػ( ذ0230اسخطسبذاسش طس هذ)ذاسقنه ة ذ

/ذذ1نذاس  ػػلبذالطػػهذاحػػمنؽذاسشػػس ا م ذ141/ذ1 ػػ حذاسجمسػػؿذ مػػ ذ خت ػػ ذخمسػػؿ ذذ-ذ37
ذ.ذذ86

منشسلذاطفذ نطةسفذ م ذاسة ذاس ختػن ذشػ حذت ػكس ذا ط ػن ذذ)اسقػنه ة ذطػةكفذتػن س ( ذذ-ذ38
 .371نذ166نذ122نذ112/ذذ3

نذكاالشػػػطندذكاس ظػػػنئ ذالطػػػفذ نطػػػةسفذ م ػػػةذ266/ذذ0م  كشػػػه ذاس  ثػػػك ذفػػػهذاسقكا ػػػةذسذ-ذ41
 .ذذ176(ذ0872ا سفذطفذ   ذذ)ة شؽ ذ

نذ156/ذذ0ـ(ذ ذ0842طمرػػلذاسحػػنسؾذآلقػػ بذاس حػػنسؾذنذام ػػةذذطػػفذ م ػػةذذ)اسقػػنه ة ذذذ-ذ40
ذ.ذذ121نذ217نذ211/ذذ1نذذش حذ  ت  ذاال اةات ذ216
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 ػػنؿذ مػػةةذفػػهذأجػػؿذ عػػسفنذ ػػ ذذاس كنتطػػل ذاتفػػنؽذطػػسفذاسعطػػةذك نسكػػهذ مػػ ذ تقػػهذطػػةف ذ-ذ41
 إطالؽذطة ذخالسهذفهذاست  ؼ.ذ

نذ  نسػلذاس متػنجذذاسػ ذشػ حذذ016/ذذ3نذ042/ذذ2طةائ ذاس  نئ ذفهذت تسػبذاسشػ ائ  ذذ-ذ42
  ت ػػ ذذذ311/ذذ1نذ261/ذذ0نذاس  ثػػك ذفػػهذاسقكا ػػةذسم  كشػػه ذ311/ذذ5اس   ػػنج ذ

/ذذ6الطػػػفذقةا ػػػل ذنذاس ر ػػػهذ564نذ544/ذذ1نذ002نذ001/ذذ2اال اةاتذذسمط ػػػكته ذ
 .ذذ61

طسػ كت ذفذطػفذ جػسـذذطػفذاطػ اهسـذذاسم فػهذ)اسطم ذاس ائؽذش حذك ػ ذاسمقػنئؽذسػ سفذذاسػةسذ-ذ43
نذاس ق ػػ ذ410/ذذ1نذ.ذ  ت ػػ ذاال اةاتذسمط ػػكته ذ371نذ120نذ114/ذذ3ـ( ذ0882

/ذذ3هػػػػ( ذذ0282الطػػػفذ م ػػػةذ كفػػػؽذاسػػػةسفذذ طػػػةذاعذذطػػػفذقةا ػػػلذاس قةحػػػهذ)طسػػػ كت 
نقمسػػكطهذك  سػػ ةذذ مػػػ ذ74نذ73نذ72/ذذ0اسقكا ػػةذسم  كشػػػهذذ ذذذنذاس  ثػػك ذفػػه248

 .ذذ201/ذذ2ـ(ذ ذذ0881ش حذجالؿذاس ممهذذسم   نجذ)ذطس كت ذ

اسة ذ م ذش حذذت كس ذا ط ن ذذ م ةذأ سفذذاسش س ذذطنطفذ نطػةسفذذ)طسػ كت ذطػةكفذذ-ذ44
 .ذذ121نذ117نذ116نذ114/ذذ3تن س ( 

ذ.ذذ263نذ127نذ255/ذذ0فتحذاسعمهذاس نسؾ ذذ-ذ45
كشػػػنؼذاسق ػػػنعذذ ػػػفذ ػػػتفذا ق ػػػنعذذسمشػػػس ذذ   ػػػك ذطػػػفذسػػػك سذاسط ػػػكتهذ)طسػػػ كت ذذذذ-ذ46

ذ.ذذ152/ذذ3( ذ0886
ذ.04/ذذ2نذذ301ذ-ذ318/ذذ1اس  ثك ذفهذاسقكا ةذسم  كشهذذ ذذ-ذ47
 كاهػػبذاسجمسػػؿنذ م ػػةذطػػفذسكحػػؼذطػػفذ طػػةذاسػػ م فذذاس عػػ كؼذطنسمطػػنبذ)اسقػػنه ة ذذذذ-ذ48

ذطذاس سنض.ذذ61ذ-ذ60/ذذ4طفذقةا ل ذنذاس ر هذال001/ذذ2طةكفذتن س ( ذ
  اقػػػهذاسفػػػالحذذشػػػ حذ ػػػك ذا سمػػػنحذنذمحػػػفذطػػػفذ  ػػػن ذاسشػػػ  طالكمذ)اسقػػػنه ة ذطػػػةكفذذ-ذ51

ذ.84/ذذ1نذكاس  لبذذالطهذاحمنؽذاسشس ا مذ 122/ذذ3تن س ( ذذ
 .ذذ466/ذذ1اس ةك لذاسكط لذسأل نـذ نسؾذذطفذا سذ)طس كت ذطةكفذتن س ( ذ-ذ50
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نذذذ246/ذذ0نذكاس  ػػلبذالطػػهذاحػػمنؽذاسشػػػس ا م ذ123ذ-122/ذذ3اسفتػػنكلذاس  ةسػػل ذذذ-ذ51
استػػنجذكاإلكمسػػؿذنذ م ػػةذطػػفذسكحػػؼذطػػفذاطػػهذاسقنحػػـذاسشػػ س ذطػػنس كاؽذ)اسقػػنه ة ذذطػػةكفذ

ذ.ذذ178/ذذ3تن س ( ذ
نذذ228/ذذ0نذجػػكاه ذاإلكمسػػؿذ مػػ ذ خت ػػ ذخمسػػؿ ذ171/ذذ2اس ةاسػػلذشػػ حذاسطةاسػػل ذذ-ذ52

ذ1هػػ( ذ0232 ذ تفذاطهذشجنعذ)اسقػنه ة ذمنشسلذاسطنجك مذ م ذذش حذاطفذذقنحـذ م
 .235/ذذ6نذ31/ذذ5.اسطةائ ذذاس  نئ ذفهذت تسبذاسش ائ ذسمكنحن ه ذذ67/ذ

نذك   تػػػػػػ ذاال اةاتذ61/ذذ1نذ261نذ228/ذذ0اس  ػػػػػػلبذالطػػػػػػهذاحػػػػػػمنؽذاسشػػػػػػس ا م ذذ-ذ53
ذ.ذذ174نذ170/ذذ1.نذاس ةاسلذش حذاسطةاسل ذ018ن017نذ016/ذذ2سمط كته ذ

ذ.ذذ011/ذذ1نجكاه ذاإلكمسؿذذ م ذ خت  ذخمسؿ 167/ذذ2اس ةاسل ذذ-ذ54
نذ  ت ػػػػػ ذ351/ذذ3اطػػػػػفذ نطػػػػػةسف ذذ261نذ117/ذذ6اسطػػػػػةائ ذفػػػػػهذت تسػػػػػبذاسشػػػػػ ائ  ذذذ-ذ55

ذ.ذذ280/ذذ2اال اةاتذذسمط كته ذ
 .ذذ212نذ211/ذ1نذ  ت  ذاال اةات ذ17ذ-12/ذذ6اسطةائ ذفهذت تسبذاسش ائ  ذذ-ذ56

 قػػ بذاس حػػنسؾنذ مػػ ذذاسشػػ حذاس ػػرس ذذطمرػػلذاسحػػنسؾذذ135/ذذ6اسطػػةائ ذسمكنحػػن ه ذذ-ذ57
نذذاست ػػلسبذ63/ذذ2نذ180نذ151/ذذ1ـ(ذ ذ0884سمشػس ذذام ػةذذاس ػنكلذ)طسػ كت ذ

فػػػهذاسفقػػػهذاسشػػػنفعهذالطػػػهذ م ػػػةذاسمحػػػسفذطػػػفذ حػػػعكةذطػػػفذ م ػػػةذطػػػفذاسفػػػ ا ذاسطرػػػكمذ
.ذ سػؿذاس ػب بذذطشػ حذةسسػؿذاس طنسػبنذ طػةذاسقػنة ذطػفذذ225/ذذ0ـ( ذ0886)طس كت ذ

 ..ذذ011/ذذ1هػ( ذ0312)طس كت ذاة سسذاسشسطن هذ

  نسػػػلذاس متػػػنجذذاسػػػ ذشػػػ حذذ88/ذذ5ن.ذذاسػػػلخس ةذسأل ػػػنـذاسق افػػػه 361/ذذ3اس طحػػػكط ذذ-ذ58
 .ذذ441نذ410/ذذ1نذش حذ  ت  ذاال اةات ذ317/ذذ3اس   نج ذ

ذ.ذذ280/ذذ2ش حذ  ت  ذاال اةاتذ ذذ-ذ61
فذ مػػ ذ)طسػػ كت ذتطسػػسفذاسمقػػنئؽذشػػ حذك ػػ ذاسػػةقنئؽذسم سمعػػهنذفخػػ ذاسػػةسفذذ ث ػػنفذطػػذذ-ذ60

.ذاس  ثػػػك ذفػػػهذ305/ذ2نذذمنشػػػسلذاسةحػػػكقهذ مػػػ ذاسشػػػ حذاسكطسػػػ  ذ112/ذ3ـ(ذ0881
 .ذذ56/ذذ1اسقكا ةذذاسفق سل ذ

ذ.ذذ153/ذذ5اسطةائ ذاس  نئ ذفهذت تسبذاسش ائ ذسمكنحن ه ذذ-ذ61
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نذمنشػسلذاسةحػػكقهذ مػ ذاسشػػ حذ33/ذذ5نذ103نذ112/ذذ4طػةائ ذاس ػ نئ ذسمكنحػػن ه ذذ-ذ62
 .ذذ344/ذذ0.ذاس  لبذالطهذاحمنؽ ذ11/ذذ4.ذاس ق   ذذ201نذ11/ذذ2اسكطس  ذ

ذ.ذذ318/ذذ3هػ( ذذ0301 كملذاسطنسطسفذاطكذ ك سنذسمهذطفذش ؼذذاس ككمذ)طس كت ذذ-ذ63
نذكاالشػطندذكاس ظػنئ الطفذ جػسـذذذ337/ذذ8نذ465/ذذ6اس ر ػهذالطػفذقةا ػلذالطػفذقةا ػل ذذذ-ذ64

 ػػةذ مػػسشذ)طسػػ كت ذنذ ػػ حذاسجمسػػؿذشػػ حذ خت ػػ ذخمسػػؿذذ م155اس  ػػ مذاسم فػػه ذ
ذ.ذذذ42/ذذ2ـ(ذذ0873

ذ262نذ260/ذذ3.ذ  نسػلذاس متػػنج ذ081/ذذ2.ذاس ةاسػػلذشػ حذاسطةاسػػل ذ041اسػلخس ةذ ذذ-ذ65
ذ 120/ذذ1كش حذ  ت  ذاال اةاتذسمط كته ذ

 .ذذ163/ذذ0فتحذاسعمهذس نسؾ ذذ-ذ66

 ن.270/ذذ2اسج ؿذ م ذش حذاس     ذذ-ذ67

 ن.67نذ66/ذذ3  حذاسجمسؿذ م ذ خت  ذخمسؿ ذذ-ذ68

كأخ جػػهذاست  ػػلمذكاطػػفذ نجػػهذذ ػػفذمػػةسثذ  ػػ كذطػػفذ ػػكؼذذ–مػةسث ذكاس ػػمحذجػػنئ ذذ-ذ71
اس   هذ  فك ن.ذقنؿذاست  لمذهلاذمةسثذمحفذ مسحنذقنؿذ نمبذتمفػلذاالمػكلم ذ
كفهذت مسحذاست  لمذهلاذاسمةسثذ ظ نذفػنفذفػهذإحػ نةدذكثسػ ذطػفذ طػةاعذطػفذ  ػ كذ

ه سػػ ةذ  ػػةذأم ػػةذ أسػػ ذةاكةذطػػفذ ػػكؼذكهػػكذمػػعسؼذجػػةاذكسػػهذشػػنهةذ ػػفذمػػةسثذأطػػهذ
كاسمنكـنذإالذأفذاسلهطهذتعقطػهذطقكسػهذسػـذس ػممهذككثسػ ذمػعفهذاسشنشػهذك شػندذرسػ دنذ
كقػنؿذاسشػككن هذالذسخفػػ ذأفذاالمنةسػثذاس ػػلكك ةذكاسطػ ؽنذسشػ ةذطعمػػ نذسػطعضذفيقػػؿذ

ذ474نذ473/ذذ3أمكاس ػنذأفذسكػػكفذاس ػػتفذاسػػلمذاجت عػػتذ مسػػهذمحػػ نذتمفػػلذا مػػكلمذ
طذ سحػػ ذذ677/ذذ1 فذاطػػفذ نجػػهذطتمقسػػؽذ م ػػةذفػػؤاةذ طػػةاسطنقهذ شػػ ذاسحػػمفسلنذكحػػ

 اسممطه(.ذ

خ شػػهذ مػػ ذخمسػػؿذذسمشػػس ذ م ػػةذطػػفذ طػػةذاعذاسخ شػػهذك عػػهذمنشػػسلذاسعػػةكمذ مػػ ذذ-ذ70
نذطػةائ ذذاس ػ نئ ذفػهذت تسػبذاسشػ ائ ذ082نذ081/ذذ2اسخ شه)طس كت ذطةكفذتػن س ( 

 ػػػ ذ خت ػػػ ذحػػػسةمذذ.جػػػكاه ذاإلكمسػػػؿذشػػػ حذ خت ػػػ ذخمسػػػؿ35/ذذ6اس  جػػػ ذاسحػػػنطؽ 
  نسلذاس متنجذاسػ ذشػ حذاس   ػنجنذذ011/ذذ1خمسؿذطفذاحمنؽذ)طس كت ذطةكفذتن س (ذ
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شػػػػ حذذ262ذ–ذ260/ذذذ3هػػػػػ(ذذ0313حػػػػ شذاسػػػػةسفذطػػػػفذام ػػػػةذذاس  مػػػػهذ)طسػػػػ كت ذ
اس ر ػػهذ مػػ ذ خت ػػ ذاسخ قػػهذذ152/ذذ1  ت ػػ ذاإل اةاتذسمط ػػكتهذاس  جػػ ذاسحػػنطؽ ذ
نذ425ذ-416/ذذ3هػػ(ذذذ0312)طسػ كت ذذالطهذ م ػةذ طػةاعذذطػفذ م ػةذطػفذقةا ػلذ

 .ذذ435

نذاس  ثػػػك ذ151/ذذ1شػػػ حذ  ت ػػػ ذاال اةات ذذ216/ذذ6طػػػةائ ذذاس ػػػ نئ ذذسمكنحػػػن ه ذذ-ذ71
ذ.ذذ282/ذذ2فهذاسقكا ةذسم  كشه ذ

 .ذذ201/ذذ1نذكقمسكطهذ121/ذذ2اس  ثك ذفهذاسقكا ةذسم  كشه ذذ-ذ72

 .ذذ205االشطندذكاس ظنئ ذالطفذ جسـذاس   مذاسم فه ذذ-ذ73

منشسلذاسةحكقهذذ م ذاسش حذاسكطس ذسمشس ذ م ةذطػفذام ػةذاسةحػكقهذ)اسقػنه ة ذطػةكفذذذ-ذ74
 .ذذ323/ذذ2تن س (

 .088نذكاسقكا ةذالطفذ جبذاسم طمهذ ذ283/ذذ2اس  ثك ذفهذاسقكا ةذسم  كشه ذذ-ذ75

نذذكشنؼذاسق نعذ فذ تفذا ق نعذذ   ػك ذطػفذ436نذ435/ذذ3اس ر هذالطفذقةا ل ذذ-ذ76
 .ذذ007نذ280نذ240/ذذ2)اس سنض طةكفذتن س ( ذسك سذاسط كتهذ

نذاالشػػػطندذكاس ظػػػنئ ذسػػػ سفذاسػػػةسفذطػػػفذاطػػػ اهسـذطػػػفذ142/ذذ3ا ختسػػػن ذستعمسػػػؿذاس ختػػػن  ذذ-ذ77
ذ.ذذ242هػ( ذذ0312 جسـذاس   مذ)ة شؽ ذ

ذ2اسطم ذاس ائؽذش حذك  ذاسةقنئؽذسمعال لذاطفذ جػسـذاس  ػ مذ)اسقػنه ةذ ذطػةكفذتػن س (ذذ-ذ78
 .ذذ152/ذذ1ال اةاتذسمط كته ذنذش حذ  ت  ذا274/ذ

نذذكشػػؼذاسخفػػن ذك  سػػؿذاإلسطػػنسنذسمشػػس ذذاحػػ ن سؿذطػػفذ م ػػةذ775شػػ حذاس  ػػن ذصذذ-ذ81
ذ–ذ47/ذذ1نذاس  ثػػػك ذذفػػػهذاسقكا ػػػةذسم  كشػػػه ذ57هػػػػ( ذذ0312اسعجمػػػك هذ)طسػػػ كت ذ

استمػػػكسحذاسمػػػ ذذكشػػػؼذمقػػػنئؽذاست قػػػسحذسمعال ػػػلنذحػػػعةذاسػػػةسفذطػػػفذ  ػػػ ذاستفتػػػن ا هذذ53
 نذ040/ذذ1هػ(ذ0220)طس كت ذ

نذاستمػػكسحذ47/ذذ1نذاس  ثػػك ذفػػهذاسقكا ػػةذسمأل ػػنـذاس  كشػػه ذ775شػػ حذ ػػ حذاسجمسػػؿ ذذ-ذ80
 ذذ21/ذذ0ك نذطعةهن.ذاسف كؽذسمق افهذ ذذ040/ذذ1 م ذاستكمسح ذ

 .ذذ074حك ةذاسطق ة ذذ-ذ81
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 .ذذ67حك ةذاسم ذ/ذذ-ذ82

ذ142/ذذ5شػه ذ.ذاس  ثك ذفػهذاسقكا ػةذسم  كذ72ك نذطعةهنذذ64االشطندذالطفذ جسـذذ ذذ-ذ83
ذ.ذذ110/ذذ1.ذاستمكسحذ م ذاستكمسح ذ231ذ–ذ228كاسلخس ةذ ذ

طذذ–ذ367/ذذ0مػػةسث ذ ػػةقلذت ػػةؽذاعذط ػػنذ مػػسكـذفػػنقطمكاذ ػػةقتهذأخ جػػهذ حػػمـذ)ذ-ذ84
ذاسممطه.ذ

 اةذاس عػػػنةذفػػػهذهػػػةمذخسػػػ ذذاسعطػػػنةنذشػػػسذاسػػػةسفذام ػػػةذاطػػػهذ طػػػةذاعذ م ػػػةذطػػػفذقػػػسـذذذ-ذ85
 .ذذ010/ذذ1اسش حذاسكطس ذط ن شذاس ر ه ذ.ذ006/ذذ0ـ(ذ ذ1114اسجك سلذ)طس كت ذ

ك نطعػةهنذك حػمـذاسثطػكتذذ64نذاالشػطندذالطػفذ جػسـ ذ018/ذذ1استمكسحذ م ذاستكمػسح ذذ-ذ86
ذ.007/ذذ0

 ػػػكفذذ–ذ212/ذذ2مػػػةسث ذ  ػػػ ذ ػػػفذطسػػػ ذ ػػػنذسػػػسسذ  ػػػةذاإل حػػػنفذأخ جػػػهذأطػػػكةاكةذذ-ذ87
كاست  ػػػػلمذطذةائػػػػ ةذاس عػػػػن ؼذاسعث ن سػػػػل(ذذ156/ذذ4طذاس  ػػػػة(ذكاسطس قػػػػهذ)ذ–اس عطػػػػكةذ

طذاسحمفسلذ فذمػةسثذمكػسـذطػفذمػ اـذ  فك ػنذطمفػظذذ320نذ321/ذذ3)تمفلذا مكلمذ
التطػػ ذ ػػنذسػػسسذ  ػػةؾذكقػػنؿذاست  ػػلم ذهػػلاذمػػةسثذمحػػفذ ػػمسحنذأ ػػنذاستػػ خسصذفػػهذ
ذ ػػفذأمنةسػػثذكثسػػ ةذكسػػسسذط ػػلاذاسمفػػظذ   ػػنذقكسػػهذ ػػم ذاعذ مسػػهذ اس حػػمـذف ػػكذ ف ػػـك

.ذأخ جػهذاسطخػن مذفػتحذكحمـذ) فذأحمؼذفهذت  ذفمسحمؼذفػهذكسػؿذ عمػ ذكك فذ عمػـك ـك
ذطذاسحمفسل.ذذ317/ذذ4اسطن مذ

 .018/ذذ1استمكسحذاسهذكشؼذمقنئؽذاست قسح ذذذ-ذ88

 .ذذ70نذ71االشطندذكاس ظنئ ذالطفذ جسـذذاس   م ذذذ-ذ011

نذشػػ حذ  ت ػػ ذاال اةاتذ136/ذذ6نذ186/ذذ4طػػةائ ذاس ػػ نئ ذفػػهذت تسػػبذاسشػػ ائ ذ ذذ-ذ010
نذذ مػػػػػ ذخمسػػػػػؿذذسمشػػػػػس ذذ086ذ–ذ084/ذذ0ق افػػػػػه ذنذاسفػػػػػ كؽذسم151/ذذ1سمط ػػػػػكته ذ

 .214/ذذ3نذمنشستنذقمسكطهذك  س ة ذ88/ذذ5 م ةذطفذذ طةذاعذاسخ شه ذ

 .ذذ04نذ03/ذذ3منشسلذاطفذ نطةسفذذ م ذاسة ذاس ختن  ذذذ-ذ011

 .ذ10/ذذ4نذ38/ذذ5تطسسفذاسمقنئؽ ذذذ-ذ012
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جمسػػؿذاسجمسػػؿ ذ. ػػ حذاسذ155/ذذ1كشػػنؼذاسق ػػنع ذذذ18نذ106/ذذ4  نسػػلذاس متػػنج ذذ-ذ013
ذ.ذ216/ذذ0فتحذاسعمهذاس نسؾذ ذ480/ذذ2

تمفػػػػػلذاس متػػػػػنجذطشػػػػػ حذاس   ػػػػػنجنذسمعال ػػػػػلذام ػػػػػةذطػػػػػفذذمجػػػػػ ذاس سث ػػػػػهذ)طسػػػػػ كت ذذ-ذ014
 ػػػ حذاسجمسػػػؿذشػػػ حذ خت ػػػ ذخمسػػػؿذذ م ػػػةذذ مػػػسشذ)طسػػػ كت ذذ271/ذذ5هػػػػ( ذ0212
ذ202/ذذ0نذفػػػػػػتحذاسعمػػػػػػهذاس نسػػػػػػؾذذفػػػػػػهذ ػػػػػػلهبذا  ػػػػػػنـذ نسػػػػػػؾ ذ011/ذذ2( ذ0873

/ذذ4نذكشػػنؼذاسق ػػنعذذ ػػفذ ػػتفذا ق ػػنع ذ28/ذذ6ا ػػلذاس  جػػ ذاسحػػنطؽ ذاس ر ػػسالطفذقة
ذ.ذذ115

.ذاس ر ػػػهذ557/ذذ1نذ ػػػ حذاسجمسػػػؿ ذ178/ذذ4طػػػةائ ذاس ػػػ نئ ذفػػػهذت تسػػػبذاسشػػػ ائ  ذ-ذ015
.ذاست ػػلسبذالطػػهذ م ػػةذاسمحػػسفذطػػفذ حػػعكةذ052نذ051/ذذ3 مػػ ذ خت ػػ ذاسخ قػػه 

ذ.ذ80/ذذ0ـ( ذ0886طفذ م ةذطفذاسف ا ذ)طس كت ذ
سقػػػةس ذشػػػ حذذسك ػػػنؿذاسػػػةسفذذطػػػفذاس  ػػػنـذ طػػػةذاسكامػػػةذاس عػػػ كؼذطػػػنطفذاس  ػػػنـذفػػػتحذاذذ-ذ016

ذ.ذذ37/ذذ5ـ( ذ0861)اسقنه ة ذ
 .ذذ367/ذذ3اطفذ نطةسفذذ-ذ017

/ذذ5هػػػ(ذذذ0314تمفػػلذاسفق ػػن ذسمعال ػػلذ م ػػةذطػػفذام ػػةذذاسحػػ  ذق ػػةمذ)طسػػ كت ذذذ-ذ018
 .ذ57نذكاسلخس ةذ ذ54/ذذ6نذ37

ذ.ذذ255/ذذ1ف ذنذاطفذ نطةس074/ذذ1استنجذكا كمسؿ ذذ-ذ001
ذ.ذذ35/ذذ5طةائ ذاس  نئ ذفهذت تسبذاسش ائ  ذ-ذ000
قمسػػػكطهذذذ364ذ–ذ361/ذذ3ذذ8اس طحػػػكطذ ذذذ245االشػػػطندذالطػػػفذ جػػػسـذاس  ػػػ م ذذذ-ذ001

نذكشػػنؼذاسق ػػنعذذ ػػفذ300/ذذ2.ذمنشػػسلذاسةحػػكقه ذ02/ذذ2ك  سػػ ةذاس  جػػ ذاسحػػنطؽ ذ
 .ذذ152/ذ1 تفذا ق نع ذ

 .ذذ315/ذذ2استنجذكا كمسؿذاس ش ك ذطنس كاؽ ذذ-ذ002

طةاسػػلذاس جت ػػةذك  نسػػلذاس قت ػػةنذ م ػػةذطػػفذام ػػةذطػػفذ شػػةذاسمفسػػةذ)ذطسػػ كت ذطػػةكفذذذ-ذ003
نذكاالثػػ ذاخ جػػهذاسطخػػن مذمػػ فذمػػةسثذطكسػػؿذ ػػفذاطػػهذه سػػ ةذ مػػهذ62/ذذ1تػػن س ( 

اعذ  ػػػهذأفذاطػػػنطك ذ مػػػهذاعذ  ػػػهذقػػػنؿ ذكاعذسػػػكذ  عػػػك هذ  نقػػػنذكػػػن كاذسكةك  ػػػنذإسػػػهذ
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طذذ151/ذذ2)فػػػتحذاسطػػػن مذذ–مـذسقػػػنتمت ـذ مػػػ ذ  ع ػػػنذ حػػػكؿذاعذ ػػػم ذاعذ مسػػػهذكحػػػ
ذاسحمفسل(.ذ

 نذذ31/ذذ0االختسن  ذذ-ذ004

اسشػػ حذاس ػػرس ذ مػػ ذاقػػ بذاس حػػنسؾذذ210/ذذ3كذذ268/ذذ1اس كافقػػنتذسمشػػنططه ذذ-ذ005
ذ.ذذ511/ذذ0هػ( ذذذ0281سمعال لذام ةذطفذ م ةذاسة ةس ذ)اسقنه ة ذ

حػػن ؽذأخ جػػهذاسطخػػن مذك حػػمـذ ػػػفذمػػةسثذكأتػػ ذ حػػكؿذاعذ ػػم ذاعذ مسػػهذكحػػمـذطذ-ذ006
مةسثذ نئشلذ مهذاعذ   نذكسفظذاسطخن مذأفذق سشنذاه ػت ـذاس ػ أةذاس خ ك سػلذاستػهذ
ح قتذفقنسكا ذ فذسكمػـذفس ػنذ حػكؿذاعذذ ػم ذاعذ مسػهذكحػمـذك ػفذسجتػ ل ذ مسػهذإالذ
احػػن لذمػػبذ حػػكؿذاعذ ػػم ذاعذ مسػػهذكحػػمـذفكمػػـذ حػػكؿذاعذ ػػم ذاعذ مسػػهذكحػػػمـذ

  ذأتشف ذفهذمةذ فذمةكةذاع.ذفقنؿ

نذذاس ر هذذ م ذ خت ػ ذاسخ قػه ذ315/ذذ0اس  ثك ذفهذاسقكا ةذاسفق سلذذسم  كشه ذ-ذ007
 .ذذ171نذ170/ذذ7

.ذاس  ػػلبذالطػػهذاحػػمنؽذاسشػػس ا مذاس  جػػ ذ158/ذذ7اس ر ػػهذ مػػ ذ خت ػػ ذخ قػػه ذذ-ذ008
 ذذ.ذاالختسػن404/ذذ3اسجمسؿذشػ حذ خت ػ ذخمسػؿ ذذ.  حذ173ذ–ذ172/ذذ1اسحنطؽ ذ

ذ.ذذ000/ذذ3ستعمسؿذاس ختن  ذ
.ذذ164/ذذ1.ذاس  ػػػػلبذالطػػػػهذاحػػػػمنؽذاسشػػػػس ا م 002/ذذ1اس ةاسػػػػلذشػػػػ حذاسطةاسػػػػل ذذ-ذ011

ذ.ذذ240/ذذ2  ت  ذاال اةاتذسمط كته ذ
.ذذاسطمػ ذاس ائػؽ ذ243/ذذ3منشسلذذاسةحكقهذ مهذاسش حذاسكطس ذ م ذ تفذخمسػؿ ذذذذ-ذ010

 ذ215/ذذ7.ذاس ر هذالطفذقةا ل ذ076نذ075/ذذ2

ذ.ذذ1حك ةذاسطالؽذ/ذذ-ذ011
هػػ( ذ0313اسطسنفذذكاستم ػسؿذ طػهذاسكسسػةنذ م ػةذطػفذام ػةذطػفذ شػةذاسجػةذ)قطػ  ذذذ-ذ012

 .ذذ155/ذذ1ش حذ  ت  ذاال اةاتذسمط كته ذذ37/ذذ5

مػػةسثذ ػػفذاشػػت لذشػػسئن...ذ كمذ حػػ ةاذ  حػػالذأ ػػنذاس حػػ ةذفيخ جػػهذاسػػة اقط هذفػػهذذ-ذ013
طفذإط اهسـذسقنؿذسػهذاسكػ ةمذسمػ ذح  هذ فذمةسثذأطهذه س ةذقنؿذاسةا قط هذفسهذ   ذ
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ا منةسػػثذكهػػلاذطنطػػؿذالذس ػػحذقػػنؿذاطػػفذاسقطػػنفذكاسػػ اكمذ ػػفذاسكػػ ةمذةاهػػ ذطػػفذ ػػكحذ
ذكهكذالذسع ؼذكسعؿذ

اسج نسػػػػلذ  ػػػػهذكأ ػػػػنذاس  حػػػػؿذفػػػػ كادذاطػػػػفذأطػػػػهذشػػػػسطلذفػػػػهذ  ػػػػ فهذكاسػػػػةا قط هذكاسطس قػػػػهذقػػػػنؿذ
طذةا ذذ4ذ-2/ذذ2اسػػةا قط هذهػػلاذ  حػػؿذكأطػػكطك ذطػػفذأطػػهذمػػعسؼذذحػػ فذاسػػةا قط هذ

طذةائػػػػ ةذاس عػػػػن ؼذاسعث ن سػػػػلذذ157ـذذ4اس منحػػػػفذطنسقػػػػنه ةذكاسحػػػػ فذاسكطػػػػ لذسمطس قػػػػهذ
ذهػ(.ذذ0246طذةا ذاس ي كفذذ4/ذذ3ك  بذاس اسلذ

ذ21/ذذ2نذاس ةاسػػػػػلذذشػػػػػ حذاسطةاسػػػػػل ذ184ذ–ذ181/ذذ4طػػػػػةائ ذاس ػػػػػ نئ ذسمكنحػػػػػن ه ذ-ذ014
جذسم سث ػػهذذنذتمفػلذاس متػػنجذطشػ حذاس   ػػن8/ذذ1جػكاه ذاإلكمسػػؿذشػ حذ خت ػػ ذخمسػػؿ ذ

 .ذذ161/ذذ0هػ( ذذ0314)طس كت ذ

طذ ػ تذ طسػةذة ػنس(ذكاطػفذذ–ذ717/ذذ2مةسثذالذسمؿذس جػؿ...ذأخ جػهذأطػكةاكةذ)ذ-ذ015
ذطذاسممطه(.ذذ648/ذذ1 نجهذ)

مػػةسثذكاسكاهػػبذأمػػؽذط طتػػهذ ػػنذسػػـذسثػػبذ   ػػنذأخ جػػهذاطػػفذ نجػػهذكاسطس قػػهذكاطػػفذأطػػهذذ-ذ016
احػػػ ن سؿذطػػػفذجن سػػػلذمػػػعفكدذذشػػػسطلذ ػػػفذمػػػةسثذأطػػػهذه سػػػ ةذ  فك ػػػنذكفسػػػهذاطػػػ اهسـذطػػػف

كأخ جػػػػهذاسطط ا ػػػػهذكاسػػػػة اقط هذ ػػػػفذاطػػػػفذ طػػػػنسذ  فك ػػػػن.ذكأ ػػػػؿذ طػػػػةذاسمػػػػؽذاحػػػػ نةذ
اسػػةا قط هذط م ػػةذطػػفذ طسػػةاعذاسع   ػػهذكأخ جػػهذاسمػػنكـذ ػػفذمػػةسثذاطػػفذ  ػػ ذ مػػهذ
اعذ    نذ  فك نذكقنؿذ مسحذ م ذش طذاسشسخسفذكسػـذسخ جػندذك كادذاسػةا قط هذفػهذ

حػػ نةذمػػةسثذاطػػهذه سػػ ةذحػػ  هذقػػنؿذاسطس قػػه ذكاس  ػػمسحذأ ػػهذ ػػفذاطػػفذ  ػػ ذ ػػفذقكسػػهذكا 
أسسػػؽذإالذأفذفسػػهذاطػػ اهسـذطػػفذاحػػ ن سؿذكهػػكذمػػعسؼذ  ػػةذاهػػؿذاسمػػةسثذفػػالذسطعػػةذ  ػػهذ
اسرمطذفهذ فعهذكاس مسحذ كاسلذحػفسنفذطػفذ سس ػلذ ػفذ  ػ كذطػفذةس ػن ذ ػفذأطسػهذ ػفذ

طػةاسطنقهذ   ذف ج ذاسمةسثذإس ذ   ذ فذقكسهذح فذاطػفذ نجػهذطتمقسػؽذ م ػةذفػؤاةذ 
طذةائػػ ةذاس عػػن ؼذذ070/ذذ5طذ سحػػ ذااااسممطػػهذكاسحػػ فذاسكطػػ لذسمطس قػػهذذ687/ذذ1

/ذذ2 شػػ ذةا ذاسكتػػنبذاسع طػػهذكحػػ فذاسػػةا قط هذذ41/ذذ1اسعث ن سػػلذطنس  ػػةذكاس حػػتة ؾذ
طذةا ذاس ػػػػػػي كفذذ015ذ-014/ذذ3طذةا ذاس منحػػػػػػفذسمططن ػػػػػػلذك  ػػػػػػبذاس اسػػػػػػلذذ33

 (.ذذ0246



 م 1228 -هـ  2419 الثانياجمللد األول العدد           جملة كلية العلوم اإلسالمية                         

 075 

                                                                                                          

/.ذاس  ثػػػػػك ذفػػػػػهذاسقكا ػػػػػةذسم  كشػػػػػهذاس  جػػػػػ ذذ1 مػػػػػلذكاستكذ404/ذذ3فػػػػػتحذاسقػػػػػةس  ذذ-ذ017
.ذذشػػػػ حذذاسكطسػػػػ ذذسمعال ػػػػلذ طػػػػةذ415/ذذ1اسخ شػػػػهذذ مػػػػ ذخمسػػػػؿ ذ43/ذذ1اسحػػػػنطؽ ذ

 .ذ174/ذذ1.ذفتحذاسعمهذاس نسؾ ذذذ557/ذ3اس م فذطفذاطهذطك ذاس قةحه ذ

.ذاسركاكػػهذاسط سػػلذفػػهذتػػ اجـذاسم فسػػلذ525/ذذ1ا شػػطندذكاس ظػػنئ  طفذ جػػسـذذاسم فػػه ذذ-ذ018
اس  ثػػك ذفػػهذاسقكا ػػةذذ347/ذذ1هػػػ(ذذذ0213مك ػػكمذ م ػػةذطػػفذ طػػةذاسمػػهذ)طسػػ كت ذس

نذ سػػػػػؿذ108/ذذ6نذ281/ذذ5ك  نسػػػػػلذاس متػػػػػنجذطشػػػػػ حذاس  ػػػػػنج ذذ43/ذذ1سم  كشػػػػػه ذ
 .ذذ118/ذذ5اس ب بذطش حذةسسؿذاسطنسب ذ

.ذاس ر ػهذذ100/ذذ2هػػ( ذذ0183ش حذ  حذاسجمسؿذسمعال لذ م ةذ مسشذ)اسقػنه ة ذذذ-ذ021
 .ذذ505/ذذ1كاسكنفهذالطفذ طةاسط  ذذ313/ذذ6الطفذقةا ل ذ

.ذطػةائ ذاس ػ نئ ذفػهذذ40ـذذ007/ذذ0ش حذاس جمػلذذسمعال ػلذ مػ ذمسػة ذا تنحػه ذذ-ذ020
/ذذ2  ت ػ ذاال اةاتذذسمط ػكته ذذ051/ذذ1.ذجكاه ذاإلكمسؿذ 11/ذذ4ت تسبذاسش ائ  ذ

177. 

 .ذ128/ذذ136خطنسنذاس كاسنذصذذ-ذ021

/ذذ2نذذشػػ حذ ػػ حذاسجمسػػؿذسمعال ػػلذ م ػػةذ مػػسش ذ525/ذذ1منشػػسلذاطػػفذ نطػػةسف ذذذ-ذ022
 .ذذ204/ذذ0كفتحذاسعمهذاس نسؾ ذذ012

ذ.ذذ207االشطندذالطفذ جسـذاس   مذاسم فه ذصذذ-ذ023
ا ق نعذفهذفقهذا  نـذام ةذطفذم طؿذسمعال لذ كح ذذطفذشػ ؼذاسمجػنكمذ)طسػ كت ذذ-ذ024

ذ.ذذ154ذ–ذ153/ذذ2طةكفذتن س (ذ ذ
 .ذذ422/ذذ1منشسلذاسةحكقه ذذ-ذ025

ذ.ذذ063نذ010/ذذ2االختسن ذستعمسؿذاس ختن ذذاسشس ذذ طةذاعذاس ك مه ذذ-ذ026
ذ.ذذ284نذ180نذ162نذ156نذ250/ذذ4اس ر هذالطفذقةا ل ذذذ-ذ027
ذ136/ذذ1اس  ت ػػػػػ ذسمشػػػػس ذاسط ػػػػػكته ذ133/ذذ3  نسػػػػلذاس متػػػػنجذذطشػػػػػ حذاس   ػػػػنج ذذ-ذ028

 .ذذ11/ذذ2كاس  ثك ذفهذاسقكا ةذسم  كشه ذ
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اسحػػػنسؾذسمشػػػس ذذ م ػػػةذاسشػػػسطن هذذطػػػفذ م ػػػةذذاسشػػػ قسطهذذتطسػػػسفذاس حػػػنسؾذستػػػة سبذذذ-ذ031
ذذذذ151/ذذ3ك  نسلذاس متنجذذ123/ذذ1هػ( ذ0316)طس كت ذذ

 .ذ170/ذذ1  ت  ذاال اةاتذذسمط كته ذ-ذ030

 .ذذ141/ذذ4طةائ ذاس  نئ  ذذ-ذ031

ذ.ذذ013/ذذ1كاس  حذذ178/ذذ2اس طحكطذسمح خحه ذذذ-ذ032
.ذ   ػػػػنجذ313نذ101نذ118/ذذ2.ذ ػػػػ حذاسجمسػػػػؿ ذ154نذ112اشػػػػطندذاطػػػػفذ جػػػػسـ ذذذ-ذ033

/ذذ3هػػػػ(ذذذ0310اسطػػنسطسفذسم ػػككمذ مػػهذاسػػػةسفذاطػػهذ ك سػػنذسمػػهذطػػػفذشػػ ؼذ)طسػػ كت 
 .ذ512/ذذ3اس ر هذذالطفذقةا ل ذذ320نذ317


